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ปญญาอบรมสมาธ ิ
 

ศีล 
 
 ศีล เปนร้ัวกั้นความคะนองทางกายวาจา  มีใจเปนผูรับผิดชอบในงานและผลของ

งานที่กายวาจาทําข้ึน คนที่ไมมีศีลเปนเคร่ืองปองกันความคะนอง เปนผูที่สังคมผูดี

รังเกียจ ไมเปนที่ไววางใจของสังคมทั่วไป แมจะเปนสังคมในวงราชการหรือสังคมใดๆ ก็

ตาม ถามีคนทุศีลไมมียางอายทางความประพฤติแฝงอยูในสังคมและวงงานน้ันๆ แมแต

คนเดียวหรือสองคน แนทีเดียวที่สังคมและวงงานน้ันๆ จะต้ังอยูเปนปกแผนแนนหนา

ไมไดนาน  จะตองถูกทําลายหรือบ่ันทอนจากคนประเภทน้ัน โดยทางใดก็ได ตามแตเขา

จะมีโอกาสทําไดในเวลาที่สังคมน้ันเผลอตัว เชนเดียวกับอยูใกลอสรพิษตัวรายกาจ คอย

แตจะขบกัดในเวลาพล้ังเผลอฉะน้ัน 
 

ศีล จึงเปนธรรมคุมครองโลกใหอยูเย็นเปนสุข ปราศจากความระแวงสงสัยอัน

เกิดแตความไมไวใจกันในทางที่จะใหเกิดความเดือดรอนเสียหาย นับแตสวนเล็กนอยไป

ถึงสวนใหญ  ซึ่งเปนส่ิงที่ใครๆ ไมพึงปรารถนา ศีลมีหลายประเภท นับแต ศีล ๕   ศีล ๘  

ศีล ๑๐ ถึงศีล ๒๒๗  ตามประเภทของบุคคลที่จะควรรักษาใหเหมาะแกเพศและวัยของ

ตน  เฉพาะศีล ๕ เปนศีลที่จําเปนที่สุดสําหรับฆราวาสผูเกี่ยวของกับสังคมหลายช้ัน  จึง

ควรมีศีลเปนเคร่ืองรับรองความบริสุทธ์ิของตน  และรับรองความบริสุทธ์ิของกันและกัน

ตอสวนรวมที่เกี่ยวแกผลไดเสีย  อันอาจเกิดมีไดในวงงานและสังคมทั่วไป 
 
คนมีศีล ๕ ประจําตนคนเดียวหรือสองคน เขาทํางานในวงงานหน่ึงวงงานใด จะ

เปนงานบริษัท หางราน หรืองานรัฐบาลซึ่งเปนงานแผนดินก็ตาม จะเห็นไดวา คนมีศีล ๕ 

เพียงคนเดียวหรือสองคนน้ัน จะไดรับความนิยมชมชอบ ความไววางใจในกิจการน้ันๆ 

เชน การเงิน เปนตน จากชุมนุมชนในวงงานน้ันๆ เปนอยางยิ่ง ตลอดเวลาที่เขายังอยู 

หรือแมเขาจะไปอยูหนใด ก็ตองไดรับความนิยมนับถือในที่ทั่วไป  เพราะคนมีศีลก็แสดง

วาตองมีธรรมประจําใจดวย เชนเดียวกับรสของอาหารกับตัวของอาหารจะแยกจากกัน

ไมได ในขณะเดียวกัน คนมีธรรมก็แสดงวาเปนผูมีศีลดวย ขณะใดที่เขาลวงเกินศีลขอใด

ขอหน่ึง ขณะน้ันแสดงวาเขาไมมีธรรม เพราะธรรมอยูกับใจ ศีลอยูกับกายวาจา แลวแต
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กายวาจาจะเคล่ือนไหวไปทางถูกหรือผิด ตองสอถึงเร่ืองของใจผูเปนหัวหนารับผิดชอบ

ดวย 
 
ถาใจมีธรรมประจํา กายวาจาตองสะอาด ปราศจากโทษในขณะทําและพูด ฉะน้ัน

ผูมีกายวาจาสะอาดจึงเปนเคร่ืองประกาศใหคนอื่นเขาทราบวา เปนคนมีธรรมในใจ คนมี

ศีลธรรมประจํากาย วาจา ใจ จึงเปนคนมีเสนห มีเคร่ืองดึงดูดใจประชาชนทั่วโลกใหหัน

มาสนใจและนิยมรักชอบทุกยุคทุกสมัยไมมีวันจืดจาง แมผูไมสามารถกระทํากายวาจาให

เปนอยางเขาได ก็ยังรูจักนิยมเล่ือมใสในคนผูมีกาย วาจา ใจ อันมีศีลธรรม 

เชนเดียวกับที่พวกเขาเคารพและเล่ือมใสในพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย ฉะน้ันจึง

ช้ีใหเห็นวา ศีลธรรมคือความดีความงาม เปนส่ิงที่โลกตองการอยูทุกเวลา ไมเปนของ

ลาสมัย ทั้งมีคุณคาเทากับโลกเสมอไป 
 
จะมีอยูบางก็เน่ืองจากศีลธรรมไดถูกแปรสภาพจากธรรมชาติเดิม ออกมาสู

ระเบียบลัทธิประเพณี ซึ่งแยกออกไปตามความนิยมของชาติ ช้ัน วรรณะ จึงเปนเหตุให

ศีลธรรมกลายเปนของชาติ ช้ัน วรรณะ ไปตามความนิยมของลัทธิน้ันๆ อันเปนเหตุให

โลกติชมตลอดมา นอกจากที่วาน้ี ศีลธรรมยอมเปนคุณธรรมที่นํายุคนําสมัยไปสูความ

เจริญไดทุกโอกาส ถาโลกยังสนใจที่จะนําเอาศีลธรรมไปเปนเสนบรรทัดดัดกาย วาจา ใจ 

ของตนใหเปนไปตามอยู 
 
จะเห็นไดงายๆ ก็คือ กาลใดที่โลกเกิดความยุงเหยิงไมสงบ  กาลน้ันพึงทราบวา

โลกเร่ิมขาดความสมบูรณทางศีลธรรม  ถาไมรีบปรับปรุงใหตรงกับทางศีลธรรมแลว  ไม

นานฤทธ์ิของโลกลวนๆ จะระเบิดอยางเต็มที่ แมตัวโลกผูทรงฤทธ์ิเอง ก็ตองแตกทลาย

ลงทันทีทนอยูไมได 
 
เฉพาะอยางยิ่งในครอบครัวหน่ึงๆ ถาขาดศีลธรรมอันเปนหลักของความ

ประพฤติแลว แมคูสามีภรรยาก็ไวใจกันไมได  คอยแตจะเกิดความระแวงแคลงใจวา   

คูครองของตนจะไปคบชูกับชายอื่นหญิงอื่น  อันเปนเหตุบอนทําลายความมั่นคงของ

ครอบครัวและทรัพยสิน เพียงเทาน้ีความปวดราวภายในใจเร่ิมฟกตัวข้ึนมาแลว ไมเปน

อันกินอันนอน แมการงานอันเปนหลักอาชีพประจําครอบครัว ตลอดลูกเล็กเด็กแดงก็จะ
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เร่ิมแตกแหลกลาญไปตามๆกัน ในขณะที่ครอบครัวน้ันๆ เร่ิมทําลายศีลธรรมของตน ยิ่ง

ไดแตกจากศีลธรรมโดยประพฤติอยางที่กลาวแลว แนทีเดียวส่ิงที่มั่นคงทั้งหลายจะ

กลายเปนกองเพลิงไปตาม ๆ กัน  เชนเดียวกับหมอนํ้าที่เต็มไปดวยนํ้า ไดถูกส่ิงอื่น

กระทบใหตกลง  นํ้าทั้งหมดที่บรรจุอยูในหมอจะตองแตกกระจายไปทันทีฉะน้ัน 
 
ดังน้ันเมื่อโลกยังตองการความเจริญอยูตราบใด ศีลธรรมจึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับ

โลกอยูตราบน้ัน ใครจะคัดคานหลักความจริง คือศีลธรรมอันเปนส่ิงที่มีอยูประจําโลกมา

แตกาลไหนๆ ไมได คําวาศีลธรรมในหลักธรรมชาติน้ัน  ไมตองไปขอรับมาจากพระหรือ

จากใคร ตามวัดหรือตามสถานที่ตางๆ แลว จึงจะเกิดเปนศีลธรรมข้ึนมา แมเพียงแต

ผูรักษาความถูกความดีงามประจํานิสัย แลวประพฤติแตส่ิงถูกและดีงามแกตนและแก

ผูอื่น เวนการประพฤติส่ิงที่เปนขาศึกตอความถูกความดีงามของตน เพียงเทาน้ัน ก็

พอจะทราบไดแลววา  ผูน้ันมีศีลธรรมข้ึนในตัวแลว 
 
อน่ึงเหตุที่จะเกิดศีลธรรมข้ึนในใจและความประพฤติ เกิดข้ึนจากหลักธรรมชาติที่

กลาวแลวอยางหน่ึง เกิดจากการคบคาสมาคมกับนักปราชญ มีสมณะชีพราหมณ เปนตน 

ไดศึกษาไตถามจากทานแลวสมาทานนํามาปฏิบัติอีกอยางหน่ึง เพียงเทาน้ีก็พอจะยัง

ศีลธรรมใหเกิดข้ึนในตน และกลายเปนคนมีศีลธรรมไดพอแกการทรงตัวและครอบครัว

ตลอดสังคมที่ตนเกี่ยวของ ใหเปนไปไดโดยปราศจากความระแวงสงสัยในส่ิงที่ไมนาไวใจ

ในครอบครัวและสวนรวม  ฆราวาสปฏิบัติไดเพียงศีล ๕  ก็สามารถทําความอุนใจใหแก

ตนและครอบครัวโดยประจักษใจ ตลอดเวลาที่ตนมีความประพฤติอยูในกรอบของ

ศีลธรรม 
 
สวนศีล ๘  ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ น้ัน แยกจากศีล ๕ ข้ึนไปสูความละเอียดตาม

อัธยาศัย ของผูใครประพฤติตนในศีลธรรมช้ันสูงข้ึนไป  ทั้งดานปฏิบัติรักษาและความ

เอาใจใส  ยอมมีกฎเกณฑหรือวิธีการตางจากศีล ๕ ข้ึนไปเปนช้ันๆ  เมื่อสรุปความแลว 

ศีลทุกประเภทเปนคุณสมบัติ เพ่ือที่จะรักษาความคะนองทางความประพฤติของกายและ

วาจา เพ่ือความอยูเย็นเปนสุขสบายใจสําหรับทานผูปฏิบัติถูก และเปนส่ิงจําเปนแก

ผูเกี่ยวของที่ตองการจะทําตนใหเปนคนดีทุกรายไป แตสําหรับผูเลวทรามไมเห็นวาเปน

ของจําเปน เพราะไมตองการอยากเปนคนดีเหมือนโลกเขา แตคอยจะทําลายความสุข
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ของผูอื่น  กอความเดือดรอนแกโลกทุกเวลาที่ไดชองและโอกาส  ศีลธรรมบางสวน

แมแตสัตวดิรัจฉานเขายังมีได อยาวาแตมนุษยจะเปนเจาของศีลธรรมโดยถายเดียวเลย  

เราพอจะสังเกตไดวา สัตวดิรัจฉานเขายังมีรัศมีแหงธรรมแทรกอยูในใจและความ

ประพฤติของเขาบาง  เชน  สัตวเล้ียงในบานเรา 
 
ผูที่มีศีลธรรมเปนภาคพ้ืนประจํานิสัยและความประพฤติตลอดเวลา  นอกจากจะ

เปนผูใหความอบอุนเปนที่ไววางใจ และใหความนิยมแกประชาชนตลอดกาลแลว ยังเปน

ผูมีความอบอุนในตนเอง ทั้งวันน้ี วันหนา ชาติน้ีและชาติหนาอีกดวย ศีลธรรมจึงเปน

คุณสมบัติอันจําเปนของโลกตลอดกาล 
 

สมาธิ 
 

ธรรมกรรมฐานทุกบทเปนร้ัวกั้นความคะนองของใจ ใจที่ไมมีกรรมฐานประจํา

และควบคุม  จึงเกิดความคะนองไดทุกวัย ทั้งเด็กเล็ก หนุมสาว เฒาแกชรา คนจน คนมี 

คนฉลาด คนโง คนมีฐานะสูง ตํ่า ปานกลาง คนตาบอด  หูหนวก  ตาดี หูดี  งอยเปล้ีย

เสียขา  พิกลพิการ และอื่นๆ ไมมีประมาณ  ทางศาสนธรรมเรียกวา  ผูยังตกอยูในวัย

ความคะนองทางใจ หมดความสงาราศีทางใจ  หาความสุขไมได อาภัพความสุขทางใจ  

ตายแลวขาดทุนทั้งข้ึนทั้งลอง เชนเดียวกับตนไม จะมีกิ่งกานดอกผลดกหนาหรือไม ไม

เปนประมาณ รากแกวเสียหรือโคนลงแลว  ยอมเสียความเปนสงาราศีและผลประโยชน

ฉะน้ัน แตลําตนหรือกิ่งกานของตนไม ก็ยังอาจจะมาทําประโยชนอยางอื่นไดบาง  ไม

เหมือนมนุษยตาย 

 

โทษแหงความคะนองของใจ ที่ไมมีธรรมะเปนเคร่ืองรักษา จะหาจุดความสุขไม

พบตลอดกาล  แมความสุขจะเกิดเพราะความคะนองของใจเปนผูแสวงหามาได  ก็เปน

ความสุขชนิดเปนบทบาทที่จะเพ่ิมความคะนองของใจ ใหมีความกลาแข็งไปในทางที่ไม

ถูก มากกวาจะเปนความสุขที่พึงพอใจ 

 

ฉะน้ันสมาธิ คือ ความสงบหรือความต้ังมั่นของใจ จึงเปนขาศึกตอความคะนอง

ของใจที่ไมอยากรับ “ยา” คือ กรรมฐาน ผูตองการปราบปรามความคะนองของใจ ซึ่ง
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เคยเปนขาศึกตอสัตวมาหลายกัปนับไมถวน จึงจําเปนตองฝนใจรับ “ยา” คือ กรรมฐาน 

การรับยาหมายถึง การอบรมใจของตนดวยธรรมะ  ไมปลอยตามลําพังของใจ  ซึ่งชอบ

ความคะนองเปนมิตรตลอดเวลา  คือ นอมธรรมเขามากํากับใจ  ธรรมกํากับใจ เรียกวา 

กรรมฐาน มี ๔๐ หอง  ตามจริตนิสัยของบรรดาสัตว ไมเหมือนกัน มี กสิณ ๑๐ อสุภ ๑๐ 

อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔  อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุวัตถาน ๑  และ อรูป ๔  จะ

