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ค�าปรารภ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พุทธศักราช ๒๕๕๖

.............................................

เนื่องในโอกำสที่สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ-
ปริณำยก ทรงเจรญิพระชนัษำ ๑๐๐ ปีบรบิรูณ์ ในวนัที ่๓ ตลุำคม พทุธศกัรำช ๒๕๕๖ 
น้ี นับว่ำเป็นศุภมงคลวำระอันหำได้ยำกยิ่ง และมิได้เคยปรำกฏมีแต่กำลก่อน เป็น
ที่ปีติโสมนัสของพุทธบริษัททั้งปวง รัฐบำลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชำชนไทย
ผู้เป็นศำสนิกชนจึงได้ร่วมกันจัดงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร 
สมเดจ็พระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขึน้ระหว่ำงวนัที ่๑ - ๗ ตลุำคม พทุธศกัรำช 
๒๕๕๖ เมื่อควำมทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้รับงำนฉลองพระชันษำดังกล่ำวไว้ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
ทรงเป็นพระมหำเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและธรรม ได้ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญศำสนกิจ
น้อยใหญ่เกื้อกูลแก่พุทธศำสนิกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำช้ำนำน ได้ทรง
พระเมตตำโปรดให้สร้ำงพุทธสถำน อำคำรเรียน และสถำนสำธำรณประโยชน์ขึ้นไว้
เป็นจ�ำนวนมำก เพือ่เผยแผ่พระบวรพุทธศำสนำ ส่งเสรมิกำรศกึษำ และอ�ำนวยประโยชน์
สุขแก่ชุมนุมชน ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลำกหลำยเรื่องเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรม
ค�ำสอนและเร่ืองน่ำรู้ในพระบวรพระพุทธศำสนำไว้เป็นจ�ำนวนมำก หนงัสอืพระนพินธ์
เหล่ำนีเ้ป็นทีย่กย่องกันว่ำได้ทรงเรียบเรียงด้วยพระปรชีำสำมำรถ ทรงสอดส่องเชีย่วชำญ



ในอรรถและธรรม ได้ทรงน�ำพระธรรมค�ำสอนของสมเด็จพระบรมศำสดำสัมมำ 
สัมพุทธเจ้ำมำแสดงให้ปรำกฏ เป็นประโยชน์แก่มหำชนท่ีจะได้ศึกษำและใคร่ครวญ
ตรึกตรองปฏิบัติตำม นับว่ำพระนิพนธ์เหล่ำนี้เป็นเพชรน�้ำเอกที่ทรงคุณค่ำยิ่งแก่กำร
เผยแผ่พระศำสนำ

ในวำระงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก นอกจำกกำรจัดงำนฉลองสมโภชและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติต่ำง ๆ แล้ว คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ 
สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี  
๓ ตุลำคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระนิพนธ์ขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่ำ 
“ญาณสังวรธรรม” เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นธรรมำนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติคุณ 
เจ้ำประคุณสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ให้
ปรำกฏยั่งยืนสืบไป

รัฐบำลในนำมของพุทธศำสนิกชนทั้งปวง ขอเชิญชวนพุทธบริษัททุก 
ฝ่ำยพร้อมใจกันอธิษฐำนจิตถวำยพระกุศลและน้อมเศียรเกล้ำถวำยพระพรแด่สมเด็จ
พระญำณสงัวร สมเด็จพระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขอจงทรงเจรญิพระชนัษำ
ยิ่งยืนนำน ทรงเบิกบำนผ่องแผ้วเป็นหลักชัยและประทีปธรรมแก่คณะสงฆ์ 
และพุทธศำสนิกชนท้ังไทยและเทศ ทรงเป็นบุญเขตที่เคำรพศรัทธำของมหำชนอยู่
ตรำบจิรัฐิติกำล

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง

ญาณสังวรธรรม เล่ม ๙ คือ โสฬสปัญหา ความเป็นมาของพระนิพนธ์ 

เรื่องนี้ ปรากฏในค�าปรารภ (ในการพิมพ์ครั้งแรก) แล้ว เรื่องนี้ มูลนิธิมหามกุฏราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ในเวลาต่อมาอีกหลายครั้ง

ในการจัดพิมพ์คร้ังนี้ ได้ตัดมหาราชาภิถุติชยมงฺคลคาถา และพระมงคล 

วเิสสกถา ทีเ่จ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร  ถวายในพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา 

๖ ธันวาคม ๒๕๓๐ ที่พิมพ์ไว้ต้นเร่ือง ในการพิมพ์ครั้งแรกออก เพราะได้พิมพ์ไว้ 

ในญาณสังวรธรรมเล่มอื่นแล้ว ส่วนเรื่องอื่น ๆ คงไว้ตามต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรก

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำปรำรภ

(ในการพมิพ์ครัง้แรก)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มหาราชาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณ

อันประเสริฐ

ได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ใน

ขณะที่ทรงมีพระชนมพรรษาเพียง ๑๘ ได้ทรงศึกษาและปฏิบัติพระราชภารกิจด้วยดี 

ตามควรแก่ระบอบการปกครอง กาลสมัย และภาวการณ์ต่าง ๆ ส�าเร็จลุล่วงเป็น

ประโยชน์ยิ่งใหญ่กว้างขวางแก่ประเทศชาติศาสนาประชาชนทั้งปวงทั่วประเทศชาติ 

โดยล�าดับตลอดมา

ปรากฏพระบารมีปกแผ่ทั่วไป ยังให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ความอบอุ่นใจ 

ความรวมใจเป็นสามัคคีเอกีภาพ ของคนทั้้งชาติ ท�าให้อิสรภาพของประเทศชาติด�ารง

อยูด้่วยด ีมคีวามเป็นประชาธปิไตย ประกอบด้วยรัฐบาล สภา ศาล เป็นต้น มศีาสนา 

การปฏิบัติศาสนาตามศรัทธา พร้อมด้วยสมณชีพราหมณ์และวัดทั้งหลายมีความเป็น

ไท คนไทย ประเทศชาติไทย ตั้งอยู่ปรากฏเป็นที่รับรองรู้จักของโลก

ประเทศชาติไทยได้มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุขปกครองต้ังแต่

เบื้องต้นมาจนถึงปัจจุบัน รักษาความเป็นชาติไทย คนไทย ไว้ได้ตลอดมา จึงกล่าวได้

ว่าพระมหากษัตริย์เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยคนไทยอันส�าคัญที่สุด

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้ทรงปฏบิตัพิระราชภารกจิ พระราชกรณยีกจิ

ทัง้ปวงเพือ่ประเทศชาต ิประชาชน ตลอดถงึการพระศาสนาและอืน่ ๆ จรงิจงั ต่อเน่ือง 

ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้า ไม่ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยากอุปสรรค

อันตรายทั้งปวง

ได้ทรงศึกษาค้นคว้า ทรงเล็งเห็นการณ์ไกล ทรงพระราชด�าริเรื่องราวต่าง ๆ 

อย่างลกึซึง้ ทรงมคีวามส�านกึมัน่ในการอทุศิพระองค์ให้กบัประเทศชาต ิประชาชน จึง



ทรงเพลดิเพลินตลอดมาต้ังแต่ต้น ซ่ึงจะทรงวเิคราะห์และทรงหาให้ทรงทราบสถานการณ์

ทีแ่ท้จรงิเกีย่วกบัพระราชภารกจิ เพือ่จะได้ทรงปฏบิตัใิห้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด ีจะไม่ทรง

