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 ในหนังสือเลมนี้ก็บอกชดัอยูแลววา ของดีมีเฉพาะในพุทธศาสนา ของดีอยางนี้ในศาสนาอื่นไมมี
เลย ของดีในที่นี้หมายถึงสัจธรรมของจริงของแทมีเหตุมีผลยืนยันไดเต็มที่ มี ๔ อยาง คือ ทุกข ๑, 
สมุทัย เปนเหตุใหเกิดทุกข ๑, นิโรธ ความดับทุกข ๑, มรรค หนทางใหถึงความดับทุกข ๑, 
พระพุทธเจาทรงปฏิบัติคนควาไดมาดวยพระองคเองโดยมิไดมีใครบอกเลาแนะนํา และไดเฉพาะ
ในกายและใจของพระองคเองแท ๆ มนุษยในโลกนี้เขาไมทํากันมากอนเลย แลวทรงนําเอาความรู
นั้นมาเผยแพรแกมนุษยชาวโลกใหรูตามเห็นตามจนกระทั่งทุกวันนี้ 
         ภายหลังพระอาจารยบางทานบางองคสอนไมมีหลักธรรมอยูในใจ ทั้งตนเองก็ไมไดปฏิบัติ
ดวย จดจําเอาตามตําราสอนผิด ๆ ถกู ๆ หรือสอนโดยเห็นแกอามิสสินจางหรือมีกฎขอบังคับจําเปน 
คําสอนนั้นยอมไมไดประโยชนสมบรูณ เพราะเปนเหตุใหผูฟงไมเกิดศรัทธาเลื่อมใสยอมปฏิบัติ
ตามถึงแมผูฟงจะมีอุปนิสัยยอมปฏิบตัิเปนไปตามนั้นแลวก็ตาม เมื่อความขัดของเกิดมีขี้นมาจะถาม
อาจารยผูสอนก็แกใหไมไดเพราะตนไมไดมีประสบการณมากอน อาจทําใหลูกศิษยเห็นผิดไปได 
บางทีทําใหจิตวิปลาสไปก็มีมากแลว ฉะนั้นผูสอนจึงควรระวังสังวรหนอย สอนพระศาสนาแทนที่
จะเปนคุณเลยเกิดโทษขึ้นมาก็เปนได 
         คนไทยในเมืองไทยโดยมากเพียงแตเอาพุทธศาสนามาถือไวไมไดปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา
อยางแทจริง จึงมีแตชาวพุทธเปนสวนมาก พุทธบริษัทที่แทมีนอยเหลือเกิน  ถาอาจารยผูสอนมี
ศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยที่แทจริงแลว คือ เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมวาทําดียอมไดรับ
ผลของกรรมดีมีความสุขกายและใจ เชื่อวาทํากรรมชั่วยอมไดรับผลของกรรมชั่วเปนทกุขกายและ
ใจ คนเราเกิดมายอมมีกรรมทุก ๆ คนจึงไดเกิดมา ถาไมมีกรรมก็ไมไดเกิด เมื่อเกิดมาแลวก็ตอง
อาศัยกรรมนั้นแหละเปนเครื่องอยู คือการทํามาหาเลี้ยงชีพ เมื่อไมทํามาหาเลี้ยงชีพจะอยูกับเขาใน
โลกนี้ไดอยางไร ฉะนั้น เมื่อจําเปนจะตองทํากรรมจึงควรงดเวนกรรมชั่วเสีย จงทําแตกรรมด ีกรรม
ชั่วจึงคอยหมดไปดวยการไมกระทําอีก   ผูเชื่อกรรมเห็นชัดแจงอยางนี้แลวยอมละจากบาปกรรม
นั้น ๆ ดวยตนเองโดยไมตองมีสิ่งอื่นบังคับ เจตนาที่เปนอกุศลที่จะใหลวงในศีลขอนั้น ๆ ยอมไมมี 
ศีล ๕ , ศีล ๘ ของฆราวาส และศีล ๑๐ , ศีล ๒๒๗ ของพระภิกษุ สามเณร ก็จะหยั่งรากฐานลงลึกถึง



ซึ่งรากฐานของพระพุทธศาสนา ( คือจิต ) ตางคนก็จะมีศีลเปนอิสระ รักษาศีลดวยศรัทธาของ
ตนเอง พระพุทธศาสนาก็มั่นคงไปสิ้นกาลนาน 
         แนนอนที่สุด  ผูกลัวบาปยอมงดเวนในศีลขอนั้น ๆ  แลวจะตองพิจารณาแตเรื่องบาปกรรม 
คุณและโทษของศีลจนเห็นชัดแจงแลวจิตใจจะเบิกบานแจมใสสะอาดอยูเปนนิจ นี่เรียกวา ปญญา
เกิดจากพระรัตนตรัยและศีลเปนมูลฐาน 
         การพิจารณาของการที่ไมมีพระรัตนตรัยและไมมีศีลในตัวของตนเห็นเปนภัยอยางมหันต 
แลวก็จดจอตั้งมั่นอยูในความที่ตนมีพระรัตนตรัยและศีลนั้นดวยจิตที่เบิกบานอยางยิ่ง เห็นโทษของ
ความคิดสัญญาอารมณความปรุงแตงซึ่งไมมีสาระคิดนึกปรุงแตงแลวก็ดับไป นี่เรียกวาปญญาเกิด
จากสมาธิ 
         ผูมารูแจงเห็นจริงในกิเลสทั้งหลายเหลานั้นดังที่ไดอธิบายมาแลวก็ดีหรือรูจากภูมิปญญาของผู
ที่ละกิเลสเหลานั้นแลวก็ดี ยังไมสามารถจะพนจากทุกขที่แทจริงได เปนแตทํากิเลสใหเบาบางลง
เทานั้น แทจริงผูเกิดมาในโลกนี้มีอายตนะ ผัสสะแลวจะตองมีอารมณเปนธรรมดา กิเลสทั้งหลายมี
กามฉันทเปนตน ก็ตองมี ผูไมรูเทาเขาใจตามเปนจริงของมัน เขาไปยึดถือเอาเปนของตนของตัว
ยอมเดือดรอนเปนทุกขตลอดกาลนาน ผูที่ไดอบรมมาแตตนคือเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัย เชื่อ
กรรมเชื่อผลของกรรม มีศีลใหมั่นคง ทําสมาธิใหแนวแน มีปญญาฉลาดในอุบายตาง ๆ ทําตนให
พนจากอารมณทั้งปวงแลว ยอมเห็นชัดในโทษทุกขทั้งปวงที่เขาไป ยึดถือเอาอารมณนั้น ๆ ปลอย
วางทําใจใหเปนกลางแลวรูอยูวาใจของเราเปนกลาง นี้เรียกวาวิปสสนาเกิดจากปญญา 
         ถาผูสอนสอนใหคนทั้งหลายเขาใจในพุทธศาสนาตามนัยนี้แลว คนไทยในเมืองไทยก็จะชื่อวา
เปนพุทธบริษัทมากขึ้น แลวละการถือผิดเหลานี้คือ ถือเจาเขาทรง ถือตะกรุดพิสมร ถือหลวงพอ
ศักดิ์สิทธิ์และวัตถุมงคลที่เอามาแขวนไวที่คอพะรุงพะรังกันมากมายอยางทุกวันนี้แนนอน 
พระพุทธศาสนาก็จะเจริญ พุทธบริษัทในเมืองไทยก็จะสงบสุขยิ่งขึ้นไปกวานี้ 

  
 

                                                                                             พระนิโรธรังสีคัมภีรปญญาจารย 
                                                                                            ๑๘  กันยายน  ๒๕๓๑ 

 
 



" ของดีมีในศาสนาพุทธ " 
ของดีอันล้ําคา ผูมีปญญาจะหาได 
แตเฉพาะในศาสนาพุทธนี้เทานั้น 
 
 
คนในสมัยกอนทานทําอะไรดวยใจซาบซึ้งถึงสิ่งที่ทานทํานั้นดวยใจจริง ไมเหมือนคนในสมัยหลัง 
ๆ นี้ คนในสมัยหลัง ๆ นีถ้ึงจะทําตามทานก็จริงแล แตทําตามเยี่ยงประเพณี ไมไดทําโดยความ
จริงใจ ถึงจะมีความรูและความสามารถพิจารณาใหเห็นตามเปนจริงอยางไร ๆ ก็ไมซาบซึ้งถึงความ
เปนจริงของทานอยูดี 
         ทานเมื่อกอนนั้น ทานทําอะไรตองทําดวยกาย วาจา และใจอันซาบซึ้งถึงสิ่งที่ทํานั้นดวยใจจริง 
ๆ ตัวอยางเชน คนในปจจุบันนี้จะไหวพระ กราบพระหรืออะไรก็แลวแต ถึงจะไหว ๓ หน หรือ
กราบ ๓ หน คนโดยสวนมากก็ไหวไปกราบไปอยางนั้นแหละ ไมมีความหมายอะไร ไหว  ๓  หน 
กราบ  ๓  หน เพื่อประโยชนอะไรก็ไมรู  เห็นหมูเพื่อนไหวและกราบก็ไหวและกราบไปอยาง
นั้น  ซ้ํารายไปกวานั้นอีกบางทีเมินหนาไปดูสิ่งตาง ๆ แลวปากก็ยังพูดกับเพื่อนฝูงอีกดวย อยางนี้จะ
เรียกวาพุทธศาสนาเจริญและเขาถึงจิตใจของชาวพุทธไดอยางไร พวกที่เปนพระและเปนครูบา
อาจารยขอไดมาชวย กันทําตัวของตนใหเปนแบบอยางของคนอื่น แลวพากันมาสอนเขาเหลานั้นให
กราบไหวใหถูกพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ สักทีเถอะ พระพุทธศาสนาจะไดเขาถึงจิตใจ
ของคน แลวพระพุทธศาสนาจะไดถาวรสืบตอไป อยาใหคนภายนอกเห็นวาพุทธศาสนาเปนเรื่อง
ของเด็ก ๆ หาแกนสารไมได นอกจากนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลายยังพากันหลงงมงายนับถือ
เครื่องรางของขลัง ตะกรุด คาถา ผายันต ภูตผีปศาจ เขาใจวาสิ่งเหลานั้นจะบันดาลใหเราไดพนภัย
อันตราย และใหโชคลาภตาง ๆ นานา สิ่งเหลานี้ลวนทําใหเชื่อโดยงมงายนอกพุทธศาสนาเชื่อวา
ของเหลานั้นมีจริง และเชื่อวาของเหลานั้นจะบันดาลใหไดตามปรารถนาของตน แตคนเหลานั้น
บางพวกก็ยังเลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนาเปนสรณะที่พ่ึงก็มี  
         
ไดของสามอยางไหวของอยางเดียว 
         พุทธบริษัททั่วทั้งโลกไมวาจะเปนชาติไหนภาษาไหน  เมื่อจะทําพิธีกรรมมีการไหวพระเปน
ตน  จะตองกราบ  ๓  หนแลวจึงคอยทําพิธีนั้น ๆ ตอไป การไหวที่เปลงดวยวาจาก็เชนเดียวกัน ตอง
เปลงออกมาถึง ๓ จบกอนจึงทําพิธีนั้น ๆ ตอไป การกราบพระรัตนตรัย ๓ ครั้งนั้นเปนการสมควร
โดยแท เพราะกราบของ ๓ อยาง เมื่อครั้งพระพุทธเจาเกิดขึ้นในโลกเปนครัง้แรกก็มีการกราบ ๓ 



หน และกลาวประณาม ๓ จบหรือกี่จบก็ไมไดบอกไวชัด 
          ความวา "นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส" คํากลาวประณามทั้งหมดนี้ทานทั้งสี่
ไดกลาวไวเมื่อคราวพระพุทธองคตรัสรูแลวใหม ๆ คนละบท ดังนี้ 
 
" นโม " อสรุินทราหู เปนผูกลาว 
" ตสฺส " พระยามาราธิราช เปนผูกลาว 
" ภควโต " พระอินทรเปนผูกลาว 
" อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส " ทาวมหาพรหมเปนผูกลาว 
 

เมื่อรวมเขาดวยกันแลวเปนคํากราบนมัสการพระพุทธเจา แปลความวา "ขาพระพุทธเจาขอนอบ
นอมนมัสการกราบไหวพระพุทธเจา ผูตรัสรูเองโดยชอบพระองคนั้น " พระพุทธเจาพระองคเดียว
แตกราบไหว ๓ หน กลาวประณาม ๓ หน ภายหลังเลยถือปฎบิัติสืบตอกันมา 
         การกราบไหวและกลาวประณามถึงจะไมเปนของสําคัญอะไรนัก เรื่องเหลานี้มันอยูที่ใจก็จริง 
แตมันเปนพืธีกรรมที่แสดงออกมาใหเห็นเปนวัฒนธรรมอันดงีามของพุทธบริษัท ขอทานผูรู
ทั้งหลายโปรดไดพิจารณาดูวา เรื่องเหลานี้ " พุทธ " เอามาจาก " พราหมณ " หรือวา " พราหมณ " 
เอาไปจาก " พุทธ " กันแน แมแตการไหวภูตผีปศาจก็ตองไหว ๓ ครั้งเหมือนกัน ถาไมเชนนั้นผีจะ
ไมพอใจและไมประสิทธิ์ใหตามตองการ 
         ขาพระพุทธเจาเกิดขึ้นมาในโลกนี้ไดชื่อวาเกิดมาดีแลว คือเกิดมาแลวไดของดีมีประสิทธิภาพ
พรอมทั้ง ๓ อยาง คือ กาย วาจา และใจ ซึ่งสัตวอ่ืนทั้ง ๒ เทา ๔ เทา และมากเทาหรือไมมีเทาที่เกิด
มาดวยกันไมไดอยางปวงขาพระพุทธเจาทั้งหลาย หรือไดก็ไมสมบูรณบรบิูรณ ของดีที่วานี้มี
ประสิทธิภาพสูงสามารถบันดาลทําไดทุกอยาง ไมวาจะเปนของมองเห็นดวยตาหรือมองไมเห็น
ดวยตาก็ตาม แมสมบัติอันยวดยิ่งคือ มนุษยสมบัติ สวรรคสมบตัิ และพระนิพพานสมบัติ อันมนุษย
ผูเกิดมาแลวพึงปรารถนาทุกคน ก็ยอมสามารถทําใหสําเร็จไดทั้งนั้นดวยของ ๓ อยางนี้ 
          เมื่อขาพระพุทธเจามีของ  ๓  อยางอันประเสริฐดังกลาวแลว  ขอเอามานอมกราบไหวของ
เลิศ  คือ  พระสัมมาสัมพุทธเจาผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง  ( คืออริยสัจธรรม ๔ )  แลวนํามาแสดง
ใหขาพระพุทธเจาทั้งหลายไดฟงแลวทําตามจนรูแจงเห็นจริงตามนั้น ขาพระพุทธเจาจึงขอกราบ
ไหวบูชาพระพุทธเจาพระองคนั้นแตพระองคเดียวในโลกนี ้และขอถึงซึ่งพระองคนั้น
ดวย  กาย  วาจา  และใจ ทั้งระลึกถึงคุณของพระธรรมอันพระพุทธองคทรงแสดงไวดีแลว และพระ



อริยสงฆสาวกพรอมกันในขณะเดียวกันดวย ที่พึงทั้งสามอันบริสุทธิ์ผุดผองอยูบนโลก ถงึแม
พระพุทธเจาจะปรินิพพานไปนานแลว  แตแกวทั้ง  ๓  ประการ  ก็ยังเจิดจาดวยคุณธรรมหาไดเศรา
หมองไปดวยไม   ขาพระพุทธเจาทั้งหลายซึ่งไดของอันหาคามิได  ( กาย  วาจา  ใจ )  อันบุญกรรม
นําตกแตงมาใหแลว ขอนอมนมัสการกราบไหวของดีเหลานี้  ( พระพุทธเจา  พระธรรม  พระอริย
สงฆ )  ดวยสัจจะเคารพอยางยิ่ง ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ 
 
         พระรตันตรัยเกิดขึ้นในโลก 
          พระรัตนตรัยก็เปนอีกสวนหนึ่งที่พระพุทธเจาทรงประทานไวใหชาวโลกไดกราบไหวและ
เคารพนับถือ ซึ่งของดีเลิศที่ขาพระพุทธเจาไดมาแลวไมเสียเปลา ยังไดกราบไหวบูชาของวิเศษ ๓ 
อยาง ( พระรัตนตรัย ) อีกดวย กลาวคือ 
         พระพุทธเจาพระองคไดบําเพ็ญบารมีมา ๓๐ ทัศครบบรบิูรณแลว จึงมาอุบัติขึ้นในโลกนี้ใน
ตระกูลศากยราช มีพระเจาสุทโธทนะเปนพระราชบิดา พระนางสิริมหามายาเปนพระราชมารดา 
เสวยรสชาติในกามสุขอยูจนพระชนมายุได ๒๙ พรรษา โดยมีพระนางพิมพาเปนพระชายา มีพระ
ราหุลกุมารเปนพยานของกามสุข ดวยบุญบารมีทีพ่ระองคทรงสรางสมมาเปนอเนกประการ จึง
บันดาลพระทัยใหเบื่อหนายในกามสุข สละราชสมบัติออกทรงบรรพชา ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาอัน
ยวดยิ่งถึง ๖ พรรษา จึงไดสําเร็จพระโพธิญาณอันประเสริฐ เปนสัมมาสัมพุทธะในโลกแตเพียง
พระองคเดียว ชนทั้งปวงจึงไดขนานพระนามตามความเปนจริง ( เพราะเห็นวาเปนจริงอยางนั้น
แนนอน ) ตามความเห็นของตน ๆ วา พระบรมครู พระสัพพัญูพุทธเจา พระบรมโลกนาถ พระ
บรมศาสดา พระชินสีห พระศากยมุนี พระพิชิตมาร ฯลฯ มพีระนามมากมายตามความรูสึกของตน 
ๆ แตพระองคมักใชสรรพนามแทนพระองคเองวา "เราตถาคต" พระนามที่พระญาติพระวงศขนาน
นามเลยหายไป 
         รัตนตรัย คือ แกวทัง้สาม อันไดแก พระพุทธเจา ๑ พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ๑ 
พระสงฆสาวกของพระพุทธเจา ๑ ทําไมจึงเรียกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆทั้งสามนี้วาเปนแกว 
แกวเปนวัตถุธาตุดินไมมีดีอะไร พระรัตนตรัยไมใชเปนแกว แตทานเปรียบเอาเฉย ๆ เพราะของดี ๆ 
เกิดมีขึ้นมาในโลกเปนของมีคามาก ไมทราบวาจะเอาไปเปรียบเทียบกับของสิ่งใดนอกจากแกว 
เห็นวานอกจากแกวแลวเปนไมมี จึงเปรียบคุณคาเหมือนกับแกว อันที่จริงแลวแกวก็เปนวัตถุธาตุ
ดินอันหนึ่งเทานั้น แตเปนของใสจนมีประกายรอบขาง มนุษยคนเราเห็นเปนของแปลกจึงนําเอามา
เปนเครื่องประดับรางกาย ถาคนไมนิยมนํามาประดับรางกายแลว ก็ทิ้งเปนเศษกอนดินอยูดี ๆ นี่เอง 
         สวนพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆนั้นดีเลิศยิ่งกวานั้นตั้งหลายหมื่นเทา เพราะ



