
คนเรารูจักแตผูกแตไมรูจักแก  
บุญกรรมธรรมชาติอันมีตัณหา อวิชชาเปนสมุฏฐาน นําใหคนเราไดเกิดมาเปนมนุษยมีขันธ ๕ 
อายตนะ ๖ ไวเปนเครื่องใช แลวก็ของเหลานั้นแหละเปนเครื่องผูกมัดอยูในตัวอีกดวย มีภพทั้งสาม
เปนเรือนจําคุมขังตลอดชีวิตอีกดวย พระพุทธเจาจึงตรัสวา กมฺมํ เขตฺตํ กรรมเปรียบเหมือนพื้นที่
สําหรับปลูกพืช วิฺญาณํ พีชํ วิณญาณเปรียบเหมือนหนอพืชของมนุษยที่จะเกิดมาเปนมนุษย ตณฺ
หา สิเนโหตัณหาเปนน้ําหลอเลี้ยงพืชนั้นไวที่จะไมใหพืชแหง  มนุษยและสัตวทั้งหลายในโลกนี ้ถา
ยังมีของทั้งสามอยางนี้อยูในจิตใจแลวตราบใด ก็จะตองมีความเกิดอยูตราบนั้น  
             พระพุทธเจาพิจารณาเห็นวา คนเราในโลกนี้รูจักแตผูกมัดตัวเองแตไมรูจักแก จึงตองเวียน
วายตายเกิดอยูในสังสารจักรไมรูจักจบจักสิ้นเปนอเนกชาติ พระองคทรงเห็นแลวเกิดความสลด
สังเวชพระทัยเปนอันมาก จึงไดปรารถนาเปนพระพุทธเจาเพื่อโปรดสัตวเหลานั้นใหพนจากทุกข
ทั้งปวง เมื่อพระพุทธองคไดบําเพ็ญบารมีมาครบถวนบริบูรณแลว จึงไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา แลว
ตรัสเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทอยู ๔๕ พรรษา จึงเสด็จเขาสูปรินิพพาน คําสอนของพระองคนั้น
นับเปนอเนกอนันตเหลือที่จะคณานับ ลวนแตเปนอุบายเครื่องแกของผูกมัดทั้งนั้น ดังพระองคทรง
สอนใหทํา ทาน เปนการสละขี้ตระหนี่เหนียวแนนออกจากหัวใจ แลวใจจะไดปลอดโปรงจากความ
ถือวาของกู ๆ เมื่อคนอื่นไดรับของของเราที่สละไปแลวนั้นโดยไมหวังสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น เมื่อเขา
ไดบริโภคใชสอยแลว เราก็เกิดความสุขอิ่มใจ 
             ศีล พระพุทธเจาสอนใหเรางดเวนจากการทําชั่วตาง ๆ ตอกันดวยกายและวาจา มีการฆา
สัตว เปนตน เมื่อเรางดเวนจากการทําชั่วตาง ๆ เราก็ตองไมผูกมัดกังวลกับความชั่วนั้นอีกตอไป ใจ
เราก็เบิกบานรื่นรมยอยูกบัความดีอันนั้น เมื่อพระพุทธองคทรงสอนใหทําความดีทั้งทานและรักษา
ศีล อันเปนเหตุใหไดรับผลคือความดีเบิกบานใจทั้งในโลกนีแ้ละโลกหนา ในโลกหนานั้นมี
ความสุขทั้งกายและจิตอันมีอิฏฐารมณเปนที่นาพอใจทุกประการ เปนตนวา อาหารการบริโภคทุก
อยางเปนของทิพย เกิดเองเปนเองไมตองไปแสวงหา มีนางฟามาขับกลอมใหฟงตลอดทั้งกลางวัน
และกลางคืน นึกอยากไดสิ่งใดยอมเทมาไหลมาไมอดไมอยาก  
             มนุษยผูชอบผูกมัดตัวเอง พอไดฟงสุขในสวรรค แทนที่จะพอใจความสุขในมนุษยชาตินี้