วางมือจนกว่าจะส�าเร็จลุล่วงดังพระราชหฤทัย

พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมีอาทิ

ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจต่าง ๆ ตามทางราชการ

เสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเย่ียมประชาชนทัว่ทกุภาคของประเทศก่อนแล้วเสดจ็

พระราชด�าเนนิทรงเยอืนนานาประเทศทกุทวีปมากกว่า ๒๕ ประเทศ ยังให้เกดิความ

ประทับใจและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นในโลก

ประทับอยู่กับประชาชน และทรงช่วยประชาชนภายในประเทศไทยตลอดมา 

ได้มีพระราชด�าริโครงการช่วยราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ เกี่ยวแก่การด�ารงชีพ ได้ทรง

ด�าเนนิการร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีรฐับาลในส่วนทีเ่กีย่วข้องนัน้ ๆ และผูท้รงวฒิุทัง้หลาย ให้

เป็นไปตามโครงการพระราชด�าริ เพื่อให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย เป็นประโยชน์ตามที่

ต้องการแก่ประชาชน เป็นต้นว่าเกี่ยวแก่การเกษตร การชลประทาน หรือแหล่งน�้า 

เป็นการทรงปฏิบัตเิพ่ือพฒันาให้เกดิความผาสกุสมบรณ์ูแก่ประชาชนทัง้ปวง และเพ่ือ

ให้การทรงพัฒนาเป็นไปโดยถูกต้อง มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ จึงทรงพระมหากรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นหลายแห่งในทุกภาคของ

ประเทศ มีคณะกรรมการปฏิบัติสนองพระราชด�าริทุกแห่ง ทั้งมีคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เรียกสั้นว่า กปร. มีนายก

รัฐมนตรีเป็นประธาน

นอกจากน้ี ยังมีโครงการพระราชด�าริเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อีกเป็นอันมาก 

เช่นเพื่อการศึกษาเป็นต้น

ในปีหนึง่ ๆ ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปประทบัอยูด้่วยประชาชนในภาคต่าง ๆ 

ของประเทศเป็นส่วนมาก ได้ทรงเข้าถึงประชาชนและท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วยพระองค์เอง 



จึงทรงทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยถูกต้อง และเมื่อได้ทรงโปรดให้ปฏิบัติพัฒนาตาม

โครงการพระราชด�าริ แล้วก็ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงตรวจผลที่ได้ด้วยพระองค์

เอง พระราชทานแนะน�าเพิ่มเติมแก้ไขติดต่อกันไป งานพัฒนาทุกด้านตามโครงการ

พระราชด�าริจึงได้ผลดีแก่ประชาชนจริง ๆ ตามที่ปรากฏ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงเป็น

พุทธมามกะในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจ�าชาติไทย ได้ทรงศึกษาและปฏิบัติ

ธรรมในพระพุทธศาสนา อาทิธรรมส�าหรับพระราชามหากษัตริย์ คือทศพิธราชธรรม 

จักรวรรดิวัตร พละ สังคหวัตถุ ที่ตรัสสอนพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดิน

ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ

พระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ นี้ อันนับเป็นมหามงคลสมัย

ส�าคญัยิง่ของชาตแิละพสกนกิรไทยจงึควรเป็นโอกาสอนัดทีีม่หามกฏุราชวทิยาลยัฯ จะ

ได้จัดพิมพ์หนงัสอืทางพระพทุธศาสนาตามแนวพระราชด�ารน้ิอมถวาย เพือ่ขอพระราชทาน

เป็นส่วนร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ผูท้รงพระคณุอนัประเสรฐิ ผูท้รงเป็นมหาธรรมิกราชาธริาช และทรงเป็นองค์เอกอคัร

พุทธศาสนูปถัมภก และเพื่อเป็นส่วนสนองพระราชด�าริเพื่อสันติสุขของประเทศชาติ

และประชาชนในส่วนนี้ให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นด้วย ฉะนั้น มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ จึงได้

จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง โสฬสปัญหา นี้ขึ้นน้อมถวาย

โสฬสปัญหาพร้อมทัง้ค�าพยากรณ์คอืค�ากล่าวแก้นัน้ เป็นธรรมชัน้สูงในพระพทุธ

ศาสนามีความละเอียดลึกซ้ึงท้ังในด้านอรรถะคือความหมาย ทั้งในด้านพยัญชนะคือ

ถ้อยค�าส�านวน ผูส้นใจใคร่รูใ้คร่ศกึษาพระพทุธศาสนาควรจกัได้พจิารณาไตร่ตรองอย่าง

รอบคอบ และเมื่อได้พิจารณาจนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว ก็จะท�าให้

เห็นความละเอียดลึกซึ้งของพระพุทธศาสนาคือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อันส่อง

แสดงให้เห็นถึงความสุขุมลุ่มลึกแห่งพระปรีชาญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การ

ศกึษาด่ังนี ้นอกจากจะช่วยให้ได้รบัความรู้ความเข้าใจพระพุทธศาสนาลกึซึง้กว้างขวาง

ขึ้นแล้ว ยังช่วยเสริมศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนา และในพระรัตนตรัยให้มั่นคง

และบริสุทธ์ิยิ่งขึ้นด้วย อันจะยังผลให้เกิดการน้อมน�าธรรมเหล่านั้นเข้ามาในตนและ

ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่ความสามารถต่อไป ด้วยเหตุนี้นั่นเอง จึงได้น�าโสฬส



ปัญหาพร้อมท้ังค�าพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายเป็นธรรมศึกษาใน

การอบรมการปฏิบัติจิตตภาวนา ในพรรษกาล ๒๕๒๔ จนจบครบทั้ง ๑๖ ปัญหา

โสฬสปัญหา เป็นหมวดธรรมท่ีมีผูส้นใจศกึษาและน�ามาอธบิายในโอกาสต่าง ๆ 

กนัอยูเ่สมอมาในลกัษณะเป็นค�าแปลบ้าง เป็นพระธรรมเทศนาบ้าง เป็นธรรมบรรยาย

บ้าง เช่นส�านวนของ สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ (ปสฺุสเทว สา) สมเด็จพระสังฆราช 

ส�านวนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ส�านวนของสมเด็จ

พระพุทธโฆษาจารย์(ญาณวร เจริญ)ฉบับต�าหนักทิพย์(ต่างส�านวน) เป็นต้น ในการ

แสดงและอธิบายในลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวมานั้นผู้แสดงหรืออธิบายก็ได้แสดงหรือ

อธิบายไปตามอรรถะและพยัญชนะแห่งบทธรรม ประกอบกับค�าอธิบายในอรรถกถา

และความสันนิษฐานเท่าที่พิจารณาไตร่ตรองเห็นได้ด้วยสติปัญญา ฉะนั้น เนื้อความ

และถ้อยค�าส�านวนในฉบับต่าง ๆ จึงอาจมียิ่งหย่อนไปกว่ากันบ้าง แม้ในการน�าโสฬส

ปัญหามาอธบิายในครัง้นี ้กเ็ป็นในท�านองเดยีวกนั เพราะฉะนัน้ ธรรมบรรยายเหล่านี้

จึงเป็นเพียงเครือ่งมือประกอบการศึกษาธรรม เพือ่ทีผู่ศ้กึษาจะได้อาศยัเป็นแนวในการ

พจิารณาไตร่ตรองธรรมจนกระทัง่เกดิความเห็นแจ้งประจักษ์ธรรมนัน้ ๆ แก่ใจตนด้วย

ตนเอง ทั้งนี้เพราะผู้ศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนานั้น ควรจักได้พิจารณาไตร่ตรอง

