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ค�าปรารภ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พุทธศักราช ๒๕๕๖

.............................................

เนื่องในโอกำสที่สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ-
ปริณำยก ทรงเจรญิพระชนัษำ ๑๐๐ ปีบรบิรูณ์ ในวนัที ่๓ ตลุำคม พทุธศกัรำช ๒๕๕๖ 
น้ี นับว่ำเป็นศุภมงคลวำระอันหำได้ยำกยิ่ง และมิได้เคยปรำกฏมีแต่กำลก่อน เป็น
ที่ปีติโสมนัสของพุทธบริษัททั้งปวง รัฐบำลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชำชนไทยผู้
เป็นศำสนิกชนจึงได้ร่วมกันจัดงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร 
สมเดจ็พระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขึน้ระหว่ำงวนัที ่๑ - ๗ ตลุำคม พทุธศกัรำช 
๒๕๕๖ เมื่อควำมทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้รับงำนฉลองพระชันษำดังกล่ำวไว้ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
ทรงเป็นพระมหำเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและธรรม ได้ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญศำสนกิจ
น้อยใหญ่เกื้อกูลแก่พุทธศำสนิกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำช้ำนำน ได้ทรง
พระเมตตำโปรดให้สร้ำงพุทธสถำน อำคำรเรียน และสถำนสำธำรณประโยชน์ขึ้นไว้
เป็นจ�ำนวนมำก เพือ่เผยแผ่พระบวรพุทธศำสนำ ส่งเสรมิกำรศกึษำ และอ�ำนวยประโยชน์
สุขแก่ชุมนุมชน ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลำกหลำยเรื่องเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรม
ค�ำสอนและเร่ืองน่ำรู้ในพระบวรพระพุทธศำสนำไว้เป็นจ�ำนวนมำก หนงัสอืพระนพินธ์
เหล่ำนีเ้ป็นทีย่กย่องกันว่ำได้ทรงเรียบเรียงด้วยพระปรชีำสำมำรถ ทรงสอดส่องเชีย่วชำญ



ในอรรถและธรรม ได้ทรงน�ำพระธรรมค�ำสอนของสมเด็จพระบรมศำสดำสัมมำ 
สัมพุทธเจ้ำมำแสดงให้ปรำกฏ เป็นประโยชน์แก่มหำชนท่ีจะได้ศึกษำและใคร่ครวญ
ตรึกตรองปฏิบัติตำม นับว่ำพระนิพนธ์เหล่ำนี้เป็นเพชรน�้ำเอกที่ทรงคุณค่ำยิ่งแก่กำร
เผยแผ่พระศำสนำ

ในวำระงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก นอกจำกกำรจัดงำนฉลองสมโภชและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติต่ำง ๆ แล้ว คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ 
สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี  
๓ ตุลำคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระนิพนธ์ขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่ำ 
“ญาณสังวรธรรม” เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นธรรมำนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติคุณ 
เจ้ำประคุณสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ให้
ปรำกฏยั่งยืนสืบไป

รัฐบำลในนำมของพุทธศำสนิกชนทั้งปวง ขอเชิญชวนพุทธบริษัททุก 
ฝ่ำยพร้อมใจกันอธิษฐำนจิตถวำยพระกุศลและน้อมเศียรเกล้ำถวำยพระพรแด่สมเด็จ
พระญำณสงัวร สมเด็จพระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขอจงทรงเจรญิพระชนัษำ
ยิ่งยืนนำน ทรงเบิกบำนผ่องแผ้วเป็นหลักชัยและประทีปธรรมแก่คณะสงฆ์ 
และพุทธศำสนิกชนท้ังไทยและเทศ ทรงเป็นบุญเขตที่เคำรพศรัทธำของมหำชนอยู่
ตรำบจิรัฐิติกำล

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง

ญาณสังวรธรรม เล่ม ๑๔ คือ ธรรมบรรยายเรื่องสวดมนต์ ซึ่งเป็น 

ธรรมบรรยายที่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรได้ทรงบรรยายสอนพระใหม่ ใน

พรรษกาล ๒๕๒๔ รวม ๑๘ ตอน ทรงอธิบายถึงความเป็นมาของการสวดมนต์และ

ความหมายของบทสวดมนต์แต่ละบท ทัง้ในเจด็ต�านานและสิบสองต�านานอย่างละเอยีด

พระนพินธ์เรือ่งนีพ้มิพ์เผยแพร่ครัง้แรก ในงานพระราชทานเพลงิศพคณุหญงิ

สะอาด ปุณณกันต์ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๕ แต่ไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องว่าอย่างไร ในการ

พมิพ์ครัง้ต่อมาเรียกชือ่ว่า ต�านานสวดมนต์ แต่ตดัค�าบรรยายบางส่วนในตอนต้นออก

ในการพมิพ์ครัง้นี ้พิมพ์ตามต้นฉบบัทีพ่มิพ์ครัง้แรก พ.ศ. ๒๕๒๕ และเรยีก

ชื่อว่า ธรรมบรรยายเรื่องสวดมนต์ 

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
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ครั้งที่ ๑ 
การบวช

วันน้ีเป็นวันเริ่มเปิดสอนอบรมนวกภิกษุในฐานะพระอุปัชฌาย์ สอนอบรม 

สทัธวิหิารกิ หรอืพระอาจารย์สอนอบรมอนัเตวาสกิ อนัเป็นการสอนอบรมอีกส่วนหนึง่ 

จากการท่ีมีการเปิดโรงเรียนสอนนวกภิกษุตามหลักสูตรนวกภูมิ ฉะนั้น ในท่ีนี้จึงมุ่ง

สอนอบรมพระพทุธศาสนาท้ังในด้านท่ีเป็นปรยิตัแิละทัง้ในด้านทีเ่ป็นปฏบิตั ิตามทีเ่หน็

ว่าจะเหมาะจะควรส�าหรบันวกภกิษุท้ังหลายผูเ้ข้ามาบวชเรยีนชัว่ระยะเวลา ๓ เดอืนเศษ 

ในวันนี้ก็คิดว่าจะได้สอนทบทวนการสอนนาค เมื่อนวกภิกษุทั้งหลายได้เข้ามาขอบวช 

เมื่อนาคเข้ามาขอบวช พระอุปัชฌาย์ก็สอนนาค ซึ่งค�าสอนนาคนี้ก็เป็นค�าที่ใช้ได้แม้

เมื่อบวชแล้ว และก็เป็นค�าสอนส�าหรับให้ใช้เมื่อบวชแล้วด้วย ในเบื้องต้นก็ให้ระลึกถึง

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ โดยพระคุณ และตั้งใจถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์เป็นสรณะ

พระพุทธเจ้าน้ันคือท่านผู้ตรัสรู้พระธรรม แล้วแสดงพระธรรมสั่งสอนตั้ง 

พุทธศาสนาขึน้ ท่านทรงประกอบด้วยพระปัญญาคณุ คณุคอืความรูจ้รงิ พระวสิทุธคิณุ 

คณุคือความบรสิทุธิจ์รงิ พระกรุณาคุณ คุณคอืพระกรุณาจรงิ เพราะได้ตรสัรู้พระธรรม  

อนัเป็นสจัจะ คอืเป็นของจรงิเป็นของแท้ รวมเข้าในอรยิสจัทัง้ ๔ คอื ทกุข์ เหตเุกดิทุกข์ 

ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ จึงทรงท�ากิเลสและกองทุกข์ในสันดาน 

ให้สิ้นไปสิ้นเชิง เป็นผู้บริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจ ไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมอง  

เหลืออยู่แม้แต่น้อย จึงทรงเป็นผู้บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจสิ้นเชิง และก็ได้
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ทรงมีพระมหากรุณาแผ่ไปในสรรพสัตว์ทุกถ้วนหน้า เสด็จจาริกไปทรงแสดงธรรม  

สั่งสอนโปรดเวไนยนิกร คือหมู่แห่งชนที่พึงแนะน�าได้ คือที่ทรงโปรดได้ให้บรรลุถึงสุข 

ประโยชน์ตามภูมิตามชั้น ตั้งพุทธศาสนาและพุทธบริษัทขึ้นในโลก นี้คือพระพุทธเจ้า 

ธรรมท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรสัรูแ้ล้ว ได้ทรงแสดงสัง่สอนโดยเป็นพระธรรม ค�าสอน 

พระวนิยั ค�าสัง่อนัเรยีกว่าพทุธศาสนา นีแ้ปลว่าค�าส่ังสอนหรอืค�าสอนส่ังของพระพทุธเจ้า 

ชือ่ว่าปรยิตัธิรรม คอืเป็นข้อธรรมทีพ่งึเรยีนพงึฟังพงึทรงจ�าท�าความเข้าใจ แล้วกน็�ามา

ประพฤติทางกายทางวาจาทางใจ ให้ตั้งขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจ ก็เป็นปฏิบัติธรรม และ

เมื่อปฏิบัติก็ย่อมจะได้รับผลตามสมควรแก่ความปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้น เป็นการยกตน

ให้พ้นจากโลกทีช่ัว่ทีผ่ดิขึน้สูโ่ลกทีช่อบจนถึงพ้นโลกกค็อืกเิลส กเ็รยีกว่า ปฏเิวธธรรม

ธรรมะคือความรูแ้จ้งแทงตลอด อันหมายถงึมรรค ผล นิพพาน ซึง่เป็นความรูแ้จ้งแทง 

ตลอดกิเลส คอืท�ากเิลสให้หมดสิน้ไปบางส่วนหรอืว่าส้ินเชงิ ปรยัิต ิปฏบัิต ิปฏเิวธ ท้ัง ๓ 

นี้ก็รวมเรียกว่าพระธรรม

หมู่ชนที่ได้ฟังค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตาม 

พระธรรมค�าสั่งสอน ท�ากิเลสและกองทุกข์พ้นไปบางส่วนบ้างสิ้นเชิงบ้าง ได้ช่วยน�า 

พระพุทธศาสนา และพุทธบริษัทสืบต่อมาจนถึงเราทั้งหลายในบัดนี้ ก็ชื่อว่าพระสงฆ์

พระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์นี้ เป็นสรณะคือที่พึ่งอันอุดมเอกในโลก 

จึงขอให้ผู้เข้ามาขอบวชได้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่ง 

ว่า พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือท่ีพึ่ง ธมฺม� สรณ�  

คจฺฉาม ิข้าพเจ้าถงึพระธรรมเป็นสรณะคอืทีพ่ึ่ง สงฆฺ� สรณ� คจฉฺามิ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์

เป็นสรณะคอืทีพ่ึง่ เมือ่ได้ตัง้ใจถงึพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะดัง่นีแ้ล้ว 

จึงสมควรบวช

อนึ่ง ก็พึงทราบประโยชน์ของการบวช ประโยชน์ของการบวชนั้นเป็นโอกาส 

คือเป็นช่องว่างที่น�าตัวออกมาจากกังวลห่วงใยท้ังหลาย จึงสามารถศึกษาปฏิบัต ิ

พระพทุธศาสนาคอืพระธรรมวนิยั ให้บรรลถุงึผลทีมุ่ง่หมายของการบวชได้โดยสะดวก 

เพราะฉะนั้น เมื่อบวชแล้วจึงต้องตั้งใจศึกษาปฏิบัติในไตรสิกขาคือสิกขาท้ังสาม  

อันได้แก่ศีล สมาธิ ปัญญา
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ศีลนั้นก็ได้แก่ความตั้งใจงดเว้นจากความประพฤติชั่วประพฤติผิดทางกาย 

ทางวาจา เป็นเครือ่งก�าจดักิเลสอย่างหยาบทีเ่ป็นไปทางกายทางวาจา สมาธนิัน้กไ็ด้แก่

ความต้ังจิตมั่นอยู่ในอารมณ์ที่ดีที่ชอบอันเป็นอารมณ์ทางกรรมฐาน เป็นเครื่องก�าจัด

กิเลสที่เป็นนิวรณ์ คือ ท�าจิตใจให้ไม่สงบ ให้ฟุ้งซ่าน จึงกันมิให้จิตเป็นสมาธิได้ และ 

มิให้เกิดปัญญา ส่วนปัญญาน้ันก็ได้แก่ความรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นความจริงของจริง 

ของแท้ รวมเข้าในอริยสัจทั้งสี่ดังกล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นเครื่องก�าจัดกิเลสได้ทุกอย่าง

เป็นอย่างดี จนถึงที่เป็นอย่างละเอียดที่นอนจมหมักหมมดองจิตสันดาน ศีลนั้นจะพึง

มไีด้กด้็วยความท่ีมาตัง้ใจศึกษาสมาทานตามสิกขาบทบญัญตัทิีพ่ระพทุธเจ้าได้บญัญตัไิว้ 

เว้นข้อที่พระองค์ทรงห้าม ท�าตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาต สมาธินั้นจะพึงมีได้ก็ด้วย

ความท่ีมาตัง้ใจปฏบิตัใินสมถกรรมฐาน คอืกรรมฐานทีเ่ป็นทางปฏบิตัใิห้จติสงบคือสงบ

จากนิวรณ์ทั้งหลาย ปัญญานั้นจะพึงมีได้ก็ด้วยความที่มาศึกษาปฏิบัติในวิปัสสนา

กรรมฐาน คือกรรมฐานที่เป็นเหตุให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง

พระอาจารย์แต่ปางก่อนมาซึง่ท่านเป็นอปัุชฌาย์อาจารย์ให้บรรพชาอปุสมบท 

ผู้เข้ามาขอบวช ท่านได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยสอนกรรมฐาน ๕ ข้อ อันเรียกว่า  

ตจปัญจกกรรมฐาน กรรมฐาน ๕ ข้อมีหนังเป็นท่ีสุดแก่ผู้เข้ามาขอบวชตั้งแต่ทีแรก 

กรรมฐาน ๕ ข้อนี้ก็คือ เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟัน ตโจ หนัง เกสา

คือผมนั้น ก็ได้แก่สิ่งที่เป็นเส้น ๆ งอกอยู่บนศีรษะ เบื้องหน้าจรดหน้าผาก เบื้องหลัง

จรดปลายคอต่อ เบ้ืองขวางจรดโหนกหูทั้ง ๒ ข้าง โลมาก็คือขน ก็ได้แก่สิ่งที่เป็น 

เส้น ๆ เว้นจากผม งอกอยู่ทั่วสรรพางค์กายนอกจากฝ่ามือและฝ่าเท้า นขาก็คือเล็บ 

กไ็ด้แก่สิง่ทีเ่ป็นเกลด็ ๆ งอกอยูท่ีป่ลายนิว้มอืนิว้เท้า ทนัตานัน้คอืฟัน กไ็ด้แก่สิง่ทีเ่ป็น

ซี ่ๆ งอกอยู ่ในกระดกูคางเบือ้งล่างเบือ้งบนในปาก ตโจกค็อืหนงั กไ็ด้แก่สิง่ทีเ่ป็นผนื

หุ้มห่ออยู่ทั่วสรรพางค์กาย ท่านสอนให้พิจารณาผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ทั้ง ๕ นี้ว่า

เป็นสิ่งปฏิกูล คือเป็นสิ่งที่โสโครกไม่สะอาด จึงต้องมีการอาบน�้า ก็เป็นการช�าระผม 

ขน เล็บ ฟัน หนัง เหล่านี้นั้นเอง แต่ก็ไม่สามารถที่จะช�าระให้สะอาดตลอดไปได้  

เพราะอาการทั้ง ๕ นี้เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดปฏิกูลอยู่โดยธรรมชาติ เมื่อพิจารณารวม ๆ 

ด่ังน้ียังไม่เห็นชัด พระอาจารย์ก็สอนให้พิจารณาจ�าแนกออกไปอีกแต่ละส่ิงโดยสี  

โดยสณัฐาน โดยกล่ิน โดยท่ีเกดิ โดยท่ีอยู ่ว่าส่ิงทัง้ ๕ นีสี้กเ็ป็นส่ิงทีไ่ม่งาม กพ็จิารณา
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ดูสขีองสิง่ทัง้ ๕ นี ้ว่าสขีองผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เป็นอย่างไร สัณฐานคือทรวดทรง

ก็ไม่งาม ดังจะพึงพิจารณาสิ่งทั้ง ๕ นี้ โดยสัณฐานคือทรวดทรงได้ดังกล่าวมาข้างต้น 

กลิ่นก็ไม่ดี ที่เกิดก็เกิดจากบุพโพ โลหิต คือน�้าหนอง น�้าเหลือง น�้าเลือด และอยู่กับ

บพุโพ โลหติซ่ึงเป็นของไม่สะอาด ท่านสอนให้พิจารณากลบัไปกลบัมาว่า เกสา โลมา 

นขา ทนัตา ตโจ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงัปฏกิลูไม่สะอาด ตโจ หนงั ทันตา ฟัน นขา เลบ็ 

โลมา ขน เกสา ผม ปฏิกูลไม่สะอาด เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟัน 

ตโจ หนัง ปฏิกูลไม่สะอาด ให้พิจารณากลับไปกลับมาดังนี้ จนปฏิกูลสัญญา 

ความส�าคัญหมายว่า เป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดปรากฏขึ้นแก่จิตใจ จิตใจมีความสงบจึง 

จะเป็นกรรมฐาน ก็คือ เป็นสมถกรรมฐานนั้นเองในทีแรก และเมื่อได้กรรมฐานข้อนี้

คอืได้ความสงบใจแล้ว ก็ให้ปฏิบัตสิบืต่อไปจนกระทัง่บรรลวิุชชาคอืความรู้แจ่มแจ้งตาม

ความเป็นจริง และวิมุตติคือความหลุดพ้นในที่สุด

และต่อจากน้ันพระอุปัชฌาย์ ก็มอบผ้ากาสายะให้แก่ผูท้ีม่าขอบวชเอาไปครอง

และเข้ามาขอสรณะและศีล ขอนิสสัย ขอบรรพชาอุปสมบทอะไรต่อไปจนส�าเร็จเป็น

ภิกษุและเมื่อส�าเร็จเป็นภิกษุแล้ว พระอุปัชฌาย์ก็บอกนิสสัย ๔ กับอกรณียกิจ ๔  

ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้รีบบอกแก่ผู้ที่เข้ามาอุปสมบทเสร็จแล้วเพื่อจะได้

ทราบว่าเมื่อบวชเป็นภิกษุเสร็จแล้วจะด�ารงชีวิตอยู่อย่างไร และจะต้องเว้นอะไรที่เป็น

ข้อส�าคัญ

ว่าถึงนิสสัย ๔ ค�าว่า “นิสสัย” นั้นใช้หมายถึงนิสสัยทางจิตใจอย่างหนึ่ง 

หมายถึง นิสสัยที่เป็นวัตถุเครื่องอาศัยอีกอย่างหนึ่ง ในที่นี้หมายถึงวัตถุที่เป็นเครื่อง

อาศัย และวัตถุท่ีเป็นเครื่องอาศัยของบรรพชิตคือผู้บวชนั้นที่พระอุปัชฌาย์บอกตาม 

ที่ทรงบัญญัติไว้ ก็เป็นเครื่องอาศัยที่เรียกว่าอย่างแร้นแค้นที่สุด หรืออย่างที่บรรพชิต

คอืผูบ้วชจะพึงแสวงหาได้ท่ีเหมาะสมแก่ภาวะเป็นบรรพชติคอืผูบ้วช อนัได้แก่การเทีย่ว

ออกบณิฑบาต รบัอาหารทีเ่ขาใส่บาตรถวายหนึง่ นุง่ห่มผ้าบังสุกลุหนึง่ อยู่โคนไม้หนึง่ 

ฉันยาดองด้วยน�้ามูตรเน่าหนึ่ง นิสสัยท้ัง ๔ ข้อนี้ก็เป็นพระบัญญัติท่ีเหมาะแก่ 

ภาวะเป็นบรรพชติ คือผูบ้วช เพราะว่าบรรพชติคอืผูบ้วชนัน้กค็อืผูอ้อก ออกจากเรือน

มาเป็นผู้ไม่มีเรือน เมื่อยังอยู่ครองเรือนนั้นเรียกว่า อาคาริยะหรืออาคาริกะ แปลว่า 

ผู้ครองเรือน เมื่อออกบวชคือออกจากเรือนมาบวชก็เป็นผู้ไม่มีบ้านไม่มีเรือน เรียกว่า 
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อนาคาริยะหรอือนาคารกิะ เมือ่ไม่มบ้ีานไม่มีเรือนจะได้อาหารส�าหรบับรโิภคจากไหน 

ก็ต้องถือบาตร เดินออกไปสู่หมู่บ้าน รับก้อนข้าวท่ีเขาใส่บาตรน�ามาฉันส�าหรับ 

ด�ารงชีวิต เพราะไม่มีบ้านไม่มีเรือน ก็ไม่มีครัวหรือไม่มีครอบครัวที่จะปรุงอาหารเอง 

บรรพชิตในพุทธศาสนาจึงได้มีชื่อว่าภิกขุหรือภิกษุท่ีแปลอย่างหนึ่งว่าผู้ขอ คือเป็นผู้ 

ขอโดยปกติ หมายความว่าอุ้มบาตรเดินเข้าไปเฉย ๆ ไม่ได้ขออย่างยาจกคือร้องขอ 

หรือวณิพกที่มีการแสดงเต้นร�า ท�าเพลง เป็นต้น เป็นการขอ แต่ว่าขอโดยปกติด้วย

อาการของสมณะ อุ้มบาตรเข้าไป ก็เป็นการแสดงอาการว่าขอเท่านั้น จึงชื่อว่าภิกขุ

หรอืภกิษ ุและผ้านุง่ห่มจะได้จากไหน เพราะเมือ่ออกจากบ้านจากเรอืน ไม่มบ้ีานไม่มี

เรือนไม่มีทรัพย์ท่ีจะไปซ้ือหาและก็ไม่อาจจะไปซ้ือหาได้ ก็ต้องเก็บผ้าที่เขาทิ้งไว้ในที่ 

ต่าง ๆ ตลอดจนถงึผ้าห่อศพท่ีคนโบราณใช้ห่อศพไปทิง้ น�าเอาผ้าเหล่านีม้าซกัเยบ็ย้อม

ท�าเป็นผ้านุ่งผ้าห่ม ที่อยู่อาศัยเหมือนกัน เมื่อออกจากบ้านจากเรือน ไม่มีบ้านไม่มี

เรือนจะไปอยูท่ี่ไหน อย่างทีสุ่ดกต้็องอยูโ่คนไม้ และเมือ่เจ็บป่วยขึน้มาจะได้เภสชัทีเ่ป็น

หยูกยาจากไหน ก็ต้องเก็บผลไม้เป็นหยูกยาได้เอามาดองด้วยน�้ามูตรเน่า ฉันเป็นยา

ระบายเป็นต้น จึงได้บัญญัตินิสสัย ๔ น้ีไว้ เพ่ือให้บรรพชิตคือผู้ออกบวชได้ทราบ 

ว่าเมือ่ออกบวชมาเป็นผูไ้ม่มบ้ีานไม่มเีรอืนกจ็ะต้องด�ารงชวิีตเช่นนี ้แต่แม้เช่นน้ันกท็รง

อนุญาตอดิเรกลาภ แปลว่าการได้ท่ีนอกไปจากนิสสัยทั้ง ๔ นี้ ที่ยิ่งไปกว่านิสสัย 

ทั้ง ๔ นี้ ที่เกินไปกว่านิสสัยทั้ง ๔ นี้ ดังเช่นอาหาร ก็ทรงอนุญาตให้รับอาหารที่เขา

น�ามาถวายได้ เว้นอาหารบางอย่างทีบ่ญัญติัห้ามไว้ในพระวินยั ผ้านุง่ห่มกใ็ห้รบัผ้านุง่ห่ม

ที่เขาน�ามาถวายได้ แต่ต้องมาท�าให้ถูกต้องตามพระวินัย ที่อยู่อาศัยก็ให้รับที่อยู่อาศัย

ที่เขาถวายได้ หรือแม้อยู่ในถ�้าเป็นต้น หยูกยาก็ให้รับเภสัช ๕ ที่เขามาถวายได้  

คือ เนยใส เนยข้น น�้ามัน น�้าผึ้ง น�้าอ้อย เมื่อมีปัจจัย คือมีเหตุก็ฉันได้ ตลอดจนถึง

หยูกยาแก้ไข้อย่างอื่น เหล่านี้เรียกว่าเป็นอดิเรกลาภ 

ในบัดนี้การที่จะต้องปฏิบัติตามนิสสัยท้ัง ๔ นี้ก็ไม่สู้จะมี เพราะว่าได้มีผู้มี

ศรัทธาปสาทะได้สร้างวัด สร้างที่อยู่อาศัยถวายภิกษุ และได้บ�ารุงด้วยปัจจัยเหล่านี้ 

เพราะฉะนั้น จึงมีอดิเรกลาภอยู่อย่างเพียงพอ แต่แม้เช่นนั้น ผู้เข้ามาขอบวชก็ 

พึงทราบว่านั่นเป็นอดิเรกลาภ และเขามาถวาย เขามาสร้างถวายด้วยศรัทธาปสาทะ

ในพระพุทธศาสนา ฉะน้ัน เม่ือเข้ามาบวชเรียน ได้รับสัปปายะ เสนาสนะสัปปายะ  
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ทีอ่ยูอ่าศยัเป็นท่ีสบาย อาหารสปัปายะ อาหารเป็นทีส่บาย บคุคลสปัปายะ บคุคลเป็น

ทีส่บาย ธรรมสปัปายะ ธรรมท่ีเรยีนทีป่ฏบัิติเป็นท่ีสบาย กพึ็งต้ังอยู่ในความไม่ประมาท 

ตั้งใจศึกษาปฏิบัติ พระพุทธศาสนา หรือศึกษาปฏิบัติในพระธรรมวินัย หรือศึกษา

ปฏบิตัใินไตรสกิขา ตามทีแ่สดงมาโดยสงัเขปอย่างเตม็ที ่และตัง้ใจแผ่จติประกอบด้วย

เมตตาไปในบรรดาผู้ท่ีได้ให้อุปการะบ�ารุงในพุทธศาสนาทั้งหลาย จนถึงเราทั้งหลาย 

ได้เข้ามาบวชเรียน ได้รับสัปปายะคือความสบายความผาสุกทุกท่าน การแผ่จิตด้วย

เมตตาออกไปแก่ทุก ๆ ท่านที่ทะนุบ�ารุงพระพุทธศาสนาดังกล่าว เป็นกิจที่ดีที่ชอบที่

พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ให้พึงปฏิบัติกระท�า 

ในวันนี้ก็ยุติเท่านี้

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๒
พระพุทธศาสนาและธรรมเนยีมการสวดมนต์

จะแสดงพุทธศาสนา ค�าว่า “พุทธศาสนา″ นั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสใช้เอง

ตัง้แต่ตอนต้นพทุธกาลทีม่แีสดงเล่าเรือ่งว่า เมือ่ได้ตรสัรูแ้ล้วได้เสดจ็ไปทรงแสดงธรรม

โปรดพระปัญจวัคคย์ีทีป่่าอสิปิตนมฤคทายวัน ทรงจ�าพรรษาแรกทีน่ัน่ ออกพรรษาแล้ว

ก็ได้เสด็จจากนัน้ไปสูก่รงุราชคฤห์ และได้ทรงแสดงธรรมโปรดผูท้ีเ่คยบวชเป็นบรรพชติ 

มาแล้วบ้าง โปรดผู้ที่ยังไม่เคยบวชผู้เป็นฆราวาสหรือคฤหัสถ์บ้างไปโดยล�าดับ ก็ทรง

ได้พระสาวกมากขึ้น และในเวลาตะวันบ่ายวันหนึ่ง ได้เสด็จออกจากเขาคิชฌกูฏใน 

กรุงราชคฤห์ไปสูพ่ระเวฬวุนาราม ได้มพีระสาวกมาเข้าเฝ้าเป็นจ�านวนมากซึง่ล้วนเป็น

พระอรหันต์ เป็นผู้ได้เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือผู้ท่ีได้รับบวชโดยตรงจากพระพุทธเจ้า

ด้วย พระวาจาว่า “จงเป็นภิกษุมาเถิด″ และมิได้มีการนัดหมายกัน วันนั้นก็เป็นวัน

เพ็ญ เดือนมาฆะ ซึ่งตรงกับไทยคือกลางเดือน ๓ โดยมาก เว้นแต่ปีที่มีอธิกมาสก็

เป็นกลาง เดือน ๔ พระพุทธเจ้าได้ทรงท�าอุโบสถอันบริสุทธิ์ด้วยพระอรหันต์ทั้งหลาย 

ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์คาถาหนึ่งแปลความว่า 

การไม่ท�าบาปทั้งปวง 

การท�ากุศลให้ถึงพร้อม 

การท�าจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส 

นี้เป็นพุทธานศาสนา คือศาสนาของพระพุทธะทั้งหลาย
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ค�าว่า พุทธานศาสนา หรอื พทุธฺาน สาสน� ประกอบขึน้ด้วยค�า ๒ ค�า พทุธฺาน� 

สาสน� สาสน� ศาสนา พุทฺธาน� ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และเพราะเป็นค�าฉันท์  

ตอนนัน้ต้องการค�ารสัสะจงึตดัเอาค�าว่า อ� ออก อ่านว่า พุทธฺาน สาสน� และพุทธฺาน สาสน� 

นีเ้อง เมือ่รวมกนักเ็ป็นพุทธศาสนา พทุธฺาน� สาสน�หรอืพทฺุธานสาสน� หรอืพทุธศาสนา

เป็นค�าเดยีวกนั เป็นค�าทีพ่ระพุทธเจ้าได้ทรงข้ึนเอง และกเ็ป็นอนัช้ีรวมว่า ได้แก่ การไม่

กระท�าบาปท้ังปวงหน่ึง การท�ากุศลให้ถึงพร้อมหนึ่ง การช�าระจิตของตน ให้บรสิทุธิ์

ผ่องใสหนึง่ เป็นพทุธศาสนาดัง่นี ้จงึถอืว่าพระพุทธภาษิตโอวาทบทนีเ้ป็นหัวใจพระพุทธ-

ศาสนา เพราะว่าประมวลหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นเข้ามาเป็น ๓ ข้อดั่งนี้ 

และค�าว่า “ศาสนา″ นั้นก็นิยมแปลกันว่า “ค�าสั่งสอน″ แต่อันที่จริงนั้น ค�าว่าศาสนา

มคีวามหมายถงึค�าส่ังสอนกไ็ด้ การปกครองกไ็ด้ โดยตรงกค็อืการปกครองตนเองหรอื

การปกครองจิตใจ ซึ่งมีความหมายไปในด้านการปฏิบัติตลอดจนผลของการปฏิบัติ  

ถ้าแปลว่า การสั่งสอน ศาสนาก็เป็นปริยัติธรรม ธรรมคือปริยัติ คือหมายถึงว่าเป็น

ข้อท่ีพึงเล่าเรียน สดับฟังทรงจ�าท�าความเข้าใจ และเม่ือศาสนา หมายถึงการปฏิบัติ

ปกครองตนเอง ปกครองจติใจตนเอง กเ็ป็นปฏบิตัธิรรม และเมือ่หมายรวมถึงผลของ

การปฏบิตักิร็วมเป็นปฏิเวธธรรม ธรรมคือความรูแ้จ้งแทงตลอดอนัเป็นผลของการปฏบิตัิ

ค�าว่า พระธรรม นั้นจึงมี ๓ ปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธธรรม  

ปริยัติธรรมนั้น ก็เป็นค�าสั่งสอน เป็นข้อที่พึงเรียน สดับตรับฟัง ทรงจ�าท�าความเข้าใจ 

ตัง้อยูท่ีก่ารเรยีน การฟังการทรงจ�าท�าความเข้าใจ ปฏบิตัธิรรม นัน้หมายถึงการปฏบัิติ 

คือเป็นการที่ได้รับเอาค�าสั่งสอนนั้นที่ฟังที่เรียนที่ทรงจ�าที่ท�าความเข้าใจ มาปฏิบัติที่

กายทีว่าจาท่ีใจของตน ปฏบิติัธรรมจึงตัง้อยู่ท่ีกายทีว่าจาทีใ่จ ส่วน ปฏเิวธธรรม ธรรม

คอืปฏเิวธอนัได้แก่ ความรูแ้จ้งแทงตลอดอนัเป็นผลของการปฏบิตั ิอนัหมายถึงว่าปฏบิติัได้  

ละอกศุลได้ ละบาปได้ ท�ากุศลให้บังเกิดข้ึนได้ ช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้ 

เรียกว่าเป็นปฏิเวธ ความรู้แจ้งแทงตลอด เพราะว่าจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่เป็น

ตัวความจริงตลอดเหตุ ตลอดผล โดยตรงก็เจาะแทงกิเลสให้ส้ินไปได้ ให้หมดไปได้ 

ดั่งที่เรียกว่ามรรคผลนิพพาน อันเป็นผลของการปฏิบัติเป็นธรรมที่พึงบรรลุ อันเกิด

จากผลของการปฏิบัติ ก็เป็นปฏิเวธธรรม ธรรมอยู่ในจิตอยู่ที่จิตนี้เอง เพราะฉะนั้น  

กล่าวโดยสรุปแล้ว ศาสนาจงึเป็น ๓ ปรยิตัศิาสนา ปฏบิตัศิาสนา ปฏเิวธศาสนา หรอื
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เรียกว่าปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธธรรม ความหมายของค�าว่า พุทธศาสนานั้น

จึงคลุมไปได้ทั้งหมดดั่งนี้

กล่าวเฉพาะที่เป็นปริยัติศาสนา คือที่แปลกันว่าค�าส่ังสอนนั้น ค�าส่ังก็ได้แก ่

พระวินัย ค�าสอนก็ได้แก่พระธรรม พระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงสอนพระธรรม 

ต้ังต้นแต่ปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวคัคย์ี เป็นค�าสอนทีมุ่ง่ให้ผูฟั้งได้ปัญญา คอืความรู้

เข้าถงึสจัจะทีเ่ป็นตวัความจรงิ ตัง้ต้นแต่ให้เกดิธรรมจกัษ ุดวงตาเหน็ธรรมขึน้โดยปรยัิติ 

ก็เป็นอันว่าได้เข้าถึงธรรมอันเป็นขั้นต้น ก็บังเกิดการปฏิบัติคือปฏิบัติธรรม คือศีล 

สมาธ ิปัญญาขึน้เป็นต้น จงึบรรลุปฏิเวธธรรมคอืผลของการปฏิบัตไิปโดยล�าดบั เดมิจงึ

มีแต่ธรรมที่เป็นค�าสอนดั่งนี้ และต่อมาเมื่อมีภิกษุเข้ามาขอบวชมากขึ้น มีระดับของ

ความรู้ความประพฤติอัธยาศัยต่าง ๆ กัน ผู้มีอัธยาศัยหยาบมีกุศลเจตนาน้อย ก็ก่อ

ความประพฤติที่ไม่ชอบขึ้น จึงได้ทรงบัญญัติพระวินัย ห้ามการกระท�าที่ชั่วที่ผิดให้

กระท�าการที่ควรกระท�าส�าหรับปกครองหมู่ส�าหรับปกครองคณะ จึงได้เกิดมีพระวินัย

ขึ้นซึ่งเรียกว่าเป็นค�าสั่ง เพราะฉะนั้น ค�าสั่งจึงหมายถึงพระวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรง

บญัญติัข้ึนไว้นี ้และเมือ่พระพทุธเจ้าเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน ก็ได้ตรสัมอบให้พระธรรม

ทีท่รงแสดงแล้ว พระวนิยัท่ีทรงบญัญตัแิล้ว เป็นพระศาสดาแทนพระองค์ ดงัพระพทุธ-

ภาษิตที่ตรัสแก่ท่านพระอานนท์มีใจความว่า

“ธรรมที่เราแสดงแล้ว วินัยท่ีเราบัญญัติแล้ว เป็นศาสดาของท่านทั้งหลาย 

โดยกาลที่เราล่วงไป″ ดั่งนี้

เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาที่เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามที่แสดง 

มาโดยล�าดับนี้ จึงมี ๒ หมวดหรือ ๒ ปิฎก หรือ ๒ ตะกร้า ปิฎก แปลว่าตะกร้า 

หมายถึงหมวด คือหมวดพระธรรมกับหมวดพระวินัย ในการสังคายนาครั้งที่ ๑  

หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วได้ประมาณ ๓ เดือน กับในการสังคายนาครั้งที่ 

๒ เมือ่พระพทุธเจ้าปรนิพิพานแล้วได้ประมาณ ๑๐๐ ปี กป็รากฏว่า ในการสงัคายนา 

๒ ครั้งนี้ ก็แบ่งพุทธศาสนาออกเป็น ๒ หมวด คือ ธรรมหมวดหนึ่ง วินัยหมวดหนึ่ง  

ต่อมาจึงได้แบ่งพระพุทธศาสนาออกเป็น ๓ หมวดที่เรียกว่า ๓ ปิฎก คือวินัยปิฎก 

ตะกร้าพระวินัย คือหมวดพระวินัย สุตตันตปิฎก หมวดพระสุตตันตหรือพระสูตร  

อันหมายถึงข้อธรรม ที่ทรงแสดงแก่บุคคลนั้น ๆ ในที่นั้น ๆ และสาม อภิธรรมปิฎก
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หมวดพระอภิธรรม ค�าว่าอภิธรรมนั้นแปลว่าธรรมที่ยิ่งหรือธรรมโดยเฉพาะ โดยการ

ตัง้หวัข้อธรรมเป็นมาตกิาแล้วอธิบาย พระอาจารย์แต่ก่อนมาบางท่านจงึถือว่าเป็นอย่าง

อรรถกถาพิเศษ ไม่ปรากฏในตอนแรกว่าทรงแสดงแก่ใครที่ไหน แต่ในภายหลัง 

พระอาจารย์ได้แต่งแสดงว่า พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปเทศน์โปรดพระพุทธมารดาบน

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แต่ว่าในตัวพระคัมภีร์เองไม่ได้มีเขียนบอกเอาไว้ แต่ก็มีเนื้อหาที ่

พระอาจารย์จัดเข้าเป็นหมวดหนึ่ง จึงเป็นปิฎก ๓ เรียกว่าพระไตรปิฎก

ความเป็นมาของพุทธศาสนาคือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้า 

ก็ทรงแสดงธรรม ทรงบัญญัติพระวินัยด้วยพระโอษฐ์ พระสาวกผู้ฟังหรือบุคคลผู้ฟัง 

กฟั็งด้วยหแูละกท็รงจ�าเอาไว้ยงัไม่ได้เขยีนเป็นตวัอักษร เมือ่ทรงจ�าไว้จงึมกีารบอกกล่าว

กนัสบืต่อมา ในช้ันต้นไม่มปีระวตัเิขยีนเอาไว้ว่ามกีารเขียนเป็นตวัอักษร มแีต่การทรงจ�า

หรือบอกกล่าวถึงต่อกันมา และการทรงจ�านั้นส่วนใหญ่ก็น่าจะทรงจ�ากันโดยอรรถคือ

เนือ้ความ ไม่ได้ทรงจ�าพยญัชนะหรอืถ้อยค�าไว้อย่างครบถ้วน แต่ว่ากอ็าจจะมกีารทรง

จ�าถ้อยค�าไว้อย่างครบถ้วนส�าหรับท่านท่ีมีความทรงจ�าดี เพราะท่านผู้ท่ีมีความทรงจ�าดี

นัน้แม้ในสมยัหลงันีก้ย็งัปรากฏว่ามเีหมอืนกนั คอืทรงจ�าได้ตลอดจนถงึถ้อยค�าไม่เพียง

แต่เนือ้ความหรือใจความเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ จงึได้มปีรากฏแสดงถึงการจดัเสนาสนะ

ให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ว่า ท่านผู้ที่จัดเสนาสนะให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ ในครั้งนั้น ท่านจดัให้

อยูกั่นเป็นหมวดหมู่ตามท่ีได้ทรงจ�าพระพทุธวัจนะหรือค�าส่ังสอน ของพระพทุธเจ้าไว้ได้

ด้วย คือท่านผู ้ที่ทรงจ�าธรรมที่เป็นค�าสั่งสอนได้ในหมวดใดหมวดหนึ่งที่ตรงกัน  

ก็ให้อยู่ใกล้กัน เพื่อว่าจะได้ซักซ้อมกันท�าความเข้าใจกันได้สะดวก ข้อนี้ก็เป็นเครื่อง

แสดงว่า ในครัง้นัน้พระภกิษทุัง้หลายทีท่รงจ�าค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ส่วนใหญ่นัน้ 

คงจะทรงจ�ากนัได้ในหมวดใดหมวดหนึง่แตกต่างกนัไป ทีจ่ะจ�ากนัได้ทัง้หมดนัน้คงจะมีน้อย 

แม้ในการสังคายนาครั้งท่ี ๑ น้ัน มีการประชุมท�าสังคายนา ก็ยังต้องแบ่งกัน  

ให้ท่านพระอานนท์แสดงพระธรรม ให้ท่านพระอุบาลีแสดงพระวินัย เพราะว่าท่าน 

พระอานนท์น้ันจ�าพระธรรมได้มากหรือท้ังหมด ท่านพระอุบาลีนั้นจ�าพระวินัยได้มาก

หรือทัง้หมด แต่ว่ากม็พีระภกิษผุูท้ีไ่ด้บรรลธุรรมชัน้สงูสุด และเป็นผูท้ีบ่รรลถุงึอภญิญา

ทั้งหมดจ�านวน ๕๐๐ เข้าประชุมส�าหรับที่จะได้ช่วยกันทักท้วงแก้ไขให้เป็นทีร่บัรอง 

ต้องกนั ท่านทัง้หมดเหล่านัน้กแ็สดงว่าต่างก็ต้องเป็นผูท้ีไ่ด้ทรงจ�าพระธรรมวนิยักันมา

น้อยหรือมากด้วยกันทั้งนั้น แม้จะไม่ได้ทั้งหมด ก็นับว่าทรงจ�ากันได้เป็นส่วนมาก  
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เมือ่มารวมกนัมากเข้า กส็ามารถท่ีจะสอบถามกนัได้ทัง้หมด เพราะค�าว่าสังคายนานัน้ 

เรามาแปลกนัตามความหมายว่า การร้อยกรองพระธรรมวนิยั แต่ตามศพัท์นัน้ สงัคีติ

หรือสังคายนาแปลว่าค�าร้องที่พร้อม ๆ กัน เพราะสังคีติก็คือสังคีต ภาษาไทยเรามา

ใช้ว่าการขับร้อง ก็คือการสวดขึ้นพร้อม ๆ กัน กล่าวคือเมื่อได้มาประชุมกัน มีท่าน

รูปหนึ่งแสดงพระธรรมเสนอขึ้น ท่านรูปหนึ่งแสดงพระวินัยเสนอขึ้น ก็คงจะเสนอกัน

มาเป็นตอน ๆ เป็นส่วน ๆ เป็นหมวด ๆ เป็นข้อ ๆ ไป และกจ็ะต้องไต่ถามกนัว่าเป็น

อย่างไร ใครจะเห็นอย่างไรที่ถูกต้อง ใครว่าอย่างไรก็ว่ากันไป แปลว่าแก้ไขกันให ้

บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นพระสูตร ๆ ไป เป็นข้อ ๆ ไป แล้วก็รับรองพร้อมกัน และเมื่อ

รับรองพร้อมกันแล้วก็สวดขึ้นพร้อม ๆ กัน ก็แปลว่าได้ท้ังอรรถคือเนื้อความ ได้ท้ัง

พยัญชนะคือถ้อยค�าสวดขึ้นพร้อม ๆ กัน ทรงจ�ากันไว้ ก็ท�ากันไปโดยล�าดับดั่งนี้  

จนหมดสิ้นตามที่ได้ทรงจ�ากันไว้ได้ ก็เป็นอันว่าได้ตรวจสอบพระวินัยและได้รับรอง  

ได้สวดขึ้นพร้อม ๆ กัน เป็นการสาธยาย

ส�าหรับการสาธยายคือการสวดขึ้น เป็นการสังคายนาหรือสังคีติคือสวดขึ้น

พร้อมกันน้ี ก็น่าจะมีขึ้นตั้งแต่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังด�ารงพระชนม์อยู่แล้ว ดังท่ีได้

เล่ามาเมื่อสักครู่นี้ว่า ท่านผู้จัดเสนาสนะในส�านักได้จัดให้ผู้ที่มีความทรงจ�าในหมวด

เดยีวกนั พระสตูรเดยีวกันอยูด้่วยกัน เพ่ือทีจ่ะได้เทยีบเคยีงในข้อความพระธรรมทีท่รง

จ�าไว้ได้ให้ตรงกันได้โดยสะดวก และคงจะได้มีการสวดขึ้นพร้อม ๆ และก็ได้มีการ

ปรากฏ เล่าถงึพระเถระบางรปู ได้ทรงจ�าข้อธรรมท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอนเอาไว้ได้

และกไ็ด้สวดถวายพระพทุธเจ้าคอืได้แสดงถวายพระพทุธเจ้า กค็อืสวดมนต์ค�าส่ังสอน  

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วและตนทรงจ�าได้ถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า

ทรงสดบัแล้วกท็รงสาธกุารคือว่าถกูต้องแล้ว กท่็านผูท้ีท่รงจ�าค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า 

ได้ตลอดจนถึงพยัญชนะคือถ้อยค�า คงจะมีการสวดท�านองพร้อม ๆ กันเป็นหมู่  

ส่วนผูท้ีท่รงจ�าได้ทีเ่ป็นอาจารย์กส็ัง่สอนศิษย์ ส่ังสอนในหมวดธรรมท่ีตนจ�าได้และเม่ือศิษย์ 

ทรงจ�าได้แล้วก็ให้ศิษย์มาสวดพร้อม ๆ กัน เพราะฉะนั้น ในพระวินัยจึงได้มีบัญญัติมิ

ให้ภิกษสุอนธรรมแก่อนปุสมับนั (ผูท้ีม่ใิช่ภกิษุ) ด้วยวิธสีอนโดยให้สวดบทธรรมท่ีสอนนัน้ 

พร้อมกันกับตนผู้เป็นอาจารย์ ก็เป็นเครื่องแสดงยืนยันถึงข้อท่ีกล่าวมานี้ และก็มา

ปรากฏชัดในเมื่อท�าสังคายนาตามที่กล่าวมานั้น เรียกว่า สังคายนาหรือสังคีติ คือ 

สวดพร้อม ๆ กันและทรงจ�ากันมา ก็เป็นกันมาดั่งนี้จนถึงคราวที่พระวินัยพระธรรม
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ปรากฏเป็นตัวอักษร วธีิสอนให้ว่าธรรมโดยบท ได้เคยใช้มาในวดัทัง้หลายในเมอืงไทยเรา 

มีภาษาเรียกว่าต่อหนังสือค�่า เป็นวิธีที่ใช้สอนให้จ�าในยุคที่ยังมิได้ใช้หนังสือ

การจารึกเป็นตัวอักษรนี้ ก็อาจจะมีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธศาสนาจะมาตั้งอยู่

ในลงักากไ็ด้ ยังไม่ปรากฏหลกัฐาน แต่ว่าพระคัมภร์ีกค็งยังไม่สมบูรณ์ คงจะมาสมบรูณ์ 

เมือ่มาจารึกไว้ทีล่งักาทวปีเมือ่พระพทุธศาสนาล่วงไปแล้วได้หลายร้อยปี ในพทุธศตวรรษ

ที่ ๕ ก็คงปรารภกันว่าความทรงจ�าของคนเสื่อมลงไป เพราะฉะนั้น ควรจะจารึกลง

เป็นตัวอกัษรเสยี ซึง่กเ็ป็นความคดิทีถู่กชอบ และพระไตรปิฎกฉบับทีจ่ารกึทีล่งักาทวปี 

ผูน้บัถอืพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาทเช่น ในประเทศไทย พม่า เป็นต้น ก็ได้คดัลอก โดยที่

ได้รับมอบคัมภีร์พระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกท่ีได้จารึกคัดลอกกันต่อมาในประเทศ

ต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้นับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทคัดลอกเป็นอักษรของประเทศนั้น ๆ 

ทีแรกก็จารึกลงในใบลานตั้งแต่ครั้งโบราณ และก็มีการช�าระคัมภีร์ที่จารึกนี้เป็นขั้น 

ตอนโดยล�าดับก็เรียกสังคายนาเหมือนกัน แต่อันที่จริงก็เป็นแต่เพียงว่าช�าระหนังสือ 

กันเท่าน้ัน สงัคายนาจรงิ ๆ นัน้เมือ่ได้จารกึลงเป็นตวัอกัษรในลงักาทวีปดงักล่าวเสรจ็แล้ว 

กเ็ป็นอนัว่ายตุกินัเพยีงแค่นัน้ ต่อจากนัน้กเ็ป็นการช�าระคมัภร์ี โดยทีไ่ด้คดัลอกกนัมา

หลายฉบับจากประเทศนั้นประเทศนี้มาเทียบเคียงกันเท่านั้นเอง ปกติก็ท�ากันมาโดย

ล�าดบัด่ังน้ี ในรชักาลที ่๑ กไ็ด้ช�าระพระคมัภร์ีเหล่านี ้แล้วกจ็ารกึลงในใบลานกนัใหม่  

เป็นฉบบัทองใหญ่ เรยีกว่าสงัคายนาเหมอืนกนั และได้พมิพ์เป็นตวัอกัษรไทยข้ึนครัง้แรก

ในรชักาลที ่๕ แต่ยังไม่สมบูรณ์ มาสมบูรณ์เตม็ที ่โดยหาฉบบัทีย่งัขาดมาพมิพ์สมบรูณ์

ขึ้นในรัชกาลที่ ๗ เป็นฉบับสยามรัฐ มี ๔๕ เล่ม และต่อมาก็มีแปลเป็นภาษาไทย

ทั้งหมด ในประเทศต่าง ๆ ก็มีการแปลออกมาเป็นภาษานั้น ๆ

แม้ว่าจะได้จารึกลงเป็นตัวอักษรแล้ว แต่ว่าการท่ีประชุมกันสวดมนต์คือ 

สวดพระสูตรต่าง ๆ ก็ยังมีอยู่ และแม้ในประเทศไทยก็ยังมีอยู่ตั้งแต่โบราณกาล  

เป็นธรรมเนยีมตามท่ีพระมาประชมุกนัท�าวตัรเช้าท�าวัตรเยน็หรอืค�า่ สวดมนต์ในโบสถ์

หรอืในหอสวดมนต์ มีกนัมาตัง้แต่ครัง้โบราณกาลมาจนถงึในบดัน้ี การสวดมนต์ในวดั 

ต่าง ๆ ทีม่เีป็นธรรมเนยีมมานี ้กเ็ป็นการสวดพระธรรมทีเ่ป็นค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

ซึ่งพระสงฆ์จะต้องท่องจ�าและก็สวดกัน ก็เป็นท�านองวิธีเก่าตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือ 

หลังพุทธกาลมาท่ียังไม่ได้จารึกไว้เป็นตัวอักษร ซึ่งพระสงฆ์ก็จะต้องมีการทรงจ�า  
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แม้จ�าไม่ได้ทัง้หมดกแ็บ่งกนัจ�าหมวดโน้นบ้างหมวดนีบ้้าง มาสวดร่วมกนักเ็ป็นการรกัษา

ความจ�า ก็เป็นธรรมเนียมสวดมนต์ทีส่บืต่อมาจนถึงปัจจบุนั ฉะนัน้ เรือ่งการสวดมนต์

นีจ้ึง่เป็นเรือ่งทีเ่นือ่งมาจากการทีไ่ด้สดบัฟังค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า ท่ีทรงแสดงส่ังสอน

ด้วยพระโอษฐ์และกมี็ผูจ้ดจ�ากนัไว้ จ�าได้กม็าสวดสัง่สอนกนัและกสั็งคายนา ในครัง้แรก ๆ 

กย็งัไม่จารกึเป็นตวัอักษร กมี็การสวดขึน้พร้อม ๆ กนัในข้อพระธรรมข้อพระวินยันัน้ ๆ 

ซึง่ได้ประชมุรบัรองกันแล้ว เพ่ือให้มีความจ�าเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัตดิต่อกนั ธรรมเนยีม

สวดมนต์จึงบังเกิดขึ้นเป็นมาดั่งนี้

เมือ่พทุธศาสนาได้แผ่ออกไป ผูท่ี้นบัถือพระพทุธศาสนาต้องการมงคลต่าง ๆ 

เพราะว่ายงัคงเป็นสามัญชน และเม่ือนบัถอืพทุธศาสนาก็ต้องการมงคลจากพระพทุธศาสนา 

กน็มินต์พระไปสวดมนต์เพ่ือเป็นมงคล กเ็ป็นเหตุให้มกีารเลือกบทสวดมนต์ทีเ่ป็นมงคล

ต่าง ๆ จากพระไตรปิฎกนัน่แหละ ต�าราสวดมนต์ได้ปรากฏเป็นหลกัฐานในประเทศลงักา 

พระอาจารย์ผูท่ี้แต่งคมัภร์ีอธบิายพระพทุธศาสนาในลงักา กไ็ด้เล่าอ้างไปถงึครัง้พทุธกาล

ว่าได้มกีารสวดมนต์เพือ่เป็นมงคลหรอืเพือ่สงบระงบัภยัพบิตัต่ิาง ๆ แต่ว่าในครัง้พทุธกาล

นั้นก็ยากที่จะทราบกันได้ และแม้จะมีการแต่งไว้ในลังกาเช่นนั้นก็เป็นการแต่งเมื่อ 

พุทธศาสนาล่วงไปตั้งพันปี แสดงว่าได้มีธรรมเนียมพระสวดมนต์ เพื่อเป็นมงคลแก่

ชาวบ้านในลังกาทวปีแล้ว แต่จะมีมาก่อนแต่นัน้ในชมพทูวีปยากทีจ่ะทราบ และกม็กีาร

รวบรวมพระสตูรต่าง ๆ และคาถาสวดมนต์ต่าง ๆ ในลงักาทวีป ในประเทศไทยเรานี้

ได้รับพระพทุธศาสนา ได้มคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัลงักา กไ็ด้ต�าราจากลงักานัน้มาใช้

ในเมอืงไทย ด่ังทีไ่ด้ใช้สวดกนัอยูใ่นปัจจบุนันี ้ในเทศกาลเข้าพรรษานี ้จงึใคร่ทีจ่ะแสดง

อธิบายเรื่องการสวดมนต์ต่าง ๆ ซึ่งคนไทยทั้งหลายใช้กันอยู่ พร้อมกับแสดงอธิบาย

ทางกรรมฐานประกอบกนัไป เพราะการท�ากรรมฐานนัน้คอืการท�าใจให้สงบและอบรม

ให้ได้มีปัญญา การสวดมนต์การฟังสวดมนต์การพิจารณาธรรมที่มีอยู่ในบทสวดมนต์ 

ในขณะทีฟั่งในขณะท่ีสวดกเ็ป็นการท�าใจให้สงบและท�าให้ได้ปัญญา กเ็ป็นการท�ากรรมฐาน

อย่างหนึ่ง 

วันนี้ยุติแค่นี้

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔
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วันนี้จะว่าถึงเรื่องสวดมนต์ซึ่งได้เริ่มกล่าวถึงธรรมเนียมสวดมนต์มาแล้ว  

ค�าว่า “มนต์″ นั้น ถ้าแปลตามศัพท์ท่ีใช้เป็นภาษาพูดทั่วไป แปลว่าปรึกษาหารือ  

แต่ว่าน�ามาใช้เป็นบทสวดกห็มายความว่าเป็นบทสวดทีบ่รสิทุธิห์รอืทีศ่กัดิส์ทิธิเ์ราใช้กนั

ในภาษาไทยเป็นที่เข้าใจกัน ธรรมเนียมสวดมนต์ของพระสงฆ์ได้มีธรรมเนียมสวด  

ในเวลาเช้ากบัในเวลาเยน็หรอืค�า่ บทสวดนัน้ทีเ่ป็นบทสวดประจ�ากเ็รยีกว่า ท�าวตัรเช้า 

ท�าวตัรเยน็ หรอืท�าวตัรค�า่ ส�าหรบัสวดมนต์ตอนเช้าหรอืท�าวตัรเช้านัน้ กก็�าหนดเวลา

ต่าง ๆ กัน โบราณพระต่ืนสวดมนต์กันต้ังแต่ตีส่ี และในบัดนี้ยังใช้สวดกันเช้ามืด  

ตีสี่ก็มีแต่มีน้อย สวดเช้าก่อนออกบิณฑบาตก็มี บิณฑบาตกลับมาแล้วสวดมนต์ก่อน 

แล้วจึงฉันก็มี ฉันแล้วสวด เช่นว่าเวลาสองโมงเช้าอย่างวัดนี้ก็มี สวดมนต์ตอนเย็น 

หรือตอนค�า่น้ันใช้สวดกันเวลาห้าโมงเย็นก็มี หกโมงเย็นก็มี ทุ่มหนึ่งก็มี สองทุ่มก็มี 

อย่างวัดนี้ แม้ว่าจะก�าหนดเวลาต่างกัน ก็คงใช้ประชุมกันสวดมนต์เวลาเช้าเวลาหนึ่ง 

เวลาเย็นหรือค�่าอีกเวลาหนึ่ง

บทสวดประจ�าทุกวันที่เรียกว่าท�าวัตร คือท�าวัตรเช้า ท�าวัตรค�่านั้น ก็เป็น

ธรรมเนยีมทีส่บืเน่ืองมาแต่ครัง้พทุธกาล เม่ือพระพทุธเจ้ายงัทรงพระชนม์อยู ่พระสงฆ์ 

สาวกก็เข้าเฝ้าพระพทุธเจ้าในเวลาเช้ากท็�าวตัร ท�าวัตรก็คอืท�าการปฏบิติั เช่น ถวายน�า้ 

ส�าหรับที่จะบ้วนพระโอษฐ์ สรงพระพักตร์ อย่างที่ทุกคนก็ต้องมีการแปรงฟันล้างหน้า 

บ้วนปากและกิจอ่ืน ๆ ท�าวัตรก็คือการปฏิบัติอย่างสัทธิวิหาริก ก็ท�าอุปัชฌายวัตร  
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อันเตวาสิก ก็ท�าอาจริยวัตร คือศิษย์ท�าการปฏิบัติอุปัชฌาย์อาจารย์ ดั่งที่วัดนี้มี

ธรรมเนยีมท�าสกัแต่ว่าเป็นประเพณี คือเม่ือพระภกิษบุวชใหม่แล้ว กน็�าเอาน�า้ แปรงสฟัีน 

ยาสฟัีน เป็นต้น มาถวายพระอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ กเ็ป็นการไปแสดงท�าอปัุชฌายวัตร 

คอืท�าการปฏบิตัพิระอปัุชฌาย์ หรอืว่าอาจรยิวตัร ท�าการปฏบิติัพระอาจารย์ อนัทีจ่รงิ

นัน้ก็ไปท�ากนัทกุวัน แต่ว่าในวัดนีเ้ป็นธรรมเนยีมทีใ่ห้ท�าเพยีงครัง้เดยีว แล้วอนญุาตว่า

ไม่ต้องไปท�าอีก เพื่อจะได้ศึกษาเล่าเรียนกัน ในครั้งพุทธกาลนั้นพระภิกษุสงฆ์ก็มี

ธรรมเนียมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ท�าวัตรคือท�าการปฏิบัติพระองค์ในเวลาเช้า แต่ว่าก็

ปรากฏว่าได้มีพระภิกษุที่เป็นพุทธอุปัฏฐากประจ�าพระองค์ มักจะองค์หน่ึง แต่ว่าใน

ตอนแรกนัน้กค็งจะมกีารผลดัเปลีย่นกนั ไม่มอีงค์ไหนอยู่ประจ�าตลอดเวลานาน จนถึง

ท่านพระอานนท์เถระท่ีได้รบัหน้าท่ีเป็นพุทธอปัุฏฐาก คอืพระภกิษุผูบ้�ารงุพระพทุธเจ้า 

พระอานนท์ท่านกไ็ด้ท�าหน้าทีเ่ป็นอปัุฏฐากประจ�าพระองค์มาจนถงึเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน  

ท่านก็ได้ท�าการปฏิบัติบ�ารุงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธอุปัฏฐานประจ�าพระองค์ ตลอดมา

กจิของพระพทุธเจ้าท่านแสดงไว้ในการบอกวตัรของโบราณ วนัหนึง่ ๆ ทีเ่ป็น 

กิจประจ�าว่ามี ๕ อย่าง คือ

๑.  เวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาต

๒.  เวลาเยน็ทรงแสดงธรรม กค็อืทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนทีม่าเฝ้าเป็น

ประจ�าทุกวัน

๓.  เวลาย�่าค�่าประทานโอวาทแก่ภิกษุ

๔.  เวลาเที่ยงคืนทรงแสดงธรรมแก้ปัญหาเทวดาที่มาเฝ้า

๕. เวลาย�า่รุง่ทรงพจิารณาหมูสั่ตว์ คือหมู่ของบุคคลทีส่มควรและไม่สมควร 

ที่จะเสด็จไปทรงแสดงธรรมโปรด

อนัแสดงว่ากจิ ๕ อย่างนีไ้ด้ทรงปฏิบตัอิยู่เป็นประจ�า และการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 

ในเวลาเช้าท�าวัตร คือท�าการปฏิบัติอุปัฏฐากบ�ารุง จึงเป็นกิจของพระภิกษุสงฆ์  

องค์หนึง่บ้าง หลายองค์บ้าง ท่ีไปเฝ้าท�าพุทธอปัุฏฐาก เมือ่มพีระภกิษทุีเ่ป็นพทุธอปัุฏฐาก

ประจ�า การที่พระภิกษุทั่วไปจะเข้าเฝ้าเป็นพุทธอุปัฏฐาก จึงเป็นอันไม่ต้องไปท�า แต่ก็

ชื่อว่าเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์อย่างน้อยก็องค์ใดองค์หนึ่งผลัดเปลี่ยนกันเข้าไปเฝ้า
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ท�าพุทธอุปัฏฐาก เพราะฉะนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว จึงได้มี

ธรรมเนียมที่พระภิกษุที่อยู่ในวัดหนึ่ง ๆ ประชุมกันในอุโบสถคือในโบสถ์ ในวิหาร  

หรือในหอสวดมนต์ท่ีก�าหนดขึน้ ท�าการสกัการะบชูาพระพทุธปฏมิาซึง่ประดษิฐานอยู่  

ในที่นั้นแทนการท่ีเข้าไปเฝ้าอุปัฏฐากบ�ารุงพระพุทธเจ้าในเวลาเช้า จึงสวดมนต์  

และบทสวดนัน้กเ็ป็นบทสรรเสรญิคณุพระรตันตรยั คอืพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

เป็นหลัก จึงได้เรียกบทสวดมนต์นี้ว่า สวดท�าวัตร แปลตามศัพท์ก็คือว่า สวดท�าการ

ปฏิบัติบ�ารุง แต่เม่ือไม่มีองค์พระพุทธเจ้าที่จะปฏิบัติบ�ารุง จึงสวดสรรเสริญคุณ 

พระพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรม พระสงฆ์แทน จึงได้เรียกว่า สวดท�าวัตร

ส่วนในเวลาเยน็นัน้ ได้มีปรากฏอยูใ่นพทุธกจิทัง้ ๕ ดังทีก่ล่าวมาแล้ว ว่าเวลา

ย�า่ค�า่ ทรงแสดงโอวาทแก่ภกิษุ จงึได้มีธรรมเนยีมทีพ่ระภิกษปุระชมุกนัเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้า 

ในเวลาย�่าค�่าถัดจากเวลาเย็นที่ทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนทั่วไป เพราะฉะนั้น  

ในการเข้าเฝ้าในเวลาค�า่น้ัน กจ็ะมีธรรมเนียมการท�าวตัรปฏบิตัอิปัุฏฐากบ�ารงุพระพทุธเจ้า 

เช่นตัง้น�า้ฉนัน�า้ใช้อะไรไว้ในกฏิุท่ีทรงประทับเช่นเดยีวกนั ก็เป็นหน้าทีข่องพระภิกษสุงฆ์

จะจัดสับเปลี่ยนกันไป หรือมีประจ�าแล้วก็ไปเข้าเฝ้าฟังพระพุทธโอวาท และเม่ือไม่มี

พระองค์ทีจ่ะปฏบิตับิ�ารงุ การประชมุกนัในเวลาค�า่หรอืในเวลาเยน็ จงึได้มกีารสวดบท

สรรเสริญคุณพระรตันตรยั จงึได้เรยีกบทสวดแม้ในเวลาค�า่ว่าสวดท�าวัตร อนัเป็นการ

แสดงถึงการท�าวัตรปฏิบัติ

อนึ่ง ในเวลาเย็นเวลาค�่านั้นเป็นเวลาที่ทรงแสดงธรรมด้วย ดังปรากฏใน 

พระพทุธกจิประจ�าวนัดังกล่าวมา เมือ่สวดบทท�าวัตรแล้วจงึได้มีการสวดบทพระพุทธพจน์

อนัเป็นพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าพระสตูรใดพระสูตรหนึง่หรือบทใดบทหน่ึง

ต่อจากท�าวตัรค�า่ เท่ากบัว่าเป็นการฟังธรรมค�าสัง่สอนทีท่รงแสดง หรือว่าฟังพระโอวาท

ของพระพุทธเจ้าในเวลาเย็นในเวลาค�่าตามพุทธกิจที่ปรากฏน้ัน การสวดมนต์ก็คือ 

สวดพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งดังกล่าวนั้น จึงเท่ากับว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม

หรือประทานพระโอวาทฟังกัน เพราะฉะนั้น หลังจากท�าวัตรเย็น ท�าวัตรค�่าแล้วจึงมี

การสวดมนต์ต่อ ก็เท่ากับว่าเป็นการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงหรือที่ทรง

ประทานเป็นพระพทุธโอวาท นีเ้ป็นธรรมเนยีมการสวดมนต์ท�าวตัรเช้าท�าวตัรค�า่ และ
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เมื่อท�าวัตรค�่าแล้วก็มีธรรมเนียมสวดมนต์คือสวดพระสูตรเป็นต้น อันเป็นค�าส่ังสอน

ต่อไป เป็นธรรมเนียมท่ีปฏิบัติเนื่องมาจากคร้ังพุทธกาลดังกล่าว ส�าหรับเรื่องการ 

สวดมนต์นั้นยังมีการสวดมนต์ในงานต่าง ๆ สืบไปอีก แต่วันนี้จะว่า เพียงเท่านี้ก่อน 

และก็จะแสดงอธิบายถึงบทสวดมนต์ท่ีต้องใช้เป็นประจ�าเนืองนิตย์ในที่ทั้งปวงก็คือ  

บทสวด นโม กับบทสวด พุทธัง

บทสวดนโม ก็คือ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ๓ ครั้ง  

ก่อนที่จะสวดนโม พระเถระก็จะกล่าวค�าชักชวนให้สวดด้วยบท หนฺท มย� ดังที ่

พระเถระแนะน�าชักชวนว่า หนฺท มย� พุทฺธสฺส ภควโต ปุพฺพภาคนมการ� กโรม เส  

ที่แปลความว่า “ขอชักชวนให้เราทั้งหลายกล่าวค�าแสดงการกระท�านอบน้อมอันเป็น 

บุพพภาคคือ เป็นส่วนเบื้องต้นแด่พระพุทธเจ้า ผู้มีโชคหรือผู้จ�าแนกแจกธรรม″  

ดั่งนี้แล้ว พระสงฆ์ทั้งปวง ก็สวดนโม ๓ จบพร้อมกัน

ค�าว่า นโม ตสสฺ เป็นต้นน้ีแปลว่า นโม ขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจ ภควโต 

แด่พระผู้มีพระภาคคือพระองค์ผู้ซ่ึงจ�าแนกแจกธรรม อรหโต ผู้เป็นพระอรหันต์คือ  

ผู้ไกลกิเลส สมมาสมฺพุทฺธสฺส ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ตสฺส พระองค์นั้น ถือว่าเป็น  

บทส�าคัญมาแต่โบราณกาล และก็ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้แต่งค�าว่านโมนี้ขึ้น เป็นแต่  

มีเล่าไว้ในพระคัมภีร์พระสูตรต่าง ๆ ว่า ได้มีเทพบ้างมนุษย์บ้าง หลายท่านได้เกิด

ศรัทธาปสาทะในพระพุทธเจ้า ได้เปล่งวาจานี้ขึ้นว่า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต  

สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ๓ ครั้ง ดั่งนี้ จึงเป็นอันท�าให้สรุปว่า เป็นถ้อยค�าที่บังเกิดขึ้นจาก

ศรัทธาปสาทะในใจของบุคคลเอง จึงได้เปล่งออกมา แต่ก็ได้แสดงว่า ผู้ท่ีเปล่งวาจา

ออกมานี้ได้ซาบซึ้งในพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดี เพราะว่าบทนโมนี้

ประกอบด้วยบทพระพุทธคุณส�าคัญอยู่ถึง ๓ บท

บทที ่๑ กค็อื ภควโต แด่พระผูม้พีระภาค แปลมาจากค�าว่า ภควา เป็นค�าเรียก 

พระพุทธเจ้าในอรรถ คือความหมายยกย่องว่าเป็นผู้จ�าแนกแจกธรรมบ้าง ว่าเป็น  

ผูม้โีชคบ้าง ว่าเป็นผูห้กักิเลสกองราคะโทสะโมหะเป็นต้นบ้าง แต่ว่าในภาษาไทยเรานัน้ 

ค�าน้ีนิยมแปลในความหมายว่า พระผู้จ�าแนกแจกธรรม หรือพระผู้จ�าแนกแจกธรรม 

สั่งสอนประชุมชน
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ค�าว่า อรหโต มาจากค�าว่า อรห� หรือ อรหันต์ ที่มีความหมายว่า เป็นผู้ไกล

กิเลส เป็นผู้ก�าจัดข้าศึกคือกิเลส เป็นผู้หักซี่แห่งสังสารจักร เป็นผู้ควรไหว้ควรบูชา 

เป็นผูไ้ม่มทีีล้ี่ลับในอันท่ีจะกระท�าความชัว่ต่าง ๆ แต่ว่าในทางไทยเรานัน้นิยมค�าแปลว่า 

เป็นผู้ไกลกิเลส

ค�าว่า สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส มาจากค�าว่า สัมมาสัมพุทโธ หรือสัมมาสัมพุทธ  

แปลว่า ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ สมฺมา แปลว่าโดยชอบ สมฺ แปลว่าเอง พุทฺธ แปลว่า

ตรสัรู ้ซึง่มอีธบิายโดยย่อว่าตรสัรูน้ัน้กค็อื ตรสัรู้อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ อนัได้แก่ทกุข์ เหตเุกดิทกุข์ 

ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ค�าว่าเอง นั้นก็คือ พระญาณท่ีตรัสรู้ 

ในอริยสจัจ์ ๔ เหล่านีผ้ดุขึน้เอง คอืผดุขึน้ในสจัธรรมเหล่านีท้ีม่ไิด้เคยทรงสดบัมาก่อน 

ค�าว่า โดยชอบ นั้นก็คือโดยสัมมัตตะ คือความเป็นชอบ นับตั้งแต่โดยมรรคมีองค์ ๘ 

อนัเป็นมชัฌมิาปฏปิทาข้อปฏบัิตอินัเป็นหนทางกลางทีพ่ระองค์ได้ทรงค้นพบตัง้แต่เป็น 

พระโพธสิตัว์ก่อนท่ีจะได้ตรสัรู้ และกไ็ด้ทรงปฏบิตัใินมรรคมอีงค์ ๘ นีม้าโดยสมบรูณ์ 

จึงได้ตรัสรู้อริยสัจจ์ทั้ง ๔ เพราะฉะนั้น ความตรัสรู้เองนี้จึงมาจากสัมมัตตะ คือความ 

เป็นชอบ อันได้แก่มรรคมีองค์ ๘ น้ีท่ีทรงปฏิบัติมา และก็เป็นความตรัสรู้ที่ถูกต้อง 

ไม่ผิด จึงเรียกว่า สัมมา คือชอบ และก็มีความหมายว่า เม่ือได้ตรัสรู้แล้วก็ได้ทรง

แสดงธรรมท่ีได้ตรัสรู้นี้สั่งสอนตั้งเป็นพุทธศาสนา ตั้งพุทธบริษัททั้ง ๔ ขึ้นอีกด้วย 

เพราะฉะน้ัน จงึได้พระนามว่า สมัมาสมัพทุธ และในข้อนีก้ไ็ด้มีอธบิายประกอบอกีว่า 

ท่านผู้ตรัสรู้เองนั้น ถ้าตรัสรู้เองได้แล้วไม่ได้สั่งสอนใคร อันหมายความว่าไม่ได้ต้ัง 

พทุธศาสนา ไม่ได้ต้ังพทุธบริษัทขึน้ กเ็รยีกว่าพระปัจเจกพุทธ แปลว่า พระพทุธผูต้รสัรู้

จ�าเพาะพระองค์ ต่อเม่ือได้สั่งสอนผู้อ่ืนตั้งพุทธศาสนาต้ังพุทธบริษัทขึ้น จึงเรียกว่า 

พระสัมมาสัมพุทธ พระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ฉะนั้น ค�าว่า สัมมาสัมพุทโธ นี้จึงมี 

ความหมายว่า พระผู ้ตรัสรู ้เองโดยชอบดังกล่าวนี้ด้วย และก็มีความหมายว่า  

เป็นพระผู้ทีต่รสัรูเ้องโดยชอบ แล้วได้ตัง้พทุธศาสนาและพทุธบรษัิทขึน้ด้วย จงึมิใช่เป็น 

พระปัจเจกพุทธ ดังกล่าว และบรรดาหมู่ชนผู้ฟังค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้

ตรัสรู้ตามได้แก่ หมู่แห่งพระสาวกซึ่งได้ตรัสรู้ตามเป็นพระอรหันต์ท้ังหลายก็เรียกว่า 

พระอนุพุทธ แปลว่า พระผู้ตรัสรู้ตาม จึงได้มีพระพุทธเป็น ๓ จ�าพวก คือ หนึ่ง  

พระสัมมาสัมพุทธ สอง พระปัจเจกพุทธ สาม พระอนุพุทธ ดั่งนี้
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บทสวด นโม ย่อมบรรจพุระพทุธคณุส�าคญัทัง้ ๓ บทไว้ดัง่นี ้และพระพทุธคณุ 

ทั้ง ๓ บท ก็ย่อมบรรจุอยู่ด้วยพระปัญญาคุณ คุณคือความรู้จริง พระวิสุทธิคุณ  

คุณคือ ความบริสุทธิ์จริง พระกรุณาคุณ คุณคือพระกรุณาจริง อันเป็นบทสรุปของ

พระพุทธคุณทั้งปวง แต่แม้เช่นนั้น ความหมายของบทพระพุทธคุณทั้ง ๓ บทในบท

สวดนโมนี้ ย่อมมีพระพุทธคุณบทใดบทหนึ่งที่เด่นอยู่กว่าพระพุทธคุณข้ออื่น ก็คือ 

บทว่า ภควโต แด่พระผู้มีพระภาค อันเป็นบทที่ ๑ นั้น เด่นอยู่ด้วยพระกรุณาคุณ  

ในความหมายท่ีใช้กันว่า พระผูจ้�าแนกแจกธรรมส่ังสอนประชมุชน หมายถึงพระกรณุา

คณุท่ีทรงจ�าแนกแจกธรรม คอืทรงแสดงธรรมสัง่สอน บทว่า อรหโต เป็นพระอรหนัต์ 

เด่นอยู่ด้วยพระวิสุทธิคุณ คุณคือความบริสุทธ์ิในความหมายว่า เป็นผู้ไกลกิเลส  

เพราะความเป็นผู้ไกลกิเลสนั้น แสดงถึงความบริสุทธิ์ จึงเด่นด้วยพระวิสุทธิคุณ  

บทว่า สมมฺาสมฺพทุธฺสสฺ ผูต้รัสรูเ้องโดยชอบเป็นสัมมาสัมพทุธเจ้า เด่นด้วยพระปัญญาคณุ 

ดัง่น้ี เพราะฉะน้ัน บทสวดนโมน้ัน จงึเป็นบททีป่ระกอบด้วยพระพทุธคณุส�าคญั ๓ บท 

สมบูรณ์ด้วยพระคุณทั้ง ๓ น�าหน้า ด้วยพระกรุณาคุณ และต่อไปด้วยพระวิสุทธิคุณ 

หนนุท้ายด้วยพระปัญญาคุณ ในข้อน้ี ก็น่าทีจ่ะพิจารณาว่า ท�าไมท่านจงึเอาบท ภควโต 

น�าหน้า อรหโต มาเป็นที่ ๒ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เป็นที่ ๓ เพราะเมื่อเรียงพระคุณโดย

ทั่วไป ย่อมเรียงพระปัญญาคุณไว้ เป็นที่ ๑ พระวิสุทธิคุณเป็นที่ ๒ พระกรุณาคุณ

เป็นที่ ๓ ส�าหรับบทสวดที่แสดงพระคุณทั้ง ๓ นี้ ด้วยเรียงพระปัญญาไว้หน้าก็มีอยู่ 

แต่ว่าจะกล่าวต่อไป ส�าหรบัในท่ีนีก้ลับกนั เอาพระกรณุาคุณไว้หน้า เอาพระปัญญาคณุ

ไว้หลงั ก็น่าคดิว่า เพราะเหตวุ่าบทสวด นโม นีบ้งัเกดิขึน้จากจติใจของเทพบ้างมนษุย์บ้าง 

ซึง่เกดิศรทัธาปสาทะในพระพทุธเจ้า จงึได้เปล่งวาจานอบน้อมนมัสการขึน้ ซึง่ความรูสึ้ก

ส�านึกประกอบด้วยศรทัธาปสาทะ จนถงึเปล่งวาจาน้ีข้ึนนัน้ กน่็าคดิว่าเพราะได้มีความส�านกึ

ในพระกรุณาคณุ คอืได้รบัพระกรณุาจากพระพทุธเจ้า ทีท่รงจ�าแนกแจกธรรมส่ังสอน

จนได้ความรู้ความเข้าใจ จนถึงได้ดวงตาเห็นธรรมก็มีเป็นอันมาก เพราะฉะนั้น  

จงึบงัเกดิขึน้จากความส�านกึในพระกรณุาคณุทีต่นได้รบัจากพระพทุธเจ้า ได้รบัความรู้

ความเห็นธรรม ความรูค้วามเข้าใจในธรรม จงึได้ยกเอาบทท่ีแสดงพระกรณุาคอื ภควโต 

พระผู้มีพระภาคคือพระผู้จ�าแนกแจกธรรมขึ้นเป็นบทที่ ๑ และก็มาถึงบทที่ ๒ อัน

แสดงถึงพระวิสุทธิคุณ เด่นด้วยพระวิสุทธิคุณคือ อรหโต ก็เป็นธรรมดา บทนี้ก็เป็น
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ที่ ๒ อยู่โดยปกติ และก็เกิดจากจิตใจของผู้ท่ีเปล่งถ้อยค�านี้อันประกอบด้วยความ

บรสิทุธิผ่์องแผ้วทางจติตลอดจนถงึทางกาย ทางวาจา แล้วจงึมาถึงปัญญาคุณหนนุท้าย  

อนัส่องถึงว่าก็เพราะพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธ ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นหลักเป็นแกน

ส�าคัญ ดั่งนี้ พิจารณาดูจิตใจของผู้ที่เปล่งถ้อยค�านี้ออกมาก็น่าจะเป็นดั่งนี้ คือบังเกิด

ด้วยความส�านึกรู้อย่างลึกซ้ึงในพระกรุณาคุณ ที่ได้รับจากพระพุทธเจ้า จึงได้ยกเอา

พระพทุธคณุประกอบด้วยมหากรุณานีเ้ป็นบทที ่๑ คือ ภควโต กคื็อผูจ้�าแนกแจกธรรม 

ดั่งนี้

เพราะฉะนัน้ ผูท้ีเ่ปล่งค�าว่า นโม นีข้ึน้มา จะต้องมีความรูซ้าบซึง้ในพระพทุธคณุ

ของพระพทุธเจ้าอย่างลึกซ้ึง แสดงว่าได้สดบัตรบัฟังธรรมทีท่รงแสดง มคีวามรูค้วามเข้าใจ 

บังเกิดศรัทธาปสาทะคือความรู้ความเลื่อมใส ได้ปัญญา จึงได้เปล่งขึ้นมา จับเอา 

พระพุทธคณุบทส�าคญัข้ึนมา เพราะฉะนัน้ จึงได้นบัถอืว่าเป็นบทส�าคญั ซึง่จะสวดมนต์ 

อะไรก็จะต้องน�าด้วย นโม จะประกอบพิธีส�าคัญอะไร ก็จะต้องตั้ง นโม ขึ้นก่อนอยู่

เป็นปกติ และยังมีบทสวดที่สรุปพระพุทธคุณทั้ง ๓ ไว้อย่างสมบูรณ์ ที่เราทั้งหลาย

สวดอยู่ ในเวลาท่ีท�าวัตรเช้าทุกวนักคื็อ พทุโฺธ สสุทุโฺธ กรณุามหณณฺโว บรรทัดแรกนี้

บรรทัดเดียวก็บรรจุด้วยพระพุทธคุณทั้ง ๓ จ�าไว้เพียงบรรทัดเดียวก็จ�าพระพุทธคุณ 

ได้ทั้ง ๓ พุทฺโธ พระผู้ตรัสรู้ แสดงถึงพระปัญญาคุณ สุสุทฺโธ พระผู้บริสุทธิ์ดี  

แสดงถึง พระวิสุทธิคุณ กรุณามหณฺณโว มีพระกรุณาดุจห้วงทะเลหลวง แสดงถึง 

พระกรุณาคุณ เพราะฉะนั้น บรรทัดเดียวเท่านี้ พุทฺโธ สุสุทฺโธ กรุณามหณฺณโว 

ประกอบด้วย พระพทุธคณุอย่างสมบูรณ์ คอืพระปัญญาคณุ พระวสิทุธิคณุ พระกรณุาคณุ 

ฉะน้ันเมือ่เราท้ังหลายได้สวดบทนโม ตัง้ นโม กข็อให้ตัง้ใจก�าหนดในพระพทุธคณุทัง้ ๓ 

ให้รูใ้นพระพทุธคุณท้ัง ๓ ไปด้วย และเม่ือสวด พุทโฺธ สุสุทโฺธ กรณุามหณณฺโว ก็ขอ

ให้ท�าความเข้าใจในพระพุทธคุณทั้ง ๓ ไปด้วยจะเป็นประโยชน์มาก 

วันนี้ยุติเท่านี้

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๔ 
บทสวดพุทธัง ตอน ๑

วันนี้จะแสดงอธิบายบทสวดพุทธัง ก็คือบทสวดที่เรียกว่า สรณคมนปาฐะ 

“ปาฐะ” คือบาลีที่ถึงสรณะที่เราทั้งหลายสวดกันมาก และมักจะสวดต่อจาก นโม ว่า

พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ

สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ

ทุติยมฺปิ พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ  แม้วาระที่  ๒  ข้าพเจ้าถงึพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

ทุติยมฺปิ  ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ  แม้วาระที่  ๒  ข้าพเจ้าถงึพระธรรมเป็นสรณะ

ทุติยมฺปิ  สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ  แม้วาระที่  ๒  ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ

ตติยมฺปิ  พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ  แม้วาระที่  ๓  ข้าพเจ้าถงึพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

ตติยมฺปิ  ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ  แม้วาระที่  ๓  ข้าพเจ้าถงึพระธรรมเป็นสรณะ

ตติยมฺปิ  สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ  แม้วาระที่  ๓  ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ

ผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาย่อมจะจ�า นโม และ พทุธฺ� น้ีกนัได้เป็นส่วนมาก และ 

ก็ควรจะท�าความเข้าใจในบทว่า พุทฺธ� คือสรณคมนปาฐะ เราสวดใช้ค�าบาลีกันทั้งนั้น 

พระพุทธเจ้า พุทฺธ ก็บาลี ธมฺม หรือธรรมะ ก็บาลี พระสงฆ์ สงฺฆ ก็บาลี สรณ� คือ 

สรณะ กบ็าล ีเช่นเดยีวกัน เพราะฉะนัน้ จงึควรจะต้องศกึษาให้รูจ้กัพระพทุธะ พระธรรมะ 

และพระสังฆะ หรือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ โดยประวัติ โดยพระคุณ และ

โดยการเข้าถึง
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พระพุทธเจ้านั้นโดยประวัติก็ด่ังที่แสดงในพุทธประวัติว่า ทรงเป็นพระโอรส

ของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา ประสูติเมื่อก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี 

ได้เสด็จออกทรงผนวชเมื่อพระชนมายุถึง ๒๙ และได้ทรงบ�าเพ็ญเพียรอยู่ถึง ๖ ปีจึง 

ได้ตรัสรู้ และเมื่อตรัสรู้แล้วได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาอยู่ถึง ๔๕ ปี ก็เสด็จดับ 

ขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ ๘๐

พระธรรมน้ันก็คือค�าสั่งสอนของพระองค์ แต่ก็มีความหมายตั้งแต่พระธรรม

ที่พระองค์ได้ตรัสรู้ เพราะพระพุทธเจ้า ที่แปลว่า พระผู้ตรัสรู้คือตรัสรู้พระธรรม 

พระธรรมก็คือธรรมที่ได้ตรัสรู้ ได้แก่สัจจะคือความจริงที่ได้ตรัสรู้ และก็หมายถึง  

ค�าสั่งสอน คือทรงแสดงธรรมที่ทรงตรัสรู้นั้นสั่งสอน ค�าสั่งสอนของพระองค์ก็เรียกว่า 

พระธรรม ทแีรกกจ็�าแนกออกเป็นธรรมทีเ่ป็นค�าสอนวินยัทีเ่ป็นค�าส่ัง ดัง่ทีเ่รยีกกนัว่า 

พระธรรมวินัย และต่อมาก็แยกออกเป็นปิฎกทั้ง ๓ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก 

พระอภิธรรมปิฎก ก็เรียกกันว่าพระไตรปิฎก บัดนี้ก็มีอักษรจารึกพระไตรปิฎกพิมพ์

เป็นเล่ม และก็ใช้ภาษามคธ เรียกกันว่าภาษาบาลี เป็นหลักในพระพุทธศาสนาสาย 

เถรวาทน้ีตลอดมา และกจ็�าแนกธรรมออกได้ท่ัวไปกเ็ป็น ๓ คอื ปรยัิตธิรรม ปฏบิตัธิรรม 

และปฏิเวธธรรม ดังท่ีได้แสดงแล้วในวันแรก หรือว่าแยกออกเป็น ๑๐ ดังที่แสดง  

ในบทสวดท�าวัตรของเรา ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เป็น ๙ และปริยัต ิ

อีก ๑ ก็เป็น ๑๐

พระสงฆ์น้ันก็ได้แก่หมู่แห่งผู้ฟังซึ่งเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้รู้ธรรม 

ตามพระองค์ อย่างสงูกห็มายถงึอริยสงฆ์ คอืหมูแ่ห่งผูฟั้งซึง่เป็นศษิย์ของพระพทุธเจ้า 

ซึ่งบรรลุมรรคผลตั้งแต่ข้ันต้นขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุด คือ อรหัตตมรรค อรหัตตผล  

เป็นพระอรหนัต์ และอย่างสามญักร็วมถงึสมมตสิงฆ์ อนัได้แก่หมูแ่ห่งภกิษทุีอ่ปุสมบท 

เป็นภกิษขุึน้ตามพระวนิยั เรยีกว่าเป็นสมมตสิงฆ์ ต้ังแต่ ๔ รปูขึน้ไปประชมุกนัประกอบ 

สังฆกรรมก็เรียกว่าพระสงฆ์ และแม้ภิกษุณีสงฆ์ก็เช่นเดียวกัน แต่เวลานี้ภิกษุณี  

ในฝ่ายเถรวาทนี้ไม่มีแล้ว นี้คือพระพุทธะ พระธรรมะ พระสังฆะ หรือพระพุทธเจ้า  

พระธรรม พระสงฆ์ตามประวัติ



23บทสวดพุทธัง

อนึง่ กพ็งึรูจั้กพระพทุธะ พระธรรมะ พระสงัฆะ โดยพระคณุ ส�าหรบัพระพทุธะ 

โดยพระคณุนัน้ กด็งัทีแ่สดงไว้ในบทพทุธคณุท่ีสวดกนั ท่ีเป็นหลักกคื็อ บทอิตปิิโส ภควา 

ที่แปลว่า แม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์  

คือทรงเป็นผู้ไกลกิเลส ควรไหว้ควรบูชา สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ  

ซึ่งมี ๙ บท หรือนับกันเป็น ๙ บท

พระธรรมโดยพระคุณนั้นก็ดังบทที่สวดกันว่า สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม  

ที่แปลว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว เป็นต้น ซึ่งมี ๖ บท

พระสงฆ์นั้นโดยพระคุณก็ได้แก่ที่แสดงไว้ในพระสังฆคุณ ดังที่สวดกันว่า  

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ หมู่แห่งสาวกคือผู้ฟังของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็น  

ผู้ปฏิบัติดีแล้ว ดั่งนี้เป็นต้น

บทสวดพระพทุธคณุ พระธรรมคณุ พระสงัฆคณุ ทัง้ ๓ นีเ้ป็นหลกัใหญ่แห่ง

บทพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั่วไป

ย่อมจะจ�ากันได้ เพราะฉะนัน้ บทสวด นโม บทสวด พุทธฺ� บทสวด อิติปิโส สวฺากฺขาโต 

สุปฏิปนฺโน นับว่าเป็นบทสวดส�าคัญที่ควรจะต้องจ�าได้และสวดได้ และท�าความเข้าใจ 

ตามสมควร และโดยเฉพาะก็ท�าความเข้าใจตามอรรถคือเนื้อความของบทที่สวดนั้น

อย่างย่อ ๆ ก่อน ก็จะท�าให้ได้ความรู้ความเข้าใจถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

โดยพระคุณ

คราวนี้พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ โดยการถึง ซึ่งเป็นขั้นที่ลึกซึ้งเข้า 

มาอีก อันจะพึงถึงได้ด้วยการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรม แต่ว่าจะยังไม่ว่าถึงก่อน จะว่าถึง

อีกบทหนึ่ง คือบทว่า สรณะ ที่แปลว่าที่พึ่ง อีกอย่างหนึ่งก็มักจะแปลกันว่าที่ระลึกถึง 

ส�าหรับการระลึกถึงน้ันถือว่าเป็นการปฏิบัติทางจิตอย่างหนึ่ง ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 

เรียกว่า พุทธานุสสติ ระลึกถึงพระธรรมเรียกว่า ธัมมานุสสติ ระลึกถึงพระสงฆ ์

เรียกว่า สังฆานุสสติ เป็นอนุสสติ การระลึกถึงท่ีเป็นอนุสสตินี้ จะระลึกถึงโดย 

ประวัติหรือโดยพระคุณก็ได้ แต่การระลึกถึงโดยพระคุณนั้นย่อมเข้าถึงจิตใจได้ยิ่งกว่า

โดยประวัติธรรมดา แต่แม้การระลึกถึงโดยประวัติก็เป็นปัจจัยให้ระลึกถึงโดยพระคุณ

ต่อไป เพราะฉะนั้น สรณะหากจะแปลว่าที่ระลึก ก็พึงเข้าใจว่าก็หมายถึงอนุสสติ 
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ดังกล่าว แต่ว่าท่านนิยมให้แปลกันว่า ท่ีพึ่ง และส�าหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนานั้น 

จะชื่อว่าได้เข้านับถือพระพุทธศาสนา ก็ด้วยการที่ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม  

พระสงฆ์ เป็นสรณะคือ ที่พึ่ง ดังบท พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ เป็นต้นนี้เอง อันจะท�าให้ 

ผู้ที่ตั้งใจถึงดั่งนี้เป็นพุทธมามกะ พุทธมามิกา คือผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นของเรา 

หรือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกา ที่แปลว่า ผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัย ซึ่งมีความหมาย 

เข้ามาถึงจิตใจ ก็คือเข้าน่ังใกล้พระรัตนตรัยด้วยใจของตน หรือแม้เป็นสามเณรเป็น

ภิกษุก็ด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ดังที่ได้ประกอบกระท�าในการบรรพชา

อุปสมบทนั้น

ฉะนั้น บท พุทฺธ� นี้จึงเป็นบทส�าคัญอันจะน�าให้เข้าเป็นพุทธศาสนิก คือ 

เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา แต่ว่าการเข้านับถือพระพุทธศาสนานั้นก็มีหลายระดับ  

ทีเ่ป็นภายนอก กคื็อการเข้านับถอืพระพทุธศาสนาทางกาย คอืแสดงการนับถอืทางกาย 

ดงัแสดงถงึเรือ่งการบวชเช่นเดยีวกนั ว่าการบวชกม็ ี๒ อย่าง คอืว่า บวชกาย บวชใจ 

บวชกายน้ัน ก็คือว่า การบวชตามพระวินัยท่ีเป็นการแสดงขอบรรพชาอุปสมบท  

และพระสงฆ์ก็รับเข้าหมู่ตามพิธีอุปสมบทที่ได้ปฏิบัติกันนั้น ครองผ้ากาสาวพัสตร์  

โกนผมเป็นต้น กป็รากฏว่าเป็นภกิษเุป็นสามเณรข้ึนทางกาย ซึง่กแ็สดงว่าเป็นการบวช

ทางกาย ซ่ึงท่านก็สอนว่า ให้มีการบวชทางใจอีกด้วย คือท�าใจให้ประกอบด้วยศีล  

ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญาให้สงบ สมเป็นสมณะ ที่แปลว่า ผู้สงบ สงบกาย สงบวาจา 

สงบใจ แม้การถงึสรณะกเ็ช่นเดยีวกนั ถงึทางกายคือการเปล่งวาจาถงึ และทีแ่สดงตน

เป็นพุทธศาสนิก ผู้นับถือพระพุทธศาสนา แสดงออกทางกายด้วยการนับถือ นี้เป็น

ทางกาย เพราะฉะนั้น ก็ต้องถึงสรณะทางจิตใจอีกด้วยคือให้ใจถึง ให้ใจถึงด้วยระลึก

เป็นอนุสสติตามพระประวัติหรือตามพระคุณก็ยังไปได้ แต่ให้ซึ้งขึ้นไปกว่านั้นก็ด้วย 

การปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงธรรม 

และในเรื่องการถึงสรณะนี้ก็มิใช่ว่าได้มีขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วและ 

ได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอน มีผู้มาถึงพระองค์เป็นสรณะพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้ง 

พระสงฆ์ แต่ว่าได้มีมาก่อนท่ีพระพทุธเจ้าได้บงัเกดิขึน้ ซึง่ได้มแีสดงไว้ในทางพระพทุธ-

ศาสนาในบท พห�ุ เว สรณ� ยนฺติ ที่แปลว่า มนุษย์ทั้งหลายถูกความกลัวคุกคามแล้ว 

พากันถึงสรณะคือที่พึ่งเป็นอันมาก ถึงต้นไม้ถึงภูเขาเป็นต้นเป็นที่พึ่งก็มี ซึ่งได้ปฏิบัติ
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กนัมาก่อนทีพ่ระพทุธศาสนาจะได้บงัเกดิขึน้ ซึง่ตามคาถานีก้ไ็ด้แสดงว่าบคุคลเมือ่เกดิ

ความกลัวขึ้นมาก็ย่อมจะต้องหาที่พึ่งเพื่อหลบภัยอันตราย และในการหาที่พึ่งนั้นก็สุด 

แต่จะเห็นว่าจะพึ่งอะไรได้ ก็ไปหาสิ่งนั้นให้เป็นที่พึ่งส�าหรับที่จะช่วยให้พ้นภัยอันตราย 

และนอกจากนี้แล้วเมื่อมีความต้องการอะไรก็ย่อมจะหาที่พึ่งนั้นอีกเหมือนกัน ให้ช่วย

ประสทิธิป์ระสาทให้ส�าเรจ็ เช่นต้องการลาภ กต้็องการให้ประสิทธิป์ระสาทให้ได้ประสบ

ลาภ ไข้เจ็บ กต้็องการประสทิธิป์ระสาทให้หายไข้เจบ็ ดัง่นีเ้ป็นต้น ซึง่คนสามัญทัว่ไป

ก็ปฏิบัติกันอยู่ดั่งนี้ และก็ท�ากันไปด้วยความเชื่อถือก็มี ด้วยการใช้ปัญญาก็มี 

แม้เมือ่พระพทุธศาสนาบงัเกดิขึน้ พระพทุธเจ้าได้ตรสัรู้สจัจธรรม ธรรมทีเ่ป็น

สัจจะคือความจริงด้วยปัญญา ทรงแสดงธรรมสั่งสอนก็ต้องการให้ใช้ปัญญาจับเหตุจับ

ผล เพราะธรรมท่ีเป็นสจัจธรรมคอืความจรงินัน้ต้องใช้ปัญญาจบัเหตจุบัผล และปฏบิตัิ

ไปตามเหตตุามผล เพราะฉะนัน้ ค�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้าจงึประกอบด้วยเหตุและผล 

ตัง้ต้นแต่เหตผุลในขัน้กรรม คอืการงานทีก่ระท�า ซึง่สรุปดงัทีเ่ราทัง้หลายกไ็ด้ยินได้ฟัง

กันอยู่ว่า ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ก็คือตามเหตุและตามผล เมื่อต้องการผลที่ดีก็ต้องท�า

ดอีนัเป็นส่วนเหต ุต้องการผลทีช่ัว่กต้็องท�าชัว่อันเป็นส่วนเหต ุและกไ็ด้ทรงแสดงธรรม

ชี้แจงไว้เป็นอันมากว่าอะไรเป็นดี อะไรเป็นชั่ว แล้วก็ผลดีผลชั่วนั้นเป็นอย่างไรบ้าง 

อนัเป็นเหตุผลในขัน้กรรม และยิง่ขึน้ไปกว่านัน้กย็งัสัง่สอนถงึเหตผุลทีส่งูขึน้ คอืเหตผุล

ในขัน้ทีพ้่นทุกข์ ก็คืออรยิสจัจ์ท้ัง ๔ คือ ทกุข์ สมทุยั นโิรธ มรรค ทกุข์เป็นผล สมทุยั

เป็นเหต ุและกท็รงชีไ้ว้เสรจ็ว่า ทีข่ึน้ชือ่ว่าทุกข์นัน้คอือะไรบ้าง และทรงชีเ้หตวุ่าตณัหา

ความดิ้นรนทะยานอยากเป็นสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ในด้านทุกข์ และก็ทรงแสดง

เหตุผลในด้านดบัทกุข์ ว่าความดับทกุข์นัน้ กต้็องดบัตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก 

แต่ว่าจะดบัตณัหาเป็นนโิรธได้ กจ็ะต้องปฏบัิตใินมรรคมีองค์ ๘ หรอืรวมเข้ากเ็ป็นศลี 

สมาธิ ปัญญา ซ่ึงธรรมปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ทั้งสิ้นที่เรียกว่ากุศลธรรมนั้น  

รวมเข้าในมรรคมอีงค์ ๘ รวมเข้าอกีกใ็นศลี สมาธ ิปัญญานีท้ัง้นัน้ หรอืว่ารวมเข้าอกี

ในโอวาทปาติโมกข์ ก็คือไม่ให้ท�าบาปทั้งปวง ท�ากุศลให้ถึงพร้อม ช�าระจิตของตนให้

บริสุทธิ์ผ่องใส เป็นพระพุทธศาสนาดังที่ได้กล่าวแล้ว ซึ่งการปฏิบัติธรรมในพระพุทธ-

ศาสนานั้น ก็คือการปฏิบัติในกิจท้ัง ๔ คือก�าหนดรู้ทุกข์ ละสมุทัย ท�าให้แจ้งนิโรธ 

ปฏิบัติอบรมมรรค เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนา ที่ยุติด้วยเหตุและผล

ตามสัจจะคือตามความเป็นจริง 
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แต่ว่าแม้เช่นนั้นบุคคลก็ยังมิได้ปฏิบัติ ไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน 

แม้ว่าจะแสดงตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา ก็มีเป็นอันมากที่มิได้ปฏิบัติไปตามที่

พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน ดังคนไทยเรานี้เอง เป็นอันมากก็กล่าวได้ว่าเป็นผู้นับถือ

พระพุทธศาสนากันเป็นส่วนมาก แต่ว่าการนับถือ ศาสนาของคนไทยเรานี้ มีเป็น 

อันมากที่นับถือกันตามตระกูลคือตามบรรพบุรุษที่นับถือกันมา พ่อแม่เป็นผู้นับถือ

พระพทุธศาสนา ลูกเกิดมาก็พลอยนับถอืพระพทุธศาสนาไปด้วย ตัง้แต่จ�าความได้เห็น

พ่อแม่ไหว้พระก็ไหว้พระ เห็นพ่อแม่ท�าบุญก็ท�าบุญ พ่อแม่ไปวัด ก็ไปวัด ดั่งนี้เป็นต้น 

ก็เป็นไปตามตระกูล และแม้ว่าจะได้เข้าศึกษาพระพุทธศาสนารู้พระพุทธศาสนาไป 

โดยล�าดบั แต่กย็งัท้ิงสนัดานเดมิไม่ได้ จงึยงัมไิด้ปฏบิตัพิระพทุธศาสนากนัตามสมควร 

ดังเช่นในการถึงสรณะนี้ ก็ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ แต่ก็อดมิได้

ที่จะนับถือไปในด้านศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายอะไรต่าง ๆ ในด้าน

ศกัดิส์ทิธิ ์ตลอดจนถงึในด้านอ�านวยลาภผลอะไรต่าง ๆ จงึได้เกดิการนบัถอืพระเครือ่ง

เป็นต้น ในด้านมีคุณภาพต่าง ๆ อ�านวยป้องกันอันตรายอ�านวยลาภผล และเมื่อได้

สร้างพระพุทธปฏิมาขึ้น แม้ในขั้นแรกก็เพื่อเคารพบูชา เพื่อให้ระลึกถึง พระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นพทุธานุสสต ิธัมมานสุสต ิสงัฆานสุสต ิเพราะว่า การเคารพบชูา

โดยไม่มีวัตถุอะไรหรือการระลึกถึงโดยไม่มีวัตถุอะไรให้มองเห็นได้ ก็รู้สึกว่าโปร่ง ๆ 

โล่ง ๆ และเมื่อมีวัตถุให้ตาเห็นอยู่บ้าง วัตถุที่ตาเห็นนี้ก็จะส่งเข้าไปถึงใจ ท�านองเป็น

กสิณ ที่เป็นวัตถุอันจะน�าให้จิตเป็นสมาธิ บุคคลในโลกนี้จึงพอใจในการสร้างวัตถุท่ี

เคารพขึ้น ส�าหรับสักการะบูชาเป็นอันมาก 

แม้ในทางพระพทุธศาสนาเองในขัน้แรก จะไม่นยิมสร้างเป็นรูปบุคคล กส็ร้าง

เป็นเพียงที่ส�าหรับประทับของพระพุทธเจ้าว่าง ๆ เอาไว้ ก็ให้รู้สึกว่าเป็นพุทธอาสนะ 

คือเป็นอาสนะที่ประทับนั่งของพระพุทธเจ้า ก็ทิ้งไว้ว่าง ๆ เท่านั้น ให้นึกเอาเองว่า

พระพุทธเจ้าประทับท่ีน้ัน โดยยังไม่สร้างองค์พระพุทธเจ้าลงไป ต่อมาจึงมีการสร้าง

พระพุทธรูปขึ้นจนถึงสร้างเป็นองค์เล็ก ๆ ที่จะน�าติดตนไป ส�าหรับสักการะบูชา  

แม้เช่นนั้นคนสามัญท่ัวไปก็อดมิได้ท่ีจะนับถือในด้านศักดิ์สิทธิ์ หรือขลังต่าง ๆ ทั้งนี ้

ก็เพราะว่าคนเรายังมีสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ประการอยู่ด้วยกัน เป็นต้นว่า สักกายทิฏฐิ 

ความเห็นยึดถือว่ากายของตน วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย สีลัพพตปรามาส 



27บทสวดพุทธัง

ความยึดถอืศลีและวตัร เช่นความยดึถอืในด้านขลงัหรอืในด้านศกัด์ิสิทธิท์ีจ่ะอ�านวยให้

เกดิผลต่าง ๆ ตามต้องการ ตดัสงัโยชน์ท้ัง ๓ เสยีได้จงึจะเป็นโสดาบนับคุคล ซึง่เป็น

อริยบุคคลขั้นที่ ๑ เมื่อยังตัดไม่ได้ก็ยังเป็นสามัญชนทั่วไปที่เรียกว่า ปุถุชน คนที่ยังมี

กิเลสหนา เพราะฉะนั้น อดไม่ได้เพราะยังมีความเห็นยึดถือว่ากายของเรา ยังมีความ

สงสยัลงัเล ยงัมคีวามยดึถือในศลีและวัตรทีป่ฏิบตัใินด้านขลงัในด้านศกัด์ิสิทธิ ์เป็นต้น

ดั่งนั้น เมื่อมานับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ก็อดไม่ได้ที่จะนับถือ เหมือน

อย่างว่าพระพุทธเจ้าเป็นเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ หรือว่าได้ศึกษามีความรู้ว่าพระองค์ได้เสด็จ

ดับขนัธปรนิพิพานแล้วไม่มวีญิญาณ ความเป็นเทพของพระองค์เหมอืนอย่างเทวดานัน้

ไม่มเีพราะสิน้กเิลสแล้ว นพิพานแล้วกย็งันบัถือว่ามีเทพเข้าสิง คอืมีอารกัขเทพต่าง ๆ 

ซึ่งรักษาพระพุทธรูปอาจจะอ�านวยได้ ก็นับถือกันไปอย่างนั้นอีก อันเป็นมูลให้นิยมใน

เรื่องเครื่องรางของขลังต่าง ๆ อันน้ีเป็นสันดานของคน เม่ือยังมีสังโยชน์อยู่ก็ต้องมี

สันดานอย่างนี้ 

เพราะฉะนัน้ บรรดาพระอาจารย์ทัง้หลายเองซึง่เป็นพระภกิษจุงึได้ถกูหาว่าได้

อ�านวยให้มเีครือ่งรางของขลงัต่าง ๆ นีข้ึน้เป็นอนัมาก ก็เป็นการปฏิบตัผิดิในพระพทุธ-

ศาสนา ซึ่งในข้อนี้ท่านพระอาจารย์ทั้งหลายท่ีท่านมุ่งท�าด้วยจิตบริสุทธิ์ มุ่งท่ีจะช่วย

เหลอืบคุคล หรอืมุง่ทีจ่ะสร้างสรรค์พระพทุธศาสนา สร้างสรรค์วดัวาอารามกม็อียูเ่ป็น

อนัมาก บรรดาท่านทีมุ่ง่ผดิกม็อียู ่ส�าหรบัท่านท่ีมุง่ผดิกย็กไว้ กเ็ป็นอนัว่าผดิ แต่ส�าหรบั

ท่านทีมุ่ง่ถกูกโ็ดยท่ีมุ่งว่าการมานับถือเครือ่งรางของขลงัทีเ่ป็นพระพทุธปฏมิาหรอืทีเ่ป็น

พระธรรม ก็ยังดีกว่าไปเอาสิ่งอะไรต่ออะไรอย่างอื่นมาถือเป็นเครื่องศักดิ์สิทธ์ิ คือ  

เอาพระมาห้อยคอก็ยังดีกว่าเอาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระมาห้อยคอ คือไม่ใช่เป็นพระพุทธรูป 

ไม่ใช่เป็นพระธรรม เพราะว่ากย็งัน้อมจติใจให้เข้ามาสูพ่ระพทุธศาสนา และเมือ่เข้ามา

สูพ่ระพทุธศาสนา ได้ฟังธรรมได้ศกึษาอบรมขึน้ กจ็ะได้ปัญญาทีล่ะเอยีดขึน้ ได้ศรทัธา

ที่ละเอียดขึ้น ก็จะชักน�าให้การปฏิบัติถูกต้องยิ่งขึ้น เพราะว่าในขั้นที่ยังละสังโยชน ์

ไม่ได้นั้น ก็เป็นเหมือนอย่างในขั้นเป็นเด็กเล็ก ๆ โดยความรู้คือโดยปัญญา เมื่อเป็น

เดก็เลก็ ๆ ซึง่มคีวามรูใ้นขัน้เดก็เลก็ ๆ จะเอาความรูใ้นขัน้ผูใ้หญ่มาใส่ให้นัน้กย่็อมไม่ได้ 

เพราะฉะนัน้ ในการทีส่อนเดก็กต้็องสอนกนัอย่างหนึง่ สอนผูใ้หญ่ขึน้มากต้็อง

สอนกนัอกีอย่างหนึง่ ดงัจะพงึเห็นได้ว่าหนงัสือทีส่อนเดก็เลก็ ๆ นัน้ สอนให้เดก็เขยีน 
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ก ข ก ก็คือเขียนตัว ก แล้วก็มีไก่ ข ก็มีไข่ ซึ่งเราก็เป็นเด็กกันมาทั้งนั้นก็จ�ากันมา

ได้ว่า ก ไก่ ข ไข่ แม้ว่าจะไม่ได้เขียนรูปก็ตาม ผู้ใหญ่หรือครูก็สอนว่า ก ไก่ ข ไข่ 

เด็กก็หัดเขียน ก ก็ดูไก่ไปด้วย หัดเขียน ข ก็ดูไข่ไปด้วย อันที่จริงไก่กับไข่นั้นคนละ

เรือ่งกบั ก ข แต่ว่าครูกเ็อามาสอนเดก็ จะหาว่าครูหลอกเดก็ ครใูช้ไม่ได้อย่างนัน้หรอื 

กอ็าจจะมคีนหาอย่างนัน้ว่าครูใช้ไม่ได้หลอกเดก็ ให้เด็กเรียนตัว ก แล้วเอาไก่มาเขยีน

ให้เด็กดู ให้เด็กนึกว่า ก นี้เอง คือไก่ ข นี้คือไข่ ครูก็หลอกเด็ก แต่เราก็ไม่หากัน

อย่างนั้น วิญญูชนย่อมไม่หากันอย่างน้ัน เพราะเป็นเด็กก็ต้องสอนกันอย่างนี้เพราะ

เป็นอุบายทีจ่ะให้จ�าได้ ชวนใจท่ีจะให้เขียน ก ข เรากเ็รียนอย่างน้ีมาแต่เดก็จนโตป่านน้ี 

ก็อ่านหนังสือออกเข้าใจ และเราก็เข้าใจว่านั่นเป็นวิธีสอน ไม่ใช่ครูหลอกเด็ก แต่ครู

ช่วยเด็กต่างหากที่จะให้เด็กหัดอ่านหนังสือออก 

เพราะฉะนั้น ขณะท่ีคนท่ีเป็นปุถุชนหรือสามัญชนทั่วไปที่ยังมีสังโยชน์อยู่  

เรียกว่าสันดานยังอยู่ในขั้นนั้น ยังเป็นโสดาบันไม่ได้ ยังเป็นปุถุชนอยู่ ถึงอย่างไร ๆ  

ก็ยังต้องมีความยึดถือในด้านขลัง ฉะนั้น พระอาจารย์ที่มุ่งถูกท่านปฏิบัติกันมาเพื่อ

รักษาศาสนาและเพ่ือบ�ารุงศาสนาน้ัน ท่านก็ท�าไม่ผิด จะหาว่าไปนั่งหลับตาภาวนา

เป็นการหลอกลวงนั้น ก็เหมือนกับการที่หาว่าแต่งหนังสือสอนเด็กเขียน ก ไก่ ข ไข่ 

หลอกเด็กท�านองเดยีวกนั เพราะฉะนัน้ ผูท้ีม่สีตเิป็นวญิญชูนแล้ว ถ้าเป็นพระอาจารย์

ที่มุ่งดีแล้วก็จะไม่ว่าท่าน และจะเข้าใจว่านั้นก็เป็นวิธีสอนอย่างหนึ่งในขั้นนั้น และเมื่อ

ถึงขั้นที่ผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติจนเห็นธรรมเข้าขั้นพระโสดาบันขึ้นมาแล้วก็เลิกละไปเอง 

เหมอืนอย่างเราทัง้หลายน้ันเมือ่โตข้ึนมาแล้ว กไ็ม่ได้ค�านงึถึง ก ข ไม่ได้นกึว่า ก เป็น

ไก่ ข เป็นไข่ เราเข้าใจว่านั่นเราได้รับการสอนมาจาก ก ไก่ ข ไข่ นี้แหละ จึงมาถึง

ได้ความรู้ขั้นนี้ ถ้าไม่มี ก ไก่ ข ไข่ ในขั้นนั้นแล้ว เราจะมีความรู้ในขั้นนี้ไม่ได้ เราจะ

มีความเข้าใจถูกดั่งนี้

วันนี้ยุติเท่านี้

๑ สิงหาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๕ 
บทสวดพุทธัง ตอน ๒

วันนี้จะอธิบายพุทธังต่ออีกวันหนึ่ง ได้แสดงแล้วว่าความกลัวคือภัย ภัยนั้น

ได้แก่ ความกลัวรวมถึงสิ่งท่ีกลัว เป็นเหตุให้คนเราพากันแสวงหาที่พึ่ง พิจารณาด ู

ก็จะพึงเห็นว่า เป็นเช่นนั้นจริง เพราะไม่ว่าบุคคลหรือสัตว์เดียรัจฉานย่อมมีความกลัว

อยู่เป็นประจ�า เพราะเหตวุ่ามีความรกัชวีติรกัตน จงึมคีวามกลวัต่อส่ิงทีจ่ะมาท�าอนัตราย

แก่ชีวิตหรือแก่ตน เช่นว่ากลัวตาย กลัวเจ็บ และกลัวส่ิงท่ีรักต่าง ๆ เป็นอันตราย  

เมือ่เป็นดัง่นี ้จงึต้องแสวงหาท่ีพ่ึงในเม่ือประสบส่ิงทีก่ลัวทีเ่ห็นว่าจะเป็นอนัตรายแก่ชวิีต

เป็นต้น และการแสวงหาที่พึ่งนั้นก็แสวงหาตามที่เชื่อหรือตามที่รู้ว่าจะเป็นที่พึ่งได้  

ดังจะพึงเห็นได้ว่า เมื่อเป็นเด็กเวลามีภัยหรืออันตรายก็พากันแสวงหาที่พึ่งไปตาม 

ความรู้ของเด็ก เช่นว่าเด็กวิ่งหนีผู้ใหญ่หรือว่ิงหนีคนที่โตกว่าก็ว่ิงหนีไปเอาหน้าซุก  

ก็เพราะเด็กนัน้ มีปัญญาเพยีงแต่เข้าใจว่าเมือ่ตาไม่เหน็สิง่ทีรู้่สกึว่าจะเป็นอนัตรายแล้ว  

ก็รู้สึกว่าพ้นอันตราย ผู ้ใหญ่หรือคนที่โตกว่าตามหลังไปก็อาจจะเฆี่ยนตีเด็กได ้

เพราะเอาหลังออก เอาหน้าซุกไว้พอให้ตามองไม่เห็นเท่านั้น เหล่านี้ก็เป็นปัญญาหรือ

สิ่งที่จะหนีภัยหรือที่กลัวของเด็ก เพราะฉะนั้น แม้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ความรู้สึกกลัวต่อ

ภัยก็มีมากขึ้นกว่าเด็ก ตลอดถึงกลัวไปตามที่เชื่อต่าง ๆ ต่อสิ่งที่มองเห็นบ้างต่อสิ่งที่

มองไม่เห็นบ้าง ก็พากันแสวงหาท่ีพึ่งจากการไต่ถามผู้ท่ีคิดว่าจะรู้จะบอกให้ได้บ้าง  

หรือจากลัทธิศาสนาท่ีเชื่อถือบ้าง แล้วก็พากันปฏิบัติไปตามที่เชื่อตามที่รู้ตามที่เห็น  

จงึได้มกีารถงึภเูขาบ้าง ต้นไม้บ้างเป็นทีพ่ึง่ และเม่ือมานบัถือพระพทุธศาสนาท่ีสอนให้ถงึ
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พระพทุธเจ้า ถงึพระธรรม ถงึพระสงฆ์เป็นสรณะคือท่ีพ่ึง กส็ามารถท่ีจะถึงพระพุทธเจ้า

พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะคอืทีพ่ึง่ได้ ตามท่ีเชือ่ตามท่ีรู้ตามท่ีเหน็เท่านัน้ เพราะฉะนัน้ 

แม้มานบัถอืพระพทุธศาสนาแล้ว การถึงพระรัตนตรยัทัง้ ๓ เป็นสรณะคอืทีพ่ึง่ก็ยังมรีะดบั

ต่าง ๆ กัน ถ้าจะเทียบอย่างเด็กผู้ใหญ่ ก็เรียกว่ามีตั้งแต่ระดับเป็นเด็กจนถึงระดับ 

เป็นผู้ใหญ่ ระดับเป็นเด็กนั้นไม่ใช่หมายความว่าบุคคลมีวัยเป็นเด็ก แต่หมายความว่า

ระดบัของการปฏบิตัถิงึสรณะเป็นอย่างคล้าย ๆ เด็ก คอืยังไม่ประกอบด้วยปัญญามากนกั 

และแม้ความเชื่อ ก็ยังไม่ประกอบด้วยความเชื่อที่ถูกต้องมากนัก เพราะยังประกอบ

ด้วยสงัโยชน์ เป็นปุถชุนหรอืเป็นสามัญชน จงึยงัอดมไิด้ท่ีจะถือพระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นสรณะ คือท่ีพ่ึงในทางเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นของขลัง และถือสิ่งที่

สร้างข้ึนเป็นปฏิมา คือเป็นรูปเปรียบแห่งพระพุทธเจ้าท่ีเรียกว่า พระพุทธปฏิมา  

ทัง้ใหญ่ทัง้เลก็ว่าเป็นของ ศักดิส์ทิธ์ิ ว่าเป็นของขลงัทีส่ามารถคุ้มครองป้องกนัภยัอนัตราย 

ต่าง ๆ ได้ นบัถอืพระธรรมท่ีจ�าได้หรอืท่ีจารกึลง แล้วกม็าม้วนเป็นตะกรดุพสิมรอะไร

ต่าง ๆ หรือเป็นยันต์ต่าง ๆ ว่าเป็นของขลังเป็นของศักด์ิสิทธิ์เช่นเดียวกัน นับถือ 

พระสงฆ์แม้ท่ีสร้างเป็นปฏิมาคือรูปเปรียบของพระอาจารย์ต่าง ๆ หรือสร้างเป็นรูป

เปรียบของพระสาวก พระพุทธสาวกเช่นพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอานนท์ 

พระมหากัจจายนะ หรือพระสิวลีเป็นต้น ในทางเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของขลังเพื่อ

ป้องกนัอนัตราย หรอืเพ่ือประสทิธปิระสาทคณุต่าง ๆ มลีาภผลเป็นต้น เมือ่เป็นปถุุชน

หรอืเป็นสามญัชนกอ็ดไม่ได้ ทีจ่ะมคีวามนบัถอืโน้มน้าวจติไปในด้านขลังในด้านศักดิสิ์ทธิ์

ดัง่นัน้ และกอ็าศัยความท่ีมีศรัทธาเชือ่ถือดัง่นี ้จงึได้มกีารสร้างพระปฏมิาแห่งพระพทุธเจ้า

จารึกพระธรรมลงเป็นตะกรุดพิสมรเป็นต้นหรือว่าเป็นยันต์ต่าง ๆ และมีปฏิมาของ 

พระสงฆ์ตลอดถึงพระอาจารย์ต่าง ๆ มีการประกอบกระท�ากันและก็รับบูชากันไป 

สักการะเพื่อเหตุดั่งกล่าวนั้นอยู่เป็นอันมาก

ดังได้กล่าวแล้วว่า สามัญชนหรือที่เป็นปุถุชนทั่วไปยังไม่เป็นอริยบุคคลนั้น 

ย่อมมีสังโยชน์อยู่ และก็ย่อมจะมีความนับถือกันอยู ่ดั่งนี้ แม้ว่าจะไม่ได้นับถือ 

พระพุทธศาสนา นับถืออย่างอื่นก็จะต้องมีความเป็นไปในด้านนี้ และเมื่อนับถือ 

พระพุทธศาสนา แม้ว่าพระพุทธศาสนาจะไม่มีวัตถุอย่างนี้ ก็ไปแสวงหาวัตถุอย่างอื่น 

มาแทน เพราะฉะนั้น ท่านที่ได้มีความพิจารณาเห็นว่าถึงอย่างไรเขาก็ต้องมีความเชื่อ

ถือนับถือกันอยู่อย่างนี้ จึงได้อ�านวยตาม เพราะพิจารณาว่า ถึงอย่างไรก็ยังเป็นวัตถุที่
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เป็นเคร่ืองหมายหรือท่ีแสดงถึงพระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  

ก็อย่างที่เปรียบเหมือนว่า ในการสอนเด็กเลก็ ๆ ให้เรียน ก ไก่ ข ไข่ ก็เขยีนรูปไก่รปู

ไข่เป็นต้น อย่างนัน้นัน่แหละ เพราะถึงอย่างไรก็ยังท�าให้เด็กมีความรู้ในหนังสือ แม้ใน

ข้อนี้ก็เหมือนกัน ถึงอย่างไรก็ยังท�าให้ผู้นับถือในวัตถุท่ีนับเนื่องเข้าในพระรัตนตรัย 

มีความรู้จักในพระรัตนตรัยขึ้นในเมื่อได้ศึกษาแสวงหาความรู้

คราวน้ีเม่ือได้ศึกษาแสวงหาความรูใ้นพระรตันตรัย คือพระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์จากวตัถุทีน่บัเนือ่งในพระรตันตรัยนัน้ คอืจากพระพทุธปฏมิาแห่งพระพทุธเจ้า 

จากข้อทีจ่ารกึอยูใ่นตะกรุดพสิมรในยนัต์กต็าม อนัเป็นพระธรรมเป็นหวัใจของพระธรรม

ตลอดจนถงึเป็นพระปฏิมาแห่งพระสงฆ์หรอืในพระอาจารย์ต่าง ๆ กต็าม ศกึษาให้รูจ้กั 

ขึน้ไปโดยล�าดบัว่าพระพทุธเจ้านัน้คือใคร ดังทีไ่ด้เรยีนพทุธประวตั ิศกึษาให้รูจ้กัพระธรรม

แม้ที่จารึกนั้นว่าคืออะไร ศึกษาให้รู้จักพระสงฆ์คือให้รู้จักพระเถระต่าง ๆ ตั้งแต่ครั้ง

พุทธกาล เช่นพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอานนท์ ตลอดจนถึงพระอาจารย์

ต่าง ๆ ว่าคือใครดั่งนี้ ก็จะท�าให้รู้จักประวัติของท่าน ก็จะท�าให้รู้จักพระธรรมข้ึน  

และเม่ือย่ิงมาศึกษาให้รู้จักพุทธศาสนา ให้รู้จักพระธรรมวินัยดังที่ท่านทั้งหลายได้เข้า

มาบวชศึกษาอยู่นี้ ก็ย่อมจะท�าให้รู้จักพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ละเอียดถ่ีถ้วน 

ยิ่งขึ้น และจะท�าให้ได้รู้จักพระธรรมอันนับว่าเป็นหัวใจของพระคุณทั้งปวงเหล่านั้น 

เพราะพระพุทธคุณนั้นก็ประกอบด้วยพระธรรม พระธรรมคุณน้ันก็คือตัวพระธรรม 

นัน้เอง พระสงัฆคณุนัน้กป็ระกอบด้วยพระธรรม ความส�าคญัจงึอยูท่ีพ่ระธรรม ตัง้แต่ 

พระธรรมวินัยคือค�าสอนค�าสั่งของพระพุทธเจ้าดังที่ได้ศึกษากันอยู่นี้ ในหลักสูตรของ

นวกภูมิ ก็ศึกษาให้รู้จักพระธรรม ตั้งต้นแต่ทุกะหมวด ๒ ธรรมที่เป็นอุปการะมาก  

๒ อย่าง สต ิความระลึกได้ และสมัปชญัญะ ความรูต้วั และให้รู้จกัพระวินยั ต้ังต้นแต่

พระวินัยคือพระพุทธบัญญัติที่มาในพระปาติโมกข์ ซึ่งสรุปเข้าในสิกขาทั้ง ๓ คือ  

ศีลสิกขา จิตตสิกขา และปัญญาสิกขา และศึกษาให้รู้จักพทุธประวัตคิอืประวัตขิอง 

พระพทุธเจ้า และกมี็ประวตัขิองพระสงฆ์ปนอยูบ้่าง ตลอดจนถึงศึกษาในเรียงความ  

แก้กระทูธ้รรม เหล่านีก้เ็ป็นการศกึษาให้รูจ้กัพระพทุธศาสนา รูจ้กัพระธรรมนัน่แหละ

อันเป็นหัวใจ และเมื่อศึกษาให้รู้จักพระธรรมดั่งนี้ ก็จะท�าให้ซาบซึ้งในพระพุทธคุณ 

พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณยิ่งขึ้น
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ความนบัถอืพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะกจ็ะละเอยีดเข้าหรอื 

เป็นผูใ้หญ่เข้ามาเป็นรูจ้กัพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์โดยพระคุณ ว่าพระพทุธเจ้า  

ทรงพระคุณอย่างนี้ ๆ อย่างบท อิติปิโส ที่สวดกัน พระธรรมทรงพระคุณอย่างนี้ ๆ  

อย่างบท สฺวากฺขาโต ที่สวดกัน พระสงฆ์ทรงพระคุณอย่างนี้ ๆ อย่างบท สุปฏิปนฺโน 

ที่สวดกัน และในบทสวดท�าวัตรนั้น ยังได้แสดงพระคุณของพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ท่ีละเอียดขึ้นไปอีก ดังเช่นที่แสดงถึงคุณของพระพุทธเจ้า ก็รวมเข้าใน 

พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระกรุณาคุณดังกล่าวแล้ว แสดงถึงคุณของ 

พระธรรมกช็ีช้ดัถึงคุณของพระธรรมมากขึน้ว่า ทีเ่รยีกว่าพระธรรมอนัเป็นรตันตรยัข้อ

ที่ ๒ อันเป็นสรณะนัน้ กไ็ด้แก่ พระธรรม ๑๐ ประการ คอื มรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน 

๑ เป็น ๙ กับปริยัติธรรม ธรรมที่เป็นค�าสั่งสอน ก็รวมเป็น ๑๐ หรือย่อเข้าก็เป็น 

ปริยัติธรรม ปฏบัิตธิรรม ปฏเิวธธรรม หรอืปรยัิตสิทัธรรม ปฏบิตัสิทัธรรม ปฏิเวธ-

สทัธรรม ปรยิตั ิปฏิบัติ ปฏิเวธธรรมนี้ ย่อมรักษาผู้ที่รักษาพระธรรมนั้นมิให้ตกไปสู่

โลกทีช่ัว่ คอืธรรมย่อมรกัษาผู้ประพฤตธิรรม เน้นลงไปชดัเจนดัง่นี ้และมาถงึพระสงฆ์ 

ชีล้งไปถึงพระอรยิสงฆ์คอืหมู่แห่งสาวก ผูฟั้งของพระพทุธเจ้าทีเ่ป็นคูแ่ห่งบรุษุบคุคล ๔  

นับเรียงบุคคลเป็น ๘ คู่แห่งพระอริยบุคคล ทั้ง ๔ นั้นก็คือ บุคคลผู้ตั้งอยู่ใน 

โสดาปัตติมรรค บุคคลผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลคู่หนึ่ง คู่ที่สอง บุคคลผู้ต้ังอยู่ใน 

สกทาคามมิรรค บุคคลผูต้ัง้อยูใ่นสกทาคามผิล คูท่ีส่าม บคุคลผูต้ั้งอยูใ่นอนาคามมิรรค 

บุคคลผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผล คู่ที่สี่ บุคคลผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรค บุคคลผู้ตั้งอยู่ใน 

อรหัตตผล นบัเรยีงบคุคลกเ็ป็น ๘ และบคุคลคูที่ห่นึง่นัน้กเ็ป็นโสดาบนับคุคล บคุคล

คู่ที่สองนั้นก็เป็นสกทาคามีบุคคล บุคคลคู่ที่สามนั้นก็เป็นอนาคามีบุคคล บุคคลคู่ที่สี่

นั้นก็เป็นอรหัตตบุคคล เป็นบุคคลก็เป็น ๔ ดั่งนี้ ก็ดังอธิบายไว้โดยย่อในวินัยมุข 

ในสกิขาบทที ่ ๔ และอธิบายถึงสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ด้วยที่อริยบุคคล ๔ คู่ ๘ จ�าพวก 

หรือนับบุคคลเป็น ๔ นี้ ท่านละสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ได้ตั้งแต่บางส่วนจนถึงส้ินเชิง  

เพราะฉะนั้น ก็ท�าให้ได้ทราบเรื่องของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ได้ทราบ

พระคณุของพระพทุธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์ละเอยีดยิง่ขึน้กว่าบทสวดท�าวตัรทีส่วดกนั

อยูท่กุวนัน้ี ซึง่มคี�าแปลประกอบอยู่แล้ว เพราะฉะนัน้ กเ็ป็นอนัว่าท�าให้น้อมจติเข้ามา

รู้จักพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์มากยิ่งขึ้น คือรู้จักโดยพระคุณ
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ความระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยพระคุณเป็นพุทธานุสสติ ความระลึกถึง 

พระธรรมโดยพระคุณเป็นธัมมานุสสติ ความระลึกถึงพระสงฆ์โดยพระคุณเป็น 

สงัฆานสุสต ิ กเ็ป็นกรรมฐานอันท�าจิตใจให้ได้สมาธ ิ ระงบันวิรณ์ทัง้หลายได้เป็นอย่างดี 

และโดยเฉพาะระงับถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มได้ เพราะจะท�าจิตใจให้ม ี

ความเลือ่มใส ผ่องใส สว่าง เมือ่ใจเลือ่มใสผ่องใสกห็ายง่วง นอกจากนียั้งก�าจดัภยัคอื

ความกลัว เช่น เวลาท่ีเข้าป่าหรือว่าเข้าอยู่เรือนว่างหรืออยู่โคนไม้หรือเข้าไปในที่ใด 

ที่หน่ึง เกิดความกลัว เช่นว่ากลัวผีสางเทวดาต่าง ๆ ก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์โดยพระคุณ เช่นท่ีสวดกนัระลกึถงึพระพทุธเจ้าโดยพระคณุดงับท 

อติปิิ โส ภควา อรห� สมมฺาสมพฺทุโฺธ เป็นต้น ระลกึถึงพระธรรมโดยพระคณุกเ็ช่นบท 

สวฺากฺขาโต ภควตา ธมฺโม เป็นต้น ระลึกถงึพระสงฆ์โดยพระคณุกเ็ช่นบท สปุฏิปนโฺน 

ภควโต สาวกสงฺโฆ เป็นต้น และเมื่อระลึกถึงดั่งนี้ก็จะท�าให้หายกลัวหายหวาดเสียว 

ท�าให้มีความกล้า สามารถที่จะอยู่ในสถานท่ี ๆ น่ากลัวนั้นได้ และแม้เพราะเหตุน้ี  

พทุธานสุสต ิธมัมานุสสต ิสงัฆานุสสติ จงึเป็นสรณะคอืเป็นทีพ่ึง่ได้คอืท�าให้หายกลวัได้ 

พิจารณาดูแล้วผูท้ีน่บัถอืพทุธศาสนากค็วรจะใช้อย่างนี ้ดกีว่าทีจ่ะไปหาทีพ่ึ่งทีเ่ป็นผสีาง

เทวดาระงับความกลัววิธีอ่ืน เพราะความกลัวผีสางเทวดาในเมื่อเข้าไปสู่ป่าช้า สู่ป่า 

ต่าง ๆ สู่เรือนว่างหรือไปในที่มืดคนเดียว เกิดความกลัวขึ้นมา พิจารณาดูแล้วก ็

จะเห็นว่าเพราะจิตใจเกิดความปรุงแต่ง แต่งผีขึ้นมาในใจ แต่งเทวดาที่น่ากลัวขึ้นมา 

ในใจเมื่อปรุงแต่งขึ้นมาก็กลัวสิ่งที่ใจนี้ปรุงแต่งเอง ถ้าใจไม่ปรุงแต่งแล้วก็จะไม่กลัว  

เหมือนดังว่าเดินไปในป่าช้าในเวลากลางคืน ถ้าหากว่า ไม่รู้ว่าเป็นป่าช้าก็ไม่กลัว แต่

ครั้นรู้ว่าเป็นป่าช้าแล้วก็กลัวขึ้นมาทันที ก็เพราะใจไปปรุง ปรุงว่าเป็นป่าช้า ปรุงว่ามีผี

สางเทวดาที่น่ากลัว เพราะฉะนั้น จึงได้เกิดความกลัวขึ้นมา อยู่ที่ใจปรุง

คราวนี้เราจึงเปล่ียนใจเสียใหม่ แทนท่ีจะไปปรุงถึงผีสางเทวดาที่น่ากลัวนั้น  

ก็ให้มาปรุงถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ปรุงความคิดถึงพระพุทธคุณ 

พระธรรมคณุ พระสังฆคณุ ให้เป็นพระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณขึน้มาแทน 

และโดยที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ท่ีปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ  

คือสิ้นกิเลสทั้งหมด เป็นผู้ที่ไม่มีความกลัว ไม่มีความหวาดเสียว ไม่หนี เมื่อเป็นดั่งนี้ 

เมือ่ได้พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์มาตัง้อยูใ่นใจ ได้ท่านทีเ่ป็นผูบ้รสิทุธิป์ราศจาก
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กิเลสทั้งหมดมาต้ังอยู่ในใจ ได้ท่านท่ีไม่มีความกลัวไม่มีความหวาดเสียว ไม่หนีแล้ว  

เพราะว่าสิ้นกิเลสท้ังหมดท่ีจะท�าให้กลัวให้หนีแล้วมาตั้งอยู่ในใจ ก็จะท�าให้จิตใจน้ี  

กล้าหาญอาจหาญรื่นเริงไม่กลัว เพราะว่าได้บุคคลที่กล้าที่สุดที่เก่งที่สุดมาอยู่ด้วยแล้ว 

ท่านเก่งกว่าผสีางเทวดาท้ังหมด ผสีางเทวดาทัง้หมดนัน้ยงัมกีลวัมหีน ียงัมรีาคะมโีทสะ 

มีโมหะ แต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีท้ังหมด พระธรรมก็เป็นส่ิงที่บริสุทธิ์ทั้งหมด  

เป็นสัจจะ คือความจริงท้ังหมด พระสงฆ์เองซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เป็น 

เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น เม่ือได้คนเก่งที่สุดคนดีที่สุดมาอยู่กับใจแล้วจะกลัวอะไร 

ความกลัวก็หายไป ก็ปรุงขึ้นมาดั่งนี้บ้างแทน เพราะฉะนั้น ความกลัวผีสางเทวดา 

ก็เป็นอันว่าหมดไม่มี เพราะฉะนั้น เมื่อนับถือพระพุทธศาสนาก็มาปฏิบัติกันดั่งนี้  

หัดปฏิบัติกันดั่งนี้แล้วก็จะได้ความไม่กลัว และก็จะเป็นการเริ่มเข้าถึงรัตนะกันอย่าง

จริงจัง และเมือ่ได้ศกึษาในด้านปรยัิตดิงัทีศ่กึษากนัอยูน่ี ้ให้รู้จกัพระพทุธเจ้า พระธรรม

พระสงฆ์ และโดยเฉพาะให้รู้จักพระธรรมยิ่งขึ้น และก็ย่อมจะรู้ว่าพระธรรมนี้เองเป็น

สาระแก่นสารอยูในพระคุณทั้งหมด ธรรมนี้เองเป็นสาระแก่นสารอยูในพุทธคุณ  

ธรรมคุณ และสังฆคุณท้ังหมดไม่ใช่อะไรอื่น ก็จะท�าให้ได้ปัญญาได้ศรัทธาน้อมน้าว 

เข้ามาสูส่จัธรรม ธรรมทีเ่ป็นตวัจรงิอนัเป็นทีต่ัง้แห่งพทุธคณุ ธรรมคณุ และสงัฆคณุ

ทัง้หมด กเ็ป็นอนัว่าท�าให้รูจ้กัว่าจะถงึสรณะทีแ่ท้จรงินัน้ จะถึงโดยการปฏบิตัใินพระธรรม 

และในการปฏบิตัใินพระธรรมนัน้กห็ดัปฏบิตัดิงันีแ้หละ ตัง้พทุธานสุสต ิ ธมัมานสุสติ 

สงัฆานสุสตนิีก่้อน ในเวลาทีไ่ปไหนเกดิกลวัขึน้มาละก ็หัดน�าเอาเรยีกเอาพระพทุธเจ้า

พระธรรม พระสงฆ์เข้ามาตั้งอยู่ในใจของตนโดยพระคุณ แม้ว่าจะมีวัตถุที่เป็นปฏิมา

หรอืเป็นเครือ่งจารกึแห่งพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ประจ�าตวัตามทีเ่ชือ่ถืออยู่กม็ไีป 

และก็ให้หัดที่จะน�าจิตเข้าสู่พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ก็เป็นอันว่าได ้

สร้างพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ขึ้นไว้ในใจ เป็นพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ  

สงัฆานุสสต ิ ก็เป็นอันว่าได้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที ่

ถกูต้องและท่ีตรงมากขึน้คอืว่าทีจ่ติใจ กเ็ป็นอนัว่าได้ปฏบิตัธิรรมด้วย เพราะพทุธานสุสติ 

ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติก็เป็นกรรมฐาน เป็นปฏิบัติธรรมอันเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติ และ

เมื่อได้ปฏิบัติธรรมก็จะท�าให้มีความส�านึก รู้สึกในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ ์

ยิ่งขึ้น จนถึงเมื่อปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ คือ ในศีล ในสมาธิ ในปัญญาแล้วก็ย่อมจะ

เข้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ โดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญา  
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ศีลนั้นเองก็จะท�าให้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะโดยศีล สมาธินั้น 

เองกจ็ะท�าให้ถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ โดยสมาธ ิปัญญานัน้เอง 

ก็จะท�าให้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะโดยปัญญา จนถึงปฏิบัติทาง

ปัญญานีแ้หละให้รูจ้กัทกุข์ เหตเุกดิทกุข์ ความดบัทกุข์ และทางปฏบิตัใิห้ถึงความดบัทกุข์ 

คอืปฏิบตัใินกจิทัง้ ๔ อย่างที่ได้อธิบายมาแล้วในอริยสจัจ์ คอื ปรญิญา ก�าหนดรูท้กุข์ 

ปหานะ ละสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ คือละตัณหา ความดิ้นรน ทะยานอยาก กิเลส

ทัง้หลาย ทุจรติท้ังหลาย สจัฉิกรณะ กระท�าให้แจ้งนโิรธคอืความดับทกุข์ คือดบัตณัหา 

ดับกิเลส และมรรคก็คือ ภาวนา ปฏิบัติท�ามรรคมีองค์ ๘ ย่นย่อลง เป็นศีล สมาธิ 

ปัญญา ให้มีข้ึนให้เป็นขึ้นดั่งนี้ ปฏิบัติในกิจทั้ง ๔ นี้แหละ คือ ปริญญา ปหานะ  

สจัฉกิรณะ และภาวนา อนัเป็นกจิของผูป้ฏบิตักิม็ ี ๔ อย่างนีแ้หละ ในอรยิสจัจ์ ๔  

ดงันี ้กจ็ะเป็นการปฏิบตัลิะภยัคือความกลัว ท�าให้ไม่กลวัเพราะเมือ่ได้ปฏิบติัในอรยิสัจจ์  

ทัง้ ๔ ตามกจิทัง้ ๔ นีแ้ล้ว กจ็ะเป็นเครือ่งบรรเทาความรกัยดึถอืในชวีติร่างกายเป็นต้น 

เพราะจะมองเหน็ว่าเป็นอนจิจะ ทกุขะ อนตัตา ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะพงึรกัพงึยดึถือ เพราะยึดถือ

ไว้ไม่ได้ ต้องเป็นสิ่งที่เกิดดับ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป มิใช่อัตตาตัวตนอะไร  

เมือ่ปฏิบัตลิะกเิลสดัง่นี ้กเ็ป็นการละภยัคอืความกลวัไปด้วย กจ็ะท�าให้ไม่กลวั ให้หมด

ความกลวัมากยิง่ขึน้ไปโดยล�าดบั และปัญญาทีเ่ข้าถงึอรยิสจัจ์นีแ้หละ กจ็ะท�าให้เข้าถงึ 

พระพทุธเจ้า เข้าถงึพระธรรม เข้าถงึพระสงฆ์ เพราะเมือ่ได้ปัญญาเข้าถงึอรยิสจัจ์มาก

ข้ึนเท่าใด ก็จะท�าให้รู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่านั้น เพราะพระพุทธเจ้าก็คือผู้ตรัสรู้ 

พระธรรม รวมเข้าก็คือตรัสรู้อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้เอง เพราะฉะนั้น เม่ือปฏิบัติให้รู้จัก 

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ มากขึ้นเท่าใด ก็จะท�าให้รู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่านั้น จะท�าให้รู้จัก 

พระธรรมมากข้ึนเท่าน้ัน เพราะพระธรรมก็รวมอยู่ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้แหละ ไม่ใช่

ที่ไหน และจะท�าให้รู้จักพระสงฆ์ เพราะพระสงฆ์นั้นก็คือท่านผู้ที่ได้ฟังค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้า ก็สอนอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้แหละ จะสอนอะไร ๆ ก็ตาม ก็รวมเข้าใน 

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้แหละ และก็ได้รู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่ใครอื่น จึงท�าให้รู้จัก

พระพุทธเจ้าพร้อมทัง้พระธรรมพระสงฆ์ข้ึนโดยล�าดับ เพราะฉะนั้น เม่ือปฏิบัติจนได้

ดวงตาเห็นธรรมขึ้นแล้ว ท่านจึงแสดงว่าได้เห็นพระพทุธเจ้า ดงัท่ีพระพทุธเจ้าได้ตรสัเอา

ไว้ว่า “ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ัน้เหน็เรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม″ ดั่งนี้
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ฉะนัน้ การเหน็พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ดัง่นี ้ จึงอาจเหน็ได้ทกุกาล 

ทกุสมยั ถ้าไม่เหน็ดัง่นีแ้ล้ว กไ็ม่ได้เหน็พระพทุธเจ้าทกุกาลสมยั จะเกดิทนัพระพทุธเจ้า

ซึ่งยังด�ารงพระชนม์อยู่ แต่ว่าถ้าไม่ได้เห็นธรรม ก็ไม่ได้ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า ไม่ได้

ชือ่ว่าเหน็พระธรรม ไม่ได้ช่ือว่าเหน็พระสงฆ์ เห็นแต่สังขารของท่านซึง่เป็นส่ิงทีเ่กดิดับ  

แม้มาในสมยันีใ้นปัจจบุนันีเ้อง ถ้าไม่ได้เหน็ธรรม ถงึจะเหน็พระพทุธปฏมิาแม้ทีง่ดงาม 

เพียงไรก็ตาม ใหญ่โตเพียงไรก็ตาม ได้เห็นพระธรรมตั้งอยู่เป็นตู้ ๆ ได้เห็นพระสงฆ์

มากมาย ที่เป็นพระสมมติสงฆ์อยู่ก็ตาม ก็ยังไม่ชื่อว่าได้เห็นเช่นเดียวกัน ต่อเมื่อได้

เหน็ธรรมจงึจะได้ชือ่ว่าได้เหน็พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เพราะฉะนัน้ การทีม่า

ปฏบิตัพิระธรรม จนถึงได้เหน็พระธรรมคอืได้เหน็ด้วยปัญญา เหน็พระธรรมซึง่เป็นการ

เหน็ด้วยปัญญานัน้ กค็อืเหน็อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ตามกจิทัง้ ๔ ทีป่ฏบัิตนิัน้แหละ เพราะฉะนัน้ 

ท่านจึงแสดงธรรมจกัษุ คือดวงตาเหน็ธรรมตัง้แต่ในปฐมเทศนา ว่าท่านพระโกณฑญัญะ

ได้ฟังปฐมเทศนาในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ที่พระองค์ได้ตรัสรู้ ท่านพระโกณฑัญญะก็บังเกิด

ดวงตาเห็นธรรมขึ้นว่า ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺม� สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดา  

สพฺพนฺต� นิโรธธมฺม� สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา ท่านเห็นของท่านขึ้นมา

ดั่งนี้ นี้แหละเรียกว่าดวงตาเห็นธรรม เป็นตัวปัญญา ก็เป็นการปลงใจลงไปนั่นเองใน

สิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลาย ทั้งที่เป็นร่างกายตน ร่างกายผู้อื่น ทุก ๆ สิ่งในโลกที่ม ี

ความเกิดแล้วย่อมมีความดับเป็นธรรมดาท้ังหมด ไม่มีอะไรที่จะตั้งอยู่ค�้าโลกไม่ดับ  

กเ็หน็ธรรมดานีแ้หละไม่ใช่เหน็อะไรอ่ืน โดยสัจจะคอืความจรงิ ดัง่นีน้ีแ่หละ เป็นดวงตา

เห็นธรรม ในเมื่อเกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วก็รู้ขึ้นมาทันที พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็น 

ดั่งนี้แหละ พระธรรมก็สอนดั่งนี้ พระสงฆ์ก็ปฏิบัติให้เห็นดั่งนี้ ก็เป็นอันว่าได้เห็น

พระพุทธเจ้า เห็นพระธรรม เห็นพระสงฆ์ และก็ได้ชื่อว่าถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรม 

ถึงพระสงฆ์ สรณะก็เข้ามาสู่ใจทันที เป็นที่พึ่งอันแน่นอนไม่มีเปลี่ยนแปลง ก็ดับกิเลส 

ดับราคะโทสะโมหะได้ ดบัความกลวัอะไรต่าง ๆ ได้หมดสิน้ กเ็ป็นอนัว่าเป็นการปฏบัิติ 

เข้าถึงสรณะกนั แม้รูท้างปฏบิตัแิล้วยงัไม่เข้าถึงสรณะจริงกยั็งเป็นการด ีเพราะยังรูว่้า 
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จะต้องท�าอย่างนี้จะต้องปฏิบัติอย่างนี้ แล้วก็จะได้ถึงกันจริง ๆ ก็เป็นอันว่าใช้ได้  

เพราะฉะน้ัน แม้ยงัไม่ถงึจรงิ ๆ แต่ว่าได้รูไ้ด้เห็นกยั็งใช้ได้ ท่านจงึมีแสดงเปรยีบเหมือนว่า 

มาถึงปากบ่อน�้ามองลงไปเห็นน�้าก้นบ่อ ก็ยังไม่ถึงน�้าดอก แต่ว่าถึงปากบ่อเห็นน�้า  

ในบ่อแล้ว กร็ูว่้าบ่อนีม้นี�า้จรงิอย่างนีก้ใ็ช้ได้ เพราะจะท�าให้ขวนขวายตกัน�า้มาดืม่ต่อไป 

แม้ความรู้เป็นขั้นปริยัติก็ยังใช้ได้ เพราะจะท�าให้ได้ปฏิบัติ และเม่ือเริ่มปฏิบัติแล้วก็

เหมือนดังว่าจะพยายามตักน�้าในบ่อขึ้นมาดื่มกัน แล้วก็จะได้ดื่มจริง เมื่อได้ดื่มจริง ๆ 

ก็จะได้ความสุขจริง ๆ เป็นอันว่าพ้นภัยแล้ว เป็นอันว่าถึงสรณะเป็น พุทฺธ� ธมฺม� สงฺฆ� 

กันจริง ๆ คือถึงพระพุทธเจ้ากันจริง ๆ 

วันนี้ยุติแค่นี้

๔ สิงหาคม ๒๕๒๔
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ได้แสดงอธิบายบทสวด พุทฺธ� ธมฺม� สงฺฆ� อันเป็นบทสวดสรณคมนปาฐะ  

คือเป็นปาฐะหรอืบาลท่ีีแสดงการถึงสรณะทัง้ ๓ และได้กล่าวถึงความในบทสวดสรรเสริญ

คุณพระรัตนตรัยในบทสวดท�าวัตรเช้าท�าวัตรค�่ารวม ๆ กันไป วันนี้จะได้อธิบาย  

บทสวดบางตอนท่ีน่าจะยังสงสัยในเนื้อความ คือในบทสวดคาถาที่เป็นการพรรณนา 

เฉพาะพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ส�าหรับที่เป็นคาถาขับพรรณนาเฉพาะ 

พระพุทธเจ้าก็ขึ้นต้นด้วย พุทฺธวารหนฺตวรตาทิคุณาภิยุตฺโต เป็นต้น ที่แปลความว่า

พระพุทธเจ้าผู้ประกอบแล้วด้วยคุณทั้งหลาย มีอรหันตคุณ

อนัประเสริฐ เป็นต้น เป็นผูมี้ตนประกอบแล้วด้วยพระญาณและพระ

กรุณาทั้งหลายอันบริสุทธิ์ พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเล่ายังประชุมชน

ดีให้ตรัสรู้แล้ว ให้เบิกบานแล้ว ดุจดวงอาทิตย์ที่ท�าดอกบัวให้บาน

ฉะนั้น

ข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์ผู้เป็นใหญ่ ผู้ไม่มีกิเลส ผู้ชนะด้วย

เศียรเกล้า 

พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเล่าเป็นสรณะอันเกษมสุขของสัตว์

ทั้งหลายทั้งปวง 

ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความตามระลึก 

เป็นปฐมพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า
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ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพทุธเจ้าเทยีว พระพทุธเจ้าเป็นเจ้า

เป็นใหญ่ของข้าพเจ้า

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ก�าจัดเสียซึ่งทุกข์ และเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่ง

ที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ามอบกายและถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า

ข้าพเจ้าไหว้อยู ่จกัประพฤติตามซ่ึงความทีพ่ระพุทธเจ้าเป็น

ผู้มีปัญญา เป็นผู้ตรัสรู้ดีนั่นเทียว

ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

ด้วยค�าสัตย์นี้ ขอข้าพเจ้าพึงเจริญในศาสนาคือค�าสั่งสอน

ของพระศาสดาเถิด บุญอันใดอันข้าพเจ้าไหว้อยู่ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้

ประสบแล้ว ณ ที่น้ี ด้วย เหตแุห่งบญุนัน้ ขออนัตรายท้ังหลายแม้น

ทั้งสิ้น อย่าได้พึงมีแก่ข้าพเจ้าเลย 

แล้วก็หมอบกราบลงว่า กาเยน วาจาย ว เจตสา วา เป็นต้น ซึ่งแปลว่า  

ความชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระท�าแล้วในพระพุทธเจ้า ด้วยกาย ด้วยวาจา หรือ 

ด้วยใจก็ดี ขอพระพุทธเจ้าจงทรงรับผิดโทษอันเป็นไปล่วงแล้วนั้นด้วยความระวัง  

ในพระพุทธเจ้าในกาลต่อไป เทอญ

ในคาถาที่ขับพรรณนาเฉพาะพระธรรม ก็ว่า สฺวากฺขาตตา

ทิคุณโยควเสน เสยฺโย เป็นต้น ซึ่งแปลความว่า

ธรรมใดประกอบด้วยอ�านาจแห่งความประกอบด้วยคุณ  

มีความเป็นธรรม อันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว เป็นต้น

ธรรมใดเล่าต่างโดยมรรค ผล ปริยติั และวโิมกข์คือนพิพาน

ธรรมย่อมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมนั้น จากความตกไปสู่โลก 

ที่ชั่ว ไม่ให้ตกไปสู่โลกชั่วได้

ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐ ที่ก�าจัดเสียซ่ึงมืดคือ

โมหะนั้น 
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ต่อจากนัน้กค็วามเหมือนอย่างบททีขั่บพรรณนาเฉพาะพระพทุธเจ้า เปลีย่นแต่

มาเป็นพระธรรม และคาถาที่ขับพรรณนาเฉพาะพระสงฆ์ขึ้นต้นว่า สทฺธมฺมโช  

สุปฏิปตฺติคุณาทิยุตฺโต เป็นต้น ที่แปลความว่า

พระสงฆ์ใดเล่าเป็นหมู่แห่งอริยบุคคลอันประเสริฐทั้ง ๘ 

มีกายและจิตเป็นที่อาศัยอยู่แห่งธรรมอันประเสริฐ เป็นต้น 

ข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยะทั้งหลายผู้บริสุทธิ์ดีแล้ว 

ต่อจากนัน้กมี็ความเหมือนกบัคาถาทีข่บัพรรณนาเฉพาะพระพทุธเจ้า หากแต่

เปลี่ยนมาเป็นพระสงฆ์ ข้อที่จะอธิบายเกี่ยวแก่คาถาขับพรรณนาเฉพาะพระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ในวันนี้ก็คือข้อที่สวดว่า

พุทฺธสฺสาหสฺมิ ทาโสว  พุทฺโธ เม สามิกิสฺสโร 

ธมฺมสฺสาหสฺมิ ทาโสว  ธมฺโม เม สามิกิสฺสโร 

สงฺฆสฺสาหสฺมิ ทาโสว  สงฺโฆ เม สามิกิสฺสโร 

ที่แปลความว่า

ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรม พระธรรมเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์ พระสงฆ์เป็นเจ้าเป็นใหญ่ของข้าพเจ้า 

ส�าหรบัทีม่าใช้ค�าว่าเป็นทาสนีก้ไ็ด้มใีช้แม้ในศาสนาพราหมณ์ เช่น กฤษณทาส 

ทาสพระกฤษณะ เป็นต้น และมาถงึพระพทุธศาสนากน็�าเอาค�านีม้าใช้ด้วยเหมอืนกนั 

ดังในบทสวดท่ีได้กล่าวมาน้ี และแม้มาใช้เป็นชื่อ เช่น พุทธทาส ธรรมทาส ฉะนั้น  

ก็น่าจะมีข้อสงสัยว่า ท�าไมจึงได้มาสวดยอมตนเป็นทาสของพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ เพราะว่าการเป็นทาสนั้นก็เป็นที่รังเกียจตั้งแต่ในสมัยโบราณซึ่งมีการเป็น 

ทาสกัน และต่อมาก็มีการเลิกทาส ดังในเมืองไทยนี้เอง ก็มีการเลิกทาสในรัชกาล 

ที่ ๕ เพราะฉะนั้น ความเป็นทาสนั้นจึงไม่เป็นที่ต้องการในโลกท่ีมีความเจริญ  

แม้ในพุทธศาสนาเองก็มีบทสวดที่ให้ปฏิบัติในศีลเป็นต้น ให้เป็นไท ไม่เป็นทาส ดังที่

มีแสดง อริยกันตศีล ว่า ศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่ปรารถนา คือศีลที่ไม่เป็นท่อน 
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ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท ไม่เป็นทาสแห่งความปรารถนา อันวิญญูชน

สรรเสริญ อันกิเลสไม่ลูบคล�า คือมิใช่สีลัพพตปรามาส กิเลสไม่ลูบคล�า กิเลสไม่จับ

ต้อง เป็นไปเพื่อสมาธิ ดั่งนี้

ค�าว่า ภชิุสสะ แปลว่า เป็นไทคอืไม่เป็นทาส ก็เป็นการสรรเสรญิพระสทัธรรม 

ในพุทธศาสนา ดั่งนี้

เมือ่เป็นเช่นนี ้ไฉนจงึมาแสดงบทสวดพรรณนาเฉพาะพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ มาสมัครเป็นพุทธทาส ธรรมทาส สังฆทาส มาถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ ในข้อนีพ้จิารณาดแูล้วกไ็ด้มคีวามเหน็ว่า พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง 

ถึงโลกคือสัตว์โลกในธรรมุเทศ (หัวข้อธรรม) ๔ ข้อ ๆ ท่ี ๔ ว่า อูโน โลโก  

ตณฺหาทาโส ท่ีแปลว่าโลกพร่องเป็นทาสของตัณหา คือสัตว์โลกอันหมายถึงหมู่สัตว์  

ก็หมายถึงสัตว์บุคคลทั้งหลาย ซึ่งยังอยู่ในภาวะเป็นสัตต ที่แปลว่าเป็นผู้ข้องผู้ติด 

อยู่ในโลก เมื่อยังละสังโยชน์อะไรไม่ได้ ก็เรียกว่าเป็นปุถุชน คือบุคคลผู้ท่ียังมีกิเลส

