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ตนตอที่ทําใหเกิดทุกขและดับทุกข 
ในโลกนี้นอกจากรูปกับนาม คือกายกับใจแลวจะมีอะไรอีก สุขและทุกขก็ดี นอกจากทุกขกายและ
ทุกข ใจแลวจะมีอะไรและที่ไหนอีกเมื่อของทั้งสองอยางนั้นเกิดขึ้นแลวหากไมตั้งอยูบนกายและ
บนใจนี้แลวก็ไม ทราบวามันจะตั้งอยูไดอยางไรและที่ไหน จิตก็เหมือนกันถาบุคคลจะทําการใด ๆ 
เพื่อใหพนไปจากทุกข ถาไมทําใหพนไปจากกายจากใจนี้แลวก็จะเพื่อประโยชนอันใด แตทุกขก็มี
อิทธิพลเหนือคําสอนของครูบา อาจารยและใคร ๆ ทั้งหมด ทุกขนั้นแหละเปนเครื่องหลอหลอมคน
ใหเปนคน ใหมีความขยัยหมั่นเพียรใหพ่ึง ตนเองได ใหเปนครูบาอาจารยอบรมสั่งสอนคนอื่นอยาง
ดีที่สุด ทุกขเปนมัคคุเทศกนําทางใหคนตั้งตัวไดทุกข เปนเครื่องดึงดูดใหคนสรางความดีความงามมี
ทําทานรักษาศีลเปนตน ทุกขเปนเครื่องวัดความสุขเสมือนปรอทเปนเครื่องวัดอุณหภูม ิผูมีความสุข
มากสุขนอยตองเอาทุกขเขาไปวัดเทียบ ผูเกลียดทุกขไมชอบทุกขก็คือผูที่ไมมีปรอท ผูชอบทุกขรัก
ทุกขก็คือผูมีมปรอดแตไมไดทําการวัด ผูเจริญฌามและนิวรณหาไดก็ตองใชปรอทนี้เปนเครื่องวัด 
กายกับใจนี้เปนพื้นฐานของโลก (คือทุกข) ผูมีปญญาทั้งหลายหยิบยกเอาทุกขอันนี้ขึ้นมาพิจารณา 
จนทราบเรื่องของทุกขพรอมดวยมูลเหตุใหเกิดทุกขแลวปลอยวาง ทุกขทั้งหลายเหลานั้นไดดวย
อุบายปญญาอันชอบ จนบรรลุมรรคผลนิพพานได ก็ลวนแลวแตมาตั้งตนดําเนินไปจากกายกับใจ 
(คือทุกข) นี้ทั้งนั้น 

จะเห็นกายกับใจแบงภาคกันได 
ตอเมื่อจิตเขาถึงฌาน-สมาธิ แลว 

จิตเปนของหาตัวตนมิได ตอเมื่อประสมโรงกันเขากับกายแลว จึงจะแสดงอาการออกมาใหปรากฎ
แก สายตาของของคนอื่นได จิตเปนสภาว-ธรรมอันหนึ่ง ซึ่งใคร ๆ ชี้ไมออกบอกไมถูก แตตัวของ
มันรูตัวมันเอง ถามันสงสายออกมาตามประสาทตาง ๆ เชนสงออกมาตามจักษุประสาท เปนตน 
เรียกวาจิต ถามันไปรับเอาแสงสะทอนของรูปที่มากระทบจักษุประสาทนั้น เรียกวาวิญญาณ ถามัน
ไปยึดเอา รูปนั้นเขามาไว เรียกวาอารมณ ถาเกิดพอใจ ดีใจ เสียใจ อะไรขึ้นมา เรียกวาเวทนา ถาเกิด
ความอยากให มันเปนอยางนั้นอยูตลอดไป หรือไมอยากใหเปนอยางนั้นอีก เรียกวาตัณหา ชื่อของ