ซึ่งตนกําลังทําอยู กลับไปหลงความสุขในอนาคต เอามาผูกมัดในจิตใจของตน ดังโบราณทานวา 
"หวังน้ําบอหนา" นาเห็นใจมนุษยคนเราที่เกิดมาในโลกนี ้ดูแทบทุก ๆ คนลวนแลวแตเปนทุกข
ทั้งนั้น ผูมีความสุขแทบจะไมมีสักกี่คน ดังจะเห็นไดในเมื่อทําความดีทุก ๆ ครั้ง จะตองปรารถนาวา
ขอใหขาพเจาไดรับความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหนาเถิด ยังไมแนใจวาชาตินี้จะไดรับผลหรือไม 
จึงปรารถนาไวในอนาคตอีกดวย เหตุนั้น สุขในสวรรคในอนาคตจึงชอบนัก จนลืมสุขในชาตินี้อัน



ตนกําลังทําอยู 
             ลองมาฟงพุทธพจนอีกนัยหนึ่ง ที่พระพุทธองคทรงสอนใหละภพทั้งสามทั้งสิ้นแกการ
ผูกมัดโดยไมเหลือหลอ กอนที่จะละภพทั้งสามได พระพุทธองคทรงสอนใหฝกหัด สมาธิ ใหเขาถึง
จิตใจของตนเองเสียกอน เพราะจิตใจเปนผูกอภพกอชาติ เมื่อยังไมรูเรื่องของจิตหมดทุกอยาง
เสียกอนจึงตองเกิดอีก จิตกับใจตองแยกออกจากกันเสียกอนจึงจะเห็นจิตกับใจชัด 
             จิต เปนผูปรุง ผูแตงใหเกิดกิเลสทั้งหลายมีภพชาติเปนตน เมื่อปญญาเขาไปรูเรื่องของจิต
ทุกแงทุกมุมหมดแลว จิตกอนถอนออกจากกองกิเลสเหลานั้นทั้งหมด แลวเขามาอยูเปนกลาง ๆ ไม
มีอาการคิดนึกปรุงแตงอะไรทั้งสิ้น เฉย ๆ อยู รูแตวาเปนกลาง ๆ เฉย ๆ นั่นเรียกวา ใจ 
             จิต กับ ใจ ความจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละ แตจิตเปนผูคิดนึกปรุงแตงใหเกิดกิเลสสารพัด
ทั้งปวง เมื่อปญญาเขาไปรูเทาเรื่องของจิตทั้งหมดแลว จิตก็หยุดนิ่งไมมีอาการอีก จึงเรียกวาใจ อีก
นัยหนึ่งเรียกใหเขาภาษาชาวบานวา ของกลาง ๆ ก็เรียกวาใจ 
             จิตนี้ไมมีที่อยู จะอยูในกายก็ไดหรือนอกกายก็ได สุดแทแตจะเอาไปไวที่ไหนเพราะเปน
ของไมมีตัวตน เปนแตนามธรรมอันหนึ่งเทานั้น ถาเราเอาไปไวที่ตนเสาหรือฝาผนังก็จะมี
ความรูสึกวารูอยูที่นั้น นัน่แลคือจิต หากมีคนเอาคอนไปตีที่ตนเสานั้นดังโปกขึ้น จิตเราตกใจบางที
ถึงกับสะดุงก็ได เพราะเอาจิตไปจดจองอยูในที่นั้น สิ่งทั้งปวงหมดถาพูดใหเปนกลางแลวก็ตองชี้ลง
ในจุดเดียว สิ่งนอกนั้นเปนอันหมดไปไมตองพูดถึง ดังพูดถึงเรื่องใจของคน เชน เจ็บใจ แคนใจ 
เสียใจ ทุกขใจ เศราใจ นอยใจ ดีใจ อ่ิมใจ พอใจ ใจเบิกบาน ใจกวางขวาง สวางใจ ฯลฯ เปนตน 
จะตองชี้เขามาที่ทามกลางหนาอก หรอืทํามือคลายกับคําพูดนั้นที่หนาอกของตนอยูวับ ๆ แวม ๆ 
นั่นแสดงวาหมายถึงใจตัวกลางตัวเดียว เมื่อพูดถึงใจแลวก็หมดเรื่องพูดถึงสิ่งอื่น เพราะใจแทมีอัน