หนา เพราะมีสังโยชน์อยู่ครบทั้ง ๑๐ ตัดไม่ได้ จึงยังมีตัณหา คือความดิ้นรนทะยาน

อยากอยู่อย่างเต็มท่ี สัตว์โลกน้ีเองเป็น ตณฺหาทาโส คือเป็นทาสของตัณหา 

ความดิ้นรนทะยานอยาก พิจารณาดูที่ใจกับภาวะของบุคคลทั้งหลายในโลก ก็จะเห็น

ว่าเป็นเช่นนั้น เพราะฉะนั้น เมื่อมานับถือศาสนา จะเป็นศาสนาใดก็ตาม แม้จะเป็น

พระพทุธศาสนากต็าม ศรทัธาในพุทธศาสนาหรอืแม้ในศาสนาอืน่ใด อันแสดงออกมา

เป็นความเชื่อฟังเคารพรับปฏิบัติจึงมักจะอ่อนไม่แข็งแรง แต่ว่าถ้าเป็นค�าสั่งของ 

ตัณหาที่บังเกิดข้ึนในจิตใจ ก็มักจะเชื่อฟัง หรือเรียกว่า เคารพรับเชื่อฟังมากกว่า  

ดังจะพึงเห็นได้ว่า บรรดาผู้ท่ีนับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลาย เอาพระพุทธศาสนานี ้

โดยเฉพาะ ศาสนาอืน่ไม่ต้องพดูถงึ คอืพระพทุธศาสนานัน้ พระพุทธเจ้า ได้ทรงแสดง

ธรรมซึง่เป็นค�าสอน บัญญตัพิระวนิยัซ่ึงเป็นค�าสัง่ แต่ว่าผูท้ีร่บัปฏบิตัมิคีวามเคารพรบั 

เช่ือฟัง กม็กัจะอ่อนเนอืย ๆ ไม่บงัเกดิความกระตอืรอืร้น หรอืไม่เกดิความเหน็ว่าต้อง

ท�าต้องปฏิบัติ มีความเห็นว่าท�าก็ได้ไม่ท�าก็ได้ เมื่อใครจะท�าก็ท�า เมื่อใครจะไม่ท�า 

กไ็ม่ท�า แต่ถ้าเป็นค�าสัง่มาจากตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยากของตนแล้ว กมั็กจะ

คิดว่าต้องท�าต้องปฏิบัติ ดังเช่นศีลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ส�าหรับฆราวาส คือ

ศีล ๕ ที่บัญญัติเป็นนิจศีล และศีล ๘ ท่ีบัญญัติให้ปฏิบัติรักษาในวันอุโบสถ หรือ 
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ใครจะต้องการรักษาศีล ๘ ในวันอื่นก็ได้ หรือว่าศีลกรรมบถท่ีเป็นการเว้นทางกาย  

๓ ข้อ ทางวาจา ๔ ข้อ และทางใจ ๓ ข้อ ส�าหรบับรรพชติคอืผูบ้วช ส�าหรบัสามเณร

ที่ยกขึ้นอ้างก็เป็น ๑๐ (เพราะเณรอย่างน้อยศีล ๑๐) ส�าหรับภิกษุที่ยกขึ้นอ้างก็เป็น 

๒๒๗ (เพราะยังมีที่เกี่ยวกับอาจาระต่าง ๆ อีกมาก) เหล่านี้ การปฏิบัติในศีลเป็น

อย่างไร ก็กล่าวได้ว่าส่วนมากน้ันก็ปฏิบัติกันได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ค�าสั่งของตัณหาคือ

ความดิ้นรนทะยานอยากมักจะมีอ�านาจแรงกว่า ยกตัวอย่างศีล ๕ ที่พระพุทธเจ้าทรง

บัญญัติไว้ว่าให้เว้นจากการฆ่า ให้เว้นจากการลักเป็นต้น ผู้ที่มารับศีลก็มักรับกันเป็น

ธรรมเนียมโดยมาก ไม่ใคร่สนใจว่าศีลทีร่บัไปนัน้จะเป็นค�าสัง่หรือมคีวามหมายอย่างไร 

รับแล้วก็แล้วไป รับกันเสร็จแล้วก็ดื่มสุรากันไป คุยเฮฮากันไป และเมื่อเป็นดั่งนี้ 

อาชญากรรมท้ังหลาย จงึได้มีอยูเ่ป็นไปอยู่ส่วนมาก มกีารฆ่ากนั ประทษุร้ายร่างกายกนั 

มีการลักทรัพย์กัน การประกอบทุจริตในส่วนต่าง ๆ เป็นอันมาก คนไทยเป็นอันมาก

นั้นนับถือพระพุทธศาสนา ก็ว่ากันว่าเป็นเมืองพระพุทธศาสนา แต่ก็ยังเต็มไปด้วย

อาชญากรรมต่าง ๆ ซึ่งไม่น่าจะเป็น เมืองหรือประเทศที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนา 

หลายประเทศ ยังปรากฏว่าเขามีการลักขโมยกนัน้อยกว่า ท�าร้ายร่างกายกนักน้็อยกว่า 

ดืม่สรุายาเมากนัก็น้อยกว่าดัง่นี ้เป็นต้น ทัง้นีก้เ็พราะว่าปล่อยจติใจให้เป็นไปตามอ�านาจ

ของตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก

อันกระแสของตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากนั้น เป็นกระแสของกิเลส  

ทีส่วนทางกนักับกระแสของธรรม กระแสของธรรมนัน้ไม่ให้ฆ่า แต่ว่ากระแสของกเิลส 

นั้นให้ฆ่า กระแสของธรรมน้ันไม่ให้ลัก แต่กระแสของกิเลสให้ลัก เพราะฉะนั้น  

เมื่อจิตใจนี้ลุอ�านาจของตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก ที่ปรากฏออกมาเป็นโลภะ

หรือราคะ โทสะ โมหะ หรือโลภ โกรธ หลง ก็ลุอ�านาจของโลภโกรธหลง เมื่อเป็น 

ดั่งนี้ พระพุทธเจ้าท่านส่ังว่าอย่าฆ่าเขา อย่าลักของเขา อย่าประพฤติผิดในกาม  

อย่าพูดเท็จ หลอกลวงเขา อย่าดื่มน�้าเมาอันเป็นทางประมาท แต่ว่ากิเลสก็สั่งตรงกัน

ข้ามว่า ให้ฆ่า ให้ลัก ให้ประพฤติผิดในกาม ให้พูดเท็จหลอกลวง ให้ดื่มน�้าเมา  

กพ็จิารณาดเูองว่า คนในโลกเชือ่ใคร เชือ่พระพทุธเจ้าหรอืว่ากเิลส โดยมากนัน้เชือ่ฟัง

กิเลสกัน เม่ือกิเลสสั่งก็รู้สึกว่าเป็นค�าส่ังแล้วก็ต้องท�า แต่ถ้าพระพุทธเจ้าส่ังนั้นก็ไม่ 

รู้สึกว่าเป็นค�าสั่ง แล้วก็ไม่ต้องท�า หรือว่าอยากจะท�าก็ท�า ไม่อยากจะท�าก็ไม่ท�า ดั่งนี้

เพราะอะไร ตรวจดู แล้วก็จะเห็นว่า เพราะว่ายังเป็นตัณหาทาสะหรือตัณหาทาส ี 
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เป็นทาสของตณัหาเป็นทาสของกิเลสกันอยูเ่ป็นอันมาก แม้ในโลกทีว่่าเจรญิแล้วนีก็้เช่น

เดียวกัน การเลิกทาสนั้น เป็นการเลิกทาสภายนอก แต่ว่าทาสภายในหรือทาสจิตใจ

นี้ยังไม่ได้เลิกกัน แล้วก็ยังเป็นทาสของตัณหาหรือเป็นทาสของกิเลสกันมาก บางทียิ่ง

มีลาภยศสรรเสริญสุขมาก ก็ยิ่งเป็นทาสของกิเลสตัณหามากขึ้น ก็เพราะว่าความอิ่ม

ของตัณหาไม่มี ดังที่ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า “แม่น�้าเสมอด้วยตัณหาไม่มี″  

เพราะว่าตัณหานั้นไม่มีอิ่ม ไม่มีพอ ไม่มีเต็ม อย่าไปนึกว่าตัณหาคือความอยากที่จะ

ได้นัน้ ได้เท่านีแ้ล้วกพ็อ อยากท่ีจะเป็นนัน่เป็นได้เท่านีแ้ล้วกพ็อ อยากทีจ่ะท�าลายล้าง

นั้น ท�าลายได้เท่านี้แล้วก็พอ อย่าไปนึกอย่างนั้นไม่พอ ท่านจึงเปรียบเหมือนดังไฟที่

ไม่อิ่มด้วยเชื้อ คือเอาเชื้อไปใส่ไฟเข้าว่า เท่านี้แหละพอ ก็ไม่มีพอ ไฟก็ยิ่งลุกกองโต 

เมื่อไฟกองโตเท่านี้ก็ต้องเอาเชื้อใส่เข้าไปอีก ไฟก็กองโตขึ้นอีก ก็กินเชื้อมากขึ้นไปอีก 

เพราะฉะนั้น ความอยากได้นั้น เช่นความอยากได้ทรัพย์สมบัติ ถึงจะได้แก้วแหวน 

เงินทองเช่นว่าได้ภูเขาเป็นทองทั้งลูกไปเลย ก็ยังไม่พออยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้น  

ความลุอ�านาจของตัณหานั้นยิ่งได้มากก็ยิ่งอยากมาก ยิ่งอยากเร่ือยไปไม่มีที่สิ้นสุด 

ความเป็นไปในโลกเป็นไปอยู่เช่นนี้ พระองค์จึงตรัสว่า อูโน โลโก โลกพร่อง ตัณหา-

ทาโส เป็นทาสของตัณหา

เพราะฉะนั้น บรรดาบุคคลที่นึกว่าเจริญแล้ว เลิกทาสหมดแล้ว แต่อันที่จริง

เมือ่พิจารณาเข้ามาดทูีใ่จแล้ว กจ็ะเหน็ว่ายงัไม่เลิกทาสในจติใจ ยิง่จะเป็นทาสของตณัหา

กนัมากขึน้ เป็นตณัหาทาโส ตณัหาทาสกีนัมากขึน้ ทัง้สตรทีัง้บุรษุ เพราะยงัละตณัหา 

คือความด้ินรนทะยานอยากยงัไม่ได้ และกไ็ม่ท�าความรูสึ้กตน ไม่ลดไม่ละตณัหาลงไป 

ยงัยอมตนเป็นทาสของตณัหากนัอยูเ่ป็นอนัมาก ความเดอืดร้อนวุน่วายทัง้หลายในโลก 

จึงยังเป็นไปอยู่ไม่สิ้นสุด เพราะฉะนั้น เมื่อตัณหายังคงครอบง�าจิตใจบุคคลในโลกนี้ 

อยูไ่ด้ตราบใด ความทุกข์ซ่ึงเป็นตวัผล การประกอบอกศุลกรรมทจุรติต่าง ๆ ทัง้หลาย

กย็งัมอียูต่ราบนัน้ ไม่มทีีส่ิน้สดุลงได้ เพราะฉะนัน้ ความเบียดเบยีนกนัตัง้แต่กลุ่มเลก็ 

ถึงกลุ่มใหญ่เป็นสงคราม ตั้งแต่กลุ่มน้อยจนถึงกลุ่มใหญ่เป็นสงคราม โลกจึงไม่อาจ 

ทีจ่ะหยดุได้ ตราบใดทีย่งัไม่มกีารปฏบิตัลิะตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยากในใจของ

บุคคลลงไป และค�าสั่งของตัณหาน้ัน เม่ือเป็นทาสของตัณหาก็ต้องถือว่าเป็นค�าสั่งท่ี

ต้องรับท�า จึงได้ท�ากันไปเป็นอกุศลเป็นทุจริตต่าง ๆ ดังที่ปรากฏ สุดแต่ตัณหาจะสั่ง 

ไม่ได้มายึดถือนับถือค�าสั่งของพระพุทธเจ้าว่าจะต้องท�า ว่าจะต้องปฏิบัติ
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เมื่อความจริงเป็นอยู่อย่างน้ี คือยังเลิกทาสในจิตใจของตนเองไม่ได้ ยังเป็น 
ทาสของตณัหาอยู ่เม่ือประสงค์จะพ้นจากการเป็นทาสของตณัหา และรูสึ้กว่าจติใจของ 
ตนนั้นยังไม่แข็งแรงพอ ยังมีอ�านาจน้อย เพราะฉะนั้น ก็จ�าเป็นท่ีจะต้องหาเจ้านาย 
ผู้ทรงพระคุณอันจะเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ได้ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์นั้นเป็น
เจ้าเป็นใหญ่ หรือเป็นเจ้าเป็นนายท่ีทรงพระคุณอันบริสุทธิ์ดังที่สวดพรรณนานั้น  
เพราะทรงละตณัหาได้พร้อมท้ังมูลรากคืออวิชชา จงึเป็นสรณะคอืทีพ่ึง่ได้ เพราะฉะนัน้  
เมื่อต้องการที่จะให้ได้ที่พึ่งอันอุดมเกษม ส�าเร็จประโยชน์ได้จริง ๆ จึงต้องมาสมัคร
เป็น พุทธทาส ธรรมทาส สังฆทาส คือทาสของพระพุทธเจ้า ทาสของพระธรรม  
ทาสของพระสงฆ์ ถวายขอให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นสามิกิสสระ  
เป็นเจ้าเป็นใหญ่หรือเป็นเจ้าเป็นนายของตน มอบกายถวายชีวิตให้ และเมื่อมีความ
ส�านึกรู้สึกว่าได้เป็นทาสของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์อันเป็นเจ้าเป็นนายจริง 
ได้ถวายชวีติจติใจร่างกายแก่ท่านจรงิ กท็�าให้เกดิความส�านกึว่าต้องฟังหรอืต้องเคารพ
เชือ่ฟัง ค�าสัง่สอนของท่าน เมือ่ท่านสัง่กต้็องเป็นค�าสัง่ เมือ่ท่านสอนก็ต้องเป็นค�าสอน 
จงึจะท�าให้เกดิความเคารพรบัมาปฏบิติัเป็นค�าสัง่ค�าสอน และในการทีเ่คารพรบัปฏบิตัิ
ตามค�าสัง่สอนของท่านนัน้กเ็ป็นไปตามสมคัรใจเอง ไม่ใช่ว่าท่านจะมาบังคบั ท่านมไิด้
บงัคบัว่าต้องถอืศีล ๕ ท่านมิได้บงัคบัว่าต้องถอืศลี ๘ ท่านมไิด้บงัคบัว่าต้องถอืศลี ๑๐ 
บวชเป็นเณร ต้องบวชเป็นพระถอืศีล ๒๒๗ เป็นแต่เพยีงเมือ่สมคัรเข้ามา ดงัเช่นเม่ือ
สมคัรเข้ามาถอืศลี ๕ รบัศลี ๕ กต้็องถือว่าศลี ๕ นัน้เป็นค�าส่ัง พระพทุธเจ้านัน้ท่าน 
เป็นเจ้าเป็นนาย เมือ่ท่านสัง่ รบัค�าสัง่ว่าจะไม่ฆ่าไม่ลกัเป็นต้น กต้็องถือว่าต้องท�าต้อง 
ปฏบัิติต้องไม่ฆ่าต้องไม่ลัก ไม่ใช่ว่าท�ากไ็ด้ไม่ท�ากไ็ด้ เมือ่เป็นทาสกต้็องท�า เจ้านายสัง่ 
อย่างไรก็ต้องท�าต้องปฏิบัติ และเมื่อรับศีล ๘ ก็เช่นเดียวกัน เมื่อมาบวชเป็นพระ 
เป็นเณร กเ็ช่นเดยีวกนั ต้องถอืว่าเป็นค�าสัง่ รบัค�าสัง่ในระหว่างทีบ่วชเป็นเณรเป็นพระ 
ก็ต้องถือว่าศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ น่ีเป็นค�าสั่งต้องท�าต้องปฏิบัติ เพราะว่าท่านเป็นเจ้า 
เป็นนาย เราเป็นทาสของท่านเอง เมื่อเรามารับค�าส่ังของท่านและก็สมัครมารับด้วย  
ท่านไม่ได้บังคับ และเมื่อสมัครมารับค�าสั่งก็ต้องถือว่าต้องท�าต้องปฏิบัติ เมื่อเป็นดั่งนี้ 
กจ็ะท�าให้การปฏบิตัดิปีฏิบัตชิอบของตนเจรญิขึน้ เป็นสปุฏปินฺโน ปฏบิติัดี อชุปุฏปินโฺน 
ปฏบิตัติรง ญายปฏปินโฺน ปฏบิตัเิป็นธรรมทีถู่กชอบด้วยเหตผุล และเป็นสามจีปิฏปินโฺน 
ปฏบิตัชิอบย่ิง ดัง่น้ี และเม่ือปฏิบัตดิัง่น้ี การปฏิบัตินัน้กท็�าให้เป็นไทขึน้มา ไม่เป็นทาส
ของตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก เมื่อได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของ
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ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากมากเท่าใด ก็บังเกิดความเป็นไทขึ้นได้มากเท่านั้น  

ความที่จะต้องรับภาระเป็นทาสค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ก็น้อย

ลงเท่านั้น จนถึงเมื่อพ้นจากความเป็นทาสของตัณหาทั้งหมด ก็พ้นจากความเป็นทาส

ค�าสัง่ค�าสอนของพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ทัง้หมด เป็นเสรหีรอืเป็นอสิระเตม็ที่ 

คือสุปฏิบัติ ปฏิบัติดีเป็นต้นบังเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ 

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้านั้นเองเมื่อมาสมัครเป็นทาสของท่านพร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์ ขอให้ท่านเป็นเจ้าเป็นนาย มอบกายถวายชวีติท่าน กจ็ะท�าให้

บงัเกดิความเข้มแขง็ว่าต้องปฏบิตัต้ิองท�า การทีต้่องปฏบิตัต้ิองท�าในศลี สมาธ ิปัญญา

นี้ก็จะท�าให้มีโอกาสเปล้ืองตนจากตัณหาได้ แปลว่าสู้ตัณหาได้ เพราะมีพระพุทธเจ้า

มาช่วยอยู่ แต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์มาช่วย ก็จะสู้ตัณหาไม่ได้  

คล้าย ๆ กับว่ามีผู้ปกครองซึ่งเป็นเจ้าเป็นนาย เป็นผู้มีอ�านาจ ไม่สามารถจะท�าตนให้

พ้นจากอ�านาจเขาได้ แบบประเทศท่ีต้องเป็นอาณานิคมของประเทศมหาอ�านาจ 

อื่น อยากจะเป็นอิสระก็เป็นไม่ได้ เพราะมีก�าลังน้อยกว่าก็ต้องยอมเป็นอาณานิคม 

ของเขา แต่เม่ือมาได้พระพทุธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์ ซึง่เป็นเจ้าเป็นนาย เป็นมหาอ�านาจ

ที่เข้มแข็งกว่าตัณหา และอาศัยพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ดังที่กล่าวมานั้น  

ก็จะสามารถเอาชนะตัณหาคือความด้ินรนทะยานอยากได้ สามารถที่จะท�าตนให้ 

พ้นจากความเป็นทาส ปลดปล่อยตนให้พ้นจากความเป็นทาสของตัณหาได้ เมื่อเป็น

ด่ังนี้แล้ว ก็จะพ้นจากความเป็นทาสของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ด้วย 

เช่นเดียวกัน 

ฉะนั้น บทสวดนี้จึงมีความหมายดั่งนี้และมีความซึ่งควรจะเข้าใจดั่งนี้ และมี

ความหมายว่าต้องถือว่าต้องท�าต้องปฏิบัติ ค�าสั่งของพระพุทธเจ้าเป็นค�าสั่ง ค�าสอน

ของพระพุทธเจ้าเป็นค�าสอน และก็เป็นเจ้าเป็นนายที่ตนได้มอบกายถวายชีวิตแก่ 

ท่านแล้ว ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น เมื่อมีความส�านึกดั่งนี้แล้ว ก็จะท�าให้บังเกิดประโยชน์ใน

อันที่จะท�าตน ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้โดยมิต้องย�าเกรงตัณหาอีกต่อไป 

วันนี้ยุติเท่านี้

๕ สิงหาคม ๒๕๒๔



เจ็ดต�านาน

ครั้งที่ ๗ 
มงคลสูตร ตอน ๑

ได้แสดงเรื่องการสวดมนต์และได้กล่าวถึงความเป็นมาของพุทธศาสนาโดย 

ทรงจ�าค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า และได้มกีารประชมุกนัท�าสังคายนาช�าระพระธรรมวินยั 

กโ็ดยประชมุพระภกิษผุูท้ีท่รงจ�าได้มาสอบทานกนั และเมือ่ตกลงกนัว่าถูกต้อง กส็วด

ขึ้นพร้อม ๆ กันเป็นการท�าความทรงจ�าร่วมกัน และวิธีนี้ก็ปรากฏว่าได้ใช้มาตั้งแต่  

ครัง้พทุธกาลแล้ว โดยคณะภกิษผุูท้ีท่รงจ�าพระสูตรพระวินยัมาติกาอนัใดอนัหนึง่ตรงกนั 

ก็สนทนาสอบทานกัน และก็ปรากฏว่าได้มีการทรงจ�า และพระเถระบางรูปก็ได้สวด 

ถวายพระพทุธเจ้าทรงสดบัก็ม ีและต่อมากไ็ด้มกีารสวดท�าวตัรสรรเสรญิคณุพระรตันตรยั 

ในเวลาเช้า ในเวลาเย็นหรือค�่า และได้มีการสวดพระสูตรเป็นต้นที่เป็นค�าสั่งสอนของ 

พระพุทธเจ้าต่อจากท�าวัตรในเวลาเย็นหรือค�่าโดยมาก ก็เท่ากับว่าเป็นการสอบทาน 

ความจ�าค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้สืบต่อไปด้วย และเท่ากับว่าเป็นการได้ฟังธรรม 

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงสั่งสอนในเมื่อยังทรงมีพระชนม์อยู่ด้วย  

และก็ได้มฝ่ีายคฤหสัถ์ต้องการฟังพระสวดพระสตูรเป็นต้นทีเ่ป็นค�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้า 

ได้มาฟังพระสวดในวัดหรือในที่ที่พระสงฆ์พ�านักอยู่ และก็ได้นิมนต์พระไปสวดให้ฟัง

ในบ้าน จึงได้มีธรรมเนียมการนิมนต์พระไปสวดมนต์ในบ้าน ปรากฏเรื่องราวเป็น  

หลักฐานตั้งแต่ในสมัยท่ีพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ในประเทศลังกาหรือศรีลังกาในปัจจุบัน 

พระมหากษตัรย์ิผูป้กครองประเทศได้อาราธนาพระไปสวดมนต์ และกโ็ปรดให้พระรวบรวม

บทสวดมนต์ นิมนต์ไปสวดเพื่อบ�าเพ็ญกุศลในงานบ�าเพ็ญกุศลต่าง ๆ ท่ีมักเรียกว่า 
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งานมงคล ตลอดจนถงึในงานศพ และบทสวดส�าหรบังานบ�าเพญ็กศุลต่าง ๆ ทีต้่องการ 

ความสุขความเจริญอันเรียกว่ามงคล ก็ได้มีบทสวดที่ตั้งเป็นแบบไว้ตั้งแต่ในลังกานั้น 

และที่ประเทศไทยเราก็ได้รับมาปฏิบัติกันอยู่ ซึ่งชาวพุทธในประเทศไทยย่อมจะได้ยิน 

ได้ฟังกันอยู่เป็นอันมาก ก็คือบทสวดมนต์ที่เรียกกันว่า เจ็ดต�านาน สิบสองต�านาน 

บทสวดมนต์ที่เรียกว่าเจ็ดต�านานนั้น ถ้าเรียกตามภาษาจากลังกาก็เรียกว่า 

สัตตปริตร สัตต ก็แปลว่าเจ็ด ปริตร ก็แปลว่าพระปริตร คือพระปริตร ๗ บท ค�าว่า 

ปริตรที่แปลว่าพระปริตรนี้ เป็นการแปลทับศัพท์ซึ่งภาษาไทยน�ามาใช้ดังนี้เรียกว่า 

สวดพระปริตร และค�าว่าปริตรนี้แปลว่าป้องกัน น�าเอาค�านี้มาใช้ก็ด้วยต้องการให้มี 

ความหมายว่า บทสวดมนต์ทีส่วดน้ีเป็นเคร่ืองป้องกนัคือสวดเพือ่ป้องกนั ป้องกนัอะไร  

กส็ดุแต่จะตคีวามหมาย ถ้าตคีวามหมายในทางธรรมปฏบิตั ิกเ็ป็นเครือ่งป้องกนัจติใจ 

คือเป็นเคร่ืองระงบันวิรณ์ กเิลสทีค่รอบง�าจติใจ ท�าจติใจให้กลดักลุม้วุน่วาย เพราะเมือ่

ตัง้ใจฟังสวดมนต์หรือว่าตัง้ใจสวดเอง กจ็ะท�าให้จติใจมคีวามสงบจากกเิลสทีบ่งัเกดิขึน้ 

กลุ้มรุมจิตใจท้ังหลาย ท�าจิตใจให้มีความสงบ และน้อมน�าจิตใจให้ระลึกถึงคุณของ 

พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และให้เข้าถงึพระธรรม เมือ่มคีวามเข้าใจในบทที ่

สวดนัน้ ก็จะท�าให้เข้าใจพระธรรมท่ีฟังหรือที่สวด ท�าให้เข้าถึงพระธรรมมากยิ่งข้ึน 

ส�าหรับผู้ที่มีความเชื่อถือที่เกี่ยวแก่ต้องการป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ภายนอก ก็มุ่ง

ที่จะให้เป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ภายนอกตามความเชื่อถือ เพราะดังท่ี 

ได้กล่าวแล้วว่าส�าหรบัคนทัว่ไปนัน้ยงัละสงัโยชน์ท้ัง ๑๐ ไม่ได้ กจ็�าเป็นท่ีจะต้องมีความ 

ยดึถือในศีลและวัตร เพราะฉะนั้น ยึดถือศีลและวัตรในพุทธศาสนาหรือยึดถือคุณใน

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ส�าหรับเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายภายนอก  

ก็ยังดีกว่าไปยึดถือศีลและวัตรนอกพระพุทธศาสนา ถ้าเป็นศีลและวัตรในทางที่ผิด 

ก็ย่ิงจะน�าให้ไปผิดมากขึน้ เพราะฉะน้ัน เมือ่ยงัต้องยดึ กใ็ห้มายดึในพระพทุธศาสนา 

กย็งัดีกว่า ในเมื่อจิตใจเข้าถึงธรรมสูงขึ้นก็จะละไปเองส�าหรับในขั้นหยาบ ๆ ก้าวขึ้นสู่

ขั้นละเอียด เพราะฉะนั้น การเข้าถึงพุทธศาสนา เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์

จึงเป็นไปตามขั้นตอน ฉะนั้น ค�าว่าปริตรท่ีแปลว่าเป็นเคร่ืองป้องกันนี้ ป้องกันอะไร  

กอ็ธบิายได้ตามขัน้ตอน ดงักล่าว กเ็พือ่เป็นเครือ่งป้องกนั ดงันัน้จงึได้ชือ่ว่าพระปรติร

และสตัตปรติรกค็อืว่า ปรติร ๗ บท ซ่ึงไทยเรามาเรยีกว่า ๗ ต�านาน กโ็ดยทีพ่ระปรติร
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แต่ละบทนัน้มีต�านานท่ีแสดงถึงเรือ่งราวเกดิขึน้ของบทสวดมนต์นัน้แต่ละบท พระปรติร

บทหนึ่ง ๆ ก็มีต�านานที่แสดงถึงเรื่องเกิดขึ้น อันเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง

ธรรมสั่งสอนข้อนั้น ๆ เพราะฉะนั้น พระปริตรบทหนึ่งก็เป็นต�านานหนึ่ง จึงเรียกว่า 

๗ ต�านาน 

บทสวด ๗ ต�านานนี้ใช้สวดกันมากในงานที่นิมนต์พระไปสวดที่ถือกันว่าเป็น 

งานมงคลหรือต้องการมงคลท่ัว ๆ ไป พระปรติรทีห่นึง่หรอืว่าต�านานทีห่นึง่กค็อืต�านาน 

แห่งมงคลสูตรหรือพระปริตรคือมงคลสูตร มงคลสูตรก็คือพระสูตรอันได้แก่ค�าสอน

ของพระพทุธเจ้าทีท่่านร้อยกรองเอาไว้ โดยท่ีนบัถอืว่าเป็นค�าตรสัของพระพุทธเจ้าเก่ียว

กับเรื่องมงคล จึงเรียกว่ามงคลสูตร โดยท่ีมีเรื่องแสดงเป็นต�านานหรือเป็นประวัติว่า 

ได้มหีมูเ่ทพและมนษุย์พากนัคดิถงึว่าอะไรเป็นมงคล บางพวกก็ถอืทฏิฐมงคล คอืถอืว่า

สิง่ทีเ่ห็นด้วยตาเป็นรปูต่าง ๆ รปูทีเ่หน็ด้วยตานีถ้้าเป็นรปูเช่นนัน้ ๆ กเ็ป็นมงคล จ�าพวกนี้ 

เรียกว่าทิฏฐมงคล ก็แสดงยืนยันว่า ทิฏฐะ คือว่ารูปที่ตาเห็นซึ่งเป็นรูปอย่างนั้น ๆ  

ก็เป็นมงคล การเห็นรูปเช่นนั้น ๆ เป็นมงคล อีกจ�าพวกหนึ่งก็แสดงว่าเสียงที่ได้ยิน  

ว่าถ้าเป็นเสียงอย่างนั้น ๆ เป็นมงคล ก็เรียกว่าสุตมงคล บางพวกก็ยึดถือกลิ่นที่จมูก 

ได้ทราบรสท่ีลิ้น ได้ทราบโผฏฐัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องทางกาย ที่กายได้ทราบ ว่า  

เมื่อเป็นกลิ่นเช่นนั้น ๆ เป็นรสเช่นนั้น ๆ เป็นสิ่งที่กายถูกต้องเช่นนั้น ๆ เป็นมงคล  

นี้เรียกว่า มุตมงคล โดยมากก็ทุ่มเถียงกันอยู่ในระหว่างผู้ที่ถือมงคลเหล่านี้ ใครเชื่อ

ถืออย่างไร ก็ยืนยันตามความเชื่อถือของตน ก็เป็นอันว่าไม่ยุติลง 

เทพดาตนหนึ่งจึงได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันใกล้

กรุงสาวตัถี เมือ่เวลายามหนึง่ล่วงไปแล้ว กไ็ด้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าและกก็ราบทลูถามว่า 

เทพและมนุษย์ท้ังหลายเป็นอันมากได้พากันคดิถึงมงคลทัง้หลาย จงึขอให้พระพทุธองค์

ได้ตรัสบอกมงคลอันอุดมแก่เทพ และมนุษย์ทั้งหลายผู้ปรารถนาความสวัสดีดั่งนี้ 

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงมงคล ตอบปัญหาของเทวดา ดังท่ีได้สวดกันว่า 

อเสวนา จ พาลาน� เป็นต้น รวมเป็นพระคาถาทีแ่สดงมงคล ๑๐ คาถา และเป็นคาถา

ทีต่รสัสรปุอีกคาถาหนึง่กเ็ป็น ๑๑ คาถา ชือ่ว่าเป็น มงคลสตูร พระสตูรทีแ่สดงมงคล 

พระสตูรนีเ้ป็นพระสตูรหลกัส�าคญัพระสตูรหนึง่ อนัแสดงถึงมงคลทางพุทธศาสนา และ

แสดงถึงหลักพุทธศาสนาที่มุ่งสอนอย่างไร 
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ค�าว่า มงคล นีท่้านแสดงศพัท์ไว้ว่า เหตท่ีุให้บรรลุถึงความเจรญิ อนัความเจริญ 

รวมทั้งความสวัสดีต่าง ๆ ความเกษมสุขต่าง ๆ เข้าด้วย ย่อมเป็นที่มุ่งมาดปรารถนา

ของเทพและมนษุย์ทัง้หลายร่วมกนัทัว่ไป เพราะต่างกต้็องการความเกษมสวสัดคีวามสขุ 

ความเจริญอยู่ด้วยกันทั้งนั้น และเมื่อเป็นดั่งนี้จึงพากันแสวงหาส่ิงท่ีจะเป็นเหตุน�าให้ 

บงัเกดิความเกษมสวัสดคีวามสขุความเจรญิต่าง ๆ ดงักล่าว และเมือ่มคีวามเชือ่ถอืว่า 

สิง่อนัใดจะน�าให้บังเกดิผลทีต้่องการนัน้ ๆ กย็ดึถือว่าสิง่อนันัน้เป็นมงคล และโดยมาก 

กม็กัจะไปยึดถอืในสิง่ภายนอก เป็นรปูต่าง ๆ ทีต่าเหน็บ้าง เป็นเสยีงต่าง ๆ ทีห่ไูด้ยนิบ้าง 

เป็นกลิน่เป็นรสเป็นสิง่ถกูต้องทางกายต่าง ๆ บ้าง ว่าต้องเป็นรปูเช่นนัน้ เป็นเสียงเช่นนัน้ 

เป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสิ่งถูกต้องเช่นน้ันจึงจะเป็นมงคล ฉะนั้น ก็จ�าเป็นจะต้องเห็นรูป 

เช่นนัน้ ต้องได้ยินเสยีงเช่นนัน้ ต้องได้กลิน่ได้รสได้ถกูต้องสิง่เช่นนัน้ ๆ จงึจะเป็นเหตุ 

ให้เกิดมงคล คือความเกษมสวัสดีความสุขความเจริญต่าง ๆ ก็มักจะไปยึดถือกันใน

มงคลภายนอก 

แต่ในพระพุทธศาสนาแสดงมงคลภายในคือความประพฤติปฏิบัตินี้เองของ

แต่ละบุคคล เมื่อเป็นความประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ชอบที่ถูกต้องอันเกี่ยวแก่ผู้อื่นบ้าง 

เกี่ยวแก่ตนเองบ้าง เกี่ยวแก่ผู้อื่นก็ได้แก่เป็นการเกี่ยวแก่สังคม ที่เกี่ยวแก่ตนเองก็คือ

ว่าเก่ียวแก่ความประพฤติปฏิบัติของตนเอง อันเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องดีชอบทั้งที่ 

เกี่ยวแก่ผู้อ่ืนทั้งท่ีเก่ียวแก่ตนเอง ดังนี้จึงจะเป็นมงคล คือเหตุแห่งที่จะให้บรรลุถึง 

ความเจริญ เป็นมงคลส่วนเหตุ และเม่ือปฏิบัติในมงคลส่วนเหตุดั่งนี้ จึงจะบรรลุถึง

มงคลที่เป็นส่วนผล มีความสุขความเจริญ ความเกษมสวัสดีต่าง ๆ ตามท่ีต้องการ 

และในข้อน้ีพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงชี้ไว้ชัดเจนว่า ปฏิบัติอย่างไรบ้างท�าอย่างไรบ้างจึงจะ

เป็นมงคล และก็เป็นมงคลอันอุดมคือสูงสุด

ในคาถาที่หนึ่งได้ตรัสไว้ว่า อเสวนา จ พาลาน� การไม่เสพคือคบหาคนพาล

ทั้งหลาย ๑ ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา การเสพคือคบหาบัณฑิตทั้งหลาย ๑ ปูชา จ  

ปชูนยีาน� การบชูาบคุคลผู้ควรบูชาท้ังหลาย ๑ เอตมมฺงคฺลมตุตฺม� สามข้อนีเ้ป็นมงคล

อันอุดมคือสูงสุด

เป็นอันว่าพระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงถงึเรือ่งการเสวนาและการบชูาไว้เป็นอนัดบัแรก 

อนัแสดงว่าการเสวนากบัการบชูานัน้เป็นสิง่ส�าคญั ซึง่ทกุคนผูมุ้ง่มงคลอนัอดุม ควรจะ
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ต้องไม่เสวนาคบหาคนพาลท้ังหลาย ควรจะเสวนาคบหาบัณฑิต ควรจะบูชาผู้ที่ควร

บูชาทั้งหลายเท่านั้น อธิบายโดยสังเขปว่า คนพาลทั้งหลายนั้นก็คือคน ที่ประพฤติชั่ว

ประพฤติผดิทางกายทางวาจาทางใจ ได้ชือ่ว่าเป็นพาลทีแ่ปลตามศพัท์ว่า ผูต้ดัประโยชน์

ทั้ง ๒ คือตัดประโยชน์ปัจจุบัน ตัดประโยชน์ภายหน้า หรือว่าผู้ที่โง่เขลา โดยที่ถือว่า 

ผู้ที่ประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจน้ัน ได้ชื่อว่าเป็นคนเขลาไม่ฉลาด เพราะว่า 

ความประพฤติชั่วนั้นเป็นเหตุให้บังเกิดความทุกข์วิบัติต่าง ๆ เป็นบาปเป็นอกุศล  

เป็นโทษท้ังปัจจุบันท้ังภายหน้าไม่เป็นประโยชน์ เพราะฉะนั้น ผู้ที่ประพฤติเช่นนั้น  

จงึไม่ชือ่ว่าเป็นคนฉลาด แต่ชือ่ว่าเป็นคนเขลาเป็นคนอ่อนปัญญาทรามปัญญา มคีวาม 

เห็นผิด แม้จะร�่าเรียนมาเท่าใดก็ตาม จะมีตระกูลสูงต�่าอย่างไรก็ตาม จะมั่งมียากจน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจ ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนพาลท้ังนั้น  

ชื่อว่าเป็นคนเขลาทั้งนั้น ชื่อว่าเป็นคนปฏิบัติตัดประโยชน์ปัจจุบันด้วย ประโยชน์ภาย

หน้าด้วยทั้งนั้น ผู้ที่มุ่งมงคลอันอุดมจึงไม่ควรคบคนชั่วเป็นมิตรสหาย ตลอดจนถึง 

ไม่ควรจะคบให้เป็นครบูาอาจารย์เป็นต้น จงึได้ตรสัให้ไม่เสวนาคอืไม่ให้ส้องเสพคบหา

กับคนพาลเป็นอันดับที่หนึ่ง

จากน้ันก็ตรัสสอนให้เสวนาส้องเสพคบหากับบัณฑิตทั้งหลาย บัณฑิตนั้น  

ตรงกันข้าม ตามศัพท์ก็แปลว่าผู้มุ่งประโยชน์กิจด้วยปัญญา หมายถึงคนที่มีความ

ประพฤตดิทีางกายทางวาจาทางใจ คนท่ีประพฤตดิทีางกายทางวาจาทางใจนีไ้ด้ชือ่ว่าบัณฑติ 

ด�าเนินประโยชน์กจิด้วยปัญญา เพราะสามารถถอืเอาประโยชน์ปัจจบุนั ประโยชน์ภาย

หน้าไว้ได้ และได้ชื่อว่าเป็นคนมีปัญญา เป็นคนใช้ปัญญา ท�าอะไรด้วยปัญญา ฉะนัน้ 

ให้เข้าใจไว้ในข้ันน้ีอีกอย่างหนึง่ว่า จะชือ่ว่าเป็นบณัฑติน้ันตดัสินด้วยผล คือเมื่อท�าอะไร

ให้เกิดผลเป็นประโยชน์ปัจจุบัน เป็นประโยชน์ภายหน้าได้ ถือเอาประโยชน์ปัจจุบัน

ประโยชน์ภายหน้าไว้ได้ ก็ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต ชื่อว่าเป็นบัณฑิตนั้น จึงตัดสินด้วยผล

คือทีเ่ป็นประโยชน์ปัจจบุนัประโยชน์ภายหน้า และจะบรรลปุระโยชน์ปัจจบุนั ประโยชน์

ภายหน้าได้กจ็ะต้องมปัีญญาด้วย จะต้องมคีวามประพฤตดิถูีกต้องด้วย คอืประพฤตดิี

ทางกายทางวาจาทางใจ และถูกต้องเหมาะสมต่อประโยชน์ท่ีจะพึงได้ในปัจจุบันและ 

ในภายหน้า จึงจะชือ่ว่าเป็นบัณฑติ กใ็ห้ส้องเสพสมาคมคบหากบับณัฑติ ตลอดจนถงึ

คบหาบัณฑิตเป็นครูบาอาจารย์
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มาถึงข้อที่ ๓ บูชาผู้ที่ควรบูชา คือผู้ที่ควรบูชาไหว้กราบสักการะต่าง ๆ  

ในทางพระพุทธศาสนาก็เช่นพระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ท่านผู้ท่ี

ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และในทาง

ครอบครวั กเ็ช่นมารดาบดิาครบูาอาจารย์ผูป้ระสาทวิทยาทางโรงเรียน ทางประเทศชาติ

กค็อืองค์พระมหากษัตริย์ผูท้รงต้ังอยูใ่นทศพธิราชธรรม และผูท้ีต่ัง้อยูใ่นคณุงามความดี

ทั้งหลาย เหล่าน้ีเป็นผู้ท่ีควรบูชา รวมจนถึงผู้ท่ีตนจะพึงนิยมชมชอบ น�าให้เชื่อถือ 

ปฏบิตัเิอาอย่างอกีด้วย ซึง่ในข้อนีก้เ็ป็นข้อส�าคญั เพราะถ้าไปนยิมคนผดิไปบชูาคนผดิ

ไปยกย่องคนผดิ ไปนบัถอืคนผดิ กจ็ะท�าให้เกดิโทษ เพราะการบชูายกย่องเคารพนบัถอืนัน้

ย่อมน�าให้เกิดความเชื่อถือ คือปฏิบัติตามท่ีผู้นั้น ๆ ได้สั่งสอนแนะน�าอีกด้วย หรือ

อย่างน้อยกเ็อาเป็นตวัอย่างในอันทีจ่ะปฏบิตัติาม เพราะฉะนัน้ ถ้าไปบชูาคนผดิ นยิม

คนผิดแล้วก็จะเกิดโทษมาก แต่ถ้าบูชาคนดีนิยมคนดีอันเป็นบุคคลท่ีควรบูชาเคารพ

นับถือยกย่องกใ็ห้คณุ เพราะฉะนัน้ การบชูาผูค้วรบชูาจงึเป็นมงคลอนัสูงสุด เป็นข้อท่ี ๓

อีกอันหนึ่ง ท่านสอนให้น้อมเข้ามาในตัวเอง คือว่าให้ดูตัวเองว่าเป็นพาลหรือ

เป็นบัณฑิต และท�าตัวเองให้เป็นบัณฑิต เมื่อตัวเองเป็นบัณฑิตก็ชื่อว่าคบตัวเองที่ 

เป็นบัณฑิตและก็ดูตัวเองว่าได้ประกอบด้วยคุณงามความดีต่าง ๆ ควรแก่สรรเสริญ

ควรแก่เคารพบูชาหรือไม่ ถึงแม้ว่าจะยังไม่อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการเคารพบูชา 

ของใครมากนัก ก็เอาแต่เพียงว่าควรสรรเสริญหรือควรติ ควรนิยมหรือไม่ควรนิยม  

ถ้าหากว่าตัวเองนั้น ท�าตัวไม่ควรนิยม ท�าตัวควรติ ก็อย่ามาหลงนับถือตัวเอง  

ต้องหมิ่นตัวเองว่าตัวเองนั้นยังไม่ดี ต้องตั้งใจละส่วนที่ยังไม่ดีนั้น ปฏิบัติตัวเองให้ดีขึ้น

ให้น่านิยมให้น่าสรรเสรญิขึน้ เพือ่ทีจ่ะได้นบัถือตวัเองได้ อันนีส้�าคญั อย่ามัวไปนบัถือ

คนอื่นเท่านั้น ต้องดูตัวเองว่านับถือตัวเองได้ไหม ถ้าหากว่านับถือตัวเองไม่ได้แล้วใคร

จะมานับถือได้ ต้องให้ตัวเองนับถือตัวเองได้ด้วย ก็โดยท่ีปฏิบัติละความเป็นพาลใน 

ตัวเองลงไป ปฏิบัติตัวเองให้เป็นบัณฑิต คือเป็นคนดีมีปัญญาขึ้นมา ท่านสอนอย่างนี้

อีกด้วย เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็เป็นเหตุให้บรรลุถึงมงคลอันอุดมคือสูงสุด

เพราะฉะนัน้ คาถาทแีรกนีจ้งึเป็นคาถาส�าคัญมาก แม้เพยีงคาถาเดยีวกน็�าไป 

ปฏิบัติให้เกิดเป็นมงคล เป็นเหตุให้บรรลุถึงความเจริญอย่างสูงสุดได้เป็นอย่างดี 

วันนี้ยุติเท่านี้

๙ สิงหาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๘ 
มงคลสูตร ตอน ๒

จะแสดงมงคลสตูรต่อ เมือ่พระพทุธเจ้าได้ตรสัแสดงมงคลด้วยคาถาทีห่นึง่แล้ว 

ก็ได้ตรัสแสดงมงคลคาถาที่สองต่อไปว่า

ปฏิรูปเทสวาโส จ ความอยู่ในประเทศอันสมควร ๑

ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา ความเป็นผู้มีบุญอันท�าแล้วไว้ก่อน ๑

อตฺตสมฺมาปณิธิ จ ความตั้งตนไว้ชอบ ๑

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม� ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

อธบิายสงัเขป ประเทศอันสมควรหมายถงึถิน่ทีอ่ยูอ่นัสมควร โดยความทัว่ไป 

ก็ได้แก่อยู่ในถิ่นอันใดให้ส�าเร็จประโยชน์ตามท่ีต้องการ ถ่ินอันนั้นก็ได้ชื่อว่าประเทศ 

อนัสมควร ถิน่อันสมควรส�าหรบัประโยชน์ท่ีมุง่หมายน้ัน เช่นต้องการศกึษา มโีรงเรยีน 

มีครูบาอาจารย์ จะให้การศึกษาได้ในถิ่นอันใด ถิ่นอันนั้นก็เป็นถิ่นอันสมควร เป็น 

ปฏิรูปเทสส�าหรับการศึกษา การประกอบการงานก็เช่นเดียวกัน อยู่ในที่ใดจะได้การ

ได้งาน ให้ส�าเรจ็ประโยชน์ตามทีต้่องการ ถิน่หรอืทีน่ัน้กเ็ป็นปฏริปูเทสส�าหรบัการงาน

ทีจ่ะประกอบกระท�านัน้ อยูใ่นถิน่อนัใดให้บงัเกดิความสุขความเจรญิต่อตน ถ่ินอนันัน้

ก็ได้ชื่อว่าเป็นปฏิรูปเทส

อกีอย่างหนึง่ เม่ือแสดงเชือ่มความกบัมงคลทีต่รัสไว้ในคาถาทีห่นึง่ ประเทศถิน่ 

ซึ่งเป็นที่อยู่ของบัณฑิตทั้งหลาย ของสัตบุรุษคือคนดีท้ังหลาย เป็นประเทศถ่ินที่ม ี
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ความร่มเยน็เป็นสขุ มผีูป้กครองทีต่ัง้อยูใ่นธรรม มีศาสนาทีด่เีช่นพทุธศาสนาทีน่บัถือ 

และมีที่ประกอบอาชีพการงานให้ได้รับประโยชน์ส�าหรับด�ารงชีวิต มีเครื่องแวดล้อมที่

ท�าให้เกดิความสขุความสงบ เหล่านีเ้ป็นต้น กร็วมเรยีกว่าเป็นปฏริปูเทส ถิน่อันสมควร

ความเป็นผูม้บีญุอนัท�าไว้ก่อน กห็มายถงึว่าบญุคอืความดต่ีาง ๆ ซึง่ได้กระท�า

แล้วในกาลก่อน ย่อมเป็นเครื่องอุปถัมภ์ให้บังเกิดความสุขความเจริญในปัจจุบัน และ

ในข้อนี้ก็ต้องท�าความเข้าใจว่า แม้บุญคือความดีต่าง ๆ ที่ได้กระท�าไว้แล้วในวันนี้  

ก็ย่อมจะเป็น ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา ส�าหรับวันพรุ่งนี้ เหมือนอย่างความดีที่ได้กระท�า

ไว้แล้วเมื่อวานนี้ ก็เป็น ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา ส�าหรับวันนี้ ความดีที่ได้กระท�าไว้แล้ว

ในปีนี ้กเ็ป็น ปุพเฺพ จ กตปุญญฺตา ส�าหรบัในปีหน้า หรอืว่าความดทีีไ่ด้กระท�าไว้แล้ว

ในปีทีแ่ล้ว กไ็ด้เป็น ปพุเฺพ จ กตปญุญฺตา ส�าหรบัในปีนี ้เพราะฉะนัน้ ในข้อนีจ้งึมิได้

หมายความว่า ให้พึง่บุญเก่ากแ็ล้วกนั ถ้าบุญเก่าไม่มกีเ็ป็นอนัว่าไม่มโีอกาสทีจ่ะได้ความ

สขุความเจรญิ ไม่ใช่หมายความอย่างน้ัน  หมายความว่าในวันนีก้ใ็ห้ท�าความดซีึง่เป็น

ความดีในปัจจุบัน และความดีในปัจจุบันนี้เองก็จะเป็นปัจจัยอุดหนุนให้เกิดความสุข 

ความเจริญในวันพรุ่งนี้ วันมะรืนนี้ ดังนี้เป็นต้น เพราะว่าเราก็จะต้องถึงวันพรุ่งนี ้

วนัมะรืนน้ีในเมือ่ชวีติยงัด�ารงอยู ่และแม้วนันีเ้องกเ็ป็นวันพรุง่นีวั้นมะรนืนีส้�าหรบัวันที่

ล่วงมาแล้ว เพราะฉะนั้น จึงต้องท�าความดีในวันนี้ และท�าความดีอยู่เสมอ ๆ อยู่ 

เรื่อย ๆ ไป และในข้อนี้จะเห็นได้ว่าทุก ๆ คนนั้นต้องอาศัยความดีเก่ากันอยู่ด้วยกัน

ทั้งน้ัน เช่นว่าการสอบไล่ในปลายปี เมื่อเรียนมาครบปีหนึ่งก็มีการสอบไล่เลื่อนชั้น  

การสอบไล่เลื่อนชั้นนั้นก็เป็นผลของความดี คือการศึกษาเล่าเรียนที่ได้กระท�ามาแล้ว

ตั้งแต่ต้นปีโดยล�าดับ และเม่ือมาถึงปลายปีถึงคราวสอบไล่ก็เป็นความดีเก่า คือเป็น 

ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา ใครที่มี ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา ดี คือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาดี  

การสอบไล่ในปลายปีกย่็อมจะได้ผลตามท่ีต้องการมากกว่าคนทีเ่กยีจคร้าน เพราะฉะนัน้ 

แม้ในปัจจุบันน้ีเอง ทุกคนก็ต้องอาศัยความดีเก่า คือต้องท�าความดีกันเรื่อย ๆ มา  

แล้วจงึจะให้ผลกนัคราวหน่ึง ๆ ในการเล่ือนชัน้ของการงาน กเ็ช่นเดยีวกนั กต้็องอาศยั

ความดีเก่าที่ได้ปฏิบัติกระท�ามาในปีหนึ่ง ๆ แล้วก็เลื่อนชั้นกัน ครั้งหนึ่ง ๆ เหล่านี้

เป็นต้น
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ความตั้งตนไว้ชอบ ก็หมายความว่าความตั้งตนไว้ในทางที่ถูกที่ควร ท�าตนที่

ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาข้ึน ท่ีไม่มีศีลให้มีศีลขึ้น ที่ไม่มีจาคะไม่มีปัญญาให้มีจาคะมี

ปัญญาขึน้เหล่านีเ้ป็นต้น เรยีกว่าเป็นความตัง้ตนไว้ชอบ ทัง้ ๓ นีก้เ็ป็นมงคลอนัสงูสดุ 

และต่อจากนั้น พระบรมศาสดาก็ได้ตรัสมงคลเป็นคาถาที่สามว่า 

พาหุสจฺจญฺจ  ความได้สดับแล้วมาก ๑

สิปฺปญฺจ ศิลปศาสตร์ ๑

วินโย จ สุสิกฺขิโต วินัยอันศึกษาดีแล้ว ๑

สุภาสิตา จ ยา วาจา  วาจาใดที่กล่าวดีแล้ว ๑ 

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม� ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

อธิบายสังเขป ความได้สดับแล้วมากก็หมายความว่า ความท่ีได้สดับศึกษา

ทรงจ�า วทิยาการต่าง ๆ ไว้ได้มาก ส�าหรบัในทางพระพทุธศาสนากค็อืจ�าทรงพระพทุธวัจนะ

ไว้ได้มาก เรียนมากจ�าไว้ได้มาก

สิปฺปญฺจ ศิลปะนั้นความหมายหมายถึงความฉลาดในหัตถกรรมหรือหัตถกิจ 

คือกิจทีจ่ะพงึกระท�าด้วยมอื ได้แก่การช่างต่าง ๆ หรอืแม้ทีเ่รยีกว่าศลิปะในความหมาย

ปัจจุบัน

วินัยที่ศึกษาดีแล้ว ก็หมายถึงว่าได้ปฏิบัติศึกษาวินัย ท�าตนให้เป็นผู้มีวินัย  

คอืฝึกปฏบิติัหดักายหดัวาจาด้วยความตัง้ใจให้เป็นระเบยีบเรียบร้อยดงีาม ปฏบัิตตินอยู่ 

ในวนิยัของหมูข่องคณะ เช่นเป็นภกิษกุป็ฏบิตัติามวนิยัของภกิษ ุเป็นสามเณรกป็ฏบิตัิ 

ตามวินัยของสามเณร ในฝ่ายคฤหัสถ์ เมื่อเป็นทหารก็ปฏิบัติตามวินัยของทหาร  

เป็นข้าราชการกป็ฏิบัติตามวนัิยของข้าราชการ แม้เป็นประชาชนทัว่ไปกป็ฏบิติัตามวินยั

ของบ้านเมืองคือกฎหมายและระเบียบจารีตประเพณีที่ดีงามต่าง ๆ อันเป็นความ

ประพฤติ ทางกายทางวาจา รวมความก็คือการที่ปฏิบัติฝึกหัดดัดกายดัดวาจาให้เป็น

ระเบียบ เรียบร้อยดีงาม
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วาจาที่เป็นสุภาษิต คือวาจาที่กล่าวดี หมายความว่าให้พูดดี ที่เรียกว่าวาจา

เป็นสุภาษิตคือพูดดีนั้น ก็คือพูดถูกกาละพูดถูกกาลเวลา พูดวาจาท่ีเป็นความจริง  

พูดวาจา ทีอ่่อนหวานท่ีสภุาพ พดูวาจาทีป่ระกอบด้วยประโยชน์ และพดูวาจาประกอบ

ด้วยจิตมีเมตตาคือมุ่งดีปรารถนาดี

ทั้งหมดนี้เป็นมงคลอันสูงสุด เม่ือพระพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลด้วยคาถานี้แล้ว 

ก็ได้ตรัสมงคลเป็นคาถาที่สี่ต่อไปว่า

มาตาปิตุอุปฏฺาน� ความบ�ารุงซึ่งมารดาและบิดา ๑

ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห  ความสงเคราะห์บุตรและภรรยา ๑ 

อนากุลา จ กมฺมนฺตา  การงานไม่อากูล ๑ 

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม� ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

อธบิายสงัเขป ความบ�ารงุบดิามารดา กค็อื ความทีบ่�ารงุมารดาบดิาด้วยการ

ที่เอาใจใส่ดูแลท่าน ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านต้องการให้ช่วยเหลือต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น  

ตามหน้าที ่ๆ บตุรธดิาท่ีดพีงึปฏบิตัต่ิอมารดาบดิาดัง่ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้ว

ในทิศ ๖ และอีกอย่างหนึ่งคือการที่มาปฏิบัติรักษาจิตใจของท่านให้มีความสุข  

และส่งเสริมให้ท่านเจริญในธรรมปฏบิตั ิ ส่งเสรมิให้ท่านปฏบิติัในการทีเ่พิม่พูนความดี

ต่าง ๆ ตามท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอน เช่นท�าให้ท่านเจรญิด้วยศรทัธา เจรญิด้วยศลี 

เจรญิด้วยจาคะ เจริญด้วยปัญญา ดัง่นีเ้ป็นต้น รวมความว่าปฏบัิตใิห้ท่านได้มคีวามสุข

ทัง้ทางกายทัง้ทางใจ และให้ท่านเจรญิด้วยสมัมาปฏบิตัต่ิาง ๆ ด่ังนีเ้รยีกว่าเป็นการบ�ารงุ

ซึง่มารดาบดิา 

การสงเคราะห์บตุรและภรรยา ถ้าเป็นสตรกีเ็ป็นการสงเคราะห์บตุรและสามี  

ก็หมายความว่าการที่ปฏิบัติต่อบุตรภริยาหรือบุตรและสามีด้วยดีตามที่พระพุทธเจ้า 

สั่งสอนไว้ในทิศ ๖ และรวมความก็คือปฏิบัติอันประกอบด้วยทาน คือการสละให้ 

แก่กันได้ ปิยวาจา เจรจาถ้อยค�าอันเป็นที่รัก อัตถจริยา ประพฤติประโยชน์ต่อกัน  

และสมานัตตตา คือความที่วางตนสม�่าเสมอ เพื่อที่จะให้มีความสุขและมีความเจริญ  

ข้อนี้จึงแยกได้เป็น ๒ คือ สงเคราะห์บุตร รวมทั้งบุตรธิดา ข้อหนึ่ง สงเคราะห์ภริยา

ข้อหนึ่ง 
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ข้อว่าการงานทัง้หลายไม่อากูล ค�าว่าไม่อากลูนัน้กคื็อว่าการงานทีไ่ม่ล่วงเวลา 

หมายความว่าการงานอันใดควรจะกระท�าเวลาไหนก็กระท�าในเวลานั้นให้เสร็จสิ้น  

ไม่ท�าให้ล่วงกาลล่วงเวลาทีเ่รยีกว่าสายเสยีแล้ว กระท�าการงานท่ีสมควร คือมิใช่การงาน 

ที่ไม่สมควร และการงานอันใดที่ควรกระท�าก็ต้องกระท�า ไม่ใช่ทอดท้ิงเสียไม่กระท�า 

และเมื่อจับกระท�าแล้ว ก็ท�าให้จริงจังไม่ใช่กระท�าให้ย่อหย่อน เหล่านี้รวมเรียกว่า  

การงานที่ไม่อากูล

ทั้งหมดน้ีเป็นมงคลอันสูงสุด ครั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลด้วยคาถานี้แล้ว 

ก็ได้ตรัสมงคลด้วยคาถาที่ห้าต่อไปว่า

ทานญฺจ การให้ ๑

ธมฺมจริยา จ ความประพฤติซึ่งธรรม ๑

ญาตกานญฺจ สงฺคโห ความสงเคราะห์ซึ่งญาติทั้งหลาย ๑

อนวชฺชานิ กมฺมานิ กรรมทั้งหลายไม่มีโทษ ๑

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม� ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

อธิบายสังเขป ทาน การให้ก็หมายถึงว่า การให้แก่บุคคลท่ีควรให้ ให้ส่ิงท่ี 

ควรให้ เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์บูชาต่าง ๆ เป็นการเฉลี่ยความสุขของตนให้แก่ผู้อื่น

ธมฺมจริยา จ ความประพฤติซึ่งธรรม ก็หมายถึงความประพฤติทางกาย 

ทางวาจา ทางใจตามคลองธรรม ความประพฤตท่ีิเป็นธรรมจริยาคอืความประพฤตติาม

คลองธรรมนี้ ทางกายก็คือความประพฤติเว้นจากการฆ่า แต่ประพฤติประกอบด้วย

ความเกือ้กลูแก่ชวีติ และร่างกายของผูอ้ืน่ ความประพฤตเิว้นจากการลกัทรพัย์ แต่ว่า

ประพฤตปิระกอบสมัมาอาชีวะคือ เล้ียงชีวติในทางทีช่อบต่าง ๆ ความประพฤตเิว้นจาก

ประพฤติผิดในกามท้ังหลาย แต่ว่าประพฤติชอบในกามทั้งหลาย มีความสันโดษ 

ยินดีด้วยคู่ครองของตัว ไม่นอกใจ น้ีเป็นธรรมจริยา ความประพฤติธรรมทางกาย 

ความประพฤตธิรรมทางวาจานัน้ กค็อืไม่พดูเทจ็แต่พดูถ้อยค�าทีเ่ป็นจรงิ ประกอบด้วย

ประโยชน์และถูกกาลเวลา ไม่พูดส่อเสียดยุแยงให้เขาแตกกัน แต่พูดประสานสามัคคี 

ไม่พูดค�าหยาบ แต่พูดค�าที่สุภาพ อ่อนโยน ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล แต่พูดถ้อยค�าที่
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ประกอบด้วยธรรม ประกอบด้วยวินัย ยุติด้วยหลักฐาน ทั้ง ๔ นี้เป็นความประพฤติ

ธรรมทางวาจา ประพฤติธรรมทางใจนั้นก็คือ ไม่โลภเพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมา

เป็นของตน แต่ประกอบด้วยความสนัโดษคอืความยินดด้ีวยสิง่ของของตน ไม่พยาบาท

ปองร้าย แต่ว่าประกอบด้วยความเมตตาความกรณุา แผ่ออกไป ไม่มคีวามเหน็ผดิจาก

ท�านองคลองธรรม แต่มีความเห็นชอบ เช่น เห็นว่า บาปบุญมี และท�าบุญได้บุญ 

ท�าบาปได้บาป มารดาบิดาเป็นผู้มีพระคุณ ครูบาอาจารย์ มีพระคุณ ทานศีลเป็นต้น

ที่ได้ปฏิบัติกระท�าเป็นสิ่งมีผล เหล่านี้เป็นต้น เป็นความประพฤติธรรมทางใจ

สงเคราะห์ซึ่งญาติทั้งหลาย ก็คือความสงเคราะห์ญาติท้ังหลายตามสมควร  

ไม่ดูหมิ่นญาติของตนเอง และให้ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลตามที่จะพึงกระท�าได้

กรรมทัง้หลายทีไ่ม่มีโทษ ก็หมายความว่ากรรมคอืการงานทัง้หมดทีไ่ม่มีโทษ 

ก็เป็นสิ่งที่ควรกระท�า เช่นว่าการสมาทานองค์ของอุโบสถ การกระท�าเป็นการช่วย 

ขวนขวายในกิจการที่ควรท�าทั้งหลายของหมู่คณะและของบุคคลอื่น และแม้การอื่น 

เช่นว่า การปลูกต้นไม้ การสร้างสะพาน หรือการสร้างส่ิงทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 

เหล่านี้ เรียกว่าเป็นการงานที่ไม่มีโทษ เป็นสิ่งที่ควรกระท�า ทั้งหมดนี้ก็เป็นมงคล 

อันสูงสุด 

พระบรมศาสดาได้ตรัสมงคลในคาถาที่หกต่อไปว่า

อารตี วิรตี ปาปา ความงดเว้นจากบาป ๑

มชฺชปานา จ สญฺญโม  ความส�ารวมจากการดื่มซึ่งน�้าเมา ๑ 

อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๑

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม� ข้อนี้เป็นมงคลอันอุดมคือสูงสุด

ข้อว่า อารตี วิรตี ปาปา ความงดเว้นจากบาป คือความงดจากบาปและ 

ความเว้นจากบาป โดยอธิบายแยกว่าความงดจากบาปนั้น ก็คือความที่งดด้วยใจ  

อันหมายความว่า ความไม่ยินดีที่จะกระท�าบาปด้วยใจ จึงมีความงดด้วยใจได้  

จากเจตนาท่ีจะกระท�าบาป โดยท่ีมีความเห็นโทษในบาป เรียกว่าความงดจากบาป 

ความเว้นจากบาป ก็คือความเว้นได้ทางกายทางวาจา
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มชชฺปานา จ สญฺญโม ความส�ารวมจากการดืม่ซึง่น�า้เมา ไม่ได้หมายความว่า

ดืม่ได้บ้าง คอืให้ส�ารวมด่ืม ไม่ได้หมายความว่าให้ส�ารวมดืม่พอดบิพอดี ไม่ใช่อย่างนัน้ 

ความส�ารวมจากการดื่มในที่นี้หมายความว่า ความเว้นจากการดื่มซึ่งน�้าเมา ชื่อว่า 

ความส�ารวมจากการดื่มซึ่งน�้าเมา อันรวมถึงเครื่องมึนเมาต่าง ๆ ซึ่งมีในสมัยก่อนกับ

ทั้งในสมัยปัจจุบันทั้งหมด

ความไม่ประมาทในธรรมทัง้หลาย กค็อืมคีวามไม่ประมาทในการทีจ่ะเว้นจาก 

อกุศลธรรมทัง้หลาย และท่ีจะอบรมกุศลธรรมทัง้หลายให้เกดิขึน้ รวมความว่าไม่ประมาท 

ทัง้ในการเว้นในการละทัง้ในการกระท�า เพราะถ้ามีความประมาทเสียแล้ว กจ็ะท�าให้เว้น 

ไม่ได้และท�าให้กระท�าไม่ได้ เมือ่มคีวามไม่ประมาทคอื มีความไม่มัวเมาเลนิเล่อเผลอเพลนิ 

มีสติรักษาตนรักษาจิตใจอยู่ จึงจะท�าให้ละอกุศลธรรมทั้งหลาย และประกอบกระท�า

กศุลธรรมท้ังหลายให้บังเกดิข้ึนได้อย่างด ีดัง่นีช้ือ่ว่าไม่ประมาทในธรรมทัง้หลายท้ังหมด

นี้เป็นมงคลอันสูงสุด

ครั้นแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสคาถาที่เจ็ดต่อไปว่า

คารโว จ ความเคารพต่อบุคคลที่ควรเคารพ ๑

นิวาโต จ ความไม่จองหอง ๑

สนฺตุฏฺี จ ความยินดีด้วยของอันมีอยู่ ๑

กตญฺญุตา ความเป็นผูรู้อ้ปุการะอนัชนอืน่ท�าแล้วแก่ตน ๑

กาเลน ธมฺมสฺสวน�  ความฟังธรรมโดยกาล ๑ 

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม� ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด 

อธบิายสงัเขป ความเคารพ รวมทัง้ความแสดงความกราบไหว้บชูา ความแสดง

ความนับถืออันทุก ๆ คนพึงกระท�าต่อบุคคลท่ีควรเคารพ ควรแสดงความนับถือ 

ทัง้หลาย อนัหมายความว่าไม่เป็นคนท่ีกระด้างถอืตวั เมือ่เป็นบคุคลทีค่วรเคารพกใ็ห้แสดง 

ความเคารพ เช่นมีความเคารพต่อพระรัตนตรัย ต่อพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

ตลอดจนถึงวตัถุทีน่บัเน่ืองในพระรตันตรยั เช่นพระพทุธปฏมิา มคีวามเคารพต่อ มารดา

บิดา ต่อครูบาอาจารย์ เหล่านี้เป็นต้น
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ความไม่จองหอง ก็คือความที่ไม่ทะนงตน ความทะนงตนคือความพองตน  

ดังที่ในบัดนี้เรียกว่า เบ่ง เป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะว่าความเบ่งก็ดี ความทะนงตนก็ดี  

ย่อมท�าให้ไม่เป็นมงคลต่อตนเอง ท�าให้เป็นที่ต�าหนิติเตียนแก่ผู้ที่เห็นทั้งหลาย แม้เขา

จะไม่พูดเขาก็ต้องนึกอยู่ในใจว่าบุคคลคนนี้ไม่ดี เพราะฉะน้ัน ก็ต้องระมัดระวังท่ีจะ

ปฏิบัติตนไม่เป็นคนที่เบ่งหรือทะนงตน

สนัโดษ คอืความยนิดีด้วยของอนัมอียู่ กร็วมถึงความยินดตีามก�าลังความยินดี 

ตามสมควรด้วย อันเป็นเหตุให้จิตใจมีความอิ่มมีความเต็มมีความพอ ที่ท่านแสดงว่า

เปน็ทรัพย์อย่างยิ่ง เพราะว่าไม่ว่าจะมีทรัพยเ์ท่าใด ถ้าไม่มีสันโดษแล้วก็ยังจนอยู่ร�่าไป 

ไม่รู้จักพอ แต่ว่าถ้ามีสันโดษแล้ว แม้จะมีทรัพย์ที่เป็นวัตถุอยู่ไม่มากนัก ก็มักว่ามั่งมี 

อิ่มเต็มพอ เพราะฉะนั้น ก็ต้องรู้จักปฏิบัติให้มีสันโดษอยู่ตามสมควร

กตญญฺตุา หรอืความกตัญญู รูอุ้ปการะอนัคนอืน่ท�าแล้ว เป็นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ 

และเป็นสิ่งที่มีอุปการะมาก เพราะความกตัญญูจะท�าให้เป็นผู้รู้จักคุณคน และรู้จัก 

ทีจ่ะปฏิบัติตอบแทนคุณของท่านในทางท่ีชอบ ไม่ลบหลูค่ณุท่าน ท�าให้บงัเกดิความเจรญิ

แก่ตนเอง เพราะจะท�าให้ตนเองปฏบิตัตินอยู่ในทางทีด่ทีีช่อบ รกัษาความดคีวามชอบ

ยิ่ง ๆ ขึ้นไปได้ด้วย

ความฟังธรรมโดยกาลนัน้ กค็อืความฟังหรอือ่านธรรม ฟังธรรมท่ีเป็นค�าส่ังสอน 

ของพระพทุธเจ้าตามกาลเวลาอันสมควร กจ็ะเป็นการเพิม่พนูสติปัญญาและสมัมาปฏบิตัิ

ให้แก่ตน เหล่านี้เป็นมงคลอันสูงสุด

ครั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสมงคลเป็นคาถาที่ ๘ ต่อไปว่า 

ขนฺตี จ    ความอดทน ๑

โสวจสฺสตา   ความเป็นผู้ว่าง่าย ๑

สมณานญฺจ ทสฺสน�  ความเห็นท่านผู้ระงับบาปทั้งหลาย ๑

กาเลน ธมฺมสากจฺฉา  ความเจรจาซึ่งธรรมโดยกาล ๑

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม�  ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด
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อธิบายสังเขป ขันติ ความอดทน หมายความว่าอดทนต่อความตรากตร�า  

เช่น อดทนต่อหนาวร้อน หิวกระหาย ท�าการท�างาน อดทนต่อความล�าบาก  

เช่น อดทนต่อทกุขเวทนาทีเ่กดิในเวลาป่วยไข้ และอดทนต่อความเจบ็ใจ อนัหมายความ

ว่าอดทนต่อถ้อยค�าอันมีผู ้กล่าวจาบจ้วงอันท�าให้เกิดโทสะ ก็ท�าความอดทนไว้  

รวมความก็คือว่า อดทนต่อรูป ต่อเสียง ต่อกลิ่น ต่อรส ต่อโผฏฐัพพะ และต่อธรรม

คือเรื่องราวทางใจอันเป็นที่ตั้งแห่งโลภโกรธหลงทั้งหลาย หรือเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะ

โมหะนั้นเอง เหล่านี้ เป็นขันติคือความอดทน

โสวจสฺสตา ความเป็นผู้ว่าง่าย หมายความว่าเป็นผู้ไม่ดื้อดึงถือรั้น เมื่อมีผู้ว่า 

กล่าวอันถกูต้อง พจิารณาเหน็ว่าถูกต้องกย็อมรบัและยอมปฏบิตั ิแต่ทว่าถ้าไม่ถกูต้อง 

ก็ไม่รับไม่ปฏิบัติ แต่ก็ไม่ควรจะโกรธต่อผู้ท่ีว่ากล่าว เป็นแต่เพียงว่าเม่ือถูกเม่ือชอบ  

ก็รับก็ปฏิบัติ เมื่อไม่ถูกไม่ชอบก็ไม่รับไม่ปฏิบัติ ไม่ดื้อดึงถือรั้นต่อสิ่งที่ถูกต่อสิ่งที่ชอบ

มคีวามรูส้กึในผูท้ีก่ล่าวแนะน�าตกัเตอืนในสิง่ทีถ่กูทีช่อบ เหมอืนอย่างผูท่ี้ชีขุ้มทรพัย์ให้

บรรดาผู้ที่ต้องการทรัพย์เมื่อมีผู้มาช้ีขุมทรัพย์ให้ ก็ย่อมมีความยินดีฉันใด ผู้ท่ีมุ่งถูก 

มุ่งต้อง เมือ่มีผูม้าว่ากล่าวตกัเตอืนในทางทีถ่กูทีช่อบกมี็ความยนิดรีบัฟัง เหมอืนอย่าง

เขามาชี้ขุมทรัพย์ให้ฉะนั้น

ความเห็นสมณะ คือผู้ระงับบาปทั้งหลายย่อมจะท�าให้มีจิตใจสงบระงับ และ

จะน�าให้เกิดศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ ความเลื่อมใสในท่านผู้ที่สงบระงับนั้น น�าให้

เข้าน่ังใกล้ และให้สดับฟังค�าสั่งสอน และจะได้สติปัญญา ได้ทางปฏิบัติที่ถูกต้อง  

น�าไปปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตน

การเจรจาธรรมโดยกาล กคื็อว่าสนทนาธรรมกนัโดยกาล อนัหมายความว่าให้

สนทนาธรรมกนัโดยกาลเวลาอนัสมควรด้วย ไม่ควรจะสนทนากนัในเรือ่งอืน่ ๆ แต่เพยีง

อย่างเดียว ควรจะนึกถึงธรรมและสนทนาธรรมกันบ้าง เพราะการสนทนาธรรมกัน 

บ้างนั้นก็จะท�าให้ได้ปัญญาในธรรม ได้สติปัญญาในธรรมกันยิ่งขึ้น น�าให้มีความเจริญ

ด้วยสัมมาปฏิบัติ คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 

วันนี้ยุติเท่านี้

๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๙ 
มงคลสูตร ตอน ๓

จะแสดงมงคลสูตรต่อ

มงคลทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงต้ังแต่คาถาต้นมาโดยล�าดบั เป็นการแสดงมงคล 

ทีบ่คุคลทัว่ไปพึงปฏิบตั ิแม้ผูอ้ยูค่รองเรอืนในโลกกพ็งึประพฤตปิฏบิตั ิและได้ทรงแสดง 

ข้อปฏบัิตทิีเ่ป็นมงคลสงูขึน้มาโดยล�าดบั ตัง้ต้นทีพ่งึปฏบัิตท่ัิวไปดงักล่าว จนถงึข้อปฏบิตัิ 

ที่ละเอียดขึ้นและเป็นไปทางปัญญามากขึ้น ซึ่งรวมความว่า เป็นข้อปฏิบัติในขั้นศีล  

ซึง่เป็นข้อปฏิบตัทิางกายทางวาจาด้วยความตัง้ใจ ในขัน้สมาธิคอืความปฏบัิติอบรมทางจิตใจ 

ตลอดจนถึงในขั้นเป็นไปทางปัญญา และสืบต่อไปถึงวิมุตติ ความหลุดพ้น

ในคาถาที่เก้า ได้ทรงแสดงมงคลอันเป็นข้อปฏิบัติเป็นไปเพ่ือความหลุดพ้น  

อันจะกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติทางศีล สมาธิ ปัญญา ก็ได้ แต่ก็เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 

ในคาถาที่เก้าได้ตรัสว่า

ตโป จ ความเพียรเผากิเลส ๑

พฺรหฺมจริยญฺจ ความประพฤติอย่างพรหมหรอืความประพฤติ 

 อันประเสริฐ ๑ 

อริยสจฺจาน ทสฺสน�  ความเห็นซึ่งอริยสัจจ์ทั้งหลาย ๑ 

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ  ความท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ๑ 

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม�  ข้อนี้เป็นมงคลอันอุดมคือสูงสุด 
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อธิบายสังเขป ตโป แปลทับศัพท์ว่า ตบะ ค�าว่า ตบะ นั้นแปลว่าเครื่องเผา

หรือการเผาให้เร่าร้อน ในทางลทัธปิฏบิตัก่ิอนแต่พทุธกาลบงัเกดิขึน้ ฤๅษีบ�าเพญ็ตบะ 

บางลัทธิก็คือ น�าไม้มากองและจุดไฟเผาและก็เพ่งดูไฟ ถือว่าเป็นการบ�าเพ็ญตบะ  

และยงัมลีทัธปิฏบิตัเิก่ียวกบัการเผาทีย่ิง่ขึน้ไปกว่านี ้ตลอดจนถึงน�าเอาสัตว์เดยีรจัฉาน 

จนถงึมนษุย์มาเผากมี็ ต้องการท่ีจะให้เป็นทีโ่ปรดปรานของพระเป็นเจ้าหรอืส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิ 

ตามที่เชื่อถือ แต่ว่าในทางพุทธศาสนานั้น น�าเอาค�าว่าตบะมาใช้ให้หมายถึงวิริยะ 

คือความเพียร ซึ่งหมายความว่าเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน เพราะโดยปกตินั้นกิเลสท่ี

บังเกิดขึ้นก็เผาใจของบุคคลให้เร่าร้อน ดังที่เทียบกิเลสกับไฟ อัคคิ คือไฟ ๓ กอง  

ได้แก่ราคคัคิ ไฟคือราคะ โทสคัคิ ไฟคือโทสะ โมหัคค ิไฟคอืโมหะ บังเกดิขึน้กเ็ผาใจ

ของบุคคล เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสสอนให้บ�าเพ็ญเพียรเผากิเลสเสีย ให้กิเลสร้อน 

ไปเองสิ้นไปเอง เพราะถ้าไม่เผากิเลส กิเลสก็เผาใจของบุคคลให้ร้อน เพราะฉะนั้น  

ให้เพียรเผากิเลสเสีย ให้กิเลสร้อนให้หมดสิ้นไป เพราะฉะนั้น จึงหมายถึงความเพียร

เผากิเลส

อกีอย่างหนึง่หมายถงึอนิทรยีสงัวร คอืความส�ารวมอินทรย์ี ได้แก่ความส�ารวม 

ตาหจูมกูลิน้กายและมนะคือใจ โดยท่ีมีสต ิความระลึกได้ พร้อมทัง้ญาณคอืความหยัง่รู้ 

หรือปัญญา ป้องกนัปิดกัน้มใิห้เกดิความยนิดคีวามยนิร้ายในขณะทีต่าเหน็รปู หไูด้ยนิเสยีง 

จมกูได้ดมกล่ิน ล้ินได้ล้ิมรส กายได้ถกูต้องโผฏฐพัพะคอืส่ิงทีก่ายถกูต้อง และมนะคอืใจ 

ได้รู้ธรรมคือเรื่องราวที่บังเกิดขึ้นทางมโนคือใจ ความที่มีสติกับทั้งญาณคือปัญญาคอย 

ป้องกันปิดกั้นมิให้เกิดความยินดีความยินร้ายในรูปเสียงเป็นต้น ที่ประสบพบพาน  

คือโดยท่ีมิให้บังเกิดเป็นกระแสกิเลสคือกระแสของความยินดียินร้าย หรือเรียกว่า

กระแสของตัณหาบังเกิดขึ้น อาศัยอายตนะภายในภายนอกที่มาประจวบกันนั้นไหล 

เข้ามาสู่ใจ ท่วมทับใจ คอยระงับเสียดั่งนี้เรียกว่าอินทรียสังวร ความส�ารวมอินทรีย์  

ก็เป็นตบะอย่างหนึ่งทางพุทธศาสนา และก็มีความหมายถึงธรรมปฏิบัติข้ออื่นอีกได้ 

เพราะธรรมปฏบิตัแิม้ข้ออืน่ก็เป็นเครือ่งเผากเิลสด้วยกนัท้ังนัน้ แต่ว่ากย็กเอาความเพยีร

เผากิเลส นี้แหละขึ้นมาเป็นที่ตั้งอธิบายตบะ

พฺรหฺมจริยญฺจ ความประพฤติอย่างพรหมหรือความประพฤติประเสริฐ  

พรหมจริยา หรือพรหมจรรย์ ที่เรียกกันในภาษาไทยก็มักจะใช้หมายถึง เมถุนวิรัติ
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ความงดเว้นจาก เมถุนธรรม ธรรมของคนคู่บ้าง ใช้หมายคลุมถึงสมณธรรม คอื 

ธรรมทีเ่ป็นเหตทุ�าใจให้สงบระงบั หรอืว่าคลมุถงึศาสนาคอืค�าสัง่สอนโดยส่วนรวมบ้าง  

ใช้หมายถึงมรรคมีองค์แปด มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเป็นต้น มีสัมมาสมาธิ  

ความตั้งใจชอบเป็นที่สุดบ้าง ก็รวมความว่าบรรดาความประพฤติที่ประเสริฐก็เรียกว่า

พรหมจรรย์ได้

อรยิสจจฺาน ทสสฺน� ความเหน็ซ่ึงอรยิสจัจ์ทัง้หลาย อรยิสจัจ์กค็อืสจัจะ ความจรงิ

หรือของจริงของแท้ท่ีท�าให้ผู้เห็นเป็นอริยะคือผู้ประเสริฐ ผู้เจริญ หรือว่าสัจจะที่

พระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐได้ทรงเห็นและทรงแสดง อันได้แก่ทุกข์ ๑ ทุกขสมุทัย  

เหตุให้เกิดทุกข์ ๑ ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ๑ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้

ถึงความดับทุกข์ ๑ เรียกว่าอริยสัจจ์ ๔ อันเป็นสัจจะที่เป็นหลักในพระพุทธศาสนา 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม คือค�าว่าพุทธะ พระผู้ตรัสรู้ หรือสัมมาสัมพุทธะ พระผู้

ตรัสรู้เองโดยชอบ หากจะถามว่า ตรัสรู้อะไร ก็ตอบกันกว้าง ๆ ว่าก็ตรัสรู้พระธรรม 

หากจะถามว่า พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นคืออะไร ก็ตอบตามปฐมเทศนาของ

พระพุทธเจ้าเองว่า คืออริยสัจทั้ง ๔ ดังกล่าว เพราะฉะนั้น จึงมีค�าอธิบายค�าว่าธรรม

หรือธรรมะอย่างหนึ่งว่า ได้แก่ สัจจธรรม ธรรมคือสัจจะ และศาสนธรรม ธรรมคือ

ค�าสั่งสอน ส�าหรับธรรมคือสัจจะ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็คืออริยสัจจ์ทั้ง ๔ ฉะนั้น  

ก็ตอบได้ว่า หากจะถามว่าพระพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร ก็ตรัสรู้อริยสัจจ์ทั้ง ๔ และ

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร ก็กล่าวได้อีกว่า ก็ทรงสั่งสอนอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้นั้นเอง 

ทรงน�าเอาอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ที่ได้ตรัสรู้มาทรงแสดง สั่งสอน แม้จะทรงยกเอาข้อธรรม 

ที่มีชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งมาทรงแสดง และตรัสแสดงธรรมนั้นโดยปริยายคือทางแสดง

อนัใดอนัหนึง่กต็าม ก็สงเคราะห์เข้าในอริยสจัจ์ท้ัง ๔ นี ้ทัง้น้ัน เพราะฉะนัน้ อรยิสัจจ์

ทั้ง ๔ จึงเป็นที่สรุปรวมของธรรมที่เป็นพุทธศาสนาทั้งหมด ดังที่ได้ตรัสแสดงไว้  

ได้ตรัสอุปมาไว้ว่า เหมือนอย่างรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายในโลก รอยเท้าช้างนั้นใหญ่

กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่เดินดินด้วยกันทั้งหมด รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่เดิน

ดินด้วยกันทั้งหมดนั้นก็รวมได้ในรอยเท้าช้าง ฉันใดก็ดี ธรรมท่ีทรงส่ังสอนก็รวมเข้า

ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น จึงเป็นหลักธรรมส�าคัญในพระพุทธศาสนา
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การเหน็อรยิสัจจ์กคื็อความท่ีได้ศึกษาปฏบัิตธิรรมจนรูเ้หน็ในอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ นี้ 

ด้วยปัญญาของตน เป็นเครือ่งก�าจดักเิลสและกองทกุข์ในสันดานให้ส้ินไปบางส่วนบ้าง 

สิน้เชงิบ้าง แต่แม้ว่ายงัไม่รูเ้หน็ด้วยปัญญาของตน แต่ว่าศกึษาให้มคีวามรูจ้�าได้แม้ด้วย

สัญญา และพยายามท่ีจะท�าความเข้าใจในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ และก็ปฏิบัติละสมุทัย  

เหตุให้เกิดทุกข์ และปฏิบัติมรรคมีองค์แปด รวมเข้าในศีล สมาธิ ปัญญาให้ยิ่งขึ้นไป

โดยล�าดับ ก็ย่อมจะท�าให้ได้ปัญญารู้เห็นในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้โดยล�าดับ แม้แต่ใน 

ขั้นตั้งแต่เห็นราง ๆ แล้วก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาเรื่อย ๆ

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา ความกระท�าให้แจ้งซึ่งนิพพาน เป็นอันว่าได้แสดงถึง 

เบ้าหมายทีพ่งึบรรลใุนพระพุทธศาสนาคอืนพิพาน และธรรมท่ีแสดงในพระพทุธศาสนา 

น้ันก็สรุปลงได้ว่า เป็นทิฏฐธัมมิกัตถะ คือประโยชน์ปัจจุบัน ๑ เป็นสัมปรายิกัตถะ 

ประโยชน์ภายหน้า ๑ ปรมัตถะ ประโยชน์อย่างยิ่ง ๑ ส�าหรับที่เป็นทิฏฐธัมมิกัตถะ

และสัมปรายิกัตถะนั้นเป็นโลกียะ เกี่ยวด้วยโลก คือยังเกี่ยวแก่ความที่อยู่ในโลก  

ครองตวัอยูใ่นโลกอนัหมายถงึจติใจ จติใจทียั่งข้องตดิอยู่ในโลก โดยตรงก็คอืยังมีกเิลส

อนัเป็นเหตใุห้ยึดถอืและยังมีความทกุข์ต่าง ๆ อนัเป็นความทกุข์ของโลก รวมเข้าในความ

เกิดแก่เจ็บตาย แต่ว่าก็เกิดมาดีมีความสุขท้ังในปัจจุบันและท้ังในภายหน้า แก่กแ็ก่ดี 

เจบ็กเ็จบ็ด ีตายก็ตายด ีคือว่าไปดเีป็นสคุติ ดัง่นีก้เ็รยีกว่าเป็น ทฏิฐธมัมกิตัถะ ประโยชน์

ปัจจุบัน สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ภายหน้าก็เป็นโลกียะ เกี่ยวอยู่กับโลก คือจิตใจ 

ยังมีผูกพันเป็นไปอยู่ในโลก ต้องแก่เจ็บตาย อยู่ในโลก ก็เป็นสุคติคือไปดี ค�าสั่งสอน

ของพระพทุธเจ้านัน้กเ็ป็นไปเพือ่ประโยชน์อันเป็นโลกยีะคอืเกีย่วกบัโลก ส�าหรบัจติใจ

ที่ยังมีกิเลสผูกพันอยู่กับโลก ยังละกิเลสไม่ได้ ดั่งนี้ส่วนหนึ่ง และที่เป็นปรมัตถะ 

ประโยชน์อย่างยิ่งคือนิพพาน ก็เป็นค�าสั่งสอนที่ปฏิบัติให้พ้นโลก อันหมายความว่า

จิตใจน้ันพ้นจากความติดความผูกยึดถือติดพันอยู่ในโลก ก็คือละกิเลสอันเป็นเหตุให้

ตดิพนัยดึถอือยู่กับโลกนีเ้สยีได้บางส่วนบ้างส้ินเชงิบ้าง คอืว่าละสังโยชน์ ๑๐ นัน่แหละ

ได้บางส่วนบ้างสิ้นเชิงบ้าง โดยท่ีการปฏิบัตินั้นเข้าขั้น ตัดกิเลสได้ เป็นมรรคเป็นผล 

และเมือ่เป็นมรรคเป็นผลกเ็ป็นนิพพาน เพราะฉะนัน้ จึงได้มแีสดงว่า มรรค ๔ ผล ๔ 

นิพพาน ๑ เป็นโลกุตตรธรรม ธรรมที่อยู่เหนือโลกพ้นโลก ก็คือพ้นกิเลสตามทาง 

แห่งพุทธศาสนา และมรรค ๔ ผล ๔ นั้นได้มีแสดงไว้ในวินัยมุข เล่ม ๑ ในสิกขาบท
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ที่ ๔ ที่ว่าด้วยการอวดอุตริมนุสสธรรม โดยที่มรรคผลนี้เป็นอุตริมนุสสธรรม ธรรมที่

ยิง่ของมนษุย์หรือธรรมของมนุษย์ผูย่ิ้ง และนพิพานนัน้กบ็รรลสืุบต่อจาก มรรคและผล 

โดยที่มีเปรียบไว้เหมือนอย่างคนที่มีโรค จึงบริโภคยาแก้โรค ยานั้นที่เป็นเครื่องก�าจัด

โรคระงบัโรคก็เหมือนอย่างมรรค โรคท่ีหายไประงบัไปกเ็ปรยีบกบัผลและความทีร่่างกาย

หายโรคก็เป็นร่างกายที่มีสุขภาพอนามัย มีอ�านาจมีเสรีในอันที่จะประกอบกิจการงาน

ต่าง ๆ เป็นต้น ดัง่นีก้เ็ทยีบกบันพิพาน จติใจกเ็หมอืนกนั จติใจมโีรคกค็อืมกีเิลส กเิลส

ต่าง ๆ เหมือนอย่างโรคของร่างกายจงึต้องบรโิภคยา กค็อืปฏิบตัธิรรม และเมื่อปฏิบัติ

ธรรมจนถงึธรรมทีป่ฏบิตันิัน้ก�าจดักเิลสได้ นัน่กเ็ป็นมรรค การก�าจดักเิลสได้ คอืกเิลส

หายไปกเ็ป็นผล จติใจก็สูส่ภาพท่ีไม่มีโรคไม่มกีเิลสเครือ่งร้อยรดัทัง้หมด กเ็ป็นนพิพาน 

เพราะฉะนัน้ มรรคผลนิพพานน้ันจงึเนือ่งกัน แต่ก็แจกเป็นมรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑

การกระท�าให้แจ้งนพิพานกค็อืการปฏบิตัจินถงึละกเิลสได้บางส่วนหรอืสิน้เชงิ 

เป็นมรรคเป็นผล จติใจกส็ูส่ภาพทีไ่ม่มกีเิลสบางส่วนหรอืส้ินเชงิกเ็ป็นนพิพานไปโดยล�าดบั 

ดัง่นีช้ือ่ว่ากระท�าให้แจ้งนพิพาน และแม้นิพพานจะมคีวามหมายทีส่งูดัง่นัน้ แต่กม็กีาร

แสดงนพิพานทีเ่รยีกว่า ตทงัคนพิพานคอืนพิพานด้วยองค์นัน้ หมายความว่า การปฏบิตัิ

ในข้ันธรรมดาสามัญนี้แหละ เม่ือปฏิบัติธรรมทีหนึ่งก็ระงับกิเลสกันได้ทีหนึ่ง ก็เป็น

นิพพานกันทีหนึ่ง เช่นว่าความโกรธบังเกิดขึ้น ก็ท�าเมตตาภาวนาหรือว่าอบรมปัญญา 

เมือ่เมตตาภาวนาและปัญญาแรงกร็ะงบัความโกรธได้ กเ็ป็นมรรคเป็นผลกนัทหีนึง่และ

จิตใจทีห่ายโกรธกเ็ป็นนพิพานกนัทีหนึง่ แม้เมือ่ราคะบงัเกดิขึน้โมหะบงัเกดิขึน้ ก็เช่น

เดียวกัน เมื่อปฏิบัติธรรมระงับ ก็เป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานกันทีหนึ่ง ๆ ดั่งนี้  

เรียกว่า ตทังคนิพพาน เป็นนิพพานที่ได้ด้วยการปฏิบัติในเมตตา ในปัญญา หรือ 

ในธรรม ข้อนั้น ๆ กันคราวหนึ่ง ๆ ดั่งนี้ก็เป็นตทังคนิพพาน ก็นิพพานได้ดั่งนี้  

และเมือ่ได้ปฏบิตั ิจนได้ดบักเิลสกนัคราวหนึง่ ๆ จติใจกไ็ด้พบกบัภาวะทีส่งบจากกเิลส

กันคราวหนึ่ง ๆ ก็ให้สงบดูใจที่สงบนี้ให้แจ่มแจ้ง ว่าใจที่สงบกิเลสนี้ดีอย่างนี้ ๆ  

สงบอย่างนี้ ๆ ให้เข้าใจแล้ว ก็จะท�าให้บังเกิดฉันทะคือความพอใจ ใคร่ที่จะปฏิบัติให้

พบกับภาวะในจิตของตนที่สงบระงับดังกล่าวนั้นยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสมงคลเป็นคาถาสุดท้าย อันเป็นคาถาที่ ๑๐  

ที่แสดงมงคลว่า
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ผุฏฺสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺต� จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้ว 

ยสฺส น กมฺปติ ย่อมไม่หวั่นไหว

อโสก� ไม่มีโศก

วิรช� มีธุลีไปปราศแล้ว

เขม� เกษม

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม� ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

มงคลทีต่รสัแสดงในคาถานีเ้ป็นการตรสัแสดงถึงจติทีไ่ด้อบรมปฏบิตัใินมงคล 

ต่าง ๆ ทีต่รสัแสดงมาข้างต้นโดยล�าดบัว่า จิตท่ีไม่หว่ันไหวในเมือ่ได้กระทบถูกโลกธรรม 

และก็วางเป็นหลักส�าหรับปฏิบัติทั่วไปด้วยว่า จิตที่ไม่หวั่นไหวได้เช่นนี้เป็นมงคล 

อันสูงสุด โลกธรรมนั้นแปลว่าธรรมของโลกหรือธรรมส�าหรับโลก ได้แก่ ลาโภ ลาภ 

อลาโภ ไม่ได้ลาภหรือเสื่อมลาภ ยโส ยศ อยโส ไม่ได้ยศหรือเส่ือมยศ นินทา  

ความถูกนินทา สรรเสริญ ความได้รับการสรรเสริญ สุข� คือความสุข ทุกฺข� คือ 

ความทุกข์ต่าง ๆ ทางกายทางใจ ทั้ง ๘ ประการชื่อว่าโลกธรรม เพราะเหตุว่าเป็น 

สิ่งที่บังเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายในโลกไม่มียกเว้น เกิดขึ้นทั้งแก่สามัญชนทั่วไปทั้งแก่

อริยบุคคล เกิดขึ้นทั้งแก่พระพุทธเจ้าเองและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย แต่ว่าส�าหรับ

สามัญชนทั่วไปนั้น ย่อมมีความยินดีในเมื่อได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุข ย่อมมี 

ความยินร้ายในเมื่อพบกับ ความไม่ได้ลาภหรือเสื่อมลาภ ความไม่ได้ยศหรือเสื่อมยศ 

ความท่ีต้องถูกนินทา และความทุกข์ทางกายทางใจต่าง ๆ ท้ังนี้ก็เพราะว่าสามัญชน

ทั่วไปน้ันเมื่อได้รับโลกธรรมแล้ว ไม่ได้พิจารณาให้เห็นว่าโลกธรรมนี้เป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียง

เป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไปเป็นธรรมดา แต่อริยบุคคลทั้งหลายนั้นเมื่อได้

รับโลกธรรม ก็ย่อมพิจารณาให้เห็นว่า ส่ิงเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนัน้ โลกธรรมเหล่านีจ้งึครอบง�าจติใจของปถุชุน

หรอืสามญัชนท้ังหลายได้ แต่ว่าไม่ครอบง�าจิตใจของพระอริยบคุคลทัง้หลายได้ ส�าหรบั

บุคคลที่มีโลกธรรมครอบง�าจิตใจได้ เพราะมิได้มีปัญญาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริง 

ย่อมมีความยินดีความยินร้าย ดั่งนี้มีชื่อว่า มีจิตใจที่หวั่นไหว แต่ว่าพระอริยบุคคลนั้น

ย่อมเป็นผู ้ที่มีจิตใจไม่ยินดียินร้ายหรือวางใจเป็นกลางไม่สะดุ้งสะเทือนหวั่นไหว  
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ขึ้นชื่อว่าไม่หวั่นไหว เพราะฉะนั้น การที่มีจิตยังหวั่นไหวอยู่ ก็ชื่อว่าเสียมงคลไปหรือ

ไม่ได้มงคล แต่ว่าถ้ามีจิตไม่หวั่นไหว พยายามรักษาจิตให้คงที่ได้ ก็ได้ชื่อว่าพยายาม

รักษามงคลไว้ได้หรือมีมงคลอันสูงสุดส�าหรับตัวเอง 

ได้ตรัสแสดงต่อไปว่า จิตที่ไม่หวั่นไหวนี้ย่อมเป็นจิตที่ อโสก� คือว่าไม่มีโศก  

คอืไม่มทีกุข์ทีจ่ะท�าให้จติใจเหอืดแห้ง ไม่สบายป่ันป่วนเดอืดร้อน วริช� เป็นจติใจทีไ่ม่มี 

ธลุลีะอองมาจบัต้อง ธลุลีะอองกค็อืกเิลส ไม่มีกิเลสคือความยินดีความยินร้ายเข้ามา 

จับต้อง เขม� เป็นจิตใจที่เกษมคือปลอดโปร่งสวัสดี ความเกษมก็คือความปลอดโปร่ง

สวัสดี ยอดของความสวัสดีก็คือจิตใจท่ีไม่มีโศก ไม่มีผงธุลีคือกิเลสเข้าจับต้อง ก็คือ

จิตใจที่ไม่หวั่นไหวในเม่ือกระทบกับโลกธรรมทั้งหลาย แต่ว่าการที่จะมีจิตใจบรรลุถึง

ความไม่กระทบหวั่นไหวดังท่ีได้กล่าวแล้ว ถ้าว่าอย่างอุกฤษฏ์ก็คือสูงสุดก็ต้องปฏิบัต ิ

จนเหน็ อรยิสจัจ์ ท�าให้เห็นนิพพานแจ่มแจ้งดังกล่าว 

แต่ว่าแม้ว่าจะปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา มาโดยล�าดับในขั้นที่เป็นสามัญ  

เมื่อได้ปัญญาพิจารณาเห็นเกิดดับ เห็นทุกข์คือความที่ตั้งอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไปของส่ิงทัง้หลายตามสมควร กย่็อมจะไม่หลงตดิ ยนิดียนิร้ายในโลกธรรม

ทั้งหลายจนเกินไป จะมีความหลงติดอยู่บ้างก็เป็นธรรมดาของผู้ท่ียังละไม่ได้หมด  

แต่ไม่ถงึกบัหลงกนัอยู่จนถงึกบัล่มจมหมดเนือ้หมดตวั เพราะยงัต้ังตวัไว้ได้ในธรรมตาม

สมควร แม้ดั่งนี้ก็ได้ชื่อว่าได้ประคองจิตไว้เพื่อไม่หวัน่ไหวตามสมควร และโดยเฉพาะ 

ก็คือว่า ไม่หวั่นไหวไปจนถึงกับท�าชั่ว รักษาตนรักษาจิตไว้ได้ ยั้งตนไว้ได้ย้ังจิตไว้ได้ 

ห้ามตนไว้ได้ห้ามจติไว้ได้จากการกระท�าช่ัวทัง้หลาย แม้ว่าจะประสบโลกธรรมทัง้หลาย

ที่ไม่ปรารถนา และแม้ปรารถนาและได้มาก็ตาม ก็ไม่หลง ไปจนถึงหมดเนื้อหมดตัว

หลงไปจนหมดสิ้น จะท�าให้เกิดความล�าพอง ชักน�าให้ท�าความชั่ว เพื่อจะให้ได้มา 

ย่ิงข้ึน เพราะจะยังมีสติปัญญาท่ีจะยับยั้งชั่งใจห้ามปรามตัวเองจากการที่จะปฏิบัต ิ

ไปในทางที่ชั่วประคองให้ไปในทางที่ดี อันเป็นไปในทางที่เรียกว่า อัตตสัมมาปณิธิ  

ตั้งตนไว้โดยชอบเป็นต้น ท�าให้สามารถปฏิบัติในข้อปฏิบัติที่เป็นมงคลทั้งหลายแม้ที่

ตรัสไว้อย่างสามัญส�าหรับคนท่ัวไปได้โดยล�าดับ แม้ดั่งนี้ก็ยังเป็นการดี ก็ชื่อว่าเป็น 

การรักษาจิตใจไม่ให้หวั่นไหวได้ตามสมควร
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ส�าหรับในคาถาที่ ๑๐ นี้ก็แยกออกเป็นมงคลได้ คือ ข้อที่จิตไม่หวั่นไหวใน

เมือ่ถูกโลกธรรมทัง้หลายถูกต้อง ก็นบัเป็นมงคลข้อหนึง่ อโสก� ไม่มีโศก ความท่ีรกัษาจติ 

ไม่ให้มีความโศกก็เป็นมงคลข้อหนึ่ง วิรช� ความรักษาจิตไว้ไม่ให้มีกิเลสธุลีเข้ามาจับ 

บังเกิดข้ึนแปดเปื้อน คอยปัดเป่าผงกิเลสธุลีออกไปจากจิตใจอยู่เสมอ เหมือนดั่งท�า 

ความสะอาดปัดกวาดห้องของเราเอง คอยกวาดคอยถใูห้มคีวามสะอาดอยูก่เ็ป็นมงคล

ข้อหนึ่ง เขม� เกษมคือปลอดโปร่งสวัสดีก็เป็นมงคลอีกข้อหนึ่ง ก็นับเป็นมงคลใน 

คาถานี้ได้ ๔ ข้อ 

วันนี้ยุติเท่านี้

๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๑๐ 
มงคลสูตร ตอน ๔

ได้แสดงอธบิายมงคลสตูรท่ีสวดกนัอยูเ่ป็นสวดมนต์ต�านานที ่๑ หรอืพระปรติร 

ที ่๑ รวมเข้ากเ็ป็นมงคล ๓๘ ประการ ซ่ึงท่านพระสิรมิงัคลาจารย์ผู้แต่งคมัภร์ีอธบิาย 

มงคลสูตรชื่อว่ามังคลัตถทีปนี ได้กล่าวระบุไว้ว่า มงคล ๓๘ ประการนั้นแสดงไว้ใน

คาถา ที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๖ สามมงคลแสดงไว้ในคาถาที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๘ ที่ ๙ 

ที่ ๑๐ คาถาละ ๔ มงคล แสดงไว้ในคาถาที่ ๗ ห้ามงคล ก็รวมเป็น ๓๘ ประการ 

ส�าหรับในคาถา ที่ ๔ นั้น คือ มาตาปิตุอุปฏฺาน� ความบ�ารุงซึ่งมารดาและบิดา  

ปตุตฺทารสสฺ สงคฺโห สงเคราะห์บุตรและภรยิา อนากลุา จ กมมฺนตฺา การงานทัง้หลาย

ไม่อากูล ดูก็มีเพียง ๓ ข้อ แต่พระอาจารย์ท่านแสดงไว้ว่า ในคาถานี้มี ๔ ข้อ จึง

จ�าเป็นทีจ่ะต้องแยก มาตาปิตอุปุฏฺาน� ความบ�ารงุซึง่มารดาและบิดา เป็น ๒ ข้อ หรือ

ว่า ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห เป็น ๒ ข้อ ท่านก็ไม่ได้แสดงไว้ชัดว่าให้แยกข้อไหน แต่เมื่อ

พจิารณาดแูล้ว ควรจะแยกข้อ ปตุตฺทารสสฺ สงคฺโห ความสงเคราะห์ซึง่บตุรและภรยิา 

เพราะว่าได้มีแสดงถงึหน้าท่ี ซ่ึงสามีพงึปฏิบัตต่ิอภรยิาไว้ส่วนหนึง่ หน้าทีท่ีบ่ดิามารดา

พึงปฏิบัติต่อบุตรธิดาไว้ส่วนหนึ่ง ฉะนั้น จึงน่าจะแยกข้อนี้ออกเป็น ๒ ได้ คือ 

ความสงเคราะห์บุตร ๑ ความสงเคราะห์ภรยิาหรือสาม ี๑ ส่วนข้อบ�ารุงมารดาบดิานั้น

ควรรวมเป็นข้อเดยีวกัน มีแสดงถงึหน้าที่ีท่ี่บตุรธดิาพึงปฏบัิตต่ิอบดิามารดาอนัเดยีวกนั 

เมื่อแยกดั่งนี้จึงได้มงคลในคาถานี้เป็น ๔
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มงคล ๓๘ ประการนั้นก็อาจที่จะเรียงล�าดับข้อได้ดังนี้ 

๑ อเสวนา จ พาลาน� ความไม่เสพซึ่งคนพาลทั้งหลาย

๒ ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา  ความเสพซึ่งบัณฑิตทั้งหลาย

๓ ปูชา จ ปูชนียาน� ความบูชาซึ่งชนควรบูชาทั้งหลาย

๔ ปฏิรูปเทสวาโส จ ความอยู่ในประเทศคือถิ่นอันสมควร

๕ ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา  ความเป็นผู้มีบุญอันได้ท�าไว้ก่อน

๖ อตฺตสมฺมาปณิธิ ความได้ตั้งตนไว้ชอบ

๗ พาหุสจฺจญฺจ ความได้สดับแล้วมาก

๘ สิปฺปญฺจ ศิลปศาสตร์

๙ วินโย จ สุสิกฺขิโต วินัยอันศึกษาดีแล้ว

๑๐ สุภาสิตา จ ยา วาจา วาจาเป็นสุภาษิตคือกล่าวดี

๑๑ มาตาปิตุอุปฏฺาน� ความบ�ารุงซึ่งมารดาและบิดา

๑๒  
ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห ความสงเคราะห์ซึ่งบุตรและภริยา

๑๓ 

๑๔ อนากุลา จ กมฺมนฺตา การงานทั้งหลายไม่อากูล

๑๕  ทานญฺจ การให้หรือความให้

๑๖  ธมฺมจริยา จ ความประพฤติซึ่งธรรม

๑๗  ญาตกานญฺจ สงฺคโห ความสงเคราะห์ซึ่งญาติทั้งหลาย

๑๘ อนวชฺชานิ กมฺมานิ กรรมทั้งหลายไม่มีโทษ

๑๙ อารตี วิรตี ปาปา ความงดเว้นจากบาป

๒๐ มชฺชปานา จ สญฺญโม ความส�ารวมจากการดื่มน�้าเมา

๒๑  อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย

๒๒  คารโว จ ความเคารพต่อบุคคลควรเคารพ

}
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๒๓ นิวาโต จ ความไม่จองหอง

๒๔ สนฺตุฏฺี จ ความยินดีด้วยของอันมีอยู่

๒๕ กตญฺญุตา ความเป็นผู้รู้อุปการะอันชนอื่นท�าแล้ว

๒๖ กาเลน ธมฺมสฺสวน� ความฟังธรรมโดยกาล

๒๗  ขนฺตี จ ความอดทน

๒๘  โสวจสฺสตา ความเป็นผู้ว่าง่าย

๒๙ สมณานญฺจ ทสฺสน� ความเห็นท่านผู้ระงับบาปทั้งหลาย

๓๐  กาเลน ธมฺมสากจฺฉา ความเจรจาซึ่งธรรมโดยกาล

๓๑  ตโป จ ความเพียรเผากิเลส

๓๒ พฺรหฺมจริยญฺจ ความประพฤติอย่างพรหม

๓๓ อริยสจฺจาน ทสฺสน� ความเห็นซึ่งอริยสัจจ์ทั้งหลาย

๓๔  นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ ความท�าให้แจ้งซึ่งนิพพาน

๓๕  ผุฏฺสฺส โลกธมฺเมหิ จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้อง

 จิตฺต� ยสฺส น กมฺปติ แล้วไม่หวั่นไหว

๓๖ อโสก� ไม่มีโศก

๓๗ วิรช� มีธุลีไปปราศแล้ว

๓๘ เขม� เกษม

ดังนี้ ก็เป็นมงคล ๓๘ ประการ

ท่านพระสริมัิงคลาจารย์ได้มีอธบิายสรปุมงคลทัง้ ๓๘ ประการน้ีไว้อย่างน่าฟัง 

ซึ่งแปลความว่า สัตว์บุคคลทั้งหลายที่ใคร่หรือปรารถนาต้องการความสุขในโลกนี้  

ความสุขในโลกอื่นและความสุขที่เป็นโลกุตตร อยู่เหนือโลก ก็พึงปฏิบัติในมงคล  

ทั้ง ๓๘ ประการนี้ โดยละการเสวนาส้องเสพคบหาคนพาล อาศัยบัณฑิต บูชาท่าน 

ผู้ควรบูชาทั้งหลาย เป็นผู้ที่อันความอยู่ในประเทศคือถิ่นอันสมควร และความเป็น 

ผู้มีบุญ ที่ได้กระท�าไว้แล้วในก่อน ตักเตือนในอันปฏิบัติท�ากุศลให้บังเกิดขึ้น 
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มอีตัภาพท่ีได้ประดบัตกแต่งไว้ด ีด้วยความตัง้ตนไว้โดยชอบ และด้วยพาหสุจัจะ 

คอืความทีไ่ด้สดบัตรบัฟังมาก และศิลปะคือความฉลาดในหตัถกจิกับวินยั กล่าวถ้อยค�า

ที่เป็นสุภาษิตตามสมควรแก่วินัย 

เมื่อยังไม่ละความเป็นคฤหัสถ์อยู่เพียงไร ก็ปฏิบัติช�าระมูลหนี้เก่าด้วยการ

อปัุฏฐากบ�ารงุมารดาบดิา ประกอบมลูหนีใ้หม่ด้วยการสงเคราะห์บตุรภรรยา บรรลถึุง

ความส�าเร็จแห่งธนทรัพย์เป็นต้น ด้วยความที่มีการงานไม่อากูล ถือเอาสาระแห่ง

โภคทรัพย์ด้วยทาน คือการให้การบริจาค และสาระของชีวิตด้วยการประพฤติธรรม 

กระท�าการสงเคราะห์บุคคลของตนหรือท่ีเกี่ยวข้องกับตนด้วยญาติสังคหะ หรือ 

สงเคราะห์ญาต ิสงเคราะห์บุคคลอ่ืนด้วยความทีป่ระกอบการงานไม่มโีทษ เว้นจากการ

ปฏิบัติเบียดเบียนตน และงดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยความงดเว้นจากบาป  

งดเว้นจากการเบียดเบียนตนด้วยความส�ารวมจากการดื่มน�้าเมา เจริญธรรมที่เป็น 

ฝ่ายกุศลทั้งหลายด้วยความไม่ประมาทอยู่ตราบนั้น 

และเมื่อละเพศของคฤหัสถ์ เพราะความท่ีเป็นผู้มีกุศลเจริญขึ้น โดยต้ังอยู่ 

ในความเป็นบรรพชิต หรือว่าแม้ไม่ละเพศคฤหัสถ์ ยังตั้งอยู่ในเพศคฤหัสถ์นั่นแหละ 

เมื่อต้องการเจริญกุศลต่อไปก็ให้ปฏิบัติให้ส�าเร็จวัตรสัมปทา คือ ความถึงพร้อมด้วย

วัตรปฏิบัติให้ดีขึ้น ด้วยความเคารพและด้วยความถ่อมตนในท่านผู้ที่ควรเคารพ และ

นอบน้อมถ่อมตนทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้า สาวกพระพุทธเจ้า อุปัชฌายาจารย์  

เป็นต้น หรือแม้ในท่านที่ควรเคารพบูชาอื่น ๆ เช่น บรรดาผู้ที่มีพระคุณ มีท่านบิดา

มารดา เป็นต้น ละความติดในปัจจัยลาภทั้งหลายด้วยความสันโดษ ตั้งอยู่ในภูม ิ

ของสปัปริุสชนคือคนดด้ีวยความเป็นผูท้ีม่กีตญัญ ูละความเป็นผูม้จีติย่อหย่อนด้วยการ

ฟังธรรม ครอบง�าอันตรายทั้งปวง กระท�าตนให้เป็นผู้มีนาถะ คือที่พึ่ง ด้วยความเป็น

ผูว่้าง่าย เหน็ความประกอบในการปฏิบตัด้ิวยการเหน็สมณะคอืท่านผูร้ะงบับาป บรรเทา

ความสงสัยในข้อท่ีเป็นท่ีตั้งของความสงสัยทั้งหลาย ด้วยการสนทนาธรรม ยังวิสุทธิ 

กล่าวคือ สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีลให้ถึงพร้อมด้วยอินทรียสังวรหรือตบะ  

ยังจิตตวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจิตให้ถึงพร้อมด้วยสมณธรรม พรหมจรรย์ และท�า 

วิสุทธิอีก ๔ ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นให้สมบูรณ์ ก็บรรลุถึงญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจด

แห่งความรู้ความเห็นโดยปริยาย คือความเห็นอริยสัจจ์ด้วยปฏิปทาคือทางปฏิบัตินี้  
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ย่อมกระท�าให้แจ้งนิพพานอันนับว่าเป็นโลกุตตรธรรม คือมรรค ผล นิพพาน ไปโดย

ล�าดับ ฉะนั้น เมื่อโลกธรรมทั้ง ๘ ถูกต้อง จึงมีจิตไม่หวั่นไหวเหมือนเขาสุเมรุ ซึ่งไม่

หวั่นไหวดว้ยลมและฝน จึงเป็นผูม้ีจิตไม่โศก มีจิตปราศจากธุลีกิเลส มีจิตเกษม ดั่งนี้ 

และเมื่อเป็นผู้ปฏิบัติในมงคลเหล่านี้มาโดยล�าดับ จนเป็นผู้มีจิตเกษม ก็ย่อม

จะเป็นผูไ้ม่พ่ายแพ้ในท่ีทัง้ปวง บรรลถุงึความสวสัดใีนท่ีท้ังปวงดงัทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสั 

แสดงอานสิงสผลของผูป้ฏบิตัใินมงคลทัง้ ๓๘ ประการนีไ้ว้ด้วยคาถาท่ี ๑๑ ว่า เอตาทิสาน ิ

กตฺวาน บุคคลทั้งหลายปฏิบัติกระท�าจิตทั้งหลายเช่นนี้แล้ว สพฺพตฺถมปราชิตา เป็นผู้

ไม่พ่ายแพ้ในท่ีท้ังปวง สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ ย่อมถึงซึ่งความสวัสดีในที่ทั้งปวง  

ตนฺเตส� มงฺคลมุตฺตมนฺติ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดของเขาทั้งหลาย ดั่งนี้

มงคลสตูรนีจึ้งเป็นพระสูตรส�าคัญซึง่เป็นมงคลในพทุธศาสนา และกเ็ป็นมงคล

จรงิ ๆ เพราะเมือ่ปฏบิตัใินมงคลทัง้ ๓๘ ประการนี ้กย่็อมจะได้ประสบความสุขทีเ่ป็น 

ความสุขในโลกน้ี ความสุขท่ีเป็นความสุขในโลกหน้าหรือโลกอื่น และความสุขที่เป็น 

โลกุตตรสุข คือสุขที่พ้นโลกพ้นกิเลส เหนือโลกเหนือกิเลส ตามควรแก่ขั้นของการ

ปฏิบัติ และข้อปฏิบัติในมงคลเหล่านี้ก็แสดงถึงข้อปฏิบัติต้ังแต่เบื้องต้นส�าหรับปุถุชน

หรือสามญัชนทัว่ไปจะพงึปฏบิตั ิและกไ็ด้เลือ่นขึน้มาโดยล�าดบัจนถงึการปฏบิตัทิีล่ะเอยีด

ประณีต จนถึงโลกุตตรธรรม อันรวมความว่าเป็นข้อปฏิบัติที่พึงปฏิบัติได้ ทั้งเพื่อสุข

ในโลกน้ี ทัง้เพือ่สขุในโลกอ่ืนคอืโลกหน้า ทัง้เพือ่สขุทีเ่ป็นโลกตุตร และกเ็ป็นข้อปฏบิตัิ

ที่มีเหตุผล อันจะพึงตรองให้เห็นได้โดยง่ายว่าเป็นสิ่งดีจริง ให้ผลดีจริง

อนึ่ง มงคลสูตรนี้เป็นเครื่องแสดงว่าในพุทธศาสนานั้นแสดงมงคล ต้องการ

มงคลท่ีเป็นธรรมปฏิบัตอัินเป็นการปฏิบัตดิปีฏบิตัชิอบดงักล่าว ไม่ได้มุง่ให้แสวงมงคล 

ภายนอกหรอืว่าเหน็มงคลภายนอกเป็นใหญ่ เพราะฉะนัน้ จงึแสดงไว้ในทีน่ีว่้าเป็นมงคล 

อันอุดมคือสูงสุด ซึ่งก็มีความหมายด้วยว่า แม้จะยังยึดถือในมงคลภายนอกนั้นอยู่  

ก็มิได้ปฏิเสธทีเดียวว่า สิ่งท่ียึดถือเป็นมงคลภายนอกนั้นจะไม่เป็นมงคลเลย อาจจะ

เป็นมงคลได้ แต่ว่าไม่เป็นมงคลอนัอดุมคือว่าไม่เป็นมงคลอนัสงูสดุ ทีจ่ะเป็นมงคลอนั

อุดมคือมงคลอันสูงสุดน้ัน ก็จะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่แสดงไว้ในพระสูตรนี้  

และเมื่อเป็นดั่งนี้จึงจะได้รับมงคลที่เรียกว่าเป็นมงคลอันอุดมคือมงคลอันสูงสุด  
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เพราะฉะน้ัน พระสตูรนี ้จงึแสดงหลกัปฏบิตัขิองพระพทุธศาสนาและกเ็ป็นเครือ่งแสดง

ด้วยว่าแม้พุทธศาสนา จะไม่ยกย่องมงคลอย่างอื่นว่าสูงสุดนอกจากธรรมปฏิบัติอัน 

ถูกต้องดัง่นี ้แต่กม็ไิด้กล่าวว่า มงคลอย่างอืน่นัน้ไม่มี มงคลอย่างอืน่นัน้กมี็เหมือนกนั  

แต่ว่าไม่สูงสุด และมงคลท่ีไม่สูงสุดน้ี เช่นที่เกี่ยวกับวัตถุ เช่นรูปท่ีตาเห็น เสียงที่หู

ได้ยิน เป็นต้น ดังที่เรียกว่า ทิฏฐมงคล สุตมงคล มุตมงคล ตามที่กล่าวแล้ว ก็อาจ

จะเป็นส่ิงที่ร่างกายต้องอาศัยหรือต้องใช้สอยเหมือนกัน คือวัตถุซึ่งท�าให้เกิดความสุข

ทางกายอนัเนือ่งมาถงึทางใจอันเป็นสิง่ท่ีไม่มโีทษ กเ็ป็นมงคลได้ตามควร แต่ว่าไม่เป็น

มงคลอันอุดม 

เพราะฉะนั้น ทางพระพุทธศาสนาจึงแสดงธรรมที่เป็นสัจจะคือเป็นความจริง 

อะไรเป็นมงคลก็บอกว่าเป็นมงคล อะไรที่เป็นมงคล ที่ไม่สูงสุดก็บอกว่าไม่สูงสุด  

แล้วมงคลทีเ่ป็นสงูสดุคอือะไรกไ็ด้ตรสัชีเ้อาไว้ เพราะฉะนัน้ ผูท้ีป่ฏบิติัพระพทุธศาสนา

แม้จะยังถือมงคลภายนอกเช่นวัตถุต่าง ๆ ก็ไม่พึงหลงถือ แต่ว่าให้ถือในทางท่ีเป็น

ประโยชน์ เช่นเป็นประโยชน์ในทางใช้สอยให้ส�าเรจ็ประโยชน์ แก่ทางร่างกาย หรอืให้

ส�าเร็จประโยชน์แก่จิตใจตามสมควร แต่แล้วก็ควรจะมาระลึกถึงมงคลทางพระพุทธ-

ศาสนาซึ่งเป็นมงคลอันอุดมเหล่าน้ี และก็ตั้งใจปฏิบัติในมงคลเหล่านี้ ให้มากที่สุด 

เท่าที่จะปฏิบัติได้ และก็ควรค�านึงถึงด้วยว่า ข้อที่ตรัสสอนไว้ให้ปฏิบัติเหล่าน้ี ก็เป็น 

สิ่งจ�าเป็นซ่ึงจะต้องปฏิบัติ ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติก็จะท�าให้เกิดความทุกข์เดือดร้อน  

ในโลกน้ีด้วย ในโลกอื่นคือโลกหน้าด้วย และจะตัดทางที่จะบรรลุถึงความสิ้นกิเลส 

และกองทุกข์ เพราะฉะนั้น หากจะไม่ปฏิบัติในมงคลเหล่านี้ นอกจากจะไม่ได้รับ 

ความสุขแล้ว ไปปฏิบัติตรงกันข้ามก็จะยิ่งได้รับความทุกข์เดือดร้อนดังกล่าว 

ฉะนั้น ผู้ที่ฉลาดใช้ปัญญาพจิารณาจงึตัง้ใจปฏบิตัใินมงคลเหล่านีต้ามสมควร 

และพยายามส่งเสรมิให้ปฏิบัตใินมงคลเหล่านีม้ากขึน้เพือ่บรรลถุงึความสขุดงัทีก่ล่าวมา 

และจะเป็นผู้ที่ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวง บรรลุถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงตามที่ตรัสเอาไว้

วันนี้ยุติเท่านี้

๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๑๑ 
รัตนสูตร ตอน ๑

วันนี้จะแสดงอธิบายต�านานที่ ๒ ในเจ็ดต�านาน หรือพระปริตรที่ ๒ ใน 

สตัตปรติร ในต�านานที ่๒ น้ีกค็อืบทสวดรตันสูตร พระสูตรทีว่่าด้วยรัตนะ ซึง่ได้มตี�านาน

เล่าว่า ได้เกิดทุพภิกขภัยขึ้นในเมืองเวสาลีของแคว้นวัชชีซึ่งอยู่ติดต่อกับแคว้นมคธ  

ซึ่งมีกรุงราชคฤห์เป็นเมืองหลวง โดยที่รัฐทั้งสองนี้มีแม่น�้าคงคาคั่นอยู่ ฝั่งหนึ่งก็เป็น 

รัฐมคธ ซึ่งมีกรุงราชคฤห์เป็นเมืองหลวง ฝั่งหนึ่งก็เป็นแคว้นวัชชีซึ่งมีเมืองเวสาลีเป็น

เมืองหลวงทีไ่ทยเราเรยีกว่าเมืองไพสาลี ทุพภกิขภยั แปลตามศพัท์ว่า หาภกิษาส�าหรบั

บรโิภคได้ยาก ที่ไทยเราเรียกว่าข้าวยาก คือได้เกิดฝนแล้งติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี 

ท�านาไม่ได้ข้าวส�าหรบับรโิภคเพยีงพอ ท�าข้าวได้น้อย ประชาชนจงึอดอยากจนถงึกบั 

ล้มตาย พวกอมนุษย์ก็เข้ามา และก็เกิดอหิวาตกโรค พลเมืองก็ล้มตายกันเป็น 

จ�านวนมาก ในเมืองไทยน้ีเองครัง้รชักาลต้น ๆ เกิดอหวิาตกโรคกนัเป็นคราว ๆ กเ็ป็น

ทีเ่ชือ่ถอืกนัว่าผป่ีาเข้ามา เช่นเดยีวกัน ทีเ่รยีกว่าอมนษุย์ก็คอืว่าภตูคอืสัตว์ทีไ่ม่ใช่มนษุย์ 

เมื่อเป็นภูตคือสัตว์ท่ีไม่ใช่มนุษย์ เป็นพวกท่ีเข้ามาท�าอันตรายแก่มนุษย์ดังท่ีมีเชื่อกัน

ในเมืองไทยนี้เองว่าผีปอบเข้ามากินไส้ ดั่งนี้ และต่อมาในสมัยปัจจุบันก็มีการพบ 

เชื้อโรคเช่นอหิวาตกโรค ความเชือ่ในเรือ่งผป่ีาเข้ามากส็งบลงไป และกส็ามารถทีจ่ะ

ป้องกนัรกัษาอหิวาตกโรคได้ แต่ในคร้ังโบราณนัน้ เครือ่งมอืทีจ่ะตรวจรกัษาไม่ดเีหมอืน

อย่างเด๋ียวนี้ ก็เป็นที่เชื่อถือกันในเมื่อเกิดเหตุเภทภัยจนหมู่คนต้องล้มตายกันเป็น 

อันมาก ก็จะต้องมีผีหรืออมนุษย์เข้ามาท�าอันตรายร่วมด้วย
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เหตทุีเ่กดิขึน้ในเมืองเวสาลีนีร้วมกเ็ป็นภยั ๓ ประการ ภยัแรกกค็อื ทพุภกิขภยั 

ข้าวยากมีไม่พอเพราะฝนแล้งติดต่อกันมาก ประชาชนก็อดอยาก จนถึงล้มตายกัน 

เป็นอันมากเพราะความอดอยาก ภัยที่สอง อมนุษย์คือผีก็เข้ามา ภัยที่สาม ก็คือ

อหิวาตกโรค บังเกิดขึ้นซ่ึงท�าอันตรายแก่ชีวิตประชาชนพลเมืองกรุงเวสาลีมากมาย 

ประชาชนจึงเข้าเฝ้าพระราชาผูป้กครองว่า ผูป้กครองประเทศจะต้องปกครองประเทศ

ไม่เป็นธรรม จึงได้เกิดเภทภัยต่าง ๆ ขึ้นดั่งนี้ พระราชาก็ให้ประชาชนพิจารณาดูว่า

พระองค์ทรงปกครองประเทศไม่เป็นธรรมอย่างไร ประชาชนพจิารณาแล้วกม็องไม่เหน็

ว่าท่านปกครองไม่เป็นธรรมอย่างไร ก็จึงได้กราบทูลขอให้ทรงหาทางที่จะระงับภัยที่

บงัเกดิขึน้นี ้ก็หารอืกนัว่าจะระงบัอย่างไร กม็ผีูเ้สนอขึน้ว่าให้อาราธนาศาสดาคณาจารย์

เจ้าลัทธิต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้มาประกอบพิธีระงับบ้าง ให้เชิญเสด็จพระพุทธเจ้ามาทรง 

ระงับบ้าง 

ขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์แห่งแคว้นมคธ ประชาชน 

ส่วนใหญ่ ก็เห็นชอบที่จะให้อัญเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จมา พระราชาแห่งกรุงเวสาลี 

กท็รงส่งคณะทตูไปเฝ้าพระเจ้าพมิพสิารซ่ึงเป็นพระเจ้าแผ่นดนิแห่งรฐัมคธทีก่รุงราชคฤห์ 

ขออนุญาตที่จะอัญเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมากรุงเวสาลี คณะทูตของกรุงเวสาลีก็

ไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารที่กรุงราชคฤห์แห่งแคว้นมคธ ก็กราบทูลขออนุญาตท่ีจะเชิญ

เสดจ็พระพทุธเจ้าไป พระเจ้าพมิพสิารกใ็ห้ไปเฝ้าพระพทุธเจ้ากราบทลูอาราธนาเอาเอง 

คณะทูตก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซ่ึงขณะนั้นประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์นั้น พระพุทธเจ้า  

ก็ทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ ค�าว่าดุษณีภาพนั้นแปลว่าทรงนิ่ง เมื่อทรงนิ่งก็ 

แปลว่า ทรงรับ ครั้นทรงรับแล้ว พระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคฤห์ก็ทรงอ�านวยการ

ส่งเสด็จพระพทุธเจ้าไปสูก่รงุเวสาลี จากกรงุราชคฤห์กเ็สดจ็โดยพระบาทไปสู่แม่น�า้คงคา 

ก็เป็นอันว่าส้ินเขตของแคว้นมคธแค่น้ัน พระพุทธเจ้าก็เสด็จลงประทับเรือข้าม 

แม่น�้าคงคา ไปสู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นรัฐวัชชี พระราชาแห่งวัชชี กรุงเวสาลีก็มารับเสด็จ

แล้วก็น�าเสด็จ เข้าไปสู่กรุงเวสาลี 

พระพุทธเจ้านั้นได้เสด็จจากกรุงราชคฤห์ไปสู่กรุงเวสาลีพร้อมด้วย ภกิษสุงฆ์

คือหมูแ่ห่งภกิษุเป็นจ�านวนมาก และเม่ือเสดจ็ข้ามฝ่ังไปถงึแคว้นวัชช ีกม็เีล่าไว้ ในคมัภร์ี
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อรรถกถาทีพ่ระอาจารย์ได้แต่งอธบิายพระบาลีกล่าวไว้ว่า ฝนได้ตกหนกัตลอด กรงุเวสาลี

จนถึงกับได้พัดพาเอาซากศพต่าง ๆ ที่กองอยู่ในที่นั้น ๆ อันเป็นที่อากูลส่งกลิ่น 

ตลบทัว่ไปหมด ฝนตกใหญ่ก็พัดพาเอาศพเหล่านัน้ไปหมด แผ่นดนิกส็ะอาด บ้านเมอืง

ก็สะอาดขึ้น ปรากฏว่าโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ก็หายไป และเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จไป

ถึงก�าแพงแห่งกรุงเวสาลี คือก�าแพงเมือง เหมือนอย่างกรุงเทพฯ เราก็มีก�าแพงเมือง

เมื่อคร้ังรัชกาลต้น ๆ ก็ทรงแสดงพระสูตรนี้อันชื่อว่าพระรัตนสูตรแก่พระอานนท์  

และก็รับสั่งให้พระอานนท์จ�าพระสูตรนี้ไปและให้สวดพระสูตรนี้ไปทั่วเมืองเวสาลี  

พระอานนท์ก็อุ ้มบาตรของพระพุทธเจ้าซ่ึงเต็มด้วยน�้า ท่านก็สวดพระสูตรนี้และ 

ก็ประพรมน�้าในบาตรของพระพุทธเจ้าไปทั่วเมืองเวสาลีพร้อมทั้งพวกขัตติยกษัตริย ์

แห่งเมอืงเวสาล ีฝ่ายพระพทุธเจ้ากเ็สด็จไปสู่ท่ีซึง่ได้จดัไว้ให้เป็นทีป่ระทับ เม่ือพระอานนท์

ได้อุ้มบาตรที่เต็มด้วยน�้าของพระพุทธเจ้า ประพรมน�้าไปทั่วกรุงเวสาลีพร้อมทั้งสวด

พระสูตรไปแล้ว ก็กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระสูตรนี้อีกแก่

ทีป่ระชมุซึง่มพีระราชาขตัติยะแห่งกรงุเวสาลแีคว้นวชัชเีป็นประธาน กบัทัง้หมูข้่าราชการ

และประชาชนทั้งหลาย ภัยทั้งสามประการก็ระงับลงตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้เสด็จถึงนั้น 

ท่านแสดงไว้เป็นต�านานดั่งนี้

ในต�าราท่ีเรียกว่าอรรถกถา ที่แปลว่าเป็นถ้อยค�าท่ีอธิบายเนื้อความพระบาลี

ของพุทธวัจนะต่าง ๆ ซ่ึงท่านพระพุทธโฆษาจารย์ได้แปลและเรียบเรียงขึ้นในลังกา 

เมือ่พระพทุธศาสนาล่วงไปประมาณพนัปี เนือ่งด้วยต�านานนีท่ี้แสดงอ้างว่า พระอานนท์ได้ 

อุม้บาตรเตม็ด้วยน�า้ของพระพทุธเจ้าสวดรัตนสูตรนี ้แล้วกป็ระพรมน�า้ไปทัว่เมืองเวสาลี 

ก็แสดงว่าธรรมเนียมประพรมน�้าดังที่เรียกว่าน�้ามนต์ในพุทธศาสนานั้นได้มีมาช้านาน 

ถ้านับเอาแค่สมัยทีแ่ต่งคมัภร์ีนีใ้นลงักา เม่ือพทุธศาสนาล่วงไปได้ประมาณพนัปี กต้็อง

ยืนยันว่า ได้มาในลังกาตั้งแต่ครั้งนั้น และหนังสือที่แต่งในลังกาที่ได้อ้างถึงว่า ได้มีมา

ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลดังท่ีเล่าในต�านานท่ี ๒ นี้ จะเป็นจริงหรือไม่ หรือว่าจะเป็น 

ความเช่ือถือ และก็แต่งตามท่ีเชื่อถือและบอกเล่ากันมาก็เป็นของยากที่จะวินิจฉัย  

แต่ถ้าเป็นจริง กแ็สดงว่าได้มมีาตัง้แต่ครัง้พทุธกาลตามทีเ่ล่านัน้ ฉะนัน้ ข้อทีพ่ระสงฆ์

ในพุทธศาสนาได้มีพิธีประพรมน�้า ดังที่เราเรียกกันว่าน�้าพระพุทธมนต์ในปัจจุบัน  
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ก็เป็นธรรมเนียมที่มีมานานเป็นพัน ๆ ปีดังกล่าว และอาจจะมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

แล้วก็ได้ หรือว่าถ้าไม่มีในสมัยพุทธกาล ก็มีต่อจากนั้นมาไม่นานนัก อาจจะก่อน 

พุทธศาสนาไปถึงลังกา หรือเมื่อไปถึงลังกาแล้วไปมีที่ลงักาก็ได้ แต่หนังสือนี้แต่งที ่

ลังกาในสมัยนั้น ก็แสดงว่า ในสมัยนั้นก็ต้องมีธรรมเนียมประพรมน�้าดังที่เรียกว่า 

น�้าพระพุทธมนต์แล้ว แต่ว่าในการประพรมน�้านั้น น�้าที่มาประพรมประกอบพิธีเป็น 

น�้าพระพุทธมนต์ที่ใช้กันในบัดนี้หรือไม่ ก็ยากที่จะทราบได้ ในต�านานท่ีเล่านี้ก็เล่า 

แต่เพียงว่า พระอานนท์ถือบาตรของพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยน�้า ประพรมน�้าไปแล้ว

ท่านกส็วดรตันสตูรนีไ้ป เล่าไว้เท่านัน้ และกไ็ม่ได้เล่าว่าได้มีการประกอบพธิสีวดมนต์

หยดเทียนลงไปในน�้า เป็นพิธีท�าน�้าพระพุทธมนต์ดั่งที่ท�ากันอยู่ในเมืองไทยปัจจุบัน  

แต่ว่าอย่างน้อยนั้นก็เป็นเครื่องแสดงว่า ธรรมเนียมประพรมน�้านั้นได้มีมาช้านาน

แต่ว่าการนบัถอืพระพทุธศาสนานัน้ ได้มกีารนบัถอืปฏบิตัทิีผ่่อนคลายมาตามควร 

แก่สงัคมมนษุย์ตัง้แต่ในคร้ังพทุธกาล และเมือ่พระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจ�าชาติ 

บ้านเมืองต่าง ๆ นอกอินเดีย อย่างที่ลังกา อย่างที่เมืองไทยเรา เป็นต้น ซึ่งประเทศ

ถิ่นนั้น ๆ ได้รับพุทธศาสนาด้วย รับศาสนาอื่น ๆ ด้วยมานับถือปฏิบัติ และได้มีลัทธิ 

ประเพณีปฏิบัติประจ�าชาติของตัวมาตั้งแต่โบราณอีกส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้น แม้ว่าจะ

รบันับถอืศาสนาใดศาสนาหนึง่ออกหน้า แต่กย็งัรบัปฏบิตัใินพธิต่ีาง ๆ ตามลทัธศิาสนาอืน่

กับทั้งประสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีประจ�าชาติของตนบางอย่าง ฉะนั้น รูปของ

การปฏบิตัศิาสนาทีเ่ป็นพธิต่ีาง ๆ จงึเป็นแบบผสมซึง่ไม่ใช่เป็นทางพระพุทธศาสนาล้วน ๆ 

และไม่ใช่เป็นศาสนาอืน่ล้วน ๆ ไม่ใช่ขนบธรรมเนยีมประเพณเีดิมล้วน ๆ เป็นแต่ว่าหาก 

นับถือศาสนาใดออกหน้าเป็นใหญ่ ก็ปฏิบัติในสาระแก่นสารของศาสนานั้นตามที่ตัว

ต้องการ หรอืตามระดบัทีต้่องการตามควรแก่ฐานะภาวะของตน และกใ็ช้ขนบธรรมเนยีม

ประเพณ ีของศาสนาอ่ืนเข้ามาประกอบตามทีช่อบใจอยากจะใช้ และกร็กัษาขนบธรรมเนยีม

ประเพณีเก่า ๆ ไว้ตามที่สันดานยังนับถืออยู่ ก็เป็นไปกันอยู่ดั่งนี้ และโดยเฉพาะใน

พระพุทธศาสนานั้น ที่เป็นพระพุทธศาสนาล้วน ๆ ไม่มีพิธี พิธีต่าง ๆ นั้นได้มาจาก

ศาสนาพราหมณ์ และพวกการปฏิบตับิางอย่างเกีย่วแก่วญิญาณของบรรพบรุษุ เป็นต้น 
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กม็าจากขนบธรรมเนียมเก่า ๆ ท่ีนับถอืกันมาแต่ดกึด�าบรรพ์ กสื็บเป็นสันดานมา และ

มีอย่างอื่นผสม เข้ามาบ้าง 

เพราะฉะน้ัน การปฏิบัติพระพุทธศาสนาในเมืองไทยบัดนี้โดยสาระแก่นสาร 

จึงเป็นพุทธ ท่ีเป็นประเพณีต่าง ๆ นั้นมาจากพราหมณ์โดยมาก และท่ีมีเกี่ยวแก่

วิญญาณบรรพบุรุษ เป็นต้น เข้าแทรกก็มีมาแต่ดึกด�าบรรพ์ และก็ปฏิบัติกันมาดั่งนี้ 

การทีต้่องมพีธิต่ีาง ๆ นัน้ กเ็พราะคนเป็นอนัมากชอบพธิ ีเมือ่มพีธิเีป็นสิง่ทีต่ามองเหน็

เป็นวตัถุก็เป็นเครือ่งจงูใจ ซึง่วตัถเุป็นเครือ่งจงูใจนัน้ทางกรรมฐานกมี็เรยีกว่า กสิณ ซึ่งก็

มีวัตถุเป็นเครื่องจูงใจให้จิตเป็นสมาธิ ถ้าไม่มีวัตถุเป็นเครื่องจูงใจให้จิตเป็นสมาธิแล้ว 

จิตจะตั้งให้เป็นสมาธิขึ้นเฉย ๆ ก็เป็นการยาก

คราวนี้ผู้ที่ได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ ก็กล่าววิพากษ์วิจารณ์กันไปต่าง ๆ 

หาว่าพิธีต่าง ๆ เช่นพรมน�้ามนต์เป็นต้น ไม่ใช่พระพุทธศาสนา เป็นการปฏิบัติผิด  

และมีการกล่าวหาต่าง ๆ ด้วยถ้อยค�าที่รุนแรง จนฟังดูแล้วก็เป็นการเกินเหตุเกินผล

ไปก็มีเป็นอันมาก ดั่งนี้ก็เป็นการที่กล่าวไปโดยมิได้พิจารณาให้รอบคอบตามประวัต ิ

ทีก่ล่าวถงึ ในพระพุทธศาสนาในประเทศถิน่นัน้ ๆ เช่นในประเทศไทยซึง่เป็นไปด่ังกล่าว

คราวนี้ว่าถึงพระพุทธศาสนาเองตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ซึ่งได้ปฏิบัติผ่อนปรน  

ให้เหมาะแก่สังคมมนุษย์ตามที่มนุษย์ต้องการก็ได้มีมาแล้วน้ัน ก็จะได้เล่าต่อไป  

แล้วจะแสดงความในรัตนสูตรนี้ 

วันนี้ยุติแค่นี้

๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๑๒ 
รัตนสูตร ตอน ๒

เน่ืองจากได้เข้าพรรษามาหน่ึงเดือน เริ่มเป็นเดือนที่สอง การอบรมท่ีนี่ก็จะ

เร่ิมภาคปฏิบัติในกรรมฐานโดยที่จะมีการอธิบายธรรมจากสวดมนต์ตอนหนึ่งและจะ

เริ่มนั่งท�าความสงบใจ โดยที่จะได้แนะกรรมฐานย่อ ๆ ส�าหรับสงบใจในขณะที่นั่งอีก

ตอนหน่ึง เพราะฉะนั้น ในภาคที่มีการปฏิบัติก็จะเริ่มต้ังแต่วันนี้ และก็จะเริ่มต้ังแต่ 

การน่ัง จะจัดระเบียบการนั่งใหม่คือมานั่งให้เต็ม ห่างกันพอขัดสมาธิได้สบาย ๆ  

ไม่เบียดกัน

จะเริ่มด้วยเรื่องการสวดมนต์ต่อ ก�าลังอธิบายในรัตนสูตร และได้เริ่มด้วย 

เรื่องต�านานของรัตนสูตร มาถึงข้อท่ีว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมผ่อนลงมา ก็คือใน

ช้ันแรก เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วได้ทรงแสดงธรรมส่ังสอน ก็ได้ทรงแสดงธรรม 

สั่งสอนแก่ผู้ท่ีมาฟังซ่ึงเป็นผู้บวชมาแล้วในลัทธิศาสนาที่ต่างคนต่างได้นับถือ คือ 

เป็นบรรพชติอยูแ่ล้วบ้าง เป็นคฤหสัถ์แต่ว่าได้มีอปุนสัิยทีไ่ด้อบรมมา สามารถทีจ่ะเข้า

ถึงธรรมและออกบวชได้เป็นอันมาก ส่วนที่คงเป็นคฤหัสถ์ก็มีน้อย จึงทรงแสดงธรรม

เพื่อความสิ้นทุกข์ อันเป็นโลกุตตรธรรมเป็นส่วนมาก ส�าหรับผู้ที่มีอุปนิสัยอ่อนลงมา

ไม่ถึงกบัจะออกบวช ยังอยู่ครองเรอืน กท็รงแสดงธรรมทีเ่รยีกว่า อนปุุพพฺกิถา ๕ และ

อริยสัจจ์ ๔ เป็นพื้น ซึ่งผู้ฟังก็ได้ดวงตาเห็นธรรมซึ่งแสดงว่าเป็นโสดาบันบุคคล ซึ่งก็

ยังอยู่ครองเรือนได้ เพราะฉะนั้น แม้ในชั้นต้นนี้ก็ทรงแสดงธรรมเป็น ๒ ระดับ คือ 

ระดับส�าหรับผู้ออกบวช ก็เป็นธรรมเพื่อสิ้นกิเลสและกองทุกข์อันเป็นโลกุตตรธรรม
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อย่างสงูดัง่กล่าว และส�าหรับคฤหสัถ์ทีย่งัครองเรอืนแต่ว่ามีอปุนสัิยทีจ่ะได้ดวงตาเห็นธรรม

กเ็ป็นโลกตุตรธรรม เหมอืนกนั ช้ันโสดาปัตติมรรค โสดาปัตตผิล แต่ก็เป็นโลกุตตรธรรม

ชั้นต้น ยังอยู่ครองเรือนก็แสดงอนุปุพพิกถา ๕ และอริยสัจจ์ ๔ ดังท่ีมีเล่าไว้ใน 

พุทธประวัติก็แสดงว่า ทรงแสดงธรรมไว้ ๒ ระดับเป็นส่วนใหญ่ และต่อมาก็ได้ทรง

แสดงธรรมผ่อนลงมาอีก จนถึงหลักธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน ์

ภายหน้าเป็นต้น อันเป็นทางคดีโลก ดั่งที่ท่านได้ประมวลไว้ในหมวดคิหิปฏิบัติใน

นวโกวาท ก็ส�าหรับคฤหัสถ์ ฆราวาสผู้ครองเรือนทั่วไปซึ่งจะด�ารงชีวิตอยู่ด้วยดีในโลก 

จงึเป็นการทีท่รงแสดงธรรม ผ่อนลงมาตามระดบัของบคุคลหรอืสงัคม แต่กต้็องการที่

จะให้ครองชวีติอยูด้่วยดใีนโลก ส�าหรบัผูท้ีจ่ะสละโลกออกบวชปฏบิตัเิพือ่สิน้กเิลสและ

กองทกุข์ กท็รงแสดงธรรมในชัน้สงู ปฏิบัตอิบรมจติใจยิง่ขึน้ต่อไป ส�าหรบัทีท่รงแสดง

ธรรมผ่อนลงมาจนถึงให้รักษาเจดีย์ และการบูชาที่ตนได้เคยปฏิบัติมา ก็เช่นที่แสดง

ธรรมโปรดชาววชัช ีในหมวดธรรมทีเ่รียกว่า อปรหิานยิธรรม ธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความ

ไม่เสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญ โดยส่วนเดียว

อปริหานิยธรรมนั้น ส�าหรับภิกษุก็แสดงไว้ ๗ ข้อ และส�าหรับคฤหัสถ์ผู ้

ครองเรือน ตลอดจนถงึกลุม่บุคคลผูป้กครองแผ่นดินทีท่รงแสดงแก่ชาววชัช ีกลุม่คณะ

ผู้ปกครอง ก็ ๗ ข้อเช่นเดียวกัน และส�าหรับที่แสดงแก่ชาววัชชีก็มีข้อหนึ่งว่า เจดีย์ที่

เคยนับถือมาของชาววัชชีก็คงนับถือบูชาเจดีย์เหล่านั้นไม่ทอดทิ้ง ดังนี้จัดว่าเป็น 

อปริหานิยธรรม ธรรมที่เป็นไปเพื่อความไม่เส่ือม แต่เป็นไปเพ่ือความเจริญของชาว 

วชัชทีัง้หลายข้อหนึง่ รวมอยูด้่วย กเ็ป็นอันแสดงว่าไม่ทรงขดัขวางต่อเจดย์ีทีเ่ขานบัถอื

บูชากันมา เขานับถือบูชากันมาอย่างไรก็ให้นับถือกันต่อไป ก็ตรัสว่าเป็นไปเพื่อ 

ความเจริญไม่เส่ือม จึงแสดงว่า ได้ทรงแสดงธรรมท่ีผ่อนปรนเข้าหาขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่บุคคลได้นับถือกันมา โดยที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันไม่ผิดหรือ 

ถูกต้องก็ให้นับถือบูชากันต่อไป

ว่าถงึการบชูา การบชูานัน้อนัทีจ่รงิการบชูายัญของพราหมณ์ของลัทธทิีน่บัถือ 

ปฏบิตักินัมากม็มีาก่อนทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงอบุตัขิึน้ กเ็รยีกว่าเป็นการบชูาเหมือนกนั 

เพราะฉะน้ัน เราจึงเรยีกว่าการบชูายญั กเ็ป็นการบชูาอย่างหนึง่เหมอืนกนั เม่ือพระพทุธเจ้า 

ทรงอบุติัขึน้ ผูท่ี้เคารพนบัถอืเขาก็แสดงการบชูาด้วยการเคารพ ซ่ึงในครัง้พทุธกาลนัน้ 
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ก็ใช้ดอกไม้ดั่งท่ีได้แสดงไว้ในเรื่องต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ เหมือนอย่างนายช่างจัดท�า 

ดอกไม้ ก็ใช้ดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการโปรยดอกไม้ในท่ีที่พระพุทธเจ้าเสด็จ  

โปรยให้ทรงเหยียบหรือโปรยไว้ตามทางหรือว่าโปรยขึ้นไปในอากาศ ดั่งนี้ก็มี และ 

ต่อมากม็เีทยีนมีธปู เทยีนนัน้กเ็ป็นการบูชาด้วยแสงสว่างให้แสงสว่าง ธปูนัน้กเ็ป็นการ 

บชูาให้เกดิกลิน่หอม ส�าหรบัเทยีนและธูปนีใ้นคัมภร์ีท่ีแสดงในครัง้พุทธกาลกไ็ม่ได้แสดง

ไว้ชัดเจนนักว่ามีอย่างไร ก็น่าจะเป็นสิ่งท่ีมีขึ้นในภายหลังก็ได้ โดยที่ดัดแปลงมาจาก

การบูชาของท้องถ่ินของประเทศนัน้ ๆ เช่นในเมอืงจนีกใ็ช้เผาไม้จันทน์ กแ็บบธปูเหมือน

กนั กม็าสร้างเป็นธปู แล้วเทยีนนัน้กเ็ป็นการให้แสงสว่าง กม็าท�าเป็นเทยีนส�าหรบัจดุ

บูชากัน ก็บัดนี้มาเป็นดอกไม้ธูปเทียน เป็นอามิสบูชา คือการบูชาด้วยอามิส ซึ่งทาง

พระพุทธศาสนาก็รับรอง และก็แสดงว่าการบูชานั้นมี ๒ อย่าง อามิสบูชา การบูชา

ด้วยอามสิอย่างหนึง่ และปฏิบัตบูิชา การบชูาด้วยการปฏบิตัอิกีอย่างหนึง่ ซึง่เป็นการ

ปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน ก็ชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติ 

และพระพุทธเจ้าก็ตรัสยกย่องว่า ปฏิบัติบูชานี้เป็นการบูชาอย่างสูง

และมาถงึเรือ่งการเซ่นสรวงบวงสรวง การเซ่นสรวงบวงสรวงนัน้นอกจากเพือ่

ความเคารพแล้ว ยังต้องการเพื่อให้สิ่งที่เซ่นสรวงบวงสรวงนั้นถึงแก่ผู้ที่ตนเซ่นสรวง 

บวงสรวงด้วย เช่นการเซ่นสรวงบวงสรวงด้วยอาหารต่าง ๆ ก็ต้องการที่จะให้ผู้ที่ตน 

เซ่นสรวงบวงสรวงเช่นเทพต่าง ๆ นัน้ได้มาบรโิภคอาหารทีว่างไว้เซ่นสรวงบวงสรวงนัน้ 

เพราะฉะน้ัน จึงตั้งข้อสังเกตว่าเทวดาองค์ไหนท่านชอบอะไรก็เอาสิ่งนั้นไปถวาย  

คือไปเซ่นสรวงบวงสรวง นี่เป็นเรื่องของการเซ่นสรวงบวงสรวงอีกอย่างหนึ่ง แต่ว่าใน 

พระพุทธศาสนานั้นไม่สนับสนุนการเซ่นสรวงบวงสรวงแบบนี้ แต่ว่าได้แสดงให้ท�าบุญ

อุทิศให้อย่างท�าบุญอุทิศให้ผู้ตาย คือผู้ที่ตายเป็นญาติก็ดีเป็นมิตรก็ดี เมื่อผู้ตายยังอยู ่

เป็นญาติก็ดี เป็นมิตรก็ดี ต้องการจะท�าอะไรให้ไปถึง ก็ให้บ�าเพ็ญทักษิณาที่เรียกว่า

ทักษิณานุปทาน ที่แปลว่าการเพิ่มให้ทักษิณา เป็นการที่บ�าเพ็ญทานแก่พระภิกษุสงฆ์

เป็นต้น เช่นถวายอาหารบิณฑบาต ถวายผ้าและส่ิงทีค่วรแก่สมณบรโิภค แก่พระภิกษุ 

และก็ตัง้ใจอทุศิส่วนกศุลทีไ่ด้ปฏบิตักิระท�านัน้แก่ท่านผูล้ะไปดัง่น้ี และกม็แีสดงว่าหาก

ท่านผู ้ละไปนั้น ไปเกิดในภูมิที่จะพึงรับส่วนกุศลได้ อันเรียกว่า ปรทัตตูปชีวี  

คอืผูท้ีด่�ารงชวีติอยูอ่าศัยทาน มีอาหารเป็นต้นทีผู่อ้ืน่ให้แล้วในโลกนีแ้ละอทุศิส่วนกศุล
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ไปให้ เรียกว่าปรทัตตูปชีวี จ�าพวกนี้เม่ือได้ทราบว่าญาติได้อุทิศส่วนกุศลและได ้

อนุโมทนาในกุศลท่ีญาติได้อุทิศในโลกน้ี ก็ย่อมจะได้เสวยผล เหมือนอย่างได้เสวย

อาหาร ได้มีผ้านุ่งห่มเป็นต้น ดั่งที่ญาติในโลกนี้ได้ท�าบุญอุทิศไปให้ แต่ว่าถ้าไปเกิด 

ในภพภูมิอื่นก็ย่อมจะไม่ได้ แต่ถ้าหากว่า ผู้ที่ท�าบุญในโลกน้ีอุทิศส่วนกุศลกว้าง ๆ  

ให้แก่สัตว์ทั้งปวง เหมือนอย่างบทสวด ปุญฺญสฺสิทานิ กตสฺส ซึ่งสวดกันอยู่ทุกวันนั้น  

ส่วนกศุลนัน้กย่็อมจะถงึแก่สตัว์จ�าพวกนี ้และแม้ว่าจะยังไม่ไปเกดิในภพภมูนิัน้ เกดิใน

ภพภูมิอื่น หากได้ทราบและได้อนุโมทนา จิตก็ย่อมจะเป็นกุศล ก็ได้บุญจากการ

อนุโมทนาอีกเหมือนกัน 

แม้เป็นมนุษย์ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันในโลกนี้ เมื่อใครท�าบุญแล้วอุทิศส่วนกุศล

ให้กันแผ่ส่วนกุศลให้กันแบ่งส่วนกุศลให้กัน และเม่ือได้ทราบแล้วก็อนุโมทนาในการ

บ�าเพญ็กศุลของกันและกนัแล้ว ผูท้ีอ่นโุมทนานัน้แม้ไม่ได้ท�าเองกไ็ด้บุญเพราะอนโุมทนา

อีกเหมือนกัน เพราะท�าจิตใจให้แช่มชื่นผ่องใส ท�าให้นิยมในการบุญ 

เพราะฉะนัน้ จงึมีธรรมเนยีมปฏบิตัใินพระพทุธศาสนาดัง่นี ้คอืว่าแทนทีจ่ะไป

เซ่นสรวงบวงสรวงด้วยอาหารเป็นต้น กม็าท�าบญุอุทิศส่วนกศุลให้แทน และแม้ว่าท�าบญุ

ทกุอย่างทัว่ไปอุทิศส่วนกศุลให้สรรพสตัว์ และอทุศิส่วนกศุลให้แม้แต่คนเช่นมติรสหาย

ที่ยังด�ารงชีวิตอยู่นี้ และเมื่อต่างได้ทราบอนุโมทนา ต่างก็ได้บุญ เพราะอนุโมทนา 

เพราะฉะนั้น ในหมวดของบุญญกิริยาวัตถุ ๑๐ นั้นจึงมีแสดงไว้ ๒ ข้อ ข้อหนึ่งนั้น 

ก็คือว่า บุญส�าเร็จด้วยการให้ส่วนกุศล เรียกว่า ปัตติทานมัย อีกข้อหนึ่ง บุญส�าเร็จ

ด้วยการอนุโมทนาส่วนกุศล เรียกว่า ปัตตานุโมทนามัย ต่างก็เป็นบุญด้วยกัน  

นี้เป็นธรรมเนียมในพุทธศาสนา

คราวนีย้งัมธีรรมเนยีมทีต่ดิมาจากบวงสรวงด้วยข้าวน�า้เป็นต้น และธรรมเนยีม 

บวงสรวงด้วยข้าวน�้าเป็นต้น ในตะวันออกนั้นเช่นชาวจีนเป็นต้น หรือชาวไทยที่นับถือ

ขนบธรรมเนียมมาจากชาวจีน หรือว่าเป็นขนบธรรมเนียมของตนเองก็ได้ เช่นการใช้

ข้าวน�้าบูชาศพของผู้ตาย ตั้งศพไว้ถึงเวลาก็เอาส�ารับมีข้าวและกับไปบูชาศพ บางที 

ก็ไปเคาะโลงด้วยว่าเอามาตั้งไว้ให้แล้ว คล้าย ๆ ให้วิญญาณมาบริโภคอาหารที่ตั้งไว้ 

ให้นั้น ในเมื่อศพยังตั้งอยู่ก็มีธรรมเนียมเอาอาหารมาตั้งให้ศพตามเวลาอาหารหรือ 

ตามเวลาทีญ่าตมิิตรผูย้งัอยู่ต้องการจะท�ากต็าม และบางทเีมือ่ไม่มศีพเป็นกระดกูแล้ว 
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ถึงคราวก็เอามาตั้งบูชาอัฐิของบรรพบุรุษเป็นต้น ก็คล้ายกับว่าบรรพบุรุษนั้นที่เป็น 

กระดูกก็ดีหรือตั้งเป็นศพก็ดี มารับประทานอาหารด้วยได้ คล้าย ๆ อย่างนั้น และ 

ก็มีธรรมเนียมติดมา เหมือนอย่างการบ�าเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนา เมื่อนิมนต์ 