ขอยกมาพอประมาณ ที่ใชกันโดยมาก และใหผลแกผูปฏิบัติเปนที่พึงพอใจ  คือ 
 
อาการของกาย  ๓๒  มี เกสา (ผม) โลมา (ขน) นขา (เล็บ) ทนฺตา (ฟน) ตโจ 

(หนัง) ที่ทานเรียกวา  กรรมฐาน ๕  หรือ  พุทฺโธ  ธมฺโม  สงฺโฆ  ฯลฯ หรืออานาปานสติ 

(ระลึกลมหายใจเขาออก) บทใดก็ได  ตามแตจริตชอบ  เพราะนิสัยไมเหมือนกัน  จะใช

กรรมฐานอยางเดียวกัน ยอมเปนการขัดตอจริต  ไมไดผลเทาที่ควร  เมื่อชอบบทใดก็ตก

ลงใจนําบทน้ันมาบริกรรม  เชน  จะบริกรรมเกสา  ก็นึกวาเกสาซ้ําอยูในใจ  ไมออกเสียง

เปนคําพูดใหไดยินออกมาภายนอก (แตลําพังนึกเอาชนะใจไมได  จะบริกรรมทํานอง

สวดมนต เพ่ือใหเสียงผูกใจไว จะไดสงบก็ได  ทําจนกวาใจจะสงบไดดวยคําบริกรรม  จึง

หยุด) พรอมทั้งใจใหทําความรูสึกไวกับผมบนศีรษะ  จะบริกรรมบทใดก็ใหทําความรูอยู

กับกรรมฐานบทน้ัน เชนเดียวกับบริกรรมบทเกสา ซึ่งทําความรูอยูในผมบนศีรษะฉะน้ัน 
 
สวนการบริกรรมบท พุทฺโธ  ธมฺโม  สงฺโฆ บทใดๆ ใหทําความรูไวจําเพาะใจไม

เหมือนบทอื่นๆ  คือ ใหคําบริกรรมวา  พุทฺโธ  เปนตน สัมพันธกันอยูกับใจไปตลอดจน

กวาจะปรากฏ พุทฺโธ ในคําบริกรรมกับผูรู   คือ  ใจเปนอันเดียวกัน  แมผูจะบริกรรมบท  

ธมฺโม  สงฺโฆ ตามจริต  ก็พึงบริกรรมใหสัมพันธกันกับใจ จนกวาจะปรากฏ  ธมฺโม หรือ  

สงฺโฆ เปนอันเดียวกันกับใจ  ทํานองเดียวกับบท  พุทฺโธ เถิดฯ 
 
อานาปานสติภาวนา  ถือลมหายใจเขาหายใจออก เปนอารมณของใจ  มีความรู

และสติอยูกับลมหายใจเขาออก เบ้ืองตนการต้ังลม ควรต้ังที่ปลายจมูกหรือเพดานเพราะ

เปนที่กระทบลมหายใจ พอถือเอาเปนเคร่ืองหมายได  เมื่อทําจนชํานาญ และลมละเอียด

เขาไปเทาไร  จะคอยรูหรือเขาใจความสัมผัสของลมเขาไปโดยลําดับ  จนปรากฏลมที่อยู

ทามกลางอก หรือล้ินปแหงเดียว ทีน้ีจงกําหนดลม ณ ที่น้ัน  ไมตองกังวลออกมากําหนด

หรือตามรูลมที่ปลายจมูกหรือเพดานอีกตอไป 



 ๖ 

การกําหนดลมจะตามดวย  พุทฺโธ  เปนคําบริกรรมกํากับลมหายใจเขาออกดวยก็

ได  เพ่ือเปนการพยุงผูรูใหเดน จะไดปรากฏลมชัดข้ึนกับใจ เมื่อชํานาญในลมแลว ตอไป

ทุกคร้ังที่กําหนด จงกําหนดลงที่ลมหายใจทามกลางอกหรือล้ินปโดยเฉพาะ ทั้งน้ีสําคัญ

อยูที่ต้ังสติ  จงต้ังสติกับใจ ใหมีความรูสึกในลมทุกขณะที่ลมเขาและลมออก  ส้ันหรือยาว 

จนกวาจะรูชัดในลมหายใจ  มีความละเอียดเขาไปทุกที และจนปรากฏความละเอียดของ

ลมกับใจเปนอันเดียวกัน 
 
ทีน้ีใหกําหนดลมอยูจําเพาะใจ ไมตองกังวลในคําบริกรรมใดๆ ทั้งส้ิน  เพราะการ

กําหนดลมเขาออกและส้ันยาวตลอดคําบริกรรมน้ันๆ ก็เพ่ือจะใหจิตถึงความละเอียด 

เมื่อถึงลมละเอียดที่สุด จิตจะปรากฏมีความสวางไสว เยือกเย็นเปนความสงบสุขและรูอยู

จําเพาะใจ ไมเกี่ยวของกับอารมณใด ๆ แมที่สุดกองลมก็ลดละความเกี่ยวของ ในขณะ

น้ันไมมีความกังวล เพราะจิตวางภาระ มีความรูอยูจําเพาะใจดวงเดียว คือ ความเปน

หน่ึง (เอกัคคตารมณ) น่ีคือผลที่ไดรับจากการเจริญอานาปานสติกรรมฐาน ในกรรมฐาน

บทอื่นพึงทราบวา  ผูภาวนาจะตองไดรับผลเชนเดียวกันกับบทน้ี 

 

การบริกรรมภาวนา มีบทกรรมฐานน้ัน ๆ เปนเคร่ืองกํากับใจดวยสติ  จะระงับ

ความคะนองของใจไดเปนลําดับ  จะปรากฏความสงบสุขข้ึนที่ใจ  มีอารมณอันเดียว  คือ

รูอยูจําเพาะใจ  ปราศจากความฟุงซานใด ๆ ไมมีส่ิงมากวนใจใหเอนเอียง  เปนความสุข

จําเพาะใจ  ปราศจากความเสกสรรหรือปรุงแตงใดๆ ทั้งส้ิน  เพียงเทาน้ี ผูปฏิบัติจะเห็น

ความอัศจรรยในใจ  ที่ไมเคยประสบมาแตกาลไหนๆ  และเปนความสุขที่ดูดด่ืมยิ่งกวา

อื่นใดที่เคยผานมา 

 

อน่ึงพึงทราบ ผูบริกรรมบทกรรมฐานน้ันๆ บางทานอาจปรากฏอาการแหง

กรรมฐาน ที่ตนกําลังบริกรรมน้ันข้ึนที่ใจ  ในขณะที่กําลังบริกรรมอยูก็ได  เชน  ปรากฏผม  

ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เน้ือ  เอ็น  กระดูก  เปนตน  อาการใดอาการหน่ึง ประจักษกับใจ

เหมือนมองเห็นดวยตาเน้ือ  เมื่อปรากฏอยางน้ี  พึงกําหนดดูอาการที่ตนเห็นน้ันใหชัดเจน

ติดใจ  และกําหนดใหต้ังอยางน้ันไดนาน และติดใจเทาไรยิ่งดี  เมื่อติดใจแนบสนิทแลวจง

ทําความแยบคายในใจ  กําหนดสวนที่เห็นน้ัน โดยเปนของปฏิกูลโสโครก ทั้งอาการสวนใน 



 ๗ 

และอาการสวนนอกของกายโดยรอบ และแยกสวนของกายออกเปนสวนๆ หรือเปน

แผนกๆ ตามอาการน้ันๆ โดยเปนกองผม  กองขน กองเน้ือ  กองกระดูก  ฯลฯ  
 
เสร็จแลวกําหนดใหเนาเปอยลงบาง  กําหนดไฟเผาบาง  กําหนดให แรง กา หมา  

กินบาง  กําหนดใหแตกลงสูธาตุเดิมของเขา  คือ  ดิน  นํ้า  ลม  ไฟ  บางเปนตน  การทํา

อยางน้ีเพ่ือความชํานาญ คลองแคลวของใจในการเห็นกาย  เพ่ือความเห็นจริงในกายวา มี

อะไรอยูในน้ัน เพ่ือความบรรเทาและตัดขาดเสียไดซึ่งความหลงกาย  อันเปนเหตุใหเกิด

ราคะตัณหา  คือ ความคะนองของใจ  ทําอยางน้ีไดชํานาญเทาไรยิ่งดี  ใจจะสงบละเอียด

เขาทุกที  ขอสําคัญเมื่อปรากฏอาการของกายข้ึน อยาปลอยใหผานไปโดยไมสนใจ และ

อยากลัวอาการของกายที่ปรากฏ จงกําหนดไวเฉพาะหนาทันที กายน้ีเมื่อภาวนาไดเห็นจน

ติดใจจริงๆ  จะเกิดความเบ่ือหนายสลดสังเวชตน  จะเกิดขนพองสยองเกลา  นํ้าตาไหลลง

ทันที  อน่ึงผูที่ปรากฏกายข้ึนเฉพาะหนาในขณะภาวนา ใจจะเปนสมาธิไดอยางรวดเร็ว  

และจะทําปญญาใหแจงไปพรอมๆ กันกับความสงบของใจที่ภาวนาเห็นกาย 
 
ผูที่ไมเห็นอาการของกาย  จงทราบวา  การบริกรรมภาวนาทั้งน้ี  ก็เปนการภาวนา

เพ่ือจะยังจิตใหเขาสูความสงบสุขเชนเดียวกัน จึงไมมีขอระแวงสงสัยที่ตรงไหนวา  จิตจะไม