ด้วยปัญญาอันชอบให้เห็นจริงแก่ใจตน ไม่ควรเอาแต่เชื่อดายไปตามที่ได้ยินได้ฟัง ดัง

ทีพ่ระสมัมาสัมพทุธเจ้าได้ตรสัแนะไว้ในกาลามสตูรเป็นตวัอย่าง เพราะเพยีงแต่เชือ่ไม่

พิจารณานั้น อาจจะไม่ได้ความรู้ธรรมทั้งไม่ท�าให้ได้ซาบซึ้งในรสแห่งธรรมด้วย

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงมพีระราชด�ารส่ิงเสรมิการศึกษาปฏบิตัธิรรม

ในพระพทุธศาสนาทุกระดับช้ัน พระองค์เองกไ็ด้ทรงศกึษาปฏบัิตธิรรม ทัง้พระราชทาน

แนวธรรมส�าหรบัเป็นแนวปฏิบตัขิองบคุคลระดบัต่าง ๆ ตามควรแก่โอกาสอยูเ่สมอ ดงั

ที่ปรากฏอยู่ในพระบรมราโชวาทเป็นท่ีประจักษ์แก่คนทั่วไปแล้ว ทั้งนี้ก็โดยทรงมุ่งผล

คือความสุขของชีวิตของปวงชนและสันติแห่งสังคมและประเทศชาตินั่นเอง

การจดัพมิพ์หนงัสอืทางพระพุทธศาสนา ทีเ่ป็นหนงัสอืให้ความรูเ้กีย่วกบัธรรม

ระดับต่าง ๆ ซึ่งคนท่ัวไปทุกระดับสามารถใช้หาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมใน

พระพทุธศาสนาเพ่ือน�ามาปฏิบัตใิห้เป็นประโยชน์ต่อชวิีตและสังคมของตนได้นัน้ กเ็ป็น

กจิกรรมอกีส่วนหน่ึงท่ีอยูใ่นแนวพระราชด�ารดิงักล่าวแล้วข้างต้น ดงัทีไ่ด้ทรงพระกรณุา



โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พมิพ์หนงัสอืทางพระพุทธศาสนาลกัษณะต่าง ๆ พระราชทาน

ในโอกาสต่าง ๆ อยู่เสมอมา

หนังสือเรื่อง โสฬสปัญหา ที่จัดพิมพ์ขึ้นครั้งนี้ ก็ด�าเนินตามแนวพระราชด�าริ

ดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ มุ่งให้เป็นหนังสือท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมทางพระพุทธ-

ศาสนา ทั้งในด้านทฤษฎี(ปริยัติ)ท้ังในด้านปฏิบัติ(แนะวิธีและขั้นตอนในการปฏิบัติ) 

ตัง้แต่ระดบัเบือ้งต้นไปจนถงึระดบัสงู เพ่ือให้ผูอ่้านได้ทัง้ความรูค้วามเข้าใจในหลกัธรรม

และสามารถน�าไปปฏิบัติด้วยตนเองได้ด้วย ฉะนั้น ในหนังสือนี้ นอกจากเรื่องโสฬส

ปัญหาอันเป็นธรรมขั้นสูงแล้ว ยังได้มีธรรมบรรยายอันแสดงถึงความหมายของการ

ปฏิบัติธรรมและแสดงหลักปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐานหรือจิตตภาวนา

ประกอบอยู่ด้วยหลายเรื่อง ทั้งที่เป็นหลักปฏิบัติขั้นต้นและหลักปฏิบัติระดับสูง ๆ ขึ้น

ไปโดยล�าดบั ท้ังนี ้ก็เพือ่ให้ผูอ่้านได้รบัประโยชน์ทัง้ในด้านเพ่ิมพนูความรูธ้รรมและวธิี

ปฏิบัติพัฒนาตนไปพร้อมกัน

เรือ่งต่าง ๆ ทีร่วมพิมพ์ในหนังสอื โสฬสปัญหา นี ้แบ่งเป็น ๓ ส่วนคอื ธรรม

ปฏิบัติเบื้องต้น โสฬสปัญหา และธรรมบรรยายพิเศษ แต่ละส่วนประกอบด้วยเรื่อง

ต่าง ๆ ดังนี้

ธรรมปฏิบัติเบื้องต้น ประกอบด้วยธรรมบรรยาย ๒ เรื่องคือ

(๑) หลกัการท�าสมาธเิบือ้งต้น ของสมเดจ็พระญาณสงัวร (เจริญ สวุฑฒฺโน)

เรือ่งนี ้สมเดจ็พระญาณสงัวรได้แสดงแก่คณะอาจารย์และนกัเรยีนวทิยาลยัครสูวนสนุนัทา 

เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๒๐ ณ สว ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร ต่อมา สมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชด�าริว่า เรื่องหลักการท�าสมาธิเบื้องต้น

นี้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างง่ายส�าหรับผู้ท่ีมีความสนใจทั่วไป จึงทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ขึ้นพระราชทานทั่วไป พร้อมทั้งทรงอาราธนาสมเด็จ

พระญาณสงัวรให้เรยีบเรียงและอธบิายเพิม่เตมิเรือ่ง “ปัญญา‚ นวิรณ์‚ และกรรมฐาน

ส�าหรับแก้” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทางจิตใจ โดยใช้ปัญญาส�าหรับป้องกันและแก้  

“การหลงตัว ลืมตัว” ซ่ึงจะเป็นไปเพื่อด�ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขและประสบผลส�าเร็จ

ด้วยดี อนึ่ง ทรงเห็นว่าบันทึกเทศนาเรื่อง “ศาสนาและทศพิธราชธรรม” ของสมเด็จ

พระญาณสังวร ที่แสดงไว้ในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๒๓ แสดงหลักธรรมที่มี



ประโยชน์ ควรแก่การสนใจของคนทัว่ไป จงึได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้รวมเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวน้ี พิมพ์รวมกับเรื่อง “หลักการท�าสมาธิเบื้องต้น” ด้วย 

เพื่อพระราชทานให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลท่ัวไป เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ 

พระชนมายคุรบ ๘๐ พรรษา ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ นบัเป็นการพมิพ์รวมเร่ืองครัง้แรก 

ต่อมา ก็ได้มีผู ้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ  

อีกหลายคราว

(๒) อย่างไรที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรม ของ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ 

สุวฑฺฒโน) เป็นธรรมบรรยายท่ีสมเด็จพระญาณสังวร แสดงแก่คณะข้าราชการกลุ่ม

ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง เมื่อต้นปี พุทธศักราช ๒๕๓๐ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาจัดพิมพ์เผย

แพร่ครั้งแรกในการบ�าเพ็ญกุศล ๓ ตุลาคม ๒๕๓๐ การพิมพ์ครั้งนี้ จึงเป็นการพิมพ์

ครั้งที่ ๒

โสฬสปัญหา ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ รวม ๔ เรื่อง คือ

(๑) วัตถุกถา กล่าวถึงเรื่องราวที่เป็นเหตุให้เกิดมีโสฬสปัญหาข้ึน เป็นเชิง

บทน�าของโสฬสปัญหา คัดจากหนังสือพระสูตรแปล พร้อมทั้งอรรถกถา ซึ่งเป็นพระ

ไตรปิฎกแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(๒) ค�าแปลโสฬสปัญหา เป็นส�านวนแปล ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