จิตนี้มีมากเรียกตาม อาการลักษณะของมันที่มันแสดงออกมา ที่สมมุติเรียกชือ่มานี้ เปนแตเพียง
เล็กนอยตามความเขาใจของ ผูเขียนเทานั้น ทานผูรูทั้งหลายอาจเรียกไดมากและสมมุติไดมากกวานี้ 
หรืออาจเรียกชื่อผิดแผกออกไป จากนี้ก็ได ที่แสดงมานี้พอใหเขาใจถึงเรื่องที่วา จิต-วิญญาณ-
อารมณ-เวทนา ยังกอนยังไมจัดเขาเปน กิเลสพอเขาเขตตัณหาแลวนั้นแล จิตตอนนั้นจึงจะมืดมน
เศราหมอง ที่เรียกวา กิเลส ตัณหา ก็ตองเกิดตาม สายรูปธรรม มีรูป-เสียง เปนตน ฉะนั้นเพียงแต
ลําพัง จิต-วิญญาณ-อารมณ- เวทนา จึงยังไมเกิดกิเลส พอถึง ขั้นตัณหาจึงเกิดกิเลส ที่ทานแสดงถึง
เรื่องกิเลสพันหาตัณหารอยแปดก็จัดตามสายนี้เอง เรื่องทั้งหมดที่ อธิบายมานี้ ถาหากจิตยังไมเขาถึง 
ฌานสมาธิ ระงับอารมณภายนอกใหขาดออกจากจิตเสียกอนแลว ถึงแม ชื่อและนามของกิเลสเราจะ
จําไดแมนยําสักปานใดก็ตาม จะไมมีวันรูหนาตาตัวจริงของกิเลสเลย เพราะกิเลส เปนสภาวธรรม
อันหนึ่งเหมือนกัน เมื่อจิตที่อบรมดีแลวแบงภาคออกมาจากรูปธรรมได นั่นแลจิตจึงจะ สามารถ
รูตัวกิเลสไดถูกตอง กิเลสของจิตเมื่อผูมาเขาใจโดยนัยนี้แลว สามารถชําระใหสะอาดบริสุทธิ์ได 
สวนกายเปนรูปธาตุ จะชําระอยางไรๆภายในใจก็ยังสกปรกอยูเชนเดิม ดีหนอยเมื่อชําระใจให
สะอาดดีแลว อาการกิริยาของกายมันจะเรียบรอยข้ึน 
กายกับใจเมื่อประสมโรงกันเขาแลวยอมสามารถกระทํากรรมใดๆไดทุกอยางไมเลือก แลวแตจิตจะ 
บัญชา แตผลกรรมหรือผลงานที่เรียกวาวิบาก ที่ทั้งสองรวมกันกระทํานั้น เมื่อยังอยูรวมกันก็
รวมกันรับรวม กันเสวยตอไป เมื่อรูปแตกกายดับเขาหนีไปตั้งทัพอยูเฉพาะเขา คือเปนดิน น้ํา ไฟ 
ลม ตามสภาพของมันแลว คราวนี้จิตเปนผูรับเคราะหกรรมแตคนเดียว เหมือนลูกไมมีทุเรียนเปน
ตน เมื่อแกสุกงอมแลวหลุดหลนลง จากตนโดยมิไดบอกกลาวลาตนเลย ไดเมล็ดไดเนื้อสุกหอม
หวานแลวก็ไป เมื่อเมล็ดยังไมลีบไมเนาเขาไปสราง ตนสรางผลงอกงามขึ้นอีก จิตก็เชนนั้น
เหมือนกัน เมื่อกายแตกดับไมรับรูอะไรแลว จิตเปนผูรับภาระผล กรรมแตผูเดียว ผลกรรมนี่แหละที่
จะนําจิตใหไปกอเกิดในภพนั้นๆตอไป สมดังพุทธภาษิตวา กัมมัสสกา จิตสรางกรรมอันใดไว กัมม
ทายาทา จิตผูสรางกรรมนัน้แลจักไดรับผลของกรรมนั้นตอไป กัมมโยน ิกรรมเปนผูใหกําเนิด กัมม
พันธุ กรรมเปนตนตระกูลของความเกิด กัมมปฏสิรณา กรรมเปนที่พ่ึงของจิต หรือจิตอาศัยกรรม
เปนที่ดําเนินก็วา 
 

จิตที่จะไปเกิดในกามภูม ิ
รูปกับนามหรือกายกับจิตนี้ เปนที่อยูอาศัยของกามกิเลส ถาจิตยังกอปรดวยกามกิเลสอยูแลว จําตอง
มา เกาะเกี่ยวเกิดในกามภูมินี้อีกตอไป กามภูมิเปนศูนยกลางของภูมิทั้งหลาย ผูที่จะไปเกิดในสุคติ
กามาพจรทั้ง 6 เปนตน ก็ตองมาสรางสมเสบียงเอาจากนี้ ผูจะไปสูอบายภูมิมีสัตวดิรัจฉานเปนตน ก็



ตองมาสรางสมเอาบาปกรรม ณ ที่นี้ทัง้นั้น แมผูที่ทานจะถึงมรรคผลนิพพาน ก็ตองมาสรางบารมี
เอา ณ ที่นี้ทั้งนั้นเหมือนกัน กามภูมิเปนสถานที่นาอภิรมยชื่นใจของผูยังไมอ่ิมไมพอในกาม
ทั้งหลายจึงไดนามเรียกวา กามคุณหา ไดแก รูป-เสียง-กลิ่น-รส-โผฏฐัพพะทั้งหานี้อํานวย
คุณประโยชนใหแกผูยังตองการและปรารถนาอยูนั้นเองแตผูมี ปญญาพิจารณาเห็นโทษของกามคุณ
ทั้งหาแลว รูสึกอิ่มพอและเบื่อหนายสละถอนเสีย ดังไดอธิบายมาแลวใน กามาทีนพฯ 
จิตที่พอใจรักใครติดมั่นอยูในกามภูมิ ยอมยินดีพอใจอยูกับอารมณทั้งหามีรูปเปนตน แมจะ
ประกอบ กรรมใดๆ ก็ยอมหวังผลเพื่ออารมณทั้งหานี้ทั้งนั้น เมื่อกายกับใจยังรวมกันสรางกรรมที่
เปนกามาพจรกุศลอยู ผลที่ไดรับก็รวมกันเสวยตอไป เมื่อกายทรงอยูตลอดกาลอายุขัยดับไปแลว 
ผลกรรมนั้นยังไมสิ้นจิตก็รับภาระ ตอไป กรรมจะเปนมัคคุเทศกนําจิตใหไปเกิดในคติที่เปนกามภูมิ
ตอไป จึงสมกับพุทธภาษิตที่วา กัมมังสัตเต วิภชติ ความวากรรมที่สัตวทั้งหลายทําไวแลวนั้นแล จะ
เปนผูจําแนกสัตวใหเปนไปตามอํานาจของมัน คนเราจะตกแตงเอาตามชอบใจไมได ผูมาพิจารณา
เห็นโดยนัยนี้แลว จึงควรสรางแตกรรมดีอันจะนําตนใหไปเกิดในภูมิอันสุขที่ตนปรารถนา กอนจะ
ถึงโอกาศนั้น 
 