เดียว นอกนั้นไมใชใจ (คือธรรม) 
             มีคนเอาใจเปนกลางนี้ไปวิพากษวิจารณ เขาบอกวาถาพูดกันทางโลกแลวความเปนกลางไม
มี มีแตอดีตกับอนาคต จริงอยางเขาวา แตที่ผูเขียนพูดนี้ไมไดพูดกันทางโลก แตพูดกันทางธรรม เขา
อุปมาเหมือนรถไฟที่กําลังวิ่ง-อยู กิโลเมตรที่ยังไมถึงนั้นเรียกวาอนาคต กิโลเมตรที่หางออกไปนั้น
เรียกวาอดีต ตัวปจจุบันไมมี ปญหานี้ผูเขียนเคยไดยินมาจนชินหูเสียแลว โบราณทานวา โลกกับ
ธรรมเถียงกนัไมรูแพชนะกันสักที เมื่อพูดถึงธรรมก็เอาโลกมาคัดคาน เมื่อพูดถึงโลกก็เอาธรรมมา
คัดคาน เหตุนั้นโลกนี้จึงวุนวายไมรูจักจบเสียที พระพุทธเจาทรงยอมแพโลกจึงอยูเปนสุข สมภาษิต
วา แพเปนพระ ชนะเปนมาร ดังนี้ 
             ในทีน่ี้จะพูดถึงเรื่องรถไฟวิ่งเพื่อใหเขาใจถึงธรรมสักนิด รถไฟวิ่งนั้นกําลังวิ่งอยู คําวา 
กําลังวิ่งอยู นั่นแหละคือตัวกลาง ถาตัวกลางไมมีเสียแลว อดีตอนาคตจะเอาอะไรมากําหนดเปน



เครื่องหมาย ถารถไฟมันหยุด-นิ่ง อดีตอนาคตก็ไมมีจะพอเขากันไดไมขัดธรรมบางหรือเปลา ถาจิต
หยุด-นิ่ง เปนกลางที่เรียกวาใจแลว ก็เปนอันวาคิดนึกปรุงแตง ตลอดถึงบาป บุญ คุณ โทษ หยาบ 
ละเอียด ดี ชัว่ สมมติบัญญัติทั้งหมดเปนไมมีในที่นั้น 
             เขาผูนี้ชางพูดเกงจริง ๆ เขาไดรับประทานพรสวรรคใหมาเกิด ไปพูดธัมมะธัมโมหรือทาง
โลกก็ตาม เขาพูดมีเหตุมีผลนาฟงจริง ๆ ผูเขียนขอชมเชยเขามาก 
             มาพูดถึงเรื่องฝกหัดสมาธิเพื่อใหเห็นตัวจิตกันตอ วิธีฝกหัดสมาธิมีหลายอยางดังที่ทราบกัน
ดีอยูแลว แตในที่นี้จะเอาอานาปานสติเปนบริกรรม เพราะอานาปานสติสงเคราะหเขากันกรรมฐาน
หลายอยางเชน กายคตาสติ อสุภ จตุธาตุววัฏฐาน และมรณสติ เปนตน ถึงแมพระพุทธเจาก็ใชอานา
ปานสติพิจารณาจึงไดสําเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะอานาปานสติเปนยอดแหงกรรมฐาน
ทั้งหลาย เมื่อพิจารณาอานาปานสติกรรมฐานแลวจิตยังไมรวมเปนสมาธิ ก็สุดที่จะสอนใหพิจารณา
อะไรอีกแลว 
             อานาปานสติกรรมฐานเปนของดีเลิศ แลวมิใชจะบริกรรมเฉย ๆ ใหมันดีไปเองก็หาไม ตอง
บริกรรมไปพิจารณาไปดวย พิจารณาใหเห็นความตายแตกดับสลายไปของรางกายอันนี้ หายใจเขา
ไมหายใจออกก็ตาย หายใจออกแลวไมสูดเขาก็ตองตาย พิจารณาไปพรอม ๆ กับคําบริกรรมจึงจะ
ไดผล จะบริกรรมวาอานาปานสติ ๆ ๆ เฉย ๆ ไมไดผลหรอก ถงึจะไดผลก็กินเวลานานทีเดียว 