พระพุทธเจาเปนมนุษย มีจิต วิญญาณ พูดภาษามนุษยดวยกันได ทรงฝกฝนอบรมพระองคจนได
สําเร็จเปนพระพุทธเจาแลว และทรงสั่งสอนใหมนุษยละชั่ว ทําดี มีชีวิตใหเจริญกาวหนา ทั้งเมื่อยัง
มีชีวิตอยู และเมื่อตายไปแลวก็ไปสูสุคติภพในเบื้องหนา เปนครูผูสอนที่ยิ่งใหญ สอนใหไดรับ
ประโยชนทัง้โลกนี้และโลกหนา และประโยชนอยางยิ่ง คือ พระนิพพาน 
         พระธรรมคําสอนที่พระองคทรงนํามาสั่งสอนนั้นเลา ก็มีคุณคามหาศาลเหลือที่จะคณานับ 
เปนประโยชนแกปวงชนทั้งในโลกนีแ้ละในโลกหนา ผูใดไดฟงแลวเปนเหตุใหเกิดปาฏิหาริยนอม
จิตใจเขาถึงธรรม เปนเหตุใหมีอุตสาหะวิริยะอยากทําตามโดยมิไดมีใครบังคับ ยิ่งทําตามก็ยิ่ง
ซาบซึ้งในรสชาติพระธรรมคําสอนของพระองค จนบางทานบางคนยอมสละเกียรติยศชื่อเสียง 
สมบัติ ออกบวชเปนลูกศิษยของพระองคก็มีมากดังปรากฏอยูทั่วไป พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจามีคุณอเนกอนันตแกปวงชนมนุษยในโลกเหลือที่จะคณานับ 
         พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาทานไดสดับตรับฟง หรือดูตามตําราที่พระบูรพาจารยทานได
จารึกไว แลวประพฤติปฏบิัติสืบตอเนื่องกันมาโดยลําดับอันเปนเหตุใหคําสอนของพระพุทธเจา
มั่นคงถาวรสืบมา ถาหากลูกศิษยของพระพุทธเจาคือพระสงฆไมมีแลว ปานนี้พระพุทธศาสนาคง
จะสูญสิ้นไปจากโลกหมดแลว พระสงฆนับวามีคุณประโยชนแกพุทธบริษัทมาก ทั้งเมื่อพระพุทธ
องคยังทรงพระชนมอยู ก็ไดชวยเผยแพรพระศาสนาใหกวางขวางไปในจตุรทิศทั้งสี่ เมื่อพระองค
ดับขันธปรินิพพานไปแลว ก็ไดดํารงทรงจําและปฏิบัติศาสนกิจสืบตอกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ถามี
แตพระพุทธเจาองคเดียวแลว พระศาสนาคงจะไมกวางขวางถึงขนาดนี้ 
         พระรัตนตรัยเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชนแกชาวโลกเปนอเนกอนันต ทําใหชาวโลกมีหู
ตาสวางแจมใสมองเห็นสิ่งที่ดีแจมใสชัดเจนขึ้น สมควรที่มนุษยทุกคนเมื่อเกิดมาแลวจะตองปฏิบัติ
ตามพระรัตนตรัยอันมีคุณคายิ่งใหญใสสวางแจมจาหาอะไรเปรียบมิไดในโลก 
         พระรัตนตรัยเปนของเกี่ยวเนื่องกัน  พระพุทธเจาอุบัติขึ้นมาเพราะพระองคไดคนควาสัจ
ธรรรมทั้งสี่จนปรากฎขึ้นมาในพระทัยของพระองค  จึงไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา  พระสงฆสาวก
ของพระพุทธเจา เมื่อไดฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแลวรูแจงเห็นจริงในสัจธรรมเหลานั้นแลวจึง
ไดเปนพระอริยสงฆตกลงวาพระพุทธเจาก็ดี  พระสงฆก็ดีมารูสัจธรรมทั้งสี่จึงไดบรรลุเปน
พระพุทธเจาและพระอริยสงฆ  ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสวา  " สท ฺธม ฺโม ครุกาตพ ฺโพ สร  ْพุท ฺธาน 
สาสน ْ" แปลความวา  "เมื่อระลึกถึงคําสั่งสอนของพระองค พึงทําความเคารพพระสัทธรรม "  พระ
ธรรมเปนอมตะ แมพระพุทธเจานิพพานไปนานแลว แตพระธรรมก็ยังคงมีอยู ถึงพระสงฆสาวก
ของพระพุทธเจาจะสิ้นสูญไปแลว แตพระธรรมก็ยงัคงมีอยูเชนเดิมพระสงฆยังมีอยูแตปฏิบัติแหลก
เหลวไมถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจา คําสอนของพระองคก็ยังเจิดจาใสสวางอยูในโลกนี้



ตามเดิม เปนแตผูนั้นปฏิบัติตนใหเศราหมองไปตางหาก 
         แกว ๓ ดวง คือ พระรัตนตรัยอันเปนของสดใสเจิดจาอยูในโลกแลว ขาพระพุทธเจาเหลาพุทธ
บริษัททั้งหลายเกิดมา เมื่อสุดทายไดของดีเลิศ ๓ ประการคือ กาย วาจา และใจ ขอเอามาแสดงความ
เคารพกราบไหวซึ่งพระรัตนตรัยนั้นไวเหนืออุตมางคสิโรตมใหครบทั้ง ๓ ครั้งดวยสัจจะเคารพ 
         การถึงพระรัตนตรัย 
         พระรัตนตรัยนี้เปนเครื่องวัดของผูเปนพุทธมามกะในพุทธศาสนาโดยแท คือ เราขอถึง
พระพุทธเจา ๑ ขอถึงพระธรรม ๑ ขอถงึพระอริยสงฆ ๑ ไมถือมงคลตื่นขาว คือ เชื่อกรรรม เชื่อผล
ของกรรม เราทํากรรมดียอมไดรับผลเปนสุขตอบแทนดวยตนเอง เราทํากรรมชั่วยอมไดรับผลเปน
ทุกขตอบแทนดวยตนเอง คนอื่นจะรับแทนไมได ๑ ไมทําบุญนอกจากพุทธศาสนา ( เวนแตทําเพื่อ
สงเคราะห อนุเคราะห ) ๑ หากผูนั้นมีศีล ๕ เปนนิจจักไดชื่อวาผูนั้นเปนอริยบุคคลขั้นตนดวย 
         องคทั้ง ๕ ประการนี้เปนเครื่องวัดดวยใจของตนเองวา เรา " ขอถึง " หรือเรา " ถึงแลว " ขอ
ถึงกับถึงแลวมันผิดกัน 
         ขอถึง คือ เห็นวาพระตรัยสรณคมนเปนของดี ชนสวนมากเขาถือกัน  เราก็อยากจะถือบางเพื่อ
จะไดเปนคนดีกับเขา  และก็ไปขอถึงกับเขาบาง  แตไมรูจักวาไตรสรณคมน นั้นเปนอยางไร   จะรู
บางก็เปนแตคําพูดของคนอื่น หรือตามตําราเทานั้น ไมซาบซึ้งเขาถึงจิตใจของตนจริง ๆ นี่เรียกวา
ขอถึง ก็ยังดีกวาไมขอถึงเสียเลย เพราะผูขอถึงนาน ๆ เขาอาจเขาถึง เพราะการศึกษาเขาใจถองแท
ในพระรัตนตรัย 
         ถึงแลว คือ ผูที่เขาถึงพระรัตนตรัยเบื้องตนดวยการ  ไดยิน ไดฟง ไดเห็น  เสียกอน  เชน ได
เห็น พระพุทธเจาดวยตาของตนเอง  หรือเห็นแลวไดฟงธรรมเทศนาของพระองค   หรือไดฟงธรรม
เทศนาที่พระองคใดองคหนึ่งทานเทศนใหฟง  หรอืไดเห็นพระอริยสงฆสาวกของพระพุทธเจาองค
ใดองคหนึ่ง   แลวเกิดศรทัธาเลื่อมใสขึ้นในใจ  แลวจิตใจของผูนั้นเขาถึงคือ  เลื่อมใสศรทัธาเอาเปน
สรณะที่พ่ึงจริง ๆ ไมเอาที่พ่ึงอื่น เชน ภูตผีปศาจ ตนไม ภูเขา เทวดา เปนตน สิ่งที่เคยเปนที่พ่ึงมาแต
กอนทิ้งหมด แลวก็ไมไดคํานึงถึงขอที่ทานบัญญัติไว ๕ ประการ ดังอธิบายมาแลวในขางตนนั้น
ดวย 
         ขอบัญญัติกับการปฏิบัติ มันผิดกันตรงนี้ ผูปฏิบัติเปนไปตามความเปนจริงแลวแตไมรูวามัน
เปนจริงอะไรตออะไร เมื่อผูนั้นแสดงออกดวยทาง กาย วาจา และทางใจดวยความคิดนึก จึงปรากฏ
วา ออ ผูเขาถึงพระไตรสรณคมนจริงเปนอยางนี้ ๆ แลวจึงบัญญัติขอบังคับนั้นไววา ผูเขาถึงพระ
รัตนตรัยตองกอปรดวยธรรม ๕ ประการ 
          แตผูขอถึงพระรัตนตรัยดวยขอบัญญัติดังอธิบายมาแลวโดยมากมักขบถตนเอง  จึงไปไมกี่



มากนอยเดี๋ยวก็ทิ้งหมด  เพราะไมเห็นคุณของพระรัตนตรัย  คนเราโดยมากเห็นแตวัตถุภายนอกเปน
ของสําคัญกวา  แมแตชีวิตรางกายอันนี้ก็เปนของภายนอก ถาใจไมมีแลวสังขารรางกายอันนี้ก็ไมได
เกิดมา  การถึงพระไตรสรณคมน   ตองถึงดวยใจอันเลื่อมใสจริง ๆ จึงจะถึงคุณพระรัตนตรัยอัน
แทจริง 
         ผูจะถึงพระไตรสรณคมนมั่นคงตองเชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม 
         ผูจะถึงพระไตรสรณคมนไดมั่นคง ตองมีปญญาพิจารณาเห็นดวยใจของตนจริง ๆ วา เราทํา
กรรมดีตองไดรับผลเปนสุขตอบแทน เราทํากรรมชั้วตองไดรับผลเปนทุกขตอบแทนดวยตนเอง 
คนอื่นจะมารับแทนไมได อยางนี้แนวแนในใจจริง ๆ จึงจะถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตได 
         คนเราเกิดมาในโลกก็เพราะกรรม ถาไมมีกรรมก็ไมไดมาเกิด ดังพระพุทธองคตรัสวา " โลก 
คือ มนุษยตองเปนไปตามกรรม "    ดังนี้ กรรม คือ การกระทาํทั้งดี ทั้งชั่ว กรรมด ีเรียก กุศลกรรม 
กรรมชั่ว เรียก อกุศลกรรม คนเกิดมาในโลกนี้ม ีกาย วาจา และใจ แลว ใครจะไมทํากรรมยอมไมมี 
ฉะนั้น คนเราทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกไดชื่อวาเกิดมาสรางกรรม แตขอใหเลือกสรางเอาแตกรรมด ี
ซึ่งจะทําใหเกิดความสุขกายและใจอยางเดียว เมื่อตนเองสรางกรรมชั่วแลวแตอยากจะไดความสุข 
มันจะไดมาแตที่ไหน ปลูกมะนาว ออกผลมามันกต็องเปนมะนาวละซี มันจะเปนละมุด ลําไยได
อยางไร เมื่อกรรมชั่วใหผลเปนทุกขก็บนวาทําบุญไมชวยตน บุญไมมีผล ทีหนาทีหลังไมอยากทํา
ละ 
         ผูทําบุญไมรูจักบุญยอมคิดอยูอยางนี้ บนอยางนี้เปนธรรมดา แทจริงบุญมิใชวัตถ ุหรือเปนของ
มีตัวมีตน บุญเกิดจากจิตใจตางหาก วัตถุทานที่เราใหนั้นมันเกิดจากน้ําใจที่มันแผออกไปจากจิตใจ 
เพื่อใหเกิดความเกื้อกูลแกมนุษยและสัตวเหลาอื่นตางหาก น้ําใจที่มันแผออกไปนี้ไมมีหมดสักที ยิ่ง
แผออกไปมากเทาไรก็ยิ่งเปนของกวางเทานั้น วัตถุทานที่เราใหไปนั้นหมดเปน เมื่อเราไดเห็น
บุคคลหรือวัตถุ สถานที่ คําสอนที่มีเหตุมีผล ฟงแลวเกิดความเลื่อมใสนั้นเปนบุญแท มนุษย สัตว
ทั้งหลาย เมื่อเกิดมาแลวตองมีความแก ความเจ็บ ความตายเปนธรรมดา เกิดมาแลวจะไมใหมีเรื่อง
เหลานี้ไมได เราทํากรรมดีไวมาก ๆ ระลึกถึงกรรมดีนั้นอยูเสมอ ๆ ถึงรางกายอันนี้มันจะเจ็บหรือจะ
ตายก็เปนเรื่องของมันตางหาก สวนกรรมดีคือบุญกศุลเปนของไมตาย ฉะนั้น อยาไปโทษบุญกรรม
เลย โทษตัวเราผูเกิดมานั้นดีกวา แลวพึงระลึกถึงกรรมดีที่ไดกระทําไวนั้นเปนที่พ่ึงดีกวา  
         ศีล 
         ผูที่เชื่อกรรมวาเราทํากรรมดียอมไดรับผลเปนสุขตอบแทน เราทํากรรมชั่วยอมไดรับผลเปน
ทุกขตอบแทน อยางชัดเจนในใจของตนแลว ศีล ๕ ขอยอมงดเวนไดเด็ดขาด ไมลําบากเลย ศีล ๕ 
ขอที่รักษากันไมได เพราะความเห็นแกกาย รักกาย แลวก็เอากายใจอันนี้ไปทําความชั่วเปน



บาปกรรม ใหกายอันนี้เปนทุกขโทษอีก กายอันนี้เกิดมาเพราะวิบากกรรมจึงเปนทุกขไมรูจักจบจัก
สิ้น แลวเราจะเอาวิบากกรรมอันนี้ไปทํากรรมชั่วมาเพิ่มเขาอีกทําไมไมนาเลย พระพุทธเจาสอนให
พวกเราระงับเวรกรรมดวยการรักษาศีล และสอนที่กาย วาจา และใจ นี้เปนตัวศีล เมื่อกาย วาจา และ
ใจอันนี้ไมทําบาปกรรมแลวก็เปนศีล เมื่อเราไมงดเวนจากความชั่ว ๕ อยาง มีฆาสัตวเปนตน ก็ไมมี
ศีล บาปกรรมยอมตามสนองไดรับโทษทุกขทรมานตลอดทั้งชาตินี้และชาติหนา พระพุทธเจา สอน
ใหรักษางายที่สุด ไมตองไปรักษาหนองน้ําหนองปลาที่ไหน แตรักษาสํารวมกาย วาจา และใจของ
ตนเอง ก็เปนพอแลว สอนใหใกลเขามาที่สุดคือจิต เจตนางดเวนจากบาปกรรมนั้น ๆ อันเดียว เทานี้
ก็เปนศีลแลว 
         ศีล เปนกําแพงปองกันบาปกรรมความชั่วของพุทธบริษัทที่จะปฏิบัติพระพุทธศาสนาใน
ขั้นตน   ผูถึงพระไตรสรณคมนแลวเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมวา เราทําดียอมไดผลดี มีความสุขกาย
สบายใจ เราทําชั่วยอมไดรับผลเปนทุกขทั้งกายและใจ จิตยอมแนวแนอยูในกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ประการ ผูนั้นไดชื่อวามีพ้ืนฐานของศีลแลว จะเอาศีลอะไรมาตั้งก็มั่นคงดีมีผลงอกงามขึ้น จะเปน
ศีล ๕ ศลี ๘ ตามวิสัยของฆราวาสมาตั้งก็งอกงามไพบูลยดี คือ ไมขาดไมว่ินไมบกพรอง เปน
อุบาสกอุบาสิกาครบบริบูรณ สมควรเปนอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาโดยแท จะเอาศีล ๑๐ 
ของสามเณรมาตั้งก็เปนของดีเลิศ เพราะเพิ่มพรหมจรรยในพระพุทธศาสนาเขาไปอีกดวย จะเอาศีล 
๒๒๗ ของพระภิกษุในพุทธศาสนาไปตั้งยอมดีเดน เพราะจะไดชําระกิเลสนอยใหญทั้งหลายให
หมดไป ( แตฆราวาสไมสามารถกระทําได เพราะเปนของเหลือวิสัยของฆราวาส ) ศีลเปนเครื่อง
ชําระกิเลสชนิดหนึ่งในพุทธศาสนาดังอธิบายมาแลว 
         ศีล จะตั้งมั่นถาวรอยูตลอดชีวิตของบุคคลใดได บุคคลผูนั้นจะตองมีธรรม ๒ ประการ หิร ิ
ความละอายตอบาปกรรมนั้น ๆ ๑ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาปกรรมนั้น ๆ ๑ ธรรมทั้ง ๒ 
ประการนี้เปนรากฐานของศีลทุกประเภท ไมวาศีล ๕ ศีล ๘ ของฆราวาส หรือ ศีล ๑๐ ศลี ๒๒๗ 
ของบรรพชิต ถาจิตใจของผูรักษาศีลนั้นขาดธรรม ๒ ประการนี้แลว เปนอันศีลขาดรากฐานไมมีที่
ยึดมั่น เหมือนตนไมขาดรากแกวมีแตจะลมถายเดียว 
         หิร ิความละอายตอบาปกรรมทีต่นกระทํานั้นยิ่งกวาคนที่เปนโรครายแตงตัวเรียบรอยเขาไป
ในที่สาธารณะ ยอมมีความละอายแกใจตนเสมอ คนอื่นจะรูเห็นหรือไมก็ตาม แตใจของตนรูเห็น
ดวยใจตนเองตลอดเวลา โอตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาปกรรมที่ตนกระทําดวยกาย วาจา และใจ 
อันจะเกิดมีขึ้นแกตน กลัวยิ่งกวาเห็นอสรพิษ ยอมไมสามารถเขาไปใกลได ความกลัวบาปที่เห็น
ดวยใจ และกลัวดวยใจนั้น ยอมสะดุงหวาดเสียวอยูเปนนิจ เหมือนเปนแผลที่หัวใจ ใครจะเจ็บปวด
ดวยหรือไมก็ตาม ผูนั้นยอมเจ็บปวดอยูคนเดียว ความละอายและความกลัวเหลานี้ เปรียบเหมือน



บุคคลผูละอายและกลัวบาปกรรมที่ละเมิดลวงเกินศีลขอนั้น ๆ เมื่อมีความละอายและความกลัว
บาปกรรมอยูอยางนี้แลว ผูนั้นยอมมีสติระวังตัวอยูทุกเมื่อ แลวมันจะลวงละเมิดศีลขอนั้น ๆ ได
อยางไร 
         ศีล เปนบันไดขั้นแรกของผูนับถือพระพุทธศาสนาที่จะละกิเลสในใจดวยเจตนางดเวน ผูถึง
พระไตรสรณคมนดวยการนอบนอมกราบไหวดวยใจที่ระลึกถงึที่แทจริง ดวยกายที่กราบลงกับพื้น 
ดวยวาจาที่เปลงออกมา อะระหัง สมัมาสัมพุทโธ ภะคะวา หรือ สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม หรือ สุ
ปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ก็ดี นอมระลึกคิดถึงดวยใจก็ดี ทั้งเชาและเย็นทุกวัน นั่นเปน
กิจวัตรของผูถือพระไตรสรณคมนโดยแท มาถึงขั้นรักษาศีลนี้จะกราบไหวก็ได หรือจะไมกราบ
ไหวได เพราะศีลจะมีขึ้นไดก็เพราะเรามีเจตนางดเวนในโทษนั้น ศีลก็จะมีขึ้นในตัวของเราเอง เมื่อ
ศีลมีในตัวเราแลว ก็เปนอันกราบไหวพระรัตนตรัยครบทั้งสามแลว เพราะเราทําถูกตองตามคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจาแลวทุกประการ  
         ศีล พระพุทธเจาชี้บอกใหเรารูทางที่จะทําความผิดและถูกมีอยางนี้ ๆ ถาเวนจากอยางนี้แลวก็
เปนศีล ถาไมเวนอยางนี้ก็ไมเปนศีล พูดงาย ๆ ก็คือ ใหรูทางบาปและบุญนั่นเอง สวนทางที่ไมใช
บาปและบุญนั้น อยาพูดเลยถึงพูดก็เขาใจยาก ทางที่จะเปนบาปทั้งหมดในโลกนี้ก็เกิดจากกาย วาจา 
และใจนี้ทั้งสิ้น ถามีแตกายและวาจา ๒ อยาง ก็ไมสามารถที่จะทําบาปกรรมได ถึงแมพระพุทธองค
ทรงบัญญัติศลี ๕ ศลี ๘ ศลี ๑๐ และศลี ๒๒๗ ก็บญัญัติลงที่กาย วาจา และใจนี้ทั้งนั้น ธรรม
ทั้งหลายที่พระพุทธองคทรงเทศนาไวอเนกประการก็ลวนแลวแตเทศนาออกจากกาย วาจา และใจนี้
ทั้งสิ้น แตในที่นี้จะพูดโดยจํากัดเฉพาะที่ศีลเทานั้น 
         ศีล ที่พระพุทธองคทรงบัญญัติเปนพุทธอาญาที่ภิกษุทําผิดในขอนั้น  ๆ  แลวทรงวินิจฉัยดวย
พระองคเอง  จึงทรงบัญญัติสิกขาบทหนักบางเบาบางตามโทษนั้น ๆ  หรือจะพูดวากิเลสนั้น ๆ  ก็
ถูก  สามเณร  ๑๐  ขอ หรือ  ๒๐  ขอ  มีปาณาติบาตเปนตน ( ตองการทราบรายละเอียดใหดูไดใน
สามเณรสิกขา ) พระภิกษุมี ๒๒๗ ขอ ที่นํามาสวดทุก ๆ กึ่งเดือน แตที่ยังเหลือนอกนั้นมีอีกมากที่
ไมขึ้นสูอุเทศ สิกขาบทเหลานั้นโดยมากภิกษุไมไดทําใหลวงเกิน แตเปนของควรที่พระภิกษุจะพึง
กระทํา เพราะเมื่อทําลงไปแลวเปนของดีมีจิตใจเบิกบาน ชาวบานทั้งหลายก็เกิดศรัทธา หรือจะเรียก
อีกนัยหนึ่งวา กิเลสที่มันรอจะเลนงานภิกษุอยูขางหนานั้น พระพุทธองคทรงกรุณาเห็นแลวรีบบอก
แกบรรดาลูกศิษยของพระองค เรียกวา เสขิยวัตร และอภิสมาจาร บรรดาสิกขาบททั้งหลาย ๒๒๗ 
ขอเหลานั้น ที่พระพุทธองคทรงบัญญัติไวแลวนั้นลวนแตพระภิกษุผูไมมี หิริ โอตตัปปะ ลวงละเมิด
ทั้งนั้น พระภิกษุผูมีหิริโอตัปปะ อยูในใจแลวยอมไมแกลงลวงละเมิดไดเด็ดขาด ที่มันยุง ๆ รกใน
พระพุทธศาสนามาก ๆ นั้นเปนเพราะภิกษุไมมียางอายตางหาก ผูมีหิริโอตตัปปะอยูในใจแลวถึง



