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มนุษยชาติทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ ซึ่งมีขันธ ๕ เปนเครื่องอยูอาศัย  จะเวนเสียซึ่งภัย

ธรรมชาติ  ๓  อยางนี้ไมไดเลยเด็ดขาด   คือ  ความแก   ความเจ็บ  และความตาย แมแตองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาของพวกเราทั้งหลาย   พระองคเปนวิสุทธิขันธ ละบาป ละบุญแลวก็ตาม   ก็
ยังถึงซึ่งปรินิพพานธาตุเปนไปตามสังขารธรรม เชน พวกเราทานทั้งหลาย     ตัวของขาพเจาเองก็มี
สภาพเปนไปเชนนั้นเหมือนกัน  กลาวคือเมื่อตนพรรษานี้ พ.ศ. ๒๕๑๔       ขาพเจาไดลมปวยลง 
ดวยโรคน้ําทวมปอด ( ตามแพทยตรวจ ) แทบจะเอาชีวิตไมรอด     แตดวยความเอื้อเฟอของญาติ
โยมและแพทยทั้งหลายจึงรอดชีวิตมาได         แตจนบัดนี้  ( ๑ กุมภาพันธ ๒๕๑๕ )   อาการก็ยัง
ไมเปนปกติเลย 
 แทจริงการเจ็บปวยนับวาเปนอันตรายแกชีวิตอันใครๆ ไมพึงปรารถนาก็ตาม  แตมันก็เปน
พยาธิธรรม   ผูปฏิบัติธรรมและมุงในธรรมเพื่อรูแจงเห็นจริงในธรรมทั้งหลาย   จะเวนธรรม ๔ 
ประการนี้เสียมิไดเลย   คือ  ชาติธรรม   ชราธรรม   พยาธิธรรม มรณธรรม  หากไมมีธรรม ๔ 
ประการนี้เปนเครื่องดําเนินเสียแลว   คนเราก็จะพากันประมาทเสียโดยมาก   อนึ่ง   เปนที่นา
เสียดายที่นักปฏิบัติธรรมบางทาน    เมื่อธรรมเหลานั้นมาปรากฏใหรูใหเห็นแลว     แทนที่จะพอใจ
ยอมหยิบยกเอาธรรมเหลานั้นขึ้นมาพิจารณาอานพระคัมภีรทรวงที่ตนปรารถนามานานแลว     แต
กลับแสดงความรังเกียจไมพอใจปลอยพระธรรมอนัจะนําสุขมาให     ใหผานพนไปอยางนาเสียดาย 
    แลวยังคงเหลือแตกากที่เปนอกุศลธรรม     นําทุกขตรอมใจมาใหถายเดียว    และบางทานได
อุบายความรูความฉลาดอันเกิดจากการปรารภอาพาธนั้นดวยความไมประมาทแลวก็ตาม    หลังจาก
หายอาพาธนั้นแลว เกิดความประมาทเสีย      ดวยคิดวาเราไดรูเห็นธรรมและเอาชนะกับเวทนา
อยางกลามาแลว    แลวกไ็มยักจะยกเอาเรื่องนั้นขึ้นมาปรารภอีก    หรือจะยกขึ้นมาปรารภอีกก็ดวย
ความประมาท    ถือวาตนเคยรูเคยกําหนดพิจารณาไดความชัดมาแลว      ดงันั้น    ความประมาท
อันนี้แหละทําใหนักปฎิบัติ ธรรมกรรมฐานเสื่อมจากขอวัตรปฏิบัติและศีลธรรมไปทีละนอยๆ จน



ในที่สุดไมมีอะไรเหลือไวในใจของตนเลย  จะมีอยูบางก็แตฟองน้ําลายในปากที่เลาความฝนตางๆ 
ในที่นั้นๆ       ผูปฏิบัติทั้งหลายยากนักที่จะกาวขึ้นมาถึงขั้นนี้ได  เมื่อกาวขึ้นมาไดแลวเกิดความ
ประมาทเสีย   จึงเปนที่นาเสียดายอยางยิ่ง 
 ขาพเจาผูไดเคยประสบเหตุการณและเหตุแหงความประมาทของผูปฎิบัติทําใหเสื่อมเสียจาก
ธรรมมามากแลว       จึงใครเขียนหนังสือเลมที่ทานถืออยูในมือนี้    เพื่อเปนเครื่องเตือนสตินัก
ปฏิบัติดวยกัน    ดวยเจตนาอันหวังดีของขาพเจาจริงๆ    หากในหนังสือเลมนี้จะมีการบกพรอง     
หรือเปนการกระทบกระเทือนน้ําใจของทานผูอานทั้งหลายอยูบาง      ขาพเจาขออภัยดวย     ขอได
โปรดเลือกรบัประทานแตเนื้อแทหวานฉ่ําหอมมันของทุเรียนเถิด   เปลือกของมันไดกรุณาทิ้งมา
ใหขาพเจาคนเดียวก็แลวกัน 
  
       เทสรังสี 

 วันที่ ๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช  ๒๕๑๕ 

ปญญาเปนที่ปรารถนาของคนทั่วไป 

 
 ปญญาเปนของประเสริฐดีเลิศ ทุกคนไมเลือกหนา ขี้ขา ผูดี ไพร ตลอดถึงเศรษฐี พระราชา 
พระมหากษัตริย ลวนแลวแตปรารถนาปญญาดวยกันทั้งนั้น หากจะมีใครสักคนมาชมวาเจาคนนี้มี
ปญญาฉลาดชางพูดคมคายนัก ผูถูกชมแมแตจะเปนเด็กๆ ก็จะมีความชื่นใจขึ้นมาทันที ทั้งๆที่บาง
คนอาจจะไมรูคุณคาลักษณะของปญญาวาเปนเชนไร แลวจะเอาไปใชในทางไหน ปญญานั้นมีอยู
ในตนหรือเปลา ตรงกันขามหากเขาติวาเจาคนนี้โงไมมีปญญา หรือหากเขาจะพูดเปรียบเปรยใน
ทํานองที่วาตนเปนคนโง ผูถูกเขาตินั้นอยางนอยก็จะแสดงกิริยาไมพอใจขึ้นมาทันที ฉะนั้น ปญญา
จึงเปนที่ปรารถนาของคนทั่วไป 
 ปญญาถึงแมจะเปนที่ปรารถนาของคนทั่วไปก็จริง แตบางคนก็ยังไมแสวงหาปญญานั้น 
หรือแสวงหาแตไมถูกทางก็ยังมีอยูมิใชนอยเหมือนกัน ปญญาเปนชื่อของความรู ความฉลาดชนิด
หนึ่ง แลวก็เปนของกลางๆ มิใชของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ใครจะถือกรรมสิทธิ์ผูกขาดไมได ผูใดจะ
สรางปญญาใหเกิดมีขึ้นในตนแลว จะตองยึดหลัก ๔ ประการเหลานี้เปนเครื่องดําเนิน คือ 
 ๑.ตองหมั่นฟง ( ฟงคําสอนที่ดีจากผูมีความรูที่ดี มิฉะนั้นแลวจะไดทุวิชา ทุ ปญญา อันจะ
นําความฉิบหายมาใหแกตนเองและผูอ่ืนดวย ) 
 ๒.คิดตรองตามความรูที่ไดฟงมา และอื่นๆ อีก อันจะเปนประโยชนปราศจากโทษ 



 ๓.หากตริตรองตามแลวไมเขาใจสงสัย อยาเอาไปอมไว  รีบเขาไปไตถามทานผูรูผูฉลาดให
สิ้นสงสัยทันที 
 ๔.เมื่อเขาใจเนื้อความถองแทแลว จงจดจํานําเอาไปปฏิบัติตาม 
 เมื่อผูใดสรางปญญาใหเกิดมีขึ้นในตน  แลวปฏิบตัิไดตามความรูความเขาใจตาม
ความสามารถของตนๆ  จึงจะเรียกวานักปราชญโดยแทจริง   บัณฑิตก็ดี เปนสามัญชื่อของผูมี
ความรูความฉลาด สามารถประพฤตตินเปนคนดีเดน เปนผูนําอันบุคคลอื่นทําไดยาก ชื่อทั้งสองนี้
มักใชเปนโวหารสํานวนในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาโดยมากมานานแลว และใชเฉพาะบุคคลผู
ประพฤติตนดังกลาวแลว ไมมีการสอบใหคะแนนกัน สมัยนี้มผูีนําเอาคําทั้งสองมาใชลงใน
ประกาศนียบัตรของผูสําเร็จการศึกษาในวิชาแขนงตางๆ ในสถาบันนั้นๆ เชน เนติบัณฑิต เกษตร
ศาสตรบัณฑิต เปนตน แตผลไดนั้นมันผิดกัน สมัยนี้ไดสําเร็จเพราะการศึกษาตามหลักสูตรใน
แขนงวิชานั้นๆ  สมัยโนนไดเปนนักปราชญบัณฑิตเพราะการปรับตนใหเปนคนดีกวาเดิม บางทาน
อาจไมมีการศึกษาตามหลักสูตรอะไรเลย แตปรบัตนใหเปนคนดีขึ้นมาจนคนภายนอกหรือผูรู
ทั้งหลายเห็นเปนคนดีพรอมแลว จึงใหสมัญญาอยางนั้น 
 คนเหลานี้มีอยู  ณ สถานที่ใด  ชุมนมุชนใด   ยอมทําใหสถานที่และชุมชนนั้นๆ เยือกเย็น
เจริญสุข  ซึ่งผิดกับบัณฑิตในกระดาษ     บางคนอาจยังไมคิดจะปรับปรุงตัวของตัว ใหเขากับ
บัณฑิตกระดาษเลยก็ได    เพราะความหลงเหอในบัณฑิตกระดาษของตน   ฉอราษฎรบังหลวง   
กินดิน   กินหิน   กินทราย   กินเหลก็  กินปูน  กนิปานับรอยๆ พันๆ ไร   โดยมากมักเปนบัณฑิต
ในกระดาษทั้งนั้น   นักเลงอันธพาลลักเล็กขโมยนอย ตีชิงว่ิงราว   จับเรียกคาไถ   เหลานี้ถึงแมเขา
จะทําความเดือดรอนก็ทํากับเฉพาะบุคคลสวนนอย   ไมเหมือนบัณฑิตในกระดาษ   ซึ่งทําความ
เดือดรอนไมเลือกหนา   นับแตขี้ขาผูดีมีจนเดือดรอนทั่วกันไปหมด     กีดกนัความเจริญกาวหนา
ของประเทศชาติ บานเมือง ก็เปนพวกเหลานี้เสียโดยมาก 
 ทานเคยคิดบางหรือเปลาวา    ทานเกิดมาในโลกนี้และเปนอยูในขณะนี้นั้นเพื่อประโยชน
อันใด   และประโยชนนัน้ทานไดทําใหแกสังคมและตัวของทานเองแลวหรือเปลา    หากทานยังไม
เคยคิด ก็ขอใหรีบคิดและรีบทําเสีย อยาไดปลอยเวลาใหหมดสิ้นไปโดยหาประโยชนมไิดเลย 
เพราะเวลาเปนของมีคา หมดไปแลวเอากลับคืนมาไมไดอีก อยาอยูโดยไมคิดอะไรเสียเลย เหมือน
ไมตายยืนตนไมมีแกนฉะนั้น ไมตายยืนตนไมมีแกนยังจะดีกวาบุคคลผูเกิดมาแลวไมรูจักนึกคิด
และทําประโยชนอะไรใหแกตนและบุคคลอื่นเสียอีก เพราะไมตายยืนตน อยางนอยคนและนกก็ยัง
พอจะไดอาศัยบาง ไมเหมือนกับบุคคลจําพวกที่กลาวแลว นกจะเกาะก็ไมได คนจะใชก็ไมดี หรือ



หากจะคิดในสิ่งไรสาระ เหมือนไสเดือนเกิดอยูในดินนอนกินดินอยูขางใต ขึ้นมาถายมูลไวขางบน 
เพราะกลัวดินจะหมด ( ตามเรื่องเลามา ) 
 ความจริงอยางหนึ่งในความจริงหลายอยางมีอยูวา ความเกิดมาของมนุษยเราในโลกนี้ ทีแ่ท
แลวก็เกิดมาเพื่อการตอสู    ถึงแมวาเราจะไมไดตั้งใจตอสู    แตมันก็ไดตอสูแลวต้ังแตปฏิสนธิอยู
ในครรภของมารดา          เมื่อคลอดออกมาแลวก็ตองตอสูกันไปเรื่อยๆ     เมื่อใครตอสูไมไหวก็ลา
โลกนี้ไป    ไวตอสูกันเมื่อเกิดมาใหม    การตอสูในโลกนี้มีความประสงคหลายอยาง จะตอสูเพื่อ
อิสรภาพและเพื่อความอยูรอดแหงชีวิต  หรือเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตนตองการและปรารถนาก็ตาม     
เมื่อสรุปแลวก็เพราะความไมอ่ิมไมพอของจิตนั่นเอง   จึงดิ้นรนเปนทุกข     ผูที่ทานอิ่มพอ หมด
อยาก ไมมีปรารถนาแลว    ไมตองตอสูอยูเปนสุข    เด็กยังอยูในครรภไมนาจะมีการตอสูอะไรเลย
เพราะไมมีศัตรูเวรภัยอะไร  แตความจริงแลว   อวิชชา   ตัณหา   อุปาทาน  กรรม ๔ อยางนี้คือศัตรู
ของสัตวผูยังมีความเกิด   ทองเที่ยวอยูในโลกนี้    ผูใดมีธรรม ๔ อยางนี้เกาะเกี่ยวอยู   ไดชื่อวามี
ศัตรูเวรภัย    จําเปนตองตอสู แพหรือชนะก็แลวแตความสามารถของแตละบุคคล    เด็กที่เกิดอยูใน
ครรภ    มันก็ตอสูกับสเปอรมาโตซัวจํานวนนับเปนหมื่นๆ  ชนะมาแลวจึงตั้งรกรากจับเปนกอน
เปนตัวข้ึนมา 
 อนึ่ง    เด็กที่เกิดอยูในครรภของมารดานั้นจําตองพึ่งพาคนอื่น  ( คือ มารดา ) ทุกๆ วิถีทาง   
 ถึงแมตอนแรกๆ เด็กจะไมตองหายใจ   แตมันก็ตองอาศัยรับแกสออกซิเจนและอาหารที่ยอยสําเร็จ
แลวผานเขามาทางรก    ขับถายคารบอนไดออกไซดและปฏิกลูบางอยางกลับออกไปทางนี้    เมื่อ
เด็กโตขึ้นมาจนปรากฏมีลมหายใจแลว จําตองพึ่งพาอาศัยมารดามากขึ้นเปนเงาตามตัว   ลมหายใจ   
 ชีวิตเลือดเนื้อ   ตองแบงปนออกไปจากมารดาทั้งนั้น    ชีวิตฝากไวกับบุคคลอื่นมันแสนจะลําเค็ญ  
ความเปนความตาย แลวแตเขาจะชี้ชะตากรรมให  ความเปนอยูของเด็กที่อยูในครรภของมารดา 
ยอมไดรับความกระทบกระเทือนนานาประการ    เด็กบางคนสูไมไหวจึงตกไปในระหวางที่ยังไม
คลอด   ( แทงลูก)  ก็มี    ผูที่คลอดออกมาไดอวัยวะครบครันจึงนับวาเปนชัยชนะอันยิง่ใหญขั้น
หนึ่งแลว    หากทานตั้งสติหลับตานึกคิดไปถึงสภาพเดิมเมื่อทานกําลังตอสูอยูกับศัตรู  ขณะที่อยูใน
ครรภมารดานั้นโดยปราศจากอาวุธใดๆ ทั้งสิ้น แตก็เอาชนะจนคลอดออกมาได   นาจะภูมิใจใน
ความชนะของทานมิใชนอยเลย     การไดชัยชนะครั้งนี้เปนชัยชนะอยางมหึมา   ยิ่งกวาการชนะ
สงครามโลกอันประกอบดวยแสนยานุภาพเหลือที่จะคณานับ  นั่นเปนการตอสูโดยที่เราไมไดตั้งใจ
จะตอสูและเปนปฏิปกษกับใครๆ เลย       แตเราก็ไดตอสูและไดชัยชนะเพื่อไดมาซึ่งอิสระแก
ตัวเองกับไพรีผูเปนขาศึกแกจิตใจของเรา  ( คือ กิเลส กรรม วิบาก )    นี่เราไดชัยชนะกองทัพแรก
ผานพนมาแลวกองทัพหนึ่ง 



 ทัพตอไป      ถาทานมิใชเลือดนักรบทีย่อดเยี่ยมแลว     ก็ยากทีจ่ะเอาชนะมันไดเหมือนกัน      
เพราะเราตอสูกับทัพ ๑ แลวมันจะกลายเปน ๒ เปน ๓ เปนเรื่อยจนไมมีที่สิ้นสุด     การแพและชนะ
ตามคติของโลกเขา     มีกรรมการตัดสิน้ชี้ขาด      เมื่อกรรมการตัดสินชี้ขาดอยางไรแลว     ผูแพ
และชนะก็ยอมตามคําชี้ขาดนั้น      แตการตอสูภายในตัวของเราเองดังแสดงมาแลวนั้น     หาได
เปนเชนนั้นไม    เราเปนผูเห็นภัยในศัตรูคือ กิเลส กรรม วิบาก    อันมีอยูแลวในตัวของเรา  จึงคิด
ปฏิวัติมิใหจิตหลงใหลเขาไปยึดเอา   กิเลส กรรม วิบาก   ซึ่งสมมติวาเปนขาศึกแลวตอสูดวยอาวุธ  
(คือ ปญญา)  จนใหกิเลส  กรรม  วิบาก    เหลานั้นเปนธรรมแลวไมตองตั้งกรรมการตัดสนิชี้ขาด    
แตชี้ขาดดวยความสามารถแหงปญญาญาณของตนแตผูเดียว    ชนะอยางนี้สบาย  ไมมีเรื่องยุง ชนะ
แลวก็แลวไป    แตการชนะทัพ ๑ แลวกลายเปน ๒ เปน ๓ เปน ๔ ดังจักแสดงตอไปนี้  คือ เปนการ
ชนะดวยตัณหา    ความดิ้นรน    ทะเยอทะยานอยากเปนทุน   จึงชนะแลวแพไมมีที่สิ้นสุด  เด็กที่
คลอดออกมาจากครรภมารดาแลว    ก็นับวาไดชัยชนะอยางใหญหลวงทัพหนึ่ง  แตจะตองตอสูกับ
สิ่งที่มันตองการอีก ดูซิ มนัดิ้นรนกํามือกําไมรองไหเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่มันตองการปรารถนามิใช
หรือ       เด็กที่มันซุกซนมากยิ่งแสดงออกซึ่งการตอสูของมันมากขึ้น         ชายหนุมหญิงสาวที่
กําลังมัวเมาอยูกับความรัก    ความใคร  ตอสูกับสิง่ที่ตนตองการ    เมื่อมันผิดหวังจนเสียผูเสียคน   
เนาทั้งเปน   หรือยอมตายดิบๆ ก็เพราะยอมแพมันมิใชหรือ 
 เอาละ  สมมติวาทานเลือกคูรักไดตามชอบใจอยางสุดซึ้งจนไมมีที่ติ        ซึ่งทานหมายปอง
มานานแลว      เวลานี้ทานไดมาเปนกรรมสิทธิ์ของทานแลวโดยสิ้นเชิง  ทานคงจะดีใจวาไดชัย
ชนะแลวมิใชหรือ     แตทางสัจธรรมมันตรงกันขาม  พระพุทธเจาถือวานั่นเปนการยอมแพอยางไม
มีเงื่อนไข      แพตรงไหน   ทานเคยคิดหรือเปลา    ขาพเจาคิดวาหากใครคิดไดเชนนั้นแลวคงจะไม
มีใครคิดจะแตงงานเปนแน เมื่อพูดมาถึงตอนนี้แลวคงจะเกิดปญหาขึ้นมาวา    ไมวามนุษยหรือสัตว 
       เมื่อไมมีการสืบพันธุแลว  โลกก็จะพลันฉิบหายทีเดียว      เมื่อมีผูคิดอยางนี้ขึ้นมา   ก็เกิดเปน
ปญหาโลกแตก  ปญหานีเ้กิดขึ้นมา ณ ที่ใด     กลุมชุมชนใด  ตรงนั้นแหละแตกกอนเพื่อน       เมื่อ
ไมคิดวาโลก ก็เปนโลก  ธรรมก็เปนธรรมอยูมาไดจนปานนี้ 

 คราวนี้วาถึงการแพตอไป       แพตรงที่ทานยอมแพความรัก  ความใคร  ความชอบใจ    ถา
จะพูดใหตรงๆ แลว ก็คือทานยอมแพใจของทานเองอันยังเต็มไปดวยกิเลสอยู   เมื่อทานยอมแพของ
เหลานี้แลวทุกสิ่งทุกอยาง     ทานจะตองยอมแพไปทั้งหมด คือ ยอมตามใจ     ยอมใหเอกสิทธิ์
บางอยางหรือทั้งหมด     ยอมเสียอิสระรับใชเปนทาส ยอมใหโอกาสในความผิดบางกรณี หรือทั่วๆ 
ไปแกคูรักของทาน     ซึง่ผิดจากคราวเมื่อทานยังไมมีคูรัก  เปนอิสระแกตัวเองอยูเปนไหนๆ    คูรัก
บางคูเห็นอีกฝายยอมแพเลยไดใจใหญ  ฉวยโอกาสถือกรรมสทิธิ์ยึดอิสระเอามาเปนของตัวทั้งหมด   



 แอนตี้เอาจนเงยหัวไมขึ้นเลยก็มี   คูครองคูนั้นจะหาความสุขไมไดเลยตลอดชาติ    ถึงจะนอนบน
กองเงินกองทองมรดกของบรรพบุรุษ     เงินทองนั้นก็พลันฉิบหาย   หาใหมก็จะฝดเคืองแสนยาก    
เพราะสิริที่เปนเครื่องดึงดูดของโภคทรัพยไมมี 
 หากคูครองใดมีศีลธรรมตั้งมั่นอยูในความซื่อสัตยสุจริต    คิดถึงอกเขาอกเรา  เคารพใน
สิทธิของกันและกัน    ใหอภัยในความผิดพลาดของกันและกัน  ไมถือรัน้เอาแตใจของตนขางเดียว    
 และรับภาระประกอบกิจในหนาที่ของตนๆ เปนตน    คูครองคูนั้นแมเขาจะเปนคนถือกระเบื้อง
ขอทาน     เขาก็จะมีความสุขมหาศาลยิ่งกวามหาเศรษฐี  เพราะมีสิริอยูในตัวดังกลาวแลว     
พระพุทธเจาผูทรงรอบรูในเหตุการณทั้งหลายเหลานี้แลวจึงทรงพระมหากรุณาตรัสสอนฆราวาส
ธรรมไวใหผูที่ยังจมอยูในกามคุณ  ๕  นําไปปฏิบัติเพื่อบําบัดทุกข     นําความสุขมาใหควรแกวิสัย   
โดยใจความวา   ไหนๆ เมื่อบุรุษยอมรับรักสตรีทีต่นชอบใจเอามาไวในคุมครองของตนแลว    พึง
ปฏิบัติตอสตรีอยางนี้ 
 ๑.พึงยกยองนับถือวาเปนภรรยา     อยาไดถือเสมือนขาทาสหรือเมียเชา 
 ๒.อยาดูหมิ่นเขาเหมือนคนที่มาอาศัยเราอยู 
 ๓.อยาประพฤติลวงละเมิด    เที่ยวเตรอยางคนไมมีภรรยา 
 ๔.มอบกรรมสิทธิ์ใหเขาเปนใหญในบานหรือทรัพยสมบัติทั้งปวง 
 ๕.ใหเครื่องแตงตัวตามที่เขาตองการ 
 เมื่อภรรยาไดรับบํารุงอยางนี้แลว     ยอมเปนที่พอใจ   แตกุลสตรีบางคนผูไรศีลธรรมขาด
ความรูสึกสํานึกในตัว    อาจเขาใจผิดไปวาสามีหลงใหลในตัวเลยไดใจใหญ นึกอยากจะวาสามี
อยางไรก็วาเอาๆ    โดยมไิดคิดถึงสิ่งที่พอดีพองาม   บางทีก็รุกรานไปจนถึงคนที่สามีเคารพนับถือ     
หรือตอหนาสาธารณชนก็มี     ผูชายโดยมากมักเปนผูอดทน    และรักษามารยาทเพื่อศักดิ์ของ
ลูกผูชาย     ฉะนั้น    พระพุทธเจาจึงทรงสอนผูชายเปนสวนมากใหเห็นโทษในกุลสตรี     ดังจะ
เห็นไดในพระสูตรตางๆ ที่พระองคทรงตรัสสอนแกภิกษุ    เมื่อสามีไมโตตอบก็เลยฉวยโอกาสยึด
อํานาจปฏิวัติเอาเลย    ชายใดไดภรรยาดังกลาวมานี้    ก็ไมผิดอะไรกับเอางูเหามานอนรวมเตียง    
แตหญิงที่มีคุณธรรมประจําตัวอยู     ยอมตรงกันขาม     เมื่อสามีทําดีตอตนแลว    ยอมเกิดความ
ละอายแกใจแลวก็ใครจะทําความดีสนองบุญคุณของสามี คือ 
 ๑.ดวยจัดงานในบานและหนาที่ของตนดี 
 ๒.สงเคราะหญาติมิตรคนขางเคียงของสามีดวยน้ําใจอันดี 
 ๓.ไมทําตนเปนคนเจาชูและนอกใจสามี 
 ๔.รักษาทรัพยที่สามีหามาได     ไมใชจายสุรุยสุราย 



 ๕.มีความขยันในกิจหนาที่ของตน     มีการงานในบาน 
เปนตน 
 ชายใดไดภรรยาดังกลาวมานี้     ก็เหมือนกับไดนางแกวมาเปนภรรยา    ไดมาแลวไมรูจัก
เบื่อหนายคลายความรัก    ไมมีความเดือดรอนเปนทุกข    มีแตจะนําความสุขอันโลกนี้พึง
ปรารถนามาให 
 การยอมแพตอไปก็คือ    เมื่อทานไดสมาชิกเพิ่มขึ้นมา    เมื่อเพิ่มขึ้นมา ๑ คน  ทานก็จะแบง
เอาความรักซึ่งมีอยูในใจของทานหรือคูรักของทานอีกดวย    ไปมอบแกสมาชิกตาดําๆ ของทานอีก
สวนหนึ่ง    หรือเกือบหมดก็ได    หากสมาชิกของทานเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ    ทานกจ็ะแบงเอา
ความรักและความอารักขา    ความสงเคราะหอะไรตออะไรเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว    ความรัก
ความใครอันมีอยูในใจของทานนั้น  ซึ่งทานยอมสละออกไปใหแกคนอื่นนั้น    หากมนัเปนวัตถุ
สิ่งของแลวเกือบจะไมมีเหลือติดตัวเลยก็วาได 
 ทานผูอานทั้งหลาย  เมื่อพูดมาถึงตอนนี้แลว  พอจะรูตัวและยอมรับไดแลวหรือยังวา    ผูที่
ถือตนวาเปนผูชนะดังกลาวมาแลวขางตนนั้น     แทจริงคือเปนผูแพแลวโดยไมมีเงื่อนไข    เมื่อแพ
แลวยังผูกมัดตัวเองดวยขอผูกมัดอีก  ๓  ประการ    ตามพระพุทธบรรหารวา 
 …ปุตฺตคีเว  ภริยา  หตฺเถ  ธนปาเท… 
 เครื่องผูก  ๓  อยาง   คือ   ภรรยา    บตุร    ทรัพย    เปนเครื่องผูกอยางหลวมๆ แตเหนียว
แนน    ยิ่งดิ้นเทาไรก็ยิ่งรัดเขาเหมือนเชือกผูกขาหมู    ยิ่งดิ้นเชือกก็จะเชือดเอาหนังและเนื้อจน
เขาถึงกระดูก    (  สมตามคําขาชาวเขา  บุตรเขาเรียกวากวนใจ    สามีเขาเรียกวา    กวน… กวน   
หมายถึงความเปนใหญ    ภาคอีสานตลอดประเทศลาวตอนหลังๆ จากนี้ไป    ไมนานนัก
ผูใหญบานเขาเรียกวา   กวนบาน สํานวนเขาวา “บานเมืองรอน  กวนเมืองชิงไพร…”   ลูกๆ ที่เขา
เรียกวากวนใจ เพราะ    เปนใหญในหัวใจ  สามีเขาเรียกวากวน…  เหมือนกัน  ) 
 เมื่อมารูตัววาเปนผูแพแลว    แลพยายามตอสูเพื่อเอาชนะกลับคืนมา    นับวาเปนการดีอยู    
แตผูที่แพแลวแลเขาใจวาตนไดชัยชนะนี่ซิ… มันลาํบากหนอย    คิดไปอีกอยางก็ดีเหมือนกัน   การ
ตอสูเปนทุกข ยอมแพเสียแลว    ไมตองทําแลปรารภอะไรใหเปลืองสมอง    สบายดี    วีรชน
ทั้งหลายถือวาตายในสมรภูมิ    มีเกียรติกวาจะยอมแพแลวตายโดยไมมีการตอสูอะไรเลย 
 พระพุทธเจาตรัสวา   “…โลกนี้มีแตทกุข    นอกจากทุกขเกิดขึ้นแลวดับไป     ไมมีอะไร
เลย ”   อธิบายวา    ทุกขเพราะการอยากไดแลวแสวงหา     เมื่อไดมาแลวทุกขนั้นหมดไป    แลว
ทุกขเพราะการอารักขา    การใชจาย   เชน    คาอาหาร   ผานุงหม   ที่อยูบานเรือน   เปนตน    เมื่อ
ทุกขนั้นหมดไป    ก็ทุกขเพราะปรุงแตงอาหารรับประทาน ผาก็ตองซักฟอกทําความสะอาด   



