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ค�าปรารภ

นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พุทธศักราช ๒๕๕๖

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

เน่ืองในโอกำสที่สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ-
ปริณำยก ทรงเจรญิพระชนัษำ ๑๐๐ ปีบรบูิรณ์ ในวนัที ่๓ ตุลำคม พทุธศกัรำช ๒๕๕๖ 
น้ี นับว่ำเป็นศุภมงคลวำระอันหำได้ยำกยิ่ง และมิได้เคยปรำกฏมีแต่กำลก่อน เป็น
ท่ีปีติโสมนัสของพุทธบริษัททั้งปวง รัฐบำลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชำชนไทยผู้
เป็นศำสนิกชนจึงได้ร่วมกันจัดงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร 
สมเดจ็พระสงัฆรำช สกลมหำสังฆปรณิำยก ขึน้ระหว่ำงวนัที ่๑ - ๗ ตลุำคม พุทธศกัรำช 
๒๕๕๖ เมื่อควำมทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้รับงำนฉลองพระชันษำดังกล่ำวไว้ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
ทรงเป็นพระมหำเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและธรรม ได้ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญศำสนกิจ
น้อยใหญ่เกื้อกูลแก่พุทธศำสนิกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำช้ำนำน ได้ทรง
พระเมตตำโปรดให้สร้ำงพุทธสถำน อำคำรเรียน และสถำนสำธำรณประโยชน์ขึ้นไว้
เป็นจ�ำนวนมำก เพือ่เผยแผ่พระบวรพทุธศำสนำ ส่งเสรมิกำรศกึษำ และอ�ำนวยประโยชน์
สุขแก่ชุมนุมชน ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลำกหลำยเรื่องเก่ียวเนื่องกับหลักธรรม
ค�ำสอนและเรือ่งน่ำรูใ้นพระบวรพระพทุธศำสนำไว้เป็นจ�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
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ค�ำชี้แจง

ญาณสังวรธรรม เล่ม ๒๓ คือเรื่อง ธรรมกถาในการอบรมพระใหม่ ซึ่ง

ประกอบด้วย ธรรมกถา หรือค�าสอนพระใหม่ ๔ เรื่องคือ ธรรมกถาในการปฏิบัติ

อบรมจิต ในพรรษกาล ๒๕๒๓ โอวาทานุศาสน์ ในพรรษกาล ๒๕๒๕ ธรรมกถา

อบรมธรรมปฏบิตั ิในพรรษกาล ๒๕๒๕ พระโอวาทประทานแก่นวกภกิษุ ในพรรษกาล 

๒๕๓๔

ธรรมกถา หรือค�าสอนพระใหม่ในพรรษกาลนั้น คือธรรมกถาที่ทรงแสดงแก่

พระใหม่ หรอืนวกภิกษุ ในพรรษกาล เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นประจ�าทกุวันตลอดพรรษา  

ในฐานะทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ธรรมกถาดังกล่าวนี้ พระใหม่หรือนวกภิกษุในแต ่

ละพรรษาก็มักน�ามาจัดพิมพ์แจกกันเป็นท่ีระลึก และตั้งชื่อไปตามความประสงค์ของ 

ผูจ้ดัพมิพ์ในแต่ละครัง้ ในบางปีอาจมีธรรมกถาทีท่รงแสดงในพรรษกาล ซ�า้กันเป็น ๒ 

ชดุ โปรดเข้าใจว่า ธรรมกถาชดุหนึง่ ทรงแสดงเฉพาะแก่นวกภกิษใุนเวลา ๑๓.๐๐ น. 

อีกชุดหน่ึง เป็นธรรมกถาที่ทรงแสดงแก่ภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป  

ในเวลา ๑๙.๐๐ น. ประจ�าทุกวันพระและวันหลังวันพระ ดังเช่น ธรรมกถาใน 

พรรษกาล ๒๕๒๕ ที่รวมพิมพ์ไว้ในเล่มนี้

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
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ครั้งที่ ๓๓ ธัมมานุปัสสนาแยกเป็นอนิจจานุปัสสนา ๓๘๑

ครั้งที่ ๓๔ ธัมมานุปัสสนา วิราคธรรม ๓๘๖

ครั้งที่ ๓๕ นิโรธานุปัสสนาและปฏินิสสัคคะ ๓๙๐

กรรมฐานครั้งที่ ๑ ๓๙๕

กรรมฐานครั้งที่ ๒ ๓๙๙

กรรมฐานครั้งที่ ๓ ๔๐๔

กรรมฐานครั้งที่ ๔  ๔๐๙

กรรมฐานครั้งที่ ๕ ๔๑๓

กรรมฐานครั้งที่ ๖ ๔๑๘

กรรมฐานครั้งที่ ๗  ๔๒๔

กรรมฐานครั้งที่ ๘  ๔๒๙

กรรมฐานครั้งที่ ๙ ๔๓๓

กรรมฐานครั้งที่ ๑๐  ๔๓๗

กรรมฐานครั้งที่ ๑๑  ๔๔๑



กรรมฐานครั้งที่ ๑๒  ๔๔๖

กรรมฐานครั้งที่ ๑๓  ๔๕๑

กรรมฐานครั้งที่ ๑๔ ๔๕๗

กรรมฐานครั้งที่ ๑๕  ๔๖๒

กรรมฐานครั้งที่ ๑๖  ๔๖๗

กรรมฐานครั้งที่ ๑๗  ๔๗๒

กรรมฐานครั้งที่ ๑๘  ๔๗๗

กรรมฐานครั้งที่ ๑๙  ๔๘๓



.
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แสดงแก่นวกภกิษุ ในพรรษกาล  ๒๕๒๕



.



โอวาทานุศาสน์*

ประวัตกิารปกครองคณะสงฆ์

วันนี้เร่ิมสอนนวกะภิกษุจ�ำพรรษำในพรรษำกำล ๒๕๒๕ และก็นับว่ำเป็น

พรรษำกำลในโอกำสทีก่รงุรตันโกสนิทร์ได้สถำปนำมำ ๒๐๐ ปี พระพทุธศำสนำได้รบั

กำรฟื้นฟูให้กลับคืนดีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้เป็นอันมำก ตั้งแต่ในสมัยรัชกำลที่ ๑ 

ก็ได้โปรดให้มีกำรสังคำยนำพระไตรปิฎกโดยท่ีโปรดให้รวบรวมคัมภีร์พระไตรปิฎกซึ่ง

อยูใ่นทีต่่ำง ๆ จงัหวดัต่ำง ๆ มำจดัจำรกึในใบลำนขึน้ ให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อยและให้

สมบรูณ์เท่ำท่ีจะพึงกระท�ำได้ เป็นท่ีรวบรวมพระไตรปิฎกรกัษำไว้เป็นหลกัฐำน เป็นต้น 

ฉบบัของกำรท่ีจะได้คัดลอกสอบทำน รวบรวมเพิม่เตมิขึน้ในโอกำสต่อมำจนถึงได้มกีำร

พิมพ์เป็นเล่มขึ้นด้วยอักษรไทย เป็นฉบับสยำมรัฐและได้มีฉบับเพิ่มเติมให้สมบูรณ์

จนถงึสมบรูณ์ขึน้จนปัจจบุนัและได้มกีำรแปลเป็นภำษำไทยจนทุกคัมภร์ีเป็นพระไตรปิฎก

ฉบับภำษำไทยในปัจจบัุน ในด้ำนคณะสงฆ์กไ็ด้มกีำรสถำปนำแต่งตัง้สมเดจ็พระสังฆรำช 

สมเด็จพระรำชคณะ พระรำชำคณะ พระคร ูเจ้ำอำวำส ได้ทรงออกกฎหมำยคณะสงฆ์

ตั้งแต่รัชกำลที่ ๑ จัดระเบียบกำรปกครองคณะสงฆ์ โดยที่ให้มีสมเด็จพระสังฆรำช 

สมเด็จพระรำชำคณะ พระรำชำคณะ พระคร ูเจ้ำคณะ เจ้ำอำวำสต่ำง ๆ ปกครองใน

ฝ่ำยสงฆ์ส่วนหนึง่ ทำงรำชอำณำจกัรได้จดัข้ำรำชกำรเจ้ำหน้ำทีผู่ม้หีน้ำทีใ่นกำรปกครอง

คณะสงฆ์ เป็นกำรอุปถัมภ์พระศำสนำของพระมหำกษัตริย์และบ้ำนเมืองอีกทำงหนึ่ง 

* 
พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕
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ซึ่งได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขกันมำโดยล�ำดับจนถึงรัชกำลที่ ๕ ก็ได้มีกำรออกพระรำช

บัญญัติลักษณะกำรปกครองคณะสงฆ์ทั่วรำชอำณำจักรให้อยู่ในระบอบปกครองอัน

เดียวกัน มีสมเด็จพระสังฆรำช ถ้ำเป็นเจ้ำนำยชั้นสูงสุดทรงผนวชในคณะสงฆ์ก็ 

เรียกพระมหำสมณเจ้ำ ร่วมกับพระเถระผู้ใหญ่ร่วมกันเป็นพระเถรสมำคมมีหน้ำที่ให้

ค�ำปรึกษำพระมหำกษัตริย์ในกำรปกครองคณะสงฆ์ระดับสูงสุด และมีเจ้ำคณะใหญ่

เจ้ำคณะสบืต่อลงมำเป็นล�ำดบัจนถงึเจ้ำอำวำส และต่อมำมีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติ

คณะสงฆ์ ๒๔๘๔ จัดระบอบกำรปกครองคณะสงฆ์อนุวัติตำมบ้ำนเมือง โดยให้มี

สงัฆสภำประกอบด้วยพระรำชำคณะขึน้ไป มเีปรยีญ ๙ ประโยค คณะสงัฆมนตรแีละ

คณะผูม้หีน้ำท่ีพจิำรณำวนิจิฉยัอธกิรณ์ท่ีเกดิข้ึนในคณะสงฆ์ แต่ต่อมำกไ็ด้มกีำรประกำศ

ใช้พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบัน ซึ่งกลับไปใช้ระบอบ ร.ศ. ๒๒๑ กลับม ี

มหำเถรสมำคมโดยมีสมเด็จพระสังฆรำชเป็นประธำนกรรมกำร มหำเถรสมำคม

ประกอบด้วยสมเด็จพระรำชำคณะ พระรำชำคณะที่ทรงแต่งตั้ง มีเจ้ำคณะปกครอง 

ลงมำตำมล�ำดับจนถึงเจ้ำอำวำส และในฝ่ำยรัฐบำลของบ้ำนเมืองก็มีกรมกำรศำสนำ

เป็นผู้ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของคณะสงฆ์ และเป็นผู้ประสำนกำรปฏิบัติในกำรปกครอง

คณะสงฆ์ระหว่ำงคณะสงฆ์ซ่ึงมีมหำเถรสมำคมเป็นองค์กำรปกครองสูงสุดกบัทำงรฐับำล 

ในด้ำนควำมประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ก็เป็นส่ิงส�ำคัญที่สุด ฉะนั้น 

เม่ือได้มีกำรปรับปรุงฟื้นฟูรวบรวมพระไตรปิฎกพุทธวจนะอันเป็นหลักศึกษำปฏิบัติ 

พุทธศำสนำขึ้นแล้ว และได้มีกำรปรับปรุงกวดขันควำมประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัย

ของภิกษุสำมเณรท่ัวไปประกอบด้วย เพรำะกำรปฏิบัติทำงธรรมวินัยเป็นสิ่งส�ำคัญใน

กำรด�ำรงรักษำพุทธศำสนำ แม้ว่ำจะมีคัมภีร์พระไตรปิฎกพุทธวจนะอยู่อย่ำงสมบูรณ์  

มีระเบียบกำรปกครองคณะสงฆ์จัดไว้เป็นอันดี แต่ภิกษุสำมเณรประพฤติย่อหย่อน 

ในพระธรรมวนิยั ไม่รกัษำพระธรรมวนิยัอย่ำงเคร่งครดักเ็ป็นไปเพือ่ควำมเสือ่ม เพรำะ

ได้มีกำรปรับปรุงกวดขันควำมประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยของภิกษุสำมเณรมำตำม

ล�ำดับ ซึง่ได้มกีำรเริม่ช�ำระควำมประพฤตปิฏิบตัพิระธรรมวินยัของพระภกิษุและสำมเณร

หลังจำกที่ได้เสียกรุงเก่ำมำตั้งแต่ในสมัยพระเจ้ำธนบุรี ซึ่งพระองค์ได้ช�ำระ

พระภิกษุและสำมเณรในกำลเวลำและที่ต่ำง ๆ ด้วยวิธีให้ลุยเพลิงก็มี ด้วยวิธีให้ด�ำน�้ำ

กม็ ีด้วยวธิอีืน่ ๆ อีกก็มี เพ่ือให้พระสงฆ์ท่ีมศีลีไม่บรสุิทธิพ้์นไปจำกคณะสงฆ์ ให้เหลอื
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แต่คณะสงฆ์ที่บริสุทธิ์สืบด�ำรงพระพุทธศำสนำ และมำในรัชกำลที่ ๑ เป็นต้นมำก็ได้

มีวิธีปฏิบัติปรับปรุงกวดขันควำมประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ต่ำง ๆ  

แต่กไ็ม่ได้ใช้วธิใีห้ลยุไฟและด�ำน�ำ้พสิจูน์ควำมบรสิทุธิ ์แต่ใช้วธีิสอบสวนพจิำรณำในเมือ่

เกดิอธกิรณ์ฟ้องร้องกล่ำวขึน้ และวธิอีอกกฎหมำยคณะสงฆ์ประกำศห้ำมและประกำศ

ลงโทษพระภิกษุที่ปฏิบัติล่วงละเมิดพระธรรมวินัย ต่อมำในรัชกำลที่ ๓ เมื่อพระบำท

สมเด็จพระจอมเกล้ำทรงผนวชต้ังแต่ปลำยรัชกำลที่ ๒ และก็ได้ทรงผนวชสืบต่อมำ

ตลอดรัชกำลที่ ๓ ก็ได้ทรงศึกษำให้มีควำมรอบรู้ในพระไตรปิฎกพุทธวจนะ และทรง

ปรับปรุงกำรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้ต้องด้วยพระพุทธบัญญัติ ที่ปรำกฏอยู่ในพระวินัย

ปิฎก ได้ทรงฟ้ืนฟปูฏบัิตด้ิวยพระองค์เองเพือ่ให้ได้เป็นพระภกิษุทีส่มบรูณ์ตำมพระวนิยั  

ทัง้ได้ทรงปฏบัิตติำมพระธรรม รวมควำมว่ำ ฟ้ืนฟูโดยทรงปฏบิตัด้ิวยพระองค์เองตำม 

พระธรรมวนิยั ตลอดจนถงึกำรปฏิบัตทิำงกรรมฐำนอนัเป็นสมณธรรม ธรรมอนัท�ำให้

เป็นสมณะคือผู้สงบ และก็ได้มีผู้เลื่อมใสสมัครเข้ำเป็นศิษย์ปฏิบัติตำมพระองค์ และ

เมือ่ได้เสดจ็มำครองวดั* นีต้ำมท่ีรชักำลท่ี ๓ ได้ทรงอำรำธนำ วดันีก้จ็งึเป็นวดัเริม่ต้น

แห่งคณะของพระองค์ที่ได้ทรงปฏิบัติตำมพระธรรมวินัยท่ีปรำกฏอยู่ในพระไตรปิฎก

พทุธวจนะ แต่ในทำงปกครองคณะสงฆ์กข็ึน้อยู่คณะกลำงซึง่มสีมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำ

วดัพระเชตพุนคือสมเดจ็กรมพระปรมำนุชิตชโินรส ทรงเป็นเจ้ำคณะใหญ่ และทรงเป็น

สกลมหำสงัฆปรณิำยก ต่อมำภำยหลงั เมือ่มวีดัท้ังหลำยมำกข้ึนจึงได้เป็นคณะธรรมยุต

ดงัทีป่รำกฏในทกุวนันี ้แต่กร็วมอยูใ่นคณะสงฆ์ไทยด้วยกนั ขึน้อยู่ในกฎหมำยคณะสงฆ์

เป็นอันเดียวกัน แม้ในกฎหมำยคณะสงฆ์คือพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบันที่

ใช้อยู่ก็คงรวมกันอยู่ในสมเด็จพระสังฆรำชพระองค์เดียวกัน ในมหำเถรสมำคมคณะ

เดยีวกนัอนัเรยีกว่ำเป็นส่วนปกครองส่วนกลำง แต่ว่ำแยกกันปกครองตัง้แต่เจ้ำคณะใหญ่ 

เจ้ำคณะภำค เจ้ำคณะจังหวัด เจ้ำคณะอ�ำเภอ เจ้ำคณะต�ำบล และเจ้ำอำวำส นิกำย

ทั้งสองคือมหำนิกำยและธรรมยุตติกนิกำยต่ำงก็มีเจ้ำคณะใหญ่เป็นต้นลงมำจนถึง 

เจ้ำอำวำสดังกล่ำวแยกกันตำมสังกัดนิกำย และพระภิกษุสำมเณรในวัดต่ำง ๆ ต่ำงก็

ขึ้นอยู่ในวัดนั้น ๆ ในนิกำยของตน ระบบกำรปกครองตั้งแต่เจ้ำคณะใหญ่ลงมำจนถึง 

*   คือ วัดบวรนิเวศวิหำร
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เจ้ำอำวำสดังนี้เรียกว่ำส่วนภูมิภำคแยกกัน และในส่วนบนคือส่วนกลำงรวมกัน คือ 

มสีมเดจ็พระสงัฆรำชพระองค์เดยีวกนั มมีหำเถรสมำคมร่วมกนั และแม้ว่ำจะแยกเป็น

สองนกิำยกเ็ป็นกำรแยกกนัเพรำะเหตทุีม่คีวำมประพฤตอัินเรยีกว่ำศลี มคีวำมเหน็อนั

เรียกว่ำทิฏฐิในพระวินัยปิฎก แตกต่ำงกันอยู่บำงข้อบำงประกำร แต่ว่ำส่วนใหญ่นั้น 

กค็งถือปฏบิตัใินหลกัพระวนิยัทีม่ำในพระปำฏโิมกข์ ๒๒๗ ข้อทีเ่รยีกว่ำศลี ๒๒๗ และ

ทีม่ำนอกพระปำฏโิมกข์อันเป็นส่วนอภสิมำจำรคอืควำมประพฤตเิกีย่วแก่ อาจารมรรยาท 

วตัรปฏบิตัทิัง้หลำย อนัเป็นคมัภีร์เดยีวกนัและกข้ึ็นอยูใ่นกฎหมำยคณะสงฆ์อนัเดยีวกัน 

แต่ว่ำเมื่อได้มีควำมประพฤติและควำมเห็นในพระธรรมวินัยบัญญัติแตกต่ำงกันบ้ำง 

กไ็ด้ชือ่ว่ำเป็นนำนำสงัวำส คอืมีธรรมวนัิยเป็นเครือ่งอยู ่คอืมคีวำมประพฤตปิฏบิตัต่ิำง

กนั จึงได้แยกสงัฆกรรมกนัท�ำตำมพระวนิยับัญญตันิัน้เอง แต่ว่ำในส่วนกำรงำนอืน่ ๆ

น้ันกย็งัร่วมกนัปฏบัิตติลอดจนถงึในพธิกีรรม ในพธิที�ำบญุท้ังหลำย กไ็ปปฏบิตัร่ิวมกัน

ไม่ได้ถือว่ำเป็นกำรแตกแยกกัน ถือว่ำเป็นกำรปฏิบัติตำมพระธรรมวินัยนั่นเอง และ 

ทุกอย่ำงก็เป็นไปตำมพระวินัยบัญญัติที่ทรงบัญญัติเอำไว้

ได้มีกำรปรบัปรุงกำรศึกษำพระพทุธศำสนำในคณะสงฆ์มำโดยล�ำดบั ในสมยั

รัชกำรที่ ๑ เป็นต้น ทำงฝ่ำยพระสงฆ์ก็มีกำรศึกษำให้รู้ภำษำมคธ รู้ภำษำบำลีซึ่งเป็น

ภำษำทีจ่ำรึกปำพจน์คอืพระธรรมวนิยัทีเ่ป็นค�ำส่ังสอนของพระพทุธเจ้ำ ในฝ่ำยคฤหัสถ์

ก็ได้ฝำกลูกหลำนเข้ำมำเรียนวิชำหนังสือและวิชำต่ำง ๆ แก่ภิกษุผู้เป็นอำจำรย์ซึ่งเป็น

ผู้มีควำมรู้ในวัดต่ำง ๆ มำโดยล�ำดับ ต่อมำในภำยหลังจึงได้มีกำรตั้งโรงเรียนของทำง

บ้ำนเมืองขึ้น และแม้ในกำรตั้งโรงเรียนของทำงบ้ำนเมือง ส�ำหรับในชั้นประถมศึกษำ

ชัน้แรกกอ็ำศัยพระสงฆ์เป็นผูช่้วย โดยรชักำลที ่๕ อำรำธนำสมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำ 

กรมพระยำวชริญำณวโรรสให้ทรงเป็นผูอ้�ำนวยกำรศกึษำหวัเมือง สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ

พระองค์นัน้กท็รงได้ทรงตัง้พระเถระต่ำง ๆ เป็นผูอ้�ำนวยกำรศกึษำประจ�ำมณฑลนัน้ ๆ 

ชักน�ำให้วัดทั้งหลำยตั้งโรงเรียนประถมศึกษำข้ึน ให้เด็กทั้งหลำยมำเรียนโดยที่ทำง 

บ้ำนเมืองได้จัดท�ำหลักสูตรให้ จัดหำหนังสือต่ำง ๆ ทำงวัดให้สถำนที่เช่นศำลำวัด

เป็นต้น จัดหำโต๊ะเก้ำอี้ กระดำนด�ำ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ช่วยเหลือ และทั้งทำงบ้ำนเมือง

และทำงวดักร่็วมกนัจดัหำครมูำสอน เป็นกำรเริม่ต้นประถมศกึษำทัว่พระรำชอำณำจกัร

ไทย                                                   
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ส่วนในกรงุเทพฯ นีไ้ด้มเีสนำบดผีูอ้�ำนวยกำรมีสมเดจ็กรมพระยำด�ำรงฯ เป็นต้น

ซึง่กไ็ด้มกีำรตัง้โรงเรียนต่ำง ๆ ทัง้ในระดบัประถมศกึษำและทีส่งูขึน้มำ อนัจะกล่ำวได้

ว่ำในระดบัมธัยมศึกษำและเตรยีมส�ำหรบัทีจ่ะเป็นอดุมศึกษำ และกม็ำตัง้มหำวทิยำลัย

ซึ่งเป็นขั้นอุดมศึกษำขึ้นในรัชกำลที่ ๖ ส่วนในทำงคณะสงฆ์สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ

กรมพระยำวชิรญำณวโรรสทรงเป็นหลักใหญ่ ได้ทรงควำมรอบรู้ในระบอบกำรศึกษำ

ของยุโรปด้วย โดยที่ทูตของประเทศในยุโรปได้จัดส่งเจ้ำมำถวำย และก็ได้ทรงรับ

หลักสูตรต่ำง ๆ มำจำกพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวด้วย เมื่อทำงบ้ำน

เมืองได้ด�ำเนินกำรตั้งระบอบกำรศึกษำขึ้นไปถึงอุดมศึกษำ สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ 

ได้ทรงปรับปรุงกำรศึกษำในทำงคณะสงฆ์ โดยได้ทรงร่วมกับพระบำทสมเด็จพระ-

จลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูหั่ว ตัง้มหำมกฏุรำชวทิยำลยัขึน้และได้เริม่ตัง้โรงเรียนของมหำมกุฏ-

รำชวิทยำลัยรับเด็กเข้ำเล่ำเรียนและเปิดให้ภิกษุสำมเณรเข้ำเล่ำเรียนในวิชำกำรท่ีควร

จะรู้ ในครั้งนั้นได้มีกำรเปิดโรงเรียนของมหำมกุฏรำชวิทยำลัยขึ้นในวัดนี้และในวัดอื่น

อีกหลำยวัด ในหัวเมืองก็เช่นที่วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำเป็นต้น และพระบำท-

สมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วัได้ทรงตัง้มหำจฬุำลงกรณ์รำชวิทยำลัยขึน้ท่ีวัดมหำธำตุ

อีกแห่งหนึ่ง มหำวิทยำลัยของสงฆ์ทั้ง ๒ แห่งนี้ได้เริ่มตั้งเป็นกำรศึกษำของคณะสงฆ์

ในระดับอุดมศึกษำในสมัยหลัง

ดังท่ีได้ปรำกฏในบัดน้ีก็คือ มหำกุฏรำชวิทยำลัยตั้งขึ้นก่อน มีภิกษุสำมเณร

มำเรียนกันทั้งสองนิกำยคือทั้งธรรมยุตทั้งมหำนิกำย ที่มหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย  

ทีว่ดัมหำธำต ุฝ่ำยมหำนิกำยมำเรยีน และทัง้สองแห่งน้ีกส็�ำเรจ็ในระดบัปรญิญำตรกีนั

มำมำกรุ่นแล้ว และไปศึกษำต่อที่อินเดีย ที่ยุโรป อเมริกำบ้ำงก็มี ส�ำเร็จปริญญำโท

ปรญิญำเอกมำแล้วกห็ลำยรปู และสมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชริญำณวโรรส

ได้ทรงตั้งระบอบนักธรรมขึ้นอีก คือเดิมนั้นทำงคณะสงฆ์มีศึกษำกันมำแต่ภำษำบำลี 

ส�ำเรจ็เป็นพระเปรยีญ ท่ีเรยีกกันว่ำพระมหำนัน้ พระมหำนีก่เ็ป็นระบอบกำรศกึษำของ

พระสงฆ์มำแต่โบรำณ แต่ว่ำมำแก้ไขหนงัสอืทีเ่ป็นหลกัสูตรและจัดระเบยีบชัน้ขึน้ใหม่

ตำมควรแก่สมัย มำถึงปัจจุบันน้ีก็มีกำรศึกษำไปจนถึงเปรียญ ๙ ประโยคก็เป็นยุติ 

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรสได้ทรงตั้งนักธรรม ในสมัยของ

พระองค์ท่ำนน้ันได้ทรงต้ังนกัธรรมตร ีนกัธรรมโท และทรงรจนำหนังสือทีเ่ป็นหลกัสูตร
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ต่ำง ๆ มนีวโกวำทเป็นต้น และต่อมำมกีำรขยำยออกไปจนถงึนกัธรรมเอก และต่อมำ

ก็ได้มีกำรจัดศึกษำส�ำหรับคฤหัสถ์ทั้งหลำยผู้ต้องกำรที่จะศึกษำพุทธศำสนำ ทั้งชำย

และหญงิกศึ็กษำได้ โดยจดัให้เป็นธรรมศึกษำตร ีธรรมศกึษำโท ธรรมศกึษำเอก และ

กใ็ช้หลกัสตูรในวชิำธรรมพทุธะกระทูเ้ป็นอนัเดยีวกนั ส่วนวิชำพระธรรมวินยันัน้ ของ

พระใช้วินัยมุขเล่ม ๑ เล่ม ๒ เล่ม ๓ ฝ่ำยฆรำวำสก็ใช้เบญจศีล เบญจธรรม ซึ่งเป็น 

ฝ่ำยฆรำวำส กำรศึกษำพระพุทธศำสนำด้ำนธรรมจึงได้มีทั้งของคณะสงฆ์ ทั้งของ 

ฝ่ำยคฤหัสถ์ ในปัจจุบันท�ำให้มีควำมรู้จักพระพุทธศำสนำกันกว้ำงขวำงออกไป และ

บรรดำท่ำนทัง้หลำยนวกะทีม่ำบวชเรยีนกนันีก้ไ็ด้จดัให้มกีำรศกึษำในระดบันกัธรรมตร ี

ซึ่งจะมีกำรเปิดโรงเรียนต่ำงหำกในกรุงรัตนโกสินทร์นี้ มีกำรฟื้นฟูปรับปรุงพระพุทธ-

ศำสนำมำโดยล�ำดับ โดยย่อก็ดังที่เล่ำมำนี้ 

เมื่อรวมเข้ำมำแล้วก็คือว่ำ ให้มีสมบูรณ์ทั้งที่เป็นส่วนปริยัติธรรม ธรรมที่พึง

เรียนคือฟังหรืออ่ำนทรงจ�ำท�ำควำมเข้ำใจ อันได้แก่คัมภีร์พระไตรปิฎกพุทธวจนะอัน

เป็นหลักใหญ่ที่สุด และหนังสืออธิบำยต่ำง ๆ หนังสือปกรณ์วิเศษต่ำง ๆ ตลอด 

หลกัสตูรต่ำง ๆ ท่ีได้เรยีบเรยีงขึน้ไว้ในกำลสมัยนัน้ ๆ รวมเข้ำกเ็ป็นปริยตัธิรรม ปฏบิติั

ธรรมก็คือกำรปฏิบัติ คือเมื่อเรียนรู้พระธรรมวินัยก็น�ำพระธรรมวินัยนั้นมำปฏิบัติที่

กำย ที่วำจำ ที่ใจ และเพื่อผลคือปฏิเวธธรรมคือผลของกำรปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้น  

ยกตนให้พ้นจำกโลกที่ชั่วมำสู่โลกที่ดีโดยล�ำดับจนถึงพ้นโลก เป็นมรรค เป็นผล เป็น

นิพพำน ปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธธรรมนี้ นับว่ำเป็นตัวศำสนำทั้งสิ้นอันอำจ

จะกล่ำวได้ว่ำปริยัติศำสนำ ปฏิบัติศำสนำ ปฏิเวธศำสนำ หำกจะเปรียบ ก็เปรียบ

เหมือนต้นไม้ใหญ่ ปริยัติศำสนำก็เป็นรำก ปฏิบัติศำสนำก็เป็นล�ำต้นขึ้นมำตลอดจน 

ถึงใบ ปฏิเวธศำสนำนั้นเป็นผล ผลของไม้ส�ำหรับที่จะบริโภคได้ และต้นไม้ใหญ่คือ 

พุทธศำสนำนั้น บัดนี้ก็ตั้งม่ันอยู่ในประเทศไทย ซึ่งคนไทยเรำนั้นได้อำศัยร่มเงำของ

ต้นไม้ใหญ่คือพุทธศำสนำนี้ ได้เล่ำเรียนศึกษำอันเป็นปริยัติ ได้ปฏิบัติเป็นส่วนปฏิบัติ 

และได้รับผลของกำรปฏบิตั ิคอืเหมอืนอย่ำงได้บรโิภคผลของต้นไม้ใหญ่คอืพทุธศำสนำ

นี้ ตั้งแต่เบื้องต้นไปดังกล่ำว 

เพรำะฉะนั้น ท่ำนทั้งหลำยที่เป็นนวกะได้มำบวชเรียนนี้ ก็ขอให้ต้ังใจศึกษำ

ตั้งใจปฏิบัติ
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เมือ่ถงึเทศกำลเข้ำพรรษำ ได้มพีระวินยับญัญตัติรัสสัง่ให้ภกิษุหยุดอยูจ่�ำพรรษำ

ในวัดใดวัดหนึ่งหรือในป่ำ หรือในที่อันเหมำะสมแห่งใดแห่งหนึ่งตลอด ๓ เดือน ที่มี

พระพุทธบัญญัติตรัสสั่งดังนี้ เพรำะในครั้งพุทธกำล พระพุทธเจ้ำกับพระพระภิกษุ

สำมเณรสำวกได้เสด็จจำริกไปในท้องท่ีน้ัน ๆ ทรงแสดงพระธรรมสั่งสอน ประกำศ

พุทธศำสนำอยู่ตลอดเวลำ และเมื่อถึงฤดูฝน ฝนตกลงมำประชำชนก็ประกอบกำร 

เกษตรกรรมมีท�ำนำเป็นต้น เม่ือภิกษุท่องเที่ยวไปไม่หยุดก็จะไปเหยียบย�่ำพืชพันธ์

ธัญญำหำรที่เขำปลูกให้เสียหำย ทั้งในฤดูฝน ๆ ตกมำกดั่งนั้นกำรจะจำริกไปย่อมไม่

สะดวก กับอีกประกำรหน่ึง เม่ือจำริกไปอยู่เสมอตลอดทั้งปีก็ย่อมไม่มีเวลำหยุดพัก 

เพื่อบ�ำเพ็ญสมณธรรมคือปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรรมฐำนภำวนำ วิปัสสนำภำวนำ เพื่อ

บรรลุผลท�ำกิเลสกองทุกข์ให้หมดสิ้นไป เพรำะฉะนั้น จึงทรงบัญญัติพระวินัยให้ภิกษุ

หยุดอยู่จ�ำพรรษำตลอด ๓ เดือน เป็นโอกำสที่จะได้หยุดศึกษำปฏิบัติพระธรรมวินัย

ตำมที่พระพุทธเจ้ำได้สั่งสอน และในกำรที่จะเลือกหำสถำนที่หยุดอยู่จ�ำพรรษำนี้ก็จะ

พึงเลือกหำสถำนที่ซึ่งมีสัปปำยะ คือเป็นที่สบำย ๔ ประกำร ได้แก่

๑.  เสนำสนสัปปำยะ ที่นั่งที่นอน ที่อยู่อำศัยเป็นที่สบำย

๒.  อำหำรสัปปำยะ อำหำรเป็นที่สบำย

๓.  บุคคลสัปปำยะ บุคคลเป็นที่สบำย

๔.  ธรรมสัปปำยะ ธรรมเป็นที่สบำย
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และเมือ่ได้สถำนทีอั่นประกอบด้วยสัปปำยะอนัเป็นทีส่ะดวกเป็นทีส่บำยทัง้ ๔ 

ประกำรน้ี จึงสมควรหยุดอยู่จ�ำพรรษำ ในสัปปำยะทั้ง ๔ ข้อที่เป็นธรรมสัปปำยะ  

ธรรมเป็นที่สบำยเป็นที่สะดวกย่อมเป็นข้อส�ำคัญ เพรำะธรรมเป็นท่ีสบำยย่อมเป็นท่ี

ต้องกำรส�ำหรับผู้เข้ำมำบวชศึกษำปฏิบัติธรรม และอันธรรมเป็นที่สบำยนั้นเมื่อแสดง

โดยสรุปก็ย่อมจะได้ธรรมเป็น ๒ หมวดคือ หมวดหนึ่ง ธรรมส�ำหรับปฏิบัติตนเอง  

อีกหมวดหนึ่ง ธรรมส�ำหรับปฏิบัติเพื่ออยู่ด้วยกันเป็นสุข หมวดแรก ธรรมส�ำหรับ

ปฏิบัติตนเองน้ัน เม่ือกล่ำวโดยสรุปก็ได้แก่ไตรสิกขำ ข้อพึงศึกษำส�ำเหนียกปฏิบัติ  

๓ ประกำรคือ

๑. ศีลสิกขา ข้อที่พึงศึกษำปฏิบัติคือศีล

๒. จิตตสิกขา ข้อที่พึงศึกษำปฏิบัติคือจิต

๓. ปัญญาสิกขา ข้อที่พึงศึกษำปฏิบัติคือปัญญำ

ทั้งนี้โดยต้องท�ำเพื่อผลในกำรหลุดพ้นจำกกิเลสและกองทุกข์

อนัค�ำว่ำ “สกิขำ” มำเป็นภำษำไทยใช้ค�ำว่ำ ศกึษา ค�ำว่ำ ศกึษา มำจำกภำษำ

สันสกฤตว่ำ ศิกษา ส่วนภำษำมคธและบำลีเป็นสิกขำเหมือนกัน มิได้หมำยควำมว่ำ

ใช้ในกำรศกึษำเล่ำเรยีนในภำษำไทยโดยมำกเท่ำนัน้ แต่หมำยถึงกำรปฏบิตัริวมอยูด้่วย  

คือเร่ิมตั้งแต่เรียนให้รู้ในข้อที่ต้องกำร และเมื่อเรียนให้รู้ก็ปฏิบัติตำมที่เรียนรู้นั้นเพื่อ

ให้เกิดผลตำมต้องกำร ท้ังหมดรวมเข้ำในกำรศึกษำ หรือศึกษำในพระพุทธศำสนำ

โดยตรงกม็ุง่ถึงปฏบิตัธิรรมให้มขีึน้  ท�ำให้เป็นข้ึนได้เป็นประกำรส�ำคญั กำรท�ำให้มขีึน้

ได้ให้เป็นขึ้นได้นั้น เรียกอีกค�ำหนึ่งว่ำภาวนา ที่แปลตำมศัพท์ว่ำกำรท�ำให้มีขึ้น ท�ำให้

เป็นขึ้น นี้เป็นควำมหมำยของค�ำว่ำภำวนำและท�ำให้มีขึ้นเป็นขึ้นได้ดังนี้จึงเรียกว่ำ  

ศึกษา หรือสิกขำ

ในทำงคดีโลก ยกตัวอย่ำงเป็นกำรช่ำง เช่นกำรเรียนให้รู้วิธีท่ีจะเป็นช่ำงไม้ 

และฝึกหัดปฏิบัติในกำรเล่ือยไม้ ไสไม้ ประกอบไม้ ต่อให้เป็นโต๊ะ เป็นเก้ำอี้ เป็น 

สิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดจนเป็นบ้ำนเรือน กำรที่เรียนฝึกหัดปฏิบัติท�ำให้เป็นช่ำงไม้ขึ้นได้ดังนี้

เรียกว่ำ “ศึกษำหรือสิกขำ” แต่ถ้ำหำกเพียงแต่รู้แต่มิได้ฝึกหัดปฏิบัติท�ำไม่ได้ ก็ยังไม่

ช่ือว่ำได้ศกึษำให้ส�ำเร็จในเรือ่งนัน้ หรอืเหมอืนอย่ำงวธิกีำรขีจ่กัรยำน กำรขบัรถ กเ็รียน
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ให้รู้วิธีกำรขี่จักรยำน กำรขับรถ และต้องฝึกหัดขับ ฝึกหัดขี่ จึงจะขี่รถจักรยำนได้  

ขับรถยนต์ได้ เมื่อได้ฝึกหัดอบรมมำจนได้ดังนี้ จึงเรียกว่ำได้ศึกษำเสร็จในเรื่องนั้น ๆ  

ในกิจที่ยกมำเป็นตัวอย่ำงนี้ ภำคปฏิบัติของกำรล�ำดับของควำมหมำยกำรศึกษำดังหัด

ข่ีรถจักรยำนเพียงแต่อ่ำนว่ำขี่อย่ำงไร แต่ไม่ได้ฝึกหัดข่ีจึงขี่ไม่ได้ ต้องฝึกหัดขี่จนได้ 

เรียนปฏิบัติได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจึงชื่อว่ำได้ศึกษำจริง

ศลีสกิขา

ศีลสิกขาคือศึกษำในศีล ก็ต้องเรียนให้รู้ในพระวินัยบัญญัติ และต้องปฏิบัติ

ตำมพระวนิยับัญญตั ิคอยตรวจดขู้อท่ีพระพทุธเจ้ำทรงบญัญตั ิเช่น ตรวจดูต�ำรบัต�ำรำ  

เช่น อ่ำนนวโกวำท อ่ำนวินัยมุข เรียนให้รู้ ในนวโกวำทและพระวินัยบัญญัติโดย 

กำรอ่ำน กำรฟังก็ตำม ก�ำหนดจดจ�ำควำมเข้ำใจ ดงันีเ้ป็นภำคเรียนและกำรปฏบิตัติำม 

พระพทุธเจ้ำทรงบญัญตัห้ิำม และให้ท�ำอะไรกท็�ำ ตรวจดกูำย วำจำ ใจ ของตนให้เป็น

ศีลตำมพระวินัยนั้น เมื่อท�ำผิดก็รู้และแสดงอำบัติท�ำตนให้รู้และแก้ไขใหม่ เรียกว่ำ  

ศีลศึกษำ หรือศึกษำในศีล และเมื่อศึกษำในศีลดังนี้ ถ้ำเป็นพระภิกษุก็ศึกษำในศีล

ตำมพระวินัยบัญญัติที่มำในพระปำฏิโมกข์และนอกพระปำฏิโมกข์ ในข้อท่ีเกี่ยวแก่ 

ควำมประพฤตทิีเ่รยีกว่ำ อภสิมำจำร เป็นวตัรเป็นมรรยำทต่ำง ๆ เป็นบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ 

ก็เรียกว่ำ อธิศีลสิกขำ ถ้ำเป็นศีลที่ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ก็เป็นศีลสิกขำธรรมดำหรือ 

ศีลสิกขำทั่วไป เมื่อบริสุทธิ์บริบูรณ์ก็เป็นอธิศีลสิกขำ

จติตสกิขา

จิตตสิกขานั้นข้อที่พึงศึกษำคือจิต ก็คือจิตใจนี้เอง ซึ่งมีปกติดิ้นรนกวัดแกว่ง

กระสบักระส่ำยไม่สงบตัง้มัน่ จงึศกึษำวธิทีีจ่ะปฏบิตัทิ�ำจติให้สงบตัง้มัน่ ควำมสงบของ

จิตเรียกว่ำ สมถะ ควำมตั้งมั่นของจิตเรียกว่ำ สมาธิ ทั้งนี้ก็อำศัยสมถกรรมฐำนคือ 

ทีต่ัง้ของกำรงำนอันท�ำจติให้สงบ หรอืสมถภาวนาวธิที�ำควำมสงบต้ังมัน่ของจติให้มข้ึีน

ให้เป็นข้ึน หรือเรียกว่ำสมำธิภำวนำ วิธีปฏิบัติท�ำสมำธิควำมตั้งมั่นของจิตให้มีขึ้นให ้
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เป็นขึน้ อนัสมถภำวนำนี ้ถ้อยค�ำต่ำงกนัแต่ว่ำเนือ้ควำมเป็นอนัเดยีวกนั เพรำะว่ำถ้อย 

ค�ำนัน้ สมถแปลว่ำสงบ สมาธแิปลว่ำตัง้มัน่ ส่วนเนือ้ควำมนัน้ก็เป็นอนัเดยีวกนั คอืว่ำ

จิตจะสงบก็ต้องต้ังม่ัน จิตจะตั้งม่ันก็ต้องสงบ สงบอะไร ก็สงบจำกนิวรณ์ กิเลสอัน

เป็นเครื่องกลุ้มกลัดจิตให้ไม่สงบทั้งหลำย มีกำมฉันทะ ควำมพอใจรักใคร่ในกำม 

พยำบำท ควำมหงดุหงดิโกรธแค้นมุง่ร้ำยเป็นต้น ตัง้มัน่อยูใ่นสมถกรรมฐำน ทีต่ัง้ของ

กำรงำนอนัท�ำจติให้สงบ ดงัเช่นทีพ่ระอปัุชฌำย์สอนเมือ่เป็นนำคขอบวช คอืกรรมฐำน

ทีใ่ห้พจิำรณำอำกำรของกำย ๕ ข้อมหีนงัเป็นทีสุ่ดว่ำเป็นส่ิงทีไ่ม่งดงำม เพือ่ทีจ่ะระงบั

กำมฉันท์ที่เกิดขึ้นในกำยตนในกำยผู้อ่ืน ฉะนั้น ก็จะต้องศึกษำคือเรียนให้รู ้จัก 

สมถกรรมฐำนตำมทีพ่ระพุทธเจ้ำทรงสัง่สอน ตำมท่ีพระอำจำรย์สัง่สอนตำมพระพทุธเจ้ำ 

และก็ฝึกหัดปฏิบัติท�ำจิตให้สงบตั้งม่ันได้จนเป็นอัปปนำสมำธิ สมำธิที่แนบแน่นถึง 

ขั้นฌำณก็เป็นอธิจิตสิกขำ

ปัญญาสกิขา

ปัญญำสกิขำนัน้ ข้อท่ีพงึศึกษำคือปัญญำหรอืศึกษำในปัญญำกค็อือบรมปัญญำ

ควำมรูท้ัว่ถงึในวปัิสสนำกรรมฐำน ทีต่ัง้ของกำรงำนคือวปัิสสนำ คอืข้อปฏบิตัทิีจ่ะท�ำให้

เกิดปัญญำรู้แจ้งเห็นจริง

สภาวธรรมคอื ขันธ์ อำยตนะ ธำต ุโดยไตรลกัษณ์คอือนจิจลกัษณะ ลกัษณะ

ทีไ่ม่เทีย่ง ทกุขลกัษณะ ลกัษณะน้ีเป็นทกุข์ อนตัตลกัษณะ ลกัษณะท่ีเป็นอนตัตำมใิช่

ตัวตน และเมื่อได้ศึกษำปฏิบัติในวิปัสสนำกรรมฐำนจนได้ปัญญำท่ีรู้แจ้งเห็นจริงใน

ไตรลักษณ์ดังกล่ำว ก็เป็นปัญญำสิกขำ เมื่อศึกษำให้ได้ปัญญำจนถึงท�ำจิตให้วิมุติพ้น

กิเลสและกองทุกข์ได้บำงส่วนหรือสิ้นเชิง ก็เป็นอธิปัญญำสิกขำ

ไตรสิกขาดังกล่ำวนี้ เป็นกิจคือเป็นหน้ำที่ที่พึงท�ำของผู้เข้ำมำบวชเรียนแต่ละ

รูปแต่ละบุคคล และโดยตรงเพื่อผลคือวิมุติหลุดพ้นจำกกิเลสและกองทุกข์ วิมุติดังนี้

เป็นจุดทีป่ระสงค์ของกำรเข้ำมำบวชในพระพทุธศำสนำตัง้แต่ในเบือ้งต้น เพรำะฉะนัน้ 

ในค�ำขอบรรพชำอปุสมบทแต่ครัง้ก่อนจงึมคี�ำว่ำ สพพฺทุกขฺนสิสฺรณนพิพฺานสจฉฺกิรณตฺถาย 
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เพื่อออกจำกทุกข์ทั้งปวงเพื่อท�ำให้แจ้งซึ่งพระนิพพำน เพรำะว่ำเมื่อไม่มุ่งดังนี้ ไม่บวช

ก็ปฏิบัติให้บรรลุถึงได้ กล่ำวคือ ประโยชน์ที่เป็น ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบัน 

และ สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ภำยหน้ำ เป็นคฤหัสถ์ก็สำมำรถปฏิบัติให้ได้ให้ถึงได้

เป็นโลกีย์อยู่แก่โลก แต่ประโยชน์ที่เป็นปรมัตถะ ประโยชน์อย่ำงยิ่ง เป็นคฤหัสถ์ยำก

ที่จะปฏิบัติให้ได้ให้ถึง แต่ว่ำเป็นภิกษุนั้นย่อมมีโอกำสคือช่องว่ำงเพื่อปฏิบัติให้ได้ให้ถึง

โดยส่วนเดียว เพรำะว่ำออกจำกเรือนมำเป็นผู้ไม่มีเรือน ไม่ต้องมีครอบครัวที่จะต้อง

เลี้ยงดู ไม่ต้องมีอำชีพกำรงำนของคฤหัสถ์ที่จะต้องกำรท�ำ เป็นอยู่ด้วยอำศัยนิสสัย ๔ 

กไ็ด้ มอีดิเรกลำภกอ็ำศยัอดเิรกลำภไปได้ดังนี ้จงึมีช่องโอกำสทีจ่ะปฏบิตัเิพือ่ให้ได้ผล

เป็นควำมสิน้กิเลสและกองทุกข์เพือ่ท�ำให้แจ้งนพิพำนได้โดยส่วนเดยีว ฉะนัน้ ผูอ้อกบวช

ในชัน้แรกมำจงึออกบวชโดยมุ่งให้บรรรลถุงึผลดงักล่ำวนี ้แต่ว่ำเมือ่มำมธีรรมเนยีมบวช

ชัว่ครำวให้รูพ้ระพทุธศำสนำ เพือ่ท่ีจะได้ออกไปด�ำรงตนเป็นผูท้ีส่ำมำรถปกครองตนเอง

ได้ ปกครองผูอ้ืน่ได้ด้วยกำรเว้นควำมชัว่ประพฤตคิวำมดต่ีำง ๆ ตำมฐำนะภำวะ กไ็ม่

ได้มุง่ทีจ่ะออกจำกทกุข์ท�ำให้แจ้งนพิพำน ดงันัน้ในกำรขอเข้ำบรรพชำอุปสมบทท่ำนจงึ

ได้ตดัค�ำนีอ้อกเสยีดงัทีใ่ช้เอสาหํในปัจจบุนั แต่แม้เช่นนัน้ก็ต้องเข้ำใจว่ำควำมอธษิฐำน

จิตคือควำมตั้งจิตมุ่งผลที่ต้องกำรที่เป็นสิ่งที่ดีที่ชอบ คือว่ำมุ่งออกจำกทุกข์ มุ่งท�ำให้

แจ้งนพิพำน เมือ่มคีวำมมุง่ กำรปฏบิตัใินไตรสิกขำกย่็อมจะเป็นกำรปฏบิติัมุง่เพือ่ออก

จำกทุกข์ เพื่อท�ำให้แจ้งนิพพำน ก็ชื่อว่ำได้หันหน้ำไปสู่ทำงของควำมออกจำกทุกข์  

ทำงอันท�ำให้แจ้งนิพพำน และเมื่อหันหน้ำไปสู่ทิศทำงถูกต้องแล้ว กำรที่จะเดินไปสู่ 

จุดมุง่หมำยนัน้กย่็อมจะท�ำให้ใกล้ควำมออกจำกทุกข์ ใกล้นพิพำนเข้ำไปทุกที ่อนัทีจ่ริง 

กำรทีจ่ะบรรลุถงึผลอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงกจ็ะต้องปฏบิตัไิปเป็นขัน้ ๆ อย่ำงนัน้ จะให้พรวด

เดียวทีเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ เหมือนอย่ำงว่ำกำรที่มำประชุมกันอยู่ในที่นี้ ซึ่งก็จะต้อง

มำจำกที่อยู่อำศัยของตน เมื่อก่อนจะบวชก็อยู่ในที่อำศัยของตนคือบ้ำนที่อยู่อำศัยที่ 

ต่ำง ๆ กนั แต่ว่ำมุง่มำบวชจงึได้เดนิทำงมำสูว่ดันี ้กำรเดนิทำงนัน้กเ็ดินมำด้วยเท้ำบ้ำง 

เดินด้วยรถรำต่ำง ๆ บ้ำง รถก็พำวิ่งโดยล�ำดับก็มำถึงวัด เมื่อมำถึงวัดเมื่อบวชก็อยู่ใน

กุฏิต่ำง ๆ และเมื่อจะมำสู่ที่นี้ก็เดินกันมำ กำรเดินกันมำนั้นก็จะเดินกันมำทีละก้ำว

และในที่สุดก็รวมกันอยู่ในที่นี้ได้ ทั้งนี้ด้วยมีจุดมุ่งหมำยที่จะมำคือมุ่งหมำยเข้ำมำบวช

วัดนี้ และบัดน้ีก็มุ่งหมำยท่ีจะฟังอบรมในที่นี้ จึงได้บ่ำยหน้ำมำสู่ที่นี้และก็มำกันโดย
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ล�ำดับ เช่นเดินกันมำทีละก้ำว และก็มำถึงได้ในที่สุด เพรำะฉะนั้น จุดที่ตั้งที่มุ่งหมำย

จุดส�ำคัญและเมื่อตั้งไว้ถูกจุดถูกทิศแล้ว กำรที่จะมำถึงนั้นก็ต้องมำกันทีละก้ำวมำโดย

ล�ำดับน้ันเอง เริม่แต่ก้ำวทีห่นึง่ทีส่องเป็นต้นมำ ในขณะเมือ่อยู่ในก้ำวทีห่นึง่ ก้ำวทีส่อง

ก็ยังไม่มองเห็นวัดนี้ ยังไม่มองเห็นที่นี้ แต่ว่ำเมื่อเดินเข้ำมำโดยล�ำดับ ๆ ใกล้เข้ำมำ 

ก็เห็นตัวตึก และเม่ือใกล้เข้ำมำอีก ใกล้เข้ำมำอีกจนถึงเข้ำมำอยู่ในห้องนี้กัน เข้ำมำ

ภำยในได้ เพรำะฉะนั้น เมื่อหันหน้ำถูกทิศแล้วก็เริ่มเดิน แล้วก็ย่อมจะใกล้จุดหมำย

เข้ำมำทุกที จะบรรลุถึงเมื่อไรก็ช่ำงเถอะ แต่ว่ำหันหน้ำให้ถูกทิศทำง ตั้งจุดหมำยของ

จติใจให้ถกูต้องแล้วกด็�ำเนนิไปโดยล�ำดับตำมทีเ่รำสำมำรถจะด�ำเนนิได้ ดงันีแ้หละเป็น

วิธีปฏิบัติในพระพุทธศำสนำ ซึ่งจะต้องตั้งจุดหมำยไว้ให้ถูกต้องและเมื่อตั้งจุดหมำยไว้

ให้ถกูต้องดงันีค้อื มุง่ออกจำกทกุข์ มุง่นพิพำน อนัเป็นกำรดบักเิลสและกองทกุข์ และ

ตั้งใจปฏิบัติในไตรสิกขำ ต้ังใจศึกษำในศีล ในจิต ในปัญญำ หรือเรียกว่ำในศีล  

ในสมำธ ิในปัญญำไปโดยล�ำดบั กจ็ะย่อมใกล้นพิพำนเข้ำไปทุกท ีและกจ็ะได้รบัผลยก

ตนให้พ้นจำกโลกที่ชั่วขึ้นมำสู่โลกที่ดีโดยล�ำดับ และเมื่อขึ้นมำสู่โลกที่ดีโดยล�ำดับแล้ว 

ในที่สุดก็ย่อมจะถึงสุดโลกพ้นโลก ก็เป็นโลกุตตร เป็นมรรค เป็นผล เป็นนิพพำน  

เป็นไปเองเหมือนอย่ำงกำรท่ีมำโดยล�ำดับดังกล่ำวนั้น เมื่อแรกนั้นยังมองไม่เห็นอะไร 

แต่เมื่อก้ำวที่สองก้ำวที่สำมก็จะแจ่มแจ้งมำโดยล�ำดับเอง จะได้รับผลเป็นควำมสันติ 

คือควำมสงบของใจไปโดยล�ำดับเอง 

เพรำะฉะน้ัน เม่ือเรำท้ังหลำยได้มำตัง้จดุของจติใจให้ถูกต้อง และกต็ัง้ใจปฏบัิติ 

ตัง้ใจศกึษำไปให้ถกูต้องตำมทศิทำงดงันีแ้ล้ว ย่อมจะได้รบัผลตำมต้องกำรทีเ่ข้ำมำบวช

เรียนเป็นกุศล ตำมที่กล่ำวมำนี้ เป็นกำรแนะแนวปฏิบัติในธรรมะ ที่พึงปฏิบัติส�ำหรับ

เฉพำะตนแต่ละบุคคล 

วันนี้ยุติแค่นี้



ปฏสิันถาร ๒

อำมิสปฏิสันถำร ปฏิสันถำรด้วยอำมิส (คือสิ่งของ)

ธัมมปฏิสันถำร ปฏิสันถำรโดยธรรม

องฺ. ทุก. ๒๐/๓๙๗/๑๑๖

ปฏิสนัถำร ๒ อามสิปฏิสนัถาร ปฏสินัถำรด้วยอำมสิคือสิง่ของ ธมัมปฏสินัถาร 

ปฏิสันถำรโดยธรรม

ปฏิสันถาร ได้แก่กำรต้อนรับแขกผู้มำถึงถ่ิน อำมิสปฏิสันถำรได้แก่ต้อนรับ

ด้วยให้สิ่งของเช่นให้น�้ำร้อน หมำกพลู อำหำรเป็นต้น ธัมมปฏิสันถำรได้แก่กำรมำว่ำ

ธรรมให้ฟังหรือแนะน�ำในทำงธรรม สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณ- 

วโรรสได้ทรงแสดงทศันะไว้ว่ำ กำรกล่ำวธรรมให้ทรงเหน็ว่ำไม่ใช่อำกำรรบัแขก มตขิอง

พระองค์ท่ำนว่ำได้แก่กำรต้อนรับตำมควรตำมฐำนะของแขกผู้มำ ควรลุกรับกรำบไหว้

ก็ท�ำ ไม่ควรท�ำอย่ำงนั้นก็ท�ำควำมเอื้อเฟื้อด้วยประกำรอื่น แม้เจ้ำถิ่นมีปรำรถนำดี  

แต่ท�ำไม่ควรแก่ฐำนะของแขก กำรปฏิสันถำรนั้นอำจเสีย เช่น แขกเป็นคนชั้นสูง  

เจ้ำถ่ินต้อนรับอย่ำงสำมัญ ดูเป็นไม่ส�ำคัญในแขกผู้นั้นเลย อีกฝ่ำยหนึ่งแขกเป็นคน

สำมญั เจ้ำถิน่ต้อนรบัแขง็แรง อย่ำงท�ำแก่แขกชนชัน้สูง เป็นตืน่เซอะไป ธมัมปฏสัินถำร 

หมำยเอำกำรต้อนรับที่ท�ำพอดี สมแก่ฐำนะของแขก
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ปฏสินัถำร ๒ นีแ้สดงว่ำทำงพระพทุธศำสนำกส็อนให้ท�ำปฏสัินถำร ปฏสินัถาร

ตำมศัพท์แปลว่ำกำรปกปิด กน่็ำคิดเหมือนกนัว่ำ ท�ำไมจงึมำใช้ศพัท์ทีแ่ปลว่ำปกปิดใน

ควำมหมำยว่ำต้อนรับ พิจำรณำดูก็จะเห็นเค้ำควำม คือกำรต้อนรับนั้นผู้ต้อนรับเมื่อมี

แขกมำ จะต้องแสดงหน้ำตำกริยิำวำจำทีส่ภุำพแก่แขกแม้ว่ำก�ำลงัหงดุหงดิ ไม่สบำยใจ

ก�ำลังเกิดควำมไม่พอใจกันอยู่ภำยในบ้ำนก็ดี เมื่อแขกมำก็จะต้องหยุดกำรแสดงควำม

ไม่พอใจ คอืควำมทีม่หีน้ำตำหงดุหงดิเรยีกว่ำต้องย้ิมรบัแขก ท่ำนท่ีก�ำลังเรียกว่ำทะเลำะ

กนัอยูภ่ำยในบ้ำนและทกุ ๆ คนกจ็ะต้องหยดุท�ำกริยิำทีไ่ม่เรยีบร้อย และเมือ่รูก้�ำหนด

ล่วงหน้ำในเร่ืองอืน่ว่ำแขกจะมำจะต้องรบัแขก กต้็องจัดบ้ำนเรือน อะไรไม่น่ำชมกป็กปิด

เสยี กั้นเสีย แม้บ้ำนที่อยู่อำศัยก็จะต้องมีกำรกั้นห้อง ห้องอะไรที่ส�ำหรับเก็บของรุงรัง

ก็เก็บเอำไว้ส่วนหนึ่ง ไม่ไห้ปรำกฏออกมำ ส่วนห้องที่จะต้องรับแขกก็จะต้องตกแต่ง

รกัษำควำมสะอำด เรยีกว่ำจะต้องปกปิดสิง่ทีไ่ม่เรยีบร้อยทุกอย่ำง ทัง้ทีเ่ป็นกริิยำอำกำร

จิตใจของตัวเอง และที่เป็นถิ่นรับแขกเช่นบ้ำนเรือนจัดให้เรียบร้อย แสดงออกแต่สิ่งที่

เรยีบร้อยงดงำมพอเหมำะพอสมส�ำหรับทีจ่ะต้อนรบั และกริยิำอำกำรทีจ่ะรบัแขกกต้็อง

สุภำพเรียบร้อย ดังนี้เรียกว่ำเป็นกำรปฏิสันถำร ปฏิสันถำรแปลว่ำปกปิด ต้องปกปิด

แขกไม่ให้เขำรู้ไม่ให้เขำเห็นควำมไม่เรียบร้อยต่ำง ๆ แสดงออกแต่สิ่งที่เรียบร้อยและ

ควำมสุภำพต่ำง ๆ และเมื่อเป็นกำรต้อนรับด้วยอำมิสคือสิ่งของ เช่นน�้ำร้อน น�้ำดื่ม 

อำหำร เป็นต้นตำมสมควร มีแขกมำพักก็ต้อนรับเพื่อให้ที่อยู่อำศัยตำมควรอันเก่ียว

ด้วยวัตถุดังนี้ เรียกว่ำอามิสปฏิสันถาร ต้อนรับด้วยอำมิสคือสิ่งของ 

ธัมมปฏิสันถารน้ัน ต้อนรับด้วยธรรมคือแสดงธรรม หรือกล่ำวธรรม และ

แนะน�ำ ซึ่งสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ ทรงเห็นว่ำกำรสอนธรรมนั้น ไม่ใช่กำรต้อนรับ 

ควรจะหมำยว่ำต้อนรบัสมควรแก่ฐำนะของแขกคอืควำมเหมำะสมเป็นธมัมปฏสัินถำร 

นัน้กเ็ป็นพระมตอินัหนึง่ และหำกจะอธบิำยกนัมำว่ำต้อนรบัด้วยแสดงธรรมให้ฟังหรอื

กล่ำวค�ำแนะน�ำ ก็อำจเป็นได้ในเม่ือแขกผู้นั้นเขำต้องกำรธรรมะ ดังเช่นผู้ที่เข้ำเฝ้ำ

พระพุทธเจ้ำต้องกำรธรรมค�ำสั่งสอนจำกพระองค์ บำงทีก็มำกรำบทูลไต่ธรรม บำงที

ก็มำขอฟัง สุดแต่พระองค์จะทรงสั่งสอน ถ้ำเขำถำมปัญหำ พระพุทธเจ้ำตรัสตอบ 

ปัญหำตำมควรทีเ่ขำถำม เมือ่เขำฟังพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้ฟัง ดงันีต้ำมควำมหมำย

ก็เป็นธัมมปฏิสันถำรได้ และแม้บุคคลทั่ว ๆ ไป บำงทีแขกที่มำหำนั้นต้องกำรควำมรู้
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ในวิชำกำรก็ดี ในธรรมปฏิบัติหรือในธรรมข้อใดข้อหนึ่งก็ดี เม่ือเขำต้องกำรธรรมก็

แสดงธรรมให้เขำฟัง แสดงศิลปวิชำกำรให้เขำฟัง แสดงธรรมข้อปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เขำ

ต้องกำรจะทรำบให้เขำฟัง ดังนี้ก็เป็นธัมมปฏิสันถำรได้ ก็เหมือนอย่ำงเมื่ออยู่ร่วมกัน

ก็ไปมำหำสู่กัน ก็สนทนำกันด้วยเรื่องนั้นบ้ำง เรื่องนี้บ้ำง บำงทีก็วกเข้ำหำเรื่องธรรม

เรือ่งวนิยั ดงันีก้เ็ป็นธมัมปฏสินัถำรเหมอืนกนั ธมัมปฏสินัถำรนีก้เ็ป็นสิง่ส�ำคญั ถงึกบั

มีพระพุทธภำษิตตรัสสอนให้ประพฤติปฏิสันถำร ให้ฉลำดในวิธีท�ำปฏิสันถำรเป็นต้น

จะแสดงทุกะหมวด ๒ ต่อ จะเพิ่มปฏิสัณฐำน ๒ ปฏิสันถำร ๒ นั้นก็คือ 

“อำมิสปฏิสันถำร” ปฏิสันถำรด้วยอำมิสคือสิ่งของ ธรรมปฏิสันถำร ปฏิสันถำรโดย

ธรรมได้แสดงอธบิำยแล้ว แต่จะเพิม่เตมิอกีปรยิำยคอืทำงหนึง่ นกึถงึผูม้ำหำทีเ่รยีกว่ำ

แขกหรืออำคันตุกะ ย่อมจะต้องมีควำมประสงค์ในกำรมำหำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง และ

ธรรมเนียมกำรต้อนรับน้ัน ส�ำหรับทำงพระพุทธศำสนำก็มีแสดงว่ำ เมื่อมีผู้มำเฝ้ำ

พระพุทธเจ้ำ ถ้ำเป็นภิกษุซึ่งเดินทำงมำจำกที่ต่ำง ๆ ก็จะทักทำย ถ้ำเป็นภำษำไทยก็

เช่นทักทำยว่ำ อยู่ที่ไหน เป็นสุขดีหรือ เดินทำงมำสะดวกดีหรือ ดังนี้เป็นต้น ถ้ำเป็น

ภำคภำษำบำลทีีท่่ำนเขยีนเอำไว้ พระพทุธเจ้ำกจ็ะตรสัถำมว่ำ ขมนยี ํทีแ่ปลตำมศพัท์

ว่ำพออดทนได้หรือ และท่ำนสอนให้นักเรียนแปลกันว่ำ ขนฺธปญฺจกํ หมวด ๕ แห่ง

ขันธ์ จตุจกฺกํ มีจักษ์ ๔ นวทวารํ มีทวำร ๙ ขมนียํ อันเธอหรืออันท่ำนพึงอดทนได้

หรือ ค�ำว่ำขันธปัญจกัง หมวด ๕ แห่งขันธ์ก็คือขันธ์ ๕ ย่อลงก็เป็นนำมรูปคือกำยใจ

อันนี้ มี จักร์ ๔ ก็คือว่ำประกอบขึ้นในธำตุทั้ง ๔ ธำตุดิน ธำตุน�้ำ ธำตุไฟ ธำตุลม  

นวทวำรังมีทวำร ๙ ก็คือมีประตูของร่ำงกำยอันนี้ ๙ ช่องด้วยกัน รวมเข้ำทั้งหมด  

ที่ว่ำ “ขมนีย�” อดทนได้หรือถ้ำเป็นภำษำไทยก็สบำยดีหรือ ถ้ำเป็นภำษำบำลีก็อดทน

ได้หรือ เพรำะว่ำกำยใจหรือว่ำร่ำงกำยอันนี้จะต้องอดทนได้ คือหมำยควำมว่ำจะ 

ต้องทะนุบ�ำรุงด้วยปัจจัยท้ัง ๔ ให้มีควำมผำสุก และไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ จึงเรียกว่ำ 

อดทนได้ ถ้ำว่ำมีโรคภัยไข้เจ็บ คือเจ็บป่วยหรือว่ำอดทนยำก ดังนี้ ก็เรียกว่ำทนยำก

คือเป็นทุกข์ ถ้ำพอทนได้ก็คือว่ำพอแก้ทุกข์ไปได้ ถ้ำแก้ได้อย่ำงดีก็คือทนง่ำย คือ  

“สุข” ทุกข์นั้นแปลว่ำทนยำก สุขแปลว่ำทนง่ำย ถ้ำหำกว่ำบ�ำบัดทุกข์ได้เป็นครั้ง 

เป็นครำวเรื่อย ๆ ไป ก็เรียกว่ำ “พอทนได้” ถ้ำบ�ำบัดทุกข์ไม่ได้เช่นว่ำเจ็บป่วยขึ้นมำ
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รักษำไม่หำยหรือว่ำอดอยำกมำก ร่ำงกำยก็ผ่ำยผอมไม่มีก�ำลังเหล่ำนี้มันก็ทนไม่ได้  

ทนไม่ไหว ถ้ำทนได้กแ็ปลว่ำมสีิง่ทะนบุ�ำรงุมอีำหำรเป็นต้น พอควร และกไ็ม่เจบ็ไม่ไข้

ได้ป่วย ตลอดจนถึงกำรเดินทำงเข้ำไปเฝ้ำนั้นก็ไม่เป็นอะไร “ขมนีย�” ทนได้หรือ  

ภำษำไทยก็คือสบำยดีหรือ บำงทีก็ทรงทักว่ำ “โคจรคำม” กำรบิณฑบำตในท้องถิ่น 

ที่เธออยู่นั้นสะดวกหรืออะไรเหล่ำน้ีเป็นต้น เป็นค�ำทักทำย เมื่อทักทำยแล้วจึงจะถึง

เร่ืองทีผู่ม้ำเฝ้ำพระองค์ เช่นว่ำมำกรำบทลูถำมปัญหำ “ธมัมะ” หรอืว่ำไม่กรำบทลูถำม 

พระองค์ก็ทรงแสดงธรรมโปรด 

ครำวนีถ้้ำเป็น ฆราวาส มำเฝ้ำ ท่ำนกใ็ช้ค�ำต้อนรบัทีเ่รยีกว่ำ พระพทุธเจ้ำจะ

ทรงแสดงถ้อยค�ำต้อนรับเรียกว่ำ สัมโมทนียกถา ถ้อยค�ำที่ท�ำให้เกิดควำมชื่นบำน 

สาราณียกถา ถ้อยค�ำที่ท�ำให้เกิดควำมระลึกถึงกันและกันด้วยควำมเคำรพรัก เป็นค�ำ

ทกัทำยเบือ้งต้น ทีจ่ะให้เกดิควำมชืน่บำนและเกดิควำมระลกึถงึกนั และเมือ่ได้ทกัทำย

กันให้เกิดควำมชื่นบำนให้เกิดควำมระลึกรักกันแล้ว จึงจะถึงกำรว่ำกันตำมประสงค์

ของผู้มำ เช่น มำกรำบทูลถำมปัญหำก็ดี มำกรำบทูลนิมนต์ก็ดี หรือพระองค์จะทรง

แสดงธรรมโปรดก็ดี เพรำะฉะนั้น จึงเห็นว่ำถ้อยค�ำ โอภาปราศรัย ท่ีทักทำยกันใน 

ชั้นแรกนั้นเป็น อามิสปฏิสันถาร แม้ว่ำจะไม่ได้ต้อนรับด้วยข้ำวด้วยน�้ำอะไรเป็นต้น

ก็ตำม เรียกว่ำ อามิสปฏิสันถาร และเมื่อถึงตอนที่พูดธุระกัน ถ้ำเป็นภิกษุมำฝ้ำ

พระพทุธเจ้ำกก็รำบทูลถำมปัญหำ หรือไม่กรำบทลูถำมปัญหำพระพทุธเจ้ำแสดงธรรม

โปรด ดังนี้เป็น ธัมมปฏิสันถาร โดยตรง หรือว่ำพูดกันถึงเรื่องอื่นท่ีเป็นธุรกำรงำน 

ดงันีก้ต้็อนรับไปโดยธรรมคือโดยเหมำะโดยควร สุดแต่ว่ำจะเป็นเรือ่งอะไรกใ็ห้ถือธรรม 

คือควำมถูกต้องเหมำะควรเป็นหลัก ก็ว่ำกันไปตำมเหมำะตำมควร ดังนี้ก็จัดว่ำเป็น 

ธัมมปฏิสันถาร ได้ และแม้ฝ่ำยคฤหัสถ์ต่อคฤหัสถ์ด้วยกันที่ไปมำหำสู่กันก็ต้องมีธุระ

อีกเหมือนกัน เพรำะฉะนั้น เมื่อพบกันทีแรกก็ทักทำย โอภำปรำศรัยกันท�ำนองว่ำ

สบำยดีหรืออะไรเป็นต้น แล้วก็ให้ควำมร่ืนเริง ผูกไมตรีจิตกันทำงใจและมีอะไรก ็

ต้อนรบักนัทำงกำย เช่นว่ำกระหำยน�ำ้มำให้น�ำ้ดืม่ หวิมำกเ็ลีย้งอำหำรและแล้วก็พดูจำ

ธรุะกนัทีม่ำ เมือ่ถงึกำรทีจ่ะพดูจำกนัด้วยธรุะท่ีมำ กต้็อนรับไปโดยธรรม คือตำมเหมำะ

ตำมควรตำมท่ีถูกต้อง ดังนี้ก็เป็น ธัมมปฏิสันถาร นี้เป็นกำรอธิบำยเพ่ิมเติมใน 

“ปฏิสันถำร ๒″ ต่อไป



รูป ๒

มหาภูตรปู รปูใหญ่ อปุาทายรปู รูปอำศยั คอืค�ำว่ำรปูนีมี้ทีม่ำในขนัธ์ ๕ กบั

ใน “อายตนะภายนอก ๖” ส�ำหรบัทีม่ำในขนัธ์ ๕ นัน้กค็อื รปู เวทนำ สญัญำ สงัขำร 

วิญญำณ รูปในขันธ์ ๕ นี้หมำยถึงสิ่งที่เป็น “วิสัย” แห่งอำยตนะภำยใน ๕ ข้ำงต้น  

ก็คือ อายตนะภายนอก ๕ ข้ำงต้น อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ทั้ง ๕ 

รปูนีก้เ็ป็นรปูในขนัธ์ ๕ อกีแห่งหนึง่กค็อืรปูใน อายตนะภายนอกทัง้ ๖ หมำยจ�ำเพำะ

สิ่งที่เป็นวิสัยของจักษุเท่ำนั้น คือสิ่งตำเห็นเป็นรูปในอำยตนะภำยนอกทั้ง ๖ 

ครำวนีส้�ำหรบัรปู ๒ “อปุำทำยรปู รปูอำศยั” หมำยถงึรปูในขนัธ์ ๕ นัน้แหละ

ซึง่มคีวำมหมำยกว้ำงกว่ำรปูในอำยตนะภำยนอก ๖ เพรำะว่ำ รปูในอำยตนะภำยนอก  

๖ นัน้หมำยเอำจ�ำเพำะท่ีเป็นวสิยัของตำเท่ำนัน้ แต่ว่ำ ส�ำหรบัทีเ่ป็นรปูในขนัธ์ ๕ นัน้ 

หมำยถึงสิ่งท่ีเป็นวิสัยของหูคือเสียง ของจมูกคือกลิ่น ของลิ้นคือรสและของกำยคือ

โผฏฐัพพะคือสิ่งที่กำยถูกต้อง ซึ่งมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำ และรูปในขันธ์ ๕ นี้ จึงเป็น

อนัว่ำหมำยรวมถงึรปูในอำยตนะภำยนอกนัน้ด้วย กเ็ป็นอนัว่ำหมำยถงึสิง่ว่ำรปูทัง้หมด 

ซึ่งในอภิธรรมได้แบ่งหัวข้อออกเป็น ๒ ดังกล่ำวนั้น 

มหำภูตรูป รูปใหญ่ ค�ำว่ำมหำแปลว่ำใหญ่ ภูตะแปลว่ำเป็นแล้ว สิ่งที่มีแล้ว 

แปลตำมศัพท์มหำภูตรูป คือว่ำรูปที่เป็นแล้วใหญ่ หรือมีแล้วใหญ่ จึงหมำยถึงธำตุ 

ทั้ง ๔ คือ ปฐวี ดิน อำโป น�้ำ เตโช ไฟ วำโย ลม ธำตุทั้ง ๔ นี้ ที่รวมกันประกอบ

กันอยู่เป็นกำยอันน้ี เรียกว่ำมหำภูตรูป อุปำทำยรูป รูปอำศัย หมำยถึงอำกำรของ 
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มหำภตูรปู คอืแม้ว่ำจะรวมกนัเป็น ๔ หมวดใหญ่ คือ เป็นธำต ุ๔ อนัเรยีกว่ำมหำภตู-

รูปนั้น 

แต่ว่ำยังมีอำกำรคือ ลักษณะที่แบ่งแยกออกไปต่ำง ๆ อีกมำก ดังที่ได้แสดง

ไว้ใน “อภิธัมมัตถสังคหะ” ก็คือประสำทอันแปลว่ำสิ่งที่ให้ส�ำเร็จควำมรู้ต่ำง ๆ มี  

๕ คือ สิ่งที่ให้ส�ำเร็จกำรเห็น เรียกว่ำจักขุประสำท ส่ิงท่ีให้ส�ำเร็จกำรฟัง เรียกว่ำ  

โสตะประสำท สิ่งที่ให้ส�ำเร็จกำรดม เรียกว่ำฆำนะประสำท สิ่งที่ให้ส�ำเร็จกำรลิ้ม 

เรยีกว่ำชวิหำประสำท สิง่ท่ีให้ส�ำเร็จกำรรูส้กึผสัสะกระทบ เรยีกว่ำกำยะประสำท หรอื

เรียกสั้นว่ำ “จักขุ โสตะ ฆำนะ ชิวหำ กำยะ” หรือเรียกว่ำ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย 

โคจรคืออำรมณ์ ๕ อันได้แก่รูปที่เป็นวิสัยของ จักขุ ๑ เสียง ๑ กลิ่น ๑ รส ๑ 

โผฏฐัพพะ ๑ และ โผฏฐัพพะนั้นคือสิ่งที่กำยถูกต้อง อะไรคือสิ่งที่กำยถูกต้อง เมื่อ

กล่ำวโดยสรุปก็คือธำตุทั้ง ๔ นั้นแหละ ธำตุดิน ธำตุน�้ำ ธำตุไฟ ธำตุลม แต่ว่ำสิ่งที่

กำยจะถูกต้องได้จรงิ ๆ กม็เีพยีง ๓ คอืดนิ ไฟ และลม แต่ว่ำน�ำ้นัน้ถ้ำมุ่งถึงน�ำ้ทีเ่ป็น

สิง่ละเอยีดจรงิ ๆ แล้ว กำยถกูต้องไม่ได้ ส่วนน�ำ้ทีเ่รำเรยีกว่ำน�ำ้ ทีก่ำยถกูต้องได้และ

ที่ดื่มกินนี้เป็นสิ่งผสมแล้ว มิใช่เป็นน�้ำแท้ ๆ เพรำะฉะนั้น หำกจะถำมว่ำ โผฏฐัพพะ

คือสิ่งที่กำยถูกต้องนั้น ย่อที่สุดคืออะไร ก็ได้แก่ดิน ไฟ และลม เว้นน�้ำ ภำวะ ๒ คือ 

“อิตถีภาวะ” ควำมเป็นหญิง “ปุริสภาวะ” ควำมเป็นชำยก็หมำยเพศที่ปรำกฏทำง

ร่ำงกำย อันแสดงถึงควำมเป็นหญิง อันแสดงถึงควำมเป็นชำย “หทัย” หมำยถึงสิ่งที่

ให้ส�ำเร็จควำมคิด “ชีวิตินทรีย์” หมำยเอำควำมอยู่แห่งรูปหรือส่ิงที่รักษำรูปให้เป็น 

อยู่ อำหำรหมำยเอำโอชำหรือโอชะ อำกำสธำตุหมำยเอำสิ่งที่ขังอยู่ในช่องว่ำงเรียกว่ำ 

“ปริจเฉทรูป” รูปอันเป็นเครื่องก�ำหนดเขต “วิญญัติ” คือสิ่งที่ให้ส�ำเร็จควำมรู้ ได้แก่ 

กายวิญญัติ กริยำที่ไหวกำยได้ วจีวิญญัติ คืนกิริยำที่ไหววำจำ คือพูดได้ วิกำร 

คืออำกำรต่ำง ซึ่งมี ๓ ได้แก่ ลหุตา ควำมเบำ อธิบำยว่ำรูปของคนยังเป็นไม่หนัก 

หลุดจำกรูปของคนตำยแล้ว ๑ มุทุตำ ควำมอ่อนสลวย อธิบำยว่ำรูปยังปกติมีข้อล�ำ

อำจคู้หรือเหยียดคล่องแคล่ว ไม่แข็งกระด้ำงดุจ ลหุรูป ของคนเจ็บคนตำยแล้ว ๑ 

“กมฺมญฺญตา” ควำมควรแก่กำรงำนคือควำมคล่องแคล่ว ๑ ลักษณะ ๔ คือ อุจจยะ 

ควำมรู้จักเตบิโตขึน้ ๑ สนัตต ิควำมสบืเนือ่งกัน เช่น ขนเก่ำหลดุร่วงไป ใหม่เกดิแทน

กัน ๑ ชรตา ควำมรู้จักทรุดโทรม ๑ อนิจจตา ควำมไม่ยั่งยืน ๑ สิริรวมเป็น ๒๕ 
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รวมทั้ง ๒ ประเภทเป็น ๒๙ แต่ว่ำในปกรณ์คือในคัมภีร์นับเป็น ๒๘ คือว่ำที่นับ 

เป็นที่ ๒๘ นั้น โคจร ๕ นั้นนับเพียง ๔ ยกโผฏฐัพพะที่เป็นประเภทเดียวกับรูปเสีย 

จึงลง ๒๘ พอดี 

กำรที่แบ่งรูปเป็น ๒ เป็นมหาภูตรูป กับ อุปาทายรูปนี้ แสดงไว้ในคัมภีร์  

“อภิธมฺมตฺถสงฺคห” และก็เป็นอธิบำยในคัมภีร์ “อภิธมฺมปิฎก” ดังนี้ได้แบ่งเป็นปิฎก 

๓ ดังที่ได้อธิบำยแล้ว ปิฎกตะกร้ำ ตระกร้ำ ๓ ใบ หมำยถึง ๓ หมวดใหญ่ ๆ คือ 

“วินัยปิฎก สุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎก” ส�ำหรับวินัยปิฎกนั้น ก็เป็นหมวดวินัยที่

พระพทุธเจ้ำทรงบญัญตัขิึน้ สตุตันตปิฎก นัน้ กเ็ป็นหมวดพระธรรมทีพ่ระพทุธเจ้ำทรง

แสดงธรรมสอนแก่บคุคลนัน้ ๆ ในทีน่ัน้ ๆ อภธิรรมปิฎกนัน้ กค็อืเป็นหมวดอภธิรรม

ที่แปลว่ำธรรมยิ่งหรือแปลว่ำจ�ำเพำะธรรม ซึ่งท่ำนได้สรุปหัวข้อของอภิธรรมนั้นไว้ ๔ 

คือ จิต เจตสกิ รปู นพิพำน ส�ำหรบัรปู ๒ นีก้เ็ป็นอภธิรรมรปูในข้อ ๓ ของอภธิรรม

นัน่เอง แต่กเ็ป็นกำรอธบิำยรปู ใช้ได้ในทำง “พระสตุตนัตปิฎกด้วย” คอืรปูในขนัธ์ ๕ 

ก็อธิบำยเป็น ๒ ดังนี้ได้ 

และข้อท่ีใคร่จะแสดงเพิ่มเติมก็คือหทัย ที่ว่ำหมำยเอำสิ่งท่ีให้ส�ำเร็จควำมคิด 

คือว่ำ หทัยนี้ก็หมำยถึงเนื้อหัวใจที่คนเรำมีทุก ๆ คน ตั้งอยู่ในทรวงอกเบื้องซ้ำยที ่

ทุก ๆ คนมีอยู่ และพระอำจำรย์ได้อธิบำยว่ำเนื้อหัวใจนี้ เป็นท่ีตั้งของวิญญำณธำตุ  

คือวิญญำณ ด้วยเป็นมติของพระอำจำรย์ในสมัยหลังจำกพุทธกำล เป็นท�ำนองว่ำ  

สิ่งที่เรำเรียกว่ำวิญญำณจิตใจนั้น ตั้งอำศัยอยู่ที่เนื้อหัวใจนี้ แต่ว่ำ ไม่มีพระพุทธภำษิต

ที่แสดงไว้อย่ำงนั้น พระพุทธภำษิตที่แสดงถึงจิตซึ่งอำศัยอยู่กับกำยนี้ ได้มีแสดงไว้ใน

คำถำธรรมบทว่ำ “อสรีรัง” ไม่มีสรีระ คือไม่มีรูปร่ำง “คุหาสยัง” มีคูหำเป็นที่อำศัย

ค�ำว่ำ คูหำ นั้นแปลว่ำ “ถ�้ำ” มีถ�้ำเป็นที่อำศัย เพรำะฉะนั้น ก็เป็นปัญหำว่ำคูหำคือ 

ถ�้ำที่พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำเป็นท่ีอำศัยของจิตนี้คืออะไร หรือส่วนไหนของร่ำงกำยอันนี้ 

พระอำจำรย์ผู้อธิบำยที่เรียกอรรถกถำจำรย์เป็นต้น ซึ่งท่ำนแต่งคัมภีร์อธิบำยไว้ใน 

สมัยหลังจำกพุทธกำล ท่ำนก็คงไม่แน่เหมือนกัน ท่ำนจึงอธิบำยรวม ๆ กันไว้หมดว่ำ 

ค�ำว่ำ คูหำ คือถ�้ำในพระพุทธภำษิตนั้น หมำยถึงกำยนี้ เอำคลุมหมด ไม่ชี้ว่ำไว้ใน 

เบื้องต้นว่ำท่ำนชี้เอำว่ำเนื้อหัวใจ ครำวนี้มำในสมัยหลังต่อมำได้รู้จักมันสมองกันขึ้น 
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อันที่จริงมันสมองนั้นในครั้งเก่ำที่ยังไม่รู้จักแยก มิได้แสดงเอำไว้ต่ำงหำกใน

อำกำร ๓๒ เพรำะฉะนั้น จึงมีแสดงไว้เป็นอำกำร ๓๑ ไม่ใช่ ๓๒ มีเกสำ-ผม  

โลมำ-ขน ทันตำ-ฟัน ตโจ-หนัง มังสัง-เนื้อ นะหำรู-เอ็น อัฏฐิ-กระดูก อัฏฐิมิญชัง- 

เยื่อในกระดูก วักกัง-ไต หทยัง-หัวใจ ยกนัง-ตับ กิโลมกัง-พังผืด ปัปผำสัง-ปอด  

อันตัง-ล�ำไส้ใหญ่ อันตคุนัง-ล�ำไส้น้อย อุทริยัง-อำหำรเก่ำ เสมหัง-น�้ำเสลด ปุพโพ- 

น�้ำเหลือง โลหิตัง-น�้ำเลือด วสำ-น�้ำมันเหลว เขโฬ-น�้ำลำย สิงฆำณิกำ-น�้ำมูก  

มุตตัง-น�้ำมูตร เป็นธำตุดิน ๑๙ ธำตุน�้ำ ๑๒ รวมเป็น ๓๑ และต่อมำจึงพบมันสมอง

แยกต่ำงหำก แสดงต่อท้ำยว่ำภำษำบำล ีแปลว่ำสมองในสมองศรษีะเป็นที ่๓๒ จงึเป็น

อำกำร ๓๒ แต่ว่ำที่สวดกันโดยมำกนั้นอำกำร ๓๑ ไม่ใช่ ๓๒ เมื่อเติม “มัตถเกมัต-

ถลงุคัง” สมองในสมองศีรษะเข้ำไปจงึเป็นอำกำร ๓๒ และท่ำนกอ็ธบิำยว่ำ แม้เมือ่ยงั

ไม่แยกแสดงขมอง มนัสมองออกต่ำงหำก กไ็ม่ใช่ว่ำไม่พบมันสมอง หมอในสมัยโบรำณ

ก็พบแล้วเหมือนกัน แต่เอำรวมเข้ำใน “อัฏฐิมิญชัง” เยื่อในกระดูก แล้วที่แสดงไว้ว่ำ 

อัฏฐี กระดูก อัฏฐิมิญชัง เยื่อในกระดูก รับเอำมันสมองรวมเข้ำในข้อนี้ด้วย ก็อันที่

จรงิก็ถกูเหมอืนกนั เพรำะอยู่ในกะโหลกศรีษะ เย่ือในกระดูกแล้วจงึมำแยกไว้ต่ำงหำก

เป็นอีกอำกำรหน่ึงต่ำงหำก เป็นอำกำรท่ี ๓๒ ดังกล่ำว ครำวนี้ ในสมัยเมื่อมำพบ 

กันเข้ำว่ำ มันสมองนั้นเป็นที่ตั้งของควำมคิด ควำมจ�ำอะไรต่ำง ๆ ดังนี้เป็นต้น  

นักธรรมท่ำนหนึ่งในปัจจุบันจึงลงควำมเห็นว่ำที่ว่ำ จิตมีคูหำเป็นที่อำศัยนั้น เพรำะน่ำ

จะมมีนัสมองนีแ่หละเป็นท่ีอำศัย เพรำะว่ำมนัสมองนัน้ตัง้อยูภ่ำยในกะโหลกศรีษะทีม่ี

รูปลักษณะเป็นคูหำ เป็นถ�้ำเหมือนกัน เพรำะฉะนั้น พระพุทธภำษิตที่ว่ำ “จิตมีคูหำ

เป็นที่อำศัย คือมีถ�้ำเป็นที่อำศัยจิตก็น่ำจะอำศัยอยู่กับมันสมอง ซึ่งตั้งอยู่ในกะโหลก

ศรีษะอนัมรีปูลักษณะเป็นถ�ำ้ และส�ำหรบัในอำยำตนะภำยใน ๖ ตำ หู จมกู ลิน้ กำย 

และมนะคอืใจ มโนหรอืมนะคือใจอันเป็นอำยตนะภำยใน ๖ นี ้ส�ำหรบัในคมัภร์ีอภธิรรม

ก็อธิบำยว่ำเป็นอย่ำงเดียวกันกับค�ำว่ำจิต ว่ำวิญญำณ คือ ๓ ค�ำนี้ จิต มโน วิญญำณ 

นี้ในอภิธรรมอธิบำยว่ำเป็นอันเดียวกัน 

แต่ว่ำท่ำนผู้พิจำรณำธรรม เมือ่พจิำรณำธรรม ที่ตรสัแสดงไว้ในหมวดต่ำง ๆ 

ก็จะเห็นว่ำทั้ง ๓ ค�ำนี้ใช้ต่ำงกัน จิตนั้นใช้เป็นตัวหลักตัวประธำน ไม่มีสรีระ มีคูหำ
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เป็นทีอ่ำศยั ดงัทีพ่ระพทุธเจ้ำเป็นผูต้รสัเอำไว้ และเป็นตวัทีจ่ะต้องฝึกต้องอบรม ดงัที่

ตรัสสอนให้ฝึกจิตให้อบรมจิต ในจิตสิกขำอันเป็นสิกขำท่ี ๒ สอนให้ศึกษำอบรมจิต

และเป็นสิ่งที่เป็นธำตุรู้ เรียกว่ำวิญญำณธำตุ ธำตุรู้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชำติ ประภัสสร 

คือผุดผ่อง เป็นสิ่งที่รับอำรมณ์และประกอบด้วยโลภ โกรธหลงต่ำง ๆ เป็นต้นเดิม

อำกำรของสุข ของทุกข์ต่ำง ๆ และกลับสอนให้ช�ำระจิตนี้ให้ผ่องใส เม่ือจิตนี้ช�ำระ 

ให้ผ่องใสแล้วก็ วิมุตติ พ้นได้ บรรลุนิพพำนได้ จิตจึงเป็นตัวหลักตัวประธำนส�ำคัญ 

ส่วนวิญญำณน้ันกลับแสดงไว้ในขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ  

เป็นขันธ์อย่ำงหนึ่ง จึงตกอยู่ในวิสัยของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ ดังที่ตรัสสอนให้

พิจำรณำว่ำ เป็นอนัตตำ ในทุติยเทศนำ เทศนำที่ ๒ อนัตตลักขณสูตร และมโนเอง

ก็มีหน้ำที่ใน อายตน ในอำยตนะภำยในข้อที่ ๖ เพรำะฉะนั้น มโน เองก็ตกอยู่ใน 

วิสัยของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำเหมือนกัน ดังที่ตรัสแสดงไว้ในเทศนำที่ ๓ อาทิตต-

ปริยายสูตร แต่ว่ำวันนี้ชี้แจงเพียงเท่ำนี้ก่อน ส�ำหรับเรื่องจิต มโน วิญญำณเพรำะมี

เรื่องจะต้องพูดเป็นพิเศษอีกเรื่องหนึ่งต่ำงหำก ให้เข้ำใจให้ดียิ่งขึ้น 

ในวันนี้ใคร่ที่จะบอกแต่เพียงว่ำ เมื่อมโนมีหน้ำที่เป็น อำยตนะ ที่ตัวข้อที่ ๖ 

ดังนั้น มโนอยู่ท่ีไหนคืออะไร สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระยำวชิรญำณวโรรส  

ได้ทรงแสดงว่ำ  คือมันสมองนี่แหละเป็นตัวมโน เป็นอำยตนะข้อที่ ๖ เพรำะฉะนั้น 

เมื่อมำถึงสมัยปัจจุบันนี้ ที่ต้ังของจิต ของวิญญำณธำตุพึงเห็นได้ชัดว่ำไม่ได้อยู่ที ่

เนื้อหัวใจ แต่ว่ำ อยู่ที่มันสมองนี้แหละ แม้จะเข้ำใจอย่ำงนี้ก็ไม่ขัดกับพระพุทธภำษิต 

เพรำะพุทธภำษิตเดิมนั้น ท่ำนว่ำไว้เป็นหลักดังที่ยกมำเมื่อกี้นี้ว่ำ มีคูหำเป็นที่อำศัย  

คือมีถ�้ำเป็นที่อำศัยเท่ำนั้นท่ำนไม่ได้ชี้ว่ำท่ีไหน แต่ว่ำท่ีว่ำกันท่ีไหนนั้นนะ ก็เป็นมติ 

ของพระอำจำรย์ทีอ่ธบิำยกนัสบื ๆ  มำ เพรำะฉะนัน้ ในค�ำแปลของหทัยในรปูนี ้ท่ำน

จึงใช้ค�ำแปลว่ำหมำยเอำสิง่ทีใ่ห้ส�ำเรจ็ควำมคดิ ท่ำนจงึไม่ชีเ้อำว่ำเนือ้หัวใจนี ้ท่ำนแปล

เป็นกลำง ๆ ว่ำ สิ่งที่ให้ส�ำเร็จควำมคิดนี้อยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่นั่นนะ นี่คือค�ำว่ำหทัยที่มี

ควำมหมำยในที่นี้ 

วันนี้ยุติเท่ำนี้



สาราณยีธรรม 

ข้อปฏบิัตสิ�าหรับผู้อยู่ด้วยกันเป็นสุข

อกีหมวดหน่ึง ข้อปฏิบตัสิ�ำหรับผูอ้ยูด้่วยกนั เพือ่อยูด้่วยกนัเป็นสขุ พระพทุธเจ้ำ

ได้ทรงแสดงสำรำณิยธรรม เป็นที่ตั้งแห่งควำมระลึกถึงกันและกันไว้ ๖ ข้อ

๑. เข้ำไปตัง้กำยกรรมประกอบด้วยเมตตำในเพือ่นภกิษสุำมเณร ท้ังต่อหน้ำ

และลับหลัง คือช่วยขวนขวำยกิจธุระของเพื่อนกันด้วยกำย มีพยำบำลภิกษุไข้เป็นต้น

ด้วยจิตเมตตำ

๒. เข้ำไปตัง้วจีกรรมประกอบด้วยเมตตำในเพือ่นภกิษสุำมเณรทัง้ต่อหน้ำและ

ลับหลัง คือช่วยขวนขวำย ในกิจธุระของเพื่อนกันด้วยวำจำ เช่นกล่ำวสั่งสอน เป็นต้น 

ด้วยจิตเมตตำ

๓. เข้ำไปตัง้มโนกรรมประกอบด้วยจิตเมตตำในเพ่ือนภกิษุสำมเณรท้ังต่อหน้ำ

และลับหลัง คือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนกัน

๔. แบ่งปันลำภทีต่นได้มำแล้วโดยชอบธรรมให้แก่เพือ่นภกิษสุำมเณร ไม่หวง

ไว้บริโภคจ�ำเพำะผู้เดียว

๕. รักษำศีลบริสุทธิ์เสมอกับเพื่อนภิกษุสำมเณรอื่น ๆ ไม่ท�ำตนให้เป็นที่

รังเกียจของผู้อื่น

๖. มีควำมเหน็ร่วมกันกับเพ่ือนภิกษสุำมเณรอ่ืน ๆ ไม่วิวำทกบัใคร ๆ เพรำะ

มีควำมเห็นผิดกัน 

ธรรม ๖ ประกำรท�ำผู้ประพฤติให้เป็นที่รักเคำรพของผู้อื่น เป็นไปเพื่อควำม

สงเครำะห์กันและกัน เป็นไปเพื่อควำมพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน



อปรหิานยิธรรม

อกีหมวดหน่ึง พระพทุธเจ้ำได้ตรสัอปรหิำนยิธรรม ๗ อย่ำง อปรหิำนยิธรรม 

๗ นี้คือธรรมไม่เป็นที่ตั้งของควำมเสื่อม เป็นไปเพื่อควำมเจริญฝ่ำยเดียว คือ 

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์    

๒. เมือ่ประชมุ กพ็ร้อมเพรยีงกนัประชมุ เม่ือเลกิประชมุ กพ็ร้อมเพรยีงกนั

เลิกและพร้อมเพรียงกันช่วยกันท�ำในกิจที่สงฆ์จะต้องท�ำ

๓. ไม่บญัญตัสิิง่ทีพ่ระพทุธเจ้ำไม่บญัญตัขิึน้ ไม่ถอนสิง่ทีพ่ระองค์ทรงบญัญตัิ

ไว้แล้ว สมำทำนศึกษำอยู่ในสิกขำบทตำมที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้

๔. ภิกษุเหล่ำใดเป็นผู้ใหญ่ เป็นประธำนในสงฆ์ เคำรพนับถือภิกษุเหล่ำนั้น

เชื่อฟังในถ้อยค�ำของท่ำน

๕. ไม่ลุอ�ำนำจแก่ควำมอยำกที่เกิดขึ้น

๖. ยินดีในเสนำสนะป่ำ

๗. ตั้งใจอยู่ว่ำเพื่อนภิกษุสำมเณร ซึ่งเป็นผู้มีศีลท่ียังไม่มำสู่อำวำสขอให้มำ

ที่มำแล้วขอให้อยู่เป็นสุข

ธรรม ๒ หมวดน้ีคือสำรำณียธรรมและอปรหิำนยิธรรม เป็นหลกัปฏบิตัสิ�ำหรบั

ผู้ที่อยู่รวมกันเป็นหมู่ และเมื่อต่ำงปฏิบัติตำมธรรมทั้ง ๒ หมวดนี้ ย่อมจะเป็นเหตุให้

อยู่ด้วยกันเป็นสุข  



สัปปายะ

ธรรมตำมที่แสดงมำอันเป็นข้อปฏิบัติส�ำหรับตน อันได้แก่ไตรสิกขำ เพื่อผล

คือวิมุตติควำมหลุดพ้น และธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติส�ำหรับผู้ที่อยู่ร่วมกันเป็นสุขอัน 

ได้แก่สำรำณียธรรม ๖ ข้อ และอปริหำนิยธรรม ๗ ข้อ กล่ำวได้ว่ำเป็นธรรมเป็นที่

สบำยและเม่ือต่ำงได้ปฏิบตัอิยู่ในธรรมเหล่ำนี ้ธรรมเหล่ำนีก็้จะท�ำให้ข้ออืน่เป็นสัปปำยะ 

คือเป็นที่สบำยไปด้วยคือ

เสนาสนสปัปายะ ท�ำให้เสนำสนะทีอ่ยู่อำศยัเป็นเสนำสนสัปปำยะ ทีอ่ยู่อำศยั

เป็นที่สบำยเป็นที่สะดวก

อาหารสปัปายะ ท�ำให้อำหำรเป็นอำหำรสปัปำยะ อำหำรเป็นท่ีสบำยเป็นทีส่ะดวก

บุคคลสัปปายะ ท�ำให้บุคคลก็เป็นบุคคลสัปปำยะ บุคคลเป็นท่ีสบำยเป็นท่ี

สะดวก ทั้งนี้เพรำะได้ปฏิบัติในธรรมที่เป็นสัปปำยะ

ธรรมสัปปายะ คือธรรมที่เป็นที่สบำย ธรรมเป็นที่สะดวก ธรรมสัปปำยะนี ้

จึงเป็นข้อส�ำคญั เมือ่ต่ำงได้ปฏบิตัธิรรมดงักล่ำวย่อมจะเป็นผูป้ฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบร่วม

กนักเ็ป็นศลีสำมัญญตำ ควำมเป็นผูมี้ศีลเสมอกนั ทฏิฐสิำมญัญตำ ควำมเป็นผูม้ทีฏิฐิ

คือควำมเห็นเสมอกันด้วย

ฉะนั้น จึงท�ำให้บุคคลที่อยู่ด้วยกันต่ำงเป็นท่ีสบำยท่ีสะดวกใจของกันและกัน

เพรำะมคีวำมเคำรพรกัในกนัและกนั มคีวำมสำมคัคพีร้อมเพรยีงไม่ววิำทบำดหมำงกนั
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เมื่อเป็นดั่งนี้ แม้ที่อยู่อำศัยแคบบ้ำง จะไม่สะดวกบ้ำงก็ไม่เป็นไร อำหำรก็ย่อมจะเจือ

จำนเผื่อแผ่เฉลี่ยกันไม่อดอะไร เป็นท�ำนองว่ำถ้ำอดก็อดด้วยกัน ถ้ำมีบริโภคพอเพียง

ด้วยกัน จึงเป็นอำหำรสัปปำยะ อำหำรจะดีหรือไม่ดีก็ไม่สู้อะไร

ธรรมสัปปำยะจึงเป็นข้อส�ำคัญ ถ้ำหำกขำดธรรมที่เป็นที่สบำยดังกล่ำวนี้จะ

ท�ำให้บุคคลผู้อยู่รวมกันไม่ปรองดองกัน ไม่พร้อมเพรียงกัน ไม่เคำรพกัน จึงอยู่ด้วย

กันไม่เป็นสุข ท�ำให้เสนำสนะท่ีอยู่อำศัยแม้จะเป็นเสนำสนะที่ดี ก็ไม่เป็นเสนำสนะ 

สปัปำยะ อำหำรแม้เป็นอำหำรทีดี่ กไ็ม่เป็นอำหำรสปัปำยะ แต่ถ้ำมธีรรมสปัปำยะร่วม

กนัแล้วก็จะท�ำให้ธรรมอ่ืน ๆ ทกุข้อ เป็นสปัปำยะคือเป็นทีส่ะดวกสบำยด้วยกนัทัง้หมด 

และเมือ่เป็นดงัน้ี ก็จะท�ำให้กำรศึกษำปฏิบตัธิรรม ส�ำเรจ็ได้ผลตำมเป้ำหมำยทีต้่องกำร

ของกำรบวชเรียน อนึ่ง ธรรมสัปปำยะอันเป็นท่ีสบำยนั้น ก็จะแสดงปลีกย่อยออก 

มำถึงข้อปฏิบัติในกำรแสดงบ�ำเพ็ญสมณธรรมเช่นกรรมฐำน คือกรรมฐำนซึ่งเป็น 

สัปปำยะเป็นที่สบำย เป็นที่สะดวกของตน เม่ือได้กรรมฐำนดังนี้ ก็จะท�ำให้มีควำม

เจริญก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติกรรมฐำนของตน

ดังมีเรื่องเล่ำถึงภิกษุพี่น้องสององค์ พระภิกษุผู้พี่ชื่อว่ำพระมหำปำละได้เข้ำ

บวชกับพระพุทธเจ้ำและได้ปฏิบัติส�ำเร็จมรรคผล จึงได้น�ำน้องชำยเข้ำมำบวช และได้

บอกกรรมฐำนกับน้องชำยบทหนึ่ง โดยให้น้องชำยท่องคำถำบทนั้นแสดงพุทธคุณ  

ฝ่ำยน้องชำยพยำยำมท่องเท่ำไรก็ไม่จ�ำ ฝ่ำยพี่ชำยก็คิดว่ำพระน้องชำยเป็นผู้ท่ีมีสติ

ปัญญำทึบมำก ไม่สำมำรถที่จะศึกษำปฏิบัติพระพุทธศำสนำให้ก้ำวหน้ำได้ จึงแนะน�ำ

ให้น้องชำยลำสกิขำไปเสยี ฝ่ำยน้องชำยช่ือว่ำจลุปำละกไ็ม่อยำกลำสิกขำไป ควำมทรำบ

ถึงพระพทุธเจ้ำ พระองค์กต็รสัเรยีกไปและทรงให้กรรมฐำนอกีข้อหนึง่ โดยทรงประทำน

ผ้ำให้พระจุลปำละไปลูบคล�ำแล้วบริกรรมว่ำ “เถ้ำไคล เถ้ำไคล” หรือว่ำ “ผ้ำเปื้อน  

ผ้ำเปื้อน” เพรำะเมื่อใช้มือลูบคล�ำ ไปบ่อย ๆ ขึ้น ผ้ำนั้นสกปรกขึ้น ผ้ำนั้นก็มีสีคล�้ำ

ข้ึน เพรำะเหงือ่ไคลทีม่อืไปถกูต้องไปจบัต้อง เพรำะฉะนัน้ จงึให้บรกิรรมว่ำ “เถ้ำไคล  

เถ้ำไคล” หรือ “เหงื่อไคล เหงื่อไคล” นั่นเอง ท่ำนก็ได้ดวงตำเห็นธรรม เพรำะ

พระพุทธเจ้ำทรงทรำบอุปนิสัยของพระจุลปำละว่ำเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ถ้ำให้กรรมฐำน 

ข้อนีท้่ำนก็จะสำมำรถได้ควำมส�ำเร็จในกรรมฐำนที่ปฏิบัติ ท่ำนจุลปำละเมื่อได้ดวงตำ
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เหน็ธรรมได้ส�ำเรจ็มรรคผลขึน้ กไ็ด้เป็นผูม้ฤีทธิท์ำงจติใจบำงอย่ำงเป็นพเิศษด้วย ดงันี้

เป็นตัวอย่ำงว่ำกัมมัฏฐำนอันเป็นที่สะดวกของตนนั้น หำกพระอำจำรย์ได้ให้ถูกต้อง

ศษิย์ผูร้บัไปปฏบิตั ิกย่็อมสำมำรถน�ำไปปฏบัิติให้ก้ำวหน้ำบรรลุควำมส�ำเรจ็ตำมประสงค์

ได้ นี้เป็นธรรมสัปปำยะข้อปลีกย่อย

อนึ่งส�ำหรับ อปริหานิยธรรม นั้น พระพุทธเจ้ำได้ทรงสั่งสอนแก่เจ้ำลิจฉวีอัน

กล่ำวได้ว่ำเป็นอปริหำนิยธรรม ธรรมอันท�ำให้ไม่เสื่อมส�ำหรับคฤหัสถ์ ตั้งต้นแต ่

ผู้ปกครองประเทศชำติ พวกเจ้ำลิจฉวีนั้นเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองแคว้นวัชชี อันมีเมือง 

เวสำลเีป็นนครหลวง พระพทุธเจ้ำจงึได้ทรงสัง่สอนคณะกษตัรย์ิ พระเจ้ำลจิฉว ีซึง่เป็น

ผู้ปกครองประเทศวัชชีนั้นด้วยธรรม ๗ ข้อ เรียกว่ำ ลิจฉวีอปริหานิยธรรม คือ

๑.  หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 

๒.  เมือ่ประชมุ กพ็ร้อมเพรยีงกนัประชมุ เม่ือเลกิประชมุ กพ็ร้อมเพรยีงกนั

เลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันกระท�ำกิจกรณียะ คือกิจที่พึงกระท�ำส�ำหรับแคว้นวัชชี

๓.  ไม่บญัญตัสิิง่ทีม่ไิด้บญัญตัขิึน้ ไม่ถอนส่ิงท่ีได้บญัญตัไิว้แล้ว สมำทำนปฏบิตัิ

ในวัชชีธรรม ธรรมส�ำหรับวัชชีอันเป็นของเก่ำที่บัญญัติจัดไว้ 

๔.  วชัชคีอืกษตัริย์วชัชหีรอืท่ำนผูใ้หญ่แห่งวชัช ีซ่ึงเป็นผูใ้หญ่กเ็คำรพสกักำระ

หรือนับถือบูชำ ส�ำคัญข้อที่ท่ำนเหล่ำนั้นกล่ำวว่ำเป็นข้อที่พึงฟัง

๕.  กุลสตรี กุลกุมำรีเหล่ำใดไม่รังแกข่มเหง กุลสตรี กุลกุมำรีเหล่ำนั้น

๖. เจดย์ีของวชัชเีป็นของชำววชัชทีัง้หลำย เคำรพ นบัถอื บชูำทัง้ภำยในและ

ภำยนอก ก็เคำรพนับถือบูชำเจดีย์เหล่ำนั้น ไม่กระท�ำพลีกรรมอันเป็นธรรมท่ีเคยให้

แล้วที่เคยกระท�ำแล้วแก่เจดีย์เหล่ำนั้นให้เสื่อม

๗. จดัแจงกำรรกัษำคุม้ครองป้องกนัอนัเป็นธรรมในพระอรหนัต์ทัง้หลำยและ

มีควำมตั้งใจว่ำ พระอรหันต์ทั้งหลำยที่ยังไม่มำสู่แว่นแคว้นก็ขอให้มำ พระอรหันต ์

ทั้งหลำยที่มำแล้วก็ขอให้อยู่ผำสุกในแว่นแค้วน ดังนี้
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ข้อควำมกค็ล้ำย ๆ กบัอปรหิำนิยธรรมส�ำหรบัภกิษ ุมีต่ำงกนัแต่ข้อทีม่ใิห้รังแก

ข่มเหงกุลสตรี กุลกุมำรี และข้อที่ให้เคำรพนับถือบูชำวัชชีเจดีย์ของชำววัชชีทั้งหลำย  

ทัง้ภำยในทัง้ภำยนอก พลกีรรมทีเ่คยให้เคยท�ำอนัประกอบด้วยธรรมแก่เจดย์ีเหล่ำนัน้

ก็ให้ท�ำต่อไปไม่ให้เสื่อมเสียไม่หยุด และให้จัดกำรคุ้มครองรักษำป้องกันอันเป็นธรรม

ในอรหันต์ทั้งหลำย และให้มีควำมต้ังใจว่ำที่ท่ำนยังไม่มำก็ขอให้มำ ที่ท่ำนมำแล้วก ็

ขอให้อยูเ่ป็นสขุ ตำมลจิฉวอีปรหิำนยิธรรมนี ้จะเหน็ได้ว่ำ พระพทุธเจ้ำมไิด้ทรงลบหลู่

เจดีย์ คือท่ีเคำรพบูชำของชำวบ้ำนเมือง ที่ได้เสด็จไปประกำศศำสนำหรือที่ได้เสด็จ

จำรกิไปนัน้ เพรำะว่ำแต่ละท้องถ่ิน ต่ำงกมี็เจดีย์หรอืปชูนยีสถำนอนัเป็นทีเ่คำรพนบัถอื

บชูำ เจดย์ีทัง้ปวง ทีเ่ขำเคำรพนบัถอืบชูำเหล่ำนัน้ต่อไป และทีเ่ขำท�ำมำแล้วกข็อให้เขำ

ท�ำต่อไปอย่ำให้เสื่อมดังนี้ ปรำกฏตำมเรื่องที่เล่ำในพระคัมภีร์ว่ำ คณะกษัตริย์ลิจฉวี

ปฏิบัติอปริหำนิยธรรมทั้ง ๗ ข้อนี้ จึงได้รักษำบ้ำนเมืองให้ด�ำรงอยู่อย่ำงดี ข้ำศึกศัตรู

ไม่อำจมำย�ำ่ยที�ำลำยได้ แต่ว่ำต่อมำได้พำกนัไม่ปฏบิตัใินอปรหิำนยิธรรมเหล่ำนี ้มกีำร

แตกกนัเองโดยกำรยแุหย่ของวสักำรพรำหมณ์ ดงัทีน่กักวีไทยได้เอำมำแต่งเป็นค�ำฉันท์ 

คือเรือ่งสำมคัคเีภทค�ำฉนัท์ ฉะนัน้ เมอืงไพศำลรีฐัวชัชจีงึได้แตก ต้องขึน้อยูใ่นปกครอง

แห่งมคธรัฐ

เพรำะฉะนัน้ หมวดธรรมส�ำหรบัผูอ้ยูด้่วยกนั ทีพ่ระพทุธเจ้ำทรงส่ังสอนส�ำหรบั

ภกิษสุงฆ์กดี็ ส�ำหรบัคฤหสัถ์ชนต้ังแต่คณะผูป้กครองประเทศคอืลจิฉวอีปรหิำนยิธรรม

ดงัแสดงมำกด็ ี จงึเป็นหลกัปฏบิตัอัินส�ำคญัซึง่เมือ่ปฏิบตักิย่็อมจะท�ำให้เป็นธรรมสปัปำยะ 

ธรรมเป็นที่สบำย ธรรมเป็นที่สะดวก ท�ำให้ทุก ๆ อย่ำงเป็นที่สบำย เป็นที่สะดวกไป

ด้วยทั้งหมด อนึ่ง เมื่อได้มำตั้งใจปฏิบัติในธรรมอันเป็นข้อพึ่งปฏิบัติคือไตรสิกขำและ

ที่เป็นข้อปฏิบัติส�ำหรับอยู่ด้วยกันเป็นสุข คือสำรำณียธรรมและอปริหำนิยธรรมอันน�ำ

ให้เจริญในกำรศึกษำปฏิบัติพระพุทธศำสนำ ท�ำให้อยู่ด้วยกันเป็นสุข เมื่อเป็นด่ังนี้  

จึงท�ำให้กำรบวช เป็นกำรบวชที่ได้ถือเอำประโยชน์แห่งพรหมจรรย์ไว้ได้ตำมภูมิตำม

ชั้น ดังที่พระพุทธเจ้ำได้ตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่งซึ่งมีอุปมำด้วยแก่นไม้ คือได้ทรงแสดง

ถึงผู้ที่เข้ำมำบวชแล้วถือเอำประโยชน์แห่งกำรบวชได้เพียงใด อันพึ่งย่อกล่ำวได้ดังนี้ว่ำ 

บวชได้ก่ิงใบของพรหมจรรย์ บวชได้กะเทำะเปลอืกของพรหมจรรย์ บวชได้เปลอืกของ

พรหมจรรย์ บวชได้กระพี้ของพรหมจรรย์ บวชได้แก่นของพรหมจรรย์
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อธบิาย

๑.  บวชได้กิ่งของพรหมจรรย์คือบวชมุ่งได้ลำภสักกำระ ว่ำได้ลำภสักกำระ 

ก็พอใจเพียงลำภสักกำระเท่ำนั้น เหมือนอย่ำงผู้ต้องกำรแก่นไม้เข้ำป่ำ พบต้นไม้ก็ตัด

กิ่งใบของต้นไม้ไป ก็เข้ำใจว่ำเป็นแก่น 

๒.  บวชได้กะเทำะเปลือกของพรหมจรรย์ ได้ลำภสักกำระก็ยังไม่พอใจเพียง

เท่ำน้ัน แต่ว่ำตัง้ใจปฏบิตัใินศีลในวนิยั แต่กพ็อใจแค่ปฏบิตัใินศลีในวินยัเท่ำนัน้ กเ็หมอืน

อย่ำงต้องกำรแก่นไม้กเ็ข้ำป่ำพบต้นไม้ ก็ตดัเอำกะเทำะเปลือกไป เข้ำใจว่ำเป็นแก่นไม้

๓.  บวชได้ลำภสักกำระได้ปฏิบัติในศีลก็ยังไม่พอใจ ยังปฏิบัติต่อไปในสมำธิ 

แต่ก็พอใจแค่สมำธิ ก็เหมือนอย่ำงเข้ำป่ำต้องกำรแก่นไม้พบต้นไม้ ก็ตัดเอำเปลือกไป

เข้ำใจว่ำแก่น

๔.  บวชได้กระพี้ของพรหมจรรย์ ก็คือได้ลำภสักกำระได้ปฏิบัติศีลได้ปฏิบัติ

ในสมำธกิย็งัไม่พอใจ ปฏบิตัใินปัญญำต่อกพ็อใจเพยีงนัน้ กเ็หมอืนอย่ำงเข้ำป่ำต้องกำร

แก่นไม้ก็เข้ำป่ำพบต้นไม้ ก็ตัดเอำกระพี้ไปด้วยเข้ำใจว่ำแก่น    

๕.  บวชได้แก่นของพรหมจรรย์ ก็คือว่ำบวชแล้วได้ลำภสักกำระปฏิบัติศีล

ปฏิบัติสมำธิปฏิบัติในปัญญำ ก็ไม่หยุดแค่นั้น ยังปฏิบัติเพื่อให้ได้วิมุตติคือควำม 

หลุดพ้นจำกกิเลสและกองทุกข์ต่อไป จึงเปรียบเหมือนอย่ำงผู้ต้องกำรแก่นไม้เข้ำป่ำ  

ก็ตัดเอำแก่นไม้ไป ก็เป็นอันว่ำได้แก่นอันถูกต้องดั่งนี้ 



วมิุตติ

เพรำะฉะนั้น เมื่อได้ปฏิบัติธรรมที่เป็นสัปปำยะ อย่ำงน้อยก็ย่อมได้ปฏิบัติใน

ศีลและสงูขึน้ไปก็ย่อมปฏบิติัในสมำธ ิ ยอมตวัปฏบิตัใินปัญญำเพือ่ผลคอืวิมตุต ิ ควำม

หลดุพ้น และวิมุตติควำมหลุดพ้นนั้น ก็มิใช่หมำยควำมว่ำ ควำมหลุดพ้นจะต้องเป็น

ควำมหลุดพ้นท่ีเป็นผลนิพพำนอย่ำงสูงสุด เป็นควำมหลุดพ้นจำกกิเลสอย่ำงเด็ดขำด

บำงส่วนหรือสิน้เชงิ แม้ว่ำเป็นควำมหลดุพ้นบำงอย่ำง ควำมหลดุพ้นชัว่ครำว กช็ือ่ว่ำวมิตุติ 

ควำมหลุดพ้นเช่นกนั เพรำะฉะน้ัน ท่ำนจงึแสดงวมิตุต ิควำมหลดุพ้นไว้เป็น ๒ อย่ำงคอื

๑.  กุปปวมิตุต ิควำมหลุดพ้นทีย่งัก�ำเรบิได้ คอืเป็นควำมหลดุพ้นของผูป้ฏบิตัิ

ซึ่งเป็นสำมัญทั่วไป 

๒. อกปุปวมิตุต ิควำมหลดุพ้นทีก่�ำเรบิมิได้หรอืไม่ก�ำเรบิ อนัเป็นควำมหลุดพ้น

อย่ำงเด็ดขำด

ควำมหลุดพ้นท่ีเป็นกุปปวิมุตตินั้น คือควำมหลุดพ้นที่ยังก�ำเริบได้ ทุกคนที่

ปฏิบัติในศีล ในสมำธิ ในปัญญำ ย่อมได้ทันทีที่ปฏิบัติ คือเมื่อปฏิบัติในศีลก็ย่อม 

พ้นจำกภัยเวรพ้นจำกควำมเดือดร้อน เพรำะภัยเวรต่ำง ๆ อันเกิดจำกกำรละเมิดศีล

นี้ ก็เป็นวิมุตติคือควำมหลุดพ้น เมื่อปฏิบัติในสมำธิก็ย่อมได้ควำมหลุดพ้นจำกนิวรณ์ 

คือกิเลสที่บังเกิดท�ำจิตใจให้กลัดกลุ้มฟุ้งซ่ำนไม่สงบ เม่ือปฏิบัติในปัญญำก็ได้วิมุตติ

ควำมหลดุพ้นจำกควำมหลงควำมไม่รูใ้นข้อนัน้ ๆ ได้ปัญญำในข้อใด ก็ท�ำให้ควำมไม่รู้
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ควำมหลงเข้ำใจผิดในข้อนั้น หำยไป หมดไป และตัวอย่ำงที่พึงเห็นได้ง่ำย ๆ เช่นว่ำ

เมื่อโลภ โกรธ หลงอย่ำงแรงบังเกิดขึ้น อันท�ำให้เกิดควำมดิ้นรนเพื่อจะละเมิดศีลคือ

เพ่ือที่จะฆ่ำเขำบ้ำง ท�ำร้ำยร่ำงกำยเขำบ้ำง ลักของเขำบ้ำง เป็นต้น เมื่องดใจของ 

ตัวเองได้ไม่ท�ำ โลภโกรธ หลงอย่ำงแรงนั้นก็สงบ ดังนี้ก็เป็นอันว่ำได้วิมุตติคือควำม

หลุดพ้นจำกโลภ โกรธ หลง เป็นอย่ำงแรงนั้น และเมื่อนิวรณ์คือ โลภ โกรธ หลง 

อย่ำงกลำงบังเกิดขึ้น ท�ำใจให้กลัดกลุ้ม มีควำมตั้งใจไว้ในทำงที่ถูกอย่ำงมั่นคง จิตไม่

คลอนแคลนเอนเอียงไปตำมอ�ำนำจของโลภ โกรธ หลง นั้น ยกตัวอย่ำงเช่น ควำม

โกรธบังเกิดขึ้นท�ำให้จิตงุ่นง่ำนเดือดร้อน ก็สงบใจได้จำกควำมโกรธนั้น ควำมสงบใจ

ได้นีแ้หละคอืตวัสมำธกิท็�ำให้ได้หลดุพ้นจำกควำมโกรธนัน้ได้ และเม่ือได้อบรมปัญญำ 

ได้ควำมรู้ควำมเห็นในควำมไม่เที่ยงแท้แน่นอน ในควำมที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง 

ในควำมที่ไม่มีอะไรเป็นตัวเรำเป็นของเรำอย่ำงแท้จริง ก็จะท�ำให้เกิดกำรปล่อยวำงได้

ในสิ่งที่ยึดถือทั้งหลำย ในเมื่อได้ปัญญำดังนี้ ก็เป็นวิมุตติควำมหลุดพ้นจำกควำมหลง

ยึดถือ ผู้ปฏิบัติธรรม จะได้วิมุตติดังกล่ำวนี้ทุกครำวที่ปฏิบัติ แต่ว่ำวิมุตติที่ได้นี้เสื่อม

ไปได้เช่นเดียวกัน ศีล สมำธิ ที่ได้จำกกำรปฏิบัติเป็นครำว ๆ นั้นเส่ือมไปได้ เช่น  

ในครำวน้ีปฏิบัติงดเว้นใจตัวเองได้น้ีเรียกว่ำเป็นศีล แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำกำรงดเว้น

ใจตัวเองได้นี้จะมีตลอดไป วันนี้ได้ พรุ่งนี้บำงที่ไม่ได้และสิ่งที่ได้วันนี้บำงที่ก็เสื่อมไป 

และควำมสงบใจตัวเองก็เหมือนกัน ครำวนี้สงบโกรธได้ก็เหมือนกัน ครำวนี้สงบโกรธ

ได้ แต่ไปอีกครำวสงบไม่ได้ ปัญญำก็เหมือนกัน ครำวนี้ได้ปัญญำ สงบหลงใหลใน 

เร่ืองน้ันในเรือ่งนีไ้ด้ แต่อีกครำวหนึง่สงบไม่ได้ ปัญญำทีเ่คยได้นัน้ไม่ได้ วมิตุตดิงักล่ำว

นี้แหละเรียกว่ำเป็นวิมุตติที่ก�ำเริบได้ และศีล สมำธิ ปัญญำที่ปฏิบัตินั้นก็เสื่อมไปได้

เช่นกัน 

เพรำะฉะน้ัน กำรปฏิบัตน้ัินต้องปฏบิติัอยูเ่สมอและก็รกัษำไว้ให้ได้เสมอพยำยำม

รกัษำไว้ เช่น ครำวนีเ้รำปฏบิตังิดใจตวัเองหดัระงบัควำมหลงใหล และใช้ปัญญำ และ

ครำวนี้ท�ำได้ก็พยำยำมรักษำไว้ และรักษำควำมสำมำรถงดเว้นใจตัวเอง สงบใจตัวเอง 

ระงบัควำมหลงใหลใจตวัเองพยำยำมทีจ่ะรกัษำไว้ และเม่ือได้พบกบัอำรมณ์ครำวหน้ำ
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ก็พยำยำมท�ำให้ได้อีก ปฏิบัติดังนี้คือปฏิบัติในทำงที่รักษำส่งเสริมเพิ่มเติม รักษำอยู่

เสมอ ก็จะท�ำให้กำรปฏิบัตินั้นก้ำวหน้ำและข้อปฏิบัติอันเป็นศีล สมำธิ ปัญญำ และ

ผลคอืวมิตุตนิัน้ทีเ่คยง่อนแง่นคลอนแคลนกแ็น่นเข้ำ แม้ว่ำจะเสือ่มไปได้ แต่กจ็ะเสือ่ม

ไปยำก จะมั่นคงขึ้นทุกที เมื่อเป็นดังนี้แล้ว กำรปฏิบัติที่ท�ำเสมอ ๆ อย่ำงนี้เอง  

รูจ้กัตัง้ต้นฝึกปฏิบัต ิรูจ้กัท่ีจะรักษำไว้ และรูจ้กัทีท่�ำให้ก้ำวหน้ำเรือ่ย ๆ ไป กจ็ะกลำย

เป็นนิสัย อุปนิสัย เป็นบำรมี ทุกคนต้องหัดปฏิบัติ และข้อปฏิบัตินั้นเป็นนิสัยเป็น 

บำรมีแล้ว ก็จะรู้สึกว่ำจะท�ำดีง่ำยเข้ำ จะท�ำชั่วยำกเข้ำ ควำมที่รู้สึกว่ำท�ำดีง่ำยเข้ำ  

ท�ำชั่วยำกเข้ำนี้แหละเป็นกำรทดสอบขั้นของกำรปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติธรรม
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จักแสดงสอนธรรม ธรรมที่จะแสดงสอนก็มำจำกค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำ

ซึ่งพระองค์ทรงสอนด้วยพระโอษฐ์ และผู้ฟังก็ฟังด้วยโสตคือหูและก็จ�ำทรงบอกกล่ำว

กนัสบืต่อมำ จนถงึได้สงัคำยนำร้อยกรอง และในเวลำต่อมำ กไ็ด้มกีำรเขยีนจำรกึเป็น

ตัวอักษรที่ลังกำทวีป และก็ได้คัดลอกสืบต่อกันมำ เมื่อพระพุทธศำสนำได้แพร่หลำย

ออกไปในนำนำประเทศ ส�ำหรับสำยเถรวำท ก็ได้ถือคัมภีร์พระไตรปิฎกซึ่งได้เขียน

จำรึกกนัไว้ในลงักำทวปีเป็นหลกั ในประเทศไทยเรำกไ็ด้รบัฉบบัทีเ่ขยีนจำรึกไว้ในลงักำ

ทวีปนั้นมำเช่นเดียวกัน และเมื่อมีกำรคัดลอกกันเป็นงำนใหญ่ก็ดี ในภำยหลังเม่ือมี

กำรพมิพ์ขึน้เป็นเล่มกด็ ีก็ได้อำศัยน�ำเอำคมัภร์ีพระไตรปิฎกทีจ่ำรึกจำกแหล่งเดยีวกนั

ในประเทศต่ำง ๆ นำนำ มำสอบทำน และในบำงสมัย ก็เรียกว่ำสังคำยนำเหมือนกัน  

ดังเช่น เมื่อท�ำกำรคัดลอกเพื่อให้ได้ฉบับที่สมบูรณ์ในรัชกำลที่ ๑ ก็เรียกว่ำสังคำยนำ 

อันที่จริง ค�ำว่ำ สังคำยนำ นี้ ได้ใช้มำตั้งแต่สมัยสังคำยนำครั้งที่ ๑ เมื่อสังฆสำวกที่

แสดงไว้ว่ำมีจ�ำนวน ๕๐๐ รูป ได้ประชุมท�ำกันที่หน้ำถ�้ำสัตตบรรณคูหำ ข้ำงภูเขำ 

เวภำรบรรพตในกรงุรำชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมพีระเจ้ำอชำตศตัรูทรงเป็นองค์ศำสนูปถมัภก 

เมื่อพระพุทธเจ้ำนิพพำนได้ ๓ เดือน มีพระมหำกัสสปเถระเป็นประธำน พระอุบำลี

เถระเป็นผู้วิสัชชนำพระวินัย พระอำนนท์เถระเป็นผู้วิสัชชนำพระธรรม โดยที่ได้ถำม

และแสดงพระวินัยก่อนเสร็จแล้วก็พระธรรม ว่ำพระพุทธเจ้ำได้บัญญัติพระวินัยไว้ใน

ข้อไหน ปรำรภเรื่องอะไร เมื่อไรเป็นต้น ท่ำนผู้ตอบก็ตอบและเมื่อได้ตอบแล้วก็ดูน่ำ

จะมีกำรไต่ถำมพระสังฆสำวกผู้ที่ได้เข้ำร่วมสังคำยนำพระไตรปิฎกทั้งหมด ว่ำถูกต้อง

หรอืไม่ถกูต้องอย่ำงไร และเมือ่ได้ตกลงในทีป่ระชมุว่ำถกูต้องอย่ำงไร โดยพร้อมเพรยีง

กนัแล้ว กจ็�ำทรงกนัไว้ต่อไป โดยวธิทีีท่่ำนแสดงสวดขึน้พร้อม ๆ กัน เหมอืนสวดมนต์

ในโบสถ์และจ�ำทรงเอำไว้จนจบ พระธรรมซึ่งในกำรสังคำยนำพระไตรปิฎกครั้งที่ ๑ 
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และครั้งที่ ๒ ก็มีแสดงไว้ว่ำสังคำยนำพระวินัย สังคำยนำพระธรรมดังกล่ำว ต่อมำ

สังคำยนำครั้งท่ี ๓ ก็แสดงไว้ว่ำสังคำยนำพระไตรปิฎกคือ พระวินัยปิฎก พระสุต- 

ตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฏก

ปิฎกแปลว่ำ “ตะกร้ำ” หมำยควำมว่ำ หมวดพระวินัยปิฎกก็ตะกร้ำวินัย 

หรือหมวดพระวินัย พระสุตตันตปิฎกคือตะกร้ำพระสุตตันตะ หมวดพระสุตตันตะ  

พระอภิธรรมปิฎกก็คือตะกร้ำพระอภิธรรม ก็คือหมวดพระอภิธรรม วินัยปิฎกหมวด

พระวนัิย ส�ำหรบัพระสตุตันตะปิฎกกบัพระพระอภธิรรมปิฎก ทีมี่รวมกนัเข้ำคอืธรรม

หรอืพระธรรมนัน่เอง เป็นอนัว่ำแยกพระธรรมออกเป็นสองคอื เป็นสุตตนัตะ เดมิเป็น

อภิธรรม สุตตันตะท่ีมีก็เป็นพระธรรมค�ำสอนเรียกว่ำสุตตันตะ ก็หมำยถึงค�ำสอนที่

พระพุทธเจ้ำทรงสั่งสอนแก่บุคคลนั้น ๆ ในที่นั้น ๆ ถ้ำนับธรรมจักรเป็นปฐมเทศนำ 

ก็ต้ังแต่ปฐมเทศนำของพระพุทธเจ้ำเป็นต้นมำ จนถึงปัจฉิมเทศนำคือพระวำจำท่ี

พระพุทธเจ้ำตรัสเป็นค�ำสุดท้ำย แก่พระสงฆ์เมื่อจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพำน และเมื่อ

ตรัสค�ำสุดท้ำยนั้นแล้ว ก็หยุดไม่ตรัสต่อไป เสด็จดับขันธ์พระปรินิพพำน ธรรมที่เป็น

ค�ำสอนแก่บคุคลนัน้ ๆ ในท่ีนัน้ ๆ ดงักล่ำวนีม้ำรวมกนัเป็นสตุตนัตะ ส่วนอภธิรรมนัน้

ไม่มีแสดงในพระไตรปิฎก ว่ำทรงแสดงแก่ใครที่ไหน แสดงขึ้นแต่ตัวธรรมที่เป็น 

ค�ำสอนทีเดียว โดยที่ยกหัวข้อขึ้นเป็นกุศลธรรม ธรรมที่เป็นกุศล อกุศลธรรม ธรรมที่

เป็นอกุศล อัพยำกตธรรม ธรรมที่เป็นอัพยำกฤต เป็นกลำงไม่ยืนยันว่ำเป็นกุศลหรือ 

อกุศลและก็ประมวลในหัวข้อ ๔ คือ จิต เจตสิก ธรรมที่เกิดขึ้นในจิต รูป นิพพำน 

แต่พระอำจำรย์ผู้แต่งค�ำอธิบำยในภำยหลังได้อธิบำยว่ำ พระพุทธเจ้ำทรงเสด็จขึ้นไป

เทศน์อภิธรรมปิฎก โปรดพระพุทธมำรดำบนสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ อภิธรรมปิฎกไม่มี

กล่ำวถงึในประวตัใินกำรท�ำสงัคำยนำครัง้ท่ี ๑ คร้ังที ่๒ ซึง่มปีรำกฏอยูใ่นพระไตรปิฎกเอง  

ในประวตัสิงัคำยนำ ๒ ครัง้นัน้ มกีล่ำวถงึแต่สงัคำยนำพระวนิยัและพระธรรมปรำกฏขึน้ 

ดงัสงัคำยนำครัง้ที ่๓ เมื่อพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเป็นประธำนสงฆ์ ท�ำขึ้นในสมัย

พระเจ้ำอโศกมหำรำชและกไ็ด้รบันบัถอืว่ำม ี๓ ปิฎก เรียกกนัว่ำ ตปิิฎก หรอืไตรปิฎก

สืบต่อกันมำถึงปัจจุบัน ส�ำหรับพระอภิธรรมปิฎกที่พระอำจำรย์ผู้อธิบำยบำงท่ำนก็

อธบิำยว่ำเป็น อรรถกถำ คือคัมภร์ีอธบิำยพระธรรมนัน่เอง แต่ว่ำผูน้บัถอืคมัภร์ีนีก้ไ็ด้

เขียนแสดงประวตันิีว่้ำเป็นพระพทุธภำษติโดยตรง และกไ็ด้เล่ำว่ำพระองค์เสดจ็ไปเทศน์

โปรดพระพุทธมำรดำดงักล่ำวแล้ว แม้ว่ำจะเป็นอย่ำงไรกส็ดุทีจ่ะเชือ่ถอืกนั แต่ว่ำเนือ้หำ
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ของพระอภิธรรมปิฎกนั้น คือกำรศึกษำได้แสดงยกขึ้นเป็นหัวข้อใหญ่ ๔ ข้อ ดังกล่ำว

และก็ได้แสดงอธิบำยน�ำเอำพระธรรมค�ำสอนต่ำง ๆ ก็จำกพระสุตันตปิฎกนั่นแหละ 

มำประมวลเข้ำในหัวข้อ ๔ นั้น ก็เป็นหลักในกำรอธิบำยพระพุทธศำสนำหลักหนึ่ง 

เหมือนดังเช่นท่ำนพระพุทธโฆษะ เรียกกันว่ำพระพุทธโฆษำจำรย์ได้แต่งคัมภีร์วิสุทธิ-

มรรคทีแ่ปลว่ำทำงแห่งควำมบริสทุธิ ์กย็กเอำหัวข้อส�ำหรบัแสดง ๓ หัวข้อคือ ไตรสิกขำ 

หรือศลี สมำธ ิปัญญำ ตำมคำถำของพทุธสุภำษติบทหนึง่ ทีพ่ระพทุธเจ้ำทรงแสดงไว้

และก็น�ำเอำพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับศีลใส่ไว้ในหมวดศีล 

ที่เกี่ยวกับสมำธิใส่ไว้ในหมวดสมำธิ ที่เกี่ยวกับปัญญำก็มำใส่ในหมวดปัญญำ เก็บเอำ

มำจำกพระไตรปิฎก ก็เป็นคัมภีร์วิสุทธิมรรคขึ้นมำ ส�ำหรับในคัมภีร์อภิธรรมนั้นยก

หัวข้อเป็นจิต เจตสิก รูป นิพพำน แต่ว่ำในวิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆษำจำรย์นั้น 

ยกเอำหัวข้อเอำศีล สมำธิ ปัญญำ วิธีแห่งกำรแสดงใกล้เคียงกัน โดยยกหัวข้อธรรม

ขึ้นมำหัวข้อหนึ่งหรือหมวดหนึ่ง แล้วก็น�ำเอำธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำมำใส่เข้ำ  

มำประมวลเข้ำ มำรวมเข้ำในหวัข้อทีต่ัง้ขึน้นัน้ กเ็ทยีบกนัได้ ในบดันีค้อืวชิำเรยีงควำม

แก้กระทู้ธรรม ก็ยกเอำพระพุทธภำษิตบทหนึ่ง ที่เป็นหัวข้อและก็น�ำมำแสดงอธิบำย

หรือว่ำเทศน์ต่ำง ๆ ก็เช่นเดียวกับยกเอำพระพุทธสุภำษิตขึ้นมำเป็นหัวข้อคำถำหนึ่ง

ข้อเดียว หรือหลำยข้อก็ตำม และก็แสดงอธิบำยแสดงไปตำมหัวข้อนั้นก็เป็นเท่ำนี้  

ฉะนัน้ พระอำจำรย์บำงท่ำนจงึได้เขยีนเอำไว้ว่ำ พระอภธิรรมปิฎกกถื็อเป็นคัมภร์ีอธบิำย

พระธรรม และเมื่อได้จำรึกลงเป็นตัวอักษรในสมัยสังคำยนำครั้งที่ ๓ แล้ว กำรที่คัด

ลอกสอบทำนกันต่อมำก็ไม่น่ำเรียกกันว่ำสังคำยนำ เพรำะไม่ต้องมำประชุมสงฆ์ท่ีจ�ำ

ทรงกันไว้และก็ได้มำสังคำยนำมีผู้ถำมผู้วิสัชชนำยกขึ้นมำเป็นข้อ ๆ ให้รับรองพร้อม

กนัและจ�ำทรงเป็นแบบเดยีวกนัและกส็วดพร้อม ๆ กนัเหมอืนสวดในโบสถ์ เพรำะเมือ่

เป็นคมัภีร์ทีจ่ำรกึไว้แล้วกเ็พยีงแต่เอำฉบบัต่ำง ๆ มำสอบทำนกนัหำข้อยุติ แล้วกล็อก

กันเป็นฉบับซ่ึงเป็นหลักฐำนต่อไป และท่ำนก็ท�ำดังนี้มำใช้ดังที่ท�ำในรัชกำลที่ ๑  

ดังกล่ำวนั้น

มำในรัชกำลที่ ๕ จึงได้ตีพิมพ์ขึ้นเป็นอักษรในประเทศไทย เพรำะกำรที่รับ

ต้นฉบบัมำคดัลอกจำกลงักำในสมยัโบรำณ เขยีนกันเป็นอักษรขอมในใบลำนสมดุข่อย 

ข้ึนอกี และต่อมำได้มกีำรพิมพ์เพิม่เตมิฉบบัทีข่ำด และในกำรพมิพ์เพิม่เตมิฉบบัทีข่ำด

ก็น�ำเอำฉบับของลังกำ ของพม่ำ ของยุโรป มำสอบทำน และส�ำหรับในประเทศไทย
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เรำนี้ก็ได้มีกำรแปลขึ้นเป็นภำษำไทยทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่ครำวฉลองพระพุทธศำสนำ 

๒๕๐๐ ปี เดิมในประเทศไทยนี้ได้มีกำรเรียนกันแต่ภำษำบำลี 

ต่อมำสมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ซึง่เป็นพระรำชโอรส

ในรัชกำลที่ ๔ ทรงผนวชในรัชกำลที่ ๕ และก็ได้ประทับอยู่ในสมณเพศยั่งยืนตลอด

มำ ตลอดพระชนมชพี ได้ทรงศึกษำภำษำบำล ีพระพทุธประวตัจินถงึคัมภร์ีอรรถกถำ

เป็นต้น จนมีควำมรู้แตกฉำน ได้ทรงตั้งให้มีกำรสอบนักธรรมขึ้น ด้วยกำรสอนนวก

ภิกษุหรือว่ำภิกษุสำมเณรบวชใหม่ และได้ให้จบในเวลำ ๓ เดือนที่เข้ำมำบวชด้วยกัน 

เคยได้ยินมผีูเ้ล่ำให้ฟังตัง้แต่มำอยู่วดับวชใหม่ ๆ ว่ำ สมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำพระองค์

นั้น ได้ทรงถำมภิกษุหรือสำมเณรรูปหนึ่งว่ำ “วัตถุ ๓ อย่ำงแปลว่ำอะไร” เณรหรือ

พระที่ถูกถำมตอบว่ำแปลว่ำหมวด ๓ แห่งวัตถุ ก็ได้ตรัสถำมต่อไปว่ำ “หมวด ๓ นี้

ได้แก่อะไร” เณรหรือภิกษุก็ตอบไม่ได้ ไม่รู้ว่ำอะไร จึงทรงตรัสชักน�ำขึ้นโดยทรงท�ำ

หนังสือนวโกวำทที่ใช้กันอยู่เด๋ียวนี้ มีพระวินัยย่อจำกพระวินัยบัญญัติที่มำในพระ- 

ปำฏิโมกข์ ๒๒๗ ข้อ จำกนั้นก็มีธรรมวิภำค แปลว่ำ จ�ำแนกธรรมและคิหิปฏิบัติ คือ 

ข้อปฏบิตัสิ�ำหรบัคฤหสัถ์ เพรำะว่ำนวโกวำทมุง่สอนนวกภกิษ ุคอืภกิษใุหม่มำบวชเรยีน

ช่วงเวลำ ๓ เดือนกว่ำ ก็ลำสิกขำบทออกไปเรียนหรือประกอบอำชีพกำรงำนต่อไป  

จึงได้ทรงท�ำหลักสูตรส�ำหรับสอนให้ร�่ำเรียนศึกษำให้มีควำมรู้ในพระวินัยส�ำหรับต้อง

ปฏบิตั ิเมือ่สกิขำบททีว่่ำนีก้บัปำตโิมกข์ ๒๒๗ อนัเป็นหลักส�ำหรบัท่ีเรยีกว่ำอำทิพรหม-

จรยิกำสกิขำ คอืข้อศกึษำเบ้ืองต้นของพรหมจรรย์ และกม็ธีรรมวภิำคคือคดัเลอืกธรรม
ที่เป็นข้อ ๆ ตั้งแต่ทุกะหมวด ๒ เพื่อที่จะให้มีควำมเข้ำใจในค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ
ตำมสมควร และได้ทรงเรยีบเรยีงคิหปิฏิบัตไิว้อกีหมวดหนึง่เพือ่ทีจ่ะได้ทรำบว่ำ คฤหัสถ์
น้ันพระพุทธเจ้ำทรงสั่งสอนไว้ให้ปฏิบัติอย่ำงไรบ้ำง และคิหิปฏิบัตินี้ก็เป็นข้อที่ผู้ที่จะ 
ลำสิกขำบทออกไปทุกท่ำนจะต้องทรำบ เห็นสมควรท่ีจะน�ำไปปฏิบัติจึงได้ทรงแยกไว้
อีกหมวดหนึ่ง 

และนอกจำกนี้ก็ได้ทรงเรียบเรียงพระพุทธประวัติที่ได้ทรงท�ำไว้ก็คือ พุทธ-

ประวตัเิล่ม ๑ และได้ทรงแยกไว้อกีหมวดหนึง่ และได้ทรงน�ำเอำพระนพินธ์ของสมเด็จ

พระสงัฆรำช (สำ ปสุสฺเทว) ทีแ่สดงควำมตำมมหำปรินพิพำนสตูรมำเป็นพทุธประวติั

เล่ม ๓ กท็ิง้ช่วงตอนกลำงเอำไว้คอืเล่ม ๒ และต่อมำในชัน้หลงักเ็มือ่ข้ำพเจ้ำเองได้ขึน้

ไปจดัหำหนงัสอืในห้องสมดุของสมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำฯ ท่ีต�ำหนกัใหญ่ ต�ำหนกัจนัทร์ 
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จึงได้พบต้นฉบับพุทธประวัติเล่ม ๒ ที่ทรงเตรียมไว้ กับได้พบหนังสือที่เคยพิมพ์แล้ว  

กเ็ป็นต้นฉบบัเดียวกบัเล่มหนึง่อนัพอจะน�ำมำรวมเข้ำเป็นพุทธประวตัเิล่ม ๒ ได้ จงึได้

เสนอมหำมกุฏรำชวิทยำลัยจัดพิมพ์ขึ้นเป็นพุทธประวัติเล่ม ๒ แต่พุทธประวัติเล่ม ๒ 

ที่พิมพ์ขึ้นใหม่ในครั้งหลังนี้เป็นหนังสือที่ยังรจนำไว้ยังไม่สมบูรณ์ ก็เป็นอันว่ำได้เท่ำไร

ก็พิมพ์ไว้เท่ำนั้น ก็นับว่ำท�ำให้ทรำบแนวพระด�ำริของพระองค์ได้ว่ำ แนวพระด�ำริของ

พระองค์ในกำรท�ำพระพุทธประวัติเล่ม ๒ นั้นทรงวำงแนวเค้ำว่ำอย่ำงไร หำกว่ำจะท�ำ

ต่อไปให้สมบูรณ์ต้องถือแนวพระด�ำรินี้ต่อไปได้ แต่ว่ำพุทธประวัติเล่ม ๒ นี้ท�ำยำก 

เพรำะว่ำส�ำหรับพุทธประวัติเล่ม ๑ นั้นเป็นต้นพุทธกำลมีหลักฐำนท่ีได้จำกพระสูตร

ต่ำง ๆ มำรวบรวมขึ้น พุทธประวัติเล่ม ๓ นั้นว่ำด้วยตอนปรินิพพำนก็มีหลักฐำน 

อยูใ่นพระสตูร ส่วนช่วงกลำงนัน้ไม่มีหลักฐำนในกำรพสูิจน์ ในคมัภร์ีอรรถกถำมเีหมอืน

กันว่ำจ�ำพรรษำที่ไหน จนถึงครั้งเสด็จจ�ำพรรษำที่กรุงสำวัตถีถึง ๒๕ ปี ฉะนั้น ในปี

ไหนทรงแสดงเรือ่งอะไร ทรงท�ำอะไร ไม่มีแสดงไว้ชดัเจนในพระสตูร ทีม่ใีนพระไตรปิฎก

ก็มีแสดงไว้ว่ำ ทรงประทับที่ไหน ทรงแสดงธรรมพระสูตรนั้น ๆ เท่ำนั้น แต่จะทรง

แสดงในปีไหนไม่สำมำรถจะบอกได้ เพรำะฉะนัน้ กำรทีจ่ะท�ำพทุธประวตัเิล่ม ๒ ทีจ่ะ

รวบรวมเหตุกำรณ์แน่นอนเป็นปี ๆ ไปของพระองค์ท่ำนนั้น จึงเป็นเรื่องท่ีท�ำไม่ได้  

ได้แต่แสดงรวม ๆ เท่ำนั้น ก็เป็นอันว่ำบัดนี้ได้มีพระพุทธประวัติที่เรียบเรียงไว้ก็เป็น 

เล่ม ๑ เล่ม ๒ เล่ม ๓ และได้ก�ำหนดให้มีวิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรมอีกเรื่องหนึ่ง 

เพรำะฉะนั้น จึงมีหลักสูตรพระนวกภิกษุเป็น ๔ คือ ธรรม วินัย พุทธ  

เรียงควำมแก้กระทูธ้รรม ซ่ึงได้เริม่ตัง้แต่สมยัพระองค์ท่ำน กม็ำเป็นหลกัสตูรนกัธรรม

ชัน้ตร ีและกไ็ด้ทรงรจนำเพือ่นกัธรรมชัน้โท ทรงรจนำหนงัสอืทีเ่ป็นหลกัสตูรนกัธรรม

ช้ันโทก็คือธรรมวิภำค ปริจเฉทท่ี ๒ และต่อมำก็มีนักธรรมชั้นเอก ต่อมำหลักสูตร

สมัยหลังจึงได้แพร่หลำยกำรศึกษำไปถึงคฤหัสถ์เป็นธรรมศึกษำชั้นโท ธรรมศึกษำ 

ชัน้เอก และโดยทีใ่นโรงเรยีนกม็กีำรสอนหนงัสอืนวโกวำทเป็นหลกั กส็อนธรรมวภิำค

ในนวโกวำท คือรบัรูว่้ำเป็นธรรมวภิำคปริจเฉทที ่๑ ฉะนัน้ ในทีน่ีจึ้งจะสอนธรรมวิภำค

ปริจเฉทที่ ๒ อันที่จริงก็เป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นโท แต่ว่ำก็เป็นข้อท่ีนวกภิกษุบวช

ใหม่ควรจะรูเ้หมอืนกนั ในเมือ่มช่ีวงโอกำสจงึจะให้มคีวำมรูใ้นธรรมวิภำคปรจิเฉทที ่๒ 

ต่อไป



อรยิบุคคล ๒

พระเสขะ พระผู้ยังต้องศึกษำ

พระอเสขะ พระผู้ไม่ต้องศึกษำ

 องฺ. ทุก. ๒๐/๒๘๐/๘๐

 จะแสดงอธิบำยอริยบุคคล ๒ พระเสขะ พระผู้ยังต้องศึกษำ พระอเสขะ 

พระผู้ไม่ต้องศึกษำ ทำงพระพุทธศำสนำ บุคคลในโลกคือเป็น ปุถุชน ที่แปลว่ำชนผู ้

หนำแน่น อันหมำยควำมว่ำมีกิเลสหนำแน่น หรือมีกิเลสหนำ หรือแปลว่ำมีจ�ำนวน

หนำแน่น หรือจ�ำนวนมำกจ�ำพวกหนึ่ง อริยบุคคลคือบุคคลผู้เป็นอริยะท่ีแปลกันว่ำ 

ผูป้ระเสรฐิ หมำยถงึบุคคลผูท้�ำกิเลสในกองทุกข์ให้ส้ินไปได้แล้วบำงส่วนบ้ำง ส้ินเชงิบ้ำง 

ส�ำหรับปุถุชนนั้นมีค�ำเรียกอีกว่ำเนวเสขนาเสขะที่แปลว่ำเป็นเสขะก็มิใช่อเสขะก็มิใช่ 

อริยบุคคลหรือพระเสขะพระผู้ยังต้องศึกษำหมำยถึงพระอริยบุคคล ๗ เบื้องต้นคือ

พระผู้ตั้งอยู่ในโสดำปัตติมรรค พระผู้ตั้งอยู่ในโสดำปัตติผล

พระผู้ตั้งอยู่ในสกทำคำมิมรรค พระผู้ตั้งอยู่ในสกทำคำมิผล

พระผู้ตั้งอยู่ในอนำคำมิมรรค พระผู้ตั้งอยู่ในอนำคำมิผล

พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรค

ทั้งหมดนี้เรียกว่ำพระเสขะ พระผู้ยังต้องศึกษำ

ส่วนพระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลเรียกว่ำพระอเสขะ พระผู้ไม่ต้องศึกษำ
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พระอริยบคุคลท้ัง ๘ นี ้สมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำกรมพระยำวชิรญำณวโรรส

ได้ทรงอธิบำยไว้ในหนังสือวินัยมุขเล่มหนึ่ง ตอนที่อธิบำยปำรำชิกสิกขำบทที่ ๔ และ 

ค�ำว่ำศึกษำที่แปลมำจำกค�ำว่ำเสขะนั้น ในทำงพระพุทธศำสนำหมำยถึง ทั้งปริยัติ  

ทั้งปฏิบัติ และท้ังปฏิเวธ ปริยัตินั้นก็คือเรียนปำพจน์คือค�ำส่ังสอนของพระพุทธเจ้ำ  

ตำมควำมทรงจ�ำ ท�ำควำมเข้ำใจท่ีเรยีกว่ำขบเจำะด้วยทฏิฐคิอืควำมเห็น ดงันีเ้ป็นปรยิตัิ 

ปฏิบัติก็คือปฏิบัติตำมที่เรียนนั้น คือปฏิบัติที่กำย วำจำ ใจ น�ำเอำค�ำสั่งสอนตอนนั้น

มำตั้งไว้ที่กำย ที่วำจำ ที่ใจ ปฏิบัติให้มีให้เป็นขึ้นที่กำย ที่วำจำ ที่ใจ ดังนี้คือปฏิบัติ 

ปฏิเวธนั้นแปลว่ำผู้รู้แจ้งแทงตลอด หมำยถึงผลของกำรปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้น

จนถงึละกเิลสทีเ่ป็นสงัโยชน์ ๑๐ ประกำรได้ ต้ังแต่บำงส่วนจนถึงท้ังหมด เม่ือได้ปฏเิวธ

อันเป็นเหตุให้ละกิเลสท่ีเป็นสังโยชน์ได้บำงส่วน ก็ชื่อว่ำเสขะผู้ยังต้องศึกษำเพรำะ 

จะต้องปฏบิตัเิพือ่ละกิเลสทียั่งเหลอือยูต่่อไป จนถงึเมือ่ได้ปฏเิวธอนัเป็นเหตใุห้ละกิเลส

ได้ทั้งหมด คือละสังโยชน์ได้ทั้งสิ้นไม่มีกิเลสอยู่ท่ีจะต้องให้ละอีกต่อไป คือตั้งอยู่ใน 

อรหตัตผล อนันบัเป็นผลสงูสดุกช็ือ่ว่ำอเสขะผูไ้ม่ต้องศกึษำ เรยีกว่ำเป็นผูเ้สรจ็กจิ คอื

ไม่มีกิจอื่นที่ต้องกระท�ำเพื่อละกิเลสต่อไป ดังที่เรำเรียกกันสั้น ๆ ว่ำผู้ส�ำเร็จ ผู้ส�ำเร็จ

กค็อืผูท้ีเ่สรจ็กจิ แต่อันทีจ่ริงนัน้เรำกเ็รียกกันมำตัง้แต่ส�ำเรจ็ คอืละกเิลสได้ในขัน้ต้น ๆ 

คือส�ำเร็จมำเป็นขั้น ๆ จนถึงที่สุดก็แปลว่ำถึงที่สุด 

เพรำะฉะนัน้ ค�ำว่ำศึกษาในพระพทุธศำสนำจงึมคีวำมหมำยครอบคลมุทัง้หมด 

คอืทัง้ปรยิตั ิทัง้ปฏบิตั ิทัง้ปฏเิวธ ดงักล่ำว ไม่ใช่มคีวำมหมำยแต่เพยีงเล่ำเรยีนเท่ำนัน้  

เล่ำเรียนน้ันนับว่ำเป็นขั้นต้นของกำรศึกษำ ศึกษำนั้นเมื่อเล่ำเรียนแล้วก็ต้องปฏิบัติ  

นั่นก็ศึกษำจนได้รับผลเป็นปฏิเวธ รู้แจ้งแทงตลอด ละกิเลสได้บำงส่วน ยังมีกิเลสที่

ต้องละอีกก็จะต้องศึกษำต่อไปอีกจนละกิเลสทั้งหมด จึงจะเสร็จกำรศึกษำเรียกว่ำ 

จบกำรศึกษำในพระพุทธศำสนำ และอริยบุคคลทั้ง ๘ น้ี เมื่อแสดงเป็นบุคคลก็ 

เป็นพระโสดำบัน พระสกทำคำมี พระอนำคำมี พระอรหันต์ บุคคลนี้เองที่จะเป็น 

พระโสดำบันนั้นก็ต้องอยู่ในโสดำปัตติมรรค โสดำปัตติผล จึงจะเป็นพระโสดำบัน ตั้ง

อยูใ่นสกทำคำมีมรรค สกทำคำมีผล จงึจะเป็นพระสกทำคำม ีตัง้อยูใ่นอนำคำมมิรรค  

อนำคำมผิล จงึจะเป็นพระอนำคำม ีตัง้อยูใ่นอรหัตตมรรค อรหตัตผล จงึเป็นพระอรหันต์ 
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คือเป็นโสดำบันบุคคล อนำคำมีบุคคล สกทำคำมีบุคคล และอรหันตบุคคล อรหันต์

บุคคลนี้เองคืออเสขะ จบกำรศึกษำ ส่วนโสดำบันบุคคล สกทำคำมีบุคคล อนำคำมี

บคุคลเป็นพระเสขะ คือยงัต้องศึกษำ กย็งัมกีเิลสท่ียังต้องศกึษำต่อไปอีก กย็งัต้องศกึษำ

เพื่อละกิเลสต่อไป ละได้หมดเป็นพระอรหันต์จึงจะจบศึกษำ เสร็จกิจที่พึงละกิเลสใน

พระพุทธศำสนำ แต่ก็ต้องเข้ำใจว่ำเสร็จกิจหรือจบศึกษำนั้น ก็ยังมีกิจที่เป็นประโยชน์

จะพงึปฏบิตัใินทำงเผยแพร่พระพทุธศำสนำ ประกำศพระพทุธศำสนำ ดงัพระพทุธเจ้ำ

ได้ทรงจบกำรศึกษำ เสร็จกิจเป็นพระอรหันต์สัมมำสัมพุทธเจ้ำ ก็ได้ทรงบ�ำเพ็ญ 

อัตถจริยำคือควำมประพฤติประโยชน์ต่อไปอีก คือโลกัตถจริยำ ประพฤติประโยชน์ 

แก่โลก ญำตตัถจรยิำ ประพฤตปิระโยชน์แก่พระญำต ิพทุธตัถจรยิำ ประพฤตปิระโยชน์

โดยฐำนเป็นพระพุทธเจ้ำ ส่วนปุถุชนเรียกว่ำเนวเสขนาเสขะดังกล่ำว คือเป็นเสขะ 

กม็ใิช่เป็นอเสขะก็มิใช่ ฉะน้ัน จงึต้องเข้ำใจว่ำ ค�ำว่ำ เสขะ หรอืศกึษำ หรอืว่ำนกัศกึษำ

ในทำงพระพุทธศำสนำนั้น จะต้องอยู่ในโสดำปัตติมรรคขึ้นไป จึงจะชื่อว่ำพระเสขะ 

พระผูย้งัต้องศึกษำ หรอืเรยีกอีกอย่ำงหนึง่เป็นค�ำใหม่ว่ำนกัศกึษำกไ็ด้ ถ้ำยงัเป็นปถุชุน

ก็ยังไม่ยอมเรียกว่ำเป็นนักศึกษำ 

อนันีก้อ็ำจเทยีบได้ในทำงโลกทีบ่ญัญตัเิรยีกผูเ้ข้ำมหำวทิยำลยัว่ำนักศกึษำ แต่

ถ้ำยังอยู่ในชั้นประถม ชั้นมัธยมก็ยังไม่เรียกกันว่ำ นักศึกษำ เรียกว่ำ นักเรียน ต่อ

เมือ่เข้ำมหำวทิยำลยัจงึจะยอมเรียกว่ำ นกัศกึษำ ในทำงโลกกยั็งเป็นกนัอย่ำงนี ้แต่ว่ำ

ในทำงธรรมคือว่ำพระพุทธศำสนำนั้น ที่เป็นดังนี้น่ำจะเข้ำใจว่ำ เม่ือยังเป็นปุถุชนอยู่

นั้น ยังจับทำงอันถูกต้องคือมรรคมีองค์ ๘ ไม่ได้ กำรปฏิบัตินั้นจึงเข้ำทำงมรรคมีองค์ 

๘ บ้ำง ไม่เข้ำทำงมรรคมีองค์ ๘ บ้ำง ยงัจบัไม่ได้แน่นอน เพรำะฉะนัน้ จงึยงัไม่เรยีก

ว่ำเสขะหรอืนกัศกึษำ คอืยังไม่เข้ำทำงทีถ่กูต้องอนัแน่นอน แต่ว่ำเมือ่ตัง้อยูใ่นโสดำปัตติ

มรรคเป็นต้นเข้ำไปแล้ว เป็นอันว่ำได้จับทำงท่ีถูกต้อง และเดินไปในทำงท่ีถูกนั้นได้

แน่นอน ไม่มีกำรท่ีจะถอยหลังหรอืไม่มีกำรทีจ่ะออกนอกทำง เพรำะฉะนัน้ เมือ่ตัง้อยู่

ในโสดำปัตติมรรค โสดำปัตติผลเป็นต้นขึ้นไปแล้ว จึงเป็นบุคคลท่ีไม่มีที่จะถ้อยหลัง 

ไม่มทีีจ่ะตกต�ำ่ มแีต่ก้ำวหน้ำไปสูค่วำมตรสัรูธ้รรม อนัเป็นเหตใุห้ละสงัโยชน์ได้ทัง้หมด

ในที่สุด แปลว่ำเข้ำทำงปฏิบัติอันถูกต้องคือมรรคมีองค์ ๘ ได้แน่นอน ไม่มีที่จะออก 
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ไม่มีที่จะถอยหลังจึงเป็นนักศึกษำอันถูกต้อง เป็นนักศึกษำที่แท้จริง เพรำะฉะนั้น  

จึงยอมเรียกว่ำนักศึกษำตั้งแต่ในชั้นที่อยู่ในโสดำปัตติมรรคขึ้นไป ถ้ำยังไม่ตั้งอยู่ใน 

โสดำปัตติมรรคขึ้นไปแล้วก็ยังไม่เรียกว่ำเสขะหรือนักศึกษำ ยังเป็นนักศึกษำก็มิใช่  

จบกำรศึกษำ คือเป็นอเสขะก็มิใช่ คือยังเป็นปุถุชนอยู่ แต่แม้เช่นนั้นปุถุชนนั้นก็ม ี

แบ่งเป็นอันธพำลปุถุชน ปุถุชนท่ีเป็นอันธพำลคือเป็นผู้เขลำ หรือเป็นผู้บอด เป็น 

ปุถุชนกลำง ๆ ทั่วไป เป็นกัลยำณปุถุชน ๆ ที่เป็นคนดีงำม ถือได้ว่ำใกล้ที่จะตั้งอยู่ใน

โสดำปัตติมรรค กำรปฏิบัติเข้ำทำงเป็นส่วนใหญ่คือเข้ำทำงมรรคมีองค์ ๘ นั่นเอง  

จะออกจำกทำงบ้ำงก็น้อยหรือจะถอยหลังบ้ำงก็น้อย จะตั้งตัวได้ในทำงอันถูกต้องคือ

ตั้งตัวได้ในควำมดีควำมถูกต้องได้ดียิ่งขึ้น



กรรมฐาน ๒

สมถกรรมฐำน กรรมฐำนเป็นอุบำยสงบใจ

วิปัสสนำกรรมฐำน กรรมฐำนเป็นอุบำยเรืองปัญญำ

 องฺ. ทุก. ๒๐/๒๗๕/๗๗

สมถกัมมัฏฐาน กรรมฐำนเป็นอุบำยสงบใจ วิปัสสนากรรมฐาน กรรมฐำน

เป็นอุบำยเรืองปัญญำ กรรมฐำนเนื่องด้วยบริกรรมไม่เกี่ยวกับปัญญำ จัดเป็น 

สมถกรรมฐำน กรรมฐำนเนื่องด้วยทัศนทำงใจในคติธรรม ปรำรภสภำวธรรมและ

สำมัญลักษณะจัดเป็นวิปัสสนำกรรมฐำน ภาวนา ๒ ก็เรียก 

ค�ำว่ำ กรรมฐาน แปลว่ำ ที่ตั้งของกำรงำน ที่ตั้งของกำรงำนเดิมเป็นค�ำ 

ทำงโลก เป็นค�ำเฉพำะชำวบ้ำนท�ำนำ ชำวบ้ำนท�ำนำก็เรียกว่ำท�ำกสิกรรมฐำน  

ชำวบ้ำนท�ำกำรค้ำก็เรียกว่ำท�ำพำนิชกรรมฐำน มำถึงพระพุทธศำสนำก็น�ำเอำค�ำว่ำ  

กรรมฐำนนี้มำใช้ แต่ว่ำหมำยถึงงำนทำงใจ กำรงำนทำงใจนั้นก็คือกำรงำนที่ท�ำจิตให้

สงบตัง้มัน่เรยีกว่ำ สมถกรรมฐำน กำรงำนทีอ่บรมให้ได้ปัญญำรูแ้จ้งเห็นจรงิก็เรยีกว่ำ  

วปัิสสนำกรรมฐำน เอำค�ำว่ำกรรมฐำนของชำวบ้ำนมำใช้เป็นกรรมฐำนของพระ แต่ว่ำ

กรรมฐำนของชำวบ้ำนนัน้ ท�ำกำรงำนทีเ่ป็นอำชพีต่ำง ๆ กรรมฐำนของพระพุทธศำสนำ

ท�ำกำรงำนท�ำจิตใจดังกล่ำว ท้ังนี้ก็เป็นเพรำะว่ำ กำรที่จะท�ำให้จิตใจสงบตั้งมั่นอัน 

เรียกว่ำ สมถะ จะท�ำให้ได้ปัญญำรู้แจ้งจริงเรียกว่ำ วิปัสสนา ก็เป็นกำรงำนที่ต้องท�ำ 

และกำรงำนที่ต้องท�ำนั้น จะส�ำเร็จเป็นกำรงำนขึ้นมำได้ ก็จะต้องมีที่ตั้งและมีกำรงำน
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นั้นขึ้นในที่ตั้งของกำรงำนนั้น เช่นว่ำจะท�ำกสิกรรม คือ กำรท�ำนำก็จะต้องมีที่ตั้งของ

กสกิรรมได้แก่นำและจะต้องตัง้กำรงำนขึน้ในนำดงัทีช่ำวนำท�ำนำกนั กำรงำนทำงจติใจ

กเ็หมอืนกนักจ็ะต้องมทีีต่ัง้ของกำรงำนทำงจติใจนัน้ กค็อืว่ำจติใจพร้อมทัง้ร่ำงกำยนีเ้อง 

คือ กำยน้ีเองเป็นท่ีต้ังของกำรงำนทำงจิตใจ และก็ต้องมีกำรต้ังกำรงำนลงไปในที่ตั้ง 

อันนี้ คือจะต้องมีควำมเพียร จะต้องมีสัมปชัญญะ ควำมรู้ตัว ต้องมีสติ ควำมระลึก

ได้ จะต้องมีขันติ ควำมอดทน เหล่ำนี้เป็นต้น เพื่อที่จะให้ปฏิบัติท�ำจิตให้สงบตั้งมั่น 

ที่เรียก ว่ำสมถะ หรือที่จะอบรมปัญญำให้รู้แจ้งเห็นจริงอันเรียกว่ำ วิปัสสนา

ที่ว่ำกรรมฐำนเนื่องด้วยบริกรรม บริกรรมนั้นตำมศัพท์แปลว่ำ กำรงำนที่พึง

ท�ำโดยรอบ บัดนี้ภำษำไทยมำเรียกว่ำบริกำร คือท�ำส่ิงใดส่ิงหนึ่งเป็นกำรรับใช้ เป็น 

กำรช่วยเรียกกันว่ำ บริกำร และภำษำเดิมในพระพุทธศำสนำเรียกว่ำ บริกรรม  

อันหมำยถึงกรรมโดยชอบ คือกิจที่จะท�ำในเบื้องต้นเกี่ยวแก่กำรปฏิบัติท�ำจิตให้สงบ 

ตั้งมั่น ค�ำว่ำสงบนั้นมำจำกค�ำว่ำ สมถะ ค�ำว่ำ ตั้งมั่น มำจำกค�ำว่ำ สมาธิ สมถะกับ

สมำธนิัน้ถ้อยค�ำต่ำงกนั แต่ควำมหมำยกห็มำยถงึธรรมทีเ่ป็นชัน้เดยีวกนัคอืเป็นสมำธิ 

ดังที่เรียกว่ำ ศีล สมำธิ ปัญญำ หรือที่เรียกในไตรสิกขำ ๓ ว่ำ สีลสิกขำ จิตตสิกขำ 

ปัญญำสิกขำ ศึกษำในศีลหรือศึกษำเพื่อศีลเป็นสีลสิกขำ ศึกษำในจิตหรือศึกษำเพื่อ 

จิตคือเพื่อท�ำจิตให้เป็นสมำธิก็เรียกว่ำ จิตตสิกขำ ศึกษำในปัญญำ เพื่อปัญญำก ็

เรียกว่ำ ปัญญำสิกขำ ส�ำหรับสมถะนี้ ก็เป็นธรรมขั้นจิตตสิกขำหรือกำรศึกษำเพื่อจิต 

คอื เพ่ือท�ำจติให้เป็นสมำธ ิกต้็องท�ำจติใจตัง้มัน่อยู่ในอำรมณ์ของสมถกรรมฐำน เพรำะ

ว่ำจิตนั้นมีนิวรณ์คือเครื่องกั้นจิตไว้มิให้สงบตั้งมั่นนี้ให้ได้ปัญญำ ฉะนั้น กำรจะท�ำจิต

ให้สงบจำกนิวรณ์ทั้งหลำยนั่นเอง แต่ว่ำจิตนี้ เมื่อยังมีนิวรณ์จิตย่อมต้ังอยู่ในนิวรณ์  

จิตย่อมตั้งอยู่ในอำรมณ์ของนิวรณ์ เม่ือจิตตั้งอยู่ในอำรมณ์ของนิวรณ์ จิตจึงมีนิวรณ์ 

ฉะน้ัน จะท�ำจิตใจสงบได้คือสงบนิวรณ์นี้เองได้ก็จะต้องสงบตัวนิวรณ์ สงบที่ตั้งของ

นวิรณ์ จะท�ำดงันีไ้ด้กจ็ะต้องเปลีย่นทีต่ัง้ให้แก่จติใหม่ โดยเปลีย่นให้จติต้ังไว้ในอำรมณ์

ของกรรมฐำนแทน เม่ือจติตัง้อยู่ในอำรมณ์ของกรรมฐำนได้ จติกจ็ะปล่อยทีต้ั่งอำรมณ์

ของนวิรณ์ มำตัง้อยู่ในท่ีตัง้ของกรรมฐำน ฉะนัน้ ในกำรปฏบิตันิัน้จงึต้องปฏบิตัเิปลีย่น

ทีต่ัง้ให้แก่จิต ให้จติมำตัง้ไว้ในอำรมณ์ของกรรมฐำน และเม่ือจติปล่อยทีต่ัง้ของนิวรณ์

มำตั้งอยู่ในอำรมณ์ของกรรมฐำนได้ จิตก็สงบ อำกำรที่จิตตั้งมั่นอยู่ในอำรมณ์ของ
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กรรมฐำน เรยีกว่ำสมาธิ อำกำรท่ีจติสงบคอืสงบจำกนวิรณ์ เรยีกว่ำ สมถะ สมำธกิบั

สมถะนัน้ จงึต้องประกอบอยูด้่วยกนั สมถะกบักรรมฐำน จงึหมำยถงึสมาธกิรรมฐาน 

กำรบริกรรมนั้นก็คือกำรที่ปฏิบัติในเบื้องต้นในอำรมณ์ของกรรมฐำน ดังเช่น 

เมื่อใช้ อนำปำนสติ สติก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออก ก็ท�ำบริกรรมในลมหำยใจเข้ำออก

คือ ตั้งจิตก�ำหนดลมหำยใจ ลมหำยใจเข้ำก็รู้ ลมหำยใจออกก็รู้ หำยใจเข้ำยำวก็รู้ 

หำยใจเข้ำสั้นก็ให้รู้ หำยใจออกสั้นก็ให้รู้ดั่งนี้ เป็นต้น ตำมที่พระพุทธเจ้ำทรงสั่งสอน 

หรือตำมที่พระอำจำรย์สั่งสอนกันต่ำง ๆ เช่น สั่งสอนให้นับหำยใจเข้ำนับ ๑ หำยใจ

ออกนบั ๑ หำยใจเข้ำนบั ๒ หำยใจออกนบั ๒ นบัดงันีไ้ปจนถงึ ๕-๕ แล้วกลบัมำนบั 

๑-๑ ใหม่ไปจนถงึ ๖-๖ แล้วกลบั ๑-๑ ใหม่ไป จนถงึ ๗-๗ แล้วกลับมำนบั ๑-๑ ใหม่

ไปจนถึง ๘-๘ แล้วกลับมำนับ ๑-๑ ใหม่ไปจนถึง ๙-๙ แล้วกลับมำนับ ๑-๑ ใหม่ไป

จนถึง ๑๐-๑๐ แล้วกลับมำนับ ๑-๑ ใหม่จนถึง ๕-๕ แล้วเพิ่มขึ้นทีละ ๑ จนถึง  

๑๐-๑๐ แล้วกลับไปอีก ดังน้ีเรียกว่ำนับช้ำจนถึงจิตสงบได้ดีขึ้น จิตเปลี่ยนไปนับเร็ว 

นับ ๑-๒-๓-๔-๕ ไปเลย ไม่นับเป็นคู่ ๆ และเมื่อจิตสงบดีขึ้นไปอีกก็หยุดนับ ก�ำหนด

อยู่ท่ีปลำยจมูกหรือริมฝีปำกเบื้องบนให้รู้อยู่ที่นั่น หำยใจเข้ำก็ให้รู้ หำยใจออกก็ให้รู้ 

หำยใจเข้ำยำวกใ็ห้รู ้หำยใจเข้ำสัน้กใ็ห้รู ้พระอำจำรย์บำงท่ำนกส็อนให้ใช้ พทุโธ แทน

นับหำยใจเข้ำ หำยใจออก และอำจำรย์บำงท่ำนก็สอนวิธีอื่นอีก เรียกว่ำเป็นวิธีของ

อำจำรย์ต้องกำรที่จะให้จิตสงบเท่ำนั้น และเมื่อจิตสงบแล้วก็หยุดวิธีทั้งหมด มำท�ำ 

ควำมรู้อยู่ภำยใน วิธีทั้งปวงเหล่ำนี้เรียกว่ำ บริกรรม เพื่อที่จะต้องใช้ในกำรปฏิบัต ิ

ทีแรก และกำรบริกรรมคือกำรปฏิบัติเป็นเบื้องต้น แบบเป็นกำรปฏิบัติเตรียมเพื่อให้

จิตเป็นสมำธดิัง่นี ้ไม่เกีย่วกบัปัญญำ ต้องกำรทีจ่ะให้จติสงบตัง้มัน่เท่ำนัน้ดัง่นี ้จงึเรยีก

ว่ำ สมถกรรมฐาน

กรรมฐำนที่เนื่องด้วยทัศนะทำงใจ ทัศนะแปลว่ำควำมเห็น คือมุ่งด้วยปัญญำ

ที่รู้ที่เห็นทำงใจ โดยพิจำรณำที่เห็นธรรมดำ คติของธรรมดำนั้นก็คือกรรมเป็นของ

ธรรมดำ ธรรมดาก็คือ อนิจจตำควำมไม่เที่ยง ทุกขตำควำมเป็นทุกข์ อนัตตตำควำม

เป็นของไม่ใช่ตน ทั้ง ๓ นี้เป็นธรรมดำ และเป็นธรรมดำของอะไร ก็เป็นธรรมดำของ

สังขำร สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลำย สังขำรนี้เป็นขันธ์ อำยตนะธำตุเรียกว่ำ 
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สภำวธรรม สภาวธรรมนั้น แปลว่ำ ธรรมท่ีมีสภำวะของตน ธรรมท่ีมีภำวะของตน  

อันนี้เรียกว่ำสภำวธรรม ก็คือขันธ์ อำยตนะ ธำตุ หรือ รวมเข้ำเป็นสกนธกำย  

สกนธกาย กำยก็คือสกนธ์หรือขันธ์ อันย่อลงเป็นกำยใจ หรือนำมรูป เป็นสิ่งที่เป็น 

ขึน้มำ ตำมภำวะคอืควำมเป็นตนเอง ดงัเช่นบคุคลผูท้ีเ่กดิมำตัง้ต้นแต่ปฏสินธใินครรภ์

ของมำรดำมำจนถงึคลอดออกมำและเตบิโตใหญ่มำโดยล�ำดบั กม็เีหตปัุจจยัของตนเอง

เป็นมำ ไม่ใช่มใีครไปสร้ำงเหมอืนอย่ำงบ้ำนอยำ่งเรือน โต๊ะเก้ำอี ้สิ่งทีเ่กดิขึน้ตำมเหตุ

ปัจจยัของตนเองดงันี ้เรยีกว่ำเป็นสภำวธรรม แต่ถ้ำเป็นบ้ำนเรอืน เป็นโต๊ะ เป็นเก้ำอี้

ที่คนสร้ำงขึ้นประกอบขึ้น ไม่เรียกว่ำสภำวธรรม ในกำรท�ำวิปัสสนำกรรมฐำนที่เนื่อง

ด้วยทศันธรรมทำงใจ ในคตขิองธรรมดำ ดังกล่ำวกป็รำรภสภำวธรรม คอืนำมรปู หรอื

กำยใจอันนี้ซึ่งได้เป็นไปตำมคติของธรรมดำคือ อนิจจตำ ทุกขตำ อนัตตตำดังกล่ำว

นั้น และคติธรรมดำ ที่มีอยู่เป็นไปในสภำวธรรมคือนำมรูป ก็ปรำกฏให้ก�ำหนดได ้

ที่นำมรูปนี้เองว่ำไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตำ ลักษณะคือเครื่องก�ำหนดอันปรำกฏ

ทีน่ำมรปูนีเ้อง ไม่เท่ียงกเ็รยีกว่ำอนิจจลักษณะ เครือ่งก�ำหนดหมำยว่ำไม่เทีย่งทีป่รำกฏ

ก�ำหนดได้ ที่เป็นทุกข์ก็เรียกว่ำ ทุกขลักษณะ ลักษณะคือเครื่องก�ำหนดหมำยว่ำเป็น

ทุกข์ ที่ปรำกฏให้ก�ำหนดหมำยได้ว่ำไม่ใช่ตัวตนก็เรียกว่ำ อนัตตลักษณะ ลักษณะคือ 

เครือ่งก�ำหนดหมำยว่ำไม่ใช่ตวัตน จงึเรยีกว่ำไตรลักษณ์ ลักษณะ ๓ คือ อนจิจลักษณะ 

ทุกขลักษณะ อนัตตลักษณะ 

ค�ำว่ำ ลกัษณะ แปลว่ำ เครือ่งก�ำหนด กป็รำกฏทีส่ภำวธรรมคือนำมรปูนีเ้อง 

เหมือนอย่ำงทุก ๆ คนเห็นกัน ก็รู้จักกันว่ำคนนี้ชื่อนำย ก คนนี้ชื่อนำย ข คนนี้ชื่อ

พระ ค คนนี้ชื่อพระ ง ดังนี้เป็นต้น ก็โดยที่มีลักษณะหน้ำตำเป็นต้นท�ำให้เป็นเครื่อง

ก�ำหนดให้ ลกัษณะนัน้ก็ปรำกฏทีร่่ำงกำยนีเ้องไม่ใช่ปรำกฏท่ีอืน่ เห็นเข้ำกร็ูก้นัทนัทว่ีำ

คนนี้เป็นคนนี้ คนนั้นเป็นคนนั้น แม้ไตรลักษณ์ก็เช่นเดียวกัน เป็นเครื่องก�ำหนด 

อันปรำกฏที่สภำวธรรมคือนำมรูปนี้เอง ไม่ได้ปรำกฏที่อื่น เมื่อตั้งใจพิจำรณำก�ำหนด

กย่็อมจะเหน็ได้ว่ำไม่เทีย่งจริง เป็นทกุข์จรงิ เป็นอนตัตำจรงิ กำรปฏบัิตกิรรมฐำนเนือ่ง

ด้วยทัศนะทำงใจคือควำมเห็น อันหมำยถึงปัญญำที่รู้เห็นทำงใจดังนี้แหละเรียกว่ำ 

วิปัสสนากรรมฐาน



หลักการเรยีนธรรมะ

 ทีเ่ป็นหลกัสตูรส�ำหรบัเรยีนตัง้แต่ธรรมวภิำค ในหนงัสอืนวโกวำทซึง่จดัล�ำดบั

เป็นทุกะหมวด ๒ เป็นต้นขึ้น และแม้ธรรมะท่ีมำอธิบำยในที่นี้ ก็จัดล�ำดับเป็นทุกะ

หมวด ๒ เป็นต้นเช่นเดียวกัน ซ่ึงดูเป็นเรื่องที่ไม่ต่อเนื่องกัน ขึ้นข้อใหม่ก็เปลี่ยนไป

เป็นเรื่องหนึ่ง ขึ้นข้อใหม่ต่อไปอีกก็เปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่ง ก็อำจจะท�ำให้มีควำมเข้ำใจ

ไม่ต่อเน่ืองเป็นอนัเดยีวกนั จงึอำจจะท�ำให้คดิว่ำกำรเรยีนธรรมะยำกทีจ่ะจบัจดุรวมได้

ถูกต้อง หรอืว่ำยำกทีจ่ะจดัจดุรวมให้เข้ำใจเป็นอนัเดยีวกันได้ ดเูป็นเรือ่งทีแ่ตกแยกใน

ข้อนี้จึงต้องมีควำมเข้ำใจว่ำ ก็ตั้งใจเรียนให้มีควำมเข้ำใจจ�ำเฉพำะข้อที่ตั้งไว้นั้นไปก่อน 

และเมื่อมีควำมเข้ำใจแต่ละข้ออันจะพึงกล่ำวได้ว่ำเป็นรำยละเอียดได้ดีแล้ว ก็สำมำรถ

ทีจ่ะเรยีนให้เข้ำใจโดยสรปุคือน�ำเข้ำมำรวมกนัได้เป็นอนัเดยีวกนั ทัง้นีเ้พรำะว่ำธรรมะ

ทุกข้อทุกบทซึ่งจ�ำแนกออกไปนั้นก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟัง ผู้เรียน มีควำมเข้ำใจในธรรมะแต ่

ละข้อ และเมื่อเข้ำใจดี ก็สำมำรถจะน�ำเข้ำมำประกอบมำรวมกันเข้ำเป็นอันเดียวกัน

ได้ เหมือนอย่ำงเรือนหลังหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยทัพพสัมภำระของเรือน ตั้งแต่พื้นดิน

จนถึงหลังคำ ครำวนี้ก็รื้อเอำเรือนนั้นออกมำวำงเป็นชิ้น ๆ ส�ำหรับที่จะให้ผู้เรียนกำร

ช่ำง เข้ำใจว่ำนีเ่ป็นเสำเรอืน นีเ่ป็นฝำเรอืน นีเ่ป็นเครือ่งบนหลงัคำ นีเ่ป็นประต ูนีเ่ป็น

หน้ำต่ำง และเมื่อใดเอำสิ่งเหล่ำนี้ออกมำวำงเป็นชิ้น ๆ ให้ละเอียดออกไปอีก เช่นว่ำ 

เอำประตูเอำหน้ำต่ำงออกมำแกะออกอีก ออกมำแสดงว่ำประตูหน้ำต่ำงต้องมีเคร่ือง 

ประกอบเป็นชิน้ ๆ อย่ำงนัน้ ๆ ครำวนีเ้มือ่รูจ้กัเครือ่งเรอืนตลอดแล้ว นำยช่ำงก็จะน�ำ

มำประกอบขึน้เป็นตวัเรอืน กเ็ป็นเรอืนหลงัเดยีว เพรำะฉะนัน้ ธรรมะทีเ่รยีนกนัตัง้แต่
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ทุกะหมวด ๒ เป็นต้นไปนี้ ก็เหมือนอย่ำงเอำเรือนออกมำรื้อเป็นชิ้น ๆ เอำมำศึกษำ

ให้รู้จักเป็นชิน้ ๆ ไป เพือ่จะเอำน�ำมำประกอบให้เป็นตวัเรอืน เพรำะฉะนัน้ กำรศกึษำ

ธรรมะจึงเหมือนเช่นน้ัน เม่ือศึกษำให้รู้จักธรรมะแต่ละข้อแต่ละบำทแล้วก็ต้องน�ำเข้ำ

มำประกอบเป็นอันเดียวกันได้ ซึ่งหลักของกำรที่จะน�ำเข้ำประกอบเป็นอันเดียวกันนั้น

ท่ำนก็มีบทสรุปหรือบทย่ออันเป็นท่ีรวมเข้ำมำซึ่งจะได้กล่ำวในอันดับที่จะมำถึงเข้ำ  

แต่ว่ำในข้ันนี้นั้นก็เหมือนอย่ำงว่ำ มำเรียนให้รู้จักตัวไม้หรือเครื่องทัพพสัมภำระเป็น 

ชิ้น ๆ ของบ้ำนเรือน เพรำะฉะนั้น จึงได้มีพระอำจำรย์ท่ำนหนึ่งแสดงไว้ว่ำ กำรเรียน

ปริยัติธรรมของชั้นนี้ ก็เหมือนอย่ำงได้ไม้มำท่อนหนึ่งแล้ว มำจักผ่ำออกไปเป็นชิ้น ๆ 

ชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่ มำกมำย เพรำะควำมจริงก็เป็นเช่นนั้น แต่ว่ำก็ต้องเข้ำใจว่ำ กำรที่

จกัออกไปเป็นชิน้เลก็ชิน้ใหญ่นัน้ กเ็พือ่ใช้ประโยชน์อย่ำงช่ำงไม้ อย่ำงช่ำงไม้กม็ำเลือ่ย

มำไสไม้ท่อนหนึง่ ๆ ให้เป็นเคร่ืองทีจ่ะน�ำไปประกอบเป็นบ้ำน เป็นเรือน เป็นโต๊ะ เป็น

เก้ำอี้ ไม่ใช่ว่ำจักทิ้ง จักออกไปชิ้นเล็กชิ้นน้อย ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ใช้อะไร ไม่ได้ทิ้งส่ง  

ไม่ใช่อย่ำงนัน้ แต่ว่ำจักออกมำเพื่อให้ใช้ได้ให้เป็นทัพพสัมภำระ เป็นชิ้นเป็นอันแต่ละ

ชิ้นแต่ละอันส�ำหรับเพื่อจะน�ำไปประกอบได้ ส�ำหรับกำรปฏิบัตินั้น ก็คือกำรน�ำธรรมะ

ที่จักออกไปเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นี้เข้ำมำประกอบอีกทีหนึ่ง ซึ่งกำรประกอบนั้น ถ้ำ

ประกอบเป็นโต๊ะเป็นเก้ำอี้ ไม้ที่จักออกไปเป็นชิ้น ๆ นั้น ก็จะต้องรู้จักจักรู้จักเล่ือย 

รู้จักไส รู้จักท�ำให้เป็นชิ้นเล็กช้ินใหญ่ ส�ำหรับที่จะน�ำมำประกอบเป็นโต๊ะเป็นเก้ำอ้ีได้ 

จงึจะส�ำเรจ็เป็นโต๊ะเป็นเก้ำอ้ีได้ฉนัใดกด็ ีกำรปฏิบัติธรรมะกเ็ป็นเช่นนัน้ กน็�ำเอำธรรมะ

ทีเ่รยีนน้ีแหละเอำมำประกอบเข้ำเป็นศลี เป็นสมำธ ิเป็นปัญญำ ซึง่เป็นไตรสิกขำเพือ่

เป็นตัวหลัก เพ่ือวิมุตติคือควำมหลุดพ้น ในที่สุดก็ต้องกำรอย่ำงนั้น เพรำะฉะนั้น  

จึงต้องท�ำควำมเข้ำใจไว้อย่ำงนี้ จ�ำเป็นที่จะต้องจ�ำแนกแยกธรรมะออกไป เพื่อที่จะให้

เข้ำใจแต่ละชิ้นแต่ละส่วนของธรรมะ



กาม ๒

กิเลสกำม กิเลสเป็นเหตุใคร่

วัตถุกำม พัสดุอันน่ำใคร่

ขุ. มหำ. ๒๙/๒/๑

กำม ๒ กิเลสกาม กิเลสเป็นเหตุใคร่ วัตถุกาม พัสดุอันน่ำใคร่ ค�ำว่ำ กาม 

น้ันแปลว่ำ ใคร่หรือควำมใคร่ ใช้เป็นชื่อของกิเลสก็มี ใช้เป็นชื่อของควำมใคร่  

ควำมปรำรถนำในทำงดีก็มี เช่นสิกขกำม ใคร่ศึกษำ ธรรมกำม ใคร่ในธรรม ส่วนที่

ใช้เป็นชื่อของกิเลสนั้น ก็ได้แก่กำม ๒ ดังกล่ำว 

กเิลสกาม กเิลสให้ใคร่ คอืราคะ ควำมตดิใจยนิด ีควำมก�ำหนดั โลภะ ควำม

โลภอยำกได้ อิสสา ควำมอยำกได้ อิจฉา ควำมริษยำคือควำมหึง อรติ ควำมไม่ยินดี

ด้วย อสันตุฏฐิ ควำมไม่สันโดษเป็นต้น คือบรรดำกิเลสทั้งหลำย ที่เป็นในทำงให ้

ใคร่ให้อยำกได้ ให้ต้องกำร รวมเป็นกิเลสกำมทั้งนั้น

วัตถุกาม พัสดุอันน่ำใคร่ก็ได้แก่ กำมคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส  

โผฏฐัพพะ อันเป็นที่น่ำปรำรถนำ รักใคร่พอใจ

บรรดำกำมท้ัง ๒ น้ี กิเลสกำมย่อมเป็นข้อส�ำคัญ ส�ำหรับวัตถุกำมนั้นเป็น

กำมทีส่บืเนือ่งมำจำกกิเลสกำม กล่ำวคอืจะต้องมกีเิลสกำม วัตถุจงึจะเป็นวัตถุกำมขึน้  

ถ้ำไม่มกีำมกิเลส กำมวตัถุก็ไม่เป็นวตัถุกำม แต่เป็นวัตถุเฉย ๆ เช่นว่ำ รปู เสียง กลิน่ 

รส โผฏฐพัพะ คือ รปูท่ีตำเหน็ได้ เสยีงท่ีหไูด้ยนิ กลิน่ทีจ่มกูได้ทรำบ รสทีล่ิน้ได้ทรำบ 
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โผฏฐพัพะคอืสิง่ทีถ่กูต้องทำงกำย ทีก่ำยได้ถกูต้องเหล่ำนี ้กเ็ป็นวัตถุหรอืเป็นพัสดท่ีุเป็น 

กลำง ๆ ต่อเมื่อวัตถุเหล่ำนี้เป็นที่ตั้งของกิเลสกำม คือกิเลสกำมเกิดขึ้นในวัตถุเหล่ำนี้ 

วัตถุเหล่ำนี้จึงได้เป็นสิ่งที่ปรำรถนำรักใคร่ชอบใจขึ้น วัตถุเหล่ำนี้จึงเป็นวัตถุกำมขึ้นมำ 

พดูง่ำย ๆ ก็คือว่ำ เม่ือไปเกดิควำมปรำรถนำควำมรกัใคร่ควำมชอบใจขึน้ในวัตถุเหล่ำนี้ 

วัตถุเหล่ำน้ีก็เป็นวัตถุกำมขึ้นมำ ถ้ำไม่เกิดควำมปรำรถนำรักใคร่ชอบใจวัตถุเหล่ำนี้  

กเ็ป็นวตัถเุฉย ๆ ไม่เป็นวตัถกุำม ดงัเช่นรปูท่ีบคุคลเห็นกมิ็ได้เกดิควำมรักใคร่ปรำรถนำ

ชอบใจ เสียงที่บุคคลได้ยิน กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่บุคคลได้ทรำบทำง จมูก ทำงลิ้น 

ทำงกำย ก็ไม่เกิดควำมปรำรถนำรักใคร่ชอบใจขึ้น ก็ไม่เป็นวัตถุกำมขึ้นมำ แต่เป็น 

วัตถุเฉย ๆ 

เพรำะฉะนัน้ กเิลสกำมจึงเป็นสิง่ส�ำคญัท�ำให้วตัถเุป็นวตัถกุำมขึน้มำด้วย ยก

ตัวอย่ำงโดยเปรียบเทียบปุถุชนกับพระอรหันต์ท้ังหลำย พระอรหันต์ทั้งหลำยนั้นไม่มี

กเิลสกำมในจิตใจ เม่ือท่ำนเหน็รปูอะไร ได้ยนิเสยีงอะไร ได้ทรำบกลิน่ รส โผฏฐพัพะ

อะไร ก็ไม่เกิดควำมปรำรถนำรักใคร่ชอบใจ ฉะนั้น รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

นัน้กไ็ม่เป็นวตัถกุำมของท่ำน แต่ว่ำปถุชุนหรอืสำมญัชนมกีเิลสกำมอยู่ในจติใจ เม่ือได้

เห็นรูปอะไร ได้ยินเสียงอะไร ได้ทรำบกล่ิน รส โผฏฐัพพะอะไร เกิดควำมรักใคร่ 

ปรำรถนำชอบใจ รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะนัน้ กเ็ป็นวตัถกุำมขึน้มำ เพรำะฉะนัน้ 

จึงได้มีพระพุทธภำษิตตรัสไว้ว่ำ “สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม” รำคะคือควำมติดใจ

ยินดีที่เกิดขึ้นแต่ควำมด�ำริคือควำมคิด เป็นกำมของบุรุษบุคคลดั่งนี้ อันแสดงว่ำกำม

นั้นข้อส�ำคัญอยู่ที่รำคะ คือควำมติดใจ ยินดี อันเกิดควำมด�ำริในจิตของบุคคล อันนี้

ช่ือว่ำตัวสังกัปปะคือควำมด�ำริ ควำมคิดย่อมน�ำให้บังเกิดควำมติดใจยินดีข้ึนในสิ่ง 

ทั้งหลำยเช่น รูป เสียง เป็นต้น ที่เห็นที่ได้ยินนี้แหละเป็นตัวกำม ฉะนั้น ตัวกำมที ่

เป็นกำมโดยตรงนั้นจึงอยู่ที่จิตใจ จิตใจที่ด�ำริ ที่คิด เมื่อเห็นรูปอะไร ได้ยินเสียงอะไร 

ได้ทรำบกลิ่น ได้ทรำบรส ได้ทรำบโผฏฐัพพะอะไร ก็คิดคือคิดปรุง ปรุงให้ปรำรถนำ 

ปรุงให้รักใคร่ ปรุงให้ชอบใจขึ้นมำรวมอยู่ในค�ำว่ำรำคะ ควำมติดใจยินดี คิดให้ติดใจ

ขึน้มำ คดิให้ได้ยนิดขีึน้มำ กเ็ป็นกำมขึน้ในใจ คอืเป็นกเิลสกำมและเมือ่เป็นกเิลสกำม

ขึ้นในใจดังนี้ บรรดำสิ่งทั้งหลำยที่คิดถึงเกิดควำมรักใคร่ ปรำรถนำพอใจขึ้นมำนั้น 

ก็เป็นวัตถุกำมขึ้นมำทั้งหมดดั่งนี้



ทฏิฐ ิ๒

สัสสตทิฏฐิ ควำมเห็นว่ำเที่ยง

อุจเฉททิฏฐิ ควำมเห็นว่ำขำดสูญ

ส�. ขนฺธ. ๑๗/๑๗๙-๑๘๐/๑๑๙

 ทิฏฐ ิ๒ สสัสตทิฏฐ ิควำมเหน็ว่ำเทีย่ง อจุเฉททฏิฐ ิควำมเหน็ว่ำขำดสญูนี ้ค�ำ

ว่ำ ทิฏฐิ แปลว่ำ ควำมเห็น ใช้เป็นค�ำกลำง ๆ ก็มี จะให้รู้ว่ำดีหรือชั่ว ก็เติมค�ำหมำย

ต่ำงก็เช่น สัมมำทิฏฐิ ควำมเห็นชอบ มิจฉำทิฏฐิ ควำมเห็นผิด ทิฏฐิสัมปันโน  

ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ทิฏฐิวิปันโน วิบัติด้วยทิฏฐิ แต่โดยมำกเมื่อใช้ค�ำว่ำ ทิฏฐิ ก็มักใช้

หมำยควำมในข้ำงเห็นผิดเช่นทิฏฐิ ๒ นี้ ควำมห็นว่ำโลกนี้ไม่มีอะไรสูญ แม้คนและ

สัตว์ตำยแล้วร่ำงกำยเท่ำนั้นทรุดโทรมไป ส่วนมนัสหรือมำนะ ซึ่งเรำแปลกันว่ำ ใจ  

ที่เรียกเป็นภำษำสันสกฤตว่ำอาตมัน เรียกในภำษำมคธว่ำ อัตตา ก็มี ชีโว ก็มี เรียก

ในภำษำไทยว่ำ เจตภตู เป็นธรรมชำตไิม่สญู ย่อมถือปฏิสนธใินก�ำเนดิอนัสืบไป จดัเป็น 

สัสสตทิฏฐิ ควำมเห็นว่ำเท่ียง ควำมเห็นที่ปฏิเสธภำวะอย่ำงนั้น ถือว่ำคนและ 

สตัว์จตุจิำกอตัถภำพเหล่ำนัน้แล้วเป็นขำดสญู จดัเป็นอจุเฉททฏิฐ ิควำมเหน็ว่ำขำดสญู 

 อันควำมเห็นทั้ง ๒ นี้ อธิบำยให้เข้ำใจง่ำยขึ้นอีกก็อธิบำยได้ว่ำ ควำมเห็นที่

ว่ำคนและสัตว์ท้ังหลำยในเม่ือร่ำงกำยอันนี้ ซึ่งเป็นของที่ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตำย  

แก่เจ็บตำยไปแล้ว อาตมัน หรืออัตตำตัวตนยังมีเหลืออยู่ ย่อมไปถือปฏิสนธิคือเกิด 

ในภพชำติอ่ืนอีกต่อไป อัตตำหรืออำตมันนี้เป็นของเที่ยงตั้งอยู่ยั่งยืนตลอดไป ดังที ่
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เรำเรียกกันง่ำย ๆ ในภำษำไทยว่ำ ควำมเห็นว่ำตำยเกิดเรื่อยไปเป็นสัสสตทิฏฐิ  

ควำมเห็นว่ำเที่ยง ส่วนอุจเฉททิฏฐินั้นตรงกันข้ำม คือเห็นว่ำอัตตำหรืออำตมันนั้น  

ย่อมตั้งอยู่เฉพำะในชำติเท่ำนั้น ในเมื่อร่ำงกำยนี้เกิด แก่ ตำยไป อัตตำหรืออำตมัน 

ก็สิ้นสูญลงแค่นั้น ดังท่ีเรำเรียกกันในภำษำไทยว่ำตายสูญ ควำมเห็นว่ำขำดสูญ  

ควำมเห็นทั้งสองนี้ ทำงพระพุทธศำสนำถือว่ำเป็นควำมเห็นผิดเป็นมิจฉำทิฏฐิ 

หำกจะถำมว่ำ เมือ่เป็นดงันีท้ำงพระพทุธศำสนำแสดงอย่ำงไรและเห็นอย่ำงไร 

จึงจะเป็นสัมมำทิฏฐิในพระพุทธศำสนำ ก็ตอบได้ว่ำทำงพระพุทธศำสนำนั้นแสดงว่ำ 

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขำรทั้งปวงเป็นอนิจจัง คือ ไม่เที่ยง สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา 

สงัขำรทัง้ปวงเป็นทกุข์ สพเฺพ ธมฺมา อนตตฺา ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตำมใิช่อตัตำตวัตน 

และก็มีอธิบำยว่ำ ค�ำว่ำธรรมทั้งปวงนี้หมำยถึงสังขำรและวิสังขำร สังขำรคือส่ิงผสม

ปรุงแต่ง วิสังขำรคือสิ่งท่ีปรำศจำกผสมปรุงแต่ง ทั้งหมดนี้เป็น อนัตตำมิใช่อัตตำ 

ตวัตน เพรำะฉะนัน้ ทำงพระพทุธศำสนำจงึแสดงว่ำทัง้สงัขำร วสิงัขำรรวมเข้ำในค�ำว่ำ 

ธรรม เป็นธรรมดำ เป็นธรรมชำติ ธรรมคือธรรมดำหรือธรรมชำตินี้มิใช่อัตตำตัวตน 

แต่เป็นธรรมดำหรือเป็นธรรมชำติเหมือนอย่ำงธรรมดำ ธรรมชำติดินฟ้ำอำกำศที่เป็น

ไปอยู่ ฝนตก แดดออก ร้อน หนำว ที่ปรำกฏเป็นฤดูกำลต่ำง ๆ เป็นธรรมชำติ เป็น

ธรรมดำ แม้ภำยในบุคคลแต่ละบุคคลอันประกอบด้วยกำยและจิต นี้ก็เป็นธรรมชำติ

เป็นธรรมดำ กำยและจิตของบุคคลท้ังปวงนี้ในส่วนที่เป็นสังขำร คือเป็นสิ่งผสม 

ปรุงแต่ง อันหมำยควำมว่ำ ต้องมีหลำย ๆ สิ่งหลำย ๆ อย่ำงมำผสมปรุงแต่งกันขึ้น 

ควำมผสมปรงุแต่งกนัขึน้เรยีกว่ำเป็นสังขาร เมือ่มำรวมกนัเข้ำกเ็กดิและเมือ่แตกสลำย

จำกกันไปก็เป็นดับ สิ่งที่ผสมปรุงแต่งกันทั้งปวงนี้เป็นสังขำร แต่ว่ำส่วนที่เป็นธำตุแท้

ซึง่มำรวมกนั มำปรงุแต่งกัน ดงัเช่นส่วนท่ีมำรวมกนัเป็นกำยซึง่เป็นวัตถุส่วนทีแ่ข้นแขง็

ก็เรียกว่ำปฐวีธำตุ ธำตุดิน ส่วนท่ีเอิบอำบเหลวไหลก็เป็นอำโปธำตุ ธำตุน�้ำ ส่วนที่

อบอุน่กเ็ป็นเตโชธำต ุธำตไุฟ ส่วนทีพ่ดัไหวกเ็ป็นวำโยธำต ุธำตลุม ส่วนทีเ่ป็นช่องว่ำง

ก็เป็นอำกำสธำตุ ธำตุอำกำศ เหล่ำนี้ก็เป็นตัวธำตุ

 ในด้ำนจติใจเล่ำ ส่วนท่ีเป็นธำตรุูก้เ็รียกวญิญำณธำต ุธำตุรู ้สิง่ทีเ่ป็นตวัธำตุ

แท้ทัง้หลำยกเ็ป็นวสิงัขาร ส่วนท่ีผสมปรงุแต่งกนัเป็นสงัขำร สงัขำรนัน้ปรงุแต่งกนัเข้ำ
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ที่เป็นเกิดเป็นดับครำวหนึ่ง ๆ แต่ว่ำตัวสังขำรที่เป็นธำตุแท้เป็นวิสังขำร เพรำะฉะนั้น

ทั้งสังขำรหรือวิสังขำรก็เป็นตัวธรรมหรือธรรมดำ ซ่ึงอันที่จริงนั้นก็เป็นอนัตตำไม่ใช่

อตัตำ ตวัตนของใคร อย่ำงดนิฟ้ำอำกำศดังกล่ำวมำนัน้ ฝนตก แดดออก ฟ้ำแลบอะไร

เป็นต้น กเ็ป็นธรรมชำตเิป็นธรรมดำไม่ใช่อัตตำตัวตนของใคร แต่เพรำะบคุคลไปยดึถอื

ว่ำ “เอตํ มม” น้ีเป็นของเรำ “เอโสหมสฺมิ” เรำเป็นนี้ “เอโส เม อตฺตา” นี่เป็น 

อัตตำตัวตนของเรำ เมื่อไปยึดถือขึ้นเหล่ำนี้จึงเป็นอัตตำหรืออำตมันขึ้น เพรำะฉะนั้น 

อัตตำหรือ อำตมันน้ันจึงเกิดข้ึนจำกควำมยึดถือวัตถุตัวเรำของเรำดังกล่ำวนั้นเท่ำนั้น 

อันที่จริงนั้น สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขำรทั้งปวงไม่เที่ยง สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา 

สังขำรทั้งปวงเป็นทุกข์ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้วปวงเป็นอนันตำไม่ใช่อัตตำ 

ตัวตน และเมื่อยังมีกิเลส ยังไม่สิ้นกิเลสก็ย่อมจะเกิดอีก ต่อเมื่อสิ้นกิเลสก็ย่อมจะไม่

เกิดอีก หรือกล่ำวแสดงตำมหลักอริยสัจจ์ เมื่อยังมีสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์อยู่คือ

ตัณหำควำมดิ้นร้นทะยำนอยำก ก็ย่อมมีทุกข์ตั้งแต่ชำติทุกข์ ทุกข์คือชำติควำมเกิด 

ต่อเมือ่ดับสมทุยั คอืดบัตณัหำเสยีได้กด็บัทกุข์เป็นทกุข์นโิรธ ควำมดบัทกุข์ ตัง้ต้นแต่

ดับชำติทุกข์ ทุกข์คือชำติ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ ประกำรมี สัมมำทิฏฐิ 

ควำมเห็นชอบเป็นต้น มีสัมมำสมำธิ ควำมตั้งใจชอบเป็นที่สุด เมื่อปฏิบัติในมรรคมี-

องค์ ๘ ได้สมบูรณ์ดับตัณหำได้ ก็ดับทุกข์มีชำติทุกข์เป็นต้นได้ ก็เป็นทุกข์นิโรธ  

ควำมดับทุกข์คือพระอรหันต์ทั้งหลำยที่ไม่ถือว่ำตำยเกิด แต่ว่ำหลังจำกท่ีขันธ์ดับหรือ

ดบัขนัธ์ดงัทีเ่รำเรยีกกนัในภำษำคนสำมญัว่ำ ตำย ท่ำนกส้ิ็นสมมตบิญัญติัท่ีจะพูดถึงกนั

ต่อไปว่ำอะไร เหมือนอย่ำงไฟท่ีสิ้นเชื้อดับไป ก็ไม่ควรจะกล่ำวว่ำไฟสูญหรือไฟดับ  

ในเมื่อมีเชื้ออีก ไฟก็ย่อมจะติดขึ้นมำอีก แต่เมื่อสิ้นเชื้อจริง ๆ แล้วไฟก็ไม่มำติดอีก  

ก็ไม่ควรจะกล่ำวว่ำไฟสูญหรือไฟไปไหน และก็ไม่ควรจะกล่ำวว่ำไฟเกิด เป็นอันว่ำ 

สิ้นเรื่องที่จะพูดกันต่อไป เพรำะฉะนั้น จึงหำวิญญำณของท่ำนไม่พบ ดังที่ได้มีแสดง

เล่ำว่ำพระอรหนัต์บำงรปูท่ำนดบัขนัธ์ มำรกเ็ทีย่วค้นหำวญิญำณท่ำนไปไหนกค้็นไม่พบ 

จึงมำเฝ้ำกรำบทูลกับพระพุทธเจ้ำ ๆ ก็ตรัสว่ำไม่สำมำรถจะหำวิญญำณของพระองค์

พบได้ เหมือนอย่ำงไม่มีรอยเท้ำในอำกำศ จะหำรอยเท้ำในอำกำศนั้นหำได้ไม่ จึงหำ

วิญญำณของพระอรหันต์ไม่พบ ท่ำนส้ินสมมติบัญญัติที่จะพูดกันต่อไป ในเมื่อถอน

ธรรมทั้งหลำยออกหมดแล้วเป็นอันว่ำสิ้นเรื่องกัน นี้เป็นคติทำงพระพุทธศำสนำ 
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ฉะน้ัน หำกในปัจจุบันน้ีจะมีใครกล่ำวว่ำ ได้พบพระพุทธเจ้ำพบพระอรหันต์

ทั้งหลำนในสรวงสวรรค์ หรือในที่ใดท่ีหนึ่งก็ตำม หรือเชิญเอำวิญญำณพระพุทธเจ้ำ 

พระอรหนัต์มำทรงได้ แบบทีพ่วกทรงวญิญำณท�ำกนัและอ้ำงกนั กเ็ป็นกำรอ้ำงผดิหลกั

พระพุทธศำสนำท้ังนั้น จะหำวิญญำณของพระอรหันต์ไม่พบ ท่ำนส้ินสมมุติบัญญัต ิ

สิ้นกิเลสหมดแล้ว พ้นจำกภำวะท่ีจะกล่ำวว่ำตำยเกิด ตำยสูญทั้งหมด ดังนี้เป็นคต ิ

ในพระพุทธศำสนำ และโดยเฉพำะเป็นสำยเถรวำทหรือเป็นสำยดั้งเดิม แต่ว่ำสำย

มหำยำนนั้นได้แสดงเป็นอีกอย่ำงหน่ึงคือว่ำแสดงให้เป็น “ปุคคลำธิฏฐำน” ขึ้นมำว่ำ

พระพทุธเจ้ำพระอรหนัตสำวกยงัไปสถติย์อยูใ่นสวรรค์ชัน้ใดชัน้หนึง่ สถิตอยู่เป็นนรินัดร

คือให้เป็น “ปุคคลำธิฏฐำน” ขึ้นมำ เป็นบุคคลขึ้นมำ ก็น่ำจะเพรำะเหตุว่ำสัจจะที่เป็น 

“ธัมมำธิฏฐำน” มีธรรมะเป็นที่ตั้ง ดังที่แสดงควำมเป็นจริงนั้นเห็นยำกเข้ำใจยำก ถ้ำ

เป็นตัวตนขึ้นมำแล้ว แล้วเห็นง่ำย ทำงฝ่ำยมหำยำนจึงได้แสดงเป็น “ปุคคลำธิฏฐำน” 

ขึ้นมำ



เทสนา ๒

ปุคคลำธิฏฐำน มีบุคคลเป็นที่ตั้ง

ธัมมำธิฏฐำน มีธรรมเป็นที่ตั้ง

ปฏิ. อ. ๑/๗๒

เทศนำ ๒ ปุคคลาธิฏฐาน มีบุคคลเป็นที่ตั้ง ธัมมาธิฏฐาน มีธรรมะเป็นที่ตั้ง

เทศนำที่แสดงโดยสมมติกล่ำวถึงบุคคลเป็นตัวอย่ำงเรยีกว่ำ “ปุคคลำธิฏฐำน” เทศนำ

ทีแ่สดงโดยสภำวะยกธรรมะเป็นทีต้ั่งเรยีกว่ำ “ธมัมำธฏิฐำน” ยกตัวอย่ำงแสดงว่ำบคุคล

มศีรทัธำ มเีพยีร มสีต ิได้สมำธ ิมปัีญญำ เป็นเช่นนัน้เช่นนัน้ นีเ้ป็น “ปคุคลำธฏิฐำน” 

แสดงแต่ว่ำตัวธรรมะ คือ ศรัทธำ วิริยะ สติ สมำธิ ปัญญำ เป็นเช่นนั้น นี้เรียกว่ำ  

“ธัมมำธิฏฐำน”

เทศนำที่แสดงโดยสมมติ ค�ำว่ำ สมมติ นั้นเป็นค�ำที่ใช้คู่กันกับค�ำว่ำ บัญญัติ 

สมมติบัญญัตินี้ก็เป็นค�ำที่ใช้คู่กันกับปรมัตถ์ ค�ำว่ำ “บัญญัติ” แปลว่ำแต่งตั้งเช่น  

บัญญัติวินัย บัญญัติกฎหมำย ค�ำว่ำ “สมมติ” นั้น เรำมักจะเข้ำใจกันในภำษำไทยว่ำ 

ติ๊ต่ำง คือว่ำสมมติขึ้นมำไม่ใช่จริงจัง ก็เป็นควำมหมำยอันหนึ่งเหมือนกัน แต่ควรจะ

เข้ำใจในค�ำว่ำ “สมมติ” ให้ถูกต้องยิ่งขึ้นไปว่ำ สมมตินั้นแปลว่ำ มีมติพร้อมกัน มีมติ

ด้วยกัน มติก็คือมติ สมะก็คือด้วยกันพร้อมกัน เหมือนอย่ำงว่ำบัญญัติคือแต่งตั้ง 

สิง่น้ีว่ำต้นไม้ ควำมจรงินัน้ตวัต้นไม้เขำเองไม่ได้แต่งตวัเขำเองว่ำเขำเป็นต้นไม้ แต่บคุคล

ไปแต่งตั้งให้เขำว่ำนี่เป็นต้นไม้ และบรรดำต้นไม้นั้นก็ยังไปแต่งตั้งเขำอีกว่ำนี้เป็นต้น
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มะม่วง นีเ่ป็นต้นชมพู ่เหล่ำนีเ้ป็นต้น ทีไ่ปแต่งตัง้นีเ้รยีกว่ำ “บญัญติั” ครำวนีเ้มือ่แต่ง

ตั้งขึ้นว่ำ ส่ิงน้ีเป็นต้นไม้และต้นไม้น้ีก็เป็นต้นมะม่วง ต้นชมพู่ คนท้ังหลำยก็มีมต ิ

ร่วมกันรับรู้ร่วมกัน เรียกร่วมกันว่ำนี่เป็นต้นไม้ นี่เป็นต้นมะม่วง นี่เป็นต้นชมพู่ ดังนี้

คือสมมติ สมมติบัญญัติจึงเป็นสิ่งที่ใช้ไปด้วยกัน บัญญัติคือตั้งขึ้น สมมติก็คือรับรอง 

รบัรู ้ร่วมกนั มตแิปลว่ำรู้ สมะกพ็ร้อมกันร่วมกัน รับรู้ร่วมกัน คนทัง้หลำยก็รบัรู้ร่วม

กนัหมดว่ำนีเ้ป็นต้นมะม่วง เป็นต้นชมพูด่งักล่ำวนัน้ นีค่อืสมมต ิครำวนีห้ำกใครจะไป

บัญญัติข้ึนเป็นอย่ำงอ่ืน ก็ย่อมท�ำได้เหมือนกันเช่นว่ำสิ่งนี้เขำสมมติบัญญัติกันขึ้นว่ำ

ต้นไม้ แต่งตั้งขึ้นว่ำต้นไม้และก็รับรู้ร่วมกันว่ำต้นไม้อยู่แล้ว ครำวนี้ใครอีกคนหนึ่ง 

อุตริเรียกเป็นอย่ำงอ่ืน คือเรียกต้นไม้ว่ำภูเขำก็เรียกได้เหมือนกัน แต่ว่ำคนทั้งหลำย

เขำไม่รับรองร่วมกัน เขำไม่เรียกภูเขำ ตัวไปเรียกคนเดียวว่ำภูเขำ ก็ดูเป็นคนวิกลไป 

แต่ถ้ำหำกว่ำคนท้ังหลำยจะมำกลบัรับรอง เรยีกต้นไม้ว่ำเป็นภเูขำไปเสยีด้วยกนั กเ็ป็น

สมมติอีกเหมือนกัน ก็ไปได้เหมือนกัน อันนี้แหละจึงเป็นสมมติบัญญัติ และสมมตินี้

ก็นับถือเป็นสัจจะอย่ำงหนึ่ง เรียกว่ำสมมติสัจจะ ควำมจริงโดยสมมติ เมื่อไปแต่งตั้ง

รวมกนัว่ำต้นไม้ และไปรบัรูร่้วมกนัว่ำต้นไม้ มันกเ็ป็นจรงิขึน้มำว่ำนีต้้นไม้ เป็นสมมติ

บัญญัติ เป็นสมมติสัจจะ ควำมจริงโดยสมมติ แต่อันที่จริงนั้นต้นไม้นั้นเขำไม่ได้แต่ง

ตั้งตัวเขำเองว่ำเป็นต้นไม้ เขำเป็นธรรมชำติเป็นธรรมดำอันหนึ่งของโลกที่เกิดข้ึนใน

ลกัษณะอย่ำงนัน้ ซึง่ประกอบด้วยธำตทุัง้หลำยมีลกัษณะเป็นอย่ำงนัน้ ๆ แล้วเขำกไ็ม่

ได้ตั้งตัวเขำเองว่ำเป็นต้นไม้ที่ไหน เพรำะฉะนั้น จึงเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชำติธรรมดำอัน

หน่ึงของโลกเหมือนอย่ำงทุก ๆ อย่ำงเท่ำนั้น ซ่ึงประกอบขึ้นด้วยธำตุทั้งหลำยมำ 

เป็นสิง่ทีม่รูีปร่ำงลกัษณะอย่ำงนัน้ เพรำะฉะนัน้ ควำมจริงทีแ่ท้จรงิแล้วจงึเป็นอย่ำงนัน้ 

เป็นธรรมชำตเิป็นธรรมดำอย่ำงหน่ึงของโลก ไม่มต้ีนไม้ นีแ่หละคอืปรมตัถสจัจะ ควำม

จริงโดยปรมัตถ์ควำมจรงิทีมี่อัตถะเป็นอย่ำงยิง่ พระพทุธศำสนำนัน้รบัรองสจัจะทัง้สอง 

สมมตสิจัจะควำมจรงิโดยสมมต ิปรมัตถสจัจะควำมจรงิโดยปรมตัถ์ อนันีต้้องท�ำควำม

เข้ำใจ

ครำวนีเ้ทศนำทีแ่สดงโดยสมมตท่ีิกล่ำวยกบคุคลมีศรทัธำ มีเพยีรเป็นต้นเป็น 

“ปุคคลำธิฏฐำน” แต่ถ้ำหำกว่ำไม่ยกบุคคลยกแต่ตัวธรรมะ เช่น แสดงศรัทธำแสดง 
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วริยิะ ว่ำศรทัธำเป็นอย่ำงนัน้ วิรยิะเป็นอย่ำงนัน้ นีเ้ป็น “ธมัมำธฏิฐำน” และธมัมำธฏิฐำน

นี้คือเทศนำที่แสดงโดยสภำวะยกธรรมะเป็นที่ตั้ง โดยสภำวะก็คือโดยสภำวของตนดัง

ทีไ่ด้กล่ำวแล้วถงึสภำวธรรม คอืยกขนัธ์ อำยตนะ ธำตเุป็นต้น เพรำะฉะนัน้ จงึกล่ำว

อีกอย่ำงหนึ่งว่ำ เมื่อแสดงโดยสมมติว่ำบุคคลเป็นอย่ำงนั้น บุคคลเป็นอย่ำงนี้ ก็เป็น 

ปคุคลำธฏิฐำน จะแสดงยกเอำ ขนัธ์ อำยตนะ ธำต ุหรอืธรรมะ ซึง่เป็นตวัสภำวธรรม 

ซึ่งเป็นตัวธรรมะก็เป็นธัมมำธิฏฐำน



ธรรม ๒

รูปธรรม สภำวะเป็นรูป

อรูปธรรม สภำวะมิใช่รูป 

อภิ. สงฺ. ๓๔/๓/๒ 

จะอธิบำยค�ำว่ำ ธรรม จำกภำษำบำลีว่ำ ธมฺม แต่ค�ำว่ำธรรมก็อ่ำนว่ำธัมม์ 

หรือบำงทีก่อ่็ำนว่ำธมัมะ ในทีบ่ำงแห่งอำจเขยีนตำมภำษำบำลว่ีำ ธมฺม ก็ได้ เป็นค�ำที่

มคีวำมหมำยกว้ำง หมำยถงึธรรมทีพ่ระพทุธเจ้ำได้ตรสัรู ้คอืเรำพดูกนัว่ำพระพทุธเจ้ำ

ตรัสรู้พระธรรม ถ้ำหมำยถึงธรรมท่ีพระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้ในค�ำว่ำพระพุทธเจ้ำตรัสรู้

ธรรม ธรรมกห็มำยถงึสจัจะคอืควำมจรงิ ดงัทีเ่รยีกรวมกนัว่ำสจัจธรรม ธรรมคอืควำม

จริง เพรำะในปฐมเทศนำแสดงว่ำพระองค์ได้ตรัสรู้อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ฉะนั้น พระองค์ได้

ตรัสรู้ธรรมหรือตรัสรู้พระธรรมก็คือตรัสรู้สัจจธรรม คือธรรมสัจจะ ที่เป็นควำมจริง 

เป็นของจริงแท้ อนึ่ง ใช้ในค�ำว่ำ พระพุทธเจ้ำทรงแสดงธรรมสั่งสอนธรรม ในควำม

หมำยว่ำทรงแสดงธรรมสั่งสอน ก็หมำยถึงศำสนำที่เรำแปลกันว่ำ ค�ำสั่งสอน ฉะนั้น 

ธรรมในควำมหมำยนี้จึงหมำยถึงศาสนธรรม ธรรมคือศำสนำหรือศำสนะค�ำส่ังสอน 

ในขั้นนี้จึงสรุปธรรมได้เป็น ๒ ก่อน คือ สัจจธรรม กับศำสนธรรม ใน ๒ ค�ำนี้  

ย่อมหมำยควำมครอบคือสัจจธรรม ธรรมคือสัจจะควำมจริงที่พระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้  

ก็หมำยถึงสัจจะทุกอย่ำงทุกข้อ ส่วนศำสนธรรมก็หมำยถึงค�ำส้ังสอนทั้งหมดทุกข้อ 

ทกุบท ธรรมใน ๒ ค�ำสัง่นีจึ้งเป็นควำมหมำยครอบทัง้หมด ครอบถึงสัจจธรรมทีต่รสัรู้
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ทั้งหมด ครอบถึงศำสนธรรมที่ทรงสั่งสอนท่ังหมด และค�ำว่ำธรรมยังมีควำมหมำยท่ี