กรมพระยาวชริญาณวโรรส โสฬสปัญหาภาคบาลนีัน้ เรยีงไว้เป็นรปูคาถา ชือ่ปารายนวัคค

ที่ ๕ แห่งสุตตนิปาต ขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ค�าแปล โสฬสปัญหา

นี้ คัดจากหนังสือเรื่อง อนุพุทธประวัติ ตอนประวัติแห่งพระโมฆราช พระนิพนธ์ของ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ พระองค์นั้น

(๓) โสฬสปัญหาธรรมบรรยาย ของสมเด็จพระญาณสังวร (เจรญิ สุวฑฺฒโน) 

เป็นธรรมบรรยายในการปฏบิติัจติตภาวนา แก่ภกิษสุามเณรและพทุธศาสนกิชนทัว่ไป 

ณ สว ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร ในพรรษกาล ๒๕๒๔ รวม ๔๐ ครั้ง

(๔) ปารายนานสุงัคตีคิาถา กล่าวสรปุเรือ่งราวแห่งโสฬสปัญหาและพระพทุธ-

พยากรณ์ ผลท่ีเกิดข้ึนจากพระพุทธพยากรณ์น้ี ตลอดถึงลักษณะหรือแนวธรรมแห่ง

โสฬสปัญหาและพระพทุธพยากรณ์ อนัเป็นเหตใุห้ธรรมหมวดนีไ้ด้ชือ่ว่า “ปารายนวคัค” 



ซึง่มคีวามหมายว่า หมวดธรรมเป็นประโยชน์เกือ้กลูแก่การถึงฝ่ังโน้น (คือพระนพิพาน) 

เป็นค�าแปลทีคั่ดจากหนังสอื พระสตูรแปลพร้อมทัง้อรรถกถา ซึง่เป็นพระไตรปิฎกแปล 

ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ธรรมบรรยายพิเศษ ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ๔ เรื่อง คือ

(๑) จตสุตปัิฏฐานธรรมบรรยาย ของ สมเดจ็พระญาณสังวร (เจรญิ สุวฑฒฺโน) 

เป็นค�าบรรยายอบรมพระนกัศกึษาสภาการศกึษามหามกุฏราชวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ก่อนรับปริญญา รุ่นที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม 

- ๑ กันยายน ๒๕๐๔ รวม ๗ ครั้ง แต่ครั้งยังด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ได้

พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๐๕ ครั้งนี้นับเป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๒

(๒) ธาตวุภัิงคสตูรธรรมบรรยาย ของ สมเดจ็พระญาณสงัวร (เจริญ สวุฑฺฒโน) 

เป็นค�าบรรยายในการปฏิบติัจติตภาวนา แก่ภกิษสุามเณรและพทุธศาสนิกชนทัว่ไป ณ 

สว ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ รวม ๘ ครั้ง

(๓) แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ของสมเด็จพระญาณสังวร  

(เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นค�าบรรยายในการปฏิบัติจิตตภาวนา แก่ภิกษุสามเณรและ

พุทธศาสนิกชนท่ัวไป ณ วดับวรนเิวศวหิาร รวม ๘ ครัง้ โดยตดัตอนมาจากค�าบรรยาย

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖‚ ๒๕๐๗‚ ๒๕๐๘‚ และ ๒๕๐๙ เฉพาะตอนที่มีหัวข้อธรรมเกี่ยว

เน่ืองกัน ค�าบรรยายชุดนี้ได้แสดงไว้แต่ครั้งยังด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ  

คณะสทัธวิหิารกิ วดับวรนเิวศวหิาร ได้จดัพมิพ์เผยแพร่เป็นครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

และต่อมา ก็ได้มีผู้มีจิตศรัทธาพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ อีกหลายครั้ง

(๔) ธรรมปีต ิดืม่ธรรมถวายพระพร สมเดจ็พระญาณสังวร (เจรญิ สุวฑฒฺโน) 

แสดง ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ แสดงหลัก

ธรรมอันเป็นประมวลค�าสอนหรือหัวใจในการปฏิบัติพระพุทธศาสนาโดยสรุป

อนึ่ง ในตอนต้นของหนังสือนี้ ได้พิมพ์คาถาถวายราชสดุดีและถวายพระ 

พรของคณะสงฆ์ ทัง้ภาคบาลแีละภาคไทย วรชยมงัคลคาถา ทัง้ภาคบาลแีละภาคไทย 

และพระมงคลวเิสสกถา ทีส่มเดจ็พระญาณสงัวร (เจริญ สวุฑฒฺโน) ถวายในพระราช

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง เมื่อวัน



อาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๐ รวมไว้ด้วย เพราะเป็นเรื่องที่เนื่องในการพระราชพิธี

ส�าคัญยิ่งครั้งนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงด�ารงมั่นอยู่ในราชธรรม เป็นต้นว่า ทศพิธ- 

ราชธรรม เป็นหลักแห่งพระราชหฤทัยและพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวง ทรง

ปฏิบัติธรรมด้วยพระองค์เอง ทรงงามด้วยพระราชธรรมจริยา หรือแสดงโดยสรุปว่า

ด้วยศลี สมาธ ิปัญญา ตามพระพทุธานสุาสน ีและพระราชทานพระราชด�ารสัพระบรม

ราโชวาท อ้างหลกัธรรมต่าง ๆ ในโอกาสทัง้ปวง ทรงน�าประชาชนทัง้ปวงในการปฏบิตัิ

ธรรม สมตามพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์

สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ทุกประการ

ในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา

ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ขอเดชานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยอดิสัยอนุตตรเขต  

คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ กับทั้งอานุภาพพระราชกุศลบารมีทั้งปวงโปรด

อภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงพระเจริญ อายุ วรรณ สุข พล  

สิริสวัสดิพิพัฒนมงคลทุกประการ ขออุปัทวันตรายอุปสรรคศัตรูทั้งหลาย อย่าบังเกิด

ถูกต้องพ้องพาน จงบ�าราศไกลด้วยประการทั้งปวง เสด็จสถิตในพระสิริราชสมบัติ  

ตลอดจิรัฏฐิติกาล

ขอเทพเจ้าทัว่จกัรราศผีูส้งิสถติอยู่ในไทยสยามรฐัมณฑล จงต้ังไมตรจีติอภบิาล

รักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งสกลไทยสยามรัฐสีมาอาณาเขตซึ่งทรง

เป็นองค์พระประมุขด้วยคอยป้องกันซึ่งสรรพโทษอันไม่เกื้อกูลแก่ความเจริญ อย่าให้

เกิดมี น�าเข้าไปใกล้ซึ่งอิฏฐวิบุลผลอันเป็นหิตานุหิตประโยชน์

ขอผลทีก่ล่าวน้ี จงเป็นผลสมัฤทธ์ิแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พร้อมด้วย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรสธิดา พระบรมราชวงศ์ และ

คณะรัฐบาลมุขอ�ามาตย์มนตรีสภา เสวกามาตย์ ทหาร พลเรือน ต�ารวจ พสกนิกร

ประชาราษฎร สมณชีพราหมณ์ทัง้ปวง ตลอดแผ่นดนิไทย ประชาชาติไทย สถาบนัไทย 

นิรันตรกาลสถิต เทอญ.

มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ธันวาคม ๒๕๓๐



.





.



สำรบัญ

ธรรมปฏิบัติเบื้องต้น ๑ 

หลักการท�าสมาธิเบื้องต้น ๓ 

อธิบายเรื่องปัญญา ๙

ปัญญาสูงสุด ๑๐

นิวรณ์กับกรรมฐานส�าหรับแก้ ๑๑

หลงตัว ลืมตัว ๑๒

ศาสนา และ ทศพิธราชธรรม ๑๒

อย่างไรที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรม ๑๘

ธรรมชาติธรรมดานี้มีอยู่ที่ไหน ๑๙ 

โสฬสปัญหา ๒๙

วัตถุกถา ๓๑ 

ค�าแปลโสฬสปัญหา ๓๘ 

โสฬสปัญหาธรรมบรรยาย ๕๒ 

ครั้งที่ ๑ อชิตมาณพปัญหา  ๕๒ 

ปัญหาที่เกี่ยวกับธรรมที่เป็นศีรษะและธรรมที่จะท�าศีรษะให้ตกไป  ๕๒ 

ลักษณะของโลก  ๕๓ 

ความหมายของโลก  ๕๔ 

สังขตลักษณะของโลก  ๕๕ 

อวิชชา ตัณหา ทุกข์  ๕๕ 

สติและปัญญาเป็นเครื่องห้ามเครื่องปิดกระแสของอารมณ์และตัณหา  ๕๖ 

อิริยาปถปัพพะ  ๕๗ 



ครั้งที่ ๒ อชิตมาณพปัญหา (ต่อ)  ๕๘ 

นามรูปดับเพราะดับวิญญาณ  ๕๘ 

การศึกษาปฏิบัติธรรมสิ้นสุดเมื่อละกิเลสได้หมด  ๕๙ 

ดับสติและปัญญาพร้อมกับดับนามรูปดับขันธ์นิพพาน  ๖๑ 

ธรรมปฏิบัติก็มีเกิดดับ  ๖๑ 

ความประพฤติของบุคคลผู้มีธรรม  ๖๒ 

สัมปชัญญปัพพะ  ๖๓ 

ครั้งที่ ๓ ติสสเมตเตยยมาณพปัญญา  ๖๔ 

ภิกษุคือสันโดษเต็มความประสงค์  ๖๔ 

ภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏฏะ ผู้ท�าลายกิเลส  ๖๕ 

ทรงสอนให้ยินดีตามได้ ตามก�าลัง ตามสมควร   ๖๕ 

ทรงสอนไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย  ๖๖ 

ปฏิบัติดับตัณหา เพื่อความเป็นผู้สันโดษเต็มความประสงค์  ๖๗ 

ผู้สันโดษคือผู้ปฏิบัติกิเลสดับทุกข์ ๖๘

ปฏิบัติเพื่อเป็นมหาบุรุษ อิสระจากเครื่องผูกร้อยรัดใจ ๖๙

ปฏิกูลปัพพะ  ๗๐ 

ครั้งที่ ๔ ปุณณกมาณพปัญหา  ๗๑ 

การบูชายัญบวงสรวง  ๗๑ 

บูชายัญบวงสรวงเพื่อส�าเร็จความปรารถนาในสิ่งที่มีชรา  ๗๒ 

ตรัสสอนให้ปฏิบัติเหตุที่จะให้ส�าเร็จความประสงค์  ๗๓ 

ตรัสชี้กุศลมูลและอกุศลมูล  ๗๕ 

ธาตุกรรมฐาน  ๗๕ 



ครั้งที่ ๕ ปุณณกมาณพปัญหา (ต่อ)  ๗๗ 

ปัญหาการข้ามชาติภพด้วยการบูชายัญ  ๗๗ 

การถือชาติภพเป็นไปตามกรรม  ๗๘ 

ผู้ข้ามชาติชรา คือผู้บรรลุสภาพจิตที่พ้นกิเลส  ๗๙ 

อเสขะ คือผู้บรรลุอมตธรรมหรือนิพพาน  ๘๐ 

การบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นไปตามสภาพทางปัญญา  ๘๑ 

ครั้งที่ ๖ ปุณณกมาณพปัญหา (ต่อ)  ๘๓ 

อธิบายพระพุทธพยากรณ์เพิ่มเติม  ๘๓ 

ความดิ้นรนเพราะตัณหา  ๘๔ 

ความดิ้นรนเพราะทิฏฐิ  ๘๔ 

ความดิ้นรนเพราะกิเลส  ๘๔ 

ความดิ้นรนเพราะมานะ  ๘๔ 

ความดิ้นรนเพราะกรรม  ๘๕ 

ปฏิบัติมรรค ๘ เพื่อได้ปัญญารู้ธรรมที่ยิ่งและหย่อน  ๘๕ 

รู้สามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลายในโลก  ๘๖ 

ปฏิบัติให้บรรลุพุทธสภาพ ปราศจากความดิ้นรนยึดถือ  ๘๗ 

การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนามุ่งความสิ้นทุกข์  ๘๘ 

ครั้งที่ ๗ เมตตคูมาณพปัญหา  ๘๙ 

ปัญหาเกี่ยวกับทุกข์และแดนเกิดแห่งทุกข์  ๘๙ 

ทุกข์เกิดจากตัณหาอุปาทาน  ๙๐ 

อุปธิเป็นแดนเกิดของทุกข์ทุกอย่างในโลก  ๙๑ 

ตรัสสอนให้พิจารณาเนือง ๆ ให้รู้จักอุปธิ  ๙๓ 

ความรู้ ไม่ท�าอุปธิให้บังเกิดขึ้น  ๙๓ 



ครั้งที่ ๘ เมตตคูมาณพปัญหา (ต่อ)  ๙๔ 

ปัญหาการข้ามชาติชราและความโศกพิไรร�าพัน  ๙๔ 

มีอุปธิย่อมมีทุกข์  ๙๕ 

บุคคลย่อมอยู่ในห้วงแห่งทุกข์ตั้งแต่เกิดจนแตกดับ  ๙๖ 

มีสติข้ามเครื่องติดอยู่ในโลกคือตัณหาอุปาทาน  ๙๖ 

ตรัสสอนให้ท�าความรู้พร้อม รู้ทั่วถึงทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่าง  ๙๗ 