จะตองอาบัติดวยความเผลอเรอ หรือไมมีสติและความไมเขาใจ เมื่อรูแลวหรือเมื่อภิกษุอ่ืนตักเตือน
แลวก็ตองแสดงอาบัติแลวสํารวมระวังตอไป อยางนี้จึงสมกับคําวา " ภิกษุผูตอย " คือตอยกิเลสใน
ใจตนนั้นเองไมใหติดแนนอยูกับจิตใจได 
         ศีล หรือ พระวินัย พระพุทธองคทรงบัญญัติไว ๒ อยาง คือ อาคาริยวินัย ๑ อนาคาริยวินัย ๑ 
         อาคาริยวินัย บัญญตัิไวเพื่อฆราวาสผูไมสามารถออกบวชได เมื่ออยูในเพศฆราวาสก็ควรมีศีล 
๕ ศีล ๘ เปนขอบังคับ ทําอะไรถาไมมีขอบังคับก็ไมมีระเบียบยอมเปนของไมงาม เขาเรียกวาคน
เกเร 
         อนาคาริยวินัย ทรงบัญญัติไวแกพระภิกษุและสามเณรผูออกบวชประพฤติพรหมจรรยใน
พระพุทธศาสนา ที่มีความอดทนพอที่จะรักษาพระศาสนาไวได 
         วินัย หรอื ศีล ทั้ง ๒ อยางนี้ ผูรักษาสํารวมดีแลวยอมถึงอริยภูมิทั้งสามไดเหมือนกัน 
เวนเสียแตอริยภูมิขั้นสูงสุดคืออรหัตผล ทานแสดงไวผูถึงอรหัตผลทั้งยังเปนฆราวาสอยู จะทรงเพศ
ฆราวาสอยูไดเพียง ๗ วัน ถาไมบวชจะตองนิพพาน จะมีเหตุผลอยางไรก็ไมทราบ ทานแสดงไวยอ 
ๆ เพียงวา เพศฆราวาสเปนเพศต่ําจะทรงธรรมขั้นสูงไวไมได 

ธรรมเกิดกอนศีล 
         แตผูจะถึงอริยภูมิตองมีรากฐานใหมั่นคง นอกจากมีหิริ โอตตัปปะ แลวยังตองมีความเมตตา
กรุณาอยูในใจอีกดวย ธรรมที่เปนรากเหงาของศีลทั้งปวง ไมวาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗ 
ของภิกษุเมื่อไมมีธรรมเปนรากเหงาแลวศีลจะตั้งมั่นไมไดเลย ธรรมเปรียบเหมือนกับไมยืนตน ศีล
เปรียบเหมือนกิ่งกานสาขา กิ่งกานสาขาตองอาศัยรากเหงาดูดเอาอาหารรสของดินขึ้นมาหลอเลี้ยง 
กิ่งกานสาขาจึงเขียวชอุมอยูไดฉันใด ศีลก็ฉันนั้น ศีลที่บุคคลรกัษาดีแลวในชาตินี้ ยอมเปนเหตุเปน
ปจจัยใหมีธรรมประจําอยูในใจใหไปเกิดตอไปในชาติหนา เมื่อเกิดมาเปนมนุษยจึงพึงมีแตความ
เมตตากรุณาในหมูมนุษยและสัตวดวยกัน ไมมีความอิจฉาริษยา พยาบาทปองรายบุคคลอื่นและ
สัตวอ่ืน เห็นคนอื่นเบียดเบียนมนุษยอ่ืนและสัตวอ่ืน ก็กลัวและละอายตอบาปกรรมนั้นเปนอยางยิ่ง 
เมื่อไดยินพระทานแสดงธรรม หรือคนอื่นชักชวนใหงดเวนจากบาปกรรมมารักษาศีล ก็ยินดีพอใจ
ที่จะทําตามทันที สมกับคําวา " บุคคลที่ไดกระทาํบุญไวแตปางกอน ยอมเปนเหตุใหตั้งตนไวชอบ " 
หรือ อุปมาเหมือนกับตนไมใหญรากหยั่งลึกลงไปในดินมั่นคงดีแลว ยอมดูดเอารสชาติอาหารขึ้น
ไปหลอเลี้ยงกิ่งกานใหเขียวชอุมอยูตลอดเวลา ถึงแมกิ่งกานจะลิดรอนไปบางบางกิ่ง วันหนึ่ง
ขางหนาก็ตองงอกขึ้นอีกตามเดิม ศีลก็เหมือนกัน ถึงจะขาดตกบกพรองไปบางบางขอ แตธรรม คือ 
เมตตา กรุณา ยังเต็มเปยมอยูในใจของบุคคลผูนั้น ศีลก็อาจเกิดขึ้นไดในวันหนึ่งขางหนา ถึงศีลจะ



ไมมีพ้ืนฐานมาแตเดิม คือ บุญบารมมีาแตกอน แตเมื่อพยายามรักษา เพื่ออบรมนิสัยในชาตินี้และ
เปนอุปนิสัยไปในชาติตอ ๆ ไป ก็ยังดีกวาจะไมมีศีลเสียเลย ดีกวาบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้บางคน
รางกายอวัยวะสมบูรณทุกสวน พรอมทั้งสมบัติภายนอกก็สมบูรณบริบูรณไมมีการขาดตกบกพรอง 
แตเขานั้นประมาทเสีย ทานและศีลธรรมดังอธิบายมานี้เขาไมสนใจ เห็นวาความสุขในชาตินี้
พอแลว ชาติหนาจะมีหรือไมก็ชางมัน ความเห็นของผูมัวเมาประมาทอยางนี้เปนของนาสงสารมาก 
กินแตสมบัติเกามีแตจะหมดไป 
          ผูมีธรรม ๔ ประการนี้ คือ เมตตา กรุณา หิริ และโอตตัปปะ ประจําอยูในใจแลว ผูนั้นไดชื่อ
วามีศีลสมบูรณอยูในตัวแลว เพราะธรรม ๔ ประการนั้น เปนของเกี่ยวเนื่องกันและตลอดถึงศีลดวย 
เมื่อธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ถูกลบออกจากจิตใจของผูนั้นแลว กิเลสตาง ๆ คือ โทษ ๕ โทษ ๘ โทษ 
๑๐ โทษ ๒๒๗ ก็จะปรากฎขึ้นมาแทน เจตนาที่จะทําบาปกรรมนั้น ๆ ก ็แหกันมาเปนฝูง ๆ และทํา
บาปกรรมไดทุกอยางทุกเมื่อ ผูนั้นก็จะไดชื่อวาเปนผูเต็มไปดวยอธรรม คือ อกุศล 

สมาธิ 
          สมาธิเปนเรื่องฝกหัดจิตใจโดยเฉพาะ แตก็ยังเกี่ยวของถึงเรื่องกายซึ่งเปนของภายนอกอยูดี ๆ 
นี่เอง เพราะกายกับใจ เมื่อยังมีชีวิตอยูก็ตองอาศัยเกี่ยวเนื่องกันอยูตลอดเวลา สมาธิจึงจําเปนที่
จะตองฝกหัดทั้งกายและใจนี้ ใหอยูในบังคับของตนใหได สมาธินี้บางทีทานเรียกวา สมถะ คือ 
ความสงบ บางคนเปนคนนิ่ง ๆ เฉย ๆ ไมคอยยุงกับใคร เขาก็เรียกวา เปนคนสมถะ แทจรงิสมาธิกับ
สมถะมันตางกัน ถึงจะเปนเรื่องฝกจิตดวยกัน แตมันตางกันดวยวิธีฝกหัดและวิธีรวมของจิต ฉะนั้น
จึงควรแยกออกจากกันเสีย เพื่อใหมีความเขาใจงายขึ้น ผูเขียนจึงขออธิบายดังตอไปนี้ จะสมควร
ดวยประการใด ขอทานนักปฏิบัติทั้งหลายจงพิจารณาตามก็แลวกัน 

ลักษณะของฌาน 
          สมถะ เปนวิธีฝกจิตใหเขาถึงเอกัคคตารมณมีอารมณเลิศอันเดียว ที่เรียกวา ฌาน แปลวา การ
เพงจะเพงเอารูปธรรมหรอืนามธรรมเปนอารมณก็ไดขอแตเอานิมิตนั้นเปนอารมณอยางเดียวก็
ใชได ฌานนี้มี ๘ ทานแบงเปนรูปฌาน ๔ เพงเอารูปเปนอารมณ ๑ อรูปฌาน ๔ เพงเอาอรูปอารมณ
เปน ๑ 

รูปฌานมี ๔ 
          รูปฌานมี ๔ เพงเอารูปเปนอารมณนั้น จะเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได ขอใหเพงจนจิต
รวมเขาเปนเอกัคคตารมณก็ใชได การเพงก็ไมตองพิจารณารูปนั้นใหพิสดาร กวางขวางวารูปนั้นมัน



จะเปนอยางนั้นอยางนี้ มันจะแตกดับ แลวไปเปนอยางนั้นอยางนี้ มีเพงเอาแตรูปนั้นเปนอารมณ
อยางเดียววา รูป ๆๆๆ เปนดินหรือน้ําหรือเปนของวางเปลาๆ อยางเดียวจนเกิดอุคคหนิมิต หรือ 
ปฏิภาคนิมิต ติดหูติดตา จิตจะเพงเอานิมิตนั้นเปนอารมณ 

 
รูปฌาน ๔ เพงเอารูปเปนอารมณ ทานจัดไวดังนี้ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑ จตุตถฌาน ๑ 
ปฐมฌาน ประกอบดวยองค ๕ คือ วิตก ๑ วิจาร ๑ ปติ ๑ สุข ๑ เอกัคคตา ๑ 
ทุติยฌาน มีองค ๓ คือ ละวิตกและวิจารเสียไดยังคงเหลือแตปติ ๑ สุข ๑ เอกัคคตา ๑ 
ตติยฌาน มีองค ๒ คือ ละปติเสยีได คงยังมีแต สุข ๑ เอกัคคตา ๑ 
จตุตถฌาน มีองค ๒ คือ ละสุขเสียได กลายเปนอุเบกขา ๑ เอกัคคตา ๑ 
 
 
อารมณทั้ง ๖ หรือ กิเลสทัง้ ๖ กองนี้ทําไมทานจึงจํากัดใหเปนภาระธุระของรูปฌานทั้ง ๔ เปนผู
ชําระแตผูเดียว กิเลสหรอือารมณของบุคคลแตละคนมันมีมากอเนกอนันต หรือจะคณานบัมิใชหรือ 
เรื่องเหลานี้ถาอยากจะรูดีตองถามนักกรรมฐานถึงจะรูแน หรืออารมณทั้งหกนั้นเหมาะแกรูปฌาน
ทั้งสี่ที่จะขมได เพราะรูปฌานทั้งสี่เพงเอาแตอารมณของฌาน ไมไดพิจารณาอยางอื่น แลวจิตก็
รวมเขาเปนเอกัคคตารมณเลย และเอกัคคตารมณนี้ก็เปนที่สุดของรูปฌานทั้งสี่ อารมณที่เปนของ
ละเอียดยิ่งขึ้นไปกวานี้แลว รูปฌาน ๔ ไมสามารถจะชําระได แมแตอารมณทั้งหกนั้นก็ละไมได
เด็ดขาด เพียงแตขมไวดวยฌานเทานั้น 
          ปฐมฌานประกอบดวยองค ๕ หรืออารมณ ๕ ก็วาได คือ 
          วิตก ทานวายกจิตขึ้นสูพระกรรมฐาน คือ กําหนดเอาพระกรรมฐานนั่นเอง กรรมฐานในที่นี้
ไดแก อารมณภายนอก มีปฐวีกสิน เปนตน เพงเฉพาะดินอยางเดียวไมตองพิจารณาใหเปนอยางอื่น 
( มีความแตกดับเปนตน ) วา ดิน ๆ ๆ ๆ เปนอารมณ จนเกิด อุคคหนิมิตติดหูติดตา ไมวาจะอยูใน
อิริยาบถใดๆ ก็เห็นเปนเชนนั้นอยูเสมอ ๑ 
 
 
วิจาร เพงดินวามีสีขาว ดํา แดง เปนตน จนเกิดอุคคหนิมิตเหมือนกัน ๑ 
ปติ เมื่อเพงจิตอยูแตในอารมณอันเดียวก็เห็นชัดขึ้นมาจึงเกิดปติ ๑ 



สุข เมื่อเกิดปติแลวก็เกิดความสุขซาบซานไปทั่วสรรพางคกาย ๑ 
เอกัคคตา แลวจิตนั้นก็รวมเปนเอกัคคตารมณมีจิตเลิศอันเดียว ๑ 
 
ผูที่เขาปฐมฌานนี้มีอารมณคลาย ๆ กับบุคคลธรรมดา แตจํากัดเอากิเลส ๕ กอง ไวใหชําระดวยการ
เพงฌาน ไมเหมือนบุคคลทั่วไปซึ่งมีกิเลสมากมายและไมไดชําระดวยวิธีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
ทุติยฌาน มีองค ๓ คือ ละวิตก ๑ วิจาร ๑ ดังที่ไดอธิบายมาแลว ยังคงเหลือแตปติ ๑ สุข ๑ เอกัคคตา 
๑  
ตติยฌาน มีองค ๒ คือ ละปติเสียได คงยังเหลือสุข ๑ เอกัคคตา ๑ 
จตุตถฌาน มีองค ๒ คือ ละสุขเสียไดกลายเปน อุเบกขา วางเฉยตออารมณทั้งปวง ๑ และเอกัคคตา๑ 
 

ฌาน แปลวาการเพง เพง กับ เพงพิจารณามันตางกัน เพงพิจารณามันเปนเรื่องของสมาธิ ที่อธิบาย
มาแลวนั้นเปนเรื่องของการเพงอยางเดียวเพราะกลาวถึงเรื่องฌานโดยเฉพาะ ที่ใหเพงเอาดินเปน
ตัวอยางนั้นเพราะเปนของเห็นงาย วิตกและวิจารก็วิตกและวิจารเอาดินนั่นแหละ ดังอธิบายมาแลว 
เมื่อวิตกและวิจารในอารมณอันเดียวแลว อารมณอ่ืนที่มีอยูในใจก็ระงับไป    เพราะฉะนั้นอารมณ
ทั้งหกซึ่งเปนสายของรูปฌานจึงระงับไดดวยฌานทั้งสี่โดยเฉพาะ 
            ผูเขียนไดเขียนหนังสือหลายเลมโดยเขาใจผิดคิดวาองคฌานทั้ง หา มีวิตกวิจารเปนตน 
จะตองละดวยองคฌานนั้น ๆ แลวละเอกัคคตารมณดวย แลวฌานนั้น ๆ จะไปอยูดวยสิ่งอันใด เมื่อ
เขียนออกไปแลวหรือพูดออกไปแลว ก็เหมือนกับคนรับประทานอาหารแลวไมไดดื่มน้ําและลางมือ
ฉะนั้น เนื่องจากเราดูตํารานอยและความจําก็ไมดีจึงผิดพลาดไป ขอผูรูและนักปฏิบัติทั้งหลายโปรด
ใหอภัยดวย ดวยเจตนาศรัทธาอันแรงกลาเพื่อนักปฏิบัติใหเขาใจถึงเรื่องฌานถึงอยางไร ๆ ผูเขียน
ไมใชฤาษีนักเขาฌาน จะเขียนเทาไรอธิบายอยางไร ๆ พรอมดวยผูอานดวยก็คงไมเขาใจชัดถึงแกน
แทอยูดี ๆ นี่เอง 

อรูปฌาน ๔ 
          อรูปฌาน ๔ เมื่อผูเขาถึงรูปฌานที่ ๔ มีสุขซึ่งกลายเปนอุเบกขา และ เอกัคคตาเปนอารมณอยู
นั้น เมื่ออารมณนั้นหนัก ๆ เขา ก็กลายเปนอากาศเวิ้งวางไปหมดจนหาที่สุดมิได เรียกวา อา
กาสานัญจายตนฌาน ๑  
         ผูเพงเอาอากาสานัญจายตนฌานเปนอารมณนั้นหนัก ๆ เขา ก็จะเห็นวิญญาณผูไปเพงอากาศ



เปนเครื่องยึด เรียกวา วิญญาณัญจายตนฌาน ๑ 
          วิญญาณเปนของไมมีตัวตน เมื่อเพงวิญญาณนั้นอยู วิญญาณจะนอย ๆ เขาจนวิญญาณนั้นไม
ปรากฏ เมื่อวิญญาณไมปรากฏแตความรูสึกก็ยังมอียู นั่นจะเรียก วิญญาณก็ไมใช จะไมเรียกวา 
วิญญาณก็ไมใช เรียกวา อากิญจัญญายตนฌาน ๑ 
          เมื่อเพงอากิญจัญญายตนะอยู  จิตก็จะละเอียดเขาละเอียดเขาจนเพงไมถูกวาไหนเปนสัญญา
ความรู  ไหนไมเปนสัญญา  เรียกวา   เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ๑ เปนอรูปฌานที่ ๔ 
          อรูปฌาน ๔ ทานไมไดพูดถึงเอกัคคตาเปนที่สุดของฌานนั้น  ๆ  ถึงจะไมไดพูด  แตฌาน
ที่  ๔  ซึ่งจะกาวขึ้นสูอรูปฌานนั้น ก็ไดกลาวไวแลววาสุขกลายเปนอุเบกขา และเอกกัคคตาอรูป
ฌานทั้ง ๔ ก็มีเอกกัคคตาอยูในตัวนั่นเอง ฌานถาไมมีเอกกัคคตาในฌานนั้น ๆ แลว ยอมละอารมณ
นั้น ๆ ไมได เมื่อละอารมณนั้น ๆ ไมได ก็แปลวา ฌานนั้นเสื่อมแลว ตองตั้งตนแตปฐมฌานขึ้นไป
ใหม อรูปฌานทั้ง ๔ แตละชั้นมีอารมณอันหนึ่งของฌานนั้นๆ เพียงอยางเดียว มี อากาสานัญจายต
นะ เปนตน 
          ถึงสัญญาเวทยิตนิโรธก็สืบเนื่องไปจากอรูปฌานที่ ๔ นี้เหมือนกัน จะพนจากอรูปฌาน ๔ นี้
ไมได เพราะผูเขาฌานเปนเรื่องของจิตดวงเดียวของคนผูเดียวจะตองทําจนตลอดสาย ( ตั้งแต
ปฐมฌาน ) คนอื่นหรือจิตดวงอื่นจะมาทําตอไมได ไมเหมือนกับการสงของที่สงตอ ๆ กันไปได 
อรูปฌานที่ ๔ เพงสัญญาเกือบจะไมรูวาสัญญาหรือไมใชสัญญาอยูแลว เมื่อเพงจิตก็ยิ่งละเอียดเขา ๆ 
แลวจิตนั้นก็ปลอยวาง ที่วาสัญญาก็ไมใช มิใชสัญญาก็ไมใชนัน้เสีย จึงดับความรูสึกสัญญาเวทนา
ทั้งสิ้น ทานเรียกวา สัญญาเวทยิตนิโรธ 
          สัญญาเวทยิตนิโรธนี้ ผูฝกหัดชํานิชํานาญในฌานทั้งแปดแลวจึงจะเขาได พระอริยเจานับแต
พระอนาคามีขึ้นไปจึงจะเขาไดเหมือนกัน เมื่อเขาสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น วิตกดับกอนแลวลมหายใจ
จึงไมมีตอนั้นจิตสังขารจึงดับ กอนที่จะเขา ทานไดอฐิษฐานไววาจะเขาอยู ๗ วัน เมื่อครบวันที่ ๗ 
แลว จิตสังขาร คือ สัญญาเวทนาจะปรากฏขึ้นกอน จึงมีลมหายใจตอมาแลววิตกก็ปรากฏขึ้นตาม
โดยลําดับ  