หยั่งลงสูความสงบ และเห็นภัยดวยปญญาในวาระตอไป  จงทําความมั่นใจในบทภาวนา 

และคําบริกรรมของตนอยาทอถอย ผูดําเนินไปโดยวิธีใด พึงทราบวา  ดําเนินไปสู

จุดประสงคเชนเดียวกัน  และจงทราบวา  บทธรรมทั้งหมดน้ี  เปนบทธรรมที่จะนําใจไปสู

สันติสุข คือ พระนิพพาน อันเปนจุดสุดทายของการภาวนาทุกบทไป  ฉะน้ัน จงทําตาม

หนาที่แหงบทภาวนาของตน  อยาพะวักพะวนในกรรมฐานบทอื่นๆ จะเปนความลังเล

สงสัย ตัดสินใจลงไปสูความจริงไมได จะเปนอุปสรรคแกความจริงใจตลอดกาล จงต้ังใจทํา

ดวยความมีสติจริงๆ และอยาเรียงศีล สมาธิ ปญญา ใหนอกไปจากใจ  เพราะกิเลสคือ 

ราคะ  โทสะ  โมหะ  เปนตน  อยูที่ใจ  ใครไมไดเรียงรายเขา  เมื่อคิดไปทางผิด  มันก็เกิด

กิเลสข้ึนมาที่ใจดวงน้ัน  ไมไดกําหนดหรือนัดกันวา  ใครจะมากอนมาหลัง  มันเปนกิเลส

มาทีเดียว  กิเลสชนิดไหนมา  มันก็ทําใหเรารอนไดเชนเดียวกัน  เร่ืองของกิเลสมันจะตอง

เปนกิเลสเร่ือยไปอยางน้ี กิเลสตัวไหนจะมากอนมาหลังเปนไมเสียผล  ทําใหเกิดความรอน

ไดทั้งน้ัน  วิธีการแกกิเลสอยาคอยใหศีลไปกอน  สมาธิมาที่สอง  ปญญามาที่สาม  น่ี

เรียกวา  ทําสมาธิเรียงแบบ  เปนอดีต อนาคตเสมอไป  หาความสงบสุขไมไดตลอดกาล  



 ๘ 

ปญญาอบรมสมาธิ 
 

ความจริงการภาวนาเพ่ือใหใจสงบ ถาสงบดวยวิธีปลอบโยนโดยทางบริกรรม

ไมได ตองภาวนาดวยวิธีปราบปรามขูเข็ญ คือคนคิดหาเหตุผลในส่ิงที่จิตติดของดวย

ปญญา  แลวแตความแยบคายของปญญา จะหาอุบายทรมานจิตดวงพยศ จนปรากฏใจ

ยอมจํานนตามปญญาวา เปนความจริงอยางน้ันแลว  ใจจะฟุงซานไปไหนไมได  ตองหยั่ง

เขาสูความสงบเชนเดียวกับสัตวพาหนะตัวคะนอง  ตองฝกฝนทรมานอยางหนักจึงจะ

ยอมจํานนตอเจาของ 

 

