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ปญญาอบรมสมาธิ
ศีล
ศีล เปนรั้วกั้นความคะนองทางกายวาจา มีใจเปนผูรับผิดชอบในงานและผลของ
งานที่กายวาจาทําขึ้น คนที่ไมมีศีลเปนเครื่องปองกันความคะนอง เปนผูที่สังคมผูดี
รังเกียจ ไมเปนที่ไววางใจของสังคมทั่วไป แมจะเปนสังคมในวงราชการหรือสังคมใดๆ ก็
ตาม ถามีคนทุศีลไมมียางอายทางความประพฤติแฝงอยูในสังคมและวงงานนั้นๆ แมแต
คนเดียวหรือสองคน แนทีเดียวที่สังคมและวงงานนั้นๆ จะตั้งอยูเปนปกแผนแนนหนา
ไมไดนาน จะตองถูกทําลายหรือบั่นทอนจากคนประเภทนั้น โดยทางใดก็ได ตามแตเขา
จะมีโอกาสทําไดในเวลาที่สังคมนั้นเผลอตัว เชนเดียวกับอยูใกลอสรพิษตัวรายกาจ คอย
แตจะขบกัดในเวลาพลั้งเผลอฉะนั้น
ศีล จึงเปนธรรมคุมครองโลกใหอยูเย็นเปนสุข ปราศจากความระแวงสงสัยอัน
เกิดแตความไมไวใจกันในทางที่จะใหเกิดความเดือดรอนเสียหาย นับแตสวนเล็กนอยไป
ถึงสวนใหญ ซึ่งเปนสิ่งที่ใครๆ ไมพึงปรารถนา ศีลมีหลายประเภท นับแต ศีล ๕ ศีล ๘
ศีล ๑๐ ถึงศีล ๒๒๗ ตามประเภทของบุคคลที่จะควรรักษาใหเหมาะแกเพศและวัยของ
ตน เฉพาะศีล ๕ เปนศีลที่จําเปนที่สุดสําหรับฆราวาสผูเกี่ยวของกับสังคมหลายชั้น จึง
ควรมีศีลเปนเครื่องรับรองความบริสุทธิ์ของตน และรับรองความบริสุทธิ์ของกันและกัน
ตอสวนรวมที่เกี่ยวแกผลไดเสีย อันอาจเกิดมีไดในวงงานและสังคมทั่วไป
คนมีศีล ๕ ประจําตนคนเดียวหรือสองคน เขาทํางานในวงงานหนึ่งวงงานใด จะ
เปนงานบริษัท หางราน หรืองานรัฐบาลซึ่งเปนงานแผนดินก็ตาม จะเห็นไดวา คนมีศีล ๕
เพียงคนเดียวหรือสองคนนั้น จะไดรับความนิยมชมชอบ ความไววางใจในกิจการนั้นๆ
เชน การเงิน เปนตน จากชุมนุมชนในวงงานนั้นๆ เปนอยางยิ่ง ตลอดเวลาที่เขายังอยู
หรือแมเขาจะไปอยูหนใด ก็ตองไดรับความนิยมนับถือในที่ทั่วไป เพราะคนมีศีลก็แสดง
วาตองมีธรรมประจําใจดวย เชนเดียวกับรสของอาหารกับตัวของอาหารจะแยกจากกัน
ไมได ในขณะเดียวกัน คนมีธรรมก็แสดงวาเปนผูมีศีลดวย ขณะใดที่เขาลวงเกินศีลขอใด
ขอหนึ่ง ขณะนั้นแสดงวาเขาไมมีธรรม เพราะธรรมอยูกับใจ ศีลอยูกับกายวาจา แลวแต
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กายวาจาจะเคลื่อนไหวไปทางถูกหรือผิด ตองสอถึงเรื่องของใจผูเปนหัวหนารับผิดชอบ
ดวย
ถาใจมีธรรมประจํา กายวาจาตองสะอาด ปราศจากโทษในขณะทําและพูด ฉะนั้น
ผูมีกายวาจาสะอาดจึงเปนเครื่องประกาศใหคนอื่นเขาทราบวา เปนคนมีธรรมในใจ คนมี
ศีลธรรมประจํากาย วาจา ใจ จึงเปนคนมีเสนห มีเครื่องดึงดูดใจประชาชนทั่วโลกใหหัน
มาสนใจและนิยมรักชอบทุกยุคทุกสมัยไมมีวันจืดจาง แมผูไมสามารถกระทํากายวาจาให
เปนอยางเขาได ก็ยังรูจักนิยมเลื่อมใสในคนผูมีกาย วาจา ใจ อันมีศีลธรรม
เชนเดียวกับที่พวกเขาเคารพและเลื่อมใสในพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย ฉะนั้นจึง
ชี้ใหเห็นวา ศีลธรรมคือความดีความงาม เปนสิ่งที่โลกตองการอยูทุกเวลา ไมเปนของ
ลาสมัย ทั้งมีคุณคาเทากับโลกเสมอไป
จะมีอยูบางก็เนื่องจากศีลธรรมไดถูกแปรสภาพจากธรรมชาติเดิม ออกมาสู
ระเบียบลัทธิประเพณี ซึ่งแยกออกไปตามความนิยมของชาติ ชั้น วรรณะ จึงเปนเหตุให
ศีลธรรมกลายเปนของชาติ ชั้น วรรณะ ไปตามความนิยมของลัทธินั้นๆ อันเปนเหตุให
โลกติชมตลอดมา นอกจากที่วานี้ ศีลธรรมยอมเปนคุณธรรมที่นํายุคนําสมัยไปสูความ
เจริญไดทุกโอกาส ถาโลกยังสนใจที่จะนําเอาศีลธรรมไปเปนเสนบรรทัดดัดกาย วาจา ใจ
ของตนใหเปนไปตามอยู
จะเห็นไดงายๆ ก็คือ กาลใดที่โลกเกิดความยุงเหยิงไมสงบ กาลนั้นพึงทราบวา
โลกเริ่มขาดความสมบูรณทางศีลธรรม ถาไมรีบปรับปรุงใหตรงกับทางศีลธรรมแลว ไม
นานฤทธิ์ของโลกลวนๆ จะระเบิดอยางเต็มที่ แมตัวโลกผูทรงฤทธิ์เอง ก็ตองแตกทลาย
ลงทันทีทนอยูไมได
เฉพาะอยางยิ่งในครอบครัวหนึ่งๆ ถาขาดศีลธรรมอันเปนหลักของความ
ประพฤติแลว แมคูสามีภรรยาก็ไวใจกันไมได คอยแตจะเกิดความระแวงแคลงใจวา
คูครองของตนจะไปคบชูกับชายอื่นหญิงอื่น อันเปนเหตุบอนทําลายความมั่นคงของ
ครอบครัวและทรัพยสิน เพียงเทานี้ความปวดราวภายในใจเริ่มฟกตัวขึ้นมาแลว ไมเปน
อันกินอันนอน แมการงานอันเปนหลักอาชีพประจําครอบครัว ตลอดลูกเล็กเด็กแดงก็จะ
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เริ่มแตกแหลกลาญไปตามๆกัน ในขณะที่ครอบครัวนั้นๆ เริ่มทําลายศีลธรรมของตน ยิ่ง
ไดแตกจากศีลธรรมโดยประพฤติอยางที่กลาวแลว แนทีเดียวสิ่งที่มั่นคงทั้งหลายจะ
กลายเปนกองเพลิงไปตาม ๆ กัน เชนเดียวกับหมอน้ําที่เต็มไปดวยน้ํา ไดถูกสิ่งอื่น