พระมาบ�าเพ็ญกุศล ก็มีตั้งพระพุทธรูปไว้บนโต๊ะพระ และพระสงฆ์ก็นั่งโดยมากนั่ง 

ต่อจากโต๊ะพระ และเม่ือถึงเวลาถวายอาหารบณิฑบาตพระสงฆ์ กเ็อาส�ารบัไปตัง้ถวาย

พระพุทธรูปด้วย แต่ว่าเพราะว่าทางพระพุทธศาสนาไม่แสดงให้ปฏิบัติการเซ่นสรวง

แบบนั้น เพราะฉะนั้น จึงไม่ใช้ค�าว่าเซ่นสรวงพระพุทธเจ้า แต่มาเรียกว่าบูชาข้าวพระ 

บางทีก็เป็นส�ารับเท่ากับของพระ บางทีก็เป็นส�ารับเล็ก ๆ เอามาถวายพระพุทธรูป 

เป็นการบชูาข้าวพระ และการบชูาข้าวพระนีก้เ็ป็นธรรมเนยีมส�าหรับวดันีด้้วย ดัง่ท่าน

ทั้งหลายจะเห็นว่าในพระอุโบสถนั้น มีบาตรเล็ก ๆ อยู่ และตอนเช้าก็มีอาหารไปใส่

บาตรเลก็ ๆ นัน้ตัง้ไว้ และเวลาพระเถระ ผูน้�าสวดมนต์จดุธปูเทยีนบชูาพระรัตนตรยั 

ก็เปิดฝาบาตรเล็ก ๆ ที่มีอาหารใส่อยู่และมีน�้าด้วยเป็นการบูชาข้าวพระ และก็ถือกัน

มาว่าเป็นหน้าที่เจ้าอาวาสจะต้องคอยจัดอาหารส�าหรับบูชาข้าวพระในพระอุโบสถ  

สบืต่อกนัมา ก็ตดิต่อมาจากการเซ่นสรวงนีเ้อง แต่ว่าแม้เมือ่ไม่นบัถือการเซ่นสรวงแล้ว 

ก็เปลี่ยนมาเรียกว่าเป็นการบูชา เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีวิญญาณ ท่านนิพพาน

แล้ว และแม้ว่าผู้ที่ยังไม่นิพพานยังมีวิญญาณ อันหมายความว่ายังท่องเที่ยวไปอยู่  

ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะบริโภคอาหารแบบนี้เหมือนอย่างคนที่ยังด�ารงชีวิตอยู่ทั้งหลาย 

เพราะฉะนัน้ การทีจ่ะท�าบญุอทุศิให้กนัได้กต้็องโดยอาศยัการท�าบญุอุทศิส่วน

กศุลให้ ดงัแบบท่ีชาวพทุธได้นบัถอืปฏิบัตกินัอยู ่นีเ้ป็นการปฏบิตัทิางพระพทุธศาสนา 

แต่ว่าส�าหรบัทีเ่ป็นรปูร่างภายนอก กติ็ดเป็นธรรมเนยีมเหมอืนอย่างเซ่นสรวง ดงัเรือ่ง 

การบูชาข้าวพระที่เล่ามานั้น และก็เรียกว่าเป็นการบูชาข้าวพระ แต่ว่าเมื่อดูภายนอก

ไม่อธิบายแล้ว ก็เหมือนอย่างเอาไปเซ่นสรวงเหมือนกัน แต่อันที่จริงไม่ใช่ แต่ว่าแบบ

ปฏิบัติที่เป็นวัตถุหรือเป็นกิริยาในภายนอกนั้นก็คล้ายคลึงกัน เพราะว่าติดกันมา  

ยังไม่หมดไปทีเดียว ยังเป็นอาการท่ีสืบเนื่องกันมา ก็เป็นประเพณีท่ีนิยมกันอยู่  

เพราะฉะน้ัน ก็เป็นมาอย่างนี้ และธรรมเนียมท่ีปฏิบัติกันอยู่ในประเพณีท�าบุญใน

ประเทศไทยเรานีแ้ละแม้ในประเทศอืน่ กด็งัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า ส�าหรบัในรปูพธินีัน้กต็ดิ

มาจากลัทธิศาสนาก่อน ๆ บ้าง ที่แทรกเข้ามาบ้าง แต่ว่าเมื่อคนทั้งหลายพอใจในรูป

แบบของพิธีอันใด ก็รับเอารูปแบบของพิธีอันนั้นมาผสมเข้า แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบพิธี 
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เช่นแบบพิธีล่ามสายสิญจน์โยงสายสิญจน์ อันนี้ก็ไม่ใช่ตัวพระพุทธศาสนา มาจาก 

ลัทธิศาสนาอื่นที่ปฏิบัติกัน ดังเช่นจะสวดมนต์ท�าพิธีก็โยงสายสิญจน์กับพระพุทธรูป 

แล้วพระกถ็อืสายสญิจน์สวดมนต์กัน และหากจะท�าวัตถุอะไรให้เป็นมงคล ก็เอามาโยง

สายสญิจน์เข้าด้วย แล้วกม็พีธีิหยดน�า้มนต์ ในขณะทีส่วดมนต์ เรียกว่าท�าน�า้พระพทุธมนต์ 

กเ็ป็นรปูแบบพธิทีีน่บัถอืปฏบิตักินัมาดัง่นี ้โดยน�าเอามาจากลทัธศิาสนาอ่ืน และกเ็ป็น

แบบที่ประชาชนนิยมเรียกว่าพิธี เพราะฉะนั้น รูปแบบพิธีทั้งหลายเป็นอันมากนั้น 

จึงมาจากศาสนาอื่น คือศาสนาพราหมณ์ที่ปนเข้ามากับพระพุทธศาสนาในยุคนั้น  

แต่ว่าสาระแก่นสารหรือหัวใจส�าหรับที่เป็นชาวพุทธนั้น ก็เป็นตัวพระพุทธศาสนา  

วันนี้ยุติเท่านี้ก่อน

และจะเริ่มอบรมภาคปฏิบัติคืออบรมกรรมฐานอันเรียกว่า สมณธรรม  

คือธรรมที่ท�าให้เป็นสมณะท่ีแปลว่าผู้สงบ อันสมณธรรมนั้นก็มุ่งให้พิจารณาให้เห็น

ความเกดิขึน้ และความเสือ่มดบัไปของสงัขารทัง้หลาย อันจะท�าจติใจให้สงบระงบัจาก

กิเลสและกองทุกข์ ก็มุ่งการปฏิบัติทางสมาธิและปัญญาเป็นที่ตั้งแต่ก็ต้องมีศีลเป็น 

ภาคพื้น คือจะต้องมีศีลประกอบด้วยสรณะคือที่พึ่ง

กรรมฐานนั้นแปลว่าที่ตั้งของการงาน เดิมก็เป็นค�าท่ีชาวบ้านใช้ หมายถึง 

ต้ังการงานท�าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ท�านาก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง ท�าสวนก็เป็น

กรรมฐานอย่างหนึ่ง แต่ทางพระพุทธศาสนาน�าค�านี้มาใช้ไม่ได้หมายความว่าให้ไปท�า

นาให้ไปท�าสวนอย่างนั้น แต่หมายความว่าให้ตั้งการงาน ปฏิบัติทางใจ คือท�าจิตใจให้

สงบจากนิวรณ์ทั้งหลาย ด้วยการน�าจิตใจให้ตั้งไว้ในอารมณ์ของกรรมฐานอันจะท�าให้

จิตใจสงบ ดั่งน้ันก็เรียกว่าสมถกรรมฐานหรือสมาธิ ท�าการอบรมทางปัญญาให้รู้แจ้ง

เหน็จรงิในนามรูปหรือว่าในสังขารทัง้หลาย เพือ่ทีจ่ะละกิเลสและกองทกุข์กเ็ป็นวปัิสสนา

กรรมฐาน การปฏิบตัถิงึสรณะและศลี กบัการปฏบิตัใินสมถกรรมฐานวปัิสสนากรรมฐาน

ด่ังน้ีก็รวมเรียกว่าเป็นสมณธรรม ซ่ึงจะต้องปฏิบัติให้ถึงจิตใจ การถึงสรณะและการ

รกัษาศลี สมาทานศลีกต้็องให้ถงึจติใจ เพราะฉะนัน้ ในบดันีก้ข็อให้ตัง้ใจถงึพระพทุธเจ้า

พระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ “ทีพ่ึง่อย่างอืน่ของข้าพเจ้าไม่มี พระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งของข้าพเจ้า″
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เพราะฉะนัน้ เมือ่ต้องการปฏบัิตกิรรมฐานกใ็ห้ถึงสรณะ และตัง้ใจส�ารวมกาย

วาจาใจให้เป็นศีลขึน้ในจติใจ อันศีลน้ันก็เป็นศลีซึง่สมาทานหรอืเป็นศลีทีไ่ด้มา โดยการ

ถือเพศ ศีลที่สมาทานนั้นก็เช่นสมาทานศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีลที่ได้มาด้วยการ 

ถอืเพศนัน้กไ็ด้แก่ถอืเพศเป็นภกิษุ เอาศีลของภกิษเุข้ามา นัน้กส่็วนหนึง่ ความส�ารวม

กายวาจาใจก็เป็นศีลอีกส่วนหน่ึง ความส�ารวมกายวาจาใจนี้ก็นับว่าเป็นอินทรียสังวร 

ดังในบัดน้ีทุกท่านต่างก็มีศีลของตนโดยการสมาทานหรือโดยการถือเพศ และก็ให้

ส�ารวมกายวาจาใจบัดนี้เป็นอินทรียสังวร เป็นศีลประกอบเข้าอีกส่วนหนึ่ง และก็ให้

ตั้งใจฟังข้ออบรมในการปฏิบัติกรรมฐานหรือสมณธรรม แม้ความต้ังใจฟังดังน้ีก็เป็น

สมาธิ และย่อมจะได้ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในทางปฏิบัติ

กจ็ะได้เริม่แนะน�าในการปฏบัิตใินอานาปานสต ิสตกิ�าหนดลมหายใจเข้า-ออก 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ผู้ปฏิบัติเข้าป่าหรืออยู่ในเรือนว่างอันเป็นที่สงบสงัด นั่งขัด

บัลลังก์ดังที่เรียกว่าน่ังขัดสมาธิ ท่านก็ไม่ได้บอกว่าเอาเท้าขวาทับเท้าซ้าย ท่านบอก

เพยีงว่านัง่ขดับลัลงัก์หรอืนัง่ขดัสมาธแิละกม็กันยิมเอาเท้าขวาทบัเท้าซ้าย และนัง่แบบ

พระประธานในโบสถ์ก็ได้ คือว่านั่งขัดสมาธิ์กว้าง ให้ตาตุ่มทั้งสองเหลื่อมกันเล็กน้อย 

หรือว่าเสมอกนั อนัเป็นแบบน่ังท่าโยคะกแ็บบนีเ้หมือนกนั ตัง้กายตรง เอามือขวาทับ

มือซ้ายหรือไม่ทับให้ชนกันอย่างไรก็ได้ตามสะดวก แต่ว่าตั้งกายตรง ไม่ให้โอนไป 

ข้างหน้า โอนไปข้างหลังหรือเอียงทางซ้ายทางขวา ให้ศีรษะตรงและรวมใจเข้ามา  

เรียกว่าตั้งสติ ให้มีสติรอบคอบ รวมใจเข้ามาก�าหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก  

มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก หายใจเข้าออกยาวก็ให้รู้ว่าเราหายใจเข้าออกยาว 

หายใจเข้าออกสั้น ก็ให้รู้ว่าเราหายใจเข้าออกสั้น อันสั้นหรือยาวนั้นก็เป็นการหายใจ

โดยปกติน้ีแหละ ซึ่งโดยปกตินั้น หายใจยาวน้ันท่านหมายความว่าหายใจทั่วท้อง  

อย่างที่หายใจกันอยู่ โดยปกติก็เป็นหายใจยาวโดยปกติ และเมื่อมาท�าสมาธิ จิตสงบ

กายสงบ ลมหายใจก็จะละเอียดเข้า จึงส้ันเข้า ดั่งนี้ก็เป็นหายใจเข้าหายใจออกส้ัน  
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ให้เป็นไปเอง และในการปฏิบัติทีแรกนั้นก็ก�าหนดลมหายใจทั่วท้องดังที่เป็นไป 

โดยปกตินี้ และลมหายใจนั้นก็เป็นสิ่งที่มากระทบที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบน 

จึงตั้งสติอยู่ที่ริมฝีปากเบื้องบนหรือที่ปลายจมูกอันเป็นจุดที่ลมหายใจกระทบ ก�าหนด

อยู่รู้อยู่ และรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออก และรู้ว่าหายใจเข้าออกยาวคือเป็นไปโดย

ปกต ิดงึจติเข้ามา และเม่ือได้ฉนัทะ คือความพอใจ ได้ปราโมทย์คอืความบนัเทงิใจใน

การปฏิบัติจิตรวมเข้ามา ลมหายใจก็จะสั้นเข้าคือละเอียดเข้าดังที่กล่าวแล้ว แม้ดั่งนี้ก็

ให้รู้ ฉะนั้น ในบัดนี้ก็ขอให้เริ่มปฏิบัติได้ โดยมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก หายใจ

เข้าออกยาวก็ให้รู้สั้นก็ให้รู้ 

ต่อไปนี้ก็ให้เริ่มนั่งปฏิบัติ

๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๑๓ 
รัตนสูตร ตอน ๓

จะแสดงต�านานแห่งรตันสตูรอันเป็นต�านานทีส่องต่อ โดยทีพ่ระสตูรนีต้ามต�านาน 

แสดงว่า ได้เกดิภยัข้ึน ๓ ประการในเมืองเวสาล ีขัตตยิะทัง้หลายแห่งกรงุเวสาลจีงึได้ 

เชิญเสด็จพระพุทธเจ้าจากกรุงราชคฤห์มาสู่กรุงเวสาลีเพื่อระงับภัยทั้ง ๓ ประการนั้น 

คือทุพภิกขภัย ภัยที่เกิดจากข้าวยากคือหาภิกษาส�าหรับบริโภคได้ยากเพราะฝนแล้ง 

อมนุษยภัย ภยัทีเ่กดิจากอมนษุย์ และโรคภยั ภยัทีเ่กดิจากโรค ฉะนัน้ จงึจะกล่าวถึง 

เร่ืองอมนุษย์อันหมายถึงบรรดาโอปปาติกะ คือจ�าพวกที่เรียกว่า ลอยเกิดทั้งหลาย  

ด่ังทีเ่ราเรียกกนัว่าเทพดาบ้าง ผต่ีาง ๆ บ้างเป็นต้น ฉะนัน้ กจ็ะกล่าวถงึโยน ิคอืก�าเนดิ 

ที่แสดงไว้ในพระพุทธศาสนาว่ามีอยู่ ๔ คือ

หนึง่ ชลาพชุะ เกดิในครรภ์ ก�าเนดิชลาพชุะนัน้ได้แก่ก�าเนดิมนษุย์และก�าเนดิ 

เดียรัจฉานที่คลอดออกเป็นตัวและดูดนม เช่น โค กระบือ สุนัข แมว เป็นต้น

สอง อัณฑชะ เกิดในไข่ ได้แก่ก�าเนดิเดยีรจัฉานทีเ่กดิในไข่ก่อนแล้วจึงฟักออก 

เป็นตัว เช่น ไก่ เป็ด นก เป็นต้น

สาม สังเสทชะ ก�าเนิดในเถ้าไคล หมายเอาก�าเนิดเดียรัจฉานท่ีเกิดในของ

โสมม เช่น หมู่หนอน

สี ่โอปปาติกะ เกิดผดุขึน้หรือท่ีเรยีกว่าลอยเกดิ ได้แก่ ก�าเนดิเทวดาและสัตว์นรก 

เป็นต้น เทวดาก็ดี สัตว์นรกก็ดี ไม่ได้เกิดด้วยก�าเนิด ๓ ข้างต้น เกิดผุดขึ้นในทันใด 

โตใหญ่เป็นวิญญูชนทีเดียว หาได้เป็นทารกมาก่อนไม่ เมื่อจุติก็หายวับไปไม่ทิ้งซากไว้ 
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ส�าหรับ ๓ ก�าเนิดข้างต้น ถ้าจะแยกให้ชัดจากก�าเนิดอัณฑชะ เกิดในไข่  

ควรแบ่งดังนี้

จ�าพวกเกิดในไข่ฟักแล้วเป็นตัวเติบขึ้น นับเข้าในจ�าพวกสัตว์เป็นอัณฑชะ  

 จ�าพวกเกิดในไข่หรือไม่ปรากฏว่าเกิดจากอะไร เช่น หนอนและแมลงต่าง ๆ 

จัดเป็นสังเสทชะ เกิดในเถ้าไคล

อกีอย่างหนึง่ น่าก�าหนดว่า จ�าพวกมเีลอืดแดงเกดิในอณัฑชะ เกดิในไข่ จ�าพวก 

มีเลือดเหลือง จัดเป็นสังเสทชะ เกิดในเถ้าไคล โดยเค้าเงื่อนก็สมกัน

ส�าหรับจ�าพวกท่ีเรียกว่า อมนุษย์ ก็หมายถึงจ�าพวกที่เป็นโอปปาติกะ คือ  

เกิดผุดขึ้นดังแสดงในโยนิคือก�าเนิดทั้ง ๔ นี้ ส�าหรับในพระสูตรนี้ได้เรียกจ�าพวก 

อมนุษย์ว่า ภูตะ ท่ีไทยเราก็เรียกเหมือนกัน เช่น ภูตผี ภูต ก็มาจาก ภูตะนี้เอง  

แต่ค�าว่า ภูตะ ใช้หมายความได้หลายอย่าง ตามศัพท์ ภูตะ แปลว่า ผู้ที่เป็นแล้วหรือ

สิ่งที่เป็นแล้ว บางแห่งก็หมายถึงขันธ์ ๕ บางแห่งก็หมายถึงธาตุทั้ง ๔ ดังที่เรียกว่า 

มหาภูตรูป รูปที่เป็นภูตใหญ่ทั้ง ๔ คือธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม บางแห่ง 

ก็หมายถึงพระอรหันตขีณาสพ เรียกว่าภูตะ บางแห่งก็หมายถึงสรรพสัตว์หรือ 

สัตว์โลกทั้งหมดเรียกว่า ภูตะ ทั้งนั้น บางแห่งก็หมายถึงถ้อยค�าที่เป็นจริงหรือที่มีอยู่ 

บางแห่งกห็มายถงึภูตคามคือ พวกต้นไม้ เพราะฉะน้ัน ภตูะจงึมคีวามหมายหลายอย่าง 

และที่หมายจ�าเพาะถึงจ�าพวก โอปปาติกะที่เป็นชั้นต�่า ดังที่เราเรียกว่าภูตผี ดั่งนี้ก็มี 

ส�าหรับที่หมายถึงสรรพสัตว์นั้น ยังมีค�าที่คู่กัน คือ สัมภเวสีกับภูตะ สัมภเวสี นั้น 

แปลว่า สัตว์ผู้แสวงหาสมภพคือแสวงหาที่เกิด สัตว์ผู้ที่ได้เกิดและเกิดแล้วเป็นในชาติ

ภพใดชาติภพหนึ่งก็ตามเรียกว่าภูตะ ส�าหรับสัมภเวสีและภูตะนี้ใช้คู่กัน ดังจะมีกล่าว

ถงึในกรณยีเมตตสตูร อนัเป็นพระสูตรที่แสดงในต�านานต่อไป จงึจะไว้อธบิายในตอน

ที่แสดงกรณียเมตตสูตรนั้น 

แต่ส�าหรับในรัตนสูตรนี้ เมื่อยกต�านานขึ้นมาอ้าง ภูตะที่หมายถึง ก็น่าจะ

หมายถึงพวกภูตผตีามทีเ่ชือ่ถอืกนั เพราะว่ามาก่อภยัให้แก่หมูม่นุษย์ เป็นภยัอย่างหนึง่

ในภัยทั้งสาม คือ อมนุษยภัย แต่ว่าในพระสูตร พระอาจารย์ได้อธิบายคลุมหมดว่า  

ภูตะทีห่มายถงึในพระสตูรหมายถงึ จ�าพวกอมนษุย์ทัง้หมด จะเป็นเทพดากไ็ด้ต�า่กว่ากไ็ด้ 
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เพราะจะเป็นเทพดาหรือจะเป็น จ�าพวกไหนก็ตาม ก็เป็นอมนุษย์ที่แปลว่าไม่ใช่มนุษย์

ด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้น ท่านจึงว่าหมายคลุมทั้งหมด และเรื่องก�าเนิดโอปปาติกะ

น้ีก็ได้เป็นท่ีเชื่อถือกันมาตั้งแต่เก่าก่อนพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าทรงอบัุตแิล้วทรง 

แสดงธรรมสัง่สอนกไ็ด้แสดงถึง และกไ็ด้มีเรือ่งทีเ่ล่าในต�านานพระพุทธศาสนาว่ามเีทพดา

มาเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาเหล่านี้เป็นต้น ตลอดจนถึง

ต�านานที ่๑ กมี็เล่าว่า เทพดาได้มาเฝ้ากราบทลูถามปัญหาเรือ่งมงคลด่ังทีไ่ด้แสดงแล้ว 

เพราะฉะนัน้ จงึจะได้จบัแสดงในตวัพระสตูรต่อไป ซึง่แสดงในต�านานว่า เมือ่พระพทุธเจ้า

ได้เสด็จมาถงึประตเูข้าเมืองเวสาล ีกไ็ด้แสดงพระสตูรนีแ้ก่พระอานนทเถระ และโปรด

ให้พระอานนทเถระเดินไปตามก�าแพง รอบเมืองเวสาลี ซึ่งพระอานนทเถระท่าน 

ก็สาธยายพระสูตรนี้ และท่านก็ประพรมน�้าจากบาตรพระพุทธเจ้าไปทั่วเมืองเวสาลี 

ส�าหรับตัวรัตนสูตรได้มีแสดงไว้ดังที่สวดกันว่า ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ ภุมฺมานิ  

วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข เป็นต้น ที่แปลความว่า

หมู่ภตูเหล่าใดทีเ่ป็นผูอ้าศยัอยูต่ามภาคพืน้แผ่นดนิอันเรยีกว่า 

ภุมมะ หรือดั่งที่ไทยเรียกว่าพระภูมิ หรือว่าเหล่าใดที่อยู่ในอากาศ

ซึ่งมาประชุมกันแล้วในที่น้ี ขอหมู่ภูตทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดี และ 

จงฟังภาษิตโดยเคารพ

นี้เป็นค�าแปลของคาถาที่ ๑

เพราะเหตุนั้นแล ท่านภูตทั้งปวงจงตั้งใจฟังกระท�าไมตรีจิต

ในหมู่มนุษยชาติ ประชุมชนมนุษย์เหล่าใดย่อมน�าไปซ่ึงพลี ดังที่

เรียกว่าสังเวยทั้งกลางวันกลางคืน เพราะเหตุน้ันแล ท่านทัง้หลาย 

จงเป็นผูไ้ม่ประมาท รักษาหมู่มนุษยเ์หล่านั้น

นี้เป็นค�าแปลคาถาที่ ๒

ทรัพย์เคร่ืองปลืม้ใจ อันใดอันหนึง่ในโลกน้ีหรอืโลกอืน่ หรอื

รตันะอันใด อนัประณีตในสวรรค์ รตันะอันนัน้เสมอด้วยพระตถาคตเจ้า

ไม่มเีลย แม้อันน้ีเป็นรัตนะอันประณตีในพระพุทธเจ้า ด้วยค�าสตัย์นี้ 

ขอความสวัสดีจงมี
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นี้เป็นค�าแปลของข้อที่ ๓ 

เป็นข้อท่ีแสดงถึงพระพทุธรัตนะ พระศากยมนุเีจ้ามพีระหฤทยั

ด�ารงม่ัน ได้บรรลธุรรมอนัใดเป็นทีส่ิน้กเิลส เป็นทีส่ิน้ราคะเป็นอมฤต

ธรรมอนัประณตี สิง่ไร ๆ เสมอด้วยพระธรรมย่อมไม่ม ีแม้อนันีเ้ป็น

รัตนะอันประณีตในพระธรรม ด้วยค�าสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี

นี้เป็นค�าแปลในข้อที่ ๔ 

แสดงถงึธรรมรตันะ รตันะคอืพระธรรมทีเ่ป็นส่วนอสงัขตธรรม 

ธรรมทีไ่ม่มปัีจจยัปรงุแต่ง ด้วยค�าสตัย์นี ้ขอความสวสัดจีงม ีพระพทุธเจ้า

ผูป้ระเสริฐสดุ ทรงสรรเสริญแล้วซึง่สมาธอัินใดว่าเป็นธรรมอนัสะอาด

บณัฑติทัง้หลาย กล่าวซึง่สมาธอัินใด ว่าให้ผลโดยล�าดบั สมาธิอืน่เสมอ 

ด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มี แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรม 

ด้วยค�าสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี 

นี้เป็นค�าแปลข้อที่ ๕ 

รัตนะคอืพระธรรมทีเ่ป็นส่วนสังขตธรรม ธรรมที่ยังมีปัจจัย

ปรุงแต่ง

วันนี้ยุติตอนนี้เท่านี้

ต่อจากนีเ้ริม่นัง่สมาธ ินัง่ขดัสมาธิต์ัง้กายตรง นัง่ขดัสมาธติามแบบกม็กัจะใช้ 

เท้าขวาทับเท้าซ้าย และถ้าจะนั่งแบบโยคะหรือแบบพระประธานในโบสถ์ ก็ต้องนั่งให้ 

เป็นการขัดสมาธิ์กว้าง ให้ตาตุ่มต่อตาตุ่มชนกัน ให้มือขวาทับมือซ้ายหรือจะให้ชนกัน

กไ็ด้ ตัง้กายตรง รวมสตเิข้ามา ตัง้ใจนอบน้อมพระพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดา ตัง้ใจถงึ

พระองค์ พร้อมทัง้พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตัง้ใจส�ารวมกายวาจาใจ ส�ารวมกาย 

ก็ให้กายอยู่ในอิริยาบถน่ังท่ีเรียบร้อยส�ารวม ส�ารวมวาจาก็ตั้งจิตงดเว้นจากการพูด

ส�ารวมใจกร็วมใจเข้ามาไม่คดิฟุง้ซ่านไปทีอ่ืน่ ท�าใจให้สงบ และก�าหนดลมหายใจเข้าออก 

หายใจเข้ากใ็ห้รู ้ หายใจออกกใ็ห้รู ้ หายใจเข้า-ออกยาวกใ็ห้รู ้ และเม่ือส้ันก็ให้รู ้ รูต้ามท่ี  

หายใจดังที่ได้อธิบายแล้วเมื่อวานนี้
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คราวนีม้วีธิหีดัท�าให้ยาวท�าให้สัน้อีกอย่างหนึง่ อนัเป็นวิธทีีไ่ม่ได้ปล่อยไปตาม

ธรรมชาติ ในเบื้องต้นจะใช้วิธีนี้ส�าหรับเป็นเครื่องน�าจิตให้เข้ามาตั้งอยู่ดีขึ้นก็ได้ คือว่า

ทีแรกก็หายใจเข้า-ออกยาว ยาวนั้นก็ตั้งต้นยาว ในการหายใจเข้า ก็นับ ๑, ๒, ๓, ๔, 

๕, ๖, ๗, ๘, ๙ พอต้ังต้นหายใจเข้าก ็๑ แล้วกน็บัเรือ่ย ๆ ไปจนถึงเข้าเตม็ท่ี คล้าย ๆ 

กับว่าเข้าไปจนถึงที่สุดท้องก็เป็น ๙ ที่นั่น หยุดนิดหนึ่ง เสร็จแล้วก็เริ่มหายใจออก  

ก็คล้าย ๆ กับว่าออกจากที่สุดท้องที่หยุดยั้งเอาไว้นั้น ก็นับ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 

๘, ๙ มาออกที่ปลายจมูก เป็นอันออกเต็มที่ แล้วก็เข้านับ ๑—๙ ออกก็นับ ๑—๙ 

นับ ๓—๔ ครั้ง ดั่งนี้เรียกว่าเป็นการหัดก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกยาว

คราวนี้ท�าให้สั้นเข้า หายใจเข้าก็นับ ๑—๖ เข้าเต็มที่เริ่มออกก็ ๑ นับถึง ๖ 

กอ็อกเต็มที ่เข้า ๑— ๖ ออก ๑—๖ ด่ังนีเ้รียกว่าเป็นการซ้อมท�าการหายใจเข้า-ออกสัน้ 

เมือ่ท�าดัง่น้ีหลาย ๆ หนเข้ากล็ดลงมา ๑—๓ หายใจเข้า ๑—๓ หายใจออก ๑—๓ ดัง่นี้ 

เรียกว่าสั้น ก็เอาเท่าน้ี เป็นการฝึกหัดท�าเรียกว่าซ้อมหายใจเข้าซ้อมหายใจออก  

ยาวก่อน แล้วกใ็ห้สัน้เข้า ๆ ส�าหรบัหดัก�าหนดหายใจเข้าหายใจออกยาว-ส้ัน เป็นการ

ฝึกหัดปฏิบัติหายใจและฝึกหัดปฏิบัติรวมใจเข้ามาด้วย เมื่อซักซ้อมดั่งนี้หลายหนแล้ว

ก็หยุด ปล่อยให้หายใจไปตามอัตโนมัติเช่นตามปกติ ก�าหนดเข้า-ออก ยาวก็รู้ สั้นก็รู้ 

รวมใจเข้ามา ให้มีวติกตรกึ คือน�าจติเข้ามาตัง้ไว้ก�าหนดเรยีกว่ามสีติ และมวิีจารตรอง 

คือประคองจิตเอาไว้ ถ้าจิตตกลงไป ได้สติขึ้นมาก็น�าจิตกลับมาต้ังไว้ใหม่ และคอย

ประคองไว้ทแีรกกจ็ะท�าตกบ่อย ๆ หกล้มบ่อย ๆ ต่อไปกจ็ะไม่ใคร่หกล้ม จะตัง้ตัวดขีึน้ 

จิตก็รวมมากขึ้น วันนี้ให้ข้อแนะน�าเท่านี้ก่อน

ต่อไปก็เริ่มนั่งปฏิบัติ

๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๑๔ 
รัตนสูตร ตอน ๔

จะแสดงอธิบายรัตนสูตร (ต่อ) ได้แสดงค�าแปลแล้ว ๕ คาถา 

คาถาที่ ๑ ขอให้ภูตทั้งหลายคือหมายถึงหมู่มนุษย์ทั้งที่เป็นเทพทั้งที่มิใช่เทพ

ทกุชัน้ ทกุจ�าพวก ซึง่สรปุเข้าเป็นพวกทีอ่ยูใ่นพืน้พภิพและจ�าพวกทีอ่ยู่ในอากาศซึง่มา

ประชุมกัน ให้เป็นผู้มีใจดี ฟังภาษิตโดยเคารพ

คาถาที่ ๒ มีความแสดงขอให้ภูตทั้งปวงกระท�าไมตรีจิตในหมู่มนุษย์ เป็นผู้

ไม่ประมาท รักษาหมู่มนุษย์

คาถาท่ี ๓ แสดงถึงพระพุทธรัตนะ รัตนะคือพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีรัตนะอื่น

เสมอเหมือน จึงจะแสดงถึงความหมายของค�าว่ารัตนะ

ค�าว่า รัตนะ นัน้ตามศพัท์กแ็ปลว่า สิง่ท่ีน�าความยนิด ีคอืให้เกดิให้เจริญความยนิดี 

หมายถึงสิ่งท่ีกระท�าให้เกิดความย�าเกรง ส่ิงที่มีค่ามาก ส่ิงที่ไม่มีส่ิงอื่นเสมอเหมือน 

หรอืว่าชัง่ไม่ได้เปรยีบไม่ได้ สิง่ท่ีหาดไูด้ยาก สิง่ทีเ่ป็นของบรโิภคของสตัว์ผูไ้ม่ต�า่ทราม 

สิ่งที่ท�าให้เกิดความยินดีอันมีลักษณะดังกล่าวนี้ได้ชื่อว่ารัตนะ และก็อาจแบ่งได้เป็น

รตันะท่ีมวีญิญาณกบัรัตนะท่ีไม่มีวญิญาณ รัตนะทีมี่วิญญาณนัน้กแ็บ่งได้เป็นมนษุย์กไ็ด้ 

สัตว์เดียรัจฉานก็ได้ รัตนะที่ไม่มีวิญญาณนั้นก็ได้แก่วัตถุต่าง ๆ เช่นที่เป็นมณีรัตนะ

เป็นต้น ส�าหรบัรตันะทีม่วีญิญาณนัน้ มนษุย์กย่็อมประเสริฐกว่าสัตว์เดียรัจฉานท้ังหลาย 

และบรรดามนษุย์ทัง้หลายนัน้ พระพทุธเจ้าก็ทรงอบุติัในก�าเนดิมนษุย์ ได้ทรงเป็นรตันะ 
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ทีป่ระณีตก็คอือุดมหรอืประเสริฐสดุ และกเ็ป็นรตันะทีอ่ดุมหรอืประเสรฐิสุดทัง้ในมนษุย์ 

ทัง้ในสวรรค์ทัง้หลาย นีเ้ป็นความหมายของค�าว่ารตันะ และในคาถาที ่๑ กไ็ด้แสดงถึง 

พระพทุธรตันะ ในคาถาที ่ ๒ ได้แสดงถึงพระธรรมรตันะคอืพระธรรมที่พระพุทธเจ้า  

ได้ตรัสรู้ อันเป็นวิราคธรรม อมตธรรม อันเป็นที่ส้ินกิเลสและกองทุกข์ ที่เรียกว่า  

ขยธรรม ไม่มีกเิลสเป็นเครือ่งย้อมใจจงึเรยีกว่า วริาคะ เป็นอมตธรรม ธรรมทีไ่ม่ตาย 

จึงเรียกว่า อมตธรรม จึงหมายถึงนิพพานอันเป็นอสังขตธรรม ธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่ง 

หรอืเรยีกว่า วสิงัขาร ไม่มีการปรงุแต่ง ไม่มคีวามปรุงแต่งทัง้หมด อนัเป็นพระธรรมสุด

ยอดในพุทธศาสนา 

ในคาถาที ่๕ กไ็ด้แสดงธรรมรตันะ ชีเ้อา อนนัตริกสมาธิ ท่ีหมายความว่าเป็น

สมาธิที่ให้ผลโดยล�าดับ คือให้ผลต่อไปเลย จึงหมายถึงสมาธิที่เป็นมรรค อันสืบ 

ต่อไปถึงผล ที่ว่ามรรคนั้นก็คืออริยมรรค ผลนั้นก็คืออริยผล สมาธิที่เป็นอริยมรรค 

ช่ือว่าอนันตริกสมาธิ สมาธิที่ให้ผลสืบต่อไปเป็นล�าดับทีเดียว คือสืบต่อไปถึงอริยผล

โดยล�าดับทีเดียว ก็เป็น สังขตธรรม แต่เป็นยอดของสังขตธรรม สังขตธรรมนั้น 

แปลว่าธรรมที่ถูกปรุงแต่ง เป็นสังขารคือเป็นสิ่งที่ปรุงแต่ง ก็หมายได้ทั้งที่เป็นฝ่ายชั่ว

ทัง้ทีเ่ป็นฝ่ายด ีเม่ือปรงุแต่งชัว่ กเ็ป็นฝ่ายชัว่ เมือ่ปรงุแต่งดกีเ็ป็นฝ่ายด ีปรงุแต่งชัว่นัน้

ก็คือปรุงแต่งบาปอกุศลต่าง ๆ หมายความว่าท�าบาปท�าอกุศลต่าง ๆ ก็เรียกว่า  

อปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งกรรมที่มิใช่บุญ ถ้าปรุงแต่งดีก็คือท�ากุศลท�าบุญต่าง ๆ  

ถ้าเป็นปรุงแต่งดีก็เรียกว่า ปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งบุญ ในการปรุงแต่งทั้ง ๒ นี้  

การปรุงแต่งบุญกุศลอันเป็นปุญญาภิสังขารย่อมดีกว่า และแม้ในการปรุงแต่งบุญนั้น 

เมื่อปรุงแต่งบุญจนถึงเป็นมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น เป็นสัมมาสมาธิ  

มีสัมมาสมาธิเป็นที่สุด ซึ่งมรรคมีองค์ ๘ ที่ปรุงแต่งนี้ก็คือที่ได้ปฏิบัติ ดังที่ได้ปฏิบัติ

ท�าบุญท�ากุศล ปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ กันอยู่ จนถึง 

เป็นอรยิมรรค ยกเอาสมาธข้ึินเป็นท่ีตัง้ ก็คอืทีเ่รยีกว่า อนนัตรกิสมาธิ อนนัตรกิสมาธิ

นี้แหละพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นยอดของสังขตธรรมทั้งหมด ส่วนอสังขตธรรมนั้น

พระพุทธเจ้ากต็รสัว่า วริาคธรรมคือนพิพานดงักล่าว กเ็ป็นยอดของอสังขตธรรมทัง้หมด 

ดั่งนี้
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ต่อจากนี้ก็ถึงคาถาที่ ๖ ว่า เย ปุคฺคลา อฏฺ สต� ปสตฺถา เป็นต้น ที่แปล

ความว่า

บคุคลเหล่าใด ๘ จ�าพวก ๔ คู่ หรอืว่าบคุคลเหล่าใด ๑๐๘ 

จ�าพวก อนัสตับรุษุทัง้หลายสรรเสรญิแล้ว บคุคลเหล่านัน้เป็นสาวก

ของพระสุคต ควรแก่ทักษิณาทาน ทานทั้งหลาย อันบุคคลถวาย 

ในท่านเหล่าน้ัน ย่อมมีผลมาก แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีต  

ในพระสงฆ์ ด้วยค�าสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี

ในคาถาที่ ๖ นี้ บุคคล ๘ จ�าพวก ๔ คู่ก็คือพระอริยบุคคลดั่งที่ระบุใน 

สังฆคุณ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺ ปุริสปุคฺคลา บุรุษบุคคล ๔ คู่ เป็นบุรุษบุคคล ๘ 

จ�าพวก กค็อื บุรุษบคุคลผูต้ัง้อยูใ่นโสดาปัตตมิรรค บรุษุบคุคลผูต้ัง้อยูใ่นโสดาปัตตผิล

คูห่นึง่ บุรษุบุคคลผูต้ัง้อยู่ในสกทาคามิมรรค บรุษุบคุคลผูต้ัง้อยูใ่นสกทาคามผิลคูห่นึง่ 

บรุษุบคุคลผูต้ัง้อยู่ในอนาคามมิรรค บุรษุบคุคลผูต้ัง้อยูใ่นอนาคามผิลคูห่น่ึง บรุษุบคุคล

ผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรค บุรุษบุคคลผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลอีกคู่หนึ่ง

อกีอย่างหนึง่ อฏฺ สต� ในคาถานีแ้ปลว่า ๑๐๘ กไ็ด้แก่ โสดาบัน ๓ จ�าพวก 

คือโสดาบันทีเ่รียกว่า เอกพชี ีมีพชืเป็นอันเดียว อนัหมายความว่าจะมาเกดิอีกชาตเิดยีว 

โสดาบันที่เป็นโกลังโกละ คือที่จะเกิดอีก ๒-๓ ชาติ โสดาบันที่เป็นสัตตักขัตตุปรมะ 

คือโสดาบันที่จะมาเกิดอีก ๗ ชาติเป็นอย่างยิ่ง

สกทาคามี ๓ จ�าพวกคือที่บรรลุผลในกามภพ ในรูปภพ ในอรูปภพ 

และทั้งหมดนี้ก็แบ่งออกเป็น ๔ ตามปฏิปทาคือการปฏิบัติ กล่าวคือบางท่าน

ปฏิบัติล�าบากทั้งรู้ได้ช้า บางท่านปฏิบัติล�าบากแต่รู้ได้เร็ว บางท่านปฏิบัติสะดวก 

แต่รู้ได้ช้า บางท่านปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว ก็เป็น ๒๔

ส่วนอนาคามีเป็น ๕ จ�าพวกก่อน คือท่านผู้ท่ีจะปรินิพพานในระหว่างอายุ 

ยังไม่ทันถึงกึ่ง ท่านผู้ที่จะปรินิพพานต่อเมื่ออายุพ้นกึ่งแล้วจวนถึงที่สุด ท่านผู้จะ

ปรินิพพานด้วย ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรง ท่านผู้ท่ีจะปรินิพพานด้วยไม่ต้องใช้ 

ความเพยีรนกั ท่านผูมี้กระแสเบ้ืองบนไปสูอ่กนิฏฐภพ ทัง้ ๕ จ�าพวกน้ีส�าหรบัท่ีไปเกดิ
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ในสุทธาวาสชั้นอวิหา และก็ ๕ จ�าพวกส�าหรับท่านผู้ไปเกิดในสุทธาวาสชั้นอตัปปา  

อกี ๕ จ�าพวกท่านผูไ้ปเกดิในสทุธาวาสชัน้สทุสัสา อกี ๕ จ�าพวกส�าหรบัท่านผูไ้ปเกิด

ในสุทธาวาสชั้นสุทัสสี แต่ว่า ๔ จ�าพวกส�าหรับท่านผู้ไปเกิดในสุทธาวาสชั้นที่สุดคือ 

อกนิฏฐภพ อกนิฏฐสุทธาวาส ก็รวมเป็นอนาคามี ๒๔

ส่วนอรหันตบุคคล ๒ คือที่เป็นสุกขวิปัสสกะ คือผู้ที่มีปัญญาตรัสรู้เห็นแจ้ง 

แต่เพียงอย่างเดียว ไม่มีผลอย่างอ่ืนอันจะพึงได้จากสมาธิซึ่งถึงฌาน กับพระอรหันต์

ซึง่เป็นสมถญาณกิะ คือทีไ่ด้ปฏบิตัทิางสมาธถึิงฌานมาก่อน เป็นผูท้ีไ่ด้บรรลอุรหัตตมรรค 

อรหัตตผลแล้ว ก็มีพลังทางสมาธิอย่างอื่นอีกด้วย กับท่านผู้ตั้งอยู่ในมรรคทั้ง ๔  

ก็รวมเป็นทั้งหมดตั้งแต่โสดาบันดังกล่าวมาจนถึงอรหันตบุคคลเป็น ๕๔ และจ�าแนก

ออกเป็นฝ่ายท่ีเรียกว่าสัทธาธุระ คือมีศรัทธาน�าหน้า กับฝ่ายที่เรียกว่าปัญญาธุระ  

คือมีปัญญาน�าหน้า ก็เป็น ๑๐๘ ก็เป็นการแสดงสังฆรัตนะเริ่มต้น

ต่อไปนีน้ัง่ขดัสมาธิ ์ตัง้กายตรง รวมสตเิข้ามาก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก หายใจ 

เข้ากใ็ห้รู ้หายใจออกกใ็ห้รู ้หายใจเข้า-ออกยาวกใ็ห้รู ้สัน้กใ็ห้รู ้ต่อจากนีพ้ระบรมศาสดา 

ได้ตรัสสอนให้หดั คอืหดัก�าหนดว่า เราจกัก�าหนดรู้สัพพกายะหรือสรรพกายอัน แปลว่ากาย

ทัง้หมด หายใจเข้าหายใจออก ค�าว่ากายท้ังหมดนีค้อือะไร พระอาจารย์ ผูแ้สดงอธบิาย

รุ่นแรกมีค�าอธิบายของท่านติดมา ในคัมภีร์ขั้นพระไตรปิฎกอันเป็นคัมภีร์รุ่นแรกใน

พระพทุธศาสนาอธบิายว่า กายม ี๒ อย่างคอืรปูกายกบันามกาย รูปกายนัน้กไ็ด้แก่กาย

ที่เป็นส่วนรูป ที่เป็นวัตถุ อันประกอบด้วยธาตุดิน น�้า ไฟ ลมมีอาการ ๓๒ ผม ขน 

เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น นี้เรียกว่ารูปกาย แม้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รวมอยู่ใน

รปูกาย นีเ้รยีกว่ารปูกาย นามกายนัน้ได้แก่ใจทีคิ่ดทีน่กึท่ีก�าหนดท่ีรูอ้ารมณ์เรือ่งต่าง ๆ 

อยู่นี้ดั่งเรียกว่าเวทนา รู้สุขทุกข์นี้ก็เป็นนาม สัญญา ความก�าหนดหมายจ�าหมายก็ 

เป็นนาม เจตนาความคิดปรุงแต่งหรือความตั้งใจก็เป็นนาม รวมความว่าใจที่คิดที่รู้ที่

ก�าหนดทีเ่ป็นไปต่าง ๆ นีท้ัง้หมด รวมเรยีกว่านาม นีก้คื็อนามกาย ท่ีเรยีกว่ากายกแ็ปลว่า

กอง หมู่ ประชุม รูปกายก็กองรูป นามกายก็กองนาม ที่เรียกว่ากองนั้นก็แปลว่ามี

หลายสิง่หลายอย่าง มารวมกนัอยู ่อย่างค�าว่ากองผลไม้ กองข้าว กองส่ิงของ รปูกาย 

กองรูปก็คือว่าสิ่งที่เป็นวัตถุเป็นรูปเป็นธาตุต่าง ๆ มาประกอบกันประชุมกันอยู่ 

รวมกนัอยูก่องอยู ่กองนาม กคื็อนามซ่ึงเป็นความคดิความรูค้วามก�าหนดต่าง ๆ ของใจ 
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ก็ประชุมกันอยู่รวมกันอยู่ กองอยู่เรียกว่ากองนาม รู้กายทั้งหมดก็คือว่ารู้ทั้งกองรูปรู้

ทัง้กองนาม ดังในบดัน้ีกใ็ห้ หัดก�าหนดรู้กองรปูก่อนว่า รปูกาย กองรูปก�าลงักองอยูท่ีน่ี่ 

คือว่านั่งอยู่ที่นี้ เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่โดย

รอบ ประกอบด้วยอาการทั้งหลายที่ตามองเห็นก็มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ใต้หนังไป

ก็มีมังสัง เน้ีอ นหารู เอ็น อัฏฐิ กระดูก อัฏฐิมิญชัง เยื่อในกระดูกเป็นต้น  

ตลอดจนถงึก�าลังหายใจเข้าก�าลังหายใจออกอยู ่ลมหายใจก็เป็นกองรูป และก�าลงันัง่อยู่ 

อริยิาบถน่ังนีก้เ็ป็นกองรปูนัง่อยู ่ถ้ายนืกก็องรปูยนื เดินก็กองรปูเดิน นอนกก็องรปูนอน 

บดันีก้น็ัง่อยูใ่นอริิยาบถนัง่ กก็�าหนดดใูห้รู ้รูก้องรปูนีท้ัง้หมดว่าขอบเขตอยู่อย่างนีแ้ละ

ก็รู้กองนาม นามกาย คือดูจิตว่าจิตเด๋ียวนี้คิดอะไร รู้อะไรก�าหนดอะไรเป็นอย่างไร 

เมื่อใจมากองอยู่ท่ีรูปท้ังหมดน้ีคือว่าหัดก�าหนดดูกายทั้งหมด รูปกายคือรูปมากองอยู่

ที่นี่ทั้งหมด ก�าลังนั่งอยู่ ใจก็ให้มากองอยู่ที่นี่ คือว่า รวมความรู้ความคิดเข้ามาให้รู้ให้

คิดอยู่ที่กายอันนี้ทั้งหมด ก็แปลว่ากองนามมากองอยู่ กับกองรูปด้วยกัน ถ้าหากว่าใจ

ออกไปข้างนอกไม่อยู่ที่นี่ ก็แปลว่าไปกองอยู่ข้างนอก เพราะฉะนั้น ก็ให้มากองอยู ่

ข้างใน และเม่ือท�าความรู้กองรูปกองนามทั้งหมดดั่งนี้หายใจเข้า หายใจออก ก็เป็น

อันว่าได้รู้หายใจเข้าหายใจออกพร้อมทั้งกองนามกองรูป รู้กองนาม กองรูปพร้อมกับ

หายใจเข้าหายใจออก รู้หายใจเข้าหายใจออกพร้อมทั้งกองนามกองรูป 

แต่ว่าอาจารย์ต่อมา อาจารย์ผู้แต่งวิสุทธิมรรคคือท่านพุทธโฆษาจารย์ได ้

อธิบาย กายทั้งหมดนี้ว่า หมายถึงกายคือกองของลมหายใจทั้งหมด ก็คือหัดก�าหนด

ให้รู้จักกองของลมหายใจเข้าลมหายใจออกทั้งหมด โดยท่านแบ่งให้ก�าหนดว่า หายใจ

เข้าน้ันลมหายใจ จะผ่านจมูก ปลายจมูกเข้าไปเป็นจุดที่ ๑ ผ่านหทัยหรืออุระคือ 

อกเป็นจดุที ่๒ จึงถงึนาภเีป็นจดุท่ี ๓ เม่ือหายใจเข้ากต็ามลมหายใจเข้าไป ปลายจมกู-

หทัยหรืออุระ-นาภี 

คราวนี้ หายใจออกก็ออกจากนาภีเป็นจุดที่ ๑ มาผ่านอุระหรือหทัยเป็นจุดที่ 

๒ มาออกปลายจมูก เป็นจุดที่ ๓ ก็ให้ตามลมหายใจออก หัดก�าหนดดูลมหายใจเข้า

เป็นจุดที่ ๑ จุดที่ ๒ จุดที่ ๓ ขาเข้า และหัดก�าหนดตามลมหายใจออกจากจุดที่ ๓ 

มาจุดที่ ๒ มาจุดที่ ๑ คือนาภี-อุระหรือหทัย-ปลายจมูก ซ่ึงจุดที่ ๓ กลายเป็น 

จุดที่ ๑ ของขาออก จุดที่ ๒ ก็เป็นจุดที่ ๒ จุดที่ ๑ ก็กลายเป็นจุดที่ ๓ ของขาออก  
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หัดตามลมหายใจเข้าลมหายใจออก ดั่งนี้ ก็เป็นอันว่าหัดให้รู้กายทั้งหมด เพราะกาย

นัน้ท่านจ�ากดัความว่า กองหรือหมู่หรอืประชมุ หมายถึงว่าแห่งลมหายใจเข้าลมหายใจ

ออก และเมื่อได้หัดตามลมหายใจเข้าลมหายใจออก ช�านิช�านาญแล้วก็ให้หยุดตาม  

แต่ให้นัง่ก�าหนดอยูเ่พยีงจดุเดยีวทีป่ลายจมกู ไม่ต้องตามเข้า ตามออกแต่ให้หยุดก�าหนด

อยูเ่พยีงจุดเดยีว แต่แม้จะหยดุก�าหนดอยูเ่พยีงจดุเดยีวกย่็อมจะรูท้ัง้หมด ท่านเปรยีบ

เหมือนอย่างว่าคนไกวชิงช้านั่งอยู่ท่ีโคนเสาชิงช้าเพียงจุดเดียว ไกวชิงช้าให้แม่ลูกนั่ง 

เมื่อชิงช้าแกว่งไปมา แม้ว่าคนไกวชิงช้าจะนั่งอยู่กับที่โคนชิงช้าเพียงแห่งเดียว ก็ย่อม

จะรูย่้อมจะเหน็ชงิช้าทีแ่กว่งไปแกว่งมาทัง้หมด ฉนัใดกด็ ีเมือ่นัง่ก�าหนดอยูท่ีป่ลายจมกู

แห่งเดียวเท่านั้น ให้จิตนั่งที่นั่นก�าหนดที่นั่น ก็ย่อมจะรู้ทั้งหมด 

ต่อจากนี้นั่งท่าสมาธิหัดก�าหนด

๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๑๕ 
รัตนสูตร ตอน ๕

จะแสดงรัตนสูตรต่อ

ต่อจากคาถาที่ ๖ ที่แสดงพระสังฆรัตนะ บุรุษบุคคล ๘ สี่คู่ หรือว่า ๑๐๘ 

ดังกล่าว จึงถึงคาถาที่ ๗ ว่า เย สุปฺปยุตฺตา มนสา ทฬฺเหน เป็นต้น แปลความว่า

พระอริยบุคคลทั้งหลายเหล่าใดในศาสนาพระโคดมเจ้า 

ประกอบดีแล้ว มีใจมั่นคง มีความใคร่ออกไปแล้ว พระอริยบุคคล

ทั้งหลายเหล่าน้ัน ถึงพระอรหัตตผลที่ควรถึง หยั่งเข้าสู่อมตธรรม 

ธรรมที่ไม่ตายคือพระนิพพาน ได้ความดับกิเลส โดยเปล่า ๆ  

อนัหมายความว่าไม่ต้องซือ้หาแล้วเสวยผลอยู ่แม้อนัน้ี เป็นรตันะอัน

ประณีตในพระสงฆ์

ในคาถานี้แสดงถึงพระอริยบุคคลขั้นบรรลุถึงอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์

คาถาที่ ๘ ว่า ยถินฺทขีโล ปวึ สิโต สิยา เป็นต้น แปลความว่า

เสาเขือ่นทีล่งดนิแล้วไม่หวัน่ไหวด้วยพาย ุ๔ ทศิฉนัใด ผูใ้ด 

เล็งเห็นอริยสัจจ์ทั้งหลาย เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตบุรุษผู้ไม่หวั่นไหว

ด้วยโลกธรรม อุปมาด้วยอินทขิล คือเสาเขื่อนหินที่ปักลงแน่นสู่พื้น

แผ่นดนิ ไม่หวัน่ไหว ฉะน้ัน แม้อนันีเ้ป็นรตันะอนัประณตีในพระสงฆ์ 

ด้วยค�าสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
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คาถานีท่้านพระอาจารย์ผูอ้ธบิายแสดงว่า หมายถงึพระอรยิบคุคลขัน้โสดาบนั 

แต่ในเน้ือความมิได้ระบุถึงว่าขั้นไหน และถ้าพิจารณาถึงข้อที่ว่า เห็นอริยสัจจ์จนถึง  

ไม่หว่ันไหว เหมือนดงัเสาเขือ่นท่ีลงดนิแล้วไม่หว่ันไหวด้วยพายุ ๔ ทศิ ทีจ่ะไม่หว่ันไหว 

จรงิ ๆ นัน้กจ็ะต้องถงึขัน้เป็นพระอรหนัต์ แต่ว่าขัน้พระโสดาบนันัน้กช็ือ่ว่าเป็นขัน้ทีไ่ด้ 

เริ่มเห็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ แล้ว ฉะนั้น ความไม่หวั่นไหวก็ย่อมจะเริ่มมี

คาถาที่ ๙ ว่า เย อริยสจฺจานิ วิภาวยนฺติ เป็นต้น แปลความว่า

พระโสดาบันจ�าพวกใด กระท�าให้แจ้งอยูซ่ึ่งอรยิสจัจ์ทัง้หลาย 

อนัพระศาสดาผูมี้ปัญญาอันลึกซึง้แสดงดแีล้ว พระโสดาบนัจ�าพวกนัน้ 

ยงัเป็นผู้ประมาทก็ด ีถึงกระน้ัน ท่านย่อมไม่ถอืเอาภพที ่๘ (คือเกดิ

อีกอย่างมาก ๗ ชาติ) แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ 

ด้วยค�าสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี

คาถานี้แสดงถึงพระโสดาบันซึ่งละสังโยชน์ได้เด็ดขาด ๓ ข้อใน ๑๐ ข้อ  

เพราะฉะน้ัน จึงชื่อว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่บ้าง ยังละความประมาทไม่ได้หมดสิ้น  

เป็นพระอรหันต์เมื่อใดจึงจะละความประมาทได้หมด แต่ว่าถึงอย่างนั้นก็จะมาเกิดอีก

อย่างมาก เพียง ๗ ชาติ ไม่ถึงชาติที่ ๘

คาถาที่ ๑๐ ว่า สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย แปลความว่า

สกักายทฏิฐ ิความเหน็ยดึถือกายของตน วจิกิจิฉา ความลังเล

เคลอืบแคลงสงสยั สลีพัพตปรามาส ความลูบคล�าคือยดึถอืศีลและวัตร 

อันใดอันหนึ่งยังมีอยู่ ธรรมเหล่านั้น อันพระโสดาบันละได้แล้ว  

ด้วยทัสสนสมบัติ คือความถึงรู้พร้อม ความเห็นคือความรู้ที่เป็น

เครื่องเห็นจริง หมายถึงโสดาปัตติมรรคทีเดียว อนึ่ง พระโสดาบัน

เป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้ง ๔ ไม่อาจเพื่อจะกระท�าอภิฐานทั้ง ๖  

(คืออนันตริยกรรม ๕ และการเข้ารีต ถือลัทธิศาสนาอื่น) แม้อันนี้ 

เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยค�าสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
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คาถานีก้แ็สดงถงึพระโสดาบนัซ่ึงละสงัโยชน์ทัง้ ๓ ข้อต้นได้ด้วยทสัสนสมบตัิ 

คือเริม่ทีจ่ะเหน็อรยิสจัจ์แล้วอันหมายถงึโสดาปัตตมิรรค และแสดงว่าท่านเป็นผูพ้้นจาก 

อบายทัง้ ๔ อบายทัง้ ๔ นัน้กไ็ด้แก่นรก ก�าเนดิเดียรจัฉาน เปรตวิสัยคอืก�าเนดิเปรต 

และอสุรกายดังที่เรียกกันว่าผี จะไม่กระท�าอนันตริยกรรมท้ัง ๕ และจะไม่มีการไป 

เข้ารีตถือศาสนาอื่น

คาถาที่ ๑๑ ว่า กิญฺจาปิ โส กมฺม� กโรติ ปาปก� เป็นอาทิ ความว่า

พระโสดาบนันัน้ ยงักระท�าบาปกรรมด้วยกายหรอืวาจาหรอื

ใจได้บ้าง (เพราะความพลั้งพลาด) ถึงกระนั้นท่านไม่ควรปกปิด

บาปกรรมอันนั้น ความเป็นผู้มีทางพระนิพพานอันเห็นแล้ว ไม่ควร

ปกปิดบาปกรรมน้ัน อันพระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัแล้ว แม้อนันี ้เป็นรตันะ

อันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยค�าสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี

คาถานีแ้สดงว่า พระโสดาบันเพราะเหตทุียั่งมสีงัโยชน์จะต้องละอกีถงึ ๗ ข้อ 

เพราะว่าท่านละได้ ๓ ฉะนั้น จึงยังกระท�าบาปกรรมด้วยกายหรือวาจาหรือใจได้บ้าง 

เพราะความพลั้งพลาด บาปกรรมที่โสดาบันบุคคลยังจะท�าอยู่บ้างนั้นไม่ได้หมายถึง 

บาปกรรมที่เป็นขั้นให้ไปอบาย เพราะว่าท่านจะไม่ต้องไปอบายอีกต่อไป คือจะไม ่

ต้องไปตกนรก ไม่ต้องไปถือก�าเนิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรต  

ไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายคือผี ภูตผีท่ีต้องหลอกหลอนต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่ท�าบาปกรรม 

จะต้องไปเกิดในอบายเช่นนั้น ก็ยังอยู่ในภูมิที่เป็นปุถุชนที่แปลว่าบุคคลที่มีกิเลส 

หนาแน่น และบาปกรรม ทีจ่ะให้ไปอบายนัน้ กเ็ช่นบาปกรรมทีเ่กดิจากการฆ่าเขาบ้าง

ทีเ่รียกว่าปาณาตบิาต ลักของเขาบ้างท่ีเรียกว่าอทินนาทาน กามมจิฉาจาร ประพฤตผิดิ

ในกาม พูดเท็จ หลอกลวงที่ท�าให้เขาเสียประโยชน์ เสียหายมากบ้าง และแม้ดื่มสุรา

เมรัยทีท่�าให้เป็นผูป้ระมาทอย่างหนกั เป็นต้น คอืผดิศลี ๕ นีแ้หละ แต่ว่าพระโสดาบนั

นั้นไม่ผิดศีล ๕ ศีล ๕ ย่อมอยู่กับพระโสดาบันโดยอัตโนมัติ แต่ว่าบาปกรรมที่ท่าน

ยงัจะต้องท�านัน้ กเ็ช่นว่า ความทีย่งัมใีจโลภอยู่บ้าง เช่นโลภยินดอียู่ในรปีูยะ เงนิทอง

และยังขวนขวาย แสวงหาทรัพย์สินสิ่งนั้นสิ่งนี้ ยังอยู่ครองเรือน ต้องประกอบอาชีพ
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การงาน จึงต้องตระหนี่เหนียวแน่นบ้าง และอาจจะประมาทพลั้งเผลอ เช่นเป็นภิกษุ 

ก็มิได้พิจารณาปัจจัย ๔ รับในขณะท่ีบริโภคเป็นต้น ก็เป็นบาปกรรมข้ันเบาไม่ใช่ 

ขั้นที่จะให้ไปอบาย

คาถาที่ ๑๒ ว่า วนปฺปคุมฺเพ ยถา ผุสฺสิตคฺเค เป็นต้น ความว่า 

พุ่มไม้ในป่ามียอดอันบานแล้ว ในเดือนต้นคิมหะ แห่ง 

คิมหฤดูฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงแสดงพระธรรม ให้ถึง 

พระนิพพาน เพ่ือประโยชน์แก่สตัว์ทัง้หลาย มีอปุมาฉันน้ัน แม้อนันี้ 

เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า ด้วยค�าสัตย์นี้ ขอความสวัสดี

จงมี

คาถานีก้ลบัมาแสดงถงึพทุธรตันะ รตันะคอืพระพทุธเจ้าว่า ได้ทรงแสดงธรรม 

เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย

คาถาที่ ๑๓ ว่า วโร วรญฺญู วรโท วราหโร เป็นอาทิ ความว่า

พระพทุธเจ้าผูป้ระเสริฐ ทรงทราบธรรมอนัประเสรฐิ ประทาน

ธรรมอันประเสริฐ น�ามาซึ่งธรรมอันประเสริฐ เป็นผู้ลบล้น ได้ทรง

แสดงแล้วซึ่งพระธรรมอันประเสริฐ แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีต

ในพระพุทธเจ้า ด้วยค�าสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี

แม้คาถานี้ก็แสดงถึงพุทธรัตนะ รัตนะคือพระพุทธเจ้า

คาถาที่ ๑๔ ว่า ขีณ� ปุราณ� นว� นตฺถิ สมฺภว� เป็นอาทิ ความว่า

กรรมเก่า ของพระอริยบุคคลเหล่าใดสิ้นแล้ว กรรมสมภพ

คอืกรรมทีใ่ห้เกดิใหม่ย่อมไม่มี พระอรยิบคุคลเหล่าใด มีจติอนัหน่าย

แล้วในภพต่อไป พระอริยบุคคลเหล่านั้น มีพืชสิ้นไปแล้ว มีความ

พอใจงอกไม่ได้แล้ว เป็นผู้มีปัญญา ย่อมปรนิพิพาน เหมอืนประทปี

อันดับไป ฉะนั้น แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วย 

ค�าสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
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คาถานีแ้สดงถงึสงัฆรตันะ รัตนะคอืพระสงฆ์ซึง่หมายถงึพระอรยิบคุคลซึง่เป็น

พระอรหนัต์ ซึง่เป็นผูส้ิน้กรรมทัง้เก่าและทัง้ใหม่ ไม่มสีมภพคือเกดิอกี จงึเปรยีบเหมอืน 

อย่างพืชที่สิ้นไปแล้ว คือผลไม้ท่ีไม่มีพืชให้งอกไม่ได้ ย่อมปรินิพพานเหมือนประทีป 

อันดับไป 

ตรงนี้แหละที่เม่ือเวลาที่พระสงฆ์สวดมนต์จะเห็นว่าได้มีการจุดเทียนน�้ามนต์ 

เทยีนน�า้มนต์นัน้เริม่จดุตัง้แต่เริม่สวดมงคลสูตร คอื อเสวนา จ พาลาน� กเ็ริม่จดุเทยีน 

โดยให้เจ้าภาพเป็นผู้ที่มาจุด จุดแล้วก็ถวายประธานสงฆ์ผู้มาสวดมนต์ ประธานสงฆ์ 

ผู้สวดมนต์ก็มีการโยงสายสิญจน์จากพระประธานเข้าที่ครอบน�้ามนต์ แล้วก็สวดมนต์ 

กนัต่อไป และเมือ่สวดมาจนถงึคาถาที ่๑๔ นี ้หรอืว่ามาถึงคาถาที ่๑๓ ประธานสงฆ์ 

ก็เริ่มน�าเทียนที่ติดอยู่ที่ครอบน�้ามนต์มาเริ่มหยดเทียนลงไปในครอบน�้ามนต์ พอ 

พระสวดมนต์มาถึง นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายมฺปทีโป ที่แปลความว่า ผู ้มีปัญญา 

ย่อมปรินิพพาน เหมือนประทีปอันดับไป ก็จุ่มเทียนลงดับเทียนตอนนี้ นิพฺพนฺติ ธีรา 

ยถายมฺปทีโป ผู้มีปัญญาย่อมปรินิพพาน เหมือนประทีปอันดับไป ก็ดับเทียนตรงนี้

คราวนี้มาถึงคาถาที่ส่งท้ายอีก ๓ คาถาว่า ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ ที่แปล

ความว่า 

ภตูเหล่าใดทีเ่ป็นภมูภิตู คือทีอ่าศัยอยูบ่นพ้ืนปฐพี เหล่าใด

ที่อาศัยอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันที่นี้ เราทั้งหลาย นมัสการ

พระพุทธเจ้าผู้ตถาคตคือผู้มาแล้วอย่างนั้น ผู้อันเทพดาและมนุษย์

บูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมี

อกี ๒ คาถาความกเ็หมือนกัน ต่างกนัแต่ว่าแสดงถงึพระธรรมอนัเป็นตถาคต 

คือมาแล้วอย่างน้ัน และแสดงถึงพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์ผู้ตถาคตคือผู้มาแล้วอย่างนั้น  

ผู้อันเทพและมนุษย์บูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมี ก็จบรัตนสูตรเพียงเท่านี้ 

รัตนสูตรนี้ พระอาจารย์ท่านหนึ่งผู้แต่งคัมภีร์อธิบายแต่ดั้งเดิมได้แสดงมติว่า 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้เอง เพียง ๕ คาถา คือ ๒ คาถาแรกที่แสดงถึงภูตทั้งหลาย 

ที่มาประชุมกัน คาถาที่ ๓ ที่แสดง ถึงพุทธรัตนะ คาถาที่ ๔ ที่แสดงถึงพระธรรม 

ซึ่งเป็นอสังขตธรรม และคาถาที่ ๕ ซึ่งแสดงถึงพระธรรมซึ่งเป็นสังขตธรรม คือ 
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อนนัตรกิสมาธ ิส่วนตัง้แต่คาถาที ่๖ ไปน้ัน ท่านพระอานนท์ได้เป็นผูแ้สดงเองในขณะ

ทีไ่ด้เดนิพรมน�า้และกล่าวรตันสตูรนีไ้ปด้วย ท่านแสดงเองต้ังแต่คาถาที ่๖ นีเ้ป็นต้นไป 

ส่วนคาถาส่งท้ายอีก ๓ คาถา ท้าวสักกเทวราชเป็นผู้กล่าวก็จบรัตนสูตรเพียงเท่านี้

ได้แนะท�าสมาธิ วิธีก�าหนดลมหายใจเข้าออก บัดนี้ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านนั่งขัด

สมาธิ ์ตัง้กายตรง รวมสตเิข้ามา ก�าหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก มีสตหิายใจเข้า

มีสติหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกยาวก็ให้รู้ ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกยาว  

หายใจเข้าหายใจออกสั้น ก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกสั้น หัดศึกษาคือหัดก�าหนดไว้

ว่าเราจักรู้กายทั้งหมดหายใจเข้า เราจักรู้กายทั้งหมดหายใจออก ได้แสดงอธิบาย 

ทั้งหมดว่า พระอาจารย์รุ่นเก่าทีเดียวท่านแสดงอธิบายว่า กายท้ังหมดนั้นหมายถึง 

รูปกายและนามกายก็คือกายและใจทั้งหมด ส่วนพระอาจารย์ต ่อมาคือท่าน 

พุทธโฆษาจารย์ได้แสดงอธิบายว่า กายท้ังหมดนั้นหมายถึงว่ากองลมท้ังหมด  

เพราะกายนั้นแปลว่ากอง แปลว่า ประชุม กายคือกอง ก็หมายถึงกองลมท้ังหมด  

ท่านจึงช้ีเอาว่ากายท้ังหมดนั้นก็คือลม ลมเข้าก็หนึ่งปลายจมูก สองอุระหรือหทัย  

สามก็นาภี ออกก็ออกจากนาภีนับ ๑ จากนาภีก็มาอุระหรือหทัยเป็น ๒ ออกปลาย

จมกูกเ็ป็น ๓ ให้หดัส่งใจตามลมเข้าไปแล้ว กต็ามลมออกมา รูท้ัง้ทางเดนิของลมแล้ว

ก็ทิ้งเสีย ๒ จุด เหลือไว้จุดเดียวคือปลายจมูก ให้จิตนั่งอยู่ที่ปลายจมูก เหมือนอย่าง

คนที่ตรวจดูห้องทั่วแล้ว ก็มานั่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพียงจุดเดียว น่าคิดว่าท�าไมท่านอธิบาย 

อย่างน้ี เพราะท่านคงทราบว่าอาจารย์แต่ก่อนนั้น ท่านคงจะเห็นว่ารูปกายนามกาย 

นัน้ก�าหนดยาก ทัว่ไปหมดท้ังตวั ท่านจงึย่อเข้ามาให้ก�าหนดทีก่องลม และเมือ่ใจหยดุ

ที่จุดเดียวที่ปลายจมูกเท่าน้ันไม่ไปไหน ก็รู้กองลมทั้งหมด และเมื่อรู้กองลมทั้งหมด 

ก็แปลว่า กายใจก็มารวมอยู่ที่กองลมนี้ทั้งหมด ท่านคงจะเห็นอย่างนั้น เป็นวิธีปฏิบัติ

ทีก่�าหนดได้สะดวกกว่าได้ง่ายกว่า แล้วกจ็ะรูร้ปูกายนามกายทัง้หมดเอง ซึง่รวมความ

เข้ามาแล้วกคื็อว่าให้รูต้วัท้ังหมดนีเ้อง ตวัทัง้หมดกค็อืกายใจทัง้หมด และเมือ่หดัรูก้อง

ลมให้ทัว่แล้วกม็าหยดุเพยีงจดุเดยีว กเ็ป็นอันว่าชือ่ว่าได้รู้กายใจทัง้หมดด้วย รูก้องลม

ทั้งหมดด้วย วันนี้ก็หัดซ�้าอยู่ตรงนี้อีกคราวหนึ่ง 

ต่อจากนี้ ขอให้นั่งท�าความสงบต่อไป

๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๑๖ 
เมตตสูตร ตอน ๑

วันนี้จะแสดงสวดมนต์ต�านานที่ ๓ หรือพระปริตรที่ ๓ คือ เมตตสูตร  

มตี�านาน เรือ่งราวเล่าว่า เม่ือพระพทุธเจ้าประทบัอยูใ่นกรงุสาวตัถ ีเวลาจะเข้าพรรษา

ใกล้เข้ามา ภกิษท้ัุงหลายเป็นอันมากทีม่าจากรัฐต่าง ๆ เมอืงต่าง ๆ ได้มาเข้าเฝ้าเรยีน

กรรมฐาน ในส�านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทราบมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรง

บอกกรรมฐาน ที่อนุกูลแก่บุคคลผู้มีจริตต่าง ๆ ๘๔,๐๐๐ ประเภท โดยนัยนี้คือทรง

บอกอสภุกรรมฐาน ๑๑ อย่าง ต่างโดยทีบ่างอย่างกมี็วิญญาณ บางอย่างก็ไม่มวิีญญาณ 

แก่บุคคลที่เป็นราคจริต กรรมฐานมีเมตตาเป็นต้น ๔ อย่างแก่บุคคลที่เป็นโทสจริต 

กรรมฐานมีมรณสติเป็นต้น แก่บุคคลที่เป็นโมหจริต กรรมฐานมีอานาปานสติและ 

ปฐวกีสณิเป็นต้นแก่บคุคลทีเ่ป็น วติกจรติ กรรมฐานมีพทุธานสุสตเิป็นต้นแก่บคุคลที่

เป็นศรัทธาจริต กรรมฐานมีธาตุววัฏฐานะหรือธาตุกรรมฐาน ๔ อย่างแก่บุคคลที่ 

เป็นพุทธิจริต 

พวกภิกษุเม่ือเรียนกรรมฐานในส�านักของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็แยกย้ายกันไป

จ�าพรรษาในท่ีนัน้ ๆ ตามแต่จะเหน็ว่ามีสปัปายะ คอืเป็นทีส่บายส�าหรบัตน อนัสปัปายะ

คอืท่ีสบายอนัเป็นท่ีเลือกท่ีจะจ�าพรรษานัน้ โดยทัว่ไปกแ็สดงไว้ ๔ คอื อาหารสปัปายะ 

มอีาหารเป็นทีส่บาย เสนาสนสปัปายะ มเีสนาสนะ ทีน่อนทีน่ัง่ทีอ่ยู่อาศยัเป็นทีส่บาย 

ปุคคลสัปปายะ มีบุคคลเป็นที่สบาย ธัมมสัปปายะ มีธรรมเป็นที่สบาย 
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ครั้งนั้นภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ได้เลือกท่ีจ�าพรรษาไปโดยล�าดับจนถึง 

หิมวันตประเทศ คือท้องถิ่นที่มีหิมะอันอยู่ชายแดน เห็นว่าที่นั้นมีภูเขามีพื้นที่อันเป็น

ทีร่ืน่รมย์ ประกอบด้วยน�า้ทีใ่สสะอาดและมหีมูบ้่านอยูไ่ม่ไกล พอเป็นทีอ่าศยับณิฑบาต 

ด�ารงชวีติอยูไ่ด้ จึงได้พักอยูใ่นป่านัน้คนืหนึง่ รุง่ขึน้กเ็ข้าบณิฑบาต ชาวบ้านได้เหน็พระ

ก็มีความเลื่อมใสดีใจ ถวายอาหารบิณฑบาตและนิมนต์ให้จ�าพรรษาในป่านั้น และได้

ช่วยกันปลูกกระท่อมส�าหรับพระแต่ละรูปได้อยู่จ�าพรรษา พระภิกษุเหล่านั้นก็ได้เข้า

พักอยู่และได้เข้าบิณฑบาตอยู่ในหมู่บ้านนั้น วันรุ่งขึ้นในวันที่ ๓ ก็ได้บิณฑบาตใน

หมู่บ้านอีกแห่งหน่ึง ชาวบ้านก็ได้นิมนต์เช่นเดียวกัน ก็เป็นอันว่า ได้มีโคจรคามถึง 

๒-๓ แห่ง พระภิกษุที่พักอยู่จ�านวนมากก็พอท่ีจะแบ่งกันไปบิณฑบาต อาศัยอยู่ได้  

จึงได้ก�าหนดใจว่าเมื่อไม่มีอันตรายก็จะอยู่จ�าพรรษา จึงตกลงใจว่าจะพักจ�าพรรษาอยู่

ในที่นั้น

คราวน้ีกล่าวถึงรุกขเทวดาท่ีแสดงว่าเป็นโอปปาติกะจ�าพวกหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่ 

ตามต้นไม้ เรียกว่า รุกขเทวดา เทวดาต้นไม้ พระภิกษุไปอาศัยอยู่ที่โคนต้นไม้  

พวกเทวดา ที่อยู่บนต้นไม้ก็ต้องลงจากต้นไม้หลบไปที่อื่น ทีแรกก็นึกว่าพระพวกนี้จะ

มาพักอยู่ วัน ๒ - ๓ วันแล้วก็จะเดินทางไปที่อื่นก็จึงไม่ว่ากระไร แต่ครั้นเห็น 

พระภิกษุพักอยู่หลายคืน ก็คิดว่าพระภิกษุพวกนี้คงจะจ�าพรรษาตลอด ๓ เดือน  

ถ้าเป็นด่ังนี ้พวกเรากจ็ะอยูเ่ป็นทกุข์ เพราะเมือ่พระมาพกัอยู่ทีโ่คนไม้ พวกรกุขเทวดา

ก็ไม่กล้าอยู่บนต้นไม้ซึ่งสูงกว่าพระก็ต้องลงมา ก็เป็นการล�าบาก ฉะนั้น จึงคิดวิธีที่จะ

ขบัไล่ให้พระเหล่านีไ้ปเสยี จึงได้แสดงรปูบ้างเสียงบ้างกล่ินบ้างท่ีน่ากลัวท่ีไม่น่าปรารถนา

แก่ภิกษุเหล่าน้ันในเวลาค�่าคืน คือเม่ือภิกษุเหล่านั้นนั่งท�าความเพียรอยู่ในเวลาค�่าคืน 

ก็แสดงรูปยักษ์ผีปีศาจมาหลอกหลอนบ้าง แสดงเสียงที่น่ากลัวให้ได้ยินบ้าง ท�ากลิ่นที่

ไม่น่าพอใจให้ปรากฏบ้าง บรรดาภิกษุเหล่านั้นก็อยู่ไม่ผาสุกจนถึงต้องพากันออกจาก

ที่นั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ในเวลาที่เข้าพรรษาแล้ว การที่กลับออกไปนั้นในเบื้องต้น 

ก็เล่าไว้ในเร่ืองแต่เพียงว่า ภิกษุเหล่าน้ันก็อธิษฐานใจไว้แต่เพียงว่า เมื่อไม่มีอันตราย 

ก็จะอยู่จ�าพรรษาตลอดไป แล้วก็จะเดินทางไปในที่อื่น แต่คราวนี้เมื่อมีอันตรายขึ้นมา 

ก็ต้องเดินทางทิ้งที่นั้นออกไป ฉะนั้น เมื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ตรัสถามว่า

เข้าพรรษาแล้วท�าไมจึงยังเดินทางมาอยู่ ภิกษุเหล่านั้นก็ได้กราบทูลเรื่องราวที่เป็นไป
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ให้ทรงทราบ พระองค์ก็ตรัสว่า ให้กลับไปอยู่ในที่นั้นนั้นแหละใหม่ เพราะไม่มีที่อื่นที่

จะเหมาะกว่าส�าหรับเธอทั้งหลาย แต่ว่าภิกษุท่ีอยู่ป่านั้นควรจะรู้การปฏิบัติท่ีเรียกว่า 

การบรหิารจติใจให้เหมาะทีจ่ะอยู่ป่า คอืว่าสมควรทีจ่ะเจรญิเมตตา ๒ ครัง้ในเวลาเยน็

ในเวลาเช้า สมควรที่จะสาธยาย พระปริตร ๒ ครั้งในเวลาเย็นในเวลาเช้า สมควรที่

จะเจรญิอสภุกรรมฐานและมรณสต ิ๒ ครัง้ในเวลาเย็นในเวลาเช้า สมควรท่ีจะพิจารณา

มหาสังเวควัตถุ คือท่ีต้ังแห่งความสังเวชใหญ่ทั้งแปด ๒ ครั้งในเวลาเย็นในเวลาเช้า 

เช่นเดียวกัน ครั้นแล้วก็ได้ตรัสพระสูตรนี้ที่เรียกว่าเมตตสูตร เพื่อที่จะเป็นวิธีเจริญ

เมตตาด้วย เพือ่ทีจ่ะเป็นพระปรติร ส�าหรบัสวดเป็นเครือ่งป้องกนัด้วย เพือ่ทีจ่ะได้เป็น

วิธีปฏิบัติสมาธิจนถึงฌานอันเป็นบาทของวิปัสสนาด้วย

พระสูตรนี้ก็เป็นบทสวดดั่งที่ขึ้นต้นว่า กรณียมตฺถกุสเลน เป็นต้น อันแปล

ความว่า 

อันกลุบุตรบุคคลผูฉ้ลาดในประโยชน์พึงกระท�ากจิ กล่าวคือ

ไตรสกิขา ทีท่่านกระท�าบรรลบุทอนัสงบระงบั ซ่ึงอย่างสงูก็คือนพิพาน 

กุลบุตรบุคคลน้ัน พึงเป็นผู้อาจหาญ พึงเป็นผู้ตรง พึงเป็นผู้ตรงดี  

ผู้ว่าง่าย อ่อนโยน ไม่มีอติมานะ พึงเป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่ายพึงเป็น

ผูม้กีจิธรุะอืน่ ๆ น้อย แต่มุง่ปฏบิตัใินไตรสกิขามาก พึงเป็นผูป้ระพฤติ

เบาทัง้ทางกายทัง้ทางจติ เป็นผูมี้อนิทรย์ีอนัสงบระงบัแล้ว มปัีญญา

รกัษาตน เป็นผูไ้ม่คะนอง ไม่พวัพนัในสกลุทัง้หลาย วญิญชูนติเตยีน

ชนทั้งหลายอื่นได้ด้วยกรรมอันใด ไม่พึงประพฤติกรรม อันนั้นเลย 

(พึงแผ่เมตตาจิตไปในหมู่สัตว์ว่า) ขอสัตว์ทั้งปวง จงเป็นผู้มีสุข  

มีความเกษม มีตนถึงความสุขเถิด สัตว์มีชีวิตทั้งหลาย เหล่าใด 

เหล่าหนึง่มอียู ่เป็นสัตว์ทีเ่คลือ่นทีไ่ด้ หรอืเป็นสตัว์ทีอ่ยูก่บัที ่ทัง้หมด

ไม่มเีหลอื เหล่าใดยาวหรอืใหญ่ หรือปานกลาง หรือสัน้ หรอืผอม พี 

เหล่าใด ที่เห็นแล้วหรือมิได้เห็น เหล่าใดอยู่ในที่ไกลหรือในที ่

ไม่ไกลที่เกิดแล้วหรือก�าลังแสวงหาภพก็ดี ขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้น 

จงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิด สัตว์อื่นอย่าพึงข่มเหงสัตว์อื่น อย่าพึง

ดูหมิ่นอะไร ๆ เขาในที่ไร ๆ เลย ไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันและ
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กันเพราะความกร้ิวโกรธและเพราะความคุมแค้น มารดาถนอม 

ลกูคนเดยีว ผูเ้กดิในตนด้วยยอมพร่าชวีติได้ ฉนัใด พงึเจรญิเมตตา

มใีนใจไม่มีประมาณในสตัว์ทัง้ปวง แม้ฉันนัน้ บคุคลพงึเจรญิเมตตา 

มีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต�่าเบื้องเฉียง  

ไม่คับแคบ ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู เจริญเมตตาจิต ยืนอยู่ก็ดี เดินไป 

ก็ดี น่ังก็ดี นอนก็ดี พึงเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอน ต้ังสตินั้น 

คือสติระลึกเจริญเมตตา บัณฑิตท้ังหลายกล่าวกิริยาอันนี้ ว่าเป็น

พรหมวิหารในพระศาสนานี้ บุคคลผู้มีเมตตา ไม่เข้าถึงทิฏฐิ เป็นผู ้

มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยทัสสนะ น�าความหมกมุ่นในกามทั้งหลาย 

ออก ย่อมไม่ถึงความนอนในครรภ์โดยเกิดอีก โดยแท้ทีเดียวแล

นีเ้ป็นความแปลในพระสตูรนีอ้นัเรยีกว่าเมตตสูตร หรือเรยีกว่ากรณยีเมตตสูตร 

เวลาพระสวดมนต์น้ันในพิธีต่าง ๆ เม่ือเวลาน้อย ก็มักจะย่อสวดแต่ตอนท้ายตั้งแต่ 

เมตฺตญฺจ สพฺพโลกสฺมึ มานสมฺภาวเย อปริมาณ� ที่แปลว่า พึงเจริญเมตตามีในใจ 

โดยไม่มีประมาณ ไปในโลกทั้งสิ้น จนจบพระสูตรนี้ เนื่องด้วยนิพพานแห่งพระสูตรนี้

มีข้อที่พึงอธิบาย อันเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐาน และธรรมในพระสูตรนี ้

หลายข้อก็มีข้อที่พึงอธิบายเช่นเดียวกัน จึงจะไปอธิบายในคราวหน้า

ต่อไปนี้ ให้นั่งขัดบัลลังก์คือขัดสมาธิ์ ต้ังกายตรง รวมใจเข้ามาก�าหนดคือ 

ท�าสติก�าหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้เองที่ได้

กล่าวแนะน�ามาโดยล�าดบั สรุปโดยย่อคอื มีสตหิายใจเข้ามีสตหิายใจออก หายใจเข้า-

ออกยาวก็ให้รู้ หายใจเข้า-ออกสั้นก็ให้รู้ หัดก�าหนดว่าเราจักรู้กายทั้งหมดหายใจเข้า

หายใจออก จากนัน้พระพทุธเจ้ากไ็ด้ทรงสอนให้ศกึษา คอืฝึกหดัก�าหนดให้รูว่้า เราจกั

ระงบักายสงัขารหายใจเข้าหายใจออก ค�าว่ากายสงัขารนัน้แปลว่าเครือ่งปรงุกาย สังขาร

นัน้แปลว่า ปรุงแต่ง กายสงัขารก็คือปรงุแต่งกาย หรอืเครือ่งปรงุแต่งกาย พระอาจารย์

ได้อธิบายว่า หมายถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออก ช่ือว่าเป็นกายสังขาร เครื่องปรุง

แต่งกาย เพราะว่า กายนีไ้ด้รบัลมปรงุแต่งจงึด�ารงอยู่ได้ ฉะนัน้ จงึได้เรยีกสัตว์ทีม่ลีม

หายใจว่า ปาโณ หรือปาณ อย่างในค�าว่า ปาณาติปาตาเวรมณี เว้นจากการท�าปาณ



109เมตตสูตร

ให้ตกล่วง ทีม่าแปลกนัท่ัวไปว่าเว้นจากการฆ่าสตัว์ ปาโณ หรอืปาณ ทีแ่ปลกนัว่าสตัว์ 

ตามศัพท์ก็แปลว่า สัตว์ที่มีปราณคือมีลมหายใจ เพราะลมหายใจนี้เป็นท่ีตั้งของชีวิต 

เมือ่ยงัมชีวีติอยูก่ห็ายใจ เมือ่ไม่หายใจกส็ิน้ชวีติ เพราะฉะนัน้ จงึเอาลมหายใจนีแ้หละ

มาตั้งเป็นชื่อของสัตว์ทั้งหลายที่หายใจ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่ากายสังขาร เครื่องปรุง

แต่งกาย ฉะนั้น ระงับกายสังขารก็คือระงับกองลมอันหมายความว่า ระงับกองลม

หายใจเข้ากองลมหายใจออก ระงับกองลมหายใจเข้า-ออกยาว ระงับกองลมหายใจ

เข้า-ออกสัน้ ระงบักองลมหายใจเข้าออกทีรู่ก้ายทัง้หมดหายใจเข้า-ออก อันหมายความ

ว่าปฏิบัติท�าให้ลมหายใจเข้า-ออกนั้น ละเอียดเข้า แต่ไม่ได้หมายความว่าให้กลั้น 

ลมหายใจ ไม่หายใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�าไม่ได้และไม่ควรท�า

อันความระงับคือท�าให้ลมหายใจเข้า-ออกสงบเข้าละเอียดเข้านั้น ย่อมเกี่ยว

ด้วยวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่ง จิตใจอีกอย่างหนึ่ง วิธีปฏิบัตินั้นก็คือปฏิบัติเพียงแต่ก�าหนดรู้

กองลมหายใจ แต่ไม่ยึดไม่เข้าไปปรุงแต่ง ปล่อยวาง เมือ่ไม่ยดึไม่เข้าไปปรงุแต่งปล่อย

วาง และจิตได้สมาธิ จิตก็ละเอียด ลมหายใจก็ละเอียด การหายใจคือกิริยาที่หายใจ 

ก็ละเอียด ฉะนั้น กองลมหายใจเข้า-ออกจึงสงบเข้าเองโดยล�าดับ จนถึงปรากฏว่าไม่

ลงไปถึงท้อง และไม่ลงไปถึงอุระหรือหทัย อยู่แค่ปลายจมูกแผ่ว ๆ จนถึงว่าอยู่ปลาย

จมูกแผ่ว ๆ น้ัน หายไปเหมือนอย่างไม่หายใจ อันหมายความว่าจิตละเอียดมาก  

กายละเอียดมาก ลมหายใจ จึงละเอียดมาก ไม่ต้องปรากฏเป็นการกระทบ แต่อันที่

จริงนั้นลมก็ยังเข้าออกได้ ซ่ึงท่านสอนว่า ในขั้นนี้ก็เหมือนอย่างตีระฆัง ทีแรกเสียง

ระฆังก็ดัง แล้วก็เบาเข้า ๆ จนถึง เสียงระฆังเงียบ จึงให้ก�าหนดนิมิตของเสียงนั้น 

ฉันใดก็ดี ก็ให้ก�าหนดนิมิตของลมหายใจ คือก�าหนดที่จิตเหมือนอย่างหายใจอยู่ที่จิต 

เหมอืนอย่างจิตใจหายใจ ไม่ใช่กายหายใจ เพราะว่าการหายใจทีก่ายนัน้ไม่ปรากฏแล้ว 

ด่ังนี้ก็เป็นอันว่าได้บรรลุถึงอานาปานสติสมาธิ ซึ่งเป็นขั้นกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  

ตั้งสติที่พิจารณากาย 

ต่อจากนี้ ขอให้นั่งท�าความสงบต่อไป

๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๑๗ 
เมตตสูตร ตอน ๒

จะแสดงอธิบายความในเมตตสูตรกับนิทานของพระสูตรนี้ ต�านานของ 

พระสูตรนี้ ในบางข้อ ข้อที่น่ากล่าวย�้าก็เรื่องที่ว่า เมื่อใกล้ฤดูฝนเข้าพรรษาภิกษุที่มา

จากถิ่นต่าง ๆ จะพากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าขอให้ทรงบอกกรรมฐานส�าหรับที่จะได้ไป

ปฏิบัติในฤดูกาลเข้าพรรษา ซ่ึงแต่ละหมู่แต่ละรูปจะได้เดินทางไปที่ที่จะจ�าพรรษา 

ต่อไป และได้มีแสดงไว้ ในต�านานแห่งพระสูตรนี้ว่า 

พระพุทธเจ้าได้ทรงบอกกรรมฐานอนุกูลแก่จริตของแต่ละบุคคล หรือของ 

แต่ละหมู ่ซึง่พระอาจารย์ผูแ้ต่งต�านานพระสตูรนีไ้ด้ใช้ค�าว่า อนกุลูแก่จรติ ถงึ ๘๔,๐๐๐ 

ประเภท จ�านวน ๘๔,๐๐๐ นี้ที่ได้ยินใช้ว่า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ คือ แบ่งธรรม

ที่เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าออกเป็น ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ค�าว่า ธรรมขันธ์ 

แปลว่า กองแห่งธรรม หมวดแห่งธรรม หมูแ่ห่งธรรม และเมือ่แบ่งพระพทุธพจน์ออก

เป็น ๓ พระปิฎก คือพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก  

ท่านแบ่งไว้ว่า ส�าหรับพระวินัยปิฎกนั้น ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระสุตตันตปิฎก 

ก็ ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ส่วนพระอภิธรรมปิฎกนั้น ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ คือ

ว่า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้นเอา ๒ หารก็ได้ ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ ์ 

และ ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้นก็เป็นพระวินัยปิฎกส่วนหนึ่ง พระสุตตันตปิฎกส่วน

หนึ่ง ส่วนอีก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้นก็เป็นพระอภิธรรมปิฎก ท่านแบ่งอย่างนี้ 

แต่พิจารณาดูแล้ว การท่ีท่านแบ่งไว้มากอย่างนี้ จะมีใครนับว่าส่วนไหน ๆ เป็น 
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พระธรรมขันธ์หนึ่ง ๆ รวมกันเข้าก็เป็นเท่านั้นหรือไม่ก็ยังไม่ปรากฏ แต่ว่าเกณฑ์ของ

การแบ่งก็มีผู้พยายามแสดงไว้เหมือนกัน แต่ว่าข้อนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่มีใครพยายามแบ่ง

นับกนัจริงจงั และกร็ูส้กึว่า ไม่มีใครถอืว่าเป็นข้อส�าคญั โดยมากคดิว่าทีแ่บ่งพระธรรม-

ขันธ์ให้มากอย่างนี้ก็น่าจะหมายความว่า หมวดหมู่ของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง

นั้นมากมาย เพราะว่าได้ทรงแสดงตามสมควรแก่จริตอัธยาศัยของผู้ฟังแต่ละบุคคล 

และแต่ละหมู่ จึงได้ยักย้ายปริยายคือทางที่ทรงแสดงนั้นไปต่าง ๆ ฉะนั้น เมื่อหมวด

หมูแ่ห่งธรรมทีท่รงแสดงมจี�านวนมากไปตามสมควรแก่จรติอธัยาศยัของบคุคลผูฟั้งคอื

ผู้รับเทศนา จึงต้องหมายความว่าจริตอัธยาศัยของผู้รับเทศนานั้นก็ต้องมีมากมาย  

เมื่อแบ่งพระธรรมออกเป็นถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ จริตอัธยาศัยของบุคคลผู้รับ

เทศนาก็จะต้องมีถึง ๘๔,๐๐๐ เช่นเดียวกัน 

ฉะนัน้ ทีพ่ระอาจารย์ท่านแสดงไว้ในต�านานของพระสูตรนีว่้า ทรงบอกกรรมฐาน

อนุกูลแก่จริตตั้ง ๘๔,๐๐๐ ประเภทน้ัน จึงเห็นว่าเป็นจ�านวนที่แสดงอนุโลมแก่พระ

ธรรมขันธ์ดังกล่าว และแม้ว่าจริตอัธยาศัยของบุคคลจะแบ่งได้มากมายเท่าไหร่ก็ตาม 

แต่ทางหนึ่งน้ันท่านก็สรุปลงเป็นจริต ๖ คือ ราคจริต คนที่มีราคะเป็นเจ้าเรือน 

พระพุทธเจ้า ก็ทรงบอกอสุภกรรมฐานให้ที่ว่ามี ๑๑ อย่าง โทสจริต คนที่มีโทสะเป็น

เจ้าเรือน พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกกรรมฐานมีเมตตาเป็นต้นให้ คนที่มีโมหจริตเป็น 

เจ้าเรือน พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกกรรมฐานมีมรณสติ ระลึกถึงความตายเป็นต้นให้  

คนที่มีวิตกจริตเป็นเจ้าเรือน พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกอานาปานสติกรรมฐานและ 

ปฐวกีสณิเป็นต้นให้ คนทีม่ศีรทัธาจรติเป็นเจ้าเรอืน พระพทุธเจ้ากท็รงบอกกรรมฐาน

มพีทุธานสุสตเิป็นต้นให้ คนท่ีมีพทุธจิรติเป็นเจ้าเรอืน พระพทุธเจ้ากท็รงบอกกรรมฐาน

มีธาตุกรรมฐาน ๔ เป็นต้นให้ดั่งนี้ 

เพราะฉะนั้น ตามธรรมเนียมในพุทธกาลนั้นเมื่อภิกษุอยู่จ�าพรรษาในที่ใดที่

หนึง่แล้ว จึงได้จบัปฏบิตักิรรมฐานตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงบอกหรอืทีพ่ระอาจารย์ได้

บอกให้ กเ็ช่นเดยีวกบัภกิษุทีบ่วชใหม่จ�าพรรษาในปัจจุบัน ก็เล่าเรียน ศึกษาพระธรรมวนัิย

ในนวกภูมแิละกไ็ด้มีการสอนปฏบัิตกิรรมฐานอยูด้่วยในปัจจบุนั นีเ้ป็นส่ิงทีไ่ด้จากต�านาน

ของพระสูตรนี้
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อนึ่ง ในต�านานของพระสูตรนี้ที่มีเล่าถึงว่า เมื่อภิกษุที่ต้องหนีออกจากป่าใน 

หมิวนัตประเทศชายแดนเพราะถกูผหีลอกให้ตกใจอยูไ่ม่ได้ ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์

ก็ได้ตรัสสอนว่า ภิกษุผู้อยู่ป่าควรรู้วิธีบริหารจิตคือวิธีปฏิบัติตนท�ากรรมฐาน ก็น่าฟัง 

คือตรัสสอนไว้ว่า ให้เจริญเมตตา ๒ ครั้งในเวลาเช้าในเวลาเย็น ให้บริกรรมหรือ 

สวดพระปริตร ๒ ครั้งในเวลาเช้าในเวลาเย็น ให้เจริญอสุภกรรมฐานและมรณสติ  

๒ ครั้ง ในเวลาเช้าในเวลาเย็น ให้ระลึกถึงสังเวควัตถุคือท่ีตั้งแห่งความสังเวชใหญ่  

๘ ประการ ๒ ครั้งในเวลาเช้าในเวลาเย็นเช่นเดียวกัน 

มหาสงัเวควตัถุแปลว่าท่ีตัง้ของความสงัเวชใหญ่ ๘ ประการ ก็คอื หนึง่ ชาติ 

ความเกดิ สอง ชรา ความแก่ สาม พยาธ ิความป่วยไข้ ส่ี มรณะ ความตาย จงึเป็น 

๔ ข้อ และอบายทกุข์ คอืทกุข์ในอบายทัง้ ๔ อกี ๔ ข้อ ทกุข์ในอบายทัง้ ๔ นัน้ ได้แก่

ทกุข์ในนริยะ คือนรก ทกุข์ในเดยีรัจฉานโยน ิก�าเนดิสตัว์เดยีรจัฉาน ทกุข์ในเปรตวสิยั 

วิสัยของเปรต คือภพชาติที่เป็นเปรต และสี่ ทุกข์ในความเป็นอสุรกาย คือภูตผ ี

ต่าง ๆ รวมเป็นอบายทุกข์ ๔ ประการ และอบายทุกข์ ทั้ง ๔ ประการนี้ ท่านนับ 

รวมเป็นหนึ่ง ก็นับเป็นข้อที่ ๕ ชาติหนึ่ง ชราหนึ่ง พยาธิหนึ่ง มรณะหนึ่ง อบายทุกข์

อีกหนึ่งก็เป็น ๕ ข้อ อีก ๓ ข้อก็คือ หก ทุกข์ที่มีวัฏฏะเป็นมูลในอดีต เจ็ด ทุกข์ที่มี

วัฏฏะเป็นมูลในอนาคต และแปด ทุกข์ที่มีการแสวงหาอาหารในปัจจุบัน เป็นมูล  

ก็รวมเป็น ๘ ท้ัง ๘ ข้อน้ีรวมเรียกว่า มหาสังเวควัตถุคือที่ตั้งแห่งความสังเวชใหญ่  

๘ ประการ หมายความว่า เมือ่หมัน่พจิารณาเนอืง ๆ ถึงว่า เราจะต้องมีชาติ ความเกิด

เป็นธรรมดา มีชรา ความแก่เป็นธรรมดา มพียาธิ ความป่วยไข้เป็นธรรมดา มมีรณะ 

ความตายเป็นธรรมดา ก็จะท�าให้เกิดความซาบซึ้งในคติธรรมดาเรียกว่า เกิดความ

สังเวช และเมื่อพิจารณาว่า เมื่อยังเป็นปุถุชนยังไม่เป็นอริยชน ก็เรียกว่าเป็น อนิยต

คอืไม่แน่ อาจจะต้องเกดิเป็นมนษุย์อย่างนีก้ไ็ด้ เม่ือท�าดหีรอืดย่ิีงขึน้เกดิในสวรรค์กไ็ด้ 

แต่ถ้าท�าชั่วก็จะต้องไปเกิดในอบาย ต้องไปสู่นิรยะ ต้องเป็นสัตว์เดียรัจฉาน ต้องไป

เป็นเปรต ต้องเป็นอสุรกาย และก็ต้องประสบความทุกข์ในอบายนั้น ๆ และความที่

ต้องเวยีนว่ายตายเกดิในภพชาตทิัง้หลายทีไ่ม่แน่ขึน้ ๆ ลง ๆ ดัง่นีเ้รยีกว่าเป็นทกุข์ทีมี่

วฏัฏะเป็นมลู วฏัฏะกค็อืความวนเวยีน เวยีนเกดิเวยีนตายอยูด่ัง่นี ้เวยีนเกดิเวยีนตาย

เป็นทุกข์มาแล้วในอดีตมากมายเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ และจะต้องเป็นทุกข์เวียนเกิดเวียน



113เมตตสูตร

ตายในภพชาติ ที่สูง ๆ ต�่า ๆ ในอนาคตอีกเท่าไรก็ไม่รู้ ในปัจจุบันนี้เองแม้ว่าจะเกิด

มาเป็นมนุษย์ อันนับว่าเป็นสุคติภูมิ แต่ก็ยังต้องเป็นทุกข์ต่าง ๆ เช่นว่าต้องแสวงหา

อาหาร ต้องแสวงหาปัจจัยเครื่องอาศัยของชีวิตต่าง ๆ ของตนบ้าง ของครอบครัวบ้าง 

อืน่ ๆ อกีบ้าง ในปัจจบัุน นีก้เ็ป็นทุกข์มีประการต่าง ๆ พิจารณาดัง่นีจ้ติกจ็ะเกดิความ

สังเวชเพราะปรารภ ถึงธรรมดา เป็นทุกข์ที่ต้องประสบก็จะท�าให้จิตใจบังเกิดความไม่

ประมาทไม่มัวเมา เลินเล่อเผลอเพลิน จะท�าให้ปรารภปฏิบัติในกรรมฐาน เพื่อให้จิต

ได้พบที่พึ่งเป็นศีล สมาธิ ปัญญา ตลอดจนถึงเป็นวิมุตติยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะฉะนั้น  

สังเวควัตถุใหญ่ทั้ง ๘ นี้ จึ่งเป็นข้อที่ตรัสสอนให้พิจารณาทุกวันเหมือนกันในเวลาเช้า

ในเวลาเย็น ข้อเหล่านี้ก็เป็นข้อที่ควรก�าหนดและก็เป็นข้อที่ควรปฏิบัติ

เมือ่ภิกษุได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมส่ังสอน ทรงแสดงเมตตสตูรเป็นหลกั 

ดงักล่าวแล้ว กไ็ด้เดนิทางกลบัไปยงัทีอ่ยูเ่ดมิของตน และกไ็ด้ปฏบิตัติามท่ีพระพทุธเจ้า 

ทรงสั่งสอน ซึ่งเริ่มต้นให้ปฏิบัติกรณียะคือกิจที่ควรท�า สรุปเข้าในศีล สมาธิ ปัญญา 

ให้เป็นผูท้ีก่ล้าหาญในการปฏิบัตเิป็นต้นในศลี ในสมาธ ิในปัญญา และกใ็ห้เจรญิเมตตา 

แผ่ไปในโลกไม่มีประมาณตามท่ีได้ตรัสสอนไว้ในพระสูตรนัน้ และกไ็ด้สาธยายพระสูตร 

นัน้ด้วย เมือ่เป็นดัง่นีก็้ท�าให้จติของบรรดารกุขเทพทัง้หลายอ่อนลงและเกดิความเคารพ

ย�าเกรง ก็แสดงการต้อนรบัและปฏิบตัพิระภกิษผุูจ้�าพรรษาในทีน่ัน้ด้วยด ีภกิษุเหล่านัน้ 

ก็ได้สัปปายะในการอยู่และสามารถปฏิบัติในกรรมฐานบรรลุถึงผลตามที่ต้องการ 

ต่อไปนี้นั่งขัดสมาธิ ได้แสดงวิธีปฏิบัติในอานาปานสติตามที่พระพุทธเจ้าได้

ทรงสั่งสอนเอาไว้โดยตรง อันนับว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่พึงถือเป็นหลักใหญ่ ควรก�าหนด 

ให้จ�าได้ และท�าความเข้าใจ ย�้าความอีกครั้งหนึ่งก็คือ มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก 

หายใจเข้าหายใจออกยาว ก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกยาว หายใจเข้าหายใจออกส้ัน 

กร็ูว่้าหายใจเข้าหายใจออกสัน้ ศึกษาคือส�าเหนยีกก�าหนดว่า เราจกัรูก้ายทัง้หมดหายใจ

เข้าหายใจออก ศกึษาคอืส�าเหนยีกฝึกหัดก�าหนดว่าเราจกัระงบักายสงัขาร เครือ่งปรงุกาย 

หายใจเข้าหายใจออก 

พระอาจารย์ได้สอนอธิบายขยายความกันไปต่าง ๆ ซ่ึงได้อธิบายวิธีปฏิบัติ  

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้แล้ว ตามอธิบายของพระอาจารย์รุ่นเก่าที่เชื่อกันว่าสืบ 

ต่อมาจากพระสารบีตุรเถระ และอธบิายของพระอาจารย์ผูร้จนาคมัภร์ีวสิทุธมิรรค คอื
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พระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งได้แสดงอธิบายไว้แล้ว ก็ขอให้ถือเป็นหลักในการปฏิบัติท�า  

อานาปานสติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายไว้เองนั้น

คราวนี้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้น ท่านแนะวิธีปฏิบัติส�าหรับเป็นเครื่องช่วยใน

การปฏิบัติเบื้องต้น หนึ่ง คณนา การนับ สอง อนุพันธนา การผูกไว้ด้วยสติ สาม  

ผุสนา การกระทบถูก สี่ ฐปนา การตั้งจิตให้แอบแนบ ห้า สัลลักขณา การพิจารณา

โดยลักษณะคือวิปัสสนา ก็มี ๔ ข้อที่ควรจะน�ามาอธิบายในที่นี้

คณนา การนับ การนับมี ๒ อย่าง คือนับช้ากับนับเร็ว ท่านสอนมิให้นับต�่า

กว่า ๙ มิให้นับเกิน ๑๐ มิให้นับขาดตกในระหว่าง เพราะเมื่อนับต�่ากว่าก็เป็นโอกาส

ทีคั่บแคบไป จติจะดิน้รน ถ้านบัเกนิ ๑๐ จติกจ็ะพะวงอยู่กบัการนบั ถ้านบัขาดตกใน

ระหว่างจิตก็จะไหว คิดว่ากรรมฐานของเราถึงที่สุดแล้วหนอ ฉะนั้น ท่านจึงสอนให ้

งดเว้นจากโทษเหล่านี ้ทแีรกท่านสอนให้ก�าหนดนบัช้าก่อน คือเม่ือลมอสัสาสะปัสสาสะ 

อัสสาสะก็คือลมหายใจเข้า ปัสสาสะก็คือลมหายใจออก ด�าเนินเข้า-ออกเข้า-ออกอยู่

โดยปกติให้ก�าหนดนบัลมทีป่รากฏ ลมทีไ่ม่ปรากฏไม่นบั นบัช้า ๆ ข้ามลมท่ีไม่ปรากฏ

แต่ไม่ข้ามล�าดับ จ�านวนนับ เป็นคู่ ๆ ไปดั่งนี้ 

๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ และ 

๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ และ 

๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ ๗-๗ และ 

๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ ๗-๗ ๘-๘ และ 

๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ ๗-๗ ๘-๘ ๙-๙ และ

๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ ๗-๗ ๘-๘ ๙-๙ ๑๐-๑๐ 

เมื่อนับ ๑-๑ ถึง ๑๐-๑๐ แล้วย้อนต้น ๑-๑ ถึง ๕-๕ แล้วนับเพิ่มจ�านวนขึ้น

มาดั่งนี้ จนถึง ๑๐-๑๐ แล้วก็ย้อน ๑-๑ ถึง ๕-๕ ตั้งต้นใหม่อีก นับไปโดยวิธีนี้จนลม

อสัสาสะปัสสาสะทีเ่ข้าออกปรากฏตลอด ท่านจงึสอนให้ละการนบัช้า เปลีย่นเป็นการ

นับเร็ว คือมิให้ก�าหนดถือเอาลมเข้าข้างในและออกข้างนอก แต่ให้ถือเอาลมที่ถึงช่อง

จมูกเท่านั้น นับว่า 
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๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

เมื่อนับ ๑ ถึง ๑๐ แล้วก็ย้อนไปนับ ๑-๙ ใหม่ แล้วย้อนนับ ๑-๖ ใหม่เพิ่ม

ขึน้โดยล�าดบั จนถงึ ๑๐ แล้วกก็ลบัย้อนต้นใหม่ เมือ่นบัอย่างนีจ้ติย่อมมอีารมณ์เพยีง

อย่างเดียวด้วยก�าลังแห่งการนับ เหมือนอย่างหยุดเรือในกระแสอันเช่ียวโดยค�้าไว้ 

ด้วยถ่อ ท่านแสดงว่าเมื่อนับเร็ว ๆ กรรมฐานย่อมปรากฏเหมือนเป็นไปเนือง ๆ  

เมือ่รูว่้ากรรมฐานเป็นไปเนอืง ๆ แล้ว ไม่ก�าหนดลมภายในและภายนอก พึงนบัเรว็ ๆ  

โดยนัยทีก่ล่าวข้างต้น เพราะว่าเมือ่ส่งจิตไปกบัลมทีเ่ข้าภายในจติย่อมเป็นเหมอืนภาชนะ

อนัเตม็ด้วยน�า้มนัข้นอนักระฉอกด้วยลม เมือ่น�าจติออกกบัลมทีอ่อกภายนอก จติย่อม

ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์หนาแน่นภายนอก แต่เม่ือต้ังจิตไว้ในโอกาสท่ีลมถูกก�าหนดอยู่  

ภาวนาย่อมส�าเร็จ ถามว่าพึงนับไปนานเท่าไร ตอบว่าพึงนับไปจนกว่าจะเว้นการนับ 

สติกต้ั็งมัน่อยู่ในอารมณ์คอืลมอัสสาสะปัสสาสะได้ เพราะว่าการนบักเ็พือ่ตัดวติกทีซ่่าน 

ไปภายนอก ตั้งสติไว้ในอารมณ์คือลมอัสสาสะปัสสาสะ เท่านั้น

อนุพันธนา คือการผูกไว้ด้วยสติ คือหยุดการนับ ก�าหนดไปตามลมอัสสาสะ 

ปัสสาสะด้วยสติให้ติดต่อกันไปเนือง ๆ การก�าหนดนั้นไม่ควรก�าหนดไปตามเบื้องต้น 

ท่ามกลางและที่สุด ส�าหรับลมออกข้างนอก นาภีเป็นเบื้องต้น หทัยเป็นท่ามกลาง 

นาสิกเป็นที่สุด ส�าหรับลมเข้าภายใน ปลายจมูกเป็นเบื้องต้น หทัยเป็นท่ามกลาง  

นาภีเป็นที่สุด เมื่อก�าหนดไปตามเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด จิตย่อมฟุ้งซ่าน เป็นเหตุ

ให้กระสบักระส่ายดิน้รน เหมือนอย่างท่ีท่านแสดงไว้ในอุปกิเลสของอานาปานสตสิมาธิ 

เพราะฉะนั้น จึงไม่ควรมนสิการด้วยก�าหนดเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุด แต่พึง 

มนสิการด้วย ก�าหนดท่ีลมกระทบถูก และก�าหนดให้จิตตั้งม่ันจนแอบแนบที่เรียกว่า

อัปปนา
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ผสุนาและฐปนา ผสุนาทีล่มกระทบถกูหรอืการกระทบถกู พงึมนสกิารก�าหนด 

ในที่นี้ ที่น้ีแหละเรียกว่านิมิต คือที่ก�าหนดตั้งสติให้ต้ังลงเป็นหนึ่ง ฐปนา ตั้งจิตให ้

แอบแนบ ที่เรียกว่าอัปปนา คือตั้งจิตให้แอบแนบในนิมิตดังกล่าวในข้อผุสนา ผุสนา

กับคณนาพึงใช้ด้วยกันได้ คือเม่ือนับในท่ี ๆ ลมกระทบถูกก็เรียกว่ามนสิการโดยวิธี

คณนาคือนับ และวธิผีสุนาคอืก�าหนดทีล่มกระทบถกู เม่ือหยดุการนบัผกูจติไว้ด้วยสติ

ในที ่ๆ ลมกระทบถกูและตัง้จติให้แอบแนบในทีน่ัน้ กเ็รยีกว่ามนสิการด้วยวิธอีนุพนัธนา 

และวิธีผุสนาและฐปนารวมกัน ความข้อนี้อุปมาด้วยคนง่อยไกวชิงช้า คือคนง่อย 

ไกวชงิช้าของมารดาและบุตรนัง่อยู่ท่ีโคนชงิช้าย่อมเหน็ทีส่ดุทัง้สอง และท่ามกลางของ

กระดานชงิช้า ทีม่าและไปโดยล�าดบั แต่กม็ไิด้ขวนขวายทีจ่ะดูทีส่ดุท้ังสองและท่ามกลาง

นั้นฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น ด�ารงอยู่ที่โคนเสาคือนิมิตอันเป็นที่ผูกจิตด้วยสติ แกว่งชิงช้า

คือลมอัสสาสะปัสสาสะ พักอยู่ในนิมิตนั่นแหละด้วยสติ ก�าหนดสติไปตามในที่ ๆ  

ลมอสัสาสะปัสสาสะท่ีมา ๆ ไป ๆ ถกูต้อง ตัง้จติไว้ในทีน่ัน้นัน่แหละย่อมเหน็เบ้ืองต้น 

ท่ามกลาง และที่สุดของลมอัสสาสะปัสสาสะ แต่ก็ไม่ขวนขวายที่จะดูฉะนั้น 

ต่อจากนี้ ขอให้นั่งท�าความสงบต่อไป

๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๙
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จะแสดงสวดมนต์ในเจ็ดต�านาน ได้แสดงมาแล้ว ๓ ต�านานถึงต�านานที่ ๔ 

บทสวดเป็นนิคมคาถาคือคาถาที่สุดท้ายของอหิราชสูตร อหิราชสูตรนี้ได้แสดงว่า 

สมยัหนึง่ พระผูมี้พระภาคเจ้าประทับอยูใ่นพระเชตวนั อนัเป็นอารามของอนาถ-

ปิณฑิกคหบดี สร้างถวายในกรุงสาวัตถี โดยสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้ถูกงูขบกัดถึงแก่

มรณภาพ ภิกษุทั้งหลายเป็นอันมากจึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายอภิวาทแล้วนั่ง  

ณ ทีส่่วนข้างหนึง่ แล้วได้กราบทลูพระผูม้พีระภาคเจ้าว่าภกิษรุปูหนึง่แห่งกรงุสาวตัถถูีก

งกูดัตาย พระผูม้พีระภาคเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นมิได้แผ่จิตมีเมตตาไปยัง

ตระกูลแห่งพญางูท้ัง ๔ เป็นแน่ ก็ถ้าภิกษุนั้นพึงแผ่จิตมีเมตตาไปยังพญางูทั้ง ๔  

เธอก็ไม่พงึถูกงูกดั ท�ากาลกริยิา ตระกลูพญางท้ัูง ๔ กค็อื ตระกลูพญางชูือ่ว่าวิรปัูกขะ 

ตระกูลแห่งพญางูชือ่ว่าเอราปถะ ตระกลูพญางชูือ่ว่าฉพัยาปตุตะ ตระกลูพญางชูือ่ว่า

กณัหาโคตมกะ ภิกษุนั้นมิได้แผ่จิตมีเมตตาไปยังพญางูทั้ง ๔ นี้แน่ ก็ถ้าเธอแผ่จิตมี

เมตตาไปยังพญางู ทั้ง ๔ เหล่านี้ เธอก็จะไม่พึงถูกงูกัดท�ากาลกิริยา ภิกษุทั้งหลาย 

เราอนุญาตให้แผ่จิต อันมเีมตตาไปยงัพญางทูัง้ ๔ เหล่านี ้เพือ่คุม้ครองตนเพือ่รกัษาตน 

เพือ่ป้องกนัตน และต่อจากนีใ้นพระสตูรได้มแีสดงนคิมคาถาคอืคาถาลงท้ายซึง่ใช้เป็น

บทสวดตั้งต้นว่า วิรูปกฺเขหิ เม เมตฺต� เป็นต้น ที่แปลความว่า
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ความเป็นมติรของเราจงมกีบัพญางทูัง้หลายสกลุวริปัูกขะด้วย

ความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญางูทั้งหลายสกุลเอราปถะด้วย  

ความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญางูทั้งหลายสกุลฉัพยาปุตตะด้วย 

ความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญางทูัง้หลายสกลุกณัหาโคตมกะด้วย

ความเป็นมติรของเราจงมกีบัสตัว์ทัง้หลายทีไ่ม่มเีท้าด้วย ความเป็น

มติรของเราจงมีกับสตัว์ท้ังหลายท่ีมี ๒ เท้าด้วย ความเป็นมติรของเรา  

จงมีกับสัตว์ทั้งหลาย ที่มี ๔ เท้าด้วย ความเป็นมิตรของเรา จงมี

กับสัตว์ทั้งหลาย ที่มีเท้ามากด้วย สัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรา 

สัตว์ ๒ เท้าอย่าเบียดเบียนเรา สัตว์ ๔ เท้าอย่าเบียดเบียนเรา 

สัตว์มากเท้าอย่าเบียดเบียนเรา ขอสรรพสัตว์มีชีวิตทั้งหลาย ที่เกิด

มาทั้งหมดจนสิ้นเชิงด้วยจงเห็นซึ่งความเจริญทั้งหลายทั้งปวงเถิด 

โทษลามกไร ๆ อย่าได้มาถึงแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น พระพุทธเจ้าทรง

พระคณุไม่มปีระมาณ พระธรรมทรงพระคณุไม่มปีระมาณ พระสงฆ์ 

ทรงพระคุณไม่มีประมาณ

สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย คืองู แมลงป่อง ตะเข็บ ตะขาบ 

แมงมุม ตุ๊กแก หนู เหล่านี้ ล้วนมีประมาณ คือไม่มากเหมือน 

คุณพระรัตนตรัย ความรักษาอันเรากระท�าแล้ว ความป้องกัน  

อันเรากระท�าแล้ว หมู่สัตว์ท้ังหลาย จงหลีกไป เราน้ันกระท�าการ

นอบน้อมแด่พระผูม้พีระภาคเจ้าอยู ่ท�าการนอบน้อม แด่พระสมัมา-

สัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ๗ พระองค์อยู่ 

นี้เป็นค�าแปลในบทสวด วิรูปกฺเขหิ เม เมตฺต� เป็นต้น และถ้ามีเวลาน้อยก ็

ร่นสวดแต่ตอนท้ายตัง้ต้นว่า อปฺปมาโณ พุทโฺธ พระพทุธเจ้า ทรงพระคณุไม่มปีระมาณ

อนึ่ง ได้มีอีกพระปริตรหนึ่งเรียกว่า โมรปริตร พระปริตรเรื่องนกยูง ส�าหรับ 

พระปริตรท่ีสวดอันเป็นตอนท้ายของอหิราชสูตรที่แสดงมานั้นเรียกชื่อว่า ขันธปริตร 

แปลว่าพระปริตรอันเป็นเครือ่งป้องกนัขันธ์ คือขนัธอันหมายถงึเบญจขนัธ์ ดงัท่ีเรยีกว่า 

สกนธกาย หมู่แห่งขันธ์คือขันธ์ ๕ น้ี คือหมายถึงว่าเป็นเครื่องป้องกันตนนั้นเอง 

เรียกว่า ขันธปริตร ตัดเอามาตอนท้ายของอหิราชสูตรดังที่เล่ามา โมรปริตรในที่นี ้
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จะไม่นับแยกออกไปอีกหนึ่ง แต่ว่ารวมเข้าในต�านานที่ ๔ นี้ด้วย พระปริตรอันเกี่ยว

ด้วยนกยูงนี้มีต�านานเล่าไว้ในอรรถกถาชาดก ที่เรียกว่าชาดกน้ันหมายความว่า  

เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเม่ือทรงถือชาติก�าเนิดในชาติที่เป็นอดีตต่าง ๆ ซึ่งทรงเกิด 

มาแล้วเป็นนั่นเป็นนี่บ้าง เช่นเรียกว่าทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงบ�าเพ็ญพระบารมีเพื่อ

เป็นพระพุทธเจ้า สืบต่อชาติกันมาเป็นอันมาก เรื่องที่เกิดแล้วในชาตินั้น ๆ ที่มีแสดง

ไว้ในพระไตรปิฎกที่เป็นคาถาซึ่งโดยมากเป็นค�าสอน อันแสดงถึงธรรมที่พระโพธิสัตว์

ผู้เกิดมาในชาตินั้น ๆ ทรงปฏิบัติมาแล้ว แต่ได้มีแสดงเร่ืองราวเล่าไว้ในอรรถกถา 

ซึ่งเป็นค�าอธิบายในสืบต่อมาที่ลังกา 

เรือ่งชาดกนีจ้งึเป็นแบบเดยีวกบันทิานอสีปทีเ่ป็นหนงัสอือ่าน ส�าหรบัเรยีนใน

ชัน้ประถมเมือ่ก่อนนี ้มเีร่ืองทีส่ตัว์กบัคนพูดสนทนากนัได้บ้าง และมีเรือ่งทีเ่ป็นบคุคล

ต่อบุคคลบ้าง ฉะนั้น การอ่านเรื่องชาดกนั้นจึงต้องท�าความเข้าใจว่า เรื่องทั้งหลายที่

แสดงน้ันเป็นเร่ืองเก่าแก่ท่ีเล่ากนัมาช้านาน และความมุ่งหมายของการเล่าเรือ่งเหล่านัน้

ส�าหรับในทางศาสนา ก็เพื่อเป็นเรื่องท่ีแสดงการสอนประกอบไปด้วย คือแสดงการ

สอนธรรมนั้นเองแต่เล่าเป็นเรื่องราวเป็นนทิาน กเ็ป็นอบุายอนัหนึง่อนัจะชกัน�าให้จดจ�า

ถงึคตธิรรมท่ีจะพึงได้จากเรือ่งน้ัน ๆ และก็มปีรากฏอยูห่ลายเรือ่งทีโ่ดนกนักบันทิานอีสป 

อันแสดงว่าเรื่องเหล่าน้ีจะต้องเป็นเรื่องท่ีเล่ากันมาเก่าแก่และแพร่หลายไปในหลาย

ประเทศหลายถ่ิน เพราะฉะน้ัน จงึมาซ�า้กนัเข้าได้และกมุ่็งให้เป็นเรือ่งทางคตธิรรมสอน

ใจด้วยกัน เพราะฉะนั้น ก็ให้จับเอาความเพียงเท่านี้ก็ได้

ส�าหรับโมรปรติรคือเรือ่งของนกยูงอันเป็นชาดกอนัหนึง่ทีต่ดิมาในต�าราชาดก 

ทางพทุธศาสนานัน้ กม็เีล่าว่ามนีกยงูตวัหนึง่เป็นนกยูงทอง เป็นนกยูงฉลาดท่ีได้เรยีนมนต์ 

ส�าหรบัเป็นเครือ่งป้องกนัตนอันเรยีกว่าพรหมมนต์ ได้เลอืกหาทีอ่ยู่โดยข้ามเทอืกภูเขา 

ที่อยู่ใกล้กับหมู่มนุษย์ออกไปถึง ๓ เทือก ไปอยู่ในเทือกสุดท้ายห่างไกลออกไป  

และเมือ่จะออกไปแสวงหาอาหารในเวลาเช้า กส็าธยายพรหมมนต์และกอ็อกไป กไ็ม่มี

อันตราย แม้ว่าจะมีนายพรานมาวางแร้วเป็นต้นส�าหรับดักและโปรยอาหารไว้ บรรดา

เครื่องดักเหล่านั้นก็ไม่ท�าอันตรายได้ และเมื่อกลับมาถึงที่อยู่ในเวลาเย็นค�่าจะนอน 

กส็าธยายพรหมมนต์ ฉะนัน้ ในชาดกน้ีจงึแสดงว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพรหมมนต์

ที่นกยูงนี้ได้สาธยายดังบทสวดว่า อุเทตยญฺจกฺขุมา เอกราชา เป็นต้น ที่แปลความว่า 
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พระอาทิตย์เป็นดวงตาของโลก เป็นเอกราช มีสีเพียงส ี

แห่งทอง ยังพื้นปฐวีให้สว่างอุทัยขึ้นมา เพราะเหตุนั้น ข้าขอนอบ 

น้อมพระอาทิตย์นั้น ซึ่งมีสีเพียงดังสีแห่งทอง ยังพื้นปฐวีให้สว่าง  

ข้าทั้งหลาย อันท่านปกครองแล้วในวันนี้ พึงอยู่เป็นสุขตลอดวัน  

พราหมณ์ท้ังหลายเหล่าใด ผู้ถึงซึ่งเวทในธรรมทั้งปวง พราหมณ์ทั้ง

หลายเหล่านัน้ จงรบัความนอบน้อมของข้า อนึง่ พราหมณ์ทัง้หลาย

เหล่านัน้จงรกัษาซึง่ข้า ความนอบน้อมของข้า จงมแีด่พระพทุธเจ้าทัง้หลาย 

ความนอบน้อมของข้า จงมแีด่พระโพธิญาณ ความนอบน้อมของข้า 

จงมแีด่ท่านผูพ้้นแล้วทัง้หลาย ความนอบน้อมของข้า จงมแีด่วมิตุติธรรม 

นกยงูน้ันได้กระท�าปริตรอนัน้ีแล้ว จงึเทีย่วไปเพ่ืออนัแสวงหาอาหาร 

นี้เป็นบทสวดส�าหรับตอนเช้าก่อนที่จะออกไปหาอาหาร คือส�าหรับเพื่อ 

ความคุ้มครองในเวลากลางวัน ต่อจากนี้เป็นบทสวดส�าหรับที่จะพัก ประกอบด้วย 

ความคุ้มครองในเวลากลางคืนว่า

อเปตยญฺจกฺขุมา เอกราชา เป็นต้น ที่แปลความว่า 

พระอาทิตย์น้ี เป็นดวงตาของโลก เป็นเอกราช มีสีเพียง 

ดังสีแห่งทอง ยังพื้นปฐวีให้สว่างย่อมอัสดงคตไป คือพระอาทิตย์

อัสดงคตไปก็เป็นเวลากลางคืน

แล้วต่อจากนั้นก็เหมือนกัน และตอนท้ายก็ว่า 

นกยูงนั้น ได้กระท�าปริตรอันนี้แล้ว จึงส�าเร็จความอยู่แล 

ส�าหรับโมรปริตรน้ี ทางวัดนี้ไม่ได้สวด คงสวดแต่ขันธปริตรว่า วิรูปกฺเขหิ  

เม เมตฺต� เป็นต้น

ต่อไปนี้นั่งขัดสมาธิ ได้อบรมกรรมฐานในข้ออานาปานสติ ได้แสดงอธิบาย 

วธิปีฏบิตัทิ�าอานาปานสตท่ีิพระพทุธเจ้าได้ตรสัเอาไว้ในหมวดกายานปัุสสนาสตปัิฏฐาน 

คอืตัง้สตติามดกูายในสตปัิฏฐานทัง้ ๔ และได้แสดงวธิปีฏบัิตทิีพ่ระอาจารย์พทุธโฆษะ 

ได้แนะไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า 



121อหิราชสูตร (ขันธปริตร)

ในเบ้ืองต้นจติของผูป้ฏิบตัใิหม่ยังดิน้รนกวัดแกว่ง กระสับกระส่ายเหมอืนอย่าง

น�า้เชีย่ว การทีใ่ห้มาก�าหนดให้ท�าอานาปานสตติามวิธทีีต่รสัสอนไว้นัน้อาจจะยังยากที่

จะดงึจติใจให้เป็นสมาธไิด้ เหมอืนอย่างการพายเรอืไป ในแม่น�า้ทีม่กีระแสน�า้เชีย่วมาก 

อาศยัพายเพยีงเล่มเดยีวท่ีจะพายให้เรอืแล่นไปโดยเรยีบร้อยนัน้เป็นการยาก จ�าเป็นทีจ่ะ

ต้องใช้ถ่อช่วย ฉะนัน้ แม้ในการปฏบิตัทิ�าอานาปานสตใินขณะท่ีจติดิน้รนกระสับกระส่าย

มากกเ็ช่นเดยีวกนั จ�าจะต้องมวีธิช่ีวย เหมอืนอย่างใช้ถ่อช่วยค�า้จุนเรอืนัน้โดยใช้วิธนัีบ

ดงัทีไ่ด้แสดงแล้ว ซึง่ทแีรกกนั็บช้า และเมือ่จติด�าเนนิไปได้สะดวกข้ึนแล้วก็เปลีย่นเป็น

นับเร็ว และเมื่อจิตด�าเนินไปได้สะดวกยิ่งข้ึนแล้วก็หยุดการนับ มาท�าเพียงการผูกใจ

เอาไว้อันเรียกว่า อนุพันธนะ ความผูกใจเอาไว้ คือผูกใจเอาไว้ในที่ตั้งของจิตหรือ 

ของสติซึ่งตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้า-ออกอันกระทบที่นิมิต ค�าว่านิมิตในที่นี้หมายเอาเพียง

ว่า ที่ส�าหรับก�าหนดหมายของจิต นิมิตแปลว่าก�าหนดหมาย ที่ก�าหนดหมายของจิต 

ลมหายใจน้ันเม่ือหายใจเข้าก็มากระทบที่ปลายจมูก หรือที่ริมฝีปากเบื้องบน หายใจ

ออกก็มากระทบท่ีปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบน เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น จุดนี้

ท่านจึงใช้เป็นนิมิต คือเป็นที่ก�าหนดหมายของจิต ให้ตั้งจิตก�าหนดหมายอยู่ที่จุดนี้คือ

ที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบน เมื่อลมเข้าลมออกมา กระทบที่จุดนี้ก็ให้รู้ ก็เป็น

อันว่า

หนึ่ง ให้รู้ลมเข้าหรือว่าลมออก

สอง ให้รูจ้ดุท่ีกระทบอันเรยีกว่านมิติ คอื ปลายจมกูหรอืว่าริมฝีปากเบือ้งบน 

เรียกว่าให้รู้ทั้ง ๓ อย่าง ที่เรียกว่า ๓ อย่างนั้นก็คือ

หนึ่ง นิมิตคือที่ก�าหนดหมายตั้งจิต คือปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบน 

สอง ก็คือลมออก หรือข้อสามก็คือลมเข้า หรือว่าจะนับว่าลมเข้าเป็นข้อ ๒ 

ลมออก เป็นข้อ ๓ กไ็ด้ รวมความเข้าแล้วกค็อืรูจ้ดุท่ีลมกระทบอนัเป็นท่ีตัง้หมายของจติ

เป็นท่ีตั้งก�าหนดของจิตคือปลายจมูกกับริมฝีปากเบื้องบนนั้น กับลมเข้าหรือลมออก  

ให้รูด้ัง่นีโ้ดยไม่ต้องนบั แต่ถ้าจติวุน่วายแปลว่าถ้าน�า้เชีย่วอกีกต้็องใช้ถ่อกนัอกี กต้็อง 

นับกันอีก ทีนี้เมื่อพ้นน�้าเชี่ยวแล้ว ถึงน�้าไหลเอื่อย ๆ สงบ ก็เลิกถ่อ ก็มาใช้ความผูก

ใจอันเรียกว่าอนุพันธนะนั้น ก�าหนดเพียงอย่างเดียว ท่านสอนไว้ดั่งนี้
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อนึ่ง ส�านักพระอาจารย์ทั้งหลายได้มีสอนวิธีปฏิบัติเบื้องต้นนี้ต่างออกไป  

ดังทางสายปฏิบัติพระอาจารย์มั่นที่เป็นอาจารย์กรรมฐานอันนับว่าในสมัยปัจจุบัน  

ท่านสอนให้ก�าหนดจติว่าพทุโธ หายใจเข้า พทุ หายใจออก โธ และบรรดาผูป้ฏบิติัใน

สายน้ีกข็ยายออกไปอีกเป็นธมัโม สงัโฆ หายใจเข้าธมั หายใจออกโม หรอืหายใจเข้า  

สงั หายใจออก โฆ ก็ได้ แต่โดยมากก็นิยมใช้พุทโธ หายใจเข้า พุท หายใจออก โธ  

ถ้าใช้วิธีนี้ก็ไม่ใช้วิธีนับ แต่ทั้งนี้ก็สุดแต่ใครจะพอใจใช้วิธีไหน

อนึ่ง เรื่องพุทโธนี้ก็น่าจะเป็นวิธีที่ใช้มาแต่สายก่อนท่านอาจารย์มั่น และก็น่า

ที่จะได้เล่าถึงจดหมายเหตุตอนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต 

ทีม่เีขียนไว้ว่า เมือ่ได้เสดจ็ไปทอดพระเนตรสุรยิคราสทีห่ว้ากอ จังหวัดประจวบครีขีนัธ์แล้ว 

เสดจ็กลบัมาก็ประชวร ก็ว่ากันว่าประชวรไข้ป่า กค็งจะเป็นไข้มาลาเรยีทีเ่รยีกกนัเดีย๋วนี้ 

และก็ได้เสด็จสวรรคตในคราวนั้น ในวันที่เสด็จสวรรคตนั้นก็เป็นวันมหาปวารณาคือ

เป็นวันพระออกพรรษา ซ่ึงได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะต้องเสด็จสวรรคตในวันนั้น

เป็นแน่ ก็ได้โปรดให้อาลักษณ์เขียนค�าลาพระสงฆ์เป็นภาษาบาลี และโปรดให้ไปอ่าน

ในที่ประชุมสงฆ์ท่ีวัดราชประดิษฐ์ และในค�่าวันนั้นใกล้จะเสด็จสวรรคต ได้มีผู้ได้ยิน

พระสุรเสียงว่า พุทโธ พุทโธ พุทโธ และในท่ีสุดก็เหลือแต่โธ โธ โธ แล้วก็หมด  

พระสรุเสยีงไป ก็เสดจ็สวรรคตในเวลาน้ัน นีเ้ป็นความในจดหมายเหตทีุไ่ด้เขียนเอาไว้ 

และพิมพ์เอาไว้ในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ ๔ และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวนั้นได้ทรงผนวชอยู่ตลอดรัชกาลที่ ๓ ได้ทรงตั้งคณะธรรมยุตขึ้นและได้ทรง

ฟื้นฟูการปฏิบัติพุทธศาสนาทั้งในด้านปริยัติทั้งในด้านปฏิบัติ และก็ปรากฏว่าได้มี 

คณะศิษย์ของพระองค์ไปตั้งคณะธรรมยุตในภาคต่าง ๆ ตลอดจนถึงภาคอีสาน  

พระอาจารย์ของสายท่านอาจารย์มัน่กส็บืสายมาจากพระทีเ่ป็นศษิย์ของพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวออกไปต้ังเผยแพร่ และเมื่อปรากฏในจดหมายเหตุดังกล่าวนี้

จึงกล่าวได้ว่า ได้ทรงใช้พุทโธเป็นบทส�าหรับที่จะบริกรรมภาวนาและก็ใช้สืบต่อมา 

จนทุกวันนี้

ต่อจากนี้นั่งสมาธิ

๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๑๙ 
การปฏบิัตกิรรมฐาน

วันนี้จะยังไม่ต่อเจ็ดต�านาน จะแสดงกรรมฐานและนั่งกรรมฐานต่อ 

นั่งขัดสมาธิ์ จะเพิ่มเติมข้อความเบ็ดเตล็ดเกี่ยวแก่อานาปานสติ เกจิอาจารย์

คืออาจารย์บางพวกได้แสดงทางปฏิบัติแตกต่างออกไปอีกหลายท่าน ดังเช่นอาจารย ์

ท่านหนึง่ได้แสดงแนะให้ก�าหนดนาภท่ีีพองหรอืยบุ การก�าหนดนีก้เ็นือ่งมาจากทีแ่สดง 

๓ จุด ทีล่มหายใจเข้าและออก แต่ว่าบางท่านเช่นพระอาจารย์พทุธโฆษะ ท่านแนะให้เว้น 

เสยี ๒ จุด เหลอืไว้แต่เพยีงจุดเดยีวคือปลายจมกูหรือริมฝีปากเบือ้งบน แต่ว่าอาจารย์ 

ท่านหนึ่งนั้นให้เหลือไว้จุดหนึ่งคือให้ก�าหนดนาภีที่พองหรือยุบ อาจารย์อีกท่านหนึ่งได้ 

ก�าหนดจดุต่าง ๆ หลายจุด เช่นท่ีหน้าผาก ทีก่ลางศรีษะ และทีอ่ืน่ ๆ ส�าหรับทีก่�าหนด 

หลายจุดก็มีหลายท่าน และก็ก�าหนดต่าง ๆ กัน เหล่านี้ก็เป็นการแสดงวิธีปฏิบัติท่ี 

แตกต่างกันออกไป แต่ข้อที่พึงทราบไว้ก็คือจุดต่าง ๆ เหล่านี้เป็นจุดที่ส�าหรับตั้งจิตใน

การหัดท�าสมาธิ ไม่ใช่เป็นท่ีท่ีลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่านจริง ๆ เพราะว่าตาม

สรรีวิทยากแ็สดงว่า ลมหายใจเข้าก็เข้าไปทีป่อด ออกกอ็อกจากปอด ไม่ได้เข้าไปทีน่าภี

ทีพ่องหรอืยบุ แต่ว่าท่ีลมเข้าไปทีป่อดน้ันไม่ปรากฏความเคลือ่นไหวให้ปรากฏได้ แต่นาภ ี

ทีพ่องหรอืยบุ ในขณะท่ีหายใจเข้าหายใจออกนัน้มคีวามเคลือ่นไหวให้ก�าหนดได้ จึงก�าหนด

ส�าหรบัเป็นทีต่ัง้ท�าสมาธเิท่านัน้ แม้จดุอืน่ ๆ ทีอ่าจารย์ได้ก�าหนดกนันัน้กเ็ช่นเดยีวกนั 

ความส�าคัญนั้น จึงอยู่ที่ต้องการให้มีนิมิตคือที่ก�าหนดหมายส�าหรับตั้งจิตให้เป็นสมาธิ 
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อนันีเ้ป็นความต้องการ จะก�าหนดท่ีไหน ๆ กต็ามกด้็วยความต้องการอนันี ้เพราะฉะน้ัน 

เมือ่ได้ถือปฏบิตั ิทีจุ่ดใดจดุหน่ึง ท�าจติให้เป็นสมาธไิด้ก็ใช้ได้ และอกีประการหนึง่กใ็ห้

ท�าความเข้าใจว่า ในเวลาทีจ่ติดิน้รนกระสบักระส่ายเหมอืนอย่างน�า้เชีย่ว ซึ่งจะใช้พาย

อย่างเดียวไม่พอ ต้องใช้ถ่อส�าหรับค�้าเรือให้ลอยไปได้ตามทางท่ีควรจะไปท่ีต้องการ 

จะไป กใ็ช้วธินีบั หรอืจะไม่ใช้วธินีบักใ็ช้พทุโธหรอืว่าใช้ธมัโม สงัโฆ หรอืแม้ว่าใช้อย่าง

อื่นเช่นว่า ลมหายใจเข้าก็ อัส ลมหายใจออกก็ ปัส อัส ก็แปลว่า อสัสาสะ ท่ีแปลว่า

หายใจเข้า ปัส ก็มาจาก ปัสสาสะ ทีแ่ปลว่าหายใจออกประกอบไปด้วย เพื่อใช้เป็นถ่อ

ส�าหรับค�้าจิตให้ด�าเนินไปในทางของสมาธิก็ได้ สุดแต่ว่าใครจะชอบเป็นสัปปายะต่อ 

วิธีไหน

พึงท�าความเข้าใจต่อไปอกีว่า เมือ่จติด�าเนนิไปดแีล้วกห็ยุดนบั แม้การบรกิรรมว่า 

พุทโธเป็นต้นก็หยุดได้เช่นเดียวกัน ใช้อนุพันธนะคือการผูกใจ ผูกใจไว้ในที่ต้ังของ 

สมาธนิัน้ แต่คงท�าความรู้ หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจออกก็ให้รู้ ยาวก็ให้รู้ สั้นก็ให้รู้  

ฝึกหดัให้รูก้ายทั้งหมด ฝึกหัดให้ระงับกายสังขาร ตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง

ไว้ จึงสรุปว่า ต้องถือหลักของพระบรมศาสดา คือที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นหลัก

ที่ส�าคัญท่ีสุด วิธีปฏิบัติของอาจารย์ทั้งหลายที่เหมือนอย่างแนะน�าให้ใช้พายใช้ถ่อ 

เป็นต้นดงัทีก่ล่าวมานัน้ กเ็ป็นหลกัประกอบเข้ามาส�าหรบัช่วย และในอธบิายของแต่ละ

ข้ันทีพ่ระอาจารย์รุน่แรกได้อธบิายกนัมา ท่ีแสดงในครัง้ก่อน ๆ ยงัไม่ได้บอกชือ่ของทีม่า 

ชือ่ของทีม่ากค็อื ปฏสิมัภทิามรรคท่ีนบัถอืกนัว่าสบืต่อกันมาตัง้แต่ท่านพระสารบีตุรเถระ 

พระอคัรสาวก เบื้องขวา จนถึงมาเขียนเป็นตัวอักษรขึ้น ก็จัดเข้าในพระไตรปิฎก ๔๕ 

เล่มด้วย ท่านอธิบายแต่ละขั้น ๆ ของวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอนไว้คือ 

หายใจเข้า-ออกยาว กใ็ห้รู้ว่าหายใจเข้า-ออกยาว หายใจเข้า-ออกสัน้กใ็ห้รูว่้าหายใจเข้า-ออก

สั้นเป็นต้นซึ่งได้อธิบายมาแล้ว แต่ท่านอธิบายในข้อหนึ่ง ๆ อย่างจับเอาข้อยาวขึ้นมา

ท่านก็อธิบายว่า เมื่อหายใจเข้าหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกยาว และ

เมื่อได้ก�าหนดด้วยฉันทะคือความพอใจในการปฏิบัติสมาธิ เมื่อฉันทะเพ่ิมมากขึ้น 

ปราโมทย์คือความบันเทิงใจก็เกิด ขณะท่ีมฉีนัทะนัน้ลมหายใจเข้า-ออกยาวกจ็ะประณตี



125การปฏิบัติกรรมฐาน

เข้า ๆ คอืละเอียดเข้า ครัน้ได้ปราโมทย์คอืความบนัเทงิใจกห็มายถงึปีติสุขนัน่แหละ ในการ

ปฏบิตั ิลมหายใจเข้า-ออกยาว ก็ย่อมจะประณีตเข้า ๆ โดยล�าดับ จนถึงจิตกลับจาก

ลมหายใจเข้าหายใจออก อุเบกขา คือความเข้าไปเพ่งด้วยความวางด้วยความเฉย 

ตั้งอยู่ และเมื่อท่านมาจับอธบิายในข้อต่อไปว่า หายใจเข้า-ออกสัน้ก็ให้รูว่้าหายใจเข้า- 

ออกสัน้ก็อธบิายอย่างเดยีวกนั เมื่อก�าหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกสั้นได้ฉันทะคือ 

ความพอใจ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสั้น ก็จะประณีตเข้า ๆ และก็จะได้ปราโมทย์

คือความบันเทิงใจสืบต่อไป เม่ือได้ปราโมทย์ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ส้ันนั้น 

ก็จะประณีตเข้า ๆ จนถึงจิตกลับจากลมหายใจเข้า ลมหายใจออก อเุบกขาตัง้อยู่ดัง่นี ้

กค็ล้าย ๆ กบัว่าเมือ่ตัง้ต้นก�าหนดนัน้ ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกยาวก็ย่อมจะได ้

ฉนัทะได้ปราโมทย์ กจ็ะประณตีเข้า ๆ จนถึงจติกลบัจาก ลมหายใจเข้าลมหายใจออก 

อุเบกขาตั้งอยู่ มาถึงเมื่อก�าหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกสั้น ก็เช่นเดียวกัน อันนี้

ก็น่าพิจารณาว่า ถ้าโดยปกติแล้วก็ปฏิบัติตั้งต้นด้วยลมหายใจเข้า ลมหายใจออกยาว

คือที่หายใจกันอยู่โดยปกติอย่างท่ีเรียกว่าทั่วท้องดังที่กล่าวมานั้น และก็ไม่ต้องกังวล

ด้วยอะไรท้ังหมด เพยีงแต่ว่าตัง้ใจท�าสตกิ�าหนดให้แน่วแน่เท่านัน้แล้วกจ็ะประณตีเข้า ๆ 

ฉนัทะกจ็ะเกดิ ปราโมทย์กจ็ะเกดิ จนถึงประณีตเข้า ๆ ที่สุดจิต ก็กลับจากอัสสาสะ

ปัสสาสะมาตั้งอยู่ในอุเบกขา ก็ไปเพ่งเฉยอยู่เท่านั้น

คราวนี้ในข้อที่ว่าสั้นนั้นตั้งต้นสั้น ก็อาจจะตั้งต้นส้ันได้เหมือนกัน คือเม่ือได้

ท�ากรรมฐาน ก�าหนดอารมณ์ของกรรมฐานอย่างอืน่มาก่อน เช่นกายคตาสต ิพจิารณากาย 

หรือท�ากสิณ เพ่งกสิณ จิตก็ได้สมาธิ ลมหายใจเข้า-ออกก็สั้นเข้าก็เรียกว่าสั้น แล้วก็

เปล่ียนจากกรรมฐานท่ีเร่ิมต้นน้ันมาก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกส้ัน ก็แปลว่ามาต้ังต้นส้ัน 

ได้เหมือนกัน แล้วก็ไม่ต้องไปค�านึงอะไร ก�าหนดแต่ลมหายใจเท่านั้น ได้ฉันทะ 

ได้ปราโมทย์ จนถึงจิตก็จะกลับจากอัสสาสะปัสสาสะมาตั้งอยู่ในอุเบกขา คราวนี้เมื่อ

พจิารณาดตูามขัน้ตอนทีไ่ด้ปฏบิติัจรงิ ๆ เมือ่ว่ากนัโดยปกตแิล้วกจ็ะต้องตัง้ต้นด้วยยาว

ก่อน เพราะเม่ือยังไม่ได้ท�ากรรมฐานมาก่อน ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกเ็ป็นไปโดย

ปกติคือว่ายาว หายใจท่ัวท้องกคื็อท่ีหายใจกนัอยูน่ี ้และอาการทีว่่าประณตีเข้า ๆ ก็คือ
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สัน้เข้าน่ันเอง กเ็ป็นไปเองจนถงึจติกลบัจากอสัสาสะปัสสาสะ แต่ทัง้นีก้จ็ะต้องได้ฉนัทะ

ได้ปราโมทย์ หรือว่าได้ปีติได้สุข เมื่อจิตกลับก็ตั้งอยู่ในอุเบกขา นี้เป็นแนวปฏิบัติ  

และแนวปฏิบัติตามท่ีอ้างอธิบายของท่านนี้ก็มาเข้ากับขั้นตอนของสมาธิที่จิตได้สมาธิ

จนถึงฌาน ฌานที่ ๑ นั้น ยังมีวิตกมีวิจาร ฌานที่ ๒ นั้นละวิตกวิจารได้ก็แปลว่าเมื่อ 

จิตเป็นสมาธิแน่วแน่ยิ่งขึ้นแล้ว ความก�าหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นอันว่า

ละได้ไม่ต้องก�าหนด เพราะว่าเมื่อยังก�าหนดอยู่ก็ชื่อว่ามีวิตกมีวิจาร ละวิตกวิจารก ็

แปลว่าละก�าหนด บรกิรรมว่าพุทโธ ก็ไม่ต้องม ี นบักไ็ม่ต้องม ี จติเข้ามาตัง้อยูภ่ายใน  

สงบอยู่ภายใน อันนี้แหละที่เรียกว่าตั้งอยู่ในอุเบกขา อุเบกขาตั้งอยู่ซึ่งจะเป็นไปเอง  

เพราะฉะนัน้ ผูป้ฏบิตัเิมือ่จติเข้าอเุบกขาแล้ว กไ็ม่ต้องไปพะวงถึงลมหายใจเข้าลมหายใจ

ออก หรือนับ หรือพุทโธอะไรทั้งสิ้น ก็ปล่อยให้จิตสงบเข้าอยู่ภายใน เป็นความเข้าไป

เพ่งเฉยอยู่สงบอยู่ ไม่ดิ้นรนไม่กวัดแกว่งไม่กระสับกระส่ายไม่ฟุ้งซ่าน อาการดั่งนี้เป็น

อาการที่เรียกว่าอุเบกขาอันเป็นขั้นตอนของสมาธิที่สูงขึ้น

ต่อจากนี้นั่งสมาธิต่อ

๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๒๐ 
ธชัคคสูตร

จะเล่าต�านานสวดมนต์ต่อ ต�านานที่ ๕ ในเจ็ดต�านานคือธชัคคสูตร จัดเป็น

พระปรติรที ่๕ ค�าว่า ธชคัคะ แปลว่ายอดธง ธชคัคสูตรคอืพระสตูรทีแ่สดงถึงยอดธง

อันท่านแสดงว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องเทวาสุรสงคราม คือสงครามแห่งเทพดา

กับอสูรซึ่งเป็นเรื่อง ที่เคยมีมาแล้ว โดยตรัสเล่าว่า 

เมื่อเทพดาท้ังหลายรบกับอสูร ความกลัวบังเกิดขึ้นแก่เทพดาทั้งหลาย  

ท้าวสักกะจอมเทวดาจึงได้ตรัสแนะน�าให้หมู่เทพแลดูยอดธงหรือชายธงของพระองค์

หรือว่าของเทวราชที่รองลงมาความกลัวก็จะหายไปได้ ส่วนพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอน

ภิกษุทั้งหลายว่า เมื่อเข้าไปอยู่ในป่าเกิดความกลัวขึ้นก็ให้ระลึกถึงพระองค์ หรือระลึก

ถึงพระธรรมหรือระลึกถึงพระสงฆ์ ความกลัวก็จะหายไป พระสูตรนี้แสดง ทางธรรม

ปฏิบัติก็คือ ให้เจริญพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ ในเมื่อภิกษุทั้งหลาย  

หรือผูป้ฏบิติัธรรมทัง้หลายเข้าไปอยู่ในป่า กจ็ะท�าให้ความกลวัต่าง ๆ หายไปได้ กเ็ป็น 

พระสูตรที่สอนให้เจริญพุทธานุสสติเป็นต้นนั้นเอง และเรื่องเทวาสุรสงครามท่ีว่าเป็น 

เรื่องเคยมีมานั้น ก็มีเร่ืองโดยสังเขปว่า ท้าวสักกะจอมเทพได้ไปอุบัติในสวรรค์ 

ชัน้ดาวดงึส์ทีว่่าอยูบ่นยอดเขาพระสเุมรุซ่ึงตัง้อยูก่ลางใจโลก และทีต่รงนัน้เป็นทีอ่ยูข่อง

อสูรทั้งหลาย เมื่อท้าวสักกะไปอยู่ทีแรกก็อยู่ร่วมกับอสูรทั้งหลาย แต่ภายหลังก็ได้หา

วิธีขับอสูรทั้งหลายออกไป ฝ่ายอสูรทั้งหลายต้องเสียรู้ท้าวสักกะต้องถอยออกไปอยู่

ภายนอก ก็มีความผูกใจแค้น ถึงคราวก็ยกมารบกับหมู่เทพซึ่งเข้ามายึดถิ่นฐานเดิม
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ของตนเสียทีหนึ่ง ก็เกิดสงครามระหว่างเทพกับอสูรท้ังหลายกันทีหนึ่ง และอสูร 

ทั้งหลายก็ต้องถอยไปทุกที แต่ว่าถึงคราวก็ยกมารบใหม่ เล่าว่าอย่างนั้น เรียกว่า 

เทวาสรุสงคราม เป็นเรือ่งทีเ่คยมมีาแล้ว และนกัประวตัศิาสตร์ปัจจบุนักส็นันษิฐานว่า 

คงจะมีสงครามแย่งถิ่นกัน ระหว่างชาวอริยกะซึ่งอพยพเข้ามาอยู่ในอินเดียกับหมู่ชน

ชาวพื้นเมืองดังที่แสดงเล่าไว้ ในพุทธประวัติตอนต้นนั้น ก็เป็นเค้ามูลของเรื่อง 

เทวาสุรสงครามซึ่งแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงอ้างมาเล่านี้ และแม้ในสมัยพุทธกาลเอง  

เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเก่ามาแล้ว จึงใช้ค�าว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องเคยมีมาแล้ว พระสูตรนี้ก็เป็น

พระสูตรที่นับถือกันพระสูตรหนึ่ง มีค�าแปลตั้งแต่ต้น ดังต่อไปนี้

ตั้งต้นพระสูตรว่า เอวมฺเม สุต� อันข้าพเจ้า (คือพระอานนทเถระ) ได้สดับ 

มาแล้ว อย่างนี้ เอก� สมย� ภควา เป็นอาทิ ซึ่งแปลความเป็นล�าดับว่า

สมยัหนึง่ พระผูม้พีระภาคเจ้า เสดจ็ประทับอยู่ท่ีเชตวนัวิหาร 

อารามของอนาถปิณฑิกคหบดี ใกล้เมืองสาวัตถี ในกาลนั้นแล  

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อน ภิกษ ุ

ทั้งหลาย พระภิกษุเหล่านั้น จึงทูลรับพระพุทธพจน์ ของพระผู้ม ี

พระภาคเจ้าว่า พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้ตรัส 

พระพุทธพจน์นี้ว่า 

ดกู่อนภิกษุท้ังหลาย เรือ่งดกึด�าบรรพ์เคยมมีาแล้ว สงคราม

แห่งเทพดากับอสูร ได้เกิดประชิดกันแล้ว ครั้งนั้น ท้าวสักกเทวราช 

ผู้เป็นเจ้าแห่งเทพ เรียกหมู่เทพในชั้นดาวดึงส์มาสั่งว่า ดูก่อนท่าน 

ผู้นิรทุกข์ ถ้าความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุ้งก็ดี ขนพองสยองเกล้า

ก็ดี พึงบังเกิดแก่หมู่เทพ ผู้ไปสู่สงครามในสมัยใด ในสมัยนั้น  

ท่านทั้งหลายพึงแลดูชายธง หรือยอดธงของเรานั่นแหละ เพราะว่า 

เม่ือท่านทัง้หลายแลดชูายธงของเราอยู ่ความกลวั ความหวาดสะดุง้

หรอืขนพองสยองเกล้า อนัใดจกัม ีอนันัน้จกัหายไป ถ้าท่านทัง้หลาย

ไม่แลด ูชายธงของเรา ท่ีน้ัน ท่านทัง้หลายพงึแลดชูายธงของเทวราช

ชื่อปชาบดี เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายแลดูชายธงของเทวราชช่ือ 
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ปชาบดอียู่ ความกลัว ความหวาดสะดุง้ หรอืความขนพองสยองเกล้า 

อันมีจักหายไป ถ้าท่านท้ังหลายไม่แลดูชายธงของเทวราช ชื่อ 

ปชาบดี ที่นั้นท่านทั้งหลาย พึงแลดูชายธงของเทวราชชื่อวรุณ  

เพราะว่าเมือ่ท่านทัง้หลายแลดชูายธงของเทวราชช่ือวรณุอยู่ ความกลัว 

ความหวาดสะดุ้ง หรือความขนพองสยองเกล้าท่ีจักมี ก็จักหายไป 

ถ้าท่านทัง้หลายไม่แลดชูายธงของเทวราชชือ่วรณุ ทีน่ัน้ท่านทัง้หลาย 

พึงแลดูชายธงของเทวราชชื่ออีสาน เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายแลดู

ชายธงของเทวราชชื่ออีสานอยู่ ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง หรือ

ความขนพองสยองเกล้าที่จักมี ก็จักหายไป 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ข้อนั้นแล คือการแลดูชายธงของ 

เทวราชผู้เป็นเจ้าแห่งเทพก็ตาม การแลดูชายธงของเทวราชชื่อ 

ปชาบดีก็ตาม การแลดูชายธงของเทวราชชื่อวรุณก็ตาม การแลดู

ชายธงของเทวราชชื่ออีสานก็ตาม ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง  

หรอืความขนพองสยองเกล้าท่ีจกัม ีกจ็กัหายไปได้บ้าง ไม่หายไปบ้าง 

ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุแห่งอะไร ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุว่า 

ท้าวสักกเทวราชผู้เป็นเจ้าแห่งเทพ เธอมีราคะยังไม่ส้ินไป มีโทสะ 

ยังไม่สิ้นไป มีโมหะยังไม่สิ้นไป เธอยังเป็นผู้กลัว ยังเป็นผู้หวาด  

ยังเป็นผู้สะดุ้ง ยังเป็นผู้หนี ดั่งนี้ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนเราแล กล่าวอย่างนี้ว่า ถ้าว่าเมื่อ

ท่านทั้งหลาย ไปอยู่ในป่าก็ตาม ไปอยู่ที่โคนไม้ก็ตาม ไปอยู่ที่เรือน

เปล่ากต็าม ความกลัว ความหวาดสะดุง้ หรอืความขนพองสยองเกล้า 

ที่บังเกิดขึ้นในสมัยใด ในสมัยน้ัน ท่านทั้งหลายพึงระลึกถึงเรานั่น 

เทียวว่า 

อิติปิ โส ภควา อรห� สมฺมาสมฺพุทฺโธ แม้เพราะเหตุนี้ ๆ  

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น 
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อรห� เป็นผู้ไกลกิเลส เป็นผู้ควรไหว้ ควรบูชา 

สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นผู้รู้ชอบเอง 

วชิชฺาจรณสมปฺนโฺน เป็นผูบ้รบูิรณ์แล้วด้วยวิชชาและจรณะ 

สุคโต เป็นพระสุคตผู้เสด็จไปดีแล้ว 

โลกวิทู เป็นผู้ทรงรู้โลก 

อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้ควรฝึก ไม่มีผู้อื่น

ยิ่งกว่า 

สตฺถา เทวมนุสฺสาน� เป็นศาสดาผู้สอนของเทพดา และ

มนุษย์ทั้งหลาย 

พุทฺโธ เป็นผู้เบิกบานแล้ว 

ภควา เป็นผู้จ�าแนกธรรม ดังนี้ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลาย ตามระลึก

ถงึเราอยู ่ความกลวักด็ ีความหวาดสะดุง้ก็ด ีความขนพองสยองเกล้า

กดี็ ท่ีจกัมี กจ็กัหายไป ถ้าท่านท้ังหลายไม่ระลกึถึงเรา ทนีัน้พงึระลกึ

ถึงพระธรรมว่า 

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาค

เจ้าตรัสดีแล้ว 

สนฺทิฏฺิโก เป็นธรรมอันบุคคลพึงเห็นเอง 

อกาลิโก เป็นธรรมให้ผลไม่มีกาล เป็นของไม่มีกาลเวลา 

เอหิปสฺสิโก เป็นธรรมอันจะพึงเรียกร้องให้มาดูได้ 

โอปนยิโก เป็นธรรมอันบุคคลควรน้อมเข้ามาใส่ใจ หรือ 

ควรน้อมเข้ามาในตน 

ปจจฺตฺต� เวทติพโฺพ วญิญฺหูตี ิเป็นธรรมอนัวญิญชูนทัง้หลาย

พึงรู้เฉพาะตัว ดั่งนี้

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลาย ตามระลึก

ถึงพระธรรมอยู่ ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุ้งก็ดี ขนพองสยอง 
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เกล้าก็ดี ที่จักมี ก็จักหายไป ถ้าท่านทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระธรรม 

ทีนั้นพึงระลึกถึงพระสงฆ์ว่า 

สปุฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงโฺฆ พระสงฆ์สาวก ของพระผูม้ี

พระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆ์สาวก ของ 

พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว

ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆ์สาวก ของ 

พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติถูกแล้ว หรือปฏิบัติเป็นธรรมแล้ว 

หรือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้แล้ว

สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆ์สาวก ของ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้ว

ยทิท� คือ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ คู่แห่งบุรุษบุคคลทั้งหลาย ๔ 

อฏฺ ปุริสปุคฺคลา บุรุษบุคคลทั้งหลาย ๘

เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ นี่พระสงฆ์สาวกของพระผู้ม ี

พระภาคเจ้า 

อาหุเนยฺโย เป็นผู้ควรสักการะที่พึงน�ามาบูชา 

ปาหุเนยฺโย เป็นผู้ควรของต้อนรับ

ทกฺขเิณยฺโย เป็นผู้ควรทักษณิาคอืของท�าบญุหรอืควรท�าบญุ 

อญฺชลิกรณีโย เป็นผู้ควรอัญชลีคือควรพนมมือไหว้ คือ 

แสดงความเคารพ

อนุตฺตร� ปุญฺญกฺเขตฺต� โลกสฺส เป็นนาบุญของโลก ไม่ม ี

นาบุญอื่นยิ่งกว่า ดั่งนี้

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลาย ระลึกถึง

พระสงฆ์อยู่ ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุ้งก็ดี ขนพองสยองเกล้า

ก็ด ีทีจ่กัม ีกจ็กัหายไป ข้อนัน้เป็นเหตแุห่งอะไร ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย 

เหตุว่าพระตถาคตเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีราคะสิ้น 
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ไปแล้ว มีโทสะสิ้นไปแล้ว มีโมหะสิ้นไปแล้ว เป็นผู้ไม่กลัว เป็นผู ้

ไม่หวาด เป็นผู้ไม่สะดุ้ง เป็นผู้ไม่หนี ดั่งนี้

พระผูมี้พระภาคเจ้า ได้ตรสัพระพทุธพจน์นี ้พระองค์ผูเ้ป็น

พระสุคต ครั้นตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ว ล�าดับนั้นพระองค์ผู้เป็น 

พระศาสดา จึงตรัสพระพุทธพจน์นั้นอีกว่า

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เมื่อท่านทั้งหลายอยู่ในป่า หรือที ่

โคนไม้ หรือในเรือนว่าง พึงระลึกถึงพระสัมพุทธ ภัยก็จะไม่พึงมีแก่

ท่านทั้งหลาย ถ้าท่านทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระพุทธ ซึ่งเป็นใหญ่  

เป็นผูเ้จรญิทีส่ดุในโลก ประเสรฐิแห่งนรชน ทีนัน้พงึระลึกถึงพระธรรม 

อันเป็นเคร่ืองน�าออก ท่ีเราแสดงไว้ดีแล้ว ถ้าท่านทั้งหลายไม่ระลึก

ถึงพระธรรม อนัเป็นเครือ่งน�าออก ทีเ่ราแสดงไว้ดแีล้ว ทนีัน้พงึระลกึ

ถึงพระสงฆ์ ซ่ึงเป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบญุอืน่ยิง่กว่า ดกู่อนภกิษุ 

ทั้งหลาย เมื่อท่านมาระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์อยู่

อย่างนี้ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุ้งก็ดี ขนพองสยองเกล้าก็ดี  

จักไม่มีแล

พระสตูรนีม้คี�าแปลโดยความดงัทีไ่ด้แสดงมา ในการสวดมนต์เม่ือมีเวลามาก

หรือในพิธใีหญ่ทีต้่องการให้สวดพระสตูรเตม็ กส็วดพระสตูรเตม็ ในการสวดมนต์ทัว่ไป 

สวดจ�าเพาะอนุสสรณปาฐะ คือปาฐะท่ีเป็นอนุสสรณะคือเป็นเครื่องระลึกถึงคุณแห่ง 

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ก็คือสวด อิติปิ โส ภควา อรห� สมฺมาสมฺพุทฺโธ 

เป็นต้น ต่อด้วย สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม เป็นต้น ต่อด้วย สุปฏิปนฺโน ภควโต  

สาวกสงโฺฆ เป็นต้นกค็อืสวดจ�าเพาะพระพทุธคณุ พระธรรมคณุ พระสังฆคณุ เท่านัน้ 

อันน�าสวดด้วยค�าว่า อนุสสรณปาฐะ คือเป็นปาฐะบาลีหรือถ้อยค�าที่แสดงอนุสสรณะ 

คือค�าที่ส�าหรับระลึกถึง ก็หมายถึงระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

อันเป็นเนื้อหาส�าคัญของพระสูตรน้ี กับสวดตอนท้ายพระสูตรอันเรียกว่า นิคมคาถา 

ที่แปลว่า คาถาตอนท้าย ตั้งต้นด้วยค�าว่า อรญฺเญ รุกฺขมูเล วา เป็นต้น ที่แปลว่า  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อท่านทั้งหลายอยู่ในป่า หรือที่โคนไม้ หรือในเรือนว่าง  

เรือนเปล่า ดั่งนี้เป็นต้น
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ต่อไปนี้นั่งขัดสมาธิ เรื่องอานาปานสติยังมีต่อ แต่ว่าเท่าท่ีได้แสดงแนวทาง 

ปฏิบัติมาแล้ว อันเป็นขั้นกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือสติปัฏฐานขั้นพิจารณากาย  

ก็เป็นการเพยีงพอส�าหรับท่ีจะใช้ฝึกหดัปฏิบตั ิจงึจะแสดงถงึกรรมฐานข้ออืน่อนัควรถอื

เป็นข้อปฏิบัติสับเปลี่ยนกับอานาปานสติ และข้อกรรมฐานที่จะแนะในวันนี้ก็คือ  

พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ ดั่งที่สอนให้ปฏิบัติในธชัคคสูตรนี้ อันนับว่า

เป็นกรรมฐาน ข้อหนึ่ง

การระลึกถึงพระพุทธเจ้าอันเรียกว่าพุทธานุสสตินั้น ที่ใช้ปฏิบัติก็คือระลึกถึง 

พระคุณดังบทที่สวดว่า อิติปิ โส ภควา อรห� เป็นต้น แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้ม ี

พระภาคเจ้าน้ัน ทรงเป็นพระอรหันต์คือเป็นผู้ไกลกิเลส ควรไหว้ควรบูชา สมฺมา- 

สมฺพุทฺโธ เป็นผู้ตรัสรู้เองชอบดั่งนี้เป็นต้น วิธีระลึกนั้น วิธีที่หนึ่งก็คือการระลึกถึงบท

พระพุทธคุณ ยกขึ้นมาทีละบท เช่นบทว่า อรห� ยกขึ้นมาว่า อรห� และก็พิจารณาไป

ตามความว่าเป็นผู้ไกลกิเลส คราวนี้ อิติปิ ท่ีเป็นค�าต้นนั้นแปลว่า เพราะเหตุนี้ ๆ  

กค็อืระลกึขยายความออกไปว่า เพราะเหตทุีพ่ระองค์ทรงเป็นผู้บรรลถุงึธรรมทีตั่ดกเิลส

ได้อย่างนี ้ๆ ฉะนัน้ จึง่ทรงเป็นผูไ้กลกเิลสคอืสิน้กเิลส และกเิลสทีส่ิน้นัน้กส็ิน้ทัง้หมด 

ทั้งกิเลสที่เป็นขั้นหยาบ ขั้นกลาง ขั้นละเอียด กิเลสที่เป็นขั้นหยาบก็คือที่เป็นขั้นแรง

อันท�าให้ละเมิดทางกาย ทางวาจา เช่นฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง ปรากฏเป็นกรรม

กิเลสออกมา ที่เป็นอย่างกลางก็คือที่บังเกิดขึ้นเป็นนิวรณ์กลุ้มกลัดอยู่ในจิตใจ ที่เป็น

อย่างละเอียดก็คือท่ีเป็นอาสวอนุสัยนอนจมหมักหมมอยู่ในจิตสืบเป็นจิตสันดานฝ่าย

เศร้าหมอง ละได้หมดจงึเป็น ผูส้ิน้อาสวะ คอืกเิลสทีด่องสนัดานได้หมด จงึเป็นผูไ้กล

จริง ๆ คนสามัญท่ัวไปนัน้ยงัไม่ไกล ยงัอยู่กบักเิลส แม้ว่ากเิลสส่วนหยาบจะไม่ปรากฏ 

เพราะรกัษาศลีมศีลี กเิลสอย่างกลาง ไม่ปรากฏเพราะมสีมาธิ แต่ว่ากเิลสอย่างละเอยีด

ที่เป็นอาสวอนุสัยยังดองจิตสันดานอยู่ เป็นตะกอนนอนก้น เป็นน�้าที่บนพื้นผิวในตุ่ม 

กใ็ส แต่ว่าก้นตุม่นัน้มตีะกอน ถ้าไปกวนน�า้ขึน้เม่ือใด ตะกอนฟุง้ขึน้มา น�า้ในตุม่กข็ุน่

ไปทัง้หมด จติคนสามญักเ็หมอืนกนั ในขณะทีด่ใูส ตะกอนกเิลสยังอยู่ แต่เมือ่ประสบ

อารมณ์มายัว่ยวนเข้า ตะกอนกเิลสก็ฟุ้งข้ึนมาปรากฏเป็นนวิรณ์ หรอืเป็นโลภเป็นโกรธ

เป็นหลง เป็นราคะโทสะโมหะ จิตก็ขุ่นมัว จึงยังไม่ไกลกิเลส แม้ว่าดูจิตจะใสเหมือน

อย่างไกล แต่อันที่จริงนั้นใกล้คืออยู่กับกิเลสอยู่กับอาสวอนุสัย แต่พระพุทธเจ้านั้นละ
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ได้หมดด้วยทรงบรรลมุรรคผลนพิพาน ตดักเิลสได้ส้ินเชงิทัง้หมด จงึเป็น อรห� เป็นผู้

ไกลกิเลส เมื่อเป็นผู้ไกลกิเลสก็เป็นผู้บริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา บริสุทธิ์ใจส้ินเชิง  

กเ็ป็นผูท้ีค่วรไหว้ควรบูชาอย่างแท้จริง อย่างน้ีแหละทีเ่รยีกว่า อติิปิ ทีแ่ปลว่า แม้เพราะ

เหตุนั้น ๆ คือเป็นอย่างนี้ ๆ พระองค์จึงทรงชื่อว่า เป็นอรหันต์ เป็นผู้ไกลกิเลส  

เป็นผู้ควรไหว้ควรบูชา และก็ยกบทสัมมาสัมพุทโธขึ้นมาทีละบทแล้ว ก็พิจารณาไป  

ในบทพระธรรมคุณก็เหมือนกัน ในบทพระสังฆคุณก็เหมือนกัน

วิธีที่สอง ก�าหนดสวดมนต์นี่แหละเป็นกรรมฐาน ก็ก�าหนด อิติปิ โส ภควา 

อรห� สมมฺาสมฺพทุโฺธ วชฺิชาจรณสมฺปนฺโน เป็นต้น สวฺากขฺาโต ภควตา ธมฺโม เป็นต้น 

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ เป็นต้น ให้จิตอยู่กับบทสวดมนต์นี้ วิธีที่สองนี้เป็น  

วิธีสาธยายกรรมฐาน แต่ว่าสาธยายอยู ่ในจิตคือว่าจิตสวดมนต์ นึกถึงบทสวด  

และในการระลึกถึงบทสวดนี้เมื่อมีความเข้าใจอยู่แล้วใจก็เข้าถึงอรรถคือเนื้อความไว้

ด้วย แต่ว่าถ้าไม่เข้าใจ ใจก็ไม่เข้าถึงอรรถคือเนื้อความ ได้แต่พยัญชนะคือถ้อยค�า  

แต่ก็ท�าให้ใจรวมได้ และก็ด้วยเหตุที่พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ นี้เป็น

บททีบ่ริสทุธิ ์แม้จติจะระลกึถงึโดยพยญัชนะ ไม่รูค้วาม กยั็งเป็นการด ีเพราะเป็นบท

ทีบ่ริสทุธิ ์ไม่มีบทไหนท่ีไม่บรสิทุธิ ์บริสทุธิอ์ย่างยิง่จรงิ ๆ จติกอ็ยูก่บับทสวดทีบ่รสิทุธิ์ 

ก็ท�าให้จิตเป็นสมาธิได้ และแม้ในการเจริญอานาปานสติที่หายใจเข้า พุท หายใจออก 

โธ ก็เป็นการเจริญพุทธานุสสติไปกับลมหายใจเข้า-ออก เมื่อเจริญหายใจเข้า ธัม  

หายใจออก โม ก็เป็นการ เจริญธรรมานุสสติไปกับลมหายใจเข้า-ออก เมื่อใช ้

หายใจเข้า สัง หายใจออก โฆ ก็เป็นการเจริญสังฆานุสสติไปกับลมหายใจเข้า-ออก 

ต่อไปนี้นั่งกรรมฐาน ๒๐ นาที

๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๒๑ 
อาฏานาฏยิปรติร

จะแสดงต�านานที่ ๖ อาฏานาฏิยสูตร หรืออาฏานาฏิยปริตร พระปริตร 

ว่าด้วยพระสูตรชื่อว่าอาฏานาฏิยะ มีต�านานแสดงว่า 

สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่บนภูเขาชื่อว่าคิชฌกูฏ ที่แปลว่ามียอด 

คล้ายศีรษะของแร้ง ในกรุงราชคฤห์ ในครั้งนั้น ท้าวมหาราชทั้งสี่อันหมายถึงเทพ 

ผู้เป็นโลกบาล ๔ ทิศ ได้เข้าไปเฝ้าในเวลากลางคืนเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว พร้อมกับ

พวกเสนาทั้งหลาย ท้าวเวสสวัณมหาราชได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้ามีความว่า 

บรรดายักษ์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีอ�านาจมากก็มี มีอ�านาจปานกลางก็มี มีอ�านาจน้อย

ก็มี ไม่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีอยู่ ที่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีอยู่  

ที่ไม่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคก็เพราะโดยมาก พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรม

เพ่ือให้เว้นจากปาณาตบิาต ทรงแสดงธรรมเพือ่ให้เว้นจากอทนินาทาน ทรงแสดงธรรม

เพื่อให้เว้นจากกามมิจฉาจาร ทรงแสดงธรรมเพื่อให้เว้นจากมุสาวาท ทรงแสดงธรรม 

เพื่อให้เว้นจากน�้าเมาคือสุราเมรัยอันเป็นฐานแห่งความประมาท แต่ว่าพวกยักษ์โดย

มากไม่เว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นเหล่าน้ัน ข้อนั้นคือข้อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง

ธรรมให้เว้นนัน้ จึงไม่เป็นทีช่อบใจไม่เป็นทีพ่อใจของพวกยักษ์เหล่านัน้ สาวกทัง้หลาย 

ของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอยู่ที่เข้าไปอยู่ในป่า และบรรดายักษ์ท้ังหลายท่ีมีปกติอยู่ใน 

ป่านัน้ พวกท่ีไม่เล่ือมใสในปาพจน์คือในพระธรรมวินยั หรอืในพทุธศาสนาของพระผูม้-ี

พระภาคนี้ก็มี ฉะน้ัน ก็ขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงอนุเคราะห์ ทรงรับการวาง
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อารกัขาเครือ่งรักษาหรอืปรติรเครือ่งป้องกนัอนัชือ่ว่า อาฏานาฏยิะ เพือ่ความเลือ่มใส

ของบรรดายักษ์ทั้งหลายเหล่านั้น เพื่อคุ้มครองรักษา เพื่อความไม่ต้องถูกเบียดเบียน 

เพือ่ความอยู่ผาสกุของภกิษุภิกษุณี อุบาสกอบุาสิกาทัง้หลาย ดัง่นี ้พระผูม้พีระภาคเจ้า

ก็ทรงรับโดยอาการดุษณีภาพคือนิ่ง ท้าวเวสสวัณมหาราชครั้นทราบการรับของ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว จึงได้กล่าวอาฏานาฏิยรักขาหรืออาฏานาฏิยปริตรนี้ ในเวลา

นั้นซึ่งมีความแปลว่า

ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า จงมีแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้า  

ผู้มีจักษุ ผู้มีสิริ

ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า จงมีแด่พระสิขพีทุธเจ้า ผูมี้ปกติ

อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวง

ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า จงมีแด่พระเวสสภูพุทธเจ้า  

ผู้มีกิเลสอันล้างแล้ว ผู้มีตบะ

ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า จงมีแด่พระกกุสันธพุทธเจ้า  

ผู้ย�่ายีเสียซึ่งมาร และเสนา

ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า จงมีแด่พระโกนาคมนพุทธเจ้า 

ผู้มีบาปอันลอยเสียแล้ว ผู้มีพรหมจรรย์อันอยู่จบแล้ว 

ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า จงมีแด่พระกัสสปพุทธเจ้า  

ผู้พ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวง

ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้า จงมีแด่พระอังคีรสพุทธเจ้า  

ผู้เป็นโอรสแห่งศากยราช ผู้มีสิริ 

พระพุทธเจ้าพระองค์ใด ได้ทรงแสดงแล้วซึ่งธรรมนี้ เป็น

เครือ่งบรรเทาเสยีซึง่ทกุข์ทัง้ปวง อนึง่ พระพทุธเจ้าทัง้หลายเหล่าใด

ก็ดี ที่ดับกิเลสแล้วในโลก เห็นแจ้งธรรมตามเป็นจริง

พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู ้ไม่มีความส่อเสียด  

เป็นผู้ใหญ่ ผู้มีความครั่นคร้ามไปปราศแล้ว 
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เทพดาและมนุษย์ท้ังหลาย นอบน้อมอยู่ ซึ่งพระพุทธเจ้า

พระองค์ใด ผู้เป็นโคตมโคตร ผู้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เทพดา  

และมนุษย์ท้ังหลาย ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ใหญ่  

ผู้มีความครั่นคร้ามไปปราศแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอนมัสการ

พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้โคตมโคตร ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชชา 

และจรณะ 

พระพทุธเจ้าเหล่านีก้ด็ ีเหล่าอ่ืนกด็ ีหลายร้อยโกฏ ิพระพทุธเจ้า

เหล่านั้นทั้งหมดเสมอกัน ไม่มีใครเหมือน พระพุทธเจ้าเหล่านั้น  

ล้วนมีฤทธิ์มาก ล้วนประกอบแล้วด้วยทศพลญาณ ประกอบไปด้วย

เวสารัชชญาณ 

พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ล้วนตรัสรู้ ซึ่งอาสภฐานคือฐานะอัน

ประเสริฐ อันอุดม

พระพุทธเจ้าเหล่านั้น เป็นผู้องอาจ ไม่คร่ันคร้าม บันลือ

สีหนาทในบริษัททั้งหลาย ยังพรหมจักรให้เป็นไป อันใคร ๆ ยังไม ่

ให้เป็นไปแล้วในโลก 

พระพทุธเจ้าเหล่านัน้ ประกอบแล้วด้วยพทุธธรรมทัง้หลาย 

๑๘ เป็นนายก ผูน้�า ผูป้ระกอบด้วยพระลกัษณะใหญ่อนัเรยีกว่ามหา

ปริุสลกัษณะ ๓๒ ประการ และทรงซึง่อนพุยญัชนะคอืลกัษณะน้อย 

๘๐ มีพระรัศมีอันงามด้วยพระรัศมีมีมณฑลข้างละวา

พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ล้วนเป็นมุนีผู้ประเสริฐ พระพุทธเจ้า

เหล่านั้น ล้วนเป็นพระสัพพัญญู ล้วนเป็นพระขีณาสพ ผู้ชนะ  

มีพระรัศมีมาก มีพระเดชมาก มีพระปัญญามาก มีพระก�าลังมาก  

มีพระกรุณามาก เป็นนักปราชญ์ผู้ทรงปัญญา น�าสุขมาเพื่อสัตว์ 

ทัง้หลายทัง้ปวง เป็นเกาะ เป็นท่ีพึง่ และเป็นทีอ่าศยั เป็นทีต้่านทาน 

เป็นท่ีเร้นของสตัว์ เป็นคต ิเป็นเผ่าพนัธุ ์เป็นทียิ่นดมีาก เป็นทีร่ะลกึ  

หรอืเป็นท่ีพึง่ท่ีนับถอืทรงแสวงหาประโยชน์ เพือ่สตัว์โลกกบัเทวโลก
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พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ล้วนเป็นเบ้ืองหน้าของสัตว์ทั้งปวง

ข้าพเจ้า ขอวันทาพระบาทของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยเศียรเกล้า

และขอวันทาพระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้เป็นบุรุษอันอุดม ผู้เป็นตถาคต

ด้วยวาจาและใจทีเดียว ในท่ีนอนด้วย ในที่นั่งด้วย ในที่ยืนด้วย  

แม้ในที่เดินด้วย ในกาลทุกเมื่อ

พระพทุธเจ้าผูก้ระท�าความระงบั จงรักษาท่านด้วยสุขในกาล

ทุกเมื่อ ท่านผู้อันพระพุทธเจ้าเหล่านั้นรักษาแล้ว จงเป็นผู้ระงับพ้น

แล้วจากภัยทั้งปวง และพ้นแล้วจากโรคทั้งปวง เว้นแล้วจากความ

เดือดร้อนทั้งปวง ล่วงเสียซึ่งเวรทั้งปวง ท่านจงเป็นผู้ดับทุกข์ทั้งปวง

ด้วยความจญัไรท้ังปวงจงเว้นไป โรคทัง้ปวงจงฉบิหายไป อันตรายจง

อย่าได้มีแก่ท่าน ขอท่านจงเป็นผู้มีสุข มีอายุยืน ธรรมทั้งหลาย ๔ 

คือ อายุ วรรณ สุข พล ยอมเจริญแก่บุคคลผู้อภิวาท กราบไหว้ต่อ

บุคคลควรอภิวาทกราบไหว้เป็นปกติ ผู้อ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญ 

เป็นนิตย์

นีเ้ป็นความแปลของอาฏานาฏิยปริตรหรืออาฏานาฏยิสูตรนี ้ตามต�านานทีเ่ล่า 

ซึง่ได้แสดงมาข้างต้นนัน้ กแ็สดงว่าไม่ใช่เป็นพระพทุธพจน์มาก่อน แต่เป็นถ้อยค�าของ 

ท้าวเวสสวัณมหาราชได้มากราบทูลพระพุทธเจ้าแสดงข้อความทั้งหมดนี้แก่พระผู้มี- 

พระภาค ขอให้พระองค์ได้ทรงรับเอาไว้เพื่อให้บรรดาภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา

ทั้งหลายทรงจ�าไปสาธยายในเวลาเข้าไปอยู่ในป่า และเมื่อสาธยายข้อความนี้ บรรดา

ยักษ์ทั้งหลายที่อยู่ในป่านี้ซึ่งไม่เลื่อมใสในปาพจน์คือในพระธรรมวินัยของพระผู้มี- 

พระภาคเจ้าได้ฟังข้อความนี้ก็จะเลื่อมใส ฉะนั้น การสาธยายข้อความนี้จึงเป็นไปเพื่อ

ความคุ้มครองรักษา ป้องกันผู้สวดสาธยายจากบรรดายักษ์ทั้งหลาย 

ในพระสูตรท่ีท่านรจนาไว้น้ันยังได้เล่าต่อไปว่าวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้า 

กไ็ด้ทรงเล่าเร่ืองทีม่หาราชทัง้ ๔ ได้มาเฝ้า พร้อมทัง้บรวิาร และท้าวเวสสวณัมหาราช

ได้มากราบทูลข้อความนี้แก่พระองค์ โดยได้กล่าวในค�ากราบทูลดังที่ได้เล่ามานั้น  

และก็ได้ทรงอนุญาตให้สาธยายพระสูตรนี้ได้
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พระสูตรน้ีได้แสดงเริ่มด้วยนมัสการพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ มีพระวิปัสสี

พุทธเจ้า เป็นต้น ซึ่งขึ้นว่า วิปสฺสิสฺส นมตฺถุ จกฺขุมนฺตสฺส สิรีมโต และโดยมากนั้น

การสวดมนต์ ในพิธีต่าง ๆ ก็มักจะสวดไปจนถงึพระองค์ท่ี ๗ คอืพระพทุธเจ้าผูพ้ระบรม

ศาสดาของเราท้ังหลายท่ีมีพระนามว่าพระโคดมศากยบุตร และลงด้วยค�าว่า  

วิชฺชาจรณสมฺปนฺน� พุทฺธ� วนฺทาม โคตมนฺติ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนมัสการพระพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ผู้โคตมโคตร ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชชาและจรณะ 

ส่วนตอนต่อไปที่แสดงสรุปถึงพระพุทธเจ้ามากมาย และแสดงพระพุทธคุณ

คือคุณของพระพุทธเจ้ามีประการต่าง ๆ ตลอดจนถึงให้พระพุทธเจ้า คุ้มครองรักษา 

มักไม่ใคร่ได้สวดโดยปกติ ในเวลาที่สวดเต็มจึงสวด และในพระสูตรนี้ได้มีแสดงถึง 

ท้าวจตโุลกบาลตามท่ีมีความเชือ่ถอืมาเก่าก่อน และมาถงึยคุพระพทุธศาสนากย็งัมตีดิ

มาในคมัภร์ีพระพทุธศาสนาดัง่ในพระสตูรนี ้และแสดงถึงเรือ่งพระพทุธเจ้าหลายพระองค์ 

ซึ่งได้เกิดมีมาแล้วในอดีต อันเป็นแนวความเชื่ออย่างหนึ่งซึ่งมีอ้างว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ 

ตรัสไว้แม้ในพระสูตรนี้แม้ว่าจะมิใช่เป็นพระวาจาของพระพุทธเจ้าทีแรก แต่เป็นวาจา 

ของท้าวเวสสวัณมหาราชมากราบทูล เนื้อความในพระสูตรนี้ก็เป็นการแสดงความ

นอบน้อม ในพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ แสดงถึงพระคุณของพระองค์ และขอ 

ความคุม้ครองพระพทุธเจ้าให้อภบิาลรกัษา อนัเป็นความเชือ่ของท้าวเวสสวณัมหาราช 

และก็แสดงว่าผู้มากราบทูลนี้ได้เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและในพระพุทธศาสนา 

และพระพุทธเจ้าก็ได้มาตรัสต่อแก่ภิกษุทั้งหลายและอนุญาตให้สาธยายต่อไปได้

ยังมีเรื่องท่ีน่าจะได้สาธยายประกอบเกี่ยวแก่เทพ และเกี่ยวแก่พระพุทธเจ้า

หลายพระองค์ แต่จะได้กล่าวต่อไปในเมื่อมีเวลา

น่ังขัดสมาธิ์จะแนะกรรมฐานอีกข้อหนึ่งก็คือกายคตาสติ สติที่ไปในกาย  

ในมหาสตปัิฏฐานกแ็สดงไว้ในปฏกิลูปัพพะ ข้อว่าด้วยปฏกิลู ของไม่สะอาด วิธปีฏบิตัิ 

ในกรรมฐานนี้ก็คือตั้งสติพิจารณากายนี้เบ้ืองบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่าตั้งแต ่

ปลายผม ลงไป มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ  

คอืเกสา ผม โลมา ขน นขา เลบ็ ทันตา ฟัน ตโจ หนงั มงัสงั เนือ้ นหารู เอน็ อฏัฐิ

กระดกู อฏัฐิมญิชงั เยือ่ในกระดกู วกักงั ไต หทยงั หวัใจ ยกนงั ตับ กโิลมกงั พงัผดื 
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ปิหกัง ม้าม ปัปผาสัง ปอด อันตัง ไส้ใหญ่ อันตคุณัง สายรัดไส้ อุทริยัง อาหารใหม่ 

กรีสัง อาหารเก่า ปิตตัง น�้าดี เสมหัง น�้าเสลด ปุพโพ น�้าหนองน�้าเหลือง โลหิตัง  

น�้าเลือด เสโท น�้าเหงื่อ เมโท มันข้น อัสสุ น�้าตา วสา มันเหลว เขโฬ น�้าลาย  

สิงฆาณิกา น�้ามูก ลสิกา ไขข้อ มุตตัง มูตร น้ีเป็นการพิจารณาโดยอนุโลมคือ 

โดยล�าดับ และก็หัดพิจารณาโดยปฏิโลมคือทวนล�าดับว่า มุตตัง มูตร ลสิกา ไขข้อ 

สิงฆาณิกา น�้ามูก เขโฬ น�้าลาย วสา มันเหลว อัสสุ น�้าตา เมโท มันข้น เสโท  

น�้าเหงื่อ โลหิตัง น�้าเลือด ปุพโพ น�้าหนองน�้าเหลือง เสมหัง น�้าเสลด ปิตตัง น�้าดี 

กรีสัง อาหารเก่า อุทริยัง อาหารใหม่ อันตคุณัง สายรัดไส้ อันตัง ไส้ใหญ่ ปัปผาสัง 

ปอด ปิหกัง ม้าม กิโลมกัง พังผืด ยกนัง ตับ หทยัง หัวใจ วักกัง ไต อัฏฐิมิญชัง 

เยื่อในกระดูก อัฏฐิ กระดูก นหารู เอ็น มังสัง เนื้อ ตโจ หนัง ทันตา ฟัน นขา เล็บ 

โลมา ขน เกสา ผม นี้เป็นการพิจารณาโดยปฏิโลม หัดพิจารณาอาการเหล่านี้ไป 

ทีละข้อโดยอนุโลม และหัดพิจารณาโดยปฏิโลม

การพิจารณาน้ันให้นึกถึงสี สัณฐานคือทรวดทรง กลิ่น ที่เกิดและที่อยู่ของ 

สิ่งเหล่านี้ ส�าหรับผม ขน เล็บ ฟัน หนังนั้นเป็นสิ่งที่ตามองเห็น รวมเรียกว่า  

ตจปัญจกกรรมฐาน กรรมฐานมีหมวด ๕ มีหนังเป็นที่สุดซึ่งอุปัชฌาย์ได้บอกสอน 

ผูเ้ข้ามาบวชต้ังแต่เป็นนาค ให้ถอืเป็นกรรมฐานท่ีจะพงึพจิารณาไว้เป็นนติย์ ใต้หนงัลง

ไปตัง้แต่มงัสงั เนีอ้ เป็นสิง่ทีต่ามองไม่เหน็ บางอย่างเมือ่ออกมาข้างนอกจงึจะปรากฏ 

เช่นอาหารเก่า หรือว่าเช่นน�้าเหงื่อ น�้าตา น�้ามูก น�้าลาย น�้ามูตร นอกนั้นก็มอง 

ไม่เห็น แต่อาจดูได้จากศพที่เขาผ่าหรือจากต�าราที่แสดงอวัยวะภายในของบุคคล  

ส�าหรับในวัดน้ีก็ดูได้ท่ีพิพิธภัณฑ์กรรมฐานที่มีแสดงไว้ และเมื่อก�าหนดพิจารณา 

ดูโดยสี โดยสัณฐานทรวดทรง โดยที่เกิด โดยที่อยู่ ก็จะปรากฏว่าล้วนเป็นของปฏิกูล

ไม่สะอาด ไม่สวยงาม ไม่น่าดู ไม่น่าชม ก็เป็นกรรมฐานที่พึงหัดพิจารณาไว้ข้อหนึ่ง 

ต่อไปนี้นั่งกรรมฐาน

๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๒๒ 
อังคุลมิาลปรติร

จะเล่าต�านานท่ี ๗ ประกอบด้วยอังคุลิมาลปริตร และโพชฌังคปริตร ๒  

พระปริตร และอันที่จริงก็ ๒ ต�านาน แต่ว่าเพราะบทสวดเป็นบทสวดส้ันไม่ยาว  

จึงใช้สวดรวมกัน คือต่อกันไป และก็นับเป็นต�านานเดียวเพื่อให้ตัวเลขเป็นเลข ๗  

คือ ๗ ต�านาน 

ส�าหรบั องัคลุมิาลปรติรคอืพระปรติรชือ่ว่าองัคลุมิาลหรอืองคลุมิาลได้มาจาก

อังคุลิมาลสูตร พระสูตรเกี่ยวแก่เรื่องพระองคุลิมาล อันมีมาในพระสุตตันตปิฎกใน

พระไตรปิฎก มัชฌิมนิกาย คือเป็นพระสูตรขนาดปานกลาง มีความว่า 

สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ในอารามของอนาถปิณฑิกคหบด ี

อันชื่อว่าเชตวันในกรงุสาวัตถี สมัยนั้นได้มีโจรชื่อว่าองคุลิมาล ในแว่นแคว้นโกศลของ

พระเจ้าโกศล เป็นโจรที่ดุร้าย มือเปื้อนเลือด ฆ่าฟัน ประหัตประหารมนุษย์ทั้งหลาย

โดยที่ไม่มีความเอ็นดูในหมู่มนุษย์ท้ังหลาย เป็นเหตุให้ชาวบ้านชาวอ�าเภอชาวชนบท

ต้องพากันอพยพท้ิงถิ่นท่ีอยู่ไปอาศัยอยู่ในที่อื่น องคุลิมาลโจรนั้นฆ่ามนุษย์ทั้งหลาย 

แล้วกต็ดัเอานิว้มอืมาร้อยเป็นพวง เรยีกว่าพวงแห่งนิว้มอืสวมคอ จงึเรยีกว่าองคลุมิาล  

ที่แปลว่ามีพวงของนิ้วมือ ยังไม่มีใครปราบได้ 

วันหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงเข้าไปบิณฑบาตในเวลาเช้า กลับจากบิณฑบาต

ภายหลังภัตคือเสวยเสร็จแล้ว ก็ทรงเก็บเสนาสนะเก็บบาตรจีวร เสด็จเดินทางออกไป
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พระองค์เดียว ยังถิ่นที่องคุลิมาลอาศัยอยู่ พวกคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงปศุสัตว์ชาวนาและ

คนที่ท�างานในทางที่เสด็จผ่านไป ได้เห็นพระองค์เสด็จผ่านไปสู่ทิศทางขององคุลิมาล

ก็ได้กราบทูลห้ามขอมิให้เสด็จไปในทางน้ัน เพราะองคุลิมาลนั้นจะฆ่ามนุษย์ทั้งหลาย

ไม่เลือก ตัดเอาน้ิวมาร้อยเป็นพวงมาลาดังกล่าว แม้ว่าจะชักชวนกันเดินทางไปสัก  

๑๐ คน ๒๐ คน ๓๐ คน กย็งัต้องตกอยูใ่นเงือ้มมือขององคุลิมาลโจร พระผูมี้พระภาค

กท็รงน่ิงแล้วกเ็สดจ็ต่อไป ผูค้นทัง้หลาย กไ็ด้กล่าวห้ามพระองค์อกีเป็นครัง้ที ่๒ พระองค์

กท็รงนิง่แล้วกเ็สดจ็ต่อไป ผูค้นทัง้หลาย กพ็ากนัห้ามอกีเป็นครัง้ที ่๓ พระองค์นิง่แล้ว

ก็เสด็จต่อไป ครั้นเสด็จเข้าไปถึงถิ่นองคุลิมาลโจร 

องคลิุมาลโจรได้เหน็พระผูม้พีระภาคเจ้าเสดจ็มาแต่ไกล จงึคดิว่าอศัจรรย์หนอ 

ที่สมณะน้ีเดินมาผู้เดียวไม่มีเพื่อน ชะรอยว่าจะมาข่มเรากระมัง คนท้ังหลายแม ้

ทั้งหลาย ๆ ๑๐ คนชวนกันเดินทางมาทางนี้ ก็ยังตกอยู่ในเงื้อมมือของเรา ไฉนเรา 

จะต้องปลงชวีติของสมณะน้ี องคลุมิาลโจรจงึได้ผกูสอดธนศูร ถอืเอาแผ่นหนงัตดิตาม

ไปเบื้องหลังพระผู้มีพระภาคเจ้า 

ฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เสด็จด�าเนินไปตามปกติ ส่วนองคุลิมาลโจรนั้น

ได้รบีเร่งไปด้วยก�าลงัทัง้สิน้คอืว่าวิง่กวดเพือ่ทีจ่ะให้ทนัพระผูม้พีระภาคเจ้า แต่กไ็ม่อาจ

ที่จะทันได้ องคุลิมาลโจรจึงคิดว่าน่าอัศจรรย์ที่เมื่อก่อนนี้เราติดตามช้างบ้างม้าบ้างรถ

บ้าง ที่วิ่งไป เราติดตามแม้เนื้อบ้างที่วิ่งไป เราก็ยังวิ่งตามทัน จับช้าง จับม้า จับเนื้อ 

จบัรถเหล่านัน้ได้ แต่ว่าสมณะนีก้เ็ดนิไปโดยปกต ิเราตามไปด้วยก�าลงัทัง้ส้ินคือว่ิงกวด

จ้ีไปด้วยก�าลังท้ังหมด ก็ไม่อาจท่ีจะทันได้ จึงได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  

หยุดสมณะ หยุดสมณะ พระองค์ก็ตรัสตอบว่า เราหยุดแล้วองคุลิมาล ท่านจงหยุด 

ฝ่ายองคลุมิาลโจรเมือ่ได้ฟังพระพทุธด�ารสันัน้จงึคิดว่า สมณะศากยบตุรเหล่านี้

เป็นผูม้สีจัจวาจา มสีจัจปฏญิญาณ แต่ว่าสมณะนีก้�าลงัเดนิไปอยู่กลบักล่าวว่าเราหยุด

แล้วองคุลิมาล แต่ว่าท่านจงหยุด เราจะต้องถามสมณะนี้ องคุลิมาลโจรจึงได้ถามขึ้น

ว่า ท่านเดินไปอยู่ กล่าวว่าเราหยุดแล้ว และกล่าวแก่เราซึ่งยังไม่หยุดให้หยุด เราขอ

ถามเนื้อความนี้กับท่าน ท่านหยุดแล้วอย่างไร เราไม่หยุดแล้วอย่างไร 
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พระผูม้พีระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่า ดกู่อนองคลุมิาล เราหยดุแล้วในกาลทกุเมือ่ 

คือเราวางอาชญา ท่อนไม้ ศาสตราวุธในสัตว์ท้ังหลายท้ังปวง ส่วนท่านยังไม่ส�ารวม

แล้วในสัตว์ท้ังหลาย คือยังฆ่าสัตว์ ยังท�าร้ายท�าอันตรายหมู่สัตว์หมู่มนุษย์ทั้งหลาย 

เพราะฉะนั้น เราจึงเป็นผู้หยุดแล้วแต่ว่าท่านยังไม่หยุด 

องคุลิมาลโจรได้กล่าวว่า ท่านสมณะ ท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ต้องการ 

จะเกือ้กลูแก่เราตลอดกาลนาน จงึได้มาปรากฏ ในป่าใหญ่ เราน้ันจะละบาป ประพฤติ

เพราะได้ฟังถ้อยค�าของท่านอนัประกอบด้วยธรรม องคลุมิาลโจรจงึได้ทิง้แผ่นหนงัอาวธุ

ลงในเหว และก็ได้เข้าไปกราบพระบาทพระสุคตพุทธเจ้า ได้กราบทูลขอบรรพชากับ

พระองค์ในที่น้ันน่ันแหละ พระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระกรุณา ทรงแสวงหา 

คุณอันยิ่งใหญ่ ทรงเป็นพระศาสดาของโลกพร้อมทั้งเทวโลก ได้ตรัสในกาลนั้นแก ่

องคลุมิาลว่า เอหภิกิข ุเธอจงเป็นภกิขมุาเถดิ องคลุมิาลโจรนัน้จงึได้เป็นภกิขภุาวะขึน้ 

ทรงภิกขุภาวะขึ้น คือเป็นภิกษุขึ้นแล้วด้วยพระวาจานั้นในขณะนั้นทีเดียว พระผู้ม ี

พระภาคได้ทรงมีท่านพระองคุลิมาลซึ่งได้มาเป็นภิกษุแล้วเป็นปัจฉาสมณะ คือเป็น 

ผู้ตามหลัง เสด็จกลับไปสู่กรุงสาวัตถี 

ในครั้งนั้นหมู่แห่งมหาชนได้พากันมาประชุม ที่บริเวณทวารพระราชวังของ

พระเจ้าปเสนทิโกศล พากันส่งเสียงร้องอื้ออึงกราบทูลว่า โจรชื่อองคุลิมาลได้บังเกิด

ขึน้ในแว่นแคว้นของพระองค์ เป็นโจรทีด่รุ้ายฆ่าฟันมนษุย์ ปราศจากความเอ็นดูในสตัว์

ทัง้หลาย คนทัง้หลายต้องพากนัทิง้บ้านท้ิงนิคมชนบทไปอยูใ่นทีอ่นัปลอดภยั องคุลิมาล

โจรนั้นฆ่ามนุษย์แล้วก็ตัดนิ้วมาร้อยเป็นพวง ขอพระองค์จงทรงก�าจัดองคุลิมาลนั้น  

ฝ่ายพระเจ้าปเสนทโิกศลก็ได้เสดจ็ออกจากกรุงสาวัตถี พร้อมด้วยพลม้าประมาณ ๕๐๐ 

แต่เวลายงัวนัจงึได้เสดจ็ไปสูพ่ระอารามคอืพระเชตวนั อนัเป็นทีป่ระทบัของพระพทุธเจ้า 

ได้เสด็จลงจากพระราชยานเสด็จเดินด้วยพระบาท ไปสู่ที่ประทับของพระพุทธเจ้า 

พระบรมศาสดาพระผูมี้พระภาคเจ้าได้ตรสัถามพระเจ้าปเสนทโิกศลว่า พระเจ้า

กรุงมคธทรงท�าให้พระองค์ขัดเคืองพระทัยหรือ เจ้าลิจฉวีเมืองเวสาลีทั้งหลาย หรือว่า 

พระราชาที่เป็นปฏิปักษ์องค์อื่นได้ท�าให้พระองค์ทรงขัดเคือง จึงได้เสด็จยกพลม้าไป

จ�านวนมากดัง่นี ้พระเจ้าปเสนทโิกศลกก็ราบทลูให้ทรงทราบว่า พระราชาจอมทพัแห่ง

มคธคือพระเจ้าพมิพสิารเป็นต้น หาได้ท�าให้ทรงขุน่เคอืงพระทยัไม่ แต่ว่าได้มโีจรบงัเกดิ
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ข้ึนในแว่นแคว้นช่ือว่าองคุลิมาล ประชาชนก็พากันมาร้องขอให้พระองค์เสด็จไปทรง

ปราบปราม พระองค์จึงได้ทรงยกพลม้าจ�านวนมากเสด็จออกไป พระผู้มีพระภาคเจ้า

จึงได้ตรัสว่า ดูก่อนมหาบพิตร ถ้าหากว่าพระองค์พึงทอดพระเนตร เห็นองคุลิมาล

ปลงผมหนวด ครองผ้ากาสายะ ออกบวชเป็นบรรพชิตผู้ไม่มีเรือนจากเรือน เว้นขาด

แล้วจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากมุสาวาท ฉันภัตตาหารหนเดียว เป็น

พรหมจาร ีเป็นผูม้ศีีล เป็นผูม้กีลัยาณธรรมคอืธรรมอนังาม พระองค์จะพงึท�าอย่างไร 

พระเจ้าปเสนทิโกศลก็ตรัสว่า ข้าพเจ้าก็จะพึงอภิวาท พึงต้อนรับ พึงเชื้อเชิญนิมนต์ 

พึงบ�ารุงด้วยปัจจัยทั้งหลาย และพึงจัดแจงอารักขาคุ้มครองอันประกอบด้วยธรรม  

แต่ว่าความส�ารวมด้วยศีลเห็นปานนั้นจะมีแก่คนทุศีลมีบาปธรรมเช่นนั้นได้จากไหน 

ในขณะนั้นท่านพระองคุลิมาลได้นั่งอยู่ในที่ไม่ไกลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า  

พระผู ้มีพระภาคเจ้าจึงทรงยกพระพาหาเบื้องขวาตรัสชี้ไปว่า ดูก่อนมหาบพิตร  

นั่นแหละองคุลิมาล ความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองได้บังเกิดขึ้นแก่ 

พระเจ้าปเสนทิโกศล ในขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่า ขอพระองค์อย่าได้

ทรงกลัว ไม่มีภัยจากบุคคลผู้นี้แล้ว ในขณะนั้นความกลัวของพระเจ้าปเสนทิโกศล 

จึงได้สงบไป พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงได้เสด็จไปยังท่านพระองคุลิมาล ตรัสถามว่า  

พระผูเ้ป็นเจ้าคือองคุลิมาลหรอื ท่านกทู็ลว่า ขอถวายพระพร จงึตรสัถามว่า ท่านบิดา

ของท่านมารดาของท่าน มโีคตรว่าอย่างไร ท่านกท็ลูว่า บดิาชือ่ว่าคคัคะ มารดาชือ่ว่า

มันตานี พระเจ้าปเสนทิโกศล จึงตรัสว่า พระผู้เป็นเจ้า คัคคมันตานีบุตรจงอภิรมย์

เบาใจเถิด พระองค์จะทรงเป็นโยมอุปัฏฐากถวายปัจจัยทั้งหลาย 

ในสมยันัน้ ท่านพระองคลุมิาลได้ปฏบิติัในธุดงควัตร คืออยู่ป่า เท่ียวบณิฑบาต 

ทรงผ้าบงัสกุลุ และถอืมีจวีร ๓ ผนื จงึได้ทลูว่าไตรจวีรของท่านบรบิรูณ์แล้ว พระเจ้า-

ปเสนทิโกศลจึงได้อภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าและก็ได้ตรัสว่าเป็นอัศจรรย์ที่พระผู้มี- 

พระภาคเจ้าได้ทรงฝึกบุคคลท่ีมิได้ฝึกแล้ว ได้ทรงท�าให้สงบซึ่งบุคคลที่ยังไม่สงบ  

ได้ทรงท�าให้ดับกิเลสแก่บุคคลที่ยังมีกิเลสไม่ดับหรือยังมิได้ดับกิเลส แต่ว่าข้าพเจ้านั้น

ไม่อาจแม้เพื่อจะฝึกด้วยท่อนไม้หรืออาชญาบ้าง ด้วยศาสตราบ้าง ส่วนพระผู้มี- 

พระภาคเจ้านั้นทรงฝึกแล้วโดยมิต้องใช้ท่อนไม้มิต้องใช้อาชญามิต้องใช้ศาสตราวุธ  

แล้วก็ได้กราบทูลลาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับออกไป
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ในสมัยนั้นท่านพระองคุลิมาลได้เที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี ได้เห็นหญิง 

คนหน่ึง มีครรภ์แก่เดินไปอยู่ จึงคิดว่าสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองหนอ สัตว์ทั้งหลาย 

เศร้าหมองหนอ ครั้นท่านกลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลังภัตแล้ว จึงได้เข้าเฝ้า

พระพุทธเจ้า กราบทูลให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสว่า ดูก่อนองคุลิมาล 

เธอจงเข้าไปสู่ที่ ๆ หญิงนั้นอยู่ จงกล่าวอย่างนี้แก่หญิงนั้นว่า ยโตห� ภคินิ อริยาย  

ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ เป็นต้น ท่ีแปลความว่า ดูก่อนน้องหญิง เราเกิดแล้ว  

จ�าเดิมแต่เราเกิดแล้ว เราย่อมไม่รู้จงใจปลงชีวิตสัตว์ ด้วยสัจจะนั้น ความสวัสดีจงม ี

แก่ท่าน ความสวสัดจีงมีแก่ครรภ์คือแก่สตัว์ผูเ้กดิในครรภ์ ท่านพระองคลุมิาลจึงกราบทลู

ว่า ถ้าข้าพระองค์จะกล่าวอย่างนัน้ ว่าจ�าเดิมแต่ข้าพระองค์เกดิแล้ว ไม่รู้จงใจปลงชวีติ

สตัว์มชีีวติ กจ็ะเป็นการกล่าวเทจ็ทัง้รู ้เพราะว่าข้าพระองค์ได้จงใจปลงชวีติสตัว์ทัง้หลาย

เป็นอันมาก พระผูมี้พระภาคเจ้า จงึตรสัว่า ถ้าอย่างน้ันกจ็งกล่าวอย่างนีว่้า ยโตห� ภคินิ 

อริยาย ชาติยา ชาโต จ�าเดิมแต่เราเกิดแล้วในอริยชาติหรือโดยอริยชาติ ดูก่อน 

น้องหญิง จ�าเดิมแต่เราเกิดแล้ว ในอริยชาติหรือโดยอริยชาติ เราไม่รู ้จงใจปลง 

ชีวิตสัตว์ ด้วยสัจจะนั้น ความสวัสดีจงมีแก่ท่าน ความสวัสดีจงมีแก่ครรภ์คือแก่สัตว ์

ผูเ้กดิในครรภ์ ท่านพระองคลุมิาล ได้กราบทลูรบัพระผูมี้พระภาคเจ้าว่า พระพทุธเจ้า

ข้าดั่งนี้ และก็ได้เข้าไปสู่ยังที่ ๆ หญิงนั้นอยู่ และก็ได้กล่าวพระพุทธพจน์ที่ทรงสอน 

ให้กล่าวนั้นว่า ยโตห� ภคินิ อริยาย ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สญฺจิจฺจ ปาณ� ชีวิตา  

โวโรเปตา เตน สจฺเจน โสตฺถิ เต โหตุ โสตฺถิ คพฺภสฺส ดูก่อนน้องหญิงจ�าเดิมแต่เรา

เกิดแล้วโดยอริยชาติ เราไม่รู้จงใจปลงชีวิตสัตว์ ด้วยสัจจะนี้ ความสวัสดีจงมีแก่ท่าน  

ความสวัสดีจงมีแก่ครรภ์คือสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ ครั้งนั้น ความสวัสดีก็ได้มีแล้วแก่ 

หญิงนั้น ความสวัสดีก็ได้มีแล้วแก่ครรภ์คือสัตว์ผู้เกิดในครรภ์

น่ังสมาธิ ไม่อธิบายเรื่องสมาธิต่อวันนี้แต่ให้ใช้วิธีที่ได้อธิบายไปแล้ว จะใช้  

อานาปานสติหรือว่าพุทธานุสสติเป็นต้นหรือว่ากายคตาสติก็ได้ 

เริ่มได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้

๑ กันยายน ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๒๓
เรื่องพระองคุลมิาล

จะแสดงต�านานท่านพระองคุลิมาลต่อ ท่านพระองคุลิมาลได้เป็นผู้หลีกออก

ไปอยู่ผู้เดียว มีความไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส ส่งตนไปด้วยความปฏิบัต ิ

เพื่อสิ้นกิเลสอยู่ในอิริยาบถทั้ง ๔ ก็ได้บรรลุถึงที่สุดพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลาย 

ผู้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนพึงเข้าถึงโดยกระท�าให้แจ้ง ก็ได้รู้ว่าชาติส้ินแล้ว 

พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจท่ีพึงกระท�าได้กระท�าแล้ว ไม่มีกิจอื่นที่จะพึงกระท�าเพื่อ 

ความเป็นดั่งนี้อีก 

ท่านพระองคุลิมาลได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้ว แต่ท่านพระองคุลิมาล 

ท่านยังต้องรบัผลของกรรมทีท่่านได้กระท�าไว้ เพราะการทีไ่ด้ฆ่ามนษุย์เป็นอนัมาก คอื

เมื่อท่านออกบิณฑบาตในเวลาเช้าในกรุงสาวัตถี ก้อนดิน ท่อนไม้ ก้อนหิน ที่ใคร 

คนใดคนหน่ึงขว้างปา กไ็ปตกทีก่ายของท่าน ท�าให้ท่านศรีษะแตกเลอืดไหล บาตรแตก  

ผ้าสังฆาฏิจีวรขาด เป็นริ้วรอย ท่านจึงได้เข้าเฝ้ากราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า 

ก็ตรัสว่า เธอจงอดกล้ัน เพราะว่าเธอได้ท�าบาปที่จะส่งผลให้ไปหมกไหม้ในนิรยะ  

นรกนานปีมากปีนักหนา แต่ว่าเธอเป็นผู้ที่ส้ินชาติคือไม่เกิดอีกแล้ว เพราะฉะนั้น  

จึงไม่มีชาติคือความเกิดแม้ในนิรยะคือนรกต่อไปอีก เพราะฉะนั้น จะต้องรับกรรมคือ

ผลของกรรมท่ีเธอได้กระท�าไว้ในอัตภาพนี้เท่านั้น เพราะฉะนั้น ก็ต้องอดทน  

ท่านพระองคุลมิาลท่านได้หลกีเร้นอยูใ่นทีล่บั เสวยวิมุตตสุิขคือความสุขท่ีเกิดจากวิมุตติ

คือความหลุดพ้น จึงได้เปล่งอุทานนี้ขึ้นในเวลานั้น แปลความว่า 
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บุคคลใดเคยประมาทมาก่อน บุคคลนั้นกลับไม่ประมาทในภายหลัง บุคคล 

นั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นแล้วจากหมอกเมฆ 

บคุคลใดท�ากรรมทีเ่ป็นบาปไว้แต่ว่าละเสียได้ด้วยกศุล บคุคลนัน้ย่อมส่องโลก 

นี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นแล้วจากหมอกเมฆ 

ภิกษุใดแลยังเป็นหนุ่ม ย่อมประกอบปฏิบัติในพุทธศาสนา ภิกษุนั้นย่อม 

ส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นแล้วจากหมอกเมฆ 

ขอให้บรรดาหวัโจกศัตรทูัง้หลายจงฟังถ้อยค�าทีป่ระกอบด้วยธรรมของข้าพเจ้า 

ขอให้หัวโจกศัตรูท้ังหลายของข้าพเจ้าจงพากันประกอบปฏิบัติในพุทธศาสนา ขอให้

หัวโจกศัตรูทั้งหลายของข้าพเจ้าเหล่านั้นที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน จงคบหาบุคคลทั้งหลาย

ซึง่เป็นผูส้งบระงบัทีจ่ะกล่าวสัง่สอนให้ถอืเอาธรรม คอืสิง่ทีถ่กูต้อง การปฏบิติัทีถ่กูต้อง

เท่านั้น 

ขอให้หัวโจกศัตรู ทั้งหลายจงฟังธรรมซึ่งแสดงขันติคือความอดทน มาเป็น

เครือ่งท�าให้ผ่องแผ้ว ซ่ึงแสดงสรรเสรญิความปฏบิติัการกระท�าทีไ่ม่ผดิ โดยกาลคอืโดย

เวลาอันสมควร และจงพากันประพฤติปฏิบัติซึ่งธรรมนั้น 

ขอให้บุคคลนัน้ ๆ ไม่พงึเบียดเบยีนข้าพเจ้าหรอืใคร ๆ อืน่นัน้โดยแท้ จงบรรลุ

ถึงสันติคือความสงบเป็นอย่างยิ่ง คือรักษาบรรดาสัตว์ทั้งหลาย มนุษย์บุคคลทั้งหลาย 

ทั้งที่เคลื่อนที่ได้ ทั้งที่อยู่กับที่เคลื่อนที่ไม่ได้ 

บุคคลท้ังหลายผู้มีหน้าท่ีไขน�้าก็ย่อมไขน�้าเข้ามา คนท้ังหลายที่เป็นช่างศร 

ก็ย่อมดัดลูกศร คนทั้งหลายที่เป็นช่างไม้ก็ย่อมถากไม้ คนทั้งหลายที่เป็นบัณฑิต 

ย่อมฝึกตน บคุคลบางจ�าพวกย่อมฝึก ทรมานด้วยขอบ้าง ด้วยแส้บ้าง ด้วยท่อนไม้บ้าง  

แต่ว่าข้าพเจ้าย่อมเป็นผู้ท่ีฝึกมิใช่ด้วยท่อนไม้ มิใช่ด้วยศาสตรา แต่ว่าด้วยพระพุทธ 

พระธรรมที่คงที่ 

ข้าพเจ้ามีนามว่าอหิงสกะ ที่แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครมาก่อน แต่ว่าก็หาได้

ปฏิบัติตามที่ชื่อนั้นไม่ คือยังเบียดเบียนเขา ด้วยการฆ่ามนุษย์ทั้งหลายมาก่อน แต่ว่า
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บัดนี้ข้าพเจ้าได้เป็นผู้สมชื่อจริงตามชื่อ คือชื่อข้าพเจ้าว่าอหิงสกะ ผู้ไม่เบียดเบียนใคร 

บัดนี้ก็ไม่เบียดเบียนใครแล้ว จึงเป็นผู้ที่เป็นจริงตามชื่อ ข้าพเจ้าไม่เบียดเบียนใคร 

ทัง้นัน้ ข้าพเจ้าได้เป็นโจรมาก่อน ปรากฏชือ่ว่าองคลุมิาล เป็นผูท้ีถ่กูห้วงกเิลสใหญ่พดั

ไปแล้ว แต่ว่าบัดนี้ได้มาถึงพระพุทธเจ้า เป็นสรณะคือที่พึ่ง ข้าพเจ้าได้เคยเป็นผู้มีมือ

เปื้อนเลือด ปรากฏเป็นชื่อองคุลิมาลมาก่อน แต่ว่าบัดนี้ได้มาถึงสรณะ เป็นผู้ถอน

ตณัหาเป็นเครือ่งน�าไปสูภ่พชาตไิด้แล้ว ข้าพเจ้าได้เคยกระท�ากรรมเช่นนัน้อนัจะน�าไป

สู่ทุคติไว้มากมาย ก็ต้องเป็นผู้อันวิบากคือผลของกรรมมาถูกต้องเข้าแล้ว 

ข้าพเจ้าเป็นผูท้ีบ่รโิภคไม่มหีนี ้ข้าพเจ้าเป็นผูท้ีบ่รโิภคโภชนะไม่มหีนี ้คนทัง้หลาย

ผู้เป็นคนพาลมีปัญญาทราม ย่อมตามประกอบซึ่งความประมาท แต่บุคคล ซึ่งทรง

ปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทเหมือนดังที่รักษาทรัพย์อันประเสริฐ ท่านทั้งหลาย

จงพากันอย่าตามประกอบซึ่งความประมาท อย่าตามประกอบซึ่งความยินดี ช่ืนชม 

ในกาม เพราะว่าบุคคลผู้ไม่ประมาทเพ่งพินิจอยู่ ย่อมบรรลุถึงความสุขอันไพบูลย์  

ให้เป็นผู้ที่มาดีแล้ว 

อย่าเป็นผูท้ีม่าไปไร้ประโยชน์ อย่าให้มคีวามคดิผดิปฏบิตัผิดิในธรรมทัง้หลาย

ทีพ่ระผูม้พีระภาคเจ้าทรงจ�าแนกไว้ดแีล้ว กไ็ด้บรรลธุรรมเข้าถึงธรรมท่ีประเสริฐสุดแล้ว 

ให้มาดแีล้ว อย่ามาหรอืไปโดยอาการทีเ่ปล่าปราศจากประโยชน์เลย ให้มคีวามคดิเหน็

ถูกต้อง ซึง่ข้าพเจ้ากไ็ด้มคีวามเหน็ถกูต้องมาด ีไม่ปราศจากประโยชน์ ไม่มคีวามเหน็ผดิ 

บรรลุวิชชา ๓ แล้ว ได้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาแล้ว ดั่งนี้

ก็จบพระอังคุลิมาลสูตรเพียงเท่านี้ และในพระสูตรนี้ก็มีเกล็ดธรรมและ 

เรื่องที่ควรจะแสดง กล่าวคือที่ท่านได้เปล่งอุทานขึ้นดังที่ได้แปลมาแล้วนั้น ท่านเปล่ง

ขึ้นจากจิตใจ ที่มีความส�านึกในขณะที่ท่านได้นั่งเสวยวิมุตติสุขคือความสุขอันเกิด 

จากวมิตุตคืิอความหลุดพ้น โดยท่ีท่านได้มองเหน็ผลทีเ่ปรยีบเทยีบกนั ว่าในระหว่างที่

ท่านได้เป็นโจรดรุ้ายฆ่ามนษุย์ มเีลอืดเป้ือนมอือยูน่ัน้ ชือ่ว่าอยูใ่นสมยัทีม่คีวามประมาท 

ประกอบกรรมท่ีเป็นบาปอกุศลอย่างเต็มที่ เหมือนอย่างดวงจันทร์ที่อยู่ในหมอกเมฆ

มืดมิดไม่ปรากฏความสว่าง จิตใจก็ถูกห้วงกิเลสพัดไป คือมุ่งที่จะฆ่าเขาเท่านั้นเพื่อที่

จะตัดเอานิ้วมือมาร้อยเป็นพวงรวมเอาไว้ แต่ว่าบัดนี้ท่านได้เข้ามาบวชแล้ว เป็นผู้ท่ี 
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เว้นขาดจากบาปกรรมท้ังหมด ช่ือว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาท จึงเหมือนอย่างดวงจันทร์ที ่

พ้นจากหมอกเมฆแล้วส่องสว่างแล้ว และได้มีความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้นอยู ่

ดั่งนี้ ตรงกันข้ามกับในเวลาที่เป็นโจรนั้น ต้องเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา จิตใจเองก็ 

แข็งกระด้างมุ่งที่จะฆา่เขาเท่านั้น ไมม่ีทีจ่ะอ่อนโยน จึงไม่มคีวามสุขแม้แตน่อ้ย แตว่า่

บัดน้ีก็ตรงกันข้าม แต่แม้เช่นนั้น ก็ยังต้องรับผลของกรรมคือการที่เที่ยวฆ่าเขานั้น  

และก็ได้มีศัตรูอยู่เป็นอันมาก เป็นศัตรูที่เกิดขึ้นเพราะกรรมของท่านเอง เมื่อไป

เบียดเบียนเขาเขาก็ต้องโกรธต้องพยาบาทต้องจองเวร พ่อแม่พี่น้องของผู้ที่ถูกท่าน 

ฆ่าก็จะต้องโกรธต้องพยาบาท ต้องจองเวร เพราะฉะนั้น เมื่อท่านไปท�าร้ายใครเข้า 

คนหน่ึง ไปฆ่าใครเข้าคนหนึ่ง คนท่ีถูกฆ่านั้นเองก็กลายเป็นศัตรูขึ้นมา ในเม่ือมี 

ความโกรธจองเวร บรรดาญาติพี่น้องพ่อแม่ของคนนั้นก็เป็นศัตรูขึ้นมา เมื่อไปท�าร้าย

ไปฆ่าใครเขามากขึ้น ก็เพิ่มศัตรูมากขึ้น ๆ 

นอกจากนี้กรรมที่ท�านั้นเองเป็นศัตรู เม่ือท่านเดินไปบิณฑบาตเม่ือเป็น 

พระอรหันต์สิ้นกิเลสแล้ว ใครเขาโยนท่อนไม้ไปที่ไหน โยนก้อนหินก้อนดินไปที่ไหน 

สิ่งที่เขาโยนไปนั้นก็ให้มาตกต้องกายของท่าน ท�าให้ท่านต้องศีรษะแตก เลือดไหล  

บาตรแตก ผ้าสังฆาฏิจีวรก็ขาดกะรุ่งกะริ่ง เหล่านี้ก็คือว่ากรรมนั้นเองเป็นศัตรูต้อง 

มาตามสนอง แต่แม้เช่นนั้นท่านก็เป็นผู้ที่สิ้นกิเลสแล้ว จิตใจมีความสุขเต็มที่แล้ว  

ได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือท่ีพึ่งแล้ว ท่านมีสรณะแล้ว และท่านก็ได้เป็นผู้ที ่

มาดีแล้วคือมาสู่ที่ที่ดี คือมาสู่พระพุทธเจ้าเท่ากับมาสู่ที่ดี ๆ และก็เป็นการมาการไป  

ที่ไม่เปล่าปราศจากประโยชน์ เพราะท่านก็ได้มาถือเอาประโยชน์ของการมาไว้ได้  

ด้วยการที่ปฏิบัติในธรรมท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงจ�าแนกไว้ดีแล้ว ท่านได้มีความเห็น  

อนัถกูต้อง ได้มกีารปฏบิติัอนัถกูต้อง ได้บรรลถุงึวชิชาทัง้ ๓ โดยล�าดบัแล้ว ได้ปฏิบตัิ 

กระท�าพทุธศาสนาคอืค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าแล้ว ดัง่นี ้ท่านได้เหน็ผลทีเ่ทยีบเคยีงกนั 

ดั่งนี้ ท่านจึงได้เปล่งอุทานตามที่แปลนั้นขึ้น เพราะฉะนั้น ค�าอุทานที่แปลของท่านนั้น 

จึงเป็นข้อธรรมที่เป็นประโยชน์ และข้อหนึ่งที่น่าจะอธิบายเพิ่มอีกเล็กน้อยก็คือว่า  

ท่านบริโภคโภชนะไม่มีหนี้ ก็โดยที่การบริโภคปัจจัย ๔ มีบิณฑบาตเป็นต้นนั้น 

ท่านแสดงไว้ว่า มี ๔ อย่างคือ
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หนึ่ง เถยยบริโภค บริโภคอย่างขโมยมาบริโภค ก็ได้แก่การบริโภคปัจจัย ๔ 

ของผู้ทุศีลทั้งหลาย ซึ่งรับบริโภคปัจจัย ๔ ของผู้ที่เขามีศรัทธาถวาย เพราะว่าเขา 

มุ่งถวายแก่ผู้มีศีล ไม่ใช่เขามุ่งถวายแก่ผู้ที่ทุศีล เพราะฉะนั้น ผู้ที่ปฏิบัติตนเป็น 

ผู้ทุศีลบริโภคปัจจัย ๔ จึงชื่อว่าเถยยบริโภคที่บริโภค โดยความเป็นขโมย

สอง อิณบริโภค บริโภคเป็นหนี้ คือเหมือนอย่างกู้หนี้เขามาบริโภคใช้สอย 

ก็ได้แก่การบริโภคของผู้มีศีลนั่นแหละ แต่ว่ามิได้พิจารณาคือมิได้พิจารณาในขณะรับ 

โดยความเป็นธาตุหรือโดยความเป็นของปฏิกูล มิได้พิจารณาในขณะที่บริโภคตามบท 

พิจารณาที่สวดกันคือปฏิสังขาโยทั้ง ๔ บท และมิได้พิจารณาในขณะท่ีบริโภคแล้ว  

ด้วยบท อชฺช มยา ทั้ง ๔ บท ถ้าในขณะที่ก�าลังบริโภคนั้นมิได้พิจารณา เมื่อเป็น 

ดั่งนี้ก็ชื่อว่าอิณบริโภค บริโภคเป็นหนี้

สาม ทายัชชบริโภค คือบริโภคโดยความเป็นทายาท ก็ได้แก่การบริโภคของ 

เสขบุคคลทั้งหลาย เพราะว่าเสขบุคคลทั้งหลายนั้นได้นับเนื่องเข้าในสังฆคุณโดยตรง 

ก็นับว่าเป็นทายาทโดยตรงในพุทธศาสนาแล้ว เหมือนอย่างจะพูดได้ว่าเป็นบุตรของ 

พระพุทธเจ้าผู้เป็นศากยะแล้ว

สี ่สามิบรโิภค บรโิภคโดยความเป็นเจ้าของ กไ็ด้แก่การบรโิภคของพระอรหนัต์

ทั้งหลาย ท่านพระองคุลิมาลท่านกล่าวว่า ท่านบริโภคโภชนะทั้งหลายไม่มีหนี้  

กห็มายความว่า ในขณะทีท่่านยงัไม่เป็นพระอรหนัต์ เมือ่ท่านเข้ามาบวชแล้วท่านกเ็ป็น

ผู้มีศีลพิจารณาบริโภค และเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็บริโภคในลักษณะ 

ที่เป็นสามิบริโภคนั้น จึงเป็นผู้ที่บริโภคโภชนะไม่มีหนี้

ต่อไปนีน้ัง่ขัดสมาธ ิการปฏิบตักิรรมฐานอกีข้อหนึง่ทีจ่ะแนะกค็อืธาตกุรรมฐาน 

พิจารณากายน้ีแยกธาตุออกไป คือว่ากายอันนี้รวมกันอยู่เป็นก้อน เป็นที่ยึดถือว่า 

ตัวเรา ของเรา หรือเป็นที่ยึดถือเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เพราะว่ารวมกันอยู่เป็น

ก้อนเป็นแท่ง ท่านจึงสอนให้พิจารณาแยกกายนี้ออกเป็นธาตุทั้ง ๔ หรือว่าธาตุทั้ง ๔ 

คอื ปฐวธีาต ุธาตดุนิ อาโปธาต ุธาตนุ�า้ เตโชธาต ุธาตไุฟ วาโยธาต ุธาตลุม อากาส

ธาตุ ธาตุอากาศ และสอนให้พิจารณาดั่งนี้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ภายในเฉพาะตนเป็น
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ส่วนท่ีแข้นแข็ง ท่ีเป็นอุปาทินนะคืออาศัยอยู่ในกายอันนี้ ได้แก่ เกสา ผม โลมา  

ขน นขา เลบ็ ทันตา ฟัน ตโจ หนงั มังสงั เน้ีอ นหาร ูเอน็ อฏัฐ ิกระดูก อฏัฐมิญิชงั 

เย่ือในกระดูก วักกัง ไต หทยัง หัวใจ ยกนัง ตับ กิโลมกัง พังผืด ปิหกัง ม้าม  

ปัปผาสัง ปอด อันตัง ไสัใหญ่ อันตคุณัง สายรัดไส้ อุทริยัง อาหารใหม่ กรีสัง  

อาหารเก่า รวมเป็น ๑๙ และในที่อื่นมีเติมอีก ๑ คือ มัตถเกมัตถลุงคัง ขมองใน 

ขมองศีรษะ ก็เป็น ๒๐ สิ่งเหล่านี้ก็ดี สิ่งอื่นนอกจากนี้ก็ดี ที่เป็นส่วนภายในเป็น 

ของตน เป็นสิ่งที่แข้นแข็งบรรดาที่อาศัยอยู่ในกายนี้ กับทั้งสิ่งที่แข้นแข็งอันมีอยู่ใน

ภายนอกทุกแห่งก็รวมเรียกปฐวีธาตุ ธาตุดิน

อน่ึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในภายในจ�าเพาะตน เป็นส่ิงที่เอิบอาบเหลวที่เป็น 

อุปาทินนะ คือที่อาศัยอยู่ในกายนี้เป็นภายใน ได้แก่ปิตตัง น�้าดี เสมหัง น�้าเสลด  

ปุพโพ น�้าหนอง น�้าเหลือง โลหิตัง น�้าเลือด เสโท น�้าเหงื่อ เมโท มันข้น อัสสุ  

น�้าตา วสา มันเหลว เขโฬ น�้าลาย สิงฆาณิกา น�้ามูก ลสิกา ไขข้อ มุตตัง มูตร  

รวม ๑๒ สิ่งเหล่านี้ก็ดี สิ่งอื่นนอกจากนี้ที่อยู่ภายในเฉพาะตน เป็นของเอิบอาบเหลว

ที่เป็นภายใน อาศัยอยู่ในกายนี้ก็ดี แม้สิ่งท่ีมีลักษณะเอิบอาบเหลวดั่งนี้ในภายนอก

ทั้งหมดก็ดี ก็รวมเรียกว่าอาโปธาตุ ธาตุน�้า วันนี้ว่าเพียง ๒ ธาตุ ต่อไปนี้ก็นั่งสมาธิ

ก�าหนดอารมณ์ตามต้องการ

๒ กันยายน ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๒๔ 
เรื่องพระองคุลมิาล

จะแสดงต�านานแห่งองัคลุมิาลปรติรคือพระปริตรเกีย่วแก่เรือ่งพระองคลิุมาลต่อ 

ได้แปลความในอังคุลิมาลสูตรไปตามพระบาลีตั้งแต่ต้นจนจบแล้ว จะได้อธิบายความ 

เกี่ยวแก่ที่ท่านพระองคุลิมาลได้กล่าวอุทานในขณะที่ท่านนั่งเสวยวิมุตติสุขคือความสุข

อันเกิดจากวิมุตติ ความหลุดพ้น และได้แสดงความบางข้อในคาถาอุทานของท่าน  

เกี่ยวแก่ที่ว่าบริโภคโภชนะไม่มีหนี้ จะได้แสดงเรื่องของท่านต่อ

เรือ่งของท่านน้ีกน่็าคิดว่าท่าน เม่ือเป็นโจรได้ฆ่าคนเป็นอนัมาก แต่ท�าไมจงึได้

มาบวชและได้ส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ คนทีท่�ากรรมบาปหยาบช้ามากฆ่าคนเป็นอนัมาก 

ไม่น่าท่ีจะส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ได้ ในข้อนีก้จ็ะต้องกล่าวถงึหลกัทางพทุธศาสนาทีท่่าน

แสดงไว้ว่า บุคคลเช่นไรส�าเร็จได้ บุคคลเช่นไรส�าเร็จไม่ได้ บุคคลที่ส�าเร็จได้นั้นต้อง

เป็นจ�าพวกท่ีเรยีกว่า เวเนยยะ อันแปลว่าผูท้ีพ่งึแนะน�าได้ดังทีไ่ทยเราเรยีกกนัว่าเวไนย 

หมู่แห่งบุคคลที่พึงแนะน�าได้ เรียกว่าเวไนยนิกร ก็ได้แก่บุคคลที่เป็นผู้มีสติปัญญาอยู่

ในระดับต่างกัน ๓ จ�าพวก คือ

ผูท่ี้มีสตปัิญญาไว ฟังแต่เพยีงหวัข้อธรรมทีย่กขึน้แสดงกร็ูไ้ด้ทนัท ีเป็นจ�าพวก

ที่หนึ่ง 

บุคคลจ�าพวกที่เมื่อยกหัวข้อข้ึนแสดงแล้วต้องอธิบายจึงจะเข้าใจได้ ก็เป็น

จ�าพวกที่สอง 
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บคุคลจ�าพวกทีเ่ม่ือยกหวัข้อขึน้แสดงแล้วต้องอธบิาย และอธบิายหลาย ๆ หน

ดงัท่ีเรยีกว่าพร�า่สอนบ่อย ๆ จงึจะเข้าใจได้ กเ็ป็นจ�าพวกท่ีสาม สามจ�าพวกนี้ส�าเร็จได้ 

ส่วนอีกจ�าพวกหนึ่งเป็นผู้ที่มีสติปัญญาทึบมาก แนะน�าเท่าใดก็รู้ไม่ได้ นี่เป็น

จ�าพวกที่สี่ ที่แปลว่าสอนให้ส�าเร็จไม่ได้ 

ท่านแสดงบุคคลไว้ ๔ จ�าพวกดั่งนี้ก็มุ่งทางปัญญาที่จะรู้ธรรมได้หรือไม่ได้ 

เป็นที่ตั้ง สามจ�าพวกข้างต้นนั้นมีปัญญาที่จะรู้ธรรมได้ก็เรียกว่าส�าเร็จได้

อน่ึง บุคคลท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิดิ่งลงก็สอนไม่ได้เหมือนกัน ก็ส�าเร็จไม่ได้ แต่

บุคคลที่ไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฏฐิดิ่งลง คือเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ตามแต่ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิดิ่งลง  

ยังพอสอนให้กลับความเห็นได้ดั่งนี้ ก็สอนให้ส�าเร็จได้ แต่ว่าถ้ามีมิจฉาทิฏฐิดิ่งลงคือ

กลับความเห็นไม่ได้ ก็ส�าเร็จไม่ได้

อนึ่ง บุคคลที่มีมานะคือความถือตัวจัดไม่ยอมรับค�าสั่งสอน ก็สอนให้รู้ธรรม 

ไม่ได้เหมือนกันเพราะมีมานะแรง ดังเช่นท่านอาจารย์สญชัยของท่านพระสารีบุตร 

พระโมคคลัลานะ เมือ่ก่อนทีท่่านมาพบพระพทุธศาสนา เม่ือท่านท้ังสองมาพบพระอสัสชิ 

ได้ดวงตาเห็นธรรม ก็ได้มาชักชวนอาจารย์ให้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่ท่านอาจารย์

มีมานะแรงถือตัวแรง ว่าเป็นอาจารย์ใหญ่จะกลับมาเป็นลูกศิษย์อีกนั้นเป็นไปไม่ได้ 

ไม่ยอม จนถึงที่มีแสดงไว้ว่าบรรดาคนฉลาดก็ให้ไปหาพระพุทธเจ้า แต่คนโง่ก็ให้  

ไปหาท่านก็แล้วกัน เพราะว่าคนโง่นั้นก็มากกว่าคนฉลาด ท่านก็ย่อมมีลูกศิษย์มาก  

ก็เป็นอันว่าส�าเร็จไม่ได้คือมีมานะแรง

อน่ึง จ�าพวกท่ีท�าบาปจนถึงอนันตริยกรรมทั้ง ๕ ก็เข้าถึงธรรมส�าเร็จไม่ได้ 

เหมือนกัน แต่ว่าถ้าท�าบาปแม้จะฆ่ามนุษย์จ�านวนมากแต่มิใช่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ มิใช่ฆ่า  

พระอรหันต์ มิได้ท�าโลหิตุปบาทแก่พระพุทธเจ้า คือไม่ได้กระท�าอนันตริยกรรมทั้ง ๕  

ก็ยังมีโอกาสส�าเร็จได้ แต่ถ้าท�าอนันตริยกรรมทั้ง ๕ แล้วเข้าถึงธรรมส�าเร็จไม่ได้  

หลักทางพระพุทธศาสนาท่านแสดงไว้ดั่งนี้

ทา่นพระองคุลิมาลนัน้ไม่ได้เข้าในลกัษณะต้องหา้มดัง่นี ้คือว่าทา่นเป็นบุคคล

ทีม่พ้ืีนทางปัญญาอยู่ใน ๓ จ�าพวกข้างต้นนัน้ จงึมสีตปัิญญาพอทีจ่ะรู้ธรรมเข้าถงึธรรม 
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ส�าเร็จได้ และท่านก็มิได้มีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ดิ่งลง ยังกลับตัวได้ ดังเช่นที่ 

พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่า พระองค์หยุดแล้ว แต่ท่านองคุลิมาลยังไม่หยุด ก็เป็นข้อ 

ทีส่ะกดิใจท่านเป็นอย่างยิง่ และเมือ่ท่านได้ถามว่าหมายความว่าอย่างไร พระพทุธองค์ 

ก็ทรงบอกว่าได้หยุดการฆ่าการท�าร้ายต่าง ๆ แต่องคุลิมาลนั้นยังไม่หยุด ยังฆ่า  

ยงัท�าร้าย องคุลิมาลเองกไ็ด้สต ิกเ็ลยท้ิงอาวธุทัง้ปวงลงเหว กเ็ข้าขอบวชกบัพระพทุธเจ้า 

ก็แสดงว่า ในขณะท่ีท่านเท่ียวฆ่าคนนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดแต่ไม่ใช่ดิ่งลง  

เมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสสะกิดใจก็ได้คิด ได้ละความเห็นผิด ส�านึกตนว่าพระพุทธเจ้า

ได้ทรงหยุดแล้วจริง ๆ แต่ว่าองคุลิมาลเองนั้นยังไม่หยุด จึงได้ตัดสินใจหยุด ก็หยุดได้

ทันที ก็แสดงว่ากลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้ และก็ไม่มีมานะที่ถือตัวว่าเป็นผู้วิเศษ 

เหมือนอย่างอาจารย์สญชัยของท่านพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะที่ยังไม่ได้บวชนั้น 

ยอมตนมาเป็นสาวกของพระพทุธเจ้า และแม้ท่านจะท�าบาปกรรมเป็นอนัมาก บาปกรรม

ทีท่�านั้นก็ยังไม่เป็นอนันตริยกรรม ยังมิได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ 

ในตอนนี้ก็ควรจะเล่าเรื่องที่แสดงไว้ในอรรถกถา ขยายความจากพระสูตรที่มี

ความย่อว่า ท่านพระองคลุมิาลนัน้กเ็ป็นบตุรของพราหมณ์ปุโรหติในกรงุสาวัตถีนัน่แหละ 

ซึ่งมีบิดาชื่อว่าคัคคะ มารดาชื่อว่ามันตานี เพราะฉะนั้น เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลได้

ตรัสถาม และท่านได้ตอบให้ทราบชื่อของบิดามารดาของท่าน พระเจ้าแผ่นดินก็รับ 

สั่งเรียกท่านว่า ท่านพระคัคคมันตานีบุตร ที่แปลว่าท่านผู้เป็นบุตรของคัคคพราหมณ์

และมันตานีพราหมณี เอาชื่อของพ่อแม่มาเป็นชื่อของลูก เหมือนอย่างพระสารีบุตร 

ที่จริงก็เป็นชื่อของแม่คือลูกของนางสารีก็มาเป็นพระสารีบุตร พระเจ้าแผ่นดินก็เรียก 

พระองคุลิมาลว่าคัคคมันตานีบุตร แต่ว่าโหรดูฤกษ์เกิดของท่านว่าเกิดในโจรฤกษ์  

เด็กคนน้ีต่อไปจะต้องเป็นโจร ทีแรกบิดามารดาก็คิดจะไม่เลี้ยง แต่ความทราบถึง 

พระเจ้าแผ่นดนิกถ็ามว่าเป็นโจรแก่ราชอาณาจักร หรอืว่าเป็นโจรของชาวบ้านชาวเมอืง

ธรรมดา โหรก็ตอบว่าเปน็โจรของชาวบา้นชาวเมืองธรรมดาเท่านัน้ ไมเ่ป็นโจรท�าลาย

ราชอาณาจักร พระเจ้าแผ่นดินก็รับสั่งว่าให้เลี้ยงไว้เถิด บิดามารดาจึงเลี้ยงไว้แล้วก็ตั้ง

ชื่อว่าอหิงสกะ ที่แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใคร ก็จะตั้งชื่อให้ดีนั่นเอง และเมื่อเติบโตขึ้น 

บิดามารดาก็ส่งท่านไปเรียนที่ส�านักทิศาปาโมกข์ ท่านก็ได้เข้าไปเรียนในส�านักมี 

ชื่อเสียงที่หนึ่ง ท่านได้ตัง้ใจเรยีนดด้ีวย ปฏิบตัอิาจารย์ดีด้วย กเ็ป็นท่ีรกัใคร่ของอาจารย์ 
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ลกูศษิย์อืน่ ๆ ก็ริษยาจึงไปยุอาจารย์ว่าอหิงสกมานพนี้คิดท�าลายอาจารย์อย่างนั้น ๆ 

ถือตัวว่าอาจารย์รัก ถือตัวว่าเรียนเก่ง ทีแรกอาจารย์ก็ไม่เชื่อ เมื่อลูกศิษย์ที่ริษยา 

ไปยบุ่อยเข้า อาจารย์กช็กัจะคล้อยตามว่าอหิงสกมานพคดิจะท�าร้ายอาจารย์จรงิ ฉะนัน้ 

เมือ่สอน ๆ ไปจนใกล้จะจบ อาจารย์กบ็อกว่าจะศึกษาให้จบศิลปศาสตร์นัน้ จ�าจะต้องไป

ประกอบกรรมส�าคญัอย่างหนึง่ คอืจะต้องไปฆ่าคน เม่ือฆ่าคนหนึง่แล้ว กต็ดันิว้มือร้อย

เป็นพวงไว้ นบัให้ได้พนัหนึง่ เมือ่ฆ่าคนได้พันคนแล้วกใ็ห้น�านิว้มอืมาให้อาจารย์ อาจารย์

ก็จะประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ในที่สุด อันเป็นจบวิชาสูงสุด อหิงสกมานพ อยากจะได้

วิชาที่สูงสุดเชื่ออาจารย์ก็ออกไปเป็นโจรฆ่ามนุษย์ เก็บนิ้วมือมาร้อยไว้ ๆ 

ในเรื่องก็เล่าว่าในบางคราวน้ิวมือก็หายไปเน่าไปบ้างหายไปบ้าง จ�านวน 

ก็หายไป ก็ต้องไปฆ่าคนใหม่เพื่อจะให้ได้นิ้วมือที่ตัดมาครบถึง ๑,๐๐๐ และที่อาจารย ์

ท�าอย่างนั้น ก็ด้วยคิดว่าถ้าลูกศิษย์คนนี้ไปท�าอย่างนี้แล้วก็จะต้องพบคนที่มีฝีมือดี 

ฆ่าตาย หรือไม่เช่นนั้นทางบ้านเมืองก็จะต้องปราบปรามฆ่าให้ตาย เป็นอันว่าอาจารย์

กไ็ม่ต้องไปก�าจดัลูกศิษย์ ลูกศิษย์ไปท�ากรรมอย่างนีก้ถู็กเขาก�าจดัเอง แต่ในเรือ่งนีน้ัน้

บางท่านก็สันนิษฐานว่า ได้มีลัทธิบางลัทธิในขณะนั้นสอนอย่างนั้น คือสอนให้ฆ่าคน

เท่านัน้เท่านีแ้ล้วจงึจะส�าเรจ็วชิา เพราะฉะนัน้ ถ้าลัทธิของอาจารย์เป็นอย่างนัน้ อาจารย์

ก็คงจะบอกไปตามลัทธิ ไม่ใช่เป็นอย่างท่ีพระอรรถกถาท่ีเล่าก็ได้ อย่างไรก็ตาม  

เมื่ออหิงสกมานพได้ไปฆ่าคนมากมายเข้า ๆ แล้วก็ตัดนิ้วมือมาร้อยเป็นพวงก็เลยได้

ชื่อว่าองคุลิมาล มีมาลาคือระเบียบแห่งนิ้วมือเหมือนอย่างพวงดอกไม้ ก็คือมาลาแห่ง

ดอกไม้เรียกว่าเป็นพวงนิ้วมือ องคุลิมาลก็แปลว่าพวงนิ้วมือ และตามเรื่องก็เล่าว่า  

บิดามารดาขององคุลิมาลก็เดือดร้อนเป็นอันมากที่ลูกไปเป็นโจรเช่นนั้น จนถึงกับ 

มารดาตัดสินใจว่าจะออกไปพบบุตรและแนะน�าบุตรให้กลับตัว และถ้ามารดาของ 

องคุลมิาลออกไปพบกเ็กรงว่าองคลุมิาลจะต้องฆ่าแม่ เพราะได้นิว้มอืยังไม่ครบพนัและ

ใกล้จะครบพัน และในตอนหลัง ๆ องคุลิมาลก็ได้นิ้วมือยากเข้า เพราะคนพากัน 

เกรงกลัว ไม่กล้าที่จะเดินทางออกไปในถิ่นที่องคุลิมาลอาศัยอยู่ คนในถิ่นที่องคุลิมาล

อาศัยอยู ่ก็พากันอพยพหนี องคุลิมาลเองก็คงไม่กล้าเข้าบ้านเข้าเมืองโดยตรง 

เพราะกลัวว่าจะถูกทหารท�าลาย ก็ต้องหลบอยู่ในป่า ก็เป็นอันว่าได้นิ้วมือยังไม่พอ 

หรอืใกล้จะพอ จนถงึกบัทีพ่ระอาจารย์เขยีนไว้ว่าขาดอกีนิว้เดยีวกจ็ะได้ครบพนั ทนีีถ้้า
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มารดาเดินออกไป องคุลิมาลก็คงจะต้องฆ่าแม่เพื่อให้ได้นิ้วมือครบพัน และถ้าฆ่า 

แม่แล้วก็เป็นอนัว่าได้ท�าอนนัตรยิกรรม เมือ่ท�าอนนัตรยิกรรมแล้วกเ็ป็นผูท้ีพ่ระพทุธเจ้า

โปรดไม่ได้เพราะเป็นมหนัตกรรมอย่างยิง่ เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าได้ทอดพระเนตร

อุปนิสัยขององคุลิมาลว่าอุปนิสัยของมรรคและผลมีอยู่ และพระองค์ไปโปรดทันเวลา

คือออกไปก่อนที่แม่จะไป และเมื่อโปรดพระองคุลิมาลได้แล้ว ก็เป็นอันว่าจะได้ช่วย 

องคลุมิาลไม่ให้ท�าอนนัตรยิกรรมและได้ช่วยให้ละอกศุลกรรมได้ด้วย กลบัตวัได้มาเป็น

คนดีต่อไป จึงเสด็จออกไปโปรดพระองคุลิมาลได้ส�าเร็จ ท่านเล่าไว้อย่างนี้ และในบท

ที่สวดนั้นก็สวดบทท่ีพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พระองคุลิมาลไปแสดงแก่หญิงมีครรภ์  

คือแค่บทที่ว่า ยโตห� ภคินิ อริยาย ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สญฺจิจฺจ ปาณ� ชีวิตา 

โวโรเปตา เตน สจเฺจน โสตถฺ ิเต โหต ุโสตฺถ ิคพฺภสสฺ พระกส็วดเท่านี ้ดัง่ท่ีได้แสดง

ค�าแปลไปแล้ว

นั่งขัดสมาธิ ได้แสดงธาตุกรรมฐานไป ๒ ข้อ คือข้อปฐวีธาตุ ธาตุดิน  

อาโปธาตุ ธาตุน�้า และวิธีพิจารณานั้นก็คือพิจารณาว่า ส่วนที่แข้นแข็งอันเป็นภายใน

อาศัยอยู่ในกายนี้ และส่วนที่แข้นแข็งในภายนอกเรียกว่าปฐวีธาตุ ธาตุดิน ก็สักแต่ว่า

เป็นธาตุ ไม่ควรท่ีจะยึดถือว่า เอต� มม นี่เป็นของเรา เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่  

เอโส เม อตฺตา นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา ส่วนที่เอิบอาบเหลวที่เป็นภายในอาศัยอยู่

ในกายนี้ก็ดี ที่เป็นภายนอกก็ดี ก็รวมเรียกว่าอาโปธาตุ ธาตุน�้า ธาตุน�้านี้ก็สักแต่ว่า

เป็นธาตุ ไม่ควรจะหลงยึดถือว่า เอต� มม นี่เป็นของเรา เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่  

เอโส เม อตฺตา นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา

เตโชธาตุ ธาตุไฟ ก็คือส่วนที่อบอุ่นส่วนที่เผาไหม้อันเป็นภายในอาศัยอยู ่

ในตน ได้แก่ไฟที่ท�าให้ร่างกายอบอุ่น ไฟที่ท�าให้ร่างกายทรุดโทรม ไฟที่ท�าให้ร่างกาย

รุ่มร้อน ไฟที่ช่วยย่อยอาหารที่บริโภคแล้วเคี้ยวแล้วดื่มแล้วลิ้มแล้ว ไฟคือส่วนที่อบอุ่น

ที่เผาไหม้อันเป็นภายในอาศัยอยู่ในกายน้ีก็ดี ที่เป็นส่วนภายนอกก็ดี ก็รวมเรียกว่า

เตโชธาตุ ธาตุไฟ ธาตไุฟนีก้ค็วรพิจารณาเห็นว่า ธาตไุฟนัน้ก็ไม่ควรยึดถือว่า เอต� มม 

นี่เป็นของเรา เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่ เอโส เม อตฺตา นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา
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วาโยธาตุ ธาตุลม ก็คือส่วนที่พัดไหวที่ท�าให้เคลื่อนไหวที่เป็นภายในอาศัยอยู่

ในกายนีก้ค็อืลมท่ีพัดขึน้เบือ้งบน ลมท่ีพัดลงเบือ้งต�า่ ลมในท้อง ลมในไส้คอืในกระเพาะ-

อาหาร ลมที่พัดไปในอวัยวะน้อยใหญ่ ลมอัสสาสะหายใจเข้า ลมปัสสาสะหายใจออก 

บรรดาลมท่ีพัดไหวอาศัยอยู่ในกายน้ีดังกล่าวก็ดีอย่างอื่นก็ดี และบรรดาลมที่พัดไหว

ภายนอกก็รวมอยู่ในวาโยธาตุ ธาตุลม ธาตุลมนี้ก็ไม่ควรเห็นยึดถือว่า เอต� มม  

นี่เป็นของเรา เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่ เอโส เม อตฺตา นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา

นี้เป็นธาตุ ๔ ในที่แห่งอื่นท่านเติมอีกธาตุหนึ่งคืออากาสธาตุ ก็รวมเป็นธาตุ 

๕ อากาสธาต ุธาตอุากาศ อากาศกค็อืช่องว่างคอืทีเ่ป็นช่องหรอืช่องว่าง อันเป็นภายใน 

มอียูใ่นกายนีก้ค็อืช่องห ูช่องจมกู ช่องปาก ช่องทีก่ลนือาหารลงไป ช่องทีก่ลนือาหาร 

ลงไปแล้วตั้งอยู่ ช่องท่ีอาหารเก่าออกไปในภายล่าง ส่วนที่เป็นช่องที่ว่างดังกล่าวหรือ 

อย่างอื่นที่เป็นภายในอาศัยอยู ่ในกายนี้ และช่องว่างในภายนอกก็รวมเรียกว่า 

อากาสธาตุ ธาตุคือช่องว่าง ช่องว่างนี้ก็ไม่ควรเห็นยึดถือว่า เอต� มม นี่เป็นของเรา  

เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่ เอโส เม อตฺตา นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา

การพิจารณาแยกกายนี้ออกเป็นธาตุ ๔ คือ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ  

ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม หรือเป็นธาตุ ๕ เติมอากาสธาตุ  

ธาตุอากาศ คือช่องว่าง พิจารณาสักแต่ว่าเป็นธาตุ ไม่ควรที่จะเห็นยึดถือว่า  

ธาตสุ่วนนี ้ๆ เป็นของเรา เราเป็นธาตสุ่วนนี ้ๆ ธาตสุ่วนนี ้ๆ เป็นอตัตาตวัตนของเรา  

ฉะน้ัน จึงสักแต่ว่าเป็นธาตุ ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาปรากฏขึ้น ให้ธาตุสัญญา 

ความก�าหนดหมายว่าเป็นธาตุปรากฏขึ้นแทน อัตตสัญญา ความก�าหนดหมายว่า 

ตัวเรา หรือสัตตสัญญา ความก�าหนดหมายว่าสัตว์บุคคล หรือที่รวมเรียกว่า 

ความก�าหนดหมายว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา พิจารณาให้เห็นกายนี้ว่าสักแต่ว่าเป็น

ธาตุเท่านั้น ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นสักแต่

ว่าเป็นสมมติสักแต่ว่าเป็นบัญญัติเท่าน้ัน แต่อันที่จริงไม่มี มีสักแต่ว่าธาตุ ก็เรียกว่า

เป็นธาตุกรรมฐาน 

ต่อจากนี้ก็ขอให้นั่งสงบ

๓ กันยายน ๒๕๒๔
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จะเล่าต�านานที่ ๗ อีกพระสูตรหนึ่งที่เรียกว่า โพชฌังคปริตร พระปริตรที่ 

เกีย่วแก่เรือ่งโพชฌงค์ท่ีมีแสดงว่า พระสาวกอาพาธ พระพทุธเจ้าได้แสดงโพชฌงค์ ๗ 

ท่านฟังเรื่องโพชฌงค์แล้วก็หายอาพาธ และพระพุทธเจ้าเองประชวรคราวหนึ่ง  

โปรดให้พระจุนทะแสดงโพชฌงค์ ทรงสดับโพชฌงค์แล้วก็หายประชวร จึงได้มีการ

ประพันธ์ โพชฌงค์ ๗ เป็นคาถาแสดงเรื่องดังกล่าวมา และก็ใช้สวดเป็นพระปริตร 

พระสาวกที่อาพาธซ่ึงพระพุทธเจ้าได้แสดงโพชฌงค์ ท่านฟังแล้วหายอาพาธนั้นก็คือ  

ท่านพระมหาโมคคัลลานะและท่านพระกัสสปะ เมื่อท่านพระโมคคัลลานะอาพาธ 

ในคราวหนึ่ง พระพุทธเจ้าก็แสดงโพชฌงค์ให้ท่านฟัง อีกคราวหนึ่ง ท่านพระกัสสปะ

อาพาธ พระพุทธเจ้าก็แสดงโพชฌงค์ให้ท่านฟัง ท่านฟังแล้วก็หายอาพาธ ที่มีระบุไว ้

ก็มี ๒ ท่าน พระพุทธเจ้าเองประชวรก็โปรดให้พระจุนทะแสดงโพชฌงค์ถวาย  

พระจุนทะแสดงโพชฌงค์ถวาย ทรงสดับแล้วก็หายประชวร มีต�านานเล่าไว้ดั่งนี้  

และคาถาประพันธ์ไว้ ส�าหรบัสวดท่ีแสดงเรือ่งดังกล่าวขึน้ต้นว่า โพชฌฺงโฺค สตสิงฺขาโต 

เป็นต้น ซึ่งมีค�าแปลว่า 

โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยสัม-

โพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 

สมาธสิมัโพชฌงค์ อเุบกขาสมัโพชฌงค์ เหล่านี ้อันพระมนุเีจ้าผูเ้หน็

ธรรมทั้งสิ้นตรัสไว้ ชอบแล้ว อันบุคคลมาเจริญท�าให้มากแล้ว ย่อม

เป็นไปเพือ่ความรูย้ิง่  เพือ่นพิพาน เพือ่ความตรสัรู ้ด้วยความกล่าว
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สจัจะนี ้ขอความสวสัด ีจงมแีก่ท่านทุกเมือ่ ในสมยัหนึง่พระโลกนาถเจ้า 

ทอดพระเนตรเหน็พระโมคคลัลานะและพระกสัสปะเป็นไข้ถึงทกุขเวทนา 

ทรงแสดงโพชฌงค์ ๗ ประการ ท่านทั้งสองก็เพลิดเพลินภาษิตนั้น 

หายโรคในขณะนั้น ด้วยความกล่าวสัจจะนี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่

ท่านทกุเมือ่ คร้ังหนึง่แม้พระธรรมราชาอันความประชวรเบยีดเบยีน

แล้ว รับสั่งให้พระจุนทเถระแสดงโพชฌงค์นั้นโดยเอื้อเฟื้อ ก็ทรง

บันเทิงพระราชหฤทัยหายประชวรไปโดยฐานะ ด้วยความกล่าว 

สัจจะนี้ ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ ก็อาพาธทั้งหลายนั้น  

อนัพระมหาฤษหีรอืพระมเหสคีอืผูแ้สวงหาคณุอนัยิง่ใหญ่ทัง้ ๓ องค์ 

ละได้แล้วถึงความไม่บังเกิดเป็นธรรมดาดุจกิเลสอันมรรคก�าจัดแล้ว 

ด้วยความกล่าวสัจจะนี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

นี้เป็นคาถาที่ประพันธ์ส�าหรับสวดแสดงโพชฌงค์ทั้ง ๗ อันจัดเป็นพระปริตร 

หน่ึง และรวมกันเข้า ๒ พระปริตร คืออังคุลิมาลปริตรกับโพชฌังคปริตร นับเป็น 

ต�านานที่ ๗

ว่าถึงการใช้ธรรมส�าหรับรักษาอาพาธคือรักษาผู้ป่วยให้หายอาพาธแสดงตาม 

ทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าประชวรบางครั้งทรงใช้ธรรมเยียวยารักษา บางครั้ง 

ก็โปรดให้นายแพทย์รักษาคือนายแพทย์โกมารภัจ ซึ่งได้ถวายการรักษาพระพุทธเจ้า  

และพระภกิษผุูอ้าพาธ การให้นายแพทย์รกัษาหรอืให้หมอรกัษากเ็ป็นเรือ่งทีป่ฏบิตักินั 

ทั่วไป ส่วนการใช้ธรรมรักษาน้ันท่ีมีแสดงไว้ บางแห่งแสดงว่าทรงระงับอาพาธด้วย  

อธิวาสนขันติ อันแปลว่าด้วยขันติ ความอดทน คืออธิวาสนะ ความอดกล้ันยับย้ัง 

ไว้ได้ ก็ทรงใช้โพชฌงค์ทั้ง ๗ สดับโพชฌงค์ทั้ง ๗ จิตบันเทิงในโพชฌงค์ทั้ง ๗  

ก็หายอาพาธ ก็มีแสดงไว้ดั่งนี้ พิจารณาดูถึงพุทธจริยาท่ีทรงปฏิบัติก็จะพึงเห็นได้ว่า 

อาพาธบางอย่าง ทรงใช้อธิวาสนขันติหรือว่าทรงพิจารณาโพชฌงค์ ๗ หรือว่าสดับ

โพชฌงค์ ๗ จิตบันเทิงอาพาธก็ระงับ อาพาธบางอย่างก็โปรดให้หมอรักษา ในข้อนี ้

จึงแบ่งอาพาธได้ ๒ อย่าง อาพาธที่ควรให้หมอรักษาก็ให้หมอรักษา แต่อาพาธที่ไม่

จ�าเป็นจะต้องให้หมอรักษา ใช้ธรรมรักษาก็ทรงใช้ธรรมรักษา ก็เพราะว่าอันอาพาธ 

ทางร่างกายนี้ แม้บังเกิดขึ้นทางร่างกายแต่ก็เกี่ยวแก่จิตใจ ถ้าจิตใจมีความอดทนพอ
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ดังที่เรียกว่า อธิวาสนขันติ คือทนไป อาพาธก็หายไปเอง นั่นอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่ง

จิตใจมีความบันเทิงในธรรม ปีติในธรรม สุขในธรรม ก็เป็นเครื่องระงับอาพาธ 

ทางกายได้ ส�าหรับอาพาธที่เป็นวิสัยจะพึงระงับไปได้ ดั่งนี้ ก็ใช้ธรรมดังกล่าว 

แม้บุคคลสามัญทั่วไปในบัดนี้ บางคนก็ปฏิบัติด่ังนี้ เจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ  

อะไรบางอย่างก็ไม่ยอมรับประทานยา ใช้ความอดทนเอา ก็หายไปเอง ในบางอย่าง 

ก็ใช้ความเพลิดเพลินในธรรมอาพาธก็หายไปเองได้ แต่ว่าบางอย่างก็ไม่ได้ ส�าหรับ 

คนสามญัทัว่ไปจะเป็นเพราะว่าก�าลงัจติไม่พอกไ็ด้ ต้องให้หมอรกัษาต้องฉีดยาเป็นต้น 

แต่พระพุทธเจ้าเองกใ็ช้ท้ัง ๒ อย่างดังกล่าว จะเป็นเพราะประทานโอกาสให้หมอรกัษา

และเพื่อประทานเนตติก็ได้ แล้วส�าหรับเรื่องโพชฌงค์นี้ คนไทยเราก็นับถือ เวลาเจ็บ

ป่วยเป็นไข้โดยเฉพาะมักจะต้องเป็นไข้หนักใกล้จะตาย แต่ก่อนนี้ก็นิมนต์พระไปสวด

โพชฌงค์ให้ฟัง แต่ว่าโดยมากคนไข้ท่ีนิมนต์พระไปสวดโพชฌงค์ให้ฟังนั้นมักจะ  

เป็นไข้ที่เพียบหนักแล้ว ก็มักจะไม่หาย สวดโพชฌงค์ให้ฟังไม่ช้าเท่าไรก็ถึงแก่กรรม  

ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มุ่งนิมนต์พระไปสวดโพชฌงค์ให้หายแต่เพื่อให้จิตใจของคนไข้ 

เข้าถึงพระรัตนตรัย ท�านองบอก อรห� ที่โบราณใช้กันมา ใกล้จะตายก็บอก อรห�  

ครั้นคนไข้ได้ฟังได้ยิน จิตใจจะได้มาตั้งอยู่ในพุทธานุสสติให้จิตใจผ่องใส ซึ่งจะหวัง 

สคุตไิด้ดัง่พระพทุธภาษติทีต่รสัไว้ว่า เมือ่จติไม่เศร้าหมองคอืจติบรสิทุธิ ์กห็วงัสคุตไิด้ 

ดั่งนี้ 

เมื่อก่อนนี้เคยใช้กันอย่างนี้ บัดนี้บางคนไปเยี่ยมไข้เขาก็ให้สวดโพชฌงค์ให ้

เขาฟัง แม้ไข้ไม่มากนักก็มี แบบไข้ไม่มากนี้สวดโพชฌงค์ให้ฟังก็มักจะหาย ไม่ใช่เป็น

ไข้ถึงตาย ถ้าไข้ถงึตายแล้วกไ็ม่รอด แต่ว่าจติใจอาจจะได้สรณะคอืทีพ่ึง่ ได้ความบรสิทุธิ์

ดีขึ้น แต่ตามเรื่องที่เล่าในต�านานพระปริตรนี้เป็นไข้ท่ีจะพึงหายได้ แปลว่าเป็นไข้ท่ี 

ไม่ต้องกินยาก็หาย ก็สวดโพชฌงค์ให้ฟังให้จิตใจบันเทิง เมื่อจิตใจบันเทิงแล้วร่างกาย

ก็สบายก็หายจากอาพาธนั้น

นัง่ขดัสมาธ ิในองัคลุมิาลปริตรกแ็สดงถงึเมตตาจตินัน่เอง การแผ่เมตตาเป็น 

กรรมฐานข้อหน่ึง คือการท่ีตั้งจิตคือตั้งความคิดขอให้สัตว์บุคคลโดยเจาะจงหรือว่า 

โดยไม่เจาะจงทั่วไปเป็นสุข ดังที่เราสวดกันอยู่ว่า สพฺเพ สตฺตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง 

อเวรา โหนฺตุ จงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิด อนีฆา โหนฺตุ จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจเถิด  
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อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันและกันเถิด สุขี อตฺตาน� ปริหรนฺตุ  

จงเป็นผู้มีสุข รักษาตนเถิด ดั่งน้ีเรียกว่าแผ่เมตตา เป็นเครื่องก�าจัดพยาบาทคือ 

ความคิดเบียดเบียน คือความคิดมุ่งร้ายหรือท�าร้าย และก�าจัดสิเนหาด้วย

อนึ่ง ความตั้งจิตคือต้ังความคิดขอให้พ้นจากความทุกข์ ดังที่เราทั้งหลาย 

สวดกันว่า สพฺเพ สตฺตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ทุกฺขา ปมุจฺจนฺตุ จงพ้นจากทุกข์เถิด  

ก็เป็นการแผ่กรุณาเป็นเครื่องก�าจัดวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียน และก�าจัดโทมนัส

คือความเสียใจด้วย

อน่ึง ความต้ังจิตคือตั้งความคิดขอให้อย่าได้ไปปราศจาก หรือเสื่อมจาก 

สมบัติที่ได้แล้ว ดังที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่ว่า สพฺเพ สตฺตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง  

มา ลทฺธสมฺปตฺติโต วิคจฺฉนฺตุ จงอย่าไปปราศจากสมบัติอันได้แล้วเถิด ก็เป็นการแผ่

มุทิตา ความพลอยยินดี เป็นเครื่องก�าจัดอรติ ความริษยา และก�าจัดโสมนัสด้วย

อนึ่ง ความตั้งจิตคือตั้งความคิดว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของ ๆ ตน  

เป็นทายาทรบัผลของกรรม ดงัทีเ่ราทัง้หลายสวดกนัอยู่ว่า สพฺเพ สตฺตา สัตว์ทัง้หลาย 

ทั้งปวง กมฺมสฺสกา เป็นผู้มีกรรมเป็นของ ๆ ตน กมฺมทายาทา เป็นทายาทรับผลของ

กรรม กมฺมโยนี มีกรรมเป็นก�าเนิด กมฺมพนฺธู มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ กมฺมปฏิสรณา  

มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ย� กมฺม� กริสฺสนฺติ จักท�ากรรมอันใดไว้ กลฺยาณ� วา ปาปก� วา 

ดีหรือชั่ว ตสฺส ทายาทา ภวิสฺสนฺติ จักเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้น ก็เป็นการแผ่

อุเบกขา คือความที่ตั้งจิตมัธยัสถ์เป็นกลาง เป็นเครื่องก�าจัดราคะ คือความชอบ และ 

ปฏฆิะคือความชงั และเป็นเคร่ืองก�าจดัความวางเฉยด้วยความไม่รูอ้นัเรยีกว่า อญัญาณ- 

อุเบกขา หรอืความวางเฉยด้วยความไม่รู ้ส�าหรบัอเุบกขานีบ้างทแีปลกนัว่าความวางเฉย 

กม็กัจะท�าให้คนเข้าใจผดิว่าไม่ท�าอะไร แต่อนัทีจ่รงินัน้ต้องเข้าใจว่าจะแปล อเุบกขาว่า

วางเฉยกไ็ด้ แต่ต้องเข้าใจว่าวางความชอบวางความชงัในใจ เฉยกค็อืว่าเฉยจากความชอบ

ความชัง หรือว่าเฉยจากการท่ีล�าเอียงไปเพราะความชอบความชัง พูดสั้นก็คือว่าวาง

เฉยจากความชอบความชัง ฉะนั้น มีกิจที่ควรกระท�าอย่างไรก็ท�าไป แต่ว่าให้ท�าไป

โดยที่ไม่ใช่ด้วยความชอบด้วยความชัง ให้ล�าเอียงไปเพราะความชอบ ความชัง 

อุเบกขามีความหมายดั่งน้ี ท�าอะไรก็ท�าไปไม่ใช่ไม่ท�าอะไร แต่ให้ท�าไปด้วย

จิตใจที่เที่ยงธรรม โดยพิจารณาปลงใจลงไปในกรรม รู้ในกรรม เพราะฉะนั้น จึงเป็น
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อุเบกขาด้วยความรู้ ไม่ใช่ด้วยความไม่รู้ รู้ว่าควรจะท�าอย่างนี้ รู้ว่าไม่ควรจะท�าอย่างนี้  

จึงจะเป็นการเที่ยงธรรมถูกต้องแล้วก็ท�าไป อุเบกขาจึงเป็นสิ่งส�าคัญเป็นหลัก 

เมื่อจิตมีอุเบกขาดั่งนี้แล้ว การจะแผ่เมตตาก็ถูกต้อง เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์  

เป็นเคร่ืองดับพยาบาทดับโทสะ และก็ดับสิเนหาได้ด้วย ไม่ใช่ว่าไปเกิดเป็นความรัก 

ข้ึนมา เป็นกเิลสไม่ใช่เมตตาท่ีบรสิทุธิ ์และเมือ่กรณุากก็รณุาได้โดยถูกต้อง ดับวหิงิสา

ได้ด้วยและก็ดับโทมนัสได้ด้วย เพราะบางทีไปเห็นทุกข์ของคนที่รักกันแล้วก็โทมนัส  

แต่ว่าถ้าเป็นกรุณาแล้วก็ไม่โทมนัสด้วย เป็นมุทิตาก็เป็นมุทิตาที่บริสุทธิ์ ดับริษยาได้

ด้วยดับโสมนัสได้ด้วย ไม่ใช่ว่ากระหยิ่มยินดียากจะได้บ้าง กระตือรือร้นจะเอาบ้าง 

กระหยิ่มใจจะได้บ้าง เพราะฉะนั้น อุเบกขาจึงเป็นตัวหลัก ต้องมีความเข้าใจ คนที่มี

อเุบกขาจงึมเีมตตามกีรณุามมีทุติาถกูต้องและกท็�างานได้มากด้วยถกูต้องด้วย ละงาน

ทีค่วรเว้น ท�าการงานท่ีควรท�าทุกอย่าง ความทีป่ลงจติใจลงไปในกรรมนีจ้งึเป็นส่ิงส�าคญั 

และค�าว่าสัตว์ทั้งปวงนั้นก็เป็นค�ารวม ตัวเราเองซึ่งเป็นผู้แผ่เมตตาก็เป็นสัตว์บุคคล 

ผู้หนึ่ง คนอื่นก็เป็นสัตว์บุคคลผู้หนึ่ง ๆ ด้วยกัน เพราะฉะนั้น จึงหมายความว่าอยู่ใน

ข่ายที่จะพึงเมตตาพึงกรุณาพึงมุทิตาพึงอุเบกขารวมไปท้ังหมด และอันที่จริงนั้นเมื่อ

ปฏบิตั ิอบรมพรหมวหิารทัง้ ๔ หรอือปัปมญัญาท้ัง ๔ นี ้จติของผูป้ฏบิตันิีก้เ็ป็นสุขก่อน 

เพราะเหตวุ่าจติของผูป้ฏิบัตนิีเ้องจะดบัโทสะพยาบาท ดบัวหิงิสา ดบัโทมนัส ดับริษยา

โสมนัส ดับราคะ ปฏิฆะ และก็ดับความเฉยเมยด้วยความไม่รู้ จิตของผู้ปฏิบัตินี้ 

จึงเป็นสุขก่อน และเป็นสุขที่บริสุทธิ์ และอาการที่แผ่ออกไปนั้นกระแสของจิตย่อมจะ

มอี�านาจ มพีลงั อาจจะระงบัความคดิทีเ่ป็นศตัรขูองผูมุ่้งร้ายหรอืของสัตว์ร้ายได้ ดงัที่

พระพทุธเจ้า ทรงแผ่เมตตาจติไปยงัช้างนาฬาครี ีช้างนาฬาครีกีส็งบไม่ท�าร้ายพระองค์ 

แต่ว่าต้องมีพลังจติท่ีเข้มแข็งด้วยเมตตาเพยีงพอ ทัง้นีก้อ็าศยัทีห่ดัปลูกเมตตาจติเป็นต้น

น้ีให้บงัเกดิขึน้ในจติใจ เหมอืนดงัปลกูต้นไม้คอืเมตตาขึน้ในจิตใจ เม่ือต้นไม้คอืเมตตา

เติบโตข้ึน มีรากฐานหย่ังลงในจิตเพียงพอเติบโตเพียงพอแล้ว ก็จะมีพลังอ�านาจ 

ดังกล่าวซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ควรปฏิบัติเป็นประจ�าทุกวันดังที่สวดกันทุกวัน แต่ว่าให้ถึง

จิตใจ และก็หัดแผ่ให้เป็นกรรมฐานให้เป็นประจ�าด้วย 

ต่อจากนี้นั่งกรรมฐานต่อ

๙ กันยายน ๒๕๒๔



สบิสองต�านาน

ครั้งที่ ๒๖ 
ฉัททันตปรติร

ได้แสดง ๗ ต�านานจบแล้ว จะแสดง ๑๒ ต�านานต่อไป ๑๒ ต�านานนั้น 

ก็จัดเพิ่มเติมขึ้นปรับปรุงขึ้นจาก ๗ ต�านานนั้นเอง ฉะนั้น พระปริตรใน ๗ ต�านาน 

ก็มีอยู่ใน ๑๒ ต�านานทั้งหมด และก็เรียงล�าดับเช่นเดียวกันในตอนกลางตอนท้าย  

ทีร่วมใน ๗ ต�านานก็แยกกันบ้าง เพิ่มบ้าง ล�าดับจึงต่างกันไปบ้าง 

ใน ๑๒ ต�านานนี้ ต�านานที่ ๑ ก็คือมงคลสูตรตรงกันกับ ๗ ต�านาน 

ต�านานที่ ๒ ก็คือรัตนสูตรตรงกันกับ ๗ ต�านาน ต�านานท่ี ๓ ก็คือ 

กรณียเมตตสูตรตรงกันกับ ๗ ต�านาน ต�านานที่ ๔ ก็คือ ขันธปริตรตรงกันกับ ๗ 

ต�านาน แต่ว่ามเีพ่ิมฉทัทนัตปรติรเข้าทีต่�านานที ่๔ นี ้แยกเอาโมรปริตรไปเป็นต�านาน

ที่ ๕ ส�าหรับใน ๗ ต�านานนั้นได้รวมขันธปริตรและโมรปริตร นับเป็นต�านานที่ ๔  

แต่ใน ๑๒ ต�านานนี้แยกเอาโมรปริตรไปไว้เป็นต�านานที่ ๕ แต่ว่าเพิ่มฉัททันตปริตร 

เข้าในต�านานที่ ๔ ต�านานที่ ๔ จึงมี ๒ คือ ขันธปริตรและฉัททันตปริตร 

ขันธปริตรนั้นได้แสดงแล้วจึงจะเล่าฉัททันตปริตร พระปริตรนี้บทสวดน�ามา

จากฉัททันตชาดก ชาดกนั้นส�าหรับในพระไตรปิฎกเป็นคาถา โดยมากก็เป็นค�าสอน
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ทัง้น้ัน แต่ว่าท่านแสดงว่าเป็นเร่ืองท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงเล่าถงึเรือ่งทีบ่งัเกดิมาแล้วในอดตี 

ค�าสอนในชาดกนีก้เ็ป็นค�าสอนของบคุคลบ้าง ของสตัว์เดยีรัจฉานบ้างทีแ่สดงว่าได้กล่าว 

เป็นค�าสอนไว้ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงน�ามาเล่า และในพระไตรปิฎกตัวชาดกเองก็เป็น 

ค�าสอนโดยมากดงักล่าวแสดงไว้แต่ชือ่ของบคุคลหรอืสตัว์เดยีรจัฉานซึง่เป็นส�าคญัหรอื 

เป็นผู้กล่าวค�าสอนนั้น ๆ แต่ว่าไม่ได้เล่าเรื่อง มาถึงรุ่นอรรถกถาพระอาจารย์จึงได้เล่า

เรื่องชาดกนั้น ๆ ไว้โดยพิสดาร แต่ว่าส�าหรับอรรถกถาชาดกก็มาจารึกเป็นอักษรขึ้น

ในลังกาทวีป แต่ก็เป็นที่เชื่อกันว่าได้เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาช้านาน ก็ทรงจ�ากันไว้ 

ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขียนข้ึนใหม่ และก็ดังที่ได้กล่าวว่า เรื่องชาดกที่เล่าในอรรถกถา  

บางทีก็เรียกว่านิทานชาดก พิจารณาดูก็เค้าเดียวกับนิทานอีสป ซึ่งแสดงว่าเป็น 

เรือ่งบุคคลบ้างเป็นต้นได้แสดงค�าสอนเป็นต้นไว้ หรอืว่าเร่ืองนัน้เองเป็นคตสิาธกธรรม 

จึงน�ามาเล่าเป็นค�าสอน แม้นทิานชาดกกเ็ป็นเรือ่งสาธกธรรมและกม็คี�าสอนประกอบอยู่ 

เมื่อฟังนิทานชาดกจึงไม่ต้องค�านึงถึงว่าท�าไมสัตว์เดียรัจฉานจึงพูดได้ หรือว่าสัตว์

เดียรัจฉานท�าไมจึงแสดงค�าสอนได้เป็นต้น แต่ก็พึงมุ่งถึงสารัตถะคือเนื้อความที่เป็น

แก่นสารที่เป็นคติธรรมอันมีอยู่ในชาดกนั้น ๆ เป็นเกณฑ์

ส�าหรับฉัททันตปริตรนี้ก็มีเรื่องเล่าในอรรถกถาชาดก ว่าได้มีกุลสตรีผู้หนึ่ง 

ในกรุงสาวัตถีได้เข้ามาบวชเป็นภิกษุณี ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและก็ได้แลดู  

พระมหาปุริสลักษณะของพระพุทธเจ้า ก็นึกว่าตนเองจะได้เคยเป็นปาทปริจาริกา  

ที่แปลตามศัพท์ว่าเป็นปริจาริกาเท้า บ�าเรอเท้าคือนวดฟั้นอันหมายความว่าเป็นชายา 

หรือเป็นภริยาของบุรุษผู ้ที่มีลักษณะสมบูรณ์เช่นนี้มาในอดีตชาติบ้างหรือ และ 

นางภิกษุณีน้ันก็ระลึกชาติได้ว่าได้เคยเป็นปาทปริจาริกาของพระมหาบุรุษมาใน 

อดีตชาติ ก็มีความดีใจหัวเราะเสียงดังขึ้นมา แต่ครั้นแล้วก็นึกต่อไปว่าบรรดาภริยา 

ทั้งหลายนั้นที่กระท�าคุณเกื้อกูลแก่สามีก็มีแต่ว่าน้อย ส่วนท่ีกระท�าโทษไม่เกื้อกูลแก่

สามีก็มีและมีมาก ตนเองนั้นอยู่ในจ�าพวกไหนก็ระลึกชาติในอดีตได้ว่าได้ก่อโทษทุกข์

ให้แก่สามีเป็นอย่างย่ิง ก็เสียใจก็ร้องไห้เสียงดังขึ้นมา ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลถาม

พระพุทธเจ้า พระองค์ก็ได้ทรงเล่าว่านางภิกษุณีนั้นได้มีความคิดเช่นนั้น ๆ และก็ได้มี

เร่ืองที่นางภิกษุณีนั้นได้ก่อโทษทุกข์ให้แก่พระมหาบุรุษผู้เป็นสามีในอดีต ก็ทรงเล่า 

ฉัททันตชาดก ที่มีความย่อว่า
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ในป่าหิมพานต์ซ่ึงมีภูเขาซับซ้อนและมีสระน�้าเป็นที่ร่ืนรมย์ซับซ้อนอยู่เป็น 

อันมาก ในป่าลึกแห่งหน่ึงซ่ึงผ่านพ้นป่าเข้าไปหลายเทือกเขาด้วยกัน มีสระใหญ ่

ชื่อว่า ฉัททันตะ และก็มีช้างโขลงใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น โดยอาศัยภูเขาอาศัยถ�้า 

และสระน�้าฉัททันตะและป่าท้ังหลายอันเป็นที่รื่นรมย์ ยากที่หมู ่มนุษย์จะสัญจร 

เข้าไปถึง และลูกของช้างที่เป็นหัวหน้าโขลงได้เป็นช้างเผือก มีร่างกายงดงามใหญ่ 

โตและมีงา ที่มีฉัพพรรณรังสีได้เป็นหัวหน้าโขลงช้างนั้นสืบต่อจากบิดา และโดยที่ได้

อาศัยสระน�้า ชื่อว่าฉัททันตะ จึ่งมักจะเรียกกันว่าช้างฉัททันต์คือช้างฉัททันตะ  

ช้างฉัททันตะน้ีได้มีนางช้างพังเป็นชายา ๒ ชื่อว่ามหาสุภัทราและจุลสุภัทราเป็น 

พี่น้องกัน และโขลงช้างท้ังหมด น้ีได้ปฏิบัติพระปัจเจกโพธิหรือปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งได้

อาศัยอยู่บนยอดเขาแห่งหน่ึง โดยได้จัดพวกเหง้าไม้ผลไม้ตามที่ช้างจะเก็บมาได้และ 

ก็ได้ร่วมกันถวายพระปัจเจกโพธิอยู่เป็นประจ�า 

เมื่อเรื่องจองภัยจองเวรจะบังเกิดขึ้นนั้น วันหนึ่งป่าไม้สาละมีดอกบานสะพรั่ง 

พญาช้างฉัททันตะก็น�าโขลงช้างพร้อมทั้งชายาทั้งสองไปสู่ป่าไม้สาละนั้น ก็เอาตะพอง

ฟาดกิง่ไม้สาละท่ีมีดอกงามสะพรัง่ ก็บังเอิญให้ก่ิงไม้ทีแ่ห้งใบไม้ทีแ่ห้งหล่นลงไปตกต้อง

ร่างกายของนางจลุสภุทัราซึง่ยนือยูเ่หนอืลม แต่ว่าบรรดากิง่พร้อมทัง้มีดอกไปตกต้อง

ร่างกายของนางมหาสุภัทรา นางจุลสุภัทราก็ผูกเวรใจเจ็บขึ้นมาว่า สามีคือพญาช้าง 

ฉทัทนัตะนัน้รกันางมหาสภุทัรามากกว่าตน จงึได้แกล้งให้กิง่ไม้แห้งทีไ่ม่มดีอก ตกต้อง

ร่างกายของตน ให้กิ่งที่มีดอกไปตกต้องร่างกายของนางมหาสุภัทรา และก็ต่อมาวัน

หน่ึงก็ลงไปอาบน�้า และก็มีช้างบริวารได้เด็ดเอาดอกบัวที่งดงามมาให้ช้างฉัททันตะ  

พญาช้างฉัททันตะก็เอาดอกบัวโปรยเกสรบนศีรษะของตนคือบนตะพองช้างของตน 

แล้วก็ส่งให้นางมหาสุภัทราซ่ึงเป็นพ่ี นางจุลสุภัทราก็ผูกใจเจ็บอีกเป็นครั้งที่สองว่ารัก 

นางมหาสุภัทราข้างเดียว ไม่รักตน ก็ผูกใจเจ็บเรื่อยมา วันต่อมาก็ได้ร่วมกันถวายผล

ไม้บ้าง รากไม้บ้าง แก่พระปัจเจกโพธิ นางจุลสุภัทราก็ถวายและก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า  

ตายจากน้ีขอให้ไปเกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราช และเม่ือเติบโตขึ้นก็ขอให้

ไปเป็นพระมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสี แล้วขอให้ได้ส่งนายพรานมาฆ่าพญาช้าง 

ฉัททันตะซึ่งมีความล�าเอียงไม่รักตนรักแต่นางมหาสุภัทรา และต่อจากนั้นก็ไม่บริโภค 

อาหารจนถึงล้มลง ช้างล้มคือตาย และก็ได้ไปเกิดเป็นราชธิดาของพระเจ้ามัทราช  
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ต่อมาก็ได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสี และวันหนึ่งก็ได้แสดงอาการเป็นไข้ 

ว่าแพ้ท้อง เมื่อพระเจ้าแผ่นดินมาถามก็ได้กราบทูลว่า ได้ทรงสุบินเห็นช้างเผือกในป่า

ใหญ่ซึ่งมีงาประกอบด้วยฉัพพรรณรังสี ต้องการที่จะได้งาของช้างนั้นมา ถ้าไม่ได้ก็จะ

ต้องตายแน่ พระเจ้าแผ่นดินจึงให้เรียกประชุมพวกพรานป่ามาไถ่ถามว่าจะมีช้าง  

เช่นนี้อยู ่ที่ไหน พวกพรานทั้งหลายก็พากันไม่รู ้ นางจุลสุภัทรานั้นก็ได้ออกไปดู 

นายพรานทั้งหลาย ก็ได้เห็นพรานคนหนึ่งมีลักษณะที่น่าจะไปปฏิบัติงานได้ จึงได้

กราบทูลพระเจ้าแผ่นดินให้เรียกเอาพรานนั้นขึ้นมา แล้วก็ได้ชี้แจงให้ฟังว่าช้างนั้น 

อยู่ไปทางทิศเหนือจากที่นี้ จะต้องเดินทางผ่านภูเขาเข้าไปอย่างนั้น ๆ และเมื่อไปถึง

จุดที่ช้างอาศัยอยู่แล้วก็ให้ขึ้นไปบนภูเขาลูกหนึ่ง และให้ไปคอยสังเกตดูว่าช้างนั้นอยู่

ที่ไหน ออกมาอาบน�้าท่ีไหน และก็ให้พยายามที่จะยิงช้างนั้นด้วยลูกศรและตัดเอา 

งามา 

ฝ่ายนายพรานนั้นก็ได้รับและก็ออกเดินทางไปสู่สถานที่ตามที่นางจุลสุภัทรา

แนะน�า เมื่อไปถึงก็ได้ขึ้นไปบนภูเขาลูกหนึ่งและคอยสังเกตดู ก็ได้เห็นฝูงช้างมาอาบ

น�้าที่สระฉัททันตะ และเม่ืออาบแล้วพระยาช้างที่มีลักษณะใหญ่โตมากเป็นช้างเผือก 

กจ็ะไปยนืพกัอยูใ่นทีแ่ห่งหนึง่ ใต้ร่มไม้ต้นหนึง่อยูเ่ป็นประจ�า เมือ่สงัเกตแน่นอนอย่าง

นัน้แล้วกไ็ปขดุหลุมขึน้ท่ีตรงจุดท่ีพญาช้างยืนนัน้ ในขณะทีโ่ขลงช้างนัน้กลับออกไปแล้ว  

และพยายามที่จะปิดปากหลุม ให้แข็งแรงเรียบร้อย แล้วก็เจาะช่องแล้วท�าทางที่จะลง

สูห่ลมุนัน้อกีด้านหนึง่ และเมือ่เรยีบร้อยแล้วกล็งไปซ่อนอยูใ่นหลมุนัน้โดยทีส่วมศรีษะ

ปลอมเป็นพระท�าหวัโล้น แล้วกเ็อาผ้ากาสายะมาครอง และฝงูช้างกม็าอาบน�า้ตามเคย  

พญาช้างฉัททันต์เมื่ออาบน�้าแล้วก็มายืนอยู่ยังจุดที่เคยยืนนั้นตามเคย น�้าจากท้อง 

พญาฉัททันต์หยดลงไปสู่หลุม ก็เป็นที่รู ้ว่าพญาช้างได้มายืนอยู่แล้ว นายพราน 

สังเกตดูว่าพญาช้างมายืนอยู่แน่นอน ก็หยิบธนูศรยิงขึ้นไปจากก้นหลุม ศรก็ทะล ุ

ท้องพญาฉัททันต์ไปออกทางด้านเบื้องบนของร่างกาย ก็ไปตัดล�าไส้ตัดอวัยวะภายใน

เป็นบาดแผลฉกรรจ์ พญาช้างฉัททันต์ก็ได้ประสบทุกขเวทนาเป็นอย่างยิ่งก็ร้องขึ้น  

๓ ครัง้ บรรดาช้างทัง้หลายได้ยนิเสยีงกว็ิง่กนักระเจงิไปในทศิต่าง ๆ เพือ่แสวงหาศตัรู

ว่ามาจากไหน ฝ่ายพระยาช้างฉัททันต์น้ันก็พิจารณาดูว่า ศัตรูท่ีมาท�าร้ายนี้อยู่ทาง 

ทศิไหน กส็งัเกตได้ว่าถกูยงิขึน้มาจากท้องแล้วทะลขุึน้มาเบือ้งบน กน็กึว่าคงจะต้องมา
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จากภายในพืน้ดนิ แต่ในขณะนัน้กเ็หน็นางมหาสุภทัรายังยืนอยู่ด้วย กบ็อกให้นางมหา

สุภัทรารู้ว่าช้างท้ังหลายเขาพากันวิ่งเพื่อดูว่าศัตรูมาทางไหน และก็บอกให้ไปเสียด้วย 

นางมหาสุภัทราก็ต้องไป เมื่อไปแล้ว อยู่ผู้เดียวก็คุ้ยดินตรงนั้นขึ้นมาก็เห็นนายพราน

ซ่อนอยู ่จึงเอางวงจบัขึน้มา แต่ครัน้เหน็ผ้ากาสายะแล้วก็นกึถึงผ้ากาสายะว่าเป็นธงชยั

ของฤษีทั้งหลาย ของพระอรหันต์ท้ังหลาย ไม่ควรท่ีจะไปเข่นฆ่าผู้ท่ีครองผ้ากาสายะ

แม้ว่าจะเป็นคนชั่ว อันนี้จึงเป็นค�าเริ่มฉัททันตปริตรว่า

วธิสฺสเมนนฺติ ปรามสนฺโต  พญาช้างโพธิสัตว์ ได้จับพรานไพร ด้วยหมายว่าเรา 

  จักฆ่ามัน

กาสาวมทฺทกฺขิ ธช� อิสีน� ครั้นได้เห็นผ้ากาสาวพัสตร์ อันเป็นธงของพวกฤษี

ทุกฺเขน ผุฏฺสฺสุทปาทิ สญฺญา  สญัญาได้เกดิขึน้แก่พระโพธสิตัว์ผูอ้นัทกุข์ถกูต้องแล้ว

อรหทฺธโช สพฺภิ อวชฺฌรูโป  ว่าธงชยัของพระอรหนัต์ มรีปูอนัสตับรุษุ หาควรฆ่าไม่  

  ดั่งนี้

จงึได้ระงบัใจไม่ฆ่าและกไ็ด้ไต่ถามว่ามายงิท�าไม นายพรานนัน้กบ็อกว่า มเหสี

ของพระเจ้าแผ่นดินกรุงพาราณสีแพ้ท้อง ต้องการจะได้งาช้าง จึงให้มาเพื่อที่จะได้ตัด

เอางาช้างไป พญาช้างฉัททันต์จึงบอกว่า มิใช่ต้องการงาช้าง เพราะว่านางจุลสุภัทรา 

ซึ่งไปเกิดเป็นพระราชธิดาและเป็นมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสีนั้นก็ได้รู้อยู่ว่าในถ�้า 

ที่อยู่นี้มีงาช้างของบิดาของปู่เป็นต้นอยู่เป็นอันมาก ถ้าต้องการงาช้างก็ไม่จ�าเป็น 

ต้องมายิงเรา แต่ว่าเธอต้องการที่จะให้มาฆ่าเราเพราะมีความผูกใจเจ็บ เพราะฉะนั้น  

จึงตัดใจที่จะสละงาให้และระงับความโกรธ ระงับทุกขเวทนาที่มีอยู่อย่างแรงกล้า  

ก็ฟุบศีรษะลงและให้พรานปีนขึ้นไปเลื่อยงา ฝ่ายนายพรานนั้นปีนขึ้นไปเล่ือยงาก็ไม่

ส�าเร็จ เลือดก็ออกมากฟูมปากไปทั้งหมด เพราะการเล่ือยงานั้นต้องเล่ือยผ่านปาก 

ของพญาช้าง พญาช้างจึง่บอกว่าให้เอาเล่ือยไปสอดไว้ทีง่วงแล้วพญาช้างจะเลือ่ยให้เอง  

พญาช้างก็ใช้เล่ือยท่ีสอดอยู่ท่ีงวงแล้วก็เล่ือยงาทั้งสองของตนจนขาด แล้วก็มอบให้ 

นายพรานไป โดยบอกว่าที่ไหนไม่ใช่ว่าจะไม่รักงา ก็รักงาแต่ว่ามิได้ปรารถนาภาวะ 

เป็นท้าวสักกะหรืออะไรทั้งหมด แต่ว่าปรารถนาพระโพธิญาณคือที่จะได้ตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้า ซึ่งมีความรักต้องการพระโพธิญาณมากกว่างา จึงสละงาให้ และก็ถาม
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ว่าได้เดินทางมา เป็นเวลานานเท่าไหร่ ก็บอกว่าได้เดินทางมานานเท่านั้น ๆ  

ซึ่งนานมาก และต้องฝ่าอันตรายมามาก ก็จึงบอกว่าให้ว่าพระปริตรนี้ไปแล้วก็จะกลับ

ไปโดยสวัสดี ก็บอกพระปริตรให้ซึ่งมีข้อความต่อไปอีกว่า

สลฺเลน วิทฺโธ พฺยถิโตปิ สนฺโต แม้พระโพธิสัตว์ถูกศร ควรจะหวั่นไหว แต่เป็นผู ้

  สงบระงับได้

กาสาววตฺถมฺหิ มน� น ทุสฺสยิ ไม่ท�าใจประทุษร้ายในผ้ากาสาวพัสตร์

สเจ อิม� นาควเรน สจฺจ� ถ้าค�านี้ อันพญาช้างกล่าวจริงแล้ว

มา ม� วเน พาลมิคา อคญฺฉ�ุ ขอเหล่าพาลมฤคในไพร อย่าได้กล�้ากรายตัวเรา

น้ีเป็นพระปริตรท่ีพญาช้างฉัททันต์ได้บอกให้แก่นายพราน นายพรานก็ 

จ�าไปบริกรรมว่าไป ก็น�างาช้างไปสู่เมืองพาราณสีได้โดยสวัสดี แล้วได้น�าเข้าถวาย 

พระราชา พระราชาก็น�าเข้าประทานนางจุลสุภัทรา นางจุลสุภัทรานั้นครั้นเห็นงาช้าง

เข้าก็เกิดความเศร้าโศกหัวใจแตกท�าลายคือหัวใจวายก็สิ้นชนม์ชีพในขณะนั้น  

ฝ่ายพญาช้างฉัททันต์นั้นเมื่อให้งาแก่พรานแล้วก็ล้มคือตายในขณะนั้น ฝ่ายบรรดา

บริวารทั้งหลายกลับมาเห็นก็พากันเศร้าโศก และพระปัจเจกโพธิที่ได้เคยรับทาน 

ของช้างนั้นได้มา บรรดาช้างทั้งหลายก็ได้ช่วยกันฌาปนกิจศพแก่พญาช้างฉัททันต์

เรื่องเล่าในชาดกน้ีมีว่าอย่างน้ี และเพราะฉะนั้น จึงได้สวดพระปริตรนี้ดั่งที่ 

ได้ยก เอามาตอนต้นพร้อมทั้งค�าแปล และในตอนหลังซึ่งพญาช้างฉัททันต์ได้บอกให ้

นายพรานก็ได้ยกเอามาพร้อมท้ังค�าแปล และได้มาใช้สวดจัดเป็นพระปริตรหนึ่ง  

เรียกว่าฉัททันตปริตร

ส�าหรับเรื่องตามที่เล่าในฉัททันตปริตรนี้ก็มีคติธรรมแฝงอยู่มาก อันแสดงถึง

ชวีติครอบครวัซึง่เมือ่มภีรรยาหลายคนกจ็ะต้องมีเร่ืองระหองระแหง เรือ่งเลก็กอ็าจจะ

ต้องเป็นเรือ่งใหญ่ เพราะฉะนัน้ จงึเป็นเรือ่งยากในการทีจ่ะครองครอบครวั ยิง่มหีลาย

คนก็ยิ่งเป็นเรื่องยาก ก็เป็นคติอันหน่ึงซ่ึงบรรดาผู้ครองเรือนท้ังหลายจะพึงก�าหนด

พจิารณา และก็แสดงถงึจิตใจของบุคคลผูเ้ป็นพระโพธิสัตว์ ซึง่ปฏบิติับ�าเพ็ญบารมรีะงบั

กิเลส เป็นต้นว่ากิเลสกองโทสะ และแสดงถึงข้อที่มีความเคารพในบรรพชิตในสมณะ 
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แม้ว่าคนชัว่ครองผ้ากาสาวพสัตร์คอืปลอมเป็นพระกย็งัมคีวามเคารพในผ้ากาสาวพสัตร์ 

และพยายามจะให้ผ้ากาสาวพัสตร์อันเป็นที่เคารพนี้มาเป็นเครื่องดับความโกรธ  

และสามารถสละให้ได้ในสิ่งท่ีคนสามัญท่ัวไปไม่อาจที่จะท�าได้ อันนี้แหละเป็นข้อที่พึง

สังเกตอันหนึ่ง ว่าบรรดาท่านที่เป็นมหาบุรุษท้ังในทางคดีโลกท้ังในทางคดีธรรม  

ย่อมกระท�า ในสิง่ทีค่นสามัญทัว่ไปไม่อาจจะท�าได้เพราะว่าใจไม่ถงึ และโดยเฉพาะทาง

คดีธรรมผู้ที่บ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ต้องใจถึงธรรมจริง ๆ สามารถ

ทีจ่ะสละอะไรให้ได้เพือ่ทีจ่ะรกัษาธรรมนีใ้นทางคดธีรรม อนัเป็นวสิยัของพระมหาบรุษุ

หรือของพระโพธิสัตว์ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีพึงสังเกต อันจะเป็นคติธรรมได้หลายอย่าง 

หลายประการ

วนันีน้ัง่สมาธต่ิอ จะก�าหนดลมหายใจเข้าออก หรอืจะท�ากายคตาสต ิพจิารณา

กาย หรือจะเจริญเมตตาภาวนาหรือพรหมวิหารภาวนา หรือจะท�าธาตุกรรมฐาน  

ก็สุดแต่ความต้องการ

๘ กันยายน ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๒๗ 
วัฏฏกปรติร

ได้เริ่มเล่า ๑๒ ต�านาน ก็ที่ ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ ซ�้ากันกับเจ็ดต�านาน ท่ี ๔  

ก็ขันธปริตรใน ๗ ต�านาน และแยกโมรปริตรออกไปเป็นที่ ๕ แต่เติมฉัททันตปริตร 

ในต�านานที่ ๔ ต�านานที่ ๔ จึงได้แก่ขันธปริตร และฉัททันตปริตรซึ่งได้แสดงแล้ว 

ต�านานที่ ๕ โมรปริตร ก็คือต�านานที่ ๔ ในเจ็ดต�านานที่รวมกับขันธปริตร มาแยก

โมรปริตรออกเป็นต�านานที่ ๕ 

ต�านานที่ ๖ วัฏฏกปริตร เป็นพระปริตรที่เพิ่มขึ้นมา พระปริตรนี้เรียกกันว่า

คาถานกคุ่ม ใช้สวดหรือบริกรรมเป็นคาถาดับไฟ ซึ่งได้มีต�านานเล่าว่า 

คร้ังหน่ึงพระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกไปในแคว้นมคธ โดยเสด็จจาริกไปใน 

คามนิคมแห่งแคว้นมคธ วันหน่ึงได้เสด็จไปถึงคามคือหมู่บ้านแห่งแคว้นมคธหมู่หนึ่ง  

ได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในละแวกบ้านในเวลาเช้าพร้อมกับหมู่แห่งภิกษุเป็นอันมาก  

ในเวลาภายหลงัภตัคอืหลงัจาก ทีไ่ด้เสวยภตัตาหารและพระภกิษสุงฆ์กไ็ด้ฉนัภตัตาหาร

เสร็จแล้ว เสด็จกลับจากบิณฑบาต ก็ได้เสด็จออกจาริกต่อไปดั่งที่ภาษาไทยเราชอบ

เรยีกว่าเดนิธดุงค์ ตามพทุธประวตันิัน้แสดงว่าพระพุทธเจ้าออกเดนิธดุงค์ทุกปี เมือ่ถงึ

ฤดูเข้าพรรษาก็อยู่จ�าเข้าพรรษาในรัฐใดรัฐหนึ่ง ที่ใดที่หน่ึง ออกพรรษาปวารณาแล้ว 

และพระภิกษุสงฆ์รับกฐินกันแล้วก็เสด็จออกเดินธุดงค์ต่อไปในรัฐโน้นรัฐนี้ต่าง ๆ  

เสด็จเดินด้วยพระบาท ส�าหรับคราวท่ีเกี่ยวแก่ต�านานเรื่องนี้ ได้เสด็จเดินธุดงค์ไปใน

หมู่บ้านในแคว้นมคธ ดังกล่าว เมื่อทรงรับบิณฑบาตเสร็จแล้วอันหมายความว่าเสวย

และฉันเสร็จแล้ว ก็ออกเดินทางต่อไป เมื่อเดินทางพ้นหมู่บ้านเข้าป่า ก็พอดีมีไฟป่า
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บังเกิดข้ึนอย่างแรง ลุกลามมาโดยเร็ว จนคล้ายกับว่าจะมาถึงพระพุทธเจ้าและหมู ่

พระสงฆ์ที่ก�าลังเดินทางอยู่ แต่ว่าเม่ือไฟป่าได้เข้ามาใกล้พระพุทธเจ้าก็ดับไปโดยรอบ 

หมู่ภิกษุทั้งหลายเห็นเป็นความอัศจรรย์ท่ีไฟป่าไม่ลุกลามเข้ามาถึงตรงที่พระพุทธเจ้า

และหมู่แห่งภิกษุก�าลังเดินทางอยู่ เมื่อมาใกล้ก็ดับไปโดยรอบเหมือนดังถูกน�้าราดดับ 

จึงได้กราบทูลสรรเสริญพระพุทธคุณ พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเล่าวัฏฏกชาดก คือชาดก

เรื่องที่ได้เคยมีมาแล้ว ได้เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเกี่ยวกับลูกนกคุ่ม บางที่ก็เรียกว่า 

นกคุ่มไฟ ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า 

ได้มีรังนกมีนกอาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่า และรังหนึ่งก็เป็นที่อยู่ของนกคุ่มสามี

ภรรยาตัวผู้ตัวเมีย ซ่ึงก็ได้ออกไข่และฟักไข่เป็นตัวลูกนกคุ่มเล็ก ๆ เจาะไข่ออกมา 

นกคุ่มที่เป็นพ่อแม่ก็ให้ลูกอยู่ในรัง บินออกไปหากินแล้วน�าอาหารมาป้อนลูก ในขณะ

ที่ลูกยังเล็กยังมีปีกท่ีบินไม่ได้มีขาท่ียังเดินไปไม่ได้ ก็ได้เกิดไฟป่าไหม้มาโดยรอบ  

บรรดานกทั้งหลายก็พากันบินหนี แม้นกคุ่มที่เป็นพ่อแม่ของลูกนกคุ่มก็บินหนีออกไป 

ลูกนกคุ่มนั้นก็ยังบินไปไม่ไหว จะเดินไปก็ยังไปไม่ได้ จึงได้ระลึกถึงคุณศีล เป็นต้น 

และก็ได้ตั้งสัจจกิริยาคือ การกระท�าสัจจะด้วยการกล่าวสัจจะคือความจริง ด้วยการที่

ได้ระลึกถึงคุณของศีล เป็นต้นว่าคุณของศีลมีอยู่ดังนี้เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นการระลึก

ยืนยันในสัจจะคือความจริงข้อหนึ่ง คือข้อที่ว่าคุณศีลมี ตลอดจนถึงคุณของคุณธรรม

อย่างอืน่มี และตลอดจนถงึคุณของพระชินพทุธเจ้าม ีและกไ็ด้กล่าวสจัจะคอืความจรงิ

ถึงตัวเอง ถ้าตัวเองน้ันมีปีกก็ยังบินไปไม่ไหว มีเท้าก็ยังเดินไปไม่ได้ จึงขอให้ไฟป่าที่ 

ลกุเข้ามาน้ีจงอย่าได้มาถงึ จงดบัไปเสยี และด้วยอ�านาจของสจัจกริยิาการกระท�าสจัจะ

คือความจริง กล่าวค�าจริง ระลึกรับรองถึงส่ิงท่ีมีอยู่จริงเป็นจริง ท้ังท่ีเป็นความจริง 

เกี่ยวแก่คุณศีลเป็นต้น ทั้งที่เป็นความจริงเกี่ยวแก่ตัวเองที่ว่า มีปีกที่ยังบินหนีไปไม่ได้ 

มเีท้าท่ียงัเดินไปไม่ได้ ซ่ึงการระลึกถึงและการท่ีอ้างถงึกล่าวถงึเหล่านีล้้วนเป็นความจรงิ 

ก็ขอให้อ�านาจแห่งความจริงน้ีบันดาลให้เกิดผลความสวัสดีดังกล่าว ไฟป่าท่ีลุกมานั้น

เมื่อเข้ามาใกล้ก็ดับไปโดยรอบ เพราะฉะนั้น สัจจกิริยาคือการกระท�าสัจจะของนกคุ่ม

นี้ที่ท่านได้รจนาไว้เป็นคาถาแสดงไว้ในวัฏฏกชาดก ที่อ้างว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าดัง

กล่าวมา จึงได้น�ามาใช้เป็นบทสวด ซึ่งขึ้นต้นว่า อตฺถิ โลเก สีลคุโณ เป็นต้น ที่แปล

ความว่า
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คุณแห่งศีลมีอยูใ่นโลก ความสตัย์ ความสะอาด และความ

เอ็นดูกรุณามีอยู่ในโลก ด้วยค�าสัตย์นั้น ข้าพเจ้าจักท�าสัจจกิริยาอัน

เยีย่ม ข้าพเจ้าร�าลกึถงึก�าลงัแห่งธรรมร�าลกึถึงพระชนิเจ้าทัง้หลายใน

ปางก่อน อาศัยก�าลังแห่งสัจจะ ขอท�าสัจจกิริยา ปีกทั้งหลายของ

ข้าพเจ้ามีอยู ่แต่ยงับินไม่ได้ เท้าทัง้หลายของข้าพเจ้ามอียู ่แต่ยงัเดนิ

ไม่ได้ มารดาและบดิาของข้าพเจ้ากอ็อกไปแล้ว ดูก่อนไฟป่า ขอท่าน

จงถอยไป ครัน้เม่ือสจัจะอันข้าพเจ้าท�าแล้ว เปลวไฟอนัลกุโพลงมาก

ก็สงบเว้นไปได้ ๑๖ กรีส พร้อมกับค�าสัตย์ประหนึ่งเปลวไฟที่ตกถึง

น�้า สิ่งไรเสมอด้วยสัจจะของเราไม่มี นี้เป็นสัจจบารมีของเรา ดั่งนี้

วัฏฏกปริตรนี้นับถือกันว่าเป็นคาถาดับไฟมาตลอดเวลาช้านาน และผู้ที่ม ี

ความนับถือเชื่อถืออยู่ก็พอใจที่จะสวดพระปริตรนี้เพ่ือป้องกันไฟหรือดับไฟ เรื่องของ

สัจจกิริยานี้เป็นเรื่องที่นับถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่เก่าก่อนพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น แม้เมื่อ 

พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นก็รับนับถือกันต่อมา โดยที่เมื่อประสบอันตรายต้องการจะ

พ้นอันตราย หรือว่ายังมิได้ประสบอันตรายแต่ต้องการจะให้แคล้วคลาดจากอันตราย 

หรอืว่าต้องการจะประสบผลทีต้่องการ เช่นต้องการความสวสัดคีวามเกษมปลอดโปร่ง  

กนิ็ยมทีจ่ะกล่าวค�าสตัย์อันเรยีกว่า การกล่าวค�าสตัย์หรอืการกล่าวสจัจะ และการกล่าว 

สัจจะคือความจริงน้ีก็มีนิยมกล่าวอ้างเอาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ  

ซึง่พระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ ทัง้ปวงนีล้้วนเป็นสัจจะคอืความจริง ไม่ใช่

เป็นสิ่งที่หลอกลวงแต่ว่าเป็นความจริง ทั้งเป็นความจริงท่ีบริสุทธิ์ ฉะนั้น เม่ือกล่าว 

พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณแล้วก็สรุปตอนท้ายว่า “ด้วยกล่าวค�าสัตย์นี้ 

ขอความสวัสดีเป็นต้นจงมี” และการกล่าวค�าสัตย์นี้ก็มิใช่จ�าเพาะแต่พระพุทธคุณ  

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณเท่านั้น การกล่าวค�าสัตย์เกี่ยวแก่ตนเองก็ได้ในเมื่อควรจะ 

กล่าวถึงความจริงที่เกี่ยวแก่ตนเองก็กล่าวขึ้นมา ดังเช่นในวัฏฏกปริตรนี้ ในตอนแรก

ก็ได้ร�าลึกถึงค�านึงถึงคุณของศีลเป็นต้นดังกล่าว ก็รวมเข้าในพุทธคุณ ธรรมคุณ  

สังฆคุณนั่นแหละ แล้วก็กล่าวถึงความจริงของตนเองที่ว่า มีปีกก็ยังบินไม่ได้ มีเท้าก็

ยงัเดินไปไม่ได้ กล่าวอย่างนีเ้รยีกว่าเป็นการท�าสัจจกริยิา คอืเป็นความจรงิ เพราะฉะนัน้ 

ก็ขอให้ไฟจงสงบดับไปเสียอย่าได้มาถึง 
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และในเรื่องนี้ก็มีข้อที่พึงสังเกตว่า สัจจะคือความจริงที่อ้างข้ึนมาขอให้ไฟดับ

นั้นก็เป็นความจ�าเป็น ถ้าหากว่ามีปีกบินหนีไปได้ หรือมีเท้าที่วิ่งหนีไปได้ ก็จะได้บิน

หนีไป หรือว่าใช้เท้าวิ่งหนีไป แปลว่าช่วยตัวเองได้ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องขอให้ไฟดับ  

แต่นี่เป็นความจ�าเป็นจริง ๆ แล้วท่ีกล่าวนี้ก็เป็นความจริง ทั้งได้ระลึกถึงคุณของศีล

เป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่อันเป็นการอ้างความดีที่มีอยู่ แม้ว่าตนเองจะได้เคยประพฤติ

ก็ตามไม่เคยประพฤติก็ตาม ถ้าตนเองได้เคยประพฤติมาแล้ว ก็เป็นก�าลังที่สนับสนุน

แรงขึน้ไปอกี ดงันีร้วมเรยีกว่าสจัจกริยิา ซึง่เป็นทีน่บัถอืมาแต่โบราณกาลว่าเป็นสิง่ทีม่ี

ก�าลงัอนัจะอ�านวยผลให้เป็นความสวสัดตีามทีต้่องการได้ และกต้็องมเีหตผุลประกอบ

ดงัทีก่ล่าวมานัน้ และแม้ว่าการท�าสจัจกริยิาเกีย่วแก่เรือ่งของตวัเองทีต่วัเองท�าไม่ดอ้ีาง

ขึ้นมา ท่านก็มีใช้กันเหมือนกัน ดังเช่นที่อ้างว่า “ข้าพเจ้าได้เคย ท�าดีมาอย่างนั้น ๆ 

ท�าไม่ดีมาอย่างนั้น ๆ เป็นความจริง ขออ�านาจแห่งการที่ท�าสัจจกิริยา กล่าวค�าจริงนี้

ให้บงัเกดิความสวสัด″ี ดงันีท่้านกใ็ช้กนัเหมอืนกนั แปลว่าต้องการทีจ่ะให้เป็นความจรงิ 

และค�าทีอ้่างถงึความจรงิน้ันจึงจะเป็นค�าจริง และเม่ือเป็นค�าจรงิ ถ้อยค�าทีเ่ป็นการแสดง

ความจริงนั้นก็มีอานุภาพดังกล่าว อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่ใช้กันมาแต่เก่าก่อน จึงมาเล่า

ให้ฟัง และใครจะลองไปใช้บ้างกค็งจะได้ เช่นว่าเมือ่เวลาทีป่ระสบความคบัขนั ต้องการ

ความปลอดภยัอย่างใดอย่างหนึง่ กร็ะลึกถงึคุณศลีคณุธรรม คณุพระพทุธเจ้า คณุพระธรรม

คณุพระสงฆ์ ว่าเป็นสิง่ทีม่จีรงิ และคณุศลีคณุธรรมนัน้ตนเองกไ็ด้ปฏบิตั ิมาแล้วน้อย 

หรือมาก และในบดันีต้นเองนัน้กเ็ป็นอยูอ่ย่างนี ้ๆ ทีเ่ป็นความจรงิ และเมือ่ต้องประสบ

ความขดัข้องหรอือนัตราย เหมอืนอย่างนกคุม่ทีม่ไีฟป่าล้อมรอบเข้ามา กไ็ม่แน่ใจว่าจะ

ช่วยตัวเองได้ ถ้าหากว่าช่วยตัวเองได้ก็ช่วยไป ถ้าช่วยตัวเองไม่ได้ก็แสดงความจริงไป

ว่าช่วยไม่ได้เพราะอะไรซึง่เป็นความจรงิ ให้ต้ังใจอธิษฐานถึงความจรงิดัง่นี ้อ้างความจรงิ 

และขอให้อ�านาจของสัจจวาจาให้บังเกิดความสวัสดี ดังที่เรียกว่าท�าสัจจกิริยา โบราณ

ท่านใช้กันมา และบัดนี้ใครจะลองไปใช้ต่อไปก็ได้ แล้วก็สังเกตผลเอา

ต่อไปนี้นั่งสมาธิ ใช้กรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งที่ได้แนะน�าไปแล้วตามต้องการ

๙ กันยายน ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๒๘ 
อาฏานาฏยิปรติร

จะแสดง ๑๒ ต�านานต่อ ได้เล่าถึงต�านานที่ ๖ วัฏฏกปริตร ต่อจากต�านาน 

ที่ ๖ คือ ต�านานที่ ๗ หรือธชัคคสูตร ก็เหมือนกับใน ๗ ต�านาน แต่ในเจ็ดต�านาน

นั้นเป็นต�านานที่ ๕ มาใน ๑๒ ต�านานเป็นต�านานที่ ๗ ที่ ๘ อาฏานาฏิยสูตรหรือ

อาฏานาฏิยปริตร ก็เหมือนใน ๗ ต�านาน แต่ใน ๗ ต�านานนั้นเป็นต�านานที่ ๖  

ในอาฏานาฏิยปริตรน้ีได้มีเพ่ิม สวดพระนามพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ซึ่งใน  