ภาวนาอานาปานสตินี้บางทานบางอาจารยใหนับ หนึ่ง หายใจเขาก็ใหรูสึกวาหายใจเขา สอง หายใจ
ออกก็ใหรูวาหายใจออก หนึ่ง หายใจเขายาวก็ใหรูวาหายใจเขายาว สอง หายใจออกยาวก็ใหรูวา
หายใจออกยาว ใหหัดเหมือนกันไปเรื่อย ๆ แลวจิตจะคอยรวมลงเปนสมาธิ 
             บางทานบางอาจารยใหเอาลมไปไวที่ปลายจมูกหรือทรวงอก แลวจับลมใหอยู ณ ที่นั้น ๆ 
ดังนี้ เทาที่ฝกหัดมาไมคอยไดผล ถึงไดผลก็เปนไปในทางลบ เชน แนนหนาอก หายใจไมออก หรือ
เจ็บขมับ ปวดศีรษะ เปนตน แลวก็ทอแทเสียไมอยากทําอีกเลย เปนที่นาเสียดายมาก นับวาเสียคนที่
ตั้งใจปฏิบัติกันจริง ๆ จัง ๆ ไปอีกคนหนึ่ง ถาผูภาวนาอานาปานสติเอาลมเปนคําบริกรรมวา อานา
ปานสติ ๆ ๆ กลั้นลมหายใจแลวคอย ๆ ระบายลมนั้นออกมา แลวกลั้นลมหายใจนั้นใหม แลวคอย
ผอนลมหายใจออกชา ๆ ดังนี้ สักสองสามหน แลวกําหนดเอาตนลมที่มันจะหายใจออกนั้น ก็จะจับ
เอาจิตของตนไดเลย แลวจะปลอยวางอาการทุกอยางของลม จับเอาแตจิตตัวเดียว เปนอันวาฝกหัด
อานาปานสติกรรมฐานไดแลว 
             การหัดทําสมาธิโดยใชคําบรกิรรมทุก ๆ อยาง ไมวา พุทโธ ๆ ๆ อะระหัง ๆ ๆ สัมมาอะ
ระหัง ๆ ยุบหนอพองหนอ ๆ ๆ อานาปานสติ ๆ ๆ หรือมรณัง ๆ ๆ ก็ตาม ความประสงคก็ตองการ
ใหจิตรวมลงเปนสมาธิ จิตแนวแนรวมเปนอันเดียวเหมือนกันทั้งนั้น บางคนใชคําบริกรรมมากอยาง 



เอาอยางเดียวกลัวจะไมขลังและไมถูกกับจิตของตน เลยยิ่งไปกันใหญ ความลังเลสงสัยแตเบื้องตน
ยอมเปนอุปสรรคแกการทําสมาธิเปนอยางยิ่ง 
             บางคนใชคําบริกรรมไป ๆ พอจิตเกิด อุคคหนิมิต ซึ่งจิตไมเคยเปนเลย ก็ตื่นเตนยึดมั่นถือ
มั่นในอุคคหนิมิตนั้น พอจิตเสื่อมก็เสียใจอยากจะไดอีก ความอยากก็เปนอุปสรรคของการภาวนา
สมาธิอีก เมื่อทําเทาไร ๆ กไ็มได ก็เกิดความทอแทไมอยากทําอีกแลว   บางคนผูมีนิสัยติดอยูใน
อุคคหนิมิต ไมวาจะยืน เดิน นั่ง นอน อิริยาบถใด ๆ ก็เห็นคําบริกรรมของตนอยูเปนนิจ แลวก็ชอบ
ใจพอใจนิมิตนั้น นับวาดีอยู ผูติดอุคคหนิมิตดีกวาผูติดกิเลสกาม ผูติดกิเลสพึ่งตนเองไมไดมีแตจะ
พ่ึงคนอื่นร่ําไป 
             การฝกหัดทําสมาธิภาวนาโดยเฉพาะแลว คือการคนควาหาจิตของตนเองนั้นเอง คนเรามีจิต
ทุก ๆ คนจึงไดเกิดมา ถาไมมีจิตก็ไมไดเกิดมาเปนคน แตไมรูจักจิตของตนวามีกิเลสอะไรและเศรา
หมองดวยประการใด จิตมันสะสมอารมณมาหลายภพหลายชาติ แลวหอหุมจิตไวหนาแนน จึงมอง
ไมเห็นจิตของตน ไมเห็นอารมณหรือกิเลสที่มันแสดงออกมา ฉะนั้น จึงตองฝกจิตใหมีอารมณอัน