ฉะน้ันในเร่ืองน้ีจะขอยกอุปมาเปนหลักเทียบเคียง เชน ตนไมบางประเภท ต้ังอยู

โดดเด่ียวไมมีส่ิงเกี่ยวของ  ผูตองการตนไมน้ันก็ตองตัดดวยมีดหรือขวาน  เมื่อขาดแลว  

ไมตนน้ันก็ลมลงสูจุดที่หมาย  แลวนําไปไดตามตองการ  ไมมีความยากเย็นอะไรนัก  แต

ไมอีกบางประเภท ไมต้ังอยูโดดเด่ียว ยังเกี่ยวของอยูกับกิ่งแขนงของตนอื่นๆ อีกมาก  

ยากที่จะตัดใหลงสูที่หมายได  ตองใชปญญาหรือสายตาตรวจดูส่ิงเกี่ยวของของตนไมน้ัน

โดยถี่ถวน  แลวจึงตัดตนไมน้ันใหขาด พรอมทั้งตัดส่ิงเกี่ยวของจนหมดส้ินไป ไมยอมตก

หรือลมลงสูที่หมายและนําไปไดตามความตองการฉันใด  จริตนิสัยของคนเราก็ฉันน้ัน 
 
คนบางประเภทไมคอยมีส่ิงแวดลอมเปนภาระกดถวงใจมาก เพียงใชคําบริกรรม

ภาวนา พุทฺโธ  ธมฺโม  สง.โฆ  เปนตน  บทใดบทหน่ึงเขาเทาน้ัน  ใจก็ไดรับความสงบ

เยือกเย็นเปนสมาธิลงได กลายเปนตนทุนหนุนปญญา  ใหกาวหนาตอไปไดอยางสบายที่

เรียกวา สมาธิอบรมปญญา แตคนบางประเภทมีส่ิงแวดลอมเปนภาระกดถวงใจมาก และ

เปนนิสัยชอบคิดอะไรมากอยางน้ี  จะอบรมดวยคําบริกรรมอยางที่กลาวมาแลวน้ัน  ไม

สามารถที่จะยังจิตใหหยั่งลงสูความสงบเปนสมาธิได ตองใชปญญาไตรตรองเหตุผล  ตัด

ตนเหตุของความฟุงซานดวยปญญา เมื่อปญญาไดหวานลอมในส่ิงที่จิตติดของน้ันไว

อยางหนาแนนแลว จิตจะมีความรูเหนือปญญาไปไมได  และจะหยั่งลงสูความสงบเปน

สมาธิได ฉะน้ันคนประเภทน้ี จะตองฝกฝนจิตใหเปนสมาธิไดดวยปญญา  ที่เรียกวา 

ปญญาอบรมสมาธิ ตามช่ือหัวเร่ืองที่ใหไวแลวในเบ้ืองตนน้ัน เมื่อสมาธิเกิดมีข้ึนดวย

อํานาจปญญา อันดับตอไปสมาธิก็กลายเปนตนทุนหนุนปญญาใหมีกําลังกาวหนา 

สุดทายก็ลงรอยเดียวกันกับหลักเดิมที่วา  สมาธิอบรมปญญา 



 ๙ 

 
ผูตองการอบรมใจใหเปนไปเพ่ือความฉลาด รูเทาทันกลมายาของกิเลส อยายึด

ปริยัติจนเกิดกิเลส แตก็อยาปลอยวางปริยัติจนเลยศาสดา  ผิดพระประสงคของ

พระพุทธเจาทั้งสองนัย คือ ในขณะที่ทําสมาธิภาวนา  อยาสงใจไปยึดปริยัติจนกลายเปน

อดีตอนาคตไป ใหต้ังจิตลงสูปจจุบัน คือ เฉพาะหนา มีธรรมที่ตนเกี่ยวของเปนอารมณ

เทาน้ัน  เมื่อมีขอของใจ ตัดสินใจลงไมไดวาถูกหรือผิด  เวลาออกจากที่ภาวนาแลว  จึง

ตรวจสอบกับปริยัติ แตจะตรวจสอบทุกขณะไปก็ผิด เพราะจะกลายเปนความรูในแบบ  

ไมใชความรูเกิดจากภาวนา  ใชไมได 
 
สรุปความ  ถาจิตสงบไดดวยอารมณสมถะ  คือ  คําบริกรรมดวยธรรมบทใด  ก็

บริกรรมบทน้ัน  ถาจะสงบไดดวยปญญาสกัดกั้นโดยอุบายตางๆ  ก็ตองใชปญญาเปนพ่ี

เล้ียงเพ่ือความสงบเสมอไป ผลรายไดจากการอบรมทั้งสองวิธีน้ี คือ ความสงบและ

ปญญา  อันจะมีรัศมีแฝงข้ึนจากความสงบน้ันๆ 
 

สมาธิ 
 

สมาธิ  วาโดยช่ือและอาการแหงความสงบ  มี  ๓  คือ 
 
ขณิกสมาธิ  ต้ังมั่นหรือสงบช่ัวคราวแลวถอนข้ึนมา 
 
อุปจารสมาธิ   ทานวา รวมเฉียดๆ นานกวาขณิกสมาธิ แลวถอนข้ึนมา  จากน้ีขอ

แทรกทัศนะของ “ ธรรมปา”  เขาบางเล็กนอย   อุปจารสมาธิ เมื่อจิตสงบลงไปแลว ไม

อยูกับที่ถอยออกมาเล็กนอย  แลวตามรูเร่ืองตางๆ ตามแตจะมาสัมผัสใจ  บางคร้ังก็เปน

เร่ืองเกิดจากตนเอง  ปรากฏเปนนิมิตข้ึนมา  ดีบาง  ช่ัวบาง  แตเบ้ืองตนเปนนิมิตเกิด

กับตนมากกวา ถาไมรอบคอบก็ทําใหเสียได เพราะนิมิตที่จะเกิดข้ึนจากสมาธิประเภทน้ี 

มีมากเอาประมาณไมได  บางคร้ังก็ปรากฏเปนรูปรางของตัวเองนอนตายและเนาพองอยู

ตอหนา เปนผีตาย และเนาพองอยูตอหนาบาง  มีแตโครงกระดูกบาง  เปนซากศพเขา

กําลังหามผานมาตอหนาบาง  เปนตน ที่ปรากฏลักษณะน้ี  ผูฉลาดก็ถือเอาเปน อุคค

นิมิตเพ่ือเปนปฏิภาคนิมิตได  เพราะจะยังสมาธิใหแนนหนา  และจะยังปญญาใหคมกลา



 ๑๐ 

ไดเปนลําดับ  สําหรับผูกลาตอเหตุผล เพ่ือจะยังประโยชนตนใหสําเร็จ ยอมไดสติปญญา

จากนิมิตน้ันๆเสมอไป 
 
แตผูข้ีขลาดหวาดกลัวอาจจะทําใจใหเสีย เพราะสมาธิประเภทน้ีมีจํานวนมาก  

เพราะเร่ืองที่นากลัวมีมาก  เชน  ปรากฏมีคน  รูปราง  สีสัน  วรรณะ  นากลัว  ทําทาจะ

ฆาฟน หรือจะกินเปนอาหาร  อยางน้ีเปนตน  แตถาเปนผูกลาหาญตอเหตุการณแลว  ก็

ไมมีความเสียหายอะไรเกิดข้ึน ยิ่งจะไดอุบายเพ่ิมข้ึนจากนิมิตหรือสมาธิประเภทน้ีเสียอีก  

สําหรับผูมักกลัว  ปกติก็แสหาเร่ืองกลัวอยูแลว ยิ่งปรากฏนิมิตที่นากลัวก็ยิ่งไปใหญ ดีไม

ดีอาจจะเปนบาข้ึนในขณะน้ันก็ได 
 
สวนนิมิตนอกที่ผานมา จะรูหรือไมวาเปนนิมิตนอก หรือนิมิตเกิดกับตัวน้ัน  ตอง

ผานนิมิตใน ซึ่งเกิดกับตัวไปจนชํานาญแลวจึงจะสามารถรูได  นิมิตนอกน้ัน  เปนเร่ืองที่

เกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ของคนหรือสัตว เปรต  ภูตผี  เทวบุตร  เทวดา  อินทร  พรหม  

ที่มาเกี่ยวของกับสมาธิในเวลาน้ัน เชนเดียวกับเราสนทนากันกับแขกที่มาเยี่ยม  เร่ือง

ปรากฏข้ึนจะนานหรือไมน้ัน  แลวแตเหตุการณจะยุติลงเมื่อใด  บางคร้ังเร่ืองหน่ึงจบลง  

เร่ืองอื่นแฝงเขามาตอกันไปอีกไมจบส้ินลงงายๆ  เรียกวา ส้ันบางยาวบาง  เมื่อจบลงแลว 

จิตก็ถอนข้ึนมา  บางคร้ังก็กินเวลาหลายช่ัวโมง 
 
สมาธิประเภทน้ีแมรวมนานเทาใดก็ตาม เมื่อถอนข้ึนมาแลวก็ไมมีกําลังเพ่ิมสมาธิ

ใหแนนหนา และไมมีกําลังหนุนปญญาไดดวย  เหมือนคนนอนหลับแลวฝนไป  ธาตุขันธ

ยอมไมมีกําลังเต็มที่  สวนสมาธิที่รวมลงแลวอยูกับที่  พอถอนข้ึนมาปรากฏเปนกําลัง

หนุนสมาธิใหแนนหนา เชนเดียวกับคนนอนหลับสนิทดีไมฝน  พอต่ืนข้ึนธาตุขันธรูสึกมี

กําลังดี  ฉะน้ันสมาธิประเภทน้ี  ถายังไมชํานาญ และรอบคอบดวยปญญา ก็ทําใหเสียคน  

เชนเปนบาไปได โดยมากนักภาวนาที่เขาเลาลือกันวา “ธรรมแตก” น้ัน เปนเพราะสมาธิ

ประเภทน้ี แตเมื่อรอบคอบดีแลวก็เปนประโยชนเกี่ยวกับเหตุการณไดดี 
 
สวนอุคคหนิมิตที่ปรากฏข้ึนจากจิตตามที่ไดอธิบายไวขางตนน้ัน  เปนนิมิตที่ควร

แกการปฏิภาคในหลักภาวนา ของผูตองการอุบายแยบคายดวยปญญาโดยแท เพราะเปน

นิมิตที่เกี่ยวกับอริยสัจ นิมิตอันหลังตองนอมเขาหา  จึงจะเปนอริยสัจไดบาง แตทั้งนิมิต



 ๑๑ 

เกิดกับตน และนิมิตผานมาจากภายนอก  ถาเปนคนขลาดก็อาจเสียไดเหมือนกัน  สําคัญ

อยูที่ปญญาและความกลาหาญตอเหตุการณ ผูมีปญญาจึงไมประมาทสมาธิประเภทน้ีโดย

ถายเดียว  เชน  งูเปนตัวอสรพิษ เขานํามาเล้ียงไวเพ่ือถือเอาประโยชนจากงูก็ยังได  วิธี

ปฏิบัติในนิมิตทั้งสองซึ่งเกิดจากสมาธิประเภทน้ี  นิมิตที่เกิดจากจิตที่เรียกวา  “ นิมิต