๗ ต�านานนั้นกล่าวไว้เพียง ๗ พระองค์ พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์นี้ก็สวดต่อท้าย 

อาฏานาฏิยปริตรใน ๗ ต�านานตอนต้นที่ ขึ้นต้นว่า วิปสฺสิสฺส นมตฺถุ เป็นต้น  

จนถึง มหนฺต� วีตสารท� แล้วจึงสวดพระนามพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ต่อว่าดังนี้

นโม เม สพฺพพุทฺธาน� เป็นต้น ที่แปลความว่า 

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพทุธเจ้าท้ังหลายท้ังปวง ผูแ้สวงหา

คุณอันใหญ่ ซึ่งได้อุบัติแล้ว คือ 

พระตัณหังกร  ผู้กล้าหาญ 

พระเมธังกร ผู้มียศใหญ่

พระสรณังกร  ผู้เกื้อกูลแก่โลก 

พระทีปังกร ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรือง
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พระโกณฑัญญะ  ผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชน 

พระมังคละ ผู้เป็นบุรุษประเสริฐ

พระสุมนะ ผู้เป็นธีรบุรุษ มีพระหทัยงาม

พระเรวตะ ผู้เพิ่มพูนความยินดี

พระโสภิตะ ผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณ

พระอโนมทัสสี  ผู้อุดมอยู่ในหมู่ชน 

พระปทุมะ ผู้ท�าโลกให้สว่าง

พระนารทะ ผู้เป็นสารถีประเสริฐ

พระปทุมุตตระ ผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์

พระสุเมธะ ผู้หาบุคคลเปรียบมิได้

พระสุชาตะ ผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวง

พระปิยทัสสี ผู้ประเสริฐกว่าหมู่นรชน

พระอัตถทัสสี ผู้มีพระกรุณา

พระธรรมทัสสี ผู้บรรเทามืด

พระสิทธัตถะ ผู้หาบุคคลเสมอมิได้ในโลก

พระติสสะ ผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย

พระปุสสะ ผู้ประทานธรรมอันประเสริฐ

พระวิปัสสี ผู้หาที่เปรียบมิได้

พระสิขี ผู้เป็นศาสดาเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์

พระเวสสภู ผู้ประทานความสุข

พระกกุสันธะ ผู้น�าสัตว์ออกจากกันดารคือกิเลส

พระโกนาคมนะ ผู้หักเสียซึ่งข้าศึกคือกิเลส

พระกัสสปะ ผู้สมบูรณ์ด้วยสิริ

พระโคตมะ ผู้ประเสริฐแห่งหมู่ศากยราช
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ก็รวมเป็น ๒๘ องค์ องค์ท่ี ๒๘ ก็คือพระพุทธเจ้าผู้พระศาสดาของเรา 

ทั้งหลาย ต่อจากนั้นก็สวด เอเต จญฺเญ จ สมฺพุทฺธา จนถึง นิพฺพุโต จ ตุว� ภว  

ซึ่งได้มีใน ๗ ต�านานแล้ว ต่อจากนั้นก็มีสวด เตส� สจฺเจน สีเลน เป็นต้น ซึ่งเป็น 

ค�าสวดอ้างเอาสัจจะ ศีล เป็นต้นของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นให้ตามรักษา และก็อ้างถึง

บรรดาผู้รักษาทิศทั้ง ๔ ตามคติที่นับถือกันมาแต่โบราณขอให้อารักขา แล้วก็ลงท้าย

ด้วยการอ้างคณุพระพทุธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์ให้ได้รบัความชนะและความสวสัดต่ีาง ๆ 

แล้วลงท้ายด้วย สพพฺตีโิย ววิชชฺนฺต ุเป็นต้น ดงัทีเ่ราสวดกัน กเ็ป็นการน�าเอาบทสวด

จากหลายแห่งมาผสมผสานกัน รวมกันเข้าก็เป็นอาฏานาฏิยปริตรใน ๑๒ ต�านาน

การสวดออกนามของพระพุทธเจ้านี้ตามเรื่องที่เล่าและต�านานของพระสูตรนี้

ก็อ้างถึงท้าวมหาราชแห่งทิศอุดร คือ ท้าวเวสสวัณหรือท้าวกุเวรที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้า 

กราบทูลถึงพวกยักษ์ทั้งหลายเป็นต้น ซึ่งส่วนมากก็ไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าใน

พระพทุธศาสนา เพราะว่าด�าเนนิการปฏิบัตแิละส่ังสอนไม่ตรงกนั พระพทุธเจ้าได้ทรง

สั่งสอนให้เว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักเป็นต้น แต่บรรดาพวกยักษ์ทั้งหลายนั้น  

ชอบประพฤติในการฆ่าในการลักเป็นต้น ฉะนั้น ส่วนใหญ่จึงไม่เลื่อมใสในค�าสอน 

ของพระพทุธเจ้าและกไ็ม่ปฏบิตั ิ จงึได้ขอให้พระพทุธเจ้าได้ทรงให้ภกิษสุวดอาฏานาฏยิ-

ปริตร ดังท่ียกมาสวดในเจ็ดต�านานระบุถึงพระนามพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ว่าจะ

ท�าให้พวกยักษ์พากันย�าเกรง แต่ว่าในอาฏานาฏิยสูตรนั้นยังมีความยาวมากกว่านั้น 

อีกมาก พวกยักษ์เกเรก็มีมาก แม้จะสวดพระสูตรแล้วก็ยังเบียดเบียนพระสงฆ ์

เบียดเบียนพุทธศาสนิกชน ก็ให้ฟ้องร้องต่อบรรดายักษ์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดูแล  

คล้าย ๆ เป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายดูแลปกครอง โดยอธิษฐานใจถึงพวกยักษ์ทั้งหลาย 

โดยระบุนามเอาไว้ อีกหลายนาม ก็แสดงถึงเป็นคติความเชื่ออันหนึ่ง แต่ว่าการสวด

ระบุพระนามของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ก็ดี หรือ ๒๘ พระองค์ก็ดี ก็เป็นที่นับถือ

กันว่าท�าให้จิตใจได้ ศรัทธาปสาทะ และได้ความบริสุทธ์ิ น�าให้เกิดเป็นพุทธานุสสต ิ

ย่อมจะท�าให้บังเกิดความบริสุทธิ์ใจและความสบายใจ

อาฏานาฏิยปริตรที่คัดเอามาจากอาฏานาฏิยสูตรส�าหรับในเจ็ดต�านาน และ

ใน ๑๒ ต�านานนี้เอามาจากที่อื่นหลายแห่ง ก็จบเพียงเท่านี้โดยย่อ
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ต่อจากนี้น่ังขัดสมาธิ จะสรุปกรรมฐานท่ีได้แนะแนวปฏิบัติไปแล้ว โดยน�า 

นิวรณ์ ๕ มาเป็นเครื่องวัด คือกรรมฐานที่แสดงมาแล้วนั้นล้วนเป็นคู่ปรับของนิวรณ์ 

ทัง้ ๕ ผูป้ฏบิติัให้ก�าหนดจติใจของตวัเอง เมือ่มนิีวรณ์ข้อไหนครอบง�ากใ็ห้ใช้กรรมฐาน 

ส�าหรับเป็นคู่ปรับกันมาปฏิบัติระงับนิวรณ์ข้อนั้น 

นิวรณ์ทั้ง ๕ นั้นก็คือกามฉันท์ความพอใจรักใคร่ในกาม คือในรูป เสียง  

กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจทัง้หลาย หรอืว่าความพอใจด้วยอ�านาจ

ของกาม คือความรักใคร่ต่าง ๆ เมื่อกามฉันท์บังเกิดขึ้นก็ให้ใช้กายคตาสติ สติที่ไป 

ในกายพิจารณาในทางเป็นของปฏิกูลไม่สะอาด กายคตาสตินั้นจะพิจารณาเพียง  

๕ ข้อที่เรียกว่า ตจปัญจกกรรมฐาน กรรมฐานที่มีหนังเป็นที่สุด ที่พระอุปัชฌาย ์

บอกเมื่อตอนเป็นนาคก็ได้จะใช้พิจารณาอาการ ๓๑ หรือ ๓๒ ก็ได้อาการ ๓๑ นั้น 

ไม่มีมัตถเกมัตถลุงคัง ขมองในขมองศีรษะ คืออาการ ๓๑ นี้ได้มีแสดงไว้ในพระสูตร

ต่าง ๆ เป็นอันมาก แสดงว่าในครั้งเก่าทีเดียวนั้นยังไม่ได้แยกเอามันสมองไว้ต่างหาก 

พระอาจารย์กล่าวว่ารวมเข้าในอัฏฐิมิญชัง เพราะอยู่ในกระโหลกศีรษะท่ีเป็นกระดูก

และเป็นของเหลว ๆ ก็ถือว่าเป็นเยื่อในกระดูกไม่ได้แยกต่างหาก ถ้าเป็นอาการ ๓๒ 

ก็เติมมัตถเกมัตถลุงคัง ขมองในขมองศีรษะ เติมต่อจากกรีสัง อาหารเก่าซึ่งนับว่า 

เป็นข้อสุดท้ายของปฐวีธาตุ ธาตุดิน ฉะนั้น จะพิจารณา อาการ ๓๑ หรือ ๓๒  

ก็ได้ ก็เป็นเครื่องระงับนิวรณ์ข้อกามฉันท์

เมือ่ พยาบาท ความขดัใจ โกรธแค้น ขัดเคอืง บงัเกดิขึน้กใ็ห้ใช้เมตตาภาวนา 

อบรมเมตตาจิต แผ่จิตออกไปด้วยเมตตา หรือว่าพร้อมกันรวมกันเป็นพรหมวิหาร ๔ 

ข้อ หรอือปัปมัญญา ๔ ข้อ พรหมวหิารนัน้กแ็ปลว่าธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพรหม คอื 

ผู้ประเสริฐ อัปปมัญญาก็แปลว่าไม่มีประมาณ อันหมายความว่าแผ่เมตตาเป็นต้นไป 

ในสรรพสัตว์ไม่มีประมาณ ก็เป็นเครื่องระงับพยาบาท

ถนีมทิธะ ความง่วงงนุเคลบิเคลิม้บังเกิดขึน้ กใ็ห้อบรมพทุธานสุสต ิธัมมานสุสติ 

สังฆานุสสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยพระคุณ พระธรรมโดยพระคุณ พระสงฆ์  

โดยพระคุณ ส�าหรับพระปริตรต่าง ๆ ที่แสดงแล้ว ก็มีอยู่หลายพระปริตรที่ปรารภถึง 

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นหลัก ดังเช่น รัตนสูตร ธชัคคสูตร และ 
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แม้อาฏานาฏิยสูตรหรืออาฏานาฏิยปริตรระบุถึงพระนามของพระพุทธเจ้า ก็เป็นการ

ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสสติเช่นเดียวกัน เม่ือระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดย

พระคุณ หรือแม้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยพระนามดังที่แสดงไว้ในอาฏานาฏิยปริตร 

พระพทุธเจ้า ๗ พระองค์หรอื ๒๘ พระองค์กจ็ะท�าให้จติใจสว่างผ่องใสแจ่มใสเลือ่มใส

ที่เรียกว่าปสาทะ ความเลื่อมใส และมีอาการจิตที่ผ่องใสใจสว่าง ก็ท�าให้หายง่วง  

และท่านยังมีแสดงแนะอย่างอ่ืนคือท�าอาโลกสัญญา ความก�าหนดหมายความสว่าง 

นึกถึงความสว่างของกลางวันแล้วก็ท�าใจให้สว่าง กลางคืนเหมือนกลางวัน ก็คือว่า 

จะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ก็ท�าใจให้สว่างเหมือนกลางวัน ท�าใจไม่ให้มีเครื่องรึงรัด 

ให้ปลอดโปร่งให้สว่าง เรียกว่า อาโลกสัญญา อีกอย่างหนึ่งก็คือปรารภความเพียร 

ท�าจิตใจให้กล้าหาญ ยกใจขึ้นก�าหนด พิจารณาในพระพุทธคุณ และการพิจารณา 

ในพระพุทธคุณนั้นก็ย่อมจะพิจารณาธรรมที่อยู่ในพระพุทธคุณนั้นด้วย อันจะท�าให้

จิตใจบังเกิดความสว่างความบริสุทธิ์เหล่านี้ก็เป็นเคร่ืองแก้ถีนมิทธะ ความง่วงงุน

เคลิบเคลิ้ม

เมื่อจิตมี อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญ ก็ให้ท�าอานาปานสติ  

สตกิ�าหนด ลมหายใจเข้า-ออก เป็นการรวมจติเข้ามาให้มอีารมณ์อนัเดยีว ส�าหรบัการ

รวมจิตเข้ามาให้มอีารมณ์อนัเดยีว จะพจิารณาทางกสิณ ทีแ่ปลว่าวัตถุเป็นเครือ่งจงูใจ

ก็ได้ กสิณนั้นก็มีการใช้ธาตุทั้ง ๔ ดิน น�้า ไฟ ลม หรือใช้สี เช่นสีเขียว สีเหลือง  

สแีดง สขีาว ก็ได้ อย่างใช้ธาตุดนิก็เพ่งดนิ จะเป็นดนิทีท่�าขึน้โดยน�าเข้ามาใส่ในภาชนะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือว่าดินท่ีมีอยู่โดยธรรมชาติ เพ่งดูดินที่จะเป็นที่ติดใจได้ง่าย  

ถ้าท�าข้ึนท่านก็สอนให้ใช้ดินสีอรุณ คือดินที่เลือกให้ไม่มีอ่ืนปน จัดให้เรียบร้อยใน 

สิ่งที่เป็นวงกลมขนาดที่ลูกตามองก�าหนดได้สะดวก และก็ต้องไว้ในท่ี ๆ ไม่ไกลนัก  

เพ่งดูว่า ปฐวี ปฐวี.... แล้วก็หลับตา ให้ติดตา ให้ใจรวม ดั่งนี้ก็เป็นเครื่องก�าจัด 

ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ รวมใจให้เป็นหนึ่ง

ถ้าจิตประกอบด้วย วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย ท่านสอนให้เจริญ 

ธาตุกรรมฐาน แยกกายนี้ออกเป็นธาตุ ๔ หรือ ธาตุ ๔ สักแต่ว่าเป็นธาตุไม่ใช ่

สัตว์บุคคล ตัวตนเราเขา เพราะว่าความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี้เป็นท่ีตั้งของ

วิจิกิจฉาต่าง ๆ เมื่อท�าลายอันนี้ลงไปได้แล้ว วิจิกิจฉาซึ่งตั้งอยู่บนสัตว์บุคคลตัวตน 
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เราเขาก็ย่อมจะสงบไป อีกอย่างหนึ่งก็ใช้โพชฌงค์ดั่งที่สวดในโพชฌงคปริตรนั้นแหละ  

ใช้สติ ใช้ธรรมวิจยะ คือสติ ความระลึกถึงข้อที่เป็นปัญหา ธรรมวิจยะ ก็วิจัยธรรม

เลือกเห็นธรรม จับพิจารณาให้รู้จักว่า ธรรมหรือสิ่งทั้งหลายอันไหนดีอันไหนชั่ว  

อันไหนถูกอันไหนผิด อันไหนเป็นเหตุอันไหนเป็นผลเป็นต้น ตามแนวโพชฌงค์ทั้ง ๗  

โดยมี ๒ ข้อน้ันเป็นหลัก เป็นการใช้ทางปัญญา ก็เป็นเครื่องระงับวิจิกิจฉา ความ

เคลือบแคลงสงสัย

เพราะฉะนัน้ กรรมฐานท่ีได้แสดงแล้วนัน้จงึล้วนเป็นข้อทีน่�ามาปฏบัิตไิด้ส�าหรบั

ระงับนิวรณ์ท่ีบังเกิดขึ้น นิวรณ์น้ีเองท�าให้จิตไม่เป็นสมาธิและเป็นอกุศลราศี คือ 

กองของอกุศลท้ังหลายซ่ึงตั้งอยู่ในจิตใจ เป็นข้อที่จะต้องระงับ ในเมื่อเกิดขึ้นแล้ว 

ก็ใช้กรรมฐานเหล่าน้ีระงับ และเม่ือใช้กรรมฐานที่เป็นคู่ปรับกันก็ระงับได้สะดวก  

แต่ว่าการหัดเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งสมควร คือหัดปฏิบัติในกรรมฐานเหล่านี้ไว้ให้เป็น 

ท�าให้เป็น หัดท�าอานาปานสติให้เป็น หัดพิจารณากายคตาสติให้เป็น หัดปฏิบัติท�า 

พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ และท�าอาโลกสัญญาให้เป็น แล้วก็หัดท�า 

ธาตกุรรมฐานหรอืการพิจารณาทางโพชฌงค์ให้เป็น เมือ่หดัท�าให้เป็นเวลานวิรณ์บงัเกิด

ข้ึนก็น�ามาใช้ได้ ถ้าท�าไม่เป็นแล้วละกน็วิรณ์บงัเกดิขึน้ การทีจ่ะน�าเอามาใช้กไ็ม่สะดวก 

เพราะว่าท�าไม่เป็นนิวรณ์ก็จะครอบง�าจิตใจ เพราะฉะนั้น ก็ต้องหัดท�าเสียให้เป็น  

ดั่งเช่นเมื่อมีความโกรธบังเกิดขึ้น เจริญเมตตาไม่เป็นไม่ได้หัดเจริญเมตตาไว้การที่จะ

ดบัโกรธกย็าก แต่ถ้าหดัท�าเมตตาไว้บ้างแล้ว รูก้ารปฏบิตัทิ�าจติให้มเีมตตา และกร็ูจ้ติ

ว่าจิตที่มีเมตตานั้นเป็นอย่างไร เป็นจิตที่สงบเย็นมีความสุขอย่างไร ก็แปลว่าได้เห็น

ประโยชน์ และเม่ือเห็นประโยชน์ของเมตตาแล้ว เวลามีโทสะมีพยาบาทเกิดขึ้นก็จะ

น้อมน�าเมตตา มาใช้มาปฏบิตักิส็ะดวก คอื หนึง่ท�าเป็น สองเห็นประโยชน์ เพราะว่า

เคยได้มาบ้าง รู้เมตตาดีอย่างไร ๒ ข้อนี้เป็นข้อส�าคัญ คือต้องท�าให้เป็นและต้องเคย

ได้มาบ้าง รู้ประโยชน์เห็นประโยชน์ก็น�าให้เกิดฉันทะวิริยะท่ีจะปฏิบัติ เป็นอิทธิบาท 

ถ้าไม่มีฉันทะไม่มีวิริยะก็เป็นอันว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้ดีขึ้นได้ ก็น�ามาใช้ไม่ได้ 

ต่อจากนี้ นั่งท�าความสงบ

๑๐ กันยายน ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๒๙ 
อภยปรติร

จะแสดง ๑๒ ต�านานต่อไป ได้แสดงมาถึงต�านานที่ ๘ อาฏานาฏิยสูตรหรือ 

อาฏานาฏิยปริตร ใน ๗ ต�านานก็เป็นต�านานที่ ๖ ต�านานที่ ๙ อังคุลิมาลปริตร  

ใน ๗ ต�านานเป็นที่ ๗ ต�านานที่ ๑๐ โพชฌังคปริตรใน ๗ ต�านานก็เป็นต�านาน 

ที่ ๗ แต่ใน ๑๒ ต�านานแยกออกเป็น ๒ คือเป็นที่ ๙ ที่ ๑๐ ซึ่งได้แสดงแล้ว 

ต�านานที่ ๑๑ อภยปริตร แปลว่าพระปริตรที่เป็นไปเพื่ออภัย แปลว่าไม่มีภัย 

พระปริตรนี้อันที่จริงก็มีอยู่ท้าย ๗ ต�านาน แต่ว่าใน ๑๒ ต�านานนี้ตั้งเป็นพระปริตร

ขึ้นต่างหาก ซึ่งมีบทสวดว่า ยนฺทุนฺนิมิตฺต� อวมงฺคลญฺจ เป็นต้น ที่แปลความว่า

ลางชั่วร้ายอันใด และอวมงคลอันใด เสียงนก เป็นที่ไม่

ชอบใจอันใด และบาปเคราะห์อนัใด สบุนิช่ัวคือฝันไม่ดี อันไม่พอใจ

อนัใดมีอยู่ ขอสิง่เหล่าน้ัน จงถึงความพินาศไปด้วยอานภุาพพระพุทธเจ้า

ต่อไปก็มีความเช่นเดียวกัน ต่างกันแต่อ้างอานุภาพพระธรรม และต่อไปก็มี

ความเช่นเดียวกัน ต่างกันแต่อ้างอานุภาพพระสงฆ์

บทสวดน้ีก็เป็นท่ีนิยมใช้สวดกันในเมื่อฝันไม่ดีหรือว่าไปพบลางที่นึกว่าไม่ด ี

ต่าง ๆ อันที่จริงเรื่องที่ว่าฝันไม่ดีหรือลางต่าง ๆ นั้นก็เป็นที่เกรงกลัวกันว่าจะบังเกิด

ผลไม่ดีต่าง ๆ จงึท�าให้บคุคลทัว่ไปพากนัหาวิธแีก้ กน่็าจะเป็นเพราะเหตนุี ้เม่ือนบัถือ

พทุธศาสนากต้็องการท่ีพ่ึงทางพทุธศาสนา ครัน้พระภกิษสุงฆ์จะบอกปัดไปเสยีทเีดยีว
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ว่าทางพระพุทธศาสนานั้นสอนให้มีความเชื่อในกรรมและผลของกรรม สิ่งที่ท�าไปแล้ว

กเ็ป็นสิง่ทีแ่ก้ไม่ได้ ครัน้จะบอกปัดไปเสยีทเีดยีวดงันี ้บรรดาผูน้บัถอืทีเ่ป็นคนธรรมดา

สามัญก็จะต้องเร่ไปหาที่พึ่งอย่างอื่น เพราะฉะนั้น จึงได้มีการร้อยกรอง พระปริตร 

นีข้ึน้ หรือแม้บทอ่ืนส�าหรบัท่ีจะให้น�าไปสวดขออ�านาจพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

ปัดเป่าสิง่ทีช่ั่วร้ายต่าง ๆ ภยัต่าง ๆ บทสวดดงันีไ้ม่ได้มจี�าเพาะในพระปริตรนี ้เท่านัน้  

ยังมีอยู่แม้ในบทสวดอื่น ๆ ที่ขออ�านาจคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อ�านวย 

ให้บงัเกดิความเกษมสวสัดีต่าง ๆ ขอให้พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์รกัษาตลอด

จนถึงขอให้เทวดารักษา ขอให้กุศลบุญที่ท�าแล้วรักษา เพราะคนธรรมดาสามัญทั่วไป

เมือ่ได้มคีวามรูส้กึว่าได้รบัความคุ้มครองก็ย่อมมคีวามสบายใจ เพราะฉะนัน้ เพือ่ความ

อนุเคราะห์แก่คนสามัญทั่วไป จึงได้มีพระปริตรดังกล่าวนี้ และคนก็นิยม ใช้กันใน 

เวลาฝันไม่ดีเป็นต้น ก็สวดบท ยนฺทุนฺ กันแล้วก็ท�าให้สบายใจ

เร่ืองวธิปีฏิบตัผ่ิอนผนัลงมาให้เหมาะสมดัง่นี ้กไ็ด้มที�ากนัมาในครัง้พทุธกาลเอง 

ก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมผ่อนลงมาในทางคดีโลก เกี่ยวแก่ประโยชน์ 

ปัจจบุนั ประโยชน์ภายหน้าต่าง ๆ ดงัทีร่วมอยู่ใน หมวดคหิิปฏบัิติ อนัการท่ีจะอ้างหลัก 

ธรรมอย่างอ้างหลักกรรมและผลของกรรมว่าเมื่อท�าไปแล้วย่อมแก้ไม่ได้ ท�ากรรม  

ดีก็ย่อมได้รับผลดี ท�ากรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่ว ก็ให้ยอมรับผลไปเองดั่งนี้ก็ถูก  

เหมือนกัน แต่ว่าในการที่จะใช้ตอบก็ต้องพิจารณาเหมือนกัน ควรจะอาศัยใช้หลัก 

กรุณาหาวิธีตอบวิธีปฏิบัติให้ผู้ที่มีความทุกข์ได้รับความเบาใจความสบายใจตามที่ควร 

จะท�าได้โดยวิธีท่ีไม่ผิดโดยวิธีที่จะอธิบายได้ ไม่ใช่ปฏิเสธโครมลงไปเหมือนอย่าง 

ที่ผู้ต้องการแสดงธรรมในแง่ใดแง่หนึ่งอย่างเถรตรง ก็ว่าไปอย่างนั้น หักล้างปฏิเสธ

อย่างอื่นเสียท้ังหมด ดั่งนี้ก็รู้สึกว่าส�าหรับผู้ที่มีภูมิสติปัญญาเป็นสามัญ เขาก็รับกัน 

ไม่ใคร่จะไหว 

ในเรือ่งเช่นนีก้เ็คยมมีาแล้วในลงักาเอง มปีระวติัเล่าว่า พระราชกมุารองค์หนึง่ 

ได้ท�าปิตุฆาต เมื่อท�าปิตุฆาตแล้วก็ได้ครองเมืองก็เกิดกลัวบาปขึ้นมา ก็ถามพระสงฆ์

ว่าจะล้างบาปได้หรือไม่ จะท�าให้บาปสิ้นไปได้ไหม พระภิกษุสงฆ์ก็ตอบว่าไม่ได้  

ท�าปิตฆุาต เป็นอนนัตริยกรรม กก็ริว้ แล้วไปหาพราหมณ์ พราหมณ์กต็อบว่าล้างบาป

ได้ กเ็ลยเปล่ียนไปนบัถอืศาสนาพราหมณ์ แล้วไม่ใช่เปลีย่นไปนบัถอืศาสนาพราหมณ์
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เท่านั้น ท�าลายพุทธศาสนาด้วย ฆ่าพระฆ่าเณรท�าลายวัดวาอารามจนพระภิกษุ 

สงฆ์ต้องแตกกระเจิงไป ท�าให้พระภิกษุสงฆ์หมดไปจากลังกาในคราวน้ันเป็นอันมาก 

และประกอบกับมีเหตุอื่น ๆ อีกหลายอย่างจึงท�าให้พระลังกาหมดไปเลย จึงต้องมา 

ขอพระสงฆ์ไทยออกไปบวช ทางพระมหากษัตริย์ไทยก็ส่งคณะสงฆ์ไทยมีพระอุบาลี

เป็นหัวหน้าไปอุปสมบทให้แก่ชาวลังกาในสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงได้เกิดมีคณะสงฆ ์

ในลังกาขึ้นอีก เรียกว่า อุบาลีวงศ์ หรือสยามวงศ์สืบมาจนบัดนี้ ตอบเถรตรงไป 

อย่างนั้นก็ถูกแต่ว่าผลวิบัติมีอย่างนี้ 

ส่วนในเมืองไทยเรายังมีต�านานปรัมปราสร้างพระปฐมเจดีย์เรื่อง พระยากง

พระยาพาน พระยาพานก็ท�าปิตุฆาตพระยากงเหมือนกัน จึงสร้างเจดีย์สูงชั่วนกเขา

เหนิ ว่ากนัมาอย่างน้ันส�าหรับท่ีจะผ่อนบาป กค็งจะเป็นพระภกิษสุงฆ์หรอืใคร แนะให้

ท่านสร้างขึน้ กแ็ปลว่าเป็นวธิท่ีีเรยีกว่าท�าบญุแก้ จะแก้ได้มากได้น้อยอย่างไรกช่็างเถิด

แต่ว่าท�าให้ใจสบาย แล้วก็ได้ผลในทางพุทธศาสนาคือได้เจดีย์องค์ใหญ่โต ขึ้นมาองค์

หนึ่งเป็นปูชนียสถาน นี่เป็นวิธีตอบอีกเหมือนกันเพื่อจะให้ได้ท�าบุญได้ความสบายใจ 

พระเจ้าอชาตศัตรทูรงท�าปิตฆุาตพระเจ้าพมิพสิารในคร้ังพุทธกาล กเ็ดอืดร้อน

ใจต้ังแต่นั้นมาไม่มีที่จะสบายใจ นึกถึงบาปที่ได้กระท�า จนถึงในท่ีสุดได้เข้าไปเฝ้า

พระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลสารภาพบาป พระพุทธเจ้าได้ทรงรับทราบแล้วก็ตรัสสอน 

ให้ส�ารวมระวังต่อไป ก็ดูคล้าย ๆ กับธรรมเนียมของคริสต์ที่ได้สารภาพบาปต่อพระ 

แต่พระจะว่าอย่างไรนั้นไม่ทราบ พระเจ้าอชาตศัตรูก็ไปกราบทูลสารภาพบาปกับ

พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงรับ ทรงรับนั้นก็คือทรงรับทราบ คล้าย ๆ กับว่ารับ

อัจจโยโทษเหมือนอย่างท่ีมีธรรมเนียมขอขมากันส�าหรับในพระสงฆ์ หรือว่าขอโทษ 

ขออภัยกันส�าหรับในฆราวาส และหากว่าจะว่าตามหลักกรรมถ้าไปท�าเป็นบาปไว้แล้ว

กเ็ป็นบาปอยูน่ัน่เองเหมอืนกนั ใครจะไปยกบาปให้กนันัน้กไ็ม่ได้ แต่ว่าก็มีธรรมเนยีม

ที่ขอขมาส�าหรับพระ ขออภัยหรือขอโทษกันส�าหรับประชาชนหรือคนทั่วไปในเมื่อล่วง

เกินกัน โดยที่ถือว่าการที่ให้อภัยกัน ขมาโทษให้แก่กันนั้นย่อมเป็นการระงับความผูก

เวรต่อกนั และท�าให้บงัเกดิการงดเว้นทีจ่ะปฏบิตัล่ิวงเกนิกนัต่อไปอกี เรยีกว่าเป็นการ

ตัดบาปที่จะท�าต่อไป 
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พระเจ้าอชาตศัตรูนั้นตั้งแต่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลสารภาพบาป  

พระองค์ก็ทรงรับ อาการท่ีทรงรับนั้นพระเจ้าอชาตศัตรูจะเข้าใจอย่างไรก็ตาม แต่ก็

ปรากฏว่ามีความสบายพระทัยตั้งแต่นั้นมา เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็ได้เป็น

ศาสนูปถัมภกในการสังคายนาครั้งที่ ๑ ได้ท�าบุญท�ากุศลอย่างยิ่งในพุทธศาสนาต่อไป 

ส่วนทีท่�าบญุนัน้กเ็ป็นท�าบุญไป เมือ่ท�าบญุเป็นมหากศุลเป็นการบญุ การกศุล

ทีใ่หญ่ กย่็อมจะให้ผลใหญ่อกีเหมอืนกนั ฉะนัน้ เม่ือใหญ่ต่อใหญ่มาพบกนัเข้า กย่็อม

จะท�าให้บังเกิดการผ่อนปรนอะไรลงไปได้บ้างตามสมควร อย่างการท่ีแสดงถึงการให้

ผลของกรรม กรรมหนักให้ผลก่อน กรรมเบาให้ผลทีหลัง เพราะฉะนั้น เม่ืออกุศล

กรรมทีท่�าไว้หนกักย่็อมจะให้ผลก่อน อกศุลกรรมท่ีท�าไว้เบากว่าก็ให้ผลทีหลัง ถ้าท�าบญุ

ท�ากศุลอยูเ่รือ่ย ๆ ซึง่มนี�า้หนกัดกีว่ากย่็อมจะน�าหน้าบาป ท่านจงึเปรียบ เหมอืนอย่าง

ว่าบาปนั้นเหมือนสุนัข คนท่ีท�าบาปก็เหมือนอย่างเนื้อ สุนัขไล่เนื้อเมื่อเนื้อมีก�าลัง 

วิง่หนสีนุขั สนุขักต็ามไม่ทนั กเ็ทยีบกับคนทีท่�าบญุไว้มาก ๆ เหมอืนอย่างเนือ้ทีม่กี�าลงั

กว็ิง่ได้เรว็ สุนขักต็ามไม่ทัน แต่ว่าถ้ามีความประมาทท�าบาปมาก ๆ ข้ึนอกี ก็เหมือน

เนื้อที่อ่อนก�าลังลง สุนัขก็ตามทันก็กัดเนื้อได้ คือกรรมชั่วก็ให้ผล ก็เป็นไปดังนี้ 

เพราะฉะนัน้ วธิปีฏบิตัทิีท่�าให้เกดิความสบายใจแล้วกไ็ม่ผดิ นัน่เป็นสิง่ทีค่วร

กระท�า หมอกเ็หมอืนกนักไ็ม่ยอมทีจ่ะบอกคนไข้ว่าเป็นไข้หนกั เป็นโรคร้าย ต้องเลีย่ง

ไปเล่ียงมา เพื่อจะรักษาใจของคนไข้แล้วก็รักษาไป ก็อาจจะต่ออายุของคนไข้ให ้

นานเข้า หรือว่าได้ยาดีก็อาจจะรักษาให้ผ่อนคลายหายได้ ถ้าบอกคนไข้ว่าเป็นไข้หนัก 

เป็นโรคร้าย บางทีก็ตกใจไข้เลยหนักยิ่งขึ้นไปเลย 

เพราะฉะนั้น วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ควรกระท�า และเมื่อได้มีความ

รู้สึกว่าได้พึ่งพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ช่วย

ได้ก็จะท�าให้จติใจเข้าถงึคณุพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ กระชบัในคณุพระพทุธเจ้า

พระธรรม พระสงฆ์ย่ิงขึน้ และเม่ือได้รบัค�าแนะน�าให้ประกอบในสิง่ทีเ่ป็นบญุเป็นกศุล 

การกระท�าที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นก็ย่อมจะเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนอย่างที่แนะน�าให ้

แก้ลางที่ไม่ดีอะไรต่าง ๆ ด้วยการท�าบุญท�ากุศล ก็เป็นโอกาสที่จะให้บุคคลนั้น ๆ  
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ได้ท�าทาน ได้รักษาศีล ได้เจริญภาวนา ก็เป็นบุญ เป็นกุศลขึ้นในตน จิตที่บริสุทธิ์

ประกอบด้วยศรัทธาปสาทะเป็นต้น และบุญกุศลที่ได้กระท�านี้เองเป็นเครื่องรักษา  

อนันีแ้หละเป็นหลกัส�าคัญ เพราะฉะนัน้ แม้ว่าจะได้ศรทัธาปสาทะได้บญุได้กศุลมาโดย

ทางอ้อมสกัหน่อยหนึง่ก็ยังดี ยังท�าให้ได้พบกบัทีพ่ึง่อนัถกูต้อง ซึง่ทีพ่ึง่อนัถกูต้องนีเ้อง

ท�าให้เกิดความเกษมส�าราญ

นั่งขัดสมาธิ ในการปฏิบัติกรรมฐาน มีสิ่งที่เป็นอุปการะส�าคัญที่พระพุทธเจ้า 

ได้ทรงแสดงไว้คือ กลัยาณมติร แปลว่ามติรทีด่งีาม พระพทุธเจ้าเองกเ็ป็นกลัยาณมติร 

ครูบาอาจารย์ก็ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตร สพรหมจารีมิตรสหายท้ังหลายท่ีชักน�ากันให้

ปฏิบัติกรรมฐานก็ชื่อว่ากัลยาณมิตร เพราะได้กัลยาณมิตรนี้เองจึงน�าให้ไปมีปฏิบัติ

กรรมฐาน

อกีอย่างหนึง่ คือ โยนิโสมนสกิาร แปลว่าการท�าไว้ในใจโดยแยบคาย คอืการ 

ที่ใช้ปัญญาศึกษาให้รู้จักวิธีปฏิบัติกรรมฐาน รู้จักเหตุผลในการปฏิบัติ และโดยเฉพาะ

ก็ดูให้รู้จักเข้ามาในจิตใจของตัวเอง ไม่ใช่ที่ต�ารา ต้องอาศัยต�าราเหมือนกันในขั้นแรก 

คือจะต้องรู้ต�ารา ต�ารานั้นก็เป็นค�าสอนของกัลยาณมิตร คือของพระพุทธเจ้าของ 

ครูบาอาจารย์ท้ังหลายหรือว่าฟังจากพระพุทธเจ้าเอง จากครูบาอาจารย์ทั้งหลายเอง 

แต่แล้วก็ต้องน�ามาใส่ใจ ตรวจตราดูให้รู้จักที่ใจ ให้รู้จักเหตุผลที่ใจ ตั้งต้นแต่ให้รู้จัก 

ที่ใจว่า เดี๋ยวนี้ใจมีอะไร ก�าลังมีกามฉันท์ก็ให้รู้ ก�าลังมีพยาบาทก็ให้รู้ ก�าลังมีข้ออื่น 

ก็ให้รู้ คือนิวรณ์ ๕ นั่นแหละ และก็ต้องให้รู้ว่าเกิดมาจากอะไร เมื่อดูเข้ามาที่ใจ  

สบืสาวไปถึงต้นเหตหุรอืต้นเรือ่ง ว่าท�าไมจงึเกดิกามฉนัท์ข้ึน ท�าไมจงึเกดิพยาบาทขึน้

เป็นต้น ก็ย่อมจะรู้ ซึ่งรวมลงก็ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน ก็เพราะมีสุภสัญญา 

ก�าหนดหมายว่างามข้ึนมา เห็นรูปนั่นเห็นรูปนี่ก็ไปก�าหนดหมายว่างามขึ้นมา ก็เกิด

กามฉนัท์ขึน้มา มปีฏฆิสญัญา ก�าหนดหมายในการกระทบกระท่ังข้ึนมา กเ็กดิพยาบาท

ขึ้นมาก็ให้รู ้ เม่ือรู้ดั่งน้ีแล้วก็ต้องรู้ต่อไปว่าจะดับกามฉันท์ก็ต้องดับสุภสัญญาเสีย  

จะดับพยาบาทได้ กต้็องดับปฏิฆนมิติเสยี รูอ้ย่างนีเ้ป็นตัวปัญญากท็�าให้ดบัได้เหมอืนกนั 

เพ่งดูทีจิ่ตแล้ว กใ็ห้รู ้เป็นปัญญารู้ขึน้มากดั็บได้เหมอืนกนั หรอืว่าหาน�า้มาดบั ถ้าเทยีบ

สิง่เหล่านีว่้าไฟกต้็องไปตกัน�า้เอามา ถ้ากามฉนัท์กต้็องท�ากายคตาสต ิเอาอสภุสัญญา
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มาดับ พยาบาทกต้็องเอาเมตตามาดบั กท็�ากายคตาสต ิท�าข้อเมตตาเป็นต้น เป็นการ

แก้กันไป เหล่านี้เป็นโยนิโสมนสิการ คือต้องใส่เข้ามาในใจ จับเหตุจับผลที่ใจของ 

ตัวเองให้รู้แล้วปฏิบัติแก้ นี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการ 

มี ๒ ข้อจะเรียกว่าอาจารย์ภายนอกก็คือ กัลยาณมิตร อาจารย์ภายในก็คือ 

โยนิโสมนสิการ เราต้องมีอาจารย์คู่ เมื่อมีอาจารย์ทั้งคู่นี้แล้ว กรรมฐานก็ก้าวหน้า 

ไปได้ ท่านจึงมีเปรียบเหมือนอย่างว่า กัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการเหมือนอย่าง

อาทิตย์อุทัย ย่อมเป็นเบื้องต้นของกลางวัน คือเป็นเบื้องต้นของสมาธิ ของฌาน  

ของปัญญาต่าง ๆ 

ต่อไปนี้นั่งสงบ

๑๔ กันยายน ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๓๐ 
ชยปรติร

จะแสดง ๑๒ ต�านานซึ่งได้แสดงมาโดยล�าดับจนถึงต�านานที่ ๑๑ อภยปริตร 

บทสวด ยนฺทุนฺนิมิตฺต� ยังอีกต�านานหนึ่งเป็นต�านานท่ี ๑๒ ชยปริตร พระปริตรท่ี 

แสดง ถึงความชนะของพระพุทธเจ้า ก็คือชนะมาร ดังที่ได้มีเล่าไว้ในพุทธประวัติเป็น

บุคลาธิษฐาน มีบุคคลเป็นท่ีต้ังว่า เม่ือพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่โคนโพธิ์ในวันที่จะ

ตรัสรู้น้ัน พญามารพร้อมท้ังเสนาได้มาผจญพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ทรงเส่ียง 

พระบารมีท่ีได้ทรงบ�าเพ็ญมาแล้ว ท่ีมีแสดงว่าทรงชี้พระหัตถ์ลงไปท่ีแม่พระธรณีคือ 

แผ่นดินเป็นพยาน ในการที่ได้ทรงบ�าเพ็ญพระบารมีเป็นต้นว่าทานบารมีมาในชาต ิ

ทั้งหลายเป็นอันมาก และเมื่อทรงบ�าเพ็ญทานบารมีนั้นก็ได้ทรงหลั่งน�้าทักษิโณทก 

ลงบนแผ่นดินเป็นการแสดงการให้ แผ่นดินจึงได้รับน�้าทักษิโณทกของพระองค์มา 

ในอดีตชาติเป็นอันมากจึงได้ทรงชี้แม่พระธรณีเป็นพยาน ทรงตั้งพระหฤทัยเด็ดเดี่ยว

ที่จะทรงสู้มาร พญามารจึงได้พ่ายแพ้แก่พระบารมีต้องถอยทัพกลับไปดั่งนี้ เป็นการ

เล่าโดยบุคลาธิษฐาน 

ก็ได้มีผู้วิจารณ์ธรรมถอดเป็นธรรมาธิษฐานว่าพญามารพร้อมกับเสนานี้คือ

บรรดากิเลสท้ังหลายซ่ึงมีอวิชชาเป็นหัวหน้า อวิชชาก็เท่ากับเป็นพญามาร กิเลส 

ทั้งหลายนอกจากนี้ก็เป็นเสนามารและธิดาของมารก็คือตัณหา ราคะ อรติที่มาแสดง

โดยบุคลาธิษฐาน เป็นนางตัณหา นางราคา นางอรดี เพราะฉะนั้น พญามารกับ 

เสนาน้ันก็คอืบรรดากเิลสทัง้หลายซึง่มอีวชิชาเป็นหวัหน้า ซึง่ได้มาปรากฏผดุข้ึนเป็นการ
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ขัดขวางมิให้พระองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ แต่ก็ได้ทรงข่มก�าจัด 

บรรดากเิลสท้ังหลายได้หมดสิน้ด้วยพระบารมทีีไ่ด้ทรงบ�าเพญ็มา อนัประมวลเข้ากเ็ป็น 

มรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเป็นต้น สัมมาสมาธิเป็นที่สุด ประมวล 

กันเข้า เป็นมรรคสมังคี ก�าจัดมารและเสนามารได้ส้ินเชิง ก็คือก�าจัดกิเลสที่เป็น 

อาสวอนุสัยนอนจมหมักหมมดองจิตสันดานได้หมดสิ้นพร้อมทั้งพญามารก็คือ 

อวชิชาสวะ อาสวกเิลส ทีด่องจติสนัดาน หรอื อวชิชานสุยักเิลสทีน่อนจมในจติสนัดาน

คืออวิชชา พร้อมทั้ง อาสวอนุสัย กิเลสอื่น ๆ ทั้งหมด ก็เป็นอันว่าพระบารมีที่ทรง

ปฏิบตัอัินประมวลเป็นมรรคสมงัค ีก�าจดักเิลสถงึอาสวอนสุยัเท่ากบัว่าขดุรากของกเิลส

ได้หมดสิ้น จึงได้ตรัสรู ้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและความตรัสรู ้นี้เองก็คือ 

ความที่ก�าจัดกิเลสจนถึง อาสวอนุสัยได้สิ้นเชิง 

ผู้วิจารณ์ธรรมก็มาวิจารณ์เป็นธรรมาธิษฐานด่ังนี้ ดังท่ีได้มีแสดง ไว้ใน 

พระพุทธประวัติเล่มหนึ่งและในหนังสือปฐมสมโพธิ ฉบับที่เป็นพระนิพนธ์ของ สมเด็จ-

พระสังฆราช (สา) ฉบับหนึ่ง ฉบับที่เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

กรมพระปรมานุชิตชิโนรสอีกฉบับหนึ่งซึ่งเป็นฉบับท่ีเก่ากว่า ส�าหรับท่ีเป็นฉบับของ

สมเด็จกรมพระปรมาฯ น้ันแสดงโดยบุคลาธิษฐานไว้โดยพิสดาร ก็นับว่าเป็นเรื่อง 

ที่นับถือเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งในด้านวรรณคดีภาษาไทยน่าอ่าน และก็ได้เป็นที่นิยม

เขียนภาพพระพุทธเจ้าปางผจญมารอยู่ท่ีผนังโบสถ์ส�าคัญ ๆ ทั้งหลายเป็นอันมาก  

เช่นที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและได้มีการพิมพ์ภาพเป็นแผ่น ๆ ส�าหรับ

ติดกรอบ มีแพร่หลายอยู่เป็นอันมากซึ่งแสดงถึงพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนบัลลังก ์

ภายใต้โพธิพฤกษ์ และด้านหนึง่กเ็ป็นภาพพญามารพร้อมทัง้เสนามาผจญพระพทุธเจ้า 

พญามารพร้อมท้ังเสนาก็ถอือาวธุครบมือ และทีภ่ายใต้บลัลงัก์ทีป่ระทบั กเ็ป็นภาพของ

นางธรณีบิดมวยผม แสดงว่าเป็นน�้าท่วมกองทัพพญามาร ทางภาพ พญามารอีก 

ด้านหนึ่งแสดงภาพของกองทัพพญามารท่ีพ่ายแพ้ต้องจมน�้า พญามาร เองก็ถือ 

ดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระพุทธเจ้า ก็เป็นภาพที่นิยมเขียนกันรู้จักแพร่หลาย จึงได้ม ี

การประพันธ์เป็นคาถาส�าหรับสวดอันนับว่าเป็นต�านานที่ ๑๒ ชื่อว่า ชยมังคลคาถา 

คาถาท่ีแสดงชยัมงคลของพระพทุธเจ้า เริม่ต้นว่า มหากรุณิโก นาโถ หติาย สพฺพปาณิน� 

เป็นต้น ที่แปลความว่า
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พระพทุธเจ้าผูท้รงประกอบด้วยพระมหากรณุาทรงเป็นทีพ่ึ่ง

ของโลก ทรงบ�าเพญ็บารมีท้ังหลายครบบรบิรูณ์ เพือ่ประโยชน์เกือ้กลู

แก่สรรพสตัว์ ถึงแล้วซึง่ความตรัสรูเ้องอนัอุดม ด้วยการกล่าวสจัจะน้ี  

ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

ต่อจากนี้บทสวดว่า ชยนฺโต โพธิยา มูเล สกฺยาน� นนฺทิวฑฺฒโน เป็นต้น  

ที่แปลความว่า

พระจอมมุนีผู้เจริญความยินดีคือเป็นบุตรแห่งศากยวงศ์  

ทรงชนะที่โคนไม้โพธิ์ ขอท่านจงมีชัย จงชนะในชัยมงคลเหมือน 

ฉะนั้น พระองค์ทรงความเป็นผู้เลิศ ปราโมทย์อยู่ ณ บัลลังก์อัน 

ไม่กลับแพ้เหนือพื้นปฐพี อันบริสุทธิ์ เป็นยอดธรณีที่เป็นอภิเษก 

ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี 

ครู่ดี ด้วยบูชาดี ในพรหมจารีทั้งหลาย กายกรรมเป็นเบื้องขวาคือ

ชอบธรรม วจกีรรมเป็นเบือ้งขวา คอืชอบธรรม มโนกรรมเป็นเบือ้งขวา

คือชอบธรรม ความปรารถนาของท่านเป็นเบื้องขวาคือชอบธรรม 

ท�ากรรมอันเป็นเบื้องขวาคือชอบธรรม ย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลาย 

อันเป็นเบื้องขวาคือชอบธรรม ดั่งนี้ 

บทสวดชัยมงคลคาถาน้ีได้เป็นที่นิยมใช้ส�าหรับพระสงฆ์สวดในพิธีส�าคัญ  

ทัง้หลาย และนยิมสวดเริม่ด้วยคาถาทีว่่า ชยนโฺต โพธิยา มูเล สกฺยาน� นนทฺวิฑฒฺโน 

เป็นต้น ที่แปลความว่า

พระจอมมุนีผู้เจริญความยินดี คือเป็นบุตรแห่งศากยวงศ์ 

ทรงชนะที่โคนไม้โพธิ์ ขอท่านจงมีชัย จงชนะในชัยมงคลเหมือนกัน

ฉะนั้น 

และต่อไปจนจบ ในพธิทีกุอย่างพธิทีีป่ระกอบโดยปกตเิช่นพรมน�า้มนต์กส็วด 

ชยนฺโต พิธีท่ีส�าคัญ ๆ เช่นหล่อพระพุทธรูป วางศิลาฤกษ์เป็นต้น ก็สวด ชยนฺโต 

เพราะฉะน้ัน บทสวด ชยนโฺต นัน้จะเป็นบทสวดได้ยนิกนัอยูเ่สมอในพธิกีรรมอนัส�าคญั

ทั้งหลาย และแม้ว่าในพิธีบางอย่างอันเกี่ยวแก่ทหารต�ารวจซึ่งออกไปปฏิบัติหน้าที ่
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การงาน ก็นิมนต์พระไปสวด ชยนฺโต เหมือนกัน จึงต้องอธิบายเพิ่มในตอนนี้อีก 

สกัหน่อยหนึง่ว่า ความในบทสวด ชยนโฺต นี ้เป็นความอ�านวยพรให้ประสบความชนะ 

ในชัยมงคล คือในความชนะที่เป็นมงคล ความชนะที่เป็นมงคลในพุทธศาสนานั้นก็มุ่ง

ถึงความชนะท่ีดี อย่างพระพุทธเจ้าทรงผจญมารและทรงชนะมาร โดยตรงก็คือทรง

ชนะกิเลสดังที่ได้ถอดความเป็นธรรมาธิษฐานนั้น ชนะอวิชชา ชนะตัณหา ชนะราคะ

โทสะโมหะ ชนะกเิลสในจิตใจ และกร็วมถึงชนะความชัว่ร้ายทัง้หลาย ชนะบาปอกศุล

ธรรมทัง้หลาย ชนะทุจรติท้ังหลาย คือไม่ท�า ไม่ท�าบาปไม่ท�าทจุรติไม่ท�าชัว่ร้ายทัง้หลาย 

เพราะว่าชนะกิเลสท้ังหลาย ท่ีเป็นต้นเหตใุห้กระท�าได้ ตณัหากเิลสทีบ่งัเกดิขึน้ครอบง�า

ใจจะสั่งให้ท�าทุจริตให้ท�าบาป ให้ท�าอกุศล แต่ก็ชนะได้ คือไม่ยอมท�าตามค�าส่ังของ

ตัณหาของกิเลสทั้งหลาย เมื่อไม่ยอมท�าด้วยขันติ ด้วยสติ ด้วยปัญญา หรือรวมเข้า 

กด้็วยบารมทีัง้ ๑๐ ประการ หรอืว่าด้วยมรรคมอีงค์ ๘ สรุปลงเป็นศลี สมาธ ิปัญญา 

กิเลสก็แพ้ไป ตัณหากิเลส ท้ังหลายก็ดับไป ก็เป็นอันว่าไม่ต้องประกอบกรรมที่  

เป็นบาป เป็นอกุศล เป็นทุจริตต่าง ๆ ก็ชื่อว่าชนะกิเลส ชนะอกุศลกรรม ชนะบาป 

ชนะทุจริตทั้งหลาย ดั่งนี้ คือชัยมงคล 

เพราะฉะนัน้ พระทีไ่ปสวด ชยนโฺต ในพธิต่ีาง ๆ นัน้มุ่งให้ชนะ จงึมีความหมาย

ในเนื้อหาที่สวดว่าให้ชนะในชัยมงคลดังกล่าวมา มิได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ต่าง ๆ  

ที่เขาไปกระท�าอันเป็นกิจของทหารอันเป็นกิจของต�ารวจ มุ่งให้บังเกิดความสวัสด ี

ดั่งกล่าวและความในบทท่ีสวดน้ียังเป็นค�าสอนถึงว่า ที่ว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี สว่างด ี

ขณะด ีครูดี่ เป็นวนัด ีคืนด ีเวลาดท้ัีงหลายนัน้ ก็ด้วยการบชูาดใีนพรหมจารทีัง้หลาย 

เมื่อมีการบูชาดีในพรหมจารีทั้งหลาย คือมีการบูชาด้วยอามิสบูชาก็ดี ปฏิบัติบูชาก็ดี 

ในพรหมจารี คือในบุคคลผู้ประพฤติประเสริฐทั้งหลายในเวลาใด ก็เป็นฤกษ์ดีมงคลดี

ในเวลาน้ัน ดั่งนี้ และก็แสดงถึงว่าที่ชื่อว่าเป็นการบูชาดีดังกล่าวนั้น ก็มุ่งถึงปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบทางกายทางวาจาทางใจนั่นเอง จึ่งได้มีบทสอนให้ประกอบกายกรรมเป็น

เบื้องขวา วจีกรรม เป็นเบื้องขวา มโนกรรมเป็นเบื้องขวาคือชอบธรรม พร้อมทั้ง 

ความปรารถนาก็ให้เป็น เบื้องขวาคือชอบธรรม ก็คือเป็นการสอนให้ท�าดีพูดด ี

คิดดี ตลอดจนถึงปรารถนาดี ที่เป็นไปโดยชอบธรรมนั่นเอง และเมื่อประกอบกรรม

เป็นเบื้องขวาก็ย่อมได้ประโยชน์ ทั้งหลายคือชอบธรรม ดังนี้
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เพราะฉะน้ัน บทสวดนี้จึงเป็นบทสวดที่มีค�าสอนประกอบอยู ่พร้อมกับ 

อ�านวยพร ให้เกิดชัยชนะเป็นชัยมงคล และมีข้อที่จะพึงชี้แจงอีกหน่อยหนึ่งเป็นพิเศษ

ว่า ในคาถา ที่แปลความว่า “พระองค์ทรงความเป็นผู้เลิศ ปราโมทย์อยู่ ณ บัลลังก์

อันไม่กลับแพ้ เหนือพื้นปฐพีอันบริสุทธิ์เป็นยอดธรณีเป็นที่อภิเษกของพระพุทธเจ้า 

ทุกพระองค์” เป็นการแสดงถึงมติของพระอาจารย์ผู้รจนาพระคัมภีร์ว่า แผ่นดินตรงที่

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ อันตั้งอยู่ที่พุทธคยาในประเทศอินเดียในบัดนี้ แผ่นดินตรงที่

พระพุทธเจ้าได้ประทับนั่งที่โคนโพธิพฤกษ์อันเป็นที่ตรัสรู้นั้น เป็นที่นับถือว่าเป็น 

ยอดธรณี ใช้ศัพท์บาลีว่า สีเส ปวิโปกฺขเร แผ่นดินที่เป็นยอด ที่เป็นเหมือนดังใบบัว 

และกม็แีสดงเพิม่เตมิ ไว้อกีว่า พระพทุธเจ้าทกุพระองค์จะต้องไปตรสัรูท้ีต่รงนีท้ัง้หมด 

มิใช่ที่อื่น และก็ใช้ส�านวนว่า “อภิเษก″ เอาส�านวนอภิเษกที่ใช้ในพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์เป็นต้นมาใช้ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีพิธีรดน�้า

อย่างพธีิอภเิษกต่าง ๆ เพราะค�าว่าอภเิษกนัน้กค็อืรดน�า้ แต่หมายความว่าเป็นทีต่รสัรู้

เท่านั้น อันนี้เป็นคติความเชื่ออย่างหนึ่งซึ่งมีแสดงไว้ในคาถานี้ ก็เป็นอันว่าจบสิบสอง

ต�านาน 

เจ็ดต�านานนั้นเรียกในภาษาไทย ในภาษาบาลีที่ได้มาจากลังกาเรียกว่า  

จลุราชปรติร เป็นพระปรติรของพระราชาอย่างน้อย จลุแปลว่าน้อย สบิสองต�านานนัน้

ก็เป็นภาษาไทย ส่วนในภาษาบาลีที่ได้มาจากลังกานั้นใช้ค�าว่า มหาราชปริตร แปลว่า  

พระปริตรของพระราชาอย่างใหญ่ ก็โดยท่ีเจ็ดต�านานนั้นส้ันกว่า สิบสองต�านาน 

น้ันยาวกว่า และที่เรียกว่าราชปริตร พระปริตรของพระราชานั้น ภาษาไทยก็คือ 

พระปรติรหลวง โดยความกค็อืพระเจ้าแผ่นดนิลงักาโปรดให้พระสงฆ์รวบรวมขึน้ส�าหรบั

สวดถวายก่อนจึงเรียกว่า ราชปริตร พระปริตรหลวง พระปริตรของหลวง และต่อมา

ชาวบ้านกน็ยิม นมินต์พระมาสวดตาม ถ้าเป็นภาษาไทยเรากเ็รยีกว่า ๗ ต�านาน ๑๒ 

ต�านาน และก็ได้มีบทสวดข้างต้นและมีบทสวดข้างท้ายอีกหลายบท ก็เป็นบทที่ 

สรรเสรญิ คณุพระรัตนตรยั และขออ�านาจคณุพระรตันตรยัอ�านวยพรน้ันแหละเป็นพืน้
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นัง่ขดัสมาธิ ์ได้แนะน�ากรรมฐานทางสมถกรรมฐานหรอืทางสมาธมิาเพือ่ปฏบิตัิ

พอสมควร จงึขอให้นัง่ก�าหนดใจในอารมณ์ของกรรมฐานเป็นการท�าสมาธ ิในอารมณ์

ของสมาธิตามที่พอใจ สมาธิที่อธิบายแนะน�านั้นล้วนเป็นข้อควรฝึกหัด ปฏิบัติให้เป็น

ไว้ทัง้น้ัน เพราะว่าสามารถทีจ่ะใช้แก้นวิรณ์ได้ทัง้ ๕ เม่ือนวิรณ์ข้อใดข้อหนึง่บงัเกดิขึน้ 

ก็จะได้ใช้ระงับได้โดยสะดวก ถ้าหากว่าท�าให้เป็น การจะระงับใจจากนิวรณ์ก็จะเป็น

ของง่าย จึงล้วนเป็นกรรมฐานท่ีควรจะฝึกหัดปฏิบัติให้เป็นทั้งนั้น ต่อไปนี้ก็ให้นั่งท�า

สมาธิ

๑๖ กันยายน ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๓๑ 
ต�านานพุทธชยมังคลคาถา

จะแสดงต�านานถวายพรพระ คือธรรมเนียมบ�าเพ็ญกุศลในครั้งก่อน ก็ไม่ได้

หมายความว่าก่อนเก่านักหนาในเวลาไม่กี่สิบปีมานี้ การบ�าเพ็ญกุศลนิยม ๒ วัน 

คือสวดมนต์เย็นวันหนึ่ง รุ่งข้ึนเช้าก็ถวายอาหารบิณฑบาตพระสงฆ์ผู้ที่มาสวดมนต์  

เมื่อวานน้ี ในการสวดมนต์เย็นนั้นก็นิยมสวดเจ็ดต�านานเป็นพื้น ในการบ�าเพ็ญกุศล 

พเิศษจึงจะมสีวดสบิสองต�านานกนับ้าง ส่วนในวนัรุ่งขึน้ตอนเช้าทีถ่วายอาหารบิณฑบาต

นั้น พระสงฆ์ผู้มาเจริญพระพุทธมนต์เมื่อวานนี้จะสวดถวายพรพระ คือจะสวด  

นโม พุทฺธ� อิติปิ โส สฺวากฺขาโต สุปฏิปนฺโน พาห�ุ มหากา ภวตุสพฺ ทั้ง ๕ บทนี้ 

ก็เรียกรวม ๆ กันว่าถวายพรพระ แต่ว่าบทพิเศษก็คือ พาห�ุ ซึ่งเรียกว่าเป็นบทถวาย

พรพระ 

บท พาห�ุ นี้เป็นคาถาวสันตดิลกแต่งขึ้นในลังกา เป็นบทที่อ้างพระพุทธเจ้า

ผู้ทรงชนะในคราวต่าง ๆ มาเป็นสัจจวาจาขอให้บังเกิดชัยมงคล และก็สันนิษฐานกัน

ว่า แม้บทสวดถวายพรพระนีก้ม็ุง่แต่ถวายพระเจ้าแผ่นดนิผูป้กครองประเทศ เช่นเดยีว

กบัทีจั่ดรวบรวม บทสวดเจด็ต�านานและสบิสองต�านาน จงึเรยีกว่า จุลราชปรติร และ

มหาราชปริตร คือเป็นพระราชปริตรทั้งเจ็ดต�านานท้ังสิบสองต�านาน บทสวดถวาย 

พรพระนี้ก็เช่นเดียวกัน จึงได้มีค�าตอนท้ายที่ขอให้พระองค์ทรงชนะในชัยมงคล และ 

ค�าว่าชนะ ชนะนีมี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทบางเรือ่ง ว่าเป็นถ้อยค�าจ�าเพาะพระเจ้า
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แผ่นดินผู้ปกครองประเทศซ่ึงทรงเป็นผู้ชนะ และเมื่อชนะในที่ใดจึงปกครองในที่นั้น 

เพราะฉะน้ัน ค�าว่าชนะน้ีจึงใช้เป็นชื่อของท้องถิ่นด้วย คือท้องถิ่นหรือประเทศที่ 

พระเจ้าแผ่นดินองค์ใดทรงปกครอง ก็เรียกว่าเป็นวิชิตะ คือเป็นแว่นแคว้นที่พระองค์

ทรงชนะแล้ว ทรงได้วิชัยคือความชนะแล้ว 

เพราะฉะนั้น พระเจ้าแผ่นดินแต่ละพระองค์จึงทรงปกครองอยู่ในวิชิตรัฐหรือ

ในวิชิต คือถิ่นที่ทรงชนะแล้ว ฉะนั้นใคร ๆ ในถิ่นนั้นไม่บังควรที่จะ กล่าวว่าตนเป็น 

ผู้ชนะหรือเราชนะ ต้องพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวเท่านั้นจึงจะเป็นผู้กล่าวได้ว่าเรา 

ชนะแล้ว เพราะฉะนั้น ค�าว่าชนะนี้จึงเป็นค�าท่ีทุก ๆ คนต้องระมัดระวังท่ีจะไม่พูด  

ถ้าพดูข้ึนแล้วกจ็ะท�าให้เกดิความแสลงใจว่าคนนีน่้าจะมคีวามคดิไม่สุจรติต่อแผ่นดนิแล้ว 

ฉะนั้น ในบรรดาคาถาทั้งหลายท่ีแต่งถวายพระเจ้าแผ่นดินจึงมีค�านี้อยู่มากแต่ว่า 

ต่อมาเมื่อชาวบ้านนิมนต์พระไปสวดก็ไม่ได้แต่งแก้ไขขึ้นใหม่ ก็ใช้สวดไปตามที่ท่าน 

แต่งถวายพระเจ้าแผ่นดินไว้ และเม่ือพระพุทธศาสนาแผ่ไปตามประเทศต่าง ๆ  

เช่นประเทศไทย คนฟังก็ไม่รู้ความไม่รู้ธรรมเนียม ก็น�ามาสวดกันไป และก็ไม่ได้ถือ

ความหมายหวงค�าว่าชนะไว้เฉพาะพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้น โดยที่ใช้ความหมายผ่อน 

ลงมา ถึงความหมายว่าได้รับผลดีต่าง ๆ ก็เป็นความชนะอย่างหนึ่ง ๆ ชนะโรคภัย 

ไข้เจ็บ ชนะศัตรู ชนะความยากจนข้นแค้นอะไรเป็นต้นเหล่านี้ ก็มีความหมายกันไป

อย่างนี้ก็เลยใช้กันได้

ส�าหรับค�าว่า ถวายพรพระ นี้ ในชื่อท่ีเป็นบาลีว่า พุทธชยมังคลคาถา  

คือคาถาที่กล่าวถึงความชนะท่ีเป็นมงคลของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่ ๙ คาถาด้วยกัน  

๘ คาถาแรกเป็นคาถาที่แสดงถึงเรื่องต่าง ๆ ท่ีพระพุทธเจ้าทรงชนะมาอ้างมาก็  

๘ เรื่อง เรื่องละ ๑ คาถาก็เป็น ๘ คาถา ส่วนคาถาที่ ๙ นั้น เป็นคาถาที่แสดงผล

ของการที่สวดที่ระลึกถึง พุทธชยมังคลคาถาทั้ง ๘ เหล่านี้ทุก ๆ วันว่าจะท�าให้ละ 

เสียได้ซึ่งอุปัทวันตรายท้ังหลาย และถึงซึ่งโมกขะคือความพ้นอันเป็นสุข ส�าหรับ 

พุทธชยมังคลคาถาเหล่านี้ได้มีธรรมเนียมสวดดังท่ีเล่ามา ส�าหรับการสวดมนต์เย็นท่ี

สวดเจ็ดต�านานเป็นพื้นดังกล่าวมีค�าอาราธนาพระปริตร แต่ว่าการสวดถวายพรพระ



194 ธรรมบรรยายเร่ืองสวดมนต์

ก่อนท่ีจะถวายอาหารบิณฑบาตพระไม่มีค�าอาราธนา มีธรรมเนียมว่าผู้บ�าเพ็ญกุศล 

ขอศีล พระให้ศีลแล้วก็สวดทีเดียวตั้งต้นแต่ นโม อิติปิ โส แล้วก็มา พาห�ุ ซึ่งเป็น 

บทถวายพรพระ มหากา ภวตุสพฺ และก็น่าจะชี้แจงถึงถ้อยค�าแปลในภาษาไทย  

เพราะได้บอกชื่อในภาษาบาลีมาแล้วว่า พุทธชยมังคลคาถา ส่วนในภาษาไทยมาใช้ 

ค�าเรียกว่าถวายพรพระ ค�านี้ก็น่าจะติดมาจากท่ีเล่ากล่าวมาเบื้องต้นว่า เป็นค�าสวด

ถวายพระเจ้าแผ่นดิน ก็คือเป็นค�าสวดถวายพรพระเจ้าแผ่นดิน และถวายพรของ 

พระเจ้าแผ่นดนิน้ี ก็เป็นค�าถวายพรทีอ้่างพระพุทธเจ้า จึงเท่ากบัว่าเป็นพรของพระพทุธเจ้า 

เพราะฉะนั้น จึงเรียกกันสั้น ๆ ว่า พรพระ คือบททั้ง ๙ นี้เป็นพรพระ เป็นพรของ

พระพุทธเจ้า เป็นพรที่อ้างพระพุทธเจ้า แล้วก็น�าเอาพรนี้มาสวดถวายพระเจ้าแผ่นดิน

จึงเรียกว่าถวายพรพระ จึงได้ใช้ค�าน้ีกันต่อมาเป็นชื่อ ธรรมเนียมในบัดนี้การบ�าเพ็ญ

กุศลมักจะย่นเป็นวันเดียว และมักจะท�าในเวลาเพล เพราะฉะนั้น การสวดมนต์ก็ 

สวดเจ็ดต�านานและก็สวดถวายพรพระนี้ต่อท้าย

อนึง่ กม็ธีรรมเนยีมตัง้แต่ครัง้โบราณมา คอืในวนัทีถ่วายอาหารบณิฑบาตนัน้

ก็มีการใส่บาตรหรือว่าตักบาตรพระสงฆ์ซึ่งมักจะท�ากันในตอนเช้าดั่งที่เล่ามาข้างต้น 

ในขณะทีพ่ระสวดถวายพรพระนัน้ เมือ่สวด นโม อติปิิ โส คฤหสัถ์ผูบ้�าเพ็ญกุศลกน็ัง่

ฟังพอถงึ พาห� ุกลุ็กออกไปใส่บาตร เม่ือใส่บาตรเสรจ็แล้วยงัไม่จบกก็ลบัมานัง่ฟังใหม่ 

ในครั้งก่อนนั้น พระจึงฉันกันในบาตรเป็นพื้น ก็มีการใส่บาตรแล้วก็น�าบาตรมาถวาย 

แล้วมสี�ารบัมาตัง้ พระกฉ็นักนัในบาตรเป็นพืน้ ต่อมาในตอนหลงัเมือ่ย่นวนัให้น้อยเข้า 

มาสวดมนต์วันเดียว ฉันวันเดียว ธรรมเนียมใส่บาตรก็เลยไม่ใคร่มี พระฉันใช้จาน  

ฉันกันเฉพาะองค์ มีส�ารับเฉพาะองค์บ้าง ฉันเป็นหมู่บ้าง จะเล้ียงพระมาก ๆ  

เพ่ือความสะดวก ก็ใช้ฉันเป็นหมู่เป็นโต๊ะ ไม่ได้ใส่บาตร เพราะฉะนั้น เมื่อน�าเอา 

ถวายพรพระมารวมเข้าสวดต่อกันไปก็นั่งฟังกันไปจนจบ ไม่ต้องลุกมาใส่บาตร เว้นไว้

แต่ธรรมเนียมมงคลแต่งงาน บ่าวสาวซึ่งแต่โบราณเก่าก่อนมักจะเรียกกันว่าท�าบุญ 

ข้ึนบ้านใหม่ เพราะว่าแต่งงาน บ่าวสาวนั้นก็ถือว่าเป็นการแยกครอบครัวออกไปตั้ง 

บ้านใหม่ ตัง้ครอบครวัขึน้ใหม่ กเ็ท่ากบัเป็นธรรมเนยีมขึน้บ้านใหม่ ธรรมเนยีมขึน้บ้าน
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เข้าบ้าน การนมินต์พระไปท�าบญุกม็กัจะอ้างอนันี ้ว่าพระไปท�าบญุในการเข้าบ้านขึน้บ้าน 

ซึ่งปรากฏว่ามีใช้ในคร้ังพุทธกาลบ้างเหมือนกัน เมื่อพระนันทะราชอนุชาจะอภิเษก

แต่งงาน ก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสาวกไปในการเข้าบ้านขึ้นบ้าน ส�าหรับใน

เมืองไทยเรา แต่ก่อนก็มักจะนิมนต์พระสวดมนต์กันแล้วถวายอาหารบิณฑบาตเช้า  

แต่ในบัดนี้เมื่อเอามารวมเป็นวันเดียวก็นิยมท�าตอนเช้าแล้วมีตักบาตร เม่ือถึงถวาย 

พรพระ คือ พาห� ุบ่าวสาวกอ็อกไปตักบาตร ญาตพ่ีิน้องกใ็ส่บาตรกนั กเ็ป็นธรรมเนยีม

ที่ปฏิบัติกันมาดั่งนี้

นัง่ขดัสมาธิ ์ท�าสมาธต่ิอ ให้ก�าหนดอารมณ์ของสมาธติามทีไ่ด้แนะ สุดแต่ใคร

จะต้องการท�าก�าหนดลมหายใจเข้าออก หรอืว่ากายคตาสต ิหรอืธาตกุรรมฐานเป็นต้น 

วันต่อไป จึงจะเริ่มสอนทางวิปัสสนาจากการปฏิบัติ

๒๓ กันยายน ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๓๒ 
พุทธชยมังคลคาถาที่ ๑

พุทธชยมังคลคาถาที่ ๑ ที่เรียกสั้นว่า ถวายพรพระ คาถาที่ ๑ ว่า 

พาห�ุ สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺต�

คฺรีเมขล� อุทิตโฆรสเสนมาร�

ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท 

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ 

ซึ่งมีค�าแปลว่า พาห�ุ แขน สหสฺสม ตั้งพัน อภินิมฺมิต ที่นิรมิตขึ้นแล้ว  

สาวุธนฺ พร้อมกับอาวุธ ต� นั้น คฺรีเมขล� ขี่ช้างพลายชื่อครีเมขละ อุทิตโฆร มีเสียงดัง

กกึก้อง สเสนมาร� มารพร้อมทัง้เสนา ซึง่มคี�าแปลรวมกนัว่า มารพร้อมทัง้เสนานิรมติ

แขนตั้งพันแขน พร้อมทั้งอาวุธ ขี่ช้างครีเมขละส่งเสียงกึกก้องนั้น

ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท พระจอมมุนี คือพระพุทธเจ้า ชิตวา  

ทรงชนะแล้ว ทานาทิธมฺมวิธินา ด้วยธรรมวิธีคือวิธีแห่งธรรมมีทานเป็นต้น

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ ด้วยเดชแห่งพระจอมมุนีผู้ทรงชนะมารนั้น 

ภวตุ จงมี เต แก่ท่าน ชยมงฺคลานิ ชัยมงคลทั้งหลาย แปลรวมกันว่า ด้วยเดช 

แห่งพระจอมมุนีพุทธเจ้าผู้ทรงชนะมารนั้น ชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน
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บทนี้เป็นบทที่ ๑ ซึ่งอ้างพระพุทธเจ้าทรงชนะมารพร้อมทั้งเสนามาประสิทธิ์

ประสาทชัยมงคลท้ังหลายให้เกิดมี เรื่องพระพุทธเจ้าทรงชนะมารนี้ได้มีแสดงไว้ใน 

พุทธประวัติโดยบุคลาธิษฐาน คือยกขึ้นให้เป็นบุคคล ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าได ้

ตรัสรู้นั้น ตอนบ่ายได้ทรงพบกับนายโสตถิยะซึ่งได้ถวายฟ่อนหญ้าคา คือหญ้ากุสะ  

ที่แปลกันว่า หญ้าคา แต่ว่าหญ้ากุสะนี้ก็ยังมีปัญหาเหมือนกันว่าจะแปลว่าหญ้าคาจริง

หรอืไม่ นายโสตถยิะได้ถวายหญ้ากสุะแก่พระโพธสิตัว์ (ค�านีเ้ป็นค�าเรยีกพระพทุธเจ้า

ก่อนจะตรัสรู้) ในวันน้ันและพระองค์ก็ได้ทรงน�าไปที่โคนต้นอัสสัตถะ ที่ภายหลังมา

เรียกกันว่า ต้นโพธิ์ ได้ทรงวางหญ้าลงโดยวิธีที่ทรงเอาโคนหญ้าลงเอาปลายหญ้าขึ้น

สมุทบักนัขึน้ไป ฟ่อนหญ้าท่ีทรงวางน้ีมีสณัฐานเหมอืนดอกบวั และได้ทรงวางฟ่อนหญ้า

ทั้งหมดนี้ที่โคนต้นอัสสัตถะทางด้านตะวันออก ครั้นทรงวางหญ้าส�าหรับที่จะประทับ

น่ังเสร็จแล้วก่อนท่ีจะประทับนั่ง ได้ทรงตั้งพระปณิธานอย่างแน่วแน่ว่า เลือดเนื้อใน

สรีระทั้งสิ้นน้ีจะเหือดแห้งไป เหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกเท่านั้นก็ตามที เรายังไม่

บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ก็จะไม่ลุกขึ้นจากที่นี้ดั่งนี้

การที่ทรงตั้งพระปณิธานดั่งนี้ จึงเรียกว่า จาตุรงคมหาปธานะ หรือจาตุรงค- 

มหาปธาน การตั้งความเพียรครั้งใหญ่อันประกอบด้วยองค์ ๔ องค์ ๔ นั้นก็คือ  

เลือดเนื้อ นับเป็นองค์อันหนึ่ง หนังเป็นองค์อันหนึ่ง เอ็นเป็นองค์อันหนึ่ง กระดูกเป็น

องค์อันหนึ่ง คือที่ทรงอ้างว่าถึงแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปหมด เหลือแต่หนังเอ็น 

กระดูกก็ตามที จึงรวมเรียกว่า จาตุรงคมหาปธาน อันแสดงถึงความเพียรแน่วแน่  

และเมื่อได้ประทับนั่ง ก็ทรงเริ่มบ�าเพ็ญเพียรทางจิต ในขณะนั้นเป็นเวลาก่อน 

พระอาทิตย์ตก พญามารท่ีแสดงว่าเป็นเทวบุตรซึ่งสถิตอยู ่ในสวรรค์ชั้นที่ ๖  

อันเรียกว่า ปรนิมมิตวสวัตตี เป็นหัวหน้าก๊กหนึ่งซึ่งสถิตบนสวรรค์ ชั้นที่ ๖ น้ัน  

มีชื่อว่าวสวัตตี ในสวรรค์ชั้นที่ ๖ นั้น แสดงว่ามี ๒ ก๊ก ก๊กที่เป็นสัมมาทิฏฐิก๊กหนึ่ง 

และก๊กที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก๊กหนึ่ง คือก๊กพญามารซึ่งมีพญามารชื่อวสวัตตีนี้เป็นหัวหน้า 

และเทวบุตรก๊กนี้ได้ชื่อว่าเป็นมาร เพราะเป็นผู้ที่ขัดขวางท่านผู้บ�าเพ็ญเพียรเพื่อ 

ความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลาย โดยท่ีบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่ว่า

จะเป็นมนษุย์หรอืเป็นเทพหรอืเป็นจ�าพวกใดจ�าพวกหนึง่ เมือ่ยงัมกีเิลส ยงัไม่สิน้กเิลส

กย่็อมอยูใ่นอ�านาจของพญามาร หรอืของมาร แต่เมือ่สิน้กเิลสกพ้็นจากอ�านาจของมาร 

เพราะฉะน้ัน วสวตัตมีารนี ้จงึต้องการทีจ่ะปราบปรามพระโพธสิตัว์มใิห้บรรลคุวามสิน้
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กิเลสและกองทุกข์ได้ เพราะเม่ือพระองค์ทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็จะพ้นอ�านาจ

ของตวัไป และก็จะสัง่สอน เทวดาและมนษุย์ทัง้หลายอกีเป็นอนัมากให้พ้นจากอ�านาจ

ของตน จึงได้ระดมเสนามารทั้งหลายมาผจญพระพุทธเจ้าด้วยวิธีต่าง ๆ คือมาแสดง

การขดัขวางท่ีจะให้พระพทุธเจ้า ทรงลุกหนไีปเสยีจากทีป่ระทบันัน้ เป็นต้นว่าแสดงให้

เกิดพายุต่าง ๆ แสดงให้เกิดฝนต่าง ๆ แสดงให้ปรากฏเป็นอาวุธต่าง ๆ เหมือนอย่าง

มาตกต้องพระองค์ แต่ว่าพระโพธิสัตว์ได้ทรงระลึกถึงพระบารมีทั้งสิบที่ได้ทรงบ�าเพ็ญ 

และก็อาจจ�าแนกออก เป็น ๓๐ คือเป็นบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ 

ก็เป็น ๓๐ เพราะได้ทรงบ�าเพ็ญพระบารมีทั้งปวงนี้มาอย่างสมบูรณ์ 

เพราะฉะนั้น จึงได้มีพระหฤทัยมั่นคง ไม่หวาดกลัวต่ออ�านาจของมารที่มา

แสดงต่าง ๆ นั้น เพราะฉะนั้น บรรดาพายุบ้าง ฝนบ้างสิ่งต่าง ๆ บ้างที่พญามารมา

แสดงเพื่อท่ีจะให้พระองค์ทรงเลิกความเพียร จึงได้มาปรากฏเป็นเครื่องสักการะบูชา

ต่าง ๆ และพญามารก็ได้แสดงวาจาขับไล่ให้พระองค์ลุกหนีออกไปเสียโดยแสดงว่า

บลัลงัก์ทีป่ระทบันัน้ควรเป็นของพญามาร เพราะพญามารกไ็ด้บ�าเพญ็บารมต่ีาง ๆ มา

มากมีทานเป็นต้น และก็อ้างพวกเสนามารท้ังหลายเป็นพยาน พระพุทธเจ้าเองก็ได้

ทรงระลึกถึงพระบารมีที่ได้ทรงบ�าเพ็ญมาเองอย่างแท้จริง และในเมื่อพญามารอ้างเอา

พวกเสนาของตนเป็นพยาน พวกเสนาเหล่านั้น ก็ร้องสนับสนุนเป็นเสียงเดียวกันว่า 

พญามารได้ท�าทานเป็นต้นมาจริง 

แต่พระพุทธเจ้าไม่มีเสนาหรือไม่มีใครอื่นมาเป็นพยาน จึงได้ทรงเหยียด 

พระหัตถ์เบื้องขวาชี้ลงไปที่แม่พระธรณี และทรงอ้างเอาแม่พระธรณีเป็นพยาน โดยที่

ได้ทรงบ�าเพ็ญทานต่าง ๆ มาเป็นอันมาก ทรงบริจาคชีวิตเป็นทานมาก็มากครั้ง  

ทรงบริจาคอวัยวะเป็นทานมาก็มากครั้ง ทรงบริจาคบุตรภริยาเป็นทานมาก็มากครั้ง 

ทรงบรจิาคทรพัย์ต่าง ๆ เป็นทานมากม็ากคร้ัง และในการบ�าเพญ็ทานเหล่านี ้กไ็ด้ทรง

หลั่งน�้าทักษิโณทกลงบนพ้ืนดิน เพราะมีธรรมเนียมการแสดงการให้ทานคือเทลงบน

แผ่นดิน และการเทน�้าลงบนแผ่นดินนี้ก็ใช้ส�าหรับการให้ของที่ใหญ่อันไม่อาจจะยก 

ให้ได้ หรือให้สิง่ทีอั่นไม่พงึจะยกให้ด้วยมอื กเ็ทน�า้ลงไปบนแผ่นดินอย่างทีม่แีสดงไว้ว่า 

พระเวสสันดร พระราชทานช้างแก่พราหมณ์ที่มาขอ ก็ทรงหลั่งน�้าลงจากพระเต้า-

ทักษิโณทก เทลงไปบนแผ่นดินเป็นการแสดงว่าให้ 
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เพราะฉะนัน้ น�า้ทีท่รงเทลงแผ่นดนิอนัแสดงว่า ได้ทรงบรจิาคทานนีม้ากมาย 

ซึ่งโดยบุคลาธิษฐานก็เหมือนดังว่าตกลงไปบนมวยผมของแม่พระธรณี เพราะฉะนั้น  

แม่พระธรณีน้ีจงึเท่ากับเป็นพยานในการท่ีทรงบรจิาคทาน จงึได้มาปรากฏเป็นนางธรณี

บิดมวยผมก็คือมาบิดมวยผมที่ชุ่มด้วยน�้า ซึ่งพระพุทธเจ้า เมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์ได้

ทรงเทลงไปบนแผ่นดินนั้นเป็นการทรงบริจาคทาน น�้าที่แม่ธรณีบิดมวยผมออกนี้จึง

เป็นทะเลใหญ่ท่วมพญามารพร้อมทั้งเสนา 

ช้างครีเมขละของพญามารก็ฟุบเท้าหน้าท้ังสองลง เป็นการถวายนมัสการ

พระพุทธเจ้า พญามารพร้อมทั้งเสนาก็แตกพ่ายไป ถูกน�้าพัดพาไปหมดส้ินจึงได้ทรง

ชนะมารตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ตก เมื่อทรงชนะมารนั้นก็พอดีเวลาพลบค�่า จึงได้ทรง

เริ่มบ�าเพ็ญความเพียรต่อไป และก็ทรงบรรลุญาณทั้ง ๓ โดยล�าดับ คือปุพเพนิวาสา-

นุสสติญาณ ญาณคือความหยั่งรู้ระลึกขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้ คือระลึกถึง

บ้านเก่าที่อาศัยมาแต่ก่อนได้ เพราะขันธ์ที่อาศัยอยู ่แต่ก่อนนี้ก็เท่ากับเป็นบ้าน 

จึงเรียกว่า นิวาสะ หรือนิวาสน์ ซึ่งแปลว่าบ้าน ดังท่ีมาใช้เรียกกันในภาษาไทยเช่น 

สวางคนิวาส นิวาสะก็คือบ้าน ตามศัพท์แปลว่าที่อาศัยอยู่ ก็ทรงระลึกถึงบ้านเก่าใน

ปางก่อนทีอ่าศัยได้ กค็อืระลกึถงึขันธ์เป็นทีอ่าศยัอยู่ในปางก่อนได้ ทีแ่ปลว่าระลกึชาติ

ได้ในปฐมยาม 

ในมชัฌมิยามกท็รงบรรล ุจตูุปปาตญาณ คอืความหยัง่รูถ้งึจติุ คอืความเคล่ือน 

อุปบัติคือความเข้าถึง นิวาสคือขันธ์ เป็นที่อาศัยอยู่คือบ้านเก่าในปางก่อน ทั้งปวงนั้น

ว่าเป็นไปตามกรรม เมื่อท�ากรรมดี ก็เข้าถึงบ้านที่ดีมีสุข ท�ากรรมชั่วก็เข้าถึงบ้านที่ชั่ว

มีทุกข์ 

ในปัจฉิมยามกท็รงได้ อาสวกัขยญาณ ญาณเป็นเหตทุ�าอาสวะ คอืกเิลสทีด่อง

สันดานให้สิ้นไปหรือหมดสิ้น โดยได้ตรัสรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือในทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ 

ความดับทกุข์ ทางปฏิบตัใิห้ถงึความดบัทุกข์ ในอาสวะ เหตเุกดิอาสวะ ความดบัอาสวะ 

และทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ จึงได้ทรงพอพระทัยว่าได้ตรัสรู้พระอนุตตร- 

สมัมาสมัโพธญิาณ ดัง่ทีไ่ด้ปรากฏพระนามว่า สัมมาสัมพุทโธ เป็นต้น ดัง่ท่ีเราท้ังหลาย

ได้สวดกันอยู่ในปัจฉิมยามแห่งราตรีนั้น 
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เม่ือได้ตรัสรู้แล้วก็ได้ประทับเสวยวิมุตติสุขที่โคนต้นอัสสัตถะ ที่เรียกกันว่า  

ต้นโพธิน์ัน้ ๑ สปัดาห์ และได้เสดจ็ไปประทบัเสวยวิมตุตสุิขท่ีโคนต้นไม้อืน่ ๆ อีกแห่ง

ละสัปดาห์ และโดยเฉพาะเมื่อไปประทับเสวยวิมุตติสุขที่โคนต้น อชปาลนิโครธ  

ก็ได้มีเร่ืองเล่าว่าพญามารได้มีความเสียใจท่ีไม่สามารถจะเอาชนะพระพุทธเจ้าได้  

ได้นั่งเป็นทุกข์อยู่ ธิดามารทั้ง ๓ ที่มีชื่อว่า ตัณหา ราคา อรดี จึงได้มาอาสาเพื่อที่จะ

น�าพระพทุธเจ้ามาสูอ่�านาจ แล้วกไ็ด้เข้าไปทีโ่คนต้น อชปาลนโิครธ ทีเ่ป็นทีป่ระทบันัน้

ทั้ง ๓ นาง และก็ได้แสดงเป็นสตรีเพศอยู่ในวัยต่าง ๆ คือในปฐมวัยที่ยังไม่มีบุตรบ้าง  

ทีม่บีตุรคนหนึง่ สองคน สามคนบ้าง เป็นคนแก่บ้าง เพราะมคีวามคดิว่าบรุษุนัน้ย่อม

พอใจในสตรีเพศต่าง ๆ กัน บางคนก็ชอบเด็กวัยรุ่น บางคนก็ชอบสาวใหญ่ บางคน 

ก็ชอบผู้ที่มีบุตรแล้วคนหน่ึงบ้าง สองคนบ้าง สามคนบ้างเป็นต้น จึ่งได้มาแสดงสตรี

เพศในลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อที่จะได้น�าพระพุทธเจ้ามาสู่อ�านาจของตัณหา  

ราคา อรดี แต่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงพระวาจาประกาศความเป็นผู้ส้ินกิเลส  

ไม่ข้องแวะด้วยตัณหาราคะอรติท้ังหมด ไม่ทรงสนพระทัย ธิดามารทั้ง ๓ นั้น  

ก็พ่ายแพ้ไปอีก ท่านแสดงไว้ดั่งนี้

ส�าหรับเรื่องมารนี้ ทางพุทธศาสนาได้แสดงไว้ว่ามี ๕ คือ 

๑.  ขันธมาร มารคือขันธ์ ๕ นี้ นามรูปนี้หรือกายใจนี้ ได้ชื่อว่าเป็นมาร  

ก็เพราะว่าเม่ือติดอยู่ในขันธ์ ๕ น้ี ติดอยู่ในนามรูปนี้ ติดอยู่ในกายใจนี้ ขันธ์นี้ 

ก็ขัดขวางไม่ให้บรรลุถึงสุขประโยชน์ท่ีพึงจะได้ ตลอดจนถึงขัดขวางมิให้ปฏิบัติธรรม

บรรลุถึงความสิ้นกิเลสได้ 

๒. กเิลสมาร มารคอืกเิลส กไ็ด้แก่บรรดากเิลสต่าง ๆ มตีณัหา ราคะ โทสะ 

โมหะ หรือตัณหา ราคะ อรติ คือสมมติว่าเป็นธิดามารดั่งกล่าวนั้น ก็เป็นเครื่อง 

ขัดขวาง มิให้บรรลุถึงสุขประโยชน์ท่ีพึงจะได้ ตลอดจนถึงไม่ให้ปฏิบัติธรรมบรรลุถึง

ความสิ้นกิเลสได้

๓.  อภิสังขารมาร มารคือกรรม ก็ได้แก่กรรมที่ได้กระท�า กรรมดีบ้าง  

กรรมชัว่บ้าง หากยงัตดิอยู่ในกรรม กรรมกเ็ป็นเครือ่งตัดรอน มใิห้บรรลสุขุประโยชน์ 

ตลอดจนถึงไม่ให้ปฏิบัติธรรมบรรลุความสิ้นกิเลสได้
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๔.  มัจจุมาร มารคือความตาย เมื่อความตายมาถึงก็เป็นอันตัดชีวิต เมื่อตัด

ชีวิตก็เป็นอันตัดประโยชน์สุขที่จะพึงได้ต่อไป ตลอดจนถึงตัดการปฏิบัติเพื่อบรรลุ 

ความสิ้นกิเลสที่จะพึงได้ต่อไปด้วย และ

๕.  เทวปุตตมาร มารคือเทวบตุร ก็ดงัเร่ืองพญามารทีเ่ล่านี ้และตัวหวัหน้าใหญ่ 

ก็เป็นเทพผู้สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นที่ ๖ ซึ่งแสดงว่าเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุด ซึ่งมี ๒ ก๊ก  

ดังกล่าวนั้น และหัวหน้าของก๊กมารนี้ก็ชื่อว่าวสวัตตี ซึ่งมักจะเรียกกันในภาษาไทยว่า 

พญามาร กค็อืพญาวสวตัตมีาร และพญามารนีก้ไ็ด้มาขดัขวางพระโพธสิตัว์ หลายครัง้

หลายหน ดงัทีม่เีล่ากเ็มือ่เสดจ็ออกทรงผนวชกม็าขดัขวางว่าอย่าให้ออกบวช อกีเพยีง

ไม่กี่วันพระองค์ก็จะได้จักรวรรดิสมบัติ คือสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ ๖ แล้ว  

ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงฟัง ก็ได้เสด็จออกบวชจนได้ ตลอดจนถึงเมื่อจะตรัสรู้ก็ได้  

ยกกองทัพมารมาผจญยกใหญ่ แปลว่ามาผจญอย่างสุดก�าลังของมารที่จะปราบ 

พระพุทธเจ้าลงให้ได้ ให้ลุกออกจากบัลลังก์ที่ประทับนั่งจะตรัสรู้ลงให้ได้ ก็ไม่ส�าเร็จ 

เมื่อตรัสรู้แล้วขณะที่ประทับเสวยวิมุตติสุขที่โคนต้น อชปาลนิโครธ ธิดา 

พญามาร ทัง้ ๓ กไ็ด้มาผจญอกี และต่อจากนัน้กป็รากฏว่า ได้มารบกวนอยู่หลายคร้ัง

หลายหน แทรกแซงอยู่หลายครั้งหลายหน ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีแสดงตลอดจนถึง 

เม่ือพระพุทธเจ้า ได้ทรงท�าโอกาส คือตรัสแย้มเพื่อจะให้พระอานนท์ทูลอาราธนา 

ให้เสด็จประทับอยู่ในโลก ไม่ด่วนเสด็จดับขันธปรินิพพาน โดยที่ได้ตรัสว่า หากทรง

บ�าเพ็ญอิทธิบาทภาวนาก็จะต่อพระชนมายุออกไปได้กัลป์หนึ่งหรือเกินกัลป์ ซึ่งกัลป์

หนึ่งหรือเกินกัลป์นี้หมายความว่า อายุกัปปะ ก�าหนดแห่งอายุของคนในสมัยปัจจุบัน

บัดนั้น ก็คือว่าอย่างมากก็ ๑๐๐ ปี หรือเกิน ๑๐๐ ปีไปก็ได้แต่มีน้อย 

เพราะฉะนั้น หากพระองค์จะเจริญอิทธิบาทภาวนา ก็จะทรงต่อพระชนมายุ

ไปได้ ๑๐๐ ปี หรือกว่า ๑๐๐ ปี แต่มารก็มาดลใจให้ระลึกไม่ได้ แม้พระองค์ได้ 

แย้มนัยให้รู้เพ่ือจะอาราธนา พระอานนท์ก็จึงไม่กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าจึงส่ง 

พระอานนท์ออกไป มารกเ็ข้ามาอาราธนาให้พระพทุธเจ้าปรนิพิพาน พระพทุธเจ้ากไ็ด้

ทรงปลงอายุสังขารว่าอีก ๓ เดือนต่อนี้ไป พระองค์ก็จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ดั่งนี้ 
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กม็เีรือ่งแสดงว่าเทวบุตรมารได้มาแทรกแซงรบกวนอยูเ่สมอ จนถึงในครัง้ทีส่ดุ

กม็าอาราธนาให้พระพทุธเจ้าปรนิพิพาน ดลใจให้พระอานนท์ไม่อาราธนาต่อพระชนมายุ 

ตนเองจะได้มีโอกาสมาอาราธนาให้ปรนิพิพาน พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงปลงอายสุงัขารก็

มีเรื่องเล่ากันมาดั่งนี้ แสดงไว้ดังนี้ และก็มีแสดงไว้ว่า เมื่อพญามารได้ยกกองทัพใหญ่

มาผจญพระพุทธเจ้าในตอนเย็นวันที่จะตรัสรู้นั้น และได้พ่ายแพ้ไปนั้น พญามารตอน

ทีจ่ะล่ากองทพัไป กไ็ด้กล่าววาจานมัสการพระโพธสิตัว์ ซึง่จะได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า

ในวันนั้น และท่านแสดงว่าด้วยอานิสงส์แห่งการที่พญามาร ได้มีความส�านึกนมัสการ

และกล่าวสรรเสริญพระพทุธเจ้า เมือ่ก่อนทีต่รัสรูใ้นวันนัน้ จะเป็นกศุลน�าให้พญามารจะ

ได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคตต่อไป ท่านก็มีแสดงไว้อย่างนี้

นีแ้สดงโดยบุคคลาธิษฐาน ส่วนโดยธรรมาธษิฐานนัน้ ท่านกถ็อดความมาเป็น

พระพุทธเจ้าทรงชนะกิเลสท้ังหลายท่ีบังเกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตในขณะนั้น ทรงชนะกิเลส 

ทั้งหมดสงบกิเลสทั้งหมดได้ จึงได้ทรงบ�าเพ็ญความเพียรทางจิตต่อไปจนได้ตรัสรู้  

และกไ็ด้อ้างเอาพระพุทธเจ้าทรงชนะมารตามคาถาทีผ่กูขึน้นีม้าเป็นสัจจวาจาอ�านวยพร 

ให้บังเกิดชัยมงคล ในการสวดเป็นแบบท�านองมคธ มีการแก้บาทที่ ๔ คือบาทที่ ๔  

ที่ว่า ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ ได้แก้เป็น ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลคฺค�  

ค�าว่า ชยมงฺคลคฺค� (ชยมงฺคล + อคฺค�) แปลว่าชัยมงคลอันเลิศ แต่ก็สุดแต่ผู้สวดเอง 

และในบทนี ้พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัได้ทรงไปใช้เป็นบทสวดน�าในบท

สวดมนต์ และกไ็ด้ทรงแก้คาถาท่ี ๔ นีเ้หมือนกนั เป็น ตนเฺตชสา ภวตุ เต ชยสทิธิฺ นจฺิจ�

พาห�ุ สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺต�

คฺรีเมขล� อุทิตโฆรสเสนมาร� 

ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท 

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยสิทฺธิ นิจฺจ�

ทีค่�าท้ายนีก้แ็ปลว่า ชยสทิธฺ ิความส�าเรจ็แห่งความชนะ นจิจฺ� เป็นนจิคือเสมอ 

จงมีดั่งนี้ และได้พระราชนิพนธ์บทสวดเป็นค�าฉันท์ แบบเดียวกับค�าฉันท์ภาษาบาลี 

พาห�ุ นั้นซึ่งเราทั้งหลายเมื่อเป็นเด็กนั้นก็คงจะสวดกันอยู่ หรือในบัดนี้ก็คงจะสวดกัน

อยู่คือ
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ปางเมื่อพระองค์ปรมพุท- ธวิสุทธศาสดา

ตรัสรู้อนุตตรสมา- ธิณโพธิบัลลังก์

ขุนมารสหัสสพหุพา- หุวิชาวิชิตขลัง

ขี่คิรีเมขละปทัง คชเหี้ยมกระเหิมหาญ

แสร้งเสกสราวุธประดิษฐ์ กลคิดจะรอนราญ

รุมพลพหลพยุหปาน พระสมุททนองมา

หวังเพื่อผจญวรมุนิน- ทสุชินราชา

พระปราบพหลพยุหมา- รเมลืองมลายสูญ

ด้วยเดชะองค์พระทศพล สุวิมลไพบูลย์

ทานาทิธรรมวิธิกูล ชนะน้อมมโนตาม

ด้วยเดชะสัจจวจนา และนมามิองค์สาม

ขอจงนิกรพลสยาม ชยสิทธิทุกวาร

ถึงแม้จะมีอริวิเศษ พลเดชะเทียมมาร

ขอไทยผจญพิชิตผลาญ อริแม้นมุนินทร

นั่งสมาธิต่อ ต้องเอาชนะมารกันมาก ๆ

๒๔ กันยายน ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๓๓ 
พุทธชยมังคลคาถาที่ ๒

พุทธชยมังคลคาถาที่ ๒ มีบทสวดว่า

มาราติเรกมภิยุชฺฌิตสพฺพรตฺตึ 

โฆรมฺปนาฬวกมกฺขมถทฺธยกฺข� 

ขนฺตีสุทนฺตวิธินา ชิตวา มุนินฺโท 

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ 

ซึ่งมีค�าแปลว่า มุนินฺโท พระจอมมุนี ชิตวา ได้ทรงชนะ อาฬวก� อกฺขมถทฺธ-

ยกฺข� ยกฺข� ซึ่งยักษ์ อาฬวก� ชื่อว่าอาฬวกะ ถทฺธ ผู้กระด้าง อกฺขม ปราศจาก 

ความอดทน โฆร� ร ้ายกาจ มาราติเรก� อภิยุชฺฌิต ต่อสู ้ทรหดยิ่งกว ่ามาร  

สพฺพรตฺตึ จนตลอดรุ ่ง ขนฺตีสุทนฺตวิธินา ด้วยวิธีทรมานเป็นอันดีคือพระขันติ  

ชยมงฺคลานิ ชัยมงคลทั้งหลาย ภวตุ จงมี เต แก่ท่าน ตนฺเตชสา ด้วยเดชแห่ง 

พระพุทธชัยมงคลนั้น

ได้มีเรื่องแสดงไว้ในอาฬวกสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม ๑๕ ซึ่งแปลความว่า 

ข้าพเจ้าได้สดบัมาแล้วอย่างนี ้สมยัหนึง่พระผูม้พีระภาคเจ้าประทับอยูใ่นภวนะคือทีอ่ยู่

ของยักษ์ชื่อว่าอาฬวกะใกล้เมืองอาฬวี ครั้งนั้น อาฬวกยักษ์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มี 

พระภาคเจ้า ซึ่งประทับอยู่ในภวนะ คือที่อยู่ของตน และได้กล่าววาจาขับให้พระองค์

ออกไปว่า ดูก่อนสมณะ ออกไป พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่า ไปก็ไป ก็เสด็จออก 
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ยักษ์ก็ทูลอีกว่า ดูก่อนสมณะ เข้ามา พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่า เข้าก็เข้า ก็เสด็จ

เข้ามา อาฬวกยกัษ์ กไ็ด้ทลูขบัพระองค์และทลูให้พระองค์เข้ามาเป็นครัง้ที ่๒ พระองค์

กเ็สดจ็ออกไปแล้วกเ็สด็จเข้ามาเป็นครัง้ท่ี ๒ ในครัง้ที ่๓ อาฬวกยกัษ์กท็ลูให้พระองค์

เสด็จออกไปแล้วก็ทูลให้พระองค์เสด็จเข้ามา พระองค์ก็เสด็จออกไปแล้วเสด็จเข้ามา

เป็นครั้งที่ ๓ ในครั้งที่ ๔ อาฬวกยักษ์ก็กราบทูลขับพระองค์อีกว่า ออกไป พระผู้มี

พระภาคเจ้าก็ตรัสว่า เราจะไม่ออกละ ท่านควรจะกระท�าอะไรก็ท�าไปเถิด 

ยักษ์ก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเราจักถามปัญหาพระองค์ ถ้าพระองค์

ไม่พยากรณ์คือไม่ตรัสแก้ปัญหาแก่เรา เราจักขว้างจิตของพระองค์ออกไป จักผ่าหทัย  

จักจับที่เท้าทั้ง ๒ ขว้างออกไปที่ฝั่งแม่น�้าฝั่งโน้น

พระผูมี้พระภาคเจ้ากต็รสัว่า เรายงัไม่เหน็ใครในโลกพร้อมทัง้เทวโลก พร้อมทัง้

มารพร้อมทั้งพรหมพร้อมทั้งหมู่สัตว์ ประกอบด้วยสมณพราหมณ์เทวดา มนุษย์ที่จะ

เหวีย่งจิตของเราได้ ทีจ่กัผ่าหทยัของเราได้ ทีจ่กัจบัเท้าทัง้ ๒ ขว้างออกไปที ่ฝ่ังแม่น�า้

ข้างโน้นได้ ก็ท่านจงถามตามที่ต้องการมา

อาฬวกยกัษ์กท็ลูถามปัญหาว่า อะไรเป็นทรพัย์เครือ่งปลืม้ใจอนัประเสรฐิของ

คนในโลกนี้ อะไรที่ประพฤติดีแล้วน�าสุขมาให้ อะไรเป็นรสที่ดีกว่าแห่งรสทั้งหลาย 

บัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุคคลผู้เป็นอยู่อย่างไรว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุด 

พระผูม้พีระภาคเจ้ากต็รสัตอบว่า ศรทัธาเป็นทรพัย์เคร่ืองปลืม้ใจอนัประเสรฐิ

ของคนในโลกนี้ ธรรมที่ประพฤติดีแล้วน�าสุขมาให้ สัจจะแลมีรสหรือเป็นรสท่ีดีกว่า 

แห่งรสทัง้หลาย บณัฑติท้ังหลายกล่าวบคุคลผูเ้ป็นอยูด้่วยปัญญาว่าเป็นชวีติทีป่ระเสรฐิสดุ 

อาฬวกยักษ์ก็ทูลถามต่อไปว่า จะข้ามโอฆะคือห้วงทุกข์ห้วงกิเลส ได้อย่างไร 

จะข้ามอรรณพคือทะเลลึกคือทะเลแห่งทุกข์ทะเลแห่งกิเลสได้อย่างไร จะล่วงทุกข์ได้

อย่างไร จะบริสุทธิ์ได้อย่างไร 

พระผูมี้พระภาคเจ้ากต็รสัตอบว่าจะข้ามห้วงน�า้แห่งทุกข์หรอืแห่งกเิลสได้ด้วย

ศรัทธา จะข้ามทะเลลึกแห่งทุกข์หรือแห่งกิเลสได้ด้วยอัปปมาทะคือความไม่ประมาท  

จะล่วงทุกข์ได้ด้วยวิริยะ คือความเพียร จะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา 
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พวกอาฬวกยักษ์ทูลถามต่อไปว่าจะได้ปัญญาอย่างไร จะได้ทรัพย์อย่างไร  

จะบรรลุถึงเกียรติได้อย่างไร จะผูกมิตรได้อย่างไร ละจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจะไม่ต้อง

ทุกข์โศกได้อย่างไร 

พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสตอบว่า ผู้ที่มีศรัทธา ตั้งใจฟังธรรมะที่สอนเพื่อ

บรรลนุพิพานของพระอรหนัต์ทัง้หลาย เป็นผูไ้ม่ประมาท มปัีญญาใคร่ครวญ เป็นผูไ้ม่

ประมาท พิจารณาใคร่ครวญ ย่อมได้ปัญญา ผู้ที่หมั่นประกอบธุรกิจท�าให้เหมาะ  

ย่อมได้ทรพัย์ จะบรรลุเกียรตไิด้ด้วยความสตัย์ เมือ่ให้อยู ่ย่อมผกูมติรได้ ผู้ทีม่ศีรทัธา

ครองเรือนมีธรรมะ ๔ ข้อนี้ คือสัจจะ ความจริง ทมะ ความข่มใจ ขันติ ความอดทน 

จาคะ การสละ ละไปย่อมไม่ทุกข์โศก 

ก็ขอให้ถามสมณพราหมณ์แม้พวกอื่นอีกเป็นอันมาก ผิว์ว่าจะมีอะไรท่ียิ่งไป

กว่าธรรมะ ๔ ข้อนี้ คือ สัจจะ ทมะ จาคะ และขันติ 

อาฬวกยักษ์ก็กราบทูลว่า ไฉนจะต้องถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากใน 

บดันีเ้ล่า เพราะว่าประโยชน์อนัใดทีข้่าพเจ้ารูไ้ด้ในวันนี ้และประโยชน์อนัใดทีเ่ป็นไปใน

ภายหน้า พระพทุธเจ้าเสดจ็มาสูก่รงุอาฬวปีระทบัอยู ่กเ็พือ่โปรดข้าพเจ้าเพือ่ประโยชน์

นัน้ ๆ นัน้แหละหนอ วนันีข้้าพเจ้ารูจ้กัทีซ่ึง่ให้ทานแล้ว ได้ผลมาก ข้าพเจ้านัน้จักเทีย่ว

ไปสู่บ้านจากบ้าน สู่เมืองจากเมือง นมัสการพระสัมพุทธะ และความที่ธรรมะเป็น

ธรรมะอันดี ดั่งนี้ 

นี้เป็นค�าแปลอาฬวกสูตรที่แสดงถึงพระพุทธเจ้า ได้ทรงชนะอาฬวกยักษ์ด้วย

อ้างขันติ ก็โดยที่หมายว่าพระองค์ได้ทรงมีขันติ จึงได้ทรงอดทนต่อการขับออกไปและ

การเรียกเข้ามาของอาฬวกยักษ์ ได้ทรงเป็นผูป้ฏบิตัติามถึง ๓ ครัง้ และในครัง้สดุท้าย

ไม่เสด็จออก ตรสัว่ายกัษ์จะท�าอะไรก็ท�าไป ยกัษ์จงึบอกว่า จะถามปัญหา แต่ว่าถ้าแก้

ไม่ได้หรือไม่แก้ก็จักควักจิตเหวี่ยงออกไป หรือผ่าหทัยหรือว่าจับเท้าขว้างออกไป 

พระพทุธเจ้ากต็รสัว่าไม่มีใครจะท�าพระองค์ได้อย่างนัน้ แล้วกอ็นญุาตให้ยกัษ์ถามปัญหา 

ยักษ์ก็ถามปัญหาธรรมและพระองค์ก็ตรัสตอบ ดังค�าถาม ค�าตอบที่ได้แปลให้ฟังนั้น
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ค�าถามกเ็ป็นค�าถามทีน่่าฟัง มสีาระแก่นสาร กแ็สดงถึงว่ายักษ์นัน้กเ็ป็นผูท้รง

ภูมิปัญญา และค�าตอบของพระพุทธเจ้าก็เป็นค�าตอบที่น่าฟังประกอบด้วยสัจจะคือ 

ความจริงอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ภายหน้า และประโยชน์อย่างยิ่ง 

อย่างสมบูรณ์ 

เพราะฉะนั้น ในตอนท้ายจึงได้ตรัสว่าให้ไปถามสมณพราหมณ์พวกอื่นดูว่า 

จะมีอะไรที่ยิ่งไปกว่าธรรมที่ได้ตรัสตอบนั้น ซึ่งพวกอาฬวกยักษ์ก็กราบทูลรับรองว่า 

ท�าไมจะต้องไปถามสมณพราหมณ์ผู้อ่ืนอีก ก็เพราะว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จมาโปรด

เขาแล้ว ให้บรรลถุงึประโยชน์ทีเ่ป็นปัจจุบนัด้วย ประโยชน์ภายหน้าด้วย และบดันีเ้ขา

กไ็ด้รู้จักทีซ่ึง่ให้ทานแล้วมผีลมาก ซึง่เป็นค�าแสดงถึงพระพทุธเจ้าน้ันเอง ว่าทรงประกอบ

ด้วยพระคุณ ซึ่งเมื่อได้ถวายทานในพระองค์แล้วก็จะให้บังเกิดผลมาก และการถวาย

ทานในพระองค์นั้นก็เป็นต้นว่าได้ถวายที่ให้พระองค์ได้ทรงพักอยู่ คือพระองค์ได้เสด็จ

เข้ามาประทบัอยูใ่นภวนะคอืทีอ่ยูข่องเขา เขาได้ถวายทีท่ีอ่ยู่ของเขาให้พระองค์ทรงพกั  

แม้เพียงเท่านี้ ก็ชื่อว่าเป็นการถวายท่ีพักซึ่งให้เกิดผลมาก เขาจึงได้มีปสาทะ คือ 

ความเลื่อมใสในพระองค์ พร้อมทั้งในพระธรรม ซึ่งเขาประกาศว่า ขณะที่เขาจะ 

ท่องเที่ยวไป ในท่ีต่าง ๆ ก็จักนมัสการพระองค์และความที่ธรรมะเป็นธรรมะอันดี  

ข้อทีว่่าธรรมะเป็นธรรมะอันดนีี ้กป็รากฏแก่เขาเองโดยทีเ่มือ่เขากราบทลูถาม พระองค์

ก็ตรัสตอบ 

ค�าตอบของพระองค์นัน้เป็นสจัจะคอืความจรงิ แสดงถึงว่าเป็นธรรมะอนัดทีกุ

ข้อทุกบทดังเช่นที่เขากราบทูลถามเป็นข้อแรกว่า อะไรเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอัน

ประเสริฐของคนในโลกนี้ พระองค์ก็ตรัสตอบว่าศรัทธา แม้เพียงข้อเดียวเท่านี้ก็เป็น

ธรรมะที่ดี เพราะเป็นสัจจะคือความจริง 

เพราะฉะนั้น ธรรมะทุกข้อทุกบทจึงเป็นธรรมะท่ีดี นี่แหละคือธรรมคุณ  

เขาจึงนมัสการพระพุทธองค์และนมัสการพระธรรมในข้อที่เขาได้ซาบซึ้งในค�าตอบซึ่ง 

เป็นค�าสัง่สอนให้เขาได้มคีวามเลือ่มใสเข้าใจซาบซึง้ ว่าข้อทีท่รงตอบนัน้เป็นธรรมะทีด่ี 

คือเป็นความจริงที่อ�านวยประโยชน์ให้บังเกิดขึ้นตามที่ตรัสนั้นจริง ๆ ดังนี้ 
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เพราะฉะนั้น พระองค์จึงได้ทรงชนะอาฬวกยักษ์นั้น ด้วยพระปัญญาและ 

พระกรณุาในส่วนทีไ่ด้ตรสัตอบปัญหาแก่เขา ส่วนในตอนนัน้ยกเอาขนัตแิละในบทสวด

ก็ได้ยกเอาขันติขึ้นเป็นที่ตั้ง

ส�าหรบัพระสตูรเรือ่งนีไ้ด้มีอรรถกถาแสดงเล่าไว้อีกส่วนหนึง่ ซึง่มคีวามย่อว่า 

เมืองที่เป็นท่ีอยู่ของอาฬวกยักษ์น้ีชื่อว่าเมืองอาฬวี และยักษ์ท่ีชื่อว่าอาฬวกะก็คือ 

เป็นยักษ์ที่อาศัยอยู่ในเมืองอาฬวีนั่นเอง หรือจะเรียกว่ายักษ์ที่เป็นชาวเมืองอาฬวีก็ได้ 

และยักษ์ตามท่ีคนไทยเราเข้าใจก็มักจะมีรูปร่างแบบยักษ์ที่สร้างไว้ในวัดพระแก้ว  

มีร่างกายใหญ่ มีเขี้ยว และมีลักษณะอื่น ๆ อันแสดงถึงความดุร้าย และที่มีลักษณะ

อย่างหนึ่งก็คือกินคน เพราะฉะนั้น จึ่งได้มีผู้สันนิษฐานว่าส�าหรับยักษ์ที่อยู่ในบ้านใน

เมืองดังนี้ ก็เป็นจ�าพวกมนุษย์กินคนนั่นเอง และมนุษย์กินคนนี้ก็คงจะเป็นผู้ที่มีก�าลัง

มากมาย ผู้คนพากันกลัว ไม่กล้าที่จะไปขับไล่ แต่ว่าในอรรถกถานั้นได้แสดงว่าไม่ใช่

เป็นมนุษย์ แต่ว่าเป็นพวกเทพชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในจ�าพวกท่ีเรียกว่าเป็นบริวารของ 

ท้าวเวสสวณัผูเ้ป็นโลกบาลทิศอุดร แต่ว่ามีภวนะ คอืทีอ่ยู่ใกล้บ้านเมอืงอาฬวีซึง่มต้ีนไม้

ใหญ่เป็นที่ตั้ง

คราวหนึ่ง ได้จับพระราชาผู้ครองแคว้นอาฬวีไป โดยที่พระราชาแห่งแคว้น

อาฬวีซ่ึงโปรดล่าเนื้อได้เข้าไปบรรทมพักในเขตของยักษ์ ยักษ์ก็จับเพื่อที่จะได้บริโภค

เน้ือของพระองค์ พระราชาก็ขอชีวิตและขอแลกชีวิตด้วยการรับรองว่าจะส่งคนมาให้

ยักษ์กินเป็นประจ�าวัน ยักษ์จึงได้ให้พระราชาแห่งแคว้นอาฬวีนั้นท�าปฏิญญาณแล้วก็

ปล่อยไป พระราชาก็รักษาสัจจวาจา จึงได้ส่งนักโทษไปให้ยักษ์กิน เมื่อหมดนักโทษ

แล้วกห็าวธิส่ีงคนไปให้ยกัษ์กนิจนผูค้นพากนัหลบหน ีในทีสุ่ดกต้็องส่งลกูคอืพระโอรส 

ซึ่งเป็นที่รักออกไป ในวาระท่ีจะส่งพระโอรสออกไปนั้น พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรด  

และในทีแรกพระองค์ก็ต้องทรงผจญกับอาฬวกยักษ์นั้นด้วยฤทธิ์ต่าง ๆ ท�านองเดียว

กับที่ทรงผจญมารดังที่เล่าโดยบุคคลาธิษฐานนั้น จนได้ทรงชนะฤทธิ์ของยักษ์ 

ทุกอย่างแล้ว ยักษ์จึงได้อ่อนลงไป และได้ทูลขับให้พระองค์ออกไปและให้พระองค ์

เข้ามาดังที่เล่าไว้ในพระสูตรโดยตรง จนถึงกับท่ีได้ทูลถามปัญหาและพระองค์ได้ตรัส
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ตอบนัน้ กเ็ป็นอนัว่าได้ทรงทรมานยกัษ์ได้ส�าเรจ็ และเมือ่ทรงทรมานยกัษ์ได้ส�าเรจ็แล้ว

ก็ถึงวาระที่ราชบุรุษได้น�าราชโอรสของพระราชาแคว้นอาฬวีมามอบให้ยักษ์ ยักษ์นั้น

เมื่อรับพระโอรสจากมือราชบุรุษแล้ว ก็ถวายพระพุทธเจ้า และพระพุทธองค์ก็ได้ทรง

มอบคืนไป ซ่ึงพระโอรสนั้นมีพระนามว่า หัตถกอาฬวกะ ต่อมาก็ได้เป็นผู้นับถือ 

พระพุทธศาสนา และพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าเป็นยอดของอุบาสกที่สงเคราะห ์

คนด้วยสังคหวัตถุทั้ง ๔ นี้เป็นเรื่องตามที่ควรเล่าในคาถาที่ ๒

ต่อไปนี้นั่งขัดสมาธิ์ จะเริ่มแนะวิธีท�าวิปัสสนา เพราะตามที่ได้แนะมาแล้วนั้น

เป็นวธิที�าสมถกรรมฐานหรอืสมาธ ิต่อไปนีจ้ะได้แนะวิธที�าวปัิสสนา และกมั็กจะเรยีก

กันว่า นั่งวิปัสสนา ท�าให้คนเข้าใจว่าแม้ท�าสมาธิก็เรียกว่านั่งวิปัสสนา แต่อันที่จริงนั้น

นั่งสมาธิ ก็เป็นน่ังสมาธิ คือเป็นสมถกรรมฐาน แต่ว่าสมาธินั้นเรียกว่าเป็นบาทของ

วิปัสสนา คือใจจะต้องหัดให้ได้สมาธิเป็นบาทและน้อมมาท�าวิปัสสนา ซึ่งวิปัสสนานั้น

ไม่ได้หมายความว่าใจอยู่นิ่ง ๆ แต่หมายความว่ารู ้ สมถะหรือสมาธินั้นนิ่งสงบ  

แต่ว่าวิปัสสนานั้นรู้ รู้น้ันก็ไม่ใช่หมายความว่ารู้อะไร ๆ อย่างที่รู้กันอยู่เป็นปรกติ  

แต่หมายความว่ารู้พ้น รู้ออก รู้ปล่อย รู้วาง ซึ่งเมื่อรู้ดั่งนี้แล้ว กิเลสก็ดับ ทุกข์ก็ดับ 

ฉะน้ัน รู้ที่เป็นวิปัสสนานั้นจึงมิใช่รู้ท่ีเกิดกิเลสเกิดทุกข์แต่ว่าเป็นรู้ที่กิเลสดับทุกข์ดับ

ฉะนั้น ลักษณะของความรู้ จึงมี ๒ รู้ยึดอย่างหนึ่ง รู้ปล่อยรู้พ้นรู้วางอีกอย่างหนึ่ง  

รู้ยึดนั้นเมื่อรู้รูปก็ยึดรูป รู้เสียง ก็ยึดเสียง เกิดกิเลส เกิดทุกข์ดังที่รู้ยึดกันอยู่ในโลก 

แต่ว่ารูป้ล่อยรูว้างนัน้ กร็ูร้ปูรูเ้สยีงนีแ่หละไม่ใช่รูอ้ะไร แต่ว่ารูป้ล่อยรูว้าง ไม่ยึดทกุข์ที่

เกิดแล้วก็ดับกิเลสที่เกิดแล้วก็ดับ ทุกข์ที่เกิดใหม่ก็ไม่เกิด กิเลสที่เกิดใหม่ก็ไม่เกิด  

นีแ่หละจงึจะเป็นวปัิสสนา เพราะฉะน้ัน การนัง่วปัิสสนาจงึต้องใช้ปัญญา ดขัูนธ์ อายตนะ 

ธาตุในตน ให้ไตรลักษณ์ของขันธ์ อายตนะ ธาตุปรากฏ และเมื่อไตรลักษณ์ปรากฏ 

ก็เป็นรู้ปล่อยรู้วาง ทุกข์ดับกิเลสดับ 

วันนี้เอาเท่านี้ก่อน นั่งท�าสมาธิตามอารมณ์ของสมาธิไปก่อนได้

๒๕ กันยายน ๒๕๒๔
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จะแสดงพุทธชยมงคลคาถาที่ ๓ ซึ่งสวดว่า 

นาฬาคิรึ คชวร� อติมตฺตภูต�

ทาวคฺคิจกฺกมสนีว สุทารุณนฺต�

เมตฺตมฺพุเสกวิธินา ชิตวา มุนินฺโท 

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ 

ที่แปลว่า มุนินฺโท พระจอมมุนี ชิตวา ได้ทรงชนะ คชวร� ช้างประเสริฐ 

นาฬาคิรึ ชื่อว่านาฬาคีรี อติมตฺตภูต� เป็นช้างเมามันยิ่งนัก สุทารุณนฺต� สุดแสนที่จะ

ทารุณ ทาวคฺคิจกฺกมสนีว ประดุจไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้า เมตฺตมฺพุเสกวิธินา  

ด้วยวิธีรดลงด้วยน�้าคือพระเมตตา ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ ขอชัยมงคล 

ทั้งหลาย จงมีแด่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชยมังคลนั้น

ในคาถาที่ ๓ นี้ได้อ้างชัยมงคลของพระพุทธเจ้าด้วยอ�านาจพระเมตตาที่ 

แผ่ออกไปในช้างนาฬาคีรี ฉะนั้น ก็ควรจะทราบเรื่องของช้างนาฬาคีรีนี้และเรื่องที่

เกี่ยวข้อง เพราะว่าล�าพังช้างนาฬาคีรีถ้าไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง คือไม่มีบุคคลที่จะปล่อย

ช้างนาฬาคีรีน้ีให้วิ่งเข้าไปเพื่อท่ีจะท�าลายพระพุทธเจ้า ช้างนาฬาคีรีเองก็จะไม่ได ้

ออกไปอย่างน้ัน และการท่ีเจ้าหน้าท่ีเล้ียงช้างนาฬาคีรีปล่อยช้างออกไปก็ต้องมีคนสั่ง 

เพราะฉะนัน้ เรือ่งจงึโยงถงึคนสัง่ ซึง่คนสัง่น้ันกคื็อภกิษุรปูหนึง่ท่ีบวชกบัพระพทุธเจ้าเอง 
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และก็กล่าวว่าเป็นเชื้อเจ้าศากยะองค์หนึ่งซึ่งนับว่าเป็นพระญาติ และภิกษุรูปนั้นก็คือ

พระเทวทตั ซึง่เป็นผูรู้จ้กักนัในบรรดาผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาทัง้หลาย โดยทีพ่ระเทวทตั

น้ันได้ปฏิบัติเป็นศัตรูต่อพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธศาสนาหลายอย่างหลายประการ  

ดงัทีม่เีรือ่งเล่าไว้ในขนัธกะหนึง่อนัชือ่ว่า สงัฆเภทขนัธกะ ในวนิยัปิฎก กบัในอรรถกถา

ธรรมบท 

มย่ีอว่า เมือ่พระพทุธเจ้าได้ตรสัรูแ้ล้ว ได้เสดจ็ไปโปรดพระญาติท่ีกรงุกบลิพัสดุ์ 

หลังจากนั้นก็ได้มีเจ้าในตระกูลศากยะทั้งหลายออกบวชกันหลายท่านหลายองค์  

และมีกล่าวว่าในตระกูลหนึ่ง ๆ ซึ่งรวมอยู่ในพระราชวงศ์ศากยะนั้น ก็ได้มีเจ้าศากยะ

ออกบวชกันตระกูลละ ๑ องค์ อันแสดงว่าได้มีเจ้าศากยะออกบวชกันเป็นอันมาก  

และส�าหรบัชดุท่ีออกบวชพร้อมกนัคราวหนึง่นัน้ม ี๕ องค์ คอื ภทัทิยราชา เจ้าอนรุทุธะ 

เจ้าภัคคุ เจ้ากิมพิละ และเจ้าอานันทะ กับนายภูษามาลาอีกคนหนึ่งชื่อว่า อุบาลี 

ในพรรษาท่ีออกบวชน้ันเองพระภัททิยะและพระอนุรุทธะได้บรรลุธรรมเป็น

พระอรหันต์ พระอานันทะหรือพระอานนท์ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ส่วน 

พระเทวทัตได้สมาบัติ ๘ และส�าเร็จโลกิยอภิญญาอันยังนับว่าเป็นของปุถุชน แต่ก็ 

แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง ส่วนพระภัคคุ พระกิมพิละได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต ์

ในปีต่อมา ส�าหรับพระอุบาลีซ่ึงเคยเป็นนายภูษามาลานั้น ก็ได้บรรลุธรรมเป็น 

พระอรหันต์ในปีต่อมา ส่วนพระอานนทเถระซึ่งได้เป็นพระโสดาบันในพรรษาแรกนั้น 

มาบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในราตรีก่อนที่จะท�าปฐมสังคายนาหลังพุทธปรินิพพาน 

พระเทวทตันัน้ก็ปรากฏว่าเม่ือส�าเร็จได้สมาบตัทิางสมาธไิด้โลกยิอภญิญา อนัหมายความ

ว่าได้ฤทธิ์เดชบางอย่างอันเป็นของปุถุชน ก็มีความมักใหญ่ใฝ่สูงต้องการแสดงตนให ้

คนนับถือบูชา จนถึงได้ไปแสดงฤทธิ์แก่อชาตศัตรูกุมารซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้า

พมิพสิารให้พระราชกุมารนับถอื และเม่ือได้พระราชกมุารนบัถือขึน้แล้ว พระราชกมุาร

ก็ได้ถวายการทะนุบ�ารุงต่าง ๆ และได้เสด็จไปหาพระเทวทัตเนือง ๆ พระเทวทัตก็มี

ความปรารถนาใหญ่ย่ิงข้ึนจนถงึกบัได้ยยุงให้พระราชกมุารท�าปิตุฆาต และพระเทวทตั

เองก็จะได้ท�าลายพระพุทธเจ้าเพื่อท่ีจะได้เป็นผู้ปกครองสงฆ์ เท่ากับว่าจะได้เป็น 

พระบรมศาสดาเองแทนพระพุทธเจ้าต่อไป
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ฝ่ายอชาตศัตรกูมุารนัน้กไ็ด้ปฏบิตัติามทีพ่ระเทวทตัแนะน�า คราวหนึง่กเ็หนบ็

กฤชเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร แต่ว่าถูกจับได้เสียก่อน พวกอ�ามาตย์ทั้งหลายจึงได้

ประชมุกนัหารอืโทษ พวกหนึง่กมี็ความเหน็ว่าควรทีจ่ะต้องประหารชวีติพระราชกมุาร 

ประหารชีวิตพระเทวทัตและประหารชีวิตภิกษุสงฆ์ทั้งหมด ส่วนอีกพวกหนึ่งก็มีความ

เหน็ว่าควรจะประหารชวีติพระราชกมุารกบัพระเทวทัต แต่ว่าไม่ควรประหารสงฆ์ท้ังหมด 

อีกพวกหน่ึงก็มีความเห็นว่าควรจะประหารชีวิตพระราชกุมารเท่านั้น แต่ว่าท้ังหมดนี ้

กจ็ะต้องกราบทลูพระเจ้าพมิพสิารสดุแต่จะโปรดอย่างไร จงึได้เข้าเฝ้ากราบทลูพระเจ้า

พิมพิสารซึ่งเป็นพระราชบิดา พระเจ้าพิมพิสารก็มีรับสั่งถามอชาตศัตรูกุมารว่า ที่คิด

จะปลงประชนม์พระองค์น้ันเพ่ืออะไร พระราชกมุารกก็ราบทลูว่าเพือ่ประสงค์จะได้ราช

สมบัติ พระเจ้าพิมพิสารก็ตรัสว่า ก็ราชสมบัตินี้ก็จะเป็นของพระราชกุมารอยู่แล้ว  

เม่ือเป็นดังน้ีก็จะได้ทรงพระราชทานโทษให้ทั้งหมดและก็พระราชทานราชสมบัติให้ 

ฝ่ายพระเจ้าอชาตศตัรนูัน้ เมือ่ได้เป็นกษตัรย์ิข้ึนแล้วกจ็บัพระเจ้าพมิพสิารขงั และกไ็ด้

ใช้วิธีที่ลดอาหารที่จะถวายจนถึงไม่ส่งอาหารไปถวาย ในท่ีสุดพระเจ้าพิมพิสารก็ส้ิน 

พระชนม์ในที่คุมขัง 

ฝ่ายพระเทวทัตนั้นก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและก็ได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้า

น้ันมพีระชนมายสุงูขึน้แล้ว เพราะฉะนัน้ กข็อให้ทรงเป็นผูข้วนขวายน้อย ทรงอยูเ่ป็นสขุ

ไม่ต้องท�าอะไรในปัจจบุนั ขอให้ทรงมอบการบรหิารสงฆ์ให้แก่พระเทวทัตเสีย พระพทุธเจ้า

กไ็ม่ทรงมอบ ทรงห้ามว่าอย่าให้เทวทตัพอใจทีจ่ะบรหิารภกิษุสงฆ์เลย พระเทวทตักไ็ด้

กราบทูลขออยู่ดั่งนั้น เป็นครั้งที่ ๒ ที่ ๓ พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงห้าม พระเทวทัต 

ก็ยังขออีก ก็ตรัสติเตียนว่า แม้แต่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็ยังไม่ทรงมอบภิกษุ

สงฆ์ให้บรหิาร ไฉนจงึจะไปมอบให้เทวทตัซ่ึงเหมือนอย่างภตูบรโิภคก้อนเขฬะเล่าดงันี้  

พระเทวทตักม็คีวามอาฆาตในพระพทุธเจ้าตัง้แต่นัน้ เพราะได้ถกูทรงประณามดงักล่าว 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกประชุมสงฆ์และโปรดให้พระสงฆ์ท�าประกาศนียกรรมแก่ 

พระเทวทตั กค็อืให้ประกาศให้คนทัง้หมดทราบกนัว่า ปกตขิองพระเทวทัตในเวลาก่อน

นั้นเป็นอย่างหน่ึง แต่บัดน้ีเป็นอีกอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้น พระเทวทัตประกอบ 

กรรมใด ๆ ทางกายทางวาจา ก็อย่าให้เข้าใจว่าเป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระธรรม  

เป็นพระสงฆ์ประกอบกรรมนั้น ๆ เป็นกรรมคือการที่กระท�าของพระเทวทัตเองไม่ 
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เกีย่วกบัพระพทุธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์ เมือ่เหตกุารณ์มาถงึขัน้นี ้พระเทวทตักไ็ด้ไป

เฝ้าพระเจ้าอชาตศตัรซูึง่ในขณะนัน้ได้ เป็นกษตัรย์ิขึน้แล้ว ขอให้พระเจ้าอชาตศตัรูนัน้

ด�าเนนิการทีจ่ะปลงพระชนม์พระพทุธเจ้า พระเจ้าอชาตศตัรกูไ็ด้มรีบัสัง่ให้พระเทวทตั

ไปติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีต่าง ๆ กับคนต่าง ๆ เอาเอง และก็รับส่ังกับคนต่าง ๆ ว่า  

เมื่อพระเทวทัตสั่งอย่างไรก็ให้ไปท�า แต่พระองค์ไม่ทรงสั่งเอง 

เพราะฉะนั้น ในวาระแรก พระเทวทัตได้ส่งคนแม่นธนู ให้ไปยิงพระพุทธเจ้า 

ก็ท�านองว่าส่งมือปืนไปยิงนั่นเองในปัจจุบัน และก็ได้จัดบุคคล อีก ๒ คน ให้ไปคอย

ดักในทางท่ีคนแม่นธนูที่ก�าหนดให้ไปยิงพระพุทธเจ้านั้นจะเดินทางกลับ ให้คนท้ัง ๒ 

นั้น ไปฆ่าคนยิงนั้นเสีย แล้วส่งคนไปอีก ๔ คนให้ไปดักฆ่าคนทั้ง ๒ คนนั้น แล้วส่ง

คนไปอีก ๘ คนให้ไปฆ่าคนทั้ง ๔ ที่ไปดักฆ่าคน ๒ คน แล้วส่งคนไปอีก ๑๖ คน  

ให้ไปดักฆ่าคน ๘ คน ที่ส่งไปส�าหรับที่จะดักฆ่าคน ๔ คน เพื่อที่จะท�าลายหลักฐาน 

ต่าง ๆ แต่ว่าคนแม่นธนูท่ีไปดักยิงพระพุทธเจ้านั้น ครั้นไปถึงพระพุทธเจ้าแล้ว  

ก็เกิดความครั่นคร้ามไม่กล้าที่จะยิงพระองค์ และพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมโปรด

ให้ได้ดวงตาเห็นธรรม และก็รับสั่งว่าเวลากลับละก็อย่ากลับในทางนั้นที่คน ๒ คนไป

ดักอยู่ คน ๒ คนที่ไปดักอยู่ คน ๔ คนที่ไปดักอยู่ คน ๘ คนที่ไปดักอยู่ และคนอีก 

๑๖ คนที่ไปดักอยู่โดยล�าดับ เมื่อไม่เห็นคนที่ตัวไปดักเดินทางกลับก็พากันไปตามทาง 

กพ็ากันไปเฝ้าพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้ากท็รงแสดงธรรมให้ได้ดวงตาเหน็ธรรมทัง้หมด 

ก็เป็นอันว่า การที่ส่งคนแม่นธนูไปยิงพระพุทธเจ้านั้นไม่ส�าเร็จ

เมือ่ไม่ส�าเรจ็ในครัง้แรกนัน้ พระเทวทตักค็ดิจะปลงพระชนม์พระพทุธเจ้าเป็น

ครั้งท่ีสอง โดยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่บนเขาคิชฌกูฏ และโดยปกติก็เสด็จมาเดิน

จงกรม ในตอนล่างของหุบเขา พระเทวทัตจึงขึ้นไปข้างบนแล้วก็กลิ้งหินลงมาเพื่อที่จะ

ให้ทบัพระพทุธเจ้าในขณะทีท่รงเดนิจงกรมอยู่ในตอนล่าง ก้อนหนิทีพ่ระเทวทตัผลกัให้

กลิ้งลงมานั้นก็มาติดอยู่ที่ยอดเขา ๒ ยอดตอนล่าง ไม่ตกลงไปยังที่ที่พระพุทธเจ้า 

ทรงเดินจงกรม แต่ว่าก็มีสะเก็ดหินท่ีแตกหล่นลงไปต้องพระบาทห้อเลือดขึ้นมา  

เพราะฉะน้ัน ก็เป็นอันว่าพระเทวทัตได้ท�าอนันตริยกรรมเป็นครั้งที่ ๑ ก็คือกระท�า 

พระโลหติให้ห้อขึน้แก่พระพทุธเจ้า กเ็ป็นอันว่าการปลงพระชนม์เป็นครัง้ที ่๒ ไม่ส�าเร็จ
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จนมาถงึครัง้ที ่๓ กไ็ด้แก่การปล่อยช้างนาฬาครี ีช้างนาฬาครีนีีเ้ป็นช้างหลวง 

เป็นช้างที่ดุร้าย เจ้าหน้าท่ีก็ขังเอาไว้ในขณะที่ตกมัน เคยฆ่าคน พระเทวทัตจึงไปหา 

เจ้าหน้าทีแ่ละสัง่ให้น�าช้างไปปล่อยในทางทีพ่ระพทุธเจ้าเสดจ็ออกบิณฑบาตในเวลาเช้า 

เจ้าหน้าทีจึ่งน�าช้างไปแล้วกป็ล่อยในขณะทีพ่ระพทุธเจ้ามาถงึถนนสายนัน้ ช้างนาฬาครี ี

ก็วิ่งตรงเข้าไปสู่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงประทับยืนและทรงแผ่เมตตาจิต  

ไปยงัช้างนาฬาครีี ช้างนาฬาครีนีัน้ได้รบัเมตตาจติจากพระพทุธเจ้ากยื็นชะงักงนัอยู่กับ

ที่ไม่เข้าประทุษร้ายพระพุทธเจ้าลดงวงลงยืนนิ่งอยู่ ณ เบื้องพระพักตร์ พระพุทธเจ้า 

ก็ยื่นพระหัตถ์เบื้องขวาไปลูบตะพองของช้างนั้น แล้วก็มีพระด�ารัสเหมือนอย่างตรัส 

กับช้าง ในท�านองสอนคนในที่นั้นว่า เจ้าอย่าได้เข้ามาประทุษร้ายพระพุทธเจ้าผู้เป็น 

ดุจช้างอนัประเสรฐิ เพราะการเข้ามาประทษุร้ายพระพทุธเจ้าผูเ้ป็นดจุช้างอนัประเสรฐิ

น้ันเป็นการท�าที่น�าทุกข์มาให้ดังนี้เป็นต้น ช้างนั้นก็เอาปลายงวงปัดฝุ่นท่ีข้างพระบาท

ของพระพุทธเจ้าขึ้นมาโปรยลงบนเศียรของตน แล้วโค้งตัวถอยออกมา เจ้าหน้าที่ 

ก็น�าช้างกลับไปสู่ที่อยู่ และต่อจากนั้นช้างนาฬาคีรีนั้นก็กลายเป็นช้างสงบ ประชาชน

ก็พากันไป โยนเงินทองเป็นต้นที่ตัวช้าง ช้างนั้นก็เลยได้ชื่อใหม่ว่า ธนบาล ที่แปลว่า 

ช้างผู ้รักษาทรัพย์ คือกลายเป็นช้างท่ีเช่ืองเป็นช้างที่ดีไม่ดุร้ายเหมือนแต่ก่อน  

ฝ่ายประชาชนก็พากันเล่าลือ ถึงความประพฤติอันชั่วร้ายของพระเทวทัตและก็พากัน

โพนทะนาถงึพระเจ้าอชาตศตัรวู่าไปทะนบุ�ารงุพระทีท่ศุลี พระทีไ่ม่ด ีพระเจ้าอชาตศตัรู

ทรงเห็นว่าจะทนมติมหาชนไปไม่รอด จึงได้เลิกคบหาพระเทวทัต และก็เลิกการที่ได้

ทรงอปุการะพระเทวทัตท้ังหมด พระเทวทัตจงึได้ตกล�าบาก ต้องเทีย่วขอเขา ต้องเทีย่ว

เรี่ยไรเขามาส�าหรับขบฉัน พระพุทธเจ้า ได้ทรงทราบจึงได้ทรงเรียกพระเทวทัตมา 

สอบถาม พระเทวทัตก็ยอมรับ จึงได้ทรงติเตียนและทรงแสดงธรรมสั่งสอน

ต่อจากนัน้ พระเทวทตักคิ็ดท�าการชัว่ร้ายท่ียิง่ขึน้ไปกว่านัน้ คอืคดิท�าสงัฆเภท 

หรือคิดทีจ่ะท�าลายสงฆ์ คอืคดิทีจ่ะยุยงชกัชวนพระสงฆ์กลุม่หนึง่ไปเป็นบริวารของตน 

และก็ตั้งตัวขึ้นเป็นศาสดาเสียเอง ดั่งนี้เรียกว่าคิดท�าสังฆเภท ก็ท�านองคิดขบถ 

ต่อพระพุทธเจ้านั่นเอง จึงได้หารือกับพวกบริวารที่โปรดปรานหรือที่เป็นพวกเดียวกัน  

ร่วมคอกันทั้งหลาย ซึ่งกล่าวว่ามีอยู่ ๔ มีพระโกกาลิกะ เป็นต้น ฝ่ายพระโกกาลิกะ 
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เป็นต้นนั้นก็เห็นชอบในการที่จะแยกเป็นคณะต่างหาก แต่ก็ได้ติงว่า พระพุทธเจ้านั้น

ทรงมฤีทธิมี์อานภุาพมาก เพราะฉะนัน้ การทีจ่ะแยกหมูแ่ละเอาพระภกิษไุปตัง้เป็นหมู่ 

เป็นคณะนั้นจะท�าได้ยาก พระเทวทัตก็บอกว่าจะมีทางท�าได้ส�าเร็จโดยไม่ยาก คือ 

จะใช้วิธีที่จะกราบทูลเสนอให้ทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ท้ังหลายปฏิบัติในข้อปฏิบัติ 

๕ ข้อด้วยกนั เพราะฉะนัน้ ในวนัหนึง่พระเทวทัตพร้อมกับบรวิารจงึได้ไปเฝ้าพระพทุธเจ้า 

ทลูเสนอให้พระพทุธเจ้าทรงบญัญติัแก่ภกิษสุงฆ์ให้ปฏิบตัใิน ๕ ข้อด้วยกนั โดยอ้างว่า

พระพุทธเจ้านั้นทรงสรรเสริญคุณแห่งภิกษุอันมีความมักน้อยสันโดษ ผู้ขัดเกลาช�าระ

ล้างกิเลส ผู้ประพฤติธุดงควัตรเป็นเครื่องก�าจัดกิเลส เป็นผู้มีความส�ารวมระวังอันน�า

มาซึ่งความเล่ือมใสแก่ผู้ท่ีได้พบเห็น และแก่ผู้ที่เริ่มบ�าเพ็ญเพียรอยู่ตามปกติ ได้ทรง

สรรเสริญแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติดั่งนี้เป็นอันมาก เพราะฉะนั้น  

จึงขอเสนอให้ทรงบัญญัติให้ภิกษุทั้งหลายปฏิบัติในข้อปฏิบัติ ๕ ข้อด้วยกัน คือ 

๑. ภกิษท้ัุงหลายต้องถอืการอยูใ่นป่าเป็นวัตรจนตลอดชวิีต ภกิษใุดเข้าสู่ย่าน

แห่งบ้าน ภิกษุนั้นต้องมีโทษ

๒. ภกิษุทัง้หลายต้องถอืฉนัอาหารเฉพาะท่ีเทีย่วบณิฑบาตได้มาจนตลอดชีวติ 

ภิกษุใดฉันในที่ที่นิมนต์ ภิกษุนั้นต้องมีโทษ

๓. ภกิษทุัง้หลายต้องถอืนุง่ห่มผ้าบงัสุกลุเป็นวัตรจนตลอดชวิีต ภกิษุใดใช้สอย

ผ้าที่ชาวบ้านถวายภิกษุนั้นต้องมีโทษ

๔. ภิกษุทั้งหลายต้องถืออยู่โคนไม้เป็นวัตรจนตลอดชีวิต ภิกษุใดเข้าไปสู ่

สถานที่ ที่มีสิ่งปิดบังในเบื้องบน ภิกษุนั้นต้องมีโทษ

๕. ภกิษทุัง้หลายต้องไม่ฉนัเนือ้สตัว์ทกุ ๆ ชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น�า้ สัตว์บก 

สัตว์อากาศ จนตลอดชีวิต ภิกษุใดฉันเนื้อสัตว์ ภิกษุนั้นต้องมีโทษ

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ข้อเสนอของเทวทัตนี้รับไว้ไม่ได้ ภิกษุใดปรารถนา

จะอยู่ในป่าเป็นวัตร ก็จงถือการอยู่ในป่าเป็นวัตรเถิด ภิกษุใดปรารถนาจะอยู่ในย่าน

แห่งบ้าน ก็จงอยู่ในย่านแห่งบ้านเถิด ภิกษุใดปรารถนาจะฉันเพียงอาหารที่บิณฑบาต
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ได้เป็นวัตร ก็จงถือการฉันอาหารที่บิณฑบาตได้เป็นวัตรเถิด ภิกษุใดปรารถนาจะฉัน

ในที่นิมนต์ ก็จงฉันในที่นิมนต์เถิด ภิกษุใดปรารถนาจะนุ่งห่มเพียงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร  

ก็จงถือการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตรเถิด ภิกษุใดปรารถนาจะนุ่งห่มผ้าที่ชาวบ้านถวาย

ก็จงนุ่งห่มผ้าที่ชาวบ้านถวายเถิด เสนาสนะคือโคนต้นไม้ เราตถาคตอนุญาตเพียง  

๘ เดอืน คอืนอกฤดฝูนเท่านัน้ เนือ้สตัว์ทกุชนดินอกจากทีห้่ามไว้ในขนัธกะ ทีบ่รสิทุธิ์

โดยส่วน ๓ คอืไม่ได้เหน็ ไม่ได้ยนิใครบอก ไม่ได้นกึสงสยัว่าเขาฆ่ามนัมาส�าหรบัเลีย้ง

ตนแล้ว เราตถาคตอนุญาตให้ภิกษุฉันได้

เมื่อเหตุการณ์เป็นไปดั่งน้ี ก็เป็นอันว่าได้เป็นไปสมปรารถนาของพระเทวทัต 

เพราะพระเทวทตักคิ็ดแล้วว่าไม่ทรงอนญุาต แต่ทีเ่สนอเข้าไปนัน้ก็เพือ่ว่าไม่ทรงอนญุาต  

แล้วก็จะได้น�าไปโฆษณาให้ประชาชน ว่าตนได้เสนอข้อปฏิบัติที่เป็นอย่างอุกฤษฏ์  

๕ ข้อ แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับ เพราะฉะนั้น ฝ่ายตนซึ่งเป็นฝ่ายที่เสนอข้อปฏิบัติ 

ทั้ง ๕ ข้อนั้น จึงเป็นฝ่ายท่ีปฏิบัติในทางมักน้อยสันโดษ ปฏิบัติในทางขัดเกลา 

ช�าระล้างกเิลส เป็นต้น เพราะฉะน้ัน จงึได้น�าไปโฆษณาให้ประชาชนฟัง ประชาชนนัน้ 

ที่โง่ก็มี ที่ฉลาดก็มีต่าง ๆ กัน ฝ่ายประชาชนที่ไม่รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมกโลบายหลอกลวง

ของบรรพชติอลัชช ีประกอบกบัไม่มีความเลือ่มใสในพระรตันตรยั ไม่รูจ้กัคนดีคนเลว

มุง่ยกย่องแต่ผูท้ีถ่กูใจตน ไม่เหน็ความส�าคญัในการยกย่องผูท้ีก่ระท�าถกูต้องตามธรรม 

จงึต่างพากันโพนทะนาตเิตยีนพระพุทธเจ้าพร้อมท้ังสาวกทัง้หลายว่าปฏิบตัใินทางทีไ่ม่

เป็นไปเพ่ือความขดัเกลาเป็นต้น แต่ว่าฝ่ายประชาชนทีฉ่ลาดกพ็ากนัตเิตยีนพระเทวทตั

ยิ่งขึ้น ว่าไฉนพระเทวทัตจึงได้ตะเกียกตะกายเพื่อท่ีจะแยกสงฆ์ออกเป็นก๊กเป็นเหล่า 

ไฉนพระเทวทตัจงึตะเกยีกตะกายเพือ่ท�าลายพระพทุธศาสนา พระธรรมวนิยัทีด่ทีีช่อบ 

ดั่งนี้เป็นต้น 

ฝ่ายพระพทุธเจ้ากย็งัมพีระมหากรุณาในพระเทวทตั เมือ่ทรงทราบพฤติกรรมนัน้ 

กไ็ด้ทรงเรยีกพระเทวทตัมาตักเตอืนอกี ให้เลกิท่ีจะพยายามท�าลายสงฆ์ให้แตกกนัเสีย 

ฝ่ายพระเทวทตัน้ันกไ็ม่ฟังค�าทีต่กัเตอืน ฉะนัน้ ในวนัต่อมาเช้าวนัหนึง่ซึง่เป็นวนัอโุบสถ 

พระเทวทัตได้บอกแก่ท่านพระอานนท์ในขณะที่ก�าลังไปบิณฑบาตที่กรุงราชคฤห์ว่า 

ตัง้แต่ในวันนีไ้ป พระเทวทตัจะได้แยกท�าอโุบสถอกีต่างหากจากพระพทุธเจ้า แยกออก
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จากภกิษุสงฆ์ คือว่าจะตัง้คณะของเทวทตัข้ึนใหม่โดยเฉพาะ พระอานนท์กไ็ด้กราบทลู

พระพุทธเจ้า พระเทวทตันัน้กไ็ด้ปฏบิตัติามทีต่นได้บอกแก่ท่านพระอานนท์นัน้ ในขณะ

ที่พระสงฆ์ประชุมกันในวันอุโบสถ พระเทวทัตจึงได้ยืนขึ้น กล่าวในที่ประชุมพระสงฆ์

แสดงถึงเร่ืองที่ได้กราบทูลขอให้ทรงบัญญัติข้อปฏิบัติ ๕ ประการ แต่พระพุทธเจ้า 

ไม่ทรงรับ ฉะน้ัน ข้อปฏิบัติ ๕ ประการ ที่กราบทูลนั้นที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงรับนั้น  

เป็นข้อปฏบิตัทิีด่ทีีช่อบเป็นไปเพือ่ขดัเกลากเิลส เป็นต้น เพราะฉะนัน้ ถ้าใครเหน็ด้วย

ก็ขอให้จับสลากเห็นชอบกับตนก็ได้มีพระใหม่ชาวเมืองเวสาลีประมาณ ๕๐๐ รูป  

ยังใหม่อยู่ยังไม่รู้จักพระธรรมวินัยที่แท้ พากันคิดว่าข้อปฏิบัติของพระเทวทัตเป็น 

ธรรมเป็นวนิยั เป็นศาสนาของพระศาสดาจงึได้พากนัลงคะแนน ประกาศการทีต่นเข้า

เป็นพวกพระเทวทัต พระเทวทัตก็ได้พาภิกษุเหล่านั้นไปแยกอยู่ท่ี ต�าบลคยาศีรษะ  

ก็เป็นอันว่าพระเทวทัตนั้นได้ปฏิบัติเป็นการท�าลายสงฆ์โดยตรง

ฝ่ายพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะก็ได้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบ 

พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัสัง่พระเถระท้ัง ๒ นัน้ ให้ไปอนเุคราะห์ภกิษ ุ๕๐๐ นัน้ พระอคัร

สาวกทัง้ ๒ กไ็ด้รบีไปยงัต�าบลคยาศีรษะน้ัน ไปสู่ทีท่ี่พระเทวทัตกบัพระภกิษ ุเหล่านัน้

พักอยู่ ฝ่ายพระเทวทัตได้เห็นท่านพระอัครสาวกทั้ง ๒ มาก็มีความดีใจว่าคงจะมาเข้า

พวกด้วย กไ็ด้เรยีกให้พระอัครสาวกท้ัง ๒ นัน้เข้ามาน่ัง และพระเทวทตัเองก็ได้แสดง

ท่าเป็นพระพุทธเจ้าสั่งสอนภิกษุเหล่านั้น ครั้นสอนไปจนถึงเวลาค�่าตนก็มีความ

เหน็ดเหนื่อย ก็ได้มอบให้พระอัครสาวกทั้ง ๒ ช่วยสอนแทน และตนเองก็ท�าท่านอน

แบบสหีไสยาของพระพุทธเจ้า กห็ลับไปอย่างปราศจากสต ิพระอคัรสาวกทัง้ ๒ จงึได้

อบรมภิกษ ุ๕๐๐ นัน้ จนภกิษ ุ๕๐๐ รปูนัน้ได้เกดิดวงตาเห็นธรรม และกไ็ด้น�าภกิษุ 

๕๐๐ รูปนั้นกลับ 

ฝ่ายพระเทวทัตนั้นได้ถูกพระโกกาลิกะสมุนบริวารของตนปลุกขึ้น แล้วก็เล่า

เร่ืองให้ฟัง และพระเทวทัตเองก็ถึงกับอาเจียนเป็นโลหิต ซึ่งในอรรถกถา มีเร่ืองเล่า

แถมว่า เมื่อพระโกกาลิกะเล่าเรื่องให้ฟังเสร็จแล้ว ก็เอาหัวเข่ากระแทกเข้าท่ียอดอก

ของพระเทวทตั พระเทวทตัจงึได้กระอักเลอืดออกมา และตัง้แต่นัน้พระเทวทตักไ็ด้ล้ม

ป่วยลง และเมือ่ป่วยหนกัลงกก็ลบัได้สต ิส�านกึในความผดิของตวัขึน้มา จงึได้อ้อนวอน
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ให้พวกศษิย์พาไปเฝ้าพระพทุธเจ้าทีพ่ระเชตวนั พวกศษิย์กใ็ห้พระเทวทตันอนบนเตยีง

แล้วก็หามไป เม่ือไปถึงพระเชตวันแล้วก็พักอยู่ที่ภายนอกยังไม่ได้เข้าไปเฝ้า ส่วน 

พระลกูศษิย์กพ็ากันไปสรงน�า้ ฝ่ายพระเทวทตัเองนัน้จงึได้นัง่ข้ึน แล้วก็หย่อนเท้าลงไป

ยังพื้นดินจากแคร่ท่ีเขาหาม ก็มีแสดงไว้ในอรรถกถาว่า แผ่นดินก็สูบเอาพระเทวทัต 

ลงไปจมดนิลงไปตามล�าดบัจนถึงคาง เม่ือถงึคางแล้วตอนนีจึ้งได้เปล่งวาจาถึงพระพทุธเจ้า

เป็นสรณะ แสดงว่าได้มีความส�านึกผิด และได้กลับถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะในวาระ

ทีส่ดุ แผ่นดินกส็บูพระเทวทตัลงไป ท่านแสดงไว้ในอรรถกถาว่าอย่างนี ้และกยั็งแสดง

ต่อไปว่า ด้วยอ�านาจแห่งการทีพ่ระเทวทตัได้ส�านกึผดิ และได้ถงึพระพทุธเจ้าเป็นสรณะ

เมื่อแผ่นดินสูบไปถึงคาง ซึ่งเรียกกันในภาษาทางวัดว่า “พระเทวทัตถวายคาง″ คือ 

เมื่อพระเทวทัตแผ่นดินสูบจนถึงคาง ก็ได้เปล่งวาจาว่า พระพุทธเจ้าเป็นสรณะด่ังนี้  

ก็เป็นกุศล ซึ่งภายหลังเมื่อพระเทวทัตสิ้นผลของกรรมหนักแล้ว ก็จะได้ตรัสรู้เป็น 

พระปัจเจกโพธิต่อไปภายหน้า ท่านแสดงไว้อย่างนี้

น้ีเป็นเร่ืองพระเทวทัตซ่ึงผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายก็มักจะรู้จัก ได้มี

พฤตกิารณ์ดงัทีเ่ล่ามาโดยสงัเขปนี ้และเรือ่งทีป่ล่อยช้างนาฬาครีเีพือ่ท�าลายพระพทุธเจ้า

นั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงแผ่เมตตาจิตท�าให้ช้างนาฬาคีรีนั้นกลับเชื่องและยืนหยุดนิ่งไม่

ท�าอนัตรายพระพทุธเจ้า ได้เป็นเรือ่งทีท่่านมาประพนัธ์เป็นคาถาในพทุธชยมงัคลคาถา 

ทั้ง ๘ อันนับว่าเป็นคาถาท่ี ๓ และขอให้การที่อ้างสัจจะคือความจริง ก็ขอให้เกิด 

ชัยมงคล

จากนีก้น็ัง่สมาธ ิก�าหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก ลมหายใจเข้าลมหายใจออก 

ที่มากระทบที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนเป็นโผฏฐัพพะ คือสิ่งที่มากระทบกาย 

ริมฝีปากเบือ้งบนหรอืปลายจมูกเป็นกาย กายนัน้เป็นอายตนะภายในที ่๕ ลมหายใจเข้า 

ลมหายใจออกซ่ึงเป็นโผฏฐพัพะเป็นอายตนะภายนอกที ่๕ คู่กนั คอืกายและโผฏฐัพพะ 

น้ีเป็นรูปก็ให้ก�าหนดว่ากายคือปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนกับลมหายใจเข้า  

ลมหายใจออก เป็นโผฏฐัพพะท่ีมากระทบ นี้เป็นรูป และเมื่อกายและโผฏฐัพพะมา

ประจวบกันก็รู้ ทีแรกก็เป็นความรู้สึก ความรู้สึกในการกระทบ ซึ่งความรู้สึกในการ 

กระทบนี้เรียกว่า กายวิญญาณ เป็นวิญญาณคือความรู้ และเมื่อเป็นวิญญาณขึ้นมา 
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กเ็ป็นเวทนา คอืเป็นสขุ เป็นทกุข์หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ ซึง่เมือ่อวยัวะส�าหรบั

หายใจรวมท้ังปลายจมูก หรือริมฝีปากเบื้องบนเป็นปกติ และลมหายใจก็เป็นปกติก็

เป็นสุขเวทนา ถ้าเป็นหวดั กแ็ปลว่าจมกูส�าหรบัหายใจเป็นต้นไม่ปกต ิหรอืว่าลมหายใจ

ไม่สะดวก เช่นไปอยู่ในที่ที่มีอ๊อกซิเจนน้อยก็เป็นทุกขเวทนา และเมื่อส่ิงเหล่านี ้

เป็นปกติธรรมดาก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาเวทนา แต่ว่าถ้าเป็นเวทนา คือความรู้ที่เป็นสุข

เป็นทุกข์หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ ไม่สขุ และกจ็�าได้ว่าเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออก 