เดียว ยังเหลือแตจิตผูรูคิดนึกปรุงแตงเทาอารมณนั้น (คือใจ) คราวนี้จิตมันจะคิดนึกปรุงแตงก็จะ
เห็นตัวจิตชัดขึ้นทีเดียว เมื่อเห็นจิตชัดแจมแจงแลว จะสอนใหมันคิดนึกปรุงแตงอะไรก็ได จะไมให
มันคิดนึกปรุงแตงก็ได เรียกวาจิตเปนของตัวบังคับมันได ไมใชใหจิตมันบังคับเรา กิเลสทั้งหลายมี
กามวิตกเปนตนเขามาเราก็รู  โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ สรรพกเิลสทั้งหลายมันจะเขามาและจะ
เกิดขึ้นดวยวิธีใด ๆ เราก็รูทันมันหมด กิเลสมันไมไดอยูที่จิต แตจิตมันปรุงแตงแลวรับเอาเขามาหุม
หอใจไวตางหาก ถาจิตเปนกิเลสแลว ที่ไหนเลยพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลายจะทําจิตให
บริสุทธิ์ใสสะอาดได ผูมีปญญาชําระจิตกับกิเลสออกจากกันไดนี้เอง จิตของทานจึงบริสุทธิ์ใส
สะอาดได เปรียบเหมือนเพชรที่ฝงอยูในดิน ไมทราบวากี่หมื่นกี่ลานปก็ยังใสแจวอยูอยางนั้น เมื่อ
คนขุดขึ้นมาลางน้ําแลวก็ยังใสสะอาดตามเดิม 
 จิตเปนของเร็วและไวที่สุดยิ่งกวาเข็มทิศที่เปนวัตถุธาตุ มีอะไรทําใหกระเทือนนิดเดียวก็ไหวติง
แลว จิตที่เปนนามธรรมยิ่งเร็วกวานั้นตั้งรอยเทาพันเทา ถาจะเปรียบเหมือนการสรางบานแลว 
เรียกวายกหลังคาคาดกลอนแลวจึงจะรูตัว 
             บางคนผูมีนิสัยทําสมาธิมาแตชาติกอนแลว พอฝกหัดอานาปานสติ จิตรวมเปนอุคคหนิมิต
นิด ๆ หนอย ๆ โนน ว่ิงออกไปยึดปรุงแตงใหตนเห็นดวงเห็นดาวเห็นแสงสวางจา เขาใจวารุงสวาง
แลวรีบออกจากสมาธิ เลยมืดตึ๊ดตื๋อไมเห็นอะไรบางคนภาวนาไปพอจิตรวมเปนอุคคหนิมิต 
มองเห็นตัวของตนนอนตายเนาเฟะ ตกใจเสียดายรองไหสะอึกสะอื้นก็มี บางคนเกิดเห็นหลายอยาง 
เชน เห็นตัวใจของตนใสสวางหรือเปนพระพุทธรูปองคเล็กบางองคโตบาง แลวแตจิตของตนจะ



ปรุงแตงเอา   ทั้งหมดนี้ลวนแตจิตไปปรุงแตงเอา แลวจิตก็ชอบใจยึดมั่นถือมั่นวาเปนจริงเปนจัง 
เปนเครื่องผูกมัดจิตของเราใหติดอยูในนั้นเปนนานแสนนาน กวาจะหลุดพนจากนิมิตไดมิใชงาย 
ตองพยายามแยกจิตของตนกับนิมิตใหออกจากกันใหได แลวจึงจะรูวาเราติดนิมิต หรือมีอาจารย
ผูเชี่ยวชาญชาํนาญมาอธิบายแกไขใหจึงจะหลุดพนได แตคนอื่นแกไขใหนั้นยาก มักจะไมเชื่อ สู
ตนเองแกไขตนเองไมได ตนเองแกไขตนเองไดทั้งปญญาและประสบการณดวย ของพรรคนี้เกิดขึ้น
เพราะเราฝกหัดสมาธิ ถาเราไมฝกหัดสมาธิมันก็ไมเกิด เมื่อเกิดขึ้นแลวก็ผูกมัดตนเองใหติดแนนอยู
นั้น เราถือภาษิตเสียวา มีการผูกก็ตองมีการแก 