กายแตกดับ แตจิตที่ยังมีกิเลสอยูยังไมดับ 
กายและจิตเมื่อยังปกติดีอยูยอมทํางานรวมกันไดทุกๆกรณ ีหากฝายใดฝายหนึ่งชํารุดพิการนั้นแล 
จึงจะทํารวมกันไมได เพราะขาดสายสื่อสัมพันธกัน สายสื่อสัมพันธที่วานี้ หลักวิชาแพทยเขา
เรียกวา เซลลเชนเซลลสมอง สั่งงานใหคิดใหสงสวยไปตางๆ นานาเปนตน ทางพุทธศาสนาเรียกวา
ประสาท เชน ประสาทตา ทําใหเห็นรูป ประสาทหูทําใหไดยินเสียงเปนตน แตบางทีหมอเขาก็เรียก
คนที่มีความคิดไมปกติวาคนประสาทเสื่อมเหมือนกัน จะอยางไรก็ตาม นักอบรมจิตหรือผูภาวนา
กรรมฐาน เชือ่มั่นลงแนแนวทีเดียววา คนตายจิตออกจากรางแลวไมยอมรับรูไมรวมทํางานดวย
เซลลหรือประสาท เซลลหรือประสาทก็จะไมมีผลอันใดทั้งหมด เมื่อความอบอุนยังมีอยูเซลลหรือ
ประสาทก็อาจยังมีปรากฎอยูก็ได แตไมมีอันใดเปนเครื่องรับรอง เพราะจิตผูรับรูไมมีเสียแลว เรื่อง
นี้เราจะสังเกตเห็นไดจากสัตวที่ตายใหมๆ ยังมีไออบอุนอยู ประสาทหรือเสนเลือดของมันยัง
กระตุกเตนอยูเลย นั้นแสดงวาเซลลหรือปะสาทมันยังทํางานอยู แตชีพจรหรือลมมันออนจนไม
ปรากฎเสียแลว 
ที่อธิบายมาทั้งหมดนี้เพื่อแสดงใหเห็นวา เซลลหรือประสาทมิใชจิตเปนผูรับสัมผัสนั้นๆเทานั้น จิต
ตางหากเปนผูรับรูสัมผัสนั้นๆ แลวกย็งัไมทําใหเกิดกิเลสอันใดขึ้นมากอน ตอเมื่อเกิด ตัณหา 
อุปาทาน ดังไดอธิบายแลว จึงจะเกิดกิเลสขึ้นมา ฉะนั้นถึงเซลลหรือประสาทจะรวมทํากรรม



ดวยกันกับจิตก็ตาม เมื่อยังอยูรวมกันก็รวมกันเสวยผลของกรรมนั้นสืบไป เมื่อเซลลหรอืประสาท
ชํารุดทํางานตามปกติรวมใจไมไดแลวกายแตกดับ ผลของกรรมนั้นใจจะเปนคนรับเอาแตผูเดียว 
แลวผลกรรมคือวิบากนั้นแลจะเปนมัคคุเทศกนําจิตใหไปเกิดในที่นั้นๆ สวนเซลลหรอืประสาทอัน
เปนรูปธาตุไมสามารถสลายตัวหนีไปจากกามภูมิพ้ืนดินอันนี้ได สลายตัวจากนี้แลวก็ไปกอตัวข้ึน
ในที่อ่ืนอีกตอไป 
พระอริยเจาที่ทานชํานาญในการเขาฌานบังคับจิตใหอยูในองคฌานอยางเต็มที่ เขานิโรธสมาบัติอยู
ไดตั้งอาทิตย ลมหยาบๆไมปรากฎระบายออกมาทางจมูกเลย เรียกวาดับลมหายใจเขาออก แตยังไม
ตาย รางกายทุกสวนยังปกติอยูตามเดิม แตหมดความรูสึกใดๆทั้งสิ้น สวนลมอันละเอียดที่ซาบซาน
ไปตามสรรพางคกายยังมีอยู ถึงเซลลหรือประสาทจะยังทํางานอยูก็ตาม แตจิตไมมารับรูดวยแลว 
พอจะสรุปไดแลววา คนเรานี้เมื่อรูปกับนามคือกายกับใจยังปกติอยูก็ทํางานรวมกันไป บางทีจิตคิด
จะทิ้งกายก็ทิ้งเอาเฉยๆ โดยกายไมยอมรับรูดวยกม็ีดังกลาวมาแลว บทกายจะเบี้ยวจิตก็มิใชยอย
เหมือนกันอยูดีๆ บางทีชอ็คตาย รถทับตาย ตกเครื่องบินตาย เสันโลหิตแตกตาย ฯลฯ จิปาถะ ทั้งๆที่
จิตมิไดมีเรื่องอะไรกับกายเลย มันแปลก กายกับจตินี้กอนเขาจะมาอยูรวมกันก็ไมไดสนิทสนมกัน
มาแตกอนเลย เวลาเขาจะแยกทางกันไปก็ไมไดบอกเลาเกาสิบอะไร โดยเขาไมไดมีเรื่องอะไรกัน
สักนิดเดียว แลวก็ไมมีใครจะอาลัยอาวรณถึงกันและกันเลย แยกทางกันไปแลวก็แลวกนั ถาอยาง
นั้น อะไรเลาเมื่อเจ็บหรือจวนจะตายทําใหเปนทุกขเดือดรอน พระพุทธเจาตรัสวา-นั่นคือกิเลส ใจ
มันไปหอบเอากิเลสมาไวที่ใจ คนเราเลยถือวาใจเปนกิเลส หากใจเปนกิเลสเสียเอง แลวใครเลาจะ
ชําระใจใหบริสุทธิ์ไดใจมใิชกิเลส กิเลสมิใชใจ แตใจไปรับชวงเอาผัสสะอันเกิดจากอายตนะ เชนตา
เห็นรูปเปนตน แลวเอามายึดไวที่ใจจนเกิดความรักใครพอใจ หรือเกลียดโกรธไมพอใจ จึงทําใจให
มัวหมอง เพราะของสิ่งนั้นเปนเหตุตางหาก จึงเรียกวา กิเลส ธาตุ ๔ ขันธ ๕ อายตนะ ๖ เปนบัญญตัิ
ธรรมบอกใหรูวา สิ่งนั้นชื่อวาอยางนั้นมีหนาที่อยางนั้นๆตางหาก จิตเปนผูเขาไปยึดเอาบัญญัติ
ธรรมมาเปนตนเปนตัว เมื่อบัญญัติธรรมทํางานตามหนาที่ของมันอยู จิตก็เลยถือวาตนเปนผูรับ
หนาที่ทํางานไปเสียเอง จึงเขาใจวาจิตของตนเปนกิเลส ธาตุแทของตะกั่วก็เปนตะกั่วอยูตามเดิม 
ถึงแมจะประสมเขากันกับทองคําแลวก็ตาม เมื่อไลทองคําออกแลว ตะกั่วก็ตองเปนตะกั่วอยู
ตามเดิมนั้นเอง กายเปนรูปธาตุ จิตเปนนามธรรม สังขารเปนอาการของจิตคิดปรุงแตงรูปธาตุมา
เปนพาหนะใหชั่วระยะหนึ่ง เมื่อหมดความจําเปนแลวก็ทอดทิ้งไวที่เดิมของมัน สังขารจิตรกรชาง
ใหญสรางโลกไมมีที่สิ้นสุดไมรูจักเหน็ดจักเหนื่อย โลกนี้จึงกวางใหญไพศาลหากประมาณมิได 
ผูเขียนรูตัววา เรามิใชนักกายวิภาคชีววิทยา ที่อธิบายไปนั้นเปนเพียงมติของตนเอง เพื่อประโยชน
แกอารมณของผูเจริญกรรมฐานเทานั้น อาจผิดหรือถูกก็ได จึงขออภัยแดทานผูรูทั้งหลายไว ณ 