นีก่เ็ป็นสญัญา และเม่ือเป็นความคิด ท่ีปรงุหรอืปรงุคดิต่อไปตามทีจ่�าได้นัน้กเ็ป็นสังขาร 

วิญญาณก็เป็นรู้ เป็นรู้สึกทีแรก เวทนาก็เป็นรู้ รู้สุขรู้ทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข ์

ไม่สุข สัญญาก็เป็นรู้ รู้จ�า สังขารก็เป็นรู้ รู้คิดปรุงหรือปรุงคิด แต่ว่าเมื่อรู้คิดปรุงหรือ

ปรุงคิด เป็นวิตกวิจารอยู่ในลมหายใจก็เป็นสติเป็นสมาธิ สติสมาธินี้ก็เป็นสังขาร  

ก็เป็นสิ่งที่ปรุงคิดหรือคิดปรุงขึ้นให้ เป็นสติ เป็นสมาธิขึ้นมา คือปฏิบัติรวมในค�าว่ารู้ 

คอืเรยีกว่านาม เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณนีเ้ป็นนาม เพราะฉะนัน้ กก็�าหนดให้

รู้จักรูป รู้จักนาม ริมฝีปากเบ้ืองบนหรือปลายจมูกอันเป็นจุดที่ลมมากระทบกับ 

ตัวลมที่มากระทบเป็นกาย เป็นโผฏฐัพพะ นี่เป็นรูป รู้ที่เป็นเวทนา เป็นสัญญา  

เป็นสังขาร เป็นวิญญาณ นี่เป็นนาม เพราะฉะนั้น ก็ก�าหนดให้รู้จักรูป รู้จักนาม  

จากลมหายใจจากการหายใจ

๗ ตุลาคม ๒๕๒๔
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จะแสดงพุทธชยมังคลคาถาที่ ๔ สวดว่า 

อุกฺขิตฺตขคฺคมติหตฺถ สุทารุณนฺต�

ธาวนฺติโย ชนปถงฺคุลิมาลวนฺต� 

อิทฺธีภิสงฺขตมโน ชิตวา มุนินฺโท 

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ

ซึ่งยกศัพท์แปลว่า มุนินฺโท พระจอมมุนี อิทฺธีภิสงฺขตมโน ทรงมีพระมนัส  

มฤีทธิอ์นัปรงุแต่งแล้ว ชิตวา ทรงชนะ องคฺลุมิาลวนตฺ� ซึง่โจรผูม้พีวงแห่งนิว้มอืมนษุย์ 

ที่เรียกว่า องคุลิมาล สุทารุณนฺต� สุดแสนร้ายกาจ อติหตฺถ มีฝีมือ อุกฺขิตฺตขคฺค�  

เงือ้ดาบ ธาวน ฺวิง่ไล่ ตโิยชนปถง ฺสิน้ทางถงึ ๓ โยชน์ ชยมงคฺลานิ ชยัมงคลทัง้หลาย 

ภวตุ จงมี เต แก่ท่าน ตนฺเตชสา ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น

คาถานี้อ้างเรื่องทรงชนะองคุลิมาลโจร เรื่ององคุลิมาลโจรได้แสดงแล้วใน 

ต�านาน หรือพระปรติรทีช่ือ่ว่า อังคุลมิาลปรติร กไ็ด้อ้างเอาข้อทีท่รงชนะองคลุมิาลโจร

นี้เป็น สัจจวาจา อ�านวยชัยมงคลให้บังเกิดขึ้น

ต่อไปคาถาที่ ๕ ซึ่งสวดว่า
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กตฺวาน กฏฺมุทร� อิว คพฺภินียา 

จิญฺจาย ทุฏฺวจน� ชนกายมชฺเฌ 

สนฺเตน โสมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท 

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ

ยกศพัท์แปลว่า มนุนิโฺท พระจอมมนุ ีชติวา ทรงชนะ ทฏฺุวจน� ความกล่าวร้าย 

จิญฺจาย ของนางจิญจา คพฺภินียา อิว ท�าอาการประหนึ่งว่ามีครรภ์ กตฺวาน  

เพราะกระท�า กฏฺมุทร� ซ่ึงท่อนไม้ให้เป็นอทุร โสมวธิินา ด้วยวิธสีมาธิอนังาม สนเฺตน 

อันสงบร�างับ ชนกายมชฺเฌ ในท่ามกลางของหมู่ชน ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ 

ชัยมงคลจงมีแด่ท่านด้วยเดชพระชัยมงคลนั้น

คาถานีแ้สดงข้อทีไ่ด้ทรงชนะนางจิญจาผูม้ากล่าวร้ายพระองค์ ว่านางตัง้ครรภ์ 

กบัพระองค์ โดยท่ีมีเรือ่งเล่าว่า นางจญิจาผู้นีบ้วชเป็นปรพิาชกิา คอืเป็นนกับวชจ�าพวก 

หนึง่ในลัทธภิายนอกพระพทุธศาสนา บรรดานกับวชในพาหริลทัธ ิทีแ่ปลว่าลทัธภิายนอก  

คือภายนอกพระพุทธศาสนา เป็นพาหริบรรพชติ คอืเป็นผูบ้วชภายนอก คอืภายนอก 

พระพทุธศาสนาน้ี มีอยูเ่ป็นอันมาก และจ�าพวกทีม่ลีทัธปิฏบิตัต่ิางจากพระพุทธศาสนา

มาก เรียกกันว่า ติตถิยะ ที่เรามาเรียกกันเป็นภาษาไทยว่าเดียรถีย์ ค�าว่า ติตถิยะ  

นี้มาจากค�าว่า ติตถ ที่แปลว่า ท่า คือ ท่าน�้า ท่าน�้านั้นย่อมเป็นสถานที่ขึ้นเรือลงเรือ 

เป็นสถานที่ลงอาบน�้า จึงน�าค�านี้มาใช้หมายถึงลัทธิท่ีสั่งสอน เพราะลัทธิที่สั่งสอน 

ย่อมเป็นที่มาปฏิบัติของผู้นับถือท้ังหลาย เหมือนอย่างท่าน�า้ซึ่งเป็นที่ไปขึ้นเรือลงเรือ 

หรอืเป็นทีไ่ปอาบน�า้ ผูท้ีต่ัง้ลทัธอินัเหมอืนอย่างเป็นท่าน�า้ คือเป็นท่ีรบัรองคนท่ีมานบัถือ

ปฏิบัติดั่งกล่าวนั้น เรียกว่า ติตถกร หรือ ดิตถกร แปลว่า ผู้สร้างติตถะ ท่าน�้า คือ

สร้างลัทธิขึ้นมา และได้มีเก่าก่อนพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น และก็มีต่าง ๆ กันออก

ไปมากตามทิฏฐิ คือความเห็น ซึ่งความเห็นต่าง ๆ อันเป็นความเห็นภายนอก 

พระพุทธศาสนานั้นแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่ง ๖๒ ชนิด เรียกว่าทิฏฐิ ๖๒ ซึ่งเป็นทิฏฐิ

ภายนอกพระพุทธศาสนา ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า เป็นมิจฉาทิฏฐิ คือ  

ความเหน็ผดิ บรรดาผูท้ีถ่อืบวชในลทัธิทีเ่ป็นเหมอืนอย่างท่าน�า้เหล่านีเ้รยีกว่า ติตถยิะ 

เดยีรถย์ี ฉะนัน้ ค�าว่า เดยีรถย์ีนัน้จงึหมายถึงนกับวชในลทัธภิายนอกพระพทุธศาสนา 

ซึ่งมีทิฏฐิลัทธิความประพฤติต่าง ๆ ต่างไปจากพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก 
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บางจ�าพวกกน็ุง่ผ้า บางจ�าพวกไม่นุง่ผ้า จ�าพวกทีนุ่ง่ผ้านัน้บางพวกกน็ุง่ผ้าปิด

จ�าเพาะข้างหน้า เปลือยข้างหลัง บางจ�าพวกก็นุ่งผ้าขาวห่มผ้าขาว และจ�าพวกที่ 

เรยีกว่า ปรพิาชก ปรพิาชกิา กเ็ป็นจ�าพวกนุง่ผ้า นางจญิจานีเ้ป็นปรพิาชิกาผูห้นึง่ คอื

บวชในลัทธิที่นุ่งผ้า และเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้น บรรดาพวกเดียรถีย์ทั้งหลาย

ก็พากันต�่าต้อยลงไป ประชาชนก็พากันมานับถือพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก  

ถวายความบ�ารงุพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก พากนัเลกินบัถือ เลกิให้การทะนบุ�ารงุ

พวกเดียรถีย์ทั้งหลาย 

เมื่อเป็นดั่งนี้ พวกเดียรถีย์ทั้งหลายจึงได้หารือกัน ว่าจะท�าวิธีอย่างไรจึงจะ

ท�าให้พระพุทธเจ้าเส่ือมเสียชื่อเสียง คนจะได้ไม่นับถือและกลับมานับถือฝ่ายตน  

นางจิญจานี้ เป็นปริพาชิกาสาวซ่ึงแสดงว่ามีรูปงาม พวกเดียรถีย์ที่เป็นอาจารย์จ่ึงได้

สอนแนะน�าให้นางจญิจามาแสดงความกล่าวหาพระพทุธเจ้า นางจญิจานัน้กม็คีวามภกัดี

ในลัทธิเดียรถีย์เป็นสาวกอยู่ในลัทธินั้น จึงได้รับมาปฏิบัติตั้งต้นแต่ได้เดินไปวัดท่ี

พระพุทธเจ้าประทบัให้สวนกบัคนทีไ่ปฟังธรรมะตอนเยน็ และเมือ่ขากลบักพ็บนางจิญจา

เดินไปสู่วัดและเมื่อถึงวัดก็เดินเลี่ยงไปเสีย วันรุ่งข้ึนก็เดินกลับให้สวนกับคนที่เข้า 

วดัแสดงว่าออกมาจากวดัและเมือ่หลาย ๆ หนเข้ามคีนถามว่าไปไหนมาไหน กบ็อกว่า

ไปอยู่ในพระคันธกุฎีกับพระพุทธเจ้า ครั้นเวลาล่วงมาประมาณ ๑๐ เดือน ก็เอาท่อน

ไม้กลม ๆ ผูกท้องเข้า แสดงว่าท้องแก่ก็เข้าไปในที่ประชุมฟังธรรมะ 

ในวันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าก�าลังแสดงธรรมะโปรดประชาชน นางจิญจา 

กเ็ข้าไปยนืในเบือ้งหน้าพระพทุธเจ้า แล้วกก็ล่าวขึน้ว่า อาศยัพระองค์จงึตัง้ครรภ์ขึน้มา 

แต่พระองค์ก็ไม่เหลียวแลได้แต่อภิรมย์ แต่ไม่อุปการะ พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า นางกับ

พระองค์เท่านั้นซ่ึงรู้ว่าข้อท่ีนางกล่าวนี้เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง นางก็กล่าวว่า ก็รู้ใน 

ความทีข้่อทีพ่ระองค์และนางรูแ้ล้วนัน่แหละ แต่ว่า ในขณะนัน้กมี็ลมพดัมาโดยแรงผ้า

ก็เปิดออก ท่อนไม้ที่ผูกกับท้องก็หล่นลงถูกเท้าของนาง แต่ก็ปรากฏแก่ประชาชน 

ที่ฟังธรรมะอยู่ คนทั้งหลายก็พากันเอะอะว่ากล่าวนางจิญจาว่าใส่ร้ายพระพุทธเจ้า  

เพราะความจริงปรากฏขึ้นดั่งนั้น แล้วก็ฉุดนางออกจากที่ฟังธรรมะไปในภายนอก  

เมื่อพ้นพระพักตร์พระพุทธเจ้าออกไปแล้ว ท่านก็แสดงว่าแผ่นดินแยกออกก็สูบเอา 

นางจิญจาลงไป
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เรื่องที่เล่ามานี้ มีแสดงไว้ในอรรถกถา ท่านจึงน�ามาอ้างเป็นสัจจวาจาอ�านวย

ชัยมงคลให้บังเกิดขึ้นเป็นคาถาที่ ๕ วิธีชนะของพระพุทธเจ้านั้น ส�าหรับในเรื่องนี ้

เรียกว่า โสมวิธี โสมะนั้น เรามาเรียกกันในภาษาไทยก็มีว่าโสม คือเป็นวิธีที่งดงาม 

และบางทีโสมะก็แปลว่าดวงจันทร์หรือพระจันทร์ เพราะว่าอาการท่ีกล่าวใส่ร้าย

พระพุทธเจ้าดั่งนั้นก็คล้าย ๆ กับว่าสาดน�้าโสโครกขึ้นไปเพื่อจะให้เปื้อนพระจันทร์ 

ซึ่งลอยอยู่ในท้องฟ้าอันเป็นสิ่งที่ท�าไม่ได้ น�้าโสโครกที่สาดขึ้นไปนั้นก็ต้องตกลงมา 

เปื้อนผู้ที่สาดขึ้นไปเอง ดวงจันทร์นั้นก็คงลอยตามปกติไม่ต้องท�าอะไร 

พระพทุธเจ้านัน้กไ็ม่ต้องทรงท�าอะไร ทรงสงบอยู่เป็นปกต ิและกใ็ช้พระวาจา

ที่งดงามเหมาะสม คือไม่ใช่เป็นค�าปฏิเสธไม่ใช่เป็นค�ารับ แต่เป็นค�าที่ชี้ในแง่ของ 

สัจจะคือความจริง ว่าเรื่องท่ีกล่าวหาน้ันจะจริงหรือไม่จริง พระองค์กับนางเท่านั้นท่ีรู้  

ซึง่ความจริงก็เป็นเช่นนัน้ พระองค์กท็รงทราบว่าจรงิหรอืไม่จริง นางกร็ูว่้าจริงหรอืไม่จรงิ 

แต่ว่าคนอื่นน้ันไม่เห็น ไม่รู้ เพราะฉะน้ัน ถ้าทรงปฏิเสธ คนทั้งหลายก็คงได้แต่เชื่อ

หรือไม่เชื่อเท่านั้น ซึ่งคนไม่เชื่อก็คงจะมีเพราะว่าเขาไม่รู้ไม่เห็น พูดในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้

ไม่เห็นน้ันกไ็ด้แต่ว่าเขาจะเชือ่หรอืไม่เชือ่เท่านัน้ เพราะฉะนัน้ จึงไม่ทรงใช้วาจาเช่นนัน้ 

ใช้วาจาทีเ่ป็นโสมวธิ ีคอืเป็นวิธทีีล่ะเมยีดละไมทีส่งบ คอืตรสัว่า พระองค์กบันางเท่านัน้

ทีรู่ว่้าจรงิหรอืไม่จรงิ ดัง่น้ี และเพราะเหตวุ่ากรรมทีน่างท�านีห้นกัมาก กล่าวตูพ่ระพทุธเจ้า

ด้วยสิ่งที่เป็นเท็จอย่างร้ายแรง เทพดาฟ้าดินทั้งหลายก็ทนไม่ได้ จึงได้แสดงอาการ 

ท่อนไม้ที่ผูกอยู่ก็หล่นลงมาให้คนท้ังหลายเห็น ลมก็พัดมาเปิดให้เขาเห็นว่าไม่ได้ 

ท้องจริง ก็เป็นประจักษ์พยาน ขึ้นมาในปัจจุบัน แผ่นดินเองก็ไม่สามารถจะรองรับคน

ที่ท�าชั่วอย่างร้ายแรงได้ เรียกว่า พระพุทธเจ้าก็ยังคงทรงลอยเด่นอยู่อย่างดวงจันทร์ 

ไม่ต้องกระทบกระเทือนอะไร จากคนที่สาดน�้าข้ึนไปจะให้กระทบกระเทือน วิธีดั่งน้ี

เรียกว่าโสมวธิ ีเป็นวธีิทีส่งบ กเ็ป็นเนตตอินัหนึง่ทีค่วรจะพจิารณาส�าหรบัทีจ่ะใช้ปฏบิตัิ

ได้ในกรณีที่ควรใช้ปฏิบัติ

นัง่ขดัสมาธิ ์จะแนะวธิที�าวปัิสสนาดงัทีไ่ด้เริม่แสดงแนะน�ามาแล้ว คอืก�าหนด 

ลมหายใจเข้า-ออกให้เป็นนามเป็นรูป และลมหายใจเข้า-ออกนั้นก็เป็นโผฏฐัพพะ  

กายที่ลมหายใจเข้า-ออกก็เป็นกาย ฉะนั้น กายและโผฏฐัพพะ นี่ก็เป็นรูป และเมื่อ

กายกับโผฏฐัพพะมาประจวบกันก็เกิดนาม เป็นวิญญาณ เป็นเวทนา เป็นสัญญา  
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เป็นสังขาร วิญญาณ เวทนา สัญญา สังขารนี้รวมเรียกว่านาม ซึ่งรวมเข้าในค�าเดียว

ว่ารู้ เพราะฉะนั้น ในการหัดก�าหนดให้รู้นามและรูป หรือว่ารูปนาม หากจะยังไม่ต้อง

แยกเป็นวิญญาณ เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร ก็รวมเข้าในค�าว่ารู้ค�าเดียว คือ

ท�าความก�าหนดกายคือริมฝีปากหรือว่าปลายจมูก อันเป็นนิมิตคือเป็นท่ีท่ีลมกระทบ

กบัลมทีม่ากระทบว่า น่ันเป็นรปู รู้เป็นนาม ด่ังนีเ้ป็นการหดัก�าหนดในตวัอานาปานสติ

ที่ท�านั่นแหละ ให้เป็นนามกับรูปขึ้นมา

คราวนี้การหัดก�าหนดนามรูปนี้ได้ทั้ง ๖ อายตนะ ตากับรูปที่มาประจวบกัน 

ตารับรูปที่มาประจวบกันก็เป็นรูป รู้ก็เป็นนาม หูกับเสียงที่มาประจวบกันก็เป็นรูป  

รู้ก็เป็นนาม ดังในบัดนี้เสียงที่แสดงธรรมะนี้กับหูมาประจวบกัน นั่นก็เป็นรูป รู้ตั้งต้น

แต่หูได้ยินเสียงนี้ก็เป็นนาม จมูกกับกลิ่นก็เป็นรูป รู้ก็เป็นนาม ลิ้นกับรสก็เป็นรูป รู้ก็

เป็นนาม กายและสิ่งที่กายถูกต้องคือโผฏฐัพพะก็เป็นรูป รู้ก็เป็นนาม มโนคือใจและ

เรื่องที่เกิดข้ึนในใจ ก็เรียกว่าเป็นรูป คือเป็นรูปนิมิตที่ก�าหนด หรือว่าเนื่องอยู่ใน  

๔ ข้อข้างต้น รู้ก็เป็นนาม ฉะนั้น จะก�าหนดรูปนามในอายตนะได้ทั้ง ๖ นี้เรียกว่า 

ก�าหนดให้รู้จัก วิปัสสนาภูมิ ภูมิของวิปัสสนา

อันวิปัสสนาภูมิคือภูมิของวิปัสสนานี้ พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้ก็คือขันธ์ ๕ 

อายตนะ ๑๒ โดยมากก็คือขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ และขันธ์ ๕ นั้น ย่อลงก็เป็นนาม

รูป ดั่งกล่าว อายตนะ ๑๒ นั้นก็คืออายตนะภายนอก ๖ ภายใน ๖ ที่คู่กันดั่งที่กล่าว

มาแล้ว คราวนี้เมื่อก�าหนดท�าความรู้จักในวิปัสสนาภูมิก็เพ่งไปที่วิปัสสนาภูมินี้ ให้จิต

เป็นสมาธิอยู่ที่วิปัสสนาภูมิ คือตั้งอยู่ที่วิปัสสนาภูมิข้อใดข้อหนึ่งที่ยกขึ้นมา ดังในวันนี้

จะยกเอาหูกับเสียง เสียงก็คือเสียงที่แสดงธรรมะ หูก็คือโสตประสาทท่ีรับเสียง  

เวลานี้ก�าลังแสดงธรรมะก็เป็นเสียงที่แสดงธรรมะ หูก็คือโสตประสาทที่รับเสียง  

เวลาน้ีก�าลังแสดงธรรมะก็เป็นเสียง หูกับเสียงก็ประจวบกัน นี่เป็นรูป รู้ก็เป็นนาม  

รู้นั้นก็ตั้งต้นแต่ได้ยินเสียง รู้เสียงรู้เรื่องราวท้ังหมด นี่รวมกันในค�าว่ารู้ ก็เป็นนาม 

ก�าหนดดูให้รู้จักว่านีี้รูป นี่นามบังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นรูปนามท่ีเป็นปัจจุบันธรรม 

เสยีงค�าก่อนกเ็ป็นอดตี เสยีงค�าปัจจบุนักเ็ป็นปัจจุบัน เสยีงค�าต่อไปกเ็ป็นอนาคต เพราะ

ฉะนั้น เสียงที่ได้ยินบัดนี้ก็เป็นเสียงปัจจุบัน รู้บัดนี้ก็เป็นรู้ที่เป็นปัจจุบัน เป็นรูปนาม
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ปัจจุบันจ�าเพาะเสียงท่ีก�าลังแสดงจ�าเพาะค�า ๆ บัดนี้แล้วก็เป็นอดีตไป เสียงค�าข้าง

หน้าที่เป็นอนาคตก็เข้ามา 

เพราะฉะนั้น อดีตปัจจุบันอนาคตจึงสืบกันไปอยู่เสมอต่อกันไปอยู่เสมอ 

ไม่ขาดสาย และก็ก�าหนดว่า ที่ต้องเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตดั่งนี้ก็เพราะว่า 

เป็นอนจิจะ คือไม่เท่ียง อันได้แก่เกดิดับ เสียงปัจจบุนันีก็้เกดิแล้วก็ดบั ดบัไปก็เป็นอดีต 

ก็เกิดดับอยู่ ดั่งนี้ไปทุกค�า ค�าท่ี ๑ เกิดดับมาถึงค�าท่ี ๒ ก็เกิดดับ มาถึงค�าท่ี ๓  

ก็เกิดดับ ทยอยกันไปดังนี้ และทุก ๆ อย่างที่เป็นกระบวนการของชีวิตทั้งหมดก็เกิด

ดบัดัง่นีอ้ยูต่ลอดเวลา เกิดดบัไปพร้อมกับเวลา เวลาทีเ่ป็นอดตีอนาคตปัจจบุนั คอืเวลา

ปัจจุบันน้ีก็เกิดดับ ดับไปแล้วก็เป็นอดีต ที่ยังไม่มาก็เป็นอนาคต เกิดขึ้นบัดนี ้

ก็เป็นปัจจุบนั เวลานัน้กเ็ป็นสิง่ทีเ่ลือ่นไปอยูเ่สมอไม่มหียดุ จงึเป็นอดตีเป็นปัจจบุนัเป็น

อนาคต ทีเ่ป็นดัง่นีก้ค็อืไม่เทีย่ง นัน่เอง เป็นสิง่ทีเ่กดิดบั ชวิีตจงึเกดิดบัไปทกุขณะ แต่

ว่ามคีวามสบืต่อยงัไม่สิน้สดุ แต่ว่าความทีม่สืีบต่อไม่ส้ินสุดนัน้ไม่ใช่หมายความว่าเป็น

สิ่งที่ตั้งอยู่เที่ยงไม่เปลี่ยน แต่อันที่จริงเปลี่ยนไปอยู่ทุกขณะพร้อมกับเวลา 

ทุก ๆ อย่างในโลกก็เป็นดั่งนี้เช่นเดียวกัน หูกับเสียงที่มาประจวบกัน  

เป็นรูป รู้เป็นนาม เกิดดับอยู่ทุกค�าพูด ทุกอย่างก็เป็นดั่งนี้ ลักษณะที่เป็นดั่งนี้ คือ 

อนิจจะไม่เที่ยง และเพราะถูกความไม่เที่ยงคือเกิดดับดั่งนี้ บีบค้ันอยู่ตลอดเวลา  

จึงชือ่ว่าเป็นทุกข์ตัง้อยู่คงท่ีไม่ได้ ต้องเปลีย่นไปอยูท่กุขณะ และเพราะไม่เทีย่งเป็นทกุข์

ด่ังน้ีจึงเป็นอนตัตา บงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ ไม่อยูใ่นอ�านาจทีจ่ะบงัคับบญัชา 

จะบังคับให้เวลาหยุดนิ่งไม่เลื่อนไปเป็นอดีต เหมือนอย่างที่พูดว่าบังคับพระอาทิตย์ให้

หยดุเดนิ หรอืบงัคับโลกใหห้ยดุหมนุ บงัคบัไมไ่ด้ จะบังคบัให้ หกูบัเสยีงทีเ่ป็นรูปเป็น

นามนี้หยุดอยู่แค่นี้ไม่ดับไป ๆ ไม่ได้ต้องเกิดต้องดับอยู่ทุกขณะ เลื่อนไปอยู่เปลี่ยนไป

อยู่เสมอทุกขณะไม่มีหยุดตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ นี่คือ

อนิจจะ ทุกขะ อนัตตา ดูให้รู้จักดั่งนี้ 

วันนี้นั่งสมาธิต่อ

๘ ตุลาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๓๖ 
พุทธชยมังคลคาถาที่ ๖

จะแสดงพุทธชยมังคลคาถาที่ ๖ ซึ่งสวดว่า 

สจฺจ� วิหาย มติสจฺจกวาทเกต�ุ

วาทาภิโรปิตมน� อติอนฺธภูต� 

ปญฺญาปทีปชลิโต ชิตวา มุนินฺโท 

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ 

แปลยกศัพท์ว่า มุนินฺโท พระจอมมนุ ีปญฺญาปทปีชลโิต ทรงรุง่เรอืงแล้วด้วย 

ประทีปคือปัญญา ชิตวา ทรงชนะ สจฺจก ซึ่งสัจจกนิครนถ์ มติ ผู้ถือตัวว่าฉลาด  

วาทเกต�ุ เป็นเจ้าคารมผู้มีชื่อเสียงดุจธงที่ยกขึ้น วิหาย สละเสีย สจฺจ� ซึ่งความสัตย์

หรือ ซึ่งสัจจธรรม วาทาภิโรปิตมน� มีใจมุ่งจะยกถ้อยค�าของตน อติอนฺธภูต� เป็นผู้ 

มืดมนยิ่งนัก ชยมงฺคลานิ ชัยมงคลทั้งหลาย ภวตุ จงมี เต แก่ท่าน ตนฺเตชสา  

ด้วยเดชแห่งพระพุทธชยมงคลนั้น

ในคาถาน้ีได้แสดงถึงความชนะของพระพุทธเจ้าต่อนิครนถบุตร คือบุตรของ

นคิรนถ์อนัเป็นเดยีรถย์ีพวกหนึง่ สจจฺก ซึง่ชือ่ว่าสจัจกะ สจัจกนคิรนถ์น้ีได้เป็นทีนั่บถอื

ของบรรดาเจ้าลิจฉวีในเมืองเวสาลี เป็นผู้ที่คณะเจ้าลิจฉวีได้สร้างอารามให้นิครนถ์  

ผู้เป็นบิดามารดาอยู่จนถึงมีบุตรหญิงบุตรชายหลายคน ส�าหรับบุตรชายนั้นก็คือ  
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สจัจกนคิรนถบตุร บรรดาคณะเจ้าลิจฉว ีและประชมุชนในเมอืงเวสาลไีด้นบัถือนคิรนถ์ 

ตระกูลนี้และทะนุบ�ารุงมาโดยล�าดับ และโดยเฉพาะตระกูลนิครนถ์นี้เป็นผู้ที่ศึกษา

แตกฉานในลทัธนิิครนถ์ได้เป็นเจ้าวาทะ โต้วาทะกบับรรดาผูรู้ผู้ฉ้ลาดท้ังหลายได้ชยัชนะ

ในการโต้วาทะเกี่ยวแก่ลัทธิต่าง ๆ เสมอมา และนิครนถ์ผู้บิดาก็ได้อบรมส่ังสอน 

บุตรชายหญิงของตนให้มีความรู้ความฉลาดในลัทธิ และในวิธีโต้วาทะกับคนทั้งหลาย 

สัจจกะผู้นี้จึงได้มีชื่อเสียงสืบต่อจากบิดาว่าเป็นคนที่ฉลาดมาก เป็นนักโต้ตอบที่ได้รับ

ความนิยมมาก จนถึงกับได้กล่าวท้าทายและได้กล่าวแสดงตนไว้โดยเปิดเผยว่า  

สัจจกนิครนถ์ยังไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์  

แม้ท่ีปฏิญญาณตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะที่ปรารภจะโต้ตอบวาทะต่อตน  

ที่จะไม่พึงประมาทสะทกสะท้านหวั่นไหวเหงื่อไหลแม้แต่คนเดียว หากสัจจกนิครนถ์ 

จะปรารภโต้ตอบวาทะกับเสาที่ไม่มีเจตนา ถ้าหากเสานั้นปรารภจะโต้ตอบวาทะกับ 

ตัวเขาแล้วก็จะต้องประหม่า สะทกสะท้านหวั่นไหว จะป่วยกล่าวไปไยถึงมนุษย์  

เพราะฉะนั้น ในกรุงเวสาลีในขณะนั้น จึงมีตระกูลนิครนถ์นี้เอง ที่มีชื่อเสียงในการ

โต้ตอบวาทะและพอใจท่ีจะโต้ตอบวาทะกับสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมา และ 

บรรดาสมณพราหมณ์ทัง้หลายทีผ่่านมากต้็องพ่ายแพ้ในการโต้ตอบวาทะกบัคณะนคิรนถ์

นี้มาโดยล�าดับ

ในครัง้นัน้ท่านพระอัสสชเิถระได้เดินเข้าไปบณิฑบาตในเมอืงเวสาล ีในเวลาเช้า 

สัจจกนิครนถ์ก็ออกเดิน ในเวลาเช้า เมื่อได้เห็นท่านพระอัสสชิจึงได้เข้าไปหาท่าน  

และกไ็ดต้ั้งปัญหาถามท่านขึ้นว่า พระสมณโคดมแนะน�าพวกสาวกอย่างไร ค�าสั่งสอน  

ของพระสมณโคดมมีส่วนอย่างไรที่เป็นไปมากในพวกสาวก ท่านพระอัสสชิเถระ  

ก็ได้ตอบว่า พระผู้มีพระภาคทรงแนะน�าสาวกท้ังหลายท่ีเป็นไปมากในสาวกท้ังหลาย 

ดังท่ีเราได้สวดกันในเวลาหลังท�าวัตรเช้านั้น คือทรงสั่งสอนว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  

รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง 

รูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตน เวทนาไม่ใช่ตน สัญญาไม่ใช่ตน สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตน 

วิญญาณไม่ใช่ตน สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เท่ียง ธรรมท้ังหลายท้ังปวงไม่ใช่ตน  

ดั่งน้ี สัจจกนิครนถ์ได้กล่าวว่า จะไปพบกับพระสมณโคดม จะได้สนทนากันบ้าง  

ถ้ากระไร ตนก็จะได้ปลดเปลื้องพระสมณโคดมเสียจากความเห็นที่เลวทรามนั้น 
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เมือ่สจัจกนคิรนถ์ ได้กล่าวฝากไปดงันี ้กไ็ด้ชกัชวนเจ้าลจิฉวทีัง้หลายประมาณ 

๕๐๐ องค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า และก็ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทรงสอนพวกสาวก 

ทั้งหลายมากอย่างไร หรือว่าอย่างไรเป็นส่วนมาก พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบเหมือน

อย่างที่ท่านพระอัสสชิได้กล่าวตอบนั้นสัจจกนิครนถ์จึงได้กล่าวแย้งว่า เหมือนอย่างว่า

พชืพนัธุไ์ม้กด็ ีบคุคลจะท�าการงานอะไรกดี็ กต้็องอาศัยแผ่นดนิ ต้องตัง้อยู่ในแผ่นดนิ 

ต้นไม้จงึจะเกิดเจรญิได้ การงานจงึจะท�าได้ฉนัใด บคุคลกฉ็นันัน้ มี รปู เวทนา สญัญา 

สังขาร วิญญาณเป็นต้น ต้องตั้งอยู่ใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณจึ่งจะได้

ประสบผลบุญผลบาปฉันนั้น 

พระพทุธเจ้าจงึได้ตรัสถามสจัจกนคิรนถ์ให้ยืนยันถ้อยค�าของตนว่า ท่านกล่าว

อย่างนี้ว่ารูปเป็นของตน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นของตน ดั่งนี้ใช่หรือไม่ 

สัจจกนิครนถ์ก็กราบทูลว่าสัจจกนิครนถ์ได้กล่าวด่ังนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถาม 

สัจจกนิครนถ์ว่า พระองค์จะตรัสสอบถาม ขอให้แก้ตามที่เห็นสมควร ในอาณาเขตใด

อาณาเขตหนึง่ของพระราชาองค์ใดองค์หนึง่ พระราชาองค์ใดองค์หนึง่นัน้ย่อมมอี�านาจ

ทีจ่ะท�าอะไรได้ ในอาณาเขตนัน้ใช่หรอืไม่ เช่นว่ามีอ�านาจทีจ่ะฆ่าคนทีค่วรฆ่า รบิราช-

บาตรคนทีค่วรรบิ เนรเทศคนทีค่วรเนรเทศ สัจจกนคิรนถ์กไ็ด้ทลูว่า พระราชาผูค้รอง

แคว้นใดแคว้นหนึง่เหล่านัน้ ย่อมทรงมพีระราชอ�านาจทีจ่ะท�าเช่นนัน้ได้ในแคว้นทีท่รง

ปกครองอยู่ 

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถามว่า ก็ข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นตนหรือว่ารูปเป็นตน

ของเรา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นตนของเรา อ�านาจของท่านเป็นไปใน  

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้นว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณของ

เราจงเป็นดั่งนั้นเถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลย ดั่งนี้หรือ สัจจกนิครนถ์ก็นิ่งเสีย ๒ ครั้ง 

พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเวลาบัดนี้ ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะนิ่ง แต่จงแก้ ในที่สุด 

สัจจกนิครนถ์ก็ต้องทูลแก้ว่า ข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลย คือข้อที่ว่าจะมีอ�านาจบังคับให้  

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นไปอย่างนี้ อย่าเป็นไปอย่างนั้น พระพุทธเจ้า

จึงได้ตรัสย�้าว่าให้คิดดูเสียให้ดี ค�าที่พูดไว้ก่อนกับค�าที่พูดทีหลังตรงกันหรือขัดแย้งกัน 

เพราะว่าทีแรกพูดว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นตนของตน เมื่อเป็น

ดั่งนี้จึงต้องหมายความว่ามีอ�านาจเป็นไปใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณและ
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ขอให้เป็นด่ังนี ้อย่าให้เป็นอย่างนัน้ สจัจกนคิรนถ์กย็อมรบัว่าเป็นไปไม่ได้ พระพทุธเจ้า

จึงได้ตรัสถามต่อไปว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง  

สัจจกนิครนถ์ก็ได้ทูลตอบว่าไม่เที่ยง จึงได้ตรัสถามต่อไปว่าก็ส่ิงใดไม่เท่ียงส่ิงนั้น  

เป็นทกุข์หรือเป็นสขุ กทู็ลว่าสิง่นัน้เป็นทุกข์ กต็รสัถามต่อไปว่ากส็ิง่ใดไม่เทีย่งเป็นทกุข์ 

มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นเรา เราเป็นนั่น  

นั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรา สัจจกนิครนถ์ก็ทูลว่า ข้อนั้นไม่ควรเลย 

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถามต่อไปว่า ก็ผู้ที่ติดทุกข์เข้าถึงทุกข์กล�้ากลืนทุกข์  

แล้วยงัตามเหน็ว่าทกุข์นัน้ของเรา เราเป็นนัน่ นัน่เป็นตนของเราดัง่นัน้ จะก�าหนดทกุข์

ได้เองหรือจะท�าทุกข์ให้สิ้นไปได้อยู่ มีบ้างหรือ สัจจกนิครนถ์ก็กราบทูลว่า จะพึงมีได้

เพราะเหตุไร ข้อนี้มีไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสชี้เข้ามาที่ตัวของสัจจกนิครนถ์นั้นว่า 

เมือ่เป็นดัง่นีท่้านตดิทกุข์ เข้าถงึทกุข์กล�า้กลนืทกุข์แล้ว ยงัตามเหน็ทกุข์ว่า นัน่ของเรา 

เราเป็นนั่น นั่นเป็นตนของเรา ดั่งนี้มิใช่หรือ พระพุทธเจ้าตรัสถามดั่งนี้แล้ว  

สัจจกนิครนถ์ก็ยอมรับว่าข้อน้ีต้องเป็นอย่างนั้น ก็เป็นอันว่าสัจจกนิครนถ์ต้องยอมรับ

ในสัจจธรรมตามเหตุและผลของพระพุทธเจ้าและก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงชนะ 

สัจจกนิครนถ์ที่ยังไม่เคยแพ้ใครมา

สัจจกนิครนถ์ก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าต่อไปว่า ด้วยเหตุเท่าไร สาวกของ

พระโคดมจึงชื่อว่าเป็นผู้ท�าตามค�าสั่งสอน ท�าถูกตามโอวาท ข้ามความสงสัยเสียได้ 

ปราศจากความแคลงใจอันเป็นเหตุให้กล่าวว่าข้อนี้เป็นอย่างไร ถึงความแกล้วกล้า 

ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอยู่ในค�าสอนของศาสดาตน พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบ ว่าสาวกของเรา 

ในธรรมวินัยนี้ย่อมเห็นเบญจขันธ์ด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงดั่งน้ีว่า รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใดอันหนึ่งทั้งที่ล่วงไปแล้ว ทั้งที่ยังมาไม่ถึง ทั้งที่เกิดขึ้น 

ในบัดนี้ ที่เป็นภายในก็ดี ที่เป็นภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีต 

กด็ ีตัง้อยูใ่นทีไ่กลกด็ ีในท่ีใกล้กดี็ ทัง้หมดกเ็ป็นแต่ รปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  

นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตนของเราดั่งนี้ ด้วยเหตุเท่านี้แหละสาวก

ของเรา จึงชื่อว่าเป็นผู้ท�าตามค�าสั่งสอน ท�าถูกตามโอวาท ข้ามความสงสัยเสียได้ 

ปราศจากความแคลงใจอนัเป็นเหตใุห้กล่าวว่า ข้อนีเ้ป็นอย่างไร ไม่ต้องเชือ่ผูอ้ืน่ อยูใ่น

ค�าสั่งสอนของศาสดาตน 
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สัจจกนิครนถ์ได้กราบทูลถามต่อไปว่า ด้วยเหตุเท่าไร ภิกษุชื่อว่าเป็น  

พระอรหันต์ มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู ่จบพรหมจรรย์ มีกิจท่ีควรท�า ท�าส�าเร็จแล้ว  

ปลงภาระเสียได้ มีประโยชน์ตนถึงแล้วโดยล�าดับ มีสังโยชน์อันจะน�าไปสู่ภพสิ้นแล้ว 

พ้นวิเศษแล้ว เพราะรู้ชอบ 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบ ว่าภิกษุในธรรมวินัยน้ีเห็นเบญจขันธ์ด้วยปัญญา 

อันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณอันใดอันหนึ่ง  

ทั้งที่ล่วงไปแล้ว ทั้งที่ยังไม่มาถึง ทั้งที่เกิดขึ้นเฉพาะในบัดนี้ ท่ีเป็นภายในก็ดี ที่เป็น

ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี ตั้งอยู่ในที่ไกลก็ดี ในที่ใกล ้

ก็ดี ทั้งหมด ก็เป็นแต่รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ นั่นไม่ใช่ของเรา  

เราไม่ใช่เป็นนัน่ นัน่ไม่ใช่อตัตาตวัตนของเราดัง่นี ้จงึพ้นแล้วเพราะไม่ถือมัน่ ด้วยเหตุ

เท่านี้แหละ ภิกษุชื่อว่า เป็นพระอรหันต์ มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว  

มกีจิทีค่วรท�าได้ท�าเสรจ็แล้ว ปลงภาระเสยีได้ มีประโยชน์ตนถึงแล้วโดยล�าดบัมีสังโยชน์

อันน�าไปสู่ภพสิ้นแล้ว พ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบ ภิกษุผู้ท่ีพ้นวิเศษแล้วอย่างนี้แหละ

ประกอบด้วยคุณอันยอดเยีย่ม ๓ ประการ คอื ความเหน็อันยอดเย่ียม ๑ ความปฏบิตัิ

อนัยอดเยีย่ม ๑ ความพ้นวิเศษอนัยอดเยีย่ม ๑ เรยีกตามศพัท์ธรรมะว่า ทัสสนานุตตริยะ 

ความเห็นอันยอดเยี่ยม ปฏิปทานุตตริยะ ความปฏิบัติอันยอดเยี่ยม วิมุตตานุตตริยะ 

ความพ้นวิเศษอันยอดเยี่ยม เม่ือมีจิตพ้นกิเลสแล้วดั่งนี้ ย่อมสักการะเคารพ นับถือ 

บูชาตถาคตว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสรู้แล้ว ย่อมแสดงธรรมะเพื่อให้ตรัสรู้ 

พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงฝึกพระองค์แล้ว ย่อมทรงแสดงธรรมะเพ่ือให้ฝึก 

พระผูมี้พระภาคเจ้าพระองค์นัน้ ทรงสงบแล้ว ย่อมทรงแสดงธรรมะเพือ่ให้สงบ พระผู้ม-ี

พระภาคพระองค์นั้นทรงพ้นแล้ว ย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อข้ามพ้น พระผู้มีพระภาค

พระองค์นั้นทรงดับสนิทแล้ว ย่อมทรงแสดงธรรมะเพื่อความดับสนิท 

สจัจกนคิรนถ์ได้ทลูสารภาพตนเอง ยกย่องพระพทุธเจ้าว่าตนนัน้เป็นคนคอย

ก�าจัดผูอ้ืน่ เป็นคนคอยคะนองวาจาได้ส�าคญัถ้อยค�าของพระโคดมว่าตนอาจรกุรานได้ 

ด้วยถ้อยค�าของตน บุรุษมาปะทะช้างซับมันเข้าก็ดี เจอะกองไฟอันก�าลังลุกโพลงเข้า 

ก็ดี เจอะงูพิษที่มีพิษร้ายก็ดี ยังพอเอาตัวรอดได้บ้าง แต่มาเจอะพระโคดมเข้าแล้ว  

ไม่มีเอาตัวรอดได้เลย ข้าแต่พระโคดมข้าพเจ้าเป็นคนคอยก�าจัดผู้อื่น เป็นคนคอย
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คะนองวาจา ได้ส�าคัญถ้อยค�าของพระโคดมว่าตนอาจรุกรานได้ด้วยถ้อยค�าของตน  

ขอพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงรับนิมนต์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้

เมือ่ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าเพือ่ทรงรบับณิฑบาตทีอ่ารามของตนในวันรุง่ขึน้แล้ว 

กไ็ด้กล่าวชักชวนเจ้าลจิฉวทีัง้หลายไปร่วมถวายอาหารพระพทุธเจ้า วันรุง่ขึน้พระพทุธเจ้า

พร้อมกบัพระสงฆ์สาวกกไ็ด้เสดจ็ไปยงัอารามของสจัจกนคิรนถ์ ทรงรบัอาหารบณิฑบาต

เสวยพร้อมกับพระสงฆ์เสร็จแล้ว สัจจกนิครนถ์จึงทูลขอให้บุญและผลบุญที่มีในทานนี้

จงมีเพื่อความสุขแก่ทายกทั้งหลาย พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า บุญและผลบุญ ในทานนี้

อาศัยทักขิไณยบุคคลที่ยังไม่สิ้นราคะ โทสะ โมหะเช่นกับท่าน จงมีแก่ทายกทั้งหลาย 

ส่วนบุญและผลบุญอาศัยทักขิไณยบุคคลที่สิ้นราคะ โทสะ โมหะเช่นเรา จักมีแก่ท่าน 

คือจักมีแก่สัจจกนิครนถ์ ฉะน้ี ก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงชนะสัจจกนิครนถ์  

ในการทีส่จัจกนคิรนถ์มุง่มาทลูโต้วาทะกับพระองค์ และสัจจกนคิรนถ์กไ็ด้ยอมรบัธรรมะ  

ทีพ่ระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างจรงิใจ และกไ็ด้ถวายทานคอือาหารบณิฑบาตแก่พระพทุธเจ้า

และพระสงฆ์สาวก

ฉะน้ัน เรื่องสัจจกนิครนถ์ที่มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าเพื่อโต้วาทะและ 

ที่พระองค์ได้ตรัสตอบนี้ จึงมีข้อธรรมะที่มีสารัตถะ คือเนื้อความที่เป็นสาระแก่นสาร 

ตั้งแต่ต้นมาจนจบ และโดยเฉพาะก็เป็นภูมิปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐานโดยตรง  

อนัผูป้ฏบิตัทิางสมถะและวปัิสสนาโดยเฉพาะทางวิปัสสนา จะพงึถือเป็นแนวปฏบิตัไิด้ 

และกแ็สดงถงึภูมิธรรมของท่านพระอัสสชเิถระทีท่่านสามารถแสดงธรรมะในพระพทุธ-

ศาสนา จับเอาสาระส�าคัญข้ึนแสดงโดยย่อ ซึ่งค�าตอบของท่านพระอัสสชิเถระต่อ 

ค�าถามอันเป็นค�าตอบที่แสดงธรรมะในพระพุทธศาสนาอย่างย่อที่สุด แปลว่าเป็น 

ค�าตอบแสดงธรรมะถึงขั้นที่เรียกว่า เป็นหัวใจ ที่ปรากฏอยู่ในประวัติ ก็ค�าตอบของ

ท่านต่อค�าถามของพระสารีบุตรเถระเม่ือยังเป็นปริพาชก ยังไม่รู้จักพระพุทธศาสนา  

ได้เห็นพระอัสสชิเดินทางมาบิณฑบาต มีอาการส�ารวมเป็นที่ต้ังแห่งความเลื่อมใส  

จึงได้คิดว่าท่านบรรพชิตผู้นี้จะต้องมีศาสดาท่ีดีมีธรรมะท่ีดี จึงมีอากัปกิริยาท่ีส�ารวม 

น่าเลื่อมใส จึงได้ติดตามท่านอัสสชิไป เม่ือได้โอกาสก็ได้ถามปัญหาท่าน ท่านก็ 

ตอบว่าท่านเพิ่งเข้ามาใหม่ ยังไม่มีความรู้อะไรกว้างขวาง จะตอบได้ก็แต่โดยย่อ  

ท่านพระสารบีตุรกต็อบว่าขอให้ตอบโดยย่อ เพราะกพ็อใจทีจ่ะได้รบัค�าตอบแต่โดยย่อ 
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ท่านพระอัสสชิจึงได้ตอบท่ีท่านมาผูกไว้เป็นคาถาอันเป็นที่นับถือว่าเป็นหัวใจอริยสัจจ์ 

จารึกอยู่ในศิลาจารึกทั้งหลายของพระเจ้าอโศกเป็นอันมาก ว่า

เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอว�วาที มหาสมโณ

ซึ่งแปลความว่า

ธรรมเหล่าใดมเีหตเุป็นแดนเกิดหรือว่าเกิดแต่เหตุ พระมหา

สมณะ ตรสัเหตแุห่งธรรมเหล่านัน้ และความดบัแห่งธรรมเหล่าน้ัน 

พระมหาสมณะ มีวาทะอย่างนี้ ดั่งนี้

คาถานีเ้ป็นคาถาท่ีมีชือ่เสยีง ถอืว่าเป็นหวัใจของอรยิสจัจ์หรอืพระพทุธศาสนา

ดังกล่าว ก็เป็นค�าตอบของพระอัสสชิ และในเรื่องสัจจกนิครนถ์นี้ ก็บังเอิญให้ 

สจัจกนคิรนถ์ได้ไปพบพระอสัสชอีิกซึง่ท่านเดนิบณิฑบาต กไ็ปถามท่านอกีว่า พระพทุธเจ้า

น้ันตรัสสอนสาวกทัง้หลายเป็นส่วนมากอย่างไร ถามเอาเฉพาะทีเ่ป็นส่วนมากด้วย คอื

ที่สอนมากสอนบ่อย ๆ น้ันสอนอย่างไร ซึ่งค�าตอบของท่านนี้เราก็ได้น�ามาสวด 

กันอยู่ทุกวัน ในบทสวดตอนท�าวัตรเช้าดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ก็เป็นถ้อยค�าตอบ 

ของท่านพระอัสสชิ อีกเหมือนกัน และก็เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนสาวก 

มากจริง ๆ ให้ใช้ปัญญา พิจารณาว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเป็น 

อนิจจะ ไม่เที่ยง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นอนัตตา ไม่ใช่อัตตาตัวตน 

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวง 

เป็นอนัตตามิใช่ตัวตน ดั่งนี้ 

นั่งขัดสมาธิ ต้องศึกษาก�าหนดว่า

๑.  ต้องศึกษาก�าหนดให้รูจ้กัว่า รปูเป็นอย่างนี ้เวทนาเป็นอย่างนี ้สญัญาเป็น

อย่างนี้ สังขารเป็นอย่างนี้ วิญญาณเป็นอย่างนี้ นี้เรียกว่าวิปัสสนาภูมิ

๒.  เมือ่รูจ้กัตวัวปัิสสนาภมูติามข้อ ๑ ก็ก�าหนดพจิารณาว่า รปู เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณเป็นอนิจจะ ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน
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ข้อว่าไม่เที่ยงนั้นก็คือเป็นสิ่งท่ีเกิดดับ ข้อท่ีว่าเป็นอนัตตามิใช่เป็นอัตตา 

ตวัตนน้ัน เพราะบงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ ว่าขอให้รูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วญิญาณ จงเป็นอย่างนี ้อย่าได้เป็นอย่างนัน้ ฉะนัน้ จงึไม่ควรท่ีจะยดึถอืว่า เอตงั มะมะ 

นี่เป็นของเรา เอโสหะมัสมิ เราเป็นนี่ เอโส เม อัตตา นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา  

ที่พูดกันสั้น ๆ ว่า มิใช่ตัวเรามิใช่ของเรา 

๓.  เมือ่พจิารณาแยกแต่ละอย่าง คือแยกแต่ละอย่างว่ารปู ว่าเวทนา ว่าสัญญา 

ว่าสังขาร ว่าวิญญาณ แต่ละข้อว่าเป็นอนิจจะ เป็นทุกขะ เป็นอนัตตา ดั่งนี้แล้ว  

ก็มาถึงข้อสามก็คือพิจารณารวมเข้ามาว่า สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งปวง 

เป็นอนจิจะ ไม่เท่ียง สพเฺพ ธมฺมา อนตตฺา ธรรมทัง้ปวง เป็นอนตัตา มใิช่อตัตาตวัตน

ข้อสามนี้มีข้อที่จะพึงอธิบายแยกแยะให้เข้าใจ คือ

ข้อ ๓.๑ ข้อว่าสังขารทั้งปวงไม่เท่ียง ก็คือว่าสังขารคือส่ิงผสมปรุงแต่ง  

เป็นค�ารวมของสิง่ผสมปรุงแต่งท้ังหลาย รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณแต่ละข้อ

นัน้กล้็วนเป็นสิง่ผสมปรุงแต่งทัง้นัน้ จงึรวมเข้าในค�าว่าสังขารค�าเดยีว และแม้ว่าจะเป็น

สิ่งอื่นใดคือจะเป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณของคนก็ดี จะเป็นรูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณของสัตว์ทั้งหลายในโลก เช่นบรรดาสัตว์เดียรัจฉานทั้งหลาย 

ช้าง ม้า โค กระบือเป็นต้นก็ดี และแม้ว่าจะเป็นส่ิงทั้งหลายในโลกที่ไม่มีใจครอง  

เช่นแผ่นดิน ภูเขา ทุก ๆ อย่าง ซึ่งเราได้เรียนกันมาว่าเป็นอุปาทินนกสังขาร สังขาร

ที่มีใจครอง 

อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีใจครอง ก็รวมเข้าในค�าว่าสังขารทั้งหมด 

ตลอดจนถึงกรรมที่ประกอบ กระท�าทางกาย ทางวาจา ทางใจ รวมทั้งข้อปฏิบัติศีล 

สมาธ ิปัญญาต่าง ๆ กไ็ม่พ้นไปจากค�าว่า สงัขาร เพราะว่าต้องผสมปรุงแต่งจงึจะเป็น

ขึ้นมา เช่นว่ากรรมก็ต้องท�าจึงจะเป็นกรรมขึ้นมา เป็นกรรมดีเป็นกรรมชั่ว แม้สมาธิ

ก็ต้องท�าขึ้นมาจึงจะเป็นสมาธิ 

เพราะฉะนั้น จึงได้มีจ�าแนกสังขารออกไปอีกนัยหนึ่งเป็นปุญญาภิสังขาร  

ปรุงแต่งบุญ อปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งบาป อเนญชาภิสังขาร ปรุงแต่งอเนญชา  
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คือสิ่งที่ไม่หวั่นไหว เพราะฉะนั้น ค�าว่าสังขารนี้จึงคลุมไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งผสม

ปรุงแต่งอันรวมอยู่ใน สังขตลักขณะ คือลักษณะของสิ่งที่ผสมปรุงแต่ง คือบรรดา 

ทุกอย่างที่มีลักษณะดั่งนี้ เรียกว่าสังขารทั้งนั้น อันได้แก่ อุปฺปาโท ปญฺญายติ  

ความเกิดข้ึนปรากฏ วโย ปญฺญายติ ความเส่ือมส้ินไปปรากฏ ิตสฺส อญฺญถตฺต� 

ปญฺญายติ เม่ือยังตั้งอยู่ความแปรปรวน เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นปรากฏ สิ่งที่ม ี

ลักษณะดังกล่าวน้ี ทุกอย่างเรียกว่าสังขาร ทั้งน้ัน จะมีใจครองหรือไม่มีใจครอง 

ก็ตาม เพราะฉะนั้น ค�าว่า สพฺเพ สงฺขารา จึงคลุมถึงสังขารทั้งหมด ดังกล่าว

อกีอย่างหนึง่เมือ่ชีเ้ข้ามาจ�าเพาะท่ีขนัธ์ห้า กข็นัธ์ห้าท่ีพจิารณาให้เหน็อนจิจะนี้ 

เป็นขันธ์ห้าที่เป็นปัจจุบัน ฉะนั้น ค�าว่าสังขารทั้งปวงจึงคลุมถึงขันธ์ห้า ทั้งที่เป็นอดีต 

ทั้งที่เป็นอนาคต ท้ังท่ีเป็นปัจจุบัน ท้ังท่ีเป็นภายใน ทั้งที่เป็นภายนอก ท้ังที่เป็น 

ส่วนหยาบ ท้ังท่ีเป็นส่วนละเอียด ท้ังท่ีเป็นส่วนเลว ทัง้ท่ีเป็นส่วนประณตีคอืดี ทัง้ทีต่ัง้ 

อยู่ไกล ทั้งที่ตั้งอยู่ใกล้ รวมเข้าหมดเรียกว่าสังขารทั้งปวง สพฺเพ สงฺขารา ไม่เที่ยง

๓.๒ ข้อว่าธรรมะท้ังปวงเป็นอนัตตา ก็เป็นค�าคลุมอีกเหมือนกัน คลุมถึง

สงัขาร และวสิงัขาร เมือ่คลมุถงึสงัขารและวิสังขารดัง่นีจ้งึแยกอธบิายว่าสังขารทัง้ปวง

ดังกล่าว ใน ๓.๑ นั้นก็เป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน เรียกว่าสังขตธรรม ธรรมะ 

ที่เป็นสังขารคือที่ปรุงแต่ง ส่วนที่เป็นวิสังขาร หรือเรียกว่าอสังขตธรรม ธรรมะที่ไม่

ปรุงแต่งอันหมายถึง ภูมิท่ีบรรลุไปโดยล�าดับ และที่เป็นอย่างสูงก็หมายถึงนิพพาน  

นีใ้นด้านจติใจ เพราะว่าภมูิที่บรรลุไปโดยล�าดบันัน้ไม่ได้เป็นสิง่ทีบ่คุคลสร้างขึน้ แต่ว่า

เป็นสิง่ทีบ่คุคลบรรล ุสิง่ทีบ่คุคลสร้างขึน้นัน้ กค็อืการปฏิบตักิารด�าเนนิทีเ่ป็นส่วนเหตุ

ทั้งหลายส่วนผลท้ังหลาย แต่ว่าภูมิท่ีบรรลุนั้นไม่ใช่คนสร้างขึ้นมา เป็นสิ่งที่บรรลุ  

จึงชื่อว่าเป็นวิสังขารหรือเป็น อสังขตธรรม ทุก ๆ ภูมิที่บรรลุจนถึงนิพพานก็เป็น 

วิสังขารหรืออสังขตธรรม ไม่ได้ถูกปรุงแต่ง ส้ินความปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวง  

แม้อสังขตธรรม หรือวิสังขารนี้ก็เป็นอนัตตามิใช่ตัวตน ก็เป็นธรรมะ ข้อนี้แหละเป็น

ข้อส�าคญัในพระพทุธศาสนา คือ สพเฺพ ธมมฺา อนตฺตา อันแสดงว่าพระพทุธศาสนานัน้ 

แม้ในอสังขตธรรมหรือวิสังขารดั่งกล่าว ก็ไม่ให้ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา เพราะว่า 

ที่จะเป็นอัตตาขึ้นมานั้น อัตตาในพระพุทธศาสนาก็คือสิ่งที่ยึดถือตัวเราของเรา  

แม้ว่าสิ่งนั้นจะมีอยู่ด�ารงอยู่ตั้งอยู่ คือวิสังขารหรืออสังขตธรรมทั้งหลาย เป็นสิ่งที่มีอยู่ 
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ตั้งอยู่ ด�ารงอยู่ ไม่มีกาล ไม่มีเวลา ดั่งที่เรียกในที่อื่นว่าธรรมะ หรือธรรมธาตุ หรือ

ว่าธาตุ ดั่งที่ตรัสไว้ในบางพระสูตรว่า ธาตุนั้นตั้งอยู่เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม  

เป็นธรรมฐิติ ก็คือความต้ังอยู่แห่งธรรมะ เป็นธรรมนิยามก็คือความก�าหนดแน ่

แห่งธรรมะ 

เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงไม่ปฏิเสธสิ่งที่ตั้งอยู่ สิ่งที่มีอยู่ สิ่งที่ด�ารงอยู่ 

คือวิสังขารคืออสังขตธรรมว่า มีอยู่จริง ด�ารงอยู่จริง และโดยเฉพาะภูมิธรรมที่บรรลุ

ตลอดจนถงึนพิพานนี ้พระพทุธเจ้ายงัตรสัเรยีกช่ือว่าเป็นอายตนะ ดงัทีต่รัสไว้ในทีแ่ห่ง

หนึ่งว่า อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตน� ภิกษุทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู่ ที่เรียกว่า อายตนะ  

แปลว่าทีต่่อ หมายความว่าบคุคลปฏบัิตใิห้บรรลไุด้ให้ถึงได้ กเ็ป็นอนัว่าให้จตินีต่้อเข้าไป

ได้ดังที่มีตรัสไว้ในคาถาหนึ่งว่า วิสงฺขารคต� จิตฺต� จิตถึงวิสังขารคือนิพพาน ปราศจาก

สงัขารเครือ่งปรงุแต่งแล้ว ตณหฺาน� ขยมชฌฺคา ถึงความส้ินไปแห่งตณัหาทัง้หลายแล้ว

ดัง่นี ้ถ้าหากว่าไม่เป็นอายตนะกบ็รรลุไม่ได้ ถงึไม่ได้ เพราะฉะนัน้ จงึเป็นอายตนะคอื

ต่อได้ บรรลุได้ ถึงได้ ก็คือวิสังขารหรืออสังขตธรรม คือภูมิธรรมที่บรรลุและนิพพาน 

นพิพานกเ็ป็นภูมธิรรมอันหน่ึงท่ีบรรลุอันเป็นทีสุ่ด แต่ก่อนจะถึงกต้็องบรรลถึุงภมูธิรรม

ทีพ่งึบรรลไุปโดยล�าดบั แต่ว่าไม่ให้ยดึถอืว่าเป็นตวัเราของเราเพราะถ้ายังมีความปรารถนา 

ต้องการอยากได้ อยากถึงอยู่ ก็ถึงไม่ได้บรรลุไม่ได้ ต้องปล่อยวางทั้งหมด ปล่อยวาง

เมื่อใด ก็เป็นอันว่าบรรลุได้ ถึงได้ จิตเชื่อมเข้ากับวิสังขารคืออสังขตธรรมได้ 

เพราะฉะนั้น อัตตาในพระพุทธศาสนาพึงเข้าใจว่าหมายถึงสิ่งท่ียึดถือว่าเป็น

ตวัเราของเรานีแ้หละ แต่ว่าสิง่ทีม่อียูด่�ารงอยู่ต้ังอยู่กม็อียู่ นัน่กค็อืภมูธิรรมทีบ่รรลโุดย

ล�าดบัตลอด จนถงึนพิพานดงักล่าว เป็นส่ิงทีมี่อยู่ด�ารงอยู่ตัง้อยู่ไม่เส่ือมสิน้สูญไปไหน

ตลอดเวลา ไม่มีกาลเวลา เพราะฉะนั้น แม้อสังขตธรรมหรือวิสังขารนั้นก็เป็นอนัตตา 

มใิช่เป็นอตัตาตวัตน คือมิใช่สิง่ท่ีจะพงึยึดถือว่าเป็นตวัเราของเรา นีเ้ป็นคตทิางพระพทุธ-

ศาสนาซึ่งพึงเข้าใจ เพราะฉะนั้น หลักของพระพุทธศาสนาที่เป็นข้อส�าคัญท่ีสุดนั้น 

ก็คือ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา น้ีแหละ หรือว่ารวมเข้าเป็น ๒ ข้อ สพฺเพ สงฺขารา  

อนิจฺจา สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา นี้เป็น

สัจจธรรมที่เป็นหลักใหญ่ในพระพุทธศาสนา
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ท่านพระอัสสชกิไ็ด้กล่าวหลกันีข้ึน้มา เป็นค�าตอบว่าพระพทุธเจ้าได้สอนสาวก 

เป็นส่วนใหญ่หรือเป็นส่วนมากดั่งนี้ ที่เราสวดกันอยู่ทุกวันนั้นได้มาจากค�าตอบ 

ของท่าน ที่ท่านตอบแก่สัจจกนิครนถ์ในคาถาที่ยกมาแสดงนี้

๓.๓ ในค�าตอบนี้จะพึงเห็นว่า แสดงทไวลักษณ์ คือลักษณะ ๒ ได้แก ่

อนิจจะและ อนัตตา ส่วนโดยทั่วไปนั้นแสดงไตรลักษณ์ คือลักษณะ ๓ อนิจจะ  

ทกุขะ อนตัตา ท่านอธบิายว่า ทกุขะอันเป็นข้อที ่๒ นัน้กร็วมอยูใ่นอนจิจะ คอืไม่เทีย่ง  

แม้จะแยกออกเป็น ๓ อธบิายทกุขะกต้็ององิอยู่กบัอนจิจะ ดงัทีมี่อธบิายว่า ทีเ่รยีกว่า

ทุกขะนั้นก็คือมีลักษณะที่ถูกบีบคั้น ถูกอะไรบีบคั้น ก็คือถูกความเกิดความดับบีบคั้น

อยู่ตลอดเวลา จึงทนอยู่คงที่มิได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ค�าว่า “ทนอยู่ไม่ได้″  

นัน่เป็นพยญัชนะของค�าว่า ทกุขะ ทีแ่ปลว่าทนยากกค็อืทนไม่ได้ ทนไม่ได้กคื็อว่าอยูค่ง

ทีไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป ท�าไมจงึเป็นอย่างนัน้ กเ็พราะว่าต้องถกูความเกดิ

ความดับ บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น อธิบายทุกขะจึงต้องอิงอยู่กับอนิจจะ 

ไม่เที่ยง เพราะอนิจจะนั้นก็คือเกิดดับ ฉะนั้น ในที่บางแห่งท่านจึงแสดงไว้แต่ลักษณะ 

๒ ไม่มีทุกขะ โดยที่ทุกขะนั้นรวมอยู่ในอนิจจะ

อีกอย่างหนึ่ง ทุกขะนั้นเป็นค�ารวมทั้งหมด คือส่ิงใดส่ิงหนึ่งก็ตามที่เป็น 

อนจิจะเป็นอนตัตานัน้ ก็รวมอยูใ่นค�าว่าทุกขะค�าเดยีว ดงัทีย่กขึ้นในอรยิสัจจะข้อที ่๑ 

ว่าทกุขอริยสจัจะ อรยิสจัจะคอืทกุข์ ซ่ึงมีอธบิายว่าชาตเิป็นทกุข์ แก่เป็นทกุข์ ตายเป็น

ทกุข์เป็นต้น และเมือ่อธบิายรวมเข้ามาแล้วกค็อืทกุ ๆ อย่างทีเ่ป็นสงัขารอนัจะต้องเป็น

อนิจจะ เป็นทุกขะ เป็นอนัตตา หรือเป็นอนิจจะเป็นอนัตตานั่นเอง รวมเข้าใน 

ค�าว่า “ทุกข์″ ซึ่งปรากฏอาการเป็นเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้น เพราะฉะนั้น ค�าว่าทุกขะ

จึงเป็นค�ารวม ดังค�าว่าทุกขอริยสัจจ์ นี้เป็นอธิบายประกอบ 

วันนี้ไม่ต้องนั่งสมาธิ ยุติแค่นี้

๙ ตุลาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๓๗ 
พุทธชยมังคลคาถาที่ ๗-๙

จะแสดงพุทธชยมังคลคาถาที่ ๗ ที่สวดว่า 

นนฺโทปนนฺทภุชค� วิพุธ� มหิทฺธึ 

ปุตฺเตน เถรภุชเคน ทมาปยนฺโต 

อิทฺธูปเทส วิธินา ชิตวา มุนินฺโท 

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ 

แปลยกศพัท์ว่า มนุนิโฺท พระจอมมุน ีปุตฺเตน ทรงโปรดให้พระโมคคัลลานเถระ 

พุทธชิโนรส เถรภุชเคน ผู้เป็นพระเถระเหมือนอย่างภุชงค์คือนาค ทมาปยนฺโต  

ไปทรมาน นนฺโทปนนฺทภุชค� ซ่ึงภุชงค์ คือ นาคชื่อว่านันโทปนันทะ วิพุธ� ผู้มี 

ความรู้ผดิ มหทิธฺ ึมฤีทธิม์าก อทิธฺปูเทสวธินิา ด้วยวธิใีช้ฤทธิ ์ชยมงคฺลาน ิขอชยัมงคล

ทั้งหลาย ภวตุ จงมี เต แก่ท่าน ตนฺเตชสา ด้วยเดชแห่งพระพุทธชยมงคลนั้น

เร่ืองน้ี อ้างถึงพญานาคชื่อนันโทปนันทะ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้โปรดให ้

พระโมคคัลลานเถระไปทรมานด้วยวิธีใช้ฤทธิ์ เรื่องนาคนี้ตามท่ีแสดงไว้ในอรรถกถา

เป็นโอปปาติกะจ�าพวกหนึ่ง คือเป็นจ�าพวกลอยเกิด ที่มีแสดงด้วยความเชื่อถือกันมา

ตั้งแต่เก่าก่อนความบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธศาสนา ว่ามีลักษณะเป็นงูพิเศษมีหงอน 

หรือจะเรียกว่างูหงอน และอันที่จริงค�าว่า นาคะหรือนาคนี้ พระอาจารย์ผู้แสดงศัพท์

ได้แสดงไว้ว่า มาจากค�าว่านะคะที่แปลว่าภูเขา มาเป็นนาคะ ก็แปลว่าชาวเขา ใช้เป็น
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ชื่อของช้างก็ได้ ซึ่งอาจจะแปลว่าสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่ดุจภูเขา ใช้เป็นคุณศัพท์ส�าหรับ

แต่งนาม ให้ทราบลักษณะพิเศษก็ได้ แปลว่าผู้มีอาการดุจภูเขา ซึ่งถือเอาใจความว่า

เป็นผู้ประเสริฐผู้ยวดยิ่ง 

ในอินเดียใช้เป็นชื่อของมนุษย์เผ่าหนึ่ง ในบัดนี้ส่วนมากอยู่ในแคว้นอัสสัม 

ของอินเดียและในบริเวณหมู่ภูเขานาคะส�าหรับที่ใช้เป็นชื่อของงูหงอน ที่เรียกว่า นาค

หรือที่เราเรียกว่า พญานาค และพวกนาคนี้กล่าวกันว่าเป็นบริวารของท้าววิรูปักขะ  

ซึ่งเป็นมหาราชผู้เป็นโลกบาลทิศตะวันตก อันเป็นที่เชื่อถือนับถือกันมาตั้งแต่เก่าก่อน 

พุทธกาล และก็ติดมาเล่าในพระพุทธศาสนาท่ีแสดงถึงว่า นาคที่มีฤทธิ์มากชื่อว่า 

นันโทปนันทะ วันหนึ่งได้เข้าไปอยู่ในข่ายแห่งพระญาณของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงตรวจดู

สัตว์โลกผู้ซ่ึงมีอุปนิสัยที่จะเสด็จไปโปรดได้ในวันนั้น นันโทปนันทนาคก็เข้าไปในข่าย

แห่งพระญาณซึ่งทรงทราบว่านาคนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่เล่ือมใสในพระรัตนตรัย และ

พระโมคคลัลานะ สามารถทีจ่ะปลดเปลือ้งเขาออกจากมจิฉาทฏิฐิได้ จงึได้เสดจ็ไปด้วย

ฤทธิ์สู่ที่อยู่ของนันโทปนันทนาคนั้นพร้อมกับพระสาวกทั้งหลาย และเมื่อพญานาค 

ได้เห็นพระพุทธเจ้า และหมู่พระสาวกเสด็จไปผ่านที่อยู่ของตนก็แสดงฤทธิ์ ก็โปรดให้

พระโมคคัลลานเถระ แสดงฤทธิ์ปราบพญานาคก็แพ้ฤทธิ์ของพระโมคคัลลานะ และ

ก็ได้ขอถึงท่านพระโมคคัลลานะเป็นสรณะท่านพระโมคคัลลานะก็บอกว่าขอให้ไป 

เฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จมาด้วยแล้ว ก็ได้พานาคไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พญานาคก ็

กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ พระพุทธเจ้าก็ตรัสอวยพรให้นาคราชมีความสุข

เร่ืองนี้เป็นเรื่องเล่าในคัมภีร์อรรถกถา ฉะนั้น จะได้มาอย่างไรก็ยากที่จะ 

ทราบได้ แต่ว่าเกีย่วกบัเรือ่งแสดงฤทธิน์ีก้ไ็ด้มแีสดงไว้ในหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา 

คือ ในหมวดวิชชา ๓ หรือว่าญาณ ๓

๑. ปุพเพนิวาสญาณ รู้ระลึกบุพเพนิวาส คือ นิวาสที่อาศัยในปางก่อนได้  

ค�าว่านิวาสนี้ แปลว่าที่อาศัย บ้านก็เรียกว่านิวาส ดังค�าว่าสวางคนิวาส เพราะฉะนั้น 

ปุพเพนิวาสญาณ ญาณท่ีเป็นเหตุให้ระลึกถึงนิวาสในปางก่อนได้ ก็คือระลึกถึงบ้าน 

เก่าได้ ซึ่งหมายถึงขันธ์อันเป็นท่ีอาศัยอยู่ในปางก่อน ซึ่งกล่าวสั้นเพ่ือเข้าใจง่ายก็คือ 

รู้ระลึกชาติได้ เรียกให้เต็มที่ว่า ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือรู้ระลึกชาติหนหลังได้ 
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๒. จุตูปปาตญาณ รู้จักจุติคือความเคลื่อนจากชาติหนึ่ง ๆ อุปปาตะคือ 

ความเข้าถึงชาติหนึ่ง ๆ ว่าเป็นไปตามกรรม

๓. อาสวักขยญาณ รู้จักท�าอาสวะให้สิ้น ทั้งสามนี้เรียกว่า วิชชา ๓ หรือ  

ญาณ ๓

อีกหมวดหนึ่ง อภิญญา ๖ อภิญญา แปลว่า รู้ยิ่ง ก็คือ 

อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ได้ ทิพพโสต หูทิพย์ เจโตปริยญาณ รู้จักก�าหนดใจผู้อื่น 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได้ ทิพพจักขุ ตาทิพย์ อีกช่ือหนึ่งก็เรียกว่า 

จุตูปปาตญาณ ดั่งกล่าวในข้อวิชชา ๓ และอาสวักขยญาณ รู้จักท�าอาสวะให้สิ้น

ส�าหรับท่านผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งได้ปฏิบัติทางสมาธิมาจนได้  

อัปปนาสมาธิ บรรลุถึงฌาน คือรูปฌาน อรูปฌาน หรือรูปสมาบัติ อรูปสมาบัติ  

และบ�าเพ็ญวิปัสสนาต่อได้บรรลุมรรคผลจนถึงเป็นพระอรหันต์ในท่ีสุด บางพวกก็ได้  

วชิชา ๓ บางพวกกไ็ด้อภิญญา ๖ บางพวกกไ็ด้ท้ัง ๒ อย่าง คอืได้อภญิญา ๖ กเ็ท่ากบั 

ได้ทั้ง ๒ อย่าง เพราะว่าวิชชา ๓ นั้นก็รวมอยู่ในอภิญญา ๖ ด้วย อภิญญา ๖ นั้น 

ก็เพิ่มเข้าอีก ๓ ข้อ คือมีวิชชา ๓ เป็นหลัก และเพิ่มอีก ๓ คือ อิทธิวิธิ ทิพพโสต 

และเจโตปริยญาณ ก็เป็นอภิญญา ๖

อีกอย่างหนึ่งแสดงไว้วิชชา ๘ คือ ๑. วิปัสสนาญาณ ญาณอันนับเข้าใน

วิปัสสนา ๒. มโนมยิทธิ ฤทธิ์แห่งมโนมัยกาย คือ ถอดมโนมัยกายออกจากกายนี้ได้  

๓. อทิธวิธิ ิแสดงฤทธิไ์ด้ ๔. ทพิพโสต หทูพิย์ ๕. เจโตปรยิญาณ รูจ้กัก�าหนดใจผูอ้ืน่ 

๖. ปพุเพนิวาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตไิด้ ๗. ทพิพจกัข ุตาทพิย์ ๘. อาสวกัขยญาณ 

รู้จักท�าอาสวะให้สิ้น

วิชชา ๘ น้ีก็คืออภิญญา ๖ นั่นแหละ เติมเข้าอีก ๒ ข้อ คือเติมข้อ  

วิปัสสนาญาณ และมโนมยิทธิ มโนมยิทธินี้ควรจะอธิบายให้ทราบอีกสักหน่อยหนึ่งที่

แปลว่า ฤทธิ์ แห่งมโนมัยกาย คือฤทธิ์โดยการใช้มโนมัยกาย พระพุทธเจ้าที่เสด็จไป

โปรดพระสาวกก็ดี ทีเ่สดจ็ไปในทีใ่ดทีห่นึ่งกด็ ีท่านแสดงว่าเสดจ็ไปด้วยกายเนือ้นีบ้้าง 

เสด็จไปด้วยมโนมัยกายบ้าง เสด็จไปด้วยกายเนื้อนั้นก็คือเสด็จไปอย่างปกติธรรมดา

ด้วยกายนี้ ดังที่เสด็จไปนั่นไปนี่อยู่โดยปกติ 
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ส่วนข้อท่ีว่าเสดจ็ไปด้วยมโนมัยกายนัน้ คอื ไปด้วยกายซึง่ส�าเรจ็หรอืเกดิจาก

มโนคือใจ ค�าว่ามโนมัยแปลว่าส�าเร็จด้วยใจ หรือเกิดจากใจ เกิดด้วยใจ มโนมัยกาย 

ก็คือกายที่ส�าเร็จด้วยใจ เกิดด้วยใจหรือเกิดจากใจ มโนมัยกายนี้ไม่ใช่เป็นกายเน้ือ  

แต่เป็นกายที่ไม่ปรากฏสรีระคือรูปร่างเช่นเดียวกับมโนคือใจหรือจิตซึ่งไม่มีสรีระคือ 

รูปร่างปรากฏ แต่ท่านแสดงว่าเป็นกายที่มีอินทรีย์สมบูรณ์ไม่บกพร่องอันหมายความ

ว่า มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีมนะคือใจอันเรียกว่า อินทรีย์ ๖ คือเมื่อมโนมัยกายนี้

ออกไป ก็เหมือนอย่างมีตาที่เห็นอะไรได้ มีหูที่ได้ยินอะไรได้ มีจมูกที่ได้กลิ่นอะไรได้ 

มลีิน้ท่ีรูร้สอะไรได้ มีกายท่ีถกูต้องอะไรได้ มมีโน คือใจทีรู้่เรือ่งอะไรได้เหมอืนอย่างนัน้ 

และกายเนือ้กค็งอยูท่ีเ่ดมินัน่เอง เหมอืนอย่างว่า ประทับอยู่ในพระคันธกฎุท่ีีพระเชตวัน 

กายเนื้อก็คงอยู่ที่นั้นแต่มโนมัยกายนี้ออกไป 

ดังเช่นที่มีแสดงว่าพระเถระบางรูปนั่งท�าวิปัสสนาจนใกล้ท่ีจะบรรลุมรรคผล 

พระพุทธเจ้าทรงทราบและก็ได้ทรงทราบว่าถ้าได้เสด็จไปโปรดแสดงธรรมะแนะน�าอีก

เพียงเล็กน้อยพระสาวกรูปนั้นก็จะได้ปัญญาบรรลุมรรคผลได้โดยสะดวกทีเดียว จึงได้

เสด็จไปโปรดเหมือนอย่างท่ีเสด็จไปประทับจ�าเพาะหน้าของพระสาวกรูปนั้น และ 

พระสาวกรปูนัน้กเ็ห็นพระพทุธเจ้าเสดจ็ไปและทรงแสดงธรรมะส่ังสอน กเ็หมอืนอย่าง

ว่าแสดงด้วยพระโอษฐ์นี่แหละ และพระสาวกรูปนั้นก็ได้ยินท่ีทรงส่ังสอนก็เหมือนกับ 

ทีส่ัง่สอนด้วยหน่ีูแหละ แต่อันท่ีจรงิพระพทุธเจ้าทีเ่หน็นัน้เป็นมโนมยักายของพระพทุธเจ้า

ที่เสด็จไป และเมื่อตรัสสอนด้วยข้อความสั้น ๆ แล้วก็เสด็จกลับ คือเสด็จออกไป 

หายไปจากที่นั้น มโนมัยกายนั้นก็กลับมาสู่กายเนื้อ 

ในบางคราวที่มีเล่าว่า พระพุทธเจ้าเสด็จไปในเทวโลก ท่านก็แสดงวา่เสดจ็ไป

ด้วยมโนมัยกายดังกล่าว และเร่ืองมโนมัยกายนี้ ส�าหรับท่านผู้ที่ได้มโนมยิทธิย่อม

สามารถที่จะท�าได้ คือถอดมโนมัยกายออกไปสู่ท่ีนั่น สู่ที่นี่ได้ แล้วก็กลับเข้ามา  

ในขณะท่ีมโนมัยกายออกไปนัน้ กายเนือ้อันนีก้ไ็ม่ตายกค็งมชีวีติอยูแ่ต่เหมอืนอย่างว่า

ไม่มใีจครองอยูเ่พราะว่าใจนัน้ออกไป และเมือ่มโนมยักายกลบัเข้ามา ใจกก็ลบัมาครอง

กายเนื้อนี้อยู่ตามเดิม ในสมัยปัจจุบันนี้เจ้านายพระองค์หนึ่งท่านปฏิบัติทางกรรมฐาน

มาก และได้ทรงเรยีกมโนมยักายนีว่้า กายทพิย์คูก่บักายเนือ้บคุคลทีท่�าสมาธไิด้ดแีละ

ได้เคยอบรมมาในทางนี้ในอดีต ก็สามารถที่จะถอดกายทิพย์ออกจากกายเนื้อนี้ไปใน 
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ทีใ่ดทีห่นึง่ได้ ก็คือว่าได้มโนมยิทธข้ิอน้ี และบางคนแม้ในบดันีท้ีเ่คยมอุีปนสัิยเคยอบรม

มาก็ปรากฏว่าท�าได้ก็มีอยู่ เท่าที่ได้รู้จักเร็ว ๆ นี้ก็ยังมีคนหนึ่งก�าลังเป็นนักเรียน 

นายทหารอากาศ ก็บอกว่ากายทิพย์ชอบออกไปในบางครั้งบางคราว เช่น ในครั้งหนึ่ง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็เข้านอน และเมื่อนอนก็รู้สึกว่าตัวเองลุกขึ้นนั่ง แต่ว่าตัวเองที่ลุกขึ้นนั่ง

นั้นมองไปก็ได้เห็นกายเนื้อของตนเองนอนอยู่ จนรู้สึกว่าตัวเองท่ีลุกขึ้นนั่งนั้น ก็คือ 

กายทพิย์ทีอ่อกไป และกไ็ด้พยายามทีจ่ะให้กายทพิย์ท่ีออกไปนัน้เข้าสูก่ายเนือ้ตามเดมิ 

ก็กลับลงนอนใหม่ นอนทับลงไปในกายเนื้อของตัวเอง ก็เข้าใจว่าเข้าแล้วก็ลองลุกขึ้น

มาใหม่ กย็งัเหน็กายเนือ้ของตนเองนอนอยูอ่กี กแ็ปลว่ายงัไม่เข้ากต้็องพยายามอยู่เป็น

เวลาพักหนึ่งจึงเข้าได้ เมื่อลองลุกขึ้นนั่งจึงได้รู ้สึกว่ากายเนื้อของตนเองลุกขึ้นนั่ง  

ก็แปลว่าเข้าไปแล้ว ส�าหรับรายที่เล่านี้ก็ไม่ได้มีความประสงค์จะให้เป็นอย่างนั้น แต่ก็

เป็นอย่างนั้น และก็เป็นมาเป็นบางครั้งบางคราว ก็แสดงว่าได้เคยมีอุปนิสัยในทางนี ้

มาแล้ว นี่เป็นเรื่องของมโนมยิทธิ

สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ กไ็ด้ทรงพระนพินธ์ไว้เรือ่งหนึง่ 

เรื่องตายเกิด ตายสูญ ท่านก็เล่าถึงเรื่องเหล่านี้ไว้หลายเร่ืองเหมือนกันอันเป็นสิ่ง 

ที่มีอยู่ แม้ในปัจจุบัน บางคนก็ยังเป็นไปได้ และเรื่องนันโทปนันทนาคนี้ ก็เป็นเรื่องที่

เล่าตดิเข้ามาในอรรถกถาอนัท่านแสดงอ้างเป็นข้อท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงชนะ มาประพันธ์

เป็นบทสวดมนต์ส�าหรับที่จะให้บังเกิดความชนะเป็นชัยมงคลอันเป็นคาถาที่ ๗ 

ต่อไปพุทธชยมงคลคาถาที่ ๘ สวดว่า 

ทุคฺคาหทิฏฺิภุชเคน สุทฏฺหตฺถ�

พฺรหฺม� วิสุทฺธิชุติมิทฺธิพกาภิธาน�

ญาณาคเทน วิธินา ชิตวา มุนินฺโท 

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ 

ซึง่แปลยกศพัท์ว่า มนุนิโฺท พระจอมมุน ีชิตวา ได้ทรงชนะ พรฺหฺม� ซึง่พรหม 

พกาภิธาน� ผู้มีอภิธานชื่อว่าพกะ อิทฺธิ ผู้มีฤทธ์ิ ชุติ รุ่งเรือง วิสุทฺธิ สว่างไสว  

ทุคฺคาหทิฏฺิภุชเคน สุทฏฺหตฺถ� มีมืออันภุชงค์คืองูพิษ อันได้แก่ทิฏฐิคือความเห็นที่

เป็นเหตุถอืผดิขบเอาแล้ว วธินิา ด้วยวธิ ีญาณาคเทน วางยาอนัวิเศษ คอืเทศนาญาณ 
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ชยมงฺคลานิ ขอชัยมงคลทั้งหลาย ภวตุ จงมี เต แก่ท่าน ตนฺเตชสา ด้วยเดชแห่ง

พระพุทธชยมงคลนั้น

แม้ในเรื่องของพกาพรหมหรือพกพรหมที่อ้างในคาถาสุดท้ายนี้ ก็ได้มีแสดง

ติดมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกเหมือนกัน ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ใน  

พระเชตวนารามอันเป็นอารามที่อนาถปิณฑิกสร้างถวายในกรุงสาวัตถี 

สมัยนัน้ พรหมชือ่พกะ ได้มีความเหน็ทีผ่ดิอนัเป็นบาปบงัเกดิขึน้ว่า ทีน่ีเ้ทีย่ง

ยั่งยืน แน่นอน เป็นอย่างเดียว ไม่มีที่จะเคลื่อน คือไม่ต้องจุติเคลื่อนไปเป็นธรรมดา 

เป็นที่ที่ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุปบัติ ไม่มีที่แล่นออกอื่นที่จะยิ่งไปกว่านี้ คือ

หมายความว่า พรหมโลกที่พกพรหมอุบัติขึ้นนี้ เป็นที่ที่ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ 

ไม่อุปบัติอีกต่อไป เป็นท่ีท่ีเท่ียงเป็นท่ีท่ีย่ังยืน แล้วก็ไม่มีที่จะแล่นออกท่ียิ่งไปกว่านี้  

คือที่สุดเพียงเท่านี้ พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จขึ้นไปโปรด และก็ได้รับการต้อนรับจาก 

พกพรหม 

พกพรหมก็ได้กราบทูลแสดงทิฏฐิคือความเห็นดังกล่าวของตน พระพุทธเจ้า

จึงได้ตรัสว่า พกพรหมนั้นยังมีอวิชชา ยังอยู ่กับอวิชชา มากล่าวที่ ท่ีไม่เที่ยง  

ไม่แน่นอน ยั่งยืน เป็นอย่างเดียว ที่ยังมีจุติ คือความเคลื่อนไปเป็นธรรมดา ว่าเป็น 

ที่ที่เที่ยง ท่ีย่ังยืน ท่ีแน่นอน เป็นอย่างเดียว ท่ีไม่จุติเป็นธรรมดา มากล่าวที่ที่ยังม ี

เกิดแก่ ตาย มีจุติ มีอุปบัติ ว่าไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุปบัติ มากล่าวที่ซึ่ง

ยังมีที่ที่จะแล่นออกยิ่งขึ้นไปกว่าอีกว่าไม่มีเสียแล้วดั่งนี้ 

พกพรหมจ่ึงได้กราบทูลว่า ตนและสหายรวมกัน ๗๒ ต่างได้ท�ากรรมที่ 

เป็นบุญไว้ จึงมาเกิดในพรหมโลกนี้ ซ่ึงไม่ต้องเป็นไปในอ�านาจของใครอีก ล่วงชาติ 

ล่วงชราเสียได้ รู้จบเวท บรรลุถึงท่ีสุด ชนทั้งหลายเป็นอันมากต่างก็พากันกระซิบ

กระซาบต้องการที่จะมาสู่ภพเช่นนี้ 

พระพทุธเจ้าจึงได้ตรัสว่า พระองค์ได้ทรงทราบว่าอายุของพกพรหมและสหาย

ที่ว่าอยู่ยั่งยืนตลอดไปนั้น อันที่จริงมีอายุเพียงแสนนิรัพพุทะ (สังขยามีจ�านวนศูนย์  

๖๘ ศูนย์) เท่านั้น ซึ่งก็นับว่าเป็นอายุที่น้อยไม่ยืนยาว 
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พกพรหมจึงได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ก็เมึ่อพระองค์ได้ทรงรู้ทรงเห็นไม่มี

ที่สุด ทรงก้าวล่วงชาติชราได้ก็ขอให้ตรัสบอกศีลและวัตร คือกรรมเก่าของพกพรหม

เองว่าได้ท�าอะไรมาบ้างซึ่งพกพรหมจะพึงรู้ได้ 

พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบอกว่า พกพรหมได้ประกอบกุศลกรรมมาหลายอย่าง 

ได้ทรงระลึกได้เหมือนอย่างหลับแล้วตื่นข้ึน ก็เป็นต้นว่า พกพรหมได้เคยช่วยมนุษย ์

ซึ่งหิวกระหายไม่มีน�้าจะดื่มให้มีน�้าดื่มเป็นอันมาก ได้ช่วยมนุษย์ที่ถูกโจรจับ ไปแก้ไข

ให้หลุดออกมาได้ ได้ช่วยมนุษย์ที่เดินทางในทะเลถูกนาคที่ชั่วร้ายจะล่มเรือให้พ้นจาก

อนัตรายได้ ตลอดจนถงึพระพทุธเจ้าเองเม่ือครัง้หนึง่ได้เป็นบคุคลชือ่ว่ากปัปะ กไ็ด้เคย

เป็นศิษย์ของพกพรหมและก็ได้ส�าคัญว่าพกพรหมเป็นผู้ที่มีความรู้เหล่านี้เป็นต้น  

พกพรหมก็ได้กล่าวรับรองว่าพระองค์ได้ทรงทราบจริง พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า ผู้ได้

ตรัสรู้จริง แล้วกท็รงทราบคนอ่ืนตามเป็นจรงิด้วย และพระองค์กไ็ด้ทรงมพีระอานภุาพ

ที่รุ่งเรือง ส่องพรหมโลกให้สว่างดั่งนี้ ก็เป็นว่าพกพรหมนี้กลับได้ความเห็นที่ถูกต้อง 

ละความคิดที่ว่าตนได้บรรลุถึงภูมิภพที่เที่ยงที่ยั่งยืนเสียได้ ดังนี้

แม้ในเรื่องนี้ ก็เป็นเรื่องที่แสดงไว้อันได้สาระคือแก่นสาร ในส่วนหลักของ

พระพุทธศาสนา ในข้อที่ว่าตามหลักพระพุทธศาสนานั้น เมื่อยังมีชาติ คือความเกิด 

จะเกิดในที่ใดก็ตาม แม้เกิดในพรหมโลกซึ่งมีอายุยืนมาก แต่ว่าก็จะต้องมีจุติคือ 

ความเคลื่อน คือต้อง มีเกิด มีดับ เพราะฉะนั้น ที่ซึ่งไม่แก่ ไม่ตายนั้นก็ต้องเป็นที่ที่

ไม่เกดิคอืนพิพานในพระพทุธศาสนา เม่ือได้บรรลถุงึนพิพานอนัดบักเิลสและกองทกุข์

ทั้งสิ้น ไม่เกิดอีก จึงเป็นอันว่าได้บรรลุอมตธรรม ธรรมที่ไม่ตาย ก็คือไม่เกิด  

ไม่แก่ ไม่ตาย เพราะฉะนั้น ท่านจึงมีแสดงไว้ว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวง

เป็นอนัตตา คือไม่พึงยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา แม้ว่าจะบรรลุถึงนิพพานไม่เกิดอีก 

แต่ก็ไม่สูญ เป็นสิ่งที่มีอยู่ แต่ว่าเมื่อถอนธรรมะท้ังปวงเสียได้หมด ก็เป็นอันว่า 

ถอนวาทะที่จะพูดเสียทุกทาง จึงไม่มีทางที่จะบัญญัติถ้อยค�าขึ้นพูดถึงว่าอะไรต่อไป 

เป็นอันยุติ เพราะเมื่อยังไม่ยุติ ยังพูดถึงกันอยู่ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ก็แปลว่า ยังไม่จบ 

ยังไม่สิ้น เมื่อจบสิ้นก็แปลว่า ยุติที่จะพูดถึงกันต่อไป ไม่มีที่จะยกขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่

อะไรอีกต่อไป ท่านจึงเปรียบเหมือนดังว่า ไฟสิ้นเชื้อดับไป ไม่ถึงความนับว่า ไฟไป 
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ข้างไหนอย่างไร แต่ว่าไฟก็ไม่สูญ ฉันใดก็ดี ท่านผู้ท่ีบรรลุนิพพานส้ินกิเลสและ 

กองทุกข์ทั้งหมดแล้ว ดับขันธ์ไม่เกิดอีกก็เป็นผู้ที่ไม่สูญ แต่ก็พ้นจากทางของถ้อยค�าที่

จะกล่าวถึงว่าอะไร เป็นอันยุติกันเสียทีหนึ่ง จะพูดว่าจิต ว่าวิญญาณหรืออะไรก็ไม่ได้

ทั้งน้ัน จะพูดว่าตัวตนก็ไม่ได้ทั้งนั้น จะพูดว่า เป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสัญญา  

เป็นสังขารอะไรก็ไม่ได้ท้ังน้ัน ก็เป็นยุติกันทั้งหมด จบกันเสียทีหนึ่ง ดั่งนี้เป็นหลัก 

ในพระพุทธศาสนา

และก็ได้มีคาถาปิดท้าย สวดว่า

เอตาปิ พุทฺธชยมงฺคล อฏฺคาถา 

โย วาจโน ทินทิเน สรเต มตนฺที 

หิตฺวานเนกวิวิธานิ จุปทฺทวานิ 

โมกฺข� สุข� อธิคเมยฺย นโร สปญฺโญ

ซึ่งแปลยกศัพท์ว่า โย นรชนใด สปญฺโญ มีปัญญา มตนฺที ไม่เกียจคร้าน  

วาจโน สวดก็ดี สรเต ระลึกก็ดี พุทฺธชยมงฺคลอฏฺคาถา ซึ่งพระพุทธชัยมงคล  

๘ คาถา เอตาปิ แม้เหล่าน้ี ทินทิเน ทุก ๆ วัน นโร นรชน หิตฺวาน ละเสียได้  

จุปทฺทวานิ ซ่ึงอุปัทวอันตรายท้ังหลาย อเนกวิวิธานิ เป็นอเนกคือมิใช่อย่างเดียว  

อธิคเมยฺย พึงบรรลุถึง สุข� ซึ่งสุข โมกฺข� คือความพ้น หรือความพ้นซึ่งเป็นสุข ดั่งนี้

ได้แสดงมาในพุทธชยมงคลคาถา ซึ่งเป็นบทสวดที่นิยมสวดกันอยู่ทั้งใน 

หมูภ่กิษ ุและหมูค่ฤหสัถ์ฆราวาสผูมุ้ง่ชยัมงคลทัง้หลาย ฉะนัน้ กพ็งึทราบว่า การสวด

เมื่อระลึก ท�าความเข้าใจไปตามใจความของบทท่ีสวด อันแสดงถึงชัยมงคลของ

พระพุทธเจ้า ซ่ึงได้ทรงชนะมาทกุ ๆ ครัง้ ล้วนด้วยธรรมะทัง้นัน้ เช่นด้วยบารมธีรรมะ

ทั้ง ๑๐ มีทาน เป็นต้น และที่แสดงไว้เป็นข้อ ๆ ในแต่ละคาถา ฉะนั้น ก็พึงท�าความ

เข้าใจว่าชัยมงคลนั้น จะพึงส�าเร็จได้ ก็ต้องปฏิบัติให้มีธรรมะเหล่านี้ขึ้นในตน เช่น  

ทานเป็นต้น หรือเช่นขันติ และข้ออื่น ๆ ที่แสดงไว้ในแต่ละคาถา และเมื่อใช้ธรรมะ

มาเป็นเครื่องชนะดั่งนี้ ได้ช่ือว่า ได้ปฏิบัติเพื่อชัยมงคลตามทางพระพุทธศาสนา 

ย่อมจะชนะได้ และสิ่งที่ชนะนั้นก็พึงเข้าใจว่า ก็ชนะกิเลสในใจของตนเอง หรือว่า 
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ชนะจิตใจก็คือชนะกิเลสท่ีในจิตใจของตนเอง เม่ือชนะกิเลสในจิตใจของตนเองได้  

ก็ช่ือว่าได้ชนะด้วยความชนะอันเลิศตามทางพระพุทธศาสนา ดั่งนี้เป็นเนื้อหาของ 

พุทธชยมงคลคาถาเหล่านี้ ซ่ึงเมื่อสวดเมื่อระลึกและปฏิบัติตามไป ก็จะบรรลุถึง 

โมกขสุข สุขคือความพ้นอันแท้จริงคือความพ้นกิเลสนั่นเอง แม้ว่าจะเป็นความพ้น

ชัว่คราว พ้นเฉพาะอย่างกต็าม พ้นได้เม่ือใดกไ็ด้โมกขสขุเมือ่นัน้ เมือ่ความโลภเกดิขึน้ 

ความโกรธเกิดขึ้น ความหลงเกิดขึ้น ใช้บารมีหรือในข้ออื่น ใช้ขันติใช้เมตตาเป็นต้น

เอาชนะ เมื่อโลภ โกรธ หลง สงบลงไปได้ ก็เป็นอันว่าได้โมกขสุข กันครั้งหนึ่ง ๆ  

ดั่งนี้ก็เป็นชัยมงคลตรงตามทางพระพุทธศาสนา ก็เป็นอันว่ายุติเพียงเท่านี้ 

ต่อจากนี้นั่งสมาธิ ๑๔ นาที ส่งท้าย

๑๒ ตุลาคม ๒๕๒๔



.



ธรรมกถาในการปฏบิัตอิบรมจติ

 



.



ครั้งที่ ๑ 
อารัมภกถา

ทางแห่งความสุข

บัดนี้ จะแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทุก ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมัสการพระผูมี้พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์น้ัน 

ตัง้ใจถงึพระองค์พร้อมทัง้พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้

เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

วันคืนย่อมล่วงไปพร้อมกับชีวิตของทุก ๆ คนย่อมล่วงไป เพราะว่ากาลเวลา

นี้ย่อมกินตัวกาลเวลาเองด้วย กินสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงควร

ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินไปในเรื่องหรือสิ่งอันเป็นที่ตั้ง

แห่งความมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินทั้งหลาย 

บัดนี้ก็เป็นเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งเวียนมาบรรจบเข้าอีกครั้งหนึ่ง จึงได้มีนวก

ภกิษคุอืภกิษผุูบ้วชใหม่เข้ามาบวชจ�าพรรษา และได้มอีบุาสก อบุาสิกา สาธชุนทัง้หลาย 

ต้ังใจปฏิบัติธรรม มีการสมาทานศีลเป็นพิเศษ และอบรมจิตในกรรมฐานเป็นต้น 

ในเทศกาลเข้าพรรษานี้เป็นพิเศษอีกด้วย และผู้ที่เข้ามาบวชใหม่ก็ดี ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติ

ทางกรรมฐานใหม่ก็ดี อาจจะยังไม่เคยปฏิบัติในกรรมฐาน เพราะฉะนั้น ก็ควรท�า 

ความเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนว่า การปฏิบัติกรรมฐานนั้นก็คือการปฏิบัติอบรมจิตใจให้

สงบตัง้มัน่ และอบรมปัญญาคือความรูใ้นสภาวธรรมคือสังขารทัง้หลายตามคตธิรรมดา 



250 ธรรมบรรยายเร่ืองสวดมนต์

หรือตามสามัญลักษณะเป็นเหตุให้มีความสงบใจจากความดิ้นรนทะเยอทะยานอยาก

และความยึดถือท้ังหลาย เม่ือจิตใจมีความสงบตั้งมั่น และมีความรู้ สงบ ระงับ 

ความดิน้รนทะยานอยากและความยดึถือลงได้ กย่็อมจะได้พบความสุขใจอย่างแท้จรงิ

อันเกิดจากความสงบนั้น

อันความสุขนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาต้องการ และก็พากันแสวงหา

ความสขุ แต่ว่าก็ไม่ค่อยจะได้พบความสขุกนัเท่าไรนกั จงึยงัปรากฏว่ามคีวามทกุข์ต่าง ๆ 

ที่ต้องประสบกันอยู่เป็นอันมาก แม้ว่าจะอยู่ในเครื่องแวดล้อมที่แตกต่างกัน ยิ่งหรือ 

หย่อนต่างกนัอย่างไร เพียงไร ก็ยงัต้องประสบความทกุข์ ยังต้องมคีวามทุกข์เดอืดร้อน 

เพราะฉะน้ัน ความสุขอันแท้จริงมิได้เป็นสิ่งที่พึงได้จากปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหลาย

ภายนอก เป็นปัจจัยโดยตรงก็ตาม เป็นปัจจัยโดยอ้อมก็ตาม อันเรียกว่าลาภก็ดี  

ความเป็นใหญ่ท้ังหลายกบัท้ังความมีชือ่เสยีง ความมพีรรคพวกบรวิารมาก อนัเรียกว่า

ยศก็ดี ความท่ีได้รับสรรเสริญนิยมยกย่องก็ดี ความสุขที่เกิดจากเคร่ืองแวดล้อม 

ทั้งหลายภายนอกดังกล่าวมานี้ก็ดี ยังมิใช่ความสุขที่แท้จริง ฉะนั้น ทุกคนผู้มีปัญญา

จึงพากันแสวงหาความสุขท่ีแท้จริงอันย่ิงไปกว่าส่ิงเหล่านั้นขึ้นไปอีก แต่ว่าความสุข 

อันแท้จริงนั้นย่อมเป็นผลที่เกิดจากเหตุ อันเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงซึ่งพระพุทธเจ้า

ได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้ ก็ได้แก่นิโรธความดับทุกข์ กล่าวคือ ดับตัณหา 

ความดิ้นรนทะยานอยาก พร้อมทั้งความยึดถือทั้งหลายของจิตใจ

ความสุขแท้

ความดบัทางใจนีแ้หละเป็นตวัสนัติคอืความสงบ เป็นความสุขทีแ่ท้จรงิซึง่เกดิ

จากเหตุตามที่ทรงสั่งสอนไว้ ก็ได้แก่มรรคมีองค์แปด รวมเข้าก็คือศีล สมาธิ ปัญญา 

ฉะน้ัน เมือ่มีบคุคลปฏิบตัติรงไปในทางแห่งศลีสมาธปัิญญา ย่อมจะได้พบกับความดับทกุข์

ซึ่งเป็นสันติ เป็นความสุขอันแท้จริงดังกล่าว แต่ถ้าปฏิบัติไปในทางเหตุแห่งความทุกข์

คือปฏิบัติไปตามอ�านาจของตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก อันเป็นตัวทุกขสมุทัย  

เหตุให้เกิดทุกข์ ก็ต้องประสบความทุกข์ จะต้องพบกับความทุกข์ต่าง ๆ เป็นต้นว่า

ความเศร้าโศกระทมใจ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ความคับแค้นใจเป็นต้น ตลอด
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จนถึงไม่พ้นจากสงัสารวฏั คอืความวน ท่องเทีย่ว เวยีนเกดิเวียนตายไปในชาตทิัง้หลาย

เป็นอันมาก แต่แม้ว่าเรื่องสังสารวัฏน้ีจะเป็นเรื่องท่ีละเอียด เอาเพียงว่าความทุกข์ใจ

ต่าง ๆ อันเป็นความทุกข์ทางใจโดยตรงและเนื่องมาทางกายด้วย ที่ทุก ๆ คนต้อง

ประสบ ก็เพราะด�าเนินไปในทางของความทุกข์ คือตามอ�านาจของตัณหาความดิ้นรน

ทะยานอยากดังกล่าวมานัน้ เพราะฉะนัน้ ตราบใดทีไ่ม่ปฏบัิตใินทางดบัตณัหา ตราบ

นัน้กจ็ะพ้นจากความทกุข์ต่าง ๆ ไม่ได้ การปฏบิติัดบัตัณหานัน้กคื็อปฏบิติัทางศีล สมาธิ 

ปัญญา ขยายออกไปเป็นมรรคมีองค์ ๘

ศลี

ศีลน้ันก็จะต้องมีเป็นภาคพื้น โดยย่อก็ได้แก่ศีลที่ทุกคนได้สมาทานเป็นภิกษุ

เป็นสามเณรก็สมาทานด้วยการอุปสมบทการบรรพชา เม่ือท�าการบรรพชาอุปสมบท

เป็นภิกษุเป็นสามเณรก็เป็นอันสมาทานศีลของสามเณรของภิกษุด้วย ส�าหรับคฤหัสถ์ 

การสมาทานศีลก็คือ การที่ตั้งใจรับศีลจากภิกษุก็ดี ตั้งใจรับศีลขึ้นด้วยตนเองก็ดี  

จะเป็นศีล ๕ ก็ตาม ศีล ๘ ก็ตาม หรือว่าศีลในอริยมรรค หรือว่าศีลกรรมบถก็ตาม 

นี้เป็นศีลอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่ง ศีลในขณะปฏิบัติกรรมฐาน ก็คือความตั้งใจส�ารวม

กาย วาจา ใจ ความส�ารวมนี้เองเป็นศีลขึ้น ดังที่ทุก ๆ ท่านผู้นั่งอยู่ในขณะนี้มีความ

ส�ารวมทางกาย คือว่ากายนั่งสงบอยู่ในอิริยาบถนั่งที่สงบ ส�ารวมวาจาคือเว้นจากการ

พดู นิง่อยูห่รอืว่าพดูกพ็ดูในเมือ่มหีน้าทีพ่ดู และพดูอยูใ่นคลองธรรมเหมอืนดงัทีข่ณะ

นั่งอยู่นี้ท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายนิ่ง อาตมภาพเป็นฝ่ายพูด ท้ังสองฝ่ายก็ชื่อว่ามีความ

ส�ารวมวาจาด้วยกัน นิ่งไม่พูดก็เป็นการส�ารวมวาจา พูดในเมื่อมีหน้าที่พูดและพูดอยู่

ในคลองธรรมก็เป็นการส�ารวมวาจา พูดในเมื่อมีหน้าที่พูดและพูดอยู่ในคลองธรรม 

ก็เป็นการส�ารวมวาจาและส�ารวมใจ คือว่าสงบใจ พร้อมทั้งตั้งใจ ตั้งใจฟังฝ่ายหนึ่ง  

ตัง้ใจพดูอกีฝ่ายหนึง่ ความส�ารวมกาย ส�ารวมวาจา ส�ารวมใจดังนี้เป็นศีล เป็นศีลใน

ขณะทีป่ฏบิตั ิก�าลงันัง่ฟังอยูก่ด็ ีก�าลงัพดูอบรมอยู่นีก้ด็ ีเรยีกว่าเป็นการปฏบิติั กเ็พราะ

ว่าเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา ซึ่งในขณะเดียวกันนี้ ซึ่งเรียกว่าเป็นการปฏิบัติ  

ซึ่งจะต้องมีศีลเป็นภาคพื้นคือความส�ารวมกาย ส�ารวมวาจา ส�ารวมใจดังกล่าวนั้น
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สมาธิ

เมื่อมีความส�ารวมเป็นตัวศีลที่เป็นภาคพื้นของการปฏิบัติดังนี้แล้วก็ตั้งใจ  

ความตั้งใจนี้คือเป็นสมาธิ ท่านทั้งหลายก็ตั้งใจฟัง ผู้แสดงก็ตั้งใจแสดง ความตั้งใจฟัง

ที่เป็นสมาธินี้ก�าหนดได้ว่า เมื่อฟังได้ยินทุกถ้อยค�า ไม่ตกหล่นคือว่าใจไม่ท่องเที่ยวไป

ในที่อื่น ก็เรียกว่ามีสมาธิในการฟัง แต่ในบางคราวใจท่องเที่ยวไปในที่อื่น ก็ไม่ได้ยิน

บางค�าในขณะที่ใจออกไปนั้น เมื่อเป็นดังนี้ก็เรียกว่าเสียสมาธิในการฟัง เพราะว่า 

โสตประสาท คือหูของทุก ๆ คนนี้ ถ้าใจไม่ตั้งหูก็ดับคือไม่ได้ยิน เหมือนดังหูหนวก  

แต่ความจริงไม่หนวก เม่ือใจต้ังด้วยจึงจะฟังได้ยิน เพราะฉะนั้น ใจกับหูต้องเป็นอัน

เดียวกันจึงจะฟังได้ยิน ความที่ใจกับหูเป็นอันเดียวกันนี้เรียกว่ามีสมาธิในการฟัง  

ฉะนัน้ ในขณะนีผู้ฟั้งตัง้ใจฟัง มสีมาธใินการฟัง ฟังได้ยินทกุถ้อยค�าไม่ตกหล่น กเ็รียก

ว่ามสีมาธใินการฟังดี ฝ่ายผูแ้สดงกเ็หมอืนกนั ได้ยินถ้อยค�าทีต่นแสดง รูถ้้อยค�าทีต่น

แสดงเรียกว่าตั้งใจแสดง เรียกว่ามีสมาธิในการแสดง ถ้าใจออกไปจากที่แสดงก็เรียก

ว่าเสียสมาธิในการแสดง จะท�าให้การแสดงตกหล่นไม่สมบูรณ์ เป็นความสับสน 

เลอะเลือน ฉะนั้น เมื่อมีสมาธิในการแสดง ตั้งใจแสดง ก็จะท�าให้การแสดงเรียบร้อย 

ดังน้ีเรียกว่ามีสมาธิในการแสดง และเมื่อมีสมาธิในการแสดง มีสมาธิในการฟังดังนี้ 

ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิ 

ปัญญา

เมือ่มีสมาธิกย็่อมได้ปญัญาคอืความรู้ ความรู้ความเข้าใจในข้อที่ฟงัและในข้อ

ที่แสดง ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวนี้ เรียกว่าปริยัติปัญญา ปัญญาที่เป็นฝ่ายปริยัติ 

คือเป็นปัญญาในค�าสั่งสอน ปัญญาในเรื่องราว ซึ่งจ�าเป็นจะต้องมีปริยัติปัญญานี้เป็น 

ประการแรกคือ จะต้องรู้ต้องเข้าใจเรื่องราวถ้อยค�าที่ฟังท่ีแสดงนั้นก่อน และเมื่อได้

ปริยัติปัญญา ปัญญาในปริยัติคือค�าสั่งสอนดังนี้แล้ว ก็จะได้ปฏิบัติปัญญาคือปัญญา 

ในการปฏิบัติสืบต่อไป ปัญญาในการปฏิบัตินี้เป็นปัญญาในกาย วาจา ใจของตนเอง  

ปริยัติปัญญาน้ันเป็นปัญญาในค�าสั่งสอน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นปัญญาใน 
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แบบแผนค�าสั่งสอน แม้ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะฟังโดยตรงจากพระองค์เอง 

กต็าม ฟังจากทีแ่สดงอธบิายสบืต่อกนัมากต็าม กเ็รียกว่าเป็นปรยิติัในพระพุทธศาสนา

ทั้งนั้น 

ปริยัติก็ได้แก่พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ท่ีจ�าแนกออกเป็นธรรม

ส่วนหนึ่ง เป็นวินัยส่วนหนึ่ง นี้เป็นปริยัติ ปฏิบัตินั้นก็คือการที่รับเอาพระธรรมค�า 

สั่งสอนน้ันมาปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจของตน ฉะนั้น ความรู้ในปริยัติก็คือ 

ความรู้ในค�าสั่งสอน ว่าทรงสั่งสอนไว้อย่างไร ความรู้ในปฏิบัตินั้นก็คือเมื่อรับเอาค�า 

สัง่สอนนัน้ ๆ มาปฏิบัติทางกาย ทางวาจา ทางใจของตน ก็รู้ที่กาย ที่วาจา และรู้ที่ใจ

ของตน 

ในข้อนีก้พ็งึทราบว่า ปรยิตัคิอืค�าสัง่สอนของสมเด็จพระบรมศาสดานัน้ กท็รง

สั่งสอนชี้แจงให้รู้สัจจะคือความจริงที่ตนเองของทุก ๆ คน ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่าง

กระจกเงาส�าหรับท่ีจะส่องให้มองเห็นเงาหน้าของตนเอง เพราะฉะนั้น ประการแรก 

ก็คือ การที่มองดูที่กระจกเงาซึ่งเปรียบเหมือนอย่างความที่ตั้งใจฟังธรรมที่เป็นค�า 

สั่งสอน และเม่ือมองดูที่กระจกเงาก็จะเห็นเงาหน้าของตนเองปรากฏที่กระจกเงานั้น 

จึงมาถึงขั้นปฏิบัติ คือต้องการจะแต่งหน้าของตนอย่างไรก็มาแต่งที่หน้า ไม่ใช่ไปแต่ง

ที่กระจกเงา แต่ว่ามาแต่งที่หน้าของตนเอง ก็คือการที่รับเอาค�าสั่งสอนนั้นมาปฏิบัติที่

กาย ที่วาจา ที่ใจของตนเองนั้นเอง เพราะฉะนั้นความรู้ในปริยัตินั้นก็เป็นปัญญาขั้นที่

มองเหน็เงาหน้าในกระจก แต่ความรูใ้นข้ันปฏบิตันิัน้เป็นความรูท้ีต่นเองทีก่าย ทีว่าจา 

ทีใ่จของตนเองดงัน้ี ดงัน้ีแหละเป็นปฏิบตัปัิญญา เพราะฉะนัน้ เมือ่ได้ปรยิตัปัิญญาแล้ว

ก็เป็นการง่ายท่ีจะปฏิบัติให้เกิดปฏิบัติปัญญาขึ้นมา เป็นความรู้ที่กายที่วาจาที่ใจของ

ตนเองตามสัจจะ คือความจริงที่ทรงสั่งสอน และเมื่อปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ย่อมจะได้รับ

ผลของการปฏิบัติเท่าน้ัน ก็ย่อมรู ้ผลของการปฏิบัตินั้นที่ตนเองอีกเหมือนกัน  

อันนับเน่ืองเข้าในปฏิเวธปัญญา ปัญญาในความรู้แจ้งแทงตลอดอันเป็นตัวผลต่อ 

ข้ึนไป ในเบือ้งต้นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบติัในศีลให้เป็นภาคพืน้ ดังกล่าว

มาข้างต้น และให้ปฏิบัติในสมาธิให้ปฏิบัติในปัญญาสืบต่อขึ้นไป แต่ก็เนื่องเป็น 

อันเดียวกัน
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สตปิัฏฐาน

ธรรมส�าหรับปฏิบัตินั้น ที่เป็นข้อปฏิบัติอันจะพึงฝึกหัดปฏิบัติให้สืบเนื่องสืบ

ต่อกนัไปได้ทรงสัง่สอนไว้เป็นอนัมาก และหลกัทีท่รงส่ังสอนไว้มากนัน้กค็อืหลกัปฏบิตัิ

ในสติปัฏฐาน ซ่ึงจะได้เริ่มอธิบายและเริ่มสวดในวันนี้ เพราะว่าการตั้งสติย่อมเป็น 

สิ่งส�าคัญและการตั้งสตินั้นโดยตรงมุ่งให้ตั้งสติก�าหนดรู้กาย เวทนา จิต และธรรม  

กาย เวทนา จิตและธรรมนี้เป็นสิ่งท่ีทุกคนมีอยู่และเป็นไปอยู่ กายก็มีอยู่เป็นไปอยู่  

เวทนาจิตและธรรมก็มีอยู่เป็นไปอยู่จะก�าหนดด้วยสติหรือไม่ก�าหนดด้วยสติ ทั้ง ๔ 

ประการนี้ก็มีอยู่เป็นไปอยู่ แต่ว่าไม่ตั้งสติก�าหนด ธรรมก็มักจะเป็นอกุศลธรรม จิตก็

มักจะเป็นอกุศลจิต คือจิตที่ประกอบด้วยอกุศล เวทนาก็มักจะเป็นทุกขเวทนาหรือสุข

เวทนาทีไ่ม่แน่นอน กายเองกม็กัจะเป็นกายทีไ่ม่สงบเพราะอ�านาจของเวทนาเป็นต้นนัน้ 

เพราะฉะนั้น กาย เวทนา จิต ธรรม จึงเป็นไปเพื่อกิเลสเครื่องเศร้าหมอง เพื่อความ

โศกปรเิทวะ เพือ่ทกุข์ โทมนสั เพือ่ก่อทกุข์ แต่ถ้าได้สตกิ�าหนดกาย เวทนา จติ ธรรม

ตามธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า กย่็อมจะได้รบัผลตรงกนัข้าม เพราะความตัง้สติ

ก�าหนดนั้นจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ เป็นไปเพื่อล่วงโสกะ ปริเทวะ เพื่อดับทุกข์ 

โทมนสั เพ่ือบรรลุธรรมท่ีพึงบรรลุ เพือ่กระท�าให้แจ้งพระนพิพาน คอืความดบัทกุข์ได้

ในที่สุด เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติก�าหนดกาย เวทนา จิต ธรรม โดยให้มี

อาตาปะคือความเพยีร สัมปชานะคอืความรูพ้ร้อม สตคิอืความระลกึได้และคอยก�าจัด

ความยินดีความยินร้ายที่บังเกิดขึ้นในใจ เพราะฉะนั้น สติที่ก�าหนดกาย เวทนา จิต 

ธรรม อันเป็นสติปัฏฐานนี้ จึงเป็นหลักปฏิบัติส�าคัญ เป็นไปเพื่อสมถะหรือสมาธิ คือ

ความสงบตั้งม่ันของจิตใจด้วย เป็นไปเพื่อปัญญาความรู้หรือวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็น

จริงด้วย เรียกว่าเป็นไปทั้งเพื่อสมาธิและเพื่อปัญญา

ในวันนี้ท่านจะได้เริ่มสวดสติปัฏฐานปาฐอุเทศ และเมื่อสวดจบแล้วจึงจะมี 

การนัง่สมาธคิอืนัง่สงบ กใ็ห้ทกุ ๆ คนนัง่ขดับลัลังก์กค็อืขดัสมาธ ิทีเ่รยีกกนัว่าขดัสมาธิ 

เท้าขวาทับเท้าซ้าย ตั้งกายตรง มือขวาทับมือซ้าย หรือว่าให้นิ้วใหญ่ชนกัน หรือจะให้

ห่างกันก็สุดแต่สะดวก หรือแม้ว่าผู้ท่ีน่ังขัดสมาธิไม่ถนัดจะนั่งพับเพียบก็ได้ แต่ว่าให้
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น่ังตั้งตัวตรง ตั้งกายและศีรษะตรง ไม่ให้โอนไปข้างหน้าโอนไปข้างหลัง โอนไปข้าง

ซ้ายโอนไปข้างขวา ตัง้ใจตรวจดอิูริยาบถนัง่ของตน และตัง้สตกิ�าหนดกาย คอืร่างกาย 

อันน้ีของตนท่ีก�าลังนั่งอยู่นี้ เบ้ืองบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป  

มหีนงัหุ้มอยู่โดยรอบน้ี ก�าหนดดใูห้รูจ้ากกายของตน แล้วก�าหนดเวทนาดวู่ามีความสุข

ทกุข์ทางกายทางใจอย่างไร ก�าหนดจิตว่าจิตสงบหรือไม่สงบอย่างไร คิดอะไรดีหรือไม่

ดีอย่างไร และก�าหนดธรรมในจิตว่ากุศลธรรมหรืออกุศลธรรมก�าลังบังเกิดขึ้นเป็นไป

อยู่ในจิต คราวนี้เพื่อความสะดวก ในวนัแรกจะก�าหนด พทุโธ ไปพร้อมกบัลมหายใจ

เข้า-ออกก็ได้ หายใจเข้า พทุ หายใจออก โธ เมือ่ก�าหนดดงันีก้แ็ปลว่าสตทิีก่�าหนดนีเ้ป็น

ตวักศุล กเ็รยีกว่าเป็นกุศลธรรมเพราะสตทิีก่�าหนดอยูใ่นพุทโธไปกบัลมหายใจเข้า-ออก

นี้สติที่ก�าหนดน้ีเป็นกุศลธรรม และเม่ือเป็นกุศลธรรม จิตก็ประกอบด้วยกุศลธรรม 

เวทนาก็เป็นไปในกุศลธรรม กายเองก็เป็นไปในกุศลธรรม ในวันแรกนี้แม้เพียงเท่านี้ 

ก็ไปได้ หรือท่านผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วจะต้องการก�าหนดบทอื่นอย่างไรก็ย่อมจะท�าได้

๗ สิงหาคม ๒๕๒๐
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วนัน้ีจะแสดงอานาปานสติ สติก�าหนดหายใจเข้า-ออก ตามทีแ่สดงไว้ในสตปัิฏฐาน

ข้อแรก คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตั้งสติก�าหนดพิจารณากายอันเป็นสติปัฏฐาน 

ข้อแรก เพราะว่ากายนีเ้ป็นของหยาบ ก�าหนดได้ง่าย และในการก�าหนดกายนี ้ ประการ

แรกที่ตรัสแนะน�าไว้ก็คือให้ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก เพราะว่าเป็นส่ิงที่ก�าหนดง่าย 

คนเราต้องหายใจเข้า-ออกอยูเ่ป็นปกต ิหยดุไม่ได้ ลมหายใจเข้า-ออกนีจ้งึถือว่าเป็นชวีติ 

และค�าว่าอัตตาที่แปลกันว่าตนนั้นแต่เดิมก็มีค�าแปลว่าหายใจ ก็เพราะว่าคนเราท่ียัง

ด�ารงชีวิตเรียกกันว่ามีอัตตาคือตัวตนอยู่ คราวนี้เมื่อพิจารณาดูว่าอะไรเป็นส�าคัญอัน

แสดงว่าความเป็นอัตตาตัวตนยังด�ารงอยู่ ก็เห็นกันง่าย ๆ ว่าเพราะยังหายใจอยู่  

ยงัไม่ได้ดบัลม ความเป็นอตัตาตวัตนกย็งัมอียู ่ดบัลมเมือ่ใด หยดุหายใจเมือ่ใด กเ็ป็น

อนัสิน้ชวีติ กายนีก้ก็ลายเป็นศพ ไม่เป็นสตัว์บคุคลตวัตนอกีต่อไป ฉะนัน้เมือ่กล่าวกนั

ว่าอตัตาหรือตวัตนจงึก�าหนดว่าร่างกายนียั้งหายใจอยู ่จงึถอืเอาลมหายใจอยู ่จงึถอืเอา

ลมหายใจเป็นส่วนส�าคัญ และก็ตั้งชื่อลมหายใจนี้ว่าเป็นอัตตาคือเป็นตัวตน เดิมค�าว่า

อัตตาก็มีค�าแปลว่าลมหายใจ ด้วยความหมายดังท่ีกล่าวมานี้ เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัส

สอนให้ก�าหนดลมหายใจนี้แหละเป็นข้อแรกในการก�าหนดกาย และลมหายใจนี้เอง 

เมือ่อ่านดตูามพทุธประวตัทิีต่รสัเล่าถงึพระองค์เอาไว้ในพระสตูรบางพระสตูรกม็แีสดง

ว่าพระพทุธเจ้าเมือ่ก่อนจะตรสัรู ้ขณะทีย่งัทรงพระเยาว์ได้ตามเสดจ็พระเจ้าสทุโธทนะ
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พระพุทธบิดาไปในพิธีแรกนาขวัญ ในขณะท่ีพระเจ้าสุทโธทนะทรงประกอบพิธีไถนา 

พระราชกมุารกป็ระทับนัง่รออยู่ภายใต้ร่มหว้า ในขณะนัน้ได้ทรงก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก 

จิตก็เป็นสมาธิจนถึงชั้นปฐมฌานคือสมาธิที่แนบแน่น ที่มีรูปคือลมหายใจเป็นอารมณ์

ชั้นที่หน่ึง แต่ว่าต่อมาสมาธิจิตท่ีทรงได้นี้เส่ือมไป ครั้นได้ทรงบ�าเพ็ญทุกรกิริยาเป็น

อย่างยิ่งแล้ว ทรงเห็นว่าไม่ใช่เป็นทางแห่งความตรัสรู้ จึงได้ทรงหยุดการทรมานกาย 

และก็ทรงหวนระลึกถึงอานาปานสติสมาธิที่ทรงได้เมื่อยังทรงพระเยาว์นั้น ก็ได้ทรง

พจิารณาว่าแม้สมาธนิัน้จะพงึเป็นทางแห่งความตรัสรูไ้ด้ จงึได้ทรงเร่ิมบ�าเพ็ญความเพียร

ทางจิต คือท�าสมาธิก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก ก็ทรงได้สมาธิจนถึงสมาธิที่แนบแน่น 

ครั้งทรงได้สมาธิท่ีแนบแน่นแล้ว ก็ทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธิไปเพื่อรู้ จึงได้ปรากฏ 

พระญาณความหยั่งรู้ขึ้นโดยล�าดับ จนถึงได้ตรัสรู้พระธรรมอันเป็นสัจจะคือความจริง

อย่างย่ิง ดังนั้นลมหายใจนี้จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่น�าให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรม  

และเม่ือทรงแสดงธรรมสัง่สอนกไ็ด้ตรสัสอนให้ท�าสตกิ�าหนดลมหายใจเข้า-ออกนีไ้ว้ใน 

พระสตูรเป็นอันมาก และโดยเฉพาะในสติปัฏฐานทัง้ ๔ นี ้ข้อกายกต็รสัสอนให้ท�าสติ

ก�าหนดลมหายใจไว้เป็นประการแรก

ในการท�าสติก�าหนดลมหายใจนี้ ก็คือท�าความรู้เข้ามาให้รู้ลมหายใจเข้าลม

หายใจออกของตน ดังที่ได้ตรัสสอนไว้เป็นหัวข้อว่าสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก  

คือมกีารก�าหนดรูห้ายใจเข้า มคีวามก�าหนดรูห้ายใจออก มคีวามก�าหนดรูใ้นอะไรกค็อื 

ในลมหายใจเข้า ในลมหายใจออกนั้น และได้ทรงแสดงอธิบายเป็นหัวข้อไว้ต่อไปว่า 

หายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาว หายใจ

เข้าสัน้ก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสัน้ หายใจออกสัน้กร็ูว่้าเราหายใจออกสัน้ ศกึษาคอืส�าเหนยีก

ก�าหนดรูว่้าเราจักก�าหนดรูก้ายทัง้หมด หายใจเข้า เราจกัก�าหนดรูก้ายท้ังหมด หายใจออก 

ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนดว่าเราจักระงับกายสังขารคือเครื่องปรุงกาย หายใจเข้า  

เราจักระงับกายสังขารคือเครื่องปรุงกายหายใจออกดังนี้ น้ีเป็นหัวข้อท่ีได้ตรัสสอนไว้

ให้ตั้งสติก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกอันเรียกว่าอานาปานสตินั้น
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วธิกี�าหนดลมหายใจ

คราวน้ีผูป้ฏิบัติลองมาพิจารณาดวู่าทีเ่รยีกว่าหายใจเข้าหายใจออกนัน้คอือย่างไร 

ก็ให้ก�าหนดเข้ามาดูท่ีตนเอง เพราะว่าทุกคนก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่ เมื่อก�าหนด 

เข้ามาดก็ูรูสึ้กว่า ท่ีเรยีกว่าหายใจเข้าหายใจออกนัน้ กคื็ออวัยวะของร่างกายอนันีท้�าการ

หายใจ หายใจเอาลมหายใจเข้าและออกไป อวัยวะเหล่านีก้เ็ริม่ตัง้แต่จมูก และอวยัวะ

ส�าหรับท�าการหายใจทั้งหลาย เมื่อแสดงตามหลักของสรีรวิทยาก็ประกอบด้วยปอด  

การหายใจเข้านัน้กเ็ข้าไปสูป่อด หายใจออกกอ็อกจากปอด แต่ว่าเท่าทีท่กุคนสามารถ

จะก�าหนดได้ที่ปลายกระพุ้งจมูก หรือที่ริมฝีปากเบื้องบนนั้น ก็จะได้รู้สึกความสัมผัส

ของลม เมือ่อวยัวะของร่างกายท�าการหายใจเข้า อสัสาสะคอืลมหายใจเข้าอนัเป็นวาโยธาตุ 

คอืธาตุลมอย่างหน่ึง กก็ระทบทีป่ลายจมกูหรอืทีร่มิฝีปากเบือ้งบน และในขณะเดยีวกนั

นาภีคือท้องก็พองขึ้น และเมื่อหายใจออก นาภีคือท้องก็ยุบลง และลมก็ออกมากระ

ทบที่ปลายกระพุ้งจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนเช่นเดียวกัน ส่วนการที่ลมจะเข้าไปสู่

ปอดอย่างไร ออกจากปอดอย่างไร ตลอดจนถึงเส้นทางจากจมกูเข้าไปตามช่องทางเดนิ

ของลมจนถึงปอดนั้น ไม่สามารถจะก�าหนดให้รู้ได้ 

ท่านพระอาจารย์จงึได้สอนให้ก�าหนดทางเดนิของลมไว้เป็น ๓ จดุ เมือ่หายใจ

เข้าก็ให้ก�าหนดที่ปลายจมูก หรือที่ริมฝีปากเบื้องบน นี่เป็นจุดที่ ๑ หทัยเป็นจุดที่ ๒ 

นาภีทีพ่องขึน้เป็นจดุท่ี ๓ หายใจออกกก็�าหนดนาภทีีย่บุลงเป็นจดุที ่๑ หทยัเป็นจดุที ่๒ 

ปลายกระพุง้จมูกหรอืท่ีรมิฝีปากเบือ้งบนนัน้เป็นจดุที ่๓ หทยันัน้กเ็ป็นจดุสมมตขิึน้มา

เท่านั้น คือเอาเป็นระหว่างกลางระหว่างปลายจมูกกับนาภี ก็สมมติเอาหทัยว่าเป็นจุด

กลางที่ลมผ่าน ซ่ึงเป็นจุดท่ีท่านสอนให้ก�าหนดมาแต่เก่าก่อน ดั่งนี้ก็ส�าหรับเป็นท่ีตั้ง

ของการท�าสมาธเิท่านัน้ อนัจดุท่ีลมหายใจผ่านจรงิ ๆ กค็อืปลายกระพุง้จมูกหรอืทีร่มิ

ฝีปากเบือ้งบน ส่วนนาภทีีพ่องหรอืยบุนัน้ กเ็ป็นอวัยวะของร่างกายซึง่ใช้ในการหายใจ

เท่านั้น คือว่าท�าการหายใจ พระอาจารย์ท่านจึงสอนให้ก�าหนดว่า โดยปกตินั้นเมื่อ

หายใจเข้าลมก็เข้าไปผ่านจมูก หทัย นาภี และออกไปจากนาภี หทัย ปลายจมูก  

เป็นจุดสมมติดังนี้ และก็ให้ท�าสติก�าหนดรู้ หายใจเข้าก็ท�าสติตามลมเข้าไปก�าหนดที่

ปลายจมูก ที่หทัย ที่นาภี ลมหายใจออกก็ออกมาตามลม นาภี หทัย ปลายจมูก  
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ส่งจิตเข้าไปกับลมเมื่อหายใจเข้า ส่งจิตออกมากับลมเม่ือหายใจออก ก�าหนดอยู่ 

ดัง่นีบ่้อย ๆ จนมีความคุ้นเคยและจติกเ็ริม่จะตัง้มัน่ กใ็ห้ทิง้เสยี ๒ จดุ คอืทิง้หทยักบั

นาภี ให้ก�าหนดอยูเ่พยีงจดุเดยีวทีป่ลายกระพุง้จมกูหรอืทีร่มิฝีปากเบือ้งบน หายใจออก

ก็ให้รู้อยู่เพียงจุดเดียว หยุดอยู่เพียงจุดเดียวไม่ต้องส่งจิตเข้าตามลมเข้าไป ไม่ต้อง 

ส่งจิตออกตามลมออกมา ซึ่งจิตจะต้องเข้า ๆ ออก ๆ เป็นอันว่าไม่เป็นสมาธิที่แท้จริง 

จึงจะต้องหยุดอยู่เพียงจุดเดียวและก�าหนดอยู่เพียงจุดเดียวเท่านั้น เม่ือเป็นดังนี ้

จึงจะเป็นสมาธิ

วติกวจิาร

ในการปฏิบัตินัน้กย็งัไม่ต้องค�านงึถงึหัวข้อทีต่รสัสอนไว้นัน้ แต่ให้ท�าสตกิ�าหนด

ลมหายใจเข้า-ออกดงักล่าวมาน้ีท่ีจดุเดยีว หายใจเข้ากใ็ห้รู ้น�าจติเข้ามาตัง้ก�าหนด ดงันี้

เรียกว่าวิตก เป็นวิตกของสมาธิ และคอยประคองจิตให้ตั้งอยู่ด�ารงอยู่ไม่ให้หลุดไป 

เรียกว่าวิจาร เป็นวิจารของสมาธิ เม่ือจิตหลุดออกไปสู่อารมณ์อื่นก็กลับมาตั้งไว้ใหม่ 

กเ็รยีกว่าวติก และประคองให้ตัง้อยู่ด�ารงอยู่กเ็รยีกว่าวิจาร การปฏบิตัจิงึต้องอาศยัวิตก

วจิารของสมาธดัิงกล่าวนี ้ในเบือ้งต้นจิตจะหลดุออกไปบ่อย ๆ ไม่ตัง้อยู่ได้ กต้็องจับจติ

มาตั้งไว้อยู่บ่อย ๆ ก็เป็นวิตกวิจารอยู่บ่อย ๆ จนกว่าจะได้ปีติ ได้สุขจากสมาธิ คือได้

ความสบาย เมื่อได้ความสบายจากสมาธิ จิตก็จะอยู่ตัวอยู่กับสมาธิ เม่ือก�าหนดลม

หายใจกอ็ยูกั่บลมหายใจเข้า-ออกได้นาน แต่ถ้ายังไม่ได้ปีตไิด้สขุ คอืยงัไม่ได้ความสบาย

ในสมาธจิติกจ็ะไม่อยูน่านกจ็ะหลุดออกไปบ่อย ๆ เพราะว่าจตินีโ้ดยปกตมิคีวามสขุอยู่

ในอาลัยคือกามคุณอันได้แก่เรื่องของรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่  

น่าปรารถนา น่าพอใจท้ังหลาย เม่ือจิตอยู่ในอาลัยคือกามคุณดังกล่าว จิตก็มีความ

สบายมีความสุข แม้ว่าจะเป็นสุขปนทุกข์ แต่เมื่อยังไม่ได้สุขอื่นที่ยิ่งไปกว่าก็ย่อม 

จะติดอยู่ในอาลัยคือกามคุณน้ัน ฉะน้ัน เมื่อยกจิตจากอาลัยคือกามคุณขึ้นสู่อารมณ์

ของสมาธิ คือให้ก�าหนดลมหายใจเข้าออกดังกล่าวจิตจึงไม่เป็นสุขเพราะยังไม่คุ้นเคย

กับอารมณ์ของสมาธิ จิตจึงดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายกลับไปสู่อาลัยคือกามคุณ

ทีเ่คยพอใจ ท่านจงึเปรยีบเหมอืนอย่างว่าปลาทีม่ปีกตอิยู่ในอาลยัคอืน�า้ เมือ่จบัปลายก
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ข้ึนจากน�า้มาปล่อยไว้บนบก ปลากย่็อมดิน้เพือ่จะกลบัไปสู่อาลยัคอืน�า้ตามเดมิ ฉันใด

ก็ดี จิตนี้ก็เหมือนอย่างปลา ซึ่งเคยอยู่ในอาลัยคือน�้า อันได้แก่กามคุณ เมื่อจับขึ้นสู่

อารมณ์ของสมาธ ิจงึดิน้รนกวดัแกว่งกระสบักระส่ายเพือ่จะกลบัไปสูอ่าลยัคอืกามคณุ

ตามเดิม แต่เม่ือได้ใช้วิตกคือจับจิตมาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิ ใช้วิจารคือประคอง 

จิตให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิน้ี โดยท่ีอาศัยมีอาตาปะคือความเพียรไม่ย่อหย่อน  

สัมปชานะ คือความรู ้ สติคือความระลึกก�าหนดและความที่คอยละความยินด ี

ความยินร้ายในขณะปฏิบัตินั้น ความยินดีก็คือความละความยินดีในอาลัยคือกามคุณ 

ความยินร้ายกคื็อความละความยนิร้ายในการปฏิบัตสิมาธ ิเพราะจะเกดิความเบือ่หน่าย

ระอาไม่ชอบ หงุดหงิดร�าคาญอึดอัดเหล่านี้เรียกว่าเป็นความยินร้ายในสมาธิทั้งนั้น 

เพราะเท่ากับว่าจับจิตมาให้ตั้งอยู่ในท่ีไม่สบาย ก็เหมือนอย่างบุคคลถูกจับให้นั่งอยู่ใน

ที่ไม่สบายก็นั่งไม่เป็นสุข ต้องการจะลุกไปเสียจากที่นั้น จิตก็เหมือนกัน เมื่อจับให้มา

นั่งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิให้ก�าหนดอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ ในนาทีแรกก็ไม่สบาย  

ก็เกิดความยินร้ายขึ้น ยินดีอยู ่ในอาลัยคือกามคุณ เมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องอดทนละ 

ความยินดีความยินร้ายดังกล่าวนี่เสีย ประคองความเพียร ประคองความรู้ ประคอง

ความระลกึก�าหนดให้ด�าเนนิไป เกดิความยนิดใีนอาลยัคอืกามคณุขึน้ กใ็ห้รูว่้านีจ่ะชกั

ไปให้เสียสมาธิก็ละเสีย เกิดความยินร้ายในสมาธิอึดอัดเม่ือยเจ็บปวดรวดร้าวที่นั่น 

ที่นี่ขึ้น ก็ต้องอดทนว่าจะต้องปฏิบัติต้องนั่งท�าให้ครบก�าหนดตามที่ตั้งใจไว้ว่าจะนั่งสัก 

๑๐ นาที ๒๐ นาที ๓๐ นาที ก็ต้องนั่งไปให้ถึงจะเกิดเจ็บปวดรวดร้าวอะไรขึ้นก็ต้อง

อดทนต้องพยายาม เหล่านี้เป็นการละความยินร้ายในสมาธิ

ปีตสิุข

เมื่อปฏิบัติไปดังนี้แล้วจิตจะเป็นสมาธิขึ้น การที่จะต้องมาคอยวิตกวิจาร คือ

จับจิตมาต้ังไว้ในอารมณ์ของสมาธิ ประคองจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธิอยู่บ่อย ๆ  

กล็ดลงไป จติจะอยูต่วัขึน้คอืสงบเข้า เมือ่เป็นดงันีแ้ล้วกจ็ะเริม่ได้ปีตคิวามอิม่ใจ ได้สขุ

คือความสบายในสมาธิ ครั้นปีติสุขในสมาธิบังเกิดขึ้นแล้วจิตก็จะอยู ่ตัวมากขึ้น 

เพราะว่าได้พบความสบายในสมาธขิึน้แล้ว และความสบายในสมาธนิีเ้มือ่มมีากจติกจ็ะ
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อยู่ตัวในสมาธิได้มาก และความสบายในสมาธินี้เป็นสิ่งที่ละเอียดท่ีประณีตมากกว่า

ความสบายในอาลัยคือกามคุณ ความสบายในอาลัยคือกามคุณนั้นเป็นของผิวเผิน  

เป็นของรุ่มร้อน เป็นของเปลีย่นแปลงเรว็ เรยีกว่ามคีวามส�าราญน้อย แต่ว่ามทีกุข์มาก 

ครัน้มาได้ปีตไิด้สขุในสมาธขิึน้ซึง่เป็นของละเอยีดประณตี จติกจ็ะน้อมมานยิมชมชอบ

ในสมาธิมากขึ้น จะตั้งมั่นได้มากข้ึน ถึงข้ันนี้แล้วการนั่งท�าสมาธิครึ่งช่ัวโมงหรือ ๑ 

ชั่วโมงก็จะรู้สึกว่าไม่นาน จะรู้สึกว่าเร็ว ก็อาจจะเทียบกันได้คล้ายกับคนนั่งท�าอะไร

เพลิน ๆ นั่งอยู่เป็นชั่วโมง ๆ ก็จะไม่รู้สึกว่าช้า เพราะมีความเพลินอยู่ในสิ่งที่ท�านั้น 

จนไม่รูว่้าเวลาล่วงไปเท่าไร ๆ เมือ่มคีวามเพลนิอยู่ในสมาธอินัเป็นความเพลนิท่ีละเอียด

ประณตีกเ็ช่นเดยีวกนั กจ็ะไม่รูส้กึว่าเวลาล่วงไปเท่าไร ๆ ในการอยู่ในสมาธินัน้ นีเ้ป็น

ทางปฏิบัติ และเม่ือได้ด�าเนินการปฏิบัติดังน้ี ขั้นท้ังหลายที่ตรัสสอนไว้นั้นก็จะเป็น 

ไปเอง กล่าวคือ ในข้ันแรกก่อนแต่เริ่มปฏิบัติสมาธิหรือว่าก่อนแต่เข้าสมาธินั้นลม 

หายใจก็จะหยาบเป็นปกติเหมือนอย่างที่เป็นไปอยู่นี้ แต่คร้ันเริ่มปฏิบัติสมาธิเข้า 

สมาธใิจสงบเข้ากายก็สงบเข้า ลมหายใจกจ็ะละเอียดเข้า เมือ่เป็นดงันีล้มหายใจกป็รากฏ

ว่าสัน้เข้า เพราะฉะนัน้ กใ็ห้ท�าความรู้ หายใจเข้ายาวกใ็ห้รูว่้ายาว หายใจออกยาวกใ็ห้

รู้ว่ายาว หายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าส้ัน คือให้มีความรู้ลมตามท่ีเป็นไปอยู่

อย่างไร และเมื่อสติที่ก�าหนดรู้นี้รวมตัวเข้ามา ไม่ฟุ้งซ่านออกไปข้างนอก แต่ว่ารวม 

ตัวเข้ามา กายทั้งหมดก็ปรากฏแก่ความรู้ 

กายทั้งหมดนี้ จะอธิบายว่ากองลมหายใจทั้งหมดก็ได้ รูปกายนามกายหรือ 

กายและใจทัง้หมดนีก้ไ็ด้ ก็จะปรากฏรวมตัวเข้ามาอยูใ่นความรู้ เพราะฉะนั้น ในขัน้นี้

ท่านจึงสอนให้ศกึษาคอืให้ส�าเหนยีกก�าหนดไว้ล่วงหน้าว่าเราจะรูก้ายท้ังหมดหายใจเข้า 

เราจะรูก้ายทัง้หมดหายใจออก เพือ่ทีจ่ะให้กายทัง้หมดคอืกองลมหายใจทัง้หมดหรือว่า

รูปกายนามกาย หรอืว่ากายและใจนีท้ัง้หมด ปรากฏอยู่ในความรู ้ กเ็ป็นอนัปรากฏอยู ่

ในสต ิและตรสัสอนให้ศกึษาคอืให้ท�าความส�าเหนยีกก�าหนดว่าเราจะระงบักายสังขาร

คือเคร่ืองปรุงกายหายใจเข้าหายใจออก อันหมายความว่าไม่ท�าการปรุงแต่งทางกาย 

ทางใจ ซึง่ลมหายใจของตนเอง แต่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตธิรรมดา การปรงุแต่ง

กายอันเรียกว่ากายสังขารนั้น การปรุงแต่งกายที่เป็นส่วนรูปกายก็เช่นการปลุกตัว  

นัง่สมาธิปลกุตวัให้เต้นเป็นต้น ดังนีเ้รยีกว่าเป็นกายสังขารการปรงุกายอย่างหนึง่ หรอื
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ว่าการปรุงกายที่เป็นนามกายคือปรุงความคิด คิดที่จะให้หายใจยาว ที่จะให้หายใจสั้น

เป็นต้นดงันี ้รวมเรยีกว่าเป็นความปรงุกายทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ กไ็ม่ปรงุอะไร ปล่อยให้

เป็นไปตามธรรมชาตธิรรมดา คอืปล่อยวางไม่ยึดถือ ไม่เข้าไปบังคบั ไม่เข้าไปให้มคีวามรู้ 

เมื่อเป็นดังนี้แล้ว กายและใจก็จะละเอียดมากเข้า และลมหายใจนี้เอง ในตอนแรก 

ก็จะปรากฏว่าหายใจเต็มท่ีนาภีก็พองยุบอยู่เป็นปกติ แต่เม่ือสมาธินี้ละเอียดเข้าแล้ว 

นาภีที่พองหรือยุบนี้จะลดลงไปโดยล�าดับ แปลว่าละเอียดเข้าจนถึงคล้าย ๆ กับว่ามา

หายใจอยูแ่ค่ปลายจมกูลงมาถงึหทยัเท่านัน้ แต่ว่าไม่ถึงนาภหียุดทีจ่ะพองหรอืยุบ และ

เมือ่ได้ละเอยีดยิง่ขึน้ ๆ กค็ล้ายกบัว่ามาหายใจแผ่วอยู่แค่ปลายจมูกเท่านัน้ จนถึงอาจ

จะปรากฏเหมือนอย่างว่าหยดุหายใจเสยีทีเดยีว ไม่หายใจ บางคนกเ็ลยตกใจ หยดุท�า

สมาธิ อย่างนี้ก็มี ความจริงนั้น ไม่ใช่ว่าหยุดหายใจ แต่ว่าหายใจละเอียดมาก กาย

และใจสงบมาก อวยัวะส�าหรบัท�าการหายใจละเอยีดทีสุ่ด จงึเหมอืนอย่างไม่หายใจ แต่

ความจริง เป็นการหายใจอย่างละเอียด ก็ให้ตั้งสติก�าหนดอยู่ว่าลมหายใจมีอยู่ ไม่ใช่

ไม่มี รวมจิตตั้งอยู่เป็นอันเดียว.