กระทบใหตกลง น้ําทั้งหมดที่บรรจุอยูในหมอจะตองแตกกระจายไปทันทีฉะนั้น
ดังนั้นเมื่อโลกยังตองการความเจริญอยูตราบใด ศีลธรรมจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
โลกอยูตราบนั้น ใครจะคัดคานหลักความจริง คือศีลธรรมอันเปนสิ่งที่มีอยูประจําโลกมา
แตกาลไหนๆ ไมได คําวาศีลธรรมในหลักธรรมชาตินั้น ไมตองไปขอรับมาจากพระหรือ
จากใคร ตามวัดหรือตามสถานที่ตางๆ แลว จึงจะเกิดเปนศีลธรรมขึ้นมา แมเพียงแต
ผูรักษาความถูกความดีงามประจํานิสัย แลวประพฤติแตสิ่งถูกและดีงามแกตนและแก
ผูอื่น เวนการประพฤติสิ่งที่เปนขาศึกตอความถูกความดีงามของตน เพียงเทานั้น ก็
พอจะทราบไดแลววา ผูนั้นมีศีลธรรมขึ้นในตัวแลว
อนึ่งเหตุที่จะเกิดศีลธรรมขึ้นในใจและความประพฤติ เกิดขึ้นจากหลักธรรมชาติที่
กลาวแลวอยางหนึ่ง เกิดจากการคบคาสมาคมกับนักปราชญ มีสมณะชีพราหมณ เปนตน
ไดศึกษาไตถามจากทานแลวสมาทานนํามาปฏิบัติอีกอยางหนึ่ง เพียงเทานี้ก็พอจะยัง
ศีลธรรมใหเกิดขึ้นในตน และกลายเปนคนมีศีลธรรมไดพอแกการทรงตัวและครอบครัว
ตลอดสังคมที่ตนเกี่ยวของ ใหเปนไปไดโดยปราศจากความระแวงสงสัยในสิ่งที่ไมนาไวใจ
ในครอบครัวและสวนรวม ฆราวาสปฏิบัติไดเพียงศีล ๕ ก็สามารถทําความอุนใจใหแก
ตนและครอบครัวโดยประจักษใจ ตลอดเวลาที่ตนมีความประพฤติอยูในกรอบของ
ศีลธรรม
สวนศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ นั้น แยกจากศีล ๕ ขึ้นไปสูความละเอียดตาม
อัธยาศัย ของผูใครประพฤติตนในศีลธรรมชั้นสูงขึ้นไป ทั้งดานปฏิบัติรักษาและความ
เอาใจใส ยอมมีกฎเกณฑหรือวิธีการตางจากศีล ๕ ขึ้นไปเปนชั้นๆ เมื่อสรุปความแลว
ศีลทุกประเภทเปนคุณสมบัติ เพื่อที่จะรักษาความคะนองทางความประพฤติของกายและ
วาจา เพื่อความอยูเย็นเปนสุขสบายใจสําหรับทานผูปฏิบัติถูก และเปนสิ่งจําเปนแก
ผูเกี่ยวของที่ตองการจะทําตนใหเปนคนดีทุกรายไป แตสําหรับผูเลวทรามไมเห็นวาเปน
ของจําเปน เพราะไมตองการอยากเปนคนดีเหมือนโลกเขา แตคอยจะทําลายความสุข
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ของผูอื่น กอความเดือดรอนแกโลกทุกเวลาที่ไดชองและโอกาส ศีลธรรมบางสวน
แมแตสัตวดิรัจฉานเขายังมีได อยาวาแตมนุษยจะเปนเจาของศีลธรรมโดยถายเดียวเลย
เราพอจะสังเกตไดวา สัตวดิรัจฉานเขายังมีรัศมีแหงธรรมแทรกอยูในใจและความ
ประพฤติของเขาบาง เชน สัตวเลี้ยงในบานเรา
ผูที่มีศีลธรรมเปนภาคพื้นประจํานิสัยและความประพฤติตลอดเวลา นอกจากจะ
เปนผูใหความอบอุนเปนที่ไววางใจ และใหความนิยมแกประชาชนตลอดกาลแลว ยังเปน
ผูมีความอบอุนในตนเอง ทั้งวันนี้ วันหนา ชาตินี้และชาติหนาอีกดวย ศีลธรรมจึงเปน
คุณสมบัติอันจําเปนของโลกตลอดกาล

สมาธิ
ธรรมกรรมฐานทุกบทเปนรั้วกั้นความคะนองของใจ ใจที่ไมมีกรรมฐานประจํา
และควบคุม จึงเกิดความคะนองไดทุกวัย ทั้งเด็กเล็ก หนุมสาว เฒาแกชรา คนจน คนมี
คนฉลาด คนโง คนมีฐานะสูง ต่ํา ปานกลาง คนตาบอด หูหนวก ตาดี หูดี งอยเปลี้ย
เสียขา พิกลพิการ และอื่นๆ ไมมีประมาณ ทางศาสนธรรมเรียกวา ผูยังตกอยูในวัย
ความคะนองทางใจ หมดความสงาราศีทางใจ หาความสุขไมได อาภัพความสุขทางใจ
ตายแลวขาดทุนทั้งขึ้นทั้งลอง เชนเดียวกับตนไม จะมีกิ่งกานดอกผลดกหนาหรือไม ไม
เปนประมาณ รากแกวเสียหรือโคนลงแลว ยอมเสียความเปนสงาราศีและผลประโยชน
ฉะนั้น แตลําตนหรือกิ่งกานของตนไม ก็ยังอาจจะมาทําประโยชนอยางอื่นไดบาง ไม
เหมือนมนุษยตาย
โทษแหงความคะนองของใจ ที่ไมมีธรรมะเปนเครื่องรักษา จะหาจุดความสุขไม
พบตลอดกาล แมความสุขจะเกิดเพราะความคะนองของใจเปนผูแสวงหามาได ก็เปน
ความสุขชนิดเปนบทบาทที่จะเพิ่มความคะนองของใจ ใหมีความกลาแข็งไปในทางที่ไม
ถูก มากกวาจะเปนความสุขที่พึงพอใจ
ฉะนั้นสมาธิ คือ ความสงบหรือความตั้งมั่นของใจ 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
ลงใจนําบทนั้นมาบริกรรม เชน จะบริกรรมเกสา ก็นึกวาเกสาซ้ําอยูในใจ ไมออกเสียง
เปนคําพูดใหไดยินออกมาภายนอก (แตลําพังนึกเอาชนะใจไมได จะบริกรรมทํานอง
สวดมนต เพื่อใหเสียงผูกใจไว จะไดสงบก็ได ทําจนกวาใจจะสงบไดดวยคําบริกรรม จึง
หยุด) พรอมทั้งใจใหทําความรูสึกไวกับผมบนศีรษะ จะบริกรรมบทใดก็ใหทําความรูอยู
กับกรรมฐานบทนั้น เชนเดียวกับบริกรรมบทเกสา ซึ่งทําความรูอยูในผมบนศีรษะฉะนั้น
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 เบื้องตนการตั้งลม ควรตั้งที่ปลายจมูกหรือเพดานเพราะ
เปนที่กระทบลมหายใจ พอถือเอาเปนเครื่องหมายได เมื่อทําจนชํานาญ และลมละเอียด