โอกาสนี้ดวย หากผิดพลาดจะกรุณาเพิ่มเติมหรือใหความสวางอีกผูเขียนก็ขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสนี้ดวย 
 

กรรมนมิิตและคตินิมิตเปนผูนําใหไปเกิดในคตินั้นๆ 
ผลผลิตของกายกับใจรวมกันกระทําไวนั้นเรียกวา "กรรม" ผลของกรรมที่จะนําไปใหเกิดผลนั้น หา
ตัวตนมิได แตจะปรากฎเกิดขึ้นเฉพาะในใจของผูกระทําเทานั้น หากจะแสดงใหปรากฏออกมาทาง
กาย และวาจาบางกรณี เชนคนผูเคยฆาหมูเปนอาชีพโดยมิไดกระดากใจเลยแมแตนอย เวลากาย
ทรุดโทรมจวนจะตายอาจแสดงอาการสอถึงบาปกรรมของเขาที่กระทําไวนั้น เชนรองออกมาเปน
เสียงสุกร แสดงปฏิกิริยาเหมือนสุกรจะตาย หรือทําทาทีฆาสุกรแลวโฆษณาใหคนอื่นเขาเห็นโดย
ตนเอง ไมตั้งใจจะทําเชนนั้นแตมันเปนไปเอง ดังนี้เปนตน นั้นมันเปนการแสดงถึงผลกรรมที่เขา
กระทําไว เพียงเพื่อผูไดเห็นแลวอนุมานเอาใหใกลตอความจริงเทานั้น แตตัวกรรมและผลกรรมที่
แทจริงแลว ไมมีใครรูเห็นดวยนอกจากตัวของผูกระทําเทานั้น กรรมนี้ทานแสดงไวในธรรมวิภาค
ปริเฉท ๒ หลักสูตรนักธรรมโท มีถึง ๑๒ แตในที่นี้จะไมขอนํามาอธิายอีก เพราะในนั้นทานอธิบาย
ไวดีแลว ในที่นี้จะแสดงเฉพาะกรรมนิมิตและคตินิมิตอันเปนทูตของยมบาลเทานั้น ใครจะทํากรรม
ดีกรรมชั่วไมวาในที่ลับและที่แจง อยาไดคิดวาทูตของยมบาลจะไมรูไมเห็นเลย เขาตามรูตามเห็น
ไดทุกโอกาสทีเดียว 
คนเรากอนกายจะแตกดับเมื่อจิตปลอยวางรางกายไมมีความรูสึกแลว จะมีภาพอันหนึ่งเกิดขึ้นให
ปรากฏเห็นเฉพาะใจตนคนเดียวโดยที่เราจะตั้งใจดูหรือไมก็ตาม ภาพอันนั้นถาจะเปรียบใหเห็น
งายๆ ก็คลายกับภาพนิมิตในความฝน ภาพนิมิตอันนั้นแลมันจะมาแสดงผลกรรมของเราที่เราได
กระทําไวแลวในอดีต บางทีเราอาจลืมไปแลวนาน แตมันมาปรากฏใหเราเห็นและระลึกขึ้นมาได 
เปนตนวาเราเคยไดสรางโบสถวิหารถวายกฐินทานเปนอาทิ วัตถุทานนั้นก็จะมาปรากฏขึ้นใหเรา
เห็น แตภาพนิมิตนี้จะสวยสดงดงาม และวิเศษยิ่งกวาที่เราไดกระทําไวนั้น จนเปนเหตุใหเมื่อเราได
เห็นเขาแลวเกิดปติ อ่ิมอกอิ่มใจจนหาที่เปรียบมิได แลวจิตจะไปจดจองจับเอานิมิตนั้นมาไวเปน
อารมณ ใหเกิดความสุขโดยสวนเดียวที่เรียกวา "สัคคะ" ผูสรางบุญกุศลจะเห็นผลชัดแจงดวยใจ
ตนเองก็ตอนนี้ ที่นี้จิตมิไดเกี่ยวของดวยกายอีกแลว กายจะเจ็บจะแตกจะดับจิตไมรับรูทั้งนั้น ทาน
แสดงไววา สัตวจะตาย จิตทอดทิ้งรางกายไปกอนแลวกายจึงกับภายหลัง แตเมื่อเกิด รูปเกิดกอน 
แลวจิตจึงมาปฏิสนธิทีหลัง ที่วานี้คือจิตผูรูสึกซึ่งรับชวงมาจากเซลลหรือประสาท ไมปรากฏเสีย
แลว ณ ที่นั้น แตเซลลหรอืประสาทยังสามารถทํางานอยูดังกลาวแลวเพราะความอบอุนยังมีอยู 
ความอบอุนนี้มันเกิดจากสวาบหรือกระบังลม กระบังลมยังไหวตัวอยู ลมก็ยังซานไปตามสวนตางๆ