๘ สิงหาคม ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๓ 
อานาปานสต ิ (เพิ่มเตมิ)

วธินีับ

บดันี ้ก�าลงัอธบิายในสตปัิฏฐาน ต้ังสตพิจิารณากายในกาย ตัง้ต้นแต่ก�าหนด

ลมหายใจเข้า-ออก ให้รูล้มหายใจเข้า-ออก อนัเรยีกว่าอานาปานสต ิได้อธบิายวธิปีฏิบตัิ

ในอานาปานสตมิาแล้ว ตามขัน้ของการปฏบิตัทิีพ่ระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่สอนไว้ ประกอบ

กับอธิบายตามที่พระอาจารย์ได้อธิบายไว้ กับทั้งตามความเข้าใจ 

ในวันน้ีจะได้แสดงเพิ่มเติมในวิธีปฏิบัติ ซึ่งพระอาจารย์ต่าง ๆ ได้แนะน�าไว้ 

และเพือ่ให้ท่านผูฟั้งท้ังหลายได้ปัญญาอันเป็นส่วนปรยิตัปัิญญากบัทัง้ส่วนปฏบิตัปัิญญา 

คอืการทีร่บัเอามาปฏบิตัทิีก่าย วาจา ใจของตน รูท้ีก่าย วาจา ใจ ของตนประกอบกนั

ไปด้วย จึงขอให้ทุก ๆ ท่านก�าหนดใจเข้ามาให้รู้ลมหายใจเข้า-ออกของตนเอง หายใจ

เข้าก็ให้รู้ หายใจออกก็ให้รู้ และเมื่อได้ตั้งสติท�าความรู้อยู่ที่ลมหายใจของตน พร้อม

กบัฟังไปด้วยน้ี การแสดงท่ีฟังน้ีก็เป็นการแสดงการปฏบิตัทิ�าความรูท้ีล่มหายใจ จงึเป็น

เรื่องเดียวกัน ไม่แตกต่างเรื่องกัน แต่ว่าในความตั้งใจก�าหนดรู้ลมหายใจดังนี้ จิตอาจ

จะฟุ้งซ่านออกไปภายนอก คอืท้ิงลมหายใจไปคดิเร่ืองอืน่ในบางครัง้ในบางคราว ฉะนัน้

พระอาจารย์จึงได้สอนวิธีส�าหรับท่ีจะก�าหนดควบคู่กันไปกับลมหายใจ เป็นการช่วย

ควบคุมจิตให้ดียิ่งขึ้น 
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พระอาจารย์ผู้แต่งคมัภร์ีวสิทุธมิรรคได้สอนว่าให้ใช้วิธนีบั การนบันัน้มี ๒ อย่าง 

นับช้าอย่างหนึ่ง นับเร็วอย่างหนึ่ง นับช้านั้นท่านสอนว่า หายใจเข้าก็ท�าความก�าหนด

รูแ้ละนบั ๑ หายใจออกกท็�าความก�าหนดรูแ้ละนบั ๑ ต่อจากนีห้ายใจเข้านบั ๒ หายใจ

ออกนับ ๒ ต่อจากนี้ก็นับ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ เป็นคู่กันไป แล้วก็กลับนับ ๑-๑ กันใหม่ 

จนถึง ๖-๖ แล้วกก็ลบันบัหนึง่กนัใหม่จนถงึ ๗-๗ แล้วกก็ลบันบั ๑ ไปใหม่จนถงึ ๘-๘ 

แล้วก็กลับมานับ ๑ ไปใหม่ จนถึง ๙-๙ แล้วก็กลับนับ ๑ ไปใหม่จนถึง ๑๐-๑๐  

เมื่อถึง ๑๐-๑๐ แล้วก็กลับไปตั้งต้นใหม่ ๑-๑ ถึง ๕-๕ แล้วก็กลับตั้งต้นใหม่ ๑-๑  

ถึง ๖-๖ เพิ่มขึ้นไปทีละ ๑ จนถึง ๑๐-๑๐ แล้วก็กลับตั้งต้นใหม่ ๑-๑ ถึง ๕-๕ ๑-๑ 

ถึง ๖-๖ ดังนี้ 

กลับไปกลับมาจนจิตต้ังม่ันดีขึ้นและการนับก็นับได้ล�าดับติดต่อกันไปดี  

ไม่ขาดวิน่ ถ้าตรงไหนขาดวิน่กใ็ห้นบัซ�า้ใหม่ แล้วจงึต่อไปจนสติอยู่กบัลมหายใจเข้า-ออก

กับการนับที่ถูกต้องแล้วจึงเลิกนับช้า กลับนับเร็ว คือไม่นับเป็นคู่ ๆ แต่ว่านับหายใจ

เข้า ๑ หายใจออก ๒ หายใจเข้า ๓ หายใจออก ๔ เรื่อยไปดังนี้แทน และเมื่อนับเร็ว

ดังนี้จนสติที่ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกกับก�าหนดการนับถูกต้องดีไม่ตกหล่น จิต 

รวมดีค่อยเลิกนับ ท�าความก�าหนดรู้แต่ลมหายใจเข้า-ออกเท่านั้น ท่านสอนไว้ดังนี้ 

อาจารย์บางท่านก็สอนนับเหมือนกันแต่ว่าสอนนับเปล่ียนแปลงวิธีไปบ้าง  

คือ สอนให้นบั ๑-๑ เรือ่ยไปจนถึง ๑๐-๑๐ แล้วกล็ดลงถอยหลงัเป็น ๙-๙ ๘-๘ ๗-๗  

๖-๖ ๕-๕ ๔-๔ ๓-๓ ๒-๒ ๑-๑ แล้วก็กลับขึ้นไป ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ไปจนถึง ๑๐-๑๐ 

แล้วก็กลับถอยหลังเป็น ๙-๙  ๘-๘ มาจนถึง ๑-๑ นับเป็นอนุโลมปฏิโลมดังนี้ 

บางอาจารย์ก็สอนให้นับมากขึ้นไปคือ ๑-๑ เรื่อยขึ้นไปมาก ๆ ดังนี้ก็มี  

ก็เป็นอันว่ามีหลายอาจารย์ก็สอนกันหลายวิธีโดยความมุ่งหมายก็ส�าหรับที่จะเป็น 

เครื่องก�าหนดควบคู่กันไปกับลมหายใจ ช่วยกันควบคุมจิตอยู่มากขึ้น
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นับ ๙, ๖, ๓,

ยงัมีบางอาจารย์ทีส่อนวธินีบัในการทีจ่ะก�าหนดลมหายใจให้ยาวและส้ัน กล่าวคอื 

ท�าให้ลมหายใจยาวและสั้นด้วยการกระท�า ไม่ใช่ด้วยเป็นไปเอง เป็นการทดสอบเพื่อ

ให้พอรู้แนวว่าลมหายใจยาวนั้นอย่างไร ลมหายใจส้ันนั้นอย่างไร ก็โดยท่ีสอนให้นับ

ดังนี้ หายใจเข้าตั้งต้นหายใจเข้าไปจนถึงหายใจเข้าเต็มที่ ก็นับ ๑  ๒  ๓  ๔ ๕ ๖ ๗ 

๘ ๙ ๑ ก็คือตั้งต้นหายใจเข้าไปจนถึง ๙ ก็คือว่าหายใจเข้าอย่างเต็มที่ แล้วก็หายใจ

ออกก็นับ ๑  ๒  ๓  ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙  ๑ ก็คือตั้งต้นหายใจออกถึง ๙ ก็คือหายใจ

ออกเต็มที หัดลองอยู่ดังนี้หลาย ๆ ครั้ง แล้วก็หัดท�าการหายใจให้สั้นเข้า คือหายใจ

เข้าตั้งต้นนับ ๑  ๒  ๓  ๔ ๕ ๖ พอถึง ๖ หายใจเข้าเต็มที่ หายใจออกก็ตั้งต้น  ๑  ๒  

๓  ๔ ๕ ๖ ถึง ๖ ก็หายใจออกเต็มที่ หัดหลาย ๆ หนดังนี้ เป็นการหัดให้ทราบว่า

เมื่อนับ ๑ ถึง ๖ ดังนี้ การหายใจเข้า-ออกก็สั้นเข้ากว่าจะนับ ๑ ถึง ๙ ให้สั้นเข้าอีก

ก็คือนับ ๑ ถึง ๓ หายใจเข้า ๑ ถึง ๓ ดังนี้ก็เป็นอันว่าหายใจเข้า-ออกสั้นเข้ากว่า วิธี

นับเช่นนี้เป็นการลองหัดท�าลมหายใจยาวและให้สั้น และเมื่อหัดและก�าหนดพอรู้แนว

แล้วก็เลิกวิธีนี้  ปล่อยให้หายใจเข้า-ออกธรรมดา และก็ก�าหนดรู้ก็พอที่จะรู้ได้ง่ายว่า

เมื่อไรลมหายใจยาว และเมื่อไรลมหายใจสั้น เป็นการรู้ขึ้นเอง นี้ว่าด้วยการนับ

พุทโธ ธัมโม สังโฆ

แต่ว่ายังมีอาจารย์อีกบางท่านไม่สอนใช้วธินีบัแต่ว่าสอนให้ใช้วธิหีายใจเข้า พทุ 

หายใจออก โธ หายใจเข้า พทุ หายใจออก โธ บางอาจารย์กส็อนให้ใช้ ธัมโม สงัโฆ ด้วย 

คื อหายใจเข้ า พุท หายใจออก โธ หายใจเข้า ธัม หายใจออก โม หายใจเข้า สัง 

หายใจออก โฆ ดังนี ้หรอืว่าแยกกนัเป็น พทุโธ ๆ ระยะหนึง่ หรอื ธัมโม ๆ ระยะหนึง่ 

สังโฆ ๆ ระยะหนึง่ กส็ดุแต่ความต้องการ พจิารณาดูแล้วการใช้วธินีบัก็ด ีการใช้ พทุโธ 

หรอืว่า พทุโธ ธมัโม สังโฆ ก็ดี เป็นการหดัก�าหนดให้ควบคูก่นัไปกับลมหายใจเข้า-ออก 

เป็นการก�าหน ดสอ งอย่างพร้อมกัน ถ้านับก็ก�าหนดลมหายใจเข้า ออกด้วย หรือว่า 

พุทโธ ธัมโม สัง โฆ ด้วยเช่นเดียวกัน พร้อมกันไปทั้งสองอย่างดังนี้ เป็นการที่ท่าน
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แสดงว่าเหมือนอย่างเรือที่ไปถึงน�้าเชี่ยว ล�าพังพายไม่ไหวก็ต้องใช้ถ่อช่วย เพื่อค�้าเรือ

ให้ไปตามร่องน�า้ท่ีต้องการ การนบัหรอืการใช้ พทุโธ ธมัโม สงัโฆ ด้วยกเ็ช่นเดยีวกนั 

ใหใ้ช้ในเวลาที่น�า้เชีย่ว หมายความว่า จิตฟุง้ซ่าน ยากที่จะใหก้�าหนดอยู่ในอารมณ์อัน

เดยีวได้ จงึต้องใช้อารมณ์คูเ่พือ่พยงุกนั แต่ครัน้จติสงบดพีอสมควรเหมอืนอย่างไปถึงท่ี

ที่น�้าไหลธรรมดาใช้พายได้ก็เลิกใช้ถ่อ ใช้แต่พายไปโดยปกติเท่านั้น ดังนี้ ก็หมายถึง

จิตที่สงบดีพอสมควรไม่จ�าเป็นที่จะต้องใช้อารมณ์คู่ ก็เลิกอารมณ์คู่ ก�าหนดแต่ลม

หายใจเข้าออกแต่เพียงอย่างเดียว ก็เท่านั้น

อานาปานสตสิมาธิ

ท่ านแสดงว่านิ มิ ต ๑ ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ๑ ให้ก�าหนดรู้อยู่ที่ 

ปลายจมกู เม่ือเป็นดังน้ีแล้วก็เป็นอันได้อานาปานสตสิมาธ ิคอืสมาธทิีอ่าศัยสตกิ�าหนด

ลมหายใจเข้า-ออก คือว่านิมิตนั้นหมายถึงที่ที่ลมมาถูกต้องเมื่อหายใจเข้าเมื่อหายใจ

ออ กอันเป็นจุด ที่ต้ังจิตก�าหนดก็คือริมปลายกระพุ้งจมูก หรือท่ีริมฝีปากเบื้องบน  

ตรงนีเ้รยีกว่านมิติ เพราะเป็นทีก่�าหนดของจติใจอนัเป็นท่ีทีล่มมากระทบถูกเมือ่หายใจ

เข้า เมื่อหายใจออก นิมิตก็ดี ลมหายใจเข้า-ออกก็ดี ย่อมเป็นคนละอย่างคือ นิมิตจุด

ที่ลมกระทบถูกนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งลมหายใจเข้า ลมหายใจออกเป็นสิ่งหนึ่ง แต่ว่าตั้งสติ

ก�าหนดรู้ รู้ที่ตรงนิมิตนั้น และเมื่อรู้ที่ตรงนิมิตนั้น ลมหายใจเข้ามากระทบที่จุดนี้ก็รู้ 

ลมห ายใจออกมากร ะ ทบที่จุดนี้ ก็รู้ เป็นอันว่ารู้นิมิตด้วย รู้ลมหายใจเข้า-ออกด้วย  

เมือ่ได้ตัง้สตกิ�าหนดอยูป่ระคองอยูใ่ห้อยูน่าน ๆ นานเท่าไรกเ็รียกว่าได้สมาธินานเท่านัน้ 

การทีน่�าจิตมาตัง้ไว้ให้ก�าหนดเรียกว่า วติก การทีค่อยประคองจติให้ด�ารงอยูไ่ม่ให้หลดุ

ไปเรียกว่า วิจาร เป็นวิตกวิจารในสมาธิดังนี้ได้เคยแสดงแล้วเบื้องต้น ก็ต้องใช้วิตก

วิจารดังนี้อยู่เสมอ จนกว่าจะได้ ปีติ ได้ สุข เมื่อได้ปีติได้สุขจิตก็จะอยู่ตัว เพราะว่า

เมือ่ได้ปีติได้สขุแล้ว จติกเ็รยีกว่ามคีวามพอใจ มคีวามอิม่ใจ มคีวามสบายใจในอารมณ์

ของสมาธินี้ จึงอยู่ตัวได้ จิตก็จะเป็น เอกัคคตา คือมีอารมณ์เป็นอันเดียว ไม่ฟุ้งซ่าน 

นี้แหละคือสมาธิ ซึ่งเมื่อหัดปฏิบัติไปก็ย่อมจะได้
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อนุสสต ิ๓

การท่ีต้ังสตสิงบไปพร้อมกับพทุโธ หรอืว่า พุทโธ ธัมโม สงัโฆ ดงันี ้ เรยีกว่า

เป็นการเจริญพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติด้วย อันพุทธานุสสติ ระลึกถึง

พระพทุธนัน้ถ้าระลึกถงึถ้อยค�าหรอืพยญัชนะว่าพทุโธ กส็กัแต่ว่าเป็นพยญัชนะ แต่ถ้า

ได้ พิจารณาให้รู้ความหมายว่าพุทธะคือพระผู้ตรัสรู้ ประกอบด้วย พระปัญญาคุณ  

คุณ คือความรู้จริง พระวิสุทธิคุณ คุณคือความบริสุทธิ์จริง พระกรุณาคุณ คุณคือ 

พระ กรุณาจริง ท่านพระองค์ใดประกอบด้วยพระคุณดังกล่าว พระองค์นั้นก็ชื่อว่า

พระพทุธ พระผูต้รสัรู้ แม้เพยีงเท่านีเ้มือ่ระลกึถงึแต่พระนามว่าพทุโธ และเข้าใจความ

ไปด้วยก็ชื่อว่าเป็นพุทธานุสสติได้ ธัมมานุสสติระลึกถึงธรรมนั้น ธรรมก็ได้แก่ 

สวากขาตธรรม ธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกไว้ดีแล้ว ระลึกถึงพระธรรมก็คือ 

ระลกึถงึค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้าทีไ่ด้ทรงแสดงไว้เป็นค�าส่ังสอนทีร่กัษาผูป้ฏิบัตไิว้ไม่

ให้ ตกไปในท่ีชั่ว เม่ือระลึกถึงแม้เพียงเท่านี้ และระลึกว่าพุทโธ ๆ และระลึกว่า 

ธัมโม ๆก็ชื่อว่าได้เจริญธัมมานุสสติได้ สังฆานุสสติ ระลึกถึงพระสงฆ์นั้น พระสงฆ์ก็

คือหมู่แห่งผู้ฟัง คือศิษย์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้ฟังธรรมที่เป็นสวากขาตธรรมนั้นแล้ว

น�ามาปฏบิัติท่ีกาย วาจา ใจ จนได้ปัญญารูธ้รรม ละกเิลสแต่บางส่วน หรอืได้ส้ินเชงิ 

ตามพระพทุธเจ้า เป็นผูป้ฏบิตัดิ ีปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ช่วยน�า

พระพุทธศาสนาสืบต่อมาจนถึงบัดนี้ ระลึกถึงพระสงฆ์แม้ระลึกว่าสังโฆ ๆ แต่มี 

ความเข้าใจ รู้จักพระสงฆ์แม้เพียงเท่านี้ก็เรยีกว่าสงัฆานสุสตไิด้ 

การร ะลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดี ระลึกถึงพระธรรมก็ดี ระลึกถึงพระสงฆ์ก็ดี  

จึงม ี ๒ วธิ ี วธิหีนึง่กค็อืระลกึให้รู้ลกัษณะของพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ คือ 

ให้รู้ ความว่าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ คืออะไร มีอธิบายอย่างไร โดยระลึก

ไปตามประวัติก็ดี โดยพระคุณก็ดี หรือว่าโดยอรรถที่เป็นปรมะ คือเป็นอย่างยิ่ง อนั

เรยีกว่าปรมตัถะ อันสงูกว่าพระคุณท่ีแสดงว่าปกตธิรรมดากด็ ีดงันี ้กเ็ป็นพุทธานสุสติ  

ธมัมานุสสต ิสงัฆานสุสตอิย่างหนึง่ หรือแม้ว่าระลกึถงึแต่เพยีงบทว่าพุทโธ ธมัโม สงัโฆ 

เมื่อมีความรู้จักพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ตามสมควร แม้เอ่ยขึ้นมาว่าพุทโธ 
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ก็รู้จักพระองค์ เอ่ยว่า ธัมโม ก็รู้จักพระธรรม เอ่ยขึ้นมาว่า สังโฆ ก็รู้จักพระสงฆ์ 

เหมือนอย่างคนที่รู้จักกันเอ่ยชื่อขึ้นมาว่านาย ก. นาย ค. ก็รู้จักทันที นึกได้ถึงรูปร่าง 

หน้าตา ท่าทาง เป็นต้น ของบคุคลนัน้ ๆ เพราะว่าเป็นคนทีรู่จ้กักนั ฉะนัน้ จงึสมควร

ทีจ่ะได้ท�าความเข้าใจในอรรถ คือความหมายของพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ด้วย 

และเ มื่อมีความเข้าใจแล้วระลึกถึงแต่บทว่าพุทโธ ธัมโม สังโฆ ก็รู้จักทันที ดังนี้ใจ 

กร็วมเข้ามาในพระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคณุ แต่ว่าส�าหรบัในข้อทีใ่ช้ก�าหนด

คูก่บัลมหายใจเข้า-ออกนีต้้องการแต่เพยีงว่าพทุโธ ธมัโม สงัโฆ เพือ่ให้เป็นความระลกึ

ทีค่วบคู่ส�าหรับเป็นเครือ่งทีค่วบคมุลมหายใจเข้า-ออกเท่าน้ัน คราวนีถ้้าได้ท�าความรูจ้กั

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ให้ดีขึ้น และแม้ระลึกแต่เพียงบทว่าพุทโธ ธัมโม 

สังโฆ เท่านี้ ใจก็จะเข้าถึงได้ลึกซึ้ง และเมื่อเป็นดังนี้แล้ว นอกจากจะเป็นเครื่องช่วย

ก�าหนดลมหายใจให้ดีขึ้นแล้วยังเป็นเครื่องส�าหรับใช้เป็นผลดีแต่ผู้ที่สัทธาจริต คือเป็น

ผู้ที่มีความเชื่อเป็นเจ้าเรือนอีกด้วย ท่านว่าแก้สัทธาจริตได้ ก็เพราะจะท�าให้ได้ศรัทธา

ปสาทะในวัตถุ คือที่ตั้งอันถูกต้อง

๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๔ 
สัทธาจรติ–อริิยาปถปัพพะ

สัทธาจรติ

เบื้อ งต้นนี้จักแสดงเรื่องสัทธาจริต และจะต่อด้วยอิริยาปถปัพพะ ข้อว่าด้วย

อิริยาบถในสติปัฏฐาน 

ศรทัธานัน้กด็งัทีไ่ด้ทราบกนัอยู่แล้ว ได้แก่ความเชือ่ แต่ว่าความเชือ่นีก้ยั็งเป็น

ค�ากลาง ๆ เป็นความเชือ่ท่ีผดิก็มี เป็นความเชือ่ทีถ่กูกม็ ีความเชือ่ทีต้่องการเป็นธรรม

ปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้น ก็ได้แก่ความเชื่อที่ถูกต้อง หมายถึงความเชือ่ทีป่ระกอบ

ด้วยญาณคือความหยั่งรู้ เป็นความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เป็นความเชื่ออย่างมีเหตุผล  

ซึง่ความเชือ่มลีกัษณะดงักล่าวนี ้จะต้องประกอบด้วยญาณ คอืความหยัง่รู ้อนัเป็นตวั

ปัญญาเท่านัน้ แต่ถ้าเป็นความเชือ่ทีป่ราศจากญาณ คือความหย่ังรู ้กอ็าจจะเป็นความ

เชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ เป็นความเชื่อที่ปราศจากเหตุผลอันถูกต้องดังนี้ก็ได้ ที่กล่าวว่า

ก็ได้น้ัน ก็เพราะเหตคุอืสดุแต่บุคคลหรอืสิง่ท่ีชกัจงูให้เชือ่ถ้าบคุคลหรอืส่ิงท่ีชกัจงูให้เชือ่นัน้ 

เป็นผูท้ีป่ระกอบด้วยปัญญาชีแ้จงในสิง่ทีถ่กูต้อง แนะน�าในส่ิงทีถู่กต้อง ด้วยความมุ่งดี 

หวงัด ีดังเช่นพระพทุธเจ้า ครบูาอาจารย์ บิดามารดา ผูใ้หญ่ ซึง่เป็นผูม้คีวามรูถู้กต้อง

มีความหวังดีทั้งหลาย หรือว่าสิ่งที่ชักจูงใจให้เชื่อก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดังนี้แม้จะเชื่อตาม

ไปด้วยปราศจากความหยัง่รูข้องตนเอง เป็นความเช่ือตามอย่างไม่รู้ กย็งัเป็นสิง่ทีไ่ม่มโีทษ 

เป็นไปได้ อันความเชื่อนี้กล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นพื้นเพของแต่ละบุคคล บางอย่าง
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ก็อาจจ ะพิจารณาสอบสวนให้ได้ความรู้ของตนขึ้นมาเองได้ บางอย่างก็ไม่อาจที่จะ

พิจารณาสอบสวนด้วยความรู้ของตนเองได้ เพราะว่าอันโอกาสที่จะรู้ก็ดี ขอบเขตของ

ความรู้กด็ ีของแต่ละบุคคลน้ันมีจ�านวนจ�ากดัมาก ยกตัวอย่างเช่นว่า เมือ่ทกุคนเกดิมา 

มารู้เดียงสาเอาก็เมื่ออายุเจริญขึ้นมาแล้ว แล้วจึงมารู้จักพ่อแม่บอกให้ทราบว่าตนเกิด

เมื่อนั่นเมื่อนี่ ฉะนั้น ก็ต้องเชื่อไปตามที่ท่านบอกว่าตนเกิดเมื่อนั่นเมื่อนี่ แต่ว่าตนเอง

หาได้รู้ไม่ว่าตนเกิดมาเมื่อไหร่ มาเริ่มรู้อะไรจ�าอะไรได้ก็เมื่อรู้เดียงสาขึ้นมาโดยล�าดับ 

และความรู้อันเกีย่วแก่กาลเวลาว่าถึงอดตี กร็ูใ้นเวลาท่ีล่วงมาแล้วไม่นานนกั ลมืไปเสยี

ก็มาก ที่ไม่ลืมก็รู้ได้ตั้งแต่รู้เดียงสา ก่อนจะรูเ้ดยีงสาทีเ่กดิมากไ็ม่รู ้ยิง่ในอดตีชาตกิไ็ม่รู้ 

ในอนาคตนัน้กไ็ม่รู ้เช่น กาลข้างหน้า ชัว่โมงหน้า วนัหน้า เป็นต้น จะเป็นอย่างไรกไ็ม่รู้ 

ก�าหนดต่าง ๆ ว่าจะท�านั่นจะท�านี่ เมื่อนั่นเมื่อนี่ ก็เป็นการก�าหนดด้วยนึกว่าจะยังอยู่

ไปได้ ก็จะต้องท�าสิง่นัน้สิง่นีเ้ท่านัน้ แต่อนัท่ีจรงิไม่รูก้าลข้างหน้าของตนว่าจะเป็นอย่างไร

ว่าถึงกาลปัจจุบันก็รู้ได้จ�าเพาะที่อยู่ในขอบเขตที่จะพึงรู้ได้ 

นอกจากนี้ ว่าถึงความรู้ต่าง ๆ การที่จะเรียนรู้ต่าง ๆ ก็เรียนรู้ได้จ�ากัดแต่

เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าจะมากอย่างก็ไม่มากนัก สถานที่ต่าง ๆ ในโลกนี้ที่เคยไป

ให้ถึงก็คงจะมีน้อยแห่ง ที่ไปไม่ถึงหรือยังไม่ไปก็มีอยู่เป็นอันมาก แต่ว่าที่เชื่อว่ามีที่นั่น

ที่น่ี มีสิ่งน้ันมีสิ่งนี้ ก็ต้องอาศัยรู้ตามที่ได้รับบอกเล่ามา นอกจากนี้สรรพวิทยาการ 

ต่าง ๆ และในการปฏิบัติตามสรรพวิทยาการต่าง ๆ ที่แสดงไว้ก็ไม่ใช่รู้เอง ก็เชื่อไป

ตามทีแ่สดงเอาไว้ กแ็ปลความว่าต้องอาศยัความเชือ่นีอ้ยู่เป็นอนัมาก คอืว่ารูไ้ปตามที่

เขาบอก หรอืตามทีต่�าราบอกไว้ หรอืตามทีท่่านบอก เพราะฉะนัน้ ถ้าต�าราทีบ่อกนัน้

เป็นต�าร าท่ีถูกต้อง กแ็ปลว่าสือ่ท่ีท�าให้เกดิความรูน้ัน้ถกูต้อง หรอืว่าบคุคลผูบ้อกเป็นผูท้ี่

บอกถกูต้อง ก็เป็นอันว่าก็รู้ถูกต้องเชื่อถูกต้อง ฉะนั้น แม้ว่าศรัทธาคือความเชื่อนั้นก็

ยงัจ�าเป็นทีจ่ะต้องอาศยัท่านผูรู้้ซึง่มคีวามรูม้ากกว่าตนช่วยบอกช่วยแนะ แต่แม้เช่นนัน้

กต้็องพจิารณาเลอืกสรรบุคคลไม่ยอมเชือ่ง่ายดายไป แต่เมือ่เป็นบคุคลทีค่วรเชือ่แม้ว่า

ตนเองจะยังไม่รู้เองก็รับฟัง ถือว่ารับเชื่อเอาไว้ ดังเช่นเมื่อยังไม่รู้ถึงอดีตชาติ ไม่รู้ชาติ

อนาคต เรียกว่ายังไม่มีญาณท่ีจะรูอ้ดตีอนาคต และแม้ปัจจบุนักร็ูใ้นวงจ�ากัดกต้็องอาศยั

ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าท่ีตรสับอกเอาไว้ถงึเหตผุลในอดตี ในปัจจบุนั เช่นท่านตรสั
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สอนเอาไว้ว่าท�ากรรมดใีห้ผลด ีท�ากรรมชัว่ให้ผลชัว่ เพราะว่าการกระท�าของบคุคลนัน้

ประกอบด้วยเจตนาก็ย่อมเป็นกรรมขึ้นมา เป็นกรรมดีบ้างเป็นกรรมชั่วบ้าง สุดแต่ว่า

จะมาจากกุศลมูลหรืออกุศลมูล หรือจะเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลหรือเบียดเบียนตนเอง

และผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อน และวบิากคอืผลของกรรมนัน้กใ็ห้ในปัจจบุนัชาติบ้าง ในชาตหิน้า

ต่อไปบ้าง หรือในชาติที่ต่อไปจากชาติหน้าบ้าง และบุคคลที่กระท�ากรรมก็ต้องเป็น

เจ้าของกรรม กบัท้ังต้องรับผลของกรรมทีต่นท�าไว้ ตรสัสอนไว้ดังนี ้

แม้ว่าจะยังไม่มญีาณทีจ่ะหยัง่รูไ้ปถงึชาตหิน้า แม้ในชาตปัิจจบุนันีเ้องข้างหน้า

ก็ยังไม่รู้ ดังนี้ก็ยอมรับฟังหรือรับเชื่อตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และแม้ว่าจะยัง

ไม่รู้จักความย่ิงใหญ่แห่งพระสพัพญัญตุญาณของพระพทุธเจ้า เพราะว่ายงัไม่มภีมูปัิญญา

ที่หยั่งลงไปรู้เหมือนอย่างมหาสมุทรสุดลึกล�้า ไม่สามารถจะหยั่งลงไปได้ว่าลึกเท่าไหร่ 

แม้เช่นน้ั นก็ยอมรับเชื่อในพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้า ดังนั้นก็เรียกว่าเป็น 

อธิโมกข์ คือน้อมใจเชื่อ และเมื่อน้อมใจเชื่อไปในบุคคลที่ควรเชื่อคือพระพุทธเจ้าดังนี้  

ก็เป็นอันว่าเชื่อไม่ผิด วัตถุคือสิ่งที่เชื่อนั้นก็เป็นวัตถุที่ควรเชื่อ ไม่เป็นสิ่งที่ผิด บุคคล

อืน่ทีน่อกจากนีซ่ึ้งมีภูมิปัญญามีความบรสิทุธิท์ีล่ดหล่ันกนัลงมา กเ็ป็นบคุคลทีค่วรเชือ่

ลดหลัน่กนัลงมา เพราะฉะน้ัน ในทางพระพทุธศาสนาจึงได้วางหลกัเกณฑ์เอาไว้ส�าหรบั

บุคคลทั่ว ๆ ไป ซ่ึงยังมีความรู้ของตนเองอยู่ในขอบเขตจ�ากัด หรือว่าเพียงเล็กน้อย 

ดังกล่าวนั้น ให้น้อมใจเชื่อไปก่อนในวัตถุที่ควรเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา คือ 

ในความตรสัรูข้องพระพุทธเจ้า ซึง่จะท�าให้เชือ่ธรรมค�าสัง่สอนของพระองค์เม่ือพระองค์

ทรงสัง่สอนให้รูจ้กักรรม วบิากคอืผลของกรรม และความท่ีสัตว์มีกรรมเป็นของของตน ก็

เชือ่ในค�าสัง่สอนเหล่านี ้เพราะว่าเป็นวตัถุทีค่วรเชือ่ และแม้ว่าจะยงัไม่สามารถมญีาณ

หยัง่รู้ไปได้มากนกั กพ็ยายามใช้ปัญญาทีพ่จิารณาตรองไปตามเหตผุลในเร่ืองของกรรม

และผลของกรรมเป็นต้นก็ย่อมจะได้พบเหตผุลเป็นเครือ่งรบัรองค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า

ข้ึนโดยล�าดั บ และศรัทธาในวัตถุที่ควรเชื่อแม้ดังกล่าวนี้ก็เป็นศรัทธาที่มุ่งเป็นธรรม

ปฏิบัติซึ่งมีอยู่เป็นข้อต้นของธรรมทั้งปวงในหมวดธรรมทั้งหลายเป็นอันมาก และเมื่อ

ใช้ปัญญาประกอบให้เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญายิ่ง ๆ ขึ้นไป ก็จะเป็นศรัทธา

ที่ถูกต้องยิ่งขึ้นไปตามล�าดับ จนถึงขั้นแสดงว่าเป็นปัญญาของตนขึ้นมาเต็มท่ีแล้ว  

ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องใช้ศรัทธาเพราะว่ารู้ได้เองแล้ว ก็ไม่ต้องอาศัยความเชื่อถือได้ 
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ตามท่ีกล่าวมา นี้เป็นข้ันสูง แต่ขั้นต�่าขั้นธรรมดานั้นก็จะต้องมีศรัทธาน�าอยู่

เสมอ ดังน้ีเป็นหลกัปฏบัิต ิแม้แต่หลกัปฏบัิตจิะวางไว้ดงันี ้กป็รากฏว่าคนเป็นอนัมาก

ไม่อบรมศรทัธาท่ีเป็นธรรมปฏิบัตใิห้เกดิขึน้ แต่ว่าชอบใช้ศรทัธาอนัเกดิจากนสัิยสันดาน

หรือที่เรียกว่าสัทธาจริตของแต่ละบุคคลเอง ดังจะพึงเห็นได้ว่าศรัทธาที่เป็นสัทธาจริต

หรอืเป็นนสิยัสนัดานของแต่ละบคุคลโดยมากนัน้ ชอบเชือ่ในเรือ่งทีไ่ร้เหตผุลตามหลกั

พระพุทธศาสนา เช่นเชื่อในทางไสยศาสตร์ เชื่อหมอดูท�านายทายทักต่าง ๆ เชื่อค�า

บอกเล่าหรอืว่าค�าประจบสอพลอยแุหย่ต่าง ๆ จนถงึถ้าชอบใครไว้ใจใครกม็กัจะเชือ่ใน

ผูน้ัน้ จนถงึบางทีก็เชือ่อยู่คนเดยีวหรือสองคนเท่านัน้ คนอืน่พดูแย้งอย่างไรไม่เชือ่หมด 

ไม่ใช้เหตุผล ไม่ใช้การสอบสวนพิจารณา ไม่ยอมฟังค�าพูดของใคร ๆ ทั้งหมด แสดง

ว่ามีความเชื่อดิ่งลงไป จึงไม่ยอมฟังค�าขัดแย้งเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนี้อยู่ในจ�าพวกที่

เรยีกว่าเป็นศรทัธาทีเ่ป็นสทัธาจรติ คอืมศีรทัธาเป็นเจ้าเรือน ทีช่อบเชือ่และมกัจะชอบ

เชื่อไปในทางผิด ๆ เสียด้วย 

โดยปกติค�าว่า สัทธาจริต นั้นก็น่าจะอธิบายเป็นค�ากลาง ๆ ก่อนว่า เชื่อง่าย 

มปีกติเชือ่ง่าย มีความเชือ่เป็นเจ้าเรอืน คือมปีกตเิชือ่ง่าย แต่ว่าตามทีป่รากฏนัน้กม็กั

จะเชื่อง่ายไปใ นทางผิด ไม่เช่ือง่ายไปในทางท่ีถูก และหากว่าเป็นทางผิดแล้วก็มักจะ

เชื่อดิ่งลงไปมาก แต่ทางที่ถูกนั้นไม่ใคร่ยอมที่จะเชื่อให้มั่นคง คือให้เป็นศรัทธาตั้งมั่น

ลงไป ตามที่ท่านแสดงว่าศรัทธาตั้งมั่นให้เกิดสุข ก็คือตั้งมั่นในทางที่ถูก ตั้งมั่นในทาง

ทีด่ ีมกัจะไม่ตัง้มัน่ในทางทีผ่ดิซึง่ไปง่ายกเ็พราะยงัเจอืด้วยโมหะซึง่เป็นโมหจรติ ฉะนัน้ 

ศรัทธาที่เป็นสันดาน เป็นนิสัย เป็นจริตของคนเป็นอันมากนั้น จึงมักจะเป็นไปในทาง

ที่ผิด ดังตัวอย่างที่กล่าวมานั้น กับทั้งประกอบด้วยเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้น ซึ่งจะกล่าว

แต่เพียงย่นย่อ  เป็นต้นว่า ความยึดถือกายของตน คือยึดถือว่าเป็นเรา เป็นของเรา 

คือเป็นตัวตนขึ้นมาจึงมีความยึดถือตน เมื่อมีความยึดถือ ก็เป็นความเห็นแก่ตน เมื่อ

มคีวามเห็นแก่ตนกต้็องพยายามทีจ่ะปฏบิติัรกัษาตนด�ารงตนให้มคีวามสขุ เพราะฉะนัน้

อนัน้ีจึงเป็นมูลฐานท่ีส�าคัญอันท�าให้ขวนขวายไปเชือ่ในด้านต่าง ๆ ทีเ่หน็ว่าจะเป็นเครือ่ง

ท�าตนให้มีความสุข ท�าตนให้ยั่งยืน 
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คราวนี ้มาถงึหลกัธรรมของพระพทุธเจ้าทีส่อนให้เชือ่กรรม เชือ่ผลของกรรม

เป็นต้น จึงขัดกับความเห็นความต้องการของตน ยิ่งค�าสอนที่ลึกซึ้ง อนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา ก็ยิ่งขั ดต่อความเห็นยึดถือตัวตนหนักเข้าไปอีก ก็ยังไม่เชื่อ เพราะฉะนั้น 

ศรัทธาที่เป็นสั นดานของคนจึงเบนออกไปนอกค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมาก 

และคนเป็นอนัมากก็ไม่ค่อยยอมปรบัปรงุศรัทธาของตนให้เข้าหลกัของพระพุทธศาสนา

คือให้หันมาเชือ่กรรม เชือ่ผลของกรรม เช่ือสตัว์มกีรรมเป็นของของตน แล้วกข็วนขวาย

ที่จะละความชั่ว กระท�าความด ีช�าระจติใจของตนให้บรสุิทธิผ่์องใส อนัเป็นการประกอบ

กรรมด ีอนัจะน�าความสขุให้เกิด ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในภายภาคหน้า

วธิแีก้สัทธาจรติ

พระพุทธเจ้าเท่ากับเป็นหมอดูผู้วิเศษที่ตรัสบอกเหตุผลไว้โดยถูกต้อง แต่คน

ทั้งหลายไม่เชื่อกันเพราะว่าสัทธาจริต หรือศรัทธาสันดานคน ศรัทธานิสัยเดิมนั้นเป็น

อีกอย่างหนึ่งดังกล่าวซึ่งฝังอยู่อย่างลึกซึ้ง อันนี้แหละเป็นเหตุผลส�าคัญ เพราะฉะนั้น

ท่านจึงสอนให้แก้สทัธาจรติ กห็มายถงึว่าจะต้องแก้ศรทัธาท่ีเป็นสันดานเป็นนิสัยดงักล่าวนี้ 

ด้วยเริ่มด้วยพุท ธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติดังกล่าวแล้วเมื่อคืนนี้โดยสังเขป 

และนอกจากนี้ท่าน สอนให้อบรมใน สีลานุสสติ ระลึกถึงศีล จาคานุสสติ ระลึกถึง 

จาคะคือการสละบริจาค เทวตานุสสติ ระลึกถึงเทวดา ก็หมายถึงท่านผู้นี้เป็นผู้เสวย

ผลดีจากศีลและจาคะนั้น และนอกจากนี้ เทพทางพระพุทธศาสนา ก็ยังหมายถึงผู้ที่

ประกอบด้วยเทวธรรม คอื หริ ิความละอายแก่ใจ โอตตัปปะ ความเกรงกลวัต่อความชัว่ 

และสุกกธรรม ธรรมที่ขาวคือมีความประพฤติทางกาย ทางวาจา ใจ สะอาด กับมี

สนัตคิอืความสงบ สงบกาย สงบวาจา สงบใจ ดงันีเ้รยีกว่าเป็นเทพทางพระพุทธศาสนา  

ก็ให้หมั่นระลึกถึงศีลและอานิสงส์ ผลของศีล ให้หมั่นระลึกถึงจาคะ การสละ บริจาค

และอานิสงส์ของจาคะ ให้หมัน่ระลกึถงึเทพ จะเป็นเทวดาโดยอบุตัจิรงิ ๆ หรอืว่าเทพ 

ในมนุษย์ คือบุคค ลน่ีแหละที่ประกอบด้วยเทวธรรมต่าง ๆ ก็ได้ เหล่านี้เป็นอุบาย

ส�าหรบัทีจ่ะน้อมน�าจิตใจให้ระลกึถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ให้ระลกึถึงกรรม
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ทีด่ ีคือศีล จาคะ ให้ระลึกถึงผลของกรรมทีด่ ีคอืความเป็นเทพทีผู่ป้ฏบิตักิรรมทีด่นีัน้ 

จะพึงได้ต้ังแต่ในปัจจุบันนี้ ในจิตใจของตน เพราะว่าเม่ือจิตใจในปัจจุบันเป็นเทพ  

ภพชาติต่อไปก็ย่อมจะเป็นเทพ ถ้าจิตใจในปัจจุบันเป็นอย่างอื่นที่ตรงกันข้าม ภพชาต ิ

ต่อไปก็ตรงกันข้าม ฉะนั้นเมื่อหมั่นระลึกถึงดังนี้แล้วก็จะเป็นการแก้ศรัทธาที่เป็น 

สัทธาจริตที่เป็นนิสัยสันดานอันเป็นไปในด้านกิเลสนั้น ให้เป็นศรัทธาในธรรมปฏิบัติ 

คือเป็นกรรมสัทธา เชื่อกรรมเป็นต้น ขึ้นไปได้โดยล�าดับ แม้การปฏิบัติในสติปัฏฐาน

ก็นับว่าเป็นธัมมานุสสติ ระลึกถึงธรรมคือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเมื่อน�าธรรม

น้ีมาปฏบิตั ิตัง้สตริะลกึถงึปฏบัิตธิรรมในตนกน็บัว่าเป็นธัมมานสุสตเิช่นเดียวกนักเ็ป็น

เครือ่งช่วยท�าให้ศรทัธาถกูต้องยิง่ข้ึน และนบัว่าเป็นธรรมปฏบิตัเิป็นเครือ่งช่วยโดยตรง

อริยิาปถปัพพะ

ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ตั้งสติระลึกถึง

ลมหายใจเข้า-ออก เป็นอานาปานสตเิป็นข้อต้นแล้ว ต่อจากนัน้ ได้ทรงแนะน�าท�าความรู้

ในอิริยาบถ ยืน เดิน น่ัง นอน คือเม่ือเดินก็ให้รู้ว่าเราเดิน เมื่อยืนก็ให้รู้ว่าเรายืน  

เมื่อน่ังก็ให้รู้ว่าเรานั่ง เมื่อนอนก็ให้รู้ว่าเรานอน เม่ือตั้งอิริยาบถผลัดเปล่ียนอิริยาบถ

อันใดอันหนึ่งก็ให้รู้อิริยาบถอันนั้นดังน้ี เชื่อว่าท�าสติพร้อมท้ังสัมปชัญญะในอิริยาบถ 

คอื เดนิ นัง่ นอน ยนื การหดัท�าสตพิร้อมทัง้สัมปชัญญะคอืความรูต้วัในอริยิาบถดงันี้ 

ย่อมมวีธิปีฏบัิตเิป็นอันมาก ท้ังท่ีเป็นอย่างแบบฝึกหดัทัว่ ๆ ไป เป็นขัน้ ๆ และทัง้ทีเ่ป็น

อย่างรวม ๆ ที่เป็นแบบฝึกหัดเป็นขั้น ๆ นั้น ก็เช่นหัดท�าความรู้ตัวในอิริยาบถ  

ยืน เดิน นั่ง นอน นี้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ท่ีเป็นอย่างรวม ๆ นั้นก็คือหัดท�า 

ความรู้ตัวในอิริยาบถเหล่านี้รวม ๆ กัน  ๒ วิธีนี้ก็สุดแต่ใครจะต้องการใช้วิธีไหน  

แต่ส�าหรับในการนั่งปฏิบัตินั้น เมื่อเร่ิมนั่งก็ให้ท�าสติพร้อมท้ังสัมปชัญญะในอิริยาบถ 

นัง่ได้ ก�าหนดอิรยิาบถท่ีนัง่อย่างละเอียด ต่อจากนีก้ก็�าหนดในกรรมฐานข้อใดข้อหน่ึง 

จะผลัดเปลี่ยนอิริยาบถก็ให้คุมความรู้เอาไว้ไม่ปล่อยให้ท�าไปโดยปราศจากความรู้  

และเมื่อผลัดเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ก็กลับมาก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกใหม่
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สรุปเข้าธัมมานุสสติ

การปฏิบัติแม้ในสติปัฏฐานข้อนี้ก็เรียกว่าธัมมานุสสติ ระลึกถึงธรรมได้  

ในเบือ้งต้นกร็ะลกึถงึธรรม คอืค�าสัง่สอนทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนไว้ให้ท�าสตพิร้อม 

ทั้งสัมปชัญญะในอิริยาบถดังท่ีแสดงนี้ ต่อจากนั้นก็ระลึกถึงธรรมท่ีเป็นปฏิบัติธรรม  

คอืท�าความรูใ้นอริิยาบถทีต่นเองตามทีเ่ป็นไป และเมือ่ตัง้สตกิ�าหนดลมหายใจเข้า-ออก

เป็นการระลกึถงึธรรมทีเ่ป็นปฏบิตัธิรรม คอือานาปานสตดิงันี ้ กน็บัว่าเป็นธมัมานสุสตไิด้ 

และอันที่จริงก็เป็นธรรมานุสสติโดยตรง

๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๕ 
สัมปชัญญะ-พุทธจิรติ

สัมปชัญญะในอริยิาบถ

ในเบือ้งต้น กข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจสดบัฟังวธิปีฏบิตัอินัเป็นไปตามพระพทุโธ

วาทให้เป็นปริยัติปัญญา และน้อมเข้ามาพิจารณาให้รู้ท่ีตนเอง อันนับว่าเป็นปฏิบัติ

ปัญญา เพ่ือให้ปริยัติปัญญาและปฏิบัติปัญญาด�าเนินไปคู่กัน ธรรมค�าส่ังสอนของ

พระพทุธเจ้าอนัแสดงทางปฏบัิตทิกุข้อทกุบทย่อมสามารถฟังให้เกดิปรยัิติปัญญา ปฏบิติั

ให้เกิดปฏิบัติปัญญา ควบคู่กันไปได้ทั้งนั้น 

ในหมวดสติปัฏฐานท่ีตรัสแสดงไว้โดยล�าดับนับจากกายานุปัสสนา และข้อ 

กายานุปัสสนาเองก็นับจากข้อว่าด้วยลมหายใจเข้า-ออก ข้อว่าด้วยอิริยาบถทั้งสี่ ก็มา

ถึงข้อว่าด้วยสัมปชัญญะ คือท�าความรู้ตัวในอิริยาบถส่วนประกอบทั้งหลาย ดังที่ตรัส

สอนไว้ความว่าท�าความรูตั้วเม่ือก้าวไปข้างหน้า ท�าความรูต้วัเมือ่ถอยไปข้างหลงั ท�าความ

รูต้วัเมือ่แลไปตรง ๆ ข้างหน้า ท�าความรูต้วัเมือ่แลไปข้าง ๆ ท�าความรูต้วัเมือ่คูก้ายเข้า

มา ท�าความรูต้วัเมือ่เหยยีดกายออกไป ท�าความรูต้วัเมือ่ทรงผ้าสังฆาฏ ิบาตร จีวรคอื

เมือ่นุ่งห่มผ้านุง่ห่มและเม่ือมีอะไรคล้องกายคล้องมอื ท�าความรูตั้วเมือ่กนิ ดืม่ เคีย้ว ลิม้ 

ท�าความรู้ตัวเมื่อถ่ายหนักเบา ท�าความรู้ตัวเมื่อ ยืน เดิน นั่ง นอน ตื่นขึ้น เมื่อพูด 

เมื่อน่ิง รวมความว่าเม่ือกระท�าอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่งท้ังที่เป็นอิริยาบถส่วนหลัก 

คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ทั้งที่เป็นอิริยาบถส่วนประกอบ เช่นในการเดินก็อาจจะมีก้าว

ไปข้างหน้า ถอยไปข้างหลังดังน้ีเป็นต้น ก็ให้ท�าสัมปชัญญะคือความรู้ตัว การหัดท�า
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สัมปชัญญะคือความรู้ตัวในอิริยาบถทั้งหลายนี้เป็นการปฏิบัติสติปัฏฐานประการหนึ่ง 

และนับว่าเป็นข้อส�าคัญประการหนึ่ง

ในการท�าความรูต้วัเกีย่วแก่อิรยิาบถนีม้กัจะแยกเรียกว่าสมัปชญัญะ ส่วนการ

ท�าความรู้ในการก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก ตลอดจนถึงในการก�าหนดพิจารณามักจะ

เรียกว่าสติ แต่อันท่ีจริงสติสัมปชัญญะนี้ต้องเป็นสิ่งที่มีคู่กันอยู่เสมอ จะเป็นไปแต่ 

เพียงอย่างเดียวไม่ได้ การมีสติคือความระลึกได้ก็จะต้องมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัว

ประกอบอยู่ด้วยจึงจะส�าเร็จเป็นสติได้ และความรู้ตัวนั้นเล่าจะเป็นความรู้ตัวอยู่ได้ก็

ต้องมีสติความระลึกได้ประกอบอยู่ด้วย ดังจะพึงเห็นได้ว่าสติคือความระลึก ได้แก่

ระลึกรู้ลมหายใจเข้า-ออกนั้น จะต้องมีความรู้ตัวอยู่ว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออก  

กล่าวคอืจะต้องมคีวามรูอ้ยูก่บัตวั คอือยูท่ีล่มหายใจเข้า-ออก เม่ือมีความรูอ้ยู่ท่ีลมหายใจ

เข้าออก จงึจะระลึกได้ว่าเราหายใจเข้า เราหายใจออก ความรูต้วันัน้จงึเท่ากบัเป็นการ

ผูกใจเอาไว้ในสิ่งที่พึงระลึกรู้และเมื่อใจผูกอยู่ที่นั่นก็ระลึกรู้ที่นั่นได้ ฉะนั้น สติจึงขาด

สัมปชัญญะไม่ได้ และสัมปชัญญะนั้นเล่าถ้าขาดสติคือความระลึกได้คอยควบคุมอยู ่

ความรู้ตัวนั้นก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกัน จะต้องหลุดไป ฉะนั้น สัมปชัญญะเองก็ต้อง 

มีสติประกอบอยู่ และสติที่เป็นธรรมปฏิบัติคือสติปัฏฐานทุกข้อก็จ�าจะต้องมีทั้งสติทั้ง

สมัปชญัญะประกอบอยูด้่วยกนั เพราะว่าการปฏบิติัก�าหนดรูท้ัง้ปวงนีร้วมอยูท่ีต่นหรอื

ที่ตัวน้ีเอง ไม่ใช่อยู่ในภายนอก จึงต้องมีความรู้อยู่กับตัว ไม่หลุดไปจากตัว จึงจะมี

ความระลกึรูอ้ยู่ในท่ีตัง้ของสต ิเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นต้น แต่ในการแสดง

นั้นในข้อเกี่ยวแก่สติออกหน้าก็ยกสติขึ้นแสดงแต่เพียงข้อเดียว ก็ให้เข้าใจว่าต้องมี

สัมปชัญญะคือความรู้ตัวประกอบอยู่ด้วย และในข้อที่มีสัมปชัญญะเป็นหัวหน้าก็ยก

สมัปชญัญะขึน้แสดงคือออกหน้า แต่กใ็ห้พงึทราบว่ามสีตปิระกอบอยู่ด้วยเช่นเดยีวกนั 

และโดยเฉพาะท่ีสัมปชัญญะออกหน้านี้ก็ได้แก่อิริยาบถทั้งปวงทั้งที่เป็นอิริยาบถหลัก

และท้ังที่เป็นอิริยาบถประกอบดงักล่าว ต้องการสัมปชญัญะคือความรูต้วัออกหน้าจงึจะ

ยกสมัปชญัญะขึน้แสดง

การหดัท�าสมัปชญัญะในอริยิาบถนีเ้ป็นส่ิงท่ีหัดได้ โดยมากมกัจะต้องมเีจตนา

น�าในการยืน เดิน นั่ง นอน ทั้งหลาย เช่นว่า เมื่อจะเดิน ทุกคนก็ย่อมจะมีเจตนาน�า 

คือตั้งใจจะเดินหรือคิดจะเดิน แต่ว่าในขณะท่ีท�าการเดินนั้นก็มักจะไม่ท�าสัมปชัญญะ
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ในการเดิน แต่ว่าไปคิดเรื่องอื่น ๆ ต่อไป บางทีก็ลืมว่าเราก�าลังเดินทั้งที่ก�าลังเดินอยู่  

มกัจะเป็นอย่างนี ้ในอริยิาบถอืน่กเ็ช่นเดยีวกนัดงันีเ้รยีกว่าไม่มีสมัปชญัญะในอริยิาบถ 

ส่วนทีส่อนให้ท�าสมัปชญัญะในอริยิาบถนีก้ค็อืว่า โดยปกตก่ิอนจะเดนิกย่็อมจะมเีจตนา

ว่าจะเดิน และเมื่อเริ่มจะเดิน ก�าลังเดิน ก็ให้หยุดคิดไปเสียในเรื่องอื่น หันมาท�า 

ความรู้ในอิริยาบถเดิน เม่ือหัดให้มีความรู้ดังน้ีก็เรียกว่าเป็นการหัดท�าสัมปชัญญะใน

การเดนิแม้ในอริยิาบถอืน่กเ็ช่นเดยีวกัน นีเ้ป็นข้อทีค่วรหัด เพราะจะท�าให้มีความรูต้วั

คงอยู่กับตัวเสมอ ความรู้จะไม่หลุดออกไปจากตัว ในขณะท่ีความรู้หลุดออกไปจาก 

ตัวน้ันก็เช่นว่า ในขณะที่เดินแต่ส่งใจไปคิดถึงเรื่องอื่น ความรู้ก็ไปอยู่ที่เรื่องอื่นนั้น  

คอืว่าหลดุออกไปจากตวั ลมืว่าเราก�าลงัเดนิ ไม่รูว่้าเราก�าลงัเดนิ เมือ่เป็นดัง่นีก้อ็าจจะ

เป็นอันตรายถ้าเดินไปในถนน เรียกว่าใจลอยหรือว่าเผลอตัวก็เป็นอาการที่ขาดสติ 

เหมอืนกนั เพราะในขณะทีค่วามรู้หลดุออกไปจากตวันัน้ความระลกึรู้กห็ลดุออกไปด้วย 

เพราะว่าความระลึกรู้นั้นก็ตามความรู้ตัวออกไป ไประลึกรู้ในเรื่องอื่นท่ีส่งใจไปคิดถึง

นัน้ เท่ากบัว่าตวัไปเสยีข้างนอก แต่ว่าร่างกายทีก่�าลงัเดนิอยูไ่ม่มตีวั เพราะว่าไม่มคีวามรู้ที่

ก�าหนดอยู ่ เพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้ตัวอยู่ก็เท่ากับว่ามีตัวอยู่กับตัว ก็คือมีความรู้อยู่

กับตัวนั่นเองเท่ากับมีตัวอยู่กับตัว อันท�าให้มีความระลึกรู้ซ่ึงเป็นตัวสติประกอบอยู่ 

ด้วย ฉะน้ัน จึงสมควรที่จะท�าการหัด ดังในบัดนี้ท�าความรู้ตัวเข้ามาว่าก�าลังนั่งอยู่  

และในอริิยาบถนัง่นีมี้การวางอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย ตัง้แต่เบือ้งล่างขึน้มาจนถึงสดุ

ศีรษะ ตั้งแต่สุดศีรษะลงไปเป็นอย่างนี้หัดท�าความรู้ตัวในขณะนี้ว่าเป็นอย่างไร และ 

ถ้าจะมกีารเปลีย่นอริยิาบถเลก็น้อยกต็ามเปลีย่นอริยิาบถใหญ่กต็าม เมือ่ตัง้เจตนาขึน้

มาก่อนแล้ว ก็ท�าความรู้ตามเจตนาในขณะท่ีท�าการเปลี่ยนอิริยาบถนั้นด้วย หัดดังนี้ 

แม้ว่าจะหดัไม่ได้นาน แต่หดัเป็นครัง้คราวและบ่อย ๆ ได้กย่็อมเป็นการด ีเพราะว่าใน

การก�าหนดความรู้นั้นคราวหนึ่งก็ย่อมก�าหนดได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เช่น เมื่อน�า

ใจมาท�าสมัปชญัญะในอิรยิาบถกจ็ะต้องปล่อยการก�าหนดในเรือ่งอืน่ ฉะนัน้ เมือ่ได้หัด

ท�าความรู้ในอิริยาบถเป็นครั้งเป็นคราวตามสมควร ให้มีพ้ืนความรู้ส�าหรับท่ีจะรักษา

ตนเป็นครั้งเป็นคราวแล้ว ก็ส่งใจไปก�าหนดในเรื่องอื่นต่อไป เช่น ในการงานที่ท�า  

ในการศกึษาเล่าเรยีน ตลอดจนถงึในการปฏบิตัสิมาธ ิในเมือ่ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก

กท็�าสติก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก เมือ่เป็นดัง่น้ีกไ็ม่ต้องไปพะวงถงึอริยิาบถนัง่ เป็นต้น 
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เอโก ธมฺโม

เมื่อพิจารณาดูอีกประการหนึ่งแล้ว ความรู้ในอิริยาบถอันเป็นตัวสัมปชัญญะ

น้ันก็ย่อมจะประกอบอยู ่แม้ในการก�าหนดท�าลมหายใจเข้า-ออก เพราะว่าในการก�าหนด

ท�าสติในลมหายใจเข้า-ออกนั้น สติที่รวมเข้ามาย่อมรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก  

ย่อมรูก้ายทัง้หมดทัง้ท่ีเป็นส่วนนามกายคอือาการของใจทัง้หลาย ทัง้ทีเ่ป็นส่วนรปูกาย

คอืรปูกายทีก่�าลงันัง่อยูน่ี ้เม่ือมคีวามรู้ทัง้หมดดัง่นี ้ทัง้สตสัิมปชญัญะกย่็อมรวมกนัอยู่

เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีว เป็นอันรู้ท้ังลมหายใจเข้า-ออก ทัง้อริยิาบถใหญ่ ทัง้อิริยาบถน้อย 

และทัง้กายส่วนอ่ืน ตลอดจนถงึเวทนา จติ ธรรม มารวมกนัเป็นเอโกธัมโม เป็นธรรม

ที่เป็นอันเดียวปรากฏอยู่ในความรู้และความรู้ก็ย่อมจะก�าหนดอยู่ในเอโกธัมโมอันนี้  

เพราะฉะน้ัน จงึเป็นอนัว่าท้ังสตสิมัปชญัญะมาประกอบกนัอยูอ่ย่างสมบรูณ์ ไม่บกพร่อง

กแ็หละอนัความรูท้ีเ่ป็นสตทิีเ่ป็นสมัปชัญญะนี ้นบัว่าเป็นความรูอ้ย่างหนึง่ในการปฏบิตัิ  

ยังมีความรู้ท่ีเป็นปัญญาหรือเป็นญาณ คือความหยั่งรู้อีกชั้นหนึ่ง อันได้แก่สัจจะ  

คือความจริง จะปรากฏขึ้นในเม่ือตั้งสติพร้อมทั้งสัมปชัญญะก�าหนดรู้ในอารมณ์ของ

กรรมฐานในกาย ในเวทนา จติ ธรรม แม้ในข้ออริยิาบถทีก่�าลงักล่าวนี ้เมือ่สตสัิมปชญัญะ

ก�าหนดแจ่มชัดขึ้น ตั้งมั่นขึ้น สัจจะคือความจริงของกาย เวทนา จิต ธรรม อันนับว่า 

เป็นสงัขารทัง้หลายจะปรากฏ สจัจะดงักล่าวนีก้ห็มายถงึทกุขสจัจะ สภาพทีจ่ริงคอืทกุข์ 

รวมเข้ากคื็อความเกดิ ความดบั หรอืว่าชาต ิชรา มรณะ จะเรียกว่าชาต ิชรา มรณะ 

ความเกิดความแก่ความตายก็ตาม จะเรียกว่าความเกิดความดับก็ตาม เป็นสิ่งที่มีอยู่

แก่สังขารทั้งหลาย แก่กาย เวทนา จิต ธรรม ทั้งหลาย ทุกข้อทุกประการ เมื่อสัจจะ

คือความจริงนี้ปรากฏขึ้น ความเกิดปรากฏขึ้น ความดับปรากฏขึ้น ปัญญาคือความรู้

ที่หยั่งลงไปถึงความเกิดความดับ คือมองเห็นความเกิดความดับชัดขึ้นมาดังนี้ ความรู้

ที่เป็นสติสัมปชัญญะนั้นก็เล่ือนขึ้นเป็นปัญญาหรือเป็นญาณคือความหย่ังรู้ ฉะนั้น  

ในการปฏบัิตสิติปัฏฐานจะเป็นข้อใดข้อหนึง่กต็าม เมือ่ได้สตสิมัปชญัญะในสตปัิฏฐาน

นั้นแล้วก็ย่อมจะได้ปัญญาหรือญาณ น้อยหรือมาก ในสติปัฏฐานนั้น ๆ ด้วย ก็คือ  

ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์จะปรากฏชัดขึ้น นี้คือความรู้
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ปัญญา

อันความรู้นี้ท่ีเป็นเครื่องประดับความเป็นมนุษย์ของทุก ๆ คนผู้เกิดมา  

เรียกกันว่าปัญญา ซึ่งท่านแสดงว่าเป็นผลของกุศล ฉะนั้น คนทุก ๆ คนที่เกิดมาเป็น

มนุษย์เรียกว่ากุศลน�าให้เกิดท้ังน้ัน เพราะว่ามีปัญญาที่ประเสริฐยิ่งกว่าสัตว์ดิรัจฉาน

ทั้งหลาย ฉะน้ัน จึงได้เรียกว่ามนุษย์ ที่แปลอย่างหนึ่งว่าผู้ที่มีมนะคือความรู้สูง  

มนะน้ีเองกม็กัจะแปลกนัว่าใจ มนษุย์จงึแปลกนัว่าผูมี้ใจสูง แต่อนัทีจ่รงิตามพยัญชนะ 

มนะที่แปลกันว่าใจนั้นก็คือความรู้เพราะว่าตามพยัญชนะมนะแปลว่าความรู้ มีใจสูง 

ก็คือมีความรู้สูง อันเป็นตัวปัญญานั้นเอง ท่านจึงว่าเกิดมาด้วยอ�านาจของกุศล  

เป็นผลของกุศล 

พุทธจิรติ

บางคนก็ยังเป็นประเภทที่เรียกว่าพุทธิจริต คือว่ามีความรู้เป็นเจ้าเรือน 

หมายความว่า ต้องการความรู ้และตนจะต้องรู ้ถ้าไม่เช่นน้ันกจ็ะต้องปฏเิสธ อันความ

ต้องการความรู้นั้นเป็นสิ่งที่สมควร เพราะจะท�าให้มีการศึกษาแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

ขึน้อยูเ่สมอ แต่ว่าการท่ีจะถอืเอาความรูข้องตนเป็นใหญ่ว่าจะต้องรูเ้ท่านัน้จงึจะรบัรอง 

ถ้าไม่รูแ้ล้วก็ปฏเิสธ ดงันี ้กเ็ป็นสิง่ทีไ่ม่ชอบเหมอืนกนั แม้เช่นนัน้กม็บีคุคลบางจ�าพวก

อยู่ในจ�าพวกน้ี คือจะต้องรู้จึงจะรับรอง อันเรียกว่าพุทธิจริต มีความรู้เป็นเจ้าเรือน 

บคุคลจ�าพวกทีเ่ป็นพทุธจิรตินีม้กัจะปฏเิสธอดตีชาต ิอนาคตชาต ิเพราะว่าไม่รูไ้ม่เห็น 

จึงมักจะเป็นจ�าพวกท่ีมีความเช่ือถือว่าตายสูญ ไม่ใช่ตายเกิด เพราะว่าไม่เห็นว่าเม่ือ

ตายไปแล้วมีอะไรเหลืออยู่หรอืมีอะไรไปเกดิ จงึไม่เชือ่ในเรือ่งของอดตีชาต ิอนาคตชาติ 

เพราะเห็นว่าไม่มีอะไร ตายแล้วก็สูญ ไม่มีอะไรไปเกิด ก็เพราะไม่รู้ไม่เห็น ถ้าหากว่า

พิสูจน์ได้ชี้ให้เห็นได้จึงจะยอมเชื่อถือ และนอกจากนี้ก็ยังปฏิเสธเรื่องอื่น ๆ ที่ตนไม่รู้

ไม่เห็นอีกด้วย จ�าพวกนี้เป็นจ�าพวกพุทธิจริต มักจะตรงกันข้ามกับพวกสัทธาจริต คือ 

จ�าพวกที่มีความเช่ือเป็นเจ้าเรือนคือมักจะชอบแต่เชื่อ แต่ว่าไม่ชอบใช้ปัญญา ฉะนั้น 

ในทางพระพุทธศาสนาจึงได้มีการสอนให้อบรมสัทธินทรีย์ อินทรีย์คือศรัทธา กับ 
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ปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญา ให้พอสมควรกัน อย่าให้เอาแต่ เชื่อไม่ใช้ปัญญา หรือ

อย่าให้เอาแต่ปัญญา ไม่เชื่ออะไรเสียเลย แต่ให้มีทั้งสองพอสมควรกัน ก็เพราะเหตุที่

สามัญชนทุก ๆ คนนั้นจ�าจะต้องมีทั้งศรัทธาทั้งปัญญาประกอบกันไป ท�าไมจึงต้องมี

ศรทัธา กไ็ด้อธบิายไปแล้วในตอนทีว่่าด้วยสทัธาจรติ และกไ็ด้พาดพงิมาถึงปัญญาด้วย

ซ�้าอีกครั้งหนึ่ง ก็เพราะปัญญาน้ันทุก ๆ คนมีอยู่จ�ากัดมาก เพราะฉะนั้นจึงต้องเล่า

เรยีนศกึษาเพิม่เตมิกันอยูเ่สมอ สิง่ทีรู่น้ัน้เรยีกว่านดิเดยีว แต่สิง่ทีไ่ม่รูน้ัน้มเีป็นอนัมาก 

และเมือ่พจิารณาดแูล้วกจ็ะเหน็ว่าอันสิง่ทีไ่ม่รูน้ัน้หาใช่ว่าเป็นสิง่ท่ีไม่มอียูจ่รงิไม่ ย่อมเป็น

สิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอันมาก เหมือนอย่างว่าเมื่อวานนี้ วันนี้และพรุ่งนี้ วันนี้มี เมื่อวานนี ้

มีและพรุ่งนี้ก็จะมี แต่เมื่อวานนี้อาจจะลืมไปเสียบ้างก็ได้ แต่ว่าเมื่อลืมนึกไม่ได้นั้น  

ก็ไม่ใช่หมายความว่าไม่มี พรุ่งน้ีนั้นอันที่จริงก็ไม่รู้ แต่ก็เป็นส่ิงที่มี เพราะฉะนั้น  

จะต้องพิจารณารับรองว่าอันสิ่งที่ตนไม่รู้นั้นมีอยู่อีกเป็นอันมาก และเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง 

ไม่ใช่ไม่จริง เพราะฉะนั้น จึงต้องอาศัยศึกษาเล่าเรียน

มรณสต ิอุปสมานุสติ

ผูท้ีม่พีทุธจิรติดงักล่าวนี ้ท่านสอนให้ปฏบิตัธิรรมมรณสต ิสตริะลึกถึงความตาย 

อปุสมานุสต ิสตทิีร่ะลกึก�าหนดธรรมเป็นเครือ่งเข้าไปสงบร�างบัหรอืว่าความสงบร�างบั 

ให้ปฏิบัติในธาตุกรรมฐาน ก�าหนดพิจารณาร่างกายนี้แยกธาตุออกไป และก�าหนด

พจิารณาให้เหน็ความปฏกิลูในอาหาร กต้็องการทีจ่ะให้ท�าความรูใ้นส่ิงทีม่อียู่เป็นไปอยู่

อันจะพึงพิจารณาเห็นได้ชัดในปัจจุบันและเมื่อเป็นดังนี้ก็จะถ่ายถอนความท่ีหลงถือ 

ความรูข้องตนแต่อย่างเดียวนั้นลงได้

๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๐
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วนันีจ้ะแสดงสตปัิฏฐานในปฏกิลูปัพพะ ข้อว่าด้วยปฏกิลูน่าเกลยีด คอื ตรสัสอน

ให้พิจารณากายน้ี เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่

โดยรอบว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ คือ เกสา ผม โลมา ขน นขา 

เล็บ ทันตา ฟัน ตโจ หนัง มังสัง เนื้อ นหารุ เอ็น อัฏฐิ กระดูก อัฏฐิมิญชัง เยื่อใน

กระดูก วักกัง ไต หทยัง หัวใจ ยกนัง ตับ กิโลมกัง พังผืด ปิหกัง ม้าม ปัปผาสัง 

ปอด อันตัง ไส้ใหญ่ อันตคุณัง สายรัดไส้ อุทริยัง อาหารใหม่ กรีสัง อาหารเก่า  

ปิตตัง น�้าดี เสมหัง น�้าเสลด ปุพโพ น�้าหนอง น�้าเหลือง โลหิตัง น�้าเลือด เสโท  

น�้าเหงื่อ เมโท มันข้น อัสสุ น�้าตา วสา มันเหลว เขโฬ น�้าลาย สิงฆาณิกา น�้ามูก 

ลสิกา ไขข้อ มุตตัง มูตร ดั่งนี้

การพจิารณาน้ี ท่านสอนให้พจิารณาอาการเหล่านี ้โดยส ีโดยสณัฐาน โดยกลิน่ 

โดยที่เกิด โดยที่อยู่ 

โดยสนีัน้ กคื็อ พจิารณาว่าอาการเหล่าน้ีมสีอีย่างไร นบัแต่อาการที ่๑ เกสา 

เดมิมสีดี�าแล้วกก็ลายเป็นสเีทา เป็นสขีาว ทีเ่รยีกว่าหงอก โดยสณัฐานกค็อืทรวดทรง 

เช่น ผมมีทรวดทรงเป็นเส้น ๆ โดยกลิ่น ก็พิจารณาถึงกล่ินของผม ผมที่ไม่ได ้

ช�าระให้สะอาดย่อมปรากฏกล่ินท่ีน่าเกลียด แม้ช�าระให้สะอาดกย็งัปรากฏกลิน่ของ 

ผมเช่นกลิ่นผม โดยสัณฐานคือทรวดทรง โดยท่ีเกิดเช่นผมเกิดแต่ บุพโพ โลหิต  

อนัเป็นของน่าเกลยีด โดยท่ีอยู่ ผมกอ็ยู่ท่ีบพุโพ โลหติ ซึง่เป็นของน่าเกลยีด พจิารณา
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ให้สี สัณฐาน กลิ่น ที่เกิด ที่อยู่ ของผมปรากฏชัดในใจ จงลืมตามอง เช่น หยิบเอา

ผมมาพิจารณาเส้นหนึ่งก่อน หรือว่านึกถึงผมที่เคยเห็น แล้วก็พิจารณาแยกออกว่ามี

สีอย่างไร มีสัณฐานอย่างไร เป็นต้นดั่งนี้ก็ได้ ให้ปรากฏชัดขึ้นในใจ ความปฏิกูลของ

ผมก็จะปรากฏ 

พิจารณาโลมาคือขนเป็นต้นก็เช่นเดียวกัน ไปโดยล�าดับ และท่านสอนว่า 

เมื่อพิจารณาไปโดยล�าดับ อาการใดปรากฏชัดก็ให้จับก�าหนดอาการนั้นแต่เพียง 

อย่างเดียว เช่น ผมปรากฏชัดก็ให้จับก�าหนดแต่ผมอย่างเดียว โดยพิจารณาให ้

ความปฏิกูลปรากฏขึ้น อันจะท�าให้สงบจากความรักใคร่ยินดีติดอยู่ในผม หรือจะ 

พิจารณาเป็นทางกสิณ คือให้ภาพของผมปรากฏอยู่ในใจเป็นอุคคหนิมิต นิมิตติดตา 

คือเหมือนอย่างมองเห็นเส้นผมด้วยตา แต่ว่าเห็นด้วยใจ ปรากฏเป็นภาพอยู่ในใจ  

แล้วกหั็ดก�าหนดขยายให้โตหรอืให้เลก็ลงตามส่วน อันเรยีกว่า ปฏภิาคนมิิตกไ็ด้ ดัง่นี้

เป็นก�าหนดทางกสิณ แต่ว่าการพิจารณาอาการเหล่านี้มุ่งให้จิตสงบจากกามฉันท์คือ

ความรักใคร่พอใจอยู่ในอาการเหล่านี้เป็นที่ตั้ง

มรณสต ิกับ พุทธจิรติ

อนึง่ ในวนัน้ีจะได้กล่าวถงึมรณสตริะลึกถึงความตายก่อน ถ้ามเีวลากจ็ะต่อไป

อปุสมานสุสตริะลึกถงึธรรมเป็นทีส่งบเข้าไประงบั ระลกึถึงความตายน้ัน กค็อืระลึกว่า

ความตายจะมีความตายจะมี หรือว่า ความตาย ความตาย ระลึกเป็นค�าบาลี ก็ว่า 

มรณัง มรณัง และระลึกให้เห็นละเอียดไปอีกว่า อันความตายนั้นก็ได้แก่ความท่ีจุติ 

คือว่าเคลื่อนออกไปจากร่างกายอันนี้เป็นความแตกเป็นความอันตรธานของชีวิต  

เป็นมจัจุ ทีแ่ปลกนัว่าความตายเหมอืนกนั เป็นการกระท�ากาละ คอืถึงความตายตาม

กาลเวลาแตกดับของชีวิต เป็นความแตกของขันธ์ทั้งหลาย คือ ของรูปขันธ์ กองรูป  

เวทนาขันธ์ กองเวทนา สญัญาขนัธ์ กองสญัญา สงัขารขนัธ์ กองสงัขาร วญิญาณขันธ์

กองวิญญาณ รวมความว่าเป็นความแตกของรูปและนามอันนี้ ร่างกายอันนี้จึงกลาย

เป็นศพ ซ่ึงรูปขันธ์เองก็แตกสลายไปตั้งแต่ต้นดับลมคือลมดับไปก่อน เรียกว่า 

วาโยธาตดุบั เตโชธาต ุธาตไุฟกด็บั ศพจงึเยน็ชดื อาโปธาตุ ธาตุน�า้ ก็เร่ิมเหอืดแห้งหมดไป 
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ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ก็เน่าเปื่อยแตกสลายไป ส่วนท่ีเข้มแข็งท่ีสุดคืออัฐิกระดูก ก็เน่า 

ผุพงัหมดไปในทีส่ดุ สิน้เวทนาคอืหมดความรู้สกึสขุทกุข์ทัง้ปวง น�าเอาไปเผาเอาไปฝัง 

กไ็ม่รูส้กึ สญัญาคอืความจ�าได้หมายรู ้สงัขารคือความคิดปรงุหรอืความปรงุคิด วิญญาณ

คือความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้น ก็ดับหมด เป็นอันว่าขันธ์ ๕ แตกสลาย  

ชีวิตก็เป็นอันว่าแตกดับไป ต้องทอดท้ิงร่างนี้ไว้เหนือแผ่นดิน และก็ต้องเผาต้องฝัง 

หมดไป ดั่งนี้เป็นลักษณะที่เรียกว่าความตาย อันบุคคลจะต้องประสบ ความระลึกถึง

ความตายดั่งนี้ มุ่งให้บังเกิดความไม่ประมาทคือความไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน 

ในชีวิต คือ นึกถึงความตายว่าจะมีและมีเมื่อไรก็ได้ จะท�าให้จิตใจหายเมา หายเพลิน 

และต้องการท่ีจะให้รบีเร่งประกอบกรณยีะคอืกจิทีค่วรท�า ไม่ผดัวันประกนัพรุง่ เพราะ

ไม่มีใครจะรู้ว่าความตายจะมาเม่ือไหร่ ดั่งนี้เป็นความมุ่งหมายของการเจริญมรณสติ 

แต่ถ้าเจริญมรณสตแิล้วบงัเกดิความหวาดกลวัไม่อยากจะท�าอะไร คล้าย ๆ กบัว่านัง่นอน

รอความตาย ดั่งนี้ก็เป็นการปฏิบัติผิด เรียกว่า ปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ธรรม ฉะนั้น

ผูท้ีเ่จรญิมรณสตกิต้็องเจรญิให้ถกูต้อง คือให้บงัเกดิความไม่ประมาท ให้กระตอืรือร้น

รีบเร่งประกอบกรณียะคือกิจที่ควรท�าทั้งปวงเสีย ทั้งจะเกิดความกล้าที่จะเผชิญกับ

ความตาย ด่ังน้ีท่านแสดงว่าเหมาะกบัคนทีเ่ป็นพทุธจิรติ คอืชอบรู ้เพราะฉะนัน้ก็ให้หัดมา

รูค้วามตายเสยีบ้าง แล้วกม็าตรวจดวู่าจติเป็นอย่างไร ถ้าจติกลวัไม่กล้ากแ็สดงว่าไม่ใช่

เป็นนักรู้ ถ้าเป็นนักรู้จริงแล้วก็จะต้องไม่กลัว เพราะว่าความตายนั้นเป็นส่ิงที่ต้องมี  

เป็นความจรงิ อันคนที่เป็นพุทธิจริต คือ เป็นผู้ที่ชอบรู้นั้น อันที่จริงถ้าพิจารณาดูให้

ดีแล้ว กจ็ะเหน็ว่ายงัเจอืด้วยโมหะคอืความหลงอยู่อกีเป็นอนัมาก เพราะว่าจะต้องให้รู้

เสียก่อน แล้วจึงจะยอมรับไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คนเราจึงต้องมี

ครูมีอาจารย์บอกกล่าวสั่งสอน ต้องศึกษาต�าราต่าง ๆ ที่ท่านผู้รู ้ได้แสดงเอาไว้  

และบรรดาต�าราต่าง ๆ ทีท่่านผูรู้แ้สดงไว้นัน้กม็ากมายนกัหนา จะอ่านจะเรยีนให้รู้ไป

ทุกอย่าง ก็ย่อมไม่ได้ ทุกคนจึงสามารถรู้ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่มากมายเท่าใดนัก 

เพราะฉะนัน้ต้องยอมรับฟังความรูข้องท่านผูรู้ไ้ว้บ้าง ไม่ใช่ปฏเิสธไปเสยีทกุอย่าง และ

การที่ท่านยกเอามรณสติมาเป็นข้อแก้นี้ก็ส�าหรับจะเป็นข้อพิสูจน์ว่านักรู้นั้นเป็นนักรู้

จรงิ ๆ หรอืไม่ สมมุตว่ิาเกดิป่วยขึน้มา และกเ็ป็นโรคชนดิทีรั่กษาไม่หาย เช่นว่าบดันี้

ก็เป็นโรคมะเรง็ คราวนีห้มอกต้็องปิดไม่บอกเพราะกลวัว่ารูแ้ล้วจะตกใจ โรคกจ็ะก�าเรบิ 
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คราวน้ี ถ้าเป็นนักรู้คืออยากรูจ้รงิหรอืชอบรูจ้รงิแล้วกต้็องไม่กลวั ถ้าป่วยเป็นมะเรง็  

เขาก็ต้องบอกว่าเป็นมะเร็งได้ เรากร็บัรูไ้ด้โดยไม่กลวั ดัง่นีจ้งึจะเรยีกว่าเป็นนกัรู ้ แต่ว่าถ้า

เป็นพวกพทุธจิรติ คือเป็นพวกท่ีมีจริตชอบรู้หรือจะต้องรู้ดังกล่าวจะไม่เป็นอย่างนี้  

ถ้าไปนึกถึงความตายเข้าหรือว่าไปรู้ว่าเป็นโรคจะต้องตายแน่เข้าแล้วก็จะต้องตกใจ  

ดั่งนี้ก็จะได้รู้สึกตัวว่าไม่ใช่เป็นนักรู้จริง ถ้าเป็นนักรู้จริงแล้วก็จะต้องไม่กลัว ไม่ตกใจ 

เพราะฉะนั้น ท่านจึงยกเอามรณสตินี้เป็นข้อแก้ ส�าหรับเป็นข้อทดสอบคนที่เป็นพุทธิ

จริต ว่าเป็นนักรู้จริงหรือไม่ และก็เป็นเครื่องแก้คนที่เป็นพุทธิจริตด้วย คือว่าจะ 

ต้องรูรู้้เสยีก่อนจงึจะยอมรบัว่าให้มารูส้ภาวะอนัเป็นสัจจะของชวิีตทีจ่ะต้องประสบเสีย

บ้าง ดั่งนี้แล้วก็เป็นอันว่าเม่ือรับรู้ได้โดยท่ีไม่ตกใจ ทั้งมีความกระตือรือร้นในอันที่จะ

ประกอบคุณงามความดีต่าง ๆ กระท�ากิจที่ควรท�าให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปแล้วก็เป็นอันว่าแก้

พุทธจิริตของตนได้ เป็นอันว่ายอมรบัความรูห้รอืส่ิงทีค่วรรู้จรงิ ๆ นัน้จะเป็นประโยชน์

ส�าหรบัทีจ่ะปฏบิตัดิปีฏิบัติชอบยิ่ง ๆ ขึ้นสืบต่อไป

อุปสมานุสสต ิ กับ พุทธจิรติ

คราวนี ้อุปสมานสุสต ิระลกึถึงความสงบร�างบัหรอืว่าธรรมทีเ่ข้าไปสงบร�างบันัน้ 

ก็คือว่าระลึกถึงความสงบจริง ๆ ที่จะพึงได้หรือว่าที่ได้ เช่นว่าความสงบที่เกิดจากการ

ปฏิบัติในศีล ในสมาธิและในปัญญา ในขณะที่ปฏิบัตินั้นอาจจะรู้สึกว่าไม่สงบ เพราะ

ว่าตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากอาจจะแรง เพราะว่าอยากจะท�านั้นท�านี่แล้วก็ไม่

ได้เพราะว่ามีข้อห้ามทางศีล ก็เป็นทุกข์ ทุรนทุราย รู้สึกว่าไม่สงบ มักจะเป็นดั่งนี้ 

เพราะฉะนั้น ก็หัดระลึกถึงความสงบว่าศีลนั้นให้เกิดความสงบจริงคือสงบตัณหา  

ความดิ้นรนทะยานอยากของใจลงไป เมื่ออดทนใจของตนเองได้ ใจอยากจะท�าน่ัน 

จะท�านี่ก็สงบความอยากในใจของตนได้ และเม่ือสงบความอยากความด้ินรนลงเสีย 

ได้แล้ว ความต้องการท่ีจะท�าโน่นท�านี่ก็จะหายไป ไม่ต้องไปฆ่าเขา ไม่ต้องไปลัก 

ของเขา ไม่ต้องไปประพฤตผิดิประเวณีในทางกาม ไม่ต้องไปพดูเทจ็ ไม่ต้องไปดืม่สรุา

อะไรทั้งหมด เพราะเหตุว่าสงบความอยากเสียได้เท่านั้น ก�าหนดให้รู้จักว่าสงบ 

ความอยากเสยีได้นีแ้หละเป็นตวัความสงบ เป็นตวัธรรมทีเ่ข้าไปสงบ ดัง่นีเ้รยีกว่าเป็น
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หลักการหัดให้ระลกึถงึความสงบร�างบัหรอืธรรมทีเ่ข้าไปสงบร�างบั ท�าให้รูจ้กัความสงบ

ร�างบัทีแ่ท้จริงได้ 

คราวนีถ้้าหากว่าไปจบัความสงบในทางทีต่รงกนัข้าม คือว่าเม่ือใจอยากขึน้มา

ก็ไม่อดทนไม่ร�างบั กท็�าไปตามอยาก เช่นว่าอยากจะไปดืม่สรุากไ็ปดืม่เข้า พอดืม่เข้าไป

แล้วก็เมา เมาแล้วก็รู้สึกว่าสบาย ความอยากดื่มก็หายไป ก็ไปเข้าใจว่านี่แหละคือ 

ความสงบซ่ึงจะต้องดื่มสุราจึงจะได้ เพราะฉะนั้น เมื่อวุ่นวายใจขึ้นมาก็อยากดื่มสุรา 

ก็ต้องไปดื่ม ดื่มเสียก่อนก็ได้ความสงบ ก็นึกว่านี่แหละคือตัวความสงบ ถ้าไปก�าหนด

ให้รู้จักความสงบดั่งนี้ก็เรียกว่าเป็นความส�าคัญผิด ไปจับความสงบที่ผิด ที่ไม่ถูก  

คนโดยมากไประลึกจับความสงบที่ผิดดั่งนี้เสียเป็นอันมาก จึงเรียกว่ารู้ผิด ไม่ใช่รู้ถูก 

แต่ว่าถ้าไปก�าหนดจับความสงบที่ถูกคือสงบตัณหาความอยากของใจ อยากจะดื่มสุรา

ก็สงบความอยากนั้นเสีย และเมื่อสงบความอยากนั้นเสียได้แล้วก็ไม่ต้องไปดื่มสุรา  

ใจก็สงบ แล้วก็ก�าหนดให้รูจั้กว่านีแ่หละคือความสงบทีถ่กูต้อง เพราะฉะนัน้ ความสงบ 

จงึมอียู ่๒ อย่าง ดั่งนี้ สงบที่ถูกและสงบที่ผิด 

คนที่เป็นพุทธิจริตนั้นมักจะรู้ผิด นักรู้นั้นมักจะรู้ผิด ก็มักจะไปส�าคัญเอาว่า

ต้องไปดื่มสุราเสียก่อนให้ใจสงบสบาย นั้นแหละคือความสงบ มักจะไปรู้ผิดดั่งนี้  

จึงเรียกว่าเป็นพุทธิจริต เพราะฉะนั้น ก็หัดเสียใหม่ ให้มาระลึกถึงความสงบที่ถูกต้อง 

มาอยูท่ีค่วามสงบใจ ร�างบัใจ และเมือ่เป็นด่ังนีแ้ล้ว กเ็ป็นอนัว่าได้พบความสงบ ได้รูจ้กั

ความสงบทีถ่กูต้อง เมือ่เป็นดัง่นีก้เ็ป็นอนัว่าแก้พทุธิจรติคอืความรู้ทีผ่ดินัน้ได้ ท�าความ

รู้ให้ถูกต้อง เพราะมาก�าหนดรู้จักความสงบที่แท้จริง ฉะนั้น การหัดให้ระลึกถึงความ

สงบอันเป็นความสงบท่ีถูกต้องดั่งนี้ จึงเป็นส่ิงที่ควรท�า และก็ควรศึกษาที่จิตใจของ

ตนเองให้รู ้จักความสงบที่ถูกต้องนี้อยู ่เสมอในทุกขั้นของการปฏิบัติ ท้ังในขั้นศีล  

ขั้นสมาธิ ขั้นปัญญา ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงขั้นศีล ซึ่งเป็นตัวอย่างเท่านั้น 

แม้การพจิารณาในอาการของร่างกายว่าเป็นของปฏกิลูด่ังนี ้กเ็ป็นการพจิารณา

ให้เกิดความรู้ท่ีถูกต้องประการหน่ึงเหมือนกัน ก็จะท�าให้ได้ความเข้าใจถูก อันความ

เข้าใจโดยมากน้ัน เม่ือรักใคร่ พอใจ ยินดีอยู่ใน ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น  

กจ็ะต้องปฏิบติัในด้านสนองความอยากความต้องการเกีย่วกบั ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั 
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เป็นต้น แล้วก็ได้สุข ได้โสมนัส ได้ความสบายใจ ได้ความสงบ ก็เข้าใจว่าอันนี้แหละ

เป็นความสงบ แล้วก็เป็นสุข เป็นโสมนัส เพราะฉะนั้น คนจึงพอใจแสวงหากามกัน

โดยมาก แต่ถ้ามาหัดพิจารณาอีกด้านหนึ่งให้มองเห็นความปฏิกูล และเมื่อมองเห็น

ความปฏิกูลปรากฏข้ึนแล้วความอยากความต้องการก็สงบ เมื่อความอยากความต้อง 

การสงบ ก็ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องไปขวนขวายในสิง่เหล่านี ้เป็นอนัว่าได้พบความสงบ ฉะนัน้

ความสงบความปรารถนาความต้องการเพราะมองเห็นความเป็นของปฏิกูลจึงเป็น 

ทางให้เกิดความสงบท่ีสุขุมท่ีละเอียด อันเป็นความสงบที่บริสุทธิ์ที่ยั่งยืน ไม่ปนด้วย

ความทกุข์เดอืดร้อน คอืไม่ใช่ว่ามสีขุน้อยมทีกุข์มาก แต่ว่ามีสุขมากและเป็นสุขท่ีบรสุิทธิ์

เป็นสุขที่สงบ ดั่งนี้ก็เป็นการหัดให้ได้ความรู้จักความสงบที่ละเอียดขึ้นมา ขั้นปัญญาก็

ละเอียดขึ้นไปกว่านี้ เพราะฉะนั้น อุปสมานุสสติ ระลึกถึงความสงบดังกล่าวมานี้  

จงึเป็นข้อส�าคัญแก้ความรูผ้ดิได้ เรียกว่าพทุธจิรติได้อย่างด ีและกท็�าความรูใ้ห้ถูกต้อง

อันเป็นปัญญาทางพระพุทธศาสนา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๐
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ในวันนี้ จะได้แสดงกายคตาสติ สติที่ไปในกาย ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 

สตทิีไ่ปในกายนีเ้รยีกช่ือในมหาสตปัิฏฐานสตูรทีก่�าลงัสวดอยูน่ีว่้า “ปฏกิลูปัพพะ” 

ข้อว่าด้วยสิ่งที่ปฏิกูล ตรัสสอนให้พิจารณากายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไป เบื้องต�่าแต่

ปลายผมลงมา มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ  

มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ได้อธิบายวิธีพิจารณาอาการเหล่านี้ได้โดยสี  

โดยสัณฐานทรวดทรง โดยกล่ิน โดยท่ีเกดิและโดยทีอ่ยู ่ เพือ่ให้ความปฏิกลู ไม่สะอาด 

ปรากฏชดัขึน้ อันจะท�าให้จิตใจสงบจากกามฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในอาการเหล่านี้ 

โดยเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่พอใจ อันเรียกว่ากาม ค�าว่ากามนั้นก็สุดแต่ว่าความรักใคร่

ปรารถนาพอใจ จะบังเกิดแต่สิ่งอันใด สิ่งอันนั้นก็จะเป็นกามขึ้นมา โดยพัสดุหรือ 

โดยวัตถุอันเรียกว่าวัตถุกาม ตัวความรักใคร่ปรารถนาพอใจในจิตใจเป็นกิเลสกาม  

เม่ือความรักใคร่ปรารถนาพอใจบังเกิดขึ้นในผม ผมก็เป็นกามขึ้นมา ดั่งนี้เป็นต้น  

แต่ถ้าไม่มีความรักใคร่ปรารถนาพอใจในผม ผมก็ไม่เป็นกาม แต่ว่าก็เป็นผมอยู่โดย

ธรรมชาตธิรรมดา ทัง้เมือ่ก�าหนดพจิารณาผมเป็นกรรมฐาน คอืให้เป็นความปฏกิลูไม่

สะอาดของผม ผมก็กลายเป็นกรรมฐานขึ้นมา ฉะนั้น สิ่งอันเดียวกันในโลกนี้จึงเป็น

ได้สองอย่าง เป็นกามก็ได้ เป็นกรรมฐานกไ็ด้ เมือ่ดใูนแง่ของกเิลส ด้วยกิเลสกเ็ป็นกาม 

เมื่อดูในแง่ของกรรมฐาน ด้วยสติก�าหนดพิจารณา ก็เป็นกรรมฐานไป เพราะฉะนั้น 

ท่านจึงสอนให้ก�าหนดพิจารณาสิ่งอันเดียวกันนั่นแหละ คือว่ากามบังเกิดขึ้นท่ีผม  

ก็ให้ก�าหนดพจิารณาผมนัน้แหละเป็นกรรมฐานขึน้มา ตามนยัทีไ่ด้แสดงแล้วในครัง้ก่อน 
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วธิท่ีีจะพจิารณานัน้ พระอาจารย์ได้สอนเอาไว้อย่างละเอยีด ซึง่จะเป็นการช่วยให้

สติทีก่�าหนดตัง้มัน่แน่วแน่ขึน้ ส�าหรบัผูท้ีต้่องการจะปฏบัิตใินกรรมฐานข้อนี ้กใ็ห้ศกึษา

ให้รู้จักอาการเหล่านี้ อาการ ๕ ข้างต้น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ดูได้ด้วยตา  

เพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภายนอก ส่วนอาการนอกจากนัน้ ตัง้แต่ เนือ้ เอน็ กระดกู 

เป็นต้น เป็นส่วนภายใน ตามองไม่เหน็ ต้องอาศยัศกึษาดจูากศพทีเ่ขาผ่ากไ็ด้ ดจูากวัตถุ

ทีท่�าขึน้แสดงถงึอวยัวะภายในต่าง ๆ กไ็ด้ ดจูากหนงัสอืทีแ่สดงเป็นภาพกไ็ด้ คอืศกึษา

ให้รู้จักอาการเหล่านีแ้ล้วการก�าหนดพจิารณากจ็ะง่ายขึน้ เพราะเมือ่ก�าหนดนกึถงึอาการ

ใดอาการน้ันก็จะปรากฏแก่ใจ เหมือนอย่างมองเห็นด้วยตา สี สัณฐานเป็นต้นของ

อาการเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นทีละอย่าง ท่านสอนให้พิจารณาไปตามล�าดับทีละข้อ  

ให้ครบทกุข้อก่อน แล้วอาการอนัใดทีป่รากฏชัด ก็ให้ทิง้ข้ออืน่เสีย คงก�าหนดพจิารณา

อาการนั้นเพียงอันเดียว และการพิจารณานั้น พิจารณาให้เป็นความปฏิกูล เพื่อท�าให้

สงบระงบัจากกามทัง้หลาย นีเ้ป็นวตัถปุระสงค์ คอืว่าพจิารณาเปลีย่นผมเป็นต้นทีเ่ป็น

กามให้เป็นกรรมฐานขึ้นมา ให้ความปฏิกูล ไม่สะอาดเป็นต้นปรากฏด่ังนี้ เม่ือเป็น

กรรมฐานขึ้นมาได้ก็แปลว่าส�าเร็จเป็นกายคตาสติข้อนี้ หรือว่าอีกอย่างหนึ่ง ก�าหนด

พิจารณาทางกสิณ คือไม่มุ่งท่ีจะให้ปรากฏเป็นความไม่สะอาดเป็นของปฏิกูล แค่ให้

ปรากฏเป็นรูป อย่างก�าหนดผมก็ให้เส้นผมก�าหนดขึ้นมาเป็นรปูร่างในใจ ให้เป็นอคุคห

นิมติข้ึนในใจ คอืนมิิตตดิตาดัง่นี ้ต่อขึน้ไปกเ็ป็นปฏภิาคนมิติ ขยายส่วนให้เลก็ลงให้โตข้ึน

ตามส่วนได้ดั่งนี้เป็นการปฏิบัติทางกสิณ ซึ่งได้อธิบายในครั้งก่อนแล้ว

วธิพีจิารณา โดยปัญจกะ หมวด ๕

ในครั้งน้ี จะได้แสดงวิธีพิจารณาที่ท่านอาจารย์ได้สอนไว้อีกอย่างหนึ่งคือ 

พิจารณาไปเป็นหมวด ๆ กลับไปกลับมาดั่งนี้ 

เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟัน ตโจ หนัง, 

ตโจ หนัง ทันตา ฟัน นขา เล็บ โลมา ขน เกสา ผม‚ 

เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟัน ตโจ หนัง. 
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แล้วก็ต่อไปเป็น 

มังสา เนื้อ นหารุ เอ็น อัฏฐิ กระดูก อัฏฐิมิญชัง เยื่อในกระดูก วักกัง ไต‚

วักกัง ไต อัฏฐิมัญชัง เยื่อในกระดูก อฏัฐ ิกระดกู นหาร ุเอน็ มงัสงั เนือ้‚ 

มงัสงั เนือ้ นหาร ุเอน็ อฏัฐ ิกระดูก อฏัฐิมิญชงั เย่ือในกระดกู วักกงั ไต‚ 

แล้วก็ต่อไป 

หทยงั หวัใจ ยกนงั ตบั กโิลมกงั พงัผดื ปิหกงั ม้าม ปัปผาสัง ปอด‚

ปัปผาสัง ปอด ปิหกัง ม้าม กิโลมกัง พังผืด ยกนัง ตับ หทยัง หัวใจ‚ 

หทยัง หัวใจ ยกนัง ตับ กิโลมกัง พังผืด ปิหกัง ม้าม ปัปผาสัง ปอด‚ 

แล้วก็ต่อไป 

อันตัง ไส้ใหญ่ อันตคุณัง สายรัดไส้ อุทริยัง อาหารใหม่ กรีสัง อาหารเก่า 

มัตถเก มัตถลุงคัง สมองในสมองศีรษะ‚ 

มัตถเก มัตถลุงคัง สมองในสมองศีรษะ กรีสัง อาหารเก่า อุทริยัง อาหาร

ใหม่ อันตคุณัง สายรัดไส้ อันตัง ไส้ใหญ่. 

นี้เป็นส่วนปฐวีธาตุ แล้วก็ต่อไปอาโปธาตุ 

ปิตตัง น�้าดี เสมหัง น�้าเสลด ปุพโพ น�้าหนอง น�้าเหลือง โลหิตัง น�้าเลือด 

เสโท น�้าเหงื่อ เมโท มันข้น 

เมโท มันข้น เสโท น�้าเหงื่อ โลหิตัง น�้าเลือด ปุพโพ น�้าหนอง น�้าเหลือง  

เสมหัง น�้าเสลด ปิตตัง น�้าดี 

ปิตตัง น�้าดี เสมหัง น�้าเสลด ปุพโพ น�้าหนอง น�้าเหลือง โลหิตัง น�้าเลือด 

เสโท น�้าเหงื่อ เมโท มันข้น 

อัสสุ น�้าตา วสา มันเหลว เขโฬ น�้าลาย สิงฆาณิกา น�้ามูก ลสิกา ไขข้อ 

มุตตัง มูตร 

มุตตัง มูตร ลสิกา ไขข้อ สิงฆาณิกา น�้ามูก เขโฬ น�้าลาย วสา มันเหลว 

อัสสุ น�้าตา 
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อัสสุ น�้าตา วสา มันเหลว สิงฆาณิกา น�้ามูก เขโฬ น�้าลาย ลสิกา ไขข้อ 

มุตตัง น�้ามูตร 

มุตตัง มูตร ลสีกา ไขข้อ เขโฬ น�้าลาย สิงฆาณิกา น�้ามูก วสา มันเหลว 

อัสสุ น�้าตา

นี้เป็นอาโปธาตุ ธาตุน�้า 

ในหมวดปฏิกูลปัพพะหรือกายคตาสตินี้ ท่านยกให้พิจารณาปฐวีธาตุ ๑๙  

อาโปธาตุ ๑๒ ก็เป็น ๓๑ แต่ว่าในบางสูตรได้เดิมมัตถเก มัตถลุงคัง สมองใน 

สมองศีรษะเข้าอีกหนึ่งต่อจากกรีสัง อาหารเก่า นับเข้าในปฐวีธาตุ จึงเป็นปฐวีธาตุ  

๒๐ อาโปธาต ุ๑๒ และปฐวธีาตุน้ันกแ็บ่งออกเป็น ๔ หมวด หมวดละ ๕ จึงเป็น ๒๐ 

ทัง้มตัถเก มตัถลุงคัง อาโปธาตน้ัุนแบ่งออกหมวดละ ๖ กเ็ป็น ๑๒ จงึเป็นอาการ ๓๒ 

ท่านสอนให้พจิารณาแบ่งเป็นหมวด ๆ และพจิารณาให้อนโุลมปฏโิลมดัง่นีไ้ป

โดยล�าดับ อีกอย่างหนึ่งพิจารณาไปรวดเดียวเป็นอนุโลม แล้วก็กลับเป็นปฏิโลม ดังนี้

ก็ได้ การพิจารณาดั่งนี้ต้องอาศัยความศึกษาให้รู้จักอาการท้ังปวง และความก�าหนด

จดจ�าอาการเหล่านี้ให้ได้ทั้งโดยอนุโลมและโดยปฏิโลม เมื่อใช้พิจารณาก็จะเพิ่มภาระ

ให้ต้องก�าหนดมากขึ้น ความเพิ่มภาระให้ต้องก�าหนดมากขึ้นนี้ก็เหมือนอย่างการที่ใช้

นับในเวลาปฏิบัติก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก หรือว่า พุทโธ แทนนับ ก็เป็นการเพิ่ม

ภาระให้แก่การก�าหนดลมหายใจเข้าออก แต่เพื่อประโยชน์ที่จะควบคุมใจที่ฟุ้งซ่านให้

ต้องมาก�าหนดมากขึน้ จงึท�าให้การฟุง้ซ่านให้ต้องมาก�าหนดมากขึน้ จงึท�าให้การฟุ้งซ่าน

ลดลงไปทีท่่านเปรยีบเหมือนอย่างว่า เรอืไปในน�า้เชีย่วก็ต้องใช้ถ่อด้วย ล�าพงัพายไม่พอ 

แต่ว่าคร้ันจิตสงบลงเรียบร้อยแล้ว ถ่อก็ไม่ต้องใช้ การนับจึงไม่ต้องใช้ ตลอดถึงการ

พิจารณากลับไปกลับมาเพิ่มภาระดั่งนี้ก็ไม่จ�าเป็นต้องใช้ ให้ก�าหนดพิจารณาไปโดย

ล�าดับเอง หรือว่าก�าหนดไปเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ใช้ได้ เม่ือเป็นด่ังนี้จิตก็จะสงบตั้งม่ัน 

บางทีก็จะปรากฏนิมิตของอาการเหล่านี้ข้ึนในสมาธิ หรือปรากฏนิมิตอย่างอื่นขึ้นใน

สมาธิ อันแสดงว่าจิตได้สมาธิจากการพิจารณาในข้อกายคตาสตินี้
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การพจิารณา ๖ อย่าง

อนึ่ง ท่านสอนให้พิจารณาภายใน ภายนอก ทั้งภายใน ทั้งภายนอก ทั้งสอน

ให้พิจารณาว่ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา มีความเส่ือมดับไปเป็นธรรมดา มีทั้ง 

ความเกิดทั้งความเสื่อมดับไปเป็นธรรมดา ดั่งนี้

ภายใน ภายนอก

อนัค�าว่าภายในภายนอกนี ้มอีธบิายได้ทัง้อย่างหยาบทัง้อย่างละเอยีด การอธบิาย

อย่างหยาบนั้น ภายในก็หมายถึงภายในกายของตนเอง ภายนอกก็หมายถึงที่มีอยู่ใน

ร่างกายของผูอ่ื้น อธบิายอย่างน้ีไม่ได้มุ่งหมายว่าจะต้องไปก�าหนดพจิารณากายของผูอ้ืน่ 

แต่ว่ามุ่งหมายเพื่อจะให้เทียบเคียงว่า อาการเหล่านี้ที่เป็นภายใน คือที่กายของตนเอง

เป็นฉันใด ท่ีเป็นภายนอกคือท่ีกายของผู้อื่นเป็นฉันนั้น หรือว่าที่เป็นภายนอกคือ 

ที่กายของผู้อื่นเป็นฉันใด ที่เป็นภายในคือที่กายของตนเป็นฉันนั้น ดั่งนี้ อีกอย่างหนึ่ง

มีความหมายอย่างละเอียด คือทั้งภายในทั้งภายนอกก็มีอยู่ในกายนี้ทั้งหมด กล่าวคือ 

สิ่งที่ก�าหนดที่อาการทั้งปวง เช่น ก�าหนดผมที่ผม ก�าหนดขนที่ขน อันผมขนเป็นต้น

น้ีนับว่าเป็นภายนอก ส่วนอารมณ์ของผมและขนทีป่รากฏอยูท่ีใ่จนีเ้ป็นภายใน อารมณ์

แห่งผมและขนเป็นภายใน ตัวผมและขนเป็นภายนอก ทั้งสองนี้จะต้องให้มีอยู่พร้อม

กนัด้วยกนั แยกกนัไม่ได้ ดงัเช่นก�าหนดพจิารณาผม ใจกต้็องอยู่ทีผ่ม ผมต้องมาเป็น

อารมณ์อยู่ที่ใจ แต่ถ้าในขณะที่ก�าหนดพิจารณาเรื่องผมนั้น อารมณ์ในใจเป็นเรื่องอื่น 

ดั่งนี้ก็แปลว่าใจท้ิงกรรมฐานคืออารมณ์ของสมาธิ เป็นสมาธิไม่ได้ ฉะนั้น ในขณะที่ 

ก�าหนดผม ใจจะต้องมีผมเป็นอารมณ์ อารมณ์ในใจต้องเป็นผม ดั่งนี้ แสดงว่าการ

ก�าหนดผมทีเ่ป็นภายนอกและอารมณ์แห่งผมท่ีเป็นภายในต้องมพีร้อมกนั เป็นอนัหนึง่

อันเดียวกัน ดั่งนี้จึงจะได้สมาธิ จึงจะเป็นสมาธิ นี้คือภายในภายนอกอย่างละเอียด
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เกดิ ดับ

เกิดดับนั้นเป็นธรรมดา สติปัฏฐานหากก�าหนดผมเป็นอารมณ์ ทั้งภายนอก

ทั้งภายในดังกล่าวนั้น แต่ว่ายังไม่ก�าหนดเกิดดับ ก็แปลว่าการปฏิบัติสติปัฏฐานไปได้

คร่ึงเดียว จะต้องก�าหนดเกดิดับ ความเกดิความดบัของผมปรากฏ โดยก�าหนดพจิารณา

ว่าผมมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมดับไปเป็นธรรมดา ไม่อยู่เป็นผมอยู่เรื่อยไป  

และแม้อยู่เป็นผมก็ไม่คงสภาพเหมือนอย่างเก่าอยู่เรื่อยไป ดังเช่นผมนั้นทีแรกก็เป็น 

สีด�า แล้วก็กลายเป็นสีเทา สีขาว ที่เรียกว่าผมหงอก และจะต้องมีหลุดไปสิ้นไปเป็น

ธรรมดาอีก ดั่งนี้ ให้ความเกิดความดับที่เป็นตัวธรรมดาปรากฏขึ้น ความปรากฏขึ้น

ในข้ันแรกนัน้กอ็าจจะปรากฏโดยปรงุแต่งขึน้ คอืคดิขึน้ ให้เป็นผมด�า ให้เป็นผมหงอก 

เป็นต้น ดัง่นีเ้รยีกว่าเป็นการคดิขึน้ เป็นการปรงุขึ้น แต่ก็เป็นการปรุงขึน้ตามธรรมดา 

แม้กระนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นตัวธรรมดา เมื่อหมั่นพิจารณาเป็นเนือง ๆ ให้ความเกิดความ

ดับปรากฏชัดขึ้น จิตใจเกิดธรรมสังเวช คือเกิดความซาบซึ้ง จนถึงบรรเทาละความ

ประมาทความมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินลงไป ดั่งนี้ จึงจะเรียกว่าตัวธรรมดาปรากฏ 

ขึน้เป็นธรรมดาทีไ่ม่ได้เกดิจากการปรงุแต่ง การปรงุแต่งนัน้ไม่ใช่ธรรมดา แต่ว่าธรรมดา

นั้นต้องไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่ง แต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นจริง ซึ่งธรรมดาน้ีจะปรากฏข้ึนแก ่

ผู้พิจารณาด้วยมีสติที่ตั้งมั่น มีญาณ คือความหยั่งรู้ลงไปอาศัยสติน�าหน้า ดั่งนี้ตัว

ธรรมดาที่เกิดดับจึงจะปรากฏขึ้นมา

สตปิัฏฐานที่สมบูรณ์

เมื่อตัวธรรมดาคือความเกิดดับเกิดขึ้นมา ก็เป็นสติปัฏฐานที่สมบูรณ์ คือว่า

ปรากฏภายในภายนอก ทั้งภายในภายนอก ปรากฏธรรมดาคือเกิด ธรรมดาคือดับ 

ธรรมดาทั้งเกิดทั้งดับ แปลว่า ๖ อย่าง ๓ อย่างขั้นต้นนั้นได้ครึ่งหนึ่ง อีก ๓ อย่างได้

อีกครึ่งหนึ่ง เมื่อการปฏิบัติได้ครบอย่างนี้เป็นสติปัฏฐานที่สมบูรณ์



294 ธรรมบรรยายเร่ืองสวดมนต์

ก�าหนดว่ามอียู่

อีกอย่างหนึ่ง ท่านสอนให้ก�าหนดว่าอาการเหล่านี้มีอยู่ เช่น ก�าหนดผม  

ผมก็มีอยู่ ก�าหนดขน ขนก็มี ดั่งนี้เป็นต้น กล่าวคือ อาการเหล่านี้เป็นกรรมฐาน  

เป็นที่ต้ังของจิตที่ก�าหนด แต่ว่าความท่ีมีอยู่อย่างเส้นผมที่ปรากฏอยู่ในกรรมฐาน  

ในจิตใจนี้ ปรากฏขึ้นเพื่อที่จะเป็นที่ตั้งสติก�าหนด เพราะถ้าไม่มีก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตั้งสติ

ก�าหนดอะไร จะตัง้สตกิ�าหนดอะไรข้ึนมาได้ ก็จะต้องมสีิง่ใดสิง่หนึง่ส�าหรบัเป็นทีต่ัง้สติ

ก�าหนด ดังจะต้องมีผมส�าหรับเป็นที่ตั้งสติก�าหนด ผมจึงต้องปรากฏ จึงต้องมีในการ

ปฏิบัติกรรมฐาน คือมีในกรรมฐาน แต่ว่ามีก็เพื่อที่จะตั้งสติเพียงเพื่อส�าหรับที่จะรู้  

รูธ้รรมดาดัง่ทีก่ล่าวแล้ว ไม่ยดึมัน่อะไรในโลก คอืไม่ยดึมัน่ในผมว่าเป็นเราเป็นของเรา  

เป็นตวัตนของเรา และไม่ยดึมัน่ในสิง่อืน่ ๆ ดัง่นี ้นีเ้ป็นการแสดงวิธปีฏิบติัในสตปัิฏฐาน

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ในทุก ๆ ปัพพะ

กรรมฐานส�าหรับแก้พุทธจิรติ

การทีต่ัง้สตกิ�าหนดให้รูด้ัง่นีก้เ็รยีกได้ว่าเป็นอปุสมานสุสต ิระลกึถึงธรรมเป็น

เคร่ืองสงบระงบั หรอืระลกึถงึความสงบระงบัได้ อกีประการหนึง่ซึง่เป็นเครือ่งแก้พทุธจิรติ

ได้ด้วย ซึ่งตามที่ได้แสดงแล้วว่าพุทธิจริตนั้นมีความรู้เป็นเจ้าเรือน เมื่อมีความรู้เป็น

เจ้าเรือนจึงไม่พอใจที่จะเชื่อในอะไร จะต้องรู้เสียก่อน ฉะนั้น ท่านจึงสอนแนะให้ใช้

ปฏบัิตแิก้พทุธจิรตินีด้้วยมรณสต ิระลกึถงึความสงบระงบัถึงธรรมเป็นเครือ่งสงบระงบั  

ธาตกุรรมฐานพจิารณาร่างกายนีอ้อกเป็นธาต ุ๔ และอาหาเรปฏกิลูสญัญา ความก�าหนด

พิจารณาในอาหารว่าเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาด ส�าหรับข้อมรณสติและข้ออุปสมานุสตินี้

ได้อธิบายแล้วในครั้งก่อน ในครั้งนี้ก็จะเพิ่มเติมในข้ออุปสมานุสตินี้ด้วยยกเอาปัพพะ

ว่าด้วยปฏิกูลนี้แหละเป็นเครื่องแสดงว่าเป็นการปฏิบัติให้ได้สติความระลึกได้ ญาณ 

คือความหยั่งรู้ในกาย ซึ่งเป็นข้อที่ควรรู้ควรเห็นและเป็นสิ่งที่สามารถรู้สามารถเห็นได้ 

คอืให้เห็นความปฏกูิลน�า แล้วกใ็ห้เหน็ธรรมดาคอืความเกดิดบั ให้ก�าหนดพจิารณาว่า
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มอียูโ่ดยให้เป็นกรรมฐานให้ดผูมดขูนเป็นต้นให้เป็นกรรมฐานขึน้มา ส�าหรบัทีจ่ะตัง้สติ

ส�าหรับที่จะให้รู้ธรรมดา แต่ไม่ใช่เพื่อท่ีจะยึดถือให้บังเกิดกิเลสกองราคะเป็นต้น คือ

ไม่ใช่เพ่ือที่จะให้เป็นกามข้ึนมา ไม่ใช่ดูผมดูขนให้เป็นกามขึ้นมาซึ่งเป็นการดูด้วย 

ความยึดถือดั่งนี้ เป็นการปฏิบัติเพ่ือสติเพื่อปัญญาหรือเพื่อญาณอันเป็นทางแห่ง 

ความสงบระงับโดยแท้จริง เป็นตัวน�าความสงบโดยแท้จริง และเป็นที่พึงรู้พึงเห็นได้ 

ฉะนั้น ผู้ที่เป็นพุทธิจริต คือ ที่ชอบรู้ไม่ชอบเชื่อ ก็มาปฏิบัติให้รู้ในสิ่งที่ควรรู้ด้วยสติ

ด้วยญาณแม้ในข้อปฏกิลูปัพพะนี ้เม่ือเป็นด่ังนีแ้ล้วกเ็ป็นอนัว่าได้น�าความรูห้รอืได้สร้าง

ความรู้ในอันที่ถูกต้อง

๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๘ 
ธาตุกรรมฐาน

ธาตุปัพพะ

วันน้ี จะแสดงธาตุกรรมฐาน หรือธาตุปัพพะ ข้อว่าด้วยธาตุ สืบต่อจาก 

ปฏิกูลปัพพะข้อว่าด้วยสิ่งที่เป็นปฏิกูล ไม่สะอาด หรือว่ากายคตาสติ สติที่ไปในกาย 

พระพุทธเจ้าได้ตรัส ถอนกรรมฐานอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับข้อกาย ให้พิจารณากายนี้โดย

เป็นธาต ุกล่าวคือ ในร่างกายอันน้ีส่วนท่ีแข้นแข็งกเ็ป็นปฐวีธาต ุธาตดุนิ ส่วนท่ีเอบิอาบ

เหลวไหลก็เป็นอาโปธาตุ ธาตุน�้า ส่วนที่อบอุ่นก็เป็นเตโชธาตุ ธาตุไฟ ส่วนที่พัดไหว

หรือว่าเคลื่อนไหวได้ก็เป็นวาโยธาตุ ธาตุลม 

ค�าว่าธาตุนี้ก็หมายถึงส่วนท้ังหลายอาการทั้งหลายในร่างกายอันนี้ที่ลักษณะ

ดังกล่าว และเรียกว่าธาตุก็เพราะสิ่งที่มีลักษณะเดียวกันก็รวมกันเข้าเป็นอันหนึ่ง  

ดังเช่นส่วนที่มีลักษณะแข้นแข็งทั้งหมดก็รวมกันเข้าเป็นปฐวีธาตุ ธาตุดิน เพราะเป็น

ที่รวมดังนี้จึงเรียกว่าธาตุ และก็มีความหมายถึงลักษณะอันเป็นท่ีรวมเข้าได้ ซึ่งเป็น

ลกัษณะอนัด�ารงอยู่หรอืคงอยู่อย่างนัน้ด้วย เช่นว่าปฐวธีาต ุธาตดุนิ กม็ลัีกษณะทีแ่ข้นแข็ง 

ก็คงเป็นสิ่งที่แข้นแข็ง ด�ารงความแข้นแข็งอยู่จึงได้เรียกว่าธาตุและก็หมายถึงสิ่งที่มี

ลักษณะด่ังนี้ ซ่ึงสามารถก�าหนดพิจารณาเป็นที่ตั้งของสติได้ เรียกว่าเป็นธาตุทาง

กรรมฐานไม่ใช่เป็นธาตทุางอ่ืน ธาตทุางอ่ืนซึง่เป็นของละเอียดหรอืแสดงอย่างละเอยีด

อนัไม่สามารถจะก�าหนดได้ต้องใช้เครือ่งไม้เครือ่งมอืมากมายใหญ่โตนัน้ไม่ใช่เป็นอารมณ์
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ของกรรมฐานไม่สามารถจะก�าหนดพจิารณาเป็นกรรมฐานได้ ส่วนธาตทุางกรรมฐาน

นี้ย่อมมีความหมายถงึสิง่ท่ีมีลักษณะดังกล่าวนัน้ และทุก ๆ ส่ิงในร่างกายทีมี่ลักษณะ

เช่นเดียวกันน้ัน ก็เรียกว่าเป็นธาตุน้ันท้ังหมด เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้ก�าหนด

พิจารณาธาตุกรรมฐาน คือพิจารณาแยกแยะกายนี้ออกเป็นธาตุ ก็โดยที่เมื่อไม่ได้

พิจารณาโดยความเป็นธาตุ สัตตสัญญา ความส�าคัญว่าเป็นสัตว์ อัตตสัญญา ความ

ส�าคัญว่าเป็นอัตตาตัวตน ดังจะเรียกรวมกันว่าความส�าคัญหมายว่าสัตว์บุคคลตัวตน

เราเขา ย่อมต้ังอยูท่ี่ขนัธ์ ๕ รวมเข้าท่ีนามรปูหรอืทีก่ายและใจอนัเป็นส่วนนามธรรมนี้ 

และโดยเฉพาะส่วนที่เป็นรูปขันธ์หรือส่วนที่เป็นกายนั้นเป็นของหยาบ จึงเป็นที่ยึดถือ

ส�าคัญมัน่หมายว่าเป็นสตัว์บคุคลตวัตนเราเขาเป็นอย่างมาก ดงัจะพงึเหน็ได้ว่าเมือ่เหน็

ซึ่งกันและกัน และก็รู้จักกันและกันว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นผู้นั้นเป็นผู้นี้ หรือว่าแม้

เหน็รปูถ่ายของกันละกนักร็ูจ้กัเช่นนัน้ก็เป็นการเหน็รปูขนัธ์หรอืว่ากายอนันีน้ัน่เอง และ

ก็มีความส�าคัญยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาดังกล่าว ฉะนั้น อัตตสัญญา  

สัตตสัญญา จึงได้ปรากฏขึ้นใจจิตใจทกุขณะทีเ่หน็ซึง่กนัและกนั นีเ้รยีกว่าการก�าหนด

คือส�าคัญมัน่หมายดงัน้ันโดยส่วนรวม คือรวมเข้าทั้งหมดเป็นอวัยวะต่าง ๆ เช่นเป็น

ศีรษะ เป็นล�าตัว เป็นมือ เป็นแขน เป็นขา เป็นต้น กม็คีวามส�าคญัมัน่หมายแยกออก

ไปอกีว่า ศรีษะของเรา ล�าตวัของเรา แขนขาของเรา เป็นต้น หรือว่าของเขา เหล่านี้

เมื่อรวมกันเข้าทุก ๆ ส่วนก็ส�าคัญม่ันหมายว่าเป็นตัวเรา แยกออกไปส่วนนั้นส่วนนี้ 

ก็เป็นส่วนนั้นส่วนนี้ของเราของเขา ความส�าคัญยืดถือจึงได้เป็นไปอยู่โดยปกติดั่งนี้ 

ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้พจิารณาทีก้่อนกายอนันี ้หรอืทีร่ปูขนัธ์อนั

น้ี แยกธาตอุอกไป และตรสัสอนให้พจิารณาจบัแต่ปฐวีธาต ุ ธาตุดิน คือส่วนท่ีแข้นแข็ง

บรรดาทีม่ใีนร่างกายอันน้ีได้แก่ เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทนัตา ฟัน ตโจ หนงั 

มังสัง เนื้อ นหารู เอ็น อัฏฐิ กระดูก อัฏฐิมิญชัง เยื่อในกระดูก วักกัง ไต หทยัง 

หัวใจ ยกนัง ตับ กิโลมกัง พังผืด ปิหกัง ม้าม ปัปผาสัง ปอด อันตัง ไส้ใหญ่ อันต

คุณัง สายรัดไส้ อุทริยัง อาหารใหม่ กรีสัง อาหารเก่าและในที่บางแห่งเติม มัตถเก 

มัตถลุงคัง สมองในสมองศีรษะ เข้าอีกหนึ่ง ทุก ๆ ส่วนเหล่านี้แหละส่วนใดส่วนหนึ่ง

อย่างอื่นที่มีลักษณะแข้นแข็งเป็นอุปาทินะ คือท่ีมีใจครอง หรือมีผู้ครองอันหมายถึง
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เป็นส่วนทีม่ชีวีติอยู่ และแม้สิง่ใดสิง่หนึง่อ่ืนในภายนอก อนัเป็นส่ิงทีแ่ข้นแขง็กร็วมเรยีก

ว่าปฐวีธาตุ ธาตุดินทั้งหมด ไม่ควรที่จะยึดถือว่านี่เป็นของเรา เราเป็นนี่ นี่เป็นอัตตา

ตัวตนของเรา เพราะว่าสักแต่ว่าเป็นธาตุ

อนึ่ง ส่วนใดส่วนหนึ่งบรรดาท่ีมีในร่างกายอันเป็นอุปาทินะ คือท่ีมีใจครอง 

หรือที่มีผู้ครองหมายถึงที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ อันเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหล ได้แก่ ปิตตัง 

น�้าดี เสมหัง น�้าเสลด ปุพโพ น�้าหนองน�้าเหลือง โลหิตัง น�้าเลือด เสโท น�้าเหงื่อ 

เมโท มันข้น อัสส ุน�า้ตา วสา มนัเหลว เขโฬ น�า้ลาย สงิฆาณิกา น�า้มกู ลสิกา ไขข้อ 

มุตตัง มูตร และส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลบรรดาที่มีในร่างกาย

อนัเป็นอปุาทนิะนี ้และแม้สิง่ใดสิง่หนึง่ในภายนอกอนัเป็นสิง่ทีเ่อบิอาบเหลวไหลทัง้หมด 

ก็รวมเรียกว่า อาโปธาต ุธาตนุ�า้ แม้ว่าธาตุน�า้นีก้ส็กัแต่ว่าเป็นธาต ุเป็นสิง่ทีไ่ม่พึงยดึถอื

ว่านี้เป็นของเรา เราเป็นนี่ นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา เพราะว่าเป็นแต่ธาตุเท่านั้น

อน่ึง ส่วนใดส่วนหน่ึงบรรดาท่ีมีร่างกายอันนี้อันเป็นอุปาทินะนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่

อบอุ่น เร่าร้อน ได้แก่ เยน ตัปปติ ไฟที่ท�าให้อบอุ่น เยน ชิริยติ ไฟที่ท�าให้เก่าแก่

ช�ารุดทรุดโทรม เยน ปริฑัยหติ ไฟที่ท�าให้เร่าร้อน เยน อสิตปีตขายิตสายิตัง  

สัมมาปริณามัง คัจฉติ ไฟท่ีท�าให้อาหารที่กินท่ีดื่มท่ีเค้ียวท่ีล้ิมถึงความย่อยไปด้วยดี 

และไฟอย่างใดอย่างหนึง่บรรดาท่ีมีในร่างกายอนัเป็นอปุาทนิะนี ้และไฟทีม่ใีนภายนอก

ทัง้หมดเป็นเตโชธาต ุ ธาตไุฟ แม้ธาตไุฟน้ีกไ็ม่ควรท่ีจะยดึถือว่านีเ่ป็นของเรา เราเป็นน่ี 

นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา เพราะว่าเป็นแต่ธาตุไฟเท่านั้น

อนึ่ง ทุก ๆ ส่วนบรรดาที่มีในร่างกายอันเป็นอุปาทินะนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่พัดไหว

หรือเคลื่อนไหวได้ ได้แก่ อุทธังคมา วาตา ลมที่พัดขึ้นเบื้องบน อโธคมา วาตา  

ลมที่พัดลงเบื้องต�่า กุจฉิสยา วาตา ลมที่อยู่ในท้อง โกฏฐสยา วาตา ลมที่อยู่ในไส้

หรือในกระเพาะอาหาร อังคมังคานุสาริโน วาตา ลมที่อยู่ในอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลาย 

อสัสาโส ปัสสาโส ลมอสัสาสะ ลมปัสสาสะ ลมอย่างใดอย่างหนึง่บรรดาทีม่ใีนร่างกาย

อันเป็นอุปาทินะนี้และลมในภายนอกทั้งหมดก็รวมเรียกว่าวาโยธาตุ ธาตุลม แม้ลมนี้

กไ็ม่ควรจะยดึถอืว่านีเ่ป็นของเรา เราเป็นนี ่นีเ่ป็นตวัตนของเรา เพราะเป็นแต่ธาตลุม

เท่านั้น
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อนึ่ง ในบางพระสูตรอื่นได้แสดงเติมอีกหนึ่งธาตุ คืออากาศธาตุ ธาตุอากาศ 

ค�าว่า อากาศธาตุในธาตุกรรมฐานนี้หมายถึงช่องว่าง บรรดาที่มีอยู่ในร่างกายอันเป็น

อุปาทินนะนี้ อันเป็นช่องว่างซึ่งเนื้อและเลือดไม่จดกัน ได้แก่กัณณฉิททัง ช่องหู  

นาสกิฉทิทงั ช่องจมกู มขุทวารงั ช่องปาก และช่องทีอ่าหารเข้าไป ช่องทีอ่าหารตัง้อยู่

ในท้อง และช่องทีอ่าหารเก่าลงไปในภายล่าง ช่องอย่างใดอย่างหนึง่ทัง้หมดบรรดาทีม่ี

อยู่ในกาย อันเป็นอุปาทินะนี้ และที่มีในภายนอกทั้งหมดก็รวมเรียกว่า อากาศธาตุ 

คือช่องว่างดั่งนี้ มีผู้แสดงว่าในร่างกายของทุก ๆ คนนี้มีอากาศธาตุคือช่องว่างอยู่เป็น 

อนัมาก ถ้าหากว่าจะยบุเอาปฐวธีาต ุอาโปธาต ุซึง่นบัว่าเป็นวัตถรุวมเข้าด้วยกนัทัง้หมด 

โดยไม่ให้มช่ีองว่างอยูเ่ลยแล้วร่างกายทัง้หมดนีจ้ะเหลอืเลก็น้อยเป็นก้อนเพยีงนดิเดยีว

เท่านั้น แต่ที่ปรากฏเป็นร่างกายใหญ่โตอยู่นี้ก็เพราะมีช่องว่างมาก

พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนให้พจิารณาแยกกาย หรอืรูปขนัธ์น้ีออกไปเป็นธาต ุ๔ 

หรือ ธาตุ ๕ ดั่งนี้ ก็เพื่อที่จะให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา

อะไรทัง้หมด ความส�าคัญมัน่หมายว่าเป็นสตัว์บคุคลตัวตนเราเขานัน้ เป็นเพยีงสัญญา 

อปุาทาน หรอืว่าเป็นสมมตบิญัญตัขิึน้มาเท่านัน้ แต่ไม่มคีวามเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเรา

เขาโดยแท้จริง จึงให้แยกดูหาดูว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ที่ไหนในร่างกายอันนี้ 

อยูท่ีผ่ม ผมนัน่กเ็ป็นปฐวธีาต ุหากอยูท่ี่ขน ขนนัน้กเ็ป็นปฐวธีาตตุ่างหาก ดัง่นีเ้ป็นต้น 

ตรวจดไูปทัง้หมดกจ็ะพบแต่ธาต ุว่านัน่เป็นธาตดุนิ นีเ่ป็นธาตนุ�า้ นีเ่ป็นธาตไุฟ นีเ่ป็น

ธาตุลม น่ีเป็นธาตุอากาศ จะหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่พบที่ไหน พบแต่ธาตุ  

เมือ่เป็นด่ังนีส้ญัญาอปุาทานนัน้กจ็ะสงบลงไป แต่ว่าธาตุสัญญา ความก�าหนดหมายว่า

เป็นธาตุจะปรากฏขึ้นมาแทน

แก้วจิกิจิฉา พุทธจิรติ

ท่านว่าการพจิารณาปฏิบัติในธาตกุรรมฐานนี ้เป็นเครือ่งระงบัวจิกิจิฉานวิรณ์ 

คือนิวรณ์ข้อวิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย ก็เพราะว่าอันความเคลือบแคลงสงสัย 

ทั้งหลายนั้นย่อมมีอัตตสัญญา สัตตสัญญา ความส�าคัญมั่นหมายว่าสัตว์บุคคลตัวตน
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เราเขานี่และเป็นที่ตั้ง คือต้องมีตัวเราขึ้นมา และเมื่อมีตัวเราขึ้นมาแล้วจึงสงสัยว่าตัว

เราในอดีตนั้นเป็นมาอย่างไร ตัวเราข้างหน้าจะเป็นไปอย่างไร ตัวเราในปัจจุบันมีหรือ

ไม่มีหรือว่าเป็นอย่างไร ดั่งนี้เป็นต้น ฉะนั้น เมื่อมาปฏิบัติท�าธาตุกรรมฐานระงับ 

อตัตสญัญาสตัตสญัญา อุปาทานได้ จงึระงบัความสงสยัดงักล่าวได้ เพราะเมือ่เห็นแต่

ความเป็นธาตุ ในอดีตก็เป็นธาตุ ในอนาคตก็เป็นธาตุ ในปัจจุบันก็เป็นธาตุ คือสักแต่

ว่าเป็นธาตุ ดิน น�้า ไฟ ลม อากาศ เม่ือเป็นดังนี้แล้วก็เป็นอันว่าระงับความสงสัย 

ต่าง ๆ อันมีตัวเราเป็นสมุฏฐานเสียได้ และท่านแสดงว่าเป็นเครื่องแก้พุทธิจริตคือคน

ที่มีความรู้เป็นเจ้าเรือนข้อหน่ึงด้วย เพราะท่านแสดงกรรมฐานส�าหรับแก้พุทธิจริตไว้

นัน้ ๔ ข้อ มรณสต ิระลึกความตาย ๑ อุปสมานสุสต ิระลกึถึงธรรมเป็นทีเ่ข้าไปสงบ

ระงบัหรอืว่าความสงบระงบั ๑ ธาตกุรรมฐาน การท�ากรรมฐานพิจารณาแยกธาตกุาย

อันนี้ดังกล่าว ๑ และอาหาเรปฏิกูลสัญญา การพิจารณาให้เห็นความปฏิกูล 

ในอาหาร ๑ ทั้ง ๔ ข้อนี้ ล้วนต้องใช้สติพิจารณาให้เกิดปัญญาคือความรู้ทั้งนั้น  

จงึเป็นอนัว่าส�าหรบัคนทีช่อบรูก็้ให้อบรมให้เกดิความรูด้้วยสตใินสิง่ทีค่วรรู ้ให้รู้จกัความ

ตาย ให้รู้จักธรรมที่สงบระงับ ให้รู้จักธาตุ ซึ่งทั้ง ๓ ข้อนี้ ๒ ข้อข้างต้น ได้แสดงแล้ว

ในวันก่อน ๆ และข้อธาตุแสดงในวันนี้.

๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๙ 
นวสวีถกิาปัพพะ

นวสวีถกิาปัพพะ : ข้อว่าด้วยป่าช้าทั้ง ๙

วันนี้ จะแสดงอธิบายนวสีวถิกาปัพพะ คือ ข้อว่าด้วยป่าช้า ๙ ประการ  

โดยเฉพาะข้อแรก ซึง่สมเดจ็พระบรมศาสดาได้ตรสัสอนให้พิจารณาซากศพทีเ่ขาทิง้ไว้

ในป่าช้า เทียบเข้ามาถึงร่างกายนี้ของตนเองว่าจะต้องเป็นเช่นนั้น ไม่ล่วงความเป็น 

เช่นนั้นไปได้ โดยได้ตรัสถึงซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็น ๙ อย่างด้วยกัน อย่างแรก  

ตรัสสอนให้พิจารณาซากศพที่ตายวันหนึ่ง ๒ วัน ๓ วัน ขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียด  

มีน�้าเหลืองไหล น้อมเข้ามาถึงกายอันนี้ว่าแม้กายอันนี้ก็จะต้องเป็นฉันนั้น ไม่ล่วง 

ความเป็นเช่นนัน้ไปได้ ข้อนีก้นั็บเข้าในกายานปัุสสนาสติปัฏฐาน คือต้ังสติพิจารณากาย 

ที่ได้ตรัสสอนมาโดยล�าดับ

สรุปข้อกายานุปัสสนา

เมือ่กล่าวโดยสรปุ กก็ล่าวได้ว่าในชัน้แรกตรสัสอนให้พิจารณากายทีย่งัมชีวีติ

อยู่ก่อนแล้วจึงให้พิจารณากายที่สิ้นชีวิตแล้วกลายเป็นซากศพ และส�าหรับกายท่ียังมี

ชีวิตอยู่น้ันก็ตรัสสอนให้พิจารณาลมหายใจเข้า-ออกเป็นข้อแรก ถัดมาก็ตรัสสอนให้

พิจารณาอิริยาบถทั้ง ๔ ถัดมาก็อิริยาบถเล็กน้อย ซึ่งประกอบเข้าในอิริยาบถ ๔ นั้น 
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หรือว่าแยกแยะอิริยาบถ ๔ นั้นออกไป จากนั้นก็ตรัสสอนให้พิจารณาอาการทั้งหลาย

ในกายน้ีว่า กายน้ีเตม็ไปด้วยของไม่สะอาดในอาการต่าง ๆ จ�าแนกออกเป็นอาการ ๓๑ 

แล้วกต็รสัสอนให้พจิารณาธาตทุัง้ ๔ คอื สรปุอาการทัง้ ๓๑ นัน้เข้าเป็นธาตดุนิ ธาตนุ�า้ 

เพิ่มธาตุไฟ ธาตุลม และในที่อื่นก็เพิ่มธาตุอากาศคือช่องว่าง ข้อทั้งปวงนี้นับเป็น 

อุปาทินกาย คือกายท่ีมีผู้ครอง มีใจครอง เป็นกายที่ยังมีชีวิตอยู่ ครั้นแล้วจึงได้ 

ตรัสสอนให้พิจารณากายที่เป็นอนุปาทิน คือไม่มีผู้ครอง ไม่มีใจครอง คือเป็นซากศพ 

เพือ่พจิารณาดโูดยสรุปแล้วกจ็ะเหน็ได้ว่า กายนีเ้ป็นอุปาทนิะ มีใจครอง เป็นกายทียั่ง

ด�ารงชีวิตอยู่นั้นย่อมประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม  

หรือเติมธาตุอากาศช่องว่างประกอบกันอยู่ และต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ของธาตุเหล่าน้ี  

เมือ่จ�าแนกธาตดุนิ ธาตนุ�า้ออกไปอกีเป็นอาการ คือเป็นอวัยวะท้ังหลาย กไ็ด้อาการ ๓๑ 

คือ ที่เป็นธาตุดิน ๑๙ ที่เป็นธาตุน�้า ๑๒ และที่บางแห่งเติมธาตุดินเข้าไปอีก ๑ คือ 

สมอง คือ สมองในศีรษะก็เป็นธาตุดิน ๒๐ แต่ว่าโดยมากแสดงเป็นอาการ ๓๑  

โดยนับเอาสมองในศีรษะเข้าด้วย อัฏฐิมิญชัง เยื่อในกระดูก และแม้อาการ ๓๑  

หรือ ๓๒ เหล่านี้ต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนจึงเรียกว่าอาการ คือท�าการท�างานมีการ 

กระท�าและมีการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเล็กน้อย ผลัดเปล่ียนอิริยาบถใหญ่ ยืน เดิน  

นัง่ นอน ท้ังข้อส�าคัญมีลมอัสสาสะปัสสาสะ หายใจเข้า หายใจออกอยู่ทุกขณะ  

เหล่านี้รวมเข้าเป็นกายที่เป็นอุปาทินะ มีผู้ครอง มีใจครอง คือยังด�ารงชีวิตอยู่

ปาโณ อัตตา

ลมอัสสาสะปัสสาสะนี้นับว่าเป็นสิ่งส�าคัญ เป็นเครื่องหมายของความมีชีวิต

เรียกว่าปาณะ ท่ีแปลว่า สัตว์มีชีวิต ค�าว่าปาณะที่แปลว่าสัตว์มีชีวิตนี้ตามพยัญชนะ 

กแ็ปลว่าผูห้ายใจนัน่เอง คือหายใจเข้าหายใจออกนีแ้หละ เมือ่ยงัหายใจเข้าหายใจออก

อยู่ก็แสดงว่าเป็นปาโณ คือเป็นสัตว์มีชีวิต จึงใช้ค�าน้ีเป็นชื่อของบรรดาสัตว์มีชีวิต 

ทั้งหลาย ได้ในค�าว่าปาณาติบาต การท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง คือการฆ่า เป็นการผิด
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ศีลข้อ ๑ และยังเป็นต้นเดิมของค�าว่าอัตตาหรืออาตมัน ที่แปลกันว่าตัวตน เพราะ 

ค�านี้ เดิมก็แปลว่าผู้หายใจ อัตตา หรือ อาตมัน แปลว่า ผู้หายใจ เช่นเดียวกับค�าว่า 

ปาโณ ก็เพราะว่าท่ีเข้าใจกันว่าตัวตนหรือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันเป็นส่ิงท่ียังด�ารง 

ชวีติอยู ่ ก็ก�าหนดกันที่ลมหายใจเข้า-ออกนี่แหละ ยังหายใจอยู่ก็แปลว่ายังเป็นอัตตา 

ตัวตนอยู่ สิ้นลมหายใจเสียแล้วก็สิ้นการเป็นอัตตาตัวตน จึงได้เรียกส่ิงท่ีหายใจนี้ว่า

อัตตา หรืออาตมัน ที่เป็นความหมายดั้งเดิมของค�าว่าอัตตาหรือว่าตัวตน 

ต่อมาค�านี้จึงได้มีความหมายที่ลึกซึ้งเข้าไปถึงนามธรรม กล่าวคือเกิดมีความ

รู้ลึกซึ้งข้ึนถึงนามธรรม ถือเป็นอาการของจิตใจว่าที่ยังหายใจอยู่นั้นก็เป็นส่วนรูปกาย 

คือกายที่เป็นส่วนรูป ก็เพราะยังมีจิตอาศัยอยู่ หรือวิญญาณอาศัยอยู่ รูปกายอันนี้จึง

ด�ารงชีวิตและเวทนา คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข  

ก็เป็นอาการหนึ่งของจิตใจ เพราะฉะนั้น ความมีชีวิตอยู่นั้นจึงไม่ใช่แต่ยังหายใจอยู่

เท่านั้น ยังต้องมีสิ่งที่ลึกซึ้งข้ึนไปกว่านั้น ซึ่งในชั้นต้นก็จับได้ท่ีเวทนา คือความรู้สึก

เป็นสขุเป็นทุกข์หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ เพราะเมือ่ยงัมชีวีติอยูก่ย่็อมจะรูส้กึสขุ

รู้สึกทุกข์ ถูกไฟเข้าก็ร้อนถูกน�้าเข้าก็เย็นดั่งนี้เป็นเวทนา ฉะนั้น ต่อมาจึงได้เข้าใจค�า

ว่าอัตตาหรืออาตมันลึกซ้ึงเข้าไปถึงเวทนา จับเอาว่าในขณะที่ยังรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์

อยู่นี้แหละเป็นส่วนส�าคัญ 

ค�าว่าอตัตาหรอือาตมนัจงึได้แปลอกีว่า ผูก้นิ คอื ผูก้นิสขุ ผูก้นิทกุข์ หรอืกนิ

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข และต่อมาเมื่อเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตใจ ถึงวิญญาณ ก็เริ่มคิด

ว่าในร่างกายอันนี้มีจิตใจหรือมีวิญญาณประกอบอยู่ดังกล่าวจึงได้มีเวทนา และเมื่อมี

เวทนาก็ย่อมมีลมหายใจ ฉะนั้น จึงได้มีความยึดถือจิตใจหรือวิญญาณเป็นอัตตาหรือ

อาตมันในล�าดับต่อมา และเม่ือเกิดมีความเชื่อขึ้นอีกว่าดับลมหายใจ ดับเวทนา คือ

กายเป็นศพแล้ว ไม่มีลมหายใจ ไม่มีเวทนา เอาไปเผาไปฝังก็ไม่รู้สึกร้อนรู้สึกเย็น  

แต่ว่าจิตหรือวิญญาณยังอยู่ ยังไปถือภพชาติต่อไปไม่สิ้นสุด ก็ยึดถือจิตหรือวิญญาณ

ดังกล่าวเป็นอัตตาหรืออาตมันตัวตนซึ่งยังท่องเที่ยวไป
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อัตตา อุปาทาน

มาถงึพระพทุธศาสนา สมเดจ็พระบรมศาสดากไ็ด้ตรสัสอนให้เห็นว่า ทัง้ปวง

นี้ล้วนเป็นอุปาทาน คือความยึดถือท้ังน้ัน ยึดถือในสิ่งอันใดว่าเป็นของเรา เราเป็นนี่  

นี่เป็นตัวตนของเราขึ้นแล้ว สิ่งท่ียึดถือน้ันเป็นอัตตา ฉะนั้น อัตตาตัวตนจึงเกิดจาก

อปุาทาน คอืการยึดถอื เม่ือไม่มีความยึดถอืในสิง่ใดกไ็ม่มอีตัตาตวัตนในสิง่นัน้ และความ

ยดึถอืนัน้ ย่อมมีอยู่ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ซึ่งเรียกว่าเป็น

ขันธ์ ๕ ย่อเข้ากเ็ป็นนามรปูอันนี ้เวทนา สญัญา สังขาร วิญญาณ เป็นนาม รปูกเ็ป็นรูป 

อุปาทานย่อมเป็นความยึดถืออยู่ในขันธ์ ๕ หรือในนามรูปนี้ว่าขันธ์ ๕ หรือนามรูปนี้

เป็นของเรา เราเป็นขนัธ์ ๕ หรอืนามรปูนี ้ขันธ์ ๕ หรอืนามรปูนีเ้ป็นอตัตาตวัตนของเรา 

เมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอัตตา คือเป็นตัวตนขึ้นมา ถือเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมา 

ฉะนั้น อัตตาหรืออาตมันจึงเป็นตัวรูป เป็นตัวเวทนา ซึ่งเป็นผู้กินสุขกินทุกข์ดั่งว่านั้น 

เป็นตัวสญัญาคือเป็นผูจ้�าหมาย เป็นตวัสงัขาร คอืผูค้ดิปรงุหรอืปรงุคดิ เป็นตวัวญิญาณ 

คือผู้รู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้น ก็เพราะอุปาทานคือความยึดถือดังกล่าว นามรูป

หรอืขนัธ์ ๕ จึงเป็นอตัตาตวัตนขึน้มา ดงัทีค่นท้ังปวงเข้าใจกนัอยู่ว่าเรา ว่าเขา ว่าของเรา 

ว่าของเขา ก็คือขันธ์ ๕ หรือนามรูปนี่แหละ ไม่นอกไปจากขันธ์ ๕ หรือนามรูปอันนี้

อนัตตา

เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสสอนว่า ขันธ์ ๕ หรือนามรูปนี้หาได้เป็นอัตตาหรือ 

ตัวตนที่แท้จริงไม่ เพราะเป็นอัตตาหรือตัวตนที่แท้จริงแล้วก็จะต้องเป็นของที่ไม่เกิด  

ไม่ดับ เป็นสุข แต่ว่าหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ขันธ์ ๕ หรือนามรูปเป็นของไม่เที่ยง  

ต้องเกิด ต้องดับ ต้องเป็นทุกข์ แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปธรรมดา ฉะนั้น ถ้าหากว่า

เป็นอัตตาแล้ว อัตตาก็จะต้องเกิดดับ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป แต่ว่าอัตตาที่

ยึดถือนั้นหาได้เป็นเช่นน้ันไม่ เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ หรือนามรูปจึงเป็นอนัตตา  

มิใช่อัตตาตัวตน ความเป็นอัตตาตัวตนนั้น เป็นแต่เพียงความยึดถือไว้เท่านั้น คือเป็น

อปุาทานซึง่สบืมาจากตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากของใจ และอวชิชาคอืความไม่รู้
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ในสจัจะทีเ่ป็นความจรงิ ทางพระพทุธศาสนาจงึได้ตรสัสอนด้วยประการต่าง ๆ เพือ่ให้มสีติ 

ระลกึรู ้และมีปัญญา รูแ้จ้งเหน็จรงิในสัจจะคอืความจริง  และเมือ่เข้าถงึความจริงแล้ว 

ก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้

สตปิัฏฐาน

สติปัฏฐานนี้ก็เป็นการที่แยกขันธ์ ๕ หรือนามรูปอีกปริยายคือทางอันหนึ่ง 

เพื่อสะดวกแก่การก�าหนดทางสติ ท่ีแยกขันธ์ ๕ หรือนามรูปเป็นกาย เวทนา จิต 

ธรรม เหมาะส�าหรับที่จะตั้งสติก�าหนดพิจารณาตั้งต้นจากกาย และการก�าหนดกาย 

ซึ่งนับได้ว่าเป็นรูปขันธ์คือกองรูปนั้น ก็ให้ก�าหนดพิจารณาหยิบขึ้นมาเพียงอาการใด

อาการหนึ่งก่อน เพราะว่ากายทั้งหมดนั้นเป็นค�ารวม รวมทั้งหมด เหมือนค�าว่าบ้าน

เป็นค�ารวมทัง้หมด แตก่ารที่จะพิจารณาจะดูนั้น ก็จะต้องดูทลีะอย่าง ถือเพียงส่วนใด

ส่วนหน่ึงข้ึนก่อน จึงได้ตรสัสอนให้จบัก�าหนดลมหายใจ แล้วกม็าอิริยาบถใหญ่ อริยิาบถ

น้อย แล้วกม็าอาการ ๓๑ ซ่ึงเป็นธาตดิุน ธาตุน�า้ แล้วก็มาธาต ุ๔ เติมธาตไุฟ ธาตลุม 

ในทีอ่ืน่ กเ็ตมิธาตอุากาศรวมเข้ากเ็ป็นอุปาทนิกาย คอืกายทียั่งด�ารงชวิีตอยู่ ตรสัสอน

ให้ก�าหนดพิจารณาว่ากายมีอยู่ ก็คิดแต่ว่าจะหยิบยกเอาข้อไหนออกมา ก็ให้ก�าหนด

ข้อนัน้ว่ามอียู ่เมือ่ก�าหนดลมหายใจกก็�าหนดลมหายใจมอียู่ ทีอ่ยู่ทีล่มหายใจทีก่�าหนด 

เมื่อก�าหนดท่ีริมฝีปาก หรือท่ีปลายจมูก ริมฝีปากเบื้องบน หรือท่ีปลายจมูกอันเป็น 

จุดที่ลมกระทบ ก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้ามีอยู่ ลมหายใจออกมีอยู่ แต่ที่มีอยู่ก็เพื่อให้ตั้ง

สติเป็นที่รู้ ไม่ยึดมั่นอะไร ๆ ในโลก ความที่ก�าหนดอยู่นี้จะได้มีความระลึกรู้ภายใน 

ภายนอก ทัง้ภายในทัง้ภายนอก ธรรมดาคือเกดิ ธรรมดาคอืดบั ธรรมดาคอืทัง้เกดิ 

ทัง้ดบั ส�าหรับภายในภายนอก ทั้งภายในภายนอกนั้น เมื่อตั้งสติก�าหนดแน่วแน่แล้ว 

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกปรากฏทัง้หมด เมือ่ปรากฏทัง้หมดไม่ตกหล่น กเ็ป็นอนัว่า

ปรากฏทั้งภายใน ทั้งภายนอก ถือว่าทั่วถ้วนไม่มีตกหล่น และปรากฏทั้งที่ลมหายใจ

เองและทั้งที่เป็นอารมณ์อยู่ในใจ ถือว่าใจก็มีลมหายใจนั่นเป็นอารมณ์ ลมหายใจนั้นที่

เป็นวัตถุก็อยู่ท่ีปลายจมูก แต่ท่ีเป็นอารมณ์ก็อยู่ที่ใจ ที่เป็นอารมณ์นั่นก็เป็นภายใน  

ทีอ่ยูท่ีป่ลายจมูกนั้นก็เป็นภายนอก แต่ว่ามีความรู้ที่เชื่อมขึ้นไป ซึ่งจะเป็นสมาธิและ

ธรรมดาเกิดดับ ทั้งเกิดทั้งดับก็จะปรากฏก็เป็นอันว่าได้เห็นสัจจะขึ้นมาแต่ละขั้น
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อนุปาทนินกาย

คราวนีเ้มือ่กายทีเ่ป็นอปุาทนิะนี ้ธาตทุัง้ ๔ แตกสลาย ธาตลุมดบั คอืดบัลม 

ธาตไุฟดบั ร่างกายก็กลายเป็นเย็น ธาตนุ�า้ ธาตดุนิ กเ็ริม่เหอืดแห้งเป่ือยเน่าหมดส้ินไป 

แต่ว่าในขั้นแรกนั้นเมื่อเป็นศพที่ตายวันหนึ่ง หรือว่า ๒ วัน ๓ วัน จะเป็นศพที่ทิ้งไว้

ในป่าช้าอย่างแบบโบราณกด็ ีจะเป็นศพท่ีอยูใ่นหบี ในโกศ หรอืในทีใ่ดท่ีหนึง่กด็ ีกต้็อง

เป็นกายทีข่ึน้พองขึน้มามีสเีขยีวน่าเกลียด มนี�า้เหลอืงไหล ไม่ว่าจะอยูท่ีไ่หนกเ็ป็นป่าช้า

ทีน่ัน่ทัง้นัน้ และในบัดน้ีก็เป็นป่าช้าอยูท่ี่ตนเอง เป็นแต่เพยีงว่ายงัมชีวิีตรกัษาอยูเ่ท่านัน้ 

ฉะนั้น จึงให้พิจารณาน้อมเข้ามาว่าแม้นกายที่เป็นอุปาทินะ คือที่ยังมีใจครองอยู่นี้  

เมื่อใจน้ีดับไปแล้วชีวิตสิ้นแล้ว ก็จะกลายเป็นอนุปาทินกาย คือกายที่ไม่มีผู้ครอง  

กายที่ไม่มใีจครองกจ็ะตอ้งกลายเป็นซาก เป็นศพ จะเอาไวท้ี่ไหน เขาจะทิ้งไว้ในป่าช้า 

จะทิง้ไว้ในบ่อน�า้ ทิง้ไว้ในป่า เอาใส่โกศ ใส่โลง หรอืทิง้ไว้ทีไ่หนกต็าม กจ็ะต้องขึน้พอง 

มสีเีขียวน่าเกลียด มีน�า้เหลืองไหลเหมือนกนัหมด ไม่มแีตกต่างกนัก�าหนดพจิารณาว่า 

แม้กายน้ีต้องเป็นเช่นนัน้ไม่ล่วงความเป็นเช่นนัน้ไปได้ การพจิารณาอย่างนีจ้ะท�าให้ใจสงบ 

และจะท�าให้ใจกล้า ไม่กลัวผี เพราะที่กลัวผีกันนั้นก็คือว่ากลัวซากศพนั้นเอง หรือว่า

กลัววิญญาณ แต่เมื่อเห็นความจริงว่าสัจจะคือความจริงเป็นดังนี้เหมือนกันหมดไม่มีที่

จะแตกต่างกนัแล้วใจกจ็ะสงบจากราคะ โทสะ โมหะ ดิง่ลงไปเป็นสมาธแิละเป็นวิปัสสนา

สืบต่อไป.