 
 
พระฤาษีหัวปลวก 
          สวนพระฤาษีผูบําเพ็ญพรตพรหมจรรยทั่วไปนั้น ทานฝกหัดจนไดสําเร็จฌานโดยลําดับ แลว
ก็เขาฌานเลย แตไมรูวาลําดับเปนอยางไร เปนแตรูวาเขาฌานเทานั้น เมื่อเขาแลวก็เพลินในฌานนั้น



จนลืมวัน ลมืเดือน ลืมป ดังโบราณทานเลาไววาพระฤาษีไปเขาฌานอยูในปาแหงหนึ่งเขาจนลืมตัว 
นั่งจนกระทั่งปลวกมาทํารังหุมตัวมิดหมด มีควายตัวหนึ่งเอาสีขางไปถูเรือนปลวกจึงกระเทาะ
ออกมา จึงเห็นพระฤาษีนั่งอยูในที่นั้น การเพงเอาแตจิตจนลืมกาย เมื่อกายปราศจากจิต กายก็นั่งตงม
งอยูเฉย ๆ อยางที่เรียกวา พรหมลูกฟกนั้นกระมั่ง 
          ถาจะมีปญหาถามวา ผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธไมมีลมหายใจเขา-ออก ทําไมจึงไมตาย มีคํา
เฉลยวา อัสสาสะ-ปสสาสะเปนลมหยาบหายใจไดแตคนทั่วไป สวนลมละเอียดมีทั่วไปในรางกาย
ของผูเขานิโรธ แตไมไดออกมาทางจมูก มันคอยระบายออกมาทางขุมขน รางกายยังมีความอบอุน
อยูเพราะกะบังลมยังไหวติงวูบวาบอยู ลมจึงยังไมหมดไปจากรางกายทีเดียว รางกายยังมีความ
อบอุนอยูชีวิตจึงยังไมดับ ขอนี้จะเห็นไดดังสัตวที่เขาฆาและนํามาแลเนื้อขาย เนื้อยังอบอุนอยูสวาบ
ก็ยังไหวติงอยู 
          ทานวาคนเรากอนที่จะมาเกิด ธาตุ ๔ ประชมุกันเปนน้ํามันใส ๆ หยดเดียว แลวจิตวิญญาณจึง
เขามาปฏิสนธิ เมื่อตายจิตวิญญาณสละรางกายไปกอน แตรางกายยังมีไออบอุนอยู เชนหางจิ้งจก
ขาดออกจากตัวแลวแตยังดิ้นกระแดว ๆ อยู 
 

ฌานและสมาธิสับเปลี่ยนกันได 
          ฌานทั้งแปดนี้ถึงแมทานจัดเปนโลกิยฌานก็จริงแล แตพระอริยเจาทั้งหลายทานชอบเลน 
โลกุตตรฌานไมมี มีแตโลกิยฌานเทานั้น ทานไมไดอธิบายองคฌานโลกุตตระไวตางหาก มีแต
อธิบายองคฌานโลกิยะนี้ไวทั้งนั้น พระอริยเจาทานเขาฌานโลกิยะ ทานไมไดหลงในฌานนั้น ๆ 
ทานแตงฌานไมใหฌานแตงทาน จึงเรียกวา โลกตุตรฌาน สมกับที่พระพุทธเจาตรัสวา " ผูใดไมมี
ฌาน ผูนั้นไมมีสมาธิ "   ดังนี้ 
          ฌาน กับ สมาธิ ไปดวยกันและสับเปลี่ยนกันไดขณะใดเพงพิจารณาอยู เมื่อสติออนจะรวมเขา
ภวังคเปนฌานไปเลย เมื่อเพงอารมณอันเดียวอยู เชนเพงดิน เปนตน สติมันกลาไมยอมเพงดินอยาง
เดียว มันกลบัไปพิจารณาดินวาดินมันเกิดเพราะอะไร มันเปนอยูเพราะอะไร มันดับลงไปเพราะ
อะไร ดับแลวไปเปนอะไร หาเหตุผลของดินจนรูชัดแจงแลวจึงจะหยุดนิ่งรูอยูเฉย ๆ 

พระอริยเจาก็เพงฌานเปนเครื่องอยู 
          ฌานทั้งหลายเปนเครื่องเลนของพระอริยเจา พระอริยเจาทั้งหลาย มีพระโสดาบันเปนตน 
ทานยอมเลนอยูกับฌานนี้ทั้งนั้น โลกุตตรฌานไมมี และโลกุตตรธรรมแทไมมีการเลน มีแตการ
พิจารณาเอาเปนจริงเปนจังแลวก็หมดเรื่องไป เชน พิจารณาธาตุ ขันธ อายตนะ อินทรีย เหน็เปน



ธรรมดาตามสภาพของมันแลวก็ปลอยวาง เมื่อรูเหตุตามเปนจริงของมันแลวก็ไมทราบวาจะไปเลน
อะไรตรงไหน สวนฌานมีกลมายามากมาย เชน เพงกายนี้วาเปนดิน ๆ ๆ ๆ เปนอารมณ จะเกิด
ปฏิภาคขึ้นเปนแผนดินไปหมด ตั้งแตตัวของเรา คนอื่นและสัตวอ่ืนก็เปนดินเรียบราบไปหมด เพง
น้ําก็เหมือนกัน จะเห็นเปนน้ําไปทั้งหมด มองไปทางไหนก็จะมีน้ําขาวโพลนไปหมด แทจริงแลว
ตัวของเราก็ยังเปนตัวคนเราดี ๆ นี่แหละ สิ่งที่ขนแข็ง เชน กระดูก และเนื้อ เขาสมสติวาธาตุดิน น้ํา
เลือดและน้ํามูตรเขาสมมติวาธาตุน้ํา เราก็เรียกตามเขาไป ที่จริงแลวของเหลานั้นถาคนเราไมสมมติ
แลวจะเรียกวาอะไรก็ไมรู มันหากเกิดขึ้นมาแลวก็ดับสลายไปตามสภาพของมันอยูอยางนั้นแตไหน
แตไรมา บางองคเพงใหตัวของทานเปนพระพุทธเจา พระสาวก หรือพระปญเจกพุทธะเสด็จเลื่อน
ลอยมาบนอากาศก็มี เพงบานเรือนและเมืองใหเปนเมืองสวรรคก็มี เพงเอาแตจิตนามธรรมเปน
อารมณ พอจิตรวมเขาเปนภวังค เกิดนิมิตปรากฏเปน รูปเทวดา ภูตผีปศาจ อินทร พรหม เสด็จมา
สนทนากับพวกเหลานั้นเพลินไปก็มี บางทีเกิดความรูขึ้นมาภายในใจวา คนนั้นเคยเปนบิดามารดา 
เปนบุตรธิดา เปนภรรยาสามีของกันมาแตครั้งกอน ที่เรียกวา อภิญญา ความรูภายในเปนของพิเศษ 
เรื่องเหลานี้บางทีก็จริงบาง บางทีก็เปนของไมจริงหลอกลวงใหหลงเชื่อไปตามมัน บางทีถึงกับทํา
ใหเสียคนไปก็มี เพราะความรูอันนั้นยังเปนโลกีย รูไมมีหลักเกณฑ เมื่อจะเกิดก็เกิดขึ้นมาเฉย ๆ 
ในขณะที่จิตของคนเรานั้นยังวุนวายดวยกิเลสตาง ๆ อยู มันกลายเปนสัญญา สังขารไปก็มี แตคน
ทั้งหลายชอบนัก เรียกวาดูภายใน เรื่องเหลานี้อาจารยผูอยากดังสอนกรรมฐานชอบนัก ทั้ง ๆ ที่
ตนเองก็ไมเคยเห็นไมเคยเปนเลย แตสอนลูกศิษยบางคนซึ่งเคยมีนิสัยทางดานนี้มาแตกอนแลวเกิด
เปนขึ้นมา เลยสนับสนุนวาดีแลวถูกแลว เปนของอัศจรรยควรทําใหมาก ๆ ขึน้ เมื่อลูกศิษยผูตาฝา
ฟางอยูแลว พอถูกอาจารยหยอดยาตาบอดใส ก็ยิ่งบอดใหญเลย คราวนี้เมื่อบอดแลวก็ไมรูจะทํา
อยางไร ทําใหเปนตาบอดทั้ง ๒ คน เรื่องเหลานี้ผูเขียนไดประสบมาดวยตนเองแลวต้ังหลาย ๑๐ 
ราย อาจารยสอนกรรมฐานทั้งหลายควรระวังหนอย สอนกรรมฐานแทนที่จะเปนการเผยแพรพระ
พุทธศานาเลยทําใหพระพุทธศาสนาสั้นลง ผูมีศรัทธาอยูแลวคิดอยากจะทํากรรมฐาน เพราะเห็นวา
กรรมฐานนี้เปนที่ตั้งทัพเพื่อผจญตอสู กิเลสของผูนับถือพระพุทธศาสนา แตเมื่อเห็นผูทํามาแลว
เปนอยางวามาแลวนั้น เลยหมดความเพียรพยายามในการที่จะกระทําตอไป ยิ่งผูไมมีศรัทธาอยูกอน
แลว พอเห็นเชนนั้นเขาเลยเบือนหนาหนีเลย 

เรื่องอภิญญาของพระอรยิเจา 
          เรื่องอภิญญาซึ่งเกิดมาจากฌานนี้ พระอริยเจาทั้งหลายผูที่เชี่ยวชาญฉลาดทานก็เลนเหมือนกัน 
แตทานเลนเปนกาลเปนเวลา ไมเหมือนคนเราในสมัยนี้ คนในสมัยนี้ใครไปหาเวลาใด ก็บอกใหได



เลยจนกระทั่งบัตร ๆ เบอร ๆ พระอริยเจาทานผูมีนิสัยทางนี้อยู และเชี่ยวชาญในการเขาฌาน เมื่อ
ทานตองการอยากรูและทํา ทานจะตองเขาฌานถึงจตุตตถฌานเสียกอน เพราะจตุตตถฌานเปนบาท
ของอภิญญาทั้งหลาย แลวถอนจากจตุตตถฌานมาตั้งอยูในอุปจารสมาธิ จึงวิตกเรื่องที่ตองการ
อยากจะรูนั้นขึ้นมา แลววางจิตใหเฉยอยู ทานที่เชี่ยวชาญทางนี้ก็จะรูดวยใจและโตตอบดวยไหว
พริบอันฉลาดของทาน บางทานไมเชี่ยวชาญและไมมีนิสัยในทางนี้ ก็จะนิ่งเฉยเลยแลวก็ทํากิจ
หนาที่ของทานไปเรื่อย ๆ ทานไมเปนทุกขเดือดรอนเพราะเรื่องเหลานี้ นั่นแลความรูจึงจะแนนอน
สมเหตุสมผลควรเชื่อถือได 
          ไมเหมือนความรูในฌานของปุถุชน เมื่ออยากจะรูอะไรขึ้นมาอยากจะเห็นอะไร พอจิตเขาถึง
ภวังคก็เกิดขึ้นมาเลย แลวก็สงจิตไปตามความรูและความเห็นนั้น จนจับจิตของตนเองไมอยู หลง
เพลินไปตามอารมณของฌานนั้น ๆ ทานพระอริยเจาทานรูเทาจติ รูเทาอารมณ รูเทาใจ เมื่อทานใช
ฌานใชจิตของทานพอแกกาลแลว ทานก็ปลอยวางเรื่องเหลานั้นเสีย แลวกว็างเฉยใหอยูเปนกลาง
ในสิ่งทั้งปวง และรูเทาวาเราวางเฉยอยู ฉะนั้น ฌานของปุถุชนจึงมักจะเสื่อมในเมื่อไดกระทบ
อารมณภายนอกอยูเสมอ ดังเราเคยไดยินนิทานตาง ๆ ที่ทานเลามาเปนอุทาหรณไวแลว ในที่นี้จะ
เลานิทานเรื่องของผูเสื่อมฌานมาใหฟงสักเรื่อง 

 
 
นิทานเรื่องอิสิสิงคฤาษี 
          มีพระฤาษีตนหนึ่ง ไปสรางอาศรมบทอยูในราวปาแหงหนึ่ง ไกลจากหมูบานพอสมควร อยู
มาวันหนึ่งมีแมกวางสาวตัวหนึ่งเดินเที่ยวมา เห็นน้ํามูตรพระฤาษีที่ถายทิ้งขังอยู นางกวางจึงกมลง
ดื่มกิน เลยวิกฤติการณตั้งทองขึ้นมา เมื่อทองแกแลวคลอดออกมาเปนเด็กชาย พระฤาษีเห็นเชนนั้น
ก็เก็บมาเลี้ยงไวดวยมูลผลาหาร เติบโตขึ้นมาก็สอนกรรมฐาน ใหเจริญฌานสมาบัติตามเยี่ยงอยาง
ของพระฤาษี นาสงสารพระฤาษีหนุมนอยกําเนิดเกิดมาเปนมนุษยแตไมไดสังคมกับมนุษย เวนแต
กับพอพระฤาษีเทานั้น 
          วันหนึ่งพระฤาษีผูพอจึงนําพระฤาษีหนุมไปเที่ยวในปาใหญ แลวชี้ใหดูดอกนารีผลซึ่งมีดอก
เหมือนกับสตรีหอยระยาเต็มไปหมดตามกิ่งกานเหมือนผูหญิงหอยโหนกิ่งไมอยูฉะนั้น เมื่อกลับมา
อาศรมแลวจึงสอนวา สัตวที่มีเขาอยูขางหนาลูกอยาไดหลงตามมันนะลูกนะ พระฤาษีผูพอบําเพ็ญ
พรตพรหมจรรยไมเสื่อมอยูไมนานก็ตายแลวไปเกิดในพรหมโลก สวนพระฤาษีหนุมนอยก็ตั้งใจ
บําเพ็ญตบะธรรมอยูคนเดียวโดยความไมประมาท ดวยอํานาจศีลอันแกกลาของพระฤาษีหนุม จึง



บันดาลใหบัณฑุกัมพลศิลาอาสนของพระอินทรแข็งกระดาง เมื่อพระอินทรพิจารณาดวยทิพยญาน
ก็รูวาศีลของพระอิสิสีงคฤาษีหนุมนอยนี้แกกลายิ่งนัก เมื่อตายจากมนุษยโลกแลวจะไปเกิดใน
สวรรค จะไดเปนใหญกวาเทพทั้งหมด จึงแกลงทําเปนไมสบาย นอนขรึมอยูคนเดียว เมื่อเทพยดา
ทั้งหลายเห็นเชนนั้น จึงเขาไปทูลถามวา เทวะ ขาแตพระองคผูเปนใหญกวาเทพยดาทั้งหลาย 
พระองคไมสบายหรือวาใครทําใหพระองคเดือดรอนดวยประการใดหรือ ขอพระองคจงสั่งมา ขา
พระองคทั้งหลายจะไดชวยกันบําบัดเรื่องเหลานั้นใหหายไป พระอินทรก็ดุษณีภาพนิ่งเฉยไมพูดกับ
ใครทั้งสิ้น มีเทพธิดาหนาแฉลมตนหนึ่งซึ่งเปนที่นาพิศวาสยิ่งนักเขาไปทูลถามวา เทวะขาแต
พระองคผูเปนใหญในสวรรคทั้งหมด พระองคไมสบายพระทัยดวยประการใด ใครทําใหพระองค
เดือดรอนดวยเหตุอันใดหรือ ขอพระองคโปรดบอกแกขาพระองคดวย ขาพระองคจะชวยบําบัด
ทุกขนั้นให พระอินทรจึงขยับพระองคเขาไปใกลนางเทพธิดาแลวกลาววา นองรักผูเจริญจงเขามา
ใกลๆ พ่ี พ่ีจะเลาใหฟง เรื่องนี้เรารูกัน ๒ คนเทานั้นอยาใหแพรงพรายไป นองไมรูหรือวาอิสิสิงค
ฤาษีบําเพ็ญตบะธรรมอยูในมนุษยโลกโนนแกกลา ตายแลวอาจจะไดเกิดมาบนสวรรคเปนใหญกวา
เทพทั้งปวง ไปเถิดนอง เจาจงไปทําลายศีลของอิสิสิงคฤาษีนั้นใหฉิบหายเสีย นางเทพธิดาจึงกลาว
วาขอพระองคจงอยาทําใหขาพระองคฉิบหายเลย พระอินทรกม็ีบัญชาวา ไมได นองตองไปทําลาย
มันใหได แลวนางเทพธิดานั้นก็หายไปปรากฏที่เฉพาะหนาพระฤาษี 
          พออิสิสิงคฤาษีประสบภาคารมณ ก็ถึงกับวสิัญญีภาพสลบลงทั้งยืนเหมือนกับสายอสนีบาต
ฟาดลงที่หัวใจแตกกระจายเลย หลงมัวเมาอยูในทิพยกามสุขไมทราบวากี่วัน กี่เดือน พอมีสติ
รูสึกตัวข้ึนมาก็มาสลดสังเวชในใจวา โอนี่หนอที่พอพระฤาษีเตือนวาจงอยาไดหลงในสัตวที่เปน
อันตรายอยางวานั้น แลวพระฤาษีจงบอกกับนางเทพธิดาานั้นวา เจาจงไปจากที่นี้เสียแลวอยาได
กลับมาอีก นางเทพธิดาจึงกลาววา ขาพเจาไมๆไดมาดวยอํานาจของตนเอง แตพระอินทรบัญชาให
มา เพราะตบะของทานแกกลา เมื่อทานตายแลวสามารถไปเกิดในสวรรคเปนใหญกวาเทพยดา
ทั้งหมด วาแลวนางก็หายลับไป พระฤาษีจึงชําระปดกวาดหมอน้ํา โรงบูชาไฟที่รกรุงรังดวยเครือเขา
เถาวัลยใหสะอาดดี แลวจึงบําเพ็ญตบะจนไดฌานกลับคืนมาอีก อยูมาจนสิ้นอายุไขแลวก็ดับขันธ
ขึ้นไปเกิดในพรหมโลก 
 

ความเห็นผิดคิดวาถูกแลว  
          นักปฏบิัติทั้งหลายทั้งในอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  ปฏบิัติมาถึงขั้นนี้แลวมักหลงลืมตัวโดย
เขาใจวานั่นถึงที่สุดแหงพรหมจรรยแลว  อดกลัน้ไมอยู โฆษณาอยากใหคนอื่นรูวาตนเองถึงทีสุด