แคบหรือจ�ำกัดลงมำอีกในกำรใช้ต่ำง ๆ กันดังเช่น เมื่อพระพุทธเจ้ำทีแรกก็ทรงแสดง

ธรรมสอน ยังมิได้ทรงบัญญัติวินัยแต่ต่อมำทรงบัญญัติวินัย ฉะนั้น จึงได้มีธรรมวินัย

ที่พูดเรียกคู่กัน จึงได้จ�ำกัดค�ำว่ำ “ธรรม” เข้ำมำเป็นเพียงค�ำสอนและค�ำสั่งก็ให้เป็น

วินัย ค�ำว่ำ ศาสนา นั้นจึงมำแปลกันว่ำ ค�ำสั่งสอน สั่งก็คือวินัย สอนก็คือธรรม หรือ

ว่ำจะเรียกกลับว่ำค�ำสอนสั่งก็ได้ แต่ว่ำภำษำไทยเรำไม่ใช้กัน เรำใช้ค�ำสั่งสอน 

ค�ำว่ำ ศาสนา นั้นก่อนที่พระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติวินัยก็คงแปลว่ำ ค�ำสอน 

อย่ำงเดียว เมื่อทรงบัญญัติวินัยที่เป็นค�ำส่ังจึงแปลค�ำ ศำสนำ ว่ำ ค�ำส่ังสอน หรือ 

ค�ำสอนส่ัง โดยอธิบำยดังกล่ำวแล้ว และค�ำว่ำศำสนำนี้ ก็เป็นค�ำท่ีพระพุทธเจ้ำทรง 

ใช้เองตั้งแต่ปฐมโพธิกำล คือตั้งแต่สมัยเมื่อพระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้ทีแรก คือเมื่อแสดง

โอวำทปำติโมกข์แก่พระภิกษุสงฆ์จ�ำนวน ๑๒๕๐ รูป ซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์ล้วน 

เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทำ คืออุปสมบทด้วยพระวำจำว่ำ “เป็นภิกษุมำเถิด” และมิได้ 

นัดหมำยหรือหมำยนัดกัน ต่ำงเข้ำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำที่พระเวฬุวนำรำม ในเวลำตะวัน

บ่ำยในวันเพ็ญมำฆมำส ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๓ โดยมำก พระองค์จึงทรงแสดง 

พระโอวำทท่ีเป็น ปำตโิมกข์คือเป็นหวัข้อใหญ่ว่ำ “สพฺพปาปสสฺ อกรณ”ํ กำรไม่ท�ำบำป

ทัง้ปวง “กสุลสสฺปูสมปฺทา” กำรท�ำกศุลให้พร้อมถงึ “สจติตฺปรโิยทปน”ํ กำรยงัจติของ

ตนให้ผ่องใสให้ผ่องแผ้ว “เอตํ พุทฺธาน สาสนํ” นี้เป็นศำสนำของพระพุทธคือพระผู้รู้

ทั้งหลำย พุทฺธาน สาสนํ คือพุทฺธานํ สาสนํ เข้ำสมำสกันก็เป็นพุทธศำสนำ ฉะนั้น 

ค�ำว่ำ พุทธศาสนาจึงเป็นค�ำที่พระพุทธเจ้ำทรงใช้ขึ้นเอง ตั้งแต่ตรัสรู้แล้วใหม่ ๆ และ

กไ็ด้เป็นชือ่ของศำสนำของพระองค์ตัง้แต่น้ันมำ ค�ำว่ำ ธรรม จงึมกีำรใช้ทีม่คีวำมหมำย

แคบลงมำดังกล่ำวน้ี คือเม่ือใช้คู่กับธรรมวินัย ธรรมก็มีควำมหมำยแคบเข้ำมำเพียง 

ค�ำสอน วินัยก็เป็นค�ำสั่งไป แต่ก็พึงเข้ำใจว่ำเมื่อไม่ต้องกำรจะใช้แยกเป็นธรรมวินัย  

จะใช้รวมกนัในค�ำว่ำธรรมค�ำเดยีวตำมควำมหมำยเดิมทีค่รอบทัง้หมดกไ็ด้ ดงัทีพ่ดูกนั

โดยปกติว่ำ “พระพุทธเจ้ำทำงแสดงธรรมสั่งสอน” และก็พูดกันเพียงว่ำธรรมค�ำเดียว 

ในข้อควำมที่ใช้ครอบทั้งหมดคือครอบถึงวินัยด้วย แต่ว่ำในที่ต้องกำรจะแยกเช่นใน 

เวลำอธิบำย ก็อำจใช้แยกและมีควำมหมำยที่จ�ำกัดเข้ำมำดังกล่ำว 
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อนึง่ กย็งัใช้ค�ำว่ำธรรมนีใ้นควำมหมำยสำมัญคล้ำยกบัว่ำส่ิงนัน้ได้อกีด้วย และ

ยงัใช้ในควำมหมำยทีต่ดิเข้ำในค�ำว่ำธรรมดำ ธรรมชำต ิเช่น เรำมีควำมเกดิเป็นธรรมดำ 

เรำมีควำมแก่เป็นธรรมดำ เรำมีควำมเจ็บเป็นธรรมดำ เรำมีควำมตำยเป็นธรรมดำ  

นี้ในควำมหมำยธรรมดำ ธรรมชำตินั้นก็เช่นว่ำ จิตเป็นธรรมชำติที่ประภัสสรผุดผ่อง 

ใช้ในควำมหมำยที่เป็นกลำง ๆ คือถึงสภำวะหรือถึงท่ีเป็นกลำง ๆ เช่น กุศลธรรม 

ธรรมเป็นกุศล อกุศลธรรม ธรรมเป็นอกุศล อัพยำกตธรรมทั้งหลำยที่เป็นอัพยำกฤต 

ธรรมทีเ่ป็นกลำง ๆ กศุลกม็ใิช่ อกศุลกม็ใิช่ ค�ำว่ำธรรมในทีน่ีจ้งึเป็นกลำง ๆ แต่ว่ำยัง

มใีช่จ�ำกดั เฉพำะท่ีเป็นกศุลเท่ำน้ันกม็ ีส่วนอกศุลเรยีกว่ำ “อธรรม” ดงัพระพทุธภำษติ

ทีต่รัสไว้ว่ำ “น ห ิธมโฺม อธมโฺม จ อุโภ สมวปิากิโน” ธรรมและอธรรมหำมีวิบำกคือ

ผลเสมอกันไม่ “อธมฺโม นิรยํ เนติ” อธรรมย่อน�ำไปสู่นิรยะคือนรก “ธมฺโม ปาเปติ 

สุคตึ” ธรรมย่อมให้ถึงสุคติที่ดีดังนี้ ในที่นี้ธรรมจึงหมำยถึงกุศลธรรมเท่ำนั้น คือ 

เป็นคุณที่เกื้อกูลเช่นดังที่เรำเรียกว่ำควำมดี ถ้ำเป็นควำมชั่ว เรำเรียกว่ำ อธรรม เป็น

โทษที่ตัดรอน และผู้ท่ีประพฤติดีเรียกว่ำธรรมจำรีบุคคล ควำมประพฤติดีเรียกว่ำ 

ธรรมจริยำหรือธรรมจรรยำ และโดยมำกค�ำว่ำ ธรรม มักจะใช้ในควำมหมำยท่ีเป็น

ควำมดีดังกล่ำว ดังที่เรำพูดกันว่ำ ศีลธรรมจริยำ ธรรมจำรี ฉะนั้น ค�ำว่ำธรรมจึงมี

ควำมหมำยเป็นอนัมำกดงัเช่นทีก่ล่ำวมำน้ี ส่วนทีมี่ควำมหมำยเป็นกลำง ๆ ถึงสภำวะ

อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดังเช่น ธรรม ๒

  รูปธรรม  สภำวะที่เป็นรูป

  อรูปธรรม  สภำวะมิใช่รูป

ยกตัวอย่ำงขันธ์ ๕ สภำวะที่เป็นรูปก็คือรูปขันธ์ กองรูป อันได้แก่สิ่งที่เป็น

มหำภูตรูป อปุำทำยรปู ทัง้หมดทีจ่ะกล่ำวต่อไปหรอืว่ำสิง่ทีเ่ป็นวสิยัทีต่ำเหน็ได้ หไูด้ยนิ

ได้... คอืรปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ สภำวะทีเ่ป็นรปูเหล่ำนีเ้รยีกว่ำรปูธรรมทัง้หมด 

ค�ำว่ำ ธรรม ในที่นี้เรำก็อำจแปลว่ำ “สิ่ง” รูปธรรม สิ่งที่เป็นรูปหรือของที่เป็นรูป  

แล้วอรูปธรรมมิใช่รูป ยกตัวอย่ำงขันธ์ ๕ ก็ได้แก่เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ  

ที่เป็นนำมธรรม หรือแม้จิตที่เรำเรียกกันว่ำจิตใจหรือจิตเฉย ๆ ก็ตำม เป็นอรูปธรรม

ของมิใช่รูป



ธรรม ๒

โลกิยธรรม ธรรมอันเป็นวิสัยของโลก

โลกุตตรธรรม ธรรมอันพ้นวิสัยของโลก

อภิ. สงฺ. ๓๔/๓/๒

ธรรม ๒ โลกิยธรรม ธรรมอันเป็นวิสัยของโลก โลกุตตรธรรม ธรรมอันพ้น

วิสัยของโลก มรรค ๔ ผล ๔ นิพพำน ๑ รวมเป็น ๙ จัดเป็นโลกุตตรธรรม เหลือจำก

นัน้เป็นโลกิยธรรม มรรค ๔ ผล ๔ นพิพำน ๑ ท่ีเรยีกว่ำโลกตุตรธรรม ธรรมอนัพ้น

วิสัยของโลกนั้น ก็มีควำมหมำยว่ำเป็นธรรมท่ีอยู่เหนือกิเลสและกองทุกข์ เพรำะว่ำ

ภำวะของจิตที่ยังมีกิเลส อย่ำงยึดถือติดอยู่ในโลกก็ยังเป็นโลกิยะ เก่ียวกับโลกหรือ 

เป็นวิสัยของโลก แต่ว่ำภำวะของจิตท่ีละกิเลสได้บำงส่วนหรือส้ินเชิง นับตั้งแต่ 

โสดำปัตตผิลขึน้ไป กเ็รียกว่ำโลกตุตรอยูเ่หนอืโลก พ้นโลกกค็อืพ้นกเิลส พ้นกองทกุข์

ไปตำมข้ันของกำรละกิเลสได้ เพรำะฉะนั้น ค�ำว่ำ โลก นี้จึงหมำยถึงกิเลสและ 

กองทุกข์ ไม่ใช่หมำยถึงพื้นพิภพที่อยู่อำศัยกัน ดังจะพึงเห็นได้ว่ำพระพุทธเจ้ำและ 

พระอรหันต์สำวกทั้งหลำย เมื่อได้ตรัสรู้บรรลุมรรคผลนิพพำนแล้วท่ำนก็ยังอำศัย 

อยู่ในโลกน้ี ในหมู่มนุษย์นี้ ยังเที่ยวแสดงธรรมเทศนำส่ังสอน แต่ว่ำจิตของท่ำนนั้น 

รู้จักสงบระงับ เช่นว่ำเห็นอะไรก็ไม่ข้องไม่ติด ไม่ยินดี ไม่ยินร้ำย ได้ยินอะไรทำงหู 

กไ็ม่ข้องไม่ตดิไม่ยนิดไีม่ยนิร้ำย เพรำะว่ำไม่มกีเิลสอนัเป็นเหตุให้ตดิ ไม่มีอวชิชำ ตณัหำ 

อุปำทำน ท้ังหมด ลักษณะดั่งน้ีแหละเรียกวำ่โลกุตตรเหนือโลก พ้นโลก คือไม่ข้อง 
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ไม่ติดโลก อยู่ในโลกแต่ไม่ข้องไม่ติดโลก เพรำะฉะนั้น ค�ำว่ำโลกนั้นอธิบำยตำมมติ

พุทธศำสนำชี้เอำว่ำขันธ์ ๕ นี่ก็เป็นโลก อำยตนะภำยใน อำยตนะภำยนอกก็เป็นโลก 

คือทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่ำงที่เป็นวิสัยของอำยตนะทั้งภำยในภำยนอกทั้งหมดนี้เป็นโลก 

และชี้เอำว่ำสิ่งใดช�ำรุดทรุดโทรม สิ่งนั้นเป็นโลกเป็นข้อสรุป เพรำะฉะนั้น โลกจึงเป็น

สังขำรคือเป็นส่วนผสมปรุงแต่ง ก็ดังที่เรำเรียกกันว่ำโลก ๆ นี้ทุกอย่ำง ทั้งหมดก็เป็น

สิ่งที่จะเห็นได้ทำงตำคือเป็นรูปบ้ำง ได้ยินได้ฟังทำงหูเป็นเสียงบ้ำง เป็นต้น แต่ท่ำน 

ผูท้ีพ้่นโลกนัน้มภีำวะของจติทีส้ิ่นกเิลสไม่ข้องไม่ตดิ แต่ว่ำภำวะของจติทีเ่ป็นโลกยิะนัน้

ยังข้องยังติด ยังยินดี ยังยินร้ำย และภำวะของจิตที่ไม่ข้องไม่ติดเป็นโลกุตตรได ้

ก็จะต้องปฏิบัติให้ได้มรรค ให้ได้นิพพำนดังกล่ำวนี้จึงจะเป็นโลกุตตร และเมื่อเป็น 

อรหัตตมรรค อรหัตตผล เป็นนิพพำน จึงจะเป็นโลกุตตรทั้งหมดไม่ข้องไม่ติด

ฉะนัน้ โลกยิธรรมหรอืโลกตุตรธรรมทัง้ ๒ นีจ้งึเกีย่วกบัภำวะของจติดงักล่ำว

เท่ำนั้น แต่ก็พึงทรำบว่ำ พระธรรมในสรณะ ๓ หรือในไตรรัตน์คือรัตนะทั้ง ๓ ที่เรำ

สวดกันอยู่ทุกวัน ท่ำนก็ยกเอำ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพำน ๑ กับปริยัติธรรมอีก ๑  

รวมเป็น ๑๐ กไ็ด้แก่พระธรรมท่ีทรงพระธรรมคณุเป็นรตันะในรตันะทัง้ ๓ เป็นสรณะ

ทีพ่ึง่ ในสรณะท้ัง ๓ ปรยิตัก็ิหมำยถงึพระธรรมวินยัทีร่วมเป็นศำสนำคอืค�ำส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้ำ เรำเรียกกันว่ำธรรมวินัยก็ได้ เรียกว่ำปำพจน์ คือค�ำที่เป็นประธำน  

เรยีกกนัว่ำศำสนำคือค�ำสัง่สอนกไ็ด้ และชือ่ว่ำปรยิตัอินัหมำยควำมว่ำ เป็นข้อทีพ่งึเรียน

พึงฟัง พึงทรงจ�ำ พึงท�ำควำมเข้ำใจ ขบเจำะด้วยทิฏฐิ ก็คือท�ำควำมเข้ำใจ มรรค ๔ 

ผล ๔ นิพพำน ๑ ปริยัติอีก ๑ เป็น ๑๐ นี่คือพระธรรมที่ทรงพระธรรมคุณว่ำ  

สวฺากขฺาโต ภควาตา ธมฺโม เป็นต้น ที่เรำสวดนมัสกำรกัน



ธรรม ๒

สังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยปรุง

อสังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยไม่ได้ปรุง

(อง. ติก. ๒๐/๔๘๖-๔๘๗/๑๙๒)

ธรรม ๒ สงัขตธรรม ธรรมอันปัจจยัปรงุ อสงัขตธรรม ธรรมอนัปัจจยัไม่ได้ปรงุ

ค�ำว่ำ ธรรม ในที่นี้หมำยถึงสิ่งหรือสภำพทุกสิ่ง ทุกสภำพอันปัจจัยปรุงเรียก

ว่ำสงัขตธรรม อันปัจจยัไม่ได้ปรงุก็เรยีกว่ำ อสังขตธรรม ค�ำว่ำ ปัจจัย นีแ้ปลว่ำ เครือ่ง

อำศัย มักจะใช้พูดคู่กันไปกับค�ำว่ำเหตุ คือพูดว่ำเหตุปัจจัย ค�ำว่ำเหตุนั้นแปลว่ำที ่

ตัง้แห่งผล คอืเป็นทีต่ัง้ให้ผลเกดิขึน้ ผลจงึต้องมเีหตใุห้เป็นทีต่ัง้ให้เกดิขึน้ ถ้ำไม่มเีหตุ

กไ็ม่มผีลในทำงพระพทุธศำสนำ เช่นพดูกนัว่ำ ท�ำเหตดุกีใ็ห้ผลด ีท�ำเหตชุัว่กใ็ห้ผลชัว่ 

ท�ำเหตดุกีค็อืท�ำกรรมด ีท�ำเหตุชัว่กคื็อท�ำกรรมชัว่ ฉะนัน้ กรรมดจึีงให้ผลด ีกรรมชัว่

จึงให้ผลชั่ว คือกรรมเป็นเหตุ กรรมดีก็เป็นเหตุดีให้ผลดี กรรมชั่วก็เป็นเหตุชั่วให้ 

ผลชั่ว ถ้ำไม่มีกรรมที่เป็นเหตุผลทั้งดีทั้งชั่วก็ไม่มีดังนี้คือเหตุและผล ส่วนปัจจัยที่ 

แปลว่ำ เคร่ืองอำศัยนั้นก็หมำยถึงเหตุดังกล่ำวนั้นด้วย และหมำยถึงเครื่องอำศัยที ่

เนื่องกันไปเป็นสำยก็ได้ เช่นว่ำโซ่ที่เป็นสำยก็ประกอบขึ้นด้วยห่วงเหล็กหลำย ๆ ห่วง 

มำต่อกันเข้ำเป็นสำยโซ่ ฉะนั้น ห่วงที่ ๑ ก็เป็นปัจจัยของห่วงที่ ๒ ห่วงที่ ๒ ก็เป็น

ปัจจยัของห่วงที ่๓ คอืห่วงที ่๑ กเ็ป็นเครือ่งอำศยัของห่วงที ่๒ ห่วงที ่๒ กเ็ป็นเครือ่ง

อำศัยของห่วงที่ ๓ โยงกันไป ลักษณะที่อำศัยโยงกันไปดังนี้ก็เรียกว่ำปัจจัย แต่ว่ำ
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ลักษณะดังนี้ไม่เรียกว่ำเหตุ เพรำะว่ำห่วงที่ ๑ ห่วงที่ ๒ ห่วงที่ ๓ เป็นต้นนั้น ห่วงที่ 

๑ ไม่ได้เป็นเหตใุห้ห่วงที ่๑ เกดิห่วงที ่๒ กไ็ม่ได้เป็นเหตใุห้ห่วงที ่๒ เกดิ ทกุ ๆ ห่วง

นั้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ เป็นแต่เพียงว่ำมำคล้องกันเข้ำโยงกันไป เป็นแต่เพียงว่ำเป็นเครื่อง

อำศัยโยงกันไปเท่ำนั้น ฉะนั้น ค�ำว่ำ ปัจจัย นั้นจึงมีควำมหมำยเพียงเป็นเครื่องอำศัย

ให้โยงกนัไปกไ็ด้ และมคีวำมหมำยเป็นต้นเหตกุไ็ด้ ส่วนค�ำว่ำเหตนุัน้ มคีวำมหมำยถึง

เป็นท่ีตั้งของผล คือเป็นที่ตั้งให้เกิดผลดังกล่ำวมำ สิ่งหรือสภำพอันปัจจัยปรุงก็คือ 

เหตปัุจจยัปรงุให้มีขึน้ ดงัจะพึงเหน็ได้จำกธรรมชำตขิองโลกเช่นว่ำฟ้ำแลบ ฝนตก แดด

ออกเหล่ำนี้ เป็นสังขตธรรมคือเป็นสิ่งหรือสภำพอันปัจจัยปรุงของโลกธำตุ คือต้องมี

ปัจจัยหรือเหตุมำปรุงแต่ง คือมำเป็นเหตุฝนจึงตก แดดจึงออก ในบุคคลทุก ๆ คน

ร่ำงกำยจิตใจอันประกอบด้วยชีวิตนี้ก็เป็นสังขตธรรม 

ธรรมอันปัจจยัปรงุเม่ือแสดงตำมหลกัพระพทุธศำสนำกเ็พรำะมอีวิชชำ ตณัหำ 

อปุำทำน กรรมจึงได้เกดิก่อร่ำงกำย พร้อมทัง้ชวิีตนีแ้ละก็ยังมมีำรดำบิดำเป็นแดนเกดิ

ให้เกิดมำ ก็ยังต้องอำศัยปัจจัยเครื่องอำศัยต่ำง ๆ เช่นปัจจัย ๔ อำหำร เครื่องนุ่งห่ม 

ทีอ่ยูอ่ำศยั ยำแกไ้ข้ส�ำหรับบ�ำรุงเลี้ยงให้ด�ำรงอยู ่รำ่งกำยพร้อมทัง้ชวีตินีจ้งึด�ำรงอยูไ่ด้ 

ฉะนั้น ร่ำงกำยพร้อมทั้งชีวิตน้ีจึงเป็นสังขตธรรมอันปัจจัยปรุง และแม้ทำงจิตใจที ่

ก่อเจตนำ คอืควำมจงใจให้ประกอบกรรมคอืกำรงำนทีก่ระท�ำทำงร่ำงกำย ทำงใจ ทำง

วำจำทั้งหลำย เพรำะว่ำนำมธรรมทั้งหลำยดังที่จ�ำแนกไว้ในขันธ์ ๕ เวทนำ สัญญำ 

สังขำร วิญญำณ ก็เป็นสังขตธรรม ธรรมท่ีปัจจัยปรุง ในส่วนรูปก็ได้กล่ำวมำแล้ว 

ข้ำงต้นคือร่ำงกำย ส่วนรูปพร้อมท้ังชีวิตและแม้ท่ีเป็นนำมธรรมก็มี อวิชชำ ตัณหำ 

อุปำทำน กรรมดังกล่ำวนั้นเป็นเหตุปัจจัยเหมือนกัน และก็ยังมีปัจจัยเคร่ืองอำศัย 

ของนำมธรรม เช่นจะเป็นเวทนำขึ้นมำก็ต้องอำศัยอำยตนะภำยใน อำยตนะภำยนอก

เป็นต้นน้ันด้วยกนั กเ็ป็นปัจจยัหรอืเป็นเหตใุนทำงนำมธรรม เพรำะฉะนัน้ จงึเรยีกว่ำ

สังขตธรรมทั้งหมด

เมือ่สรปุเข้ำมำแล้วทุก ๆ สิง่ทีป่รำกฏ อำยตนะภำยใน ตำ ห ูจมกู ลิน้ กำย 

และมนะคือใจ อำยตนะภำยนอก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมเร่ืองรำว 

เหล่ำน้ีเป็นสงัขตธรรมทัง้หมด ฉะนัน้ ทกุ ๆ ส่ิงทีต่ำมองเห็น ตวัตำมองเห็นเองกเ็ป็น

สังขตธรรม เสียงที่หูได้ยิน ตัวหูเองก็ตำมทุก ๆ สิ่งที่เป็นเสียงก็ดี ก็เป็นสังขตธรรม
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ทัง้หมดดงัน้ีเป็นต้น เป็นธรรมอนัปัจจยัปรงุและเมือ่สรปุเข้ำมำแล้ว สิง่หรอืสภำพทีเ่ป็น

สงัขตธรรมดังกล่ำวนัน้ย่อมประกอบด้วยสงัขตลกัษณะ ลกัษณะคอืเครือ่งก�ำหนดแห่ง

สังขตะ คือธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง ๓ ประกำร คือ อุปฺปาโท ปญฺญายติ ควำมเกิดขึ้น

ปรำกฏ วโย ปญฺญายติ ควำมเสื่อมสิ้นไปปรำกฏ ิตสฺส อญฺญถตฺตํ ปญฺญายติ เมื่อ

ยงัตัง้อยูค่วำมแปรปรวนเปลีย่นแปลงไปเป็นอย่ำงอืน่ปรำกฏ หรอืว่ำจะยกเอำควำมรูท้ี่

บังเกิดขึ้นอันเรียกว่ำ ธรรมจักษุ ดวงตำเห็นธรรม ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

มีควำมเกิดข้ึนเป็นธรรมดำ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ส่ิงนั้นทั้งหมดมีควำมดับไปเป็น 

ธรรมดำ ทกุ ๆ สิง่ทีป่ระกอบด้วยลักษณะดงักล่ำวนีเ้รียกว่ำสงัขตธรรมทัง้หมด อกีค�ำ

หนึ่งเรียกว่ำสังขำร คือสิ่งผสมปรุงแต่ง ค�ำว่ำ สังขตธรรม หรือสังขำรก็มีควำมหมำย

เป็นอันเดียวกัน

ส่วนสิ่งหรือสภำพอันปัจจัยไม่ได้ปรุงก็คืออันปัจจัยไม่ได้ปรุงอย่ำงนั้น แต่เป็น

สิง่ทีม่อียู่เป็นไปอยู ่เรยีกว่ำ อสงัขตธรรม ดงันี ้พระอำจำรย์ท่ำนมกัชีเ้อำนพิพำนหรอื 

พระนิพพำนอันเป็นบรมอริยสัจจะ ค�ำว่ำอริยสัจจะนั้นก็เป็นค�ำที่สูงอยู่แล้ว ยังมีค�ำว่ำ

บรมอีกค�ำหนึ่ง บรมอริยสัจจะ อริยสัจจ์ที่เป็นยอดหรือเป็นอย่ำงยิ่ง พระอำจำรย์ก็มัก

ชี้เอำนิพพำนเพียงข้อเดียว แต่ว่ำก็น่ำพิจำรณำว่ำในพระบำลีพุทธวัจนะนั้น ธรรมะทั้ง 

๒ นี้ท่ำนแสดงเป็นพหุวัจนะหรือพหุพจน์คือแปลว่ำธรรมทั้งหลำยที่เป็นสังขตะ ธรรม 

ทั้งหลำยที่เป็นอสังขตะ สังขตธรรมจึงมีมำกและแม้อสังขตธรรมก็มีมำก ไม่ใช่เพียง 

ข้อเดียว

ครำวนี้จึงมำพิจำรณำดูว่ำสิ่งหรือสภำพอะไร ท่ีมีลักษณะอันปัจจัยไม่ได้ปรุง 

ไม่ตกอยูใ่นลักษณะของสงัขตธรรม คือเกดิดบัแปรปรวนดงักล่ำวนัน้ กจ็ะพงึเหน็ได้ว่ำ

ธรรมที่เป็นธัมมฐิติ ธัมมนิยาม ควำมก�ำหนดแน่นอนของธรรม ซึ่งเป็นตัวธรรม 

คือสภำพที่ด�ำรงอยู่ ที่ทรงตัวเองอยู่ เป็นสภำพที่เรียกว่ำธำตุคือทรงตัวเองด�ำรงอยู่  

เพรำะค�ำว่ำธรรมชาติกับค�ำว่ำธาตุนั้นประกอบขึ้นด้วยธำตุของค�ำอันเดียวกันคือ ธำตุ

ทีแ่ปลว่ำทรงอยู่ด�ำรง เม่ือทรงอยูด่�ำรงอยูก่เ็ป็นสิง่ทีไ่ม่เกดิดบั เพรำะว่ำเมือ่มดีบัก็ต้อง

มเีกดิ เมือ่มเีกดิกต้็องมดีบั เพรำะสิง่ใดทีต้่องเกดิต้องดบัเป็นธรรมดำ ส่ิงนัน้กไ็ม่ใช่ตวั

ทีท่รงอยูห่รอืด�ำรงอยู ่กถ้็ำทรงอยูห่รอืด�ำรงอยูก่ย่็อมจะไม่ดบัหรอืแปรปรวนและกต้็อง

ไม่เกิด กเ็ป็นหลักธรรมดำในพระพุทธศำสนำ เมือ่ไม่เกดิกต้็องไม่ดบั เมือ่ไม่ดบักต้็อง 
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ไม่เกิดและเมื่อยังเกิดก็ต้องแปรปรวน เพรำะฉะนั้น สิ่งท่ีเป็นตัวธรรมดำ ตัวธรรม  

ตัวธำตุ อันเป็นธัมมฐิติ ธัมมนิยำม ดังกล่ำวนี้ก็จะพึงกล่ำวได้ว่ำเป็นอสังขตธรรมก็ได้ 

กข้็อทีส่งัขำรทัง้หลำยไม่เทีย่ง ข้อทีส่งัขำรทัง้หลำยเป็นทุกข์ต้ังอยูค่งไม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป ข้อท่ีธรรมทั้งหลำยเป็นอนัตตำมิใช่อัตตำตัวตน ท่ีพระพุทธเจ้ำทรง

แสดงไว้ในธัมมนิยำมสูตรว่ำพระตถำคตจะอุบัติขึ้นก็ตำม ไม่อุบัติขึ้นก็ตำม ธำตุนั้น 

ก็คงตั้งอยู่เป็นธัมมฐิติเป็นธัมมนิยำมก็คือข้อที่สังขำรท้ังหลำยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ธรรม

ทั้งปวงเป็นอนัตตำดังกล่ำวนั้น แต่ที่เมื่อพระตถำคตบังเกิดขึ้น ก็น�ำมำแสดง ชี้แจง 

เปิดเผย ให้ปรำกฏขึน้ให้รูก้นัได้ว่ำสงัขำรทัง้ปวงไม่เทีย่ง สังขำรทัง้ปวงเป็นทกุข์ ธรรม

ทั้งปวงเป็นอนัตตำดังน้ี ข้อท่ีเป็นธรรมดำเป็นธัมมฐิติเป็นธัมมนิยำมดังนี้ ก็เป็น 

อสังขตธรรมอย่ำงหนึ่ง และตรัสเอำไว้โดยเป็นช่ือของนิพพำนโดยนัยต่ำง ๆ เช่น  

ราคกฺขโย ธรรมเป็นทีส่ิน้ไปแห่งรำคะ โทสกขฺโย ธรรมเป็นทีส่ิน้ไปแห่งโทสะ โมหกขฺโย 

ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งโมหะ ก็เป็นอสังขตธรรม นี้เป็นเรื่องที่เป็นไปทำงจิตและแม้

นพิพำน ทีท่่ำนแสดงไว้เป็นนพิพำนของพระโสดำบันเป็นต้น กพ็งึนบัว่ำเป็นอสงัขตธรรม

เช่นเดียวกัน ซึ่งจะได้อธิบำยต่อไปในข้อนิพพำนที่เป็นไปทำงจิตใจ 

ส่วนทีเ่ป็นทำงวตัถนุัน้ วตัถอุะไรจะเป็นอสงัขตธรรมกย็ำกทีจ่ะพดูได้ เพรำะว่ำ

ส่วนที่เป็นวัตถุนั้นท่ำนจ�ำแนกไว้เป็นสังขตธรรม ๆ ทำงพระพุทธศำสนำก็เป็นส่วนที่

เป็นสงัขำรคอืน�ำมำผสมปรงุแต่งขึน้ เช่นรูปกำยของบคุคล ของสตัว์ทัง้หลำยทีม่ำผสม 

ปรุงแต่งกันขึ้นเป็นรูปกำย หรือเป็นรูปขันธ์ก็เป็นสังขำรหรือเป็นสังขตธรรม ครำวนี้

ธำตุคือสิ่งที่มำปรุงแต่งที่แยกธำตุออกไป ส่วนที่แข้นแข็งเป็นปฐวีธำตุ ส่วนที่เอิบอำบ

เหลวไหลเป็นอำโปธำตุ ส่วนที่อบอุ่นเป็นเตโชธำตุ ส่วนที่พัดไหวเป็นวำโยธำตุ ส่วนที่

เป็นช่องว่ำงเป็นอำกำสธำตุ ก็ธำตุเหล่ำนี้ก็มำผสมกันขึ้นเป็นสังขำร และสังขำรเหล่ำนี้

เมือ่แตกสลำย กไ็ปเป็นธำต ุแต่ว่ำแม้ธำตเุหล่ำนีก้ย็งัแยกออกไปได้อกี อนัจะพงึกล่ำว

ได้ว่ำแม้ที่เป็นธำตุดังกล่ำวก็ยังเป็นสังขำร ก็อำจจะแยกเป็นตัวธำตุที่ละเอียดยิ่งขึ้น 

ไปอีก บัดนี้ก็แยกออกไปจนเป็นปรมำณูต่ำง ๆ แต่ก็ยังไม่สิ้นสุด เพรำะฉะนั้น อะไร

จะเป็นอสงัขตธรรมส่วนทีเ่ป็นวตัถกุย็ำกทีจ่ะพดูได้ แต่ทำงจติใจนัน้หรอืทำงธรรมชำติ

ธรรมดำนั้นก็เป็นไปดังที่กล่ำวนั้น



บูชา ๒

อำมิสบูชำ บูชำด้วยอำมิส (คือสิ่งของ)

ปฏิบัติบูชำ บูชำด้วยปฏิบัติตำม

องฺ. ทุก. ๒๐/๔๐๑/๑๑๗

วนัน้ีจกัอธบิำยด้วยหมวด ๒ ต่อ บชูำ ๒ อามสิบชูา บชูำด้วยอำมสิคอืส่ิงของ

ปฏบิติับชูา บูชำด้วยปฏิบตัติำม ในมงคลสตูรพระพทุธเจ้ำได้ตรสัว่ำ “ปชูำ จ ปชูนยีำน�” 

บูชำท่ำนผู้ควรบูชำทั้งหลำย “เอตมฺมงฺคลมุตฺตม�” นี้เป็นมงคลอันอุดมสูงสุด บูชำนั้น 

ก็คือกำรแสดงควำมนับถือและแบ่งเป็น ๒ บูชำด้วยอำมิสอันเรียกว่ำ “อำมิสบูชำ” 

อำมิสนั้นหมำยเอำสิ่งของ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน และสิ่งของอื่น ๆ กำรที่น�ำดอกไม ้

ธปูเทยีนไปจุดและวำงเป็นกำรแสดงควำมนบัถอื กบัทัง้แสดงกริยิำเคำรพเช่นกรำบไหว้

หรือแม้เดินปทักษิณคือเดินเวียนขวำ ดังที่เดินปทักษิณโบสถ์ เจดีย์ในวันวิสำขบูชำ

เป็นต้น เรียกว่ำ อำมิสบูชำ

บชูำด้วยปฏบิตัติำมเรยีกว่ำ ปฏบิตับิชูำ หมำยถงึปฏบิตัติำมค�ำสอน เช่น บชูำ

พระพทุธเจ้ำด้วยกำรปฏิบัตติำมค�ำสัง่สอนของพระองค์ ๆ ตรสัสอนไม่ให้ท�ำบำปทัง้ปวง 

ให้ท�ำกุศลให้ถึงพร้อม ให้ช�ำระจิตของตนให้บริสุทธ์ผ่องใส ก็ปฏิบัติตำมคืองดเว้น 

ไม่ท�ำบำป ประกอบแต่กำรบุญกำรกศุลและปฏบิตัชิ�ำระจติให้ผ่องใส ด้วยสมถภำวนำ 

หรอืวปัิสสนำภำวนำเรียกว่ำปฏิบัตติบูชำ
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กำรบชูำนีก้ระท�ำในบำงโอกำสกม็ ีกระท�ำอยูเ่สมอกม็ ีทีก่ระท�ำในบำงโอกำส

นัน้เช่นวนับชูำทีก่�ำหนดไว้ เช่นเมือ่ถงึวนัทีท่รงประสูต ิตรสัรู ้ปรนิพิพำนของพระพทุธเจ้ำ

ก็ท�ำกำรบูชำเรียกว่ำ วิสำขบูชำ วันถวำยพระเพลิงพระสรีระก็ท�ำบูชำเรียกว่ำ วิสำข- 

อฏัฐมบีชูำ วนัทีพ่ระภกิษ ุ๑๒๕๐ รูปเข้ำเฝ้ำพระพทุธเจ้ำขณะทีป่ระทบัอยู ่ณ เวฬวุนั 

กรุงรำชคฤห์เมื่อตรัสรู้แล้วไม่นำนปี ซึ่งพระอรหันต์ล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือ เป็นภิกษุที่

ได้อุปสมบทมำด้วยพระวำจำว่ำ จงเป็นภิกษุมำเถิด และล้วนมิได้มีใครนัดหมำย 

เชื้อเชิญ ต่ำงเกิดควำมคิดที่จะมำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำกัน และก็มำกันแต่ละองค์ และ 

วันนั้นก็เป็นวันเพ็ญเดือนมำฆะซึ่งตรงกับไทยกลำงเดือน ๓ โดยมำก ท�ำกำรบูชำ 

เรียกว่ำ มำฆบูชำ และวันท่ีพระพุทธเจ้ำทรงแสดงปฐมเทศนำในวันเพ็ญเดือน ๘  

โดยมำกก็ท�ำอำสำฬบูชำที่ท�ำในครำวที่ก�ำหนดขึ้น ซึ่งกำรบูชำที่ท�ำเป็นนิตย์นั้น เช่น 

กำรลงท�ำวัตรเช้ำ ท�ำวัตรค�่ำหรือว่ำกำรบูชำ ณ ที่อยู่ของตนประจ�ำวัน จิตใจก็มุ่งบูชำ 

และเมื่อได้วำงดอกไม้จุดเทียนบูชำกรำบไหว้ก็เป็นอำมิสบูชำ และตั้งใจบูชำด้วยกำร

ปฏิบัติ เช่น ฟังธรรม ศึกษำธรรม ปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติศีล ปฏิบัติสมำธิ ปฏิบัติ

ปัญญำ ดังน้ีก็เป็นปฏิบัติบูชำ และในพิธีบูชำที่ก�ำหนดขึ้นเช่นวันวิสำขบูชำเป็นต้น  

ก็ก�ำหนดให้มีกำรบูชำทั้งสองอย่ำงประกอบกันไป เช่น กำรจัดให้มีกำรวำงดอกไม้ 

จุดธูปเทียนบูชำ ตลอดจนเดินเวียนเทียนก็เป็นอำมิส กำรที่กล่ำววำจำบูชำประกอบ

ด้วยควำมตั้งใจ กำรสวดมนต์ประกอบด้วยกำรตั้งใจให้เป็นสมำธิในกำรสวด กำรฟัง

ธรรม ตั้งใจฟังธรรมก็เป็นกำรปฏิบัติศีล สมำธิ ปัญญำในกำรปฏิบัติธรรมนั้น เหล่ำนี้

ก็เป็นปฏบิตับูิชำ กล่ำวค�ำบชูำและกำรสวดมนต์ถ้ำเพียงแต่ว่ำกล่ำวด้วยวำจำไม่ได้ตัง้ใจ 

คือใจไม่เป็นสมำธิก็ยังไม่เป็นปฏิบัติบูชำโดยตรง ไปข้ำงอำมิสบูชำเหมือนกัน แต่ว่ำ 

เมื่อตั้งใจดี ส�ำรวมกำยวำจำดี ก็เป็นอันว่ำปฏิบัติในศีล สมำธิ ปัญญำ ก็เป็นปฏิบัติ

บูชำ ในกำรที่ลงท�ำวัตรสวดมนต์เช้ำ ท�ำวัตรสวดมนต์เย็น ก็เป็นกำรบูชำ และก็เป็น 

กำรบชูำท้ังสองเหมอืนกนั ใช้ดอกไม้ธปูเทยีนกเ็ป็นอำมิสบชูำ กรำบไหว้ แต่ว่ำตัง้ใจท�ำ 

ตัง้ใจกรำบไหว้ ตัง้ใจสวด ส�ำรวมกำยวำจำใจให้เป็นศลีในกำรสวด ท�ำสมำธใินกำรสวด 

ให้ได้ปัญญำในกำรสวดตำมควรไปด้วย ก็เป็นอันปฏิบัติศีล สมำธิ ปัญญำไปด้วย  

ก็เป็นปฏิบัติบูชำ กำรบูชำทั้งสองนี้พระพุทธเจ้ำทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชำว่ำเป็นยอด 

เพรำะว่ำเป็นเหตุด�ำรงพระพทุธศำสนำ สบืต่อพระพทุธศำสนำไว้ได้ ปฏิบัติบูชำน้ันอำจ

ที่จะด�ำรงสืบต่อพระพุทธศำสนำไว้ได้ 



ปรเิยสนา ๒

อริยปริเยสนำ แสวงหำอย่ำงประเสริฐ

อนริยปริเยสนำ แสวงหำอย่ำงไม่ประเสริฐ

 ม. มู. ๑๒/๓๑๓/๓๑๔

ปรเิยสนำ ๒ อรยิปรเิยสนา แสวงหำอย่ำงประเสรฐิ อนรยิปรเิยสนา แสวงหำ

อย่ำงไม่ประเสริฐ สัมมำอำชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยชอบเป็น อริยปริเยสนำ มิจฉำอำชีวะ

เลี้ยงชีวิตในทำงที่ผิดเป็น อนริยปริเยสนำ ในพระสูตรแสดงว่ำแสวงหำสภำพอันมิใช่

ของมีชรำ พยำธิ มรณะ เป็นธรรมดำคือคุณธรรมมีพระนิพพำนเป็นอย่ำงสูงเป็น 

อริยปริเยสนำ แสวงหำของมีชรำ พยำธิ มรณะเป็นธรรม คือธรรมดำเช่นหำของเล่น

เป็นอนริปริเยสนำจึงมีอธิบำยได้ ๒ นัย 

นัยสำมัญท่ัวไป สัมมำอำชีวะเป็นอริยปริเยสนำ แสวงหำอย่ำงประเสริฐ  

มิจฉำอำชีวะเป็นอนริยปริเยสนำ แสวงหำอย่ำงไม่ประเสริฐ เพรำะฉะนั้น เม่ือเล้ียง

ชีวิตโดยชอบจะเป็นพ่อค้ำ จะเป็นชำวสวน จะเป็นข้ำรำชกำร หรืออำชีพใดอำชีพหนึ่ง

ก็ตำมท่ีเป็นสัมมำอำชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยชอบกัน เป็นอริยปริเยสนำ แสวงหำอย่ำง

ประเสรฐิได้ แต่ว่ำเป็นมจิฉำอำชวีะเลีย้งชวีติทำงทีผ่ดิต่ำง ๆ จึงจะเป็น อนรยิปรเิยสนำ

แต่เมือ่แสดงโดยนยัอย่ำงสงู กำรแสวงหำทัง้ปวงทีย่งัต้องมชีรำ พยำธ ิมรณะ 

ยงัต้องแก่ต้องเจบ็ต้องตำยยงัไม่พ้นไปได้ กยั็งไม่เป็นอรยิปริเยสนำ คอืเป็น อนริยปร-ิ

เยสนำ ต่อเม่ือแสวงหำสิ่งท่ีจะไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องตำย แต่เมื่อแสวงหำ

คณุธรรมมพีระนพิพำนเป็นอย่ำงสงู คือมำปฏบิตัแิสวงหำให้พบโมกขธรรมหรอืนยิยำ-

นิกธรรม ธรรมเป็นเครือ่งออกจำกทกุข์อย่ำงพระโพธิส์ตัว์คอืพระพทุธเจ้ำเมือ่ก่อนตรสัรู้ 

ทรงแสวงหำโมกขธรรม นั้นจึงเป็นอริยปริเยสนำ นี้เป็นกำรแสดงอย่ำงสูง



ปาพจน์ ๒

ธรรม  และ  วินัย

ที. มหำ. ๑๐/๑๔๑/๑๗๘

ปำพจน์ ๒ ค�ำว่ำ ปาพจน์ นัน้เป็นค�ำย่อของประธำนพจน์ ปธำนะกค็อืประธำน

พจน์ก็คือวจนะ คอืค�ำว่ำ ปธำนวจนะย่อเข้ำเป็น ปำวจนะ เรยีกเป็นภำษำไทยว่ำปำพจน์

แปลว่ำค�ำที่เป็นประธำนซึ่งแยกเป็น ๒ คือ ธรรม และ วินัย ควำมปฏิบัติไม่ได ้

เนื่องด้วยระเบียบ ทรงตั้งไว้ด้วยพุทธอำณำเป็นสิกขำบทหรืออภิสมำจำร เป็นทำง 

น�ำควำมประพฤติและอัธยำศัยจัดเป็นธรรม ควำมปฏิบัติเนื่องด้วยระเบียบอย่ำงนั้น 

เป็นทำงน�ำควำมประพฤตใิห้สม�ำ่เสมอกนั หรอืเป็นเครือ่งบรหิำรคณะจดัเป็นพระวินยั 

ธรรมวินัยทั้ง ๒ นี้ก็เป็นกำรแบ่งศำสนำของพระพุทธเจ้ำเป็น ๒ ตำมที่ได้เคยอธิบำย

มำแล้วในวันก่อน 

ทีแรกพระพุทธเจ้ำทรงแสดงธรรมเป็นค�ำสอนอย่ำงเดียว ต่อมำภำยหลังเมื่อ

มีผู้เข้ำมำบวชมำกเข้ำ มีอัธยำศัยมีควำมประพฤติควำมมุ่งหมำยต่ำง ๆ กัน ก็มีผู้เข้ำ

มำบวชประพฤติเสื่อมเสียขึ้น ต้องทรงบัญญัติพระวินัย เป็นสิกขำบทหรืออภิสมำจำร

เป็นสิกขำบทนั้น เป็นมำตรำหนึ่ง ๆ ของสิกขำบทที่มำในพระปำติโมกข์ ๒๒๗  

เป็นอภิสมำจำรน้ัน ก็คือเป็นข้อท่ีแสดงเกี่ยวแก่ควำมประพฤติต่ำง ๆ ซ่ึงต้องกำรให้

เป็นกำรประพฤติชอบ อยู่ในระเบียบอันเดียวกัน ส�ำหรับที่เป็นสิกขำบทที่มำใน 

พระปำติโมกข์นั้น สิกขำบท ๒๒๗ ซึ่งอยู่ในนวโกวำทและที่อธิบำยในวินัยมุขเล่ม ๑ 
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ส่วนท่ีเป็นอภิสมำจำรนั้น นอกจำก ๒๒๗ สิกขำบทนั้น เกี่ยวแก่ข้อวัตรปฏิบัติ 

ต่ำง ๆ ซึ่งมีอธิบำยในวินัยมุขเล่ม ๒ ทรงตั้งไว้ด้วยพุทธอำณำ คืออำณำข้อบังคับของ

พระพุทธเจ้ำอันจะต้องปฏิบัติเมื่อเข้ำบวชเป็นภิกษุ จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในข้อที่

ทรงบัญญัติไว้น้ันก็ตำม ปฏิบัติเหมือนอย่ำงรัฐอำณำคือข้อบังคับของบ้ำนเมืองซึ่งเป็น

กฎหมำย ประชำชนจะเหน็ด้วยหรอืไม่เห็นด้วยก็ตำม ต้องปฏบัิตเิหมอืนกนัตำมกฎหมำย 

เพรำะฉะนัน้ พระวินยัจงึเชือ่ว่ำเป็นพทุธอำณำ ต้องกำรทีจ่ะให้ควำมปฏบิตัมีิ

ระเบียบ อนัเป็นทำงน�ำควำมประพฤตใิห้สม�ำ่เสมอกนั ทัง้เป็นเครือ่งบรหิำรคอืปกครอง

หมูค่ณะให้เรยีบร้อยงำมสม�ำ่เสมอกนั ส�ำเรจ็เป็นสิง่ทีเ่รยีกว่ำสลีสามญัญตา ควำมเป็น

ผู้มีศีล มีควำมประพฤติที่เป็นปกติสม�่ำเสมอกันดังนี้ เป็นวินัย 

แต่ว่ำธรรมนัน้เป็นค�ำสอนท่ีมิได้บงัคบัอย่ำงนัน้ ดงัเช่นสอนไม่ให้ท�ำบำป สอน

ให้ท�ำกุศลให้ถึงพร้อม สอนให้ช�ำระจิตของตนให้บิรสุทธิ์ผ่องใส แม้ว่ำไม่มีศรัทธำจะ

ปฏิบตักิไ็ม่ปฏบิตัไิด้ หรอืว่ำมีศรทัธำจะปฏิบตัแิค่ไหนจะปฏบิติัแค่นัน้กไ็ด้ ดงัน้ีคอืธรรม 

แต่แม้เช่นนัน้ ธรรมทีท่รงสอนนัน้ ถ้ำหำกว่ำไม่ปฏบิตัติำมทีท่รงสัง่สอน ไปปฏบิตัติรง

กนัข้ำมกบัทีพ่ระองค์สัง่สอน กจ็ะต้องเป็นผูท้ีรั่บผลของกำรปฏิบตัด้ิวยตนเองตำมกรรม

ที่กระท�ำ เช่น ไปประกอบอกุศลกรรม ก็จะต้องรับผลของอกุศลกรรมด้วยตัวเอง  

ไปประกอบกุศลกรรม ก็ย่อมได้รับผลของกุศลกรรมนั้นด้วยตนเอง กล่ำวคือ เมื่อไม่

เชือ่และไม่ปฏบิตัติำม ไปปฏิบตัติรงกนัข้ำมกต้็องรับผดิชอบต่อควำมปฏบัิตขิองตนเอง 

และควำมรับผิดชอบนั้นก็ต้องเป็นไปตำมที่ทรงสั่งสอนเอำไว้นั้นเอง เช่น ทรงสั่งสอน 

“ประกอบบำปอกุศลกรรมต้องประสบผลชั่วต่ำง ๆ” ถ้ำใครไปประกอบอกุศลกรรม 

ก็ต้องประสบผลดังที่ทรงสั่งสอนไว้ ทรงสั่งสอนว่ำประกอบกุศลกรรมต่ำง ๆ ได้ผลดี

ต่ำง ๆ เม่ือประกอบกุศลกรรม ก็ย่อมจะได้รับผลดีตำมที่ทรงส่ังสอนนั้น ต้องรับ 

ผิดชอบต่อควำมประพฤติของตัวด้วยตัวเอง ดังนี้คือพระธรรม ซ่ึงในตอนแรกก็แบ่ง

ศำสนำออกเป็น ๒ ดงันี ้คอืเป็นธรรมส่วนหนึง่ เป็นวนิยัส่วนหนึง่ และแม้เมือ่จะเสดจ็

ดับขันธ์ปรินิพพำนก็ได้ทรงต้ังให้ธรรมที่ทรงแสดงแล้วและวินัยท่ีทรงบัญญัติแล้ว คือ

ปำพจน์ทั้งสองนี้เป็นศำสดำแทนพระองค์



นพิพาน ๒ โดยบรรยาย

สอุปำทิเสสนิพพำน ดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์เหลือ

อนุปำทิเสสนิพพำน ดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือ

  องฺ. นวก. ๒๓/๒๑๖/๓๙๓

นิพพำน ๒ สอุปาทิเสสนิพพาน นิพพำนดับกิเลสยังมีอุปำทิเหลือ อนุปาทิ- 

เสสนิพพาน นิพพำนดับกิเลสไม่มีอุปำทิเหลือ

ค�ำว่ำ อุปาทิ นั้นแปลว่ำยึดถือ มีควำมหมำยเป็นอันเดียวกับค�ำว่ำอุปำทำน 

อปุำทำนกย็ดึถอื อปุำทกิย็ดึถอื อุปำทกิย็ดึถอืเป็นควำมยดึถอืกไ็ด้ เป็นสิง่ทีย่ดึถอืกไ็ด้ 

เพรำะฉะนัน้ จงึได้มีอธบิำยนิพพำนท้ัง ๒ นี ้เป็น ๒ อย่ำงก่อน อย่ำงหนึง่อปุำทยิดึถือ

หมำยเบญจขนัธ์คอืขนัธ์ ๕ อนัเป็นทีย่ดึถอืว่ำตวัเรำของเรำ ดงัท่ีสวดกนัว่ำ “สงขฺติเฺตน 

ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา” กล่ำวโดยย่อขันธ์เป็นท่ียึดถือท้ัง ๕ ประกำรเป็นทุกข์ 

ครำวนี้พระอรหันต์น้ันตัดยึดถือได้หมดแล้วแม้ในขันธ์ ๕ แต่แม้เช่นนั้นก็ยังขอยืม 

ค�ำว่ำอุปำทิเป็นชื่อของขันธ์ ๕ อยู่นั่นเอง เพรำะฉะนั้น จึงมีอธิบำยโดยยึดหลักว่ำ 

อุปำทิคือขันธ์ ๕ อธิบำยโดยบุคคลำฐิษฐำนว่ำ พระอริยเจ้ำผู้ละกิเลสได้สิ้นเชิงด้วย

พระอรหัตตมรรคแล้ว ได้บรรลุพระอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์ ยังทรงชีพอยู่อยำ่ง

พระพุทธเจ้ำและพระอรหันตสำวกทั้งหลำย ที่ตัดกิเลสได้หมดแล้วยังด�ำรงชีวิตอยู ่

พระพทุธเจ้ำกย็งัทรงด�ำรงชีวติทรงบ�ำเพญ็อรรถจริยำคอืควำมประพฤตปิระโยชน์ต่ำง ๆ 

อยู่ดังนี้ ควำมดับกิเลสของท่ำนเรียกว่ำ “สอุปำทิเสสนิพพำน” นิพพำนดับกิเลสยังม ี

อุปำทิคือเบญจขันธ์เหลือ ก็คือยังด�ำรงชีวิตอยู่ แต่ครั้นส้ินชีพแล้วจึงเรียกว่ำอนุปำทิ- 

เสสนิพพำน นิพพำนดับกิเลสไม่มีอุปำทิคือเบญจขันธ์เหลือ
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แต่ว่ำอีกอย่ำงหนึ่งมีอธิบำยว่ำ นิพพำนของพระอรหันต์ผู้ท่ียังด�ำรงชีวิต ยัง

รู้สึกในอำรมณ์ที่น่ำชอบใจและรู้สึกสุขทุกข์เรียกว่ำสอุปำทิเสสนิพพำน นิพพำนของ 

พระอรหันต์ผู้ไม่ยนิดเีวทนำท้ังปวง คอืเข้ำสญัญำเวทยตินโิรธเรยีกว่ำ อนปุำทเิสสนพิพำน 

อธิบำยอย่ำงนี้ยกเอำเวทนำเป็นที่ตั้ง อุปำทิมุ่งเอำตัวเวทนำ คือนิพพำนทั้งสองนั้น 

เป็นของพระองค์ พระอรหนัต์ซึง่ด�ำรงชวีติอยูด้่วยกนั แต่ว่ำเมือ่ท่ำนยงัไม่ได้เข้ำสญัญำ-

เวทยิตนิโรธยังรู้สึกทุกข์คือยังเสวยเวทนำ ก็เรียกว่ำสอุปำทิเสสนิพพำน เมื่อท่ำนเข้ำ

สัญญำเวทยิตนิโรธคือเข้ำสมำธิอย่ำงสูงสุด ดับสัญญำเวทนำชั่วระยะเวลำที่ก�ำหนด

เรยีกว่ำอนปุำทิเสสนพิพำน นีย่กเอำเวทนำเป็นทีต่ัง้ อปุำทนิัน้หมำยเวทนำ นพิพำนที่

ยังมีอุปำทิ คือเวทนำก็เป็นสอุปำทิเสสนิพพำน นิพพำนที่ไม่มีอุปำทิคือเวทนำเพรำะ

เข้ำสัญญำเวทยิตนิโรธ ก็เป็นอนุปำทิเสสนิพพำน

อีกแห่งหนึ่งก็มีแสดงว่ำ พระผู้ตั้งอยู่ในโสดำปัตติมรรค พระผู้ตั้งอยู่ในโสดำ-

ปัตติผล พระผู้ตั้งอยู่ในสกทำคำมีมรรค พระผู้ตั้งอยู่ในสกทำคำมีผล พระผู้ตั้งอยู่ใน

อำนำคำมมิรรค พระผูต้ัง้อยูใ่นอนำคำมผีล พระผูต้ัง้อยู่ในอรหัตตมรรค ๗ นีเ้รยีกว่ำ

สอุปำทิเสสนิพพำน ส่วนนิพพำนคือดับกิเลสของพระอเสขะคือพระผู ้ตั้งอยู่ใน 

อรหตัตผล หรอืพระอรหนัต์ดบัสงัโยชน์ได้ส้ินเชงิ เป็นอนปุำทิเสสนิพพำน เพรำะฉะนัน้ 

ตำมนัยที่ ๓ นี้ อุปำทิจึงหมำยถึงกิเลส ดับกิเลสได้ไม่หมดก็เป็นสอุปำทิเสสนิพพำน 

นพิพำนทีไ่ม่มีอุปำทิคือกิเลสเหลืออยู่ดบักิเลสได้หมด กเ็ป็นอนปุำทิเสสนพิพำน นพิพำน

ที่ไม่มีอุปำทิคือกิเลสเหลืออยู่

นิพพำน ๒ จึงมีควำมหมำยที่แสดงไว้ในพระบำลีเป็น ๓ นัย ดังนี้ โดยยก

เอำอุปำทิข้ึนเป็นที่ตั้ง อุปำทิหมำยถึงเบญจขันธ์เป็นนัย ๑ หรือปริยำยที่ ๑ อุปำทิ

หมำยถึงเวทนำก็เป็นนัยหรือปริยำยท่ี ๒ อุปำทิหมำยถึงกิเลสก็เป็นนัยที่ ๓ นี้เป็น

อธิบำยนิพพำน ๒ โดยบรรยำยหรือโดยปริยำย ๓ ปริยำยด้วยกัน

ครำวนี้เมื่อจับพิจำรณำตำมปริยำยที่ ๓ ว่ำ ดับกิเลสของพระเสขะบุคคลคือ

ดับกิเลสได้บำงส่วนก็เป็นนิพพำนได้ และพระเสขะบุคคลทั้งปวงนั้นก็จะต้องบรรลุ

มรรคผลนิพพำนด้วยกันทุกขั้น อันอำจจะเทียบได้ถึงกำรเดินทำงโดยสำรรถยนต์ไป

จำกกรงุเทพไปจงัหวดันครปฐม จงัหวดัรำชบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุ ีจงัหวดัประจวบครีีขันธ์ 

ต้องกำรจะไปสดุทำงทีจ่งัหวดัประจวบครีขีนัธ์นัน้ ครำวนีก้ำรเดนิทำงไปจำกกรงุเทพไป
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จนถึงจังหวดันครปฐม กำรเดินทำงนัน้เป็นมรรค กำรถึงเป็นผล ตวัจงัหวัดนครปฐมที่

ถึงนั้นเป็นนิพพำน นี้เป็นจังหวัดที่ ๑ เดินทำงไปอีกถึงจังหวัดรำชบุรี กำรเดินทำงถึง

จังหวัดรำชบุรีนั้น เป็นมรรค กำรถึงจังหวัดรำชบุรีเป็นผล ตัวจังหวัดรำชบุรีนั้น 

เป็นนิพพำน ก็ต่อไปอีกเดินทำงไปจังหวัดเพชรบุรี กำรเดินทำงไปถึงจังหวัดเพชรบุรี

นั้นเป็นมรรค กำรถึงจังหวัดเพชรบุรีนั้นเป็นผล ตัวจังหวัดเพชรชุรีเป็นนิพพำน ก็เดิน

ทำงต่อไปอีกถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำรเดินทำงไปถึงนั้นเป็นมรรค กำรถึงนั้น 

เป็นผล ตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นนิพพำน ดังนี้เรำจึงเห็นได้ว่ำกำรเดินทำงไป 

จนถึงที่ก็ดี กำรถึงก็ดีเป็นสิ่งที่บุคคลต้องท�ำ จึงเป็นสังขตธรรมคือต้องปรุงแต่งต้องท�ำ 

ถ้ำไม่เดินทำงก็ไม่มีวันที่จะถึง กำรเดินทำงไปจนถึงและถึงนี้เป็นมรรคเป็นผลที่คู่กัน 

คนต้องท�ำเป็นสังขตธรรม และจังหวัดท่ีถึงตั้งแต่จังหวัดนครปฐมนั้น บุคคลไม่ได้ไป

สร้ำงขึ้น เป็นที่ถึงจึงเทียบได้กับนิพพำน เป็นอสังขตธรรมไม่ได้ปรุงแต่ง คนเดินทำง

ไม่ได้ไปสร้ำงจังหวัดนครปฐมเป็นต้นขึ้นมำ เขำมีของเขำอยู่ แต่ละคนนั้นต้องเดินทำง

ต้องท�ำกำรเดินทำงไปจนถึง กำรเดินทำงไปจนถึงนั้นและกำรถึงนี้จึงเป็นสังขตธรรม 

ธรรมทีปั่จจยัปรงุแต่ง และเมือ่ถงึจงัหวดันครปฐม กำรเดนิทำงไปกดี็ กำรถงึก็ดี ก็เป็น

อันว่ำหมดหน้ำที่แค่นั้น ก็ต้องไปต่อไป เพรำะยังไม่สุด ก็เทียบเท่ำกับว่ำโสดำปัตติ-

มรรค โสดำปัตติผล นิพพำนขั้นพระโสดำบัน ขั้นพระสกทำคำมี ขั้นพระอนำคำมี  

ข้ันพระอรหันต์ไปโดยล�ำดับ และเมื่อถึงที่สุดสมมติว่ำจังหวัดประจวบฯ เป็นที่สุดก ็

เป็นอันว่ำยุติแค่นั้นหมดแล้ว และก็เป็นมรรค เป็นผล เป็นนิพพำน ไปโดยล�ำดับดังนี้ 

เพรำะฉะนั้น นิพพำนนั้นเมื่อมุ่งถึงกำรปฏิบัติเป็นล�ำดับขั้นไปนั้นจึงเป็นตัว 

อสงัขตธรรม และโดยเฉพำะนพิพำนเป็นอสังขตธรรมเหมือนดงัตัวจงัหวัดทีจ่ะเดนิทำง

ไปให้ถงึ บคุคลทีไ่ปถงึไม่ได้ไปปรงุไปแต่ง เขำมขีองเขำอยู ่แต่เรำต้องกำรจะถงึเท่ำน้ัน  

เรำก็ต้องเดนิทำงไปยังจงัหวดันัน้ เขำกเ็ป็นอสงัขตธรรม ๆ นัน้จงึมมีำก แต่ว่ำมวีริำคะ

คอืนพิพำนข้ันสงูสดุน้ันเป็นยอดนิพพำน ท่ีเป็นชัน้ต�ำ่ ๆ ลงมำอย่ำงแค่จงัหวัดนครปฐม 

รำชบุรี เพชรบุรี ดังนี้ยังไม่ใช่เป็นยอดก็ยังต้องไปต่อไปอีกจนถึงที่สุดนั้นแหละจึงเป็น

ยอดกนั วริำคะธรรมคอืนพิพำนชัน้ยอดอนัเป็นยอดดงันี ้และนพิพำนตำมทีก่ล่ำวมำนี้ 

มุ่งถึงดับกิเลสที่ดับได้เด็ดขำดไม่กลับเกดิขึน้อกี สบืเนือ่งมำจำกอรยิมรรคนีจ้ะพงึกล่ำว

ได้ว่ำอรยินพิพำนตัง้แต่ขัน้โสดำบันไป แต่แม้เช่นนี้ในพระพุทธศำสนำก็ยังมีแสดงถึง

นิพพำนทีย่งัก�ำเรบิได้ คอืทีย่งัเกดิดบัได้เป็นตทงัคนพิพำนเป็นต้น ซึง่จะได้อธบิำยเม่ือ

ถึงวำระ



วมิุตต ิ๒

เจโตวิมุตติ  ควำมหลุดพ้นด้วยอ�ำนำจแห่งใจ

ปัญญำวิมุตติ  ควำมหลุดพ้นด้วยอ�ำนำจแห่งปัญญำ

องฺ. ทุก. ๒๐/๒๗๕/๗๗ องฺ. นวก. ๒๓/๒๔๘/๔๗๓

จะแสดงวมิตุต ิ๒ ค�ำว่ำ วมิตุติ แปลว่ำ หลดุพ้น เป็นผลของกำรปฏบิติัธรรม 

และท่ำนเรียงต่อจำกไตรสิกขำก็มี ดังที่แสดงว่ำ ศีล สมำธิ ปัญญำ วิมุตติ ศีลสมำธิ

ปัญญำเป็นปฏิบัติธรรม วิมุตติเป็นปฏิเวธ ท่ีเรียกว่ำปฏิบัติธรรมนั้นแปลว่ำธรรมคือ 

กำรปฏิบัติ ที่เรียกว่ำ ปฏิเวธธรรม นั้น แปลว่ำ ธรรมคือแทงตลอด และมักจะแปล

กันว่ำควำมรู้แจ้งแทงตลอด เพรำะว่ำค�ำว่ำ ปฏิเวธ ที่แปลว่ำรู้แจ้งแทงตลอดนั้น  

หมำยถึงปัญญำท่ีแทงตลอดสัจจะคือควำมจริง และปัญญำนั้นก็ย่อมประกอบด้วยศีล 

สมำธิรวมเป็นศีลสมำธิปัญญำด้วยกัน และแม้ตำมศัพท์ว่ำควำมรู้แจ้งแทงตลอด 

ซึ่งดูเหมือนว่ำเป็นคนละค�ำกับค�ำว่ำ ควำมหลุดพ้น แต่ว่ำโดยอรรถคือเนื้อควำมนั้น  

ก็หมำยถึงวมิตุตคิอืควำมหลดุพ้นนัน้เอง เพรำะว่ำเมือ่ยงัไม่รูแ้จ้งแทงตลอดในสจัจธรรม 

ธรรมที่เป็นตัวควำมจริงก็ย่อมหลุดพ้นไม่ได้ ยังต้องมีอุปำทำนคือควำมยึดถือ ต่อเมื่อ

มคีวำมรู้แจ้งแทงตลอดจงึจะหลุดพ้นได้ ฉะนัน้ ควำมรูแ้จ้งแทงตลอดกบัควำมหลดุพ้น

จึงหมำยถึงผลของกำรปฏิบัติในศีลสมำธิปัญญำด้วยกัน คือหมำยถึงขั้นเดียวกัน 

ค�ำทีต่่ำงกนัแต่ว่ำหมำยถงึขัน้เดยีวกนันีก้ย็งัมอียูอี่ก เช่น ค�ำว่ำสมถะกบัสมาธิ 

สมถะแปลว่ำสงบ สมำธิแปลว่ำตั้งมั่น ถ้อยค�ำก็ต่ำงกัน แต่ว่ำตำมควำมหมำยเป็น 

อันเดียวกัน และจะต้องรวมกันอยู่คือว่ำ จิตต้องตั้งมั่นเป็นสมำธิในอำรมณ์ของสมำธิ 
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จึงจะมีควำมสงบซ่ึงเป็นสมถะ คือสงบจำกนิวรณ์ทั้งหลำย หรือกล่ำวอีกอย่ำงหนึ่ง  

จิตจะมีควำมสงบจำกนิวรณ์ท้ังหลำยได้เป็นสมถะได้ ก็จะต้องเป็นจิตที่เป็นสมำธิคือ 

ตั้งมั่นอยู่ในอำรมณ์ของสมำธิ ฉะนั้น ถ้อยค�ำต่ำงกันแต่ว่ำหมำยถึงขั้นเดียวกัน 

แม้ค�ำว่ำปฏิเวธท่ีแปลว่ำรู้แจ้งแทงตลอด กับค�ำว่ำวิมุตติคือควำมหลุดพ้นจึง

หมำยถึงขั้นเดียวกัน ซึ่งเป็นขั้นผลของกำรปฏิบัติในศีล สมำธิ ปัญญำ เพรำะฉะนั้น 

โดยนัยหนึ่งจึงได้เรียงต่อจำกไตรสิกขำคือ สีลสิกขำ จิตสิกขำ ปัญญำสิกขำ หรือ ศีล 

สมำธ ิปัญญำแล้วกว็มิตุตริวมเป็น ๔ ข้อ ซึง่เรยีกอกีชือ่หนึง่ว่ำอรยิธรรมคอื ศลี สมำธิ 

ปัญญำ วิมุตติ อีกอย่ำงหนึ่งเรียงสืบกันมำคือ สัมมำปัญญำ นิพพิทำ วิรำคะ วิมุตติ 

ซึ่งจะได้กล่ำวอธิบำยในโอกำสต่อไป 

และค�ำว่ำวิมุตตินี้แสดงหมำยถึงควำมหลุดพ้น ท่ีเป็นขั้นโลกีย์หรือขั้นสำมัญ 

ที่มีแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ซึ่งยังเป็นปุถุชนก็มี แสดงเป็นธรรมของอริยบุคคลคือเป็นขั้น 

โลกตุตรธรรมก็มี และแม้ท่ีแสดงเป็นขัน้โลกตุตรธรรมนี ้ทีแ่สดงเป็นวิมตุตขิองอรยิบคุคล

ขัน้ต�ำ่โดยล�ำดบั คือของโสดำบนับุคคล สกทำคำมบีคุคล อนำคำมบีคุคล กม็ ีทีแ่สดง

เป็นวมิตุติของพระอรยิบคุคลข้ันสงูสดุคือพระอรหันต์กม็ ีส�ำหรบัในทีน่ีท่้ำนแสดงอธบิำย

โดยเป็นวิมุตติของพระอรหันต์ดังที่ท่ำนได้แสดงอธิบำยไว้ว่ำ ควำมท�ำจิตให้หลุดพ้น 

จำกกิเลสำสวะ ถึงควำมบริสุทธิ์โดยนิปปริยำยเรียกวิมุตติ ค�ำว่ำ “กิเลสำสวะ” แปล

ว่ำกเิลสอำสวะ ค�ำว่ำกิเลสนัน้แปลว่ำเครือ่งเศร้ำหมอง อาสวะนัน้แปลว่ำเครือ่งดองจติ

สันดำน หรือว่ำเคร่ืองหมักหมมอยู่ในจิตสันดำน ค�ำว่ำ “กิเลส” ที่แปลว่ำเครื่อง 

เศร้ำหมองน้ัน หมำยถึงเครื่องเศร้ำหมองของจิต เป็นค�ำครอบคลุมถึงกิเลสเป็น 

เครือ่งเศร้ำหมองท้ังหมด แต่ว่ำกเิลสคอืเครือ่งเศร้ำหมองทัง้หมดนี ้ตำมหลกัพระพทุธ-

ศำสนำแสดงว่ำมิได้มีเป็นพื้นของจิตใจเป็นเนื้อหำของจิตใจ แต่ว่ำเป็นอำคันตุกะคือ 

แขกหรือเครื่องจรมำอำศัยอยู่ในจิตใจ ดังที่มีพระพุทธภำษิตแสดงไว้ ที่แปลว่ำจิตนี้

ประภสัสรคอืผดุผ่อง แต่ว่ำเศร้ำหมองเพรำะอปุกเิลสทัง้หลำยคอืเครือ่งเข้ำมำหรอืเข้ำไป

เศร้ำหมองทัง้หลำยทีจ่รมำ เพรำะฉะนัน้ บรรดำกเิลสทัง้หลำยนัน้จงึเรยีกว่ำ อปุกเิลส 

ที่แปลว่ำเครื่องที่เข้ำมำหรือเข้ำไปเศร้ำหมอง คือเครื่องที่เข้ำมำหรือเข้ำไปสู่จิต ท�ำจิต

ที่ประภัสสรคือผุดผ่องโดยธรรมชำติให้เศร้ำหมองไป 
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เพรำะฉะนั้น จิตนี้จึงพ้นได้ ถึงวิมุตติได้ หลุดพ้นได้จำกบรรดำกิเลสทั้งปวง

ซึ่งเข้ำมำหรือเข้ำไปท�ำให้เศร้ำหมองนั้น เพรำะฉะนั้น บรรดำกิเลสทั้งหลำยนั้นโดย

ลกัษณะแท้จรงิ จงึเป็นตวัอุปกิเลส คือมีค�ำว่ำอปุะเข้ำไปประกอบด้วยอกีค�ำหนึง่ ทีแ่ปล

ว่ำเข้ำมำหรอืเข้ำไป เข้ำสูจ่ติหรือเข้ำไปสูจ่ติจงึท�ำให้จติเศร้ำหมองเหมือนอย่ำงตะกอน

ที่เข้ำมำหรือเข้ำไปสู่น�้ำ ท�ำน�้ำให้ขุ่น บรรดำตะกอนท้ังหลำยนั้นก็ไม่ใช่เนื้อหำของน�้ำ 

แต่ว่ำเป็นสิ่งท่ีเข้ำมำ หรือเข้ำไปสู่น�้ำท�ำน�้ำให้เศร้ำหมอง เพรำะฉะนั้นบรรดำตะกอน

น้ันจึงมีลักษณะเป็นอุปตะกอน คือค�ำว่ำอุปะอันเป็นเคร่ืองแสดงบ่งให้เห็นว่ำเป็นสิ่งท่ี

เข้ำมำหรือเข้ำไปไม่ใช่เนื้อหำของน�้ำ เมื่อเป็นกิเลสก็เป็นอุปกิเลสไม่ใช่เนื้อหำของจริง 

เพรำะฉะน้ัน จติจงึวมิตุตจิำกเครือ่งเศร้ำหมองทัง้หลำยคอืจำกกเิลสทัง้หลำย ถ้ำหำกว่ำ

กเิลสเป็นเนือ้หำของจติเป็นตวัจติ กไ็ม่สำมำรถทีจ่ะหลดุพ้นได้ เหมอืนอย่ำงตะกอนน�ำ้ 

ถ้ำหำกว่ำเป็นเนื้อหำของน�้ำแล้วก็ไม่สำมำรถไปกลั่นกรองออกจำกน�้ำได้ 

เพรำะฉะนั้น ตำมหลักพระพุทธศำสนำจึงได้แสดงว่ำเมื่อปฏิบัติท�ำจิตภำวนำ

คือกำรอบรมจิต เม่ือพูดให้คลุมทั้งหมดก็อบรมด้วยศีล สมำธิ ปัญญำ นั่นแหละ  

จิตหลุดพ้นจำกกิเลสที่เข้ำมำดองจิตสันดำนได้ และครำวนี้จึงมำถึงค�ำว่ำอาสวะที่แปล

ว่ำ ดองจิตสันดำน หรือว่ำหมักหมมอยู่ในจิตสันดำน ก็หมำยถึงกิเลสอย่ำงละเอียด 

เพรำะว่ำบรรดำกิเลสคือเครือ่งเศร้ำหมองดงักล่ำวนัน้ กอ็ำจจะแบ่งได้เป็น ๓ คอื กเิลส

อย่ำงหยำบ กิเลสอย่ำงกลำง กิเลสอย่ำงละเอียด 

กิเลสท่ีเป็นอย่ำงหยำบนั้นเรียกว่ำ วีติกกมกิเลส คือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วง

ละเมิดออกไปทำงไตรทวำร คือ กำย วำจำ ใจ เป็นเหตุให้ประกอบอกุศลกรรม  

ด้วยกำยกรรม วจีกรรม มโนกรรม คือเป็นอกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ประกำร และดังที่

เรยีกว่ำ กรรมกเิลสท่ีแสดงไว้ว่ำมี ๔ คือ ปำณำตบิำต อทนินำทำน กำเมสุมจิฉำจำร 

มุสำวำท และที่ท่ำนแสดงว่ำกิเลสอย่ำงหยำบนี้จะละได้ด้วยศีล

กิเลสอย่ำงกลำงเรียกว่ำ ปริยุฏฐาน กิเลสที่ปล้นจิตที่กลุ้มรุมจิตหรือว่ำเรียก

ว่ำนิวรณ์คือกั้นจิตไว้มิให้สงบ มิให้เกิดปัญญำ ก�ำจัดได้ด้วยสมำธิ
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กิเลสอย่ำงละเอียดเรียกว่ำ อาสวะ แปลว่ำหมักหมมหรือดองจิตสันดำนหรือ

เรียกว่ำ อนุสัย ที่แปลว่ำนอนจมเหมือนอย่ำงตะกอนที่นอนจมอยู่ก้นตุ่ม ละได้ด้วย

ปัญญำ แต่อนัทีจ่รงินัน้กเิลสทัง้ปวงจะต้องละได้ด้วยทัง้ศลี ทัง้สมำธ ิทัง้ปัญญำประกอบ

กนั แต่ว่ำแสดงออกยกเอำเพยีงข้อเดยีวอย่ำงนัน้ กเ็ป็นกำรแสดงให้เหน็ได้โดยปริยำย

คอืทำงแสดงอนัหนึง่เท่ำนัน้ แต่อนัทีจ่รงินัน้กต้็องประกอบกนัท้ังศีล ท้ังสมำธิ ท้ังปัญญำ

ทั้งสำมเป็นแต่เพียงว่ำถ้ำเป็นข้อกิเลสอย่ำงหยำบก็ยกเอำศีลออกหน้ำ ถ้ำเป็นข้อกิเลส

อย่ำงกลำงก็ยกเอำสมำธิออกหน้ำ ถ้ำเป็นกิเลสอย่ำงละเอียดก็ยกเอำข้อปัญญำออก

หน้ำ และในบำงแห่งท่ำนยกเอำข้อปัญญำออกหน้ำทัง้หมด คอืละได้ด้วยปัญญำท้ังหมด 

ทิ้งปัญญำไม่ได้ เพรำะแม้กระทั้งกำรปฏิบัติในศีลก็ต้องอำศัยปัญญำ และอันที่จริงนั้น

ก็ต้องมีทั้งสำมด้วยกัน ก็ต้องเข้ำใจอธิบำยอย่ำงนี้ คือเป็นทำงอธิบำยโดยปริยำยคือ 

เป็นทำงอนัหนึง่เท่ำนัน้ และกต้็องมีทำงอธบิำยจงึจะเข้ำใจกนั และกต้็องท�ำควำมเข้ำใจ

ให้ถูกต้อง

ครำวนี้ส�ำหรับควำมพ้นกิเลสนี้ อันที่จริงนั้นก็พ้นมำได้โดยล�ำดับแก่ทุกบุคคล 

ผู้ปฏิบัติตั้งแต่ในเบื้องต้น ตำมขั้นของกำรปฏิบัติ จะยกเอำศีลออกหน้ำก็พ้นได้ใน 

ขัน้ศลี เอำสมำธอิอกหน้ำกพ้็นได้ในขัน้สมำธ ิเอำปัญญำออกหน้ำกพ้็นได้ในขัน้ปัญญำ  

พ้นทุกครำวท่ีปฏิบัติเป็นวิมุตติทุกครำว อย่ำงบุคคลผู้ที่ปฏิบัติในศีลก็พ้นได้จำกภัย 

จำกเวร อันจะพึงบังเกิดขึ้นเพรำะไปละเมิดศีล พ้นจำกวิปปฏิสำร คือควำมเดือดร้อน

เพรำะเหตทุีไ่ปละเมดิศลี พ้นได้ทนัท ีท�ำสมำธกิพ้็นจำกนวิรณ์ได้ทนัทตีำมขัน้ของกำร

ปฏิบัติอบรม ปัญญำก็พ้นได้จำกกิเลสอย่ำงละเอียดขึ้นไปทันทีตำมขั้นของกำรปฏิบัติ 

แต่ว่ำกำรปฏิบัติจริง ๆ กำรพ้นอย่ำงขั้นสำมัญอย่ำงขั้นต�่ำ และก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้น

ไปตำมล�ำดับ จนถึงพ้นจำกกิเลสที่เป็นขั้นอำสวะคือดองจิตสันดำนหรือขั้นอนุสัย 

ดังกล่ำวนั้น แปลว่ำพ้นได้ถึงรำกเง่ำทีเดียวดังนี้ จึงจะบรรลุถึงควำมบริสุทธิ์ คือควำม

หมดจดโดยนปิปรยิำย ค�ำว่ำนปิปริยายนัน้คอืโดยไม่มปีรยิำย คอืนยัหรอืทำงอืน่ทีเ่หลอื

อยูห่รอืว่ำโดยไม่มเีงือ่นไข หรอืว่ำโดยสิน้เชิงหรือทัง้หมด ซึง่เป็นวมิตุตขิองพระอรหนัต์

เป็นขั้นที่สุด 
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ครำวน้ีจงึมำถงึวมุิตต ิ๒ เจโตวมุิตติ ควำมหลดุพ้นด้วยอ�ำนำจแห่งใจ ปัญญา-

วิมุตติ ควำมหลุดพ้นด้วยอ�ำนำจแห่งปัญญำ มีอธิบำยที่อำจจะรวมเข้ำได้ดังต่อไปนี้

๑. วิมุตติที่มีสมำธิเป็นบรรทัดฐำน คือท่ำนผู้บรรลุได้ฌำนมำก่อนแล้วจึง

บ�ำเพ็ญวปัิสสนำต่อ จนถงึพ้นจำกกเิลสำสวะได้ทัง้หมดจดัเป็นเจโตวมิตุต ิวมิตุตทิีบ่รรลุ

ได้ล�ำพังด้วยบ�ำเพ็ญวิปัสสนำล้วน อันหมำยถึงว่ำท�ำสมำธิเพียงเป็นบำทของปัญญำ  

ไม่ถึงฌำน แล้วก็เพียรบ�ำเพ็ญวิปัสสนำต่อจัดเป็นปัญญาวิมุตติ วิมุตติอย่ำงต้นเป็น

วมิตุตขิองพระอรหนัต์ผูไ้ด้วชิำ ๓ และผูไ้ด้อภญิญำ ๖ อย่ำงหนึง่ ได้แก่วมิตุตขิองพระ

อรหนัตสขุวิปัสสกะ ค�ำว่ำ สขุวปัิสสกะน้ัน แปลว่ำผูท้ีเ่ห็นแจ้งอย่ำงเดียวหรือบำงทแีปล

ว่ำอย่ำงแห้งแล้งคือไม่มีฤทธิ์เดชอะไร คือไม่ได้ญำณ คือควำมหยั่งรู้ระลึกชำติ ไม่ได้

ญำณคอืควำมหย่ังคอืควำมหยัง่รูจ้ตุแิละอปุบตัขิองสตัว์ทัง้หลำย ได้แต่อำสวกัขยญำณ 

คือ ควำมหยั่งรู้สิ้นอำสวะกิเลสเท่ำนั้น หรือถ้ำอภิญญำ ๖ ก็ไม่ได้อภิญญำข้อต้น ๆ 

แต่ว่ำได้แต่ข้ออำสวักขยญำนแค่นี้

๒. ไม่แสดงแยกแตกต่ำงอย่ำงนั้น แต่ว่ำแสดงไว้ควบคู่กัน ดังท่ีมีแสดงว่ำ 

จิตที่เข้ำไปเศร้ำหมองเพรำะรำคะก็พ้นไม่ได้ ปัญญำที่เข้ำไปเศร้ำหมองเพรำะอวิชชำก็

อบรมขึ้นมำไม่ได้ แหละเพรำะส�ำรอกรำคะออกได้ก็เป็นเจโตวิมุตติ เพรำะส�ำรอกเอำ

อวชิชำออกได้กเ็ป็นปัญญาวมิตุต ิหรอืว่ำมบีำลทีีแ่สดงรวม ๆ กนัว่ำ “ท�ำให้แจ้งเพรำะ

รูย้ิง่เองในปัจจบุนั ซึง่เจโตวมิตุติซ่ึงปัญญำวมิตุตยัิบย้ังอยู่” ตำมข้อนีท่้ำนอธิบำยไว้โดย

ไม่ต่ำงกัน คืออธิบำยไว้รวม ๆ กันไปว่ำเมื่อปฏิบัติธรรมก็ย่อมจะต้องบรรลุวิมุตติทั้ง

สองเพรำะจะต้องส�ำรอกรำคะให้ได้จะต้องส�ำรอกเอำอวชิชำออกให้ได้ จงึจะบรรลธุรรม

เจโตวิมุตติและปัญญำวิมุตติควบคู่กันไป

๓. ในบำลอีกีแห่งหนึง่แสดงว่ำผูท้ีเ่ข้ำรปูฌำน อรปูฌำน และรูด้้วยปัญญำจดั

เป็นปัญญำวมุิตต ิผูท่ี้เข้ำสญัญำเวทยิตนิโรธคอืได้สมำธิทีสู่งขึน้ไปกว่ำรูปฌำนอรปูฌำน

จนถึงดับสัญญำเวทนำและสิ้นอำสวะด้วยปัญญำ ก็จัดเป็นปัญญำวิมุตติ ตำมนัยนี ้

กแ็สดงว่ำแม้จะท�ำสมำธจินได้ฌำนมำก่อน กเ็ป็นปัญญาวมุิตติด้วยกนัทัง้นัน้ ไม่แสดง

ถึงเจโตวิมุตติ
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๔. แสดงไว้โดยล�ำพงัของแต่ละข้อดงัในเมตตำนสิสังสสูตร คอืพระสูตรทีแ่สดง

อำนิสงส์ของเมตตำ ว่ำเมือ่ปฏบัิตอิบรมเมตตำจติย่อมให้ได้รับผลเป็นเมตตาเจโตวมิตุติ 

คอืควำมหลดุพ้นด้วยอ�ำนำจแห่งใจ ด้วยผลของเมตตำ และพระบำลอีกีแห่งหนึง่ทีแ่สดง

ถงึพระอรหนัตสมัมำสมัพุทธเจ้ำและพระสำวก ว่ำพระอรหนัตสมัมำสมัพทุธเจ้ำ ทรงวมิตุติ

หลดุพ้นแล้วเพรำะควำมหน่ำย เพรำะควำมสิน้ตดิใจยนิด ีเพรำะควำมดบั เพรำะควำม

ไม่ยึดถือ 

พระภกิษผุูท้ีเ่ป็นปัญญำวมิตุตกิห็ลุดพ้นแล้วอย่ำงนัน้ แต่ว่ำแม้จะหลดุพ้นด้วย

กนั กย็งัมคีวำมต่ำงกนัในระหว่ำงพระอรหนัตสมัมำสมัพทุธเจ้ำและพระสำวกทัง้หลำย

คือ พระอรหันตสัมมำสัมพุทธเจ้ำผู้ทรงวิมุตติหลุดพ้นแล้ว ได้ทรงเป็นผู้ที่ยังมรรคคือ

ทำงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ทรงประกำศให้รู้ถึงมรรคคือทำงท่ียังมิได้มีใครประกำศให้รู้

แต่ว่ำพระสำวกทัง้หลำยมีปัญญำวมุิตตนิัน้ เป็นสำวกคอืเป็นศษิย์ผูฟั้งของพระอรหนัต-

สัมมำสัมพุทธเจ้ำ เป็นผู้ปฏิบัติไปตำมมรรคคือทำงที่พระพุทธเจ้ำได้ทรงบอกให้  

ทรงเป็นผู้ประกอบปฏิบัติดังกล่ำวในภำยหลังคือตำมพระพุทธเจ้ำดังน้ี เพรำะฉะนั้น  

ก็เป็นอันว่ำอธิบำยของวิมุตติทั้งสองนี้ก็อธิบำยแยกกันบ้ำง อธิบำยเป็นอย่ำงเดียวกัน

บ้ำง แต่รวมควำมเข้ำแล้ว ก็คือกำรที่ท�ำจิตให้หลุดพ้นจำกกิเลสำสวะถึงควำมบริสุทธิ์ 

เมื่อแสดงโดยนัยสูงสุดก็แสดงโดยนิปปริยำยคือโดยสิ้นเชิง 

วันนี้ยุติแค่นี้ กรำบ ๓ ครั้ง
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แสดงแก่ภกิษุสามเณรและพุทธศาสนกิชน 

ในพรรษกาล  ๒๕๒๕



.
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ครั้งที่ ๑ 
อานาปานสติ

อันกำรปฏิบัติธรรมในพระพุทธศำสนำนั้น พระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงไว้เอง

ตั้งแต่ปฐมเทศนำก็คือมัชฉิมำปฏิปทำข้อปฏิบัติอันเป็นหนทำงกลำง ไม่เป็นไปในทำง

ประกอบตนด้วยควำมสุขสดชื่นในกำม และไม่เป็นไปในทำงทุกรกิริยำคือกำรปฏิบัติ

ธรรมให้ล�ำบำก คอืทรมำนตนให้ล�ำบำกต่ำง ๆ และทำงทีเ่ป็นมชัฉมิำปฏปิทำนัน้กท็รง

ชี้เอำไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนำว่ำมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่สัมมาทิฏฐิ ควำมเห็นชอบ สัมมา-

สังกัปปะ ควำมด�ำริชอบ สมัมาวาจา เจรจำชอบ สมัมากัมมนัตะ กำรงำนชอบ สมัมา-

อาชวีะ เลีย้งชีวติชอบ สมัมำวำยำมะ เพยีรชอบ สมัมำสต ิระลกึชอบ และสมัมำสมำธิ 

ตั้งใจชอบ และต่อมำจึงได้ทรงแสดงธรรมปฏิบัติโดยปริยำยคือทำงเป็นอันมำก และ

เมื่อจะยกมำกล่ำวจ�ำเพำะท่ีสรุปกันได้กับมรรคมีองค์ ๘ ก็คือไตรสิกขำ สีลสิกขำ  

จิตตสิกขำ ปัญญำสิกขำ และเมื่อเป็นอย่ำงสูงก็อธิสีลสิกขำ อธิจิตตสิกขำ อธิปัญญำ

สิกขำ หรือเรียกว่ำศีล สมำธิ ปัญญำ ดังเช่นที่แสดงในอริยธรรม ๔ คือสีล สมำธิ 

ปัญญำ วิมุตติ หรือที่แสดงในธรรมขันธ์ สีลขันธ์ สมำธิขันธ์ ปัญญำขันธ์ เป็นอำทิก็

มกัจะเรยีกกนัว่ำไตรสกิขำ จะเรียกว่ำศลี สมำธ ิปัญญำ ในค�ำว่ำสีลสิกขำ จติตสิกขำ 

ปัญญำสิกขำก็ตำม ก็คงเรียกว่ำไตรสกิขำ สิกขำ ๓ และกไ็ด้แสดงมรรคโดยองค์ ๘ 

สรุปเข้ำในไตรสิกขำ สัมมำทิฏฐิ สัมมำสังกัปปะ ก็เป็นปัญญำสิกขำ สัมมำวำจำ  

สัมมำกัมมันตะ สัมมำอำชีวะก็เป็นสีลสิกขำ สัมมำวำยำมะ สัมมำสติ สัมมำสมำธิ  
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ก็เป็นจิตตสิกขำหรือสมำธิ เพรำะฉะน้ัน ธรรมปฏิบัติทั้งหมดจึงกล่ำวได้ว่ำรวมอยู่ใน

มรรคมีองค์ ๘ หรือรวมอยู่ในสิกขำ ๓ ดังกล่ำว และกำรปฏิบัตินั้นก็ต้องปฏิบัติไป

ด้วยกนั เพรำะจะต้องเป็นมรรคสำมัคคี ควำมพร้อมเพรยีงขององค์มรรค อนัหมำยควำม

ว่ำมีสมบูรณ์ครบทั้ง ๘ หรือทั้ง ๓ จึงจะเป็นมรรคที่ตัดกิเลสได้ ถ้ำหำกว่ำยังไม่เป็น

มรรคสำมัคคีดังกล่ำวก็เป็นมรรคที่ตัดกิเลสไม่ได้ 

ฉะนั้น จึงต้องท�ำควำมเข้ำใจว่ำกำรปฏิบัติธรรมในพระพุทธศำสนำท้ังส้ิน ก็

รวมเข้ำดังกล่ำวมำนี้ และต้องปฏิบัติไปด้วยกัน และในข้อนี้ก็จะพึงเห็นได้ว่ำบุคคล 

ผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศำสนำไม่ว่ำจะเริ่มปฏิบัติ หรือว่ำปฏิบัติมำโดยล�ำดับแล้ว  

ไม่ว่ำจะเป็นสตรี บุรุษ ไม่ว่ำจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ไม่ว่ำจะเป็นบรรพชิต ไม่ว่ำจะเป็น

ฆรำวำสทั้งหมด ก็นึกว่ำตัวเองปฏิบัติอยู่ในเบื้องต้น เช่นว่ำศีล ๕ ศีล ๘ และอัน 

ที่จริงนั้นก็ย่อมมีสมำธิ ก็ย่อมมีปัญญำประกอบอยู่ด้วย เป็นต้นว่ำจะต้องมีปัญญำ 

รู้จักประโยชน์ของกำรปฏิบัติธรรม รู้จักประโยชน์ของศีล จึงท�ำให้พอใจในกำรรักษำ

ศลี และกจ็ะต้องมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะรกัษำศลี ใจจะต้องมำต้ังอยู่ในศีล ควำมรูจ้กัประโยชน์

ของศลีกเ็ป็นตัวปัญญำ ควำมตัง้ใจ ใจตัง้อยูใ่นศลีกเ็ป็นสมำธ ิเพรำะฉะนัน้ กำรปฏบิตัิ

ในศลีจึงบังเกดิขึน้ แต่ว่ำอำจจะยงัไม่รูจ้กัปัญญำในพระพทุธศำสนำตำมทีท่่ำนแสดงไว้

โดยปริยัติธรรม เช่น ยังไม่รู้ว่ำพระพุทธเจ้ำทรงแสดงอะไรไว้อย่ำงไร ยังไม่ได้ศึกษำ 

ยังไม่รู้จักธรรมมีอุปกำระมำก ๒ อย่ำง ยังไม่รู้จักธรรมที่ท�ำให้งำมทั้ง ๒ อย่ำง  

ยังไม่รู้จักบุคคลหำได้ยำก ๒ อย่ำงอะไรเหล่ำนี้เป็นต้น และยังไม่ได้ปัญญำธรรมที่ 

ยิง่ ๆ ขึน้ไปตลอดถงึในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ แต่ว่ำกำรทีม่ำปฏบิตัก็ิจะต้องมปัีญญำน�ำ กต้็อง

มีสมำธิ ฉะนั้น แม้กำรปฏิบัติในศีล ก็จะต้องมีปัญญำ มีสมำธิน�ำประกอบอยู่ด้วย  

กำรปฏิบัติในศีลจึงจะเป็นไปได้ และในข้อนี้เพื่อจะชี้ให้ชัด ก็จ�ำเป็นที่จะต้องกลำ่วว่ำ

ท่ำนแสดงไว้ว่ำเกิดมำเป็นมนุษย์ก็ต้องรู้จักอ�ำนำจของกุศล 

กศุลนัน้แปลว่ำกจิของคนฉลำด ก็มุง่ถึงตวัปัญญำนัน้เอง เพรำะฉะนัน้ บคุคล

ผู ้เกิดมำเป็นมนุษย์น้ี จึงมีปัญญำเป็นพื้นเพติดตัวมำมำกยิ่งกว่ำสัตว์เดรัจฉำน  

เทยีบเหน็กนัได้อย่ำงชัดเจนคือมนษุย์มีปัญญำทีเ่ป็นพืน้เพ รูจ้กัท�ำควำมเจรญิท�ำควำม

ประเสริฐให้แก่ตนเอง ท�ำตนเองให้วัฒนะให้เจริญให้ประเสริฐคือให้เป็นอริยะขึ้นได้ 
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รูจ้กัละอำยใจรูจั้กดรีูจ้กัชัว่ รูจ้กัสจัจธรรมทีเ่ป็นตวัควำมจรงิตัง้แต่เบ้ืองต้นไปโดยล�ำดบั 

เพรำะฉะน้ัน มนุษย์จึงสร้ำงควำมเจริญให้แก่ตนเองและแก่ส่วนรวม รู้จักสร้ำงบ้ำน 

สร้ำงเมือง รู้จักสร้ำงควำมเจริญต่ำง ๆ มีควำมรู้ในศิลปะวิทยำกำรต่ำง ๆ ก้ำวหน้ำ 

สร้ำงสิ่งต่ำง ๆ ขึ้นมำได้อย่ำงน่ำอัศจรรย์ดังที่ปรำกฏอยู่ในปัจจุบัน นี่คืออำนุภำพของ

ปัญญำซึ่งมีเป็นพื้นเพแล้วมำศึกษำเพิ่มเติมต่อขึ้นไปได้

พระพุทธเจ้ำเองก็ทรงเกิดโดยชำติของมนุษย์ ซึ่งทรงมีปัญญำเป็นพ้ืนเพมำ  

กท็รงศกึษำปฏบิตัเิพิม่เติมค้นคว้ำหำสจัจธรรม หรือทีเ่รยีกว่ำโมกขธรรมด้วยพระองค์

เองจนได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้ำ ทรงแสดงธรรมสัง่สอนปรำกฏเป็นพระพทุธศำสนำตัง้

อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ด้วยอ�ำนำจของปัญญำ เพรำะฉะนั้น ผู้ที่เกิดมำเป็นมนุษย์นี้จึงรู้จัก

สิ่งต่ำง ๆ ด้วยปัญญำและสำมำรถสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมจริง ให้เป็นวัฒนะให้เป็น

อริยะขึ้นมำได้ดังที่ปรำกฏ ฉะนั้น ปัญญำนี้เองจึงท�ำให้มีพระพุทธเจ้ำขึ้นในโลก 

เพรำะฉะนั้น แม้ทุกคนที่เริ่มปฏิบัติธรรมดังกล่ำวมำข้ำงต้น จะนึกว่ำเรำไม่รู้

อะไรเรำไม่มีปัญญำ ควำมจริงนั้นก็เรียกว่ำเรำมีปัญญำเป็นพื้นดังกล่ำวนั้น จึงท�ำ 

ให้รู้จักคุณค่ำพระพุทธศำสนำ ให้รู้จักคุณค่ำของศีลเป็นต้น จึงได้มำปฏิบัติ ถ้ำหำกว่ำ

ขำดปัญญำดังนี้ เช่นสัตว์เดรัจฉำนทั้งหลำยเรำก็เห็นได้ว่ำไม่สำมำรถจะสร้ำงให้เกิด 

เป็นวัฒนะ หรืออริยะอะไรขึ้นมำได้ เหมือนดึกด�ำบรรพ์เป็นอยู่อย่ำงไร ก็เป็นอยู ่

อย่ำงน้ัน ช้ำงตวัโตดกึด�ำบรรพ์เป็นอยู่อย่ำงไรกเ็ป็นอยูอ่ย่ำงนัน้ ไม่รูจั้กทีจ่ะปฏบิตัธิรรม

แม้ในชั้นต้น ชั้นต�่ำ หรือไม่สำมำรถที่จะบรรลุผลที่เป็นอริยมรรค อริยผลเหมือน 

อย่ำงบุคคลได้ เพรำะว่ำสัตว์บำงจ�ำพวกที่ฉลำด ๆ ที่เป็นสัตว์พิเศษท่ำนแสดงว่ำรู้จัก

ปฏบิตัใินศลี รูจ้กัเคำรพในพระอรยิบคุคลกม็อียู่เหมอืนกัน แต่ว่ำไม่สำมำรถทีจ่ะบรรลุ

มรรคผลอะไร เพรำะขำดปัญญำที่เป็นภำคพื้นที่จะน�ำให้ขึ้นถึงขั้นดังกล่ำวนั้น 

เพรำะฉะน้ัน ข้อท่ีกล่ำวมำน้ีท้ังหมด ก็เป็นเครื่องที่ยืนยันว่ำกำรปฏิบัติใน 

มรรคมีองค์ ๘ หรือว่ำในไตรสิกขำนั้นต้องไปด้วยกัน แต่ว่ำในกำรแสดงนั้นก็จ�ำเป็นที่

จะยกขึ้นมำปฏิบัติเป็นอนุบุพพปฏิปทำ คือข้อปฏิบัติที่เป็นไปโดยล�ำดับ เช่นตั้งต้นใน

ข้ันศลี แล้วกม็ำสมำธ ิแล้วกม็ำปัญญำ อันหมำยควำมว่ำเป็นกำรอบรมเพิม่เตมิปัญญำ

ให้ยิ่งขึ้นไปกว่ำที่มีอยู่
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ครำวนีก้ำรปฏบิตัใินศลีนัน้กจ็ะไม่กล่ำวถงึละ ต้องมเีป็นภำคพืน้กเ็หมอืนอย่ำง

เป็นแผ่นดิน ซึง่จะต้องปฏบิติัให้มเีป็นศลีเสยีก่อน เป็นภำคพืน้หรอืเป็นแผ่นดินส�ำหรบั

ที่จะยืน ส�ำหรับที่จะอำศัย เพรำะเมื่อมีแผ่นดินส�ำหรับท่ีจะยืน ก็จะยืนบนแผ่นดิน

ท�ำงำนท�ำกำรต่ำง ๆ ขึ้นไปได้ฉันใดก็ดี ก็ต้องมีศีลเป็นภำคพื้นจึงจะปฏิบัติกุศลธรรม

ทั้งหลำยยิ่ง ๆ ขึ้นไปได้ และเมื่อมีศีลก็ต้องปฏิบัติอบรมสมำธิให้ยิ่งขึ้นไป และก็ต้อง

ปฏิบัติอบรมปัญญำให้ยิ่งขึ้นไปดังกล่ำวมำนั้น 

ว่ำถงึสมำธน้ัินคือควำมตัง้ใจ อันหมำยควำมว่ำตัง้ใจมัน่อยูใ่นกรรมฐำนส�ำหรบั

ท�ำใจให้เป็นสมำธทิีพ่ระพทุธเจ้ำทรงสัง่สอนเอำไว้เช่น อานาปานสต ิก�ำหนดลมหำยใจ

เข้ำ-ออก กคื็อว่ำตัง้สตคิอืควำมระลกึได้ หรอืควำมก�ำหนดในลมหำยใจเข้ำ ในลมหำยใจ

ออก เพรำะว่ำลมหำยใจนี้มีอยู่ด้วยกันทุกคนหำยใจเข้ำก็ให้รู้ หำยใจออกก็ให้รู้ และ

ท่ำนก็สอนว่ำผู้ที่จะต้องปฏิบัตินั้น วำงกังวลต่ำง ๆ เสียก่อน และท�ำกำยวิเวกคือ 

ควำมสงัดทำงกำยกล่ำวคือเข้ำไปสู่ป่ำ เข้ำไปสู่โคนไม้หรือว่ำเข้ำไปสู่เรือนว่ำง อัน

หมำยควำมว่ำเข้ำไปอยู่ที่สงบนั้นเอง สงบสงัดจำกบุคคล สงบสงัดจำกเสียงรบกวน 

ทั้งหลำย สงบสงัดจำกสิ่งแวดล้อมอันจะท�ำให้เสียสมำธิทั้งหลำย และเมื่อได้ที่อัน 

สงบสงัดแล้วก็ให้นั่งขัดบัลลังก์ คือนั่งขัดสมำธิหรือขัดสมำธิ์ที่เรำเรียกกัน เท้ำขวำทับ

เท้ำซ้ำยแล้วกว็ำงมือเอำนิว้ชนกนั หรอืว่ำเอำนิว้ใหญ่ทัง้สองชนกนั หรอืว่ำจะวำงมอืให้

ห่ำงออกไปอีกก็ได้ นั่งกำยตรงท�ำสติเข้ำมำเฉพำะหน้ำเป็นตัวสติที่เรียกว่ำตารอบข้าง 

คือให้ก�ำหนดเห็นลมหำยใจเข้ำ ลมหำยใจออก เรียกว่ำให้ก�ำหนดรู้ลมหำยใจเข้ำ  

ลมหำยใจออกรอบข้ำง ดังน้ีเรียกว่ำสติที่มีหน้ำรอบด้ำน คือมีตำรอบด้ำนมองเห็น  

หรือว่ำรู้สิ่งที่ก�ำหนดนั้นรอบด้ำนรอบข้ำง ดังนี้เรียกว่ำสติที่มีหน้ำรอบด้ำน หำยใจเข้ำ

กใ็ห้รู ้หำยใจออกกใ็ห้รู ้และในกำรรูน้ั้น เพรำะลมหำยใจมใิช่เป็นวตัถทุีม่องเหน็ได้ด้วย

ตำ แต่ว่ำเป็นโผฏฐพัพะคอืว่ำสิง่ทีม่ำถกูต้องกำย หำยใจเข้ำ ลมหำยใจเข้ำก็มำกระทบ

ให้รู้สึกที่ปลำยจมูกหรือริมฝีปำกเบื้องบนเข้ำไป หำยใจออก ลมหำยใจก็มำกระทบที่

จุดนี้จุดเดียวกันออกไป 

เพรำะฉะนัน้ พระอำจำรย์กจ็งึสอนในวิธปีฏบิตัเิบือ้งต้นให้ก�ำหนดเป็น ๓ จดุ 

หำยใจเข้ำก�ำหนดเป็นจุดแรกที่ปลำยจมูกหรือริมฝีปำกเบื้องบน เมื่อลมเข้ำมำกระทบ
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แล้วก็ก�ำหนดที่ทรวงอก สมมุติว่ำลมหำยใจผ่ำนทรวงอก เรำก็ก�ำหนดที่นำภีที่ท้องขึ้น 

สมมตุว่ิำลมหำยใจเข้ำไปถงึท้องเมือ่เวลำขำออก คอืหำยใจออกกเ็หมอืนกนั กก็�ำหนด

ที่นำภีที่ยึด สมมุติว่ำออกจำกท้องก็ก�ำหนดที่อุระหรือทรวงอก สมมุติว่ำผ่ำนทรวงอก

ออกมำหรอืว่ำทีห่ทยั สมมตุว่ิำผ่ำนทรวงอกหรอืหทยัออกมำ แล้วก�ำหนดทีป่ลำยจมูก

หรือริมฝีปำกเบื้องบนที่ลมออกมำกระทบออกไป ส�ำหรับจุดแรกนั้นเมื่อหำยใจเข้ำคือ

ริมฝีปำกหรอืปลำยจมูก และเมือ่หำยใจออกกเ็ป็นจดุสดุท้ำยคอืปลำยจมกูหรอืรมิฝีปำก

เบื้องบน ก็เป็นจุดที่ลมหำยใจผ่ำนเข้ำผ่ำนออกจริง มำกระทบจริง 

แต่ว่ำจุดท่ีหทัยหรือทรวงอกและจุดที่นำภีนั้น เป็นจุดสมมุติส�ำหรับตั้งขึ้นไว้

ก�ำหนดเท่ำนั้น เพรำะว่ำในกำรหำยใจน้ัน นำภีท่ีพองหรือยุบย่อมสัมพันธ์กันกับกำร

หำยใจ ที่ก�ำหนดได้ง่ำย หำยใจเข้ำก็พอง หำยใจออกก็ยุบ และเมื่อนำภีนี้เป็นจุดที่ ๓ 

เมือ่หำยใจเข้ำกต้็องผ่ำนหทยัหรอืทรวงอก ให้เป็นจดุซึง่อยูร่ะหว่ำงกลำง และในขำออก

นั้นนำภีเป็นจุดต้น หทัยหรือทรวงอกนั้น เป็นจุดกลำง แล้วก็มำจุดที่ริมฝีปำกหรือ 

ปลำยจมูก ก็เป็นจุดที่สุด หำยใจเข้ำนั้นริมฝีปำกหรือปลำยจมูกก็เป็นจุดต้น หทัย 

หรือทรวงอกก็เป็นจุดกลำง แล้วก็นำภีก็เป็นจุดที่สุด พระอำจำรย์ท่ำนสอนให้ก�ำหนด

ตำมลมหำยใจเข้ำ ตำมลมหำยใจออกดังนี้

และก็มีพระอำจำรย์ที่แสดงไว้ต่ำง ๆ กัน ส�ำหรับใจเบื้องต้นนี้มีอีกหลำยลัทธิ 

ดังเช่นหำยใจเข้ำก็ก�ำหนดหลำยจุดท่ีโน่นบ้ำงที่นี่บ้ำง หำยใจออกก็ก�ำหนดหลำยจุด 

ที่โน่นบ้ำงที่นี่บ้ำง หรือว่ำสอนให้ก�ำหนดจุดเดียว ส�ำหรับที่สอนให้ก�ำหนดจุดเดียวนั้น 

ท่ำนพระพุทธโฆษะหรือท่ีเรียกว่ำพระพุทธโฆษำจำรย์ ที่ท่ำนแต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เมื่อพระพุทธศำสนำล่วงไปได้พันกว่ำปี ท่ำนก็สอนให้ทีแรกก�ำหนด ๓ จุดดังกล่ำว  

และในที่สุดก็ให้เหลือจุดเดียวคือที่ปลำยจมูกหรือริมฝีปำกเบ้ืองบน เพรำะว่ำก�ำหนด 

๓ จุดนั้นจิตต้องคอยเดินเข้ำเดินออกตำมลมไม่ตั้งเป็นหนึ่ง เมื่อทิ้งเสีย ๒ จุดเหลือ 

จุดเดียวคือจุดที่ปลำยจมูกหรือริมฝีปำกเบื้องบน จิตก็ไม่ต้องเดินเข้ำเดินออกตำมลม 

แต่ว่ำตัง้สงบอยูท่ีป่ลำยจมกู หรอืว่ำรมิฝีปำกเบือ้งบนเท่ำนัน้เพยีงจดุเดยีว อำจำรย์อืน่

ที่ท่ำนสอนก�ำหนดที่นำภีที่ท้องยุบเพียงจุดเดียวก็มี ซึ่งท่ำนสอนกันในชั้นหลัง ๆ นี้  

แต่ว่ำส�ำหรบัอำจำรย์ในชัน้แรกน้ันคือพระพทุธโฆษะ ท่ำนสอนก�ำหนดทีป่ลำยจมกูหรอื
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รมิฝีปำกเบือ้งบน ซ่ึงจดุน้ีเป็นจดุท่ีลมหำยใจผ่ำนจรงิท้ังเข้ำทัง้ออกมำกระทบจรงิ ก�ำหนด

ได้จำกควำมสมัผสัคอืควำมถกูต้องของลม เพรำะฉะนัน้ ท่ำนจงึสอนว่ำเม่ือได้ก�ำหนด

ตำมลมหำยใจ เข้ำ ๆ ออก ๆ หลำย ๆ ครั้งแล้วก็เว้นเสียเหลือเพียงจุดเดียว คือ 

จุดที่ปลำยจมูกหรือริมฝีปำกเบื้องบน 

ส�ำหรบัทีท่่ำนแสดงไว้ในพระบำลซีึง่เป็นพทุธพจน์นัน้ ท่ำนสอนให้ท�ำจติให้สงบ

ตัง้มัน่อยู่ภำยใน เป็นธรรมเอกผดุข้ึน ค�ำว่ำเป็นธรรมเอกนัน้ แปลว่ำเป็นธรรมอนัหนึง่

อันหมำยควำมว่ำมีอำรมณ์อันหนึ่ง คือมีอำรมณ์อันเดียวตั้งมั่นอยู่ภำยใน 

ครำวน้ีค�ำว่ำตัง้ม่ันอยู่ภำยในของท่ำนนีอ้ยูท่ีไ่หน อำจำรย์ทีเ่ป็นผูป้ฏบิตักิรรมฐำน

บำงท่ำน แสดงว่ำอยู่ที่หทัยหรือที่ทรวงอก ให้ใจมำรวมต้ังมั่นอยู่เป็นอันเดียวอยู่ที่

ทรวงอก แต่ส�ำหรับที่เป็นฉันท์พระบำลีน้ันท่ีพระพุทธเจ้ำทรงแสดงเองนั้น ท่ำนสอน

แต่เพียงว่ำให้ตั้งมั่นอยู่ภำยใน ให้สงบอยู่ภำยใน ให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้น คือว่ำให้เป็น

อำรมณ์เดียวปรำกฏข้ึน และที่เป็นอำรมณ์เดียวปรำกฏขึ้นนั้นก็คือว่ำ ให้ควำมรู้หรือ 

ตวัรู้รวมเข้ำมำอยูใ่นภำยในเป็นอันเดยีว ไม่ฟุง้ออกไปรูใ้นภำยนอกทำงอำยตนะต่ำง ๆ 

แต่วันนี้จะยุติแค่นี้ แล้วก็เริ่มนั่งปฏิบัติกันสักสิบนำทีเป็นวันแรก เริ่ม ณ บัดนี้

๕ กันยายน ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๒ 
เอกัคคตา

จะแสดงท่ีตัง้จติสมำธต่ิอ ได้แสดงถึงข้ออ้ำงท่ำนอำจำรย์บำงท่ำนว่ำเมือ่จติรวม

จติจะตัง้ทีต่รงจดุหทยัหรอือรุะ แต่ว่ำตำมพระพทุธพจน์ทีต่รสัไว้กไ็ด้ตรสัแสดงถงึท่ีรวม

จิตไว้เหมือนกัน แต่ว่ำมิได้ระบุส่วนของร่ำงกำย แต่ว่ำระบุว่ำในภำยในดังที่ตรัสไว้ถึง

พระองค์เองขณะเมื่อทรงปฏิบัติอบรมจิต ว่ำได้ทรงตั้งจิตไว้ในภำยในนี่แหละ ได้ทรง

ท�ำจิตให้พักอยู่ ถ้ำตำมศัพท์ก็แปลว่ำนั่งอยู่ในกำยนี้แหละ ทรงท�ำจิตให้มีธรรมเอก 

ผดุขึน้ ธรรมเอกกค็อืธรรมอันเดียวข้อเดยีวผดุขึน้ในภำยในนีแ่หละ ทรงท�ำจติให้ตัง้มัน่

อยู่ในภำยในนี่แหละ 

ข้อทีว่่ำทรงท�ำจติให้มธีรรมเอกผดุขึน้ ค�ำว่ำธรรมนัน้เตมิเข้ำมำเท่ำนัน้แต่ตำม 

พระบำลใีช้ศพัท์แต่เพียงว่ำเอโกท ิทีแ่ปลว่ำท�ำจติให้เป็นหนึง่ผดุขึน้ แปลอย่ำงนีจ้ะเข้ำใจ

ได้ง่ำยกว่ำแปลว่ำมีธรรมเอกผุดขึ้น และก็ตรงตำมศัพท์ด้วย เอโกทิให้เป็นหนึ่งผุดขึ้น

ในภำยในนี่แหละดังนี้ ไม่ได้บอกว่ำตั้งอยู่ที่จุดไหนของร่ำงกำย ใช้ค�ำว่ำในภำยใน 

ครำวนีเ้ม่ือจติรวมอันหมำยควำมว่ำ ไมฟุง้ออกไปในภำยนอกไปคดิถงึเรือ่งนัน้

ไปคิดถึงเรือ้งนี ้แต่ว่ำให้มำตัง้อยูใ่นภำยในเหมือนอย่ำงมำนัง่อยู่ในภำยใน ให้เป็นหนึง่

ผุดขึ้นในภำยใน และค�ำว่ำเป็นหน่ึงผุดข้ึนน้ี ก็อำจจะแยกได้เป็นสอง คืออย่ำงหยำบ

กับอย่ำงละเอียด 

อย่ำงหยำบนัน้มนีมิติคอืเคร่ืองก�ำหนดหมำย หรอืว่ำจดุก�ำหนดหมำย หรอืว่ำ

ควำมก�ำหนดหมำยในจดุใดจดุหนึง่ หรอืเรยีกว่ำมอีำรมณ์ของสมำธ ิอนัได้แก่กรรมฐำน
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ข้อใดข้อหนึ่งซึ่งได้ยกขึ้นมำปฏิบัติ ถ้ำเป็นอำนำปำนสติ สติก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออก

กเ็ป็นหนึง่อยู่ท่ีลมหำยใจ มีลมหำยใจเป็นนมิติคือมทีีก่�ำหนดหมำย เป็นเครือ่งก�ำหนด

หมำย เป็นควำมก�ำหนดหมำย ดังนี้เรียกว่ำมีนิมิต คือมีที่ก�ำหนดหมำย มีสิ่งก�ำหนด

หมำยคือลมหำยใจเข้ำออก แต่ว่ำเป็นหนึ่งอยู่ที่ลมหำยใจ ครำวนี้อยำกจะถำมว่ำ 

ลมหำยใจก็มีเข้ำออกก็เป็นสอง ก�ำหนดลมหำยใจเข้ำลมหำยใจออกนั้นจะเป็นหนึ่ง 

ยังไง ก็น่ำจะเป็นสองไม่เป็นหนึ่ง ก็น่ำจะตอบได้วำ่ไม่ใช่หำยใจพร้อมกันทีเดียวทั้ง 

เข้ำออก แต่ว่ำต่ำงวำระกัน คนละที เม่ือหำยใจออกก็ไม่ใช่หำยใจเข้ำ ต่ำงวำระกัน

คนละที 

เพรำะฉะนั้น ค�ำว่ำเป็นหนึ่งนี้ยังต้องอธิบำยด้วยค�ำว่ำเป็นปัจจุบันธรรม เป็น

หนึง่อยูท่ีปั่จจบัุนธรรมกล่ำวคอื ปัจจบุนัธรรมหำยใจเข้ำกเ็ป็นหนึง่ ปัจจบัุนธรรมหำยใจ

ออกกเ็ป็นหนึง่ เพรำะว่ำคนละที ปัจจบัุนธรรมหำยใจเข้ำ หำยใจออกนัน้กเ็ป็นอนำคต 

ถ้ำนบัเอำเข้ำเป็นตัง้ต้น ปัจจบัุนธรรมหำยใจออก หำยใจเข้ำก็เป็นอนำคตอกีเหมอืนกนั 

ถ้ำนบัเอำหำยใจออกตัง้ต้น ก็ต้องต้ังต้นอยู่เองทีปั่จจบุนัธรรม เพรำะฉะนัน้ จงึเป็นหนึง่

อยู่ที่ปัจจุบันธรรม ปัจจุบันธรรมเป็นเข้ำก็รู้ ปัจจุบันธรรมเป็นออกก็รู้ ๆ อยู่ที่ปัจจุบัน

ธรรม ธรรมเป็นปัจจุบัน เมื่ออธิบำยมำถึงตรงนี้ หำกจะแปลเอโกทิว่ำมีธรรมเอก 

ผุดข้ึน ก็อธิบำยได้ทันทีว่ำธรรมเอกนั้นคือปัจจุบันธรรม มีปัจจุบันธรรมอย่ำงเดียว 

ผดุขึน้เป็นหนึง่ อยูท่ี่ปัจจบุนัอย่ำงเดยีว อยูท่ีปั่จจุบนัธรรมดังนัน้กค็อืมธีรรมเอกผดุขึน้ 

คือมีปัจจุบันธรรมเป็นอันเดียว หำกอธิบำยว่ำมีธรรมเอกผุดข้ึนว่ำมีปัจจุบันธรรมเป็น

หนึง่เป็นอย่ำงเดยีว ก�ำหนดปัจจบัุนเป็นหนึง่หรอืเป็นอย่ำงเดยีวผดุขึน้ กค็อืปรำกฏขึน้

บังเกิดขึ้นแก่มติที่เป็นตัวรู้ ก�ำหนดตั้งอยู่ในภำยใน ไม่ออกไปภำยนอก 

ฉะนั้น กำรอธิบำยตำมพระพุทธภำษิตที่อ้ำงมำนี้ จึงเป็นกำรอธิบำยที่ตรงต่อ

ภำวะของจิต เพรำะว่ำจิตน้ันไม่มีสรีระคือรูปร่ำงสัณฐำน จึงจะเอำสิ่งที่มีสรีระรูปร่ำง

สณัฐำนมำอธบิำยให้ตรงทีเดียวไม่ได้ ขอยืมเอำมำพดูได้เพือ่ให้เข้ำใจเท่ำนัน้ เพรำะว่ำ

อนัภำษำทำงจติใจนัน้ต้องอำศยัทำงรปูวตัถเุข้ำมำช่วยอธบิำยให้เข้ำใจ แต่ไม่ใช่หมำยควำม

ว่ำเป็นไปตรงตำมวัตถุที่น�ำมำใช้นั้น เช่นค�ำว่ำ ญำณทัศนะ ญำณนั้นแปลว่ำรู้ ทัศนะ

นั้นแปลว่ำเห็น ค�ำว่ำรู้น้ันเป็นภำษำทำงจิตใจโดยตรง รู้แต่ว่ำอำจจะยังไม่ท�ำให้เข้ำใจ

ชัดจึงใช้ค�ำว่ำเห็นควบคู่ ค�ำว่ำเห็นน้ันเป็นภำษำทำงวัตถุ ตำเห็นรูป ตำเป็นวัตถุเห็น 
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รูป ๆ ก็เป็นวัตถุ ขอยืมค�ำว่ำเห็นมำใช้กับจิตใจด้วย เพรำะท�ำให้เข้ำใจชัดว่ำอำกำรที่

จิตรู้นั้นชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนอย่ำงมองเห็นรูปอะไร ๆ กับตำ เมื่อเป็นดังนี้ ก็จะท�ำ 

ให้เข้ำใจลักษณะของตัวควำมรู้นั้นแจ่มแจ้งข้ึน แต่ว่ำก็เป็นเพียงน�ำมำใช้เพื่อให้เข้ำใจ 

เท่ำนั้น ไม่ใช่หมำยควำมว่ำเห็นอย่ำงตำเห็นรูปซึ่งเป็นวัตถุ ภำษำของรูปธรรมนี้น�ำมำ

ใช้อธิบำยภำวะทำงจิตใจซ่ึงเป็นอรูปธรรม เพรำะไม่มีสรีระอยู่เป็นอันมำก แต่ก็ต้อง

เข้ำใจว่ำไม่ใช่มีควำมหมำยตรง ๆ ดังที่เป็นรูปธรรม แต่มีควำมหมำยที่น�ำให้เข้ำใจว่ำ

แจ่มแจ้งคือรู้แจ่มแจ้งเหมือนอย่ำงเห็นด้วยตำ เพรำะฉะนั้น จึงใช้กันว่ำญำณทัศนะ 

ควำมรู้ควำมเห็น 

ฉะนั้น ที่ท่ำนอำจำรย์บำงท่ำนว่ำตั้งอยู่ที่อุระหรือที่หทัยในเมื่อจิตรวมนั้น  

จึงต้องท�ำควำมเข้ำใจว่ำท่ำนมีควำมรู้สึกในขณะที่จิตรวมเข้ำมำภำยในเหมือนอย่ำงนั้น 

แต่อนัทีจ่รงิน้ันก็คือว่ำรวมเข้ำมำต้ังอยูภ่ำยในไม่ใช่ภำยนอก และแม้ค�ำว่ำภำยในภำยนอก

นี้ก็เป็นค�ำทำงรูปวัตถุอีกเหมือนกัน แต่ว่ำเป็นค�ำท่ีมีควำมหมำยท�ำให้อธิบำยใกล้กับ

ภำวะของจติใจมำกยิง่ข้ึน และเม่ือได้สมำธคิอืปล่อยอำรมณ์ภำยนอกทัง้หลำยต้ังอยูใ่น

ภำยใน แม้ว่ำจะเป็นอย่ำงหยำบคือเป็นเอโกทปัิจจบุนัธรรม ทีเ่ป็นอนัเดยีวกนัหรอืเป็น

อย่ำงเดยีว อย่ำงหยำบคอืมนีมิติเช่นหำยใจเข้ำกร็ู ้หำยใจออกกร็ู ้กห็มำยถึงหำยใจเข้ำ

หำยใจออกทีเ่ป็นปัจจุบนัธรรม ซึง่ในชัน้แรกนัน้ หำกก�ำหนดทีป่ลำยจมกูหรือรมิฝีปำก

เบือ้งบนกไ็ด้ในชัน้บรกิรรมสมำธ ิหรอืบรกิรรมภำวนำคอืเป็นกำรปฏบิติัเบือ้งต้น ก�ำหนด

ลมหำยใจที่ปลำยจมูกหรือริมฝีปำกเบื้องบนเข้ำก็รู้ ออกก็รู้ และเมื่อได้เอกัคคตำคือ

ควำมมีจิตมีอำรมณ์อันเดียวขึ้นก็เป็นอุปจำรสมำธิขึ้นมำ ลมหำยใจเข้ำลมหำยใจออก

ทีป่ลำยจมกูนัน้กเ็ล่ือนเข้ำมำภำยใน เหมือนอย่ำงว่ำจตินีห้ำยใจ จตินีห้ำยใจเข้ำหำยใจ

ออก ไม่ใช่กำยหำยใจเข้ำหำยใจออก คือมำตัง้อยูใ่นภำยใน จติทีห่ำยใจเข้ำหำยใจออก

ก็พร้อมกันกับร่ำงกำยที่หำยใจเข้ำหำยใจออกนั้นแหละ 

แต่ว่ำท�ำไมจติถงึหำยใจเข้ำหำยใจออกได้ เพรำะว่ำรูห้ำยใจเข้ำกร็ู ้หำยใจออก

กร็ู ้อยูท่ี่ไหนจติกอ็ยูท่ีน่ัน่ เพรำะฉะน้ัน ตวัจติกบัตวัรู ้ก็อยู่ด้วยกนัตลอดเวลำ ไม่แยก

จำกกนั เว้นแต่ในขณะทีห่ลบั ฉะนัน้ เมือ่ทแีรกก�ำหนดอยูท่ีจ่มกูหำยใจเข้ำหำยใจออก 

เมื่อเป็นตัวรู้ที่ตั้งมั่นขึ้นเป็นปัจจุบันธรรมเป็นอันเดียวขึ้นดังกล่ำวนั้น ก็เหมือนอย่ำงว่ำ

ทิง้ทีต่ัง้ทีป่ลำยจมูกมำตัง้อยูท่ี่ตวัรู ้คอืจติ จิตกค็อืรูซ้ึง่เป็นภำยใน หำยใจเข้ำกร็ู ้หำยใจ
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ออกก็รู้ ๆ อยู่ที่จิตที่เป็นภำยใน ก็เหมือนอย่ำงจิตที่หำยใจเข้ำหำยใจออกก็รู้ ๆ อยู่ที่

จิตท่ีเป็นภำยใน ก็เหมือนอย่ำงจิตท่ีหำยใจเข้ำหำยใจออกเอง แต่ที่ยังเป็นตัวรู้นั่นเอง 

รูเ้ข้ำรูอ้อกของลมหำยใจรูท่ี้เป็นภำยใน กเ็หมอืนอย่ำงจติหำยใจเข้ำหำยใจออกเองดงันี้ 

ก็เป็นอันว่ำทิ้งปลำยจมูกเข้ำมำอยู่ที่จิต เมื่อมำอยู่ที่จิตก็เป็นภำยใน 

ครำวนี้เมื่อคล้ำย ๆ ว่ำ จิตตั้งอยู่ที่หทัยหรืออยู่ที่ทรวงอก เพรำะฉะนั้น  

จึงท�ำให้ใช้ค�ำพูดว่ำลงมำอยู่ที่หทัยหรือลงมำอยู่ท่ีทรวงอก เพรำะฉะนั้น จึงท�ำให้ใช้ 

ค�ำพูดว่ำลงมำอยู่ที่หทัยหรือลงมำอยู่ท่ีทรวงอก แต่ควำมจริงนั้นก็ลงมำอยู่ที่ภำยใน

นั่นเอง เมื่อเป็นดังนี้ก็ได้เอกัคคตำ ที่แปลว่ำมียอดเป็นอันเดียว ควำมที่จิตมียอดเป็น

อันเดียวนั้นก็หมำยควำมว่ำมีอำรมณ์อันเดียว มีเรื่องอันเดียวมีธรรมเอกคือปัจจุบัน

ธรรมเป็นอันเดียวดังกล่ำวนั้น เป็นควำมหมำยอันเดียวกัน และเมื่อเป็นดังนี้ นิมิตคือ

ลมหำยใจเข้ำออกท่ีก�ำหนดนัน้ กย็งัเรยีกว่ำมีนมิิตอยู่นัน่เอง แต่ว่ำเป็นนมิิตทีล่ะเอียด

เข้ำ เป็นนิมิตที่เป็นภำยใน ทีแรกก็เป็นนิมิตภำยนอก แล้วก็เป็นนิมิตภำยใน แต่นิมิต

ทั้งภำยนอกภำยในดังกล่ำวนี้ก็เรียกว่ำเป็นเอกัคคตำธรรมเอกผุดข้ึน หรือมียอดเป็น 

อันเดียวกันที่เรียกว่ำเอกัคคตำนั้น ธรรมเอกผุดขึ้นคือเอโกทิซึ่งมีควำมหมำยเป็น 

อันเดียวกันดังกล่ำว ก็กล่ำวได้ว่ำสมำธิก็เป็นอุปจำรสมำธิขึ้น คือเป็นสมำธิที่เป็น 

เอกัคคตำที่ใกล้ที่จะตั้งมั่นแนบแน่น

ครำวนีเ้มือ่ด�ำเนนิกำรปฏบิตัใิห้เป็นภำยในอยู่ดงันีม้ัง่คง ไม่ฟุ้งออกไปข้ำงนอก

มั่นคงตั้งอยู่ได้นำน ๆ ก็เป็นอัปปนำสมำธิ สมำธิที่แนบแน่นขึ้นมำ แต่ก็ยังกล่ำวได้ว่ำ

ยังมีนิมิตเป็นเครื่องก�ำหนดอยู่นั่นเอง คือยังมีลมหำยใจเข้ำ ลมหำยใจออกเป็นเครื่อง

ก�ำหนดอยู่ แต่เป็นชั้นละเอียดท่ีเป็นภำยในดังกล่ำวแล้ว เมื่อเข้ำมำตั้งอยู่เป็นภำยใน

ได้ใหม่ ๆ ยังไม่ม่ันคงนักยังออกไป แล้วก็เข้ำมำออกไปแล้วเข้ำมำได้ ตั้งอยู่ได้เป็น 

พัก ๆ ก็เป็นอุปำจำรสมำธิขึ้น ที่แปลว่ำสมำธิที่ตั้งมั่นอย่ำงเฉียด ๆ และเมื่อตั้งมั่นอยู่

ได้นำนก็เป็นอัปปนำสมำธิขึ้น และเม่ือหัดให้ช�ำนิช�ำนำญว่ำจะให้นำนเท่ำไร จะเข้ำ

เมื่อไรจะออกเมื่อไรก็ก�ำหนดได้ ดังนี้ก็เป็นควำมช�ำนำญในกำรปฏิบัติ ท�ำจิดให้เป็น

สมำธิก็เป็นไปโดยล�ำดับ แต่ก็เป็นขั้นที่มีนิมิตคือยังต้องเกำะนิมิตอยู่ ที่แรกภำยนอก

แล้วภำยใน ภำยนอกนั้นแค่บริกรรม แต่เมื่อมำตั้งอยู่ภำยในแล้วก็จะมำได้อุปจำร  

อัปปนำ คือได้เอกัคคตำจิตที่ได้ไม่แน่นอนนักหรือว่ำไม่นำนนัก จนถึงตั้งมั่นแนบแน่น
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อยู่ได้นำน ๆ ว่ำเป็นอัปปนำขึ้นมำ แต่ว่ำก็คงอยู่กับนิมิตที่ก�ำหนดหมำยหำยใจเข้ำ

หำยใจออกนั่นแหละ หำยใจเข้ำหำยใจออกอยู่ในภำยใน แต่ว่ำส่วนภำยนอกนั้นคือลม

หำยใจเข้ำออกจริง ๆ ก็จะละเอียดเข้ำ ละเอียดเข้ำจนถึงเม่ือได้อัปปนำสมำธิถึงขั้น

จตุตถฌำน ฌำนที่ ๔ ท่ำนว่ำลมหำยใจเข้ำลมหำยใจออกนั้นสงบ หมำยถึงที่เป็น

ภำยนอกเหมือนอย่ำงไม่หำยใจ แต่ควำมจริงนั้นพึงเข้ำใจว่ำสงบอำกำรที่หำยใจ อย่ำง

เมือ่หำยใจเข้ำกส็ดูลมหำยใจเข้ำไปท้องกพ็องขึน้มำ หำยใจออกท้องกยุ็บ แล้วกห็ำยใจ

ออกซึ่งนับว่ำเป็นอำกำรปรกติธรรมดำ แต่ในขณะที่ได้สมำธิละเอียดเข้ำนั้น ใจสงบ 

กำยสงบ อำกำรหำยใจเข้ำออกก็สงบไปโดยล�ำดับ 

ผูป้ฏิบตัจิะพงึรูไ้ด้ก�ำหนดได้ด้วยตวัเองว่ำ ทแีรกนัน้หำยใจเข้ำหำยใจออกเป็น

ปรกตเิหมอืนอย่ำงเรำเรียกว่ำท่ัวท้อง หำยใจเข้ำถึงท้อง หำยใจออกจำกท้องตำมอำกำร

ที่ท้องพองยุบเรียกว่ำทั่วท้อง แต่เมื่อกำยละเอียดเข้ำ ใจละเอียดเข้ำแล้ว อำกำรที่ยุบ

หรือยุบ ๆ พอง ๆ นั้นจะลดลงไปจนถึงสงบ คล้ำยกับหำยใจเข้ำออกอยู่แค่จมูกกับ

ทรวงอกหรือหทัย และเมื่อละเอียดเข้ำไปอีกก็เหมือนอย่ำงว่ำไม่เข้ำไปถึงทรวงอกหรือ

หทยั แผ่ว ๆ อยู่แค่ปลำยจมกู ละเอยีดเข้ำไปอกีกส็งบหมด หมำยควำมว่ำสงบอำกำร

ทีห่ำยใจ ไม่ใช่สงบลมหำยใจ เพรำะเมือ่กำยและใจละเอยีดเต็มทีน่ัน้ กต้็องไม่มอีำกำร

ของกำยหรือใจทีแ่สดงกำรหำยใจ แต่ว่ำลมหำยใจนัน้ยังไม่สงบ ยงัเข้ำออกอยูไ่ด้ เพรำะ

ว่ำเมือ่กำยละเอยีดใจละเอยีดอย่ำงทีส่ดุแล้ว อำกำรของกำยและใจกส็งบหมด เรยีกว่ำ

สงบอำกำรหำย ใจไม่ใช่สงบลมหำยใจ ลมหำยใจนั้นยังเข้ำยังออกได้อยู่โดยที่ไม่ต้อง

ใช้อำกำรหำยใจของร่ำงกำย เพรำะว่ำจิตละเอียดกำยละเอียดที่สุดอันจะพึงได้ภำวะ

อย่ำงนี้ ใจเมื่อบรรลุจตุตถฌำนอันเรียกว่ำสงบกำยสังขำรเครื่องปรุงกำย อันหมำยถึง

ลมหำยใจเข้ำออก เพรำะว่ำลมหำยใจเข้ำออกนั้น เรียกว่ำกำยสังขำรเครื่องปรุงกำย 

ฉะน้ัน เมือ่ได้ถงึฌำนนีค้อือัปปนำสมำธทิีเ่ป็นขัน้ถงึจตตุถฌำนนี ้กำยใจกล็ะเอยีดทีส่ดุ

จนถึงสงบหมดจนสงบอำกำรทีห่ำยใจทัง้หมด แต่ว่ำลมหำยใจนัน้ไม่สงบ กม็อียูเ่ข้ำออก

อยู่ยงับ�ำรุงเลีย้งร่ำงกำยได้อยู ่ดงันีเ้ป็นกำรปฏบิตัทิ�ำสมำธทิีมุ่่งแสดงทีต่ัง้ของจติสมำธิ 

ต่อไปนี้ก็ขอให้นั่งตั้งใจท�ำควำมสงบต่อไป

๖ กันยายน ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๓ 
อนมิติสมาธิ

จะแสดงเรือ่งสมำธต่ิอ สมำธทิีก่�ำหนดนมิติคอืปฏบัิตกิ�ำหนดกรรมฐำน ข้อใด

ข้อหนึ่ง เช่น ก�ำหนดลมหำยใจเข้ำ-ออกเป็นอำรมณ์ ดังที่แสดงแล้วก็รวมเข้ำใน 

ค�ำว่ำนิมิตสมำธิอีกอย่ำงหนึ่ง อนิมิตสมาธิ ที่ไม่มีนิมิตคือก�ำหนดกรรมฐำนข้อใด 

ข้อหน่ึงเป็นอำรมณ์ อนิมิตสมำธิ นี้บำงที่เรียกว่ำอนิมิตเจโตสมาธิ ที่แปลว่ำสมำธ ิ

แห่งใจที่ไม่มีนิมิตคือเครื่องก�ำหนดหมำย ส�ำหรับอนิมิตสมำธินี้ท่ีแสดงอธิบำยไว้ใน 

ทำงวิปัสสนาสมาธิคือสมำธิประกอบด้วยวิปัสสนำ ปัญญำท่ีรู้แจ้งเห็นจริง โดยท่ี 

วปัิสสนำสมำธนิีม้ไิด้มรีำคะควำมตดิใจยนิดี โทสะควำมโกรธแค้นขดัเคอืง โมหะควำม

หลงเป็นนมิติคอืเครือ่งหมำย เมือ่เป็นดงันีจ้งึเรยีกว่ำอนมิติเจโตสมำธิหรอือนมิติสมำธิ 

ในทำงปฏิบัตก็ิอำจพจิำรณำเหน็ได้ว่ำ แม้ยงัไม่เป็นวปัิสสนำสมำธ ิกย่็อมเป็น

อนิมิตสมำธิได้ คือตั้งจิตหรือตั้งควำมรู้เข้ำมำสงบนิ่งอยู่ในภำยในก็รู้อะไร ๆ ทำงตำ 

ทำงหู ทำงจมูก ทำงลิ้น ทำงกำย แต่ว่ำใจท่ีตั้งสงบอยู่นี่ก็สักแต่ว่ำรู้ ไม่ยึดถือคือ 

ไม่ออกไป ยงัตัง้สงบอยูใ่นภำยใน กเ็หน็อะไร ๆ ทำงตำเหมอืนกนั ได้ยินอะไร ๆ ทำง

หูเหมือนกัน แต่ว่ำจิตไม่ออกไปในรูป ในเสียง เป็นต้นเหล่ำนั้น ตั้งสงบอยู่ในภำยใน 

ก็มิได้ก�ำหนดในลมหำยใจเข้ำออก มิได้ก�ำหนดพิจำรณำกำยว่ำประกอบด้วยสิ่งที่ไม่

สะอำด มีผม ขน เล็บ ฟัน หนังเป็นต้น หรือไม่ได้ก�ำหนดธำตุ ๔ ในกำยนี้ คือ มิได้

ก�ำหนดข้อไหนเป็นอำรมณ์ คงตัง้สงบอยูใ่นภำยใน จะกล่ำวว่ำมคีวำมตัง้สงบอยูภ่ำยใน
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นีเ้ป็นอำรมณ์อย่ำงเดยีวก็ได้ ดงันีก็้เป็นอนมิติสมำธิได้ และเมือ่ท�ำสมถกมัมฏัฐำนเกีย่ว

แก่กำรพิจำรณำ เช่น พจิำรณำกำยนีแ้ยกธำตอุอกเป็นดนิ น�ำ้ ไฟ ลม ไม่มสีตัว์ บคุคล 

ตัวตน เรำ เขำ รำคะ โทสะ โมทะ ก็สงบ จิตก็ตั้งสงบอยู่ สงบธำตุ ไม่มีรำคะ โทสะ 

โมหะ เป็นนิมิตคือเป็นเครื่องก�ำหนด คงก�ำหนดอยู่ว่ำกำยนี้สักแต่ว่ำเป็นธำตุ ไม่ใช่

สตัว์ บคุคล เรำ เขำ ดงันีก้เ็ป็นวปัิสสนาสมาธ ิสมำธทิีเ่จอืวปัิสสนำ จติประกอบด้วย

กำรพิจำรณำ ๆ ธำตุ ไม่ได้รวมเข้ำเป็นหนึ่ง เพรำะกำรพิจำรณำนั้นจิตมิได้รวมเข้ำ 

เป็นหน่ึง แต่ว่ำเมื่อธำตุคือสัญญำควำมก�ำหนดหมำยจ�ำธำตุปรำกฏขึ้น รำคะ โทสะ 

โมหะ ก็สงบ คือนิวรณ์ ๕ กำมฉันท์ ควำมพอใจรักใคร่ในกำม พยำบำท ควำมโกรธ

แค้นขดัเคอืง ถนีมิทธะ ควำมง่วงงนุเคลิบเคลิม้ อทุธจัจกกุกจุจะ ควำมฟุง้ซ่ำนร�ำคำญ

ใจ วิจิกิจฉำ ควำมเคลือบแคลงสงสัยก็สงบ และนิวรณ์ ๕ นี้เองก็คือ รำคะ โทสะ 

โมหะ กำมฉันท์คือรำคะ พยำบำทก็เป็นโทสะอีก ๓ ก็เป็นโมหะ แต่ว่ำอีก ๓ นั้น 

พระอำจำรย์บำงท่ำนแยกเอำ กกุกุจจะ ควำมร�ำคำญใจ ท่ีเรยีกคู่กันกับอุทธจัจะกุกกุจจะ 

ควำมฟุ้งซ่ำนร�ำคำญใจ อุทธัจจะควำมฟุ้งซ่ำน กุกกุจจะควำมร�ำคำญใจ ท่ำนอำจำรย์

บำงท่ำนแสดงว่ำ กุกกุจจะ ควำมร�ำคำญใจนี้นับเข้ำเป็นกองโทสะ เพรำะฉะนั้น  

รวมควำมเข้ำมำก็คือรำคะ โทสะ โมหะนั่นเองสงบ แม้จะก�ำหนดธำตุเป็นอำรมณ์  

แต่ก็สักแต่ว่ำเป็นธำตุไม่มีรำคะ โทสะ โมหะ เป็นนิมิต คือเครื่องก�ำหนดหมำย ดังนี้

ก็เป็นวิปัสสนำสมำธิ ก็เป็นอนิมิตสมำธิได้ ตำมที่ท่ำนแสดงไว้ดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น 

แล้วส�ำหรบัอนมิติสมำธนิี ้กเ็ป็นสมำธอิย่ำงละเอยีด ซึง่โดยปรกตแิล้วจะต้อง

มีนิมิตคือมีอำรมณ์ของสมำธิเป็นเครื่องก�ำหนดหมำย คือมีกรรมฐำนข้อใดข้อหนึ่ง 

ดังกล่ำวแล้วเป็นนิมิตสมำธิ แต่เพื่อจะตั้งสงบอยู่ภำยใน รู้ทำงตำ ทำงหู เป็นต้น  

แต่ว่ำไม่ออกไปยึด นั่งสงบอยู่ในภำยใน รู้สึกแต่ว่ำรู้เท่ำนั้น เห็นสักแต่ว่ำเห็นเท่ำนั้น 

ทรำบกลิน่ทรำบรส ทรำบโผฏฐพัพะกส็กัแต่ทรำบเท่ำนัน้ ไม่ออกไปยดึ ไม่ชอบ ไม่ชงั 

ไม่หลง ตั้งสงบอยู่ในภำยในดังนี้ เป็นอนิมิตสมำธิที่เป็นอย่ำงละเอียด ซึ่งสมำธิดังนี ้

เมื่อหัดปฏิบัติไปในทำงนิมิตสมำธิ บำงครำวจิตก็ตั้งสงบอยู่ในภำยใน ทิ้งอำรมณ์ของ

สมำธิที่สงบตั้งสงบอยู่เฉยอยู่ เป็นอนิมิตสมำธิได้เหมือนกัน 
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เพรำะฉะนั้น ควำมส�ำคัญของสมำธิจึงอยู่ที่ตั้งสงบไม่ยึดถือ รู้อยู่ สงบอยู่ใน

ภำยใน ผู้ปฏิบัติในบำงครำวก็ก�ำหนดกรรมฐำนในข้อใดข้อหนึ่งดังกล่ำว แต่ครั้นแล้ว

เมื่อจิตสงบเข้ำ ก็ทิ้งกรรมฐำนที่ก�ำหนดไปเอง ตั้งสงบอยู่ในภำยในรู้อยู่สงบอยู่ แต่ว่ำ

สักแต่ว่ำรู้สักแต่ว่ำเห็นดังกล่ำวน้ัน จิตไม่ออกไปยึดถือไปตั้งอยู่ในสิ่งที่รู้นั้น คงรู้สงบ

อยู่ในภำยในเท่ำนั้น 

ดังนี้พึงทรำบว่ำจิตเลื่อนขั้นมำเป็นสมำธิที่ละเอียดแล้ว และเมื่อควำมที่ตั้ง 

สงบอยู่ รูเ้หน็อยู ่ในภำยในดงักล่ำวนัน้ เป็นวปัิสสนำรูแ้จ้งเหน็จรงิในสิง่ทีรู่ ้คือว่ำควำม 

เกิดดับของสิ่งท่ีรู้ปรำกฏ ควำมตั้งอยู่มิได้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งที่รู้ปรำกฏ 

ควำมที่ไม่ยึดถือในสิ่งท่ีรู้ว่ำเป็นตัวเรำของเรำปรำกฏขึ้นดังนี้ ก็เป็นวิปัสสนำ เป็นตัว

ปัญญำสืบต่อขึ้นไปและก็เป็นวิปัสนำที่ปรำกฏสืบต่อขึ้นไปเอง 

เพรำะฉะน้ัน จึงได้มีพระพุทธภำษิตตรัสเอำไว้ว่ำ “สมาธึ ภิกขเว ภาเวถ” 

ภิกษุทั้งหลำยท่ำนจงเจริญอบรมสมำธิ “สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ” ผู้ที่มีจิตตั้งมั่น

เป็นสมำธแิล้วย่อมรูต้ำมเป็นจรงิดงันี ้เพรำะฉะนัน้ สมำธิจงึส่งไปถึงปัญญำ และสมำธิ

ในพระพทุธศำสนำนัน้มุง่สมำธทิีส่่งถงึปัญญำ หำกว่ำจะแสดงอธบิำยในทำงปฏบิตักิใ็ห้

มีควำมส�ำรวมกำยวำจำใจ มีกำยวำจำใจสงบส�ำรวม ดังนี้คือศีล 

และเม่ือส�ำรวมกำยวำจำใจเข้ำมำเป็นศีล ก็รวมเข้ำมำก�ำหนดอำรมณ์ของ

กรรมฐำนข้อใดข้อหนึง่ เช่น ลมหำยใจเข้ำ ลมหำยใจออกดงักล่ำวนัน้ เพือ่ให้เป็นทีต่ัง้

อำศยัของจิต เพือ่ให้จติสงบจำกควำมฟุง้ซ่ำน โดยทีใ่ห้มลีมหำยใจเข้ำ-ออกเป็นปัจจบุนั

ธรรม รู้อยู่ก�ำหนดอยู่ในลมหำยใจเข้ำ-ออก เป็นปัจจุบันธรรมแต่เพียงอย่ำงเดียว 

ดังนี้ ก็เรียกว่ำท�ำจิตให้ผุดขึ้นเป็นหนึ่ง เป็นหนึ่งในปัจจุบันธรรม ลมหำยใจเข้ำซึ่งเป็น 

ปัจจุบันธรรมก็รู้ ลมหำยใจออกที่เป็นปัจจุบันธรรมก็รู้ โดยที่ไม่แตกแยกออกไปแม้ใน

ลมหำยใจเข้ำ ลมหำยใจออก ที่เป็นอดีตหรือเป็นอนำคต แต่ว่ำให้อยู่กับลมหำยใจ 

เข้ำออกทีเ่ป็นปัจจบุนัธรรม ทีเ่ป็นอย่ำงเดยีว และเมือ่จติปรำกฏผดุข้ึนเป็นหนึง่ดงันีใ้น

ลมหำยใจเข้ำในลมหำยใจออก จติกจ็ะเป็นสมำธนิบัตัง้แต่บรกิรรมสมำธ ิอปุจำรสมำธิ

จนถึงอัปปนำสมำธิโดยล�ำดับ แต่ก็นับว่ำเป็นนิมิตสมำธิ เมื่อเป็นนิมิตสมำธิดังนี้ก็ยัง

ไม่เป็นวิปัสสนำ 
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ต่อเมื่อตั้งสงบอยู่ในภำยใน ต่อเมื่อทิ้งหรือว่ำเพิ่มสิ่งที่ก�ำหนดให้เป็นที่ตั้งของ

สมำธนิัน้ มำตัง้สงบอยู่ในภำยในดงักล่ำว แต่ว่ำรูอ้ยูแ่ละควำมรูอ้ยูนี่เ้มือ่เป็นอย่ำงหยำบ 

ก็ตั้งสงบอยู่ในภำยในรู้รูป รู้เสียง รู้กลิ่น รู้รส รู้โผฏฐัพพะ รู้เรื่องรำวทำงใจ แต่ก็สัก

แต่ว่ำรู้ สักแต่ว่ำเห็น สักแต่ว่ำทรำบ สักแต่ว่ำรู้ดังกล่ำวนั้น ไม่ออกไปยึดถือดังนี้  

ก็เป็นอนิมิตสมำธิดังท่ีกล่ำวมำน้ัน ก็แปลว่ำจิตเป็นสมำธิตั้งมั่นอยู่ในภำยใน แต่ว่ำ 

ไม่ยึดเอำลมหำยใจเข้ำออกหรือข้อใดข้อหนึ่ง ให้จิตเป็นหนึ่งอยู่ในเรื่องนั้น แต่ให้มำ 

รู้อยู่ก�ำหนดอยู่ตั้งอยู่ในภำยในเป็นกลำง ๆ ดังนี้แหละจึงจะเป็นโอกำสของวิปัสสนำ 

เห็นอะไร ได้ยินอะไรได้ ทรำบอะไรทำงจมูก ทำงลิ้น ทำงกำยได้ รู้คิดอะไรทำงใจได้

และก็ให้รู้ รู้สิ่งที่เห็น สิ่งที่ได้ยิน สิ่งที่ทรำบทำงจมูก ทำงลิ้น ทำงกำย สิ่งที่ทรำบทำง

ใจให้รู้สักแต่ว่ำรู้ ไม่ออกไปยึดถือ ก็สิ่งที่รู้นี้เอง ก็จะปรำกฏลักษณะเป็นไม่เที่ยงคือ 

เกดิดบั เป็นทกุขะตัง้อยูค่งทีไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป เป็นอนตัตำ ไม่ควร

ที่จะยึดถือว่ำเป็นตัวเรำของเรำ เป็นสัจจะคือควำมจริงของสิ่งที่รู้ สิ่งที่เห็น สิ่งที่ทรำบ

ต่ำง ๆ สิ่งที่รู้ต่ำง ๆ รู้เท่ำไร เห็นเท่ำไร  ทรำบเท่ำไร รู้เรื่องอะไรทำงใจเท่ำไรก็เป็น

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำหมด ไม่เป็นอะไรที่ไม่เป็นอนิจจัง ไม่เป็นทุกขัง ไม่เป็นอนัตตำ 

เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำหมด ดังนี้ก็เป็นวิปัสสนำ ปัญญำที่รู้แจ้งเห็นจริงจะบังเกิด

ขึ้นสืบต่อไป 

และควำมที่กำยวำจำใจตั้งสงบ จิตต้ังสงบในภำยใน สัจจะคือควำมจริงของ 

สิ่งที่รู ้ปรำกฏขึ้นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำหมด เห็นอะไรหนึ่งอย่ำงสองอย่ำง  

ร้อยอย่ำง พันอย่ำง ก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำหมด ได้ยินอะไร ได้ทรำบอะไร  

รู้คิดอะไร หนึ่งอย่ำง สองอย่ำง ร้อยอย่ำง พันอย่ำงก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำหมด 

ปรำกฏข้ึนเองโดยท่ีมิได้ไปคิดใส่ให้ว่ำ เขำเป็นอนจิจงั ทกุขงั อนตัตำ ไม่ใช่เป็นอนจิจงั 

ทุกขัง อนัตตำท่ีปรุงขึ้นมำ แต่ว่ำเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ ที่เป็นตัวสัจจะ คือ 

ควำมจริงของสิง่เหล่ำนัน้เอง ปรำกฏขึน้มองเห็นขึน้เพรำะเป็นส่ิงทีเ่กดิดบั ๆ อยู่เสมอ

กล่ำวโดยส่วนรวมก็คือลักษณะของสิ่งที่รู้ สิ่งท่ีเห็นทั้งปวงนั้น ปรำกฏข้ึนมำ

เองคือควำมเกิดขึ้นปรำกฏ ควำมดับไปปรำกฏ และเมื่อตั้งอยู่ควำมที่แปรปรวนไป

ปรำกฏ ๆ ขึ้นมำเอง ดังนี้ก็เป็นปัญญำ ที่เรียกว่ำวิปัสสนำรู้แจ้งเห็นจริง เพรำะฉะนั้น 
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กำรปฏิบัติดังกล่ำวนี้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ ปัญญำหรือวิปัสสนำสืบต่อจำกสมำธิ

และศีลประกอบกันเป็นศีล สมำธิ ปัญญำ น�ำไปสู่วิมุตติคือควำมหลุดพ้นจำกควำม

ยึดถือว่ำตัวเรำ ของเรำ เพรำะว่ำเมื่อสัจจะปรำกฏออกมำว่ำไม่เที่ยง เกิด ดับ ต้อง

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เกิดขึ้นดับไป เกิดขึ้นดับไป เมื่อตั้งอยู่ก็แปรปรวนเปลี่ยน

แปรไป จึงไม่มีอะไรที่คว้ำขึ้นให้เป็นรำคะ ควำมติดใจยินดี ให้เป็นโทสะ ควำมโกรธ

แค้นขัดเคือง ให้เป็นโมหะ ควำมหลงยึดถือว่ำเป็นตัวเรำเป็นเรำ รำคะ โทสะ โมหะ 

ก็สงบ ๆ ไปเมือ่ไร กเ็ป็นวมิตุตไิปเมือ่นัน้ และในขัน้ปฏบิตัเิบือ้งต้น รำคะ โทสะ โมหะ

สงบเมื่อใด ก็เป็นวิมุตติเม่ือนั้น แล้วก็เกิดข้ึนมำอีกและเมื่อปฏิบัติก็สงบไปอีก  

เลิกปฏิบัติก็เกิดข้ึนมำอีกแล้วก็สงบไปอีก ก็เป็นควำมหลุดพ้นที่เรียกว่ำก�ำเริบได้

เปลี่ยนแปลงได้ แต่ว่ำก็ยังดีและควำมยังดีนั้น ก็เกิดแก่กำรปฏิบัติธรรมของทุกคน  

ทุกครั้งไป คือหลุดพ้นทุกครั้งไป ได้ควำมสงบรำคะ โทสะ โมหะได้ทุกครั้งไป ก็เป็น

อันว่ำได้วิมุตติทุกครั้งไป แต่ว่ำยังกลับไปกลับมำ และเม่ือปฏิบัติจนอยู่ตัวขึ้น ก็ได้ 

ควำมหลดุพ้นท่ีอยู่ตวัขึน้โดยล�ำดบัจนถงึละได้เดด็ขำด กเ็ป็นควำมหลดุพ้นทีอ่ยูต่วัเดด็

ขำดไปตำมภูมิตำมชั้น ต่อไปนี้ก็นั่งท�ำควำมสงบ

๗ กันยายน ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๔ 
สมถสมาธแิละวปิัสสนาสมาธิ

สังขาร ๒

อุปำทินนกสังขำร สังขำรที่มีใจครอง

อนุปำทินนกสังขำร สังขำรที่ไม่มีใจครอง

จะแสดงทุกกะหมวด ๒ ต่อ อุปำทนินกสังขำร สังขำรมใีจครอง อนปุำทนินก-

สังขำร สังขำรที่ไม่มีใจครอง

สิ่งที่ธรรมดำคุมเข้ำจำกธำตุเช่นร่ำงกำยและต้นไม้ก็ดี สิ่งที่คนคุมเข้ำจำก

สัมภำระ เช่น รถและเรือนก็ดี ชื่อว่ำสังขำร เทวดำ มนุษย์ อมนุษย์และเดรัจฉำน 

ต่ำงประเภทเป็นอุปำทินนกสังขำร ภูเขำ ต้นไม้ รถ เรือน เป็นต้น เป็นอนุปทินนก-

สังขำร ค�ำว่ำ สังขำร นี้ท่ำนแสดงอธิบำยไว้ดังกล่ำว คือสิ่งที่ธรรมดำคุมเข้ำจำกธำตุ 

เช่น ร่ำงกำยและต้นไม้และสิ่งที่คนคุมเข้ำจำกสัมภำระ เช่น รถและเรือน ตำมศัพท์

สังขำรแปลว่ำสิ่งที่ปรุงแต่งข้ึน ส่ิงที่ผสมขึ้น หรือสิ่งท่ีผสมปรุงแต่ง เช่น ร่ำงกำย 

และต้นไม้ ร่ำงกำยนัน้ กเ็ป็นสิง่ทีธ่รรมดำคมุเข้ำจำกธำต ุธำตใุนพระพทุธศำสนำกค็อื 

ธำตุ ดิน น�้ำ ไฟ ลม ต้นไม้ก็เหมือนกัน เป็นสิ่งธรรมดำคุมเข้ำจำกธำตุ ดิน น�้ำ ไฟ 

ลม หรือว่ำเป็นสิ่งที่คนหรือสัตว์ประกอบขึ้น สิ่งที่คนประกอบขึ้นก็เช่น รถ เรือน 

ประกอบขึ้นคุมเข้ำจำกสัมภำระ คือเครื่องประกอบต่ำง ๆ หรือแม้ที่สัตว์ประกอบขึ้น
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คุมข้ึน เช่น รังปลวกที่ปลวกประกอบขึ้น รังนกที่นกท�ำขึ้นเหล่ำนี้ เรียกว่ำ สังขำร

ทั้งหมด คือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง

และค�ำว่ำ “สังขำร” นี้ก็เป็นค�ำเดียวกับค�ำว่ำ “สังขตธรรม” อันแปลว่ำธรรม

ที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ปัจจัยก็คือเครื่องอำศัยหมำยถึงเหตุอย่ำงหนึ่ง ๆ สังขตธรรม 

รวมเข้ำมำอย่ำงสัน้กเ็ป็นสงัขำร สงัขำรหรอืสังขตธรรมนีใ้นทีน่ีม้ำแจกเป็น ๒ คอื ทีมี่

ใจครองก็เรียกว่ำอุปำทินนกสังขำร อุปำทินนกแปลว่ำมีใจครอง และที่ท่ำนแสดงไว้ 

ในที่นี้หมำยถึงมนุษย์ อมนุษย์ เทวดำ เดรัจฉำนต่ำงประเภท ก็หมำยถึงร่ำงกำยคือ

หมำยควำมถึงส่วนร่ำงกำยและแม้ส่วนที่เป็นร่ำงกำยนั้น เมื่อยังมีใจครองอยู่ก็เป็น 

อุปำทินนกะ เม่ือไม่มีใจครองคือเป็นศพก็ไปเป็นอนุปำทินนกะ แต่ว่ำไปรวมเข้ำเป็น 

อนุปำทินนกสังขำร สังขำรที่ไม่มีใจครอง ส่วนสังขำรที่ไม่มีใจครองนั้น แสดงไว้ เช่น 

ต้นไม้ ภูเขำ รถ เรือน เป็นต้น กห็มำยถงึทกุ ๆ อย่ำงทีไ่ม่มีใจครองและแม้ทีเ่คยมีใจ

ครอง เมื่อใจครองนั้นไม่มีแล้วเช่นเป็นศพดังกล่ำวก็มำเข้ำเป็นอนุปำทินนกสังขำร 

ค�ำว่ำ อุปำทินนกะกับอนุปำทินนกะ นี้น�ำมำจำกอุปำทินนกรูปและอนุปำทิน- 

นกรูปท่ีแสดงไว้ในพระอภิธรรม ส�ำหรับในพระอภิธรรมนั้นอุปำทินนกรูป คือรูปท่ีมี

กรรมครอง อนุปำทินนกรูป คือรูปที่ไม่มีกรรมครอง อุปำทินนกรูปที่มีกรรมครองนั้น

ก็หมำยถึงรูปท่ีมีใจครองน้ันเอง คือยังเป็นที่ตั้งอำศัยของจิตใจ ส่วนนอกจำกนั้น 

เป็นอนุปำทินนกรูป รูปที่ไม่มีกรรมครอง ก็มำตรงกับท่ีท่ำนแปลว่ำไม่มีใจครอง  

เพรำะฉะน้ัน เดมิแปลว่ำมกีรรมครองกบัไม่มกีรรมครอง ท่ำนน�ำมำต่อกนัเข้ำกบัสงัขำร 

และสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ ได้ทรงให้ค�ำแปลอย่ำงเข้ำใจง่ำยว่ำมีใจครองและไม ่

มีใจครอง ซึ่งค�ำแปลนี้ก็ไม่ค้ำนกันไม่ขัดกันกับที่มำเดิมในอภิธรรม คืออุปำทินนกรูป 

รูปท่ีมีกรรมครอง อนุปำทินนกรูป รูปที่ไม่มีกรรมครอง แต่ว่ำตำมควำมหมำยใน

อภิธรรมนั้นเข้ำใจยำกกว่ำ จึงมำทรงแปลให้เข้ำใจง่ำยขึ้นว่ำมีใจครองและไม่มีใจครอง 

แม้ว่ำจะแปลอย่ำงในอภิธรรม อุปำทินนกสงัขำรแปลว่ำสงัขำรมกีรรมครอง อนปุำทนิ-

นกสังขำรแปลว่ำสังขำรที่ไม่มีกรรมดังนี้ก็ใช้ได้ ไม่ผิด แต่วำ่นักปฏิบัติธรรมบำงท่ำน 

ได้มำยักย้ำยควำมหมำยเสียใหม่ คืออุปำทินนกสังขำร สังขำรท่ียังมีอุปำทำนครอง  

อนปุำทนินกสงัขำร สงัขำรทีไ่ม่มอุีปำทำน คอืไปแปลเป็นกเิลสและไม่มกีเิลส อุปำทำน

แปลว่ำควำมยึดถือเป็นกเิลส เดมิกเ็ป็นสงัขำรท่ัว ๆ ไป แต่เมือ่บคุคลไปมคีวำมยดึถอื 



101ธรรมกถาอบรมธรรมปฏิบัติ

สิ่งที่ยึดถือนั้นก็เป็นอุปำทินนกสังขำรขึ้นมำ ไม่ว่ำเป็นส่ิงท่ีมีใจครองหรือไม่มีใจครอง

กต็ำม อนปุำทนินกสงัขำรขึน้มำ ไม่ว่ำจะเป็นส่ิงทีม่ใีจครองหรอืไม่มใีจครอง แต่ว่ำกำร

แปลยักย้ำยควำมหมำยเสียใหม่มำเป็นอุปำทำน ดังนี้ เมื่อดูตำมศัพท์ของอุปำทินนะ

ซึง่กม็คีวำมอันเดยีวกบัอปุำทำน กไ็ปได้เหมอืนกนั แต่ว่ำแบบแผนต�ำรบัต�ำรำท้ังหลำย

ไม่ได้ให้ค�ำแปลไว้อย่ำงนั้น แต่ให้ค�ำแปลไว้เดิมก็มีกรรมครองและไม่มีกรรมครอง  

ซึ่งหมำยถึงรูปที่แสดงไว้ในอภิธรรม สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ ฯ ทรงน�ำมำต่อเข้ำกับ

สังขำรและทรงแปลเสียใหม่ให้เข้ำใจง่ำยว่ำมีใจครองและไม่มีใจครอง ซึ่งฟังดูก็เข้ำใจ

ง่ำยกว่ำและก็เข้ำกันได้กับควำมหมำยเดิมที่ใช้กับรูป ที่มีใจครองและไม่มีใจครอง  

ที่มีกรรมครองและไม่มีกรรมครอง ดังกล่ำวนั้น 

วนันีจ้ะว่ำถึงสมำธแิละวปัิสสนำต่อ แต่ว่ำเวลำมน้ีอยก็จะว่ำถงึสมำธ ิ๒ อย่ำง 

คือ สมถสมำธิและวิปัสสนำสมำธิ

สมถสมาธิ

สมถสมาธ ิคอื สมำธเิพือ่สมถะ อนัแปลว่ำควำมสงบ คอื ท�ำจติใจให้สงบจำก

นิวรณ์ทั้งหลำย ให้มีเอกัคคตำคือมีอำรมณ์เป็นอันเดียว ส�ำหรับในที่นี้หมำยถึงกำรท�ำ

สมำธด้ิวยก�ำหนดอำรมณ์ของสมถกรรมฐำน เช่น อำนำปำนสติ สตกิ�ำหนดลมหำยใจ

เข้ำ-ออก เพือ่ให้จิตรวมอยูเ่ป็นเอกคัคตำคือมอีำรมณ์เป็นอนัเดยีวไม่ฟุ้ง เมือ่รวมอยูไ่ด้

ก็ได้ควำมสงบใจจำกนิวรณ์ทั้งหลำย เอำแค่เพียงควำมสงบดังนี้เป็นสมถสมำธิ

วปิัสสนาสมาธิ

วิปัสสนาสมาธินั้น ก็คือสมำธิเพื่อวิปัสสนำ คือเพื่อปัญญำที่รู้แจ้งเห็นจริง  

ในที่นี้มุ่งถึงกำรตั้งจิตไว้ในอำรมณ์ของวิปัสสนำ ให้จิตตั้งอยู่ในอำรมณ์ของวิปัสสนำ  

เมื่อจิตตั้งอยู่ในอำรมณ์ของวิปัสสนำได้ ก็ดูให้เห็นสัจจะคือควำมจริง แห่งอำรมณ ์

ของวปัิสสนำนัน้ ไม่ได้มุง่ทีจ่ะให้ต้ังอยู่ในควำมสงบอย่ำงเดยีว แต่มุง่ทีจ่ะดูให้ได้ปัญญำ
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คอืควำมรูใ้นวปัิสสนำนัน้ด้วย ส�ำหรบัในควำมหมำยนี ้กส็มควรท่ีจะอธบิำยเพ่ิมเติมให้

เข้ำใจให้ชัดเจนขึ้นว่ำ ในกำรปฏิบัติสมถะและวิปัสสนำหรือสมำธิและปัญญำนั้น ก็จะ

ต้องมีอำรมณ์หรือกรรมฐำนอันเป็นที่ตั้งของสมำธิและของปัญญำ

อำรมณ์ของสมำธิหรือสมถะนั้นก็คือสมถกรรมฐำนทั้งหลำย อำรมณ์ของ

วิปัสสนำนั้นก็คือขันธ์ ๕ อำยตนะ ๖ เป็นต้น อันรวมเรียกอย่ำงหนึ่งว่ำวิปัสสนำภูมิ  

ภูมิก็คือที่ตั้ง ที่อำศัย ที่อยู่ วิปัสสนำภูมิก็คือภูมิของวิปัสสนำ แต่ก็ต้องเข้ำใจว่ำแม้ใน

วิปัสสนำภูมินั้น กำรปฏิบัติก็ต้องอำศัยสมำธิคือตั้งจิตก�ำหนดอยู่ที่วิปัสสนำกรรมฐำน

หรือวิปัสสนำภูมิ เช่น ตั้งจิตก�ำหนดอยู่ที่รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ หรือ

เรียกว่ำนำมรูป ว่ำรูปเป็นอย่ำงนี้ เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณเป็นอย่ำงนี้ ควำม

ที่ตั้งจิตก�ำหนดให้รู้จักว่ำนี่รูป ว่ำนี่เวทนำเป็นต้น นี้เป็นสมำธิ จะต้องมีสมำธิตั้งลงไป

ก่อนให้รู้ว่ำนี่รูป นี่เวทนำ เป็นต้น หรือให้รู้ว่ำรูปเป็นอย่ำงนี้ เวทนำเป็นอย่ำงนี้ นี่เป็น

สมำธิ และเม่ือจิตต้ังรู้จักลงไป ก�ำหนดลงไปได้อย่ำงนี้จึงจะต่อไปวิปัสสนำได้ คือจะ

มองเห็นลกัษณะทีเ่ป็นสจัจะคอืควำมจรงิ คอืควำมเกดิ ควำมดบัของรปู เวทนำ สญัญำ 

สังขำร วิญญำณ ควำมเกิด ควำมดับอันเป็นสัจลักษณะ ลักษณะที่เป็นตำมจริงดังนี้ 

เมือ่ปรำกฏขึน้แก่ปัญญำทีรู่ท้ีเ่หน็ ถดัจำกทีไ่ด้มีสตกิ�ำหนดรูล้งไปว่ำนีร่ปู นีเ่วทนำแล้ว

ก็เป็นตัววิปัสสนำปัญญำ เพรำะฉะนั้น วิปัสสนำสมำธิก็หมำยถึงสมำธิที่ก�ำหนดใน

อำรมณ์ของวปัิสสนำ หรอืจะกล่ำวอีกอย่ำงหนึง่ว่ำก�ำหนดอำรมณ์เพือ่วปัิสสนำ คอืเพือ่

ที่จะได้ปัญญำรู้แจ้งเห็นจริง มิใช่เพื่อที่ตั้งจิตสงบอยู่เฉย ๆ เท่ำนั้น ถ้ำเพื่อที่จะตั้งจิต

อยูเ่ฉย ๆ ก็เป็นสมถสมำธ ิแต่ว่ำเมือ่เพือ่ปัญญำกเ็ป็นวิปัสสนำสมำธ ิกม็คีวำมต่ำงกนั

อยู่ดังนี้ อันเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่ำจะต้องใช้สมำธิ ทั้งในกำรปฏิบัติสมำธิเพื่อสมำธิ

และทัง้ในกำรปฏิบตัเิพือ่ปัญญำ กจ็ะต้องใช้สมำธเิพือ่ปัญญำทีรู่แ้จ้งเห็นจรงิ ขำดสมำธิ

ไม่ได้ 

ต่อจำกนี้ก็นั่งท�ำควำมสงบก�ำหนดอำรมณ์ของสมำธิตำมที่สอนมำ

๑๓ กันยายน ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๕ 
โทสะ พยาบาท และเมตตา

จะแสดงโทสะ พยำบำท และเมตตำต่อ อันโทสะพยำบำทกับเมตตำนั้นมี

ลักษณะต่ำงตรงกันข้ำม โทสะพยำบำทเป็นควำมโกรธประทุษร้ำย เป็นควำมมุ่งร้ำย

หมำยท�ำลำยให้เสียหำยพินำศ มีลักษณะร้อน ท�ำจิตให้ร้อนไม่สงบสุข แต่เมตตำนั้น

ตรงกันข้ำมมีลักษณะเป็นควำมมุ่งดี มุ่งให้เกิดควำมสุข ท�ำจิตให้เย็นสงบ 

และควรจะทรำบอีกค�ำหนึง่คอื “วหิงิสำ”หรือ “วเิหสำ” แปลว่ำ ควำมเบยีดเบยีน

และได้แสดงไว้ต่ำงจำกพยำบำท ดังเช่น ในสัมมำสังกัปปะ ควำมด�ำริชอบ เนกขัมม-

สงักัปปะ ควำมด�ำรอิอกจำกกำม อพัยำปำทสงักปัปะ ควำมด�ำรไิม่พยำบำท อวหิงิสำ-

สังกัปปะ ควำมด�ำริไม่เบียดเบียน ซึ่งตรงกันข้ำมกับมิจฉำสังกัปปะ ควำมด�ำริผิด คือ

กำมสังกัปปะ ควำมด�ำริไปในกำม พยำปำทสังกัปปะ ควำมด�ำริไปในควำมพยำบำท 

วิหิงสำสังกัปปะ ควำมด�ำริไปในควำมเบียดเบียน และก็ได้แสดงไว้ว่ำกำมสังกัปปะ 

ควำมด�ำริไปในกำมนั้น จัดเข้ำในกิเลสกองรำคะ พยำปำทสังกัปปะ ควำมด�ำริไป 

ในควำมพยำบำทน้ัน จัดเข้ำไปในกองโทสะ วิหิงสำสังกัปปะ ควำมด�ำริไปในควำม

เบียดเบียนน้ัน จัดเข้ำในกิเลสกองโมหะ เพรำะฉะนั้น จึงน่ำจะท�ำควำมเข้ำใจว่ำ  

วิหิงสำคือควำมเบียดเบียน ท�ำไมจึงจัดเข้ำในกองโมหะคือควำมหลง 

ก็โดยที่วิหิงสำคือควำมเบียดเบียนนี้ หมำยถึงควำมเบียดเบียนท่ีมิใช่มีโทสะ

เป็นมลู อนัควำมเบยีดเบยีนทีม่ใิช่มโีทสะเป็นมูลนัน้มีเป็นอนัมำก เช่น ทกุรกริยิำกำร

ปฏบิตัทิรมำนตนให้ล�ำบำกโดยเปล่ำประโยชน์ ดงัเช่นทีพ่ระพทุธเจ้ำเมือ่เป็นพระโพธสิตัว์ 
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ยงัมไิด้ตรัสรูไ้ด้ทรงทรมำนพระองค์ให้ล�ำบำกต่ำง ๆ ด้วยคดิว่ำจะเป็นทำงแห่งกำรตรสัรู้ 

ทีเ่บยีดเบยีนตนให้ล�ำบำกกเ็ป็นวหิงิสำเหมอืนกนั มโีมหะคอืควำมหลงเป็นมลู แม้กำร

เบียดเบียนผู้อื่นที่มีโมหะเป็นมูลก็มีอยู่เป็นอันมำก เป็นต้นว่ำ มีควำมมุ่งดีเหมือนกัน

บำงอย่ำงต่อเขำ แต่ว่ำสิง่หรอืแนะน�ำให้เขำท�ำในสิง่ทีเ่ป็นกำรเบยีดเบยีน เช่นว่ำ บำงที

พ่อแม่หวงัดีต่อบุตร กใ็ห้บตุรอ่ำนหนงัสอือย่ำงคร�ำ่เคร่ง บงัคบัให้อ่ำนหนงัสอืคร�ำ่เคร่ง

จนเป็นอันว่ำไม่ต้องหลับนอน หรือว่ำแม้ว่ำผู้ที่ต้องกำรให้บ้ำนเรือนสะอำด ก็ใช้คนใช้

ให้ท�ำงำนจนเกินก�ำลัง หรือว่ำมุ่งดีต่อกำรงำนก็ใช้กรรมกรท�ำงำนจนเกินก�ำลัง เพื่อให้

ได้ผลของงำนมำก ก็เป็นกำรเบียดเบียน เหล่ำนี้ก็เป็นควำมเบียดเบียนที่มีโมหะเป็น

มลู กำรดืม่สรุำยำเมำหรอืยำเสพตดิให้โทษมโีมหะเป็นมลูเหมอืนกนั กเ็ป็นกำรเบยีดเบยีน

ร่ำงกำยตนเองให้เกิดโรคเดือดร้อน หรือวำ่ควำมรู้ไม่เท่ำทันถึงกำรณ์อยำ่งอ่ืนที่ท�ำไป

แล้วให้เกิดควำมทุกข์เดือดร้อน ก็เรียกว่ำเบียดเบียนเหมือนกัน เพรำะมีโมหะเป็นมูล 

อันควำมเบียดเบียนที่มีโมหะเป็นมูลนี้มีอยู่เป็นอันมำก หรือบำงทีผู้ที่มีวิชำ มุ่งที่จะ 

ลองวชิำของตวั กท็�ำให้ผูอ่ื้นเดอืดร้อนก็มี อนัเกีย่วกบัพลงัจติใจบำงอย่ำงดงันีก้ม็โีมหะ

เป็นมูล

อนัวหิงิสำนีก้แ็ก้ด้วยกรุณำ กรณุำนัน้คอืควำมช่วยให้พ้นทกุข์ ตรงกนัข้ำมกบั

วิหิงสำ ควำมเบียดเบียนให้เป็นทุกข์ อันนี้แหละเป็นข้อต้นที่จะต้องคู่กันไปกับเมตตำ

เพรำะว่ำมุ่งกรุณำนั้นถ้ำไม่ใช้ปัญญำในกำรปฏิบัติ กรุณำก็จะกลำยเป็นวิหิงสำควำม

เบียดเบียนก็มีอยู่เป็นอันมำก ดังเช่นพ่อแม่ท่ีรักลูกดังกล่ำว บังคับให้ลูกอ่ำนหนังสือ

ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอน ก็เป็นกรุณำเหมือนกัน มุ่งท่ีจะให้ลูกได้พ้นจำกทุกข์เพรำะ 

ควำมโง่เขลำ ให้เจริญมีควำมรู้ แต่ว่ำไม่ใช่กรุณำ กลำยเป็นวิหิงสำ หรือแม้พ่อแม่ที ่

รักลูกเมื่อลูกท�ำผิดก็เข้ำกับลูกเร่ือย ดังนี้ก็ไม่ใช่กรุณำเหมือนกัน กลำยเป็นวิหิงสำ

ควำมเบียดเบียน คือให้ลูกเข้ำใจผิดว่ำท�ำควำมผิดก็ยังได้ควำมสรรเสริญ ได้ควำมยก

โทษ ก็จะท�ำให้ชะล่ำใจท�ำผิดเรื่อย ๆ ไป ก็ไม่เป็นกรุณำ กลำยเป็นวิหิงสำควำม

เบียดเบียน อันนี้แหละที่จะต้องใช้ปัญญำ

ครำวนี้มำเข้ำเมตตำต่อ ดังที่ได้แสดงแล้วว่ำโทสะพยำบำทกับเมตตำนั้น  

มลีกัษณะต่ำงกัน จึงต้องใช้ปัญญำของตัวน่ีแหละพจิำรณำดใูจของตวัเอง ให้รูจั้กว่ำใจเป็น

ยงัไง ให้รู้ใจของตัวเองว่ำพยำบำทโทสะเกิดขึ้น ก็ให้รู้แล้วก็ใช้ปัญญำพิจำรณำให้รู้จัก
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โทษว่ำ โทสะพยำบำทนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็ก่อให้เกิดอกุศลเจตนำ ควำมจงใจที่เป็น

อกุศล ให้ประกอบกรรมที่เป็นกำรประทุษร้ำยผู้อื่น ท�ำผู้อื่นให้เป็นทุกข์ หรือว่ำใช้ค�ำ

ว่ำเบยีดเบยีนก็ได้ เบยีดเบียนผูอ้ืน่ให้เป็นทกุข์ต่ำง ๆ แต่ว่ำให้เข้ำใจว่ำ ไม่ซ�ำ้กบัวหิงิสำ

ที่กล่ำวเมื่อสักครู่นี้ วิหิงสำที่กล่ำวเมื่อสักครู่นี้มีโมหะเป็นมูล แต่ว่ำมีโทสะเป็นมูลก็ให้

เบยีดเบยีนเหมอืนกนั แต่มโีทสะเป็นมลูและควำมเบียดเบยีนประทษุร้ำยนัน้ ย่อมเป็น

บำปเป็นอกศุล อนัจะส่งให้บงัเกิดควำมทกุข์แก่ตนในปัจจบุนัทนัทด้ีวย ในอนำคตด้วย 

ถ้ำหำกว่ำไปเบียดเบียนในท่ำนผู้ไม่ประทุษร้ำยไม่เบียดเบียน เช่น เบียดเบียนใน

พระพทุธเจ้ำ ในพระอรหันตสำวก ในบคุคลผูท้รงศลี ในบคุคลผูป้ฏบิตัธิรรม ซึง่มจีติใจ

ทีบ่รสิทุธิ ์ไม่เบยีดเบยีนใคร กย็ิง่เป็นเหตใุห้เกดิควำมทกุข์เดือดร้อน ดงัทีพ่ระพทุธเจ้ำ

ได้ทรงแสดงธรรม ในเมื่อมีเรื่องหนึ่งบังเกิดขึ้นในครั้งพุทธกำล เรื่องนั้นมีว่ำ:-

มีพระภิกษุรูปหนึ่งท่ำนเดินธุดงค์ไปในป่ำ และมีนำยพรำนล่ำเนื้อพร้อมด้วย

สุนัขล่ำเนื้อที่ดุร้ำยฝูงหนึ่งติดตำมไป นำยพรำนล่ำเนื้อผู้นี้ได้พบพระเถระก�ำลังเดินอยู่  

นำยพรำนผูน้ีก้โ็กรธพระเถระว่ำมำพบตวัอปัรย์ีเข้ำแล้ว เพรำะว่ำถ้ำมำพบพระเข้ำแล้ว

มักจะไม่ได้เนื้อ กำรไปล่ำเนื้อก็จะไม่ได้เนื้อตำมควำมมุ่งหมำย นำยพรำนได้มีควำม

ยดึถอืดงันี ้จงึได้ยุสนุขัล่ำเนือ้ให้รุมกดัพระเถระ พระเถระกห็นขีึน้ต้นไม้ และเมือ่ท่ำน

หนขีึน้ต้นไม้ท่ำนก็ขึน้ไปไม่สงูนัก เพรำะมีพระวินยัห้ำมไว้ว่ำไม่ให้ขึน้สูงมำก นำยพรำน

ล่ำเน้ือจึงเอำหอกทิม่เท้ำท่ำนจะให้ท่ำนตกลงมำ พระเถระกก็ล่ำวห้ำมและก็ยกเท้ำหนี 

เมื่อเท้ำซ้ำยหนีเขำก็ทิ่มเท้ำขวำ เมื่อยกเท้ำขวำหนีเขำก็ทิ่มเท้ำซ้ำย ท่ำนก็ประสบ

ทุกขเวทนำเป็นเหตุให้จีวรท่ีห่มอยู่ตกลงไป จีวรก็ไปคลุมเอำตัวนำยพรำนเข้ำ สุนัขก็

คิดว่ำพระตกลงมำกรุ็มกดักนินำยพรำนจนสิน้ชวีติ แล้วสนุขักน่็ำจะรูว่้ำกดัผดิตวัไปกดั

เอำนำยของตัวเข้ำ ก็เลยพำกันหนีไป 

พระพุทธเจ้ำก็ทรงปรำรภถึงเรื่องนี้ ได้ตรัสพระคำถำแปลควำมว่ำ “บุคคลใด

ย่อมประทุษร้ำยนรชนผู้ไม่ประทุษร้ำย เป็นบุคคลผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน  

บำปย่อมตกถึงพำลชนนั้นนั่นแหละ เหมือนอย่ำงธุลีละอองที่ละเอียดซึ่งบุคคลซัดไป

ทวนลมฉะนัน้” อนึง่ พระพทุธเจ้ำได้ทรงปรำรภถงึพระโมคคลัลำนเถระกไ็ด้ถกูโจรทุบตี

จนเป็นเหตใุห้ท่ำนดบัขนัธปรนิพิพำน ได้ทรงแสดงบรุพกรรมของพระโมคคลัลำนเถระ 

เมื่อครั้งได้เป็นกุลบุตรผู้หนึ่งในอดีตชำติ และได้ท�ำร้ำยมำรดำของตนเองเพรำะเชื่อ 
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ค�ำยุยงของภริยำ จึงเป็นเหตุให้ท่ำนต้องรับวิบำกคือผลของกรรมเป็นอันมำก ตลอด

จนถึงต้องถูกโจรทุบตีประหัตประหำร แม้ในชำติสุดท้ำยได้ตรัสพระคำถำซึ่งแปล 

ควำมว่ำ บุคคลใดซึ่งประทุษร้ำยในบุคคลผู้ที่ไม่ประทุษร้ำยแล้ว ผู้ไม่มีอำชญำด้วย

อำชญำ บุคคลนั้นย่อมบรรลุถึงฐำนะทั้ง ๑๐ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยพลันทีเดียวคือ

๑.  เวทนำที่เป็นทุกข์เผ็ดร้อน

๒. ควำมเสื่อม

๓.  ควำมท�ำลำยแห่งสรีระร่ำงกำย

๔.  ควำมอำพำธป่วยไข้แม้ที่หนักมำก

๕.  ควำมฟุ้งซ่ำนของจิต

๖.  อุปสรรคอันตรำยจำกพระรำชก�ำหนดกฎหมำย

๗.  ควำมถูกกล่ำวตู่ที่ทำรุณโหดร้ำย

๘.  ควำมเสื่อมแห่งญำติทั้งหลำย

๙.  ควำมย่อยยับแห่งโภคทรัพย์ทั้งหลำย

๑๐. ไฟย่อมไหม้บ้ำนเรอืนของบคุคลผูน้ัน้และบุคคลผูน้ัน้ ผูท้รำมปัญญำ กำย

แตกท�ำลำยตำยไป ย่อมเข้ำถึงนิรยะคือนรกดังนี้

เพรำะฉะนั้น ก็ให้ใช้ปัญญำพิจำรณำดูถึงโทษของโทสะพยำบำท อันเป็นเหตุ

ให้ก่ออกุศลกรรมต่ำง ๆ ดังนี้ และให้พิจำรณำถึงเมตตำที่มีลักษณะตรงกันข้ำมดัง

กล่ำวน้ัน เมือ่เป็นดงันีแ้ล้วกจ็ะท�ำให้ละโทสะพยำบำทได้ และท�ำให้มำอบรมเมตตำให้

บงัเกดิขึน้ได้ โดยปลูกเมตตำให้บังเกดิขึน้ในจติ หดัจติแผ่เมตตำดงัทีส่วดกันอยูท่กุวนั 

พร้อมทั้งกรุณำพร้อมท้ังมุทิตำ พร้อมท้ังอุเบกขำ และเมื่อเป็นดังนี้แล้วจิตก็จะได้มี

เมตตำเกิดขึ้นงอกงำมขึ้นตำมที่ปฏิบัติอยู่บ่อย ๆ แต่ในวันนี้ก็ยุติเท่ำนี้ก่อน

ต่อไปนี้ก็นั่งสมำธิ

๒๐ กันยายน ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๖  
อานสิงส์ของเมตตา

จะแสดงอำนิสงส์ของเมตตำต่อไป ค�ำว่ำ จิต นี้ เป็นธรรมชำติที่น้อมไปได้ 

กล่ำวคือ เมื่อจิตวิตกวิจำรณ์คือคิดนึกตรึกตรองไปถึงเรื่องอะไรมำก จิตก็น้อมไปใน

เร่ืองน้ันมำกและเรื่องนั้นก็มำตั้งอยู่ในจิตได้มำกขึ้น เช่น เมื่อจิตคิดนึกตรึกตรองไป 

เพ่ือพยำยำทเบียดเบียนมำก ควำมพยำบำทเบียดเบียนก็จะมำตั้งอยู ่ในจิตมำก  

ภำวะของจิตท่ีประกอบด้วยเมตตำกรุณำก็หำยไป แต่เมื่อจิตน้อมไปในเมตตำกรุณำ

มำก ควำมเมตตำกรุณำก็มำตั้งอยู่มำก นี้เป็นธรรมชำติของจิต เพรำะฉะนั้น กำร

ปฏิบัติน้อมจิตไปในทำงที่ดี จึงต้องหัดท�ำบ่อย ๆ กล่ำวคือ ต้องปฏิบัติบ่อย ๆ ดังที่

ท่ำนเรียกว่ำ เสพ อบรม กระท�ำให้มำก ท�ำให้เหมือนเป็นยวดยำนพำหนะที่แล่น 

ไปได้ และท�ำให้ตัง้อยูไ่ด้ เพรำะว่ำเมือ่วติกวจิำรคอืคดินกึตรึกตรองไปด้วยเมตตำกรุณำ

มำกบ่อย ๆ ควำมเมตตำกรุณำก็จะด�ำเนินไปได้ในจิต แล่นไปได้ในจิต เหมือนอย่ำง

ยวดยำนพำหนะที่แล่นไปในจิต ดังจะพึงเห็นได้ว่ำจิตของเรำนี้บำงอย่ำง แล่นไปได้

รวดเร็ว เหมือนอย่ำงโทสะพยำบำทแล่นไปได้รวดเร็วไม่ค่อยติดขัด เหมือนอย่ำงม ี

ถนนที่ดีและมียวดยำนพำหนะที่ดี ก็จึงไปได้เร็ว แต่ว่ำถ้ำเป็นเมตตำกรุณำรู้สึกว่ำจะ

แล่นไปได้ช้ำ เหมือนอย่ำงถนนที่ไม่ดี ยวดยำนพำหนะก็แล่นไปได้ไม่ดี หรืออย่ำงเช่น

ถนนดีแต่ยวดยำนพำหนะไม่ดี ก็แล่นไปไม่ได้เหมือนกัน เพรำะฉะนั้น จึงเข้ำใจภำวะ

ของจิตดังนี้ และก็ต้องหัดบ่อย ๆ 

อนัควำมหดัปฏบิตับ่ิอย ๆ นัน้ก็ต้องอำศยัวติกวจิำร คอืควำมคดินกึตรกึตรอง

ไปบ่อย ๆ ในทำงเมตตำกรณุำ และเม่ือเป็นดงันีแ้ล้ว จติกจ็ะน้อมไปทำงเมตตำกรณุำ

ได้ดีขึ้น เหมือนอย่ำงสร้ำงถนนที่ดีขึ้นส�ำหรับเมตตำ เกิดจำกควำมที่อบรมกระท�ำ 

บ่อย ๆ ต้องอำศัยวิตกวิจำรควำมคิดนึกตรึกตรองในเรื่องนี้ ในเรื่องของเมตตำกรุณำ
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แทนท่ีโทสะพยำบำท และเม่ือเมตตำกรุณำตั้งไว้ในจิตดี อันเป็นผลจำกที่กระท�ำ 

บ่อย ๆ กระท�ำให้มำก คิดนกึตรกึตรองไปให้มำกด้วยเมตตำกรณุำแล้ว เมตตำกรณุำ

ก็จะเกิดขึ้นคล่องสะดวก เหมือนอย่ำงยวดยำนพำหนะที่วิ่งไปในถนนที่สะดวกที่ดี 

ยวดยำนพำหนะน้ันก็ดีก็คล่องตัว และเมื่อมีเมตตำกรุณำคล่องตัวดังนี้ก็จะเกิดง่ำย 

ต้องกำรจะให้เกิดเมื่อใดก็ได้ง่ำย เช่น เมื่อเวลำท่ีกระทบอำรมณ์อันเป็นปฏิฆะขึ้นมำ 

เบื้องต้นก็เป็นปฏิฆนิมิต แปลว่ำเกิดมีตัวไม้ขีดขึ้นมำ ยังไม่ทันจะมำขีดกัน เมตตำ

กรุณำก็จะบังเกิดขึ้นฉับพลันคล่องตัว มันก็เลยไม่ต้องขีด ปฏิฆะก็ไม่เกิด ครำวนี้เมื่อ

ปฏิฆะบังเกิดขึ้นในจิตเป็นก้ำนไม้ขีดอยำกจะขีดไม้ขีดขึ้นมำ ห้ำมมันไม่อยู่ ก็ขีดไม ้

ขดีเป็นไฟเกดิขึน้ท่ีหวัไม้ขดี เมตตำกรณุำอนับังเกดิได้คล่องตวั กจ็ะบงัเกดิได้คล่องตวั 

กจ็ะบงัเกดิขึน้ดบัหวัไม้ขีดนัน้ทันที มันกด็บัได้แค่นัน้แค่ปฏฆิะ เมือ่กระทบแล้วทีห่วัไม้

ขีด ไฟเกิดขึ้นแล้วก็ดับแค่ที่หัวไม้ขีดนั้น ครำวนี้ถ้ำไม่ได้แค่นั้น โตขึ้นไปอีกไปจี้เข้ำ 

ที่เชื้อไฟ เป็นควำมโกรธประทุษร้ำยเกิดขึ้นในบ้ำน เมตตำกรุณำก็จะเกิดขึ้นคล่องตัว 

ได้เหมอืนกนั ถ้ำโตขึน้เป็นพยำบำทไปเผำบ้ำนผูอ้ืน่เข้ำ กต้็องใช้เมตตำกรณุำทีแ่รงขึน้

อีกจึงจะดับได้ ถ้ำหำกมีเมตตำกรุณำที่แรงพอ คว้ำเอำมำเครื่องดับไฟมำดับเสียก็ดับ

ได้เหมือนกัน ซึ่งก็ต้องใช้พลังของเมตตำกรุณำที่แรงขึ้น เท่ำนี้ก็ใช้ได้ แต่ถ้ำปฏิบัติได้

คล่องตวัแล้วละก ็มันกด็บัได้แค่ท่ีพอจะปรำกฏเป็นปฏฆินมิติขึน้มำ เมตตำกรณุำก็จะ

บังเกิดขึ้นได้ทันที ไม่ทันที่จะต้องมำกระทบติดไฟขึ้นที่หัวไม้ขีดดังกล่ำวนั้น ดังนี้อยู่ที่

กำรปฏิบัติบ่อย ๆ หำกว่ำให้มีเมตตำกรุณำตั้งขึ้นในจิต ได้เป็นยวดยำนที่คล่องตัวใน

จติ แล่นไปแล่นมำสะดวกกป็ฏบิตัดิบักเิลสได้ทนัท ีดังนีอ้ยูท่ีก่ำรปฏบิตับ่ิอย ๆ ทีท่�ำได้ 

เพรำะฉะนั้น จึงต้องปฏิบัติบ่อย ๆ และก็ย่อมจะได้อำนิสงส์ของเมตตำ ตำม

ที่พระพุทธเจ้ำได้ตรัสไว้คือ

๑.  หลับเป็นสุข

๒.  ตื่นเป็นสุข

๓.  ไม่ฝันเห็นสุบินคือฝันที่ไม่ดี

๔.  เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลำย

๕.  เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลำย

๖.  เทวดำรักษำ

๗.  น�้ำ ไฟ หรือศัตรำ ย่อมไม่แตะต้องผู้ที่มีเมตตำนั้น
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๘.  จิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมำธิเร็ว

๙.  สีหน้ำย่อมผ่องใส

๑๐.  เป็นผู้ไม่หลงใหลท�ำกำลกิริยำ

๑๑.  เมื่อยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดธรรมที่ยิ่งขึ้นไป ย่อมเข้ำถึงพรหมโลก ดังนี้

ส่วนนิวรณ์อีก ๓ ข้อ คือ ข้อ ๓ ถีนมิทธะ ควำมง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม ให้ใช้ 

พุทธำนุสสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ำ หรืออำโลกสัญญำ ควำมก�ำหนดหมำย 

แสงสว่ำงหรือควำมสว่ำงอันจะท�ำใจให้สว่ำงไสว พทุธำนสุสตนิัน้กจ็ะท�ำให้ประกอบด้วย

ปสำทะควำมเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้ำ อันจะท�ำใจให้สว่ำงไสวหำยง่วงได้เช่น

เดียวกันและให้ปรำรภในควำมเพียรไม่ย่อหย่อนคือท�ำจิตให้ขะมักเขม้นส่วนหนึ่ง  

ควำมท�ำควำมเพียรไม่ย่อหย่อน ควำมท�ำจิตให้ขะมักเขม้นยิ่งขึ้นนั้น ก็ใช้ประกอบใน

พุทธำนุสสติ หรือในอำโลกสัญญำ 

อันควำมเพียรที่ขะมักเขม้นไม่ย่อหย่อนนั้น ย่อมประกอบด้วยควำมเพียร 

ที่ริเร่ิม ควำมเพียรท่ีด�ำเนินไป และควำมเพียรที่ท�ำให้ก้ำวหน้ำ จนถึงบรรลุถึงผลที่ 

มุง่หมำย อนัควำมเพยีรทีร่เิริม่นัน้กค็อืให้รเิริม่ขึน้มำไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง เพรำะถ้ำมวั

ผัดวันประกันพรุ่งอยู่ก็เป็นอันว่ำไม่ได้เร่ิม ฉะนั้น ก็ต้องเริ่มขึ้นให้ได้ เช่นว่ำให้เริ่ม 

ในวันนี้ ไม่ผัดวันประกันพรุ่งนี้ มะรืนนี้ เพรำะว่ำถ้ำพรุ่งนี้ ๆ อยู่เรื่อย ๆ ก็เป็นอันว่ำ

วันนี้ไม่มีเพรำะไม่ต้องท�ำกัน เพรำะฉะนั้น ก็ต้องให้มีวันนี้ ให้มีเดี๋ยวนี้ และถ้ำมีวันนี้ 

มีเดี๋ยวนี้ขึ้นมำก็เริ่มท�ำได้ คือวันนี้พรุ่งนี้ ส�ำหรับกำรกระท�ำควำมเพียร 

ครำวนีเ้ม่ือเริม่ขึน้กไ็ม่ใช่ว่ำเริม่ขึน้หน่อยแล้วก็หยดุ ต้องด�ำเนนิต่อไปและเมือ่

ด�ำเนินต่อไปแล้ว ก็ต้องให้กำ้วหน้ำไปจนบรรลุถึงจุดหมำย ดังนี้เป็นควำมเพียรท่ีไม่

ย่อหย่อน ทีข่ะมกัเขม้น อันตรงกนัข้ำมกบัอำกำรของถนีมิทธะควำมง่วงงนุเคลบิเคลิม้ 

เป็นอำกำรท่ีปรำศจำกควำมเพียร จึงต้องมีควำมเพียรไม่ย่อหย่อนขะมักเขม้นใน 

พุทธำนุสสติก็ตำม ในอำโลกสัญญำก็ตำมประกอบกันไป ก็จะท�ำให้จิตมีพลังข้ึนมำ  

ไม่ขำดควำมเพียร ไม่ย่อหย่อน แล้วก็จะท�ำให้จิตใจนี้ประกอบด้วยควำมเลื่อมใส  

ผ่องใส สว่ำง อันเป็นลักษณะตรงข้ำมกับถินมิทธะ ถินมิทธะก็หำยไป

ครำวนี้ข้อที่ ๔ อุทธัจจกุกกุจจะ ควำมฟุ้งซ่ำนร�ำคำญใจ อันอุทธัจจะ ควำม

ฟุ้งซ่ำนนี้รวมเข้ำในกิเลสกองโมหะ ส่วนควำมร�ำคำญใจนั้น พระอำจำรย์บำงท่ำนแยก
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ออกไปเป็นกิเลสกองโทสะ แต่ว่ำก็มักจะรวม ๆ กันว่ำอยู่ในกิเลสกองโมหะด้วยกัน  

ก็ให้แก้ด้วยกรรมฐำนท่ีรวมใจ เช่น อำนำปำนสติ สติก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออก  

อันมีลักษณะตรงกันข้ำมกับควำมฟุ้งซ่ำน และเมื่อได้ท�ำอำนำปำนสติจนได้ปีติ ได้สุข 

กุกกุจจะ ควำมร�ำคำญใจก็จะหำยไป 

อันควำมร�ำคำญใจนั้นโดยปกติก็เกิดจำกควำมที่ไม่ได้ปีติไม่ได้สุข และเมื่อ 

ไม่ได้ปีติ ไม่ได้สุขก็คือทุกข์ เมื่อได้ทุกข์ขึ้นมำก็ท�ำให้อึดอัดคับแค้นดังที่ปรำกฏ 

เป็นควำมคับใจบ้ำง ปรำกฏเป็นควำมไม่ผำสุกต่ำง ๆ บ้ำง อึดอัดร�ำคำญ แต่หำกว่ำ

ถ้ำได้ปีติ ได้สุขขึ้นแล้ว อำกำรควำมร�ำคำญเหล่ำนี้ก็จะหำยไป กลำยเป็นควำมพอใจ

ไม่ร�ำคำญ และควำมฟุ้งซ่ำนก็จะหำยไปด้วย เพรำะควำมฟุ้งซ่ำนร�ำคำญนี้ไปคู่กัน 

อยู่เสมอ ถ้ำหำกว่ำใจไม่ฟุ้งก็ไม่ร�ำคำญ และใจจะไม่ฟุ้งไม่ร�ำคำญได้ก็เพรำะว่ำได้ปีติ 

ได้สุข และจะได้ปีติ ได้สุขก็โดยท่ีมำปฏิบัติกรรมฐำน ท�ำจิตใจให้เป็นหนึ่งแน่ได้เป็น

เครื่องรับ และก็พึงทรำบว่ำแม้กรรมฐำนข้ออื่น ก็พึงใช้ได้ในเมื่อท�ำไปจะได้ปีติ ได้สุข

ในกรรมฐำนแล้ว ควำมฟุ้งซ่ำนร�ำคำญก็หำยไปได้เหมือนกัน

ครำวนี้มำถึงข้อ ๕ วิจิกิจฉำ ควำมเคลือบแคลงสงสัย ควำมเคลือบแคลง 

สงสัยนั้นมีมูลฐำนมำมำกหลำยอย่ำง เป็นควำมเคลือบแคลงสงสัยผิด ๆ เพรำะควำม

ไม่รู้ก็มีเป็นอันมำก และเป็นควำมเคลือบแคลงสงสัยในข้อที่เรียกวำ่ อจินตัย คือว่ำ 

ไม่ควรจะคิดก็มีมำกเหมือนกัน อันควำมสงสัยในข้อที่เรียกว่ำ อจินตัย 

ในข้อทีไ่ม่ควรคดินัน้กคื็อในเรือ่งทีค่ดิไปได้เท่ำไรกไ็ม่รู้ เช่นว่ำในบดันีจ้ะคดิไป

ถึงว่ำชำติที่แล้วมำมีไหม ชำติหน้ำมีไหมเหล่ำนี้เป็นต้น เรำยังไม่ได้ญำณที่จะไปหยั่งรู้

ชำตินีช้ำตหิน้ำ คดิไปเท่ำไรกไ็ม่รู้ ต้องเดำกนัไปหรอืบำงทีกต้็องไปหำวธิต่ีำง ๆ ไปถำม

อำจำรย์ที่เชื่อว่ำจะรู้ หรือไปให้เขำบังคับจิต หรือว่ำสะกดจิตพำไปดูนรกสวรรค์ หรือ

ว่ำถอดจิตไปดูน่ันดูน่ีต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นเรื่องภำยนอก เหล่ำนี้ต้องส�ำคัญว่ำเป็นเรื่องที่ไม่

ควรคิด จะต้องคดิเข้ำมำในเรือ่งทีค่วรคดิ กล่ำวคอืคดิอยู่ในวงของ ทกุข์ สมุทยั นโิรธ 

มรรค ในวงของกำยอันมีสัญญำ มีใจ ยำววำหนึ่งของตัวนี้ที่พระพุทธเจ้ำทรงสั่งสอน 

ให้รู้จักทุกขสัจจะ สภำพท่ีแท้จริงเป็นทุกข์ เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตำยเป็นทุกข์ 

โสกปริเทวะเป็นทุกข์ เป็นต้น ย่อเข้ำมำก็ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ เป็นทุกข์ คิดเข้ำมำ

ดูเข้ำมำเป็นทุกข์ภำยใน ตรัสสอนทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ ตรัสสอนทุกขนิโรธ  

ควำมดับทุกข์ ตรัสสอนมรรคคือทำงปฏิบัติให้ถึงทำงดับทุกข์ ก็เช่นเดียวกัน ดูเข้ำมำ 
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ทรงสั่งสอนให้รู้จักตัวตัณหำ ให้รู้จักกำรดับตัณหำให้รู้จักมรรคมีองค์ ๘ รวมเข้ำก็ให้

รู้จักศีล สมำธิ ปัญญำ ในตนเอง เหล่ำนี้เป็นข้อที่ควรคิด 

แต่ว่ำข้อควรคิดเหล่ำนี้บำงทีก็ยังมีข้อที่ควรสงสัย และเมื่อสงสัยก็ต้องไต่ถำม

พระพทุธเจ้ำ กฟั็งค�ำสัง่สอนของพระพทุธเจ้ำ เพรำะค�ำส่ังสอนของพระพทุธเจ้ำกเ็ท่ำกับ

ว่ำเป็นกำรพยำกรณ์ปัญหำของอริยสัจจ์ ๔ นี้ทั้งนั้น รวมอยู่ในอริยสัจจ์ ๔ นี้ทั้งนั้น  

ไม่นอกไปจำกอริยสัจจ์ ๔ อันนี้เป็นกำรเรียกว่ำสงสัยเข้ำมำในทำง ก็ต้องไต่ถำมให้ได้

ควำมรู้ขึ้นมำ 

แต่ว่ำข้อส�ำคญันัน้กต้็องปฏิบตัแิละเมือ่ปฏบัิตแิล้วละกจ็ะแก้ปัญหำได้ และข้อ

ปฏิบัติที่ท่ำนสอนในเรื่องนี้ข้อหนึ่งก็คือว่ำ ธำตุกรรมฐำน พิจำรณำธำตุแยกธำตุกำย

ออกไปเป็น ธำตดุนิ ธำตุน�ำ้ ธำตไุฟ ธำตลุม สกัแต่ว่ำเป็นธำต ุไม่ใช่สตัว์บคุคลตวัตน

เรำเขำ และเมือ่ได้เหน็สกัแต่ว่ำเป็นธำต ุไม่ใช่สัตว์บคุคลตวัตนเรำเขำ ควำมยึดถือตวั

ตนเรำเขำก็จะสงบไป ควำมสงสัยต่ำง ๆ ที่ตั้งในอัตตำตัวตนต่ำง ๆ ตัวเรำของเรำก็

หำยไป โดยมำกควำมสงสยัท่ีนอกทำงน้ันเกดิขึน้จำกควำมท่ีมคีวำมก�ำหนดหมำยยึดถือ

ว่ำตัวเรำของเรำ ตัวของเรำน้ีมำจำกไหน เดี๋ยวนี้เป็นยังไง จะเป็นยังไงอะไรเป็นต้น 

ของเรำจะเป็นยงัไงและมตัีวเรำของเรำ ตวัเขำของเขำและกม็ข้ีอทีเ่คลอืบแคลงเกีย่วกับ

ตัวเขำยุ่งข้ึนมำอีก ตัวเรำของเรำคิดดีคิดร้ำยยังไง ตัวเขำของเขำคิดดีคิดร้ำยอย่ำงไร

ต่อเรำต่อเขำ เช่นนีม้นัก็ยุง่ขึน้มำอีกมำก เพรำะฉะนัน้ ถ้ำเห็นว่ำสกัแต่ว่ำเป็นธำตนุ�ำ้  

ธำตดิุน ธำตุไฟ ธำตุลม ไม่มีตัวเรำของเรำ ควำมเคลือบแคลงสงสัยต่ำง ๆ อันเกี่ยว

กับตัวเรำ ของเรำ ตัวเขำ ของเขำ ก็จะหมดไป ใจก็จะสงบได้ อันนี้เป็นข้อส�ำคัญต้อง

ท�ำควำมรู้ไว้ 

เพรำะฉะนั้น กรรมฐำนที่ให้ไว้นี้จึงเป็นกรรมฐำนส�ำคัญทั้งนั้น ต้องใช้โยนิโส

มนสกิำรตรวจดใูจของเรำเอง ข้อไหนอะไรบงัเกดิขึน้ กใ็ช้กรรมฐำนส�ำหรบัทีจ่ะดบัข้อ

น้ันเสีย ที่จะดับกำมฉันท์เสีย ที่จะดับพยำบำทเสีย ที่จะดับถีนมิทธะเสีย ที่จะดับ 

อทุธจัจกกุกจุจะ ควำมฟุ้งซ่ำนร�ำคำญใจเสีย ที่จะดับวิจิกิจฉำเสีย ในเมื่อเป็นดังนี้แล้ว

ใจก็จะได้สมำธิมีควำมสงบ มีควำมสุข 

ต่อไปนี้นั่งสมำธิ

๒๑ กันยายน ๒๕๒๕
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ได้แสดงนิวรณ์และกรรมฐำนส�ำหรับแก้มำแล้ว ฉะนั้น ในวันนี้ก็ใคร่ที่จะได้

กล่ำวแนะน�ำถึงวิธีปฏิบัติกรรมฐำนว่ำ ต้องก�ำหนดดูจิตในขณะที่ปฏิบัติกรรมฐำนว่ำมี

นิวรณ์ข้อไหน และให้ปฏิบัติระงับนิวรณ์ข้อนั้น จะอำศัยใช้กรรมฐำนที่พอใจถือปฏิบัติ

เป็นประจ�ำหรือจะงดกรรมฐำนที่ปฏิบัติเป็นประจ�ำเสียก่อน และมำใช้กรรมฐำนท่ีใช้

ส�ำหรับระงับนิวรณ์ข้อนั้นก็ได้ และเมื่อนิวรณ์ข้อนั้นระงับไปแล้วจึงกลับไปปฏิบัติ

กรรมฐำนทีใ่ช้เป็นประจ�ำต่อไป เพรำะว่ำกำรปฏบิตักิรรมฐำนนัน้ บำงคนกพ็อใจปฏิบตัิ

เป็นประจ�ำในข้อหนึ่งหรือเพียง ๒ ข้อสลับกัน เช่น บำงคนก็พอใจในกำรปฏิบัต ิ

อำนำปำนสติ และบำงคนก็พอใจปฏิบัติสลับกันกับกำยคตำสติ สติที่พิจำรณำกำย 

หรือว่ำกสิณข้อใดข้อหนึ่ง อันนี้ก็ไม่ว่ำกระไร สุดแต่ควำมพอใจท่ีจะใช้ แต่ว่ำเม่ือจิต 

มีนิวรณ์ถ้ำยังระงับนิวรณ์ไม่ได้จะใช้กรรมฐำนข้อไหนก็เป็นสมำธิไม่ได้ ฉะนั้น ก็ต้อง

ระงับนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ จึงได้กล่ำวแนะไว้ดังกล่ำวข้ำงต้น 

อนัที่จรงินัน้ กรรมฐำนทุกขอ้ทีพ่ระพทุธเจ้ำทรงสั่งสอน กย่็อมใช้ระงบันิวรณ์

ได้ด้วยกันท้ังนั้น แต่ว่ำเมื่อผู้ปฏิบัติยังไม่ช�ำนำญยังไม่ได้สมำธิดี บำงทีก็ยำกท่ีจะ 

ระงบัได้ แต่ถ้ำหำกว่ำมำใช้กรรมฐำนทีเ่ป็นคูป่รบักนัเหมอืนอย่ำงเป็นยำแก้โรคทีถ่กูกนั 

กจ็ะท�ำให้ระงบันวิรณ์ง่ำยขึน้ และอกีประกำรหนึง่ กต้็องใช้โยนโิสมนสิกำรทีท่่ำนแปล

ไว้ว่ำท�ำไว้ในใจโดยแคบคำย หรือพิจำรณำโดยแยบคำย หมำยถึงใช้ปัญญำประกอบ 

ไปด้วย ปัญญำท่ีจะเป็นโยนิโสมนสิกำรน้ันก็คือปัญญำที่จับเหตุให้รู้และแก้ให้ถูกเหตุ  

จึงจะเป็นผล ถ้ำจับเหตุไม่ถูกแก้ไม่ถูกเหตุ ก็ย่อมไม่ได้รับผล
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โยนิโสน้ันแปลว่ำ โดยเหตุท่ีเป็นแดนก�ำเนิดแห่งผล มนสิกำรแปลว่ำ ท�ำไว้ 

ในใจ รวมเป็นโยนโิสมนสกิำร กแ็ปลว่ำท�ำไว้ในใจโดยเหตทุีเ่ป็นแดนก�ำเนดิแห่งผล คือ

หมำยควำมว่ำพจิำรณำจบัเหตทุีใ่ห้เกดิกำมฉันท์ว่ำ กำมฉันท์นัน้เกดิจำกอะไรให้รู ้จบัให้

ถูกว่ำ รวมเข้ำในสุภนิมิตรคือควำมก�ำหนดหมำยใจลงไปว่ำงำม เมื่อหมำยใจลงไปว่ำ

งำมในสิ่งอันใด ก็เรียกว่ำเกิดสุภนิมิตขึ้นในส่ิงอันนั้น ก็เป็นตัวเหตุให้เกิดกำมฉันท์  

ควำมพอใจรกัใคร่ในทำงกำม คือเกดิควำมใคร่ควำมปรำรถนำในสิง่นัน้ทีใ่จหมำยลงไป

ว่ำงำม เพรำะฉะนัน้ สภุนมิติคอืทีใ่จหมำยลงไปว่ำงำมนีจ่งึเป็นโยน ิคอืเป็นเหตกุ�ำเนดิ

ของกำมฉันท์ ต้องจับให้ถูกและเมื่อจับถูกแล้วก็จะต้องจับเหตุให้ถูกอีกวำ่ เม่ือดับได้

จะต้องท�ำยังไง ก็จะต้องก�ำหนดหมำยลงไปในด้ำนตรงกันข้ำมว่ำไม่งำม อันเรียกว่ำ

อสุภนิมิต คือพิจำรณำไปในแง่ว่ำไม่งำม หมำยใจลงไปว่ำไม่งำม เมื่อหมำยใจลงไปว่ำ

ไม่งำมได้ กำมฉันท์ก็ดับ เพรำะฉะนั้น จึงมำถึงกำยคตำสติ สติที่ไปในกำย พิจำรณำ

กำยว่ำไม่งำมต่ำง ๆ ดังที่พระอุปัชฌำย์สอนในเวลำบวชนำคนั่น ตจปัญจกกรรมฐำน 

ข้ออื่นก็เป็นเช่นเดียวกัน อันนี้เรียกว่ำโยนิโสมนสิกำร ต้องจับให้ถูก แล้วก็เมื่อจับถูก

ดังนี้แล้วก็แก้ได้ เพรำะฉะนั้น โยนิโสมนสิกำรจึงต้องมีทุกข้อ นี่อันหนึ่ง

อีกอันหนึ่ง กัลยำณมิตร คือว่ำมิตรที่งำม มิตรที่จะเป็นผู้แนะน�ำให้ปฏิบัติ

กรรมฐำนและแนะน�ำวธีิปฏบิตัอินัถกูต้อง พระพุทธเจ้ำกเ็ป็นกลัยำณมติร ครบูำอำจำรย์

ผูท้ีแ่นะน�ำวธิปีฏบิตัทิีถ่กูต้องกเ็ป็นกลัยำณมิตร เพ่ือนสหพรหมจำรหีรอืว่ำใคร ๆ กต็ำม

ซึ่งเป็นผู้แนะน�ำวิธีปฏิบัติที่ถูกตอ้ง ก็เป็นกัลยำณมิตร ๆ นี้ก็เป็นเหตุส�ำคัญอีกข้อหนึ่ง

ในกำรปฏิบัติกรรมฐำนและก็เป็นข้อส�ำคัญ ถ้ำไปได้ผู้แนะน�ำที่ไม่ถูกก็จะปฏิบัติผิด  

ผูใ้ห้ค�ำแนะน�ำนีจ้งึเป็นส�ำคญั และผูแ้นะน�ำท่ีถูกต้องจงึจะเป็นกลัยำณมิตร เพรำะฉะนัน้  

พระพุทธเจ้ำจงึได้ตรสัเอำไว้ว่ำ โยนโิสมนสกิำรข้อ ๑ กลัยำณมติรข้อ ๑ เหมอืนอย่ำง

เป็นอรุณของกรรมฐำน คือว่ำอรุณนั้นก็เป็นเบื้องต้นของวัน โยนิโสมนสิกำรและ

กัลยำณมิตรก็เป็นเบื้องต้นของกรรมฐำน คือของปฏิบัติกรรมฐำนทุกข้อทุกประกำร 

วันนั้นถ้ำไม่มีอรุณ ก็เป็นอันว่ำไม่มีวัน กำรปฏิบัติกรรมฐำนก็เหมือนกันไม่มีโยนิโส-

มนสิกำรและไม่มีกัลยำณมิตร จะไม่เกิดกำรปฏิบัติกรรมฐำน อันหมำยถึงกรรมฐำน

ที่ถูกต้อง อำจจะมีแต่ว่ำไม่ถูกต้อง ส�ำหรับที่ว่ำนี้หมำยถึงถูกต้อง ดังจะพึงเห็นได้ว่ำที่

เรำทุกคนปฏิบัติกรรมฐำนกัน ก็ต้องอำศัยพระพุทธเจ้ำเป็นกัลยำณมิตร ทรงสั่งสอน
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ไว้แล้วเรำกม็ำเรยีนกนัอยูบ่ดันี ้แล้วกอ็ำศยัครบูำอำจำรย์บอกกล่ำวสัง่สอน ดงัทีอ่บรม

กันอยู่นี้ก็เป็นกัลยำณมิตร แล้วก็ต้องอำศัยโยนิโสมนสิกำรของตนเอง 

อนึง่ อำจจะต้องอำศยัปัญญำของพระพทุธเจ้ำ ครบูำอำจำรย์ ทีท่รงบอกสัง่สอน

โดยทีต่วัผูป้ฏบิติัเองยงัไม่ได้ปัญญำของตวัเอง ดงันีก้ช็ือ่ว่ำพระพทุธเจ้ำและครบูำอำจำรย์

นัน้ก็เป็นทัง้กลัยำณมิตรท้ังเป็นผูใ้ห้ปัญญำทีเ่ป็นโยนโิสมนสกิำรไปด้วย แต่ว่ำตนเองก็

ต้องมำใช้โยนิโสมนสิกำรของตนเองอีกด้วย เพรำะว่ำกำรปฏิบัตินั้นอยู่ท่ีตนเอง และ

ภำวะจิตใจของตนเอง ย่อมจะรู้ภำวะจิตใจที่เกิดกำมฉันท์ขึ้น เกิดพยำบำทขึ้น หรือว่ำ

เกิดข้อใดข้อหน่ึงขึ้นตนเองก็รู้ และเม่ือตนเองพิจำรณำก็ยังจะจับเหตุได้ ว่ำเกิดไป

หมำยใจในรูปอะไร ในเสียงอะไรเป็นต้นว่ำงดงำมขึ้นมำ กำมฉันท์ก็เกิด ตัวเองก็จับ

เหตุได้และไม่แก้ท่ีเหตุน้ีก็หลุดไม่ได้ ท�ำยังไงก็หลุดไม่ได้ จะต้องแก้ที่เหตุนี้ จะต้อง

พิจำรณำหมำยใจส่งไปเสียใหม่ว่ำไม่งำมในส่ิงอันนั้นตำมเป็นจริง เพรำะว่ำตำมเป็น 

จริงนั้น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง มันก็ไม่งำมทั้งนั้น สกปรกทั้งนั้น ก็มองเห็นดูกันมำ

ว่ำเห็น ให้หมำยใจลงไปเสียใหม่ว่ำไม่งำม เมื่อหมำยใจลงไปได้ใหม่ว่ำไม่งำมแล้วมัน 

ก็หำย นี้ต้องตัวเอง ใครจะไปแก้ให้ไม่ได้ ทุกข้อนี้ต้องตัวเองทั้งนั้น ต้องอำศัยโยนิโส-

นมสกิำรแล้วกใ็ช้ยำท่ีพระพทุธเจ้ำท่ำนวำงไว้ให้มำดืม่ให้ถกูต้อง ดืม่เอำอสภุนมิติเข้ำไป

ให้ถงึใจ ถ้ำเป็นพยำบำทกด็ืม่เอำเมตตำเข้ำไปให้ถึง เป็นถีนมทิธะก็ด่ืมเอำพทุธำนสุสติ 

อำโลกสัญญำ ควำมเข้มแข็งมีพลังของใจเข้ำไปให้ถึงใจ อุทธัจจกุกกุจจะ ก็ด่ืมเอำ 

อำนำปำนสติเข้ำไปให้ถึงใจ วิจิกิจฉำ ก็ดื่มเอำธำตุกรรมฐำนเข้ำไปให้ถึงใจ เม่ือเป็น

ดังนี้แล้วก็แก้ได้ ถ้ำไม่ดื่มก็แก้ไม่ได้ ต้องดื่มยำของพระพุทธเจ้ำด้วย คือปฏิบัติเข้ำไป

ให้ถึงใจ รู้จักยำแต่ไม่ดื่มยำก็ไม่ได้เหมือนกัน 

เพรำะฉะนั้น ควำมรู้จักยำนี้แหละเป็นโยนิโสมนสิกำร ผู้ที่บอกยำก็คือ

กัลยำณมิตร แต่ว่ำตัวผู้ปฏิบัติน้ันต้องด่ืมยำด้วยตนเอง ใครจะมำดื่มให้ก็ไม่ได้ ต้อง 

ด่ืมยำด้วยตัวเองดื่มยำกรรมฐำนที่พระพุทธเจ้ำท่ำนให้ไว้แล้วก็หำยได้จริง ๆ ถ้ำดื่ม

เข้ำไป และตวัเองต้องดืม่เข้ำไปให้ถงึใจกจ็ะแก้ได้ ใจจะสงบได้ เป็นสมำธไิด้ แล้วกเ็ป็น

ปัญญำต่อไปได้ 

เอำละวันนี้นั่งกรรมฐำนต่อ

๒๒ กันยายน ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๘ 
ปรยิัตแิละปฏบิัติ

วนันีจ้ะแสดงถงึเรือ่งปรยัิตกิบัปฏิบตัแิละวิธปีฏบิตั ิอนัเป็นอชุปุฏบิตั ิคอืปฏบิติั

ตรงวธิหีนึง่ ซึง่ใช้ได้ทัง้ในทำงสมถะและวิปัสสนำ อนัปรยัิตแิละปฏิบตันิัน้เป็นส่ิงทีคู่ก่นั