๖ กันยายน ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๑๐ 
พุทธจิรติกรรมฐาน ทางแก้ ๔ อย่าง

เมื่อคืนนี้ ได้แสดงว่าด้วยป่าช้าข้อแรก ที่ตรัสสอนให้พิจารณาศพท่ีเขาท้ิงไว ้

ในป่าช้า ซึ่งตายวันหน่ึง ๒ วัน ๓ วัน ข้ึนพองมีสีเขียวน่าเกลียด มีน�้าเหลืองไหล  

น้อมเข้ามาถงึกายนีว่้ากจ็ะต้องเป็นเช่นนัน้ ไม่ล่วงความเป็นเช่นนัน้ไปได้ ข้อนีก้น็บัเข้า

ในกายานุปัสสนาสตปัิฏฐาน ตัง้สตพิจิารณากายทีเ่ป็นอนปุาทนิะ คอืทีไ่ม่มผีูค้รองหรือ

ไม่มใีจครอง อันหมายถงึว่าร่างกายท่ีเป็นศพแล้ว เทียบเข้ามากบักายท่ียงัเป็นอุปาทนิะ 

มีผู้ครอง หรือมีใจครอง คือยังมีชีวิตอยู่นี้

พุทธจิรติ

ในวันนี้ จะได้อธิบายถึงพุทธิจริต คนที่มีความรู้เป็นเจ้าเรือน และกรรมฐาน

ส�าหรับแก้ อนัคนทีม่คีวามรูเ้ป็นเจ้าเรอืนนัน้ ได้อธบิายมาในครัง้ก่อนบ้างแล้ว ในวนันี้ 

จะได้กล่าวถึงบุคคลท่ีมีลักษณะเช่นนี้อีก อันคนที่มีความรู้เป็นเจ้าเรือนนั้นไม่ได้ม ี

ความหมายว่าเป็นคนทีม่คีวามรูจ้รงิทัง้หมด หรือรูจ้รงิในสิง่ใดสิง่หนึง่ แต่ว่าหมายความ

ว่าเป็นคนทีเ่ข้าใจว่าตนมีความรู ้บางอย่างกอ็าจจะรู ้บางอย่างกอ็าจจะไม่รู ้แต่ว่าส�าคญั 

ตนว่าเป็นผูท้ีรู่ ้และจะต้องรูด้งันีเ้สยีก่อนจงึจะยอมรบั คือรูท้ีเ่ข้าใจว่าตนรู ้แต่อันทีจ่รงิ

ความรู้ของทุก ๆ คนนัน้ย่อมมขีอบเขตจ�ากดั หารูไ้ปหมดทกุสิง่ทกุอย่างไม่ พระสมัมา-

สัมพุทธเจ้าทรงได้ชื่อว่าเป็นพระสัพพัญญู คือเป็นผู้รู้ทั้งหมด ดั่งที่มีแสดงไว้ว่าธรรมที่
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ทรงแสดงนั้นเพียงเล็กน้อย แต่ธรรมที่ไม่ทรงแสดง คือได้ตรัสรู้แต่ไม่ได้ทรงแสดง  

มีอยู่เป็นอันมาก ซึ่งเปรียบเหมือนอย่างว่าใบไม้ท่ีอยู่ในก�าพระหัตถ์ของพระองค์  

กับใบไม้ที่อยู่ในป่าทั้งสิ้น ดั่งที่มีเรื่องเล่าว่า 

ในครั้งหน่ึงได้ประทับอยู่ในป่าไม้สีเสียด ได้ทรงก�าใบไม้ที่ตกอยู่ขึ้นมา ก�า

พระหัตถ์ ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ใบไม้ที่อยู่ในก�าพระหัตถ์กับใบไม้ในป่าสีเสียดทั้ง

สิ้นน้ัน ข้างไหนจะมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าใบไม้ในก�าพระหตัถ์นัน้นดิ

เดยีว แต่ใบไม้ในป่าสีเสยีดท้ังส้ินน้ันมากมาย จึงได้ตรสัว่า ธรรมที่ตรัสรู้นั้น ก็เหมือน

อย่างใบไม้ในป่าท้ังส้ิน แต่ว่าธรรมท่ีทรงแสดงเหมือนอย่างใบไม้ในก�าพระหัตถ์หนึ่ง

เท่านั้น ดั่งนี้ แสดงถึงทรงเป็นพระสัพพัญญูคือเป็นผู้รู้ธรรมทั้งหมด แต่ว่าพระสาวก

ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้ตามหาได้มีปัญญารู้ท้ังหมดเหมือนอย่างพระองค์ไม่ แม้พระ

อรหันต์ผู้มีปัญญามาก ดั่งเช่นท่านพระสารีบุตรก็หาได้มีความรู้ถึงพระองค์ไม่ ดังเช่น

ทีท่่านพระสารบีตุรได้แสดงไว้เองว่า ท่านไม่รูถึ้งความรูข้องพระพทุธเจ้าว่าทรงมีเท่าไร 

อย่างไร แต่ว่ามปัีญญาทีเ่ป็นมรรคปัญญา ตดักเิลสเป็นพระอรหนัต์ได้ คอืมปัีญญาใน

ด้านนี้ ในด้านตัดกิเลส ก็เป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันกับพระอรหันต์ทั้งหลาย หรือ

ดัง่พระพทุธเจ้าท่ีได้มรรคปัญญาตดักเิลสได้ ฉะนัน้ ขอบเขตแห่งปัญญาคอืความรูข้อง

แต่ละคนนั้นยิ่งเป็นสามัญชนก็ยิ่งมีไม่มาก

อจนิไตย ๔

เพราะฉะนัน้ ท่านจงึมแีสดงไว้ถงึอจนิไตย คอืข้อทีไ่ม่ควรคดิกนั เพราะจะคดิ

กันไปสักเท่าไรก็ไม่สามารถจะรู้ได้ จะเป็นเหตุให้เป็นบ้าเป็นหลังไปเสียเปล่า ๆ ว่ามี

อยู่ ๔ ประการ คือ

๑. พุทธวิสัย วิสัยของพระพุทธเจ้า เช่น พุทธานุภาพ พุทธญาณ คือ 

ความหยั่งรู ้ของพระพุทธเจ้า อันได้แก่ สัพพัญญุตญาณ ความรู ้ธรรมทั้งปวง 

ดังกล่าวนั้น แม้พระพุทธอิทธิ คือฤทธิ์ของพระพุทธเจ้า เหล่านี้เป็นตัวอย่างขยาย 

ค�าว่าพุทธวิสัย คือวิสัยของพระพุทธเจ้า ไม่เป็นข้อที่จะพึงคิดกันว่าท�าไมจึงทรงรู ้

อย่างนั้น ท�าไมจึงทรงท�าได้อย่างนั้น
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๒. ฌานวิสัย วิสัยของฌาน คือ สมาธิจิตที่แนบแน่นแน่วแน่ ประกอบด้วย

องค์ฌาน คอืองค์แห่งความเพ่ง ท่ีเป็นอัปปนาสมาธนิัน้ เช่น ตัง้แต่ปฐมฌาน ฌานที ่๑ 

ข้ึนไป ซึ่งเมื่อได้ฌานแล้ว เจริญอิทธิบาทในฌาน น้อมจิตไปเพื่ออภิญญาต่าง ๆ  

ก็ย่อมจะส�าเร็จอภิญญาต่าง ๆ ได้ นี้เป็นฌานวิสัย วิสัยของฌาน ก็ไม่เป็นข้อที่จะพึง 

คิดกัน ว่าท�าไมจึงท�าได้อย่างนั้น เป็นอย่างนั้น มีเหตุผลที่จะพิสูจน์ได้อย่างไร

๓. กรรมวบิาก วบิากของกรรม ซึง่กรรมท่ีบคุคลกระท�าย่อมจะทรงวบิากคอื

ผลต่าง ๆ ที่ได้รับ เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นสมบัติบ้าง วิบัติบ้าง ก็เป็นวิบากคือ

ผลของกรรมท่ีได้กระท�าแล้ว ก็ไม่ใช่เป็นข้อที่พึงคิดกันว่าท�าไมกรรมที่กระท�าจึงได ้

ส่งผลอย่างนี ้อย่างนัน้ หรอืว่าผลอย่างนีอ้ย่างนัน้ท�าไมจงึว่ามาจากกรรม จะคดิกนัให้

พบได้อย่างไร

๔. โลกจินตา ความคิดเรื่องโลก ก็ไม่เป็นข้อที่จะพึงคิดกัน ว่าโลกนี้มีมาได้

อย่างไร มีใครสร้างข้ึน หรือว่าอย่างไร พร้อมทั้งดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดวงดาว 

ทัง้หลายมมีาอย่างไร สตัว์ทัง้หลาย ทัง้มนษุย์ เดรจัฉาน ทีอ่าศยัอยู่ในโลก ตลอดจนถงึ

ต้นไม้ ภูเขาทั้งหลาย แม่น�้า ทะเลทั้งหลาย มีขึ้นมาได้อย่างไร ก็ไม่ใช่เป็นข้อที่จะพึง

คิดกันได้

ทั้ง ๔ ประการนี้ ท่านได้แสดงว่าเป็นอจินไตย คือเป็นข้อที่ไม่ควรจะคิดกัน 

เพราะไม่อาจทีจ่ะรูไ้ด้ด้วยความคดิ อนัหมายความว่า ด้วยความคดิเอาเอง ฉะนัน้ ความรู้

ของทุก ๆ คนนี้จึงมีขอบเขตจ�ากัด และจะคิดเอาเองว่ารู้ และเป็นความรู้จริงนั้นไม่ได้ 

คนเป็นอนัมากทีแ่สดงตนว่าเป็นผูรู้ ้ผูรู้น้ัน้กมั็กจะครองความคดิเอาเอง ส�าคญัเอาเอง

ว่าตนรู้และบางทีฟังมา เชื่อแล้วก็เข้าใจว่ารู้ เช่นว่าไม่รู้ในอะไรแล้วก็ไปถามผู้ที่ตนเชื่อ

ว่าเป็นผูรู้แ้ละผูน้ัน้กบ็อก เมือ่บอกแล้วกเ็ชือ่ทนัท ีแล้วกเ็ข้าใจว่าเรารูแ้ล้ว รูแ้ล้วเพราะ

ว่าท่านบอกว่าเป็นอย่างน้ัน แม้ที่เชื่อด้วยอาการอย่างนี้แล้วประกาศตนว่าเป็นผู้รู ้  

อย่างน้ีกม็อียูเ่ป็นอนัมาก คดิเอาเองกม็อียู่มาก เดาเอากมี็อยู่มาก ส�าคญัตนเองว่ารู้ 

กม็อียูม่าก และบางทีเป็นเรื่องซับซ้อนกันหลายชั้น รู้ชั้นนอกหน่อยหนึ่งแล้วเข้าใจว่ารู ้

ดั่งนี้ก็มีมากอีกเหมือนกัน เรื่องที่สลับซับซ้อนนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ซึ่งยากที่จะรู้เข้าไป

ให้ทัว่ถึง ท่านจงึมีแสดงว่าแม้ผูท่ี้ระลึกชาตไิด้ชาตเิดยีวกย็งัรูผ้ดิได้ดัง่ทีท่่านยกตวัอย่างว่า 
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คนระลกึชาติได้ชาติเดียว ได้รู้จักบุคคลผู้หนึ่ง เห็นเขาท�าดีอยู่เป็นอันมาก แต่ครั้น 

ตายไปแล้วเขาไปเกิดที่ไหนผู้ที่สามารถจะตามไปดูได้ชาติหน่ึงนั้น ก็ตามไปดูด้วยใจ 

ด้วยความรู ้กไ็ปเหน็ว่าเขาไปตกนรกคอืไปทคุต ิคตทิีไ่ม่ด ีกเ็ลยเกดิความส�าคญัผดิว่า

ท�าดีได้ชั่ว คือว่าชาตินี้ ชาติที่ก่อนตายนั้นท�าดี ตายแล้วกลับไปนรก คราวนี้รู้จักอีก

คนหน่ึงท่ีกระท�าความชั่วอยู่เป็นอันมาก เขาตายไปก็ส่งจิตไปดูไปเกิดที่ไหนก็กลับไป

เห็นเขาไปเกิดในสุคติ คือคติที่ดี ดั่งนี้ก็เลยเกิดความส�าคัญผิดว่าท�าชั่วได้ดี 

มีการแสดงตัวอย่างไว้ในพระสูตร ว่าแม้ได้ปฏิบัติได้ฌาน ได้อภิญญา ที่รู้ไป

ถงึชาตหิน้าของบคุคลอืน่ได้ชาติเดยีวกย็งัอาจเกดิความส�าคัญผดิได้อย่างท่ีว่าท�าดีได้ชัว่ 

ท�าชัว่ได้ด ีท่านแสดงว่าทัง้นีก็้เพราะว่ากรรมทีบุ่คคลกระท�าไว้นัน้เป็นเรือ่งสลบัซบัซ้อน

มาก แต่ว่ากรรมดีก็ต้องให้ผลดีกรรมชั่วก็ต้องให้ผลชั่ว แต่ว่าการให้ผลของกรรมนั้น 

ให้ผลในปัจจุบันก็มี ให้ผลในชาติหน้าก็มี ฉะนั้น คนที่รู้จักกัน ที่เห็นเขาท�าชั่วแต่ว่า

ตายไปเกดิในสุคตคิอืคตทิีด่ ีกเ็พราะว่ากรรมดทีีเ่ขาได้กระท�าไว้ในอดตีถงึวาระท่ีให้ผล  

แต่ว่ากรรมชัว่ท่ีเขากระท�าไว้ในชาตก่ิอนน้ันกต้็องให้ผลต่อไปนัน้เอง หากว่ามีฌานระลกึ

ต่อ ๆ ไปได้ทุกชาติ จึงจะมองเห็น คนที่ท�าดีก็เหมือนกัน ท�าดีไว้ก่อนตาย แต่ตาย

แล้วกลับไปทุคติก็เพราะความชั่วท่ีเขาท�าไว้แล้วก่อนนั้น แต่ว่าความดีท่ีเขาได้ท�าไว้ใน

ชาติก่อนตายก็จะต้องให้ผลต่อไปจากนั้นเอง หากระลึกตามไปหลาย ๆ ชาติก็จะรู้ได้ 

แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงระลึกชาติหนหลังได้เป็นอันมาก เพราะฉะน้ัน จึงได้ทรง

มองเห็นตลอด จึงได้ตรัสออกมาเป็นสจัวาจาว่า ท�าดไีด้ด ี ท�าชัว่ได้ชัว่ อย่างแน่นอน 

โดยทีก่รรมทีท่�าดหีรอืชัว่นัน้ ให้ผลในปัจจุบันก็มี ให้ผลในชาติหน้านี้ก็มี ให้ผลในชาติ

ต่อไปก็ม ีเหมือนอย่างว่าให้ผลในวนันีก้มี็ ให้ผลในวนัพรุง่นีก้ม็ ีให้ผลในวนัทีถ่ดัไปจาก

วันพรุ่งนี้ก็มีดั่งนี้ แต่ก็ต้องให้ผลอย่างแน่นอน ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ตามหลักที่เป็น

สจัจะอนัแน่นอนนี ้เพราะฉะนัน้ ผูท้ีเ่ป็นพทุธจิรติ คอืมีความรูเ้ป็นเจ้าเรอืนนัน้ จงึไม่ใช่

หมายความว่าเป็นผู้รู้จริงทั้งหมดหรือว่ามาก ก็รู้เท่าที่จะพึงรู้ได้นั่นแหละ และเป็น 

ความรู้ที่เข้าใจว่าตัวเองรู้ ทั้งที่ไม่รู้ก็ย่อมมีอยู่เป็นอันมาก
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อาหาเรปฏกิูลสัญญา

เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสสอนให้บุคคลประเภทนี้ท�ากรรมฐาน ๔ ประการแก้ 

กค็อืมรณสต ิระลึกถงึความตาย อุปสมานุสสต ิระลกึถงึธรรมทีส่งบระงบั ธาตกุรรมฐาน

พิจารณากายนี้แยกออกไปเป็นธาตุต่าง ๆ และอาหาเรปฏิกูลสัญญา ความก�าหนด

พิจารณาในอาหารว่าเป็นของปฏิกูล น่าเกลียด ๓ ข้อแรกได้แสดงแล้ว ข้อหลังนี้ก็มี

ความหมายว่า อันอาหารท่ีบรโิภคกนัอยู่เป็นประจ�าวนันี ้อนัหมายถงึทีเ่ป็นของกนิบ้าง 

เป็นของดื่มบ้าง เป็นของเค้ียวบ้าง เป็นของลิ้มบ้าง มักจะบริโภคด้วยรสตัณหา  

คือความดิ้นรนทะยานอยากในรส คือว่าติดในรสอาหาร และเรื่องอาหารนี้ยังเป็นเหตุ

ให้มีความขวนขวายต่าง ๆ อีกเป็นอันมาก และเป็นเหตุให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ตามขึ้นมา

อีกเป็นอันมาก ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าเรื่องกินเป็นเรื่องส�าคัญและเป็นเรื่องที่จะน�าให้

บังเกิดผลซึ่งจะให้เป็นเหตุและให้เป็นผลต่อไปถึงสิ่งต่าง ๆ อย่างมากมาย 

ถ้าหากว่ามีความรู้ประมาณในการกิน ที่เรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตา แม้เพียง

เท่าน้ีก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ และความรู้ประมาณในการกินนี้ย่อมเป็นอุปการะอย่าง

หนึง่ในการปฏิบัตกิรรมฐานด้วย แล้วถ้าหากว่าได้กรรมฐานข้อนี ้ก�าหนดให้รูจ้กัความ

ปฏิกูลของอาหารเพ่ือบรรเทาหรือว่าละรสตัณหาในอาหารได้อย่างหนึ่ง ก็จะเป็นเหตุ

ดบัความวุน่วายต่าง ๆ และเหตผุลต่าง ๆ ทีเ่นือ่งไปจากเรือ่งการกนินีไ้ด้อีกมาก และ

บรรดาผูท้ีเ่ข้าใจตนเองว่าเป็นผูรู้ ้หรอืว่าท่ีมคีวามรูเ้ป็นเจ้าเรอืนดงักล่าว กม็กัจะไม่ค่อย

สนใจจะรูใ้นเรือ่งน้ีซ่ึงเป็นข้อท่ีควรจะรู ้จงึได้ตรสัสอนให้ก�าหนดรูเ้รือ่งนีอ้กีประการหนึง่

อนัเป็นข้อทีค่วรจะรูแ้ละสามารถจะรูไ้ด้ด้วย ตรสัสอนให้พจิารณาความปฏกิลูว่าอาหาร

ที่บริโภคเข้าไปนี้ เป็นสิ่งที่ปฏิกูลและยากล�าบากตั้งแต่การแสวงหาการบริโภคและ

บรโิภคเข้าไปกค็ลกุเคล้าอาศัยอยู่กบัสิง่ปฏกูิลทัง้หลาย น�า้ด ีน�า้เสลด น�า้หนอง น�า้เหลอืง 

น�า้เลอืด เป็นต้น และเป็นสิง่ท่ีหมักหมมอาศยัอยูใ่นทีห่มกัหมมท้ังหลาย ซึง่ให้บงัเกดิผล 

คือ ถ้าไม่ย่อยก็ให้บังเกิดผลเป็นโรคต่าง ๆ ถ้าย่อยก็ให้บังเกิดผลบ�ารุงเล้ียงร่างกาย 

แต่ก็ยังมีความไม่สะอาดอยู่นั่นเอง ดังที่ปรากฏไหลออกมาเป็นสิ่งสกปรกทั้งหลาย  

เป็นอาหารเก่า เป็นน�้ามูก เป็นเหงื่อไคล เป็นต้น ทั้งเป็นสิ่งที่เปรอะเปื้อน ดังจะพึง
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เห็นได้ว่าอาหารที่ตักเข้าปากนั้น ถ้าหกรดเสื้อผ้าเป็นต้น เสื้อผ้านั้นก็จะกลายเป็น 

สิ่งสกปรกทันที แต่ถ้าเข้าปากไปก็กลับรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีรสอร่อย ดั่งนี้ ถ้าพิจารณาดู

ให้ดแีล้วกจ็ะเหน็ว่าสกปรกทัง้นัน้ การหมัน่พจิารณาดัง่นี ้จนเห็นความปฏกิลูของอาหาร

ก็จะเป็นเหตุดับตัณหาในรสลงได้ และท�าให้การบริโภคเป็นการบริโภคด้วยความรู้ที่

ปล่อยวาง อาหารที่บริโภคเข้าไปนั้นก็จะไม่ก่อให้เกิดกิเลส ท้ังจะระงับกิเลสอันเกี่ยว

กับอาหารการกนิต่าง ๆ ได้อกีหลายอย่างหลายประการ นีเ้ป็นอธบิายย่อและประโยชน์

ของอาหาเรปฏกิลูสญัญาทีต่รัสสอนไว้ส�าหรบัคนทีเ่ป็นพทุธจิริตให้พจิารณาอกีข้อหนึง่

๗ กันยายน ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๑๑ 
กายคตาสต ิ วติักกจรติ

ป่าช้า ข้อที่ ๒

วันน้ี จะแสดงสติปัฏฐานข้อพิจารณานวสีวถิกาปัพพะ คือข้อที่ว่าด้วยป่าช้า 

ทั้ง ๙ ข้อ ๒ ท่ีตรัสสอนให้พิจารณาซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า ซึ่งมีสัตว์ทั้งหลาย 

กัดกิน เป็นต้นว่า กา แร้ง นกตะกรุม หมาไน หมาจิ้งจอก และสัตว์ชนิดต่าง ๆ  

น้อมเข้ามาถึงกายอันน้ีว่าก็จะต้องเป็นฉันนั้น ไม่ช่วยความเป็นอย่างนั้นไปได้ แม้ใน 

ข้อน้ีก็เป็นประโยชน์ในการที่จะได้ท�าให้จิตให้สงบตั้งม่ันและแม้ในบัดนี้จะหาดูซากศพ

ทีถู่กทิง้ไว้ให้สตัว์กดักนิได้ยาก แต่แม้จะเป็นศพทีบ่รรจไุว้ในสิง่ใดสิง่หนึง่กต็ามกจ็ะต้อง

เน่าเปื่อยผุพังเป็นพรุนไปคล้ายกับถูกสัตว์กัดกินเช่นนั้น ฉะนั้น เมื่อน้อมจิตเข้ามา

พจิารณากายนีจ้�าจะต้องเป็นเช่นนัน้ ในเม่ือกายนีจ้ะต้องเป็นศพต่อไปข้างหน้า จติกจ็ะ

สงบตัง้มัน่ ความท่ีมัวเมาประมาทตดิเพลิดเพลนิอยูใ่นกายอนันีก้จ็ะสงบลงไปได้ นีเ้ป็น

ข้อที่ว่าด้วยป่าช้าทั้ง ๙ เป็นข้อที่ ๒

วติักกจรติ

ต่อไปนี้ จะได้แสดงถึงจริตอีกข้อหนึ่ง คือ วิตักกจริต ได้แสดงมาแล้ว ๕ ข้อ 

โดยล�าดับ คือ ราคจริต คนที่มีราคะเป็นเจ้าเรือน โทสจริต คนที่มีโทสะเป็นเจ้าเรือน 
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โมหจริต คนที่มีโมหะเป็นเจ้าเรือน สัทธาจริต คนที่มีศรัทธาเป็นเจ้าเรือน พุทธิจริต 

คนที่มีความรู้เป็นเจ้าเรือน กับข้อที่ ๖ ซึ่งจะแสดงในวันนี้ วิตกจริต คนที่มีวิตกเป็น 

เจ้าเรือน บุคคลจ�าพวกหลังนี้เป็นผู้ที่มีวิตักกะหรือวิตก คือความคิดมากเป็นปกติ

กแ็ละ วติกักะหรอืวติก ความตรกึนกึคดินีย่้อมมทีัง้ ๒ อย่าง คอื เป็นกศุลวติก 

ความคิดที่เป็นกุศลก็มี อกุศลวิตก ความคิดที่เป็นอกุศลก็มี กุศลวิตกนั้นก็ได้แก ่

เนกขัมมวิตก ความคิดออก คือ ออกจากกาม ความใคร่ปรารถนาพอใจ หรือสิ่งที่รัก

ใคร่ปรารถนาพอใจ อัพยาบาทวิตก ความคิดไม่พยาบาทปองร้าย อวิหิงสาวิตก  

ความคิดไม่เบยีดเบียน ส่วนอกศุลวิตก ตรงกนัข้าม อนัได้แก่กามวิตก ความคดิไปใน

กาม พยาบาทวิตก ความคิดไปในความปองร้าย วิหิงสาวิตก ความคิดไปในทาง

เบียดเบียน ท่านสอนให้ก�าหนดพิจารณาจิตท�าวิตกให้เป็น ๒ ฝ่าย ๒ ส่วน ๒ กอง 

คอื เมือ่อกศุลวติกข้อใดข้อหนึง่บงัเกดิขึน้กใ็ห้รูว่้าอกศุลวติกข้อนีบ้งัเกดิขึน้ อกศุลวติก

นีเ้ป็นอกศุล ผูรู้ต้เิตยีน เป็นเคร่ืองท�าปัญญาให้ทรุพล คอืให้ถอยปัญญา เมือ่ท�าความรู้

ดังนี้ อกุศลวิตกที่บังเกิดขึ้นก็จะสงบไปได้ ถ้ากุศลวิตกข้อใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่า

กศุลวติกข้อนีบั้งเกดิขึน้ กศุลวติกนีเ้ป็นกศุล ผูรู้ไ้ม่ตเิตยีน ไม่เป็นเครือ่งบัน่ทอนปัญญา 

เมื่อเป็นดั่งนี้กุศลวิตกก็จะตั้งอยู่

แต่ว่าแม้จะเป็นกุศลวิตก ถ้าตั้งอยู่นานเกินไป คือความคิดที่เป็นกุศลนั้น 

ถ้าคิดมากเกินไป จิตก็จะฟุ้งซ่าน กายก็จะกระสับกระส่าย ฉะนั้น ก็จะต้องสงบ 

แม้กุศลวิตกน้ัน ท�าจิตให้เป็นสมาธิคือตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว ดั่งนี้  

นีเ้ป็นค�าสัง่สอนเกี่ยวแก่ข้อที่พึงปฏิบัติในวิตกคือความตรึกนึกคิดประการหนึ่ง

ก็แหละวิตักกจริตนี้หมายถึงความตรึกนึกคิดที่มากไป ไม่จ�ากัดว่าจะเป็นทาง

กุศลหรือเป็นทางอกุศล เรื่องที่ไม่ควรจะคิดก็ไปคิดเข้า เรื่องที่ควรจะคิด แต่ว่าไม่ต้อง

คิดให้มาก เป็นเรื่องเล็ก ก็ไปคิดมากให้เป็นเรื่องใหญ่ ดังนี้เรียกว่า เป็นวิตกจริต คือ

คนที่ชอบคิดมากเป็นปกติ หรือมีความคิดมากเป็นเจ้าเรือน กรรมฐานส�าหรับแก้ก็ใช้

วิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอนไว้ว่าให้ก�าหนดดูจิต ปันวิตกคือความคิดในจิตของตน

ออกเป็น ๒ ส่วน ๒ กอง ๒ ฝ่าย ดั่งที่กล่าวแล้วดังนี้ก็ได้
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อานาปานสติ

ส่วนตามที่พระอาจารย์ได้แสดงแนะอีกข้อหนึ่ง ก็คืออานาปานสติ เช่นเดียว

กับส�าหรับแก้โมหจริต คือคนท่ีมีความหลงเป็นเจ้าเรือน ตามที่พระอาจารย์ท่าน 

แนะไว้น้ีก็แนะตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอนเอาไว้ในแห่งหนึ่ง ว่าให้ปฏิบัติท�า 

อานาปานสต ิสตกิ�าหนดลมหายใจเข้าออกส�าหรบัแก้วิตก คือความตรกึนกึคิด กเ็พราะ

ว่าอันวิตกคือความตรึกนึกคิดนี้ก็มีลักษณะเป็นความฟุ้งซ่านนั่นเอง จิตฟุ้งซ่านไปใน

อารมณ์ต่าง ๆ สลับซับซ้อนไม่สงบ เพราะฉะนั้น ทางแก้ก็ต้องใช้กรรมฐาน ส�าหรับ

ที่จะรวมใจให้สงบก็คือให้รวมเข้ามาอยู่ในอารมณ์อันเดียว 

วติกน้ันมีอารมณ์มากจะเรยีกว่าหลายสบิหลายร้อยหลายพันอารมณ์กไ็ด้ แต่

เมื่อรวมใจเข้ามาอยู่ในอารมณ์อันเดียวกันก็ย่อมจะสงบวิตกซึ่งมีอารมณ์มากนั้นได้มา

ตัง้ไว้ และวจิารคือความท่ีคอยประคองไว้ไม่ให้จติหลบหนไีปได้กจ็ะเบาลง ไม่ต้องตรกึ

นึกคิดจับจิตมาตั้งไว้ และคอยประคับประคองไว้อย่างหนาแน่นเรียกว่าการที่เรียกว่า

บังคับจิตอันท�าให้อึดอัดกระสับกระส่ายนั้นก็จะลดน้อยลงไป เพราะจิตก็จะเชื่องลงไป

ก็จะตั้งอยู่ในท่ีตั้งซ่ึงมีอารมณ์อันเดียวน้ีก็จะสะดวกขึ้น จิตก็จะสงบเข้า กายก็จะสงบ

เข้า เมื่อเป็นดั่งนี้ จิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบอยู่ที่ปลายกระพุ้งจมูก หรือที่ริมฝีปาก

เบื้องบน หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ เป็นเอกัคคตา คือมีอารมณ์เป็นอันเดียวได้ดั่ง

นี ้จะเหน็ได้ว่า ในการปฏบิตันิัน้ได้มวีติกคอืว่ามีตรึกนกึคดิ อนัได้แก่การทีจั่บจิตมาตัง้

ไว้ในอารมณ์ของสมาธิ มีวิจารคือความที่คอยประคองจิตไว้ให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวนี้ 

มีปีติคือความอิ่มใจ มีสุขคือความสบายใจ มีเอกัคคตาคือความมีจิตมีอารมณ์เป็นอัน

เดียว ดั่งนี้เป็นองค์ของสมาธิ

อุปจารสมาธ ิ อัปปนาสมาธิ

องค์สมาธิดั่งกล่าวนี้ ย่อมบังเกิดข้ึนได้ตั้งแต่เม่ือได้อุปจารสมาธิ คือสมาธิท่ี

เป็นอุปจารอันหมายถึงว่าเข้าเขตของสมาธิที่แน่วแน่แนบแน่น ท่านแปลว่าสมาธิที่ 

เฉียด ๆ คือเฉียดท่ีจะได้ความแน่วแน่แนบแน่น กล่าวคือ มีวิตก วิจาร ปีติ สุข  
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เอกัคคตาดังกล่าว แต่ว่าเป็นเอกัคคตาคือมีอารมณ์อันเดียวอยู่ไม่นาน และไม่ลึกนัก 

ออกง่าย คราวนี้เมื่อปฏิบัติต่อไปก็จะเข้าข้ันอัปปนาสมาธิ สมาธิที่แน่วแน่แนบแน่น 

ก็ประกอบด้วยวิตก วิจาร ปิติ สุข เอกัคคตาดังกล่าว สมาธิท่ีแน่วแน่แนบแน่น 

เรียกว่า อัปปนาสมาธิ ผู้ปฏิบัติสมาธิเมื่อเข้าขั้นอุปจารสมาธิได้ ก็แปลว่าเริ่มได้สุขใน

สมาธ ิจติจะอยูใ่นสมาธิ จติจะเป็นสมาธ ิและอยู่ในสมาธไิด้แม้ไม่นาน และเมือ่ปฏบิตัิ

ต่อไปถึงอัปปนาสมาธิได้ ก็จะอยู่ในสมาธิได้นานและก็จะได้สมาธิที่ละเอียดยิ่ง ๆ ขึ้น

ไปโดยล�าดับ

บรกิรรมสมาธิ

ส�าหรับขั้นท่ีล�าบากน้ันก็คือขั้นต้น อันเรียกได้ว่าบริกรรมสมาธิ คือสมาธิใน

บริกรรมคือการปฏิบัติเบื้องต้น ซึ่งจะต้องมีความเพียรมาก มีความรู้ตัวมาก มีความ

ระลึกได้มาก ต้องพบกับความยินดีความยินร้ายที่จะต้องเอาชนะให้ได้มาก นี้เป็น 

ข้ันบริกรรมสมาธิ คือสมาธิในบริกรรมการปฏิบัติที่เป็นเบื้องต้น ท้ังนี้ก็เพราะว่าจิต 

ยังไม่ได้สุขในสมาธิ จิตตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิไม่ได้ แต่ว่าจิตเคยได้สุขในอารมณ์

ร้อยแปด หากว่าจิตได้สุขในอารมณ์สมาธิได้บ้างแล้ว จิตก็จะเชื่องขึ้นทันที จะลด 

ความดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายลงทันที และเมื่อจิตลดความดิ้นรนกวัดแกว่ง 

กระสับกระส่ายลงแล้ว วิตกวิจารที่คอยควบคุมป้องกันก็จะลดการควบคุมป้องกัน 

ลงได้ แปลว่าคลายลงได้ เพราะว่าจิตเริ่มจะอยู่ตัวแล้วและท่านแสดงไว้ต่อไปว่า  

เมื่อจิตอยู่ตัวดีแล้วก็เลิกใช้วิตกวิจารลงได้แปลว่าไม่ต้องมีต�ารวจมาให้คอยจับจิตให ้

มาตั้งอยู่แล้วก็คอยเฝ้าไว้ เลิกต�ารวจคือวิตกวิจารได้ดั่งนี้ ขั้นของสมาธิก็จะสูงขึ้นไป  

นี้เป็นอธิบายสืบมาจากอานาปานสติ คือสติที่ก�าหนดลมหายใจเข้าออก อันท่านสอน

ไว้ให้ใช้แก้วิตกจริต คือคนที่มีวิตกความคิดมากเป็นเจ้าเรือน

๑๒ กันยายน ๒๕๒๐
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ป่าช้า ข้อ ๓

วันนี้ จะแสดงข้อว่าด้วยป่าช้า ข้อ ๓ ซึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสสอน

ให้พิจารณาซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า อันเป็นซากศพที่เป็นโครงกระดูก ยังมีเนื้อและ

เลือด ยังมีเส้นเอ็นรึงรัด น้อมเข้ามาเทียบเคียงที่กายอันนี้ก็จะต้องเป็นเช่นนั้น ไม่ล่วง

ความเป็นเช่นนัน้ไปได้ ซากศพทีไ่ม่ได้รบีเผาเสยี และจะบรรจเุอาไว้หรอืจะทิง้ไว้กต็าม  

เมื่อเลือดเนื้อเน่าเปื่อยไปหรือว่าถูกสัตว์กัดกินไปก็จะเหลือโครงกระดูก ทีแรกก็ยังมี

เน้ือมเีลอืดอยูท่ีน่ัน่ทีน่ีบ้่าง และยงัมเีส้นเอน็รงึรดั จงึยังคมุกนัเป็นโครงกระดกูท้ังหมดอยู่ 

ร่ายกายอันนี้เมื่อสิ้นชีวิตเป็นศพเขายังไม่รีบเผาเสีย บรรจุไว้หรือว่าทิ้งไว้ก็จะต้องเป็น

เช่นนัน้เหมือนกนั เมือ่พิจารณาเทยีบเข้ามาดัง่นีแ้ล้วกจ็ะเกดิธรรมสงัเวช คอืความรูส้กึ

ซาบซึ้งในธรรม คือคติธรรมดาซึ่งเป็นความจริง จะท�าให้จิตใจหายเมา หายเลินเล่อ

เผลอเพลินอยู ่ในชีวิต ซึ่งคล้ายกับจะไม่ตายและเมื่อเป็นดังนี้ก็จะท�าให้เกิดสติ  

เกิดปัญญา คิดหาที่พึ่งส�าหรับตนอันเป็นที่พึ่งอันยั่งยืน อันจะเป็นพึ่งได้ในเวลาแก่เจ็บ

ตายทุกขณะ ก็คือบุญกุศล และกรรมฐานส�าหรับที่จะได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจ  

เมือ่เป็นดัง่นีก้จ็ะท�าให้เกดิความอุตสาหพยายามในอนัทีจ่ะละอกศุล ท�ากศุลและอบรม
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จิตใจของตนให้บริสุทธิ์ย่ิงขึ้น ดั่งนี้เป็นประโยชน์ที่ต้องการโดยทั่วไป และส�าหรับใน 

สตปัิฏฐาน สตทิีร่ะลกึรูด้ัง่นีก็้จะเป็นสตปัิฏฐานขึน้มา เป็นเหตลุะความยินด ีละความ

ยินร้าย ไม่ยึดมั่นอะไร ๆ ในโลก

จรติ ๖ ที่ถูกส่วนกัน

อนึง่ จะได้แสดงถงึจรติทัง้ ๖ ซึง่เป็นสภา คอืท่ีถกูส่วนกนั และสรุปกรรมฐาน

ส�าหรับปฏิบัติแก้จริตทั้ง ๖ นั้น จริตทั้ง ๖ ก็ได้แก่ ราคจริต คนมีราคะเป็นเจ้าเรือน 

โทสจริต คนมีโทสะเป็นเจ้าเรือน โมหจริต คนมีโมหะเป็นเจ้าเรือน สัทธาจริต คนมี

ศรัทธาเป็นเจ้าเรือน พุทธิจริต คนมีความรู้เป็นเจ้าเรือน วิตักกจริต คนมีวิตกเป็น 

เจ้าเรือน

ราคะ-ศรัทธา

ราคจรติกบัสทัธาจรติเป็นสภาค คอืถกูส่วนกนั คนทีเ่ป็นราคจรติ มรีาคะเป็น

เจ้าเรอืนนัน้ ในขณะทีจ่ติน้อมไปในทางกศุลกย่็อมจะมีศรทัธามีก�าลงั กเ็พราะว่าราคะ

กับศรัทธามีลักษณะบางอย่างที่ถูกส่วนกัน เป็นต้นว่า ราคะนั้นมีลักษณะที่สนิท  

คอืมคีวามสนทิเยือ่ใยในวตัถกุามหรอืกามวตัถุ วัสดท่ีุน่าใคร่ท้ังหลาย ศรทัธากมี็ลักษณะ

ทีม่คีวามเยือ่ใยในวตัถอุนัเป็นทีต่ัง้แห่งศรทัธาทัง้หลาย เช่นในพระรตันตรยั ราคะย่อม

แสวงหาวตัถุกาม วสัดทุีน่่าใคร่ทัง้หลาย ศรทัธาทีแ่สวงหาคณุ มทีาน ศลี เป็นต้น และ

ราคะย่อมไม่สละแต่ว่าตดิพนัอยูใ่นวตัถุกามเหล่าน้ัน ศรทัธากไ็ม่สละคณุม ี ทาน ศีล 

เป็นต้น ไม่สละท่ีตัง้ของศรทัธา ย่อมมีความเชือ่ความรกัอยูใ่นท่ีตัง้ของศรทัธาในคุณมี

ทาน ศีล เป็นต้น ศรัทธากับราคะหรือราคะกับศรัทธาย่อมเป็นสภาคกันคือว่าถูกส่วน

กันโดยลักษณะบางอย่าง ดั่งนี้
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โทสะ-พุทธิ

โทสจริต กับ พุทธิจริต ก็เป็นสภาคคือว่าถูกส่วนกัน ในขณะที่คนโทสจริตมี

จิตน้อมไปในกุศล ย่อมจะมีความรู้ ต้องการความรู้ในสิ่งที่เป็นกุศลนั้น โทสะกับพุทธิ

ย่อมเป็นสภาคกันดั่งนี้ โทสะมีลักษณะที่ไม่เย่ือใยในบุคคลหรือวัตถุอันเป็นท่ีต้ังของ

โทสะ พุทธคิอืความรูก้ม็ลีกัษณะทีไ่ม่เหน็เป็นจริงในบคุคล ในวตัถอุนัเป็นทีต่ัง้ของโทสะ 

พทุธย่ิอมแสวงหาโทษหรอืความผดิท่ีเป็นจรงิแห่งสิง่ทีพ่นิจิพจิารณาทัง้หลาย โทสะกบั

พุทธิย่อมมีลักษณะบางอย่างที่ถูกส่วนกันดั่งนี้

โมหะ-วติก

โมหจรติกบัวติกักจรติย่อมเป็นสภาคคอืถกูส่วนกนั คนทีเ่ป็นโมหจรติในขณะ

ที่จิตน้อมไปในกุศลย่อมจะมีวิตกคือความตรึกนึกคิดที่กระท�าอันตราย คือว่าคิดมาก  

คดิผดิ ดัง่นี ้โมหะกบัวติก จงึมลีกัษณะทีค่ล้ายคลงึบางอย่าง เช่นว่าโมหะไม่มีทีจ่ะตัง้

ลงแน่นอน เพราะมีความฟั่นเฝืออยู่มาก วิตกก็ไม่ตั้งลงแน่นอนได้เช่นเดียวกัน  

เพระว่าคิดนึกตรึกไปโดยประการต่าง ๆ ร้อยแปดเป็นอันมาก โมหะมีลักษณะที่ 

หวั่นไหว เพราะไม่มีที่จะหยั่งลงสู่ความแน่นอนถูกต้องได้ วิตกก็มีลักษณะที่หวั่นไหว

เช่นเดียวกัน เพราะว่าคิดก�าหนดไปต่าง ๆ อย่างน้ันอย่างนี้ เรียกว่าเปล่ียนเร็ว  

จึงหวั่นไหวอยู่เสมอ โมหะกับวิตกจึงเป็นสภาคกันถูกส่วนกันบางอย่างดั่งนี้

สรุปกรรมฐานส�าหรับแก้

พระอาจารย์ได้แนะน�ากรรมฐานส�าหรับแก้จริตดั่งกล่าวมานี้ โดยที่ท่านเก็บ

เอามาจากพระพุทธภาษิตโดยตรงในที่ต่าง ๆ บ้าง ก�าหนดเข้าโดยลักษณะที่ท่านเห็น

ว่าเหมาะเองบ้าง ตามที่ได้แสดงมาแล้วหลายครั้ง โดยล�าดับ
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กรรมฐาน ๑๑ แก้ราคะ

เมื่อสรุปเข้าแล้ว กรรมฐานส�าหรับแก้ราคจริตก็มี ๑๑ ประการ คือ อสุภะ

หรืออสภุะ ๑๐ กบักายคตาสต ิ๑ อสภุะ ๑๐ นัน้กห็มายถึงให้พจิารณาศพหรอืให้นกึถึง

ศพ อันเรียกว่าอสุภะ ในท่ีน้ีตามศัพท์ก็แปลว่าไม่งาม ซึ่งอาจจะหมายถึงที่ยังไม่เป็น

ศพก็ได้ ที่เป็นศพแล้วก็ได้ แต่ว่าในท่ีน้ีท่านหมายถึงที่เป็นศพ คือร่างกายที่ตายแล้ว 

จ�าแนกออกเป็น ๑๐ ได้แก่ ศพทีข่ึน้พอง ศพทีม่สีเีขยีวน่าเกลยีด ศพทีม่นี�า้เหลอืงไหล 

ศพทีเ่ป็นพรนุเป็นช่อง ศพทีส่ตัว์กดักนิ ศพทีข่าดกระจยุกระจายเป็นท่อน ๆ ศพทีถู่ก

ประหารกระจดักระจายเป็นท่อน ๆ ศพทีเ่ป้ือนเลอืด ศพทีมี่หนอนคลาคล�า่ และศพที่

เหลอืแต่โครงกระดกูหรอืว่ากองกระดกูชิน้กระดกู กเ็ป็น ๑๐ กบักายคตาสต ิสตทิีไ่ป 

ในกาย คือพิจารณากาย ว่ากายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป 

มหีนงัหุม้อยูโ่ดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต่าง ๆ มผีม ขน เลบ็ หนงั 

ฟัน เป็นต้น รวมก็เป็นอาการ ๓๑ หรือ ๓๒ ดังที่ได้เคยแสดงแล้ว อสุภะ ๑๐ และ

กายคตาสติ ๑ รวมเป็น ๑๑ ประการนี้ส�าหรับแก้ราคจริต คนท่ีเป็นราคจริต 

คือมีราคะเป็นเจ้าเรือน เมื่อต้องการที่จะสงบราคะของตนก็ให้ปฏิบัติในกรรมฐาน  

๑๑ ประการนี้

กรรมฐาน ๘ แก้โทสะ

กรรมฐานส�าหรับแก้โทสจริต พระอาจารย์ท่านสอนไว้ให้เจริญกรรมฐาน  

ก็คือ พรหมวิหาร ๔ และวัณณกสิณ ๔ พรหมวิหาร คือธรรมเป็นที่อยู ่ของ 

พรหมได้แก่ เมตตา ความแผ่เมตตาออกไป ปรารถนาให้เป็นสุขไม่มีภัย ไม่มีเวร  

มีความสวัสดี รักษาตนให้สวัสดี กรุณา แผ่จิตออกไปให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลาย 

ทั้งปวง มุทิตา แผ่จิตออกไป มีสมบัติ ไม่ให้เสื่อมจากสมบัติ มีความเจริญก็ไม่เสื่อม 

จากความเจริญที่ได้รับ และ อุเบกขา แผ่จิตออกไปให้ก�าหนดลงในกรรมว่าสัตว์ 

ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน เป็นทายาทรับผลของกรรม จะกระท�ากรรมอันใดไว้ 
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ดีหรือชั่ว ก็จะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้น ตั้งจิตให้มัธยัสถ์เป็นกลาง ไม่ดีใจ 

คดิซ�า้เตมิศตัรใูนขณะทีเ่ขาถงึวบิตั ิไม่เสยีใจในขณะทีบ่คุคลผูเ้ป็นทีร่กัต้องประสบวบิตัิ

ซึง่ช่วยไม่ได้ และท�าใจให้มธัยสัถ์เป็นกลางแม้ในบคุคลทีไ่ด้บรรลถุงึความสขุความเจรญิ

รักษาตนให้ด�ารงตนไปดีแล้ว เช่น พ่อแม่ก็วางใจเป็นอุเบกขาในบุตรธิดาที่เจริญแล้ว 

ไม่ต้องเป็นห่วงกัน ไม่รู้แล้ว เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นี้เรียกว่า พรหมวิหาร  

เป็น ๔ 

วณัณกสณิ ๔ กค็อืวตัถเุป็นเครือ่งจงูใจให้เป็นสมาธเิกีย่วกบัสี ๔ อย่างกค็อืนลี

กสณิ กสิณที่เป็นสีเขียว ปีตกสิณ กสิณที่เป็นสีเหลือง โลหิตกสิณ กสิณที่เป็นสีแดง  

โอทาตกสิณ กสิณที่เป็นสีขาว ตั้งจิตเพ่งสิ่งที่เป็นสีทั้ง ๔ นี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ส�าหรับ

ที่จะจูงใจให้เป็นสมาธิ พรหมวิหาร ๔ วัณณกสิณ ๔ นี้เป็นกรรมฐานส�าหรับแก้โทส

จริต คนที่เป็นโทสจริตเม่ือประสงค์จะลดโทสะสงบโทสะของตนให้น้อยลงเบาบางลง 

ก็ให้ปฏิบัติในกสิณทั้ง ๘ นี้

กรรมฐาน ๑ แก้โมหะ-วติก

โมหจริต คนที่มีโมหะเป็นเจ้าเรือน กับวิตักกจริต คนที่มีวิตกเป็นเจ้าเรือน  

พระอาจารย์แนะให้ปฏิบัติแก้ด้วยอานาปานสติ สติที่ก�าหนดลมหายใจเข้า ออก

กรรมฐาน ๖ แก้ศรัทธา

สัทธาจริต คนที่มีศรัทธาเป็นเจ้าเรือน พระอาจารย์สอนให้แก้ด้วยอนุสสติ ๖ 

คือ พุทธานุสสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ธัมมานุสสติ ระลึกถึงพระธรรม สังฆานุสสติ 

ระลกึถงึพระสงฆ์ สีลานสุสต ิระลกึถงึศลี จาคานสุสต ิระลกึถึงจาคะ การสละบริจาค 

เทวตานสุสต ิระลึกถงึเทวดาหรอืธรรมท่ีท�าให้เป็นเทวดา ท่านสอนให้แก้ด้วยกรรมฐาน

ทั้ง ๖ ประการนี้
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กรรมฐาน ๔ แก้พุทธิ

อีกจริตหน่ึง คือ พุทธิจริต คนที่มีความรู้เป็นเจ้าเรือน ท่านสอนให้แก้ด้วย 

มรณสติ ระลึกถึงความตาย อุปสมานุสสติ ระลึกถึงความสงบระงับหรือธรรมที่ท�า 

ให้สงบระงับ จตุธาตุววัตถานะ ก�าหนดพิจารณาแยกกายนี้ออกเป็นธาตุ ๔ และ 

อาหาเรปฏิกูลสัญญา ความก�าหนดพิจารณาในอาหารว่าเป็นของปฏิกูล ท่านสอนให้

ใช้กรรมฐาน ๔ ข้อนี้ส�าหรับแก้พุทธิจริต

กรรมฐาน ๑๐ แก้ทั้งหมด

ยงัมีกรรมฐานท่ีท่านแสดงไว้ว่าใช้ได้ส�าหรบัจรติทัง้หมดกค็อื กสณิทีเ่หลอืกบั

อรูป ๔ กสิณที่เหลือนั้นก็ได้แก่ธาตุกสิณ ๔ คือ ปฐวีกสิณ อาโปกสิณ เตโชกสิณ  

วาโยกสิณ กับอาโลกกสิณ กสิณคือความสว่าง และปริจฉันนากาสกสิณ กสิณคือ

อากาศช่องว่างท่ีมีก�าหนด ก็รวมเป็นกสิณอีก ๖ และอรูป ๕ ก็คืออรูปกรรมฐาน

ก�าหนดอาการว่าไม่มีท่ีสดุก�าหนดวญิญาณ ความรู้ว่าไม่มทีีส่ดุ ก�าหนดว่าน้อยหนึง่นดิ

หนึ่งว่าไม่มี ก�าหนดว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ เป็นสมาธิชั้นสูง

๒๐ กันยายน ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๑๓ 
ป่าช้า ข้อ ๔ ปฐวกีสณิ

ป่าช้า ข้อ ๔

สติปัฏฐานหมวดกายในข้อที่ว่าด้วยป่าช้าทั้ง ๙ อีกข้อหนึ่งที่ได้ตรัสสอนไว้  

ให้พิจารณาซากศพท่ีเขาท้ิงไว้ในป่าช้า เป็นโครงกระดูกที่ไม่มีเนื้อแต่ยังเปื้อนเลือด  

ยังมีเส้นเอ็นรึงรัดให้รวมเป็นโครงร่างกระดูกอยู่ พิจารณาน้อมเข้ามาในกายนี้ว่าก็จะ

ต้องมีภาวะอย่างนั้น ไม่ล่วงภาวะอย่างนั้นไปได้ 

ในปัจจุบัน ยากที่จะหาซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าส�าหรับพิจารณาอย่างนั้นได้ 

แต่ก็อาจพิจารณาถึงซากศพแม้ที่บรรจุไว้ในที่บรรจุนั้น ๆ ว่าเมื่อได้บรรจุไว้นานก็อาจ

จะมีภาวะของศพคล้าย ๆ อย่างนั้นได้ หรือถ้าหากว่าเป็นซากศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้าหรือ

ในที่ใดที่หนึ่ง เมื่อนานวันเข้า เนื้อก็จะหมดไป เหลือแต่โครงกระดูก ซึ่งยังเปื้อนเลือด  

ยังมีเส้นเอ็นรึงรัดให้รวมเป็นโครงร่างอยู่ 

เมือ่น้อมมาถงึกายนี ้ตรวจตราดทูีก่ายอนันีข้องตน ตัง้ข้อคดิเป็นสมมุตขิึน้ว่า 

เมื่อน�าเอาเนื้อให้ออกไปหมดสิ้น ก็จะเหลือแต่โครงร่างกระดูกซึ่งสมมุติยังเปื้อนเลือด 

และยงัมเีส้นเอน็รงึรดัอยู ่ยงัรวมเป็นร่างอยู่ พิจารณาดูทีร่่างกายอนันีเ้อง ตัง้ข้อสมมตุิ

ขึน้ด้วยใจว่ามภีาวะอย่างน้ันดัง่นีแ้ล้ว กพ็จิารณาว่าในบดันียั้งเป็นสมมุต ิยังไม่เป็นความจรงิ 
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แต่ว่าในวันข้างหน้าซ่ึงไม่ไกลนักก็จะไม่ต้องสมมุติเพราะร่างกายอันนี้ก็จะกลายเป็นมี

ภาวะอย่างนัน้ข้ึนจรงิ ๆ ไม่มีใครท่ีจะล่วงพ้นไปได้ ดัง่นีแ้ล้วกจ็ะเกดิความสังเวชสลดใจ 

อันเกิดจากความรู้สึกท่ีซาบซ้ึงในสัจจธรรม ธรรมท่ีเป็นตัวความจริง คือความตายที่

ไม่มีใครจะพ้นไปได้ดั่งนี้ 

ถ้าจิตเกิดท้อแท้หวาดกลัวขึ้น ไม่อยากจะท�าอะไร ก็ให้พิจารณาว่าอาการที่

เกิดข้ึนดั่งนี้ผิดความประสงค์ของพระพุทธเจ้า ไม่ได้ตรัสสอนให้เกิดความหวาดกลวั

ความท้อแท้ไม่ท�าอะไร แต่ว่าตรสัสอนให้เกดิความไม่ประมาทคอืความไม่มวัเมาเลินเล่อ

เผลอเพลินในชีวิต ให้อาศัยสัจจธรรมคือความตายที่พิจารณาเห็น และอาศัยความไม่

ประมาทนีป้ลกุใจให้บงัเกดิความพากเพยีรพยายามขึน้ คอืว่ารบีเร่งปฏบิตักิรณยีะ คอืกิจที่

ควรท�าเสียตั้งแต่ในวันนี้ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง และตั้งใจบ�าเพ็ญบุญบ�าเพ็ญกุศล ก็

เพราะว่าเมือ่ถงึวาระทีส่จัจธรรมข้อนีป้รากฏขึน้มาจรงิ คอืความตาย กไ็ม่มีอะไรทีใ่คร

จะน�าตดิตนไปได้ จะต้องท้ิงไว้ในโลกนีท้ั้งหมด ไม่ต้องกล่าวถงึทรพัย์สมบตัแิละบคุคล

ภายนอก ว่าถึงร่างกายอันนี้เองซึ่งเป็นที่รักใคร่ทะนุถนอมเป็นอย่างยิ่ง ก็ต้องทอดทิ้ง

ไว้ในโลกนี ้น�าไปด้วยไม่ได้ แต่ว่าสิง่ทีจ่ะพงึน�าไปได้นัน้กค็อืกรรมทีท่กุ ๆ คนได้กระท�า

ไว้ ทั้งที่เป็นบุญกรรม กรรมที่เป็นบุญ ทั้งที่เป็นบาปกรรม กรรมที่เป็นบาป บุญบาป

ทั้งสองนี้ย่อมติดตามบุคคลผู้ละโลกนี้ไปเหมือนอย่างเงาที่ไม่ละตน ฉันนั้น 

เมื่อเกิดความอุตสาหะขะมักเขม้นประกอบกระท�ากรณียะคือกิจท่ีควรท�า 

ทัง้หลายและสัง่สมรวบรวมบุญท้ังหลายเอาไว้ ละกรรมทีเ่ป็นบาป ไม่กระท�าหรอืกระท�า

ให้น้อยเข้า ท�าบุญท�ากุศลให้มากเข้า ดั่งนี้แล้วก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติถูกตามความประสงค์

ของพระพุทธเจ้า และเมื่อปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ ละความยินดีและยินร้ายในโลก  

ด�ารงจิตใจให้ประกอบด้วยสตสิมัปชญัญะ ความวางใจเป็นอเุบกขา ไม่ยดึถอืในอารมณ์ 

ทั้งหลาย อบรมจิตใจให้มองเห็นธรรมคือความเกิดความดับให้ย่ิงขึ้นดั่งนี้แล้ว ก็เป็น

ปฏิบัติเข้าหลักสติปัฏฐานของพระพุทธเจ้า จะน�าให้บังเกิดผลที่ยิ่งขึ้น
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กรรมฐานส�าหรับแก้จรติทุกอย่าง

อนึง่ ได้แสดงถงึจรติ ๖ คือ ราคจรติ โทสจรติ โมหจริต สัทธาจรติ พทุธจิรติ

และวติกักจรติ กบัทัง้กรรมฐานส�าหรบัแก้จ�าเพาะจรติ ซึง่ท่านพระอาจารย์ได้ประมวล

จากที่มาทั้งหลาย มาแนะน�าเอาไว้จบลงไปแล้ว 

ยงัมีกรรมฐานอีกท่ีพระอาจารย์ได้แสดงว่าเหมาะแก่บคุคลทีเ่ป็นจริตทกุอย่าง 

คือคนทีเ่ป็นจริตทกุอย่างพงึปฏบัิตไิด้ กไ็ด้แก่กสณิอกี ๖ คอื ธาตกุสณิ ๔ ได้แก่ ปฐวกีสณิ 

อาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสณิ อาโลกกสิณ ปรจิฉินนากาสกสิณและอรูปกรรมฐาน

อกี ๔ รวมเป็น ๑๐ ประการ กสิณนั้นได้แสดงอธิบายส�าหรับที่ท่านจัดว่าเหมาะแก่

จรตินัน้ ๆ มา ๑๐ ข้อแล้ว คือ วณัณกสณิ ๔ อนัได้แก่ นลีกสิณ กสิณสีเขยีว ปีตก

สณิ กสณิสเีหลอืง โลหติกสณิ กสณิสแีดง โอทาตกสิณ กสิณสีขาว ส�าหรบัคนเป็นโทส

จรติคอืคนทีม่โีทสะเป็นเจ้าเรือน จงึเหลอือกี ๖ ซึง่พระอาจารย์ได้แสดงว่าเหมาะส�าหรบั

จริตทั้งปวง

ปฐวกีสณิ

ข้อแรก คอื ปฐวกีสณิ ปฐวคีอืดนิอันหมายความว่าใช้ดนินีแ่หละส�าหรบัดดู้วยตา 

ตั้งจิตก�าหนดให้เป็นอารมณ์ของสมาธิ และดินท่ีส�าหรับดูว่าตั้งจิตก�าหนดนั้นเป็นดิน

ภายนอกก็ได้ เป็นดินภายในก็ได้ ดินภายนอกนั้นจะเป็นดินที่มีอยู่โดยทั่วไป หรือ 

จะเป็นดินที่ประกอบกระท�าขึ้นก็ได้ ดินที่มีอยู่โดยทั่วไปนั้นก็ได้แก่ดินที่อยู่ในที่ต่าง ๆ 

ในนา ในไร่ ในถนนหนทาง หรือว่าในที่ไหน ๆ ก็ได้ ที่ประสบพบพาน หรือว่าที่จงใจ

ไปก�าหนดดดู้วยตาแล้วก็ก�าหนดเข้ามาทีใ่จ หรอืว่าเป็นดนิทีป่ระกอบกระท�าขึน้ ท่ีท่าน

สอนให้หาดินที่ปราศจากกสิณโทษ คือที่ประกอบด้วยสีเขียว สีเหลือง สีแดงต่าง ๆ 

เลือกเอาดินท่ีบริสุทธิ์ท่ีเป็นโดยธรรมชาติ ดั่งที่ปรากฏเป็นดินสีอรุณคือแดงเรื่อ ๆ  

ดัง่น้ีมาใส่ไว้ในภาชนะกลม ๆ หรอืในวงท่ีท�าขึน้ กะประมานคบื ๔ นิว้ หรอืว่า ๑๖ นิว้ 
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และเมื่อต้องการจะใช้ดินดังกล่าวน้ีเป็นปฐวีกสิณแห่งสมาธิ ก็ไปยืนหรือไปนั่งหรือน�า

เข้าตั้งไว้ในท่ีท่ีไม่ใกล้นักไม่ไกลนัก ลืมตามองดูได้ถนัดและเมื่อลืมตาดูก็นึกบริกรรม 

ในใจว่า ปฐว ี ๆ หรอืว่า ดนิ ๆ แล้วก็หลบัตาลงก�าหนดให้ภาพของดินมาปรากฏขึน้ 

ในใจ ถ้าหากว่ายังไม่ปรากฏก็ลืมตาดูใหม่ ตั้งจิตก�าหนดแล้วหลับตาลง ก�าหนดให้

ปรากฏขึ้นในใจดั่งนี้หลาย ๆ หน ภาพของดินก็จะปรากฏขึ้นในใจ ก็ก�าหนดภาพดินที่

ปรากฏขึ้นในใจนี้แน่วแน่ นี้เป็นวิธีปฏิบัติอย่างง่าย ๆ 

ส�าหรับดินท่ีเป็นภายในน้ัน ก็หมายถึงส่วนทั้งหลายที่แข้นแข็งบรรดามีอยู่ใน

ร่างกายอนันี ้ท่ีท่านแสดงไว้ส�าหรบัพจิารณาในหมวดกายคตาสตก็ิ ๑๙ ได้ เกสา ผม 

โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟัน ตโจ หนัง มังสัง เนื้อ นหารุ เอ็น อัฏฐิ กระดูก  

ดั่งนี้เป็นต้น และในท่ีบางแห่งก็เติม มัตถเก มัตถลุงคัง สมองในสมองศีรษะเข้าอีก

หนึ่งก็เป็น ๒๐ ก็ก�าหนดอาการที่เป็นปฐวีธาตุในร่างกายนี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ตามอง

เหน็ กก็�าหนดด้วยตาก่อน หรอืว่าทีต่ามองไม่เหน็ กก็�าหนดดภูาพหรือศพทีเ่ขาผ่าก่อน  

แล้วก็มาก�าหนดไว้ในใจให้ภาพของปฐวีธาตุในร่างกายนี้ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ก�าหนดนั้น

ปรากฏข้ึนในใจ การปฏบิตัเิบือ้งต้นดัง่นีม้ชืีอ่เรยีกสมาธทิีป่ฏบิตั ิและนมิิตของสมาธทิี่

ปฏิบัติไว้ดั่งนี้ สมาธิที่ปฏิบัติทีแรกคือว่าก�าหนดหาปฐวีกสิน จะเป็นภายนอกก็ตาม 

ภายในก็ตามดังกล่าว ก�าหนดดูด้วยตาแล้วก็ก�าหนดปฐวีกสิณไว้ในใจ ในข้ันแรก 

กบ็ริกรรมปฐวี ๆ ไว้ในใจ หรอืดนิ ๆ อยูใ่นใจ สมาธทิีเ่ร่ิมปฏบิติัดงันีเ้รยีกว่า บรกิรรม

สมาธิ สมาธิในบริกรรมหรือว่าบริกรรมภาวนา ภาวนาในบริกรรม คือเป็นขั้นแรก  

คร้ันท�าบริกัมมภาวนาหรอืบรกิรรมสมาธนิีด้ัง่นี ้นมิิตท่ีก�าหนดด้วยตาอนัหมายถึงตวักสิณ 

จะเป็นภายนอกก็ตาม เป็นภายในก็ตาม และเริ่มก�าหนดด้วยใจให้ภาพของกสิณนั้น

ปรากฏข้ึนในใจ นิมิตดังกล่าวนี้ก็เรียกว่า บริกรรมนิมิต นิมิตในบริกรรม หมายถึง 

ตัวกสิณที่ลืมตาดูหรือว่าภาพของกสิณที่เริ่มหัดก�าหนดให้ปรากฏขึ้นในใจนี้เป็นขั้น

บริกรรม คราวนี้เมื่อปฏิบัติกระท�าดั่งนี้ไปบ่อย ๆ จนบังเกิดนิมิตติดตาอันหมาย 

ความว่าภาพของกสิณนั้นปรากฏเหมือนอย่างว่ามองเห็นด้วยตา 
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ในขั้นนี้ สมาธิที่ปฏิบัติก็เริ่มที่จะตั้งมั่นขึ้นคือว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิขึ้น ภาวนา 

ก็เริม่ตัง้มัน่ขึน้ คือว่าเริม่ได้สมาธขิึน้ ใจรวมเข้ามา แต่ว่ายังไม่แนบแน่นทเีดยีว ยงัหยุด

ง่าย แต่แม้เช่นนั้น ก็ยังดีกว่าขั้นแรก รวมตัวเข้ามาดี และภาพของนิมิตนั้นปรากฏ

เหมือนอย่างมองเห็นด้วยตา ดังที่เรียกว่าติดตา ความจริงนั้น ติดใจคือว่าติดตาใจ

นั่นเอง ดั่งนี้สมาธเิองกเ็รยีกว่า อุปจารสมาธิ คอืสมาธเิข้าเขตแดน เข้าทางคอืใกล้ทีจ่ะ

แนบแน่นเข้า เหมือนอย่างว่าการจะไปเข้าโบสถ์หรือเข้าบ้าน ก็ไปจนถึงใกล้โบสถ์หรือ

ใกล้บ้านอนัเป็นบรเิวณของโบสถ์บรเิวณของบ้านแล้ว ใกล้ทีจ่ะเข้าไปแล้ว ถ้าเป็นโบสถ์

มกี�าแพงแก้วกค็ล้าย ๆ กับว่าเข้าไปภายในก�าแพงแก้วแล้ว และภาวนากเ็รยีกว่า อปุจาร

ภาวนา นิมิตเองก็เรียกว่า อุคคหนิมิต แปลว่านิมิตติดตา นิมิตติดตานี้บังเกิดขึ้นใน

จิตใจเองไม่ใช่หมายถึงนิมิตภายนอก หรือตัวกสิณภายนอก ตัวกสิณภายนอกคือปฐวี

ทีเ่ป็นภายนอกกด็ ีทีเ่ป็นภายในกด็ดีงักล่าวแล้ว มาถึงขัน้นีก้แ็ปลว่าทิง้ได้ ก�าหนดปฐวี

กสิณที่ติดตาอยู่ในใจเท่านั้น 

คราวน้ี เม่ือได้ปฏิบัติต่อไป สมาธิที่ปฏิบัติก็ใกล้มากขึ้น นิมิตที่ติดตานั้นก็

ติดตามากขึ้น จนถึงสามารถที่คิดขยายส่วนได้ คือเมื่อตั้งใจว่าให้นิมิตที่ติดตาปรากฏ

อยู่ในใจนี้โตขึ้น นิมิตนั้นก็โตขึ้นได้ ให้เล็กลง นิมิตนั้นก็เล็กลงได้ดั่งนี้ นิมิตเรียกว่า 

ปฏิภาคนิมิต นิมิตที่เป็นปฏิภาค คือว่าขยายส่วนหรือว่าลดส่วนได้ตามส่วน แต่ในขัน้

นีส้มาธิกย็งัจดัอยูใ่นขัน้อุปจารสมาธ ิภาวนากย็งัจดัอยูใ่นขัน้อปุจารภาวนา เพราะว่าจิต

ยังไม่รวมเป็นหน่ึง ด้วยยังมีความคิดท่ีจะขยายส่วนอยู่ ให้นิมิตใหญ่ข้ึนบ้าง ให้นิมิต

เลก็ลงบ้าง จติจงึไม่รวมเป็นหนึง่ ฉะนัน้ แม้ในขัน้นีก้ยั็งคงเป็นอปุจารสมาธ ิอปุจารภาวนา 

แต่ว่าแสดงถงึว่าก�าลังของสมาธนิัน้ แม้เป็นอปุจารกต็ัง้ม่ันดขีึน้ มกี�าลงัสามารถมากข้ึน 

โดยที่หัดคิดขยายส่วนลดส่วนของนิมิตได้ และเม่ือได้ขั้นนี้คือว่าท�าได้แล้วก็รวมจิตให้

เป็นหนึ่ง เลิกคิดขยายส่วนต่อไป และเมื่อสมาธิแนบแน่นมีอารมณ์เป็นอันเดียว ก็จัด

เป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาได้ ภาวนาก็เป็นอัปนาภาวนา คือเป็นสมาธิที่แนบแน่น และ

ลักษณะของอัปปนาสมาธิที่จะเข้าขั้นของฌานคือความเพ่งตั้งแต่ปฐมฌาน คือความ

เพ่งที่ ๑ ขึ้นไปนั้น ท่านแสดงว่าเมื่อเข้าขั้นปฐมฌานคือความเพ่งที่ ๑ นั้น จิตย่อม
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ประกอบด้วยองค์ของปฐมฌาน ๕ ประการ คอื ๑ วติก ความตรกึ อนัหมายถึงความ

ยกจติขึน้สูอ่ารมณ์ของสมาธ ิเมือ่ปฏบิติัทางปฐวกีสณิก็คอืว่ายกจติขึน้สูป่ฐวกีสณิ และ

ปฐวกีสณิในขัน้นีก้ห็มายถึงยกจติขึน้สูน่มิิตดงักล่าวนัน้ ซึง่ขัน้แรกกเ็ป็น บรกิรรมนมิติ 

ต่อมาก็เป็นอุคคหนิมิต ต่อมาอีกก็เป็นปฏิภาคนิมิต แต่ว่านิมิตของปฐมฌานนี้พ้นขั้น

ทีเ่ป็นปฏภิาคนมิิตก็เรยีกว่าเป็นสมาธนิมิิต ซึง่เป็นค�ากลาง ๆ ๒ วจิาร ประคองจติให้

ด�ารงอยู่ ตั้งอยู่ในสมาธินิมิตนั้น ๓ ปีติ ความอิ่มใจ ๔ สุข ความสบายใจพร้อมทั้ง

กาย และ ๕ เอกัคคตา ความที่มีจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวอยู่ในสมาธินิมิตนั้น แนบ

แน่นอยู่ในสมาธินิมิตนั้นดั่งนี้

อน่ึง วันน้ีเป็นวันครบ ๑๐,๐๐๐ วัน แต่วันเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแห่ง

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า และวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๐ นี้ยังตรงกับ

วันพระบรมราชสมภพในรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๘ อีกด้วย ฉะนั้น เมื่อได้ฟังสวด

และได้น่ังปฏบิตัสิมาธภิาวนาหรอืว่าจติภาวนาแล้ว กข็อเชญิชวนให้พร้อมใจกนัน้อมจติ

ถวายพระราชกศุลถวายพระพรชยัมงคล แด่สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้าโดย

ความพร้อมเพรียงกันเทอญ.

๒๐ กันยายน ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๑๔ 
ป่าช้า ข้อ ๕ กสณิอกี ๓

ป่าช้า ข้อ ๕

วันนี้ จะแสดงอธิบาย กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตั้งสติพิจารณากาย ข้อว่า 

ด้วยป่าช้าทั้ง ๙ 

ได้ว่าเรื่องป่าช้าท้ัง ๙ มาโดยล�าดับ ถึงข้อที่พระบรมศาสดาได้ตรัสสอน 

ให้พิจารณาซากศพท่ีเขาท้ิงไว้ในป่าช้า อันเป็นร่างโครงกระดูกซึ่งปราศจากเนื้อและ

เลือดแล้ว แต่ยังมีเส้นเอ็นรึงรัดรวมกันเป็นร่างโครงกระดูกอยู่ น้อมเข้ามาในกายนี้ว่า  

แม้กายน้ีกจ็ะต้องมภีาวะอย่างนัน้ ไม่ล่วงภาวะอย่างนัน้ไปได้ ดัง่นี ้แม้ในข้อนีก้เ็พือ่ให้

เกิดความสังเวช คือซาบซึ้งในสัจจธรรม ธรรมท่ีเป็นความจริงอันทุก ๆ คนจะต้อง

ประสบ เป็นเหตุให้หายเมาในชีวิต มีสติระลึกได้ไม่ลืม มีฌานหยั่งรู้ถึงความจริง  

น�าให้บงัเกดิฉนัทะวริยิะในอันประกอบกรณยีกจิและบญุกศุลทัง้หลายดัง่ทีไ่ด้กล่าวแล้ว 

แม้จะหาซากศพทีเ่ขาทิง้ไว้ในป่าช้าไม่ได้กใ็ห้พิจารณาเข้ามาทีก่ายนีเ้อง ซึง่แม้

ในขณะนี้ก็เท่ากับว่าเป็นซากศพที่เดิน ยืน นั่ง นอนได้ เพราะยังมีชีวิตอยู่ ยังเสวย

เวทนารู้สุขรู้ทุกข์อยู่ แต่ว่าโครงร่างกระดูกก็คงมีอยู่เหมือนอย่างศพ หรือศพก็เหมือน

อย่างโครงร่างกระดูกน้ีเช่นเดียวกัน ฉะนั้น เมื่อพิจารณาอาการทั้งหลายในกาย 

อันน้ี เกสา ผมท้ังหลาย และก็น�าผมออกไปเสีย โลมา ขนทั้งหลาย แล้วก็น�าขน 

ออกไปเสีย นขา เล็บท้ังหลาย ก็น�าเล็บออกไปเสีย ทันตา ฟันทั้งหลาย ก็น�าฟัน 
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ทัง้หลายออกไปเสยี หรอืว่าฟันนัน้จะให้คงอยูก่่อนกไ็ด้เพราะว่าเป็นอฏัฐกิระดกูเหมอืน

กนั ตโจ หนงักน็�าหนงัออกไปเสยี มงัสงั เนือ้กน็�าเนือ้ออกไปเสียให้หมด โลหติงั เลอืด 

กน็�าเลอืดออกไปเสยีให้หมด เมือ่เป็นดัง่นีก้ค็งจะเหลอืแต่โครงร่างกระดกู ซึง่ไม่มีเนือ้ 

ไม่มเีลอืด แต่ยงัมีเส้นเอ็นรงึรดั จงึยงัคุมกนัอยูเ่ป็นโครงกระดกู เดนิ ยืน นัง่ นอนได้  

จงึได้มเีล่าถงึพระเถระรปูหนึง่ทีท่�ากรรมฐานก�าหนดพจิารณาอฏัฐ ิคอืกระดกู

หรือว่าท�าอัฏฐิกสัญญา ความก�าหนดหมายว่ากระดูก ก็บังเกิดนิมิตขึ้นในจิตใจ  

มองเห็นคนและสัตว์ทั้งหลายเป็นกระดูก คือเป็นโครงร่างกระดูกเดิน ยืน นั่ง นอน 

มา ไป ดั่งนี้ เป็นต้น การพิจารณาดั่งนี้ไม่ใช่เพื่อกลัวหรือเพื่อหวาดเสียว ถ้ากลัวและ

หวาดเสยีวก็เป็นการพจิารณาไม่ถกูทาง การพจิารณาถกูทางนัน้จะต้องบังเกดิความสงัเวช 

ประกอบด้วยสตแิละฌาน ประกอบด้วยความไม่ประมาท ฉนัทะ วริยิะดัง่กล่าวมาแล้ว

อาโปกสณิ

วันนี้ จะได้แสดงกสิณอีก ๓ คือ อาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ 

อาโปกสิณ นั้นก็คือก�าหนดน�้าเป็นกสิณ คือ เป็นวัตถุเครื่องจูงใจไปสู่สมาธิ 

อาโปคอืน�า้ท่ีก�าหนดน้ันจะเป็นน�า้ท่ีเป็นภายนอกกไ็ด้ ภายในกไ็ด้ น�า้ทีเ่ป็นภายนอกนัน้ 

จะเป็นน�า้ท่ีมอียู่โดยปกติในแม่น�า้ ในทะเล ในห้วย ในคลอง หรือทีข่งัอยูใ่นทีใ่ดทีห่นึง่

กไ็ด้ หรอืจะเป็นน�า้ทีใ่ส่ภาชนะน�า้หรอืว่าใส่ไว้ในทีขั่งน�า้แห่งใดแห่งหนึง่ส�าหรับน�ามาตัง้

ก�าหนดหรือว่าไม่ก�าหนดก็ได้ น�้าที่เป็นภายในนั้นก็หมายถึงอาการที่เป็นน�้าหรือที่รวม

เรียกว่าอาโปธาตุอันมีอยู่ในร่างกายน้ี เช่น ปิตตัง น�้าดี เสมหัง น�้าเสลด ปุพโพ  

น�้าเหลือง น�้าหนอง โลหิตัง น�้าเลือด เสโท น�้าเหงื่อ เมโท มันข้น เป็นต้น โดยที่หา

ดสูิง่ทีเ่ป็นน�า้ในร่างกายเหล่านีจ้ากศพบ้าง จากภาพบ้าง หรอืก�าหนดพจิารณาดทูีก่าย

นีเ้อง ตัง้ภาพขึน้มาในใจ ครัน้ก�าหนดตัง้เอาน�า้อย่างใดอย่างหนึง่ดัง่กล่าวส�าหรบัก�าหนด

เป็นอาโปกสณิแล้ว ก็ลืมตาดูน�า้ท่ีจะพึงดไูด้ด้วยตา หรอืว่าน�า้ภายในมองไม่เหน็กก็�าหนด

ภาพขึน้ด้วยใจท่ีส่วนใดส่วนหนึง่ของร่างกาย ตัง้จติบรกิรรมว่า อาโป ๆ หรือว่า น�า้ ๆ 
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ด่ังนี ้อาโปหรือน�า้ทีต่ัง้จติก�าหนดในบรกิรรมนีก้เ็ป็นบรกิรรมนมิติเมือ่ก�าหนดจนตดิตา 

ที่หลับตามองเห็น ปรากฏเป็นภาพขึ้นในใจ ก็เป็นอุคคหนิมิต เมื่อตั้งจติขยายส่วนได้ก็

เป็นปฏภิาคนมิิต สงบปฏภิาคนมิติ กก็�าหนดให้จติมอีารมณ์เป็นอนัเดยีว แนบแน่นขึ้น 

ก็ได้สมาธิที่สูงขึ้นได้ ดั่งที่กล่าวแล้ว

เตโชกสณิ

เตโชกสณิ กคื็อ ตัง้จิตก�าหนดไฟเป็นกสิณ คอืเป็นวัตถเุครือ่งจงูใจให้เป็นสมาธิ 

ไฟที่ก�าหนดนี้จะเป็นไฟภายนอกก็ได้ จะเป็นไฟภายในก็ได้ ที่เป็นไฟภายนอกนั้นจะ

เป็นไฟที่เผาไหม้อยู่ในที่นั้น ๆ เช่นว่า ไฟไหม้ป่า ไฟไหม้บ้านเรือนที่เคยเห็น ไฟไหม้

กองขยะหรือกองใบไม้ ไฟตะเกียง แม้ไฟฟ้า ไฟเทียนที่จุดบูชาพระโดยปกติธรรมดา 

หรือว่าจะจุดไฟขึ้นมาโดยเฉพาะส�าหรับให้เป็นเตโชกสิณ เทียน ตะเกียง หรือว่าไฟ

อย่างใดอย่างหนึง่กใ็ช้ได้ ไฟทีเ่ป็นภายในนัน้กค็อื ก�าหนดเตโชธาต ุธาตไุฟทีเ่ป็นภายใน 

คือก�าหนดความอบอุ่นของร่างกายและความร้อนของร่างกาย 

เมื่อตั้งไฟอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเตโชกสิณแล้ว ก็ลืมตาดูไฟนั้นหรือก�าหนด

ด้วยใจ ก�าหนดทีค่วามร้อน ความอบอุน่ ต้องบริกรรมว่า เตโช ๆ ไฟ ๆ ไฟทีบ่รกิรรม

ดั่งน้ีก็เป็นบริกรรมนิมิต เม่ือติดตาคือหลับตาก็มองเห็นปรากฏภาพเป็นไฟ ก็เป็น 

อุคคหนิมิต ขยายส่วนได้ก็เป็นปฏิภาคนิมิต สงบนิมิต แม้ปฏิภาคนิมิต ท�าจิตให้มีใจ

เป็นอันเดียวก็มีสมาธิสูงขึ้นไปอีก แต่ว่าเตโชกสิณนี้การก�าหนดไฟภายในก็ก�าหนดได้

แต่ความร้อนหรือความอบอุ่น อาจจะยังก�าหนดเป็นนิมิตปรากฏไม่ทันที ฉะนั้น หาก

จะใช้ก�าหนดภายในกต้็องสร้างให้เป็นเปลวขึน้มา คอืให้เป็นไฟทีม่เีปลว มลีกัษณะเป็น

ไฟอย่างทีต่ามองเหน็ จนนกึถงึการไปเผาศพ ศพทีถ่กูไฟเผาไหม้ พจิารณามาถึงร่างกาย

อนันีเ้มือ่เป็นศพกจ็ะต้องถกูไฟเผาไหม้เหมอืนอย่างนัน้ กจ็ะต้องเป็นเปลวเป็นเพลงิขึน้มา 

ก�าหนดให้เป็นเปลวเป็นเพลงิข้ึนมาทีส่่วนใดส่วนหนึง่ของร่างกายจากความร้อนความอบอุน่

นั้นดั่งนี้ก็ใช้ได้
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วาโยกสณิ

วาโยกสิณ ก็คือ ก�าหนดลมเป็นกสิณ คือเป็นวัตถุเครื่องจูงใจไปสู่สมาธิ  

ลมที่ก�าหนดนั้นจะเป็นลมจากภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นลมภายในก็ได้  

การก�าหนดลมภายนอกนั้นก็ก�าหนดลมที่พัดมาต้องต้นไม้เป็นต้นไหว คือต้นไม้ที่ต้อง

ลมกจ็ะมองเห็นใบเหน็กิง่ไหว หรอืว่าก�าหนดลมทีพ่ดัมาต้องทีใ่ดท่ีหนึง่ ตลอดจนถงึลม

ที่พัดมาต้องร่างกายน้ี เม่ือได้ลมน้ีแล้วก็ลืมตาดู อาการที่ต้นไม้พัดไหวเพราะต้องลม 

หรอือาการของกายนีเ้องท่ีต้องลม กก็�าหนด วาโย วาโย ส่วนทีต้่องลม ส่วนทีก่�าหนด

ลมภายในนัน้กเ็ป็นต้นว่า ก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ซึง่มากระทบอยูท่ีป่ลาย

กระพุง้จมกู หรอืทีป่ลายจมกูเบือ้งบน กก็�าหนด วาโย วาโย หรอื ลม ลม เช่นเดียวกนั  

ลมที่ก�าหนดในบริกรรมดังนี้ก็เป็นบริกรรมนิมิต เม่ือเป็นนิมิตติดตาคือปรากฏอยู่ใน

จิตใจ จะหลับตาลงก็มองเห็นภาพต้นไม้ไหวอยู่ในจิต หรือส่วนหนึ่งของร่างกายที่ต้อง

ลมปรากฏอยู่ในจิต หรือแม้ว่านิมิตของปลายกระพุ้งจมูก หรือริมฝีปากเบื้องบนที่ลม

หายใจเข้า-ออกมากระทบดังนี้ ก็เป็นอุคคหนิมิต นิมิตติดตา เมื่อขยายส่วนหรือ 

ลดส่วนได้กเ็ป็นปฏภิาคนมิติ สงบปฏภิาค ท�าจติให้เป็นอารมณ์เพยีงอารมณ์เดยีวกไ็ด้

สมาธิที่สูงขึ้น

การปฏิบัติท�าสมาธิที่ตั้งเอาดิน น�้า ไฟ ลม เป็นกสิณจูงใจให้เป็นสมาธิดังนี้ 

พระอาจารย์แสดงว่าเหมาะแก่คนที่เป็นจริตทั้งปวง

๒๑ กันยายน ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๑๕ 
ป่าช้า ข้อ ๖ กสณิอกี ๒ อรูป ๔

ป่าช้า ข้อ ๖

วนันี ้จะแสดงกายานปัุสสนาสตปัิฏฐาน ตัง้สตพิิจารณากาย ข้อทีว่่าด้วยป่าช้า 

๙ ประการ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้พิจารณาศพท่ีเขาท้ิงไว้ในป่าช้า ข้อแรก  

กต็รสัสอนให้พจิารณาศพทีต่ายแล้ว วนั ๑ ๒ วนั ๓ วนั ขึน้พอง มสีเีขยีว น่าเกลยีด  

มีน�้าเหลืองไหล มีน�้าหนองไหล ข้อต่อไป ก็ตรัสสอนให้พิจารณาซากศพที่เขาทิ้งไว้ใน

ป่าช้า ซึ่งมีสัตว์ทั้งหลายมากัดกิน มีฝูงกามากัดกินบ้าง ฝูงแร้งมากัดกินบ้าง ฝูงสุนัข

มากัดกินบ้าง หมาจิ้งจอกมากัดกินบ้าง มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่าง ๆ มากัดกินบ้าง  

ข้อต่อไป ก็ตรัสสอนให้พิจารณาซากศพที่เขาท้ิงไว้ในป่าช้า ซึ่งเป็นโครงร่างกระดูกมี

เนื้อและเลือด มีเส้นเอ็นรึงรัด ต่อไป ก็ตรัสสอนพิจารณาซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า

เป็นโครงร่างกระดูก ซ่ึงปราศจากเน้ือแต่ยังเปื้อนเลือดและมีเส้นเลือดมีเส้นเอ็น 

รึงรัด แล้ว ข้อต่อมา ก็ตรัสสอนให้พิจารณาซากศพที่เป็นโครงร่างกระดูก ไม่มีเนื้อ

ไม่มีเลือดแล้ว แต่ยังมีเส้นเอ็นรึงรัด 

คร้ันแล้ว กต็รสัสอนพจิารณาซากศพทีเ่ขาทิง้ไว้ในป่าช้า เป็นโครงร่างกระดกู

ทีป่ราศจากเนือ้เลอืด ไม่มเีส้นเอน็รงึรดั จงึกระจดักระจายไปในทศิทางต่าง ๆ กระดกู

มอืกไ็ปทางหนึง่ กระดกูทีเ่ป็นส่วนของร่างกายทุก ๆ ส่วนกก็ระจดักระจายไปคนละทศิ

ละทาง เทยีบเข้ามาถงึกายอันนีว่้ากจ็ะต้องมภีาวะอย่างน้ัน ไม่ล่วงภาวะอย่างนั้นไปได้ 

อย่างน้ีก็เพ่ือทีจ่ะให้เป็นทีต่ัง้ของสต ิ บงัเกดิความสงัเวช คอืซาบซึง้ในสจัจะทีเ่ป็นความ

จรงิ บงัเกดิความสลดใจ หายความเมา ความประมาทในร่างกายอนัประกอบด้วยชวีติ

น้ี ก็เพ่ือที่จะได้บังเกิดอุตสาหะพยายามรีบเร่งกระท�ากิจอันควรกระท�า และละบาป
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บ�าเพ็ญบุญอันเป็นกรรมส่วนดีซึ่งยังเหลืออยู่อันจะอยู่กับตนตลอดไป ทั้งเมื่อสติตั้งมั่น

ก็ย่อมจะท�าจิตให้เป็นสมาธริวมเข้ามาไม่ฟุง้ซ่าน ได้ความสงบ และหากจะเกดินมิติแห่ง

โครงร่างกระดูกดังกล่าว ก�าหนดนิมิตนั้นให้เป็นกสิณ หรือว่าก�าหนดพิจารณาให้เห็น

ความเกิด ความดับอันเป็นความไม่เที่ยงสืบถึงความเป็นทุกข์ ความเป็นอนัตตา ของ

ร่างกายอันประกอบด้วยชีวิตนี้ก็ย่อมเป็นอุปการะแกสมถะและวิปัสสนายิ่ง ๆ ขึ้นไป

อาโลกกสณิ

อนึ่ง วันนี้จะได้แสดงถึงกสิณอีก ๒ ข้อ ที่ยังเหลืออยู่ คือ อาโลกกสิณ  

กับอากาสกสิณ ซึ่งเหมาะแก่คนที่เป็นจริตทั้งปวง 

อาโลกกสิณ ก็คือ การใช้แสงสว่างเป็นที่ตั้งก�าหนดจิต คือ เป็นกสิณส�าหรับ

ตัง้จิตก�าหนดให้เป็นสมาธ ิอาโลกคอืแสงสว่างนีจ้ะเป็นแสงอาทติย์ แสงจนัทร์ แสงไฟ 

อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างก็ดี ทางอื่นก็ดี มาเป็นวงกลมอยู่ที่พื้น

หรอือยูท่ีฝ้่าเป็นต้น กก็�าหนดวงกลมของแสงสว่างนัน้ว่า อาโลโก แสงสว่าง แสงสว่าง 

หรือว่าจะใช้จดุไฟในทีแ่ห่งใดแห่งหนึง่แล้วส่องแสงไฟให้แสงสว่างลอดเข้ามาให้ปรากฏ

เป็นวงแสงสว่างท่ีฝาหรอืท่ีพืน้ หรอืว่าท่ีแห่งใดแห่งหนึง่ทีก่�าหนดกไ็ด้ และก�าหนดแสง

สว่างนั้นเป็นอารมณ์ดั่งนี้เรียกว่า ใช้อาโลกกสิณ 

การก�าหนดในเบ้ืองต้นก็เป็นบรกิรรมภาวนา อันแสงสว่างทีก่�าหนดในเบ้ืองต้น

นี้ก็เป็นบริกัมมนิมิต ซึ่งจะให้เกิดสมาธิในชั้นต้น อันเรียกว่าบริกรรมสมาธิ และเมื่อ

ได้ก�าหนดแสงสวา่งนี้จนเป็นนมิิตตา คอืหลบัตาก็มองเห็น ปรากฏเป็นวงแสงสว่างขึ้น

ในใจ ภาวนาในขัน้น้ีก็นบัว่าเป็นอุปจารภาวนา และนมิิตทีต่ดิตากเ็ป็นอคุคหนิมติ สมาธิ

ก็นับว่าเป็นอุปจารสมาธิขึ้นได้ และเมื่อได้ปฏิบัติต่อไปจนสามารถลดส่วน ขยายส่วน

แห่งนมิติทีต่ดิตานีไ้ด้ ภาวนากยั็งเป็นอุปจารภาวนา สมาธิกย็งัเป็นอปุจารสมาธ ิ แต่ว่า

นิมิตเลื่อนขึ้นเป็นปฏิภาคนิมิต เม่ือสงบปฏิภาคนิมิต ก�าหนดจิตให้มีอารมณ์เป็นอนั

เดยีวอยูใ่นแสงสว่างนัน้ กเ็ล่ือนข้ึนเป็นอัปปนาสมาธไิด้ ภาวนากเ็ป็นอปัปนาภาวนาได้
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อากาสกสณิ

อีกข้อหนึ่ง อากาสกสิณ คือก�าหนดอากาศอันได้แก่ช่องว่างให้เป็นกสิณ  

คือเป็นสิ่งท่ีจูงใจ เป็นท่ีก�าหนดจิตใจให้เป็นสมาธิ โดยที่ก�าหนดช่องฝาหรือช่องของ 

สิง่ใดสิง่หนึง่ ก�าหนดความว่างของช่องว่างนัน้ หรอืว่าจะหาผ้าหรอืหาแผ่นกระดาษหรอื

กระดานมาเจาะให้เป็นช่างว่างวางไว้ในท่ีที่จะก�าหนดให้เห็นช่องว่างนั้นสะดวก ดั่งนี้

ก็ได้ จึงเรียกให้เต็มที่ว่า ปริจฉันนากาสกสิณ คือก�าหนดอากาศช่องว่างที่มีปริเฉทคือ

ว่ามขีอบเขตให้เป็นกสณิ อันหมายความว่าไม่ใช่ก�าหนดอากาศคอืช่องว่างทัง้หมดหรอื

ว่าจะช่องว่างทีไ่ม่มีประมาณแต่ว่ามีขอบเขต เช่นช่องฝาหรือช่องทีเ่จาะในแผ่นกระดาษ

แผ่นกระดาน แผ่นผ้า ดัง่ท่ีกล่าวน้ัน และก�าหนดช่องว่างทีเ่ป็นวงกลมอนัมขีอบเขตจ�ากัด

นี ้จึงเรยีกว่า ปริจฉนันากาสกสณิ ก�าหนดอากาศทีม่ขีอบเขต ก�าหนดให้เป็นกสณิคอื

วัตถุเป็นเครื่องจูงใจ ก็เรียกสั้น ๆ ว่า อากาสกสิณ 

การตัง้จติก�าหนดในชัน้แรกนัน้กลื็มตาด ูใจกน็กึบรกิรรมว่า อากาสัง อากาสงั 

หรอือากาศ อากาศ หรอืว่า ช่องว่างแล้วกห็ลบัตา ก�าหนดให้ปรากฏนิมิตของช่องว่าง

นั้นขึ้นในใจ เมื่อยังไม่ชัดก็ลืมตาดูใหม่ ก�าหนดใจไปใหม่เหมือนอย่างนั้น ขั้นนี้ภาวนา

ก็เป็นบริกรรมภาวนา อาการที่ก�าหนดนั้นก็เป็นบริกรรมนิมิต สมาธิท่ีได้ในขั้นนี ้

ก็เป็นบริกรรมสมาธิ และเมื่อได้ตั้งใจก�าหนดไปจนนิมิตของอากาศคือช่องว่างนั้น 

ติดตาอันหมายความว่าหลับตาก็มองเห็นช่องว่างดั่งนี้ นิมิตก็เป็นอุคคหนิมิต  

นิมิตติดตาขึ้นภาวนาก็เลื่อนเป็นอุปจารภาวนา สมาธิก็เล่ือนเป็นอุปจารสมาธิขึ้น  

และเมื่อได้ปฏิบัติต่อไปจนถึงสามารถลดส่วน ขยายส่วนของนิมิตที่ติดตานี้ได้ นิมิต 

กเ็ลือ่นเป็นปฏิภาคนมิิต แต่ว่าสมาธภิาวนากค็งอยูข่ัน้อปุจารสมาธ ิเพราะว่าจติยงัไม่มี

อารมณ์เป็นอันเดียว ยังคิดย่อส่วนหรือว่าขยายส่วนอยู่ จนเมื่อสงบปฏิภาคนิมิต 

ดงักล่าวรวมจติให้เป็นจติอารมณ์เดยีว สมาธกิจ็ะเลือ่นขึน้เป็นอปัปนาสมาธไิด้ ภาวนา

และสมาธิก็เลื่อนเป็นอัปปนาได้
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วญิญาณกสณิ

อกีอย่างหนึง่ ในพระบาลีหลายแห่งท่านแสดงกสิณายตนะ อายตนะ คอื กสิณ 

๑๐ อย่าง ๘ ข้อ ข้างต้นก็เหมือนกัน คือ ธาตุกสิณ ๔ วัณณกสิณ ๔ แต่ว่า ๒ ข้อ

ข้างท้ายท่าน แสดงว่า คือ อากาสกสิณกับวิญญาณกสิณ หมายความว่ากสิณ ๑๐  

ที่แสดงมาแล้วนั้น ๒ ข้อข้างท้ายได้แก่อาโลกกสิณกับอากาสกสิณ แต่ว่าในพระบาลี

อีกหลายแห่งนั้น ส�าหรับ ๒ ข้อข้างท้ายนี้ อากาสกสิณก็คงมีอยู่ แต่ว่าอาโลกกสิณ

ไม่ม ีใช้วญิญาณกสิณแทน คือเป็นอากาสกสิณและวิญญาณกสิณ ส�าหรบัอากาสกสิณ

นั้นก็คงมีอธิบายดั่งที่ได้แสดงแล้ว ซึ่งเรียกได้เต็มที่ว่าปริจฉันนากาสกสิณดังกล่าว

วิญญาณกสิณ นั้นก็คือการก�าหนดวิญญาณอันได้แก่ความรู้สึก ก�าหนดตัว 

ความรู้สึก และความรู้สึกคือวิญญาณที่ก�าหนดนี้ก็ก�าหนดตามอากาศนั้นเอง อากาศ

คือช่องว่าง ก�าหนดช่องว่างที่มีขอบเขตเช่นช่องหน้าต่าง ช่องฝาเป็นต้นดังกล่าว  

ช่องน้ันโตเท่าไหร่ก็ก�าหนดความว่างเท่าช่องว่างนั้น เมื่อมีขอบเขตดั่งนี้จึงเรียกว่า 

ปริฉินนากาสะดังกล่าว แต่ว่าก�าหนดช่องว่างเหล่าน้ีเมื่อเปล่ียนมาเป็นวิญญาณกสิณ 

กเ็พิม่อากาศ คอืว่าถอนจติทีก่�าหนดช่องว่างมาก�าหนดความรูส้กึของจติใจ ความรูส้กึ

ของจิตใจที่ก�าหนดนี้ก็เป็นความรู้สึกของจิตใจในช่องว่างนั้นเอง ช่องว่างนั้นมีขอบเขต

เท่าไหร่ คือว่ากว้างเท่าไหร่ สูงต�่าอย่างไร ก็ก�าหนดความรู้สึกที่มีอยู่ในช่องว่างนั้นมี

ขอบเขตเท่านั้น ก็คือว่า ใช้ช่องว่างนั่น และเป็นที่ตั้ง แต่ว่าข้ออากาสกสิณนั้นก�าหนด

ความว่างซึ่งเป็นตัวอย่างอากาศที่ช่องว่าง ส่วนเมื่อเลื่อนมาเป็นวิญญาณกสิณก็เลิก

ก�าหนดความว่างก�าหนดความรูส้กึ ความรูสึ้กทีม่อียู่ในขณะทีก่�าหนดช่องว่างนัน้แหละ 

แต่ว่ากลับมาก�าหนดท่ีตัวความรู้สึกเอง ด่ังนี้ก็เพราะว่าในขณะที่ต้ังจิตก�าหนดกสิณ 

ข้อใดข้อหนึ่ง แม้ในข้ออากาศคือช่องว่างนี้ ก็จะต้องมีความรู้สึกอันเป็นตัววิญญาณอยู่

ในความก�าหนดนั้นด้วย เช่นว่าขณะที่ตามองดูช่องว่าง ช่องว่างนั้นก็เป็นรูปท่ีตาเห็น 

ฉะนั้นเมื่อตาที่มองดูกับช่องว่างนั้นมาประจบกันก็เกิดความรู้สึกเห็นขึ้น ซึ่งความรู้สึก

ข้ันน้ีก็เป็นจักขุวิญญาณ ความรู้สึกทางจักษุคือความรู้สึกเห็น คราวนี้เมื่อหลับตา 

ก�าหนดช่องว่างให้เป็นนมิติขึน้ในใจ ช่องว่างท่ีก�าหนดในใจนีก้เ็ป็นธรรมารมณ์ อารมณ์
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คอืเรือ่ง และใจทีค่ดิทีรู่ใ้นธรรมารมณ์นีก้เ็ป็นตัวมโน ฉะนัน้ เม่ือมโนท่ีเรยีกว่าใจเหมือน

กันกับธรรมคือเรื่องราวมาประจวบกัน ก็ย่อมเกิดความรู้สึกรู้เรื่องขึ้น อันเรียกว่ามโน

วญิญาณ ความรูส้กึทางมโนทวารดัง่นี ้ฉะนัน้ กต้็องมีวิญญาณความรูสึ้กเห็นรปู และ

ความรู้สึกธรรมารมณ์ในใจ คือการที่น�ากสิณนั้นมาเป็นนิมิต มาเป็นธรรมารมณ์ในใจ

ก็ย่อมเกิดวิญญาณคือความรู้สึกขึ้น แต่ว่าสติท่ีก�าหนดนั้นไม่ได้มุ่งเข้ามาก�าหนดท่ีตัว

วิญญาณคือความรู้สึกเห็นรูปหรือความรู้เร่ืองดังกล่าว แต่ว่ามุ่งก�าหนดความว่างหรือ

ช่องว่าง ดัง่นีก้เ็ป็นอากาสกสณิไป แต่เมือ่เพกิหรอืว่าเลกิก�าหนดความว่างหรอืช่องว่าง

นั้นมาก�าหนดที่ตัววิญญาณ คือความรู้สึกเห็นความรู้สึกรู้เรื่องที่ก�าหนดแทน ซ่ึงมี

ขอบเขตช่องว่างนัน่แหละเป็นขอบเขต ดัง่นีว้ญิญาณกสณิ และวญิญาณกสิณดัง่ทีก่ล่าว

นีก้อ็าจจะเรยีกได้ว่าเป็นปรจิฉนินวญิญาณกสณิเหมอืนกนั คือเป็นวญิญาณทีม่ขีอบเขต

ก�าหนดเท่ากับอากาศคือช่องว่างนั้นแหละดั่งกล่าวแล้ว 

ในพระบาลหีลายแห่งท่านมแีสดง ๒ ข้อท้ายนีค้อือากาสกสณิและวญิญาณกสณิ

ดั่งน้ี ก็และเมื่อได้ก�าหนดกสิณเป็นอารมณ์ของสมาธิด่ังนี้ก็ดี หรือก�าหนดกรรมฐาน

ข้ออ่ืน ซึ่งจะบังเกิดสมาธิเลื่อนข้ึนไปจนถึงอัปปนาสมาธิ ข้อใดข้อหนึ่งก็ดี จิตเมื่อ

ประกอบด้วยองค์ห้า คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา คือ วิตก ยกจิตขึ้นสู่

อารมณ์ของสมาธิ วิจาร ประคองจิตให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ ปีติ ความอิ่มใจ 

ตั้งแต่รู้สึกซาบซ่านไปท้ังกายและใจ มีอาการขนลุกชูชัน ซาบซ่าน จนถึงที่เป็นปีติ 

อย่างละเอยีดคือปีตซิาบซ่าน สขุ คือความสบายใจ เอกคัคตา คือความที่จิตมีอารมณ์

เป็นอันเดียวแน่วแน่ ดังน้ีก็เรียกได้ว่า อัปปนาสมาธิ คือสมาธิที่แนบแน่นและเข้า 

ขัน้ปฐมฌาน ความเพ่งที ่๑ ซึง่มรีปูเป็นอารมณ์ และท่านแสดงไว้ต่อไปว่า เมือ่ปฏบิตัิ

ท�าสมาธิให้แนบแน่นยิ่งขึ้นต่อไปก็จะละวิตกวิจารเสียได้ คงเหลือแต่ปีติ สุข และ 

เอกัคคตา ก็เล่ือนขึ้นเป็นทุติยฌานความเพ่งที่ ๒ ซึ่งรูปเป็นอารมณ์ และเมื่อจิต 

แนบแน่นยิง่ขึน้ต่อไปกล็ะปีตเิสยีได้ เหลือแต่สขุและเอกคัคตากเ็ลือ่นขึน้เป็นตตยิฌาน 

ความเพ่งที่ ๓ ซึ่งมีรูปเป็นอารมณ์ เมื่อปฏิบัติให้จิตแนบแน่นยิ่งขึ้นต่อไปก็ละสุข 

เสียได้เหลือแต่เอกัคคตา กับประกอบด้วยอุเบกขา คือความเข้าไปเพ่งเฉย แน่วแน ่

เป็นเดียว ก็เลื่อนขึ้นเป็นจตุถฌาน คือฌานที่ ๔ ซึ่งมีรูปเป็นอารมณ์ ดั่งนี้
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อรูปสมาธ ิ อรูปที่ ๑

อนึ่ง ยังมีอรูปฌาน ฌานที่มีรูปเป็นอารมณ์อีก ๔ ซ่ึงท่านแสดงว่า 

เหมาะส�าหรับคนท่ีเป็นจริตทั้งปวง ก็มีอธิบายที่สืบต่อกันไปว่า เมื่อพิจารณาเห็นว่า 

การก�าหนดปฏิบัติสมาธิ ซ่ึงมีรูปเป็นอารมณ์ เช่น กสิณ เป็นต้น หรือว่าอารมณ์ 

อย่างใดอย่างหน่ึงของสมาธิดังท่ีได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดก็เรียกว่ามีรูปเป็นอารมณ์ 

ทั้งนั้น เพราะจะต้องตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งเป็นรูปข้ึนในใจ  

คอืเป็นเรือ่งเป็นราวขึน้ในใจ ส�าหรบัก�าหนดเป็นสิง่นัน้เป็นสิง่นี ้เป็นเรือ่งนัน้เป็นเรือ่งนี้ 

จะไม่ใช่รปูโดยตรง เช่น ระลกึถงึคณุของพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ของจาคะ 

ของศีลก็จะต้องตั้งเอาเรื่องเหล่านี้ขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นในใจ จึงรวมเรียกว่ามีรูปเป็น

อารมณ์ทั้งนั้น เมื่อพิจารณาเห็นว่าสมาธิที่มีรูปเป็นอารมณ์นี้ยังเป็นของหยาบ ฉะนั้น

ประสงค์ที่จะปฏิบัติก�าหนดอรูปคือสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ ก็เพิกรูปที่เป็นอารมณ ์

นั้นเสีย มาก�าหนดอากาศที่ไม่มีสิ้นสุดเป็นอารมณ์ ว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ 

ว่าอากาศไม่มีที่สุด อากาศไม่มีที่สุด อากาศที่ไม่มีที่สุดนี้ต่างจากอากาสกสิณที่กล่าว

แล้วในข้อที่ว่าอากาสกสิณ ที่กล่าวแล้วนั้นมีขอบเขตก�าหนด แค่ช่องว่าง เช่นช่องฝา

หรือช่องอย่างใดอย่างหนึง่ทีอ่ยูห่รอืทีจ่ดัท�าขึน้กต็าม ส่วนทีเ่ป็นอรปูข้อแรกนีเ้ป็นอากาศ

ที่ไม่มีขอบเขตก�าหนด คือไม่มีท่ีสุดโดยที่ไม่ก�าหนดถึงบรรดารูปอย่างใดอย่างหนึ่ง

ทั้งหมด จะเป็นแผ่นดินก็ตาม เป็นภูเขาก็ตาม เป็นต้นไม้ก็ตาม เป็นมนุษย์ เป็นสัตว์

เดรัจฉาน เป็นบ้าน เป็นเรอืน เป็นแม่น�า้ อะไรทัง้หมด ตลอดจนถงึไม่นกึถงึดวงจันทร์ 

ดวงอาทติย์ ดวงดาวอะไรต่าง ๆ ทัง้หมด ก�าหนดว่าเป็นความว่างไปทัง้หมด ไม่มทีีส่ดุ 

ไม่มีรูปอันใดอันหน่ึง อยู่ในความว่างน้ีท้ังนั้น ดั่งนี้เรียกว่า ปฏิบัติก�าหนดรูปที่ ๑  

ซึ่งมีอากาศไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์
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อรูปที่ ๒

คราวนี้ มาถึงอรูปที่ ๒ ก็เพิกอากาศมาก�าหนดวิญญาณ คือความรู้สึกที่ไม่มี

ที่สดุว่าวญิญาณไม่มีท่ีสดุ วญิญาณไม่มีท่ีสดุ ข้อนีก้แ็ตกต่างจากวิญญาณกสิณทีก่ล่าว

แล้ว เพราะวิญญาณกสิณที่กล่าวนั้นเป็นวิญญาณท่ีมีขอบเขตก�าหนดคือเท่าช่องว่าง  

ส่วนวญิญาณทีเ่ป็นอรปูที ่๒ นีก้ต็ามอากาศอกีนัน้แหละคอือากาศไม่มีทีสุ่ด วิญญาณ

คอืความรูส้กึกไ็ม่มีท่ีสดุ ในขณะท่ีปฏิบัตกิ�าหนดอากาศไม่มทีีส่ดุนัน้ กย่็อมมวีญิญาณ

คอืความรูส้กึอยู่ด้วย เม่ือลืมตาดก็ูเป็นจกัขวิุญญาณ นกึถึงอากาศไม่มทีีสุ่ด ในใจกเ็ป็น

มโนวิญญาณ แต่ว่าในขณะที่ก�าหนดรูปที่ ๑ นั้นก�าหนดที่อากาศ ไม่ได้ก�าหนดที่

วิญญาณ มาถึงอรูปท่ี ๒ ก็เพิกอากาศเสียมาก�าหนดตัววิญญาณคือความรู้สึกที่เคย

ก�าหนดไปกับอากาศทีไ่ม่มทีีส่ดุนัน้ คอืดตูวัความรูส้กึเองกจ็ะพบว่าความรูส้กึหรอืความ

รู้นั้นก็ไม่มีที่สุดเช่นเดียวกัน เมื่อก�าหนดในอากาศที่ไม่มีที่สุด ตัวความรู้ก็เป็นความรู้

ที่ไม่มีที่สุด จึงมาก�าหนดดูตัวความรู้สึกนี้ ว่าแม้ความรู้สึกนี้ก็ไม่มีที่สิ้นสุด ดั่งนี้ก็เป็น 

การปฏิบัติในอรูปที่ ๒

อรูปที่ ๓

มาถึงอรูปที่ ๓ ก็ก�าหนดว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี ก็โดยที่เมื่อวิญญาณไม่มี

ที่สุด ก็ก�าหนดดูในวิญญาณคือความรู้สึกนั้น ก็จะพบว่าแม้ในวิญญาณคือความรู้สึกนี้ 

น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี คือเป็นความว่างไปทั้งนั้น เพราะว่าตั้งอากาศไว้เป็นที่ ๑ คือ

เป็นท่ีตัง้ทีแ่รกว่าอากาศไม่มทีีส่ดุ อากาศนัน้กค็อืความว่าง วิง่ไปไม่มทีีส่ดุ ไม่มแีผ่นดนิ 

แม่น�้า ภูเขา ต้นไม้ อะไร เป็นต้นทั้งหมด ดวงดาว ดวงอาทิตย์อะไรไม่มีทั้งนั้น  

เป็นความว่างไปท้ังหมด ไม่มีท่ีสุด ความรู ้สึกจึงไม่มีที่สุดเช่นเดียวกัน และใน 

ความรู้สกึน้ันกไ็ม่มอีะไรสกันดิหนึง่ ไม่มต้ีนไม้ ไม่มภีเูขา ไม่มดีวงดาว ไม่มดีวงอาทติย์  

ไม่มมีนษุย์ ไม่มสีตัว์เดรจัฉาน อะไรไม่มทีัง้นัน้ เพราะเป็นความว่าง เมือ่เป็นความว่าง

แล้วก็ไม่มีอะไร ฉะนั้น น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี มาก�าหนดที่ความไม่มีคือน้อยหนึ่ง 

นิดหนึ่งก็ไม่มีดั่งนี้ ก็เป็นอรูปที่ ๓
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อรูปที่ ๔

เมื่อมาถึงข้ันน้ีก็ถึงขั้นท่ีว่าไม่จ�าเป็นต้องอาศัยสัญญาคือความจ�าเป็นอะไร  

เพราะว่ารูปสัญญา จ�ารูปก็ไม่ต้องใช้เพราะไม่มีรูป จ�าเสียงก็ไม่ต้องใช้เพราะไม่มีเสียง 

จ�ากลิ่นก็ไม่ต้องใช้เพราะไม่มีกลิ่น จ�ารสก็ไม่ต้องใช้เพราะไม่มีรส จ�าสิ่งที่กายถูกต้อง 

ก็ไม่ต้องใช้เพราะไม่มี จ�าธรรมคือเรื่องราวก็ไม่มีเรื่องราวอื่นทั้งหมด มีอยู่หน่อยเดียว

ก็คือว่าสัญญาที่ก�าหนดอยู่ในอรูปนี้เท่านั้น นอกนั้นไม่มีหมด เพราะฉะนั้น จึงมา 

ก�าหนดที่ตัวสัญญาคือความจ�าหมาย ก็คล้าย ๆ กับว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ ก็เพราะว่า

จะมีจะค้นดูว่ารูปสัญญามีไหมก็ไม่มี สัททสัญญามีไหมก็ไม่มี หาไม่ได้ รูป เสียง  

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หาไม่ได้ ค้นดูท่ีธัมมสัญญาก็อยู่เพียงอันเดียวเท่านั้น คือที ่

ความก�าหนดอยูท่ีน้่อยหนึง่นดิหนึง่กไ็ม่ม ีและความก�าหนดท่ีสัญญาคอืความจ�าหมาย

ที่มีอยู่นิดหนึ่งนี้ จึงเท่ากับว่ามีก็ไม่ใช่ ไม่มีก็ไม่ใช่ ซึ่งนับว่าเป็นขั้นที่ละเอียดอย่างยิ่ง 

ดั่งนี้เป็นอรูปที่ ๔

อรูปกรรมฐานน้ี ท่านแสดงว่าควรปฏิบัติภายหลังในเมื่อได้รูปกรรมฐานแล้ว 

แต่การทีจ่ะหดัปฏบิติัตัง้แต่ในเบ้ืองต้น ลองดกูอ็าจจะท�าได้ กท็�าใจให้ว่างไม่มอีะไรและ

ก็ก�าหนดอยู่ที่ความไม่มีอะไร ก�าหนดอยู่ที่ตัวสัญญา คือความก�าหนดไม่ทิ้งสัญญาคือ

ความก�าหนดแม้นิดหน่ึงน้ี สมาธิก็อยู่ท่ีตรงนี้ จะทิ้งเสียหมดแล้วก็จะเป็นสมาธิไม่ได้ 

เพราะไม่มีท่ีตั้ง จึงต้องมีท่ีตั้งอยู่นิดหนึ่ง นิดหนึ่งด่ังนี้ ซึ่งก็นับว่าเป็นอรูปกรรมฐาน 

อรูปกรรมฐาน ๔ แม้นี้ก็เป็นกรรมฐานที่เหมาะแก่คนที่เป็นจริตทุกอย่าง

๒๗ กันยายน ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๑๖ 
ป่าช้า ข้อ ๗ กรรมฐาน ๒ อย่าง

ป่าช้า ข้อ ๗

สตปัิฏฐานทีไ่ด้แสดงมาโดยล�าดบัได้มาถงึข้อว่าด้วยป่าช้า ๙ ประการในหมวด

กายานปัุสสนาสตปัิฏฐาน และในหมวดป่าช้า ๙ ประการนัน้ กม็าถึงข้อทีไ่ด้ตรสัสอน

ให้พิจารณากระดูกท้ังหลายท่ีเรี่ยราดอยู่ในป่าช้า เป็นกระดูกสีขาวเหมือนอย่างสีสังข์ 

พิจารณาน้อมเข้ามาว่าแม้กายนี้ก็จะต้องมีภาวะอย่างนั้นไม่ล่วงภาวะนั้นไปได้  

การพิจารณาแม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งของสติ ซึ่งเป็นเอกายนมรรค คือทางไปทางเดียว  

เพือ่ความบรสิทุธ์ิของสตัว์ท้ังหลาย เพือ่ก้าวล่วงทกุข์และโทมนสัท้ังหลาย เพือ่ก้าวล่วง

ความโศกและความปริเทวะทั้งหลาย เพื่อบรรลุธรรมที่พึงบรรลุ เพื่อกระท�าให้แจ้ง

นิพพาน ก็เพราะเป็นทางปฏิบัติเป็นเครื่องขัดเกลากองกิเลสที่หลงติดอยู่ในกายอันนี้

กรรมฐาน ๔๐ แบ่งเป็น ๒ อย่าง

อนึง่ ได้แสดงกรรมฐานอันเหมาะแก่บคุคลผูเ้ป็นจรติทัง้ ๖ บรรดากรรมฐาน

ที่แสดงแล้วได้แสดงตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่ประมวลกรรมฐานมาไว้ รวมเข้าก็ ๔๐ 

ประการ และได้แสดงแล้วว่าข้อไหน ๆ บ้างเหมาะแก่คนเป็นจริตข้อไหนและข้อไหน

บ้างที่เหมาะแก่คนท่ีเป็นจรติท้ังปวง บรรดากรรมฐานเหล่านีเ้มือ่ประมวลเข้าแล้วกเ็ป็น 
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๒ อย่าง คืออย่างหนึง่เป็นกรรมฐานท่ีมีอารมณ์น้อยจนถงึอารมณ์อนัเดยีว รวมจติเข้า

มาให้ก�าหนดอยู่ในอารมณ์ที่น้อยหรืออารมณ์อันเดียวนี้ จิตเป็นอัปปนาสมาธิได้  

อกีอย่างหนึง่ เป็นกรรมฐานท่ีต้องพิจารณาจงึมอีารมณ์มาก กรรมฐานทีพ่จิารณานีไ้ม่

อาจจะให้จิตเป็นอัปปนาสมาธิได้เพียงอุปจารสมาธิ คือสมาธิท่ีเฉียดหรือใกล้อัปปนา

สมาธิเท่านั้น

กรรมฐานที่ให้ได้เพยีงอุปจารสมาธิ

ว่าถึงกรรมฐานประเภทหลังนี้มีอยู่ ๑๐ ประการ คือ อนุสสติ ๘ ได้แก่  

พุทธานุสสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ธัมมานุสสติ ระลึกถึงพระธรรม สังฆานุสสติ  

ระลึกถึงพระสงฆ์ สีลานุสสติ ระลึกถึงศีล จาคานุสสติ ระลึกถึงจาคะ เทวตานุสสติ 

ระลกึถึงเทพดา หรอืคณุทีท่�าให้เป็นเทพดา มรณัสสต ิระลึกถึงความตาย อปุสมานสุสติ 

ระลึกถึงความสงบระงับ ก็รวมเป็นอนุสสติ ๘ ประการ กับอาหาเรปฏิกูลสัญญา  

ความก�าหนดพจิารณาในอาหารว่าเป็นของปฏกิลู และจตธุาตวุวตัถานะ ก�าหนดพจิารณา

ธาตทุัง้ ๔ ก็รวมเป็น ๑๐ ประการ กรรมฐานท้ัง ๑๐ ประการนีต้้องอาศัยการพิจารณา 

จึงมอีารมณ์มาก จติไม่อาจจะรวมให้บรรลุถงึอปัปนาสมาธ ิสมาธทิีแ่นบแน่นหรอืแน่วแน่ 

ได้เพียงอุปจารสมาธิ คือสมาธิที่เฉียด ๆ คือเฉียดใกล้ความเป็นอัปปนาเข้าไปเท่านั้น 

จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิปัสสนายานิกสมาธิ คือสมาธิที่ด�าเนินไปโดยยวดยาน

พาหนะคือวิปัสสนา หมายความว่าอาศัยการพิจารณาหรือเป็นไปเพื่อเป็นยวดยานคือ

เป็นบาทของวิปัสสนาทีเดียว 

ดัง่เช่นเม่ือเจรญิพทุธานสุสต ิระลึกถงึพระพทุธเจ้า อย่างหน่ึงกร็ะลกึถงึประวัติ

ของพระองค์ ว่าได้เสด็จประสูติในขัตติยราชตระกูลแห่งศากยโคตมโคตร มีพระนาม

ว่าสิทธัตถราชกุมาร ได้ทรงปรารภ ความแก่ความเจ็บ ความตาย ที่มีแก่ทุกสัตว์ 

บคุคลทีเ่กดิมา ทรงปรารถนาโมกขธรรม จงึได้เสดจ็ออกผนวชเพราะทรงพอพระหทยั

ในการบวช ทรงเห็นว่ามีโอกาสคือช่องว่างที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุโมกขธรรมได้ เมื่อได้

ทรงแสวงหาหนทางของความตรัสรู้ จนได้ทรงพบทางที่เรียกมัชฌิมาปฏิปทา คือ  
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ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง ก็ได้ทรงปฏิบัติด�าเนินไปในทางน้ีอย่างเต็มท่ีแล้ว  

จึงได้ตรัสรู้พระธรรม ก็คือตรัสรู้อริยสัจ ๔ แล้วก็ทรงแสดงพระธรรมสั่งสอนตั้งเป็น 

พระพุทธศาสนาขึ้น ตั้งพุทธบริษัทขึ้นในโลก ความระลึกพระประวัติของพระพุทธเจ้า

โดยนัยน้ีก็เป ็นพุทธานุสสติอย่างหนึ่ง การระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า  

ว่าพระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยพระคุณดังเช่นท่ีสวดกันว่า อิติปิ โส ภควา อรหัง  

สัมมาสัมพุทโธ เป็นอาทิ ที่แปลความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ทรงเป็นอรหันต

สัมมาสัมพุทธะเพราะเหตุอย่างนี้ เรียกว่าเป็นความระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยพระคุณ 

หรือว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยเป็นองค์ปรมัตถธรรม ดังท่ีได้ตรัสไว้ว่า พระตถาคต

ได้ทรงพ้นจากขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ นั้นเป็นของเกิด ของแก่ เป็นของตาย พระตถาคตได้

ทรงพ้นจากเกิด พ้นจากแก่ ถึงพ้นจากตาย จึงไม่ควรจะกล่าวว่าพระตถาคตตายเกิด

หรือตายสูญ ซึ่งเป็นการกล่าวยกเอาขันธ์ ๕ เป็นที่ตั้ง ดั่งนี้เรียกว่าระลึกพระพุทธเจ้า

โดยองค์ปรมตัถธรรม เมือ่ระลกึไป จติย่อมได้ศรทัธา ความเชือ่ ปสาทะ ความเลือ่มใส 

ก็รวมเข้ามาเป็นสมาธิได้ แต่เป็นแค่อุปจารสมาธิ เพราะว่าการพิจารณาดั่งนี้ม ี

อารมณ์มาก กรรมฐานท้ัง ๑๐ ประการ ที่กล่าวมาก็ต้องอาศัยการพิจารณาฉันนั้น

และก็กล่าวได้ว่าเป็นไปทางปัญญา จึงเรียกว่า วิปัสสนายานิกสมาธิ

กรรมฐานที่ให้ได้ถงึอัปปนาสมาธิ

ส่วนกรรมฐานอกี ๓๐ ประการ อนัได้แก่กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ 

อรูป ๔ และอานาปานสติ กับกายคตาสติ เป็นกรรมฐานที่มีอารมณ์น้อย จิตจึงรวม

เข้ามาเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวได้ จงึให้บรรลถุงึอปัปนาสมาธ ิสมาธิทีแ่นบแน่นได้ ดัง่เช่น 

อานาปานสต ิสตทิีก่�าหนดลมหายใจเข้าออก กร็วมจติเข้าก�าหนดลมหายใจ หายใจเข้า

กใ็ห้รู ้ หายใจออกกใ็ห้รู ้ รู้ตรงนมิิตคือจดุท่ีลมกระทบ ได้แก่ท่ีปลายกระพุง้จมกู หรือที่

ริมฝีปากเบื้องบน อันเป็นที่ตั้ง จิตก�าหนดให้รู ้อยู ่ดังนั้น จึงปฏิบัติให้บรรลุถึง 

อปัปนาสมาธไิด้ และกม็ชีือ่เรยีกอกีชือ่หนึง่ว่าเป็นสมถยานกิสมาธ ิคอื สมาธทิีเ่ป็นไป

โดยยวดยานพาหนะคือสมถะ
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ฉะนั้น กรรมฐานทั้ง ๔๐ ประการนี้ ๑๐ ประการจึงเป็นทางวิปัสสนายานิก

สมาธิให้ได้แค่อุปจารสมาธิ ก็เป็นบาทของปัญญาหรือวิปัสสนาปัญญาที่จะอบรมไปได้ 

เพราะว่าในขั้นอุปจารสมาธินั้น ก็เป็นความสงบกามสงบอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว  

จิตที่สงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายหรือกล่าวได้ว่าสงบนิวรณ์ทั้งหลายย่อมเป็น

บาทของวปัิสสนาปัญญาท่ีจะปฏิบตัอิบรมต่อไปได้ ฉะนัน้ แม้ในขัน้อปุจารสมาธกิพ็อใช้ 

ถึงว่าจะได้ถึงอัปปนาสมาธิ เม่ือจะปฏิบัติทางวิปัสสนาปัญญาต่อไปก็ต้องน้อมจิตไป

พิจารณาอารมณ์ของวิปัสสนา คือนามรูปหรือขันธ์ ๕ แปลว่าต้องถอดจิตออกจาก

อารมณ์ของสมาธิมาก�าหนดอารมณ์ของวิปัสสนา

อนัอารมณ์ของวปัิสสนานัน้ทีก่ล่าวนามรปูหรอืขนัธ์ ๕ กเ็ป็นการกล่าวตามตวั

บทบัญญัติ แต่พึงเข้าใจว่าอันนามรูปหรือขันธ์ ๕ นั้นย่อมมีอยู่ในขณะที่จิตตั้งอยู ่

ในสมาธ ิจะเป็นอปุจารหรอือปัปนาสมาธกิต็าม โดยเป็นองค์ของสมาธอิย่างใดอย่างหน่ึง

ก็ได้ โดยเป็นอาการของกายและใจ ในขณะนั้นนั่นแหละ ไม่ต้องไปหาที่ไหน หาในที่

นัน้คอืในทีเ่ดยีวกนักบัสมาธติัง้อยูน่ัน่แหละ แต่ว่ามไิด้ก�าหนดให้เป็นอารมณ์ของสมาธิ 

ก�าหนดให้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา ซึ่งก็รวมอยู่ในขันธ์ ๕ หรือในนามรูปนี้นั่นเอง  

ไม่นอกไปจากขนัธ์ ๕ หรอืนามรปู เมือ่จบัอารมณ์ของวิปัสสนาปัญญาได้กด็�าเนนิการ

พิจารณาทางวิปัสสนาปัญญาต่อไป.

๒๘ กันยายน ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๑๗ 
กรรมฐาน เรื่องป่าช้าทั้ง ๙

ป่าช้า ๙ ข้อ ๘

สติปัฏฐาน ความตั้งสติหรือความปรากฏแห่งสติ ที่ได้แสดงมาโดยล�าดับ 

ในหมวดกาย ถึงป่าช้า ๘ ซึง่ได้แสดงมาแล้ว ๗ ข้อ ถงึข้อที ่๘ ทีต่รสัสอนให้พิจารณา

ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าโดยเป็นกระดูกที่กองอยู่เป็นกอง ๆ มีอายุเกินปีขึ้นไป  

น้อมเข้ามาถงึกายนีว่้ากจ็ะต้องมีภาวะอย่างนัน้ ไม่ล่วงภาวะอย่างนัน้ไปได้ เพราะร่างกาย

นี้เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้ว หากมิได้น�าไปเผาเสีย กองทิ้งไว้ในป่าช้าเหมือนอย่างครั้งโบราณ 

เมื่อสิ้นเนื้อ เลือด เส้นเอ็น ที่รึงรัด โครงกระดูกก็ย่อมจะเรี่ยราด แหละเมื่อเกินปีไป

ก็จะเหลือแต่กระดูกท่ีกองอยู่เป็นกอง ๆ แสดงถึงอนิจจตา ความไม่เที่ยง ทุกขตา  

ความเป็นทกุข์ ที่ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไป และอนัตตตา ความเป็นของมิใช่ 

อัตตาตัวตน เพราะไม่เป็นไปตามปรารถนา จะยึดถือให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดังที่ 

ต้องการหาได้ไม่

ความพจิารณา แม้ไม่เหน็กระดกูทีเ่ป็นกอง ๆ อย่างนัน้ แต่พิจารณาถึงกระดกู

ในร่างกายอันนี้เองซ่ึงทุก ๆ คนมีอยู่ อันบัดนี้มีเลือดเนื้อ มีหนังหุ้มห่ออยู่โดยรอบ 

ไม่ปรากฏ เว้นไว้แต่กระดูกฟัน นอกนั้นก็มองไม่เห็นแต่ก็เป็นส่ิงท่ีมีอยู่ ครั้นเม่ือน�า

หนังออกเสียทั้งหมด น�าเนื้อออกทุก ๆ ส่วน ตลอดจนถึงเลือด ก็คงจะเหลือแต่โครง

ร่างกระดกู พจิารณาโครงร่างกระดกูในร่างกายอันนีเ้องท่ีปราศจากเนือ้เลอืด ปราศจาก
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หนงั อนัเหลือแต่โครงกระดูกล้วน ๆ ซ่ึงยงัมเีส้นเอน็รงึรดัอยู ่จงึยงัคมุกนัอยูเ่ป็นโครง

ร่างกระดกู ครัน้เม่ือเส้นเอ็นท่ีรงึรดัไม่มีแล้ว ความทีค่มุกนัอยูเ่ป็นโครงร่างกจ็ะหายไป 

กระดูกชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็จะเรี่ยราดกระจัดกระจาย และเมื่อทิ้งเอาไว้นาน ๆ เข้าก็จะ

รวมกันอยู่เป็นกองเล็กกองน้อยบ้าง เป็นชิ้นบ้างในที่นั้น ๆ แม้ร่างกายอันนี้ก็จะต้องมี

ภาวะเป็นเช่นนั้น ไม่ล่วงภาวะเช่นนั้นไปได้ ถ้าหากว่าน�าไปเผาเสียเหมือนอย่างใน

ปัจจุบัน แม้กระดูกเองก็จะถูกเผาไหม้ไป เหลืออยู่ก็แต่เพียงส่วนน้อยตามที่ญาติมิตร

ต้องการจะให้เหลอือยู ่เพือ่จะน�าไปบรรจเุพือ่ทีจ่ะท�าบญุอทุศิให้ไปนาน ๆ แต่ผูท้ีค่รอง

ร่างกายอนันีใ้นขณะทีม่ชีวีติอยูก่ไ็ม่ปรากฏเสยีแล้ว ย่อมเป็นไปตามกรรมตามหลกัของ 

พระพุทธศาสนาคือบุญหรือบาปซึ่งได้กระท�าเอาไว้ ในขณะท่ียังอยู่ในภพชาตินี้ก็ 

ปรากฏว่ามีชื่ออย่างนี้ มีตระกูลอย่างนี้ มีฐานะอย่างนี้ และมีทุก ๆ อย่างเป็น 

อย่างนี้ ๆ ในภพและชาติอันนี้ เมื่อเปลี่ยนภพและชาติไปแล้ว ทุก ๆ อย่างที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันก็จะหมดสิ้นไป เหลือเป็นส่วนอดีตอยู่ในความทรงจ�าของคนที่ยังอยู่ ส่วนผู้ที่

จะไปเองนั้นก็ทิ้งชาติภพปัจจุบัน ทิ้งทุก ๆ อย่างไป ไปถือภพชาติใหม่ตามกรรม 

อันเป็นบุญและบาปซ่ึงได้กระท�าเอาไว้ เพราะฉะนั้น การที่หมั่นพิจารณาให้มองเห็น

กระดูกของตัวเองอยู่เสมอย่อมจะเป็นประโยชน์เพราะจะท�าให้เกิดความไม่ประมาท  

ไม่มวัเมาเลินเล่อเผลอเพลิน

เรื่องกเิลส ๓ กอง

อนึ่ง ได้แสดงถึงจริตทั้ง ๖ และกรรมฐานส�าหรับแก้จริตทั้ง ๖ แล้ว ตามที่

พระอาจารย์ได้ประมวลมาแสดงเอาไว้ 

ในวนัน้ีจะแสดงถงึทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เองในทีห่ลายแห่งแต่จะยกมา

เพียงแห่งเดียวก่อน ตรัสยกเอาราคะ โทสะ โมหะ ขึ้นแสดง อันราคะ โทสะ โมหะ 

นี่ก็แสดงแล้วในตอนที่ว่าด้วยราคจริต โทสจริต และโมหจริต แต่พระพุทธสุภาษิตที่

ยกมาแสดงในวันน้ีไม่ได้ตรัสว่าเป็นจริต หรือไม่จริต คือไม่ได้ตรัสว่ามีเป็นปกติดังที่

เรียกว่าเป็นนิสัย เป็นสันดาน เป็นจริต หรือว่าเป็นของที่บังเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว  

ไม่ได้ตรัสจ�ากัดเอาไว้ จะเป็นจริตก็ได้ ไม่เป็นจริตก็ได้ แต่เม่ือได้บังเกิดขึ้นในจิตใจ 
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เป็น ราคะ โทสะ โมหะแล้ว ก็มีลักษณะและมีเหตุที่บังเกิดกับวิธีปฏิบัติที่จะท�าให้ 

ดับไป สงบไปอย่างไร ฉะนั้น เรื่องของราคะ โทสะ โมหะ ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

เอาไว้จึงเป็นของกลาง ๆ จะเป็นจริตหรือไม่เป็นจริตก็ตาม ก็ย่อมมีลักษณะดังที่ตรัส

น้ันและข้อที่ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ก็เป็นของที่ใช้ได้ทั้งนั้น คือ ได้ตรัสถึงลักษณะที่ต่าง

กันบางอย่างของราคะ โทสะ โมหะ ไว้ว่า อันราคะ คือความติดใจด้วยกเิลสทีเ่ป็น 

เครือ่งย้อมใจให้ยนิดจีงึปรากฏเป็นความตดิใจ เป็นความยนิด ี เป็นความชอบ ราคะนี้

เป็นสิง่ทีม่โีทษน้อยแต่ว่าคลายช้า คอืโทษทีบ่งัเกดิขึน้ด้วยอ�านาจของราคะแต่เพยีงส่วน

เดียวเท่าน้ันก็ไม่มากนักแต่ว่าคลายช้า คือเม่ือเกิดความติดใจยินดีขึ้นแล้ว มันก ็

จะติดใจอยู่นาน ๆ ยินดีอยู่นาน ๆ พอใจอยู่นาน ๆ หายช้า คลายช้า 

ส่วนโทสะ คือความขดัเคือง โกรธแค้น เป็นส่ิงทีม่โีทษมากกว่าแต่ว่าคลายเรว็ 

หรือว่าหายเร็ว เพราะว่าโทสะน้ันเป็นไปเพื่อท�าลายล้าง จึงเป็นสิ่งที่มีโทษมาก ทั้งมี

ลักษณะที่หุนหันพลันแล่น เม่ือบังเกิดขึ้นก็มักจะมีก�าลังให้บังเกิดการพูดร้ายท�าร้าย 

ข้ึนทันที และแม้ว่าจะไม่ถงึกบัพดูร้ายท�าร้ายออกไป กค็ดิร้ายอยู่ในใจบงัเกดิขึน้ทนัที  

จงึมโีทษมาก แต่ว่าหายเร็ว คลายเร็ว 

ส่วนโมหะ คือความหลง อันได้แก่ ความรู้ผิด เห็นผิด และถือเอาผิด โมหะ

นี้เป็นสิ่งที่มีโทษมากด้วย ทั้งคลายช้า หายช้าด้วย ก็เพราะว่าความหลงนั้นทุกคนเมื่อ

ได้ทราบลักษณะก็ย่อมจะเห็นว่ามีโทษมากแน่นอน เพราะว่าเห็นผิด รู้ผิด ถือเอาผิด 

โดยที่เข้าใจว่าถูก เมื่อเป็นดังนี้จึงเข้าใจคนดีเป็นคนชั่ว คนชั่วเป็นคนดี เข้าใจความดี

เป็นความชั่ว ความชั่วเป็นความดี เข้าใจสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ชั่ว สิง่ทีช่ัว่เป็นสิง่ทีด่ ีส�าคญัว่า

เข้าใจถูก ไม่ส�าคญัว่าเข้าใจผดิ จงึถอืเอาผดิคอืถอืเอาดเีป็นชัว่ ชัว่เป็นด ีถอืเอาคนดเีป็น

คนชั่ว ถือเอาคนชั่วเป็นคนดี ถือเอาสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ชั่ว ถือเอาสิ่งที่ชั่วเป็นสิ่งที่ดี ดังนี้ 

จงึเป็นสิง่ทีม่โีทษมากเพราะเป็นการทีรู่ผ้ดิ เหน็ผดิ ถือเอาผดิท้ังนัน้และเป็นส่ิงท่ีคลายช้า 

หายช้าด้วย เหตุที่ส�าคัญว่าถูก และเมื่อเป็นความเห็นที่ดิ่งลงแล้วก็แก้ยาก คนอื่นมา

ช่วยแก้ให้ก็ยาก คือคนอ่ืนจะมาชี้แจงให้เห็นไปตรงกันข้ามกบัทีเ่หน็ และทีย่ดึถอืก็ 

มักจะไม่ยอมรับฟัง ทั้งตนเองเมื่อมีความเห็นดิ่งลงไปคือแน่นอนใจของตนเองลงไป 

อย่างนัน้แล้ว กไ็ม่ยอมท่ีจะแก้ไขเพราะเข้าใจว่าถกูแล้ว แน่นอนแล้ว จงึไม่ระแวงว่าจะ

ไม่ถูก จึงไม่มีที่จะคิดแก้ไข คนอ่ืนมาพูดก็ไม่ยอมที่จะฟัง เมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นสิ่งที ่
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คลายช้า หายช้า นีเ้ป็นลกัษณะของราคะ โทสะ โมหะ ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัแสดงเอา

ไว้เอง และได้ตรสัต่อไปว่า อนัเหตทุีจ่ะให้บงัเกิดราคะนัน้ กไ็ด้แก่ สภุนมิติ คอืทีก่�าหนด

หมายของใจว่างดงามหรือว่าความก�าหนดหมายของใจว่างดงาม กบั อโยนโิสมนสกิาร 

คือการที่ใส่ใจถึงสุภนิมิตนั้นโดยไม่แยบคาย คือโดยไม่ได้พิจารณาให้เข้าถึงต้นเหตุ

ก�าเนิดตามความเป็นจริง 

อนัสภุนมิติและอโยนโิสมนสิการ ดงัทีต่รสัชีไ้ว้นีจ้ะพงึเห็นได้ว่า ในขณะทีเ่ห็น

รูปอะไรทางตาก็ดี ได้ยินเสียงอะไรทางหูก็ดี ได้กลิ่นอะไรทางจมูกก็ดี ได้รสอะไรทาง

ลิ้นก็ดี ได้ถูกต้องสิ่งที่กายถูกต้องอะไรก็ดี ได้คิดรู้อะไรทางใจก็ดี ถ้ารูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ คือสิ่งที่กายถูกต้อง และเรื่องท่ีใจคิดนั้นชวนให้เห็นว่างดงาม หรือ 

ว่าทราบ หรือว่าให้คิดว่าเป็นของงดงามเป็นของดี อันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา เมื่อเป็น

ดังนี้ รูป เสียง เป็นต้นนั้นก็เชื่อว่าเป็นสุภนิมิต คือ เป็นที่ก�าหนดของจิตใจว่างดงาม 

และเมือ่เป็นดงันีใ้จเองก็รับเอาเร่ืองของรูป เสียงเป็นต้นนัน้เข้ามาคดิ ดังทีเ่รียกว่าใส่ใจ  

ก็คือคิด คิดถึงรูป คิดถึงเสียง อันเป็นที่ก�าหนดหมายว่างดงามเป็นต้นนั้น โดยไม่

แยบคายคือ โดยไม่ได้พิจารณาถึงต้นเหตุว่าต้นเหตุนั้นก็สักแต่ว่าเป็นรูป เป็นเสียง

เป็นต้น ที่ประสบทางตา ทางหู เป็นต้น แต่ว่าคิดปรุงไปในทางงดงามต่าง ๆ และไม่

นึกถึงสัจจะคือความจริงอีกอย่างหนึ่ง คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ที่ต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไป และความเป็นอนตัตาไม่ใช่ตวัตน จงึยึดถือเอาเปลอืกนอกของรปูเสียง

เป็นต้นเหล่านัน้มาเป็นความจรงิ แต่ว่าตวัความจรงิซึง่เป็นตัวต้นเหตุจรงินัน้ไม่ได้ใส่ใจที่

จะนึกไปถึง อนัหมายถึงสกัแต่ว่าเป็นรูปเป็นเสยีงดงักล่าว และหมายถงึความเป็นอนจิจงั 

ทุกขัง อนัตตานั้น ซึ่งนับว่าเป็นตัวต้นเหตุ คือความจรงิไม่ได้นกึถงึ นึกถงึแต่ผวิเผนิ 

ข้างนอกปรากฏเป็นสสีนัวรรณะ เป็นความงดงามเป็นความเปล่งปล่ังต่าง ๆ เป็นต้น 

เม่ือใส่ใจถึงดังนี้เรียกว่าเป็นอโยนิโสนมสิการ และเม่ือความใส่ใจถึงอันเป็นโดย 

นิโสมนสิการนี้บังเกิดขึ้นในสุภนิมิต จะเป็นรูปก็ตาม เป็นเสียงก็ตาม อันเป็นที่ตั้ง 

ของความงดงามต่าง ๆ อันเป็นส่วนผิวเผิน ดังนั้น ราคะคือความติดใจความยินดี 

ความเพลิดเพลินจึงบังเกิดขึ้น
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อีกอย่างหนึ่ง สุภนิมิตหมายถึงเป็นที่ก�าหนดหมายว่างดงามคือว่าดีทั่ว ๆ ไป

ก็ได้ และอโยนิโสมนสิการ การใส่ใจถึงโดยไม่แยบคายก็คือว่าใส่ใจถึงคือคิดเห็นใน 

สิ่งน้ันแต่ในด้านดีเท่านั้น เพราะว่าเห็นว่าดีไปเสียแล้ว หรือก�าหนดหมายว่าดีไปเสีย

แล้ว โดยไม่ค�านงึถงึในด้านบกพร่องหรอืว่าในด้านไม่ดเีป็นการเปรียบเทยีบถงึเห็นว่าดี

แต่ด้านเดียวทั้งที่ดีนั้นปรากฏแต่เพียงผิวเผิน เหมือนอย่างผู้ที่มาแสดงให้เห็นว่าดีแล้ว 

ก็เชื่อว่าดี แต่อันท่ีจริงน้ันผู้ท่ีมาแสดงว่าดีนั้นเบื้องหลังไม่ดี และความจริงก็ไม่ดี  

การทีแ่สดงว่าดน้ัีนเท่ากับว่ามาหลอก หลอกให้เห็นว่าดีด้วย วาจากด็ ีหรือด้วยวิธีอย่าง

อืน่กด็ ีด่ังนี ้บคุคลนัน้หรอืสิง่นัน้กเ็รยีกว่าเป็นสุภนมิติในทีน่ีไ้ด้ และอโยนโิสมนสิการ 

ก็คือว่ารับเอาเข้ามาว่าดี โดยไม่เป็นจริง เป็นการรับเข้ามาด้วยความหลงก็เป็นเหตุ 

เกิดราคะ คือความติดใจยินดีพอใจชอบขึ้นมาก็แปลว่าชอบในสิ่งน้ัน ในบุคคลนั้น  

เป็นความชอบดังน้ีก็ได้ รวมความเข้ามาก็คือว่าสุภนิมิตกับอโยนิโสนมสิการ เป็นตัว

เหตุให้บังเกิดราคะขึ้นมา

คราวนี ้วธีิปฏบิตัทิีจ่ะท�าให้ราคะดบัไปนัน้ กต็รสัแสดงชีเ้อาไว้ว่า คอือสภุนมิติ 

ที่ก�าหนดความว่าไม่งดงามที่ตรงกันข้ามกับสุภนิมิต หรือว่าความก�าหนดหมายว่า 

งาม นั้นกับโยนิโสมนสิการ ความใส่ใจถึงส่ิงนั้นโดยแยบคาย ก็ดังเช่นได้เห็นอะไร 

ด้วยตา ได้ยินอะไรด้วยหู เป็นต้น ดังที่กล่าวมาแล้ว ถ้าว่ารูปเสียงเป็นต้นนั้นไม่เป็นที่

ตั้งแห่งความพอใจเช่นว่าเป็นรูปที่ไม่งดงาม น่าเกลียดน่าชัง หรือว่าเป็นรูปของศัตรูที่

ไม่ชอบใจ เป็นเสยีงด่าว่าไม่ไพเราะห ูทีท่�าให้เจบ็ใจช�า้ใจ ดัง่นีก้เ็รยีกกว่าเป็นอสุภนมิิต

ขึ้นมา และความท่ีสนใจถึงคือว่ารับเอาเร่ืองนั้นเข้ามาไว้ในใจ โดยเป็นรูปที่น่าเกลียด

น่าชัง เป็นรูปของศัตรูหรือเป็นเสียงด่าว่าเป็นต้น ยึดถือเอาว่ารูปนั้นน่าเกลียดน่าชัง 

รูปนั้นเป็นรูปของศัตรู เสียงนั้นเป็นเสียงด่าว่าท�าให้เจ็บใจดังนี้ ก็เรียกว่าเป็นการที่จะ

ก่อให้เกิดโทสะ อันตรงกันข้ามกับราคะ แต่ว่าถ้าพิจารณาอีกด้านหนึ่งว่าอันที่จริงนั้น

เป็นของไม่งดงาม เช่นว่า อาการของร่างกาย ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เป็นต้น ทียึ่ดถือ

ว่าสวยงามนั้นความจริงเป็นอสุภะ คือเป็นส่ิงที่ไม่งดงาม เพราะเป็นของท่ีเน่าเปื่อย  

เรียกว่าเป็นอสุภะ โดยสัจจะคือความจริง ดังนี้ หากท�าไว้ในใจให้เป็นอสุภะโดยสัจจะ

คือความจริงดั่งนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการ การใส่ใจถึงโดยแยบคายคือตาม
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ความเป็นจรงิ เพราะตามความเป็นจรงินัน้ย่อมเป็นเช่นนัน้ คอืไม่ใช่เป็นสิง่ทีง่ดงามอนั

เรียกว่าอสุภะ แต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยธรรมชาติ ธรรมดา ซึ่งมีความเกิดดับตาม

ลักษณะท่ีเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยง เป็นทุกขะ เป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป 

และเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน 

ค�าว่าอสุภะนี้จึงหมายความได้อีกอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่เป็นสุภะ คือความงดงาม

โดยแท้จริง แต่ไม่ใช่แปลว่าน่าเกลียดน่าชัง แต่แปลว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่งดงามโดยแท้จริง 

เพราะว่าทีเ่ป็นสภุะอันเข้าใจว่างดงามน้ัน เป็นความเข้าใจเอาเองด้วยอ�านาจความยดึถือ 

ฉะน้ัน ตามความเป็นจรงิเป็นอสภุะคอืมใิช่เป็นสิง่ทีง่ดงามอย่างแท้จรงินีเ้ป็นความหมาย

ของอสภุะ ไม่ใช่หมายความว่าน่าเกลยีดน่าชงั เพราะเมือ่เป็นความน่าเกลยีดน่าชงัแล้ว

ก็จะเป็นชนวนให้เกิดโทสะ ความไม่ชอบซึ่งมีลักษณะเป็นความชัง อสุภะในที่นี้จึง

ต้องการให้เห็นว่ามิใช่เป็นสิ่งที่เป็นสุภะ คืองดงามโดยแท้จริงแต่เป็นไปโดยธรรมชาติ

ธรรมดา ตามลักษณะของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เท่านั้น พิจารณาโดยนัยนี้เรียกว่า

โยนิโสมนสิการ และเมื่อเป็นดังนี้ความเป็นอสุภนิมิตก็จะปรากฏ และเม่ือเป็นดังนี้

ราคะคือความติดใจ ความย้อมใจ ความยินดีก็จะสงบ

๕ ตุลาคม ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๑๘ 
จติตานุปัสสนาสตปิัฏฐาน

จติตานุปัสสนา

ได้แสดงอธิบายสติปัฏฐานข้อกายานุปัสสนา พิจารณากาย เวทนานุปัสสนา 

พิจารณาเวทนา และถึงจิตตานุปัสสนา พิจารณาจิต สติปัฏฐานที่แสดงอธิบายมาโดย

ล�าดับดังนี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้ตั้งแต่ข้อกายขึ้นมา ก็เพราะข้อกายนั้น

เป็นของหยาบ พิจารณาได้ง่าย มาข้อเวทนาก็ล่วงเข้ามาในระหว่างกายและจิตใจ  

เพราะเวทนาที่ปรากฏเป็นความสุขเป็นความทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขนั้น  

กเ็ป็นไปทางกายและเป็นทางใจ กป็รากฏเหน็ได้ง่าย จงึได้ทรงสอนให้พจิารณานบัเป็น

ข้อถัดขึ้นมา และต่อจากเวทนาจึงได้มาถึงจิตใจซึ่งนับว่าเป็นข้อที่ละเอียดขึ้น แต่แม ้

เช่นนั้นก็หมายถึงจิตใจท่ีปรากฏอาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทุก ๆ คนก็รู้อยู่ เพราะ 

ทกุ ๆ คนย่อมรูจ้ติใจของตนเองได้ จติใจของตนเองคดิอะไรตนเองกร็ู ้จติใจของตนเอง

ชอบอะไรชังอะไร หลงใหลในอะไร ตนเองกร็ูไ้ด้ หรอืในด้านตรงกนัข้าม จติใจของตน

สงบชอบ สงบชัง สงบหลงใหล ก็รู้ได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น เม่ือตรัสสอนให้

พิจารณากาย พิจารณาเวทนา มาโดยล�าดับแล้ว จึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาจิต
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พจิารณาจติ ๒ วธิี

ในการพิจารณาจิตนี้ก็มีวิธีปฏิบัติ ๒ อย่าง คือ อย่างหนึ่งก�าหนดดูจิตใจของ

ตนขึ้นทันทีว่าจิตใจคิดอะไรก็ให้รู้ จิตใจมีอาการชอบชังอะไรก็ให้รู้ คอยท�าความรู้ที่

จิตใจของตนเองอยู่ดั่งนี้ นี่วิธีหนึ่ง 

อีกวิธีหนึ่ง จับพิจารณาแต่กายขึ้นมาโดยล�าดับ เพราะเม่ือได้ตั้งสติก�าหนด

พจิารณากาย กายปรากฏแก่สต ิสตกิ�าหนดอยูใ่นกายได้ถนดัแล้วเวทนากย่็อมปรากฏ

ชัดขึ้นมา ก็จับพิจารณา และเมื่อพิจารณาเวทนาปรากฏชัดขึ้นมา ก็ปรากฏจิตขึ้นมา

ว่าเป็นอย่างไร กจ็บัดูจติของตนท่ีเนือ่งมาจากเวทนานัน้ กเ็พราะว่าอนักายนัน้กล่าวได้

ว่าเป็นทีต่ัง้ ทแีรกเวทนานัน้ย่อมเนือ่งมาจากกายส่วนหนึง่ เนือ่งมาจากจติอีกส่วนหนึง่ 

ฉะน้ันกายจึงเป็นสิง่ทีม่าปรงุเวทนาขึน้มาได้เช่นเดยีวกบัจติใจทีป่รงุเวทนา จงึจบัพจิารณา

เวทนาอันเกิดขึ้นเนื่องจากกายได้ และเพราะเวทนาเองนั้น จิตใจปรุงขึ้นส่วนหนึ่งและ

อกีทางหน่ึงเวทนาเองกม็ส่ีวนในการปรงุจติให้เป็นอย่างใดอย่างหน่ึงด้วย เพราะฉะนัน้

เมื่อจับพิจารณากายจึงเนื่องมาถึงเวทนา และเมื่อจบัพจิารณาเวทนาจงึเนือ่งมาถงึจติ  

กแ็ปลว่าการปฏิบตัใินสติปัฏฐานเล่ือนขึน้มาโดยล�าดบั

กาย-เวทนา-สุขสมาธิ

กายทีป่รงุเวทนานัน้กจ็ะพงึเหน็ได้ว่า ตัง้ต้นแต่ลมหายใจเข้า-ออกกป็รงุเวทนา

เพราะเมื่อหายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นปกติก็ได้สุขเวทนา ถ้าหายใจขัดข้อง เช่นว่า 

เป็นหวดัหรอืไปอยูใ่นทีม่อีากาศส�าหรบัหายใจไม่เพยีงพอ บงัเกดิความอดึอดั กบ็งัเกดิ

ทุกขเวทนา อิริยาบถของกาย ยืน เดิน นั่ง นอน เมื่อผลัดเปลี่ยนอิริยาบถตามสบาย

กไ็ด้สขุเวทนา แต่ถ้าต้องอยูใ่นอริยิาบถใดอิริยาบถหนึง่มากเกนิไปกบั็งเกดิทกุขเวทนา 

บังเกิดความเมื่อยขบ แม้อิริยาบถเล็กน้อย เช่น การก้าวไปข้างหน้า ถ้าถอยหลังไป

ข้างหลงั การคู้กายเข้ามา การเหยียดกายออกไป การนุง่ห่ม การกนิ การดืม่ การถ่าย 

เหล่านี้ตลอดจนถึงอิริยาบถดังกล่าวแล้ว เดิน ยืน นั่ง นอน ตื่นขึ้นมา หรือการพูด

การน่ิงก็ตามที เมื่อไม่ถูกส่วนหรือมากเกินไปก็บังเกิดทุกขเวทนา ถ้าพอเหมาะพอด ี
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ก็บังเกิดสุขเวทนา มาถึงอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ก็เช่นเดียวกัน 

เมื่ออาการเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีก็บังเกิดสุขเวทนา ถ้าเกิดเป็นโรคอะไรขึ้นท่ีส่วน

ไหนกเ็ป็นทกุขเวทนา สรปุมาถงึเป็นธาต ุ๔ กเ็ช่นกนั เมือ่ธาตมุาประชมุกนัอยูป่ฏบิตัิ

หน้าที่เป็นปกติก็เป็นสุขเวทนา ถ้าธาตุเหล่านี้เกิดบกพร่องด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือ

บงัเกดิโรคอย่างใดอย่างหนึง่ขึน้ กบั็งเกดิทุกขเวทนา เพราะฉะนัน้ เวทนานีจ้งึเนือ่งอยู่

กับกายนั้นเอง และเมื่อปฏิบัติพิจารณากายจะเป็นข้อก�าหนดลมหายใจเข้ามา หรือว่า

ข้ออื่นก็ตามที ในทีแรกก็ย่อมจะได้ทุกขเวทนาเมื่อยขบทางร่างกาย และจิตใจเอง  

เมือ่ต้องมาอยูใ่นความควบคมุให้สงบกอ็ดึอดัร�าคาญ กเ็กดิเป็นทุกขเวทนาได้เช่นเดยีวกนั 

แต่ครั้นเมื่อได้ต้ังใจปฏิบัติก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกอันนับเป็นข้อกายานุปัสสนานี้ไป

โดยล�าดับ จนจิตรวมเข้ามาเป็นสมาธิ เริ่มได้ปีติ คือความอิ่มกาย อิ่มใจ ได้สุข คือ 

ความสบายกาย สบายใจขึน้มาดัง่นี ้กเ็ป็นอนัว่าเริม่ได้สขุเวทนาในกรรมฐานขึน้ ฉะนัน้ 

เมื่อได้สุขเวทนาในกรรมฐานได้ดั่งนี้แล้ว ก็เลื่อนขึ้นมาก�าหนดเวทนาในกรรมฐานนี้ได้ 

ในทีแรกเมื่อได้ทุกขเวทนา ก็ให้ก�าหนดรู้ว่าในการปฏิบัติเบื้องต้นจิตใจยังไม่รวมสมาธิ 

และยงัใหม่อยู่ กย็งัต้องเป็นทกุขเวทนาอยู่ แต่เมือ่ตัง้ใจปฏบิตัมิคีวามอดทน มคีวามเพยีร

รวมสติรวมความรู้เข้ามาก�าหนดในลมหายใจเข้า-ออกด่ังนี้แล้ว ใจก็จะรวมเข้ามาเริ่ม

เป็นสมาธิขึ้น ทุกขเวทนาที่เคยบังเกิดขึ้นในทีแรกทั้งทางกายและทางใจก็จะได้สงบไป 

จะได้ปีติ จะได้สุขในการปฏิบัติสมาธิขึ้น เมื่อได้ดั่งนี้แล้ว ก็ให้ก�าหนดดูตัวเวทนาที่

เป็นสุขนี้ด้วย เพื่อที่จะได้ไม่ติดอยู่ในสุขเวทนาของสมาธิ

เวทนาจติ

เมื่อไม่ติดอยู่ในสุขเวทนาของสมาธิ ก�าหนดในลมหายใจเข้า-ออกนี้แหละต่อ

ไปโดยไม่ทิ้ง ก็จะได้สมาธิที่แน่วแน่ยิ่งขึ้น ก็เป็นว่าได้ข้ามพ้นเวทนาไปได้ และในขณะ

ปฏิบัติอยู่ดั่งนี้ตั้งแต่ในทีแรก เวทนาดังกล่าวในเบื้องต้นที่ว่ามักจะเป็นทุกขเวทนาก่อน  

ก็ย่อมเน่ืองถึงจิตใจด้วยเช่นเดียวกัน และจิตใจอันนี้เป็นส่ิงส�าคัญมาก ใจจะได้สมาธิ

หรือไม่ได้สมาธ ิกอ็ยูท่ีใ่จอนันีเ้อง เพราะฉะนัน้ จะปฏบิตัใินข้อกายกต้็องรูใ้จของตนเอง

ด้วยว่าใจของตนเองก�าหนดอยู่ในลมหายใจเข้า-ออก เมื่อใจออกไปก็ต้องให้รู้ และการ
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ที่ใจออกไปนั้นก็มักจะออกไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของราคะ คือความติดใจยินดีบ้าง 

ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของโทสะ คือความโกรธแค้นขัดเคืองบ้าง ในอารมณ์อันเป็นท่ี

ตั้งของโมหะ คือความลุ่มหลงบ้าง อันอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของโมหะอันเป็นอารมณ์ลุ่ม

หลงนี้ ปรากฏอาการเป็นความง่วงเคลิบเคลิ้มก็มี เป็นความฟุ้งซ่านร�าคาญใจก็มี  

เป็นความเคลือบแคลงสงสัยก็มี เหล่านี้นับว่าเป็นกองโมหะ คือความหลงใหลทั้งนั้น 

ตลอดจนถึงความที่สยบติดอยู่ในอารมณ์ โดยที่ไม่ได้พิจารณาให้มีความรู้ถึงความเกิด

ความดับเป็นต้น ก็นับว่าเป็นความหลงใหลเช่นเดียวกัน

จติ-อารมณ์

จิตในขณะทีป่ฏบิตัใินสมาธนิี ้ย่อมจะว่ิงออกไปสู่อารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้ของราคะ

ของโทสะ และของโมหะดั่งนี้อยู่เสมอ เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วก็ต้องให้รู้ และเมื่อรู้ก็ต้องน�า

จิตกลับเข้ามาสู่อารมณ์ของสมาธิ เช่น เมื่อตั้งเอาลมหายใจเข้า-ออกข้ึนเป็นที่ตั้ง  

กใ็ห้กลบัเข้ามาก�าหนดอยู่ในลมหายใจเข้า-ออกอยูต่ามเดมิ แต่ในเบ้ืองต้นนัน้จติมกัจะ

วิ่งออกไปสู่อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของราคะ โทสะ โมหะอยู่เสมอ เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วก็ต้อง

คอยดึงเอาจติกลบัเข้ามาให้ต้ังอยูใ่นอารมณ์ของสมาธอิยู่เสมอ อาการท่ีคอยดงึจติกลบั

เข้ามาให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ คือลมหายใจเข้า-ออก ซึ่งตั้งเอาไว้เป็นกรรมฐาน

ประจ�า ด่ังนี้เรียกว่าวิตก อาการที่คอยประคองจิตใจให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ  

คือลมหายใจเข้า-ออกดั่งนี้เรียกว่าวิจาร คือคอยประคองเอาไว้ แต่เมื่อได้มีความเพียร 

มีความรู้ตัว มีสติที่คอยก�าหนดอยู่ คอยก�าจัดความยินดีความยินร้ายท่ีบังเกิดข้ึนใน

ขณะที่ปฏิบัติน้ีเสียด่ังน้ีแล้ว จิตก็เริ่มได้สมาธิ และจิตที่ได้เริ่มสมาธินี้ก็ให้พึงรู้ว่าเป็น

จิตท่ีสงบราคะ เป็นจิตท่ีสงบโทสะ เป็นจิตที่สงบโมหะ เพราะว่าอารมณ์ของสมาธิ 

แม้ลมหายใจเข้า-ออก ซ่ึงตรสัสอนให้ก�าหนดพจิารณานีล้้วนเป็นทีส่งบกเิลสทัง้นัน้ ไม่มี

กรรมฐานสักข้อเดียวส�าหรับจะก่อกิเลสให้บังเกิดข้ึน มีแต่จะให้สงบกิเลสท้ังนั้น  

เพราะฉะนั้นเมื่อจิตมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้ แม้ในข้อก�าหนดลมหายใจเข้า 

ลมหายใจออกตามทีต่รสัสอนไว้ ซึง่ตรสัสอนไว้ให้รูล้มหายใจ หายใจเข้ากใ็ห้รู ้หายใจ

ออกกใ็ห้รู ้ให้รูล้มหายใจ ท่ีเป็นภายในท่ีเป็นภายนอก ทัง้ท่ีเป็นภายใน ทัง้ทีเ่ป็นภายนอก 



355จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

และให้รู้ธรรมดา คือความเกิดความดับด้วย ดั่งเช่นหายใจเข้านับว่าเป็นเกิด หายใจ

ออกนับว่าเป็นดับ และเมื่อลมหายใจนี้เท่ากันเป็นตัวปราณ คือเป็นชีวิต ปราณ คือ

ชีวิตจึงเป็นสิ่งที่เกิดเป็นสิ่งที่ดับอยู่เสมอ แต่อาศัยที่ยังมีสันตติ คือความสืบต่อ ได้แก่

หายใจเข้า หายใจออก ออกแล้วกเ็ข้าอกี ชวีติจงึยงัด�าเนนิอยู ่แต่เมือ่หายใจเข้าหายใจ

ออก ออกแล้วไม่เข้าหรือว่าเข้าแล้วไม่ออก เรียกว่าหยุดหายใจเมื่อใดความสิ้นสุดแห่ง

ชวีติกบ็งัเกดิขึน้เม่ือนัน้ อันเรยีกว่าเป็นมรณะ คอืความตาย ก�าหนดให้มคีวามรูต้วัลม

หายใจที่เป็นไปอยู่ และให้รู้ธรรมดาของลมหายใจอันเนื่องด้วยชีวิตดั่งนี้ สติที่ก�าหนด

เข้ามาให้มีความรู้ดั่งนี้จึงเป็นที่สงบกิเลสทั้งนั้น สงบกิเลสที่เป็นกองราคะ สงบกิเลสที่

เป็นกองโทสะ สงบกิเลสที่เป็นกองโมหะ

รู้จติมอีาการต่าง ๆ

แต่จติน้ีท่านแสดงแล้วว่าเป็นธรรมชาตทิีด่ิน้รนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายรกัษา

ยากห้ามยาก จงึดิน้ไปสูอ่ารมณ์อันเป็นท่ีตัง้ของราคะบ้าง ของโทสะบ้าง ของโมหะบ้าง

อยู่เสมอเมื่อเป็นดั่งนี้ก็ต้องให้รู้ว่าบัดนี้จิตของเราประกอบด้วยราคะบ้าง ประกอบด้วย

โทสะบ้าง ประกอบด้วยโมหะบ้าง เพราะว่าดิ้นรนไปสู่อารมณ์อันเป็นท่ีตั้งของกิเลส

เหล่านี ้ดัง่นีแ้ล้วกน็�าจติกลบัเข้ามาสูอ่ารมณ์ของสมาธดิงักล่าว กจ็ะได้ความสงบ สงบ

ราคะ สงบโทสะ สงบโมหะ และเมือ่เป็นดัง่นีก้ใ็ห้รูว่้าบดันีจ้ติของเราสงบแล้ว สงบอยู่

ในสมาธิ สงบราคะ สงบโทสะ สงบโมหะ

พระพทุธเจ้าคร้ันตรสัสอนยกเอาราคะโทสะโมหะกับความสงบราคะโทสะโมหะ

ของจิตข้ึนเป็นประธานดัง่นีแ้ล้ว จงึได้ตรสัแสดงให้มีความรูถึ้งจติออกไป คอืจติทีห่ดหู่

ก็ให้รู้จิตที่ฟุ้งซ่านก็ให้รู้ เพราะว่าในการปฏิบัติสมาธินั้นในบางคราวจิตก็หดหู่ คือว่า

ปราศจากความชื่นบาน เช่น บางคราวก�าหนดพิจารณาแม้ในกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่ง 

จะเป็นก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก เพียงให้รู้ลมหายใจเข้า-ออกก็ตามหรือก�าหนดให้รู้

ธรรมดาคอืความเกิดดบัดงักล่าวแล้วก็ตาม บางคราวจิตจะหดหู่ปราศจากความชืน่บาน 

เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ให้รู้จิตหดหู่ปราศจากความชื่นบาน บางคราวจิตฟุ้งซ่านเพราะเหตุว่าไป

สู่อารมณ์อันเป็นท่ีตั้งของราคะเป็นต้น ดังที่กล่าวแล้วก็ดี หรือว่าได้สมาธิขึ้นบ้างแล้ว
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บังเกิดปีติบังเกิดสุขขึ้นมาก็เลยฟุ้งซ่าน เพราะเหตุปีติและสุขนั้น หรือว่าได้นิมิตอะไร

ขึน้มาบ้าง ปรากฏเป็นภาพอะไรขึน้มาบ้าง กบ็งัเกดิความฟุง้ซ่านขึน้ด้วยความกลวับ้าง 

ด้วยความดีใจบ้าง ดั่งนี้ก็เป็นความฟุ้งซ่าน เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ให้รู้ก็ให้พึงรู้ว่าทั้งความหดหู่

ปราศจากความชืน่บานทัง้ความฟุง้ซ่าน ย่อมเป็นอนัตรายของสมาธทิัง้นัน้ เป็นอนัตราย

แก่ความผาสกุของจติใจทัง้นัน้ เมือ่เป็นดัง่นีก้ต้็องก�าหนดให้รู้ว่าการทีจ่ติหดหูไ่ม่ชืน่บาน

นั้นเพราะอะไร ก็ต้องแก้เสีย 

ถ้าหดหู่ไม่ชื่นบานเพราะเหตุที่ไปพิจารณาในด้านความเกิดความดับมากไป 

จนรูส้กึว่าอะไรดับไปหมด หาความสขุอะไรไม่ได้ หรอืบางทหีมดหวงัคดิว่าท�าสมาธิไป

เท่าไรไม่ส�าเรจ็กห็มดหวงัสิน้หวงัข้ึนมา กเ็กดิความหดหู่ ปราศจากความชืน่บานขึน้มา

ดังนี้ ก็ต้องให้รู้ว่านี้เป็นความรู้ที่ผิด ท�าให้จิตมีอาการดั่งนี้ ก็ต้องปฏิบัติตั้งใจก�าหนด

อยู่ในอารมณ์ของสมาธิที่จะท�าให้จิตชื่นบานมาเปลี่ยนเสียชั่วคราว เช่น ไปนึกถึงคุณ

พระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์ คุณของทาน คุณของศีล อันเป็น

ความดีต่าง ๆ ที่ตนเองปฏิบัติมาให้บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใส เกิดความเบิกบานขึ้น

มาในคุณความดีของท่านก็ดี ในคุณความดีของตนก็ดี จิตก็จะเกิดความชื่นบานขึ้นมา

ดั่งน้ีแล้ว ก็เลิกใช้สมาธิท่ีแทรกเข้ามานั้น และกลับไปก�าหนดสมาธิที่ตั้งใจท�าไว้เดิม 

เช่น ถ้าตัง้ใจก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกกใ็ห้ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกตามเดิม หรือถ้า

จติเกดิความฟุ้งซ่าน ถ้าฟุง้ซ่านธรรมดากค็อยมสีตทิีจ่ะน�ากลบัเข้ามา ถ้าฟุง้ซ่านเพราะ

สมาธ ิเช่นว่าได้ปีต ิได้สขุอะไรขึน้มา เหน็นมิิตอะไรข้ึนมากใ็ห้สงบปีตใิห้สงบสุขนัน้เสีย 

ให้เห็นว่าปีติและสุขนี้ดีในฐานะท�าให้จิตใจรวมเข้ามาได้ แต่ว่าถ้าไปติดไปยินดีไป

เพลิดเพลนิกจ็ะท�าให้จิตฟุง้ซ่านได้และถ้ามนีมิติอะไรปรากฏขึน้มากใ็ห้ท�าความรูว่้านัน้

เป็นสัญญชะ คือเกิดจากสัญญา ความก�าหนดหมายทั้งนั้น ไม่ใช่เป็นความจริงอะไร 

จึงไม่สนใจไม่ยึดถือในนิมิตท้ังหลายที่ปรากฏ รวมใจเข้ามาก�าหนดอยู่ในอารมณ์ของ

สมาธิที่ต้ังไว้ดั่งนี้แล้ว จิตก็จะกลับใช้วิธีปฏิบัติดั่งเช่นที่กล่าวมานี้ ก็จะเป็นเครื่องละ

ความหดหู่ซึ่งมีอาการที่หมดความชื่นบานหรือว่าความฟุ้งซ่านได้

ยงัตรสัสอนให้รูย่ิ้งข้ึนไปอีก ว่าเม่ือจติใหญ่กใ็ห้รู ้จติไม่ใหญ่กใ็ห้รู ้จติใหญ่นัน้

ท่านอธิบายว่า อย่างสูงหมายถึงจิตที่บรรลุถึงอัปปนาสมาธิ สมาธิแนบแน่น จิตที่ 
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ไม่ใหญ่นัน้ท่านหมายถงึจติทีเ่ป็นสามญัทีย่งัไม่บรรลถุงึอปัปนาสมาธ ิสมาธทิีแ่นบแน่น 

และจิตใหญ่อนัหมายถงึจติอนับรรลสุมาธทิีแ่นบแน่นถึงฌาน ถ้าไม่ถึงกน็บัว่าเป็นจติที่

ไม่ใหญ่

นอกจากนี้ ยังได้ตรัสสอนให้ก�าหนดให้รู้จิตยิ่งจิตที่ไม่ยิ่ง อันจิตยิ่งกับจิตที่ไม่

ยิ่งนี้ จิตยิ่งก็หมายถึงว่า อันจิตที่มีลักษณะสูงกว่าจิตสามัญ เช่น ว่าจิตที่เริ่มได้สมาธ ิ

ข้ึนมา สงบนิวรณ์ สงบอกุศลบาปธรรม จิตท่ีไม่ยิ่งนั้นก็หมายถึงจิตที่ไม่เป็นเช่นนั้น  

ยังไม่ได้สมาธิ ยังมีความฟุ้งซ่าน อีกอย่างหนึ่ง จิตที่ยิ่ง ท่านแปลว่า จิตที่ไม่มีจิตอื่น

ยิ่งกว่า อันหมายถึงจิตอย่างสูง ตั้งแต่บรรลุถึงฌานจนถึงจิตที่บรรลุมรรคผล

นอกจากนี ้ก็ตรัสช้ีให้รูจ้ติว่าจติเป็นสมาธหิรอืจติไม่เป็นสมาธ ิกม็ลีกัษณะดัง่

กล่าวมาข้างต้น

จนถึงข้อสุดท้าย ที่ตรัสสอนให้รู้ว่าจิตมุตติ จิตไม่วิมุตติ ซึ่งนับว่าเป็นขั้นผล

ของการปฏบัิต ิคอืจติท่ีหลุดพ้นนัน้กห็มายถงึทีวิ่มตุตทิีห่ลดุพ้นจากกเิลส เป็นความหลดุ

พ้นชัว่คราวบ้าง เป็นความหลดุพ้นด้วยอ�านาจของสมาธอิย่างสงูบ้าง เป็นความหลดุพ้น

ด้วยมรรคผลนิพพานบ้าง จิตที่ไม่หลุดพ้นนั้น คือ จิตที่ยังไม่หลุดพ้นดังกล่าว ฉะนั้น

เมื่อจิตของตนมีลักษณะเป็นอย่างไร ก็ให้รู้อย่างนั้นตามความเป็นจริง ดั่งนี้แล้วก็รวม

จติเข้ามาให้อยูใ่นสมาธ ิในอารมณ์ของสมาธท่ีิตัง้ไว้ เช่น เมือ่ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก

ก็ให้ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกอยู่ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว

ก็ให้เป็นอันว่าได้รู ้กาย เป็นกายานุปัสสนาด้วย รู ้เวทนา เป็นเวทนานุปัสสนา 

ด้วย รู้จิต เป็นจิตตานุปัสสนาด้วย และสมาธิก็จะด�าเนินขึ้นไปโดยล�าดับ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐



.



ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ และค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตรี 

ที่ ๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งท่ีปรึกษาและกรรมการ  

รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖  

เพิ่มเติมซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ มีอ�านาจหน้าท่ีในการแต่งตั้งคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ีเห็น 

สมควร นั้น

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ ในคราวประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ดังนั้น อาศัยอ�านาจหน้าท่ีตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี และมติที่ประชุม 

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ ดังกล่าว จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือท่ี

ระลกึและจดหมายเหตุ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

 ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการ

 ๑.๒ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ

 ๑.๓ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

ค�ำสั่งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖

ที่ ๔/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท�ำหนังสือที่ระลึกและจดหมำยเหตุ งำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖



 ๑.๔ ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ

 ๑.๕  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ

 ๑.๖  ผู้อ�านวยการส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กรรมการ

   ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

 ๑.๗  นางสายไหม จบกลศึก กรรมการ

 ๑.๘  นางสาวทรงสรรค์ นิลก�าแหง กรรมการ

 ๑.๙  นายประสพโชค อ่อนกอ กรรมการ

 ๑.๑๐ ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ

 ๑.๑๑ อธิบดีกรมศิลปากร กรรมการ

    และเลขานุการ

 ๑.๑๒ ผู้อ�านวยการส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑.๑๓ ผู้อ�านวยการส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อ�ำนำจหน้ำที่

 ๒.๑  ด�าเนินการจัดท�าหนังสอืทีร่ะลกึและจดหมายเหตใุห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

 ๒.๒ ก�าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณากลั่นกรองหนังสือที่ระลึกของหน่วยงาน 

  ที่เสนอขอร่วมจัดท�า

 ๒.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ี 

  เห็นสมควร

 ๒.๔ รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ เพื่อทราบ

 ๒.๕ ด�าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖
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