ของรางกายไดอยูประสาทหรือเซลลก็ยังปรากฏอยู แตลมนั้นยังเหบือนอยจนไมสามารถจะยังชีพ
ใหเปนอยูไดตามปกติ และในที่นั้นจิตผูรับรูชวงจากเซลลหรือประสาทก็ไมปรากฏเสียแลวจึง
เรียกวา ตาย 
ที่นี้เมื่อจิตไดรับความสุขโดยมโนทวารอันปราศจากเซลลหรือประสาทดังกลาวแลว มันเปน
ความสุขอันหาประมาณมิได ฉะนั้นทานจึงแสดงความสุขของผูทําบุญแลวไปเกิดในสวรรควา เปน
ความสุขยิ่งยอดแลวก็เสวยความสุขนั้นอยูนานแสนนาน ถาจะเทียบอายุของชาวสวรรคชัน้จาตุมฯ 
กับของมนุษยแลว รอยวันรอยคืนของมนุษยนี้ จึงจะเปนวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขา แลวอายุของเขาก็
ยืนนานนับเปนหมื่นๆปเหมือนกันถาจะเปรียบพอจะอนุมานความสุขที่นั้น เหมือนความสุขที่ไดรับ
ในขณะที่นอนฝน ความสุขในขณะนั้นสุขมาก เพราะมิไดเอาเซลลหรือประสาทมาใชรวม สุข
เฉพาะใจลวนๆ ความสุขของพระอริยเจาที่ทานเขานิโรธสมาบัติก็ทํานองเดียวกัน ตรงกันขามผูที่
กระทํากรรมชั่วไว กรรมนิมิต ก็จะเกิดในขณะเดียวกัน แตจะเปนเรื่องทนทุกขทรมานมากจนเหลือ
จะอดทนเพราะกรรมตามสนอง ความทุกขทรมานของกายถึงขนาดรางกายจะแหลกเหลวเปอยเนา
ไปก็ตาม แตมันก็ยังมีชีวิตอยูไมตาย ทานเทียบอายุของสัตวในนรกไววา รอยวันรอยคืนของชาว
สวรรคชั้นจาตุมฯจึงจะเปนวันหนึ่งคืนหนึ่งของสัตวในนรก แลวก็มีอายุยืนนานเปนหมื่นๆป
เหมือนกัน ทําไมจึงเปนเชนนั้น เพราะความทุกขมันเปนของเผ็ดรอนทนไดยากไมมีใครปรารถนา 
ถึงทุกขจะเปนของนอยแตมันมีน้ําหนักมาก ที่อธิบายมานี้เรียกวากรรมนิมิต ขณะที่มีชีวิตอยูจิตยอม
รวมกันทํางานกับเซลลหรือประสาท แลวสังขารเปนผูปรุงแตงใหกระทํากรรมนั้นๆอยาง
สนุกสนาน แตเมื่อกายแตกดับ เซลลหรือประสาทก็จะละหนาที่ของตนเสีย กรรมที่ไดรวมกันทําไว
นั้น ก็จะมาปรากฏใหใจเห็นเปนผูรับมรดกแตผูเดียว แลวกรรมนิมิตนั้นแล จะเปนผูบัญชาใหไป
เกิดในคตินั้นๆ อีกตอไป ตามอํานาจและวิสัยของตน 
เทานั้นยังไมพอ ดวยพลังอํานาจของกรรม ยังใหเกิดคตินิมิตอีกอันจะชักนําใหผูกระทํากรรมนั้นๆ
แลวไปเกิดในที่นั้นๆ แลวก็เกิดในลําดับเดียวกันกับกรรมนิมิตนั้นเอง ใหผลเปนสุขเปนทุกขก็
เหมือนกัน แตมันสอแสดงใหเห็นสภาพหรือสถานที่อันตนจะพึงไดไปเกิด ชักจูงใหจิตเลื่อมใส
พอใจในอันที่จะนอมจิตใหเขาไปยึดมั่นยิ่งขึ้น เชนผูที่ไดสรางบุญกุศลไว มีการทําทานเปนตน
ดังกลาว จะเห็นสถานที่ที่ตนจะตองไปเกิดหรือไปเสวยอานิสงสนั้นอยางนารื่นรมยรโหฐาน หรอม
ดวยเครื่องบริขารที่ตนไดทําบุญไว แตมันเปนของวิเศษยิ่งกวาที่เราไดทําไวนั้นเปนไหนๆ เมื่อเห็น
เขาแลวใจก็ปลื้มปติอยางยิ่ง บางทีอาจมีผูมาชี้ใหเห็นวาสิ่งเหลานั้นสถานที่นั้นเปนอานิสงสของ
ทานที่ไดทําบุญไวแลว หรืออาจมีผูคนมารับแหแหนไปดวยความมีเกียรติก็ได สวนคติกรรมชั่ว
ตรงกันขาม มันใหเกิดความทุกขแสนสาหัสเหลือที่จะอดกลั้น 