             มนุษยชาวโลกเขามีแตการทําตนใหติดกับโลก มนุษยในโลกนี้มพีระพุทธเจาพระองคเดียว
เปนผูแกเครื่องผูกมัดในโลก เราเปนศิษยมีครู (คือพระพุทธเจา) เราจะดําเนินตามรอยพระยุคลบาท
ของพระองค เราเกิดมาเปนคนคนหนึ่งเปนพุทธบริษัทเปนศิษยมีครู (คือพระพุทธเจา) พระพุทธ
องคทรงสอนใหเราสละปลอยวางหมด แมแตตัวของเราก็สอนใหเราปลอยทิ้ง เพราะทุก ๆ คนเมื่อ
ถึงเวลานั้นแลว ถึงเราไมปลอย ตัวของเรามันก็ตองปลอยดี ๆ นี่แหละ ทุกสิ่งทุกอยางแมสัญญา
อารมณความคิดนึกปรุงแตงนั่นนี่ตาง ๆ ที่เราไปปรุงแตงนึกคิดเอาเอง แลวเอาเขามาเปนของตนเอง
ตางหาก เมื่อสละปลอยทิง้เมื่อไร มันก็จะไมมี ธรรมชาติบุญธรรมกรรมตกแตงใหเกิดมาเปนมนุษย
มีธาตุ ๔ ขันธ ๕ อายตนะ เครื่องใชครบครันบริบรูณ เราใชมนั มันใชเรา สับเปลี่ยนกันอยางนี้ อยู
ตลอดเวลาที่ยังมีชีวิต เมื่อเราฝกหัดอบรมจิตเห็นจิตวาจิตมันมีอาการอยางไร มันใหคุณและใหโทษ 
มีประโยชนและหาประโยชนมิได เมื่อเรายังมีชีวิตอยูก็จงเลือกใชมันใหเหมาะสมแกกาลเวลา อยา
ไปใชมันใหเลอะเทอะเหลวไหลไรสาระเลย ของเรามีมาแลวตองใชมันใหเปนประโยชน เมื่อเราใช
ไมไดก็ตองทิ้งมันไป ใครจะมาวาเราได ของทุกสิ่งทุกอยางซึ่งอยูในโลกตองใชใหมันเปนจึงจะเปน
ประโยชน ถาใชไมเปนมันก็ใหเกิดโทษ 
             ครั้งสุดทายที่พระพุทธเจาทรงสอนใหพุทธบริษัททุกคนสละเครื่องผูกมัดรอยรดัอยูในโลก
นี้ เราเกิดมาในโลกนี้ทุกคนตองไดรูปธรรมนามธรรมมาดวยกันทั้งนั้นไมมีไดเปรียบเสียเปรียบกัน
เลย แลวก็มีสิทธิ์ที่จะใชของเหลานั้นไดหมดดวยกันทั้งสิ้น ไมวาจะเปนทางดีและทางชั่ว บาปและ
บุญ คุณและโทษ เปนประโยชนและไมเปนประโยชน ตลอดความคิดนึกสัญญาอารมณตาง ๆ ได
ทั้งสิ้น เรื่องเหลานี้เราใชมันมาตั้งแตหลายภพหลายชาติแลว แมแตภพชาติปจจุบันเราก็ใชมันตั้งแต
วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ ความคิดความอยากและความหิวโหยก็ของเกา ใชขันธ อายตนะ ผัสสะ ก็
ของเกา ความทุกขระทมใจ ความดีใจ หัวเราะ เพลิดเพลินเจริญใจก็ใชกายและจิตของเกานี้ทั้งนั้น 
ความจดจําวาคนนั้นคนนี้เปนพอเปนแม เปนผัวเปนเมีย เปนลูกเปนเตา วาของกู ๆ ก็ใชของเกานี้
ทั้งนั้น วนไปเวียนมาไมรูจักจบจักสิ้น ใชของเกาแลวลืมของเกา เอามาใชอีกลืมอีก กนิก็กินของเกา 



(ขอโทษ ไมไดหมายถึงมูตรคูถ)กินแลวถายออกไปเทออกไปทั้งหมด แลวกลบัเกิดมาเปนตนไม
ผลไม แลวหลงของเกาวาเปนของใหม แลวก็บรโิภคเขาอีก สิ่งสารพัดวัตถุ ตนไม ภูเขา มนุษย และ