แลว พูดเปรยีบเปรยตาง ๆ นานา บางทีก็พูดออกมาตรง ๆ เลยวา " อยาสงสัยในตัวขาฯ เลย ขาฯ ไม
มีอะไรอีกแลวที่จะตองพูด " นากลัวยิ่งนักผูเปนเชนนั้น ใครแตะตองไมไดเชียว ผูเขียนเห็นวาความ
อยากเปนยางเหนียวยึดติดเกาะสิ่งตาง ๆ ที่เขามาใกลใหเปนพวงไปดวย โดยเฉพาะเอาตนเขาไปใส
วา ตนเห็น ตนเปนนั้นเปนนี้ เปนผูวิเศษกวาคนอื่น อยากใหคนอื่นเห็นวาตนวิเศษอะไรตาง ๆ อยาง
นี้ตกหลุมลึกทีเดียว ปฏิบตัิมาเทาไรก็ยิ่งเลอะเทานั้น ทําใหอนุชนรุนหลัง ๆ เสื่อมศรัทธาไปดวย 
          อีกบางพวกบางเหลาเห็นเขาปฏิบัติรูนั้นรูนี ้เห็นสิ่งแปลก ๆ ก็อยากจะเห็นกับเขาบาง เมื่อ
ปฏิบัติไป ๆ เอาความอยากนําหนาแลวไมเห็นอะไรเกิดขึ้น ก็ชกัใหทอใจ กลับเห็นวาพุทธศาสนา
อันนี้แมปฏิบัติดีแลวก็ไมเห็นมีอะไรเกิดขึ้น เลยเสื่อมจากพุทธศาสนาเสีย พุทธศาสนาสอนใหเชื่อ
กรรมเชื่อผลของกรรม เราทํากรรมอะไรไวเรายอมไดรับผลของกรรมนั้น ๆ ทานที่ปฏิบตัิจนรูเห็น
นั่นนี้เชี่ยวชาญฉลาดเฉียบแหลมก็เพราะบุพกรรมที่ทานไดสรางไวแตเมื่อกอนเปนอเนกชาติ มาใน
ชาตินี้ทานจึงเปนเชนนั้น เราสรางกรรมดีไวนอยหรืออาจไมไดสรางไวเลยแตเมื่อกอนมันจึงไมเปน
อยางทาน ดีที่เราเกิดมาในชาตินี้เห็นทานที่กระทําดีไดผลดีแลว เราจะไดกระทําอยางทาน ฉะนั้น
ควรที่จะยินดีกับความเกิดมาเปนมนุษยของตน พึงทําดีตอไปเพื่อใหเปนประโยชนในอนาคต 
         พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจาในอดีตก็เหมือนกัน   บางทานไดสําเร็จเปนพระ
อรหันต    แลวเชี่ยวชาญไดจตุปฏิสัมภิทา   สามารถเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทแตกฉานมาก   บาง
ทานเมื่อไดเปนพระอรหันตแลว   ก็อยูดวยวิหารธรรมของทานเฉย  ๆ  ไมเห็นมีฤทธิ์มีเดชทํา
ปาฏิหารยอะไร เรื่องเหลานี้เปนเพราะบุพกรรมของแตละบุคคลที่เคยกระทําไวแตเมื่อกอน ฉะนั้น
จึงควรยินดีในกรรมที่ตนกระทําอยูในปจจุบันนี้ดีกวา 
          ฌาน ๔ หรือ ฌาน ๘ นี้เปนโลกิยฌานลวน ๆ  ดังไดอธิบายมาแลว  การเขาหรือออกจากองค
ฌานก็ลวนแตเปนโลกิยะทั้งนั้น  โลกตุตรฌานไมเห็นมีในที่ตาง ๆ  ที่ทานแสดงไว  ที่ทานแสดงไว
ที่เรียกวาโลกุตตรฌานนั้น เพราะทานไดโลกุตตระแลวจึงเขาโลกิยฌาน  แตแทจริงแลวทานเขา
โลกิยฌาณนัน่เองกับผูเขาโลกุตตรฌานมันมีผิดกัน   ตรงที่หลงติดในฌานนั้น  ๆ  ก็ไมหลงติดใน
ฌาณนั้น เหมือนกับเด็กเลนกีฬายอมหลงมัวเมาในการเลนนั้นแตผูใหญเลนกีฬาเพื่อสุขอนามัย 
โลกิยฌานและโลกุตตรฌานมีผิดแปลกกันตรงทีโ่ลกิยฌานมกีารเสื่อมได โลกุตตรฌานไมมีการ
เสื่อมเลย เพราะทานควบคุมฌานและจิตใหอยูในขอบเขตของทานได 

โทษและคุณของกามนี้มากหลาย 
          กามคุณเปนภัยอันรายกาจของพรหมจรรยยิ่งนัก มันสามารถครอบงําโลกอันนี้ใหอยูในกํามือ
ของมันทั้งหมด ตัวอยางเชน อิสิสิงคดาบส มีตบะกลาถึงขนาดพระอินทร ซึ่งคนทั้งโลกพรอมดวย



เทวดาทั้งหลายพากันใหสมัญญาวา " มีฤทธิ์มากเหมือนกับพระอินทร " ก็ยงักลัวอิสิสิงคฤาษี ตอง
ใชนางเทพอัปสรลงมาปราบ มนุษยชาวโลกทั้งหลายจะประกอบกิจการใด ๆ และอาชีพใด ๆ ก็ตาม 
ตองมาปรารภกามคุณนี้เปนตนเหตุ แมพรหมจรรยในพระพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกัน ผูจะหนีจาก
กามได ตองมาปรารภกามนี้เปนเหตุทั้งนั้น 
         ดอกไมคือกามคุณทั้งหาบานสะพรั่งอยูในโลกเต็มไปหมด มนุษยหญิงชายผูเคราะหรายเกิด
มาแลวหลงชมชอบรักใครเก็บมาประดับ หมูมารเห็นแลวหัวเราะพอใจคิดวาเขาเหลานี้ตกอยูใน
เงื้อมมือของเราแลว แลวก็ขับเพลงกลอมใหเตนไปตามจังหวะของตน พระพุทธเจาตรัสวา " การขับ
รองคือการรองไห "   ( โอดครวญพิไรรําพันเศราโศกคิดถึงผูที่ตายแลว หรือยังมีชีวิตอยูดวยเสียง
อันละหอยโหยหวนอยางสุดซึ้ง ทําใหผูไดยินแลววาดภาพเหมือนเปนจริงเปนจังขึ้นมา ) " การ
เตนรําเปนลักษณะของคนบา "   คือการแสดงกิริยาของคนวิกลจริตตาง ๆ เปนตนวาเยื้องกรายหมุน
ซายหมุนขวา ยักทาวิปริตผิดมนุษยสามัญธรรมดา แขนขาสะบัดสายงอหงิกแสดงเหมือนคนเปนบา 
" การหัวเราะเปนอาการของเด็ก "   ธรรมดาของเด็กที่ยังไมรูเดียงสาเมื่อยังนอนอยูในเบาะหรือใน
ออมแขนนั้น เห็นอะไรและสิ่งใดก็มีแตหัวเราะเปนประมาณ 
         ทานผูรูทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ทานไดเห็นสิ่งทั้งหลายเหลานี้ตามเปนจริงแลวทานจึง
สลดสังเวชในใจ จึงทรงตรัสวา " การขับรองคือการรองไห การฟอนรําคืออาการของคนบา การ
หัวเราะเปนอาการของเด็ก นี่เปนวินัยของพระอรหันต "    
         นับวาเปนโชคดีของเราทั้งหลายที่ไดบําเพ็ญบุญไวเมื่อแตปางกอน ที่ไดเกิดมาเปนมนุษยมี
กําเนิดอันบริสุทธิ์ไมวิปริต แลวยังไดพบพระพุทธศาสนาที่สอนไมใหเราหลงใหลติดอยูในคุกของ
โลกดวย ถาเราไมไดเกิดมาในโลก ทีไ่หนเราจะรูของพรรคนี้ นี่เพราะเราเกิดมาในโลกนี้แท ๆ จึงได
รูวาในโลกนีม้ีอะไรอยูบาง 
         เมื่อกลาวถึงเรื่องฌานพอสมควรแลว ตอไปนี้จะกลาวถึงเรื่องสมาธิ 

สมาธิ 
         สมาธิ แปลวา ทําจิตใหแนวแนในอารมณอันเดียว สมาธิที่มีในพระพุทธศาสนาทานแสดงไว
เพื่อใหเขาใจงาย ๆ ซึ่งมีอยูในตัวของเรานี้มีถึง ๔๐ อยาง คือ กสิณ ๑๐ อสุภ ๑๐ อนุสสต ิ๑๐ อัปป
มัญญา ๔ อาหาเรปฏิกูลสญัญา ๑ จตุธาตุววัฏฐาน ๑ และอรูปฌาน ๔ รวมเปน ๔๐ อยาง ลวนแตอยู
ในกายและเนื่องดวยกายนี้ทั้งนั้น สวนอื่นนอกจากนี้ที่พระพุทธองคไดแสดงในที่ตาง ๆ ใหพระ
สาวกฟงแลวไดบรรลุมรรคผลนิพพานที่ทานไมไดเก็บมาบัญญตัิก็มากมาย และทานเหลานั้นก็ดู
เหมือนจะไมไดยินคําวาฌาน เสียซ้ําไป เชน สันตตอํิามาตย เมาแปรอยูบนคอชาง พระพุทธองคทรง



มีเมตตากรุณาตรัสเทศนาวา " ทานจงชําระจิตของทานในอนาคตเสีย แลวจงอยาคํานึงถึงจิตในอดีต 
แมแตในทามกลางก็อยาถือเอา "   เทานั้นทานก็ไดบรรลุเปนอรหันตแลว จะเปนเพราะทานไดเคย
บําเพ็ญบารมีจนชํานิชํานาญไวแตปางกอน พอไดฟงธรรมเทศนาของพระพุทธเจาเพียงเทานั้น ฌาน
ที่เคยบําเพ็ญไวแตกอนนั้นจึงเกิดขึ้น แลวสมาธิตั้งมั่นแนวแนฟงธรรมของพระพุทธองคจึงไดบรรลุ
พระนิพพาน 

 
 
สามสหายกนิขาวหอในปา 
         วิธีฝกหัดจิตใหเขาถึงสมาธิมีหลายอยางตาง ๆ กัน แตเมื่อจิตเขาถึงสมาธิแลวมีรสชาติอยาง
เดียวกัน จะมีอาการผิดแปลกบางก็บางทานที่มีนิสัยผิดแปลกเพื่อน แตเมื่อพิจารณาแลวก็ลงกันได 
ดังเขาเลาไววา สามเกลอเพื่อนรัก คือ ไทย ๑ ลาว ๑ และ เขมร ๑   ๓ คนดวยกัน คิดสนกุชวนกันไป
รับประทานขาวในปา วาเพื่อน ๆวันนี้ไปรับประทานขาวในปาดวยกันเถิด เมื่อจะไปจงเตรียมขาว
หอไปคนละหอ เอาอาหารดี ๆ ไปดวย ทั้ง ๓ คนเตรียมตัวไมทันเพราะกะทันหัน ตางก็คิดวาเพื่อน
คงจะไดอาหารดี ๆ ไป ในขณะที่เดินทางไปในปานั้นตางก็ถามถึงอาหารที่หอไปวาใครเอาอะไรมา
บาง ตางคนก็บอกถึงอาหารที่ตนเอาไปนั้น เมื่อเดินทางไปถึงจุดหมายแลวสามเกลอก็ตีวงลอมแลว
จึงคลี่ขาวหอออกดู ปรากฏวามีแตปลาราเหมือนกันทั้งนั้น จึงฮากันใหญ เพราะอะไร เพราะภาษา
มันไมเหมือนกัน ไทยเรยีกวาปลารา ลาวเรียกวาปลาแดก เขมรเรียกวาปลาระห็อก สามเกลอก็ไม
ทะเลาะกันยังหัวเราะฮากันเสียอีก 
          พวกเราเหลาพุทธบริษัทนี้ซี  ถึงแมจะตางพวกตางเหลาตางชาติกันก็นับถือพระพุทธศาสนา
อันเดียวกัน  พระพุทธเจาพระองคเดียวกัน  พระองคทรงสอนใหสามัคคีกัน ไมใหคิดอิจฉาริษยา
เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพื่อสันติสุขของมวลชนในโลก   พระองคไมไดเรียกรองใหพวกเรามานับ
ถือพระองค   แตพวกเราหากเลื่อมใสศรัทธามานับถือพระองคดวยตนเอง   แตเมื่อมานับถือแลว 
เหตุใดจึงมาทะเลาะวิวาทบาดหมางแกงแยงแขงดีวุนวาย  ทําความเดือดรอนใหแกกันและกัน   ไม
ละอายแกใจเลย     วาพวกเราไดมานับถือพระพุทธศาสนาดวยใจศรัทธาที่บริสุทธิ์แลว     ทําไมไม
ทําตามคําสอนของพระพุทธเจา  โดยเฉพาะพระที่มีการศึกษาดี   มีความรูในคําสอน
พระพุทธศาสนาพอสมควรก็ยังเทศนาใหญาติโยมเขาฟงอีกดวย ทําไมพระบางรูปจึงยังทะเลาะกัน
อยู แกงแยงแขงดีซี่งกันและกันเพื่ออะไรก็ไมทราบ ทําตัวไมเปนที่นานับถือของญาติโยมเลย 
          เพื่อนของผูเขียนองคหนึ่งจัดงานบุญขึ้นที่วัดของเธอ ไปนิมนตพระมาเทศนที่วัด ๔ 



ธรรมาสน ไปจางมาองคละ ๑๐,๐๐๐ บาท มันนาหรือ อยางนี้ถาญาติโยมเขาติดกัณฑเทศน เขาจะ
ติดองคละเทาไรก็เปนเรื่องของเขา นี่ตอรองกันไดองคละ ๑๐,๐๐๐ บาท ไปจางพระมาเลนละครพูด
กันดี ๆ นี่เอง ควรจะเก็บคาอาหารเชาและเพลจากพระนั้นดวยละดี คงจะไมขาดทุนกี่สตางค นี่จะ
เรียกวาพระพุทธศาสนาเจริญแลวหรอืยัง สมัยนี้เอาพุทธศาสนาบังหนาหากินกันแยะดังที่ไดยินกัน
อยูแลว 
 

วิธีทําความสงบและสมาธภิาวนา 
          หัดสมาธิและหัดทําความสงบมีหลายวิธีหลายอยาง ดังไดอธิบายมาแลวขางตน วิธีเหลานี้ถึง
จะมากอยางสักเทาไรก็แลวแตเถอะ ขอใหญใจความก็ตองการทําใหจิตสงบอยางเดียวกัน ถาจิตไม
สงบแลวก็ไมมีประโยชนทั้งนั้น บางคนหาเลือกกรรมฐานที่ถกูกับจริตของตนมาภาวนา เอาบทนั้น
บทนี้มาภาวนาก็แลว นาน ๆ เขาก็เบื่อหนายดังอธิบายมาแลว เพราะไมมีแยบคายในตัว แยบคายนี้
เปนของแปลก สอนกันไมไดเกิดขึ้นดวยตนเอง ไมเหมือนอุบาย อุบายสอนกันไดโดยใช
อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเหตุผลอธิบายใหเขาใจ อุบายนั้นแหละเมื่อซาบซึ้งเขาถึงจิตใจแลวจึงจะ
เกิดแยบคาย ทานจึงแสดงไววา " โดยแยบคายอันชอบ " แตถึงอยางไรก็ตาม จิตจะไมสงบเลยหรือ
สงบบางเปนบางครั้งบางคราว ก็ยังดีกวาบุคคลที่ไมไดทําเลย การกระทํานั้นเรียกวาอบรมนิสัยของ
ตนใหดีขึ้นโดยลําดับ บางคนหาไดเปนเชนนั้นไม พอเริ่มกระทํากรรมฐานเทานั้นแหละ อยากรู
อยากเห็น นึกคิดนั้นนี้ตาง ๆ จิตใจไมตั้งมั่นเปนสมาธิจึงจับหลักไมได 
          มียายคนหนึ่งอายุมากแลว แกพูดธรรมถูกตองตามแนวปฏิบัติไดอยางดี คนอื่นฟงแลวเขาใจ
ไดชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดผลดีเยี่ยม ทั้ง ๆ ที่เขาไมเคยไดศึกษาในธรรมมากอน หมูเพื่อนที่
เคยไดปฏิบัติมาดวยกันก็ดีและไมเคยปฏิบัติก็ด ีเมื่อไดฟงคารมอันแยบคายของแกแลว ทุก ๆ คนก็
ลงมติวายายคนนี้เปนผูไดบรรลุแลวไมชั้นใดกช็ั้นหนึ่งละ พอกลับไปถึงทีอ่ยูแลวแกเลนไพกันสนุก
เลย เขาใจวาภาวนาจะทําเมื่อไรก็ได จริงอยางเขาวา ตอมาแกเขาผาตัดในโรงพยาบาลออกจา
โรงพยาบาลแลว ไดยินเขาวาแกทําใจไดดีอยางเดิม ไมทําใจใหเศราหมองเลย ยิ่งทําใหแกมีใจเด็ด
เดี่ยวกลาหาญซ้ําขึ้นอีก ตอมาแกเขาโรงพยาบาลอีกเลยถึงแกความตาย กอนจะตายแกพูดกับเพื่อน 
ๆ วา " ถาฉันทําตามคําสอนของอาจารยติดตอกันมา ปานนี้คงจะดีกวานี้มาก เราประมาทเสียแลว 
หมดเวลาไปเปลา ๆ " 
          สวนอีกคนหนึ่งฝกหัดกรรมฐานมานานตั้งหลาย ๑๐ ป บอกวาภาวนาทีไรมีแตหลับไปไมได
เรื่อง ทีหลังมาเพงพิจารณาที่ขันธ ๕ เห็นเปนพระไตรลักษณ จิตเลยรวม ความงวงเลยหายไปทันที 



เขาจับหลักอันนั้นมาพิจารณา จนกระทั่งวันเขาตายเขาก็ยังพิจารณามั่นคงอยูเหมือนเดิม นี่จะเรียกวา
บุญบารมีเกาที่เขาบําเพ็ญมาแลวแตกอนก็วาได ถึงจะใชบุญบารมีหรือไมกต็ามใด เมื่อประมาทแลว
ยอมทําใหบุญบารมีนั้นลดนอยถอยลงไป สิ่งที่จะพึ่งก็ไดเลยเสื่อมเสียกลับไป 
          ในที่นี้ผูเขียนจะนําเอากายคตาสติกรรมฐานมาฝกหัดเปนตัวอยางพอเปนอุทาหรณ เบื้องตน
ตองตั้งสติใหแนวแนวา กายคตาสติกรรมฐานนี้เปนของดีของประเสริฐแลว กรรมฐานอื่น ๆ ก็ไมดี
เทากรรมฐานอันนี้ เพราะพิจารณาลมหายใจเขา - หายใจออก ก็ออกจากกายนี้ พิจารณาความตายก็ที่
กายนี้ พิจารณาอสุภก็ที่กายนี้ พิจารณาธาตุ ๔ ก็พิจารณาที่กายนี้ทั้งนั้น เมื่อต้ังใจเชื่อมั่นอยางนี้แลว 
จงเอาจิตตั้งลงที่กายนี้อยาไดสงออกไปภายนอก ทําความรูสึกอยูภายในใจตลอดเวลา ถามันเผลอ
สงออกไปภายนอก จงดึงเขามาภายในแลวทําความรูสึกภายในอยางเดิม ถามันยังสงออกไปอยู ก็นึก
เอาคําบริกรรมวา " กายเภท ๆๆ " แลวพิจารณากายอันนี้เปนของแตกดับ พิจารณาเฉพาะกายจริง ๆ 
โดยเปนของแตกดับจริง ๆ จนเห็นดวยภายในใจจริง ๆ วากายนี้แตกดับแลวจะเปนดิน น้ํา ไฟ ลม
ตามสภาพของมัน จะเปนอื่นไปไมได แลวจิตจะไมคิดไปในสิ่งอ่ืน จะรวมเขาเขามาอยูในทามกลาง
ในที่คิดนั้นเปนหนึ่ง เรียกวาหมดคิดหมดนึก แลวรวมเขามาอยูในความเปนหนึ่ง มีความรูตัวอยูวา
เราอยูเปนหนึ่ง การอยูรวมเปนหนึ่งดวยวิธีนี้จะนานเทาไรก็ได ในขณะนั้นไมตองใชปญญาอะไร
ทั้งหมด เพราะเราใชปญญามาแตเบื้องตน พิจารณากายนี้ใหเปนดิน น้ํา ไฟ ลม มาแลว เมื่อพิจารณา
มาหมดแลวก็ตองพักจิต จิตนี้พิจารณาอะไรทั้งหมดเตลิดเปดเปงไปไมมีที่หยุด เรียกวา จิตหลงจิต
เพลินไปในกามคุณ ๕ เปนวัฏจักร ถาจิตเปนวิวัฏจักรตองมีที่หยุดดังอธิบายมานี้  
 
กายนี้เปนบอเกิดของธรรมทั้งหลาย 
          กายนี้จะพิจารณาใหเปนฌานก็ได ใหเปนสมาธิก็ได ใหเปนวิปสสนาก็ได สุดแทแตผูนั้นจะมี
อุบายแยบคายเชี่ยวชาญทางไหน กายนี้ไดชื่อวาเปนกอนธรรมกอนหนึ่ง เปนคัมภีรทรวง เปนตู
พระไตรปฎกเคลื่อนที่ เปนตนตอบอเกิดของพระพุทธศาสนา ถาไมมีกายอันนี้เสียแลว พุทธศาสนา
จะเกิดไดอยางไร ศีล สมาธิ ปญญา จะเอาไปประดิษฐานไวที่ไหนเมื่อมีกายอันนี้แลว
พระพุทธศาสนาจึงไดประดิษฐานตั้งลงที่กายนี้ ใครตางคนก็ไดนําเอาไปปฏิบัติตามกําลังแกความ
ตองการของตนๆ  พระพุทธศาสนาเปนของสากล มนุษยชาวโลกนี้มีใจเกิดขึ้นในที่ใดแลวก็มีกิเลส
หุมหอในใจของมนุษยในที่นั้น พระพุทธเจาจึงอุบัติขึ้นในที่นั้นแลวจึงไดบัญญัติพระพุทธศาสนา
ลงที่กาย วาจา และใจของมนุษยเหลานั้น เมื่อพระพุทธเจานิพพานไปแลว แตธรรมคําสอนของ
พระองคที่ยังเหลืออยูในหัวใจของมนุษยเหลานั้น ผูมีศรัทธาก็ปฏิบัติกันตอไป ตอเมื่อมนุษยในโลก
นี้ทั้งหมดไมมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา หรือใจมนุษยไมมีมาเกิดในโลกนี้อีกนั่นแหละ