นิมิตทั้งสองคือกรรมนิมิตและคตินิมิต ขณะที่มันปรากฏเกิดขึ้นใหเห็นดวยใจนั้น ผูทํากรรมไวแลว
จะระลึกถึงกรรมหนหลังที่ตนไดกระทําไวแลวในอดีตตลอดไดหมด ถาไดเห็นกรรมดพีรอมทั้ง
นิมิตที่ดีเปนพยานก็จะอิ่มใจเพลิดเพลินอยางยิ่ง ถาไดเห็นกรรมชั่วพรอมทั้งนิมิตที่เปนอัปมงคล ใจ
ก็จะหดหูเดือดรอนเปนทุกขมากแสนทวีคูณ เรื่องที่อธิบายมาทั้งหมดนี้ สมัยครั้งพุทธกาลก็เคยไดมี
มาแลว แมในปจจุบันนี้ก็มักจะไดยินกันบอยๆผูสนใจคงจะไดทราบดีอยูบางแลวในเรื่องนี้ นิมิตทั้ง
สองนี้บางทีกรรมนิมิตเกดิกอนแลวคตินิมิตจึงเกิดภายหลังก็มี ไมแนนอน ถึงนิมิตใดจะเกิดกอนเกิด
หลังก็จะนําทางใหเขาถึงจุดเดียวกันนั้น  
นิมิตทั้งสองนี้เปรียบเหมือนตํารวจที่ซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรมของยมบาล ตามสืบราชการลับทัว่
ทุกหนทุกแหงตลอดเวลา ไมวาใครจะทํากรรมดีกรรมชั่วทั้งในที่ลับและที่แจง เขาทั้งสองจะตอง
ตามรูตามเห็นไปทั้งหมด ใครจะปกปดอําพรางหรือแกตัวอยางไรๆ ไมไดทั้งนั้นและคนที่ซื่อสัตย
สุจริตเที่ยงตรงรูดีกวาตํารวจทั้งนายนี้ก็คือ ใจของตนเองนั้นแลเปนคนแรก, บางคนอาจเขาใจวา 
กรรมดีและกรรมชั่วที่บุคคลไดกระทําไปแลวใหผลในปจจุบันนี้เอง เชนสรางกรรมดีไวยอมมีผูยก
ยองสรรเสริญใหเกียรติรางวัลเปนตน ทํากรรมชั่วไวไดรับโทษทรมานเชนประหารชีวิตและถูกจํา
จองเปนตน ผลอนาคตไมมี นั่นมันเปนเรื่องของอุจเฉททิฏฐิ เห็นวาโลกหนาไมมี บุญกรรมที่ทําแลว
ไมมีผล มันเปนภัยแกสัจจธรรมคําสอนของพระพุทธเจาอยางรายแรง ในทางพระพุทธศาสนาถือวา 
ผูทํากรรมดีกรรมชั่วยังมีกิเลสอยู ภพชาติก็ยังมีอยู กิเลสนั้นแลเปนมัคคุเทศกนําทางใหไปเกิดในภพ
ชาตินั้นๆ และไดเสวยผลกรรมที่ยังเหลืออยูในที่นั้นๆ การไดรับผลกรรมไมวาดีหรือชั่วในปจจุบัน
เปนแตผลกรรมมีประมาณเล็กนอยในปจจุบันเทานั้น ผูเจริญรูปฌานก็จะเพงเอานิมิตรรูปที่มา
ปรากฏเปนกสิณอยูที่ใจนั้นเปนอารมณ ใหนําไปเกิดในรูปภูม ิผูเจริญอรูปฌานก็จะเพงเอาความวาง
อันเปนอารมณของฌานนั่นแลมาเปนนิมิต เปนอารมณใหนําไปเกิดในภูมิที่มีแตความวาง รูปภูมิ
เปนภพที่มีรูปละเอียด ไมไดใชเซลลหรือประสาทอยางธรรมดาสามัญ เชนมนุษยของพวกเรา
ทั้งหลายนี้ แตเปนรูปของจิต ทานผูเขาถึงแลวยอมทราบไดดีในเรื่องนี้ คนธรรมดาสามัญอยางพวก
เราทั้งหลายนี้ พูดไปมากก็เลอะเลือนไปเปลาไมเขาที ยิ่งอรูปฌานแลวก็ยิ่งเปนของเหลือวิสัยที่พวก
เราจะอนุมานเอาได ยิ่งอนุมานก็มีแตจะผิดหนักเขาทุกที 
สรุปแลวนิมติเปนผูนําทางใหผูยังมีกิเลสอยูไปเกิดในคตินั้นๆ ผูเขาถึงรูปฌานและอรูปฌานแลวก็ยัง
ตกอยูในคติเดียวกันนั้น บางทานอาจเขาใจไปวา เวลาจวนจะตายจึงจะระลึกเอาแตนิมิตที่ดีเพื่อให
นําทางไปสูสุคติ ขอนั้นอยาพึงคิดเลยเสียเวลาเปลา เปนเรื่องของการแกตัวของผูประมาทแลว
ตางหาก คนเราเกิดมาแตละชาติมา สรางกรรมชั่วมากกวากรรมดี แมแตละวัน หากจะมาหักลบกัน
แลว อยูดีๆปกตินี่แหละ ไมมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นเลย กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ของแต