สัตว ตลอดถงึความคิดความนึกและอารมณของมนุษยทั้งปวง ลวนแตเอาของเกามาใชสอยบริโภค
ทั้งสิ้น ถาไมเอาของเหลานี้มาบริโภคใชสอยอีก โลกนี้ก็ขาดวิ่นหมดสิ้นไปเปนตอน ๆ ผลที่สุดโลก
ทั้งโลกก็หมดสิ้นไปพรอมทั้งมนุษยเราอีกดวย 
             สรุปไดวา มนุษยเกิดมาในกามโลก ไดสมบัติเปนกามโลก มีธาตุ ขันธ อายตนะ ผัสสะ เปน
เครื่องใชใหนึกคิดปรุงแตงไปในกามคุณทั้งหา มี รูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส หลงติดผูกมัดอยูกับ
อารมณทั้งหานี้ทั้งนั้น ไปไมพน จมดิ่งอยูในภพทั้งสามนี้ไมมีที่สิ้นสุดได กามภพนั้นไมวาจะกระทํา
การงานใด ๆ ทั้งสิ้น นึกคิดปรุงแตงใด ๆ ทั้งหมดตองมีตัวกามเปนตนเหตุ มีความใครความพอใจ
ในสิ่งนั้น ๆ เมื่อสําเร็จมาแลวก็มีความใครความพอใจติดสุขในผลสําเร็จนั้น เมื่อไมสําเร็จก็
เดือดรอนระทมทุกขอยางยิ่ง เปนวิสัยของกามภูมิตองเปนอยางนั้น 
             สรุปไดวาคนโลกนี้ทั้งสิ้น ผูดีมีหนา ขี้ขาทุกขจนลวนแลวแตติดอยูในกามสุขซึ่งมีขันธ ๕ 
อายตนะ ในตัวเรานี้เปนเครื่องใช ไดผัสสะแลวเสวยอารมณนั้น ๆ  
             รูปภูมิ ตองฝกหัดทําสมาธิใหไดฌานเสียกอน จึงจะพูดกันรูเรื่อง เอาเถอะถึงจะรูหรือไมรู 
เมื่อพูดถึงภูมิสามแลวก็จําเปนจะตองพูดถึงรูปภูมิตอไป รูปภูมินั้นผูฝกหัดทําสมาธิไดอุคคหนิมิต 
ปฏิภาคนิมิตแลว เมื่อภาวนาไป ๆ มันตองละทิ้งรูปกายภายนอกที่เราเห็นกันนี้เสียกอน แลวจึงเห็น
รูปภายในใจดวยตนของตนเอง แลวจึงพิจารณารูปภายในนั้น แลวก็เกิดรูปนัน้เปนไปตาง ๆ เปนตน
วาเห็นกายนี้เปนของเปอยเนา ยังเหลือแตกระดูก หรือขาดวิ่นเปนชิ้นเปนอันไป หรือพองใหญ หรือ
แฟบลง หรือเห็นเปนรูปเทวดา เปนอินทร เปนพรหมไป สุดแทแตจะจินตนาการไป  บางคนตกอก
ตกใจถึงรองไหรองหมเขาใจวาเปนสิ่งนั้นจริง ๆ กม็ี แลวจิตก็ไปจดจองอยูแตภาพนิมิตนั้น จิตก็
ปลอยวางกามารมณเปนบางครั้งบางคราวไป นับวาดีไปอยางที่สละปลอยวางอารมณหยาบ ๆ ได 
แตติดอารมณอันละเอียดเขาอีก(คือรูปภายใน) 
         อรูปภมูิ ตอจากรูปภูมิ คือฝกหัดจิตใหยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนปลอยวางรูปภายใน (อุคคหนิมิต ปฏิภาค
นิมิต) ยังเหลือแตจิตวางอันเดียว จิตนั้นจึงถือเอาแตอารมณอันเดียว ไมวาพิจารณาไปดานไหนก็มี
แตความวางไปหมด (ความจริงแลวรูปจิตมีอยู ผูที่ถือเอาอารมณนั้นแลเปนรูปของจิต แตทานไม