โดยเฉพาะอาหารมันจะเขามานอนอยูในทองเราสักพักหนึ่ง    แลวมันจะตองบังคับใหเราไปสงมัน
เสียดวย     หากมันบังคับใหเดินหรือว่ิง  เชาสายค่ําคืนดึกดื่นก็ตองตามใจมันทุกอยางจะรีรออยู
ไมไดเด็ดขาด     จะสกปรกหรือเหม็นแสนเหม็น    มันบังคับใหเรานั่งเฝาอยูเปนคูมัน     จนกวามัน
จะเสร็จภารกิจของมัน 
 ทานเคยคิดบางหรือเปลา    รสอรอยเปนสุขหรือเปนทุกข     แลวใครเปนผูรับสุขรับทุกข
กันแน    สุขเพราะลิ้นรับรสอรอย     แลวสุขนั้นหายไป    ทุกขเพราะนําทุกขไปถาย     เมื่อนําทุกข
ไปถายแลวจะมีทุกขอ่ืนเขามาแทนอีก    ก็ทุกขเพราะความอยาก ความหิว-หา-รักษา-ใชสอย-
รับประทาน-ถายทุกข     วนเวียนโคจรอยูอยางนั้นตลอดชาติ  คนเรามีไถ   ๒   ปากอยูคนละไถเก็บ
อะไรใสไมรูจักเต็มสักที    พอใกลจะเต็มก็ไหลออก  ผูไมพิจารณาใหเห็นตามจริงแลวก็หลงเพลิน
อยูกับทุกขเหลานั้น    ถอืเอาความทุกขเหลานั้นมาเปนความสุข  แลวก็เพลินเมาอยูกับทุกขเหลานั้น 
 ทานผูอานทั้งหลาย     ขอใหอดใจติดตามการตอสูของมนุษยคนเราทั้งหลายดังขาพเจาจะ
แสดงตอไปนี้สักนิด  ทานผูที่มีแฟนและมีสมาชิกในครอบครัวพอสมควรดังกลาวมาแลวขางตนนั้น  
ความรักใครชอบใจหรือหวงแหนในแฟนของทานจะซาบซึ้งลึกตื้นหนาบางขนาดไหน     ผูมีแลว
วัดทราบดวยใจของตนเอง     คนอื่นบอกไมถูกทัง้นั้น  สมบัตินอกจากนี้ไมตองพูดถึง     พูดแต
เฉพาะแมบทไวกอนวา    เรื่องพรรคนั้นทานเคยคิดลวงหนาไวบางหรือเปลาวา    วันหนึ่งขางหนา
มันจะคงทนอยูไดหรือไม  กฎธรรมดามีอยูวา    หนุมแลวจะตองแก   รักแลวจะตองชัง   ใครแลว
จะตองเบื่อหนาย   เกิดแลวจะตองแก-เจ็บ-ตาย  มีแลวจะตองจน    คนเราโดยมากชอบแตบทตนคือ 
   รัก  เปนตนเพราะมันสนุก    แตบทปลายคือชังเปนตนไมชอบ    เพราะมันเปนทุกข    แตของ
อยางนี้น้ําหนักเทากัน    เมื่อพูดถึงราคาแลวบทปลายคือชังแลทุกขมีคาสูงกวา 
 เมื่อทานตรองใหดีจนเห็นบทปลายเปนของมีคาดังกลาวแลว    ทานก็จะไดเตรียมของไว
แลกเปลี่ยนเอาของมีคา    (คือ อุบายปญญา)    ซึง่เขาจะเอามาจําหนายใหแกทานวันหนึ่งขางหนา
อยางไมตองสงสัย    นั่นคือความเจ็บและความตายของคูชีวิตของทาน  เมื่อทานเห็นเขาแลวจะไมมี
การตอหรือถามถึงราคาวาเทานั้นเทานี้    จะปรี่เขาสวมกอด  แตมิไดสวมกอดดวยความรักใคร
เสนหาเหมือนเมื่อยังดีๆ อยูเลย     แตจะเอาความรักและความกลุมใจ     เจือดวยความโศกาอาดูร
แสนสาหัสเขามาแทน     นี่แลที่ขาพเจาวาทุกขมีราคาสูงกวาสุข   และในกรณีเดียวกันนี้    ถาผูมี
ปญญาพิจารณาเห็นคาของบทปลายเปนของมีคาสูงกวาบทตน     ดังขาพเจาแสดงมาแลวนั้น   เปน
ผูไมประมาทเตรียมของไวแลกเปลี่ยนอยูเสมอ     ดวยการพิจารณาเรื่องเหลานั้น     ใหลงเห็นเปน
พระไตรลักษณญาณและจะตองพลัดพรากจากกันไปตามวิบากของขันธ     แลวแสวงหาสิ่งปองกัน 
   มีการบําเพ็ญความดีงามตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไวเปนพื้นฐาน     แลวยกทัพขับเคี่ยวกับ



ศัตรู  (คือ ทุกขและความตาย)   เพื่อใหพายแพ     ตามกระแสพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัม
พุทธเจาวา   “…ทุกขเปนของไมควรละแตเปนของควรตอสู…”  (  คือ เอามาพิจารณา  ) 
 ความทะยานอยากไดสุขหรือไมอยากใหมีทุกขตางหากเปนของควรละ     ผูที่จะพนจาก
ทุกขไดในโลกนี้   ก็ลวนแลวแตยกทุกขขึ้นมาเปนเหตุทั้งนั้น    ทํานา    ทําสวน  คาขาย     รับ
ราชการ     เปนตํารวจ     ทหาร    รับจางรบทัพจับศึก    ฯลฯ    เหลานี้เพราะเห็นทุกขไมมีเงินใช
ทั้งนั้น    หนุมสาวบางคนทําบุญตักบาตรเพราะปรารถนาแฟนที่ตนตองการมานานแลว    ไดคูรัก
มาแลว    บางคนทําบุญเพื่อใหไดลูกชายคนหัวป     หรือไมใหสามีมีแฟนใหมก็มี     บางคนเมื่ออยู
ในโลกนี้     ทุกสิ่งทุกอยางที่ตนปรารถนาวาไดสิ่งนั้นมาแลวจะไดความสุข     เมื่อไดมาแลวกลับ
ตรงกันขาม     จึงเปนเหตุใหเบื่อหนายทุกขทั้งหลายในโลกนี ้    จึงไดพยายามทําคุณงามความดี     
ทําทานรักษาศีล เปนตน  เพื่อผลอันเลิศในสุคติเบื้องหนา     ถาผูมีปญญามามองเห็นโทษของทุกข
ในความปรารถนานานาประการ     วามันเปนตนเหตุของกองทุกขทั้งปวงแลว     มาพยายามระงับ
ความอยากดวยการอบรมสมถะและวิปสสนา     รูแจงแทงตลอดในสัพพเญยยธรรมทั้งปวง     พน
จากบวงของมาร     ถึงซึ่งพระปรินิพพานเปนที่สุดเหลานี้ก็ลวนแลวแตยกทุกขขึ้นมาเปนเหตุทั้งนั้น 
 แตถาผูไมมีปญญา  เห็นทุกขเปนของไมมีคา  ทั้งไมเปนที่ปรารถนาแลว  จะเปนผูประมาท  
ไมสามารถหาของไวแลกเปลี่ยนเอา  แลวจะเสียใจนอนระทมทุกขอยูแตผูเดียว   พระพุทธเจาตรัส
วา   “ความโศกเกิดจากความรัก  ความกลัว  ก็เกิดจากความรัก ถาความรักไมมีเสียแลว  ความโศก
และความกลัวจะมีมาแตที่ไหน” 
 ฟงนิทานเพื่อเบาสมองสักหนอย  กริะดังไดสดับมา  ยังมีบุรุษสมองใสคนหนึ่ง  ได
ทัศนาการเห็นพระราชาเสด็จพยุหยาตราดวยพลนิกรเปนอันมาก     เขามาจินตนาการในใจของเขา
แตผูเดียววา     เออ…แทจริงพระราชานี้มีอํานาจวาสนามาก  จะเสด็จไป ณ สถานที่ใดมีพลนิกร   
หอมลอมเปนบริวารถึงขนาดนี้แลว      พระองคยังจะทรงเกรงกลัวตออริราชศัตรูอยูหรอื         เมื่อ
เธอไดโอกาสจึงเขาไปเฝาพระราชา  กราบบังคมทูลตามความจินตนาการของตนวา   เทวะ   ขาแต
สมมติเทพ    พระองคประกอบดวยพลพยุหเสนามากมายถึงขนาดนี้แลว         พระองคยังจะทรง
กลัวตออริราชศัตรูอะไรอยูอีกหรือพะยะคะ       พระราชาทรงตอบวา   ยังมีอยูเธอ    นัน่คือนายทห
ารชั้นผูใหญเพราะเขามีกําลังทหารมากกวาเรา      เมื่อบุรุษนั้นไดฟงแลวก็ยิ่งมีความสงสัยเปนกําลัง 
  เขาจึงเขาไปหานายทหารผูใหญแลวถามวาทานนายพล   ทานเปนผูมีพวกพลลูกนองลวนแลวแต
ทหารหาญอันมีสรรพอาวุธครบมูลบริบูรณ      ใครๆ ก็เกรงขามทาน  แมกระทั่งพระราชา แลวตัว
ทานเองเลา  ยังเกรงขามใครอีก     นายพลตอบวา  เรายังเกรงนายโจรเพราะนายโจรนั้นเราไมทราบ
ตําแหนงแหลงที่อยูของมัน    มันอาจจะมาหลอกโจมตีเราเมื่อใดก็ได  บุรษุนั้นเมื่อไดฟงคําของนาย



พลเชนนั้นแลวก็ยิ่งทําใหเขาเกิดความสงสัยเปนทวีคูณ  เขาจึงไดเสาะแสวงหาที่อยูของนายโจรจน
พบ  แลวเขาไปถามนายโจรวานาย  นายพลทหารทานมีลูกนองมากถึงเพียงนั้นแลว    ยังกลัวนายอยู
    สวนนายละยังกลัวใครอีกหรือ  นายโจรเขาตอบวาเรายังกลัวแตเมีย … ของเราคนเดียวเทานั้น  
นิทานเรื่องนี้เท็จจริงอยางไรขาพเจาไมรับรอง    ที่รบัรองก็โดยพุทธพจนที่วา   ความกลัวเกิดจาก
ความรัก  ดังที่ยกขึ้นมาอางขางบนนี้แลว  ก็จะเขากันไดกับคําที่ขาพเจาแสดงมาแลวขางตนนั้นวา  
เปนผูยอมแพใจของตนเองดวยความรัก  กลัวหรอืยอมแพก็คงจะไดความอยางเดียวกัน 
 การตอสูทั้งหมดดังที่แสดงมาแลวขางตนนั้น    เปนการตอสูเพื่อประโยชนความสุขของผูที่
ยังมีการเกิดอยูในโลกนี้     เมื่อเกิดมาแลวจําเปนจะตองมีการตอสูอยางนั้นอยูตลอดกาล    ผูมี
ปญญาทั้งหลาย        เมื่อมาพิจารณาเห็นคุณและโทษในโลกนีต้ามที่เปนจริงแลว    จึงไมยอมลดละ 
     พยายามตอสูกับศัตรูภายในอันเปนตัวการใหญประจําชีวิตสมกับพุทธภาษิตที่วา   "…ผูจะพน
ทุกขไดเพราะความเพียร…"   ความเพียรเปนยาขนานวิเศษของผูมีปญญา     แตตรงกันขาม    ความ
เพียรเปนยาพิษอยางรายแรง   แสลงโรคขี้เกียจของคนโง       ผูที่ไมเห็นคุณคาของความเพียรแลว     
อาจคิดวาความขยันหมั่นเพียรในภารกิจตางๆ มันเปนทุกขลําบากเหนื่อยยากมิใชหรือ    จริงดังนั้น    
คนตกน้ําไมยอมวายมีหวังตายโดยถายเดียว      จะรอดมาไดแตเฉพาะคนที่วายน้ําไดหมาย
พ่ึงตนเองเทานั้น  ทุกขกบัความเพียรเทานั้นที่มีคามากในโลกนี้      หากไมมีทุกขกับความเพียรเสีย
แลว  ใครๆ ในโลกนี้จะไมทําความดีเพ่ือพนทุกขในโลกนี้และโลกหนา    ตลอดถึงพระนิพพานได
เลย    ในปฐมเทศนา   พระองคทรงยกทุกขขึ้นแสดงแกพระปญจวัคคียเปนอันดับแรก มิไดทรง
สอนใหละ   แตทรงสอนใหยกไวเปนตัวประธาน(คือ ใหเอามาเปนอารมณ) ตลอดพระธรรมเทศนา
ในกัณฑเดียวกันนี้ไมปรากฏ ณ ที่ใดเลยวาพระพุทธองคสอนใหเอาสุขมาเปนอารมณ     จึงโดย
อนุมานวาทุกขเปนของมีคามาก  พระพุทธเจาและพระอริยสงฆสาวกทั้งหลาย       ทานจะบรรลุ
ธรรมอันสูงสุดหลุดพนจากกิเลสทั้งหลาย  กล็วนแลวแตใชความเพียรเพงพิจารณาดวยปญญาอัน
ชอบในทุกขนี้ทั้งนั้น 
 เอาละ     ขาพเจาไดแสดงการตอสูในชีวิตของคนเราในโลกนี้มาพอควร   ซึ่งทุกคนพอจะ
ใชปญญาของตนๆ พิจารณาตามไดไมยากนัก    ตอไปนี้จะไดแสดงถึงการตอสูในทาง
พระพุทธศาสนา      เพื่อบรรลุตามเปาหมายของตน   พระพุทธเจาพระองคก็ทรงสอนการตอสูกับ
ศัตรูคือกิเลสอันมีภายในใจของตน      แกเหลาพระสาวกของพระองคเหมือนกัน   กิเลสทัง้หลายมี
ราคะ   โทสะ  โมหะ  เปนตน  ซึ่งมีประจําอยูในใจของแตละบุคคล  ชื่อวาเปนศัตรูตัวสําคัญของ
การที่จะบําเพ็ญความดีใหลุลวงไปได ฉะนั้น พระพุทธเจาผูมีปญญาจึงสอนใหคนผูมีตาดีใชกลวิธี
ตอสูเพื่อเอาชนะกับราคะ  โทสะ  โมหะ  กิเลสแตละตัวทั้ง ๓ นี้  ไดชื่อวาเปนแมทัพของกิเลสทั้ง



ปวง    ซึ่งมันสะสมพลนิกรของมันอยูภายในใจของพวกเราทั้งหลายมาเปนเวลาชานานมาแลว       
มันทําความสนิทชิดชมแทรกซึมจนคนเราเห็นเปนไมใชศัตรูไปเสียเลย       สมัยใดมันจะใชอํานาจ  
มันก็จะยั่วยุปลอบใจใหเห็นโทษเปนคุณ    ใหเห็นความสุขมีประมาณเล็กนอย  วาเปนความสุขอัน
มหาศาล    เห็นโทษเหลือประมาณวาเปนของนิดเดียว ดังเชน 
 ๑.ราคะ   มันเขามายอมใจที่ใสอยูแลวใหขุนมัว    เห็นรูปที่ชั่วชาสกปรกดวยอสุภ
นานาประการตามธรรมชาติอยูแลว    แตกลับเห็นเปนสิ่งที่สวยงามสะอาด  นารักนาใคร  นาชม   นี่
ก็เพราะใจเปนของเศราหมองขุนมัวดวยราคะกิเลสเขามายอม      ยอมใหเห็นเปนไปตามอํานาจของ
มัน       สมัยใดถาราคะกิเลสไมเขาไปยอมใจใหเศราหมองขุนมัวแลว  ถึงรูปเกานั่นแหละที่วาสวย
สะอาดนารักนาใคร         เห็นเขาแลวจะเปนรูปธรรมดาๆ นี่เอง      เพราะเราไมไดอยูใตอํานาจของ
ราคะ     ถึงแมจะเห็นรูปนั้นเปนของสวยสะอาดตามธรรมชาติของวิบากตกแตงมาก็ตาม    แตก็ไม
ถึงจะใหเขาไปยึดเอาวาเปนของนารัก  นาใคร อันเปนไฟสุมหัวใจใหเรารอน      ดวยความอยาก
ไดมาเปนของตัว  นี่วาถึงโทษของราคะที่เกิดจากทางรูปอยางเดียวพอเปนนิทัศนอุทาหรณ  สวนที่
เกิดทางเสียง  กลิ่น รส  สัมผัส      ขอใหผูมีปญญาพิจารณาโดยนัยเดียวกันนี้        
           ราคะทานอุปมาเหมือนกระแสน้ําไหลลงไปสูที่ต่ําที่เลวทรามตลอดกาล  ไมมีเวลาหยุดอยู
คงที่ฉะนั้น 
 ๒.โทสะ     ก็เชนเดียวกัน    เบื้องตนมันเอาความไมพอใจเขามาหุมหอหัวใจที่ผองใสอยู
แลวใหถือผิดปดแสงสวางของปญญา              แลวก็รุมลอมเขามาดวยความประทุษราย  หมายจะ
ลางผลาญบุคคลอื่นอยางเดียว  ไมเลือกหนา  ไมวาขี้ขา  ไพร ผูดี มีจน        แมแตผูมีพระคุณหรือผู
ไมเกี่ยวอะไรเลยก็ไมเลือก  โทสะเปลี่ยนสีขาวใหเปนสีดําไดในพริบตาเดียว  ลูกรักคูชีวิตเมื่อยาม
ปกติอาจจะแหวกหัวอกใหเขาไปนั่งอยูบนหัวใจ ก็ยังไมสมสาหาวายังอยูหางไกล คราวเมื่อความ
โกรธมาครอบงําเขา  จะเห็นลูกรักคูชวิีตคนเกานั้นแหละกลายเปนผักปลา     อาจฆาแหวะเอาโลหิต
ในทรวงมาสังเวยความโกรธในขณะบัดเดียวนั้นก็ได    โทสะเมื่อเขาไปแทรกซึมอยูในหัวใจของ
บุคคลใดแลว          ยอมทําการเปลี่ยนแปลงหัวใจของบุคคลนั้นใหเปนไปตามอํานาจของตนอยาง
หนามือเปนหลังมือทีเดียว           เสียงหวานกลับเปนเสียงเปรี้ยว กลิ่นหอมกลับเปนกลิน่เหม็น  รส
หวานกลายเปนรสขมขื่น  สัมผัสที่นุมนวลกลายเปนสัมผัสที่แข็งกระดางหยาบ  โทสะทานเปรียบ
เหมือนไฟปาไหมไมเลือก  ไหมที่เกิด (คือใจของมัน)  แลวจึงไหมรอบๆ ตวัจนเกลี้ยง 
 ๓.โมหะ   ความไมยอมตรึกตรองตามเหตุผลใหรู   ใหเขาใจตามเปนจริง  เขาสิงหัวใจที่ผอง
ใสอยูแลวใหมึนเมาซึมเซอ  ไมอยากคิดคนตรึกตรองหาเหตุผลอันใด  ความหลงลืมไมไดจัดเปน
โมหะในที่นี้ 



 โมหะ รูอยู    ไมใชไมมีความรูอะไรเสียเลย    แตรูไมตรงตามความเปนจริงหรือรูไม
ตลอดจนถอนรากแหงความหลงเสียได     หลงรักรูปเพราะไมรูวารูปนั้นเปนอสุภของนา
เกลียด   รูปเปนของแปรสภาพอยูเสมอไมคงที่         รูปนี้เปนที่รองรับแหงทุกขทั้งหลาย  รูปเปน
ของสูญจากแกนสาร   โมหะมีความไมยอมตรึกตรองใหเห็นโทษ       แลวจึงหลงเขาไปในขายของ
รูป  เสียง  กลิ่น  รส  และสัมผัส     วาเปนของดีมีสาระ  เขาไปยึดเอามาเปนตนเปนตัว   มาเปน
ของตัว            เมื่อของเหลานั้นมีอยูก็ติดคิดวกเวียนไปมาในของเหลานั้น            เมื่อของเหลานั้น
เสื่อมสูญไปก็อาลัยอาวรณ  กินไมไดนอนไมหลับเศราโศกเสียใจ      ทานอุปมาโมหะเหมือนขาย
คลุมไว    ความคิดความเห็นของผูมีโมหะเปนเครื่องคลุมก็เหมือนคนผูอยูในขายฉะนั้น  คิดนึกตรึก
ตรองอันใดก็วนเวียนอยูในความมัวเมา   ลุมหลงในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  สมัผัส เทานั้น ไมมีทาง
จะใหเห็นโทษ      เบื่อหนาย แลวพยายามที่จะเอาตนรอดจากอารมณทั้งหานั้นเลย  โมหะ  หลงเขา
ไปยึดเอากามคุณ ๕ มีรูปเปนตน  เขามาเปนตนเปนตัวมาเปนของตัว  โดยมีความซึมเซอ ไมยอม
ตรึกตรองใหรูแจงเห็นจริงตามเหตุผลมูลฐาน              หากใชปญญาดําเนินตามพระไตรลักษณ
ญาณ  จนเห็นประจักษแจงดวยญาณทัสสนะวิธีในกามคุณทั้งหานั้น  โมหะเลยกลับกลายมาเปน
ปญญาตามทางแหงพระอริยมรรค 
 สวนอวิชชาปดบังปญญาลึกซึ้งละเอียดลงไปกวานั้นอีก       ไมใชไมรูแตกามคุณทั้งหาตาม
เปนจริงเทานั้น        แตยังไมรูตนเหตุใหเกิด … ความตั้งอยู …   พรอมทั้งคุณและโทษ และวิธีที่จะ
ทําใหกามคุณ ๕ นั้นดับไป       ถาปญญาอันกลบัมาจากโมหะเปนผูเบิกชองทางใหสวางมองเห็น
ตนทางอยางนั้นแลว         อวิชชาความไมรูแจงเห็นชัดตามเปนจริงในสิ่งที่ไมรูดังกลาวมาแลวนั้น   
 ก็จะคอยหายจางไป   วิชชาก็จะอุทัยไขแสง สวางแจงขับไลความมืดใหหมดสิ้นไปในที่สุด 
 สรุปแลว   โมหะ  หลงไมเขาใจตามความเปนจริงในกามคุณทั้งหา      แกไขดวยปญญา  
เดินตามพระไตรลักษณญาณ   แตอวิชชาไมรูลึกซึ้งลงไปกวาโมหะ เพราะคนหนึ่งหลง(คือ เขาใจ
ผิด)          คนหนึ่งไมรู คือ ไมรูตัวกามคุณ ๕ พรอมทั้งที่เกิดที่ดับ คุณและโทษ ความตั้งอยู   และ
เหตุที่จะทําใหกามคุณ ๕ นั้นดับไป     แตเมื่อจะแกไขก็ตองอาศัยปญญา      อันแปรสภาพมาจาก
โมหะนั้น  เปนผูเบิกชองทางใหกอน  แลววิชชาจึงจะไดโอกาสดําเนินตามความสามารถของตนเอง  
จนอวิชชาดับไป  ยังเหลือแตวิชชาอยางเดียว  โมหะกับอวิชชามีลักษณะผิดแผกกันดังแสดงมานี้   
แตในที่ทั่วไปมักแสดงเปนคูกัน  เชน  โมหะ  อวิชชา  ปดหุมหอปญญาไวไมใหเห็นสัจจะของจริง
ดังนี้  เปนตน 
 แมทัพของกิเลสสามคนนี้ (คือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ)    เขามีอิทธิพลเหนือโลกทั้งสาม  
ไดแก กามโลก รูปโลก  อรูปโลก      แลวเขาก็สามัคคีผนึกกําลังกันเขาเปนอันเดียวอยางเหนียว



แนน  สัตวทีเ่กิดมาอยูใน ๓ โลกนี้     ตกอยูใตอํานาจอิทธิพลของเขาทั้งหมด  วีรบรุุษผูกลาหาญได
ชื่อวาเปนศัตรูของเขาทั้งนั้นจะโจมตีเขาดานไหน     ทุกๆ แมทพัจะตองรูเห็นเปนใจดวยกันทั้งนั้น        
แลวก็จะโหมกําลังของตนๆ    เขาชวยเหลือซึ่งกันและกัน  เหมอืนกับทัพเดียวกันฉะนั้น   เชน    
วีรบุรุษจะปราบทัพ   คือ ราคะ   วาเปนของไมดีมีโทษถายเดียว    โทสะ    โกรธเคืองไมพอใจใช
เลหเหลี่ยมปลอบใจขาศึกใหเห็นคุณมากกวาโทษ    โมหะ   เขาสนับสนุนใหไวโอกาสหลังจึงคอย
โจมตี    วีรบุรุษผูใจกลาเลยชะลานอนใจ    เขาถึงความประมาทตามเดิม   ดังนี้เปนตน   ราคะ โทษ
หนัก แตบุคคลเห็นเปนของเบา   คอยเกิดชาๆ แตแกยาก    โทสะ   โทษหนักเผ็ดรอน   เกิดงาย หาย
เร็ว   โมหะ โทษเบาเกิดชา    แตถาไมรูจักวิธีแกแลแกไมถูกทาง   ไมมีวันจะหายเลย 
 ขาพเจาไดแสดงขาศึกของใจอันเปนศัตรูภายในและสมรภูมิที่ตอสูมาพอควรแลว  ตอไปนี้
จะไดแสดงถึงอาวุธและยุทธวิธีตอไป 
 ในทางพระพุทธศาสนา     พระพุทธองคหามพระสงฆใชอาวุธอันคมแข็งและเปนพิษภัยแก
ตนและคนอื่น    แตสอนใหใชปญญาอันเฉียบแหลมลึกซึ้ง     ผจญภัยคือกิเลสภายในของตนเอง    
มีราคะเปนตนดวยพลนิกร ๓ กองทัพ   คือ   ศีล   สมาธิ ปญญา    แถมยังมกีองเสบียง   คือ   ทาน   
พวงทายอีกดวย  ๒  ทัพ  คือ  ศีลและสมาธิ  ถาขาดปญญาทัพที่ ๓ สนับสนุนเสียแลวก็ไมมีกําลัง  
ปญญาจึงจัดเปนทัพหลังหรือทัพหลวงได     ถาขาดทานซึ่งจัดวาเปนกองเสบียงและศรัทธาเสียแลว 
๓ กองทัพก็ไปไมรอด    ศรัทธาความเชื่อมั่นในการทําดีไดดี     ทําชั่วไดชั่ว   กลัวเกรงงดเวนจาก
การกระทําความชั่ว    กลวับาปกรรมอันจะตามมาใหผล    แลวตั้งตนอยูในความสุจริต   คิด
เห็นชอบกอปรดวยปญญาเปนรากฐานแลว    ศีลจึงจะตั้งมั่นอยูได    เปรียบเหมือนชาวไรทําสวน    
ตองตัดตนไมเผาหญาปารกทึบใหเตียนเรียบรอย     จึงจะปลูกพืชผลข้ึนเปนตนลํางอกงามใหไดรับ
ผลตามปรารถนา     ปญญามิใชจะสนับสนุนใหกําลังแกศรัทธา    กลาหาญเทานั้นก็หาไม     ยังให
กําลังแกศีลทั่วๆ ไปอีกดวยไมวาศีล ๕-๘-๑๐–๒๒๗    ถาขาดปญญาอยางเดียวเสียแลวผูรักษาจะ
ทําใหศีลบรบิูรณไมได  เจตนางดเวนจะเปนสมาทานวิรัติ    หรอืสมุจเฉทก็แลวแตปญญาจะสั่งการ  
   สมาธิจะแนวแนเปนเอกัคคตาจิต    เอกัคคตารมณได    ก็เพราะปญญาเห็นชัดแจงในอารมณของ
กรรมฐานนั้นๆ    แลวปลอยอารมณอ่ืนๆ เสีย    ยังเหลือเอกัคคตารมณอันเดียว 
 จาคะ     ปญญาเห็นการสละวาเปนของกวางขวางและเยือกเย็น     เปนความสุขแหงใจ     
ปราบกิเลสเห็นแกไดสวนตัวถายเดียวใหหมดไป    หรือใหออนกําลังลงโดยลําดับ     ทาํใหเห็นอก
เขาอกเราในบรรดาสัตวที่เกิดมารวมทุกข เกิด  แก   เจ็บ  ตายดวยกัน มีจิตเมตตาอารี     ยอมสละ
ความสุขสวนตัวเพ่ือคนอ่ืน    มีจิตแชมชื่นเบิกบาน  ตองการคบคาสมาคมกับเพื่อนฝูงโดยไมเลือก
หนา     ทานจึงจัดไดชื่อวาเปนการสังคมชั้นเยี่ยม 



 ศีล    เปนกฎของสมาคมชั้นสูงชนิดหนึ่ง    ของสมาชิกผูดีมีจิตสูงสง    ทุกๆ คนที่เขารวม
สมาคมนี้     ดวยจิตยินดีปรีดาหามีใครบังคับและกะเกณฑไม    และมีจุดประสงคอันเดียวกันนั่น
คือ   ตองการจะเขามาฝกฝนอบรม  กาย  วาจา  ใจ  ของตนใหบริสุทธิ์ผุดผอง     กฎนั้นแบงเปน  
๓  ชั้น   คือ   ชั้นหยาบเปนของฆราวาส    ไดแกศีล ๕-๘  ผูครองสมณเพศแบงเปน  ๒  ไดแกศีล  
๑๐  เปนของสามเณร  ศีล  ๒๒๗  ไดแกของพระภิกษุถึงจะแบงไวเปน  ๒  หรือ  ๓  ชั้นก็ตาม     
ตามพุทธประสงคแลวก็เพ่ือไวเปนเครื่องมือสําหรับปราบกิเลสศัตรู    ซึ่งมีอยูในใจของแตละบุคคล 
    เพื่อใหลดเบาบางลงหรือหมดสิ้นไปในที่สุด     พระพุทธองคทรงวางหลักเกณฑไวใหสมาชิก
ของสมาคมนี้ดําเนินไปสูความบริสุทธิ์    จุดหมายคือศีลวิสุทธิ์    เปนตน 
 ศีลเปนเครื่องมือไวสําหรับปราบกิเลสขั้นหยาบ    อันเกิดขึ้นทางกาย   วาจา ซึ่งสามัญชน
ทั้งหลายพอจะเห็นไดงายและปราบไดไมยากนัก     กิเลสความชั่วมันเกิดมีอยูภายในกาย  วาจา   
ของสามัญชนคนเราอยูแลว     พระพทุธองคจึงทรงสอนผูที่เห็นโทษใหปราบดวยการรักษาศีล   ซึ่ง
เปนทางเดียวเทานั้นที่จะทําใหกิเลสเหลานี้เบาบางหมดสิ้นไป  อนึ่ง    ขอแนะนําไว  ณ  โอกาสนี้
ดวยวา     ถาเห็นวาการรักษาศีลเปนของยากแลว    ขออยาไดถือวาการทําเชนนั้นเปนการรักษาศีล
เลย     ขอใหถือวาเปนการปราบกิเลสความชั่วที่ใครๆ ไมพึงปรารถนาใหพนจาก กาย วาจา ของเรา
ตางหาก  แลวความที่วารักษาศีลเปนของยากก็จะหมดสิ้นไป 
 สมาธิ   เปนกรรมวิธีทางจิตอยางหนึ่ง    ซึ่งเปนของเฉพาะสวนตัว    คนอื่นจะมาเกี่ยวของ
ดวยไมได    เวนไวแตจะแนะกรรมวิธี   ซึ่งเรียกวาใหอุบายกันเทานั้น    กรรมวิธีของจิตที่เดินทาง
ผิดมีมากอยาง    จึงไมสามารถรวมใหเขาสูที่เดิมได (คือภวังค)   หรือกําจัดอารมณของจิตที่ยุงเหยิง
วุนวายอยูมากๆ   ใหออกไปจากจิตได    สมาธิเปนการตอสูกับมาร ๕ โดยตรง 
 มาร  ๕    คือ  ขันธมาร    ไดแก    ขันธทั้งหา    ที่วามารเพราะขันธ  ๕  มันกอกวนความ
สงบสุขของจิต    มีแตจะทําลายความปกติของจิตอยูเสมอตลอดกาล    กิเลสมาร    ก็เชนเดียวกันมี
แตจะกอกวนทําจิตที่ผองใสใหเดือดรอนเศราหมอง     ดวยของดีบางของไมดีบาง    สขุบางทุกข
บาง    เปนตน    ตามเยี่ยงอยางของมัน    อภิสังขารมาร เปนเรื่องของใจโดยเฉพาะ    คือ    ใจมัก
ใหญใฝสูงในสิ่งที่ตนยังไมไดไมถึง    จะดึงเอามาใหเปนของตนถายเดียว    อันเปนเหตุใหใจ
เดือดรอนเปนทุกข    กินไมไดนอนไมหลับ    ถาไดในสิ่งนั้นมาตามปรารถนาก็ยังไมอ่ิมไมพออีก    
อยากไดใหมยิ่งๆ ขึ้นไป  เทวปุตตมาร ทานกลาววาไดแก  เทวบุตรผูใจเปนอธรรม    คอยแตจะ
รังแกผูอ่ืน  ถาจะพูดเทวปุตตมารในตัวของแตละบุคคล    ก็ไดแก     คนผูใจเปนยักษ    ปากเปน
ธรรม   หรือใจก็เปนธรรม  ปากก็เปนธรรม  แตบางกรณีเมื่อประสบกับสิ่งที่ยั่วยุใหเกิดกิเลส  ทน
อยูในธรรมไมได  จึงตองลุอํานาจแกกิเลส     อันเปนเหตุใหยอมสละธรรมที่ดีงามแลกเอาอธรรม