เขาไปเทาไร จะคอยรูหรือเขาใจความสัมผัสของลมเขาไปโดยลําดับ จนปรากฏลมที่อยู
ทามกลางอก หรือลิ้นปแหงเดียว ทีนี้จงกําหนดลม ณ ที่นั้น ไมตองกังวลออกมากําหนด
หรือตามรูลมที่ปลายจมูกหรือเพดานอีกตอไป
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การกําหนดลมจะตามดวย พุทฺโธ เปนคําบริกรรมกํากับลมหายใจเขาออกดวยก็
ได เพื่อเปนการพยุงผูรูใหเดน จะไดปรากฏลมชัดขึ้นกับใจ เมื่อชํานาญในลมแลว ตอไป
ทุกครั้งที่กําหนด จงกําหนดลงที่ลมหายใจทามกลางอกหรือลิ้นปโดยเฉพาะ ทั้งนี้สําคัญ
อยูที่ตั้งสติ จงตั้งสติกับใจ ใหมีความรูสึกในลมทุกขณะที่ลมเขาและลมออก สั้นหรือยาว
จนกวาจะรูชัดในลมหายใจ มีความละเอียดเขาไปทุกที และจนปรากฏความละเอียดของ
ลมกับใจเปนอันเดียวกัน
ทีนี้ใหกําหนดลมอยูจําเพาะใจ ไมตองกังวลในคําบริกรรมใดๆ ทั้งสิ้น เพราะการ
กําหนดลมเขาออกและสั้นยาวตลอดคําบริกรรมนั้นๆ ก็เพื่อจะใหจิตถึงความละเอียด
เมื่อถึงลมละเอียดที่สุด จิตจะปรากฏมีความสวางไสว เยือกเย็นเปนความสงบสุขและรูอยู
จําเพาะใจ ไมเกี่ยวของกับอารมณใด ๆ แมที่สุดกองลมก็ลดละความเกี่ยวของ ในขณะ
นั้นไมมีความกังวล เพราะจิตวางภาระ มีความรูอยูจําเพาะใจดวงเดียว คือ ความเปน
หนึ่ง (เอกัคคตารมณ) นี่คือผลที่ไดรับจากการเจริญอานาปานสติกรรมฐาน ในกรรมฐาน
บทอื่นพึงทราบวา ผูภาวนาจะตองไดรับผลเชนเดียวกันกับบทนี้
การบริกรรมภาวนา มีบทกรรมฐานนั้น ๆ เปนเครื่องกํากับใจดวยสติ จะระงับ
ความคะนองของใจไดเปนลําดับ จะปรากฏความสงบสุขขึ้นที่ใจ มีอารมณอันเดียว คือ
รูอยูจําเพาะใจ ปราศจากความฟุงซานใด ๆ ไมมีสิ่งมากวนใจใหเอนเอียง เปนความสุข
จําเพาะใจ ปราศจากความเสกสรรหรือปรุงแตงใดๆ ทั้งสิ้น เพียงเทานี้ ผูปฏิบัติจะเห็น
ความอัศจรรยในใจ ที่ไมเคยประสบมาแตกาลไหนๆ และเปนความสุขที่ดูดดื่มยิ่งกวา
อื่นใดที่เคยผานมา
อนึ่งพึงทราบ ผูบริกรรมบทกรรมฐานนั้นๆ บางทานอาจปรากฏอาการแหง
กรรมฐาน ที่ตนกําลังบริกรรมนั้นขึ้นที่ใจ ในขณะที่กําลังบริกรรมอยูก็ได เชน ปรากฏผม
ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เปนตน อาการใดอาการหนึ่ง ประจักษกับใจ
เหมือนมองเห็นดวยตาเนื้อ เมื่อปรากฏอยางนี้ พึงกําหนดดูอาการที่ตนเห็นนั้นใหชัดเจน
ติดใจ และกําหนดใหตั้งอยางนั้นไดนาน และติดใจเทาไรยิ่งดี เมื่อติดใจแนบสนิทแลวจง
ทําความแยบคายในใจ กําหนดสวนที่เห็นนั้น โดยเปนของปฏิกูลโสโครก ทั้งอาการสวนใน

๗

และอาการสวนนอกของกายโดยรอบ และแยกสวนของกายออกเปนสวนๆ หรือเปน
แผนกๆ ตามอาการนั้นๆ โดยเปนกองผม กองขน กองเนื้อ กองกระดูก ฯลฯ
เสร็จแลวกําหนดใหเนาเปอยลงบาง กําหนดไฟเผาบาง กําหนดให แรง กา หมา
กินบาง กําหนดใหแตกลงสูธาตุเดิมของเขา คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ บางเปนตน การทํา
อยางนี้เพื่อความชํานาญ คลองแคลวของใจในการเห็นกาย เพื่อความเห็นจริงในกายวา มี
อะไรอยูในนั้น เพื่อความบรรเทาและตัดขาดเสียไดซึ่งความหลงกาย อันเปนเหตุใหเกิด
ราคะตัณหา คือ ความคะนองของใจ ทําอยางนี้ไดชํานาญเทาไรยิ่งดี ใจจะสงบละเอียด
เขาทุกที ขอสําคัญเมื่อปรากฏอาการของกายขึ้น อยาปลอยใหผานไปโดยไมสนใจ และ
อยากลัวอาการของกายที่ปรากฏ จงกําหนดไวเฉพาะหนาทันที กายนี้เมื่อภาวนาไดเห็นจน
ติดใจจริงๆ จะเกิดความเบื่อหนายสลดสังเวชตน จะเกิดขนพองสยองเกลา น้ําตาไหลลง
ทันที อนึ่งผูที่ปรากฏกายขึ้นเฉพาะหนาในขณะภาวนา ใจจะเปนสมาธิไดอยางรวดเร็ว
และจะทําปญญาใหแจงไปพรอมๆ กันกับความสงบของใจที่ภาวนาเห็นกาย
ผูที่ไมเห็นอาการของกาย จงทราบวา การบริกรรมภาวนาทั้งนี้ ก็เปนการภาวนา
เพื่อจะยังจิตใหเขาสูความสงบสุขเชนเดียวกัน จึงไมมีขอระแวงสงสัยที่ตรงไหนวา จิตจะไม
หยั่งลงสูความสงบ และเห็นภัยดวยปญญาในวาระตอไป จงทําความมั่นใจในบทภาวนา
และคําบริกรรมของตนอยาทอถอย ผูดําเนินไปโดยวิธีใด พึงทราบวา ดําเนินไปสู
จุดประสงคเชนเดียวกัน และจงทราบวา บทธรรมทั้งหมดนี้ เปนบทธรรมที่จะนําใจไปสู
สันติสุข คือ พระนิพพาน อันเปนจุดสุดทายของการภาวนาทุกบทไป ฉะนั้น จงทําตาม
หนาที่แหงบทภาวนาของตน อยาพะวักพะวนในกรรมฐานบทอื่นๆ จะเปนความลังเล
สงสัย ตัดสินใจลงไปสูความจริงไมได จะเปนอุปสรรคแกความจริงใจตลอดกาล จงตั้งใจทํา
ดวยความมีสติจริงๆ และอยาเรียงศีล สมาธิ ปญญา ใหนอกไปจากใจ เพราะกิเลสคือ
ราคะ โทสะ โมหะ เปนตน อยูที่ใจ ใครไมไดเรียงรายเขา เมื่อคิดไปทางผิด มันก็เกิด
กิเลสขึ้นมาที่ใจดวงนั้น ไมไดกําหนดหรือนัดกันวา ใครจะมากอนมาหลัง มันเปนกิเลส