ครั้งที่ ๙ เมตตคูมาณพปัญหา (ต่อ)  ๙๙ 

ทบทวนค�าถามของเมตตคูมาณพและตรัสตอบ  ๙๙ 

ตรัสสอนย�้าความเพื่อให้ได้ปัญญาคือความรู้เข้าถึงธรรม  ๑๐๐ 

ใช้สติและปัญญาละความยึดถือที่เป็นเครื่องทรงใจ  ๑๐๒ 

ข้ามห้วงทุกข์ทั้งหลายด้วยสติ สัมปชัญญะ และปัญญา  ๑๐๒ 

ครั้งที่ ๑๐ เมตตคูมาณพปัญหา (ต่อ)  ๑๐๕ 

ทรงบรรลุโมกขธรรมเพราะทรงเห็นชาติทุกข์  ๑๐๕ 

พ้นทุกข์เพราะดับตัณหาดับชาติทุกข์  ๑๐๗ 

พิจารณาให้เห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  ๑๐๗ 

พระพุทธคุณ  ๑๐๙ 

พระธรรมคุณ  ๑๑๐ 

พระสังฆคุณ  ๑๑๑ 

ครั้งที่ ๑๑ โธตกมาณพปัญหา  ๑๑๒ 

การศึกษานิพพาน  ๑๑๒ 

นิพพานในพระพุทธศาสนา  ๑๑๓ 

มรรคผลนิพพาน  ๑๑๔ 

นิพพานที่พึงได้พึงถึงจากการปฏิบัติขั้นสามัญ  ๑๑๕ 



ศึกษานิพพานเพื่อดับกิเลสไปโดยล�าดับ  ๑๑๖ 

มีปัญญา มีสติ ท�าความเพียรเผากิเลส  ๑๑๗ 

การศึกษาบรรลุนิพพานต้องอาศัยขันติ  ๑๑๗ 

ครั้งที่ ๑๒ โธตกมาณพปัญหา (ต่อ)  ๑๑๙ 

การเปลื้องความสงสัยทั้งหลาย  ๑๑๙ 

วิจิกิจฉาหรือกังขา  ๑๒๐ 

วิจิกิจฉาสังโยชน์  ๑๒๑ 

ศึกษาให้รู้จักเหตุและผลที่สืบต่อกันไปโดยตลอด  ๑๒๒ 

การท�าความรู้ทั่วถึงสัจจธรรมช่วยเปลื้องความสงสัย  ๑๒๓ 

ใช้ปัญญาพิจารณาให้พบสัจจะและรักษาสัจจะนั้นไว้  ๑๒๔ 

ครั้งที่ ๑๓ โธตกมาณพปัญหา (ต่อ)  ๑๒๕ 

วิเวกธรรม ธรรมที่สงัด  ๑๒๖ 

กายวิเวก สงัดกาย  ๑๒๖ 

จิตตวิเวก สงัดจิต  ๑๒๗ 

อุปธิวิเวก สงัดกิเลส  ๑๒๗ 

อุปธิเกิดจากความยึดถือ  ๑๒๗ 

การรู้ความจริงที่ตนเองเป็นธรรมอันประเสริฐ  ๑๒๘ 

ท�าจิตให้ปลอดโปร่งเหมือนอากาศ ไม่รับอารมณ์  ๑๒๙ 

ทรงสอนธรรมอันประเสริฐที่พึงเห็นได้ในปัจจุบัน  ๑๓๐ 

ครั้งที่ ๑๔ โธตกมาณพปัญหา (ต่อ)  ๑๓๒ 

ทรงสอนให้ไม่ท�าตัณหาคือความอยากในภพน้อยภพใหญ่  ๑๓๓ 

อธิบายนัยต่าง ๆ ของเครื่องแวดล้อมทั้งหมด  ๑๓๔ 

ปฏิบัติดับความอยากโดยรอบทั้งหมด  ๑๓๕ 



ปฏิบัติในสติปัฏฐานเพื่อละความข้องความติด  ๑๓๖ 

ครั้งที่ ๑๕ อุปสีวมาณพปัญหา  ๑๓๗ 

ปัญหาการข้ามห้วงกิเลสหรือห้วงทุกข์  ๑๓๗ 

รูปฌานหรือรูปสมาบัติ  ๑๓๗ 

อรูปฌานหรืออรูปสมาบัติ  ๑๓๘ 

สมาธิ หรือฌานสมาบัติยังไม่ว่างกิเลส  ๑๓๙ 

ตรัสสอนให้ละกาม ละความสงสัย ละตัณหา  ๑๔๑ 

ปฏิบัติใช้สมาธิละกิเลส ขัดเกลากิเลส  ๑๔๒ 

ครั้งที่ ๑๖ อุปสีวมาณพปัญหา (ต่อ)  ๑๔๔ 

การปฏิบัติตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนะไม่เสื่อม  ๑๔๔ 

รู้กุปปธรรมและอกุปปธรรม  ๑๔๖ 

อาศัยสมาธิท�าวิปัสสนาปัญญาละกิเลสให้หมดสิ้น  ๑๔๗ 

ครั้งที่ ๑๗ อุปสีวมาณพปัญหา (ต่อ)  ๑๔๙ 

ทบทวนค�าถามและค�าตรัสตอบ  ๑๔๙ 

ความหลุดพ้นด้วยมรรคปัญญาเป็นอกุปปวิมุตติ  ๑๕๑ 

ปัญหาเกี่ยวกับวิญญาณของผู้วิมุตติหรือหลุดพ้นจากกิเลส  ๑๕๒ 

นิพพานดับกิเลสและนิพพานดับขันธ์  ๑๕๒ 

พ้นถ้อยค�ากล่าวถึงเมื่อดับขันธนิพพาน  ๑๕๓ 

สมาธิในพุทธศาสนาสอนให้รู้แต่ไม่ยึด  ๑๕๔ 

ครั้งที่ ๑๘ อุปสีวมาณพปัญหา (ต่อ)  ๑๕๖ 

ปัญหาเกี่ยวกับตายเกิดตายสูญ  ๑๕๖ 

สัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ  ๑๕๗ 



ความเห็นทั้งสองเป็นมิจฉาทิฏฐิในพุทธศาสนา  ๑๕๘ 

ความเชื่อตายสูญอาจท�าให้เกิดความประมาท  ๑๕๙ 

ปฏิบัติให้เกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิในองค์มรรค  ๑๖๐ 