เหมือนดังท่ีมีแสดงไว้ว่ำธุระในพุทธศำสนำนั้นมี ๒ คือคันถธุระ ธุระคือกำรเรียน 

พระคัมภร์ี ๑ วปัิสสนำธรุะ ธรุะคอืกำรปฏบัิตทิำงวิปัสสนำอนัรวมทัง้สมถะด้วยรวมทัง้

ศีลด้วย ๑ 

ส�ำหรับคันถธุระ เรียนพระคัมภีร์นั้น ก็เป็นข้อที่จะต้องเล่ำเรียน ถือเป็นธุระ

คือเป็นข้อที่จะต้องปฏิบัติน�ำไปข้อหนึ่ง และก็ผู้ท่ีเรียนพระคัมภีร์ก็มักจะอยู่ในละแวก

บ้ำนวัดท่ีสร้ำงขึ้นก็มักจะสร้ำงขึ้นในละแวกบ้ำน เพรำะฉะนั้น จึงได้จัดเป็นท่ีอยู่ของ

พระสงฆ์ฝ่ำยคำมวำสีคืออยู่ใกล้บ้ำน พระภิกษุผู้ปฏิบัติทำงวิปัสสนำธุระนั้นมักจะ 

อยู่ป่ำ สร้ำงวัดสร้ำงส�ำนักกันในป่ำ จึงได้เรียกว่ำฝ่ำยอรัญวำสีซึ่งแปลว่ำอยู่ป่ำ ก็เป็น

เกณฑ์แบ่งกำรสร้ำงวัดตลอดจนถึงกำรปกครองทำงคณะสงฆ์ในอดีต มีเจ้ำคณะเป็น

ฝ่ำยคำมวำสี ฝ่ำยอรัญวำสี แต่ว่ำในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้แยกกันดังนั้น ก็มำปกครองรวม

กันอยู่เป็นอันเดียวกัน และจึงได้มีนิยมแบ่งส่วนคำมวำสี อรัญวำสี หรือฝ่ำยคันถธุระ 

วิปัสสนำธุระแม้ในวัดเดียวกัน วัดที่สร้ำงแต่เก่ำก่อนก็มักจะมีแบ่งไว้อย่ำงนี้เหมือนกัน 

ดังเช่นในวดันีเ้อง เมือ่ก่อนนีก้เ็คยจดัเป็นทีรู่ก้นัว่ำส�ำหรบัคณะกุฏนิัน้เป็นฝ่ำยวปัิสสนำธรุะ 

และส�ำหรับคณะอ่ืน ๆ เป็นฝ่ำยคันถธุระ และเมื่อก่อนนี้เจ้ำนำยทรงผนวชก็มักจะ
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ประทับกันที่คณะกุฏิ เม่ือยังไม่มีหมู่พระต�ำหนัก หมู่ต�ำหนัก เพรำะว่ำพระรำชวงศ์ 

เจ้ำนำย ตั้งแต่สมัยรัชกำลต้น ๆ ก็มีนิยมทำงวิปัสสนำธุระเป็นหลักอยู่ด้วย เมื่อทรง

ผนวชกท็รงศกึษำในทำงวปัิสสนำธรุะเป็นหลกัควบคูก่นัไปกบัคนัถธรุะ แต่ว่ำวปัิสสนำธรุะ

จะออกหน้ำ 

พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ เมื่อทรงผนวช ก็ได้ไปประทับในวัดที่เป็น

วิปัสสนำธุระ แต่ว่ำพระองค์ก็ได้ทรงพิจำรณำเห็นถึงข้อปฏิบัติต่ำง ๆ ทำงพระวินัย

ตลอดถงึข้อปฏิบัตทิำงวปัิสสนำธรุะท่ีสอนและปฏบิตักินัมำ ยงัมหีลำยข้อหลำยประกำร

ที่รู้สึกว่ำฟั่นเฟือนสับสน จึงได้ทรงจับศึกษำทำงคันธธุระอย่ำงจริงจัง และทรงฟื้นฟู

พระพทุธศำสนำขึน้ท้ังด้ำนปรยัิติ ท้ังด้ำนปฏบิตัติำมพระไตรปิฎกพทุธวัจจนะ ปรบัปรงุ

ให้ถูกต้อง เพรำะฉะน้ัน คันถธุระและวิปัสสนำธุระจึงต้องอำศัยกัน และกำรปฏิบัติ 

ฝ่ำยวิปัสสนำธุระก็ได้หลักปฏิบัติที่ได้ทรงฟื้นฟูขึ้น ดังที่มีแสดงในพระรำชประวัติเมื่อ

ตอนทีจ่ะสวรรคตว่ำ ได้ทรงบรรทมตะแคงเบือ้งขวำเป็นสีหไสยำ และกไ็ด้มีผูฟั้งได้ยิน

ที่ทรงบริกรรมว่ำ พุทโธ พุทโธ จนถึงเสียงสงบลงก็เสด็จสวรรคต และบริกรรมพุทโธ

ในกำรปฏิบตัสิมำธกิไ็ด้ใช้กันมำในสำยกรรมฐำนนีจ้นถงึในบดันี ้เพรำะฉะนัน้ จงึแสดง

ว่ำ ท่ำนทีท่รงผนวชและบวชมำแต่ครัง้เก่ำก่อนนัน้ ได้นยิมปฏบิตัทิำงวปัิสสนำธรุะเป็น

จริงเป็นจังควบกันไปกับคันธธุระ และจนถึงสร้ำงวัด ก็ได้มีคณะท่ีเป็นวิปัสสนำธุระ 

อย่ำงวัดนี้ก็ได้แก่คณะดังกล่ำวแล้วมำตั้งแต่เบื้องต้น แต่ว่ำในบัดนี้ก็รวม ๆ กันไป

กำรอบรมนวกะในบัดน้ีจึงได้ให้มีทั้งฝ่ำยคันถธุระและวิปัสสนำธุระ และก็มุ่ง

ที่จะให้ได้มีควำมรู้พระพุทธศำสนำทำงฝ่ำยคันถธุระที่ถูกต้อง และต้องกำรที่จะให้ได้

ปฏิบัติทำงวิปัสสนำธุระ คือทำงฝ่ำยกรรมฐำนให้ถูกต้องอีกด้วย เพื่อให้เป็นพื้นฐำน 

ของใจ ถ้ำหำกว่ำล�ำพงัคนัถธรุะอย่ำงเดยีวเท่ำนัน้ ถงึแม้จะมคีวำมรูจ้กัพระพทุธศำสนำ

ทีถู่กต้อง แต่ไม่เข้ำถงึใจ แต่ว่ำวปัิสสนำธรุะด้วยแล้วจะกลัน่กรองเข้ำถงึใจ เหมอืนอย่ำง

ว่ำกำรปรุงอำหำร กำรปรุงอำหำรคำวหวำนหรือว่ำอำหำรมังสวิรัติก็ตำม ก็จะต้องมี 

กำรปรุง แล้วก็จะตักใส่ถ้วยชำมมำตั้งไว้เป็นอำหำรสิ่งนั้นเป็นอำหำรสิ่งนี้ ท�ำอย่ำงนั้น

ท�ำอย่ำงนี้ นี่ก็เทียบเท่ำกับปริยัติหรือคันธธุระที่ประกอบด้วยธรรมหมวดนั้น ธรรม

หมวดนี้ ดังโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ก็มีสติปัฏฐำน ๔ สัมมัปปธำน ๔ อิทธิบำท ๔ 
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อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ ก็เท่ำกับว่ำเป็นอำหำรใส่มำเป็นถ้วย ๆ 

ถ้วยหน่ึงก็มีสิ่งนั้นสิ่งน้ี น่ีเป็นคันถธุระหรือฝ่ำยปริยัติ ก็เอำมำตั้งไว้ข้ำงหน้ำก็เพียง 

เท่ำนี้ รู้จักอำหำรส่ิงนั้นสิ่งนี้ แต่ถ้ำเพียงเท่ำนี้ยังไม่บริโภค ก็ยังไม่รู้รสของอำหำร  

จึงต้องบริโภคอำหำรเข้ำไป น่ีเป็นปฏิบัติ ต้องกินต้องดื่มเข้ำไปและอำหำรที่กินที่ดื่ม

เข้ำไปนั้น ก็เป็นอำหำรสิ่งนั้น อำหำรสิ่งนี้ก็มีรสต่ำง ๆ กัน เค็มบ้ำง เปร้ียวบ้ำง  

หวำนบ้ำง ก็เป็นรสของอำหำร และเมื่อผ่ำนล�ำคอเข้ำไปแล้วรสมันก็รวมกันเป็นโอชะ 

โอชะของอำหำรกเ็ข้ำไปบ�ำรงุเล้ียงร่ำงกำย อนัโอชะของอำหำรท่ีเข้ำไปบ�ำรงุเล้ียงร่ำงกำย

นี้ คลุกกันไปหมด ไม่ปรำกฏว่ำเป็นอำหำรชำมนี้ อำหำรชำมนั้น เหมือนที่ตั้งกันอยู่

ข้ำงนอก ดังเมื่อเอำเข้ำปำกก็ต้องเคี้ยว เคี้ยวแล้วก็กลืนเข้ำไป กลืนเข้ำไปแล้วก็ต้อง

เอำไปย่อย ๆ นีล่ะเป็นโอชะเอำไปเลีย้งร่ำงกำย ต้องย่อยก่อนจงึเอำไปเลีย้งร่ำงกำยได้ 

เพรำะฉะนัน้ ธรรมทีเ่รยีนกนัเป็นปรยัิตนิี ้เหมือนอย่ำงอำหำรทีว่ำงกนัไว้ข้ำง

นอกเป็นชำม ๆ นี่แล้ว ก็เมื่อบริโภคเข้ำไปก็ไปเคี้ยวรวมกันไม่รู้ว่ำอะไรต่ออะไร กลืน

เข้ำไป ๆ แล้วถ้ำไม่ย่อย กยั็งไปเลีย้งร่ำงกำยยงัไม่ได้ ต้องเอำไปย่อยแล้วจงึเอำไปเลีย้ง

ร่ำงกำยได้ ด�ำรงชีวิตได้ ปฏิบัติก็เหมือนกัน ก็ตั้งแต่เอำเข้ำปำก เคี้ยวกลืนเข้ำไปแล้ว

เอำไปย่อย ก็เป็นโอชะของธรรมที่ส�ำหรับให้ส�ำเร็จเป็นมรรคเป็นผล เป็นเครื่องก�ำจัด

กเิลสและกองทกุข์ในภำยใน นีเ่ป็นเร่ืองของปฏบัิต ิและเรือ่งของปฏบิติันัน้ หน้ำทีข่อง

ผู้ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ ปฏิบัติในศีล ปฏิบัติในสมำธิ ปฏิบัติในปัญญำ ดังที่ปฏิบัติกันอยู่

น่ีแหละ และก็เมื่อปฏิบัติก็เข้ำไปเป็นศีล เป็นสมำธิ เป็นปัญญำที่โอชะก็ย่อยต่อไป 

ส�ำหรบัก�ำจดักิเลสอย่ำงหยำบบ้ำง ก�ำจดักเิลสอย่ำงกลำงบ้ำง ก�ำจดักเิลสอย่ำงละเอยีด

บ้ำง ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นเชื้อโรคหรือตัวโรคที่มีอยู่ในจิตใจ ก็เป็นหน้ำที่ของธรรม 

เหล่ำน้ีเองที่ไปท�ำหน้ำที่ก�ำจัดกิเลสเหล่ำนี้ หน้ำที่ของผู้ปฏิบัตินั้นก็มีอยู่ว่ำปฏิบัติให้ 

เป็นศีลข้ึนมำ ปฏิบัติให้เป็นสมำธิข้ึนมำ ปฏิบัติให้เป็นปัญญำขึ้นมำแล้ว ก็เม่ือธรรม 

ทีป่ฏบิตันิัน้ไปเป็นศีล ไปเป็นสมำธ ิไปเป็นปัญญำ เป็นโอชะขึน้ในจติใจแล้วไปย่อยแล้ว 

ก็เป็นหน้ำที่ของธรรมนั้น ๆ เอง ก�ำจัดกิเลสนั้น ๆ เองในจิตใจเป็นไปเอง ก็จะต้อง

เปรียบอีกอย่ำงหน่ึง เหมือนอย่ำงว่ำบริโภคยำเข้ำไป บริโภคยำเข้ำไปแล้ว หน้ำที ่

ของผู้บริโภคยำหรือคนไข้ก็คือบริโภคยำเข้ำไป เม่ือยำเข้ำไปแล้วก็เป็นหน้ำท่ีของยำ 
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น้ัน ๆ เองเข้ำไประงบัโรคต่ำง ๆ ในร่ำงกำย ยำกบัโรคกจ็ดักำรกนัเอง หน้ำท่ีของคนไข้

กค็อืกนิยำเข้ำไป บรโิภคยำเข้ำไปและเมือ่บรโิภคเข้ำไปแล้ว ยำกบัโรคกไ็ปจัดกำรกนัเอง 

ยำก็ระงับโรคท�ำให้หำยโรค นี่อันนี้เป็นปฏิบัติและเป็นผลของกำรปฏิบัติ ซึ่งผลของ 

กำรปฏบิตันิัน้เรยีกว่ำปฏเิวธ คอืควำมหำยโรคนัน่แหละ ปฏเิวธกแ็ปลกนัว่ำควำมรูแ้จ้ง

แทงตลอดท่ีมุ่งถึงตัวปัญญำ ท่ีก�ำจัดอวิชชำโมหะเป็นที่ตั้ง นี้เป็นหลักที่จะให้ในวันนี้ 

ไว้ก่อน แล้วพรุ่งนี้จะต่ออีก 

วันนี้นั่งสมำธิกัน

๒๖ กันยายน ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๙ 
สรุปแนวธรรมปฏบิัติ

ในช่วงท้ำยของพรรษำนี ้จะสอนแบบแนะแนวคือแบบสรปุ อนัเป็นแนวปฏบิตัิ

ที่คลุมทั้งหมด ท้ังด้ำนสมถะและด้ำนวิปัสสนำ วันนี้ก็จะได้เล่ำถึงกำรปฏิบัติแนวตรง

ซึ่งพระเถระรูปหนึ่งได้ฟังจำกสำมเณร โดยท่ีพระเถระรูปนั้นท่ำนเป็นผู้มีควำมจ�ำทรง

และเข้ำใจในพระพทุธวจันะคอืค�ำสัง่สอนของพระพุทธเจ้ำไว้ได้มำก และท่ำนกไ็ด้สัง่สอน

พระภกิษสุำมเณรทัง้หลำยเป็นอนัมำก ได้รับควำมนบัถอืเป็นพระอำจำรย์ผูท้รงจ�ำและ

สั่งสอนพระธรรม มีชื่อเสียงมำกรูปหนึ่ง แต่ว่ำท่ำนไม่ได้ปฏิบัติ เพรำะฉะนั้น เมื่อเข้ำ

เฝ้ำพระพุทธเจ้ำทีไร พระพุทธเจ้ำก็ทรงเรียกว่ำ “คัมภีร์เปล่ำ” อยู่เสมอ และแม้

พระพทุธเจ้ำจะรบัสัง่ถงึท่ำนกท็รงเรยีกว่ำภกิษคุมัภร์ีเปล่ำ คอืเรยีกอย่ำงธรรมดำสำมญั

ในภำษำไทยเรำก็ว่ำพระคัมภีร์เปล่ำ จนท่ำนได้มีสติส�ำนึกขึ้นมำถึงควำมหมำยที่

พระพทุธเจ้ำทรงเรยีก และท่ำนรูส้กึว่ำเป็นกำรทีพ่ระพทุธเจ้ำทรงเตอืนให้ปฏบิตั ิไม่ใช่

แต่จ�ำทรงพระพุทธวัจนะเพียงอย่ำงเดียว ทำ่นจึงตกลงใจที่จะออกปฏิบัติ จึงได้เดิน

ทำงออกไปปฏิบัติเข้ำไปหำพระผู้ปฏิบัติ ที่ท่ำนแสดงว่ำได้ปฏิบัติจนบรรลุมรรคผล 

แห่งหนึ่ง และท่ำนก็ได้เข้ำไปหำพระเถระ ขอให้พระเถระสั่งสอนแนะแนวปฏิบัติ  

ให้ท่ำน พระเถระก็ได้รู้จักท่ำนว่ำเป็นคณำจำรย์ส่ังสอนธรรมที่มีชื่อเสียง ซึ่งยังมี 

ทิฏฐิมำนะอยู่มำก กำรท่ีจะดัดให้ท่ำนละทิฏฐิมำนะว่ำเรำเป็นคณำจำรย์ จึงส่งไปยัง

พระอนุเถระ พระอนุเถระก็ได้ตอบส่งไปโดยล�ำดับจนถึงสำมเณรรูปหนึ่ง สำมเณรรูป

นั้นท่ำนแสดงว่ำก็ได้ปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลแล้วเหมือนกัน เม่ือท่ำนขอให้แนะแนว

ปฏบิตัใิห้ท่ำน และสำมเณรได้ทดสอบดวู่ำท่ำนเป็นผูล้ะทฏิฐมิำนะว่ำเรำเป็นคณำจำรย์
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ต้องกำรที่จะได้รับแนวปฏิบัติจริง ๆ จึงได้ถวำยแนวปฏิบัติแก่ท่ำน โดยที่สำมเณรได้

กล่ำวแสดงกำรแนะแนวโดยแสดงเป็นอุปมำธรรม คือธรรมที่แสดงเปรียบเทียบว่ำ 

ยังมีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งซึ่งได้มีช่องเข้ำไปภำยในอยู่ ๖ ห้อง และได้ม ี

สัตว์ที่จอมปลวกน้ันท่ีมีช่ือตำมภำษำบำลีว่ำโคธะ ซึ่งมีค�ำแปลเป็นภำษำไทยเป็นค�ำที่

ไม่นับถือยกย่องกัน มำใช้เป็นค�ำด่ำว่ำกัน แต่อันที่จริงนั้นเป็นชื่อของสัตว์ที่อยู่ใน 

จอมปลวกชนิดหนึ่งเท่ำนั้น เหมือนอย่ำงสัตว์ท่ีอยู่ในจอมปลวกท่ัว ๆ ไป และเม่ือ 

ต�ำบลไหนตรงไหนเคยเป็นที่อยู่ของสัตว์ชนิดนี้ ก็เคยมำตั้งเป็นชื่อของหมู่บ้ำนหรือ 

ต�ำบลของถิ่นนั้น และเมื่อสร้ำงวัดในท่ีนั้นก็ใช้ชื่อของหมู่ของถ่ินของต�ำบลเป็นชื่อวัด 

และโดยที่ภำษำไทยใช้เป็นค�ำเหยียดหยำมด่ำว่ำ จึงมำเปลี่ยนใช้เป็นภำษำบำลีเป็น 

วดัโคธำวำสหรอืโคธำรำมในกรงุเทพนีเ้อง กเ็ป็นอันว่ำมสีตัว์ทีช่ือ่นีอ้ำศยัอยูท่ีจ่อมปลวก

นั้น และสัตว์ที่อยู่ในจอมปลวกนั้นก็เข้ำออกโดยทำงทั้ง ๖ นั้น บุคคลที่ต้องกำรจะจับ

สัตว์ชนิดนี้ก็ให้ปิดเสียห้ำช่อง เหลือไว้แต่ช่องเดียว แล้วก็ล้วงมือเข้ำไปจับโดยอีกช่อง

หนึ่งที่เหลืออยู่ ก็จะสำมำรถจับได้ 

พระเถระได้ฟังก็มีควำมเข้ำใจ เพรำะว่ำท่ำนก็เป็นพหุสูต เพรำะได้สดับตรับ

ฟังค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำมำมำก โดยที่สำมเณรได้ชี้แจงเองอีกหรือท่ำนจะเข้ำใจ

เองก็ตำมว่ำเป็นอุปมำธรรม คือเป็นที่อุปมำท่ีเปรียบเหมือนสรีรกำยของบุคคลนี้ ก็

เท่ำกับว่ำเป็นจอมปลวกอันหนึ่ง ๆ ซึ่งมีสัตว์ที่อำศัยอยู่ในจอมปลวกคือสรีรกำยก็ 

คือจิต และมีช่องทำงส�ำหรับที่จิตจะเข้ำออกจอมปลวกคือสรีรกำยนี้ทั้ง ๖ ทำง ก็คือ

ทวำรทัง้ ๖ ได้แก่ จกัขทุวำร (ทวำรตำ) โสตทวำร (ทวำรหู) ฆำนทวำร (ทวำรจมูก) 

ชิวหำทวำร (ทวำรลิ้น) กำยทวำร (ทวำรกำย) และมโนวำร (ทวำรมโนที่เขำแปลว่ำ

ใจ) ก็มีอยู่ ๖ ทวำร ก็คืออำยตนะภำยใน ๖ นี้เอง จิตก็เข้ำออกทำงทวำร ๖ นี้เอง 

คือออกรับอำรมณ์ท้ัง ๖ ได้แก่ รับอำรมณ์คือรูปทำงตำ รับอำรมณ์คือเสียงทำงหู  

รบัอำรมณ์คอืกลิน่ทำงจมกู รับอำรมณ์คอืรสทำงล้ิน รบัอำรมณ์คอืโผฏฐพัพะสิง่ทีก่ำย

ถูกต้องทำงกำย และรบัธรรมคอืเรือ่งรำว อำรมณ์คอืเร่ืองรำว คอืเรือ่งของรปูของเสยีง

เป็นต้น ทีป่ระสบพบพำนมำแล้วทำงมโนคอืใจ จิตย่อมออกรบัอำรมณ์ท้ัง ๖ ทำงทวำร

ทั้ง ๖ นี้อยู่ตลอดเวลำ เพรำะฉะนั้น ภำวะของจิตจึงออกรับอำรมณ์คือรูปทำงตำบ้ำง 

ออกรับอำรมณ์คือเสียงทำงหูบ้ำงเป็นต้น ออกทำงนี้บ้ำง ออกทำงโน้นบ้ำงก็รวมว่ำ 
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ทั้ง ๖ ทำงน้ีอยู่ตลอดเวลำ จึงไม่มีเวลำที่จะสงบและที่จะรู้สัจจะคือควำมจริงในสิ่ง 

อะไร ๆ ได้ 

เพรำะฉะนั้น ในกำรที่จะปฏิบัติท�ำจิตให้เป็นสมำธิก็ดี อบรมปัญญำให้เป็น

วิปัสสนำปัญญำรู้แจ้งเห็นจริงก็ดี วิธีปฏิบัติท่ีเป็นทำงตรงก็คือให้ปิดทวำรเหล่ำนี้เสีย 

ทั้ง ๕ ทวำร เหลือไว้แต่ทวำรเดียว และก็จับจิตปฏิบัติให้ได้สมำธิ ให้ได้ปัญญำทำง

ทวำรที่เปิด และกำรที่จะปิดเสีย ๕ ทวำรเหลืออีกหนึ่งทวำรนี้ ก็อำจจะปิด ๕ ทวำร

เปิดไว้ ๑ ทวำร ๆ ไหนที่เปิดไว้ เมื่อว่ำถึงหลักปฏิบัติในกรรมฐำนทั้งหลำย ก็สุดแต่

กรรมฐำนที่ปฏิบัติ ดังเช่นว่ำ ก�ำหนดอำนำปำนสติ สติก�ำหนดลมหำยใจเข้ำ-ออก  

ก็เปิดกำยทวำร ก�ำหนดลมหำยใจเข้ำ-ออกอันเป็นโผฏฐัพพะ สิ่งที่มำกระทบที่ 

ปลำยจมูกหรือท่ีริมฝีปำกเบ้ืองบน ลมท่ีมำกระทบนี้เป็นโผฏฐัพพะ และที่ปลำยจมูก

หรือริมฝีปำกเบ้ืองบนก็เป็นกำย ก็เปิดกำยทวำรไว้แล้วก็มำจับอยู่ที่โผฏฐัพพะคือ 

ลมที่มำกระทบ 

ครำวน้ีหำกว่ำจะท�ำกสิณ ในขณะที่ท�ำกสิณบำงข้อ เช่น ปฐวีกสิณ ทีแรก 

ก็ลืมตำดู นี่ก็ต้องเปิดจักขุทวำรเอำไว้ เพรำะเหตุว่ำกสิณน้ันก็คือรูปและดูทำงตำ  

ก็ต้องเปิดจักขุทวำรเอำไว้ 

ครำวนี้ถ้ำเป็นกรรมฐำนที่ใช้พิจำรณำ เช่น อำนำปำนสติระลึกถึงลมหำยใจ

เข้ำ-ออก ก็เช่น พุทธำนุสสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้ำ ก็ต้องเปิดมโนทวำร ปิดอีก  

๕ ทวำรเสีย ก�ำหนดที่มโนทวำร โดยที่พุทธำนุสตินั้นก็คือ ธรรมำรมณ์ อำรมณ์คือ

ธรรมะเรื่องรำว 

ดัง่นีเ้ป็นทำงปฏบิตัเิบ้ืองต้นทัว่ ๆ ไป สดุแต่ใช้ทวำรไหนกเ็ปิดทวำรนัน้ไว้ก่อน

แล้วก็ปิดทวำรอ่ืน แต่ว่ำเม่ือกล่ำวโดยหลักปฏิบัติโดยสรุปเข้ำมำแล้ว อันเป็นขั้นที่จะ

เป็นสมำธิและเป็นวิปัสสนำอันแน่วแน่ ก็ต้องปิดทวำรตำ ทวำรหู ทวำรจมูก ทวำรลิ้น 

ทวำรกำย เปิดมโนทวำรเอำไว้แล้วก็จับจิตที่มโนทวำรนี้ ก�ำหนดจิตให้สงบตั้งมั่นที ่

มโนทวำรนี ้และก็จบัพิจำรณำนำมรปูให้เหน็โดยไตรลกัษณ์ทีม่โนทวำรนี ้ก็คอืลกัษณะ

ที่ไม่เที่ยง ลักษณะท่ีเป็นทุกข์ ลักษณะท่ีเป็นอนัตตำ ไม่ใช่อัตตำตัวตน และเมื่อ 

ปิดทวำรทัง้ ๕ อ่ืนได้ เปิดเหลอืแต่มโนทวำรทวำรเดยีวแล้วกจ็บัจติทีม่โนทวำรนีใ้ห้เป็น
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สมำธิและให้ได้ปัญญำ ก็ย่อมจะประสบควำมส�ำเร็จได้ เพื่ออำจจะได้สมำธิ อำจจะได้

ปัญญำได้ 

พระเถระท่ำนเป็นพหุสูตเม่ือได้ฟังธรรมด้วยอุปมำเพียงส้ัน ๆ ท่ำนก็เข้ำใจ

ตลอดถงึแนวปฏบิตั ิและท่ำนกป็ฏบิตัทินัทโีดยท�ำจติให้สงบเหมอืนอย่ำงหลบัตำ หลบัห ู

หลับจมูก หลับลิ้น หลับกำย แต่ว่ำตื่นใจ ให้มโนทวำรเปิดตื่นอยู่ แล้วก็จับจิตที่มโน

ทวำรนี้ให้ได้สมำธิให้ได้ปัญญำ นี้ว่ำถึงแนวปฏิบัติที่สรุปเข้ำมำอันเป็นแนวปฏิบัติตรง 

อนึง่ แม้ขัน้ของกำรปฏิบตักิเ็หมือนกนั กำรปฏบิตัใินสมำธก่ิอนจะยกกรรมฐำน

ข้อไหนขึ้นปฏิบัติก็ตำม แต่เม่ือจิตได้ผ่ำนบริกรรมสมำธิ สมำธิโดยบริกรรมคือเป็น

สมำธเิบ้ืองต้น เช่น ทแีรกเมือ่ท�ำปฐวกีสณิกล็มืตำดดิูน แล้วกม็ำก�ำหนดว่ำปฐว ีๆ ดนิ 

ดิน แล้วก็มำหลับตำดูให้ติดตำก็ได้สมำธิที่เป็นบริกรรมสมำธิ หรือว่ำท�ำอำนำปำนสติ 

สติก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออก ก็ก�ำหนดที่ลมหำยใจ หำยใจเข้ำก็ให้รู้ หำยใจออกก็ให้รู้ 

ก็เป็นบริกรรมสมำธิ แล้วก็จะได้บริกรรมภำวนำ ก็แปลว่ำสมำธิลึกเข้ำมำ กสิณก็จะ

มำอยู่ที่จิตไม่ต้องลืมตำดู ปฐวีกสิณท่ีท�ำไว้เป็นดินสีอรุณ คือแม้ข้ออื่นก็ตำมไม่ต้อง

ลมืตำดแูต่จะมำ เขำเรียกว่ำนมิิตติดตำจะมำตดิอยูท่ี่จติ หรือวำ่ก�ำหนดลมหำยใจเข้ำ-

ออก ก็มำก�ำหนดอยู่ที่จิต ไม่ต้องไปตั้งอยู่ที่ปลำยจมูกหรือริมฝีปำกเบื้องบน แต่ว่ำมำ

ตัง้อยู่ท่ีจติลกึเข้ำมำ กแ็ปลว่ำพ้นทวำร ทวำรตำ ทวำรห ูทวำรจมกู ทวำรล้ิน ทวำรกำย 

เข้ำมำตั้งอยู่ที่ทวำรใจคือเป็นทวำรท่ี ๖ ก็คล้ำย ๆ กับว่ำ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย  

มำรวมอยูท่ีม่โนอันเดียวเท่ำนัน้ ไม่ได้ไปอยู่ที ่ตำเนือ้ หเูนือ้ จมกูเนือ้ ลิน้เนือ้ กำยเนือ้

นี้เท่ำนั้น แต่มำเป็นตำ หู จมูก ลิ้น กำย อยู่ที่จิต มำรวมอยู่ที่จิตนี้อันเดียวเท่ำนั้น 

เมื่อจิตรวมเข้ำมำเป็นอุปจำรสมำธิ แล้วก็เป็นอัปปนำสมำธิสมำธิที่แนบแน่น

ต่อไป กจ็ะมำอยู่ท่ีจตินีคื้ออยู่ในมโนทวำรอันนีอ้นัเดียว และในขณะทีไ่ด้สมำธทิีล่กึเข้ำ

มำดงันีแ้ล้ว จะมคีวำมรู้สกึว่ำไม่มกีำย มแีต่ใจอยูภ่ำยในอย่ำงเดยีวเหมอืนไม่มกีำย คอื

มีควำมรู้สึกว่ำกำยที่นั่งอยู่นี้จะไม่มีหำยไปหมด เหลือแต่ใจตื่นอยู่ดวงเดียว ดั่งนี้ ก็คือ

ว่ำไม่ใช่ว่ำไม่มี ก็มีนั่นเอง แต่ว่ำจิตไม่ฟุ้งออกไป ไม่ฟุ้งออกไปทำงตำก็เหมือนไม่มีตำ 

ไม่ฟุ้งออกไปทำงหูก็เหมือนไม่มีหู ไม่ฟุ้งออกไปทำงจมูกก็เหมือนไม่มีจมูก ไม่ฟุ้งออก

ไปทำงลิ้นก็เหมือนไม่มีล้ิน ไม่ฟุ้งออกไปทำงกำยก็เหมือนไม่มีกำย ก็เลยรู้สึกว่ำตัว 

หำยไปเหลือแต่จิตที่ตื่นตัวอยู่ รู้อยู่ สงบอยู่ดวงเดียวเท่ำนั้น 
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ลักษณะดังนี้เป็นลักษณะของสมำธิที่เป็นเอกัคคตำมีอำรมณ์อันเดียว จะเริ่ม

ได้ตั้งแต่เป็นอุปจำรและก็เป็นอัปปนำมีดังนี้เรียกว่ำปิด คือไม่ออกไปทำงทวำรทั้ง ๕ 

เหลอืทวำรเดยีว จติไม่ออกไป เพรำะฉะนัน้ ตำข้ำงนอกกห็ำย จติข้ำงนอกกห็ำย จมกู

กห็ำย ลิน้กห็ำย กำยกห็ำย และเม่ือตำเป็นต้นหำย รูปกห็ำย เสยีงกห็ำย กลิน่กห็ำย 

รสก็หำย โผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้องก็หำย จึงเหลือแต่มโนกับธรรมคือเรื่องรำว ก็เป็น 

อัปปนำสมำธิอยู่ภำยใน ตัวหำย แต่ควำมจริงไม่หำย แต่เพรำะจิตไม่ออก ในขณะที่

จิตออกอยู่ ก็จะมีตำ มีรูป มีจมูก มีกลิ่น มีหู มีเสียง มีกลิ่น มีรส มีกำย มีสิ่งที่กำย 

ถูกต้อง ก็มีอย่ำงนี้แหละ แต่ว่ำเมื่อจิตไม่ออกตั้งสงบอยู่ภำยในเป็นเอกัคคตำแล้ว  

เริม่ตัง้แต่อปุจำรสมำธ ิสมำธทิีล่ะเอยีดจนถึงอปัปนำแล้วละกจิ็ตไม่ออก และเมือ่จติไม่

ออก ก็เหมือนอย่ำงไม่มีตำไม่มีรูปที่ตำเห็น ไม่มีหูไม่มีเสียงที่หูได้ยิน ไม่มีจมูกไม่มี

กลิ่นที่จมูกทรำบ ไม่มีลิ้นไม่มีรสที่ลิ้นทรำบ ไม่มีกำยไม่มีโผฏฐัพพะที่กำยทรำบ  

หำยหมดเหลือแต่มโนคือใจที่ตื่น ที่สว่ำง ที่รู้ ที่สงบ ตั้งอยู่ภำยในอันเดียว อันนี้ก็เป็น

เอกัคคตำและเป็นตัวสมำธิ อุปจำรสมำธิ อัปปนำสมำธิ ดังนี้เป็นสมำธิ และก็เมื่อได้

สมำธิดังนี้ ก็จับพิจำรณำดูตัวมโนกับตัวรวมคือเรื่องรำว แยกเอำสมำธิท่ีได้นี้ให้เห็น

มโนกับเห็นธรรมคือเร่ืองรำวประกอบกันอยู่เป็นสมำธิ และเมื่อแยกออกไปเป็นมโน

เป็นธรรมขึ้น เรื่องรำวก็จะเห็นเป็นนำมรูป มโนนั้นก็จะเป็นตัวนำมและธรรมคือเรื่อง

รำว ก็จะเป็นรูปขึ้นมำและรูปก็อยู่ท่ีน่ีเอง อยู่ที่ธรรมคือเรื่องรำวนี้เอง แต่รวมก็เป็น

นำมรูปนั่นแหละ ดูอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ จับอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำขึ้นมำให้ปรำกฏ 

แหละกจ็บัอริยสจัจ์กท็ีน่ี ่กโ็ดยทำงวปัิสสนำนี ้มโนธรรมตลอดจนถงึสมำธทิีไ่ด้ทัง้หมด

น้ีก็เป็นตวัทกุขสจัจะ สภำพทีจ่รงิคอืทกุข์ทัง้หมด คอืเป็นสิง่ทีเ่ป็นอนจิจงั ทกุขงั อนัตตำ 

เมื่อเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ สภำพจริงคือทุกข์แล้ว ก็จับให้รู้จักตัณหำอุปำทำน  

ที่ยึดถือว่ำต้องเป็นตัวสมุทัย ดับตัณหำอุปำทำนก็เป็นนิโรธ แล้วก็ทำงปฏิบัติที่ปฏิบัติ

มำ ศีล สมำธิ ปัญญำ หรือมรรคมีองค์ ๘ ที่ปฏิบัติมำ ก็เป็นมรรคทำงปฏิบัติแห่ง

ควำมดับทุกข์ จับอริยสัจจ์ท่ีได้ก็ตรงนี้ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เพรำะฉะนั้น  

ทำงปฏิบัตินี้จึงเป็นทำงปฏิบัติตรงอันหนึ่ง คือใช้ได้ในที่ทุกสถำน

ต่อจำกนี้นั่งสมำธิ

๒๗ กันยายน ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๑๐ 
สรุปธรรมปฏบิัติ

วันนี้ จะแสดงรูปธรรมปฏิบัติกับกำลเวลำ อันกำลเวลำนั้นย่อมเกี่ยวข้องกับ

สิ่งที่เป็นสังขำรทั้งหลำย ย่อมมีอดีต อนำคต ปัจจุบัน และเพรำะเหตุนี้ จึงก�ำหนดว่ำ

มีเกิด มีดับ ส่วนธรรมะ ที่เรำทั้งหลำยสวดกันอยู่ว่ำ “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม” 

ธรรมะอันพระผูมี้พระภำคเจ้ำตรสัดีแล้ว “อกาลโิก” ไม่ประกอบด้วยกำลเวลำ ธรรมะ

ทีเ่ป็นอกำลโิก ไม่ประกอบด้วยกำลเวลำนี ้กล่ำวได้ว่ำเป็นสิง่ทีเ่ป็นวสิงัขำรไม่เกดิไม่ดบั 

คอืไม่ใช่สงัขำร ส�ำหรบัสงัขำรนัน้เรยีกว่ำ “สงัขตธรรม” กไ็ด้ แปลว่ำธรรมะทีป่รงุแต่ง 

วิสังขำร นั้นเรียกว่ำ “วิสังขตธรรม” ก็ได้ ธรรมะที่มิได้ปรุงแต่ง 

ครำวนี้หำกจะถำมว่ำธรรมะท่ีพระผู้พระภำคเจ้ำกล่ำวดีแล้วเป็นอกำลิโกไม่

ประกอบด้วยกำลเวลำนั้น เป็นวิสังขำรอย่ำงไร หรือว่ำเป็นอสังขตธรรม ธรรมะที่มิได้

ปรุงแต่งอย่ำงไร ก็ตอบได้ว่ำ พระพุทธเจ้ำมิได้ปรุงแต่งธรรมสั่งสอน แต่ว่ำได้ทรง 

สั่งสอนตำมสัจจะ คือควำมจริงหรือของจริง อันควำมจริงหรือของจริงนั้นมิได้เป็น 

สิ่งปรุงแต่งขึ้นมำ แต่ว่ำเป็นสิ่งที่เป็นจริงอยู่ ตำมที่มีแล้ว ตำมที่เป็นแล้ว ดังที่ท่ำนใช้

ค�ำว่ำ “ยภำภูต” อันแปลว่ำตำมที่มีแล้ว ตำมที่เป็นแล้ว พระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงถึง

ธรรมะที่เป็นอสังขตธรรมมิได้ปรุงแต่ง แต่ว่ำเป็นสิ่งที่มีแล้วดังนี้ เช่น ในธรรมนิยำม

สูตรที่ตรัสแสดงไว้ว่ำ “ธาตุนั้นคือความตั้งอยู่แห่งธรรม ความกําหนดแห่งธรรม ตั้ง

อยู่แล้ว พระตถาคตเจ้าจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตาม ก็คือสังขารทั้งปวงไม่เท่ียง 

สงัขารทัง้ปวงเป็นทกุข์ ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา พระตถาคตพทุธเจ้าได้ตรสัรู ้ธาตนุัน้
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คือความตั้งอยู่แห่งธรรม ความกําหนดแน่แห่งธรรมนั้น จึงได้ตรัสบอกแสดง ชี้แจง 

กระทาํให้ตืน้ว่า สงัขารทัง้ปวงไม่เทีย่ง สงัขารทัง้ปวงเป็นทกุข์ ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา” 

คือตรัสบอก ตำมท่ีมีแล้ว ตำมท่ีเป็นไปแล้ว และปัญญำที่เป็นสัมมัปปัญญำคือ 

ปัญญำชอบ กห็มำยถึงควำมรูท้ัว่ถงึตำมทีม่แีล้วตำมทีเ่ป็นไปแล้ว คอืควำมรูค้วำมเห็น

ตำมที่มีแล้วตำมที่เป็นไปแล้ว อันเรียกว่ำ “ยถำภูตญำณทัศนะ” มิได้ปรุงแต่งข้ึนมำ

ดงันี ้เป็นอกำลโิกไม่ประกอบด้วยกำลเวลำ คอืคงสภำพเป็นสัจจะอยู่ตลอด ส่วนท่ีเป็น

กำลิกะประกอบด้วยกำลเวลำนั้น เป็นสังขำรและเพรำะมีกำลเวลำนี้เองจึงมีเกิด มีดับ 

มีอดีต มีอนำคต มีปัจจุบัน อดีตก็คือที่ล่วงไปแล้ว อนำคตก็คือที่ยังมำไม่ถึง ปัจจุบัน

คือว่ำที่เกิดข้ึนอยู่ก�ำลังต้ังอยู่น่ีเป็นปัจจุบัน ดับไปแล้วก็เป็นอดีต และส่วนที่ยังไม่มำ 

ถึงก็เป็นอนำคต ถ้ำไม่มีกำลเวลำไม่มีอดีต ไม่มีอนำคต ไม่มีปัจจุบัน เกิดดับก็ไม่มี 

เพรำะฉะนั้น สังขำรจึงเกี่ยวกับกำลเวลำ กำลเวลำเกี่ยวแก่สังขำร เกี่ยวแก่เกิดดับ 

เกี่ยวแก่อดีต เกี่ยวแก่อนำคต เกี่ยวกับปัจจุบัน

กำลปฏิบัติธรรม พระพุทธเจ้ำได้ทรงสั่งสอนดังที่ท่ำนแสดงยกไว้เป็นคำถำ 

ยกเอำกำลเวลำขึ้นมำ อันเป็นคำถำแสดงทำงปฏิบัติที่นับถือกันเรียกว่ำ ภทฺเทกรตฺต-

คาถา แปลว่ำ คำถำทีแ่สดงถงึควำมมรีำตรีเดยีวอนัเจรญิ อนัมีควำมหมำยว่ำ ควำมที่

บคุคลจะมคีวำมสงบสขุอย่ำงยิง่ ควำมปลอดโปร่งอย่ำงย่ิง ควำมเกษมส�ำรำญอย่ำงย่ิง 

ตลอดคืนหนึง่นัน้ หรือว่ำหำกว่ำจะกล่ำวคลมุกค็อืตลอดวนัตลอดคนื เป็นควำมสงบสขุ

เป็นควำมเกษมสวัสดีตลอดได้นั้น ก็จะต้องปฏิบัติตำมที่ทรงสั่งสอนไว้ ตำมพระคำถำ

ทรงตรัสสอนไว้น้ัน ดังจะพึงเห็นได้ว่ำ ในวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยปกตินั้น ทุกคนหำได้มี

ควำมสุขปลอดโปร่งตลอดไปไม่ โดยปกตินั้นกลำงวันก็ท�ำงำน กลำงคืนก็เป็นเวลำ 

พักผ่อนหลับนอน แต่ว่ำแม้ในเวลำพักผ่อนหลับนอนนี้ ก็มิได้พักผ่อนมีควำมสุข มิได้

หลบันอนมคีวำมสขุ ยงัมีควำมทุกข์เดอืดร้อนน้อยบ้ำงมำกบ้ำง ท�ำให้นอนหลบัไม่ดบ้ีำง 

ดีบ้ำง จะพักผ่อนอันท่ีจริงน้ันก็ไม่ได้พักจริง ๆ บ้ำง เพรำะเหตุว่ำยังมีกำยและจิตน้ี 

กระสับกระส่ำยเป็นทุกข์ แม้ว่ำร่ำงกำยจะรู้สึกว่ำได้พักเช่นนั่งพัก แต่จิตนั้นก็ไม่ได้ 

พัก ยังกระสับกระส่ำย แม้ว่ำร่ำงกำยจะนอนจิตก็ไม่ได้นอน ยังครุ่นคิดโน่นนี่แหละ 

ยังห่วงใย จิตยังจับอยู่กับอำรมณ์ คือเรื่องรำวท่ีจิตผูกพันวำงไม่ลง เมื่อจิตวำงไม่ลง  

จิตก็หลับไม่ลงเหมือนกัน มักจะเป็นกันดังนี้ ซึ่งเม่ือพิจำรณำกันดูแล้ววันหน่ึง ๆ  
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บำงทีจ่ะเหน็ว่ำกำลเวลำทีจ่ะได้มอบควำมสขุจรงิ ๆ ทีเ่ป็นควำมสงบนัน้ยำก ดงันีเ้รยีก

ว่ำมีวันและคืนไม่เจริญ และหำกว่ำจะยกเอำเวลำกลำงคืนข้ึนมำเพียงอย่ำงเดียวเป็น

ตัวอย่ำง ก็เรียกว่ำมีกลำงคืนไม่เจริญ คือไม่เจริญไม่เป็นสุขตลอดท้ังคืน ฉะนั้น 

พระพุทธเจ้ำจงึทรงสัง่สอนธรรมว่ำ ท�ำอย่ำงไรจงึจะให้มคีวำมสขุตลอดทัง้คนื หำกกลำง

วันก็เอำเถอะ จะต้องท�ำงำนท�ำกำรก็ว่ำกันไป กลำงคืนเวลำที่จะพักผ่อนหลับนอน  

แต่ว่ำท�ำไมจึงไม่มีควำมเจริญคือควำมสุขกันตลอดทั้งคืน เรียกว่ำมีรำตรีเดียวเจริญ 

ท�ำไมจงึไม่เป็นอย่ำงนัน้ จงึได้ตรสัเอำไว้ว่ำ “ถ้ำปฏบิตัติำมทีท่รงสัง่สอนไว้ กจ็ะมรีำตรี

เดียวเจริญคือมีควำมสุข สงบสุข เกษมสุข เกษมส�ำรำญกันทั้งคืน” ยกเอำกลำงคืน

เป็นตัวอย่ำง และอันที่จริงนั้น ก็หมำยครอบคลุมตลอดทุกเวลำ ก็เป็นธรรมะที่จะ 

ท�ำให้มีทั้งกลำงวันท้ังกลำงคืน มีกลำงวันเดียวกลำงคืนเดียวที่เจริญ กลำงวันเดียว 

ที่เจริญ กลำงคืนเดียวที่เจริญ คือมีควำมสงบส�ำรำญ เกษมสวัสดี

ใจควำมแห่งข้อปฏบิตัทิีต่รสัสอนไว้ในวิธปีฏบิตัทิีจ่ะให้เป็นดงันี ้กด็งับททีส่วด

กันว่ำ “อตีต� นำนฺวำคเมยฺย” เป็นต้น ซึ่งแปลว่ำ บุคคลไม่พึงหน่วงคิดถึงอดีต คือ 

เรื่องที่ล่วงไปแล้ว ไม่พึงหวังถึงเรื่องอนำคตคือเรื่องที่ยังมำไม่ถึง เพรำะว่ำเรื่องที่ 

เป็นอดีตคือล่วงไปแล้วก็ละไปแล้ว ส่วนเรื่องที่เป็นอนำคตก็ยังมำไม่ถึง ส่วนบุคคลใด

เห็นแจ้งปัจจบุนัธรรม ธรรมะท่ีเป็นปัจจบัุนคอืเรือ่งทีเ่ป็นปัจจบุนัในทีน่ัน้ ๆ ไม่ง่อนแง่น

ไม่คลอนแคลน รูเ้จำะแทงเหน็แจ้งปัญญำธรรมะทีเ่ป็นปัจจบุนันัน้ พอกพนูควำมรูแ้จ้ง

เห็นจริงน้ันไว้ บุคคลน้ันก็พึงเจำะแทงรู้แจ้งปัจจุบันธรรม ธรรมะที่เป็นปัจจุบันนั้น 

พอกพนูควำมรูแ้จ้งเหน็จรงินัน้เอำไว้ น้ีเป็นใจควำมส�ำคัญแห่งพระคำถำนี ้เพรำะฉะนัน้ 

พึงท�ำควำมเข้ำใจว่ำ

ประกำรที่ ๑ ที่ตรัสสอนไว้นี้มีอธิบำยว่ำ บุคคลโดยปรกตินั้น หำกว่ำจะยก

เอำขันธ์ ๕ ขึ้นว่ำ ก็หน่วงคิดถึงขันธ์ ๕ เรื่องรูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณที่

เป็นอดีตคือล่วงไปแล้วบ้ำง หวังถึงขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ

ทีเ่ป็นอนำคตคือยงัไม่มำถงึบ้ำง และย่อมมวิีญญำณหรือจติผกูพนัยึดอยู่กบัรปู เวทนำ 

สัญญำ สังขำร วิญญำณ เป็นปัจจุบัน เมื่อเป็นเช่นนี้จึงง่อนแง่นคลอนแคลน คือมีจิต

ที่ขึ้นลงยินดียินร้ำยกระสับกระส่ำยไม่สงบ 
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อีกอย่ำงหนึ่ง ยกเอำอำยตนะขึ้นแสดง บุคคลโดยปกตินั้นมักจะหน่วงคิดถึง 

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องรำวที่เป็นอดีตคือล่วงไปแล้วบ้ำง  

ย่อมมวีญิญำณหรอืจติปฏพิทัธ์ผกูพนัอยูก่บัรปู เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณทีเ่ป็น

ปัจจุบันบ้ำง จึงง่อนแง่นคลอนแคลนกระสับกระส่ำยอยู่ด้วยควำมยินดี ควำมยินร้ำย 

ส่วนบุคคลผู้ที่มิได้หน่วงเหนี่ยวคิดถึงขันธ์ ๕ หรืออำยตนะมีรูป เสียง เป็นต้น หรือ

รวมเรียกว่ำอำรมณ์คือเรื่องรำวที่เป็นอดีตคือล่วงไปแล้ว ไม่หวังถึงส่วนที่เป็นอนำคตที่

ยังไม่มำถึง ก็มิได้มีวิญญำณหรือจิตผูกพันอยู่กับส่วนที่เป็นปัจจุบัน ก็ย่อมไม่ง่อนแง่น

ไม่คลอนแคลนไม่กระสับกระส่ำยอยู่ท่ีควำมยินดียินร้ำย จะเป็นดังนี้ได้ก็โดยที่มำ

พิจำรณำเจำะแทงธรรมนั้นคือเรื่องนั้น ๆ ในที่นั้น ๆ และโดยเฉพำะก็คือ ควำมหน่วง

คิดถึงอดีต ควำมหวังถึงอนำคต เพ่งพินิจอยู่ท่ีปัจจุบันธรรม คือขันธ์ ๕ ที่เป็น 

ปัจจุบันธรรม รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมะที่เป็นปัจจุบันธรรม ให้รู้แจ้ง 

เห็นจริง และเมื่อพิจำรณำเจำะแทงให้รู้แจ้งเห็นจริงซึ่งปัจจุบันธรรมดังนี้อยู่ ก็จะไม่ 

ง่อนแง่นไม่คลอนแคลน ให้ปฏิบัติพิจำรณำเจำะแทงปัจจุบันธรรมนั้น ให้รู้แจ้งเห็นจริง

อยู่เสมอดังนี้ ในข้อนี้จึงมำถึงข้อ ๒ ที่ใคร่จะชี้แจง

ประกำรที่ ๒ ก็คือว่ำ เป็นหลักปฏิบัติทั้งสมำธิทั้งปัญญำคือว่ำส�ำหรับสมำธิ

นั้น ก็จะต้องไม่หน่วงคิดถึงอดีต ไม่หวังถึงอนำคตขณะท�ำสมำธินั้น ก�ำหนดจิตที่เป็น

ปัจจุบันธรรมเหมือนอย่ำงก�ำหนดลมหำยใจเข้ำ-ออก หำยใจเข้ำก็ให้รู้ หำยใจออกก ็

ให้รู้ ก็หมำยถึงว่ำจะต้องมีสติก�ำหนดรู้ลมหำยใจเข้ำลมหำยใจออกที่เป็นปัจจุบันคือ

เดี๋ยวนี้ หำยใจเข้ำอยู่เด๋ียวนี้ก็รู้หำยใจออกอยู่เดี๋ยวนี้ก็รู้ โดยท่ีไม่ส่งจิตออกไปคิดถึง

เรื่องอดีตที่ล่วงมำแล้วอื่น ๆ ถึงอนำคตคือเรื่องที่ยังมำไม่ถึงอื่น ๆ ต้องเว้นเสียทั้งส่วน

อดตี ทัง้ส่วนอนำคต จบัอยู่ท่ีปัจจุบันธรรมคือลมหำยใจเข้ำ ลมหำยใจออกทีเ่ป็นปัจจบุนั 

ดงันีจ้ติจงึจะเป็นสมำธไิด้ ถ้ำจติยงัแกว่งออกไปถึงอดีตบ้ำงถึงอนำคตบ้ำงอยู ่ทิง้ปัจจบัุน 

กเ็ป็นสมำธไิม่ได้ แม้ในกำรท�ำอำนำปำนสตดิงักล่ำว จติไปจบัลมหำยใจเข้ำ-ออกทีเ่ป็น

อดีต จิตไปจับลมหำยใจที่เป็นอนำคตดังนี้ ก็เป็นสมำธิไม่ได้ แม้ลมหำยใจเองท่ีเป็น

อดีตที่เป็นอนำคตก็ต้องเว้น มำก�ำหนดอยู่ท่ีลมหำยใจเข้ำ-ออกที่เป็นปัจจุบันเท่ำนั้น  

ให้รู้ว่ำลมหำยใจมีอยู่ มีอยู่เป็นปัจจุบัน โดยที่มีอยู่นั้นก็เป็นปัจจุบัน เมื่อจิตอยู่ดั่งนี้ 

จึงจะเป็นสมำธิได้
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ครำวนี้ มำถึงวิปัสสนำก็อยู่ตรงนี้แหละ คือว่ำพิจำรณำเจำะแทงปัจจุบันคือ 

ลมหำยใจเข้ำ-ออกทีเ่ป็นปัจจุบนัธรรมนี ้ให้รูแ้จ้งเห็นจรงิว่ำเป็นส่ิงทีเ่กดิทีด่บั ให้รูว่้ำลม

หำยใจเข้ำ ลมหำยใจออกที่อยู่เดี๋ยวนี้ เป็น เกิด และตั้งอยู่ แต่ว่ำเกิดตั้งอยู่แวบหนึ่ง

แล้วกด็บัคอืเป็นอดตีล่วงไป และทียั่งไม่มำถงึกเ็ป็นอนำคต และทีห่ำยใจเข้ำหำยใจออก

อยูเ่ดีย๋วนีน้ีเ่ป็นปัจจบุนัคอื เกดิ ตัง้อยู ่แวบหนึง่แล้วก็ดับเป็นอดตีไป ยังไม่มำถึงกเ็ป็น

อนำคต ก็เป็นอันว่ำรู้เกิดรู้ดับ อดีตนั้นก็ดับ ปัจจุบันก็ตั้งอยู่ ยังไม่มำก็อนำคต ก็เป็น

อันว่ำรู้อดีตรู้อนำคต รู้ปัจจุบันแล้วก็รู้เกิดดับ อยู่ด้วยกันกับกำลเวลำ รู้กำลเวลำนี่ 

รู้เกิด ดับด้วยอยู่ด้วยกำลเวลำดังนี้ 

เมื่อเป็นดังนี้จะเห็นว่ำทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่ำงที่เป็นดังนี้เรียกว่ำสังขำรทั้งนั้น 

เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งท้ังนั้น เป็นสิ่งท่ีเกิดที่ดับ ส่วนที่เป็นวิสังขำรที่ไม่ใช่สังขำรที่เป็น 

อกำลิโกนั้นก็คือว่ำ ข้อที่เป็นสัจจะ เป็นควำมจริงว่ำสังขำรท้ังปวงต้องเกิดต้องดับซึ่ง

เป็นสัจจะ นี่เป็นควำมจริงที่เป็นวิสังขำร มิใช่ปรุงแต่งเป็นควำมจริง เป็นอกำลิโกไม่

ประกอบด้วยกำลเวลำ ส่วนข้อที่สัจจะชี้ลงไปคือตัวสังขำรจริง ๆ นั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับ

กำลเวลำ เป็นสิง่ทีเ่กดิดบั และมใิช่เกิดดบัแต่กำลเวลำเท่ำน้ัน มใิช่เกิดดบัอยูแ่ต่สังขำร 

มิใช่เกิดดับอยู่แต่ลมหำยใจเข้ำ-ออกที่ก�ำหนดเดี๋ยวนี้เท่ำนั้น ชีวิตก็เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่

ดั่งนี้ ทุก ๆ อย่ำงที่เป็นสังขำร หรือรวมว่ำเป็นโลกทั้งสิ้น ก็เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ดังนี้ 

และสิ่งท่ีเกิดดับอยู่ดั่งนี้แหละเป็นตัวทุกข์ ท่ีพระพุทธเจำ้ทรงส่ังสอน เป็นทุกขสัจจะ

สภำพที่จริงคือทุกข์ 

เพรำะฉะน้ัน ท่ำนพิจำรณำเห็นชัดลงไปดังนี้ จึงได้กล่ำวไว้ว่ำ ทุกข์เท่ำนั้น 

ตัง้อยู ่ทกุข์เท่ำนัน้ดบัไป นอกจำกทกุข์ไม่มอีะไรเกิด นอกจำกทุกข์ไม่มีอะไรดบั นอกจำก

ทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่ เป็นทุกข์ทั้งหมดคือเป็นสิ่งที่เกิดดับทั้งหมด 

ต่อไปนี้นั่งสมำธิ

๒๘ กันยายน ๒๕๒๕
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พระโอวาท พรรษกาล ๒๕๓๔*

การบวช

เราท้ังหลายออกบวชในพระธรรมวินัยนี้ จึงควรท�าความเข้าใจเรื่องการบวช 

ตัง้ต้นด้วยถ้อยค�า คือ ค�าว่าการบวช นีเ้ข้าใจว่ามาจากค�าว่า ปพฺพชฺชา หรือ ปัพพัชชา 

ซึ่งเรียกตามค�าภาษาบาลีนี้ว่า ปพฺพชฺชา มาเป็นค�าไทยว่า บวช ค�าว่า ปัพพัชชา  

หรือบรรพชา หรือบวชนี้ ทีแรกหรือที่ใช้ทั่วไปจึงเป็นค�ากลาง ๆ เหมือนค�าว่าบวช 

จะบวชในพระพุทธศาสนา เช่น บวชเป็นภกิษสุามเณร กเ็รยีกว่าบวช จะบวชภายนอก 

พระพุทธศาสนา ก็เรียกว่าบวช คือ บรรพชา หรือปัพพัชชา 

ต่อมา การบวชในพระพทุธศาสนาตัง้แต่สมยัพุทธกาลนัน้ จงึมกีารบวชเป็นภกิษุ 

เป็นภิกษุณี เป็นนางสิกขมานา เป็นสามเณร เป็นสามเณรี และก็เรียกการบวชเป็น

ภกิษ ุภกิษณุว่ีา อปุสมบท เป็นสามเณร เป็นสามเณร ีตลอดจนถึงเป็นนางสกิขมานา

ว่าบรรพชาหรือปัพพัชชา เพราะฉะนั้น จึงก�าหนดความหมายของค�าว่าบรรพชาหรือ

ปัพพัชชามาเฉพาะบวชเป็นสามเณร หรือสามเณรี ตลอดจนถึงเป็นนางสิกขมานา  

แต่ว่าแต่เดมิมานัน้ ค�าว่า บรรพชา หรอืค�าว่า บวช เป็นค�ากลาง ๆ ดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น

* พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก ในหนังสือ นวกภิกษุพรรษกาล  พ.ศ. ๒๕๓๔
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กล่าวเฉพาะการบวชในพระพทุธศาสนา บวชเป็นภกิษ ุเป็นสามเณรในปัจจบุนั 

เพราะบัดนี้ภิกษุณีและสามเณรีขาดตอนไปแล้ว ไม่มี ผู้บวชย่อมมีความประสงค์ 

ต่าง ๆ กัน ดังที่มีค�ากล่าวกันว่าบวชทด บวชลอง บวชครองประเพณี บวชหนีสงสาร 

บวชผลาญข้าวสุก บวชสนุกตามเพื่อน 

บวชทดนัน้ กค็อืบวชเพือ่ทดแทนบุญคุณท่านผูม้พีระคุณ มมีารดาบดิาเป็นต้น 

บวชลอง คือบวชเพื่อจะลองดูว่าการบวชเป็นอย่างไร 

บวชครองประเพณีนั้น ก็คือบวชเพื่อรักษาประเพณีตามที่เคยบวชกันมา 

บวชหนีสงสารน้ัน ค�าว่า สงสาร ไม่ใช่หมายความว่าความกรณุาสงสาร คดิช่วย

ให้พ้นทุกข์ แต่สงสารนี้มาจากค�าว่า สังสาระ ที่แปลว่าท่องเที่ยวไป คือท่องเที่ยวไป 

ในทุกข์ ดังที่เรียกว่าสงสารทุกข์ ทุกข์คือการท่องเที่ยวไป หรือวัฏฏสงสาร ก็คือ  

วัฏฏสังสาระ ก่อนการท่องเที่ยววนเวียนเกิด แก่ เจ็บ ตาย หนีสงสารก็คือคิดปฏิบัติ

ให้พ้นจากการท่องเที่ยวไปในทุกข์ บรรลุถึงความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ เป็น

วิมุติ นิพพาน 

บวชผลาญข้าวสุกนั้น ก็คือบวชเพียงเพื่อที่จะอาศัยกินอยู่ไปวันหนึ่ง ๆ ไม่ได้

ตั้งใจที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไร 

บวชสนุกตามเพ่ือนน้ัน คือเห็นเพื่อนบวช นึกสนุกในการบวช จึงบวชตาม

เพื่อน

บรรดาการบวชต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมานี้ การบวชทด บวชลอง บวชครอง

ประเพณี บวชสนุกตามเพื่อน เมื่อบวชแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็เป็นการดี ใช้ได้

บวชหนีสงสารนั้น ก็เป็นการปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ของการบวช เหมือน

อย่างที่เราท้ังหลายได้สวดกันอยู่ในเวลาท�าวัตรเช้าว่า เต มยํ โอติณฺณามฺห ชาติยา 

เป็นต้น ทีแ่ปลว่า เราน้ันเป็นผูอั้นความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความรํา่ไห้ 

ความทุกข์ ความเสียใจ ความแค้นใจครอบงําแล้ว ชื่อว่ามีความทุกข์ครอบงําแล้ว  

ชือ่ว่ามทีกุข์เป็นไปในเบือ้งหน้าแล้ว แม้ไฉนความทาํทีส่ดุแห่งกองทกุข์ทัง้หมดนีจ้ะพึง

ปรากฏ ดังนี้
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เรามีศรัทธาออกจากเรือน บวชไม่มีเรือน อุทิศต่อพระผู้มีพระภาคอรหันต-

สมัมาสมัพทุธเจ้า แม้ปรนิพิพานนานมาแล้วนัน้ ประพฤตพิรหมจรรย์คอืความประพฤติดี

ประพฤติชอบในส�านักพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ประกอบด้วยสิกขาและสาชีพของภิกษุ

ทั้งหลาย อันว่าพรหมจรรย์ของเรานั้นจงเป็นไปเพ่ืออันท�าท่ีสุดแห่งกองทุกข์ท้ังหมด 

นี้เทอญ นี้เป็นการบวชนับเข้าในข้อว่าหนีสงสาร ปฏิบัติไปตามความประสงค์ของการ

บวชดังที่กล่าวแล้ว

เพราะฉะนั้น การบวชหนีสงสารนี้จึงเป็นการบวชตามหลักพระพุทธศาสนา 

แต่ว่าการบวชผลาญข้าวสกุนัน้ไม่เป็นประโยชน์อนัใด เป็นเพยีงอาศัยการยงัชพีให้เป็น

ไปในระหว่างที่บวชเท่านั้น

การบวชนัน้ตามวตัถปุระสงค์เดมิ ย่อมเป็นการบวชหนสีงสารคอืท�าทุกข์ทัง้ปวง 

ให้หมดสิน้เพือ่พ้นทกุข์เป็นวมิตุ ินพิพานดงักล่าว เพราะฉะนัน้ การบวชในครัง้พุทธกาล

ส่วนใหญ่จงึเป็นการบวชเพือ่ท�าทกุข์ให้สิน้ไป เป็นวตัถปุระสงค์ของการบวช แม้ดงัทีไ่ด้

มใีนค�าขอบรรพชาอปุสมบทแต่คร้ังโบราณว่า ขอบรรพชาอปุสมบท เพือ่ออกจากทกุข์

ทั้งปวง เพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ดังนี้ แต่ว่าต่อมาในปัจจุบันนี้ เรามีนิยม 

การบวชเพื่อศึกษา ท่ีเรียกว่าบวชเรียนคือเพื่อศึกษา อันได้แก่เล่าเรียนและปฏิบัติ

พระพุทธศาสนาเป็นเวลาระยะสั้น เช่น การบวชอยู่จ�าพรรษา ๓ เดือน ดังที่นิยม 

บวชกนัเรยีกว่าเป็นประเพณนียิม และการออกบวชนีช้ือ่ว่าเป็นการท�าบญุอย่างสงูด้วย 

เพราะว่าเป็นการที่ได้มีโอกาสเข้ามาเล่าเรียนและปฏิบัติพระพุทธศาสนาดังกล่าว  

เพราะการเป็นคฤหสัถ์มกีจิกงัวลห่วงใยอาลยัมาก ไม่อาจทีจ่ะมาศกึษาคอืเล่าเรียนและ

ปฏิบัติเหมือนดังที่บวชได้ และเมื่อบวชแล้วจึงต้องตั้งใจปฏิบัติพระพุทธศาสนา 

กล่าวโดยย่อ ก็คือ ศึกษาในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ดังที่ 

ได้แสดงไว้ในบทอนุศาสน์ที่บอกเม่ือบวชแล้วว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้เห็น เป็น 

พระอรหนัต์ ตรสัรูเ้องชอบพระองค์น้ัน ตรสัศลีไว้โดยชอบแล้ว ตรสัสมาธไิว้โดยชอบแล้ว 

ตรัสปัญญาไว้โดยชอบแล้ว โดยหลายขบวน เพียงเพื่อท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้น  

อันเป็นทางย�่ายีความเมาเสีย เป็นทางน�าความอยากออกเสีย เป็นทางถอนอาลัย 

ขึ้นเสีย เป็นทางเข้าไปตัดวัฏฏะคือวนเสีย เป็นทางส้ินแห่งตัณหา เป็นทางฟอกจิต  

เป็นทางดับทุกข์
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ในศีล สมาธิ ปัญญานั้น สมาธิอันศีลอบรมแล้ว มีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ 

ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้ว มีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ จิตอันปัญญาอบรมแล้วพ้นจาก

อาสวะ คือกิเลสเครื่องดองจิตสันดานโดยชอบ คือจากอาสวะคือความอยากได้ จาก

อาสวะคืออยากเป็น จากอาสวะคือความไม่รู้ เพราะเหตุนั้นแล เธอพึงศึกษาสิกขา ๓ 

คือศีลยิ่ง อย่างเคารพ พึงศึกษาสิกขาคือจิตยิ่งอย่างเคารพ พึงศึกษาสิกขาคือปัญญา

ยิ่งอย่างเคารพ ในพระธรรมวินัยอันพระตถาคตตรัสประกาศไว้ฉะนี้

การบวชนัน้ก็คือการออกจากเรอืนมาเป็นผูไ้ม่มเีรอืน เมือ่เป็นเช่นนีจ้งึมปัีญหา

ว่า จะได้อาศยัอาหารจากไหน เพราะไม่มีเรอืน ไม่มคีรวัทีจ่ะท�าอาหาร จะอาศยัผ้านุง่

ห่มจากไหน เพราะมาอยู่ป่าหรือว่าอยู่วดัในปัจจบุนั จะอาศยัทีอ่ยูท่ีไ่หน เพราะได้ออก

จากบ้านจากเรือนมาแล้ว และเมื่อป่วยไข้ จะได้อาศัยหยูกยาที่ไหน ฉะนั้น เมื่อบวช

แล้วพระอปัุชฌาย์จงึต้องรบีบอกอนศุาสน์คอืค�าพร�า่สอน ให้รูจ้กันสิสัยคอืเครือ่งอาศยั 

ของบรรพชติ ๔ ข้อ พร้อมท้ังอกรณยีะคือกจิทีไ่ม่ควรท�าอนัให้โทษร้ายแรงถงึขาดจาก

ความเป็นภิกษุอีก ๔ ข้อ

ส�าหรับนิสสัยคือเครื่องอาศัยของบรรพชิตทั้ง ๔ ข้อนั้น ก็ได้แก่บรรพชาคือ

การบวชอาศัยโภชนะคือค�าข้าวอาหารอันหาได้ด้วยก�าลังปลีแข้ง คือ เที่ยวบิณฑบาต

มาฉัน

บรรพชาคือการบวชอาศัยผ้าเปื้อนฝุ่นที่เรียกว่าบังสุกุลจีวร อันหมายถึงผ้าที่

เขาทิ้งไว้ โดยที่สุดแม้ผ้าห่อศพ มาท�าเป็นผ้านุ่ง ผ้าห่ม เป็นสบงจีวร 

บรรพชาคือการบวชอาศัยโคนไม้เป็นที่นั่งที่นอน 

บรรพชาคอืการบวชอาศยัน�า้มตูรเน่าเป็นยาคอือาศัยยาทีด่องด้วยน�า้มูตรเน่า 

เช่น สมอดองด้วยน�้ามูตรเน่าเป็นต้นเป็นยา แต่ว่าก็ได้ตรัสอนุญาตให้รับอติเรกลาภ

คือการได้อาหารเป็นต้นดังกล่าวนั้นที่เหลือเฟือ เช่น

ข้ออาหาร กใ็ห้ฉนัภัตรทีเ่ขาถวายสงฆ์ ภตัรเฉพาะสงฆ์ การนมินต์ ภัตรถวาย

ตามสลาก ภตัรถวายในปักข์ ภตัรถวายในวนัอโุบสถ ภตัรถวายในวนัปาฏบิทคอืวนั ๑ 

ค�่าได้ 
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เกี่ยวแก่ผ้า ก็ให้รับผ้าเปลือกไม้ ผ้าไหม คือแพร ผ้าขนสัตว์ ผ้าป่าน  

ผ้าแกมกัน เช่นได้แก่ผ้าไหมที่เขาถวายได้ 

ที่นั่งท่ีนอน เสนาสนะ ก็ให้อาศัยวิหารคือกุฏิตามปกติ เรือนมุงแถบเดียว  

ที่เรียกว่าเพิง เรือนชั้น เรือนโล้น คือหลังคาตัด ถ�้า 

ยาแก้ไข้นั่นเล่า ก็ให้รับเนยใส เนยข้น น�้ามัน น�้าผึ้ง น�้าอ้อย น�้าตาลได้ดังนี้ 

ในข้อหลังนี้ ส�าหรับเนยใสเนยข้นนั้น ไม่ได้หมายถึงเนยใสเนยข้นที่เขาท�าขายเป็น 

แท่ง ๆ เป็นต้น ที่ใช้รับประทานกับขนมปัง ไม่ใช่หมายความเนยใส เนยข้น ชนิดนั้น  

เพราะเนยใส เนยข้น ชนดิดงัทีก่ล่าวมานัน้เป็นอาหารโดยตรง แต่หมายถึงเนยใส เนยข้น 

ที่ต้มขึ้นจากน�้านมเป็นชั้น ๆ ไป ซึ่งไม่มีท�าขายทั่วไป 

อติเรกลาภนั้น บัดนี้ได้มีเป็นอันมาก เราทั้งหลายถึงแม้ว่าจะไม่ต้องอาศัย

นสิสยัคอืเครือ่งอาศยัทัง้ ๔ อย่างซึง่เป็นไปอย่างแร้นแค้น กอ็าศยัอตเิรกลาภอยูไ่ด้ แม้

เช่นนัน้ เราทัง้หลายกย็งัไม่ละนสิสยัคอืเครือ่งอาศยับางอย่าง เช่น การออกบณิฑบาต 

คอืการอาศยัโภชนะคือค�าข้าวอันหาได้ด้วยก�าลงัแห่งปลแีข้งอนัเป็นธรรมเนยีมของภกิษุ 

ซึง่แปลว่าผูข้อโดยปกต ิธรรมเนยีมการบณิฑบาตของพระนีจ้งึได้รกัษากนัมาต้ังแต่คร้ัง

พุทธกาล การบวชย่อมเป็นมาดังที่ได้กล่าวมานี้ 

และบัดนี้ เราทั้งหลายต่างก็ได้เข้ามาบวชกันแล้ว และอยู่จ�าพรรษาร่วมกัน

แม้ว่าจะเป็นการบวชเรยีนชัว่คราวตามประเพณนียิมทีป่ฏบิตักินัมา เพราะแม้ชัว่คราว

ก็ชื่อว่าได้เข้ามาบ�าเพ็ญบุญอย่างสูง จึงขอให้ตั้งใจศึกษาคือเล่าเรียนพระธรรมวินัย  

และปฏิบัติในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ตามสามารถ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ชื่อว่า

ได้ปฏิบัติท�าการบวชให้เป็นการบวชเพื่อพ้นทุกข์ตามสามารถ ตามวัตถุประสงค์ของ 

การบวช ตามที่เราทั้งหลายได้สวดกันในเวลาท�าวัตรเช้าดังท่ีได้แสดงมาข้างต้น ก็จะ

ท�าการบวชให้เป็นประโยชน์ได้ ชื่อว่าได้บ�าเพ็ญบุญอย่างสูงคือการท�าการบวชนั้นให้

เป็นบุญอย่างสูง เป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ 

วันนี้ ยุติเท่านี้

๔ สิงหาคม ๒๕๓๔



สมณะ

ในประเทศไทยเรานี้ เรียกผู้ที่เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุว่าพระ เรียกผู้ที่เข้ามา

บวชเป็นสามเณรว่าเณร เรียกรวมกันว่า พระเณร เมื่อพูดว่าพระ ก็เข้าใจกันว่า 

หมายถึงภิกษุ แต่ในสมัยพุทธกาลนั้น ปรากฏในพระสูตรต่าง ๆ ในประวัติพระพุทธ-

ศาสนาต่าง ๆ ว่าประชาชนเรยีกผูม้าบวชว่า สมณะ ตัง้ต้นแต่ผูท้ีม่ไิด้นบัถอืพระพทุธ-

ศาสนาเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระสมณะโคดม และเรียกภิกษุทั้งหลายว่าสมณะ เช่น

เรียกว่า สมณะศากยบุตร เพราะฉะนั้น ค�าว่า สมณะ ซึ่งหมายถึงผู้ออกบวชเป็น 

พระอย่างที่ไทยเราเรียกนั้นเอง ได้มีพระสูตรตรัสสอนผู้ท่ีเข้ามาบวช ซึ่งเขาเรียกว่า

สมณะดงักล่าว ให้ปฏิบัตตินให้สมกบัท่ีเขาเรยีกและให้สมกบัค�าปฏญิญา คอืแสดงตน

รับรู้ว่าเป็นสมณะ พระสูตรนี้ชื่อว่า มหาอัสสปุรสูตร จะได้น�ามาอ่านให้ท่านทั้งหลาย

ฟัง เพราะมคี�าทีดี่มากเป็นค�าสอน คือเป็นค�าทีต่รสัสอนเราทัง้หลายผูเ้ป็นสมณะอย่าง

สมบูรณ์ พระสูตรนี้เริ่มว่าดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อัสสปุรนิคมของหมู่เจ้าอังคะ  

ในอังคะชนบท ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า

ดกู่อนภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเหล่านัน้ทลูรบัพระด�ารัสของพระผูม้พีระภาคเจ้าแล้ว

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ประชุมชนย่อมรู้จักพวก

เธอว่าสมณะ ๆ ก็แหละพวกเธอ เม่ือเขาถามว่าท่านท้ังหลายเป็นอะไร ก็ปฏิญญา  
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(รับรู้) ว่าพวกเราเป็นสมณะ ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เมื่อพวกเธอนั้นมีชื่อว่าอย่างนี้  

มปีฏญิญาอย่างนีแ้ล้ว กค็วรศึกษาอยู่อย่างนีว่้า เราทัง้หลายจกัสมาทานประพฤตธิรรม 

ท�าความเป็นสมณะด้วย ท�าความเป็นพราหมณ์ด้วย เมื่อพวกเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้  

ชื่อและปฏิญญานี้พวกเราก็จะเป็นความจริงแท้ ใช่แต่เท่านั้น พวกเราบริโภคจีวร 

บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัช บริขารของทายกเหล่าใด สักการะ 

ทัง้หลายน้ันของทายกเหล่านัน้กจ็กัมผีลมาก มอีานสิงส์มากในเพราะพวกเรา อกีอย่าง

หนึ่งเล่า บรรพชานี้ของพวกเราก็จักไม่เป็นหมัน จักมีผลก�าไร

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมท�าความเป็นสมณะ และท�าความเป็นพราหมณ์

เป็นอย่างไร พวกเธอควรศึกษาอยู่อย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจักเป็นผู้ประกอบด้วยหิริ  

(ความละอายใจต่อความชั่ว) และโอตตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อความชั่ว) บางทีพวก

เธอจะมีความด�าริว่า พวกเราเป็นผู้ประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะแล้ว ด้วยกิจเพียง 

เท่านี้พอละ พวกเราท�าเสร็จแล้ว สามัญญัตถะ (ประโยชน์ของความเป็นสมณะคือ

มรรค ผล นิพพาน) พวกเราถึงแล้วโดยล�าดับ กิจอะไร ๆ ที่ควรท�าให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มี 

พวกเธอถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านี้ เราขอบอกแก่เธอท้ังหลาย ขอเตือนแก่เธอ 

ทั้งหลาย เมื่อกิจท่ีควรท�าให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ สามัญญัตถะ ประโยชน์ของความเป็น

สมณะที่พวกเธอปรารถนา อย่าได้เสื่อมไปเสียเลย

ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย กก็จิทีค่วรท�าให้ยิง่ขึน้ไปเป็นอย่างไร พวกเธอควรศกึษา

อยูอ่ย่างนีว่้า เราทัง้หลายจะมกีายสมาจาร (ความประพฤตทิางกาย) บรสิทุธิ ์ปรากฏ

เปิดเผย ไม่มช่ีอง และคอยระวงั จักไม่ยกตน ไม่ข่มผูอ้ืน่ ด้วยความเป็นผูม้กีายสมาจาร 

(ความประพฤติทางกาย) บริสุทธิ์นั้น บางที พวกเธอจะมีความด�าริว่า พวกเราเป็นผู้

ประกอบด้วยหริแิละโอตตปัปะ มกีายสมาจาร (ความประพฤตทิางกาย) กายบรสิทุธิแ์ล้ว 

ด้วยกิจเพียงเท่านี้ พอละ พวกเราท�าเสร็จแล้ว สามัญญัตถะ (ประโยชน์ท่ีต้องการ 

แห่งความเป็นสมณะ) พวกเราถึงแล้วโดยล�าดับ กิจอะไร ๆ ที่ควรท�าให้ยิ่งขึ้นไป 

มิได้มี พวกเธอถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้น เราขอบอกแก่เธอทั้งหลาย เมื่อกิจ 

ทีค่วรท�าให้ยิง่ขึน้ไปยงัมอียู ่สามญัญตัถะ (ประโยชน์ของความเป็นสมณะ) ทีพ่วกเธอ

ปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเสียเลย
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ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย กก็จิทีค่วรท�าให้ยิง่ขึน้ไปเป็นอย่างไร พวกเธอควรศกึษา

อยู่อย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจักมีวจีสมาจาร (ความประพฤติทางวาจา) บริสุทธิ์ ปรากฏ

เปิดเผย ไม่มช่ีองและคอยระวัง จกัไม่ยกตน ไม่ข่มผูอ้ืน่ ด้วยความเป็นผูมี้วจีสมาจาร 

(ความประพฤตทิางวาจา) บรสิทุธิน์ัน้ บางท ีพวกเธอจะมคีวามด�ารว่ิา พวกเราจะเป็น

ผู้ประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจาร (ความประพฤติทางกาย) และ 

วจสีมาจาร (ความประพฤตทิางวาจา) บรสิทุธิแ์ล้ว ด้วยกจิเพยีงเท่านี ้พอละ พวกเรา

ท�าเสร็จแล้ว สามญัญตัถะ (ประโยชน์ทีต้่องการแห่งความเป็นสมณะ) พวกเราถงึแล้ว

โดยล�าดับ กิจอะไร ๆ ที่ควรท�าให้ย่ิงขึ้นไปมิได้มี พวกเธอถึงความยินดีด้วยกิจ 

เพียงเท่านั้น เราขอบอกแก่เธอทั้งหลาย ขอเตือนแก่เธอทั้งหลาย เมื่อกิจที่ควรท�าให ้

ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ สามัญญัตถะ (ประโยชน์ที่ต้องการของความเป็นสมณะ) ที่พวกเธอ

ปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเสียเลย

ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย กก็จิทีค่วรท�าให้ยิง่ขึน้ไปเป็นอย่างไร พวกเธอควรศกึษา

อยู่อย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจะมีมโนสมาจาร (ความประพฤติทางใจ) บริสุทธิ์ ปรากฏ

เปิดเผย ไม่มีช่องและคอยระวงั จกัไม่ยกตน ไม่ข่มผูอ้ืน่ ด้วยความเป็นผูม้มีโนสมาจาร 

(ความประพฤตทิางใจ) บรสิทุธิน์ัน้ บางท ีพวกเธอจะมดี�ารว่ิา พวกเราเป็นผูป้ระกอบ

ด้วยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจาร (ความประพฤติทางกาย) วจีสมาจาร (ความ

ประพฤติทางวาจา) และมโนสมาจาร (ความประพฤติทางใจ) บริสุทธิ์แล้ว ด้วยกิจ

เพียงเท่าน้ี พอละ พวกเราท�าเสร็จแล้ว สามัญญัตถะ (ประโยชน์ท่ีต้องการของ 

ความเป็นสมณะ) พวกเราถึงแล้วโดยล�าดับ กิจอะไร ๆ ท่ีควรท�าให้ย่ิงขึ้นไปมิได้มี 

พวกเธอถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้น เราขอบอกแก่เธอทั้งหลาย ขอเตือนแก่เธอ

ทัง้หลาย เมือ่กิจท่ีควรท�าย่ิงขึน้ไปยงัมีอยู ่สามญัญตัถะ (ประโยชน์ทีต้่องการของความ

เป็นสมณะ) ที่พวกเธอปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเสียเลย

ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย กก็จิทีค่วรท�าให้ยิง่ขึน้ไปเป็นอย่างไร พวกเธอควรศกึษา

อยู่อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีอาชีวะ (คือการเล้ียงชีวิต) บริสุทธิ์ ปรากฏ เปิดเผย  

ไม่มีช่องและคอยระวัง จักไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อื่น ด้วยความเป็นผู้มีอาชีวะ (การเลี้ยง

ชีวิต) บริสุทธิ์นั้น บางที พวกเธอจะมีความด�าริว่า พวกเราเป็นผู้ประกอบด้วย 
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หิริโอตตัปปะ มีกายสมาจาร (ความประพฤติทางกาย) วจีสมาจาร (ความประพฤติ

ทางวาจา) มโนสมาจาร (ความประพฤติทางใจ) บริสุทธิ์แล้วและอาชีวะ (การเลี้ยง

ชีวิต) บริสุทธิ์แล้ว ด้วยกิจเพียงเท่าน้ี พอละ พวกเราท�าเสร็จแล้ว สามัญญัตถะ 

(ประโยชน์ท่ีต้องการของความเป็นสมณะ) พวกเราถึงแล้วโดยล�าดับ กิจอะไร ๆ  

ที่ควรท�าให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มี พวกเธอถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้น เราขอบอกแก ่

เธอท้ังหลาย ขอเตือนแก่เธอทั้งหลาย ว่ากิจท่ีควรท�าย่ิงขึ้นไปยังมีอยู่ สามัญญัตถะ 

(ประโยชน์ทีต้่องการของความเป็นสมณะ) ท่ีพวกเธอปรารถนา อย่าได้เสือ่มไปเสยีเลย

ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย กก็จิทีค่วรท�าให้ยิง่ขึน้ไปเป็นอย่างไร พวกเธอควรศกึษา

อยู่อย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจักมีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ท้ังหลาย เห็นรูปด้วย  

จกัษแุล้ว ไม่ถอืโดยนิมติ (คอืรวบถือ) ไม่ถอืโดยอนพุยญัชนะ (คอืแยกถอื) จกัปฏบิติั 

เพื่อส�ารวมจักขุนทรีย์ (คือจักษุ) ที่เมื่อไม่ส�ารวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรม คือ 

อภิชฌาและโทมนัส (ความเพ่งเล็งหรือความยินดี และความยินร้าย) ครอบง�าได้ 

ชือ่ว่ารกัษาจกัขนุทรย์ี (อินทรีย์คือจักษุ) พวกเราเป็นผูป้ระกอบด้วยหริิและโอตตปัปะ 

มีกายสมาจาร (ความประพฤติทางกาย) วจีสมาจาร (ความประพฤติทางวาจา)  

มโนสมาจาร (ความประพฤตทิางใจ) อาชวีะ (การเลีย้งชวิีต) บรสุิทธิแ์ล้ว และเป็นผู้

มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย ด้วยกิจเพียงเท่านี้ พอละ พวกเราท�า 

เสร็จแล้ว สามัญญัตถะ ประโยชน์ท่ีต้องการของความเป็นสมณะ พวกเราถึงแล้ว 

โดยล�าดับ กิจอะไร ๆ ที่ควรท�าให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มี พวกเธอถึงความยินดีด้วยกิจเพียง

เท่าน้ัน เราขอบอกแก่เธอทั้งหลาย ขอเตือนแก่เธอทั้งหลาย ว่ากิจที่ควรท�ายิ่งข้ึนไป 

ยงัมอียู ่สามญัญตัถะ (ประโยชน์ทีต้่องการของความเป็นสมณะ) ทีพ่วกเธอปรารถนา 

อย่าได้เสื่อมไปเสียเลย

ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย กก็จิทีค่วรท�าให้ยิง่ขึน้ไปเป็นอย่างไร พวกเธอควรศกึษา

อยู่อย่างน้ีว่า เราทั้งหลายจะรู้ประมาณในโภชนะ จักพิจารณาโดยแยบคายแล้วกลืน

อาหาร จักไม่กลืนเพื่อเล่น เพื่อมัวเมา เพื่อตบแต่ง เพื่อประดับ จักกลืนเพียงเพื่อให้

กายนี้ต้ังอยู่ห่างไกลจากความเบียดเบียน เพื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์เท่าน้ัน  

และจะบ�าบดัเวทนาเก่า ไม่ให้เวทนาใหม่เกดิขึน้ และจกัให้อตัภาพด�าเนนิไป ไม่มีโทษ 
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อยู่สบาย ด้วยประการฉะนี้ บางที พวกเธอจักมีความด�าริว่า พวกเราเป็นผู้ประกอบ

ด้วยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจาร (ความประพฤติทางกาย) วจีสมาจาร (ความ

ประพฤติทางวาจา) มโนสมาจาร (ความประพฤติทางใจ) อาชีวะ (การเล้ียงชีวิต) 

บรสิทุธิ ์เป็นผูมี้ทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรย์ีทัง้หลาย และรูจ้กัประมาณในโภชนะแล้ว 

ด้วยกจิเพียงเท่านี ้พอละ พวกเราท�าเสรจ็แล้ว สามญัญตัถะ (ประโยชน์ทีต้่องการของ

ความเป็นสมณะ) พวกเราถึงแล้วโดยล�าดับ กิจอะไร ๆ ท่ีควรท�าให้ย่ิงขึ้นไปมิได้มี 

พวกเธอถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้น เราขอบอกแก่เธอทั้งหลาย ขอเตือนแก่เธอ

ทั้งหลายว่า กิจท่ีควรท�ายิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ สามัญญัตถะ (ประโยชน์ที่ต้องการของ 

ความเป็นสมณะ) ที่พวกเธอปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเสียเลย

ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย กก็จิทีค่วรท�าให้ยิง่ขึน้ไปเป็นอย่างไร พวกเธอควรศกึษา

อยู่อย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจักเป็นผู้ประกอบเนือง ๆ ในความเป็นผู้ตื่น จะช�าระจิตให้

บริสุทธิ์จากธรรมะอันเป็นเครื่องกีดกั้น (คือนิวรณ์) ด้วยการจงกรมและการนั่งตลอด

ปฐมยามแห่งราตรี จักส�าเร็จการนอนดังราชสีห์โดยข้างเบื้องขวา ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า 

มิสติสัมปชัญญะ ท�าไว้ในใจถึงความส�าคัญในอันลุกขึ้น ตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรี 

กลับลุกข้ึนแล้ว จักช�าระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะเป็นเครื่องกีดกั้นคือนิวรณ์ด้วยการ

จงกรมและการน่ังในปัจฉมิยามแห่งราตร ีบางที พวกเธอจะมคีวามด�ารว่ิา พวกเราเป็น

ผูป้ระกอบด้วยหริแิละโอตตปัปะ มกีายสมาจาร (ความประพฤตทิางกาย) วจสีมาจาร 

(ความประพฤติทางวาจา) มโนสมาจาร (ความประพฤตทิางใจ) อาชวีะ (การเล้ียงชีวิต) 

บรสิทุธิแ์ล้ว เป็นผูมี้ทวารอันคุ้มครองแล้วในอนิทรย์ีทัง้หลาย และรูจ้กัประมาณในโภชนะ 

ประกอบเนือง ๆ ในความเป็นผูต้ืน่แล้ว ด้วยกจิเพยีงเท่านี ้พอละ พวกเราท�าเสรจ็แล้ว 

สามัญญัตถะ (ประโยชน์ที่ต้องการของความเป็นสมณะ) พวกเราถึงแล้วโดยล�าดับ  

กิจอะไร ๆ ที่ควรท�าให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มี พวกเธอถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้น  

เราขอบอกแก่เธอท้ังหลาย ขอเตือนเธอทั้งหลาย เมื่อกิจที่ควรท�าให้ย่ิงขึ้นไปยังมีอยู่ 

สามัญญัตถะ (ประโยชน์ที่ต้องการของความเป็นสมณะ) ที่พวกเธอปรารถนาอย่าได้

เสื่อมไปเสียเลย
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ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย กก็จิทีค่วรท�าให้ยิง่ขึน้ไปเป็นอย่างไร พวกเธอควรศกึษา

อยู่อย่างนี้ว่า เราท้ังหลายจะประกอบด้วยสติ (ความระลึกได้) สัมปชัญญะ (ความ

รู้ตัว) ท�าความรู้สึกตัวในการก้าว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว ในการคู้เข้า

ด้วยการเหยยีดออก ในการทรงสังฆาฏ ิบาตร และจวีร ในการฉนั การดืม่ การเคีย้ว 

การลิ้ม ในการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ท�าความรู้สึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง  

การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง บางที พวกเธอจะมีความด�าริว่า พวกเราเป็นผู้

ประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจาร (ความประพฤติทางกาย) วจีสมาจาร 

(ความประพฤติทางวาจา) มโนสมาจาร (ความประพฤติทางใจ) อาชีวะ (การเลี้ยง

ชวีติ) บรสิทุธิแ์ล้ว และเป็นผูม้ทีวารอนัคุม้ครองแล้วในอนิทรีย์ทัง้หลาย รูจ้กัประมาณ

ในโภชนะ ประกอบเนอืง ๆ ด้วยความเป็นผูต้ืน่ และประกอบด้วยสตสัิมปชญัญะแล้ว 

ด้วยกิจเพียงเท่านี้ พอละ พวกเราท�าเสร็จแล้ว สามัญญัตถะ (ประโยชน์ที่ต้องการ 

ของความเป็นสมณะ) พวกเราถึงแล้วโดยล�าดับ กิจอะไร ๆ ท่ีควรท�าให้ยิ่งขึ้นไป 

มิได้มี พวกเธอถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้น เราขอบอกแก่เธอทั้งหลาย ขอเตือน

แก่เธอทั้งหลาย ว่ากิจที่ควรท�ายิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ สามัญญัตถะ (ประโยชน์ท่ีต้องการ 

ของความเป็นสมณะ) ที่พวกเธอปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเสียเลย 

วันนี้ ยุติเพียงเท่านี้

๕ สิงหาคม ๒๕๓๔



สมณะ (ต่อ)

มหาอัสสปุรสูตร (ต่อ)

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็กิจที่ควรท�าให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไร!

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ  

ป่า โคนไม้ ภเูขา ซอกเขา ถ�า้ ป่าชัฏ ท่ีแจ้ง ลอมฟาง เธอกลบัจากบิณฑบาต ในการ

ภายหลังภัตแล้ว นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายตรงด�ารงสติไว้เฉพาะหน้า เธอละความเพ่งเล็ง 

ในโลกแล้ว มีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ ย่อมช�าระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งได้ 

คือละอภิชฌา ความเพ่งเล็ง หรือกามฉันท์ ความพอใจรักใคร่ในกามได้ ละความ

ประทุษร้ายคือพยาบาทแล้ว ไม่คิดพยาบาท มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ 

ทั้งปวงอยู่ ย่อมช�าระจิตให้บริสุทธ์ิจากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ ละถีนมิทธะ 

ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มได้แล้ว เป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม มี 

ความส�าคัญหมายอยู่ท่ีแสงสว่าง มีสติ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ ความรู้ตัวอยู่  

ย่อมช�าระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มได้ ละอุทธัจจกุกกุจจะ 

ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจได้แล้ว เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู่ ย่อมช�าระจิต

ให้บรสิทุธิจ์ากอุทธจัจกุกกจุจะ ความฟุง้ซ่านร�าคาญใจได้ ละวจิกิจิฉา ความเคลอืบแคลง

สงสัยได้แล้ว เป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย ไม่มีความคลางแคลงใน 

กศุลธรรมทัง้หลายอยู ่ย่อมช�าระจติให้บรสุิทธิจ์ากวจิกิิจฉา ความเคลอืบแคลงสงสยัได้
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ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย เปรียบเหมอืนบรุษุจะพึงกูห้นีไ้ปประกอบการงาน การงาน

เหล่านัน้ของเขาจะพงึส�าเรจ็ผล เขาจะพงึใช้หนีสิ้นท่ีเป็นต้นทุนเดมิให้หมดส้ิน แล้วทรพัย์

ที่เป็นก�าไรของเขาพึงเหลืออยู่ส�าหรับเลี้ยงภรรยา เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า 

เมื่อก่อน เรากู้หนีไ้ปประกอบการงาน บัดนีก้ารงานของเราส�าเร็จผลแล้ว เราได้ใช้หนี ้

ที่เป็นต้นทุนเดิมได้หมดสิ้นแล้ว และทรัพย์ที่เป็นก�าไรของเรายังมีเหลืออยู่ส�าหรับ  

เลี้ยงภรรยาดังนี้ เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส ความสุขใจมีความไม่มี

หนี้สินนั้นเป็นเหตุ ฉันใด

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นผู้มีอาพาธ ถึงความล�าบาก 

เจ็บหนัก บรโิภคอาหารไม่ได้และไม่มกี�าลงักาย สมัยต่อมา เขาพงึหายจากอาพาธนัน้ 

บริโภคอาหารได้ และมีก�าลังกาย เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็น 

ผู้มีความอาพาธ ถึงความล�าบาก เจ็บหนัก และบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีก�าลังกาย  

บัดน้ี เราหายจากอาพาธนั้นแล้ว บริโภคอาหารได้และมีก�าลังกายดังนี้ เขาจะพึงได ้

ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส ความสุขใจ มีความไม่มีโรคนั้นเป็นเหตุ ฉันใด

ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุจะพงึถกูจองจ�าอยูใ่นเรือนจ�า สมยัต่อมา 

เขาพึงพ้นจากเรือนจ�านั้นโดยสวัสดี ไม่มีภัย และไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรเลย เขาจะพึง

มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อน เราถูกจองจ�าอยู่ในเรือนจ�า บัดนี้ เราพ้นจากเรือน

จ�านั้นโดยสวัสดี ไม่มีภัยแล้ว และไม่ต้องเสียทรัพย์อะไร ๆ เลยดังนี้ เขาจะพึงได ้

ความปราโมทย์ ความบนัเทงิใจ ถงึความโสมนสั ความสุขใจ มกีารพ้นจากเรอืนจ�านัน้

เป็นเหตุ ฉันใด

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษ จะพึงเป็นทาส พึ่งตัวเองไม่ได้  

ต้องพึ่งผู้อื่น ไปไหนตามความพอใจไม่ได้ สมัยต่อมา เขาพึงพ้นจากความเป็นทาสนั้น 

พึ่งตัวเองได้ ไม่ต้องพึ่งผู้อื่น เป็นไทแก่ตัวเอง ไปไหนได้ตามความพอใจ เขาจะพึงม ี

ความคิดเห็นอย่างนีว่้า เม่ือก่อน เราเป็นทาส พึง่ตวัเองไม่ได้ ต้องพึง่ผูอ้ืน่ ไปไหนตาม

ความพอใจไม่ได้ บัดนี้ เราพ้นจากความเป็นทาสนั้นแล้ว พึ่งตัวเองได้ ไม่ต้องพึ่งผู้อื่น 

เป็นไทแก่ตัวเอง ไปไหนได้ตามความพอใจดังนี้ เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความ

โสมนัส มีความเป็นไทแก่ตัวนั้นเป็นเหตุ ฉันใด
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ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย์มีโภคสมบัติ จะพึงเดิน 

ทางไกล กันดาร สมัยต่อมา เขาพึงข้ามพ้นทางกันดารนั้นได้โดยสวัสดี ไม่มีภัย  

ไม่ต้องเสียทรัพย์อะไร ๆ เลย เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อน เราม ี

ทรัพย์ มีโภคสมบัติ เดินทางไกล กันดาร บัดน้ี เราข้ามพ้นทางกันดารนั้นแล้ว 

โดยสวัสดี ไม่มีภัย ไม่ต้องเสียทรัพย์อะไร ๆ เลยดังนี้ เขาจะพึงได้ความปราโมทย์  

ถึงความโสมนัสมีภูมิสถานอันเกษมนั้นเป็นเหตุ ฉันใด

ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย ภกิษพุจิารณาเหน็นวิรณ์ ๕ ประการเหล่านี ้คอื อภชิฌา 

ความเพ่งเล็ง หรือกามฉันท์ ความพอใจรักใคร่ในกาม พยาบาท ความปองร้าย  

ถีนมทิธะ ความง่วงงนุเคลบิเคลิม้ อุทธจัจกกุกจุจะ ความฟุง้ซ่านร�าคาญใจ และวจิกิจิฉา 

ความเคลือบแคลงสงสัย ที่ยังละไม่ได้ในตน เหมือนหนี้ เหมือนโรค เหมือนเรือนจ�า 

เหมือนความเป็นทาส เหมือนทางไกลอันกันดาร คือพิจารณาอภิชฌา ความเพ่งเล็ง

หรอืกามฉนัท์ ความพอใจรกัใคร่ในกามเหมอืนเป็นหนี ้พจิารณาพยาบาทความปองร้าย 

เหมือนเป็นโรค พิจารณาความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มที่เรียกว่าถีนมิทธะเหมือนเรือนจ�า 

พิจารณาความฟุ้งซ่านร�าคาญใจท่ีเรียกว่าอุทธัจจกุกกุจจะเหมือนความเป็นทาส และ

พิจารณาวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยเหมือนทางไกลกันดาร และพิจารณาเห็น

นิวรณ์ ๕ ประการเหล่านีท้ีล่ะได้แล้วในตนเหมอืนความไม่มหีนี ้ เหมอืนความไม่มโีรค 

เหมือนการพ้นจากเรือนจ�า เหมือนความเป็นไทแก่ตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม 

ฉะนั้นแล

ภกิษุน้ันละนิวรณ์ ๕ ประการน้ีอันเป็นเครือ่งเศร้าหมองแห่งจติ อนัเป็นเคร่ือง

ท�าปัญญาให้ถอยก�าลงัได้แล้ว สงดัจากกาม สงดัจากอกศุลธรรม เข้าปฐมฌาน มวีติก 

ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ มีวิจาร ความรักษาจิตไว้ในอารมณ์ มีปีติ ความอิ่มใจ มีสุข 

อันเกิดแต่วิเวกความสงัดอยู่ เธอท�ากายนี้แลให้ชุ่มชื่น อิ่มเอิบ ซาบซ่านด้วยปีติ  

และสุขอันเกิดแต่วิเวกความสงัด ไม่มีเอกเทศไหน ๆ แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปีติ

และสุขอันเกิดแต่วิเวกความสงัดจะไม่ถูกต้อง เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือ

ลูกมือของพนักงานสรงสนานผู้ฉลาด ใส่จุนสีตัวลงในภาชนะส�าริดแล้ว พรมด้วย 

น�า้หมกัไว้ ก้อนจุนสตีวัน้ันมียางซึมไปจับตดิกนั ทัง้ข้างในข้างนอก ย่อมไม่กระจายออก 

ฉะนั้น
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ดกู่อนภกิษท้ัุงหลาย ยงัมอีีกข้อหน่ึง ภกิษเุข้าทตุยิฌาน มีความผ่องใสแห่งจติ

ภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกและวิจารสงบไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีต ิ

และสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ เธอท�ากายนี้แลให้ชุ่มชื่น อิ่มเอิบ ซาบซ่านด้วยปีติและสุข

อันเกิดแต่สมาธิ ไม่มีเอกเทศไหน ๆ แห่งกายของเธอ ทั่วทั้งตัว ที่ปีติและสุขอันเกิด

จากสมาธจิะไม่ถกูต้อง เปรยีบเหมอืนห้วงน�า้ลกึ มีน�า้ขงัอยู่ ไม่มีทางทีน่�า้จะไหลมาได้ 

ทั้งในด้านตะวันออก ด้านตะวันตก ด้านเหนือ ด้านใต้ ทั้งฝนก็ไม่ตกเพิ่มตามฤดูกาล  

แต่สายน�้าเย็นพุข้ึนจากห้วงน�้าน้ันแล้ว จะพึงท�าให้ห้วงน�้านั้นแลให้ชุ่มชื่น เอิบอาบ  

ซาบซึมด้วยน�้าเย็น ไม่มีเอกเทศไหน ๆ แห่งห้วงน�้านั้นทั้งหมดที่น�้าเย็นจะไม่ถูกต้อง 

ฉะนั้น

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ยังมีอีกข้อหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา ความวางเฉย มี

สติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป เข้าตติยฌานที่พระอริยสาวก

ทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข เธอท�ากายนี้แลให ้

ชุ่มชื่น เอิบอาบ ซาบซ่าน ด้วยสุขอันปราศจากปีติ ไม่มีเอกเทศไหน ๆ แห่งกายของ

เธอทั่วทั้งตัว ที่สุขปราศจากปีติจะไม่ถูกต้อง เปรียบเหมือนในกออุบล กอปทุม หรือ

กอปุณฑริกแตล่ะชนิด ในกออุบล กอปทุมหรอืกอปุณฑรกิ ดอกบวับางชนดิเกดิในน�า้ 

เจริญในน�า้ ยงัไม่พ้นจากน�า้ จมอยู่ในน�้า น�้าเลี้ยงไว้ อันน�้าเย็นหล่อเลี้ยง เอิบอาบ 

ซึมซาบ ไปแต่ละยอดและเหง้า ไม่มีเอกเทศไหน ๆ แห่งกออุบล กอปทุมและ 

กอปุณฑริก ที่น�้าเย็นจะไม่ถูกต้อง ฉะนั้น

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ยังมีอีกข้อหนึ่ง ภิกษุเข้าจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข

เพราะละสขุและทุกข์ และดับโสมนสัโทมนสัในก่อนได้ มีความบรสุิทธิแ์ห่งสติท่ีอเุบกขา

ให้เกิดขึ้นอยู่ เธอน่ังแผ่ไปท่ัวกายน้ีแลด้วยใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่มีเอกเทศไหน ๆ  

แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่จิตอันบริสุทธ์ิผ่องแผ้วจะไม่ถูกต้อง เปรียบเหมือนบุรุษ 

นั่งคลุมตัว ตลอดศีรษะด้วยผ้าขาว ไม่มีเอกเทศไหน ๆ แห่งกายทุก ๆ ส่วนของเขาที่

ผ้าขาวจะไม่ถูกต้อง ฉะนั้น

ภกิษุน้ันเม่ือจติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ่์องแผ้ว ไม่มกิีเลส ปราศจากอปุกิเลส อ่อน 

ควรแก่การงาน ตัง่มัน่ไม่หวัน่ไหว อย่างนีย่้อมโน้มน้อมจติไปเพือ่ปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ
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คือญาณความระลึกขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในกาลก่อน เธอระลึกชาติที่เคยอาศัยอยู่ใน 

กาลก่อนได้เป็นอันมาก คือระลึกได้ ๑ ชาตบ้ิาง ๒ ชาตบ้ิาง เป็นต้น ระลกึชาตทิีเ่คย

อาศยัอยูใ่นกาลก่อนได้เป็นอนัมาก พร้อมทัง้อาการ พร้อมทัง้อเุทศ ด้วยประการฉะนี้ 

เปรียบเหมือนบุรุษออกจากบ้านของตนไปสู่บ้านอ่ืน ออกจากบ้านแม้นั้นไปสู่บ้านอ่ืน 

ออกจากบ้านแม้น้ันแล้วกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกได้ว่า เขาออก

จากบ้านของตนสู่บ้านโน้น ในบ้านน้ัน เราได้ยืนอย่างนี้ ได้นั่งอย่างนี้ ได้พูดอย่างนี้  

ได้นิ่งอย่างนี้ ออกจากบ้านนั้นแม้ไปสู่บ้านโน้น แม้ในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนั้น ได้นั่ง

อย่างนั้น ได้พูดอย่างนั้น ได้นิ่งอย่างนั้น ออกจากบ้านแม้นั้นแล้วเธอกลับมาสู่บ้าน 

ของตนตามเดิม ดังนี้ฉันใด ภิกษุนั้นแลย่อมระลึกชาติที่เคยอยู่อาศัยในกาลก่อนได้  

เป็นอันมาก คือระลึกได้ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้างเป็นต้น ระลึกชาติที่เคยอาศัยอยู่ได้ 

ในกาลก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 

อ่อน ควรแก่การงาน ตัง้ม่ัน ไม่หวัน่ไหวอย่างนี ้ย่อมโน้มน้อมจติไปเพือ่จตุปูปาตญาณ

รู้จุติความเคลื่อน และอุปบัติความเข้าถึงของสัตว์ทั้งหลาย เธอเห็นหมู่สัตว์ที่ก�าลงจตุิ

คอืเคลือ่น ก�าลังอุปบตั ิ คือเข้าถงึ เลว ประณีต มผิีวพรรณด ี มผีวิพรรณทราม ได้ดี 

ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์เป็นต้น ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว ์

ผู้เป็นไปตามกรรม เปรียบเหมือนเรือน ๒ หลังมีประตูร่วมกัน บุรุษผู้มีจักษุยืน 

อยู่ท่ามกลางเรือน พึงเห็นหมู่มนุษย์ก�าลังเข้าสู่เรือนบ้าง ก�าลังออกจากเรือนบ้าง  

ก�าลังเดินไปบ้าง ก�าลังเที่ยวไปบ้าง ฉันใด ภิกษุ ย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่ก�าลังจุติคือเคลื่อน  

ก�าลังอุปบัติคือเข้าถึง เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก  

ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์เป็นต้น ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไป 

ตามกรรมฉันนั้นเหมือนกันแล

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 

อ่อน ควรแก่การงาน ตัง้ม่ัน ไม่หวัน่ไหวอย่างนี ้ย่อมโน้มน้อมจติไปเพือ่อาสวักขยญาณ 

ญาณเป็นเหตุส้ินอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดาน เธอย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า  

น้ีทกุข์ น้ีทกุขสมทุยั เหตเุกดิทกุข์ นีท้กุขนโิรธ ความดบัทกุข์ น้ีทกุขนโิรธคามนีิปฏปิทา 

ข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ นีอ้าสวะคอืกเิลสทีด่องจติสันดาน นีอ้าสวสมุทยั เหตใุห้
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เกิดอาสวะ นี้อาสวนิโรธ ความดับอาสวะ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึง

ความดับอาสวะ เมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะ อาสวะคือ

กาม แม้จากภวาสวะ อาสวะคือภพ แม้จากอวชิชาสวะ อาสวะคอือวชิชา เมือ่จติหลดุ

พ้นแล้ว กม็ญีาณรูว่้าหลดุพ้นแล้ว รูชั้ดว่าชาตส้ิินแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิทีค่วร

ท�าท�าเสรจ็แล้ว กจิอ่ืนเพือ่ความเป็นอย่างนีม้ไิด้ม ีเปรยีบเหมอืนห้วงน�า้บนยอดภเูขามี

น�้าใสสะอาด ไม่ขุ่นมัว บุรุษผู้มีจักษุดียืนอยู่ที่ขอบห้วงน�้านั้น จะพึงเห็นหอยกาบ  

หอยโข่ง ก้อนกรวด กระเบื้องและฝูงปลา หยุดอยู่บ้าง เคลื่อนไปบ้าง เขามีความด�าริ

ว่าห้วงน�้านี้มีน�้าใสสะอาด ไม่ขุ่นมัว มีหอยกาบ หอยโข่ง ก้อนกรวด กระเบื้องและ 

ฝูงปลา หยุดอยู่บ้าง เคลื่อนไปบ้าง ฉันใด ภิกษุย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์  

น้ีทกุขสมทุยั เหตเุกดิทกุข์เป็นต้น รูช้ดัว่าชาตสิิน้แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่บแล้ว กจิทีค่วร

ท�าท�าเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกมิได้มี ฉันนั้นเหมือนกันแล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกว่า สมณะบ้าง พราหมณ์บ้าง นหาตกะบ้าง 

เวทคูบ้าง โสตถิยะบ้าง อริยะบ้าง อรหันต์บ้าง

ก็อย่างไรภิกษุจึงเรียกว่าสมณะ เหล่าอกุศลธรรมอันลามก ท�าให้เศร้าหมอง 

ท�าให้เกิดในภพใหม่ ให้มีความกระวนกระวาย มีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติชรามรณะ

ต่อไป อันภิกษุนั้นระงับเสียได้ อย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าสมณะ

ก็อย่างไรภิกษุชื่อว่าพราหมณ์ เหล่าอกุศลธรรมอันลามก อันให้เศร้าหมอง  

น�าให้เกิดในภพใหม่ ให้มีความกระวนกระวาย มีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติชรามรณะ 

ต่อไป อันภิกษุนั้นลอยเสียได้ อย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าพราหมณ์

ก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่านหาตกะ เหล่าอกุศลธรรมอันลามก อันให้เศร้าหมอง 

น�าให้เกิดในภพใหม่ ให้มีความกระวนกระวาย มีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติชรามรณะ 

ต่อไป อันภิกษุนั้นอาบล้างเสียแล้ว อย่างนี้แลภิกษุชื่อว่านหาตกะ

ก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเวทคู เหล่าอกุศลธรรมอันลามก อันให้เศร้าหมอง  

น�าให้เกิดในภพใหม่ ให้มีความกระวนกระวาย มีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติชรามรณะ 

ต่อไป อันภิกษุนั้นรู้แจ้งแล้ว อย่างนี้แลภิกษุชื่อเวทคู ผู้ถึงเวทคือความรู้
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ก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าโสตถิยะ เหล่าอกุศลธรรมอันลามก อันให้เศร้าหมอง 

น�าให้เกิดในภพใหม่ ให้มีความกระวนกระวาย มีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติชรามรณะ 

ต่อไป อนัภิกษุนัน้ให้หลับไปหมดแล้ว อย่างนีแ้ลภกิษชุือ่ว่าโสตถิยะคือผูท้�าให้กเิลสหลบั

ก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าอริยะ เหล่าอกุศลธรรมอันลามก อันให้เศร้าหมอง  

น�าให้เกิดในภพใหม่ ให้มีความกระวนกระวาย มีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติชรามรณะ

ต่อไป ห่างไกลภิกษุนั้น อย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าอริยะ

ก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าอรหันต์ เหล่าอกุศลธรรมอันลามก อันให้เศร้าหมอง 

น�าให้เกิดในภพใหม่ ให้มีความกระวนกระวาย มีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติชรามรณะ 

ต่อไป อันภิกษุนั้นก�าจัดเสียแล้ว อย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าอรหันต์

พระผูมี้พระภาคเจ้าตรสัพระพทุธพจน์นีแ้ล้ว ภกิษุเหล่านัน้ชืน่ชมยนิดพีระภาษติ

ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ฉะนี้แล 

จบ มหาอัสสปุรสูตร

พระสูตรนี้ เป็นพระสูตรท่ีสอนพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นสมณะดีมาก และก็

แสดงการปฏิบติัเพือ่ความเป็นสมณะต้ังแต่ในขัน้ต้นจนถงึขัน้สดุท้าย เพราะพระพทุธเจ้า

นั้นทรงเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมแล้ว ทรงท�าอาสวะกิเลสให้สิ้นแล้ว และการบวชนั้นเดิม

ก็เป็นการบวชเพื่อท�าอาสวะกิเลสให้สิ้นไป เพื่อท�านิพพานให้แจ้ง เพราะฉะนั้น  

การแสดงธรรมของพระองค์ทีท่�าให้เป็นสมณะจงึได้ทรงแสดงจนถงึทีส่ดุ แต่เราทัง้หลาย 

ซึง่เป็นผูบ้วชเรยีน แม้จะปฏิบัตยิงัไม่ถงึท่ีสดุ แต่ว่าในข้อต้น ๆ นัน้กเ็ป็นข้อทีค่วรปฏบัิติ

สรปุความในมหาอัสสปุรสตูรนีว่้า คนจ�าได้ว่าสมณะ ถ้าถูกถามว่าท่านเป็นใคร 

ก็ปฏิญาณตนว่าสมณะ สมณะ เมื่อมีสมัญญาและปฏิญาณตนอย่างนั้น ก็ควร 

ศึกษาว่าธรรมเหล่าใดท�าให้เป็นสมณะ ท�าให้เป็นพราหมณ์ เราทั้งหลายจะสมาทาน 

ประพฤติธรรมเหล่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้

๑.  สมัญญา คือชื่อของเราทั้งหลายก็จะเป็นสัจจะคือเป็นจริง 

๒.  ปฏิญญา คือการแสดงตน การรับว่าตนเองเป็นอะไรก็จะเป็นสัจจะ ก็จะ

เป็นภูตะคือเป็นจริง
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๓.  บริโภคปัจจัย ๔ ของชนเหล่าใด การอุปการะของชนเหล่านั้นในเรา 

ทั้งหลาย ก็จะมีผล อานิสงส์มาก

๔.  บรรพชานี้ของเราก็จักไม่เป็นหมัน จักมีผลเป็นก�าไร 

สรุป ข้อที่พึงประพฤติอันท�าให้เป็นสมณะนั้นก็คือ

๑.  พงึศกึษาว่า เราจกัประกอบด้วยหริ ิความละอายใจต่อความชัว่ โอตตปัปะ 

ความเกรงกลัวต่อความชั่ว

๒.  พึงศึกษาว่า เราจักมีกายสมาจาร ความประพฤติทางกายอันบริสุทธิ์ ตื้น 

เปิดเผย ไม่เป็นช่อง ส�ารวม และไม่ยกตนข่มท่านด้วยข้อนั้น

๓.  พึงศึกษาว่า เราจักมีวจีสมาจาร ความประพฤติทางวาจาอันบริสุทธิ์

๔.  พึงศึกษาว่า เราจักมีมโนสมาจาร ความประพฤติทางใจอันบริสุทธิ์ 

๕.  พึงศึกษาว่า เราจักมีอาชีวะ เลี้ยงชีวิตอันบริสุทธิ์

๖.  พงึศึกษาว่า เราจกัมอิีนทรียสงัวร คอืมทีวารอนัคุม้ครองในอนิทรย์ีทัง้หลาย 

๗.  พึงศึกษาว่า เราจักมีโภชเนมัตตัญญุตา คือความรู้ประมาณในโภชนะ 

๘.  พึงศึกษาว่า เราจักมีชาคริยานุโยค คือความประกอบตนให้เป็นผู้ตื่นอยู่ 

๙.  พึงศึกษาว่า เราจักประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะ 

๑๐. พึงศึกษาว่า เราจักช�าระจิตจากนิวรณ์ทั้ง ๕ เหมือนอย่างเปลื้องหนี้ได้ 

เหมือนอย่างหายโรค เหมือนอย่างพ้นจากเรือนจ�า เหมือนอย่างเป็นไทพ้นจาก 

ความเป็นทาส เหมือนอย่างเดินทางพ้นทางกันดารถึงภูมิที่เกษม คือว่าเปลื้องอภิชฌา  

ความเพ่งเล็ง หรือกามฉันท์ ความพอใจรักใคร่ในกามได้ เหมือนอย่างเปลื้องหนี้ได้  

ช�าระพยาบาท ความปองร้ายได้ เหมือนอย่างหายโรค ช�าระถีนมิทธะ ความง่วงงุน

เคลบิเคลิม้ได้ เหมอืนอย่างพ้นเรอืนจ�า ช�าระอุทธจัจะกกุกจุจะ ความฟุง้ซ่านร�าคาญได้ 

เหมือนอย่างเป็นไท พ้นจากความเป็นทาส และช�าระวิจิกิจฉา ความเคลือบแคลง 

สงสัยได้ เหมือนเดินทางพ้นทางกันดารถึงภูมิที่เกษม 

๑๑. บรรลุฌานทั้ง ๔ 

๑๒. บรรลุวิชชา ๓
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ส�าหรับข้อ ๑ ถึง ข้อ ๑๐ นั้น เป็นข้อที่เราทั้งหลายพึงปฏิบัติได้และควรเริ่ม

ปฏิบัติ ส�าหรับข้อ ๑๑ ๑๒ เป็นธรรมะชั้นสูง ส�าหรับผู้ต้องการปฏิบัติจริง ๆ และ

ต้องการบวชเพื่อหลุดพ้นจะพึงบรรลุได้ในท่ีสุด และทั้งศึกษาไปโดยล�าดับตั้งแต่ 

ข้อ ๑ ถ้าจะคดิว่า ประกอบด้วยธรรมข้อต้น ๆ พอแล้ว บรรลปุระโยชน์แห่งความเป็น

สมณะแล้ว ไม่มีกรณยีะคือกจิท่ีควรท�าท่ีย่ิงขึน้ไปกว่า กจ็ะพงึมสีนัโดษ ความพอใจอยู่

เพียงนั้น จึงตรัสประกาศว่า สามัญญัตถะ ประโยชน์ที่ต้องการของความเป็นสมณะ

ของท่านทั้งหลาย ผู้ท่ีมีความต้องการสามัญญะ ความเป็นสมณะ อย่าได้เส่ือมไป  

ในเมื่อยังมีกรณียะคือการท่ีพึงกระท�าย่ิง ๆ ขึ้นไป ไม่ควรจะมีสันโดษเพียงเท่านั้น  

พึงปฏิบัติให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

ในข้อนี้ มีเกร็ดที่พึงทราบว่า เร่ืองสันโดษนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้

สนัโดษ ในผลคอืในลาภผลทัง้หลายทีไ่ด้ เช่น สนัโดษในจวีร ในบณิฑบาต ในเสนาสนะ 

ในยาแก้ไข้ และในวัตถุทั้งหลายได้เพียงไร ก็ยินดีเพียงนั้น เป็นยถาลาภสันโดษ  

และสันโดษตามก�าลัง เรียกว่ายถาพลสันโดษ สันโดษตามความสมควร เรียกว่า 

ยถาสารุปปสนัโดษ แต่ว่าตรสัสอนไม่ให้สนัโดษในกศุลธรรมทัง้หลาย เหมอืนอย่างใน

พระสูตรนี้ ไม่ให้สันโดษพอใจในข้อปฏิบัติในชั้นต้น ๆ เช่น ข้อ ๑. ไม่ต้องท�า ข้อ ๒. 

ต้องไม่สันโดษอย่างนั้น คือต้องปฏิบัติในข้อ ๒ ด้วย และเมื่อปฏิบัติในข้อ ๒ แล้วก็

ไม่สนัโดษคอืหยดุเพยีงเท่านัน้ ให้ปฏบัิตใินข้อ ๓ ด้วย คอืไม่สนัโดษในการทีจ่ะปฏบิตัิ

ให้สูงขึ้นไปให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้น จึงตรัสสอนมิให้สันโดษในกุศลธรรม

ทั้งหลายคือให้ปฏิบัติยิ่ง ๆ ขึ้นไป

๗ สิงหาคม ๒๕๓๔



ธรรมะ

จะแสดงพระสตูรทีต่รสัสอนภกิษทุัง้หลายอกีพระสตูรหนึง่ ชือ่ว่า จฬูอัสสปรุสตูร 

ขึ้นต้นก็มีความเค้าเดียวกันกับมหาอัสสปุรสูตร ที่ได้แสดงไปแล้ว แปลว่า 

มาแสดงถึงธรรมะ ซึ่งภิกษุทั้งหลายควรประพฤติให้สมกับชื่อว่าสมณะ หรือให้สมกับ

ที่รับว่าตนเองเป็นสมณะ

ในพระสูตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ในอังคชนบท มีนิคมของชาวอังคะ  

ชือ่ว่าอสัสปรุะ ณ ท่ีน้ัน พระผูมี้พระภาคเจ้าตรสัเรยีกภกิษุทัง้หลายแล้ว ภกิษทุัง้หลาย

ทูลรับพระด�ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสค�านี้ว่า 

คนเขารู้จักท่านท้ังหลายว่า สมณะ สมณะดังนี้ ถึงท่านท้ังหลายเล่า เมื่อมี 

คนมาไต่ถามว่าท่านท้ังหลายเป็นอะไร ท่านทั้งหลายก็ปฏิญญาตัวว่าเราเป็นสมณะ  

เมื่อท่านทั้งหลายมีชื่อว่าสมณะ และปฏิญญาตัวว่าเป็นสมณะอยู่อย่างนี้แล้ว ก็จ�าต้อง

ส�าเนียกว่า ข้อปฏิบัติสิ่งใดสมควรแก่สมณะ เราจักปฏิบัติข้อปฏิบัติสิ่งนั้น เมื่อความ

ปฏิบัติของเราอย่างนี้มีอยู่ ชื่อและค�าปฏิญญาของเรานี้ก็จะเป็นจริง 

อนึง่ เราบรโิภคจวีร บณิฑบาต และคลิานปัจจยเภสชับรขิารของทายกเหล่าใด 

ความอุปการะเกื้อหนุนของเขาในเราทั้งหลายก็จักมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ 
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อนึง่ บรรพชาของเรากจ็กัไม่เป็นหมนั ไม่เปล่าจากประโยชน์และจกัประกอบ

ด้วยผล ประกอบด้วยก�าไร ดั่งนี้ ภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาชอบเป็นอย่างไร ดูก่อน

ภิกษุทั้งหลาย รูปใดรูปหนึ่ง

เป็นผู้มีอภิชฌา คือ ความเพ่งเล็งพัสดุของผู้อื่นมาก ละอภิชฌายังไม่ได้

เป็นผู้มีใจพยาบาท คือ คิดล้างผลาญสัตว์ให้ฉิบหาย ละพยาบาทยังไม่ได้

เป็นผู้มักโกรธ ละความโกรธยังไม่ได้

เป็นผู้มักถือโกรธ ละความถือโกรธยังไม่ได้

เป็นผู้มักมีความลบหลู่คุณ ละความลบหลู่คุณยังไม่ได้

เป็นผู้มักถือเป็นคู่แข่งดี ละความถือเป็นคู่แข่งดียังไม่ได้

เป็นผู้มักริษยา ละความริษยายังไม่ได้

เป็นผู้ตระหนี่ ละความตระหนี่ยังไม่ได้

เป็นผู้มักอวดตัว ละความอวดตัวยังไม่ได้

เป็นผู้มีมายา คือบังโทษตนไว้ ละมายายังไม่ได้

เป็นผู้มีความปรารถนาชั่ว ละความปรารถนาชั่วยังไม่ได้ และ

เป็นผู้มีความเห็นผิด ละความเห็นผิดยังไม่ได้

เพราะยังละไม่ได้ซ่ึงกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจ ๑๒ อย่าง มีอภิชฌาเป็นต้น 

เหล่านี้ที่เป็นเครื่องหมองใจ เป็นโทษ เป็นของจับใจดุจน�้าฝาดของสมณะ เป็นเหตุ 

ให้สัตว์เกิดในอบาย มีวิบากอันสัตว์ทั้งหลายจะต้องเสวยในทุคติ เราไม่กล่าวเธอเป็น 

ผูป้ฏบิตัชิอบสมควรแก่สมณะ เปรยีบเหมือนอาวธุอย่างหนึง่ชือ่ว่ามตชะ มคีม ๒ ข้าง  

ทั้งก�าซาบด้วยยาพิษ ทั้งคมกล้า เขาปิดคลุมหุ้มห่อไว้ด้วยผ้าส�าหรับห่อ ฉันใด เราก็

กล่าวการบรรพชาของภิกษุนี้ ฉันนั้น 

ภิกษุทั้งหลาย

ถึงบุคคลที่ครองผ้าสังฆาฏิอยู่ เราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะ ด้วยอาการสักว่า

ครองผ้าสังฆาฏิไม่

ถึงบุคคลถือเพศเป็นชีเปลือย ไม่นุ่งห่มผ้า เราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะ ด้วย

อาการที่ไม่มีผ้านุ่งห่มไม่
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ถึงบุคคลถือการหมักหมมเหงื่อไคล ไม่อาบน�้าช�าระกาย เราก็หากล่าวว่า 

เป็นสมณะ ด้วยอาการที่หมักหมมเหงื่อไคลไม่

ถึงบุคคลถือการลงอาบน�้าวันละ ๓ ครั้ง เราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะ ด้วย

อาการที่ลงอาบน�้าไม่

ถึงอาการบุคคลอยู่ใต้ต้นไม้เป็นนิตย์ เราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะ ด้วยอาการ

อยู่โคนต้นไม้ไม่

ถึงบุคคลถือการอยู่ในที่แจ้งเป็นนิตย์ เราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะ ด้วยอาการ 

ที่อยู่ ณ ที่แจ้งไม่

ถึงบุคคลถือการอบกายด้วยหมายจะทรมานกิเลสเป็นนิตย์ เราก็หากล่าวว่า

เป็นสมณะ ด้วยอาการที่อบกายไม่

ถึงบุคคลถือการบริโภคอาหาร มีการก�าหนดเป็นครั้งคราว เราก็หากล่าวว่า

เป็นสมณะ ด้วยอาการที่ยักย้ายผ่อนผัน บริโภคอาหารเป็นครั้งเป็นคราวไม่

ถึงบุคคลที่ท่องบ่น จ�ามนต์ได้มาก เราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะ ด้วยอาการที่

ท่องบ่นจ�ามนต์ไม่

ถึงบุคคลเกล้าผมเป็นกระเซิง เราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะ ด้วยอาการที ่

เกล้าผมไม่ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าว่าบุคคลครองสังฆาฏิ 

มีอภิชฌามาก ละอภิชฌาเสียได้

มีจิตพยาบาทอยู่ ละพยาบาทเสียได้

มีความโกรธอยู่ ละความโกรธเสียได้

เป็นผู้ถือมักโกรธ ละความถือโกรธเสียได้

เป็นผู้ลบหลู่อยู่ ละความลบหลู่เสียได้

เป็นผู้ถือเป็นคู่แข่งดีอยู่ ละความถือเป็นคู่แข่งดีเสียได้

เป็นผู้มักริษยาอยู่ ละความริษยาเสียได้

เป็นผู้ตระหนี่อยู่ ละความตระหนี่เสียได้
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เป็นผู้มักโอ้อวดตัวอยู่ ละความโอ้อวดตัวเสียได้

เป็นผู้มีมายาอยู่ ละมายาเสียได้

เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วอยู่ ละความปรารถนาชั่วเสียได้ และ

เป็นผู้มีความเห็นผิดอยู่ ละความเห็นผิดเสียได้

ด้วยอาการที่ครองผ้าสังฆาฏิตั้งแต่แรกเกิดมา และจะพึงชักชวนให้ผู้นั้น  

ครองผ้าสังฆาฏิเท่านั้น ด้วยค�าชักชวนว่ามาเถิด ท่านจงครองผ้าสังฆาฏิเถิด เมื่อท่าน

ครองผ้าสังฆาฏิอยู่ เครื่องเศร้าหมองทั้ง ๑๒ อย่าง มีอภิชฌามาก จักละอภิชฌาเสีย 

ได้ด้วยอาการทีค่รองผ้าสงัฆาฏินัน้แล เพราะเราเหน็บคุคลบางคนในโลกนี ้ถงึครองผ้า

สังฆาฏิอยู่ก็มีอภิชฌามาก มีความเห็นผิด ฉะนั้น เมื่อครองผ้าสังฆาฏิ เราก็ไม่ 

กล่าวว่าเป็นสมณะ ด้วยอาการที่ครองผ้าสังฆาฏิเลย ดังนี้เป็นต้น

ถ้าว่าคนเปลือย ผู้เกล้าผม มีอภิชฌามาก ละอภิชฌาเสียได้แล้ว เป็นผู้มี 

ความเห็นผิด ละความเห็นผิดเสียได้ ด้วยอาการท่ีเกล้าผม มิตร สหาย ญาติสาย

โลหิตทั้งหลาย ก็จะพึงท�าผู้นั้นให้เป็นคนเกล้าผมแต่แรกเกิดมา และจะพึงชักชวนให้

เกล้าผมด้วยค�าชักชวนว่า มาเถิดเจ้าเกล้าผมเสียเถิด เมื่อท่านเกล้าผมอยู่ มีอภิชฌา

มาก ละอภิชฌาเสียได้ มีความเห็นผิด ละความเห็นผิดเสียได้ ด้วยอาการที่เกล้าผม

นั้นแล เพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลกนี้ ถึงเกล้าผมอยู่ก็ยังมีอภิชฌามาก มีความ

เห็นผิดอยู่ ฉะนั้น ผู้เกล้าผม เราก็ยังหาเรียกว่าผู้ละมลทินได้ไม่ เราจึงไม่กล่าวว่า 

เป็นสมณะ ด้วยอาการที่เกล้าผมเลย 

ภิกษุปฏิบัติอย่างไรจึงเป็นผู้ปฏิบัติชอบ สมควรแก่สมณะ ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 

มีอภิชฌาอยู่มาก ละอภิชฌาเสียได้ มีจิตพยาบาทอยู่ ละพยาบาทเสียได้ เป็นผู้มัก

โกรธอยู่ ละความโกรธเสียได้ เป็นผู้ถือโกรธอยู่ ละความถือโกรธเสียได้ เป็นผู้ลบหลู่

อยู่ ละความลบหลู่เสียได้ เป็นผู้มักถือเป็นคู่แข่งดีอยู่ ละความถือเป็นคู่แข่งดีเสียได้ 

เป็นผู้มักริษยาอยู่ ละความริษยาเสียได้ เป็นผู้ตระหนี่อยู่ ละความตระหนี่เสียได้  

เป็นผู้มักโอ้อวดตัวอยู่ ละความโอ้อวดตัวเสียได้ เป็นผู้มีมายาอยู่ ละมายาเสียได้  

เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วอยู่ ละความปรารถนาชั่วเสียได้ เป็นผู้มีความเห็นผิดอยู่  

ละความเห็นผิดเสียได้ เพราะละเสียได้ซึ่งกิเลส ๑๒ อย่างเหล่านี้ ที่เป็นมลทินโทษ
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เป็นของจับใจดุจน�้าฝาดของสมณะ เป็นเหตุจะให้สัตว์เกิดในอบาย มีวิบากอันสัตว ์

ทั้งหลายจะต้องเสวยในทุคติ เรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติชอบสมควรแก่สมณะ

ผู้ปฏิบัติชอบนั้น ย่อมพิจารณาเห็นตนเป็นผู้บริสุทธิ์ พ้นจากบาปอกุศลธรรม

เหล่านี้แล้ว เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนเป็นผู้บริสุทธิ์ พ้นจากบาปอกุศลธรรมเหล่านี ้

ทั้งหมดอยู่ ปราโมทย์คือความบันเทิงใจก็บังเกิดข้ึน เมื่อเธอบันเทิงใจแล้ว ปีติก ็

เกิดขึ้น เมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติ นามกายก็สงบ เธอมีนามกายสงบระงับกระวน-

กระวายแล้ว ก็ได้เสวยสุข เมื่อเธอมีสุขแล้ว จิตของเธอก็ตั้งมั่น มีใจประกอบด้วย 

เมตตา คือปรารถนาให้หมู่สัตว์เป็นสุขมีใจประกอบด้วย กรุณา คือปรารถนาให ้

หมูส่ตัว์พ้นจากทกุข์ทัว่หน้า มใีจประกอบด้วยมุทติา ร่าเรงิบนัเทงิใจต่อสมบตัขิองผูอ่ื้น

คือไม่มีริษยา มีใจประกอบด้วยอุเบกขาคือความเฉยเป็นกลางคือไม่มียินดียินร้าย  

แผ่อัปปมัญญาพรหมวิหารคือภาวนาที่แผ่ไปในหมู่สัตว์ไม่มีประมาณ ซึ่งเป็นเครื่อง 

อยู่ของคนประเสริฐทั้ง ๔ ประการ ตลอดทิศ ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ มีใจประกอบ

ด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไพบูลย์เต็มที่ เป็นจิตใหญ่ มีสัตว์ไม่มีประมาณ

เป็นอารมณ์ ไม่มเีวร ไม่มคีวามเบยีดเบยีน แผ่อปัปมัญญา พรหมวิหารนัน้ตลอดโลก 

อันมีสัตว์ทั้งปวงในท่ีท้ังปวงด้วยความเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อม เสมอไปในสัตว์ทั้งปวง  

ทั้งทิศเบื้องบน เบื้องต�่า เบื้องขวางอยู่เสมอ เปรียบเสมือนสระบัวมีน�้าใสและจืด  

เย็น ขาว สะอาด มีท่าเรียบราบ ควรรื่นรมย์ ถ้าว่าบุรุษจะพึงมาแต่ทิศตะวันออก  

ตะวนัตก ทศิเหนอื ทศิใต้ อนัความร้อนกระวนกระวาย เผาระงม ครอบง�า เหน็ดเหนือ่ย 

ล�าบาก ระหาย หิว บุรุษนั้นมาถึงสระนั้นแล้ว จะพึงท�าความระหายน�้าและความร้อน

กระวนกระวายให้เสื่อมสูญได้ฉันใด

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้ากุลบุตรออกบวชจากตระกูลกษัตริย์ ถือเพศเป็น

บรรพชิต และภิกษุท้ังหลายนั้นอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว เจริญเมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา ได้ความระงับสงบใจในภัย ในสันดานตน ฉันนั้น เรากล่าวว่า

บรรพชิตนั้นเป็นผู้ปฏิบัติชอบ สมควรแก่สมณะ ถ้าออกบวชจากตระกูลพราหมณ์  

จากตระกลูแพศย์ จากตระกลูศทูร หรอืออกบวชจากตระกูลไหนก็ตาม และบรรพชิตน้ัน 

ครั้นอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว เจริญพรหมวิหารทั้ง ๔ มีเมตตาเป็นต้น 

ได้ความระงบั สงบใจในภายในอย่างนี ้เรากล่าวว่าบรรพชตินัน้ปฏบิตัสิมควรแก่สมณะ
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ถ้าว่ากุลบุตรออกบวชจากตระกูลกษัตริย์ ตระกูลพราหมณ์ ตระกูลแพศย์ 

ตระกูลศูทร หรือตระกูลไหนก็ตาม ครั้นบวชแล้ว เธอท�าเจโตวิมุติ คือความมีจิต 

พ้นจากเครื่องเศร้าหมองด้วยก�าลังฌาน และปัญญาวิมุติ ความมีจิตพ้นจากเครื่อง 

เศร้าหมองด้วยก�าลังปัญญา อันไม่มีอาสวะคือกิเลสที่หมักหมม เพราะสิ้นอาสวะแล้ว 

ให้แจ้งประจกัษ์ด้วยปัญญาทีรู่ย้ิง่ล�าพงัตนได้แล้ว เข้าถึงพร้อมอยู่ในอตัภาพนี ้เรากล่าว

บรรพชิตนั้นว่าเป็นสมณะ เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระสูตรนี้จบแล้ว ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมีใจยินดี

เพลิดเพลิน รับภาษิตแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยประการฉะนี้

จบ จูฬอัสสปุรสูตร

พระสูตรน้ีได้แสดงธรรมะ ซ่ึงเป็นเครือ่งท�าให้เป็นสมณะด้วยการมุง่อบรมจติใจ

ให้สงบระงับจากอภิชฌา ความเพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่น อันเป็นอาการของโลภะ 

ความโลภ หรือว่าความเพ่งเล็งในรูป เสียง กลิ่น รส เป็นต้น ในฐานะเป็นกาม  

หรือเป็นกามฉันท์ ความพอใจรักใคร่ในกาม และละพยาบาทเป็นต้นเสียได้ และ 

มาเจริญพรหมวิหารภาวนา คืออบรมพรหมวิหารธรรม คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 

อุเบกขา แผ่ไปเป็นอัปปมัญญาคือในสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ ในทิศทั้งหลาย  

ตลอดจนถึงปฏิบัติให้ได้วิมุติคือความหลุดพ้นที่เป็นเจโตวิมุติ หลุดพ้นจากเครื่อง 

เศร้าหมองด้วยก�าลงัฌาน ปัญญาวมิตุ ิหลดุพ้นจากเครือ่งเศร้าหมองด้วยก�าลงัปัญญา 

ดั่งนี้ว่าเป็นสมณะ

ในข้อนี ้ได้มตีรสัเปรยีบเทยีบถงึว่า ผูท่ี้มาบรรพชาคือบวชเป็นภกิษุในพระพทุธ-

ศาสนา หรือแม้บวชในภายนอกพระพุทธศาสนา ปฏิญญาตนว่าเป็นสมณะ แต่ว่า 

ไม่ปฏิบัติสงบระงับอภิชฌา พยาบาท เป็นต้น ท้ัง ๑๒ ประการ ดังท่ีตรัสไว้แล้ว  

และไม่อบรมเจริญพรหมวิหารธรรม จิตของผู้นั้นก็ยังไม่สงบ แม้ว่าจะมีเครื่องหมาย

ภายนอกเป็นสมณะ เช่น ครองผ้าสังฆาฏิเป็นต้น ซึ่งเป็นภายนอกพระพุทธศาสนา 

ก็เป็นสมณะแต่เพียงภายนอกเท่านั้น แต่ว่าภายในจิตใจนั้นยังหาเป็นสมณะไม่  

ยงัประกอบด้วยอกศุลธรรมท้ังหลายมอีภชิฌา พยาบาท เป็นต้น เพราะฉะนัน้ จงึเป็น
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สมณะแต่ภายนอก คือทางกายที่ปรากฏออกไป แต่ไม่เป็นสมณะทางใจ จึงเปรียบ

เหมือนอย่างศาสตราที่ชื่อว่า มตชะ อันคม มีผ้าหุ้มห่ออยู่ในภายนอก เมื่อดูที่ผ้าหุ้ม

ห่อแล้ว ก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นศาสตราอันคม แต่ความจริงนั้น ภายในผ้าที่หุ้มห่อนั้นเป็น

ศาสตราอนัคม เหมือนอย่างบคุคลท่ีมีร่างกายนุง่ห่มเป็นสมณะ ปฏบิตัอิาการทางกาย

ต่าง ๆ เป็นสมณะ ก็เป็นสมณะอยู่แต่ภายนอกเท่านั้น แต่ภายในจิตใจนั้นยังเป็น

ศาสตราอันคมอยู่เหมือนอย่างมตชะนั้น เพราะประกอบด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายมี 

อภิชฌา พยาบาท เป็นต้น

ศาสตราที่ชื่อว่ามตชะที่ทรงยกขึ้นมาเป็นอุปมานี้ ในอรรถกถาของพระสูตรนี้ 

ได้อธิบายไว้ว่า พวกมนุษย์ตะไบเหล็กกล้าด้วยเหล็กแล้ว ขย�าผงเหล็กนั้นเข้ากับเน้ือ

ให้นกกระเรียนกิน นกกระเรียนเหล่านั้นไม่อาจถ่ายอุจจาระก็ตาย ถ้าไม่ตายก็จะ

ประหารให้ตาย เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะผ่าท้องของนกกระเรียนเหล่านั้น เอาน�า้ล้างผง

เหล็กเหล่านั้น ถือเอาผงละเอียดคลุกกับเนื้อให้นกกระเรียนทั้งหลายกิน ดังนั้น จึงให้

นกกระเรยีนกนิอย่างนี ้๗ ครัง้ แล้วท�าอาวุธด้วยผงเหลก็ทีถื่อเอาแล้ว ช่างเหลก็ศกึษา

ดีแล้ว ได้ข้อมูลเหตุหัตถกรรมเป็นอันมาก ย่อมกระท�าอาวุธน้ัน เขาจึงเรียกอาวุธ 

น้ันว่ามตชะ เพราะเกิดจากนกที่ตายแล้ว อาวุธน้ันเป็นอาวุธคมย่ิงนัก เพราะฉะนั้น 

พระสูตรนี้จึงเป็นเครื่องสอนว่า เมื่อบวชเป็นสมณะในภายนอกแล้วก็ให้บวชใจเป็น 

สมณะภายในอีกด้วยคือท�าใจให้บริสุทธิ์จากอภิชฌา พยาบาท เป็นต้น และให้เจริญ

พรหมวิหารธรรม คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นอัปปมัญญา คือ แผ่ไปใน

สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ เมื่อเป็นดั่งนี้ก็จะเป็นสมณะทั้งทางกายและทั้งทางใจ

อนึ่ง ในพระสูตรนี้ ได้ตรัสแสดงถึงสมณะในภายนอกพระพุทธศาสนาเป็น 

อันมากที่นุ่งห่มผ้าก็มี ไม่นุ่งห่มผ้าก็มี ตลอดถึงค�าที่ว่าครองผ้าสังฆาฏิ ท่านก็แสดงว่า

เป็นสมณะภายนอก เพราะสมณะคือพระภิกษุทั้งหลายนั้นไม่ได้ครองผ้าสังฆาฏิ  

แต่ว่าครองผ้าจวีร เพราะฉะนัน้ ค�าทีว่่าครองผ้าสังฆาฏนิัน้จงึหมายถงึ สมณะในภายนอก

พระพุทธศาสนา

๘ สิงหาคม ๒๕๓๔



วนิัย

จะแสดงวินัยคู่กับธรรมที่แสดงแล้ว 

วนิยัน้ัน คือ พระพุทธบัญญติั เป็นค�าส่ังปรับอาบตัแิก่ภกิษผุูป้ระพฤตทิางกาย 

วาจาเป็นอาสวฐานิยธรรม ธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งอาสวะคือกิเลสที่ดองสันดาน คือ 

การกระท�าทีไ่ม่ดงีามเป็นทีต่ัง้แห่งอาสวะ กเิลสดองจติสนัดานนัน้ ๆ โดยตรง ปรารภ

ความประพฤตดิงันัน้ของภกิษุรปูหนึง่เป็นเหต ุจงึทรงบญัญตัวิินยัป้องกนัเป็นสิกขาบท ๆ 

หรือเป็นข้อ ๆ ไป โดยภิกษุผู้เป็นต้นเหตุให้ทรงบัญญัติไม่ต้องอาบัติ เพราะยังไม่ได้

ทรงบัญญัติไว้ ส่วนภิกษุผู้ประพฤติดังนั้น หลังจากทรงบัญญัติแล้วจึงต้องอาบัติ  

ชือ่ว่า วนิยั เพราะเป็นเครือ่งก�าจดั ห้าม ป้องกนัโทษละเมดิทางกาย วาจา เป็นเครือ่ง

น�าไปโดยวิเศษ เป็นเหตุให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม 

ดงัทีผู่มี้พระภาคเจ้าตรัสไว้โดยความว่า ทรงอาศยัอ�านาจประโยชน์ ๑๐ ประการ 

ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุท้ังหลาย คือ เพื่อความดีงามแห่งสงฆ์ เพื่อความผาสุก 

แห่งสงฆ์ เพ่ือข่มบุคคลผู้เก้อยาก เพ่ืออยู่ผาสุกแห่งภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก  

เพ่ือส�ารวมระวังป้องกันอาสวะท้ังหลายท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อก�าจัดห้ามอาสวะทั้งหลาย 

ที่เป็นภายหน้า เพ่ือความเล่ือมใสแห่งผู้ท่ียังไม่เลื่อมใส เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นแห่ง 

ผู้ที่เลื่อมใสแล้ว เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม เพื่ออนุเคราะห์พระวินัย

ในวนิยัปิฎกได้มแีสดงว่า ท่านพระสารบีตุรได้กราบทลูพระผูมี้พระภาคเจ้าว่า 

พรหมจรรย์ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนไม่ตัง้อยูน่าน ของพระองค์ไหนตัง้อยูน่าน 
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เพราะเหตุปัจจัยอะไร ตรัสตอบว่าพรหมจรรย์ศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าวิปัสสี  

ของพระผูม้พีระภาคเจ้าสขิ ีของพระผูม้พีระภาคเจ้าเวสภ ูไม่ตัง้อยูน่าน เพราะพระผูม้ี

พระภาคเจ้า ๓ พระองค์นีไ้ม่ทรงขวนขวายเพือ่แสดงธรรมโดยพสิดาร นวงัคสตัถศุาสน์

คือค�าสอนของพระศาสดามีองค์ ๙ มีสุตตะ เคยยะเป็นต้นมีน้อย ไม่ทรงบัญญัติ

สิกขาบทแก่สาวกท้ังหลาย ปาติโมกข์ก็ไม่ทรงแสดง โดยอันตรธานแห่งพระพุทธเจ้า

เหล่านัน้ โดยอนัตรธานแห่งพระสาวก พทุธานพุทุธสาวกภายหลงั ต่างนาม ต่างโคตร 

ต่างชาต ิต่างตระกลู บวชแล้วยงัพรหมจรรย์ศาสนานัน้ให้อันตรธานไปโดยเรว็ เหมอืน

อย่างดอกไม้ต่าง ๆ วางไว้บนแผ่นกระดาน ไม่ได้ร้อยไว้ด้วยด้าย ลมย่อมเกลีย่เรีย่ราย 

กระจัดกระจายดอกไม้เหล่านั้น โดยเหตุที่ไม่ได้ร้อยไว้ด้วยด้าย

ส่วนพรหมจรรย์ศาสนาของพระผูม้พีระภาคเจ้ากกุสันธะ ของพระผู้มพีระภาคเจ้า

โกนาคมนะ ของพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะตั้งอยู่นาน เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้า  

๓ พระองค์นีท้รงขวนขวายเพือ่แสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกทัง้หลาย สุตตะ เคยยะ 

เป็นต้นมมีาก ทรงบญัญติัสกิขาบทแก่สาวกทัง้หลาย ทรงแสดงปาตโิมกข์ โดยอนัตรธาน

แห่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยอันตรธานแห่งพระสาวก พุทธานุพุทธสาวกภายหลัง  

ต่างนาม ต่างชาติ ต่างโคตร ต่างตระกูล บวชแล้วตั้งพรหมจรรย์นั้นตลอดกาลนาน 

เหมือนอย่างดอกไม้ต่าง ๆ ที่วางไว้บนแผ่นกระดาน ร้อยไว้ดีแล้ว ด้วยด้าย ลมย่อม 

ไม่เกลี่ยเรี่ยรายกระจัดกระจายดอกไม้เหล่านั้น โดยเหตุที่ร้อยไว้ดีแล้วด้วยด้าย

ท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลว่าเป็นกาลเวลา ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพึงทรง

บัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลาย ทรงแสดงปาติโมกข์ โดยประการที่พรหมจรรย์ 

ศาสนาน้ีพึงด�ารงอยู่นาน ตั้งอยู่นาน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโดยความว่า จงรออยู่

ก่อน ตถาคตจะรูก้าลเวลาในการบญัญตัสิกิขาบทนัน้ พระศาสดายงัไม่บญัญตัสิกิขาบท  

แก่สาวกทั้งหลาย จะไม่แสดงปาติโมกข์ ตราบเท่าที่อาสวฐานิยธรรม คือธรรมเป็น 

ที่ตั้งแห่งอาสวะ กิเลสดองจิตสันดานบางอย่างในโลกนี้ยังไม่เกิดปรากฏในสงฆ์ แต่ใน

กาลเวลาที่อาสวฐานิยธรรมบางอย่างในโลกนี้เกิดปรากฏในสงฆ์ พระศาสดาจึงจะ

บญัญตัสิกิขาบท แสดงปาตโิมกข์แก่สาวกทัง้หลาย เพือ่ก�าจดัห้ามกนัอาสวฐานยิธรรม

เหล่านั้น อาสวฐานิยธรรมบางอย่างในโลกนี้ยังไม่เกิดปรากฏในสงฆ์ก่อน ตราบเท่า 
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ที่สงฆ์ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่ ที่รู้ราตรีนาน คืออยู่มานาน ตราบเท่าที่สงฆ์ยังไม่ถึง

ความเป็นหมู่ใหญ่ที่ไพบูลย์ คือจ�านวนมาก ตราบเท่าที่สงฆ์ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่

ด้วยลาภอันเลิศ จริงอยู่ ภิกษุ ๕๐๐ รูปเหล่านี้อย่างต�่าเป็นโสดาบัน ต่อมา เมื่อม ี

ภกิษปุระพฤตไิม่ดไีม่งามข้ึนเรียกว่า ได้มอีาสวฐานยิธรรมเกดิขึน้ในสงฆ์ พระพทุธเจ้า 

จึงทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเป็นคราว ๆ ไป และได้ทรงแสดงปาติโมกข์  

คือ โอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุท้ังหลาย ต่อมาอีก จึงโปรดให้ภิกษุสงฆ์สวดสิกขาบท 

ที่ทรงบัญญัติขึ้นเป็นปาติโมกข์เอง

อนึง่ ได้ทรงบญัญัตสิกิขาบทแก่คฤหสัถ์ท้ังหลายให้มเีวรมณ ีคอื งดเว้นจากเวร

จากภยัเวร ๕ อย่าง ดงัทีเ่รยีกว่าศีล ๕ คอื ปาณาติปาตา เวรมณ ีเว้นจากปาณาติบาต 

คอืการท�าสตัว์มชีวีติให้ตกร่วงไป อทนินาทานา เวรมณ ีเว้นจากถอืเอาสิง่ของทีเ่จ้าของ 

เขาไม่ได้ให้โดยอาการเป็นขโมย กาเมส ุมิจฉาจารา เวรมณ ีเว้นจากการประพฤตผิดิ

ในกามท้ังหลาย มุสาวาทา เวรมณ ีเว้นจากพดูเทจ็ สรุาเมรยมชัชปมาทฎัฐานา เวรมณี

เว้นจากฐานะคือที่ตั้งแห่งความประมาทคือดื่มน�้าเมามีสุราเมรัยเป็นต้น ที่เรียกว่า 

ศลี ๕ เป็นต้น โดยให้คฤหสัถ์สมาทาน พระอาจารย์จงึได้จ�าแนกแสดงวนิยัว่าม ี๒ คอื

อนาคารยิวนิยั วนัิยส�าหรบับรรพชิต และอาคารยิวนิยั วนิยัส�าหรับคฤหสัถ์ ผูค้รองเรอืน

แสดงว่า อนาคาริยวินัย ได้แก่การไม่ต้องอาบัติ ๗ กอง อีกนัยหนึ่ง ได้แก ่

จตุปาริสุทธิศีล คือศีลท่ีบริสุทธิ์ ๔ คือ ปาติโมกขสังวร ความส�ารวมในปาติโมกข์  

อินทรียสังวร ความส�ารวมอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อาชีวปาริสุทธิ 

ความเลี้ยงชีพบริสุทธิ์ และปัจจยสันนิสสิต อาศัยปัจจัยคือพิจารณาบริโภคปัจจัย

การเว้นจากอกุศลกรรมบถ ทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศล ๑๐ ประการ ชื่อ  

อาคาริยวินัย วินัยของคฤหัสถ์ คือ เว้นจากกายกรรมฝ่ายอกุศล ๓ ได้แก่ ฆ่าสัตว์  

ลกัทรพัย์ ประพฤตผิดิในกาม เว้นจากวจกีรรมฝ่ายอกศุล ๔ ได้แก่ พดูเท็จ พดูส่อเสยีด 

พูดค�าหยาบ พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล เว้นจากมโนกรรมฝ่ายอกุศล ๓ ได้แก่โลภะ  

เพ่งเลง็ทรัพย์สมบตัขิองผูอ้ืน่ พยาบาท คดิปองร้ายผูอ้ืน่ มจิฉาทฏิฐ ิเหน็ผดิจากท�านอง

คลองธรรม แต่มีสัมมาทิฐิ เห็นชอบตามท�านองคลองธรรม แม้ศีลส�าหรับคฤหัสถ์

ทั้งหมด มีศีล ๕ เป็นต้น ก็นับรวมเข้าด้วย
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วนิยันัน้ชือ่ว่าศกึษาดแีล้วเพราะไม่ต้องโทษเครือ่งเศร้าหมอง และเพราะท�าตน

ให้ตั้งอยู่ในคุณคือมรรยาท ชื่อว่าเป็นมงคล เพราะน�าประโยชน์สุขมาให้ในโลกทั้ง ๒

พระดาบสชื่อคันทาระได้กล่าวเตือนดาบสทั้งหลายว่า ถ้าปัญญาของตนเอง 

หรือวนัิยทีศึ่กษาดแีล้วจะไม่พึงมีไซร้ ชนเป็นอนัมากกจ็ะพงึเทีย่วไปเหมอืนกระบือบอด

เทีย่วไปในป่า แต่เพราะสตัว์บางเหล่าในโลกนีเ้ป็นผูศ้กึษาดีแล้วในส�านกัอาจารย์ ฉะนัน้

สัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มีปัญญา มีวินัยอันอาจารย์แนะน�าแล้ว มีใจมั่นคง จึงเที่ยวไป 

พระโพธิสัตว์ได้แสดงความน้ีว่า ก็ผู้นี้ที่ยังเป็นคฤหัสถ์ควรศึกษาข้อศึกษาอัน

สมควร แก่สกุลของตน ท่ีเป็นบรรพชิตก็ควรศึกษาข้อศึกษาอันสมควรแก่บรรพชา 

เพราะว่าแม้คฤหัสถ์ท้ังหลายผู้ศึกษาดีในการงาน มีกสิกรรมและโครักขกรรมเป็นต้น 

ชื่อว่าสมควรแก่สกุลของตน เป็นผู้มีอาชีพสมบูรณ์แล้ว ช่ือว่าเป็นผู้มั่นคงดีเที่ยวไป  

แม้บรรพชิตผู้ศึกษาดีในมรรยาท มีการก้าวไปข้างหน้าและถอยกลับเป็นต้น อันน�ามา

ซึ่งความเลื่อมใส ในอธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ซึ่งสมควรแก ่

บรรพชา ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตมั่นคงดีเที่ยวไป

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรว่า

วินโย จ สุสิกฺขิโต เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ

วินัยอันศึกษาดีแล้ว ข้อนี้เป็นมงคลอันอุดม

พระบรมศาสดาจารย์ ตรสับรรหารตัง้พระธรรมวนิยัไว้แทนพระองค์ ในสมยั

ใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต 

ปญญฺตโฺต โส โว มมจจฺเยน สตถฺา ความว่า ดกู่อนอานนท์ ธรรมวนิยัใดทีเ่ราผูต้ถาคต

ได้แสดงแล้ว ได้บัญญัติแล้ว แก่ท่านทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของท่าน 

ทั้งหลาย ภายหลังแต่เราล่วงไปแล้ว 

โดยนยัสทัธรรม ๓ ธรรมเป็นค�าสอน วนิยัเป็นค�าสัง่ รวมเป็นพระพุทธศาสนา 

ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า หรอืสตัถศุาสน์ ค�าส่ังสอนของพระศาสดา เป็นปรยิตัธิรรม 

ธรรมทีพ่งึเรียนก่อน จึงเป็นธรรมวนิยั ทีเ่ป็นปฏบัิตธิรรม คือ ปฏิบัติพระธรรมวินัย
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อนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอ�านาจประโยชน์แห่งการบัญญัติวินัย หรือ

สกิขาบทแก่สาวกทัง้หลาย ทีพ่ระธรรมคติีกาจารย์ได้รวมไว้ในทกุนบิาต องัคตุตรนกิาย 

แปลโดยความว่า ภกิษทุัง้หลาย ตถาคตอาศยัอ�านาจประโยชน์ ๒ ประการ จงึบญัญตัิ

สกิขาบทแก่สาวกท้ังหลาย อ�านาจ ๒ ประการเป็นไฉน อ�านาจ ๒ ประการนัน้ได้ทรง

แสดงเป็นคู่ ๆ ไป คู่ละ ๒ คู่ละ ๒ จึงเรียกว่า ๒ ประการ ได้แก่ เพื่อความดี 

แห่งสงฆ์ เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก เพื่ออยู่ผาสุกแห่งภิกษุ 

ทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก เพื่อส�ารวมระวังอาสวะ กิเลสดองจิตสันดานท้ังหลายที่เป็น

ปัจจุบัน เพื่อก�าจัดอาสวะ กิเลสดองจิตสันดานที่เป็นภายหน้า เพื่อความส�ารวมระวัง

เวรท้ังหลายท่ีเป็นปัจจบัุน เพือ่ความส�ารวมระวงัเวรทัง้หลายทีเ่ป็นภายหน้า เพือ่ความ 

สังวร ส�ารวมระวังโทษทั้งหลายที่เป็นปัจจุบัน เพื่อความก�าจัดโทษท้ังหลายท่ีเป็น 

สมัปรายะคือภายหน้า เพ่ือความสงัวร ส�ารวมระวงัภยัทัง้หลายท่ีเป็นปัจจบุนั เพือ่ก�าจดั

ภัยทั้งหลายท่ีเป็นภายหน้า เพื่อความส�ารวมระวังธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลอันเป็น

ปัจจุบัน เพื่อก�าจัดธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลอันเป็นภายหน้า เพื่ออนุเคราะห์คฤหัสถ์

ทัง้หลาย เพือ่ก�าจดัฝักฝ่ายแห่งภกิษุท้ังหลายผูม้คีวามปรารถนาลามก เพือ่ความเลือ่มใส 

แห่งบุคคลผู้ไม่เลื่อมใสแล้ว เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นแห่งผู้ที่เลื่อมใสแล้ว เพื่อความตั้ง

อยู่แห่งพระสัทธรรม เพื่ออนุเคราะห์พระวินัย

ตถาคตอาศัยอ�านาจประโยชน์ ๒ ประการทีเ่ป็นคู ่ ๆ กนัดงัทีก่ล่าวมาเหล่านี้ 

จึงบญัญตัสิกิขาบทแก่สาวกทัง้หลาย และใน นวโกวาท ได้กล่าวไว้ว่า โทษทีเ่กดิเพราะ

ความละเมดิในข้อทีพ่ระพทุธเจ้าห้ามเรยีกว่าอาบตั ิอาบตันิัน้โดยโทษโดยชือ่ม ี๗ อย่าง

คือปาราชิก สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต 

ปาราชิกนั้นภิกษุต้องแล้วขาดจากความเป็นภิกษุ สังฆาทิเสสนั้นต้องเข้าแล้ว

ต้องอยู่กรรมจึงพ้นได้ อาบัติอีก ๕ อย่างนั้นภิกษุต้องเข้าแล้ว ภิกษุต้องแสดงต่อ 

หน้าสงฆ์ หรือคณะ หรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจึงพ้นอาบัติได้ อาการที่ภิกษุจะต้องอาบัติ

เหล่านี้ ๖ อย่าง คือ
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- ต้องด้วยไม่ละอาย ๑

- ต้องด้วยไม่รู้ ๑

- ต้องด้วยสงสัยแล้วขืนท�า ๑

- ต้องด้วยส�าคัญว่าควรในของที่ไม่ควร ๑

- ต้องด้วยส�าคัญว่าไม่ควรในของที่ควร ๑

- ต้องด้วยลืมสติ ๑

ข้อท่ีพระพุทธเจ้าห้ามซ่ึงยกขึ้นเป็นสิกขาบทท่ีมาในพระปาติโมกข์ ๑ และ 

ที่ไม่ได้มาในพระปาติโมกข์ ๑ สิกขาบทท่ีมาในพระปาติโมกข์นั้นคือปาราชิก ๔  

สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒ นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ ปาจิตตีย์ ๙๒ ปาฏิเทสนียะ ๔  

เสขิยวัตร ๗๕ รวมเป็น ๒๒๐ นับทั้งอธิกรณสมถะ ๗ ด้วย จึงเป็น ๒๒๗ ข้อ

๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔



ความหมายของธรรม

ได้แสดงพระพุทธศาสนาที่แปลว่าค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยอธิบายว่า 

ค�าสัง่กค็อืพระวนิยั ค�าสอนคอืพระธรรม เรยีกพระธรรมขึน้หน้าว่าพระธรรมวนิยั โดยที่

แต่เดิม พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่พระธรรม ที่เป็นค�าสอน ไม่ใช่เป็นค�าสั่ง ผู้ปฎิบัต ิ

พระธรรมจึงปฏบัิตด้ิวยศรทัธาของตน ไม่ปฏบิตักิไ็ด้ แต่ต่อมา จึงทรงบญัญตัพิระวนิยั 

เป็นค�าสั่ง เป็นข้อบังคับให้ต้องปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติก็ต้องเป็นโทษท่ีเรียกว่าเป็นอาบัติ 

ตามที่แสดงมาแล้ว แต่ก็พึงทราบว่า แม้จะแยกออกเป็นพระธรรมวินัย แต่ในการพูด

กม็กัจะพดูกนัถงึแต่ว่าพระธรรม เช่นพดูว่า พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมหรอืพระพทุธเจ้า 

ทรงจ�าแนกแจกธรรม ซึง่มคีวามหมายครอบคลมุไปถึงพระวินยัด้วยโดยไม่ต้องระบถึุง 

พระวินัย ค�าว่าธรรมจึงเป็นค�ากว้าง

วนันี ้จะแสดงเพิม่เติมในบทว่าพระธรรมและในเรือ่งพระธรรมท่ีเป็นค�ากลาง ๆ 

เป็นค�ากว้าง ดงัทีก่ล่าวมานี ้ค�าว่าธรรมนัน้ในคมัภร์ีอภธิานปัปทปิีกา คอืคมัภร์ีแสดงศพัท์ 

ได้แสดงความหมายของศัพท์ไว้หลายอย่าง ดังจะยกมากล่าวในวนันีส้งัเขปบางประการ 

ชื่อว่า ธรรม เพราะอรรถะคือเนื้อความว่าทรงไว้ทั้งหมด ภาวะหรือสภาวะใด

ทรงไว้ทัง้หมด ภาวะหรอืสภาวะนัน้ช่ือว่าธรรม อกีอย่างหนึง่ แสดงว่าชือ่ว่าธรรมเพราะ 

ทรงไว้ซึ่งตนเอง คือกระท�ามิให้ตกไปในอบายและในวัฏฏทุกข์ คือภาวะหรือสภาวะใด

ย่อมทรงไว้ซึ่งตน กระท�าให้ไม่ตกไปในอบายและวัฏฏทุกข์ ภาวะหรือสภาวะนั้นชื่อว่า

ธรรม แสดงว่าชื่อว่าธรรมเพราะทรงไว้ซึ่งลักษณะของตน คืออันปัจจัยทั้งหลายทรงไว้ 
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ภาวะหรอืสภาวะใดย่อมทรงไว้ซ่ึงลักษณะของตน อนัปัจจยัทัง้หลายทรงไว้ หรอืทรงไว้

ด้วยปัจจัยทัง้หลาย เพราะฉะนัน้ ภาวะหรอืสภาวะนัน้ชือ่ว่าธรรม แสดงว่าชือ่ว่าธรรม 

เพราะเป็นภาวะหรือสภาวะอันบัณฑิตทั้งหลายทรงไว้คือ ก�าหนดโดยภาวะของตน ๆ 

ได้แก่ ภาวะหรือสภาวะใดอันบัณฑิตทั้งหลายย่อมทรงไว้ คือ ย่อมก�าหนดโดยภาวะ

ของตน ๆ เพราะฉะนั้น ภาวะหรือสภาวะนั้นชื่อว่าธรรม แสดงไว้ว่าชื่อว่าธรรมเพราะ

ก�าจัดอกุศลธรรมทั้งหลาย ภาวะหรือสภาวะใดย่อมก�าจัดซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลาย  

ภาวะหรือสภาวะนั้นได้ชื่อว่าธรรม และนอกจากนี้ ยังแสดงศัพท์ว่าธรรมที่ใช้ในอรรถ

ต่าง ๆ ไว้อีกเป็นอันมาก เช่น โดยภาวะของตน คือ โดยอรรถว่าไม่วิปริต เช่น  

ธรรมเป็นกุศล ธรรมเป็นอกุศล ธรรมเป็นอัพยากฤต คือเป็นกลาง ๆ ไม่พยากรณ์ว่า

กุศลหรืออกุศล ใช้ในอรรถคือความหมายว่าปริยัติคือเป็นส่ิงท่ีพึงเรียน เช่นพระบาลี 

ที่ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเรียนธรรม มีสุตะ เคยยะ เป็นต้น ดังนี้เป็นต้น

สรุปเข้าเป็น ๓ อย่างก็มี เช่น เป็นปริยัติธรรม เป็นปฏิบัติธรรม เป็น 

ปฏเิวธธรรม และอาจสรุปเข้าเป็น ๒ คือ เป็นสัจจธรรม ธรรมที่เป็นความจริง และ

ศาสนธรรม ธรรมคือศาสนา ค�าสั่งสอน ธรรมในรัตนะทั้ง ๓ คือ พระพุทธเจ้า  

พระธรรม พระสงฆ์น้ัน ธรรมรัตนะ รัตนะคือพระธรรม ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ 

นิพพาน ๑ และปริยัติอีก ๑ รวมเป็น ๑๐ นี้เป็นความหมายของค�าว่าธรรม และ 

สรุปธรรม เข้าเป็น ๓ เป็น ๒ และที่เป็นธรรมรัตนะเป็น ๑๐ 

ที่สรุปเข้าเป็น ๒ นั้น ได้แก่ สัจจธรรม ธรรมคือความจริง หรือธรรมที่เป็น

ตัวความจริง และศาสนธรรม ธรรมคือค�าส่ังสอน เป็นค�าสรุปได้อย่างกว้าง ธรรม

ทั้งหมดน้ันล้วนเป็นสัจจธรรม ธรรมที่เป็นตัวความจริง พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรม  

ก็คือตรัสรู้สัจจธรรม ธรรมที่เป็นตัวความจริง แล้วทรงแสดงสัจจธรรมนั้นสั่งสอนเป็น

ศาสนธรรม ธรรมคอืค�าสัง่สอน ได้แก่พระพทุธศาสนา เพราะฉะนัน้ ในพระพทุธศาสนา 

ทั้งหมดที่เป็นค�าสอนหรือท่ีเป็นค�าสั่งสอนนั้นจึงประกอบด้วยสัจจธรรม ธรรมที่เป็น 

ตวัความจริงท้ังหมด พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมสัง่สอนดังท่ีมแีสดงไว้ใน นวโกวาท 

คือ อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ อย่างคือ
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๑.  ทรงสัง่สอน เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเหน็ในธรรมทีค่วรรูค้วรเหน็ ไม่ทรงแสดง

ธรรมสั่งสอนเพื่อมิใช่ไม่ให้เกิดความรู้ความเห็น

๒. ทรงแสดงธรรมมีนิทานคือมีเหตุอันผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ ไม่

ทรงสั่งสอนธรรมไร้เหตุ

๓. ทรงแสดงธรรมมปีาฏหิารย์ิ คือผู้ปฏบัิตย่ิอมได้รับผลจรงิตามควรแก่ความ

ปฏิบัติ ไม่ทรงแสดงธรรมไร้ปาฏิหาริย์คือไม่มีปาฏิหาริย์

ในข้อที่ ๑ ทรงแสดงธรรมเพื่อให้รู้เห็นในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น ไม่ทรงแสดง

ธรรมทีไ่ม่ควรรู้ไม่ควรเหน็ หรอืไม่สามารถจะรูจ้ะเหน็ได้ ซึง่เป็นหลกัแห่งอาการทีท่รง

แสดงธรรม ข้อ ๑ นั้นแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพัญญูคือเป็นผู้รู้ทั้งหมด รู้จบ  

ธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นในความตรัสรู้นั้นจึงมีมาก เพราะว่าทรงรู้ทั้งหมด ทรงรู้จบ ดังที่

เรียกว่า สัพพัญญู เพราะฉะนั้น จึงทรงเลือกแสดงเฉพาะธรรมที่จะให้เกิดความรู้  

ความเห็นหรือในธรรมท่ีเป็นไปเพื่อรู้ย่ิงเห็นจริงเท่าน้ัน ส่วนที่ทรงตรัสรู้แล้วมิได้ทรง

แสดงยังมีอีกเป็นอันมาก ดังที่มีแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งว่า 

คราวหนึ่ง ได้เสด็จเข้าไปในสีสปาวันคือป่าไม้ประดู่ลายกับภิกษุทั้งหลาย ได้

ทรงก�าใบประดู่ลายที่ตกอยู่ใต้ต้นประดู่ลายไว้ในก�าพระหัตถ์ แล้วทรงยกพระหัตถ ์

ขึ้นมา ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ใบประดู่ลายที่ทรงก�าไว้ในพระหัตถ์กับใบประดู่ลาย

บนต้นประดู่ลายนั้น ที่ไหนจะมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ใบประดู่ลายที่

ทรงก�าไว้ในพระหัตถ์น้ันมีเป็นส่วนน้อย แต่ใบประดู่ลายท่ีอยู่บนต้นนั้นมีเป็นอันมาก 

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า ข้อนี้ฉันใด ธรรมท่ีทรงส่ังสอนแล้ว ก็ฉันนั้น ธรรมท่ีทรง 

สั่งสอนคือที่ทรงแสดง ที่ทรงบอก ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายนั้นมีน้อย เหมือนอย่าง

ใบประดู่ลายที่ทรงก�าไว้ในพระหัตถ์ แต่ว่าข้อที่ไม่ได้ตรัสสั่งสอนคือธรรมที่พระองค์ได้

ตรสัรู ้แต่ไม่ได้ทรงสัง่สอนนัน้มเีป็นอันมาก เหมอืนอย่างใบประดู่ลายบนต้นประดู่ลาย 

ฉะนั้น 

ตามท่ีได้ตรัสแสดงน้ี บ่งว่าธรรมที่ทรงส่ังสอนมีน้อย แต่ธรรมที่ไม่ได้ทรง 

สัง่สอนทีพ่ระองค์ได้ตรสัรูน้ั้นมมีาก สมดงัค�าทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว ด้วยพระพทุธคณุบทว่า 

สัพพัญญู ที่แปลว่าทรงเป็นผู้รู้ทั้งหมด ทรงเป็นผู้รู้จบทุกสิ่งทุกอย่าง 
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คราวนี ้กส็บืมาถงึข้อ ๒ ว่าทรงแสดงธรรมมเีหตทุีผู่ฟั้งอาจตรองตามและเหน็

จริงได้ ไม่ทรงแสดงธรรมไร้เหตุ ก็โดยที่ไม่ได้ทรงแสดงธรรมส่ังสอนท้ังหมดตามท่ี

ตรัสรู้ จึงมีปัญหาว่าทรงเลือกสั่งสอนอย่างไร จึงมาถึงข้อ ๒ นี้ที่ว่าทรงแสดงธรรมมี

นิทานคือเหตุ ค�าว่า นิทาน น้ีเรามักแปลว่าเร่ืองราว เช่น เล่านิทานเรื่องนั้นเรื่องนี้  

แต่ในที่น้ีไม่ได้หมายถึงนิทานอย่างนั้น แต่หมายถึงนิทานที่เป็นตัวบุคคลผู้ฟังนั้นเอง  

ตัวบุคคลผู้ฟังนั้นเองเป็นนิทานหรือเป็นเหตุให้ทรงแสดงธรรม

บุคคลซึ่งเป็นผู้ฟังนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีอุปนิสัย มีอินทรีย์สามารถที่จะรับธรรม

ที่ทรงแสดงได้จึงทรงแสดง ตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ฟังนั้นแหละเป็นตัวเหตุให้ทรงแสดง  

เพราะฉะนัน้ จงึได้มแีสดงไว้ในพุทธกิจว่า ในตอนเช้าได้ทรงตรวจดสัูตว์โลกว่า ในกลาง

วันจะทรงแสดงธรรมโปรดใคร ซ่ึงเป็นผู้สมควรที่จะได้รับธรรมที่ทรงแสดงโปรดได้  

ให้ผู้ฟังได้อย่างต�่าก็ศรัทธาปสาทะ ความเชื่อความเล่ือมใสในพระรัตนตรัย ฟังแล้ว

แสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมต่อไป อย่างสูงขึ้นก็บรรลุมรรคผล ต้ังแต ่

ขั้นต�่าข้ึนไปโดยล�าดับ ตัวบุคคลดังกล่าวน้ีเองเป็นตัวเหตุ เป็นตัวนิทานให้ทรงแสดง

ธรรมสั่งสอน จึงทรงแสดงธรรมสั่งสอนให้พอเหมาะแก่อัธยาศัย เหมาะแก่อินทรีย์

สามารถของผูฟั้ง ซ่ึงกล่าวได้ว่าผูฟั้งอาจเข้าใจได้ดังทีท่่านแสดงอธบิายไว้ว่า ทรงแสดง

ธรรมมีเหตุ อันผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ 

จึงมาถงึข้อ ๓ ท่ีว่าทรงแสดงธรรมมปีาฏหิารย์ิ คอืผูป้ฏบิตัย่ิอมได้รบัผลสมควร

ตามที่ปฏิบัติ ก็คือว่า ผู้ที่ฟังธรรมของพระองค์นั่นเองได้รับผล เพราะในการฟังธรรม

ของพระองค์น้ันก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยในตัว ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติ ในศีล  

ในสมาธิ ในปัญญา ไปด้วยในตัว ซึ่งอย่างต�่าก็ท�าให้เกิดศรัทธาปสาทะในธรรม  

ในพระรัตนตรัย และอย่างสูงขึ้นก็ให้บรรลุมรรคผลดังที่กล่าวมาแล้ว เพราะฉะนั้น  

จึงได้ตรัสไว้ในเรื่องใบประดู่ลายที่ก�าไว้ในพระหัตถ์ และใบประดู่ลายบนต้นประดู่ลาย 

ดังที่กล่าวมาแล้ว

๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๔



ความหมายของธรรม (ต่อ)

ได้แสดงเรื่องพระธรรม แสดงถึงความหมายของธรรม ตามศัพท์ของธรรมะ

และตามที่ใช้ และได้ย่อเข้ามาเป็นธรรมะ ๓ คือปริยัติ ปฏิบัติ ปฎิเวธ จะได้อธิบาย

ค�าว่าปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เพียงเล็กน้อย 

ปริยัตน้ัินเรยีกตามภาษาบาลีว่าปรยิตัต ิแปลว่า ธรรมะทีพ่งึเล่าเรียน อนัได้แก่ 

สดับตรับฟัง อ่าน ท่องบ่น จ�าทรง เพ่งด้วยใจ คือพินิจพิจารณา ขบเจาะด้วยทิฏฐิ 

ความเห็น คือท�าความเข้าใจให้ถูกต้อง 

ปฏบิตันิัน้ ภาษาบาลว่ีาปฏปัิตติ ได้แก่ธรรมะทีพึ่งปฏบิตั ิคอืประกอบกระท�า 

เมื่อได้ปริยัติ คือเล่าเรียนดังกล่าวแล้ว ก็น้อมน�ามาปฏิบัติทางกาย ทางวาจา ทางใจ 

จงึเป็นปฏบิตัธิรรมตัง้ขึน้ท่ีกาย ท่ีวาจา ท่ีใจ ปรยิตัหิรอืปรยิตัตธิรรมนัน้ตัง้อยูใ่นความ

จ�าและความเข้าใจ ส่วนปฏิปัตติธรรมนั้นตั้งอยู่ที่กาย ที่วาจา ที่ใจ 

ปฏิเวธนั้นภาษาบาลีว่าปฏิเวธะ คือปฏิเวธธรรม ธรรมะที่พึงรู้แจ้งแทงตลอด 

อันหมายความว่าเป็นผลของการปฏิบัติ ตั้งต้นแต่ยกตนให้พ้นจากโลกที่ชั่วขึ้นสู่โลก 

ที่ดี โดยล�าดับ จนถึงพ้นโลก เป็นมรรค เป็นผล เป็นนิพพาน บรรเทากิเลส ก�าจัด

กิเลส ให้สิ้นไปบางส่วนบ้าง สิ้นเชิงบ้าง เรียกว่าปฏิเวธ ที่แปลว่ารู้แจ้งแทงตลอด  

ก็เพราะเมื่อปฏิบัติไปก็ย่อมได้รับผลไป และก็ย่อมรู้ไปด้วย จนรู้แจ้งแทงตลอด คือ 

ละกิเลสได้ ยังละไม่ได้ก็บรรเทาลงได้ จนถึงละกิเลสได้บางส่วน หรือส้ินเชิง ก็เป็น

ปฏิเวธธรรม
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ย่อลงเป็น ๒ คือ สัจจธรรม ธรรมะคือความจริง ศาสนธรรม ธรรมะคือ 

ค�าสั่งสอน หรือธรรมะคือค�าสอน ดังที่ได้อธิบายแล้ว และธรรมที่เป็นธรรมรัตนะใน

รัตนะ ๓ คือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พระธรรมรัตนะที่ ๒ นั้น ตามบทที่

เราสวดกนักร็ะบุไว้ว่า ได้แก่มรรค ผล นิพพานและปริยตั ิมรรคนัน้ ก็ได้แก่ มรรค ๔ 

คือ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค ผล ๔ ก็ได้แก่ 

โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล นิพพานก็คือธรรมะเป็นที่ออก

จากตัณหา เครื่องร้อยรัด หรือพูดง่าย ๆ ว่าธรรมะเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์  

ปริยัตติก็คือปริยัติ ตามท่ีอธิบายแล้ว หากว่าจะจัดเข้าในธรรมะ ๓ ปริยัติ ปฏิบัติ 

ปฏเิวธ ปรยิติักค็อืปรยิตั ิปฏบิตักิค็อืมรรค ปฏเิวธกค็อืผล และนพิพาน มรรค ๔ ผล 

๔ นิพพาน ๑ ปริยตั ิ๑ จงึเป็น ๑๐ นีเ้ป็นธรรมะทีเ่ป็นรตันะในรตันะทัง้ ๓ ดงักล่าว

พระธรรมคุณนั้นคือคุณของพระธรรมมี ๖ ดังที่เราทั้งหลายสวดกันว่า  

 สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม  ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว 

สนฺทิฏฺิโก  อันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเอง 

อกาลิโก  ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา 

เอหิปสฺสิโก  ควรเรียกให้มาดู 

โอปนยิโก   ควรน้อมเข้ามา 

ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ  อันวิญญู คือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตน 

นี้เป็นพระธรรมคุณ

พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม เมื่อพิจารณาดูธรรมะที่ทรงแสดงนั้น ก็ทรง

แสดงจากภาวะท่ีมีอยู่ในจติใจของแต่ละคนนีเ้อง โดยอบรมภาวะทีม่อียูใ่นจติใจให้ดขีึน้ 

ถ้าจะเปรียบก็เปรียบเหมือนอย่างว่าชาวเมืองนั้น เมืองก็มาจากป่า ถ้าไม่มีป่ามาก่อน 

กม็เีมอืงไม่ได้ ธรรมะทีท่รงแสดงกเ็ปรียบเหมอืนอย่างว่าเมือง ทรงแสดงจากภาวะทีม่ี

อยู่ในจิตใจ เป็นภาวะที่ยังไม่ได้อบรม ก็เปรียบเหมือนอย่างเป็นป่า เมื่อยังเป็นป่านั้น 

คนที่อยู่ในป่าก็เป็นชาวป่าเรียกกันว่ายังไม่มีอารยธรรม ยังไม่มีวัฒนธรรม ยังไม่มี 

ความเจริญ เป็นชาวป่า ชาวดง แต่ครั้นเมื่อมาท�าป่าให้เป็นเมือง ชาวป่านั้นเองได้รับ

การอบรม จึงเป็นชาวเมือง มีอารยธรรม มวีฒันธรรม เจรญิขึน้โดยล�าดบัดงัทีป่รากฏ

อยู่ในโลกตามที่เราได้ทราบอยู่แล้ว
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จิตใจอันน้ีก็เหมือนกัน จิตใจท่ียังไม่ได้รับการอบรมย่อมเป็นจิตใจที่เหมือน

อย่างเป็นชาวป่า ทัง้ทีจ่ติใจนีเ้องกม็ภีาวะต่าง ๆ อยูใ่นจติใจทีไ่ด้มากับชาติคือความเกดิ 

ดังที่มีแสดงว่า ความเกิดท่ีได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นั้น ได้มีปัญญาติดตัวมาแต่เกิด  

เป็นสชาติปัญญา ปัญญาที่มีมาพร้อมกับชาติคือความเกิด สามารถที่จะรู้อะไร ๆ  

ได้ดยีิง่กว่าสัตว์เดยีรจัฉานเป็นอันมาก สตัว์เดยีรจัฉานนัน้แม้จะเป็นสตัว์ทีม่ปัีญญาตดิ

มากับชาติคือความเกิด ก็มีมาน้อยไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้น ตั้งแต่โบราณกาลมา  

นกทั้งหลายก็คงเป็นนก เมื่อ ๑,๐๐๐ ปีมาแล้วเคยสร้างรังอยู่ได้อย่างไร ในบัดนี้ก็คง

สร้างรงัอยูไ่ด้ดัง่น้ัน ไม่สามารถทีจ่ะท�าให้ดขีึน้มาได้ สัตว์อืน่กเ็ช่นเดยีวกนั ไม่สามารถ

ทีจ่ะพฒันาขึน้มาได้ ส่วนมนษุย์นัน้เมือ่ ๑,๐๐๐ กว่าปีมาแล้วกอ็ยูก่บัธรรมชาตโิดยมาก

เหมอืนกนั แต่ได้พัฒนามาโดยล�าดับ จากป่ามาเป็นเมือง รู้จักสร้างบ้านสร้างเมือง 

รูจ้กัสร้างส่ิงต่าง ๆ ขึน้ส�าหรบัใช้สอย บ�ารงุความสุขความสบายต่าง ๆ รูจั้กทีจ่ะศกึษา

ให้มีความรู้ความสามารถสูงข้ึนโดยล�าดับ เพราะว่ามนุษย์เรานั้นมีปัญญาที่ได้มากับ

ชาตคืิอความเกดิ วเิศษยิง่กว่าสตัว์เดียรจัฉาน จากชาวป่ามาเป็นชาวเมืองได้ เพราะมี

ภาวะอยู่ในจิตใจที่เป็นพื้นฐานที่ดี มีปัญญาเป็นต้น อันเป็นส่วนส�าคัญ

เรามกัจะเรยีกภาวะทีม่อียูเ่ป็นประจ�าในจติใจนีว่้าเป็นธรรมชาต ิภาวะธรรมชาติ

ธรรมดา ดังทีมี่เรยีกกนัในปัจจบัุนว่าสญัชาตญาณ ก็คอื สชาตปัิญญานัน่เอง อนัภาวะ

ทีม่อียูใ่นจติใจของทกุคนน้ัน เช่น ความรกั คนเรามคีวามรัก ตัง้ต้นด้วยรักตน รักพีน้่อง 

มิตรสหาย รักครอบครัวของตน ดั่งน้ีเป็นต้น เรียกว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่ด้วย

กันทุกคน พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้อบรมความรักที่ทุกคนมีอยู่เป็นสัญชาตญาณ

นีเ้อง ให้เป็นเมตตา คอืความรกั ปรารถนาความสขุความเจรญิให้แก่ผูอ้ืน่ ตลอดจนถงึ

ให้แผ่เมตตาไปในสตัว์ทัง้หลายไม่มปีระมาณ เป็นพรหมวหิารธรรม ธรรมะทีเ่ป็นเครือ่ง

อยูข่องพรหมหรอืผูเ้จริญ ผูใ้หญ่ เป็นอัปปมญัญาคอืแผ่ไปได้โดยไม่มปีระมาณ เมตตา

จึงเป็นธรรมะขึ้นมา ที่ทรงสั่งสอนก็ทรงส่ังสอนให้อบรมมาจากตัวความรักท่ีเป็น

สัญชาตญาณนี้เอง ความรักที่เป็นสัญชาตญาณเดิมนั้น กล่าวได้ว่า เมื่อยังไม่อบรมก็

เหมือนอย่างคนป่า แต่เมื่อมาอบรมให้เป็นเมตตาขึ้นก็เป็นชาวเมือง หรือเป็นคนเมือง 

มวีฒันธรรม มอีารยธรรม มคีวามเจรญิ พฒันาขึน้มาจากความรักทีเ่ป็นสัญชาตญาณ

นี้เองให้เป็นเมตตาขึ้นมา
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ความรังเกียจ กลัว คนเราก็มีความรังเกียจ ความกลัว อยู่ด้วยกันแล้ว รู้จัก

มีความละอายอยู่ด้วยกันแล้ว แต่ว่าความรังเกียจ กลัว ซึ่งเป็นสัญชาตญาณนี้เป็น 

ความรงัเกยีจ กลวั คนร้ายภายนอกทัง้หลาย รงัเกยีจคนร้ายในภายนอก กลวัคนร้าย

ในภายนอกจะมาท�าร้ายตน ซึ่งตนก็รักตน หรือถ้ามาท�าร้ายบุคคลที่ตนรัก แต่ว่าไม่

นึกรังเกียจ กลัว ตนเองว่าตนเองคือคนร้ายที่ออกไปท�าร้ายคนอื่น เพราะฉะนั้น  

ความรงัเกยีจ กลวั ตามสญัชาตญาณของคนนัน้จงึรงัเกยีจกลวัคนร้ายภายนอก แต่ว่า

ไม่รังเกียจคนร้ายภายในคือตนเอง 

พระพทุธเจ้าจงึได้ตรัสอบรมพฒันาความรังเกยีจ กลวั นีเ้องให้มากลวัตนเอง 

รังเกียจตนเองว่าจะออกไปท�าร้ายผู้อ่ืน ตรัสสอนให้รู้จักละอายใจตนเอง ให้รังเกียจ

ตนเองต่อบาปอกศุลทุจรติต่าง ๆ หริ ิตรสัสอนให้เกรงกลวัต่อผลของบาปทจุริตต่าง ๆ 

ที่ตนเองก่อขึ้น เป็นโอตตัปปะ เพราะฉะนั้น จึงได้ธรรมะที่ทรงอบรมขึ้นมาอีก ๒ ข้อ 

คือ หิริข้อ ๑ โอตตัปปะข้อ ๑ ซึ่งทรงตรัสสอนให้อบรมให้พัฒนามาจากความละอาย 

ความรังเกียจ ความกลัวคนร้ายภายนอก คนไม่ดีภายนอก ซึ่งเป็นสัญชาตญาณนี้เอง 

ให้เป็นหิริโอตตัปปะขึ้นมา เป็นความรังเกียจ ความละอายตนเองที่จะประพฤติการที่

เป็นบาปอกุศลทุจริต เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน พร้อมท้ังตนเองให้เดือดร้อน  

ให้เกรงกลัวผลของบาปอกุศลทุจริตที่ตนเองจะก่อขึ้น เป็นโอตตัปปะ เพราะฉะนั้น  

จึงได้ธรรมะคือหิริโอตตัปปะ ดั่งน้ี ก็เหมือนอย่างว่าการที่พัฒนาป่าให้เป็นเมืองนั้น  

ในการทีจ่ะเป็นเมอืงขึน้นัน้ กต้็องใช้ไม้ในป่านัน้เองมาสร้างเป็นบ้านเรือน มาสร้างเป็น

เครือ่งใช้ต่าง ๆ ขึน้ ถ้าหากว่าไม่มป่ีา คอืไม่มีต้นไม้ต่าง ๆ เป็นต้น ดแูล้วกไ็ม่รูจ้ะเอา

อะไรมาสร้างเป็นเมืองขึ้นมา การสร้างเป็นเมืองข้ึนมาก็ต้องอาศัยเอาป่านั่นแหละ  

เช่น เอาต้นไม้เป็นต้น ตลอดจนถงึอปุกรณ์อืน่ ๆ เช่น น�า้เป็นต้น มาใช้ในการสร้างเมอืง 

พัฒนาเป็นเมืองขึ้นมา

พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะ อบรมภาวะที่เป็นคนป่าของคนนี้เองให้เป็น 

คนเมืองขึ้นมา ให้มีความเจริญ เช่น ให้มีเมตตาต่อกัน ให้มีหิริโอตตัปปะต่อกัน ดั่งนี้

เป็นต้น ยุติเท่านี้

๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๔



คน ๔ จ�าพวก

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมพัฒนาจิตใจของบุคคล เปรียบเหมือนที่มีการ

พัฒนาคนป่าให้เป็นคนเมือง พัฒนาป่าให้เป็นบ้านเมืองตามที่กล่าวมาแล้ว แต่ว่าการ

พัฒนาบ้านเมือง หรือพัฒนาป่าให้เป็นบ้านเมือง พัฒนาคนป่าให้เป็นคนเมืองนั้น  

โดยมากเป็นการพัฒนาทางร่างกายหรือทางภายนอก แต่การพัฒนาทางจิตใจยังมีอยู่

บ้างแต่กมี็น้อย ไม่พอเพยีง ดงัจะพงึเหน็ว่าคนทีม่สีญัชาตญาณเป็นสชาตปัิญญา ปัญญา

ทีเ่กดิมาจากชาตกิ�าเนดิ ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว กร็ูจ้กัรกัตน เมือ่มคีวามรกัตนก็มคีวามเหน็

แก่ตน เหน็แก่ครอบครัวของตน พีน้่องของตน ญาตขิองตน มติรของตน สหายของตน 

พวกของตน เป็นต้น จติใจจงึคับแคบ ไม่แผ่กว้างออกไป เหมอืนเมตตาดงัทีก่ล่าวมาแล้ว 

เพราะฉะนัน้ แม้มาเป็นคนบ้านคนเมอืง บางทกีเ็พิม่ความเหน็แก่ตวัมากขึน้ เพราะไม่

ได้ปรับปรุงความเห็นแก่ตัวนั้นให้เป็นเมตตา และเม่ือเพิ่มความเห็นแก่ตัวมากขึ้น  

ก็เพิ่มตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากมากขึ้น เพิ่มราคะ ความติดใจยินดี หรือความ

โลภอยากได้ โทสะ ความโกรธแค้น ขดัเคอืง โมหะ ความหลง มากข้ึน อนัเป็นอกศุลมูล 

มลูแห่งอกศุล เพราะฉะนัน้ จงึพากนัก่อบาปอกศุลต่าง ๆ เบียดเบยีนกนัและกนัให้ 

เดือดร้อน ตั้งแต่หมู่เล็กจนถึงหมู่ใหญ่ เพราะฉะนั้น โลกแม้จะเป็นโลกท่ีเจริญข้ึน  

จึงไม่ว่างสงคราม จะต้องมีสงครามขึ้นท่ีนั่น สงครามขึ้นที่นี่ จนถึงเป็นสงครามโลก 

นาน ๆ ก็มคีรัง้หนึง่ ดงัท่ีปรากฏมาแล้ว กเ็พราะว่ามไิด้มกีารพฒันาทางจติใจให้เจรญิ 

ให้เป็นวัฒนธรรม ให้เป็นอารยธรรมทางจิตใจนั่นเอง จึงกล่าวได้ว่าโดยจิตใจแล้วจึง 

คล้าย ๆ กับจะเป็นคนป่ายิ่งขึ้น มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มีความอ�ามหิต โหดร้าย

มากข้ึน จิตใจไม่ได้รับการพัฒนา ไม่ได้รับการอบรมให้ดีขึ้น ให้สมควรเป็นคนเมือง 

ไปด้วย
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ส่วนพระพทุธเจ้านัน้ทรงมุง่อบรมทางจติใจ นีเ้ป็นหลักส�าคญั ดงัทีไ่ด้แสดงมาแล้ว 

ทรงอบรมความรักตนที่มีอยู่ให้เป็นเมตตา ซึ่งให้รักผู้อ่ืน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

เอาใจเราไปใส่ใจเขา ว่าทกุคนต่างกม็คีวามรกัตน มีความรกัสุขเกลยีดทุกข์อยู่ด้วยกัน  

เราเองกเ็ป็นคนทีร่กัสขุเกลยีดทกุข์ คนอืน่กร็กัสุขเกลยีดทกุข์ เพราะฉะนัน้ จงึไม่ควร

ที่เราจะไปเบียดเบียนใครให้ล�าบากเดือดร้อน เหมือนอย่างท่ีเราไม่อยากให้ใครมา

เบยีดเบยีนตวัเราเองให้ล�าบากเดอืดร้อน ควรจะรกักนัไว้ดกีว่า มุ่งดปีรารถนาดต่ีอกัน

ไว้ดกีว่า กค็อืเมตตานัน่เอง ให้รูจ้กัแผ่เมตตาต่อกนัและกนัให้ย่ิงขึน้ไป อย่างนีเ้ป็นต้น 

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะท้ังหมดก็เพื่อที่จะให้พากันรู้เห็นในธรรมะ

ทีค่วรรูค้วรเหน็ ให้พากันเข้าใจ ได้รบัธรรมะใส่ไว้ในใจ น�ามาประพฤตปิฏิบตักิาย วาจา

ใจของตนให้ดี เป็นการพัฒนาจิตใจของตนเองให้ดี และเป็นการท�าจิตใจของตนเอง 

ให้เป็นกัลยาณชน ให้เป็นอริยชน หรืออารยชน เป็นอารยะจิตใจ ตามสมควรแก่การ

ประพฤติปฏิบัติ

พระพุทธเจ้าได้ตรสัเปรยีบเทยีบเอาไว้ว่า ทกุ ๆ คนนัน้ผูเ้กดิมาในโลกนี ้เหมอืน

อย่างคนที่ตกอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทร คือ คนตกน�้า ตกอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทร 

แหวกว่ายอยูใ่นท่ามกลางมหาสมทุร ก็หมายถึงจติใจนีเ้องยังตกจมอยู่ในกองกเิลสและ

กองทุกข์ต่าง ๆ แต่ว่าบุคคลในโลกนี้ก็มีต่าง ๆ กัน คือว่า 

บุคคลจ�าพวกที่ ๑ เป็นผู้ที่ตกน�้าว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร จมลงไปแล้วก ็

จมดิ่งลงไปโดยส่วนเดียว 

บุคคลจ�าพวกที่ ๒ เป็นบุคคลที่จมลงไปแล้ว โผล่ขึ้นมาแล้วก็จมลงไปแล้วก็

โผล่ขึ้นมาอีก ผลุบ ๆ โผล่ ๆ 

บุคคลจ�าพวกที่ ๓ โผล่ขึ้นมาแล้วก็ทรงตัวอยู่ได้ ไม่จมลงไปอีก 

บุคคลจ�าพวกที่ ๔ โผล่ขึ้นมาแล้ว ไม่จมลงไป มองเห็นฝั่ง 

จ�าพวกที่ ๕ โผล่ขึ้นมาแล้วไม่จมลงไป มองเห็นฝังก็ว่ายเข้าสู่ฝั่ง 

บคุคลจ�าพวกที ่๖ โผล่ขึน้มา ไม่จม มองเห็นฝัง ว่ายเข้าสู่ฝ่ัง จนถึงสู่ท่ีน�า้ตืน้

เท้าหยั่งลงถึงพื้นภายล่างของมหาสมุทรได้ 
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บคุคลจ�าพวกที ่๗ นัน้ จ�าพวกสดุท้าย โผล่ขึน้มาแล้ว มองเห็นฝ่ัง ว่ายเข้าไป

สูฝ่ั่ง และว่ายเข้าไปสู่ท่ีใกล้ ยืนได้เท้าถงึพืน้แล้ว กเ็ดนิขึน้จากมหาสมทุร พ้นมหาสมทุร

ไปขึ้นบกได้

จ�าพวกที่ ๑ ที่แหวกว่ายอยู่จมลงไป แล้วก็จมดิ่งลงไป ไม่โผล่ขึ้นมานั้น ก็ได้

แก่บุคคลที่เรียกว่าเป็นอันธพาลปุถุชน คือเป็นปุถุชนคนกิเลสหนาที่เป็นผู ้เขลา  

เหมอืนอย่างคนตาบอดไม่รู้จกับาปบุญคุณโทษ ประโยชน์ ไม่ใช่ประโยชน์ ไม่มศีรัทธา 

ไม่มีศีล เป็นต้น เป็นอันธพาลปุถุชน 

จ�าพวกที่ ๒ นั้น ซึ่งเป็นผู้ที่จมลงไปแล้วโผล่ข้ึนมา แล้วจมลงไปแล้วโผล่ 

ขึน้มา ผลบุ ๆ โผล่ ๆ นัน้ คือเป็นจ�าพวกทีบ่างคราวกม็ศีรทัธามศีลีเป็นต้น บางคราว

ก็ไม่มี เมื่อคราวที่มีก็เหมือนอย่างโผล่ขึ้นมา คราวที่ไม่มีก็เหมือนอย่างจมลงไปอีก  

ก็ได้แก่พวกปุถุชนทั่ว ๆ ไป 

จ�าพวกที่ ๓ ที่โผล่ขึ้นมาแล้วทรงตัวอยู่ได้ ไม่จมลงไปอีกนั้น ได้แก่กัลยาณ-

ปุถชุน ปุถชุนทีเ่ป็นคนดงีาม มศีรทัธา มศีลี เป็นต้น ไม่ตกต�า่ไปจากศรัทธา ไม่ตกต�า่

ไปจากศีลเป็นต้น 

จ�าพวกที่ ๔ นั้น ซึ่งเป็นผู้ที่โผล่ขึ้นมาได้ ไม่จม และมองเห็นฝั่ง ได้แก่พระ

อริยบุคคลที่หนึ่ง เป็นพระโสดาบัน 

จ�าพวกท่ี ๕ น้ันคือท่ีโผล่ขึ้นมา มองเห็นฝั ่ง และว่ายเข้าสู่ฝั ่ง ก็เป็น 

พระอรยิบคุคล จ�าพวกพระสกทาคามี 

จ�าพวกที่ ๖ ที่โผล่ขึ้นมาได้แล้วก็มองเห็นฝั่ง ว่ายเข้าสู่ฝั่ง จนถึงท่ีน�้าตื้น  

เท้าหยั่งถึงพื้นข้างล่าง ยืนอยู่บนพื้นนั้นได้ ก็ได้แก่พระอริยบุคคลที่เป็นพระอนาคามี 

จ�าพวกที่ ๗ คือผู้ที่โผล่ขึ้นมา ไม่จมลง มองเห็นฝั่ง ว่ายเข้าสู่ฝั่งจนถึงที ่

ตื้นเท้าหยั่งถึงพื้นดินได้ ก็เดินขึ้นสู่ฝั่งได้ ก็ได้แก่พระอรหันต์ 

พระพุทธเจ้าได้ตรสัแสดงบคุคลไว้ ๗ จ�าพวกในโลกด่ังนี ้เพราะฉะนัน้ จงึเป็น

ข้อเตือนใจที่ให้ทุก ๆ คนระลึกถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ว่าทรงสั่งสอน 
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เพื่อที่จะอบรมจิตใจนี้เอง พัฒนาจิตใจนี้เอง ให้เป็นจิตใจท่ีดี ให้เป็นจิตใจท่ีบริสุทธิ์  

เพ่ือทีจ่ะได้ประพฤตกิายวาจาใจให้บรสิทุธิ ์กค็วรปฏบิติัตามพระโอวาท ๓ ข้อทีต่รสัสอน

ไว้ว่าให้ละบาปอกศุลทัง้ปวง ให้ท�ากศุลทัง้ปวงให้ถึงพร้อม และให้ช�าระจติใจของตนให้

บริสุทธิ์ผ่องใส 

ข้อแรกให้ละบาปอกุศลทั้งปวงนั้น โดยปริยายคือทางหนึ่งก็คือว่า ให้ละกาย 

กรรมที่เป็นอกุศลทุจริต คือการฆ่าเขาบ้าง การลักของของเขาบ้าง การประพฤติผิด 

ในทางกามบ้าง ให้ละวจีกรรมที่เป็นอกุศลทุจริต คือพูดเท็จบ้าง พูดยุแหย่ให้เขาแตก

ความสามัคคีกันบ้าง พูดค�าหยาบบ้าง พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลบ้าง และให้ละมโนกรรม

ทีเ่ป็นอกศุลทุจรติ กคื็อโลภอยากได้ของของเขาบ้าง พยาบาทปองร้ายเขาบ้าง เหน็ผดิ

จากท�านองคลองธรรมบ้าง ดั่งนี้ เรียกว่าให้ละบาปอกุศลทั้งปวง 

ให้ท�ากุศลท้ังปวงให้ถึงพร้อม ก็คือว่าให้ปฏิบัติให้เป็นผู้ที่มีศีล เว้นจากบาป

อกุศลทุจริต ท้ังทางกาย ท้ังทางวาจา ท้ังทางใจ ดังที่กล่าวมาแล้ว พร้อมทั้งปฏิบัติ

อบรมจิตให้เป็นสมาธิ คือให้ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในกุศลธรรมทั้งหลาย 

ข้อท่ีว่าให้ท�าจติของตนให้บรสิทุธิผ่์องใส กค็อืให้ปฏบิตัอิบรมทางปัญญา ให้รูจั้ก

พจิารณา เหน็ทางปัญญา รูจ้กับาปบญุคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ อนัเป็นความ

รู้ในกรรมและในผลของกรรมตามเป็นจริง ตลอดจนถึงให้รู้สัจจะท่ีเป็นค�าส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้า รวมความว่าให้รับค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้มาอบรมจิตใจนี้เองเป็น 

ข้อส�าคัญ อบรมตัวความรักในจิตใจให้เป็นความรักที่เป็นเมตตา ให้อบรมความรู้สึก

ละอายรังเกียจและความกลัวในจิตใจให้เป็นความละอายรังเกียจบาปอกุศล ให้เกรง

กลวัผลของบาปอกศุล เป็นหริิโอตตปัปะ ให้เป็นผู้มธีรรมะ ตัง้ตนได้ตามทกุะ หมวด ๒ 

ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนเอาไว้ เป็นต้นว่าให้มสีต ิความระลกึได้ สัมปชญัญะ ความรู้ตวั 

ให้เป็นบพุการี เม่ือถึงคราวเป็นบพุพการีกเ็ป็นบุพพการ ีและเมือ่ได้รบัอปุการะของท่านก็

ให้เป็นกตญัญกูตเวที ให้มีขันตโิสรจัจะดงัน้ีเป็นต้น ดังทีไ่ด้แสดงไว้ในทกุะหมวด ๒ 

รวมความว่า ให้ปฏิบัติอบรมอยู่ในหลัก ๓ ข้อดังที่กล่าวมาในพระโอวาท  

๓ นัน้ คอืเว้นจากบาปอกศุลทัง้ปวง ท�ากศุลทัง้ปวงให้ถงึพร้อม และช�าระจติใจของตน

ให้บริสุทธิ์ผ่องใส เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ชื่อว่าได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา และได้
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ท�าการอบรมจิตใจตนเองให้พ้นจากความเป็นอันธพาลปุถุชน คือปุถุชนที่เป็นคนเขลา

เหมอืนอย่างเป็นคนบอด มาเป็นปถุชุนทัว่ ๆ ไป จนถงึมาเป็นกลัยาณปถุชุนได้ ยิง่ขึน้

ไปกว่าน้ัน เมือ่สามารถก็เป็นอรยิชนไปโดยล�าดบัตามสมควรแก่ความปฏบิตั ิเม่ือเป็น

ดั่งนี้แล้วก็ชื่อว่าได้เป็นผู้รับพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เป็นเนยยะคือเป็นผู้ที่

พระพุทธเจ้าทรงแนะน�าอบรมได้ 

บุคคลในโลกนี้น้ัน บางจ�าพวกนั้นก็สามารถรับค�าส่ังสอนท่ีพระพุทธเจ้าทรง 

สั่งสอนได้โดยรวดเร็ว เรียกว่าอุคฆฏิตัญญู ทรงยกหัวข้อขึ้นแสดงแม้ไม่ได้ทรงอธิบาย

ก็มีความเข้าใจได้ บุคคลจ�าพวกที่ ๒ นั้น เมื่อทรงยกหัวข้อขึ้นแสดงและทรงอธิบาย 

จงึจะมคีวามเข้าใจเรยีกว่าวปิจติญัญ ูและบคุคลจ�าพวกที ่๓ นัน้ ต้องแนะน�าพร�า่สอนกนั

อยูบ่่อย ๆ เรยีกว่าเนยยะ คือเป็นบุคคลที่พึงแนะน�าได้ บุคคลจ�าพวกที่ ๔ นั้นแปลว่า

โปรดไม่ได้ แปลว่าไม่รับพระธรรมท่ีทรงสัง่สอน เรยีกว่า ปทปรมะ เป็นผูม้บีทอย่างยิง่ 

คือ รบัค�าสัง่สอนอะไรไม่ได้ ดงัน้ี พระพทุธเจ้ากโ็ปรดไม่ได้ ในจ�าพวกนีแ้ม้ว่าถ้าอยู่ใน

จ�าพวกที่เป็นอุคฆฏิตัญญู จ�าพวกที ่ ๑ วปิจติญัญ ู จ�าพวกที ่ ๒ เนยยะ จ�าพวกที ่ ๓  

กเ็ป็นผูท้ีพ่ระพทุธเจ้าโปรดได้ เพราะฉะนัน้ เราทัง้หลายจงึควรจะอยู่ในจ�าพวกอย่างต�า่

ก็เป็นเนยยะ ดังที่ได้เรียกกันว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนเวไนยชน คือชนที่พึง

แนะน�าสั่งสอนได้ แต่จ�าพวกท่ีเป็นปทปรมะมีบทอย่างยิ่ง คือเป็นผู้ไม่รับนั้น ก็ไม่

สามารถจะสั่งสอนได้

พระพทุธเจ้านัน้ทรงมพีระกรณุาแผ่ไปในสตัวโลกทกุถ้วนหน้า ทรงแสดงธรรมะ

สั่งสอนได้ก็จ�าเพาะพวกท่ีเป็นเวไนยชนคือชนท่ีพึงแนะน�าส่ังสอนได้ดังท่ีกล่าวมาแล้ว 

กข็อให้เราทัง้หลายอยูใ่นจ�าพวกนี ้คอืจ�าพวกทีเ่ป็นเวไนยชน เป็นหมูช่นทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงแนะน�าสั่งสอนได้

วันนี้ ยุติเท่านี้

๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๔



ธรรมในกายนี้

ได้แสดงเร่ืองการแสดงธรรมของพระพทุธเจ้า เริม่ต้นแต่อาการทีท่รงแสดงธรรม 

๓ อย่าง และลักษณะทรงแสดงธรรมโดยอบรมภาวะที่มีอยู่ในจิต ให้เป็นธรรมปฏิบัติ

มาโดยล�าดับ 

วนันี ้จะแสดงธรรมท่ีพระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ว่า ทรงแสดงธรรมในกายนี ้ทีย่าว

วาหนึ่ง มีสัญญามีใจ อันหมายความว่า ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นไม่ใช่ทรง

แสดงในภายนอกจากกายอันน้ี ทรงแสดงธรรมภายในกายอันนี้ของทุก ๆ คนนี้เอง  

ดังที่ตรัสแก่โรหิตัสสเทวบุตรว่าทรงบัญญัติโลก ทรงบัญญัติโลกสมุทัย เหตุเกิดโลก  

ทรงบัญญตัโิลกนิโรธ ความดบัโลก ทรงบญัญตัโิลกนโิรธคามนิปีฏปิทา ข้อปฏบิติัให้ถงึ

ความดับโลก ในกายอันยาววา มีสัญญามีใจนี้เอง พระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่โรหิตัสส-

เทวบุตรนี้ ก็คือทรงแสดงอริยสัจจ์ท้ัง ๔ นั้นเอง แต่ว่าทรงยกเอาโลกขึ้นเป็นที่ตั้ง  

ส่วนอริยสัจจ์ ๔ นั้น ยกทุกข์เป็นที่ตั้ง คือ ทุกข์ ทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ ทุกขนิโรธ 

ความดับทุกข์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ แต่ว่าที่ตรัสแก ่

โรหิตัสสเทวบุตรน้ีทรงยกโลกขึ้นเป็นท่ีต้ังคือ โลก โลกสมุทัย โลกนิโรธ โลกนิโรธ- 

คามินีปฏิปทา 

พิจารณาดูค�าทั้งสองนี้ คือค�าว่าทุกข์ ทุกขะ ทุกข์กับค�าว่าโลก มีความที่

คล้ายคลงึกนั ค�าว่า ทกุขะนัน้ ตามศพัท์แปลว่าทนยาก คอืทนอยู่มิได้ ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป ค�าว่าทุกขะนั้น ไม่ได้หมายถึงความไม่สบายกาย ไม่สบายใจเพียง 
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อย่างเดยีว ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่ง แต่ว่าไม่ได้มี

ความหมายเพยีงเท่านัน้ คอื ทกุข์ในอรยิสจัจ์นัน้ มคีวามหมายคร่อมถงึทกุสิง่ทกุอย่าง

ทีต่ัง้อยูค่งทีไ่ม่ได้ คือต้ังอยู่คงท่ีไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไปทัง้หมด แม้ความสุข

เองที่เป็นสุขเวทนา ก็ต้องเป็นทุกข์ คือความสุขนั้นตั้งอยู่คงท่ีไม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไป คือต้องมีเกิด ต้องมีดบั เพราะฉะนัน้ ค�าว่าทกุขะนีจ้งึมคีวามกว้างครอบ

ถงึทกุสิง่ทกุอย่าง รวมทั้งตัวโลกเองด้วย 

โลกนัน้ตามศพัท์ แปลว่าสิง่ทีต้่องช�ารดุทรดุโทรม สิง่ใดทีต้่องช�ารดุทรดุโทรม

ไป สิ่งนั้นได้ชื่อว่าโลก เพราะฉะนั้น โลกจึงเป็นทุกข์ และทุกข์นี้ก็คือโลกนั้นเอง  

ทุกขะ กับค�าว่าโลก จึงมีความเป็นอย่างเดียวกัน จึงเข้าใจตามได้ว่า ตรัสอริยสัจจ์ 

ทั้ง ๔ แก่โรหิตัสสเทวบุตร ก็คือว่าตรัสทุกข์ ทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ ทุกขนิโรธ 

ความดับทุกข์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้นเอง 

อริยสัจจ์ท้ัง ๔ นี้ เป็นที่รวมของกุศลธรรมทั้งหมดหรือของธรรมะทั้งหมด 

กศุลธรรมหรือธรรมะทัง้หมดนัน้ย่อมรวมเข้าในอรยิสจัจ์ ๔ ท่านจึงเปรยีบเหมอืนอย่าง

ว่า เหมือนอย่างรอยเท้าช้างเป็นท่ีรวมของรอยเท้าสัตว์ทั้งหมด รอยเท้าสัตว์ทั้งหมด

ย่อมรวมเข้าในรอยเท้าช้าง ฉันใด อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ก็เป็นที่รวมของกุศลธรรมทั้งหมด 

หรือเป็นที่รวมของธรรมะทั้งหมด หรือธรรมะท้ังหมดย่อมรวมเข้าในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ 

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ในกายนี้เอง อันยาววา มีสัญญา

มใีจ หรอืกล่าวรวมว่าทรงแสดงในกายใจน้ีเองของทกุ ๆ คน มไิด้ทรงแสดงในภายนอก 

เพราะเหตทุีท่รงแสดงในกาย อนัยาววา มสีญัญา มใีจดังกล่าว ทกุคนจงึสามารถรูเ้ห็นได้ 

เพราะว่าเมื่อทรงแสดงแล้ว ก็น้อมเข้ามาดูมาพิจารณาที่กายใจนีเ้อง จงึรูเ้หน็อรยิสจัจ์

ทัง้ ๔ หรือรูเ้หน็ธรรมะทัง้หมดทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัแสดงได้ ถ้าหากว่าทรงแสดงในภายนอก 

ผูฟั้งทัว่ไปย่อมไม่อาจทีจ่ะรูเ้หน็ได้ เพราะอยูใ่นภายนอก นอกจากเชือ่หรอืไม่เชือ่เท่านัน้ 

เพราะฉะนัน้ จงึควรท�าความเข้าใจธรรมะ ท่ีพระพทุธเจ้าทรงส่ังสอนทัง้หมดว่า 

ทีเ่ราเข้าใจได้ดูได้เห็นได้ หรืออาการท่ีทรงส่ังสอน ว่าเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะท่ี

ควรรู้ควรเหน็น้ันกเ็พราะทรงแสดงภายใน กายนีม้สัีญญา มใีจ ยาววา ๑ น้ีเอง ไม่ทรง

ได้แสดงที่ไหนอื่น เพียงแต่ตั้งใจฟัง และน้อมเข้ามาพิจารณาก็รู้ได้เห็นได้ และเมื่อมีผู้
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กราบทูลถามปัญหาของพระพุทธเจ้า เมื่อกราบทูลถามปัญหาในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ย่อม

ทรงพยากรณ์ คือตรัสตอบอธิบาย เพราะว่าเป็นประโยชน์ ท�าให้ผู้ฟังรู้ได้เห็นได้  

แต่ถ้ากราบทูลถามปัญหาเรื่องภายนอก เช่น เรื่องสร้างโลก โลกมีที่สุด ไม่มีที่สุด

เป็นต้น พระองค์ไม่ตรัสตอบ เพราะไม่เป็นประโยชน์ ไม่เกื้อกูลแก่พรหมจรรย์คือ 

ความประพฤติอันประเสริฐ และแม้จะตรัสต่อไป ผู้ฟังก็ไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้ 

นอกจากจะเชื่อ หรือไม่เชื่อเท่านั้น

เพราะฉะนัน้ จงึได้มแีสดงถงึทิฏฐิ ๑๐ ข้อ อันเรยีกว่า อนัตคาหกิทฏิฐ ิแปลว่า 

ความเห็นอันถือเอาที่สุด คือแล่นเข้าไปถึงที่สุดในอย่างหนึ่ง ๆ ทิฏฐินั้นแปลว่า 

ความเห็น และทิฏฐิคือความเห็นของบุคคลนั้น บางอย่างแล่นเข้าไปถึงที่สุด คือ 

เอาทีส่ดุอย่างใดอย่างหนึง่ อันเป็นข้อท่ีโต้เถียงกนั เพราะเมือ่มคีวามเหน็ว่าอย่างนี ้และ

อกีคนหน่ึงมคีวามเห็นว่าอย่างนัน้ ๆ ไม่ตรงกนั กเ็ถยีงกนั และไม่มใีครท่ีจะตดัสนิได้ 

เพราะว่าไม่มใีครทีจ่ะตามไปรูไ้ปเหน็ได้ ความเห็นเช่นนีไ้ด้มีอยู่ในโลกเป็นอนัมาก ต้ังแต่

สมยัก่อนพุทธกาลมาจนถงึสมัยพทุธกาล และต่อจากสมยัพทุธกาลมาจนถงึสมยัปัจจบุนั

และต่อไปในอนาคต ความเหน็เช่นนี ้คอืความเหน็อนัถอืเอาทีส่ดุคอืแล่นเข้าไปถงึทีส่ดุ

ในอย่างหนึ่ง ๆ เรียกว่า อันตคาหิกทิฏฐิ แยกออกไปเป็น ๑๐ คือ 

๑. โลกเที่ยง 

๒. โลกไม่เทีย่ง 

๓. โลกมทีีส่ดุ 

๔. โลกไม่มทีีส่ดุ 

๕. ชพีกอ็นันัน้ สรรีะกอ็นันัน้ 

๖. ชพีเป็นอืน่ สรีระก็เป็นอื่น 

๗. สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกคือเกิดอีก 

๘. สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกคือไม่เกิดอีก 

๙. สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มี ย่อมไม่เป็นอีกก็มี 

๑๐. สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกหามิได้ ย่อมไม่เป็นอีกก็หามิได้ 
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ความเห็นอันถือเอาที่สุดทั้ง ๑๐ ข้อนี้ เมื่อมีผู้มากราบทูลถาม พระพุทธเจ้า

ไม่ทรงพยากรณ์ คือไม่ตรัสถึง 

ดังมีเรื่องเล่าว่า พระมาลุงกยะทูลถามเรื่องทิฏฐิ ๑๐ นี้ และทูลพ้อว่าถ้าไม่

ทรงพยากรณ์ จักไม่อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป พระองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่ได้ทรง

สัญญาไว้ เม่ือพระมาลุงกยะจะมาประพฤติพรหมจรรย์ว่าจักทรงแก้ทิฏฐิ ๑๐ ข้อนี้  

พระมาลุงกยะปรารถนาจะไปก็จงไป เพราะฉะนั้น ทิฏฐิทั้ง ๑๐ ข้อนี้ จึงเป็นดุจกรุย

อันผู้สอดส่องธรรมในพระพุทธศาสนาพึงหลีกทาง ดุจกรุยบอกน�้าตื้นอันเรือไม่พึงแวะ

เข้าไป เป็นข้อท่ีน่ารู้อยู่เหมือนกัน แต่ว่าพระคันถรจนาจารย์ถือว่าเป็นทิฏฐินอก 

พระพุทธศาสนา ไม่พอใจอธิบาย ในเม่ือจ�าจะพูดถึงก็พูดอย่างห้วน ยากที่จะเข้าใจ  

เมื่อเป็นเช่นนี้ ยากที่จะลงความเห็นว่า พระพุทธศาสนามุ่งหมายอย่างไร ทิฏฐินี้ท่าน

มิได้พรรณาไว้ชัดเจน กล่าวแต่ว่าเป็นข้อที่พระศาสดาไม่ทรงพยากรณ์ คือไม่ตรัสถึง

๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๔



อันตคาหกิทฏิฐิ

จะอธบิายอันตคาหิกทิฏฐ ิ๑๐ คือความเหน็อนัถอืเอาท่ีสดุ คอืแล่นเข้าไปถงึทีสุ่ด 

ในอย่างหน่ึงอย่างหนึง่ ๑๐ ข้อ เป็นเรือ่งท่ีพระพทุธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ ตามพระอธบิาย

ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ข้อ ๑. โลกเท่ียง ข้อ ๒. โลกไม่เทีย่ง ข้อ ๓. โลกมทีีสุ่ด ข้อ ๔. โลกไม่มทีีสุ่ด 

โลกในที่นี้น่าจะได้แก่ หมู่สัตว์ ข้อว่าโลกเที่ยงนั้น น่าจะหมายความดังกล่าว 

แล้วในสสัสตทิฏฐ ิ ข้อว่าโลกไม่เท่ียงนัน้ น่าจะหมายความดงักล่าวแล้วในอจุเฉททฏิฐ ิ

ทฏิฐแิปลว่าความเห็น ใช้เป็นกลาง ๆ ก็มี จะให้รู้ว่าดีหรือชั่ว เติมความหมายต่างเข้า 

เช่น สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด ทิฏฐิสัมปันโน ถึงพร้อม

ด้วยทิฏฐ ิทฏิฐวิปัินโน วบัิตด้ิวยทิฏฐ ิแต่โดยมากใช้หมายความข้างเหน็ผดิ เช่น ทฏิฐิ  

๒ อย่าง นี้คือ สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเท่ียง อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ  

ความเหน็ว่าในโลกนีไ้ม่มอีะไรสญู แม้คนและสตัว์ตายแล้วร่างกายเท่านัน้ทรดุโทรมไป 

ส่วนมนัสที่เรียกในภาษาสันสกฤตว่าอาตมัน เรียกในภาษามคธว่า อัตตาก็มี ชีโวก็มี 

เรียกในภาษาไทยว่าเจตภูต เป็นธรรมชาติไม่สูญ ย่อมถือปฏิสนธิในก�าเนิดอื่นสืบไป 

จัดเป็นสสัสตทฏิฐ ิความเห็นว่าเทีย่ง ความเหน็ปฏิเสธภาวะอย่างนัน้ ถือว่าคนและสัตว์จตุิ  

คือเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วเป็นขาดสูญ จัดเป็นอุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ  