มาทีเดียว กิเลสชนิดไหนมา มันก็ทําใหเรารอนไดเชนเดียวกัน เรื่องของกิเลสมันจะตอง
เปนกิเลสเรื่อยไปอยางนี้ กิเลสตัวไหนจะมากอนมาหลังเปนไมเสียผล ทําใหเกิดความรอน
ไดทั้งนั้น วิธีการแกกิเลสอยาคอยใหศีลไปกอน สมาธิมาที่สอง ปญญามาที่สาม นี่
เรียกวา ทําสมาธิเรียงแบบ เปนอดีต อนาคตเสมอไป หาความสงบสุขไมไดตลอดกาล
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ปญญาอบรมสมาธิ
ความจริงการภาวนาเพื่อใหใจสงบ ถาสงบดวยวิธีปลอบโยนโดยทางบริกรรม
ไมได ตองภาวนาดวยวิธีปราบปรามขูเข็ญ คือคนคิดหาเหตุผลในสิ่งที่จิตติดของดวย
ปญญา แลวแตความแยบคายของปญญา จะหาอุบายทรมานจิตดวงพยศ จนปรากฏใจ
ยอมจํานนตามปญญาวา เปนความจริงอยางนั้นแลว ใจจะฟุงซานไปไหนไมได ตองหยั่ง
เขาสูความสงบเชนเดียวกับสัตวพาหนะตัวคะนอง ตองฝกฝนทรมานอยางหนักจึงจะ
ยอมจํานนตอเจาของ
ฉะนั้นในเรื่องนี้จะขอยกอุปมาเปนหลักเทียบเคียง เชน ตนไมบางประเภท ตั้งอยู
โดดเดี่ยวไมมีสิ่งเกี่ยวของ ผูตองการตนไมนั้นก็ตองตัดดวยมีดหรือขวาน เมื่อขาดแลว
ไมตนนั้นก็ลมลงสูจุดที่หมาย แลวนําไปไดตามตองการ ไมมีความยากเย็นอะไรนัก แต
ไมอีกบางประเภท ไมตั้งอยูโดดเดี่ยว ยังเกี่ยวของอยูกับกิ่งแขนงของตนอื่นๆ อีกมาก
ยากที่จะตัดใหลงสูที่หมายได ตองใชปญญาหรือสายตาตรวจดูสิ่งเกี่ยวของของตนไมนั้น
โดยถี่ถวน แลวจึงตัดตนไมนั้นใหขาด พรอมทั้งตัดสิ่งเกี่ยวของจนหมดสิ้นไป ไมยอมตก
หรือลมลงสูที่หมายและนําไปไดตามความตองการฉันใด จริตนิสัยของคนเราก็ฉันนั้น
คนบางประเภทไมคอยมีสิ่งแวดลอมเปนภาระกดถวงใจมาก เพียงใชคําบริกรรม
ภาวนา พุทฺโธ ธมฺโม สง.โฆ เปนตน บทใดบทหนึ่งเขาเทานั้น ใจก็ไดรับความสงบ
เยือกเย็นเปนสมาธิลงได กลายเปนตนทุนหนุนปญญา ใหกาวหนาตอไปไดอยางสบายที่
เรียกวา สมาธิอบรมปญญา แตคนบางประเภทมีสิ่งแวดลอมเปนภาระกดถวงใจมาก และ
เปนนิสัยชอบคิดอะไรมากอยางนี้ จะอบรมดวยคําบริกรรมอยางที่กลาวมาแลวนั้น ไม
สามารถที่จะยังจิตใหหยั่งลงสูความสงบเปนสมาธิได ตองใชปญญาไตรตรองเหตุผล ตัด
ตนเหตุของความฟุงซานดวยปญญา เมื่อปญญาไดหวานลอมในสิ่งที่จิตติดของนั้นไว
อยางหนาแนนแลว จิตจะมีความรูเหนือปญญาไปไมได และจะหยั่งลงสูความสงบเปน
สมาธิได ฉะนั้นคนประเภทนี้ จะตองฝกฝนจิตใหเปนสมาธิไดดวยปญญา ที่เรียกวา
ปญญาอบรมสมาธิ ตามชื่อหัวเรื่องที่ใหไวแลวในเบื้องตนนั้น เมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นดวย
อํานาจปญญา อันดับตอไปสมาธิก็กลายเปนตนทุนหนุนปญญาใหมีกําลังกาวหนา
สุดทายก็ลงรอยเดียวกันกับหลักเดิมที่วา สมาธิอบรมปญญา
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ผูตองการอบรมใจใหเปนไปเพื่อความฉลาด รูเทาทันกลมายาของกิเลส อยายึด
ปริยัติจนเกิดกิเลส แตก็อยาปลอยวางปริยัติจนเลยศาสดา ผิดพระประสงคของ
พระพุทธเจาทั้งสองนัย คือ ในขณะที่ทําสมาธิภาวนา อยาสงใจไปยึดปริยัติจนกลายเปน
อดีตอนาคตไป ใหตั้งจิตลงสูปจจุบัน คือ เฉพาะหนา มีธรรมที่ตนเกี่ยวของเปนอารมณ
เทานั้น เมื่อมีขอของใจ ตัดสินใจลงไมไดวาถูกหรือผิด เวลาออกจากที่ภาวนาแลว จึง
ตรวจสอบกับปริยัติ แตจะตรวจสอบทุกขณะไปก็ผิด เพราะจะกลายเปนความรูในแบบ
ไมใชความรูเกิดจากภาวนา ใชไมได
สรุปความ ถาจิตสงบไดดวยอารมณสมถะ คือ คําบริกรรมดวยธรรมบทใด ก็
บริกรรมบทนั้น ถาจะสงบไดดวยปญญาสกัดกั้นโดยอุบายตางๆ ก็ตองใชปญญาเปนพี่
เลี้ยงเพื่อความสงบเสมอไป ผลรายไดจากการอบรมทั้งสองวิธีนี้ คือ ความสงบและ
ปญญา อันจะมีรัศมีแฝงขึ้นจากความสงบนั้นๆ

สมาธิ
สมาธิ วาโดยชื่อและอาการแหงความสงบ มี ๓ คือ
ขณิกสมาธิ ตั้งมั่นหรือสงบชั่วคราวแลวถอนขึ้นมา
อุปจารสมาธิ ทานวา รวมเฉียดๆ นานกวาขณิกสมาธิ แลวถอนขึ้นมา จากนี้ขอ
แทรกทัศนะของ “ ธรรมปา” เขาบางเล็กนอย อุปจารสมาธิ เมื่อจิตสงบลงไปแลว ไม
อยูกับที่ถอยออกมาเล็กนอย แลวตามรูเรื่องตางๆ ตามแตจะมาสัมผัสใจ บางครั้งก็เปน
เรื่องเกิดจากตนเอง ปรากฏเปนนิมิตขึ้นมา ดีบาง ชั่วบาง แตเบื้องตนเปนนิมิตเกิด
กับตนมากกวา ถาไมรอบคอบก็ทําใหเสียได เพราะนิมิตที่จะเกิดขึ้นจากสมาธิประเภทนี้
มีมากเอาประมาณไมได บางครั้งก็ปรากฏเปนรูปรางของตัวเองนอนตายและเนาพองอยู
ตอหนา เปนผีตาย และเนาพองอยูตอหนาบาง มีแตโครงกระดูกบาง เปนซากศพเขา
กําลังหามผานมาตอหนาบาง เปนตน ที่ปรากฏลักษณะนี้ ผูฉลาดก็ถือเอาเปน อุคค
นิมิตเพื่อเปนปฏิภาคนิมิตได เพราะจะยังสมาธิใหแนนหนา และจะยังปญญาใหคมกลา

๑๐

ไดเปนลําดับ สําหรับผูกลาตอเหตุผล เพื่อจะยังประโยชนตนใหสําเร็จ ยอมไดสติปญญา