เสีย    มัจจมุาร ไดแกความตาย    ผูที่บําเพ็ญประโยชนยังไมถึงจุดหมายปลายทางที่ตนประสงค    
มารคือความตายมาผจญผลาญชีพกอน    จึงเรียกวา มาร 
 สมาธิภาวนาเปนการเผชิญหนากับมาร  ๕   โดยตรง    ถาสมาธิกลา    มาร ๕ ตองปราชัย    
สมาธิไมมีกําลัง    มาร  ๕   ก็กระหน่ําใหย่ําแยไปเลย     ฉะนั้น    นักภาวนากรรมฐานผูกลาหาญที่
ถูกทางมัคควิถีที่ดีแลว    จะตองปกหลักตอสูกับมาร  ๕  ลงที่สมรภูมิอันเลิศ   (คือ  ทีก่ายอันนี้)   
อยางไมมีวันถอยหลังจนกวาจะถึงหลักชัยตามเปาหมาย  กายไดชื่อวาเปนที่ชุมพลของมาร  ๕  
ดังกลาวแลว 
 ปญญา   หมายถึง   ความฉลาดเฉียบแหลมของจิต    คิดนึกตรึกตรองในสิ่งใดมันมีไหว
พริบวองไว    แกไขในเหตุที่ขัดของไดโดยทะลุปรุโปรง    แตปญญาที่กําลงักลาวถึงอยูนี้    
หมายถึงเอาปญญาฉลาดสามารถแกไขความชั่วเห็นผิดที่เกิดขึ้นแลวในตัว  แลที่ยังไมทันเกิดขึ้นใน
ตัวของตนเอง   หรือแมที่เกิดแกผูอ่ืนดวย    ถาจะพูดโดยเฉพาะแลว     เรียกวา    ปญญาสัมมาทิฎฐิ
ในองคอริยมรรคนั่นเอง 
 ศีล  สมาธ ิ ปญญา    ทั้งสามเหลานี้ตางอาศัยเปนปจจัยซึ่งกันและกัน    จะเวนเสียอยางใด
อยางหนึ่งแลวอยูโดดเดี่ยวดําเนินไปตามลําพังยอมไปไมรอด    ดังกองทัพทั้งสามทัพตองอาศัยซึ่ง
กันและกันดงักลาวแลว    แมแตทานก็ตองอาศัยสมาธิและปญญาเปนผูอุดหนุน    เวนเสียแตวาจะ
ใชมากหรือนอยตามความจําเปนในหนาที่นั้นๆ เชน ศีล   ใชปญญาพิจารณาเห็นโทษของความไมมี
ศีล    แลวจึงจะสามารถรกัษาศีลใหบริสุทธิ์ได     เมื่อมาระลึกถึงความบริสุทธิ์  กาย  วาจา  ของตน
จนเห็นชัดแจงแลว  ใจจะผองใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งอยูในความบริสุทธิ์ของศีลนั้น    จนเปนเอกัคคตา
สมาธิ    สมาธิหากศีลไมบริสุทธิ์ความวิปฏิสารเดือดรอนยังมีอยูแลว    จิตก็จะตั้งมั่นเปนสมาธิ
ไมได  นั่นคือปญญายังไมเกิด    ไมสามารถจะชําระรากฐาน(คือ ศีล) ใหสะอาดได    เมื่อจิตยังไม
ตั่งมั่น    หว่ันไหวไปในอารมณอยู    ไฉนปญญาจักรูเห็นธรรมที่เปนของจริงของตรงได    
เหมือนกับตราชูลูกตุมคนัชั่งไมนิ่งเปนปกติเสียแลว    จะหวังไดความยุติธรรมมาจากไหน    ศีล    
สมาธิ     ปญญาตางก็เปนปจจัยอุดหนุนซึ่งกันและกันอยูอยางนี้ 
 ศีล  สมาธ ิ ปญญา   เปนมรรคอันเอกอุกฤษฏ   เดินทางนี้ตรงไปสูความดับทุกขไดแน    อัน
พระอริยเจาทั้งหลาย    มพีระพุทธเจา    เปนตน    ไดดําเนินมาสําเร็จตามปรารถนามาแลวทุกๆ   
พระองค    มรรค  ๘   เปนทางดําเนินดวยใจ    ถงึแมจะแสดงออกมาใหเปนศีล    ก็แสดงศีลใน
องคมรรคนั่นเอง    มรรคแทมีอันเดียว   คือ สัมมาทิฏฐิ อีก ๗ ขอเบื้องปลายเปนบริวารบริขารของ
สัมมาทิฏฐิทั้งนั้น    หากขาดสัมมาทิฏฐิตัวเดียวเสียแลว    สัมมาสังกัปปะเปนตน    ยอมเปนไป
ไมได    เชน   ปญญาพิจารณาเห็นความทุกขตามเปนจริงวา    มนุษยสัตวทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้



ยอมถูกทุกขคุกคามอยูตลอดเวลา โลกนี้จึงเปนที่นาเบื่อหนายเห็นเปนภัย     แลวก็ดําริตริตรองหา
ชองทางที่จะหนีใหพนจากกองทุกขในโลกนี ้ การดําริเชนนั้นก็เปนผลสืบเนื่องมาจากสัมมาทิฏฐิ
ปญญาอันเห็นชอบนั่นเอง     การดํารทิี่ชอบที่ถูกนัน้ก็เปนสัมมาวาจาอยูแลว     เพราะวาจาจะพูด
ออกมาก็ตองมีการตริตรองกอน     การตริตรองเปนศีลของอริยมรรค   การพูดออกมาดวยวาจาชอบ
เปนศีลทั่วไป     การงานของใจ   คือ  ดําริชอบ วาจาชอบ  อยูภายในใจ   เปนการงานของ
อริยมรรคผูไมประมาท    ดําเนินชีวิตเปนไปในอริยมรรคดังกลาวมาแลวนั้น   ไดชื่อวาความ
เปนอยูชอบของผูนั้น      ผูพยายามดําเนินตามอริยมรรคดังกลาวมาแลวโดยติดตอกันตามลําดับไม
ขาดสายไดชื่อวามีความเพียรชอบในมรรคทั้งแปด   ๖  ขอเบื้องตนมีความเห็นชอบเปนตน     มี
ความพยายามชอบเปนที่สุด   หากขาดสัมมาสติ    ตั้งสติชอบเสียแลว    จะเดินไปใหถึงสัมมาสมาธิ
ไมไดเลย    เหมือนทางที่ไมติดตอเชื่อมกัน    จะนํายานพาหนะไปตลอดทางไดอยางไร  องค
สุดทายคือสัมมาสมาธิ     ยิ่งเปนกําลังใหญสนับสนุนใหองคมรรคนั้นๆ    มีกําลังกลาหาญที่จะไม
ทอถอยในหนาที่ของตนๆ    พึงสังเกตดูเถิดวา นักปฏิบัติโดยมาก     หากสมาธิไมมั่นคงแลวมักไป
ไมรอด  ปญญาสัมมาทิฏฐิเปนผูสองทางใหเห็นทางเดินก็จริง แตเมื่อสติกับสมาธิออนกําลังลงแลว     
ปญญาอาจกลายเปนสัญญาเปนสังขารไปโดยไมรูตัวก็ได 
 ทานผูอานทั้งหลาย    คําวา    มรรค   ๘   เปนทางเอกอาจนําผูดําเนินตามใหถึงซึ่งความ
บริสุทธิ์แหงใจไดโดยสวนเดียวก็ดี    มรรค  ๘  ทํากิจปหานกิเลสในขณะเดียว ณ  ที่เดียว (คือ ที่
จิต)   ในภูมินั้นๆ ก็ด ี  เทาที่ขาพเจาแสดงมาแลว     หวังวาพอจะเขาใจไดบาง  หรือจะสรุปอีกทีวา   
 พระอริยเจาทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน     ทานดําเนินมรรควิถีโดยทางจิต     ถึงแมจะแสดง
มรรคออกมาเปน   ศีล   สมาธิ   ปญญา  วาดวย  กาย    วาจา   ใจ   ก็ตาม    แตถาเปนอริยมรรค
แลว    ตองเดินดวยมรรคจิตทั้งนั้น  นอกนั้นเปนมรรคทั่วไป    แลมรรคนี้มิใชวิสัยของคนโงหรือผู
แกการศึกษา     หรือใครๆ ก็ตามจะแตงไดเอาตามชอบใจของตน     แตเมื่อผูมีปญญาศรัทธาเชื่อมั่น
ในคําสอนของพระพุทธเจาหรือกรรมฐานที่อาจารยสอนใหโดยปราศจากมานะและความลังเลใดๆ 
ทั้งสิ้นแลว    ยอมปฏิบัติธรรมอันมีมรรค  ๘  เปนเครื่องดําเนินโดยความเคารพจริงๆ  แลว  มรรค 
๘ จะปรากฏขึ้นมาใหเห็นชัดดวยใจ ดวยปญญาอันชอบของตนเอง    มรรค ๘ ซึ่งเห็นวาเปนของ
ยากและเปนของมากก็ดี     เมื่ออาศัยความไมประมาท เพียรพยายามดําเนินตอไปไมใหขาดไมให
ว่ิน   มรรคทัง้แปด จะเปนของนอยลงๆ   แลวจะยังเหลือแตผูรูผูพิจารณากับอารมณที่พิจารณาอยู
นั้น    มรรค  ๘  จะหายสูญไป  (คือ ลบสัญญา อุปาทาน) แลวจะเกิดความสวางขึ้นมาในใจวา    
ออ…ทางที่ถูกที่แทที่พระอริยเจาทั้งหลายดําเนินมาแลวเปนอยางนี้หรือ    ผูมีความเห็นชัดดวยใจ     
ดวยปญญาอันชอบของตนเองอยางนี้แลว    จะไมยอมแสวงหาครูอาจารยอ่ืนอีกแลว 



 ทานผูหวังเดินมรรคตามรอยพระบาทยุคลของพระพุทธองคแลว     ขอไดวางความจดจํา
และกังวลในความรูใดๆ   ที่ไดมาจากปริยัติกอน     แลวพึงนอมใจเชื่อในกรรมฐานที่ตนจะปฏิบัตินี้
ใหแนวแนลงไปวา   นี่แหละทางตรง   ทางใหถึงความดับทุกขแทจริง แลวพึงเจริญกรรมฐานตาม
ปรารถนาของตนจนชํานาญเถิด    เมื่อปญญาสัมมาทิฏฐิเปนประธาน    อันมีสัมมาสมาธิเปน
รากฐานเครื่องสนับสนุนเกิดขึ้นแลว     จึงจะรูชัดดวยตนเองวา     ความรูอันเกิดจากปริยัติกับเกิด
จากปญญาสัมมาทิฏฐิมีรสชาติผิดแผกแตกกันอยางนี้ 
 อนึ่ง   มรรคคือปญญาสัมมาทิฏฐิ     เมื่อเกิดขึ้นอาจมีลักษณะอาการแตกตางกันอยูบาง    
ขอทานนักปฏิบัติทั้งหลายอยาไดลังเลใจ     ขอใหสังเกตดูรสชาติของมันวา  รสชาติมันจะตองเปน
อยางเดียวกันนั้น    คือความรูเกิดจากความสงบอยูภายใน    รูแลวหายสงสัยในอุบายและกรรมฐาน
นั้นๆ   ความปลื้มปติอ่ิมของใจจะติดพวงทายมา   ทั้งนี้เนื่องจากอุบายที่ยกขึ้นมาพิจารณาหรือจิต
กลาหาญไมเหมือนกัน     ตลอดถึงมรรคจิตที่ปหานกิเลสแตละภูมิก็เชนกัน    อนึ่ง   มรรคปหาน
ของแตละภูมิจะเกิดขึ้นไดก็ครั้งเดียวเทานั้น     ไมเกิดอีกซ้ําสอง    ไมเหมือนฌานซึ่งทําใหชํานาญ
แลวเขาไดทุกเมื่อ 
 ผูทําความสงบจิตเขาถึงสมาธิยังไมได     มักเห็นไปวาสมาธิเปนเรื่องที่ทําใหจิตโงซึมเซอะ   
 การที่จิตคิดคนแสสายตามอุบายที่ตนมีอยูนั่นแลคือปญญา  จริงอยูในโพชฌงค ทานแสดงเครื่อง
ตรัสรู ก็ยกธมัมวิจยะ   คือคิดคนในธรรมเปนองคอันหนึ่งในโพชฌงคเหมือนกัน    แตคิดคนโดย
อยูในขอบเขตของสติจนธรรมนั้นซาบซึ้งเขาถึงจิต    อันเปนเหตุใหพากเพียรพิจารณาไมทอถอย    
แลวมีผลตามมา   คือ   ความอิ่มใจ ความสงบสุข ใจตั้งมั่น   แลวปลอยวางในเรื่องนั้นๆ เปนเครื่อง
ตัดสิน    นั่นแลจึงจะถูกทาง    เปนเครื่องตรัสรูตามที่พระพุทธองคตรัสไว ถาผิดแผกแตกตางแลไม
มีเครื่องวัดดังกลาวมาแลวมิใชปญญาเครื่องตรัสรูทั้งหมด     ความจริงจิตที่เปนสมาธิมิไดทําใหเกิด
โงซึมเซอแตประการใด       นอกจากผูที่ยังทําสมาธิไมไดจะคาดคะเนเอาเทานั่น   ผูจะไดสมาธิตอง
เปนผูมีจิตกลาหาญผจญกับอารมณของจิตมาแลวอยางโชกโชน จนเรียกตนเองวาเราชนะแลว จึงจะ
ถึงสมาธิได     เมื่ออยูในสมาธินั้นเลา     ก็มิใชวาจิตจะโงเงาซึมเซอะ    แตมันมีความผองใส
พิจารณาธรรมอันใดก็ปรโุปรงเบิกบาน     ฌานตางหากที่ทําใหจิตสงบแลวซึมอยูกับความสุข
เอกัคคตาของฌาน    ขออยาไดเขาใจไปวาฌานกับสมาธิเปนอันเดียวกัน     ลากับมาเปนสัตว
ประเภทเดียวกันแตตระกูลตางกัน แตถึงอยางไรก็ตามความโงอันสงบจากนิวรณทั้งหา     ยังดีกวา
ความกลาหลงเขาไปจมอยูในกามทั้งหลายเปนไหนๆ 
 ผูจะทําความสงบอบรมสมาธิภาวนา    ขอไดเก็บปญญาที่เกิดจากการศึกษาแมแตการที่ไดยิ
นไดฟงมานั้นเขาตูไวกอน   จงใชสมองอันตรึกตรองที่เกิดขึ้นในขณะที่ทําสมาธินั้น       เพง



พิจารณากรรมฐานที่ตนยกขึ้นมาภาวนานั้น  โดยเฉพาะอุบายที่จะทําใหเกิดสมาธิ       จึงจะเกิด
สมาธิขึ้นมาได  ปญญานอกนี้จะเอามาใชเพื่อทําสมาธิไมไดเอาไวใชเพื่ออยางอื่น  หรือ เทียบกับ
วิปสสนานั้นควรทุกอยาง       อนึ่ง  ปญญาที่เกิดจากการศึกษานั้น  หากจะนํามาใชในการหัดภาวนา
สมาธิ          เมื่อจะเขาถึงสมาธิจริงๆ ก็จะตองปลอยวางปญญานั้นเสียกอน    แลวจึงจะเขาถึงสมาธิ
ได  หรือถาปลอยวางไมหมดสิ้น สมาธิก็จะเปนเพียงอุปจาระเฉียดๆ แลวถอนออกมา  ธรรมแทเปน
ปจจัตตัง ความรูของวิญูชนก็เปนปจจัตตัง     จึงจะเปนของอัศจรรย       ความฉลาดถาเกิดกอน
ความโงแลวจะปกปดความโงไว   จะไมมีเวลาแลเห็นความโงเลย 
 เรื่องเชนนี้ขาพเจาถูกพระเถระรูปหนึ่งถามแนวปฏิปทาวาทานดําเนินไปในแนวไหน          
ขาพเจาก็เรียนทานตามแนวที่ไดดําเนินมา        ตั้งแตตนพิจารณากายคตาสติ  จนจิตรวมเขาถึง
สมาธิ      ตอนวาถึงสมาธิยังไมไดอธิบายทานก็คานขึ้นมาวามันก็โงเทานั้นซิ          ขาพเจาก็ไม
ทราบวาจะตอบแทนทานอยางไรอีก     เมื่อพูดกันถึงเรื่องภาวนาก็ตองตอบทานในทางภาวนาวา โง
ผมก็ตองยอม        เพราะผมคนหาความโงของตนอยูนานแลว     ทานหันไปถามพระเถระอีกรูป
หนึ่ง  ซึ่งทานก็เคยเปนอาจารยของขาพเจามาแลว      ทานก็ตอบในแนวเดียวกับขาพเจาตอบ   ทาน
คงคิดในใจวา  เออ..พวกนี้เขาปฏิบัติกันอยางไรนะ 

 ไหนๆ ก็พูดถึงเรื่องฌาน  สมาธิ  และมรรคกันมาถึงขั้นนี้แลว     ขอทานผูอานไดอดใจฟง
อุทาหรณในทํานองเดียวกันนี้เพื่อเปนการศึกษาตอไป     ขาพเจาไดศึกษาแลอบรมแลวได
ประสบการณในดานภาวนากรรมฐานมาบาง     ถึงจะไมชํานาญ ก็พอจะนําเอามาเลาสูทานผูอาน
ฟงเพื่อเปนการศึกษาไดบาง     เรื่องทั้งหมดที่ขาพเจาไดแสดงมาแลวก็ดี    หรือที่กําลังแสดงอยู   ณ 
 บัดนี้ก็ดี ทั้งที่จะไดแสดงตอไปขางหนาก็ดี     อาจไมเปนที่สบอารมณหรือมติของบางทานก็ได  
ถึงอยางไรก็ขอไดกรุณาใหอภัยแกขาพเจาผูมีเจตนาหวังดีในเพื่อนนักปฏิบัติดวยกัน    แลวขอให
ถือวานั่นเปนเพียงมติของบุคคลคนหนึ่งเทานั้น  แลวก็ดีเสียดวย  เพื่อจะไดเปนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน  เมือ่คิดไดดังนี้แลวก็หายความของใจของผูอานได  แลวโปรดฟงอุทาหรณสัก 
๒-๓ เรื่องตอไป 
 พระเถระรูปหนึ่งทานเปนพหูสูตและเปนนักปฏิบัติพรอมเสร็จ    ชอบพอกับขาพเจามาก      
ทานขอใหขาพเจาอธิบายแนวปฏิบัติที่ขาพเจาปฏิบัติอยูใหทานฟง  ขาพเจาก็ไดอธิบายใหทานฟง
ตามลําดับ   ดังอธิบายใหทานรูปกอนฟงดังกลาวแลว  เจากรรม   พออธิบายมาถึงตอนจิตรวมเปน
สมาธิ   ทานก็คานขึ้นทันทีเชนรูปกอน  แตมันเปนเวลาประชุมหลังจากไหวพระแลว  ขาพเจาจึงอด
เอาไว  พอเลิกจากนั้นแลว  ขาพเจาก็ตามทานไปกุฏิแลวเรียนถามทานวา  ที่ทานวาการทําจิตใหรวม
เปนสมาธิ  มันเปนความโงนั้น โงแบบนี้ทานทําไดแลวหรือเปลา ทานตอบวาเปลา  ขาพเจาตอบ



ทานวา  เมื่อทานทําใหโงแบบนี้ยังไมได        ไฉนทานจึงบอกวามันเปนความโง     ทานพูดไม
สมเหตุสมผล   ผมเชื่อไมได ผูจะรูจักความโง ตนเองตองเคยโงมากอน  แลวจึงสอนคนอื่นจึงมี
เหตุผลใหคนอื่นเขาเชื่อได        ขาพเจาเลยแสดงเปนเชิงสอนทานไปในตัว (เพราะ สนิทกันมาก) 
วา  ความรูอนัเกิดจากปริยัติ จะมากหรือนอยอยางไรก็ตาม  หากไมรูจักปลอยวางแลว จะเปน
อุปสรรคแกการภาวนากรรมฐานอยางยิ่ง   จิตที่จะเขาถึงภาวนากรรมฐานที่เรียกวา  ฌานก็ดี สมาธิ
ก็ดี   ตองทิ้งสัญญาความจดจําอะไรตางๆ แมแตปริยัติที่ไดศึกษากันมามากๆ ก็จะไมมีในฌานสมาธิ
นั้นเลย  คําบริกรรม เชน พุทโธๆๆ ก็จะหายไป พรอมกันกับขณะที่จิตเปนฌานสมาธินั้น  จะปรากฏ
แตอารมณของจิตอันหนึ่ง คือเอกัคคตา  ที่สงบอยูกับความสุขของจิต  อันไมเกี่ยวของกับอารมณ
ใดๆ ภายนอก    สรุปแลวจิตจะกลับจากสภาพที่เปนอยูปกติ  แลวเขาไปมีสภาพอันหนึ่งของมัน
ตางหากอยูภายในใจ 
 นี่แหละที่นักศึกษาทั้งหลายโดยมากเขาใจวาจิตตอนนี้เปนจิตโง     จิตที่ฉลาดคือจิตที่คิดคน
ในปริยัติอรรถธรรมนั้นๆ ใหแตกฉานฉลาดเฉียบแหลมในธรรมนั้นๆ โดยมากมักพิจารณาตาม
ตัวหนังสือ        เมื่อหมดความฉลาดความสามารถของตนแลวจะไมมีอะไรดีขึ้นมาในตนเลย    
กิเลสทั้งหลายซึ่งเดิมมีอยูเชนไร หลังจากหมดความฉลาดอันนั้นแลว  มันกจ็ะมีอยูเทาเดิม      ถา
หากวามีใครมาขัดคอเขา        กิเลสอาจฟุงยิ่งกวาเดิมก็เปนได     ขอสุดทายจะไมหมดความสงสัย
ในธรรมนั้นๆ แตถานํามาใชใหถูกทางโดยอุบายอันชอบเทียบเคียงกับความรูตางๆ    ซึ่งเกิดจากการ
ภาวนาแลว เลือกเฟนเอาแตสิ่งที่ควร  จะเปนคุณมาก 
 หากนักปริยัติทําความรูวา   ความรูที่ศึกษามาเปนแตเพียงแผนที่  แตเรายังไมทันสํารวจตาม
แผนที่  แผนที่ที่จะเขียนออกมาไดเขาตองไปสํารวจรูเห็นความจริงมาดวยตนเองเสียกอน  เขาจึงจะ
เขียนแผนที่ได  อนึ่ง นักภาวนาที่ทานคิดคนดวยตนเอง  หรือตามอุบายของครูอาจารยที่ทานให  จน
เห็นกิเลสทั้งหลาย  มีนิวรณ ๕ เปนตน  เปนเครื่องเศราหมองของจิต แลวสละละได จนใจรวมเขา
เปนฌานสมาธิไดดังนี้แลว    หากเปนนักภาวนาดวยกันยังเห็นจิตตอนนี้วาเปนจิตโงอยูแลว ก็จะ
เปนที่นาหัวเราะเยาะเยยของหมูเพื่อนทั้งหลายอยางนาอับอาย  หากเปนความเห็นของนักศึกษาแลว 
ก็จะเปนที่นาเสียดายความรูที่ไดศึกษามาเปนอยางยิ่ง ในตอนทายขาพเจาไดบอกทานรูปนั้นตรงๆ 
วา หากทานจะเอาความรูที่ศึกษามาไปภาวนากรรมฐานแลว  ทานทําไปจนถึงวันตายก็จะไมเปน
ภาวนาเลย  วันหลังมาขาพเจาไดไปสนทนากับทานอีก ทานบอกวาเวลาผมภาวนาจริงๆ ผมทิ้ง
ปริยัติหมด หลังจากนั้นมานานปแลวยังไมเคยสนทนากันเลยในเรื่องนี้  ทานรูปนี้นาชมเปนพหูสูต  
แลวก็สนใจในดานปฏิบัติ  แตนาเสียดายที่ทานปลอยวางปริยัติไมไดในเวลาที่ทานภาวนากรรมฐาน  



คือ ตองการอยากใหภาวนาเปนไปตามความรูที่ไดศึกษามา  เมื่อจิตไมปลอยวางสัญญา  จิตก็เขาถึง
ภาวนาไมได 
 แทจริงปริยัติตองเกิดจากปฏิเวธ  ปฏิเวธก็ตองปฏิบัติเสียกอนจึงเขาถึงปฏิเวธได  ผูที่เขียน
แผนที่ทีแรก เขาตองไปสํารวจพื้นที่ (คือ ปฏิบัติ) จนเขาใจแนชัด แลวมายอสัดสวนเนื้อที่นั้นๆ ให
พอดีกับความตองการของเขา (คือ ปฏิเวธ) แลวจึงลงมือเขียนแผนที่ (คือ ปริยัติ) 
 อีกเรื่องหนึ่ง  เขาบวชเมื่อแก เปนขาราชการ  ปานนี้พรรษาคงจะรวม ๓๐ ปแลว  เธอพูดใน
ทํานองเดียวกันกับพระเถระ ๒ รูปขางตนที่กลาวมาแลว  ตามประสาคนที่ไมมีภาวนาวา  การทําจิต
ใหนิ่งอยูเฉยๆ ไมมีปญญา การคิดโนนคิดนี่ทําใหไดปญญาดี  จริงอยางเธอวา  ปญญายอมเกิดจาก
การศึกษา  การคิดคน  การไตถาม  การจดจํา  บอเกิดของปญญาทั้งสี่นี้  สามัญชนทั่วไปนํามาใช
เปนอาจิณ  แตมิใชปญญาในอริยมรรค  ปญญาในอริยมรรคแทจะตองเกิดจากภาวนา ปญญาสมาธิ
จึงจะปหานกิเลสได  ปญญาที่วาเบื้องตนนั้นดีอยูหรอกถาเปนสามัญชนธรรมดาสอนกัน  นี่เธอเปน
พระอาจารยบวชมารวม  ๓๐  พรรษาแลว  แลวเปนอาจารยสอนมรรคภาวนา  มาสอนแบบนี้จึงไม
ชอบ  อยางนอยก็ขอใหถือตามพุทธพจนที่วา  ผูเจริญศีลดีแลวยอมมีสมาธิเปนผล เปนอานิสงส
ใหญ  ผูเจรญิสมาธิดีแลว ยอมมีปญญาเปนผล  เปนอานิสงสใหญ  ผูเจรญิปญญาดีแลว  ยอมทําจิต
ใหสงบพนจากอาสวะทั้งสามดังนี้  ก็ยงัดี  อยาไปถือเอาตามมติของตนเอง   ตนผิดแลวสอนใหคน
อ่ืนผิดไปอีกดวย  บาปกรรมแทๆ 
 อุทาหรณขอสุดทาย  ตาแกคนหนึ่งมาอบรมอยูดวย  ขาพเจาเพื่อรอการบวช  เมื่อแกมา
ภาวนาเขา  อารมณเกาๆ ของแกฟุงขึ้นมา  แกก็สําคัญวาเปนปญญาเกิดจากภาวนาเห็นเพื่อนๆ ที่
ภาวนามีความสงบ แกก็สําคัญวาสูตนไมได   จนดูถูกเพื่อนๆ ทีท่ําความเพียรดวยกันวาเปนคนโง
ซึมเซอ       มาค่ําวันหนึ่ง  ขาพเจาเทศนาอบรมหมูคณะอยู  ตางคนก็ทําความสงบ  กําหนดจิตของ
ตนๆ ฟงเทศนาอยูตามเคย  พอเทศนจบแลว  มีพระรูปหนึ่งเกิดความสงสัยในความรูที่เกิดจากขณะ
จิตที่สงบอยูนั้นวานั่นมันเปนอะไร  ในขณะที่พระรูปนั้นถามปญหาอยู  ตาแกคนที่วานี้แกก็ฟงพระ
รูปนั้นถามดวยความสนใจเปนพิเศษ  เมื่อจบการถามปญหาของพระรูปนั้นลง  แกไดเกิดความ
สงสัยถามปญหาแทรกขึ้นมาวา เอ … ความรูที่วานั้นมันรูอยางไรกัน  ขาพเจาจึงยอนถามแกวา  ที่
แกวาเมื่อภาวนาเขาเกิดความรูแจงแทงตลอดไปเสียทุกสิ่งทุกอยางนั้นแกรูอยางไร  แกตอบวาเรื่อง
เกาๆ ไมวาการงานหรือความคิด  แมแตสถานที่ซึ่งเคยไดไปมาทํามาคาขายหาอยูหากินเมื่อกอนๆ 
นานมาแลว จนลืมไปหมด  เมื่อภาวนาเขาจิตจะไปมองเห็นทะลุปรุโปรงหมด  หมูเพื่อนพากันมอง
ตากันแลวก็ตางยิ้มๆ แลวไมมีใครวาอะไร  ขาพเจาจึงแสดงใหแกฟงวานั่นเปนอดีตสัญญา  หาใช