ข้อว่าโลกเที่ยง กับข้อว่าโลกไม่เท่ียงน้ัน น่าจะหมายความดังกล่าวแล้วในสัสสตทิฏฐิ

และอุจเฉททิฏฐิดังกล่าว
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ข้อว่าโลกมีที่สุด น่าจะหมายความว่า คนท�าดีในที่สุดย่อมไปเกิดในทิพยกาย

ทีย่ัง่ยนืไม่แปรผนั ดจุความเข้าใจของคนถอืลทัธต่ิางบางพวก หรอืด้วยมรณะแล้วขาด

สูญกัน ข้อว่าโลกไม่มีที่สุดนั้น น่าจะหมายความว่า เวียนเกิดเวียนตายไปอย่างนี้ไม่มี

ขาดลง ข้อว่าชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น กับข้อว่าชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่น ชีพนั้น

ได้แก่ชโีว ดงัได้กล่าวแล้วในสสัสตทิฏฐ ิ แต่ในท่ีนีใ้ช้ว่าชวัีง ในพราหมณสมัยบญัญตัว่ิา 

เวลามรณะ ชีพนี้ออกจากสรีระไปถือปฏิสนธิใหม่ ส่วนสรีระย่อมสลายไป ทิฏฐิคือ  

ความเหน็เนือ่งด้วยชพีน้ี ข้างหนึง่เข้าใจว่าชพีกบัสรรีะเป็นอนัเดยีวกนั เกดิดบัพร้อมกัน 

อกีข้างหน่ึงเข้าใจว่าชีพกับสรรีะต่างกัน เช่น บญัญตัไิว้ในพราหมณสมยัคอืลทัธพิราหมณ์ 

พระพุทธศาสนากล่าวอนัตตา ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตนนั้น แสดงนามธรรมคือจิต 

เจตสิก ว่าเกิดขึ้นเพราะอายตนะภายในและอายตนะภายนอกสบกันเข้าเป็นต้นไป  

เพือ่คัดค้านชีพดังท่ีเขาเข้าใจกนันัน้ ในข้อปรารภความเกดิอกีเป็นต้น ของสตัว์เบือ้งหน้า

แต่ตายแล้ว บทบาลีใช้แปลกอยู่ ใช้บทว่า ตถาคโต ท่ีแก้ไขในอรรถกถาว่า สัตโต  

คือสตัว์ ตถาคตศัพท์นัน้ นอกจากในท่ีนี ้พบแต่ใช้เรียกพระสัมมาสัมพทุธเจ้า มักเรยีก

เป็นพหพูจน์ด้วย โดยอธบิายว่าผูม้าเหมือนอย่างน้ัน คือได้ตรสัเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

และได้ทรงบ�าเพ็ญพุทธกิจถูกต้องตามธรรมเนียมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์

ก่อน ๆ เช่นเดียวกับพระราชาผู้เป็นแทนสืบกันมา 

สอบกับภาษาสนัสกฤตได้ความอีกหน่อยหนึง่ว่า นอกจากใช้เรยีกพระพทุธเจ้า 

ใช้เรียกชนิะท่ีออกชือ่โดยปกรณ์ คือคัมภร์ีข้างพระพทุธศาสนาว่า นคิรนถนาฏบตุรบ้าง 

ใช้เรียกเจ้าบ้าง ไม่ได้กล่าวว่าใช้เรียกสามัญสัตว์ ถ้าไม่ใช่ศัพท์ใช้เรียกสามัญสัตว์  

ความเข้าใจก็จะพึงมีอีกทางหนึ่งว่า ท่านผู้ที่มหาชนนับถือเป็นศาสดาและเป็นเอกอุ 

ในลัทธิของตน เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเกิดอีกหรือไม่ หรือที่เกิดอีกก็มี ที่ไม่เกิดอีกก็มี 

หรอืปฏิเสธทัง้นัน้ สมด้วยปัญหาปรารภเจ้าลทัธเิหน็ปานนี ้อนัพระสภุทัทะ ครัง้ยงัเป็น 

ปริพาชกยกขึ้นทูลถามพระศาสดาเม่ือใกล้จะปรินิพพาน แต่ทูลถามในทางตรัสรู้ของ

เขาเช่นนี้ ไม่แย้งต่อการรับรองว่า สัตว์ผู้ยังมีกิเลสานุสัย คือกิเลสที่นอนจมอยู่ใน 

จิตสันดาน ตายแล้วต้องเกิดอีก ข้าพเจ้าได้ความเข้าใจไม่พอเพื่ออนุโมทนา หรือ 

ค้านค�าแก้ในอรรถกถาทั้ง ๒ อย่าง จึงแปลว่าสัตว์ไว้ตามอรรถกถา แม้เป็นศัพท์เรียก
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สามัญสัตว์ก็อาจอธิบายให้เข้ารูปได้ว่าเป็นผู้มาเหมือนอย่างนั้น คือเกิดขึ้นแล้วเป็นอยู่

โดยธรรมดาแห่งสัตว์ และจักเป็นผู้ไปคือตาย เหมือนสัตว์ในกาลก่อน 

ทิฏฐิ ๑๐ อย่างนี้ไม่จัดว่าชั่วร้ายนัก ไม่ถึงห้ามสวรรค์ เป็นแต่ห้ามอริยมรรค 

อธิบายว่า คนมีทิฏฐิเหล่าน้ีแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงไม่ได้ท�าบาปทุจริตเพราะทิฏฐินี้

เบื้องหน้าแต่ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ก็ได้ แต่ยังละเสียไม่ได้เพียงใดยังเป็นผู้อาภัพ 

ไม่อาจบรรลอุรยิมรรคอยูเ่พยีงนัน้ พระพทุธเจ้าเมือ่มผีูม้ากราบทลูถามถงึทฏิฐทิัง้ ๑๐ 

ข้อนี ้ว่าความจรงิเป็นอย่างไร ไม่ตรสัอธบิายดังทีไ่ด้กล่าวแล้ว เพราะเป็นเรือ่งทีใ่คร ๆ 

ไม่อาจจะรู้ได้ ถึงจะตรัสอธิบายไปก็ได้แต่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้น เพราะว่าเป็น 

เรือ่งภายนอกจากกายอันยาววา มีสญัญา มีใจ ทรงพยากรณ์คอืตรสัอธบิายแต่อรสัิจจ์ 

ทัง้ ๔ ดังที่มีตรัสอธิบายไว้แล้วว่า ทุกขอริยสัจจ์ อริยสัจจ์คือทุกข์นั้น ก็ได้แก่ ชาติ 

ชรา มรณะ คือความตายเป็นทุกข์ ท่ีเรียกกันว่าสภาวทุกข์ ทุกข์ตามสภาพ โสกะ  

ความโศกเศร้า เหอืดแห้งใจ ปรเิทวะ ความรญัจวญคร�า่ครวญใจ ทุกขะ ความไม่สบาย

กาย โทมนัสสะ ความไม่สบายใจ อุปายาสะ ความคับแค้นใจ เป็นทุกข์แต่ละอย่าง  

ดังที่เรียกว่าปกิณณกทุกข์ ทุกข์มีเพียงปกิณณกะต่าง ๆ และได้ตรัสชี้แจงต่อไปอีกว่า

ความประจวบกับด้วยสิ่งทั้งหลาย สัตว์สังขารท้ังหลาย บุคคลท้ังหลายท่ีไม่เป็นท่ีรัก 

เป็นทกุข์ ความพลดัพรากจากสิง่ทัง้หลาย จากสตัว์บคุคลท้ังหลายซึง่เป็นทีร่กัเป็นทกุข์ 

ความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการ 

อนัได้แก่ รปูขันธ์ กองรปู เวทนาขนัธ์ กองเวทนา สัญญาขนัธ์ กองสัญญา สังขารขนัธ์ 

กองสังขาร วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณเป็นทุกข์ดังนี้ ดังที่เราสวดกันว่า ชาติปิ  

ทกุขฺา ชราปิ ทกุขฺา มรณมฺปิ ทุกฺขํ เป็นต้น

เมื่อพิจารณาดูในพระพุทธาธิบายเรื่องทุกข์นี้แล้ว ก็จะพอสรุปได้ว่าในทีแรก 

ทรงชีใ้ห้รูจั้กสภาวทุกข์ ทกุข์ตามสภาพอนัได้แก่ ชาต ิชรา มรณะ ต่อจากนัน้ ได้ทรงแสดง 

ปกิณณกทุกข์ ทุกข์เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ คือโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัสสะ อุปายาส 

และต่อจากนัน้ ทรงสรปุเข้าเป็น ๒ คอืประจวบกบัด้วยสิง่ทัง้หลาย สตัว์สงัขารทัง้หลาย

ซึ่งไม่เป็นที่รัก กับความพลัดพรากจากสิ่งทั้งหลาย สัตว์สังขารทั้งหลายอันเป็นที่รัก  

แล้วจึงตรัสสรุปเข้าเป็น ๑ คือปรารถนาไม่ได้สมหวัง และตรัสสรุปเข้าโดยย่อว่าทุกข์
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ทั้งหมดน้ัน โดยย่อได้แก่ขันธ์ มีรูปขันธ์เป็นต้น อันเป็นท่ียึดถือว่านี่เป็นของเรา  

เราเป็นนี่ นี่เป็นอัตตา ตัวตนของเรา หรือกล่าวโดยสรุปว่า ยึดถือว่าตัวเรา ของเรา 

เป็นทุกข์

ทรงพยากรณ์ทกุขสมุทยั เหตใุห้เกดิทกุข์ว่าได้แก่ ตณัหา ทีใ่ห้ถอืภพชาตใิหม่ 

อันไปกับ นันทิ ความเพลิน ราคะ ความติดใจ ยินดี คือ ความที่อภินันท์ ยินดียิ่ง  

ในอารมณ์นัน้ ๆ อนัได้แก่ กามตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากไปในกามหรืออ�านาจกาม 

ภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพ ความเป็นนั่นเป็นนี่ วิภวตัณหา  

ความด้ินรนทะยานอยากไปในวภิพคือความไม่เป็นนัน่ ไม่เป็นนี ่ เช่น อยากให้ส่ิงทีเ่ป็น

สลายไป

ทรงพยากรณ์ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ว่า ได้แก่ความดับตัณหาได้ส้ินเชิง  

ทุกข์ดับไปหมด

และทรงพยากรณ์ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ว่า 

ได้แก่มรรคมอีงค์ ๘ อนัได้แก่ สมัมาทฏิฐ ิความเห็นชอบ สมัมาสงักปัปะ ความด�ารชิอบ 

สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ 

สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกได้ชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ  

ว่าเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกสั้นว่ามรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

และได้ตรัสกิจ คือ ข้อที่พึงปฏิบัติในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ไว้ ๔ ประการ ได้แก่ 

๑. ปริญญา ความก�าหนดรู้ หรือการท�าความรู้รอบคอบ ซึ่งทุกข์หรือในทุกข์ 

คือก�าหนดให้รู้จักทุกข์ ให้รู้รอบคอบในทุกข์ว่าเป็นทุกข์จริง 

๒. ปหานะ การละทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ คือละสละหรือดับตัณหา 

ความดิ้นรนทะยานอยากดังกล่าว ทรงตรัสสอนให้ท�าข้อ 

๓. สัจฉิกรณะ ให้ท�าให้แจ้งซึ่งความดับทุกข์ คือท�าให้รู้ความดับทุกข์ในจิตใจ

ของตนเอง และ 
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๔. ภาวนา ซึ่งแปลว่าการปฏิบัติ ท�ามรรคมีองค์ ๘ ให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้นมา

นี้เป็นกิจที่พึงปฏิบัติในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ กิจอันพึงปฏิบัติในอริยสัจจ์ท้ัง ๔  

นี้ก็ชื่อว่า เป็นการปฏิบัติพระพุทธศาสนา ที่เราเรียกว่าการปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้น

กไ็ด้แก่ การปฏบิตัใินกจิทัง้ ๔ คอื ปรญิญาในทกุข์ ปหานะในทกุขสมุทยั สัจฉิกรณะ

ในทุกขนิโรธ และภาวนาในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เอง นี้คือการปฏิบัติพระพุทธ-

ศาสนา และความรู้ที่เรียกว่าจักษุ ดวงตา ญาณ ความหยังรู้ ปัญญา ความรู้ทั่ว  

วิชชา ความรู้ อาโลกะ ความสว่างด้วยปัญญา ในอริยสัจจ์ท้ังนี้ก็แบ่งเป็น ๓ คือ  

สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ

สัจจญาณนั้น คือความหยั่งรู้ว่านี้เป็นทุกข์จริง นี้เป็นทุกขสมุทัย เหตุให้เกิด

ทุกข์จริง นี้เป็นทุกขนิโรธ ความดับทุกข์จริง นี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติ  

ให้ถึงความดับทุกข์จริง นี้เรียกว่า สัจจญาณ

กิจจญาณนั้น คือรู้ในกิจที่พึงท�า ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ ก็คือรู้ดังที่กล่าวแล้วว่า 

ทกุข์น้ันควรก�าหนดรู ้ทกุขสมทุยันัน้ควรละ ทกุขนโิรธนัน้ควรกระท�าให้แจ้ง ทกุขนโิรธ-

คามินีปฏิปทานั้นควรปฏิบัติอบรมให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้น นี้เป็นกิจจญาณ

กตญาณน้ัน ได้แก่ความหย่ังรู้ในกิจดังกล่าวนั้นว่าได้ท�าแล้ว คือว่ารู้ในทุกข ์

ว่าได้ก�าหนดรู้แล้ว รู้ในทุกขสมุทัยว่าได้ละแล้ว รู้ในทุกขนิโรธว่าได้ท�าให้แจ้งแล้ว  

รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาว่าได้ปฏิบัติอบรม ท�าให้มี ให้เป็นขึ้นบริบูรณ์แล้ว นี้เป็น 

กตญาณ

พระพทุธเจ้าตรสัรูอ้รยิสจัจ์ ๔ กต็รสัรูด้้วยพระญาณทัง้ ๓ นี ้คือด้วยสัจจญาณ 

ด้วยกิจจญาณและด้วยกตญาณ ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ จึงชื่อว่าได้ตรัสรู้ยิ่งพระสัมมา- 

พระโพธิญาณ ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้แล้ว เป็นพุทโธ เป็นอภิสัมพุทโธ ดังที่ตรัสแสดงไว้

ในปฐมเทศนาคือธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๔



ไตรสกิขา

เมื่ออุปสมบทเสร็จ ได้มีการบอกอนุศาสน์ และในท้ายอนุศาสน์นั้นได้บอก

ไตรสกิขา ซึง่มคี�าแปลว่า พระผูม้พีระภาคเจ้า ผูรู้ ้ผูเ้ห็น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรูเ้องชอบ 

พระองค์น้ัน ตรัสศีลไว้โดยชอบแล้ว ตรสัสมาธไิว้โดยชอบแล้ว ตรสัปัญญาไว้โดยชอบแล้ว 

โดยหลายขบวนเพียงเพื่อท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้น อันเป็นทางย�่ายีความเมาเสีย 

เป็นทางน�าความอยากเสีย เป็นทางซ่ึงถอนอาลัยข้ึนเสีย เป็นทางเข้าไปตัดวนเสีย  

เป็นทางสิ้นแห่งตัณหา เป็นทางฟอกจิต เป็นทางดับทุกข์ 

ในศีล สมาธิ ปัญญานั้น สมาธิอันศีลอบรมแล้ว มีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ 

ปัญญาอนัสมาธอิบรมแล้ว มีผลใหญ่ มีอานสิงส์ใหญ่ จติอนัปัญญาอบรมแล้ว ย่อมพ้น

จากอาสวะโดยชอบ คอืจากอาสวะกเิลสเครือ่งดองสนัดาน คอื ความอยากได้ จากอาสวะ

กิเลสเครื่องดองจิตสันดาน คือความอยากเป็น จากอาสวะกิเลสเป็นเครื่องดองจิต

สันดาน คือความไม่รู้ เพราะเหตุนั้นแล เธอพึงศึกษาสิกขาคือศีลยิ่ง อย่างเคารพ  

พึงศึกษาสิกขาคือจิตยิ่ง อย่างเคารพ พึงศึกษาสิกขาคือปัญญายิ่ง อย่างเคารพ  

ในพระธรรมวินัยอันพระตถาคตตรัสประกาศฉะนี ้ พึงให้ถงึพร้อมด้วยความไม่ประมาท

ในนัน้เทอญ เพราะฉะนัน้ ศลี สมาธ ิปัญญานี ้จึงเป็นหลักปฏิบัติของผู้เข้ามาบวช

จะได้อธิบายศีลก่อน อันศีลนั้นมีค�าอธิบายไว้ว่า เวรมณี ความเว้นชื่อว่าศีล 

เจตนา ความตัง้ใจคอืตัง้ใจงดเว้นชือ่ว่าศีล สวํโร สังวร ความส�ารวมชือ่ว่าศีล อวตีกิกมะ 

ความไม่ล่วงละเมิดพระบัญญัติชื่อว่าศีล ดังนี้เป็นต้น ซึ่งเรากล่าวอธิบายกันตาม 
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ความหมายนี ้เช่น อธบิายว่า ศีล ได้แก่ความตัง้ใจงดเว้นอาการประพฤตชิัว่ ประพฤติ

ผิดทางกาย ทางวาจา ด้วยความตั้งใจ เป็นเครื่องก�าจัดความช่ัวความผิดที่เป็นบาป 

อกศุลทจุรติ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ และศลีจะพงึมไีด้กด้็วยการทีม่าศกึษาสมาทาน

ตามสิกขาบทบัญญัติท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เว้นข้อที่พระองค์ทรงห้าม ท�าตาม

ข้อที่พระองค์ทรงอนุญาต เพราะฉะน้ัน การอธิบายศีลนี้จึงเป็นการอธิบายตามหลัก

พระวินัยบัญญัติ หรือสิกขาบทบัญญัติตามพระวินัย 

ล�าพังศีลเองน้ัน ท่านแสดงว่าลักษณะของศีลมีอันเดียวคือความปกติ ได้แก่ 

ความปกติกาย ปกติวาจา ตลอดจนถึงความปกติใจ ความปกติดังกล่าวนี้ ชื่อว่าศีล 

หากพิจารณาดูแล้ว ก็จะเห็นได้ว่า ศีลคือความปกติน้ีเป็นธรรมชาติ ธรรมดาของ 

ทกุ ๆ คน ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า คนเราตั้งแต่เกิดมาเมื่อเป็นเด็ก ก็มีความปกติกายวาจา 

ตลอดถึงใจอยู่โดยธรรมชาติ ธรรมดาเด็กนั้นเมื่อเป็นเด็กอ่อน ก็ไม่มีความคิดจะไม ่

ฆ่าใคร ไม่มคีวามคดิจะไปลกัของของใคร ไม่มีความคิดท่ีจะประพฤติผดิในกามท้ังหลาย 

ไม่มคีวามคดิทีจ่ะพดูเทจ็ และไม่สามารถจะดืม่น�า้เมาคอืสุราเมรัย และเครือ่งดองของ

เมาต่าง ๆ ได้ เพราะฉะนั้น กายวาจาใจของเด็กจงึเป็นปกตอิยู่โดยธรรมชาตธิรรมดา 

แต่ว่าเราไม่เรียกกันว่าศีล เพราะว่าเด็กนั้นยังไม่รู้จักเจตนางดเว้น อันเป็นลักษณะ 

ของศลีทีแ่สดงไว้ แต่อันทีจ่รงินัน้ อาการกิริยาของเด็กดังกล่าวเป็นตัวศีล คือเป็นตัว

ปกติธรรมดา 

ครัน้โตขึน้ คอืเป็นเดก็โตคอืรูเ้ดยีงสา เป็นเดก็หนุม่ เป็นผูใ้หญ่ จงึรูจ้กัมีเจตนา

ที่จะฆ่าบ้าง ที่จะลักบ้าง เป็นต้น ดังกล่าวแล้ว เพราะเหตุว่ากิเลสในจิต คือกิเลสกอง

โลภ กเิลสกองโกรธ กเิลสกองหลงน้ันเป็นตวัอาสวะ ทีด่องจติสันดานหรือเป็นตวัอนสัุย 

นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานยังมีอยู่ในจิตใจของเด็ก เพราะว่ากิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยนี้ 

มอียูใ่นจติใจของปุถุชนท่ัวไปท้ังโลก ท้ังเดก็เลก็เดก็ใหญ่ ทัง้ผูใ้หญ่ แต่ว่าในขณะทีไ่ม่รู้

เดียงสานั้น กิเลสก็พลอยไม่รู้เดียงสาไปด้วย คือยังไม่โผล่ขึ้นมาเป็นราคะ หรือโลภะ 

ความติดใจยินดี หรือความโลภ อยากได้ เป็นตัวโทสะ ความโกรธแค้น ขัดเคือง  

เป็นตวัโมหะ ความหลง และกิเลสเหล่าน้ีแสดงออกในเมื่อเด็กรู้เดียงสาข้ึน กิเลสก็รู้

เดียงสาคอืค่อย ๆ ปรากฏออกมาเป็นอกศุลมลู คอื มลูของอกศุลต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ 
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จึงเป็นเหตุให้เกิดอกุศลเจตนา ฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง เป็นต้น ตลอดถึงสุราเมรัย

ที่ดื่มไม่เป็น ก็หัดดื่มให้เป็นขึ้นมา เครื่องดองของเมาต่าง ๆ ที่ใช้ไม่เป็นก็หัดใช้ขึ้นมา 

เพราะฉะนัน้ จงึพากนัละเมิดศีลต่าง ๆ ตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบัญญตัไิว้ และศลีต่าง ๆ 

ตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นก็คือพระวินัยนั้นเอง เพราะฉะนั้น ศีลจึงอิงอยู่กับ 

พระวนิยั จะช่ือว่ามีศีลก่ีข้อก็เพราะมีพระวนิยักีข้่อ เช่นว่า ส�าหรบัฆราวาสคืออาคารยิศลี 

คอื ศลีส�าหรบัฆราวาส เม่ือมพีระวนิยั ๕ ข้อ ทีท่รงบญัญตัเิอาไว้เป็นสิกขาบท ให้เว้น

จากการฆ่า การลัก การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ และน�้าเมาคือสุราเมรัย 

อนัเป็นฐานทีต้ั่งแห่งประมาท ม ี๕ สกิขาบทบญัญัต ิเรากเ็รยีกว่าศลี ๕ ตามสกิขาบท

บัญญัติ ๕ ข้อ 

ว่าตามล�าพงัตวัศลีเองนัน้ ไม่มข้ีอตามทีก่ล่าวแล้ว เพราะฉะนัน้ หากว่าจะยก

เอาความส�ารวมระวังขึ้นเป็นลักษณะของศีล ก็ยกขึ้นมาได้คือ ความส�ารวมกายวาจา

ใจ เป็นศีล คือ สังวโร สังวร ความส�ารวมเป็นศีล ความส�ารวมกายวาจาใจนี้ก็ไม่มีข้อ

เหมือนกัน เมื่อ กายวาจาใจส�ารวมอยู่ เวรมณี ก็คือความเว้นเป็นต้นก็มีตามไปด้วย

กัน เพราะฉะนั้น ศีลกับวินัย จึงอิงอาศัยซึ่งกันและกันดังที่กล่าวมานี้ และค�าว่า 

วนัิยน้ันได้อธบิายแล้ว ในทีแ่ห่งหนึง่ยงัได้จ�าแนกวินยัออกไปเป็น ๔ อย่าง คอื 

๑. สงัวรวนิยั วินัยคือความสังวร อันได้แก่ความส�ารวม 

๒. ปหานวินัย วินัยคือการละ ได้แก่การละอกุศลบาปทุจริตทั้งหลาย 

๓. สมถวนิยั วนิยัคอืความสงบ อนัหมายถึงความสงบใจจากนวิรณ์ด้วยอ�านาจ

ของสมาธิ และ

๔. บัญญัติวินัย วินัยคือพระบัญญัติ ได้แก่พระบัญญัติของพระพุทธเจ้า 

ทัง้หมดนีเ้รยีกว่าวนิยั แต่ว่าวนิยัทีคู่ก่บัศลีนีโ้ดยตรงกไ็ด้แก่ บญัญตัวินิยั วนิยั

คือพระบัญญัติของพระพุทธเจ้า สังวรวินัย วินัยคือสังวร ความส�ารวมระวัง และวินัย

เป็นเครือ่งประกอบนัน้กไ็ด้แก่ปหานวนิยั วนิยัคอืการละบาปอกศุลทจุรติ เนือ่งมาจาก

พระบัญญัติ เนื่องมาจากสังวรและสมถวินัย วินัยคือสมถะ ความสงบใจจากนิวรณ์ 

ด้วยอ�านาจของสมาธิก็เป็นเครื่องสนับสนุนศีล เพราะว่าความละเมิดศีลนั้นเกิดขึ้น 
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เพราะความที่จิตตกอยู่ในอ�านาจของนิวรณ์ทั้งหลาย ไม่สงบนิวรณ์ เมื่อสงบนิวรณ์ 

ได้แล้ว ย่อมปฏิบัติตามพระพุทธบัญญัติ มีสังวรเป็นศีลขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้น ศีลกับ

วินัยจึงอาศัยกันดังที่กล่าวมา 

ส�าหรับศีลนั้น ที่หมายรวมถึงพระวินัยด้วยดังที่แสดงมา ได้มีแสดงไว้เป็น 

ปาริสุทธิศีล ๔ คือเป็นหลักปฏิบัติทางศีลให้บริสุทธิ์ ๔ ประการ ได้แก่

๑.  ปาติโมกขสังวรศีล ศีลคือส�ารวมในพระปาติโมกข์

๒.  อินทรียสังวรศีล ศีลคือส�ารวมอินทรีย์

๓.  อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะอาชีพ

๔.  ปัจจยสันนิสสิตศีล ศีลอาศัยปัจจัย

เป็นปาริสุทธิศีลทั้ง ๔ ด้วยกัน

๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๔



ปารสิุทธศิลี ข้อ ๑-๒

จะแสดงปาริสทุธศีิล ข้อท่ี ๑ ปาติโมกขสงัวรศลี ศลีคอืสงัวร ความส�ารวมระวงั 

ในพระปาติโมกข์ ตามพระบาลีที่มีแสดงไว้ว่า

ภิกษุส�ารวมแล้ว ด้วยความส�ารวมในพระปาติโมกข์อยู่ ถึงพร้อมด้วยอาจาระ 

ความประพฤติ และโคจร คือที่เที่ยว มีปกติเห็นภัย คือน่ากลัวในโทษทั้งหลาย แม้มี

ประมาณน้อย สมาทานศึกษาในสกิขาบททัง้หลาย ข้อว่า ปาตโิมกขะหรือปาตโิมกข์นัน้ 

เราทัง้หลายกค็งได้ฟังกนัมาแล้ว เช่น ต้องฟังพระปาตโิมกข์ทกุกึง่เดอืนตามทีเ่ราทัง้หลาย

ได้ฟังกันมาแล้ว 

ค�าว่าปาติโมกขะนั้น มาจากบาลีว่าปาติโมกขะ แปลตามศัพท์ว่า สิกขาบทที่

รักษาผู้รักษาสิกขาบทนั้นให้พ้นจากทุกข์มีอบายเป็นต้น นี้เป็นค�าแปลตามศัพท์ ตาม

ความมุง่หมายนัน้ หมายถงึสกิขาบททีเ่ป็นเบือ้งต้นแห่งพรหมจรรย์ ท่ีเรยีกว่าอาทิพรหม

จริยกาสิกขา อันถือว่าเป็นสิกขาบทท่ีเป็นประธานหรือเป็นข้อส�าคัญอันภิกษุทั้งหลาย

จะพึงรับประพฤติปฏิบัติ และตามที่เราสวดกันในบัดนี้ก็มี ๒๒๗ สิกขาบท จึงได้พูด

กันว่า พระมีศีล ๒๒๗ แต่อันที่จริงนั้นพระมีศีลที่จะต้องปฏิบัติอีกมากตามในวรรคที่ 

๒ ที่แสดงแล้วเมื่อกี้นี้ว่า ถึงพร้อมด้วยอาจาระ คือความประพฤติ และโคจรคือที่ 

เที่ยวไป อันอาจาระ ความประพฤตินั้นก็หมายถึง อภิสมาจาริกาสิกขา คือสิกขาบท

ที่มานอกพระปาติโมกข์ทั้งหลายซึ่งมีเป็นอันมาก

สกิขาบทมมีาในพระปาตโิมกข์นัน้ทีแ่ปลโดยย่อไว้ในหนงัสอืนวโกวาท และได้

มคี�าอธบิายใน วนัิยมุข เล่ม ๑ ท่ีอ่านในภาคกลางคนื ส่วนทีเ่ป็นอาจาระ ความประพฤติ 

อันเรียกว่า อภิสมาจาริกาสิกขานั้น ที่มีแสดงไว้ใน วินัยมุข เล่ม ๒ ที่อ่านในเวลาเช้า

โคจระ หรือ โคจรคือที่เที่ยวนั้นท่านแสดงไว้ ๓ คือ 
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อุปนิสสยโคจร ที่เที่ยวอันเป็นที่เข้าไปอาศัย เช่น กัลยาณมิตร เพื่อนมิตร 

ที่ดีงาม ที่อาศัยเจริญศรัทธา เป็นต้น 

อารกัขโคจร ท่ีเทีย่วคอือารักขา ได้แก่ การรกัษาความส�ารวม เช่น ทอดจกัษุ

ส�ารวมในการไปในที่ทุก ๆ แห่ง

อุปนิพันธโคจร ที่เที่ยวที่เป็นข้อปฏิบัติผูกพันจิตใจ ดังแสดงว่าสติปัฏฐาน 

ทั้ง ๔ ได้แก่ ปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง ๔ อยู่เป็นประจ�าในการไปที่ไหน ๆ ที่ไม่ทิ้ง 

สตปัิฏฐานทัง้ ๔ หรอืตัง้สตพิจิารณากาย เวทนา จติ และธรรมะ เทีย่วไปด้วยสตปัิฏฐาน

ทั้ง ๔ ท่านแสดงโคจรทั้ง ๓ ไว้ ดังนี้

ภิกษุน้ันส�ารวมแล้วด้วยความส�ารวมในพระปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระ 

ความประพฤต ิและโคจรคอืทีเ่ทีย่วดงัทีแ่สดงมาแล้ว และมปีกติเหน็ภยัในโทษทัง้หลาย 

แม้มีประมาณน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย อันหมายความว่า สิกขาบท 

ทั้งหลาย แม้ว่าเมื่อล่วงละเมิดจะเกิดโทษเล็กน้อย เช่น เป็นอาบัติทุกกฏ ก็ไม่ละเลย  

มีปกติเห็นภัย คือเห็นว่าเป็นข้อที่พึงกลัว มีหิริ ความละอายใจ มีโอตตัปปะ ความ

เกรงกลัว ไม่ละเมิดสิกขาบทแม้ที่มีโทษเล็กน้อยเหล่านั้น สมาทานศึกษาในสิกขาบท

ทั้งหลาย เมื่อปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติในศีล คือความส�ารวมใน 

พระปาติโมกข์ และเมื่อปฏิบัติให้บริสุทธิ์ ก็ชื่อว่าเป็นปาริสุทธิศีล ข้อที่ ๑

ปาริสุทธิศีล ข้อที่ ๑ นี้ บริสุทธิ์ด้วยการแสดง อันหมายความว่า เมื่อละเมิด

สิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งก็สารภาพคือแสดง เช่น แสดงอาบัติที่เราทั้งหลายแสดงกัน 

ศลีกบ็รสิทุธิ ์แต่ถ้าต้องอาบตัแิล้วไม่แสดง ศลีข้อนัน้กไ็ม่บริสทุธิ ์เพราะฉะนัน้ จงึเรยีก

ว่า บริสุทธิ์ด้วยการแสดง และส�าเร็จได้ด้วยศรัทธา คือความฟัง อันหมายถึงความ 

เชือ่ฟัง คือเช่ือฟังในพระปาตโิมกข์สกิขาบท คอืสกิขาบททีม่าในพระปาตโิมกข์ ตลอด

จนถึงสิกขาบทที่มานอกพระปาติโมกข์ ที่เป็นอาจาระและโคจรทั้งหลายดังที่กล่าวมา

แล้ว เมื่อมีความเชื่อฟัง เคารพ รับปฏิบัติ ก็เชื่อว่าส�าเร็จด้วยศรัทธา

อินทรียสังวรศีล ข้อที่ ๒ ได้แก่ศีลคือความส�ารวมอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก 

ลิน้ กาย และมนะคอืใจ อันหมายความว่ามสีตริกัษาจติใจอยูเ่สมอ ในเวลาทีต่าได้เหน็

รูปอะไร หูได้ยินเสียงอะไร จมูกได้ทราบกลิ่นอะไร ลิ้นได้ทราบรสอะไร กายได้ทราบ
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โผฏฐพัพะ คอืสิง่ทีถ่กูต้องอะไร มนะคอืใจได้รูไ้ด้คดิธรรมะคอืเรือ่งอะไร โดยทีไ่ม่ยดึถอื

รูปที่ตาเห็น เสียงท่ีหูได้ยินเป็นต้น น�ามาคิดปรุงให้เกิดความยินดีบ้าง ให้เกิดความ

ยนิร้ายบ้าง บังเกดิเป็นอาสวกเิลส คือกเิลสทีห่ลดุทีไ่หลจากตา จากห ูเป็นต้น เข้าไป

ท่วมจิตใจ เป็นความยินดีบ้าง เป็นความยินร้ายบ้าง

ดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นอธิบายโดยย่อ ของอินทรียสังวรศีลข้อนี้ 

ก็พึงทราบอธิบายประกอบต่อไปอีกว่า ค�าว่า อินทรีย์ นั้นแปลว่าเป็นใหญ่  

ใช้เป็นชือ่ของธรรมะหลายอย่าง แต่ในท่ีนีใ้ช้เป็นชือ่ของตา ห ูจมกู ล้ิน กาย และมนะ

คือใจ เพราะว่าตาคือจักษุ เป็นใหญ่ในการเห็นรูป หูคือโสตะ เป็นใหญ่ในการฟังเสียง 

ฆานะคือจมูก เป็นใหญ่ในการทราบกล่ินหรือดมกลิ่น ลิ้นคือชิวหา เป็นใหญ่ใน 

การทราบรสหรือลิ้มรส กายเป็นใหญ่ในการถูกต้องโผฏฐัพพะ คือสิ่งที่กายถูกต้อง  

และมโนคอืมนะ เป็นใหญ่ในการคดิ ในการรูธ้รรมะ ซึง่ในทีน่ีห้มายถึงเรือ่งราวทัง้หลาย

มีเรื่องของรูป เสียงเป็นต้น ที่ประสบพบผ่านมาแล้วเป็นต้น

แต่ว่าโดยเฉพาะข้อมโนคือใจคือข้อที่ ๖ นี้ ย่อมเป็นใหญ่ประกอบอยู่ใน ๕ 

ข้อข้างต้นนั้นด้วย ต้องประกอบอยู่กับตาหรือจักษุ ต้องประกอบอยู่กับเสียงกับหู  

หรือโสตะ ต้องประกอบอยู่กับจมูกหรือฆานะ ต้องประกอบอยู่กับล้ินหรือชิวหา  

ต้องประกอบอยู่กับกาย จึงจะท�าให้ทั้ง ๕ ข้อข้างต้นนี้ส�าเร็จการเห็นรูป ได้ยินเสียง 

ได้ทราบกลิ่น ได้ทราบรส ได้ทราบโผฏฐัพพะ คือส่ิงถูกต้องได้ ยกตัวอย่างเช่น  

ในเวลาที่เห็นรูปอะไร เราก็พูดกันว่าเห็นด้วยตา แต่ความจริงนั้นจะต้องเห็นด้วย 

มโนด้วย คือมีมโนคือใจเข้ามาประกอบด้วย ตาจึงจะเห็นรูปได้ ถ้าหากว่าไม่มีมโนคือ

ใจเข้ามาประกอบด้วย ตาก็เห็นรูปไม่ได้ 

ยกตัวอย่างเช่น เราเห็นรูปอะไร เช่น อ่านหนังสือ มองหนังสือด้วยตา ใจก็

ต้องอ่านด้วย คือใจต้องอยู่กบัหนงัสือท่ีอ่านด้วย ตาจึงจะมองเหน็หนงัสอื ถ้าหากว่าใจ

คิดไปถึงเรื่องอะไรอื่น ๆ ข้างนอก ใจไม่จับอยู่กับหนังสือ แม้ตาจะเพ่งอยู่กับหนังสือ 

ตาก็ดับ มองไม่เห็นหนังสือ การฟังเสียงก็เหมือนกัน เราเข้าใจกันว่าฟังเสียงด้วยหู  

แต่อันที่จริงนั้น ใจต้องฟังด้วย เช่น ก�าลังอธิบายธรรมะอยู่นี้ ท่านทั้งหลายก�าลังฟัง  

ใจต้องฟังด้วย แต่ถ้าใจไม่ฟัง ใจไปคิดถึงเรื่องอะไรอื่น ๆ ข้างนอก หูก็ดับ ไม่ได้ยิน
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เสียงธรรมะที่แสดงนี้ เพราะฉะนั้น หูฟัง ใจก็ต้องฟังพร้อมกับหู จึงจะฟังได้ยิน จมูก

ก็เหมือนกัน จมูกทราบกล่ินก็ต้องมีใจประกอบด้วย จมูกจึงจะทราบกลิ่นได้ ลิ้นก ็

เหมือนกัน ลิ้นทราบรส ใจก็ต้องประกอบอยู่ด้วยจึงจะทราบรสได้ กายก็เหมือนกัน 

กายถูกต้องอะไร ใจก็ต้องประกอบอยู่ด้วย จึงจะทราบสิ่งถูกต้องนั้นได้ เพราะฉะนั้น 

มโนคือใจข้อท่ี ๖ น้ี จึงต้องประกอบอยู่ด้วยทุกข้อ ขาดไม่ได้ จึงจะส�าเร็จการเห็น  

การได้ยินเป็นต้นนั้น เพราะฉะนั้น จึงมีผู้กล่าวว่า ที่พูดกันว่ามองเห็นรูปด้วยจักษุคือ

ตานั้น ความจริง มองเห็นรูปด้วยจักษุวิญญาณ วิญญาณตา ได้ยินเสียงก็เหมือนกัน 

เราพดูกนัว่าได้ยินเสยีงด้วยห ูความจรงิน้ัน ได้ยนิเสียงด้วยโสตวิญญาณ ก็คอืประกอบ

ด้วยมโนคือใจนี้เองมาประกอบเข้าด้วยกัน 

อินทรีย์ดังที่กล่าวมานี้ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมโนคือใจ ต้องมีสังวร 

คือมีสติส�ารวมระวัง เรียกว่ามีสติรักษาตา รักษาหู รักษาจมูก รักษาลิ้น รักษากาย 

และรกัษาใจ พูดโดยตรงกคื็อว่า มสีตริกัษาจิตใจนัน่เอง ในขณะทีไ่ด้เหน็อะไร ในขณะ

ที่ได้ยินอะไรเป็นต้น ระมัดระวังที่จะไม่ยึดถือสิ่งที่ตาเห็น คือรูปที่ตาเห็น สิ่งที่หูได้ยิน

คือเสียงที่หูได้ยินนั้นเป็นต้น โดยนิมิตคือรวบยึดถือทั้งหมด หรือโดยอนุพยัญชนะคือ

ว่าแยกถอื คือยึดถอืแต่บางส่วน ไม่ท้ังหมด และเกดิความยนิด ีความยนิร้าย ยนิดีใน

รูปเสียงเป็นต้น ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ยินร้ายคอืไม่ชอบในรปูเสยีงเป็นต้น ทีไ่ม่

น่าปรารถนา ไม่น่าพอใจ โดยปกตถ้ิาไม่มอีนิทรยีสงัวรข้อนี้ก็ย่อมเป็นดังนี้ ย่อมจะมี

ความยดึถอืยนิดยีนิร้าย ในรปูเสยีงเป็นต้นทีไ่ด้เหน็ได้ยนิ ดงัทีก่ล่าวมา เป็นอาสวะคอื

เป็นกิเลสที่ไหลเข้าไปท่วมจิตใจ ท�าให้จิตใจยินดีบ้าง ยินร้ายบ้าง ดังท่ีกล่าวมาแล้ว 

ปกติย่อมเป็นดังนี้ ถ้าหากว่าไม่มีอินทรียสังวรศีล และเมื่อไม่มีอินทรียสังวรศีลแล้ว 

การท่ีจะรกัษาศีลข้อท่ี ๑ คือ ปาติโมกขสงัวรศลีกย็าก หรอืยากทีจ่ะรักษาให้บริสุทธิไ์ด้ 

จะต้องมีอินทรียสังวรศีลประกอบเข้าด้วย จึงจะสามารถรักษาปาติโมกขสังวรศีลให้

บรสิทุธิเ์ป็นปารสิทุธศิลีได้ และอนิทรยีสงัวรศลีนี ้ บริสุทธิ์ด้วยสังวร คือความส�ารวม

ระวงั อนัได้แก่มีสตสิ�ารวมระวงัรกัษาจิตใจ หรอืรกัษาอนิทรย์ีเหล่านีอ้ยู่ และส�าเรจ็ได้

ด้วยสต ิคอืความระลกึได้คอืมสีตกิ�ากับอยูก่บัตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ หรอืมสีตกิ�ากบั

อยู่กับจิต จึงจะส�าเร็จเป็นอินทรียสังวรศีล อันเป็นปาริสุทธิในศีลข้อที่ ๒

๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔
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จะแสดงปาริสุทธิศีล ข้อ ๓ คืออาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคืออาชีพ การเลี้ยงชีวิต

ที่บริสุทธิ์ อาชีพคือการเลี้ยงชีวิตนี้ ส�าหรับภิกษุบริษัทพระพุทธเจ้าตรัสให้แสวงหา 

เลีย้งชพีในทางทีส่มควร เว้นจากการหาเลีย้งชพีในทางไม่สมควร เพราะฉะนัน้ จงึควร

จะทราบว่าการแสวงหาเล้ียงชีพในทางท่ีไม่สมควรนั้นเป็นอย่างไร แสดงโดยเค้าใน 

วินัยมุขเล่ม ๒ คือ การแสวงหาเลี้ยงชีพในทางที่ไม่สมควรเรียกว่าอเนสนา 

การแสวงหาเป็นโลกวัชชะ มีโทษทางโลก ๑ 

การแสวงหาเป็นปัณณัติวัชชะ มีโทษทางพระบัญญัติ ๑

การแสวงหาในทางบาป เช่น ท�าโจรกรรมและหลอกลวงให้เขาเชื่อถือ และ 

ในทางที่โลกเขาดูหมิ่น จัดเป็นโลกวัชชะ ท่านแสดงความข้อนี้ไว้ในบาลียกตัวอย่าง  

ภิกษุอวดอุตตริมนุสสธรรมโดยตรงหรือโดยอ้อม และชักส่ือในระหว่างชายกับหญิง 

เพราะเหตแุห่งการเลีย้งชพี การแสวงหาในทางผดิธรรมเนยีมของภกิษ ุแม้ไม่มโีทษแก่

คนพวกอื่น จัดเป็นปัณณัติวัชชะ ท่านแสดงความข้อนี้ไว้ในบาลี ด้วยท�าวิญญัติ  

คือออกปากขอของต่อคนที่ไม่ควรขอ หรือในเวลาที่ไม่ควรขอ ยังมีการแสวงหาที่ท่าน

ห้ามไว้อีกบางประการ จัดเข้าในประเภทหลัง รวบรวมแสดงดังต่อไปนี้

๑. ท�าวิญญัติ คือ ออกปากขอต่อคนที่ไม่ควรขอ หรือในเวลาที่ไม่ควรขอ 

คฤหัสถ์ผู้มิใช่ญาติ มิใช่ปวารณา ในเวลาปกติเป็นคนไม่ควรขอ ในเวลามีจีวรหาย 

หรือถูกชิง ขอเขาได้เฉพาะพอนุ่งห่ม ในเวลาอาพาธ ขอโภชนะและเภสัชเขาได้  

เสนาสนปัจจัยในสังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๖ ดูเหมือนท่านให้ขอได้ แต่ให้ตั้งอยู่ใน 
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ความเป็นผูรู้ป้ระมาณ ขอในเวลาทีไ่ม่ควรขอนัน้ คอืขอต่อคฤหัสถ์เช่นนัน้ในเวลาปกติ

ที่ไม่ได้ทรงอนุญาต สหธรรมิก คือภิกษุสามเณร คฤหัสถ์และผู้เป็นมารดาบิดา ญาติ 

ผู้ปวารณา ขอได้ ไม่เป็นวิญญัติ

๒. แสวงหาลาภด้วยลาภ คือ หาในเชิงให้ของน้อย หมายเอาตอบแทนมาก

๓. ใช้จ่ายรูปิยะ ได้แก่ การลงทุนหาผลประโยชน์ เช่น ท�าการค้าขายเป็น

ตัวอย่าง

๔. หากินในทางเวชกรรม คือการหมอ ข้อนี้น่าจะเพ่งเอาเป็นตัวอย่างแห่ง

การหากินด้วยความรู้หรือด้วยการงาน ที่ไม่ต้องลงทุนทรัพย์ แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่  

เข้าใจเฉพาะเวชกรรม และติเตียนกันอย่างสบเสียทีเดียว แต่เวชกรรมนี้ควรได้รับ 

การพิจารณาของผู้สนใจในการปฏิบัติพอดีอยู่ จะอธิบายไว้ในที่นี้

การห้ามเวชกรรมนั้น มาในวินีตวัตถุแห่งตติยปาราชิกเป็นเดิม ดังนี้

เรื่องหนึ่ง หญิงหมันบอกแก่ภิกษุผู้เข้าสกุล คือผู้อันสกุลอุปัฏฐาก ขอให้ช่วย

ปรุงยาท�าให้มีบุตรเพื่อตน อีกเรื่องหนึ่ง หญิงมีบุตรถี่นัก บอกแก่ภิกษุ ขอให้ช่วย 

ปรุงยากันคลอดบุตร ทั้ง ๒ เรื่องนั้นภิกษุรับค�าและท�าให้ตามปรารถนา หญิงกินยา

แล้วตาย ทรงตัดสินว่าไม่เป็นปาราชิก เป็นเพียงอาบัติทุกกฏ 

ตามเร่ืองกน่็าจะเหน็ว่า ภกิษเุอาเป็นธรุะในทางทีเ่ขาจะมลีกูหรอืขาดลกู เป็นการ

เกนิดีเกนิงาม อกีอย่างหนึง่เพ่งการรกัษาไข้เจบ็ ภกิษรุูไ้ม่สันทดัในทางแพทย์ แต่กล้า

เกินความรู้ ประกอบยาให้เขากินผิด ๆ ถูก ๆ ก็น่ากลัวเป็นอันตรายแก่คนไข ้

เพ่ือป้องกันข้อหลัง บ้านเมืองท่ีเขาบ�ารงุการแพทย์เจรญิแล้ว จงึห้ามคนผูไ้ม่ได้ถอืหนงัสือ

คู่มือเป็นแพทย์ มิให้รักษาคนไข้ เพราะฉะนัน้ การปรบัอาบตัทิกุกฏในวินตีวัตถุนัน้  

โดยฐานใดฐานหน่ึงกช็อบท้ังนัน้

ต่อมาในวภิงัค์แห่งสงัฆาทิเสส สิกขาบทที ่๑๓ แก้บท ปาปสมาจาร จดัเอาการ

หมอเข้าในพวกปาปสมาจารด้วยอย่างหนึ่ง

พระอรรถกถาจารย์ พรรณนาอรรถแห่งเรือ่งท�ายาในวินตีวัตถแุห่งตตยิปาราชกิ

สกิขาบท ห้ามมใิห้ท�ายาแก่คนทัว่ไป ยกเว้นสหธรรมกิ มารดาบิดา ไวยาวัจกรของตน 
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คนปัณฑปุลาส ญาตทิัง้ฝ่ายมารดาทัง้ฝ่ายบดิา ไม่นบัถงึเขยและสะใภ้ ท่านอนญุาตให้

ท�ายาแก่คนเหล่านี้ได้ เมื่อโยมของอุปัชฌายะอาจารย์ หรือผู้เป็นเขยเป็นสะใภ้เจ็บลง 

ท�าเพ่ืออปัุชฌายะอาจารย์และญาติของตน ท่านอนญุาต ส่วนคนจรเข้ามาในวัด เจบ็ไข้

มาก่อนก็ตาม เจ็บลงในวัดก็ตาม ท�ายาให้เขาได้ แต่อย่าหวังอุปการะตอบแทน 

ความเข้าใจในเรื่องเวชกรรมควรผ่อนความเข้าใจลงมาดังต่อไปนี้ 

ก. เวชกรรมที่ห้ามไว้ในวินีตวัตถุแห่งตติยปาราชิกสิกขาบทโดยปรับอาบัต ิ

ทุกกฏนั้น คือ ท�าในทางนอกรีตนอกรอย เช่นกล่าวไว้ในท้องเรื่อง อีกอย่างหนึ่งผู้ท�า

ไม่สันทัด รู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็รับรักษาเขา วางยาผิด ๆ ถูก ๆ

ข. เวชกรรมท่ีห้ามโดยความเป็นปาปสมาจาร ในวภิงัค์แห่งสงัฆาทเิสส สกิขาบท

ที่ ๑๓ นั้น คือการทอดตนลงให้สกุลเขาใช้ในการรักษาไข้เจ็บของคนในสกุล ดุจเดียว

กับยอมให้เขาใช้ไปข้างไหน นี้ผิดจากการที่เขาเชิญให้รักษา

ค. เวชกรรมที่ห้ามโดยความเป็นอเนสนา ในอรรถกถาทั้งหลายน้ัน คือ 

การรักษาโรคโดยเรียกเอาขวัญข้าวค่ายาค่ารักษา เป็นการหาผลหาประโยชน์

การท�าปริตร ได้แก่การท�าน�้ามนต์สายสิญจน์เสกเป่าต่าง ๆ ท่านห้ามไว้ 

เหมือนกัน ท่านอนุญาตแต่สวดปริตร นี้เป็นการในภายหลัง ยังไม่พบในบาลี ควรท�า

ไม่ควรท�าเพียงไร พึงรู้โดยนัยอันกล่าวแล้วในเวชกรรมนั้น

ปัจจัยท่ีแสวงหาได้โดยทางอเนสนานั้น กับปัจจัยที่ได้โดยทางปาปสมาจาร  

ท่านติว่าเป็นของน่าเกลียดน่ากลัว เป็นของไม่บริสุทธิ์ เลี้ยงชีพด้วยปัจจัยเช่นนี้  

ปรับเป็นมิจฉาชีพ เล้ียงชีวิตผิดทาง จึงผิดอาชีวะปาริสุทธิศีลข้อที่ ๓ นี้ ภิกษุผู ้

เลี้ยงชีพในทางน้ี จัดเป็นอลัชชี ผู้ไม่มีละอาย เป็นที่รังเกียจของภิกษุลัชชีมีละอาย  

ไม่คบหาร่วมอามิสและร่วมธรรมด้วย คือไม่รับไม่บริโภคของที่เธอได้มา และไม่ร่วม

สังฆกรรมด้วยความรังเกียจกัน

ฝ่ายภิกษุผู้เลี้ยงชีพโดยไม่ละเมิดธรรมเนียมของภิกษุ ได้ปัจจัยมาโดยธรรม 

พึงรู้จักบริโภคปัจจัยอันควร อย่าท�าศรัทธาไทยคือของที่เขาถวายด้วยศรัทธาให้ตก 

เสียเปล่า รับของที่เขาถวายเพื่อเกื้อกูลแก่พระศาสนามาแล้ว ไม่บริโภค ให้เสียแก่
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คฤหัสถ์เพื่อสงเคราะห์เขา ท�าให้ทายกผู้บริจาคเสียศรัทธา เรียกว่า ท�าศรัทธาไทยให้

ตกเสียเปล่า ท่านแสดงอนามัฏฐบิณฑบาต เป็นตัวอย่าง โภชนะที่ได้มายังไม่ได้หยิบ

ไว้ฉัน เรียกอนามัฏฐบิณฑบาต ท่านห้ามไม่ให้ ๆ แก่คฤหัสถ์อื่นนอกจากมารดาบิดา 

ส่วนมารดาบิดานั้นเป็นภาระของภิกษุจะต้องเล้ียง ท่านอนุญาตเพื่อให้ได้ สมณจีวร 

ก็เหมือนกัน ให้แก่มารดาบิดาก็ได้ อย่าพึงเข้าใจข้อนี้ว่า ท่านสอนให้ตระหนี่ ได้อะไร

มาให้เก็บไว้ดังนี้ เข้าใจอย่างนี้ไม่ถูก การให้เจือจานแก่สหธรรมิกด้วยกัน เป็นการ

สมควร ให้แก่คฤหัสถ์ผู้ท�าการวัดหรือการของตน โดยเป็นค่าเลี้ยงหรือค่าแรง หรือ

น้อมของทีไ่ด้มา เพ่ือประโยชน์อย่างหน่ึงท่ีไม่เสียไปเปล่า ควรอยู ่นีเ้ป็นข้อทีค่วรเข้าใจดี 

และปฏิบัติในของศรัทธาไทยให้พอดี

การปฏิบติัเว้นอเนสนา คือการแสวงหาโดยไม่สมควรดงัทีก่ล่าวมา และแสวงหา

ในทางท่ีสมควรเพื่อเลี้ยงชีพ ชื่อว่าอาชีวปาริสุทธิศีล ศีลท่ีบริสุทธิ์ด้วยอาชีวะคือ 

การเลีย้งชีพ ศลีข้อนีบ้รสิทุธิด้์วยการแสวงหา คอืการแสวงหาทีส่มควรและส�าเรจ็ด้วย

วิริยะ คือความเพียร

จึงมาถึงปาริสุทธิศีลข้อ ๔ อันได้แก่ ปัจจัยสันนิสสิตศีล ศีลอาศัยปัจจัย  

มีอธิบายว่า ปัจจัยนั้น ก็ได้แก่ ปัจจัยเคร่ืองอาศัยของชีวิต ๔ อย่างอันได้แก่ จีวร  

บณิฑบาต เสนาสนะ ท่ีนอนท่ีนัง่ และคิลานปัจจยัเภสัชบริขาร ยาแก้ไข้ ทัง้ ๔ อย่างนี้ 

ตรัสสอนให้พิจารณาในการรับ ให้พิจารณาในการบริโภค และหากในเวลาบริโภค  

ไม่ได้พิจารณา ก็ให้พิจารณาในวันน้ันในภายหลัง เมื่อได้พิจารณาดังน้ี ก็ชื่อว่าเป็น 

ปัจจยสันนิสสิตศีล ศีลท่ีอาศัยปัจจัย อันหมายความว่าศีลที่อาศัยการพิจารณาปัจจัย

ทัง้ ๔ ดังกล่าวน้ันเอง ในการรบัปัจจยัทัง้ ๔ นัน้ เมือ่รบัปัจจยั ๔ ตรสัสอนให้พจิารณา

โดยความเป็นธาตุและโดยความเป็นของปฏิกูล 

โดยความเป็นธาตุนั้นก็คือพิจารณาว่าสิ่งนี้คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 

คลิานปัจจยัเภสชับรขิาร คอืยาแก้ไข้ เป็นไปตามปจัจัย เป็นสักแต่ว่าเปน็ธาต ุคือธาตุ

ดนิ ธาตนุ�า้ ธาตไุฟ ธาตลุม บุคคลผูบ้รโิภคปัจจยัทัง้ ๔ นี ้กสั็กแต่ว่าเป็นธาตดุนิ ธาตุ

น�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ชีวะ คือไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ดั่งนี้ 

เรียกว่าพิจารณาโดยความเป็นธาตุ 



198 ธรรมกถาในการอบรมพระใหม่

พจิารณาโดยความเป็นของปฏกิลูนัน้ กคื็อพจิารณาว่าจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ 

คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร คือยาแก้ไข้นี้ ยังไม่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียด แต่เมื่อมาถึง 

กายน้ี คือเมื่อมาถึงกายเน่านี้ ก็กลายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดย่ิงนักบังเกิดขึ้น  

พิจารณาดั่งน้ี เรียกว่าพิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูล ตรัสสอนให้พิจารณาโดย 

ความเป็นธาตุ โดยความเป็นของปฏิกูลในขณะที่รับปัจจัยทั้ง ๔ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง 

ในขณะท่ีบรโิภคนัน้ ตรัสสอนให้พิจารณาตามบท ปฏสิงขฺา โย ทีเ่ราทัง้หลาย

ได้สวดกันอยู่ คือให้พิจารณาว่า เราพิจารณาโดยแยบคายแล้ว เสพจีวรเพียงเพื่อ 

บ�าบดัหนาว เพือ่บ�าบดัร้อน เพื่อบ�าบัดสัมผัสเหลือบ ยุง ลม แดด สัตว์เสือกคลาน 

ทั้งหลาย เพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ยั่วความอาย 

เราพจิารณาโดยแยบคายแล้ว เสพบณิฑบาตไม่ใช่เพือ่เล่น ไม่เพือ่เมา ไม่เพือ่

สดใส ไม่เพื่อเปล่งปลั่ง เพียงเพื่อตั้งอยู่แห่งกายนี้ เพื่อให้ชีวิตเป็นไป เพื่อระงับ 

ความล�าบาก เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ ด้วยคิดว่าเราย่อมระงับเวทนาเก่าเสียได้  

ด้วยจะไม่ยงัเวทนาใหม่ให้เกดิขึน้ได้ ด้วยความเป็นไป ความหาโทษมไิด้ ความอยูผ่าสกุ 

ของเราจะมีด้วยเพราะอย่างนี้ 

เราพจิารณาโดยแยบคายแล้ว เสพเสนาสนะเพยีงเพือ่บ�าบัดหนาว เพือ่บ�าบัดร้อน 

เพื่อบ�าบัดสัมผัสเหลือบ ยุง ลม แดด สัตว์เสือกคลานทั้งหลาย เพียงเพื่อบรรเทา

อันตรายแต่ฤดูเสีย และชอบในอันหลีกเร้น 

เราพิจารณาโดยแยบคายแล้ว เสพยาปรุงเป็นปัจจัยส�าหรับคนไข้ เพียงเพื่อ

บ�าบัดเวทนามีอาพาธต่าง ๆ เป็นมูล อนัเกดิขึน้แล้ว เพือ่เป็นผูห้าความล�าบากมไิด้เป็น

อย่างยิง่ นีเ้รยีกว่าตงัขณกิปัจจเวกขณะ แปลว่าแบบส�าหรับพิจารณาในขณะนั้น 

ถ้าในขณะบรโิภคไม่ได้ท�าสต ิท่านสอนให้หวนนกึเมือ่ภายหลงัในวันนัน้ ท่าน

วางแบบไว้ตามบท อชฺช มยา ที่เราสวดกันอยู่ทุกวันซึ่งมีความว่า จีวรใดอันเรามิได้

พจิารณาแล้วบรโิภคแล้วในวนันี ้จวีรนัน้เราบรโิภคแล้ว เพยีงเพือ่บ�าบดัหนาว เป็นต้น 

ดังกล่าวในข้อ ปฏิสงฺขา โย 
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บณิฑบาตใดอนัเรามไิด้พิจารณาแล้ว บรโิภคแล้วในวันนี ้บณิฑบาตนัน้อนัเรา

บริโภคแล้ว ไม่ใช่เพื่อเล่นเป็นต้น ดังกล่าวแล้วในบท ปฏิสงฺขา โย 

เสนาสนะใดอันเราไม่ได้พิจารณาแล้วบริโภคแล้วในวันนี้ เสนาสนะนั้นอันเรา

บริโภคแล้ว เพียงเพื่อบ�าบัดหนาวเป็นต้น ดังกล่าวแล้วในบท ปฏิสงฺขา โย 

ยาปรุงเป็นปัจจัยส�าหรับคนไข้ใด อันเราไม่ได้พิจารณาแล้ว บริโภคแล้วใน 

วนันี ้ยาปรงุนัน้เราบรโิภคแล้วเพยีงเพือ่บ�าบัดเวทนามอีาพาธต่าง ๆ เป็นมลูอนัเกดิขึน้

แล้วเป็นต้น ดังกล่าวแล้วในบท ปฏิสงฺขา โย 

นี้เรียกว่า อตีตปัจจเวกขณะ แปลว่าแบบส�าหรับพิจารณาในเวลาล่วงแล้ว  

การพิจารณาปัจจยัทัง้ ๔ บริโภค ดัง่นีเ้รยีกว่าปัจจยัสนันสิสติศลี แปลว่าศลีอาศยัปัจจัย

ศีลอาศัยปัจจัยข้อนี้บริสุทธิ์ด้วยการพิจารณา คือเป็นปาริสุทธิศีลขึ้นด้วย 

การพิจารณา และส�าเร็จด้วยปัญญา

ท่านมีแสดงไว้ว่า บริโภคนั้นมี ๔ อย่าง คือ

๑.  เถยยบรโิภค บรโิภคของผูเ้ป็นขโมย อนัได้แก่การบรโิภคปัจจยั ๔ ของผู้

ทศุลีท้ังหลาย เพราะว่าปัจจยัทัง้หลายทีม่ผู้ีถวายนัน้ เขามุ่งถวายแก่ผูท้ีมี่ศีลส�าหรบัให้

ผู้ที่มีศีลบริโภค เมื่อทุศีลเสียแล้วไปบริโภค ก็เรียกว่าขโมยเขามาบริโภค

๒.  อิณบริโภค บริโภคหนี้ อันหมายถึงการบริโภคของผู้ที่มีศีล แต่ไม่ได้

พิจารณาดังที่กล่าวมา

๓.  ทายชัชบรโิภค บรโิภคของผูเ้ป็นทายาท กไ็ด้แก่การบรโิภคของพระเสขะ 

อริยบุคคล ๗ จ�าพวก ได้แก่พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค จนถึงพระผู้ตั้งอยู่ใน 

อรหัตตมรรค

๔.  สามิบริโภค การบริโภคของผู้เป็นเจ้าของ อันได้แก่การบริโภคของ 

พระอเสขะ ได้แก่ของพระผู้ตั้งอยู่ในพระอรหัตตผล เป็นพระอรหันต์ทั้งหลาย 

บริโภคมี ๔ อย่าง ดังนี้ 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๔



จติตสกิขา

ได้แสดงสีลสิกขาคือปาริสุทธิศีล ๔ มาแล้ว จะแสดงจิตตสิกขา ศึกษาในจิต 

อันหมายถึงสมาธิ ค�าว่า จิต นั้นมาจากบาลีว่า จิตฺต ที่มีค�าแปลว่า คิด รู้ ก่อ หรือ 

สั่งสม จิตนั้นมี ๒ อย่างคือ จิตที่เป็นตัวเดิม คือ ที่เป็นธรรมชาติ กับจิตที่เป็นอาการ 

ค�าแปลของจิตนั้น ที่แปลว่าคิด ส�าหรับจิตที่เป็นธรรมชาติหรือเป็นตัวเดิม  

ก็แปลว่า ธรรมชาติที่ให้ส�าเร็จความคิดนึก ธรรมชาติที่ให้ส�าเร็จความรู้ คือ รู้อะไรได้ 

ธรรมชาติที่ก่อ พอกพูน สั่งสม ก็ได้แก่ ก่อ พอกพูน หรือ สั่งสมกรรม คือ การงาน

ที่บุคคลกระท�า ทางกาย ทางวาจา ทางใจ กิริยาที่ท�านั้น เมื่อท�าสิ่งใดแล้วก็หายไป  

แต่ว่ากรรมคือการงานที่ท�าน้ันยังไม่หายไป ทั้งกรรมดี ทั้งกรรมชั่ว ยังก่อ สั่งสม 

พอกพูน อยู่ในจิตที่เป็นตัวธรรมชาติหรือเป็นตัวเดิม เพราะฉะนั้น ตามหลักทาง 

พระพุทธศาสนาทีแ่สดงไว้ว่า บุคคลมกีรรมเป็นของของตน เป็นทายาทรบัผลของกรรม 

มกีรรมเป็นก�าเนดิ มีกรรมเป็นท่ีพึง่อาศัย จกักระท�ากรรมอนัใดไว้ ดหีรอืชัว่ กจ็ะเป็น

ทายาทรับผลของกรรมนั้น หากจะถามว่ากรรมที่ท�าแล้ว ท�าแล้วที่ไม่หายไป ทั้งที่เป็น

ส่วนบุญ ทั้งที่เป็นส่วนบาป ก่อ สั่งสม ไว้ท่ีไหน ก็ตอบได้ว่าก่อ ส่ังสม พอกพูน  

ไว้ที่จิต ที่เป็นธรรมชาตินี่เอง

อาสวะ คอื กเิลสทีน่อนจม อาสวะ คอืกเิลสทีด่อง อนสุยั คอืกเิลสทีน่อนจม 

ก็ดองจิตสันดานนี่เอง นอนจมอยู่ในจิตที่เป็นธรรมชาตินี่เอง นี้เป็นส่วนชั่ว แม้ส่วนดี

ทีเ่รียกว่าบารมี คือ ความดท่ีีบคุคลกระท�าต่าง ๆ หรือว่ากรรมดทีีบ่คุคลกระท�าต่าง ๆ 
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ก็เป็นบารมี คือสั่งสม พอกพูน อยู่ที่จิตที่เป็นตัวธรรมชาตินี้เองเช่นเดียวกัน นี้คือจิต

ที่เป็นตัวธรรมชาติ ที่เป็นตัวเดิมที่ทุกคนมีอยู่ด้วยกัน และจิตนี้เป็นวิญญาณธาตุ คือ  

เป็นธาตุรู้ รู้อะไร ๆ ได้เป็นธรรมชาติ ประภัสสร คือ ผุดผ่อง ขาวสะอาด แต่เดิม  

เป็นธรรมชาติท่ีน้อมไปได้ คอืน้อมไปในทางดกีไ็ด้ น้อมไปในทางชัว่กไ็ด้ นีเ้ป็นลกัษณะ

ของจิต ที่เป็นธรรมชาติ หรือเป็นตัวเดิม

พระพุทธเจ้าได้ตรัสลักษณะของจิตไว้ว่า 

ทูรงฺคมํ ไปไกล คือว่าไปไกลด้วยความคิด เป็นต้น ดังที่ปรากฏว่าทุกคนคิด

ไปโน่น คิดไปนี่ แม้ไกลแสนไกลก็คิดไปได้ 

เอกจรํ เที่ยวไปผู้เดียว หรือเท่ียวไปดวงเดียว คือไม่มีเพื่อนไปด้วยกัน  

อย่างที่คิดไปโน่น คิดไปนี่ ก็คิดไปผู้เดียว คิดไปดวงเดียว 

อสรรี ํไม่มสีรรีะ คอื รปูกาย สณัฐาน ทรวดทรง คือจตินีไ้ม่ใช่หมายถึงส่วนใด

ส่วนหนึ่งในร่างกายอันเป็นรูปนี้ แม้มันสมอง เป็นธรรมชาติที่ไม่มีสรีระ ไม่มีรูปกาย 

คหุาสย ํมีคูหาคือถ�า้เป็นท่ีอาศัย ค�าว่าถ�า้นี ้พระอาจารย์อธบิายว่า คอื กายนี้ 

เป็นการอธิบายโดยส่วนรวม

ในปัจจุบันนี้ ทางวิชาการได้พบมันสมอง ซึ่งอยู่ในกระโหลกศีรษะซึ่งมีหน้าที่

ต่าง ๆ ในทางให้ความรู้ทางอายตนะ เป็นต้น แต่ว่ามันสมองนั้นก็ยังคงเป็นสรีระ  

คือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย เพราะฉะนั้น มันสมองจึงมิใช่จิตที่เป็นธรรมชาติอันไม่มี

สรีระดังที่กล่าว แต่ว่าอาจจะพิจารณาเห็นว่า จิตอาศัยอยู่กับมันสมองก็ได้ แต่ไม่ใช ่

มันสมอง มันสมองเป็นเครื่องมือของจิต คือ จิตแสดงอาการออกมาอาศัยมันสมอง  

เป็นจิตที่เป็นตัวอาการ คือ เป็นตัวความคิดความนึกต่าง ๆ ในชั้นเดิมมีเข้าใจกันว่า 

จิตอาศัยอยู่ที่หทัยวัตถุ คือ หัวใจที่เต้นอยู่นี้ เพราะว่ามนุษย์เรามาพิจารณาเห็นว่า  

หัวใจที่เต้นอยู่นี้ส�าคัญ ถ้าหัวใจยังเต้นอยู่ ชีวิตก็ด�ารงอยู่ ถ้าหัวใจหยุดเต้นแล้วก็ตาย 

หัวใจจึงเท่ากับเป็นตัวชีวิต จึงแสดงว่าจิตอาศัยอยู่ที่หทัยวัตถุ เป็นที่ตั้งของหทัย

แต่ในบัดนี้ ทางวิชาการพบว่ามันสมองเป็นจุดส�าคัญ ดังจะพึงเห็นได้ว่า  

ในบัดนี้เปลี่ยนหัวใจกันได้ทางแพทย์ แต่แม้เปลี่ยนหัวใจกันแล้ว บุคคลนั้นก็ยังคงเป็น
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คนเดิมอยู่นั่นเอง ไม่ใช่เป็นคนท่ีเป็นเจ้าของหัวใจที่น�ามาใส่ แต่เป็นคนเดิมนั่นเอง 

เพราะความเป็นบุคคลที่ด�ารงชีวิตอยู่เป็นคนเดิมนั่น จุดรวมของร่างกายอยู่ที่มันสมอง 

ไม่ได้เปลี่ยนมันสมอง หรือเปล่ียนไม่ได้ เพราะฉะนั้น ตามหลักพระพุทธศาสนาจึง

แสดงได้ว่าเมื่อมีมันสมองแล้ว บุคคลจะต้องมีจิตที่เป็นธรรมชาติและเป็นตัวเดิมนี้

ประกอบอยู่ด้วย เป็นกายและจิต ชีวิตจึงด�ารงอยู่ เพราะฉะนั้น จิตนี้ที่แสดงว่ามีคูหา 

คือถ�้าเป็นท่ีอาศัย กระโหลกศีรษะก็มีลักษณะเป็นถ�้า จึงน่าจะพิจารณาเห็นได้ว่า  

จิตอาศัยอยู่กับมันสมองในกระโหลกศีรษะนั่นเอง

มันสมองเป็นเครื่องมือของจิต เพราะจิตนั้นไม่มีสรีระ รูปร่าง หรือรูปกาย  

สัณฐาน ทรวดทรง การแสดงออกของจิตก็ต้องอาศัยรูปกาย คือกายอันนี้ ตั้งต้นแต่

อาศยัมนัสมอง เช่นว่า มีเจตนาคือความจงใจมาจากจิต จะหยบิดนิสอก็ต้องใช้มอืเป็น

เครื่องหยิบดินสอ จิตจะมาหยิบดินสอเองไม่ได้ ต้องใช้กายอันนี้ ซึ่งเป็นตัวมีสรีระ  

หรือเป็นตัวสรีระนั่นเอง นี้เป็นจิตที่เป็นตัวธรรมชาติ หรือเป็นตัวเดิมแสดงออกมา 

แสดงอาการออกมาเป็นความคดิความนกึ ตลอดถึงความรูต่้าง ๆ อาศัยอายตนะภายใน

อายตนะภายนอกทั้ง ๖ ซึ่งรวมทั้งมันสมองอยู่ด้วย เพราะอายตนะภายในทั้ง ๖ นั้น

ก็ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมโนหรือมนะคือใจอันเป็นข้อที่ ๖ มโนหรือมนะ 

คือใจนี้เอง ท่านได้เปรียบเทียบไว้ว่าคือตัวมันสมอง และท่านผู้ที่เปรียบเทียบไว้นี้  

กไ็ด้แก่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวิชรญาณวโรรส เพราะฉะนัน้ มโนคอืใจ 

อันเป็นอายตนะข้อท่ี ๖ จึงเป็นตัวมันสมอง หรืออาจเทียบได้กับตัวมันสมอง และ 

เมื่ออายตนะภายใน อายตนะภายนอกมาประจวบกัน ก็เกิดเป็นวิญญาณ คือความรู้  

ที่เรียกว่าเห็นรูป ที่เรียกว่าได้ยินเสียง ที่เรียกว่าได้ทราบกลิ่น ท่ีเรียกว่าได้ทราบรส  

ทีเ่รยีกว่าได้ทราบโผฏฐพัพะ สิง่ทีก่ายถกูต้อง ทีเ่รยีกว่าได้รูแ้ละได้คิดธรรมคอืเรือ่งราว

นีค้อื วญิญาณ เป็นวญิญาณในขันธ์ ๕ และเมือ่เป็นวญิญาณกเ็ป็นผสัสะ เมือ่เป็นผสัสะ 

ก็เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร คือความคิดปรุง หรือความปรุงคิด แล้วก็เป็น

วญิญาณข้ึนอกี เพราะเมือ่คดิปรงุหรอืปรงุคดิไปกร็ูไ้ป จงึเป็นขนัธ์ ๕ ขึน้มาในปัจจบุนั

อายตนะภายในและอายตนะภายนอก ทัง้ ๕ ข้างต้น ซึง่มข้ีอที ่๖ ประกอบด้วย 

น่ันก็เป็นรูป รูปขันธ์ กองรูป เวทนา ความรู้สึก เป็นสุข เป็นทุกข์ เป็นกลาง ๆ  
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ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็เป็นเวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาความจ�าได้หมายรู้ต่าง ๆ จ�ารูป  

จ�าเสยีงเป็นต้น กเ็ป็นสญัญาขันธ์ กองสญัญา สงัขาร ความคดิปรงุ หรอืความปรงุคดิ 

ในเรื่องรูป เรื่องเสียงเป็นต้นต่าง ๆ คิดดีบ้าง คิดไม่ดีบ้าง คิดเป็นกลาง ๆ บ้าง  

ก็เป็นสังขารขันธ์ กองสังขาร ตัวความรู้ที่เป็นตัวเห็น ตัวได้ยิน เป็นต้น ดังกล่าว 

ข้างต้นอันบังเกิดขึ้นก่อน ก็เป็นวิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ ท่านน�าวิญญาณมา 

ต่อไว้ท้าย แต่ตามล�าดับที่เกิดนั้น วิญญาณเป็นที่ ๑ รูปแล้วก็มาวิญญาณ แล้วก็มา

ผัสสะ มาเวทนา มาสัญญา มาสังขาร แล้วก็เป็นวิญญาณขึ้นอีก แต่ถ้าเรียงล�าดับเอา

วญิญาณไว้ท้าย เป็นรปู เป็นเวทนา เป็นสญัญา เป็นสงัขาร เป็นวญิญาณ เพราะฉะนัน้ 

ค�าพูดที่เกี่ยวแก่จิตใจในพระพุทธศาสนานั้น ค�าว่า จิต จึงมีความหมายดังที่แสดงมา 

ค�าว่า มโน จึงมีความหมายเป็นอายตนะภายในข้อที่ ๖ ค�าว่า วิญญาณ จึงม ี

ความหมายถึงความรู้ ที่เรียกว่าเห็นได้ยิน เป็นต้น

ในเม่ืออายตนะภายใน อายตนะภายนอกประจวบกัน ในบรรดาความคิด  

ความรูน้ัน้ แม้แต่เป็นความคิดความรูท่ี้เป็นการเหน็ การได้ยิน ปรกตกิอ็าศยัประสาท

ทั้ง ๕ คือ ประสาทตา ประสาทหู ประสาทจมูก ประสาทลิ้น และประสาทกาย  

อาศัยประสาททั้ง ๕ แต่ประสาททั้ง ๕ นั้น ต้องอาศัยมโนข้อที่ ๖ เข้ามาประกอบ  

จึงจะเป็นการเห็นการได้ยินขึ้นได้ เป็นต้น เช่นว่าจะดูหนังสือ อาศัยประสาทตาอ่าน

หนังสือ มโนคือใจก็ต้องอ่านด้วย ตาจึงจะอ่านหนังสือเห็น ถ้ามโนคือใจคิดไปในที่อื่น 

ตาก็ดับ ถึงแม้ตาจะจ้องอยู่ก็ตาม แต่ประสาทตาก็ใช้ไม่ได้ มองไม่เห็น ฟังเสียง  

อาศัยประสาทหู แต่มโนคือใจก็จะต้องฟังด้วย ถ้ามโนคือใจไม่ฟัง คิดไปในเรื่องอื่น 

ประสาทหูก็ดับ ฟังไม่ได้ยิน เพราะฉะนั้น มโนคือใจอันเป็นข้อที่ ๖ นั้น จึงต้องควบคู่ 

กันไปอยู่เสมอ ขาดไม่ได้

พพิธิภณัฑ์กรรมฐาน ท่ีตึก ภปร. วดับวรนเิวศวหิารนี ้ได้มแีสดงความสมัผสั

กันของประสาททั้ง ๕ กับระบบสมอง คือว่าเม่ืออายตนะภายนอก มาประจวบกับ

อายตนะภายใน คือว่าวิสัยคืออารมณ์ของประสาททั้ง ๕ ข้างต้น คือ รูป เสียง  

เป็นต้น เช่น เม่ือรูปมากระทบกับจักขุประสาท จะต้องมีระบบประสาท แล่นไปถึง  

มันสมองส่วนที่ให้เห็นรูปจึงส�าเร็จเห็นรูปได้ เพราะฉะนั้น การเห็นรูปนี้จึงไม่ใช่อาศัย  
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เพียงรูปมากระทบกับจักษุประสาทเท่านั้น จะต้องว่ิงไปให้ถึงมันสมองส่วนให้เห็นรูป

อีกด้วย จึงจะเห็นรูป ข้ออื่นก็เช่นเดียวกัน

เพราะฉะนั้น ท่านจึงแสดงว่า มันสมองเป็นตัวมโน แต่ว่าก็อาจจะพูดได้โดย

เปรยีบเทยีบ และทัง้หมดนีจ้ะต้องถงึจติ มโนจงึจะท�างาน ถ้าไม่ถงึจิต มโนกไ็ม่ท�างาน 

เพราะฉะนั้น มโนจึงเท่ากับเป็นประตูส�าหรับเปิดเข้าไปสู่จิต จิตจะออกมารู้ ก็อาศัย

ออกมาทางประตมูโน จงึมารูม้าเหน็อะไร ๆ ต่าง ๆ ทีเ่ป็นภายนอก มรูีปเสียง เป็นต้น 

ดังที่กล่าวมาแล้ว

๓ กันยายน ๒๕๓๔



จติตสกิขา (ต่อ)

ได้แสดงแล้วว่าจิตเป็นธรรมชาติประภัสสร ที่แปลกันว่าผุดผ่อง ค�าว่าเป็น

ธรรมชาตนัิน้ หมายความว่า ธรรมชาตท่ีิเป็นเนือ้แท้ของจติ หรอืจะเรยีกว่าจติเดมิกไ็ด้ 

พระอาจารย์ได้อธิบายว่าประภัสสรคือขาวบริสุทธิ์ และอธิบายว่า ได้แก่ ภวังคจิต  

ค�าว่าภวงัคจตินัน้ เรยีกจติทีย่งัไม่มอีารมณ์ ส่วนจติท่ีมีอารมณ์นัน้ กเ็รยีกว่าจติมีอารมณ์  

และเมื่อเป็นจิตมีอารมณ์ จิตของสามัญชนจึงมีกิเลสอันเนื่องมาจากอารมณ์ ค�าว่า

อารมณ์นั้น ได้แก่ เรื่องที่จิตคิด เรื่องที่จิตด�าริ เรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงอารมณ์ คือ 

เรือ่งดงัทีก่ล่าวมานี ้บางอย่างเป็นทีต้ั่งแห่งความยินด ีทีเ่รยีกว่าราคะ ก็ก่อให้เกดิกเิลส

คอืราคะ ความตดิใจยนิด ีหรอื ความโลภ อยากได้ บางอย่างเป็นท่ีต้ังแห่งความกระทบ

กระทั่ง ขัดเคือง ก็เป็นเหตุให้เกิดปฏิฆะ ความกระทบกระทั่ง โทสะ พยาบาท  

ความโกรธแค้น ขัดเคือง มุ่งร้าย บางอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความหลง ก็ท�าให้เกิดกิเลส

คอืความหลง เพราะฉะนัน้ บรรดากเิลสเหล่านี ้จงึจรเข้าสูจิ่ต ท�าให้จติเป็นจิตทีม่รีาคะ

บ้าง หรือโลภะบ้าง เป็นจติท่ีมีโทสะบ้าง เป็นจติทีม่โีมหะบ้าง เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้า

จึงตรสัไว้ว่า จตินีเ้ป็นธรรมชาตปิระภสัสร จตินัน้แลอนัอปุกิเลส คือ เคร่ืองเศร้าหมอง

ที่จรเข้ามา ก็จรเข้ามาท�าให้เศร้าหมองไป ปุถุชนผู้มิได้สดับ ไม่รู้จิตนั้นตามเป็นจริง 

เพราะฉะน้ัน พระองค์จึงตรัสว่า จิตตภาวนา การอบรมจิตไม่มีแก่ปุถุชนผู้มิได้สดับ  

และพระพุทธเจ้าได้ตรัสต่อไปอีกว่า จิตน้ีเป็นธรรมชาติประภัสสร จิตนั้นแลพ้นแล้ว

จากอปุกเิลสท่ีจรเข้ามา อรยิสาวกผูไ้ด้สดบั ย่อมรูจ้กัจตินัน้ตามเป็นจรงิ เพราะฉะนัน้ 

พระองค์จึงตรัสว่า จิตตภาวนามีแก่อริยสาวกผู้สดับดังนี้
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ตามที่ตรัสน้ี แสดงว่าจิตของสามัญชนท่ัวไปเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสท่ีจร 

เข้ามา ค�าว่า อุปกิเลส นั้นแปลว่ากิเลสที่จรเข้ามา อันมีความหมายว่าจิตเดิม ที่เป็น

จิตประภัสสร คือผุดผ่อง ไม่มีอุปกิเลส อุปกิเลสนั้นไม่ใช่เป็นเนื้อหาของจิต เนื้อหา

ของจิตจริง ๆ น้ันประภัสสร คือผุดผ่อง หากจะเปรียบก็เปรียบได้ว่า เหมือนอย่าง

ทองค�าแท่งที่บริสุทธ์ิ ยังไม่ถูกเจือปน หรือเปรียบเหมือนอย่างว่า เป็นเพชรน�้าหน่ึง  

ที่มีเนื้อบริสุทธิ์ แต่ว่าเมื่อทองค�านั้นถูกเจือปนด้วยเงินบ้าง ด้วยโลหะอย่างอื่นบ้าง  

กเ็ป็นทองค�าทีเ่ศร้าหมอง ไม่ใช่เป็นทองค�าแท้ หรอืเพชรทีย่งัมไิด้เจียระไน กย็งัมีเคร่ือง

หุ้มห่อเช่นหินเป็นต้นหุ้มห่ออยู่ จิตของสามัญชนย่อมเป็นเช่นนั้น เป็นจิตที่มีอุปกิเลส 

กิเลสที่จรเข้ามาเข้าผสม อันเนื่องมาจากอารมณ์ดังที่กล่าวแล้ว จึงเป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์ 

ที่พระองค์ตรัสว่า เป็นผู้ไม่มีจิตตภาวนาคือการอบรมจิต แต่ว่าอริยสาวกนั้น 

พ้นจากอุปกิเลสที่จรเข้ามาแล้วเพราะมีจิตตภาวนาคือการอบรมจิต เหมือนอย่างว่า 

น�าเอาทองค�าที่ไม่บริสุทธิ์นั้น มาถลุงเอาเงินเป็นต้นที่ผสมอยู่ออกทั้งหมด ให้เหลือแต่

เน้ือทองค�าทีบ่รสิทุธิ ์หรอืเปรยีบเหมือนเพชรทีเ่จยีระไนแล้ว ความเป็นเพชรย่อมปรากฏ

เต็มที่ เพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติในจิตตภาวนา คือเป็นผู้มีจิตตภาวนา คือการอบรมจิต

พระพทุธเจ้าจงึไต้ตรสัสอนวธิอีบรมจติไว้เป็นอนัมาก ดงัทีเ่รยีกว่า สมถภาวนา

และวิปัสสนาภาวนา สมถภาวนานั้น คือ การอบรมจิตให้สงบ สมถะ แปลว่า สงบ  

เป็นสมาธิ วิปัสสนาภาวนานั้น เรียกว่าอบรมจิตให้เรืองปัญญา หรือให้รู้แจ้งเห็นจริง

เป็นปัญญา อีกอย่างหน่ึง เรียกว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ค�าว่า 

กรรมฐานนั้น ค�าเดิม ก่อนแต่มีพระพุทธศาสนา เป็นค�าชาวบ้าน เรียกการงานที่ท�า  

เช่นท�านาก็เรยีกว่า กสกิรรมฐาน กรรมฐานนา ท�าการค้ากเ็รยีกว่าพาณชิยกรรมฐาน 

แปลว่า ท�าการค้า ต่อมาเมื่อมีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น จึงได้น�าเอาค�าว่ากรรมฐาน

นี้มาใช้ หมายถึงการงานทางจิต อบรมจิตให้สงบเป็นสมาธิ ก็เป็นสมถกรรมฐาน  

อบรมจิตให้เรืองปัญญา ก็เป็นวิปัสสนากรรมฐาน ส�าหรับสมถกรรมฐานนั้น ก็ได้แก่

สมาธิ อันสมาธิน้ันตามศัพท์ แปลว่า ตั้งจิตมั่น ส่วนสมถะนั้น ตามศัพท์แปลว่า  

ท�าจิตให้สงบ มีความหมายเป็นอันเดียวกัน ก็เพราะว่าการที่จะท�าให้จิตเป็นสมาธิ  

คือต้ังจิตมั่นได้ ก็จะต้องมีจิตสงบเป็นสมถะ สงบจากนิวรณ์คือเครื่องกั้นทั้งหลาย  
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ได้แก่ นิวรณ์ ๕ อนัได้แก่ กามฉนัท์ ความพอใจรกัใคร่ในกามด้วยอ�านาจกาม พยาบาท 

ความกระทบกระทั่ง ขัดแค้น โกรธเคือง มุ่งร้ายหมายท�าลาย ถีนมิทธะ ความง่วงงุน 

เคลิบเคลิ้ม อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ และวิจิกิจฉา ความเคลือบแคลง

สงสยั 

เมื่อจิตสงบจากนิวรณ์ทั้ง ๕ เหล่านี้ จิตจึงจะตั้งม่ันเป็นสมาธิในอารมณ์แห่ง 

สมาธไิด้ หรอืจติจงึจะตัง้ม่ันในกรรมฐานท้ังหลายทีเ่ป็นอารมณ์ของสมาธไิด้ และสมาธิ

น้ันมพีระพุทธภาษติแสดงไว้ว่ามี ๔ อย่าง คอื สมาธภิาวนา การอบรมสมาธ ิ๔ อย่าง

๑.  เพือ่ทฏิฐธรรมสขุวหิาร คอืเพือ่เป็นสุขในปัจจบุนั อย่างสูงได้แก่ ฌานท้ัง ๔ 

๒.  เพือ่ญาณทสัสนะ ความรู้ความเหน็ ได้แก่การมนสิการ คือ กระท�าให้แจ้ง 

ซึ่งอาโลกสัญญา ความส�าคัญหมายว่าสว่าง ก�าหนดหมายกลางคืนเหมือนกลางวัน 

กลางวนัเหมอืนกลางคนื ท�าจติตภาวนา คอืการอบรมจติให้สว่าง ด้วยใจทีว่่างไม่มอีะไร

รึงรัด

๓. เพื่อสติสัมปชัญญะ คือความระลึกได้ และความรู้ตัว คือก�าหนดเวทนา 

ความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ก�าหนดสัญญา ความจ�าได้ 

หมายรู้ ก�าหนดวิตก คือความตรึกนึกคิดของจิตให้รู้ และให้รู้ว่าเวทนา สัญญา  

วิตกเกิดขึ้น เวทนา สัญญา วิตกตั้งอยู่ เวทนา สัญญา วิตกดับไป

๔. เพือ่สิน้อาสวะ คอืส้ินกเิลสทีด่องสนัดาน ได้แก่ พจิารณาเหน็ความเกดิขึน้ 

และความดับไปในอุปาทานขันธ์ คือ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ว่ารูปเกิดขึ้นอย่างนี้  

ดับไปอย่างนี้ เวทนาเกิดขึ้นอย่างนี้ ดับไปอย่างนี้ สัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้ ดับไปอย่างนี้ 

สังขาร ความคิดปรุงหรือความคิดปรุงแต่ง เกิดขึ้นอย่างนี้ ดับไปอย่างนี้ วิญญาณเกิด

ขึ้นอย่างนี้ ดับไปอย่างนี้

ตรสัแสดงสมาธภิาวนา คือ การอบรมสมาธิไว้ ๔ อย่างดงันี ้และสมาธภิาวนา

นี้เอง เป็นตัวจิตตสิกขา สิกขาในจิต หรือศึกษาจิตในสิกขาทั้ง ๓

๖ กันยายน ๒๕๓๔



ปัญญาสกิขา

ได้แสดงสีลสิกขา จิตตสิกขา มาแล้ว จะแสดงปัญญาสิกขา 

ปัญญานัน้ แปลว่า ความรูท่ั้วไป มีแสดงไว้เป็นค�ากลาง ๆ กม็ ีคอื สมัมปัปัญญา 

ปัญญาชอบ มิจฉาปัญญา ปัญญาผิด ความรู้ที่ถูก ชอบ ตรง ตามสัจจะคือความเป็น

จริงเป็นสัมมัปปัญญาหรือสัมมาปัญญา ปัญญาชอบ แต่ความรู้ที่ไม่ถูกชอบ ไม่ตรง 

ตามความเป็นจรงิเป็นปัญญาผดิ นีเ้รยีกว่ามจิฉาปัญญาหรือมจิฉัปปัญญากไ็ด้ แต่ปัญญา

ที่ใช้โดยทั่วไปค�าเดียวมักจะหมายถึงปัญญาชอบ เพราะเมื่อเป็นปัญญาผิด เป็นความ

รู้ผิด ก็ไม่ใช่เป็นปัญญา ต่อเมื่อเป็นความรู้ชอบ รู้ชัด ถูกต้อง ตามความเป็นจริง  

จึงจะเป็นปัญญา และได้มีแสดงปัญญาไว้ ที่เป็นตัวปัญญาอันแท้จริงว่า ได้แก่ 

อายโกศล ความฉลาดรู้จักทางเจริญ 

อปายโกศล ความฉลาดรู้จักทางเสื่อม 

อุปายโกศล ความฉลาดรู้จักวิธีปฏิบัติที่จะหลีกจากทางเสื่อม ด�าเนินเขาสู ่

ทางเจริญ หรือความเจริญ เป็นตัวปัญญา

ปัญญานีท่้านแสดงไว้ว่าเกดิจาก สตุะ การสดบัฟังหรอืการเรยีน ดงัทีเ่รยีกว่า 

สุตมยปัญญาอย่างหนึ่ง ปัญญาที่เกิดจากความคิดคือความพินิจพิจารณา เรียกว่า  

จินตามยปัญญาอย่างหน่ึง ปัญญาท่ีเกิดจากการปฏิบัติท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น เรียกว่า 

ภาวนามยปัญญาอย่างหนึ่ง พิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่า เหตุให้เกิดปัญญาท้ัง ๓ คือ 

สุตะหรือสุตา การสดับฟัง การเรียน จินตา ความคิดพินิจพิจารณา และภาวนา คือ
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การท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นอันเป็นภาคปฏิบัติ จะต้องอาศัยกัน คือ จะต้องมีทั้งสุตะ  

ต้องมีทั้งจินตา ต้องมีท้ังภาวนา จึงจะเป็นปัญญาที่สมบูรณ์ ถ้ามีเพียงสุตะข้อเดียว 

ไม่มีจินตา ไม่มีภาวนา ความรู้ที่ได้จากสุตะอย่างเดียวนั้น ก็ไม่แน่ว่าจะถูกต้อง 

อนัค�าว่า สตุะ คอืการสดับฟังนัน้ หมายถึงการเรยีนทัว่ ๆ ไปทีท่กุคนได้จาก

ทางตา เช่น อ่านหนังสือ หรือการดู ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น และทางกาย ความรู้ที่

ได้จากทางเหล่าน้ีไม่แน่นอน ดังจะพึงเห็นได้ว่าเมื่อเรายืนอยู่กลางถนนที่เป็นสายตรง

สายหนึ่ง เป็นถนนใหญ่เราจะเห็นถนนตรงที่ยืนอยู่นั้นกว้าง และถนนตรงที่สุดลูกตา

ออกไปแคบเข้าทุกที ดูเป็นเส้นเล็ก เพราะว่าจักษุประสาทของเราสามารถรายงานให้

เราได้ทราบได้เพียงเท่านั้น ของที่ไกลตาออกไปจะต้องเห็นเล็ก แต่ความจริงนั้น ถนน 

เท่ากัน เราจะรู้ว่าถนนเท่ากัน ก็ต้องอาศัยจินตา คือ ความคิดที่จะได้จากอายตนะข้อ

ที่ ๖ คือมโนคือใจ ดวงดาว ดาวเดือน ดวงอาทิตย์ ที่เราเห็นอยู่ ก็จะเห็นดวงอาทิตย์  

ดวงจนัทร์นัน้ใหญ่หน่อยหน่ึง ดวงดาวน้ันเลก็รบิหรี ่แต่ความจรงิ ทางวิทยาการปัจจบุนั

กเ็สนอแล้วว่า ดวงอาทติย์ ดวงจนัทร์ ดวงดาวเหล่านีใ้หญ่มาก แต่กอ็ยูไ่กลตาจงึท�าให้

มองเห็นเล็ก เพราะฉะนั้น จะเชื่อเพียงลูกตาอย่างเดียวก็จะเป็นความเชื่อผิดและ 

เป็นความรู้ผิด ต้องอาศัยจินตาคือความคิดทางวิทยาการ อาศัยการพิสูจน์ต่าง ๆ  

อันเป็นข้อภาวนาข้อ ๓ ประกอบกัน จึงจะสามารถทราบความจริงอันถูกต้องได้  

เพราะฉะนัน้ ปัญญาจงึเกิดจากทัง้ทางสตุะ ท้ังทางจนิตา และท้ังทางภาวนาประกอบกนั 

จึงจะให้เกิดความรู้อันถูกต้อง

ปัญญานี้ ความหมายทั่วไป ก็ได้แก่ ความรู้จักผิดชอบ ช่ัวดี ประโยชน์  

มิใช่ประโยชน์ ตลอดจนถึงความรู้ในศิลปะวิทยาการต่าง ๆ ตามที่เล่าเรียนศึกษา  

อันได้มาจากสุตะบ้าง จินตาบ้าง ภาวนาบ้าง ประกอบกัน ในทางพระพุทธศาสนา  

มุง่ให้รู้จักพระพุทธศาสนาคือค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า อนัเกดิจากปริยัต ิคือ การเรียน 

ได้แก่ การสดับตรับฟัง การอ่าน ความทรงจ�า ความคล่องปาก ความเพ่งด้วยใจ คือ

พินิจพิจารณา ความขบเจาะด้วยทิฏฐิความเห็น คือท�าความเข้าใจให้ถูกต้อง ใน 

พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ดังที่เราทั้งหลายได้ศึกษากันอยู่นี้ และมุ่งถึง

ปัญญาที่ได้จากการปฏิบัติ คือเม่ือเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติ กล่าวโดยย่อก็คือ ปฏิบัติใน
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ไตรสิกขา อันได้แก่ศีล สมาธิ ปัญญา และยิ่งข้ึนไปกว่านั้น ก็ให้รู้ในผลของปัญญา  

ในผลของการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงมรรค ผล นิพพาน หรือกล่าวทางปัญญา

โดยตรงว่า รู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน จึงชื่อว่า ปฏิเวธปัญญา 

ปัญญาคือความรู้แจ้งแทงตลอด คือต้องการให้มีปัญญาในปริยัติ มีปัญญาในปฏิบัติ  

มีปัญญาในปฏิเวธ ปัญญาที่เป็นตัวปัญญาสิกขานั้น มุ ่งถึงปัญญาในปริยัติด้วย  

ปัญญาในปฏิบัติด้วย ตลอดจนถึงปัญญาในปฏิเวธ ดังที่กล่าวมาแล้ว 

ปัญญาที่มุ่งหวังขึ้นไปจากความที่รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่

ประโยชน์ อันเป็นปัญญาท่ัวไปดังกล่าวแล้ว ก็คือ ปัญญาอันเนื่องด้วยทัศนะทางใจ  

คอืความรู ้ความเหน็ทางใจ ปรารภสภาวธรรม และสามญัลกัษณะ อนัเรียกอกีค�าหนึง่

ว่า วปัิสสนาปัญญา ปัญญาคอืวปัิสสนา ความรูแ้จ้งเห็นจรงิสภาวธรรมนัน้ได้แก่สังขาร 

คือสิ่งผสมปรุงแต่งท้ังหลาย ท่ีมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือว่ามีความเกิด ความดับ  

ตามภาวะของตนคือตามธรรมดา 

สังขารนั้น แปลว่า สิ่งผสมปรุงแต่ง เรียกอีกค�าหนึ่งว่า สังขตธรรม ธรรมที่

มเีหตปัุจจัยปรงุแต่ง มลีกัษณะ ๓ อย่าง คอื ๑. ความเกดิขึน้ปรากฏ ๒. ความเสือ่ม

ไปปรากฏ และ ๓. เม่ือยังตั้งอยู่ มีความแปรปรวน เปลี่ยนแปลง ไปเป็นธรรมดา

ปรากฏ เรียกว่า สังขตธรรม เรียกว่า สังขาร แบ่งเป็น ๒ คือ

๑.  อุปาทินนกสงัขาร สงัขารทีมี่ใจครอง เช่น ร่างกายของมนษุย์ และเดรจัฉาน

ต่าง ๆ

๒.  สังขารที่ไม่มีใจครอง เรียกอนุปาทินนกสังขาร เช่น ต้นไม้ ภูเขา แม่น�้า 

เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้ บังเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของตน ดับไปตามเหตุปัจจัยของตน เมื่อ

ยังตั้งอยู่ ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปปรากฏตามเหตุปัจจัยของตน และแม้สิ่ง

ที่มนุษย์ท�าข้ึน เช่น บ้านเรือน เคร่ืองมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ก็นับว่าเป็นสังขาร คือ  

สิ่งผสม ปรุงแต่ง เหมือนกัน เพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องปรุงแต่งขึ้นมาจากสิ่งต่าง ๆ เช่น 

เป็นบ้าน เป็นเรือน เป็นโต๊ะ เป็นเก้าอี้ เป็นสิ่งนั้น สิ่งนี้เป็นต้น ไม่มีใจครองก็นับรวม

เข้าในอนุปาทินนกสังขาร
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อีกอย่างหนึ่ง นักปฏิบัติธรรมบางท่านได้อธิบายว่า สังขาร คือ สิ่งทั้งหลาย 

ดังกล่าวที่ยังมีอุปาทานยึดถืออยู่ เรียกว่าอุปาทินนกสังขาร ส่วนท่ีไม่มีอุปาทาน 

ยดึถอือยู ่เรยีกว่า อนปุาทนินกสงัขาร แต่มตขิองท่านนี ้เป็นไปในฝ่ายนกัปฏบิตัธิรรม

ซึ่งมีไม่มากนัก ส่วนที่อธิบายกันในทางการศึกษาเล่าเรียนนั้นก็อธิบายดังได้กล่าวแล้ว

ข้างต้น คอืสงัขารท่ีมีวญิญาณครอง  มีใจครอง กเ็ป็นอปุาทนินกสังขาร สังขารทีไ่ม่มใีจ 

ไม่มีวิญญาณครอง ก็เป็นอนุปาทินนกสังขาร

สภาวธรรม กไ็ด้แก่ สงัขารคอืสิง่ทัง้หลายทีม่ภีาวะของตน คอื มเีกดิ มดีบัของ

ตน เช่น สังขารร่างกายของมนุษย์เรานี้ ก็มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตาย ความแก่ ความ

เจ็บ ความตาย เป็นภาวะอย่างหน่ึง ๆ ของสังขารร่างกาย จงึเรยีกว่าเป็น สภาวธรรม

สามัญญลักษณะน้ัน ได้แก่ลักษณะที่ทั่วไปของสังขารทั้งปวงอันได้แก่  

อนิจจลักขณะ ลักษณะคือเครื่องก�าหนดหมายว่าไม่เท่ียง ทุกขลักขณะ ลักษณะคือ

ก�าหนดหมายว่าเป็นทกุข์ อนตัตลกัขณะ คอืลกัษณะเครือ่งก�าหนดหมายว่าเป็นอนตัตา 

มิใช่อัตตา ตัวตน หรือเรียกว่า อนิจจตา ความไม่เที่ยง ทุกขตา ความเป็นทุกข์ และ

อนัตตตา ความเป็นของมิใช่ตน

แต่ว่าก่อนที่จะอธิบายต่อไปถึงสภาวธรรมและสามัญลักษณะ จะได้กล่าวถึง 

ปัญญาทั่วไปอีกหมวดหนึ่ง อันเป็นปัญญาที่ส�าคัญอันทุกคนควรจะมี ได้แก่ ปัญญาที่

แสดงไว้ในสัปปุริสธรรม ธรรมของสัปบุรุษคือคนดี ๗ อย่าง อันได้แก่

๑.  ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ เช่น รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุข สิ่งนี้

เป็นเหตุแห่งทุกข์

๒.  อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล เช่น รู้จักว่า สุขเป็นผลจากเหตุอันนี้  

ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้

๓.  อัตตัญญุตา ความเป็นผูรู้จ้กัตนว่า เราว่าโดยชาต ิตระกลู ยศ ศกัดิ ์สมบติั 

บริวาร ความรู ้และคณุธรรมเพยีงเท่านี ้ๆ แล้วประพฤตใิห้สมควรแก่ทีเ่ป็นอยูอ่ย่างไร
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๔.  มัตตญัญุตา ความเป็นผูรู้ป้ระมาณ ในการแสวงหาเครือ่งเลีย้งชวิีตแต่โดย

ทางที่ชอบ และรู้จักประมาณในการบริโภคแต่พอควร

๕.  กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาอันสมควรในอันประกอบกิจนั้น ๆ

๖.  ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู ้จักประชุมชน และกิริยาท่ีจะต้องประพฤติ 

ต่อประชุมชนนั้น ๆ ว่า หมู่นี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องท�ากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ 

เป็นต้น 

๗.  ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่าผู้นี้เป็นคนดี ควรคบ 

ผู้นี้เป็นคนไม่ดี ไม่ควรคบ เป็นต้น

ความรู้ดังแสดงในสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ อย่างนี้ เป็นความรู้อันส�าคัญ คือเป็น

ตัวปัญญาอันส�าคัญ ที่ทุกคนควรจะมีอยู่เป็นประจ�า

๑๑ กันยายน ๒๕๓๔



วปิัสสนาปัญญา

จะแสดงปัญญาที่เป็นวิปัสสนาปัญญา 

วปัิสสนานัน้แปลว่าเหน็แจ้ง หรอืแปลกันว่า รู้แจ้งเหน็จริง ปัญญาทางวปัิสสนาน้ี 

ท่านอธิบายไว้โดยย่อว่าเน่ืองด้วยทัสสนะคือ ความเห็นทางใจปรารภสภาวธรรมและ

สามัญญลักษณะ สภาวธรรมนั้น แปลว่า ธรรมคือสิ่งที่มีภาวะ ความมีขึ้นเป็นขึ้นตาม

เหตุปัจจัยของตน หมายถึง ขันธ์ ๕ อายตนะ ๖ ธาตุ ๑๘ เป็นต้น อันรวมกันเป็น

กายทั้งสิ้นนี้ของทุก ๆ คน พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงวิปัสสนาภูมิ ภูมิคืออารมณ์ของ

วปัิสสนา หรอืกรรมฐานทางวปัิสสนา อนัได้แก่ ทรงยกขนัธ์ ๕ อายตนะ ๖ หรอื ๑๒ 

และธาตุ ๑๘ ขึ้นแสดงเป็นกรรมฐาน หรือเป็นอารมณ์แห่งกรรมฐาน เป็นภูมิแห่ง

วปัิสสนา คอืปัญญาท่ีรูแ้จ้งเหน็จรงินี ้ตามสามญัลกัษณะกค็อืตามลกัษณะทีท่ัว่ไปแห่ง

สังขารทั้งปวง อันได้แก่ อนิจฺจตา ความไม่เที่ยงหรืออนิจจลักขณะ ลักษณะที่ไม่เที่ยง 

ทุกฺขตา ความเป็นทุกข์หรือทุกขลักขณะ ลักษณะที่เป็นทุกข์ อนตฺตตา ความไม่ใช่

อัตตา ตัวตน หรืออนัตตลักขณะ ลักษณะที่เป็นอนัตตา มิใช่อัตตา ตัวตน

ขันธ์ ๕ น้ันก็หมายถึงอุปาทานขันธ์ คือขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการ 

อนัได้แก่ รปูขันธ์ กองรปู เวทนาขนัธ์ กองเวทนา สัญญาขนัธ์ กองสัญญา สังขารขนัธ์ 

กองสงัขาร วญิญาณขนัธ์ กองวญิญาณ คือค�าว่าขนัธ์นีก้แ็ปลว่ากองนัน่เอง คอืหมายความ

ว่ามีมาก อันรูปขันธ์ กองรูป รูปนั้นก็มี ๒ คือ มหาภูตรูป รูปใหญ่ อุปาทายรูป  

รูปอาศัย มหาภูตรูป รูปใหญ่นั้นก็ได้แก่ธาตุท้ัง ๔ อันประชุมกันเข้าเป็นกายอนันี้  
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อนัได้แก่ ปวธีาต ุธาตดุนิ อาโปธาต ุธาตนุ�า้ เตโชธาต ุธาตไุฟ วาโยธาตุ ธาตุลม หรือ

บางแห่งแสดงธาต ุ๕ เพ่ิมอากาสธาต ุธาตอุากาศ คือช่องว่างเข้าอกีหนึง่ แต่โดยทัว่ไปนัน้ 

แสดงไว้เพียง ๔ คือ ปวี อาโป เตโช วาโย

อุปาทายรูป รูปอาศัยน้ันได้แก่รูปเล็กน้อยต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่กับมหาภูตรูป  

รูปใหญ่นั้น เป็นต้นว่าประสาท ๕ คือ ส่ิงที่ให้ส�าเร็จการเห็น เรียกจักขุประสาท  

สิ่งที่ให้ส�าเร็จการฟัง เรียกโสตประสาท สิ่งที่ให้ส�าเร็จการดม เรียกฆานประสาท  

สิ่งให้ส�าเร็จการลิ้ม เรียกชิวหาประสาท ส่ิงที่ให้ส�าเร็จการรู้สึกผัสสะ การกระทบ  

เรียก กายประสาท หรือเรียกส้ันเพียงจักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะหรือกาย  

ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายนี้เอง 

อารมณ์เรียกว่าโคจร ๕ คือรูปอันเป็นวิสัยแห่งจักษุ ๑ เสียง ๑ กลิน่ ๑ รส 

๑ โผฏฐพัพะ ๑ 

ภาวะ ๒ คืออิตถภีาวะ ความเป็นหญงิ ๑ ปรุสิภาวะ ความเป็นชาย ๑ 

หทัย หมายเอาสิ่งที่ให้ส�าเร็จความคิด 

ชีวิตอินทรีย์ หมายเอาความเป็นอยู่แห่งรูป หรือสิ่งที่รักษารูปให้เป็นอยู่ 

อาหาร หมายเอาโอชา 

อากาสธาตุ หมายเอาสิ่งที่ขังอยู่ในช่องว่างหรือช่องว่าง เรียกปริจเฉทรูป  

รูปเป็นที่ตัดก�าหนด 

วญิญตั ิ๒ คอื กายวญิญตั ิกริยิาทีไ่หวกายได้ วจวีญิญัต ิกริยิาทีไ่หววาจาคอื

พูดได้ 

วกิาร คอื อาการต่าง ๆ ๓ ได้แก่ ลหตุา ความเบา อธิบายว่า รปูของคนยงัเป็น 

ไม่หนัก ดุจดังรูปของคนตายแล้ว มุทุตา ความอ่อนสลวย อธิบายว่ารูปยังปกติ มีข้อ

ล�าอาจคูห้รอืเหยียดคล่องแคล่ว ไม่แขง็กระด้างดจุรปูของคนตาย คนเจบ็ กัมมญัญตา 

ความควรแก่การงาน คือ ความคล่องแคล่ว 
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ลักษณะ ๔ คือ อุจจยะ ความรู้จักเติบโตขึ้น สันตติ ความสืบเนื่องกัน เช่น 

ขนเก่าหลดุร่วงไป ใหม่เกดิแทนกนั ชรตา ความรูจ้กัทรดุโทรม อนจิจตา ความไม่ยังยืน 

เหล่านี้เรียกว่าอุปาทายรูป รูปทั้ง ๒ คือ มหาภูตรูป รูปใหญ่ และอุปาทาย

รูป รูปอาศัยดังกล่าว เรียกรวมว่ารูปขันธ์ กองรูป 

เวทนาขันธ์ก็คือเวทนา ได้แก่เวทนา ความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ เป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สขุ ท่ีเกิดจากจกัษุสมัผัส ท่ีเกดิจากโสตสัมผสั ทีเ่กดิจากฆานสัมผสั 

ที่เกิดจากชิวหาสัมผัส ที่เกิดจากกายสัมผัส ที่เกิดจากมโนสัมผัส ก็เป็นเวทนา ๖

สัญญา ก็คือจ�าหมายในรูป จ�าหมายในเสียง จ�าหมายในกลิ่น จ�าหมายในรส 

จ�าหมายในโผฏฐัพพะ จ�าหมายในธรรมะ คือเรื่องราว ก็รวมเป็นสัญญา ๖ 

สงัขาร ได้แก่ความคดิปรงุ หรอื ความปรงุคิด กไ็ด้แก่ความคดิปรงุหรอืความ

ปรุงคิดทีด่เีป็นกศุล ทีไ่ม่ดเีป็นอกศุล ทีเ่ป็นกลาง ๆ เป็นอพัยากฤต เป็น ๓ อกีอย่างหนึง่ 

ได้แก่ ความคิดปรุงในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธรรมคือเรื่องราว

ก็เป็น ๖ 

วิญญาณนั้น ก็ได้แก่ วิญญาณทางตา วิญญาณทางหู วิญญาณทางจมูก 

วญิญาณทางล้ิน วญิญาณทางกาย วญิญาณทางมโนคอืใจ กเ็ป็นวิญญาณ ๖ รปู เวทนา 

สัญญา สังขาร และวิญญาณนี้ เรียกว่าขันธ์ แปลว่ากอง ๕ ประการ คือว่า ในทุก ๆ 

คนเรานี้ ซึ่งประกอบด้วยกายและจิต ด้วยกายและใจ ดูเป็นกลุ่ม เป็นก้อน แต่อันที่

จริงนั้นแยกออกได้ เป็น ๕ กอง ก็คือขันธ์ ๕ ดังที่กล่าวมานี้ และย่อลงก็เป็น ๒ คือ

เป็นนาม ๑ เป็นรูป ๑ รูปก็คงเป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นนาม  

รูปนามน้ี เรียกกลับกันว่านามรูป ขันธ์ ๕ ที่ย่อลงเป็นนามรูปนี้ ให้จับพิจารณาด ู

ที่ขันธ์ ๕ หรือที่ย่อลงเป็นนามรูป เมื่อจับพิจารณาดูว่านี่เป็นรูป นี่เป็นเวทนา นี่เป็น

สัญญา น่ีเป็นสังขาร นี่เป็นวิญญาณ รู ้ว่านี่เป็นนาม นี่เป็นรูป ไตรลักษณ์คือ  

ลกัษณะอนัหมายความว่าเครือ่งก�าหนดหมาย ๓ อย่างของขนัธ์ ๕ หรอืของนามรปูนี้ 

ก็ย่อมจะปรากฏ คือ อนิจฺจตา ทุกฺขตา อนตฺตตา ตามที่กล่าวแล้ว
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ได้มแีสดงอธบิายวธิพีจิารณาทางไตรลกัษณ์นีไ้ว้ว่าดัง่น้ี 

พจิารณาทางอนจิจตา ความไม่เที่ยง ก็คือพิจารณาว่าขันธ์ ๕ หรือนามรูปนี้ 

ย่อมเกิดและย่อมดับ ความเกิดความดับของขันธ์ ๕ นี้ ย่อมปรากฏที่ขันธ์ ๕ นี้เอง 

คือ ปรากฏที่รูป ที่เวทนา ที่สัญญา ที่สังขาร ที่วิญญาณ เพราะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้อง

ดับดังนี้ จึงเป็นส่ิงที่มีแล้วอย่างนี้อย่างน้ีก็กลับไม่มี เม่ือเกิดนั้นก็เกิดมีขึ้น เป็นรูป  

เป็นเวทนา เป็นต้น และเม่ือดับรูป เวทนา ที่เคยมีก็ไม่มี เพราะว่าดับไปเสียแล้ว  

เพราะฉะน้ัน อาการทีม่แีล้วก็กลบัไม่ม ีนีก่เ็ป็นวธีิพจิารณาอกีอย่างหนึง่ และเพราะเป็น

สิ่งที่ต้องเกิดต้องดับ จึงมีแล้วกลับไม่มี ฉะนั้น จึงเป็นของที่ได้มาชั่วคราว ตั้งอยู่ชั่ว 

ขณะหนึง่ ๆ ตัง้อยูช่ัว่คราว เหมอืนอย่างของทีข่อยืมเขามา หัดพจิารณาดขูนัธ์ ๕ หรอื

นามรูป ทางอนิจจลักขณะ หรืออนิจฺจตา ดั่งนี้ ความไม่เท่ียง ก็ย่อมจะปรากฏแก่

ปัญญาที่พิจารณา

เป็นทุกข์นัน้ ทางพจิารณาทีท่่านแสดงไว้ กค็อืเพราะถกูความเกดิความดบับบี

คั้นอยู่บ่อย ๆ ตลอดเวลา จึงเป็นทุกข์ เพราะถูกความเกิดความดับบีบคั้น และเป็น

ของเร่าร้อน หรือเป็นของที่ถูกเผาไหม้ ลักษณะที่ถูกบีบคั้นอยู่บ่อย ๆ จากความเกิด 

ความดับ และลกัษณะทีเ่ร่าร้อน หรอื ว่าถกูเผาไหม้อยูต่ลอดเวลาดัง่นี ้เป็นวธิพีจิารณา 

ให้เห็นทุกขลักษณะ ลักษณะที่เป็นทุกข์

ส่วนอนัตตตา หรอือนตัตลกัขณะน้ัน ทางพจิารณาทีแ่สดงไว้กไ็ด้แก่ พจิารณา

ว่าเป็นอนัตตา ไม่ใช่อตัตา ตวัตน เพราะไม่เป็นไปตามอ�านาจ คอื ไม่เป็นไปตามทีจ่ะ

สั่งบังคับ เช่นว่า สั่งบังคับว่า ขอให้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นอย่างนี้  

อย่าได้เป็นอย่างนั้น แต่ว่าก็หาเป็นไปตามที่ส่ังบังคับนี้ไม่ จึงเป็นส่ิงที่ไม่เป็นไปตาม

อ�านาจที่จะบังคับให้เป็นอย่างน้ีอย่างนั้น เมื่อรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  

ต้องเป็นไปเพื่ออาพาธ หรือว่าต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ก็ต้องเป็นไปตามธรรมดา

อย่างน้ัน จะบังคับว่าอย่าแก่ อย่าเจ็บ อย่าตาย อย่างนี้หาได้ไม่ และเพราะเหตุนี้ 

จึงเป็นปฏิปักษ์ คือเป็นข้าศึกกันต่อความเป็นอัตตา เพราะเหตุว่าสิ่งใดที่จะเป็นอัตตา

คือเป็นตัวตนจริง ๆ แล้ว สิ่งนั้นก็จะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ เมื่อบังคับได ้

จึงจะควรเรียกว่าเป็นอัตตา แต่เพราะบังคับไม่ได้ ฉะนั้น จึงเป็นปฏิปักษ์เป็นข้าศึกกัน
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ต่อความเป็นอัตตา จึงเป็นอนัตตานั่นเอง และเป็นอนัตตาเพราะเป็นของว่างเปล่าคือ

ว่าว่างเปล่าจากอัตตา ตัวตน ไม่มีอัตตาตัวตน ที่แท้จริงอยู่ในขันธ์ ๕ นี้ เป็นแต่เพียง

ว่า ยึดถือเอาเองเท่านั้น แต่ความจริงนั้น ไม่มีอัตตาตัวตนอยู่ในขันธ์ ๕ นี้ เป็นของ

ว่างเปล่าจากอัตตาตัวตน ฉะน้ัน จึงช่ือว่าเป็นอนัตตา เพราะไม่มีเจ้าของที่แท้จริงที่

เรียกว่าเป็นของเรา ก็เป็นการเรียกตามสมมุติบัญญัติเท่านั้น แต่ว่าความเป็นเจ้าของ

ที่แท้จริงนั้นไม่มี จึงเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของโดยแท้จริง

ทางพิจารณาเหล่านี้ เป็นทางพิจารณาให้เห็นอนัตตา ทางพิจารณาให้เห็นว่า

เป็น อนจิจฺตา ไม่เท่ียง ทกฺุขตา เป็นทุกข์ และอนตตฺตา มใิช่อัตตา ตัวตน ดงักล่าวนี้ 

ท่านสอนเอาไว้ให้หัดพิจารณาเป็นตัวอย่างเท่านั้น แม้จะพิจารณาโดยวิธีอื่น ๆ อีก  

เมื่อสรุปลงแล้วก็เห็นว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาก็พิจารณาได้ 

และค�าว่า เป็นทุกข์นี้ มิได้หมายความเป็นเพียงทุกขเวทนา เพราะว่าทั้ง 

สุขเวทนาทั้งทุกขเวทนา ทั้งอทุกขมสุขเวทนา ก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น ทุกข์ในที่นี้จึงแปลว่า

ทนยากหรือทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอน

ไตรลักษณ์ไว้ในอนัตตลักขณสูตร คือพระสูตรที่แสดงลักษณะเครื่องก�าหนดหมายว่า

เป็นอนัตตา โดยที่ได้ตรัสสอนท่านเบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ อันนับเป็นเทศนาครั้งที่ ๒  

ต่อจากปฐมเทศนาคือธรรมจกัร และในอนตัตลกัขณสตูรนี ้ได้ทรงยกขนัธ์ ๕ ข้ึนเป็น

ที่ตั้ง ตรัสอธิบายว่า ขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา มิใช่อัตตา ตัวตน เพราะย่อมเป็นไปเพื่อ

อาพาธ บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาว่า ขอให้เป็นอย่างนี้ อย่าให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ 

ถ้าหากว่าไม่เป็นไปเพื่ออาพาธและบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ จึงจะควรเรียกว่า

เป็นอัตตา ตัวตน แต่นี่เพราะเป็นไปเพื่ออาพาธและบังคับไม่ได้ จึงเป็นอนัตตา  

มิใช่อัตตา ตัวตน

และก็ตรัสซักถามท่านเบญจวัคคีย์ว่า ขันธ์ ๕ เท่ียงหรือไม่เท่ียง ท่าน 

เบญจวคัคีย์กต็อบว่าไม่เทีย่ง ตรสัซกัถามว่า ส่ิงใดไม่เทีย่ง ส่ิงนัน้เป็นสุขหรอืเป็นทกุข์  

ก็กราบทูลตอบว่าเป็นทุกข์ ตรัสซักถามต่อไปว่า ส่ิงใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความ

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา ควรหรือท่ีจะตามเห็น ยึดถือว่านี่เป็นของเรา 

เราเป็นน่ี นี่เป็นตัวตนของเรา ท่านทั้ง ๕ ก็กราบทูลว่าไม่ควรท่ีจะตามเห็น ยึดถือ 
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ด่ังน้ัน จึงได้ตรัสสรุปว่า ขันธ์ ๕ ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ท้ังท่ีเป็นภายใน  

ทัง้ทีเ่ป็นภายนอก ทัง้ทีห่ยาบ ทัง้ทีล่ะเอยีด ทัง้ทีเ่ลว ทัง้ทีป่ระณีต ทัง้ทีต่ัง้อยู่ในทีไ่กล 

ทั้งที่ตั้งอยู่ในที่ใกล้ ทั้งหมดไม่ควรที่จะตามเห็น ยึดถือว่านี่เป็นของเรา เราเป็นนี่  

นี่เป็นอัตตา ตัวตนของเรา คือเป็นอนัตตานั่นเอง แสดงไว้ในท้ายพระสูตรว่าท่าน 

เบญจวัคคีย์ฟังพระสูตรน้ีแล้ว จิตก็พ้นจากอาสวะท้ังหลายดังนี้ นับว่าเป็นพระสูตรที่

แสดงไตรลักษณ์ของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์

การหัดพิจารณาขันธ์ ๕ หรือนามรูปโดยเป็นไตรลักษณ์นี้ เป็นปัญญาฝ่าย

วิปัสสนา ในปัญญาสิกขา เพราะฉะนั้น จึงสมควรที่จะได้หัดพิจารณากันพอให้รู้ทาง



พระด�ารัส

ในโอกาสที่นวกภิกษุเข้าเฝ้าถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

ขอขอบใจนวกภิกษุทั้งหลาย ที่ได้มาแสดงความปรารถนาดีในโอกาสนี้ และ

ได้ชักชวนกันบริจาคโลหิตอีกส่วนหนึ่งด้วย กับได้จัดพิมพ์หนังสือ

อันที่จริง วันเกิดนั้นก็เนื่องมาจากชาติคือความเกิด ดังท่ีเราท้ังหลายได้ 

สวดกนัอยูว่่า ชาตปิิ ทกุขฺา แม้ความเกดิเป็นทกุข์ ชราปิ ทกฺุขา แม้ความแก่เป็นทกุข์  

มรณมฺปิ ทุกฺขํ แม้ความตายเป็นทุกข์ ดังนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น การบ�าเพ็ญกุศลใน

โอกาสปรารภวันเกิดนี้จึงชื่อว่าเป็นการเพียงปรารภวันเกิดบ�าเพ็ญกุศล เพราะฉะนั้น 

จึงขออนุโมทนา และขอให้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติต่อชีวิตนี้ของตนให้ดี คือให้เป็น 

สุชีวิตะ ชีวิตดี โดยใช้เวลาของชีวิต อายุ ประกอบคุณงามความดีต่าง ๆ ดังที่ท่าน 

ทั้งหลายเข้ามาบวชนี้ ก็เป็นการประกอบความดี อาศัยชีวิตคือความเป็นอยู่นี้เอง  

อันสืบเน่ืองมาจากความเกิด เพราะฉะนั้น จึงควรสนใจตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

ที่แม้ว่า ชีวิตจะเป็นของสั้นของน้อยก็ตาม แต่ก็ใช้ชีวิตนี้ประกอบความดี ให้เป็น 

สชุวีติะ ชวีติทีด่ ีอย่าให้เป็นทชุวีติะ ชวีติทีช่ัว่เพราะประกอบความชัว่ และอย่าให้เป็น

โมฆชีวิตะ ชีวิตเปล่า โดยที่แม้ไม่ท�าชั่ว แต่ก็ไม่ประกอบคุณงามความดีอะไร ปล่อย

ให้ชีวิตล่วงไปวันหนึ่ง ๆ อย่างนี้เรียกว่ามีชีวิตเปล่า
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.

ขอให้เราทั้งหลายพากันเป็นผู้มีชีวิตดี ส่วนจะยืนเท่าไรนั้นก็สุดแต่กรรมลิขิต 

และสดุแต่การทีเ่ราจะปฏบิตับิ�ารงุรกัษาชวีตินีอ้ย่างไร อนัชวิีตนีเ้ป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 

เพราะสามารถใช้ประกอบคณุงามความดต่ีาง ๆ ได้ ให้เป็นสุชวิีตะ ชวีติท่ีดี ดงักล่าวแล้ว 

แต่ก็ต้องอาศัยการท่ีเราท้ังหลายรักษาชีวิตนี้ด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยบ�ารุงชีวิตต่าง ๆ  

ให้บ�ารุงชีวิตน้ีด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยตามที่สมควร พร้อมทั้งมีหยูกยาแก้ไข้ในเวลา 

เจ็บไข้ ก็รวมอยู่ในปัจจัยนี้ด้วย ซึ่งสามารถท�าชีวิตนี้ให้ยืนได้ และก็อาศัยการปฏิบัติ

อบรมจิตใจ 

อกีอย่างหนึง่ ให้มีจติใจประกอบด้วยอทิธบิาททัง้ ๔ คอื ฉันทะ วริยิะ จิตตะ 

วมิงัสา ในชวีติ เป็นทางฝ่ายจติใจ กบัปฏิบตัอิบรมในโพชฌงค์ทัง้ ๗ ประการเพือ่เป็น

เครือ่งช่วยบ�าบดัทกุข์ภยั ทกุข์โรคต่าง ๆ ได้ ตามควรแก่ก�าลงัของจติทีเ่ราจะสามารถ

ปฏิบัติได้ เพราะฉะนั้น จึงขอให้เราปฏิบัติต่อชีวิตนี้ให้ดี รักษาไว้ให้ดี เพื่อที่จะได้ใช้

ประกอบกิจที่เป็นประโยชน์สืบต่อไป

ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั อ�านาจบญุกศุล ได้อภบิาลรกัษาทกุ ๆ ท่านให้ 

เจรญิอาย ุวรรณะ สขุะ พละ และถงึความส�าเร็จในส่ิงท่ีพึงประสงค์โดยชอบทุกประการ

เทอญ

๒๗ กันยายน ๒๕๓๔
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แสดงแก่นวกภกิษุ ในพรรษกาล  ๒๕๒๓



.
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ครั้งที่ ๑ 

การบวช

การบวช มาจากค�าว่า บัพพัชชา ที่ไทยเรามาใช้ว่า บรรพชา และเรียกสั้น 

เข้ามาอกีว่า บวช การบวชนีไ้ด้มมีาเก่าก่อนพุทธกาล มีค�าเรียกอกีหนึง่ค�าว่า เนกขัมมะ 

แปลว่า การออก เป็นข้อหนึ่งในบารมี ๑๐ ข้อของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ 

ว่าถึงเนกขัมมะที่แปลว่า การออก มีอธิบาย ๒ อย่าง คือ การออกทางกายอย่างหนึ่ง 

การออกทางจติอย่างหนึง่ การออกทางกายนัน้กค็อื การออกจากบ้านจากเรอืนมาเป็น  

อนาคาริยะ หรือ อนาคาริกะ แปลว่า ผู้ไม่มีบ้านไม่มีเรือน เป็นต้นว่า ออกบวชเป็น

ฤาษีที่มีมาเก่าก่อนพุทธกาล ดังน้ีเป็นเนกขัมมะทางกาย เนกขัมมะทางจิตคือเป็น 

การออกทางจติใจ ได้แก่ สมาธกิเ็ป็นการออกทางจติอย่างหนึง่ เพราะสมาธเิป็นวิธนี�า

จิตออกไปจากอารมณ์อันอาศัยบ้านอาศัยเรือนทั้งหลาย ให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ 

แม้การปฏบิตัใินศีล เช่น ศีล ๕ กน็บัว่าเป็นเนกขมัมะคอืการออกอย่างหนึง่เหมือนกนั 

เนกขัมมะคือการออกทางกายก็มีความหมายตรงกับบรรพชาหรือการบวช 

พระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ ตามพระพุทธประวัติแสดงว่า เป็นโอรส 

ของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสด์ สักกะชนบท เมื่อ 

พระชนมายไุด้ ๒๙ ได้เสดจ็ทรงผนวชท่ีเรยีกทางภาษาวรรณคดว่ีา เสดจ็ออกมหาภเินษ-

* 
ต้นฉบับเป็นเอกสารโรเนียว ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน.
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กรมณ์ กค็อื เนกขัมมะน้ันเอง แต่เป็นการเสดจ็ออกด้วยพระองค์เอง คอืปลงพระเกศา

ด้วยพระขรรค์ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงจากเครื่องขัตติยาภรณ์มาเป็นผ้ากาสายะหรือ

กาสาวะ ที่แปลว่าผ้าย้อมน�้าฝาดหรือผ้าย้อมกรักที่พระฝ่ายกรรมฐานใช้อยู่ทุกวันนี้ 

เมื่อทรงบวชพระองค์เองดังกล่าวแล้ว ได้ทรงแสวงหาทางปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้ เพื่อจะ

ท�ากิเลสและกองทุกข์ให้สิ้นไป 

คร้ันตรัสรูพ้ระธรรมได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ทีแ่สดงว่าเมือ่พระชมมายไุด้ ๓๕ 

พรรษา ได้เสด็จจาริกไปทรงแสดงธรรมที่ตรัสรู้นั้น สั่งสอนต้ังพระพุทธศาสนาข้ึน  

ได้มีผู้ฟังค�าสั่งสอนของพระองค์ คือเป็นบรรพชิตตามลัทธิศาสนาต่าง ๆ มาก่อนแล้ว

ก็มี เป็นคฤหัสถ์ผู้มีฐานะต่าง ๆ ตั้งแต่ชั้นสูงลงไปก็มี ได้มีสัทธาปสาทะและขอบวช

ตามพระองค์ ก็อนุญาตให้บวชตามพระองค์ ฝ่ายผู้ชายเป็นภิกษุ ผู้หญิงเป็นภิกษุณี 

และโปรดให้เดก็อายตุ�า่กว่า ๒๐ ปี ฝ่ายชายบวชเป็นสามเณร หญงิเป็นสามเณร ีและ

ทรงบัญญัติวิธีบวชไว้ตั้งแต่ในชั้นแรกก็ทรงบวชเองด้วยพระวาจาว่า “เอหิ ภิกขุ”  

จงเป็นภิกษุมาเถิด ด้วยพระวาจาเพียงเท่านี้ก็ส�าเร็จเป็นภิกษุได้ ต่อมา เมื่อพระพุทธ-

ศาสนาแผ่ไปกว้างขวางขึ้น ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสาวกบวชได้โดยวิธีที่ผู้เข้ามาขอ

บวชนั้นถึงไตรสรณะ และต่อมาอีกก็ทรงอนุญาตให้สงฆ์เป็นผู้บวชให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า 

ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา ซึ่งได้ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ 

แลค�าว่าบรรพชาคือการบวชนี้ เดิมก็ใช้ว่าเป็นการบวชทั่ว ๆ ไป จะบวชเป็น

ภิกษ ุสามเณร ภกิษณุ ีสามเณร ีกใ็ช้ค�าว่าบรรพชา ต่อมาได้มีการแยก เม่ือบวชเป็น

ภกิษใุช้ค�าว่า อุปสมบท บวชสามเณร ใช้ค�าว่า บรรพชา ค�าว่าบรรพชาจงึมคีวามหมาย

ลดลงมา แม้เช่นนั้น เมื่อไม่มีความหมายจะแบ่งเป็นอุปสมบท เป็นบรรพชา ดังนั้น 

ก็ให้เรียกกันทั่วไปว่า การบวชเป็นบรรพชา เป็นการบวชท่ัว ๆ ไปได้ เราทั้งหลาย 

ในบัดน้ีเข้ามาบวชตามพระบัญญัติของพระพุทธเจ้า บวชเป็นภิกษุโดยวิธีญัตติจตุตถ

กรรมอุปสัมปทา เมื่อบวชเป็นสามเณรโดยวิธีถึงสรณะทั้ง ๓

การบวชน้ียังคงมีความหมายว่า การออก ออกจากบ้านมาเป็นอนาคาริยะ  

อนาคาริกะดงัทีก่ล่าวมานัน้ ดงันีจ้งึได้ตรสัให้บอกนิสยั ๔ กรณยีกจิ ๔ แก่ผูบ้วชใหม่  

คือเมื่อบวชเสร็จก็รีบบอกให้ทราบว่า นิสสัยคือเครื่องอาศัยส�าหรับผู้ที่บวชแล้วนั้น 
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มี ๔ ข้อ คือ

๑.  เที่ยวบิณฑบาต

๒.  นุ่งห่มผ้าบังสุกุล

๓.  ฉันยาดองด้วยน�้ามูตรเน่า

๔.  อยู่โคนไม้

ทัง้ ๔ ข้อนีเ้รยีกว่า นสิสยั แปลว่า เคร่ืองอาศยั อนันสิสัยนัน้ม ี๒ อย่าง คือ 

นิสสัยทางจิตอย่างหน่ึง นิสสัยทางกายอย่างหนึ่ง เครื่องอาศัยทางจิตใจ เป็นนิสสัย 

ทางจิตใจ ดังที่เราพูดกันว่าคนนั้นคนนี้นิสสัยดีนิสสัยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ส่วนนิสสัย

ทางกายน้ัน กไ็ด้แก่เครือ่งอาศยัของร่างกาย ซึง่มีค�าเรยีกทัว่ไปว่า ปัจจยั คอืปัจจยั ๔ 

ได้แก่ อาหาร ผ้านุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยาแก้ไข้ แต่ปัจจัยทั้ง ๔ นี้หมายถึงเครื่องอาศัย

ของร่างกายท่ัวไป จะเป็นของดีของเลว เป็นของที่ไม่แร้นแค้น เป็นของที่แร้นแค้น 

ก็เรียกว่าปัจจัยได้ แต่ว่าบรรดาปัจจัยทั้ง ๔ นี้ จ�าเพาะที่เป็นสิ่งจ�าเป็นจริง ๆ จะขาด

เสยีมไิด้ และกด็เูป็นสิง่ทีแ่ร้นแค้นกเ็รยีกว่านสิสัยคอืเครือ่งอาศัย ดัง่อาหารในข้อที ่๑ 

นัน้เป็นปัจจยัทัว่ ๆ ไปในข้ออาหาร แต่ว่าเมือ่มาเรยีกว่านสิสัยคอืเครือ่งอาศยั ก็หมาย

เฉพาะที่เท่ียวบิณฑบาต ขออาหารชาวบ้านที่มีศรัทธาใส่บาตร ดังเป็นธรรมเนียม 

ที่ภิกษุเมืองไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ อาหารที่เท่ียวขอเขาใส่บาตรให้มาในวิธีนี้ก็เป็นนิสสัย 

ข้อหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อออกจากบ้านจากเรือนมาเป็นอนาคาริยะ หรืออนาคาริกะ 

ผูไ้ม่มบ้ีานไม่มีเรอืน กไ็ม่มีครวั ไม่มีคนท�าครวั ฉะนัน้ จะได้อาหารมาจากไหน ก็ต้อง

ได้ด้วยวิธีขอเขามาบริโภคคือเท่ียวบิณฑบาต ฉะนั้น ค�าว่า ภิกษุหรือภิกขุนี้ จึงมี 

ค�าแปลอย่างหนึ่งว่า ผู้ขอ คือขอโดยปกติ หมายความว่า ขอด้วยความส�ารวม  

อุ้มบาตรแสดงกิริยาว่าไปขอ หรือไปรับอาหารท่ีเขาใส่บาตรให้เท่านั้น ไม่ได้ขออย่าง

ยาจก วณิพก ซ่ึงพวกนั้นเมื่อถือชามไปเที่ยวขอเขา บางทีก็ต้องรอขอ ร้องเพลง  

หรือเล่นดนตรบีางอย่าง แต่ส�าหรบัภกิษนุัน้ขอโดยปกต ิจงึแปลว่า ภกิข ุผูข้อโดยปกติ 

ได้อาหารมาก็มาขบฉันส�าหรับบ�ารุงเลี้ยงร่างกาย และแม้เช่นนั้นก็ได้ทรงอนุญาต- 

อดิเรกลาภ เพื่ออาหารที่น�ามาถวายด้วยวิธีต่าง ๆ เมื่อไม่ผิดวินัยข้อใดแล้ว ก็รับมา 

ฉันได้
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ว่าถึงผ้านุ่งห่ม เมื่อออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีบ้านไม่มีเรือน ดังนั้นจะได้ผ้านุ่ง

ห่มมาจากไหน กไ็ด้โดยวธิเีท่ียวเกบ็ผ้าท่ีเขาทิง้ไว้ในป่า แม้เป็นผ้าห่อศพ เก็บเอามาซกั 

เอามาเย็บ เอามาย้อมเป็นผ้านุ่ง ผ้าห่ม เป็นสบง เป็นจีวร ฉะนั้น ปัจจัยทั่ว ๆ ไป  

ในข้อนีค้อืผ้านุ่งห่ม เม่ือได้มาโดยวธีิเก็บผ้าทีเ่ขาทิง้ทีเ่ขาใช้แล้ว จงึได้เรยีกว่าเป็นนสิสัย 

คือเป็นเครื่องอาศัยอีกข้อหนึ่ง และแม้เช่นนั้นก็ทรงอนุญาตอติเรกลาภ คือผ้าท่ีเขา 

น�ามาถวายเป็นผ้าใหม่หรือผ้าเก่าก็ตาม ก็รับมาใช้ได้

ว่าถึงที่อยู่อาศัย เมื่อออกจากเรือนมาเป็นผู้ไม่มีบ้านไม่มีเรือนน้ัน ก็ต้องอยู่

ตามโคนไม้ และแม้เช่นนั้นก็ทรงอนุญาตอติเรกลาภ คือที่อยู่อาศัยอย่างอื่นเป็นต้นว่า

ถ�า้ในภเูขา หรือเป็นส่ิงท่ีสร้างให้อยู ่ เป็นวหิาร กฏุ ิ ต่าง ๆ กใ็ช้ได้ ปัจจยัทัว่ไปในข้อนี้ 

คือที่อยู่อาศัยท่ัวไป แต่ก็เป็นสิ่งท่ีว่าอย่างแร้นแค้นที่สุดคือการอยู่โคนไม้ก็เป็นนิสสัย 

คือไม่มีที่อื่น ก็ให้อยู่โคนไม้

คราวนี้เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา จะได้หยูกยาจากที่ไหน เพราะออกจากเรือน

มาแล้วจนถงึอยูโ่คนไม้กัน เจบ็ป่วยขึน้มากใ็ห้เกบ็เอาผลไม้ทีใ่ช้เป็นยาได้ เช่น ผลสมอ 

เป็นต้น เอามาดองด้วยน�า้มตูรเน่า ใช้บรโิภคเป็นยาตามต้องการ ยาทัว่ไปกเ็ป็นปัจจยั

ข้อนี ้แต่ยาทีจ่�าเป็นอย่างแร้งแค้นทีส่ดุกเ็ป็นนสิสยั แต่แม้เช่นนัน้ กท็รงอนุญาตอติเรก-

ลาภ คือยาโดยอ้อม ยาโดยตรง ที่เขาถวายต่าง ๆ ยาโดยอ้อมก็เช่น เนยใส เนยข้น 

น�้ามัน น�้าผึ้ง น�้าอ้อย เมื่อมีปัจจัยก็บริโภคได้ นี้เป็นยาโดยอ้อม ยาโดยตรงก็ได้แก่ 

ยาแก้โรคตามประเภทที่หมอจัดให้

นิสสัย ๔ นี้จึงเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากการออกจากบ้านจากเรือน มาเป็นผู้

ไม่มบ้ีานไม่มเีรอืน ว่าอย่างแร้นแค้นทีส่ดุกจ็ะอาศยัทัง้ ๔ ข้อนีเ้ป็นอยู ่คอืเทีย่วบณิฑบาต 

เกบ็ผ้าเก่าทีเ่ขาทิง้ไว้มาท�าเป็นผ้านุง่ห่ม ต้องอยู่โคนไม้ ต้องฉันยาดองด้วยน�า้มูตรเน่า  

อนันบัว่าเป็นวธีิทีแ่ร้นแค้นทีส่ดุ แต่กท็รงอนญุาตอตเิรกลาภ และตรัสให้บอกอกรณยีกิจ

คอืกจิทีไ่ม่สมควรท�า ๔ อย่าง คอืเมือ่ท�าเข้าแล้วขาดความเป็นภกิษ ุคอื เสพเมถุน ๑  

ลักขโมย ๑ ฆ่าสัตว์ ๑ พูดอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน ๑ การบวชอย่างพระพุทธเจ้า

และต้องอาศัยนิสสัยทั้ง ๔ นี้ และก็ต้องเว้นอกรณียะ คือกิจที่ไม่ควรท�าต่าง ๆ ตาม 

พระบัญญัติ ซ่ึงเม่ือประมวลเข้าแล้วก็เป็น อาทิพรหมาจริยกาสิกขา คือสิกขาที่เป็น

เบื้องต้นของพรหมจรรย์ ก็ได้แก่ต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติ ตามสิกขาบท ๒๒๗  



227ธรรมกถาในการปฏิบัติอบรมจิต

ที่เรียกว่าเป็นสิกขาบทมาในพระปาติโมกข์ที่สวดในทุกกึ่งเดือน ส่วนหนึ่งต้องปฏิบัติ

ตามอภิสมาจาริกาสิกขา คือข้อปฏิบัติเกี่ยวด้วยข้อวัตรปฏิบัติ เกี่ยวด้วยมารยาทซึ่งม ี

อยู่เป็นจ�านวนมากส่วนหนึ่ง ส�าหรับอาทิพรหมจาริยกาสิกขาได้แก่สิกขาบทมาใน 

พระปาติโมกข์นั้น ท่านได้แปลย่อไว้ในหนังสือนวโกวาทแล้ว และมีอธิบายในวินัยมุข

เล่ม ๑ ส่วนอภิสมาจาริกาสิกขามีประมวลไว้ในวินัยมุขเล่ม ๒ เหล่านี้เป็นข้อที่ภิกษุ

เมื่อเข้ามาบวชแล้วต้องตั้งใจปฏิบัติเว้นข้อท่ีพระองค์ทรงห้าม ท�าตามท่ีพระองค์ทรง

อนุญาต

มพีระสตูรหนึง่แสดงถงึการบวชทีเ่ป็นไปเพ่ือผลทีต้่องการต่าง ๆ เทยีบกบัส่วน

ทั้ง ๕ ของต้นไม้ ประมวลโดยย่อว่า ผู้บวชซึ่งมาบวชเพราะเห็นความทุกข์ว่า เพราะ

ถูกชาติ ชรา มรณะครอบง�า เพราะถูกโสกะ ความเศร้าโศก ปริเทวะ ความรัญจวน

คร�่าครวญ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ อันเป็นทุกข์ต่าง ๆ ครอบง�า เป็นผู้ที่เห็น

ทุกข์เป็นเบื้องหน้าจึงได้ออกบวช ก็เพื่อจะปฏิบัติให้ส้ินทุกข์ แต่เมื่อเข้ามาบวชแล้ว 

ได้ลาภ สกัการะ ยกย่อง สรรเสรญิ กมี็ใจยนิด ีมคีวามเตม็ใจเพยีงเท่านี ้ไม่ขวนขวาย

ที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ย่ิงขึ้นไป และยกตนข่มท่านเพราะเหตุแห่งลาภสักการะ  

แห่งความยกย่องต่าง ๆ บุคคลจ�าพวกน้ีเหมือนอย่างผู้ที่เข้าป่าซึ่งต้องการได้แก่นไม้ 

แต่เมื่อไปพบต้นไม้ก็ตัดได้กิ่ง ได้ใบของต้นไม้นั้นแล้ว พอใจว่าเป็นแก่นเพียงเท่านี้

บคุคลพวกที ่๒ เข้ามาบวชโดยมุง่จะท�าทกุข์ให้สิน้ไปเช่นกนั กไ็ด้ลาภสกัการะ 

ความยกย่อง ก็ไม่พอใจเพียงเท่านี้ ตั้งใจปฏิบัติท�าศีลให้บริบูรณ์ต่อไป แต่ยินดีเพียง

แค่ศีลเท่านั้น ยกตนข่มท่านเฉพาะศีลเท่านั้น ผู้เข้ามาบวชจ�าพวกนี้เทียบได้กับบุคคล 

ที่เข้าป่าต้องการแก่นไม้ ได้กิ่งใบก็ยังไม่พอใจ ก็ตัดได้กระเทาะเปลือกไปแล้ว ก็พอใจ 

เต็มใจ เต็มด�าริว่าเป็นแก่นเพียงเท่านั้น

บุคคลพวกที่ ๓ ก็ออกบวชโดยมุ่งจะท�าทุกข์ให้สิ้นไป เมื่อได้ลาภสักการะ 

ความยกย่องนบัถอืบูชา ปฏบิตัใิห้ได้ในศีล กย็งัไม่พอใจเตม็ด�ารเิพยีงเท่านัน้ ยงัปฏบิตัิ

สมาธใิห้บงัเกดิขึน้ต่อไปอีกด้วย กด็ใีจเตม็ด�ารแิก่สมาธเิท่านัน้ ยกตนข่มท่านแค่สมาธิ

เท่าน้ัน บุคคลจ�าพวกน้ีเทียบได้กบับุคคลเข้าป่า พบต้นไม้ก็ตดัได้ก่ิงได้ใบ ได้กระเทาะ-

เปลือก แล้วตัดได้เปลือกไม้ไป ก็พอใจว่าเป็นแก่นเพียงเท่านั้น
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บุคคลพวกที่ ๔ ก็ออกบวชเพื่อมุ่งท�าให้สิ้นทุกข์ฉะนั้น แต่เมื่อออกบวชแล้ว

กไ็ด้ลาภสกัการะ นบัถอืบชูา ตัง้ใจปฏบิติัท�าศลีให้บรบิรูณ์ กย็งัไม่เตม็ด�ารเิพยีงเท่านัน้ 

กป็ฏบิตัอิบรมญาณทรรศนะ ได้ความรูค้วามเหน็เป็นตวัปัญญา ครัน้ได้ญาณทรรศนะ 

กเ็ตม็ใจอยูแ่ค่นัน้ ยกตนข่มท่านว่า เป็นความรู้ความเหน็ซึง่เป็นตวัปัญญาแค่นัน้ เปรยีบ

ได้กับพวกที่เข้าป่าต้องการได้ไม้แก่น พบต้นไม้ก็ตัดเอากิ่งใบ เอากระเทาะเปลือก  

เอาเปลอืกไป เอาเปลอืกไปแล้วกยั็งไม่พอใจ ยงัตดัเอากระพีไ้ป ได้ไป กเ็ตม็ใจเตม็ด�าริ

เพียงแค่นั้น

ส่วนบคุคลจ�าพวกที ่๕ กอ็อกบวชมุ่งท�าให้ส้ินทุกข์เหมือนเช่นนัน้ ครัน้ออกบวช

แล้วได้ลาภสกัการะ ความยกย่อง นบัถอืบชูา ยงัตัง้ใจปฏิบตัใินศลี สมาธ ิท�าญาณทรรศนะ

ให้บังเกิดขึ้น ได้สมยวิมุตติ อันเป็นความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ แต่วมิตุตขิัน้

ต้นนัน้กเ็ป็นวมุิตติช่ัวครัง้ช่ัวคราวยงัเสือ่มได้ ต่อเมือ่ปฏบิตัอิบรมย่ิงต่อไปอกี กอ็าจบรรลุ

ถึงอสมยวิมุตติ เป็นความหลุดพ้นที่ไม่มีกาลสมัย ไม่เสื่อม บุคคลจ�าพวกนี้ก็เทียบได้

กบัพวกเข้าป่า เพ่ือต้องการแก่นไม้ พบต้นไม้ ได้กิง่ใบ กระเทาะเปลอืก เปลือก กระพี้ 

ก็ไม่พอใจ ก็ได้แก่นไม้ไปในที่สุด

บุคคลผู้เข้ามาบวชแม้มีความมุ่งดีและปรารถนาดี คือมุ่งส้ินทุกข์ดังกล่าว  

กย็งัแบ่งได้ ๕ พวกดังกล่าวสงูขึน้ไปตามล�าดบั และมีพทุธภาษติว่า จ�าพวกสุดท้ายได้

รับประโยชน์ของการบวชอย่างสูงสุด นั้นคือมีความหลุดพ้นอย่างไม่ก�าเริบ เรียกว่า  

อสมยวิมุตติ เป็นที่มุ่งหมาย และแม้เช่นนั้น เมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติในศีล สมาธิ 

ปัญญา เพื่อวิมุตติคือความหลุดพ้นตามภูติตามชั้น เป็นความหลุดพ้นที่ยังความเสื่อม

ได้ก็เรียกว่าเป็นการบวชที่เป็นบุญเป็นกุศล 

ฉะนั้น พุทธภาษิตที่ตรัสสอนจึงเป็นข้อเตือนใจของผู้ที่เข้ามาบวช ว่าเมื่อ 

บวชแล้วให้ตั้งใจรักษากุศลเจตนาของการเข้ามาบวชไว้ ถ้าเม่ือเข้ามาบวชนั้นยังมีใจ 

ไม่มั่นคงสักเท่าใด ก็ให้ท�าความตั้งใจให้มั่นคงในกุศล สร้างกุศลเจตนาให้บังเกิดขึ้น 

โดยตัง้ใจเล่าเรยีนศกึษา ศลี สมาธ ิปัญญา เพือ่ความวิมตุต ิดงักล่าว กย่็อมจะได้ผล

ของการบวชตามภูมิตามชั้น

๕ สิงหาคม ๒๕๒๓



 ครั้งที่ ๒ 
สมณธรรม

สมณธรรม ท่ีแปลว่า ธรรมท่ีท�าให้เป็นสมณะ ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องมาจาก 

การบวช ดังทีก่ล่าวแล้วว่า การบวชนัน้ เป็นการบวชในพระธรรมวินยัของพระพุทธเจ้า 

เป็นการบวชตามพระพุทธเจ้าด้วยกุศลเจตนา ย่อมปฏิบัติธรรมให้บริบูรณ์ในทาง 

วิมุตติคือ ศีล สมาธิ ปัญญา และแม้ในตอนหลังนี้ มีธรรมเนียมการบวชเรียน 

ชั่วระยะเวลาหน่ึง ไม่ได้มุ่งวิมุตติ ความหลุดพ้น เหมือนอย่างแต่เดิม แม้เช่นนั้น 

เมื่อได้ตั้งใจปฏิบัติในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ตามควรแก่กุศลเจตนาก็ใช้ได้ 

และสมณธรรม ธรรมที่ท�าให้เป็นสมณะนั้น เมื่อรวมความเข้ามาแล้ว คือ ศีล สมาธิ 

ปัญญาน้ันเอง ซ่ึงเป็นข้อปฏิบัติท่ีท�าให้ได้รับความสงบสมกับสมณะ ที่แปลว่าผู้สงบ 

และเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงจิตใจ ท�าจิตใจให้สงบ จึงจะเป็นสมณะทั้งภายนอกและภายใน

อันสมณะนั้นใช้เป็นชื่อเรียกบรรพชิต คือ ผู้บวชทั่ว ๆ ไปด้วย เหมือนอย่าง

เราทั้งหลายที่เข้ามาบวชเป็นภิกษุและสามเณร ก็เรียกว่าผู้บวช นักบวช และเรียกว่า 

สมณะ แปลว่าผู้สงบ อย่างที่ไทยเรียกว่า พระ บาลีเรียกว่า สมณะ หมายถึงผู้บวช 

ผู้สงบนั่นเอง เพราะฉะนั้น จะเป็นบรรพชิต คือ ผู้บวช หรือ แปลว่า ผู้สงบ ก็ต้องมี

สมณธรรมตั้งอยู่ในจิตใจ ค�าว่า บรรพชิต คือ ผู้บวชอีกอย่างหนึ่ง แปลว่า ผู้ออก คือ 

ผูอ้อกจากเรอืนมาเป็นผูไ้ม่มเีรอืน หรอืเป็นผูอ้อกจากเครือ่งกังวลทัง้หลายของโลก คอื

อย่างหนึ่งเป็นผู้ออกจากบาปอกุศลกิเลส จึงมีความหมายเป็นอย่างเดียวกับสมณะ  
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ทีแ่ปลว่าผูส้งบ คือ สงบจากเครือ่งกังวลของโลกทัง้หลาย สงบจากบาปอกศุลทัง้หลาย 

สงบจากกิเลส มีราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น อันค�าว่าสมณะที่แปลว่าผู้สงบ กับค�าว่า

บรรพชิต จึงมีความหมายอันเดียวกัน จึงไม่ควรจะเป็นบรรพชิต คือ ผู้ออกเฉพาะ 

กาย หรือเป็นสมณะ คือ ผู้สงบเฉพาะกายเท่านั้น คือไม่ใช่แต่เพียงครองเพศ  

เป็นบรรพชิต เป็นสมณะ คือ โกนหนวด ผม นุ่งห่มผ้ากาสายะเพียงเท่านั้น แต่ให้

เป็นผู ้ออกจากจิตใจ เป็นผู ้สงบทางจิตใจ ซึ่งเป็นภายในด้วย ดั่งนี้จึงจะชื่อว่า  

เป็นบรรพชิต หรือสมณะทั้งทางกายและจิตใจ

ในโอวาทปาติโมกข์ คือ พระโอวาทที่เป็นข้อส�าคัญ พระพุทธเจ้าได้ตรัส 

ชี้ถึงสมณะและบรรพชิตไว้โดยปริยายคือทางอันหนึ่งว่า ผู้เข้าไปท�าร้ายผู้อื่น ผู้ที่

เบียดเบียนผู้อื่น หาชื่อเป็นบรรพชิต หรือสมณะไม่ และได้ตรัสชี้ทางปฏิบัติที่จะเป็น 

ผู้ท่ีจะไม่เข้าไปท�าร้าย หรือเบียดเบียนผู้อ่ืนท้ังทางกาย วาจา จิตใจ ไว้ว่าให้ปฏิบัติ 

ในขันติ คือ ความอดทน อดทนทั้งภายนอกและอดทนทั้งภายใน อดทนภายนอก  

ก็อดทนต่อดินฟ้าอากาศ หนาวร้อน หิวกระหาย เป็นต้น อดทนภายในก็คือ อดทน

ต่ออารมณ์และกิเลสทั้งหลาย คืออดทนต่อ ราคะ โทสะ โมหะ เมื่อมีความอดทน 

บรรดากเิลสทีบ่งัเกิดขึน้ กต้็องสงบหรอืดบัไป เพราะไม่สามารถครอบง�าจติใจผูท้ีม่ขีนัตไิด้ 

กเิลสจะต้องดับ สงบดงัจะเหน็ได้ว่า เมือ่โลภะก็ด ีราคะก็ด ีโทสะก็ด ีโมหะก็ด ีบังเกิดขึน้ 

หากว่าบุคคลอดทนได้ ไม่ย่อมอยูใ่ต้อ�านาจของกเิลสเหล่านี ้เพ่งพนิิจดคูวามก�าเรบิของ

กิเลสเหล่านี้ในจิตใจ แม้ว่าในเบื้องต้น จะท�าจิตใจให้ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย

ไปต่าง ๆ แต่กไ็ม่ยอมอยูใ่ต้อ�านาจของกเิลส ดงัทีเ่รียกว่าไม่ลุอ�านาจของกเิลส เพ่งพนิจิ

ดูเฉยอยู่ ไม่ปฏิบัติตามความต้องการของกิเลส เมื่ออดทนได้ดังนี้ กิเลสก็จะสงบดับ

ไปเอง กเิลสท�าอะไรไม่ได้ เพราะฉะนัน้ ผูที้มี่ความอดทนย่อมจะได้รบัผลคือธรรมดบั

กิเลสเป็นคราว ๆ ไป ในขณะที่กิเลสยังไม่ได้ดับ ก็ต้องเดือดร้อน ฝ่ายหน่ึงคือ  

กิเลส ฝ่ายหนึ่งคือความอดทน ต้องต่อสู้กัน กิเลสสั่งให้ท�าโน่นท�านี่ แต่ความอดทน

ไม่ยอมท�า สงบเฉยอยู่ ก็ต้องต่อสู้กัน จิตจึงเดือดร้อน กายเองก็จะต้องเดือดร้อน 

เพราะความอดทนน้ัน แต่ครั้นเมื่อกิเลสสงบ แปลว่าแพ้ ปรากฏเป็นความดับกิเลส  

ในตอนนัน้เอง ผู้มขัีนตจิะได้รับความสขุ จะได้ความสขุจรงิ ๆ เพราะว่าไม่ต้องไปประพฤติ 
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ผิดวินัย ผิดศีล หรือผิดกฎหมายเพราะกิเลส ไม่ก่อภัยก่อเวรเพราะกิเลส เป็นอันพบ

ความสงบภัย สงบเวร สงบทุกข์ จึงเป็นความสุขที่ได้จากการดับกิเลสนั้น ความดับ

กิเลสที่ได้เป็นคราว ๆ นี้ชื่อว่า นิพพาน แปลว่า ความดับกิเลส สืบเนื่องมาจาก  

ขันติความอดทน เพราะฉะน้ัน ตามภาษิตนี้เป็นอันชี้ให้พบทางปฏิบัติว่า ผู้ที่เป็น 

บรรพชิตหรือสมณะ ซ่ึงเป็นมาด้วยการบวชทางกายเป็นประการแรก ดังที่ได้เข้ามา

บวชกันน้ี มาประกอบสังฆกรรมในการบวช ต้องมีบาตร จีวร ต้องปราศจาก 

อันตรายิกธรรมท้ังหลาย เมื่อได้ครองผ้ากาสาวพัสตร์ มีบาตร มีบริขาร และไม่ม ี

อันตรายิกธรรมทั้งหลาย มีคุณสมบัติสมบูรณ์ตามพระวินัยบัญญัติแล้ว สงฆ์ก็สวด

กรรมวาจา รับเข้าหมู่เป็นอุปสัมบัน แปลว่าผู้อุปสมบทแล้ว เหล่านี้ก็เป็นผู้ที่บวช 

ทางกาย เป็นสมณะ บรรพชิต ดังที่เรียกว่า พระ

คราวนี้จะต้องปฏิบัติในสมณธรรม ให้เป็นสมณะ เป็นบรรพชิต ทางจิตใจอีก

ส่วนหน่ีงด้วย ประการแรกให้มขีนัต ิคอื ความอดทน ดงัทีเ่ม่ือเข้ามาบวชก็จะต้องพบ

ความเปลี่ยนแปลงในความด�ารงชีวิต ในปัจจัยเครื่องอาศัยของชีวิตเป็นอันมาก  

ดงัทีต้่องเข้ามาครองเพศเป็นบรรพชติ ต้องนุง่ห่มผ้ากาสายะ โกนหนวด โกนผม และ

ต้องด�ารงชีวิตอันเกีย่วแก่อาหารท่ีอยู่อาศัย เป็นไปตามพระวินยับญัญตั ิและมข้ีอบญัญตัิ

ป้องกันความประพฤติ ทางกาย ทางวาจาอีกเป็นอันมาก ที่เป็นข้อส�าคัญนับได้ถึง  

๒๒๗ ข้อ เพราะฉะน้ัน จึงจะต้องมีขันติ อดทนทั้งกาย จิตใจ อดทนทางกายต้อง

อดทนต่อความหิวกระหาย เพราะงดเว้นบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ต้องอดทนต่อ

เครือ่งแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเคยได้รบัความสขุทางร่างกายในเพศฆราวาส กจ็ะต้องงดเว้น

เสียหลายอย่างหลายประการ จะต้องนั่งนอนบนท่ีนอนยัดนุ่นบนฟูกต่าง ๆ ก็ไม่ได้ 

และจะต้องประกอบกิจวัตรต่าง ๆ ท�าวัตรสวดมนต์ เล่าเรียนศึกษา อันท�าให้ไม่มีการ

พักผ่อนร่างกายตามที่ต้องการ อยากจะนอน วิ่งก็ท�าไม่ได้ เหล่านี้เป็นต้น ก็จะต้องม ี

ความอดทนทางกาย 

ส�าหรบัทางจติใจนัน้ เพราะว่าจะท�าอะไรตามอ�านาจความต้องการไม่ได้เหมอืน

อย่างเพศฆราวาส อยากท�าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ ก็มีวินัยเป็นข้อนั้นข้อนี้ห้ามไว้ก็ท�า 

ไม่ได้ อยากจะพูดอะไรก็มีวินัยห้ามไว้ คืออะไรนอกลู่นอกทางก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่
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สมณะวิสัย แม้อาบัติทางใจจะไม่มี ก็จะท�าให้ใจเศร้าหมอง จึงต้องมีความอดทน 

ทางจิตใจ และถ้าไม่พิจารณาให้ดี ก็จะท�าให้เข้าใจว่าบรรดาวินัยบัญญัติที่เป็นศีล 

ทั้งหลาย เป็นสิ่งที่ท�าให้สิ้นอิสระเสรีภาพที่จะท�าอะไร เพราะมีข้อห้ามไว้เป็นอันมาก  

จึงคล้ายกับว่าถูกขังอยู่ในกรง จะออกไปทางโน้นทางนี้ไม่ได้ เพราะมีลูกกรงล้อม 

อยู่รอบ หรือคิดว่าห้องขังที่อยู่นี้อยู่คับแคบเข้ามาทุกทีก็อึดอัด เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะ 

ไม่พอใจในศีล เดือดร้อนเพราะศีล เพราะวินัย 

แต่ถ้าพิจารณาดูให้ดีว่า อันท่ีจริงความเดือดร้อนอึดอัดร�าคาญไม่ใช่เพราะ 

ศีล วินัย แต่เพราะตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากในจิตใจของตนเอง จิตใจที่ดิ้นรน

กวัดแกว่งไปต่าง ๆ เพราะตัณหา และตัณหานี้บังเกิดขึ้นครอบง�าจิตใจ จิตใจเองตก

เป็นทาสของตัณหา อันเรียกว่า ตัณหาทาสะ เมื่อเป็นดังนี้ จะมีตัณหาเป็นอธิปไตย 

ที่ภาษิตเรียกว่า ตัณหาอธิปไตย มีตัณหาเป็นใหญ่ ซึ่งเป็นค�ามีในพระสูตร เมื่อจิตใจ

มตีณัหาเป็นใหญ่ ตณัหาก็เป็นนาย จติใจตกเป็นทาสของตณัหา ตณัหานีเ้องท�าให้จติใจ

ดิน้รนไป เพือ่จะท�าบ้าง พดูบ้าง คดิในเร่ืองต่าง ๆ บ้าง ล้วนเป็นทางที่ตัณหาต้องการ

ทั้งนั้น แต่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ ผู้เห็น จึงทรงบัญญัติพระวินยัป้องกนัไว้ทัง้หมด  

เพือ่มใิห้กาย วาจา ใจ ละเมิดออกไปในทางเช่นนัน้ เพราะฉะนัน้ เมือ่ตณัหาหาทางออก

ไม่ได้ ก็ดิ้นรนขลุกขลักในใจ ใจเองก็ดิ้นรนตามตัณหา คือความเดือดร้อน แต่หากว่า 

ถ้ามีปัญญาคือความรู้ ให้รู้จักรับรองเป็นขั้นแรกว่าบรรดาความเดือดร้อนต่าง ๆ นั้น

ไม่ได้บังเกิดข้ึนเพราะศีล วินัยของพระพุทธเจ้า แต่เกิดจากตัณหา คือความดิ้นรน

ทะยานอยากของตน ก็ให้มีขันติ คือความอดทน อดทนต่อตัณหาคือความดิ้นรน 

ทะยานอยากนัน้เอง คอืไม่ยอมทีจ่ะท�าไปตามบญัชาของตัณหา คอืความดิน้รนทะยาน

อยาก เพ่งพนิจิดตูณัหาทีด่ิน้รน กระโดดโลดเต้นในใจ เฉยไม่ยอมทีจ่ะท�าไปตามบญัชา

ของตัณหาอย่างนั้น ก็จะท�าให้ตัณหาสิ้นอ�านาจไป สงบดับไปเอง และเม่ือเป็นดังน้ี 

ความสุขก็จะปรากฏขึ้น และจะรู้สึกว่าได้ความสุขจากศีล จากวินัยของพระพทุธเจ้า 

เพราะไม่ต้องไปพดูท�าอะไรก่อความเดอืดร้อนความทุกข์ต่าง ๆ เพราะตัณหาเป็นเหตุให้

เกิดความทกุข์ คอืเป็นทกุข์สมทุยั เหตใุห้เกดิทุกข์ นีเ้ป็นขันต ิคอืความอดทนทางจติใจ 
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เพราะฉะนั้น ภาระหนักของพระนั้นจึงอยู่ที่ภาระที่จะท�าขันติ ท�าความอดทน

ต่อกเิลสตณัหาดงักล่าว แต่ว่าภาระหนกัของฆราวาสคฤหสัถ์นัน้อยูท่ีต้่องประกอบการ

งานทางกาย อดทนทางกาย ประกอบอาชีพต่าง ๆ แต่ของสมณะต้องมีความอดทน

ทางจติใจ ต้องมขีนัตคิอืความอดทน จงึมพีทุธภาษติตรัสไว้อกีว่า ขันต ิคอืความอดทน

นั้นเป็นก�าลังของนักรบท้ังหลายดังนี้ ถ้าไม่มีขันติแล้วก็จะต้องแพ้อ�านาจตัณหา  

เป็นตัณหาอธิปไตยครอบง�าใจ แต่หากมีขันติอยู่เป็นอันดีแล้ว ก็จะเป็นธรรมาธิปไตย 

ธรรมเป็นใหญ่ ตัณหาท�าอะไรไม่ได้ เม่ือเป็นดังนี้จะพบความดับ ความดับที่พบอัน 

เป็นตัวนิพพานนี้ คือ ตัวตัณหาอันเป็นตัวดิ้นรนทะยานอยากในใจนี้แหละ ความดับ

เป็นคราว ๆ ก็เป็นนิพพานเป็นคราว ๆ เพราะฉะนั้น อย่าเข้าใจว่านิพพานเป็น 

ธรรมสุดเอื้อม อันนิพพานจริง ๆ คือ ดับกิเลสได้จริง ๆ นั้น จะยังอยู่ไกลจริง แต่ว่า 

นิพพานนี้ดับกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นครอบง�าใจในปัจจุบันนั้น ขันติท่ีมีอ�านาจดับได้  

ดับได้คราวหนึ่ง ๆ ทุกคนย่อมปฏิบัติได้ และก็ต้องมีนิพพานที่มีความดับดังนี้จึงจะ 

เป็นสมณะได้เป็นบรรพชติได้ หรอืเป็นพระได้ นบัเป็นสมณธรรมประการแรกทีท่กุคน

ควรเข้าใจ และท�าการรบัรองในหลกัการนี ้และหดัปฏบิตัใิห้มขีนัตคิวามอดทนดงักล่าว

๖ สิงหาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๓ 
สมณธรรม ต่อ

สมณธรรมเริ่มด้วยขันติและนิพพานดังที่แสดงไปแล้ว และในการปฏิบัติขันติ

นัน้กไ็ด้จ�าแนกถงึมขีนัติทางกาย ทางจติใจ เกีย่วโยงไปถึงการปฏิบตัใินศลีวินยั ซึง่เม่ือ

ปฏบิตักิย่็อมจะได้ความทกุข์อนัเกดิจากตณัหา คอืความดิน้รนทะยานอยาก ซึง่ตัณหา

ไม่อาจที่จะดิ้นรนไปตามอ�านาจของตัณหาได้ ก็ท�าให้ต้องเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้น ก็จ�า

ทีจ่ะต้องก�าหนดให้รูจั้กว่า ตวัทกุข์เกดิจากตณัหาไม่ใช่จากวนิยั และต้องมคีวามอดทน 

เมือ่อดทนได้ ตณัหาสิน้อ�านาจ กจ็ะได้ความสุขอนัเกดิจากความดบัตณัหา ครัง้หนึง่ ๆ 

เรียกเป็นนิพพาน จึงเตือนให้เป็นนิพพานในข้ันนี้ สามารถท�าได้ ปฏิบัติได้ทุกคน  

เมื่อตัณหาเกิดขึ้นครอบง�าจิตใจ จงใช้ความอดทนดับไป ต้องเข้าใจว่าแม้ในความดับ 

ในขั้นนี้ก็เป็นนิพพาน ซึ่งเอื้อมได้ของทุก ๆ คน ไม่สุดเอื้อม และแม้นิพพานที่ว่าสุด

เอื้อมนั้น อันที่จริงก้าวใกล้เข้าไป ๆ ในที่สุดก็จะอยู่ในเอื้อมเช่นเดียวกัน เหมือนอย่าง

บดันีน้ัง่อยู่ทีน่ีก้เ็อือ้มไม่ถึงโบสถ์ ท�าอย่างไรกเ็อือ้มไม่ถึง แต่ว่าเมือ่เดนิจากท่ีนีไ้ปโบสถ์

ทีละก้าว ก็จะใกล้โบสถ์เข้าไป ในที่สุดก็จะถึงโบสถ์ เอื้อมถึงโบสถ์ นิพพานอันเป็น 

การดับกิเลสและกองทุกข์ท้ังสิ้นก็เป็นอย่างนั้น เกิดจากการปฏิบัติให้ใกล้เข้าไปทีละ

ก้าว ๆ คือให้ได้นิพพานในเอื้อม คือ ดับตัณหา ดับใจที่ดิ้นรน ดับความทะยานอยาก 

ในคราวหนึ่ง ๆ เป็นอันว่าการปฏิบัติที่ก้าวใกล้นิพพานสุดยอดเข้าไป แต่ถ้านั่งอยู่ที่นี้
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เอือ้มเท่าใด ก็ไม่ถงึโบสถ์ ฉนัใดก็ด ีเม่ือยงัปฏบิตัไิกลนพิพานทีเ่ป็นสุดยอดนัน้ กเ็อือ้ม

ไม่ถึงอยู่นั่นเอง เป็นเรื่องสามัญ ฉะนั้น ก็เสียเวลาเปล่า เอื้อมมือไปถึงท่ีโบสถ์นั้น  

แต่ว่าเราต้องเอ้ือมในสิง่ท่ีเอ้ือมถงึคือการก้าวทลีะก้าว เอือ้มไปก้าวหนึง่ คอื ดบัใจของ

ตัวเอง ความดิ้นรนทะยานอยากในใจตนเองลงไป เอานิพพานในเอื้อมเสียก่อน แล้ว

จะใกล้นิพพานชั้นยอดตามล�าดับ

ตามที่กล่าวมานั้นย่อมเนื่องไปถึงการปฏิบัติในศีลวินัยเป็นต้น อันเป็นอนุบุพพ-

ปฏิปทา คอื ข้อปฏบิตัิโดยล�าดบั เพราะวา่จะต้องมีข้อปฏบิัติโดยล�าดบั และข้อปฏบิัติ

โดยล�าดับซึ่งเป็นข้อกลาง ๆ ท่ัวไปนั้น ก็ได้แก่ไตรสิกขา สิกขา ๓ คือ ศีลสิกขา  

จิตตสิกขา และปัญญาสิกขา หรือเรียกว่า ศีลสมาธิปัญญา ซึ่งได้บอกสอนตั้งแต ่

เมื่อเป็นนาคว่า หน้าที่ของผู้บวชจะพึงปฏิบัติ คือ ไตรสิกขา ศีลสมาธิปัญญา นี้แหละ

เป็นสมณธรรม ธรรมปฏิบัติท่ีท�าให้เป็นสมณะ คือ ผู้สงบ อันที่จริง พระพุทธเจ้า  

ทรงแสดงไว้เป็นข้อพึงปฏิบัติอันเป็นข้อที่พึงหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ ไม่ว่าจะ 

เป็นบรรพชติ คฤหสัถ์ (ผูค้รองเรอืน) เมือ่มุง่สิน้ทกุข์กจ็ะปฏิบตัใินทางนี ้คอื ศลีสมาธิ

ปัญญา หรือแยกออกไปได้แก่มรรคมีองค์แปด การปฏิบัติในไตรสิกขา คือ ศีลสมาธิ

ปัญญาน้ี ควรจะปฏิบัติให้ควบคู่กันไปกับความรู้ในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ ซึ่งเป็นข้อมูลฐาน

หรือมาตรฐานท่ัวไป เม่ือเป็นดังนี้ จึงจะท�าให้การปฏิบัติในไตรสิกขาก้าวหน้า และ 

จะท�าให้เข้าใจในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ ในขั้นท่ีสูงขึ้นไป เหมือนอย่างขันติ นิพพานที่แสดง 

มาแล้ว ต้องเข้าใจนิพพานในข้ันมูลฐานอันเป็นนิพพานในเอื้อม เมื่อเข้าใจแล้วก็จะ 

เข้าใจนิพพานสุดยอดขึ้นไปถนัดชัดเจนขึ้น

ส�าหรบัอรยิสจัจ์ท้ัง ๔ นัน้ ค�าว่า อรยิะ แปลว่า เจรญิ ประเสริฐ เมือ่เป็นชือ่

ของบุคคลก็แปลว่า บุคคลที่เจริญ ประเสริฐ ในภาษาสันสกฤตว่า อารยะ ส่วนค�าว่า 

อริยะ เป็นภาษามคธ คือบาลี จึงเป็นภาษาพุทธศาสนา อารยะ หรือ อริยะ เป็นค�า

เดยีวกัน ก่อนพระพทุธศาสนาเกดิขึน้ ค�าน้ีหมายถงึ บคุคลผู้เจรญิ หรอืกลุ่มของบคุคล 

หมูช่น ผูเ้จริญ เช่นเดียวกบัทีเ่ราเรียกกันในบดัน้ีว่า อารยประเทศ หมายถงึประเทศเจริญ 

ในอินเดียว่า เดิมเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกทัสยุ ที่มาเรียกว่าเป็นทาสต่อมา เป็นกลุ่ม 

ไม่เจริญ ต่อมามีกลุ่มชนชาวอริยกะ ที่ได้ยกเข้ามาชนะกลุ่มชนที่ไม่เจริญ และมาตั้ง
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หลักฐานอยู่ พระพุทธเจ้าได้ทรงบังเกิดขึ้นในกลุ่มชนที่เป็นฝ่ายอริยะ หรือเป็นผู้เจริญนี ้

และเมื่อตรัสรู้พระธรรม ทรงประกาศพระพุทธศาสนาก็น�าเอาค�า อริย มาใช้ แต่ได้

ก�าหนดความหมายเฉพาะในพระพุทธศาสนา เมื่อใช้เป็นเรื่องของบุคคล หมายถึง 

บุคคลผู้ที่ตัดสังโยชน์ คือกิเลสที่ผูกใจตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นไปได้ จึงจะเรียกชื่อว่าเป็น 

อริย ที่เรียกว่าอริยบุคคล และข้อที่จะท�าให้เป็นอริยบุคคลก็ได้แก่ญาณ คือปัญญาที่

หยั่งรู้ในสัจจะ คือความจริงทั้ง ๔ เมื่อได้ญาณ คือปัญญานี้แล้ว จนถึงตัดสังโยชน์ได้ 

และได้ตั้งแต่ชั้นต้นจึงจะท�าให้เป็นอริยบุคคลขึ้น ถ้าละไม่ได้ ก็เรียกว่าปุถุชน 

ปุถุชนน้ันแปลว่า ชนผู้ท่ีหนาแน่น หมายถึงยังมีกิเลสหนาแน่น ได้ยกเอา

สังโยชน์กิเลสที่ผูกใจขึ้นว่าก็ยังมีอยูค่รบทกุข้อ ทัง้ยงัมจี�านวนมากด้วย 

แต่ปถุุชนนีย้งัแบ่งออกเป็นฝ่ายท่ีใจบาปหยาบช้า เรยีกว่าอันธพาลปถุชุน แปลว่า

ผู้ที่เขลา หรือว่าโง่ทึบ เหมือนอย่างคนตาบอด คือไม่มีปัญญามองเห็นสัจจะที่เป็น 

ความจรงิอนัถูกต้อง อันธ=ตาบอด พาล=เขลา ไม่ฉลาดมากด้วยโมหะ คอืความลุม่หลง 

เมื่อเขลามาก ก็เป็นเหมือนคนตาบอด คนตาบอดมองไม่เห็นอะไร เขลามากก็ไม่มี

ปัญญามองเห็นความจริง แม้ที่น่าจะมองเห็นได้บ้าง ดังนี้เป็นอันธพาลปุถุชน ถ้าไม่ใจ

บาปหยาบช้าอยูด้่วยความหลงเหมอืนอย่างตาบอดอย่างนัน้ ยงัมปัีญญาทีม่องเหน็สจัจะ

ความจรงิพอสมควร ก็เป็นปุถชุนธรรมดา อนัเป็นอนัธพาลปถุุชนนัน้จะไม่รูจ้กั สัทธา 

ศลี วริยิะ สต ิสมาธ ิปัญญา อะไรเลย แต่พอเป็นปุถุชนธรรมดากยั็งมีสัทธา ศลี วิริยะ 

สต ิ สมาธิ ปัญญา ในบางคราว บางคราวก็ไม่มี ท่านจึงเปรียบอันธพาลปุถุชนไว้ว่า 

เหมอืนดงัคนท่ีแหวกว่ายในมหาสมุทร อันธพาลปุถุชนจมดิง่ลงไปไม่มโีผล่ แต่ว่าปถุุชน

ธรรมดานี้ มีผลุบ ๆ โผล่ ๆ คือบางคราวมีสัทธา มีศีล ก็โผล่ บางคราวไม่มี ก็จมไป

ทีหนึ่ง 

และอีกพวกหนึ่ง คือ กัลยาณปุถุชน คือปุถุชนที่ดีที่งาม คือว่าเป็นผู้ที่ตั้งมั่น

ในสัทธา ในศีล ในวิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ไม่เสื่อมเศร้า ยังไม่สามารถจะตัดกิเลส

ที่ยกว่าเป็นสังโยชน์ กิเลสที่ผูกใจไว้ได้ แต่ก็ไม่เสื่อมจากความดี กุศลธรรมไม่ผลุบ ๆ 

โผล่ ๆ แต่ว่าโผล่ขึ้นมาได้ คือพอประคองตัวไม่ให้จมลงไป ให้ลอยเหนือน�้าได้ และ

ว่ายไปสู่ฝั่งได้ นี้เป็นกัลยาณปุถุชน 
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เพราะฉะนัน้ ปถุุชนจงึม ี๓ จ�าพวก คอื อนัธพาลปถุุชน ปถุุชน และกลัยาณ

ปุถุชน 

กัลยาปุถุชนมีกุศลธรรมเจริญขึ้นไปเรื่อย ๆ ละกิเลสละสังโยชน์ได้ คือเอื้อม

ถึงกันเสียที ก็ก้าวข้ึนสู่ความเป็นอริยบุคคล เพราะฉะนั้น ในพระพุทธศาสนาจึงใช ้

ในความหมายดังกล่าวและข้อที่จะท�าให้เป็นอริยบุคคล คือญาณที่หยั่งรู้ในสัจจะทั้ง ๔ 

ซึง่เรยีกญาณนีว่้า อรยิสจัจะ ๔ ท่ีแปลว่า สจัจะ คอืความจริง ท�าให้ผูรู้เ้ป็นอรยิบคุคล 

หรือแปลรวบรัดว่า สัจจะเป็นความจริงที่ประเสริฐหรือที่ดียิ่ง ตามที่กล่าวมานี้เห็น 

ได้ว่า ความรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ไม่ใช่หมายความว่าเป็นวิชาส�าหรับอริยบุคคลเท่านั้น 

แต่เป็นวิชาส�าหรับปุถุชนนี่แหละท่ีควรจะมีความรู้ ความเข้าใจ เพราะบรรดาปุถุชน 

ทุกคนจะเลื่อนขั้นขึ้นมาต้องอาศัยปัญญาท่ีเป็นความรู้ในสัจจะทั้ง ๔ นี้เหมือนกัน  

เป็นขั้นมูลฐานขึ้นไปโดยล�าดับ ปัญญานี้เป็นสิ่งส�าคัญ เป็นยอดปฏิบัติธรรม เป็น

อันธพาลปุถุชนเพราะขาดปัญญาหยั่งรู้ เมื่อมีปัญญาหยั่งรู้ หรือเจริญกุศลธรรมขึ้นมา 

มีสัทธา มีศีลก็เป็นปุถุชนธรรมดา และเมื่อมากขึ้น ก็เลื่อนเป็นกัลยาณปุถุชน 

เพราะฉะนัน้ ความเป็นปถุชุนและอริยชนดงักล่าวเป็นทางจติใจ ส่วนเพศข้าง

นอกจะเป็นชายเป็นหญิง คฤหัสถ์ บรรพชิต เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้น บุคคลทุกคน

ย่อมสามารถปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า เลื่อนชั้นภาวะของจิตใจให้สูงไปได้ด้วยกัน

ทั้งนั้น และโดยเฉพาะผู้ที่ทรงเพศสูง สมณะ บรรพชิต นี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องยกภมูชิัน้ 

จติใจของตนให้สงูขึน้ด้วยปฏิบัตติามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ดงัพดูกลาง ๆ ว่าเจริญ

ด้วยศรัทธา เจริญด้วยศีล เป็นต้น สรุปอีกอย่างหนึ่ง คือเจริญด้วยไตรสิกขา หรือ

มรรคมีองค์แปด อันมีปัญญาเป็นเครื่องน�า ในขั้นนี้กล่าวได้ว่า อันบุคคลท่ีเกิดมา 

เป็นมนุษย์ แปลว่าผู้มีจิตใจสูง มนะ แปลว่าใจ ความรู้ คือมีความรู้สูง ปัญญาสูง 

อนัเป็นผลของกศุล ซึง่ท�าให้มาเกดิได้ปัญญา คอืความรู้เป็นสชาติปัญญา ปัญญาทีม่า

จากชาติก�าเนิด ติดมาด้วยกันทุกคน 

เราจะเห็นได้ว่า สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายต้ังแต่ดึกด�าบรรพ์ เป็นมาอย่างไร  

ในบดันีก้เ็ป็นอย่างนัน้ เป็นต้นว่าไม่รูจ้กัสร้างบ้านเรอืนอยูอ่าศยั สตัว์บางจ�าพวกรูจ้กัท�ารงั

อยูบ้่าง แต่ไม่มปัีญญาได้พฒันาอะไรขึน้มา เมือ่ครัง้ดกึด�าบรรพ์เคยสร้างอย่างไรกส็ร้าง

อย่างนัน้ ไม่มปัีญญารูจ้กัเปรยีบเทยีบ ไม่รูจ้กัความดชีัว่ ละอายต่าง ๆ ไม่มผีดิแปลก 
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แต่มนุษย์มีสชาติปัญญา จึงสามารถอบรมปัญญาที่เป็นพื้นนี้ให้เจริญขึ้นตาม

ล�าดับ สามารถที่จะสร้างความเจริญต่าง ๆ ดังที่เรียกว่า พัฒนา ท�าให้เจริญ ท�าให้

ประเสริฐ มีวัฒนธรรม อารยธรรม สร้างกฎหมาย สร้างวิธีการปกครอง ตรัสรู้ธรรม

ตั้งศาสนาดังเช่น พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย นี้เป็นผลมาจากปัญญาที่ได้มาโดย 

ก�าเนิด เป็นสชาติปัญญา และมาอบรมให้เลื่อนภูมิชั้นให้สูงขึ้นมาเป็นล�าดับ จากภูมิ

ของปุถุชนมาเป็นอริยบุคคล ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่ข้อท่ีพัฒนาเติบโต

เจริญตามอันเป็นส่วนตรงข้าม คือ กิเลสตัณหา ซึ่งเจริญเติบโตขึ้นมาเหมือนกัน  

อันเป็นการท�าลายล้างต่าง ๆ ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานที่ว่าโง่เป็นอันมาก สัตว์เดรัจฉาน

นั้นโง่ในการท�าอะไรให้เจริญข้ึนต่าง ๆ แต่ก็โง่ในด้านสร้างความเสื่อมด้วยเหมือนกัน 

ดงัจะเห็นว่าสตัว์เดรจัฉานนัน้ไม่สามารถสร้างบ้านสร้างเมือง กไ็ม่สามารถสร้างเครือ่ง

สิ่งท�าลายล้างเหมือนกัน ท�ามีดปืนไม่เป็น ไม่มีความโลภ จะโลภในอาหารก็จะเก็บไว้

วันสองวันพอกินเป็นอย่างมาก จะเก็บตุนไว้อย่างมนุษย์นั้น สัตว์เดรัจฉานไม่ท�าไม่มี

ปัญญาจะท�า ดังจะเห็นได้ว่า ความเสื่อมก็เจริญเติบโตตามขึ้นมาด้วย และปัญญา 

กเ็อาไปใช้ในด้านนัน้ด้วย ดังนัน้ ปัญญากจ็ะต้องมสีรณะคอืทีพ่ึง่ ส�าหรบัดงึทางศาสนา

ให้เข้ามาสู่กุศลธรรมทั้งหลาย ถ้าหากไม่มีเครื่องดึงมาสู่กุศลธรรมแล้ว ก็จะเป็นไปใน

ทางท�าลายมากกว่าเป็นไปในทางเจริญ อันจริงแท้แน่นอน 

เพราะฉะนั้น จ�าเป็นจะต้องมีศาสนาเป็นเครื่องนับถือ เป็นเครื่องดึงดูดใจ 

อบรมใจ เข้ามาสู่กระแสธรรมอันเป็นกุศลธรรมทั้งหลาย ส�าหรับยกภูมิของจิตใจจาก

ความเป็นปุถุชนมาเป็นอริยบุคคลอย่างพระพุทธเจ้า นี้ต้องอาศัยการอบรมนี้แหละ  

ดังที่เข้ามาบวชก็ต้องการข้อนี้ อันนี้ต้องอาศัยสมณธรรมนีแ้หละ อาศยัอนบุพุพปฏบิตัิ

ตามหลักของไตรสกิขา และอาศัยอบรมความรู้ในอรยิสัจจ์ทั้ง ๔ อันเป็นข้ันพื้นฐาน

๗ สิงหาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๔ 

สมณธรรม ต่อ 

ได้แสดงมาถงึว่ามนษุย์เรานัน้ ได้มปัีญญาติดเป็นพืน้เพมาดงัทีเ่รียกว่า สชาติ-

ปัญญา จึงสามารถสร้างความเจรญิต่าง ๆ ได้เป็นอนัมาก แต่ขณะเดยีวกนั กม็ตีณัหา

กเิลสเป็นเหตใุห้ใช้ปัญญาในทางท�าลายล้าง เบยีดเบียนซึง่กันและกนั ประกอบกระท�า

อกุศลกรรมต่าง ๆ ได้มากมายยิ่งกว่าสัตว์ร่วมโลกทั้งหลายที่ขาดปัญญาเหมือนอย่าง

มนษุย์ แม้ว่าไม่สามารถจะสร้างความเจรญิได้มาก ขณะเดยีวกนักไ็ม่สามารถเบยีดเบยีน

ท�าลายล้างได้มากเหมือนมนุษย์อีกด้วย เพราะฉะนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีศาสนาเป็นท่ี

นับถือ เป็นเครื่องปกครองจิตใจและความประพฤติต่าง ๆ และในพระพุทธศาสนานั้น 

ประการแรก คือสรณะ ที่ทุกคนผู้นับถือศาสนาพึงถึงสรณะทั้งสาม ดังที่ได้เปล่งวาจา

ถึงกันอยู่ว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ดั่งนั้นแม้วาระที่สอง แม้วาระที่สามก็เช่นเดียวกัน 

การถึงสรณะ อันเรียกว่า สรณคมน์ จึงเป็นกิจส�าคัญของผู้นับถือศาสนาทั้งหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิต คฤหัสถ์ การถึงสรณะนี้เองเป็นเครื่องน�าการบวชเป็นสามเณร

บวชเป็นภกิษ ุเป็นเครือ่งน�าความเป็นอบุาสกเป็นอบุาสกิา เพราะฉะนัน้ การถงึสรณะ

จึงนับได้ว่าเป็นสรณธรรม ประการส�าคัญประการหนึ่ง ซึ่งผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา

สมควรทีจ่ะท�าความเข้าใจและปฏบิตัใิห้ถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ กนัจรงิ ๆ 

อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเป็นอันมาก
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ได้มพีทุธภาษติบทหนึง่แสดงไว้ถึงเรือ่งสรณะ ซึง่แปลความว่า มนุษย์ทัง้หลาย

ถูกภัย คือความกลัวคุกคามแล้ว จึงพากันถึงภูเขาบ้าง ป่าบ้าง สวนบ้าง ต้นไม้ที่เป็น

เจดีย์ทั้งหลายว่าเป็นสรณะกันเป็นอันมาก นั่นไม่ใช่สรณะอันเกษม นั่นไม่ใช่สรณะ 

อันอุดม ผู้ที่ถึงสิ่งนั้นเป็นสรณะ ย่อมไม้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ เหน็อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ด้วยปัญญาอนัชอบ คอื เหน็ทกุข์ 

เหน็เหตุเกดิทกุข์ เหน็ความดบัทุกข์ เหน็ทางปฏบิติัให้ถงึความดับทกุข์ นัน้เป็นสรณะ 

อันเกษมอันอุดม ถึงสิ่งนี้เป็นสรณะย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ ดังนี้ 

ตามที่ได้กล่าวมานี้ก็ได้แสดงเหตุการถึงสรณะกันว่า คือความกลัว อันได้แก่

ภัยต่าง ๆ ภัยนั้นหมายถึงสิ่งที่ท�าให้กลัวด้วย หมายถึงตัวความกลัวด้วย ภัยต่าง ๆ  

นี้เองคุกคามหมู่คน คนกลัวภัยต่าง ๆ จึงได้พากันหาสรณะ และพากันเข้าใจว่าสิ่งอัน

ใดเป็นสรณะได้ กพ็ากนัถึงสิง่อนันัน้เป็นสรณะ เพือ่ระงบัภยัคอืความกลวั พระพทุธเจ้า

จึงตรัสเอาไว้ว่า ถงึบรรดาภเูขา ป่า สวน เป็นสรณะ แล้วกม็ใิช่สรณะอนัอดุมอันเกษม

ที่ท�าให้พ้นทุกข์ได้ แต่ถ้าหากว่าได้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ และ

เห็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ด้วยปัญญาอันชอบแล้ว นี่แหละเป็นสรณะอันเกษมอันอุดม และ

ท�าให้พ้นทุกข์ได้ 

อนึ่ง ในอีกพระสูตรหนึ่งได้แสดงถึงว่า ความท�าสติระลึกถึง พระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ แม้ตามบทท่ีสวดกันว่า อิติปิโส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทโธฺ  

ระลึกถึงพระพุทธ ระลึกถึงพระธรรม ระลึกถึงพระสงฆ์ สติท่ีระลึกดังนี้เรียกว่า  

พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ เทพดาที่เข้าสงครามรบกับอสูร เกิดความ

กลัวขึ้น ท้าวสักกะเทวราชแนะน�าให้ดูยอดธงของท้าวสักกเทวราชเอง ก็จะระงับ 

ความกลัวได้ 

ตามตัวอย่างท่ีแสดงไว้นี้เทียบอย่างทหารออกสงครามย่อมจะมีธงประจ�าหมู่ 

ประจ�ากอง ก็ให้ดูยอดธงเป็นเครื่องระงับความกลัวข้าศึก ศัตรู แต่ทว่าความดูหรือ

ระลึกสิ่งอื่นระงับความกลัวได้บ้างไม่ได้บ้าง เพราะคนนั้นยังมีราคะ โทสะ โมหะ ยังมี

ความหวาดสะดุ้ง ยังต้องหนี แต่พระพุทธเจ้าไม่มีความสะดุ้งกลัว ไม่หนี เพราะท่าน

ปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะ ฉะนั้น ความระลึกถึงพระตถาคตพระพุทธเจ้า กับทั้ง
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ระลึกถึงพระธรรมและพระสงฆ์ จึงระงับความกลัวได้ ที่กล่าวมาเป็นวิธีปฏิบัติในพระ-

พุทธศาสนาเก่ียวแก่พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ และเกี่ยวแก่สรณะท่ี 

เป็นไปในด้านระงับความกลัวในภัยต่าง ๆ ในบัดนี้จึงนิยมการสร้างพระพุทธรูปเล็ก ๆ 

และน�าติดตนไปในที่ต่าง ๆ ส�าหรับเป็นเครื่องระงับภัย คือความกลัว และระลึกถึง

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็จะท�าให้ความหวาดกลัว ในภัยต่าง ๆ ระงับไปได้ 

และเป็นธรรมเนียม เป็นประโยชน์ในการบ�ารุงจิตใจให้กล้าหาญ มีขวัญดี

อกีประการหนึง่ สรณะนัน้เป็นเครือ่งดงึใจจากกระแสของกเิลสตณัหาพามาสู่

กระแสของธรรม สรณะในความหมายนี้ ก็เป็นข้อส�าคัญส�าหรับผู้ที่ต้องการถึงสรณะ

อนัแท้จรงิ ซึง่เป็นธรรมปฏบิตัใินพระพทุธศาสนา จงึควรท�าความเข้าใจในการถึงสรณะ

ประการน้ีด้วย การถึงสรณะนั้นดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คือถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม  

พระสงฆ์ เป็นสรณะ ในเบือ้งต้นจ�าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจหรอืรู้จกัพระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ก่อน จงึจะเข้าใจได้ ถ้าไม่รูจ้กัก่อนกไ็ม่รูว่้าจะถงึได้อย่างไร ถงึท�าไม การท�าความ

รู้จักพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ โดยวิธีเรียนให้รู้จักพุทธประวัติ เรื่องของ 

พระธรรม พระสงฆ์ นีเ้ป็นวธิรีูจ้กัท่ัวไป แต่กค็วรรูจ้กัย่ิงขึน้ไปกว่านี ้โดยวิธรีูจั้กพระคณุ 

คือรู้จักพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แม้โดยย่อดังที่ศึกษากันในนวโกวาท บทสวดที่

เราสวดกนัอยู ่เรือ่ง อติปิิ โส ภควา กแ็สดงพทุธคณุ สวากขาโต กแ็สดงพระธรรมคณุ 

สุปฏิปันโน ก็แสดงพระสังฆคุณ 

เพราะฉะนั้น เมื่อว่าโดยพระคุณแล้ว ท่านผู้ใดประกอบด้วยพระคุณท่ีเป็น

พทุธคณุดงัท่ีสวดกนักเ็ป็นพระพทุธเจ้า สิง่อนัใดกต็ามทีป่ระกอบด้วยคณุดงัทีไ่ด้แสดง

ไว้ในพระธรรมคุณก็เป็นพระธรรม หมู่ใดก็ตามที่ประกอบด้วยพระคุณดังที่แสดงไว ้

ในพระสังฆคุณ ก็เป็นพระสงฆ์ นี้สรุปเข้ามาโดยพระคุณ ท�าให้รู้จักพระพุทธเจ้า  

พระธรรม พระสงฆ์ ใกล้เข้ามานีเ้ป็นปัจจุบัน ว่าโดยพระคณุแล้ว พระคณุของพระพทุธเจ้า

ที่แสดงไว้ในบทสวดก็นับกันว่า ๙ ก็อาจสรุปกันได้ในบทที่สวดว่า พุทฺโธ สุสุทฺโธ  

กรุณามหณฺณโว พุทฺโธ ผู้ตรัสรู้ แสดงถึงพระปัญญาคุณ สุสุทฺโธ ผู้บริสุทธิ์แล้ว บทนี้

แสดงพระบรสิทุธิค์ณุ กรณุามหณณฺโว มกีรุณาดงัห้วงมหรรณพ บทนีแ้สดงพระกรุณา-

คุณ เพราะฉะนั้น เมื่อสวดบทนี้ก็ขอให้ผู้สวดได้ตั้งจิตระลึกถึงว่าคุณของพระพุทธเจ้า 
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กย่็อลงมาในบทสวด ๓ นีเ้ท่านัน้ รวมใจเข้ามาระลึกถึงพระปัญญาคณุ พระบรสิทุธ์ิคณุ 

พระกรุณาคุณ และในการท�าความเข้าใจนี้ย่อ ๆ คือ พุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้จริง ก็เพราะ

ตรัสรู้สัจจธรรม ธรรมของจริงแท้ รวมเข้าในอริยสัจจ์ ๔ เพราะได้ตรัสรู้สัจจธรรมนี้ 

จึงทรงท�ากิเลสและกองทุกข์ให้ส้ินไปหมด จึงทรงเป็นผู้บริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา  

บริสุทธิ์ใจโดยสิ้นเชิง ก็เป็นวิสุทโธ และได้มีพระกรุณาแผ่ไปในสรรพสัตว์ถ้วนหน้า 

เสดจ็จารกิโปรดเวไนยนกิร คอื หมูช่นทีอ่าจแนะน�าได้ให้บรรลถึุงสขุประโยชน์ตามภมูิ

ตามชัน้ดงันี ้คอื พระกรณุาดัง่ห้วงมหรรณพ เป็นการระลกึอย่างย่อมาก พระพุทธคณุ

มีอยู่ในท่านพระองค์ใด พระองค์นั้นเป็นพระพุทธเจ้า แม้จะไม่รู้จักพุทธประวัติโดย

ละเอียดต่าง ๆ มารู้จักโดยย่อนี้ก็ถือว่ารู้จักพระพุทธเจ้า 

ส่วนพระธรรมนัน้เล่า ตามท่ีสวดกนัว่า สวากขาโต เป็นต้น สรปุส่ิงทีเ่รยีกว่า

พระธรรมนั้น ได้แก่ สัจจธรรมที่ตรัสรู้เป็นตัวพระธรรม และแสดงธรรมสั่งสอนเป็น

พระพุทธศาสนา ธรรมที่เป็นค�าสอน วินัยที่เป็นค�าสั่ง ธรรมวินัยทั้ง ๒ นี้ รวมเป็น

พระพุทธศาสนา ที่แปลว่าค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า นี้เป็นตัวพระธรรม อีกประการ

หนึ่งเรียกว่า ปริยัติธรรม ธรรมที่พึงเล่าเรียน พึงฟัง พึงอ่าน ควรจะท�าความเข้าใจ  

จ�าให้ถูกต้องบรรดาธรรมที่เป็นค�าสอน วินัยที่เป็นค�าส่ังที่พากันจ�าได้นี้เรียกว่า  

ปริยัติธรรม โดยอยู่ที่ความจ�า และความเข้าใจของบุคคล หนังสือหรือคัมภีร์ เป็นสิ่ง

จารึกพระธรรม เสียงที่พูดอยู่ก็เป็นพระธรรม และที่จะมาเป็นปริยัติธรรมตั้งอยู่ที่ 

ความจ�าความเข้าใจของบุคคล ดังนั้น ถ้าไม่เข้าใจอะไรเลย ก็ยังไม่เป็นปริยัติธรรม  

ต่อเมื่อหยิบเอาหนังสือมาอ่าน และฟังค�าสอนให้จ�าได้เข้าใจได้น้อยหรือมากก็ตาม  

จะเป็นปริยัติธรรม ซึ่งตั้งอยู่ที่ความจ�า ความเข้าใจ คราวนี้เมื่อจ�าได้แล้ว ก็มาปฏิบัติ

ที่กายวาจาใจ ดังท่ีเอาสิกขาบทมาปฏิบัติให้เป็นศีล สมาธิ ปัญญา ขึ้นมา ดังนี้  

เรยีกว่าธรรมปฏบิตั ิตัง้อยูท่ีก่าย ทีว่าจา ทีใ่จ เป็นศลี สมาธ ิปัญญา และเมือ่ได้ปฏบิตัิ

ดงันีย่้อมจะได้รบัผล ยกตนให้พ้นจากโลกชัว่ มาสูโ่ลกทีด่โีดยล�าดบั อยูใ่นโลกนีแ้หละ

แต่ยกขึ้นมาให้ดีโดยล�าดับ จนถึงสุดโลก พ้นโลก เป็นมรรค ผล นิพพาน ที่เป็นเหตุ

ท�ากิเลสและกองทุกข์ให้สิ้นไปอย่างสิ้นเชิง ดังนี้เรียกว่า ปฏิเวธธรรม ธรรมที่รู้แจ้ง 

แทงตลอด อันเป็นการปฏิบัติตั้งแต่เบ้ืองต้นจนถึงขั้นมรรค ผล นิพพานตั้งอยู่ท่ีจิต  
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จิตนี้เองรับผลท้ังหลายตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นมา ท�าให้กายวาจาใจประณีตดีงามขึ้นไปโดย

ล�าดับด้วย ดังนี้เป็นปฏิเวธธรรม 

เพราะฉะนัน้ ปริยตั ิปฏิบัต ิปฏิเวธ ทัง้สามนีค้อืตวัพระธรรม กใ็ห้เข้าใจดงันี้ 

พระธรรมอยู่ที่ตัวเอง อยู่ที่ความจ�า อยู่ที่ปริยัติ และมาเป็นศีลสมาธิปัญญา ในกาย

วาจาใจก็เป็นปฏิบัติ และได้รับผลยกจิตใจประพฤติตัวให้ดีขึ้นจนถึงส้ินกิเลส เป็น 

ปฏิเวธ เป็นธรรมานุสสติ เป็นการระลึกถึงพระธรรม 

และหมู่ชนที่ได้ฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตาม

ค�าสั่งสอน ท�ากิเลสให้สิ้นไปบางส่วนบ้าง สิ้นเชิงบ้าง นี้เป็นพระสงฆ์ที่เป็นผู้ปฏิบัติดี  

ปฏิบัติตรง ปฏิบัติชอบยิ่ง ให้ระลึกถึงพระสงฆ์โดยพระคุณดังนี้ 

จึงควรรู้จักพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยย่อ ซึ่งสรุปว่าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ 

ล้วนน�าให้พ้นทุกข์ได้ เป็นของดีประเสรฐิ ให้ท�าความรู้จกัสรปุเข้ามาดัง่นี ้การถึงกง่็าย

สะดวก เพราะถึงท่านผู้บริสุทธิ์ หมู่ผู้บริสุทธิ์ ดี ประเสริฐ ถึงเป็นสรณะ คือถึงเป็น 

ที่พึ่งของจิตใจจริง ๆ และเป็นเครื่องดึงใจให้ออกจากกระแสโลกที่ชั่วมาสู่กระแสธรรม

ที่ดี 

เพราะฉะนั้น การถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จงอย่าถึงแต่วาจา  

แต่ให้ถงึด้วยใจ ให้นกึถงึในฐานะทีรู่จ้กัว่าเป็นของด ีประเสริฐ ให้จติใจออกจากสิง่ทีไ่ม่

ดีต่าง ๆ นึกถึงแต่สิ่งที่ดี ในบางคราวอารมณ์ที่ชวนให้โลภ โกรธ หลง เพราะจิตใจ 

มีสิ่งเหล่านั้นดึงออกไป 

เพราะฉะนั้น ต้องมาปฏิบัติให้พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ดึงกลับ 

เข้ามาสู่ความประเสริฐ สู่ความดีทั้งหลาย จิตใจดังนี้จะเป็นจิตใจที่เป็นสรณะ.