จากนิมิตนั้นๆเสมอไป
แตผูขี้ขลาดหวาดกลัวอาจจะทําใจใหเสีย เพราะสมาธิประเภทนี้มีจํานวนมาก
เพราะเรื่องที่นากลัวมีมาก เชน ปรากฏมีคน รูปราง สีสัน วรรณะ นากลัว ทําทาจะ
ฆาฟน หรือจะกินเปนอาหาร อยางนี้เปนตน แตถาเปนผูกลาหาญตอเหตุการณแลว ก็
ไมมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้น ยิ่งจะไดอุบายเพิ่มขึ้นจากนิมิตหรือสมาธิประเภทนี้เสียอีก
สําหรับผูมักกลัว ปกติก็แสหาเรื่องกลัวอยูแลว ยิ่งปรากฏนิมิตที่นากลัวก็ยิ่งไปใหญ ดีไม
ดีอาจจะเปนบาขึ้นในขณะนั้นก็ได
สวนนิมิตนอกที่ผานมา จะรูหรือไมวาเปนนิมิตนอก หรือนิมิตเกิดกับตัวนั้น ตอง
ผานนิมิตใน ซึ่งเกิดกับตัวไปจนชํานาญแลวจึงจะสามารถรูได นิมิตนอกนั้น เปนเรื่องที่
เกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ของคนหรือสัตว เปรต ภูตผี เทวบุตร เทวดา อินทร พรหม
ที่มาเกี่ยวของกับสมาธิในเวลานั้น เชนเดียวกับเราสนทนากันกับแขกที่มาเยี่ยม เรื่อง
ปรากฏขึ้นจะนานหรือไมนั้น แลวแตเหตุการณจะยุติลงเมื่อใด บางครั้งเรื่องหนึ่งจบลง
เรื่องอื่นแฝงเขามาตอกันไปอีกไมจบสิ้นลงงายๆ เรียกวา สั้นบางยาวบาง เมื่อจบลงแลว
จิตก็ถอนขึ้นมา บางครั้งก็กินเวลาหลายชั่วโมง
สมาธิประเภทนี้แมรวมนานเทาใดก็ตาม เมื่อถอนขึ้นมาแลวก็ไมมีกําลังเพิ่มสมาธิ
ใหแนนหนา และไมมีกําลังหนุนปญญาไดดวย เหมือนคนนอนหลับแลวฝนไป ธาตุขันธ
ยอมไมมีกําลังเต็มที่ สวนสมาธิที่รวมลงแลวอยูกับที่ พอถอนขึ้นมาปรากฏเปนกําลัง
หนุนสมาธิใหแนนหนา เชนเดียวกับคนนอนหลับสนิทดีไมฝน พอตื่นขึ้นธาตุขันธรูสึกมี
กําลังดี ฉะนั้นสมาธิประเภทนี้ ถายังไมชํานาญ และรอบคอบดวยปญญา ก็ทําใหเสียคน
เชนเปนบาไปได โดยมากนักภาวนาที่เขาเลาลือกันวา “ธรรมแตก” นั้น เปนเพราะสมาธิ
ประเภทนี้ แตเมื่อรอบคอบดีแลวก็เปนประโยชนเกี่ยวกับเหตุการณไดดี
สวนอุคคหนิมิตที่ปรากฏขึ้นจากจิตตามที่ไดอธิบายไวขางตนนั้น เปนนิมิตที่ควร
แกการปฏิภาคในหลักภาวนา ของผูตองการอุบายแยบคายดวยปญญาโดยแท เพราะเปน
นิมิตที่เกี่ยวกับอริยสัจ นิมิตอันหลังตองนอมเขาหา จึงจะเปนอริยสัจไดบาง แตทั้งนิมิต

๑๑

เกิดกับตน และนิมิตผานมาจากภายนอก ถาเปนคนขลาดก็อาจเสียไดเหมือนกัน สําคัญ
อยูที่ปญญาและความกลาหาญตอเหตุการณ ผูมีปญญาจึงไมประมาทสมาธิประเภทนี้โดย
ถายเดียว เชน งูเปนตัวอสรพิษ เขานํามาเลี้ยงไวเพื่อถือเอาประโยชนจากงูก็ยังได วิธี
ปฏิบัติในนิมิตทั้งสองซึ่งเกิดจากสมาธิประเภทนี้ นิมิตที่เกิดจากจิตที่เรียกวา “ นิมิต
ใน” จงทําปฏิภาค มีแบงแยก เปนตน ตามที่ไดอธิบายไวขางตนแลว นิมิตที่ผานมา
อันเกี่ยวแกคนหรือสัตว เปนตน ถาสมาธิยังไมชํานาญ จงงดไวกอนอยาดวนสนใจ เมื่อ
สมาธิชํานาญแลว จึงปลอยจิตออกรูตามเหตุการณปรากฏ จะเปนประโยชนที่เกี่ยวกับ
เรื่องราวในอดีตอนาคตไมนอยเลย สมาธิประเภทนี้เปนสมาธิที่แปลกมาก อยาดวน
เพลิดเพลินและเสียใจในสมาธิประเภทนี้โดยถายเดียว จงทําใจใหกลาหาญขณะที่นิมิต
นานาประการเกิดขึ้นจากสมาธิประเภทนี้ เบื้องตนใหนอมลงสูไตรลักษณ ขณะนิมิต
ปรากฏขึ้นจะไมทําใหเสีย
แตพึงทราบวา สมาธิประเภทมีนิมิตนี้ไมมีทุกรายไป รายที่ไมมีก็คือเมื่อจิตสงบ
แลว รวมอยูกับที่ จะรวมนานเทาไร ก็ไมคอยมีนิมิตมาปรากฏ หรือจะเรียกงาย ๆ ก็คือ
รายที่ปญญาอบรมสมาธิ แมสงบรวมลงแลวจะอยูนานหรือไมนานก็ตามก็ไมมีนิมิต
เพราะเกี่ยวกับปญญาแฝงอยูกับองคสมาธินั้น สวนรายที่สมาธิอบรมปญญา มักจะ
ปรากฏนิมิตแทบทุกรายไป เพราะจิตประเภทนี้รวมลงอยางเร็วที่สุด เหมือนคนตกบอ
ตกเหวไมคอยระวังตัว ลงรวดเดียวก็ถึงที่พักของจิต แลวก็ถอนออกมารูเหตุการณตางๆ
จึงปรากฏเปนนิมิตขึ้นมาในขณะนั้น และก็เปนนิสัยของจิตประเภทนี้แทบทุกรายไป แต
จะเปนสมาธิประเภทใดก็ตาม ปญญาเปนสิ่งสําคัญประจําสมาธิประเภทนั้นๆ เมื่อถอน
ออกมาแลว จงไตรตรองธาตุขันธดวยปญญา เพราะปญญากับสมาธิเปนธรรมคูเคียงกัน
จะแยกจากกันไมได ถาสมาธิไมกาวหนาตองใชปญญาหนุนหลัง ขอยุติเรื่องอุปจารสมาธิ
แตเพียงเทานี้
อัปปนาสมาธิ เปนสมาธิที่ละเอียดและแนนหนามั่นคง ทั้งรวมอยูไดนาน จะให
รวมอยูหรือถอนขึ้นมาไดตามตองการ สมาธิทุกประเภทพึงทราบวา เปนเครื่องหนุน
ปญญาไดตามกําลังของตน คือ สมาธิอยางหยาบ อยางกลาง และอยางละเอียด ก็
หนุนปญญาอยางหยาบ อยางกลาง และอยางละเอียดเปนชั้น ๆ ไป แลวแตผูมีปญญา
จะนําออกใช แตโดยมากจะเปนสมาธิประเภทใดก็ตามปรากฏขึ้น ผูภาวนามักจะติด

๑๒

เพราะเปนความสุข ในขณะที่จิตรวมลงและพักอยู การที่จะเรียกวาจิตติดสมาธิ หรือ