ใน”  จงทําปฏิภาค มีแบงแยก  เปนตน  ตามที่ไดอธิบายไวขางตนแลว  นิมิตที่ผานมา

อันเกี่ยวแกคนหรือสัตว เปนตน  ถาสมาธิยังไมชํานาญ  จงงดไวกอนอยาดวนสนใจ  เมื่อ

สมาธิชํานาญแลว จึงปลอยจิตออกรูตามเหตุการณปรากฏ จะเปนประโยชนที่เกี่ยวกับ

เร่ืองราวในอดีตอนาคตไมนอยเลย  สมาธิประเภทน้ีเปนสมาธิที่แปลกมาก  อยาดวน

เพลิดเพลินและเสียใจในสมาธิประเภทน้ีโดยถายเดียว  จงทําใจใหกลาหาญขณะที่นิมิต

นานาประการเกิดข้ึนจากสมาธิประเภทน้ี เบ้ืองตนใหนอมลงสูไตรลักษณ  ขณะนิมิต

ปรากฏข้ึนจะไมทําใหเสีย 
 
แตพึงทราบวา  สมาธิประเภทมีนิมิตน้ีไมมีทุกรายไป  รายที่ไมมีก็คือเมื่อจิตสงบ

แลว รวมอยูกับที่ จะรวมนานเทาไร ก็ไมคอยมีนิมิตมาปรากฏ  หรือจะเรียกงาย ๆ ก็คือ  

รายที่ปญญาอบรมสมาธิ  แมสงบรวมลงแลวจะอยูนานหรือไมนานก็ตามก็ไมมีนิมิต 

เพราะเกี่ยวกับปญญาแฝงอยูกับองคสมาธิน้ัน สวนรายที่สมาธิอบรมปญญา มักจะ

ปรากฏนิมิตแทบทุกรายไป  เพราะจิตประเภทน้ีรวมลงอยางเร็วที่สุด  เหมือนคนตกบอ

ตกเหวไมคอยระวังตัว  ลงรวดเดียวก็ถึงที่พักของจิต แลวก็ถอนออกมารูเหตุการณตางๆ 

จึงปรากฏเปนนิมิตข้ึนมาในขณะน้ัน และก็เปนนิสัยของจิตประเภทน้ีแทบทุกรายไป แต

จะเปนสมาธิประเภทใดก็ตาม ปญญาเปนส่ิงสําคัญประจําสมาธิประเภทน้ันๆ เมื่อถอน

ออกมาแลว จงไตรตรองธาตุขันธดวยปญญา   เพราะปญญากับสมาธิเปนธรรมคูเคียงกัน 

จะแยกจากกันไมได ถาสมาธิไมกาวหนาตองใชปญญาหนุนหลัง  ขอยุติเร่ืองอุปจารสมาธิ

แตเพียงเทาน้ี 
 
อัปปนาสมาธิ  เปนสมาธิที่ละเอียดและแนนหนามั่นคง  ทั้งรวมอยูไดนาน   จะให

รวมอยูหรือถอนข้ึนมาไดตามตองการ สมาธิทุกประเภทพึงทราบวา เปนเคร่ืองหนุน

ปญญาไดตามกําลังของตน  คือ  สมาธิอยางหยาบ  อยางกลาง  และอยางละเอียด   ก็

หนุนปญญาอยางหยาบ  อยางกลาง  และอยางละเอียดเปนช้ัน ๆ ไป   แลวแตผูมีปญญา

จะนําออกใช แตโดยมากจะเปนสมาธิประเภทใดก็ตามปรากฏข้ึน ผูภาวนามักจะติด 



 ๑๒ 

เพราะเปนความสุข  ในขณะที่จิตรวมลงและพักอยู  การที่จะเรียกวาจิตติดสมาธิ   หรือ

ติดความสงบไดน้ันไมเปนปญหา ในขณะที่จิตพักรวมอยู  จะพักอยูนานเทาไรก็ไดตาม

ข้ันของสมาธิ  ที่สําคัญก็คือ  เมื่อจิตถอนข้ึนมาแลวยังอาลัยในความพักของจิต   ทั้ง ๆ ที่

ตนมีความสงบพอที่จะใชปญญาไตรตรอง และมีความสงบจนพอตัว ซึ่งควรจะใชปญญา

ไดอยางเต็มที่แลว  แตยังพยายามที่จะอยูในความสงบไมสนใจในปญญาเลย  อยางน้ี

เรียกวา  ติดสมาธิถอนตัวไมข้ึน  
 

ปญญา 
 

ทางที่ถูกและราบร่ืนของผูปฏิบัติก็คือ เมื่อจิตไดรับความสงบพอเห็นทางแลว 

ตองฝกหัดจิตใหคิดคนในอาการของกาย  จะเปนอาการเดียวหรือมากอาการก็ตาม  ดวย

ปญญาคล่ีคลายดูกายของตน เร่ิมต้ังแต   ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เน้ือ  เอ็น  กระดูก  

เยื่อในกระดูก  มาม  หัวใจ  ตับ  พังผืด  ไต  ปอด   ไสนอย  ไสใหญ  อาหารใหม  

อาหารเกา ๆ ฯลฯ  ที่เรียกวา  อาการ  ๓๒  ของกาย  ส่ิงเหลาน้ีตามปกติเต็มไปดวยของ

ปฏิกูลนาเกลียดตลอดเวลา ไมมีอวัยวะสวนใดจะสวยงามตามโมหนิยม ยังเปนอยูก็

ปฏิกูล  ตายแลวยิ่งเปนมากข้ึนไมวาสัตว  บุคคล หญิงชาย  มีความเปนอยางน้ีทั้งน้ัน   

ในโลกน้ีเต็มไปดวยของอยางน้ี  หาส่ิงที่แปลกกวาน้ีไมมี   ใครอยูในโลกน้ีตองมีอยางน้ี  

ตองเปนอยางน้ี  ตองเห็นอยางน้ี 
 
ความเปนอนิจฺจํ ไมเที่ยง ก็กายอันน้ี  ทุกฺขํ ความลําบากก็กายอันน้ี   อนตฺตา 

ปฏิเสธความประสงคของสัตวทั้งหลายก็กายอันน้ี  ส่ิงที่ไมสมหวังทั้งหมดก็อยูที่กายอันน้ี   

ความหลงสัตวหลงสังขารก็หลงกายอันน้ี  ความถือสัตวถือสังขารก็ถือกายอันน้ี   ความ

พลัดพรากจากสัตวและสังขารก็พลัดพรากจากกายอันน้ี   ความหลงรักหลงชังก็หลงกาย

อันน้ี ความไมอยากตายก็หวงกายอันน้ี ตายแลวรองไหหากันก็เพราะกายอันน้ี  ความ

ทุกขทรมานแตวันเกิดจนถึงวันตายก็เพราะกายอันน้ี  ทั้งสัตวและบุคคลวิ่งวอนไปมาหา

อยูหากิน ไมมีวันไมมีคืน ก็เพราะเร่ืองของกายอันเดียวน้ี มหาเหตุมหาเร่ืองใหญโตใน

โลก  ที่เปนกงจักรผันมนุษยและสัตวไมมีวันลืมตาเต็มดวง ประหน่ึงไฟเผาอยูตลอดเวลา  

ก็คือเร่ืองของกายเปนเหตุ กิเลสทวมหัวจนเอาตัวไมรอดก็เพราะกายอันน้ี  สรุปความ

เร่ืองในโลก  คือเร่ืองเพ่ือกายอันเดียวน้ีทั้งน้ัน 



 ๑๓ 

 
เมื่อพิจารณากายพรอมทั้งเร่ืองของกายใหแจงประจักษกับใจ  ดวยปญญาอยู

อยางน้ี ไมมีวันหยุดยั้ง กิเลสจะยกกองพลมาจากไหนใจจึงจะสงบลงไมได  ปญญาอาน

ประกาศความจริงใหใจฟงอยูอยางน้ีตลอดเวลา ใจจะฝนความจริงจากปญญาไปไหน   

เพราะกิเลสก็เกิดจากใจ  ปญญาก็เกิดจากใจ  เราก็คือใจ  จะแกกิเลสดวยปญญาของเรา

จะไมไดอยางไร  เมื่อปญญาเปนไปในกายอยูอยางน้ี  จะไมเห็นแจงในกายอยางไรเลา ?  

เมื่อเห็นกายแจงประจักษใจดวยปญญาอยางน้ี ใจตองเบ่ือหนายในกายตนและกายคนอื่น

สัตวอื่น ตองคลายความกําหนัดยินดีในกาย  แลวถอนอุปาทานความถือมั่นในกาย  โดย

สมุจเฉทปหาน  พรอมทั้งความรูเทากายทุกสวน  ไมหลงรักหลงชังในกายใดๆอีกตอไป  
 
การที่จิตใชกลอง  คือ  ปญญา  ทองเที่ยวในเมือง “กายนคร”  ยอมเห็น “กาย

นคร” ของตน และ “กายนคร” ของคนและสัตวทั่วไปไดชัด  ตลอดจนทางสามแพรง  

คือไตรลักษณ อนิจฺจํ  ทุกฺขํ อนตฺตา  และทางส่ีแพรง  คือ  ธาตุส่ี  ดิน  นํ้า  ลม  ไฟ  ทั่ว

ทั้งตรอกของทางสายตาง ๆ คือ  อาการของกายทุกสวน  พรอมทั้งหองนํ้า  ครัวไฟ  

(สวนขางในของรางกาย) แหงเมืองกายนคร  จัดเปน โลกวิทู  ความเห็นแจงในกายนคร

ทั่วทั้งไตรโลกธาตุก็ไดดวย  ยถาภูตญาณทัสสนะ  ความเห็นตามเปนจริงในกายทุกสวน  

หมดความสงสัยในเร่ืองของกายที่เรียกวา  รูปธรรม 
 
ตอไปน้ีจะอธิบายวิปสสนาเกี่ยวกับ  นามธรรม คือ เวทนา  สัญญา  สังขาร  และ

วิญญาณ  นามธรรมทั้งส่ีน้ี เปนสวนหน่ึงของขันธหา  แตละเอียดไปกวารูปขันธ  คือ กาย 

ไมสามารถมองเห็นดวยตา  แตรูไดทางใจ  เวทนา  คือ ส่ิงที่จะตองเสวยทางใจ  สุขบาง 

ทุกขบาง  เฉย ๆ บาง  สัญญา คือ ความจํา  เชน  จําช่ือจําเสียง จําวัตถุส่ิงของ  จําบาลี

คาถา  เปนตน  สังขาร คือ ความคิด ความปรุง  เชน  คิดดี คิดช่ัว คิดกลางๆ  ไมดี ไม

ช่ัว  หรือ ปรุงอดีตอนาคต  เปนตน  และ วิญญาณ  ความรับรู  คือ รับรู  รูป เสียง กล่ิน 