เรียกวารูป ) นี้คือเครื่องผูกมัดอยางละเอียดของทานผูดี ติดอยูนานนับเปนหลายรอยลานป กวาจะ
หลุดพนไปได 
             ทั้งหมดที่อธิบายมานี้ลวนแตเปนเครื่องผูกมัดของสัตวโลก คือ กามโลก รูปโลก และอรูป
โลก ธรรมชาติคือบุญกรรมนําใหมาเกิดเปนมนุษย เมื่อสรางความดี จิตใจก็คอยเจริญขึ้นไปโดย



ลําดับจนเขาขั้นรูปภูมิ อรปูภูมิ พอเสื่อมจากนั้นก็ตกลงมาเปนกามภูมิอีก วนเวียนอยูในภูมิทั้งสาม
หรือภพทั้งสามตลอดกาลนาน เรียกวาเกิดมาแลวสรางภพสรางชาติผูกมัดตัวเองเหมือนกับตัวไหม
ทํารังหุมหอไวไมใหไปไหน 
             พระพุทธเจาผูเลิศดวยพระปญญาพิจารณาเห็นแจงชัดดวยความจริงวา โลกทั้งโลกเปน
เครื่องหอหุมดวยอวิชชา โมหะ มีภูมิทัง้สามเปนเสมือนเรือนจําเปนเครื่องอยู มีตัณหา อปุทานเปน
เครื่องสัญจรไปมา มีกามารมณ รูปารมณและอรูปารมณเปนเครื่องหลอเลี้ยง พระองคทรงรูอยางนี้
แลว จึงทรงเบื่อหนายคลายความใครความยินดีในภูมิทั้งสามนั้นดวยวิปสนาญาณ เห็นภูมิทั้งสาม
นั้นเปนเรื่องสงนอกดวยจิตของพระองคเอง (สงนอกในที่นี้หมายถึงสงนอกดวยกามารมณ รูปา
รมณ และอรปูารมณ) มีแตไหลไปในอนาคตไมเขาถึงปจจุบันสักที พระพุทธเจาทรงรูแจงชัดอยางนี้
แลว จึงทรงสละปลอยวางจิตที่เปนอดีตและอนาคตที่ปรุงแตงภพทั้งสามเขามาอยูเปนกลาง ๆ คือ
ตัวใจ และรูอยูวาเปนกลาง ๆ ภพชาติก็หมดไป 
             การประพฤติกิจในพระพุทธศาสนานี้ทั้งหมด มีการรกัษาศีล ฝกหดัทําสมาธิและวิปสสนา 
เปนตน ก็คือ ตองการคนควาหาเหตุและผล สิ่งที่ควรทําและไมควรทํา ดีและชั่ว สิ่งที่เปนรูปธรรม
และนามธรรมในสิ่งนั้น ๆ ใหเห็นรูเห็นตามเปนจริงของสิ่งนั้น ๆ เทานั้น แตสิ่งเหลานั้นทั้งหมดมันก็
ไมเปนจริงสักที เพราะเราพิจารณาสงออกไปขางนอก เห็นของไมจริงจังแปรปรวนอยูร่ําไป การ
คนควาสงออกไปภายนอกพิจารณาของไมเท่ียงแปรปรวนนี้แล จึงตองเปนทุกขไมรูจกัจบจักสิ้นสกั
ที การพิจารณาของภายนอกนอกจากตัวของเราจึงไมใชตัวของเราและไมเห็นตัวของเรา จึงรักษา
ตัวของเราใหอยูในอํานาจไมได ปราชญผูฉลาดจึงปลอยวางทิ้งสิ่งที่มิใชของตัวไมมีแกนสาร วางสิ่ง
ที่เปนอดีตและอนาคตเสีย แลวเขาอยูตรงกลาง วางเฉย แลวรูตัวอยูวาเราวางเฉย เมื่อใจเขามาอยู
ตรงกลาง วางเฉยและรูตัววาวางเฉยแลว มันจะมีอะไรเหลือหลอ ภารกิจในพระพุทธศาสนาที่
กระทํามาแตตนก็เห็นจะสิ้นสุดลงเทานี้ 
             สมกบัคําคมคายของปราชญโบราณในภาคอีสานวา "ของเหลานี้จา (พูด)แลวเลาบมี" 
 
 