ติดความสงบไดนั้นไมเปนปญหา ในขณะที่จิตพักรวมอยู จะพักอยูนานเทาไรก็ไดตาม
ขั้นของสมาธิ ที่สําคัญก็คือ เมื่อจิตถอนขึ้นมาแลวยังอาลัยในความพักของจิต ทั้ง ๆ ที่
ตนมีความสงบพอที่จะใชปญญาไตรตรอง และมีความสงบจนพอตัว ซึ่งควรจะใชปญญา
ไดอยางเต็มที่แลว แตยังพยายามที่จะอยูในความสงบไมสนใจในปญญาเลย อยางนี้
เรียกวา ติดสมาธิถอนตัวไมขึ้น

ปญญา
ทางที่ถูกและราบรื่นของผูปฏิบัติก็คือ เมื่อจิตไดรับความสงบพอเห็นทางแลว
ตองฝกหัดจิตใหคิดคนในอาการของกาย จะเปนอาการเดียวหรือมากอาการก็ตาม ดวย
ปญญาคลี่คลายดูกายของตน เริ่มตั้งแต ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก
เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสนอย ไสใหญ อาหารใหม
อาหารเกา ๆ ฯลฯ ที่เรียกวา อาการ ๓๒ ของกาย สิ่งเหลานี้ตามปกติเต็มไปดวยของ
ปฏิกูลนาเกลียดตลอดเวลา ไมมีอวัยวะสวนใดจะสวยงามตามโมหนิยม ยังเปนอยูก็
ปฏิกูล ตายแลวยิ่งเปนมากขึ้นไมวาสัตว บุคคล หญิงชาย มีความเปนอยางนี้ทั้งนั้น
ในโลกนี้เต็มไปดวยของอยางนี้ หาสิ่งที่แปลกกวานี้ไมมี ใครอยูในโลกนี้ตองมีอยางนี้
ตองเปนอยางนี้ ตองเห็นอยางนี้
ความเปนอนิจฺจํ ไมเที่ยง ก็กายอันนี้ ทุกฺขํ ความลําบากก็กายอันนี้ อนตฺตา
ปฏิเสธความประสงคของสัตวทั้งหลายก็กายอันนี้ สิ่งที่ไมสมหวังทั้งหมดก็อยูที่กายอันนี้
ความหลงสัตวหลงสังขารก็หลงกายอันนี้ ความถือสัตวถือสังขารก็ถือกายอันนี้ ความ
พลัดพรากจากสัตวและสังขารก็พลัดพรากจากกายอันนี้ ความหลงรักหลงชังก็หลงกาย
อันนี้ ความไมอยากตายก็หวงกายอันนี้ ตายแลวรองไหหากันก็เพราะกายอันนี้ ความ
ทุกขทรมานแตวันเกิดจนถึงวันตายก็เพราะกายอันนี้ ทั้งสัตวและบุคคลวิ่งวอนไปมาหา
อยูหากิน ไมมีวันไมมีคืน ก็เพราะเรื่องของกายอันเดียวนี้ มหาเหตุมหาเรื่องใหญโตใน
โลก ที่เปนกงจักรผันมนุษยและสัตวไมมีวันลืมตาเต็มดวง ประหนึ่งไฟเผาอยูตลอดเวลา
ก็คือเรื่องของกายเปนเหตุ กิเลสทวมหัวจนเอาตัวไมรอดก็เพราะกายอันนี้ สรุปความ
เรื่องในโลก คือเรื่องเพื่อกายอันเดียวนี้ทั้งนั้น

๑๓

เมื่อพิจารณากายพรอมทั้งเรื่องของกายใหแจงประจักษกับใจ ดวยปญญาอยู
อยางนี้ ไมมีวันหยุดยั้ง กิเลสจะยกกองพลมาจากไหนใจจึงจะสงบลงไมได ปญญาอาน
ประกาศความจริงใหใจฟงอยูอยางนี้ตลอดเวลา ใจจะฝนความจริงจากปญญาไปไหน
เพราะกิเลสก็เกิดจากใจ ปญญาก็เกิดจากใจ เราก็คือใจ จะแกกิเลสดวยปญญาของเรา
จะไมไดอยางไร เมื่อปญญาเปนไปในกายอยูอยางนี้ จะไมเห็นแจงในกายอยางไรเลา ?
เมื่อเห็นกายแจงประจักษใจดวยปญญาอยางนี้ ใจตองเบื่อหนายในกายตนและกายคนอื่น
สัตวอื่น ตองคลายความกําหนัดยินดีในกาย แลวถอนอุปาทานความถือมั่นในกาย โดย
สมุจเฉทปหาน พรอมทั้งความรูเทากายทุกสวน ไมหลงรักหลงชังในกายใดๆอีกตอไป
การที่จิตใชกลอง คือ ปญญา ทองเที่ยวในเมือง “กายนคร” ยอมเห็น “กาย
นคร” ของตน และ “กายนคร” ของคนและสัตวทั่วไปไดชัด ตลอดจนทางสามแพรง
คือไตรลักษณ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา และทางสี่แพรง คือ ธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ ทั่ว
ทั้งตรอกของทางสายตาง ๆ คือ อาการของกายทุกสวน พรอมทั้งหองน้ํา ครัวไฟ
(สวนขางในของรางกาย) แหงเมืองกายนคร จัดเปน โลกวิทู ความเห็นแจงในกายนคร
ทั่วทั้งไตรโลกธาตุก็ไดดวย ยถาภูตญาณทัสสนะ ความเห็นตามเปนจริงในกายทุกสวน
หมดความสงสัยในเรื่องของกายที่เรียกวา รูปธรรม
ตอไปนี้จะอธิบายวิปสสนาเกี่ยวกับ นามธรรม คือ เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ นามธรรมทั้งสี่นี้ เปนสวนหนึ่งของขันธหา แตละเอียดไปกวารูปขันธ คือ กาย
ไมสามารถมองเห็นดวยตา แตรูไดทางใจ เวทนา คือ สิ่งที่จะตองเสวยทางใจ สุขบาง
ทุกขบาง เฉย ๆ บาง สัญญา คือ ความจํา เชน จําชื่อจําเสียง จําวัตถุสิ่งของ จําบาลี
คาถา เปนตน สังขาร คือ ความคิด ความปรุง เชน คิดดี คิดชั่ว คิดกลางๆ ไมดี ไม
ชั่ว หรือ ปรุงอดีตอนาคต เปนตน และ วิญญาณ ความรับรู คือ รับรู รูป เสียง กลิ่น
รส เครื่องสัมผัส และธรรมารมณ ในขณะที่สิ่งเหลานี้มากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
และใจ นามธรรมทั้งสี่นี้ เปนอาการของใจ ออกมาจากใจ รูไดที่ใจ และเปนมายาของ
ใจดวย ถาใจยังไมรอบคอบ จึงจัดวา เปนเครื่องปกปดความจริงไดดวย
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การพิจารณานามธรรมทั้งสี่ ตองพิจารณาดวยปญญา โดยทางไตรลักษณลวนๆ
เพราะขันธเหลานี้มีไตรลักษณประจําตนทุกอาการที่เคลื่อนไหว แตวิธีพิจารณาในขันธ