๘ สิงหาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๕ 
ตัณหา จติ กระแสโลกและกระแสธรรม

ได้แสดงถึงสรณะอันเป็นข้อส�าคัญที่น�าเข้ามาสู่พระพุทธศาสนา น�าเข้ามาสู่

ความเป็นภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเป็นที่พึ่งทางจิตใจ ส�าหรับก�าจัด 

ความกลัวในภัยต่าง ๆ และประการส�าคัญเป็นเครื่องดึงจิตใจให้ออกจากกระแสโลก

ฝ่ายชั่วเข้ามาสู่กระแสธรรมอันเป็นฝ่ายดีของจิตใจ แต่ว่าก็จะต้องเข้าใจรู้จักพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ และต้องน้อมใจถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตามที่เข้าใจ

รู้จักน้ัน ในการท�าความรู้จักก็โดยพระประวัติ พระคุณ ส�าหรับโดยพระคุณเป็นสิ่ง 

กลาง ๆ และด�ารงอยู่ในปัจจุบัน เม่ือตั้งใจท�าความรู้จักเข้าใจโดยพระคุณ ย่อมเห็น

พระคณุปรากฎอยู่เป็นปัจจบุนั เป็นพระคุณทียั่งด�ารงอยูแ่ละไม่ต้องรูจ้กัโดยพระประวัติ

ก็ได้ ท่านผู้ใดมีพระคุณดังน้ีก็เป็นพระพุทธเจ้า สิ่งใดมีพระคุณดั่งนี้ก็เป็นพระธรรม  

หมู่ใดมีพระคุณดั่งนี้ก็เป็นพระสงฆ์ ความระลึกถึงโดยพระคุณนี้เป็นสิ่งที่ควรหัดระลึก

ให้เป็นประจ�า เป็นสิ่งที่หัดระลึกได้ไม่ยาก เมื่อท�าความรู้จักพระคุณท่านได้พอสมควร 

จะระลึกถึงเพียงแง่หนึ่งก็ใช้ได้ เป็นธรรมปฏิบัติส�าหรับจิตใจได้โดยตรง

ในเวลาสวดท�าวัตรค�่า เมื่อสวดบทพุทธานุสสตินัยจบ ก็ให้หยุดครู่หนึ่ง เพื่อ

ระลึกถึงพระพุทธเจ้า เมื่อสวดบทธรรมานุสสติจบ ก็หยุด เพื่อระลึกถึงคุณของ 

พระธรรม เมื่อถึงบทสังฆานุสสตินัยจบ ก็ให้หยุด เพื่อระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ ต้อง
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หัดระลกึอย่างย่อ เช่นตอนพระพทุธนัน้ระลึกว่า พระพทุธเจ้าประกอบด้วยพระปัญญาคณุ 

กรณุาคณุ วสิทุธคิณุดัง่นี ้ตอนพระธรรม กห็ดัระลกึโดยย่อว่า ปรยิตัธิรรม ปฏิบตัธิรรม 

ปฏิเวธธรรม ล้วนแต่เป็นความจริง รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่ว เม่ือถึง 

พระสงฆ์ ก็ให้ระลึกว่า พระสงฆ์ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง 

เป็นการระลึกอย่างยิ่ง หรือขณะที่หยุดนั้น จะยกเอาบทใดบทหนึ่งมาระลึกว่า พุทฺโธ 

พทุโฺธ หรอื อรห ํอรหเํอาพระคณุบทใดบทหนึง่กไ็ด้ เป็นการสงบใจ บทพระธรรมคณุ 

ก็ระลึกว่า สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ก็ได้ พระสังฆคุณยึดว่า สุปฏิปนฺโน ภควโต  

สาวกสงฺโฆ ก็ได้ พิจารณาโดยย่อหรือพิจารณาเฉพาะบทเดียวก็ได้ รวมความแล้ว 

อย่าให้หยุดโดยไม่มีประโยชน์ เพราะเวลาที่หยุด ให้หยุดระลึกพระพุทธคุณ พระ- 

ธรรมคุณ พระสังฆคุณ ไม่ให้ใจฟุ้งซ่านออกไปที่ใด ดังนี้จะเป็นประโยชน์ท�าให้จิตใจ

สงบเป็นอย่างน้อย และท�าให้ขันเข้ามาในสิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่สะอาด

ความท่ีหัดระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ดังนี้ ย่อมเป็นการน�าใจ

ออกมาจากกระแสโลกต่าง ๆ ทีวุ่น่วายเข้ามาสู่วัตถุท่ีบรสุิทธิ ์สะอาด ท�าให้จติใจบรสุิทธิ์

สะอาดเย็น แต่ในการที่จะดึงใจให้ผละออกมาจากกระแสของโลก คืออารมณ์ต่าง ๆ 

ของโลกที่คอยดึงใจออกไป ให้เข้ามาสู่กระแสธรรม โดยระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ ซ่ึงเป็นกระแสธรรมฝ่ายดีน้ัน จะต้องก�าหนดรู้อริยสัจจะทั้ง ๔ ที่เป็น 

ขั้นมูลฐาน ในตอนนี้คือต้องรู้จัก ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และทางปฏิบัติให้

ถึงความดับทุกข์ รู้จักทุกข์อย่างไรในขั้นน้ี คือจิตใจที่ยังไม่ได้รับอบรมอันเป็นจิตใจ 

ของสามัญชนน้ัน อยู่กับอารมณ์โลก มีความสุขกับอารมณ์โลกทั้งหลายซึ่งเป็นอาลัย 

เป็นที่อยู่อาศัยของจิตที่เป็นสามัญ ที่เป็นภาษาอภิธรรมว่า กามาพจร เที่ยวไปในกาม

หรือหย่ังลงในกาม เหมือนอย่างน�้าเป็นอาลัยของหมู่ปลา จิตเหมือนปลาที่อาศัยอยู่ 

ในน�้า จิตที่หยั่งลงไปในกามหรือเที่ยวไปในกามก็พอใจที่จะอยู่กับรูป รส กลิ่น เสียง 

โผฏฐพัพะท่ีน่ารกัใคร่พอใจท้ังหลาย มักจะเป็นอย่างนี ้และจติท่ีเป็นกามาพจรนีป้ระกอบ

ด้วยตณัหาคอืความด้ินรนทะยานอยาก อยากดรูปู ได้ยนิเสยีง ทราบกลิน่ รส โผฏฐัพพะ 

ในสิ่งที่ปรารถนา รักใคร่ พอใจ อยากที่จะ คิด นึก รู้ เรื่องทั้งหลายของรูป เป็นต้น

เหล่านัน้ ฉะน้ัน จติจงึมีความดิน้รนอันเป็นตวัตณัหา ดงันีเ้ป็นพืน้ของจติทีเ่ป็นกามาพจร  

ซึ่งแสดงออกมาเป็นตัณหาไปในรูปบ้าง เสียงบ้าง ดั่งนี้เรียกว่ากระแสโลก
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ครัน้มาปฏบิติัธรรมถอืศลี ๕ ศลี ๘ บวชเป็นภกิษ ุสามเณร ต้องเว้นจากการ

ดูรูปที่อยากไปดู เว้นจากการฟังเสียงที่อยากไปฟัง ท�าให้จิตใจดิ้นขลุกขลักด้วยตัณหา 

กามกับตัณหาก็ดึงใจออกไปทางนั้น แต่เพราะมาปฏิบัติธรรมต้องอาศัยสรณะ ระลึก

ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ เมื่อเรามาอยู่กับท่าน

เป็นพระ เป็นเณร อุบาสก อุบาสกิา กป็ฏิบตัเิอาอย่างท่าน ไม่ควรจะไปดรูปู ฟังเสยีง 

ที่ผิดศีล ผิดวินัย ตลอดจนคิดไปถึงเรื่องทั้งหลายนอกขอบเขตของศีลของวินัย นึกถึง

พระพุทธเจ้าว่าที่ท่านบัญญัติวินัย เมื่อเราเข้ามาอยู่ก็ต้องปฏิบัติตามค�าที่สอน เป็น 

พระสงฆ์ โดยดงึใจเข้ามาไม่ให้เตลิดออกไป เม่ือจะท�ากจิวตัร เกดิขีเ้กยีจ กต้็องนึกถงึ

พระพุทธเจ้าว่าไม่โปรดคนเกียจคร้าน ธรรมสอนให้ขยัน พระสงฆ์ก็ต้องขยันปฏิบัติดี 

ปฏิบัติชอบ จึงจะเป็น สุปฏิปนฺโน คิดดั่งนี้ก็ดึงใจไม่ให้พ่ายแพ้บิดพริ้วต่าง ๆ เมื่อ 

ใจกลับ ก็ท�าให้กายกลับปฏิบัติกิจวัตรทั้งหลายได้ จึงท�าให้ใจมีสรณะ คือเครื่อง 

ยดึเหนีย่วทีด่งึ ท�าให้ออกจากทางทีผ่ดิมาสูท่างทีช่อบ ทางทีร่ะลกึให้เหมาะสม ให้ควร

ตามกาลเทศะ อย่างนี้ก็เรียกว่า โยนิโสมนสิการ การกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  

ให้รู้ว่ารู้สึกเป็นทุกข์ อึดอัด ไม่สบายกายใจ เดือดร้อน เพราะต้องมาปฏิบัติธรรมวินัย 

ก็ให้รู้ว่าเป็นทุกข์ แต่ว่าตัวสมุทัยที่ท�าให้เกิดทุกข์คือ กาม ตัณหา ดับตัณหาก็ด้วย 

อาศัยขันติ สรณะ ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เตือนใจสอนใจอยู่เสมอว่า

ท่านสัง่สอนให้รูจ้กั ทุกข์ สมุทัย พระธรรมกด็จีรงิ พระสงฆ์เป็นผูป้ฏิบตัดิจีรงิ เมือ่มา

อยู่ใกล้ท่านก็ต้องปฏิบัติให้ดี ละสิ่งที่ไม่ดีเสีย 

เพราะฉะน้ัน สรณะในใจเป็นสิ่งส�าคัญ เป็นของดีมีประโยชน์ เช่นกล่าวว่า 

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ‚ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ‚ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เป็นท่ีพ่ึงคุ้มภัย 

อันตรายได้ เป็นการหัดปลูกฝังสรณะนี้ลงไปในใจ จิตใจจะรับเข้าอย่างลึกซึ้งแน่นเข้า 

สะดวกแก่การปฏิบัติดี จิตก็ไม่โน้มไปตามอ�านาจฝ่ายชั่ว แต่จะน้อมเข้ามาสู่กระแส

ธรรมได้ง่าย พระมกัจะให้ศลีเขา แต่ตนเองไม่มสีรณะกใ็ช้ไม่ได้ พระเองกต้็องมสีรณะ

ในใจให้มั่นคงจะไม่มีตกต�่า จะเป็นหนทางที่น�าไปสู่ทางที่สูงขึ้นอยู่เสมอ

๙ สิงหาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๖ 
ตนเป็นสรณะของตน

ได้แสดงถงึสรณะและอรยิสจัจ์ ซึง่เป็นขัน้มลูฐาน ซึง่พงึปฏบิติัท�าความรู้ไปกบั

สรณะ และควรท�าความเข้าใจและรู้จกัส�านกึว่าสรณะเป็นธรรมปฏบิตัอินัส�าคญั ไม่ใช่

เป็นเพียงแต่พิธีการที่ปฏิบัติของสรณะและศีลในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

โดยมาก แล้วกไ็ม่ได้ค�านงึถงึ ซ่ึงอันท่ีจรงิเป็นสิง่ส�าคญัดงัได้กล่าวมาโดยล�าดบั คอืเป็น

ตวัสต ิปัญญา และธรรมทกุข้อ ซึง่เป็นเคร่ืองน�าใจให้แล่นไปสูก่ระแสธรรมดงัทีไ่ด้กล่าว

ว่าเป็นเครื่องดึงใจ เพราะฉะนั้น ทุกคนทุกท่านแม้ว่าจะเป็นภิกษุ ก็ควรที่จะได้อบรม

สรณะนี้ให้มีอยู่เป็นประจ�า ส�าหรับเป็นตัวต่อสู้กับกิเลสโดยเฉพาะกิเลสมาร ดังที่มาร

มาผจญพระโพธิสัตว์ เมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นภาพมารผจญ ตามผนังโบสถ์

ต่าง ๆ ซึ่งแสดงว่าเป็นเทวบุตรมาร เป็นการแสดงมารโดยบุคคลาธิษฐาน คือ  

ยกบุคคลเป็นท่ีตั้งเปรียบเทียบเป็นบุคคลขึ้นมา แต่โดยธรรมาธิษฐานธรรมเป็นที่ตั้ง 

ได้แก่กิเลสมาร คือกิเลสอันได้แก่ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากเป็นต้น หรือกล่าว

อย่างลึกซึ้งว่า อวิชชาความไม่รู้ หรือรู้ไม่จริง มาเป็นกิเลสมาร นี้ท่านแสดงว่าเป็นตัว

พญามาร กิเลสอ่ืน ๆ เป็นตัวเสนามาร ก็รวมเป็นค�าว่ามารนี้แหละ เพราะฉะนั้น

กิเลสมารนี้แรงมาก คอยดึงใจบุคคลไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาสให้แล่นออกนอกลู่

นอกทางเสมอ มีสรณะนี้เท่านั้นที่สามารถดึงใจให้กลับมาได้ 



248 ธรรมกถาในการอบรมพระใหม่

พระพุทธเจ้าเองครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ทรงแสวงหาความตรัสรู้ พระองค์ไม่มี 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ท่ีไหนเป็นสรณะ แต่ว่าทรงมีพระองค์เองเป็นสรณะ 

คือทรงมีพระบารมีธรรมทั้งหลายที่ได้ทรงบ�าเพ็ญมาแล้ว มีทานศีลเป็นต้นที่เป็นบารมี 

๑๐ และเสี่ยงพระบารมีนี้เอง ผจญมารที่เข้ามาย�่ายี คือทรงพิชิตมาร แต่เราทั้งหลาย

ผูน้บัถือศาสนาไม่ต้องไปแสงหาธรรมด้วยตนเอง เพราะพระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงสัง่สอน

เอาไว้สมบรูณ์อยูแ่ล้ว และมพีระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะอยู่แล้ว จงึเท่ากบั

มีเคร่ืองป้องกันกเิลสมาร เหมอืนอย่างมป้ีอมปราการอนัเป็นทีม่ัน่อย่างดขีองจติใจอยูแ่ล้ว 

เป็นแต่เพียงให้น�าจิตใจเข้าไปอาศัยอยู่ในป้อมปราการ คือ สรณะทั้ง ๓ นี้ นึกถึง

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตามทีรู่จ้กัดงัทีก่ล่าวมาในวนัแรก ๆ และเมือ่เป็นปัญญา

ขึ้นมาในธรรม ก็ย่อมเป็นป้อมปราการอย่างดียิ่ง สามารถที่จะหลบมารได้ ไม่พ่ายแพ้

ต่อมาร แม้จะยังเอาชนะไม่ได้เด็ดขาด ก็ยังมีที่หลบที่ก�าบัง น�าตนให้บรรลุถึงความ

สวสัดีโดยแท้ ทัง้นีก้ต้็องอาศยัตนเองมคีวามมัน่คงอยู่ในตนเอง จะไม่ยอมอยู่ใต้อ�านาจ

ของมารคือกิเลส แต่หลบเข้าหาป้อมปราการคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

จึงมาถึงท่ีพึ่งส�าคัญที่จะต้องรู้จักตนเอง ดังพุทธภาษิตว่า อตฺตาหิ อตฺตโน  

นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งของตน เพราะฉะน้ัน ในขั้นนี้จึงได้ที่พึ่งเป็น ๔ คือ พระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ และตนเอง เป็นนาถะ คอื ทีพ่ึง่ของตน จะเหน็ได้ว่าเป็นสิง่ส�าคญั 

ถงึแม้จะมทีีพ่ึง่อ่ืน ๆ แต่ตนเองกต้็องเป็นทีพ่ึง่ของตนเองด้วย คอืว่าตนเองจะต้องรบัที่

พึ่งอ่ืน ๆ เข้ามาให้เป็นท่ีพึ่งของตนเอง เป็นดังนี้ความเป็นที่พ่ึงจึงจะส�าเร็จประโยชน์  

ดังจะเห็นว่าที่พึ่งภายนอกทั้งหลาย เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์ เป็นท่ีพ่ึงของ  

บตุรธดิา ศษิย์ ท้ังหลาย มารดาบดิาหาอาหารมาให้บตุรธิดารับประทาน ท่านสามารถ

น�าอาหารหรอืเตรยีมอาหารให้พร้อมแล้วเรยีกไปรับประทาน อย่างมากกป้็อนเข้าปาก

ให้ ท่านช่วยได้เท่านี้ แต่บุตรธิดานั้นจะต้องรับอาหารด้วยตนเอง แม้ว่าท่านป้อนให้ 

บตุรธดิากต้็องอ้าปากรบั กลนือาหารลงไป และต้องมีระบบการย่อยอาหารในร่างกาย

ที่เป็นอนามัยไม่มีโรค ย่อยอาหารเลี้ยงร่างกายได้ เหล่าน้ีต้องพึ่งตัวเองทั้งนั้น ถ้า 

บุตรธิดาไม่อ้าปากรับ หรือแม้ว่าอ้าปากรับแต่ไม่เค้ียว หรือเคี้ยวแล้วไม่กลืน หรือ 

กลืนลงไปแล้วระบบย่อยใช้ไม่ได้ เป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ มารดาบิดา ก็ช่วย

อะไรไม่ได้ เพราะฉะน้ัน ในส่วนส�าคัญน้ันตนเอง จึงต้องช่วยตนเองเป็นทีพ่ึง่ของตนเอง 
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แม้ครูบาอาจารย์ท่านเป็นที่พึ่งด้านประสาทศิลปวิทยาให้ ได้แต่พูด เขียน สั่งสอน  

แต่บรรดาศิษย์ต้องต้ังใจฟัง รับค�าสอนเข้าไปพิจารณาให้เข้าใจและจดจ�าเอาไว้ จึงจะ

ได้วิชา ถ้าศิษย์ไม่ตั้งใจฟัง หนีไปเที่ยวก็ดี นั่งหลับก็ดี คือไม่รับดังนี้ มีครูบาอาจารย์

วิเศษเท่าใด ก็ไม่ส�าเร็จ เพราะฉะนั้น ศิษย์จะพึ่งตนเองในด้านตั้งใจฟัง รับเอาที่ท่าน

สั่งสอนเข้าไปพิจารณาและก็จดจ�าเป็นต้น จึงจะส�าเร็จเป็นวิชาความรู้ขึ้นมา

พระพุทธเจ้าเองทรงเป็นบรมครู ท่านเป็นผู้บอก คือผู้ส่ังสอน แต่สาวกคือ 

ศิษย์ทั้งหลายต้องตั้งใจฟัง และรับเอาค�าสั่งสอนไปปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ของตน 

จึงจะเป็นศีล สมาธิ ปัญญา เป็นวิมุติ ขึ้นมา นี้ต้องพึ่งตนเอง พึ่งตนเองในการที่ฟัง 

ต้องพึ่งตนเองเป็นปริยัติขึ้นมาในตัวเอง ตั้งใจปฏิบัติ จึงจะได้รับผลของการปฏิบัติ  

ก็ตนเองนั้นแหละท่ีได้รับ เพราะฉะนั้น การพึ่งตนเองจึงส�าคัญมาก แม้จะมีสรณะ

ภายนอกสมบูรณ์ แต่ถ้าตนเองไม่รับดังน้ีแล้ว บรรดาที่พึ่งก็มาเป็นที่พึ่งให้ไม่ได้และ

กลายเป็นอนาถาคือไม่มีที่พึ่ง เมื่อพ่อแม่ก็เป็นที่พึ่งไม่ได้ ครูบาอาจารย์ พระพุทธเจ้า

ก็เป็นที่พึ่งไม่ได้ พ่อแม่ที่ดีร�่ารวย มีเมตตา กรุณา ลูกไม่เอาถ่าน ไม่รับสิ่งที่ดีเข้ามา 

ก็ใช้ไม่ได้ เป็นอนาถา เข้าถึงส�านักที่ดี ไม่เอาเรื่องเอาถ่าน ไม่รับโอวาทก็เป็นอนาถา 

ใช้ไม่ได้กลายเป็นผูไ้ม่มทีีพ่ึง่ ดงันัน้แหละทีผู่ต้้องการความเจรญิจะต้องส�านกึว่าตนเอง

เป็นทีพ่ึง่ ในการรบัเอาสิง่ท่ีดท้ัีงหลายเข้ามาคอืการทีม่ตีนเป็นทีพึ่ง่ของตนได้ แต่ตนเอง

จะต้องรับเข้ามา ในการรับเข้ามาได้สรณะนี้เป็นเรื่องส�าคัญ คือตัวสติ ตัวปัญญา  

นี้ที่จะให้นึกถึงให้รู้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รู้จักพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

แม้ตามที่รู้จักกันว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ เป็นสิ่งดีประเสริฐ เพียงเท่านี้

ก็ใช้ได้ เป็นตัวสติที่นึกถึง และก็เข้าหาท่านคือเข้าทางที่ดีที่ถูกที่ชอบ 

ตัวสตินี้คือสรณะท่ีจะดึงใจให้พ้นจากอ�านาจของกิเลสมาร ท่ีมีอยู่แรงมากใน

ทุก ๆ คน เช่น ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากต่าง ๆ แต่สรณะดังกล่าวนี้จะต้องมี

ก�าลงัแรงกว่า จงึจะดงึได้ ถ้ามกี�าลงัน้อยกว่าตณัหาแล้วจะดึงไม่อยู ่ตณัหาจะดงึเอาไป

ได้ แต่ต้องเข้าใจว่าตนเองเป็นส�าคัญ เมื่อตนเองยอมต่อตัณหา ก็ไปตามตัณหากิเลส 

ถ้าตนเองไม่ยอม ก็จะไม่ไปตามตัณหากิเลส แต่การที่ตนเองจะไม่ยอมต้องมีสติเป็น

ก�าลงั ปัญญาเป็นก�าลงั ทีจ่ะต้องนกึ ระลกึ และท�าความรูท้ีเ่ป็นตวัปัญญาให้มัน่คงด้วย 
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เพราะว่าอันปัญญาคือความรู้น้ี ทุกคนย่อมมีเป็นภาคพื้นดังได้กล่าวมาแล้ว 

และนอกจากนี้ยังมีปัญญาที่ได้จากการฟังค�าสั่งสอนต่าง ๆ แม้จะไม่ใช่เป็นปัญญาของ

ตนโดยตรง แต่ก็ยังระลึกได้ยังจ�าได้ เพราะฉะนั้น จะท�าอะไรทุก ๆ อย่าง ย่อมจะมี

ความรู้ ๒ อย่าง ดงึกนัอยูโ่ดยมาก เช่นว่าจะท�าดกีมั็กจะมีความรูอ้กีทางหนึง่ไม่ให้ท�า 

หรอืท�าชัว่กม็คีวามรูม้าดงึไม่ให้ท�า ดงันีเ้รยีกว่าความรูใ้นบาป บุญ คณุ โทษ ประโยชน์ 

หรือไม่ใช่ประโยชน์ ซ่ึงทุกคนมีความรู้เหมือนกันจะน้อยหรือมาก แม้แต่เด็กก็มี 

ความรู ้ไปโรงเรยีนวนัหนึง่คดิจะหนโีรงเรยีนไปดหูนงั กรู้็ว่าหนโีรงเรยีนไม่ดไีม่ถูกต้อง 

เดก็กร็ู ้แต่ในท่ีสดุกไ็ปดหูนงัเพราะความอยากไปดแูรงกว่า ถ้าไปโรงเรยีนเสยีกเ็พราะ

มีความรู้ทางถูกต้องแรงกว่า แปลว่าคนเรามีความรู้ในส่ิงท่ีท�าอยู่ด้วยกัน ท้ังในทางดี

และไม่ดี เครื่องดึงจึงส�าคัญ ถ้าเครื่องดึงดีก็ไม่ท�าชั่ว ถ้าเครื่องดึงไม่ดีก็ท�าชั่ว ทั้ง ๆ  

ทีรู้่ซึง่โดยมากเป็นอย่างนี ้ส่วนทีไ่ม่รูจ้รงิ ๆ กมี็ แต่กน่็าจะน้อยกว่าและเป็นเหตพุเิศษ 

แต่ว่าส�ารับในความประพฤติทั่ว ๆ ไป มีอยู่โดยมาก แต่รู้แล้วไม่ท�าตามที่รู้หรือตาม

ควรแก่ความรู ้เพราะเคร่ืองดงึเป็นสิง่ส�าคญั สรณะจงึมาช่วยตรงนี ้ทีจ่ะนึกถงึพระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ์

อันความนึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมความเข้ามาคือ ระลึกถึง

บุคคลผู้มีความบริสุทธิ์ ความดี หมู่คนที่ดี ที่บริสุทธิ์ จะระลึกถึงในแง่หนึ่งแง่ใดก็ได้  

แต่ระลกึถึงในด้านของความผดิ ชอบ ชัว่ ด ีว่าการกระท�าอย่างนีไ้ม่ด ีถกู ไม่ถกู ดงันี้

กไ็ด้ เป็นการระลกึถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นสัจจะ คอืความจรงิ พระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ์ นี้แหละเป็นตัวสัจจะความจริง คือเป็นสัจจะและธรรมประกอบ

กัน คือจริงที่ดี ไม่ใช่จริงที่ไม่ดี เพราะว่าความจริงมี ๒ อย่าง จริงที่ชั่ว กับจริงที่ดี 

ความชั่วนั้นจะเป็นความชั่วก็ต้องชั่วจริง ความดีจะเป็นความดี ถูกต้อง ก็ต้องเป็น 

ความจริงที่ดี จริงดีหรือดีจริง ไม่ต้องการเป็นชั่วจริง หรือจริงที่ชั่ว แต่ต้องการจริงดี 

ดงันี ้ทีต้่องมธีรรมหรือสจัจะประกอบกนัด้วย ทกุคนก็มสีตทิีจ่ะระลกึได้ส�านกึได้ กใ็ห้

ระลกึลงไปให้แจ้งชดัว่าจะท�า พดู คดิ ดไีหม ชัว่ไหม คดิให้มาก ๆ และเมือ่นกึถงึมาก

ก็จะเป็นปัญญาความรู้ขึ้นมาว่านี้ไม่ดี ชั่ว ดีว่าเป็นดีจริง ชั่วจริง นี้แหละเป็นตัวสรณะ 

ธมมฺ ํสรณ ํกอ็นันีแ้หละ ธรรมเป็นสรณะกอ็นันี ้สตปัิญญาเป็นตวัสรณะจะดงึใจไม่ท�า



251ธรรมกถาในการปฏิบัติอบรมจิต

ในสิง่ทีช่ัว่ ให้ท�าในสิง่ทีด่ ีและเมือ่เป็นดงันีแ้ปลว่ามธีรรมเป็นทีพ่ึง่ พระพทุธ พระสงฆ์ 

ก็รวมอยู่ที่ธรรมนี้ ไม่ใช่ที่ไหน ดังนี้เป็น อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน

ได้ มีสติ สัมปชัญญะ ปัญญา น�าตนไม่ให้ประพฤติไปในทางที่ผิด แต่ให้ประพฤติมา

ในทางทีถ่กู ไม่ให้กเิลสมารดงึเอาตวัไป แต่ให้สรณะนี ้คอื ธมมฺ ํสรณ ํคจฉฺาม ิดงึเอา

ตัวกลับมาทางทิศที่ถูก อันนี้เป็นสิ่งส�าคัญมาก ซึ่งทุกคนจะต้องอบรมให้เป็นสันดาน

เป็นนสิยั อปุนสิยั บางทีป่ล่อยจนเคย จนเป็นนสัิยตามใจตนเอง ปล่อยให้กเิลสตณัหา

ดึงเอาไปจนเคยตัว ชอบประพฤติตามใจตัวเองจนกลายเป็นสันดาน เป็นอุปนิสัย 

แก้ยาก แต่ไม่ใช่แก้ไม่ได้ สิ่งที่จะเป็นสันดาน เป็นนิสัย อุปนิสัยนั้น หมายความว่า 

เป็นสิ่งที่ท�าบ่อย ๆ มีการเสพ เมื่อท�าบ่อย ๆ ในทางใดแล้ว ก็เป็นการสร้างอุปนิสัย

สันดานในทางนั้น เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่านิสัย อุปนิสัย สันดานไปในทางไม่ดี การที่

จะแก้ให้ดีก็ต้องท�าดีบ่อย ๆ เป็นการกลับ ซึ่งท�าได้ไม่ใช่ท�าไม่ได้ อันนี้มีอุปมาเหมือน

อย่างกระดาษแผ่น ๆ นี ้กไ็ม่เป็นกระดาษม้วน กม็าม้วนให้กลม ถ้าม้วนทเีดียวปล่อย

กระดาษก็คล่ีออกตามเดิม แต่ถ้าม้วนบ่อย ๆ แล้วกระดาษก็จะไม่คลี่ออก จะม้วน 

ตัวเองอยู่ เป็นความอยู่ตัว ถ้าคลี่กระดาษนั้นออกกระดาษก็จะกลับม้วน และเมื่อ 

ปล่อยมือก็ไปตามท่ีอยู่ตัว น้ีแหละเทียบได้กับอุปนิสัย สันดาน และความอยู่ตัวที่ 

เรียกว่า วาสนา แปลว่า อยู่ตัว เป็นสิ่งคล้าย ๆ สันดาน สิ่งที่อยู่ตัวนี้แก้ยาก ถ้าผิด

แล้วแก้ยาก ถ้าไม่แก้ก็เอาดีไม่ได้ ท�าอย่างไรก็เอาดีไม่ได้ จะมาบวชเรียน ๑ - ๒ 

พรรษา ๑๐ ปี  ๒๐ ปี ตลอดชีวิต ถ้าไม่แก้ก็เอาดีไม่ได้ จุดส�าคัญของการปฏิบัต ิ

ในพระพุทธศาสนา คือ ต้องการอันน้ี แก้การอยู่ตัว คืออยู่ตัวในทางท่ีไม่ดี ให้เป็น 

ไปในทางดี ในการแก้ก็แก้วิธีเดียวกัน

ความอยู่ตัวก็เกิดจากท�าบ่อย ๆ ให้เหมือนการม้วนกระดาษ จึงต้องตั้งใจท�า

ดีบ่อย ๆ ครั้งแรกยากเป็นความทุกข์ เดือดร้อน ติดขัด แต่ก็ต้องตั้งใจท�า อันนี้แหละ

ต้องรู้อริยสัจจ์ ต้องรู้ว่าความทุกข์ที่เกิดนั้น ไม่ใช่เกิดจากสิ่งที่ดีหรือไม่ดี แต่เกิดจาก

ตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก ของกเิลส โลภ โกรธ หลง เป็นวาสนาคอยดึงใจเราอยู่ 

ต้องส�านึกอยู่ว่าเราอย่ามีตัณหาเป็นวาสนา อย่ามีโลภ โกรธ หลง เป็นวาสนา อย่ามี

ความชั่วเป็นวาสนา ขอให้มีความดีเป็นวาสนา มีธรรมเป็นวาสนา การจะให้มีความดี
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เป็นวาสนานัน่ต้องหมัน่ปฏบัิตคิวามด ีให้ความดอียู่ตวัเหมอืนกระดาษทีม้่วน ถ้าจบัคลี่

บ่อย ๆ บางทีก็ต้องหาอะไรมาทับไม่ยอมให้ม้วนตัวกลับ เมื่อกระดาษคลี่ตามเดิม  

จับให้มันม้วนอีก ก็ไม่ยอมม้วนเหมือนกันฉันใดก็ดี แม้จะมีกิเลสเป็นวาสนา ความชั่ว

เป็นวาสนาอยู่ แต่เมื่อท�าความดีบ่อย ๆ มีธรรมเป็นสรณะ ตักเตือนอบรมสติบ่อย ๆ 

ด่าตนเอง แล้วท�าดีบ่อย ๆ สร้างวาสนาในทางดี ก็จะมีความดี เมื่อมีธรรมในตัวเอง

เป็นวาสนา ก็จะไม่ท�าชั่ว ใจไม่ยอมท�า เหมือนม้วนกระดาษไม่ยอมม้วนอีกแล้ว  

ฉันนั้น นี้เป็นลักษณะของจิตที่มีอริยสัจจ์มาประกอบ จึงให้รู้จักว่าในขณะที่ท�าความดี 

แต่เดือดร้อน เสียน่ัน เสียน่ี เป็นเพราะตัณหา มีตัณหากิเลสเป็นตัวสมุทัย ให้รู ้

จักว่าเป็นทุกข์ เป็นสมุทัย การปฏิบัติดีเป็นตัวมรรคจะดับตัณหา ก็ถึงมีทุกขนิโรธ 

ความดบัทกุข์ คอืเป็นตวัสขุ ให้รู้จกัเหตุผลดงันีเ้ป็นตวัปัญญา ต้องอาศัยตนเองปฏบิตัิ

ทัง้น้ัน ตัง้ใจท�าไป ใครมีวาสนาชัว่กจ็ะกลับมามวีาสนาด ีวาสนาจงึไม่ส�าคญัทีช่าตกิ�าเนดิ 

ทรัพย์สมบัติ อะไรทั้งหมด แต่ส�าคัญที่ความดีความชั่วนี้แหละ เมื่อมีความดีความชั่ว

เป็นวาสนา ก็ให้รู้ว่ามีวาสนาดีอยู่ วาสนาชั่วอยู่ ปฏิบัติตนให้มีธรรมเป็นสรณะ ก็จะมี

วาสนาดี ตนเป็นที่พึ่งของตนเองได้ อันนี้แหละเป็นจุดส�าคัญที่จะต้องมีสรณะ

๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๓
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ได้แสดงถงึสรณะเป็นข้อน�าและได้แสดงถงึสรณะ ๓ คอื พระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ์ และตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ตลอดจนความรู้ในสัจจะทั้ง ๔ ซึ่งต้องอบรมให้มี

ประกอบเป็นขัน้พืน้ฐาน ได้ย�า้ถงึตนเองเป็นนาถะ เป็นทีพ่ึง่ของตนเป็นสิง่ส�าคญั สรณะ

ทั้ง ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็ยกขึ้นแสดงเพียงข้อใดข้อหนึ่ง เช่น  

ยกแสดงถึงพระธรรม หรือธรรม ที่ให้มีเป็นสรณะ คือที่พึ่งของจิตใจ และเมื่อมีธรรม

เป็นทีพ่ึง่ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็รวมอยูใ่นข้อธรรมนี ้พระธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสรู้ ได้แสดงสั่งสอนพระสงฆ์เป็นผู้ที่รักษาธรรม จะได้แสดงสืบต่อไป

ในทางปฏิบัติ แค่ระลึกถึงธรรม มีธรรมข้อใดข้อหนึ่ง ก็ย่อมจะได้ที่สุดของ

จติใจได้ และพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ กร็วมอยูใ่นข้อธรรมอนัใดข้อหนึง่ โดยย่อ  

ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ตนเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นที่พึ่ง เพราะว่าเมื่อมีตนเป็นที่พึ่ง ก็จะมี

ธรรมเป็นที่พึ่ง เมื่อมีธรรมเป็นที่พึ่ง ก็จะมีตนเป็นท่ีพึ่งได้ ธรรมท่ีเป็นตัวท่ีพึ่งได้แก่  

สติและปัญญา คือจะต้องมีสติ ความระลึกรู้ มีปัญญา ความรู้ท่ัวถึง สติ ระลึกรู ้

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ชี้ให้รู้เหตุรู้ผลอันมีอยู่ในธรรม และระลึกถึงเหตุผลในตน

ตามที่สอนนั้น ให้พบเหตุผลท่ีตนจริง เมื่อพบว่าเป็นปัญญาตัวความรู้แต่ละอย่าง  

และความรู้แต่ละอย่างรวมเข้าเป็นความรู้ในเหตุและผล คือรู้ในสัจจะทั้ง ๔ นั่นเอง  
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รู้ในทุกข์คือรู้ในคน รู้ในเหตุของทุกข์คือรู้ในเหตุ รู้ในทางดับคือรู้ในคน รู้ในทางปฏิบัติ

ธรรมคือรู้ในเหตุ เพราะฉะนั้น สติปัญญาเป็นสิ่งเดียวกัน เป็นสิ่งที่น�าสรณะเข้ามาให้

แก่ตนเอง น�าธรรมเข้ามาแก่ตนเอง เป็นสิ่งน�าตนเข้ามาให้แก่ตนเอง สติและปัญญา

จ�าเป็นต้องอบรมให้มีขึ้นอยู่เสมอ คือ หัดระลึกให้ได้เสียก่อน ใช้ปัญญาไตร่ตรองดู

เหตุผลในเรื่องทั้งหลายที่จะปฏิบัติทางกายวาจาใจได้ กล่าวอย่างรวดรัดว่า สติปัญญา

เป็นตัวสรณะ คือเป็นที่พึ่งซึ่งเป็นธรรมที่เป็นที่พึ่งได้จริง อันจะน�าที่พึ่งทุกอย่างเข้ามา

ให้แก่ตนเอง และน�าตนมาให้แก่ตนเอง ดังที่ท่ีพึ่งทุกอย่างก็ต้ังตนที่พระพุทธเจ้า  

น�าพระธรรม พระสงฆ์มาให้ และตนเองมาให้แก่ตนเองต่อ คือไม่ยอมมอบตนให้แก่

ความชั่ว ได้แก่ กิเลสท้ังหลาย แต่จะมอบตนให้แก่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

ให้แก่ความดีทั้งหลาย เป็นการชื่อว่าไม่สละตน แต่จะรักษาตนไว้ได้ด้วยธรรม นี้เป็น

กุศลธรรม ความดีทั้งหลาย 

เพราะฉะนั้น เรื่องของสรณะนี้จึงเป็นเรื่องส�าคัญ และก็ต้องครอบคลุมธรรม

ปฏิบัติให้ได้ทุกข้อทุกอัน และหากว่าจะแสดงให้เป็นอนุปุพพิกถา คือข้อปฏิบัติท่ีเป็น

ไปโดยล�าดับ ก็อาจจะแสดงได้ว่าสรณะที่เป็นขั้นแรก คือ สัทธาปสาทะ สัทธา คือ 

ความเชื่อ ปสาทะ คือความเลื่อมใส อันสัทธานี้ ส�าหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย 

กต้็องการจะเชือ่ในการตรสัรูข้องตถาคตพระพทุธเจ้า เม่ือมีความเชือ่ในการตรสัรู้ของ

พระองค์ท�าให้มีความเชื่อในค�าสั่งสอนด้วย เช่น เมื่อเชื่อครู ก็ยอมเชื่อฟังค�าสั่งสอน

ของครูควบคู่กันไป ครูสอนอย่างใดเชื่ออย่างนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าส่ังสอนว่ากรรมดี 

กรรมชัว่ม ีผลของกรรมม ีกรรมดใีห้ผลด ีกรรมชัว่ให้ผลชัว่ ผูก้ระท�ากรรมกจ็ะมกีรรม

เป็นของตน เม่ือสอนอย่างนี้ก็ย่อมจะมีศรัทธาต่อค�าสอน คือเชื่อกรรม เช่ือผลของ 

กรรม คือวิบาก เชื่อความที่สัตว์ทั้งหลายรู้กระท�ากรรมมีกรรมเป็นของ ๆ ตน ส่วน 

ปสาทะ ความเลื่อมใสก็จะเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  

เมื่อมีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ย่อมจะน�าให้ถึงพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ เป็นสรณะคอืทีพ่ึง่ และจะท�าให้จิตใจรูด้้วยความระลกึในพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ และจะท�าให้ได้ปัญญาคือ 

ความรู้ธรรม ต้ังแต่รู้ในคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และรู้ในธรรมที่เป็น
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ความจริงตามเหตุตามผล คือในสัจจะทั้ง ๔ ดังกล่าวมานั้น เพราะฉะนั้น สรณะใน

ขั้นสัทธาปสาทะเป็นสิ่งส�าคัญ จะต้องเป็นขั้นแรก อันเป็นส่ิงน�าให้ผู้มีศรัทธาให้ถึง 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ และเมื่อมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

เป็นสรณะด้วยศรัทธาปสาทะ จะท�าให้มีการปฏิบัติธรรม ตั้งต้นด้วยศีลขึ้นไป และ 

แม้ในสัทธาปสาทะ ก็ต้องประกอบด้วย สติ ปัญญา อันจะขาดเสียมิได้ตั้งแต่ 

เบื้องต้น ท�าให้เกิดจริงตามเหตุและผลดังกล่าวมาแล้ว

เมื่อได้สัทธาปสาทะ ท�าให้นึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ 

ในข้ันน้ีแล้ว ก็จะน�าให้เลื่อนสรณะสูงขึ้นไปเป็นสรณะทั้ง ๔ จึงจะน�าให้ตั้งอยู่ในศีล  

ยงัเป็นข้อปฏบิตัโิดยล�าดบั ศลีนัน้อยูคู่ก่บัวินยั วินยัได้แก่พระบญัญตัขิองพระพทุธเจ้า 

เทียบกับกฎหมายบ้านเมือง พระบัญญัติข้อหนึ่ง ๆ เรียกว่าสิกขาบทหนึ่ง ๆ ส�าหรับ

ฆราวาสก็มีพระบัญญัติให้ ๕ สิกขาบท ให้ปฏิบัติอยู่เป็นนิจ และอีก ๘ สิกขาบท 

ในวันอุโบสถ ๘ ค�่า ๑๔ หรือ ๑๕ ค�่าของทุก ๆ เดือน และพระบัญญัติ ๑๐ ส�าหรับ

สามเณร และ ๒๒๗ หรับพระภิกษุ เหล่านี้เรียกว่าเป็นวินัย แปลว่า ก�าจัด คือก�าจัด

โทษทางกาย วาจา ต่าง ๆ แปลว่า แนะน�า กค็อืแนะน�าให้ประพฤตทิางกาย วาจา ใจ 

ต่าง ๆ วินัยโดยย่อจึงมีสอง อาคาริยวินัย วินัยส�าหรับผู้ครองเรือน อนาคาริยวินัย 

ส�าหรับผู้ไม่มีบ้านเรือน บรรพชิต ข้อหน่ึง ๆ เรียกว่าสิกขาบทหนึ่ง เป็นข้อบัญญัต ิ

ของพระพทุธเจ้า และค�าว่าสกิขาบทนี ้แปลว่า บทของการศกึษา ค�าว่าบทนัน้ แปลว่า

ทางก็ได้ ก้าวก็ได้ ทางก็คือทางแห่งการศึกษา ก้าวก็แปลว่าก้าวแห่งการศึกษา ใน 

ความหมายของร่างกาย บทกับบาท มาจากค�าอันเดียวกัน บาทแปลว่าเท้า ไว้เดิน 

ไปไหนมาไหน ใช้เท้าเดินไปให้ถึงท่ี เพราะฉะนั้น อาจหมายบทและบาทแปลว่า 

การถึง แสดงว่า การให้ถึงด้วยการเดินไปตามทางทีละก้าว ๆ

สิกขาบท บทของสิกขาคือการเดิน หรือทางเดินเพื่อให้ถึง ไปทีละก้าว ๆ  

ของการศึกษา อันแสดงว่าสิกขาหรือศึกษานี้เป็นส่ิงที่จะต้องเดินไป ปฏิบัติไปทีละ 

กา้ว ๆ เพื่อให้ถงึจดุมุ่งหมายของการศกึษา จากการปฏิบตัิทีละก้าวโดยล�าดบั เรียกวา่

สกิขาบท เพราะฉะนัน้ สกิขาบททีพ่ระพทุธองค์บญัญตัขิึน้เพือ่เดนิทลีะก้าว ๆ เพือ่จดุ

มุ่งหมายของการศึกษา จึงเป็นข้อที่จะต้องปฏิบัติอยู่เสมอ เดินก้าวเดียวแล้วหยุดเสีย 



256 ธรรมกถาในการอบรมพระใหม่

ก็ไม่ถึงจุดมุ่งหมาย จะต้องเดินเรื่อยไปโดยก้าวทีละก้าวโดยล�าดับ เช่น สิกขาบท 

คฤหัสถ์ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ต้องปฏิบัติเป็นประจ�า ไม่ใช่ว่าปฏิบัติวันเดียวแล้ว 

ไม่ต้องท�ากัน ต้องปฏิบัติกันเรื่อย ๆ ทุกวัน เมื่อเป็นดังนี้จึงจะถึงจุดมุ่งหมายของ 

การศกึษา คอืการศกึษา ซึง่เรือ่งนีไ้ด้แก่ถงึความหลุดพ้น หรอืนพิพาน ตามจดุมุ่งหมาย

สูงสุด หากยังไม่บรรลุวิมุติ ไม่ถึงนิพพาน ก็ต้องปฏิบัติกันเรื่อยไป

คราวนี้ การปฏิบัติตามสิกขาบทที่บัญญัติไว้ เรียกว่าศีล และจ�าแนกศีลว่า 

มีกี่ข้อ ๆ เมื่อปฏิบัติ ๕ ข้อ ก็เรียกว่าศีล ๕ ๘ ข้อก็เรียกว่าศีล ๘ ฝ่ายบรรพชิต 

สามเณร ๑๐ ข้อ เรยีกว่าเป็นศลี ๑๐ เป็นภกิษกุเ็ป็นศลี ๒๒๗ ค�าว่าศลี แปลว่าปกติ 

ความหมายอีกอันว่าต้องการ ให้ปฏิบัติตามสิกขาบทนั้นจนเป็นปกติ อย่างเช่นว่า

สิกขาบทบัญญัติว่าให้เว้นจากการฆ่า ก็เว้นจากฆ่าให้เป็นปกติ ให้เว้นจากการลัก  

กเ็ว้นจากการลกัเป็นปกต ิต้องการปฏบัิตใิห้เป็นปกต ิการปฏบิตัใิห้เป็นปกตต้ิองมวิีรัติ 

คือความตั้งใจงดเว้นจากข้อที่ได้บัญญัติให้งดเว้นนั้น ๆ วิรัติจึงเป็นหัวใจของศีล มีสิ่ง

ประกอบกค็อื นอกจากงดเว้นท่ีทรงบัญญตัไิว้ให้งดเว้นแล้ว กป็ฏิบตัใินข้อทีท่รงบญัญัติ

ไว้ด้วย เช่น ส่วนหนึ่งให้เว้น ส่วนหนึ่งให้กระท�า แปลว่าจะต้องมีความเชื่อฟัง ดังนี ้

จึงจะให้งดเว้นในข้อท่ีทรงให้เว้นกระท�าได้ เหล่านี้เรียกว่าศีล สรุปคือมีข้อหนึ่งทรง

บัญญัติมิให้ไปในที่ไม่ควรไป ให้ไปในที่ที่ควรไป ก็เชื่อตามนั้น เพราะฉะนั้น ในบาลี

แสดงศีลส�าหรับภิกษุโดยทั่ว ๆ ไป จะมีแสดงว่า “ปาฏิโมกฺขสํวรสํวุโต” ส�ารวมแล้ว

ด้วยความส�ารวมระวังในพระปาติโมกข์ “อาจารโคจรสมฺปนฺโน” ถึงพร้อมด้วยอาจาร 

คือความประพฤติ และโคจร คือที่เที่ยวไป ดังนี้ 

ค�าว่าส�ารวมในพระปาตโิมกข์น้ัน ได้แก่ความตัง้ใจ ส�ารวมปฏบิตัติามสกิขาบท

บัญญัติ ๒๒๗ ข้อ ท่ีเรียกว่าปาติโมกข์ เป็นพระบัญญัติที่เป็นข้อเบื้องต้นของ 

พรหมจรรย์ อาจารโคจรสมปฺนโฺน ถงึพร้อมด้วยอาจาร คอืมรรยาท โคจร คอื ทีเ่ทีย่ว 

หมายความว่า ถึงพร้อมด้วยความประพฤติดีงามต่าง ๆ ดังที่ทรงบัญญัติเป็นข้อวัตร

ปฏิบัติต่าง ๆ ดังท่ีมานอกพระปาติโมกข์ทั้งหลาย ดังที่ประมวลไว้ในวินัยมุขเล่ม ๒ 

ถงึพร้อมด้วยโคจร คือที่เที่ยว คอืเที่ยวไปในที่ทีค่วรเที่ยวไป ซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุป คอื 

เดิน ยืน นั่ง นอน ในที่ที่ควร เดิน ยืน นั่ง นอน ทั้งหลายในที่ทั้งปวง เหล่านี้รวมอยู่
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ในค�าว่าศีล เพราะฉะนั้น ค�าว่า ศีล หมายถึง ความที่มีวิรัติเจตนา ความตั้งใจงดเว้น 

ให้ภกิษปุฏบิตัเิป็นอาจาระทัง้หลาย เช่นเดยีวกบัการประกอบกจิวตัรทัง้หลาย ให้เทีย่ว

ไปในที่ที่ควรเที่ยวไป ส�าเร็จอิริยาบททั้ง ๔ ในที่ที่ควรส�าเร็จอิริยาบททั้ง ๔ ศีลจึง 

ท�าให้ปฏิบัติในท�าให้มี ๓ นัย ส�าหรับตนเอง หมู่คณะ ก็เป็นข้อก�าจัดโทษ ทางกาย 

วาจา ใจ เป็นข้อแนะน�าทีด่งีามส�าหรบัความประพฤตเิปรยีบเป็นเครือ่งประดบัประเสรฐิ 

เมื่อได้ปฏิบัติศีลเป็นอาจินต์ ก็ย่อมจะท�าให้เกิดความคุ้นเคยในศีล ท�าให้ปฏิบัติศีลจน

เป็นปกติ เป็นความประพฤติได้ ดังนี้เรียกว่า ศีลวิสัย มีศีลเป็นวิสัยที่อาศัย มีศีลเป็น

วาสนา อยูค่งตวั มีศีลเป็นสนัดาน เป็นเครือ่งสืบต่อเป็นจติใจทีม่คีวามงาม แต่จะปฏบิตัิ

เช่นน้ีได้ ก็ต้องประสบทุกข์ในการปฏิบัติศีลน้อยหรือมาก เพราะในการปฏิบัติในศีล

นับเป็นการขัดต่อตัณหาในจิตใจท่ีคนมีอยู่ ศีลทุกข้อเป็นส่ิงขัดคอตัณหากั้นไม่ให้ 

ตัณหาออกไปได้ ตัณหาจึงดิ้นขลุกขลักในใจท�าให้เป็นทุกข์ กลุ้มใจ เดือดร้อน ต้องใช้

สติพิจารณาก�าหนดให้รู้จัก เป็นอริยสัจจ์ซึ่งเป็นขั้นมูลฐาน ก�าหนดในจิตใจของตนเอง

ว่า ไม่ได้รับความเดอืดร้อนร�าคาญด้วยการปฏบิตั ิไม่ได้เป็นโทษของศีล ศลีไม่ได้ท�าตวั

ให้เกิดทุกข์ ตัณหาเป็นตัวสมุทัยคือเป็นตัวให้เกิดทุกข์ ทุกข์ทั้งหลายมีตัณหาเป็นเหตุ 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะรู้จักอริยสัจจ์ ๒ ข้อ คือ ทุกข์ สมุทัย ในขั้นศีลนี้แม้เม่ือตั้งใจ 

ไม่ยอมแพ้ตัณหา ใช้ขันติ ปัญญา ตลอดจนตั้งใจอบรมสมาธิ ปัญญายิ่ง ๆ ข้ึน  

ไม่ยอมแพ้ ตัณหาจะสงบไป เกิดขึ้นในจิต ก็สงบในจิต ให้รู้จักมีขันติ ก็จะท�าให้เป็น

ทุกข์นิโรธ ความดับทุกข์ จึงรู้จักอีก ๒ ข้อ คือ ทุกข์นิโรธ และมรรค เป็นสติปัญญา

ในชั้นนี้ สิ่งที่จะมาเป็นสรณะเช่นนั้น เรียกว่า มีศีลเป็นที่พึ่งและตนก็มีที่พึ่งของตนได้

ในขัน้ศลีน้ี จงึเช่ือว่าตนมทีีพ่ึง่ในขัน้ศลี กค็อืมพีระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นทีพ่ึง่

ด้วย เพราะฉะนั้น ต้องก�าหนดให้รู้ด้วยตัวเอง ปฏิบัติให้รู้ด้วยตัวเอง เมื่อรู้ปฏิบัติได ้

ก็ตั้งใจท�าได้

๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๘ 
สมาธแิละปัญญา

ได้แสดงถึงศีลและวินัยอันเป็นข้อที่พึงปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติก็ย่อมจะเข้ามา

ตั้งเป็นสรณะเป็นธรรม ที่เป็นสรณะคือที่พึ่งของตน ท�าให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้ สืบ

ต่อมาจากสัทธาปสาทะในพระรัตนตรัย

วันนี้ จะได้แสดงสืบไปว่า ในการปฏิบัติศีลและวินัยดังกล่าวนั้น เมื่อมีการ

รักษาจิตให้เป็นปกติ โดยท�าจิตให้ตั้งมั่นชอบ ย่อมเป็นอุปการะในการปฏิบัติศีลให้ยิ่ง

ขึ้นไปด้วย และมีพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า เมื่อรักษาจิตใจได้ข้อเดียวก็รักษาข้ออื่น ๆ ได้

ทั้งหมด การรักษาอ่ืน ๆ น้ันอาจยากล�าบากต้องรักษานั้น รักษานี้ เว้นนั่น เว้นนี่ 

เพราะฉะนั้น การรักษาจิตนี้จึงเป็นข้อที่พึงปฏิบัติอบรม ให้ยิ่งขึ้นไปกว่าการปฏิบัต ิ

ในศีลและวินัยดังกล่าวนั้น จิตเป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่ด้วยกัน และเป็นส่ิงท่ีส�าคัญท่ีสุด 

ในบุคคล ถ้าตั้งจิตไว้ผิด ก็ท�าให้ปฏิบัติผิดไปทุกอย่าง ถ้าตั้งจิตไว้ชอบ ก็ท�าให้ปฏิบัติ

ชอบไปทุกอย่าง จิตนี้เป็นผู้น�าของกาย เมื่อจะท�าอะไรทางกายรวมถึงว่าพูดอะไร 

ทางวาจาจะต้องมีจิตเป็นผู้น�าก่อน ตั้งเจตนาในจิตขึ้นมาก่อน จึงจะท�าอะไร พูดอะไร 

จะคิดอ่านอะไรออกไปทางใจด้วย แต่ว่าจิตนี้เป็น ๒ อย่างดังที่กล่าว ตั้งผิดก็ได้  

ถูกก็ได้ เพราะฉะนั้น จึงจ�าเป็นต้องรักษาจิต ต้องตั้งใจให้ถูกเสมอ ในการที่จะรักษา

จิตต้องอาศัยสมาธิและปัญญา
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อนัว่าสมาธคืิอความท่ีตัง้จิตไว้ในอารมณ์ของสมาธ ิให้จิตมอีารมณ์เป็นอันเดยีว

เรยีกว่า เอกคัคตะ คือความทีจ่ติมอีารมณ์เป็นอนัเดยีว ค�าว่าอารมณ์ หมายถึงเรือ่งที่

จิตคิด เร่ืองท่ีด�าร ิเรือ่งท่ีครุน่คดิถงึ อันเป็นเรือ่งของรปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสัถกูต้อง

ทางกาย เรือ่งท่ีประสพพบผ่านมาแล้ว เหล่านีเ้รยีกว่าเป็นอารมณ์ โดยใช้ ณ์ ไม่ใช่ ย์ 

ดังที่บางคนเขียน ทุก ๆ คนย่อมมีจิตใจรับอารมณ์คือเรื่องเหล่านี้เข้ามาทางทวาร 

ทั้ง ๖ ค�าว่า ทวาร แปลว่า ประตู ช่องทวาร คือจักษุทวารตาที่เข้ามาของรูปารมณ์ 

อารมณ์คอืรปู โสตทวารทีเ่ข้ามาของสทัทารมณ์ อารมณ์คอืเสียง ฆานรจูมูกเป็นทีเ่ข้า

มาของคันธารมณ์ อารมณ์คือกลิ่น ชิวหาทวารประตูลิ้นเป็นที่เข้ามาของรสารมณ์ 

อารมณ์คือรส กายทวาร กายเป็นที่เข้ามาของโผฏฐัพพารมณ์ อารมณ์คือสิ่งที่ถูกต้อง 

มโนทวารคอืใจ เป็นทีเ่ข้ามาของธรรมารมณ์ อารมณ์คอืเรือ่งของรปูทีไ่ด้ประสพมาแล้ว 

อารมณ์ทัง้ ๖ คอืทีเ่ข้ามาของเร่ืองนีสู้จ่ติใจ จิตจะรบัเรือ่งเหล่านีเ้ป็นประจ�า และอารมณ์

บางอย่างเป็นท่ีต้ังของราคะคือความติดใจยินดี บางอย่างเป็นโทสะ คือโกรธ แค้น 

ขัดเคือง ที่ต้ังของโมหะคือความหลง เพราะฉะนั้น จึงได้เกิดราคะ โทสะ บ้างเป็น

นิวรณ์อยู่ในจิตใจเสมอ

ค�าว่านิวรณ์แปลว่า เครื่องก้ัน คือกั้นจิตใจไม่ให้ได้สมาธิ คือความตั้งใจมั่น 

และท�าให้ปัญญาทรามก�าลังลง คือปิดทางของปัญญาด้วยเรียกว่า นิวรณ์ นิวรณ์นี ้

มแีสดงไว้ ๕ ในท่ีท่ัวไป คอื ๑. กามฉนัทะ ความพอใจ รกัใคร่ในกามตัง้อยู่ในรปู เสยีง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ความปรารถนา รักใคร่ พอใจทั้งหลาย ๒. พยาบาท คือความ

ขึ้งเครียด ขัดเคือง มุ่งร้าย ๓. ถีนมิทธะ ความงุ่นง่วง เคลิบเคลิ้ม หดหู่ เซื่องซึม  

๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ ร�าคาญ กระวนกระวาย ๕. วิจิกิจฉา 

ความลังเลสงสัย กามฉันท์คือราคะนั้นเอง พยาบาทคือโทสะ ส่วนอีก ๓ ข้อ คอื  

โมหะ ความหลง บางท่านแสดงว่าถีนมทิธะ เป็นความหลง อทุธจัจกกุกจุจะ ความฟุง้ซ่าน 

ร�าคาญใจ เข้ามาในกองโมหะ วจิกิจิฉา เป็นความหลง ถึงแม้จะยังเป็นนวิรณ์ ๕ กต็ัง้

อยู่ในอารมณ์ คือ รูป เสียงเป็นต้น ที่จิตรับเข้ามา ดังนั้น นิวรณ์อยู่ในจิตนั่นเอง  

ท�าจิตให้ไม่สงบกระสับกระส่าย ให้ฟุ้งซ่านร�าคาญ ให้ด้ินรนกวัดแกว่งต่าง ๆ ดังพึง

เห็นได้ว่า จิตวิ่งในอารมณ์น้ันอารมณ์น้ีบ้างเหมือนไฟเพนียงอยู่ตลอดเวลา เพราะ 
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ทุกคนเปิดทวารทั้ง ๖ น้ีออกรับอารมณ์ท้ังหลายอยู่ตลอดเวลา เห็นอะไรทางตา  

รปูารมณ์เข้ามา จติวิง่ออกรบั ได้ยนิอะไรทางหู สัททารมณ์เข้ามา ไม่ได้ดไูม่ได้ฟังอะไร 

ธรรมารมณ์ก็เข้ามาทางมโนทวาร จิตก็วิ่งออกรับ และเกิดราคะ ยินดี โทสะ โมหะ 

ในอารมณ์อยู่ จิตจึงไม่สมาธิอย่างนี้ 

ฉะนั้น จิตต้องท�าสมาธิ ให้จิตตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียว เพ่งพิจารณาไปจาก 

ปัญจกกรรมฐาน กรรมฐานมีหมวด ๕ มีหนังเป็นข้อที่สุด ที่อุปัชฌาย์ได้บอกเมื่อ 

ท่านบวชว่าให้พิจารณา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 

กลบัไปกลบัมา ว่าเป็นสิง่ไม่สะอาด เป็นเครือ่งก�าจดัราคะ กามฉันท์เพราะเป็นส่ิงปฏกูิล 

ที่เกิดขึ้นในอารมณ์ เมื่อปฏิกูลและสัญญา คือความส�าคัญหมายในผม ขน เล็บ ฟัน 

หนัง ทั้ง ๕ นี้ว่าเป็นปฏิกูล จิตก็สงบได้จากกามฉันท์

อนึ่ง อบรมจิตด้วยเมตตา คือความคิดปรารถนาให้เป็นสุขแผ่ออกไป เมื่อ

เมตตาตัง้ขึน้ในจติใจได้ จติใจกจ็ะพ้นจากโทสะ พยาบาท เพราะเมตตาตรงข้ามกบัโทสะ 

พยาบาทซึง่เป็นความโกรธ มุง่ร้าย แต่เมตตาเป็นความรกั มุง่ด ีปรารถนาด ีเป็นความ

รกัทีบ่รสิทุธิไ์ม่ใช่ราคะ โดยมุง่ปรารถนาให้มคีวามสขุ หดัอบรมจติให้เมตตา และหาก

เกดิโทสะ พยาบาทในอารมณ์อนัใด กใ็ห้เพ่งจติออกไปทีอ่ารมณ์นัน้ด้วยเมตตา โทสะ 

พยาบาทก็จะดับ แต่ต้องมีเมตตาเป็นพื้นอยู่บ้าง จึงจะดับโทสะพยาบาทที่บังเกิดขึ้น

คราวนี้ ความง่วงงุน เคลิบเคลิ้ม ต้องอบรมจิตด้วยอาโลกสัญญา คือ 

การก�าหนดแสงสว่างความสว่าง แก้ความง่วงงุนได้ และระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า  

หัดระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า จิตก็จะเกิดปสาทะความเสื่อมใส จิตจะผ่องใสก็จะ

สว่างได้ แก้ถีนมิทธะได้

ถ้าอบรมให้ปรารภความเพียร เริ่มความเพียร ด�าเนินความเพียร สืบต่อ 

ความเพียร เมื่อตั้งความเพียรในจิตใจ จิตก็จะเข้มแข็งไม่อ่อนแอ ย่อท้อ ซบเซา  

จะแข็งแรงกระปรี้กระเปร่า ดังนี้ก็แก้ได้ ปฏิบัติทางกาย นอนอยู่ง่วง นั่งอยู่ง่วง  

ในเวลายังไม่ถึงการนอน เมื่อนอนแล้วก็พัก ถ้านอนแล้วยังง่วงอยู่ก็ต้องแก้ แก้โดย 

วิธีกล่าวมาจนจิตใจหายง่วงได้
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ความฟุง้ซ่าน ร�าคาญใจ อทุธจัจกกุกจุจะ แก้ด้วยกรรมฐานรวมจติเข้ามาเป็น

หน่ึงเป็นอานาปานสติ ให้จติมาต้ังก�าหนดทีล่มหายใจเข้าออกอย่างไรให้รู้ รูก้ายทัง้หมด

สงบกายสังขาร หายใจเข้าออกรู้ เมื่อเป็นดังนี้ก็จะแก้ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจได้ ท�าจิต

รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวได้

วิจิกิจฉา คือความเคลือบแคลงสงสัยต่าง ๆ บางอย่างเกิดขึ้นเพราะได้ใคร่รู ้

ก็คิด จึงสงสัย อย่างน้ีมีกันทั้งนั้น ก็ต้องสดับฟังคิดพิจารณาค้นคว้าจะเจริญความรู ้

จริง ๆ ขึ้นได้ จะให้สงสัยตลอดไปก็ไม่ได้ เช่น การท�าสมาธิก็ต้องลืมเรื่องอื่นมา 

จับเรื่องที่ท�าในปัจจุบัน จะสงสัยเรื่อย ๆ ไปก็ไม่ถูก ถึงคราวสงสัยเพื่อจะเจริญปัญญา

ก็ท�าได้ คราวท่ีต้องสงบพักเรื่องสงสัยไว้ หรือบางอย่างสงสัยไปในเรื่องไม่ควรสงสัย 

ต่าง ๆ ฟุ้งซ่านออกไป บางอย่างสงสัยในตัวกิเลส สงสัยในพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ กรรมหรือผลของกรรม สงสัยในตัวเอง ชาตินี้ ชาติหน้า เป็นต้น 

เหล่านี้ต้องระงับด้วยวิธีท่ีท่านสอนให้ท�าธาตุกรรมฐาน พิจารณาแยกธาตุ 

ออกไปว่าทกุคนประกอบด้วย ดนิ น�า้ ลม ไฟ หรอืธาต ุ๔ ธาตเุหล่านีม้าประกอบกนั

เป็นชีวิตจิตใจ เมื่อธาตุนี้สลายร่างกายนี้ก็แตกสลาย พิจารณาแยกออกไปจึงไม่มี 

ตวัตนเรา เขาทีแ่ท้จรงิ เพือ่ให้เป็นอนตัตา ไม่เป็นตวัเอง เรา เขา ทัง้ส้ิน จงึไม่มีอะไร

สงสัยในด้านหนึ่งเพราะไม่มีตัวเรา แต่การแก้ทุกคนไปถือ โยนิโสมนัสสิการ การท�า

ไว้ในใจโดยแยบคาย หมายถงึการใช้ปัญญาพจิารณาจบัเหตจุบัผลให้ถูกต้อง อนันีเ้ป็น

สิ่งส�าคัญเพราะว่า เมื่ออะไรบังเกิดขึ้นในจิตใจ ก็ให้รู้จักว่าอะไรบังเกิดขึ้น มีกามฉันท์ 

ก็ให้รู้ว่ากามฉันท์บังเกิด พยาบาท ความง่วงงุน ความฟุ้งซ่าน อะไรบังเกิดก็ให้รู้ 

พิจารณาต่อไปว่า เกิดขึ้นเพราะอะไร ท�าไมจึงเกิด ให้รู้เหตุ เม่ือรู้เหตุก็ต้องรู้ว่าดับ

อย่างไร ดับที่เหตุ ปฏิบัติต้นเหตุ เป็นกามฉันท์ บังเกิดขึ้นเพราะศุภนิมิต หมายใจว่า 

งดงาม เป็นรูป ทางตาก็หมายว่างามนี้คือศุภนิมิต เมื่อศุภนิมิตเกิด กามฉันท์ ราคะ

ก็เกิดคือตัวเหตุ ต้องพิจารณาลงไปว่า งามจริงหรือไม่ เอากรรมฐาน ผม ขน เล็บ  

ฟัน หนัง มาแก้ เป็นสิ่งปฏิกูลมาแก้ พิจารณาว่าไม่สะอาด จะกลายเป็นอศุภนิมิตได้ 

เพราะหมายใจว่าไม่งาม เมื่อท�าได้ดังนี้ก็จะเกิดการดับกามฉันท์คือราคะได้ เหล่านี้จะ

เป็นโยนิโสมนสิการ การกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย พิจารณาจับเหตุจับผลแก้ให้ถูก
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เหตถูุกผล ถ้าแก้ไม่ถกูเหตถุกูผล กจ็ะไม่ดบัความพยาบาท ง่วงฟุง้ซ่าน ยิง่จะเพิม่มาก

ขึ้นไปอีก ต้องจับเหตุจับผลลงไปให้ถูกต้อง แต่ละข้อดับได้จิตใจจะสงบ ต้องมีสมาธิ 

แต่ว่าทั้งนี้จะต้องมีญาณ ในอริยสัจจ์ท่ีเป็นข้ันพื้นฐานนี้ กล่าวคือต้องรู้จักตัวทุกข์ที่ 

เกดิขึน้เพราะท�าสมาธน้ัินเพราะนิวรณ์ เป็นทกุข์เพราะกามฉนัท์ เป็นทกุข์เพราะพยาบาท 

เพราะการท�าสมาธไิปขดัคอกามฉนัท์ พยาบาท กามฉนัท์อยากจะให้ชอบรกั พยาบาท

ปองร้าย อยากจะไปท�าร้ายไปขัดคออบรมสมาธิ อบรมเมตตา จิตก็ดิ้นรนกวัดแกว่ง

เป็นทุกข์ขึ้นมา ก็ต้องรู้ว่าทุกข์เกิดเพราะสมุทัย คือตัณหาคือกิเลสนั่นแหละ จะต้องมี

ขันติ ความอดทน ปฏิบัติสมาธิไปเป็นทางแก้ เมื่อดั่งนี้ นิวรณ์ ตัณหาต้องสงบ สงบ

แล้วดบัทกุข์ไปได้ข้อหนึง่ ๆ นีคื้อโยนโิสมนสกิารอนัขาดเสยีมไิด้ และดัง่นีจ้ะได้สรณะ

ที่เป็นตัวที่พึ่ง เป็นธรรมขึ้นมาอีกข้อหนึ่ง อันนับว่าเป็นข้อส�าคัญ

๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๙ 
สมาธิ

ได้แสดงถึงสรณะคือที่พึ่งที่เราได้เปล่งวาจาถึงและสวดอยู่เป็นประจ�าว่า พุทฺธํ 

สรณ ํคจฉฺาม‚ิ ธมมฺ ํสรณ ํคจฉฺาม‚ิ สงฆฺ ํสรณ ํคจฉฺาม ิเพราะเป็นข้อส�าคญัซ่ึงจ�าเป็น

จะต้องปฏิบัติ ท�าสรณะให้มีขึ้น จึงจะถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้แสดงถึง

สรณะ ๓ กับแสดงถึง อัตตา คือตนเป็นท่ีพึง่ซึง่เป็นนาถะ สรุปเข้าเป็นมธีรรมเป็นทีพ่ึง่ 

มีตนเป็นที่พึ่ง เมื่อมีธรรมเป็นที่พึ่งก็ชื่อว่ามีตนเป็นที่พึ่ง หรือว่าถ้ามีตนเป็นที่พึ่งก็ชื่อ

ว่ามธีรรมเป็นทีพ่ึ่งอยู่ในตน และเม่ือเป็นดงันี ้สรณะ ๓ ทีเ่ป็นหลกัก็จะรวมเข้ามาหมด 

และได้จ�าแนกการถึงสรณะและธรรมท่ีเป็นสรณะ นับแต่สัทธาปสาทะ ความเชื่อ  

ความเลื่อมใส มาถึง คือ สมาธิ ธรรมเหล่านี้มาเป็นที่พึ่ง มาเป็นสรณะได้ทั้งนั้น 

สมาธิได้แสดงแล้วว่าเป็นข้อส�าคัญเป็นหลักเป็นประธานในจิตใจ ท�าให้จิตใจ

สงบตั้งมั่น ถ้าไม่มีสมาธิ จิตใจก็ไม่สงบหรือตั้งมั่น จิตใจเป็นสิ่งส�าคัญในบุคคลแต ่

ละคน เมื่อรักษาจิตใจได้ก็รักษาอย่างอ่ืนได้ จะรักษาศีลก็ไม่ยาก การรักษาจิตใจได้

ต้องมสีมาธ ิจงึจะกล่าวแถมอกีว่า เมือ่จติใจสงบตัง้มัน่ กศุลธรรมจงึจะตัง้สงบลงไปได้ 

กศุลธรรมจะไม่ตัง้ขึน้ เมือ่จติใจไม่สงบตัง้มัน่ เหมอืนเอาอะไรใส่ลงไปในของทีแ่กว่งไป

มา ของจะตัง้ไม่ตดิจะต้องล้มหรอืหล่น จติใจกเ็หมือนกนั ถ้าต้ังไม่ติดเพราะความด้ินรน 

กระสับกระส่าย สมาธิจึงเป็นสิ่งส�าคัญ 
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แต่ในการท�าสมาธิจะต้องทราบว่า จะต้องตั้งจิตใจไว้ในอารมณ์ของสมาธิที่

เรยีกว่า กรรมฐาน เพือ่สงบอารมณ์ของนวิรณ์ การสงบนวิรณ์กอ็าศยัมโียนโิสมนสกิาร 

การกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย ประกอบความรู้อริยสัจจ์ ซึ่งเป็นขั้นพื้นฐาน

จะขอเริ่มขยายความเรื่องสมาธิอีก ก่อนจะขยายความในข้ออื่นออกไป ใคร่

จะกล่าวว่าธรรมเป็นอุปการะส�าคัญในการปฏิบัติสมาธิทุกข้อ ที่เรียกว่าเป็นเบื้องต้น  

อันจะต้องมีนั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า กัลยาณมิตร คือมิตรท่ีดีงาม และในท่ี 

บางแห่ง โยนิโสมนสิการ การกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย การพิจารณาจับเหตุจับผล

โดยใช้ปัญญา ทรงแสดงกลัยาณมติรบ้าง แสดงโยนโิสมนสิการบ้าง รวมแล้วมี ๒ ข้อ 

คือต้องคบกัลยาณมิตร มิตรที่ดีงาม จึงจะชักน�าให้ท�าสมาธิ และมิตรที่ดีงามนี้ 

พระพุทธเจ้าทรงเป็นกัลยาณมิตร ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็น

กัลยาณมติร เพ่ือนทัง้หลายทีชั่กน�าเป็นกลัยาณมติร เพราะฉะนัน้ ต้องคบกลัยาณมติร 

อกีข้อหน่ึงใช้โยนโิสมนสิการ ใช้ปัญญาจบัเหตจุบัผลว่าอะไรเป็นอะไร แล้วแก้ไขกนัไป

ค�าว่า พยาบาท ได้แก่ ความกระทบกระท่ัง ขัดเคือง โกรธแค้น มุ่งร้าย 

หมายความพนิาศ รวมเข้าในค�าว่าพยาบาท พยาบาทนีเ้กดิขึน้ในอารมณ์ทีเ่ป็นตวัของ

พยาบาท คอืในอารมณ์ฝ่ายทีไ่ม่น่าชอบใจทีม่ากระทบจติ กเ็กดิพยาบาทขึน้ เพราะว่า

อารมณ์เป็นพื้นมากระทบจิตเข้าก็เป็นปฏิฆะ ความกระทบกระทั่ง หงุดหงิดในจิต  

ก็เกิดปฏิฆะนิมิต คือความก�าหนดหมายใจลงไปว่ากระทบกระทั่ง ว่าไม่ชอบ เมื่อ

หมายใจลงไปว่าไม่ชอบในอารมณ์ ก็จะเป็นปฏิฆะนิมิตขึ้นในจิต ตัวปฏิฆะนิมิตใน 

จิตก่อนว่าไม่ชอบ เกลียดชัง ดังนี้ และเป็นโกรธเคืองคือความขัดเคือง และโทสะคือ

ประทษุร้ายใจของตวัเองก่อน กม็ุง่ร้ายออกไปในอารมณ์ของพยาบาท เช่น ต้องการให้

เขาพินาศไป ต้องบาดเจ็บ ล้มตายไป อยากจะไปว่าท�าร้ายเป็นต้นเป็นพยาบาทขึ้นมา 

มูลมาจากปฏิฆะนิมิต หมายใจลงไปว่าฉันเกลียด ไม่ชอบ ชังเป็นมูล ดังจุดไม้ขีด  

มเีชือ้ทีข่ดี ขดีขึน้มาก่อนกเ็ป็นไฟและลุกโตข้ึนมา เผาไม้ก้านก่อน แล้วเผาวัตถุอืน่ต่อไป 

ตอนทีเ่ผาก่อนเป็นโทสะขึน้มาไหม้ใจตนเอง เมือ่เอาไม้ขดีไปไหม้สิง่อืน่ ๆ กจ็ะเป็นตวั

ของพยาบาท เพราะฉะนัน้ อาการของโทสะนีจ้งึมคี�าใช้มากตัง้ต้นว่า ปฏฆิะ คอืกระทบ

เป็นปฏิฆะนิมิต หมายใจลงไปว่าไม่ชอบ กระทบ แปลว่าเอาไม้ขีดขีดติดเป็นไฟคือ 
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โกรธขดัเคอืงกนัมาก่อน พยาบาท เอาก้านไม้ขดีไฟไปเผาสิง่นัน้ สิง่น้ี เป็นขัน้ตอนของ

โทสะดังน้ี เพราะฉะนั้น ต้องมีโยนิโสมนสิการ ให้รู้จักเหตุรู้จักผล คือรู้ว่าโทสะ 

ความโกรธ พยาบาท ท่ีบังเกิดขึ้นในจิตมาจากปฏิฆะนิมิต หมายว่าไม่ชอบเป็นเหตุ

ส�าคัญ โทสะเป็นผลขึ้นมา เมื่อจะดับที่เหตุคือลดปฏิฆะนิมิตในใจของตนเองให้ได้  

โดยสร้างนมิิตอันท่ีตรงข้ามเข้ามาลบ ท่ีพระพทุธเจ้าทรงสอน คอื เจโตวิมตุ ิคือ เมตตา 

มีลักษณะเป็นความรักบริสุทธิ์ ประกอบด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มุ่งดีปรารถนาดี  

มีอาการที่เย็น ตรงกันข้ามกับโทสะ พยาบาทที่ร้อน มุ่งร้ายเห็นเป็นศัตรูคู่อาฆาต 

ต่าง ๆ เกลียดชัง จึงต้องหัดอบรมเมตตาขึ้นในจิตดังกล่าว และเมื่อมีอารมณ์กระทบ

ก็จะใช้อารมณ์อันนี้แผ่ไปในอารมณ์กระทบ ต้องเมตตาดับโทสะลดปฏิฆะนิมิตได้  

สร้างเมตตานมิิตแทน หมายใจว่าเป็นมิตรดีกว่าเป็นศตัร ูช่วยกนัดกีว่าท�าลายกนั ไม่มี

ประโยชน์ อย่าไปเพ่ิมทุกข์ด้วยกัน ทุกข์ธรรมดานั้นก็มีกันอยู่แล้ว ยังจะต้องมีทุกข์

เพราะท�าช่ัวท�ากเิลส เมือ่มผีูส้ร้าง ผูท้ีม่าสร้างความโกรธให้แก่ตนนัน้เขามาเบยีดเบยีน 

ท�าผิดก็เป็นบาปของเขา เขาท�าบาปเองรับผลเอง ไม่ต้องเพิ่มเติมให้เขา ถ้าเราผิดเรา

ด่าเขาก่อน เขาท�าร้ายตอบกผ็ดิเหมอืนกนั กพ็อดกีนั เพราะฉะนัน้ โกรธไม่มปีระโยชน์ 

โกรธเผาใจให้ร้อน เมตตาไว้ เขาเป็นสุขหรือไม่สุขนั้น แต่เราเป็นสุขก่อน บางคนว่า

จะไปเมตตาเขาท�าไม ก็ยิ่งชั่วใหญ่ ต้องคิดกลับมาว่า อันที่จริงเมตตาท�าจิตใจของผู้มี

เมตตาให้เป็นสขุก่อน ไม่ใช่ท�าให้คนอืน่เป็นสุข ปรากฏชดัเจนอะไร เพราะไฟโทสะไป

เผาใจของเราเอง เมตตาไปดบัไฟในตวัของเราเอง เมือ่ไฟโทสะของเราดบัไป แล้วกจ็ะ

เป็นสุขก่อน จะเป็นผู้มีใจสบายไม่เดือดร้อน เมื่อใจเย็นสบาย ความคิดอ่านก็จะท�าได้

อย่างแนบเนียน และโดยชอบมีเหตุมีผล นี้เป็นสิ่งส�าคัญ

ที่ตั้งของโทสะทั้งหลายจะเกิดอะไรก็ตาม เมื่อบุคคลมีใจสงบได้ ก็จะกลาย

เป็นใจมีเหตุมีผลเอง ควรจะแก้ไขอย่างไร อะไรควรนิ่งก็นิ่งเสีย จึงจะแก้ไขได้ถูกต้อง

เพราะเหตุผลจะมาจากใจที่ไม่มีโทสะ ใจมีโทสะจะไม่มีวินัย เหมือนทหารจะสู้ข้าศึก

เสียขบวนคุมไม่ติด ใจที่สงบคุมติด ให้คิดไปในทางเห็นเป็นคุณของปัญญา มีเหตุผล  

ท�าดังนี้แล้วใจชอบฟังเหตุฟังผล ใจก็จะสงบ ใช้เหตุผลกับใจจะไปรอ คนอื่นช้าไม ่

ทันการ ต้องหัดใช้ที่ตัวเรา คิดใช้เหตุใช้ผลที่ตนเอง ใจจะฟังแล้วจะสงบโทสะได้ และ

อบรมเมตตาให้มากขึ้น ให้มีน�้าในใจมาก พอเกิดไฟมาก็ดับไฟได้ เมื่อต่อมาเกิดอะไร
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ก็ดับได้ง่ายเข้า นี้เป็นข้อส�าคัญ ท�าให้จิตเป็นสมาธิ แก้ด้วยเมตตาเจโตวิมุติ คือ 

การพ้นด้วยใจคือเมตตา ปฏิบัติให้มีข้ึนและให้เหตุให้ผลประกอบ และใช้ญาณคือ 

ความรู้ในอริยสัจจ์ให้รู้ว่า โทสะ ตัณหา เป็นสมุทัย เหตุดับทุกข์ มีขันติ มีจิตเมตตา 

ตั้งใจปฏิบัติอบรมจิตให้มีเมตตา ลบปฏิฆะนิมิตเสีย สร้างเมตตามาแทน หมายใจ 

แทนด้วยเมตตา ก็จะสามารถลบได้ เมื่อลบได้ก็จะเป็นทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ และ

การปฏิบัติเป็นมรรคต่อไป

ถีนมิทธะ ความง่วงงุน เคลิบเคลิ้ม ความที่จิตซึมเซา ร่างกายกระปลก 

กระเปลี้ย รู้สึกเป็นความอ่อนแอลงไป ท้อแท้ทั้งร่างกายและใจ ไม่เกิดอุตสาหะ  

ความขะมกัเขม้น หมดก�าลังใจอยากนอนอย่างเดยีว ต้องดวู่าเกดิจากอะไร คือเกดิจาก

การที่มีจิตใจไม่ยินดี ไม่ร่าเริงพอใจ เกิดจากความรู้สึกเกียจคร้าน ปล่อยให้เฉื่อยชา  

ผัดเพี้ยน เมาอาหารแล้วง่วง เกิดจากใจหดหู่ ไม่เบิกบาน ไม่กว้างขวาง เพราะฉะนั้น 

เมือ่จับเหตุได้แล้ว ต้องแก้ดงักล่าวด้วยทีท่�าจติใจเกดิความพอใจ ให้ยนิดร่ีาเริง ละความ

เกียจคร้าน เฉื่อยชา เม่ือเมาอาหารก็เปลี่ยนอิริยาบถ รวมความแล้วคือท�าจิตใจให้ 

กล้าหาญ ขะมกัเขม้นทีเ่รยีกว่าความเพยีร เริม่จดัท�า ด�าเนนิการกระท�าให้ก้าวหน้าไม่

ถอยหลัง คือให้มีภาวะเหล่าน้ีตั้งขึ้นในใจให้ได้ และท�าอาโลกะสัญญา ความสว่างให้

เกิดข้ึนในใจ เปรียบความง่วงเหมือนตะเกียงหรี่ หรี่น้อยเข้าเรื่อย ๆ ต้องแก้โดยไข

ตะเกียงไม่ให้หรี่ ให้สว่างเข้า ๆ

ในการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า จะท�าให้เกิดผ่องใสคือสว่างมีความ

กระปรีก้ระเปร่า อุตสาหะขะมกัเขม้นข้ึนมา ใช้การจบัเหตจุบัผลขึน้มา แก้ทีเ่หตใุห้ถูกต้อง 

ใช้ญาณ ความรู้ในอริยสัจจ์ ความง่วงเป็นทุกข์ เป็นตัวต้นเหตุ

อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ เกิดจากเหตุท่ีเกิดอาการท่ีท�าให้ใจ

ไม่สงบฟุ้งออกไป จับเหตุให้ได้ แก้เหตุโดยปฏิบัติกรรมฐาน ก�าหนดกรรมฐานท่ีมี

อารมณ์เป็นอันเดียว อานาปานสติ ก�าหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เดียวของจิต 

ดังนี้จะแก้ไขได้ ให้รูจ้กัเหตรุูจั้กผล มีญาณความรูใ้นอริยสัจจ์ ความฟุง้ซ่านเป็นตวัทกุข์ 

เกดิจากเหต ุคอื ความฟุง้ซ่าน ร�าคาญใจ ดบัเสยีได้เป็นนโิรธ ทางปฏบิตัคิอือานาปานสต ิ

เป็นมรรค ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการดังกล่าว
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วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย มีเหตุที่ท�าให้เกิดได้แก่ ธรรมทั้งหลาย 

ที่เป็นกุศลและอกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ เลว ประณีต เทียบกับสีด�าและสีขาว มีดีกับ

ชั่ว นั่นเอง ความเคลือบแคลงสงสัยบังเกิดขึ้นในธรรมเหล่านี้ ธรรมเป็นตัวเหตุ 

อันส�าคัญ ในการแก้ไขใช้โยนิโสมนสิการโดยตรง ก�าหนดให้รู้จักว่า อะไรเป็นกุศล 

อะไรไม่เป็นกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ เลว ไม่เลว ด�า ขาว ดีชั่ว อะไรชั่วอะไรดี ก�าหนด

ให้รู ้จักแล้วจะแก้ความสงสัยได้ ความสงสัยจะสงบ ความสงสัยจะมีอาการลังเล  

เป็นทุกข์อย่างหน่ึง ข้อสงสัยในธรรมท่ีเป็นที่ตั้งของความสงสัย อีกอย่าง ท่านให้ใช้ 

การอบรมธาตุกรรมฐาน พิจารณาแยกธาตุออกไปว่า กายนี้ประกอบด้วยดิน น�้า ลม 

ไฟ หรือว่าธาตุ ๕ ดิน น�้า ลม ไฟ อากาศ ไม่ใช่สัตว์ตัวตนเราเขา ความต้องการ 

ต่าง ๆ เกี่ยวแก่บุคคลตัวเราจะสงบ เพราะฉะนั้น ต้องมีโยนิโสมนสิการอยู่ภายใน  

ในขั้นนี้จะสงบความสงสัยได้ เพราะจิตที่เป็นสมาธิก็จะสงบนิวรณ์ด้วยการปฏิบัติ  

ดับนิวรณ์ที่เกิดขึ้นดับไปได้ สงบไปได้ น�าจิตที่สงบนิวรณ์มาพิจารณาให้เกิดปัญญา 

ต่อไป หรอืก�าหนดสมาธใิห้มีก�าลังย่ิงขึน้ไปในข้อใดข้อหนึง่ ในการพจิารณาสตปัิฏฐาน

ข้อหนึ่งข้อใดก็ได้

๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๑๐ 

ปัญญา

ได้แสดงถงึสรณะคอืทีพ่ึง่ เริม่ด้วยสรณะ ๓ คือ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ 
เป็นสรณะรวมเข้าเป็นสรณะ ๒ คอื ธรรมเป็นสรณะ ตนเองเป็นสรณะ ส�าหรบัสรณะ 
๒ นี้ มิได้ว่าเอง แต่มีพุทธภาษิตตรัสไว้ให้ท่านทั้งหลายมีตนเป็นสรณะ มีธรรมเป็น
สรณะ และเม่ือมีสรณะ ๒ ดงันี ้สรณะกร็วมเข้ามาไม่ขดักนั แต่เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั 
และในการมีธรรมเป็นสรณะก็ต้องประพฤติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน และ
ว่าถึงธรรมที่พึงประพฤติ จับจากมีสัทธาปสาทะ มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ได้ว่ามาถึง 
ข้อสมาธ ิและในการปฏบิตัมิาโดยล�าดบันัน้ กพ็งึมคีวามรู้ในสจัจะทัง้ ๔ เป็นขัน้มลูฐาน
ประกอบอยู่ทุกข้อ

วันนี้จะกล่าวถึงปัญญา อันนับว่าเป็นข้อสูงสุดของปฏิบัติธรรม ในการปฏิบัติ
พระพุทธศาสนานั้นต้องการปัญญา แม้ในการปฏิบัติทางสมาธิก็ต้องการให้เป็นบาท
ของปัญญา ถ้าล�าพังสมาธิอย่างเดียวก็มีพุทธภาษิตแสดงไว้ว่าไม่เป็นสัลเลขธรรม  
ธรรมเป็นเครือ่งขดัเกลา ต้องเป็นปัญญาจงึจะเป็นสลัเลขธรรม ธรรมเป็นเครือ่งขดัเกลา
ได้ คอืขดัเกลาจติใจนีเ้อง ฉะน้ัน จงึต้องการปัญญา และการปฏบิตัธิรรมในพระพทุธ-
ศาสนาจะต้องปฏิบติัให้ถงึปัญญา จงึจะเป็นเครือ่งขดัเกลานสิสัยสนัดานทีอ่งิอาศยักเิลส
และสืบต่อกิเลสอันนับว่าเป็นฝ่ายไม่ดีให้ลดน้อยลงไปได้ คนไม่ดีท่ีมีนิสัยสันดานไม่ดี 
เมื่ออบรมให้ถึงปัญญา จึงจะแก้นิสัยสันดานอันนี้ได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องเข้าใจเรื่อง
ปัญญาน้ีให้ดแีละเมือ่เข้าใจดแีล้ว กจ็ะปฏบิตัใิห้ถึงปัญญาได้ไม่ยากนัก และในการปฏบิตัิ
ให้ถึงปัญญาที่เป็นเครื่องขัดเกลาดังกล่าวนี้ ก็ไม่ต้องไปจดจ�าเล่าเรียนอะไรมาก เป็น
แต่เพยีงว่าให้ทราบวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นอชุปุฏปิทา คอื ปฏบิตัติรง ก็ย่อมจะเข้าถงึปัญญาได้ 
ทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้มีพ้ืนปัญญาติดมาตั่งแต่ก�าเนิดด้วยกันอยู่
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แล้ว เรียกว่า สชาติปัญญา ปัญญาที่ได้มากับก�าเนิดคือได้มากับชาติก�าเนิด ดังที่ม ี
พทุธภาษติแสดงว่า “นรชนผูม้ปัีญญา” ซึง่พระอาจารย์อธบิายว่า มสีชาตปัิญญานีเ้อง 
และคติของพระพุทธศาสนาแสดงว่า ความเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นผลของกุศล กุศล 
แปลว่า กิจของผู้ฉลาด 

ค�าว่ามนุษย์แปลว่า มีมนะสูง มนะแปลว่าใจ ความรู้ ก็คือแปลว่า ปัญญาสูง
น่ันเอง เพราะฉะนัน้ ถ้าไม่มอีกุศลกรรมมาตดัรอนมากนกั ทัง่ทีเ่ป็นอกศุลเก่า อกศุล
ใหม่ ก็กล่าวได้ว่าเป็นเนยยะ คือผู้ที่พึงแนะน�าได้หรือเป็น ปุริสทมฺม คือ เป็นบุคคลที่
พึ่งฝึกได้ เช่น บทในพระพุทธคุณว่า อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ แปลว่า เป็นสารถีฝึก
บรุษุทีพ่งึฝึก คอืฝึกคนทีพ่งึฝึกอย่างยอดเยีย่ม อย่างทีพ่ระพทุธเจ้าทรงฝึกคนให้บรรลุ
มรรคผลนิพพานได้ ไม่มีผู้ฝึกอื่นจะฝึกได้ แต่ฝึกได้เฉพาะบุคคลท่ีควรฝึกเท่านั้น  
แต่ถ้าเป็น อทัมมะ คือบุคคลที่ไม่ควรฝึกแล้วก็ฝึกไม่ได้ บุคคลที่พึงฝึกได้เรียกว่า  
เนยยะ คือผู้แนะน�าได้ดังกล่าว หรือเวไนย ผู้ที่พึงแนะน�าอบรม เวไนยคือวินัยนั่นเอง  
วนิยัแปลว่า แนะน�า อบรม มาเป็นเวไนย คือบคุคลท่ีพงึแนะน�าอบรมได้ ปฏบิตัธิรรม
ได้ ปฏิบัติวินัยได้ ภาษาไทยมาใช้ว่า เวไนย และมีค�าเรียกกันอยู่ว่า พระพุทธเจ้าทรง
แสดงธรรมโปรดพุทธเวไนย คอืโปรดผูท้ีพ่ระพุทธเจ้าจะพงึทรงแนะน�าอบรมได้ ถ้าเป็น 
อเวไนยกโ็ปรดไม่ได้เหมอืนกนั เพราะฉะนัน้ ค�าว่า เวไนยกด็ ีทมัมะ กด็ ีหรอืเนยยะ
เฉย ๆ ก็มีความหมายอย่างเดียวกัน 

และอันบุคคลผู้ท่ีเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนนี้ ถ้าไม่มีอกุศลกรรมเก่าหรือใหม่
แรงเกินไปแล้ว ก็ย่อมจะพอเป็นเนยยะหรือทัมมะได้เป็นเวไนยได้ คือสามารถจะ 
ปฏบิตัธิรรม ปฏบิตัวินิยัได้ แต่ถ้ามอีกศุลกรรมเก่าหรือใหม่แรง กโ็ปรดไม่ได้ เป็นต้น
ว่าผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จริง แต่โง่ทึบเหลือเกิน หรือมีจิตใจหยาบช้าทารุณเหลือเกิน 
ทั้งมีธรรมเห็นผิดดิ่งลงไป หรือเรียกว่ามีทิฏฐิมานะไปในทางท่ีผิดอย่างร้ายแรง ดังนี้
แปลว่าไม่รับ เมื่อไม่รับก็โปรดไม่ได้ เพราะมีพื้นของจิตใจท่ีเป็นฝ่ายปัญญาก็ดี ฝ่าย
สามารถที่จะรับก็ดี ไม่ยอมรับ ดังนี้ก็โปรดไม่ได้ หรือว่าไม่รับโปรด 

อีกอย่างหนึ่ง ผู้ที่ประกอบอนันตริยกรรมทั้ง ๕ ก็เป็นอกุศลกรรมอย่างแรง 
โปรดให้บรรลมุรรคผลนพิพานในปัจจุบนัชาตไิม่ได้เหมอืนกนั แต่อาจนบัถอืพทุธศาสนา 
มีศีลสรณะอย่างสามัญชนได้ แต่โปรดให้บรรลุนิพพานไม่ได้ เพราะอกุศลกรรมแรง
มากคอยขัดขวางอยู่
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นอกจากที่กล่าวมานี้ ก็นับว่าอยู่ในจ�าพวกที่พอจะโปรดได้ ฝึกได้เป็นเนยยะ 

ทัมมะ เวไนย ดังกล่าว มีปัญญาเป็นพื้นฐานที่มาจากชาติก�าเนิดพอจะรับค�าแนะน�า

อบรม นิสัยสันดานไม่ทึบหยาบ ไม่มีทิฏฐิมากนักที่จะไม่รับ เพราะฉะนั้น เมื่อมี 

พื้นฐานทางปัญญาจิตใจและความประพฤติพอสมควรดังนี้ ก็เรียกว่ามีพื้นฐานพอที่จะ

รับค�าแนะน�าอบรม และเมื่อได้มาพบวัตถุที่ชักจูงใจให้เกิดสัทธาปสาทะอีกด้วยแล้ว 

สัทธาปสาทะนี้เองก็ท�าให้จิตใจยอมรับ และเมื่อจิตใจยอมรับแล้ว ก็แปลว่าเปิดใจ  

ซึ่งเป็นธาตุรู้ออกรับแสงธรรม แสงธรรมก็สัมผัสถึงจิตใจ ก็จะเกิดปัญญาเห็นธรรมได้ 

ปัญญาที่เห็นธรรมนี้เป็นตัวปัญญาที่ต้องการ อันเป็นสัลเลขธรรม ธรรมเป็นเครื่อง

ขัดเกลาดังที่กล่าวมานั้น

จะขอขยายความอีกว่า ตรงทีว่่า รบั แม้จะมพีืน้ฐานะทางความประพฤตจิติใจ 

ปัญญาตามสมควรที่จะรับธรรม แต่ก็จะต้องพร้อมที่จะรับตามสมควรด้วย แสงธรรม

จึงจะส่องเข้าสัมผัสถึงจิตใจได้ และค�าว่ารับนี้ ก็ไม่ใช่หมายความว่า รับว่าธรรมที่เป็น 

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงโดยที่ยังไม่ต้องฟัง ไม่ใช่หมายความอย่างนั้น 

แต่ให้หมายความเพยีงว่า พร้อมจะรบัฟัง อันนีส้�าคญัต้องท�าความเข้าใจให้ด ีมตีวัอย่าง

เช่น เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนฤคทายวัน เพื่อที่จะ

แสดงปฐมเทศนา ดังที่กล่าวไว้ในพระพุทธประวัติ ทีแรก ภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นเมื่อเห็น

พระพทุธเจ้ามพีทุธด�าเนนิมาแต่ไกล กย็งัไม่เลือ่มใสนบัถือ เพราะเห็นว่าก่อนจะตรสัรู้

นั้นได้ทรงบ�าเพ็ญทุกรกิริยาทรมานอย่างยิ่ง ท่านท้ัง ๕ คอยปฏิบัติด้วยนับถือในวิธี

ปฏิบัติบ�าเพ็ญทุกรกิริยานี้ ถ้าทรงส�าเร็จก็จะพลอยมีส่วนในความส�าเร็จด้วย แต่ครั้น

พระองค์ทรงเลิก เพราะเห็นว่าไม่ใช่ทางแห่งความตรัสรู้ มาจับทรงบ�าเพ็ญความเพียร

ทางจิต เป็นอันว่าได้เข้าทางท่ีถูก อันนับรวมเข้าในทางมัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัต ิ

อันเป็นหนทางกลาง ท่านทั้ง ๕ ก็เลยไม่เลื่อมใส หาว่าพระองค์ทรงเวียนมาในความ

เป็นผู้มักมาก จึงได้ทิ้งทุกรกิริยานั้นเสีย พากันทิ้งพระองค์ไปหนีไปอยู่ป่านี้ ครั้นเมื่อ

พระองค์เสด็จมาโปรด ก็ยังคิดว่าพระองค์ไม่ได้ทรงรับผลอะไร แต่เมื่อเสด็จมาก็ต้อง

ต้อนรบัและเคยต้อนรบัปฏิบัต ิแต่ในจติใจกย็งัไม่ลงให้ไม่ยอมให้ ตอนนีห้มายความว่า 

ยังไม่ยอมรับ พระพุทธเจ้าจึงยังไม่ทรงแสดงธรรม แต่ว่าได้ตักเตือนให้ท่านทั้ง ๕  

ระลึกว่า เสด็จมาครั้งนี้ก็ทรงบรรลุอมฤตธรรมแล้วและจะแสดงอมฤตธรรมโปรดท่าน

ทัง้ ๕ เมือ่ก่อนนีเ้คยตรัสวาจาเช่นนีห้รือไม่? ให้นึกดู ครัน้ท่านทัง้ ๕ ได้ฟังกไ็ด้ความ
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คิดว่า เมื่อก่อนไม่เคยตรัสอย่างนี้ มาครั้งนี้ตรัสอย่างนี้ จิตที่เคยแข็งกระด้างก็อ่อนลง

มา กเ็ลยยอมทีจ่ะรบัฟัง เมือ่พระพทุธเจ้าทรงทราบว่า ท่านทัง้ ๕ มจีติใจลดทฏิฐมิานะ

ลงมายอมรับฟัง ก็แสดงว่ายอมเปิดใจที่จะรับแสงธรรม จึงได้ทรงส่องแสงธรรมเข้าสู่

จติใจ โดยแสดงปฐมเทศนา นีเ้ป็นตวัอย่างว่า แม้จะพร้อมกต็าม กต้็องมจีติใจยอมรับ

เปิดรับแสงธรรม แสงธรรมจึงจะเข้ามาสู่จิตใจได้สะดวก 

คราวนี้อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อเสด็จไปโปรดปุราณชฎิล ๑๐๐๐ รูป ที่มีหัวหน้าอยู่ 

๓ รูป แสดงอาทิตตปริยายเทศนาเป็นเทศนาครั้งที่ ๓ ชฎิลทั้ง ๓ ท่าน ส�าคัญตนว่า

ท่านเป็นพระอรหันต์ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปก็ยังส�าคัญตนอยู่อย่างนั้น จึงยังไม่ทรง

เทศนา เพราะมทีฏิฐอิยูเ่ต็ม จติยงัไม่เปิด ตามพทุธประวตัจิงึต้องแสดงอทิธปิาฏหิารย์ิ

หลายอย่าง ทแีรก หวัหน้าชฎลิกย็งัไม่ยอมอยู่นัน่เอง ส�าคัญว่าพระพุทธเจ้าทรงสามารถ

จริง แต่เราก็ยังเป็นพระอรหันต์ จนในที่สุดก็ส�านึกตนว่ายังไม่เป็นพระอรหันต์ แต่

พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหนัต์ กแ็ปลว่าลดทิฏฐมิานะลงไปได้ เมือ่เป็นดงันีแ้ล้ว พระพทุธเจ้า

จึงทรงแสดงเทศนาครั้งที่ ๓ ธรรมจึงส่องเข้าไปถึงจิตได้ เพราะทิฏฐิหมดแล้ว จึงเปิด

ใจยอมรับ ถ้ายังอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เทศน์สอน เทศน์แล้วธรรมก็ไม่เข้า 

เรือ่งเช่นนีใ้นทางมหายานกม็ ีทีม่ว่ีาท่านอาจารย์ฝ่ายมหายานผูห้นึง่ ได้จารกิ

ไปถึงเมืองหน่ึง มีเสนาบดีของเมืองน้ันมาหาเพื่อจะให้ท่านแสดงธรรม ข้างหน้า 

ของท่านน้ันก็มีปั้นและถ้วยน�้าชา ถ้วยน�้าชานั้นมีน�้าชาเต็มอยู่แล้ว พอเสนาบดีไปนั่ง 

เพือ่ให้ท่านแสดงธรรม ท่านกย็กเอาป้ันน�า้ชาเทน�า้ชาลงไปในถ้วยทีมี่น�า้ชาเตม็อยู่แล้ว 

เมื่อเทลงไปอีกน�้าชาก็ล้นถ้วยหก เสนาบดีก็สงสัยจึงถามท่านว่าท�าไมท�าอย่างนี้ ท่าน

บอกว่า ก็ในถ้วยเต็มแล้วใส่ลงไปอีกก็หกหมด เปรียบเหมือนจิตใจของผู้ฟังเหมือนกัน 

มีทิฏฐิมานะอยู่ ถ้าแสดงธรรมให้เท่าไรก็ไม่เข้า ถ้าพิจารณาดูก็เป็นอย่างเดียวกัน  

วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรด ผู้ฟังจะต้องยอมรับฟัง ตั้งใจฟัง ไม่ตั้งทิฏฐิ

มานะแข็งข้อไว้ ถ้ามีแล้วธรรมก็จะไม่เข้า 

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าทรงท�าหลายอย่างก่อนที่ทรงแสดงธรรม เมื่อผู้ฟัง

ยอมรับฟัง ดังเรื่องที่ทรงแสดงปฐมเทศนากับตติยะเทศนาดังที่กล่าวมานั้น

๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๑๑ 
ปัญญา (ต่อ)

ว่าถึงสรณะสบืมาถงึปัญญา และได้ว่าถงึทกุคนผูเ้กดิมาเป็นมนษุย์ กไ็ด้ปัญญา

มาแต่ก�าเนิดเป็นสชาติปัญญา ถือว่าความเป็นมนุษย์นี้เป็นผลของกุศลกรรม มนุษย์

แปลว่า ผู้มีมนะสูง มนะแปลว่าใจ ความรู้ ซึ่งรวมว่าผู้มีความรู้สูง ถ้าอกุศลกรรมเก่า

ไม่มาตัดรอนแรงไป ท�าให้ทึบโง่เกินไป หรือกิเลสไม่แรงเกินไป ไม่มีทิฏฐิมานะที่ผิด

เกินไป กย่็อมจะเป็นเวไนยบคุคลหรอื เนยยฺ ทมมฺ พระพทุธเจ้าจะฝึกได้ด้วยกนัทัง้นัน้  

แต่ต้องรบัธรรมะ เป็นการเปิดใจให้แสงธรรมส่องเข้าไปได้ ก่อนทีพ่ระพทุธเจ้าจะแสดง

ปฐมเทศนาและตติยะเทศนา ท�าให้เบญจวัคคีย์และปุราณชฎิล ๑๐๐๐ รูป พร้อมที่

จะรับธรรมและรับฟัง จึงทรงแสดง

ในการท่ีพร้อมจะรบัธรรมนัน้ อันท่ีจรงิกคื็อ ท�าให้มศีลีและมสีมาธขิึน้ เพือ่จะ

ฟังนั่นเอง คือมีความส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นปกติ นี้เป็นศีล ใจตั้งที่จะฟังเป็นสมาธิ 

หมายถึงความเตรียมพร้อมนั้นคือ ๑. ต้องส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นปกติ ๒. ใจตั้งที่

จะฟังมีสมาธิ ต้องมี ๒ ข้อนี้ จิตจึงจะพร้อมฟังธรรม และธรรมจึงจะส่องเข้าไปได้ 

กล่าวแล้วว่าจิตเป็นธาตุรู้ มีปัญญาเป็นพื้น อีกอันหนึ่งที่จะต้องกล่าวคือ  

ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นก็เป็นสัจจะคือความจริง ที่กายและจิตของบุคคล 

ทุกคนนั้นเอง พระพุทธเจ้าตรัสรู้สัจจะก็ตรัสรู้ที่กายและจิตของพระองค์ ซึ่งทุกคนก็มี
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กายและจิตอยู่ด้วยกัน และทรงแสดงธรรมสั่งสอนก็สั่งสอนธรรมที่กายและจิตไม่ใช ่

ทีอ่ื่น เพราะฉะนัน้ ทกุคนจงึรูไ้ด้ ถ้าหากว่าทรงแสดงทีอ่ืน่ ทกุคนกรู้็ไม่ได้ ได้แต่ศรทัธา

คือเชื่อเท่านั้น เช่น แสดงความเกิดขึ้นทางโลก ความดับของโลก อันหมายถึงโลกธาตุนี ้

เมือ่แสดงกร็ูไ้ม่ได้ นอกจากเชือ่หรอืไม่เชือ่เท่านัน้ แต่ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงนัน้

อยู่ที่กายและจิตของทุก ๆ คน เพียงแต่น้อมใจเข้ามาเพื่อจะฟังและรู้ก็อาจท่ีจะรู้ได้ 

ต้องให้ทราบดังนี้ 

อีกประการหนึ่ง แต่เรื่องโลกนั้น โดยตรงคือขันธโลก หมายถึงกายและใจนี้

ทีเ่รยีกว่า ขนัธโลก ได้แก่ ขนัธ์ ๕ มย่ีอเป็นนามและรปู คอืกายและใจอันนี ้มุ่งแสดง

โลกที่นี่ จึงมีพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า เราตถาคตบัญญัติโลก โลกสมุทัย โลกนิโรธ  

โลกนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลก ท่ีกายอันนี้อันยาววาหนึ่ง ท่ีมี

สัญญามีใจดังนี้ และโดยความ ทรงแสดงอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือ ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์  

ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ท่ีนี้เหมือนกัน เพราะท่ีทรงแสดงโลก 

เหตุเกิดโลกเป็นต้นนั้น ก็ทรงแสดงอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้เอง ที่กายและที่ใจไม่ได้แสดง 

ที่อื่น สรุปคือ ธรรมชาติของจิตเป็นธาตุรู้ เป็นที่ตั้งของปัญญา และที่ปัญญาที่มีมา 

แต่เกิดเป็นภาคพื้น และพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทั้งหมด ทรงแสดงที่กายและจิต 

จึงได้รู้ได้เข้าใจได้

ความรู้ท่ีเป็นตัวปัญญาน้ันคือความรู้จริง รู้กับจริงบวกกันเป็นความรู้จริง  

มีความรู้จริงในสิ่งอ่ืนใด ก็มีปัญญาในสิ่งอันนั้นในข้อนั้น รู้จริงนั้นคือรู้จริงตามเหต ุ

และผล รู้ว่ารู้เหตุผลตามเป็นจริง คือรู้ถึงเหตุท่ีจริง รู้ถึงผลที่จริงของเหตุนั้น ๆ ได้  

แต่ก็อาศัยสื่อ ๓ ประการ คือ ๑. สุตา การฟัง ๒. จินตา ความคิด พิจารณา  

๓. ภาวนา การท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น 

๑. สุตาคือการฟังประการแรกนั้น เพราะตั้งแต่โบราณมานั้น สื่อที่จะต่อ 

ความรู้ที่เป็นตัวปัญญาอาศัยการฟังทางหู เพราะยังไม่มีหนังสือส�าหรับอ่าน จึงต้อง

อาศัยการฟัง การสดับทางหู อาจารย์เป็นผู้บอกอธิบาย ศิษย์ก็ฟัง ซึ่งบัดนี้ก็ยังต้องใช้

อยู่ ต่อเม่ือมีหนังสือขึ้นก็ใช้อ่านใช้ตาอ่าน แต่จริงแล้วก็อ่านตัวหนังสือที่เป็นภาษา  

ซึ่งแทนเสียงท่ีพูดเท่ากับแทนหูแทนปากที่แสดง แต่ต้องใช้ตาอ่าน เพราะฉะนั้น  
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การอ่านหนงัสอืเป็นการต่อความรูอ้ย่างหนึง่ สรปุแล้วใช้ต่อความรูอ้ายตนะ ๕ ข้างต้น 

ทางตาด้วยการดู อ่าน ทางหูด้วยการฟัง ทางจมูกด้วยการสูดดม ทางลิ้นด้วยการ 

ลิ้มรส ทางกายด้วยการสัมผัสถูกต้อง 

๒. จินตา ความคิดพินิจพิจารณา คืออาศัยอายตนะท่ี ๖ คือ มโนคือใจ  

เพ่งพินิจพิจารณาคือต้องคิด จินตาเป็นสื่อให้เกิดปัญญาที่ละเอียดเข้า 

ทางที่ ๓. คือ ภาวนา การท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ถ้าใช้ในภาษาไทยคล้าย ๆ 

กับการบริกรรม ภาวนาทางจิตใจอย่างใดอย่างหน่ึง ไม่สู้มีความหมายอะไรลึกซึ้งนัก 

แต่มีความหมายอันส�าคัญคือการท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ดังนี้เรียกว่า ภาวนา เป็นทาง

ให้เกิดปัญญา ซึ่งเป็นข้อส�าคัญ เพราะการภาวนาคือการปฏิบัติให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น

ทั้ง ๓ ทางนี้ เป็นทางให้เกิดปัญญาคือความรู้ มนุษย์เราน้ีได้มีเคร่ืองมือ  

เหล่าน้ีอยู่พร้อม มีท้ังตัวจิตท่ีเป็นธาตุรู้ มีทั้งสชาติปัญญา ปัญญาที่ได้มาแต่ชาติ 

ก�าเนิด มีทั้งตา หู จมูก ลิ้น กาย มนะคือใจ ซึ่งเป็นสื่อให้เกิดความรู ้ที่เป็น 

ตัวปัญญา และมีมือเท้าสามารถจะประกอบท�าอะไรต่าง ๆ กล่าวรวมว่า มีกาย วาจา 

ใจ จะประกอบอะไร ๆ ให้มีให้เป็นข้ึนได้ เพราะฉะนั้น จึงเป็นได้ว่า มนุษย์เราจึง

สามารถสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นเป็นอันมาก สร้างบ้านเมือง วัตถุใช้สอย ให้เกิด

ธรรมสุขบริบูรณ์และสร้างเครื่องท�าลายล้างกันต่าง ๆ เป็นอันมาก ทั้งนี้เพราะอะไร 

เพราะในจิตของทุกคนน้ัน ยังประกอบด้วยส่วน ๒ ส่วน คือ ส่วนกุศล กับส่วน 

อกศุล กล่าวโดยกว้าง คือ ทัง้ส่วนดแีละชัว่ประกอบกนัอยู่ ว่าถึงส่วนชัว่น้ันได้แก่กิเลส

ทัง้หลาย ซึง่เป็นเคร่ืองท�าจติใจให้เศร้าหมอง ทีเ่ป็นอย่างละเอยีดอนันอนจมหมกัหมม

อยู่ในจิตสันดาน ที่เป็นนิสัยฝ่ายชั่ว สันดานฝ่ายชั่ว เรียกว่า อาสวะอนุสัย อาสวะ 

หมักหมม อนุสัย นอนจม ซึ่งเป็นสันดาน นิสัยฝ่ายชั่วดังนี้ก็มี เป็นฝ่ายดีคือบารมี 

เป็นความดีที่สั่งสมเก็บเพิ่มเติมเอาไว้ ดังนี้คือมีอยู่ทั่ง ๒ ฝ่าย 

เพราะฉะน้ัน เห็นได้ว่า จิตใจนี้นั้น บางคราวก็ดี บางคราวก็ร้าย เมื่อมี  

โลภ โกรธ หลง แรง ก็ร้าย แต่ถ้าตรงข้ามคือมีเมตตา กรุณา แรงก็ดี และใน 

บางคราวก็มีเหตุผล ท�าอะไรก็มีปัญญาที่แจ่มใส บางคราวก็ไม่มีเหตุผล ดังเช่นคนที ่
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ลอุ�านาจของอารมณ์ เวลาดีมีเหตผุล เม่ืออารมณ์ไม่ด ีกไ็ม่มเีหตไุม่มีผล ความดปัีญญา

แจ่มใส ความไม่ดีปัญญาไม่แจ่มใส ปรากฏดังนี้ จึงจ�าเป็นต้องมีศาสนาส�าหรับ 

เป็นเครื่องสั่งสอนอบรม โดยเฉพาะจิตใจอันนี้มี ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นตัวศาสนา 

เป็นเครื่องปกครองอบรมจิตใจนี้นั้นเอง 

ปัญญาเป็นข้อส�าคัญท่ีก�าลังกล่าวถึงนี้ เพราะเมื่อใดปัญญารู้เหตุรู้ผลใช้เหต ุ

ใช้ผล ก็ย่อมจะเป็นไปในทางท่ีดี เป็นไปในทางที่เจริญ ถ้าไม่ใช้ปัญญาก็เป็นไปใน 

ทางที่เสื่อม หมายความว่ามีปัญญารู้เหตุรู้ผล ใช้เหตุผลนั้น คือรู้เหตุผลถูกต้อง  

รู้เหตุผลอันเป็นตัวความจริง ใช้เหตุใช้ผลก็ใช้เหตุผลที่ถูกต้อง และปัญญาที่รู้หรือ 

ใช้เหตุผลที่ถูกต้องนี้ ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพึงได้จากโรงเรียน การอบรมต่าง ๆ โดยตรง 

แต่เกดิจากตวัเองท่ีจะต้องมีศีลคือความส�ารวม จะต้องมจีติตัง้เพ่ือจะฟังรู ้อันเป็นสมาธิ

ในเหตุการณ์ท้ังหลายท่ีประสบ เม่ือเป็นดังนี้ ความรู้ที่เป็นตัวปัญญาจะผุดขึ้นมา  

เหมือนเช่นการเข้าโรงเรยีน เรยีนวชิาความรู ้การฟังธรรม การเรยีนธรรมในโรงเรยีน 

หรือแม้ว่าการฟังธรรมบรรยายที่สอนก็เหมือนกัน ตั้งจิตฟังก็ได้ปัญญาคือความรู้ 

ในธรรม แต่เป็นความรู้ในขั้นปริยัติที่รู้จ�า รู้เข้าใจ แต่อาจจะไม่ใช่ตัวปัญญาที่รู้ถึง 

เหตุจริงผลจริงดังกล่าวมาน้ัน ยังไม่ใช่ ก็ได้แต่รู้จ�ารู้เข้าใจ เป็นปัญญาในขั้นปริยัติ  

แต่ปัญญาท่ีรู้จริงถึงเหตุถึงผลต้องเป็นปัญญาที่มีลักษณะละได้ เว้นได้ เป็นประการ

ส�าคัญ จะมีตัวอย่างต่อไป เช่นฟังเรื่องศีล ๕ ฟังแล้วรู้จ�าเข้าใจจ�า ฟังมาหนักหนาที ่

พ่อแม่สั่งสอนท�าที่ดี ชั่วอย่าท�า ฟังค�าสอนแต่ไม่ท�า รู้ได้จ�าได้ อยากท�าบ้างไม่อยาก 

ท�าบ้าง ก็แสดงว่ายังท�าดีท�าชั่วกันอยู่ หรือดีไม่ท�าชั่วท�า ต้องมาพิจารณาว่า เพราะลุ

อ�านาจของตวัตณัหาคอืความดิน้รน ทะยานอยากของใจ หรอืลอุ�านาจโลภ โกรธ หลง 

คือท�าอะไรก็อยากได้อย่างนั้น เพราะฉะนั้น ทั้งที่รู ้อยู่ก็ไม่สามารถห้ามได้ จึงได ้

ท�าดีบ้าง ชัว่บ้างเปลีย่นเป็นไปกนัอยู่ ดงันีเ้รยีกว่า ก�าลงัปัญญายงัไม่พอ ยงัเป็นปัญญา

ความรู้ยังไม่ละ ตัดไม่ได้ ละไม่ได้ เป็นปริยัติปัญญา 

ปัญญาที่ต้องการนั้น รู้ต้องละได้ตัดได้ ปัญญานี้อยากจะให้เกิด ให้เป็นไม่ได้ 

ต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นถึงตอน หรือต้องอบรมมาอย่างไรให้ถึงขั้นถึงตอน ถ้าไม่ถึงขั้นถึง

ตอนก็เกดิไม่ได้ แต่ถ้าถงึขัน้ถงึตอนแล้วได้แสดงอะไร แหย่เข้าไปหน่อยเดยีว จติจะได้
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ความรู้ที่ละได้ตัดได้ทันที เกิดจากอบรมมาบ่อย ๆ ท�ามาเรื่อย ๆ ท�ามาจากอดีตหรือ

ปัจจุบันก็ตาม ถ้าถึงขั้นความรู้แล้วจะละได้ตัดได้ นั่นเป็นตัวปัญญาที่ต้องการ ซึ่ง 

ปัญญานี้ เมื่อได้อะไรเข้าไปตักเตือนแนะแนวชี้ทาง จะละได้ตัดได้อย่างไม่น่าเชื่อ 

ดงัเช่นเรือ่งองคลุมีาลโจรทีต้่องการความรูก้ไ็ปเรยีนวิชาจากอาจารย์ อาจารย์

ก็ประสาทวิชาให้ คราวนี้ลูกศิษย์ด้วยกันอิจฉาริษยาว่า อาจารย์จะรักศิษย์องคุลีมาล 

นี้มาก ว่าตั้งใจเรียนต้ังใจปฏิบัติ จึงยุแหย่อาจารย์ว่าเป็นศิษย์ที่คิดทรยศอาจารย์  

อาจารย์เกดิความแคลงใจกเ็ชือ่ตามค�ายุยง คร้ันจะฆ่าท�าลายศิษย์ของตนเองก็น่าเกลียด 

จึงแกล้งบอกวิธีที่จะให้ส�าเร็จความรู้อย่างสูงสุดคือต้องไปฆ่าคนแล้วเอานิ้วให้ครบพัน

แล้วจะให้วชิา องคลุมีาลกเ็ชือ่กลายเป็นโจรตดันิว้มารวมไว้หลงัจากฆ่าคนแล้ว พระพทุธเจ้า

ทรงเห็นอุปนิสัยว่า ได้อบรมบารมีมาดีมาก ต้องการความรู้ ไม่ได้มีเจตนาสันดาน 

ชั่วทราม แต่ต้องหลงผิดไป สันดานไม่ช่ัวร้าย จึงโปรดให้ เมื่อตอนองคุลีมาลมาไล ่

จะฟันน้ัน พระพุทธเจ้าตรัสตอบเพียงว่า เราหยุดแล้ว แต่ท่านยังไม่หยุด ค�าเพียง 

เท่าน้ี องคุลีมาลโจรจึงส�านึกว่าตัวเองไม่หยุดจริง ได้สติส�านึกบาป จึงขอบวชส�าเร็จ

อรหันต์องค์หนึ่ง ปัญญาเช่นนี้ที่ต้องการ ไปเทศนามา ๓ ชม. ก็ได้ปัญญานี้ ต้องชี ้

จึงรู้ เป็นปัญญาที่ไม่มีหลักสูตรไม่มีโรงเรียน ต้องมาจากการปฏิบัติให้มาก ๆ ขึ้น  

เมื่อมีใครมาจี้จึงจะเกิดขึ้น เป็นปัญญาที่ต้องการ ถ้ามีผู้จี้แล้วจะได้ โดยเฉพาะผู้ที่เป็น

ภูมิสาวกเป็นดังนี้ ถ้าไม่จี้ก็ไม่ได้

ตัวอย่างก็มีผู้บวชเป็นนวกะ นานมาแล้ว เป็นนายทหารมาเล่าบอกว่า เดิม

ชอบไปยิงนก วันหนึ่งพาลูกไปด้วย ยิงถูกนกตกลงมา ให้ลูกไปเก็บนก ลูกไปเห็นนก

ยงัไม่ตาย นอนท�าตาปรบิปรบิอยู ่จงึถามว่า นีน่กไปท�าอะไรให้พ่อจงึไปยงิมนั ค�าถาม

ของลูกสะกิดใจ ท�าให้เกิดสติ เกิดปัญญา ท�าให้ไม่ยิงนกอีกต่อไป ค�าพูดของเด็กที่ไป

สะกิดใจให้เป็นสติเป็นปัญญา นี้เป็นปัญญาที่ต้องการ คนเราสามารถจะได้ปัญญา 

อันนี้ที่มีเหตุผล ก็ใช้ได้และช่วยได้จริง ๆ

๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๑๒ 
ความรู้ทั่วถงึเหตุและผล

ได้แสดงเรือ่งสรณะสบืมาถึงปัญญา อนัจะพงึกล่าวได้ว่าสรณะทางปัญญา และ

ได้แสดงถึงปัญญาคอืความรูท่ั้วถงึ ความจรงิตามเหตแุละผล และความรูท้ัว่ถงึเหตแุละ

ผลตามเป็นจริง ซึง่เป็นปัญญาทีแ่ท้จรงิก็จะต้องเป็นเหตลุะได้ และมิใช่เกดิจากโรงเรยีน

จากฟังอะไร เป็นต้น จงึเน้นอีกว่า แม้เช่นนัน้ทางทัง้ ๓ ทีก่ล่าวมา สตุา จนิตา ภาวนา 

เป็นสื่อปัญญา เป็นทางให้เกิดปัญญา จ�าเป็นต้องประกอบปฏิบัติ จะเป็นตัวปัญญา 

คล้าย ๆ ผุดขึ้นมา เมื่อมีอะไรมาสะกิดเขี่ยด้วยถ้อยค�าเล็กน้อย ปรากฏเป็นความรู้

ส�านึก เป็นเหตุให้ละได้

ว่าถึงเหตุผลท่ีเป็นท่ีตั้งของปัญญาและเป็นท่ีต้ังของศีล ซึ่งเป็นพื้นฐานท่ัวไป  

เป็นวสิยัของปัญาทีจ่ะรูไ้ด้ และเป็นเหตใุห้ละส่ิงทีพ่งึละได้ดงักล่าวนัน้ และเป็นพืน้ฐาน

แห่งพระพุทธศาสนา คือ ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น  

สั่งสอนถึงเหตุและผลตั้งแต่เป็นขั้นพื้นธรรมดาข้ึนไป และต้องมีความเข้าใจด้วยว่า  

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติได้ คือสั่งสอนในข้อที่ปฏิบัติได้ และปฏิบัติให้บังเกิด

ประโยชน์สขุ ถ้าปฏบิตัไิม่ได้กไ็ม่ทรงสอน การทีจ่ะปฏบิตัไิด้ต้องรูต้้องเข้าใจ ถ้ารูไ้ม่ได้

เข้าใจไม่ได้ ก็ไม่ทรงสั่งสอน ฉะนั้น ค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าจึงรวมอยู่ในอาการ 

ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ข้อ ในติกะ หมวด ๓ ในนวโกวาท 
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๑. ทรงสั่งสอนข้อที่ควรรู้ควรเห็น คือทางสั่งสอนรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้

ควรเห็น 

๒. มีนิทาน คือ มีเหตุที่ตรองตามให้เห็นจริงได้ 

๓. มีปาฏิหาริย์ คือปฏิบัติได้สมจริงตามที่ทรงสั่งสอน รับประโยชน์สุขจาก

การปฏิบัติ หรือพูดว่าได้รับความสิ้นกิเลสกองทุกข์ตามภูมิตามขั้นการปฏิบัติ 

อาการทั้ง ๓ นั้น เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน จึงแสดงไว้ในพระสูตร

อนัหนึง่ว่า พระพทุธเจ้าทรงก�าใบไม้ไว้ในพระหตัถ์หนึง่ก�า และตรัสถามว่า ใบไม้ทีท่รง

ก�าไว้ในพระหัตถ์กับในป่านี้ข้างใดมากกว่ากัน ภิกษุตอบว่าใบไม้ในป่ามากกว่าใบไม ้

ในพระหัตถ์น้ี จึงตรัสว่า ธรรมที่ทรงสั่งสอนนั้นเหมือนใบไม้ในก�ามือนั้น แต่ธรรมที่

ตรัสรู้นั้น เหมือนใบไม้ในป่าทั้งสิ้น 

ตามที่ตรัสน้ีก็แสดงว่า ทรงเลือกส่ังสอนให้ได้รับประโยชน์รับผลดังกล่าว  

รวมเข้ากับอาการที่สั่งสอน ๓ ข้อนั้น ไม่ได้ทรงส่ังสอนเรื่อยไปตามท่ีตรัสรู้ แต่มุ่ง 

สัง่สอนให้เหมาะแก่ผูฟั้ง จะได้รบัรูไ้ด้เข้าใจ เห็นจรงิ รบัผลได้เป็นประโยชน์สขุเท่านัน้ 

และในข้อทีว่่าธรรมทีท่รงส่ังสอนเป็นไปตามเหตุผลทีเ่ป็นธรรมดาทัว่ไป ตัง้แต่ขัน้มลูฐาน

ดังกล่าว และรวมเข้าในอาการท้ัง ๓ ดังกล่าวนั้น กับท้ังเป็นไปในทางท่ีกล่าวไว้ใน 

วันก่อน เฉพาะท่ีเป็นภายใน จึงรู้ได้เห็นได้ ทั้งเป็นพ้ืนฐานของศีลธรรมท่ัวไป ยก

ตัวอย่างคือ กล่าวถึงความรังเกียจ และความกลัวทุกคนมีความรังเกียจและความกลัว

อยูด้่วยกนั เช่น มคีวามรงัเกยีจต่อสิง่ทีไ่ม่สะอาดและส่ิงทีเ่ป็นอันตรายต่าง ๆ เป็นภยั

ต่าง ๆ มีความกลัวต่อความตาย และมีความกลัวต่อส่ิงท่ีจะเป็นภัยอันตรายต่อชีวิต 

ทั้งนี้เพราะทุกคนมีความรักตนและชีวิตของตน อันนี้เป็นส่ิงธรรมดาของคนทุกคน  

คอืมคีวามรกัตนรักชวีติ มคีวามกลวัตาย กลัวภยัอันตรายต่อชวิีต รังเกยีจต่อส่ิงทีเ่ป็น

ภัยอันตรายต่อชีวิต รังเกียจสิ่งสกปรกต่าง ๆ ดังนี้กล่าวได้ว่าเป็นสิ่งท่ีมีอยู่ในทุกคน 

พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ปรับปรุงความกลัว ความรังเกียจ ความรักตนดังที่กล่าว

มานี ้เรยีกว่ามเีป็นสนัดานของคนของมนษุย์และในสตัว์เดรจัฉานด้วย ยงัไม่เป็นธรรม

ปฏบิตั ิยงัมเีป็นของธรรมดา ซึง่เป็นพืน้สนัดานและวสิยั นกัจติวทิยาบางท่านได้แสดง
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ว่าสัตว์เดรัจฉาน ชนิดที่มีความรู้น้อย ยังไม่รู้จักกลัวตาย รู้จักแต่กลัวเจ็บ รู้อย่างไร 

ไม่ทราบ ท่านแสดงทัศนะอย่างนั้น สัตวท่ีมีความรู้มากขึ้น กลัวตาย มนุษย์มี 

ปัญญาสูง รู้จักกลัวตาย อันกล่าวได้ว่าเป็นความกลัวอย่างยิ่ง รักชีวิตอย่างยิ่ง รักตน

เป็นสันดาน ยังไม่เป็นธรรม 

พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมปฏิบัติ โดยให้รู้จักใช้ปัญญา 

พิจารณาจับเหตุจับผลปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ให้เป็นธรรมปฏิบัติขึ้นมา

อนัความรกั ความรงัเกยีจ ซึง่มเีป็นสนัดาน ถ้าหากว่ามาใช้เหตผุลด้วยปัญญา 

โดยพิจารณาว่า บุคคลแม้จะมีความกลัวความรังเกียจดังกล่าวนั้น แต่ว่าก็ยังปฏิบัติ

ท�าร้ายร่างกายและชวีติของผูอ้ืน่ด้วยเหตตุ่าง ๆ อย่างเช่นคนเรา ก็บรโิภคเนือ้สตัว์ด้วย

การฆ่าสตัว์เป็นอาหารกนัอยู่เป็นประจ�า นอกจากนี ้ยงัท�าร้ายร่างกายชวีติของคนด้วย

กันด้วยโทสะ รวม ๆ ว่า โลภะ โทสะ โมหะ อีกเป็นอันมาก ทั้งที่เป็นส่วนจ�าเพาะ

บุคคลในบางคราว เป็นหมู่ เป็นประเทศ เป็นฝ่ายในโลกท�าสงครามต่อกัน โดยปกติ

คือท�าร้ายกันด้วยโลภ โกรธ หลง ดังกล่าวเป็นประจ�า นอกจากท�าร้ายร่างกายชีวิต 

กันแล้ว ยังเบียดเบียนกันด้วยประการอื่น ๆ อีกมาก ทั้งที่ทุกคนต่างก็มีความรักตัว 

รักชีวิต กลัวตาย กลัวภัยอันตรายต่าง ๆ รังเกียจภัยอยู่ด้วยกัน เมื่อเป็นดังนี้แล้ว 

แม้ว่าผู้ที่ไปประกอบประทุษกรรมท�าร้ายผู้อ่ืน แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่พอใจให้ใครมา

ท�าร้ายตัว กลัวต่อผู้ที่มาท�าร้ายตัว รังเกียจต่อผู้ที่มาท�าร้ายตัว กล่าวหาว่าผู้ที่ท�าร้าย

ตัวเป็นผู้ร้าย ดังที่พูดกันอยู่เป็นประจ�า เช่น ผู้ร้ายขึ้นบ้าน ลักขโมย เป็นต้น แต่ใน

การที่ตนเองจะไปท�าต่อผู้อื่น ไม่ได้นึกว่าตนเองเป็นผู้ร้ายต่อเขา ดังนี้ไม่ได้นึก

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนวางหลักของศีลธรรม ตรงท่ีว่าให้มีสติความระลึกรู้ 

และปัญญาความรูร้อบคอบตามเหตผุลข้ึนมาว่า ตนเองรกัตนรกัชวิีต กลวัตาย รงัเกยีจ

ภัยอันตราย ฉันใด บุคคลอื่นก็ฉันนั้น เขารักตัวรักชีวิต กลัวตาย กลัวภัยอันตราย 

ต่าง ๆ รังเกียจสิ่งที่เป็นภัยอันตรายต่าง ๆ เหมือนกัน เมื่อตนไม่ปรารถนาให้ใครมา

ท�าร้ายตน ก็ไม่ควรจะไปท�าร้ายคนอื่น ดังนี้จึงจะยุติธรรม เป็นความถูกต้อง และเมื่อ

ตนเองน้ันกลวัคนร้าย รงัเกยีจคนร้าย กค็อื กลวัคนอืน่เป็นผูร้้าย กค็วรจะกลวัตนเอง
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เป็นคนร้าย เป็นผู้ร้ายด้วย และเมื่อกลัวตนเองเป็นคนร้าย รังเกียจตนเองเป็นคนร้าย 

กจ็ะงดเว้นจากการไปท�าร้ายคนอ่ืนเป็นศีลขึน้มาตรงนี ้และความกลวัตนเองเป็นคนร้าย 

เป็นโอตัปปะ รังเกียจตนเองเป็นคนร้าย คือ หิริ จึงได้ทรงบัญญัติหิริโอตัปปะเป็น 

ธรรมที่เป็นโลกบาล คุ้มครองโลก คือคุ้มครองตัวเองก่อน เป็นศีลตั้งอยู่บนหลักความ

ยุติธรรมตามเหตุตามผล ดังเอาความกลัว ความรังเกียจ ปรับปรุงขึ้นมาเป็นศีลธรรม 

ซึ่งศีลหรือธรรมค�าเดียวเป็นต้นว่า ศีลหิริโอตัปปะดังกล่าวมานี้ ก็ตรัสสอนปรับปรุง 

สิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานแต่ยงัไม่เป็นธรรมให้เป็นธรรมขึน้ และคนทีเ่ป็นผูมี้ธรรมนัน้ เกดิจาก

ปัญญาไม่ใช่เกิดจากสิ่งอื่น และคนมาเป็นผู้เจริญ เป็นผู้มีอารยะ วัฒนธรรม พ้นจาก

ป่า มาเป็นอารยชนก็เพราะธรรมปรับปรุง ซึ่งปรับปรุงให้เป็นธรรม ปฏิบัติขึ้นมาตาม

เหตุตามผล เป็นสิ่งสามัญไม่ลึกซึ้งอะไร เป็นแต่เพียงต้องใช้ปัญญา จับเหตุจับผล 

ให้ถูก รู้จักเทียบเคียง และตั้งอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรมที่ทุกคนต้องการ เราจะพึง

เหน็ได้ว่าบรรดาสตัว์เดรจัฉานทัง้หลายมคีวามกลวั รังเกียจ รกัตัว ชวีติมนษุย์แม้จะมี

สันดานอย่างไร บาปช้าอย่างไร ก็กลัว รังเกียจ รักชีวิตด้วยกันทั้งนั้น แต่ขาดปัญญา

อนัละเอียดทีจ่ะจบัเหตจุบัผล และตัง้อยูใ่นยตุธิรรมดังกล่าว จึงไม่ได้นกึถึงอกีฝ่ายหนึง่ 

มุง่แต่ประโยชน์ของตวัเท่านัน้เป็นท่ีตัง้ เพราะรกัตวัรักชวีตินัน่เอง ท�าให้เกดิความเหน็

แก่ตัวท�าอะไรต่าง ๆ เพื่อตัว ด้วยการไปเบียดเบียนผู้อื่นดังที่ปรากฏอยู่ ไม่ได้นึกถึง

ตนเองจะไปเป็นผูร้้ายของคนอ่ืน เป็นอยู่ดงันี ้จงึมมีลูมาจากความเหน็แก่ตัว และไม่มี

ธรรมอยู่ในจิตใจ ธรรมที่เป็นเหตุผลตัวยุติธรรม แม้ในขั้นพื้นฐานดังกล่าวนั้น ความ

ประพฤติของบุคคลแต่ละคนจึงไปในทางที่ชั่วที่ผิดน้อยหรือมากสุดแต่ปัญญาที่เข้าถึง

พื้นฐานมากหรือน้อยเพียงใด ถ้าน้อยก็ประพฤติเสียมาก อาจเข้าใจว่าดีก็ได้ และถ้า

ไม่มีธรรมเป็นพ้ืนฐานปกครองอยู่ ความทุกข์ทั้งหลายอันเกิดจากกรรมของคนก็จะมี

มากขึน้จากกรรมต่าง ๆ จนถงึสมยัอย่างทีเ่รยีกว่า มคิสญัญ ีเช่น ฆ่ากนัตายมากมาย 

ดูก็จะไม่น่าเกิดขึ้นแต่ก็มี ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ 

ฉะน้ัน อย่าไปมองข้ามธรรมท่ีเป็นพืน้ฐาน ใช้ปัญญาพจิารณาดวู่าทีพ่ระพุทธเจ้า

บัญญัติข้ึนจากพื้นฐานอันนี้ว่าจริงหรือไม่ ถูกหรือไม่ เป็นความยุติธรรมไหม นี้เป็น 

ตัวธรรม และก็ปฏิบัติในการที่จะปลูกหิริ โอตตัปปะ นี้ หิริก็รังเกียจตนเองท่ีจะไป 
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เป็นผูร้้ายต่อคนอ่ืนเขา โอตตปัปะกก็ลวัตนเองจะไปเป็นผูร้้ายต่อคนอืน่เขา อนันีแ้หละ 

หริ ิโอตตปัปะ และเมือ่มหีริโิอตตปัปะแล้ว ศีลกจ็ะมี ท�าให้เกดิความเว้นจากการท�าร้าย

ผู้อ่ืน ท�าร้ายชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน เช้ือสายวงศ์ตระกูล เป็นต้น เป็นศีลข้ึนมา  

เป็นความยุติธรรม เป็นวิสัยของปัญญา แม้จะฟังธรรมก็ต้องมีปัญญา เจาะแทงรู้ถึง

เหตุผล คิดบ่อย ๆ จะให้ส�านึกขึ้นมาเองเป็นศีล เป็นความเว้นขึ้นมาดังนี้ จึงเรียกว่า

มีธรรมเป็นขั้นศีล

อีกขั้นหนึ่ง ต้องอาศัยกันสูงขึ้นมา ค�าว่าความรัก เช่นรักตน รักชีวิต ที่เป็น

สันดานพื้นฐานของคน อันนี้ท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน ขยับข้ึนมาอีกขั้นหนึ่งจาก 

ขั้นศีล คือสอนให้ปฏิบัติตัวความรักให้เป็นเมตตา เมตตาคือความรัก อันความรักตัว 

รักชีวิตเป็นความรักษาตัวและชีวิตให้พ้นอันตราย มีความสุขยั่งยืน ลักษณะเมตตาที่

เป็นตัวความรักเป็นเช่นนั้น โดยที่สอนให้แผ่ความรัก ความเมตตาดังกล่าวออกไปให้

ผูอ้ืน่ เป็นความว่าในผูอ้ืน่กม็อียูแ่ล้ว พ่อแม่ต่อลกู ลกูต่อพ่อแม่ ความรักในครอบครวั 

มติรสหายมอียูแ่ล้ว แม้จะมลีกัษณะต่าง ๆ แทรกเข้ามากต็าม กต็รสัสอนให้แผ่เมตตา

ให้กว้างออกไปอีก โดยหัดแผ่จิตที่ประกอบด้วยเมตตานี้ โดยพิจารณาถึงตนเอง  

กบัพจิารณาถงึผูอ้ืน่ทีเ่ป็นทีร่กัเป็นตวัอย่าง และพจิารณาถงึคณุภาพของเมตตา พร้อม

กับพิจารณาโทษของพยาบาทที่ตรงข้ามกับเมตตา โดยย่อ คือว่าถึงทุกคนมีความรัก 

คนอื่นก็มีความรักชีวิตของตนเอง และตัวเองก็มีทุกข์มาก คนอื่นก็มีทุกข์มาก ทั้ง 

ความทุกข์ก็มี ท้ังสภาวะทุกข์ก็มี เป็นส่วนธรรมดาคือ แก่ เจ็บ ตาย ทุกข์มาจาก 

สิง่แวดล้อม ดนิ ฟ้า อากาศ ความทกุข์ทีเ่กดิจากเบียดเบยีนซึง่กนัและกนั ทกุ ๆ คน

ก็ยังมีอยู ่ด้วยกันท้ังนั้น เม่ือปรารถนาให้ตนมีความสุข ก็ปรารถนาให้ผู ้อื่นมีสุข 

เช่นเดียวกัน ถ้าปรารถนาให้ตนพ้นทุกข์ ก็ควรปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เช่นเดียวกัน 

และเมื่อใครมีความสุข ความเจริญ ควรยินดี ควรสนับสนุน นอกจากนี้ใครมีกรรม 

เป็นของตนทุกคน ใครท�าดีก็ได้ดี ท�าชั่วได้ชั่วทุกคน ก็ควรจะรักสนับสนุนกันดีกว่า

เกลียดกัน ตั้งตนเป็นศัตรู อิจฉาริษยากัน ไม่ควรเป็นอย่างนั้น คิดอะไรก็เห็นอะไร 

เป็นทกุข์แก่ใจตนเอง ไม่เหน็ความดอีะไร รกักนัไว้ดกีว่า ช่วยกนัสนบัสนนุกนั ผลสนอง

จะเกิดในตนเอง ตนเองจะเป็นสุขก่อน ใจมีเมตตาเป็นสุข ไม่มีความเดือดร้อน ไม่มี
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โทสะพยาบาทเป็นเครื่องเผาใจอยู่ มองไปที่ใครก็จะเป็นความสุข รู้สึกเป็นมิตรไม่เป็น

ศัตรู รู้จักสุขทางตา สุขทางหู แผ่เมตตากันไว้ ดับโทสะพยาบาทอย่ารักษาไว้ รักกัน

สนับสนุนกันดีกว่า พิจารณาด้านนี้แผ่เมตตาให้กว้างออกไป เป็นพรหมวิหารธรรม 

ทีส่วดกนัอยูท่กุวนั แผ่ไปรอบทศิ ในทศิรอบตวัทัง้ ๖ ทศิ เหมอืนกบัตนเองทีป่ระกอบ

ด้วยเมตตานี้แผ่ออกไปเป็นมหัตตา หรือ มหาตมัน ตัวใหญ่ คือ เมตตาใหญ่ตั้งท่ี 

ตนเองก่อน รักตนเองก่อนแล้วแผ่ไปให้กว้าง ตนเองจะรู้ว่าตนเองเหมือนใหญ่ขึ้น 

ใหญ่ขึ้นจนถึงครอบง�าไปทั้งหมด แผ่ไปทั้งหมดรอบทิศก็เป็นมหาตมัน หรือ มหัตตา 

ภาษาบาลว่ีามหตัตา ภาษาสนัสกฤตเรยีก มหาตมัน ท่ีมาใช้เรยีกคนบางคนว่ามหาตมะ 

เรียกยกย่องผู้ที่มีเมตตามาก ท�าประโยชน์มาก ไม่เห็นแก่ตัว คือที่ไม่เห็นแก่ตัวนั้น

หมายความว่า ไม่เห็นแก่ตัวคนเดียว แต่เห็นแก่ตัวให้แก่ทั้งหมด ที่เป็นตัวใหญ่นี้เห็น

ด้วยกนัทัง้หมด ไม่เหน็เฉพาะคนเดียว นีเ้ป็นเหตผุลอกีอนัหนึง่ท่ีสงูขึน้มา ต้องใช้ปัญญา

และถ้ามเีมตตาอกีขอ้หนึง่แล้วศลีมาเอง เพราะมเีมตตาในผูใ้ด สัตว์ใดแล้ว กจ็ะไมไ่ป

ฆ่าเขา ท�าร้ายเขา ได้แต่ช่วยเขาเท่านั้น

๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๑๓ 
ปัญญาและพรหมวหิาร ๔

ว่าถึงสรณะสืบมาถึงปัญญาเป็นสรณะทางปัญญา และก�าลังแสดงถึงหิริ 

โอตตัปปะ คือศีล ต่อมาถึงเมตตา ดังท่ีกล่าวแล้วว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงให้ปฏิบัติ 

ปรับปรุงความรังเกียจ ความกลัวท่ีทุกคนมีอยู่เป็นพื้นหรือเป็นสันดานขึ้นมาเป็น 

หิริ โอตตัปปะ จึงจะเป็นศีลขึ้น และเมตตานั้นก็ปรับปรุงจากความรักตน รักชีวิตที่ม ี

อยู่เป็นสันดานให้เป็นความรักท่ีเป็นเมตตาและให้หัดแผ่ออกไปจนถึงไม่มีประมาณ 

เรียกว่า อัปปมัญญา เช่น มหัตตา มหาตมะ มหาตมัน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และใน

การทีแ่สดงแล้วนัน้กไ็ด้ท้าวความไปถงึกรณุา มุทิตา และอเุบกขา ศีล ๓ ข้อโดยปรยิาย 

ธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ ถือว่าเป็นหลักธรรมหมวด ๑ และในหมวดพรหมวิหารธรรม ๔ 

หรืออีกชื่อหนึ่งคือ อัปปมัญญา ๔

ส�าหรับในเมตตานั้น ปรับปรุงจากความรักตน รักชีวิต ให้เป็นความรักด้วย

ความมุง่ให้เป็นสขุ แผ่ออกไปในบคุคลอืน่ สัตว์อืน่ ๆ ให้กว้างขวาง ทัง้โดยเจาะจงและ

ไม่เจาะจงจนถึงไม่มีประมาณดังกล่าว โดยใช้การพิจารณาจับเหตุจับผล คือจับเอา 

ความรักที่ทุกคนรักตนเอง รักชีวิตของตนเอง แล้วปรารถนาความสุขให้แก่ตนเอง  

ความปลอดภัยให้แก่ชีวิตตนเอง เม่ือตนเองมีบุคคลอื่นอันเป็นที่รัก ย่อมมีเมตตาคือ

ความปรารถนาสุขลงไปในบุคคลที่เป็นที่รัก และสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่รักด้วย หัดแผ่ออก

ไปให้กว้าง ๆ ในบุคคลซึ่งเป็นกลาง ๆ ตลอดจนถึงบุคคลที่เป็นศัตรูกัน ดังนี้จะท�าให้
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ขอบเขตของเมตตากว้างขวางออกไปไม่คบัแคบ ดบัโทสะ พยาบาทของจติใจลงไปด้วย 

ท�าให้จิตใจของตนเองมีความสุข ไม่มีโทสะพยาบาทเผาใจ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้า

จึงตรัสสอนเปรียบเทียบว่าคนอื่นก็รักชีวิต รักตนเองเหมือนอย่างตนเองเหมือนกัน  

โดยเมือ่ปรารถนาจะให้ตนเองมีความสขุ กจ็งปรารถนาความสุขให้แก่คนอืน่ ๆ ไม่ควร

เบยีดเบียนกนั พยาบาทมุ่งปองร้ายหมายทกุข์ให้แก่กนั ให้ยกตนเองและบคุคลอนัเป็น

ทีรั่กของตนขึน้เป็นอุปมา ว่ารกัตน รกับุคคลทีเ่ป็นทีร่กัของตน ปรารถนาให้ตน ปรารถนา

ให้บุคคลที่เป็นที่รักของตนให้มีความสุขฉันใด ก็ให้บุคคลอื่นมีความสุขฉันนั้น หัดการ

แผ่เมตตาจิตดังนี้ก็เป็นการหัดปลูกเมตตาจิตให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง เอาพื้น

ความรักที่มีอยู่มาปรับปรุงให้เป็นธรรมปฏิบัติขึ้นมา เมตตานี้จึงเป็นข้อที่เป็นพื้น

 และย่ิงไปกว่านั้น หัดคิดช่วยตั้งต้นให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ก่อนแล้ว ค่อยคิดช่วย 

ปฏิบัติท�าการช่วยเท่าท่ีจะสามารถท�าได้ อันนี้เกิดจากความคิดช่วยตนเองที่มีอยู่เป็น

ธรรมดา เมื่อตนเอง บุคคลที่เป็นที่รักของตนเองมีความทุกข์ ก็ต้องการให้พ้นทุกข์ 

และขวนขวายทีจ่ะให้พ้นทกุข์ต่าง ๆ ให้หดัอบรมความสงสารตน ความคดิทีจ่ะช่วยตน

ให้พ้นทุกข์ คิดจะช่วยบุคคลที่เป็นที่รักให้พ้นทุกข์แผ่ออกไปให้กว้างขวาง ตลอดจนถึง

เห็นบุคคลเป็นกลาง ๆ เห็นศัตรูก็จะคิดช่วยให้พ้นทุกข์ และขวนขวายช่วยให้พ้นทุกข์ 

กเ็ป็นการหดัปลูกกรณุาให้มขีึน้ในตน ซึง่เป็นอกีข้อหนึง่เนือ่งมาจากเมตตานัน้เอง และ

ในข้อกรณุานีเ้ป็นเหตใุห้มกีารแสดงออกให้มกีารช่วยเหลอืต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ บรรดา

ผู้มีพระคุณจึงยกเอาข้อกรุณานี้ขึ้นเป็นที่ตั้ง ดังพระพุทธเจ้าก็แสดงว่ามีพระกรุณาคุณ 

เมื่อสรุปเป็น ๓ ข้อคือ พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณาคุณ

พระพุทธเจ้ามีการแสดงออกเสด็จจาริกไปทรงเทศนาสั่งสอนโปรดเวไนยนิกร

ให้พ้นทุกข์ ประสบความสุขตามภูมิตามชั้น ตลอดเวลา ๔๕ พรรษา หลังจากตรัสรู้

แล้วไม่มีหยุดหย่อนเป็นการช่วยที่แสดงออก เพราะฉะนั้น จึงเป็นผู้มีพระคุณเนื่องมา

ถึงโลก ชาวโลกก็ได้รบัพระคณุของพระพทุธเจ้าจากพระกรณุานี ้ปรากฏเป็นพระศาสนา

ที่ตั้งอยู ่ พระมหากษัตริย์ก็ยกเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง ดังที่ว ่าทรงพระกรุณา  

เพราะพระมหากษตัรย์ิทรงแสดงออกในการช่วยต่าง ๆ เป็นการช่วยให้พ้นจากความทุกข์

เดอืดร้อนต่าง ๆ ดังน้ีเป็นการแสดงออก และจะกล่าวเรือ่งการแสดงออกในตอนหลงัอกี
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มทุติา ความพลอยยินดใีนเมือ่ได้เห็นได้ทราบว่าผูอ้ืน่ประสบความสุขความเจรญิ 

ไม่ริษยา ในข้อน้ีก็เป็นข้อท่ีละเอียดอีก เพราะว่าสันดานของบุคคลย่อมมีความริษยา

กนัอยูเ่ป็นพืน้ฐาน เป็นสนัดานอย่างหนึง่ ทัง้นีเ้พราะว่าเกีย่วแก่ความยึดถือตวัเราของเรา 

จะกล่าวต่อไปในตอนท้ายอันเป็นตอนส�าคัญ เมื่อมีความยึดถือตัวเราของเรา จึงไม่

ปรารถนาให้ใครอ่ืนมาเท่าเทียมหรอืดกีว่า ซึง่ความปรารถนาดัง่นีเ้ป็นตวัมานะอย่างหนึง่ 

เพียงแต่ต้องการให้เขามีความสุข เขามีทุกข์ก็คิดสงสารให้พ้นทุกข์ เป็นเมตตากรุณา

ยังไม่มีการเปรียบเทียบเข้ามาว่าเขาจะดีกว่าตัว ให้เขามีสุขยังไม่เปรียบเข้ามาให้สุข

มากกว่าตวั แปลว่ากยั็งต้องการความสขุอยู ่มทีกุข์กน่็าสงสาร ยงัไม่เปรยีบเทยีบเข้ามา 

แต่ถ้าเขาดีจะเปรียบเทียบว่าเขาดีกว่า เพราะตัวเรามีตัวทิฏฐิมานะเป็นพ้ืนสันดาน  

จึงมคีวามริษยาไม่อยากให้ใครดกีว่า ซึง่เป็นพืน้สนัดานของมนษุย์ ในข้อนีต้้องใช้ปัญญา

ให้ยิง่ขึน้ไป ปัญญาทีแรกเปรยีบเทียบกันว่าเรารกัตน รกับคุคลซึง่เป็นทีร่กั เมือ่ตนหรอื

บุคคลท่ีเป็นที่รักมีความสุขก็ยินดีพอใจฉันใด ก็ให้คิดแผ่ความยินดีความพอใจดังนี้ท่ี

บุคคลทั้งหลายอื่นด้วย เมื่อเขามีความสุขก็ยินดีพอใจกับเขาไป ริษยานี้เป็นขั้นเปรียบ

เทยีบ ท�าจติให้มมีทุติา ความพลอยยนิดซีึง่เป็นธรรมดาก่อน ต่อจากนัน้คดิให้ละเอยีด

ถึงความดี ความชัว่ ผลด ีผลชัว่ ว่าเป็นความสุขความเจรญิทีบ่คุคลได้รบันัน้เป็นผลดี

ก็ย่อมเกิดจากความดี 

แต่ความสขุความเจริญทางโลกบางอย่างไม่ใช่เกดิจากความดีกมี็ เกดิจากความ

ชั่วก็มี ตอนนี้จึงเป็นขั้นส�าคัญ เพราะต้องใช้ปัญญา ต้องให้รู้จักว่าอันผลดีที่แท้จริงนั้น

เกิดจากความดี เช่น เมื่อได้ลาภ ได้ยศ ความได้ลาภได้ยศที่เป็นผลดี ความบริสุทธิ์

เกิดจากความดีเป็นความสุขความเจริญท่ีแท้จริง เพราะท�าดีจึงมีความสุขความเจริญ 

เราเองเมื่อท�าดีจะได้ความสุขที่แท้จริงเป็นผลอันเรียกว่าผลดี เป็นเรื่องที่ใครท�าใครได้ 

เขาท�าดกีไ็ด้ดยีนิดกัีบเขา เม่ือเราต้องการอยากท�าดกีไ็ด้ดเีป็นเรือ่งของเรา อกีด้านหนึง่ 

ความสขุทีเ่กดิจากผลของความชัว่กมี็อยู่ ถ้าใครได้ความสขุอย่างไม่ควรมมุีทติา กค็วร

จะเมตตากรุณาสงสารว่าเขาเป็นคนช่ัว เขาท�าชั่ว ต้องเป็นความเสื่อมจะต้องรับทุกข์

เพราะความชั่ว ไม่ควรจะไปยินดีสงสาร แต่ควรจะกรุณาสงสาร ไม่ควรเอาอย่างเรื่อง

ของมุทิตา แบ่งได้ดังนี้ก็จะไม่มีริษยา
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อเุบกขา อันหมายถงึความรู้จกัวางใจมธัยสัถ์เป็นกลาง ในเวลาทีค่วรจะวางใจ

เป็นกลาง ซึ่งจะต้องใช้ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะคือในด้านที่ไม่อาจจะช่วยได้ ต้อง

วางใจมัธยัสถ์ เป็นเพราะว่า ถ้าช่วยในทางที่ผิดเป็นสิ่งที่ไม่ควรท�า หรือไม่อาจจะ 

ช่วยได้ก็ไม่สามารถช่วยได้ เป็นต้นว่า ช่วยนักโทษแหกคุกหนี หรือช่วยผู้ร้ายหนีจาก

ที่คุมขัง ดังนี้ไม่ควรท�า ควรวางใจเป็นกลาง แม้จะเป็นบุคคลที่รักก็ช่วยไม่ได้ ช่วยใน

ทางทีถู่กปลงใจในกรรมผลของกรรมว่า ทุกคนมกีรรมเป็นของ ๆ ตน ท�าดไีด้ด ีท�าชัว่

ได้ชั่ว เมื่อเขาต้องโทษจะได้รับอกุศลกรรมที่เขาท�าเอง แม้ว่าบางทีไม่เชื่อว่าเขาท�าผิด

ถกูใส่ความก็ตาม เม่ืออยูใ่นภาวะท่ีถกูจองจ�าตามกฎหมาย การช่วยในทางทีค่วรปฏบิตัิ 

ช่วยแก้ความ หาพยานหลกัฐานเป็นต้น ในทางทีถู่กทีค่วร ในขณะเดียวกนัก็ต้องปลงใจ

ลงไปในกรรมและผลของกรรม ถ้าเขาท�าชั่วก็ต้องได้รับผลของกรรมชั่วนั้น ตัวเราเอง

ท�ากรรมชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วที่ท�าเหมือนกัน แม้ในบุคคลที่เป็นที่รักได้รับความสุข 

ความเจริญแล้วไม่ต้องช่วยอีก ก็วางอุเบกขาได้ เช่น พ่อแม่ท่ีวางตัวช่วยลูกได้แล้ว  

ก็ไม่ต้องวิง่เต้นช่วยต่อไปเรือ่ย ๆ วาระนัน้ลกูกค็วรจะเลีย้งท่านตอบ เป็นการตอบแทน

คุณของพ่อแม่ต่อไป เป็นการใช้อุเบกขาปฏิบัติให้ถูกต้อง เรื่องเหล่านี้ต้องใช้ปัญญา 

ทั้งนั้น

คราวน้ี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขานี้ เป็นสิ่งที่มีขึ้นในจิตใจก่อน โดย

เฉพาะทั้ง ๔ ข้อนี้ ที่บริสุทธิ์นั้น ข้อเมตตาย่อมเป็นเครื่องท�าจิตใจให้พ้นจาก 

พยาบาทและไม่พัวพันด้วยสิเน่หา อันเป็นไปในทางราคะ กรุณาท�าจิตใจให้พ้นจาก

วิเหสา ความคิดเบียดเบียน ไม่พัวพันด้วยโทมนัสด้วย เพราะบางทีไปเห็นคนท่ีรัก 

เป็นทุกข์ก็โทมนัส ถ้าเป็นกรุณาที่บริสุทธิ์แล้วจะไม่พัวพัน ข้อมุทิตาก็ท�าจิตใจให้ 

พ้นจากความริษยา ไม่พัวพันด้วยโสมนัส อุเบกขาท�าจิตใจให้พ้นจากราคะท่ีจะเป็น

ฉันทาคติ หรือโทษาคติไม่เที่ยงธรรม วางใจเป็นกลางไม่ได้ และก็ไม่พัวพันอุเบกขาที่

เป็นโมหะคือเฉยด้วยความไม่รู้ ไม่ได้หมายความว่าอุเบกขาอย่างนั้น

ทัง้ ๔ ข้อนีเ้กดิขึน้ทีจ่ติใจก่อน และเม่ือเกดิขึน้ทีจ่ติใจแล้วกใ็ห้ปรากฏเป็นการ

แสดงออก การแสดงออกของผูท่ี้มีจติประกอบด้วย เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา นี้

มีสองฝ่ายปรากฏทั่วไปคือ แสดงออกเป็นศีลข้อหนึ่ และจาคะข้อหนึ่ง 
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ที่แสดงออกเป็นศีลนั้นคือ ประพฤติปฏิบัติเป็นศีลงดเว้นจากการกระท�าใด ๆ 

ที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนในคนสัตว์ท่ีตนมีเมตตาเป็นต้น เช่น พ่อแม่เมตตาต่อลูก  

พ่อแม่มีศีลก็เว้นจากเบียดเบียนลูกไม่ฆ่าลูก ไม่ท�าลายลูก เป็นศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติ 

ไม่ต้องไปสมาทานศีลที่ไหน และเมื่อมีเมตตากรุณาเป็นต้นในบุคคลสัตว์ใด ก็เป็น 

ศีลในบุคคลนั้น สัตว์นั้น โดยอัตโนมัติ เว้นจากการเบียดเบียนทุกประการ 

จาคะ คือสละบริจาคด้วยก�าลังทรัพย์ ก�าลังคน และความคิด ด้วยการ 

ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจาคะในบุคคลนั้น สัตว์นั้น ที่มีเมตตา เป็นต้น  

การแสดงออกจะมาในรูป เป็นศีลข้อหนึ่ง จาคะข้อหน่ึง เช่น พ่อแม่มีเมตตากรุณา 

ในลูกก็มีจาคะในลูก มีจาคะในบุคคลใด สัตว์ใด ก็มีจาคะในบุคคลนั้น สัตว์นั้น  

ตามก�าลังว่าจะมีมากเพียงใด 

พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนในพระสูตร เป็นอันมากให้ปฏิบัติอบรมพรหมวิหาร 

ทั้ง ๔ มีเมตตากรุณา เป็นต้น ทีแรกทรงแสดงศีล จาคะ ต่อไปก็เป็นพรหมวิหาร 

ทั้ง ๔ นี้ เป็นพื้นฐานส�าคัญ ที่เป็นต้นทางในศีลและการแสดงออกไปภายนอกต่าง ๆ 

ด้วย เพราะฉะนั้น บรรดาผู้มีพระคุณทั้งหลายก็แสดงออกว่าท่านมีศีล มีจาคะ  

เมื่อท่านมีศีล มีจาคะมาก ก็มีเมตตากรุณาที่ตั้งอยู่ในจิตนั้นเอง

ตามท่ีกล่าวมาน้ีเป็นศีลธรรมในขัน้พืน้ฐานทีพ่ระพทุธเจ้าแสดงไว้ โดยต้องการ

ช้ีให้เห็นว่าพระพทุธศาสนาบงัเกดิขึน้จากธรรมชาตธิรรมดานี ้ไม่ได้ฝืนธรรมชาต ิแสดง

ธรรมที่ให้ปฏิบัติปรับปรุงพัฒนาธรรมชาติธรรมดาของจิตใจคนให้เป็นธรรมขึ้นมา ตั้ง

ต้นแต่พืน้ฐานความรกัตน ความกลัว ปรบัปรงุให้เป็นธรรมขึน้มา เป็นศลี หริิ โอตตปัปะ 

ความเมตตา กรุณา เป็นต้น เป็นพื้นฐานส�าคัญ เทียบได้จากทางโลก คือจากป่ามา

เป็นเมือง ซึ่งเป็นไปด้วยปัญญา บ้านเมืองสร้างขึ้นนั้นเป็นบ้านเมืองก็ใช้ของจากป่ามา

ท�าบ้านท�าเมืองขึ้น ปลูกบ้านก็เอาไม้จากป่า เอาปูนทรายเหล็กมาปรับปรุงข้ึนให้เป็น

บ้านเมอืง เป็นสิง่ต่าง ๆ เอาสิง่ทีอ่ยูเ่ป็นป่ามาท�า ไม่มกีน็�ามาสร้างไม่ได้ เช่น ป่าไม่มี 

ไม้ หิน เหล็ก ปูน ทรายไม่มี จะเอาอะไรมาสร้างเป็นบ้านเมือง ก็ต้องเอาสิ่งที่มีอยู่

แล้วมาสร้างฉนัใด การปฏบิตัธิรรมกเ็กดิขึน้ฉันนัน้ เอาส่ิงทีม่อียู่ในจติใจมาปรบัปรงุให้

เป็นศีลเป็นธรรม เป็นความดีต่าง ๆ ขึ้น เมื่อปฏิบัติศีลมีธรรมขึ้นมา ก็จะเลื่อนจาก
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มนุษย์โดยชาติ มาเป็นมนุษย์โดยธรรม เป็นผู้เจริญ เป็นคนงาม กัลยาณชน ท้ังนี ้

โดยอาศัยปัญญาเท่านั้น จึงปรับปรุงมาได้ สัตว์เดรัจฉานขาดปัญญา คิดอะไรไม่ได้  

แต่มนุษย์ท�าได้ด้วยปัญญา รู้จักเทียบเคียงปรับปรุงว่าอะไรดีชั่ว เป็นเรื่องของปัญญา 

เมื่อพื้นของตนมีเท่านี้แล้ว จะท�าให้สามารถขยับพื้นฐานขึ้นมาของจิตใจได้ก็ใช้ปัญญา 

เมือ่พระพทุธเจ้าปรบัปรงุพืน้ฐานของเมตตาจากความรกัตน มกัแผ่เป็นพืน้ฐานออกไป 

สัตว์เดรัจฉานก็รักตน รักชีวิตทั้งหมด เมื่อตนเองก็รักบุคคลที่เรารัก รักตนเองฉันใด 

ในสัตว์อื่น ๆ ก็รักตนฉันนั้น

เพราะฉะนั้น เมตตาในศาสนาเป็นเหตุบริสุทธิ์ไม่มีประมาณ ค�าบัญญัติว่า  

เว้นจากการท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกร่วง ก็คลอบคลุมไว้หมดบัญญัติไว้สมบูรณ์ จะปฏิบัติ

อย่างไรก็แล้วแต่ผู้ท่ีปฏิบัติที่จะปฏิบัติตามภูมิตามช้ัน จึงจะได้รับความส�าเร็จแล้วแต่

บุคคลไป

๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๑๔ 
กรรม

ได้แสดงถึงสรณะสืบมาถึงปัญญาก็เป็นสรณะทางปัญญา ว่าถึง หิริ โอตัปปะ 

ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งได้เน้นความว่า เพราะปัญญาจึงท�าให้รู้จักสิ่งที่มีอยู่เป็นพื้นเป็น

สนัดานปรับปรงุให้เป็นธรรมขึน้มา ปรบัปรงุความรงัเกยีจ ความกลวั ให้เป็น หริโิอตปัปะ 

ปรับปรุงความรักชีวิตรักตน รักผู้ที่ตนรัก ส่ิงท่ีตนรักให้เป็นเมตตาสืบมาถึง กรุณา 

มุทิตา อุเบกขา เป็นพรหมวิหารธรรม เป็นอัปปมัญญา ดังกล่าวแล้ว ซึ่งสามารถ

ปรับปรุงด้วยอ�านาจของปัญญาเท่านั้น นี้เป็นทางจิต เทียบกับท่ีสามารถพัฒนาชีวิต 

ความเป็นอยูภ่ายนอกให้เป็นบ้านเมอืง ความเจรญิต่าง ๆ ขึน้มา ซึง่สัตว์เดรจัฉานไม่มี

ปัญญาที่เป็นพื้น ไม่สามารถปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ภายนอก ไม่สามารถปรับปรุง

จิตใจให้เป็นธรรมะได้

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมท่ีมีอยู่แล้วนั้นโดยปรับปรุงเสีย ถ้าไม่มีสิ่งที่มี

อยู่เป็นพื้นเป็นสันดาน ก็ไม่สามารถที่จะปรับปรุงให้เป็นธรรมขึ้นได้ เช่นเดียวกับถ้า

ไม่มสีิง่ทีเ่ป็นโลกธาตภุายนอก เช่น ต้นไม้ เหลก็ หรอืว่ารวม ๆ คอื ไม่มีดนิน�า้ไฟลม  

ก็ไม่สามารถปรับปรุงมาเป็นบ้านเมืองได้ ฉะนั้น เพราะฉะนั้น ในขั้นนี้จึงเน้นลงไปว่า 

เป็นการสมควรที่ทุกคนจะค�านึงถึงสัจจะนี้ว่าเรามีจิตมีปัญญาเป็นพ้ืนอยู่ด้วยกัน และ

มีสิ่งต่าง ๆ เป็นพื้นด้วย ก็ควรจะรับธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติปรับปรุงให้เป็น

ธรรมปฏิบัติที่ยิ่งขึ้น ให้เป็น หิริ โอตัปปะ เมตตา ศีล กรุณา มุทิตา อุเบกขา ดังที่

กล่าวแล้วให้มากขึน้ และใคร่ทีจ่ะกล่าวสบืไปอีกขัน้หนึง่ ซึง่จะต้องใช้ปัญญาให้ละเอยีด



290 ธรรมกถาในการอบรมพระใหม่

อีกกับต้องใช้ธรรมที่เป็นส่วนดีต่อสู้กับส่วนที่เป็นกิเลสให้ยิ่งขึ้นไปอีก คือ เมื่อได้มาถึง

ขัน้ทีจ่ะอบรมมทุติา อบรมอเุบกขา กจ็ะต้องท้าวความเข้ามาถึงกรรม และวิบากคอืผล

ของกรรม เมื่อมาถึงกรรมและวิบากก็จะต้องกล่าวถึงกุศล อกุศล บุญ บาป ที่เป็นค�า

ไทยว่าดีชั่ว หรือความดีความชั่ว สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไปเหมือนกัน ยังไม่ใช่

เป็นธรรมที่ละเอียดมากนัก แต่ก็ต้องใช้ปัญญาท่ีต้องก�าหนดให้รู้จักกรรม วิบากของ

กรรม กศุล อกศุล บญุ บาป ด ีชัว่ ซึง่เป็นเรือ่งส�าคญัส�าหรบัทีจ่ะประพฤตโิดยทัว่ไป

ในเรื่องของกรรมและวิบากคือผลของกรรมนั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้

เป็นหลักของพระพุทธศาสนาข้อหนึ่ง ดังในอภิณหปัจจเวกขณะ ๕ คือ ข้อที่พิจารณา

เนือง ๆ ๕ ประการ ดังมีว่า กมฺมสฺสโกมฺหิ กมฺมทายาโท‚ กมฺมโยนิ กมฺมพนฺธุ  

กมฺมปฏิสรโณ‚ ยํ กมฺมํ กริสฺสามิ กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา‚ ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ  

ดั่งนี้ ในเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนได้ยินได้ฟังกันมาและย่อมจะจ�าได้สั้น ๆ 

ว่า ท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่ แม้ว่ารูแ้ละจ�าได้ว่าพระพทุธศาสนาสอนไว้ แม้เช่นนัน้ ก็เป็น

เรื่องที่คนโดยมากได้แต่ฟังและยังไม่ได้มีความเชื่อต้ังม่ันลงไปกันมากนัก แม้จะด้วย

ความนับถือไม่กล้าจะค้าน แต่กย็งัไม่ตัง้ความเชือ่ลงไปมัน่คงนกั ถ้าไม่นบัถอืกค้็านเลย 

เหตุการณ์ที่เป็นไปอยู่โดยมากมักจะไม่เป็นดังนี้ คือเห็นว่า ท�าชั่วได้ดี ท�าดีได้ชั่ว  

กันอยู่เป็นอันมาก จนถึงในบัดนี้ พระจะอธิบายกรรมดังกล่าวก็เป็นเร่ืองอธิบายยาก  

บางท่านขอร้องว่าอย่าอธิบายเลย ให้อธิบายธรรมข้ออื่นก็มี เพราะฉะนั้น จึงจ�าเป็น

ต้องศึกษาให้เข้าใจ แม้ในขั้นพื้นฐานนี้ให้รู้จักดีรู้จักชั่ว รู้จักกรรมดี กรรมชั่ว กรรมดี

ให้ผลดี กรรมชั่วให้ผลช่ัวอย่างไร เมื่อรู้แล้วก็จะท�าให้รู้จักพระพุทธศาสนาดีขึ้นอีก 

ส่วนหน่ึง และรู้จักความจริงดีขึ้นอีก ส่วนจะรับไปปฏิบัติอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ 

สัจจะความจริงของศาสนานั้นควรจะต้องทราบ

ว่าถงึเรือ่งตามท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงไว้มอียูใ่นทีห่ลายแห่งหลายพระสตูร 

ในที่นี้จะยกมาแสดง แต่ชี้ให้มองเห็นสัจจะคือความจริงโยงมาถึงสิ่งซึ่งเป็นพื้นสันดาน 

เชื่อมมาถึงปัญญา และสรณะที่กล่าวนี้แล้วเท่านั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกรรม 

มี ๒ อย่างก่อน คือ บุราณกรรม และ นวกรรม กรรมเก่าอย่างหนึ่ง กรรมใหม่ 

อย่างหนึ่ง 
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ปุราณกรรมกรรมเก่านั้นได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมโนคือใจ ได้แก่

อายตนะภายใน ๖ ที่ทุกคนมีอยู่ ทรงแสดงว่าเป็นกรรมเก่า ส่วนกรรมใหม่นั้นแสดง

ว่าได้แก่กรรมที่ท�าทางกาย วาจา ใจ อยู่ในปัจจุบัน เป็นนวกรรมคือกรรมใหม่ และ

เจตนาคือความจงใจเป็นตัวกรรม เพราะบุคคลมีเจตนาแล้วจึงท�ากรรมทางกายบ้าง 

วาจาบ้าง ใจบ้างดัง่นี ้กรรมดัง่นีเ้ป็นกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม คือ เป็นส่ิงท่ีกระท�า 

ท�าทางกายเป็นกายกรรม ทางวาจาเป็นวิจีกรรม ทางใจเป็นมโนกรรม เพราะฉะนั้น 

กรรมจึงหมายถึงสิ่งที่กระท�า เมื่อได้ทราบกรรมว่าเป็นสิ่งที่กระท�าแล้ว ก็ควรทราบค�า

ว่า กิริยา กิริยา แปลว่า การกระท�า หมายถึงกิริยาที่ท�าทางกาย วาจา และใจ ที่เป็น

กิริยาของกาย ของวาจา ของใจในการกระท�านั้น ๆ ส่วนสิ่งที่ท�านั้น เรียกว่า กรรม 

ค�าว่าสิ่งที่ท�า จะใช้อีกค�าว่า การงานที่ท�า หรือการที่ท�าก็ได้ มุ่งถึงกรรมอย่างเดียวกัน 

และจะต้องมีกริยิาคอืการกระท�า คือกริยิาทีท่�าในกรรมทกุอย่าง เมือ่มกีริยิา จงึจะเป็น

กรรมขึน้มา และข้อนีจ้ะยกตวัอย่างเทยีบ กรรมทีเ่ป็นภายนอกก่อน ดงัเช่น การสร้าง

บ้านหลังหน่ึงก็เป็นกรรม เป็นการงานที่ท�า ส่ิงท่ีท�า การท่ีท�า โดยปกติใช้กายสร้าง 

นบัเป็นเรือ่งของกายกรรม กรรมทางกาย บ้านทีส่ร้างมาโดยล�าดบั กเ็ป็นการงานทีท่�า

ปรากฎเป็นบ้านขึน้มาทกุวนันีต้ัง้แต่ต้น และต้องมกีริยิา คอืการกระท�า การใช้ร่างกาย 

ขุดหลุม ขุดดิน ฝังเสาเข็ม เป็นต้น กิริยาท่ีท�านี้ต้ังต้นท�าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นก็เลิก 

กริยิาท่ีท�านีเ้ป็นอนัว่า ท�าแล้วหยดุแล้วไปวันหนึง่ แต่กรรมคอืการงานทีท่�า คือบ้านนัน้ 

ปรากฏเป็นบ้านขึ้นมาทุกวัน บ้านที่ส�าเร็จนี้คือ ตัวกรรม กรรมที่ยังมีอยู่ บ้านเป็นตัว

ส�าเร็จที่มีอยู่เป็นกรรมของมนุษย์ แต่กิริยาที่ท�าหมดไป เลิกไปวันหนึ่ง ๆ ไม่มีเหลือ 

กรรมยังเหลือ กิริยาไม่เหลือ

กรรมที่เป็นบุราณกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัส มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั้น 

ชี้ว่าเป็นกรรมเก่า โดยที่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและแสดงส่ังสอนไว้ว่า ชีวิตและ

ร่างกายอนันีข้องทกุคนทีเ่รยีกว่า ขนัธ์ ๕ หรอื อายตนะ ๖ เป็นวิบาก หรอืวิบากขนัธ์

ของอายตนะ เป็นผลของกรรมเก่าท่ีทุกคนได้ท�าไว้เอง และกรรมที่บุคคลทุกคนได้

กระท�าไว้เองนั้นก็มาเป็น ชนกกรรม กรรมที่ให้เกิด กรรมที่เป็นพ่อ หรือว่าพ่อก็คือ

กรรมที่เป็นผู้ให้เกิดมาเป็นขันธ์ ๕ เป็นอายตนะ ๖ เช่น กายและใจ เป็นอัตภาพของ
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ทุกคน เพราะฉะนั้น อัตภาพจะชี้ว่าขันธ์ ๕ ก็ได้ จะชี้อายตนะ ๖ ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย ใจ ก็ได้ เปรียบอย่างบ้านที่ยกมา เพราะฉะนั้น จึงตรัสว่าเป็นกรรมเก่า เหมือน

บ้านที่บุคคลสร้างเป็นกรรมข้ึนมา จึงให้เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาตอนนี้ว่า ทุกคน 

มีพ่อ ๒ คือ มีกรรมเป็นพ่อ กับมีบิดาเป็นบุคคล พ่อคือบิดา ซึ่งเป็นบุคคล เป็นผู้ให้

ก�าเนิดส่วนที่เป็นร่างกาย แต่ยังมีพ่ออีกหนึ่ง คือ ชนกกรรม กรรมที่ให้เกิด ต้องมี

ชนกกรรม บุคคลจึงเกดิมา โดยมีพ่อเป็นบดิา เป็นผูใ้ห้ก�าเนดิร่วมขึน้อกี แต่พ่อทีเ่ป็น

ชนกกรรมนี้ บุคคลที่เกิดมาทุกคนเป็นผู้ท่ีท�าไว้เอง สร้างชนกกรรมให้ตนเองใน 

ชาติภพต่อไป เพราะฉะนั้น เมื่อถึงคราว ถึงชาติ ถึงภพ กรรมที่ท�าไว้เองก็จะมาเป็น  

ชนกกรรม เป็นขันธ์ เป็นอายตนะนี้ขึ้นมา จึงตรัสว่า อายตนะ ๖ เป็นบุราณกรรม 

คราวน้ีอาศยับุราณกรรม คอื อาศัย ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย ใจ สร้างกรรมใหม่

ทางกายบ้าง วาจาบ้าง ใจบ้าง สิ่งที่ท�า การงานที่ท�า การที่ท�า ด้วยกาย วาจา ใจ สิ่ง

ทีจ่งใจท�าบ้านในทุกวนัเป็นกรรมใหม่ และกรรมใหม่เหล่านีด้้วยมกีริิยา คอืการงานทีท่�า 

โดยอาศยั ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ มาประกอบท�าในกายนัน้ทกุวนั เหล่านีเ้ป็นกรรม

ใหม่ แม้กรรมใหม่ที่ท�านี้ก็ยังเหลืออยู่ เหมือนอย่างการสร้างบ้าน ดังท่ีกล่าวมาแล้ว 

บ้านน้ันก็เป็นกรรมของตนก็เหลืออยู่เป็นบ้านทุกวันนี้ สุดแต่จะสร้างอะไร ท�าอะไร  

ก็เหลือสิ่งที่สร้าง สิ่งที่ท�า ตั้งต้นจนส�าเร็จเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ส�าหรับกรรมที่เป็นภายนอก 

เรามองเหน็ว่าเหลอือยู ่เช่น ในปัจจุบนัการงานทีท่�าเป็นวตัถภุายนอก เป็นการก่อสร้าง

กด็ ีการเพาะปลกูกด็ ีสิง่ทีท่�าเหลอือยูต่ามควรแก่การงานท�านัน้ ๆ ส�าหรบัส่วนทีไ่ม่ใช่

เป็นวัตถุเกี่ยวกับจิตใจ ก็เป็นสิ่งที่เหลืออยู่เหมือนกัน แต่มองไม่เห็น จะต้องใช้ปัญญา

พิจารณาแล้วจะเห็นว่าเหลืออยู่ บางที่ก็รู้ว่าเหลือมากหรือน้อย แต่ก็วัดไม่ได้ ชั่งตวง

ไม่ได้ว่าน้อยมากเท่าใด เช่น การเล่าเรยีนศกึษา กเ็ป็นกรรมอย่างหนึง่ท่ีทกุคนกระท�า

มาตัง้แต่เดก็ ตัง้แต่ชัน้อนบุาล ประถม มธัยม อดุม และยังมาบวชเรยีนอกี กแ็ปลว่า

ต้องท�ากรรมคือการเรียนตั้งแต่เป็นเด็ก ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม มัธยม อุดม  

และยังมาบวชเรียนอีก ก็แปลว่าต้องท�ากรรมคือการเรียนตั้งแต่เป็นเด็ก จนปัจจุบัน 

กรรมคือการศึกษาได้ความรู้ที่เป็นวิชามาโดยล�าดับ ผ่านมาจากชั้นต้นจนสูงขึ้นมา  

แต่วิชานี้ไม่มีรูป บวกไม่ได้ว่าหนักเท่าใด กว้างเท่าใด แต่ก็รู้ว่าใครมีมากน้อยแค่ไหน 
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รู้ แต่จะใช้วัดตวงชั่งไม่ได้ และผู้ที่เรียนเองก็ไม่รู้ว่าได้มาได้อย่างไร เช่น เรียน ก.ข. 

ก็รู้ขึ้นมาโดยล�าดับ แต่ความรู้มีอยู่จริงแต่มองไม่เห็น ดังนี้เป็นกรรมที่เป็นกรรมเหลือ

อยูค่อืการศกึษา ถ้าหากไม่เหลืออยูทุ่กคนจะไม่มวัีนทีจ่ะมวิีชาความรูด้งัทีม่อียูน่ี ้เพราะ

ว่าเรยีนไปวนัหนึง่แล้วความรูห้มดไปเหมอืนกนั แต่ทีย่งัอยูย่งัมากขึน้ได้ เพ่ิมขึน้ได้ดงันี้ 

เป็นกรรม กล่าวได้ว่าวิชาที่เป็นชั้นประถมเป็นกรรมเก่า ได้มัธยมอุดมก็เป็นกรรมเก่า 

ปัจจุบนัก็เป็นกรรมใหม่ดงันีเ้หลอือยู ่แต่มองไม่เหน็ แต่กรยิาทีเ่รียนวนัหนึง่ ๆ ไม่เหลอื 

เม่ือวานน้ีก็เรียน วันนี้ก็เรียน กิริยานั้นหมดไปทุกวัน และกรรมที่เป็นตัวการศึกษา 

ยังเหลือ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๑๕ 

กรรม (ต่อ)

ว่าถงึสรณะสบืมาถงึปัญญาว่าเป็นสรณะทางปัญญา และได้กล่าวถงึปัญญาซึง่

ทุกคนมีอยู่เป็นภาคพื้น มีจิตที่เป็นธาตุรู้ ฉะนั้น จึงสามารถปฏิบัติปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่

เป็นพื้นฐานดังที่เรียกในภาษาปัจจุบันว่าพัฒนาให้เจริญได้ ทั้งทางจิตใจทั้งทางวัตถุ

ภายนอก ก็เป็นการปฏิบัติ ปรับปรุง อาศัยสิ่งที่มีเป็นพื้นฐานมาปรับปรุงหรือพัฒนา

ให้เจริญขึ้น จนสามารถเป็นอารยชนดั่งนี้ด้วยปัญญา และชี้มาโดยล�าดับ ว่าปรับปรุง

อะไรขึน้บ้างจนมาถงึเรือ่งกรรมและกริยิา กรรมเก่า กรรมใหม่ ตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรง

สั่งสอน ชี้ให้ดูถึงกรรมที่เป็นการสร้างวัตถุ ชักเข้ามาถึงกรรมที่เป็นการสร้างทางจิตใจ 

ยกตัวอย่างกรรม คือการศึกษาเล่าเรียน กรรมทางวัตถุมองเห็นได้ด้วยตา ดังปรากฏ

เป็นสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลกระท�าขึ้น แต่กรรมที่สร้างทางจิตใจ เช่น กรรมคือการศึกษา 

สิ่งที่กรรมคือการศึกษายังเหลืออยู่ วิชาความรู้ยังเหลืออยู่ แต่กรรมทางจิตใจมองไม่

เห็น ชั่งตวงวัดไม่ได้ เป็นที่รู้ว่ามีอยู่ ตนเองก็รู้ว่ามีอยู่ แต่ในขณะที่ก�าลังศึกษาอาจจะ

ไม่รู้ว่า วิชาที่ได้วันหนึ่ง ๆ ได้มาเท่าใด มองไม่เห็น 

เพราะฉะนัน้ จงึขอย�า้ว่า มกัจะแปลกรรมว่า การกระท�า ถ้าแปลดงันี ้กแ็ปล

เหมือนค�าว่ากิริยา ที่แปลว่าการกระท�า เหมือนกับท�าไปแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ แต่ถ้า

แปลว่า การงานท่ีท�า สิ่งท่ีกระท�า การท่ีกระท�า ก็จะแปลได้ถูกต้องตามศัพท์ ตาม

ความหมาย ท�าให้รู้สกึว่าเหลอือยู ่เช่น การสร้างบ้าน แม้กรรมทีเ่ป็นการทีก่ระท�าทาง

จิตใจก็ยังเหลืออยู่เพิ่มพูนเช่นเดียวกับกรรมที่เป็นวัตถุนั้น ให้เข้าใจเป็นพื้นฐานก่อน 

กรรมเหลอือยู่ บคุคลก็ได้สิง่ท่ีเหลืออยู่น้ันไว้ เช่น การศกึษากไ็ด้วิชาเหลอือยู ่แม้ความ

ประพฤตทิีป่ระพฤตทิางกาย วาจา ใจ เป็นกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ท่ีเป็นกศุล-

ส่วนดี อกุศลส่วนชั่ว ดังที่แสดงไว้เป็นหลักในกุศลกรรมบถ ๑๐ และอกุศลกรรมบถ 
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๑๐ ในนวโกวาท ว่ากายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่เป็นกุศลนั้นมีอะไรบ้าง ที่เป็น

อกุศลมีอะไรบ้าง

แม้กรรม คอื การงานทีก่ระท�า การทีก่ระท�า สิง่ทีบุ่คคลกระท�าทางกาย วาจา 

ใจ ทีเ่ป็นกศุลและเป็นอกศุลดงักล่าว เมือ่ท�าไปแล้วกเ็หลอือยูต้ั่งอยู ่เหมอืนอย่างกรรม 

คือการศึกษาเช่นเดียวกัน กรรมท่ีเป็นอกุศลก็เหลืออยู่เป็นอกุศลกรรม มองไม่เห็น 

เพราะฉะน้ัน ในอภิณหปัจจเวกขณะ ๕ ที่สวดทุกวัน ว่าเรามีความแก่ เจ็บ ตาย  

ความพลดัพรากเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นไปได้ ๔ ข้อข้างต้นนีแ้สดงว่า ชวิีตร่างกายมิใช่

เป็นของ ๆ ตน อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้น ชีวิตร่างกายนี้จึงต้องแก่ เจ็บ ตาย และ

บคุคลต้องมคีวามพลดัพราก แต่ในข้อ ๕ นัน้ ตรสัสอนให้พจิารณาว่า เรามกีรรมเป็น 

ของ ๆ ตน แสดงว่ากรรมทีบ่คุคลกระท�าไว้ ทัง้ทีเ่ป็นส่วนกศุล อกศุล นัน้เป็นของตน 

พระพทุธเจ้าจึงสอนว่า บุคคลผูล้ะโลกนีไ้ปถอืเอาบญุและบาป คอื หมายถึงชวิีตร่างกาย

นี้ต้องทิ้ง แตกสลายในโลกน้ี แต่สิ่งท่ีน�าไปคือบุญและบาป คือกรรมที่เป็นของ ๆ  

ตนนั้นเอง คติทางพระพุทธศานาแสดงไว้ดั่งนี้

คราวนี้ บุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนาเม่ือมาถึงขั้นนี้ก็จ�าเป็นท่ีจะต้องอาศัย

ธรรมอีก ๒ ข้อ คือ ศรัทธา และปัญญา ส่ิงที่ตนยังไม่รู้ด้วยตนเอง ยังไม่มีญาณ 

หยั่งรู้ถึงอดีต อนาคต ก็ต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อในค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

แต่ว่าสิ่งใดที่สามารถพิจารณารู้ได้ด้วยตนเอง ก็ใช้ปัญญารู้ได้ของตนเอง ดังเช่นที ่

แสดงมาแล้วถึงชนกกรรม กรรมที่เป็นชนกคือผู้ให้เกิด ซึ่งบุคคลเองได้กระท�าไว้แล้ว 

และที่กล่าวในวันนี้ถึงกรรมเป็นของ ๆ ตน บุคคลละโลกนี้ไปน�าเอาบุญ บาป ทั้งสอง

นี้ไปด้วย นี้ ก็เป็นเรื่องอนาคต ส่วนที่เป็นอดีตเป็นอนาคตเมื่อไม่มีญาณหยั่งรู้ ก็ต้อง

อาศัยศรัทธาคือความเชี่อในค�าสั่งสอนไว้ก่อน แล้วใช้ปัญญาตรองดูตามเหตุผลที่พึงรู้

ได้ในปัจจุบัน ดังที่สอนว่า กรรมดี กรรมชั่ว ความดี ความชั่ว โดยให้พิจารณาตรวจ

ดูถึงจิต ว่ากรรมท่ีบุคคลกระท�านั้นเกิดจากจิตที่ประกอบด้วยเจตนาคือความจงใจ  

และจิตนั้นหากประกอบด้วยราคะ โลภะ ความติดใจ ยินดี โทสะ ความโกรธ โมหะ 

ความหลง ก็ก่อให้เกิดเจตนาจงใจที่จะประกอบกรรม ทางกาย วาจา ใจ เป็นไปเพื่อ

เบียดเบียนตน ผู้อ่ืนให้เดือดร้อน แต่ถ้าหากจิตใจไม่ประกอบด้วยกิเลสดังกล่าว แต่

ประกอบด้วยคุณธรรมตรงกันข้าม คือ อราคะ ความไม่อยาก อโลภะ ความไม่โลภ 
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อโทสะ ความไม่โกรธ อโมหะ ความไม่หลง กเ็รียกว่ามีจิตใจด ีจะบงัเกดิเจตนาประกอบ

กรรมท่ีเป็นกศุลต่าง ๆ เช่น ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น เป็นไปเพือ่ไม่เบยีดเบยีนตนเอง

และผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อน แต่เพือ่เก้ือกลูตนเองและผูอ้ืน่ให้เป็นสุข และสอนว่า ราคะและ

โลภะ โทสะและโมหะ เป็นกุศลหรืออกุศล มีโทษหรือไม่มีโทษ ผู้รู้ติเตียนหรือไม่ติ

เตียน เป็นสิ่งที่เทียบกันกับสีด�า หรือสีขาว ให้พิจารณาเอาเอง เมื่อพิจารณาแล้วจะ

ตอบได้ว่ากเิลสเหล่านีเ้ป็นอกศุลคอืไม่เป็นกจิของคนฉลาด เป็นบาป ความชัว่ อนัเป็น

สิ่งที่ผู้รู้ติเตียน เทียบได้กับสีด�า คุณธรรมเป็นกุศลเป็นกิจของคนฉลาด เทียบได้กับ 

สขีาว ผูรู้ส้รรเสริญ และกรรมต่าง ๆ ทีก่ระท�าไปด้วยอ�านาจของอกุศลจติ เป็นไปด้วย

เบียดเบียนนั้น ก็ให้พิจารณาว่ากรรมเหล่านี้เป็นเช่นใด เป็นกุศลหรืออกุศล เป็นบาป

ความช่ัว เป็นสิ่งที่มีโทษ ผู้รู้ติเตียน เทียบได้กับสีด�า แต่กรรมท่ีท�าจากกุศลจิตนั้น 

เป็นไปเพื่อเกื้อกูลตนเองและผู้อื่นเป็นอย่างไร จะเป็นกุศลบุญ ไม่มีโทษ ผู้รู้สรรเสริญ 

เทียบได้กับสีขาว ดังนี้ทุกคนตอบได้ตามความเป็นจริงเป็นกระแสปัจจุบัน

อาจพจิารณาอีกว่า กรรมเป็นการงานทีก่ระท�าส่ิงทีท่�านัน้ ทัง้ท่ีเป็นกศุล อกศุล 

เหลืออยู่ ตั้งอยู่ ไม่หมดไป ไม่หายไป ท�าคราวหนึ่งก็อยู่ ท�าอีกคราวหนึ่งก็เพิ่มพูนขึ้น

อกี แม้จะมองไม่เหน็ ถ้าเทียบได้กบัการศึกษาก็จะเหน็ได้ว่าเหลอือยูจ่ริง เป็นของ ๆ ตน

จริง เหลืออยู่ในจิตใจของตน แต่กิริยาที่ท�าหมดไปคราวหนึ่ง ๆ แต่การงานสิ่งที่ 

กระท�ายังเหลืออยู่ นี้เป็นสัจจะที่ทุกคนมองเห็นและรับรองว่า กุศลกรรมก็ท�าด้วย 

กุศลจิต ไม่เบียดเบียนใคร แต่เพื่อเกื้อกูลให้เป็นความสุขทุกฝ่าย โดยเกิดจากจิตใจ 

การกระท�าของตนเองทางกาย วาจา ใจ ท�าแล้วทุกวันเป็นกุศลกรรม อกุศลกรรม  

เป็นของ ๆ ตนไม่ไปไหน ดังนี้เป็นเหตุเป็นผลที่ใช้ปัญญาพิจารณาดูได้

มาพจิารณาสบืไปอกีขัน้หนึง่ว่า กรรมดใีห้ผลด ีกรรมชัว่ให้ผลชัว่ อนันีท้ีท่�าให้

สบัสนกนัอยู ่เพราะปรากฏเท่าทีเ่ป็นอยูว่่า ท�าชัว่ได้ด ีท�าดไีด้ชัว่ ไปเข้าใจเสียอย่างนัน้ 

ในข้อที่ว่าอย่างไรเป็นกรรมดี กรรมชั่ว พอจะมองเห็นได้ไม่ยาก แต่มาถึงขั้นท�าดีได้ดี

ท�าชั่วได้ชั่ว ต้องใช้ปัญญา ศรัทธา มาพิจารณา ส�าหรับศรัทธายกไว้ก่อน เอาข้อที่ใช้

ปัญญาของตนท่ีเป็นกระแสปัจจุบันก่อน คือว่า พิจารณาดูในขั้นที่เป็นปัจจุบันอาศัย 

ที่ตามองเห็นนี้ ดังที่พูดว่าคนนั้นท�าชั่วแต่ได้ดี คนนี้ท�าดีแต่ไม่ได้ดี และมีตัวอย่างเห็น

กนัอยู ่น่าจะเหน็อยูท่กุกาลสมยั ไม่ใช่เฉพาะปัจจุบนั เพราะฉะนัน้ จงึต้องมาท�าความ

เข้าใจให้ดีซึ่งต้องใช้ปัญญา 
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ประการหนึ่งที่จะต้องชี้แจงคือ ต้องแยกแยะได้ว่ามีกรรมและได้มีกิริยาคู่กัน 

เมื่อคู่กันจะต้องมีผลของกรรมและผลของกิริยาคู่กัน ผลกรรมกับผลของกิริยาต่างกัน

เป็นอันมาก ดงัจะเหน็ได้ว่า กรรมคอืการศกึษาเล่าเรยีนทีเ่ป็นตวัอย่างแต่ต้น กม็กีริยิา

ทีเ่ล่าเรยีน คือการเล่าเรยีนเป็นกริยิา ส่วนกรรมคอืการศกึษาทีก่ระท�าต้องการวชิาคอื

ความรูน้ี ้เป็นกรรมให้ผล เป็นวชิาคอืความรู ้แต่กริยิาต้องท�าทกุวนัเช่นต้องมาโรงเรียน 

ตั้งใจฟังเขียนมีสมุด ดินสอ หนังสือ เสียทรัพย์ เวลา ที่จะเล่าเรียนศึกษา เสียความ

สุขสบายในการเล่าเรียนศึกษา เห็นว่าในส่วนท่ีเป็นกิริยานั้นเป็นผลทันทีคือต้อง 

เสียต่าง ๆ นานา แต่ผลของกรรมคือการศึกษาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ได้วิชา ความรู้  

ความสามารถ ผลของกรรมนั้นกว่าจะส�าเร็จนับเป็นเดือนเป็นปี หลายปี ตั้งแต่ 

อนุบาล ถึงอุดมศึกษาขึ้นมา แล้วยังมาเรียนธรรมวินัยอีก เพราะฉะนั้น ผลของกรรม

กว่าจะส�าเร็จจะต้องเป็นเดือนเป็นปี แต่ผลของกิริยาคือการศึกษาเป็นการเสีย 

ทุก ๆ วัน ซึ่งเป็นเรื่องตรงข้าม เพราะฉะนั้น บุคคลที่ทนไม่ได้ต่อกิริยาที่ศึกษาต้อง

อดทน เสียทรัพย์ เสียเวลา เรียนไม่ส�าเร็จก็มีเป็นอันมาก ดังนี้ เทียบให้เห็นว่ามีผล 

๒ อย่างคู่กันเสมอ

ในการท�ากศุลนัน้ ผลของกิรยิาท่ีท�ากศุลนัน้จะเป็นฝ่ายเสยีก่อน ผลของกรรม

จะปรากฏเป็นความสุขในภายหลัง ไม่รู้ว่าปรากฏเมื่อใด แต่วิสัยของมนุษย์ที่ต้องการ

ปัญญาก็ต้องการกุศล ถ้าเป็นอกุศลนั้นผลของกิริยาให้ผลดีก่อน ผลที่เป็นทุกข์มา 

ทหีลงั ยกตวัอย่างว่าอกศุลกรรม เช่น การลกัทรพัย์ กริยิาทีล่กันัน้ ลักส�าเรจ็ได้ทรัพย์

ทันที ถ้าลักได้มากก็ได้มากทันที ไม่ต้องท�ามาหากินอะไร นี้เป็นกิริยาการขโมย แต่

กรรมของการขโมยให้ผลอีกอย่างหน่ึง เป็นความทุกข์มาภายหลัง แต่ผลเกิดก่อนจะ

ได้ทรัพย์ทันที แต่ในส่วนที่เป็นกุศลนั้น เช่น การให้ทาน ให้ทานไปเมื่อใดก็เสียทรัพย์

ทันที ให้น้อยก็เสียน้อย ให้มากก็เสียมาก เสียทันที แต่กรรมคือทานนั้น ให้ผลที่เป็น

ความสุขอันตรงข้าม เพราะฉะนั้น บุคคลในโลกนี้ที่มีสติปัญญา มีสายตาไกล ฟังค�า

สั่งสอนของพระพุทธเจ้า ของท่านผู้รู้ทั้งหลาย แม้ว่าจะต้องเสียเพราะกิริยาท�ากุศล 

ต่าง ๆ น้ันก็ยอมเสีย ท�าทาน ศีล ภาวนาบ้าง และแม้ในกุศลสาธารณสงเคราะห ์

ก็เช่นเดียวกัน
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ในบรรดาผู้มีพระคุณทั้งหลายท่ีมีพระคุณต่อเรา เช่น บิดา มารดา ครูบา

อาจารย์ มิตร ผู้มีอุปการคุณ พระมหากษัตริย์ผู้ที่ทรงกรุณากู้ชาติบ้านเมือง นับถือ

กันว่ามีคุณแก่บ้านเมือง ล้วนแต่เสียสละทั้งนั้น คือการท�าคุณทุกอย่าง กิริยาต้องเสีย

สละ ดังพ่อแม่ท�าทุกอย่างเพือ่ลกู ก็ต้องเสยีสละแก่ลกู กรรมนัน้เป็นพระคณุเป็นทาน

ที่อุปการะให้เติบโต ตั้งตัวได้เป็นหลักฐาน นี้เป็นผลของกรรม ทานที่พ่อแม่ให้มา ผู้ที่

ช่วยชาติบ้านเมือง ผลของกรรมคือ รักษาบ้านเมืองได้ กิริยาที่ท�าเสียสละทรัพย์  

ความสุข ร่างกาย ชีวิต นี้เป็นผลของกิริยาที่ท�าคุณนั้น ๆ และกรรมนั้นให้ผลอย่าง

หนึ่ง เช่น พ่อแม่ก็รักษาบุตรธิดาไว้ได้ ดังนั้น บรรดาสิ่งที่เหลือทั้งหลายเป็นคุณ ยิ่ง

เป็นกศุลมากเป็นคุณมาก กเ็สียสละมาก ฝ่ายอกศุลเป็นฝ่ายต้องการได้ ได้ในปัจจบุนั  

ลักขโมยเอา ฉ้อโกงเอา แต่ให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อน ใช้ปัญญาเทียบเคียงดูจะมี

ผลของกิริยา ผลของกรรม เทียบดังนี้เราจักเห็นได้ว่า บรรดากุศล หรือสิ่งที่เป็นคุณ 

ทั้งหลายต้องมีการเสียก่อน เป็นผลของกิริยา แต่บรรดาผลของอกุศลทั้งหลายนั้นได้

ก่อน ซึง่เป็นผลของกริยิา แต่ว่าผลของกรรมตดิตามมา ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นอย่างนี ้ใช้

ปัญญาดูก็จะมองเห็น 

เมือ่เอากระแสปัจจบุนัมาพจิารณาแล้วกม็องเห็น และจะท�าให้สามารถละความ

ประพฤติเป็นอกุศลกรรม ประกอบแต่กุศลกรรม แม้ว่าจะเสียก็ต้องยอมเสีย เพื่อผล

จะได้รับ ความพนิาศของอกศุลนัน้มีจรงิ ผูป้ระกอบได้ทแีรกเป็นส่วนน้อยเฉพาะบคุคล 

นึกดูว่าบุคคลที่ประกอบอาชีพการงานต่าง ๆ แสวงหาทรัพย์มาโดยชอบ เช่น ชาวนา

ปลกูข้าว ชาวสวนปลกูผลไม้ ในการประกอบกต้็องทุกข์ยากล�าบากดงักล่าว คร้ันท�างาน

ได้ผล รวบรวมทรัพย์ได้ อีกฝ่ายหน่ึงเกียจคร้านจ้องจะลักขโมยเอา เบียดเบียนเอา 

โกงส�าเร็จก็ได้ ไม่ต้องท�านาท�าสวนเลย แต่ถ้ามานึกดู คนโดยมากจ้องจะท�าอย่างนี้ 

คิดจะท�าอย่างนี้หมด ไม่รู้จะไปโกงเอาจากไหน ก็วินาศล่มจม ที่เหลือก็ยังมีคนดีที่

ประกอบการงานโดยสจุรติเหนือ่ยยาก แต่ฝ่ายทจุรติมเีป็นส่วนน้อย แต่ถ้าโกงกนัหมด

บ้านหมดเมืองก็อยู่ไม่ได้ น้ีเป็นผลของความชั่วเห็นได้ชัด แต่ถ้าไม่นึก อาศัยอ�านาจ

ของโลภ โกรธ หลง จะบังปัญญามองไม่เห็น เป็นที่น่าเสียดายว่าบุคคลเป็นมนุษย์ 

ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ เอาแค่อ�านาจของกระแสปัจจุบันมาพิจารณาก็พอ

๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๑๖ 
กรรม (ต่อ)

ว่าถึงสรณะสืบมาถึงปัญญา กล่าวได้ว่าเป็นสรณะทางปัญญา สืบมาถึงกรรม

และผลของกรรมดังที่ได้กล่าวแล้ว และพูดถึงกิริยาที่ควบคู่กับกรรม และกล่าวว่า 

กรรมน้ัน คือการงานที่ท�าสิ่งที่ท�า หรือการท่ีท�า ยังตั้งอยู่ ด�ารงอยู่ สืบต่อกันไปได้  

ส่วนกิริยาที่ท�านั้น เช่น การท�าที่สิ้นไปล่วงไปคราวหนึ่ง ๆ และชี้เทียบทางวัตถุส่วน

ทางจิตใจยกเอาการศกึษามาเป็นตวัอย่างว่า กรรมคอืการศกึษา วชิายังตัง้อยู่พอกพนู

ได้ ถึงกุศลกรรมและอกุศลกรรมได้กระท�าไว้โดยพอกพูนเช่นเดียวกัน มาถึงผลของ

กรรมซึ่งเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า กรรมดีให้ผลดี กรรมชั่วให้ผลชั่ว มีผลของ

กิริยาอีกอย่างหน่ึงปรากฏให้เห็นเป็นปัจจุบัน และการท�าซึ่งผลของกิริยา มักเห็นว่า 

ได้ ท�าให้เข้าใจว่าการได้เป็นผลของกรรม ส่วนในการท�ากุศลกรรม กิริยาที่ท�ามัก 

จะเสียก่อน ดังเช่นกรรมคือการให้ทาน กิริยาที่ให้ ให้เมื่อใดเสียทรัพย์เมื่อนั้น  

อาจเข้าใจว่าการเสยีเป็นผลของกรรม คอืทาน เพราะฉะนัน้ จงึต้องใช้ปัญญา ถ้าไม่ใช้

ปัญญากจ็ะท�าให้เป็นมจิฉาทฏิฐ ิคอื ความเห็นผดิ ต่อเม่ือใช้ปัญญาจงึจะเป็นสัมมทิฏฐิ

เป็นความเห็นที่ถูกต้อง

คนเรานั้นมีปัญญาพิจารณามองให้เห็นได้ รู้แยกแยะได้ เพราะฉะนั้น คนเรา

สามารถละอกศุล ประกอบท�ากศุลได้ ดงัทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสไว้ในพระสตูรหนึง่ว่า “ท่าน
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ทัง้หลายจงละอกศุล จงประกอบท�ากศุล ท่านทัง้หลายสามารถละอกศุล สามารถทีจ่ะ

ท�ากุศลได้ ถ้าท่านทั้งหลายไม่สามารถ เราก็จะไม่สอนให้ละอกุศล ท�ากุศลให้มีขึ้น  

แต่เพราะท่านทั้งหลายสามารถ เราจึงสอนดั่งนั้น ถ้าอกุศลละแล้ว กุศลจะท�าให้มีขึ้น

และเป็นไปเพ่ือมิใช่ประโยชน์เกือ้กูล เพือ่ทุกข์ เราจะไม่สอนให้ละอกศุล ท�ากศุลให้มขีึน้ 

แต่เพราะว่ากุศลที่มีขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เราจึงสอนดั่งนี้” ที่ตรัสว่าท่าน

ทั้งหลายสามารถนั้น เพราะบุคคลมีปัญญาจะรู้ที่จะละอกุศล และจะท�ากุศล ให้มีขึ้น

ได้ด้วย

การที่คนทั้งหลายเป็นอันมากยังปฏิบัติตรงกันข้าม คือปฏิบัติในทางละกุศล 

แต่ท�าอกุศลให้มีขึ้น ก็เพราะยังมีกิเลสที่บังเกิดขึ้นในใจรุนแรง มีโลภ โกรธ หลงแรง  

มตีณัหาดิน้รนทะยานอย่างแรง แม้ว่าจะได้ฟังได้ทราบตามทีพ่ระพทุธเจ้าสัง่สอน ทีค่รู

อาจารย์สัง่สอน หรอืแม้พ่อแม่สัง่สอน เรยีกว่ารูว่้าอะไรเป็นกศุล ไม่เป็นกศุล อะไรดีชัว่ 

แต่ยังท�าในทางที่ชั่วที่ผิดอยู่ เพราะมีกิเลสดังกล่าวแรง จึงท�าให้ปัญญาคือความรู้อ่อน

ก�าลังและมีจิตใจไม่ม่ันคงเพียงพอต่ออารมณ์ที่มายั่วยวน เมื่อเป็นดังน้ี จึงมักปฏิบัติ 

ในทางลุอ�านาจของกิเลส ลุอ�านาจตัณหา และท่ีมีสันดานหยาบช้ามากเพราะมีกิเลส

ดังกล่าวแรง ท�าให้เห็นผิดไป มีมิจฉาทิฏฐิ ดังที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ ๓ อย่าง คือ 

๑. อกิรยิทิฏฐิ ความเหน็ว่าไม่เป็นอันท�า คอืท�าบาปไม่เป็นอนัท�าบาป ท�าบญุ

กไ็ม่เป็นอนัท�าบุญ แปลว่าไม่รบัรองกรรม ไม่รบัรองอกศุลกรรม ไม่รบัรองบาปบญุ จะ

ฆ่าลักอะไร ใครก็ไม่เป็นบาป หรือให้ทานใครก็ไม่เป็นทานบุญ จะปฏิบัติในศีลเท่าใด

ก็ไม่เป็นศีล เป็นความเห็นผิด 

๒. อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ คือความสุข ทุกข์ ผลต่าง ๆ ที่ได้รับ 

มใิช่เกดิจากเหตทุีเ่ป็นบญุบาป กศุล อกศุล ความด ีความชัว่ แต่เป็นส่ิงทีเ่กดิขึน้ตาม

เรื่องตามราว คล้าย ๆ ว่าถึงหน้าหนาว หนาว หน้าร้อน ร้อน เป็นต้น เพราะฉะนั้น 

ผลต่าง ๆ ที่ได้รับจึงไม่มีเหตุ ถึงคราวจะเกิดผลอย่างไรก็บังเกิดขึ้นเอง เป็นไปตาม

เร่ืองไปเอง เป็นการปฏิเสธเหตุ ก็เป็นการปฏิเสธกรรมว่าเป็นเหตุ และปฏิเสธหมด 

แม้ไม่ใช่กรรมก็ปฏิเสธ 
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๓. นัตถิกทิฏฐิ เป็นความเห็นว่าไม่มี ไม่มีบุญ ไม่มีบาป ทานที่ให้ก็ไม่มีผล 

ไม่มพ่ีอแม่ ไม่มีสมณะผูป้ระพฤตปิฏิบตัชิอบ ไม่มโีลกนีโ้ลกหน้า อย่างพ่อแม่แปลว่า ไม่มี

พ่อแม่ที่นับถือว่ามีคุณ ไม่ต้องนับถือบุพการีอันจะต้องกตัญญูกตเวทีอะไร ความเกิด

มาก็สืบต่อกันมา เหมือนอย่างเรือน้อยถ่วงเรือใหญ่ สืบไปตามเรื่องตามราวธรรมชาติ

ธรรมดา

มิจฉาทิฏฐิ ๓ ข้อดังนี้ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีมาก่อนพุทธกาล มีสืบมาบัดนี้

ก็มี เป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดอย่างแรง ลุอ�านาจโลภ โกรธ หลง ตัณหาอย่างแรง

ท�าให้เห็นผดิเช่นนัน้ แต่บุคคลทีม่ปัีญญาใช้ปัญญาไตร่ตรองเทยีบเคยีงตามเหตตุามผล

น้ันจะไม่มีมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดอย่างแรงถึงอย่างนี้ และมิใช่แต่มนุษย์เท่านั้น  

สัตว์เดรัจฉานกล่าวได้ว่ายังมีความรู้จักรักลูก เล้ียงลูกและลูกก็ยังรู้จักพ่อแม่ แม้ใน

คราวทีพ่่อแม่จะต้องเลีย้งดใูนระยะแรก เมือ่เตบิโตแล้วคล้าย ๆ ไม่รูจ้กั ดังนัน้ ในสตัว์

เดรัจฉานก็ยังไม่ปฏิเสธพ่อแม่ ถงึอย่างนัน้ มนษุย์เราต้องรูจ้กัรบัรองกรรม ผลของกรรม 

มกีรรมด ี มีกรรมชั่ว ผลของกรรมดี ผลของกรรมชั่ว มิใช่ในทางศาสนา แม้ในทาง

ประเทศชาตกิย็งัรบัรองกรรมดกีรรมชัว่ต่าง ๆ ผลของกรรมต่าง ๆ ดงับญัญติักฎหมาย

ลงโทษ ผู้ประกอบความช่ัวอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนกัน มีศาลตัดสินลงโทษแม้แต่ 

ทางบ้านเมืองยังรับรองกรรมในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เรื่องกรรมนี้ 

และแสดงเรื่องกรรมนี้ เม่ือศึกษาพระพุทธศาสนาก็ต้องใช้ปัญญาไตร่ตรอง เอาแค่

เหตุผลปัจจุบันจะรู้ได้ว่า กรรมดีมี กรรมชั่วมี ดังกล่าว

หากว่าจะค้านว่า บคุคลจะสามารถทีจ่ะละอกุศลกรรม ท่ีจะประกอบกศุลกรรม

เกิดขึ้นได้ และที่ว่ากรรมดี กรรมชั่วให้ผลดีผลชั่ว จะมีข้ออุปมาเปรียบเทียบอย่างไร

หรอืไม่ว่า สามารถอย่างไร ท�าไมกรรมดใีห้ผลด ีกรรมชัว่ให้ผลชัว่ เมือ่บคุคลสามารถ

ท�ากรรมดแีล้ว จะสามารถเปลีย่นผลบ้างไม่ได้หรอื เปลีย่นให้กรรมชัว่ให้ผลดไีม่ได้หรอื 

เปรยีบดงัปลกูต้นไม้ บคุคลสามารถเลอืกปลกูต้นไม้ได้ ดงัชาวสวนปลกูทเุรยีน กเ็ป็น

สวนทุเรียน ปลูกล�าไยก็เป็นสวนล�าไย สามารถปลูกได้และต้องปลูกด้วย จึงจะเป็น

สวนทุเรียน สวนล�าไย เมื่อปลูกแล้วการให้ผลเป็นเรื่องของต้นไม้เอง ต้นทุเรียนก็ให้

ผลเป็นทุเรียน ล�าไยก็ให้ผลเป็นล�าไยตามล�าดับ จะบังคับให้ทุเรียนออกผลเป็นล�าไย
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หรอื ล�าไยออกเป็นผลทเุรยีนไม่ได้ ต้นไม้ชนดิใดให้ผลชนิดนัน้ ฉันใดกด็ ีบคุคลสามารถ

ละอกุศลได้ ท�ากุศลให้มีขึ้นได้ อกุศลกรรมก็สามารถท�าได้ก็สามารถละได้อีกเหมือน

กัน เมื่อท�าแล้วกรรมที่ท�าก็ให้ผลเป็นไปตามประเภทของตน จะไปบังคับผลให้แลก

เปลี่ยนกันไม่ได้ เพราะฉะนั้น ตอนกระท�าเป็นหน้าที่ของตนว่าจะท�าหรือไม่ท�า แต่ว่า

กรรมก็มีหน้าที่ให้ผลไปตามประเภทของตน ดังตัวอย่างที่กล่าวนั้น ควรจะต้องท�า 

ความเข้าใจในกระแสที่เป็นปัจจุบันที่กระท�ากรรมนั้น ๆ ให้เข้าใจไว้เป็นพื้นฐาน ไม่ใช่

หมายความว่า ท�ากรรมดีก็เป็นคนดีในเมื่อรับผลดีตอบแทน ท�ากรรมชั่วก็เป็น 

คนชั่ว เมื่อได้รับผลชั่วตอบแทน ต้องเข้าใจว่าเป็นคนชั่ว เป็นคนดีได้ทันที 

เหมือนอย่างนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าโรงเรียนทุกวัน เมื่อเรียนก็เป็นนักเรียน 

นักศึกษาทันที ไม่ใช่จะไปเป็นนักเรียนนักศึกษากันหลังสอบไล่นั้น เม่ือเข้าโรงเรียน

เรยีนหนงัสอืกเ็ป็นนกัเรยีน นกัศกึษาทนัท ีฉนัใดกด็ ีท�าดกีเ็ป็นคนดทัีนท ีท�าชัว่กเ็ป็น

คนชั่วทันที 

เหมือนดังชาวสวนปลูกทุเรียนเป็นทุเรียนทันที ไม่ใช่เป็นทุเรียนตอนทุเรียน

ออกผล คราวนี้ในการปลูกมะม่วง ทุเรียน หรือล�าไย การออกผลก็ต้องเป็นเวลานาน

ตามก�าหนด สุดแต่ว่าต้นไม้นั้น ๆ จะให้ผลเม่ือมีอายุได้กี่ปี ตอนท่ีต้นมะม่วง  

ต้นทเุรยีนให้ผลเม่ือถึงเวลาก�าหนด ปรากฏเป็นผลของมะม่วง ผลของทเุรยีน เรียกว่า 

วบิาก วบิากแปลว่าผล เช่น วบิากกรรม ผลของกรรม แต่ถ้าวิบากหมายถึงผลทีสุ่กงอม 

ที่จะหล่นจากขั้วได้ เหมือนอย่างผลของมะม่วง ทุเรียนนั้น ที่ปรากฏเป็นผลออกมา  

แต่ถ้ายงัไม่สกุงอมจนน�ามาบรโิภคได้ กย็งัไม่เป็นวบิาก ถ้าสุกงอมแล้วพร้อมทีจ่ะหล่น

ได้เรียกว่า วิบาก ซ่ึงน�ามาบริโภคได้ วิบากกรรมก็เป็นเช่นนั้น กรรมที่กระท�าไว้วัน

หน่ึง ๆ เมื่อถึงก�าหนดจะให้ผลสุกงอม จึงปรากฏเป็นผลท่ีท�าให้บคุคลได้รบัความสุข 

ทกุข์ สมบตั ิวบิตัต่ิาง ๆ พระพทุธเจ้าจงึได้แสดงว่า กรรมบางอย่างให้ผลในปัจจบุนั คือ

ในระยะเวลาทีม่องเหน็ กรรมบางอย่างให้ผลในภายหน้า กรรมบางอย่างให้ผลในเวลา

ที่ถัดไปจากภายหน้า วางหลักไว้ ๓ อย่างนี้ 
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เพราะฉะนัน้ บคุคลสามญัทัว่ไปจงึต้องอาศยัมศีรทัธาในความเชือ่นี ้เพราะว่า

ไม่สามารถจะรู้เห็นผลของกรรมที่ได้กระท�าไว้ซึ่งเป็นส่วนภายหน้าได้ หรือสืบไปภาย

หน้า แม้จะเป็นสจัจะคอืความจรงิ ดงัในหมวดศรัทธา ศรทัธาในกรรม ต้องอาศยัศรทัธา

ในส่ิงที่ไม่รู้ได้ด้วยตนเอง ต้องอาศัยศรัทธาในปัญญาของท่านผู้รู้ก่อน และใช้ปัญญา

พจิารณาเหตผุลทีเ่ป็นปัจจบุนัดงักล่าวมาแล้ว เทยีบกบัปลกูต้นไม้ ผลจะให้ผลกต้็องมี

ก�าหนดเวลา ยาวหรือสั้น ส่วนที่เป็นปัจจุบันนั้นมองเห็นได้ชัดว่า กุศลมี อกุศลมี ท�า

กุศลก็มีกุศลทันที อกุศลก็มีอกุศลทันที ผลเป็นอย่างหนึ่งดังที่กล่าวแล้ว

เพราะฉะนัน้ ต้องอาศยัปัญญาควบคูก่นัไป หากกล่าวว่า ท�าไมจงึต้องมศีรทัธา 

ไม่มีไม่ได้หรือ ตอบว่าไม่ได้ เพาะว่าสิ่งท่ีตัวเราเองไม่รู ้ไม่เห็น จึงต้องมีศรัทธา  

ความเช่ือ ยกตัวอย่างทุกคนเกิดมาเมื่อวันท่ีเท่านั้น ๆ เราไม่รู้เอง พ่อแม่ท่านบอก  

จดเอาไว้ เราก็ต้องเชื่อ และในสิ่งที่เป็นกรรมคือการงานที่กระท�าต่าง ๆ เป็นกรรมดี

กรรมช่ัวดงักล่าวมานัน้ แม้ในทางกฎหมายบ้านเมอืงกต้็องอาศยัหลักศรทัธาทีม่เีหตผุล 

เช่น ผู้ร้ายท่ีต�ารวจจับฟ้องศาล คณะตุลาการไม่รู้เห็นว่าผู้ร้ายไปท�าร้ายจริงหรือไม่  

ก็ต้องอาศยัหลกัฐาน พยานต่าง ๆ มาพจิารณา เมือ่หลกัฐานพยานยนืยนักค็วรจะเชือ่

ว่าเป็นผู้ร้ายจริง จึงตัดสินลงโทษ เม่ือไม่มีหลักฐานยืนยันพอก็ตัดสินปล่อยไป แม้ 

คณะตุลาการก็ใช้หลักศรัทธานี้ แต่ต้องให้เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล คือ 

เป็นญาณสมัปยุตศรัทธา คือศรทัธาความเชือ่ท่ีประกอบด้วยญาณหย่ังรู ้ด้วยวญิญาณ 

หลักฐาน พยาน เหตุผล จึงไม่จ�าเป็นต้องไปรู้เห็นด้วยตนเองจริง ๆ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ 

ส่วนใหญ่ต้องอาศัยความเชื่อยุติด้วยเหตุผลให้เป็นญาณสัมปยุตศรัทธา ดังนั้นศรัทธา

ขาดไม่ได้ ต้องใช้ปัญญาประกอบ 

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึตรสัว่า ปัญหาทีว่่าชาตหิน้ามหีรือไม่ม ีตรสัเปรยีบ

เทียบให้เห็นว่า ถ้าไม่มีศรัทธาคือความเชื่อจะท�าให้ชะล่าใจ ท�าอะไรไม่นกึถงึบญุบาป 

ความรับผดิชอบบุญบาปท่ีกระท�า จะได้ไม่ต้องพบผลบญุบาปในชาตหิน้า จะไม่ประมาท

ประกอบกรรมทีผ่ดิชัว่ต่าง ๆ ถ้ามศีรทัธาจะเว้นจากบาป ประกอบบญุ เมือ่เชือ่ว่าชาติ

หน้ามี ผลบุญบาปมี ก็จะไม่ประสบทุกข์ในชาติต่อไป และในชาตินี้ก็จะท�าให้ตนเป็น
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ผู้บริสุทธ์ิ ให้พิจารณาเทียบดังนี้ เพราะว่าเมื่ออาศัยศรัทธาอย่างนี้แล้ว ก็จะไม่มี 

มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดอย่างแรงดั่งนั้น ก็ยังมีศรัทธาในกรรม ผลของกรรม วิบาก

ของกรรม เชื่อในพระปัญญาของพระพุทธเจ้า และมีปัญญาไตร่ตรองให้รู้แจ้งเห็นจริง

ในปัจจุบันเท่าที่จะรู้แจ้งเห็นจริงได้ ให้หัดใช้ปัญญาเกิดความเห็นยุติ รับรองในกุศล 

อกุศล ผลของวิบากกุศลและอกุศล จะท�าให้ยับยั้งตนเองได้ ไม่ลุอ�านาจ โลภ โกรธ 

หลง สามารถละอกุศล ประกอบกุศลธรรมได้ตามสมควร

๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๑๗ 
กุศล – ประโยชน์

ว่าถึงสรณะสืบมาถึงปัญญา กล่าวได้ว่า สรณะทางปัญญา และตัวปัญญา 

บุคคลจึงอาจฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า รู้จักกรรม ผลของกรรม แม้ว่าเรื่องกรรม  

ผลของกรรมเป็นเรื่องสืบต่อ อดีต อนาคต ปัจจุบัน แต่ก็รู้จักเชื่อค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้า รู้จักพิจารณาตามเหตุผลที่เป็นปัจจุบัน อันพอให้เกิดความรู้ความเห็น 

อนัถูกต้อง แต่แม้เช่นนัน้ กย็งัมกีเิลส ตัณหา ซึง่ในบางคราวกล็อุ�านาจ กเิลส ตณัหา 

ประกอบกรรมที่ชั่วที่ผิดต่าง ๆ และยังมีบุคคลที่มีสันดานหยาบช้า มีทิฏฐิมานะที่ผิด 

เห็นผิดเป็นชอบ แม้เช่นนั้น ก็ยังมีบุคคลที่ไม่มีทิฏฐิมานะ ไม่หยาบช้า รู้จักผิดชอบ  

และเชื่อฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าว

ความส�าคญัถงึตรงนีจ้งึอยูท่ี่กเิลส ตณัหา อนัมอียูใ่นจติใจของบคุคล พระพทุธเจ้า

จึงได้แสดงธรรมสัง่สอนให้ปฏบัิตขิดัเกลากเิลส ตัณหา ในจติใจ โดยสอนให้รูจ้กัเหตผุล

ในด้านทุกข์ ให้รู้จัก ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  

แม้ในข้ันกรรมกเ็ช่นเดยีวกนั กใ็ห้รูจ้กัว่า กรรมชัว่เป็นเหตแุห่งทกุข์ ความทกุข์ต่าง ๆ 

ที่ได้รับเป็นผลของกรรมช่ัว กรรมดีเป็นเหตุแห่งความสุข เหตุจากความดับทุกข์  

อนัเกดิจากดบักรรมชัว่นัน้ ซ่ึงเป็นปัญญาในเหตแุละผล อนัจ�าเป็นจะต้องฝึก พจิารณา 

ให้ปัญญารับรองในเหตุผลขั้นนี้ จึงจะสามารถมีสติ ปัญญา ยับยั้งใจ จากกิเลสตัณหา 
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ทั้งหลายและกรรมชั่วทั้งหลาย และจะเพิ่มพูนคุณธรรมในจิตใจต่าง ๆ กระท�ากรรม

อันดีอันเป็นเหตุดับทุกข์ อันเกิดจากกิเลสและกรรมชั่วให้ประสบสุขได้ เพราะฉะนั้น 

ในขั้นนี้ก่อนท่ีจะต่อไปถึงขั้นขัดเกลากิเลส หรือว่าขั้นอริยสัจจ์ที่เป็นเหตุดับกิเลส  

ตัณหาโดยตรง อันเป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาโดยตรง ก็จะปรารภกล่าวถึง

ขั้นสุข ทุกข์ ในขั้นโลกเสียก่อน เพราะว่ามักจะมีผู้เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาสอนให ้

รู้จักแต่ทุกข์ เห็นอะไรเป็นทุกข์ไปหมด ดังในอริยสัจจ์ ๔ ก็เริ่มต้นด้วยทุกข์ ท�านอง

ว่าเป็นศาสนาที่สอนมุ่งในทางแง่ของความทุกข์ หรือ แง่ร้าย ไม่มองในแง่ดี 

แต่อนัทีจ่รงิพระพทุธศาสนาแสดงธรรมในแงข่องสจัจธรรม ธรรมทีเ่ป็นสัจจะ

คือความจริง และเมื่อได้ฟังค�าอธิบายถึงทุกข์ที่แสดงในพระพุทธศาสนา ดังทุกข์อริยสัจจ ์

ให้เข้าใจ ก็ย่อมจะได้ปัญญารับรองว่าเป็นสัจจะคือความจริง และจะเข้าใจว่าทุกข์ท่ี 

หมายถึงนั้นคืออะไร แต่พึงเข้าใจว่า เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจจ์นั้นก็แสดงต่อจาก  

อนุปุพพิกถา คือค�าสั่งสอนเบื้องต้นขึ้นไปโดยล�าดับก่อน เป็นการช�าระฟอกล้างจิตใจ

ให้สะอาดเหมือนอย่างซักฟอกผ้าให้สะอาดก่อนแล้ว จึงทรงแสดงอริยสัจจ์ เพราะจิต

ที่สะอาดแล้วสามารถจะรับฟังอริยสัจจ์ได้ เกิดดวงตาเห็นธรรมได้ เหมือนอย่างผ้าที่

สะอาดกจ็ะสามารถรบัน�า้ย้อม จะตดิน�า้ย้อมได้ อนปุพุพกิถาคอืถ้อยค�าทีพ่ระพทุธเจ้า

แสดงไว้เบื้องต้นนั้น คือ ๑. ทาน ๒. ศีล ๓. สวรรค์ อันเป็นผลของทานและศีล  

๔. กามาทีนพ โทษของกาม ๕. เนกขัมมะอานิสงส์ อานิสงส์ในการออกจากกาม  

ดังที่ปรากฏในพุทธประวัติว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพพิกถา ๕ ก่อน แล้วแสดง

อริยสัจจ์สืบต่อไปภายหลัง ส�าหรับอนุปุพพิกถา ในข้อ ทาน ศีล สวรรค์ นั้นเป็น 

การแสดงความประพฤติดีและของการประพฤติดีทางโลก

อกีหมวดหนึ่งส�าหรบัธรรมทีท่รงสัง่สอน เรื่องผลดีทางโลกและความประพฤตดิี

นั้นได้แก่ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ปัจจุบัน และสัมปรายิกัตถประโยชน์ 

ประโยชน์ภายหน้า ดังแสดงให้ไว้ในหมวดคิหิปฏิบัติ ในนวโกวาท ธรรม ๒ หมวดนี้

เป็นเคร่ืองยืนยันว่าพระพุทธศาสนาแสดงธรรมสอนโลกส�าหรับบุคคลท่ีอยู่ในโลกและ

ยังต้องการโลก เพื่อให้ปฏิบัติน�าตนเพื่อให้ได้รับประโยชน์ท่ีต้องการในทางโลก ท้ังท่ี

เป็นประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้า 
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ค�าว่าประโยชน์นัน้แปลมาจากค�าว่า อัตถ ตามศพัท์ สิง่ทีต้่องการ ถ้าปัจจบุนั

กเ็ป็นประโยชน์ปัจจบุนั ภายหน้ากเ็ป็นประโยชน์ภายหน้า และสิง่ทีต้่องการในปัจจบุนั

นั้นเป็นปัจจัย เคร่ืองอาศัยส�าหรับด�ารงชีวิต ที่เป็นส่วนส�าคัญคือ ปัจจัย ๔ อาหาร  

ผ้านุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยาแก้ไข้ และสิ่งที่ต้องการอื่น ๆ รวมความเป็นลาภ ยศ  

สรรเสริญ สุขที่เป็นโลกธรรม ฝ่ายที่ปรารถนาต้องการหรือจะเรียงล�าดับเป็นอย่างอื่น 

เช่น ลาภคือสิ่งท่ีพึงได้ท่ีต้องการด�ารงชีวิต เป็นทรัพย์ต่าง ๆ ตลอดจนถึงยศและ 

ความทีม่ไีมตร ีด้วยบคุคลในฐานะเป็นมติรสหายต่าง ๆ ทีส่มัพนัธ์อยู ่ดงัเช่น ในฐานะ

เป็นทศิ ๖ และเป็นความผาสกุไม่มีโรค คอื ทกุ ๆ อย่างอนัเป็นสิง่ทีต้่องการด�ารงชวีติ

ให้ชีวิตเจริญในปัจจุบัน เป็นประโยชน์ปัจจุบันอันเรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  

อันพึงได้ในการปฏิบัติ ๔ ประการ ๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความขยัน 

หมั่นเพียร เล่าเรียนประกอบอาชีพ ในกิจต่าง ๆ ๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วย 

การรักษาวิชาความรู้ ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนถึงรักษาชีวิตอนามัย และสิ่งที่ควรรักษา 

๓. กลัยาณมติตตา ความมเีพือ่นมติรทีด่งีาม ๔. สมชีวติา ความเลีย้งชวิีตพอสมควร

แก่ก�าลงัทรัพย์ไม่ให้ฝืดเคอืง และได้ทรงสัง่สอนข้อทีพ่งึปฏบิตัใินหมวดอืน่ ๆ อกีหลาย

หมวด เช่น สอนให้รู้จักความสุขของคฤหัสถ์ ๔ อย่าง คือ

๑. ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์

๒. ความสุขที่เกิดจากบริโภคทรัพย์

๓. ความสุขที่เกิดจากการประกอบการงานที่ไม่มีโทษ

๔. ความสุขที่เกิดจากไม่มีหนี้สิน

และให้เว้นจากอบายมุขต่าง ๆ อบายมุข ๔ บ้าง อบายมุข ๖ บ้าง ก็เพื่อ

ต้องการให้ได้รับประโยชน์ที่เป็นปัจจุบัน

อีกหมวดหนึ่ง สัมปรายิกัตถประโยชน์ภายหน้า ได้แก่สิ่งที่ต้องการ คือต้อง

ประสงค์ในเวลาภายหน้า อนัสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ภายหน้า กไ็ด้แก่สิง่ทีต้่องการในปัจจุบนั

น้ีแหละอันจะต้องอาศัยอีกในเวลาภายหน้า บางที่ท่านก็ชี้เอาอายุ วรรณะ สุข ยศ 

สวรรค์ กล่าวโดยความแล้วคอื อะไรกต็ามทีจ่ะเป็นสุข เจรญิ ท่ีชวิีตในภายหน้าต้องการ
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อาศยัใช้สอย เป็นประโยชน์ภายหน้าทัง้หมด สัง่สอนให้รูจ้กัปฏิบตัใินเหตแุห่งประโยชน์

ภายหน้า คือ

๑. สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความเชื่อ

๒. ศีลสัมปทา ความประพฤติงดเว้นการเบียดเบียนต่าง ๆ

๓. จาคสัมปทา คือถึงพร้อมด้วยการบริจาค เผื่อแผ่ความสุข

๔. ปัญญาสัมปทา ความรู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์

และแสดงธรรมที่จะเกื้อกูลให้เกิดประโยชน์ที่ครอบปัจจุบันและภายหน้าใน

หลายหมวด เช่น ประโยชน์ที่เกิดจากการถือเอาโภคสมบัติ มีการเลี้ยงครอบครัวและ

ตนให้มีความสุข แสดงทิศ ๖ คือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในฐานะนั้น ๆ จะพึงปฏิบัต ิ

ต่อกันอย่างไรให้เกิดความสุขความเจริญ ตามที่กล่าวมานี้เป็นข้อชี้แจงตามหลักธรรม 

ค�าสั่งสอนไปตรง ๆ แต่ใคร่อธิบายประกอบให้เข้าใจว่า

ค�าว่า ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้า แค่ไหนเป็นปัจจุบัน แค่ไหน

เป็นภายหน้า จะต้องเข้าใจ มักจะเข้าใจว่าปัจจุบันคือชาตินี้ ภายหน้าคือชาติหน้า  

อันที่จริงนั้นไม่พึงเข้าใจอย่างนั้นแต่เพียงทางเดียว ในชาตินี้เองก็มีปัจจุบัน มีภายหน้า 

หรือแบ่งให้สั้นเข้าอีกว่าเดือนน้ีเป็นปัจจุบัน วันนี้ พรุ่งนี้ หรือแบ่งเร็วข้ึนมาอีกก็ได้ 

เพราะฉะน้ันพิจารณาดูให้ดี ปัจจุบันกับภายหน้าต่อกันไปได้ทีเดียว ชั่วโมงนี้เป็น 

ปัจจุบัน ชั่วโมงหน้าเป็นภายหน้า จะต้องเข้าใจให้ดีเป็นส่ิงท่ีแบ่งได้ในระยะเท่าใด  

สัน้เท่าใดกไ็ด้ เม่ือเข้าใจเป็นขัน้มาตรฐานแล้ว ทีส่ัง่สอนให้ปฏบิตัใินเหตขุองปัจจบุนัไว้ 

๔ ข้อ เหตุของภายหน้าไว้ ๔ ข้อ ไม่ใช่แค่ปฏิบัติ ๔ ข้อในปัจจุบัน และเหตุของ 

ภายหน้าไม่ต้องปฏิบัติ เอาไว้ภายหน้าค่อยปฏิบัติ ไม่หมายเช่นนั้น ถ้าเช่นนั้นแล้ว  

ในภายหน้าจะไม่มีโอกาสปฏิบัติ เช่น สมมุติว่าวันนี้เป็นปัจจุบัน พรุ่งนี้เป็นภายหน้า 

จึงปฏิบัติเฉพาะวันนี้ ครั้นถึงพรุ่งนี้ พรุ่งน้ีมาเป็นปัจจุบัน ก็เป็นว่าไม่ต้องมาปฏิบัติ  

เหตขุองประโยชน์ภายหน้าเลย ฉะนัน้ จงึต้องมาปฏบิตัเิหตขุองประโยชน์ปัจจบุนัและ

เหตุของประโยชน์ภายหน้าให้ไปด้วยกันและตามที่ว่าอาจปฏิบัติได้ ที่ว่าเช่นนี้ก็เพราะ

ว่า ในประโยชน์ปัจจุบันท่านสอนให้ถึงพร้อมด้วยอุฏฐานสัมปทา คือความหมั่นเพียร 
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และประโยชน์ภายหน้าคอื ถงึพร้อมด้วยจาคะ การบริจาค ท่านล�าดบัไว้ดี คอืหาทรัพย์

ก่อนแล้วจึงบริจาคได้ ถ้ายังไม่แสวงหาทรัพย์ได้มาก่อนจะบริจาคทรัพย์ก็ไม่ได้ และ

การท�าจาคะไม่ได้สอนให้บรจิาคหมดสิน้ กย็งัให้รูจ้กัรกัษาด้วยอารกัขสมัปทา และการ

บรจิาคกส็อนให้ถอืในหมวดโภคทรพัย์ คอื เลีย้งครอบครวั เลีย้งตนก่อน นีเ้ป็นวธิสีอน

ที่ผู้นับถือต้องปฏิบัติให้ถูก แล้วจะแก้ปัญหาของคนถามได้ บางทีฟังค�าว่า ทาน ทาน  

แล้วบริจาคเรื่อยไป จริงจริงแล้ว สอนให้หาก่อนแล้วสอนให้ให้ เป็นอันว่าประโยชน์

ปัจจุบันและภายหน้าต้องไปด้วยกัน และต้องเข้าใจว่า ประโยชน์ปัจจุบัน ภายหน้านั้น 

ยกเอากาลเวลามาเป็นประธาน แต่ที่จริงความหมายย่อมครอบง�าครอบคลุมไปถึง  

๓ คู่ คือ ปัจจุบันและภายหน้าเป็นคู่แรก คู่สองคือกายจิต คู่สาม คือตนเองและผู้อื่น 

อนัยงัประโยชน์ทีต้่องการนัน้ ย่อมจะต้องการ ๓ คู่นีไ้ปด้วยกนัคอื เม่ือกายและจติได้

รับประโยชน์ต่อไป ก็ท�าให้สุขกายสุขจิตด้วยกัน ตนเองและผู้อ่ืนต่างได้รับประโยชน ์

ที่ต้องการด้วยกัน มีความสุขทั้งตนเองและผู้อื่น เมื่อว่าถึงกาล เมื่อได้รับทั้ง ๒ เวลา 

ก็มีความสุขทั้งปัจจุบันและภายหน้า

เพราะฉะนั้น ธรรมใน ๒ หมวดนี้และหมวดอื่น ก็เป็นไปให้เกิดผลส�าเร็จที่ 

ทกุคนต้องการ ให้เกดิความสขุกาย จติใจ ทัง้ตนเองและผูอ่ื้น ทัง้ปัจจบุนัและภายหน้า 

ถ้าทั้งสามคู่นี้ไม่บกพร่องและขัดสน ได้รับประโยชน์ความสุขทั้งสามคู่แล้ว โลกก็จะมี

ความสุข ไม่เดือดร้อนวุ่นวาย ดังเป็นการสอนโลกให้ได้รับความสุขที่แท้จริง

๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๑๘ 
จรณะ (อาการวนรอบ ๓ มอีาการ ๑๒) 

ได้แสดงสรณะสืบมาถึงปัญญา ก็นับว่าเป็นสรณะทางปัญญาและได้มาถึง 

ความทีต้่องจะปฏบิตัอิบรมจติใจ เพือ่ให้จติใจได้ผ่องพ้นจากเครือ่งเศร้าหมองจติต่าง ๆ  