ทรงสอนให้ดูให้เห็นเกิดดับ  ๑๖๑ 

ครั้งที่ ๑๙ นันทมาณพปัญหา  ๑๖๒ 

มุนีในพุทธศาสนา  ๑๖๒ 

บรรพชิต ผู้ออก สมณะ ผู้สงบ  ๑๖๓ 

มุนี ผู้รู้หรือผู้นิ่ง  ๑๖๔ 

ทรงเรียกผู้ท�าตนให้สิ้นกิเลสว่ามุนี  ๑๖๕ 

พุทธศาสนามุ่งการปฏิบัติดับกิเลส  ๑๖๖ 

ครั้งที่ ๒๐ นันทมาณพปัญหา (ต่อ)  ๑๖๘ 

ปัญหาเรื่องสุทธิคือความบริสุทธิ์  ๑๖๘ 

การท�าตนให้ปราศจากกิเลสเป็นการบรรลุถึงสุทธิ  ๑๖๙ 

ธรรมปฏิบัติหรือพุทธเสนาช่วยก�าจัดกิเลสหรือมารเสนา  ๑๗๐ 

นิพพานคือความสิ้นกิเลสหรือความเป็นบริสุทธิ์สิ้นเชิง  ๑๗๑ 

ทรงพบทางบรรลุสุทธิที่ถูกต้องในการข้ามชาติชรา  ๑๗๒ 

ครั้งที่ ๒๑ นันทมาณพปัญหา (ต่อ)  ๑๗๔ 

ทบทวนเรื่องมุนีและสุทธิ  ๑๗๔ 

ข้ามชาติชราได้เมื่อสิ้นอาสวกิเลส  ๑๗๕ 

ข้ามห้วงกิเลสห้วงทุกข์ได้คือนิพพาน  ๑๗๖ 

ความวนอยู่ในกิเลส กรรม วิบาก  ๑๗๗ 

ละความยึดถือด้วยปัญญาที่ก�าหนดรู้  ๑๗๘ 

ปฏิบัติข้ามห้วงด้วยปริญญา  ๑๗๙ 



ครั้งที่ ๒๒ เหมกมาณพปัญหา  ๑๘๐ 

ธรรมอันเป็นเครื่องตัดท�าลายตัณหา  ๑๘๐ 

ตัณหาเป็นทุกขสมุทัย  ๑๘๑ 

บุคคลมีตัณหาเป็นที่ ๒  ๑๘๒ 

โลกกับตัณหา  ๑๘๓ 

ตรัสสอนให้ดับตัณหาที่จิต  ๑๘๔ 

การปฏิบัติธรรมบรรเทาฉันทราคะเป็นนิพพานบท  ๑๘๕ 

ครั้งที่ ๒๓ เหมกมาณพปัญหา (ต่อ)  ๑๘๖ 

ทบทวนเหมกปัญหาและพระพุทธพยากรณ์   ๑๘๖ 

กิเลสตัณหาเกิดจากปิยรูป  ๑๘๗ 

อาสวอนุสัย นิวรณ์ และอกุศลมูล  ๑๘๘ 

ปิยรูปซ้อนกันอยู่กับกิเลสอย่างละเอียด  ๑๘๙ 

อาศัยอนุปัสสนาสติปฏิบัติบรรเทาละกิเลสตัณหา ๑๙๐ 

พิจารณาให้ได้วิปัสสนาปัญญา  ๑๙๑ 

ครั้งที่ ๒๔ โตเทยยมาณพปัญหา  ๑๙๒ 

วิโมกข์ ความพ้น  ๑๙๒ 

กิเลสกามและวัตถุกาม  ๑๙๓ 

กามตัณหา  ๑๙๔ 

วิภวตัณหา  ๑๙๖ 

วิจิกิจฉาเกิดจากกามและตัณหา  ๑๙๖ 

ปฏิบัติให้ได้ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ในนามรูป  ๑๙๗ 

วิโมกข์ ๓  ๑๙๘ 



ครั้งที่ ๒๕ โตเทยยมาณพปัญหา (ต่อ)  ๑๙๙ 

ความหวังและปัญญาของผู้ประสบวิโมกข์  ๑๙๙ 

ผู้ไม่สิ้นกิเลส ย่อมมีความหวังอยู่  ๒๐๐ 

ปัญญาที่เจือด้วยกิเลสตัณหา ไม่เป็นปัญญาแท้  ๒๐๐ 

พระพุทธศาสนาแสดงสั่งสอนจนถึงปัญญาแท้  ๒๐๒ 

ปัญญาแท้เป็นจุดส�าคัญของการปฏิบัติพุทธศาสนา  ๒๐๓ 

ครั้งที่ ๒๖ กัปปมาณพปัญหา  ๒๐๔ 

ปัญหาที่พึงพ�านักพ้นจากทุกข์  ๒๐๔ 

คนเป็นอันมากที่ยังไม่เห็นความเกิดเป็นทุกข์  ๒๐๕ 

ตรัสบอกนิพพานเป็นที่พึ่งพ้นจากชราและมัจจุ  ๒๐๖ 

มีสติปัญญาเห็นธรรมดับกิเลส  ๒๐๗ 

นิพพานเป็นที่สิ้นทุกข์จากความเกิดแก่เจ็บตาย  ๒๐๘ 

ครั้งที่ ๒๗ ชตุกัณณีมาณพปัญหา  ๒๐๙ 

ธรรมอันด�าเนินถึงนิพพาน  ๒๐๙ 

ความต้องการพ้นทุกข์  ๒๑๐ 

พระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า  ๒๑๑ 

ทรงสอนให้ก�าจัดกาม เห็นเนกขัมมะคือความออก  ๒๑๓ 

ปฏิบัติละความก�าหนัดติดในนามรูป  ๒๑๔ 

ครั้งที่ ๒๘ ภัทราวุธมาณพปัญหา  ๒๑๖ 

ตัณหาและมาร  ๒๑๖ 

วิชชา วิมุตติ  ๒๑๗ 

ทรงชี้ให้สงบร�างับก�าจัดตัดตัณหา  ๒๑๙ 



ตรัสชี้โทษของความยึดถือ  ๒๑๙ 

มีปหานะและภาวนา  ๒๒๐ 

ปฏิบัติละความยึดถือไปโดยล�าดับ  ๒๒๑ 

ครั้งที่ ๒๙ อุทยมาณพปัญหา  ๒๒๓ 

ธรรมเป็นเครื่องพ้นหรือท�าลายอวิชชา  ๒๒๓ 

ทรงได้ฌานทั้งสมาธิและฌานทางปัญญา  ๒๒๔ 

ทรงเสร็จกิจหรือส�าเร็จในพุทธศาสนา  ๒๒๔ 

ปฏิบัติท�าลายอวิชชาเพื่อความพ้นกิเลส  ๒๒๕ 

วิชชาหรืออัญญาเป็นด้านตรงข้ามกับอวิชชา  ๒๒๖ 

ครั้งที่ ๓๐ อุทยมาณพปัญหา (ต่อ)  ๒๒๘ 

ธรรมปฏิบัติเพื่อท�าลายอวิชชา  ๒๒๘ 

จิตเป็นที่ตั้งของอวิชชาและวิชชาหรืออัญญา  ๒๒๙ 

ทรงอยู่ด้วยวิชชาวิมุตติ  ๒๓๐ 

ทรงสอนให้ละกามฉันท์  ๒๓๑ 

ทรงสอนให้ละโทมนัส  ๒๓๒ 

ทรงสอนให้ละถีนะ  ๒๓๒ 

ทรงสอนให้ละกุกกุจจะ  ๒๓๒ 

ปฏิบัติสมาธิเพื่อเกิดอุเบกขาและสติอันบริสุทธิ์  ๒๓๓ 

ปฏิบัติวิปัสสนาเพื่ออัญญาวิโมกข์  ๒๓๔ 

ครั้งที่ ๓๑ อุทยมาณพปัญหา (ต่อ)  ๒๓๕ 

ปัญหาเรื่องโลกและนิพพาน  ๒๓๕ 

โลก ๓  ๒๓๖ 



โลกคือขันธ์  ๒๓๖ 

เครื่องสัญจรไปของโลกคือวิตก  ๒๓๗ 

บรรลุนิพพานเพราะละตัณหาได้  ๒๓๘ 

ครั้งที่ ๓๒ อุทยมาณพปัญหา (ต่อ)  ๒๔๐ 

ปัญหาเรื่องวิธีธรรมสติให้วิญญาณดับ   ๒๔๐ 

วิญญาณ ๖  ๒๔๑ 

ความหมายเดิมของวิญญาณ  ๒๔๑ 

วิญญาณธาตุหรือจิต  ๒๔๒ 