ปญญาเกิดจากภาวนาสมาธิไม  ถาตองการปญญาชนิดนั้นแลว  ไมตองภาวนากันใหยากหรอก  ไป
นั่งนิ่งๆ อยูคนเดียว เดี๋ยวก็จะโผลขึ้นมาเอง 
 นี่แนะ นักปฏิบัติทั้งหลาย  อยาถือสญัญาแลสังขารอันเปนอดีต อนาคต แลปจจุบันมาเปน
ตัวปญญา  เดี๋ยวจะย่ําแยอยางตาแกคนนั้น  ปญญาอยางที่วามานี้  ผูภาวนาทั้งหลายคงเจอดวยตนเอง
มาแลวนับไมถวน  บางคนเจอะเรื่องนี้เขาจังๆ หงายหลังไปเลยก็มี  คนเรานี้มันชอบกล  เกิดมาชอบ
แสหาแตเรื่องยุงๆ อยูเย็นๆ เงียบๆ ไมชอบ  ชอบเกาหิดเปอย หิดตอ  เกาโนนเกานี่ หยิกโนนหยิกนี่  
ถือวาเปนความสนุก  ดูซิ  เกิดมาแรกๆ ไมคอยจะมีเรื่องราวอะไรมากนัก  พอเติบโตขึ้นมา  หาเอา
ภาระโนนนี่มาใสบาแบกหามจนจะไปไหนมาไหนไมรอดอยูแลว  แตก็ยังไมพอกับความตองการ
สักที  ยิ่งมีการศึกษาเปดหูเปดตากวางขวางเทาไร  หากขาดการยับยั้งชั่งใจเสียแลว  ก็ยิ่งไปกันใหญ  
บางคนถึงกับเสียผูเสียคนไปก็มาก  พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหอบรมสติฝกหัดสมาธิ  เพื่อเปน
เครื่องควบคูกันกับภารกิจที่ยิ่งยุงยากและความรูอันจะเดินออกนอกขอบเขต  อันเปนเหตุจะนํา
ความเสื่อมเสียจนเปนนิสัยเสียมาให  จึงไมมีโอกาสจะไดอบรมสติของตน  บางคนก็ถือเสียวา สติก็
อยูในใจของเรานี้เอง  จะอบรมเมื่อไรก็ได  แตเมื่อจะอบรมเอากันจริงๆ ไมวาฆราวาสหรือบรรพชิต  
แมแตผูซึ่งถือตนวาไมมีภารกิจอะไรที่จะตองอบรมสติ   ทําสมาธิเมื่อไรก็ได  แตเมื่อมาทํากันจริงๆ 
จะอบรมใจใหมีสติตั้งมั่นอยูในสมาธิ  จนเปนเอกัคคตารมณอยางเดียวแลว  มันมิใชเปนของทําได
งายๆ ของผูไมมีอุบายอันแยบคาย  ภารกิจทั้งหลายที่เราถือวาเราสละแลวนั้น  เวลาเรามาทําภาวนา  
มันกลับมาเปนอารมณของใจ  มากกวาเวลาที่เรากําลังยุงดวยงานอยูนั้นเสียอีก  เพราะพลังของจิตก็
คลายๆ กับพลังของกระแสไฟฟา  ไฟฟาเมื่อติดหลอดไฟมากดวงแสงสวางก็หรี่ลง  ถาเราเปดแต
นอยดวงแสงสวางก็แจมจาขึ้น    จิตใจของคนเราเมื่อกําลังคลุกคลีอยูกับภารกิจตางๆ ถึงแมจะเปน
ของมากก็ดูเหมือนไมมีอะไรเทาใดนัก  เพราะพลังของจิตมันออน  ดวยภารกิจมันปกปดทับถมไว  
แตเมื่อเราสละภารกิจนั้นๆ แลวมาทําภาวนา   พลงัของจิตมีกําลังกลาฉายแสงสองมองเห็นของ
เล็กนอยที่มีอยูในจิต   ใหปรากฏเปนของใหญโตและมากเปนทวีคูณ  ตอนนี้หากผูมีศรัทธาไมพอ
และไมเคยทํากรรมฐานมากอน  ทั้งกําลังใจก็ออน  อาจเกิดความทอถอยทิ้งกรรมฐานเสียก็ไดเพราะ
เห็นเปนของยาก  โทษไปวาบุญไมมาวาสนาไมชวย ทําไปก็ไมสําเร็จไรประโยชน  สรางบารมีใหม
ใหพอเสียกอนจึงทําทีหลัง 
 แตก็ยังดีกวาความเห็นของบางคนที่วา  การอบรมภาวนากรรมฐานเปนการทรมานจิตใจ  
เปนทุกข  สูปลอยวางตามอารมณมันไมได สบายดี  และบางคนยังเห็นไปวาไมตองควบคุมจิต  เปน
แตเราตามรูตามเห็นมันก็พอแลว 



ขอแทรกเนื้อความตอนนี้อีกนิด  เพื่อใหความกระจางหากไมพูดไว ณ ที่นี้ ไปพูดไวที่อ่ืน  ขอความ
ก็จะหางไกลกันไป ผูอานจะจับเอาเนื้อความยาก คําวา “…ตั้งสติตามรูตามเห็น…” กับคําวา “...รูเทา
รูทัน...”  และคําวา “…รูแจงแทงตลอด…”  มันมีลกัษณะและความหมายผิดกัน  นี่พูดถึงเรื่องของ
จิต  จิตเปนสภาวธรรม  ไมมีตัวตน  แตแสดงออกมาเปนอาการ  ใหผูมีปญญาญาณรูไดวา นี่จิต นี่
อาการของจิต สติเปนอาการของจิตที่ตามรูตามเห็น คือ ตามรูตามเห็นอาการกิริยาของจิต  แตมิใช
เห็นตัวจิต จิตแทคือผูรู  ผูตามรูตามเห็นอาการของจิตไมมีวันจะทันจิตไดเลย  เหมือนบุคคลผูตาม
รอยโคที่หายไป  ไมเห็นตัวมันจึงตามรอยของมันไป  แตโคเปนวัตถุ  ไมเหมือนจิตซึ่งเปน
นามธรรม  เอาจิตไปตามอาการของจิตมันก็ผิดวิสัย เมื่อไรจะเห็นตัวจิตสักที 
 คําวา “รูเทาทัน” ก็บงชัดอยูแลววา ผูรูคือจิต รูเทาก็คือรูเทาที่จิตรูนั้น ไมเหลอืไมเกิน  เมื่อ
รูเทาอยางนี้แลวอาการของจิตไมมี เมื่ออาการของจิตไมมี รอยของจิตก็ไมมีแลวใครจะเปนผูไปตาม
รอยของจิตอีกเลา  รวมความแลวสติระลึกอยูตรงไหน  ใจผูรูกอ็ยูตรงนั้น  สติกับผูรูเทากันอยู ณ ที่
เดียวกัน  ทํางานรวมกันขณะเดียวกัน 
 คําวา “รูแจงแทงตลอด” ก็หมายเอาความรูที่รูชัดรูแจงของผูรู  ที่รูไมเหลือไมเกิน  แทง
ตลอดคือตลอดเบื้องตนตั้งแตเริ่มคิดเริ่มรูจนตรวจตรอง  รูชัดถองแทลงเปนสภาวธรรม จิตไมสง
สายแสหาอะไรอีกตอไป  เพราะความแจงแทงตลอดในเหตุผลนั้นๆ หมดสิน้แลว 
 ถานักปฏิบัตเิขาใจตามขอความที่แสดงมานี้แลว  หวังวาคงไมหลงเอาผูรู (คือจิต) ไปตาม
รอยของจิต  เมื่อเราทําจิตคือ ผูรูใหนิ่งแนวอยูกับสติแลว รอย (คืออาการของจิต) ก็ไมมีเมื่อจิตผูรูกับ
สติผูระลึกไดเขามาทํางานรวมอยู ณ ที่แหงเดียวกันแลว การไปการมา  การหลงแสสายแสวงหา ก็
จะหมดสิ้นไป   จะพบของจริงที่จิตสงบนิ่งอยู  ณ ที่แหงเดียว เหมือนกับชาวนาผูหาผาโพกศีรษะ
บนหัวของตนเอง เที่ยววนเวียนหารอบปารอบทุงจนเหน็ดเหนื่อยกลับมาบานนั่งพักผอนเพื่อเอา
แรงยกมือข้ึนตบศีรษะ ผาโพกตกลงมาทันที เขาเลยหมดกังวลในการหาตอไป 
 จิตตอนนี้มักทําความเดือดรอนใหแกผูอบรมภาวนากรรมฐานขั้นแรกๆ มิใชนอย บางคนจน
ลมเลิกในการทําความเพียรเสียก็มีเพราะเห็นเปนของยากสุดวิสัยที่จะทําได  ถาผูที่เคยไดรับความ
สงบอันเกิดจากสมาธิแลว  จะเห็นอารมณที่เกิดขึ้นกับจิตเปนภัยเปนขาศึกแกความสงบของจิต แลว
จะทําการตอสูดวยความเพียรอันกลาหาญ  เพื่อใหไดมาซึ่งอิสรสุขอันแทจริง  ความเพียรอันกลา
หาญนั้นเลยกลายเปนวิหารธรรม เครือ่งอยูของผูเห็นภัยในความไมสงบ 
 คําสอนของพระพุทธเจาเปนคําสอนที่กินความกวางขวางมาก  และเปนคําสอนที่เปนอมตะ 
แตมีขอบเขตอยูในหลัก ๓ ประการ คอื ศีล สมาธ ิปญญา  นักศึกษาก็ดี นักภาวนากรรมฐานก็ดี  
หากมิไดใชสติปญญาอันรอบคอบถี่ถวนสมควรแกภูมิธรรมนั้นๆ เสียกอน หรือสอบกับทานผูรูผู



ฉลาดแลว ไมควรจะตัดสินโดยอัตโนมัติ  เพราะอาจผิดจากความหมายในอรรถธรรมนั้นๆ ก็ได  
โฆษกคนเดียวเทานั้นเห็นผิดเขาใจผิดแลว  อาจทําใหคนหมูมากพลอยตกนรกไปตามๆ กันก็ได  
เมื่อนักศึกษาหรือนักปฏิบตัิทําไปดวยความมุงมั่นเกินไป คือดวนอยากไดใหถึงจุดหมายปลายทาง
เร็วเกินควรไมคํานึงถึงการกระทําของตนวาเหมาะสมแลวหรือยัง  โดยปราศจากสติความรอบคอบ
รอบรูในเหตุผลนั้นๆ   อาจเปนอุปสรรคแกการดําเนินมรรคของนักปฏิบัติก็ได  คําสอนของ
พระพุทธเจาถึงแมจะเปนคําสอนที่ชี้บอกทางที่ตรงๆ แตมันไมตรงกับความประสงคกิเลสของผูฟง 
เขาก็ไมสามารถจะเอาไปปฏิบัติใหสําเร็จประโยชนแกตนได  จะเปนคําสอนของพระพุทธเจาหรือ
ของใครก็ตาม  หากไปตรงตามกิเลสของเขาแลว  สิ่งนั้นแลเขาจะรับไวเปนมรดกของเขาตอไป  
พระพุทธเจาผูทรงเห็นเหตุการณไกล จึงไดตรัสลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการไวใหพระอุ
บาลีฟง  เพื่อเหลาพุทธสาวกจะไดนําเอาไปปฏิบัติตาม  ทานผูตองการทราบรายละเอียดพึงเปดดูใน
นวโกวาท หมวด ๘ หนา ๕๖ ซึ่งเปนหลักสูตรนักธรรมชั้นตร ี
 ตอไปนี้จะยกเอาขอเทียบเคียงธรรมวินัย ๔ ขอ ทีพ่ระพุทธองคตรัสในทามกลางสังฆ
สันนิบาต ณ กรุงกุสินารา     เมื่อคราวที่พระพุทธองคทรงปลงพระชนมายุ  โดยเนื้อความยอๆ วา 
 ถามีภิกษุบางรูปมากลาววา  เราไดสดับมาตอพระพักตรของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาวา  
อันนี้เปนธรรมวินัย  เปนคําสอนของพระศาสดา ดังนี้ภิกษุไมควรยินดีและไมควรคัดคานซึ่งถอยคํา
ของภิกษุนั้น  ใหจําบทและพยัญชนะเหลานั้นไวใหดี  แลวไปตรวจดูในพระสูตรเทียบเคียงในพระ
ธรรมวินัย  ถาไมลงกันแลวใหทิ้งเสีย  ดวยแนใจวาคํานี้มิใชคําสอนของพระพุทธเจาเปนแท  คํานี้
ภิกษุนี้จํามาไมดีแน ถาทั้งพระสูตรและพระวินัยลงกันไดแลว  จึงใหตกลงใจวาคํานี้เปนคําสอนของ
พระพุทธเจาแท  ภิกษุนี้จํามาดีแลว นี่เปนขออางขอใหญที่ ๑ 
 ถามีภิกษุกลาววา คํานี้เราไดสดับมาเฉพาะหนาแหงพระสงฆ พรอมทั้งพระเถระ ผูเปน
หัวหนา เปนใหญในอาวาสโนน  วาอนันี้เปนธรรมวินัยดังนี้ ใหเทียบเคียงเหมือนขอตน   นี่เปน
ขออางขอใหญที่ ๒  
 ถามีภิกษุมากลาววา  คํานี้เราไดสดับมาเฉพาะหนาแหงพระเถระเปนอันมาก ในโอกาสนั้น  
ซึ่งเปนพระเถระที่ไดสดับมามาก  มีความรูทรงไวซึ่งพระธรรมวินัยมาติกา  ดังนี้  ใหเทียบเคียง
เหมือนขอตน  นี่เปนขออางใหญที่ ๓ 
 ถามีภิกษุมากลาววา       คํานี้เราไดสดับมาเฉพาะหนาแหงพระเถระเปนอันมาก  ลวน
แลวแตเปนที่นิยมนับถือของประชาชนเปนอันมาก  อยูในอาวาสโนน วาอันนี้เปนธรรมเปนวินัย  
คําสอนขอพระพุทธเจา ดังนี้ ใหเทียบเคียงเหมือนขอตน 



 ขอเทียบเคียงพระธรรมวินัยทั้ง ๔ ขอ  ที่นํามาเสนอทานผูอานทั้งหลายนี้  พอสรุปไดแลววา  
ธรรมก็ด ีวินัยก็ดี โดยเนื้อแทแลวเปนอันเดียวกัน  ที่ตางกันโดยอาการเทานั้นเหมือนโคแดงกับโค
ดาง  ฉะนั้น นักธรรมกถกึทั้งหลาย  เมื่อแสดงถึงสุจริตธรรมและทุจริตธรรม ก็ยกเอาศีล ๕ มาแสดง  
เมื่อพูดถึงธรรมชั้นสูง คือ มรรค ๘ ก็หมายเอา ศีล สมาธิ ปญญา มรรคปหาน มรรคสมังคี ก็หมาย
เอา ศีล สมาธิ ปญญา รวมเขากันเปนอันหนึ่งอันเดียว  พระพุทธองคตรัสวา เจตนาความงดเวนเปน
ศีล  เจตนานับวาเปนธรรมโดยแท  เมือ่เจตนา คือ ธรรม  งดเวนซึ่งโทษนั้นๆ แลวกลายมาเปนศีล 
ศีลและธรรมจะแยกออกจากกันไมได  ผูชอบธรรม คือ สมถะและวิปสสนา เห็นวาเปนทางตรงตอ
มรรคผลนิพพาน  ศีลยังเปนอาการภายนอก  แลวสรรเอาแตเฉพาะธรรมมาปฏิบัติ  เลยลมืนึกถึงการ
ปฏิบัตินั้นก็เปนศีลอยูแลว  หรือผูชอบศีลเห็นวาธรรมเปนของปฏิบัติยาก  แลวต้ังใจรักษาเอาแตศีล
อยางเดียว   เลยลืมคิดวา  การมีเจตนางดเวนจากโทษนั้นๆ ก็คอืธรรมนั่นเอง  จิตที่แนวแนอยูในศีล
นั้นเปนสมาธิมิใชหรือ ?    พระพุทธเจาทรงวางธรรมเปนอมตะไวเปนอยางดีเลิศ  ธรรมนั้นๆ อัน
ใครๆ ผูไมหยั่งถึงธรรมของพระพุทธองค ไมควรจะไปบัญญัติขึ้นมาใหมใหถูกตองตามกิเลสของ
ตนเลย  มันจะเปนการทําลายพระพุทธศาสนาโดยไมรูตัว 
 ผูศึกษาคนควาตํารามากๆ นอกจากจะไมยอมลงมือปฏิบัติตามความรูที่ตนไดศึกษามาแลว  
ในสมัยหนึ่งถือกันวาการเรียนรูแตกฉานในพระคัมภีรนั้นๆ จัดวาเปนผูไดถึงปฏิสัมภิทาญาณแลว  
เมื่อจะสรุปความเห็นของนักศึกษาโดยมากที่ไมยอมลงมือปฏิบัติตามความรูที่ไดศึกษามา มี ๔ ขอ  
คือ 
 ๑.เห็นวาตองศึกษาใหมากๆ แลวจึงคอยลงมือปฏิบัติทีหลัง เพราะไมรูเสียกอนจะปฏิบัติ
ไมได 
 ๒.การปฏิบตัิภาวนากรรมฐานเปนการปฏิบัติธรรมชั้นสูง ตองประกอบดวยอาจารย สถานที่ 
และธรรมที่เหมาะสมกับจริตนิสัย 
 ๓.ตองเปนผูที่มีจิตบริสุทธิ์ผุดผอง  ไมมีการเกี่ยวของกับสิ่งใดๆ ทั้งหมด 
 ๔.และการภาวนากรรมฐานทําจิตใหสงบ เปนการทําใจใหโงไมมีความคิด ดังกลาวแลว 
จะตองใชสมองคิดคนในเหตุผลนั้นๆ และในธรรมนั้นๆ จึงจะเกิดปญญา  แลวไมยอมปฏิบัติตาม
ความรูที่ไดศึกษามา  แตยอมปฏิบัติตามมติของกิเลส ซึ่งเปนนายเหนือหัวใจ 
 ฉะนั้น    สมัยนี้อาจารยก็มาก  ตําราก็มาก  แตหาผูที่จะยอมสละมานะและทิฐิถือรั้น  แลว
ปฏิบัติใหถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจาไดยาก  หากจะมีอยูบาง โดยมากมักปฏิบตัิตามคํา
บัญชาของนายเหนือหัวใจที่เขามุงไวลวงหนากอนวา     เมื่อหัดภาวนากรรมฐาน จะตองใช
บริกรรมและธรรมบทนั้นๆ จึงจะถูกตองตามจริตและนิสัยของตน  เมื่อภาวนาไปจะไดถึงชั้นภูมิ



ดังนี้เปนตน  และในที่สุดก็จะคอยรับเอาแตผล  
ตามพระพุทธพจนที่วา “…วุสิตํ พฺรหมฺจริยํ กตํ กรณียํ นาปรํ อติฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ…” 
พรหมจรรยเราไดอยูจบ  กิจอื่นที่จะตองทําอีกไมมีแลว  เรารูทั่วแลว การเกิดอีกของเราไมมี ดังนี้ 

ขาพเจาขอย้ําวา  ความเห็นของนักศึกษาโดยมากที่เห็นดังนั้นเปนแตจะไมจริง  ผูที่ศึกษามากหรือ
นอยก็ตาม  หากมีศรัทธาความเชื่อมั่นในแนวทางปฏิบัติจริงๆ แลว  ยอมสละมานะและทิฐิความ
ถือรั้นสําคัญวาตนเกงพอแลว  แลวลงมือกระทําตามคําสอนของพระพุทธเจา  ซึ่งอาจจะมีทานผูรู
ผูฉลาดแนะแนวทางใหดวยความเชื่อมั่นวาธรรมนี้เปนของดีของจริง  แตตัวของเรายังไมทําจริง
แลว  ก็จะไดเห็นของจริงของแทขึ้นมาในตนของตน  โดยไมหลงงมงายเชื่อตามคําของคนอื่น
บอกเลา  ธรรมของจริงของแทที่ทําใหบุคคลเปนพระอริยะได  มิใชเพียงแตศึกษาตามตําราและ
นึกคิดคาดคะเนเอาเทานั้น  แตจะตองปฏิบัติเปนไปตามนั้นจริงๆ ของจริงจึงจะเปนจริงขึ้นมาได 

ทานผูอานทั้งหลายคงจําพุทธประวัติได  ในตอนสิทธัตถราชกุมารผูเลอเลิศดวยการศึกษา
คนหนึ่งในสมัยนั้น   และแนพระทัยที่สุดวา  “เมื่อเราออกบวชแลวจะสามารถใชหลักวิชาทั้งหมดที่
เราไดศึกษามา  พรอมดวยความเพียรที่มีอยู  กระทําใหสําเร็จพระโพธิญาณไดโดยไมยากนัก”  เมื่อ
ทรงผนวชแลว  พระองคมิไดประมาท ทรงกระทาํความเพียรทุกรกิริยาตามตําราที่ไดทรงศึกษามา
ทุกๆ ประการ ๖ ปลวงไปก็ไมเห็นผลอะไรขึ้นมา  จนประชาชนสวนมากเขาใจวาพระองค
สิ้นพระชนมไปเสียแลว  พระองคจึงไดทรงยอนหวนระลึกถึงอานาปานสติกรรมฐาน  ซึง่ไมมีใคร
สอนพระองคเลย  เมื่อครั้งพระองคยังทรงพระเยาวอยู  ตั้งใจกําหนดพิจารณาอยูแตผูเดียวใตโคนตน
หวาอันชาวพนักงานและพระประยูรญาติทอดทิ้งไปทรงกระทําแรกนาขวัญ  ครั้งนั้นจิตของ
พระองคสงบ  จนเกิดปาฏิหาริยเงาตนหวาไมชายไปตามตะวัน  บรรดาพระญาติทั้งหลายทรงเห็น
เปนสิ่งมหัศจรรย  ตางก็พากันถวายความเคารพเปนการใหญ  พระองคทรงเห็นวา ทางนั้นจะเปน
ทางตรัสรูไดกระมัง  เมื่อพระองคแนพระทัยดังนั้น  จึงทรงเลิกทําทุกรกิริยา  มาทรงบําเพ็ญทางใจ
จนไดสําเร็จซึ่งพระโพธิญาณ 

หลังจากปรินิพพานของพระบรมศาสดาแลว  ๓ เดือน  พระอานนทซึ่งพระสาวกทั้งหลาย
ทุกๆ รูปใหความยกยองวาเปนคลังพระสัทธรรม  ถึงแมพระพุทธองคจะปรินิพพานไปแลว  พระ
อานนทยังอยู  ก็เหมือนพระบรมศาสดายังทรงพระชนมอยู  เพราะพระอานนทเปนผูทรงพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจาไวครบถวนทุกประการ  พระสงฆ  ๔๙๙ รูป มีพระมหากัสสปะเปน
ประธาน  จะทําสังคายนารอยกรองพระธรรมวินัยคําสอนของพระพุทธเจา  ในการนี้จะตองคัดเลือก
เอาพระสงฆที่เปนพระอรหันต  แตพระอานนทยังเปนเสขบุคคลอยู  แลวจะเวนพระอานนทก็ไมได 
เพราะพระอานนทเปนพหูสูตอยางยอดเยี่ยม  บรรดาพระเถระทั้งหลาย มีพระมหากัสสปะเปนตน    



จึงไดเตือนพระอานนทวา  อานนท พรุงนี้แลวพระสงฆทั้งหลายจะไดพากันทําสังคายนา  การครั้งนี้
หากขาดทานรูปเดียวเสียแลว  การทําสังคายนาก็จะไมสมบูรณ  ฉะนั้น ขอทานอยาไดประมาท จง
รีบเรงทําความเพียรใหเต็มที่เถิด  ทานพระอานนทผูไมประมาทแลว  ทําความเพียรเกือบตลอดราตรี  
ธรรมทั้งหลายที่ไดสดับศึกษามาจากสํานักของพระพุทธองคเปนเวลานานรวม ๔๐ ป  นาํมาใช
คิดคนพิจารณาเพื่อใหสําเร็จพระอรหันต เปลาทั้งสิ้น  ทานมาอนุสรณ  ซึ่งพระองคไดตรัสไววา  
อานนท เธอจะไดสําเร็จพระอรหันตหลังจากตถาคตปรินิพพานลวงไปแลว ๓ เดือน  พระพุทธพจน
ไมเคยตรัสเปนคําสอง  ไฉนหนอ … เราจึงไมไดตรัสรู วันพรุงนี้ก็ครบ ๓ เดือนแลว  ตัง้แตพระ
พุทธองคปรินิพพานมา  ทานออนเพลียละเหี่ยใจ  ตั้งใจวาจะพักผอนนอนเอาแรงสักนิด  แลวจึงจะ
ทําความเพียรใหม  ขณะที่ทานทอดธุระเอนกายลงเพื่อจะพักผอน  ศีรษะยังไมถึงหมอนเลย  ทานก็
ไดสําเร็จพระอรหันตในขณะนั้น  รุงเชาทานไดเขารวมสังคายนากับพระสงฆอรหันตขีณาสพ ๕๐๐ 
พอดี  โดยมพีระมหากัสสปะเปนประธาน 

ทานผูอานทั้งหลาย อุทาหรณทั้งสองเรื่องที่ยกมาเลาใหฟงนี้  พอจะทราบไดชัดแลววา  การ
เปนพหูสูตและนักคิดคนอยางเดียวไมสามารถจะดําเนินอริยมรรคใหเขาถึงอริยสัจธรรมของจริงได  
แตทานใชความนิ่งทิ้งความอาลัย  ไมมีอดีต  อนาคต  แมแตปจจุบันก็ไมมีในที่นั้น  สวนความรูอัน
เกิดจากการศึกษาและคนคิดก็ดี  เกิดจากการภาวนาและวิปสสนาก็ดี  เปนแตสักวาเปนเครื่องมือไว
ใชในกิจธุระเทานั้น  เมื่อเสร็จธุระแลว เครื่องมือก็ตองเก็บไวที่เดิม 

เมื่อพูดถึงตัวอยางที่มีการศึกษาคนความามากพอควรแลว ตอแตนี้ไปจะพูดถึงผูที่ไร
การศึกษา  แตมีทุนคือศรัทธามาก  และดําเนินถูกตองตามอริยมรรค  ก็ถึงสารธรรมไดเหมือนกัน  
พระราธะเมื่อทานยังอยูในฆราวาส เปนคนไรญาติขาดมิตร  ไมตองพูดถึงการศึกษาละ แมแตผาจะ
หอหุมรางกายอันแสนสกปรก ก็ขาดกะรุงกะริ่ง  ชกัหนาไมถึงหลัง  อาหารก็อาศัยขาวเศษบาตร
ของพระในอาวาสนั้น  พอเยียวยาลําไสไปมื้อหนึ่งๆ ไมตองพูดถึงการศึกษาละ  จะเปนเพราะทาน
ขัดสน  หรือเกิดศรัทธาขึ้นมาเองก็ยากที่จะเดาถูก      แตทานอยากบวชมากจนซูบผอม  แตไมมี
พระภิกษุรูปใดจะสงเคราะหใหทานไดบวช  พอความทราบถึงพระพุทธเจา          พระพุทธองคจึง
ตรัสถามในทามกลางสังฆสันนิบาตวา  ราธพราหมณนี้เคยใหอุปการะแกภิกษุรูปใดบาง  ทานพระ
สารีบุตรรับสนองพระองควา  ราธพราหมณคนนี้เคยตักบาตรใหขาพระองคครั้งหนึ่ง  พระพุทธ
องคตรัสวา ดีละ …สารีบุตรเปนผูรูจักบุญคุณของผูอ่ืนที่ทําแลว  ใหสารีบุตรนําเอาราธพราหมณไป
สงเคราะหเถิด  ทานพระสารีบุตรนําราธะไปสงเคราะหใหบวชและเปนอุปชฌายะเอง  ราธะบวช
แลวเปนคนออนโยนสอนงายยอมปฏิบัติตามโอวาทของพระอุปชฌาย  ไมนานก็ได บรรลุพระ
อรหันต  อันเปนผลยอดเยี่ยมของผูออกบวชทั้งหลาย … 



นี่แนะ … ทานทั้งหลาย  เมื่อตนมีการศึกษานอย  ก็อยาไดเสียใจวาเรามีการศึกษานอยไมทัน
เพื่อน  หากมีการศึกษามาก  ก็อยาผยองพองตัววาเรามีการศึกษามาก  มีความรูกวางขวางแตกฉาน
เลอเลิศกวาคนอื่น  ทางโลกถึงจะมีความรูมากหากขาดความประพฤติที่ดีงามแลว ก็ยากที่จะนํา
ความสุขความเจริญมาใหแกตนแลสวนรวมได  สวนในทางธรรมโดยเฉพาะผูจะทํากรรมฐาน
ภาวนาเพื่อใหพนทุกขแลว  ตอนจิตเปนฌานก็ดี  ตอนเปนอัปปนาสมาธิก็ดี  ตอนมรรคสมังคีจิตเขา
สูวิถีอริยภูมิก็ดี  ความรูทัง้หลายแหล  ทั้งที่ไดศึกษาคิดคนมาและเบ็ดเสร็จนอกจากนี้ก็ดี  ดูเหมือน
จะไมมีความหมายในที่นั้น  แตพนจากนั้นแลวนํามาใชประโยชนอยางมหันตหรือกอนจะเขาถึง
ตอนนั้น  ถานํามาใชเปน  ก็จะเปนประโยชนอนันตังเหมือนกัน 

ขาพเจาไดพาทานเที่ยวชมทางเอกอันยอดเยี่ยมของพระอริยเจาพรอมดวยทิวทัศนและตรอก
ซอยอันสลับซับซอนเสียยืดยาว  จนทําใหทานเสียเวลาทําการตอสูกับศัตรู ปานนี้กองทัพทั้งสาม
ของศัตรูคงจะเตรียมและสะสมรี้พลพรอมดวยเสบียงอาหารไวเปนอันมากแลวกระมัง  ถาอยางนั้น
ทานทั้งหลายจงออกตอสูกับศัตรูไดแลว 

ทานเปนเครื่องเลี้ยงพวกไพรพล  ศลีเปนมนต  สมาธิเปนวิชา  ปญญาเปนอาวุธ 
ทาน  ถึงแมวาจะจัดเปนกองเสบียงก็ตาม  แตมันก็จะตองทําการตอสูกับขาศึกที่จะมาตัดการ

ลําเลียงมิใชยอยเหมือนกัน  ฉะนั้น  การสรางความดีในทางพุทธศาสนาไมวาจะโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม  
ที่แทแลวก็คือเปนการตอสูกับศัตรู  (คือกิเลสของตนทั้งนั้นนั่นเอง)  จึงจําเปนที่จะตองใชปญญา (
คืออาวุธ)  ถาปญญาคือทัพหลังไมเปนกําลังเขาชวยแลวก็จะหมดทา…  การทําทานจาคะบริจาควัตถุ
สิ่งของใดๆ  ก็ตาม  มันเปนการยากยิ่งของผูไมมีปญญา  รายกวาเขาสูสงคราม  การตอสูใดๆ 
ทั้งหมดก็ตองอาศัยอาวุธ  ถาหาไมแลวจะเอาชัยชนะมาแตไหน ทานก็เปนการตอสูชนิดหนึ่ง  ความ
ตระหนี่เปนขาศึกตัวรายกาจของการทําทาน  เพราะเห็นไปวาวัตถุสิ่งของเงินทองที่หามากวาจะได
มิใชของงาย  ไดมาแลวก็เพื่อความมั่งมูลสมบูรณใหมีพรอมทุกสิ่งทุกอยาง  ไดมาแลวประโยชน
อะไรจะยกไปใหทานเฉยๆ โดยหาผลประโยชนอะไรมิได  อยางดีใหทานไปแลวก็จะมีแตใหพร  
ยถา-สัพพี  ใหไปเทาไรๆ ก็ไมเห็นดิบเห็นดีมั่งมีเจริญขึ้นกวาเกา  ทุกสิ่งทุกอยางกวาจะไดมาเราหา
แทบตาย  ผูมีนอยใหทานไปแลวก็กลัวจะอดตาย  ผูมีมากก็กลัวจะขาดบาทขาดเบี้ย  บางทีมีผูมาขอ  
เสียไมไดก็ใหนิดๆ หนอยๆ พอแกรําคาญ ใหเล็กๆ นอยๆ เหมือนยกเงินยกทองใหเปนถุงๆ    ความ
ตระหนี่เสียดายกลายเปนขาศึกของหัวใจตอสูกันอยูตลอดเวลา  ใหนอยก็เสียดาย  ใหมากก็กลัวจะ
หมด  ไมใหเสียเลยก็เกรงใจกลัวจะขาดญาติขาดมิตร  คิดไปๆ ก็มีแตกลุมใจ  เปนภัยแกตัวทุกๆ 
ดาน  ทานจึงเปนขาศึกแกผูที่มีความตระหนี่  กวาจะใหทานไดแตละครั้งเหมือนไปสงครามใหได
ชัยชนะมาแลวก็วาได 