ซึ่งเป็นเครื่องท�าจิตให้ไม่สงบและให้อ่อนปัญญา เพราะโดยปกติบุคคลทั่วไปที่มิใช่เป็น

ผูม้จิีตใจร้ายมากนกั มทีฏิฐมิานะมากนกั กย่็อมจะสามารถรับค�าแนะน�าอบรมส่ังสอน 

รู้จักดี ชั่ว ผิด ถูกได้ตามสมควร แต่ถ้าท้ัง ๆ ท่ีรู้เม่ือบังเกิดอารมณ์ และกิเลสท่ี 

แรงก็ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องหัดปฏิบัติท�าจิตใจให้มีก�าลังฝ่ายดี 

ทีเ่ข้มแข็ง สามารถท่ีจะยับยัง้ชัง่ใจได้ตามสมควร และหดัใช้ปัญญาพจิารณาจบัเหตผุล

ให้เป็นบุคคลที่เรียกว่า มีเหตุผลอันถูกต้อง คือมีความรู้เหตุผลอันถูกต้อง ในเรื่อง 

ทั้งหลาย ท�าให้สามารถท่ีจะปฏิบัติละทางที่เสื่อมเสีย ผิดพลาด ปฏิบัติตนอยู่ในทาง 

ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นวิสัยที่ทุกคนสามารถจะท�าได้ ซึ่งทุกคนหมายถึงผู้ที่มีพื้นปัญญา 

ตามสมควรและมีพื้นอัธยาศัยสันดานที่ดี อยู่ในเกณฑ์ที่พอแนะน�าได้ดังกล่าวนั้น

ในการหัดใช้ปัญญานีก้โ็ดยท่ีหดัใช้ปัญญาพจิารณาจากการฟัง การได้ยนิเป็นต้น 

ทางตา หู ที่มีอยู่เป็นประจ�านี้ คือเมื่อดูอะไร ฟังอะไร ก็ย่อมจะได้ความรู้จากการดู

การฟังน้ัน อนันบัว่าเป็นความรูท้างอายตนะ และเม่ือได้ความรูท้างอายตนะโดยการดู

การฟังเป็นต้นนีแ้ล้ว กห็ดัคดิพจิารณาเพือ่ให้ได้เหตุผลอนัถูกต้อง และเพ่ือให้พบเหตุผล
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อันถูกต้อง นี้ก็ต้องอาศัยปฏิบัติประกอบไปด้วย อันเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเมื่อ

ถูกต้องก็ย่อมจะได้ความรูจ้ากการปฏบิตันิัน้อกีส่วนหนึง่ ซึง่เป็นความรูท้ีเ่ป็นส่วนส�าคญั

และเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ยิ่งกว่าที่จะเพียงใช้ความคิดพินิจพิจารณาเท่านั้น 

พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้ ตามพระพุทธประวัติที่แสดงว่า 

ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตายและสมณะ จึงได้ทรง

สลดพระหฤทัย พิจารณาน้อมเข้ามาถึงพระองค์เองว่า แม้ทุกคนผู้เกิดมาในโลกก็ต้อง

แก่ เจ็บ ตาย เช่นนั้น จึงได้ทรงปรารถนาโมกขธรรม ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น คือ

หลุดพ้นจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย และได้ทรงพิจารณาคาดเอาว่าธรรมะ 

ที่ท�าให้ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย มีอยู่ เพราะเมื่อมีที่ที่แก่ เจ็บ ตาย ก็จะต้องมีไม่แก่  

ไม่เจบ็ ไม่ตาย หรอืท่ีทีไ่ม่แก่ เจบ็ ตาย โดยจะต้องมธีรรมะทีบ่รรลุแล้ว ไม่แก่ ไม่เจบ็ 

ไมต่าย ทีเ่รียกวา่ โมกขธรรมนัน้ เชน่เดยีวกบัมีมดืกบัสว่างคูก่นั ก็เป็นการทีท่รงด�าริ

พินิจพิจารณาไปตามเหตุและผล พร้อมทั้งมีข้อเปรียบเทียบดังกล่าวและได้ทรงเห็นว่า 

หากทรงอยู่ครองฆราวาส ซึ่งมากไปด้วยภาระ ธุรกิจ กังวลต่าง ๆ ก็ไม่อาจแสวงหา

โมกขธรรมได้ หากเป็นสมณะซึ่งเป็นผู้ออกจากเรือนไม่มีกิจกังวล จึงอาจจะปฏิบัติ 

แสวงหาโมกขธรรมได้ เพราะฉะนั้น จึงมีพระหฤทัยน้อมเข้าไปในการบวชการออกที่

เรียกว่า เนกขัมมะ และเมื่อพระปณิธานคือความตั้งพระหฤทัยเพื่อจะพบโมกขธรรม

เกิดขึ้น มั่นคง แข็งแรง จริงจัง จึงได้เสด็จออกทรงผนวชด้วยพระองค์เอง แล้วปฏิบัติ

แสวงหาโมกขธรรม 

ในตอนต้นได้ทรงเข้าศึกษาในส�านักอาจารย์ อาฬารดาบส กาลามโคตร  

ได้ศึกษาจบสมาบัติ ๗ ได้ปฏิบัติเสมอกับท่านอาจารย์แล้ว ยังเห็นว่ามิใช่โมกขธรรม 

จึงเสด็จลาออกไปศึกษาในส�านักอุททกดาบส พราหมณ์บุตร ศึกษาสมาธิสมาบัติ ๘ 

ก็ยังเห็นว่าไม่ใช่โมกขธรรม จึงลาเสด็จออกไปแสวงหาอย่างอื่นทางอื่นต่อไปอีก ก็ได้

ทรงจับปฏิบัติท�าทุกรกิริยา ทรมานกายต่าง ๆ ได้ทรงกระท�าเป็นอย่างย่ิง โดยท่ียัง 

ไม่มีใครท�าได้เสมอเหมือนแล้ว ก็ยังไม่ใช่ทางบรรลุโมกขธรรมได้ เพราะเป็นเพียง 

การทรมานร่างกายเท่านั้น ไม่ได้มีการอบรมจิต ทรงหวนระลึกถึงปฐมฌาณที่ทรง 
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ได้เมื่อเล็ก ๆ ในคราวเป็นพระราชกุมารตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธีแรกนาขวัญ  

ในขณะที่พระราชบิดาทรงประกอบพระราชพิธีอยู่ ได้ประทับอยู่ใต้ร่มหว้า จิตของ

พระองค์ทรงรวมเข้ามาที่ท่านแสดงว่า ทรงก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออกก็ทรง

ได้จิตเตกัคคตา เป็นสมาธิขั้นปฐมฌาณ ประกอบด้วย วิตก วิจารณ์ ปีติ สุข และ 

เอกัคคตา อันเป็นสมาธิจิตที่บริสุทธิ์ สงบจากกาม อกุศลทั้งหลาย ภายหลังสมาธิจิต

นี้ได้เสื่อมไป เมื่อระลึกได้ก็ทรงพิจารณาว่าการปฏิบัติท�าจิตสมาธิให้บริสุทธิ์สงบจาก

กามอกศุลทัง้หลาย จะเป็นทางแห่งโมกขธรรมทีท่รงประสงค์ จงึทรงหยุดท�าทุกรกิรยิา 

บ�ารงุร่างกายให้ดแีล้ว จงึเริม่ทรงปฏิบัติท�าความเพยีรทางจติ ท่ีท่านแสดงไว้ในปฐมเทศนา 

คือ ทรงเว้นจากทางสุดโต่งทั้งสอง คือ กามสุขัลลิกานุโยค ความประกอบตนไว้ด้วย

ความสุขสดช่ืนในกาม และอัตตกิลมถานุโยค ความประกอบทรมานตนให้ล�าบาก  

ได้ทรงปฏบิตัใินทางมชัฌมิาปฏิปทา ข้อปฏบิตัอัินเป็นหนทางกลาง อนัมอีงค์ ๘ ได้แก่ 

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ 

สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ สมัมาอาชวีะ เลีย้งชวิีตชอบ สัมมาวายามะ ความเพยีร

ชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ เม่ือทรงปฏิบัติด�าเนินไปใน 

มรรคมีองค์ ๘ ดังนี้ เป็น มคฺคสมงฺคี ความพร้อมเพรียงเต็มที่แล้ว จักษุคือดวงตา 

ก็ผุดขึ้น ปัญญาความรู้ทั่วถึงก็ผุดข้ึน ญาณคือความหย่ังรู้ก็ผุดขึ้น วิชชาความรู้ก็ 

ผุดขึ้น อาโลกคือความสว่างก็ผุดขึ้น ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือ ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์  

ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ อันเรียกตามบาลีว่า ทุกข์ ทุกขสมุทัย 

ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือว่ามรรค ญาณคือความหยั่งรู้ที่วนรอบ ๓  

มีอาการ ๑๒ ได้ผุดขึ้นแก่พระองค์ว่าน้ีทุกข์ ทุกข์นี้ควรก�าหนดรู้ ทุกข์นี้ได้ก�าหนด 

รู้แล้ว นี้ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกขสมุทัยนี้ควรละ ทุกขสมุทัยนี้ละได้แล้ว  

น้ีทกุขนิโรธ ทุกขนโิรธนีค้วรกระท�าให้แจ้ง ทกุขนโิรธนีไ้ด้กระท�าให้แจ้งแล้ว นีท้กุขนโิรธ-

คามินีปฏิปทา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาควรปฏิบัติท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ทุกขนิโรธ- 

คามินีปฏิปทา ได้ปฏิบัติให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นแล้ว ที่ว่าวนรอบ ๓ คือ ญาณความหยั่งรู้ 

วนคือเป็นไปในสัจจะทั้ง ๔ นี้โดยเป็นสัจจญาณรอบหนึ่ง โดยเป็นกิจจญาณรอบหนึ่ง 

โดยเป็นกตญาณอีกรอบหนึ่ง 
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รอบท่ี ๑ โดยเป็นสัจจญาณ แปลว่า ความรู้ในสัจจะคือความจริง คือ  

ความหยั่งรู้ว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือทรงรู้

ว่า นี้ทุกข์จริง น้ีทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์จริง นี้ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์จริง  

น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จริง ญาณดังนี้เรียกว่า  

สจัจญาณ ความหยัง่รู ้ในสจัจะคอืความจรงิ เป็นความรูว่้ารบัรองจรงิในสจัจะทัง้ ๔ นี้ 

รอบที ่๒ กจิจญาณ แปลว่าความหย่ังรูใ้นกจิ คอืข้อทีค่วรท�า ข้อทีค่วรปฏบิตัิ

ในสัจจะทั้ง ๔ นี้ คือ หยั่งรู้ว่า ทุกข์ควรก�าหนดรู้ ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ควรละ 

ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ควรกระท�าให้แจ้ง ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให ้

ถึงความดับทุกข์ควรท�าให้มีขึ้นให้เป็นขี้น กิจคือข้อท่ีพึงปฏิบัติในสัจจะท้ัง ๔ จึง 

ต่างกัน เรียกตามภาษาบาลีข้อที่ ๑. เรียกว่า ปริญญา ก�าหนดรู้ ๒. ปหานะ การละ  

๓. สัจฉิกรณะ การกระท�าให้แจ้ง ๔. ภาวนา การปฏิบัติให้มีขึ้น เป็นขึ้น ความรู้ใน

สัจจะทั้ง ๔ ดังกล่าว เรียก กิจจญาณ 

รอบที่ ๓ เรียก กตญาณ ความหยั่งรู้ว่าได้ท�ากิจทั้ง ๔ เสร็จแล้ว ได้ท�าเสร็จ

แล้ว คือได้รู้ว่า ทุกข์ได้ก�าหนดรู้แล้ว สมุทัยเหตุเกิดทุกข์ก็ได้ละแล้ว ทุกขนิโรธ  

ความดับทุกข์ก็ท�าให้แจ้งแล้ว ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกข์

ก็ปฏิบัติท�าให้มีให้เป็นขึ้นบริบูรณ์แล้ว รู้ดั่งนี้ในสัจจะทั้ง ๔ เรียกว่า กตญาณ 

ญาณคือ ความหยั่งรู้ที่มีรอบ ๓ คือที่รู้สัจจะทั้ง ๔ โดยเป็นสัจจญาณ โดย

เป็นกิจจญาณ และโดยเป็นกตญาณ ๓ คูณ ๔ เป็น ๑๒ จึงเรียกว่าเป็นอาการ ๑๒ 

ในปฐมเทศนาทรงแสดงว่า ตราบใดที่ญาณคือ ความหย่ังรู้ท่ีมีวนรอบ ๓ ในอาการ 

๑๒ ในอริยสัจจ์ ๔ นี้ ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์แก่พระองค์ ก็ยังไม่ทรงปฏิญญาพระองค์

ว่าได้ตรัสรู้ได้เองโดยชอบ เม่ือใดญาณที่มีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ บังเกิดบริสุทธิ์

บริบูรณ์ในพระองค์ ปฏิญญาพระองค์ว่าเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบเองดังนี้

เพราะฉะนั้น พระสูตรท่ีเป็นปฐมเทศนาที่ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาพึงศึกษา

ก�าหนดจดจ�าให้เข้าใจ เพราะแสดงทางปฏิบัติตั้งแต่ก่อนตรัสรู้จนพบทาง ทรงปฏิบัติ

ไปในทางจิตตรสัรู ้และพระพทุธเจ้าตรสัรูน้ัน้ ตรัสรูอ้ะไร? ตรสัรูอ้ย่างไร? ควรก�าหนด
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และท�าความเข้าใจ และเมื่อก�าหนดและท�าความเข้าใจแล้วจะเป็นส่ิงที่พอเข้าใจได้  

ตรัสรู้อะไร ตรัสรู้อริยสัจจ์ทั้ง ๔ รู้อย่างไร คือรู้ที่มีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ใน 

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ดังกล่าว รู้ดังนี้จึงเรียกว่าตรัสรู้ 

เพราะฉะนั้น แม้ในการศึกษาท�าปัญญาให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเอง ก็ให้ฝึกหัด

ปฏิบัติตามปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาแล้วนี่แหละ ดังที่กล่าวแล้วว่า ทางเกิด

ปัญญานัน้ ทางสตุะ การฟังหมายรวมถงึดดู้วยตา ฟังด้วยห ูเป็นต้น พระพทุธเจ้าเมือ่

เป็นพระโพธิสัตว์ ทรงเห็นเทวทูตท้ัง ๔ นี่ก็เป็นทางตา สิ่งที่เห็นนี้ เห็นก็น�ามาคิด 

ความคิดเป็นจินตา ให้ยุติในเหตุผลอันสมควร ดังที่พระพุทธเจ้าทรงคิดพิจารณาน้อม

เข้ามาในตน คิดข้ามไปถงึโมกขธรรม มีข้อเปรยีบเทยีบถึงมดืถึงสว่าง และมาจบัปฏบิตัิ 

เสดจ็ออกทรงผนวช คือออกศึกษา เป็นการจบัปฏิบตัทิีท่่านแสดงว่า “ก ึ กสุล ํ คเวส”ี 

ทรงแสวงหาอยู่ว่าอะไรที่เป็นกุศล เป็นกิจของคนฉลาด ทรงจับศึกษาข้อนี้ ไม่ใช่ก็เลิก 

ไม่ใช่กเ็ปลีย่นเป็นข้อโน้น โดยไม่ยดึถอืในข้อใดข้อหนึง่ว่าจะต้องเป็นอย่างนัน้ แต่สอบ

ดูเหตุผล ผลที่ได้รับเห็นว่าไม่ใช่โมกขธรรม อย่างเมื่อทรงเข้าศึกษาในส�านักดาบสทั้ง

สอง ไม่ใช่โมกขธรรมแต่เป็นพรหมโลก จบัทกุรกริิยากไ็ม่ใช่อกี จงึทรงปฏบัิตทิางสมาธิ

ซึง่ทรงประสบมาแล้วว่าเป็นความสงบกามและอกุศลได้จรงิ จิตพ้นจากกามอกศุลได้จรงิ 

เพราะฉะนัน้ ถ้าจบัแม้ในขัน้สมาธินัน้กเ็ป็นความพ้นขัน้หนึง่ ถ้าจบัท�าได้ละเอยีดย่ิงขึน้ไป 

กจ็ะพบความพ้นยิ่งขึ้นไปอีก จงึไดท้รงจบัปฏิบตัิ ก็เปน็อนัว่าเขา้ทางถูก เขา้ทางมรรค

มีองค์ ๘ ศีลก็มีอยู่เป็นภาคพื้นแล้ว เมื่อมาจับสมาธิ ทรงได้สมาธิก็ได้ปัญญา เป็นผล

ของสมาธิสืบต่อไป ธรรมะก็ส่งกันขึ้นไป ก็เป็นอันว่าเข้าทางถูก จึงได้ตรัสรู้อริยสัจจ์

ทั้ง ๔ นั้น

๔ กันยายน ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๑๙ 

อรยิสัจจ์ ๔ ต่อ

ก�าลังว่าถึงสรณะสืบมาถึงปัญญาเป็นสรณะทางปัญญา และในข้อที่ว่าด้วย

ปัญญาน้ีแสดงมาหลายครั้ง คล้ายว่าข้อที่ว่ามาข้างต้นก็รวมมาในข้อปัญญานี้ด้วย  

ซึง่ความจรงิเป็นเช่นนัน้ เพราะปัญญาท�าให้บุคคลรูจ้กัส่ิงท่ีเรยีกว่าธรรมะ ถ้าขาดปัญญา

ก็จะไม่รู้จัก แต่รู้จักจึงสามารถใช้ปัญญาปรับปรุงดัดแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น  

ทางวัตถุ ปรับป่าให้เป็นเมือง ปรับปรุงสิ่งท่ีเรียกว่าความเจริญเป็นวัฒนะ เป็นอริยะ 

จนถึงพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรม ก็ตรัสรู้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี้ น�าให้ทรงบรรลุถึง

ความเจริญอย่างสูงสุด ดังที่ใช้เรียกค�าว่า อารยะ หรือ อริยะมาใช้ในพระพุทธศาสนา 

ถึงพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย ซึ่งบรรลุถึงธรรมะอย่างสูงจนถึงอย่างสูงสุด  

ตามที่ได้แสดงแล้ว เพราะปัญญานี้ จึงเป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งทุกคนไม่ควรประมาทปัญญา 

คอืไม่ควรเผลอปัญญา แม้ทีต่นมอียู ่ใช้ปัญญาพจิารณากจ็ะเข้าถงึสจัจะทีเ่ป็นความจรงิ 

ตั้งแต่ขั้นธรรมดาจนถึงความจริงที่เป็นอริยสัจจ์ และแม้หลักอริยสัจจ์ที่เป็นขั้นพื้นฐาน

ก็สมควรหัดพิจารณาไปพร้อมกับการปฏิบัติธรรมะตั้งแต่ขั้นต้น ขั้นต�่า หรือแม้ไม่พูด

ว่าปฏิบัติธรรม ก็ควรให้รู้จักอริยสัจจ์ที่เป็นขั้นพื้นฐานในเรื่องทั่ว ๆ ไป ซึ่งได้ประสบ

พบอยู่ทุกวัน และได้กระท�าทุกวัน เพื่อจะได้จับความจริงถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไร 

ดังกล่าวโดยล�าดับ
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บัดนี้ ก�าลังกล่าวถึงขั้นอริยสัจจ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ โดยได้อธิบายแนะน�าถึง

ทางท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงเว้น ได้ทรงพบและปฏิบัติคือ มัฌชิมาปฏิปทา จึงตรัสรู ้

พระธรรม คืออริยสัจจ์ ๔ และข้อที่เรียกว่าตรัสรู้ก็คือ ความรู้ที่มีวนรอบ ๓ มีอาการ 

๑๒ ซึง่ได้กล่าวแล้ว ข้อความทีก่ล่าวมาแล้วนัน้กน็�ามาจากปฐมเทศนา อนัเป็นเทศนา

ที่ส�าคัญเป็นหลักของพระพุทธศาสนา จึงขอให้ตั้งใจอ่าน ฟัง ก�าหนด จดจ�า ท�าความ

เข้าใจ ก็จะรู้พระพุทธศาสนา นับว่าเป็นขั้นพื้นฐานอันส�าคัญ

วันนี้ใคร่จะได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องอริยสัจจ์ ๔ ต่อไปอีกสัก ๒-๓ ประการ

ประการแรก กิจในอริยสัจจ์ ๔ นี้ที่แสดงว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงมีพระญาณ

หยั่งรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ โดยเป็นสัจจญาณรอบ ๑ กิจจญาณรอบ ๑ กตญาณรอบ ๑ 

กิจในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ที่กล่าวถึงในสัจจญาณก็เป็นกิจ คือข้อที่พึงกระท�าในพระพุทธ-

ศาสนาทั้งสิ้น ซึ่งกิจนั้นมี ๔ อย่าง คือ ๑. ปริญญา ความก�าหนดรู้หรือรู้ให้รอบคอบ

ทั่วถึง ๒. ปหานะ การละ ๓. สัจฉิกรณะ การกระท�าให้แจ้ง ๔. ภาวนา การปฏิบัติ

ท�าให้มีข้ึน ให้เป็นขึ้น อะไรในพระพุทธศาสนาซึ่งพึงท�าความก�าหนดรู้ให้รอบคอบ 

ให้ทั่วถึง ที่เรียกว่า ปริญญา ก็คือ บรรดาธรรมะค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าทั้งส้ิน 

ที่แสดงถึงขันธ์ อายตนะ ธาตุทั้งหลาย ดังเช่นที่แสดงถึงขันธ์ ๕ คือ รูปขันธ์ กองรูป 

เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ  

ย่อลงเป็นนามรูป ที่แสดงอายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ และที่แสดงขยายเวทนา 

สัญญา สังขาร ออกไป ท่ีแสดงธาตุท้ังหลาย เช่น ธาตุ ๔ ดิน น�้า ไฟ ลม คือ 

บรรดาธรรมะค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่ีแสดงเข้ามาถึงสกนธ์กายทั้งสิ้นนี้ จะเป็น

ขันธ์ ๕ อายตนะ ๖ ธาตุ ๔ ธาตุ ๕๖ ธาตุ ๑๘ ก็ตาม และแม้ธรรมะที่ทรงแสดงไว้

และชือ่อย่างอืน่ แต่กร็วมเข้ามาถงึสกนธ์กายทัง้สิน้ หรอืขนัธ์ ๕ ทัง้สิน้ นามรปูทัง้สิน้ 

เหล่านี้เป็นข้อที่พึงท�าความรู้ให้ทั่วถึงรอบคอบถูกต้อง ที่เรียกว่าก�าหนดรู้ คือ ก�าหนด

พิจารณาให้รู้จัก ให้รู้จักว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็น อนิจจะ คือไม่เที่ยง ทุกขะ เป็นทุกข์

แปรปรวน เปลี่ยนแปลง อนัตตา ไม่ใช่ของตน คือให้รู ้โดยไตรลักษณ์ รู ้โดย 

สามัญญลักษณะ และเมื่อเป็นค�าเดียวให้รู้จักว่าเป็นตัวทุกข์ 
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และค�าว่าทุกข์นี้ มิใช่หมายความเอาเฉพาะความไม่สบายกาย ใจ ที่เป็น

ทกุขเวทนาเท่านัน้ แต่หมายถงึว่าเป็นสิง่ทีท่นได้ยาก ทนอยู่ได้ยาก คอื ค�าว่าทกุข์ นัน้ 

ค�าว่า ทุก-ยาก ข-ทน รวมเป็นทุกข คือทนยากหรือทนได้ยาก โดยความหมายคือ 

ทนอยูไ่ม่ได้ หมายความว่าทนอยูค่งท่ีได้ไม่ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป และลกัษณะ

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงนั้นคือเกิดขึ้น เสื่อม ดับไป และเมื่อยังตั้งอยู่ก็แปรเปลี่ยนไป

อยู่เสมอ เพราะฉะนั้น ทุกอย่างท่ีทนอยู่ไม่ได้ หมายความคือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้อง 

เปลีย่นแปลงดงันี ้รวมเข้าค�าเดยีวคอืทกุข์ เป็นความหมายรวบยอด ฉะนัน้ ค�าส่ังสอน

ของพระพทุธเจ้าทีเ่กีย่วแก่ขนัธ์ อายตนะ ธาตดุงักล่าว จึงมกีจิคอืข้อทีพ่งึปฏบิตักิระท�า 

คือก�าหนดรู้ ให้รู้จักสัจจะเป็นความจริง ในที่เป็นไปอยู่ ปรากฏอยู่ในสิ่งที่เป็นไป 

ดังกล่าวรวมเข้าค�าว่า ทุกข์ นี้เป็นข้อหนึ่ง

ข้อที่สอง ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้อไหนที่มีกิจคือข้อที่พึงกระท�าด้วย 

ปหานะ คอื การละ ก็คือค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าทัง้หมดทีท่รงแสดงถึงกเิลสเป็นต้น

ว่า อกุศลมูล ๓ ราคะ โทสะ โมหะ นิวรณ์ ๕ มลทิน ๙ อุปกิเลส ๑๖ และที่แสดง

ถึงกิเลสชื่ออื่น ๆ เช่น ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากของใจ ที่แสดงไว้ถึงตัณหา ๖ 

หรือ ตัณหา ที่แสดงไว้ในอริยสัจจะข้อที่ ๒ บรรดากิเลส และอกุศล บาปกรรม 

ทัง้หลาย ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ทกุข้อ ทุกหมวด มีกจิท่ีพงึกระท�าด้วยปหานะ คือ

การละ คือให้ปฏิบัติละเสีย ไม่ท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ที่มีขึ้นเป็นขึ้นก็ให้ละเสีย ค�าสั่ง

สอนของพระพุทธเจ้าข้อไหนมีกิจที่พึงกระท�าด้วยสัจฉิกรณะ คือการกระท�าให้แจ้ง 

ได้แก่ ผลของมรรคที่เป็นอริยสัจจ์ข้อที่ ๔ กล่าวรวมความว่า ผลการปฏิบัติดีปฏิบัติ

ชอบทั้งหมด เป็นข้อที่พึงกระท�าให้แจ้ง 

ส�าหรับในข้อ ๒ ปหานะคือ การละนั้น สิ่งที่พึงละคืออกุศลกิเลส บาปกรรม

ทั้งหลาย รวมเข้าค�าว่า ทุกขสมุทัย หรือสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ เพราะบรรดากิเลสเป็น

ทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ทั้งสิ้น จึงตรัสสอนให้ละ 

ส่วนข้อ ๓ ที่รวมเข้าในค�าว่า ทุกขนิโรธคือความดับทุกข์ และค�าว่าดับทุกข์ 

หมายถึงดับกิเลส และบาปอกุศลท้ังหลายนั้นเอง เพราะเมื่อดับกิเลสกับอกุศลบาป 

ทั้งหลายเป็นการดับเหตุ เมื่อดับเหตุก็เชื่อว่าเป็นการดับทุกข์อันเป็นตัวผลของเหต ุ

นั้นด้วย จึงเป็นทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ 
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ข้อนีเ้ป็นข้อส�าคญัชีแ้จงอธบิายมาเกอืบทกุตอน ต้ังแต่การปฏบิตัใินศลีเป็นต้น

มา ดังจะย้อนให้ระลกึบ้างว่า เช่น การปฏบิตัใินศลี รู้สึกได้ความทกุข์ อดึอดัไม่สบาย

เพราะเว้นนั้นเว้นนี้ อาจท�าให้เข้าใจว่าศีลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เม่ือเข้าใจอย่างนี้ก็เบื่อ

ศีล เกลียดศีล ไม่ต้องการศีล ไม่ปฏิบัติ ไม่กระท�าในข้อที่จะต้องเว้นตามที่ศีลบัญญัติ

ไว้นั้นนั้น ดังนี้เรียกว่าไม่รู้จักอริยสัจจ์ที่เป็นขั้นพื้นฐาน เพราะฉะนั้น แม้ขั้นปฏิบัติใน

ศีลก็ต้องหัดรู้ไว้ว่า ความทุกข์จากการบังเกิดขึ้นในการปฏิบัตินั้น ไม่ใช่เป็นผลของศีล 

แต่เป็นผลของตณัหา โลภ โกรธ หลง จิตทีล่อุ�านาจกเิลส ต้องการท�าต่าง ๆ แต่ตดิขดั

ที่ศีลจึงเกิดความอึดอัดเดือดร้อนเป็นทุกข์ ให้รู้จักความทุกข์ที่ได้รับเกิดจากตัณหา  

โลภ โกรธ หลง ไม่ใช่ศีล จึงต้องมีขันติ อดทน พิจารณาให้รู้จักซึ่งเป็นตัวปัญญา  

เมื่ออดทนได้พิจารณาได้ ตัณหา โลภ โกรธ หลง ก็จะสงบ ผลของศีลจะปรากฏ 

เป็นความไม่ต้องรับความเดือดร้อนที่เรียกว่า วิปฏิสาร ก็เพราะไปประพฤติส่ิงท่ีไม่มี

ภัยเวรต่าง ๆ ได้รับความสงบ นี้เป็นผลของศีลอันรวมเข้าในค�าว่า ทุกขนิโรธ  

ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ท�าความรู้จัก อันเรียกว่า สัจฉิกรณะ คือ กระท�าให้แจ้ง  

นี้แหละเป็นข้อส�าคัญ 

เมื่อปฏิบัติธรรมะอันเป็นส่วนดีส่วนชอบ ก็ได้รับผลของการปฏิบัติทันที แต่

ผลที่ได้รับทันทีอาจซ่อนอยู่ใต้ผลของกิเลสที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิว อันเป็นความทุกข์

อึดอัดต่าง ๆ ล้วนเป็นผลของกิเลสทั้งนั้น ครั้นสงบแล้ว ผลของกิเลสจะสงบ ผลของ

ศีลจะโผล่ขึ้นมา ต้องหัดท�าความรู้จัก คือ สัจฉิกรณะคือการกระท�าให้แจ้งในผลของ

ความดี ผลของกุศลธรรมทั้งหลายที่ตนปฏิบัติทุกข้อทุกประการ ค้นให้รู้จักและท�าผล

เหล่านีใ้ห้แจ่มแจ้งข้ึนมาในใจ จะท�าให้ใจของตวัเองน้ีรบัรอง และจะท�าให้เกดิความนยิม

ในการปฏิบัติความดียิ่ง ๆ ขึ้นไป อันนี้ส�าคัญมาก ต้องหัดท�าความรู้จักตั้งแต่ในขั้น 

พื้นฐานทั่ว ๆ ไป ดังกล่าวนั้น นี่เป็นกิจที่พึงกระท�าด้วยสัจฉิกรณะ คือการกระท�าให้

แจ้งอันเป็นข้อที่ ๓

ข้อที่ ๔ ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกข้อทุกบทให้ปฏิบัติมีเป็นอันมาก 

ในนวโกวาท ตัง้แต่ ทกุะ หมวด ๒ ธรรมมอีปุการะมาก ๒ อย่าง เป็นต้น นับว่าเป็น

ภาวนา คือข้อทีท่�าให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ อย่างธรรมทีม่อีปุการะมาก ๒ อย่าง สต ิสัมปชญัญะ 
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ก็ปฏิบัติท�าให้เป็นสติขึ้นมา ให้เป็นสัมปชัญญะขึ้นมา ดังนี้คือการภาวนา ปฏิบัติให้มี

ข้ึนให้เป็นข้ึน เพราะฉะนั้น จึงรวมกิจคือข้อท่ีพึงปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท้ังส้ินเป็น 

๔ อย่าง

๑.  ปรญิญา ก�าหนดรู้ให้รอบคอบ ทัว่ถึงความเป็นจรงิในธรรมะทีพึ่งก�าหนดรู้

๒.  ปหานะ ละในธรรมะที่พึงละ

๓.  สัจฉิกรณะ ท�าให้แจ้งในธรรมะที่พึงท�าให้แจ้ง

๔.  ภาวนา ปฏิบัติท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นในธรรมท่ีพึงปฏิบัติท�าให้มีขึ้นให ้

เป็นขึ้น

ข้อ ๑. ก็เป็นกิจที่พึงปฏิบัติในอริยสัจจ์ข้อที่ ๑

ข้อ ๒. ก็เป็นกิจที่พึงปฏิบัติในอริยสัจจ์ข้อที่ ๒

ข้อ ๓. ก็เป็นกิจที่พึงปฏิบัติในอริยสัจจ์ข้อที่ ๓

ข้อ ๔. ก็เป็นกิจที่พึงปฏิบัติในอริยสัจจ์ข้อที่ ๔

๕ กันยายน ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๒๐ 
อรยิสัจจ์กับความส�าคัญของอรยิสัจจ์

แสดงสรณะสบืต่อมาถึงปัญญาเป็นสรณะทางปัญญา และกว่็ามาถึงความส�าคัญ

ของอริยสัจจ์ ก็จะต่อความส�าคัญของอริยสัจจ์เป็นอันดับสองต่อไป คือ กิจของ 

อริยสัจจ์ ๔ นับว่าเป็นกิจคือข้อที่พึงปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น ซึ่งได้กล่าวแล้ว

ตามหลักของกิจคือข้อที่พึงกระท�าปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นนี้ ก็เป็นข้อที่พึง 

ตอบปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวแก่พุทธศาสนาได้อีกด้วย เช่น 

ปัญหาว่า อัตวินิบาตกรรม คือการฆ่าตัวเองผิดหรือชอบด้วยหลักพระพุทธ-

ศาสนา ก็ตอบได้ว่าผิดด้วยหลักกิจแห่งพระพุทธศาสนา เพราะว่า ตามหลักกิจคือ 

ข้อทีพ่งึกระท�าในพระพทุธศาสนานัน้ ตวัเองทีฆ่่าตวัเองหมายถงึการท�าลายชวีติตวัเอง 

ท�าร้ายร่างกายตวัเอง อันร่างกายและชวีตินีท้างพระพทุธศาสนามิได้สอนให้ฆ่าท�าลาย 

แต่สอนให้ก�าหนดรู้ในข้อว่า ปริญญา คือก�าหนดให้รู้จักโดยรอบคอบถูกต้องตามหลัก

ไตรลกัษณ์ รวมเข้ากต็ามทุกขสจัจะ สภาพทีจ่รงิคือทกุข์ เพราะร่างกายรวมเข้าในขนัธ์ 

๕ นั้นเอง เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ หรืออัตภาพร่างกาย ชีวิตทางพุทธศาสนาจึงไม่สอน

ให้ฆ่า แต่สิ่งที่พึงฆ่า พึงท�าลายนั้นได้แก่ตัณหาหรือกิเลส กับทั้งอกุศล บาปกรรม 

ทั้งหลาย ซึ่งรวมในข้อ สมุทัยสัจจะ สภาพที่จริงของสมุทัย เหตุแห่งทุกข์ และตัณหา

นัน้ ความอยากตายนบัเขา้ในข้อวภิวตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากไม่เป็นนัน่เป็นนี่ 
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เพราะต้องฆ่าและท�าลายตัววิภวตัณหานี้เสีย ไม่ใช่ไปฆ่าเบญจขันธ์ หรือชีวิตร่างกาย 

แต่ใหฆ้่าตัวตัณหากิเลสอกศุลบาปกรรมทั้งปวง ซึ่งเปน็ข้อที่พงึกระท�าด้วยปหานะ คือ

การละดังกล่าวแล้ว 

อนึง่ ยงัเป็นข้อทีพ่งึพจิารณาช่วยในการปฏบิตัธิรรมตัง้ต้นแต่ศลีขึน้ไปอกีด้วย 

เป็นต้นว่าเมื่อเกิด โลภ โกรธ หลง ขึ้นมาอันเป็นให้เกิดอกุศลเจตนาท่ีจะไปท�าร้าย

ร่างกายและชีวิตของเขาก็ดี ก็ให้พิจารณาด้วยว่า การท�าร้ายดังนั้นผิดหรือชอบใน 

หลักกิจพระพุทธศาสนา ไม่ต้องว่าเป็นศีล แต่ผิดหลักกิจในอริยสัจจ์ ตอบว่าผิด  

เพราะว่าชีวิตร่างกายรวมอยู่ในข้อที่ทางพระพุทธศาสนาสอนให้ท�าปริญญา ไม่ได้สอน

ให้ท�าร้ายฆ่า ฉะนัน้ เมือ่ปฏบิตัใิห้ชอบในหลกักจิของพระพทุธศาสนา กต้็องฆ่า ท�าร้าย 

โลภ โกรธ หลง ในใจท่ีเป็นเหตกุจิก่อตัวอกุศลเจตนาอย่างนัน้ขึน้ คอืละตณัหา เพราะ

รวมอยู่ในข้อสมุทัยสัจจะ กิจพึงกระท�า คือกระท�าโดยละท�าลาย ฆ่า ให้ส้ินไปเสีย  

จงึจะเป็นการปฏบิตัชิอบในหลกักจิของอรยิสจัจะ เพราะแม้ว่าจะไม่พึง่ศลี ธรรมข้ออืน่ 

จะท�าอะไรนกึถงึในหลกักจิว่า ชอบหรอืไม่ชอบกใ็ช้ได้ ถ้าชอบในหลกักจิแล้วกเ็ป็นการ

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เพราะว่าการท�าความรู้ในอริยสัจจ์ ๔ ซึ่งเป็นขั้นพื้นฐาน

ทัว่ไปดงันี ้กต้็องใช้หลกัอรยิสจัจ์กค็อืหลกัสจัจะ คอืความจรงิตามเหตผุลทัว่ไปนีแ้หละ

ต่อไปเป็นประการที ่๓ คอืมพีระสตูรแสดงว่า ธรรมทัง้สิน้นัน้รวมเข้า ย่อเข้า

ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ อริยสัจจ์ ๔ เป็นที่ประมวลธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น เหมือน

ดังรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย ย่อมรวมเข้าได้ในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างใหญ่ที่สุดรวม

รอยเท้าสัตว์ต่าง ๆ ฉันใด ธรรมในพระพุทธศาสนาท้ังส้ินก็รวมเข้าในอริยสัจจ์ ๔  

อริยสัจจ์ ๔ เป็นหลักใหญ่ เป็นที่รวมธรรมของพระพุทธศาสนาเข้าได้ท้ังส้ิน ตามท่ี

แสดงเช่นน้ี อริยสัจจ์ ๔ จึงเป็นหลักใหญ่ในพระพุทธศาสนา เป็นที่รวมธรรมใน 

พระพทุธศาสนา กจ็ะต้องท�าความรูจ้กัเข้าใจ หัดใช้ปัญญาพจิารณาในการทีพ่งึกระท�า

ทั้งหลายของตนตามหลักของเหตุผลในอริยสัจจ์ ๔ นี้ และพึงตั้งข้อสังเกตด้วยว่า  

ตามหลักเหตุผลนั้นยกเอาผลข้ึนหน้า เหตุตามหลัง ทุกข์เป็นผล สมุทัยเป็นเหตุ  

นี้ด้านทุกข์ นิโรธเป็นผล มรรคเป็นเหตุ นี้ด้านดับทุกข์ ทั้งนี้เพราะผลปรากฏขึ้นก่อน

โดยมากแล้วจึงพิจารณาจับเหตุ แม้ในโลกธาตุทั่วไปก็เช่นเดียวกัน ผลปรากฏแล้ว 
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จึงพิจารณาจับเหตุกัน ดังเช่น ฝนตกแดดออก กลางวัน กลางคืน นี้เป็นผลทั้งนั้น  

แม้สิ่งที่เห็นทางตาเป็นรูป ได้ยินทางหูเป็นเสียง นี้เป็นผลทั้งนั้น เพราะฉะนั้น  

จึงพิจารณาจับเหตุของผลท่ีปรากฏขึ้นน้ัน ก็พิจารณาดังกล่าวผิดบ้างถูกบ้าง ดังเช่น 

ฝนตกเป็นผลทีป่รากฏมาพจิารณาจบัเหตตุัง้แต่โบราณ เมือ่ยงัไม่รูเ้หตอุย่างอืน่ กเ็ข้าใจ

ว่าเทวดาให้ฝน คือ มีเทวดาเป็นเหตุ เมื่อมีความรู้เจริญก็จับเหตุของผลทั้งหลาย 

กันถูกต้องตามหลักวิทยาการมาโดยล�าดับ ความรู้เก่า ๆ ท่ีจับเหตุของผลท้ังหลาย 

ก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงมาโดยล�าดับ ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น แม้ผลที่ปรากฏอยู่ทุกเรื่องก็เป็น 

เช่นเดียวกัน ก็จับเหตุถูกบ้างผิดบ้างมาตั้งแต่โบราณมา จนถึงเม่ือพระพุทธศาสนา

บังเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าก็ทรงจับคนทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นก่อน ดังที่เล่าในพุทธประวัติ

ก่อนเสด็จออกผนวชว่าทอดพระเนตรเห็น คนแก่ คนเจ็บ คนตาย ก็เป็นผลความแก่ 

ความเจ็บ ความตาย ทีบ่งัเกดิขึน้แก่ชวีติทกุชีวิต กท็รงพิจารณาจบัเหตผุลเหล่านีดั้งที่

ทรงประสงค์ 

โมกขธรรม ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น และความต้องการท่ีจะไม่แก่ ไม่เจ็บ  

ไม่ตายนี้ก็มีมาก่อนพุทธกาลนานแล้ว ผู้ที่ต้องการผลที่ละเอียดปราณีตยิ่งขึ้นไป 

กว่าผลทีไ่ด้อยู่ส�าหรบัชวีติทุก ๆ วนั กค้็นคว้าแสวงหากนั เพราะผลส�าหรบัชวีติทกุ ๆ 

วันนี้ จะเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็มองเห็นกันอยู่ว่าตั้งอยู่ชั่วคราว จนถึงเป็น

พระเจ้าจักรพรรดิ์ เป็นจ้าวโลกซึ่งมีในบางครั้งบางคราว ก็เป็นอยู่ชั่วคราวไม่ยั่งยืนไป

แค่ใด เพราะชีวิตตั้งอยู่ไม่นานเท่าใด ว่าถึงคนทั่วไปก็ต้องการยศ ลาภ สรรเสริญ สุข 

แต่ผู้ที่มีความคิดต้องการได้สิ่งท่ียั่งยืน ก็คือต้องการได้ชีวิตที่ยั่งยืน ก็แสวงหาทางไม่

แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย แสวงหาไม่ได้ก็เอาอายุวัฒนะเจริญอายุก็ยังดี จึงมีนิยมจตุรพิธพร 

คือ อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ คืออายุวัฒนะ วรรณวัฒนะ สุขวัฒนะ พลวัฒนะ แต่เจริญ 

๔ ข้อน้ีก็ต้องไปด้วยกัน จึงจะมีความสุขพอสมควร คือเจริญอายุอย่างเดียว ไม่มี 

วรรณสุขพล ก็มีทุกข์มาก 

เพราะฉะนัน้ เม่ือเจรญิอายก็ุต้องเจริญอกี ๓ อย่างด้วย จึงจะมคีวามสขุตาม

สมควร ฉะนั้น ก็ชั่วชีวิตหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐ ปี เกิน ๑๐๐ ปีก็น้อย เมื่อต้องการเจริญ

ยิง่ขึน้ไป ต้องการอมตธรรมคือธรรมของผูท้ีไ่ม่ตาย คอื เกดิในภพนี ้หรอืถ้าภพนีต้าย
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ก็เกิดภพหน้าอันเป็นภพท่ีไม่ตายประกอบด้วยความสุข ผู้ที่มีความต้องการสูงขึ้นไป

กว่าลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และอายุวัฒนะ ก็ต้องการให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ จนถึงบาง

ลทัธมิแีสดงถงึวธิปีฏิบัตสิ�าเรจ็วชิาอย่างใดอย่างหนึง่ แล้วไม่ตายกนั ดงัเช่นลัทธทิีป่ฏบิตัิ

ให้เป็นเซยีนของจนี คอืเกดิมาแล้วปฏบัิตใิห้เป็นเซียนกอ็ยู่ย่ังยืน ท�านองไม่ตาย ถ้าภพ

นีไ้ม่ได้กต้็องการในภพหน้า แสดงถงึไปเกิดในเทพหรอืในสวรรค์ คอืเมือ่ไรเกิดในทีน่ัน้

แล้วกเ็ป็นทีเ่ชือ่กนัในบางลทัธว่ิาไม่ตายเหมอืนกนั เรยีกเทวดาอมร อมรผูไ้ม่ตาย ปฏบัิติ

ธรรมต่าง ๆ ตามความเชือ่ทีไ่ปให้เกดิเป็นเทพตวัผูไ้ม่ตายดงักล่าวนัน้ และปฏบิตัเิป็น

หลกัพระพุทธศาสนากมี็เช่น ปฏบิตัใินทางศลีซึง่พระพทุธศาสนากร็บัรองว่าเป็นเหตุได้

รับผลในสวรรค์ หรือท�าสมาธิที่บรรลุถึงสมาบัติ คือญานสมาบัติ คือเกิดในพรหมโลก 

ที่อยู่ของพรหม มีอายุยืน ในลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนาแสดงว่าไม่ตาย 

เพราะฉะน้ัน ลัทธิในภายนอกพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก จึงแสดงสวรรค์

ต่าง ๆ เป็นที่สถิตย์แห่งเทพทางศาสนานั้น ๆ ที่ไม่ตายมาสร้างโลก สร้างสิ่งต่าง ๆ 

ข้ึนมาจากความต้องการของคนนี้แหละท่ีไม่ต้องการตาย หรือต้องการอมตธรรม  

มาถึงพระพุทธเจ้า เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ ก็ได้ทรงเห็นความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

ต้องการโมกขธรรม พ้นจากแก่ เจบ็ ตาย กต้็องการไม่ตายเช่นเดยีวกัน แต่ความต่าง

ทางพระพุทธศาสนากับลัทธิความเชื่อถือของศาสนาอื่น ๆ ดังท่ีกล่าวมานั้น อยู่ที่

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้หลักของอริยสัจจ์ ๔ ดังท่ีแสดงในปฐมเทศนานั้น ซึ่งตามท่ีเรา

สวดอยู่ทุกวันว่า ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดเป็นทุกข์ ชราปิ ทุกฺขา ความแก่เป็นทุกข์ 

มรณมฺปิ ทุกฺขํ ความตายเป็นทุกข์ เป็นต้น หลักที่สวดกันทุกเช้านี้ คือแสดงทุกข- 

อริยสัจจ์สภาพท่ีจริงคือทุกข์ ดังท่ีอธิบายไว้ในปฐมเทศนาแล้วว่า อะไรคือทุกขสัจจะ 

สภาพที่จริงคือทุกข์ ก็อธิบายตั้งต้นแต่ ชาติปิ ทุกฺขา ดังกล่าวนั้น เป็นหลักที่ผู้ศึกษา

พระพุทธศาสนาต้องท�าความเข้าใจ เป็นเงื่อนส�าคัญท่ีท�าให้พระพุทธศาสนาต่างจาก

ศาสนาอื่น ๆ ทั้งหมดอยู่ที่ ชาติปิ ทุกฺขา ตรงนี้ คือตามหลักปฏิจจสมุปบาท ความ

แก่ ความเจ็บ ความตาย และบรรดาความทุกข์อื่น ๆ ทั้งสิ้น เป็นต้นว่า โสกะความ

โศก ปริเทวะ-ความคร�่าครวญใจ เป็นต้น บังเกิดขึ้นเพราะมีชาติคือความเกิดเป็น 

ปัจจัย เมือ่มชีาตเิกดิ กจ็ะต้องม ีแก่ เจ็บ ตาย นีเ้ป็นเงือ่นส�าคญัส�าหรบัผูท้ีอ่ยากรูซ้ึง่

จะต้องท�าความเข้าใจ 
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เมือ่เป็นพระโพธสิตัว์ ในพทุธประวตัไิม่ได้กล่าวถงึเรือ่ง ชาต-ิเกดิ มแีต่คนแก่ 

คนเจบ็ คนตาย แต่คนเกดิไม่ได้แสดงไว้ เพราะฉะน้ัน จงึได้ทรงค้นพบปัจจยัของความ

แก่ เจบ็ ตาย มมีาเพราะชาต ิความเกดิขึน้มาให้มแีก่ เจบ็ ตาย เป็นหลกัทัว่ไป ไม่ใช่

มนษุย์เท่านัน้ เทวดากม็ชีาตเิป็นการเกดิ คอื เกดิเป็นเทวดาและเมือ่มเีกดิกม็แีก่ เจบ็ 

ตาย เพราะฉะนัน้ แม้เป็นเทวดาเขากย็งัจตุ ิเคลือ่นที ่จะเป็นอมร ผูไ้ม่ตายแท้จรงิไม่มี 

จนถึงว่าไปเกิดเป็นพรหม ในพรหมโลกก็ต้องมีชาติ คือ ความเกิดก็ต้องมีแก่ เจ็บ  

ตาย ก็จุติมีเคลื่อนจากความเป็นพรหม เพราะฉะนั้น เมื่อไปเกิดเป็นอะไรก็เป็นภพ  

ก็เป็นนั้นเป็นนี่ทั้งนั้น ที่เรียกกันว่า ภพชาติ ชาติภพคู่กัน นี้เป็นหลักที่พระพุทธเจ้า

ตรัสรู้ เหล่านี้เป็นผลนั้นเอาเป็นผลที่ปรากฏขึ้น

และพระองค์สืบสาวไปหาเหตุไปพบว่าที่ต้องแก่ เจ็บ ตาย เพราะมีชาติคือ 

การเกิด และทรงสอนขึ้นไปอีกว่าอะไรจึงเกิด ถ้าว่าตามหลักปฏิจจสมุปบาทก็จะว่า 

อกีเรือ่งหนึง่ กส็รปุว่า เพราะมีตณัหาต้องดิน้รนทะยานอยากพอใจ ซึง่เป็นทกุข์สมทัุย 

เหตุเกิดทุกข์ ยกเอาตัณหามาแสดง ตราบใดมีตัณหาก็มีชาติเกิด จะมีทุกข์อื่น ๆ  

ถ้าให้ไม่ต้องการแก่เจบ็ตาย กต้็องไม่ต้องการชาต ิคอืการเกดิ และจะไม่มไีด้นัน้กต้็อง

ดับตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากของใจให้ได้ จึงจะเป็นทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ 

จะดบัได้กต้็องปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ รวมเข้าในศลี สมาธิ ปัญญา เมือ่ปฏบิตัใินทาง

นีแ้ล้ว จงึจะดบัตณัหาได้ในทีส่ดุ เมือ่ดับตณัหาได้สิน้เชงิแล้ว กด็บัชาตคิอืความเกดิได้ 

ก็ดับชรา พยาธิ มรณะ ก็ดับทุกข์ทั้งหลายได้ ก็เป็นอันดับทุกข์สิ้นเชิง 

ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นไปอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งต่างกับลัทธิศาสนา

เก่า ๆ หรือใหม่ ๆ ภายหลังนี้ทั้งสิ้น เป็นการตรัสรู้ในหลักอริยสัจจ์ ซึ่งมีเฉพาะ 

ในพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ยังไม่มีศาสนาอื่นใดได้ตรัสรู้และได้แสดง 

แม้ศาสดาที่เกิดขึ้นภายหลังก็ยังไม่ตรัสรู้หลักอริยสัจจ์ ๔ และได้แสดงอย่างนี้ จึงเป็น

หลักพิเศษและเป็นหลักเหตุผลของชีวิตของทุกคนนี้แหละไม่ใช่ของที่อื่น พิจารณา 

ดูได้ที่จิตใจของตนเองได้ทั้งหมด ทั้ง ๔ ข้อบริบูรณ์ ทุกข์ท่ีนี่ สมุทัยท่ีนี่ นิโรธท่ีนี่  

มรรคที่นี่
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เพราะฉะน้ัน ตามท่ีตรัสรู้จึงแสดงว่า นี้ทุกข์ นี้สมุทัย นี้นิโรธ นี้มรรค  

ใช้ค�าว่าน้ีก็คือ ภายในจิตใจนี้ของทุกคน ของตนเองนี้แหละ จึงใช้ค�าว่านี้ คือทุกข์ก ็

อยู่ที่นี่ สมุทัย นิโรธ มรรค ก็อยู่ที่นี่ที่กายที่ใจนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่น 

เพราะฉะนั้น ปัญหาที่มาถามถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นปัญหาถึงเรื่องภายนอก 

จนถึงเรื่องห่างไกลที่สุด เช่น เรื่องสร้างโลก เรื่องมีที่สุดไม่มีที่สุด ไม่ทรงตอบเพราะ

เหน็ว่าไม่มปีระโยชน์ ตายไปแล้วไม่มใีครรู ้นอกจากเชือ่หรอืไม่เช่ือเท่านัน้ และไม่เกดิ

ประโยชน์อย่างไร แต่ถ้ามาถามว่าอะไรเป็นทกุข์ อะไรเป็นเหตเุกดิทุกข์ อะไรเป็นเหตุ

ความดับทุกข์ อะไรเป็นเหตุให้ถึงความดับทุกข์ จะทรงตอบ เปรียบเหมือนดังว่าคน 

ถูกยิงด้วยลูกศร มาให้หมอผ่าตัดเอาลูกศรออก หน้าที่ของหมอคือผ่าตัดเอาลูกศร 

ออก ฉันใดก็ดี จิตใจของคนมีตัณหาที่เป็นลูกศรเสียบใจ หน้าท่ีของพระพุทธเจ้าคือ

รักษาโรค เยยีวยารกัษาโรคให้หายให้พ้นจากตณัหา จากลกูศรเสยีบใจนี ้เพราะฉะนัน้ 

ถ้าหากจะถามว่าลูกศรนี้ใครยิง สร้างขึ้นด้วยอะไร ท�าด้วยอะไร ก็จะไม่ทันการ คนไข้

ที่น�ามาก่อนจะต้องบาดเจ็บล้มตายก่อนไม่ทันรักษา เพราะฉะนั้น จึงไม่ใช่หน้าที่ของ

หมอที่ต้องไปถาม แต่ต้องรับผ่าตัดเอาลูกศรออกเพื่อรักษาให้หาย พระพุทธศาสนา

เป็นเช่นนั้น จึงต้องการแสดงธรรมท่ีเป็นสัจจะโดยตรง รักษาจิตใจของบุคคลก่อน  

เอาลูกศรคือกิเลสออกเสียให้ได้ นี้หมอคือพระพุทธเจ้าต้องการอย่างนั้น จึงแสดง 

อริยสจัจ์โดยตรง ชีเ้ข้ามาให้รูจ้กั เพราะฉะนัน้ การศึกษาให้รู้จกัอรยิสัจจ์ในขัน้ปัญญา

จึงเป็นขั้นส�าคัญ

๖ กันยายน ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๒๑ 
สรุปสรณะกับธรรมะ

ได้แสดงธรรมบรรยายมาตัง้แต่ต้น รวมกห็ลายครัง้ ในหัวข้อว่าสรณะ ต้องการ

ที่จะให้เห็นความส�าคัญของสรณะในพระพุทธศาสนา ซึ่งธรรมปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นมา 

ก็อาศัยสรณะและเป็นสรณะมาโดยล�าดับ ในวันนี้จึงใคร่จะสรุปเรื่องสรณะกับธรรมะ 

ที่แสดงมาทั้งหมด เพื่อจะได้ต่อไปด้วยกรรมฐาน และจะเร่ิมฝึกกรรมฐานเป็นภาค

ปฏิบัติคู่กันไปกับการบรรยาย

สรณะน้ันเป็นข้อปฏบิตัมิมีาต้ังแต่ในต้นพุทธกาล ได้กล่าวถงึเป็นการแสดงตน

นับถือพระพุทธศาสนาของบุคคลท่ีได้สัทธาปสาทะในพระพุทธเจ้า และในพระธรรม 

เมื่อยังไม่มีพระสงฆ์ก็เปล่งวาจาถึง พระพุทธ และพระธรรมเป็นสรณะ ที่เรียกว่าถึง

สรณะ ๒ และเมือ่มพีระสงฆ์กเ็ปล่งวาจาถงึ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ 

เป็นการประกาศตนนับถือพระพุทธศาสนา และเม่ือได้เกิดสัทธาปสาทะในพระพุทธ

และพระธรรมและต่อมาเมื่อมีพระสงฆ์ ก็ได้มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เปล่ง

วาจาถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ ก็ได้ชื่อว่า พุทธศาสนิก คือเป็น 

ผู้นับถือพระพุทธศาสนา และเม่ือพระพุทธเจ้าได้ทรงบวชให้ผู้มาขอบวชตามพระองค์ 

ซึ่งในตอนแรกทรงบวชให้ด้วยพระองค์เอง ด้วยพระวาจาว่า จงเป็นภิกษุมาเถิด  

อันเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา และต่อมาได้ทรงอนุญาตให้พระภิกษุผู้เป็นสาวกบวช

ให้ผูเ้ข้ามาขอบวชเปล่งวาจาถึงสรณะท้ัง ๓ ครัง้จบลงแล้วเป็นภกิษ ุการบวชนีเ้รยีกว่า 

ติสรณคมนูปสัมปทา ต่อมาเลิก ทรงมอบให้สงฆ์เป็นผู้อุปสมบทเรียกว่า ญัตติจตุตถ-

กรรมอุปสัมปทา ซึ่งใช้มาจนปัจจุบัน และการว่าสรณะ ๓ เป็นการบวชสามเณร  

ใช้จนถึงปัจจุบันน้ี และแม้การบวชเป็นภิกษุ วิธีปฏิบัติก็บวชเณรก่อนให้ถึงสรณะทั้ง  
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๓ ก่อน แล้วจึงอุปสมบทเป็นภิกษุต่อขึ้นไป เพราะฉะนั้น การถึงสรณะท้ังสามเป็น 

วิธีแสดงตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา และใช้เป็นวิธีท่ีให้บวชดังท่ีได้กล่าวแล้ว  

ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าการเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาโดยเป็นบริษัททั้ง ๔ ภิกษุ ภิกษุณี 

อุบาสก อุบาสิกา หรือเป็นภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และที่มีค�าบัญญัต ิ

แสดงตนเป็นพุทธมามกะ พุทธมามิกา อันรวมเรียกว่า พุทธศาสนิก อันเป็นผู้นับถือ 

พระพุทธศาสนา ก็ต้องผ่านการแสดงตนด้วยการถึงสรณะทั้ง ๓ นี้มาก่อนเป็น 

เบื้องต้นและก็ได้ก�าหนดเป็นธรรมะนิยมปฏิบัติส�าหรับคฤหัสถ์ เมื่อจะขอศีลก็จะขอ

สรณะคู่กันไปด้วย คือขอสรณะและศีลในการบ�าเพ็ญกุศลเป็นต้นทุกคราว

สรณะย่อมคู่กับศีล ศีล ๕, ๘ ส�าหรับฆราวาสขอสรณะและศีลคู่กันไปเสมอ

ดังที่ปฏิบัติกันอยู่ ว่าถึงในธรรมที่เป็นค�าสั่งสอนที่เป็นพระพุทธภาษิต พระพุทธเจ้าได้

ทรงแสดงถึงสรณะ ดงัเหน็ในคาถาพทุธภาษติ คอื พหุ ํเว สรณ ํยนตฺ ิซึง่ได้ทรงแสดง

ว่าถึงสิง่อะไรเป็นสรณะ ไม่เป็นสรณะอนัเกษมอนัอดุม ถึงอะไรเป็นสรณะ เป็นสรณะ

อันเกษมอันอุดม โดยที่ทรงแสดงว่า มนุษย์โดยมากพากันถึง ต้นไม้ ภูเขา เป็นต้น 

เป็นสรณะ แต่นั้นไม่ใช่สรณะอันเกษมอันอุดม ส่วนการถึงพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ เป็นสรณะและการเห็นอริยสัจจ์ ๔ ด้วยปัญญาอันชอบก็คือ เห็นทุกข์  

เห็นเหตุเกิดทุกข์ เห็นความดับทุกข์ เห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ นี้เป็นสรณะ

อันเกษมอันอุดม ด้วยบุคคลอาศัยสรณะนี้แล้วพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดั่งนี้ 

นี้เป็นพุทธภาษิตที่แสดงเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งพึงจับความส�าคัญว่า ถึงพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะด้วย เห็นอริยสัจจ์ ๔ ด้วยปัญญาอันชอบด้วย ดังนั้น

จึงเป็นสรณะที่เกษมที่อุดมซึ่งท�าให้พ้นทุกข์ท้ังปวงได้ เม่ือท�าความสังเกตท่ีจะมีคู่กัน 

ทั้งสองดังนี้แล้ว ก็พึงท�าความเข้าใจว่า ที่ชื่อว่าถึงพระพุทธเจ้า ถึงพระธรรม ถึง 

พระสงฆ์ เป็นสรณะนั้น อย่างไรเรียกว่าถึง ท่านอยู่ที่ไหน จะถึงท่านได้อย่างไร  

ท่านเป็นใคร ถึงได้อย่างไร ซึ่งข้อน้ีได้อธิบายแล้วและใคร่จะสรุปเข้ามาอย่างส้ันท่ีสุด 

ว่า เมื่อเห็นอริยสัจจ์ท้ัง ๔ ด้วยปัญญาอันชอบก็ได้ช่ือว่าเห็น พระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ ได้รู้จัก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

เป็นใครก็จะรู้จักได้ เมื่อเห็นรู้อริยสัจจ์ ๔ ด้วยปัญญาอันชอบ ฉะนั้น เมื่อปฏิบัติดังนี้

เป็นอันถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพราะได้เห็นท่าน ได้รู้จักว่าท่านเป็นใคร 

และในข้อนี้มีพุทธภาษิตแสดงไว้ แปลใจความว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใด 
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เห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม ดั่งนี้ เห็นธรรมคือเห็นอริยสัจจ์ ๔ ด้วยปัญญาอันชอบ คือ

เมื่อเห็นธรรม คือเห็นพระพุทธ และได้ชื่อว่าเห็นพระสงฆ์รวมอยู่กันเป็นอันเดียว  

เมื่อถึงขั้นน้ีจึงจะเป็นอันว่า ได้พบสรณะอันเกษมอันอุดมที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริง ๆ  

แต่ว่าแม้ยังไม่เห็นอริยสัจจ์ ๔ ด้วยปัญญาอันชอบ เพียงแต่เห็นด้วยสัทธาปสาทะ  

หรือแม้โดยปริยัติคือการศึกษา ก็ชื่อว่าได้เห็น ได้รู้จักตามภูมิ ตามชั้น ก็ย่อมได้พบ

สรณะตามภูมิตามชั้นโดยล�าดับ 

อนัการเหน็ทีเ่ป็นความหมายในขัน้สูงสุดในพระพุทธศาสนานัน้ ย่อมหมายถึง

การถึงด้วย และการถึงนั้นเป็นการเห็นอย่างแท้จริง แต่ก็ได้มีภาษิตของพระเถระ 

บางรูปที่ปรากฏในพระไตรปิฏกแสดงว่า เห็นแต่ยังไม่ถึงก็ให้ส�าเร็จประโยชน์ เหมือน

อย่างว่า เดินทางไปถึงบ่อน�้า ก็มองเห็นน�้าที่อยู่ในบ่อ แต่ผู้ยืนนั้นยังยืนอยู่ปากบ่อ  

ยังไม่ได้ลงไปในบ่อ อันที่จริงยังไม่ถึงน�้า ด่ังนี้ก็ใช้ได้ เป็นการบรรลุธรรมขั้นหนึ่งให้

ส�าเร็จประโยชน์ นึกเทียบดูว่า ในโลกธาตุก็มีเป็นอันมากท่ีว่าเห็นแต่ไม่ถึง ท้ังใกล ้

และไกล ทีไ่กลมากกเ็หน็ดวงอาทติย์ ดวงจนัทร์ แต่ไม่ถงึ ในบัดนีก้ค็นไปถงึดวงจนัทร์

กนัได้ กแ็ปลว่าถงึ กย็งัรบัรองว่ามดีวงอาทติย์ ดวงจนัทร์ เป็นต้น แต่ยังไม่รูจ้กัเท่านัน้

ว่าในนัน้มอีะไรบ้าง ฉะนัน้ แม้เหน็แต่ยงัไม่ถงึดงัตวัอย่างว่า ไปปากบ่อน�า้ แต่ยงัไม่ลง

ไปถึงน�้า เป็นการสัมผัสถึงธรรมะดังนี้จึงเป็นว่าได้ถึงอย่างสูงสุดและเห็นอย่างแท้จริง 

ไม่ถึงขัน้นัน้กใ็ช้ได้ เหน็ห่าง ๆ ไกล ๆ กใ็ช้ได้ แต่ขอให้เหน็สิง่ทีเ่หน็นัน้เป็น พระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ์ ถึงจะอยู่ห่างไกลก็ใช้ได้ เดินเข้าไปหาทีละก้าว ๆ ก็ใกล้ไปเอง 

เหมือนอย่างเจดีย์ ก็อยู่ไกล หันหน้าไปถูกทางก็ใช้ได้ เดินทีละก้าว ๆ ก็ใช้ได้เอง  

แต่ว่าหันหน้าไปให้ถูกทิศทางเท่านั้น 

เพราะฉะนัน้ สรณะอนัถกูต้องกเ็ป็นเครือ่งน�าทางไปสูก่ารถงึโดยล�าดบั ท�าให้

หนัหน้าไปให้ถกูทิศทาง เพราะฉะนัน้ อย่าไปนกึไม่สนใจใน พทุธฺ ํสรณ ํคจฉฺาม ิธมมฺํ 

สรณํ คจฺฉามิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ที่ว่า ๆ กันอยู่ ให้สนใจกันตามสมควร ยังลงไปไม่

ถึงน�้าที่ก้นบ่ออยู่ แค่ปากบ่อก็ใช้ได้ ยังเห็นเจดีย์อยู่ไกลก็ใช้ได้ หันหน้าถูกทาง เดินที

ละก้าวถึงได้ แต่ถ้าผิดทาง ไม่มีโอกาสถึงได้เป็นข้อส�าคัญ สรณะนี้เป็นเบื้องต้น 

อย่างน้ีถึงให้หันหน้าไปถูกทางหรือเดินเข้ามาโดยล�าดับ โดยไม่ท้ิงทาง คือไม่ทิ้งแนว

สรณะ เพราะฉะนัน้ การปฏบัิตจิงึจะก้าวเป็นศลี สมาธ ิปัญญา จนถงึเหน็อรยิสจัจ์ ๔ 

ด้วยปัญญาอันชอบก็เป็นอันว่าถึงจริง ๆ
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อนึ่ง ได้มีพุทธภาษิตได้ตรัสสอนไว้ก็ดังกล่าวมาแล้วยกสรุปอีกว่า ตรัสสอน

ให้มีอัตตา ตนเป็นสรณะเป็นเกาะเป็นที่พึ่ง ให้มีธรรมะเป็นสรณะเป็นเกาะเป็นท่ีพ่ึง

ดังนี้ ซึ่งในพุทธภาษิตที่กล่าวมาข้อหลังนี้ ก็ตรัสถึงสรณะ ๒ ให้มีตนเองกับมีธรรมะ 

เป็นการตรัสสอนไว้ว่า ตถาคตทั้งหลายเป็นผู้บอก ท่านทั้งหลายปฏิบัติเองดังนี้ และ

เมื่อปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนก็ปฏิบัติให้มีธรรมเป็นที่พึงในตน ตนก็เป็นที่พึ่งของตนได้ 

ดังตรัสสอนไว้ว่า ตนเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของตน บุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้  

มีตนฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ด้วยญาณ ดังนี้ ซึ่งแสดงสัจจะ คือความจริงเป็นพิเศษ

ในพระพุทธศาสนาที่มิได้ทรงชักชวนให้เกาะเกี่ยวในพระพุทธเจ้าเองโดยไร้เหตุผล  

ก็เป็นอันทรงสอนไม่ให้ใช้ความเชื่อโดยไร้เหตุผล และแสดงชัดเจนว่าพระองค์เองทรง

เป็นผูบ้อก แต่ท่านท้ังหลายต้องปฏบิตัเิอาเอง จะมาทรงปฏบิติัแทนให้บนัดาลให้รับผล 

ต่าง ๆ ไม่ได้ ต้องปฏิบัติเองด�าเนินเองตามธรรมะที่ทรงสั่งสอนซึ่งได้อธิบายแล้ว และ

ในการปฏิบัติธรรมะนั้น ก็ทรงสอนให้ปฏิบัติในสติปัฏฐาน ๔ โดยตั้งจิตพิจารณาใน

กาย เวทนา จิต ธรรม

อนึ่ง ยังมีหมวดธรรมตรัสแสดงไว้เป็น นาถกรณธรรม ธรรมที่เป็นที่พึ่ง ๑๐ 

ประการ ที่มีในนวโกวาทหมวด ๑๐ เมื่อปฏิบัติในธรรมทั้ง ๑๐ ประการนั้นแล้วเป็น

อันว่าได้มีธรรมะเป็นท่ีพ่ึง พึงเข้าใจว่าเป็นข้อที่ทรงแสดงโดยปริยาย คือทางอันหนึ่ง

เมื่อได้ปฏิบัติได้ทุกข้อก็ชื่อว่าปฏิบัติในธรรมะที่เป็นพึ่งได้ทั้งนั้น

เพราะฉะน้ัน จึงสรุปว่าให้มีตนเป็นสรณะ เป็นเกาะ เป็นที่พึ่ง ให้มีธรรม 

เป็นสรณะ เป็นเกาะ เป็นที่พึ่งควบคู่กันไป เมื่อดั่งนี้สรณะทั้ง ๓ ก็รวมเข้ามาเอง  

เมื่อปฏิบัติถึงธรรมเป็นธรรมโดยปัญญาอันชอบเม่ือไร ก็เป็นอันว่าได้เห็นพระพุทธ 

พร้อมทั้งพระธรรม พระสงฆ์เมื่อนั้น และก็ได้พบสรณะที่เกษมที่อุดมที่ท�าให้พ้นทุกข์

ได้เมือ่น้ันแม้จะยงัไม่พ้นทกุข์เดด็ขาดได้ทัง้หมด กจ็ะพ้นทกุข์ได้บางอย่างทกุคราวทีไ่ด้

เห็นธรรมได้ถงึธรรมะ และเมือ่ได้ปฏบิตัใิห้เพิม่พนูย่ิง ๆ ขึน้ไป กจ็ะได้เห็นได้ถึงย่ิง ๆ 

ขึ้นไปจนถึงที่สุด เพราะท�าอะไรที่จะท�ารวดเดียวย่อมไม่ได้ ต้องเป็นไปโดยล�าดับ 

พรุ่งนี้จะได้เริ่มกรรมฐานและเริ่มฝึก

๑๐ กันยายน ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๒๒ 
กรรมฐาน

จะแสดงกรรมฐานและจะฝึกกรรมฐาน โดยจะแสดงอธิบายก่อน แล้วจึงจะ

น�าฝึกกรรมฐาน กรรมฐาน แปลว่า ตั้งกรรม กรรมก็คือกรรม ฐานะแปลว่า ตั้ง  

รวมเป็นกรรมฐานะ หรือ กรรมฐาน และค�าว่าตั้งนั้นแปลว่าเป็นกลาง ๆ ถ้ามุ่งถึงที่

ตั้งก็แปลว่าที่ตั้ง ถ้ามุ่งถึงกิริยาที่ท�า ก็แปลว่าการตั้ง ซึ่งแปลว่าที่ตั้งกรรมก็ได้ การตั้ง

กรรมกไ็ด้ และค�าว่ากรรมนัน้ จะแปลว่าการงานกไ็ด้ เมือ่แปลว่าการงานกแ็ปลรวมว่า

ตัง้การงาน ทีต่ัง้การงาน การตัง้การงาน ค�านีเ้ป็นค�าทีช่าวบ้านใช้มาก่อน อนัหมายถงึ 

ตั้งการงานที่เป็นอาชีพต่าง ๆ เช่น กสิกรรม เรียกว่า กสิกรรมฐาน พาณิชกรรม  

ก็เรียกว่าพาณิช-กรรมฐาน คือตั้งกรรมคือการท�านา ตั้งกรรมคือการค้า เป็นต้น  

ทางพระพุทธศาสนาได้น�าเอาค�าที่ชาวบ้านเขาใช้ถึงการประกอบการของอาชีพ 

ดงักล่าวนี ้มาใช้ในการปฏิบัตทิ�าสมาธแิละปัญญาว่า กรรมฐาน โดยจ�าแนกกรรมฐาน

ออกเป็น ๒ คือ สมถกรรมฐาน วิปัสนากรรมฐาน สมถกรรมฐาน คือการงาน คือ

สมถะ วิปัสสนากรรมฐานตั้งการงานคือวิปัสสนา สมถกรรมฐานตั้งการงานคือ 

สมถะนั้น ค�าว่าสมถะแปลว่า สงบ หมายถึง การปฏิบัติทางจิตให้สงบ คือการปฏิบัติ

ท�าสมาธิ อันเป็นค�าเรียกทั่วไปอย่างหนึ่ง เรียกว่าจิตตสิกขาอย่างหนึ่ง เรียกว่าสมถะ

ในค�าว่าสมถกรรมฐาน นี้อีกอย่างหนึ่ง
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ในเบื้องต้นของการท�าความเข้าใจโดยสังเขปในค�าทั้ง ๓ นี้ ทั้งโดยพยัญชนะ

โดยอรรถคือเนื้อความ โดยพยัญชนะคือถ้อยค�านั้น สมาธิก็แปลว่าตั้งมั่น จิตตสิกขา 

ก็แปลว่าศึกษาในจิต สมถะก็แปลว่าความสงบคือการท�าให้สงบ ดูก็เป็นค�าแปลที่ 

ต่างกัน แต่ว่าอรรถคือเนื้อความนั้นก็หมายถึงการปฏิบัติท่ีเป็นขั้นเดียวกัน คือสมาธิ

นั้น สมาธิก็แปลว่าตั้งม่ัน จิตสิกขาก็แปลว่าศึกษาในจิต สมถะก็แปลว่าความสงบ 

คือการท�าให้สงบ ดูก็เป็นค�าแปลที่ต่างกัน แต่ว่าอรรถคือ เนื้อความนั้นก็หมายถึง 

การปฏิบัติท่ีเป็นขั้นเดียวกัน คือสมาธิน้ัน ก็คือการตั้งจิตมั่น คือการท�าจิตให้ตั้งมั่น  

ที่มีค�าอธิบายโดยย่อว่า จิตฺตสฺส เอกคฺคตา แปลว่า ความที่จิตมียอดเป็นอันเดียวคือ 

มีอารมณ์เป็นอันเดียวไม่แตกไปหลายยอด หลายอารมณ์ จิตตสิกขาศึกษาในจิตคือ

การปฏิบัติอบรมจิตให้เป็นเช่นนั้น คือให้เป็นสมาธิ สมถะที่แปลว่าการท�าให้สงบ  

คือการท�าจิตให้สงบ อันหมายถึงให้สงบจากอารมณ์ต่าง ๆ คือสละอารมณ์ต่าง ๆ  

เมื่อจิตสงบโดยสละอารมณ์ต่าง ๆ ได้ จิตก็รวมอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีลักษณะเป็น 

เอกคฺคตา ของจิตดังกล่าว ซ่ึงเป็นสมาธิ เพราะฉะนั้น สมถกรรมฐาน ตั้งการงาน 

คือสมถะได้แก่ที่ปฏิบัติสละอารมณ์ทั้งหลาย ท�าจิตให้สงบจากอารมณ์ทั้งหลาย ให้จิต

มีอารมณ์เป็นอันเดียวดังที่เรียกว่าสมาธิ การปฏิบัติดังนี้เป็นการเรียกว่า ปฏิบัติสมาธิ 

ปฏิบัติจิตตสิกขาท�าสมถกรรมฐานด้วย

คราวนี้พึงทราบว่า ในการปฏิบัติท�าสมาธิหรือจิตตสิกขา หรือสมถกรรมฐาน 

ดังกล่าวมานี้ ก็จ�าเป็นที่จะต้องตั้งการงานอันหมายความว่าจะต้องจับปฏิบัติกระท�า  

ไม่ใช่ว่าไม่ต้องจบัปฏบิตักิระท�า จติจะเป็นสมาธหิรอืจะเป็นสมถจบัมาเอง ดงัทีเ่รยีกว่า

กรรมฐาน คือต้องตั้งการงานหมายความว่าต้องจับปฏิบัติก็ได้ ฉะนั้น ก็ให้ตั้งใจถึง 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะคอืทีพ่ึ่ง อนัทีจ่รงิเมือ่นบัถอืพระพทุธศาสนา  

เมื่อเป็นภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เป็นพุทธมามกะ พุทธมามิกา รวมเรียกว่า 

พุทธศาสนิกชน ก็ย่อมจะถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะด้วยกันอยู่แล้ว 

แม้เช่นน้ันก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติให้ต้ังใจนึกถึงว่า พุทธํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมํ สรณํ  

คจฺฉามิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะ  

ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ แม้วาระที่ ๒ ที่ ๓ ก็เช่นเดียวกัน เป็นการเตือนจิตให้นึกถึง 
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พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ เป็น 

ติสรณานุสสติ ระลึกถึงสรณะทั้ง ๓ เพื่อให้สรณะตั้งอยู่ในเบื้องหน้าน�าจิตใจ และใช้

บทสวดอย่างอื่นที่ท่านผูกไว้ต่าง ๆ ก็เป็นการระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

นั้นแหละตามต้องการ ตามถนัดของตนก็ได้ไม่ขัดข้อง ตามบทสวด นตฺถิ เม สรณํ  

อญญํฺ สรณะอืน่ของข้าพเจ้าไม่ม ีพทุโฺธ เม สรณ ํวร ํพระพทุธเป็นสรณะอนัประเสรฐิ

ของข้าพเจ้า ธมฺโม เม สรณํ วรํ พระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า สงฺโฆ 

เม สรณํ วรํ พระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า เอเตน สจฺจวชฺเชน ด้วย

การกล่าวค�าสัจจ์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเม่ือดังนี้ก็ได้ เม่ือได้เตือนใจให้

นกึถึงสรณะท้ัง ๓ เม่ือได้ถงึสรณะท้ัง ๓ ดงันีแ้ล้วกต็ัง้ใจส�ารวมกาย วาจา ใจ ให้เป็น

ศีลข้ึน ในปัจจุบัน ย่ิงเป็นศีลของกรรมฐาน แม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีศีลอยู่โดยเป็นภิกษุ 

สามเณร อุบาสก อุบาสิกา หรือ โดยเป็นผู้สมาทานศีลหมวดใดหมวดหนึ่งข้อหนึ่ง 

ข้อใดอยู่ก็ตาม หากว่าได้เป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์อยู่โดยปกติแล้ว ก็ย่อมเป็นอุปการะ 

ในการท�าสมาธิดียิ่งขึ้น ถ้ามีศีลบกพร่อง ก็ให้ตั้งใจว่าจะกระท�าคืนโทษที่บกพร่องนั้น 

และตั้งใจส�ารวมระวังต่อไป นี้ว่าถึงศีลที่ได้ถือปฏิบัติอยู่ตามฐานะหรือตามที่สมาทาน

คราวน้ีว่าถึงศีลของกรรมฐานคือ ในปัจจุบันที่จะท�ากรรมฐานให้ตั้งใจส�ารวม

กาย วาจา ใจ นี้เข้ามา ความส�ารวมกายก็คือ การท�ากิริยาทางกายให้สงบเรียบร้อย 

และไม่คิดล่วงละเมิดศีลทางกายต่าง ๆ ส�ารวมวาจาคือท�าความงดเว้นความคิดท่ีจะ

ละเมดิศลีทางวาจาต่าง ๆ ไม่วิตกวจิาร ไม่ตรกึไม่ตรอง คดิจะพดูสิง่ท่ีผดิต่าง ๆ ส�ารวมใจ

คือท�าใจให้สงบจากความคิดที่เป็นการล่วงละเมิดศีลทางใจต่าง ๆ ที่เป็นไปด้วยอ�านาจ

ของโลภ โกรธ หลง รวมใจให้สงบ คือปิดทางที่จะให้โทษต่าง ๆ เข้ามาทางใจ ซึ่งโดย

ปกติโทษเหล่าน้ีเม่ือจะเกิดขึ้น ก็เกิดขึ้นทางกาย วาจา แม้ใจบ้าง แต่เมื่อปิดกั้นท�า 

ความส�ารวมระวงัใจนีเ้องไม่ให้คดิก่อโทษก่อภยัออกไป แต่ให้สงบเรยีบร้อยดอียู่ภายใน 

เป็นความส�ารวมกาย วาจา ใจ คอืส�ารวมจตินีเ้อง ดงันีเ้ป็นศลีขึน้มา และความส�ารวม

ดังกล่าวนี้เป็นศีลที่ไม่มีข้อว่า ศีล ๕ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เป็นต้น เพราะว่าเป็นตัว  

สังวโร คือความส�ารวม ตั้งใจท�าความส�ารวมเป็นศีลของสมาธิ เพราะฉะนั้น ทุกคราว

ก็ให้เตือนใจให้ถึงสรณะทั้ง ๓ และตั้งใจท�าความส�ารวมเป็นศีลขึ้นมาดังนี้ ในปัจจุบัน
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จะมีโดยฐานะหรือสมาทาน แต่การปฏิบัติทุกคราวให้มีศีลและสรณะทุกคราว เมื่อม ี

ทั้ง ๒ นี้แล้ว ก็เลือกข้อกรรมฐานคือเลือกข้อปฏิบัติที่จะท�าจิตให้เป็นสมาธิซึ่งเรียกว่า 

กรรมฐาน เหมือนกับที่แปลว่า ที่ตั้งการงาน คือ ข้อที่จะเลือกมาส�าหรับปฏิบัติท�าจิต

ให้เป็นสมาธ ิและเมือ่ได้ข้อกรรมฐานทีจ่ะปฏบัิติแล้ว กใ็ห้เร่ิมปฏบิตัโิดยให้ท�าวิตก คอื

ความยกจิตขึน้สู่อารมณ์ของสมาธ ิและท�าวจิารณ์ คอืคอยประคองจติให้ตัง้อยูใ่นอารมณ์

ของสมาธินั้น ก็เป็นการเริ่มปฏิบัติการท�าสมาธิ

ต่อไปให้นั่งขัดสมาธิทุกคน ตั้งกายตรง อย่าให้เอียงซ้ายขวา เอียงหน้า เอียง

หลงั ตัง้ศรีษะตรง มอืวางตามสบาย ให้รวมจติก�าหนดเข้ามาอยู่ภายใน อันหมายความ

ว่าตั้งสติก�าหนดอยู่ภายในกายอันนี้ ซ่ึงบัดนี้ก�าลังนั่งอยู่ เบื้องบนแต่ปลายเท้าขึ้นมา

เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ ก�าหนดเข้ามาในภายในกายอันนี้  

ในขอบเขตอันนี้ ไม่ให้ออกไปข้างนอก ความที่ท�าจิตก�าหนดเข้ามาในกายดังนี้ ก็จะ

ท�าให้รู้กายอันนี้ว่า บัดนี้ก�าลังนั่งอยู่ในอิริยาบทในอากัปกิริยาอันนี้ และก็จะก�าหนดรู้

ว่ากายน้ีหายใจเข้าอยูห่ายใจออกอยู ่กใ็ห้เริม่จบัท�าความรูข้ึน้ทนัท ีหายใจเข้ากร็ู ้หายใจ

ออกก็รู้ ให้ท�าความรู้อยู่ที่การหายใจ หายใจเข้ารู้ หายใจออกรู้ การท�าจิตให้เข้ามา 

จับท�าความรู้ภายใน คือ ในภายในกาย หายใจเข้ารู้ หายใจออกรู้ ดังนี้เรียกว่า วิตก 

การประคองจติให้ก�าหนดรูอ้ยูกั่บการหายใจ ลมหายใจ หายใจเข้ากใ็ห้อยูก่บัลมหายใจ

เข้า การหายใจออกก็ให้อยู่กับลมหายใจหรือการหายใจออก ประคองจิตให้อยู่กับที ่

การหายใจหรือที่ลมหายใจ ดังนี้เรียกว่า วิจาร วิตก แปลว่าความตรึก วิจารแปลว่า

ความตรองในท่ีท่ัวไป แต่ในสมาธิ วิตก แปลว่า การน�าจิตเข้ามาตั้งอยู่ในอารมณ์ 

ของสมาธิ วิจาร การประคองจิตให้อยู่กับอารมณ์ของสมาธิ จิตออกไปเมื่อใด ก็ให้ 

น�ากลับมาตั้งเข้ามาใหม่ ให้มาตั้งไว้ใหม่ ประคองไว้ใหม่ จิตออกไปอีก ก็ให้น�ากลับ 

เข้ามาตั้งไว้ใหม่ ประคองไว้ใหม่ 

ต่อไปก็ให้ฝึกปฏิบัติประมาณ ๕ นาที

๑๑ กันยายน ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๒๓ 
สมถะและวปิัสสนา

ว่าถึงสมถะและวิปัสสนา ได้มีพุทธภาษิตตรัสไว้ให้ปฏิบัติเป็นอันมาก ดังเช่น

ที่ตรัสแสดงถึงธรรม ๔ ข้อ หรือว่า ๔ หมวด หมวดที่ ๑ ธรรมที่พึงรู้ยิ่งด้วยปริญญา 

คือความก�าหนดรู้ให้รอบคอบ ได้แก่ นามและรูป ธรรมหมวดที่ ๒ ได้แก่ ธรรมที่พึง

รู้ยิ่งด้วยปหานะคือการละ ได้แก่อวิชชาและภวตัณหา ธรรมหมวดที่ ๓ ได้แก่ธรรมที่

พึงรู้ด้วยสัจฉิกรณะ คือการกระท�าให้แจ้ง ได้แก่วิชชาและวิมุติ ธรรมหมวดที่ ๔  

ได้แก่ ธรรมที่พึงรู้พึงท�าให้แจ้งด้วยภาวนา การปฏิบัติให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น คือ สมถและ

วิปัสสนา ธรรมทั้ง ๔ หมวดนี้คือธรรมที่เข้าในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ที่กล่าวแล้วนั่นเอง  

ตามที่ยกเอาพุทธภาษิตที่แสดงมานี้เป็นเครื่องยืนยันว่า พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัต ิ

ทั้งสองทั้งสมถและวิปัสสนา และได้แสดงกรรมฐานทั้ง ๒ ความหมายของค�าว่า 

กรรมฐานและได้จับอธิบายสมถกรรมฐาน แสดงความหมายของ สมถะ สมาธิ  

จติตสกิขา และเริม่แนะน�าการปฏบิตัทิ�าสมถกรรมฐานหรือสมาธ ิด้วยให้มสีรณะหรอื

ศีลเป็นภาคพื้น และเริ่มแนะน�าการท�าสมาธิ คอยใช้วิตก วิจารณ์ ก�าหนดเข้ามาใน

ภายใน เมื่อก�าหนดเข้ามาก็ย่อมจะต้องพบกายอันนี้เป็นของหยาบก่อน และเมื่อได้

ก�าหนดกายก็ย่อมพบลมหายใจเข้า ลมหายใจออกพร้อมอิริยาบท เช่นที่ก�าลังนั่งอยู่ 

จึงได้ให้ฝึกท�าวิตกวิจารณ์ ในลมหายใจเข้า ลมหายใจออกหรือการหายใจเข้า  

การหายใจออก ให้จติมาตัง้อยู่ทีล่มหายใจหรอืการหายใจ หายใจเข้ากใ็ห้รู้ หายใจออก

ก็ให้รู้
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ก่อนท่ีจะให้ค�าแนะน�าต่อไป จะได้แนะน�าถึงธรรมะที่เป็นอุปการะในการท�า 

กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ในสติปัฏฐาน คือ ๑. อาตาปี ให้มีความเพียร 

อันหมายความว่า ให้ท�าความพอใจ อันเรียกว่า ฉันทะ ท�าความเพียรเริ่มการปฏิบัติ 

ด�าเนินการปฏิบัติ และท�าความปฏิบัติให้ก้าวหน้า มีจิตใจที่ใส่ถึงในการปฏิบัติ และ 

มีโยนิโสมนสิการ การกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย หรือวิมังสา ความใคร่ครวญ 

พิจารณาโดยใช้ปัญญาควบคู่ไปในการปฏิบัติ ให้รู้ทางปฏิบัติ รู้วิธีปฏิบัติ รู้เหตุคือ 

การปฏิบัติ รู้ผลคือได้จากการปฏิบัติ ทั้งฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด ทั้งแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

ไป รวมเข้าในค�าว่า มีความเพียร ๒. สมฺปชาโน มีความรู้พร้อม หรือมีสัมปชัญญะ 

ความรู้ตวัก�ากบัอยู ่๓. สตมิา มสีตคิอืความระลกึได้ถึงทีต่ัง้ของสมาธิทีก่�าหนดปฏบิตัิ

อยู่ ดังเช่นเรานึกได้ถึงลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ไม่เผลอใจไปท่ีอื่น ๔. วิเนยฺย  

โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ ก�าจัดอภิชฌา คือความยินดี โทมนัสคือความยินร้ายในโลก

เสีย อันหมายถึง ต้องคอยควบคุมจิตของตนเอง หากมีความยินดียินร้ายอะไรบังเกิด

ข้ึนก็ให้ก�าจัดเสีย ตลอดจนถึงความยินดียินร้ายของการปฏิบัติเองก็ให้สงบเสีย อนึ่ง 

ได้ตรัสสอนถึงการเข้าไปสู่สถานที่ เป็นต้น ที่เป็นอุปการะในการท�ากรรมฐาน คือ

๑. เข้าไปสูป่่า สูโ่คนไม้ สูเ่รอืนว่าง อนัหมายถงึเข้าไปสูเ่สนาสนะ หรอืสถาน

ที่อันสงบสงัด

๒. นั่งขัดบัลลังก์ดังที่เรียกว่านั่งขัดสมาธิ และในการนั่งขัดบัลลังก์นี้ก็นิยมใช้

เท้าขวาทับเท้าซ้าย เป็นการนั่งขัดสมาธิช้ันเดียว คือนั่งขัดสมาธิธรรมดาก็ได้ หรือ 

น่ังขัดสมาธิเพชร นั่งขัดสมาธิธรรมดาก็เช่นพระพุทธชินสีห์ในพระอุโบสถ เป็นพระ-

พุทธรูปสมัยสุโขทัยท่ัวไป น่ังขัดสมาธิเพชรก็คือพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ดังที่เป็น

ประธานบนโต๊ะบชูาในห้องสมาธิน้ี และในการนัง่ขดับัลลังก์นีต้้องดตูามแบบพระพทุธรูป 

จะเป็นสมยัเชยีงแสนขดัสมาธเิพชร สมัยสโุขทยัขดัสมาธธิรรมดาก็ตาม ขดัสมาธเิป็น

วงกว้าง เท้าขวาทับเท้าซ้ายนั้นตาตุ่มเท้าทั้งสองเกือบจะชนกัน ซึ่งการนั่งแบบนี้ก็เป็น

แบบโยคะของอนิเดยีทีใ่ช้อยู่เดีย๋วนี ้ผู้ฝึกบรหิารกายแบบโยคะ นัง่ขดัสมาธเิป็นวงกว้าง

แบบพระพุทธรูปดังกล่าวและให้ตั้งกายตรง ให้ศีรษะตั้งตรง ไม่ให้โอนไปทางข้างหน้า  

ข้างหลงั ส่วนมอืนัน้ไม่ได้ว่าไว้ สงัเกตดพูระพทุธรปูปางสมาธ ิกใ็ช้มือขวาช้อนมือซ้าย
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จะซ้อนแค่ไหนอย่างไรสุดแต่ความสัปปายะของผู้ปฏิบัติไม่ได้ก�าหนด ท่ีก�าหนดไว้ใน

พระสูตรเพียงแต่ให้นั่งขัดบัลลังก์ ตั้งกายตรง

๓. ให้ด�ารงสติจ�าเพาะหน้า ให้ท�าสติก�าหนดเข้ามาให้รอบคอบ ในที่ตั้งของ

สมาธิที่เรียกว่า อารมณ์ของกรรมฐานซ่ึงได้ก�าหนดจะปฏิบัตินั้น ดังที่ตรัสสอนไว้ใน

พระสูตรที่ว่าด้วยสติปัฏฐาน และก็ตรัสสอนให้ก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก 

จึงมาถึงวิธีและขั้นตอนของการก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก จึงจะได้ใน 

ค�าแนะน�าตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ก่อน

ในเบ้ืองต้น ก็ดังที่ให้ค�าแนะน�าเม่ือวานแล้วว่า มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจ

ออก คือหายใจเข้าให้รู้ หายใจออกให้รู้ ตรัสสอนตั้งต้นไว้ดั่งนี้ แล้วตรัสจ�าแนกวิธี

ปฏิบัติต่อไปอีกว่า

๑. หายใจเข้ายาว ก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาว

๒. หายใจออกยาว ก็รู้ว่าเราหายใจออกยาว

๓. หายใจเข้าสั้น ก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้น

๔. หายใจออกสั้น ก็รู้ว่าเราหายใจออกสั้น

๓. ศึกษาว่าเราจักรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจเข้า ศึกษาว่าเราจักรู้ท่ัวถึงกาย

ทั้งหมดหายใจออก

๔. ศึกษาว่าเราจักสงบระงับกายสังขารหายใจเข้า ศึกษาว่าเราจักรู้สงบระงับ

กายสังขารทั้งหมดหายใจออก ดังนี้

ดงัทีต่รสัสอนเอาไว้ล�าดบัหวัข้อเป็น ๔ เป็นพทุธภาษติตรสัสอนไว้เองโดยตรง 

เพราะฉะน้ัน จึงแนะน�าแบบพระบรมครูของเราให้ทราบไว้ก่อน และจะให้ค�าอธิบาย 

ย่อ ๆ ในข้อหนึ่งไว้ก่อนที่ว่า หายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวก็รู้ว่า

หายใจออกยาว ก็ให้ท�าความเข้าใจว่า ค�าว่ายาว หรือสั้นที่กล่าวในข้อ ๒ ก็จะต้องมี

ระยะหายใจ จึงจะรู้ได้ว่ายาวหรือสั้น
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คราวนี ้ระยะทางหายใจของบคุคลทีว่่าด้วยหลกัของสรรีวทิยา กห็ายใจเข้าไป

สู่ปอด หายใจออกจากปอด แม้การปฏิบัติสมาธินี้ที่เป็นพุทธภาษิตไม่ได้ให้ค�าอธิบาย

เอาไว้ละเอียดนัก จึงมานึกดูถึงความรู้สึกกันอย่างธรรมดา ซึ่งทุกคนก็คงจะได้ฟังพูด

กันว่า หายใจทั่วท้อง หายใจไม่ทั่วท้อง คงหมายความว่า ถ้าอยู่ในภาวะปกติก็หายใจ

ทั่วท้อง เพราะฉะนั้น จึงเกี่ยวกับท้องโดยที่ว่า ท้องนั้นย่อมมีพองและยุบ หายใจเข้า

พอง หายใจออกยุบ และเม่ือมีการหายใจกันอย่างเต็มที่ แปลว่า หายใจไปถึงท้อง  

ท้องพองออกก็ยุบ ก็เป็นไปอยู่โดยปกติดังนี้ เพราะว่าค�าว่าหายใจยาว ในที่นี้ท�าความ

เข้าใจง่าย ๆ ว่า หายใจกนัอย่างปกติธรรมดาของทกุคนนี ้ในทีท่ีมี่อากาศส�าหรบัหายใจ 

ก็เป็นปกติ ร่างกายเป็นปกติ หายใจก็เป็นปกติ ก็ให้ถือว่าการหายใจที่มีลักษณะดังนี้

เป็นการหายใจยาว คือหายใจกันอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้น ก็ให้ท�าความรู้นับตั้งแต่จับ

จุดที่ลมมากระทบที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบน จะรู้สึกว่าลมมากระทบที่นั้นและ

เข้าไปเต็มที่ท้องพองขึ้นมา เม่ือหายใจออกท้องยุบและมากระทบปลายจมูกหรือ 

รมิฝีปากเบือ้งบน เข้าออกก็กระทบปลายจมกู ท้องกพ็องหรือยบุอยูอ่ย่างน้ี การก�าหนด

ทีป่ลายจมูกหรอืรมิฝีปากเบือ้งบน ซึง่เป็นทีล่มมากระทบเมือ่เข้า กระทบเมือ่ออก และ

ก�าหนดท้องพองหรอืยุบเป็นสิง่ท่ีก�าหนดได้ เมือ่ลมเข้าปอด ออกจากปอดเราไม่รูก้�าหนด

ไม่ถูก เพราะฉะนั้น ในการท�าสมาธิก็ต้องก�าหนดที่จะก�าหนดได้ก่อน เมื่อก�าหนดขา

เข้าตัง้แต่ปลายจมูกลงไปจนถึงท้องท่ีพอง และขาออกจากท้องทีย่บุจนมาถงึปลายจมกู 

ก็จ�าเป็นจะต้องมีจุดกลางที่ผ่านอุระ เป็นจุดสมมุติที่ข้างในตรงกลางสมมุติว่าลมผ่าน

เข้าผ่านออก ฉะนั้น ในขั้นแรกเมื่อหายใจเข้ายาว ก็ให้รู้ว่าเราหายใจเข้ายาว หายใจ

ออกยาว ก็ให้รู้ว่าเราหายใจออกยาว ก็ออกมาจากที่ท้อง มาจนออกที่ปลายจมูกก็มา 

กระทบที่ปลายจมูก 

เพราะฉะนั้น ในขั้นที่ ๑ นี้จึงให้น�าความรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก 

หรือการหายใจเข้า การหายใจออก และให้รู้ว่ายาวโดยที่เหมือนอย่างเอาความรู้ตาม

ลมเข้าไปจนถึงท้องและเอาความรู้ตามลมออก ตั้งแต่สุดทางจนมาถึงต้นทางคือ 

ปลายจมูก แต่เม่ือหายใจเข้าน้ันต้นอยู่ท่ีปลายจมูก ปลายอยู่ที่ปลายทาง เมื่อออก 

ปลายทางก็กลับ เป็นต้น ปลายจมูกกลับมาเป็นปลาย ให้ท�าความรู้ดังนี้ ฝึกดั่งนี้ก่อน 
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คือ ๑. หายใจเข้ารู้ว่าหายใจ รู้ว่าเข้า ๒. หายใจออกก็เหมือนกัน คือรู้ว่าหายใจ รู้ว่า

ออก รู้ว่ายาว คือ รู้ว่าหายใจด้วย รู้ว่าออกหรือเข้าด้วย รู้ว่ายาวด้วย คือเป็นปกติ  

ก็เป็นความรูห้ลายอย่างเหมือนกัน ทแีรกตรสัสอนเป็นแม่บทใหญ่ไว้ว่า มสีตหิายใจเข้า 

มีสติหายใจออก แล้วตรัสสอนจ�าแนกออกมา ย่อยออกมา ให้รู้ละเอียด ให้รู้หลาย

อย่างเข้า หายใจก็รู้ เข้าก็รู้ ยาวก็รู้ หายใจก็รู้ ออกก็รู้ ยาวก็รู้ ส่งใจตามลมเข้าไป 

และน�าใจออกมากับลมหายใจ ให้จิตอยู่กับลมหายใจ ก�าหนดกับลมหายใจ ดังนี ้

เป็นวิตก ท่ีเรียกว่าความตรึก คือน�าจิตเข้ามาตั้งอยู่ในที่ตั้งของสมาธิ หรืออารมณ์ 

ของกรรมฐาน คือลมหายใจนี้เรียกว่า วิตก แล้วมีวิจาร ความตรอง ในที่นี้หมายถึง

ประคองจิตให้ตั้งกับอารมณ์สมาธิหรือที่ตั้งของสมาธิเท่านั้น เม่ือหัดน�าใจเข้ากับ 

ลมหายใจจนท่ัวท้อง และน�าใจกลับออกมากับลมหายใจจนถึงปลายจมูก หลายหน 

หลายเที่ยว คล้ายส�ารวจทาง ฝึกท�าความรู้ดังกล่าวนั้นจนช�านาญขึ้นพอสมควรแล้ว 

ตอนนีพ้ระอาจารย์ท่านสอนให้ไม่ต้องน�าใจเข้า น�าใจออกกบัลมหายใจ เพราะ

การน�าใจเข้าหรือออก ใจไม่หยุดตั้งอยู่จุดเดียว คล้าย ๆ กับว่าต้องน�าใจเดินเข้า  

เดนิออกไม่หยดุนัง่ เมือ่ส�ารวจทางดแีล้วกใ็ห้หยุดนัง่ จะนัง่ทีไ่หน พระอาจารย์สอนให้

ใจนั่งที่ปลายจมูก หรือริมฝึปากเบื้องบน หยุดนั่งอยู่ที่แห่งเดียว ก็ท�าความรู้ลมหายใจ 

และแม้จุดเดียวก็ให้รู้ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกตลอดสายเหมือนกัน ก็เหมือนกับ

คนที่ไกวชิงช้าให้กับคนที่นั่งชิงช้า คนที่ไกวก็นั่งอยู่ที่ปลายเสาข้างใดข้างหนึ่งนั้น ตาก็

ดูอยู่ที่ชิงช้า ก็ย่อมรู้ว่า เห็นชิงช้าแกว่งไปข้างซ้ายหรือข้างขวา โดยที่คนไกวชิงช้านั้น

น่ังอยู่แห่งเดียวท่ีโคนชิงช้าข้างหนึ่งเท่านั้น คนที่นั่งไกวชิงช้านั้นไม่จ�าเป็นจะต้องเดิน

แกว่งไปมาหรือวิ่งแกว่งไปมาตามชิงช้า นั่งอยู่แห่งเดียว และดูว่าชิงช้าแกว่งอย่างไร 

ฉนัใดกด็ ีผูป้ฏบิตักิใ็ห้จตินัง่อยูแ่ห่งเดยีว ท่านสอนให้นัง่อยูท่ีป่ลายจมกู หรอืรมิฝีปาก

เบื้องบน ก็ให้ดูหายใจเข้า หายใจออก หายใจเข้ายาวให้รู้ หายใจออกยาวก็ให้รู้ และ

ให้รู้เป็นปกตินี้ก่อนเป็นข้อ ๑

ต่อไปนี้นั่งท�าสมาธิ ๑๕ นาที ฝึกในข้อที่หนึ่งนี้

๑๒ กันยายน ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๒๔ 
อุปการะปฏบิัตใินการก�าหนดลมหายใจ 

และการปฏบิัตขิั้นที่ ๒

จะแนะน�าการก�าหนดลมหายใจขั้นที่ ๒ ต่อ แต่จะแนะน�าอุปการะปฏิบัต ิ

เพิ่มเติมเบื้องต้นก่อน ตามที่ทรงสอนไว้ในพระโอวาทปาติโมกข์ คือ พระโอวาทที่เป็น

ประธาน ก็มีข้อที่พึงถือว่าเป็นอุปการะปฏิบัติในการท�ากรรมฐาน คือ

๑.  อนูปวาโท  การไม่ว่าร้าย

๒.  อนูปฆาโต  การไม่ท�าร้าย

๓.  ปาติโมกฺเข จ สํวโร  ความส�ารวมในพระปาติโมกข์

๔.  มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ  ความรู้ประมาณในภัตตาหาร

๕.  ปนฺตญฺจ สยนาสนํ  ที่นอนที่นั่งอันสงัด

รวมเป็น ๕ ข้อ แล้วจึงตรัส อธิจิตฺเต จ อาโยโค ได้แก่การท�าจิตภาวนา คือ

อบรมจิตในสมถะและวิปัสสนาท้ังสอง การไม่ว่าร้าย คือการสงบปาก สงบความคิด 

ที่จะว่าร้ายใคร ๆ การไม่ท�าร้ายคือการสงบกาย สงบความคิดที่จะท�าร้ายใคร ๆ  

ความส�ารวมในพระปาติโมกข์ คือส�ารวมในข้อท่ีพึงส�ารวม อันเป็นข้อส�าคัญต่าง ๆ  

หมายถึงสิ่งท่ีเป็นส่วนพระพุทธบัญญัติ พระวินัยบัญญัติ ทั้งส่วนอินทรียสังวร  
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ความส�ารวมอินทรีย์คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ความรู้ประมาณในภัตตาหาร 

คือฉันอาหารพอประมาณ ที่นอน ที่นั่ง อันสงัด คือที่ที่สงบสงัด อนึ่ง ในวิสุทธิมรรค

ได้แสดงถึงกงัวลทีเ่ป็นเครือ่งขดัขวางการปฏบัิตอิบรมจติ ตัง้ต้นแต่การท�าสมถกรรมฐาน

ไว้ ๑๐ ประการ คือ

๑.  กังวลถึงเกี่ยวแก่อาวาส คือที่อยู่

๒.  กังวลถึงเกี่ยวแก่ตระกูล คือที่เกี่ยวข้อง

๓.  กังวลถึงเกี่ยวแก่ลาภ คือสิ่งที่จะได้ต่าง ๆ

๔.  กังวลถึงเกี่ยวแก่หมู่คณะ

๕.  กังวลถึงเกี่ยวแก่กรรม คือการงาน

๖.  กังวลถึงเกี่ยวแก่การเดินทาง

๗.  กังวลถึงเกี่ยวแก่ญาติ พี่น้อง

๘.  กังวลถึงเกี่ยวแก่อาพาธ ความป่วยไข้

๙.  กังวลถึงเกี่ยวแก่เล่าเรียน ศึกษา พระคัมภีร์

๑๐. กังวลถึงเกี่ยวแก่ฤทธิ์ คือที่สามารถมีอ�านาจจิตพิเศษต่าง ๆ

เมือ่มกีงัวลเหล่านีบ้งัเกดิขึน้ กท็�าให้ไม่อาจปฏบิตัใินกรรมฐานได้สะดวก ต้อง

ตัดกังวลทั้งหลายเสีย

ต่อไปนีจ้ะว่าถึงขัน้ที ่๒ คอื หายใจเข้าสัน้ กร็ูว่้าหายใจเข้าสัน้ หายใจออกสัน้ 

กรู้็ว่าหายใจออกสัน้ ได้กล่าวแล้วว่า หายใจเข้ายาว หายใจออกยาวนัน้ถึงเข้าใจง่าย ๆ 

ว่าคือหายใจที่เป็นไปโดยปกติ เป็นการหายใจทั่วท้องดังที่ได้กล่าวแล้ว มาถึงข้อนี้  

หายใจเข้าสัน้ หายใจออกสัน้ หมายความว่า มรีะยะเส้นทางของการหายใจ และระยะ

เวลาของการหายใจเข้า ออกกด็ ีสัน้กว่าทีเ่ป็นไปโดยปกต ิการหายใจส้ันทีเ่กดิขึน้จาก

ความสงบยิง่ขึน้ไปกว่าปกต ิเมือ่กายและจติสงบย่ิงขึน้ไปกว่าปกต ิการหายใจกส้ั็นเข้า

ซึ่งเป็นไปเอง เมื่อขณะที่การหายใจยาวเป็นปกติ ก็จะรู้สึกว่าหายใจเข้าถึงทั่วท้อง  

หายใจออกก็เช่นเดียวกัน แต่เม่ือการหายใจสั้นเข้า จะสังเกตรู้สึกว่าไม่ถึงทั่วท้อง  
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อาการท่ีพองออกไปยุบก็จะน้อยเข้า จนถึงเหมือนอย่างว่าไม่มีอาการพอง หรือยุบ  

คล้าย ๆ ว่าหายใจเข้าเหมอืนลงไปไม่ถงึท้อง หายใจออกกไ็ม่ได้ตัง้ต้นจากท้อง คล้าย ๆ  

กบัเข้าไปแต่ภายในอุระ คอืทรวงอกแล้วกอ็อกจากอรุะ คอืทรวงอกแล้วกอ็อกจากอรุะ 

คือทรวงอก คล้าย ๆ เข้าไปถึงปอดแล้วออกมาจากปอดนั้นแหละ ที่ละเอียดเข้า  

และเมื่อละเอียดเข้าอีกก็จะรู้สึกว่า หายใจเข้าจะไม่ไปถึงทรวงอกข้างใน ออกก็จะไม่

ออกจากทรวงอกข้างใน คล้าย ๆ กับว่าแผ่วอยู่ปลายจมูกเท่านั้น เมื่อสงบก็เหมือน 

ไม่หายใจเลยทเีดยีว เม่ือถงึขัน้นีจ้ะท�าให้ผูป้ฏบิตัติกใจเหมอืนไม่หายใจ จะตาย แต่อนั

ที่จริงไม่ใช่ไม่หายใจ ไม่ต้องตกใจ ใครได้ละเอียดขั้นนี้ไม่ต้องตกใจ เพราะอันท่ีจริง 

หายใจแต่ละเอียดมาก เมื่อมีความสงบมาก ลมหายใจก็ละเอียดมาก เป็นไปตาม 

ความสงบของกายและจติ จะไม่รูสึ้กว่าอึดอดัเหมอืนอย่างหายใจไม่ออก เช่น เป็นหวดั 

กลั้นลมหายใจก็ดี ไม่หายใจ หรือหายใจขัด ส่วนการหายใจสั้นถึงละเอียดจนรู้สึก

เหมือนอย่างไม่หายใจ ที่ไม่ใช่หายใจขัด หรือกลั้นลมหายใจ หรือเหมือนจมน�้าหายใจ

ไม่ออก ไม่ใช่อย่างน้ัน แต่เป็นการหายใจละเอียดมาก จึงไม่อึดอัด สบาย โปร่ง  

ไม่เป็นทุกข์ ในทางปฏิบัติลมหายใจ การหายใจที่สั้นจึงเกิดจากความสงบ เมื่อความ

สงบมากและชัดมากขึ้นเท่าใด ลมหายใจก็ละเอียดมากยิ่งเท่านั้น ดังที่เรียกว่าสั้น 

อีกอย่างหน่ึง หายใจยาว หรือหายใจสั้นนั้น เกิดได้จากการตั้งใจท�าให้ยาว

หรือสั้น เหมือนอย่างการหัดปฏิบัติทางโยคะ เมื่อต้องการจะท�าก็หายใจยาว ให้ยาว 

มากเท่าทีจ่ะยาวได้ คือแปลว่าตัง้ต้นหายใจเรากเ็หมือนยืดตวัขึน้ไป กว่าจะลงไปจนถึง

สุดท้องก็ให้ยาวที่สุด ก็อาจจะหยุดกลั้นไว้สักหน่อยแล้วหายใจออก ค่อย ๆ ผ่อนออก

จนกว่าจะถึงปลายจมูกก็ให้ยาวที่สุด ดังนี้เป็นการที่ตั้งใจจะท�าให้ยาวก็ท�าได้ 

คราวนี้เมื่อต้องการจะท�าให้สั้น เมื่อหายใจเข้าก็ค่อย ๆ เข้าไปเร็วเข้า ออกก็

ออกเร็วกว่าที่ท�าให้ยาวนั้น จนถึงให้สั้นมาก และได้มีการคิดนับ เช่นว่าเมื่อหายใจเข้า

ตั้งต้นที่ปลายจมูกก็ค่อย ๆ นับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ก็เป็นอันว่าถึงสุดท้อง  

ออกก็เหมือนกัน จากสุดท้องขึ้นมาก็นับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ออกที่ปลายจมูก 

เข้านับ ๙ ออกนับ ๙ ดังนี้เป็นการหัดท�าการหายใจให้ยาว เมื่อหัดท�าให้สั้นเข้านับ 

๑-๖ ออกนับ ๑-๖ สั้นเข้าไปอีกก็นับ ๑-๓ ออกนับ ๑-๓ ดังนี้เป็นการหัดท�าดูให้ยาว
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กไ็ด้ ให้สัน้กไ็ด้ ในการปฏบัิตเิบือ้งต้น จะลองวิธนีีบ้้างกไ็ด้ ถือว่าเป็นการบริหารร่างกาย

อย่างหนึ่ง

แต่ว่าส�าหรบัสมาธทิางพระพทุธศาสนานัน้ต้องการใช้สตกิ�าหนดรู ้การหายใจ 

ลมหายใจก็ที่เป็นไปโดยปกตินี้แหละ โดยที่ไม่ต้องไปท�าให้ส้ันหรือยาว และเมื่อสงบ

เข้า ๆ ก็สั้นเข้ามาเอง แบบเป็นไปโดยอัติโนมัติ 

แต่ว่าก็ได้มีพระอาจารย์ทั้งหลายได้สอนวิธีช่วยในการก�าหนดลมหายใจเข้า

ออกมีไว้ต่าง ๆ เช่นท่านอาจารย์พุทธโมษะผู้รจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรคสอนให้นับช่วย 

หายใจเข้านับ ๑ หายใจออกนับ ๑ เรื่อยไปจนถึง ๕ ๕ แล้วกลับใหม่หายใจนับ ๑ 

ออกนับ ๑ ถึง ๖ ๖ กลับใหม่ ๑ ๑ ถึง ๗ ๗ กลับใหม่ ๑ ๑ ถึง ๘ ๘ กลับใหม่ 

๑ ๑ ไปจนถึง ๙ ๙ กลับใหม่ ๑ ๑ ถึง ๑๐ ๑๐ แล้วกลับไปใหม่ ๑ ๑ ไปจนถึง  

๕ ๕ และเพ่ิมไปถงึ ๑๐ ๑๐ รวมความว่าไม่เกนิไปกว่า ๑ ถึง ๑๐ เพือ่ไม่ให้คบัแคบ

ที่นับน้อยไปและจะฟุ้งซ่านเมื่อนับมากไป ดังนี้เรียกว่านับช้า เมื่อจิตสงบให้เลิกนับช้า 

มานบัเรว็ ไม่ต้องนบัคู ่หายใจเข้า ๑ ออก ๒ หายใจเข้า ๓ ออก ๔ เร่ือยไปดงันีแ้ทน 

เมือ่จติสงบได้ท่ีไม่ต้องอาศัยนบักเ็ลิกนบั โดยเปรยีบเทยีบว่าจิตเม่ือปฏบิตันิัน้เป็นจติที่

ฟุ้งซ่านมาก ใช้สติก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก อย่างเดียวไม่ต้องใช้นับด้วย 

ก็จะเป็นการหยุดจิตจากความฟุ้งซ่าน ให้มาก�าหนดจิตเข้า-ออกได้ดีขึ้น เหมือนอย่าง

พายเรือ น�้าเชี่ยวมากก็ต้องใช้ถ่อช่วยค�้ายัน ครั้นพ้นจากกระแสน�้าเชี่ยว ก็ไม่ต้อง 

ใช้ถ่อ ฉันใดก็ดี จิตที่ฟุ้งซ่านก็ให้การนับนี้ช่วย เมื่อจิตสงบก็ไม่ต้องใช้นับ

พระอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็สอนให้ใช้ พุทโธ คือ ไม่นับ แต่ใช้พุทโธ หายใจ

เข้า พุท หายใจออก โธ ก็สั้นดีไม่กังวลอะไรมาก ให้ใช้ขณะท่ีจิตต้องการประคับ

ประคอง เพราะว่าฟุ้งซ่านมาก เม่ือสงบประคองตัวเองได้ดีแล้ว ก็ไม่ต้องใช้ถ่อค�้า  

ไม่ต้องว่าพุทโธ ให้ก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ท�าความรู้อยู่เท่านั้น และมี

อกีหลายส�านกัสอนต่าง ๆ ก�าหนดจดุส�าหรบัหายใจเข้า หายใจออก เช่น ท่านอาจารย์

พุทธโมษะ ก�าหนด ๓ จุด หายใจเข้ามีจุดที่ ๑ ที่ปลายจมูก จุดที่ ๒ อุระ จุดที่ ๓ 

ที่นาภี หายใจออกจุดที่ ๑ นาภี จุดที่ ๒ อุระ จุดที่ ๓ ปลายจมูก ๓ จุดที่อธิบายไป
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แล้วส่งจิตเข้า ส่งจิตออก เมื่อส่งจิตเข้า ส่งจิตออกพอสมควรแล้ว ก็ให้เหลือจุดเดียว 

ทิ้งเสีย ๒ จุด จุดที่เหลือคือปลายจมูก มีอุปมาเหมือนดั่งคนไกวชิงช้า ดังนั้นนั่งอยู ่

จดุเดยีวนัน้ กเ็ป็นการสร้างจดุให้จติก�าหนด เมือ่จติมกีงัวลทีต้่องก�าหนด กม็าก�าหนด

จดุเหล่านี ้กไ็ม่ฟุง้ออกไปในเรือ่งอืน่ กเ็หมอืนถ่อค�า้ยันเหมือนกนั หลาย ๆ จดุกเ็หมือน

หลาย ๆ ถ่อค�้ายันกันมาก ๆ แต่จะใช้อย่างไรแล้วแต่อัชฌาสัยของบุคคล อาศัยนับ

หรืออาศัยทุทโธช่วยก็ไม่ขัดข้องท้ังน้ัน เป็นวิธีท�าจิตให้รวมเข้ามาเหมือนกัน แต่ข้อ

ส�าคัญต้องไม่ทิ้งลมหายใจเข้า ลมหายใจออก จึงจะเป็นอานาปานสติสมาธิ และการ

ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกนั้น อันที่จริงมีภาระอยู่มากเหมือนกัน คือรู้ลมหายใจ  

รู้ว่าเข้า รู้ว่าออก รู้ว่ายาว รู้ว่าสั้น ก็เรียกว่าแม้นลมหายใจอย่างเดียว รวมใจเข้ามา

อย่างละเอียดกต้็องรูห้ลายอย่างอยูแ่ล้ว รวมใจเข้ามาให้ก�าหนดรูอ้ยูใ่นการนัน้ ให้อาศยั

วติกวจิารณ์ ดังท่ีกล่าวมาแล้ว น�าจิตเข้ามาสู่สมาธข้ิอน้ี ตัง้ก�าหนดอยูเ่ป็นวิตก ประคอง

ไว้ไม่ให้ตกไปเป็นวิจารณ์ออกไปก็ตั้งกลับเข้ามาไว้ใหม่ ออกไปก็ให้น�ากลับเข้ามาตั้ง 

ไว้ใหม่

๑๓ กันยายน ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๒๕ 
การศกึษาการรู้ทั่วถงึกายทั้งหมด 

หายใจเข้าหายใจออก

จักบรรยายกรรมฐานและท�าการฝึกกรรมฐาน ได้ว่ามาถึง สติ ก�าหนดลม

หายใจเข้า-ออก

ข้ันที่ ๑ หายใจเข้ายาว ก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาว หายใจออกยาว ก็รู้ว่าเรา

หายใจออกยาว

ขัน้ที ่๒ หายใจเข้าส้ัน กร็ูว่้าเราหายใจเข้าส้ัน หายใจออกส้ัน กรู้็ว่าเราหายใจ

ออกสั้น

ขั้นที่ ๓ ศึกษาว่าเราจะรู้ทั่วถึงกายทั้งหมด หายใจเข้า ศึกษาว่าเราจะรู้ทั่วถึง

กายทั้งหมด หายใจออก

จะอธบิายถงึขัน้ที ่๓ ในทางปฏบิตั ิค�าว่ากายทัง้หมดมาจากภาษาบาล ีสรรพ 

แปลว่า ทั้งหมด กายแปลว่า กาย ค�าว่ากายตามศัพท์แปลว่าหมู่ กอง มีค�าใช้ใน 

ภาษาค�าพูดธรรมดา เช่น พลกาย แปลว่ากองแห่งพลหรือกองแห่งก�าลัง แต่ก็มีใช้ 

จ�าเพาะที่เป็นส่วนรูปอันเป็นวัตถุก็มี เช่น ในสติปัฏฐานท้ัง ๔ นี้ ข้อแรก กายานุ- 

ปัสสนาสติปัฏฐาน ต้ังสติพิจารณากาย หมายเอาเฉพาะรูปกายอันเป็นวัตถุ แต่เมื่อ 

มุ่งถึงค�าแปลว่าหมู่หรือกองเป็นค�ากลาง เป็นหมู่หรือกองของอะไรก็ได้ แห่งอะไรก็ได้ 
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ฉะนั้น อาจารย์แต่เดิมมาจึงให้ค�าอธิบาย ๒ อย่างคือ รูปกายและนามกาย รูปกาย

แปลว่า กองแห่งรูป หมายถึงรูปที่เป็นส่วนวัตถุท่ีแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ มหาภูตรูป  

แปลว่ารูปที่เป็นใหญ่ หมายถึงส่วนที่เป็นธาตุทั้ง ๔ คือส่วนที่เข้มแข้นก็เป็นปฐวีธาตุ 

ธาตุดิน ส่วนที่เอิบอาบเหลวไหล ก็เป็นอาโปธาตุ ธาตุน�้า ส่วนที่อบอุ่นรุ่มร้อนก็เป็น

เตโชธาตุ ธาตุไฟ ส่วนที่พัดไหว เคลื่อนไหวได้ก็เป็นวาโยธาตุ ธาตุลม บรรดาที่มีอยู่

ในกายอันน้ี เม่ือมุ่งถึงภูตะที่เป็นส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้ก็เรียกว่ามหาภูตรูป ซ่ึงมีอยู่ ๔  

คือ ธาตุ ๔ ดังกล่าว เมื่อจ�าแนกปลีกย่อยออกไป ซึ่งมหาภูตรูปเหล่านี้เป็นส่วน 

เล็ก ๆ น้อยต่าง ๆ ซ่ึงอาศัยเกาะเกี่ยวอยู่ ก็เรียกว่าอุปาทายรูป แปลว่ารูปอาศัย  

ซึ่งท่านแยกเอาไว้มาก เป็นต้นว่าประสาททั้ง ๕ คือ จักษุประสาท ประสาทตา  

โสตประสาท ประสาทหู ฆานประสาท ประสาทจมูก ชิวหาประสาท ประสาทลิ้น  

กายประสาท ประสาทกาย และอ่ืน ๆ ล้วนอาศัยอยู่กับมหาภูตรูปทั้ง ๔ นี้แหละ  

แต่แบ่งละเอียดออกไป เป็นอุปาทายรูป ฉะนั้น ค�าว่ากายท้ังหมด ข้อแรกหมายถึง 

รูปกาย กายที่เป็นส่วนรูป อีกอย่างหนึ่ง คือ นามกาย กายคือหมู่แห่งนาม อาการ 

ของจิตต่าง ๆ ที่มิใช้รูปเป็นต้นว่า เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ คือการ 

กระท�าไว้ในใจ และที่เรียกว่าจิตตสังขาร คือเครื่องปรุงจิตอันเป็นอาการของสังขาร

ทั้งหมด รวมเรียกว่านามกาย แปลว่า หมู่แห่งนาม

อนึง่ รูปกาย หมูแ่ห่งรปูทีก่ล่าวเป็นข้อแรก นบัรวมถงึลมหายใจเข้า ลมหายใจ

ออก นับรวมถึงนิมิต คือส่วนนั้น ๆ ที่เป็นที่ก�าหนดหมายของจิต และทุก ๆ อย่างที่

เก่ียวเนือ่งกบัรปูทัง้หมด ค�าว่า สพพฺกาย กายทัง้ปวง จงึหมายถงึรปูกายและนามกาย

ทั้งหมดดังกล่าว รู้ทั่วถึงกายทั้งหมดคือ รู้ทั่วถึงรูปกายและนามกายทั้งหมด ศึกษาว่า

เราจกัรูท้ัว่ถงึกายทัง้หมดหายใจเข้า ศกึษาว่าเราจักรูท้ัว่ถงึกายทัง้หมดหายใจออก คอื

ท�าการศึกษา อันหมายความว่า ท�าการพิจารณาก�าหนดให้รู้จักกายทั้งหมด ว่านี้เป็น

รูปกาย นี้เป็นนามกายที่ตนเอง และท�าความตั้งใจไว้ว่า ทุกขณะจะหายใจเข้า หายใจ

ออกก็ให้รู้ทั่วถึงกายทั้งหมดนี้ไปพร้อมกับการหายใจเข้า การหายใจออก เริ่มตั้งแต่

ตั้งใจเอาไว้ก่อน และเมื่อท�าการหายใจเข้า หายใจออกจริง ๆ ก็ให้รู้ทั่วถึงกายทั้งหมด

ไปด้วยจริง ๆ ท�าไมจึงต้องใช้ค�าว่าศึกษาในข้อนี้ เพราะการท่ีจะรู้ท่ัวถึงกายท้ังหมด 

พร้อมกบัรูห้ายใจเข้า หายใจออกได้นัน้ จะต้องมกีารศกึษา คอืตัง้ใจส�าเหนยีกก�าหนด 
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และมกีารปฏบิตักิระท�า เร่ิมจากตัง้ใจไว้ก่อนและต้องรูจ้กัรปูกาย นามกาย เตรยีมเอา

ไว้ และจะต้องท�าการทดสอบปฏิบัติว่า เมื่อหายใจเข้า เมื่อหายใจออกนั้น จะท�า 

ความรู้ทั่วถึงกายท้ังหมดไปได้ด้วยหรือไม่ ตกหล่น ผิดพลาดที่ใดบ้างแล้วก็จะปฏิบัติ

แก้ไข เพื่อท�าความรู้ทั่วถึงให้สมบูรณ์ต่อไป เมื่อเป็นดังนี้ ก็จะท�าความรู้ทั่วถึงได้ 

มากขึ้น บริบูรณ์ขึ้น ไปโดยล�าดับจนถึงบริบูรณ์เต็มที่ หายใจเข้าก็รู้ทั่วถึงกายทั้งหมด

ไปด้วย หายใจออกก็รู้ทั่วถึงกายทั้งหมดไปด้วย

คราวนี้ก็มีปัญหาว่า การปฏิบัตินั้นจะท�าอย่างไรและจะเป็นข้อปฏิบัติที่สืบ 

เนื่องจากขั้นที่ ๑ ๒ ดังกล่าวหรือตั้งต้นกันใหม่ ก็ตอบได้ว่า การปฏิบัติไม่ต้องตั้งต้น

กันใหม่ แต่สืบเนื่องมาจากขั้นที่ ๑ ๒ เป็นแต่เพียงว่าในการปฏิบัติขั้นที่ ๑ ๒ นั้น 

มุ่งให้รู้การหายใจเข้า การหายใจออก มุ่งให้รู้ว่ายาวหรือส้ันเท่านั้น และเมื่อปฏิบัต ิ

ในขั้นที่ ๑ จิตก็ย่อมรวมเข้ามาเป็นสมาธิเป็นขั้นที่ ๑ เพราะว่า เมื่อสติที่ตั้งก�าหนด

เป็นวิตกวิจารณ์อยู่ท่ีลมหายใจ หรือหายใจเข้าและออกที่ว่าเป็นวิตก คือว่าน�าจิตให้ 

เข้ามาต้ังก�าหนดอยู่ เป็นวิจารณ์ คือประคองจิตให้ต้ังอยู่ที่ลมหายใจเข้าหรือออก  

ในข้ันปกตธิรรมดา กเ็ป็นหายใจธรรมดาคอืยาว คราวนีเ้มือ่จติเป็นสมาธ ิคอืตัง้ก�าหนด

อยู่ หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ว่ายาว ก็จักก้าวขึ้นมาสู่ขั้นที่ ๒ ซึ่งเป็นไปเอง คือ 

เมื่อจิตเป็นสมาธิ จิตก็ละเอียดเข้า เม่ือจิตละเอียดกายก็ละเอียดเข้า การหายใจเข้า 

ก็ละเอียดเข้า ก็ปรากฏเป็นการหายใจที่ละเอียดคือสั้นเข้า เมื่อเป็นดังนี้ จิตที่เป็น 

สมาธิมีวิตกวิจารณ์อยู่กับการหายใจที่สั้นเข้านั้น ก็ย่อมรู้ หายใจออกก็รู้ ก็รู้ว่าสั้นคือ

ละเอียดเข้า เมื่อเป็นดังนี้จะก้าวมาสู่ขั้นที่ ๓ คือรู้กายทั้งหมด แต่ใน ๒ ขั้นแรกนั้น 

ยังไม่ต้องการให้รู้มากยิ่งไปกว่าว่า หายใจเข้า หายใจออกยาว หายใจเข้า หายใจออก

สั้น ให้รู้หลวม ๆ ยังไม่กระชับจิตมากนัก คล้ายผูกจิตไว้อย่างหลวม ๆ ยังไม่รัดแน่น

มากนัก เพราะเมือ่เริม่ต้นจะรดัแน่นมากนกักจ็ะเป็นการยาก จติทียั่งไม่ปรารภปฏบิตัิ

กเ็ป็นจิตทีเ่ทีย่วไปในอารมณ์ตามสบาย ฉะนัน้ เมือ่เริม่มาจับปฏิบตั ิตัง้จติไว้ในอารมณ์

บนสมาธิ คล้ายผูกจิตเอาไว้ ฉะน้ัน จะผูกให้ตึงทีเดียวก็เป็นการยาก ต้องผูกไว้ให้

หลวมก่อน เหมือนลูกวัวท่ียังไม่ได้หัดผูกไว้ติดกับหลัก ถ้าหากผูกไว้แน่นเขม็ง ก็จะ

ท�าให้อึดอัดล�าบาก ต้องผูกหลวม ๆ ไว้ก่อน คือผูกเชือกไว้ให้หย่อนไกลหลัก เชือก

ข้างหนึ่งผูกไว้กับหลัก อีกข้างหนึ่งผูกไว้กับลูกวัว เมื่อเป็นดังนี้ลูกวัวจะวิ่ง แต่วิ่งไปไม่
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ได้ไกล วิ่งวนอยู่กับหลักนั้นแหละ ก็เหมือนอย่างจิต เมื่อเริ่มจะผูกทีแรก ซึ่งเป็นการ

ผูกด้วยสติไว้กับหลัก คืออารมณ์ของสมาธิ เชือกคือสติ ผูกติดไว้กับหลักคืออารมณ์

ของสมาธิ จึงผูกหลวม ๆ ก่อน เพราะฉะนั้น ให้รู้แต่เพียงว่าหายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจ

ออกก็ให้รู้ ยาวก็ให้รู้ สั้นก็ให้รู้ ผูกไว้หลวม แม้จิตจะวิ่งก็ให้วิ่งภายในระยะของเชือก

คือสติที่ผูกไว้นี้

คราวนี ้เมือ่ชนิเข้ากใ็ห้จิตศกึษา ท�าความรูใ้ห้มากยิง่ข้ึน ยิง่มากกว่ารูว่้าหายใจ

เข้าออก ยาว สั้น เท่านั้น แต่ให้รู้กายทั้งหมดคือ เม่ือจิตรวมเข้ามาในขั้นที่ ๒  

อนัจะก้าวมาข้ันที ่๓ นี ้กก็�าหนดจติส�ารวจตรวจตราดกูายทัง้หมด ตรวจตราดรูปูกาย 

เช่น ในบดันีต้รวจตราดวู่า รปูกายของเราก�าลงันัง้อยู่ในอริยิาบถนี ้เบือ้งบนแต่พืน้เท้า

ขึน้มา เบือ้งล่างแต่ปลายผมลงไป มีหนังหุม้อยู่โดยรอบ ให้เหมอืนว่ารปูกายของตนเอง

ปรากฏเป็นภาพอยูใ่นจติ เหน็ตัวเองน่ังอยู่อย่างนี ้เดีย๋วนี ้กท็�าความรูว่้ารปูกายทัง้หมด

นี้ก็เป็นมหาภูตรูปส่วนหนึ่ง อุปาทายรูปส่วนหนึ่ง ลมหายใจเข้า ออก ก็รวมอยู่  

เพราะลมหายใจเข้า ออก เป็นวาโยธาตุ คือมหาภูตรูปท้ัง ๔ นั้นน่ันเอง คือให้ท�า 

ความรู้จักว่าการหายใจเข้า-ออกมาในขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒ โดยล�าดับนั้น ลมหายใจเข้า 

ลมหายใจออกเองกับกายส่วนที่ลมหายใจมากระทบริมฝีปากเบื้องบนหรือปลายจมูก 

ริมฝีปากเบื้องบนหรือปลายจมูกเป็นที่ที่ลมมากระทบ ลมท่ีเป็นวาโยธาตุก็มากระทบ 

ที่นี้ ที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนนี้ ฉะนั้น เมื่อจิตก�าหนดอยู่ตรงนี้ ตรงนี้คือ 

ที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบน กับลมที่มากระทบนั้นก็ชื่อว่าเป็นนิมิต คือเป็นที่

ก�าหนดหมายของจติ ให้รูจ้กัว่าแม้สิง่นีก้เ็ป็นกาย และกส็อนให้ส่งจติตามเข้าไปดถูงึสดุ

ทางของลม อันเป็นสุดทางคืออุระ เลื่อนไปถึงนาภีที่พองหรือยุบ 

ให้ก�าหนดว่าทางเดินของลมนั้น จุดแรกเมื่อเข้าก็คือปลายจมูก ผ่านอุระเป็น

จดุที ่๒ ถงึนาภเีป็นจดุที ่๓ เมือ่ออกจากนาภเีป็นจดุที ่๑ ผ่านอรุะเป็นจดุที ่๒ ปลาย

จมกูเป็นจุดท่ี ๓ ดงัทีก่ล่าวมาในข้ันแรก ในข้อทีก่ล่าวว่า ทีว่่ายาวนัน้คอื จะต้องมรีะยะ

ทางเดินของลมกับระยะเวลาเดินของลม และท่านสอนให้รู้ว่านี้เป็นกายทั้งหมด และ

ให้เว้น ๒ จุดเหลืออยู่จุดเดียว ซึ่งท่านพระอาจารย์พุทธโฆษะ ท่านให้เหลือจุดปลาย

จมูกหรือริมฝีปากเบ้ืองบน เพราะว่าเป็นจุดท่ีลมมากระทบจริง ๆ ก�าหนดให้พบ 
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วาโยธาตทุีเ่ป็นโผฏฐัพพะและกายท่ีมากระทบได้จรงิ ๆ ดงัอธบิายแล้ว แต่กล่าวซ�า้อกี

เพื่อจะให้ทราบว่า ท่านมาอธิบายไว้ในขั้นที่ ๓ นี้ เป็นการให้รู้จักกาย นามกาย เพื่อ

ให้รูว่้าจติเป็นอย่างไร ในขณะท่ีท�าสมาธน้ีิ เวทนา สัญญา ผสัสะ มนสิการ และอาการ

ของจิตก็ย่อมมารวมอยู่ท่ีการหายใจเข้าหายใจออก ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก  

เพราะใช้ลมหายใจเป็นกรรมฐานคอื อารมณ์ของสมาธ ิท�าความรูว่้าจติของตนทัง้หมด

นั้น หมายถึงอาการของจิตหรือจิตใจท้ังหมด ก็มารวมก�าหนดกันอยู่ที่อารมณ์ของ 

สมาธิข้อนี้ ให้เห็นจิตของตนเป็นอย่างนี้ ถ้าจิตออกไปก็ให้รู้ น�าจิตเข้ามาให้ตั้งอยู่ 

ข้างในดังที่กล่าวว่า มีวิตกวิจารณ์ และให้รู้จักว่า บัดนี้ก�าลังวิตก วิจารณ์อยู่กับอะไร 

วิตกวิจารณ์กับอารมณ์ของสมาธิก็ให้รู้ ออกไปก็ให้รู้ ท�าความก�าหนดรู้ให้ชัดขึ้น เป็น

อันว่าหัดให้รู้จักกายและใจ กายและจิต หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ารูปและนามทั้งหมด  

รูปกายนามกายทั้งหมด พร้อมกับการหายใจเข้า การหายใจออก ท�าความตั้งใจดังนี้ 

ท�าการหายใจเข้า-ออก ก็ให้รู้กายทั้งหมดไปพร้อมกัน คล้าย ๆ ว่ามองเห็นตัวของตน

ทั้งหมดน้ีคือ ทั้งรูป ทั้งนาม ทั้งหมดหรือกายและใจทั้งหมดที่นั่งอยู่ในจิตของตัวเอง 

มองเห็นอัตภาพทั้งหมดของตัวเอง คือรูปนามทั้งหมดนี้ของตัวเอง ก�าลังนั่งหายใจเข้า

อยู ่นัง่หายใจออกอยูใ่นจติของตนเอง มองเหน็ตวัเองนัง่หายใจเข้าหายใจออกอยูใ่นจติ

ของตัวเอง แปลว่าเป็นการหัดท�าจิตให้แนบแน่นอยู่กับหลักอารมณ์ของสมาธิคือ 

ลมหายใจเข้า-ออกให้มากขึ้น แปลว่า ดึงเชือกที่เคยผูกหย่อน ๆ นั้นให้รัดเข้ามา  

ให้ใกล้เข้ามา ให้ใกล้หลักเข้ามาจนถึงให้อยู่กับหลัก มองเห็นหลัก แม้ว่าจะวิ่งอยู ่

ใกล้ ๆ หลกั อยู่ท่ีหลัก ไม่ออกไปจากหลัก เหน็หลกัทัง้หมด นกึถงึลูกววัแล้วตาไม่ได้

มองหลัก แต่เม่ือดงึเชอืกให้ใกล้หลักเข้ามากจ็ะเหน็หลกัถนดัขึน้ จนถึงหดัให้มองหลกั 

แม้จิตจะวิ่งอยู่ก็ให้ตามองอยู่กับหลัก ให้เห็นหลักทั้งหมด และการปฏิบัติดังนี้ต้องใช้

ความพยายามปฏิบัติในครั้งแรกและจะง่ายขึ้น เมื่อพยายามฝึกให้ช�านาญ เพราะเมื่อ

จิตรวมแล้วให้มองอยู่กับหลัก มองอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้แหละ ท่ีเป็น 

ตัวหลัก ก็จะรู้กายทั้งหมดเอง รูปกาย นามกาย ท้ังหมดก็จะมารวมอยู่ที่หลักอันนี้

ทั้งหมด ไม่ใช่ที่ไหน และจะท�าให้จิตตั้งก�าหนดแน่วแน่ไม่ไปไหน เป็นสมาธิดียิ่งขึ้น

๑๘ กันยายน ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๒๖ 
การระงับกายสังขารต่าง ๆ

แสดงกรรมฐานและฝึกกรรมฐานต่อ ก�าลงัว่าถึงอานาปานสตสิมาธซิึง่ได้แสดง

อธิบายมาโดยล�าดับถึงขั้น ๓ จะต่อขั้น ๔ ซึ่งพระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาตรัสสอน

ไว้แปลความว่า ศึกษาว่าเราจกัระงบักายสงัขารหายใจเข้า เราจะระงบักายสงัขารหายใจ

ออก กค็วรทราบอธิบายให้เข้าใจก่อน 

ค�าว่า กายสังขาร แปลว่า เครื่องปรุงแต่งกาย หมายถึง อัสสาสะ ลมหายใจ

เข้า ปัสสาสะ ลมหายใจออกนี้ เพราะว่าลมหายใจทั้งสองนี้เป็นเคร่ืองปรุงแต่งกาย 

เนื่องด้วยกายผูกพันอยู่กับกาย จึงเรียกว่า กายสังขาร ระงับกายสังขารคือ ระงับ 

ลมอัสสาสะ ปัสสาสะ คือท�าลมทั้งคู่นี้ให้สงบลง การท�าลมหายใจเข้า-ออกให้สงบลง 

ที่เรียกว่าระงับในท่ีนี้ มิได้หมายความว่าให้กลั้นลมหายใจเข้า ลมหายใจออก แต่

หมายความว่าให้ลมหายใจเข้า-ออก ระงบัไปเอง สงบไปเอง ด้วยอ�านาจของเอกัคคตา 

ของจิต คือ ความที่มีจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว ด้วยสติก�าหนด ด้วยญาณคือความรู้ 

ท�าสติคือความก�าหนดด้วยความร�าลึก ญาณคือความรู้อยู่ในลมอัสสาสะ ปัสสาสะ  

คอืลมหายใจเข้า ลมหายใจออกเพยีงอย่างเดยีวกไ็ด้ ไม่มวีติกวจิารณ์เรือ่งอืน่ ๆ นอกจาก

ลมหายใจ เมือ่เป็นดงันีล้มหายใจเข้า-ออก กจ็ะสงบระงบัลงไปเองโดยล�าดบั คอืละเอยีด

ลงไปโดยล�าดับ

ศึกษา คือการท่ีท�าความตั้งใจเอาไว้ก่อนว่า เราจะระงับลมหายใจเข้า-ออกที่

เป็นกายสงัขารนี ้หายใจเข้า-ออก ด้วยสตแิละญาณดงักล่าวน้ัน ตัง้ใจไว้ดงันีแ้ละศกึษา
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คอืส�าเหนยีกก�าหนดให้มคีวามรู้ ความเข้าใจไว้ด้วยว่าจะสงบระงับได้อย่างไร ก็จะสงบระงับ

ได้ด้วยวิธีท�าจิตให้เป็นสมาธิ มีลมหายใจเข้า-ออก เป็นอารมณ์ด้วยสติและญาณ 

ดังกล่าวนั้น มิใช่ด้วยกลั้นลมหายใจ แต่ให้หายใจเข้า-ออกโดยปกติ 

อนึง่ พงึเข้าใจประกอบด้วยว่า จะต้องมอีเุบกขาคอืความเข้าไปเพ่งเฉยอยูโ่ดย

ไม่ปรุงแต่ง คือ ไม่ไปเกี่ยวโยงด้วยการกระท�าขึ้น คือ กระท�าข้ึนให้เป็นการหายใจ 

ที่หยาบและหายใจที่แรง ดังที่อธิบายเป็นการการฝึกหัดท�าให้ยาว ส้ันมาในวันก่อน 

แล้วนัน้ ไม่เข้าไปเกีย่วข้องด้วยการกระท�าอย่างนัน้ แต่ปล่อยให้เป็นไปโดยปกต ิโดยที ่

ลมหายใจเข้า-ออกนั้นเป็นไปเอง ไม่เข้าไปปรุงแต่งคือ กระท�าขึ้นให้ยาว สั้น แรง 

หรอือ่อน และท�าให้แรงนัน้เช่นว่า ท�าให้มกีารหายใจแรงขึน้หรอืกระท�าให้ระงับลง เช่น 

ผ่อนให้หายใจสั้นเข้า น้อยเข้าหรือจนถึงกลั้น หมายถึงปรุงแต่ง จะไม่เข้าไปปรุงแต่ง 

ไปกระท�า ให้มีอุเบกขา เพ่งอยู่มองดูอยู่เฉย ๆ เหมือนอย่างพี่เลี้ยงที่เลี้ยงเด็ก เด็ก

เดินหรือวิ่งอยู่ข้างหน้า ก็ปล่อย ไม่เข้าไปสั่งให้เดิน นั่ง นอน แต่ให้เด็กอยู่ในสายตา 

จะท�าอะไรให้อยูใ่นสายตา ไม่เข้าไปสัง่ มองดเูฉย ๆ ให้มีอเุบกขาด้วยให้ท�าการศกึษา

ว่าเราจะระงับกายสังขาร หายใจเข้า หายใจออกดังนี้

อนึ่ง อาการที่กายน้อมไปข้างหน้า น้อมไปข้างหลัง น้อมไปมาข้าง ๆ หรือ

อาการที่กายก้มลงก็ดี ยืดขึ้นก็ดี อาการที่กายบิดไปบิดมาอย่างใดก็ดี ด้วยกายสังขาร 

คือเครื่องปรุงกายอันใด ก็ให้ระงับเครื่องปรุงกายอันนั้นเสีย ท�าเครื่องปรุงกายนั้นให้

สงบเสีย ศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารอันเป็นเหตุให้ร่างกายเป็นไปต่าง ๆ นั้น  

ในการหายใจเข้า-ออก ในข้อนี้ให้นึกถึงผู้ท�าสมาธิ บางทีกายงอไปข้างหน้า งอไปข้าง

หลัง บางทเีอยีงไปมาทางนัน้ทางนี ้อาการทีก่ายเป็นไปดงันีด้้วยเหตกุายสังขาร เครือ่ง

ปรุงกาย ลมหายใจเข้า-ออกนี้แหละ เพราะฉะนั้น ในขณะที่นั่ง รู้สึกว่าร่างกายโอนไป

อย่างนั้น ก็เป็นเครื่องปรุงกายคือมีสิ่งท่ีมาท�าให้เป็นไปอย่างนั้น ถ้าไม่มีอะไรมาท�า  

จะโอนเอนไปอย่างนัน้ไม่ม ีกช็ีเ้อาทีล่มหายใจเข้า-ออก นีก้บัทัง้ตวัสต ิตัวญาณ เป็นต้น 

จะต้องมกีารบกพร่อง ฉะนัน้ ให้ท�าความรูจ้กัในเรือ่งนีว่้าจะต้องระงบักายสังขาร ทีจ่ะ

ท�าให้ร่างกายเป็นเช่นนั้นเสีย ด�ารงร่างกายให้ปกติ

ตามหลกัท่ีแสดงในข้อนี ้จงึเป็นเครือ่งแสดงว่าการปฏบิตัทิ�าสมาธยิิง่ท�ายิง่สงบ 

ทัง้จติเองและกายเอง กายกส็งบ ไม่ร้อนเอน จงึตรงข้ามกบัสมาธแิบบทีร่่างกายแสดง
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ท่าทาง แบบที่เขาปลุกตัว พนมคือท�าจิตให้เป็นสมาธิสักหน่อย แล้วมือสั่น กายก็สั่น 

บดิเบีย้วไปทางโน้นทางนี ้มือชีไ้ปทางโน้นทางนี ้บางทถีงึกับเอะอะโครมครามจนถงึกบั

ลงนอนบิดไปบิดมาก็มี อาการกายดั่งนี้ เพราะกายสังขารคือเครื่องปรุงกายทั้งนั้น  

จิตน้ีปรุงขึ้นมา ปรุงลมหายใจเข้า-ออก ลมหายใจก็มาปรุงกายอีกต่อหนึ่งให้เป็น 

อย่างนั้นอย่างนี้ 

เพราะฉะนั้น การท�าสมาธิท่ีถูกต้อง ต้องระงับกายสังขารดังกล่าวทุกอย่าง  

จิตเมือ่ปรุงกายสงัขารขึน้มา เพือ่ให้กายสงัขารทีจ่ติปรงุขึน้มานัน้ปรงุร่างกายอกีทหีนึง่

ให้เป็นอย่างน้ันอย่างน้ี แต่ให้กายน้ีสงบอยู่เป็นปกติเช่นว่า นั่งตัวตรง ศีรษะตรงไม่ 

เอียงซ้าย ขวา หน้าหลัง ไม่งอตัวลงไป ไม่ยืดขึ้นไปจนถึงต้องคุกเข่าขึ้นมา แต่ให้มี

อาการปกติมากที่สุด ถ้าโน้มไปมาให้รู้ว่า นี่เพราะมีกายสังขารเป็นเครื่องปรุงกายมา

ท�าร่างกายให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าไม่มีแล้วร่างกายจะไม่เป็น ก็ต้องระงับเสีย อย่า

ให้เป็นหรือปล่อยให้เป็น ศึกษาว่าเราจะระงับดังกล่าวนี้ 

อน่ึง เม่ือศึกษาปฏิบัติระงับกายสังขารที่ท�าให้ร่างกายโน้มไปมาเป็นต้นมา 

ดังกล่าว หายใจเข้าออกดังนี้แล้ว ก็ให้ศึกษาต่อไปว่า ตามท่ีร่างกายนี้ไม่โน้มไปมา  

บดิเบีย้วไปมา ด�ารงอยู่ในปกตด้ิวยกายสงัขารคอื เครือ่งปรงุกายอนัใด กศ็กึษาปฏบิตัิ

ว่าเราจะระงบัเครือ่งปรงุกายอันน้ัน ซ่ึงเป็นของละเอยีดสงบ ประณีต หายใจเข้า หายใจ

ออก คือหมายความว่าแม้ร่างกายจะด�ารงอยู่ปกติในขณะที่จิตเป็นสมาธิ ด้วยก�าหนด

ลมหายใจเข้า-ออก อันหมายความว่า ระงับกายสังขารท�าให้ร่างกายไม่โน้มไปมาแล้ว

กต็าม แต่กมี็กายสงัขารท่ีละเอียด ประณีตอยู ่เพราะยงัหายใจเข้าออกอยู่อย่างละเอยีด 

แต่เป็นการหายใจเข้า-ออกประกอบด้วยสมาธิ ญาณ อุเบกขา ดังกล่าว 

แม้ดังนี้ก็มีกายสังขารอยู่ท่ีเป็นอย่างละเอียด ให้ศึกษาว่าเราจักต้องท�าสมาธิ

ให้แน่วแน่ยิง่ขึน้ เมือ่เป็นดังนี ้เมือ่สมาธดิขีึน้ สตแิน่วแน่ขึน้ ตัง้ม่ันขึน้ ญาณคอืความ

หยั่งรู้กระชับมากข้ึน ลมหายใจเข้า-ออกอันเป็นกายสังขารอย่างละเอียดก็จะละเอียด

มากเหมือนอย่างไม่หายใจ แต่ในขณะรู้สึกว่าเหมือนไม่หายใจ ก็ไม่รู้สึกอึดอัด เพราะ

เราไม่ได้กล้ันลมหายใจ ไม่อึดอัดแต่โปร่งสบาย อาจรูส้กึว่าไม่หายใจ ในขัน้นี ้เรยีกว่า

เป็นข้ันระงับกายสังขารอย่างละเอียดที่สุด ถ้าหากได้ถึงขั้นนี้ที่ว่ารู้สึกว่าไม่หายใจ  

แต่ไม่อึดอัด รู้สึกโปร่งสบาย จะรู้สึกสบายเสียยิ่งกว่าหายใจเข้า-ออกอยู่เป็นปกติดั่งนี้ 
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เมื่อถึงขั้นนี้แล้วอาจจะหลงสมาธิคือ หลงลมหายใจ หลงลมอัสสาสะคือรู้สึก

ว่าลมอัสสาสะ ปัสสาสะหายไป ก็จับไม่ถูก จิตที่เคยจับลมหายใจเข้า-ออก ก็เลยจับ

ไม่ถูก เพราะลมหายใจที่เคยจับอยู่หายไปแล้ว จิตท่ีตั้งก�าหนดอยู่ก็หลุดจากส่ิงท่ีจับ 

ส่งทีก่�าหนดหากว่าเป็นดงันี ้กเ็ป็นว่าสมาธไิม่มีทีต่ัง้ เม่ือสมาธไิม่มทีีต่ัง้ จติกห็ลดุจาก

สมาธมิาเป็นจติท่ีเป็นปกต ิเรือ่งดงันีเ้คยมีตวัอย่างทีผู่ป้ฏบิตัทิ�าอานาปานสต ิได้สมาธิ

ดมีาก ปฏบัิตถิกูตามขัน้ตอนมาระงบักายสงัขารมาโดยล�าดับ จนถึงขัน้ทีล่ะเอยีดทีส่ดุ

รูส้กึว่าไม่หายใจ หายใจหยดุ รูส้กึอย่างนัน้ พอหายใจหยดุ จติทีเ่คยจบัอยูท่ีล่มหายใจ

หยุด ก็ตกใจนึกว่าจะตาย จิตก็เลยออกดังนี้เรียกว่าหลง หลงลมหายใจ เพราะฉะนั้น 

ท่านจึงสอนไว้ว่า ลมหายใจละเอียดมากจนถึงไม่ปรากฏเหมือนอย่างไม่หายใจนั้น  

ก็ให้ก�าหนดนิมิตของลมหายใจเข้า-ออกต่อไป โดยอุปมาเหมือนอย่างว่า เบื่อตีระฆัง 

เสียงระฆังก็ดัง ก็ก�าหนดเสียงท่ีดังน้ัน ให้มาดังอยู่ในจิตเป็นนิมิตขึ้นในจิต เรียกว่า

สร้างมโนภาพเสยีงขึน้ในจติ ก�าหนดเสยีงเป็นมโนภาพแทนเสียงข้างนอกทีห่ยุดไปแล้ว 

ฉนัใด การท�าสมาธกิ�าหนดลมหายใจเข้า-ออก กฉ็นันัน้ ทแีรกลมหายใจเข้า ลมหายใจ

ออกก็หยาบ ก็ก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออกที่หยาบนั้น เมื่อได้สมาธิดีขึ้น ๆ 

ลมหายใจเข้า-ออกก็ละเอียดเข้า ๆ ก็ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกไปโดยล�าดับจนถึง

ละเอียดที่สุด ไม่ปรากฏลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ก็ให้ก�าหนดนิมิตของลมหายใจ 

สร้างเป็นมโนภาพขึ้นในจิต ๑ เข้า ๑ ออกในจิต ก็มาก�าหนดนิมิตของลมหายใจ 

เข้า-ออกที่สร้างขึ้นในจิตแทนต่อไป เป็นอันว่าไม่หลงลมหายใจ ไม่หลงสมาธิ ยังได้

สมาธิต่อไป และเป็นสมาธิอย่างละเอียดที่เป็นอานาปานสติสมาธิ

อันลมหายใจท่ีละเอียดดังกล่าวนั้นที่ว่าหยุด อันที่จริงไม่หยุด แต่ละเอียด  

ก็เพราะเป็นเช่นนัน้จรงิ เพราะเม่ือกายละเอียดอย่างยิง่ จติละเอยีดอย่างยิง่ ลมหายใจ

กล็ะเอยีดอย่างยิง่ ซึง่ปรากฏเหมอืนหยดุ แต่ไม่หยุดคอืแผ่ไปโดยละเอยีดโดยทีไ่ม่ต้อง

มอีาการเคลือ่นไหวของร่างกาย แม้แต่อย่างใดอย่างหนึง่ เรยีกว่าไม่ต้องใช้อวยัวะส�าหรับ

ที่จะใช้ท�าการหายใจอย่างปกติ ลมหายใจนั้นหยุดไม่ได้ ท่ีหยุดได้มี ๒-๓ ประเภท  

เช่นว่าคนตาย เป็นต้น เมื่อยังไม่ถึงขั้นนั้นแล้ว ก็ไม่หยุด แต่ว่าละเอียด

๑๙ กันยายน ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๒๗ 
สรุปกายานุปัสสนา

แสดงกรรมฐานแนะน�าวธิปีฏบิตัแิละฝึกปฏบัิตกิรรมฐาน ได้ว่ามาถึงอานาปานสติ 

ข้ันที ่๔ อนันบัว่าเป็นข้ันทีส่ดุในหมวดกายานปัุสสนา สตพิจิารณากาย วนันีจ้ะได้กล่าว

สรุปใน ๔ ข้อนี้ และให้ค�าอธิบายเพิ่มเติมในทางปฏิบัติบางประการ

สรุปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ในพระสูตรว่าด้วยอานาปานสติทั้งปวง 

เป็น ๔ ข้ันว่า มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก หายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาว 

หายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาว หายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้น หายใจออกสั้น

กร็ูว่้าหายใจออกสัน้ ศกึษาว่าเราจะรูท้ัว่ถึงสรรพกายทัง้หมดหายใจเข้า ศกึษาว่าเราจะ

รู้ทั่วถึงสรรพกายทั้งหมดหายใจออก ศึกษาว่าเราจะระงับกายสังขารเครื่องปรุงกาย 

หรือการปรุงกายหายใจเข้า ศึกษาว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออก ดังนี้ นี้เป็น 

พุทธภาษิตที่ตรัสสอนไว้ จึงถือว่าเป็นหลักของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงเป็น 

พระบรมคร ูเป็นหลักและพงึถอืว่าเป็นหลักส�าคญัย่ิงกว่าหลกัของพระอาจารย์ทัง้หลาย

ที่สอนกัน หรืออธิบายกันมา และได้แสดงอธิบายมาทีละข้อโดยล�าดับจนครบท้ัง  

๔ ข้อ โดยทางปฏิบัติที่สืบเนื่องกันเป็นขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒, ๓, ๔ โดยล�าดับ คือตั้งแต่

หยาบขั้นเบื้องต้นขึ้นไปสู่ขั้นละเอียดขั้นเบื้องปลายโดยล�าดับ
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ในวันนี้ จะได้ชี้แจงถึงอธิบายของพระอาจารย์ซึ่งแสดงอธิบายไว้ตั้งแต่ใน 

ขั้นต้น ซึ่งยังไม่ได้กล่าวถึงในบางข้อบางประการคือ ส�าหรับในขั้นแรก หายใจเข้ายาว 

ก็รู้ว่าหายใจเข้ายาว ท่านพระอาจารย์รุ่นแรกได้อธิบายสรุปว่า หายใจเข้ายาวก็รู้ว่า

หายใจเข้ายาว หายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาว และเม่ือแสดงเป็นเบ้ืองต้นดังน้ี  

กแ็สดงสบืต่อไปว่า หายใจเข้ายาวด้วยอ�านาจของฉนัทะคอืความพอใจ กร็ูว่้าเราหายใจ

เข้ายาวด้วยอ�านาจของฉันทะคือความพอใจ หายใจออกยาวด้วยอ�านาจของฉันทะคือ

ความพอใจ ก็รู้ว่าหายใจออกยาวด้วยอ�านาจของฉันทะคือความพอใจ ซึ่งละเอียดไป

กว่าขัน้แรก ต่อไปให้รู้ว่า หายใจเข้ายาวด้วยอ�านาจของความปราโมทย์คอืความบนัเทงิ  

ซึ่งละเอียดไปกว่าน้ัน ก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวด้วยอ�านาจของความบันเทิงที่ละเอียดยิ่งไป

กว่านั้น หายใจออกยาวด้วยอ�านาจของความบันเทิงซึ่งละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ก็รู้ว่า

หายใจออกยาวด้วยอ�านาจของความบันเทิงที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ต่อจากนั้น  

ก็อธิบายว่าท�าอุเบกขาคือ ความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ โดยการที่เข้าไปเพ่งลมอัสสาสะ 

ปัสสาสะนั้นแหละ ไปเพ่งเฉยอยู่ และท่านแสดงว่าก�าหนดจิตในอุเบกขาโดยกลับจาก

ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก แต่กลบัจากการส่งจติไปตาม อยูก่บัอุเบกขาความเข้าไป

เพ่งเฉยอยู่ เมื่อปฏิบัติอุเบกขาได้อุเบกขาดังนี้ ก็เป็นอันว่าได้ท�าอานาปานสติสมาธิ  

ต่อไปในขั้นหายใจเข้าสั้น หายใจออกสั้น ก็อธิบายอย่างเดียวกัน ก็ก�าหนดหายใจ 

เข้า-ออกสั้นทีแรก ต่อไปก็ก�าหนดหายใจเข้า-ออกส้ัน ด้วยอ�านาจของฉันทะ คือ  

ความพอใจและก�าหนดตัวลมหายใจเข้าสั้น ออกส้ันด้วยปราโมทย์ คือความบันเทิง  

ซึ่งละเอียดไปกว่านั้นโดยล�าดับ และต่อจากนั้นกลับจากลมหายใจเข้า-ออกส้ันมาต้ัง

อุเบกขาคือ ความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ เป็นอันว่าได้ปฏิบัติท�าอานาปานสติสมาธิในข้อนี้ 

ตามอธบิายอาจารย์รุน่แรกซึง่ตดิมาในพระไตรปิฏกในคมัภร์ีปฏสิมัภทิามรรค 

ท่านอธิบายอย่างน้ี ก็ดูคล้าย ๆ ไม่สัมพันธ์กัน เมื่อตั้งต้นที่ลมหายใจเข้าออกส้ัน  

ก็ก�าหนดเร่ือยให้ละเอียดขึ้นไปจนถึงตั้งอยู่ในอุเบกขา คล้าย ๆ ไม่สัมพันธ์กัน แต่ 

ในข้อนี้มีทางพิจารณาได้ว่า อาจจะตั้งต้นก�าหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวก่อน 

ก็ได้ คือเริ่มก�าหนดท�าอานาปานสติมาตั้งแต่ทีแรกที่ละเอียด ๆ นั้น อันที่จริงจะต้อง

สั้นเข้ามา แม้ว่าจะสั้นเข้ามาจะต้องมี ปทานะ คือระยะทาง กล่าวได้ว่า ยาวคือยาว
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เท่าเป็นยาวเท่านี้ กล่าวได้ว่า ยาว ๑๐ นิ้วก็ยาว ๙ นิ้วก็ยาว จนถึง ๒ นิ้ว ๑ นิ้ว 

ก็ยาว จนถึงแบ่งละเอียดก็ยังคงยาว แต่ยาวที่หมายความว่าเป็นปทานะคือ ระยะทาง 

ดังนี้ เมื่อยาวน้อยก็เรียกว่า สั้น ค�าว่าสั้นก็คือ ยาวน้อยนั่นเอง เพราะฉะนั้น จึงเห็น

ว่า แม้ท่านจะอธบิายเหมือนอย่างไม่สมัพนัธ์กนั แต่ในทางปฏบัิต ิผูท้ีป่ฏบิตักิไ็ด้ทราบ

ด้วยตนเองว่า อนัทีจ่ริงท่านเรยีกว่ายาว แต่ก็เป็นยาวน้อยเข้าน้อย กเ็รยีกว่าส้ันนัน่เอง

คราวน้ีท่ีต้ังต้นหายใจเข้า-ออกสั้น ก็อาจตั้งต้นหายใจเข้าออกสั้นได้ในเมื่อได้

มจิีตสงบ ร่างกายสงบ หายใจเข้า-ออก กส็ัน้อยูเ่อง และยิง่ได้ท�าสมาธกิ�าหนดกรรมฐาน

ข้ออื่นมาก่อน เช่น ธาตุกรรมฐานก็ดี กายคตาสติก็ดี จิตได้สมาธิในกรรมฐานข้ออื่น

มาก่อนแล้ว กล็ะเอยีด กายกล็ะเอยีด ลมหายใจกส็ัน้เข้า จะเปลีย่นตวักรรมฐานใหม่

ในขณะนั้นมาก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกก็ย่อมจะก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกที่ส้ัน  

เมื่อเป็นดังนี้ก็ตั้งต้นสั้น และเมื่อมาก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออกตั้งต้นสั้น  

ก็คือยาวน้อยน่ันเอง คือสั้น จะได้ฉันทะ ได้ปราโมทย์คือบันเทิง และกลับจาก 

ความปราโมทย์มาเป็นอุเบกขา เข้าไปเพ่งเฉยอยู่สงบอยู่ในภายใน และในข้อศึกษาว่า 

เราจักรู้ทั่วถึงกายทั้งหมด หายใจเข้า ศึกษาว่าเราจักรู้ท่ัวถึงกายท้ังหมดหายใจออก  

ก็มีอธิบายเหมือนดังที่อธิบายมาแล้ว และในข้อที่ ๔ ศึกษาว่าเราจะระงับกายสังขาร

หายใจเข้า ศึกษาว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออก ก็มีอธิบายเหมือนดังได้อธิบาย

ในที่นี้มาแล้วเช่นเดียวกัน

อนึง่ พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ว่า เบือ้งต้นของการท�าสมาธหิรอืการท�ากรรมฐาน

น้ัน ก็มีอยู่ ๒ ข้อ ซ่ึงทรงแสดงข้อใดข้อหนึ่งในโอกาสหนึ่ง แต่เมื่อน�ามารวมก็เป็น  

๒ ข้อคอื กลัยาณมติร มติรทีด่งีาม กบัโยนิโสมนสิการ การกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย 

คือ ใช้ปัญญาพิจารณาจับเหตุจับผลและแก้ไขไปโดยล�าดับ กัลยาณมิตร มิตรที่ดีงาม

นั้นพระพุทธเจ้าเองทรงเป็นกัลยาณมิตร บรรดาครูบาอาจารย์ผู้บอกแนะน�าก็เป็น

กลัยาณมติร ตลอดจนมติรสหายทีแ่นะน�าหรอืชกัน�าในการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ กเ็ป็น

กลัยาณมติร ตลอดจนถงึตนเองทีข่ณะทีม่คีวามเห็นชอบ ด�ารชิอบ ปฏบิตัชิอบ กเ็ป็น

กัลยาณมิตรของตนเอง กัลยาณมิตรนี้เป็นส่ิงส�าคัญ จะต้องมีกัลยาณมิตร จึงจะ 

แนะน�าหรือชักน�าให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ดังแนะน�าให้ท�าสมาธิหรือภาวนากรรมฐาน 
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โยนิโสมนสกิารการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย คือใช้ปัญญาพจิารณาจบัเหตจุบัผลอยู่

เสมอก็เป็นสิ่งส�าคัญ เพราะเม่ือจับปฏิบัติก็จะต้องใช้ปัญญาจับเหตุจับผลให้รู้ผิดถูก  

รู้ข้อย่อหย่อนบกพร่องและปฏบิตัใิห้ถกูต้องเหมาะสม ท่านจงึมกีารแสดงถงึหลกัปฏบิตัิ

ทัว่ ๆ ไปไว้เช่นว่าจะต้องรูจ้ติของตนว่าก�าลังถกูนวิรณ์ข้อไหนครอบง�า กต้็องหากรรมฐาน

มาปฏิบัติระงับนิวรณ์ข้อน้ัน และเม่ือจิตสงบจากนิวรณ์ ถ้าต้องการที่จะจับปฏิบัติใน

กรรมฐานข้อใดข้อหนึง่ จติกยึ็ดถอืเป็นหลกัประจ�ากจ็ะเป็นหลกัปฏิบัตไิด้ เช่น จะปฏิบัติ

ในอานาปานสติต่อไปได้ และหากในขณะปฏิบัตินั้นเกิดนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมา  

จนไม่อาจจะท�าอานาปานสติต่อไปได้ ก็ให้ใช้กรรมฐานข้ออื่นมาระงับที่เป็นคู่ปรับของ

นวิรณ์ท่ีเกดิขึน้นัน้ ครัน้ระงบัได้แล้วกห็ยดุใช้กรรมฐานข้อทีร่ะงบันัน้ แล้วกก็ลบัมาต่อ

ปฏิบัติในกรรมฐานที่จะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจ�านั้น ก็ใช้ปัญญาจับเหตุจับผลดังกล่าว 

คอยแก้ไขการปฏิบัติจิตของตน คอยแก้ไขถึงการปฏิบัติกรรมฐานของตน และแม้ใน

การที่ปฏิบัตินั้น หากว่าหย่อนความเพียรก็ต้องเร่งความเพียรขึ้น ถ้าหากเพียรเกินไป

ก็ให้ลดความเพียรลงมาอยู่พอเหมาะพอดี เมื่อเป็นดังนี้ก็จะท�าให้การปฏิบัติท�าสมาธิ

ก้าวหน้าข้ึนไป จึงต้องมีปัญญาให้รู้เหตุผล ผิดชอบ บกพร่องหรือว่าเกินไปอยู่เสมอ

และคอยปรับปรุงให้พอดีพอเหมาะ เพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นไปในทางที่ถูกต้อง ดังนี้เป็น

ปัญญาทั้งนั้น และถ้าเป็นครูบาอาจารย์ มีปัญหาก็ต้องไต่ถามต้องค้นต�ารับต�ารา ด ู

ให้รู้ ทางที่ผิดที่ถูกเป็นต้น เพราะฉะนั้น กัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการนี้ต้องปฏิบัติ

กันเป็นประจ�า เป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะขาดเสียมิได้ อันเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติ เทียบ

กับอรุณ เมื่อเป็นเบื้องต้นของวัน ถ้าไม่มีอรุณ วันก็ตั้งต้นขึ้นมาไม่ได้ จะต้องมีอรุณ 

วันจึงจะตั้งต้นขึ้นมาได้ และด�าเนินต่อไปโดยถูกต้องก้าวหน้าเรื่อยไปได้

อน่ึง ได้กล่าวแล้วว่าในการปฏิบัตินั้น ใช้วิตกที่แปลว่าตรึกคือ ยกจิตขึ้นสู่

อารมณ์ที่เป็นสมาธิ ท�าอานาปานสติก็ยกจิตขึ้นสู่ลมอัสสาสะ ปัสสาสะ กับวิจารณ์ที่

แปลว่าความตรอง ก็คือ คอยประคองจิตให้อยู่ในอารมณ์ของสมาธิ เมื่อจิตออกไปก็

น�าเข้ามาตั้งไว้ใหม่และประคองไว้ใหม่เป็นวิตกวิจาร ในการปฏิบัติสมาธิต้องมีวิตก

วิจารณ์ในอารมณ์ของสมาธิเท่านั้น เมื่อปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ ก็ต้องมีวิตกและ

วิจารณ์อยู่ในลมอัสสาสะ ปัสสาสะ หากจิตจะตกออกไป วิ่งออกไป ให้น�าจิตกลับเข้า
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มาให้วิตกวิจารอยู่กับอารมณ์ของสมาธิใหม่ดังนี้ และอย่าท้อใจเพราะเป็นธรรมดา 

ของจิต เมือ่ยังไม่อบรมให้ได้ทีก่จ็ะต้องดิน้รน กวดัแกว่ง กระสบักระส่าย พระพทุธเจ้า

ตรสัว่า “ผนฺทนํ จปล ํจิตฺตํ” จติด้ินรน กวัดแกว่ง กระสบักระส่าย รกัษายาก ห้ามยาก 

ดังนี้ แต่ก็สามารถจะห้ามได้ ในเมื่อน�าจิตมาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิ จิตก็จะดิ้นรน

ออกไป มพีทุธภาษติเปรยีบเทยีบว่า เหมอืนปลาทีจ่บัข้ึนมาจากอาลัย ปลากจ็ะดิน้เพือ่

จะกลับไปสู่อาลัย อันเป็นที่อยู่ของปลาคือน�้า นี่ฉันใดก็ดี จิตสามัญนี้ปกติอยู่ใน 

อาลัยคือ กามคุณารมณ์ อารมณ์ที่เป็นกามคุณทั้งหลายคือ รูป เสียง เป็นต้น  

อันเป็นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจท้ังหลาย ครั้นยกจิตขึ้นจากอาลัยคือกามคุณทั้ง ๕ 

จิตก็ด้ินรนไปสู่อาลัยคือกามคุณ จึงจะต้องปฏิบัติท�าวิตกวิจาร ท�าอารมณ์ของสมาธิ 

อยู่บ่อย ๆ แล้ว จิตก็เชื่องช้าจะตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้ดีขึ้น จะมีวิตกวิจารดีขึ้น 

สบืต่อไปกจ็ะได้ปีตแิละสขุ อนัเป็นข้อทีเ่ป็นผลสืบเนือ่งกนัไป ซึง่จะได้อธบิายในโอกาส

ต่อไป

๒๐ กันยายน ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๒๘ 
ความเป็นอุเบกขาในการปฏบิัตกิรรมฐาน

แสดงกรรมฐานและฝึกกรรมฐานในอานาปานสติและแสดงมา ๔ ชัน้ ในการ

ปฏิบัตินั้น ก็จะต้องมีกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ ใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้เหตุผล

ผิด ถูก ปรับปรุงแก้ไขให้ก้าวหน้าไปโดยล�าดับ และตามวิธีปฏิบัตินั้น ผู้ปฏิบัติอย่า

นึกถึงชั้นนั้นชั้นนี้ให้เป็นนิวรณ์ในขณะปฏิบัติ เมื่อเริ่มจับลมหายใจเข้า ลมหายใจออก

ให้เป็นที่ตั้งของสติ ซึ่งอาจจะตั้งต้นด้วยลมหายใจเข้าด้วยลมหายใจออกที่ยาว เพราะ

ยังมิได้เริ่มปฏิบัติมาก่อน กายและจิตยังอยู่ในภาวะที่หยาบก็ตาม หรือตั้งต้นด้วย 

ลมหายใจเข้า-ออกที่สั้น เพราะได้เริ่มจับลมหายใจเข้า-ออกมาเป็นอารมณ์ในขณะท่ี 

กายและจิตสงบอยู่ก็ตาม ก็รวมจิตเข้ามาให้ต้ังก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก 

อันเรียกว่า วิตก และคอยประคองจิตให้ตั้งอยู่เรียกว่า วิจาร ดังกล่าวแล้ว

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็ให้จิตเข้ามาต้ังและด�ารงอยู่ดังนี้ และเมื่อเป็นดังนี้แล้ว  

จิตกร็วมเข้ามามากขึน้จนถึงจติกลบัจากลมอสัสาสะปัสสาสะมาเป็นอเุบกขา อนัหมาย

รวมว่าไม่ต้องคอยจับอารมณ์ จิตตั้งอยู่ได้ดีในอารมณ์ของสมาธิ ในตอนแรกนั้นจิตตั้ง

อยูไ่ม่ได้ดต้ีองคอยจบัคอยประคองปล่อยไม่ได้ เหมือนอย่างวางสิง่ของในทีต่ัง้อย่างหนึง่ 

ต้องใช้มอืคอยประคองไว้ อาการทีเ่อามอืจบัของตัง้ของไว้ในทีต่ัง้เป็นวติก อาการทีค่อย

เอามอืประคองไว้เป็นวจิาร กแ็ปลว่าปล่อยไม่ได้ ถ้าปล่อยไว้ของจะหล่น จะต้องเอามอื
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คอยจับตั้งไว้เอามือคอยประคองไว้อยู่ เมื่อจัดตั้งอยู่ได้ดีเหมือนของตั้งอยู่ได้ดีแล้วจะ

ปล่อยมอืได้ ตอนนีเ้รยีกว่า อุเบกขา จติกก็ลบัจากลมอสัสาสะ ลมปัสสาสะ กค็อืกลบั

จากวิตกวิจารในลมอัสสาสะปัสสาสะ ก็มาเป็นอุเบกขาคือว่าจิตตั้งอยู่ อยู่ตัว แปลว่า

เร่ิมได้สมาธิที่อยู่ตัวขึ้น เพราะฉะนั้น ในการปฏิบัติท�าสมาธินี้จึงต้องใช้อาตาปะคือ 

ความเพยีรมาตัง้แต่ในเบือ้งต้น ตัง้ความเพยีร คอืตัง้การปฏบิตัทิ�าวติกวิจารในอารมณ์

ของสมาธอินัเรยีกว่า กรรมฐานนัน้ ถ้าหากว่าสตแิละญาณหรอืปัญญากบัทัง้ความเพียร

หย่อนไป ก็เร่งเข้า ถ้าแรงไป ก็ลดลงให้อยู่ในระดับพอดี และเมื่ออยู่ตัว ก็ไม่ต้องไป

เร่งหรือไม่ต้องไปท�าให้หย่อน ตอนท่ีเรยีกว่าอเุบกขา คอืไปเพ่งเฉยอยู ่ถ้าหย่อนทีต่รง

ไหนจึงเพิ่มเข้าไป หย่อนความเพียร หย่อนสติ หย่อนญาณ ก็เพิ่มเข้าไป ถ้าแรงไป  

ก็ลดลงมา ถ้าพอดีก็อุเบกขา ต้องปฏิบัติประคับประคองไปดังนี้ 

ดังพึงเห็นว่า ในเบื้องต้นจิตไม่ยอมที่จะตั้งและด�ารงอยู่ในกรรมฐาน จะหลุด

ออกไปเสมอ เมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องคอยเร่งความเพียรเพิ่มสติ เพิ่มญาณในกรรมฐาน 

ให้มากขึ้น ก�าจัดนิวรณ์ต่าง ๆ ให้น้อยลงไป ระยะนี้เป็นระยะที่ต้องเพิ่มทุกอย่าง  

เปรยีบเหมอืนนายช่างทอง สมุทอง เพ่ือจะหล่อทองรปูพรรณต่าง ๆ กเ็อาทองใส่เข้าไป

ในเบ้าส�าหรับหล่อ แล้วติดไฟเพื่อจะสุมทองให้ละลายก็ต้องใช้พัดไฟ ให้ติดให้ลุกแรง 

ตอนนีเ้ป็นตอนท่ีจะต้องตัง้ความเพียร รวมจติเข้ามาด้วยสต ิด้วยญาณ เพือ่เป็นสมาธิ 

เหมือนช่างทองก็ต้องก่อไฟ แล้วพัดโบกลมให้ไฟลุกติดดี ครั้นไฟลุกติดดี ทองละลาย 

ถ้าไฟแรงไปกต้็องใช้น�า้พรมทีไ่ฟให้ลดลง หรอืชกัถ่านเอาฟืนออกบ้าง เหมือนอย่างถ้า

เร่งความเพียรมากไปก็จะลดลงเสียบ้าง อย่าให้เกินไป ถ้ามุ่งจะให้ส�าเร็จเป็นสมาธิจิต 

ให้จิตตั้งมั่นเป็นอันดี ถ้าไฟที่สุมนั้นและทองก�าลังละลายเป็นไปพอดี ก็ไม่ต้องพัดให้

มากข้ึน ทองก�าลังละลายพอด ีไฟพอดกีต้็องคอยดแูลทองอยูเ่ฉย ๆ ผูป้ฏบิตัทิ�าสมาธิ

กเ็ช่นเดียวกนั ครัง้แรกต้องเร่งความเพยีร เร่งสต ิเร่งญาณ มากไปก็ลดลง ดูสมาธจิติ 

ถ้าพอดคีวามเพยีรดกีไ็ด้อุเบกขา แปลว่าธรรมปฏบิตัดิ�าเนนิไป และผลของธรรมปฏิบตัิ

คือสมาธิก็เป็นไปด้วยดี คือใช้อุเบกขาเพ่งดูเฉยอยู่ ดังนี้ สมาธิจิตก็จะด�าเนินไปด้วยดี 

และขั้นของสมาธิก็จะข้ึนไปเอง เหมือนยืนอยู่บนบันไดเลื่อน บันไดเลื่อนเลื่อนขึ้น 

ไปเอง แต่ว่าผู้ที่ยืนอยู่ก็อยู่เฉย ๆ ธรรมปฏิบัตินั้นเลื่อนขึ้นไปเอง อย่างใน ๔ ขั้นก็จะ
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เลื่อนเป็นขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒ ขั้นที่ ๓ ขั้นที่ ๔ ขึ้นไปเอง ผู้ปฏิบัติไม่ต้องกังวลและจะรู้

ว่าสมาธิจิตนั้นเลื่อนขึ้นไป คือการหายใจ ลมหายใจละเอียดเข้าก็รู้ กายทั้งหมดมา

ปรากฏก็รู้ การสังขารสงบก็รู้ คล้ายว่าเมื่อยืนอยู่บนบันไดเลื่อน บันไดเลื่อนเลื่อนไป 

ก็รู้ ไม่ใช่ไม่รู้ แต่ว่าตนเองไม่ต้องเดินขึ้นไป แต่ให้ยืนให้อยู่ตัวบนบันไดเลื่อนนั้นแล้ว

เลือ่นข้ึนไปเอง ฉนัใดกด็ ีเมือ่จติตัง้อยูใ่นอารมณ์ของสมาธ ิอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐาน

แล้ว ขั้นของกรรมฐานจะเลื่อนขึ้นไปเอง ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องไปเป็นนิวรณ์ ไม่ต้องไป

ปรารถนา หน้าที่ของผู้ปฏิบัติคอยตั้งและรักษาจิตไว้ในกรรมฐาน แปลว่าให้จิตอยู่ตัว

ในกรรมฐาน กรรมฐานเป็นบันไดเลื่อน ก็เลื่อนขึ้นไปเอง

อนึ่ง ท่านสอนให้รู้จักอินทรีย์ทั้ง ๕ ที่จะต้องอาศัยในการปฏิบัติคือ

๑. สัทธินทรีย์ อินทรีย์คือศรัทธาความเชื่อ

๒. วิริยินทรีย์ อินทรีย์คือวิริยะ ความเพียร

๓. สตินทรีย์ อินทรีย์คือสติ

๔. สมาธินทรีย์ อินทรีย์คือสมาธิ

๕. ปัญญินทรีย์ อินทรีย์คือปัญญา

ค�าว่าอนิทรย์ีแปลว่า เป็นใหญ่ หมายถึงธรรมะทีเ่ป็นใหญ่ ศรทัธาคอืความเชือ่ 

เช่ือว่าเป็นอินทรีย์ คือเป็นใหญ่เหนือความไม่เชื่อ วิริยะคือความเพียร คือเป็นใหญ่

เหนือความเกียจคร้าน สติความระลึกได้ที่เป็นใหญ่คือ เป็นใหญ่เหนือความหลงลืม 

สต ิสมาธ ิเป็นอนิทรย์ีคอืเป็นใหญ่ ซึง่เหนอืความฟุง้ซ่านของจติ ปัญญาคอือนิทรย์ีคอื

เป็นใหญ่เหนือความรู้ชั่ว รู้ผิด ต้องมีธรรมะที่เป็นใหญ่นี้และอบรมให้มีอยู่และเพิ่มอยู่

เสมอ เมือ่เป็นดงันีก้จ็ะเป็นก�าลังสนบัสนนุให้การปฏบิตัธิรรมะเจรญิขึน้ ท�าสมาธดีิขึน้ 

ท�ากรรมฐานก็จะก้าวหน้า และในธรรมที่เป็นใหญ่ทั้ง ๕ นี้ ท่านแสดงว่า ศรัทธากับ

ปัญญานั้นควรให้สม�่าเสมอกัน ควรจะมีความเชื่อและปัญญาความรู้เข้าถึงสัจจะความ

จริงให้คู่กันไปพอเหมาะพอควรกัน จะต้องมุ่งเชื่ออย่างเดียวไม่ใช้ปัญญาก็ไม่ได้ จะมุ่ง

ใช้ปัญญาคือว่าเข้าใจว่าเราจะต้องรู้ต้องเห็นของเราเองอย่างเดียว ไม่อาศัยความเช่ือ 

ก็ไม่ได้จะต้องมีศรัทธา ความเชื่อกับปัญญาควบคู่กันไป วิริยะคือความเพียรกับสมาธิ 
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ก็ต้องควบคู่กันไปเหมือนกัน จะมุ่งไปเพียงอย่างเดียวคือมุ่งปฏิบัติด้วยความเพียร  

เร่งความเพียรอย่างเดียวจะท�าให้จิตฟุ้งซ่าน ไม่ได้สมาธิ หรือมุ่งสมาธิมากเกินไป ติด

สมาธิมากเกินไป มุ่งให้จิตอยู่ในอารมณ์มากเกินไป ก็จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน

เหมือนกัน จึงจะต้องให้ความเพียรและสมาธิควบคู่กันไปพอสมควรแก่กัน แต่สติต้อง

อบรมให้มีสติมีเป็นประจ�าและมากขึ้นไปอยู่เสมอ นี้เป็นอธิบายในอินทรีย์ทั้ง ๕ ใน 

ที่นี้ หมายถึงจะต้องปฏิบัติให้มีอินทรีย์ทั้ง ๕ เป็นพื้นฐาน และจะเป็นพื้นฐานส�าหรับ

จะส่งให้บรรลุถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติยิ่ง ๆ ขึ้น

๒๑ กันยายน ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๒๙ 
เวทนานุปัสสนา

จะแสดงกรรมฐานและท�าการฝึกกรรมฐานสืบต่อไป ได้แสดงอานาปานสติ 

สตทิีก่�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออกมาแล้ว ๔ ขัน้ ทัง้ ๔ ขัน้จดัเข้าในกายานปัุสสนา 

สติที่พิจารณากาย เพราะลมหายใจเข้า ลมหายใจออกเป็นกายอย่างหนึ่ง ในกายอัน

เป็นส่วนรวมและผู้ปฏิบัติกรรมฐานย่อมใช้ปฏิบัติเป็นส่วนเบื้องต้น เพราะว่ากายคือ 

ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ก�าหนดได้สะดวก ก�าหนดได้ง่าย เป็นสิ่งที่หยาบ  

เพราะฉะนั้น ผู้เริ่มปฏิบัติจึ่งใช้กรรมฐานข้อนี้ คือตั้งสติก�าหนดก่อนเป็นเบื้องต้นและ

การปฏิบัติก็ย่อมจะท�าให้บังเกิดผลเป็นอานาปานสติสมาธิขึ้นโดยล�าดับ

กายและจิต อันอานาปานสติสมาธิรักษาอยู่ย่อมสงบไปโดยล�าดับ และเมื่อ

ประกอบด้วยฉนัทะคอืความพอใจกย่็อมจะได้ปีติและปราโมทย์ คือความอิม่ใจและความ

ชืน่บาน เบกิบานใจขึน้โดยล�าดับ แต่เม่ือยงัมไิด้สมาธใินข้อนีม้ากนกั กใ็ห้อาศยั ฉันทะ 

อาศัยปีติปราโมทย์ท่ีบังเกิดขึ้นปฏิบัติศึกษาให้รู้ทั่วถึงกายทั้งหมด และสงบระงับกาย

สังขารเครื่องปรุงกาย โดยตรงก็คือลมหายใจเข้า ลมหายใจออกนั้นแหละจนได้ความ

สงบระงับกายสังขาร ก็ย่อมจะได้ฉันทะ ได้ปีติ ปราโมทย์มากยิ่งขึ้น ก็เป็นอันว่าเมื่อ

ปฏิบัติได้อานาปานสติสมาธิมาจนเข้าขั้นที่ ๔ ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกสงบ ปีติ

ปราโมทย์ย่อมจะปรากฏชัดขึ้น เมื่อเป็นดังนี้ในขั้นของการปฏิบัติจึงให้ท�าการศึกษาว่า
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เราจักรูท้ัว่ถงึสขุ หายใจเข้า ศกึษาว่าเราจกัรูท้ัว่ถึงสุข หายใจออก ศกึษาว่าเราจกัรู้ทัว่

ถึงจิตตสังขาร เครื่องปรุงจิต หายใจเข้า ศึกษาว่าเราจักรู้ทั่วถึงจิตตสังขาร เครื่องปรุง

จิต หายใจออก ศึกษาว่าเราจักสงบระงับ จิตตสังขาร เรื่องปรุงจิต หายใจเข้า ศึกษา

ว่าเราจักสงบระงบัจติตสงัขาร หายใจออก ดงันี ้ตามพระพุทธภาษติทีพ่ระบรมศาสดา

ตรัสสอนไว้น้ี ก็เป็นอันว่าให้ตั้งลมหายใจเข้า ลมหายใจออกไว้เป็นหลัก แต่ว่าท�า 

การศึกษาคือการส�าเหนียกการก�าหนด ปฏิบัติดังที่กล่าวมานั้นในปีติ ในสุข ใน 

จิตตสังขาร ในความสงบ ระงับจิตตสังขาร ก็เป็นอีก ๔ ขั้น ถ้าจะนับต่อกันก็เป็น 

ขั้นที่ ๕, ๖, ๗, ๘ และทั้ง ๔ ขั้นนี้ ก็นับเข้าในเวทนานุปัสสนา คือตั้งสติก�าหนด

เวทนา โดยทีใ่ช้ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกเป็นตวัหลกั และกก็�าหนดเวทนา และข้อ

ทีพ่งึปฏบิตัอินัเกีย่วแก่เวทนาคอื ปีต ิสขุ จติตสงัขาร และความสงบ ระงบัจติตสงัขาร 

ได้กล่าวมาแล้วว่า ในการปฏิบัติท�าสมาธินี้ต้องอาศัยวิตก วิจาร และก็ได้

อธบิายความหมายของวติกวจิาร ทีพ่งึใช้ในสมาธมิาแล้ว กใ็ช้วิตกวิจารนีเ้องเป็นเครือ่ง

มอืในการปฏบิตั ิจึง่ได้อานาปานสตสิมาธมิาโดยล�าดบั ดงัทีก่ล่าวมาใน ๔ ขัน้เบือ้งต้น

นั้น และเมื่อได้วิตกวิจาร ก็ย่อมจะได้ปีติได้สุขต่อเนื่องกันไปเอง ในข้อนี้ก็ได้กล่าวมา

แล้วว่า เมื่อได้ฉันทะคือความพอใจก็ย่อมจะได้ปีติปราโมทย์ ปีติปราโมทย์นี้เองก็คือ 

ปีติและสุขที่ก�าลังกล่าวอยู่นี้ ในข้อนี้ก็พึงทราบไว้ว่าเม่ือจิตได้สมาธิอันส�าเร็จมาจาก 

วิตกวิจาร ในการปฏิบัติก็ย่อมจะได้ปีติและสุขจากสมาธิ ถ้าหากว่ายังไม่ได้ปีติและ 

สุขก็หมายความว่าจิตยังไม่ได้สมาธิ ถ้าจิตได้สมาธิก็ต้องได้ปีติ ได้สุข อันจิตที่จะได้

สมาธนิัน้กต้็องประกอบด้วยฉนัทะ ความพอใจในการปฏบิตัแิละใช้วติกวจิารในอารมณ์

ของสมาธิ หรือในกรรมฐาน และโดยเฉพาะในข้อนี้คือลมหายใจเข้า ลมหายใจออก 

หรือการหายใจเข้า หายใจออก เม่ือมีฉันทะดังนี้ จิตจะได้สมาธิได้ปีติสุข เป็นผล 

สืบเนื่องกันไป 

ปีติและสุขนี้นับเข้าว่าเป็นเวทนาในข้อว่าสุขเวทนา เวทนาที่เป็นสุขว่าถึงปีติ 

ทีไ่ด้จากสมาธ ิซ่ึงได้ตรสัสอนให้ท�าการศึกษาว่าเราจกัรูท้ัว่ถงึปีตหิายใจเข้า หายใจออก 

ค�าว่าปีติได้แก่ความอ่ิมใจ ตามศัพท์น้ัน ปีติคือความดื่ม เหมือนอย่างเช่นการด่ืมน�้า  

ก็น�าเอากิริยาของการดื่มน�้าที่เป็นวัตถุนี้มาใช้ในการแสดงนามธรรม เพื่อจะให้เห็นชัด 
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ฉะนัน้ ปีติคอืความดืม่ เป็นความดืม่ทางใจ และเมือ่ดืม่กจ็ะได้ผลคอือิม่ เพราะฉะนัน้ 

จึงใช้ค�าแปลของปีติว่าการแสดงผลว่าคือความอิ่มใจอันเป็นผลที่ได้มาจากความดื่มใจ

ด่ืมอะไร ก็ดื่มสติ ดื่มสมาธิ อันเป็นความสงบระงับมาโดยล�าดับ อันสติและสมาธ ิ

ทีจ่ติดืม่เข้านี ้ก็เทียบกนัได้กบัน�า้ เมือ่เกดิความหวิกระหายกเ็กดิความกระวนกระวาย 

เมื่อได้ดื่มน�้าที่สะอาด ที่เย็น ก็ได้ความช่ืน ความเย็น สงบระงับความหิวกระหาย  

ความกระวนกระวาย ความร้อนจิตก็เป็นเช่นเดียวกัน จิตที่ไม่มีสมาธิ มิได้ใช้สต ิ

ก�าหนดพิจารณา ย่อมเป็นจิตที่หิวกระหาย กระวนกระวายกระสับกระส่าย เร่าร้อน 

ครัน้ดืม่สต ิดืม่สมาธิ ดืม่ความสงบระงบั ความเยน็อนัเกดิจากความสงบระงบัจิต กไ็ด้

ความอิ่ม ได้ความสงบระงับ ได้ความเย็น เป็นความเย็นเป็นความดื่มสติ ดื่มสมาธิ 

ด่ืมความสงบระงบั ดืม่ความเยน็ กไ็ด้ความอิม่ใจจากความดืม่นี ้จงึปรากฏอาการของ

ปีติ อันความอิ่มใจตามที่ท่านแสดงไว้เป็น ๕ ชนิด คือ

๑. ขุททกาปีติ ปีติอย่างน้อย ปีติชนิดนี้ท�าให้ขนชัน ท�าให้น�้าตาไหล

๒. ขณิกาปีต ิปีตช่ัิวขณะ ปีติชนดินีท้�าให้เกดิความรูส้กึแปลบ ๆ เปรียบเหมอืน

อย่างสายฟ้าแลบ

๓. โอกกันติกาปีติ ปีติเป็นพัก ๆ ปีติชนิดนี้ท�าให้เกิดรู้สึกซู่ซ่าแรงย่ิงกว่า 

ความรู้สึกแปลบ ๆ เปรียบเหมือนอย่างคลื่นกระทบฝั่ง

๔. อุพเพงคาปีติ ปีติอย่างโลดโผน ปีติชนิดนี้ท�าให้ใจฟูและท�าให้กระท�าการ

อย่างอื่นที่เว้นจากเจตนา เช่น กล่าวค�าอุทาน คือค�าที่เปล่งขึ้นมาด้วยอ�านาจของปีติ 

และท่านแสดงว่าบางทีท�าให้กายลอยหรือโลดขึ้นไปได้

๕. ผรณาปีติ ปีติซาบซ่าน ปีติชนิดนี้ท�าให้รู้สึกซาบซ่านไปทั่วสรรพางค์กาย 

ท่านแสดงปีติไว้ ๕ อย่างดั่งนี้ และที่แสดงคู่กับค�าว่าปราโมทย์ ดั่งที่กล่าวมา

ข้างต้นว่า ปีติ ปราโมทย์ ปราโมทย์นั้นมีอาการเป็นความบันเทิง อาจจะเข้าลักษณะ

ค�าที่ใช้คู่ เช่น ความอิ่มเอิบ ความอิ่มเป็นปีติ ความเอิบเป็นปราโมทย์ หรือมีลักษณะ

เป็นตัวความสุขที่แสดงติดตัวกันไป ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติสมาธิมาโดยล�าดับ เมื่อได้ถึงขั้น
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ความสงบระงับกายสังขาร ปีติปราโมทย์ที่เกิดมาโดยล�าดับนั้นย่อมจะชัดขี้น จึงตรัส

สอนให้ท�าการศึกษาว่า เราจักรู้ทั่วถึงปีติ หายใจเข้า หายใจออก ดังนี้ อันนับว่า 

เป็นข้ันที่ ๕ และเม่ือได้ปีติก็ย่อมจะได้สุขที่ติดตัวกันไป สุขนั้น คือความสบาย  

เป็นกายิกสุข สุขทางกาย กายก็สบาย เป็นเจตสิกสุข สุขทางใจ คือใจก็สบาย มี 

อาการเป็นความสบาย จะว่าเป็นตัวความปราโมทย์ คือความบันเทิง หรือเป็น 

ความเอิบ ในค�าว่าอ่ิมเอิบก็ควรจะได้ เป็นสิ่งที่บังเกิดสืบเนื่องมาจากปีติ เหมือน 

อย่างเมือ่เราร้อนมาหวิกระหายมา กด็ิม่น�า้ทีส่ะอาดเย็น อิม่สบายหายจากความเร่าร้อน 

สงบระงบัจากความเร่าร้อน อิม่กเ็ป็นปีต ิสบายกเ็ป็นสขุ กายกส็บาย ใจ กส็บาย ดงันี้

เป็นตัวความสขุ อนัความสขุนีท้ีเ่ป็นไปทางกายกด็ ีทีเ่ป็นไปทางใจกดี็ ย่อมไม่มลีกัษณะ

อย่างปีติทั้ง ๕ ดังที่กล่าวนั้น มีลักษณะที่สงบกว่าปีติ ปีติมีลักษณะที่ท�าขนชูชัน  

น�้าตาไหล รู้สึกแปลบ ๆ รู้สึกซู่ซ่า ท�าให้ใจฟู อย่างละเอียดก็ท�าให้ซาบซ่านไป 

ทั้งสรรพางค์ แต่ว่าสุขนั้นไม่มีอาการดังนี้ เป็นความสบาย เป็นความสงบ สบายกาย 

สบายใจ ความสุขเป็นความรู้สึกที่ละเอียดกว่า และเกิดสืบเนื่องมาจากปีติ จึงให้ตรัส

สอนว่าให้ศึกษาว่าเราจักรู้ทั่วถึงสุข หายใจเข้า หายใจออก ดังนี้นับเป็นขั้นที่ ๒  

ในหมวดนี้ นับจาก ๔ ขั้นข้างต้นเป็นขั้นที่ ๖

๔ ตุลาคม ๒๕๒๓



 ครั้งที่ ๓๐ 
เวทนานุปัสสนา (ต่อ)

จะแสดงกรรมฐานและฝึกกรรมฐานต่อ ได้กล่าวถึงอานาปานสติ สติก�าหนด

ลมหายใจเข้า-ออก ซ่ึงถึงขั้นเวทนานุปัสสนา เริ่มต้ังแต่ท่ีตรัสสอนให้ศึกษาว่าเราจัก

ท�าความรู้ทั่วถึงปีติหายใจเข้า หายใจออก เราจักท�าความรู้ทั่งถึงสุขหายใจเข้า หายใจ

ออก ๒ ข้อนี้ได้อธิบายแล้ว จึงจะจับอธิบายอีก ๒ ข้อต่อไป ที่ตรัสสอนให้ศึกษาว่า 

เราจกัท�าความรูท้ัว่ถงึจติตสงัขารหายใจเข้า หายใจออก เราจกัศกึษาว่าเราจกัท�าความ

สงบระงับจิตตสังขารหายใจเข้า หายใจออก

ใน ๒ ข้อหลังนี ้ข้อแรกทีต่รัสสอนให้ศกึษาว่า เราจกัท�าความรูท้ัว่ถึงจติตสงัขาร

หายใจเข้า หายใจออกนั้น จิตตสังขารแปลว่า เครื่องปรุงจิต หมายถึง สัญญา เวทนา 

สัญญาคือความรู้จ�าหรือความรู้ก�าหนดหมาย เวทนาคือความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ 

หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ท้ัง ๒ ข้อนี้เม่ือว่าตามล�าดับในขันธ์ ๕ เวทนามา 

ข้างหน้า ต่อจากเวทนาจึงถึงสัญญา คือเกิดเวทนาขึ้นก่อนแล้วเกิดสัญญาสืบต่อไป  

คือเกิดความรู้สึก เป็นสุข เป็นทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นก่อน จึงเกิดสัญญาคือความรู้จ�า 

ก็คือความรู้จ�าในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะและธรรมคือ เรื่องราว 

อันเป็นที่ต้ังของเวทนานั่นแหละ เมื่อเกิดเวทนาแล้ว ก็จ�าได้ เป็นไปตามเวทนา  

เพราะฉะนั้น เมื่อว่าตามล�าดับที่เกิด จึงต้องเรียกว่าเวทนา สัญญา แต่ในเวลาเรียก

พูดก็นิยมเอาสัญญาไว้ข้างหน้าว่า สัญญา เวทนา ต้องเข้าใจว่าเป็นส�านวนพูดเท่านั้น 
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เหมือนอย่างค�าว่า นามรูป อันที่จริงในล�าดับขันธ์ ๕ รูปขึ้นหน้าแล้วจึงถึงนาม เพราะ

ว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูปก็เป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

เป็นนาม เพราะฉะน้ันเม่ือควรจะเรยีกรปูนาม กเ็รียกกลับกนัว่า นามรปู กเ็ป็นส�านวน

ถ้อยค�าท่ีใช้พูดกัน เวทนากับสัญญาเป็นจิตตสังขารร่วมกันคือเป็นเครื่องปรุงจิต  

อันหมายความว่า ปรุงจิต ย้อมจิตให้เป็นไปต่าง ๆ เหมือนอย่างน�้าย้อมที่จับผ้า  

ท�าผ้าให้เป็นสีต่าง ๆ เป็นไปตามน�้าย้อม เมื่อน�้าย้อมเป็นสีเขียวก็จับผ้าให้เป็นสีเขียว 

น�้าย้อมเป็นสีแดงก็จับผ้าท�าผ้าให้เป็นสีแดง เวทนา สัญญา ก็ฉันนั้น เป็นเครื่อง 

ย้อมจติ ท�าจติให้เป็นต่าง ๆ คอื สขุเวทนา กย้็อมจติปรงุจติ ท�าจติให้จติประกอบด้วย

ราคะ คือ ความติดใจ ยินดี พอใจ ทุกขเวทนา ก็ย้อมจิต ปรุงจิตท�าให้จิตประกอบ

ด้วยปฏิฆะ คือความกระทบกระท่ังไม่ชอบ นับเป็นกิเลสกองโทสะ เวทนามิใช่สุข 

มิใช่ทุกข์ ก็ย้อมจิตปรุงจิตท�าจิตให้ประกอบด้วยอวิชชา โมหะ เพราะท�าให้ไม่สนใจ 

ที่จะรู้ ปล่อยให้เรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ ไป เป็นความไม่รู้เป็นความหลง ฉะนั้น เวทนากับ

สัญญาจึงเป็นจิตตสังขารคือเครื่องปรุงจิต 

แม้ปีติสุขที่บังเกิดขึ้นจากสมาธิก็เป็นเวทนา และนับเป็นสุขเวทนา เวทนา 

ที่เป็นสุข เม่ือเป็นดังน้ี ถ้าไม่มีสติก�าหนดให้รู้จักว่า ปีติและสุขนี้เป็นตัวสุขเวทนา  

ปรุงจิตให้ติดใจยินดี ก่อเป็นกิเลสกองราคะข้ึนได้ ปิติสุขนี้ก็จะเข้าไปปรุงจิตใจของ 

ผู้ปฏิบัติสมาธิได้ คือท�าให้ผู้ปฏิบัติสมาธิเมื่อได้ปีติได้สุขในสมาธิ ก็ติดอยู่ในปีติสุขนี้ 

ท�าให้ต้องการอยู่กับปีติสุขนี้มาก ๆ นาน ๆ เรื่อยไป เพราะสบายไม่อยากจะท�าอะไร

ก้าวหน้าต่อ ๆ ไป และไม่อยากออกจากสมาธิ จึงเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน ท�าให้

ไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติ และไม่ก่อให้เกิดปัญญาต่อไปด้วย ก็เหมือนอย่างว่า เข้าไป

นั่งนอนอยู่ในห้องเย็น เช่น ในห้องมีปรับอากาศ ก็สบาย น่ังก็สบาย นอนก็สบาย  

ก็อยากจะนั่งนอน หลับอยู่ในห้องเย็นอย่างนี้เรื่อย ๆ ไป ไม่อยากจะออกไปท�าอะไร 

ดั่งนี้เป็นสุขเวทนามาเป็นตัวจิตตสังขาร ปรุงจิต ท�าจิตให้คิด และอันนี้เป็นตัวราคะ 

ขึ้นมา เป็นความติดสุข ไม่อยากจากสุข มีปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติสมาธิท่ีเห็นได้ชัด  

บางคนชอบนั่งหลับตาอยู่ตลอดวัน ไม่อยากจะพูดจาท�าอะไรกับใคร ไม่สนใจอะไร 

ทัง้นัน้ ดงันีเ้รยีกว่าเป็นการปฏบิตัเิกนิไป หากว่าการปฏบิตัเิช่นนีเ้พราะได้สขุในสมาธิ

เลยติด ติดสุขสมาธิ 
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เพราะฉะนั้น ผู้ที่ปฏิบัติสมาธิจึงต้องมีสติท่ีจะรู้จักปฏิบัติขั้นนี้ คือเม่ือได้ปีติ

สุขในสมาธิขึ้นแล้ว ก็ให้มีสติก�าหนดรู้จักว่านี้เป็นสุขเวทนาท่ีเป็นจิตตสังขาร ปรุงจิต 

คือท�าจิตใจให้ติดในสุขได้ และให้ท�าความรู้ว่าบัดนี้จิตเป็นอย่างไร ติดอยู่ในสุขหรือ 

เปล่า หากว่าติดในสุข ความติดในสุขก็ให้รู้ว่า นี่เป็นตัวราคะอย่างหนึ่ง เป็นราคะ 

ในสขุในสมาธ ิอนัราคะไม่ใช่มเีฉพาะราคะในทางกาม ในทางโลก ราคะทีเ่ป็นรปูเสียง

เป็นต้น แม้ในการปฏิบัติสมาธินี้ก็มีราคะได้ แต่ราคะในสมาธินี้คือการติดสุข การติด

ปีติติดสุขที่ได้จากสมาธิ ผู้ปฏิบัติในสมาธิในทีแรก จิตจะไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ

เท่าใด เพราะจิตนี้เคยติดสุขอยู่ในกาม อันเป็นราคะในทางจิตที่เคยติดอยู่ในกาม  

น้ีเรียกว่า กามาพจร หรือกามาวจรจิต จิตที่เที่ยวไปในกาม หยั่งลงในกาม คือใน 

กามคุณารมณ์ อารมณ์ที่เป็นกามคุณ คือ ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเป็น

ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย จิตสามัญย่อมติดสุขอยู่ในกาม อันเรียกว่า  

กามสุข และพอใจอยู่ในกามคุณารมณ์ กามคุณารมณ์จึงเป็นอาลัยคือเป็นที่อยู่อาศัย

ของจิตที่เป็นกามาพจร เหมือนอย่างน�้าคืออาลัยเป็นที่อยู ่อาศัยของปลา ฉะนั้น  

เมื่อมาปฏิบัติยกจิตขึ้นจากกามคุณารมณ์ที่จิตชอบท่องเที่ยวไป ให้มาตั้งอยู่ในอารมณ์

ของสมาธคิอืในกรรมฐาน เช่น ให้ก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออกเป็นอานาปานสติ 

จิตจึงดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย ไม่ต้องการที่จะตั้งอยู่ในกรรมฐาน จะกลับตก

ไปสู่กามคณุารมณ์ อันเป็นท่ีตัง้แห่งกามสขุ ทีจ่ติมีราคะคอืความตดิอยู ่ฉะน้ัน ผูป้ฏบิติั

จะต้องม ีอาตาบ ีคือความเพยีร มีความรูต้วั ความรูพ้ร้อม มสีตคิอยก�าจดัความยนิดี 

ความยินร้าย และประกอบด้วยวิตก วิจารณ์ คอยยกจิตสู่อารมณ์ของกรรมฐาน  

ต้องคอยประคองจิตไว้ในอารมณ์ของกรรมฐาน เหมือนอย่างพี่เลี้ยงต้องคอยอุ้มเด็ก

อ่อน ๆ ไว้ตลอดเวลา ปล่อยวางไม่ได้

คราวนี้เมื่อมาปฏิบัติท�าสมาธิเข้าขั้นขึ้นโดยล�าดับ จนได้ปีติสุขในสมาธิดังท่ี

กล่าวมาแล้วนัน้ ราคะในกามสขุจะลดน้อยลงไป แต่มาเกดิราคะในสมาธ ิคือ ในสมาธิ

สุข สุขที่ได้จากสมาธิ แม้จะเป็นราคะที่ละเอียดขึ้นไม่ใช่ราคะในกามสุข มาเป็นราคะ

ในสมาธิสุข ก็เป็นราคะคือความติด คือติดสุขอื่นท�าให้ไม่อยากที่จะออกจากสมาธิสุข

นี้ไปท�าอะไร เพราะฉะนั้น ผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานจะต้องท�าความเข้าใจไว้ ซึ่งเมื่อปฏิบัติ
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ไปแล้วจะต้องมาพบกบัตวัจติตสงัขารคอืปรุงจติ ท�าจติให้ตดิ เป็นตวัราคะคอืความตดิ

สุข ติดใจในสุข จึงต้องมีสติท�าความรู้จักไว้ ว่านี่เป็นจิตตสังขาร ไม่ใช่เผลอ แต่ไม่ใช่

หมายความว่าต้องการให้รงัเกยีจสขุ ให้ทิง้สขุ แต่ต้องการให้รูจ้กัว่า ถ้าไม่มสีตกิ�าหนด

แล้ว สขุนีก้จ็ะกลายเป็นจติตสงัขารขึน้มา จะท�าให้เกดิราคะคอืความตดิสุขข้ึนมา ต้อง

ท�าความรู้จักไว้ จึงได้ตรัสสอนว่าให้ศึกษาว่า เราจักท�าความรู้ทั่วถึงจิตตสังขารหายใจ

เข้า หายใจออกคอืให้ท�าความรูจ้กัปีตสิขุทีก่�าลงัได้รบัอยู่ว่านีเ่ป็นตวัจติตสังขาร เครือ่ง

ปรุงจิต ท�าจิตให้ติดสุขได้ ให้ท�าความรู้จักเอาไว้ แต่ก็ต้องอยู่กับปีติอยู่กับสุข ในเมื่อ

ปีติสุขบังเกิดขึ้นไม่ต้องไปขับไล่ไสส่ง ไม่ต้องไปรังเกียจ เพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติ

ธรรมดา เมื่อจิตได้รับการฟอกล้างโดยสติ สมาธิ มาโดยล�าดับ จนได้สติได้สมาธิขึ้น

ก็จะมีปีติ สุข เป็นธรรมดา เมื่อมีปีติ มีสุขก็เสวยไป กินสุขกินปีติไป แต่ต้องรู้จักไว้

ว่านี้เป็นจิตตสังขาร อย่าให้เผลอ อย่าให้เป็นราคะ เป็นความติดสุขขึ้นมา เพราะปีติ

สุขเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะต้องมี ต้องอาศัยท�าจิตให้ตั้งเป็นสมาธิอยู่ได้ เพราะสมาธิต้อง 

อาศยัสขุ ถ้าไม่มีสุขแล้ว สมาธก็ิต้ังอยูไ่ม่ได้ อนัหมายความว่า ตัง้อยูไ่ม่ได้นาน ประเดีย๋ว

จิตก็จะตก แต่หากว่าได้สมาธิแล้วจิตจะตั้งอยู่ได้นาน สมาธิจะกลายมาเป็นอาลัย 

ของจติ แต่ว่าท่ีไปเป็นอาลัยนีห้มายความว่าเป็นทีอ่ยูอ่าศยั ถ้ามาเป็นอาลยัของจติแล้ว 

แปลว่าจิตมีความติดสุขในสมาธิขึ้นมา แปลว่าเป็นจิตตสังขาร ปรุงจิตได้ ท�าจิตให้ติด

ขึน้มาแล้ว อันท�าให้จติอยากจะอยู่กบัสมาธเิรือ่ย ๆ ไป เมือ่ก่อนนีเ้คยอยูก่บักามคณุา

รมณ์ มาถงึขัน้นีก้เ็ลยต้องการอยูก่บัสมาธอิารมณ์ ไม่อยากจะออกไปข้างไหนดงักล่าว 

ก็ต้องให้รู้จักไว้ดังนี้ และให้ท�าความรู้จักเพียงเพื่อจะอาศัยสุขเป็นที่ตั้งของสมาธิ เช่น 

เหมือนอย่างบริโภคอาหาร ต้องการโอชะของอาหารเพื่อบ�ารุงเลี้ยงร่างกาย ชีวิตด�ารง

อยู่ได้ต้องอาศัยอาหาร แต่ไม่ต้องการให้ติดในรสของอาหาร ท�าให้บริโภคเกินควร 

เป็นต้น ปีติ สุข ก็เป็นอาหารของสมาธิ เช่นนั้น แต่ก็ไม่ต้องการให้บริโภคปีติสุขนี ้

เกินควร ให้บริโภคปีติสุขเพียงเพ่ือเป็นท่ีตั้งของสมาธิยิ่งขึ้นต่อไป ดั่งนี้ เป็นข้อหนึ่ง 

ซึ่งนับว่าเป็นข้อที่ ๓ ในหมวดนี้

อีกข้อหน่ึงตรัสสอนว่า เราจักสงบระงับจิตตสังขารหายใจเข้า หายใจออก  

ข้อนี้หมายความสืบต่อออกไปว่า เมื่อท�าสติก�าหนดให้รู้จักปีติ สุข ท่ีได้จากสมาธิ 
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ว่าเป็นจิตตสังขาร ดังกล่าวนั้นแล้ว ก็ต้องคอยศึกษาคือปฏิบัติ อย่าให้ปีติ สุข นั้น 

ปรงุจติเป็นจติตสงัขาร คอืปรงุจติให้ตดิขึน้เป็นราคะคอืตดิสขุขึน้มาได้ ถ้าหากว่าบงัเกดิ

เป็นจติตสงัขาร ปรุงจติให้ตดิเป็นราคะคอืความตดิสขุขึน้มาแล้ว กใ็ห้รูจ้กัว่า ปีตสิขุมา

ปรุงจิตใจ ให้ติดขึ้นมาแล้ว เป็นจิตตสังขารแล้ว ก็ต้องรู้จักว่า ความติดเป็นโทษเป็น

อันตราย ต้องระงับเสียอย่าไปติด แต่ให้อาศัยสุขเป็นที่ตั้งของสมาธิ ท�าสมาธิยิ่งขึ้น 

ต่อไป ไม่ใช่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ ต้องคอยระงับดังนี้ เรียกว่าสงบจิตตสังขาร คือปีติ  

สุข จะมีก็มีไป แต่ระวังมิให้ปีติสุขนี้มาเป็นจิตตสังขาร มาปรุงจิตให้ติด แต่ถ้าหากว่า

มาเป็นจิตตสังขาร ปรุงจิตให้ติด เป็นราคะคือความติดสุขในสมาธิขึ้นมาแล้ว ก็ให้รู้ว่า 

บัดนี้บังเกิดราคะ ปีติ สุข ในสมาธิขึ้นมาแล้ว ติดสุขในสมาธิแล้ว ต้องระงับไม่ให้ติด 

ก็ต้องถอนใจจากการติดให้ได้ และตั้งใจปฏิบัติท�าสมาธิให้ย่ิงขึ้นต่อไป ดังนี้เรียกว่า 

เป็นการศกึษาปฏิบตัสิงบระงบัจติตสงัขารหายใจเข้า หายใจออก อนันบัว่าเป็นขัน้ที ่๔

ทั้ง ๔ ขั้นน้ี คือท่ีตรัสสอนให้ศึกษาว่าเราจักท�าความรู้ทั่วถึงปีติหายใจเข้า 

หายใจออก ข้อ ๑ ศึกษาว่าเราจักท�าความรู้ทั่วถึงสุขหายใจเข้า หายใจออก ข้อหนึ่ง

ศึกษาว่าเราจักท�าความรู้ทั่วถึงจิตตสังขาร หายใจเข้า หายใจออก ข้อหนึ่ง ศึกษาว่า

เราจักระงับจิตตสังขาร หายใจเข้าหายใจออกข้อ ๑ ตรัสแสดงว่าเป็นอานาปานสติที่

เลื่อนขึ้นสู่ขั้นเวทนานุปัสสนา คือสติที่ก�าหนดพิจารณาเวทนา เพราะว่าความที่ตั้งสติ

ก�าหนดใน ๔ ข้อน้ี หายใจเข้า หายใจออกเป็นมนสิการ คือการกระท�าไว้ในใจเป็น

อย่างดีซึ่งลมอัสสาสะ ปัสสาสะ คือลมหายใจเข้า ลมหายใจออก มนสิการเป็นอย่างดี 

การกระท�าไว้ในใจเป็นอย่างดีซึง่ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก นัน้หมายถึง ความตัง้สติ

ก�าหนดให้รู้ทั่วถึงปีติ รู้ทั่วถึงสุข รู้ทั่วถึงจิตตสังขาร และปฏิบัติ สงบระงับจิตตสังขาร

หายใจเข้า หายใจออกนี่นี้แหละ เรียกว่าเป็นสาธุกมนสิการ การกระท�าไว้ในใจเป็น

อย่างดีซึ่งลมอัสสาสะ ปัสสาสะ อันนับว่าเป็นข้อเวทนานุปัสสนา และเมือ่นบัต่อจากข้อ

กายานุปัสสนา ๔ ขัน้ ในข้อเวทนานปัุสสนาอกี ๔ ขัน้นี ้นบัต่อขึน้ไปกเ็ป็นขัน้ที ่๕ ที่ 

๖ ที่ ๗ ที่ ๘ เมื่อมาถึงขั้นนี้ก็เรียกว่า ได้ท�าอานาปานสติจนถึงขั้นที่ ๘

 ๕ ตุลาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๓๑ 
จติตานุปัสสนา

จะแสดงกรรมฐานและฝึกกรรมฐานสืบต่อไป ได้แสดงอธิบายอานาปานสต ิ

ตั้งต้นแต่ขั้นกายานุปัสสนา ๔ ขั้นสืบถึงเวทนานุปัสสนา ๔ ขั้น ต่อจากนี้จะได้แสดง

อานาปานสติท่ีสืบต่อไป จิตตานุปัสสนาพิจารณาจิตอีก ๔ ขั้น นับเป็นขั้นที่ ๙  

ถึงขั้นที่ ๑๒ โดยที่พระบรมศาสดาเมื่อได้ตรัสสอนให้ศึกษา คือส�าเนียกปฏิบัติสืบต่อ

ขึ้นไปว่า ศึกษาว่าเราจักรู้ทั่วถึงจิตหายใจเข้า ศึกษาว่าเราจักรู้ทั่วถึงจิตหายใจออก  

ศึกษาว่า เราจักท�าจิตให้บันเทิงเบิกบานยิ่งหายใจเข้า ศึกษาว่าเราจักท�าจิตให้บันเทิง

เบิกบานยิ่งหายใจออก ศึกษาว่าเราจักท�าจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิหายใจเข้า ศึกษาว่า 

เราจักท�าจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิหายใจออก ศึกษาว่าเราจักท�าการเปลื้องจิตหายใจเข้า 

ศกึษาว่าเราจกัท�าการเปลือ้งจิตหายใจออก ดัง่นี ้กน็บัเป็นจติตานปัุสสนา ต้ังสติก�าหนด

พิจารณาจิตโดยใช้ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกเป็นหลัก คือ ตั้งสติก�าหนดลมหายใจ

เข้า ลมหายใจออกนี้พร้อมกันไปกับศึกษาปฏิบัติดังนั้น

ขัน้แรกในหมวดนี ้ตรสัสอนให้ศกึษาท�าความรูท้ัว่ถงึจติหายใจเข้า หายใจออก 

จิตเมื่อมาถึงขั้นปฏิบัติในขั้นนี้ ก็กล่าวได้ว่าเป็นจิตท่ีได้อบรมให้บริสุทธิ์สะอาดด้วย 

สตแิละสมาธ ิหรือช�าระฟอกล้างให้บรสิทุธิส์ะอาดด้วยสติสมาธมิาโดยล�าดบัแล้ว และ

เม่ือสงบระงับจิตตสังขาร เครื่องปรุงจิต คือสัญญาเวทนาซึ่งยกขึ้นกล่าวโดยเฉพาะ 
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ก็คือปิติสุข มิให้ปิติสุขที่บังเกิดขึ้นจากสมาธิเป็นจิตตสังขารย้อมจิตให้ติด คือให้ติดใน

สขุทีเ่กดิจากสมาธินัน้ อันกล่าวได้ว่าเป็นสมาธิสขุ หรอืกล่าวอกีขัน้หนึง่ว่า เนกขมัมสขุ 

สุขที่เกิดจากเนกขัมมะ คือการออกที่ได้กล่าวแล้วว่า จิตสามัญติดในกามสุข แต่ครั้น

มาปฏิบัติท�าสมาธิ สงบระงับจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้สุข ก็จะมาติดใน

สมาธิสุข หรือเนกขัมมสุข สุขเกิดจากการออกจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย  

แม้เช่นนั้นความติดสุขก็ยังเป็นราคะ แต่เป็นราคะที่ละเอียดเข้า ดังที่เรียกในสังโยชน์

ว่าก้าวขึน้สูข่ัน้ รปูราคะ คอืความตดิในรปู คอืเนือ่งในสมาธนิัน้เอง ทีม่รีปูเป็นอารมณ์ 

เมื่อมาศึกษาปฏิบัติสงบระงับจิตตสังขารได้ คือมิให้ปีติสุขมาปรุงจิตให้ติดให้เป็นราคะ

ดังกล่าวข้ึนมา จติกย่็อมจะบรสิทุธิจ์ากความตดิในสขุ ซึง่เป็นตวัราคะอย่างหนึง่ดงักล่าว 

จิตจึงบริสุทธิ์จากราคะทั้งที่เป็นกามราคะ ทั้งที่เป็นสมาธิราคะ หรือสุขราคะในสมาธิ 

เพราะฉะนั้น ก็ให้ท�าความรู้ทั่วถึงจิตดังกล่าวนี้ ก�าหนดดูเข้ามาที่จิตโดยตรง

ว่า บัดนี้จิตของเราเป็นอย่างไร จิตของเราบริสุทธิ์ ไม่มีราคะทั้งที่เป็นกามราคะ ทั้งที่

เป็นเนกขัมมราคะ กใ็ห้ท�าความรูด่ั้งนี ้กใ็ห้เพ่งดจูติทีบ่รสุิทธิน์ี ้เม่ือยังสงบจติตสังขาร

ไม่ได้ คือปิตสิขุนัน้ย้อมจิตได้ปรงุจติได้ เวทนากยั็งมกี�าลงัคอืปีตสุิขนัน้มกี�าลัง แต่ครัน้

เมื่อระงับมิให้ปิติสุขมาเป็นจิตตสังขารปรุงจิตย้อมจิตได้ เวทนาแม้มีอยู่ ก็ไม่มีก�าลัง 