รส เคร่ืองสัมผัส และธรรมารมณ  ในขณะที่ส่ิงเหลาน้ีมากระทบ  ตา หู จมูก ล้ิน กาย 

และใจ  นามธรรมทั้งส่ีน้ี เปนอาการของใจ  ออกมาจากใจ  รูไดที่ใจ  และเปนมายาของ

ใจดวย  ถาใจยังไมรอบคอบ  จึงจัดวา เปนเคร่ืองปกปดความจริงไดดวย 
 



 ๑๔ 

การพิจารณานามธรรมทั้งส่ี  ตองพิจารณาดวยปญญา  โดยทางไตรลักษณลวนๆ  

เพราะขันธเหลาน้ีมีไตรลักษณประจําตนทุกอาการที่เคล่ือนไหว  แตวิธีพิจารณาในขันธ

ทั้งส่ีน้ี  ตามแตจริตจะชอบในขันธใด  ไตรลักษณใด  หรือทั่วไปในขันธ และไตรลักษณ

น้ันๆ   จงพิจารณาตามจริตชอบในขันธและไตรลักษณน้ันๆ เพราะขันธและไตรลักษณ

หน่ึงๆ เปนธรรมเกี่ยวโยงถึงกัน  จะพิจารณาเพียงขันธหรือไตรลักษณเดียวก็เปนเหตุให

ความเขาใจหยั่งทราบไปในขันธและไตรลักษณอื่นๆ ไดโดยสมบูรณ   เชนเดียวกับ

พิจารณาไปพรอม ๆ กัน เพราะขันธและไตรลักษณเหลาน้ีมีอริยสัจเปนร้ัวกั้นเขตแดน

รับรองไวแลว เชนเดียวกับการรับประทานอาหารลงในที่แหงเดียว ยอมซึมซาบไปทั่ว

อวัยวะนอยใหญของรางกาย  ซึ่งเปนสวนใหญรับรองไวแลวฉะน้ัน 
 
เพราะฉะน้ันผูปฏิบัติจงต้ังสติและปญญาใหเขาใกลชิดตอนามธรรม คือ ขันธส่ีน้ี 

ทุกขณะที่ขันธน้ันๆ  เคล่ือนไหว  คือ ปรากฏข้ึน ต้ังอยู และดับไป  และไมเที่ยง  เปน

ทุกข เปนอนัตตาประจําตน  ไมมีเวลาหยุดยั้งตามความจริงของเขา ซึ่งแสดงหรือ

ประกาศตนอยูอยางน้ี  ไมมีเวลาสงบแมแตขณะเดียว ทั้งภายใน ทั้งภายนอก ทั่วโลกธาตุ

ประกาศเปนเสียงเดียวกัน คือ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา  ปฏิเสธความหวังของสัตว 

พูดงายๆ ก็คือ  ธรรมทั้งน้ีไมมีเจาของ ประกาศตนอยูอยางอิสรเสรีตลอดกาล ใครหลง

ไปยึดเขาก็พบแตความทุกขดวยความเห่ียวแหงใจตรอมใจ หนักเขากินอยูหลับนอน

ไมได  นํ้าตาไหลจนจะกลายเปนแมนํ้าลําคลองไหลนองตลอดเวลา และตลอดอนันตกาล

ที่สัตวยังหลงของอยู ช้ีใหเห็นงายๆ  ขันธทั้งหาเปนบอหล่ังนํ้าตาของสัตวผูลุมหลงน่ันเอง 

การพิจารณาใหรูดวยปญญาชอบในขันธและสภาวธรรมทั้งหลาย ก็เพ่ือจะประหยัดนํ้าตา

และตัดภพชาติใหนอยลง หรือใหขาดกระเด็นออกจากใจผูเปนเจาทุกข ใหไดรับสุขอยาง

สมบูรณน่ันเอง 
 
สภาวธรรมมีขันธเปนตนน้ี จะเปนพิษสําหรับผูยังลุมหลง สวนผูรูเทาทันขันธและ

สภาวธรรมทั้งปวงแลว  ส่ิงทั้งน้ีจะสามารถทําพิษอะไรได และทานยังถือเอาประโยชนจาก

ส่ิงเหลาน้ีไดเทาที่ควร  เชนเดียวกับขวากหนามที่มีอยูทั่วไป ใครไมรูไปโดนเขาก็เปน

อันตราย  แตถารูวาเปนหนามแลวนําไปทําร้ัวบานหรือกั้นส่ิงปลูกสราง ก็ไดรับประโยชน

เทาที่ควรฉะน้ัน เพราะฉะน้ันผูปฏิบัติ จงทําความแยบคายในขันธและสภาวธรรมดวยดี   



 ๑๕ 

ส่ิงทั้งน้ีเกิดดับอยูกับจิตทุกขณะ  จงตามรูความเปนไปของเขาดวยปญญาวาอยางไรจะ

รอบคอบและรูเทาน้ัน  จงถือเปนภาระสําคัญประจําอิริยาบถ  อยาไดประมาทนอนใจ 
 
ธรรมเทศนาที่แสดงข้ึนจากขันธและสภาวธรรมทั่วไปในระยะน้ี  จะปรากฏทาง

สติปญญาไมมีเวลาจบส้ิน  และเทศนไมมีจํานนทางสํานวนโวหาร  ประกาศเร่ืองไตร

ลักษณประจําตลอดเวลา ทั้งกลางวัน  กลางคืน ยืน เดิน น่ัง นอน  ทั้งเปนระยะที่ปญญา

ของเราควรแกการฟงแลว เหมือนเราไดไตรตรองตามธรรมเทศนาของพระธรรมกถึก

อยางสุดซึ้งน่ันเอง  ข้ันน้ีนักปฏิบัติจะรูสึกวาเพลิดเพลินเต็มที่  ในการคนคิดตามความ

จริงของขันธ และสภาวธรรมที่ประกาศความจริงประจําตน แทบไมมีเวลาหลับนอน 

เพราะอํานาจความเพียรในหลักธรรมชาติ ไมขาดวรรคขาดตอนโดยทางปญญา สืบตอใน

ขันธหรือสภาวธรรมซึ่งเปนหลักธรรมชาติเชนเดียวกัน  ก็จะพบความจริงจากขันธและ

สภาวธรรม  ประจักษใจข้ึนมาดวยปญญาวา  แมขันธทั้งมวลและสภาวธรรมทั่วไปตลอด

ไตรโลกธาตุ ก็เปนธรรมชาติธรรมดาของเขาอยางน้ัน  ไมปรากฏวาส่ิงเหลาน้ีเปนกิเลส

ตัณหาตามโมหนิยมแตอยางใด 
 
อุปมาเปนหลักเทียบเคียง  เชน  ของกลางที่โจรลักไปก็พลอยเปนเร่ืองราวไปตาม

โจร แตเมื่อเจาหนาที่ไดสืบสวนสอบสวนดูถวนถี่ จนไดพยานหลักฐานเปนที่พอใจแลว 

ของกลางจับไดก็สงคืนเจาของเดิม  หรือเก็บไวในสถานที่ควรไมมีโทษแตอยางใด 

เจาหนาที่ก็มิไดติดใจในของกลาง  ปญหาเร่ืองโทษก็ข้ึนอยูกับโจร  เจาหนาที่จะตอง

เกี่ยวของกับโจรและจับตัวไปสอบสวนตามกฎหมาย  เมื่อไดความตามพยานหลักฐาน

ถูกตองตามกฎหมายวาเปนความจริงแลว ก็ลงโทษผูตองหาตามกฎหมายและปลอยตัวผู

ไมมีความผิดและไมมีสวนเกี่ยวของออกไปเปนอิสรเสรีตามเดิมฉันใด  เร่ืองอวิชชาจิต

กับสภาวธรรมทั้งหลายก็ฉันน้ัน 
 
ขันธและสภาวธรรมทั่วทั้งไตรโลกธาตุ ไมมีความผิดและเปนกิเลสบาปธรรมแต

อยางใด  แตพลอยเปนเร่ืองไปดวย เพราะจิตผูฝงอยูใตอํานาจของอวิชชา ไมรูตัววา

อวิชชาคือใคร  อวิชชากับจิตจึงกลมกลืนเปนอันเดียวกัน  เปนจิตหลงไปทั้งดวง เที่ยวกอ

เร่ืองรัก  เร่ืองชัง ฝงไวตามธาตุขันธ คือ ตามรูป  เสียง กล่ิน  รส  เคร่ืองสัมผัส  ตามตา  