ทานํ สคฺคโสปนํ  ทานเปนบันไดนําไปสูสวรรค  ผูมีปญญาเปนเครื่องนําหนา  พิจารณาเห็น
ความทุกขในโลกนี้วา  ไมวาคนมีคนจนหากยังมีความอยากอยูแลว  ไดชื่อวายังเปนผูตกในความ
ทุกขและความเปนคนจนดวยกันทั้งนั้น  พรอมกันนี้  ชีวิตอันหรูหราหรือฝดเคืองก็ตาม ทุกๆ ชีวิต
จะตองถูกความชราคร่ําคราฉุดไปอยางไมมีวันหยุดยั้งเลย  เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแหงมัจจุราช
แลว  แมทรพัยสมบัติจะมีลนเหลือกไ็มมีความหมายแกชีวิตของเราเลย  หากเราหามาไดเมื่อยังมี
ชีวิตอยู  เราควรแจกจายทําทาน   อันเปนการเฉลี่ยความสุขใหแกชีวิตของผูอ่ืน  และทัง้เปนการ
สมานมิตรผูกสัมพันธไมตรีอันดีงามแกชุมชนทุกหมูเหลาไมเลือกหนา  จิตใจของเราก็จะไดกลา
หาญเบิกบานในสังคมนั้นๆ และเปนการหากําไรใหแกชีวิตของเราไปวันหนึ่ง ๆ อีกดวย การทํา
ทานของเราถึงแมจะมีประมาณเล็กนอย  แตความอิ่มและความเต็มใจของผูทําทานมีประมาณเทา
ภูเขา  การทําทานของผูมีปญญาจะมากหรือนอยยอมมีความอิ่มพอดีกับศรัทธาของตน  ซึ่งตรงกัน
ขามกับการไดทรัพยของผูไมมีปญญาใจตระหนี่  ไดมากนอยเทาไร ไมมีวันพอวันอิ่ม จนอยูตลอด
กาล 

ทานถึงแมจะไมเปนการชนะอยางเด็ดขาด  ยังมีภพมีชาติอยูก็ตาม  แตเปนการยอมแพอยาง
มีเสรีบางบางอยาง  อยางนอยก็เปนประเทศราชหรือหัวเมืองขึ้นเขาก็ยังดี  ยังดีกวายอมแพเปนขี้ขา
เขา  ไมมีสิทธิเสรีอะไรเสียเลย    เวลานี้ทานตรวจดูตัวเองแลวหรือยังวา  ทานยอมแพแกขาศึกคือ
ความตระหนี่ในหัวใจของทานชนิดไหน  ถายังไมไดตรวจ ขอไดโปรดตรวจดูเสียแตบัดนี้  … 
อยาไดนอนเปนทาสระทมทุกขแกขาศึกในหัวใจของทานตอไปเลย  ศึกภายในรบยากแตชนะแลว
ไมกลับแพ  และไมมีเวรมีภัยตอใครๆ ทั้งหมด  ผูแพก็ไมมีทุกข ผูชนะก็ไมมีเวรมีภัย เพราะชนะ
หัวใจของตนเองคนเดียว 

ทัพหนาคือ  ศีล โดยเนื้อแทแลว  การรักษาศีล ไมวา ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗  หรือจุลศลี 
มัชฌิมศีล  มหาศีล  ก็ตาม คือ ไดแกตั้งขอกฎกติกาไวเพื่อทําการตอสูกับกิเลสใหมีขอบเขตแนวรบ 
(คือ เขตรับผิดชอบนั่นเอง) ถาหาไมแลว  ไมทราบวาจะไปตอสูกันตรงไหน ณ ที่ใด  ผูที่รกัษาศีล
ตามเพื่อนหรือตามประเพณี ไมชื่อวารักษาศีลเพื่อตอสู  ผูอุดมสมบูรณดวยประการทั้งปวง  แลว
ไมไดทําความผิดลวงเกินในศีลบางขอหรือทั้งหมด ไมชื่อวาผูมีศีล เพราะไมมีเจตนาจะงดเวน และ 
ไดชื่อวาเปนผูประมาทแลวเหมือนกัน  บุคคลผูประมาทยอมทําชีวิตอันมีคาของตนใหสิ้นหมดไป
อยางนาสงสาร  เปนที่นาเสียดายมาก  เขาหลักนางวิสาขาอุบาสิกาวาใหพอผัวผูนั่งเฝาสมบัติไมทํา
ความดีตอวา  “…กินของเกา…” 

ศีลก็ตองอาศัยปญญาคือทัพหลังเขาสนับสนุนจึงจะมีกําลังกลาหาญเขมแข็งพอ  ผูไมมี
ปญญาพิจารณาเห็นโทษในโลกวาเปนที่ตั้งกองทุกขทั้งหลาย  แลวก็จะนิ่งนอนใจไมพยายามที่จะตั้ง



กองทัพเพื่อตอสูกับศัตรูเลย (ผูฉลาดเทานั้น  เมื่อตนหมดอิสระแลวจึงจะคิดหาหนทางแกไขใหได
ซึ่งอิสระของตนคืนมา)  โลกที่เปนทุกขอยูในปจจุบันนี้ก็ดี  หรอืในอดีต อนาคตก็เหมือนกัน  หาก
ขาดมนต (คือศีล)  อยางเดียวแลวจะหาความสุขไมไดเลย  ศลีมใีนบุคคลใด หมูใด คณะใด ความสุข
ยอมจะเกิดมีในที่นั้นๆ  ตามกําลังของศีลมากหรือนอย  ตัวอยางเชน  บุคคลในหมูนั้นๆ ไมฆาสัตว  
ลักทรัพยสักคนหนึ่ง  คนผูนั้นก็จะนําความสุขมาให  ไมทําความเดือดรอนใหแกหมูคณะ  ถาหาก
ในหมูนั้นมีศีลเพิ่มขึ้นอีกคนหรือ ๒ คน  หรือ  ทั้งหมดในหมูนั้น  ลองคิดดูวาจะมีความสุขไหม ?  
ศีลจึงเปนมนตสําหรับปดเปาความทุกขเดือดรอนใหแกโลกเปนอยางดี   ศีล  ๕  ก็มีคุณประโยชน
แกโลกถึงขนาดนี้แลว  ศีล  ๘  ศีล  ๑๐  ศีล  ๒๒๗  ไมตองพูดถึงวาจะใหคุณประโยชนแกโลกสัก
เพียงไร 

ศีล  คือ  ขอกติกาที่ตั้งไวเพื่อตอสูกับกิเลส  อันเปนขาศึกภายในตัวของแตละบุคคลดังกลาว
แลว  ผูรุกรบดําเนินตามขอกฎกติกานั้นๆ  จนไดชยัชนะแลว  จะอยูเปนสุขทั้งตนเองและแกบุคคล
อ่ืน  ทัพนี้เปนทัพหนา  เมื่อประจัญขาศึกเปนครั้งแรกอาจมีความไหวหวั่นอยูบาง  เพราะคนเราชอบ
ทําชั่วเปนนิสัย  ถือเปนมิตรกับความชั่วนั้นมานานแลว  หรือจะพูดใหสั้นๆ ก็เรียกวา  ถือเอาความ
ประมาทในอกุศลทั้งปวงวาเปนความสุข  คราวนี้เมื่อมามองเห็นความชั่วในความประมาทนั้นๆ ก็
เทากับตั้งใจจะหักหลังมิตร  ลองคิดดู  ผูที่จะตั้งใจจะหักหลังมิตรนั้นจะมีความทุกขสักเทาไร  กลัว
จะขาดมิตร  เสียใจอาลัยจะไมมีมิตรอ่ืนดีกวา  ที่สดุกลัวจะไปไมรอด  เวลากลับมาหามิตรอีกกลัว
จะขายขี้หนา  ผูจะรักษาศีลงดเวนจากความชั่วก็เชนเดียวกัน  ผูไมมีปญญาสนับสนุนใหใจกลาหาญ
แลว  จะรักษาศีลไมไดเลยเด็ดขาด 

มนุษยผูใจเลวทราม  ฆาสัตว  แมแตสัตวตัวที่มีคุณก็ไมเวน  เห็นเปนกีฬาอันนาสนุก  เอา
ความทุกขถึงกับชีวิตของคนอื่นมาเปนความสนุกของตัวเอง  ไดชื่อวาใจเลวรายยิ่งกวาสัตวที่ว่ิงอยู
ในปาหาการศึกษาไมได  ผูเชนนั้นควรเรียกวา  “ยักษใหญที่แฝงมาในรางมนุษย….”  ผูฉอราษฎร
บังหลวงโกงกินหิน  กินทราย  กินเหล็ก  กินปา  อันเปนสมบัติของสวนรวมก็ดี  ผูลักเล็กขโมยนอย
ไมถึงกับทําความฉิบหายใหแกประเทศชาติบานเมืองอยางมหาศาลก็ตาม  แตทําความเดือดรอน
ไมสงบสุขทุกระแหงหน  คนเหลานี้เปนผีตายอดตายอยากแฝงมาเกิดในรางมนุษย  ทําความจลาจล
วุนวายในสังคมทั่วๆ ไป  ผูประพฤติผิดในกามตามวิสัยของใจชั่วไมกลัวบาป  หนาดานเกเรกับเพศ
ตรงขาม  ไมรูจักหามใจของตนเองเยี่ยงมนุษยธรรมดาสามัญชนทั่วๆ ไป  มองเห็นเพศตรงกันขาม
เหมือนเปนผักเปนปลา  เหมือนเสือมองเห็นวัวควายหรือสัตวเปนๆ ทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยูวาเปน
อาหารที่นาอรอยไปทั้งหมด  จิตมนุษยชนิดนี้จะอัปรียขนาดไหน  จะวามนุษยก็ไมใช  จะวาสัตวก็
ไมเชิง  ขอใหทานผูมีปญญาพิจารณาดูเถิดวา  มันจะเลวรายขนาดไหน  โทษในการไมรักษาศีลจึง



เปนภัยอยางกวางขวาง  นับตั้งแตตนคนเดียวตลอดถึงสังคมไมมีขอบเขตกติกา  คือ  ของดเวนของ
ศีลแตละขอ  จึงนับวาเปนคุณประโยชนแกสังคมมนุษยแลสัตวทั่วไปอยางมหาศาล 

ฉะนั้น  พระพุทธองคผูทรงพระเมตตาแกบรรดาสัตวไมเลือกหนา  ทรงพระกรุณาสอนให
รูจักโทษของการไมมีศีล  แลวทรงแสดงคุณของศีลวา  ศีลเปนคุณค้ําจุนโลกไวมิใหกาวเขาไปสู
ความหายนะ  ศีลเปนของเย็นดับยุคเข็ญของโลกไดโดยเด็ดขาด  ศีลยังสามารถอุปถัมภคํ้าชูโลกไวมิ
ใหหวั่นไหวเอนไปตามความชั่วทุจรติ  ศีลเปนของประเสริฐสูงสุดในมนษุยโลกแลเทวโลก  ศีล
เทานั้นเปนเครื่องตัดสินวาใครเปนคนดีคนเลว  แตมันแปลกประหลาดมาก  ถึงแมวาศีลจะเปนของ
ดีเลิศและเปนเครื่องวัดความดีของคนก็ตาม  แตบุคคลผูอยากดีก็ยังไมอยากเอาศีลมาวัดความดีของ
ตนอยูก็แยะ  ยิ่งรายกวานั้น  บางคนยังเอาความชั่วชั้นเลวมาวัดวาเปนความดีเดนกวาคนอ่ืนก็มี  
หรือจะเอาศีลมาวัดความดีของตนจนเปนที่ภูมิใจแลวก็ตาม  มาตอนหลังๆ ศีลซึ่งเปนเครื่องวัดความ
ดีนั้นกลับตรงกันขาม  คือเห็นวาศีลไมดีไปเสีย  หรอืเห็นวาเปนของดีอยูบาง  แตความดีนั้นมากไป
ก็มี  เชน ผูทีม่ีศีล  ๕  มองเห็นคุณคาของศีลวาเปนของดีมีคุณคาเลิศ  ก็พยายามที่จะเพิ่มศีล คือความ
ดีของตนใหมากขึ้นเปนลําดับ มี ๕ แลวอยากใหมี  ๘  มี ๘ แลวอยากใหมี  ๑๐  ม ี๒๒๗  เปนลําดับ
ไป  แตบางทีผูมี  ๒๒๗  แลวก็ลดลงมาใหยังเหลือ  ๑๐ เหลือ ๘ เหลือ ๕ หรือไมใหมีเหลือเลย  
ดังนี้ก็มี  เราจะเห็นไดในวงกาสาวพักตร  ผูบวชอยูนานๆ เบื้องตนก็ดูเหมือนจะอิ่มอยูกับศีลของตน   
แตที่ไหนได  มาตอนหลังๆ ไมมีใครจะนึกฝนเลยวาทานจะเบื่อหนายในคุณคาของศีลในตัวของ
ทานเอง ยอมสละศีล  ๒๒๗ ซึ่งทานชนะแลวคุมครองมานานปอยางนาใจหายใจคว่ํา  บางคน
หลังจากพนเขตวัดไปแลว  แมศีลตัวเดียวก็ไมเอาติดตัวไปบานเลยก็มี  ผูเชนนั้นดูเหมือนวาเกลียด
ชังศีลมานานแลวก็ได  หากจะมีบางคนเอาติดตัวไปบางสัก ๕ ตัว ๘ ตัว  แตมันก็กระไรอยู  เอาของ
มีราคามากมาแลกเอาของมีราคานอย  บางคนยังกระหยิ่มในใจวา  “…พิมเสนไมเห็นมีรสชาติอะไร  
สูเกลือไมได…”  ก็มี   ผูเชนนั้นตามมติของขาพเจาพอจะสรุปไดวา  ตั้งทัพหนาคือศีลรบรุกกิเลส
ของตน  มิใชเพื่อผลคือความเปนอิสระ  แตเพื่อความสามารถของตนใหตาโลกเขาเห็นวาเรามี
ความสามารถก็ได  หรือรกุรบเพื่อกูอิสระจริงๆ  แตเมื่อไดชัยชนะแลวไมมีความสามารถที่จะ
บริหารใหอาณาประชาราษฎรไดรับความรมเย็นเปนสุข  จึงเกิดปฏิวัติขึ้นก็ได  พูดยอๆ วามี
ความสามารถแตดานการทหาร  ไมสามารถในดานการเมือง 

บางคนเห็นเขารักษาศีล  ก็ทําตามเขาไปไมรูคุณและโทษของศีลเอาเสียเลยก็แยะ  คนทํา
ความดีแลวอยากละความดีมาทําความชั่ว  คือบวชแลวอยากสึกมาเปนฆราวาส  ผูกําลังบําเพ็ญความ
ดีอยูแลวอยากจะทําความดีนั้นๆ เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป คือ อยากรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ จนไดบวช
พระเจริญสมถวิปสสนากรรมฐานมันก็แปลกเหมือนกัน  บางคนวาดมโนภาพไววา  เราบวชแลวจะ



ศึกษาปฏิบัติใหเครงครัดในพระธรรมกรรมฐานอยางนั้น หาวิเวกอยางนั้น  ละนิวรณและปลิโพธ
อยางนั้น  จะใหไดฌานสมาบัติมรรคผลอยางนั้น  แลวสอนคนอื่นอยางนั้น  ขาพเจาขอเตือนวา  “…
อยา ๆ ๆ เดี๋ยวเดือดรอนภายหลัง” 

ผูที่จะสึกจากพระก็ทํานองเดียวกันนี้  คิดวาลาสิกขาไปแลวจะมีอิสระทุกอยาง  เราจะเปน
ใหญในที่ทั้งปวง  แมจะมีครอบครัวแลวก็เขาใจวาตนมีอิสระเหนือเขา  หาเงินก็คลอง  เขาที่ไหน
ติดตอกับใครก็สะดวก  หนาที่การงานก็จะมีแตผูสนับสนุน  ฉันขาวสุกปากหมอความคิดปญญาดี
จริงๆ  แตอยาลืมวา  คนเขาพูดกับพระ  เขาตองใชคําพูดและสํานวนโวหารอยางหนึ่ง  แตเขาพูดกับ
ฆราวาสดวยกัน  เขาจะตองใชคําพูดและสํานวนโวหารไปอีกอยางหนึ่ง  ถาไมเชื่อ หลังจากลาสิกขา
เพศแลว ๓ วันลวงไป  ขอใหไปสมาคมกับคนที่เขาเคยเคารพนับถือเราเมื่อยังทรงเพศเปนสงฆอยูดู
เถิดจะรูดี  แตเมื่อผูหวังดีพูดคํานี้แกผูตองการอยากจะสึกแลวแสลงหูเขานัก  ถาเขาไมประจักษดวย
ตนเองแลว  เขาจะไมยอมเชื่ออยางแนนอน 

ศีล  ถึงแมวาเปนกองทัพหนาเพื่อประจัญตอสูกับขาศึกของผูเห็นโทษในโลกแลวก็ตาม  
หากดําเนินผิดแผนยุทธศาสตร (คือมรรค ๘)  ที่พระพุทธเจาวางไวแลว  จะเอาชัยชนะแกขาศึก
ไมไดเลยเด็ดขาด  แผนของพระพุทธองคที่วางไวเรียกวา  “…ปาริสุทธิศีล ๔ …”  เมื่อแยงชิงชัย
ชนะขั้นศีลตามขอกฎกติกานั้นๆ  มาไดแลว  พระองคไมใหนิ่งนอนใจ  มันอาจมีผูกอกวนความไม
สงบภายในขึ้นก็ได  พวกนั้นหากมันสงจารบุรุษมาแทรกซึมไวทุกหนแหง  มีกําลังเพียงพอแลว  
กองทัพคือศีลอาจไมมีความหมาย  ฉะนั้น  พระองคจึงทรงสอนใหตั้งกองสอดแนม คือ ตัวสติ ไว
รักษาทวารทั้งหก  เรียกวา  “…อินทรียสังวร…” 

อินทรีย ๖ มตีาเปนตน  ยอมมีประโยชนทําใหเกิดความรูความฉลาดไดตางๆ นานา  ถาหาก
ใครขาด คือ ไมสมบูรณทั้งหกแลว  คนคนนั้นเขาเรียกวาคนไมสมบูรณ  อินทรีย คือ ความเปนใหญ 
หมายความวา  แตละอินทรีย  เชน  จักขุนทรีย  ตา  เปนใหญเปนเจาพนักงานรับทําการเพื่อดูเฉพาะ
แตรูปอยางเดียว  ไมเกี่ยวกับเรื่องเสียงและกลิ่น เปนตน  จึงไดนามวาอินทรีย  อีกนัยหนึ่งเรียกวา  
อายตนะ  คือบอเกิดของอารมณ  อายตนะแตละอายตนะ ยอมรับอารมณเฉพาะของตนๆ  จะกาว
กายกันไมได  เชน  จักขุอายตนะ  อายตนะคือตา  จะรับไดแตเฉพาะใหเห็นรูปเทานั้น  จะรับฟง
เสียงและสูดกลิ่นไมได  และยังสมมติใหเปนธาตุและอะไรตอมิอะไรอีกเยอะแยะ  อายตนะนี้ถาขาด
กองสอดแนมคือสติแลว  นั่นแลจะเปนชองทางใหจารบุรุษเล็ดลอดเขาไปในทวารนั้นๆ แลวเขาไป
แทรกกิจการภายในบั่นทอนกองทัพ  อาจยังผลใหไดรับความปราชัยยอยยบัในวันหนึ่งขางหนา  
เพราะอายตนะแตละอายตนะติดตออารมณไมเลือก  อารมณดกี็ทําใหเกิดความสุขหลงระเริงลืมตัว  



ถาชั่วก็ทําใหเกิดโทมนัสขัดแคนขุนมัว  ความสุขและความทุกข ดีและชั่ว  ที่เกิดจากอายตนะทั้งหก
นี้  มันเปนจารบุรุษตัวรายกาจของขาศึก 

พระพุทธองคจึงทรงสอนยุทธวิธี  ผูที่ไดชัยชนะแลวใหตั้งกองสอดแนมไวทุกๆ ทวาร  แลว
ใหประมวลขาวรายงานมายังกองบัญชาการ (คือจิต)  วาอายตนะทั้งหลายลวนแตเปนของเกา
อารมณเกาเดินอยูในสายเกา  คือ  ชอบใจก็มีความสุข พอใจ โสมนัสยินดีเพลิดเพลินมัวเมาประมาท
ลืมตัว  ไมชอบใจ  ก็เกิดความทุกขโทมนัสเดือดรอนเศราโศกเสียใจ  กลุมอกกลุมใจ  ความเปนมา
ของอารมณที่เกิดจากอายตนะทั้งหกยอมเปนอยูอยางนี้ตลอดกาล  ไมวาในอดีตและปจจุบันหรือใน
อนาคตตอไป  หากอายตนะทั้งหลายยังมีในที่นั้นๆ แลว  ก็จะไดประสบเชนเดียวกันนี้ทั้งนั้น  
ฉะนั้น  ขอผูบัญชาการ (คือจิต)  จงเบาใจเสียเถิดวาขาศึกทั้งหลายมิใชของใหม  ทั้งยุทธวิธีก็ของเกา  
เรารูเทาเลหกลมารยาของขาศึกหมดแลว  เมื่อผูบัญชาการฟงรายงานของกองสอดแนมแลวก็สบาย
ใจสงบ   พวกนักรบตางคนก็พากันรักษาหนาที่ของตนๆ โดยความเรียบรอย  ไมกาวกายหนาที่ของ
ตนๆ ตามีหนาที่ดูรูปก็ดูไปหูมีหนาที่ฟงเสียงก็ฟงไป… วิญญาณมีหนาที่รูสัมผัสก็รูไป เวทนา-
สัญญา-สังขาร  มีหนาที่อยางไร  ก็ทําไปตามหนาที่ของตนๆ  กองสอดแนม(คือสติ)  ตามรูตาม
รายงานกองบัญชาการ (คือจิต)  แหงเดียวแลวก็เปน  “…อินทรียสังวร…” 

อินทรียสังวรมิใชตามไปรักษาในอินทรียหรืออายตนะนั้นๆ  เหมือนบุรุษเลี้ยงวัว  ขอให
ทานคิดซิวา วัว ๖ ตัว  ตางตัวมันก็มีจิตมีใจคิดที่จะออกไปหากินในที่ตางๆ กัน  บรุุษผูเลี้ยงวัวก็จะตี  
ตอนตัวโนนบางตัวนี้บางเพื่อมิใหมันหนีไปไกล  บุรุษผูเลี้ยงวัวจะเปนทุกขและกลุมใจสักเทาไร  
หากบุรุษผูนั้นฉลาด  ปลอยฝูงวัวใหเขาสูสนามหญาและตัวเขาเองนั่งอยูในที่สูง  มองดูวาในสนาม
หญานั้นเห็นทั่วไปวาตัวไหนมันอยูอยางไร  ไปอยางไร  แลวกไ็ปไลตีตอนเอาแตเฉพาะตัวที่เห็นวา
มันจะหนีจากฝูงไปใหเขามาอยูกับฝูง  เขาก็จะไดรับความสุขฉันใด  ผูที่สํารวมอินทรียหรืออายตนะ  
หากเขาใจวาอินทรียหรืออายตนะเปนอันหนึ่งตางหากนอกจากจิตแลวจะไปตามรักษาอินทรียหรือ
อายตนะใหอยูเห็นจะไมมีวันอยูไดแน  เพราะอินทรียหรืออายตนะคืออะไร  เกิด ณ ที่ไหน  มัน
ทํางานอยางไร  ก็ไมรูเสียแลว  จะไปสํารวมรักษาไดอยางไร  ดีไมดีไปตอนเอาวัวเขามาเปนของตน
อาจใหโทษซ้ําไปก็ได (อนึ่ง ใจของตนเองทั้งที่มันเปนนายใชเรามาแตวันเกิด  แตเรากไ็มรูจักตัว
นายของเราเองเลยสักที   วานายแทของเรามันเปนอยางไร  นายใชใหทําดีทําชั่วทําบาปทําบุญทั้งที่
เปนคุณเปนโทษก็ไมรู  แลวเราจะมีอิสระอะไรในตัวของเราทั้งหมดนี้) 

ความจริงอินทรียหรืออายตนะเปนชื่อสมมติหนาที่การงานของจิตเหมือนหนาตางประตู  
เปนที่สองมองดูสิ่งนั้นๆ ของเจาของบานคนเดียวเทานั้น  แลเจาของบานเมื่อจะทํางานในทวาร
นั้นๆ ก็มิไดทําพรอมๆกันไปทั้ง หกทวาร  ทําแตเฉพาะทวารใดทวารหนึ่งเทานั้น  เพราะเจาของ



บาน (คือจิต)  มีคนเดียว  เมื่อผูมาเขาใจอยางนี้แลว  การสํารวมอินทรียหรืออายตนะ ๖ ก็จะสะดวก
ขึ้น  คําวา  สํารวม  หมายความวาของมันรวมกันอยูแลว  แตเราไปทําใหมันกระจัดกระจายออก
ตางหาก  ถาของไมเคยรวมกันอยูแลว  เราจะทราบไดอยางไรวาของมันรวมกันนั้นคืออะไร  ใน
อินทรียสังวร  ศลีที่พระพุทธองคทรงสอนใหสํารวมนั้น  ก็หมายความวาทรงสอนวิธีใหสํารวมจิต
ใหเขาที่เดิม  คืออินทรียและอายตนะรวมกันกอนแลวนั่นเอง  เมื่อสรุปแลว ศีลถึงจะมีขอกฎ
มากมายสักเทาไรก็ตาม  นั่นวาตามวิถีจิตที่มันวิ่งออกจากฐานเดิมไปทําผิดกฎนั้นๆ ที่ทานวาง
มาตรการไว  จึงกลายเปนของมากไป  ตัวศีลที่แทจริงแลวตัวเดียว คือ เจตนางดเวน ไมทําความผิด
จากกฎนั้นๆ  การสํารวมอินทรียหรืออายตนะก็เชนเดียวกัน  มใิชจะไปตามปดทวารทั้ง ๖ เหมือน
คนไมอยากดูอะไร แลวปดประตูหนาตางทั้งหมดฉะนั้น  แตทานสอนใหสํารวมจิตแหงเดียวเมื่อ
สํารวมจิตอันเดียวไดแลว  ทวารทั้ง ๖ จะทําอะไรใหแกจิตไดอีกเลา  นี่เปนยุทธวิธีที่ ๒ ที่จะชวย
ปองกันศีลใหเหนียวแนนมั่นคงตอไป 

ยุทธวิธีที่ ๓ คือ อาชีวปาริสุทธิศีล  เลีย้งชีวิตโดยทางที่ชอบ  มนุษยและสัตวทั้งหลายมีชีวิต
อยูไดดวยอาหาร  ถาขาดอาหารเสียอยางเดียวแลว  ถึงแมสิ่งอื่นจะมีมากลนเหลือหลายสักเทาไร  ก็
หามีความหมายในชีวิตไม  “ชิคจฺฉา ปรมาโรคา  ความหิวไมวาจะหิวทางรางกายหรือจิตใจ  จัดเปน
โรคอยางหนึ่ง…”  นก ปลา  ตายเพราะหิวเหยื่อ มนุษยชาวโลกตายเพราะหลงเชื่อความหิว  ความ
อยากของตน  พระพุทธองคทรงทราบดีแลววา  สามัญชนคนทัว่ไปจมอยูในปลัก คือ ความอยาก  
พุทธบุตรทั้งหลายยอมสละเพราะเห็นโทษแลวซึ่งเรื่องทั้งหลายเหลานี้  จึงไดหนีจากปารกชัฏแหง
ความมัวเมาเขามาบวชในพระพุทธศาสนา  จึงทรงพร่ําสอนเรื่องวิสุทธิศีล ๔ โดยเฉพาะเรื่องอาชีพ
ซึ่งเปนของจําเปนแกชีวิตดังกลาวแลว   ความหิวทําใหหนามืด  ถือรั้นปดกัน้ความดีงาม ยอมทําตาม
อํานาจของความหิวไดทุกๆ วิถทีาง  พระพุทธองคจึงไดวางมาตรการไววา  การเลี้ยงชพีในทางที่
ชอบเปนระบอบอันดีงามไดชื่อวาเดินตามอริยมรรค  เปนเครื่องสนับสนุนศีลวิสุทธิใหแนนหนา
มั่นคง  หากใครไมเดินใหตรงตามนี้แลว  เปนอันวาคลาดแคลวจากทางมรรคผลนิพพาน 

ความหิวเปนโรคเรื้อรังรักษายากไมรูจักหายนานตายมีแตจะกอกวนทําความรําคาญใหแก
ตนและคนอื่น (คือกิเลส) แลวก็สิ้นเปลืองทุนทรัพยมาก (คือ ความดีหมดไปๆ แถมความชั่ว
เหลวไหลยิ่งเพิ่มทวีขึ้นอีก)  พระพุทธองคจึงสอนใหระวังสังวรเลี้ยงชีพแตในทางที่สุจริตคิดถึงชีวิต
ของบรรพชิต   เนื่องดวยบุคคลอื่น  เราจึงควรทําตัวของเราใหเขาเลี้ยงงาย  หรือชีวิตรางกายที่มี
สวนประกอบยังเหลืออยูนี้เปนของชาวบานผูมีศรัทธาทั้งหมดก็วาได  ไฉนเราผูเปนหนี้บุญคุณของ
ชาวบานจะทําตนใหบริสุทธิ์สมกับเจตนาอันดีงามของเขาไมได  คนเราหากคิดถึงบุญคุณของผูมี
คุณแกตนแลวจะไมยอมทําความชั่วแมทั้งตอหนาและลับหลัง  จะตั้งหนาทําแตความดีงามเพื่อ



ทดแทนบุญคุณของคนอื่นถายเดียว  พรอมกันนัน้ก็เปนอันวาเราสรางความดีใหตัวเองไปในตัวดวย  
มนุษยเชนนี้มีนอยหาไดยากในโลก  เปนบรรพชติในพระศาสนา  หากหาน้ําใจในรมผากาสาว
พัสตรเชนนี้ไมมีเสียแลว  ก็ไมทราบวาจะเอาอะไรมาเปนเครื่องประกันความดีในเพศอันนี้ 