ทั้งสี่นี้ ตามแตจริตจะชอบในขันธใด ไตรลักษณใด หรือทั่วไปในขันธ และไตรลักษณ
นั้นๆ จงพิจารณาตามจริตชอบในขันธและไตรลักษณนั้นๆ เพราะขันธและไตรลักษณ
หนึ่งๆ เปนธรรมเกี่ยวโยงถึงกัน จะพิจารณาเพียงขันธหรือไตรลักษณเดียวก็เปนเหตุให
ความเขาใจหยั่งทราบไปในขันธและไตรลักษณอื่นๆ ไดโดยสมบูรณ เชนเดียวกับ
พิจารณาไปพรอม ๆ กัน เพราะขันธและไตรลักษณเหลานี้มีอริยสัจเปนรั้วกั้นเขตแดน
รับรองไวแลว เชนเดียวกับการรับประทานอาหารลงในที่แหงเดียว ยอมซึมซาบไปทั่ว
อวัยวะนอยใหญของรางกาย ซึ่งเปนสวนใหญรับรองไวแลวฉะนั้น
เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติจงตั้งสติและปญญาใหเขาใกลชิดตอนามธรรม คือ ขันธสี่นี้
ทุกขณะที่ขันธนั้นๆ เคลื่อนไหว คือ ปรากฏขึ้น ตั้งอยู และดับไป และไมเที่ยง เปน
ทุกข เปนอนัตตาประจําตน ไมมีเวลาหยุดยั้งตามความจริงของเขา ซึ่งแสดงหรือ
ประกาศตนอยูอยางนี้ ไมมีเวลาสงบแมแตขณะเดียว ทั้งภายใน ทั้งภายนอก ทั่วโลกธาตุ
ประกาศเปนเสียงเดียวกัน คือ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ปฏิเสธความหวังของสัตว
พูดงายๆ ก็คือ ธรรมทั้งนี้ไมมีเจาของ ประกาศตนอยูอยางอิสรเสรีตลอดกาล ใครหลง
ไปยึดเขาก็พบแตความทุกขดวยความเหี่ยวแหงใจตรอมใจ หนักเขากินอยูหลับนอน
ไมได น้ําตาไหลจนจะกลายเปนแมน้ําลําคลองไหลนองตลอดเวลา และตลอดอนันตกาล
ที่สัตวยังหลงของอยู ชี้ใหเห็นงายๆ ขันธทั้งหาเปนบอหลั่งน้ําตาของสัตวผูลุมหลงนั่นเอง
การพิจารณาใหรูดวยปญญาชอบในขันธและสภาวธรรมทั้งหลาย ก็เพื่อจะประหยัดน้ําตา
และตัดภพชาติใหนอยลง หรือใหขาดกระเด็นออกจากใจผูเปนเจาทุกข ใหไดรับสุขอยาง
สมบูรณนั่นเอง
สภาวธรรมมีขันธเปนตนนี้ จะเปนพิษสําหรับผูยังลุมหลง สวนผูรูเทาทันขันธและ
สภาวธรรมทั้งปวงแลว สิ่งทั้งนี้จะสามารถทําพิษอะไรได และทานยังถือเอาประโยชนจาก
สิ่งเหลานี้ไดเทาที่ควร เชนเดียวกับขวากหนามที่มีอยูทั่วไป ใครไมรูไปโดนเขาก็เปน
อันตราย แตถารูวาเปนหนามแลวนําไปทํารั้วบานหรือกั้นสิ่งปลูกสราง ก็ไดรับประโยชน
เทาที่ควรฉะนั้น เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติ จงทําความแยบคายในขันธและสภาวธรรมดวยดี
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สิ่งทั้งนี้เกิดดับอยูกับจิตทุกขณะ จงตามรูความเปนไปของเขาดวยปญญาวาอยางไรจะ
รอบคอบและรูเทานั้น จงถือเปนภาระสําคัญประจําอิริยาบถ อยาไดประมาทนอนใจ
ธรรมเทศนาที่แสดงขึ้นจากขันธและสภาวธรรมทั่วไปในระยะนี้ จะปรากฏทาง
สติปญญาไมมีเวลาจบสิ้น และเทศนไมมีจํานนทางสํานวนโวหาร ประกาศเรื่องไตร
ลักษณประจําตลอดเวลา ทั้งกลางวัน กลางคืน ยืน เดิน นั่ง นอน ทั้งเปนระยะที่ปญญา
ของเราควรแกการฟงแลว เหมือนเราไดไตรตรองตามธรรมเทศนาของพระธรรมกถึก
อยางสุดซึ้งนั่นเอง ขั้นนี้นักปฏิบัติจะรูสึกวาเพลิดเพลินเต็มที่ ในการคนคิดตามความ
จริงของขันธ และสภาวธรรมที่ประกาศความจริงประจําตน แทบไมมีเวลาหลับนอน
เพราะอํานาจความเพียรในหลักธรรมชาติ ไมขาดวรรคขาดตอนโดยทางปญญา สืบตอใน
ขันธหรือสภาวธรรมซึ่งเปนหลักธรรมชาติเชนเดียวกัน ก็จะพบความจริงจากขันธและ
สภาวธรรม ประจักษใจขึ้นมาดวยปญญาวา แมขันธทั้งมวลและสภาวธรรมทั่วไปตลอด
ไตรโลกธาตุ ก็เปนธรรมชาติธรรมดาของเขาอยางนั้น ไมปรากฏวาสิ่งเหลานี้เปนกิเลส
ตัณหาตามโมหนิยมแตอยางใด
อุปมาเปนหลักเทียบเคียง เชน ของกลางที่โจรลักไปก็พลอยเปนเรื่องราวไปตาม
โจร แตเมื่อเจาหนาที่ไดสืบสวนสอบสวนดูถวนถี่ จนไดพยานหลักฐานเปนที่พอใจแลว
ของกลางจับไดก็สงคืนเจาของเดิม หรือเก็บไวในสถานที่ควรไมมีโทษแตอยางใด
เจาหนาที่ก็มิไดติดใจในของกลาง ปญหาเรื่องโทษก็ขึ้นอยูกับโจร เจาหนาที่จะตอง
เกี่ยวของกับโจรและจับตัวไปสอบสวนตามกฎหมาย เมื่อไดความตามพยานหลักฐาน
ถูกตองตามกฎหมายวาเปนความจริงแลว ก็ลงโทษผูตองหาตามกฎหมายและปลอยตัวผู
ไมมีความผิดและไมมีสวนเกี่ยวของออกไปเปนอิสรเสรีตามเดิมฉันใด เรื่องอวิชชาจิต
กับสภาวธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้น
ขันธและสภาวธรรมทั่วทั้งไตรโลกธาตุ ไมมีความผิดและเปนกิเลสบาปธรรมแต
อยางใด แตพลอยเปนเรื่องไปดวย เพราะจิตผูฝงอยูใตอํานาจของอวิชชา ไมรูตัววา
อวิชชาคือใคร อวิชชากับจิตจึงกลมกลืนเปนอันเดียวกัน เปนจิตหลงไปทั้งดวง เที่ยวกอ
เรื่องรัก เรื่องชัง ฝงไวตามธาตุขันธ คือ ตามรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ตามตา