หู  จมูก ล้ิน  กาย และใจ  และฝงรักฝงชังไวตามรูป  เวทนา สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  



 ๑๖ 

ตลอดไตรโลกธาตุ  เปนสภาวะที่ถูกจับจองและรักชังยึดถือจากใจดวงลุมหลงน้ีทั้งส้ิน  

เพราะอํานาจความจับจองยึดถือเปนเหตุ  ใจอวิชชาดวงน้ีจึงเที่ยวเกิด แก เจ็บ ตาย 

หมุนเวียนไปไดทุกกําเนิด ไมวาสูง ตํ่า ดี ช่ัว  ในภพทั้งสามน้ี 
 
แมจะแยกกําเนิดของสัตวที่ตางกันในภพน้ันๆ ไวมากเทาไร  ใจดวงอวิชชาน้ี

สามารถจะไปถือเอากําเนิดในภพน้ันๆ  ไดตามแตปจจัยเคร่ืองหนุนของจิตดวงน้ี มีกําลัง

มากนอยและดีช่ัวเทาไร ใจดวงน้ีตองไปเกิดไดตามโอกาสที่จะอํานวย ตามสภาวะ

ทั้งหลายที่ใจดวงน้ีมีความเกี่ยวของ   จึงกลายเปนเร่ืองผิดจากความจริงของตนไปโดย

ลําดับ   เพราะอํานาจอวิชชาอันเดียวเทาน้ี จึงกอเหตุรายปายสีไปทั่วไตรโลกธาตุใหแปร

สภาพ คือ ธาตุลวนๆ ของเดิมไปเปนสัตว เปนบุคคล และเปนความเกิด แก  เจ็บ  ตาย  

ตามโมหะ  (อวิชชา)  นิยม เมื่อทราบชัดดวยปญญาวา  ขันธหาและสภาวธรรมทั้งหลาย 

ไมใชตัวเร่ืองและตัวกอเร่ือง เปนแตพลอยมีเร่ือง   เพราะอวิชชาเปนผูเรืองอํานาจ  

บันดาลใหสภาวะทั้งหลายเปนไปไดตามอยางน้ีแลว ปญญาจึงตามคนลงที่ตนตอ  คือจิต

ดวงรู   อันเปนบอเกิดของเร่ืองทั้งหลายอยางไมหยุดยั้งตลอดอิริยาบถ คือ ยืน เดิน  น่ัง 

นอน โดยความไมวางใจในความรูอันน้ี 
 
เมื่อสติปญญาที่ไดฝกซอมเปนเวลานานจนมีความสามารถเต็มที่ ไดแผวงลอม

และฟาดฟนเขาไปตรงจุดใหญ คือ ผูรูที่เต็มไปดวยอวิชชาอยางไมรีรอ ตอยุทธกันทาง

ปญญา   เมื่ออวิชชาทนตอดาบเพชร  คือสติปญญาไมไหวก็ทลายลงจากจิตที่เปนแทน

บัลลังกอันประเสริฐของอวิชชามาแตกาลไหนๆ เมื่ออวิชชาไดถูกทําลายตายลงไปแลว

ดวยอํานาจ “มรรคญาณ”  ซึ่งเปนอาวุธทันสมัย  เพียงขณะเดียวเทาน้ัน   ความจริง

ทั้งหลายที่ไดถูกอวิชชากดข่ีบังคับเอาไวนานเปนแสนกัปนับไมถวน ก็ไดถูกเปดเผยข้ึนมา

เปนของกลาง คือ เปนความจริงลวนๆ ทั้งส้ิน  ธรรมที่ไมเคยรูไดปรากฏข้ึนมาในวาระ

สุดทาย “ยถาภูตญาณทัสสนะ” เปนความรูเห็นตามเปนจริงในสภาวธรรมทั้งหลายอยาง

เปดเผย ไมมีอะไรปดบังแมแตนอย 
 
เมื่ออวิชชาเจาผูปกครองนครวัฏฏะตายไปแลวดวยอาวุธ  คือ ปญญาญาณ  พระ

นิพพานจะทนตอความเปดเผยของผูทําจริง รูจริง เห็นจริงไปไมได   แมสภาวธรรม

ทั้งหลาย นับแตขันธหา อายตนะภายใน ภายนอก ทั่วทั้งไตรโลกธาตุ ก็ไดเปนธรรม



 ๑๗ 

เปดเผยตามความจริงของตน จึงไมปรากฏวาจะมีอะไรที่เปนขาศึกแกใจตอไปอีก   

นอกจากจะปฏิบัติขันธหา พอใหถึงกาลอันควรอยูควรไปของเขาเทาน้ัน  ก็ไมเห็นมีอะไร  

เร่ืองทั้งหมดก็มีอวิชชา คือความรูโกหกอันเดียวเทาน้ัน เที่ยวรังแกและกีดขวางตอสภาวะ

ใหเปล่ียนไปจากความจริงของตน อวิชชาดับอันเดียวเทาน้ัน โลก คือสภาวะทั่ว ๆ ไปก็

กลายเปนปกติธรรมดา ไมมีใครจะไปตําหนิติชมใหเขาเปนอยางไรตอไปไดอีกแลว 
 
เชนเดียวกับมหาโจรผูลือนามไดถูกเจาหนาที่ฆาตายแลว ชาวเมืองพากันอยูสบาย

หายความระวังภัยจากโจรฉะน้ัน ใจทรงยถาภูตญาณทัสสนะ คือความรูเห็นตามเปนจริง

ในสภาวธรรมทั้งหลายอยางสมบูรณ และเปนความรูที่สม่ําเสมอไมลําเอียงตลอดกาล นับ

แตวันอวิชชาไดขาดกระเด็นไปจากใจแลว ใจยอมมีอิสรเสรีในการนึกคิดไตรตรองรูเห็น  

ในสภาวธรรมที่เกี่ยวกับใจไดอยางสมบูรณ   ตา หู จมูก ฯลฯ และรูป  เสียง  กล่ิน  รส   

ฯลฯ ก็กลายเปนอิสรเสรีในสภาพของเขาไปตามๆ กัน ไมถูกกดข่ีบังคับหรือสงเสริมใดๆ 

จากใจอีกเชนเคยเปนมา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากใจเปนธรรม มีความเสมอภาคและใหความ

เสมอภาคแกส่ิงทั้งปวง  จึงหมดศัตรูตอกันเพียงเทาน้ี 
 
เปนอันวาจิตกับสภาวธรรมทั้งหลายในไตรโลกธาตุ ไดประกาศสันติความสงบตอ

กันลงในสัจจะความจริงดวยกันอยางสมบูรณ ภาระของจิตและเร่ืองวิปสสนาของ

นามธรรมที่เกี่ยวกับจิต  จึงของยุติเพียงเทาน้ี 
 
ฉะน้ันจึงขออภัยโทษเผดียงทานนักปฏิบัติทั้งหลาย เพ่ือกําจัดกิเลสดวยธรรมของ

พระพุทธเจา จงเห็นธรรมในคัมภีรทุกๆ คัมภีรช้ีตรงเขามาหากิเลสและธรรมในตัวของ

เราโดยไปซุมซอนอยูในที่ใดที่หน่ึง  ผูใดมีโอปนยิกธรรมประจําใจ  ผูน้ันจะเอาตัวรอดได   

เพราะศาสนธรรมสอนผูฟงใหเปนโอปนยิกะ คือ นอมเขามาสูตัวทั้งน้ัน และอยาพึงเห็น

วา ศาสนธรรมของพระพุทธเจาเปนอดีต อนาคต โดยไปอยูกับคนที่ลวงลับไปแลว และ

ไปอยูกับคนที่ยังไมเกิด จงทราบวา พระพุทธเจาไมไดสอนคนตายแลว และไมสอนคนที่

ยังไมเกิด  จงเห็นวาพระองคสอนคนเปน คือยังมีชีวิตอยู  เชน พวกเราทั้งหลาย สมกับ

พระพุทธศาสนาเปนปจจุบันทันสมัยตลอดกาล 
 
ขอความสวัสดีมงคล จงมีแดทานผูอานผูฟงทั้งหลายโดยทั่วหนากันเถิด ฯ 
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