พระพุทธศาสนาจึงจะหมดไปจากโลกนี้ 
          พระพุทธศาสนาเปนของสากลอยางนี้ พระพุทธเจาจะมาอุบัติในโลกนี้ก็ดี หรือจะไมมาอุบัติ
ในโลกนีก้็ดี ธรรม คือ อกศุลและกุศล หากเปนของมีอยูอยางนั้นแตไหนแตไร ความนิยมสมมติวา
เปนนั้นเปนนี้ตางหากมีอยูในโลก ผลที่สุดสังขารคือการปรุงแตงเหลานั้นเปนของไมเที่ยง มีความ
เกิดขึ้นแลวก็ดับไป ธรรมทั้งหลายเปนอนัตตา ฉะนั้น ผูถือวาเราถึงธรรมได ธรรมชั้นนั้นชั้นนี ้ผูนั้น
ยังมีความอยากอยู จะไดชื่อวาเปนผูถึงธรรมไดอยางไร ทานวาเปนการอวดอุตริมนุสธรรม 
          ทานผูรูทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน ทานยอมคิดคนมูลเหตุแหงกิเลสหรืออกุศลเครื่องเศรา
หมองในใจของตน จนเห็นแจงประจักษดวยใจของตน แลวหาวิธีกําจัดใหหมดสิ้นไปดวยตนเอง 
ทานไมเพงโทษของคนอื่น กิเลสของคนอื่น เหมือนพวกเราเหลาพุทธบริษัทในสมัยนี้ ทานทําเพื่อ
ความสงบสุขแหงขันธโลกของทาน เพราะกิเลสในขันธโลกของทานอันนี้มันทําใหทานทนทุกข
ทรมานมานานแสนนานแลว ทานเข็ดหลาบพอแลว 

สมาธิเอาธาตุเปนอารมณ 
          การทําสมาธิจะเอาอะไรมาเปนอารมณของสมาธิก็ได ดังอธิบายมาแลว   ขอแตใหทําใจให
แนวแนเปนอันหนึ่งก็แลวกัน   เรียกวาทําสมาธิทั้งนั้น    ในที่นี้ผูเขียนจะขอยกเอากายกอนนี้มาเปน
อารมณของการทําสมาธิ   เพราะกายกอนนี้ประกอบดวยกรรมฐานหลายอยางมี  จตุธาตุวัฏฐาน 
และ อสุภกรรมฐาน เปนตน ลวนแตเปนที่ตั้งแหงความสลดสังเวช เปนเหตุใหเกิดกรรมฐานทั้งนั้น 
พิจารณากายกอนนี้ใหเปนกอนดิน แทนที่จะเพงใหเปนดินอยางเดียวไมตองเปนอยางอื่น เชน ฌาน
ที่ไดอธิบายมาแลว แตตองพิจารณาใหเปนดิน น้ํา ไฟ ลม มีอยูพรอม ๆ กัน วาสิ่งทั้ง ๔ อยางนี้ตองมี
อยูพรอมกันในที่ทุกสถานทุกกาล เมือ่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแลว สิ่งทั้งสามนั้นก็ตองมี จะเปนมนุษย สัตว 
ตนไม กอนหิน ภูเขาและสิ่งอื่น ๆ กต็ามเกิดขึ้นแลวก็ตั้งอยู ถาเปนของมีวิญญาณเคลื่อนไหวได ก็
ตองเคลื่อนไหวกลิ้งไปตามอัตภาพของตัวเอง ( คือหากิน ) 
          กอนดินเหลานี้มีลักษณะตาง ๆ กัน บางกอนมีสีสันลักษณะขาว ดํา แดง บางกอนก็มี
รูปพรรณสวยสดงดงามนาดูชม บางกอนก็กระปุมกระปาขรุขระ ขาดวิ่น หักงอไมนาดู กอนดิน
ทั้งหลายเหลานี้ทิ้งเกลื่อนกลาดอยูทั่วไปในโลก ถาทําสมาธิใหจิตเปนกลาง ๆ แลว จะเห็นของ
เหลานี้เปนธรรมชาติอันหนึ่งของมันตางหากนอกจากตัวของเรา แลวจะเห็นสิ่งทั้งหลายเหลานั้น
พรอมดวยตัวของเราเปนของนาสลดสังเวช วาเกิดมาดวยธาตุทั้งสี่ แลวก็กลิ้งเกลือกไปมาอยูในโลก
นี้ แลวก็ดับสลายไปไมมีประโยชนอะไรเลย เกิดขึ้นมาไดกอนดินอันนี้แลว จึงควรทําตนใหเปน



ประโยชนแกตนและคนอื่นในเมื่อยังมีชีวิตอยูยังไมตายดีกวาที่จะใหมันตายไปเปลา ๆ โดยมิไดทํา
ประโยชนอะไรเลยไวในโลก 

สมาธิมีอสุภเปนอารมณ 
          สมาธิเอาอสุภเปนอารมณ  กายกอนนี้ทั้งกอนเปนอสุภของเปอยเนานาเกลียดทั้งสิ้น  แตมิใช
นาเกลียดอยางฌานที่พิจารณาจนเห็นเปนอสุภโดยสวนเดียวจนเกิดปฏิภาคนิมิตใหเห็นเปนอสุภ
เปอยเนานาเกลียดจนสะอิดสะเอียนในใจเกือบรับประทานอาหารไมไดเลย  แตใหพิจารณาใหเปน
ของปฏิกูลธรรมดา  ๆ  นี้เอง แตมันเห็นชัดดวยตาในวา กายนี้ซึ่งมีหนังหุมอยูโดยรอบ ถาไมมีหนัง
หุมอยูแลวก็มีเลือดไหลเอิบอาบไปหมด แมลงและมดก็จะไตตอมดูดกินเปนอาหารซึ่งเปนของนา
เกลียดและนากลัวแกคนทั้งหลายมาก แมแตน้ํามูตรและน้ําลายก็เชนกัน เมื่อบวนออกมาภายนอก
แลวจะกลืนเขาไปอีกยอมไมได จะถูกอวัยวะรางกายก็ตองลางหรือเช็ดใหสะอาดเปนของสกปรก
นาเกลียดจริง ๆ แตเมื่อเรารับประทานอาหารหรือสิ่งตาง ๆเขาไป มันก็ตองคลุกดวยน้ําลายนี้
เสียกอนจึงจะกลืนเขาไปไดทานแสดงไววาเปรตบางชนิดกินน้ํามูตรน้ําลายของตนเองเปนเครื่อง
หลอเลี้ยงชีวิต เห็นจะเปนคนเรานี้กระมัง 

สมาธิเอาความตายเปนอารมณ 
          สมาธิมีมรณะเปนอารมณ มรณะคือความตายพิจารณาความตายเปนอารมณแลว ถายังไมลง
เปนสมาธิแลวก็หมดกรรมฐานเทานั้น เพราะมนุษยสัตวทุกหมูเหลาที่เกิดมาในโลกนี ้ลวนแตหวง
แหนรักชีวิตดวยกันทั้งนั้น ชีวิตเปนที่ปรารถนาของสัตวเหลานั้น เมื่อพิจารณาถึงความตายวา ชีวิต
ไมมีแกนสารเหมือนกับขอยืมเขามาใชชั่วคราว เมื่อถึงเวลาแลวก็ตองเอาไปคืนเขา ( แตก็อยาลืมวา 
"ผูยืม" ยังมีอยู ตองยืมของคนอื่นเขามาใชอีกตอไป ผูเกิดมาแลวตองเปนหนี้ของโลกอยางนี้ร่ําไปไม
มีที่สิ้นสุด ) 
          ชีวิตเปนของสาธารณะ เกิดขึ้นมาจากธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม ตายแลวก็กลับไปเปนดิน 
น้ํา ไฟ ลม ของเกา ไมมีใครเอาติดตัวไปไดสักอยางเดียว นอกจากความดีความชั่วที่ตนทําไวติดอยูที่
ใจเทานั้นที่จะติดตามตนไปขางหนา ฉะนั้น คนเราเกิดมาเหมือนกับไปยืมของคนอื่นเขามาเกิด ตาย
แลวก็สงกลบัคืน มาเกิดอีกก็ยืมมาใหมดังนี้อยูไมจบรูสิ้นสักที ขออยาลืมผูไปยืมของเขามาเกิดยังมี
อยู จึงตองไปยืมของเขาร่ําไปไมมีที่สิ้นสุด เมื่อพิจารณาอยางนี้มันเปนการขูจิต จิตก็จะหดตัวลง
พิจารณาตัวเอง เห็นตามนั้นแลวรวมเปนสมาธิ สลดสังเวชนิ่งอยูดวยความสงบ จิตนิ่งเปนเอกัคคตา
อันเดียวอยู แตบางคนมันตรงกันขาม ดังผูเขียนไดยินมาวา มีคนบางคนเบื้องตนเปนผูมีศรัทธามีเงิน
มากพอสมควร มีคนรูจักหนาตามาก ตอนแกพ่ึงตนเองไมไดตองอาศัยคนอื่นชวยรักษา หลง ๆ ลืม 



ๆ แตเรื่องเงินทองไมยักลืมกําลูกกญุแจอยูตลอดเวลา จนกระทั่งมือที่กําลูกกุญแจนั้นเนา ใครจะพูด
วาอยางไรแกไมเชื่อทั้งนั้นกลัวเงินจะหาย เท็จจริงอยางไรขอผูอานพิจารณาเอาเอง ผูเขียนเปนผูอ่ืน
นํามาเลาสูกันฟง 

สมถะและสมาธิกลับกันได 
          วิธีฝกหัดสมาธิโดยยึดเอาธาตุ  ๔ - อสุภ  และมรณสติเปนอารมณ  ทั้ง  ๓  อยางนี้เปนตน  พอ
เปนตัวอยาง  เปนการฝกสมาธิลวน ๆ  มิไดเจือปนไปดวยฌานเลย แตสมถะคือฌานมันกลับกันได
กับสมาธิเหมือนกัน เหมือนฝามือกับหลังมือ เพราะฝกหัดจิตตัวเดียวกัน อุบายอยางเดียวกัน แตแยบ
คายมันตางกันความมุงหมายก็ตางกัน ผลที่ไดรับกต็างกันอยูบาง เชนการเพง จตุธาตุววัฏฐาน 
สมถะเพงเอาแตดินเปนอารมณอยางเดียวจนจิตสงบ ไมตองหาเหตุผลสิ่งแวดลอม แตสมาธิตองเพง
พิจารณาถึงเหตุผลความเปนมาและความเปนไปของสิ่งนั้น ๆ ในขณะที่เพงพิจารณาความเปนมา
และความเปนไปอยูนั่นแหละ สติเผลอแวบเดียวจิตรวมเขาภวังคเปนฌานไป ผูที่มีนิสัยเคยไดอบรม
มากอน ก็จะไปรูไปเห็นสิ่งตาง ๆ เปนตนวาไปรูภพรูชาติกอนวาเคยทําอะไรไวและเปนอะไรมาแต
กอน เปนตน แลวจิตก็หลงเพลินไปตามความรูอันนั้น เรียกวา เพงพิจารณาสมาธิ เผลอสติเลยกลับ
เปนฌานไปฉิบ  
          ผูที่มีปญญาฉลาดเฉียบแหลมมีนิสัยเคยพิจารณาของพรรคนั้นมาแลวแตกอน ในขณะที่สติ
เผลอแผล็บเดียวเปนฌานไปรูสิ่งตาง ๆ ดังอธิบายมาแลว กลับรูเทาไดทันทีวา ออ ความรูอันนี้มิใช
ความพนจากทุกขเปนความรูใหติดอยูกับกองทุกข เปนเครื่องสองใหไดความรูเห็นตามเปนจริงของ
วัฏฏะเทานั้น แลวก็ไมหลงตามมัน พิจารณาความรูสิ่งตาง ๆ เห็นเปนวัฏสงสารนาเบื่อหนาย เมื่อ
เกิดมาแลวจะตองเวียนวายวนเวียนอยูอยางนี้ไมมีที่สิ้นสุด เราจึงควรทําตัวของเราใหหลุดพนเสีย
ดีกวา นี่เรียกวาทําจิตที่เปนฌานใหกลบัเปนสมาธิ 
          ในขณะที่เพงธาตุ ๔ หรือ เพงเอาแตจิตอันเดียว เพื่อใหจิตรวมเขาเปนภวังคอยูนั้น จิต
บางขณะจะพลิกออกไปพิจารณาพระไตรลักษณ จนเห็นวาจิตนี้เปนของไมเที่ยง เดี๋ยวก็อยูในอํานาจ
ของเรา เดี๋ยวก็ไมอยูในอํานาจของเรา จิตนี้จึงเปนของไมควรยึดถือ แลวปลอยวาง ทําจิตใหเปน
กลาง ๆ ไมยดึเอาอดีต อนาคตมาเปนอารมณ วางจิตใหเปนกลาง ๆ ในอารมณทั้งหมดไมวาจะเปน
สิ่งที่ดีและชั่ว หยาบและละเอียด ทุกขและสุข สรรเสริญและนนิทาก็ตาม ทําจิตใหเปนกลางในสิ่ง
ทั้งหลายเหลานี้ ทําความรูอยูวาจิตมันเปนกลางอยางนี้ เรียกวาเพงฌานจิตกลับเปนสมาธิไป 

ความรูเกิดจากฌาน 
          ในขณะที่เพงรูปธรรมมีธาตุ ๔ เปนตน หรือเพงนามธรรมมีจิตเปนตน โดยมิไดพิจารณาเรื่อง



อ่ืน นอกจากจิตอยางเดียว เมื่อจิตนอมเขาสูความสงบสุขอยางเดียว แลวจิตจะขาดสติวูบเขาภวังค 
บางทีก็รูตัวหรือพอสะลึมสะลือ ๆ บางทีก็จะหายวับไปเลย ไปรูเรื่องของมันเองอยูตางหาก ถาผูมี
นิสัยวาสนาไดเคยทํามาแตกอนอาจไปเห็นสิ่งตาง ๆ เปนตนวา ชาติกอนไดเคยเปนอะไร และได
กระทําอะไรไวในที่นี้หรือที่โนน เคยไดเปนศิษยและอาจารย เคยไดเปนบิดามารดา บุตร ธิดา เคย
ไดเปนสามีภรรยาและมิตรสหายซึ่งกันและกันเปนตน 
          ฌาน เมื่อจะเกิดความรูและเห็นจะตองจิตเขาถึง ภวังคจลนะ เสียกอนจึงจะเกิด เมื่อเกิดขึ้น
แลวก็เปนจริงบาง ไมเปนจริงบางตามวิสัยของปุถุชน แลวก็เสื่อมเร็วเพราะมีการสงออกไป จับเอา
อารมณภายนอกเปนเครื่องอยู ฉะนั้น ฌานและอภิญญาจึงเปนของไมควรประมาท บางคนถือวาตน
เกงแลวฉิบหายไมรูตัวมีมากตอมากแลว ผูบําเพ็ญเพียรทั้งหลายมักหลงในฌานเปนสวนใหญ พอจิต
รวมเขาเปนฌานเกิดความรูนั้นนี้ตาง ๆ นานา ก็เขาใจวาตนถึงที่สุดแหงพรหมจรรยแลว หรือพอจิต
รวมเขานิ่งเฉยไมมีอารมณอะไรเพราะ ไมมีปญญา พิจารณาไมไดก็เขาใจวาตนหมดกิเลสแลวคราว
นี้ระฆังมักดังขึ้นเอง 
          สมาธิเมื่อจะเกิดอภิญญา  จิตของทานจะเขาถึง  อุปจารสมาธิ  เสียกอน จึงจะรูจะเกิดขึ้น  และ
เมื่อรูก็มิไดตื่นเตนดวยเหตุนั้น ๆ รูอยูดี ๆ เหมือนรูเห็นของภายนอกนี้เอง แลวนําเอาความรู
ความเห็นอันนั้นมาพิจารณาถึงเหตุผลสิ่งที่ควรและไมควรอีกทีหนึ่งกอนแลวจึงปลงใจเชื่อ ไม
เหมือนกับความรูในฌาน ความรูในฌานเมื่อเห็นอะไรรูอะไรแลวมักจะหลงเชื่อเอาทั้งหมดเหตุนั้น
จึงมักพลาด ผูฝกหัดสมาธิโดยมากทานฝกหัดสมาธิเพื่อความพนทุกข อภิญญาเปนเพียงเครื่อง
ประกอบเทานั้น ถาไมจําเปนจริง ๆ แลวทานไมใชเลย 
          บางทีหลงเพลินไปเห็นชั้นเทพชั้นพรหมแลวคิดสนุกอยากขึ้นไปอยูชั้นพรหมโนน  เวลา
กลับมาอยูในมนุษยมีเด็กมีสามเณรมาปฏิบัติ  คิดสนุกขึ้นมาก็พิจารณาเด็กหรือสามเณรที่ปฏิบัตอิยู
นั้นใหเปนทองคําเหลืองอรามไปหมดเลย  แลวกก็ระหยิ่มอยูคนเดียวเมื่อเพงจิตเขาสูภวังคจลนะ
แลวจิตนี้จะปรุงตาง ๆ นานา  ทําใหผูไมมีสติหลงไปตามไดงายในผลที่สุดก็เสื่อมไดเพราะมัน
เปนโลกิยฌาน แตบางคนก็อยูไดนาน ๆ หรือไมเสือ่มเลย แตบุคคลนั้นสติไมดี พลั้ง ๆ เผลอ ๆ ถา
เปนฆราวาสทําไดขนาดนั้นก็นับวาเปนโชคของเขาแลว แตถาเปนพระแลวไมควรอยางยิ่งและจะ
แกนั้นยากนัก พวกนี้มีความเห็นดิ่งไปหนาเดียวถาแกไมถูกจุดก็จะถือรั้นอยูอยางนั้นร่ําไป ถาผูเคย
เปนมาดวยกัน แกถูกจุดเขา แผล็บเดียวเทานั้นก็จะหายทันที 
          ถาผูมีสติแลวเพงพิจารณารูปธรรมและนามธรรมนั้นดวยสติรอบคอบวา รูป-นามนี้เปนของมี
อยูประจําในตัวของคนเราทุกคน เกิดมาเปนคนแลว ดิน น้ํา ไฟ ลม ตองไดครบบริบูรณ ไมตองไป
หาที่ไหนมาอีก แตที่มีอยูแลวก็มากเหลือหลาย เหลือที่จะบริหารเลี้ยงดูใหพอแกความตองการของ



เขาแลว ไหนจะอาหารภายนอกมีขาวปลาอาหารเปนตน วันหนึ่ง ๆ หมดไปเทาไร อาหารภายใน
จะตองหาให ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจอีกดวยไมรูจักอิ่มจักพอเปนสักที 
สิ่งเหลานี้ก็เกิดจากรูป และนามทั้งนั้น ของทั้งสองอยางนี้ประสมกันแลวยอมหมุนเปนไปตามโลก
หาที่สิ้นสุดไมได ผูมีสติปญญามาพิจารณาเห็นชัดแจงดวยปญญาของตนแลว ประมวลเอาสิ่ง
เหลานั้นเขามารวมลงในจิตแหงเดียววาเกิดจากจิตอันเดียว ถาจิตไมมีแลวสิ่งเหลานั้นก็ไมมีไมเกิด 
เพราะฉะนั้นพึงรักษาจิตใหอยูในอํานาจของตน อยาไดสงไปเกาะเกี่ยวในสิ่งภายนอกและนอกจาก
จิตของตนบางกาลบางเวลา เมื่อรักษาจิตของตนไดอยางนี้แลว จิตก็ไมเปนไปตาม อํานาจของกิเลส 
ตอนั้นก็เห็นหนาตาของกิเลสชัดขึ้น เมื่อมองเห็นกิเลสทุกระยะทุกเวลาอยูอยางนี้ จิตก็จะรวมเขามา
เปนใจ รูวาเรานิ่งเฉยอยูไมมีอะไรทั้งสิ้น อาการอยางนี้จะใหอยูไดนานสักเทาใดก็ได 
          จิตนี้มักสงนอกเปนธรรมดา ฉะนั้น การฝกหัดสมาธิโดยใชกายและใจเปนอารมณเปน
กรรมฐาน จึงเหมาะที่สุด ที่จะใหเห็นตนและไดละจากตนจาก อัตตานุทิฏฐิ เพราะอัตตานุทิฏฐิ
นับวาเปนภัยใหญหลวงของผูฝกหัดสมาธิ ผูเห็นตัวตนของเราเปนแตวาธาตุ เปนอสุภ เปนตัวตายจึง
ละอัตตานุทิฏฐิไดมากทีเดียว เมื่อพิจารณาอยูอยางนั้นนาน ๆ หนักเขาจะชัดแจงดวยปญญาในใจ
ของตนเอง แลวจะมีความเบื่อหนายในรางกายของตนเอง จิตจะละถอนปลอยวางโดยอัตโนมัติแลว
รวมเขามาอยูในใจ รูตัวอยูวาไมมีที่ไปอีก แลววางเฉยเปนกลางในระหวางสิ่งทั้งปวง 