จิตก็ปรากฏเป็นจิตที่บริสุทธิ์ เป็นจิตที่ประภัสสร คือผ่องใสสะอาด ก็ดูให้รู้จักความ

บรสิทุธ์ิของจติ ให้รูจั้กความประภสัสร คอืผุดผ่องของจติ ให้รู้จกัความผ่องแผ้วของจติ 

เพ่งดูเข้ามาท่ีจิตซึ่งบริสุทธิ์ผุดผ่องดังนี้ หายใจเข้า หายใจออกอยู่ ก็นับว่าเป็นการ 

ปฏิบัติท�าอานาปานสติก้าวเข้าสู่ขั้นจิตตานุปัสสนา อันเป็นขั้นท่ี ๑ ท่ีตรัสสอนไว้ว่า 

ศึกษาว่าเราจักรู้ท่ัวถึงจิต หายใจเข้า หายใจออก ดังนี้นับว่าเป็นอานาปานสติในขั้น 

จิตตานุปัสสนาขั้นที่ ๑ นับต่อจากขั้นกายานุปัสสนา และเวทนานุปัสสนาเป็นขั้นที่ ๙

ต่อจากนั้นก็ตรัสสอนว่า ศึกษาว่าเราจักท�าจิตให้บันเทิงเบิกบานยิ่งหายใจเข้า 

หายใจออก ก็โดยท่ีเม่ือได้ปฏิบัติมาถึงข้ันนี้คือขั้นที่จิตบริสุทธิ์ผุดผ่องโดยที่ปีติสุข  

ไม่อาจจะเป็นจติตสงัขารปรงุจติ ย้อมจติให้ตดิได้ เวทนากอ่็อนก�าลงัดงักล่าว เม่ือเป็น

ดังนี้ ก็ย่อมจะเป็นไปได้ที่เมื่อเวทนาอ่อนก�าลัง ปีติสุขก็ย่อมจะอ่อนก�าลังลง ย่อมจะ

ลดลงไปจนถึงหายไป เมื่อเป็นดังนี้จิตที่ปราศจากปีติสุข ปรากฏเป็นจิตที่แห้งผาก  

หมดความชืน่บาน หมดความบนัเทิง เหมอืนอย่างต้นไม้ทีไ่ม่มนี�า้หล่อเล้ียง กเ็ห่ียวแห้ง 
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เมือ่เป็นดังนี ้ต้องท�าความรูว่้าอาการทีจ่ติเห่ียวแห้งหมดความบันเทงิเบกิบานลงไปนัน้ 

ย่อมไม่อาจที่จะปฏิบัติให้เป็นสมาธิยิ่งขึ้นไปได้ เพราะในการปฏิบัติท�าสมาธิต้องอาศัย

สขุเป็นท่ีตัง้ด้วย ฉะนัน้ จงึต้องศกึษาปฏบิตัทิ�าจติให้กลบับนัเทงิเบกิบานขึน้มา อย่าให้

ห่อเห่ียว รู้สึกว่าเหีย่วแห้งหมดความชืน่บานบนัเทิง ต้องศกึษาท�าจติให้เบกิบานบนัเทงิ

ข้ึนมา โดยทีน้่อมจติถงึกรรมฐานหรอือารมณ์ของสมาธ ิอนัจะน�าจติให้เกดิความบนัเทิง

ชื่นบาน แม้ว่าจะเป็นกรรมฐานข้ออ่ืนก็ได้ และแม้ว่าจะย้อนกลับไปท�าอานาปานสต ิ

นี้แหละในข้ันกาย อันสืบมาถึงขั้นเวทนา คือท�าให้เกิดปิติสุขขึ้นมา ให้ปิติสุขกลับ 

ขึ้นมาใหม่ ไม่ให้หายไป ให้มาเป็นน�้าหล่อเลี้ยง 

เมื่อได้ปิติได้สุขขี้นมาอันท�าจิตให้เบิกบานบันเทิงชื่นบานแล้ว ก็หยุดการที่จะ

ย้อนกลบัลงไปหรอืของกรรมฐานอืน่เข้ามานัน้เสีย รักษาความบนัเทิงชืน่บานไว้ แต่ไม่

ให้เป็นจติตสงัขารดังกล่าวนัน้ ให้จติมคีวามบนัเทงิชืน่บาน ให้จติบรสิทุธิด้์วยให้บนัเทงิ

ชื่นบานด้วยทั้ง ๒ อย่างดังนี้ ในขั้นของการปฏิบัติเหล่านี้ แม้ว่ายังปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึง

ก็ตาม ก็ต้องศึกษาให้รู้จัก เพราะเป็นอาการของจิตที่เป็นไปได้ และถ้าหากไม่รู้ทาง 

ที่ปฏิบัติ ก็จะท�าให้แก้ไขไม่ถูก เหมือนอย่างกล่าวในขั้นเวทนาก็เหมือนกัน ต้องรู้จัก 

ขั้นตอนที่ปฏิบัติขึ้นมาอย่างได้ปิติได้สุขขึ้นมา ก็ให้รู้ว่าอย่าให้มาเป็นจิตตสังขาร ก็ให้

สงบระงบั และมาถงึขัน้จติทีบ่รสิทุธิผ์ดุผ่อง กเ็ป็นไปได้ทีจ่ะเกดิความเหอืดแห้ง กต้็อง

อย่าให้เหือดแห้ง ต้องให้บันเทิงชื่นบาน ให้บริสุทธิ์ด้วย บันเทิงชื่นบานด้วย ต้องคอย

แก้ไขเสมอ จึงตรัสสอนไว้เป็นขั้นที่ ๒ ของหมวดนี้ว่า ศึกษาว่าเราจักท�าจิตให้บันเทิง

ชื่นบาน หายใจเข้า หายใจออก ก็นับต่อจากข้างต้นมาเป็นขั้นที่ ๑๐

ต่อจากนั้น ก็ตรัสสอนว่า ศึกษาว่าเราจักท�าจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิหายใจเข้า 

หายใจออก เมื่อท�าจิตให้เกิดบันเทิงชื่นบานขึ้นมาได้แล้ว ความบันเทิงชื่นบานเป็นตัว

สขุ อนัเป็นท่ีตัง้ของสมาธไิด้ แต่ขณะเดยีวกนักอ็าจเป็นทีต่ัง้ของความฟุง้ซ่านได้ ฉะนัน้ 

ต้องอย่าให้ฟุ้งซ่าน ต้องให้อาศัยจิตที่บริสุทธิ์และที่บันเทิงชื่นบานนั้นเองท�าจิตให้เป็น

สมาธติัง้มัน่ คอืรกัษาจติตเอกคัคตา คอืความทีจิ่ตมีอารมณ์เป็นอนัเดยีว หรอืความที่

มีอารมณ์เป็นอันเดียวของจิตไว้ ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก ให้เป็นสมาธิตั้งอยู่ที่ลม

หายใจเข้า-ออกเป็นตัวหลัก ไม่ให้ฟุ้งซ่านไปสู่ที่อื่น และเมื่อมีความบริสุทธิ์มีความสุข

อันปรากฏเป็นความบันเทิงชื่นบานขึ้น เป็นที่รองรับอยู่แล้ว จิตก็จะเป็นสมาธิได้ คือ
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จะก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก เป็นอารมณ์แต่เพียงอย่างเดียวได้ ไม่ฟุ้งซ่านไปข้างใด  

เพราะว่าเป็นจติทีบ่รสิทุธิแ์ละทีม่สีขุ คอืมคีวามบันเทิงชืน่บานได้ กล่าวโดยตรงกค็อืได้

ความสขุ ความบรสิทุธิอ์ยูใ่นสมาธแิล้ว การทีจ่ะรกัษาสมาธต่ิอไปป้องกนัมใิห้จติฟุง้ซ่าน

ก็จะท�าให้สะดวก และต้องท�าสืบต่อขึ้นไป จึงได้ตรัสสอนไว้ในขั้นนี้ว่า ศึกษาว่าเรา 

จักท�าจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิหายใจเข้า หายใจออก เป็นข้ันที่ ๓ นับจากข้างต้นเป็น 

ขั้นที่ ๑๑ 

ต่อจากนัน้ตรสัสอนให้ปฏบัิต ิศกึษาว่าเราจกัท�าการเปลือ้งจติหายใจเข้า หายใจออก 

คือต้องมีสติระมัดระวังสมาธิจิต พร้อมท้ังอานาปานสติที่ได้มาโดยล�าดับ ให้ด�ารงอยู่

สืบต่อไปด้วย

เพราะว่าจิตน้ีเป็นธรรมชาติท่ีดิ้นรน กวัดแกว่ง กระสับกระส่าย รักษายาก

ห้ามยาก จงึอาจจะเผลอ จงึบงัเกดิเป็นกเิลสโผล่เข้ามาได้ เพราะฉะนัน้ จงึได้มอีธิบาย

ว่าจะต้องคอยระมดัระวงั คอยเปลือ้งจติจากอะไรบ้าง ทีท่่านสอนเอาไว้กย็กเอาบรรดา

กเิลสท้ังหลาย หลายข้อขึน้มา คอืให้คอยเปลือ้งจิตจากราคะความติดใจยนิด ีจากโทสะ

ความกระทบกระทั่งขัดเคือง ไม่พอใจ จากโมหะความหลง ไม่รู้จริง อันเป็นเหตุให้ถือ

เอาผิด จากมานะความส�าคัญตน ไม่รู้จริง อันเป็นเหตุให้ถือเอาผิด จากมานะความ

ส�าคญัตน เช่นความส�าคัญตนว่า เราได้แล้วถงึแล้วเป็นต้น จากทฏิฐคิอืความเหน็ทีผ่ดิ

ไม่ถูกต้องต่าง ๆ จากวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัย จากถีนมิทธะความง่วงงุน

เคลิบเคลิ้ม จากอุทธัจจะความฟุ้งซ่าน จากอหิริคือความไม่ละอายใจต่อความชั่ว  

จากอโนตตัปปะคือความไม่เกรงกลัวต่อความชั่ว เพราะอาจจะมีกิเลสเหล่านี้ข้อใด 

ข้อหนึ่งโผล่ขึ้นมา เพราะความเผลอสติ หรือความที่สมาธิหลุด อันเนื่องมาจากเผลอ

สติ เผลอสติเม่ือใด สมาธิก็หลุดเม่ือน้ัน และเมื่อสมาธิหลุดเมื่อใด ฟุ้งเมื่อใด สต ิ

ก็ย่อมเสียเมื่อนั้นเหมือนกัน ซึ่งอาจมีได้ เพราะจิตนี้ดิ้นรนกวัดแกว่งไปได้เร็วมาก  

จึงอาจจะมีกิเลส เหล่านี้โผล่ขึ้นมาในจิตเป็นครั้งคราว ฉะนั้น ก็ต้องรีบมีสติรู้โดยเร็ว

และเปลื้องจิตออกเสีย จากข้อใดข้อหนึ่งทุกข้อเช่นท่ีกล่าวมา หรือแม้ข้ออื่นท่ีไม่ได้ 

กล่าวมา
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เพราะกิเลสนั้นมีลักษณะมากมาย ดังที่แสดงไว้ในหมวดอุปกิเลส ๑๖ และ 

ที่แสดงไว้ถึง ๑๗ ข้อก็มี ไม่ว่าข้อใดจะโผล่ขึ้นมา ก็ต้องเปล้ืองจิตออกไปเสีย หรือ

เปลื้องกิเลสออกไปเสียจากจิต ไม่ให้ตั้งอยู่ในจิตได้ เพราะถ้ากิเลสข้อใดข้อหนึ่งตั้งอยู่

ในจิตได้ ก็เสียอานาปานสติ เสียสมาธิในลมหายใจเข้า-ออก

เพราะสติกับสมาธินั้นจะอยู่กับกิเลสไม่ได้ กิเลสก็อยู่กับสติสมาธิไม่ได้ ต้อง

รีบตั้งสติตั้งสมาธิขึ้นมา กิเลสก็จะสงบระงับลงไป ก็จะถูกเปลื้องออกไป เพราะทั้งสอง

อย่างนีจ้ะไม่ต้ังข้ึนพร้อม ๆ กัน เม่ือกิเลสต้ังขึน้ได้ สมาธกิบัสตกิห็าย และเมือ่กเิลสหาย 

สติกับสมาธินี้ก็ต้ังข้ึนมาได้ จึงต้องมีสติที่จะคอยเปลื้องจิตออกจากกิเลสทั้งปวงอยู่ 

ตลอดเวลา ให้จิตปลอดกิเลส และเมื่อจิตปลอดกิเลสแล้ว อานาปานสติสมาธิก็กลับ

มาตัง้อยูเ่ตม็จติ ให้อานาปานสตสิมาธติัง้อยู่เตม็จติ จงึจะชือ่ว่าเปลือ้งจิตได้ เมือ่ปฏิบตัิ

ได้ในขั้นนี้ ก็ชื่อว่าปฏิบัติได้ในขั้นจิตตานุปัสสนาครบทั้ง ๔

รวมความว่าในขึ้นจิตตานุปัสสนานี้ก็มี ๔ ชั้นหรือ ๔ ขั้น คือ ตรัสสอนให้

ศึกษาส�าเหนียกก�าหนด  ว่าเราจักรู้ทั่วถึงจิต หายใจเข้าหายใจออก

ศึกษาส�าเหนียกก�าหนด  ว่าเราจกัท�าจติให้บนัเทงิยิง่ขึน้ หายใจเข้าหายใจออก

ศกึษาส�าเหนยีกก�าหนด  ว่าเราจกัท�าจิตให้ตัง้มัน่เป็นสมาธ ิหายใจเข้าหายใจออก

ศึกษาส�าเหนียกก�าหนด  ว่าเราจักเปลื้องจิต หายใจเข้าหายใจออก

และเมื่อถึงขั้นนี้ จิตนี้ก็มีอานาปานสติสมาธิตั้งอยู่เต็มจิต พระพุทธเจ้าจึงได้

ตรัสว่า พระองค์ไม่ตรัสจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแก่ผู้ที่มีสติหลงลืม กลับความก็คือ

ว่า ตรัสว่าบคุคลผู้มสีติไม่หลงลืมย่อมได้จติตานปัุสสนาสตปัิฏฐาน กค็อืว่ามอีานาปานสติ

สมาธติัง้อยูเ่ตม็จตินัน้เอง เพราะว่าเปลือ้งจติจากกเิลสทัง้หลายได้ อานาปานสตสิมาธิ

จึงตั้งอยู่เต็มจิต เป็นอันได้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๔ ขั้นหรือ ๔ ชั้น นับต่อจาก 

ขั้นต้นมาเป็นขั้นที่ ๑๒

ต่อไปนี้ ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป

๖ ตุลาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๓๒ 
อัปปนาสมาธแิละวปิัสสนูกเิลส

จะแสดงกรรมฐานและฝึกกรรมฐาน วันนี้ จะแสดงข้อความที่จะพึงอธิบาย

ชี้แจงและแทรกเข้ามา ได้แสดงอานาปานสติไปแล้ว ที่เป็นขั้นกายานุปัสสนา ๔ ขั้น  

ขั้นเวทนานุปัสสนา ๔ ขั้น และขั้นจิตตานุปัสสนา ๔ ขั้น ในขั้นจิตตานุปัสสนาก็ยัง

ขาดเพียงสรุปตอนท้าย แต่ก่อนที่จะสรุปตอนท้ายก็ใคร่ที่จะกล่าวแทรกเพิ่มเติมไว้  

ได้แนะน�าให้ใช้วิตกวิจารณ์ในการปฏิบัติ ท�าสมาธิมาต้ังแต่ต้น และมาถึงขั้นเวทนา- 

นุปัสสนา ก็ได้ตรัสสอนให้ตั้งสติ ท�าความรู้ทั่วถึงปีติสุข นับรวมกันเข้าก็เป็น ๔  

คือ วิตก วิจารณ์ ปีติ สุข และในการปฏิบัติท�าสมาธิก็ได้กล่าวแล้วว่า ต้องการให้จิต

ได้เอกัคคตา คือ ความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว เมื่อตั้งสติก�าหนดลมหายใจเข้า  

ลมหายใจออก ก็ให้ก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออกแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ให้มี

อารมณ์อืน่ ๆ เข้ามาแทรก หรือไม่ไปก�าหนดอารมณ์อืน่แทรกเข้ามา และเมือ่ท�าจติมี

อารมณ์เป็นอันเดียวได้ ก็ได้ชื่อว่าได้สมาธิ เพราะฉะนั้น จึงมีค�าอธิบายถึงตัวสมาธิว่า

ได้แก่จิตเอกัคคตา คือความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว 

ค�าว่า อารมณ์ในค�าแปลนี้ก็แปลมาจากค�าว่า อัคร ที่เราใช้ในความหมายว่า

เลิศ เช่น อัครมหาเสนาบดี หรือที่ใช้ในค�าอื่น อัคร เป็นภาษาสันสกฤต บาลี แปลว่า 

เลิศ ยอด เพราะฉะนั้น เมื่อแปลตามศัพท์คือ แปลว่า ความที่จิตมียอดเป็นอันเดียว 
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เทยีบอย่างต้นไม้มยีอดเดียวไม่แตกออกไปหลายยอด จติทีม่ยีอดเป็นอนัเดียวอนัหมาย

ถึงมีอารมณ์เป็นอันเดียวจึงเป็นสมาธิ และค�าแปลก็ใช้แปลกันตามความหมาย แทนที่

จะแปลว่า ความที่จิตมียอดเป็นอันเดียว ก็แปลว่าความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว 

เพราะยอดหมายถึงอารมณ์ เมื่อรวมเอกัคคตาเข้าด้วยกันก็เป็น ๕ คือ วิตก วิจาร  

ปีติ สุข และเอกัคคตา ทั้ง ๕ นี้ ท่านแสดงว่าเป็นองค์ของปฐมฌาน ความเพ่งที่หนึ่ง

แห่งรูปฌาน ฌานที่มีรูปเป็นอารมณ์ สมาธิที่ปฏิบัติจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิคือเป็น 

สมาธิที่แนบแน่น อันประกอบด้วยองค์ ๕ คือ มีวิตก มีวิจารมีปีติ มีสุข มีเอกัคคตา 

เป็นขั้นอัปปนาคือแนบแน่น สมาธิดั่งนี้เข้าขั้นเรียกว่าปฐมฌาน ฌานที่ ๑ หรือความ

เพ่งที่ ๑ และแม้ว่าจะไม่ถึงอัปปนาสมาธิ คือ สมาธิที่แนบแน่นในขั้นของการปฏิบัติ

เบื้องต้นก็ต้องใช้ วิตก วิจาร ได้ปีติ ได้สุข ได้เอกัคคตา ที่เป็นขึ้นต้นขึ้นมาก่อน คือ

จะต้องมวีติก ทีแ่ปลว่าความตรกึ อันหมายถึงความทีย่กจติขึน้สู่อารมณ์ของสมาธ ิตัง้

จิตไว้ในอารมณ์ของสมาธ ิเช่นตัง้จติให้ก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก วจิาร แปล

ว่าความตรอง ในที่นี้หมายถึงความที่คอยประคองจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธิไม่ให้ตก 

แต่การปฏิบัติเบ้ืองต้นจิตจะดิ้นอยู่เสมอ เหมือนอย่างจับปลาขึ้นมาจากน�้า  

วางไว้บนบก ปลาจะดิ้นเพื่อจะลงน�้าอันเป็นอาลัยคือท่ีอยู่ของปลาเป็นปกติ จิตก็เป็น

เหมือนกันจะดิ้นเพื่อไปสู่อาลัยคือกามคุณารมณ์ อันเป็นท่ีอยู่ของจิต ดังนี้ท่ีอธิบาย 

มาแล้ว ฉะน้ัน จึงต้องอาศัยสติ คอยระลึกจับจิตมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิเป็น 

วิตก และคอยประคองจิตไว้เรียกว่า วิจาร จึงต้องอาศัยวิตก วิจาร นี้อยู่เสมอ จิตจะ

ตกไปเสมอก็ต้องจับมาตั้งไว้อีก มาตั้งไว้อีกเสมอ และเมื่อเริ่มจะได้สมาธิก็เริ่มจะได้

ปีติ ได้สุข แต่เมื่อได้ปีติ ได้สุข ก็จะได้เอกัคคตา เพราะว่าเอกัคคตาจะต้องอาศัยสุข 

เมื่อได้สุขจิตก็จะเริ่มตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ เริ่มอยู่ตัว เพราะว่ามีความสุข เพราะ

ได้รับสุขจากสมาธิ จิตก็จะเริ่มต้องเป็นเอกัคคตาทีแรก 

สมาธิท่ีได้ทีแรกน้ันก็จะเป็น ขณิกสมาธิ สมาธิท่ีต้องอยู่ชั่วขณะ ชั่วขณะที ่

สัน้บ้าง ยาวสกัหน่อยบ้าง เป็นขณกิสมาธ ิและเมือ่อาศยัวติก วจิาร ปีต ิสขุ เอกคัคตา 

เพิ่มขึ้น ๆ ขณิกสมาธิก็จะเลื่อนขึ้นไปถึงอุปจารสมาธิ อันแปลว่า สมาธิเฉียดอัปปนา

สมาธิเข้าไป ใกล้อัปปนาเข้าไป แปลว่า ใกล้ที่จะเป็นอัปปนา ถ้าเปรียบเหมือนอย่าง
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เป็นสถานที ่โบสถ์เป็นตวัอัปปนา อุปจาระหรอือุปจารกค็อืทีใ่กล้เคยีงกบัโบสถ์ อนันบั

ว่าเข้าเขตตัวโบสถ์ เหมือนอย่างว่าเข้าไปในก�าแพงแก้วของโบสถ์แล้ว แต่ยังไม่ได้เข้า

โบสถ์ ดังนี้เป็นอุปจาร อุปจารสมาธิก็เป็นสมาธิที่เฉียดอัปปนาเข้าไปแล้ว วิตกวิจาร 

ปีติ สุข เอกัคคตา ก็จะแนบแน่นกว่าขณิกสมาธิ แต่ไม่แนบแน่นทีเดียว แต่ใกล้ 

จะแนบแน่นแล้ว อยู่ตัวได้ดีมากแล้ว และเม่ือได้ปฏิบัติท�าสมาธิได้ย่ิงข้ึนได้ไปอีก  

อปุจารสมาธกิจ็ะเลือ่นขึน้เป็นอปัปนาสมาธ ิสมาธทิีแ่นบแน่น แนบแน่นคอืตัง้อยูม่ัน่คง 

เป็นเอกัคคตาที่มั่นคงไม่ตกหล่น แปลว่าอยู่ตัว อยู่ตัวได้นาน จนถึงว่า อยู่ตัวได้นาน

ตามที่ตั้งใจ ตั้งใจจะให้อยู่ตัวหนึ่งชั่วโมง ก็อยู่ตัวหนึ่งชั่วโมง จิตจะไม่ตกจากอารมณ์

สมาธิ ที่เป็นอารมณ์อันเดียวหนึ่งชั่วโมง ตั้งใจไว้สองชั่วโมง ก็อยู่ตัวสองชั่วโมงไม่ตก 

ดงันีค้อืแนบแน่น ตดิแน่น ตัง้แน่น อยูใ่นอารมณ์กบัสมาธ ิและเมือ่ได้ปฏบิตัใิห้ช�านาญ

ยิ่งข้ึน ก็สามารถจะก�าหนดต้ังใจไว้ให้เข้าให้ออก ให้ตั้งอยู่ได้ตามต้องการ คือ ตาม

เจตนา ดงัน้ีเป็นขัน้อัปปนาสมาธ ิและท่ีเป็นข้ันต้นของอปัปนาสมาธิดงักล่าว กป็ระกอบ

ด้วยองค์ ๕ นี้เอง คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา มีครบทั้ง ๕ ตั้งอยู่ ประชุมกัน

อยู่ตัวทั้ง ๕ เป็นอัปปนาสมาธิ คือ ปฐมฌาน หรือความเพ่งที่ ๑ นี้เป็นข้อที่กล่าว

แทรกเข้ามา

อีกข้อหนึ่งที่ใคร่จะกล่าวแทรกเข้ามาก็คือ ในขั้นที่ ๔ ของจิตตานุปัสสนา  

ที่ตรัสสอนให้ศึกษาว่า เราจักเปลื้องจิตหายใจเข้า หายใจออก ซึ่งได้อธิบายไปใน 

วันที่แล้ว ตามที่ท่านได้แสดงไว้ ก็จะได้กล่าวเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่า ในข้อที่ส�าคัญนี้ 

ท่านให้ค�าอธิบายไว้ว่า เปลื้องจิตจากอะไรบ้างแล้ว แต่แม้เช่นนั้นก็ควรจะขยายความ

อีกบ้าง เพราะว่าเมื่อท�าสมาธิ ได้สมาธิยิ่งขึ้น นิมิตต่าง ๆ จะปรากฏแก่จิต ดังที่ท่าน

ได้แสดงไว้ถึงวิปัสสนูปกิเลส อุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนา ๑๐ ประการ 

ได้แก่ โอภาส แสงสว่างหรอืความสว่าง เพราะอาจจะมนีมิติปรากฏเป็นความสว่างหรือ

แสงสว่าง หรอือาจจะปรากฏเป็นญาณ คอืความหยัง่รูอ้นัเป็นตวัปัญญาทีแ่จ่มแจ้ง หรอื

อาจจะเป็นปีต ิคือความอ่ิมใจท่ีแรง ดงัท่ีได้แสดงถงึปีต ิ๕ มาแล้ว หรอืว่าเป็นปัสสทัธิ 

คือความสงบ ความสงบกาย ใจ เป็นความสงบที่ดียิ่ง หรือว่าเป็นสุข คือความสบาย  

สบายกาย สบายใจที่ดียิ่ง หรือเป็นอธิโมกข์ คือความน้อมใจเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง 
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เกดิขึน้ หรือเป็นปัคคาหะ คอื ความเพยีร ท�าให้เกดิความพอใจ ใคร่ทีจ่ะปฏิบตัยิิง่ ๆ ขึน้ 

หรอืว่าเป็นอปัุฏฐาน คอืตวัสต ิสตทิีก่�าหนดชดัเจนขึน้ หรอืเป็นอเุบกขา คือ จติมัธยัสถ์

เป็นกลาง เข้าไปเพ่งเป็นกลางถนัดขึ้น หรือเป็นนิกันติ รักใคร่ในสมาธิเป็นอย่างย่ิง 

เกดิข้ึน เหล่านีต้้องคอยเปลือ้งจติไว้ ไม่ให้อาการทีบ่งัเกิดขึน้เหล่านี ้แม้ว่าจะเป็นฝ่ายดี

มาปรงุจติให้เกดิเป็นตวัราคะ คือความตดิเป็นต้นข้ึนในสิง่นัน้ ตลอดจนถงึในสมาธเิอง 

ต้องคอยเปลื้องจิตไว้ไม่ให้ติด แต่ว่าให้จิตตั้งเป็นสมาธิ หายใจเข้า หายใจออกต่อไป 

อะไรที่ปรากฏขึ้นมาก็คอยเปลื้องจิตไม่ให้คิดหรือพะวง ไม่ให้น�าจิตไปติดพัน แต่มาให้

ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิที่ตั้งไว้ คือลมหายใจเข้า ลมหายใจออกนั้น และนอกจากนี้ 

แม้ว่าจะมีนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งบังเกิดขึ้นที่น่าจะเชื่อ ดังที่กล่าวว่าข้ออธิโมกข์ ความ

น้อมใจเชื่อ ก็อย่าไปเชื่อ 

เรือ่งนีม้ตีวัอย่างพระภกิษชุาวจาไมก้ารูปหนึง่ มาบวชในเมอืงไทยนานแล้ว ไม่

ได้บวชทีน่ี ่ได้ไปปฏบิตัทิ�าสมาธทิีว่ดัหนึง่ และเกดิวปัิสสนปูกเิลสดงักล่าวนีแ้รง บงัเกดิ

นกินัต ิความรักใคร่ในการปฏิบัตแิรง เกดิปัคคาหะแรง อุปัฏฐานะสตแิรง เป็นต้น จงึ

นั้งท�าสมาธิเรื่อย ๆ ไป ทั้งกลางวัน กลางคืน ไม่ฉัน ติดต่อไปถึง ๒ วัน และในวัน

เกิดเรื่อง คือ เช้าวันหนึ่งเห็นท่านองค์นี้ ตกจากหน้าต่างกุฏิมาสลบไสลมาอยู่ชั้นล่าง 

จากการทีไ่ด้นัง่สมาธอิยูช่ัน้บน กต้็องรบีเอาตวัส่งโรงพยาบาล แก้ไขรกัษาจนดขีึน้ เล่า

ว่าได้ปรากฏเป็นนมิติ เหน็เป็นพระพทุธเจ้า เสดจ็เข้าทางหน้าต่าง และเมือ่พระพทุธเจ้า

เสด็จออกทางหน้าต่าง ก็ออกตามไป ผลคือว่ารุ่งขึ้นมีคนเห็นสลบไสลอยู่ที่พ้ืนน้ัน  

อันนี้แหละคือว่า นิมิตที่ปรากฏเช่นนี้ไม่ต้องเชื่อ อย่าไปเช่ือเข้า จะปรากฏเป็นนิมิต

อย่างหนึ่ง อย่าไปสนใจ คอยแต่เปลื้องจิตเท่านั้น รักษาหลักของสมาธิ อย่าไปพะวง

หลงใหล 

มีอีกเรื่องหนึ่งเป็นพระไทย ไปท�าสมาธิในวัดป่าวัดหนึ่ง ก็เกิดวิปัสสนูปกิเลส 

อย่างนัน้แรงอกีเหมือนกนั จนถึงนัง่ท�าสมาธเิรือ่ยไปทัง้กลางวนักลางคนื เพราะยิง่สบาย 

ยิ่งรักใคร่ ไม่อยากออกจากสมาธิ ถึงเวลาบิณฑบาตก็ไม่ออก ไม่ฉัน ไม่นอน ก็ได ้

ท�าจนเพลิน สบาย ติด นิมิตเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาเหมือนกัน มาบอกว่าให้ท�า

สมาธเิร่ือย ๆ ไป อย่านอน ต่อมาบอกอย่าฉนั ท่านกไ็ม่ฉนั เมือ่พระพทุธเจ้าเสดจ็มา
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ก็เชื่อ คราวนี้เมื่อถึงเวลาฉันก็ไม่ฉัน หนเดียวก็ไม่เป็นอะไร พอหนที่ ๒ พระที่เป็น

เพื่อนกันเกิดสงสัยจึงรีบไปกราบเรียนพระอาจารย์ของท่านให้ทราบ พระอาจารย์ก็รีบ

มา แต่พระผู้ปฏิบัติก็มีญาณอย่างหน่ึงไม่มีใครบอกให้รู้ แต่ท่านก็หนี ก็ไปพบตัวกัน 

เอาตัวกลับไปอบรมกันใหม่ สั่งสอนกันใหม่ เป็นอันว่าแก้ไขได้ เพราะฉะนั้น ในการ

ตรัสสอนให้เปลื้องจิตส�าคัญมาก ถ้าไม่ปฏิบัติก็รู้สึกว่าจะไม่มีอะไร เมื่อปฏิบัติเข้าแล้ว

ก็จะต้องท�าความรู้ อะไรปรากฏข้ึนเป็นนิมิต หรือเป็นวิปัสสนูปกิเลสต่าง ๆ ก็ต้อง

ท�าความรู้ตัวเอง คอยหักห้ามไม่ให้คิด ต้องคอยเปล้ืองจิตตัวเองอยู่เสมอ ให้ต้ังจิต 

กลับเข้ามาสู่อารมณ์ของสมาธิที่ตั้งไว้ต่อไป ดั่งนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูก

และในข้ันจติตานปัุสสนาทัง้ ๔ ขัน้นี ้คือท่ีตรสัสอนให้ศึกษาว่า เราจกัท�าความ

รู้ทั่วถึงจิตข้ันหนึ่ง จักท�าจิตให้บันเทิงย่ิงข้อหนึ่ง จักท�าจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิข้อหนึ่ง  

จกัเปลือ้งจติข้อหนึง่ ตรัสว่าเป็นจติตานุปัสสนา สตทิีก่�าหนดพจิารณาจติ เพราะว่าไม่

ตรสัอานาปานสตสิมาธิว่าจะมแีก่ผูท้ีม่สีตหิลงลมื ไม่มคีวามรูต้วั กลบัความกนักค็อืว่า 

ตรัสอานาปานสติสมาธิว่ามีแก่ผู้ที่มีสติตั้งมั่นว่ามีความรู้พร้อม หรือมีความรู้ตัวใน 

การปฏบัิตทิ�าสต ิให้รูท่ั้วถงึจติเป็นต้น ท้ัง ๔ ขัน้ดงัทีก่ล่าวมากเ็ป็นข้อทีพ่งึปฏบิตัทิ�าให้ 

สติต้ังมั่นยิ่งขึ้น และท�าให้มีสัมปชัญญะ หรือสัมปชานะ คือความรู้ตัวหรือรู้พร้อม 

ยิ่งข้ึน เพราะฉะนั้น จึงเข้าในข้อจิตตานุปัสสนา เพราะจิตจะประกอบด้วยสติตั้งมั่น 

สัมปชัญญะยิ่งขึ้นไป ก็นับว่าเป็นขั้นที่ ๙ ที่ ๑๐ ที่ ๑๑ ที่ ๑๒ เพราะฉะนั้น จึงเป็น

อานาปานสติ กายานุปัสสนา ๔ ขั้น เวทนานุปัสสนา ๔ ขั้น และจิตตนุปัสสนานี้อีก 

๔ ขั้น ก็เป็น ๑๒ ขั้น

๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๓๓ 

ธัมมานุปัสสนาแยกเป็นอนจิจานุปัสสนา

จะแสดงกรรมฐานและอบรมกรรมฐานต่อ ได้แสดงอานาปานสตสิมาธภิาวนา 

ซึ่งตั้งสติก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก เป็นหลัก อันก�าหนดพิจารณาเป็นขั้น 

กายานปัุสนา ๔ ขัน้ เวทนานุปัสสนา ๔ ขัน้ จติตานปัุสสนา ๔ ขัน้ ต่อจากนัน้กเ็ลือ่น

ขัน้เป็นขัน้ธรรมานปัุสนา ตัง้สติพจิารณาธรรมหายใจเข้า หายใจออก เพราะเหตทุีเ่มือ่

ต้ังสติพิจารณาจิต จนถึงปฏิบัติเปลื้องจิตตามท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอนไว้ หายใจ

เข้า หายใจออก จติย่อมจะผดุผ่องควรแก่การงาน โดยทีม่สีตติัง้มัน่ มสีมัปชญัญะ คอื  

ความรู้ตัว หรือรู้พร้อม เป็นความต่ืนอยู่อย่างบริสุทธิ์แจ่มใส และมีความตั้งมั่นของ 

สติเอง จึงเป็นความตั้งมั่นของจิต เมื่อเป็นด่ังนี้ จึงเป็นจิตที่เรียกว่าควรแก่การงาน 

หมายความว่า ควรทีจ่ะปฏบิตัใิห้ยิง่ขึน้ไป แม้ในวปัิสสนากรรม หรอืวปัิสสนากรรมฐาน

โดยตรง จึงตรัสสอนต่อไปให้ศกึษาว่า เราจกัพจิารณาอนจิจา คอืพจิารณานามรปู หรอื

ขนัธ์ ๕ ว่าไม่เทีย่ง หายใจเข้า หายใจออก เราจกัพจิารณาวริาคะ คอืธรรมะทีส่ิน้ราคะ

คือความติดใจ ยินดี หรือว่าความสิ้นราคะติดใจยินดี หายใจเข้า หายใจออก เราจัก

พิจารณาธรรมะที่ดับ หรือความดับ หายใจเข้า หายใจออก เราจักพิจารณาธรรมะที่

สละคนื หรอืความสละคนื หายใจเข้า หายใจออกดัง่นี ้กน็บัว่าเป็นอีก ๔ ขัน้ ขัน้แรก

ตามศัพท์บาลีว่า อนิจจานุปัสสี คือ พิจารณาอนิจจา ไม่เที่ยง หรืออนิจจานุปัสนา  

การพิจารณาอนิจจะ คือไม่เที่ยง พิจารณาอะไรว่าไม่เที่ยง คือพิจารณาธรรมะว่า 

ไม่เที่ยง อะไรเป็นธรรมะที่ไม่เที่ยง ก็คือรูปธรรม ธรรมคือรูป นามธรรม ธรรมะคือ

นาม หรือจ�าแนกออกไปเป็นขันธ์ ๕ รูปนาม หรือขันธ์ ๕ นั้นอยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่กาย  

เวทนา จิต ธรรม ทั้ง ๔ นี้นี่แหละ
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ในสติปัฏฐาน ตรัสจ�าแนกออกโดยเป็นกาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อสะดวก 

ในการตั้งสติก�าหนดพิจารณา ทางสติปัฏฐานนั้นเมื่อจ�าแนกก้อนกายและใจนี้ออกไป

เป็น กาย เวทนา จติ ธรรม ย่อมเป็นการสะดวกแก่การปฏบิตัทิ�าสตปัิฏฐาน สามารถ

ที่จะปฏิบัติท�าสติให้ดังก�าหนดพิจารณาได้ เป็นขั้นตอนไปโดยล�าดับ แต่เมื่อมาถึง 

ข้ันการปฏิบัติทางวิปัสสนา พิจารณาให้ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริง เพื่อดับกิเลสและ 

กองทุกข์ เมื่อพิจารณารวมกาย เวทนา จิต ธรรม เข้ามาเป็นนามรูปหรือเป็นขันธ์ ๕ 

ย่อมท�าให้ได้ใช้เป็นทีต่ัง้ของปัญญา อันจะท�าให้ได้ปัญญา ทีรู่แ้จ้งเหน็จริงได้โดยสะดวก

ยิ่งขึ้นไป ฉะนั้น ในขั้นธัมมานุปัสสนานี้ จึงให้พิจารณารวมกาย เวทนา จิต ธรรม  

เข้ามาเป็นรูปเป็นนามรูป ก็คือ กายนั้นเอง และเมื่อจะจ�าแนกรูป หรือรูปกายส�าหรับ

พิจารณาทางปัญญา ก็แยกออกได้เป็นมหาภูตรูป เป็นอุปทายรูป อีกส่วนหนึ่ง 

มหาภูตรูปแปลว่ารูปที่เป็นใหญ่ ก็ได้แก่ธาตุทั้ง ๔ ส่วนที่แข้นแข็งในรูปกาย

อันนี้ก็เป็นปฐวีธาตุ ธาตุดิน ส่วนท่ีเอิบอาบเหลวไหลในรูปกายนี้ก็เป็นอาโปธาตุ  

ธาตุน�้า ส่วนที่อบอุ่นในรูปกายนี้ก็เป็นเตโชธาตุ ธาตุไฟ ส่วนที่พัดไหวก็เป็นวาโยธาตุ 

ธาตุลม ธาตุทั้ง ๔ เป็นมหาภูตรูป เพราะว่าเป็นส่วนทั้ง ๔ อันเป็นที่รวมของทุก ๆ 

สิ่ง ทุก ๆ อย่าง บรรดาที่เป็นรูปกายทั้งหมดที่เรียกว่า รูปกายนี้ เมื่อแจกออกไปเป็น

หมวดใหญ่ ๆ กไ็ด้ ๔ หมวด หรอืว่าชนดิใหญ่ ๆ ได้ ๔ ชนดิ คอื ธาตทุัง้ ๔ ดงักล่าว 

จึงเรียกว่า มหาภูตรูป 

อุปาทายรูป รูปอาศัย ได้แก่รูปเบ็ดเตล็ดมีหน้าที่ต่าง ๆ บรรดาที่มีอยู่ใน 

รูปกายอันนี้ อันจะจ�าแนกออกไปได้เป็นประสาทท้ัง ๕ จักขุประสาท โสตประสาท 

ฆานประสาท ชิวหาประสาท กายประสาท และอื่น ๆ เหล่านี้เรียกว่า อุปาทายรูป  

รูปอาศยั คืออาศยัอยู่กบัมหาภตูรปูทัง้ ๔ นัน้แหละ จะนบัรวมเข้าในมหาภตูรปูกร็วม

เข้าได้ เพราะว่าจะเป็นจักขุประสาท โสตประสาท เป็นต้น ก็ไม่พ้นไปจากดิน น�้า ไฟ 

ลม เป็นแต่ว่า มาประกอบกันเข้าเป็นส่วนนั้น ส่วนนี้มีหน้าที่อย่างนั้น มีหน้าที่อย่างนี้ 

มลีกัษณะอย่างนัน้ มลีกัษณะอย่างนี ้ในร่างกายอนันี ้จงึเรยีกว่าอปุาทายรปู รปูอาศยั

รูปกายเมื่อแจกออกเป็น ๒ ดังกล่าวย่อมครอบคลุมกายทั้งหมด เป็นวัตถุที่

ตั้งของปัญญา ที่จะพิจารณาสรุปส่วนที่เป็นรูปกายทั้งหมด การที่แบ่งรูปกายออกเป็น 

๒ ส่วนดังนี้ จะเห็นได้ว่าต่างจากการที่แบ่งเพื่อใช้ตั้งสติ ที่ตรัสสอนให้ก�าหนดตั้งสติ 
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ที่ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ที่อิริยาบถทั้ง ๔ ที่อิริยาบถเล็กน้อย ที่อาการ ๓๑ 

หรือ ๓๒ ที่ธาตุ ๔ และที่ป่าช้าทั้ง ๙ ดังที่กล่าวในสติปัฏฐาน นั่นส�าหรับใช้ตั้งสติ 

แต่ว่าอันน้ีส�าหรับใช้ปัญญาพิจารณาที่จะให้มองเห็นรูปกายท้ังหมด ก็แบ่งใหม่ได้เป็น 

๒ ดงันีเ้ป็นรูปขนัธ์ รูปกาย รปูธรรม นามธรรมนัน้ คอือาการของจิตทีอ่าศยัรูปธรรม

บังเกิดขึ้น เป็นวิญญาณ ความรู้เห็น รู้ได้ยิน เป็นต้น เป็นเวทนา ความรู้สึกเป็นสุข 

เป็นทุกข์ เป็นกลาง ๆ เป็นสัญญาความรู้จ�า จ�ารูป จ�าเสียงได้ เป็นต้น เป็นสังขาร 

ความรู้คิด ปรุงรู้ ปรุงคิดที่จ�าได้ เป็นวิญญาณขึ้นอีก เมื่อคิดปรุงไปก็รู้ไป วิญญาณ 

เวทนา สญัญา สงัขาร หรือท่ีเรยีงล�าดบัในขนัธ์ ๕ วิญญาณไว้ท้าย ว่า เวทนา สัญญา 

สงัขาร วญิญาณ เป็นนามธรรม ธรรมคอืนาม คอือาการของจติทีน้่อมออกไปสูอ่ารมณ์ 

ทีอ่าศยัรปูกายน้ันแหละ น้อมไปสูโ่ดยเป็นวิญญาณ เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร 

น้ีเป็นนามธรรม และแม้ในนามธรรมนี้ก็คือ ขันธ์ ๔ ในขันธ์ ๕ เม่ือแจกออกเป็น 

ขันธ์ ๕ รูปธรรมก็คือรูปขันธ์ นามธรรมก็คือเวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์  

กองสัญญา สังขารขันธ์ กองสังขาร วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ รวมเป็น ๔ ๔ ขันธ์

นี้เป็นนามธรรม แจกออกไปได้ก็เป็นขันธ์ ๕ ดังกล่าว และในขันธ์ ๕ นี้ เรียง 

วิญญาณไว้ท้ายคือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อศึกษากระบวนการของขันธ์ 

ทีบ่งัเกิดข้ึนกจ็ะได้ทราบว่าวญิญาณเกดิก่อน แล้วจงึสมัผสั แล้วจึงเวทนา แล้วจงึสญัญา 

แล้วจงึสงัขาร ดงัท่ีมีแสดงถึงกระบวนการเกดิของนามธรรมเหล่านีไ้ว้ ว่าอาศยัอายตนะ

ภายในกบัอายตนะภายนอกทัง้ ๖ ประจวบกนัเกดิวิญญาณ เช่น อาศัยตา รปู ประกอบ

กันก็เกิดจักขวุญิญาณ ความรูท้างตา คอืการเหน็ อาศยัอายตนะภายนอก กบัวญิญาณ

ทัง้ ๓ ประจวบกนัเกดิสมัผสัคอืการกระทบ เพราะสมัผสัก็เกดิเวทนา ความรูส้กึเป็นสุข  

เป็นทกุข์ เป็นกลางๆ บ้าง และในสายของขนัธ์นีเ้มือ่เกิดเวทนา ก็เกิดสญัญา ความรูจ้�า 

จ�ารูปเสียง เป็นต้นที่ได้เสวยเวทนานั้น แล้วเกิดสังขาร ความรู้คิดปรุง ความปรุงคิด

ขึ้นตามสัญญา คือความจ�าได้นั้น

คราวนี้ในพระสูตรได้มีแสดงต่อไปอีกว่า เม่ือเกิดสังขารแล้วเกิดวิญญาณต่อ

ไปอีก พิจารณาดูแล้วเห็นว่าเมื่อคิดปรุงหรือปรุงคิดไปก็รู้ไปด้วย รู้สิ่งที่คิดปรุงหรือ 

ปรุงคิดนั้นก็เป็นวิญญาณ ตามกระบวนการของนามธรรมดังกล่าวมานี้ ก็จะเห็นได้ว่า 

วิญญาณเกิดก่อน แล้วเกิดสัมผัส แล้วจึงเวทนา แล้วจึงสังขาร แต่ว่าในขันธ์ ๕ นั้น 

เมื่อแสดงรูปขันธ์ กองรูป ก็มาแสดงเวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา 
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สังขารขันธ์ กองสังขาร วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ พิจารณาดูแล้วว่าท�าไมจึงแสดง

ด้วยล�าดับดังนี้ ไม่แสดงด้วยล�าดับแห่งการเกิดตามกระบวนธรรมะที่เกิดดังกล่าวนั้น 

ก็จะเห็นได้ว่า ที่จัดล�าดับดังนี้เพื่อสะดวกแก่การใช้ปัญญาพิจารณานั้นเอง แสดงรูป

ขันธ์ กองรูปขึ้นก่อน กองรูปเป็นของหยาบ ใช้ปัญญาที่พิจารณาได้ง่าย ว่าเป็นรูป  

เป็นวัตถุ และเม่ือก้าวมาถึงนามธรรม เวทนาก็เป็นของหยาบอีกเหมือนกัน เพราะ

ปรากฏเป็นสขุ เป็นทุกข์ เป็นกลาง ๆ ซึง่เป็นไปได้ทัง้ทางกายเป็นกายกิเวทนา ทัง้ทาง

ใจก็เป็นเจตสกิเวทนา จงึเป็นนามธรรมคาบเกีย่วอยูร่ะหว่างรปูกบันาม เมือ่จบัพจิารณา

รูปขันธ์ ก็ย่อมจะได้พบเวทนาขนัธ์ระคนอยู ่ปรากฏอยูท่ีร่ปูขนัธ์นัน้นัน่แหละตลอดเวลา

เหมือนกัน โดยท่ีเป็นกายิกเวทนา เวทนาทางกาย แล้วเชื่อมมาถึงเจตสิกเวทนา  

เวทนาทางใจ 

ฉะนั้น เมื่อพิจารณารูปขันธ์แล้ว มาจับพิจารณาเวทนาขันธ์ก็เห็นชัด สะดวก

แล้วมาสัญญาขันธ์ มาสังขารขันธ์ มาวิญญาณขันธ์ ซึ่งเป็นของละเอียดไปโดยล�าดับ 

กต็ดัสมัผสัออกไปเสยีเลย ในทีน่ีก้ย็กพจิารณาเพยีง ๔ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

เพราะฉะนั้น ในขันธ์ ๕ นี้จัดล�าดับไว้ให้เป็นเพียงที่ตั้งของปัญญามาพิจารณา ให้รู้จัก

ว่านี่เป็นรูป นี่เป็นนาม นี่เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร เป็นวิญญาณ ให้รู้จักว่า

รูปอย่างนี้ เวทนาอย่างนี้ สัญญาอย่างนี้ ก�าหนดให้รู ้จักและเม่ือก�าหนดให้รู ้จัก  

รูปธรรม นามธรรม ดังน้ีแล้ว ก็ก�าหนดให้รู้จักความเกิดขึ้น ความดับของรูปธรรม 

นามธรรม นี้ก�าหนดได้โดยระยะยาวและโดยระยะสั้น โดยระยะยาว คือก�าหนดด้วย

ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ และด้วยความตาย เพราะว่าความเกิดท่ีเป็นตัวชาต ิ

ที่แรกนั้น ก็คือความเกิดก่อรูปธรรม นามธรรมนี้เอง และรูปธรรม นามธรรมนี้เอง  

แก่ เจ็บ และตาย คือ ดับ แตก สลายในท่ีสุด น้ีเป็นการพิจารณาในระยะยาว  

ในระยะสัน้ คือพจิารณาให้เกดิการเกดิดบัของรปูธรรม นามธรรม อนัมอียู่ทกุขณะจิต

ในอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาประสบคือจิตนี้ออกรับอารมณ์ทางทวารทั้ง ๖ อยู่เป็น

ประจ�า รับรูปารมณ์ อารมณ์คือรูป ที่เข้ามาทางจักษุทวารนั้น มาเป็นอารมณ์ของจิต 

จิตก็คิดถึงรูป ก�าหนดถึงรูปหน่วงคิดถึงรูปที่ตาเห็นนั้น รูปก็เข้ามาเป็นรูปารมณ์ และ

ที่เรียกสามัญว่า เห็นนั่นเอง รู้รูป คือ เห็นรูป ก็เป็นวิญญาณ เป็นสัมผัส แล้วก็เป็น

เวทนา จิตก็กินสุข กินทุกข์ อันเนื่องมาจากรูปที่เห็นนั้น แล้วจิตก็รู้จ�าเป็นสัญญา  

เมื่อรู้คิด คิดปรุง หรือปรุงคิดก็เป็นสังขาร เป็นวิญญาณต่อไปอีก ดังกล่าวนั้นจิตที่ 
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รับอารมณ์ ดังที่ยกเอารูปารมณ์เป็นตัวอย่างนั้น ทีแรกก็เป็นเกิด ก็เป็นวิญญาณ  

เวทนา สัญญา สังขาร เกิดขึ้นในรูปารมณ์ดังกล่าวนั้น แล้วดับไป คราวนี้เมื่อเห็นรูป

ที่ ๒ จิตก็รับรูปที่ ๒ อีก รูปที่ ๒ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป จิตก็รับรูปที่ ๓ อีก รูปที่ ๓ 

เกิดขึ้นแล้วดับไป เพราะจิตรับอารมณ์ได้คราวละ ๑ เท่านั้น อารมณ์ที่หนึ่งเกิดดับไป 

แล้วรับอารมณ์ที่ ๒ อารมณ์ที่ ๒ ดับไป แล้วจึงรับอารมณ์ที่ ๓ ก็ลองคิดดูว่าเพียง

ทางตาเท่านั้น จิตก็รับรูปารมณ์นี้ นับจ�านวนไม่ถ้วน ทางหู ก็นับจ�านวนไม่ถ้วน  

ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางมนะคือใจนี้ก็นับจ�านวนไม่ถ้วน ฉะนั้น ความเกิด

ดบัของอารมณ์ จึงเกดิดบัทุกขณะจติ นบัจ�านวนไม่ถ้วน ดูให้รูว่้า รปูธรรม นามธรรม 

หรือขันธ์ ๕ นี้ว่าไม่เที่ยงเพราะเป็นสิ่งที่เกิดดับ อันพิจารณาได้ทั้งในระยะยาว และ

ระยะสั้น แต่ว่ามี สันตติ คือ ความสืบต่อปิดบังอยู่ จึงเห็นให้ชัดได้ยาก เหมือนอย่าง

ว่าจุดธูปขึ้นมา ๑ ดอก ไฟของธูปอยู่ที่ปลายเท่านั้น แต่เมื่อแกว่งธูปเป็นวงกลมแล้ว

จะเห็นว่าไฟนั้นเป็นวงกลม ฉันใดก็ดี รูปธรรม นามธรรมที่เกิดดับอยู่ทุกขณะจิตนี้  

กเ็ป็นไปเรว็ เหมือนอย่างธปูทีแ่กว่งนัน้ แต่อันท่ีจริงจะเรว็กว่าน้ันมากมาย ก�าหนดไม่ถูก 

เพราะฉะนั้น ความเกิดดับไม่ปรากฏ ปรากฏเป็นความเกิดติดต่อกันไปเป็น

อันเดียวไม่มีความดับ เหมือนอย่างธูปท่ีแกว่งเร็ว เห็นเป็นวงกลม เห็นไฟติดต่อกัน

เป็นสายไปไม่ยอมขาด แต่ไฟที่เห็นเป็นสายนั้นหาได้เป็นสายไม่ ขาดเป็นช่วง ๆ แค่

ปลายธูปเท่านั้น แต่เพราะแกว่งเร็ว ความขาดเป็นช่วงจึงไม่ปรากฏให้เห็น แต่ปรากฏ

เป็นไฟที่เป็นสายไฟ ฉันใดก็ดี รูปธรรม นามธรรมที่ปรากฏเป็นสาย เป็นตัวชีวิต  

ที่เราทั้งหลายก�าลังมีอยู่นี้ รู้สึกเป็นตัวชีวิต เป็นอันหนึ่งอันเดียว ไม่มีขาดเป็นช่วง  

แต่อันที่จริงขาดเป็นช่วง ๆ แต่เพราะมีสันตติคือ ความสืบต่อที่รวดเร็วมาก จึงเห็น 

เป็นสายอนัหนึง่อนัเดยีว ตัง้แต่เกดิจนตาย อนัเป็นความเกดิดบัระยะยาว แต่อนัทีจ่รงิ

มีความเกิดดับระยะสั้นท่ีสุด ชั่วขณะจิตอยู่ทุกขณะจิต พิจารณาให้เห็นสัจจะคือ 

ความจริงดังนี้ เป็นอนิจจานุปัสสนา ที่จะสอนให้พิจารณาเป็นข้อแรก ให้พิจารณา 

อนิจจะ คือไม่เท่ียง พจิารณารปูธรรม นามธรรม ว่าไม่เทีย่งดงันี ้เป็นอนจิจานปัุสสนา 

หายใจเข้า หายใจออก

๑๑ ตุลาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๓๔ 
ธัมมานุปัสสนา วริาคธรรม

จะแสดงกรรมฐานและฝึกกรรมฐานต่อ ได้แสดงอานาปานสติมาโดยล�าดับ  

ที่พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนให้ตั้งสติก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก นับแต่ขั้น

ทีเ่ป็นกายานปัุสสนามาจนถงึธรรมานปัุสสนาโดยได้ตรสัสอนให้พจิารณาตามด ูตามรู้  

ตามเหน็อนจิจะ ธรรมะทีไ่ม่เทีย่ง คอื รูปธรรม นามธรรม ทีไ่ม่เทีย่งเป็นอนจิจานุปัสสนา 

ต่อจากน้ันก็ตรัสสอนให้พิจารณาตามดู ตามรู้ ตามเห็น วิราคธรรม ธรรมะที่เป็น 

ที่สิ้นราคะ ความติดใจยินดี ซึ่งจะจับอธิบายต่อไปในวันนี้ อันเป็นขั้นที่ ๒ ในหมวด 

ธรรมานุปัสสนา ตั้งสติพิจารณาธรรม

วริาคะ วริาคธรรม ธรรมะทีส่ิน้ราคะคอืความตดิใจยินด ีหรอืธรรมะคอืความ

สิ้นราคะ ความติดใจยินดี ยอ่มบังเกิดมีขึน้ในเมือ่ได ้อนิจจานปุสัสนา ปญัญาทีต่ามดู 

ตามรู้ ตามเห็น อนิจจะ อนิจจธรรม ธรรมะที่ไม่เที่ยง ฉะนั้น ในการที่จะเข้าใจใน 

วิราคธรรมก็ควรเข้าใจในราคธรรม ธรรมะคือราคะ ความติดใจยินดีเสียก่อน 

เมื่อยังมิได้ปฏิบัติให้ได้อนิจจานุปัสสนา ปัญญาที่ตามดู ตามรู้ ตามเห็น  

อนิจจธรรม ธรรมะที่ไม่เที่ยง ย่อมจะมีราคะ คือความติตใจยินดีอยู่ในธรรมที่ไม่เที่ยง

นั้น คือ ในรูปธรรม นามธรรม รูปธรรม นามธรรมนั้นได้อธิบายแล้วว่ารูปธรรมคือ

อะไร นามธรรมคืออะไร เพือ่ท่ีจะให้เกดิความเข้าใจสบืต่อมาถึงราคะ จงึใคร่ทีจ่ะกล่าว

ทบทวนเพียงเล็กน้อยว่า เม่ืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกประจวบกัน เกิด
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วิญญาณอันเป็นการเริ่มนามธรรม เกิดสัมผัส เกิดเวทนา เมื่อมาถึงเวทนา ก็เป็นที่

เชื่อมต่อกับกองกิเลสมีราคะ เป็นต้น อันอายตนะภายใน ภายนอก วิญญาณ สัมผัส 

เวทนา เป็นกระบวนการของขนัธ์หรอืของนามรปู หรอืของกายและใจอนันี ้ซึง่มอียูเ่ป็น

ไปอยูโ่ดยปกตธิรรมดา และเม่ือบคุคลมิได้ปฏบิตัอิบรมท�าสตปัิฏฐาน มไิด้ปฏบิตัอิบรม

ญาณปรีชาท่ีหยั่งรู้อันเป็นตัวปัญญา ย่อมจะบังเกิดตามติดใจในสุข เวทนา ซึ่งความ

ติดใจ พอใจ ยินดี ชอบใจ เหล่านี้เป็นราคะ คือความติดใจ ยินดี ชอบใจเริ่มบังเกิด

ขึ้น ในสุขเวทนาก่อน และราคะนี้เองที่บังเกิดขึ้น ก็มาเป็นอนุสัย นอนเนื่อง เป็น 

อาสวะ หมกัหมม จมอยู่ดองจติสนัดานอยู่ต่อไป และย่อมจะมปีฏฆิะ คอืความกระทบ

กระทั่งไม่ชอบใจ ในทุกขเวทนาก็เป็นอันเริ่มต้นกิเลสกองโทสะ และปฏิฆะ ก็มาเป็น

อนสุยัเป็นอาสวะ นอนเนือ่งดองจติ สนัดานต่อไป ย่อมจะเกดิอวชิชา ความไม่รู ้โมหะ 

ความหลงในเวทนาท่ีมีใช่ทุกข์ ใช่สุข เพราะจะบังเกิดความเผลอเรอ ไม่ใส่ใจที่จะ

พิจารณาให้รู้จักความเกิดดับ คุณ โทษ จมดองจิตสันดานต่อไป 

ฉะนั้น ขันธ์กับกิเลสมาต่อกันที่ตรงเวทนานี้ ฉะนั้น สัญญา สังขาร อันเป็น

นามธรรมที่เกิดขึ้นต่อไป เป็นสัญญา สังขาร ประกอบไปด้วยราคะ โทสะ อวิชชา  

หรือโมหะ ดังที่กล่าวมานั้น สัญญาคือความจ�า ก็จ�ารูป จ�าเสียง เป็นต้นได้ พร้อมกับ 

ราคะ ปฏิฆะ อวิชชา หรือ ราคะ โทสะ ที่บังเกิด เนื่องมาจากเวทนานั้น และย่อมจะ

มีตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก อุปาทานความยึดถือ เป็นตัวเราของเราอยู่ในรูป 

เสยีง เป็นต้นทีจ่�าได้ และจะมสัีงขาร ความคดิปรงุ หรอืปรงุคดิไปในรปู เสียง เป็นต้น 

ที่จ�าได้นั้นประกอบด้วย ราคะ ปฏิฆะ อวิชชา หรือ ราคะ โทสะ โมหะ หรือตัณหา

อปุาทาน เป็นความคดิปรงุ หรอืปรงุคดิทีด่บ้ีางไม่ดบ้ีาง เป็นกลาง ๆ บ้าง กเ็ป็นอนัว่า

กระบวนการของนามธรรม หรือ นามขันธ์ ก็ประกอบไปด้วยกองกิเลสท่ีบังเกิดข้ึน  

อันมีหัวต่อที่เวทนา ดังกล่าวมานั้น

ในบรรดากองกเิลสเหล่านี ้ราคะย่อมเป็นประธานในอาการทีป่รากฏ ทีจ่ะพงึ

ยกขึ้นกล่าวเป็นอันดับแรก เพราะบังเกิดขึ้นในสุขเวทนา เป็นความติดใจในสุขเวทนา 

ปฏิฆะ อวิชชา ก็บังเกิดขึ้นในทุกขเวทนา เวทนาที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ตาม

ประเภท แต่ราคะนีอ้อกหน้า จงึยกเอาราคะเป็นทีต่ัง้ เหมอืนอย่างเป็นหวัหน้า แต่จรงิ

แล้วหัวหน้าใหญ่เป็นอวิชชา แต่อวิชชาน้ันเป็นสิ่งที่บุคคลผู้มีอวิชชา ยากที่จะรู้ หรือ 
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ไม่อาจจะรู้จากอิวชชาในตัวเอง แต่ราคะอาจก�าหนดให้รู้จักพิจารณาได้สะดวกกว่า  

จึงได้ยกขึ้นออกหน้า และบรรดาของเวทนา ก็เป็นที่ตั้งของราคะ เป็นต้น หากจะยก

เอาราคะขึน้มาแสดงเป็นตวัอย่างอันเป็นท่ีตัง้ของสุขเวทนา เมือ่ได้สุขเวทนาในรปู เสียง 

อันใด ราคะก็คือความติดใจก็จะมีอยู่ในรูปเสียงอันนั้น และเมื่อเป็นดังนี้ ก็มีสัญญา 

คอืความจ�าหมายมสีงัขาร หรอืความคดิปรงุอยูใ่นรปูเสยีงอนันัน้ เป็นไปตามราคะ คือ

ความตดิใจ ปรากฏอาการเป็นตณัหา ความด้ินรน ทะยานอยาก อปุาทานความยึดถือ 

ตัณหาน้ันก็ดิ้นรนทะยานอยากที่จะได้รูปเสียง อันเป็นท่ีตั้งของเวทนา และย่อมจะมี

ความยึดถืออยู่ในรูปเสียงเป็นต้นนั้น ว่าเป็นตัวเรา เป็นของเรา

ผู้ปฏิบัติเม่ือจับพิจารณาดูว่า บรรดาทุกส่ิงทุกอย่างจะเป็นนามรูปของตัวเอง 

นี่ก็ดี นามรูปของผู้อื่นก็ดี จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในภายในตนเองนี้ก็ดี ทุกสิ่งทุกอย่าง

ในภายนอกตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าเป็นยศ เป็น

สรรเสริญ เป็นสุข อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาดูแล้วก็ย่อมจะพิจารณารวม

เข้ามาอยู่ที่รูปธรรม นามธรรมทั้งนั้น ไม่แยกไปตามรูปธรรม นามธรรม คือบรรดา

ทกุสิง่ทกุอย่างนัน้ กไ็ม่พ้นจากอายตนะภายใน อายตนะภายนอก ประจวบกนั ไม่พ้น

ไปจากวิญญาณ สัมผัส เวทนา สัญญา สังขาร ที่เป็นขันธ์ ๕ ที่ย่อไปเป็นรูปนาม  

ไม่พ้นไปจากขันธ์หรือนามรูปดังกล่าวนี้ เพราะฉะนั้น จึงเป็นสักแต่ว่าขันธ์ สักแต่ว่า

นามรูปทั้งนั้น ความต้องการความปิดกั้นว่าเป็นตัวเราของเราทั้งหมดนั้น ก็สักแต่ว่า

เป็นตัณหา สักแต่ว่าเป็นอุปาทาน อันบังเกิดขึ้น เพราะราคะ ปฏิฆะ อวิชชา อันสืบ

เนือ่งมาจากเวทนานัน้เอง และบรรดาสิง่ท้ังหลายทัง้หมดทีต้่องการยดึถอืว่าเป็นตัวเรา

ของเรานั้น พิจารณาลงไปจริง ๆ แล้วจะเห็นว่า ตั้งอยู่ที่ตัณหา ตั้งอยู่ที่ตัวอุปาทาน

เท่าน้ัน และตัณหาอุปาทานก็ตั้งอยู่ที่ขันธ์นี้แหละ ตั้งอยู่ท่ีเวทนา สัญญา สังขาร  

อันเป็นนามขันธ์นี้แหละ 

ยกตัวอย่างเอาสัญญาคือความจ�าหมายขึ้นมาพิจารณา บรรดาความต้องการ

ความยดึถือย่อมตัง้อยูอ่าศยัสญัญาคอืความจ�า ดงัทีท่กุคนมีความต้องการความยึดถือ

อะไร ๆ ทั้งหมด ก็ย่อมจะต้องการยึดถือในสิ่งเหล่านั้นที่จ�าได้ เพราะจ�าได้จึงมีความ

ยึดถือในสิ่งที่จ�าได้นั้น ถ้าหากว่าลืมไปเสียเม่ือใด ความต้องการมีความยึดถืออยู่ใน

ทรพัย์สนิสิง่หนึง่ว่าเป็นของเรา กเ็พราะยงัมคีวามจ�าได้ในทรพัย์สินส่ิงนัน้ ไม่ลืมนีเ่ป็น
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สญัญาก�าหนด ลมืเสยีเมือ่ใด จะเป็นความลมืด้วยอ�านาจของโรคหลงลมืกด็ ีด้วยอ�านาจ

ของชราก็ดี หรือแม้ว่าถูกฉีดยาให้สลบก็ดี หลับไปก็ดี ความต้องการยึดถือก็หลับไป

ด้วย ลืมไปด้วย หายไปด้วยหมด เพราะฉะนั้น ทั้งหมดนี้เป็นสัญญาคือความจ�าได้ 

ตัณหาอุปาทานก็บังเกิดขึ้น อาศัยสัญญานี้แหละ ราคะ ปฏิฆะ อวิชชา ก็บังเกิดขึ้น

อาศัยสัญญานี้แหละ ดังที่ยกเอาสัญญาซึ่งเป็นขันธ์มาเป็นตัวอย่าง เพื่อจะชี้ให้เห็นว่า

เป็นอย่างนี ้อนัทีจ่รงิอยูแ่ค่สญัญาเท่าน้ัน ลมืเสียเมือ่ใดกห็มด ตณัหากห็มด อปุาทาน 

ก็หมด คือไม่ปรากฏ 

เพราะฉะนั้น บรรดากิเลสทั้งหลายจึงปรากฏ จึงอยู่แค่ขันธ์เท่านั้น เม่ือ 

พิจารณารูปธรรม นามธรรมว่า อนิจจะ ไม่เที่ยง เป็นสิ่งเกิดดับในระยะยาว สั้น  

ดังที่ได้อธิบายแล้วบ้าง เมื่อเป็นดังนี้ อนิจจานุปัสสนาดังกล่าวนี้จะเป็นเหตุให้ราคะคือ

ความติดใจ ยินดี หายไปเพราะเห็นความดับ มิใช่เห็นแต่เกิดเท่านั้น เห็นทั้งเกิด 

ทั้งดับ และเมื่อเห็นความดับ ราคะก็จะไม่เกิดในสิ่งที่ดับ ปฏิฆะ โทสะ ก็เหมือนกัน 

และความท่ีเห็นความดับนั้นเป็นตัววิชชา ปัญญา เมื่อเป็นดังนี้ อวิชชาก็ไม่บังเกิด 

ขึ้นเพิ่มพูน โมหะก็ไม่บังเกิดขึ้นเพิ่มพูน ฉะนั้น เมื่อได้อนิจจานุปัสสนา จึงได้วิราคะ 

คือความสิ้นติดใจยินดีในอนิจจธรรม คือธรรมะที่ไม่เที่ยง คือในรูปธรรม นามธรรม 

ทั้งปวงนั้น เมื่อเป็นดังนี้จึงตรัสสอนให้พิจารณาวิราคธรรม คือความสิ้นติดใจยินดี ที่

ยงัเกดิขึน้ สืบเน่ืองมาจากอนิจจานุปัสสนานัน้ หายใจเข้า หายใจออก ความทีพ่จิารณา

ให้ดู ให้รู้ ให้เห็น วิราคธรรมที่บังเกิดขึ้นในจิตใจนี้ เป็นวิราคานุปัสสนา ปัญญา 

ที่พิจารณา ตามดู ตามรู้ ตามเห็น วิราคะ คือให้รู้ ให้เห็นวิราคธรรมท่ีบังเกิดขึ้น 

อันสืบมาจากอนิจจานุปัสสนา จะท�าให้ได้พบกับวิราคธรรม คือความที่จิตส้ินจาก 

ความติดใจ หายจากความติดใจในรูปธรรม นามธรรมทั้งปวงโดยตรง ก็หายติดใจอยู่

ในสุขเวทนา เพราะเห็นความเกิด ความดับ ของสุขเวทนา ก็มิใช่ข้อเดียว แต่เห็น 

ความเกิด ความดับของขันธ์ทั้งหมด ซึ่งเป็นสายเดียวกัน จึงได้ตรัสสอนให้ศึกษาว่า 

เราจักพิจารณาให้รู้ ให้เห็น วิราคธรรม หายใจเข้า หายใจออก อันนับว่าเป็นขั้นที่ ๒ 

ของธัมมานุปัสสนานี้

๑๒ ตุลาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๓๕ 
นโิรธานุปัสสนาและปฏนิสิสัคคะ

จะแสดงและฝึกกรรมฐานต่อ ได้แสดงอานาปานสติ อันนับเป็นขั้นกายานุ- 

ปัสสนา ๔ ขัน้ เวทนานปัุสสนา ๔ ขัน้ จติตานปัุสสนา ๔ ขัน้ รวมเป็น ๑๒ ขัน้ และ

ต่อธัมมานุปัสสนาอีก ๔ ขั้น ในขั้นธัมมานุปัสสนานี้ ได้แสดงอนิจจานุปัสสนา  

วิราคานุปัสสนา รวม ๒ ขั้นไปแล้ว

วนันีจ้ะได้แสดงในขัน้ที ่๓ ต่อไป คอื นโิรธานปัุสสนา ทีพ่ระบรมศาสดาตรสั

สอนให้ศึกษาท�าสติว่า เราจักพิจารณา ตามดู ตามรู้ ตามเห็น นิโรธะคือธรรมที่ดับ 

หายใจเข้า หายใจออก นิโรธะคือความดับนี้สืบเนื่องมาจากวิราคะ คือความสิ้นติดใจ

ยินดี วิราคะสืบเน่ืองมาจากอนิจจานุปัสสนา พิจารณา ตามดู ตามรู้ ตามเห็น 

อนิจจธรรม ธรรมที่ไม่เที่ยง ดังที่ได้แสดงอธิบายแล้ว อนิจจธรรม ธรรมที่ไม่เที่ยงนั้น

คือรูปธรรม นามธรรมหรือขันธ์ ๕ อันเป็นส่ิงที่ไม่เที่ยง และเมื่อรู้เห็นก็ย่อมจะได้

วิราคะคือความสิ้นติดใจยินดี ซึ่งเป็นวิราคธรรม และเมื่อได้วิราคะก็ย่อมจะได้นิโรธะ

คือความดับ ดับตัณหาอุปาทาน ที่เป็นตัวสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ เพราะเมื่อสิ้นความ

ติดใจยินดี ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก อุปาทานคือความยึดถือ ก็ย่อมจะดับ 

ความดับตัณหา อุปาทาน เป็นนิโรธ คือความดับ และเมื่อดังนี้ก็ดับสมุทัย คือเหตุให้

เกิดทุกข์ ดังแสดงไว้ในอริยสัจจ์ ๔ ฉะนั้น นิโรธ คือความดับตัณหา อุปาทาน ก็เป็น

ต่อสมุทัยนี้ซึ่งเป็นผลมาจากวิราคะ วิราคะสืบเนื่องมาจากอนิจจานุปัสสนา เมื่อได ้
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อนิจจานุปัสสนาก็ย่อมได้วิราคะ ก็ให้ศึกษาว่า เราจักท�าสติพิจารณา ตามดู ตามรู้ 

ตามเห็น คือให้รู้ ให้เห็นวิราคะ คือความสิ้นติดใจยินดี และเมื่อได้วิราคะ ก็ได้นิโรธะ 

ความดับตัณหาอุปาทาน ก็ให้ศึกษาว่าเราจักตั้งสติ ตามดู ตามรู้ ตามเห็น คือให้รู้  

ให้เหน็นโิรธ ความดบัว่า ความดบัเป็นอย่างนี ้คอืดบัตณัหา ดบัอปุาทาน จงึเป็นอนัดบั

สมทุยัเหตเุกดิทกุข์ เมือ่ดับสมทุยักเ็ป็นความดบัทกุข์ ดงัทีเ่รยีกว่าทกุขนโิรธ ความดบั
ทุกข์ คือว่าดับเหตุของทุกข์ เมื่อดับเหตุของทุกข์ได้ ก็ดับทุกข์ที่เป็นตัวผลได้ เหมือน
อย่างดบัไฟได้ กด็บัความร้อนได้ ความร้อนเป็นผลของไฟ จะดบัความร้อนอนัเกดิจาก
ไฟก็ต้องดับไฟ ดับไฟที่เป็นตัวเหตุได้ก็ดับความร้อนที่เป็นผลได้ เพราะฉะนั้น ก็ให้ตั้ง
สตกิ�าหนดดใูห้รูใ้ห้เหน็ตวันโิรธคอืความดบัว่ามลีกัษณะอาการเป็นอย่างนี ้ๆ อนันบัว่า
เป็นขั้นที่ ๓

อันวิราคะก็ดี นิโรธก็ดี เป็นผลท่ีสืบเนื่องมาดังกล่าวแล้ว และเกิดอยู่ท่ีจิต 
น้ีเอง ถ้าไม่ตั้งสติก�าหนดดูให้รู้ ให้เห็น แม้จะบังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ ก็จะไม่ปรากฏ 

ชดันกั แต่ถ้าก�าหนดดเูข้าไปให้รู้ ให้เหน็ กย่็อมจะปรากฏให้เห็นได้ชัดเป็นวิราคะ เป็น

นโิรธขึน้มา ในสตกิบัทัง้ปัญญาทีก่�าหนดดใูห้รู ้ให้เหน็นโิรธานปัุสสนา นบัเป็นขัน้ที ่๓ 

ของขั้นธัมมานุปัสสนา ต่อจากนั้นก็ตรัสสอนให้ศึกษาว่า เราจักพิจารณาตามดู ตามรู้  

ตามเหน็ ปฏนิิสสคัคะ คือความสละคืน อันนบัว่าเป็นขัน้ที ่๔ ของขัน้ธมัมานปัุสสนานี้ 

ปฏนิสิสคัคะ คอืความสละคนืนัน้มลีกัษณะเป็น ๒ อย่าง ตอนทีท่่านแสดงไว้ 
คือ

๑. ปริจจาคะ หรือ ปริจจชนะ คือ การสละ

๒. ปักขันทนะ การแล่นออกไป

ข้อแรก ปรจิจาคะ หรอื ปรจิจชนะ บรจิาค สละ กค็อืสละหรอืสละใจได้จาก

ความยึดถือ พัวพัน เกี่ยวเกาะ สลัดใจได้ สละได้ และการแล่นออกได้นั้น สลัดใจ  

ได้ก็ไม่เกี่ยวเกาะ พัวพันอยู่ หยุดอยู่ติดอยู่ในส่ิงที่สละ หรือสลัดใจได้น้ัน อันแสดง

ถึงว่าเป็นการท่ีสลัดใจ หรอืตัดใจออกไปได้อย่างเดด็ขาด ไม่พวัพนั ทัง้ ๒ นีเ้ป็นลกัษณะ

ของข้ันที่ ๔ นี้ คือปฏินิสสัคคะที่แปลว่า การสละคืน เป็นผลสืบเนื่องจากนิโรธะ 

คือความดับ ดับตัณหาอุปาทานเป็นตัวสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ เมื่อดับตัณหาได้ ถ้าไม่มี

ปฏนิสิสคัคะ ความสละคืน สิง่ท่ีเคยยึดถอือยูด้่วยอปุาทานนัน้ก็อาจจะยงักลับมาพวัพนั 
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อันท�าให้อิหลักอิเหลื่อ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีข้อนี้ อันเป็นการสลัดใจ สละใจ ตัดใจ 

และแล่นออกไปได้ทีเดียว โดยไม่ถูกสิ่งท่ีเคยยึดถืออยู่นั้นมาคอยเหนี่ยวรั้งเอาไว้ จึง

เป็นอันว่า ออกไปได้ ดังนี้เป็นลักษณะของปฏินิสสัคคะ ซึ่งเป็นขั้นที่ ๔ เพราะฉะนั้น 

ก็ให้มีอนุปัสสนา คือตามดู ตามรู้ ตามเห็น คือพิจารณา ให้รู้ ให้เห็น ปฏินิสสัคคะ 

คือการสละคืนเพิ่มข้ึนอีกอันหน่ึง จึงเป็นอันว่าไม่กลับไปกลับมา เป็นอันว่า สละตัด 

และแล่นออกไปได้

ส�าหรับอนุปัสสนาทั้ง ๔ นี้นับว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นไปในทางวิปัสสนา คือ

ปัญญาที่รู ้แจ้ง เห็นจริง อันเป็นปัญญาสิกขา และความส�าคัญอยู่ท่ีขั้นแรก คือ 

อนิจจานุปัสสนา พิจารณาให้รู้ให้เห็นอนิจจธรรม ธรรมที่ไม่เที่ยง ซึ่งในเบื้องต้นก็จะ

เห็นได้ไม่ง่ายนัก แต่เม่ือได้หดัปฏบัิตอิาศัยลมหายใจเข้า ลมหายใจออกนีแ้หละ ศกึษา

ท�าการพิจารณาให้รู้ ให้เห็นอนิจจธรรม ธรรมที่ไม่เที่ยงคือรูปธรรม นามธรรม หรือ

ขนัธ์ ๕ ดงัทีไ่ด้อธบิายแล้ว ให้เหน็อนจิจะ ว่าไม่เทีย่ง เหน็ความเกดิ ดบั ในระยะยาว 

ระยะสั้นจนถึงหัดให้รู้จักรูปธรรม นามธรรมท่ีเกิดดับอยู่ในทุกอารมณ์ ท่ีผ่านทวาร 

ทั้ง ๖ เข้ามาสู่จิตให้ความดับปรากฏขึ้น เมื่อเป็นดังนี้ กิเลสก็จะไม่มาต่อเข้ากับขันธ์ 

และโดยเฉพาะคือว่าเวทนา ก็จะไม่ต่อกับกิเลส จะได้วิราคะ คือความสิ้นติดใจยินดี  

เพราะฉะนั้น เมื่อได้อนิจจานุปัสสนา ก็จะได้วิราคะติดต่อกันไป 

เพราะฉะนัน้ ก�าหนดดใูห้รูจ้กัวริาคะ คอืความสิน้ตดิใจอนัมทีีบ่งัเกดิขึน้ ทีสื่บ

เนื่องจากอนิจจานุปัสสนา ที่เคยติดใจยินดีอยู่ในสุข ก็จะไม่บังเกิดขึ้นเป็นวิราคะ ก็

ก�าหนดดูวิราคะนี้ให้รู้จักว่าเป็นอย่างนี้ บังเกิดขึ้นในจิต เมื่อสิ้นติดใจยินดีแล้ว นิโรธะ

ก็บังเกิดขึ้นติดต่อกันไปเอง ก็ดูให้รู้จักว่า เดิมนั้นเมื่อมีราคะ ก็มีตัณหาอุปาทาน แต่

เมือ่มวีริาคะกจ็ะไม่มตีณัหาความดิน้รนทะยานอยาก ไม่มีอปุาทาน น่ีกเ็ป็นนโิรธะ คอื

ความดบั และกเ็ป็นการดบัสมทัุย เหตเุกดิทกุข์ กเ็ป็นความดบัทกุข์ด้วย เพราะฉะนัน้ 

ในข้ันน้ีจึงไม่ม ีโสกะ ความโศก ความแห้งใจ ไม่มีปรเิทวะ ความคร�า่ครวญรญัจวนใจ 

ไม่มทีกุขะ ความไม่สบายกาย ไม่มอีปุายาส ความคบัแค้นใจ ก่อนจะได้นโิรธะ กย่็อม

มีโสกะ ปริเทวะ เป็นต้น เพราะเหตุที่ยังมีตัณหาอุปาทานอยู่นั้น สิ่งทั้งหลายซึ่งเป็น

สิง่ทีป่รารถนาต้องการเคยได้มาแล้วดบัไปแล้วบ้าง เคยคดิหวังไปข้างหน้าต่าง ๆ ยดึถือ

อยูใ่นปัจจบุนับ้าง กเ็ป็นตณัหาอุปาทาน เมือ่มตีณัหาอปุาทานเกดิขึน้ในสิง่ใด กม็ทีกุข์

เกดิขึน้ในสิง่นัน้ น้อยหรือมาก สุดแต่ว่าจะมตีณัหามากหรือน้อย ถ้ามตีณัหาอปุาทาน
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อยู่ในสิ่งทั้งหลายแรง ทุกข์ก็แรง ถ้ามีตัณหาอุปาทานเบา ทุกข์ก็เบา แต่เมื่อได้นิโรธะ 

คือความดับ ปริเทวะก็ดับ เป็นต้น จิตซ่ึงปลอดโปร่งจากทุกข์ทั้งหมด เป็นจิตเกษม  

ดูให้รู้ว่าถ้าหากจิตเป็นอย่างนี้แล้ว อันนี้เป็นตัวนิโรธ ความดับทุกข์ ก่อนที่จะได้ความ

ดับตณัหา อปุาทาน กย็งัมทีกุข์ ดใูห้รู้ว่านโิรธ คอืความดบัทกุข์ทีจิ่ต เม่ือได้กด็ใูห้รูว่้า

นีแ้หละเป็นตวันโิรธ และถ้าก�าหนดย้อนกลบัไปอกี กด็วู่าเพราะดบัราคะคอืความตดิใจ

ยินดีอันยกขึ้นเป็นประธาน ทั้งนี้ก็เพราะว่าในอนิจจานุปัสสนา เห็นไม่เที่ยง เห็นเกิด

ดับของส่ิงท้ังหลาย ดูย้อนไปก็จะเห็นดังน้ี ถ้ากลับมาอีกก็จะเห็นวิราคะ และมาเป็น 

นิโรธะคือความดับ จิตจึงเป็นจิตที่พ้นทุกข์ ไม่มีโสกะ ไม่ปริเทวะ เป็นจิตปลอดโปร่ง

จากทุกข์ทั้งหมด

คราวนี้ เม่ือก�าหนดดูนิโรธะคือความดับนี้ให้มากขึ้น ก็อาจจะยังเห็นว่าส่ิงที่

สละที่ไม่ยึดถือน้ัน ก็อาจจะโผล่หน้าเข้ามาอีกบ้าง ท�าให้พะวักพะวนเกิดอาลัยกังวล

เป็นทกุข์ข้ึนมาอกี กต้็องตดัใจสละ สลดัออกไปจรงิ ๆ ต้องตัดกนัละเป็นปรจิจาคะ คอื

การสละบริจาค และกแ็ล่นออกไปไม่พะวกัพะวน ลงัเลใจ ไม่พวัพนั เหลยีวหน้าเหลยีว

หลัง ก็เป็นอาการขั้นที่ ๔ เป็นปฏินิสสัคคะ ก็เป็นอันว่าหลุดออกไปได้จริง ๆ ไม่กลับ

มาตดิอกีในสิง่ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของทุกข์เหล่านัน้ เมือ่ถงึขัน้ที ่๔ นีก้เ็ป็นอันว่าข้ันธัมมานปัุสสนา 

เพราะฉะนั้น ในขั้นนี้เม่ือสรุปเข้ามา พระบรมศาสดาก็ตรัสสอนให้ศึกษา 

ว่า เราจักพิจารณาให้รู้ ให้เห็นอนิจจธรรม ธรรมะที่ไม่เที่ยง หายใจเข้า หายใจออก 

อนันับว่าเป็นขัน้ที ่๑ ของธมัมานปัุสสนา ศกึษาว่าเราจกัให้รู ้ให้เหน็วริาคธรรม ธรรมะ

คอืความสิน้ตดิใจยนิด ีหายใจเข้า หายใจออก นบัเป็นขัน้ที ่๒ ของขัน้ธมัมานปัุสสนา 

ศึกษาให้รู้ ให้เห็นนิโรธธรรม ธรรมะคือความดับ หายใจเข้า หายใจออก ก็นับว่าเป็น

ธัมมานุปัสสนาขั้นท่ี ๓ ศึกษาให้ รู้ให้เห็นปฏินิสสัคคธรรม ธรรมะคือการสละคืน 

อันได้แก่การสละ สลัดตัด และการท่ีแล่นออกไป หายใจเข้า หายใจออก อันเป็น 

ธัมมานุปัสสนาขั้นที่ ๔ และนับรวมขั้นต้นนับเป็นขั้นที่ ๑๓ ที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๑๖  

ก็เป็นอันว่าเป็นอานาปานสติ ๑๖ ขั้น และเฉพาะการศึกษาพิจารณาให้รู้ ให้เห็น 

อนิจจธรรมถึงปฏินิสสัคคธรรม ที่จัดว่าเป็นธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ก็เพราะว่าการ

ปฏิบัติในข้ันนี้เป็นการปฏิบัติละอภิชฌา คือ ความยินดี โทมนัส คือความยินร้าย  

ด้วยปัญญา และเข้าไปเพ่งดูซึง่การละความยนิด ีความยนิร้ายนัน้ด้วยด ีการปฏิบตัลิะ

ความยนิดี ความยนิร้ายด้วยปัญญาเป็นการปฏบิตัทิางปัญญาหรอืทางวิปัสสนา ฉะนัน้ 
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ทีเ่รียกว่าการปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐาน กค็อืการปฏบิตัพิิจารณาให้รู ้ให้เหน็อนจิจธรรม

เป็นต้นน้ันเอง และเมื่อละความยินดีความยินร้าย ก็ให้เข้าไปเพ่งดูการละนั้นด้วยดี  

คือตั้งสติ ดูการละความยินดี ความยินร้ายหรือความสงบ คือจิตที่สงบที่ต้ังมั่นนั้น 

เข้าไปเพ่งดูจิตท่ีสงบท่ีตั้งม่ันดังน้ีด้วยดี ความที่เข้าเพ่งดูดังนี้เรียกว่า อุเบกขา ค�าว่า

อุเบกขานั้นตามศัพท์คือเข้าไปเพ่งดู คือเพ่งดูเข้ามาข้างในที่จิตซึ่งสงบตั้งมั่น ไม่เพ่ง 

ออกไปข้างนอก แต่เพ่งดูข้างใน รู้เห็นอยู่ที่จิตที่สงบที่ตั้งมั่น และเมื่อจิตสงบตั้งมั่น 

ก็ดูอยู่เฉย ๆ ไม่ท�าอะไร เพ่งดูเข้ามาอยู่เฉย ๆ ที่จิตที่สงบตั้งมั่น ให้รู้ให้เห็นจิตที่สงบ

ตั้งมั่น อยู่กับจิตที่สงบตั้งมั่น ดังนี้คืออุเบกขา อันเป็นที่สุดของอานาปานสติ ๑๖ ขั้น 

และเป็นที่สุดของสติปัฏฐานทั้ง ๔ ด้วย 

เพราะฉะนั้น ยอดของสติปัฏฐานก็อยู่ที่สติกับปัญญาที่ละความยินดีความ

ยนิร้ายได้ เมือ่ละความยนิด ีความยนิร้ายได้ กใ็ห้เพ่งเข้าไปดจิูตทีส่งบความยนิดี ความ

ยินร้าย ที่ตั้งมั่นด้วยดีเป็นอุเบกขา เพราะว่าเมื่อสติตั้งมั่นอยู่ในขั้นนี้แล้ว ก็เป็นอันสิ้น

ธุระของสติปัฏฐาน สิ้นธุระของอานาปานสติ ก็ให้ดูอยู่ที่จิตอันสงบตั้งมั่น ถ้าหากว่า 

จิตเกิดไม่สงบตั้งม่ัน ก็ต้องใช้สติปัฏฐานอานาปานสติขั้นใดขั้นหนึ่งมาจัดการ ให้จิต

กลบัสงบตัง้มัน่ กด็อูยูท่ีจ่ติสงบตัง้มัน่ขึน้ ดูอยูเ่ฉย ๆ ดงันี ้คอื อุเบกขา อนันบัว่าเป็น

ธัมมานุปัสสนา และเป็นที่สุดของธัมมานุปัสสนา ที่สุดของอานาปานสติ ๑๖ ขั้น 

อานาปานสติทีแ่สดงมาโดยล�าดบั เปน็พุทธภาษติที่พระบรมศาสดาตรสัสอน

ไว้โดยตรง เรียกว่าเป็นแบบของบรมครู แต่ของอาจารย์ไหน ๆ ที่แสดงวิธีปฏิบัติ 

ต่าง ๆ กนั กเ็ป็นแบบของพระอาจารย์ต่าง ๆ แต่ว่าถ้าแบบทัง้ ๑๖ ขัน้นีเ้ป็นแบบของ

พระบรมศาสดาเอง ซึ่งเราทั้งหลายก็ต้องถือเป็นหลัก ส่วนแบบที่แสดงกันต่าง ๆ นั้น 

ก็เป็นแบบท่ีใช้ประกอบกันเข้ามา สุดแต่ว่าใครจะชอบแบบไหน ใครจะใช้แบบไหน  

ได้ผลกใ็ช้กนัไป ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกนีจ้งึเป็นทีต่ัง้ของกรรมฐาน น�าให้ปฏบิตัิ

ท�าสติก้าวขึ้นมาตั้งแต่ขั้นกายานุปัสสนา จนถึงขั้นธัมมานุปัสสนา ได้สืบต่อกันมาโดย

ล�าดับ จึงเป็นแบบที่ผู้ที่ต้องการปฏิบัติท�าสมาธิกับทั้งปัญญาสืบต่อกัน โดยผู้ปฏิบัต ิ

ทั้งสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ควรจะศึกษาก�าหนดให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

และก็ใช้ปฏิบัติได้

๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๓



กรรมฐานครั้งที่ ๑

บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้น ก็

ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กาย วาจา ใจ ให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ที่ตั้งของธรรม หรือ ธรรมทั้งหมด คือ กาย และจิต หรือ กายและใจอันนี้

ของทุก ๆ คน แต่ว่าเมื่อไม่ท�าสติความระลึกได้ หรือความระลึกรู้ และไม่ท�าปัญญา

คือความรู้ทั่วถึงในกายและจิต นี้ก็ย่อมจะไม่ได้พบธรรมะ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ 

พระธรรม ทรงแสดงธรรมสั่งสอนว่า ได้ทรงแสดงบัญญัติที่กายและจิตนี้ ดังที่ตรัสว่า 

“เราบัญญัติโลก โลกสมุทัย เหตุเกิดโลก ความดับโลก และทางปฏิบัติให้ถึงความดับ

โลก ที่กายอันยาววาหนึ่งมีสัญญาและมีใจ” ดังนี้ เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมใน

พระพุทธศาสนาจึงต้องปฏิบัติที่กายและจิตนี้ มิใช่ปฏิบัติที่อื่น ด้วยการที่มาอบรมสติ

คือความระลึกรู้ ให้รู ้จักกายและจิตนี้ และอบรมปัญญาคือความรู้ท่ัวถึงท่ีเป็นตัว 

ความจริงคือสัจจะในกายและจิตนี้ เป็นดั่งนี้จึงเป็นการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า 

การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นรวมเป็นไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ

มรรคมีองค์ ๘ และต้องปฏิบัติในศีลให้เป็นภาคพื้น โดยปฏิบัติตามสิกขาบทของ

พระพุทธเจ้านั้นอย่างหนึ่ง การปฏิบัติคือความตั้งใจ ส�ารวมกาย วาจา ใจ ดังที่ทุกคน
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ทุกท่านก�าลังตั้งใจส�ารวมกาย วาจา ใจ ในบัดนี้ ก็เป็นศีลอย่างหนึ่ง ศีลทั้งสองอย่าง

นีต้้องอาศยัอยูด้่วยกนัและต้องมอียูด้่วยกนั การตัง้ใจปฏบิตัใินศลีตามสิกขาบทบญัญตัิ

ของพระพุทธเจ้าดังนี้เรียกว่า ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เป็นสิ่งที่ผู้นับถือควร

ตัง้ใจรบัปฏบัิตติามภูมิตามชัน้ ในขณะเดยีวกนักต้็องตัง้ใจท�าความส�ารวมกาย ส�ารวม

วาจา ส�ารวมใจซ่ึงเป็นตวัศีล แต่ถงึแม้จะมิได้รบัศลีมาก่อน มไิด้ปฏิบตัศิลีมาก่อนตาม

สิกขาบท เม่ือมีความส�ารวมกาย วาจา ใจ ให้เป็นปกติเรียบร้อยขึ้นเมื่อใด ก็เป็น 

ศีลขึ้นเมื่อนั้น นี้เป็นภาคพื้นที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาพึงปฏิบัติให้มีขึ้น และยิ่งขึ้นไป

กว่านี้ ก็ปฏิบัติท�าสมาธิอบรมปัญญา เพราะจิตเป็นสิ่งส�าคัญ ถ้าจิตมีสมาธิก็ย่อมจะ

สามารถควบคุมกาย วาจาใจได้ดี และสามารถอบรมปัญญาที่เป็นความรู้ให้บังเกิดขึ้น 

เจริญงอกงามขึ้นด้วยดี 

เพราะฉะนั้น ต้องปฏิบัติท�าสมาธิอันนับว่าเป็นสิกขาบทที่ ๒ เมื่อได้สมาธิก็

น้อมจิตท่ีเป็นสมาธเิพ่งพนิจิเพือ่ปัญญา คอืความรูท้ัว่ถึงเหตผุลของสิง่นัน้ ๆ ตามความ

จรงิ หรอืเพ่งพนิจิเพือ่ให้พบความจรงิตามเหตผุลของสิง่นัน้ ๆ เมือ่ได้พบผลตามความ

เป็นจริงหรือพบความจริงตามเหตุผลในเรื่องอันใด ก็ย่อมเป็นตัวปัญญาในเรื่องอันนั้น 

เพือ่ให้ได้ปัญญาคอืความรูท้ัว่ถงึ กย่็อมจะได้พบวมิตุคิอืความหลดุพ้น อนัวมิตุนิีเ้ป็นสิง่

ส�าคญัทัว่ไป คือหลุดพ้นจากความหลง ความเข้าใจผดิ ซึง่เป็นส่ิงทีอ่นัตรายมากในเรือ่ง

ทัง้ปวง ความหลุดพ้นจากความหลง ความเข้าใจผดิในสิง่ทัง้หลาย จงึเป็นความจ�าเป็น

ที่ทุกคนจะพึงต้องการ และจะพบความหลุดพ้นได้ก็ต้องอาศัยปัญญาเท่านั้น ไม่มีส่ิง

อื่นที่ท�าให้หลุดพ้นได้ และปัญญาจะเกิดได้ต้องอาศัยสมาธิเพ่งพินิจ สมาธิจึงเป็นสิ่ง

ส�าคัญ และความมุ่งหมายของสมาธิน้ันก็ต้องการส�าหรับใช้เพ่งพินิจเพื่อให้ได้ปัญญา 

และต้องการที่จะควบคุมกาย วาจา ใจ ให้ด�ารงอยู่ในศีลที่เป็นตัวภาคพื้นนั้นด้วย ถ้า

หากว่าไม่มศีลีเป็นภาคพืน้แล้ว กศุลธรรมทัง้หลายกไ็ม่มทีีต้ั่ง แม้สมาธกิจ็ะต้องมีภาค

พ้ืนคือศีลเป็นที่ตั้ง และเมื่อได้สมาธิ สมาธิจะสนับสนุนศีลให้เป็นภาคพื้นท่ีม่ันคงขึ้น

และใช้เพ่งพินิจให้ได้ปัญญา เพื่อให้พ้นจากความหลง ความเข้าใจผิดในเรื่องทั้งหลาย

ในสิง่ทัง้หลาย วมุิตอิย่างอ่ืนนัน้ยงัไม่จ�าเป็นจะต้องค�านงึนกั ค�านงึเพียงความพ้นความ

หลง ความเข้าใจผิด นี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการในที่ทั้งปวง เป็นอันว่าการปฏิบัติในศีล  

สมาธิ ปัญญานี้ต้องอาศัยการอบรมจิตซึ่งอาศัยกันและกันเป็นไป จะขาดเสียมิได้
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ส�าหรับทางปฏิบัติในการท�าสมาธิที่ใช้เพ่งพินิจให้เกิดปัญญานั้น พระพุทธเจ้า

ได้ทรงส่ังสอนสมบูรณ์มาในพระพทุธศาสนาและหลกัปฏบิตั ิทีย่ดึถอืปฏบิติักนัอยูใ่นที่

ทั่วไป คือหลักสติปัฏฐานทั้ง ๔ แนวทางปฏิบัตินั้นก็ย่อมจะมีปริยายคือมีทางต่าง ๆ 

ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในที่ต่าง ๆ เป็นอันมาก และแม้จะตั้งสติปัฏฐานทั้ง 

๔ เป็นหลัก แต่ในการบรรยายก็อาจยกธรรมต่าง ๆ มาบรรยายเข้าประกอบกันไปได้  

แม้เช่นนั้น ก็รวมอยู่ในทางอันเดียวดังพุทธภาษิตตรัสไว้เป็นการเริ่มต้น แปลความว่า 

“มรรคาคือทางเป็นท่ีไปอันเอก คือเป็นท่ีไปเป็นทางเดียวนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ 

ทั้งหลาย เพื่อล่วงความโศกและความคร�่าครวญท้ังหลาย เพื่อดับทุกข์และโทมนัส 

ทั้งหลาย เพื่อบรรลุธรรมท่ีพึงบรรลุ เพื่อนิพพานคือความดับกิเลสและกองทุกข์ คือ 

สติปัฏฐานอันแปลว่า ที่ตั้งของสติ หรือความปรากฏของสติ ๔ ข้อ ได้แก่ ความตั้ง 

สติพิจารณากาย ความตั้งสติพิจารณาเวทนา ความตั้งสติพิจารณาธรรม ความตั้ง 

สติพิจารณาจิต คือ เรื่องหรือสิ่งท่ีบังเกิดขึ้นในจิตอีกข้อหนึ่ง โดยที่มีความเพียร มี

สมัปชญัญะคอืความรูพ้ร้อม มสีตคิอืความระลกึได้ เพือ่ระลกึรู้ และมีความคอยก�าจดั

ความยินดี ความยินร้ายเสีย” ตามพุทธภาษิตนี้ ย่อมชี้ให้ทราบถึงทางท่ีเป็นทางไป 

อันเดียวว่าคือทางปฏิบัติท�าสตินี้แหละ คือท�าความระลึกรู้ในที่ตั้งของสติ ๔ ข้อ กาย 

เวทนา จิต ธรรม ดังนี้

อนัทีต่ัง้ของสตทิัง้ ๔ ข้อมอียู่ด้วยกนัทกุคน กล่าวคอื มีกายกนัทกุคน ได้แก่

ร่างกายเบ้ืองบนตัง้แต่พืน้เท้าข้ึนมา เบ้ืองต�า่ตัง้แต่ปลายผมลงไป มหีนงัหุ้มอยู่โดยรอบ 

นีเ้ป็นกาย มเีวทนาอยูด้่วยกนั คอื มคีวามรูส้กึเป็นสขุ เป็นทกุข์ เป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์

ไม่สุขด้วยกัน ทั้งทางกายทางใจ ดังบัดนี้ ทุกคน มีความรู้สึก ทุกข์ สุข เป็นกลาง ๆ  

ดังกล่าวเป็นไปทางกายก็มี ทางใจก็มี ส่วนที่เป็นทางกายนั้น เช่น การนั่งรู้สึกเมื่อย

เป็นทุกข์กาย ถ้ามีความสบายได้รับอากาศเย็น ไม่ร้อน ก็เป็นสุขกาย และทางใจนั้น 

ถ้าใจมีความอึดอัดก็เป็นทุกข์ใจ ไม่อึดอัดก็สุขใจ ดังนี้เป็นเวทนา และทุกคนต้องมีจิต

อยู่ด้วยกันดังที่เรียกว่าจิตใจ แม้จิตใจนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างสรีระสัณฐาน แต่ก็เป็น 

สิ่งที่มีอยู่กันทุกคน ทุกคนรู้ว่าตนเองมีจิตอยู่ด้วยกัน ดังที่ปรากฏเป็นตัวความรู้ต่าง ๆ 

เป็นตัวความคดิต่าง ๆ นอกจากนียั้งมอีาการของจติใจ บางคราวชอบ บางคราวไม่ชอบ 

ลุ่มหลงในบางสิ่งบางอย่าง หดหู่ ฟุ้งซ่าน เป็นต้น ซึ่งเป็นอาการของจิตใจมีประการ
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ต่าง ๆ และธรรมะก็มีอยู่ในจิตใจทุกคน “ธรรม” นี้มีความหมายหลายอย่าง หลาย

ประการ ในที่นี้หมายถึงส่วนดีบ้าง ส่วนไม่ดีบ้าง แม้ส่วนเป็นกลาง ๆ บ้าง ที่เกิดขึ้น

ตั้งอยู่ในจิตใจ เช่นว่า บางคราวมีความโลภ โกรธ หลง ตั้งอยู่ ดังนี้ เป็นอกุศลธรรม 

ธรรมะที่เป็นอกุศล ในบางคราว จิตใจก็มีเมตตา กรุณามีความสงบ ดังนี้ ก็เป็นกุศล

ธรรม ธรรมะที่เป็นส่วนกุศล เหล่านี้เป็นธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตใจ ที่ทุกคนมีอยู่ด้วย

กันในเมื่อมีนิวรณ์เกิดขึ้นในจิตใจ คือ มีอารมณ์เรื่องที่ใจฟุ้งซ่านออกไป เกิดชอบบ้าง 

ไม่ชอบบ้าง เป็นต้น กเ็ป็นอกศุลธรรม แต่ถ้าจิตใจมคีวามสงบ ตัง้ใจฟังธรรมเป็นตวัสติ 

เป็นสมาธิ ดังนี้ ก็เป็นกุศลธรรมคือเป็นฝ่ายดี 

เพราะฉะนั้น ธรรมะที่บังเกิดขึ้นนี้ เป็นส่ิงที่มีอยู่เป็นประจ�ากันทุกคน เป็น

อันว่า กาย เวทนา จิต ธรรม ทั้ง ๔ เป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่ แต่มักจะไม่ค่อยได้ตามดู 

ตามรู้ ตามเหน็ ว่ากาย เวทนา จติ ธรรม ของตน เป็นอย่างไร เช่นนีแ้ล้ว กาย เวทนา 

จติ ธรรม ของทกุคนกเ็ป็นไปตามเรือ่ง บางคราวกด็ ีบางคราวกไ็ม่ด ีสดุแต่เหตปัุจจยั

ต่าง ๆ ชักน�า เช่น ถ้าชักน�าไปในทางไม่ดี ธรรมะในจิตก็เป็นอกุศล เป็นโลภ โกรธ 

หลง จิตเองเป็นจิตที่ประกอบด้วยอกุศลธรรม ฟุ้งซ่าน รุ่มร้อน ไม่สงบ เวทนาก็เป็น

ทุกข์กระสับกระส่าย กายเองก็กระสับกระส่ายไปตามเหตุอกุศลนั้น แต่ถ้าร่างกาย

ชักน�าไปในทางดีก็จะเป็นกุศลธรรมบังเกิดขึ้นในจิตใจ ดังเช่นท่ีตั้งใจมาบวชเรียน  

ฟังอบรมกรรมฐาน จิตใจเองก็สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน เวทนาก็สงบ เป็นไปในทางดี กายก็

สงบ ดังที่สงบเป็นศีลอยู่ในบัดนี้ เป็นความส�ารวมอยู่ในบัดนี้

หากมีสติ คือความระลึกได้ อันหมายความว่า ท�าสติคอยตามดู ตามรู้ ตาม

เห็น กาย เวทนา จิต ธรรม ของตนอยู่ว่าเป็นอย่างไร เม่ือเป็นดังน้ีแล้ว กาย  

เวทนา จิต ธรรม จะชักน�าไปในทางกุศล แล้วเมื่อตามดู ตามรู้ ตามเห็นอยู่ อกุศล

น้ันกจ็ะสงบ และตรงกนัข้าม หากกาย เวทนา จติ ธรรม ชกัน�าไปในทางกศุลอยู่แล้ว  

กุศลนั้นก็จะด�ารงอยู่ และจะเจริญขึ้น คราวนี้มาอบรมสติว่า ตามดู ตามรู้ ตามเห็น 

อันเรียกเป็นภาษาธรรมะ ว่า อนุปัสสนา ตามดู ตามรู้ ตามเห็นอยู่ จึงเป็นสิ่งส�าคัญ 

อันท�าให้ทุกคนควบคุมกาย และจิตของตนเองได้ ให้เป็นไปในทางที่ดี ที่ชอบ

ในบัดนี้ก็จงตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าสติต่อไป

๔ สิงหาคม ๒๕๒๓ 



กรรมฐานครั้งที่ ๒

สติปัฏฐานท้ัง ๔ เป็นหลักปฏิบัติเพื่อสมาธิและเพื่อปัญญา น�าให้เกิดความ

บรสิทุธ์ิกาย บรสิทุธิว์าจาและใจ เป็นต้น ฉะนัน้ จงึเป็นหลกัปฏบิตัอินัส�าคญัทีผู่ต้้องการ

ปฏิบัติทางสมาธิและปัญญาพึงท�าความเข้าใจและจ�าปฏิบัติ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง

จ�าแนกแจกแจงไปทีละข้อต้ังแต่ข้อต้ังสติพิจารณากาย และแม้ในข้อกายนี้ กายก็ยัง

ประกอบด้วยส่วนประกอบทั้งหลายเป็นอันมาก ส่วนประกอบเหล่านี้สมควรจะยกขึ้น

เป็นทีต่ัง้สต ิให้ได้สมาธแิละปัญญากมี็เป็นอันมาก จงึได้ทรงจดัแสดงตัง้แต่ต้น โดยให้

ก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออกอันเรยีกว่า อานาปานสัสต ิสตทิีก่�าหนดลมหายใจ

เข้า ลมหายใจออก อนัลมหายใจนีท้กุคนต้องหายใจอยูต่ลอดเวลา ขาดเสยีมไิด้ แต่ว่า

กม็กัจะมไิด้นกึถงึลมหายใจ ต่อเมือ่เกดิคดัจมกู หายใจแน่นจมกู หรอืไปในทีอ่นัอากาศ 

ไม่ค่อยพอจะหายใจ เกดิความทกุข์ขึน้จงึนกึถึงลมหายใจ เช่นเดยีวกบัอวัยวะทัง้หลาย 

ในร่างกายเป็นอันมาก ปกติก็มิได้ระลึกถึงต่อเมื่อขัดข้อง ข้ึนอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะ

ระลึกถึง เช่นท้องของทุกคนก็มีอยู่ แต่เมื่อยังไม่ปวดท้องก็มักจะไม่ได้นึกถึงท้อง แม ้

ส่วนอื่นก็เช่นเดียวกัน

คราวนี้ ลมหายใจนี้เองใช้เป็นที่ตั้งสติ เพ่ือสมาธิ และต่อไปเพื่อปัญญาได้ 

เป็นอย่างดี ดังท่ีมีแสดงไว้ในพุทธประวัติว่า พระพุทธเจ้าเม่ือยังมิได้ตรัสรู้ เป็น 

พระราชกุมารตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธีแรกนาขวัญ ขณะที่พระราชบิดาทรง
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ประกอบพระราชพธิอียู่นัน้ พระราชกมุารได้ประทบัรออยูใ่ต้ร่มหว้า ในขณะนัน้จติของ

พระองค์รวมเข้ามาก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ก็ทรงได้สมาธิ ที่ท่านแสดง

ว่าจนถึงขั้นปฐมฌาณอันเป็นสมาธิที่แนบแน่นข้ันหนึ่ง แต่ต่อมาภายหลังสมาธินี้ได้ 

เสื่อมไป และเมื่อทรงเสด็จออกผนวชแล้วทรงแสวงหาทางตรัสรู้ ท่านก็เล่าว่าได้ทรง

หวนระลึกถึงสมาธิจิตที่ทรงได้คร้ังเป็นพระราชกุมารนั้น ก็ได้ทรงพระราชด�าริว่าแม้

สมาธิน้ันน่าจะพึงน�าไปสู่ความตรัสรู้ได้ ก็ได้ทรงเร่ิมท�าสมาธิที่ท่านแสดงว่าก�าหนด 

ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกเป็นอารมณ์นั้นเอง ฉะนั้น ลมหายใจนี่เองจึงเป็นสิ่ง 

ส�าคัญ แม้ในฐานะเป็นที่ตั้งของสติ ในทางร่างกาย ลมหายใจก็ส�าคัญ จึงได้เรียกกัน

ในภาษาไทยว่า ลมหายใจอันเกี่ยวแก่ชีวิต จิตใจ ในทางปฏิบัติเพื่อสมาธิและปัญญา 

ก็ใช้ลมหายใจเป็นที่ตั้งเป็นอย่างดี ลมหายใจนี้เองเป็นตัวปราณคือเป็นดวงชีวิตของ

ร่างกายน้ีด้วย และเป็นสื่อน�าไปสู่สมาธิ สู่ปัญญาตลอดจนวิมุติ ความหลุดพ้นด้วย  

ดังนั้น ทุกคนจึงควรจะนึกถึงลมหายใจและใช้ลมหายใจเป็นที่ตั้งของสติ

การใช้ลมหายใจเป็นท่ีตัง้ของสตเิป็นสิง่ทีท่�าไม่ยาก ไม่ต้องไปแสวงหาลมหายใจ

ไหน ก�าหนดลมหายใจของตนเองท่ีหายใจเข้าอยู ่หายใจออกอยู ่เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้า

จึงทรงสั่งสอนไว้ ต้องตั้งต้นแต่การแสวงหาที่นั่งปฏิบัติว่าเข้าไปสู่ป่า ไปสู่โคนไม้ หรือ

ไปสู่เรือนว่าง อันรวมความว่า ไปสู่สถานที่ซึ่งเป็นที่อันสงบสงัดควรที่จะท�าสมาธิได้ 

เมื่อเข้าไปสู่สถานท่ีอันสงบสงัด ควรท่ีจะท�าสมาธิได้แล้ว ก็นั่งขัดบัลลังก์ดังที่เรียกว่า

นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายตรง ด�ารงสติเฉพาะหน้า มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก คือ

ท�าความรูอ้ยูที่ล่มหายใจหรอืการหายใจ หายใจเข้ากใ็ห้รู้ หายใจออกกใ็ห้รู ้ดัง่นี ้เรยีก

ว่ามีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก คือมีความรู้ก�าหนดอยู่ที่การหายใจ อันลมหายใจ

นัน้ เมือ่หายใจเข้า เมือ่มากระทบทีป่ลายจมกูหรือทีร่มิฝีปากเบ้ืองบนเข้าไป เมือ่หายใจ

ออก เป็นออกมากระทบท่ีปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนอีกเช่นเดียวกัน และ 

การหายใจโดยปกติน้ันย่อมเป็นการหายใจทั่วท้อง ในขณะที่หายใจเข้าท้องจะพองขึ้น 

ในขณะที่หายใจออกท้องก็จะยุบลง โดยปกติการหายใจย่อมเป็นไปอยู่ดังนี้นั้นเรียกว่า 

หายใจยาว หายใจออกยาวอยูโ่ดยปกต ิคอืเป็นไปโดยปกติกเ็ป็นความยาวของลมหายใจ 

ของการหายใจเป็นปกต ิเพราะฉะนัน้ เมือ่มีสตหิายใจเข้า มีสตหิายใจออก ก็ให้รูว่้ามี
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สตริูว่้ายาว โดยปกตดัิงนีด้้วย ดงัทีต่รสัสอนไว้ว่าหายใจเข้ายาว กใ็ห้รู้ว่าหายใจเข้ายาว 

หายใจออกยาวกใ็ห้รูว่้าหายใจออกยาว ค�าว่า ยาว หมายถงึยาวเป็นปกตนิีเ้องคอืหายใจ

ทั่วท้อง การหายใจทั่วท้องเป็นปกติดังนี้ เรียกว่ายาว คือยาวเป็นปกตินี้เอง ดังนั้น  

เมื่อมีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก ก็ให้มีสติรู้ต่อไปอีกว่าหายใจเข้ายาว หายใจออก

ยาว เป็นการหายใจท่ัวท้องอยู่โดยปกติ และเมื่อได้รวมใจเข้ามาท�าสติคือท�าความ

ก�าหนดรู้ที่เรียกว่าอนุปัสสนา คือตามดู ตามรู้ ตามเห็นลมหายใจ การหายใจอยู่ดังนี้

จิตก็จะสงบ จะรวมเข้ามามากขึ้น กายก็จะสงบ จะรวมเข้ามามากขึ้น 

เมื่อกายสงบ จิตสงบ ดังนี้ การหายใจก็จะละเอียดเข้าคือว่า จะไม่เป็น 

การหายใจทัว่ท้องดงักล่าวนัน้ แต่เหมอืนอย่างว่าหายใจเข้าไปแค่อรุะ และออกจากอรุะ 

กเ็รยีกว่าสัน้ คือสัน้เข้ามา เมือ่เป็นดงัน้ี ก็ให้มสีตริะลกึรูว่้าเราหายใจเข้าส้ัน เราหายใจ

ออกสั้น และเมื่อจิตละเอียดด้วยความสงบ กายก็ละเอียดด้วยความสงบ หากถึงดังนี้ 

จิตกร็วมมาก จติไม่ออกไปข้างนอก จะรวมเข้ามามาก เมือ่จิตเข้ามามากขึน้กอ็าจทีจ่ะ

รู้กายทั้งหมดนี้ กายทั้งหมดนี้เหมือนอย่างรวมอยู่ในจิต อย่างเช่นในบัดนี้ก�าลังนั่งอยู่ 

ก็คล้าย ๆ กับว่า กายทั้งหมดนี้นั่งอยู่ในจิต จิตมีความรู้กายนี้ทั้งหมด เบื้องบนจาก

พ้ืนเท้าข้ึนมา เบ้ืองต�่าจากปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เหมือนอย่างนั่งอยู ่

ในจิตและแม้นความคิดคือความก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก อันเป็นสติก็ดี 

ความท่ีจิตสงบว่างลงกด็ ีก็รวมอยูใ่นจติ คอืรวมอยูใ่นความรู ้จติจะเคลือ่นไหวไปอย่างไร

ก็อยู่ในความรู้ กายที่เป็นส่วนร่างกายก็อยู่ในความรู้ แล้วลมหายใจเองท่ีหายใจเข้า 

หายใจออกนี้อย่างละเอียดเท่านั้นก็รวมอยู่ในความรู้ ก็คล้าย ๆ กับว่านั่งหายใจอยู่ใน

จิตนี้เอง อาการจิตจะเป็นอย่างไร ก็อยู่ในความรู้ของจิตทั้งหมด 

ดังนั้น จึงตรัสสอนให้ศึกษาคือต้ังใจท�าความสงบให้มีความรู้กายทั้งหมด 

ดังกล่าวทีห่ายใจเข้า หายใจออก ให้เหมอืนอย่างว่ากายนี ้ตัง้หายใจเข้า ตัง้หายใจออก

อยู่ในจิต คืออยู่ในความรู้ และเมื่อได้ในขั้นนี้ สติก็จะดีขึ้นและเมื่อได้ในขั้นนี้แล้ว  

ตรัสสอนต่อไปให้ศึกษา คือ ตั้งใจก�าหนดปฏิบัติสงบระงับกายสังขาร คือเครื่อง 

ปรุงกาย หรือการปรุงกาย อันเครื่องปรุงกายหรือการปรุงกายน้ันรวมลมหายใจเข้า 

ลมหายใจออกเองก็เป็นกายสังขารอย่างหนึ่ง ดังนั้น ก็ให้ท�าความสงบระงับ ไม่ให้ลม
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หายใจเข้าออกนี้ปรุงกายกล่าวคือ ไม่น�าตัณหา คือความอยากเข้าไปสนับสนุน แต่ว่า 

ปล่อยให้ลมหายใจ การหายใจเป็นไปเอง โดยปกตธิรรมดาของตน ไม่เอาตณัหาเข้าไป

ปรุง เข้าไปแต่ง ปล่อยให้เป็นไปตามปกติของตน แต่ว่า ท�าสติตามดู ตามรู้ ตามเห็น

เท่านั้น เมื่อเป็นดังน้ี ก็จะได้อุเบกขา คือความเข้าไปเพ่งเฉย อันมีอาการเป็นความ 

วางเฉย วางคือไม่เข้าไปยึดถือ เฉยคือไม่เข้าไปวุ่นวาย แต่ปล่อยให้เป็นไปตามเรื่อง 

ตามธรรมดา เพียงแค่ท�าสติ ตามดู ตามรู้ ตามเห็นอยู่ และก็ระวังมิให้เกิดนิวรณ ์

ข้อใดข้อหนึง่เข้ามาปรุงแต่งด้วย จะเป็นข้อความหงดุหงดิก็ตาม ความง่วงกต็าม ความ

ฟุ้งซ่านก็ตาม ความคิดสงสัยอะไรก็ตาม ไม่ให้อารมณ์และความคิดเหล่านี้เข้ามา 

ปรุงแต่ง 

เมือ่อารมณ์และความรู้สกึเหล่านีเ้กดิขึน้ กใ็ห้มคีวามรูแ้ละสงบยิง่ขึน้ และย่อม

จะมีสติที่ตื่น ที่โพลง รวมอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียว ไม่ฟุ้งซ่านไปท่ีใด หายใจเข้าอยู่ 

หายใจออกอยู่ และแม้ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกนี้ จะยิ่งละเอียดจนถึงว่าไม่หายใจ

เข้าลงไปถึงอุระ หรือออกจากอุระ แต่รู้สึกว่า หายใจแผ่ว ๆ อยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้น 

โดยที่นาภีไม่เคลื่อนไหวเพราะกายละเอียด จิตละเอียด จนบางทีรู้สึกว่าไม่หายใจ  

ความทีจ่รงินัน้ ไม่ใช่ไม่หายใจ แต่ว่าให้ใจมกีารหายใจอย่างละเอยีด ย่ิงให้กายละเอยีด 

จิตละเอียดขึ้นเพียงใด ลมหายใจก็สงบระงับขึ้นเพียงนั้น กายสังขารคือความปรุงใจ 

ปรุงกายต่าง ๆ ก็จะสงบระงับเพียงนั้น เมื่อกายสังขารสงบระงับอย่างนี้ก็เหมือนไม่

เป็นการหายใจ แต่ที่จริงเป็นการหายใจอย่างละเอียด 

เมื่อเป็นดังนี้ จะก�าหนดอะไรก็มี ๒ อย่าง อย่างหนึ่ง ก�าหนดนิมิตของลม

หายใจ เมือ่ตวัลมหายใจเองไม่ปรากฏ ทีท่่านเปรยีบเหมอืนว่า เมือ่ตฆ้ีองขึน้ เสยีงฆ้อง

ก็ดัง ก�าหนดเสียงฆ้องที่ดังนั้น ครั้นแล้วเสียงฆ้องที่ดังนั้นก็เบาลง ๆ ไปจนเสียงหยุด 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ก�าหนดนิมิตของเสียงฉันใดก็ดี เม่ือกายสังขารสงบคือลมหายใจเข้า

ออกสงบ ก็ก�าหนดนิมิตของลมหายใจเหมือนก�าหนดนิมิตของเสียงดังกล่าวฉันนั้น  

จะเป็นเสยีงฆ้องก็ตาม เสียงระฆงักต็าม อกีอย่างหนึง่นัน้ กก็�าหนดความรูเ้ข้ามาทีจ่ติ 

สงบอยู่ภายในท่ีอยู่กับความสงบนั้น ตั้งสติก�าหนดอยู่ที่ตัวความสงบคืออยู่ภายใน  

อย่างนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของการปฏิบัติดังกล่าวในการท�าอานาปานสติ ที่ทุกคนสามารถ 
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จะปฏบัิตไิด้ จะล�าบากกแ็ต่ในเบือ้งต้น ในเมือ่จิตยงัรวมไม่ได้และกย็งัไม่ได้ผลของสมาธิ 

ก็คล้ายกับว่า การนั่งอยู่ในที่ ๆ ร้อน ก็นั่งไม่ติด ก็จะต้องลุกขึ้นกระสับกระส่ายไปสู่ที่

ที่ไม่ร้อน แต่เมื่อได้พบที่ ๆ เย็นได้ ความสุขก็จะนั่งติด จิตก็ฉันนั้น เมื่อจิตยังไม่เข้า

สู่สมาธิ จิตก็ดิ้นรน กวัดแกว่ง กระสับกระส่าย แต่เมื่อจิตได้ความสุขจากสมาธิ จิตก็

จะนั่งอยู่กับที่ได้ เพราะมีความสุข และสมาธินั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ให้ผลเป็นปีติ ให้ผล

เป็นสุข เมื่อให้ผลอย่างนี้จิตก็จะนั่งอยู่คืออยู่กับสมาธิได้ เพราะฉะนั้น เมื่อปฏิบัติจน

ได้ปีติ จนได้สุขดังนี้แล้ว ก็จะได้สมาธิง่ายเข้า ไม่ล�าบากในการท่ีจะได้สมาธิ แต่ใน

เบื้องต้นก็จะต้องอาศัยท�าฉันทะ ความพอใจให้บังเกิดขึ้นในการปฏิบัติสมาธิ เม่ือมี

ฉันทะคือความพอใจอยู่ แม้ว่าจะยังไม่ได้สุขจากสมาธิ ก็จะสามารถท�าสมาธิต่อไปได้ 

เพราะฉันทะเหมือนคนเม่ือมีความพอใจอยู่ในสิง่ใด แม้ในการแสวงหาสิง่นัน้จะล�าบาก 

แต่กส็ามารถท่ีจะแสวงหาต่อไปได้ ไม่ย่อท้อ เพราะพอใจใคร่จะได้ส่ิงน้ัน ในการปฏบิตัิ

ท�าสมาธิก็ต้องท�าความพอใจให้บังเกิดขึ้นในการปฏิบัติ แม้จะล�าบากก็ปฏิบัติได้ ก็จะ

ได้ความปราโมทย์คือปีติสุขและจะท�าให้การปฏิบัติสมาธิสะดวกขึ้นโดยล�าดับ

๕ ธันวาคม ๒๕๒๓



กรรมฐานครั้งที่ ๓

สติปัฏฐานท้ัง ๔ ตั้งสติพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ย่อมเป็นเอกาย-

นมรรค คอืทางไปอนัเดยีว เพือ่ความบรสิทุธิข์องผูป้ฏบิตัธิรรมทัง้หลายดงัทีไ่ด้ปรารภ

แสดงแล้ว และกาย เวทนา จิต ธรรม อันเป็นที่ตั้งของสติทั้ง ๔ นี้ ก็เป็นสิ่งที่ทุก ๆ 

คนได้มีอยู่ แต่เมื่อมิได้ตั้งสติ ตามดู ตามรู้ ตามเห็น ก็สักแต่ว่าเป็นกาย เป็นเวทนา 

เป็นจิต เป็นธรรม ไม่เป็นสติปัฏฐานหรือที่ตั้งของสติ ต่อเมื่อตั้งสติ ตามดู ตามรู้  

ตามเห็น กาย เวทนา จิต ธรรมทั้ง ๔ นี้จึงเป็นสติปัฏฐานขึ้นมา และในการปฏิบัต ิ

ก็ตั้งสติก�าหนดเพียงข้อใดข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ เมื่อตั้งสติก�าหนด 

ข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ต้องนึกถึงข้ออื่น นึกถึงแต่เพียงข้อเดียวที่ตั้งสติก�าหนดนั้น เช่น  

ข้อว่าด้วยลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ที่ตรัสสอนไว้ว่าให้มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจ

ออก คือให้มีความระลึกรู้ในการหายใจเข้า หายใจออก คือ ตามดู ตามรู้ ตามเห็น 

ตามหายใจเข้า ตามหายใจออก หายใจเข้าก็รู ้หายใจออกกร็ู ้หายใจเข้าหายใจออกอยู่

ในความรู้ ความรู้อยู่ท่ีการหายใจเข้า การหายใจออก ดังนี้ ก็ชื่อว่ามีสติหายใจเข้า  

มสีตหิายใจออก และเมือ่มสีตอิยูด่ัง่นี ้กย่็อมจะมคีวามรูค้วามเหน็ละเอยีดถีถ้่วนยิง่ขึน้

ไป คือหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวก็รู้ หายใจเข้าสั้น หายใจออกสั้นก็รู้ และรู้การ

ก�าหนดหายใจเข้า รู้การก�าหนดหายใจออก เพราะสติไม่ออกไปทางใด ตั้งก�าหนดอยู่

ภายใน จึงรู้กายทั้งหมดและย่อมจะระงับกายสังขาร การปรุงกาย เครื่องปรุงกาย 
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ต่าง ๆ ได้ หายใจเข้า หายใจออก อันหมายความว่า กายก็จะสงบจิตก็สงบยิ่งขึ้น  

ความกระวนกระวายต่าง ๆ ความปวดเมือ่ยต่าง ๆ ของร่างกาย ความฟุง้ซ่านร�าคาญ

ต่าง ๆ ของจิตก็จะหายไป ปรากฏเป็นความโปร่งสบายทั้งทางกายทั้งทางใจ และเป็น

ความโปร่งสบายอย่างสงบ จติใจกส็งบยิง่ขึน้ อยูยิ่ง่ขึน้ ถ้าจะเทยีบกบัอริยิาบถนัง่ จติใจ

นีก้จ็ะนัง่สบาย ไม่กระสบักระส่าย กายกไ็ม่กระสบักระส่าย ดงันีเ้รยีกว่าการระงบักาย

สังขารเครื่องปรุงกายหรือการปรุงแต่งกาย หายใจเข้า หายใจออกอย่างสงบระงับอยู่

ดงัน้ี เมือ่มสีตหิายใจเข้า หายใจออก ความรูค้วามเห็นกจ็ะละเอยีดแจ่มแจ้งย่ิงขึน้โดย

ล�าดับดังกล่าว ประกอบกับจิตก็จะนั่งสงบเย็นสบายปลอดโปร่ง ไม่กระสับกระส่าย

พร้อมทั้งร่างกาย แต่เมื่อมีความกระสับกระส่ายของกายและของจิต ก็แสดงว่ายังมี

กายสังขาร เครื่องปรุงกายต่าง ๆ อยู่ ซึ่งปรุงแต่งกายพร้อมจิตอยู่ไม่สงบ เมื่อเครื่อง

ปรุงต่าง ๆ เหล่านี้สงบ ก็จะปรากฏความสงบระงับ จิตก็ตั้งเป็นสมาธิแน่วแน่ดังนี้  

เป็นทางปฏิบัติลมหายใจเข้าออกเรียกว่า อานาปานสติ

ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกทีป่รากฏอยู่ในความรูค้วามเห็น อนัเป็นตวัสตใิน

ลมหายใจเข้าออกนี้ ก็เป็นกาย เวทนาก็อยู่ที่ตรงนี้ จิตก็อยู่ที่ตรงนี้ ธรรมก็คือเรื่องใน

จติกอ็ยู่ท่ีตรงนี ้ลมหายใจเข้า-ออกนัน้เป็นกาย และสตท่ีิก�าหนดในกายคอืลมหายใจเข้า

ออกกเ็ป็นกายาวิปัสสนา เวทนาทีป่รากฏเป็นไปอยูเ่ช่นในเบือ้งต้นกเ็ป็นความเมือ่ยขบ

อึดอัดร�าคาญเป็นต้น ก็เป็นทุกขเวทนาต่อมา เม่ือมีความปลอดโปร่งสบายก็เป็นสุข

เวทนา ก็อยู่ที่นี่ จิตก็อยู่ที่นี่ ก�าหนดดูเวทนาที่เป็นไปอยู่ก็เป็นเวทนาวิปัสสนา ดูจิตก็

อยู่ที่นี่ก็เป็นจิตตาวิปัสสนา ธรรมในจิตก็อยู่ที่นี่คือว่าลมหายใจเข้า ลมหายใจออกเป็น

ธรรมอยูใ่นจติ เป็นเรือ่งจติคดิ จติต้ังอยู ่ไม่ใช่เรือ่งอืน่ จะเป็นธรรมเรือ่งอืน่แปลว่าไม่มี

สมาธจิิต เช่น ฟุง้ซ่านออกไป ต่อเมือ่เป็นเรือ่งเดยีวคือเรือ่งหายใจเข้า-ออกเท่านัน้ ดงันี้

จิตก็เป็นสมาธิ เพราะฉะนั้น อันที่จริงก็ทั้ง ๔ ข้อนั้นแหละมาเป็น เอโก ธมฺโม  

ธรรมเป็นอันเดียว คือสมาธิท่ีได้ก�าหนดลมหายใจเข้าออกนี้ เป็นกาย เป็นเวทนา  

เป็นจิต เป็นธรรม รวมเป็น เอโก ธมฺโม หรือ เอกายโน มคฺโค เป็นทางไปอันเดียว 

ไม่แตกแยกกัน จึงเป็นตัวสมาธิ
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และในขัน้ต่อไป ท่านกไ็ด้ทรงสัง่สอนให้ท�าสัมปชญัญะ คอืความรูต้วัพร้อมทัง้

สติในอิริยาบถ ดังที่ตรัสสอนเอาไว้ว่า เมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเราเดินอยู่ เมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่าเรา

ยนือยู ่เมือ่นัง่อยูก่ร็ูว่้าเรานัง่อยู่ เมือ่นอนอยู่กร็ูว่้าเรานอนอยู่ เมือ่ผลัดเปลีย่นอิรยิาบถ

อนัใดอนัหนึง่ของกาย กร็ูอ้ยูท่กุการผลดัเปล่ียนอริิยาบถดงันี ้เป็นการท�าสติสัมปชญัญะ 

ในอิริยาบถที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เป็นล�าดับต่อไปจากอานาปานสติ ในข้อ

อิริยาบถนี้ สัมปชัญญะคือความรู้ตัวออกหน้า ในขั้นนี้ก็จ�าเป็นที่จะต้องรู้ว่า อันสตินั้น

คู่กันอยู่กับสัมปชัญญะ สติท่านแปลว่าความระลึกได้ สัมปชัญญะแปลว่า ความรู้ตัว 

รวมเป็นธรรมที่มีอุปการะมาก ๒ อย่าง ในการแสดงสั่งสอนนั้นมักจะยกเพียงสติ 

ข้อเดียวออกหน้า ดังเป็นสติปัฏฐานทั้ง ๔ ก็ยกข้อสติออกหน้าเป็นสติตามรู้ ตามดู 

ตามเห็น ทั้ง ๔ ข้อก็รวมทั้งอิริยาบถทั้ง ๔ นี้ด้วย และเมื่อแยกแยะไปแสดง ก็แสดง

ถึงอริิยาบถของร่างกาย เช่น เดนิ ยนื นัง่ นอน กใ็ช้สมัปชญัญะออกหน้า คอื มคีวาม

รู้ตัวอยู่ในการเดิน ในการยืน ในการนั่ง ในการนอน ในการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ 

ทั้ง ๔ น้ีตลอดจนถึงอิริยาบถย่อย ๆ ที่ท่านจะแสดงในข้อต่อไป เพราะในข้อความ 

ผลดัเปลีย่นอิรยิาบถนีต้้องการความรูต้วัอยูใ่นอริิยาบถนัน้ ๆ แต่อนัท่ีจรงิท้ังสัมปชญัญะ 

ทั้งสติ ต้องประกอบกันไป อันจะพึงกล่าวได้ว่า ต้องมีทั้งสติ ต้องมีทั้งสัมปชัญญะนี้ 

และในการอธิบายสติและสัมปชัญญะนี้ก็อาจอธิบายให้อิงอาศัยกัน แยกกาลเวลากัน

ก็ได้ ให้เป็นไปด้วยกันโดยไม่แยกกาลเวลาก็ได้ ท่านมีอธิบายอยู่ทั้งสอง 

ส�าหรับท่ีอธิบายแยกกาลเวลาน้ัน ก็อธิบายว่า สติน้ันให้มาก่อน คือก่อนที ่

จะท�า ก่อนที่จะพูด ก่อนที่จะคิดอะไร ก็มีสติว่าเราจะพูดอย่างนี้ เราจะคิดอย่างนี้  

อันนี้เป็นสติ และเม่ือลงมือท�า ลงมือพูด ลงมือคิด ก็มีสัมปชัญญะ คือความรู้ตัว 

ในการท�า ในการพูด ในการคิดนั้น อธิบายอย่างนี้ สติก็เป็นสติที่ต้องมาก่อน  

ส่วนสมัปชญัญะมาเป็นปัจจบุนั นีเ้ป็นการอธบิายแยกกาลเวลากนั แต่กอ็งิอาศยัซึง่กนั 

อีกอย่างหนึ่งแสดงอธิบายประกอบกันไปคือสติเป็นความระลึก สัมปชัญญะ

เป็นความรู้ รวมกันเป็นความระลึกรู้ ก่อนที่จะท�า พูด คิดอะไรต้องมีทั้งสติ ต้องมีทั้ง

สัมปชัญญะ คือจะมีความระลึกรู้ว่า เราจะท�า จะพูด จะคิดอย่างนี้ ในขณะที่ก�าลังท�า 

ก�าลังพูด ก�าลังคิด ก็ต้องมีความระลึกรู้ว่าเราท�า พูด คิดอย่างนี้ ดังนี้เป็นค�าอธิบาย
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ควบคู่กันไป คือจะมีสติอย่างเดียวไม่รู้ มีระลึกอย่างเดียวไม่รู้ หรือรู้อย่างเดียวไม่มี

ระลึก ดังนี้ก็เป็นสติที่บกพร่อง เป็นสัมปชัญญะที่บกพร่อง จะต้องมีทั้งระลึกและรู้

ประกอบกนั 

แม้เช่นนั้น ในบางอย่างเช่นเกี่ยวแก่อิริยาบถ สัมปชัญญะคือความรู้ออกหน้า 

เพราะฉะนั้น จึงมักจะยกเอาสัมปชัญญะขึ้นว่ามีความรู้ตัวอยู่ในอิริยาบถนั้น แต่ใน 

ข้ออื่นนอกจากข้ออิริยาบถแล้ว ก็ใช้สติออกหน้าทั้งนั้น และแม้ว่าจะยกขึ้นมาเพียง 

สติข้อเดียวก็ดี ยกสัมปชัญญะขึ้นมาข้อเดียวก็ดี ก็ต้องทราบว่าต้องประกอบอยู่กัน 

ทั้งสอง คือทั้งสติ ทั้งสัมปชัญญะอันจะแยกออกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมบกพร่อง ถ้ามี

สติออกหน้า สัมปชัญญะตาม เป็นระลึกรู้ ถ้าสัมปชัญญะออกหน้า สติตาม เป็นรู้

ระลกึ ต้องมทีัง้สองอย่างประกอบกนัอยู ่และความระลกึรู้ทีเ่ป็นตวัสติและสัมปชญัญะ

นี้ย่อมเจือปัญญาอยู่ด้วย คือต้องเจือความระลึกรู้ที่เป็นตัวส�านึกในผิดชอบชั่วดีต่าง ๆ 

ประกอบอยู่ด้วย อันความผิดชอบชั่วดีต่าง ๆ นั้น ย่อมเป็นวิสัยของปัญญา ปัญญาที่

จะรู้จักผิดชอบชั่วดี แต่ว่าวิสัยของปัญญานั้นเป็นปัญญาของผู้อื่นที่สั่งสอนก็มี เป็น

ปัญญาของตนก็มี เป็นปัญญาของผู้อื่นที่ส่ังสอนเอาไว้ เช่น พระพุทธเจ้า ท่านทรง 

สัง่สอนเอาไว้ เป็นปัญญาของพ่อแม่ ครอูาจารย์สัง่สอนเอาไว้ เป็นต้น เป็นปัญญาของ

ตนนั้นคือตนเองมีความรู้ทั่วถึง รู้จักดี รู้จักชั่ว รู้จักผิดชอบด้วยตนเองดังนี้ก็มี

คราวนีส้�าหรบัทีเ่ป็นปัญญาของคนอืน่ บางทตีนกฟั็งท่านสัง่สอนว่ามดีชีัว่ กไ็ด้

แต่ฟังหรือจ�าเท่านั้น ไม่ได้มีปัญญาคือความรู้จักผิดชอบชั่วดีจริงตามที่สอน ได้แต่ฟัง

หรือจ�าเหมือนอย่างเป็นเด็กฟังพ่อแม่สั่งสอน ฟังพระเทศน์สั่งสอน ได้แต่ฟัง จ�า ไม่มี

ปัญญาของตนว่า ดี ชั่ว จริงหรือไม่ ไม่ได้เป็นปัญญาของตนดังนี้ ก็มีอยู่เป็นอันมาก 

และแม้เช่นนัน้กย็งัฟัง กย็งัจ�าได้ กย็งัด ีจงึมาถงึสตสิมัปชัญญะทีร่ะลึกรู ้กร็ะลกึรู ้คอื

ระลกึรูถ้งึทีท่่านได้สัง่สอน ทีพ่ระพุทธเจ้าได้ส่ังสอน ทีพ่่อแม่ ครอูาจารย์ส่ังสอน จะท�า 

พดู คิด อะไรกร็ะลกึรู ้เราจะท�า จะพดู จะคดิอย่างนี ้ในขณะทีท่�า เรากร็ะลกึว่าท่าน

พูดไว้อย่างน้ี พร้อมกระน้ันก็ระลึกถึงท่ีเคยฟังค�าส่ังสอนมาแล้วว่า ท�าอย่างนั้นผิด  

ท�าอย่างนี้ถูก ท�าอย่างนั้นชั่ว ท�าอย่างนี้ดี แม้มีสติระลึกรู้อยู่อย่างนั้นก็ยังดี ยังท�าให้

ต้องยั้งคิดว่าเราควรจะท�าไหม จะพูดหรือคิดหรือไม่ ถ้าสิ่งที่เราก�าลังท�า พูด คิด ไป
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ขดักบัส่ิงทีเ่ราเคยฟัง เคยส่ังสอนว่า ท�าดีหรอืไม่ด ีท�าให้ยัง้คดิยบัยัง้ได้ แม้ดังนีจ้งึเป็น 

สติสัมปชัญญะที่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้น สติพร้อมกับสัมปชัญญะจึงเป็นสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ ให้มีทัง้ในก่อนเวลาหรอืในขณะ ท�า พดู คดิ ท่านว่า จงึเป็นธรรมทีม่อีปุการะ

มากจริง ๆ คือ ถ้ามีมากก็จะท�าถูกมากผิดน้อย ถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้วก็จะท�าผิด

มากถกูน้อย สตสิมัปชญัญะจงึเป็นสิง่ส�าคญั ทีแ่สดงว่าเป็น เนปักกะ คอืธรรมทีร่กัษา

ตนรักษาจิต ซึ่งท�าได้จริง และในการท�าสติปัฏฐานนั้น ก็จะควรมีสติและสัมปชัญญะ

ซึ่งจะขาดเสียมิได้ สติและสัมปชัญญะนี้จะน�ามาให้มีอ�านาจเป็นสติสมาธิ ดังที่ได้ 

แสดงแล้ว และจะน�าให้ได้ความระลึกรู้หรือความรู้ระลึกในอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน  

ทั้งหลาย แปลว่ามีความรู้ตัวท่ีคุมตัวเองอยู่นี้เป็นความต้องการในข้อว่าด้วยอิริยาบถ  

ซึง่เป็นอริยิาบถของกายท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงสัง่สอนให้ได้หดัท�าความรูตั้ว ระลกึได้  

ในอิริยาบถของเวทนา ของจิต ของธรรมย่ิงขึ้นไป แปลว่า ๔ ข้อมีอิริยาบถคือ 

ความเป็นไปอยู่ด้วยกัน กายก็มียืน เดิน นั่ง นอน เวทนา จิต ธรรม ก็มีอิริยาบถ

คล้าย ๆ มียืน เดิน นั่ง นอน เหมือนกัน คือความเป็นไปต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป 

ต่าง ๆ ของเวทนา ของจิต ของธรรม ก็ให้มีความรู้ และแม้เช่นนั้น ก�าหนดอยู่ที่  

กาย ยืน เดิน นั่ง นอน ที่กายเท่านั้น ก็ย่อมจะได้ความรู้ในอิริยาบถของเวทนา  

ของจิต ของธรรม อันเนื่องอยู่กับยืน เดิน นั่ง นอน ของกายอยู่ด้วย ก็แปลว่าจะได้ 

๔ ข้อ เช่นเดียวกับข้อลมหายใจเข้าออกดังกล่าว

๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๓



กรรมฐานครั้งที่ ๔ 

พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนให้มีตนเป็นที่พึ่ง โดยที่ตนเองย่อมเป็นเจ้าการ

ส�าคัญ และจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง ดังที่มีพุทธภาษิตตรัสไว้แปลความว่า  

พระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้บอก คือ เป็นผู้บอกทางปฏิบัติ ท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติ 

คือด�าเนินไปในทางปฏิบัตินั้นด้วยตนเอง ดังนี้ เพราะฉะนั้น ตนเองจึงต้องเป็นที่พึ่ง 

ของตนเองในทางที่จะด�าเนินไปตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน และเมื่อปฏิบัติไปใน

ทางที่ทรงสั่งสอน ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง เพราะเมื่อปฏิบัติเช่นนั้น ได้ชื่อ

ว่าปฏิบัติธรรม ธรรมที่ปฏิบัติดีจะมาเป็นที่พึ่ง เมื่อมีธรรมเป็นที่พึ่งก็ได้ชื่อว่า ตนเอง

เป็นที่พึ่งของตนเองด้วยดี ถ้าหากตนเองมีธรรมเป็นที่พึ่งของตนเองด้วยดี ตนเองก็จะ

ไม่เป็นอนาถะ ไม่มทีีพ่ึง่ทีเ่รยีกว่า อนาถา ฉะนัน้ ความมธีรรมเป็นทีพ่ึง่จงึหมายถงึว่า

ปฏิบัติธรรม คือด�าเนินไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน นี้ย่อมเป็น เอกายโน มคฺโค 

คือเป็นทางไปอันเอก ทางไปอันเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของผูป้ฏบิตัทิัง้หลาย เพือ่ก้าว

ล่วงความโศก ความรัญจวนคร�า่ครวญใจ เพือ่ดบัความทกุข์ โทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่

พึ่งบรรลุอันเป็นธรรมท่ีถูกท่ีชอบ เพื่อท�าให้แจ้งนิพพานดังนี้ ทางไปอันเอกก็ได้ทรงชี้

เอาสติปัฏฐานทั้ง ๔ คือ ปฏิบัติท�าสติตามดู ตามรู้ ตามเห็น กาย เวทนา จิต ธรรม 

ตามที่พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอน ก็ชื่อว่าได้มีธรรมเป็นที่พึ่ง และเมื่อมีธรรมเป็นที่พึ่ง  

กมี็ตนเป็นท่ีพ่ึงของตนเองได้ เพราะฉะน้ัน ความทีมี่ทีพ่ึง่นีจึ้งต้องอาศัยตนเองและธรรม
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ประกอบกนั ถ้าไม่มตีน ธรรมกไ็ม่มทีีต่ัง้ หรอืว่าไม่มธีรรม ตนเองกว้็าเหว่เปล่าเปลีย่ว 

ปราศจากที่พ่ึง ตนกับธรรมจึงต้องประกอบกัน และเมื่อเป็นดังนี้ ก็เป็นที่พึ่งได้ดังที ่

กล่าวมา

แม้ว่าจะมีพุทธภาษิตตรัสสอนไว้ดังนี้ ก็ไม่ขัดกันกับการท่ีถึงสรณะ ๓ ถึง

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็เพราะว่าเมื่อได้ปฏิบัติด�าเนินไปในทางที่ทรงสั่งสอน

มีธรรมเป็นที่พึ่ง ก็ต้องชื่อว่าได้มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งไปพร้อมกัน 

เพราะเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอน และธรรมนั้นคือธรรมที่ปฏิบัติก็เป็น

ธรรมทีท่รงสัง่สอน และพระสงฆ์เป็นผูป้ฏบิตัติามพระธรรมทีท่รงส่ังสอน ได้ธรรมเป็น

ที่พึ่งมาก่อนแล้ว และแสดงธรรมที่ทรงสั่งสอนนี้สืบต่อกันมา ทั้งตัวผู้ปฏิบัติเอง คือ

ตนเองปฏิบัติธรรม ได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติน�าตนเข้าไปสู่ขอบเขตของพระสงฆ์ สู่บริเวณ 

ของพระสงฆ์ เท่ากับว่าน�าตนเข้ามาสู่วัดอันเป็นท่ีประดิษฐานของพระสงฆ์ และวัด 

ในทีน้ี่ คือวดัทีต่ัง้อยูใ่นจติใจเป็นประการส�าคญั กค็อืธรรมาราม อารามของพระธรรม 

หรือวัดพระธรรม เมื่อตนปฏิบัติธรรมเป็นที่พึ่ง ได้บรรลุถึงภูมิธรรมที่เป็นอริยะ ก็ได้

ชื่อว่าเข้ารวมหมู่อยู่ในพระสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิต คฤหัสถ์ ชายหรือหญิง เพราะ

ว่าพระสงฆ์ท่ีเป็นสังฆรัตนะนี้สถิตอยู่ในธรรมาราม อารามพระธรรมท่ีตั้งอยู่ในจิตใจ 

ธรรมารามอยูใ่นจติใจทีไ่ม่มชีายหญงิ บรรพชติ คฤหัสถ์ แต่ว่ามีแต่มรรคผล นพิพาน 

อันบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้น เมื่อปฏิบัติในพระธรรม มีธรรมเป็นที่พึ่ง ก็ชื่อว่ามีพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งร่วมกันไป และการปฏิบัติธรรมนี้เป็นทางเดียวที่จะรู้จัก

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่จะให้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ได้ เพราะว่าเมื่อ

ปฏิบัติธรรมก็ย่อมจะเห็นธรรมไปโดยล�าดับ เม่ือเห็นธรรมก็ได้ชื่อว่าได้ถึงพระธรรม 

และเมื่อเห็นธรรมก็ได้ชื่อว่าได้เห็นพระพุทธะ จึงชื่อว่าได้ถึงพระพุทธ และผู้ได้ปฏิบัติ

ตามธรรมที่ทรงสั่งสอน เมื่อปฏิบัติให้เห็นธรรม ก็ย่อมได้เห็นพระสงฆ์ เมื่อเห็น 

พระสงฆ์ก็ชื่อว่าถึงพระสงฆ์

ฉะนั้น การปฏิบัติจนเห็นธรรมจึงเป็นทางลัดทรงตรง ที่จะให้เห็นพระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ ที่จะให้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเมื่อเห็นรัตนะทั้ง 

๓ ถงึรตันะท้ัง ๓ ก็เป็นรตันะ คือท่ีพ่ึงอันสมบรูณ์ขึน้ทนัท ีก�าจดัทกุข์ภยัด้วยจติ จติใจ 
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ที่มีสรณะ ๓ ที่คุ้มครอง ทุกข์ภัยจะเข้าไปไม่ถึง ทุกข์ภัยจะตกอยู่ข้างนอก ไม่เข้าไปสู่

ธรรมาราม อันเป็นที่สถิตแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จึงเป็นที่พึ่งที่ก�าจัดทุกข์

ภยัในจติ ทกุข์ภยัเข้าไปไม่ถงึจรงิ ๆ และทกุข์ภยัได้แก่บรรดากเิลสและความชัว่ต่าง ๆ 

ความทกุข์ทีเ่ป็นผลของกเิลสและความช่ัวท้ังหลาย เพราะว่าจติใจท่ีเหน็ทีเ่ข้าถึงรตันตรัย

ดังกล่าวนี้ จะเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์จากกิเลสความชั่วท้ังหลาย บรรดาส่ิงท่ีเป็นบ่วงของ

มารก็คล้องเข้าไปไม่ถึง อันบ่วงของมารนั้นได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  

ตลอดจนเรื่องราวที่น่ารักใคร่ ปรารถนาพอใจท้ังหลาย เป็นบ่วงมารท่ีคล้องเข้าไป 

ทางตา หู จมูก ลิ้น กายและทางมนะคือใจ ใจของทุกคนนี้ คล้องเข้าไปโดยเป็น 

อารมณ์ที่คล้องจิตใจ ผูกมัดจิตใจ 

เพราะฉะนั้น จิตใจของบุคคลท่ีถูกบ่วงมารคล้องถึงนี้จึงถูกรึงรัดมัดไว้ด้วย

อารมณ์ คอืเร่ืองของรูป เสยีง กล่ิน รส โผฏฐพัพะบ้าง เรือ่งของเร่ืองเหล่าน้ีบ้าง และ

ด้วยตัณหา ราคะ โทสะ โมหะ ทั้งหลาย อันบังเกิดขึ้นอาศัยอารมณ์เหล่านี้บ้าง ทั้ง

บรรดาอารมณ์และกิเลสทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ผูกมัดรึงรัดจิตใจ มารจึงใช้บ่วงนี้ตรึงจิตใจ

ของบคุคล ไปสูอ่�านาจของมารคอือ�านาจของกเิลส ซึง่ตัง้อยู่ในอารมณ์ดงักล่าว ตรงึให้

ดิน้รน กวดัแกว่งกระสบักระส่าย ไปตามตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก ราคะ โทสะ 

โมหะ ต่าง ๆ ในอารมณ์นี้นั้นตลอดเวลา แต่จิตใจที่มาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า 

จนได้เหน็พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ย่อมได้สรณะทีบ่่วงของมารคล้องเข้าไปไม่ถงึ 

ตาคงเห็นรูป หูคงได้ยินเสียง มโนคือใจยังคิดถึงเรื่องทั้งหลายต่าง ๆ อยู่ นั้นแปลว่า 

สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นของมารท่ีเข้ามาคล้องจิตใจให้กระสับกระส่ายวุ่นวายเดือดร้อนไป  

สักแต่ว่าเป็นรูปเสียง สักแต่ว่าเป็นเรื่องที่จิตคิดทั้งหลาย เพราะมสีตคิอืความระลกึได้ 

ญาณคอืความหย่ังรู ้เป็นสมาธ ิเป็นปัญญา รกัษาจติใจอยู่ และจะมีศีลเป็นภาคพื้น 

เพราะฉะนั้น การมาปฏิบัติท�าสติ ตามดู ตามรู้ ตามเห็น กาย เวทนา จิต 

ธรรม อนัเป็นสตปัิฏฐานซึง่เป็นข้อปฏบิตัสิ�าคญั ทีผู่มุ้ง่จะพบความสขุอนัแท้จรงิ มุง่จะ

ได้ที่พึ่งของตน มุ่งตนเป็นที่พึ่งของตนอย่างแท้จริง พระพุทธเจ้าได้ชี้แจงทางปฏิบัติไว้

แจ่มแจ้งไปโดยล�าดบั ยกเอาข้อกายขึน้เป็นข้อแรก และสบืต่อมาเป็นเวทนา จติ ธรรม 

และในข้อกายนั้น ทรงสอนให้ตั้งสติ ก�าหนดลมหายใจเข้าออก เพื่อให้ได้สมาธิมีลม
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หายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ และต่อจากนั้นทรงสอนให้ท�าสติ สัมปชัญญะ ระลึกรู้ 

อริิยาบถท้ัง ๔ เดิน ยืน นัง่ นอน และตรสัสอนให้ท�าสต ิสัมปชญัญะระลกึรูใ้นอริิยาบถ

ประกอบทั้งหลาย เมื่อเดินไปข้างหน้าก็ให้รู้ ก้าวถอยไปข้างหลังก็ให้รู้ และตรงก็ให้รู้ 

เมื่อเหลียวก็ให้รู้ ให้มีความรู้ตัวในการครองผ้าสังฆาฏิ ครองบาตร ครองจีวร ให้มี 

ความรู้ตัวในการเหยียด การพูด อิริยาบถในอวัยวะแขนขาท้ังหลาย ให้มีความรู้ตัว 

ในการถ่าย การเดิน การยืน การนั่ง การนอน การตื่น การพูด การนิ่ง คือเมื่อจะ

ผลัดเปล่ียนอิริยาบถจะท�าอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกาย ให้มีสติสัมปชัญญะคือเม่ือ 

จะระลึกรู้ ประกอบอยู่ทุกอิริยาบถ ทุก ๆ อากัปกิริยา ทุก ๆ การกระท�า ดังนี้เป็น 

การปฏิบัติท�าสติ สัมปชัญญะ เกี่ยวแก่การผลัดเปลี่ยนอิริยาบถอากัปกิริยาต่าง ๆ  

ของร่างกาย แม้การปฏิบัติท�าสติสัมปชัญญะในอิริยาบถทั้ง ๔ นี้ก็ดี ในอิริยาบถ 

ของการประกอบจนถงึในอากปักริิยาท้ังหลายต่าง ๆ ดงักล่าวนีก้ด็ ีเป็นการปฏบัิติท�าให้

มีสติ สัมปชัญญะรักษาจิต รักษาตนเอง ทั้งสิ้นให้ดีขึ้น และในข้อเกี่ยวแก่การท�า

สัมปชัญญะในอิริยาบถยังได้มีแสดงไว้ในที่อื่น ให้ท�าสติสัมปชัญญะแม้ในอิริยาบถ 

ของจิตอีกส่วนหนึ่งด้วย. และก็เรียกว่า เป็นการท�าสมาธิภาวนา เพื่อสติสัมปชัญญะ 

กล่าวคือให้ท�าสติก�าหนดเวทนา คือความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือกลาง ๆ ไม่สุข 

ไม่ทุกข์ ก�าหนดสัญญาคือความจ�าหมายในรูป เสียง เป็นต้น การก�าหนด วิตก  

ความรู้สึกส�านึกคิด ในรูป ในเสียง ของจิต เมื่อ เวทนา สัญญา วิตก เหล่านี้บังเกิด

ขึ้นให้รู้แจ้ง ตั้งอยู่ให้รู้แจ้ง ดับไปให้รู้แจ้ง ให้รู้แจ้งความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ ความดับ

ไป ของเวทนา ของสัญญา ของวิตก คือความตรึกนึกคิดในจิต เป็นอิริยาบถของ 

เวทนา สัญญา วิตก เหล่านี้ เพราะฉะนั้น เมื่อท�าความก�าหนดรู้เป็นสติ สัมปชัญญะ 

ในอิริยาบถของกาย ก็ให้ท�าความก�าหนดรู้ในอิริยาบถของจิตด้วยว่า เวทนาอะไร 

เกิดขึ้น ก็ก�าหนดให้รู้แจ้งการเกิด รู้แจ้งความตั้งอยู่ รู้แจ้งความดับ สัญญากับวิตก 

กเ็หมอืนกนั ให้รูจั้กอิรยิาบถของอาการทีเ่กดิข้ึนในจติเหล่านี ้กเ็ป็นการท�าสมาธภิาวนา

เพื่อสติ สัมปชัญญะอย่างละเอียด

๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๓



กรรมฐานครั้งที่ ๕

ศีลนั้น ก็คือความส�ารวม และเมื่อมีความส�ารวมก็เป็นอันได้ประมวลกาย  

วาจา ใจ ทั้งหมดนี้ให้ตั้งอยู่ในความสงบ ก็ปรากฏเป็นความสงบกาย สงบใจ ดังที่ 

ทุก ๆ ท่านก�าลังตั้งอยู่ในความสงบนี้ เมื่อเป็นดังนี้จึงอาจที่จะตั้งจิตให้เป็นสมาธิ คือ

ให้เกิดความตั้งใจมั่นอยู่ ในสิ่งที่ต้องการ ให้ใจตั้งก�าหนดดังในบัดนี้ ก็มีสมาธิในเสียง

ที่ฟัง ดังเสียงท่ีก�าลังบรรยายอยู่น้ี คือว่าตั้งใจเพื่อฟัง ใจที่ตั้งเพื่อฟัง ไม่วอกแวกไป 

ข้างไหนอย่างนี้ คือใจมีสมาธิ เมื่อใจมีสมาธิ ก็ฟังได้ยินเสียงที่แสดงนี้ทุกถ้อยค�า  

จึงได้ปัญญา คอืความรู ้รูเ้รือ่งทีก่�าลงัแสดงนี ้แม้ความรูอ้ย่างนีก้เ็ป็นปัญญาอย่างหนึง่  

เห็นความรู้เรื่องที่แสดงและเรื่องที่แสดงนี้ก็เป็นเหมือนอย่างกระจกเงา ส�าหรับส่องให้

มองเห็น สัจจะ คือ ความจริง และสัจจะ คือความจริงนี้ก็เป็นสัจจะของกายและใจ 

ของทกุ ๆ คนน้ีเอง ฉะน้ัน กจ็ะได้ปัญญา รูจ้กักายและใจอนัน้ีของตนเอง ซึง่กระจกเงา 

คือธรรมะที่บรรยายอันเป็นเสียงที่ฟังส่องให้มองเห็นสัจจะ คือ ความจริงของกายและ

ใจ ก็ย่อมจะปรากฏทั้งภายในและภายนอก ย่อมจะปรากฏทั้งเกิด และดับ และย่อม

จะปรากฏให้เห็นโดยสมบรูณ์ไม่บกพร่อง เพราะกายใจอนันี ้ถ้าจะอปุมากเ็ปรยีบเหมือน

บ้านหลังหนึ่ง ท่ีมีเจ้าของบ้านอาศัยอยู่ในบ้าน เมื่อมีกระจกคือ พระธรรมที่เป็นค�า 

สัง่สอนส�าหรบัส่องให้มองเหน็ กจ็ะมองเหน็บ้าน ภายนอกบ้าน ภายในบ้าน ท้ังภายนอก

บ้านทั้งภายในบ้าน เห็นบ้านที่เป็นตัวบ้าน และจะเห็นเจ้าของบ้านท่ีอาศัยอยู่ในบ้าน
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ด้วย เห็นภายนอกและภายใน ทัง้ภายนอกทัง้ภายใน และนอกจากนีก้จ็ะเห็นธรรมดา

ของบ้าน และผูอ้าศยัอยูใ่นบ้าน คือกายและใจอนันี ้อนัได้แก่ความเกดิ ความดบั และ

ทั้งความเกิดทั้งความดับ สติที่ตามดู ตามรู้ ตามเห็นบ้าน พร้อมทั้งผู้อาศัยอยู่ในบ้าน 

คอืกายและใจอันน้ี เม่ือเหน็ได้ครบถ้วนท้ัง ๖ สถาน ดงักล่าว คอื ภายใน ๑ ภายนอก 

๑ ทัง้ภายในทัง้ภายนอก ๑ ธรรมดาคอืเกดิ ๑ ธรรมดาคอืดบั ๑ และธรรมดาทัง้เกดิ

ทั้งดับ ๑ ดังนี้ จึงจะเป็นสติปัฏฐานที่สมบูรณ์ และสติปัฏฐานที่สมบูรณ์ก็จะเป็นที่สติ

และญาณ คือความหยั่งรู้ที่เป็นตัวปัญญา และจะท�าให้ได้ปริญญา คือ ความก�าหนดรู้

ทั่วถึงรอบคอบตามเป็นจริง และจะท�าให้ได้ความพรากจิตออกได้จากกาย จากเวทนา 

จากจิต จากธรรม หรือว่าจากกายและใจอันนี้ 

เพราะฉะนัน้ สตปัิฏฐานอนัเป็นสตปัิฏฐานทีส่มบรูณ์ จงึต้องท�าสตติามด ูตาม

รู้ ตามเห็น โดยประการทั้ง ๖ นี้ ในทุก ๆ ปัพพะ คือในทุก ๆ ข้อ และจะตั้งข้อใด

ข้อหน่ึงเป็นประธาน ส�าหรับปฏิบัติก็ย่อมจะท�าได้ อีกข้อหนึ่งท่ีพระพุทธองค์ได้ทรง

แสดงไว้ ส�าหรับให้ตั้งสติก�าหนดก็คือกายคตาสติ สติที่ไปในกาย หรือที่เรยีกว่า ปฏิ

กลูปัพพะ ข้อว่าด้วยปฏกิลู คอืสิง่ทีไ่ม่สะอาดท้ังหลาย บรรดามีในกายอนันี ้ดงัท่ีได้ตรสั

สอนเอาไว้ว่า ให้ท�าสตติามด ูตามรู ้ตามเหน็กายน้ีเบ้ืองบนแต่พืน้เท้าขึน้มา เบือ้งต�่าแต่

ปลายผมลงไป มหีนงัหุม้อยูโ่ดยรอบ ว่าเตม็ไปด้วยสิง่ทีไ่ม่สะอาดมปีระการต่าง ๆ คอื 

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

กระดูก อัฏฐิมิญชัง เยื่อในกระดูก 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 บุพโพ น�้าหนอง

น�้าเหลือง โลหิตัง น�้าเลือด เสโท น�้าเหงื่อ เมโท น�้ามันข้น อัสสุ น�้าตก วสา น�้ามัน

เหลว เขโฬ น�้าลาย สิงฆาณิกา น�้ามูก ลสิกา น�้าไขข้อ มุตตัง น�้ามูตร รวมเป็น  

๓๑ อาการ ตั้งแต่ เกสา ผม จนถึง กรีสัง อาหารเก่า เป็นปฐวีธาตุ คือ ธาตุดิน 

ได้แก่ส่วนที่แข้นแข็ง ที่มีอยู่ในกายนี้ ก็รวมเป็น ๑๙ อาการ ตั้งแต่ปิตตัง น�้าดี จนถึง 

มุตตัง น�้ามูตร เป็นอาโปธาตุ ธาตุน�้า คือส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลซึ่งอยู่ในกายอันนี้ 

รวมเป็น ๑๒ อาการ ๑๙ กับ ๑๒ ก็เป็น ๓๑ 
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ในการพิจารณากายที่เป็นกายคตาสติกรรมฐาน โดยมากก็แสดงไว้เพียง  

๓๑ อาการ ดังกล่าวน้ี แต่ในบางพระสูตร บางแห่งได้เพิ่มเข้ามาอีกอาการหนึ่งคือ 

มัตถเกมัตถลุงคัง สมองในสมองศีรษะ ก็ได้แก่มันสมอง และนับเป็นปฐวีธาตุ คือ  

ธาตดิุน เรยีงไว้ต่อท้ายปฐวธีาตุ คอื ธาตดิุน ข้อท้ายของธาตดุนิโดยทัว่ไปนัน้ กไ็ด้แก่  

กรีสัง อาหารเก่า และเม่ือเติมเข้าอีกข้างหนึ่งก็ต่อเข้าตรงนี้ เม่ือเติมเข้าอีกข้อหนึ่ง 

ดังน้ีก็รวมเป็นอาการ ๓๒ ดังที่ได้พูดกันในหมู่ผู้ปฏิบัติกรรมฐานว่า อาการ ๓๒  

ไม่ค่อยได้พูดกนัว่าอาการ ๓๑ แต่อันทีจ่รงินัน้โดยมากท่านแสดงอาการ ๓๑ และท่าน

ก็ยังอธิบายว่า แม้จะแสดงอาการ ๓๑ มัตถเกมัตถลุงคัง มันสมองในสมองศีรษะที่

เรยีกกนัทัว่ไปว่ามนัสมองกร็วมอยูใ่นข้ออฏัฐมิญิชงั เย่ือในกระดกูนัน่เอง เพราะฉะนัน้ 

แม้จะไม่เติมข้อนี้เข้ามาต่างหาก ก็รวมอยู่ในเยื่อในกระดูกอยู่แล้วดังนี้

ทางกรรมฐานสอนให้พิจารณาอาการท้ังหลายในร่างกายดังกล่าวมานี้ โดย

ปกติก็สอนให้พิจารณาไปทีละข้อ โดยศึกษาท�าความรู้จักอาการเหล่านี้ อาการเหล่านี้

ส�าหรับที่ตามองเห็น ก็ ๕ ข้อ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง อาการนอกจากนั้นย่อม

ปรากฏตัง้อยู่เป็นอวยัวะภายในมองไม่เหน็กม็มีากข้อมากอาการ แต่กอ็าจศกึษาได้จาก

ศพทีเ่ขาผ่าหรอืจากต�าราทีแ่สดงไว้ว่า อาการนัน้ ๆ มีลักษณะอย่างนัน้ ๆ ในพิพิธภณัฑ์

กรรมฐานในวัดนี้๑ ก็ได้มีการตัดเอาอาการทั้งหลายจากศพที่เป็นอวัยวะภายในมา 

แสดงไว้ และยังมีการแสดงด้วยสิ่งที่ประดิษฐขึ้นเป็นรูปบุคคล และเปิดให้เห็นอวัยวะ

ภายในได้ อาจศึกษาให้รู้จักอาการท้ังปวงเหล่านี้โดยสี โดยสัณฐานคือทรวดทรง  

โดยกลิ่น โดยที่เกิด ว่าเกิดท่ีไหน โดยที่อยู่ว่าต้ังอยู่ที่ไหน แต่ละข้อ และเมื่อได ้

ก�าหนดดูให้เหมือนอย่างว่ามองเห็นสีของอาการเหล่านี้ ของสัณฐานของทรวดทรง  

ของอาการ ของกลิน่ ของทีเ่กิดทีอ่ยู่ ของอาการเหล่านี ้ความปฏกิลู คือความไม่สะอาด

ก็ย่อมจะปรากฏ และทุก ๆ คน ก็จะมีความรู้สึกและไม่สบอยู่กับความไม่สะอาดของ

อาการเหล่านี้ จึงต้องมีการอาบน�้าช�าระร่างกายกันอยู่ทุกวัน และในการอาบน�้าช�าระ

๑ วัดบวรนิเวศวิหาร
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ร่างกายนี้ ก็เป็นการอาบน�้าช�าระ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น เหล่านี้เองที่เป็น

ภายนอก ก็เพราะเป็นสิง่ท่ีไม่สะอาดอยูโ่ดยธรรมชาตธิรรมดา และยงัมีความไม่สะอาด

ของกันและกันบ้าง ของสิ่งอ่ืนภายนอกอีกบ้างเข้ามาพอกพูน ท�าให้ปรากฏความไม่

สะอาดมากขึ้น

การพจิารณาให้เหน็ความไม่สะอาดท่ีเป็นไปอยูต่ามจรงิเหล่าน้ี เรยีกว่าเป็นการ

ปฏิบัติท�ากรรมฐานในข้อกายคตาสติน้ี หรือว่าในข้อปฏิกูลสัญญา การท�าสัญญาคือ

ก�าหนดหมายลงไปว่าปฏิกูล คือไม่สะอาด หากจะถามว่าท�ากรรมฐานข้อนี้เพื่ออะไร 

ก็ตอบได้ว่าเพ่ือบรรเทาละกิเลสกองที่ท�าให้ติด ท�าให้ยินดี ซ่ึงมีอาการเป็นความหลง

ติด หลงยินดีอยู่ในร่างกายอันนี้ เมื่อปฏิบัติท�ากรรมฐานข้อนี้ ปฏิกูลสัญญาเกิดขึ้น 

กเิลสกองน้ีกจ็ะสงบลงไปได้ และในการท�ากรรมฐานข้อนี ้กม็ใิช่ว่าต้องการบบีคัน้จิตใจ 

ต้องการปฏิเสธสิ่งที่ชอบของจิตใจ แต่ว่าต้องการให้จิตใจได้พบกับสัจจะ คือความจริง 

มองกายน้ีในแง่หนึง่ คือในแง่ท่ีเป็นสิง่ปฏิกูล ไม่สะอาด และเมือ่ปฏกิลูสัญญาไม่ปรากฏ 

ปรากฏเป็นศุภนิมิต หรือศุภสัญญา คือเครื่องก�าหนดหมายหรือความก�าหนดหมาย 

ลงไปว่างดงาม กเ็ป็นท่ีตัง้ของกเิลสกองราคะเป็นต้น เพราะฉะนัน้ ความก�าหนดหมาย

ลงไปที่เป็นศุภนิมิตหรือศุภสัญญา กับท้ังกิเลสที่เป็นกองราคะเป็นต้นนี้ ก็บังเกิดขึ้น 

บบีคัน้จติใจท�าให้จติใจรุม่ร้อนอยูด้่วยไฟ คอืราคะ กระสบักระส่ายอยูด้่วยไฟ คอืราคะ 

ไม่พบความเย็น ความสงบ และเม่ือไฟกองน้ีบังเกิดขึ้นผิดที่ผิดทาง ก็กลายเป็นการ

ผดิศลี หรอืท�าให้ผดิศีล ความประพฤตผิดิศลีอนัเกีย่วแก่กเิลสกองนีน้ัน้ กเ็กดิขึน้จาก

ไฟกองนี ้เพราะฉะนัน้ ก็จะต้องหาทางปฏิบตัดิบัไฟกองนี ้และกต้็องดบัไฟกองนีไ้ว้ด้วย  

เพราะจิตใจนี้มักจะมี โลภะ คือความโลภ อยากได้มาก ถ้าหากว่าไม่หัดดับไฟกองนี้

เอาไว้ เมื่อไฟกองน้ีบังเกิดขึ้นผิดท่ีผิดทางท�าให้เกิดความโลภ อยากได้ผิดที่ผิดทาง  

ก็วุ่นวายไม่สงบ ผิดศีลผิดธรรมต่าง ๆ ต่อไปอีกมาก เพราะฉะนั้น ก็ต้องหัดปฏิบัติที่

จะดับไฟกองน้ีให้ได้ด้วย แม้ว่าหัดดับส�าหรับดับที่จะเกิดผิดที่ผิดทาง ก็ยังดียังท�าให้

รักษาศีลรักษาธรรมอันควรแก่ภาวะของตนไว้ได้ และเมื่อความจริงไฟกองนี้เป็นส่ิงที่

เผาจิตให้รุ่มร้อน เมื่อดับไฟกองนี้ได้ ก็ได้พบความเย็น ก็ได้พบความสุข ฉะนั้น จึงมิ

ได้เป็นกัมมัฏฐานท่ีเป็นเครื่องบีบค้ันจิตใจ บังคับจิตใจ ปฏิเสธจิตใจ แต่อันที่จริงนั้น 
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ถ้าเป็นการปฏิเสธกิเลสต่างหาก เป็นไปเพื่อดับไฟต่างหาก และเมื่อได้ตั้งสติก�าหนด

พิจารณาอาการเหล่านี้โดยสี โดยสัณฐาน โดยกลิ่น โดยที่เกิด โดยที่อยู่ โดยย่อ 

ดังกล่าวมาน้ี ความปฏิกูลก็ย่อมจะปรากฏขึ้นเอง เพราะว่ามีอยู่เป็นธรรมชาติเป็น

ธรรมดา ก็จะเป็นปฏิกูลสัญญาขึ้นมา หรือเป็นอศุภนิมิตขึ้นมา หมายใจลงไปได้ว่า 

ไม่งดงาม เพราะเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาด เม่ือเป็นดังนี้ก็จะท�าให้จิตสงบ และได้พบ 

ความจริง 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ท�ากรรมฐานข้อนี้ไว้เป็นอันมาก และได้ตรัสสอน

ผลของกรรมฐานข้อนี้ไว้เป็นอันมาก จนถึงกับว่าเมื่อปฏิบัติบริโภคกายคตาสติ คือ 

สตทิีไ่ปในกาย กช็ือ่ว่าได้บรโิภคอมตะ คอืธรรมะทีไ่ม่ตายหรอืส่ิงทีไ่ม่ตายดงันี ้ฉะนัน้ 

จึงเป็นกรรมฐานที่ส�าคัญข้อหนึ่ง ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรม พึงฝึกหัดปฏิบัติแม้ควบคู่กันไปกับ

อานาปานสติ สติที่ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก และอานิสงส์ของกายคตาสติที่เป็น 

พิเศษนั้น ก็คือเป็นเครื่องดับไฟ คือราคะได้เป็นอย่างดี ซึ่งไฟกองนี้เป็นไฟกองส�าคัญ

มีเป็นพ้ืนในจิตใจของบุคคล เพราะฉะนั้น จึงเป็นกรรมฐานที่เป็นสัลเลขปฏิบัติ คือ 

การปฏบิตัทิีเ่ป็นเครือ่งขดัเกลากเิลสในจติใจด้วย จะท�าให้พบกบัความเบาสบายข้ึนโดย

ล�าดับ บางทีปฏิบัติทางอานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกอย่างเดียวอาจได้

สมาธิดี แต่ในด้านขัดเกลาจิตใจหรือดับไฟกิเลสกองนี้นั้น กายคตาสติ สติที่ไปใน 

กายนี้ได้ผลชัดกว่า เพราะฉะนั้น จึงควรที่จะปฏิบัติให้ควบคู่กันไปอยู่เสมอ ให้มีความ

ช�านาญทั้งสอง ก็เป็นประโยชน์ทั้งในด้านสมาธิ ทั้งในด้านขัดเกลาจิตใจ

๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๓



กรรมฐานครั้งที่ ๖

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้ให้บุคคลมีตนเป็นสรณะ เป็นที่พึ่ง ให้มีธรรม 

เป็นสรณะ เป็นที่พึ่ง และได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานท้ัง ๔ ตั้งสติพิจารณา  

กาย เวทนา จติ ธรรม มคีวามเพยีร มสัีมปชานะ ความรู้พร้อม มีสต ิความระลกึได้ 

ก�าจัดความยินดียินร้ายในโลกเสีย ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนไว้นี้ เป็นอันชี้ให้

บุคคลปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง ๔ และเมื่อปฏิบัติไปในสติปัฏฐานทั้ง ๔ ก็ชื่อว่ามีธรรม

เป็นที่พึ่ง มีตนเป็นที่พึ่ง

ในข้อนีไ้ดต้รสัแสดงไวอ้กีด้วยว่า เมื่อมตีน มีธรรมเป็นทีพ่ึง่ดงันี้ มารย่อมจบั

อารมณ์เข้ามาสูจ่ติใจมไิด้ เพราะว่าเมือ่ปฏบิตัด้ิวยสตปัิฏฐานทัง้ ๔ ย่อมส่งจติให้เทีย่ว

ไปในอารมณ์ของสติปัฏฐาน อันเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นพระบิดา มิได้ส่ง

จิตไปในอารมณ์ภายนอก มารจึงจับอารมณ์เข้ามารังควานจิตใจมิได้ แต่ว่าเมื่อส่งจิต

ให้เทีย่วไปในวสิยัของมาร นอกวสัิยแห่งพระพุทธเจ้า ผูท้รงเป็นพระบดิา มารกส็ามารถ

จบัอารมณ์เข้ามาสูจ่ติใจได้ และได้ตรสันทิานเปรยีบเทยีบ เรือ่งนกมลูไถกบันกเหยีย่ว 

ซึ่งนกมูลไถนั้นก็มีท่ีโคจรเพียงวิสัยของตน อยู่ในเขตของมูลไถของชาวนาในนา แต ่

วนัหนึง่ นกมลูไถได้บนิออกไปนอกเขตของตน กถ็กูนกเหยีย่วจบัตวัได้ กจ็ะน�าไปเป็น

อาหาร นกมูลไถก็ร้องครวญครางขึ้นว่า ท้ังนี้ก็เพราะว่าได้บินออกมาพ้นวิสัยของตน 

ถ้าหากว่าอยู่ในวสิยัของตนแล้วนกเหย่ียวกจ็ะท�าอะไรไม่ได้ นกเหยีย่วจงึถามว่าวสิยัคอื



419ธรรมกถาในการปฏิบัติอบรมจิต

เขตของเจ้านัน้อยูท่ี่ใด นกมูลไถกต็อบว่าอยู่ทีม่ลูไถของชาวนาในนา นกเหยีย่วผูท้ะนง

ในอ�านาจของตนว่าอยู่เหนือนกมูลไถเป็นอันมาก จึงได้ปล่อยนกมูลไถ บอกว่าเจ้าจง

ไปสู่เขตของเจ้า ซึ่งจะไม่พ้นอ�านาจของเรา นกมูลไถจึงบินไปจับอยู่บนก้อนมูลไถ  

แล้วก็บอกนกเหย่ียวว่าถ้าสามารถกจ็งเฉีย่วลงมาจบัตัวเรา นกเหยีย่วจงึได้เฉีย่วโฉบลง

มาโดยแรงเพือ่จะจบันกมลูไถ นกมลูไถกไ็ด้หลบเข้าใต้ก้อนดนิมลูไถเสีย อกนกเหย่ียว

ก็มากระทบกับก้อนดินมูลไถโดยแรงจึงถึงกับความวิบัติวินาศไปเอง นกมูลไถก็พ้นภัย

เพราะว่าหลบอยู่ใต้ก้อนดินมูลไถนั้น 

ทรงตรัสนิทานเปรียบเทียบดังนี้ก็เพ่ือชี้ให้เห็นว่าบรรดาศิษย์ของตถาคต

พระพุทธเจ้า เมื่อได้ปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง ๔ ส่งจิตเข้าอยู่ในสติปัฏฐานทั้ง ๔ คือ  

ส่งจิตมาพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม ตามที่ทรงสั่งสอน เมื่อเป็นดังนี้ก็เหมือน 

ดัง่ว่าส่งจิตอยูใ่นวสิยั ซึง่อยูใ่นเขตของพระพทุธบดิา มารกม็าจบัอารมณ์รงัควานจติใจ

มิได้ แต่ถ้าส่งจิตให้เที่ยวไปนอกสติปัฏฐาน คือส่งจิตไปในกามคุณารมณ์ต่าง ๆ  

มีอารมณ์คือ รูป เสียง เป็นต้น ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ มารก็ย่อมจับอารมณ์ 

วิ่งเข้ามาสู่จิตใจได้ ปรากฏเป็นราคะ ความติดใจยินดีบ้าง โทสะ ความโกรธแค้น 

ขัดเคืองบ้าง โมหะ ความหลงไหลบ้าง ตั้งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกามคุณารมณ์ต่าง ๆ 

เหล่าน้ัน ดงัทีเ่รยีกว่า มาร คอืกเิลสนีแ้หละ จบัอารมณ์ว่ิงเข้ามาสูจ่ติใจ เพราะฉะนัน้ 

เมื่อมุ่งรักษาจิตใจให้ต้ังอยู่ในความสงบระงับ ก็ไม่พึงให้เท่ียวไปในกามคุณารมณ ์

ทั้งหลายดังกล่าว อันนับว่าเป็นเขตของมาร วิสัยของมาร แต่ว่าน�าจิตให้เข้าสู ่

สติปัฏฐานทั้ง ๔ คือ ตั้งจิตพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม นี้แหละนับว่าเป็นวิสัย

ของพระพทุธบดิา เป็นเขตของพระพทุธบดิา คือ พระพทุธเจ้า มารกเ็ข้ามาจบัอารมณ์ 

เข้ามารงัควานจิตใจมไิด้ ทัง้นีแ้หละ เรยีกว่ามีธรรมเป็นทีพ่ึง่ และเม่ือมีธรรมเป็นทีพ่ึง่ 

กช็ือ่ว่ามตีนเป็นทีพ่ึง่ พีง่ตนได้ เพราะตนมีธรรมเป็นท่ีพึง่ พึง่ธรรมได้ และกต้็องปฏบัิติ

แสวงหาที่พึ่งนี้ด้วยตนเอง ด้วยการที่ตั้งจิตพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม ให้เห็น

สติปัฏฐานขั้นดังกล่าวตามที่พระพุทธสุภาษิตแสดงไว้พร้อมทั้งนิทานชาดกธรรม ดังนี้

ก็เป็นเรื่องของปฏิบัติที่ธรรมตามเหตุและผล ซึ่งทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติได้ กระท�า

ได้ และก็เป็นการปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ตามที่แสดงไว้

ในพระสังคสูตรนั้น
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การทีห่ม่ันท�าความเข้าใจในเรือ่งทีพ่ึง่ให้ถกูต้องดงันี ้ย่อมเป็นประโยชน์ในการ

ปฏบิตัธิรรมอนัถกูต้องดงักล่าว ศรทัธาคอืความเชือ่กถู็กต้อง ทัง้เป็นปัญญาคอืความรู้

เข้าถงึทีพ่ึง่อนัแท้จริง แต่ถ้าไม่เข้าใจให้ถกูต้อง มุง่พึง่อย่างอืน่อันไม่ถกูต้อง ย่อมกลาย

เป็นโทษ และการนับถือพระพุทธศาสนา ก็กลายเป็นการนับถือท่ีไม่ถูกต้อง อันท�า 

ให้เกิดความเส่ือมแก่ผู้นับถือเอง ซ่ึงเข้าใจว่าศาสนาเส่ือม ดังเช่นนับถือด้วยมุ่งจะให ้

พระธรรมพร้อมท้ังพระพุทธและพระสงฆ์ช่วยในด้านที่ไม่ถูกต้องต่าง ๆ ตลอดจนถึง

ตั้งความปรารถนาช่วยให้ชนะการต่อสู้ต่าง ๆ ตลอดถึงต่อสู้สงคราม ครั้นแพ้สงคราม 

ก็เลยเข้าใจว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นั้นไม่ช่วยจริง และก็ไม่เป็นประโยชน์

อะไรที่จะนับถือ เพราะช่วยให้ชนะไม่ได้ แม้ในด้านอื่นก็เช่นเดียวกัน เมื่อเป็นดังนี ้

ก็เลยไม่นับถือ เข้าใจว่าศาสนาก็เสื่อมไป แต่อันที่จริงนั้น ตนเองเสื่อมไปจากศาสนา 

เพราะเข้าใจในเรื่องที่พึ่งดังกล่าวนี้ไม่ถูกต้อง 

ฉะนั้น ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่า พึ่งตน พึ่งธรรม ก็คือ ปฏิบัติในสติปัฏฐาน 

ทั้ง ๔ ไม่ส่งจิตให้เที่ยวไปในวิสัยของมาร แต่ให้ตั้งอยู่ในวิสัยของพระพุทธบิดา ก็คือ

ภายในขอบเขตของสตปัิฏฐาน เม่ือเป็นดงันีม้ารกจ็บัอารมณ์เข้ามารงัควานจติไม่ได้ แต่

ถ้าไม่เชื่อฟัง ส่งจิตให้เที่ยวไปนอกวิสัยของพระพุทธบิดาอันมิใช่วิสัยของตน มารก็จับ

อารมณ์เข้ามารงัควานจติใจได้ เช่นเดยีวกับนกเหย่ียวทีจ่บันกมูลไถ ซึง่บนิออกไปไกล

นอกเขตของตน ดังนิทานชาดกที่ตรัสเล่านั้น และแม้นกมูลไถตัวเล็ก เมื่ออยู่ในวิสัย

ของตนแล้ว มารตวัใหญ่เท่าไรกร็งัควานไม่ได้ เช่นเดยีวกบันกเหยีย่วจะเข้ามาจบัไม่ได้ 

ขืนเข้ามาจับ นกเหย่ียวก็เป็นอันตรายไปเอง และทั้งนี้ตนเองต้องปฏิบัติด้วยตนเอง 

ประพฤติปฏิบัติเข้ามาสู่วิสัยของพระพุทธบิดาเอง เมื่อเป็นดังนี้แล้ว จึงจะเป็นอันว่า  

มีธรรมเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นที่พ่ึง และก็พ้นภัยจากกิเลสมาร และจากความชั่วร้าย 

ทั้งหลายต่าง ๆ ได้ดังนี้แหละ เป็นอันว่า มีตนเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นที่พึ่ง ก็เพราะทั้ง

มีพระพุทธ พระสงฆ์ เป็นท่ีพึ่งรวมอยู่ด้วย การถึงที่พึ่งดังนี้ เป็นการถึงอันถูกต้อง  

ทีผู่ป้ฏบิตัธิรรมและปฏิบติัพระพุทธศาสนาต้องกระท�าความเข้าใจให้ถกู และเมือ่ท�าความ

เข้าใจให้ถูก ปฏิบัติถูกดังนี้แล้ว เป็นอันว่าจะไม่ผิดจากผลที่พึ่งประสงค์จะไม่หลงโทษ

ศาสนาว่าพ่ึงไม่ได้ ดงัเรือ่งทีเ่ล่ามาข้างต้น ด้วยการถงึทีพ่ึง่อย่างผิด ๆ นัน้ เพราะฉะนัน้ 

เมือ่เข้าใจให้ถกูต้องดงันีแ้ล้ว กจ็ะรูไ้ด้เองว่า ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าทกุประการนัน้ 
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เป็นสิง่ทีม่เีหตมีุผล และกต้็องอาศัยตนเองนีแ้หละให้เข้าถงึเหตถึุงผล และปฏบิตัใิห้ถกู 

การปฏิบัติส่งจิตเข้ามาพิจารณาสติปัฏฐานตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ ย่อม

เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์มาก ท�าให้พ้นจากอ�านาจของมารจับอารมณ์เข้ามารังควานไม่ได้ 

แม้ว่าจะปฏบิตัชิัว่ระยะเวลาหน่ึงก็ตาม ก็เป็นอนัว่าได้เริม่พบทางพ้นจากอ�านาจของมาร 

ได้พบทางที่จะน�าตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ ให้เป็นผู้มีอิสรเสรีจากอ�านาจของมาร แม้วัน 

หนึ่ง ๆ จะปฏิบัติชั่วเวลาหนึ่ง เร็วหรือช้าเท่าไรก็ตาม ก็ย่อมได้รับประโยชน์

ในสติปัฏฐานท้ัง ๔ คือ กายานุปัสสนา ก็ได้จับแสดงข้อว่าด้วยก�าหนด 

ลมหายใจเข้า-ออก ข้อว่าด้วยอิริยาบถ ข้อว่าด้วยสัมปชัญญะ และข้อว่าด้วยอาการ 

๓๑ และ ๓๒ ซึ่งเป็นของปฏิกูล ไม่สะอาดทุกข้อ ก็นับว่าเป็นหลักปฏิบัติทั้งนั้น และ

ต่อจากข้อที่ว่าด้วยข้อปฏิกูล ก็มาถึงข้อว่าด้วยธาตุ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้

พิจารณากายนี้ ว่าประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า 

เตโชธาตุ ธาตุไฟ และ วาโยธาตุ ธาตุลม 

ค�าว่าธาตุนี้ก็แปลว่าการทรงไว้ เช่นเดียวกับธรรม ก็แปลว่าทรงไว้เหมือนกัน 

และในที่บางแห่งก็ใช้หมายความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับค�าว่าธรรม คือ ธาตุกับ

ธรรม แต่ว่าในที่ส่วนมาก ค�าว่า ธาตุ นั้น ใช้หมายความถึงบางส่ิงท่ีมีลักษณะทรง 

ตัวเองอยู่ อย่างใดอย่างหน่ึง และลักษณะที่ทรงตัวเองอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเรียกว่า

ธาตนุี ้กม็คีวามหมายส�าหรบัใช้ต่าง ๆ กนัอกีเหมือนกนั เช่น ส�าหรบัใช้ในทางพิจารณา

เป็นสตปัิฏฐานหรอืว่าเป็นกรรมฐาน เช่นทีเ่รยีกว่า ธาตุกรรมฐานนัน้กห็มายเอาจ�าเพาะ

ทีเ่ป็นส่วนท่ีทรงตวัเองอยูอ่ย่างใดอย่างหนึง่ อาจทีจ่ะพจิารณาจบัมาเป็นอารมณ์ของสติ 

ของสมาธิ หรือว่าปัญญาที่พิจารณาได้ ดังเช่นข้อว่าด้วยธาตุทั้ง ๔ ที่แสดงนี้ก็หมาย

ถึงว่าสิ่งที่ทรงตัวเองอยู่ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ก็คือสิ่งที่ทรงตนเองอยู่เป็นดิน คือเป็นสิ่ง 

ที่แข้นแข็ง อาโปธาตุ ธาตุน�้า ก็คือสิ่งที่ทรงตนเองอยู่เป็นน�้า คือเป็นสิ่งที่เอิบอาบ 

เหลวไหล และธาตุไฟ ก็คือสิง่ท่ีทรงตวัเองอยูเ่ป็นไฟ เตโชธาต ุซึง่มลัีกษณะอบอุน่หรอื

ว่าร้อน วาโยธาตุ ธาตุลม ส่ิงท่ีทรงตัวเองอยู่เป็นลม คือเป็นสิ่งท่ีเคลื่อนไหวหรือ 

พัดไหว อนึ่ง ในที่อื่นยังมีแสดงอีกธาตุหนึ่ง คือ อากาสธาตุ คือส่ิงท่ีทรงตนเองอยู่ 

เป็นอากาศ คือเป็นช่องว่าง หรือเป็นความว่าง ธาตุเหล่านี้รวมอยู่เป็นกายอันนี้ คือ

ก้อนกายอันนี้ และก้อนกายอันนี้นั้นก็เป็นท่ีตั้งแห่งความยึดถือว่านี้เป็นของเรา คือ 
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กายที่เป็นของเรา เพราะว่ากายอันนี้ เป็นสิ่งที่ปรากฏมองเห็นได้ ได้ยินได้ ถูกต้องได้ 

โดยเห็นวัตถุ 

เมื่อเป็นดังนี้ จึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาแยกธาตุออกไป คือว่าแยกกายอันนี้

ออกไป ว่าอนัทีจ่รงินัน้มไิด้เป็นก้อนเป็นแท่ง อนัจะพงึยดึถอืว่าเป็นตวัเรา เป็นของเรา

แต่อย่างไร แต่เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งหลาย คือในร่างกายอันนี้ ส่วนที่ 

แข้นแข็งก็เป็นปฐวีธาตุ ธาตุดิน อันได้แก่ เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟัน 

ตโจ หนัง มังสัง เนื้อ นหารู เอ็น อัฏฐิ กระดูก อัฏฐิมิญชัง เยื่อในกระดูก วักกัง ไต 

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

อนัตคณุงั สายรัดไส้ อุทรยัิง อาหารใหม่ กรสัีง อาหารเก่า และเติม มตัถเกมตัถลงุคงั 

สมองในสมองศีรษะ เข้าอกีหน่ึง กเ็ป็น ๒๐ ถ้าไม่เตมิก็เป็น ๑๙ และบรรดาส่วนหนึง่

ส่วนใด ในร่างกายอันนี้ ที่แข้นแข็งก็รวมเรียกเป็นปฐวีธาตุ ธาตุดินทั้งหมด 

บรรดาส่วนท่ีเอิบอาบเหลวไหลท่ีมีอยู่ในร่างกายอันนี้ อันได้แก่ ปิตัง น�้าดี  

เสมหัง น�้าเสลด บุพโพ น�้าเหลือง โลหิตัง น�้าเลือด เสโท น�้าเหงื่อ เมโท น�้ามันข้น 

อัสสุ น�้าตา วสา น�้ามันเหลว เขโฬ น�้าลาย สิงฆณิกา น�้ามูก ลสิกา น�้าไขข้อ  

มุตตัง น�้ามูตร ก็เป็น ๑๒ กับบรรดาสิ่งที่เอิบอาบเหลวไหลอย่างอื่นที่มีอยู่ในร่างกาย

อันนี้ ก็รวมเป็น อาโปธาตุ ธาตุน�้าทั้งหมด 

ส่วนท่ีอบอุ่นท่ีร้อนท่ีมีอยู่ในร่างกายอันนี้ อันได้แก่ไฟที่ท�าให้ร่างกายอบอุ่น  

๑. เยน สนฺตปฺปติ ไฟที่ท�าให้ร่างกายทรุดโทรม ๒. เยน ชิริยติ ไฟที่ท�าให้เร่าร้อน  

๓. เยน ปริทยฺหติ ไฟที่ท�าให้อาหารที่บริโภคถึงความย่อยโดยชอบ ๔. เยน สมฺมา

ปรณิาม ํคจฉฺต ิเป็น ๔ กบับรรดาสิง่ทีท่�าให้อบอุน่ร้อน บรรดาทีม่ใีนร่างกายนีท้ัง้หมด

ก็รวมเรียกว่า เตโชธาตุ ธาตุไฟ 

อนึ่ง ส่วนที่พัดไหว เคลื่อนไหว มีในร่างกายอันนี้ อันได้แก่ ลมที่พัดขึ้น 

เบื้องบน ลมท่ีพัดลงเบ้ืองต�่า ลมในท้อง ในล�าไส้ คือกระเพาะอาหาร ลมที่พัดไปที่

อวยัวะใหญ่น้อยทัง้หลายในร่างกาย ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก และบรรดาทีพ่ดัไหว 

บรรดามีในร่างกายนี้ทั้งหมด ก็รวมเรียกว่า วาโยธาตุ ธาตุลม 
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อนึ่ง ในท่ีอ่ืนที่มีแสดงถึงอีกธาตุหนึ่ง คือส่วนที่เป็นช่องว่าง บรรดามีใน 

ร่างกายอันนี้ได้แก่ ช่องหู ช่องจมูก ช่องปาก ช่องที่อาหารกลืนลงไป ช่องที่อาหาร 

ตั้งอยู่ภายในท้อง และช่องที่อาหารเก่าออกไปในภายล่าง ก็บรรดาส่วนที่เป็นช่อง 

เล็กน้อยหรือว่าใหญ่ทั้งหมด อย่างอื่น บรรดาท่ีมีในร่างกายอันนี้ ก็รวมเรียกว่า  

อากาสธาตุ ธาตุอากาศดังนี้ 

โดยท่ัวไปก็แสดงให้พิจารณาธาตุ ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ  

วาโยธาตุ ในท่ีบางแห่งเติมอีกหน่ึงคืออากาสธาตุดังนี้ ก็เพื่อแยกธาตุให้เห็นว่าอัน 

ที่จริงนั้นไม่ใช่เป็นก้อน เป็นแท่ง อันจะพึงยึดถือว่าเป็นตัวเรา ของเรา แต่ว่าสักเป็น

แต่ว่าธาตุดิน น�้า ไฟ ลม และอากาศ ดังกล่าว ธาตุในที่นี้ก็ได้กล่าวแล้วว่า ก็หมาย

เอาสิ่งที่ทรงตัวอยู่ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง

ส�าหรบัทางพิจารณาทางสตปัิฏฐาน คอืกรรมฐาน กม็ุง่ทีจ่ะพงึพจิารณาให้เห็น

สักแต่ว่าเห็นธาตุได้เท่านั้น ดังที่เรียกว่าเป็นธาตุทางสติ ธาตุเป็นกรรมฐาน และเมื่อ

หมั่นพิจารณาแยกธาตุออกไปดังนี้แล้ว ก็จะท�าให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ ธาตุสัญญา  

คือความก�าหนดหมายว่าธาตุก็จะปรากฏขึ้น อัตตสัญญา สัตตสัญญา ความก�าหนด

หมายว่า สัตว์ บุคคล ตัวเรา เขา ก็จะสงบไป และเมื่อเห็นดังนี้แล้ว บรรดาความ

สงสัยทั้งหลายซึ่งตั้งขึ้นจากความที่มีตัวเรา ของเรา ดังความที่มี สัตว์ บุคคล ตัวเรา 

เขา ก็จะสงบลงไป ก็จะเห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ เมื่อสักแต่ว่าเป็นธาตุก็เลยไม่มีปัญหา

อะไร ไม่ต้องสงสัยอะไรอันเกี่ยวแก่ตัวเรา ของเรา เพราะฉะนั้น แม้ธาตุกรรมฐานข้อ

นีจ้งึได้สอนให้พจิารณาแก้ วิจกิจิฉา นวิรณ์ ได้อกีประการหนึง่ และเมือ่หมัน่พิจารณา  

ธาตุดังนี้แล้ว จะท�าให้จิตใจผ่อนคลายจากความยึดถือในตัวเรา ของเราลงไป จะเห็น

สกัแต่ว่าเป็นธาต ุเพราะฉะนัน้ บรรดาความยินดยิีนร้ายทัง้หลาย บรรดาทกุข์ทัง้หลาย

ที่เกิดขึ้นจากความยึดถืออย่างแรงในตัวเรา ของเราก็จะสงบลงไป 

เพราะฉะน้ัน ธาตุกรรมฐาน จึงเป็นกรรมฐานที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้

ปฏิบัติกรรมฐานจะพึงหัดพิจารณา

๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๓ 



กรรมฐานครั้งที่ ๗ 

จติใจนี ้เป็นสิง่ส�าคัญในบคุคลซ่ึงจะต้องฝึกต้องอบรม เพราะจติประกอบด้วย

กิเลส คือเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันบังเกิดขึ้นจากอารมณ์ คือเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับ

อยูเ่ป็นประจ�า และกเิลสทีด่องสนัดานเป็นอาสวอนสัุยกยั็งมอียู่อกี กเิลสทีด่องสันดาน

เหล่านี้เมื่อจิตรับอารมณ์ คือเรื่องที่เข้ามาทางทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

และมนะคือใจ อารมณ์เหล่านี้ที่เป็นที่ตั้งของกิเลสต่าง ๆ ก็ดันกิเลสที่ดองสันดาน 

เหล่านี้ให้ฟุ้งขึ้นมา เหมือนอย่างเอามือคนน�้าในตุ่มที่มีตะกอนนอนอยู่ก้นตุ่ม ตะกอน

นั้นก็ฟุ้งขึ้นมา ปรากฏว่าน�้าขุ่น จิตก็เป็นเช่นนั้น เมื่อกิเลสที่ดองสันดานฟุ้งขึ้นมา  

จิตทีเ่คยเป็นปกตทิีด่เูหมอืนใสสะอาดกก็ลายเป็นจติขุน่ ปรากฏเป็นราคะ ความตติใจ

ยนิดบ้ีาง หรอืโลภะ ความโลภอยากได้บ้าง ปรากฏเป็นโทสะ ความโกรธแค้นขัดเคอืง

บ้าง ปรากฏเป็นโมหะ ความหลงใหลต่าง ๆ บ้าง หรือปรากฏเป็นนิวรณ์ทั้ง ๕ คือ 

เป็นกามฉันท์ ความพอใจรักใคร่อยู่ในกาม เป็นพยาบาท ความโกรธแค้นขัดเคือง 

มุ่งร้ายปองร้าย เป็นถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคล้ิม เป็นอุทธัจจกุกกุจจะ ความ

ฟุ้งซ่านร�าคาญ เป็นวิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัยลังเลใจในกุศลธรรมท้ังหลาย  

จึงเป็นอกุศลราศีที่แปลว่ากองแห่งอกุศล เป็นอกุศลราศีปรากฏขึ้นที่จิตใจก่อนแล้ว 

ก็ปรากฏออกมาทางกาย เช่น ทางหน้าตา อย่างที่พูดกันว่าราศีไม่ดี เช่น มีหน้าตา

เศร้าหมองหม่นหมอง ไม่แจ่มใส ก็เรียกกันว่ามีราศีไม่ดี อันที่จริงราศีแปลว่ากอง  
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อกุศลราศีก็คือกองแห่งอกุศลน่ันเอง ราศีไม่ดีเกิดขึ้นทางจิตใจก่อนแล้วก็แสดงออก

ปรากฏขึ้นทางกาย ก็เป็นราศีไม่ดีทางกายดังกล่าว แต่หากว่าจิตใจสงบ บรรดากิเลส

ทั้งหลายสงบก็ลงไปรวมอยู่ที่ก้นตุ่มคือส่วนลึกของจิตใจ ก็ท�าให้จิตใจส่วนท่ีปรากฏด ู

ใสสะอาดผ่องใส แจ่มใส กิเลสที่ฟุ้งขึ้นนั้นสงบลงไปเองโดยปกติธรรมดา หรือสงบลง

ไปด้วยอ�านาจของการปฏิบัติธรรม เช่น ปฏิบัติสมาธิ ตั้งจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธิจิต

กส็งบ ซึง่ค�าว่าจติสงบนัน้กคื็อกเิลสสงบ กิเลสสงบนัน้ ในขัน้นีก้เ็พยีงตกลงไปนอนจม

อยู่ในจิตส่วนลึกเหมือนอย่างท่ีตะกอนตกลงไปนอนอยู่ที่ก้นตุ่มดังเดิมนั่นแหละ แม้ 

เช่นนี้ก็ยังดีเมื่อประกอบด้วยสติ เมื่อประกอบด้วยสมาธิเป็นเหตุให้ตะกอนกิเลสกลับ

ตกลงไป ก็ยังเป็นกุศลราศี กองกุศลท่ีตรงกันข้ามกับอกุศลราศี ก็แปลว่าจิตมีราศีดี 

เมื่อจิตมีราศีดีก็ปรากฏออกไปทางกาย เช่น ทางหน้าตาก็แจ่มใส ก็เรียกว่ามีราศีดี 

เพราะฉะนั้น ค�าว่าราศีดีหรือราศีไม่ดีทางพระพุทธศาสนาจึงเกิดจากจิตนี้เอง 

เมือ่จติประกอบด้วยกศุล เป็นกุศลราศ ีกองของกศุล กเ็ป็นราศดี ีเมือ่จติประกอบด้วย

อกุศลราศี กองของอกุศลก็เป็นราศีไม่ดี และที่ว่าจิตสงบก็ดั่งที่ได้กล่าวแล้วว่า คือ  

กเิลสสงบ และกเิลสสงบนัน้ ในขัน้ของศีล สมาธ ิปัญญาทัว่ไปท่ีเป็นข้อปฏบิตัเิบือ้งต้น 

ยงัไม่เป็นมรรค ก็หมายความว่าสงบลงไปนอนจมอยู่ในจติส่วนลกึ เหมอืนอย่างตะกอน

ที่กลับลงไปนอนกองอยู่ที่ก้นตุ่มยังไม่ละไปไหน ยังอยู่ และก็จะฟุ้งขึ้นมาอีกได้ในเมื่อ

มีอารมณ์เข้าไปกวน เหมือนอย่างเอามือลงไปกวนน�้าในตุ่ม ตะกอนก็ฟุ้งขึ้นมาอีก 

เพราะฉะนั้น เมื่อยังไม่เป็นขีณาสวะ คือเป็นผู้สิ้นอาสวะ อันหมายความว่าสิ้นกิเลสที่

ดองสันดานดังกล่าวนั้น คือยังไม่สิ้นตะกอนกิเลส เป็นตะกอนที่นอนอยู่ในจิตส่วนลึก 

เมื่อกิเลสท่ีเป็นส่วนลึกน้ียังไม่หมด ก็ยังไม่เป็นขีณาสวะ สิ้นอาสวะ เมื่อกิเลสที่เป็น

ส่วนลกึนีห้มดสิน้ คอืหมดตะกอนเหมอืนอย่างน�า้ในตุม่ท่ีไม่มตีะกอนเลย อย่างนีจ้งึจะ

เกดิขีณาสวะ ทีแ่ปลว่าผูม้อีาสวะสิน้แล้ว และจติท่ีส้ินอาสวะดัง่นี ้แม้จะมอีารมณ์อะไร

เข้าไปกวนสักเท่าใด ก็ไม่มีกิเลสอะไรที่จะฟุ้งขึ้นมาท�าให้จิตขุ่นดังกล่าว เหมือนอย่าง

น�้าในตุ่มที่ไม่มีตะกอนเลย เป็นน�า้ท่ีสะอาดบริสุทธิ์ ถึงจะเอาอะไรลงไปคนสักเท่าไร  

ก็ไม่มีอะไรที่จะฟุ้งขึ้นมาท�าให้น�้าขุ่นได้ 
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ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าทีท่รงพระนามว่าพระอรหันต์ ซึง่ท่านได้ให้ความหมายไว้

อย่างหน่ึงว่าเป็นผู้ไกลกิเลส ก็หมายความว่าเป็นขีณาสวะ คือ เป็นผู้ส้ินกิเลสท่ีดอง

สันดานทั้งหมดนี้เอง ฉะนั้น จึงเป็นผู้ไกลกิเลส ส่วนผู้ที่ยังมีอาสวะ คือ กิเลสที่ดอง

สันดาน เป็นตะกอนกองอยู่ในจิตส่วนลึก ดั่งนี้ไม่ชื่อว่าเป็นผู้ไกลกิเลสแม้ว่าจะปฏิบัติ

ในศีล สมาธิ ปัญญา จนจิตสงบแล้วก็ตาม ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า จิตสงบ ก็คือกิเลส

สงบ กิเลสสงบ ก็คือกิเลสกลับลงไปนอนจมอยู่ในจิตส่วนลึก ดั่งนี้ก็เรียกว่ายังไม่เป็น

ผู้ไกลกิเลส ก็ยังอยู่กับกิเลส อยู่ใกล้กิเลส เพราะว่ากิเลสที่ดองสันดานนี้อยู่ในจิตนี้

น่ีเอง ไม่ได้อยู่ที่ไหน จึงเรียกว่าอยู่ใกล้กิเลส ก็เหมือนอย่างว่ามีโจรผู้ร้ายข้าศึกศัตรู

ซ่อนอยู่ในบ้านนี่แหละ หรือซ่อนอยู่ในห้องนอนของตนน่ันแหละ ฉะนั้น จึงไม่ชื่อว่า

ไกลข้าศึกศัตรู อยู่กับข้าศึกศัตรู ฉันใดก็ดี เมื่อยังมีกิเลสที่ดองสันดานอยู่ ก็ชื่อว่าอยู่

กับกิเลส อยู่ใกล้กิเลส ไม่อยู่ไกล แม้ว่าจะปฏิบัติด้วยศีล สมาธิ ปัญญา จนจิตสงบ 

ดังกล่าว ซึ่งบางทีก็อาจจะสงบอยู่นาน เหมือนอย่างกิเลสหลบไปนอนจมอยู่ในจิต 

ส่วนลึกต่าง ๆ ไม่โผล่ขึ้นมาเพราะอ�านาจของศีล สมาธิ ปัญญาที่ปฏิบัติทับเอาไว้ แต่

เมื่อยังละไม่ได้ คือการปฏิบัตินั้นยังไม่เป็นมรรคอันเป็นเหตุละกิเลส ก็ยังไม่สิ้นกิเลส 

กิเลสยังอยู่ ดังนั้นจึงปรากฏตั้งแต่ครั้งพุทธกาลว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมหลายท่านส�าคัญตน

ว่าเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้ว 

ดังท่ีมีเล่าถึงภิกษุกลุ่มหน่ึงได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้กราบทูลว่า

เป็นผู้ที่เสร็จกิจแล้วส้ินกิเลสแล้ว แต่พระพุทธเจ้ายังมิได้โปรดให้เฝ้า แต่ตรัสให้ไปที่

ป่าช้าผดีบิเสยีก่อน อันป่าช้าผีดบิในครัง้พทุธกาลโบราณนัน้ เมือ่มผู้ีส้ินชีวิตลงกน็�าศพ

ไปป่าช้า ก็มอบให้ผู้รักษาป่าช้าจัดการเผาศพ มิได้เก็บเอาไว้ที่นั่น จึงเป็นศพชนิดที่มี

ลักษณะต่าง ๆ เป็นศพของบุคคลผู้มีอายุต่าง ๆ วัยต่าง ๆ เพศต่าง ๆ เป็นศพสด 

ก็มี เป็นศพที่เน่าเปื่อยก็มี ฉะนั้น เมื่อเข้าไปป่าช้า และได้เห็นศพชนิดที่ยังเป็นศพสด

ยังปรากฏเป็นความสวยงาม เป็นที่ตั้งของสุภะนิมิต คือความก�าหนดหมายว่างดงาม 

บรรดาภิกษุที่นึกว่าเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้ว ครั้นสุภะนิมิตปรากฏขึ้นในจิต ก็รู้สึกว่าตนเอง

ยงัไม่สิน้กิเลส กเิลสทีด่องสนัดานอันเป็นกองล่อกามวสิยัหรอืกามาสวะก็ปรากฏขึน้มา 

จึงรู้ว่ายังไม่สิ้นอาสวะ จึงได้กลับไปบ�าเพ็ญเพียรต่อไปอีกจนถึงขั้นสิ้นอาสวะกิเลส 

จริง ๆ ในเวลาต่อมา จึงได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าและก็โปรดให้เข้าเฝ้า 
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เพราะฉะนัน้ ความส�าคญัตนว่าเป็นผูส้�าเรจ็ดงันี ้ได้เคยมีมาต้ังแต่คร้ังพุทธกาล 

และก็มักจะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบธรรมะ ผู้มุ่งความส�าเร็จมีเป็นครั้งเป็นคราว เป็น

บางบคุคลตลอดมา และเป็นส่ิงท่ีจะพงึมีได้ เพราะฉะนัน้ ในพระวนัิยบญัญตัสิกิขาบท

ที่ ๔ ของปาราชิกที่ห้ามพูดอวดอุตตริมนุสสธรรม ธรรมะที่ยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีอยู่ใน

ตนทั้งรู้ว่ามิได้บรรลุแต่อวดว่าได้บรรลุโดยมุ่งหมายให้เขาเคารพบูชา จึงได้มีข้อยกเว้น

ผู้ที่มีความส�าคัญตนว่าบรรลุจริง อันเรียกว่าอธิมานะ คือมีมานะยิ่ง มีความส�าคัญตน

ว่าเป็นผู้บรรลุดั่งนี้ 

ฉะน้ัน การเข้าป่าช้าในครั้งน้ันจึงเป็นส่ิงที่เป็นประโยชน์ และแม้ในหมวด 

สติปัฏฐานก็ให้ตั้งสติพิจารณากาย ในข้อสุดท้ายก็ได้ตรัสสอนให้พิจารณาศพในป่าช้า

แล้วก็เทียบเข้ามาที่ตนเองว่า แม้กายอันนี้ก็จะเป็นเช่นศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้านั้น 

อันกายนี้เมื่อพิจารณาดูจากปัพพะ คือข้อที่ได้ตรัสแสดงไว้โดยล�าดับ ก็จะพึง

เห็นได้ว่า เมื่อยังด�ารงชีวิตอยู่ดังเช่นกายของทุก ๆ คนในบัดนี้ ก็เป็นกายที่ประกอบ

ด้วยธาตุทั้ง ๔ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม และเติมธาตุอากาศ คือช่องว่าง 

เข้าเป็นธาตุ ๕ ธาตุเหล่านี้คุมกันอยู่ ประกอบกันอยู่ เป็นไปอยู่ และก็ประกอบเป็น

อาการต่าง ๆ ว่าถึงธาตุดินและธาตุน�้าก็ประกอบเป็นอวัยวะต่าง ๆ ๓๑ หรือ ๓๒  

ว่าถึงธาตุดินก็มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ว่าถึงธาตุน�้าก็มี น�้าดี น�้าเสลด  

น�า้หนอง น�า้เหลือง น�า้เลือด เป็นต้น ต่างกเ็ป็นอาการ ทีแ่ปลว่ากระท�าทัว่ คอือวยัวะ

เหล่านี้ต่างก็มีหน้าท่ีท�างาน เกสาคือผม ก็มีหน้าที่ท�างาน ขนก็มีหน้าที่ท�างาน เล็บ 

ฟัน หนัง ก็มีหน้าที่ท�างานเป็นต้น แม้ที่เป็นธาตุน�้า น�้าดี น�้าเสลด เป็นต้น ก็มีหน้าที่

ท�างาน ที่แสดงไว้ก็อาการ ๓๑ หรือ ๓๒ ซึ่งธาตุดินกับธาตุน�้า แม้ธาตุไฟธาตุลม 

ก็ท�างานไปตามหน้าที่ของธาตุเหล่านี้ รวมกันเข้าก็เพื่อที่จะด�ารงกายอันนี้ ซึ่งความ

ด�ารงอยู่ของกายอันนี้ก็คือชีวิต ความด�ารงชีวิต ก็โดยที่ธาตุทั้งปวงเหล่านี้คุมกันอยู่ 

และต่างกม็อีวยัวะต่าง ๆ ปฏบิตังิานไปตามหน้าทีส่�าหรบัด�ารงชวีติเหล่านีก้เ็ป็นอาการ 

และเมื่อเป็นดั่งนี้ จึงได้ปรากฏอิริยาบถเล็ก อิริยาบถใหญ่ เดิน ยืน นั่ง นอนได้  

ก้าวไปข้างหน้าได้ ถอยไปข้างหลังได้ ดูได้ แลได้ เหลียวได้ เหยียดอวัยวะออกไปได้ 

คู้เข้ามาได้ นุ่งห่มได้ บริโภคได้ ถ่ายได้ ยืน เดิน นั่ง นอน ตื่น พูด นิ่งได้ ตลอด

จนถึงหายใจเข้าหายใจออกได้ และลมหายใจเข้าหายใจออกนี้ก็เป็นที่นับถือกันว่าเป็น
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ตัวชวีิตดงัที่เรยีกว่าลมปราณ ก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออก และก็ใช้ค�านี้มาใช้เป็น

ชื่อสัตว์มีชีวิตทั้งหลาย ดังที่เรียกว่าปาโณ หรือ ปาณ สัตว์มีปราณคือสัตว์มีชีวิต  

ในค�าว่า ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง คือฆ่าสัตว์  

ก็ใช้ค�าว่าปาณ คือท�าปาณาสัตว์ท่ีหายใจเข้า หายใจออกอันนี้แหละให้ตกล่วง ลม 

หายใจเข้า ลมหายใจออกจึงเป็นเครื่องหมายของความมีชีวิต และก็ใช้เป็นชื่อของ 

สัตว์ท้ังหลายที่บัญญัติไว้ในศีลข้อ ๑ ดังกล่าวนั้น สัตว์มีชีวิตก็คือสัตว์ที่หายใจเข้า 

หายใจออก สัตว์ที่มีลมหายใจนี่เอง 

คราวนี้ เมื่อธาตุทั้งหลายที่คุมกันอยู่นี้แตกสลาย ดังท่ีธาตุลมจะดับไปก่อน 

ดังที่เรียกว่าดับลม ดับลมหายใจ เมื่อธาตุลมดับ ธาตุไฟก็ดับ เพราะฉะนั้น ร่างกาย

ที่เคยอบอุ่นก็กลายเป็นเย็นชืดลงหลังจากที่ดับลมแล้ว ธาตุน�้า ธาตุดินก็เหือดแห้ง 

เปื่อยเน่าไปโดยล�าดับ ฉะนั้น กายที่คุมกันอยู่นี้ก็แตกสลายกลายเป็นศพตั้งแต่ดับ 

ลมหายใจ ท่ีเคยผลัดเปลี่ยนอิริยาบถใหญ่ เล็กได้ ก็เป็นอันว่าเคลื่อนไหวไม่ได้  

ผลัดเปลี่ยนไม่ได้ ที่เคยหายใจเข้าหายใจออกก็หยุด และเม่ือธาตุแตกสลายดังกล่าว

นั้น อวัยวะทั้งหลายในร่างกายก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ หยุดอาการคือการกระท�าทั่ว คือ

การปฏบิตัหิน้าที ่ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เป็นต้นทีเ่คยปฏบิตัหิน้าทีก่ห็ยดุปฏบิตัหิน้าที่ 

เมื่อเป็นด่ังนี้ก็เป็นอันว่าดับลมหายใจหยุดอิริยาบถใหญ่ เล็กท้ังปวง อวัยวะทั้งหลาย 

กห็ยดุแสดงอาการ ธาตทุัง้หลายแตกสลาย ร่างกายนีก้ก็ลายเป็นศพ โบราณกน็�าออก

ไปทิ้งป่าช้ากัน แล้วเผา ฝังกันไป ในบัดนี้การปฏิบัติกับศพก็ต้องเผาต้องฝังกันไป 

เช่นเดยีวกนั แม้จะมีวธิกีารต่างกันไปอย่างไร แต่ภาวะเป็นศพกต้็องเป็นศพอยูน่ัน่แหละ 

เพราะฉะนั้น ในข้อกายานุปัสสนานี้ ข้อสุดท้ายของกายจึงตรัสสอนให้ 

พิจารณาศพ แม้ด้วยการพิจารณาดังกล่าวว่าในที่สุดร่างกายนี้ก็ต้องเป็นศพ ต้องมี 

ภาวะเป็นศพ ความท่ีพิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงดังนี้ จะท�าให้จิตเกิดความ 

สังเวช และบรรเทาความประมาทคือความมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน จะท�าให้บรรดา

กเิลสทัง้หลายทีก่�าลงัฟุง้ขึน้มานัน้สงบหลบลงไป แม้จะยังลงไปนอนจมลงอยู่ก้นตุม่คือ

จิตส่วนลึกก็ตาม จากการพิจารณาดังนี้ก็เป็นเครื่องขัดเกลา คือ ละกิเลสให้น้อยลงไปได้

๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๓



กรรมฐานครั้งที่ ๘ 

ปัญญาในธรรมนั้นก็คือในธรรมที่เป็นค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า และธรรม

คือสัจจะอันได้แก่ความจริงในค�าสั่งสอนนั้น ธรรมที่เป็นค�าสั่งสอนนั้นต้องอาศัยสื่อคือ

การฟัง และบัดนี้ก็มีการอ่าน ส่วนธรรมที่เป็นสัจจะคือความจริงในค�าสั่งสอนนั้น  

ตามในที่ตรัสไว้ในสติปัฏฐานท้ัง ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ตั้งปัญญาเข้ามา

พิจารณาที่กาย เวทนา จิต ธรรม ที่ตนเองนี้ตามที่ทรงสั่งสอน เมื่อเป็นดังนี้จึงจะได้

ปัญญาคอืความรู้ท่ีเข้าถงึสจัจะ ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนไว้ว่า ไม่พงึประมาท

ปัญญา พึงตามรักษาสัจจะคือความจริง และตรัสสอนอีกว่า พึงพอกพูนจาคะคือ 

การสละ พึงศึกษาสันติคือความสงบ 

อน่ึง ในข้อธรรมท่ีได้ตรัสสอนไว้มิให้ประมาทปัญญาน้ี ก็ได้ทรงชี้สัจจะคือ 

ความจริงในตนเองนั้น อีกปริยายคืออีกทางหนึ่งว่า บุรุษบุคคลนี้มีธาตุ ๖ มีที่ต่อแห่ง

ผัสสะ ๖ มีมโนปวิจารที่เที่ยวไปของใจ ๑๘ การที่ตรัสเอาไว้นี้ก็เป็นการตรัสจ�าแนก

แจกแจงอัตภาพ หรอืสกนธกายท้ังสิน้ของแต่ละบคุคลนี ้ว่าประกอบขึน้ด้วยธาตทุัง้ ๖ 

เป็นต้น ธาตุทั้ง ๖ นั้นได้แก่ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ 

วาโยธาตุ ธาตุลม อากาสธาตุ ธาตุอากาศคือช่องว่าง และวิญญาณธาตุ คือธาตุรู้

ตรัสจ�าแนกให้พิจารณาแยกแยะดูสกนธกายหรือที่เรียก สมมุติบัญญัติว่า

อัตภาพนี้ของแต่ละบุคคลว่าประกอบด้วยธาตุทั้ง ๖ นี้ และพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่า 
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ธาตุ ๕ ข้างต้นนับว่าเป็นวัตถุ เป็นสิ่งที่ไม่มีความรู้อยู่ในตนเอง คือ ธาตุดิน ธาตุน�้า 

ธาตุไฟ ธาตุลม และธาตุอากาศคือช่องว่าง ส่วนวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ คือธาตุที่ม ี

ความรู้อยู่ในตัวเอง บุคคลเมื่อประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง ๒ ส่วนนี้ จึงได้ปรากฏ เป็น

สกนธกายทั้งหมดนี้หรือเป็นอัตภาพนี้ ธาตุ ๕ ข้างต้นนั้นก็นับว่าเป็นส่วนกายที่เป็น

รปูกาย ส่วนวญิญาณธาตนุัน้กนั็บว่าเป็นจติ ฉะนัน้ ย่อลงธาตทุัง้ ๖ นัน้กเ็ป็นกายธาตุ 

และเป็นจิตธาตุ คือเป็นธาตุ ๒ อัน 

จิตหรือวิญญาณกับมโนคือใจ เป็นค�าที่ใช้พูดหมายถึงสภาพของจิตใจด้วยกัน 

และบางแห่งก็ใช้แสดงว่าเป็นอย่างเดียวกันโดยเนื้อความ ต่างแต่ถ้อยค�า บางแห่ง 

ก็แสดงว่ามีเนื้อความต่าง ๆ กัน ทั้งนี้ก็สุดแต่จะใช้ในที่นั้น ๆ ส�าหรับพระสูตรนี้เป็น 