ยุทธวิธีที่ ๔ ปจจเวกขณะ  พิจารณาเสียกอนจึงบริโภคปจจัย ๔ คือ จีวร บณิฑบาต 
เสนาสนะ และเภสัช  ขอ ๓ อาชีพหมายเอาการแสวงหาอาหารในทางบริสุทธิ์อยางเดียว   แตขอที่ 
๔ นี้พิจารณาเสียกอนจึงบริโภคปจจัย ๔ คือ รวมถงึอาหารดวย  ทําไมพระพุทธองคจึงทรงสอนให
พิจารณาเสียกอนบริโภค  ปจจัย ๔ ก็ทาํนองเดียวกันกับอินทรียสังวร  เพราะอินทรียก็ดี  ปจจัย ๔ ก็
ดี  เปนของจําเปนแกชีวิตประจําวัน  คือ ตองใช ตองบริโภคอยูตลอด ๒๔ ชั่งโมง  ของใชมากถึงแม
จะเปนของดีแนนหนาแข็งแรงสักเทาไรก็ตาม  ยอมจะมีการสึกหรอและเสียหายมาก (คือสติออน) 
เปนธรรมดา  พระองคสอนใหแสวงหาอาชีพโดยทางบริสุทธิ์  ไดมาแลวยังสอนใหพิจารณา
เสียกอนจึงบริโภค  บางคนเห็นไปวาเมื่อไดมาโดยทางบริสุทธิ์แลวไมจําเปนจะตองพิจารณาอีก 
เชน ไดอาหารมาโดยทางบริสุทธิ์แลว ก็หมายความวาปราศจากโทษทั้งปวงแลว  ทั้งของก็บริสุทธิ์ 
ทั้งศรัทธาผูใหก็บริสุทธิ์ มันจะมีโทษเปนหนี้เปนสิน  ตายไปเกิดเปนวัวเปนควายลากคราดลากไถ
ใชหนี้เขาอยูทําไมอีก  ธรรมดาของดีไมปลอม  บรสิุทธิ์แทราคาก็ตองสูง  พระภิกษุผูโลกเขาให
สมญาวาเปนผูบริสุทธิ์สมบูรณแลวทุกประการ  ศรทัธาชาวบานเขาจึงถวายบูชาดวยใจบริสุทธิ์และ
วัตถุอันบริสุทธิ์  หากภิกษุปฏิคาหกผูรับ(ซื้อ)  เอาธนบัตรปลอมไปซื้อของนั้นมา  ถึงเจาของผูทายก
เขาจะไมทราบ  แตพระภิกษุยอมทราบไดดวยตนเอง  ถึงจะไมเอาโทษอาญาบานเมือง  แตพระภิกษุ
รูปนั้นก็มีโทษอยูดีๆ นั่นเอง  ทายกเขาถวายทานแลวก็แลวไป  เขาไมมาตามทวงเอาหนี้เอาสินอะไร
หรอก  เวนเสียแตบางกรณีผูหวังเลขทาย  เมื่อพระบอกใหซื้อไมถูกจะตองมาตอวาหรืออยางนอยก็
ไมเอาปนโตมาสงอีก  แตนั่นเขาไมไดหวังเอาบุญกุศลอะไร เขาหวังแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  แต
กรณีที่วานี้  ถึงแมวาเขาจะไมมาทวงเอาหนี้สินกับพระ  ถาพระทําตัวเปนธนบัตรปลอมแลว  จะเปน
หนี้สิน (คือความเดือดรอน) อยูในตัวเองตลอดกาล คําวาพระภิกษุบริโภคปจจัยของชาวบานโดย
มิไดพิจารณาเสียกอน  เปนหนี้เขา  เปนหนี้ตอนนี้ 

พระพุทธองคตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  พระองคไมตรัสวาเปนหนี้  แตตรัสวาเปนโทษอยาง
มหันต  ดังตรัสวา  “…ภิกษุผูบริโภคปจจัยสี่ของชาวบานโดยไมไดพิจารณาเสียกอนจะประเสริฐ
อะไร  บริโภคกอนเหล็กแดงดีกวา…”  กอนเหล็กแดงใครๆ กท็ราบดีอยูแลววา  นอกจากจะไมมี
รสชาติอะไรแลว  ยังเปนอันตรายไหมลําไสแกผูที่กินอีกดวย  พระพุทธองคไมตรัสวา  พระภิกษุ
ตายไปตกนรกเพราะกินกอนเหล็กแดง   แตตรัสวาไปตกนรกเพราะเปนผูทุศีล  กินของชาวบาน
โดยไมไดพิจารณาเสียกอน 



ปจจัย  ๔  มิใชเปนของจําเปนประจําวันแกชีวิตอยางเดียวดังกลาวแลว  แตยังเปนเครื่อง
ยั่วยวนกอกวนใหเกิดกิเลส  มีการชอบใจติดใจอยากได  ไดมาแลวเกิดความหวงแหนเปนตน  ใน
ปจจัย ๔ อันเปนเหตุใหเกิดกิเลสทําความชั่วตอๆ ไป   อันนี้เปนวิสัยของสามัญชนทั่วไป  ผูเห็น
โทษในเรื่องนั้นแลวจึงไดหนีออกมาบวช  แตปจจัย ๔ ก็ยังละไมได  เพราะเปนเครื่องอาศัยของ
วิบาก  ฉะนั้น  พระพุทธองคจึงทรงสอนใหออกดวยการใชปญญาพิจารณา  ไมใหหลงติดชอบใจมัว
เมาอยูกับความสัมผัสของปจจัย ๔ พึงเห็นเปนสักแตวาเปนเครื่องอาศัยเทานั้น  เชน  เหน็วากายนี้
เปนเครื่องอาศัยของจิต  เมื่อกายยังเปนอยูไมตาย  กายก็ตองอาศัยปจจัย ๔ เปนเครื่องหลอเลี้ยง  ผา
จะเปนของดีมีคาราคาแพงสีสดใสเปนที่ชอบใจสักปานใดก็ตาม  เราเอามานุงหมก็เพียงเพื่อ
ประโยชนปกปดหุมหอรางกายอันเปนของสกปรก  หรือปองกันอันตรายตางๆ  มีเย็น รอน ริ้น 
เหลือบ ยุง  เปนตน  อันจะมาขบกัดเทานั้น  กายเปนของเนาเอาอะไรมาหอหุม  ไมวาจะเปนของดี
ไมดีก็มีสภาพเปนของเนาไปตามๆ กัน  เมื่อพิจารณาไดอยางนี้  ความหลงรักหลงชอบใจในผาที่ใช
นุงหมก็จะหมดไป  แลวจะใหเกิดสลดสังเวชในตัวของตนเองวา  แตกอนแตไรมาเราเขาใจวาตัวเรา
นี้ดีวิเศษสวยงาม  พอหุมหอดวยผาผอนแพรพรรณที่สวยงาม ปรากฏวาใครๆ  ก็จับจองมองตามมา
ดูแตเราคนเดียว  แตความจริงแลวผาหออสุภแทๆ  

อนึ่ง  ตัวของเรานี้ก็เปนสักแตวากอนธาตุ ๔ ประชุมกันขึ้นมาตางหาก  หาใชบุคคลตัวตน
เราเขาไม  ผาที่เราหอหุมรางกายนี้ก็ผลิตข้ึนมาจากธาตุ ๔ ตกลงวาธาตุ ๔ อาศัยธาตุ ๔ อยูไปชั่ว
ระยะหนึ่งเทานั้น  หาใชสัตวตัวตนบุคคลเราเขาไม   เมื่อพิจารณาอยางนี้แลว  จิตก็จะขาดจาก
กามารมณ คือ ความรักใครหลงใหลในปจจัย ๔ เขาถึงองคพระ  ไดนามวาสมณะหรือพระภิกษุ
อยางแทจริง 

สวนปจจัย ๔ ที่เหลืออีกสาม คือ อาหาร ที่อยูอาศัยและยารักษาโรคตางๆ  พระพุทธองคก็
ทรงสอนโดยใหพิจารณาในทํานองเดียวกันนั้น  ผูเห็นโทษในปจจัย ๔ วา  เปนที่แทรกซมึของ
ขาศึก (คือกิเลส)  แลวอาศัยความไมประมาทพิจารณาโดยแยบคายดังอธิบายมาแลวนั้น  จิตก็ไม
หว่ันในเมื่อบริโภคปจจัย ๔ ปจจัย ๔ นี้ไมใชแตบรรพชิตเทานั้น  แมฆราวาสจะนําไปใชก็ไดผล
เทากัน 

การหนีจากกองทุกขของพระพุทธเจา  พระองคมิไดสอนใหหนีดวยการไมเหลียวแลทุกข  
หนีดวยการเกลียดชังหรอืไปดวยยานพาหนะตางๆ  แตพระองคสอนใหเพงดูทุกขซึ่งเปนของมีอยู  
จนรูจักตอตานเหตุที่ใหเกิดทุกข เชน เห็นวาความเกิดเปนตนตอของทุกขทั้งหลาย  ความเขาไปยึด
เอาสิ่งนั้นๆ มาเปนของตัว  เพราะความไมรูเทาตามความเปนจริงจึงเปนผูไดเสวยทุกขตลอดกาล  ผู



มารูแจงเห็นจริงดวยปญญาอันชอบแลว  ปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแลวจะมีทุกขมา
จากไหน 

ทานผูอานทั้งหลาย  ขอเชิญฟงอุทาหรณ  ผูเห็นทุกขในโลกนีแ้ลวพยายามที่จะหนีจากโลก  
วิธีอ่ืนที่คนทั้งหลายพากันหนีจากทุกขในโลกดังทีม่ีขาวในหนาหนังสือพิมพรายวันก็ดี  หรือวิธี
อ่ืนๆ นอกจากนั้นก็ดี  ซึ่งไมมีใครรับรอง  จะไมขอนํามากลาว จะนํามากลาวพอเปนอุทาหรณแต
เฉพาะเรื่องที่พระพุทธเจาทรงรับรองเทานั้น  มีเรื่องเลาวา 

โลหิตัสสะเทวบุตร  ทูลถามพระพุทธเจาถึงที่สุดของโลกอันไมมีความ เกิด-แก-เจ็บ-ตาย  
แลการเคลื่อน  จะไปถึงที่นั่นไดดวยการไปปกติไดหรือไม (เขาใจวาเทวบุตรองคนี้คงเบื่อทุกขใน
กามภพนี้เหลือเกินแลว จึงทูลอยางนั้น)  พระพุทธองคจึงตรัสวา  “…คมเนน น ปตฺตพฺโพ  ตั้งแต
ไหนแตไรมาแลว  บุคคลไมอาจไปถึงที่สุดของโลกดวยการไปปกติได...”   

เทวบุตรรับรองวาจริงดังพระองคตรัสทุกประการ  เมื่อกอนขาพระองคเปนฤๅษีมีฤทธิม์าก  
เทาขางหนึ่งเหยียบขอบมหาสมุทรฝงนี้  อีกเทาเหยียบขอบมหาสมุทรฝงโนน  เที่ยวหาที่สุดของ
โลกอยูเปนเวลานานรอยปโดยไมมีเวลาพักผอนหลับนอนเลย  เวนแตหยุดถาย  ก็มิไดพบปะที่สุด
ของโลกเลยตายเปลา 

พระองคตรัสตอไปวา  ความพนจากทุกขเพราะไปไมถึงที่สุดของโลก (ไมได)  ยอมไมมี  
ฉะนั้น  ผูรูแจงโลก  ผูมีความคิดดี  ผูถึงที่สุดของโลก  ผูสําเร็จพรหมจรรย  ผูสงบระงับ  ผูรูที่สุด
โลก  จึงไมตองการโลกนี ้แลโลกอื่นดงันี้ 

เทาที่บรรยายมา  ทานผูอานทั้งหลายก็พอจะทราบไดบางแลววาศีลเปนกองทัพหนา  มี
ความสําคัญอยางไร  ในการตอสูกับปจจามิตรขาศึกภายในของเรา เมื่อไดชัยชนะแลวจะตองจัดการ
บริหารปกครองใหประชาชนราษฎรอยูเย็นเปนสุข  บานเมืองจะไดเปนปกแผนแนนหนาถาวร  
ปราศจากบอนกอกวนทําลาย  หรือจะพูดกันงายๆ แลว  อินทรยีหรืออายตนะที่เราใชมันอยูทุกวันนี้  
มิใชวามันจะเปนเครื่องมือรับใชและนําความผาสุกมาใหแกเราถายเดียวก็หาไม  หากเราขาดสติการ
คุมครองระวัง  ปญญาความรูเทารูรอบในการที่ใชมัน  หรือรบัเอาความสุขจากมันแลว  บางทีมัน
อาจใชเราและมอบความทุกขใหเราเปนผูแบกแตผูเดียวก็ได  ปจจัย ๔ ก็เชนเดียวกัน สิ่งใดๆ ก็ตาม 
หากเรายังอาศัยเขาอยูแลวไมแนนอนนัก  เมื่อเขาใหเราอาศัยอยู ถึงแมเราจะไดรับความสุข  ก็
เรียกวาสุขเพราะคนอื่น  มันจะแนนอนอะไร  หากเขาไมใหเราอาศัยแลวจะวาอะไรเขาได  ปจจัย ๔ 
ก็ฉันนั้น  เหมือนผูไมมีปญญาหลงเมา  เขาใจเอาวาปจจัย  ๔  เปนของของตนจริงจัง  เขาไปหลงยึด
เอาสัมผัสของปจจัยนั้นๆ มาเปนของตัวของตน  จนเกิดความรักใครชอบใจเพลิดเพลินยินดีติดตอ



อยูกับสัมผัสของปจจัยนั้นๆ จนเปนเหตุใหทําความชั่ว  กอกิเลสใหเปนปลักโคลนฝงตัวเองจนถอน
ไมขึ้น 

สรุปแลวทั้งอินทรียหรืออายตนะก็ดี  ทั้งปจจัย ๔ ก็ดี  มันเปนบอเกิดของโคลน (คือกิเลส)  
น้ําแหง  โคลนไมมี  ก็ปลกูบัวไมขึ้น  บัวเกิดจากขี้โคลน  แตดอกบัวมีกลิ่นหอมไมแปดเปอนกับ
โคลน  ผูมีปญญาพิจารณาโดยรอบคอบแลวใชอายตนะและอินทรียบริโภคปจจัย ๔ ไมมีโทษ
ฉะนั้นแล 

ขาพเจาบรรยายทัพหนา (คือศีล)  มาพอสมควรแลวตอจากนี้จะไดบรรยายยุทธวิธีของทัพที่ 
๒ ตอไป 

ทัพที่ ๒ คือ สมาธิ  ใหกําลังอุดหนุนทัพหนาเปนอยางดี  ในเมื่อทัพหนามีกําลังเพียงพอแลว  
ก็เคลื่อนทัพออกรบได  หากทัพหนากําลังไมพอ  ก็ตองมาขอกําลังจากทัพที่ ๒ นี้ ฉะนั้นทัพที่ ๒ จึง
ตองมีสมรรถภาพเขมแข็งเหนือกวาทัพหนาเปนธรรมดา  แตทพันี้ก็ตองมีทัพหลัง (คือปญญา)  
อุดหนุนอยูดีนั่นเอง  สมาธิคือจิตที่แนวแนอยูในอารมณอันเดียว  จะโดยการหัดทําสมาธิ  เชน  ยก
พุทโธ ๆ ๆ ขึ้นมาบริกรรมใหจิตรวมนิ่งแนวอยูในพุทโธ  ในคุณพระพุทธเจานั้นก็ตาม  หรือเมื่อได
ประสบการณบางอยางซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความกระเทือนใจ เชน ไปเห็นคนตายอยางนาทุเรศ
อนาถใจ  หรอืคนไดรับความทุกขทรมานแสนสาหัสอันไมมีใครจะชวยไดแลว  เกิดความเอ็นดู
สงสารจนเกิดใจออนระทวยสลดสังเวช  อันเปนเหตุใหจิตรวมลงไปแนวแนอยูกับอารมณนั้นๆ ก็
ตาม  หรือเมื่อระลึกถึงคุณงามความดีของตนหรือคนอื่นที่ไดกระทําแลว      หรือเห็นพระปฏิมากร
รูปของพระพุทธเจา  เห็นพระภิกษุสามเณรผูที่ปฏิบัติดี ปฏิบตัิชอบ  ประกอบดวยสัมมาจารวัตร
แลวจิตใจจดจออ่ิมเอิบอยูในความดีนั้นๆ ก็ตาม  หรือมิฉะนั้นไดฟงธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
อันเปนอุบายใหขามพนทุกข  หรือไดอานธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเขาใจซาบซึ้งถึงแกนสาร
ของธรรมนั้นๆ แลว  จิตรวมเขาไปนิ่งแนวอยูในอารมณเดียวจนเปนเอกัคคตา  ถือเอาอารมณนั้น
เปนของดีของเลิศ ของประเสริฐ ยิ่งกวาอารมณอ่ืนๆ จนทําใจใหแชมชื่นเบิกบานหรรษาอยูกับ
อารมณตลอดกาล  เรียกวา  จิตเปนสมาธิ  เมื่อจิตตกเขาถึงขั้นนี้แลว  ขอทานผูอานจงคิดดูเถิดวา  
ความยุงเหยิงทั้งหลายอันมีอยูในโลก  นับตั้งแตรอบๆ ตัวของทานเองตลอดขอบเขตจักรวาลอันหา
ประมาณมิได  จะคงยังมีเหลืออยู ณ ทีน่ั้นไหม  ความทุกขหรืออารมณที่เปนของหนักๆ ที่มันเคย
ทวมทับหัวใจของทานมาแตเมื่อกอน  ไมทราบวามันหลุดลอยหายจากหัวใจของทานไปแตเมื่อไรก็
ไมทราบ  จะปรากฏแตความสงบสุขเยือกเย็นปราโมทยราเริงอยูกับเอกัคคตารมณนั้น  สมกับคําวา  
“…สุโข  วิเวโก…” 



อันนี้เปนจิตที่เปนสมาธิภาวนา  เขาตามตําราพระอริยมรรคซึ่งพระพุทธเจาและพระอริย
สาวกทั้งหลาย ทานไดดําเนินมาแลวจนถึงจุดประสงคทั้งนั้น 

สมาธิภาวนานอกนี้มีมาก  หากจะสมมติเรียกใหพอรูภาษาหรือเขาตามตําราสมัยใหมแลว 
เรียกวา  “…สมาธิพาวนของคนสามัญธรรมดา…”  มีมาก  แตพอจะสรุปไดมีอยู  ๓ อยาง  คือ 

ผูรักใครชอบใจในกามคุณ  ๕ มีรูปเปนตน  แลวนกึนอมนําเอารูปอันตนรักใครชอบใจนั่น
แหละมาไวเปนของๆ ตนโดยรูปนั้นมิไดรูเรื่องรูราว  และเยื่อใยอาลัยอะไรเลย  หากจะพูดตามภาษา
พระวินัยของพระแลวเรียกวา  “ขโมยเอารูปของเขามาโดยเขามิไดยินยอม…”  หากเปนสมณะก็
เรียกวา  “…สมณะทุศีล…”  หากเปนฆราวาสก็เรียกวา  “…คนขี้ขโมย…”  เมื่อไดมาแลวก็จะตอง
ปรุงแตงใหเปนภาพนานาชนิด  ตลอดถึงประดิษฐทาทีกิริยารูปนั้นใหสมกับความรักความใครอันมี
อยูภายในใจของตนทุกประการ  จนรปูนั้นเกิดอุคคหนิมิตเปนเงาติดอยูกับจิตทุกลมหายใจเขาออก  
บางทีเผลอหลับไป  รูปทีร่ักที่ชอบนั้นอาจแสดงปฏิภาคนิมิตเขามานอนหรือนั่งใกลชิดแสดงความ
สนิทเปนกันเอง  ถึงกับเผลอตัวเขาใจวาเปนจริงหลงสวมสอดแขนเขาหมายอุมกอดชม  พอรูสึก
ขึ้นมาเห็นวาผิดหวัง  จิตคลั่งแทบเปนลมตาย  ความทุกขทับถมระทมใจแทบจะเปนบา  แบบนี้ก็
เรียกวาภาวนาสมาธิเหมือนกัน  แตเปนภาวนาของผูมีความรักความใคร  ความขวนขวายอยากได
จนใจเปนสมาธิ  จิตแนบแนนเปนสมาธิอยูกับอารมณนั้น  อันเปนผลใหเดือดรอนเปนทุกขเพ่ิม
ทวีคูณ  หากทานผูอานทั้งหลายไดยกรูปขึ้นมาบริกรรมเปนอารมณชํานาญจนเกิดอุคคหะ-ปฏิภาค
นิมิต  ดังไดบรรยายมานี้แลว  สวนเสยีง – กลิ่น – รส และสัมผสั  ไมจําเปนตองบรรยาย  ทุกคนก็คง
จะคลองอยูแลว  สวนผลของการทําสมาธิพาวน  ทุกคนพอจะทราบดีแกใจอยูแลววานี่เปนสมาธิที่
คนทั่วไปชอบนัก ขอที่ ๑  

ขอที่ ๒ รูปเปนอาหารของตา  เสียงเปนอาหารของหู กลิ่นเปนอาหารของจมูก  สัมผัสเปน
อาหารของกาย  สิ่งทั้งหลายเหลานี้เปนเสมอเหมือนพรสวรรค  เสกสรรคใหมนุษยชาวโลกผูยังหลง
เพลิดเพลินอยูในกามคุณ  ไดชื่นชมอยางถึงอกถึงใจจนไมอยากพรากจากไปจากเสียอารมณนั้นๆ  
แตมันพนวิสัยของธรรม  คือ ธรรมดามันเปนไปไมได  คือ มีไดแลวก็มีเสีย  มีดีแลวก็มชีั่ว  มีสุข
แลวก็มีทุกข  อารมณทั้ง ๕ ดังกลาวมาแลวขางตนก็เชนเดียวกัน  เมื่ออารมณทั้ง ๕ นั้นเสื่อมไป  
เบื้องตนก็คือ ความไมพอใจ  แลวก็คิดจะดึงเอาสิ่งนั้นๆ มาใหเปนของๆ ตัวจนได  เมื่อไมไดหรือมี
สิ่งอะไรมาขัดขวางจะตองประทุษรายในสิ่งนั้นๆ ใหแตกกระจายไป  ตัวอยางมีถมไป เชน  หนุม
หลงรักในรปูแฟนของเขาสักคนหนึ่ง  จนเอารูปนั้นมาเปนบริกรรม  นกึคิดอยูเฉพาะจิตของเขาแต
อยางเดียว  จนเปนสมาธิพาวน  แลวเกิดอุคคหะ – ปฏิภาคขึ้นเฉพาะในจิตของเขา  เขาเห็นรูปสวย  
เห็นกิริยาที่นารักนาชมยิ่งขึ้นกวาปกติ  จะเห็นคุณงามความดีของรูปนั้นเปนของดีเลิศยิ่งกวาใครๆ 



ทั้งหมด  ในขณะนั้น หากจะมีใครสักคนหนึ่งจะมีความหวังดีตอเขาหรือไมก็ตามมาขัดขวางวา  
แนะ… เธอควรจะคิดจะตรึกอยางนั้นอยางนี้ใหดีเสียกอน  มันพลาดแลวจะแกไขยาก  ดังนี้   คํา ๆ 
นั้นจะเปนเสมือนหอกเสียบหัวใจเขาไว  แลวเขาจะพยายามกําจัดคํา ๆ นั้น  หรือบุคคลนั้นใหพน
จากทางเดินของเขา  หากเขาทําเชนนั้นไมสําเร็จ  จะตองหาอุบายทํารายตัวเขาเอง  หรอืมิฉะนั้นก็
บุคคลผูที่เขาปรารถนา  หรือวัตถุที่เขาตองการใหวอดวายไปในที่สุด  ในขณะที่เขากําลังดําเนินการ  
ตั้งตนแตที่เขาเห็นรูปแฟนของเขา  จนกระทั่งหาอุบายทําลายตนและบุคคลอื่นเปนที่สุดนี้  จิตเขาจะ
แนวแนเปนเอกัคคตารมณอยูในความรักและความประทุษรายเปนอยางดี    บางทีอาจถึงกับกิน
ไมไดนอนไมหลับเลยก็ได  นี่เรียกวาสมาธิพาวน  เพราะเอาความโกรธมาเปนอารมณ  ทุก ๆ  คน
ไมชอบเพราะทําใหกลุมใจเดือดรอนมาก  แตทุกๆ คนก็ไมคอยยอมละมันงายๆ 

ขอที่ ๓ ความโงเขลา มัวเมา หลง เซอะซึมมึนทื่อ มันเปนวิสัยของสามัญชนโดยมาก  บาง
คนยังเห็นลักษณะเชนนั้นเปนของโกไปเลยก็มี   ลกัษณะเชนนั้นเมื่อไมมีในตน  ก็ตองหาสุรามา
ยอมเอาจนใหเกิดขึ้นจนได  นี่เปนตนตอบอเกิดแหงความหลงชนิดหนึ่งในหลายชนดิดวยกัน  เมือ่
ความหลงผิดคิดผิดเกิดขึ้นแลว  การพดูการทําก็ผิดตามๆ  กันไปหมด  การกระทํา การพูด การคิด
นึก อันปราศจากความรูสึกผิดชอบ ดีชัว่  ไมมีสติควบคุมจิต  มันเปนความผิดอยางมหันต  ตัวอยาง
ที่เห็นๆ กันอยูก็มีอยูมิใชนอย  ดังจะชี้ใหเห็นกันงายๆ ดังบุคคลที่หลงมัวเมาในการพนัน  จิตมุงมั่น
หวังแตจะเอารวยถายเดียวเพราะใจตนชอบมาก  หาไดคิดนึกถึงความลมจมฉิบหายของบุคคลทั่วไป
โดยสวนมากไม  วาเขาฉิบหายเพราะการพนันนับไมถวนมาแลว เชนเดียวกับเรานี้  ตอมาเมื่อ
สิ้นเนื้อประดาตัวแลว  จะมีแตบริกรรมวา  “ …. แย ๆ ๆ … ”  จิตจะรวมเขาไปสูจุดเดียว  คือความ
มืดตื้อ  คิดจะออกดวยการลงทุนคาขาย ทุนก็ไมมี  คิดจะออกดวยการออกกําลัง  กําลังก็ไมพอ  ได
นอยไม คุมคาใชจาย  เราเคยไดมากๆ ก็ยังไมพอใช  คิดจะกูหนี้ยืมสินคนทั้งแผนดิน  เขาก็ไมเชื่อ
เครดิตเราอยูแลว  จะเอาของมีคาในบานไปการันตีของเหลานั้นก็ไมมี  เราขายไปเลนการพนันหมด
มานานแลว  ตกลงจะนั่งไหนก็โงกเหงาจุกเจากลุมใจอยูแตผูเดียว  นี่เรียกวาสมาธิพาวนอยูภายใน  
กลุมใจอยูแตผูเดียว   คนอื่นไมมีใครสามารถรูไดดวย 

สมาธิดังไดบรรยายมานี้  นักศึกษาสมาธิบางทานเห็นวา อันนี้ก็เปนสมาธิเหมือนกัน  
สําหรับผูที่ทําสมาธิตามแบบอริยสมาธิไมได  ขาพเจาก็ไมวา  พระพุทธเจาตรัสวาสมาธิเหมือนกัน  
และผูฝกหัดตามแบบอริยมรรคแลวกว็าเปนสมาธิเชนเดียวกัน  แตมีชื่อวามิจฉาสมาธิ  เมื่อมิจฉา
สมาธิตั้งรากฐานมั่นคงลงในจิตใจของผูใดแลว  ผลจะตองงอกออกมาใหปรากฏเปนมิจฉาสมาธิ (รู
ผิด) มิจฉาวิมุตติ (พนผิด) 



สมาธิทัพที่ ๒ นี้  ถาเปนการตอสูในแนวอริยมรรคแลว  การตอสูนั้นก็จะเปนผลใหไดชยั
ชนะอยางเด็ดขาด  การตอสูตามแนวอริยะเปนไฉน ขอเฉลยวา  สมาธิอันใดที่ยกเอาอุบายของ
สัมมาทิฏฐิขึ้นมาพิจารณาจนจิตเลื่อมใสเชื่อมั่นแนวแนในอุบายนั้น  แลวเกิด ขณิกะ-อุปจาระ-อัปป
นาสมาธิ  ก็ตามแลวจะมีความรูที่เกิดจากสมาธินั้นชัดแจงตามภูมิของตนๆ ในหลัก ๓ ประการที่
เรียกวา  “ ไตรลักษณ ”  คือเห็นวาสารพัดทุกสิ่งทุกอยางซึ่งเกิดมีขึ้นอยูในโลกนี ้ พรอมทั้งตนตัว
และจิตของเรา  มีสภาพยักยายเปลี่ยนแปลงอยูเสมอทุกขณะจนทนเปนเอกภาพอยูโดดเดี่ยวไมได  
การทนอยูคงที่ไมไดก็แสดงถึงอาการทุกขของสิ่งนั้นๆ    แลวก็แสดงวาสิ่งนั้นๆ ไมเปนไปตาม
อํานาจความปรารถนาของใครๆ ทั้งนั้น  จึงเปนอนัตตาไปพรอมๆ กัน  การตอสูมีกฎและหลักอยาง
นี้จึงจะเขาแนวอริยมรรค  แลวใหเกิดผลคือความสุขสงบของจิต  ความรูอันใดที่เกิดขึ้นในสมาธินั้น
จะปราศจากสังขารใดๆ ทั้งหมด  ความรูชัดเจนอันปรากฏเกิดขึ้นที่จิตในขณะที่เกิดสมาธินั้น   
ถึงแมจะเกิดในขณะจิตเดียวก็ตาม  แตปราศจากวิจิกิจฉาความลังเลใดๆ  ทั้งหมด  พรอมกันนั้น  
กิเลสอันเราเคยกลัวและเคยตอสูกับมันมาเปนเวลาชานาน หลายทัพหลายกระบวนก็จะปราชัยพาย
แพไปโดยมิไดตั้งใจเลย 

อนึ่ง  ขอทานผูอานโปรดไดทราบคํานี้ไวดวยวา  ทัพสมาธินี้เปนทัพใตดิน  มิใชจะตอสูแต
กับอารมณซึ่งเกิดจากอายตนะภายในเทานั้น  แตยังตองตอสูกับขาศึกใตดินอีกดวย เชน พวกฤๅษี
โยคีและนักปฏิบัติบางคนไดปกหลักตอสูกับขาศึกภายในของตนมาแลวก็มากตอมาก  แมทานผูนั้น
จะอยูในอิริยาบถใดๆ ก็ตาม  จะไมมีการโงกงวงมึนเมา  จิตใจจะปลอดโปรงผองใสในยุทธวิธีของ
ตนโดยเฉพาะ  หากจะมีใครตะโกนเรียกหรือสงเสียงอะไรก็ตาม  ไมสามารถจะสอดสองเขาไปให
ประสาทของทานรูสึกได  ฉะนั้น ทพันี้จึงเรียกวาทัพสมาธิใตดิน  แลวขอไดโปรดสังเกตอีกวา  ทัพ
ใหญ (คือความรูกวางขวางและความเชื่อ)  และเจริญดวยสรรพาวุธหรือเสบียงทั้งปวงก็ตาม  หาก
ไปตั้งในสมรภูมิอันไมเปนชัยภูมิ  (คือนอกออกไปจากตัวของเราแลว)  กย็ากที่จะเอาชัยชนะกับ
ขาศึกได  เพราะขาศึกอยูภายใน  นอนเนื่องอยูกับใจของเรามาเปนเวลานานแสนนานจนเปนนิสัย  
ไมทราบวาอะไรเปนขาศึกอะไรเปนมิตรของใจ  จนกวาเราจะรูสึกตัววาเรานี้ไดตกอยูใตอํานาจ
อิทธิพลของกิเลส  แลวคิดจะปฏิวัติ  จึงเปนของยากหากไปโทษสิ่งอ่ืนคนอ่ืนนอกจากกายใจของตน
วาเปนขาศึกแลวหาวิธีกําจัดสิ่งอื่นคนอ่ืน  ก็ไมมีวันที่จะเอาชนะกับกิเลสของตนได  พระพุทธเจา
ตรัสวา   “…อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย ชนะตนนั่นแหละเปนดี…” 

กายนี้เปนที่ประชุมของธาตุ-อายตนะ  อันเปนบอใหเกิดสรรพกิเลสทั้งปวงอันผูเห็นโทษในโลก
นี้จะพึงชําระใหหมดสิ้นไป   กายนี้เปนที่รวมของขันธ ๕ อันเปนที่ตั้งของอุปทาน   หากไมนอม
จิตเขาไปเพงพิจารณาขันธ ๕ ใหเห็นตามเปนจริงดวยปญญาอันชอบแลว  ก็จะไมมีวันละ