หู จมูก ลิ้น กาย และใจ และฝงรักฝงชังไวตามรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
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ตลอดไตรโลกธาตุ เปนสภาวะที่ถูกจับจองและรักชังยึดถือจากใจดวงลุมหลงนี้ทั้งสิ้น
เพราะอํานาจความจับจองยึดถือเปนเหตุ ใจอวิชชาดวงนี้จึงเที่ยวเกิด แก เจ็บ ตาย
หมุนเวียนไปไดทุกกําเนิด ไมวาสูง ต่ํา ดี ชั่ว ในภพทั้งสามนี้
แมจะแยกกําเนิดของสัตวที่ตางกันในภพนั้นๆ ไวมากเทาไร ใจดวงอวิชชานี้
สามารถจะไปถือเอากําเนิดในภพนั้นๆ ไดตามแตปจจัยเครื่องหนุนของจิตดวงนี้ มีกําลัง
มากนอยและดีชั่วเทาไร ใจดวงนี้ตองไปเกิดไดตามโอกาสที่จะอํานวย ตามสภาวะ
ทั้งหลายที่ใจดวงนี้มีความเกี่ยวของ จึงกลายเปนเรื่องผิดจากความจริงของตนไปโดย
ลําดับ เพราะอํานาจอวิชชาอันเดียวเทานี้ จึงกอเหตุรายปายสีไปทั่วไตรโลกธาตุใหแปร
สภาพ คือ ธาตุลวนๆ ของเดิมไปเปนสัตว เปนบุคคล และเปนความเกิด แก เจ็บ ตาย
ตามโมหะ (อวิชชา) นิยม เมื่อทราบชัดดวยปญญาวา ขันธหาและสภาวธรรมทั้งหลาย
ไมใชตัวเรื่องและตัวกอเรื่อง เปนแตพลอยมีเรื่อง เพราะอวิชชาเปนผูเรืองอํานาจ
บันดาลใหสภาวะทั้งหลายเปนไปไดตามอยางนี้แลว ปญญาจึงตามคนลงที่ตนตอ คือจิต
ดวงรู อันเปนบอเกิดของเรื่องทั้งหลายอยางไมหยุดยั้งตลอดอิริยาบถ คือ ยืน เดิน นั่ง
นอน โดยความไมวางใจในความรูอันนี้
เมื่อสติปญญาที่ไดฝกซอมเปนเวลานานจนมีความสามารถเต็มที่ ไดแผวงลอม
และฟาดฟนเขาไปตรงจุดใหญ คือ ผูรูที่เต็มไปดวยอวิชชาอยางไมรีรอ ตอยุทธกันทาง
ปญญา เมื่ออวิชชาทนตอดาบเพชร คือสติปญญาไมไหวก็ทลายลงจากจิตที่เปนแทน
บัลลังกอันประเสริฐของอวิชชามาแตกาลไหนๆ เมื่ออวิชชาไดถูกทําลายตายลงไปแลว
ดวยอํานาจ “มรรคญาณ” ซึ่งเปนอาวุธทันสมัย เพียงขณะเดียวเทานั้น ความจริง
ทั้งหลายที่ไดถูกอวิชชากดขี่บังคับเอาไวนานเปนแสนกัปนับไมถวน ก็ไดถูกเปดเผยขึ้นมา
เปนของกลาง คือ เปนความจริงลวนๆ ทั้งสิ้น ธรรมที่ไมเคยรูไดปรากฏขึ้นมาในวาระ
สุดทาย “ยถาภูตญาณทัสสนะ” เปนความรูเห็นตามเปนจริงในสภาวธรรมทั้งหลายอยาง
เปดเผย ไมมีอะไรปดบังแมแตนอย
เมื่ออวิชชาเจาผูปกครองนครวัฏฏะตายไปแลวดวยอาวุธ คือ ปญญาญาณ พระ
นิพพานจะทนตอความเปดเผยของผูทําจริง รูจริง เห็นจริงไปไมได แมสภาวธรรม
ทั้งหลาย นับแตขันธหา อายตนะภายใน ภายนอก ทั่วทั้งไตรโลกธาตุ ก็ไดเปนธรรม
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เปดเผยตามความจริงของตน จึงไมปรากฏวาจะมีอะไรที่เปนขาศึกแกใจตอไปอีก
นอกจากจะปฏิบัติขันธหา พอใหถึงกาลอันควรอยูควรไปของเขาเทานั้น ก็ไมเห็นมีอะไร
เรื่องทั้งหมดก็มีอวิชชา คือความรูโกหกอันเดียวเทานั้น เที่ยวรังแกและกีดขวางตอสภาวะ
ใหเปลี่ยนไปจากความจริงของตน อวิชชาดับอันเดียวเทานั้น โลก คือสภาวะทั่ว ๆ ไปก็
กลายเปนปกติธรรมดา ไมมีใครจะไปตําหนิติชมใหเขาเปนอยางไรตอไปไดอีกแลว
เชนเดียวกับมหาโจรผูลือนามไดถูกเจาหนาที่ฆาตายแลว ชาวเมืองพากันอยูสบาย
หายความระวังภัยจากโจรฉะนั้น ใจทรงยถาภูตญาณทัสสนะ คือความรูเห็นตามเปนจริง
ในสภาวธรรมทั้งหลายอยางสมบูรณ และเปนความรูที่สม่ําเสมอไมลําเอียงตลอดกาล นับ
แตวันอวิชชาไดขาดกระเด็นไปจากใจแลว ใจยอมมีอิสรเสรีในการนึกคิดไตรตรองรูเห็น
ในสภาวธรรมที่เกี่ยวกับใจไดอยางสมบูรณ ตา หู จมูก ฯลฯ และรูป เสียง กลิ่น รส
ฯลฯ ก็กลายเปนอิสรเสรีในสภาพของเขาไปตามๆ กัน ไมถูกกดขี่บังคับหรือสงเสริมใดๆ
จากใจอีกเชนเคยเปนมา ทั้งนี้เนื่องมาจากใจเปนธรรม มีความเสมอภาคและใหความ
เสมอภาคแกสิ่งทั้งปวง จึงหมดศัตรูตอกันเพียงเทานี้
เปนอันวาจิตกับสภาวธรรมทั้งหลายในไตรโลกธาตุ ไดประกาศสันติความสงบตอ
กันลงในสัจจะความจริงดวยกันอยางสมบูรณ ภาระของจิตและเรื่องวิปสสนาของ
นามธรรมที่เกี่ยวกับจิต จึงของยุติเพียงเทานี้
ฉะนั้นจึงขออภัยโทษเผดียงทานนักปฏิบัติทั้งหลาย เพื่อกําจัดกิเลสดวยธรรมของ
พระพุทธเจา จงเห็นธรรมในคัมภีรทุกๆ คัมภีรชี้ตรงเขามาหากิเลสและธรรมในตัวของ
เราโดยไปซุมซอนอยูในที่ใดที่หนึ่ง ผูใดมีโอปนยิกธรรมประจําใจ ผูนั้นจะเอาตัวรอดได
เพราะศาสนธรรมสอนผูฟงใหเปนโอปนยิกะ คือ นอมเขามาสูตัวทั้งนั้น และอยาพึงเห็น
วา ศาสนธรรมของพระพุทธเจาเปนอดีต อนาคต โดยไปอยูกับคนที่ลวงลับไปแลว และ
ไปอยูกับคนที่ยังไมเกิด จงทราบวา พระพุทธเจาไมไดสอนคนตายแลว และไมสอนคนที่
ยังไมเกิด จงเห็นวาพระองคสอนคนเปน คือยังมีชีวิตอยู เชน พวกเราทั้งหลาย สมกับ
พระพุทธศาสนาเปนปจจุบันทันสมัยตลอดกาล
ขอความสวัสดีมงคล จงมีแดทานผูอานผูฟงทั้งหลายโดยทั่วหนากันเถิด ฯ