ค�าสั่งสอนโดยมากใช้ค�าว่าวิญญาณ ในขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร  

วญิญาณ ใช้ค�าว่ามโนหรอืมนะ ทีแ่ปลว่าใจเป็นอายตนะภายในข้อท่ี ๖ คอื ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย และมนะคือใจ ส่วนจิตนั้นใช้หมายถึงเป็นความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็มี  

ใช้หมายถงึทีเ่ป็นตัวธาตดุงัจะเรยีกว่าเป็นจติธาต ุเช่น เมือ่พจิารณาดธูาต ุ๖ กต็รงกบั

วิญญาณธาตุในธาตุ ๖ นี้ ดังนี้ก็มี และส�าหรับวิญญาณในขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้น ตรัสให้พิจารณาว่าเป็นอนัตตา คือมิใช่ตัวตนดังแสดง 

ให้ไว้ในอนัตตลักขณสูตร คือพระสูตรที่ว่าด้วยลักษณะท่ีเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน 

แสดงไว้ในพระสูตรนี้ว่า ขันธ์ทั้ง ๕ นี้ไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ มีความ

แปรปรวนเปล่ียนแปลงเป็นธรรมดา สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา มิใช่

อัตตาตัวตน ไม่ควรยึดถือว่า เอตํ มม นี้เป็นของเรา เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่ เอโส เม 

อตฺตา นี้เป็นอัตตาตัวตนของเรา และแม้มโนที่เป็นอายตนะภายในข้อที่ ๖ คือ ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ ก็แสดงไว้ในอาทิตตปริยายสูตรว่าเป็นของร้อน ร้อน

ด้วยไฟกิเลส ร้อนด้วยสภาวะทุกข์ ทุกข์ที่มีอยู่ตามสภาพธรรมดา คือ เกิด แก่ ตาย 

หรือแก่ เจ็บ ตาย และก็แสดงไว้ในที่อื่นอีกเป็นอันมาก ว่าเป็นอนิจจะ คือ ไม่เที่ยง 

เป็นทุกข์ คือทนไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง และเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตน 

ซึ่งเช่นเดียวกับวิญญาณในขันธ์ ๕ เองก็เป็นเช่นนี้ และแม้จิตเองท่ีเป็นความเห็น  

ความคิดหมายถึงความคิดต่าง ๆ ก็ตรัสสอนไม่ให้ยึดถือเช่นเดียวกัน 
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ส่วนจติทีเ่ป็นวญิญาณหรอืจิตธาต ุได้ตรสัสอนไว้ให้อบรมจติ อย่างจติภาวนา

ที่แปลว่าอบรมจิตหรือจิตตสิกขา  ศึกษาจิต ตรัสสอนให้ฝึกจิตรักษาจิต และตรัสว่า

จิตที่ฝึกดีแล้ว รักษาดีแล้วน�าสุขมาให้ จิตบรรลุถึงวิสังขารคือนิพพาน ที่เป็นวิสังขาร

คือสิ้นความปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวง และได้ตรัสลักษณะของจิตไว้อีกว่า จิตเป็น

ธรรมชาติประภัสสรคือผุดผ่อง แต่เศร้าหมองไปด้วยอุปกิเลส คือเครื่องเศร้าหมองจร

เข้ามาหรือจรเข้าไปสู่จิต ท�าจิตให้เศร้าหมอง และตรัสไว้ว่าจิตนี้เป็นวิมุติ คือหลุดพ้น

จากอุปกิเลสคือเคร่ืองเศร้าหมองที่จรเข้ามาหรือจรเข้าไปสู่จิต ท�าจิตท่ีเศร้าหมองนี ้

ให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์คือผุดผ่อง เมื่อสามารถท�าจิตให้บริสุทธิ์ผุดผ่องได้ จึงตรัสสอนไว้

เป็นพระโอวาทที่เป็นหลักส�าคัญ เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ คือ ไม่กระท�าบาปทั้งปวง 

ท�ากุศลให้ถึงพร้อม และท�าจิตของตนให้ผ่องใสดังนี้ 

เพราะฉะนั้น ทางพระพุทธศาสนาจึงได้แสดงธรรมส่ังสอนมุ่งให้อบรมจิต  

ให้ฝึกจิต ให้รักษาจิต ให้ขัดเกลาจิตเป็นประการส�าคัญ และเม่ืออบรมจิตฝึกจิต  

รกัษาจติไว้ดแีล้ว กเ็ป็นอนัว่าได้รกัษากาย ได้รกัษาวาจาไว้ดด้ีวย ตลอดจนถงึได้รกัษา

ใจเองให้ดีด้วย เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจึงต้องปฏิบัติให้ถึง

จิตใจ และกต้็องใช้ปัญญาพจิารณาแยกดอัูตภาพทัง้ส้ินของตนนี ้ให้รูจ้กัว่าประกอบขึน้

ด้วยธาตุท้ัง ๖ ดังกล่าวแล้ว จึงย่อลงเป็นกายธาตุ จิตธาตุ อาศัยซึ่งกันและกันอยู่  

และตรัสต่อไปอีกว่ามีที่ต่อของผัสสะ ๖ 

ค�าว่าที่ต่อนี้มาจากค�าว่าอายตนะ ผัสสะแปลว่า ความกระทบ หรือความ 

ถูกต้อง มีที่ต่อของผัสสะ ๖ คือมีอายตนะอันเป็นที่ต่อของความถูกต้องหรือความ

กระทบ ๖ อันผัสสะนี้ถูกต้องอะไร กระทบอะไร คือถูกต้องจิตกระทบจิตนี้เอง จิตนี้

เป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ คราวนี้จักรู้อะไร ๆ ได้ สิ่งที่รู้ก็ต้องมากระทบหรือถูกต้อง

จึงจะรู้ นี้ว่าโดยปกติที่เป็นสภาพธรรมดาของอัตภาพหรือสกนธกายน้ี เพราะฉะนั้น  

จึงต้องมีอายตนะคือมีต่อ อันหมายความว่าต่อเอาสิ่งที่รู้เข้ามาให้กระทบถูกต้องจิต  

จิตจึงจะรู้ 

อันอายตนะคือที่ต่อก็ได้แก่ ตาที่เป็นที่ต่อรูปให้มากระทบถูกต้องจิต หูเป็นที่

ต่อเสียงให้มากระทบถูกต้องจิต จมูกเป็นท่ีต่อกล่ินให้มากระทบถูกต้องจิต ล้ินเป็น 
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ที่ต่อรสให้มากระทบถูกต้องจิต กายก็ถูกต้องโผฏฐัพพะ คือสิ่งที่กายถูกต้องเข้ามาก

ระทบถูกต้องจิต มโนคือใจ ก็เป็นอายตนะข้อหนึ่งก็ต่อธรรมคือเรื่องราวของรูป เสียง 

เป็นต้น เหล่านั้น ที่ประสบมาแล้วเข้ามากระทบถูกต้องจิต เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า 

ผัสสายตนะ ที่ต่อของผัสสะคือความกระทบถูกต้อง ๖ อย่าง 

ตรัสต่ออีกว่า มีมโนปวิจารคือที่เที่ยวไปของใจ ๑๘ มีตา หูเป็นต้นต่อเข้ามา

ให้กระทบถูกต้องจิตนั้น ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมคือเรื่องราว

ของสิ่งเหล่านั้นดังกล่าว การที่ต่อเข้ามาให้กระทบถูกต้องจิตนั้น ไม่ได้น�าเอารูป  

เสียงที่เป็นวัตถุเข้ามา แต่ว่าต่อเข้ามาโดยเป็นอารมณ์คือเป็นเรื่อง เพราะฉะนั้น สิ่งที่

เข้ามากระทบถูกต้องจิตนั้นจึงมิใช่วัตถุ แต่ว่าเป็นอารมณ์คือเรื่อง เหมือนอย่างต่อรูป

เข้ามาคือรูปารมณ์ อารมณ์คือรูป สัททารมณ์ อารมณ์คือเสียง คันธารมณ์ อารมณ์

คือกลิ่น รสารมณ์ อารมณ์คือรส โผฏฐัพพารมณ์ อารมณ์คือสิ่งที่กายถูกต้อง และ

ธรรมารมณ์ อารมณ์คอืธรรมคอืเร่ืองราวของเรือ่งเหล่านัน้ อารมณ์เหล่านีเ้ป็นทีต่ัง้ของ

โสมนัส ๖ ข้อ โทมนัส ๖ ข้อ อุเบกขา ๖ ข้อ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

และธรรมคือเรื่องราว ๖ ข้อ เป็นที่ตั้งของ โสมนัส โทมนัส และอุเบกขาก็มี จึงเป็น

มโนปวิจารที่เที่ยวไปของใจ ๑๘ อย่าง ค�าว่ามโนปวิจารคืออารมณ์ดังกล่าวนั้นได้แก่ 

เร่ืองที่จิตคิด จิตด�าริ จิตหมกมุ่น ก็คือเรื่องมโนคือใจเที่ยวไปนี้แล เพราะฉะนั้น  

จิตใจของบคุคลทกุ ๆ คน น้ีกค็ดิไปในเรือ่งรปู เสียง กลิน่ รส โผฏสัพพะ และ ธรรม 

ที่เป็นที่ตั้งของโสมนัส โทมนัส อุเบกขาบ้าง ก็วนเวียนใน ๑๘ อย่าง ไม่นอกไปจากนี้ 

ก็ให้พิจารณาแยกว่าตัวเราเองเป็นดังนี้ และจิตใจเราก็ท่องเที่ยวอยู่อย่างนี้นั้นแหละ 

จนกว่าจะดับลมกลายเป็นศพ

๓ กันยายน ๒๕๒๓



กรรมฐานครั้งที่ ๙

ปัญญาในธรรมเป็นข้อที่ต้องประสงค์ในการปฏิบัติพระพุทธศาสนา และเม่ือ

ได้ปัญญาในธรรมย่อมจะได้เข้าถงึพระพุทธศาสนา เข้าถึงพระพทุธเจ้า เข้าถึงพระธรรม 

เข้าถึงพระสงฆ์ เป็นพุทธศาสนิก เป็นภิกษุ เป็นสามเณร เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา

ในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

อันค�าว่าธรรมหรือธรรมะน้ัน ตามศัพท์ก็แปลว่าทรงไว้ อันหมายความถึง 

ทรงอยู่ ด�ารงอยู่ ไม่กลับกลอกเปลี่ยนแปลง ไม่ตก ไม่ดับ ไม่สิ้น ไม่สูญ และเป็น

ความจรงิ ไม่เป็นความเท็จ โดยเฉพาะเม่ือกล่าวอธิบายให้เป็นทีเ่ข้าใจกนัได้ตามสมควร 

ก็มุ่งถึงทรงสัจจะ คือความจริง เป็นความจริงที่ไม่กลายเป็นความเท็จ ไม่กลายเป็น

ความเปล่าจากความจริง ฉะนั้น จึงอาจกล่าวว่าที่ชื่อธรรม หรือธรรมะนั้น ก็คือสัจจะ 

ความจริง ของจริง ของแท้ และแม้ค�าว่า สัจจะ ตามศัพท์ก็แปลว่ามีอยู่หรือเป็นอยู่ 

ความมีอยู่ ความเป็นอยู่ หรือสภาพที่มีอยู่ สภาพที่เป็นอยู่ ก็หมายถึงทรงอยู่หรือ 

ด�ารงอยู่นั่นเอง ฉะนั้น เมื่อมีความหมายดั่งนี้ ค�าท้ังสองนี้จึงหมายถึงกันและกันได้ 

และก็เรียกคู่กันได้ ดั่งที่เรียกว่าสัจจธรรม ธรรมคือสัจจะ ความจริงของจริง ของแท้ 

ธรรมท่ีด ีความหมายดัง่นีจ้งึเป็นสิง่ซ่ึงตัง้อยู ่ดัง่ทีต่รสัไว้ว่า ธาตน้ัุนตัง้อยูเ่ป็นธรรมฐติิ 

ความตั้งอยู่ของธรรม ความตั้งอยู่แห่งธรรม เป็นธรรมนิยาม นิยามได้ตามธรรม คือ

ก�าหนดได้ จึงรู้ได้ ธรรมะที่มีความหมายดังกล่าวนี้จึงเป็นค�ากลาง ๆ เป็นกุศลก็ได้ 

เป็นอกุศลก็ได้ ไม่ยืนยันว่ากุศลหรืออกุศล คือเป็นกลาง ๆ ก็ได้ ดั่งที่แสดงไว้ว่า 
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กุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเป็นกุศล

อกุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเป็นอกุศล

อพยฺากตา ธมฺมา ธรรมท้ังหลายทีไ่ม่พยากรณ์ว่าเป็นกศุลหรอือกศุล คือเป็น 

กลาง ๆ ดั่งที่มีแสดงไว้ในอภิธรรม ส่วนในพระสูตรนั้นมักจะใช้ว่า ธรรม และอธรรม 

ส่วนที่เป็นกุศล เรียกว่าธัมมะหรือธรรม ส่วนที่เป็นอกุศล เรียกว่าอธรรม

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือตรัสรู้พระธรรม ที่ท่านทรงแสดงว่าตรัสรู้สัจจะทั้ง ๔ 

ในปฐมเทศนาก็คือ ตรัสรู้สัจจธรรมน่ันเอง และธรรมที่ตรัสรู้นี้เป็นสัจจธรรมที่เป็น

ทกุขนโิรธ คอืความดบัทกุข์ ดบัสมทุยั เหตใุห้เกดิทุกข์คอืตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก 

และกเิลสทัง้หลาย ทรงบรรลุถงึความสิน้กิเลสและกองทกุข์ บรรลถึุงธรรมทีห่มดความ

ปรุงแต่ง สิ้นความปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวง เพราะเม่ือส้ินกิเลสอันเป็นเครื่องปรุง

แต่ง กส็ิน้ความปรงุแต่งด้วยประการท้ังปวง ธรรมทีส้ิ่นความปรงุแต่งดัง่นีเ้รยีก วิสังขาร 

เรียกว่า อสังขตธรรม ธรรมที่ไม่ปรุงแต่งทั้งหมด

แต่เม่ือยังมีกิเลส เป็นต้นว่าตัณหา ความทะยานอยาก ก็ยังต้องมีปรุงแต่ง  

ซึ่งธรรมที่ยังต้องปรุงแต่งดั่งนี้ เรียกว่า สังขาร หรือ สังขตธรรม ธรรมที่ยังปรุงแต่ง 

ยังปรุงแต่งบาป ยังปรุงแต่งบุญ ยังปรุงแต่งสมาธิ จนถึงขั้นที่เป็นอัปปนา ไม่หวั่นไหว 

ยังปรุงแต่งภพชาติต่าง ๆ รวมความก็คือยังปรุงแต่งทุกข์ และเมื่อต้องการพ้นทุกข์  

กย็งัต้องปรงุแต่งมรรคมอีงค์ ๘ คอืต้องปฏบิตัต้ิองกระท�าให้เป็นมรรคมอีงค์ ๘ ขึน้มา 

แต่ว่ามรรคมีองค์ ๘ น้ีเป็นสังขาร หรือสังขตธรรมที่เรียกว่าเป็นยอด เพราะว่าเป็น 

การปรุงแต่งที่เสร็จได้ เพราะเมื่อปรุงแต่งให้เป็นมรรคขึ้นมาก�าจัดกิเลสได้สิ้นเชิง  

ก็เสร็จกิจ ไม่ต้องปฏิบัติเพื่อละกิเลสอีก เพราะว่าได้ละหมดแล้ว มรรคมีองค์ ๘  

จึงเป็นสังขตธรรม ธรรมปรุงแต่งท่ีเป็นยอด เสร็จกิจได้ แต่การปรุงแต่งอย่างอื่นนั้น 

ไม่เป็นยอด เพราะว่าไม่จบสิ้น แม้ว่าจะเป็นบุญบาปทั่ว ๆ ไปที่เป็นขั้นกามาพจร  

หยั่งลงในกาม รูปาพจร หยั่งลงในรูป อรูปาพจร หยั่งลงในอรูป ก็ยังไม่เป็นยอด  

ยังไม่เสร็จกิจ เพราะแม้ว่าจะให้บังเกิดผลเป็นชาติภพเป็นเทพ เป็นพรหมณ์ขั้นสูงสุด

ก็ตาม ก็ยังมีเวลาหมดสิ้นกุศลที่ได้กระท�าไว้ ต้องมีจุติ คือความเคลื่อน มีอุปบัติ คือ

ความเข้าถึงภพชาตอิืน่ต่อ ๆ ไปอกี เป็นไปตามกรรมทีไ่ด้ปรงุแต่งเอาไว้ เพราะฉะนัน้ 

จึงยังไม่เป็นยอด ยังไม่รู้จักจบสิ้นหรือเสร็จกิจ 
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ธรรมกล่าวโดยย่อโดยนัยหนึ่ง หรือโดยปริยายคือทางอันหนึ่ง จึงเป็น 

สังขตธรรมส่วนหนึ่ง อสังขตธรรมส่วนหนึ่งดังกล่าว พระพุทธเจ้าได้ทรงบ�าเพ็ญ 

สังขตธรรมฝ่ายกุศล เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ จนถึงยอดสังขตธรรม คือมรรคมีองค์ ๘ 

จึงทรงบรรลถุงึอสงัขตธรรม เพราะสิน้กเิลสและกองทกุข์ด้วยประการทัง้ปวง สิน้ความ

ปรุงแต่งต่อไปด้วยประการท้ังปวง สิน้ภพ สิน้ชาติ สิน้กเิลส สิน้กรรม สิน้วบิากต่อไป

ทั้งหมด และได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนชี้เข้ามาให้รู้จักธรรม ที่กายอันยาววาหนึ่งนี้  

มีสัญญา มีใจครองอยู่นี้ของทุก ๆ คน ดังเช่นให้รู้จักกาย ให้รู้จักเวทนา รู้จักจิต  

รู้จักธรรม ดังได้แสดงไว้ในสติปัฏฐานทั้ง ๔ และท่ีได้แสดงโดยปริยายอ่ืน ก็ได้ทรง

แสดงจ�าแนกออกเป็นธาตุ ๖ เป็นผสัสะอายตนะ คอืทีต่่อแห่งผสัสะ ๖ เป็นมโนปวจิาร 

๑๘ ซึ่งทั้ง ๓ หมวดนี้ก็รวมเป็นบุคคลทุก ๆ คนนี้ ดังที่ได้กล่าวแล้ว และก็กล่าวได้

ว่าทัง้ ๓ หมวดท่ีได้ทรงจ�าแนกไว้น้ีเป็นอัพยากตธรรม ธรรมท่ีเป็นกลาง ๆ ไม่พยากรณ์

ว่าเป็นกศุลหรอือกศุลก่อน เพราะเป็นวบิากธาตุ วบิากอายตนะ และเป็นกระบวนการ

ทางจิตใจที่เป็นไปอยู่เป็นปกติ และก็นับว่าเป็นสังขตธรรม ธรรมที่ปรุงแต่ง เพราะว่า

บรรดาธาตอุายตนะ และมโนปวจิารเหล่านีก้เ็ป็นสิง่ปรงุแต่งทัง้นัน้ และกม็กีเิลสกรรม

ปรุงแต่งให้ได้มาเป็นภพชาตินี้ ก็เป็นธาตุ ๖ เป็นผัสสะอายตนะ ๖ เป็นมโนปวิจาร 

๑๘ และว่าถึงความท่องเที่ยวไปของใจก็รวมอยู่ใน ๑๘ ประการนี้เท่านั้น ไม่นอกไป

จากนี้ และแม้เช่นนั้นทั้ง ๓ หมวดที่เป็นกลางอยู่นี้ ก็เป็นที่ตั้งอาศัยเกิดขึ้นได้ทั้งของ

กุศลธรรม และของอกุศลธรรม

ว่าถึงอกุศลธรรม ธรรมที่เป็นอกุศลก่อน ก็เป็นที่ตั้งของมานะ ตั้งต้นแต่ 

อัสมิมานะ ความส�าคัญหมายว่าเรามีเราเป็น อันเนื่องมาจากตัณหาอุปาทาน อัสมิ-

มานะ ความส�าคัญหมายว่าเรามีเราเป็นก็ตั้งอาศัยอยู่ที่ธาตุ ๖ ผัสสะอายตนะ ๖  

และมโนปวิจาร ๑๘ เหล่านี้ จึงเป็นที่ตั้งอาศัยของกิเลส และเป็นที่ตั้งอาศัยของกรรม  

อันกิเลสก่อให้เกิดขึ้น และของวิบากของกรรมสืบต่อไป อีกอย่างหนึ่ง เป็นที่ตั้งอาศัย

ของกุศลธรรม ธรรมที่เป็นกุศล เป็นต้นว่าปัญญา สัจจะ จาคะ และอุปสมะ ฉะนั้น 

จึงตรัสแสดงชี้แจงเข้ามาว่า มีธรรมเป็นที่ตั้งอาศัย ๔ ข้อ อันหมายถึงธรรมอันเป็น 

ส่วนกุศลคือ ปัญญาข้อ ๑ สัจจะข้อ ๑ จาคะข้อ ๑ อุปสมะหรือสันติข้อ ๑ ก็เป็น 
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การตรสัเตอืนให้ใช้ปัญญาพจิารณา และโดยปรยิายคือทางอนัหนึง่กค็อื ให้พิจารณาให้

รู้จักธาตทุัง้ ๖ ทีต่่อผสัสะทัง้ ๖ และมโนปวิจาร ทีเ่ทีย่วไปของใจ ๑๘ เหล่านี ้ในเม่ือ

ธาตุทั้ง ๖ นี้ยังคุมกันอยู่ ก็มีอายตนะเป็นที่ต่อแห่งผัสสะกระทบถึงจิตอันต่อวิญญาณ

ธาตุ คือธาตุรู้ ให้รู้อะไร ๆ ก็ได้ ใจก็ท่องเที่ยวคิดไปต่าง ๆ ๑๘ อย่างนั้นได้ แต่เมื่อ

ธาตุทั้ง ๖ นี้แตกสลาย ก็ต้องกลายเป็นศพ อายตนะก็ส้ินภาระ เป็นอายตนะต่อ 

ผัสสะไม่ได้ ใจที่ท่องเที่ยวไปก็ดับ ปรากฏแต่ธาตุ ๕ ข้างต้น ปราศจากวิญญาณธาตุ 

เพราะฉะนั้น จึงมีค�าสอนให้พิจารณาว่า อจิรํ วตยํ กาโย ไม่นานหนอกายนี้ ปวึ  

อธเิสสสฺต ิจกัต้องนอนทับแผ่นดนิ ฉฑฺุโฑ อเปตวญฺิญาโณ ทีวิ่ญญาณไปปราศจากแล้ว 

คอืปราศจากวญิญาณ ถกูทอดทิง้ นริตถฺวํ กลงิคฺร ํราวกับท่อนไม้ท่อนนัน้ไม่มปีระโยชน์ 

ด่ังน้ี ซึ่งคาถาบทนี้ก็มีนิยมใช้ส�าหรับบังสุกุลเป็น ท่านผู้ท่ีต้องการให้พระบังสุกุลเป็น 

ก็นิมนต์พระมา และให้พระว่าปลงร่างกายของตนด้วยคาถานี้ อจิรํ วตยํ กาโย ปวึ 

อธิเสสฺสติ ฉุฑฺโฑ อเปตวิญฺญาโณ นิรตฺถํว กลิงฺครํ ก็ถือเป็นกุศล แต่กุศลข้อนี้อยู่ที่

ว่าพระท่ีว่าบังสุกุลเป็นก็ดี บุคคลที่นิมนต์พระบังสุกุลเป็นก็ดี ได้ใช้ปัญญาพิจารณา 

กายอันนี้ของตนเองด้วย ของผู้อื่นด้วย ว่าไม่นานนักก็ต้องนอนทับแผ่นดิน ปราศจาก

วิญญาณ ถูกเขาทิ้ง เหมือนดังท่อนฟืนท่อนไม้ไม่มีประโยชน์ เมื่อเป็นดังนี้ ก็จะท�าให้

เกิดธรรมสังเวช คือความรู้ซาบซึ้งถึงธรรม อันเป็นสัจจะ คือความเป็นจริงของชีวิต 

บรรเทากเิลสเป็นต้นว่า ตณัหา มานะ ทิฏฐทิัง้หลาย เป็นเหตเุจรญิกศุลธรรมทัง้หลาย

ต่อไป

๔ กันยายน ๒๕๒๓



กรรมฐานครั้งที่ ๑๐ 

สติปัฏฐาน เป็นธรรมค�าสั่งสอนที่เป็นหลักปฏิบัติอบรมสติกับท้ังญาณ คือ

ความหยั่งรู้หรือปัญญา โดยมีกาย เวทนา จิต ธรรม เป็นที่ตั้งของสติและญาณหรือ

ปัญญา กาย เวทนา จติ ธรรม นีก้เ็ป็นสิง่ทีม่อียูใ่นบคุคลทกุ ๆ คน อนึง่ พระพุทธเจ้า

ได้ทรงแสดงธรรมโดยปริยายคือทางอ่ืน แต่ว่าก็รวมอยู่ในทางของ กาย เวทนา จิต 

ธรรม นี้แหละ ส�าหรับผู้ที่ต้องการยักย้ายโดยสมมติบัญญัติเท่านั้น ดังที่ได้ตรัสแสดง

ว่า บรุษุบคุคลมีธาตุ ๖ มอีายตนะคอืที่ต่อแหง่ผัสสะ๖ มมีโนปวจิาร ทีเ่ทีย่วไปของใจ 

๑๘ แล้วก็ได้ทรงแสดงต่อไปว่า มีอธิษฐานธรรม ๔ ได้แก่ ปัญญา (ข้อ ๑) สัจจะ 

(ข้อ ๑) จาคะ (ข้อ ๑) อุปสมะ (อีกข้อ ๑) ค�าว่าอธิษฐานธรรม หรือ อธิษฐานะ 

อธษิฐานทีไ่ทยเรากน็�ามาใช้ ดงัทีก่ล่าวกนัว่าตัง้จติอธษิฐาน อธษิฐานค�าน้ี คอืความตัง้

ยิ่ง อธิ ก็คือยิ่ง ฐานะ ก็คือตั้ง ความตั้งย่ิงก็หมายถึงตั้งจิตให้ย่ิง คือให้มั่นคง  

ตั้งจิตมุ่งแน่ไปในสิ่งใดสิ่งหน่ึง ก็เป็นอธิษฐานะ หรืออธิษฐาน อย่างค�าที่พูดกันว่า  

ตั้งจิตอธิษฐาน ก็คือตั้งจิตให้ยิ่ง คือมุ่งไปยังส่ิงท่ีต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให ้

บรรลุความส�าเร็จถึงสิ่งที่ต้องการนั้น ดั่งนี้ก็เป็นอธิษฐาน และบางทีก็เรียกกันว่า ตั้ง

สัจจาธิษฐาน ค�าว่าตั้งสัจจาธิษฐานนี้ ก็เป็นการตั้งจิตด้วยอิงอาศัยสัจจะ คือความจริง 

เพือ่ให้บังเกดิความส�าเรจ็ ส�าเรจ็ในสิง่ทีต้่องการ เป็นการตัง้จติอ้างสจัจะ คอืความจรงิ

อย่างใดอย่างหน่ึง ดั่งน้ีก็เป็นสัจจาธิษฐาน เป็นสิ่งที่ใช้ปฏิบัติกันมาต้ังแต่โบราณกาล 

แม้ในค�าสวดอ�านวยพรของพระกใ็ช้ค�าว่า “ด้วยการกล่าวค�าสัตย์ คอืความจรงินี ้ขอให้
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ความสวัสดีจงมี” ดั่งนี้ การกล่าวสัจจะคือความจริง ก็เช่นการกล่าวอ้างพระรัตนไตร 

คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เช่นกล่าวว่า

นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ  ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

พุทฺโธ เม สรณํ วรํ  พระพุทธเจ้าเป็นสรณะ คอืทีพ่ึ่งอันประเสรฐิของข้าพเจ้า

ธมฺโม เม สรณํ วรํ  พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

สงฺโฆ เม สรณํ วรํ  พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตน สจฺจวชฺเชน  ด้วยการกล่าวค�าสัตย์นี้

โหตุ เต ชยมงฺคลํ  ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน (หรือ)

สุวตฺถิ โหตุ สพฺพทา  ขอความสวัสดีจงมีตลอดนิรันดร์กาลดั่งนี้

ข้อที่กล่าวขึ้นว่า ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นสรณะ คือที่

พึง่อนัประเสรฐิของข้าพเจ้า ถงึพระสงฆ์เป็นทีพ่ึง่อนัประเสรฐิของข้าพเจ้า ดัง่นีเ้รยีกว่า

เป็นค�าสตัย์ คือเป็นความจริง อันการกล่าวค�าสตัย์ คอืความจรงินี ้จะมอี�านาจเพียงไร 

กส็ดุแต่ว่าข้อทีก่ล่าวนัน้เป็นความจรงิเพยีงไร เม่ือผูก้ล่าว กล่าวออกมาจากใจจรงิ คอื

ใจจริงของตนนัน้เป็นเช่นนัน้ คือเป็นอย่างทีก่ล่าว เมือ่กล่าวว่าทีพ่ึง่อืน่ของข้าพเจ้าไม่มี 

ก็ต้องไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นจริง ๆ เว้นไว้แต่ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง

อันประเสริฐของข้าพเจ้า เมื่อผู้กล่าว กล่าวออกมาจากใจจริง เป็นความจริงดั่งนี้  

ค�าที่กล่าวนั้นก็เรียกว่าเป็นวาจาสัตย์ คือเป็นวาจาจริง และเมื่อเป็นวาจาจริงดั่งน้ี  

กข็ออ�านาจของวาจาสตัย์ คอืวาจาท่ีจรงินีอ้�านวยให้เกดิชัยมงคล หรือสวัสด ีอนันบัถือ

มาตั้งแต่โบราณกาลว่า การอ้างความจริงขึ้นมาเป็นสัจจวาจาดั่งนี้ เป็นสิ่งท่ีให้บังเกิด

ความส�าเร็จ ในสิ่งที่ต้องการอันเป็นวิสัย และแม้จะอ้างความจริงที่ไม่ดีบางอย่าง ท่าน

ก็แสดงว่าถ้าเป็นสัจจวาจาแล้ว ก็ย่อมให้บังเกิดผล แม้ว่าจะได้ผลที่หย่อนลงมาก็ตาม 

แต่ถ้าเป็นสัจจวาจาที่เป็นธรรม คือเป็นความจริงที่เป็นธรรม คือจริง ดีก็คือเป็นธรรม

นั่นเองจึงเรียกว่าดี จริงก็คือสัจจะ ธรรมะกับสัจจะมาประกอบกันก็เป็นดีจริง เม่ือ 

เป็นดีจรงิดัง่นี ้กล่าวเอาสิง่ท่ีดจีรงิขึน้มาเป็นสจัจวาจา ย่อมให้ส�าเรจ็ประโยชน์ดงักล่าว 

ดั่งนี้เรียกว่า สัจจาธิษฐาน คือเป็นการตั้งจิตที่อิงอาศัยสัจจะ คือความจริง 
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ในทีน่ีพ้ระพทุธเจ้าตรสัสอนให้ตัง้จติองิอาศยัไว้ถงึ ๔ ข้อ คอืให้ตัง้จติอิงอาศยั

ปัญญา ข้อ ๑ ตั้งจิตอิงอาศัยสัจจะ ข้อ ๑ ตั้งจิตอิงอาศัยจาคะ ข้อ ๑ ตั้งจิตอิงอาศัย

อุปสมะหรือสันติ อีกข้อ ๑ เป็น ๔ ข้อ และในการตั้งจิตอิงอาศัยทั้ง ๔ ข้อนี้ ก็ให้ตั้ง

จิตอิงอาศัยปฏิบัติธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ในธาตุทั้ง ๖ ในที่ต่อผัสสะทั้ง ๖ ในที่เที่ยวไปของ

ใจ ๑๘ คือให้อิงอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละ ใช้ปัญญาค้นคว้าให้พบสัจจะ คือความจริงใน 

สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่ในที่อื่น เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็จะได้ จาคะ คือการสละ สละอุปธิ คือกิเลส

ที่เป็นเครื่องเข้าไปทรงจิตใจอันบังเกิดขึ้นในสิ่งเหล่านี้ และเมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ย่อมจะพบ

กับความเข้าไปสงบระงับ ซึ่งเป็นตัวสันติ สิ่งเหล่านี้ก็คือ ธาตุทั้ง ๖ ที่ต่อผัสสะทั้ง ๖ 

ที่เที่ยวไปของใจ ๑๘ แต่อันที่จริงทั้ง ๓ หมวดนี้ก็รวมอยู่ใน กาย เวทนา จิต ธรรม 

ในสติปัฏฐานนัน้แหละ และดังทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า ได้ตรสัยกัย้ายสมมตบิญัญตันิัน้นัน่เอง 

เพราะการปฏิบัติในสติปัฏฐานนั้น ก็ต้องประกอบด้วย ปัญญา สัจจะ จาคะ และอุป

สมะ ทั้ง ๔ นี้ด้วย 

คราวนี้ถ้าบุคคลไม่ปฏิบัติอิงอาศัยเหล่านี้ คือไม่ตั้งจิตให้อิงอาศัยธรรมเหล่านี้ 

ธรรมเหล่าน้ีไม่ตั้งอยู ่ในจิต อันหมายความว่า จิตปราศจากปัญญาที่รู ้สัจจะคือ 

ความจริง ปราศจากจาคะ ปราศจากอุปสมะหรือสันติแล้ว กิเลสมาร มารคือกิเลส 

ก็ย่อมเข้าอิงอาศัยธาตุทั้ง ๖ ที่ต่อผัสสะทั้ง ๖ ที่เที่ยวไปของใจทั้ง ๑๘ เหล่านี้ ดังจะ

พึงเห็นได้ที่จิตใจนี้เอง เมื่อยังมิได้ปฏิบัติพระพุทธศาสนา กิเลสมารย่อมเข้าสู่จิตใจ  

ก็อาศัยธาตุทั้ง ๖ ที่ต่อผัสสะทั้ง ๖ ที่เที่ยวไปของใจทั้ง ๑๘ เหล่านี้นี่แหละ ปรากฏ

เป็นมานะ คือความส�าคัญตน  มานะที่เป็นความส�าคัญตนอย่างละเอียดนั้น ก็ได้แก่

อัสมิมานะ ความส�าคัญตนว่าเรามี เราเป็น อัสมิมานะ ความส�าคัญว่าเรามี เราเป็น

นี้ ก็คือความส�าคัญว่าตัวเราของเรา ดังที่พูดกันอยู่นั่นเอง อัสมิมานะ ความส�าคัญว่า

เรามีเราเป็นนี้ เข้ามาเป็นอาสวะ คือไหลเข้ามาดองจิตสันดาน เป็นอัสมิมานะ  

ความส�าคัญว่าเรามี เราเป็น หรือตัวเราของเราในธาตุทั้ง ๖ ในที่ต่อผัสสะทั้ง ๖  

ในที่เที่ยวไปของใจทั้ง ๑๘ เหล่านั้น เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงปรากฏเป็น ตัณหา ความดิ้นรน

ทะยานอยากดงักล่าว หรอืปรากฏเป็น ราคะ โทสะ โมหะ หรอืทีเ่รยีกกนัอย่างสามญั

เป็นความโลภ เป็นความโกรธ เป็นความหลง ปรากฏเป็นอปุาทาน คอืความยดึถอืแรง
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ขึ้นมา เป็นตัวเราของเราแรงขึ้นมา กิเลสเหล่านี้ก็อิงอาศัยบรรดาธาตุทั้ง ๖ เป็นต้น 

ดังกล่าวมาแล้วนั่นเอง 

เพราะฉะนั้น บรรดาธาตุทั้ง ๖ เหล่านี้จึงเป็นอุปธิขึ้นมา คือเป็นเครื่องเข้าไป

ทรงใจ เครื่องเข้าไปทรงใจนี้ท�าให้จิตใจเป็นจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่ผ่องใส และไม่เป็นไป

ตามอ�านาจของตน เทียบอย่างง่าย ๆ ก็เหมือนอย่างคนที่ถูกผีเข้า หรือบุคคลที่มีร่าง

เป็นสื่อทรงเจ้า ดังท่ีเรียกว่าผีเข้า หรือเจ้าเข้าทรง บุคคลเช่นน้ีจิตใจไม่เป็นอ�านาจ 

ของตนเอง ส�าหรับเรื่องผีเข้าเจ้าทรงนี้ก็ขอยกไว้ ส�าหรับที่เป็นพระพุทธศาสนานั้น  

ก็คือกิเลสที่เป็นเครื่องเข้าทรงใจเป็นสิ่งส�าคัญ กิเลสที่เป็นเครื่องเข้าทรงใจเหล่านี้  

เป็นตัวอปุธ ิกไ็ด้แก่กเิลสเป็นต้นว่าตณัหาดงักล่าวนัน้นัน่เอง มนัเข้ามาดองจติสนัดาน 

อาศัยธาตุทั้ง ๖ เป็นต้นดังกล่าวนั้น 

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนต่อไปอีกว่า ให้ไม่ประมาทปัญญา 

คอือย่ามวัเลินเล่อเผลอเพลินท้ังหลาย แต่ให้มสีติก�าหนดพิจารณาให้เกิดปัญญาในสัจจะ 

คือความจริงขึ้นมา แม้ในสัจจะคือความจริงที่ว่ากายอันนี้ อันประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง 

๕ คอื ธาตดุนิ ธาตนุ�า้ ธาตไุฟ ธาตลุม และธาตอุากาศ เป็นส่ิงทีไ่ม่มีความรูอ้ยู่ในตวั 

แต่เพราะมวีญิญาณธาตเุข้าอาศยั จงึเป็นบคุคลทีรู่อ้ะไร ๆ ได้ แต่เมือ่สิน้วญิญาณแล้ว 

ร่างกายอันนี้ก็กลายเป็นศพ และธาตุที่มาประกอบกันทั่งปวงนี้ก็แตกสลายกันไป 

พิจารณาศพเทียบเข้ามาดูกายน้ีว่าจะต้องเป็นเช่นนั้น แม้ดั่งนี้ก็จะเป็นสติขึ้นมา เป็น

สตปิรากฏขึน้มา และทีเ่ป็นสตปัิฏฐานขึน้มาดัง่นี ้กจ็ะเป็นตวัปัญญา ตวัสัจจะนีแ่หละ

ประกอบกัน จาคะ และอุปสมะก็จะเข้ามาเอง

๙ กันยายน ๒๕๒๓



กรรมฐานครั้งที่ ๑๑ 

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงส่ังสอนให้พจิารณากายนี ้แยกออกเป็นธาตทุัง้ ๖ 

พร้อมทั้งจิต ซึ่งมีอายตนะ คือที่ต่อแห่งผัสสะ ๖ มีมโนปวิจาร ที่เที่ยวไปของใจ ๑๘ 

ย่อสั้นเข้ามาก็คือกายและใจนี้ ซึ่งทุกคนได้มาตั้งแต่ถือก�าเนิดเกิดก่อข้ึนในครรภ์ของ

มารดา และก็เจริญเติบใหญ่มาโดยล�าดับ ซึ่งกายและใจนี้เองก็รับเรื่องทั้งหลายเข้ามา

เป็นอารมณ์ ซึ่งบางอย่างก็เป็นที่ตั้งของโสมนัส คือความสุขใจ รวมทั้งความยินด ี

บางอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา คือความเป็นกลาง ๆ เป็นที่ตั้งแห่งความไม่พิจารณา 

ให้รู้เหล่านี้ ก็เป็นธรรมดา และใจนี้ก็ท่องเที่ยวคิดไปในเรื่องที่พอใจบ้าง ไม่พอใจบ้าง  

เป็นกลาง ๆ บ้างเหล่านี้ ทุก ๆ คนก็เป็นอยู่ดั่งนี้ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให ้

ก�าหนดดูให้รู้จักกาย รู้จักใจ และรู้จักเรื่องท่ีใจท่องเท่ียวไป เหล่านี้เป็นพื้นฐานก่อน 

และได้ทรงแสดงถึงมาร คือกิเลสที่คอยจับอารมณ์คือเร่ืองเหล่านี้ว่ิงเข้าสู่จิต ก็ว่ิงเข้า

ทางที่ต่อผัสสะทั้ง ๖ นั่นแหละ คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และ 

ทางมนะคือใจ ก็มาเป็นอาสวะดองจิตสันดาน ตั้งต้นก่อตัวอัสมิมานะ ความส�าคัญ

หมายว่าเรามเีราเป็นนีข้ึน้มาก่อน กเ็ป็นเรา เป็นของเราขึน้มา และเมือ่เป็นเราเป็นของ

เราขึน้มา กเ็กดิราคะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ในอารมณ์คอืเรือ่งท้ังหลายทีท่่องเทีย่ว

ไปเหล่านั้น เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงไม่พบกับสันติที่เป็นตัวแห่งความสงบ เพราะว่ามีอารมณ์

อันเป็นที่ตั้งของกิเลสที่มารจับวิ่งเข้าสู่จิต และตัวกิเลสคือ ราคะบ้าง โทสะบ้าง โมหะ
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บ้างตั้งขึ้นบนอารมณ์เหล่านั้น ท�าให้จิตวุ่นวาย กระสับกระส่าย ไม่สงบ เหมือนอย่าง

น�้าในทะเลที่ต้องลมก็เป็นคลื่นขึ้นมา ลมที่มาต้องน�้าทะเลท�าให้เป็นคลื่น เทียบเข้ามา

ก็คืออารมณ์ที่เข้ามาท�าให้จิตไม่สงบ เป็นระลอกคลื่นขึ้นมา ดังที่ปรากฏเป็นราคะบ้าง 

โทสะบ้าง โมหะบ้าง ครอบง�าจิตใจ 

อน่ึง การท่ีเป็นดั่งนี้ก็สืบเน่ืองมาจากที่ก่ออัสมิมานะ ความส�าคัญหมายว่า  

เราม ีเราเป็น เป็นตวัเรา ของเราขึน้ในอารมณ์ทัง้หลายดงักล่าว กเ็พราะมิได้องิอาศยั

ปัญญาพิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริง เมื่อเป็นดั่งนี้ ส่ิงที่ปรากฏขึ้นมาจึงเป็นตัว

มายา ไม่ใช่สัจจะคือความจริง ขันธ์ทั้งหลาย หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ธาต ุ

ทั้งหลายที่มาประกอบเข้าเป็นกายอันนี้ กับท้ังที่ต่อผัสสะทั้ง ๖ กับทั้งอารมณ์ที ่

เข้ามาก็ปรากฏเป็นมายา จึงท�าให้เกิดตัณหา อุปาทาน ความดิ้นรนทะยานอยากและ 

ความยึดถือในสิ่งเหล่าน้ี เม่ือยกเป็นขันธ์ ๕ ก็ยึดถือในกองรูปบ้าง กองเวทนาบ้าง 

กองสัญญาบ้าง กองสังขารบ้าง กองวิญญาณบ้าง โดยเป็นตัวเรา เป็นของเรา และ 

ยังยึดถือกิเลส ยึดถือตัวตัณหาอุปาทานนั่นเองอีกด้วย โดยที่ไม่ปล่อยกิเลส และเมื่อ

เป็นดังนี้ ก็ยึดถือในการปรุงแต่งทางจิตใจต่าง ๆ คือจิตก็คิดไปต่าง ๆ ปรุงแต่งไป 

ต่าง ๆ เมื่อจิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์อันใด ก็ปรุงแต่งไปในอารมณ์อันนั้น ปรุงดีบ้าง  

ปรงุไม่ดีบ้าง ปรงุเป็นกลาง ๆ บ้าง และเม่ือปรงุให้เป็นกามขึน้มากยึ็ดถืออยู่ในกามนัน้

ด้วย เพราะว่าที่จะเป็นกามขึ้นมานั้น ก็เพราะจิตอันนี้เองปรุง ปรุงว่ารูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะอันนี้ ๆ น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ เมื่อปรุงขึ้นมาดั่งนี้ก็เป็นกามขึ้นมา 

คือเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ คล้ายกับว่าจิตใจนี้เองไปตั้งให้รูปอันนี้ว่า เจ้าจง

เป็นรูปทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจ เมือ่ตัง้ขึน้มาดัง่นัน้รปูนัน้กก็ลายเป็นกาม คอืเป็นที่

น่ารักใคร่ ปรารถนาพอใจ ดั่งนี้เป็นต้น ถ้าใจไม่ปรุงแล้ว ก็สักว่าเป็นรูป เป็นเสียง 

เป็นต้นเท่านั้น 

เพราะฉะนัน้ ความยดึถอืนีเ้อง จงึเป็นสิง่ส�าคัญอนัเรียกว่าอปุาทาน เมือ่ยดึถอื

อยู่ในขันธ์ทั้ง ๕ ขันธ์ทั้ง ๕ ก็เป็นอุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่ยึดถือ และเมื่อยึดถืออยู่

ในกเิลส กเิลสกเ็ป็นอปุาทานกเิลส คอืกเิลสเป็นทีย่ดึถอื เมือ่ยึดถอือยูใ่นความปรุงแต่ง

ทีจิ่ตใจปรงุแต่งไปต่าง ๆ สิง่ทีป่รงุแต่งขัน้ต้นนัน้กเ็ป็นอภสัิงขาร คอืความปรงุแต่งเป็น
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ทีย่ดึถือ เมือ่ยดึถอือยูใ่นกามทีป่รงุแต่งขึน้มา กามนัน้กเ็ป็นอปุาทานกาม คอืกามเป็น

ที่ยึดถือ และเมื่อเป็นดั่งนี้ บรรดาสิ่งที่ยึดถือเหล่านี้ก็เข้าครองจิตใจ

อาการที่สิ่งเหล่านี้เข้าครองจิตใจนั้น เรียกว่าอุปธิ คือเข้าไปทรงใจ คือครอง

ใจ ทรงใจเอาไว้ เมื่อเป็นดั่งนี้ขันธ์ทั้ง ๕ ก็เป็นขันธูปธิ เครื่องเข้าไปทรงใจคือขันธ์  

ดังจะพึงเห็นได้ว่าจะท�าให้จิตใจกังวลเกี่ยวเกาะอยู่กับขันธ์ เช่น กังวลเกี่ยวเกาะอยู่กับ

รูปขันธ์คือ กองรูป ใจจะอยู่กับรูปท�าให้ต้องขวนขวายตบแต่งรูปต่าง ๆ บ�ารุงรูป 

ต่าง ๆ อย่างนั้นบ้าง อย่างนี้บ้าง และแม้ในขันธ์ข้ออื่นก็เช่นเดียวกัน เป็นอันว่าใจ 

พัวพันเกี่ยวเกาะอยู่กับขันธ์ เพราะว่าขันธ์ทรงใจอยู่ ครองใจอยู่ ไม่อาจที่จะพ้นไปได้ 

และกิเลสเป็นต้นว่า ตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก ก็เป็นกิเลสูปธิ เครื่องเข้าไปทรง

ใจคือกิเลส คือกิเลสก็ครอบครองจิตใจ จิตใจก็อยู่กับกิเลส เป็นต้นว่าอยู่กับตัณหา  

คอืความด้ินรนทะยานอยากอยูกั่บราคะ อยู่กบัโทสะ อยู่กบัโมหะ ไม่อาจจะพรากออก

ไปได้ เพราะกิเลสเข้ามาทรงใจเอาไว้ ใจก็พรากออกไปไม่ได้ สละออกไปไม่ได้ ความ

ปรุงแต่งคือจิตใจที่คิดไปต่าง ๆ เป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง เป็นกลาง ๆ บ้าง ดีบ้าง 

ไม่ดีบ้าง เป็นกลาง ๆ บ้าง ก็เป็นอภิสังขารูปธิ เครื่องเข้าไปทรงใจคืออภิสังขาร 

ความปรุงแต่ง จิตก็เกี่ยวเกาะอยู่กับสิ่งที่ปรุงแต่ง กับความปรุงแต่งนั้น ดังจะพึงเห็น

ได้ว่าจิตอยู่กับความคิดต่าง ๆ ท่ีได้ปรุงแต่ง บางทีถึงกับนอนก็ไม่หลับ เพราะวาง 

ความปรุงแต่ง วางความคิดต่าง ๆ ไม่ลง ความคิดปรุงแต่งเข้ามาทรงใจเอาไว้ ก็วาง

ไม่ลง และกามก็มาเป็นกามูปธิ อุปธิคือกาม เคร่ืองเข้าไปทรงใจคือกาม ดังที่ได้ 

กล่าวแล้วว่า กามนัน้กเ็กดิจากความปรงุแต่งนัน้แหละ ดังทีม่พีระพทุธภาษติตรสัไว้ว่า 

สงฺกปฺปราโค ราคะที่เกิดเพราะความด�าริ ปุริสสฺส กาโม เป็นกามของบุรุษบุคคลดั่งนี้

เมื่อปรุงแต่งให้รูปอันนี้ เสียงอันนี้ กลิ่นอันนี้ รสอันนี้ โผฏฐัพพะอันนี้  

เป็นกาม คอืเป็นท่ีปรารถนารักใคร่พอใจ รปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ ทีแ่ต่งขึน้นัน้

ก็เป็นกามขึ้นมา ก็เป็นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ และก็เข้าทรงใจของบุคคลผู้ที่ 

ปรุงแต่งเอง ใจของผู้ปรุงแต่งเองก็พรากออกจากกามไม่ได้ ก็ติดอยู่ในกามท่ีตน 

ปรุงแต่งน้ันอยู่เอง นี้คือตัวอุปธิ เครื่องทรงใจของบุคคล เมื่อเป็นขันธ์ก็เป็นขันธูปธ ิ

ก็ติดอยู่ในขันธ์น่ันแหละ เม่ือเป็นกิเลสก็เป็นกิเลสูปธิ ก็ติดอยู่ในกิเลสอยู่นั่นแหละ  
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เมื่อเป็นอภิสังขาร คือความปรุงแต่ง ก็ติดอยู่ในอภิสังขารคือความปรุงแต่งนั่นแหละ 

เมือ่เป็นกามก็ตดิอยู่ในกามน่ันแหละ พรากไม่ออกเพราะเข้าไปทรงใจอยู ่จติของบคุคล

สามัญย่อมเป็นไปดั่งนี้ ทั้งนี้ก็เพราะไม่อิงอาศัยปัญญาพิจารณาให้เห็นสัจจะที่แท้จริง

ฉะนัน้ เม่ือความจรงิไม่ปรากฏ สิง่ทีป่รากฏกค็อืตวัมายา อนัตวัมายาทีป่รากฏ

นั้น ก็คือที่ปรากฏว่าเป็นของเที่ยง ว่าเป็นสุข ว่าเป็นตัวเราของเรา ว่าเป็นของงดงาม

ต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นต้น และบรรดามายาเหล่านี้ปรากฏขึ้นที่ไหน ก็ปรากฏขึ้นที่ 

มโนปวจิาร ๑๘ นีแ่หละ คอืทีเ่ทีย่วไปของใจ ๑๘ อย่างนีแ้หละ ไม่ใช่ทีไ่หน พระพทุธเจ้า

ได้ทรงตีวงเข้ามาแล้วให้พิจารณาได้ ท่ีตัวมโนปวิจาร นี่แหละ คือที่เที่ยวไปของใจ 

ทั้ง ๑๘ ก็คือที่ตัวอารมณ์ คือ เรื่องรูป เรื่องเสียง เรื่องกลิ่น เรื่องรส เรื่องโผฏฐัพพะ 

สิ่งที่กายถูกต้องและเรื่องของเรื่องเหล่านี้ ที่บางอย่างก็เป็นที่ตั้งของโสมนัส บางอย่าง

ก็เป็นที่ตั้งของโทมนัส บางอย่างก็เป็นที่ตั้งของอุเบกขา ๖ คูณ ๓ ก็เป็น ๑๘ มายาก็

บังเกิดขึ้นที่ ๑๘ ข้อนี่แหละ และ ๑๘ ข้อนี้มาจากไหน ก็มาทางผัสสายตนะ ที่ต่อ

แห่งผัสสะทั้ง ๖ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางมนะคือใจ เข้ามากระ

ทบกับจิตเป็นผัสสะขึ้นที่จิต ก็ที่นี่แหละ ทั้ง ๖ นี่แหละ คือทวารท้ัง ๖ ก็จ�ากัดวง 

เข้ามาที่ ๖ ข้อนี้ ๖ ข้อนี้เนื่องมาจากธาตุ ๖ นั่นแหละ ก็ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ  

ธาตุลม ธาตุอากาศที่ประกอบกันเป็นกาย และวิญญาณธาตุ ธาตุรู้ที่ประกอบเป็นจิต 

กท็ีก่ายและจตินีแ่หละ มายากป็รากฏขึน้ทีน่ี ่ท�าให้เกดิความเห็นความเข้าใจทีเ่รยีกว่า

เป็นจิตวปิลาส ความคิดท่ีวปิลาส คอืคดิผดิ สัญญาวิปลาส ความก�าหนดหมายทีวิ่ปลาส

คอืทีผ่ดิ ว่าเป็นของเท่ียง ว่าเป็นสขุ ว่าเป็นตวัเราของเรา ว่าเป็นของสวยงาม ก็เพราะ

ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นสัจจะ คือความจริง 

ว่าอนัท่ีแท้แล้ว ธาตุทีเ่ป็นกายทัง้ปวงเหล่านี ้ทีต่่อแห่งผสัสะเหล่านี ้ทีเ่ทีย่วไป

ของจิตเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เกิด ดับ ล้วนเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ 

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ล้วนเป็นอนัตตา ไม่ใช่อัตตาตัวตน และล้วนเป็นสิ่งที่

ไม่สวยงามอะไรท้ังหมด เป็นอสุภ คือเป็นส่ิงที่ไม่สวยงาม เพราะเป็นสิ่งท่ีไม่สะอาด 

และเมือ่จิตยังด�ารงอยู ่วญิญาณธาตุ ธาตรุูย้งัมอียู ่กายอนันีก้ยั็งด�ารงชวีติ เมือ่วญิญาณ

ธาตุพรากออกไปเสียแล้ว กายนี้ก็เป็นศพ อสุภ คือความไม่งดงามก็ปรากฏเต็มที่  
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ดังที่ ปรากฏแก่ศพที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนเอาไว้ ให้เทียบเคียงเข้ามาว่าแม้

กายนี้ก็จะต้องเป็นฉันนั้น และก็ตรัสสอนให้พิจารณา ดังที่ใช้เป็นคาถา บังสุกุลศพว่า

อนิจฺจา วต สงฺขารา    สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ

อุปฺปาทวยธมฺมิโน   มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา

อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ    เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป

เตสํ วูปสโม สุโข    ความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทัง้หลายเหล่านัน้ 

  เป็นสุข คือเป็นเหตุให้เกิดสุข

สพฺเพ สตฺตา มรนฺติ จ    สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดี

มรึสุ จ มริสฺสเร    ตายแล้ว หรือจะตายต่อไปก็ดี

ตเถวาหํ มริสฺสามิ    ตัวเราจะตายฉันนั้น นั่นแล

นตฺถิ เม เอตฺถ สํสโย    ความสงสัยในเรื่องตายดั่งนี้ไม่มีแก่เราดั่งนี้

เมื่อพิจารณาปลงใจลงไปได้ดั่งนี้ ก็จะท�าให้เกิดความหน่ายในธาตุทั้งหลาย  

ในที่ต่อแห่งผัสสะทั้งหลาย ในที่เที่ยวไปของใจทั้งหลาย เมื่อหน่ายก็ท�าให้สิ้นความติด 

ความยินดี ก็ท�าให้จิตพ้นจากความยึดถือ ซึ่งเป็นตัวอุปาทาน คือท�าให้ปล่อยวาง  

ไม่ยดึถอืในขันธ์ ในกิเลส ในอภสิงัขารคือความปรงุแต่ง และในกามทัง้หลาย เมือ่เป็น

ดั่งนี้ อุปธิคือเครื่องเข้าไปทรงใจก็จะสงบระงับ ขันธ์ทั้งหลายก็ไม่เข้าไปทรงใจ ใจก็ไม่

ตดิในขันธ์ เป็นอสิระจากขนัธ์ กเิลสกไ็ม่เข้าไปทรงใจ ใจไม่ติดในกเิลส เป็นอสิระจาก

กิเลส อภิสังขาร คือความปรุงแต่งทางจิตก็ไม่เข้าไปทรงใจ จิตก็เป็นอิสระจากความ

ปรุงแต่ง กามก็ไม่เข้าไปทรงใจ จิตก็ไม่ติดในกาม เป็นอิสระจากกาม เมื่อเป็นดั่งนี ้

ราคะ โทสะ โมหะ ท้ังหลายก็สงบเป็นสันติ คือความสงบระงับ สภาพที่บรรลุดั่งนี้ 

กด้็วยอ�านาจของปัญญาทีพ่จิารณาจนให้เหน็สจัจะ คอืความจรงิ แม้อาศยัพจิารณาศพ

นี่แหละ หรืออสุภนี่แหละน�าไป เพราะฉะนั้น อสุภ หรือศพท้ังหลายจึงเป็นมงคล  

ไม่ใช่อวมงคลส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรม ซึ่งต้องการท�าจิตให้สงบระงับ

๑๐ กันยายน ๒๕๒๓



กรรมฐานครั้งที่ ๑๒ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้น

เห็นธรรม ดั่งนี้ ฉะนั้น ปัญญาในธรรมจึงเป็นสิ่งส�าคัญ เมื่อได้ปัญญาในธรรม ก็ย่อม 

เห็นธรรม และเมื่อเห็นธรรม ก็ได้เห็นพระพุทธ คือพระผู้รู้ ปัญญาท่ีเห็นธรรมนั้น 

จะมไีด้ก็ด้วยความต้ังใจฟังธรรม หรอืฟังด้วยด ีอันหมายถงึตัง้ใจฟังธรรมย่อมได้ปัญญา

อันเป็นความรู้ทั่วถึงในธรรม ดังนี้

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสั่งสอนให้ตั้งสติพิจารณา กาย เวทนา จิต 

ธรรม อนัเป็นสตปัิฏฐาน หรอืแม้ทีไ่ด้ตรสัแสดงสัง่สอนโดยปรยิายคอืทางอนัอืน่ กเ็พือ่

ให้ได้ปัญญาในธรรม คือสัจจะ อันเป็นของแท้ซึ่งมีอยู่ภายในตนของทุก ๆ คนนี่เอง 

และเมื่อได้ปัญญาในธรรมที่ทรงส่ังสอน ได้ปัญญาในธรรมที่เป็นสัจจะ เป็นของจริง 

ของแท้ตามท่ีทรงสั่งสอน ก็ย่อมจะได้รู้จักพระพุทธเจ้าขึ้นทันที ว่าพระองค์ได้เป็นผู้

ตรสัรูจ้รงิ ธรรมะทีท่รงสัง่สอนไว้ได้ตรสัไว้ดแีล้ว หมูแ่ห่งสาวกคอืศษิย์ของพระพทุธเจ้า 

ก็เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว ดั่งนี้ จึงมีทางเดียวที่จะรู้จักพระพุทธเจ้า พร้อมพระธรรมและ 

พระสงฆ์ดังกล่าว กด้็วยปัญญาท่ีรูเ้หน็ธรรมตามทีท่รงสัง่สอน และทีเ่ป็นสจัจะ คอืของ

จริงของแท้ดังกล่าว ถ้าไม่ตั้งใจฟังธรรม ไม่ฟังด้วยดี ก็ย่อมจะไม่ได้ปัญญา เห็นธรรม 

รู้ธรรม ดังนี้จึงไม่รู้จักพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่เป็นความรู้จักจริงแท้ มายา

ย่อมจะปกปิดสัจจะคือความจริงใจในจิตใจอันนี้ และเมื่อมีมายาปกปิด จึงท�าให้รู้ผิด
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เห็นผิดจากความเป็นจริงต่าง ๆ จึงเกิดกิเลสทั้งหลาย เป็นต้นว่า ราคะ ความติดใจ

ยนิด ีโทสะ ความประทษุร้าย นบัตัง้แต่ความกระทบกระทัง่ ขดัแค้น โกรธเคอืง จนถงึ

พยาบาทมุง่ร้าย และโมหะ คือความหลงต่าง ๆ เมือ่เป็นดัง่นี ้แม้จะปรารถนาสนัตคิอื

ความสงบระงับ ก็ย่อมไม่พบกับสันติ คือความสงบระงับที่แท้ 

เพราะฉะนั้น จึงต้องท�าความเข้าใจว่า ที่ชื่อว่าสันติคือความสงบระงับนั้น  

ต้องสงบระงับราคะ โทสะ โมหะ ในจิตใจของตนเองก่อน เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงจะได้รับ

ความสงบระงับภายนอกท้ังหลาย จึงต้องสงบระงับภายในจิตใจเสียก่อน สันติที่เป็น

ภายในดั่งน้ีจึงเป็นข้อส�าคัญ แต่เม่ือไม่มีสันติท่ีเป็นภายใน จิตของบุคคลจึงไม่มีสันติ 

ที่เป็นภายนอก ปรากฏเป็นความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน หรือปรากฏเป็นความ

เบียดเบียนตนเองบ้าง ผู้อ่ืนบ้าง น้อยหรือมาก ซึ่งเรียกกันว่าไม่สงบ เพราะฉะนั้น  

ผู้นับถือพระพุทธศาสนาจึงต้องศึกษาให้รู้จักท�าความสงบภายใน คือสงบจิตใจนี่แหละ  

อันหมายความว่า สงบราคะ โทสะ โมหะ ในจิตใจ พูดกันฟังง่าย ๆ ว่าสงบใจหรือ

สงบจิต แต่โดยความหมายนั้นก็คือ สงบราคะ โทสะ โมหะ ในจิตใจ ดังนี้ เป็นข้อที่

ผู้ปฏิบัติธรรมพึงทราบและพึงปฏิบัติ

อนึ่ง แม้ว่าใคร ๆ จะไม่สงบ ที่ไหนจะไม่สงบ แต่ก็ต้องสงบจิตใจของตนเอง 

สงบที่ภายในของตนเองเสียก่อน อันการปฏิบัติท�าความสงบที่ตนเองดั่งนี้ เป็นหน้าที่

ของตนเอง และเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ ส่วนการท�าให้ผู้อื่นสงบนั้น ก็ท�าได้บ้าง ไม่ได้บ้าง 

ส่วนการท�าความสงบแก่ตนเองสามารถท�าได้ และก็เป็นหน้าทีข่องตนเองทีจ่ะท�าความสงบ

ให้แก่ตนเอง คอืสงบจิตใจ คอืสงบราคะ สงบโทสะ สงบโมหะ แต่ว่าการทีจ่ะท�าความสงบ

ดั่งนี้ได้ ก็จะต้องละ ๒ สิ่งนี้เสียก่อนคือ อุปาทานและอุปธิ ทั้ง ๒ ค�านี้มีความหมาย

ต่อเน่ืองกัน เกี่ยวโยงกัน อุปาทานนั้นคือความยึดถือ อุปธินั่นก็คือสิ่งที่ยึดถือนั้น 

น่ันแหละ ที่เมื่อยึดถือเข้าแล้วก็เข้าทรงจิตใจ ฉะนั้น เมื่อมีอุปาทานคือความยึดถือ  

อยู่ในสิ่งใด สิ่งนั้นก็คืออุปธิ คือ เคร่ืองทรงใจของบุคคลนั้นข้ึนมาทันที จึงต้องให้ 

รู้จักอุปาทาน และอุปธิในจิตใจของตนเอง ก็โดยศึกษาให้รู้จักที่ตั้งของ ราคะ โทสะ 

โมหะ ดังกล่าวเหล่าน้ีแหละ ในเม่ือเกิด ราคะ โทสะ โมหะข้ึน ก็ท�าสติก�าหนดให ้

รูจ้กั และท�าปัญญาคือความรูส้อดส่องดวู่าชอบในสิง่อะไร ชงัในสิง่อะไร หลงในสิง่อะไร 
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เช่นว่า ชอบ ชัง หลงอยูใ่นทรพัย์อย่างใดอย่างหนึง่ กดู็ให้รูจ้กัว่า เพราะมอีปุาทาน คอื

ความยึดถืออยู่ในทรัพย์สิ่งนั้น และเม่ือมีอุปาทานยึดถืออยู่ในทรัพย์ส่ิงนั้น ทรัพย์ส่ิง

นั้นก็เป็นอุปธิ คือเป็นสิ่งที่เข้าไปทรงใจของตนเอง ท�าให้ต้องคิดถึงทรัพย์สิ่งนั้น ท�าให้

เพ่ิมความอยากได้ในทรพัย์สิง่นัน้ ท�าให้เพิม่ความหวงแหนในทรพัย์สิง่นัน้เหล่านีเ้ป็นต้น 

ใจก็ต้องพะวักพะวนอยู่กับทรัพย์สิ่งนั้นมากหรือน้อย ก็สุดแต่ว่าจะมีความยึดถือมาก

หรือน้อยเพียงไร ก็ทรงใจมากหรือน้อยเพียงนั้น 

ฉะนั้น ก็ให้รู้จักอุปาทาน อุปธิในใจของตนเองดั่งนี้ และท�าไมจึงมีอุปาทาน 

อปุธดัิงกล่าว กเ็พราะว่ามคีวามรูผ้ดิเหน็ผดิจากความเป็นจรงิอยู่ในสิง่นัน้ ๆ กป็รากฏ

เป็นมายา ท่ีแปลกนัว่าสิง่ทีห่ลอกลวง หรือแปลกนัว่า ความทีเ่ป็นเจ้าเล่ห์ ถ้าเป็นบุคคล 

บุคคลที่มีมายา หรือท�ามายาก็เป็นคนเจ้าเล่ห์ ไม่แสดงความจริง เป็นสิ่งที่ท�าให้หลง

เข้าใจผิด เหล่านี้แหละเรียกว่าเป็นมายา มายาอันนี้อันท่ีจริงบังเกิดขึ้นในจิตใจของ

บุคคลเอง มากกว่าที่จะมีอยู่ที่วัตถุภายนอก หรือที่บุคคลภายนอก บุคคลภายนอกที่

เป็นคนเจ้ามายานัน้ กเ็ป็นบคุคลทีแ่สดงให้คนอืน่เข้าใจผดิ แสดงสิง่ทีป่รากฏเป็นอย่าง

หน่ึง แต่ความจรงิเป็นอีกอย่างหนึง่ เป็นแบบเล่นกล ซึง่กเ็ป็นทีรู่ก้นัว่าไม่เป็นความจรงิ 

แต่ที่ปรากฏแก่ตาที่เห็นนั้นเหมือนอย่างว่าเป็นความจริง แต่อันที่จริงไม่เป็นความจริง 

จึงเรียกว่าเล่นกล หรือว่ามายาก็เหมือนกัน บุคคลท�ามายาก็เป็นการที่แสดงให้เข้าใจ

ผดิ อนับคุคลท�ามายานีก้เ็ป็นมายาทีท่�าขึน้ แต่ถ้าบคุคลมปัีญญารูท้นั ผูท้ีท่�ามายากไ็ม่

สามารถหลอกลวงได้ แต่ถ้าไม่รู้ทันก็หลอกลวงได้ เพราะฉะนั้น ความรู้ทันตัวที่เป็น

มายานี่แหละจึงเป็นสิ่งส�าคัญ

ที่ว่ารู ้ทันนั้นก็คือรู้สัจจะคือความจริงว่า อันที่จริงสิ่งที่เห็นด้วยตาเป็นต้น 

นั้นเป็นมายาที่ท�าขึ้น แต่ความจริงในจิตใจนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่ง มีต้องการที่จะหลอก  

ความที่มีปัญญาไม่พอ ไม่รู้ทันในมายาดังกล่าวนี้ ก็ท�าให้เช่ือว่าจะเป็นความจริงตาม

มายาที่แสดงนั้นแหละ ก็ถือไปตามความเชื่อที่ผิดนั้น อันความเชื่อที่ผิดและการถือที่

ผดินัน้กเ็ป็นมายาในใจตนเอง เพราะฉะนัน้ มายาในใจของตวัเองดงักล่าวนัน้จงึเป็นสิง่

ส�าคญับคุคลภายนอก สิง่ภายนอก จะแสดงมายาหรอืเป็นมายา แต่ทว่าจติใจของบคุคล

ผูด้ ูผูฟั้งเป็นต้นมปัีญญาแล้ว มายานัน้กไ็ม่เป็นมายาในใจ คือไม่รบัมายาท่ีเป็นภายนอก
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นัน้เข้ามาเป็นมายาในใจ เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้วกจ็ะไม่หลงผดิ การรบัเอามายาภายนอกเข้า

มาเป็นมายาในใจนี้ จึงเป็นสิ่งส�าคัญท่ีผู้ปฏิบัติธรรมต้องศึกษาให้รู้จักอยู่เสมอ ก็คือ 

ตัวความเชื่อผิด ถือผิด รู้ผิด เหล่านี้นี่แหละที่เป็นตัวมายาในจิตใจของตนเอง ฉะนั้น 

ขอให้มีสติและมีปัญญาพิจารณาตรวจสอบอยู่เสมอแล้ว จะท�าให้บุคคลผู้ท�ามายา  

หรอืสิง่ทีเ่ป็นมายาภายนอกนัน้ไม่เข้ามาเป็นมายาในใจครอบง�าใจของบคุคลได้ ปัญญา

ทีรู้่สจัจะทีเ่ป็นความจรงินีเ้อง อนัเป็นสิง่ส�าคญั ทีเ่กดิอปุาทานอปุธดิงักล่าวนัน้ กบ็งัเกดิ

ขึ้นในสิ่งที่เป็นมายาเหล่าน้ันนี่แหละ ท่ีเป็นมายาภายนอกด้วย ที่เป็นมายาในจิตใจ 

ดงักล่าวด้วย ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องศึกษาต่อไปให้รู้จักว่า อันอุปาทาน อุปธินั้น

ก็ตั้งขึ้นในมายาดังกล่าว และมายาดังกล่าวนี้ ก็เป็นสิ่งที่คู่กับสัจจะ คือความจริง

สัจจะ คือความจริง มายา คือสิ่งที่ไม่จริง เป็นสิ่งที่คู่กันอยู่ เมื่อมายายังบัง

อยู่ก็ไม่เห็นสัจจะ และเมื่อสัจจะปรากฏขึ้นมา มายาก็หายไป ฉะนั้น จึงต้องศึกษาให้

รู้จักว่า อะไรเป็นสัจจะ อะไรเป็นมายา และจะรู้จักได้ก็ด้วยปัญญา คือความรู้ทั่วถึง

สจัจะทีเ่ป็นความจรงิเท่านัน้ ปัญญาอย่างเดียวเท่านัน้ทีจ่ะท�าให้เข้าถึงสัจจะทีเ่ป็นความ

จริงได้ ถ้าขาดปัญญาเสียแล้วสัจจะก็ไม่ปรากฏ ส่ิงที่ปรากฏ ล้วนแล้วแต่เป็นมายา 

ทั้งสิ้น แต่ก็ต้องเข้าใจว่า ที่สัจจะไม่ปรากฏคงปรากฏแต่สิ่งที่เป็นมายาเท่านั้น  

กห็มายความว่าตวับุคคลเองทีข่าดปัญญา เข้าใจว่าเป็นสัจจะทีเ่ป็นความจริง ไม่รูว่้าเป็น

มายา แต่อันที่จริงเป็นมายา อันนี้แหละจึงเป็นสิ่งส�าคัญ 

มายานั้นเกิดจาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ เป็นต้นอยู่โดยมาก 

ฉะนั้น จึงต้องใช้ปัญญาควบคู่กันไปกับสิ่งที่เห็นทั้งหลาย สิ่งที่ได้ยินทั้งหลายเป็นต้น 

ทางตา ทางหู เป็นต้น เหล่านี้อยู่ตลอดเวลา คนเรานั้นได้อาศัยความรู้จากตา จากหู 

เป็นต้น แต่ตา หูเป็นต้นนี้ก็เป็นสุตามัย คือทางให้เกิดปัญญาอย่างหนึ่งก็ตาม แต่แม้

เช่นน้ันก็จะต้องใช้ปัญญามาแปล มาย่อยสิ่งท่ีได้เห็น ได้ยิน นั้นอีกทีหนึ่ง จึงจะเข้า 

ถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงได้ เหมือนอย่างว่าเม่ือยืนอยู่กลางหนทางหรือกลางถนน 

เมื่อมองไปก็จะเห็นว่าถนนตรงที่ตนยืนอยู่นั้น มีขนาดกว้างเท่านี้ แต่ว่าถนนท่ีอยู่สุด

ลูกตาน้ัน เล็กลงไป ๆ จนถึงเล็กมาก สองเส้นทางถนนรวมเข้ามาเป็นเส้นเดียวกัน 

ดั่งนี้ แปลว่าสิ่งที่ตาบอกเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นมายาไม่ใช่เป็นความ
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จรงิ แต่ความจรงินัน้ถนนเท่ากนั แต่ตาเหน็ไปอย่างนัน้ ตืน่เช้าขึน้มากเ็หน็ดวงอาทติย์

ขึ้นไปทางตะวันออก ตกไปทางตะวันตก ก็แปลว่าดวงอาทิตย์โคจร โลกของเรานี้อยู่

เฉย ๆ แต่ว่าวิชาการในปัจจุบันแสดงอีกอย่างหนึ่ง ดั่งนี้ก็แสดงว่า สิ่งที่ตาเห็นนั้นเป็น

มายา แต่ว่าสัจจะคือความจริงนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งได้ด้วยปัญญารู้ถึงสัจจะท่ีเป็น

ตัวความจริง 

เพราะฉะนั้น ทุก ๆ อย่างท่ีตา หูเป็นต้นบอกว่าเที่ยง ว่าเป็นสุข ว่าเป็น 

ตวัเรา เป็นของเรา ว่าเป็นของงดงาม ก็เป็นมายา คอืไม่เป็นสัจจะ คอืความจรงิ สจัจะ

คือความจริงนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่ง คือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง 

เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวเรา ของเรา และเป็นของไม่สวยงาม เป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียด 

ต่าง ๆ ดังนี้ เป็นสัจจะคือความจริง ซึ่งขัดแย้งกับลูกตาที่เห็น ฉะนั้น จึงต้องรู้จักว่า 

สจัจะคอืความจรงินัน้ มักจะขดัแย้งกับสิง่ทีต่าเห็น ส่ิงทีหู่ได้ยนิเป็นต้นอยูเ่สมอ จะต้อง

มีปัญญาพินิจพิจารณาจึงจะเข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงได้ 

เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสสอนให้ไม่ประมาทปัญญา ให้ใช้ปัญญาพิจารณาธาตุ

ทั้ง ๕ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ ที่มีอยู่ในร่างกายเหล่านี้ ที่เป็น

ภายในและท่ีเป็นภายนอกว่าเป็นอนิจจงั ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง  

เป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน ไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา และเป็นของ 

ไม่งดงามต่าง ๆ ต้องใช้ปัญญา สัจจะคือความจริงจึงจะปรากฏขึ้น เมื่อสัจจะคือความ

จริงปรากฏขึ้นดั่งน้ีแหละ มายาก็จะหายไป เมื่อมายาหายไป อุปาทานอุปธิก็หายไป  

เม่ืออุปาทาน อุปธิหายไป ราคะ โทสะ โมหะก็จะหายไป และเมื่อหายไปส้ินเชิง  

กเ็ป็นบรมสัจจะ ท่ีเรยีกว่านพิพาน อันเป็นสัจจะอย่างยิง่ไม่มมีายาด้วยประการทัง้ปวง 

แต่ว่าในขณะที่ปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติไปโดยล�าดับ และการพิจารณาศพก็ 

เป็นทางหนึ่ง เป็นอุบายที่จะให้มองเห็นสิ่งที่เป็นมายาทั้งหลาย ปรากฏเป็นสัจจะ คือ

ความจริง ขึ้นอย่างง่าย และอย่างชัดเจน

๑๗ กันยายน ๒๕๒๓



กรรมฐานครั้งที่ ๑๓ 

อันธรรมะท่ีพึงเห็นด้วยปัญญาน้ัน ที่เป็นอย่างบริสุทธิ์ก็เรียกว่า นิรูปธิธรรม

ธรรมทีไ่ม่มอีปุธคิอืกเิลสเป็นเคร่ืองเข้าไปทรงใจ ธรรมทีเ่ป็นนริปูธนิี ้จะพงึเหน็ได้ รูไ้ด้

ก็ด้วยปัญญาท่ีมองเห็นอาทีนพ คือโทษในโลก เมื่อเป็นด่ังนี้จึงท�าให้เป็นผู้ไม่ติดอยู่ 

ในโลก จึงเห็นธรรมะอันบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสเป็นเครื่องทรงใจ และเม่ือเป็นดั่งนี้

ก็ได้ชื่อว่าเป็นอริยะ คือเป็นผู้ประเสริฐ เป็นสุจิ คือเป็นผู้สะอาด ย่อมไม่อภิรมย์ยินด ี

ในบาป ฉะนั้น ปัญญาที่เห็นธรรมจึงเป็นส่ิงส�าคัญซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมพึงปฏิบัติให้ได้ 

ปัญญาที่เห็นธรรมนี้ แต่ทั้งนี้ก็ที่การได้มาปฏิบัติตั้งต้นแต่ถึงสรณะทั้ง ๓ และปฏิบัติ

ในศีล ในสมาธิ ในปัญญา ไปโดยล�าดับ และโดยเฉพาะเมื่อปฏิบัติในสรณะ และศีล 

มีสรณะและศีล ปฏิบัติในกรรมฐาน ตั้งสติก�าหนดกาย เวทนา จิต ธรรม ตามท่ี

พระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอน ก็เป็นการปฏบัิตชิ�าระจติให้บรสุิทธิข์ึน้โดยล�าดบั และจตินี้

เป็นธาตรุู ้อนัเรยีกว่าวญิญาณธาต ุและเป็นธรรมชาติประภสัสร คอืผดุผ่อง เมือ่ช�าระ

ให้บริสุทธิ์ความผุดผ่องของจิตก็ย่อมปรากฏ ธาตุรู้ของจิตก็ย่อมปรากฏ เป็นความรู้

ความเห็นสัจจะ ที่เป็นของจริงของแท้ ปราศจากส่ิงท่ีเป็นมายา ส่ิงท่ีเป็นมุสาท้ังปวง 

ความเป็นของจริงของแท้ก็ย่อมปรากฏขึ้นในโลก ก็คือ

ทุกขสัจจะ    สภาพที่จริงคือทุกข์

สมุทัยสัจจะ    สภาพที่จริงคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
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นิโรธสัจจะ    สภาพที่จริงคือนิโรธ ความดับทุกข์

มัคคสัจจะ    สภาพที่จริงคือมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์

อันเป็นของจริงของแท้ก็ย่อมปรากฏขึ้น เม่ือเป็นดั่งนี้จิตจึงวิมุติ คือหลุดพ้น

จากความข้องติดอยู่ในโลก อันเป็นตัวทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ สิ้นตัณหา คือ

ความดิ้นรนทะยานอยาก และอุปาทาน ความยึดถือ ความดับกิเลสและกองทุกข์ทั้ง

ปวงจึงปรากฏ จิตก็บริสุทธิ์จากกิเลส และจากกองทุกข์ทั้งมวล สัจจะคือความจริงท่ี

บริสุทธิ์อย่างยิ่ง อันปราศจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงก็ย่อมปรากฏขึ้น เป็นของจริง

เป็นของแท้ ปราศจากมายาและมุสาด้วยประการทั้งปวง ดังนี้ที่ท่านแสดงว่าเป็น 

นิรูปธิธรรม คือธรรมท่ีไม่มีอุปธิ เครื่องเข้าไปทรงจิตใจด้วยประการทั้งปวง จิตใจที่

บริสุทธิ์กับสัจจะของจริงของแท้ที่บริสุทธิ์ ย่อมเข้าถึงซึ่งกันและกัน เป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติให้เข้าถึงไปโดยล�าดับดังกล่าวนั้น

อนัจตินี ้ได้มีพทุธภาษิตแสดงไว้ว่า ดิน้รน กวดัแกว่ง กระสบักระส่าย รกัษา

ยาก ห้ามยาก แต่บุคคลผู้มีปัญญาย่อมกระท�าจิตให้ตรง เหมอืนอย่างช่างศรดดัลกูศร  

จิตนี้ที่บุคคลผู้ปฏิบัติยกขึ้นสู่สมถะและวิปัสสนา ย่อมดิ้นรนเหมือนอย่างปลาที่บุคคล

ยกขึน้จากทีอ่ยู่คือน�า้ โยนขึน้ไปไว้บนบก ก็ดิน้รนฉะนัน้ ดัง่นี ้พระพทุธภาษติทีย่กขึน้

มาแปลไว้โดยความนี้ ก็แสดงถึงจิตสามัญทั่วไป เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติกรรมฐานเมื่อ

จับปฏิบัติก�าหนดจิตไว้ในอารมณ์ของกรรมฐาน แต่ก็ไม่อาจจักตั้งจิตไว้ในอารมณ์ของ

กรรมฐานได้ จติมกัจะฟุง้ซ่านออกไปในอารมณ์ภายนอกทัง้หลาย เมือ่เป็นดัง่นี ้กอ็ย่า

ได้มคีวามท้อใจและกท็อดท้ิงการปฏบิตั ิด้วยทีว่่าไม่สามารถทีจ่ะปฏิบติัได้ ให้ค�านงึถึง

พระพทุธภาษติทีย่กข้ึนมาแปลไว้นัน้ว่า แม้พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัเอาไว้ว่า จติทีผู่ป้ฏบิตัิ

ยกขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐาน คือสมถะและวิปัสสนา ก็ย่อมดิ้นรนเหมือนอย่างปลาที่

จบัยกขึน้จากทีอ่ยู่คอืน�า้ โยนข้ึนไว้บนบกก็ด้ินรนดัง่นี ้และกไ็ด้ตรัสเอาไว้ว่า ผูม้ปัีญญา

ย่อมปฏิบัติท�าจิตให้ตรง คือให้เข้าสู่ทางแห่งสมถะและวิปัสสนา เหมือนอย่างช่างศรที่

ดัดลูกศรให้ตรง ซึ่งในการดัดลูกศรนั้นก็จะต้องมีการถากไส ตกแต่งไม้ท่ีจะท�าเป็น 

ลกูศรให้ได้ลกัษณะเป็นลกูศร ต้องใช้เครือ่งมอืคอืมดีเป็นต้น และก็จะต้องมกีารลนไฟ 

เป็นต้น อนัเป็นเครือ่งดดัให้ตรง ให้เป็นลกูศรตามประสงค์ ในการปฏบิตัทิ�าจติให้ตรง
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ก็ย่อมเป็นเช่นนั้น เพราะจิตท่ีดิ้นรน กวัดแกว่ง กระสับกระส่ายอยู่นี้ ก็เรียกว่า 

เป็นจิตที่ไม่ตรง เมื่อเป็นดั่งนี้ก็จะต้องรักษาจิต ห้ามจิตจากความดิ้นรน กวัดแกว่ง  

กระสับกระส่าย แต่ก็ย่อมจะรักษายาก ห้ามยาก แม้เช่นนั้นก็มิใช่หมายความว่า 

ไม่อาจที่จะรักษาได้ ไม่อาจท่ีจะห้ามได้ เมื่อใช้ความพากเพียรพยายาม อันเรียกว่า  

อาตาป คือ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ หรือสัมปชาน คือความรู้ตัว ความรู้พร้อม  

มีสติคือความระลึก และมีปหาน คือความที่คอยละความยินดีความยินร้ายท้ังหลาย

เสีย ประกอบด้วยความมีกัลยาณมิตร คือ มิตรที่ดีงาม และมีโยนิโสมนสิการ การ 

กระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย คือใช้ปัญญาจบัเหตผุล แก้ไขปรับปรงุไปอยูเ่สมอดัง่นีแ้ล้ว 

ก็ย่อมสามารถที่จะห้ามจิตจากความดิ้นรน กวัดแกว่ง กระสับกระส่าย ท�าจิตให้ตรง 

และรักษาความตรงของจิตไว้ได้ ซึ่งเหมือนอย่างนายช่างศรดัดลูกศร ก็ดัดลูกศร คือ

ไม้ที่คดงอต่าง ๆ ท�าให้ตรงได้ และก็รักษาความตรงของไม้ที่ดัดนั้นไว้ได้ดั่งนี้ ฉะนั้น 

จิตนีจึ้งเป็นสิง่ทีด่ดัได้ ท�าให้ตรงได้ ตรงต่อทางแห่งสมถะและวปัิสสนา คอืตรงต่อความ

สงบ ท�าจิตที่ไม่สงบให้สงบ ตรงต่อวิปัสสนา คือความรู้แจ้งเห็นจริง ท�าให้รู้แจ้งเห็น

จริงในธรรมที่เป็นสัจจะ คือความจริงขึ้นได้ 

ฉะนัน้ เมือ่รูถ้งึค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า แม้ตามพระพทุธสุภาษติทีต่รสัเอา

ไว้นี้ และปลูกฉันทะ วิริยะ ให้เกิดขึ้น พากเพียรปฏิบัติท�าจิตให้ตรง ตรงต่อสมถะ ก็

คือตรงต่อความสงบ รวมทัง้ทีต่ัง้ของความสงบ คอือารมณ์ของกรรมฐานทีต่ัง้เอาไว้ อย่า

ให้จติพลดัตกจากอารมณ์ของกรรมฐานท่ีตัง้เอาไว้ ดั่งเมื่อก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก ก็

อย่าให้จิตตกจากการก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก ให้ตรงต่อลมหายใจเข้าออกอันเป็น

อารมณ์ของกรรมฐาน และให้อยูก่บัความสงบในทีต้ั่ง คอือารมณ์ของกรรมฐานนี ้เมือ่

ได้ความสงบก็ให้ก�าหนดให้รูจ้กัต่อความสงบ และให้อยูก่บัความสงบนัน้ หากมอีารมณ์

หรือที่ตั้งของอารมณ์อื่นแทรกแซงเข้ามา ก็ให้มีความรู้ และไม่หลงตั้งผิดในอารมณ์ที่

บังเกิดขึ้น แทรกแซงเข้ามาใหม่นั้น แต่รักษาจิตให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของความสงบ คือ

อารมณ์ของกรรมฐานที่ตั้งไว้นั้นให้มั่นคง ดั่งนี้เรียกว่าท�าจิตให้ตรง อย่าให้คดเคี้ยว 

การปฏบิตัทิีไ่ม่ได้รบัความก้าวหน้า กเ็พราะไม่ท�าจติให้ตรงดงักล่าว แต่ปล่อยจติให้คด

เคี้ยวเลี้ยวลดไปตั้งอยู่ในอารมณ์อื่นก็มี ไม่รักษาความตรงของจิตไปในอารมณ์ของ

กรรมฐานทั้งไว้ เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงไม่ได้รับผลของการปฏิบัติที่ก้าวหน้า 
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เพราะฉะนัน้ ก็ให้คอยม ีสตกิบัญาณ คอืความหยัง่รู ้จับดูเหตผุลในการปฏบิตัิ 

คอยแก้ไขให้ถใูห้ตรงไปอยูต่ลอดเวลาดัง่นี ้ถงึอาจจะท�าจติให้ตรงได้ แต่ว่าจตินัน้ทีเ่ป็น

จิตสามญัยงัไม่คุน้เคยต่อการปฏบิตั ิย่อมอยูก่บัอาลยั คอืกามคณุารมณ์ทัง้หลาย เหมอืน

อย่างปลาที่อยู่กับอาลัยคือน�้า ปลานั้นเมื่ออยู่ในน�้าก็ดูเป็นปกติ ว่ายไปมาอยู่เป็นปกติ 

แต่เมื่อจับขึ้นจากน�้ามาวางไว้บนบก ก็ย่อมดิ้นรนเพื่อท่ีจะลงไปสู่อาลัยคือน�้า จิตนี้ก ็

เช่นเดียวกัน เมื่อยังอยู่กับอาลัยคือกามคุณารมณ์ท้ังหลายเป็นปกติ ก็ดูเหมือนเป็น

ปกติ ครั้นเมื่อจับยกขึ้นไปสู่อารมณ์ของกรรมฐาน ก็ดิ้นรนเพื่อจะกลับไปสู่อาลัย คือ 

กามคุณารมณ์ที่อยู่เป็นปกตินั้น เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ไม่พึงท้อใจเช่นเดียวกัน ต้องพากเพียร

ยกจติขึน้สูอ่ารมณ์ของกรรมฐาน แม้จะดิน้รน กต้็องพากเพยีรพยายามทีจ่ะห้าม ทีจ่ะ

รักษา และเมื่อจิตได้พบกับความสงบอันเป็นสมถะ ซึ่งก็เป็นความสงบจากกามคุณา

รมณ์ทั้งหลาย และอกุศลธรรมทั้งหลายนั้นเอง เม่ือพบกับความสงบข้ึนดั่งนี้ ก็ย่อม 

จะเริ่มได้ความสุขจากการปฏิบัติสมาธิ ก็เริ่มที่จะอยู่ตัว เพราะเมื่อจิตได้รับความสุข 

จิตก็จะเร่ิมสงบ แต่แม้เช่นนั้น ก็จะต้องไม่พะวักพะวนไปกับความสุขที่บังเกิดขึ้น  

ซึ่งเป็นการทิ้งฐานเดิมของความสงบ คืออารมณ์ของกรรมฐานนั้น ถ้าหากว่าไปอยู่กับ

ตวัความสขุ กเ็ป็นอันว่าท้ิงฐานเดมิของกรรมฐาน กอ็าจจะอยูก่บัตวัความสขุได้ชัว่ครัง้

ชัว่คราวแล้วกจ็ะฟุง้ซ่าน ฉะนัน้ กไ็ม่ทิง้จากฐานเดมิของกรรมฐาน แต่ให้อาศยัความสขุ

น้ันก�าหนดสตอิยูใ่นอารมณ์ของกรรมฐานทีต่ัง้เอาไว้ให้ย่ิงข้ึนไป แต่ว่าอาศัยความสุขที่

ได้ส�าหรับเป็นเครื่องตั้งจิตให้มั่นคงขึ้น ไม่ต้องทิ้งความสุข แต่ให้อาศัยความสุขที่เกิด

จากกรรมฐานน้ันก�าหนดอารมณ์ของกรรมฐานยิ่งข้ึนไป เมื่อเป็นดั่งน้ี จึงจะได้ความ

ก้าวหน้าในสมาธิ จิตก็จะเป็นสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้น 

อนึง่ หากมนีวิรณ์บงัเกดิขึน้แทรกแซงเข้ามาอนัยากทีจ่ะท�าให้จติสงบได้ กไ็ด้

ตรัสสอนให้ใช้กรรมฐานข้ออื่นมาช่วยระงับได้ เม่ือใช้กรรมฐานข้ออื่นมาช่วยระงับได้

แล้ว กใ็ห้เก็บกรรมฐานข้อนัน้ไว้ก่อน กลบัมาต่อในกรรมฐานเดมิท่ีต้ังเอาไว้ อนัต้องการ

ปฏบิตัเิป็นประจ�าให้ย่ิงขึน้ต่อไป เพราะว่าฐานของนวิรณ์กต็ัง้อยูใ่นจตินีเ้ป็นอนัมากเช่น

เดียวกัน ซ่ึงเม่ือท�าสมาธิ จิตสงบ สงบลงไปจนถึงฐานของนิวรณ์ที่ตั้งซ่อนอยู่นั้น  

ฐานของนิวรณ์ท่ีตัง้ซ่อนอยู่นัน้กจ็ะโผล่ขึน้มาได้ กเ็หมอืนอย่างว่าการขดุดนิลงไป ใต้ดนิ
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นัน้กมี็สิง่ต่าง ๆ ท่ีฝังอยูเ่ป็นอันมาก บางทีเมือ่ยงัไม่ขดุดนิ ดูพ้ืนผิวของดินข้างบนก็ดู

เรียบร้อย และการท�าสมาธินั้นก็เหมือนอย่างการที่ขุดดินลงไป คือท�าจิตให้สงบลง 

บางทีขุดลงไปทีแรกก็รู้สึกว่าไม่พบอะไร ดูก็เรียบร้อยดี สมาธิลึกลงไปก็ดูเรียบร้อยดี

เหมือนอย่างไม่มีอะไร ครั้นขุดลึกลงไปอีกซึ่งดูก็จะยิ่งเรียบร้อยยิ่งขึ้น เพราะว่าสมาธิ

ลกึยิง่ข้ึน แต่กเ็หมอืนอย่างขดุดนินัน้ ขุดลกึลงไปบางทกีไ็ปพบก้อนอฐิก้อนหิน พบส่ิง

นั้นสิ่งนี้ ก็เป็นความไม่เรียบร้อย เพราะฉะนั้น จิตที่ลึกลงไปด้วยสมาธินั้นจึงมิได้

หมายความว่าจะเป็นสงบเรยีบร้อยเสมอไป เมือ่ลกึลงไป ลึกลงไป ฐานของนวิรณ์หรอื

ของกเิลสซ่อนอยูข้่างใต้ เมือ่ขดุลกึลงไปถงึฐานของนวิรณ์ กเิลสเหล่านีก้จ็ะปรากฏขึน้มา 

กเ็ป็นความวุ่นวาย ไม่สงบ เพราะฉะนัน้ ผูป้ฏบิตัทิ�าสมาธจึิงจะต้องพบปัญหาดงักล่าว

มานี้ บางทีท�าสมาธไิปวนัแรก ๆ จิตกส็งบดี ครัน้เม่ือท�าสมาธมิากเข้า ๆ อนัทีจ่ริงกไ็ด้

สมาธข้ัินตืน้บ้างลกึบ้างตามสมควร แต่ครั้นแล้ว ในบางคราวก็ไปพบกับความไม่สงบที่

โผล่ข้ึนมาในจติมากมาย จนถงึข่มจติไม่ค่อยลงดัง่นีก้มี็ จงึมอีปุมาเหมอืนอย่างการขดุ

ดินลงไปดังกล่าวนั้น 

เพราะฉะนั้น เมื่อไปพบฐานของนิวรณ์ ของกิเลสทั้งหลายขึ้นดังกล่าว ก็จะ

ต้องปฏิบัติขุดด้วย เขี่ย เก็บออกไปเสีย และบางทีก็จะต้องใช้เครื่องมือที่แรง ๆ เช่น 

ขดุดนิลงไปลกึกพ็บหนิดาน ซ่ึงตืน้กไ็ม่มี ลกึเข้าจงึจะไปพบ เมือ่ไปพบหนิดานเข้าแล้ว 

กจ็ะต้องใช้เครือ่งไม้เครือ่งมอืทีแ่รง ๆ ขดุ เจาะ ท�าลายหนิดานเหล่านัน้ให้หมดไปเสยี 

เพราะฉะนั้น ก็ต้องท�าความรู้ไว้ดั่งนี้ อย่าเข้าใจผิดว่าท�าไมยิ่งปฏิบัติ ยิ่งรู้สึกว่ากิเลสมี

มากจนถงึข่มจติข่มใจไว้ไม่อยู่ เหตผุลกเ็ป็นดัง่ทีว่่าไปนี ้เพราะฉะนัน้ เมือ่ปฏบิตัลิกึลง

ไป ๆ แล้วกอ็าจจะยิง่พบหลกัตอ พบบรรดากเิลสทีเ่ป็นธาตุทัง้หลายอยู่อกีเป็นอนัมาก 

ซึง่เมือ่พบขึน้แลว้ กจ็ะตอ้งใช้เรีย่วแรงในการทีจ่ะปฏบิตัขิุดก�าจดัออกเสยีไปโดยล�าดบั 

บางทจีะต้องใช้เรีย่วแรงมากกว่าจากการทีต้่องห้ามต้องรกัษาจติในขัน้แรกเสียอกี เพราะ

สิง่ทีอ่ยูบ่นพืน้ผวินัน้บางทไีม่ค่อยมอีะไรเท่าไร ไม่ต้องใช้เรีย่วแรงเท่าไร บางทกีร็ูส้กึว่า

น่ังกรรมฐานสักครั้งสองคร้ังก็ได้ความสงบ ได้ปีติ ได้รับสุขอะไรแปลก ๆ แต่ครั้น 

ท�าไป ๆ ก็กลับไม่ค่อยจะได้ เหตุผลก็ดั่งที่ว่ามานี้ เมื่ออยู่ลึกเข้าไป ๆ แล้ว ก็ยิ่งจะไป

พบฐานของบรรดากิเลสท้ังหลายท่ีซ่อนอยู่เป็นอันมาก เหมือนอย่างขุดดินขุดบ่อดัง



456 ธรรมกถาในการอบรมพระใหม่

กล่าวน้ัน บางทลีกึลงไปมากกย็ิง่พบหนิดานมาก ตืน้ไม่มี แต่ไปอยู่ท่ีลกึ เพราะฉะนัน้  

กต้็องใช้เรีย่วแรงในการปฏบิตัใิห้มากขึน้ไปอกี โดยทีมี่ความรูเ้ท่าทนัและคอยก�าจดัลง

ไปอยู่เสมอ 

นึกดูถึงพระพุทธเจ้าได้ทรงบ�าเพ็ญพระบารมีมาเป็นอันมาก และได้ทรงพบ

ทางอนัเรยีกว่ามัชฌิมาปฏิปทา ได้ทรงปฏิบติัในทางอนัเป็นมชัฌมิาปฏปิทาอย่างเตม็ที่ 

จนราตรีที่จะตรัสรู้ก็ยังต้องผจญมารอันนับว่าเป็นข้าศึก คือกิเลสที่ต้องทรงผจญครั้ง

ใหญ่ ก็เปรียบเหมือนอย่างว่าได้ทรงขุดบ่อลงไป ขุดดินลงไปจนลึกที่สุด จวนที่จะได้

พบน�้าอันบริสุทธิ์แล้ว แต่ว่าไปพบหินดานที่ขวางอยู่ใหญ่โต ก่อนที่จะบรรลุถึงน�้า 

อันบริสุทธิ์นั้น เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงต้องใช้เร่ียวแรงก�าลังอย่างที่สุด ในการที่จะเจาะขุด

ดินดานท่ีขวางอยู่นั้นให้ทะลุลงไปให้จงได้ จึงต้องเสี่ยงพระบารมีที่ได้ทรงปฏิบัติมา

ทั้งหมดในการท่ีจะเอาชนะมาร เม่ือเป็นด่ังนี้แล้วจึงเอาชนะมารในครั้งที่สุดได้ ก็เป็น

อันว่าเจาะหินดานที่ขวางอยู่อันอยู่ในส่วนลึกที่สุดก่อนที่จะถึงน�้าอันบริสุทธิ์นั้นได้ เมื่อ

เป็นดั่งนี้ จึงได้ถึงน�้าอันบริสุทธิ์ คือได้ตรัสรู้ ซึ่งต้องใช้เรี่ยวแรงอย่างที่สุดยิ่งกว่าที่ได้

ทรงใช้มาแล้วทั้งหมด เพราะเป็นหินดานที่ขวางอยู่อย่างใหญ่โตและแข็งแรง และอยู่

อย่างลึกซึ้งที่สุด 

อันนี้แหละเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติทุกคนจะต้องท�าความสังเกตุท�าความเข้าใจ และ

อย่าท�าความท้อใจ ต้องพยายามทีจ่ะท�าการห้าม ท�าการรักษาจติของตนให้ตรงต่อสมถะ

และวิปัสสนามาโดยล�าดับ และอย่านึกว่าการที่ปฏิบัติไป ๆ ไม่ค่อยจะได้ผล ไม่ค่อย

จะได้อะไรนั้น การปฏิบัติไม่ได้ผล แต่อันที่จริงนั้นได้ผล ถ้าตั้งใจปฏิบัติ แต่เมื่อเจาะ

ลึกลงไป ๆ แล้วจะพบฐานของกิเลสทั้งหลายอันอยู่ในส่วนลึกของจิตใจนี้ไปโดยล�าดับ 

และอาจจะมากขึ้นโดยล�าดับ และก็ต้องตั้งใจปฏิบัติไปโดยล�าดับ โดยไม่มีความย่อท้อ 

ดั่งนี้แล้วก็จะพบความก้าวหน้าของธรรมปฏิบัติ ทั้งที่เป็นส่วนศีล ทั้งที่เป็นส่วนสมาธิ 

และทั้งที่เป็นส่วนปัญญา อันจะท�าให้ได้พบวิมุตติ คือความหลุดพ้นไปโดยล�าดับ

๒๔ กันยายน ๒๕๒๓



กรรมฐานครั้งที่ ๑๔

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม คอืค�าสัง่สอน อนัเป็นสาธารณธรรม 

ชีเ้ข้ามาให้รูใ้ห้เหน็สจัจธรรม ธรรมะท่ีเป็นของจรงิของแท้อนัมอียูท่ี่ตนเอง เหมอืนอย่าง

ได้ประทานแว่นส่องหรือกระจกส�าหรับส่องให้มองเห็นเงาหน้าของตนเอง โดยเฉพาะ

ในหมวดสติปัฏฐาน ก็ประทานกระจกเงา คือค�าสั่งสอนส�าหรับให้ส่องมองให้เห็นกาย 

เวทนา จติ ธรรม อันเรยีกว่าสตปัิฏฐาน ๔ โดยให้ส�าเร็จเป็นอนปัุสสนา คือ ความตามดู 

ตามรู้ ตามเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม ที่เป็นไปอยู่ ตั้งต้นแต่ข้อกายานุปัสสนา  

ให้ตามดู ตามรู ้ตามเหน็กาย กต็รัสแสดงชีแ้จง จ�าแนก ให้ตัง้สตกิ�าหนดลมหายใจเข้า 

ลมหายใจออก ในข้อที่เรียกว่าอนาปานสติ ข้อว่าด้วยลมหายใจเข้า ลมหายใจออก  

อันนับว่าเป็นกายส่วนหนึ่ง 

จากนั้น ก็ได้ตรัสสอนให้ท�าความรู้ในอิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน 

อันนับว่าเป็นอิริยาบถใหญ่ นับเข้าในข้ออิริยาปถปัพพะ ข้อว่าด้วยอิริยาบถ จากนั้น

กไ็ด้ตรัสสอนให้ตัง้สตกิ�าหนดท�าความรูใ้นอริยิาบถปลกีย่อยทัง้หลาย ในการก้าวไปข้าง

หน้า ในการถอยมาข้างหลัง ในการแลไปตรง ๆ ข้างหน้า ในการเหลยีวดขู้าง ๆ ใน

การคูอ้วยัวะร่างกายทีเ่หยยีด ในการเหยยีดอวัยวะร่างกายท่ีคู้เข้ามา ในการทรงสังฆาฏิ 

บาตร จีวร ส�าหรับภิกษุ และในการนุ่งห่ม สะพายหรือคล้องส่ิงอะไรส�าหรับบุคคล
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ทัว่ไป ในการกนิ ในการดืม่ ในการเคีย้ว ในการลิม้ ในการน�าของเก่าออก ในการเดิน 

ในการยืน ในการนั่ง ในการนอน ในการตื่น ในการพูด ในการนิ่ง อันนับเข้าในข้อ

สัมปชัญญปัพพะ ข้อว่าด้วยการท�าสัมปชัญญะ คือความรู้ตัวในอิริยาบถทั้งหลาย  

ที่เป็นส่วนปลีกย่อยนั้น ๆ 

จากน้ันก็ตรัสสอนให้ตั้งสติก�าหนดพิจารณากายนี้ เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา 

เบือ้งต�า่แต่ปลายผมลงไป มหีนังหุม้อยู่โดยรอบว่า เตม็ไปด้วยส่ิงทีไ่ม่สะอาดมปีระการ

ต่าง ๆ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น อันเป็นส่วนปฐวีธาตุ ธาตุหิน น�้าดี  

น�้าเสลด น�้าหนอง น�้าเหลือง น�้าเลือด เป็นต้น อันเป็นส่วนอาโปธาตุ ธาตุน�้า อันนับ

เข้าเป็นข้อปฏิกูลปัพพะ ข้อว่าด้วยสิ่งอันเป็นปฏิกูล 

จากน้ันกต็รัสสอนให้ตัง้สติก�าหนดกายนี ้แยกธาตุออกไปเป็นธาต ุ๔ คอื ปฐวี

ธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาติ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม และในข้อนี้ได้

ตรัสอุปมาเหมือนอย่างคนฆ่าโค หรือลูกมือของคนฆ่าโค ฆ่าโคแล้วก็นั่งผ่าแยกส่วนที่

เป็นร่างกายของโคที่ฆ่านั้นเพื่อจ�าหน่ายในที่ถนน ๔ แพร่ง ซึ่งตามอุปมานี้ก็มีทาง

พจิารณาได้ว่า แม่โคนัน้ก่อนทีจ่ะถูกฆ่ากเ็ป็นท่ีก�าหนดหมายว่าเป็นสัตว์ เป็นตัว เป็นตน 

อันเรียกว่าสัตตสัญญา เป็นที่ส�าคัญหมายรู้ว่า เป็นสัตว์ บุคคล ตัว ตน เรา เขา  

แต่ครั้นเมื่อถูกฆ่าแล้ว ถูกช�าแหละเนื้อออกไปเป็นชิ้น ๆ ส่วน ๆ สัตตสัญญา  

ความส�าคญัหมายว่าสตัว์ หรอืว่าอัตตสญัญา ความส�าคญัว่าตวัตนก็หายไป กลายเป็น

ความส�าคัญหมายว่าเป็นชิน้ส่วนของเน้ือ ของกระดกูนัน้ ๆ เท่าน้ัน ฉันใดกดี็ ร่างกาย

อนันี ้เมือ่ก�าหนดหมายรวม ๆ ก็เป็นทีต่ัง้ของสตัตสญัญา อตัตสญัญา คือความส�าคญั

หมายว่าสตัว์ บุคคล ตวัตน เรา เขา ดังกล่าวนัน้ แต่เมือ่แยกธาตอุอกไป ธาตสุญัญา  

ความส�าคญัหมายว่าสกัแต่ว่าเป็นธาตกุจ็ะปรากฏขึน้ว่า สกัแต่ว่าเป็นธาตดุนิ สกัแต่ว่า

เป็นธาตนุ�า้ สกัแต่ว่าเป็นธาตุไฟ สกัแต่ว่าเป็นธาตุลม เพราะแม้ว่าจะช�าแหละร่างกาย

อันนี้เหมือนอย่างช�าแหละแม่โคที่ถูกฆ่านั้นออกไปเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ก็ย่อมจะพบว่า

เป็นส่วนที่แข้นแข็ง เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง อันเรียกว่าปฐวีธาตุบ้าง เป็นส่วนที่

เอิบอาบเช่น น�้าดี น�้าเสลด น�้าเหลือง น�้าเลือด เป็นต้นบ้าง อันเรียกว่าอาโปธาตุ  

ธาตนุ�า้ เป็นส่วนท่ีอบอุ่น เช่น ไฟท่ียังท�าร่างกายให้อบอุน่ เป็นต้น อนัเรยีกว่าเตโชธาตุ 
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ธาตไุฟบ้าง เป็นส่วนท่ีพัดไหว เช่น ลมท่ีพดัขึน้เบือ้งบน ลมทีพ่ดัลงเบือ้งล่าง อนัเรยีก

ว่า วาโยธาตุ ธาตุลมบ้าง เท่านั้น จะไม่พบสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ตั้งอยู่ที่ไหน 

เพราะฉะนั้น ธาตุสัญญา ความส�าคัญหมายว่าสักแต่ว่าธาตุ จึงปรากฏขึ้น 

ต่อจากน้ีก็ได้ตรสัให้ตัง้สตกิ�าหนดศพทีต่ายแล้วของบคุคล พิจารณาเทยีบเข้า

มาทีร่่างกายอันนีว่้า ในท่ีสดุกจ็ะต้องเป็นฉนันัน้ และเพราะเหตทุีต่รสัสอนให้พจิารณา

ศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้า ให้พิจารณา ๙ อย่าง ท่ีเรียกว่า ป่าช้าท้ัง ๙ กล่าวคือ  

ให้พิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าที่ตายวัน ๑  ๒ วัน ๓ วัน ขึ้นพองมีสีเขียว  

น่าเกลียด มีน�้าเหลืองไหล น�้าหนองไหล พิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้า ซึ่งถูก

สัตว์ทั้งหลาย จิก กัด แทะ กินเป็นอาหารต่าง ๆ เป็นต้นว่าถูกกาบ้าง ถูกแร้งบ้าง  

ถูกนกตะกรมุบ้าง ถกูสนุขับ้าง สนุขัจิง้จอกบ้าง และกมิิชาตนิานาชนดิรมุกนัจกิ แทะ 

กัด กิน พิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าที่เหลือแต่โครงร่างกระดูก แต่ว่ายังมีเนื้อ 

มีเลือด ยังมีเส้นเอ็นรึงรัด พิจารณาศพท่ีเขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้า ที่เหลือแต่โครงร่าง

กระดกู ไม่มเีนือ้ แต่ยงัเป้ือนเลอืด และยงัมีเส้นเอน็รงึรดั พจิารณาศพทีเ่ขาทิง้ไว้แล้ว

ในป่าช้า ที่ยังเหลือโครงร่างกระดูก ไม่มีเนื้อ ไม่มีเลือดแล้วแต่ยังมีเส้นเอ็นรึงรัด 

พิจารณาศพท่ีเขาท้ิงไว้แล้วในป่าช้า ท่ีไม่เป็นโครงร่าง ไม่ด�ารงอยู่เป็นโครงร่างแล้ว 

เพราะว่าปราศจากเส้นเอ็นรึงรดั จงึกระจัดกระจายไปในทศิทางต่าง ๆ กระดกูมอืกไ็ป

ทางหนึ่ง กระดูกขาก็ไปทางหนึ่ง กระดูกเท้าก็ไปทางหนึ่ง กระดูกแข้งก็ไปทางหนึ่ง 

กระดูกสะเอวก็ไปทางหนึ่ง กระดูกหลังก็ไปทางหนึ่ง ซี่โครงก็ไปทางหนึ่ง กระดูกอก 

ก็ไปทางหนึ่ง กระดูกแขนก็ไปทางหน่ึง กระดูกไหล่ก็ไปอีกทางหนึ่ง กระดูกคอก็ไป 

ทางหนึ่ง กระดูกคางก็ไปทางหนึ่ง ฟันก็ไปทางหนึ่ง ศีรษะก็ไปอีกทางหนึ่ง พิจารณา

ศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าที่เหลือเป็นแต่กระดูกสีขาว มีสีเหมือนอย่างสังข์ พิจารณา

ศพทีเ่ขาทิง้ไว้แล้วในป่าช้าอนัยงัเหลอืแต่กระดกูทีร่วมกนัอยูเ่ป็นกอง ๆ มอีายมุากกว่า

ปีหน่ึงไปแล้ว พจิารณาศพทีเ่ขาท้ิงไว้แล้วในป่าช้า คราวนีไ้ม่เหลอืเป็นกระดูกต่อไปแล้ว 

เพราะว่าถูกป่นกระจุยกระจายไปหมด พิจารณาเข้ามาสู่กายนี้ว่า จะต้องมีอย่างนั้น 

เป็นธรรมดา ไม่ล่วงภาวะอย่างนั้นไปได้ ดั่งน้ี ก็เป็นอันว่าจบในข้อกายานุปัสสนา  

ที่ตรัสสอนให้ตั้งสติก�าหนดพิจารณากาย 
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วธิกี�าหนดพจิารณาทีเ่ป็นสตปัิฏฐานนัน้ ตรสัสอนให้พจิารณาภายในกาย ซึง่อธบิาย

ว่า ในกายกค็อืในกายทีเ่ป็นส่วนรวม พจิารณากายกค็อืกายทีเ่ป็นส่วนย่อยต่าง ๆ เช่น 

ลมหายใจเข้า-ออกกเ็ป็นกายส่วนหนึง่ อาการ ๓๑ หรอื ๓๒ กเ็ป็นกายส่วนย่อยอย่าง

หนึ่ง ๆ ธาตุทั้ง ๔ ก็เป็นกายส่วนย่อยอย่างหนึ่ง และแม้ป่าช้าทั้ง ๙ นั้น ก็เป็นกาย

ส่วนย่อยแต่ละอย่าง ก็ให้ตัง้สตกิ�าหนดพิจารณากายทีเ่ป็นส่วนย่อยแต่ละอย่างนีใ้นกาย 

คือในกายที่เป็นส่วนรวมน้ี อันเป็นท่ีรวมของกายส่วนย่อยทั้งหมด และตรัสสอนให้ 

ตัง้สตกิ�าหนดพจิารณากายในกายทีเ่ป็นภายในกาย ในกายทีเ่ป็นภายนอกกาย ในกาย

ทีเ่ป็นทัง้ภายในและภายนอก ให้พจิารณาธรรมดาคือความเกิด ให้พจิารณาธรรมดาคือ

ความดบั ให้พจิารณาธรรมดาคือท้ังเกดิท้ังดบั และในการตัง้สตกิ�าหนดพจิารณานี ้ให้

พิจารณาดั่งนั้น 

ค�าว่า ภายใน ภายนอก ก็มีอธิบายอย่างหนึ่งว่า กายของตนเป็นภายใน  

กายของผู้อื่นเป็นภายนอก แต่ว่าเมื่อถือเอาอธิบายอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจว่า ปกตินั้น 

ก็พิจารณาภายใน คือกายของตน เพราะเป็นส่ิงท่ีพิจารณาได้ เช่น ลมหายใจเข้า 

ลมหายใจออก ก็ตั้งสติก�าหนดลมหายใจของตนเองได้ แต่ว่าจะไปก�าหนดลมหายใจ

ของคนอื่นนั้นไม่ได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องเข้าใจว่า เมื่ออธิบายว่าภายในคือกายของตน 

ภายนอกคือกายของผูอ่ื้นนัน้ กเ็ป็นการพจิารณาโดยสรปุทัง้หมด ซึง่ต้องสบืเนือ่งไปถึง

ธรรมดาคือ เกิด ดับ ด้วย เพราะว่าทั้งกายตนทั้งกายผู้อื่นก็ต้องเป็นไปตามธรรมดา

คือ เกิด ดับ ที่มิใช่เกิดดับเฉพาะกายของตน หรือมิใช่เกิด ดับ เฉพาะกายของผู้อื่น

เท่านั้น การพิจารณาดั่งนี้เป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งอันเรียกว่า อันวยญาณ คู่กับ 

สจัจญาณ สจัจญาณคอืความรูส้จัจะขึน้ ส�าหรบัในทีน่ีก้ห็มายความว่า ความจรงิทีเ่ป็น

ปัจจบุนัในสิง่ทีพ่จิารณาเหน็อยูจ่�าเพาะหน้า แต่ครัน้แล้วกต้็องพจิารณาสรุปทัง้หมดอกี

ด้วยว่า แม้สิ่งท่ีเป็นอยู่อย่างเดียวกันน้ันท้ังหมดก็จะต้องเป็นเช่นนั้น อย่างเช่นที่ตรัส

สรุปว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอดีตก็ตาม  

เป็นปัจจุบันก็ตาม หยาบก็ตาม ละเอียดก็ตาม เลวก็ตาม ปราณีตก็ตาม ตั้งอยู่ใน 

ที่ไกลก็ตาม ตั้งอยู่ในท่ีใกล้ก็ตาม ทั้งหมดพึงพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่า  

นั่นมิใช่เป็นของเรา เรามิใช่เป็นน่ัน น่ันมิใช่เป็นอัตตาตัวตนของเรา ดังนี้เป็นการ

พิจารณาให้เห็นสรุปทั้งหมด 
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อกีอย่างหนึง่ ภายใน ภายนอกนัน้ กห็มายถึงรวมอยูท่ีใ่นตนเองนีแ่หละทัง้หมด 

ทีต่ัง้ของสติทีก่�าหนดตัง้นัน่เป็นภายนอก ส่วนนมิิต คือก�าหนดหมายในจติเป็นภายใน 

ดงัเช่นก�าลงัฟังเสยีงอยูน่ี ้เสยีงทีฟั่งนีเ้ป็นภายนอก แต่ว่าเสยีงทีเ่ป็นนมิติก�าหนดอยูใ่น

จติน้ีเป็นภายใน เพราะฉะนัน้ ภายนอกกบัภายในนัน้ต้องตรงกนัอย่างนี ้กเ็ป็นอธิบาย

อย่างหนึ่ง 

อีกอย่างหนึ่ง ตรัสสอนให้ก�าหนดพิจารณาว่ากายมีอยู่ แต่ว่าสักแต่ว่าให้เป็น

ที่ตั้งของสติ ให้เป็นที่รู้เท่านั้น มิให้เป็นที่ยึดถือ มิให้ยึดถืออะไร ๆ ในโลก ดั่งนี้ 

เพราะฉะนั้น การตั้งสติก�าหนดในสติปัฏฐาน จึงตั้งสติก�าหนดในภายใน  

ในภายนอก ทั้งในภายในทั้งในภายนอก มี ๓ ตั้งสติก�าหนดธรรมดาคือเกิดขึ้น  

ธรรมดาคือดับไป ธรรมดาคือทั้งเกิดทั้งดับ นี่อีก ๓ ก็เป็น ๖ อย่าง 

อีกอย่างหนึ่งให้ก�าหนดว่ากายมีอยู่ ดังก�าหนดว่าสติ ดังก�าหนดลมหายใจ  

ว่าลมหายใจมีอยู่ สติอยู่กับลมหายใจ ลมหายใจก็มีอยู่ แต่ว่าเพียงเพื่อรู้ เพียงเป็นที่

ตั้งของสติเท่านั้น มิให้ยึดถือ ไม่ให้ยึดถืออะไร ๆ ในโลก

 ๑๕ กันยายน ๒๕๒๓



กรรมฐานครั้งที่ ๑๕ 

ธรรมะในสติปัฏฐาน อันเริ่มด้วยตั้งสติพิจารณากายก็ได้บรรยายจบลง ก็จะ

ต่อเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตั้งสติพิจารณาเวทนา

อันเวทนานั้นได้แก่ ความรู้เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข 

อันเวทนานี้นับว่าเป็นนามธรรม ส่วนกายเป็นรูปธรรม แม้จะเป็นนามธรรมแต่ก็เป็น

นามธรรมที่นับว่าพิจารณาเห็นได้ง่าย เพราะปรากฏเป็นสุข หรือเป็นทุกข์ หรือเป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขที่ชัดเจน และเป็นไปทั้งทางกาย ทั้งทางใจ จึงเป็นนามธรรมที่

ใกล้กบัรปูธรรม นบัว่าเป็นนามธรรมทีห่ยาบ อนัจะก�าหนดได้ง่าย พระบรมศาสดาจงึ

ได้ตรสัสอนให้ตัง้สติก�าหนดเวทนาเป็นสตปัิฏฐานข้อที ่๒ และเวทนานีก็้มคีวามสัมพนัธ์

อันสืบเนื่องมาจากข้อกายนั่นเอง เมื่อกายด�ารงอยู่ เป็นไปอยู่ และด�ารงอยู่เป็นไปอยู่

สะดวกสบาย ก็จะเกิดเวทนาที่เป็นสุข แต่ถ้ากายเป็นไปอยู่ไม่สะดวกไม่สบาย ก็จะ

ปรากฏเป็นทุกข์ ถ้ากายเป็นกลาง ๆ ก็จะเกิดเวทนาที่เป็นกลาง ๆ ไม่เป็นทุกข ์

ไม่เป็นสุข แต่ก็เป็นเวทนาเหมือนกัน

อันเวทนาดังกล่าวนี้ที่ใช้ถ้อยค�าข้างต้นว่า ความรู้เป็นสุข หรือเป็นทุกข์ หรือ

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ที่ใช้ค�าว่าความรู้ ก็เพราะเป็นความรู้ ถ้าไม่มีความรู้ สุข 

หรือทุกข์ หรือกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็จะไม่ปรากฏ เหมือนอย่างบุคคลที่สลบไสล  

ไม่มีความรู้ สุขหรือทุกข์ก็ไม่ปรากฏ หรือแม้ไม่สลบไสล แต่ประสาทกายส่วนนั้น ๆ  
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ไม่รับรู้ เช่นถูกฉีดยาให้ชา สุข ทุกข์ ก็ไม่ปรากฏเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น จึงเป็น

ความรู้อย่างหนึง่ และกล่าวอกีอย่างหนึง่ได้ว่า ต้องมีความรูป้ระกอบอยู่ด้วย อาการที่

เป็นสุข หรือเป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข จึงไม่ปรากฏในภาชนะ บางท ี

กใ็ช้ค�าว่าเสวยเวทนา อนัค�าว่าเสวยนัน้กค็อืกนิ ใครเป็นผูก้นิ กค็อืจตินีเ้อง จติทีเ่สวย

สุขเวทนา ก็คือท่ีกินสุขเวทนา ท่ีเสวยทุกขเวทนาก็คือกินทุกขเวทนา ที่เสวยเวทนา 

ที่เป็นกลาง ๆ ก็คือกินเวทนาที่เป็นกลาง ๆ ค�าว่ากินนี้ก็หมายความว่า รับรู้ นั่นเอง 

รับรู้เป็นสุข หรือเป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข อันเวทนานี้ก็เป็นขันธ์หนึ่ง

ในขันธ์ ๕ ซึ่งขันธ์ทั้ง ๕ นั้นเป็นวิบากขันธ์ คือ ขันธ์ที่เป็นวิบาก อันได้แก่เป็นผล 

ที่ทุกคนได้มาตั้งแต่ชาติคือความเกิด เพราะที่ชื่อว่าชาติคือความเกิดนั้น ก็คือเกิดก่อ

ขันธ์ ๕ นี้ข้ึนเอง เพราะฉะนั้น จึงเป็นสิ่งที่เป็นกลาง ๆ อันกล่าวได้ว่าเป็นไปตาม

ธรรมชาติธรรมดา เพราะฉะนั้น จึงได้มีแสดงไว้ว่า เมื่ออายตนะภายในและอายตนะ

ภายนอกมาประจวบกนัก็เป็นวญิญาณข้ึน และอายตนะภายในและภายนอกกบัวญิญาณ

ทั้ง ๓ มาประจวบกันเข้าอีก ก็เป็นสัมผัส และเพราะสัมผัสเป็นปัจจัย ก็เกิดเวทนา 

เป็นสขุบ้าง เป็นทกุข์บ้าง เป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุบ้าง เป็นไปด่ังนี ้ไม่ว่าจะเป็นขนัธ์ 

๕ ของสามัญชน หรือของพระอริยบุคคล ก็จะต้องมีวิญญาณ มีสัมผัส และก็เป็น

เวทนาดังกล่าวนั้น เพราะฉะนั้น ตลอดเวลาที่ขันธ์ ๕ นี้ยังด�ารงอยู่ยังไม่ดับ ก็จะต้อง

มเีวทนาปรากฏเป็นไปอยู่ ทางกายบ้าง ทางใจบ้าง เพราะฉะนัน้ ในท่ีทัว่ไปจึงนบัเวทนา

เป็น ๓ ก่อน คือ เป็นสุขเวทนา เป็นทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา คือ เวทนาที่

ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข หรืออุเบกขาเวทนา เวทนาที่เป็นอุเบกขาก็คือมัธยัสถ์ เป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุขดังกล่าวนั้น 

อกีอย่างหนึง่ แจกเวทนาเป็น ๕ คอื สขุเวทนานัน้คอืเวทนาทีเ่ป็นสขุทางกาย 

โสมนัสเวทนานั้นคือเวทนาท่ีเป็นสุขทางใจ ทุกขเวทนาคือเวทนาที่เป็นทุกข์ทางกาย 

โทมนัสนั้นคือเวทนาท่ีเป็นทุกข์ทางใจ อุเบกขาเวทนานั้นคือ เวทนาที่เป็นอุเบกขาคือ

เป็นกลาง ๆ มิใช่ทุกข์ มิใช่สุขทั้งทางกายและทางใจ และเมื่อย่อเข้ามาแล้วก็เป็น ๒ 

คอื เป็นกายิกเวทนา เวทนาท่ีเป็นไปทางกายอย่างหนึง่ เจตสกิเวทนา เวทนาทีเ่ป็นไป

ทางใจอีกอย่างหนึ่ง 
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อนัเวทนาท่ีเป็นไปทางกายนัน้กไ็ด้แก่ เวทนาทีเ่กดิทางอายตนะภายในภายนอก

คู่ที่ ๕ คือ กายและโผฏฐัพพะ ได้แก่กายและส่ิงที่กายถูกต้อง เมื่อมาประจวบกัน 

ก็เป็นวิญญาณขึ้นก่อน อันเรียกว่ากายวิญญาณ ความรู้สัมผัสทางกาย ทั้ง ๓ นั้นมา

ประจวบกันเข้าอีก ก็เป็นสัมผัส และเพราะสัมผัสเป็นปัจจัย ก็เกิดกายิกเวทนา คือ

เวทนาที่เป็นไปทางกาย เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง 

เป็นต้นว่ากายและโผฏฐพัพะคอืสิง่ทีก่ายถกูต้อง อนัได้แก่ความร้อนกด็ ีความเยน็เกนิ

ไปก็ดี หรอืสิง่ใดสิง่หนึง่ทีม่าประทษุร้ายร่างกาย ท�าให้ร่างกายต้องบอบช�า้ล�าบาก หรอื

ต้องเป็นบาดแผลหรือบาดเจ็บ เมื่อกายและโผฏฐัพพะเช่นนี้มาประจวบกันเข้า ก็เป็น

กายวิญญาณ และเมื่อทั้ง ๓ มาประจวบกันก็เป็นกายสัมผัส สัมผัสทางกาย ก็เป็น

ทุกขเวทนา คือเวทนาท่ีเป็นทุกข์ทางกายขึ้น แต่เมื่อกายและโผฏฐัพพะคือส่ิงที่กาย 

ถกูต้องอนัตรงกนัข้ามกบัท่ีกล่าวมาน้ัน เช่น อากาศทีเ่ยน็สบาย หรอืส่ิงถกูต้องท้ังหลาย

ที่ละมุนละมัย ก็เป็นกายวิญญาณขึ้นมา และก็เป็นกายสัมผัส และก็เป็นสุขเวทนา 

เวทนาที่เป็นสุขทางกาย แต่ถ้ากายและสิ่งที่กายถูกต้องเป็นกลาง ๆ มิใช่ทุกข์มิใช่สุข 

อันเรียกว่าอุเบกขาเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาทางกาย นี้เป็นกายิกเวทนา เวทนาที่

เป็นไปทางกาย 

ส่วนเวทนาที่สืบจากอายตนะภายใน ภายนอกคู่อื่น ๆ คือเวทนาที่สืบจากตา

กับรูปที่มาประจวบกัน หูกับเสียงที่มาประจวบกัน จมูกกับกลิ่นที่มาประจวบกัน ลิ้น

กับรสที่มาประจวบกัน มโนคือใจและธรรมคือเรื่องราวท่ีมาประจวบกัน ท้ัง ๕ คู่น้ี  

ก็เป็นทางให้เกิดเจตสิกเวทนา เวทนาที่เป็นไปทางใจ เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง  

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง ก็สุดแต่ว่าอายตนะที่มาประจวบนั้นเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ 

หรือเป็นที่ตั้งแห่งเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็ให้เกิดเวทนาตามที่ตั้งเหล่านั้นดังนี้  

เป็นไปตามปกติธรรมดา 

เพราะฉะนั้น พระบรมศาสดาจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติตามดูเวทนาที่เกิดขึ้น 

เป็นไปอยูท่างอายตนะท้ังหลายดงักล่าวน้ัน ตัง้สตกิ�าหนดเวทนาให้ได้ว่า สุขทีก่�าลงัเกดิ

ขึน้อยู ่หรอืว่าทกุข์ทีก่�าลงัเกดิขึน้อยู ่หรอืว่าภาวะเป็นกลางๆ มใิช่ทกุข์มใิช่สขุทีเ่กดิขึน้

อยูน่ี ้บังเกดิขึน้ทางไหน บังเกดิขึน้ทางตากบัรปู บงัเกดิขึน้ทางหกูบัเสยีง ทางจมกูกบั
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กลิ่น ทางลิ้นกับรส ทางกายและสิ่งที่กายถูกต้อง ทางมโนคือใจและธรรมคือเรื่องราว

ที่มาประจวบกับใจ ให้ตั้งสติก�าหนดดู สุข ทุกข์ หรือภาวะเป็นกลาง ๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ 

ดงักล่าวนัน้ซึง่บงัเกดิขึน้อยูเ่สมอในอารมณ์ทัง้หลาย และเมือ่เป็นสขุกใ็ห้รูว่้า เราก�าลงั

อยู่กบัเวทนาทีเ่ป็นสขุ เป็นทุกข์กใ็ห้รูว่้า เราอยู่กบัเวทนาทีเ่ป็นทุกข์ เป็นกลาง ๆ กใ็ห้

รู้ว่า เราอยู่กับเวทนาเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขดั่งนี้ และก็ก�าหนดให้รู้ด้วยว่า เวทนา

น้ีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นไปอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายตามธรรมชาติ เป็นธรรมดานั่นเอง  

ก็จะต้องเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง สุดแต่ว่าอายตนะ 

ทีป่ระจวบกนัอยูน่ัน้เป็นทีต่ัง้ของอะไร ดงัเช่น เวทนาทีเ่ป็นไปทางกาย บางคราวกต้็อง

ประจวบกับอากาศร้อนบ้างหนาวบ้าง ต้องประจวบกับสิ่งที่มาท�าอันตรายแก่ร่างกาย

บ้าง ประจวบกบัสิง่ทีท่ะนุบ�ารุงร่างกายบ้าง เหล่านีเ้ป็นต้น เพราะฉะนัน้ กต้็องเป็นสุข

บ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอยู่  

วันหนึ่ง ๆ ก็จะต้องพบกับภาวะที่สับเปลี่ยนกันอย่างนี้อยู่เป็นอันมาก และแม้ทาง

อายตนะคู่อ่ืนก็เช่นเดียวกัน จะต้องพบกับที่ตั้งของความสุขบ้าง ที่ตั้งของความทุกข์

บ้าง ที่ตั้งเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง ก็จะต้องพบกับเวทนาอันบังเกิดขึ้น บางที 

ก็สุข บางทีก็ทุกข์ บางทีก็เป็นกลาง ๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ ก็ให้มีสติก�าหนดรู้อยู่ดั่งนี้ และ

เมื่อเป็นดั่งนี้ก็เป็นอันว่าได้ท�าสติก�าหนดรู้เวทนา และถ้าหากว่าสติที่ก�าหนดรู้เวทนา 

ดั่งนี้ได้เป็นไปเร็ว ก็จะปิดทางแห่งความเกิดขึ้นของกิเลสที่จะอาศัยเวทนาบังเกิดขึ้น 

เพราะว่ากิเลสนั้นก็อาศัยเวทนานี่แหละบังเกิดขึ้นเป็นอันมาก 

ในปฏจิจสมุปบาทจงึได้มีแสดงว่า เพราะเวทนาเป็นปัจจยัเกิดตณัหา คอืความ

ดิ้นรนทะยานอยากดั่งนี้ และในที่อื่นก็มีแสดงจ�าแนกออกไปอีกว่า เพราะสุขเวทนา 

เป็นปัจจยักใ็ห้เกดิราคะ คอืความตดิใจยนิด ีเพราะทกุขเวทนาเป็นปัจจยัให้เกดิปฏฆิะ 

คอืความกระทบกระท่ังจนถงึโกรธแค้นขดัเคอืง เพราะเวทนาทีเ่ป็นกลาง ๆ เป็นปัจจยั

ก็ให้เกิดอวิชชา หรือโมหะ เพราะมิได้พิจารณาให้รู้ตามเป็นจริง เวทนาจึงเป็นปัจจัย 

ให้เกิดตัณหา ให้เกิดกิเลสขึ้นได้ดั่งน้ี แต่ถ้ามีสติก�าหนดรู้เวทนาไว้ก่อน และให้รู้ว่า

เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนา เป็นสิ่งที่เกิดข้ึน ดับไป เปลี่ยนกันไปอยู่เสมอ จะไปตั้ง 

ความหวังให้พบแต่เวทนาที่เป็นสุขอย่างเดียวก็ไม่ได้ แม้ว่าจะปรารถนาให้เป็นทุกข์ 
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แต่อย่างเดียวก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน ก็ต้องบังเกิดขึ้นผลัดเปลี่ยนกันไปอยู่เสมอ สุดแต่

ที่ตั้ง ที่ทุกคนจะต้องพบจะต้องประสบ ก�าหนดให้รู้ความจริงที่เป็นไปอยู่ดั่งนี้ ให้รู้ว่า

เวทนาก็สักแต่ว่าเป็นเวทนา เป็นสิ่งท่ีเกิดดับ เกิดขึ้นแล้วก็ดับ ดูเวทนาที่เกิดดับอยู ่

ดัง่น้ี เมือ่เหน็ความดบัของเวทนาปรากฏชดัขึน้ กไ็ม่ต่อกบักิเลส แต่ถ้าไม่เหน็ว่าเวทนา

ก็สักแต่ว่าเป็นเวทนา ไม่เห็นเกิดไม่เห็นดับของเวทนา เวทนาก็ต่อกับกิเลสต่อไปได้ 

ต่อให้เกิดตัณหาต่อไปได้ เพราะฉะนั้น จึงพยายามหัดให้มีสติก�าหนดรู้เวทนาที่ก�าลัง

บังเกิดขึ้นอยู่อันเนื่องมาจากสัมผัส 

สัมผันนั้น เมื่อพูดให้เข้าใจง่ายเข้าก็คือว่า อารมณ์ที่มากระทบถึงใจอย่างแรง

นั้นเอง เพียงแต่ตากับรูปประจวบกันก็เกิดวิญญาณขึ้น ถ้าเพียงเท่านี้ก็เป็นเรื่องที่เห็น

อะไร ๆ ผ่าน ๆ ไป ได้ยินอะไร ๆ ผ่าน ๆ ไป ได้กลิ่นอะไรผ่าน ๆ ไป ได้รสอะไร 

ผ่าน ๆ ไป ได้ถูกต้องทางกายอะไร ๆ ผ่าน ๆ ไป ได้รู้เรื่องอะไร ๆ ที่ผุดขึ้นทางใจ 

ผ่าน ๆ ไปไม่แรง แต่เมื่อมาเป็นสัมผัส คือมากระทบใจอย่างแรง เป็นอารมณ์ที่แรง 

ซึ่งท่านแสดงว่าทั้ง ๓ มาประจวบกัน ก็คือเป็นอารมณ์ที่มากระทบใจอย่างแรงขึ้น  

เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงเกิดเวทนาท�าให้เป็นสุขข้ึนมา เป็นทุกข์ขึ้นมา หรือเป็นกลาง ๆ  

ไม่ทุกข์ไม่สขุขึน้มาดัง่นีแ้หละ หดัท�าสตกิ�าหนดให้รู้ทนัเวทนาทีบั่งเกดิขึน้เป็นไปอยูด่งันี้ 

ก็จะเป็นสติท่ีห้ามกิเลสไม่ให้มาต่อกับเวทนา ห้ามตัณหาไม่ให้บังเกิดขึ้นต่อกับเวทนา 

เป็นอันตัดต้นทางของกิเลสได้ 

เพราะฉะนัน้ การก�าหนดเวทนาจงึเป็นส่ิงส�าคญั เพราะเวทนาเป็นส่ิงทีบ่งัเกิด

ขึ้นเป็นไปอยู่อย่างหยาบทางกาย ทางใจอยู่ตลอดเวลา ตลอดเวลาที่กายยังด�ารงชีวิต

อยู่ก็ต้องมีเวทนาอยู่เป็นประจ�า เพราะฉะนั้น ก็หัดก�าหนดให้รู้จักเวทนาที่บังเกิดข้ึน

ตามธรรมชาติ ตามธรรมดาเช่นน้ีก่อน เมื่อเสวยเวทนาที่เป็นสุข ก็ให้รู้ว่าเราเสวย

เวทนาทีเ่ป็นสขุ เมือ่เสวยเวทนาทีเ่ป็นทกุข์ กใ็ห้รูว่้าเราเสวยเวทนาทีเ่ป็นทกุข์ เมือ่เสวย

เวทนาที่เป็นกลาง ๆ ก็ให้รู้ว่าเราเสวยเวทนาที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขดั่งนี้

๒ ตุลาคม ๒๕๒๓



กรรมฐานครั้งที่ ๑๖ 

พระพทุธเจ้าผูบ้รมศาสดาได้ทรงสอนให้ตัง้สตกิ�าหนดเวทนา ดงัทีไ่ด้เร่ิมอธบิาย

แล้ว และเมื่อสามารถตั้งสติก�าหนดดูตามเวทนาได้ทันท่วงที ก็จะเป็นสติที่ห้ามกัน

ตณัหา หรอืกิเลสทัง้หลายมใิห้บังเกดิขึน้โดยอาศยัเวทนา เพราะมสีตห้ิามกนัไว้ได้ก่อน  

ด้วยว่าบรรดากเิลสทัง้หลายทีบั่งเกดิขึน้ กเิลสกองราคะ คอืความตดิใจยินด ีตลอดถึง

ความโลภอยากได้ ย่อมอาศัยสุขเวทนาบังเกิดขึ้น กิเลสกองโทสะก็อาศัยทุกขเวทนา

บังเกิดข้ึน กิเลสกองโมหะก็อาศัยเวทนาที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบังเกิดขึ้น การที่

กเิลสจะอาศยัเวทนาบงัเกิดขึน้ได้กเ็พราะขาดสตปัิฏฐานข้อนีน้ัน่เอง เม่ือเป็นดัง่นีก้เิลส

ทั้งหลายจึงอาศัยเวทนาบังเกิดขึ้นได้ ก็เพราะสุขเวทนานั้นเป็นความรู้เสวยสุข ถ้าจะ

เทียบกับการบริโภคอาหาร ก็บริโภคอาหารที่เอร็ดอร่อย เมื่อเป็นดั่งนี้จึงเป็นที่ตั้งแห่ง

ความติดอยู่ในสุขเวทนานี้เอง คือราคะซึ่งเป็นต้นเค้า เพราะราคะนั้นเมื่อว่าถึงต้นเค้า 

ก็คือตัวความติดนี้เอง เป็นความติดใจเหมือนอย่างสีย้อมผ้าก็ติดผ้า หรือว่าผ้าก็ติดสี 

สีก็ติดผ้า ผ้าจึงได้เป็นสีนั้นเป็นสีนี้ขึ้นมา ราคะก็เช่นเดียวกัน เป็นความติดขึ้นก่อน 

คือความติดใจ ติดในสุขเวทนาหรือติดในความสุขอันเป็นราคะที่เป็นต้นเค้าดั่งนี้ ย่อม

รวมถึงอาการท่ีเน่ืองกัน คือความยินดี ความเพลิดเพลิน ความพอใจ ความใคร่ที่ 

จะได้ เหล่านี้ก็เป็นอาการที่เนื่องมาจากความติดทั้งสิ้น เพราะว่าสุขนั้นเป็นสิ่งที่น่าติด 

เพราะท�าให้เกิดความสบาย ฉะนั้น ความติดในสุขจึงตั้งขึ้นเป็นตัวราคะท่ีเป็นต้นเค้า 

และก็เป็นความยินดี ความพอใจเป็นต้นดังกล่าว แต่ถ้าหากว่ามีสติก�าหนดดูตัวสุข
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เวทนาที่บังเกิดขึ้น และเมื่อดูตัวเวทนาที่บังเกิดขึ้น ก็ย่อมมิใช่เห็นแต่ความเกิดเท่านั้น 

แต่ย่อมเหน็ถงึความดบัไปด้วย คอืจะเหน็ทัง้ความเกิดความดับของเวทนา เมือ่สขุเวทนา

บงัเกดิขึน้ ได้ตัง้สตกิ�าหนดดถูงึความเกดิความดบัของสุขเวทนา กจ็ะท�าให้ได้ญาน คอื 

ความหย่ังรู้ที่เป็นตัวปัญญาในสุขเวทนา ว่าเป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียง เป็นส่ิงท่ีต้องแปรปรวน

เปล่ียนแปลง เมื่อได้ความหยั่งรู้ลงไปดั่งนี้ ก็จะท�าให้ไม่ติด เพราะว่าตัวความรู้นี้เอง

เป็นเครื่องตัดกระแสของกิเลสคือตัวราคะ มิให้มาก่อขึ้นใหม่ด้วย และตัดกระแสของ

ราคะที่เป็นตัวอาสวอนุสัยนอนจมดองจิตสันดานไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาได้อีกด้วย 

ฉะนั้น สติที่ก�าหนดอันจะเป็นเครื่องห้ามกันกิเลสกองราคะมิให้ติดได้นั้นจึงมี

ความหมายดัง่นี ้คอืท�าให้เกดิปัญญา คอืความหยัง่รูข้ึน้มา ถงึความเกดิความดบั และ

เมื่อเห็นความดับก็จะท�าให้ไม่ติด เพราะว่าจะไปติดในสิ่งที่ดับเพื่ออะไร ปัญญาก็ย่อม

จะรู้เท่าทัน แต่คราวนี้เพราะขาดปัญญาที่รู้เท่าทัน ก็เพราะขาดสติที่คอยตามดูให้เห็น

ความเกิดความดับ อันเป็นอาการของเวทนาที่เป็นไป ฉะนั้น สติปัฏฐานในเวทนาจึง

เป็นประโยชน์ดงันี ้และหากขาดสตกิจ็ะเกดิความตดิในสุขเวทนา กจ็ะเป็นตวัราคะขึน้มา 

ก็ท�าให้เกิดความยินดีความพอใจ เป็นต้น สืบเนื่องต่อกันไป 

คราวน้ีทุกขเวทนาก็เช่นเดียวกัน ทุกข์นั้นเมื่อเสวยทุกข์ก็เท่ากับว่าบริโภค

อาหารที่เผ็ดจัด ที่ร้อนจัด หรือเป็นพิษปรากฏขึ้นฉับพลัน อันท�าให้เกิดความเจ็บปวด

รวดร้าว เพราะฉะนัน้ จงึไม่เป็นท่ีชอบใจของใคร ทกุขเวทนาจงึท�าให้เกดิความกระทบ

กระทั่งจิต เป็นตัวความไม่ชอบ ไม่ต้องการ เพราะใครจะต้องการสิ่งที่เป็นทุกข์ อัน

ท�าให้เกิดความเจ็บปวดรวดร้าวอะไรต่าง ๆ ก็ไม่ชอบ อันนี้แหละเป็นการตั้งต้นของ

ปฏฆิะ ท่ีแปลว่ากระทบกระทัง่ และกเ็ป็นชนวนให้บงัเกดิอาการอย่างอืน่ เป็นความข้ึง

เคยีดขัดใจ โกรธแค้นต่าง ๆ อันเป็นกเิลสกองโทสะ แต่ถ้ามสีติตามด ูตามรู ้ตามเหน็ 

ก็จะได้มองเห็นความเกิด ความดับ แม้ของทุกขเวทนาเช่นเดียวกัน เมื่อเห็นความดับ

ของทุกขเวทนาชัดขึ้น ก็เป็นตัวญาน คือความหยั่งรู้ที่เป็นตัวปัญญา เมื่อเป็นเช่นนี้ก็

จะไม่เกิดความกระทบกระทั่งเป็นความขัดใจ ตลอดถึงความโกรธแค้นต่าง ๆ อันเป็น

กิเลสกองโทสะ แต่ถ้าขาดสติก็จะขาดปัญญาด่ังกล่าว เม่ือเป็นดั่งนี้ ทุกขเวทนานั้น 

ก็เป็นชนวนให้เกิดความกระทบกระทั่งขัดใจ ปรากฎเป็นกิเลสกองโทสะขึ้นมา 
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แม้เวทนาท่ีไม่ทุกข์ไม่สุขก็เช่นเดียวกัน โดยปกตินั้นก็จะท�าให้ไม่ใส่ใจถึง  

เมื่อใส่ใจถึงก็จะท�าให้เกิดความเลินเล่อเผลอเพลินในเวทนาท่ีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนี ้ 

เพราะฉะนั้น จึงเป็นชนวนให้เกิดอวิชชา คือความไม่รู้ และโมหะ คือความหลง ดังที่

ปรากฏว่าบุคคลเป็นอันมากน้ัน ย่อมไม่สนใจถึงภาวะอันเป็นเวทนาที่เป็นกลาง ๆ  

ดังกล่าว และถ้าพิจารณาดูแล้ว ในวันหนึ่ง ๆ ก็อาจจะรู้สึกว่าได้อยู่กับเวทนาท่ีเป็น 

กลาง ๆ ดังกล่าวนี้ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน คือไม่รู้สึกว่าเป็นสุข ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์  

ดกูเ็ป็นการอยูเ่ฉย ๆ และเม่ืออยู่เฉย ๆ กไ็ม่สนใจภาวะของจติทีเ่ป็นความรูส้กึเฉย ๆ 

ดังกล่าวน้ี เมือ่เป็นดัง่น้ี จงึท�าให้ไม่เกดิความรู ้ท�าให้บงัเกดิความประมาท ความเลนิเล่อ

เผลอเพลิน ฉะนั้น เวทนาที่เป็นกลาง ๆ นี้จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ เป็นชนวนให้เกิดอวิชชา 

ให้เกิดโมหะได้เป็นอย่างดียิ่ง แต่หากว่าถ้ามีสติคอยก�าหนดอยู่ให้รู้จัก ว่านี้เป็นเวทนา

ที่เป็นกลาง ๆ ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข แม้เวทนาที่เป็นกลาง ๆ นี้ ก็เป็นสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับ

เช่นเดียวกัน ดูให้เห็นความเกิดความดับแม้ของเวทนาท่ีเป็นกลาง ๆ ดังกล่าวนี้ด้วย 

เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็จะป้องกันมิให้เกิดอวิชชาและเกิดโมหะขึ้นในเพราะเวทนาดังกล่าว  

แต่ถ้าหากว่าถ้าขาดสตกิข็าดปัญญา อวชิชา โมหะ กบ็งัเกดิขึน้ เพราะฉะนัน้ สตปัิฏฐาน

ในเวทนาจึงเป็นสิ่งส�าคัญ เรียกว่าเป็นขั้นปฏิบัติ 

มาถงึหวัเลีย้ว หรอืทีเ่ชือ่มต่อระหว่างขนัธ์กบักเิลส ขนัธ์กบักเิลสนัน้มาต่อกนั

เข้าที่เวทนานี้ ขันธ์นั้นก็เป็นของกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชั่ว เป็นวิบาก และเป็นสิ่งที่เป็นไป

ตามธรรมชาติธรรมดา แต่ว่าอาจจะต่อกับกิเลสได้ก็ต่อที่เวทนานี้เอง เวทนาจึงเป็นที่

เชื่อมต่อระหว่างขันธ์กับกิเลส ถ้าหากว่าได้สติได้ปัญญาในเวทนา ก็เป็นอันว่าห้ามกัน

มใิห้ขันธ์กบักเิลสมาต่อกนั ถ้าขาดสต ิขาดปัญญา ขนัธ์กบักเิลสกต่็อกัน และเม่ือขันธ์

กับกิเลสต่อกันที่เวทนาดั่งนี้ ผลท่ีบังเกิดขึ้นสืบไปก็คือ เวทนานั้นเองก็กลายเป็น 

สามิสเวทนา เวทนาท่ีมีอามิส คือมีกิเลสเป็นเครื่องล่อ เป็นเวทนาเป็นเครื่องต่อกับ

กิเลส สุขก็เป็นสามิสสุข สุขที่มีอามิสกิเลสเป็นเครื่องล่อเชื่อมต่อกับกิเลส ทุกข์ก็เป็น

สามิสทุกข์ ทุกข์ที่มีอามิสกิเลสเป็นเครื่องล่อเชื่อมต่อกับกิเลส เวทนาท่ีเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็เป็นสามิสมีกิเลสเป็นเครื่องล่อเชื่อมต่อกับกิเลส เพราะฉะนั้น เมื่อได้

เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึง่ กก็�าหนดให้รูจ้กัชนดิของเวทนาทีก่�าลงัเสวยนัน้ ถ้าเป็น
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สามิสก็ให้รู้ว่าเป็นสามิส คือมีกิเลสเป็นเครื่องล่อ ดังเช่นเม่ือบังเกิดราคะ คือความ

ติดใจขึ้นมา ก็เกิดความพอใจ ความยินดีในอารมณ์ของสุขเวทนานั้น เช่น เกิดความ

ติดใจ ความยินดี ความชอบใจ ต้องการอยากได้ในรูปอันเป็นที่ตั้งของสุขเวทนา  

ในเสยีงอนัเป็นท่ีตัง้ของสขุเวทนาเป็นต้น ครัน้ได้ประสบรปู ประสบเสยีงเช่นนัน้ กเ็กดิ

ความสุขขึ้นมา เป็นความสุขที่เจือด้วยราคะ คือความติดใจยินดี เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ให้รู้ว่า 

เราก�าลังเสวยสุขเวทนาท่ีเป็นสามิส คือเจือปนด้วยกิเลส มีกิเลสเป็นเครื่องล่อ ใน 

ฝ่ายทุกข์ก็เช่นเดียวกัน เมื่อบังเกิดโทสะ ความขัดแค้น โกรธเคืองขึ้นมา ก็ให้บังเกิด

เวทนาสืบต่อไปในอารมณ์ของโทสะนั้น เช่น ในรูปที่ไม่ชอบไม่ต้องการ ที่เกลียด  

ในเสียงท่ีไม่ชอบไม่ต้องการ ที่เกลียดเป็นต้น ก็เกิดทุกขเวทนาขึ้น ในเพราะรูป  

เพราะเสยีง เช่นนัน้ทีม่าประสบ เมือ่เป็นดัง่นี ้กใ็ห้ท�าความรูว่้าเราก�าลังเสวยทุกขเวทนา

ที่เป็นสามิส มีกิเลสเป็นเครื่องล่อ เจือไปด้วยโทสะ คราวนี้เมื่อเสวยเวทนาที่เป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข บังเกิดอวิชชา บังเกิดโมหะขึ้น ก็มีอาการท่ีจิตใจเฉย ๆ  

เพราะฉะนัน้ กใ็ห้ตัง้สตกิ�าหนดดวู่าบัดนีจ้ติของตนนัน้มนัเฉย ๆ และทีเ่ฉย ๆ นีไ้ม่ใช่

ด้วยความรู ้ไม่รูอ้ะไร เฉย ๆ ไปอย่างน้ันเอง ให้ท�าความรูด้ัง่นีว่้า เราก�าลงัเสวยเวทนา

ที่เป็นกลาง ๆ ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ที่เป็นสามิสมีกิเลสเป็นเครื่องล่อ เจือไปด้วยอวิชชา 

เจือไปด้วยโมหะ ดั่งนี้ 

เมือ่มคีวามรูด้ัง่นีแ้ล้ว กจ็ะท�าให้กองกเิลสเหล่านัน้สงบลงไปได้ จะท�าให้ราคะ

กส็งบลงไปได้ โทสะกส็งบลงไปได้ อวชิชา โมหะกส็งบลงไปได้ เพราะเมือ่มคีวามรูเ้ท่า

ทนัอยู ่กิเลสทีบ่งัเกดิขึน้กจ็ะต้องหลบหน้าลงไปด้วยความรูเ้ท่าทันนัน้ และเม่ือมาปฏบิติั

ท�าสติปัฏฐานให้ยิ่งขึ้นไป เป็นสติปัฏฐานในกาย สติปัฏฐานในเวทนา ที่กล่าวมาตาม

ล�าดับ อ�านาจของสติปัฏฐานนี้เอง ซึ่งเป็นธรรมปฏิบัติ เป็นไปเพื่อละกองกิเลส เมื่อ

กองกิเลสสงบลงไปได้ ราคะ โทสะ โมหะ สงบลงไปได้ เวทนาที่บังเกิดขึ้น สุขเวทนา

ก็จะเป็นนิรามิส ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องล่อ ไม่ประกอบด้วยกิเลส ทุกขเวทนาก็เป็น 

นิรามิส ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องล่อ ไม่ประกอบด้วยกิเลส เวทนาที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์

ไม่สขุ กไ็ม่มกีเิลสเป็นเครือ่งล่อ ไม่ประกอบด้วยกเิลส เป็นสุข เป็นทกุข์ เป็นกลาง ๆ 

ที่เป็นไปตามควรแก่อายตนะภายในภายนอกที่มาประจวบ และเป็นไปด้วยอ�านาจของ 
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ปฏิบัติธรรม เพราะการปฏิบัตินั้นก็ให้บังเกิดสุขเวทนาบ้าง ให้บังเกิดทุกขเวทนาบ้าง 

ให้บังเกิดเวทนาที่เป็นกลาง ๆ บ้าง เป็นเวทนาที่บังเกิดขึ้นจากธรรมปฏิบัติ แม้จะยัง

ปล่อยวางอะไรหมดไม่ได้ และก็เป็นเวทนาที่บังเกิดจากความสงบกิเลส เป็นเวทนาที่

เป็นไปตามควร แต่ความประจวบกันของอายตนะภายนอก อายตนะภายใน อันเป็น 

กระบวนของขันธ์ดังท่ีกล่าวมาในเบื้องต้น เพราะว่ากระบวนของขันธ์นั้นก็จะต้องเป็น

ไปเช่นน้ันจึงจะครบขนัธ์ ๕ เป็นกระบวนของขนัธ์ กเิลสไม่เข้ามาต่อ กเิลสทีต่่อกส็งบ 

และเป็นกระบวนของธรรมปฏิบัติ ก็ท�าให้เกิดเวทนาได้ดั่งนี้ ก็เป็นนิรามิสขึ้นมา เมื่อ

เป็นดั่งนี้ ก็ให้ท�าความรู้ว่า เราเสวยสุขเวทนาที่เป็นนิรามิส ทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิส 

เวทนาที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขที่เป็นนิรามิส ดั่งนี้ 

การปฏิบัติท�าสติในเวทนาจึงเป็นสิ่งส�าคัญ และเป็นสิ่งที่ละเอียดขึ้น ก้าวขึ้น

มาสู่สติที่ก�าหนดในหัวต่อระหว่างขันธ์กับกิเลส หรือว่าขันธ์กับความสงบกิเลส ก็เริ่ม

ขึ้นที่สติปัฏฐานในเวทนานี้ เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรจะต้องหัดปฏิบัติท�าสติ

ก�าหนดเวทนาเป็นส่วนหนึง่ต่างหาก หรอืว่าสบืต่อขึน้ไปจากสติทีก่�าหนดกาย จะปฏบิตัิ

ให้สืบต่อกัน หรือปฏิบัติส่วนหน่ึงก็ตาม ก็ย่อมเป็นอุปการะแก่กันทั้งนั้น เพราะเป็น 

เอกายโน มัคโค ทางไปอันเดียวกัน

๓ ตุลาคม ๒๕๒๓



กรรมฐานครั้งที่ ๑๗ 

พระพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดา ได้ทรงสอนให้ผูต้้องการความบรสิทุธิ ์ต้องการ

ล่วงความโศกความทุกข์ระทมใจ ต้องการดับความทุกข์โทมนัส ต้องการบรรลุธรรมะ

อันถูกชอบ ตลอดจนถึงกระท�าให้แจ้งนิพพาน ตั้งสติก�าหนด กาย เวทนา จิต ธรรม 

อันเป็นสติปัฏฐานทั้ง ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม นี้ ทุก ๆ คนย่อมมีอยู่เป็นประจ�า 

และก็มีอยู่ด้วยกัน มิใช่ว่ามีแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่มีทั้ง ๔ อย่างอยู่ด้วยกัน  

เมื่อมิได้ท�าสติก�าหนดพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรมนี้ก็จะย่อมจะด�าเนินไปในทาง

ที่ถูกบ้าง ในทางที่ผิดบ้าง แต่เมื่อตั้งสติก�าหนดพิจารณาอยู่ สติย่อมห้าม กัน กระแส

ของกิเลสทัง้หลายมใิห้เข้ามา และญาณ คอืความหยัง่รู ้หรอืปัญญาย่อมปิดกนัตดักเิลส

บังเกิดขึ้น จึงท�าให้ผู้ปฏิบัติบรรลุความบริสุทธิ์ได้

ในสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ ผู้ปฏิบัติย่อมถือปฏิบัติได้ด้วยกันทุกคน หรือจะเรียก

ว่าทกุจริตอธัยาศยัใช้ปฏิบตัใินสตปัิฏฐานทัง้ ๔ นีไ้ด้ทัง้นัน้  แต่แม้เช่นนัน้ พระอาจารย์

ก็ยงัได้มแีสดงไว้ว่า สตทิีพ่จิารณากายเป็นเครือ่งละตณัหาจรติอย่างหยาบ เพราะบคุคล

ผู้เป็นตัณหาจริตอย่างหยาบ คือมีตัณหาอย่างหยาบเป็นเจ้าเรือน ย่อมจะติดกาย  

จึงให้ตั้งสติก�าหนดพิจารณากายเพื่อละตัณหาจริตอย่างหยาบ บุคคลผู้เป็นตัณหาจริต

อย่างละเอียด ย่อมติดเวทนา เมื่อปฏิบัติท�าสติก�าหนดเวทนา ก็ย่อมจะละตัณหาจริต

อย่างละเอียดได้ ที่ละเอียดยิ่งขึ้นก็คือทิฏฐิจริตอย่างหยาบ บุคคลผู้เป็นทิฏฐิจริตอย่าง
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หยาบ ย่อมจะติดจิต เม่ือมาปฏิบัติท�าสติก�าหนดพิจารณาจิต ก็ย่อมจะละทิฏฐิจริต

อย่างหยาบได้ ส่วนทิฏฐิจริตอย่างละเอียดนั้น ย่อมจะเป็นเหตุให้ติดในธรรม เมื่อมา

ปฏิบัติตั้งสติก�าหนดธรรม ก็ย่อมเป็นไปเพื่อละทิฏฐิอย่างละเอียดได้ เมื่อพิจารณา 

ดแูล้วกจ็ะเหน็ได้ว่าทกุ ๆ คนย่อมมตีณัหา มทีฏิฐอิยูด้่วยกนั ฉะนัน้ กก็ล่าวได้ว่าย่อม

จะมีทั้งที่เป็นอย่างหยาบ ทั้งที่เป็นอย่างละเอียดทั้งสอง

ฉะนั้น การจับปฏิบัติตั้งสติก�าหนด กาย เวทนา จิต ธรรม ไปโดยล�าดับ  

ก็ย่อมไม่ผิด ท�าให้บรรลุถึงความบริสุทธิ์ได้ และที่ชื่อว่าความบริสุทธิ์นั้น ก็คือความที่

จิตหมดจดสะอาดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิต เป็นต้นว่า ตัณหาทิฏฐิเหล่านี้

นั่นเอง และเมื่อกิเลสมีตัณหาทิฏฐิเป็นต้นบังเกิดขึ้นครอบง�าจิตใจ เป็นเหตุให้บังเกิด

ความโศก ความระทมใจ ความทุกข์โทมนัส และให้บรรลุถึงภูมิขั้นที่ตกต�่า ที่ผิด  

ไม่อาจจะท�าให้แจ้งนพิพาน แม้ทีเ่ป็นขัน้ธรรมดาได้ ฉะนัน้ การปฏิบติัท�าจติให้บรสิทุธิ์

จากกิเลส อาศัยสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น และเป็นสิ่งที่ต้องการ เมื่อจิต

บริสุทธิ์ได้ จิตก็ย่อมผ่องพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง และความที่จิตบริสุทธิ์พ้นจากทุกข์

ทั้งปวงนี่แหละก็เป็นนิพพาน เป็นญายธรรม ธรรมะที่พึงบรรลุแต่ละขั้น ตั้งแต่ขั้นต้น

ขั้นต�่าขึ้นไป เมื่อต้องการบรรลุนิพพาน ต้องการบรรลุญายธรรม ธรรมที่พึงบรรลุ  

อนัเป็นธรรมท่ีถกูท่ีชอบ กต้็องท�าจติให้บรสิทุธิ ์คอืให้บรสุิทธิจ์ากกเิลสเครือ่งเศร้าหมอง

ทั้งหลาย เป็นต้นว่าตัณหาทิฏฐิดังกล่าว และเมื่อจิตบริสุทธิ์ได้เพียงใด ก็เป็นนิพพาน 

เป็นญายธรรมเพียงนั้น นิพพานและญายธรรมนี้จึงเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติธรรมได้ พึงถึง

ตั้งแต่เบื้องต้น ตั้งแต่เบื้องต�่า

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในพระสูตรทั้งหลายเป็นอันมากถึงนิพพาน อันมี

ความหมายเป็นความบรสิทุธิด์งักล่าวนี ้ดงัเช่นทีเ่รยีกว่า สนัทฏิฐกินพิพาน นพิพานที่

ผูป้ฏิบตัเิหน็เอง ในค�าว่าสันทิฏฐโิก อันเป็นธรรมคณุบทหนึง่นัน้ และกไ็ด้ตรัสแสดงถึง 

สันทิฏฐิกนิพพาน ด้วยการปฏิบัติท�าจิตให้สงบ ให้ละราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น แม้

ทีเ่ป็นการละท่ีเป็นธรรมปฏิบตัท่ัิวไป อันจะพึงกล่าวได้ว่าตัง้แต่ขัน้ต้นขัน้ต�า่ สติปัฏฐาน 

เป็นเอกายนมรรค คือเป็นทางไปอันเดียว เพื่อให้บรรลุถึงความบริสุทธิ์ดั่งนั้น ฉะนั้น 

การตั้งสติก�าหนด กาย เวทนา จิต ธรรม แม้เป็นไปโดยล�าดับ จึงเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติ 
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ผูต้้องการความบริสทุธ์ิ ต้องการญายธรรม ต้องการนพิพาน พึงปฏิบตั ิและการปฏบิตัิ

ที่ทรงสั่งสอนไว้นั้น ก็ทรงสั่งสอนเป็นอนุปุพพปฏิปทา คือข้อปฏิบัติทีเ่ป็นไปโดยล�าดับ

เหมอืนอย่างมหาสมทุรทีลุ่ม่ลกึไปโดยล�าดบั มไิด้ลุ่มลึกลงไปทนัทแีบบเหว ฉะนัน้ ทกุคน

จึงปฏิบัติได้ ดังท่ีตรัสสอนให้ตั้งสติก�าหนดพิจารณากาย ตั้งต้นแต่ตั้งสติก�าหนดลม

หายใจเข้า-ออก และสบืมาถึงเวทนา เวทนากเ็ป็นสิง่ทีป่รากฏเป็นไปอยู ่กต็ัง้สตกิ�าหนด

พิจารณาได้ และเม่ือมาถึงขั้นเวทนาดั่งน้ี ก็เป็นอันว่าได้ตรัสสอนให้ก�าหนดดูเวทนา 

อนัเป็นเวทนาขนัธ์ในขนัธ์ ๕ และเป็นทีเ่ชือ่มต่อระหว่างขนัธ์กบักเิลส ดงัทีไ่ด้กล่าวมา

โดยล�าดับแล้ว เม่ือก�าหนดพิจารณาในแต่ที่เป็นเวทนาขันธ์ ก็เป็นกลาง ๆ เป็นสุข  

เป็นทุกข์ หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุข คือเป็นกลาง ๆ เป็นเวทนาขันธ์ทั่วไป ต่อเมื่อมีกิเลส

มาต่อเชื่อมแล้ว แต่มาปฏิบัติ ท�าให้สงบไป ให้ละไป เวทนาก็เป็นนิรามิส ไม่มีกิเลส

เป็นเครื่องล่อ 

และเมื่อมาถึงขันธ์ ก็ตรัสสอนต่อไปจากเวทนา ให้ตั้งสติก�าหนดดูตรงเข้ามา

ที่ตัวจิต หรือที่เรียกว่าจิตใจนี้ ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่ และก็เป็นสิ่งส�าคัญ แต่ว่าจิตนี้อ

สรีระ คือไม่มีรูปร่าง ที่ตรัสว่า อสรีรํ ไม่มีสรีระรูปร่าง คุหาสยํ มีคูหาเป็นที่อาศัย 

คูหาน้ันโดยทัว่ไปกแ็ปลว่าถ�า้ ซึง่พระอาจารย์ได้แสดงอธบิายคลมุทัง้หมดว่า กายอนันี้

ได้ชือ่ว่าคหูา คอืมกีายเป็นทีอ่าศยั แม้จะเป็นอสรีระ ไม่มรีปูร่าง แต่กเ็ป็นส่ิงทีม่อียู่ทุก

คน จึงคิดได้ รู้อะไรได้ ตัวความรู้ความคิดต่าง ๆ ที่เป็นอาการของจิต ตลอดจนถึง

ความรู้สึกเป็นความเบิกบานก็มี ท่ีเป็นความเห่ียวแห้งก็มี หรือแม้ที่เป็นความสุข 

ความทุกข์ต่าง ๆ ที่เป็นตัวเวทนานั้น ก็เป็นอาการของจิตเช่นเดียวกัน ถ้าหากว่า 

ไม่มจีติ เวทนากไ็ม่มี กายเองกเ็ป็นกายทีไ่ม่มีชวีติ แม้ว่าจติยงัม ีแต่จติไม่ปฏบิตัหิน้าที่  

เพราะเหตใุดเหตุหนึง่กต็าม กายเองกเ็หมอืนอย่างไมม่ชีวีติเหมอืนกนั และเวทนาเอง

ก็ไม่ปรากฏ เหมือนอย่างบุคคลที่สลบไสล หรือถูกฉีดยาให้สลบ จิตไม่ปฏิบัติหน้าที่ 

กายเองกไ็ม่มีเวทนา เขาจะผ่าตดัอะไรกไ็ม่รูส้กึเจบ็ แม้ความสขุกเ็หมอืนกนั กไ็ม่รูส้กึ

เป็นสุข ตาเองก็มองไม่เห็น แม้ว่าประสาทตายังดีไม่เสียก็มองไม่เห็น หูเองก็ไม่ได้ยิน 

แม้ว่าประสาทหยูงัดไีม่เสยี จมูกกไ็ม่ได้กล่ิน ลิน้กไ็ม่ได้รส กายกไ็ม่รูส้กึสมัผสัถกูต้อง 

เพราะว่าจิตไม่ปฏิบัติหน้าท่ี  แม้จิตจะยังอาศัยอยู่ในกายอันนี้ก็ตาม แต่เพราะจิตนี้

ปฏิบัติหน้าที่ ตาก็ได้เห็น หูก็ได้ยิน ลิ้นก็ได้รส กายก็รู้สัมผัสถูกต้อง และแม้มโน 
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คือใจ ซึ่งเป็นข้อที่ ๖ ซึ่งใกล้ชิดกับจิตมากก็รู้อะไร ๆ ได้ คิดอะไรได้ จากกายเอง 

อันเป็นส่วนอ่ืนจากประสาทท้ังหลายดังกล่าวทางอายตนะนั้น ก็ปฏิบัติหน้าที่ได้  

ยืน เดิน นั่ง นอนได้ เคลื่อนไหวได้ เวทนาเองก็ปรากฏ เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง 

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง 

เพราะฉะนั้น จิตนี้เองจึงเป็นส่วนส�าคัญมาก แม้ไม่มีสรีระแต่ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่

และเป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งเมื่ออาศัยอยู่ในร่างกายนี้ก็ท�าให้ร่างกายนี้มีชีวิตชีวา ให้อายตนะ

ใช้ได้ ให้เวทนาเป็นไป เป็นสุข เป็นทุกข์ เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขดั่งนี้ และเพราะ

เวทนาเป็นท่ีเช่ือมต่อกับกิเลสดังท่ีกล่าวมาแล้ว จึงได้มีพระพุทธภาษิตทรงแสดงไว้ใน 

ปฏิจจสมุปบาทว่า เพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหา คือความดิ้นรนทะยายอยาก 

ต่าง ๆ ตัณหาจึงมาเชื่อมต่อท่ีตรงเวทนานี้ ถ้ายังไม่เป็นเวทนาตัณหา ก็ยังไม่เกิด  

เมื่อเป็นเวทนา ตัณหาก็เกิด และในพระสูตรอ่ืนก็ยังมีแสดงไว้อีกว่า เมื่อประสบสุข

เวทนา เวทนาทีเ่ป็นสขุ และมีความยนิดีพอใจช่ืนชมอยู่ในสุขเวทนานัน้ ราคานสัุย คอื

ราคะความติด คือความติดในสุขนั้นน่ันเองก็บังเกิดนอนเนื่องอยู่ในจิต เมื่อประสบ

ทุกขเวทนาก็มีความกระทบกระทั่ง ไม่ชอบตลอดจนถึงมีความเป็นทุกข์ร้อนต่าง ๆ  

ปฏิฆานุสัย ปฏิฆะคือความกระทบกระทั่ง อันเป็นต้นของกิเลสกองโทสะก็บังเกิดขึ้น

นอนเนื่องอยู่ในจิต เมื่อเวทนาที่มิใช่ทุกข์มิใช่สุข อันเป็นกลาง ๆ บังเกิดขึ้น แต่ก็มิได้

พจิารณาให้รูจ้กัความเกดิความดบัของเวทนาข้อนี ้อวชิชานสุยั คอืความไม่รูอ้นัเป็นต้น

ของความหลง ความเหน็ผดิต่าง ๆ กบ็งัเกดิขึน้นอนเนือ่งอยู่ในจิต เพราะฉะนัน้ จตินี้

เองจึงเป็นผู้เสวย ผู้กินเวทนา เมื่อกินสุขเข้าไปก็ติดสุข ก็เป็นราคะ กินทุกข์เข้าไปก็

เกลียดทุกข์ ก็เป็นปฏิฆะ เป็นโทสะ กินไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเข้าไป อันเป็นกลาง ๆ  

ก็บังเกิดอวิชชาโมหะ เพราะเหตุที่มิได้มีสติก�าหนดพิจารณา มิได้ปัญญาคือความ 

หยั่งรู้ อันเป็นตัวปัญญาเห็นกิเลสว่าเป็นกิเลส 

ฉะนั้น แม้ท่ีแสดงไว้ในหมวดเวทนา ที่ตรัสสอนให้ก�าหนดรู้ถึงเวทนาที่เป็น

เวทนาขันธ์ธรรมดา และเวทนาทีก่เิลสเข้าไปเชือ่มต่อแล้ว คอืสามิส และทีป่ฏบัิตสิงบ

ได้ก็เป็นนิรามิส อันที่จริงก็ถึงจิตแล้วเหมือนกัน แต่เพราะเหตุที่เมื่อเวทนายังมี ก�าลัง

บังเกิดอยู่ในจิต ปกคลุมจิตอยู่ จึงได้ตรัสสอนให้ก�าหนดดูตัวเวทนาที่บังเกิดขึ้น เป็น
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ไป เหมือนอย่างการก�าหนดดูน�้าในแก้ว น�้าที่มีสีก็จะปรากฏเป็นสี เช่นสีแดง สีเขียว 

ทีแรกสีย่อมจะปรากฏชัด มองเห็นได้ชัด ฉะนั้นเมื่อดูที่สี คือน�้าสีแดงก็ดูที่สีแดง  

น�้าสีเขียวก็ดูท่ีสีเขียว เพราะสีแดงสีเขียวนั้นปรากฏด่ังนี้ ก็เป็นการดูง่าย ก็ต้องดูให้

รู้จักสีของน�้าไว้ทีหนึ่งก่อนว่า นั่นสีแดง นั่นสีเขียว ให้รู้จักสีของน�้า ก็คือให้รู้จักเวทนา 

คราวนี้เมื่อก�าหนดดูเวทนาเห็นชัดเจนแล้ว เวทนาท่ีเป็นสามิสย่อมสงบ เวทนาที่เป็น

นิรามิสย่อมบังเกิดขึ้นแทนในเมื่อปฏิบัติในสติปัฏฐาน หรือแม้ว่าไม่หมด เวทนาที่เป็น

สมาชิกก็จะน้อยเข้า ก็เหมือนอย่างว่าสีของน�้านั้นลดลงไป ก็เป็นน�้าที่มีสีอ่อนลง เมื่อ

เป็นดั่งนี้ น�้าธรรมชาติก็ย่อมปรากฏชัดขึ้น จึงได้ตรัสสอนให้ก�าหนดจิตต่อจากเวทนา 

แม้ว่าอนัทีจ่รงิจตินัน้เองเป็นผูก้นิเวทนา เวทนาปรากฏขึน้ แต่ว่าทีแรกนัน้เวทนาหยาบ

ปรากฏชัด ฉะนั้น แม้จิตจะเป็นผู้กินเวทนา ก�าหนดดูตัวเวทนาเสียก่อน ย่อมเห็น 

ได้ชัด และจะท�าให้ฝ่ายที่เป็นสามิสนั้นสงบ นิรามิสก็จะบังเกิดขึ้น ธรรมชาติของจิต 

ก็จะปรากฏชัดขึ้น คือมีจิตที่มีสีน้อยลงไป หรือไม่มีสี หรือแม้ว่าจะยังมีสีอยู่ ก็จะเห็น

จิตชัดเข้า 

เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสสอนให้เลื่อนเข้ามาก�าหนดดูจิต และเมื่อก�าหนดดูจิต 

หากว่าจติก�าลังกนิเวทนาทีเ่ป็นสามสิ กจ็ะเป็นจติท่ีมรีาคะบ้าง มโีทสะบ้าง มีโมหะบ้าง 

ถ้าหากว่าจิตก�าลงักนิเวทนาทีเ่ป็นนริามสิ กจ็ะเป็นจติทีป่ราศจากราคะ ปราศจากโทสะ 

ปราจากโมหะ กใ็ห้ตัง้สตกิ�าหนดดจูติด่ังนีว่้า จติเป็นอย่างไรตามเป็นจรงิ ถ้าจติมรีาคะ

ก็เพราะก�าลังกินเวทนาท่ีเป็นสามิสสุข ถ้าจิตปราศจากราคะ ก็คือว่ากินเวทนาที่เป็น

นิรามสิสขุ ถ้าจติมีโทสะกเ็พราะก�าลงักนิเวทนาทีเ่ป็นสามสิทกุข์ ถ้ากนิเวทนาทีป่ราศจาก

โทสะ ก็เพราะกินเวทนาที่เป็นนิรามิสทุกข์ จิตมีโมหะก็เพราะก�าลังกินเวทนาที่เป็น 

สามิสอุเบกขา จิตปราศจากโมหะ ก็เพราะก�าลังกินเวทนาที่เป็นนิรามิสอุเบกขา

เพราะฉะน้ัน ก็ให้ตัง้สติก�าหนดดจิูตว่าเป็นอย่างไร จติมรีาคะกใ็ห้รู ้ปราศจาก

ราคะก็ให้รู้ มีโทสะก็ให้รู้ ปราศจากโทสะก็ให้รู้ มีโมหะก็ให้รู้ ปราศจากโมหะก็ให้รู้ 

และให้รู้สืบแทนเวทนาที่เนื่องกันไปดั่งนี้ด้วย

๙ ตุลาคม ๒๕๒๓
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บดันีก้ไ็ด้มาถงึจติตานปัุสสนา พจิารณาจิต ทีไ่ด้เร่ิมอธบิายว่า ตรสัสอนให้ตัง้

สติก�าหนดดจูติ จติมรีาคะ กใ็ห้รูว่้าจติมีราคะ จติปราศจากราคะ กใ็ห้รูว่้าจติปราศจาก

ราคะ จิตมีโทสะ ก็ให้รู้ว่าจิตมีโทสะ จิตปราศจากโทสะ ก็ให้รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ  

จิตมีโมหะ ก็ให้รู้ว่าจิตมีโมหะ จิตปราศจากโมหะ ก็ให้รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ และ 

ต่อจากนั้นก็ได้ตรัสสอนให้ตั้งสติก�าหนดดูจิตโดยอาการต่างๆ ขยายความต่อไปอีกว่า

  จิตหดหู่หรือจิตห่อ ก็ให้รู้ว่าจิตหดหู่หรือจิตห่อ

  จิตฟุ้งซ่าน ก็ให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน

  จิตที่ถึงความใหญ่ ก็ให้รู้ว่าจิตที่ถึงความใหญ่

  จิตไม่ถึงความใหญ่ ก็ให้รู้ว่าจิตไม่ถึงความใหญ่

  จิตยิ่ง ก็ให้รู้ว่าจิตยิ่ง

  จิตไม่ยิ่งหรือจิตไม่มีจิตอ่ืนย่ิงข้ึนไปกว่า ก็ให้รู้ว่าจิตไม่ยิ่งหรือจิตไม่มีจิต 

 อื่นยิ่งขึ้นไปกว่า

 จิตมีสมาธิ ก็ให้รู้ว่าจิตมีสมาธิ
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 จิตไม่มีสมาธิ ก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีสมาธิ

 จิตวิมุติหลุดพ้น ก็ให้รู้ว่าจิตวิมุติหลุดพ้น

 จิตไม่วิมุติหลุดพ้น ก็ให้รู้ว่าจิตไม่วิมุติหลุดพ้น

ตามที่ตรัสให้ก�าหนดดูจิตขยายความต่อไปอีกนี้ ก็เป็นการตรัสให้ก�าหนดดู

อาการของจติ ลกัษณะของจติทีเ่ป็นไปต่าง ๆ เริม่แต่จติทีห่ดหู่ จติทีฟุ่ง้ซ่าน บางคราว

จิตหดหู่เพราะถีนมิทธะ คือความง่วงงุนเคลิบเคล้ิม หรือว่าความเศร้าโศกคับแค้นใจ

ต่าง ๆ บางคราวจติฟุง้ซ่านเพราะอธุจัจกกุกจุจะ ความฟุง้ซ่านร�าคาญใจ ความไม่สงบ

แห่งใจในเม่ือกระทบอารมณ์ท่ีท�าให้ใจไม่สงบ ให้ฟุง้ซ่าน อาการของจติเหล่านี ้ได้มอียู่

แก่บุคคลสามัญทั่วไป ชื่อว่าเป็นนิวรณ์ คือเป็นเครื่องกั้นจิตไว้มิให้สงบ และมิให้เกิด

ปัญญา เพราะฉะนั้น เมื่อจิตเป็นอย่างไร หดหู่ หรือว่าฟุ้งซ่าน ก็ดูเข้ามาให้รู้ว่า บัดนี้

จิตหดหู่ บัดนี้จิตฟุ้งซ่าน ก�าหนดดูเข้ามาให้รู้

จิตสามัญทีม่ไิด้ปฏบิตัสิมาธ ิมิได้อบรมปัญญาจะต้องมอีาการทีห่ดหู ่ห่อเหีย่ว 

หรือว่าฟุ้งซ่าน เพราะอารมณ์ท้ังหลายท่ีมาประสบอยู่เสมอ และเพราะเหตุที่เมื่อจิต

ประสบอารมณ์ทั้งหลายดังกล่าว ไม่รู้วิธีปฏิบัติท�าความสงบให้แก่จิตใจ หรือว่าที่จะ

ระงบัอารมณ์ ระงบันวิรณ์เหล่านัน้ เมือ่เป็นดงันีก้จ็ะต้องพบกบัอาการดงักล่าวอยูเ่สมอ 

คราวนี้เมื่อได้มาปฏิบัติทางสติปัฏฐาน ตั้งสติก�าหนดดูกาย เวทนา จิต ธรรม หรือจะ

ปฏบิตัทิางสมาธิและปัญญา ด้วยวธิอีย่างใดอย่างหนึง่ จติกย่็อมจะได้พบกบัสมถะ คอื

ความสงบ ได้สมาธิคือความตั้งจิดมั่น เมื่อเป็นดังนี้ จิตก็จะกลายเป็นมหัคคตจิต คือ

จิตที่ถึงความใหญ่ จะใหญ่เท่าไรก็สุดแต่ระดับของสมาธิที่ได้ เช่นว่า หัดแผ่เมตตาจิต 

จติประกอบด้วยเมตตาออกไป จติทีไ่ม่เมตตาย่อมเป็นจติทีค่บัแคบ มคีวามเหน็แก่ตวั

เท่านั้นเป็นที่ตั้ง แต่ว่าเมื่อหัดอบรมจิตให้มีเมตตาแผ่ออกไป ความเห็นแก่ตัวนั้นก็จะ

เปลี่ยนไปเป็นเห็นแก่ผู้อ่ืน สัตว์อ่ืน กว้างออกไป ไม่คับแคบ และเมื่อหัดแผ่เมตตา 

ออกไปจนถึงอัปปมัญญา ไม่มีประมาณ จิตที่เคยคับแคบเห็นแก่ตัว ก็จะเห็นแก่ผู้อื่น 

กว้างออกไป ๆ จนไม่มีประมาณ ไม่มีขอบเขต ลักษณะดังกล่าวมาน้ีเรียกว่าจิตถึง 

ความใหญ่ คือไม่คับแคบ กว้างใหญ่ไพศาลออกไป จนถึงมีค�าเรียกว่า ถึงความเป็น

อัตตาใหญ่ คือตัวใหญ่ ซึ่งทีแรกนั้น อัตตาคือตัวตนก็เล็กอยู่แค่นี้ แต่ครั้นเมื่อหัดแผ่
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เมตตาให้กว้างขวางออกไป ทีเ่คยเหน็แก่ตวัมุง่สขุแก่ตวัเท่านัน้ กเ็ปลีย่นไปเป็นเหน็แก่

ผู้อื่น มุ่งสุขแก่ผู้อื่นกว้างออกไป ๆ จนไม่มีประมาณ จนคล้ายกับว่าตัวของตนที่เคย

เลก็อยูเ่ท่านีน้ั้น ใหญ่ออกไป ๆ ด้วยเมตตา จนถงึเป็นมหัคคตา คอืตวัใหญ่ไม่มปีระมาณ 

ตามขนาดของเมตตาจิตที่แผ่ออกไป คือว่ามุ่งสุขแก่ผู้อื่น สัตว์อ่ืนกว้างขวางออกไป  

จนใหญ่โตเต็มโลกเต็มจักรวาล ดั่งนี้เรียกว่ามหัคคตาของเมตตา จิตท่ีมีความใหญ่ดั่ 

งนี้เรียกว่า มหัคคตจิต จิตถึงความใหญ่ และแม้ท�ากรรมฐานข้ออื่น จนจิตบรรล ุ

ถึงฌาน ท่านก็เรียกว่าเป็นมหัคคตจิตเหมือนกัน เมื่อจิตใหญ่ดังนี้ ก็ให้รู้ว่าจิตถึง 

ความใหญ่ เมื่อจิตไม่ใหญ่ ก็ให้รู้ว่าจิตไม่ใหญ่ จิตคับแคบ

อนึ่ง ในการปฏิบัติทางสมาธิ ทางปัญญา ก็ย่อมมีขั้นของการปฏิบัติที่หย่อน 

และที่ยิ่งกว่ากันขึ้นไป ปฏิบัติถึงขั้นนี้ก็ช่ือว่าถึงข้ันนี้ เมื่อย่ิงขี้นไปอีก ขั้นที่ยิ่งขึ้นไป 

นั้นก็เรียกว่าเป็นขั้นที่ยิ่งขึ้นไป ขั้นเก่าก็เป็นขั้นที่ต�่ากว่า ไม่ยิ่ง ขั้นที่ยิ่งนั้นเล่า เมื่อยิ่ง

ข้ึนไปอกี ข้ันเก่าทีว่่าย่ิงนัน้กก็ลายเป็นขัน้ไม่ยิง่ ขัน้ทีส่งูขึน้ไปซึง่ก�าลงัได้รบัอยูน่ัน้กเ็ป็น

ขั้นที่ยิ่ง ทั้งในด้านของสมาธิ ทั้งในด้านของปัญญา เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ให้ดูเข้ามาที่จิต  

เพราะฉะนั้น ขั้นของสมาธิ ขั้นของปัญญาที่ย่ิง ๆ ขึ้นไปก็ปรากฎอยู่ที่จิต เมื่อเป็น 

ดั่งนี้ก็ก�าหนดดูให้รู้จักว่า จิตที่มีความยิ่ง ๆ ขึ้นไปก็ให้รู้ จิตที่ไม่ยิ่งก็ให้รู้ หรือว่าจิต 

ที่ยิ่ง ๆ ข้ึนไปจนถึงที่สุด ไม่มีจิตอ่ืนจะย่ิงกว่าก็ให้รู้ คือให้รู้ล�าดับของการปฏิบัติจิต 

สมาธิก็ปรากฎที่จิต ปัญญาก็ปรากฏที่จิต ก็ก�าหนดดูให้รู้จักว่ามีความยิ่งหรือว่าไม่มี

ความยิ่งอย่างไร 

อนึง่ จติมสีมาธกิใ็ห้รูว่้าจติมสีมาธ ิจติไม่มีสมาธกิใ็ห้รูว่้าจติไม่มีสมาธ ิดัง่นีก้็

เป็นการตรัสสรุปเข้ามาที่การปฏิบัติทางสมาธิ เพราะว่าจิตดังกล่าวข้างต้นจะเป็นจิตที่

คับแคบ หรือเป็นจิตที่ห่อเหี่ยวหรือหดหู่ หรือว่าฟุ้งซ่าน อันเป็นจิตที่ไม่มีสมาธิ ไม่มี

ปัญญา จิตทั่วไปหรือว่าจิตที่ถึงความใหญ่ หรือไม่ถึงความใหญ่ จิตที่ยิ่งหรือไม่ยิ่ง 

ดงักล่าวมานัน้ กเ็น่ืองมาจากการปฏิบตัสิมาธกิบัทัง้ปัญญา ฉะนัน้ จงึให้ดเูข้ามาท่ีสมาธิ

ของจิต ดูจิตว่ามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิ ให้รู้ตามเป็นจริง และจากนั้นก็ตรัสให้ก�าหนด 

ดูว่า จิตวิมุติหลุดพ้น หรือจิตไม่วิมุติหลุดพ้น อันเป็นผลของการปฏิบัติทางสมาธ ิ

และปัญญานั้น



วิมุติ นั้นคือความหลุดพ้น ได้แก่จิตที่หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองของ

จิต มีตัณหาอุปาทาน เป็นต้น  เป็นผลของการปฏิบัติในศีล สมาธิ และปัญญา และ

ความหลุดพ้นนั้น ท่านแสดงไว้ทั้งหมดว่ามี ๕ คือ

ตทังควิมุติ ความหลุดพ้นด้วยองค์นั้น อันหมายความว่าเมื่อเจริญเมตตา  

จิตได้เมตตา จิตก็หลุดพ้นจากโทสะ พยาบาท เมื่อเจริญกรุณา จิตได้กรุณา จิตก็ได้

หลุดพ้นจากวิเหสา คือความคิดเบียดเบียน เมื่อเจริญมุทิตา จิตก็ได้มุทิตา จิตก ็

หลุดพ้นจากอิสสา คือความริษยา หรือ อรติ คือความไม่ยินดีด้วยในความเจริญ 

ของผู้อื่น จิตที่มีอุเบกขา คือความมัธยัสถ์เป็นกลาง ก็หลุดพ้นจากปฏิฆะ ดั่งนี้เรียก

ว่าตทังควิมุติ หลุดพ้นด้วยองค์นั้น ก็เป็นวิมุติเฉพาะอย่าง เป็นวิมุติชั่วคราว เช่นใน

ขณะที่จิตมีเมตตา ก็หลุดพ้นจากโทสะพยาบาท ครั้นจิตออกจากสมาธิท่ีมีเมตตา  

เป็นอารมณ์ ก็มากระทบอารมณ์ทั้งหลาย เมื่อพบอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของปฏิฆะ ก็เกิด

โทสะขึน้มาอกี เพราะว่าในขณะนัน้จติไม่มเีมตตาแล้ว แต่ว่าในขณะทีจิ่ตมเีมตตากพ้็น

จากโทสะพยาบาทไป ดั่งนี้เป็นตทังควิมุติ หลุดพ้นด้วยองค์นั้น การหลุดพ้นด้วยองค์

นั้น ผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปย่อมได้กันอยู่ทั้งนั้น เมื่อจิตมีธรรมะขึ้นมาแล้ว ก็หลุดพ้นจาก

กิเลสกองนั้น ๆ แต่ครั้นเมื่อจิตไม่มีธรรม คือสมาธิข้อน้ัน กิเลสก็กลับขึ้นมาอีก  

แต่ว่าแม้ฉะนั้นก็ยังดี หัดปฏิบัติให้ได้ตทังควิมุติบ่อย ๆ ก็ยังดี ยังมีเวลาที่จะพบว่าที่

จิตได้วิมุติ แม้เป็นตทังควิมุติ เป็นจิตที่ปลอดโปร่ง เป็นจิตที่มีความสุขอย่างไร

วกิขัมภนวมิตุ ิความหลดุพ้นด้วยการสะกดเอาไว้ คอืว่าการหลดุพ้นด้วยอ�านาจ

ของสมาธิจนถึงขั้นฌาน เมื่อท�าสมาธิจนถึงขั้นฌาน จิตสงบจากกาม และอกุศลธรรม

ทั้งหลายเป็นอย่างดี ยิ่งได้สมาธิมากและนาน ก็สงบได้มากและนาน อ�านาจของฌาน

สมาธิจึงเท่ากับว่าไปกดกิเลสเอาไว้ไม่ให้โผล่ขึ้นมาได้ ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างว่า 

หินทับหญ้า เมื่อยกก้อนหินนั้นออก หญ้าก็งอกขึ้นมาได้ ฉันใดก็ดี เมื่อออกจากฌาน

สมาธินั้น  หรือว่าฌานสมาธินั้นเสื่อมไป กิเลสก็กลับขึ้นมาอีก เพราะว่ากิเลสนั้น 

ยังมีรากเหง้าฝังอยู่ในจิต ยังไม่หลุดไปจากจิต ฌานสมาธินั้นเพียงแต่ทับเอาไว้เท่านั้น 

ดั่งนี้คือ วิกขัมภนวิมุติ ความหลุดพ้นด้วยการสะกดเอาไว้
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สมุจเฉทวิมุติ ความหลุดพ้นด้วยการตัดขาด คือความหลุดพ้นด้วยมรรค 

เป็นการตัดกิเลสได้เด็ดขาดบางส่วน หรือว่าทั้งหมด นับว่าเป็นความหลุดพ้นอย่าง 

เด็ดขาด

ปฏิปัสสัทธิวิมุติ ความหลุดพ้นด้วยการสงบระงับ ก็เป็นความหลุดพ้นอย่าง

เด็ดขาดเหมือนกัน เป็นคู่กับสมุจเฉทวิมุติ สมุจเฉทวิมุติ ความหลุดพ้นด้วยความ

ตัดขาดนั้น ท่านแสดงไว้ว่า เป็นวิมุติคือความหลุดพ้นด้วยอ�านาจของมรรค ส่วน 

ปฏปัิสสทัธวิมิตุ ิความหลดุพ้นด้วยการสงบระงบั เป็นความหลดุพ้นด้วยอ�านาจของผล

นิสสรณวิมุติ ความหลุดพ้นด้วยความแล่นออกไป ก็เป็นความหลุดพ้นอย่าง

เด็ดขาดเช่นเดียวกัน ที่ท่านแสดงว่าเป็นความหลุดพ้นด้วยอ�านาจของนิพพาน

สมุจเฉทวิมุติ ปฏิปัสสัทธิวิมุติ นิสสรณวิมุติ ทั้ง ๓ นี้ เป็นความหลุดพ้น 

อย่างเด็ดขาด หลุดพ้นลงไปจนถึงรากเหง้าของกิเลสที่เป็นอาสวอนุสัย ที่เป็นสังโยชน์  

ด้วยอ�านาจของ มรรค ผล นพิพาน เป็นอกปุปวิมุตทิีไ่ม่ก�าเรบิ คอืว่าเม่ือหลดุพ้นแล้ว

กเิลสกไ็ม่กลบัก�าเรบิขึน้อกี เหมอืนอย่างถอนรากถอนเหง้าของต้นหญ้า ต้นไม้ออกไป

ได้หมด ก็ไม่กลับงอกขึ้นมาได้อีก เป็นอสมยวิมุติ ความหลุดพ้นท่ีไม่มีสมัย คือว่า

ตลอดไป ส่วน ๒ ข้อข้างต้นนั้น คือความหลุดพ้นด้วยองค์นั้น คือองคคุณนั้น,  

ความหลุดพ้นด้วยความสะกดไว้ เป็นกุปปวิมุติ คือความวิมุติที่ยังก�าเริบได้ คือกิเลส

ที่พ้นไปนั้นกลับเกิดขึ้นอีกได้ และเป็นสมยวิมุติ คือความหลุดพ้นชั่วสมัย คือชั่วคราว  

เรียกว่าเป็นวิมุติของสามัญชน ส่วนอีก ๓ ข้อหลังนั้น เป็นวิมุติของอริยบุคคล  

ก็ให้ก�าหนดดูจิตของตน จิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นอย่างไร ก็ให้รู้ตามความเป็นจริง 

การก�าหนดดูจิตดั่งนี้เรียกว่า จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตั้งสติก�าหนดดูจิต

ตามความเป็นจริง ความดูจิตให้รู้ตามความเป็นจริงนี้ ก็เป็นสติอย่างหนึ่ง เป็นสมาธิ

อย่างหนึ่ง จะท�าให้อกุศลธรรมที่มีอยู่ในจิตสงบ กล่าวคือจะท�าให้ ราคะ โทสะ โมหะ 

สงบ จะท�าให้ความหดหู่ ความฟุ้งซ่านสงบ จะท�าให้ภาวะที่จิตไม่ใหญ่ ที่จิตไม่สงบ 

สงบ จะท�าให้ภาวะของจติทีไ่ม่วมิติุสงบหายไป จะได้จติทีป่ราศจาก ราคะ โทสะ โมหะ 

จะได้จิตที่สงบแจ่มใส จะได้จิตที่ถึงความใหญ่ที่ยิ่ง และท่ีวิมุติหลุดพ้น แม้ที่เป็น 
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ขั้นสามัญชนดังกล่าวนั้น เพราะฉะน้ัน ความต้ังสติก�าหนดดูจิตนี้จึงเป็นสติปัฏฐาน  

นับเป็นข้อที่ ๓ ซึ่งละเอียดเข้ามา และเมื่อหัดปฏิบัติก�าหนดดูจิตของตน ให้รู้จิตของ

ตนอยู่เสมอดั่งนี้แล้ว นี่แหละเป็นตัวสติ ท�าให้เกิดสมาธิ ท�าให้เกิดปัญญา จะพบกับ

ความสงบจิตที่เป็นสมถะ และเป็นสมาธิ

๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๓



กรรมฐานครั้งที่ ๑๙ 

ได้แสดงสติปัฏฐานตามล�าดับในมหาสติปัฏฐานสูตรมาโดยล�าดับ จนถึง 

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ท่ีตรัสสอนให้ตั้งสติพิจารณาธรรมนั้น อันค�าว่าธรรมหรือ

ธรรมะน้ัน โดยอภธิรรมนยักมี็ ๓ ดงับทบาลว่ีา กสุลา ธมมฺา ธรรมทัง้หลายเป็นกศุล 

อกสุลา ธมมฺา ธรรมท้ังหลายเป็นอกุศล อพฺยากตา ธมมฺา ธรรมทัง้หลายมใิช่เป็นกศุล

เป็นอกุศล ในธรรมะทั้ง ๓ นี้ ค�าว่าธรรมะหรือธรรมจึงเป็นค�ากลาง ๆ เป็นกุศลก็ได้ 

เป็นอกุศลก็ได้ เป็นอัพยากฤตมิใช่เป็นกุศลเป็นอกุศลก็ได้ ส่วนโดยสุตันตนัยก็ใช้ 

หมายถึงเป็นค�ากลาง ๆ ดังนี้ก็มี และใช้หมายถึงเฉพาะที่เป็นกุศลจึงเรียกว่าธรรม  

ถ้าเป็นอกุศลเรียกว่า อธรรม ดังนี้ก็มี ดังที่มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ น หิ ธมฺโม  

อธมโฺม จ อุโภ สมวปิากิโน ธรรมและอธรรมทัง้สองหามวีบิากคอืผลเสมอกนัไม่ อธรรม

ย่อมน�าไปสู่นิรยะ คือที่ที่ไร้ความเจริญ ส่วนธรรมะย่อมน�าไปสู่สุคติคือที่ไปที่ดีดังนี้ 

ในหมวดธมัมานปัุสสนานี ้ธรรมะก็หมายถงึทีเ่ป็นกลาง ๆ และเป็นส่ิงทีบ่งัเกดิ

ขึ้นในจิต และโดยปกตินั้น นิวรณ์ย่อมเกิดขึ้นในจิตของสามัญชนทั่วไปอยู่เป็นประจ�า 

นิวรณ์นี้แปลว่าเครื่องกั้นจิตไว้มิให้บรรลุถึงความสงบ และกรรมบังปัญญามิให้บังเกิด

ขึน้ เป็นอกศุลธรรม ธรรมะท่ีเป็นอกศุลอันบงัเกดิขึน้ในจติบคุคลทัว่ไปทีไ่ม่สามารถจะ

ท�าสมาธิได้ ก็เพราะไม่สามารถจะระงับนิวรณ์ อันบังเกิดขึ้นในจิตใจของตนเองได้
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เพราะฉะนั้น ในขั้นนี้จึงควรทราบถึงเรื่องจิตกับอารมณ์ อันเป็นของคู่กัน จิต

นั้นไม่มีสรีระคือ รูปร่าง สัณฐาน ทรวดทรง อาศัยอยู่ในกายอันนี้ ดังที่มีพุทธภาษิต

ว่า อสรีรํ ไม่มีสรีระ คุหาสยํ มีคูหาเป็นที่อาศัย อันค�าว่าคูหานั้นแปลทั่วไปว่าถ�้า เช่น 

ถ�า้ในภเูขาเรยีกว่าคหูา มคีหูาเป็นทีอ่าศยั จงึแปลท่ัวไปได้ว่ามีถ�า้เป็นท่ีอาศัย จงึมีปัญหา

ว่าจิตอาศัยอยู่ที่ไหนในกายอันนี้ ในข้อนี้ได้มีพระอาจารย์บางสมัยได้อธิบายชี้เอาหทัย

วัตถุ ที่แปลว่าที่ตั้งแห่งหทัย อันหมายถึงเนื้อหัวใจที่ตั้งอยู่ในทรวงอก และก็แสดงว่า 

จติอาศยัอยู่ทีห่ทัยวตัถ ุแต่ท่านผูว้จิารณ์ธรรมะบางท่านมาวิจารณ์ค�าว่า คุหาสย ํมคีหูา

คือถ�้าเป็นที่อาศัย และสิ่งท่ีมีสัณฐานคล้ายถ�้าในร่างกายอันนี้คือกระโหลกศีรษะ  

จึงสันนิษฐานอยู่ว่า อาศัยอยู่ภายในคือกะโหลกศีรษะ ก็น่าจะอาศัยอยู่กับมันสมอง 

ซึ่งเป็นอวัยวะของบุคคลเกี่ยวแก่จิตใจ และยังมีค�าว่ามโน หรือ มนะ อันเป็นอายตนะ

ข้อที่ ๖ ภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมโนที่แปลว่า ใจเหมือนกัน ซึ่งท่านผู้

วจิารณ์ธรรมะได้แสดงมตว่ิา มโนน่าจะได้แก่มนัสมองกม็ ีและมโนจติกเ็ป็นสิง่ทีอ่าศยั

กันอยู่ แต่จิตจะอยู่ท่ีไหนก็ไม่ส�าคัญ ส�าหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมะพึงก�าหนดจิตที่ความรู้ 

ความคิด สิ่งที่รู้ สิ่งที่คิด

อันความรู้ความคิด ทุกคนย่อมต้องรู้เมื่อตนเองคิดอะไรรู้อะไร ก็ย่อมรู้ความ

คดิของตน และรูจ้กัความรูข้องตน อนัความรู้ความคดินีเ้ป็นความหมายทีพ่ระอาจารย์

ผู้แสดงศัพท์ของจิตได้แสดงไว้เป็นประการแรก และเป็นอรรถคือเนื้อความอันส�าคัญ

ของจิต คือความคิดความรู้ และก็แสดงว่าอันความคิดความรู้นี้ ก็เป็นอันเดียวกัน 

เพราะว่า ความคิดก็คิดได้เท่าที่รู้ จะต้องไม่เกินกว่าที่รู้ไปได้ และความรู้ก็ปรากฏเท่า

ที่คิด เพราะฉะน้ัน ความคิดความรู้ในที่นี้ จึงหมายถึงส่ิงที่เป็นอันเดียวกัน อันเป็น

ธรรมชาติของจิต ที่เป็นธรรมชาติคิด และธรรมชาติรู้ และนอกจากนี้ พระอาจารย ์

ผูแ้สดงศัพท์ยังได้แสดงอรรถคอื เนือ้ความของจิตอกีว่า การเกบ็ การสัง่สม คอืจติเป็น

ธรรมชาติที่เก็บ ที่สั่งสม ได้แก่ เก็บดี เก็บชั่ว ไว้ได้ เก็บดีนั้นดังที่เรียกว่าบารมี คือ

ความดีที่บุคคลกระท�าทางกาย ทางวาจา ทางใจ ดังเรียกว่า เป็นบุญเป็นกุศล กริยา

ที่ท�านั้นท�าแล้วก็เสร็จไป แล้วกันไปคราวหนึ่ง ๆ แต่ว่าความดีที่ท�าไว้นั้นยังเก็บไว้อยู่ 

ไม่หายไปไหน และก็สั่งสมพอกพูนให้มากขึ้นโดยล�าดับได้ด้วย ตัวอย่างเช่น ความรู้
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ศิลปวิทยาการ ที่บุคคลได้เล่าเรียน ได้ศึกษามาตั้งแต่ต้น ตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก ๆ และ 

ก็เล่าเรียนศึกษาสืบต่อกันเรื่อยมา การเรียนในวันหนึ่งก็เสร็จไปในวันนั้น แต่ความรู้ที่

ได้จากการเรียนไม่หายไป เก็บสั่งสมมากขึ้นอยู่เสมอ เพราะฉะนั้น จิตนี้เองเป็น

ธรรมชาตทิีเ่กบ็สัง่สม แม้ความชัว่กเ็ช่นเดยีวกนั ความช่ัวทีบุ่คคลกระท�าทางกาย วาจา 

ใจ เป็นบาป เป็นอกุศลต่าง ๆ เมื่อท�าแล้วก็เสร็จไปคราวหนึ่ง ๆ แต่ความชั่วที่ท�ายัง

เก็บส่ังสมอยู่ เมื่อเป็นกิเลสก็เรียกว่าเป็นอาสวอนุสัย คือกิเลสที่นอนจมหมักหมม  

ดองจิตสันดานอยู่ ยังไม่หายไป ยังไม่หมดไป และยังเก็บเป็นกรรม เป็นอกุศลกรรม 

กรรมที่ชั่ว กรรมที่ผิดต่าง ๆ ซึ่งยังเป็นของของตนยังติดตนไป ในส่วนความดีก็เป็น

บารมีที่สั่งสมเพ่ิมพูนขึ้นได้อยู่เสมอ และเป็นกุศลกรรม กรรมท่ีเป็นกุศล ยังเก็บไว้  

ยังต้องติดตัวอยู่และติดตามตนไปเช่นเดียวกัน ดังมีพุทธภาษิตแสดงถึงกรรมไว้ว่า 

บคุคลผูจ้ะต้องตาย ท�ากรรมอนัใดไว้ จะเป็นบญุกต็ามจะเป็นบาปกต็าม กย่็อมพาเอา 

บญุ บาป ทัง้สองน้ันไปดงัน้ี แม้บคุคลผูถ้อืปฏิสนธเิกิดมาเป็นเราท้ังหลายกเ็ช่นเดยีวกัน 

ย่อมเกิดมาด้วยกรรมเรียกว่า ชนกกรรม กรรมที่ท�าให้เกิด และก็มีกรรมติดตนมา 

อนัเป็นกรรมอปุถัมภ์บ้าง ถ้าเป็นกศุลกรรม เป็นกรรมตดัรอนบ้าง ถ้าเป็นอกศุลกรรม

เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น จิตนี้เองเก็บ เป็นที่สั่งสม 

พระอาจารย์ผู้แสดงศัพท์ให้อรรถคือความของจิตอีกอย่างหนึ่งว่า เก็บสั่งสม 

จิตจึงเป็นธรรมชาติท่ีเก็บ เป็นธรรมชาติที่สั่งสม และพระอาจารย์ผู้แสดงศัพท์ได้ให้

อรรถ คือความหมายไว้ว่า วิจิตร คือหลากหลาย ดังที่ปรากฏเป็น กามาวจรจิต จิตที่

เที่ยวไปในกามก็มี รูปาวจรจิต จิตที่เที่ยวไปในรูปฌานก็มี อรูปาวจรจิต จิตที่เที่ยวไป

ในอรูปฌานก็มี โลกุตตรจิต จิตที่เป็นโลกุตตรก็มี ดังนี้เป็นจิตซึ่งมีลักษณะที่แตกต่าง

กนัหลายหลากคอื วจิติร พระอาจารย์ได้แสดงอรรถไว้ดงันี ้และโดยอรรถคอืเนือ้ความ 

เป็นธรรมชาติที่คิดที่รู้ นี่ย่อมเป็นการส�าคัญ ในการที่จะก�าหนดดูจิตส�าหรับผู้ที่ปฏิบัติ 

และดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า ความทีจ่ะก�าหนดดูจติของตนนัน้ ก�าหนดดทูีค่วามรู ้ความคดิ 

ก�าหนดดทูีเ่รือ่งทีค่ดิ และกล่าวแล้วว่า ทุกคนเมือ่คดิรูอ้ะไร กย่็อมรูค้วามคดิของตนเอง 

และเมือ่คิดรูอ้ะไรนัน้ต้องหมายความว่า มสีิง่ทีค่ดิ มีสิง่ทีรู่ ้หรอืมีส่ิงทีค่ดิรู้ ความคดิรู้

จึงจะปรากฏขึ้น 
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อนัสิง่ท่ีคดิรูน้ัน้เรยีกว่า อารมณ์ ท่านอธบิายความหมายของอารมณ์ ว่าได้แก่

เรื่องที่จิตคิด เรื่องที่จิตด�าริ เรื่องที่จิตครุ่นคิดถึง นี้คืออารมณ์ และอารมณ์นั้น  

เมื่อแสดงโดยอายตนะก็มี ๖ คือ รูปารมณ์ อารมณ์คือรูปท่ีผ่านเข้ามาทางตา  

สัททารมณ์ อารมณ์คือเสียงที่ผ่านเข้ามาทางหู คันธารมณ์ อารมณ์คือกลิ่นที่ผ่าน 

เข้ามาทางจมูก รสารมณ์ อารมณ์คือรสที่ผ่านเข้ามาทางลิ้น โผฏฐัพพารมณ์ อารมณ์

คอืโผฏฐพัพะ สิง่ทีก่ายถกูต้อง ทีผ่่านเข้ามาทางกาย ธรรมารมณ์ อารมณ์คอืเรือ่งราว

ของรปู เสยีงเป็นต้นเหล่านัน้ทีป่ระสบมาแล้ว ทีผ่่านเข้ามาทางมโนคอืใจ เพราะฉะนัน้ 

อารมณ์จึงมี ๖ และทางที่อารมณ์ผ่านเข้ามานั้นก็มี ๖ เหมือนกัน นั้นเรียกว่า ทวาร 

คือ จักขุทวาร ประตูตาเป็นที่ผ่านเข้ามาของรูปารมณ์ โสตทวาร ประตูหูเป็นที่ผ่าน

เข้ามาของสัททารมณ์ ชิวหาทวาร ประตูลิ้นเป็นท่ีผ่านเข้าของรสารมณ์ ฆานทวาร 

ประตูจมูกเป็นที่ผ่านเข้ามาของคันธารมณ์ กายทวาร ประตูกายเป็นที่ผ่านเข้ามาของ

โผฏฐพัพารมณ์ มโนทวาร ประตใูจเป็นทีผ่่านเข้ามาของธมัมารมณ์ ดงันี ้เพราะฉะนัน้ 

จิตจึงรับอารมณ์ทั้ง ๖ นั้นที่ผ่านเข้ามาทางทวารทั้ง ๖ ทวารทั้ง ๖ นี้ โดยปกติของ

บุคคลย่อมเปิดรับอารมณ์ทั้งหลายอยู่เสมอ ตั้งแต่ตื่นขึ้นจนถึงหลับไปใหม่ ตาก็รับรูป

ทั้งหลายอยู่เสมอ หูก็รับเสียงทั้งหลายอยู่เสมอ จิตก็ออกรับอารมณ์เหล่าน้ีที่ผ่าน 

เข้ามาทางทวารทัง้ ๖ นัน้ และอาการทีจ่ติออกรับนีก้ต็ัง้ต้นแต่ออกรบัรูท้ีเ่ป็นวิญญาณ 

ที่เรียกว่า จักขุวิญญาณ รู้รูปทางตาก็คือเห็น โสตวิญญาณ รู้เสียงทางหูคือได้ยิน  

ฆานวญิญาณ รูก้ลิน่ทางจมกู ชวิหาวญิญาณ รูร้สทางลิน้ กายวิญญาณ รูส่ิ้งทีถู่กต้อง

ทางกายคือทราบกล่ิน ทราบรส ทราบโผฏฐัพพะ และรู้เรื่องทางมโนคือเรียกว่า  

มโนวิญญาณ จิตออกรับรู้อารมณ์คือ เห็น ได้ยิน ทราบ และรู้ดังนี้ เป็นวิญญาณ 

ข้ึนมาก่อน วิญญาณจึงเป็นอาการของจิตที่น้อมออกรับอารมณ์ ปรากฏเป็นการเห็น  

การได้ยิน เป็นต้น 

ต่อจากนัน้กเ็ป็นสมัผสักระทบถงึใจถึงจติแรงขึน้ ก็คอืทวารทัง้ ๖ กบัอารมณ์

ทัง้ ๖ นัน้ กบัวญิญาณมาประจวบกนัเข้าอกีวาระหนึง่กเ็ป็นสมัผสั หมายถงึกระทบถงึ

จิตแรงขึ้น ก็เป็นเวทนา เป็นสุขเวทนา รู้สึกเป็นสุขบ้าง ทุกขเวทนารู้สึกเป็นทุกข์บ้าง 

อทุกขมสุขเวทนา เป็นเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างในอารมณ์เหล่านั้น คืออารมณ์
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บางอย่างเป็นท่ีตั้งของสุข ก็ท�าให้เกิดสุขเวทนา จิตก็ออกรับเป็นสุขในอารมณ์อัน 

เป็นที่ตั้งของสุขเวทนานั้น ดังที่เรียกว่าเสวยสุขเวทนา ก็คือกินสุข เสวยสุข จิตนี้เป็น

ผู้กิน เป็นผู้เสวย เป็นผู้บริโภคสุข ก็เป็นสุขเวทนา ถ้าอารมณ์เหล่านั้นเป็นที่ตั้ง 

ของทุกข์ จิตก็กินก็เสวย ก็บริโภคทุกข์ ก็เป็นทุกขเวทนา ถ้าอารมณ์เหล่านั้นเป็น 

กลาง ๆ มิใช่เป็นท่ีตั้งของอารมณ์ของทุกข์ ของสุข จิตก็กิน ก็เสวยภาวะที่เป็น 

กลาง ๆ กเ็ป็นอทกุขมสขุเวทนา หรอือเุบกขาเวทนา ดงันี ้เป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติ

ไม่ว่าจะเป็นสามัญชน ปุถุชน ไม่ว่าจะเป็นอริยชน กระบวนของจิต ของทวาร ของ

อารมณ์ก็ย่อมเป็นไปดังน้ี จิตย่อมออกรับอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางทวารทั้ง ๖ น้อม 

ออกไปรู้อารมณ์เป็นวิญญาณ เป็นสัมผัส เป็นเวทนา ดังนี้

แต่ส�าหรับสามัญชน จิตยังเป็นจิตท่ีมิได้อบรม และเป็นจิตท่ียังมีอวิชชาคือ 

ความไม่รู้อยู่ ครั้นจิตได้กินสุขเข้าไปคือเป็นสุขเวทนา ก็บังเกิดความติดสุข ก็เป็น 

ราคะข้ึน เมือ่จติกนิทกุข์เข้าไปกเ็กดิไม่ชอบทกุข์ กเ็ป็นปฏฆิะ คอืความกระทบกระทัง่

ข้ึน เมือ่จิตกนิภาวะทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่ใช่ทกุข์สขุเข้าไปและยงัมอีวชิชา ทัง้ไม่ได้ใช้ปัญญา

พิจารณาก็เผลอเพลินหรือเหม่อไม่ใส่ใจ อันเรียกว่า ประมาท เมื่อเป็นดังนี้ ก็บังเกิด

อวิชชาเพิ่มขึ้นเป็นโมหะ ความหลง เพราะไม่รู้ตามเป็นจริง ฉะนั้น ราคะ ปฏิฆะ  

อวิชชา หรือราคะ โทสะ โมหะ จึงบังเกิดขึ้นอาศัยเวทนานี้ อันเป็นไปแก่จิตของ 

สามัญชนทั่วไป และราคะ ปฏิฆะ อวิชชานี้ เม่ือบังเกิดขึ้นแล้วคราวหนึ่ง ๆ ก็ตก

ตะกอนไปเก็บในจิต เพราะจิตเป็นธรรมชาติที่เก็บ ที่สั่งสม ยังไม่หมดไป แต่อาการ 

ที่เป็นเวทนา เป็นสุขเวทนา เป็นทุกขเวทนา เป็นเวทนาที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข 

ก็ดี กับความติดใจยินดีในสุขที่ปรากฏ ความที่ปล่อยให้ผ่านไปในภาวะที่เป็นกลาง ๆ 

มิใช่ทุกข์มิใช่สุข ก็เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นและก็สงบไปหายไปคราวหนึ่ง ๆ ก็ยังตกเป็น

ตะกอนไปเกบ็ไว้ในจติ สิง่ท่ีเกบ็เป็นตะกอนอยูใ่นจติเรยีกว่าอาสวะ อันแปลว่าหมกัหมม 

หรือดอง ก็หมักหมมจิตสันดาน ดองจิตสันดานอยู่นี้ หรือเรียกว่า อนุสัย อันแปลว่า

นอนจม อาสวอนุสัยจึงเป็นกิเลสที่นอนจม หมักหมมอยู่ในจิต ซึ่งยังเป็นสิ่งที่มีอยู่  

แต่อาสวอนสุยันีท่้านเปรียบเหมอืนตะกอนนอนก้นตุ่ม น�า้ในตุ่มจะใสแต่มตีะกอนนอน

อยูก้่นตุม่ เหมอืนอย่างจติของสามญัชนทัว่ไป โดยปกตนิัน้จะเป็นจติเหมือนอย่างไม่มี



488 ธรรมกถาในการอบรมพระใหม่

กิเลส ที่ใส ไม่รู้ว่ามีโลภ โกรธ หลง อะไร แต่อันที่จริงความที่จิตไม่มีอะไร ดูสงบ  

ดูใส ไม่ใช่หมายความว่า ไม่มีกิเลส เพราะยังมีอาสวอนุสัย นอนจม หมักหมม ดอง

จิตสันดานอยู่ เป็นเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่ม ฉะนั้น คือยังมีกิเลส ตะกอนท่ีนอน 

ก้นตุ่มคืออาสวอนุสัยน้ี ก็เกิดจากเวทนาอันบังเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลาย แล้วก็เกิด

ความติดใจยินดี ความไม่ชอบใจ หรือความเฉยเมย โดยไม่รู้อะไรดังกล่าวมาแล้ว  

แล้วตกตะกอนลงไป และก็ไปเพิ่มเติมให้มากขึ้นอยู่เสมอ ก็เกิดขึ้นมาในท�านองนี้  

แม้เมื่อจิตที่ดูเหมือนใสสะอาดคล้าย ๆ ไม่มีกิเลสนี้ เม่ือรับอารมณ์ท่ีรับเข้ามาทาง 

ทวารทั้ง ๖ ที่มีอยู่เป็นประจ�าทุกวัน เช่น รับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของราคะ คือความ

ติดใจยินดี ก็ไปกวนอาสวอนุสัยที่เป็นตะกอนนั้นให้ฟุ้งขึ้นมาปรากฏเป็นความยินดี 

พอใจต่าง ๆ เมื่อรับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของปฏิฆะ หรือโทสะ ก็ไปกวนตะกอนกอง

ปฏฆิะ โทสะ ทีเ่ป็นอาสวอนสุยันัน้ให้ฟุง้ขึน้มา เม่ือรบัอารมณ์เป็นท่ีตัง้ของโมหะ อวิชชา 

ก็ไปกวนตะกอนที่เป็นอาสวอนุสัย จิตที่ดูปลอดโปร่งใสแจ่มเหมือนอย่างไม่มีกิเลส  

ก็ปรากฏเป็นกิเลสขึ้นมา ก็เป็นราคะ โทสะ โมหะ ที่ปรากฏขึ้นมาในพื้นผิวของจิต 

เหมือนอย่างตะกอนท่ีนอนอยู่ก้นตุ่มท่ีฟุ้งขึ้นมา ก็ท�าให้น�้าขุ่น น�้าที่เคยใสก็ขุ่น จิตที่

เคยใสก็ขุ่นขึ้นมาด้วยราคะบ้าง ด้วยโทสะบ้าง ด้วยโมหะบ้าง เม่ือขุ่นอยู่ในจิตอย่าง

เดียวยังไม่ฟุ้งออกไป ไม่กระฉอกออกไป เรียกว่าเป็นกิเลสขั้นนิวรณ์ ดังที่ปรากฏ 

เป็นกามฉนัท์ คอืความพอใจ รกัใคร่ในกามบ้าง เป็นพยาบาท ความโกรธแค้นขดัเคอืง

บ้าง เป็นถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มบ้าง เป็นอุทธัจจะกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่าน

ร�าคาญบ้าง เป็นวิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัยบ้าง อันท�าให้จิตไม่มีสมาธิ และไม่

ได้ปัญญา แต่ก็กลุ้มกลัดอยู่ในจิต ยังไม่กระฉอกออกไป ยังไม่หกรดออกไปข้างนอก 

แต่เมื่อจิตรับอารมณ์ท่ีแรงไปกวนเอาตะกอนนี้ฟุ่งขึ้นมาแรงจนกระฉอก เหมือนอย่าง

น�้าในตุ่มกระฉอกออกไปพ้นตุ่ม ไปตกเรี่ยราดอยู่ข้างนอก ก็เหมือนอย่างจิตมีกิเลส 

ฟุ้งออกมาอย่างแรงจนกระฉอกออกไป คือปรากฏเป็นเจตนา เป็นกรรมออกไปทาง

กาย วาจา ใจ ด้วยอ�านาจของราคะ โทสะ โมหะ ก็ไปฆ่าเขาบ้าง ไปลักของเขาบ้าง 

ไปประพฤติผิดในกามบ้าง พูดเท็จตัดประโยชน์เขาบ้าง ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่ง

ความประมาท มัวเมาย่ิงขึ้นไปบ้าง เม่ือเป็นดังนี้ ก็เป็นกิเลสอย่างแรง ดังท่ีเรียกว่า  

กรรมกิเลส กิเลสที่ก่อกรรมขึ้นมา ฉะนั้น กิเลสในจิตจึงมีอยู่หลายชั้นดั่งนี้ ที่เป็น 
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ชั้นอาสวอนุสัยก็เป็นอย่างละเอียด ที่เป็นชั้นนิวรณ์ก็เป็นอย่างกลาง ท่ีเป็นชั้นกรรม

กิเลส ก่อกรรมท�าเข็ญขึ้นมาก็เป็นอย่างหยาบ ว่าถึงชั้นที่เป็นนิวรณ์นี้ พระพุทธเจ้าได้

ตรัสสอนไว้ ให้ต้ังสติก�าหนดพิจารณาดู ให้รู้จักพร้อมท้ังเหตุเกิด พร้อมท้ังทางดับ 

พร้อมทั้งการปฏิบัติที่จะไม่เกิดขึ้นอีก

๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๓
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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