อุปาทานอันเปนบอเกิดของภพชาติได  กายจึงเปนชัยภูมิที่ดีทสีุดสําหรับผูที่จะตอสูกับกิเลส
ขาศึกภายใน  เพื่อใหไดมาซึ่งอิสระแกตนเอง  อนึ่ง  การสูรบกับขาศึกภายในนี้มิไดสูรบดวยการ
ดิ้นรนหรือสงสายดวยการลาดตระเวนสอดแนมเพื่อหาขาวดังกองทัพโลกเขาทํากันอยูแลวนั้น  
แตทําดวยความสงบนิ่งแนว  เพงดูเฉพาะจิตของตนคนเดียวในอารมณอันเดียว  แลวจะพบขาศึก 
คือ จิตผูนอมหรือเคลื่อนหรือเอนเอียงออกไปจากอารมณอันหนึ่ง  ซึ่งมันจะริเริ่มออกไปกอกวน
ทําจารกรรมหรือต้ังเปนกอง-กรม-ทัพ  ตอไป  ทานทั้งหลายคงจะเคยนับสตางคแลว  สตางค 
รอย-พัน-หมื่น  มาจากหนึ่งมิใชหรือ  หากทานไมนับใหมัน รอย-พัน-หมื่น  นับแตหนึง่อยาง
เดียว  ก็คงไมมีเรื่องยุง   หรือหนึ่งก็อยาไดนับเสียเลยก็ยิ่งจะสบายมาก  บางคนอาจสงสัยวา  
“เอะ…ตานี่ทําไมสอนกรรมฐานทําใหคนเปนใบไปเลา”  มิไดหมายความเชนนั้น  คนเราเกิดมา
ตั้งหนาตั้งตาสะสมอารมณหมักหมมไวในใจมากมาย  จนไมรูวาจะละลายออกไปทิ้งอยางไร  
การหัดสมาธภิาวนาก็คือ  หัดละอารมณเกา ๆ เนา ๆ เสีย ๆ  ที่มอียูในใจใหหมดสิ้นไป  แลวก็กั้น
อารมณที่ไมดีที่ยังไมเขามา  ไมใหเขามาหมักหมมอยูในใจอีก  พรอมกันนัน้ก็สรางอารมณที่ผอง
ใสสะอาดไวกับใจ  จนใจเห็นวาเปนของดีของผองใสสะอาด  สามารถนําเอาความสงบสุขมา
ใหแกตนไดอยางแทจริง 

 การที่จะทําอยางนั้นไดตองอาศัยทําใจใหสงบอยูกับอารมณเดียว (ที่เรียกวาสมาธิ)  เสียกอน  
เพราะเมื่อใจคลุกเคลาอยูกับอารมณมากๆ ยากที่จะคัดเลือกเอาจิตแทออกจากอารมณได  เปรียบ
เหมือนแรปนอยูกับทราย  ฉะนั้น  ผูที่จะคัดเลือกเอาจิตแทออกจากอารมณทั้งหลาย  มิใชเปนคน
โงเงาใบบอดอะไร  แตเปนผูฉลาดเห็นโทษที่ใจฟุงเฟอเหอเหิมในความคิด ความเห็นและความรู
ของตน  อันไมมีขอบเขต  ไมเปนไปเพื่อใหสิ้นสงสัย  เปนภัยและอุปสรรคแกสมาธิอยางยิ่ง  จึงยอม
สละและปลอยภาระอารมณของเกาๆ เนาๆ ดังกลาวมาแลว   ใหจิตมาจดจออยูในเอกัคคตารมณ  
เมื่อจิตถึงซึ่งเอกัคคตารมณผองใสสะอาดเต็มที่ดีแลว  ขาศึก (คือกิเลส)  ของใจอันใด  ซึ่งเรียกกันวา
อารมณ  จะเกิดมันก็เกิด ณ ที่นั้น  เมื่อผูเห็นโทษแลวจะละก็ละ  ณ ที่นั้น   เมื่อละแลวจงระวังอยาให
กิเลสเกาหรือกิเลสใหมเกิดขึ้นอีก  กร็ะวังตรงที่จิตสงบนั้น  จิตจะโอนเอนหรือนอมแลบออกไปจาก 
๑ ใหเปน ๙–๑๐–๑๐๐-๑,๐๐๐  ก็ออกไปจาก ๑ แลเห็นชัดเจนกันตรงที่จิตเปนหนึ่งนั้น  น้ําใสสะอาด
ลึกตั้ง ๕ วา  ๑๐ วา  ปลาตัวเล็ก ๆ  ทรายเม็ดละเอียดที่มีอยูใตน้ํา  ยอมไมรอดสายตาของคนผูตาดี
ไปได  ฉะนั้น   แลวจะวาสอนใหคนทําภาวนาสมาธิเปนใบไดอยางไร  คนสํารวมจิตทําสมาธิไมได
ตางหาก  พระพุทธเจาวาเปน  “…คนบาน้ําลาย…”  มิใชคนใบบอด 



 การสูรบกับขาศึกภายในแบบนี้  เปนแบบที่พระพุทธเจาและพระอริยสงฆสาวกทั้งหลายได
กระทําเปนผลสําเร็จมาแลวเปนอยางดี  หากทานผูใดเห็นอารมณภายนอกอันเกิดจาก ตา-หู-จมูก 
เปนตน  วาเปนภัยแกตน  เปนอุปสรรคแกภาวนาสมาธิ  แลวจะยกทัพออกไปตั้ง ณ ที่ทวารนั้นๆ 
เพื่อตอสูกับขาศึกแลว  พึงยกทัพกลับพระนครนอนสบายเสียดีกวา  จะไดไมเหน็ดเหนื่อยและเสีย
ทรัพยเสียเวลา  ยอมเปนผูแพแลวจะไมมีกังวลในการที่จะคิดตอสูตอไป 
 ขอย้ําอีกวา  สมาธิที่เปนไปตามแบบอยางของอริยมรรคแลว  มใิชจะแตงเอาไดตามชอบใจ  
เหมือนตนขาวในนา  มันมีเหตุผลพอดีกับกาละเทศะของมันเอง  มันจึงจะถอดรวงและแกมาให
คนเราไดรับประทานเปนอาหารเลี้ยงชีพได  สมาธิตามแบบอริยมรรคก็เชนนั้นเหมือนกัน  ถาหาก
ผูใดทําสมาธิตั้งจุดหมายไววาองคฌานเปนอยางนั้น  มีเทานั้น  จะตองยกอารมณขึ้นสูจิตหรือยกจิต
ขึ้นสูอารมณอยางนั้นๆ  เมื่อถึงขั้นนั้นแลวจะเกิดมีอยางนั้นเปนอยางนั้น  มีจิตเทานั้นเทานี้ดวง  หรือ
ไดยินเขาวา  เมื่อจิตเปนสมาธิแลว  ไดรูไดเห็นสิ่งที่นาอัศจรรยอยางนั้นๆ แลวก็อยากใหไดใหเห็น
อยางนั้นกับเขาบาง  อยางนี้เรียกวา  ตั้งจุดหมายเอาสัญญาอนาคตมาเปนอารมณ  หรือนอมจิตเอา
สัญญาอดีตเรื่องของคนอื่นมาเปนอารมณ  เอาความอยากมาเปนเครื่องกีดกั้นสมาธิ  ถึงสมาธิจะเกิด
ก็เกิดตามสัญญา สังขาร ซึ่งจิตยึดไวอยูในใจมากอนแลว  สมาธิแบบนี้ไมเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์
หลุดพนจากกิเลส  จะมีแตการสะสมพอกพูนกิเลสใหหนาแนนขึ้นเทานั้น 

 ถาเปนสมาธิที่ถูกตามแบบอริยมรรคแนแลว  จะตองมีศรัทธาความเชื่อมั่นในอุบายหรือ
กรรมฐานที่ตนยกขึ้นมาพิจารณานั้นๆ จนแนวแน  แลวมีสัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบเกิดขึ้นมาใน
ตัวเองโดยปราศจากการปรุงแตงใด ๆ  ทั้งสิ้น    อธิบายวา  สัมมาทิฏฐิในอริยมรรคนัน้จะตองมี
ความเห็นเปนอิสระ  ถึงแมจะมีการศึกษาและฟงมาจากคนอื่นก็ตาม  นั่นเปนแตแนวทางใหเขาถึง
สัมมาทิฏฐิเทานั้น  เวลาสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้น  ความรูอันเกิดจากการศึกษาก็ดี  เกิดจากการอานตํารา
และฟงมาจากคนอื่นก็ดี  แมความคิดที่เรากําลังคิดคนในเรื่องนั้นๆ อยูก็ด ี จะตองหายวับไปจาก
ขณะจิตนั้นขณะหนึ่งกอน  แลวจึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นตามเปนจริงอยางเราไมเคย
เห็นชัดมากอนเลย  ความลังเลสงสัยใดๆ ในเรื่องที่เราเคยสงสัยมาแลวแตกอนแตไร  จะขาดสูญไป
ในขณะนั้นหมดสิ้น  แลวจะมีความผองใสเบิกบานกลาหาญ  เชื่อมั่นในความรูความเห็นของจริง
เขามาเปนอิสระแทน  สมาธินอกนี้มิใชสมาธิตามแนวของอริยมรรคที่ปราศจากขาศึกคือกิเลส 
เปนโลกิยสมาธิหรือมิจฉาสมาธิ   มีความนอมเอนเอียงไปในทางความทะยานอยากเปนรากฐาน  ถงึ
สมาธินั้นจะไดสําเร็จเปนผลก็เปนไปเพื่อการสะสม  มิใชเปนไปเพื่อการละ  สัมมาสมาธิเปน
อัจฉริยะอัพพภูตธรรม  เมื่อผูมีศรัทธาพรอมดวยสติ  และสมาธิ-ปญญา  ขัน้ปรารภเบื้องตนมีกําลัง
เสมอภาคกันแลว  เจริญอยูไมทอถอยเมื่อถึงโอกาส  “…สัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาเองอยางนา



อัศจรรย…”  นี่วาถึงสัมมาสมาธิของผูเดินตามแบบอริยะ  เดินเขาเดินออกไดบอยเทาไรยิ่งเปนการดี  
ที่เรียกวาใหเปน…  วสี คือ ใหชํานาญ  …สัมมาสมาธินั้นจึงจะไมเสื่อม 
 เมื่ออธิบายถึงลักษณะและที่ตั้งที่เกิดของสัมมาสมาธิแลว  ก็ขอแวะอธิบายถึง  “…มรรค
สมังคี…”  สักนิด  ถึงจะเปนผลของปญญาซึ่งควรจะกลาวถึงในกองทัพที่ ๓ ก็จริง  แตมันมีลักษณะ
ที่ใกลเคียงกัน  จึงขอนํามาอธิบายไว ณ ที่นี่เพื่อเทียบเคียงกันกับสัมมาสมาธิ   พอเปนเครื่องสังเกต
สักเล็กนอย  “…มรรคสมงัคี…”   ก็คือ  “…มรรค ๘ …”  มีสัมมาทิฏฐิเปนตน  หรือ  ศลี-สมาธิ-
ปญญา  รวมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวในที่เดียวกันคือ  …จิต…นั่นเอง   สวนสัมมาสมาธิก็คือ จิต
รวบรวมเอาความคิดความนึกอารมณเล็กๆ นอยๆ ที่มีความของกังวลอยูในที่นั้น  ยกขึ้นมาวินิจฉัย
เพงพิจารณาดวยปญญาสัมมาทิฏฐิดังกลาวแลว  จัดไดชื่อวาเปนวิธีเดินมรรคใหเขาถึง  …มรรค
สมังคี…  สวนมรรคสมังคี เปนการประชุมมรรคแตละมรรค  เมื่อเดินมรรค ๘ มีสัมมาทิฏฐิ เปนตน  
ถูกตองครบถวนแลว  กอนจะถึงผลใดผลหนึ่ง   มีโสดาปตติผล เปนตน  มรรคทั้ง ๘ นัน้จะตอง
ประชุมกันเปนหนึ่งที่เรียกวา  …มรรคสมังคี…  ขณะหนึ่ง  แลวตอจากขณะจิตนั้นจึงจะเปนผลของ
มรรคนั้นๆ พูดกันงาย ๆ  เรียกวา  จิตรวมขณะใหญ…  มรรคาแปลวา  ทางเดิน  เหมือนทางจังหวัด  
ทางอําเภอ  ทางหมูบาน  ยอมตรงไปรวมยังทางหลวงแผนดิน  ทางหลวงแผนดินก็มีจุดหมาย
ปลายทางไปรวมที่พระนครเมืองหลวงแหงเดียว การรวมของสัมมาสมาธิเหมือนกับทางจังหวัด  
ทางอําเภอ ทางหมูบาน  ไปรวมตรงที่ทางหลวงแผนดิน  มรรคสมังคีเหมือนกับทางหลวงแผนดิน  
รวบรวมเอาปลายทางของพวกทางหลวงแผนดิน  ของผูจะเดินทางเขาสูเมืองหลวงอันเปนจุดหมาย
แตทางเหลานั้นเปนของภายนอก  ตองออกกําลังเดินดวยเทาหรือยานพาหนะ  แตทางอริยมรรคเปน
ทางเดินดวยวิถีจิต  ไมติดพันเกี่ยวของกับใครๆ ทั้งหมด  ปลอยปลดภาระใดๆ ทั้งสิ้น  แลวเดินโดด
เดี่ยวดวยความรู ความเห็นชอบ อันมอีงค ๘ ซึ่งมีสัมมาสังกัปปะแสดงลักษณะเปนเครื่องประกอบ  
แลวก็ไมไดเดินกาวไปหนาถอยหลัง ณ ที่ไหน  ปญญาสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมา ณ ที่ใด  ธรรมอันใด  
อารมณอันใด  ปญญาสัมมาทิฏฐิอันนั้นก็จะทําหนาที่รูชอบเห็นจริงในสิ่งนั้นๆ ในอารมณนั้นๆ อยู 
ณ ที่นั้นๆ  เมื่อจะพูดใหชัดลงอีกที  “…มรรคสมังคี…”  เปนที่รวมของอริยมรรคทั้ง ๘ อันมี
สัมมาทิฏฐิเปนตน  หรือสรรพวิชาปญญาความรูใดๆ ก็ตามทีไ่ดคิดติดตามมาจนรูชัดเจนในเหตุผล
นั้นๆ  ทั้งที่ดีและที่ไมดี  จนปลอยวางลงไปไดเปนตอนๆ เปนพักๆ แลวนั้น  มรรคสมังคีจะตอง
ประมวลรวบรวมลงมาไว ณ ที่เดียว  แลวตัดสินชีข้าดวา  อันนี้เปนหนทางและมิใชหนทางใหพน
จากทุกข  อันนี้ควรกระทําและไมควรกระทําเปนตน  จนความมั่นในความรูชัดเจนในใจของตน
แลว  เกิดความกลาหาญไมยอมเชื่อตอใครๆ ทั้งสิ้น  และในขณะนั้นจิตใจก็จะเกิดความบริสุทธิ์ผอง



ใสอยางเต็มที่  เปรียบเมอืนผูพิพากษาไดสืบสวนมูลคดีทั้งโจทกและจําเลยจนไดหลักฐานมั่นคง
เปนที่พอใจแลว   ขึ้นนั่งบนบัลลังกประกาศตัดสินโทษโดยความเปนธรรมในคดีนั้นๆ  
 อนึ่ง  มรรคสมังคีนี้แตละมรรคจะเกิดไดครั้งเดียวไมไดกลับมาเปนเชนนั้นอีกถึง   ๒ - ๓ 
ครั้ง  เหมือนคําพิพากษาของศาล  หากจะพิพากษาใหมก็ตองสืบคดีใหม  ไมเหมือนกับสัมมาสมาธิ  
ซึ่งเปนเครื่องดําเนินของมรรคอันจะดําเนินเขาไปถึงมรรคสมังคี  อันเปนภูมิของพระอริยเจาแตละ
ชั้นๆ คือ มรรค  ๘  นี้เปนเครื่องดําเนินใหถึงอริยภูมิของพระอริยเจาทุกๆ ภูมิ  จะเวนเสียมิได  ถึงแม
ทานถึงอรหัตตผลแลว  เมื่อวิบากคือชีวิตของทานยังทองเที่ยวอยูในโลกนี้  ทานก็ยังดําเนินอยู
นั่นเอง  แตมิใชทานดําเนินเพื่อการละหรือกลัวจะหลงทาง  ทานดําเนินตามความหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงตามขันธวิบากของทาน  มิใชเปนไปอยางความเขาใจของคนบางคนวา  พระอรหันต
เปนคนดานไมรูจักสุก ดบิ รส กลิ่น อะไรเลย ความยินดียินรายอะไรๆ ก็ละหมด  มันจะมีรสอะไร 
 ขาพเจาไดอธิบายความแตกตางกันของสัมมาสมาธิกับมรรคสมังคีมาพอสมควรแลว  หวัง
วาทานนักปฏิบัติที่เขาถึงขั้นนั้นแลว  พอจะซาบซึ้งถึงขอความนั้นไดเปนอยางดี  หากทานยังเขาไม
ถึงขั้นนั้น  แตเมื่อทานสนใจตั้งใจคิดคนตามนัยที่ขาพเจาอธิบายมา  ก็พอจะเปนแนวทางใหไดความ
เขาใจตามนัยนั้นบาง 
 กองทัพสุดทายคือ ปญญา ทัพนี้เปนทัพใหญ  นอกจากจะสมบูรณดวยกําลังพลแลว  ยัง
จะตองสมบูรณดวยสรรพสรรพาวุธยุทโธปกรณตางๆ อีกดวย  ผูบัญชาการกองทัพอยู ณ ที่นี้  แพ
ชนะเปนตายอยูตรงนี้เหมือนกัน  ปญญาเปนผูรับรูและใหการสนับสนุนเกื้อกูลทั่วไปแกทัพนั้นๆ มี
การทําทาน รักษาศีล และทําสมาธิเปนที่สุด ดังกลาวแลว 
 ปญญา ในที่นี้ แปลวา รูทั่ว รูดี รูชอบ  ถาหมายความเฉพาะในทางพระพุทธศาสนา  
หมายถึงรูจักพระไตรลักษณเพื่อความพนทุกข  คําคลายๆ กันนี้ยังมีอีกหลายคํา เชน สัญญา-
วิญญาณ-อภิญญา  เปนตน  แตมีความผิดแผกไปจากปญญา 
 วิญญาณอันเกิดจากสัมผัสของอายตนะทั้งสอง  มีตาเห็นรูปแลวเกิดความรูสึกขึ้นครั้งแรกๆ  
กอนอะไรทั้งหมดเรียกวา  “…วิญญาณเกิดจากสัมผัส…”  วิญญาณดั้งเดิมซึ่งหมายเอาปฏิสนธิ
วิญญาณ  เกดิตั้งแตอายตนะผัสสะยังไมทันมีเรียกวา “…ปฏิสนธิวิญญาณ…” วิญญาณอันเกิดจาก
สัมผัสของอายตยะ มีตาเห็นรูปแลวเกิดความรูสึกขึ้น  หลังจากนั้นสัญญาเปนผูรับไปจดจําหมายรู  
วาอันนั้นเปนอันนั้น  อันนี้เปนนี้เปนตน  เรียกวาสัญญา  อภิญญาเปนความรูวิเศษ  อันเกิดจากผูฝก
หัดฌาน-สมาธิดีแลว  โดยมิไดปรุงแตงใหเกิดขึ้น  แตเกิดขึ้นดวยอํานาจของฌาน-สมาธิตางหาก 
 จะอยางไรก็ตาม ปญญานี้ยอมเปนที่ปรารถนาของคนทุกเพศทุกวัยทุกขั้น  และจําเปนตอง
ใชเปนประจําวันตั้งแตเกิดจนวันตาย  การจะใชมากหรือนอย  สุดแลวแตความจําเปนและเหตุการณ



นั้นๆ จะบังคับใหใช  ปญญาเปนยอดหัวยาของยาทั้งหลาย จะแทรกเขายาขนานใดยอมทําใหยา
ขนานนั้นๆ มีคุณภาพสูงขึ้น  ยิ่งยาขนานเดิมเปนของมีคุณภาพดีอยูแลวก็ยิ่งเพิ่มคุณภาพขึ้นเปน
พิเศษ  ปญญาเกิดได ๔ ทาง คือ เกิดจากการฟงการศึกษา ๑ จากการคิดที่ไดศึกษาแลวและได
ประสบการณเฉพาะหนา ๑ จากการสอบถามขอความที่สงสัยไมแนใจ ๑ แลวประมวลจําความรู
นั้นๆ ไวมิใหเลือนลืม ๑ หลัก ๔ ประการนี้เปนหลักสากลใหเกิดปญญา สวนหลักอื่นๆ นอกนี้จะมี
มากสักเทาไรก็อนุโลมตามหลัก ๔ นี ้
 ยังมีหลักพิเศษอีกหลักหนึ่ง  ซึ่งในวงนักปฏิบัติกรรมฐานมักกลาวขวัญและรูกันอยูโดยมาก
วา  “…ปญญาเกิดจากสมาธิ…”  ตามนัยพุทธพจนปรากฏวา  “ผูเจริญสมาธิถูกตองบริบูรณดีแลว  
ยอมมีปญญาเปนผลเปนอานิสงสใหญ” ดังนี้  เมื่อพูดถึงปญญาแลว  นกัปฏิบตัิภาวนากรรมฐาน
ทั้งหลาย   ยอมเพงเล็งไปหาวิปสสนาญาณ ๙ กันโดยมาก  ฉะนั้น  จะไดยกเอาวิปสสนาญาณ ๙ มา
ตั้งไว  เพื่อผูสนใจจะไดทองบนจดจําและนํามาเทียบกับปญญาญาณหมวดอื่นๆ ที่กลาวถึงปญญา 
  

วิปสสนาญาณ  ๙ 

๑.อุทยัพพยานุปสสนาญาณ     ปรีชาคํานึงเห็นทั้งความเกิดความดับ 
๒.ภังคานุปสสนาญาณ    ปรีชาคํานึงเห็นความดับ 
๓.ภยตูปฏฐานญาณ      ปรีชาคํานึงเห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว 
๔.อาทีนวานุปสสนาญาณ     ปรีชาคํานึงเห็นโทษ 
๕.นิพพิทานุปสสนาญาณ    ปรีชาคํานึงถึงดวยความเบื่อหนายขึ้น 
๖.มุจจิตุกัมยตาญาณ     ปรีชาคํานึงดวยใครจะพนไป 
๗.ปฏิสังขานุปสสนาญาณ   ปรีชาคํานึงดวยพิจารณาหนทาง 
๘.สังขารุเปกขาญาณ    ปรีชาคํานึงดวยความวางเฉยเสีย 
๙.สัจจานุโลมิกญาณ     ปรีชาเปนไปโดยสมควรแกการกําหนดอริยสัจ 
  

อธิบาย 

ญาณที่ ๑.  คํานึงเห็นทั้งความเกิดทั้งความดับแหงสังขาร 
ญาณที่ ๒.  ปลอยความเกิดเสีย  คํานึงเอาอารมณเฉพาะความดับแหงสังขารนั้น 



ญาณที่ ๓.  คํานึงเห็นสังขารนั้น  อันปรากฏดวยอํานาจแหงความดับ  โดยอาการเปนของนากลัว  
ดุจสัตวราย  มีสิงห  เปนตน 

ญาณที่ ๔.  คํานึงเห็นโทษแหงสังขารนั้น   อันปรากฏดวยประการนั้น  วาเปนดุจเรือนอันไฟไหม
แลว 
ญาณที่ ๕.  คํานึงถึงสังขารนั้น  อันมโีทษไดเห็นแลวดวยความเบื่อหนาย 
ญาณที่ ๖.  คํานึงดวยใครจะพนไปเสียจากสังขารนั้นที่เบื่อหนายแลว ดุจสัตวอันติดขายใครจะพน
ไปจากขาย 
ญาณที่ ๗.  คํานึงดวยพิจารณาเฟนสังขารนั้น  เพื่อหาทางเปนเครื่องพนไปเสีย  ดุจนางนกที่ชื่อวา 
สมุทรสกุณี  อันลงเลนในทะเล 
ญาณที่ ๘.  คํานึงดวยความวางเฉยเสียในสังขารนั้น  ดุจบุรุษผูวางเฉยในภรรยาอันหยารางกันแลว 
ญาณที่ ๙.  เปนไปในขณะแหงจิตอันไดชื่อวา  อนุโลม  เกิดขึ้นในลําดับแหงมโนทวาราวัชชนะอัน
ตัดภวังค  เกิดขึ้นในขณะที่อริยมรรคจะเกิดในที่สุดแหงสังขารุเปกขาญาณ 
 เมื่อพิจารณาตามนัยที่แสดงมานี้แลว  จะเห็นไดวาวิปสสนาญาณ  ๙  เจ็ดขอเบื้องตนเปนผล
เกิดเนื่องมาจากฌาน  อธิบายวา  ผูเจริญฌานเต็มที่แลวเกิดวิปสสนาญาณทั้งเจ็ดนั้น  มิไดมีกําหนด
กฎเกณฑตั้งแตขอ ๑ ถึงขอ ๗ ดังทานเรียงลําดับกันไวแลวนั้น  อาจเกิดขอ ๒-๓ หรือ ขอ ๖-๕-๔  
อะไรขึ้นแลวจึงเกิดขออ่ืนๆ ก็ได  และวิปสสนาญาณทั้งเจ็ดนี้  เปนปญญาเกิดจากฌานเพราะขาด
พระไตรลักษณ  เห็นเปนไปขางนอมเกินควร  บางทีจนเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนแกตนและคน
อ่ืน เชน เห็นสังขารเปนของนากลัว เห็นเปนโทษนาเบื่อหนาย  จนมองดูสิ่งอื่นคนอื่นเปนของนา
กลัว  แลเห็นเปนโทษแกตัว  หรือเบื่อหนายในตัวและคนอื่นจนฆาตัวตาย  ดังเคยมีเรื่องเลาไวครั้ง
พุทธกาลก็มี  นี่เปนวิปสสนาญาณอันเกิดจากฌาน  ไมเขาถึงองคพระไตรลักษณญาณจนครบถวน  
ฉะนั้นวิปสสนาญาณ  ถายังไมถึงสังขารุเปกขาญาณและสัจจานุโลมิกญาณจึงเกิดวิปลาส  และ
จัดเปนอุปกิเลส  เครื่องกีดกั้น มรรค  ผล  นิพพาน  ไดดวย  และทานก็ไมไดจัดเขามาในสัมมาทิฏฐิ
ครบถวนในองคมรรค ๘ ใหครบถวนอีกดวย  เมื่อไมเปนสัมมาทิฏฐิในองคมรรค ๘ แลว วิปสสนา
ญาณทั้งเจ็ดเบื้องตนก็จะเดินเขาถึงมรรค ๘ ไมได  ถาไมเกิดวิปสสนูปกิเลส  ก็จะเปนแควิปสสนา
ญาณอยูนั่นเอง  หากผูเจริญวิปสสนาญาณทั้ง ๗ ดงักลาวไมหลงวาเปนของดีของวิเศษ  ไมเขาไปติด
จนเปนอุปกิเลสสําคัญตนเขาไปหมกมุนอยูในนั้นแลว  มาทําความรูเทาเขาใจตามสภาพความเปน
จริง  วานั่นเปนธรรม  นัน่เปนอนัตตา  นั่นเปนอาการของผูพิจารณา  นั่นเปนผูรูผูพิจารณา  เห็นชัด
แจงแลว  ปลอยวางลงเปนสังขารุเปกขาญาณ  แลวจิตจะนอมเขามาหาสัจจานุโลมิกญาณ  เพง



พิจารณาในอริยสัจ  ๔ ไปๆ มาๆ จนเปนวสี ๕ แลวจะถึงมรรคผลในภูมินั้นๆ ของตน  ผูเจริญฌาณ
ใหเกิดวิปสสนาญาณและไมมีอาการผิดแผกแยกออกไปเปนอุปกิเลส  เปนเหตุใหเขาถึงมรรคถึงผล  
ดังแสดงมาโดยยอนี้ 
 สวนผูที่เจริญสมาธิ ทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิและทิฏฐิวิสุทธินั้น  เปนวิธีดําเนินเขาถึงมรรค
โดยตรง  สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบ  เชน  เห็นวา  ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ  เปนทุกขจริง   สภาพทั้ง 
๔  อยางนี้ มอียู ณ ที่ใด  ทุกขยอมมีอยู ณ ที่นั้น  ถงึแมเขาผูนั้นจะไมเห็นทุกขเพราะความเมาความ
เพลิดเพลินของเขาก็ตาม  แตทุกขก็ยังเปนทุกขอยูเชนเคย  ยอมตามทนทุกขทรมานกายใจของเขาอยู
ตลอดกาล  ความเห็นเชนนั้นชัดแกใจของตนยิ่งกวาใครจะมาบอกเลา  แลวก็ไมมีการเปลี่ยนแปลง
เปนอยางอื่น  ถึงเขาผูนั้นจะไดรับความสุขจากสิ่งภายนอกอยางไรๆ ก็ตาม  แตความจริงภายในใจ
ของเขา จะไมทําใหเขาเห็นวิปริตจากความจริงเลย  ความเห็นอันนั้นเลยกลายเปน …ทิฏฐิวิสุทธิ… 
ไป  ผูเจริญสมาธิดําเนินมรรคไปเลย  จนสัมมาทิฏฐิกลายเปนทิฏฐิวิสุทธิ  หรือทิฏฐิวิสุทธิกลายเปน
สัมมาทิฏฐิไปแลว  วิปสสนาญาณ  ๙  เลยกลายเปนของเล็กนอยไป  เพราะเปนแตเพียงเอกเทศ
บางสวนของทิฏฐิวิสุทธิเทานั้น  เพราะไมประกอบดวยพระไตรลักษณญาณโดยสมบูรณใน
วิปสสนาญาณนั้นๆ สวนทิฏฐิวิสุทธิหรือสัมมาทิฏฐินี้ครอบเอาซึ่งวิปสสนาญาณ ๙ มาไวในอํานาจ
ของตนโดยสิ้นเชิง  เพราะวิปสสนาญาณ ๙ ถาดําเนินไปจนถึงสัจจานุโลมิกญาณ  ไมมกีารหลงแวะ
เวียนไปเปนอุปกิเลสแลว  ก็จัดเปนปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่องรู
เห็นทางปฏิบัติ  (ที่ตนปฏิบัติวาถูกตองแลว)  ญาณอันเกิดจากมรรคนั้นๆ คอืความรูแจงเห็นจริงใน
อริยสัจ ๔ จัดเปนทัสสนวิสุทธิ  (คือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเอง) 
 ทานผูอานทั้งหลายคงเคยไดทราบเรื่องของพระสาวกบางรูปมาแลววา  ทานไดบรรลพุระ
อรหัตตผลในขณะที่ทานนั่งฟงพระธรรมเทศนาเฉพาะพระพักตรของพระพุทธองคนั่นเอง  แลว
ทานเคยคิดบางไหมวาทําไมทานจึงสําเร็จงายดายนัก  ทานไมไดเจริญ  ฌาน-สมาธิ-วิปสสนา และ
มรรค ๘ บางหรือ  หากทานตั้งใจคิดและพิจารณาดวยใจอันเปนธรรมแลว  คงจะเห็นชัดดวยใจของ
ตนเองวา  ทานเหลานั้นในขณะนั้นทานไมไดเจริญฌาน  หรือหากบางทานจะเคยไดเจริญฌานมา
กอนแลวก็ตาม  แตในขณะที่ทานนั่งฟงพระธรรมเทศนาอยูนั้น  ทานไมไดเจริญฌาน  ทานเจริญ
สัมมาทิฏฐิ  อันมีสัมมาสมาธิเปนรากฐาน  คือดําเนินตามองคมรรค ๘ ทีเดียว  มีวิปสสนาคือ พระ
ไตรลักษณญาณเปนผูอุดหนุน  หากจะมีความสงสัยวาสมาธิในขณะนั้นจะมีไดอยางไร  ขอเฉลยไว 
ณ โอกาสนี้เลยวา  สมาธไิมตองดับรูป-เสียง-กลิ่น-รส  สัมผัสเหมือนฌาน  แตสมาธิจะยึดเอา
อารมณทั้ง ๖ นั่นแหละมาเปนเครื่องพิจารณาจนเห็นอารมณทั้ง ๖ นั้นชัดตามเปนจริงวา  อายตนะ ๖ 
มีตาเปนตน  เปนบอเกิดของอารมณ ๖ มีรูปเปนตน  กิเลสจะเกิดขึ้นที่อายตนะ ๖ นี้เพราะความไมรู