ตามรูจิต ไมอยู รูเทารูทันจิตจึงอยู 
          จิต ผูคิดปรุงแตงสัญญาอารมณตาง ๆ เหลือที่จะคณานับ บางทีก็เปนประโยชน บางทีก็ไร
ประโยชน ทาํใหเกิดสับสนวุนวายไมสบายใจของผูคิดนึกเปนอันมากเหมือนกัน จิตที่คิดนึกเอาแต
อารมณอันเดียวจนแนวแนที่เรียกวา สมาธิ อันนั้นยอมเกิดปญญาพิจารณาหาเหตุผลวาสิ่งนี้ควรทํา
แลไมควรทํา ยอมเปนประโยชนแกตนและสวนรวมเปนอยางยิ่ง อันนี้ตองทําสมาธิใหหนักแนน 
จับตัวผูรูใหอยูเสียกอน แลวจึงจะรูเทาอาการของจิตที่นึกคิดไปในสิ่งตาง ๆ ซึ่งไมมีขอบเขต ถาทํา
สมาธิไมหนักแนน จับตัวผูรูไมได จิตผูคิดนึกนั้นจะเตลิดเปดเปงไปไมมีที่สิ้นสุดลงได นั่นมิใช
ปญญา แตเปนสัญญาของสามัญชนทั่วไป จึงมีคําเรียกวา ตามรูจิตไมถึงตัวจิตสักที เหมือนกับคน
ตามรอยโค ตองรูเทารูทันตัวจิต จิตจึงจะอยูแลวรวมเขามาเปนใจ มีแตผูรูอยูเฉย ๆ ไมมกีารปรุงแตง
สัญญาอารมณใด ๆ ทั้งสิ้น  

สมาธิเมื่อฝกหัดถูกแลวยอมรวมเปนหนึ่งได 
          การฝกหัดสมาธิไมวาจะฝกหัดแบบไหน วิธีอยางไร หรือลัทธิอะไรก็ตามถาตั้งจิตใหถูก คือ 
ความบริสุทธิ์ของใจแลว จะตองทําใจใหเปนกลาง ๆ ไมใหมีกิเลสอะไรเจือปนในใจกอน เมื่อจิต



เปนกลางอยูเฉย ๆ แนนอนที่สุดจิตของปุถุชนคนเราจะตองแสสายหากิเลสมาประสมใจ ซึ่งใช
อายตนะทั้งหกเปนสื่อสัมพันธทั่วทั้งโลกเขามาประสมกับจิตของตน ผูฝกหัดจิตของตนใหเขาถึงใจ
ที่เปนกลางแลวจะเห็นไดชัดเลยวา กิเลสที่มาหุมหอจิตทั้งหมดนั้นเกิดจากจิตไปแสวงหามาทั้งนั้น 
เกิดมาในกามภพหมกมุนอยูกับกามกิเลส กิเลสเหลานั้นลวนแตมีกิเลสกามเปนมูลฐาน เกิดมาเปน
คนตองทํามาหาเลี้ยงชีพเพื่อความอยูรอด จะเพื่อตนเองและคนอื่นก็ตาม ลวนแตมีกามเปนพื้นฐาน
จึงจะทําได แมจะบวชเปนบรรพชิตกต็าม กามยอมติดตามอยูเสมอ จะเห็นไดจากบางทานบางองค
ประพฤติตนไปในทางกามกิเลส เห็นไดเลยวาประพฤติตนมิใชเปนไปเพื่อความพนทุกข หมกมุน
อยูแตในกามกิเลสตลอดเวลาที่เปนบรรพชิตเพราะไมไดฝกหัดจิตของตนเพื่อใหพนจากเครื่องเศรา
หมอง จึงไมเห็นจิตที่เปนกลางวางเฉยได แบกแตภาระหนักอยูร่ําไป 
          นักฝกหักจิตทําสมาธิใหแนวแนเปนอารมณหนึ่งแลว จะมองเห็นกิเลสในจิตของตนเองทุก
กาลทุกเวลาวา มีกิเลสหยาบและละเอียดหนาบางขนาดไหนเกิดขึ้นที่จิต เกิดจากเหตุอะไร และ
จะตองชําระดวยวิธีอยางไรจิตจึงจะบริสุทธิ์ผองใส คนควาหากิเลสของตนเองอยูทุกเมื่อ กิเลสก็จะ
หมดสิ้นไป จิตก็จะผองใสขึ้นตามลําดับ ผลที่สุดจิตที่วุนวายทั้งหลายเหลานั้นลวนแลวแตมีกาม
กิเลสเปนมูลฐาน กิเลสก็เกิดขึ้นที่จิต จิตนี้เปนผูไปแสวงหามา เมื่อจิตหยุดแสวงหา จิตก็รวมเขามา
เปนใจ คือตัวกลาง ๆ วาง เฉย และรูตัววาวางเฉย นั่นแลเปนทีสุ่ดของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
อันนี้ สมกับที่พระพุทธเจาตรัสวา "แมน้ํานอยใหญยอมไหลลงสูมหาสมุทร เมื่อไหลลงสูมหาสมุทร
แลวยอมมีรสชาติเค็มเปนอันเดียวกัน ธรรมะของเราตถาคตก็เชนนั้นเหมือนกัน "  

สมาธิโดยพิจารณาขันธทุกขเปนอารมณ 
          กอนทุกขอันนี้นับแตประสมเปนขันธ ๕ เขาดวยกันแลว มีการแสดงเรื่องทุกขเรื่อยมาไมมี
เวลาจบสิ้นสักที ตั้งแตปฏิสนธิอยูในครรภเปนน้ํามันใส ๆ แปรมาเปนเลือดและกอนเลือด แตกมา
เปนปญจขันธ ๕ แหง อันไดแก แขน ๒ ขา ๒ ศีรษะ ๑ จนคลอดออกมาเปนมนุษย ทีแรกออกมา
น้ําหนักไมกี่กิโลกรัมแลวก็แสดงความทุกขเติบโตมาโดยลําดับ ทนสภาพอยูไมไดจึงแปรปรวนมา
เปนขั้นตอน อันแสดงถึงของไมเที่ยงคงอยูอยางเดิมไมได สิ่งสารพัดในโลกนี้ไมมีใครบังคับใหอยู
ในอํานาจของตนได ยอมเปนไปตามธรรมดาของมัน ใครจะดีใจเสียใจ เปนทุกขและเปนสุขในสิ่ง
เหลานั้น แตสิ่งเหลานั้นทั้งหมดก็หาไดเอื้ออาทรกับคนเหลานั้นไม ขามีหนาที่เปนไปอยางไร ขาก็
ทําหนาที่ของขา คลายกับจะบอกใหรูวา เธอหลงโงตางหากจึงมาหลงถือเอาตัวของขาวาเปนตัวตน 
จึงตองเปนทุกขตลอดกาล สมกับที่พระพุทธเจาตรัสไวในภารสุตตคาถา โดยเนื้อความวา ปญจขันธ
ทั้งหลายเปนทุกขจริง ๆ มิใชไมจริง นับแตธาตุ ๔ ประชุมกนัเปนกอนอุบัติขึ้นมาในครรภของ



มารดาแลว จําเปนจะตองเปนภาระของมารดาทุก ๆ อยาง เมื่อคลอดจากครรภมารดาแลว มารดา
และพี่เลี้ยงนางนมจะประคบประหงมเลี้ยงใหเติบโตมาโดยลําดับ จนกระทั่งเติบโตพึ่งตนเองได ว่ิง
เลนกับเพื่อนได ก็ยังตองอยูในสายตาของมารดาตลอด เหมือนแมวัวเลี้ยงลูกฉะนั้น ทุก ๆ คนที่เกิด
มาในโลกนีต้องยอมรับวาเปนภาระจริง ๆ แตสัญชาตญาณของมนุษยคนเราก็ยังยึดถือเอาภาระนั้น
ไวเพราะปจจัยหลายอยาง เชน การเลี้ยงดู เปนตน ถาไมเชนนั้นแลว เราก็จะไมไดมีชีวิตอยูสราง
ความดีตอ ไปแทจริงการเขาไปยึดถือเอาของในโลกทั้งหมดมันเปนความทุกข ฉะนั้น การปลอยวาง
ภาระเสียได "ดวยแยบคายภายใน" มันเปนความสุขอยางยิ่ง ครั้นปลอยวางภาระอยางหนักอันนี้ได
แลวไมหลงไปยึดถือเอาซึ่งภาระอยางอื่นมาไวอีก ผูนั้นไดชื่อวาเปนผูถอนซึ่งตัณหาพรอมทั้งมูลราก
ไดแลว และเปนผูหมดความกระวนกระวายหายอยาก ดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกขไดแล 
          อันทุกขทั้งหลายในโลกนี ้มีชาติ ชรา พยาธิ มรณะ เปนอาทิเกิดมาจากขันธ ๕ ทั้งนั้น เมื่อมี
ขันธ ๕ แลว จะตองมีทุกขประจําขันธ ๕ เชน มีอวัยวะ เปนตนวา โรคประจําแตละสิ่งละอยาง มี
ศีรษะ มีแขน มีขา มือ เทา ตองมีโรคประจําในที่นั้น ๆ ใหรักษา "งูไมมีตีนมันก็ไมตองรักษาตีน ปู
ไมมีหัวมันก็ไมตองรักษาหัว แตคนเปนโรคลมใหระวัง ถารับประทานปูนา มักเจ็บหัว" ทุกข
ทั้งหลายเหลานี้เปนของมีประจําอยูในตัวของคนเราเปนนิจ ตางแตมันจะกําเริบมากหรือนอยเทานั้น 
ถามันกําริบมากก็ทุกขมาก ถามันกําเริบนอยก็ทุกขนอย ทุกขอีกอยางหนึ่งเมื่อเกิดมาแลวจะตองมี
จะตองสรางใหเกิดใหมีขึ้น ถาไมสรางใหเกิดมีขึ้นก็อยูรวมกับเขาไมได นั่นคือการแสวงหาปจจัย
ชาติทั้งสี่ คือ อาหารเครื่องเลี้ยงชีวิต ๑ เครื่องนุงหมปกปดรางกายกันเย็นและหนาว ๑ ที่อยูอาศัย ๑ 
ยาแกโรคภัยไขเจ็บ ๑ ทั้ง ๔ อยางนี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองแสวงหามาไวในเมื่อจําเปนที่จะตองใช 
แตบางคนหามาเหลือใชเก็บสะสมไวจนไมมีที่เก็บ ขายเอาเงินทองมาไวก็ยิ่งเพิ่มความทุกขมากขึ้น
อีกแสนทวีคูณ นี่เรียกวา ปริเยสิกทุกข ทุกขเพราะการแสวงหา ยังมีทุกขอีกชนิดหนึ่งเรียกวาทุกขจร
มา ไดแก ถูกหนามตํา ยอกช้ํา แมลงสตัวกัดตอย ถูกตีตอยจากศัตรูภายนอก โรคภัยรุมลอม เปน
อัมพาตอัมพฤกษมือตายเทาตายไปไหนไมได เหลานี้ลวนแตเปนทุกขทั้งนั้น 
          เรียกวากายกอนนี้เราไดมา คือ ไดกอนทุกขมิใชของดีอะไรเลย การเคลื่อนไหวของกายทุก
อิริยาบถมันเคลื่อนไหวเพราะมันอยูไมไดจึงเคลื่อนไหว แตมันเคลื่อนไหวก็มิใชมันจะเคลื่อนไป
เพราะหาความสุขแตมันเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนความทุกข เปลี่ยนทกุขจากนั่งนานเปลี่ยนไปเปนยืน 
เปลี่ยนจากยืนไปเปนนอน แมแตนอนหลับอยูก็ยงัพลิกตนเองได ตกลงวาเกิดมาในโลกนี้มีแตทุกข
ทั้งสิ้น หาความสุขไมมีเลย จะมีความสุขแตเฉพาะผูที่หลงทุกขเอาเปนสุขเทานั้น พระพุทธองคจึง
ตรัสวา "โลกอันนี้นอกจากทุกขเทานั้นที่เกิดขึ้นแลวดับไป ไมมีอะไรทั้งสิ้น" 



เพราะสมาธิเปนหลัก ทุกขจึงกลายเปนทุกขสัจ 
          พิจารณากายอันนี้ มีอสุภเปนตน มีขันธ๕ เปนปริโยสาน ลวนแตรวมลงสูทุกขทั้งนั้น เมื่อ
พิจารณาใหชํานิชํานาญคลองแคลวหนักเขา ๆ จึงกลายเปนทุกขอริยสัจ เพราะมีสมาธิเปนหลักแนน
หนาไมหว่ันไหวเห็นทุกขอันนี้เปนทุกขจริงใครจะวาเปนอยางอื่นเปนไปไมได เปนของจริงของแท
ไมแปรผัน เกิดมาในโลกนี้มีแตทุกขลวน ๆ ไมมีสขุเลย ที่วาสุข ๆ นัน้เพราะบุคคลนั้นหลงทุกขเห็น
เปนสุขตางหาก ดังการเปลี่ยนอิริยาบถทั้งสี่ เพราะเปนทุกขจึงเปลี่ยนอิริยาบถนั้น ๆ เปลี่ยนเพราะ
ทุกขมากจึงตองเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่อใหทุกขมาก ๆ นั้นบรรเทานอยลง มิใชเพื่อใหทุกขนั้นหายไป 
          การประกอบอาชีพทุก ๆ ประเภทและทุกแขนงรวมลงในปจจัย ๔ หามาก็เพื่อบรรเทาทุกข
เทานั้น กําลังแสวงหาอยูก็เปนทุกขเพราะการแสวงหา เมื่อไดมาแลวก็เปนทุกขเพราะการรักษา 
เพราะการปรุงแตง เชน การปรุงอาหารสําหรับรับประทานเปนตน แตเพราะความหิวโหยและความ
อยาก มันจึงบังคับใหตองกระทํา แลวก็เพลินกับการกระทํานั้น ๆ เสียดวย ผลที่สุดเมื่อทําสําเร็จแลว
ก็มารับประทานเพลินดวยรสชาติอันเผ็ด เค็ม หวาน เปรี้ยวนั้นวาเปนความสุข อันที่จริงแลวการ
เคลื่อนไหวอวัยวะตาง ๆ ดวยอาการเอามือเปบขาวใสปากเปนตน ลวนแตแสดงอาการทุกขทั้งนั้น 
ถาผูมีความอิ่มทั้งทางกายและทางใจแลว มานั่งมองดูของผูที่กําลังหิวบริโภคอยูแลวจะเห็นเปนสิ่ง
นาขบขันมากทีเดียว คลาย ๆ กับเขาเลนลิเกเปนฉาก ๆ ไปเลย ทุกขเปนของจริงของแทแนนอนไม
แปรผันเปนอยางอื่นไปไดเลย จึงเรียกวาเปนสัจจะของจริงอยางหนึ่ง 
          สมุทัยอันเปนเหตุทําใหเกิดทุกขก็เปนสัจจะของจริงของแทอีกอยางหนึ่ง ซึ่งทานผูรูทั้งหลาย
ทานรับรองแลววาเปนของแท แตผูที่ไมรูอาจไมเขาใจเพราะสมุทัยเปนนามธรรมเห็นไดยาก สมุทัย
เกิดจากกาม คือ ความใครความพอใจในสิ่งนั้นๆ  เมื่อมนุษยเกิดมาอยูในกามภพและกามโลก ก็ยาก
ที่จะเห็นตัวสมุทัย เหมือนกับควันไฟปกคลุมอยูบนศีรษะหมดเสียแลว ก็ยากที่จะเห็นของภายนอก
ได แตคนที่อยูภายนอกจะมองเห็นควันไฟนั้นไดชัดเจนฉันใด คนที่เกิดอยูในกามโลกและกามภพนี้
ก็ยากที่จะพิจารณาเห็นตัวสมุทัยไดฉะนั้น 
          กามตัณหา ความใครความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนตองการ เปนเหตุใหเกิดความทุกข ยิ่งเปน
ทุกขมากเทาไร ก็ยิ่งปรารถนามากขึ้นโดยลําดับ ความทุกขก็ยอมทวีคูณขึ้นเทานั้น เหมือนเชือกผูก
ขาหมู ยิ่งดิ้นก็ยิ่งรัดแนนเขาจนหนังขาด เนื้อขาด จนถึงกระดูก ทานเรียกวาภวตัณหาความอยากเปน
อยากมีเกินขอบเขต เมื่อมีความทุกขมากขึ้นก็ไมปรารถนาความทุกขนั้น แลวยิ่งเดือดรอนกระวน
กระวายเปนทุกขยิ่งขึ้นเรียกวาทุกขเพราะอยากเปนอยากมี ความอยากมีก็เปนทุกข ความไมอยากมี
ไมอยากเปนก็เปนทุกขเชนกัน ทานเรียกวาวิภวตัณหา ทุกขของโลกนี้ทั้งสิ้นยอมอยูในแวดวงของ



กองกิเลสทั้งสามนี้ทั้งนั้น เรียกวา สมุทัยสัจ อันเปนเหตุเปนปจจัยใหเกิดทุกข เปนของจริงของแท 
จะเปนอยางอื่นไปไมได 

ทุกขสัจมีแกคนและสัตวทั่วไป 
          นิโรธที่จะสละละถอนกิเลสทัง้หมดไมใหเหลือหรอ จําเปนตองอาศัยมรรคปฏิปทาเปน
แนวทางใหจึงจะสําเร็จตามความมุงหมาย มรรคมอีงคประกอบ ๘ ประการดวยกัน คือ 
         สัมมาทิฏฐิ ความเห็นวามนุษยเกิดมาเพราะกรรม กรรมดีกรรมชั่วมีจริง ใครทํากรรมอะไรไว
ยอมไดรับผลของกรรมนั้น ความเชื่อตรงตามเปนจริงวา สิ่งทั้งปวงยอมเกิดจากเหตุจากผล ความ
เชื่อมั่นอันบริสุทธิ์ดวยใจของตนเอง ไมมีอคติทั้งสี่ มีฉันทาคติ เปนตน ๑ 
          สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ ประกอบดวยเหตุผลในใจของตนเองวา โลกสันนิวาสนี้กอปรดวย
ทุกข อันมีกามคุณ ๕ เปนแกน มีความวุนวายเปนเครื่องอยูอาศัย คิดจะหนีใหพนจากโลกอันนี้ดวย
อุบายอันชอบ คือ ไมเบียดเบียนตนและคนอื่น ๑ 
          สัมมาวาจา วาจาชอบ ผูทําสมาธิอยูยอมไมมีวจีเภท มีแตวิตกเทานั้น วิตกของภายในกายของ
ตนเอง เชน ในขันธ อายตนะ มันเกิดขึ้นมาแลวก็ตอง แก เจ็บ และตายตามสภาพของมัน เปนตน 
วิตกไปในของภายนอก เชน มนุษยคนเราเกิดขึ้นมาแลวตองวุนวายดวยอาชีพ แลวก็ตองฉิบหายตาย
จากโลกอันนี้เปนตน ๑ 
          สัมมากัมมันตะ อันนี้ก็เหมือนกัน ทําสมาธิอยูภายในใจสงบแลวทําไมจึงตองไปทําการงาน
ใหวุนวายการงานของมรรคตองทําดวยใจอยางเดียวจึงจะถูก จัดกุศลกรรมบถ ๑๐ ไวเปนหมวดเปน
กอง จัดนิวรณ ๕ ออกไวเปนกิเลส สิ่งใดควรเก็บรักษาไว สิ่งใดควรกําจัดสละถอนทิ้ง 
          สัมมาอาชีวะ ก็เชนกัน เราทําสมาธิอยูจะไปเลี้ยงชีพอยางไร ความเปนอยูชอบดวยการ
พิจารณาดวยลมหายใจเขา-ออกจนจิตรวมลงเปนหนึ่งนั่นแหละ จึงจะเรียกวาเลี้ยงชีวิตชอบ หรือ
ความเปนอยูชอบ ๑ 
          สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ คือเพียรในสถานที่ทั้งสี่นี้ คือ เพียรละบาป แลวก็เพียรบําเพ็ญ
บุญ เมื่อบุญเกิดขึ้นแลวก็เพียรรักษาบุญนั้นไวไมใหเสื่อมเสียไป และเพียรระวังรักษาบาปไมให
เกิดขึ้นอีกตอไป ๑ 
          สัมมาสติ รักษาสติชอบ คือใหรกัษาสติใหอยูในสติปฏฐานภาวนาอยูเปนนิจ ไมวาจะอยูใน
อิริยาบถใด ยืน เดิน นั่ง นอน ตองมีสติใหอยูในสติปฏฐานทั้งสี่นี้ คือ ใหอยูในกาย ใหอยูในเวทนา 
ใหอยูในจิต ใหอยูในธรรม ๑ 
          สัมมาสมาธิ ทําสัมมาสมาธิใหแนวแนในอารมณของกรรมฐาน จนถึงฌาน สมาธิไดเสมอ จะ