ละบุคคลนั้น จะเหลือทุจริตมากกวาสุจริตเปนอเนกทีเดียว แลวเมื่อจวนจะตายยิ่งจะไมรายไปกวานี้
อีกหรือ ขนาดผูบําเพ็ญกุศลระลึกเอาผลอานิสงสของความดีงามไวเปนอนุสสติตลอดกาล นอน
หลับนอนฝนก็ปรากฏเห็นเปนภาพนิมิตอยูอยางนั้น นั่นก็มิใชจะพนจากทุกขไปไดทีเดียว มันเปน
แตทางใหเขาถึงสุคติเทานั้น 
 

ทางใหถึงความดับภพดับชาติ 
ภพชาติเปนตั้งของกองทุกข ทุกขทั้งหลายมากองอยูที่ผูยังมีภพชาตินี้ทั้งนั้น ภพชาติจะเกิดมีขึ้นมา
ไดก็ตองอาศัยผูยังมีกิเลสอันเปนคูกันกับนิมิต นําใหไปเกิดในที่นั้นๆ ผูตองการอยากจะใหดับภพ
ดับชาติ ก็ตองพยายามอยาใหนิมิตทั้งสองนั้นเกิดขึ้นไดในเมื่อจวนจะแตกดับนิมิตทั้งสองเราจะแตง
เอาตามปรารถนาไมได แตมันเปนไปตามบุญกรรมกิเลสของแตละบุคคลที่ไดสรางเอาไวดังกลาว
แลว 
๑. เมื่อเปนเชนนั้นแลวเราจะทําอยางไร จึงจะไมใหนิมิตเกิดขึ้นไดในเมื่อจวนจะแตกดับ 
ตอบ เมื่อเราเกิดมาจมอยูในกองแหงทุกขทั้งหลายในปาดงของกิเลสอันนากลัว แลวเห็นผลของ
กรรมชั่วอันนาสยดสยองอยางยิ่ง จึงพอกันที แลวบําเพ็ญแตกรรมดีที่ใหผลเปนความสุข จนอิ่มพอ
ในความสุขที่กรรมดีมอบใหนั้น แลวละความสุขนั้นเสียไมหลงมัวเมาเอามาเปนของตนของ
ตัวอยางจริงจัง เรียกวาละทั้งดีและชั่วเพราะอิ่มแกความตองการทั้งหมดแลว นิมิตทั้งสองนั้นจึงจะ
ไมเกิด 
๒. หากจะมีคําถามวา เมื่อยังไมอ่ิมในกรรมทั้งสองนั้นจะทําอยางไร 
ตอบก็ตองสรางกรรมดีตอไป แตอยาไปสรางกรรมชั่วเพิ่มขึ้นมาอีก เพราะกรรมชั่วเราไดสรางมา
มากแลว จนมีผลเหลือที่จะเก็บและจําหนายออกไดแลว 
๓. เมื่อชีวิตยงัมีอยู กรรมดีกรรมชั่วก็ไมทําแลว แลวจะอยูและทําอะไรอีก 
ตอบเมื่อชีวิตยังมีอยู การเคลื่อนไหวก็ตองมี การเคลื่อนไหวอันไดแกกรรม แตก็อยาใหมีกรรมชั่ว 
จงใหมีแตกรรมดี เพราะกรรมดีคนดีทาํงาย แตคนชั่วทําไดยาก คนดีทํากรรมดีไมปรารถนา
ผลตอบแทนถึงแมจะทํากรรมดีอยูก็ไมชื่อวาทํากรรม เรียกวากิริยา ฉะนั้นพระพุทธเจากอนจะดับ
ภพดับชาติได คือถึงพระสัพพัญุตญาณ ทานไดสรางบารมีมาแลวเปนอเนกชาติ มีทานบารมีเปน
ตน ผลสุดทาย เมื่อบารมีของทานอิ่มพอแลว จึงละโลกนี้ที่มีกรรมเปนมูลฐานดับแลว ไมมีเชื้อ
เหลืออยูอีกตอไป 
 