ตามเปนจริง  แลวเขาไปยึดอารมณ ๖ นั้นมาไวเปนของตัวจึงเดือดรอนเปนทุกข  ความจริงแลว
อายตนะ ๖ ก็มีไวสําหรับรับรูทําหนาที่ของตนๆ เปนธรรมดาอยูแลว  อายตนะมิไดมาไหววอนหรือ
รองขอใหใคร ๆ  มาหลงรักหลงชอบหรือเกลียดชงัอะไร  แตใจของเราตางหากแสไปยึดไปถือเอา
อารมณนั้นมาเปนตน  เปนของตน  ทั้งๆ ที่อารมณเหลานั้นก็หาไดเปนไปตามปรารถนาไม  มัน
เกิดขึ้น   ณ ที่ใด  มันก็ดบัลง  ณ ที่นัน้  มันเกิดๆ ดับๆ อยูอยางนี้ตลอดกาล  ผูมาพิจารณาเห็นชัดแจง
อยางนี้ดวยใจดวยปญญาอันชอบแลว  จิตจะไมแสสายลังเลไปในอารมณนั้นๆ แลว  จะตั้งมั่นแน
แนวอยูในความจริงใจวา  อายตนะทั้ง ๖ จะเปนกิเลส  และเปนภัยก็แตผูที่ไมเขาใจตามเปนจริง  
แลวเขาไปยึดถือ เอามาเปนตนเปนของตนเทานั้น  ผูที่รูเห็นตามเปนจริงแลวอายตนะทั้งหลายก็จะ
เปนอายตนะอยูตามเดิม   และทําหนาที่อยูตามเคย   ใจก็จะไมหลงเขาไปยึดเอามาเปนตนของตน
เลย  ที่เรียกวาสมาธิเกิดขึ้นเพราะเอาความเห็นอันเปนจริงในสัจจธรรมมาเปนอารมณ  ตอนั้นไป  
หากมีผูมาแสดงสัจจธรรมอันเนื่องมาจากอายตนะ-ขันธ  เปนตน  อันมีมูลฐานอันเดียวกัน  ทานผู
นั้นก็จะสองแสงปญญาตามรูตามเห็นไปตามทุกแงทุกมุมจนสิ้นสงสัยในธรรมนั้นๆ ที่เรียกวาได
บรรลุธรรม 
 สมมติวา  หากทานผูอานสนใจในธรรมอยู  ไดไปเฝาฟงธรรมของพระพุทธเจาผูสมบูรณ
ดวยวิชชาฉลาดเฉียบแหลมลึกล้ํา  สรรเอาแตถอยคําที่เปนอรรถเปนธรรมนํามาซึ่งประโยชน  เสียง
ก็ไพเราะเพราะพริ้ง  ตรัสคําใดออกมาก็เปนที่นาจับใจ   พระรูปพระโฉมผิวก็ผุดผอง  นิ่มนวลชวน
ใหเกิดความเลื่อมใส จรณธรรมทั้งหลายของพระองคไมมีบกพรอง  ทั้งดานน้ําพระทัยของพระองค
เลาก็เปยมไปดวยพรหมวิหารทั้งสี่เชนนี้แลว  ทานจะทําอยางไร  หากทานไปเฝาพระพุทธเจาดังนั้น
เขาแลวทานจะนั่งภาวนากรรมฐาน  เจริญฌานกสิณ  ดับอารมณภายนอก  มีรูปเปนตน  เสวย
ความสุขยึดเอาเอกัคคตารมณชมไมรูอ่ิมไมรูเบื่อ  จนเกิดวิปสสนาญาณ  ๙  แลวจึงจะเขาถึงมรรคผล
นิพพานอยางนั้นหรือ  หากทานมัวทําเชนนั้นอยู   เขาใจวาพระพุทธเจาคงจะตองเสด็จหนีกอนเปน
แน  แตถาทานไมดับอารมณเหลานั้น  แตมายึดเอาอารมณเหลานั้นขึ้นมาพิจารณาใหเห็นตามเปน
จริงดังแสดงมาแลว  เมื่อพระพุทธเจาเปนผูมีจิตใจอันบริสุทธิ์  กลั่นกรองเอาธรรมที่เปนของ
บริสุทธิ์มาแสดงใหทานผูมีความเห็นอันบริสุทธิ์  คือสัมมาทิฏฐิและมีสัมมาสมาธิ  เปนผูอุดหนุน
นั่งฟงธรรมอยูนั้น  เมื่อถงึพรอมเชนนั้น  ขอใหทานพิจารณาดูวาจะมีอะไรเกิดตามมา  เทาที่แสดง
มานี้  เขาใจวาทานผูอานทั้งหลาย  พอจะเขาใจเนื้อความที่วา  ผูนั่งฟงธรรมของพระพุทธเจาได
บรรลุมรรคผลนิพพานในขณะนั้นจะมี ฌาน-สมาธิ  หรือไม  ขอเฉลยวา  ฌานเปนของเล็กนอย  
ฌานเปนเครื่องอยูเครื่องเลนของทานผูที่ไดบรรลธุรรมชั้นสูงสุดแลว  ทานจะเจริญใหเกิดใหมีขึ้น
เมื่อไรก็ไดไมเปนของยาก  เหมือนคนผูมีความฉลาดเฉียบแหลมสมบูรณแลว  จะทําตนเปนคนโง



ยอมงายดาย  แตถาคนโงนี่ซิ  จะทําตนใหเปนคนฉลาดเปรื่องปราดมันยากนัก  ถึงจะทําไดก็ไม
เหมือน  ขอย้ําอีกวา  ถาหากทานยังเห็นวา  ฌาน  สมาธิเปนอันเดียวกันอยูแลว  ขอความที่แสดงมา
ขางตนนั้นก็จะไมสามารถซึมซาบเขาไปถึงใจของทานไดเลย 
 อนึ่ง  มติของบางทานยึดเอาตัวหนังสือเปนหลักวาพระอรหันตสุขวิปสสกไมมีสมถะ  เจริญ
วิปสสนาลวนๆ คําวา  สมถะใครๆ กท็ราบกันดีอยูแลววา  ไดแกฌานหรือสมาธิ  ถาพระสุขวิปสสก
ไมมีสมถะ  มันจะไมขัดกันกับพระพุทธพจนที่วา  ผูเจริญสมาธิดีแลวยอมมีปญญาเปนผลเปน
อานิสงสใหญหรือ  ที่วาผูที่จะถึงมรรคผลนิพพานตองดําเนินอัฏฐังคิกมรรค  มรรค ๘ ก็มีสมาธิอยู
ดวย  มรรค ๘ คือ ศีล สมาธิ ปญญา  เทานั้น  เปนทางเอกอันจะนําสัตวใหถึงซึ่งความบริสุทธิ์หมด
จดจากกิเลสได  ทานผูรูทั้งหลายทําไมไมหยิบยกเอาคําเหลานั้นขึ้นมาพิจารณาดูบาง  หรือมิฉะนั้นก็
ขอใหลงมือปฏิบัติจนใหจิตเปนสมถะ  วางความยึดมั่นถือมั่นตัวหนังสือแลวเกิดความรูจากสมถะ
นั้น  ภายหลงัจึงเอาความรูทั้งสองอยางนั้นมาเทียบเคียงกัน  ทานก็จะหายความสงสัยในคําสอนของ
พระพุทธเจาอยางนาอัศจรรย  น้ําใสแสนใสถาไมนิ่งจะเห็นตัวปลาและเม็ดทรายอยูใตน้ําไดอยางไร  
ใจไมสงบจะเห็นกิเลสและอารมณภายในของตนไดอยางไร 
 ทัพปญญา   นี้เปนทัพใหญดังกลาวแลว  จะตองรับภาระเปนพิเศษ  นอกจากจะตอสูดวย
กําลังพลและกําลังอาวุธแลว  ยังจะตองตอสูดวยจิตวิทยาและตรรกวิทยา  โดยใหกําลังใจอันเปน
มิตรที่ดีกับประชาชนหัวเมืองที่รบ  ไดใหการบําบัดทุกขบํารุงสุข  และใหการศึกษา  การอยูดีกินดีมี
พลานามัยสมบูรณเปนที่พอใจ  เปนตน  จนเขาเห็นวา  การบรหิารนั้นดีกวาเดิม   จึงจะไมมีเวรภัยมี
การปฏิวัติขึ้นในภายหลัง  ปญญาสามารถสอดสองมองไปเห็นทุกแงทุกมุมของกิจการทั้งปวง  ทั้งที่
ไดกระทํามาแลว  และที่ยังไมไดกระทํา  หรือที่กําลงักระทําอยูวาสิ่งนี้ควรแกไข  สิ่งนี้ควร
บํารุงรักษา  และสิ่งนี้ควรทําใหเจริญกาวหนา  เปนตน 
 สวนผูที่ตอสูกับขาศึก  คือ กิเลสภายในใจของตนก็เชนนี้เหมือนกันผูที่ชนะความตระหนี่
ดวยการทําทานแลว  ก็อยาพึงดีใจวาเราชนะมันแลวเพราะความตระหนี่มันเกิดขึ้นที่ใจ  ความ
ตระหนี่มันอาจเกิดขึ้นอีกเมื่อไรก็ได  ในเมื่อเราเผลอสติวา จาคะ การทําทาน  เราเคยทําแลวและทํา
บอย  จะทําเมื่อไรก็ได  เมื่อเราคิดอยางนี้ก็เปนอันวาเราปลอยใหโอกาสความตระหนี่ (คือขาศึก)  
เขามาแทรกซึมในใจของเราแลวในเมื่อโอกาสมี  แตเราประมาทเสีย  ความตระหนี่หวงแหนจะเขา
มาแทนใจที่กวางขวางและเบิกบาน  ฉะนั้น จึงควรทําความหรรษาและเบิกบานในการจาคะบริจาค
ไมวามากหรือนอย  เพื่อใหเปนพลังใจในการที่จะเชิดชูจาคะบริจาคใหทวียิ่งๆ ขึ้น  แลวถอน
ความเห็นแกตัวใหหมดไป  หรือลดนอยลงไปเปนลําดับ 



 สวนผูที่ทําฌาน-สมาธิไดแลว  ก็อยาเขาใจวานั่นเปนของตัวแลวเดี๋ยวจะเดือดรอนใน
ภายหลัง  ผูที่มีความคิดเชนนั้นไดชื่อวาทําลายปราสาทของตนเองแลวลงมาอยูกระตอบเสียก็นับไม
ถวน  เพราะพระพุทธองคตรัสไวแลววา  “...สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตา…”  ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา  
มิใชของใคร  ฌานตอสูกับอารมณทั้งหกอันเกิดจากอายตนะภายในภายนอกกระทบกันดงักลาวแลว  
ฌานกลาหาญตอสูกับอารมณแตที่จะหลบหลีกปลีกตัวเอาตัวรอด  ไมกลาจะเผชิญหนากับเหตุ
การณอันรายแรง  เพราะความกลัว  หว่ันวิตก  หรือไมเชื่อความสามารถของตัวเอง  เชนนักปฏิบัติผู
ผจญภัยราย  มีการตอสูกับความกลัวเสือ  เปนตน  สมัยนั้นเมื่อจิตยังตั้งไมอยูจะตองฟุงอยางเต็มที่  
เปรียบเหมือนกับสัตวปาที่ถูกเขาผูกไวดวยเชือกอยางมั่นคง  เมื่อดิ้นหมดฤทธิ์แลว  จะกลายเปน
เชื่องไป  ฉันใด  เมื่อใจหาที่พ่ึงไมไดแลวจะตองยอมสละ  ไมอาลัยตายอยากในชีวิตขณะนั้นจิตอาจ
หลบเขาไปสงบนิ่งหรือนิ่งอยางแรงกลาจนไมรูสึกตัวเลยก็ได  แตขาดปญญาที่จะพิจารณาถึงเหตุผล
ของความกลัว  และสิ่งที่กลัว  ตลอดถึงผูกลัว  จนเห็นชัดแลวปลอยวางลงจนใหเห็นเปนสภาพ
ธรรมได  ฌานชอบหลบหลีกหาความสงบสุข  ไมกลาตอสูกับอารมณอันรายแรง  เมื่อผจญกับ
อารมณอันใดอันหนึ่งเขา  จิตมักจะหลบเขาไปรวมอยูเปนฌาน  เพงเอาความสุขเอกัคคตารมณเปน
เครื่องอยูเสีย  แลวก็เขาใจเอาวาเราชนะอารมณนั้นๆ แลว  แตเมื่อจิตถอนออกมาจากนั้น  อารมณ
มันมีอยูแตเดิมเชนไร  มันก็มีอยูเทาเดิมเชนนั้น  และนักภาวนากรรมฐานทั้งหลาย  มิใชวาจะทําจิต
ของตนใหรวมเปนเอกัคคตาอยูไดตลอดเวลา  ถึงไดก็เถอะหากไมไดใชปญญาพิจารณาถึงเหตุผล
ของความกลัวดังกลาวมาแลว  หากอารมณอยางหนักมากระทบเขาจังๆ เชน  ความโกรธอยางแรงๆ 
เปนตน  เอกัคคตาสุขที่ยึดมั่นอยูนั้นจะสูญหายไปแวบเดียวอยางไมทันรูตัวเลย 
 ฌานใครๆ กย็อมทราบดีอยูแลววา  ทําใหนิวรณ ๕ มีกามฉันทเปนตน  สงบอยูเทานั้น  หา
ไดทําใหขาดสูญสิ้นไปจนหมดเชื้อไม  แลผูที่ไดฌานแลวโดยมากก็เขาใจวาตนไดสําเร็จธรรมขั้น
สูงแลว  ความเขาใจนั้นจึงตกเปนความประมาทของผูนั้นไปโดยไมรูตัว   ฌานของนักภาวนา
กรรมฐานจึงมักเสื่อมเสมอ  เปนที่นาเสียดาย  อุตสาหลงทุนตอสูกับกิเลสภายในมาจนสุดกําลัง  พอ
มาถึงตอนไดฌาน  หลงกลลวงของขาศึกถูกเขาลอมเอา  เลยไมมีประตูสู  แลวจะทนเปนทาสของ
ขาศึกตอไปไมทราบวาสักกี่ภพกี่ชาติ   ฌานเปนที่รักใครชอบใจทําใหผูยังไมเคยไดหรือปญญาเยาว  
ไดแลวหลงติดโดยมาก  ขาศึกศัตรูตัวสําคัญของฌานก็คือนิวรณ  ๕  นิวรณ ๕  เมื่อจะสงเคราะห
เขากันกับขาศึกสามเหลาแลว  กามฉันท  สงเคราะหเขาในราคะกิเลส  พยาบาท  สงเคราะหเขาใน
โทสะกิเลส  ถีนมิทธะ  อทุธัจจกุกกุจจะ  วิจิกิจฉา  สงเคราะหเขาในโมหะกิเลส 
 สวนสมาธิก็กลาหาญเปนนักตอสูเหมือนกัน  แตตอสูอยางเลือดเย็น  จะแพหรือชนะตอง
ขึ้นอยูที่เหตุผล  เอาเหตุผลเปนเครื่องตัดสิน   ไมยอมหลบหนาหนีเหตุผล  เมื่อยึดเอาเหตุผลเปน



หลักแลว  การแพและชนะของการตอสูจะกลายเปนธรรมไป  อายตนะเปนบอเกิดของกิเลสมีราคะ
เปนตนดังกลาวมาแลว  เมื่อผูมาพิจารณาเห็นโทษของกิเลสเหลานั้นเพราะการไมสํารวมใน
อายตนะทั้งหลายแลว  ตัง้ใจสํารวมอารมณในอายตนะทั้งหลาย  มีตาเห็นรูปเปนตน  มิใหใจหลงรัก
ใครชอบใจในรูปที่เห็นนั้น  โดยพิจารณาใหเห็นเปนธาตุ  เห็นเปนของไมเที่ยงเปนกอนทุกข
ทั้งหมด  หรอืจะเห็นเปนของสูญเปลาใชตัวตนเราเขาอะไรไม  เปนแตสภาพธรรมกอนหนึ่ง  
เกิดขึ้นมาแลวก็แตกสลายดับไป  หรือหยั่งซึ้งลงไป  จนเห็นเหตุอันใหรูปเกิดขึ้น   รูปตั้งอยู  และรูป
นั้นดับสลายไปเพราะอะไร   ผูมาพิจารณาเห็นดังนี้แลว  รูปกจ็ะไมมาตําตาใหหลงเขวไปวารูปสวย
ไมสวย เปนตน  จะเห็นเปนแตสักวาสภาพธรรมอันหนึ่งซึ่งมันแสดงปฏิกิริยาของมันอยูเชนนั้น
ตางหาก  กิเลสเกิดขึ้นเพราะไมสํารวมจิต  คิดหลงไปตามอารมณ  ไมไดพิจารณาใหเห็นตามเปน
จริง  จิตจึงเขาไปยึดถือแลวปรุงแตงวารูปสวย  ไมสวย  นารักใครชอบใจ  หรือนาเกลียดนาชัง  เกิด
โสมนัส   โทมนัสไปตามอํานาจของกิเลสแลวแตมันจะแตง  สมาธิตอสูดวยการรอบรูชั่งหาเหตุผล
เขามาตัดจนสิ้นกังขา  การตอสูชนิดนีเ้ปนธรรมนําสันติสุขมาสูตนไมมีวันเสื่อม  การตอสูแบบนี้
เรียกวาตอสูแบบอริยมรรค  ชนะแบบอริยมรรค  จะชนะมากหรือนอย  เดด็ขาด  หรือยังมีเหลืออยู
บาง  ขึ้นอยูกับมรรคปหานของชั้นภูมินั้นๆ  ฌานและสมาธิเปนยุทธวิธีสําหรับตอสูกับกิเลสภายใน
ของตนๆ  ของแตละบุคคลเทานั้น  แตมีกลวิธีอุบายผิดกันเล็กนอยดังแสดงมาแลว 
 อนึ่ง  ผูตอสูตามอริยมรรคนี้  ถาเดินถกูตองตามอริยมรรค  จริงๆ แลว  แลว  คําวา  “…เรา
แพ  เราชนะ หรือเราตอสูกับกิเลส…”  จะไมมีเลยในใจของทานผูเจริญมรรคอยู  สติ ระวังตรงที่จิต  
แมกิเลสหรืออารมณจะมีประมาณเล็กนอย  ปญญาจะตามสอดสองเห็นอยูทุกขณะ  พรอมกันนั้น
การละกิเลสก็ละพรอมๆ กันไปในตัว  แลวก็ไมไดนึกคิดวาเวลานี้  เราเจริญฌานสมาธิและวิปสสนา  
หรือเดินอยูในอริยมรรคขั้นนั้นขั้นนี้  หรือถึงขั้นนั้นขั้นนี้   จะไมมีในที่นั้นเลย  ธรรมเหลานี้   คือ 
สมาธิ  ความที่จิตตั้งมั่นอยูในอารมณอันเดียว ๑  สติ  ความระวังจิตไมใหคิดแสออกไปจากอารมณ
อันหนึ่งของสมาธิ ๑  ปญญา ความรูรอบเห็นเหตุการณของจิตอยูทุกขณะ ๑  ธรรมทั้งสามนี้จะ
สมบูรณบรบิูรณอยูในใจของทานทุกขณะ  พูดสั้น ๆ  วา  ผูดาํเนินตามมรรคปหานที่แท  คําวาเราวา
เขา  ในที่นั้นจะไมมีเลย  จะมีแตธรรม ๓ ประการ ดังกลาวแลวเปนเครื่องดําเนินเทานั้น   
 บางทานอาจสงสัยวา  ถาหากไมทราบการกระทําของตนวา  เราทําไปไดขั้นไหน  ถึงภมูิ
ไหน  เปนตน  แลวจะทราบไดอยางไรวา   กิเลสที่เราละแลวเทาไร  ที่ยังเหลืออยูอีกมากนอยสัก
เทาไร  ขอเฉลยวา  ผูที่ยังติดตําราที่ไดศึกษามาตองมีความเห็นเชนนั้นจริง  ความคิดเห็นเชนนั้นยัง
มิใชสัมมาทิฏฐิในองคอริยมรรค  เปนแตความอนุมานตามทิฏฐิของตนเอง  อันมีความไมแนใจเปน
มูลฐานเทานั้น  ซึ่งสัมมาทิฏฐิที่แทจริงในอริยมรรค  ตนเองก็ยังไมเคยไดรับรสชาติเลยวาเปน



ความหิวกระหาย  ไมวาจะหิวกระหายทางกายหรือทางใจก็ตาม  เห็นอะไร รูอะไร  
ดูเหมือนจะมีรสชาติเอร็ดอรอยไปเสียหมดเสียทุกสิ่งทุกอยาง  แมไมถึงกบัเห็นดวยตา  เพียงแตนึก
คิดไปถึงสิ่งที่ตนยังหิวอยูเทานั้น  น้ําลายก็พรั่งพรูออกมาเต็มปากแลว 
 ขอทานผูอานไดตรึกตรองดูวา  ทานผูมีธรรม ๓ ประการ  ดังกลาวมาแลวขางตนนั้น  มี
ประจําอยูสมบูรณอยูในใจของทานแลว  ทานยังจะเอาจิตไปวัดไปเทียบชั้นภูมิอะไรอีกหรือ  ผูเดิน
ทางไกลที่ยังไมเคยเดิน  เมื่อเหนื่อยเขาก็มีแตปลอบใจตนเองวา  เห็นจะใกลแลว  จวนจะถึงแลว  
อะไรทํานองนี้  เพื่อใหมีมานะแกใจเทานั้น  แตความจริงหาไดเปนดังคาดหมายไวไม  ผูยังมีความ
อยากความอาลัยอยู  จะเดินสัมมาทิฏฐิเขาถึงอริยมรรคไมไดเลยเด็ดขาด  กิเลสเปนของภายใน  มีอยู
เฉพาะในใจของใครของมัน  ใครมีมากมีนอย  ละไดมากไดนอย  ดวยอุบายธรรมอันใด  ไมมีใคร
ตัดสินใหกันได  เรื่องนี้เปนวิสัยของพระสัพพัญูพุทธเจาพระองคเดียวเทานั้นที่จะพยากรณได  
ใครจะตัดสินซึ่งกันและกันดวยอนุมานไมได  หรอืตําราเปนของเหลวไหลทั้งนั้น  ดีไมดีผูถูก
พยากรณเมื่อไมตรงตามเปนจริง เขาหัวเราะเยาะเขาใหเสียอีก  ของพรรคนี้เปนธรรมที่เปนปจจัตตัง  
เกิดมีขึ้นเฉพาะผูดําเนินทางถูกตามอริยมรรคเทานั้น  ผูเดินทางเดียวกันยอมรูเรื่องของกันและกัน  
คนนอกนี้หาไดรูดวยไม  ธรรมแทที่เปนปจจัตตัง  ใครจะตัดสินวาอยางไรหรือไม  มันก็เปนสภาพ
เชนนั้นอยูตามเดิม  ผูที่ยังมีความหิวอยู  และตองการอยากดังเทานั้น  ซึ่งธรรมแทของจริงไมมีใน
ตน  จึงจะเอาธรรมปลอมๆ มาโฆษณาหากิน  “ของดีมีคาแตหาตัวตนไมได  หากมีผูนําเอาไป
โฆษณาขายในทองตลาดวา  คุณจงมาซื้อของดีมีคาของขา”  ทานจงคิดดูเถิดวา  คนทั้งเมืองเขาจะ
มองผูนั้นไปในแงไหน 

บทผนวก 

 พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  ที่พระพุทธองคทรงสอนไว  มีการทําทาน  รักษาศีล  
เจริญฌาน-สมาธิ-วิปสสนา  ลวนแลวแตเปนกลยุทธแตละอยางสําหรับตอสูกับกิเลสภายในของแต
ละบุคคล  เวนเสียแตวาบุคคลผูนั้นเขานําเอาคําสอนของพระพุทธเจามาใชหรือไมเทานั้นเอง  หากผู
เห็นโทษของกิเลสแลว   แตนํามาใชไมถูกทางก็ไรผล  กิเลสเปนของยากที่ผูเกิดมาจมอยูในกอง
กิเลสจะเห็นโทษของมันไดงายๆ เหมือนหนอนเกิดในของโสโครก  ยากที่จะเบื่อหนายเหม็นกลิ่น
ของโสโครกได  คนเราเกิดในกองกิเลส  บางครั้งถึงแมจะเห็นโทษของกิเลสนั้นแลวก็ตาม  
โดยมากมักปกปดโทษของกิเลสนั้นไวมิใหโผลออกมาภายนอก  หากจะมีใครกลาเปดเผยโทษของ
กิเลสนั้นออกสูวงสังคมแลว  คนสวนมากมักจะมองไปในแงไมดี  ฉะนั้น  กิเลส ๓ กองอันเปนมูล
ฐานของกิเลสทั้งปวง คนสวนมากจึงมักปกปดไว  ไมมีโอกาสจะเอาออกมาตีแผโทษของมันใหเห็น



ตามเปนจริง  พระพุทธเจาเทานั้นเปนบุคคลแรกที่เปดเผยโทษของมันใหเห็นตามเปนจริง  ใหโลก
ทั้งหลายไดทราบไดรู   แลวก็สอนวิธีตอสูกับกิเลสเหลานั้นดวยกลยุทธตางๆ นานาดังแสดงมาแลว
ขางตน 
 ผูมีปญญาไดฟงคําสอนของพระพุทธเจา เห็นตามแลวปฏิบัติตามกลยุทธของพระองค  จึง
เกิดการตอสูกันขึ้นระหวางกิเลสภายใน  กับความดิ้นรนของใจ  แตกิเลสเปนของเกิดดับพรอมอยู
กับจิต  มีธาตุ ๔  ขันธ  ๕  เปนสมรภูมิ มีอายตนะ ๖  เปนสื่อสาร  ทําการตอสูดวยอาวุธคือปญญา  
ตามแบบยุทธวิธีของอริยมรรค  เมื่อชนะแกขาศึกแลว  ใหดําเนินงานบริหารดวยสันติวิธี  สังวร
ธรรม ๔ (คือปาริสุทธิศีล ๔ )  เนื่องจากกิเลสเกิดดับพรอมอยูที่จิตดังกลาวแลว  ผูมีปญญาใชกล
ยุทธตอสูกับกิเลสจนปราชัยพายแพ  หากิเลสเศราหมองในใจไมได     เมื่อใจผองใสบริสุทธิ์หมด
จดดีแลว  ความปรารถนาของทานจะไมมี มีแตธรรม คือ  สติ  สมาธิ  และปญญา  เปนเครื่องดําเนิน
เปนไปอยูจนกวาขันธวิบากของทานจะแตกดับ 
 ทานจึงอุปมาเปรียบไวเหมือนตะเกียง  เมื่อน้ํามันยังมีอยูพรอมทั้งไส  เอาไฟไปจุดก็ติดได  
น้ํามันหมดไสยังอยูหาน้ํามันมาใสใหมก็จุดติด  ไสหมดน้ํามันยังอยูหาไสมาใสใหมก็จุดได ธาตุ  
ขันธ   เปนตวัตะเกียง  อายตนะเปนไสสําหรับดูดน้ํามันคือ วิญญาณ  เปนสื่อสําหรับจุดไฟใหสวาง
ใหดับ  สติตามระวังปญญารูแจงตามเห็นโทษและคุณ  หรือสิ่งที่ควรและไมควร ธาตุแตก  ขันธดับ  
อายตนะสลายไป  วิญญาณไมสิ้นไปเพราะปญญาไมกลาจึงไมสามารถที่จะดับเหตุแหงวิญญาณได  
วิญญาณยังแสวงหาภพชาติเกิดไดอีก  วิญญาณดับไปเพราะอํานาจของฌานสมาบัติ  แตวิบากยัง
เหลืออยู  เมื่อจิตถอนออกจากสมาบัตินั้นแลว  วิญญาณก็จะกลับมาทําหนาที่อยูตามเดิม ทานผูรู
ทั้งหลาย  ถึงแมทานจะทราบดีอยูแลววาธรรมเหลานี้ คือ ธาตุ ขันธ  อายตนะ  จิตหรือวิญญาณเปน
ของไมเที่ยง  เปนทุกข  และไมใชตัวตนบุคคลเราเขาก็ตาม  เมื่อวิบากของเหลานั้นยังมีเหลือทํา
หนาที่ของมันอยูจนกวาจะถึงที่สุดอวสาน  ปญญาความรูรอบในเหตุผลของทานก็ยังทําหนาที่อยู
เชนเคย  (คําวาปญญาญาณในที่นี้หมายความวา  ทําความรูรอบในเหตุผลที่เกิดขึ้นในธรรม  คือ ธาตุ 
ขันธ  อายตนะ  ตลอดถงึละถอนอารมณและกิเลสตางๆ  พรอมกันนั้นก็ไมเขาไปยึดคําวา  เราถอน  
เราสละ  เราละแลว  หรอืกําลังละอยู  หรือจะละถอนตอไป  เมื่อธรรมเหลานี้ยังมีอยูตราบใด  
ปญญาญาณ  จึงจําตองใชอยูตราบนั้น  ที่นี้ธาตุขันธ  อายตนะ  มใิชวิบาก  แตเปนขันธปญจกะ  
ไมไดเรียกวาปญญาญาณ  แตเรียกวาปญญากําลังใชในขันธปญจกะ) 
 ทานผูอานทั้งหลาย  ขอทานไดตัดสินเอาเองวา  เมื่อธรรมเหลานี้ คือ วิบาก  ไดแก  ธาตุ-
ขันธ-อายตนะ  กับสติ  ตามระวังวิญญาณผูแสสายไปตามวิบาก  ปญญาญาณตามรอบรู  แตสติกับ
วิญญาณผูแสสายไปตามวิบากทําหนาที่ครบบริบูรณอยูอยางนี้ไปพรอมๆ กนัแลวอะไรจะเกิดขึ้นมา



อีก  เมื่อธรรมเหลานั้น  คือ วิบาก  ธาตุ-ขันธ  เหมือนกับตะเกียงอายตนะเหมือนกับไสตะเกียง  
วิญญาณเหมือนกับน้ํามันที่เขาไปซึมซาบอยูกับไสตะเกียง  สติตามสอดสอง  ปญญาญาณตามรอบรู
ในอารมณที่เกิดแลวและกําลังเกิดอยู  ก็จะสวางจาอยูตลอดเวลาหาอะไรมาปกปดมิได  เหมือนไฟ
ตะเกียงที่สวางอยูอยางนั้น  หากน้ํามันหมด  ไสตะเกียงไมมีน้ํามันหลอเลี้ยง  ไฟก็จุดไมติด ๓ อยาง
นี้จึงหมดหนาที่พรอมๆ กนั  วิบาก  วิญญาณ ปญญาจะปรากฏขึ้นมาไดอยางไร และจะเอาไปใชกับ
อันใดอีกเลา 
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