เขาออกเวลาใดก็ไดเปนนิจ ๑ 
          ตองอาศัยมรรคปฏปิทาทั้งแปดนี้ชี้ทางบอกใหจึงจะดับทุกขสนิทสิ้นเชิงได  
          นิโรธ ความดับทุกข สมุทัย เหตุใหเกิดทุกขทั้งสองอยางนี้ถาจะใหสมดุลกัน คือ สมุทัยอัน
เปนเหตุใหเกิดทุกขมี ๓ อยาง คือ กามตัณหา ๑ ภวตัณหา ๑ วิภวตัณหา ๑ นิโรธความดับทุกขก็ตอง
เปน ๓ เหมือนกัน คือ มรรคมีองค ๘ ก็ตองแบงออกเปน ๓ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ จัดเปน
กองแหงปญญา ๑ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จัดเปนกองแหงศีล ๑ สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จัดเปนกองแหงสมาธิ ๑ ความเกิดและความดับแหงทุกขมี ๓ เทากัน พอดีเลย 
นี้เรียกวาทุกขสัจเปนของจริงของคนและสัตวทั่วไป 

สัจธรรมทั้งสี่ยังมีอยู มรรค ผล นิพพานยอมไมเสื่อมสิ้นไปจากโลก 
          อริยสัจ๔ ที่พระพุทธเจาทรงเทศนาไวใน พระธัมมจักกปัปวัตตนสูตร พระองคทรงแสดง
ความรูความเห็นแกพระอริยเจาที่ฟงอยูในขณะนั้น ฟงแลวเกิดความรูขึ้นในเวลานั้นทานจึงเรียกวา 
ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  เปนของจริง
ของแทของพระอริยเจาทั้งหลายเหลานั้น   แทจริงแลวของจริงของแททั้งสี่อยางนี้เปนของที่มีอยู
แลวประจําในโลกแตไหนแตไรมา    ถึงทานเหลานั้นจะรูจะเห็นหรือไมก็ตาม  ของทั้ง   ๔   อยางนี้
ยอมเปนอมตะอยูนั่นเอง ถาจะเรียกอีกนัยหนึ่งเพื่อใหเขาใจงายแกสามัญชนทั่วไปวา  ทุกข
สัจ  สมุทัยสัจ  นิโรธสัจ  มรรคสัจ  ก็ได สมกับพระพุทธเจาตรัสวา  "พระพุทธเจาจะมาตรัสรูใน
โลกนี้ก็ตาม ไมมาตรัสรูก็ตาม ธรรมธาตุ ธรรมฐิติ ธรรมนิยาม หากมีอยูอยางนั้นแตไหนแตไร
มา"    ถึงแมพระพุทธเจาจะปรินิพพานไปแลวก็ตามพระพุทธองคก็ไมไดเอาธรรมทั้งหลายเหลานั้น
ไปดวย เปนธรรมนั้นไมปรากฏเทานั้น ทุกขเปนของดีชาวโลกทั้งหลายไมชอบทุกขจึงไมเห็นธรรม 
พระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลายทานยกเอาทุกขมาเปนอารมณ ดังที่พระองคตรัสวา "ทุกขเปน
ของควรกําหนด"   มิใชของควรทิ้ง ถึงจะทิ้งก็จะเอาไปทิ้งใหใคร เพราะทุกคนก็มีเต็มเปยมบริบูรณ
อยูในขันธ ๕ นี้แลว สมุทัยเปนนามธรรมจึงควรคิดคนใหเห็นตัวของมัน แลวมันจะละทุกขเองดอก 
เพราะความรูแจงชัดนั้นเกิดจากจิตเปนกลางวางเฉยไมเขาขางโนนขางนี้แลวจึงตัดสินนั้นเปนธรรม
แท จึงไดสมัญญาวา "ธรรมศาสตรของโลก"  
          ทุกขเปนของเทียบกับสุข ถาไมมีทุกขเทียบแลวจะรูวาเปนสุขไดอยางไร เหมือนของขาวกับ
ของดําเปนเครื่องเทียบเคียงกันฉะนั้น พระพุทธองคจึงตรัสวา "ธม ฺมกาโน ภว ْโหติ" ผูใครพอใจใน
ธรรมเปนผูเจริญ "ธม ฺมเทส ฺสี  ปราภโว " ผูชังธรรมผูเกลียดธรรมเปนผูฉิบหาย 
 



วิปสสนา 
          วิปสสนา คือการพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงในสิ่งสารพัดทั้งปวงในรูปกายของเรานี้ 
เชนเห็นกายของเรานี้เปนดิน น้ํา ไฟ ลม ก็ใหเห็นเปนดิน น้ํา ไฟ ลม จริง ๆ ไมใชเห็นเปนดินไป
หมดทั้งตัวแตเพียงอยางเดียว หรือเห็นเปนไฟลุกโพลงไปทั่วรางกายเปนตน การเห็นแบบนั้น
เรียกวาเห็นดวยองคฌานมีปฏิภาคนิมิตเปนรากฐาน  การเห็นดวยปญญาวิปสสนามันตองมีสมาธิ
เปนรากฐาน หากขาดสมาธิหรือสมาธิออนแลวและไมเกิดวิปสสนาเด็ดขาด สมาธิตองแนวแนแลว
พิจารณาวิปสสนาจึงจะแจงชัดโดยซาบซึ้งเขาถึงจิตถึงใจโดยไมมีกังขาในสิ่งนั้น ๆ 
          การเห็นดวยปญญาวิปสสนา เชน เห็นวารางกายของคนเรานี้เปนแตธาตุ ๔ เห็นสิ่งที่ขนแข็ง
ในรางกายนี้ทั้งหมดเปนธาตุดิน เห็นกระดูกและของแข็งก็เปนกระดูกอยูดี ๆ นี้เอง แตมันเปนธาตุ
ดิน เห็นน้ําเลือดเปนเลือดอยูดี ๆ นี่เอง แตมันเปนธาตุน้ําซึมซาบอยูทั่วสรรพางคกาย ธาตุไฟคือ
ความอบอุนซึ่งมีอยูในธาตุดินและธาตุน้ําทั่วไป เมื่อธาตุทั้งสองนั้นสลายไป ธาตุไฟก็สลายไปดวย 
ธาตุลมก็เชนเดียวกัน เมื่อคนเรายังมีชีวิตอยูก็มีลมหายใจเขา-ออกระบายซาบซานไปทั่วทั้งรางกาย
จึงอยูได ถาหมดลมหายใจเขา-ออกแลวก็ตองตาย 
          แมแตสิ่งภายนอก เปนตนวาสัตวสาราสิ่ง หรือ ตนไม ภูเขา จอมปลวก ก็เชนกัน ตางแตบาง
พวกมีจิตใจมีความรูสึกเคลื่อนไหวได บางพวกอยูคงที่เคลื่อนไหวไมได ลวนแตมีธาตุ ๔ ทั้งนั้น 
เกิดขึ้นจากธาตุทั้งสี่ในเบื้องตน ยอมแปรปรวนในทามกลาง มีความดับสลายไปในที่สุด แลวก็
เกิดขึ้นอีก แปรปรวนในทามกลาง ดับลงเปนดิน น้ํา ไฟ ลม อยูอยางนี้ไมรูจักจบเสียที จิตวิญญาณ
อันนี้เขามาครองในราง จึงมาถือเอาวาเปนตัวของกู รางกายของกู จนเปนเหตุใหเกิดกิเลสนานัปการ
จนทะเลาะวิวาทประหัตประหารฆากันตายในที่สุด เห็นไดชัดแกคนภายนอกวาธาตุ ๔ ทําลาย
กันเอง ใจผูเกลียดโกรธไมมีใครรูไมมใีครเห็นเปนอนัตตาเกิดมาแลวก็ตองตายเปนที่สุด การเห็นชัด
เห็นจริงของวิปสสนา เมื่อเห็นแลววางเฉยลงไดทําใจใหเปนกลาง ๆ ไมเหมือนตามตํารา ตาม
สัญญาที่จดจํามา การเห็นเพราะการคิดนึกสงสายตามอาการแลวก็มักจะลืมงายตองใชการทองบน
จดจําจึงจะจําได การเห็นดวยฌานมีการเพงอารมณ โดยเฉพาะมักเกิดปฏิภาคนิมิตเกินความเปนจริง 
เชน เห็นกายของคนที่เพงอยูนั้นเปนอสุภเปอยเนาเฟะไปเลย แลวก็หลงวาเปนจริงเปนจังเสียดาย
ถึงกับรองไหก็มี เห็นดวยสัญญาวิปลาสก็เหมือนกัน ปญญาวิปสสนานี้จะเห็นดวยการพิจารณาถึง
เหตุถึงผลแลวไมหลงเชื่อไปหนาเดียว เชื่อดวยทัศนะภายนอก คือ ตาก็เห็นจริงตามความเปนจริง 
เชื่อดวยฌาน คือ ใจก็รูเห็นตามความเปนจริงของมัน จึงสิ้นสงสัยในสิ่งเหลานั้น 



วิปสสนาตองมีสมาธิเปนรากฐาน 
          วิปสสนาตองมีสมาธิเปนหลักจึงจะเกิดวิปสสนาได ถาหากไมแลวปญญาวิปสสนาจะไม
เกิดขึ้นเลยเด็ดขาด สมาธิตั้งมั่นแนวแนแลว ปญญาวิปสสนาพิจารณาในธรรมนั้นๆ หรอืเหตุการณ
นั้น ๆ จึงจะชัดและเห็นตามเปนจริง ถาไมมีสมาธิเปนหลักเขาเรียกวา "วิปสสนึก" คือนึกตรึกตรอง
ไปตามอารมณของตนจนหาขอบเขตไมได เมื่อนึกไปจนหมดกําลังแลวก็ไมเกิดสลดสังเวชอะไร
หรือไดอะไรเปนสาระ ไมสมกับคําวาเจริญวิปสสนาเพื่อความแกทุกข เสียเวลานั่งพิจารณาเปลา ๆ 
ความจริงแลวปญญาวิปสสนานั้นเราไดอบรมมาแตเบื้องตนโนน ตั้งแตบริกรรมภาวนาแตตอนนั้น
ปญญายังออน อบรมเพื่อจิตรวมเปนสมาธิ ทานจึงไมเรียกวาปญญาวิปสสนา แทจริงก็ปญญา
วิปสสนานั้นเอง ถาไมใชปญญาวิปสสนาแลวจิตจะรวมเขาเปนสมาธิไดอยางไร เชน บริกรรมมรณ
สติวามรณัง ๆ ๆ พิจารณาเอาความตายเปนอารมณวาเราตองตายแนแท จนเห็นชัดดวยใจดวยปญญา 
นั่นแล ปญญาวิปสสนา แลวจิตจึงคอยรวมลงได ถาพิจารณากรรมฐานอื่น ๆ ก็เชนเดียวกนั หรือ
พิจารณากายอันนี้ใหเห็นเปนทุกขัง อนิจจัง และอนัตตา เปนทุกข เปนของมิใชตัวตนของเรา หาม
ไมไดบอกไมฟง ก็ลวนแลวแตเปนปญญาวิปสสนาทังสิ้น เพราะธรรมทั้งหลายเปนของเกี่ยวเนื่อง
ซึ่งกันและกัน เปรียบเหมือนคนแกก็เอาเด็กนั่นแหละมาแก มิใชเอาคนแกมาแก หรือมะมวงสุกนั้น
ก็เอามาจากผลมะมวงลูกเล็ก ๆ ซึ่งขมและฝาดอยูตอนนั้น แลวจึงแกมาเปนมะมวงสุกจึงหวาน 
วิปสสนากรรมฐานก็เชนเดียวกันยอมเกิดจากการบริกรรมภาวนา และพิจารณาจนเปนขณิกสมาธิ
จนถึงอัปปนาสมาธิ แลวจึงเขาถึงปญญาวิปสสนา มิใชวาจะตัดทอนเอาสมาธิไวตอนหนึ่ง ถาอยาง
นั้นจะเปนวิปสสนึกไปดังอธิบายมาแลว 

มรรคสมังค ี
          มรรคสมังคี   หรือ   เอกาภิสมัย    เนื่องจากการบําเพ็ญสมาธิและเจริญวิปสสนาจนชํานิ
ชํานาญเชี่ยวชาญดีแลวนัน่เอง   จึงเกิดเปนมรรคสมังคีขึ้น ผูที่เพงฌานจนชํานิชํานาญและพิจารณา
สมาธิจนแคลวคลองจะเขาจะออกเมื่อใดก็ไดตามประสงคแลว หรือพิจารณาปญญาวิปสสนาจน
ทะลุปรุโปรงแลวก็ดี สิ่งทั้งหลายเหลานี้เมื่อมันจะเกิด มันจะมารวมตัวเขาเปนมรรคสมงัคีเองโดยที่
ไมมีไครจะแตงใหเปนไปได แมแตพระพุทธองคเองจะแตงใหก็ไมได แตเปนไปดวยอํานาจของผู
นั้นเองที่บําเพ็ญธรรมทั้งหลาย ดังที่ไดอธิบายมาแลวนั้น ทานไดบําเพ็ญใหบริบูรณแลว หากเกิด
บันดาลใหเปนไปเอง เหมือนกับมะมวงสุกฉะนั้น เวนเสียแตทานที่เปน ขิปปาภิญญา ตรัสรูเร็ว
เทานั้น 
          อริยมรรคทั้งแปด มีสัมมาทิฏฐิเปนตน มีสัมมาสมาธิเปนปริโยสาน ผูที่บําเพ็ญสมาธิจนจิตใจ



ตั้งมั่นแนวแนอยูในอารมณอันเดียว มิไดขยับเขยื้อนหวั่นไหวดวยประการทั้งปวงหมด สัมมาทิฏฐ ิ
ความเห็นชอบคือคนความาตั้งแตคําบริกรรมภาวนาตลอดจนถึงวิปสสนา ดังอธิบายมาแลวนั้น มีทั้ง
ผิดและถูกหลายรอบหลายตลบ จนแนแกใจวาความเห็นอันนี้ละจะเปนไปเพื่อความดับกิเลสดับ
ทุกขทั้งปวง แลวก็ตั้งมั่นดําเนินตามความเห็นนั้น เรียกวาสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ความดําริอ่ืนมี
ความใครในกามเปนตนมิใหมี จะมีแตความดําริเพื่อพนจากทุกขเพียงอยางเดียว สัมมาวาจา ปดปาก
เงียบสนิท ถึงความวิตกอันเปนเหตุใหเกิดวาจาก็มิไดมี มีแตความมุงมั่นเพื่อความพนจากทุกขเพียง
อยางเดียว สัมมากัมมันตะ การทําสมาธิก็เพื่อความหลุดพนจากทุกขทั้งปวง มิไดทําเพื่อสะสมกิเลส
บาปทั้งปวง สัมมาอาชีวะ ความเปนอยูไปวันหนึ่ง ๆ ก็เพื่อความพนจากทุกขอยางเดียว 
สัมมาวายามะ เพียรพยายามทุกอิริยาบถก็เพื่อความพนจากทุกขโดยแท สัมมาสติ ตั้งสติชอบ
ประกอบดวยกาย วาจา และใจ มีสติไมใหเผอเรอไปในอกุศลตางๆ  สัมมาสมาธ ิ ตั้งใจใหแนวแนสู
อารมณอันเดียวคือองคทั้งเจ็ด ดังอธิบายมาแลวนั้น มรรคทั้งแปดเมื่อรวมเขาเปนหนึ่ง คือสัมมาทิฏฐิ 
มีความเห็นชอบเพียงอยางเดียว มรรคที่เหลืออีกทั้งเจ็ดก็ชอบดวยกันทั้งหมด 
          มรรคสมังคีนี้ เมื่อธรรมทั้งหลาย มีบริกรรมภาวนากรรมฐานเปนตน ดังอธิบายมาแลวพรอม
บริบูรณ ม ีศีล สมาธิ และปญญาสม่ําเสมอกัน ไมยิ่งไมหยอนกวากันแลวจึงเกิด เมื่อเกิดก็ไมได
ตั้งใจจะใหเกิด แตพรอมดวยธรรมทั้งหลายแลวจึงเกิดเอง และเกิดในมรรคนั้น ๆ ทั้ง ๔ มรรค
ในขณะจิตเดียวเทานั้น ขณะที่เกิดจิตใจจะปลอดโปรงสวางไสวยิ่งนัก ปรากฏวาธรรมทัง้หลายและ
โลกทั้งหมดจะมาปรากฏในที่เดียว ความรูยิ่งหาประมาณมิได แตใจก็มิไดสงออกไปตามความรูอัน
นั้น ยิ่งตั้งมั่นอยูในอารมณอันเดียว  ความรูอันนั้นซึ่งใคร ๆ จะอธิบายใหคนอื่นฟง หรือคนอื่นจะ
อธิบายใหเราฟงก็ไมถูก เพราะความรูอันนั้นเปนปจจัตตัง รูเฉพาะตนเองเทานั้น และความรูชนิดนี้
จะเกิดมีขึ้นเฉพาะชั้นภูมิของแตละทานเทานั้น   ซ้ําสองหาไดมีทั่วไปแกบุคคลเหลาอื่นไม ความรู
อันนั้นเกิดในขณะจิตเดียวแลวก็จะหายไปแลวจะไมเกิดอีกในมรรคนั้น ๆ ทุก ๆ มรรคทุก ๆ ภูมิ
ของพระอริยเจาจะเปนอยางนี้เสมอเสมือนกันทั้งหมด ทานเรียกจิตขณะนั้นวา มรรคสมังคี มรรค
รวมเปนองคเดียวกัน หรอื เอกาภิสมัยก็แปลวาอันเดียวกัน ความรูอันนั้นเปนของอัศจรรยยิ่งนัก 
ถึงกับพระพุทธเจาตรัสวา "นาอัศจรรยหนอธรรมอันนี้ไมเคยเกิดมีขึ้นแกเรา ไดเกิดขึ้นแลวใน
ขณะนี้" 

จิตออกจากมรรคสมังคแีลวไปไหน 
          เมื่อจิตรวมเขาเปนมรรคสมังคีในขณะจิตเดียวแลว จิตนั้นจะถอนออกมาแลวว่ิงไปตาม
กระแสของวัฏฏะมีกามเปนตน ซึ่งเปนวิบากของเขา แตจิตผูทานเปนพระอริยเจามิไดหลงใหลไป



ตาม ทานมีสติตั้งมั่นพิจารณาเห็นตามความเปนจริงทุกประการ อธิบายวา พระอริยเจาทั้งหลายทุก 
ๆ ชั้นทุก ๆ ภูมิ กอนที่ทานจะถึงมรรคสมังคีทานไดพิจารณารูรอบหมดแลวซึ่งคุณและโทษของ
วัฏฏะ มีกามคุณ กามกิเลส และสิ่งที่เปนอุปการะของมัน ฉะนั้น เมื่อจิตทานถอนออกจากมรรค
สมังคีแลว ถึงแมจิตมันจะวิ่งไปตามวิสัยของมัน ก็มิไดทําใหจิตใจของทานหลงใหลไปตามมันยิ่ง
ทําใหจิตของทานตั้งมั่นยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก เพราะทานไดเห็นโทษของมันมากอนแลว 
          นักปฏบิัติทั้งหลายเมื่อปฏิบัติถูกตองตามธรรมินัยคําสอนของพระพุทธเจาแลว ตองเปนไป
ตามขั้นตอนของมรรคปฏิบัติตามที่พระพุทธองคบัญญัติไวแลว ดังอธิบายมานี้ทุก ๆ ทาน 
เวนเสียแตทานที่เปนขิปปาภิญญา ตรัสรูเร็ว แตถึงขนาดนั้น หลังจากทานถึงที่สุดแหงพรหมจรรย
แลวก็ยังลําดับไดถูกตองดีไมผิดพลาด  
          นักปฎิบัติทั้งหลายที่ปฏิบัติในพระศาสนานี้ จะปฏิบัติดวยอาการอยางไร ๆ ก็ตามเถิด เมื่อ
ปฏิบัติในทางที่ถูกตองแลวจะรวมลงถึงมรรคสมังคีเปนที่สุด การปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ 
เรียกวาสิ้นสุดลงเพียงเทานี้ 

 