บทสงทาย 



มนุษยคนเราก็เปนสัตวชนิดหนึ่งในจําพวกของสัตวทั้งหลาย ที่มีอยูในโลกนี้ พรอมกันนั้นสัตวทุกๆ
ประเภทตางก็เกลียดทุกข ดิ้นรนเพื่อแสวงหาความสุขตามปรารถนาของตนๆ แตความสุขที่เขา
เหลานั้นตองการอาจไมเหมือนกัน เพราะความแตกตางในฐานะชั้นภูมิของเขาเหลานั้นไม
เหมือนกัน ความหวังและความปรารถนาที่วานั่นแล มันเปนเครื่องดึงดูดใหเขาเหลานั้นรักโลกนี้อัน
เต็มไปแลวดวยกองทุกข ใหเขาลืมเสียจากทุกขเหลานั้นเปนพักๆไป แลวเขาก็เห็นวาโลกนี้เปนสุข 
ความเสมอภาคของสัตวเหลานั้น นอกจากจะมีความแก ความเจ็บ ความตายแลว ยังมีทุกขมีสุข
ประจํา มีการหลับการนอน การรองไห และหัวเราะเพื่อแกกลุม ก็มีแกสัตวทั่วไป ขอสําคัญคือการ
สืบพันธุเพื่อเปนมรดกตกทอดมาใหแกคนอื่นสัตวอ่ืน เพื่อสรางทุกขของโลกนี้ใหเจริญสืบไป หรือ
อาจเพื่อเปนรังเรือนทุกขในอนาคตแกตนเองอีกดวยก็ไดสัตวทั้งหลายเกิดมาแลวลวนแลวแตเล็งผิด
เปาหมายของตนทั้งนั้น โดยเฉพาะคนเราแลวพลาดมากเปนพิเศษ คือมีความตองการไมแนนอน 
ปรารถนาสิ่งใดเมื่อไดสิ่งนั้นมาตามปรารถนาแลว แทนที่จะอิ่มจะพอแกความตองการแลว แตก็ยัง
ไมพออีก สิ่งที่ไดมากลับเปนของที่ไมจุใจไปอีกแลว มันหิวไมอ่ิมอยูตลอดกาลอยางนี้ ฉะนั้นคนเรา
จึงยุงและทุกขมากกวาสัตวเหลาอื่นเปนไหนๆ ถึงแมจะมีขอกฏกติกาและระเบียบบังคับอยางเฉียบ
ขาด แตก็ยากที่จะเอาใหอยูได พรอมกันนั้นสิ่งที่ผูประมาทแลวไมคอยคํานึงถึงเลย คือความแกและ
ความตายคอยดอมๆตามหลังมาอยางเงียบๆ หากมันไดโอกาสเมื่อไรแลว มันจะตะครุบฟดเหวี่ยง
เอาอยางไมมีปรานีเลยทีเดียว มนุษยเปนสัตวที่ฉลาดเฉียบแหลมกวาเพื่อนมาก แตเปนที่นาเสียดาย 
แทนที่จะนําเอาความฉลาดเฉียบแหลมนั้น มาใชสรางความสุขความเจริญใหแกตนและคนอื่น 
กลับมาสรางความทุกขเดือดรอนใหแกตนและคนอื่นสัตวอ่ืนไปเสียฉิบ สูความแหลมของหนาม
ทุเรียนไมได ซึ่งมันมีไวเพ่ือปองกันตัวเทานั้น แตใครอยาไปแตะตองมันนะ แลวก็อยาไปใกลตน
มันเวลามันหลน 
คนเราเปนสัตวรายกวาเขาทั้งหมด เกิดมาเพื่อทําลายโลกแท เริ่มตนแตสืบพันธุมนุษยมาเพื่อใหมา
ตาย เมื่อเกิดมามากๆ ตามไมทันก็คิดทําลายลางผลาญกัน เมื่อใชอาวุธที่มีประจําตัวของแตละบุคคล
ทําลายกันไมทันกับความตองการ ก็คิดสรางอาวุธที่รายแรงประหารกันตามทีละเปนรอยๆพันๆ 
ใครวามนุษยเกิดมาสรางโลกใหเจริญนัน้ไมจริง ความจริงแลวจะสรางความเจริญใหเฉพาะแก
ตัวเองและหมูคณะในวงแคบๆของตนเอง หรือเฉพาะสถานที่ที่ตนตองการเทานั้น แตมันไปทําลาย
บุคคลอื่นและสถานที่อ่ืนใหเดือดรอนราบเรียบไปหมด สมัยนีผู้ที่เกิดมาหาความสุขเพื่อตนและหมู
คณะของตนพอแลว คิดอิจฉาริษยาคนอื่นไมยักใหเขามาเกิดอีกดวย คนผูเห็นแกตัวมองพุทธศาสนา
ในแงรายวา สอนใหคนอยูกับที่ไมกาวหนา พระพุทธเจาเปนผูใหกําเนิดศาสนา พระองคทรง
พิจารณาเห็นความเสื่อมโทรมของโลกโดยพระปญญาอันชัดแจงแลว จึงทรงสละความสุขของ



พระองคทุกๆวิถีทางเพื่อประโยชนแกสัตวโลก ทรงอาศัยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ แลวทรงตั้งพระ
หฤทัยอนุเคราะห แนะนําพร่ําสอนเวไนยสัตว ใหปฏิบัติเปนผูเสียสละตามพระบาทยุคล 
ผูไมหลงผิด ปฏิบัติติดตามคําสอนของพระองคแลว ยอมไดรับความสุขความเจริญทั้งแกตนและ
บุคคลอื่น ไดชื่อวาพระองคเกิดมาเพื่อทําโลกนี้ใหเจริญดวยสติ อันเปนที่ปรารถนาของเหลาประชา
สัตวโดยแทจริง 
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