ความหมายของดับวิญญาณ  ๒๔๒ 

ปฏิบัติดับอภินันท์ในเวทนา  ๒๔๔ 

นิพพานคือความดับใจหรือดับวิญญาณ  ๒๔๕ 

ครั้งที่ ๓๓ โปสาลมาณพปัญหา  ๒๔๖ 

อากิญจัญญายตนฌานยังไม่เป็นวิปัสสนา  ๒๔๖ 

ละนันทิได้จึงอยู่จบพรหมจรรย์  ๒๔๗ 

วิญญาณฐิติ ๔   ๒๔๘ 

วิญญาณฐิติ ๗  ๒๔๙ 

สัตตาวาส ๙  ๒๔๙ 

สมาธิในพุทธศาสนา  ๒๕๐ 

ครั้งที่ ๓๔ โปสาลมาณพปัญหา (ต่อ)  ๒๕๒ 

ปัญหาของผู้ได้อากิญจัญญายตนฌาน  ๒๕๒ 

ทบทวนปัญหาของอุปสีวมาณพ  ๒๕๓ 

ทรงสอนให้ปฏิบัติวิปัสสนาปัญญา  ๒๕๔ 



พิจารณาให้รู้จักนามรูปทางไตรลักษณ์  ๒๕๕ 

เห็นอนิจจลักษณะของนามรูป  ๒๕๖ 

เห็นอนัตตลักษณะของนามรูป ๒๕๗ 

พิจารณาให้สัจจะปรากฎ  ๒๕๘ 

ครั้งที่ ๓๕ โมฆราชมาณพปัญหา  ๒๕๙ 

ปัญหาการข้ามมัจจุ  ๒๕๙ 

ความต้องการพ้นมรณภัย  ๒๖๐ 

อมตธรรมหรือมรรคผลนิพพาน  ๒๖๑ 

ทรงสอนให้ท�าสติพิจารณาโลกให้เป็นของสูญ  ๒๖๒ 

ครั้งที่ ๓๖ โมฆราชมาณพปัญหา (ต่อ)  ๒๖๔ 

โลกกับมัจจุราช  ๒๖๔ 

ทรงสอนให้ถอนความตามเห็นว่าอัตตา  ๒๖๖ 

ทรงสอนให้ตรวจค้นดูที่นามรูป  ๒๖๗ 

พิจารณาให้เห็นอนัตตาของโลก  ๒๖๘ 

พิจารณาให้เห็นสุญญตาคือความสว่าง  ๒๖๘ 

ปฏิบัติให้เกิดอนัตตสัญญาและปัญญา  ๒๖๙ 

ครั้งที่ ๓๗ ปิงคิยมาณพปัญหา  ๒๗๑ 

ธรรมอันเป็นเครื่องละชาติ ชรา  ๒๗๑ 

จิตของสามัญชนมีความอยากติดยึดอยู่ในรูปกาย  ๒๗๒ 

ทรงสอนให้ละที่ตั้งของชราคือรูปกาย  ๒๗๓ 

ละรูปกายคือละใจดับใจ  ๒๗๔ 

ดับใจคือดับอวิชชา ตัณหา อุปาทาน  ๒๗๕ 



ปฏิบัติดับตัณหาที่มีเวทนาเป็นปัจจัย  ๒๗๖ 

ครั้งที่ ๓๘ ปิงคิยมาณพปัญหา (ต่อ) ๒๗๗ 

ทบทวนปัญหาชาติ ชรา  ๒๗๗ 

ตรัสบอกธรรมให้ละตัณหาเพื่อละความเกิด  ๒๗๘ 

ทรงสอนให้ดับจิตที่มีตัณหาหรือดับวิญญาณ  ๒๗๙ 

ภูมิของวิญญาณเป็นไปตามชั้นของการปฏิบัติ  ๒๘๐ 

ทรงสอนให้สงบใจ ปล่อยวางความยึดถือ  ๒๘๑ 

ครั้งที่ ๓๙ สรุปโสฬสปัญหา  ๒๘๓ 

โสฬสปัญหาเป็นหมวดธรรมซึ่งเป็นเหตุให้บรรลุถึงนิพพาน  ๒๘๓ 

จิตท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ  ๒๘๕ 

อวิชชาปิดบังจิตไม่ให้เห็นสัจจะ  ๒๘๖ 

บรรลุฝั่งโน้นหรือนิพพานเพราะปัญญา  ๒๘๗ 

ครั้งที่ ๔๐ สรุปโสฬสปัญหา (ต่อ)  ๒๘๘ 

พระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่  ๒๘๘ 

ตรัสสอนให้ปล่อยศรัทธา  ๒๘๙ 

ศรัทธาในรูปสมบัติผูกพันจิตไม่ให้วิมุตติ  ๒๙๐ 

เห็นพระรูปกาย ไม่ชื่อว่าเป็นธรรม  ๒๙๑ 

เกิดวิปัสสนาปัญญาจึงชื่อว่าเห็นธรรม  ๒๙๒ 

เห็นธรรมจึงชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า  ๒๙๒ 

ปารายนานุสังคีติคาถา  ๒๙๕

ปารายนานุสังคีติคาถา  ๒๙๗ 

ธรรมบรรยายพิเศษ  ๓๐๓ 



จตุสติปัฏฐานธรรมบรรยาย  ๓๐๕ 

กายานุปัสสนา  ๓๐๕ 

อานาปานปัพพะ  ๓๐๕ 

อิริยาปถปัพพะ สัมปชัญญปัพพะ ปฏิกูลปัพพะ  ๓๐๙ 

ธาตุปัพพะ  ๓๑๒ 

นวสีวถิกาปัพพะ  ๓๑๕ 

เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา  ๓๑๙ 

ธัมมานุปัสสนา  ๓๒๒ 

นิวรณ์ ขันธ์ อายตนะ  ๓๒๒ 

โพชฌงค์  ๓๒๕ 

อริยสัจจ์ ๔  ๓๓๐ 

ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย  ๓๓๒ 

ครั้งที่ ๑ บทอุเทศ  ๓๓๒ 

ธาตุ ๖  ๓๓๓ 

อายตนะที่ต่อแห่งผัสสะ ๖  ๓๓๓ 

มโนปวิจาร ๑๘ ๓๓๓ 

ธาตุที่ไม่มีความรู้  ๓๓๕ 

วิญญาณธาตุ ธาตุรู้  ๓๓๕ 

เวทนาเกิดจากการรับรู้ของธาตุรู้  ๓๓๕ 

ครั้งที่ ๒ อธิษฐานธรรม ๔  ๓๓๗ 

ทรงสอนให้ปฏิบัติในอธิษฐานธรรม  ๓๓๘ 

อธิษฐานธรรมเป็นเครื่องก�าจัดอาสวอนุสัย  ๓๓๙ 



ครั้งที่ ๓ ปัญญาธิษฐาน  ๓๔๑ 

ไม่พึงประมาทปัญญา  ๓๔๑ 

ทรงสอนให้พิจารณาธาตุดิน  ๓๔๒ 

ทรงสอนให้พิจารณาธาตุน�้า  ๓๔๓ 

ทรงสอนให้พิจารณาธาตุไฟ  ๓๔๔ 

ทรงสอนให้พิจารณาธาตุลม  ๓๔๔ 

ทรงสอนให้พิจารณาธาตุอากาศ  ๓๔๕ 

ครั้งที่ ๔ ปัญญาธิษฐาน (ต่อ)  ๓๔๖ 

พิจารณาแยกกายให้เป็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ  ๓๔๗ 

พิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์  ๓๔๘ 

ได้นิพพิทา วิราคะ จากธาตุกรรมฐาน  ๓๔๙ 

แยกกายออกให้เหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์  ๓๕๐ 

ครั้งที่ ๕ วิญญาณที่บริสุทธิ์  ๓๕๑ 

ทรงสอนให้ช�าระขัดเกลาจิตหรือธาตุรู้  ๓๕๑ 

สัมผัสคือการกระทบของอารมณ์กับจิต  ๓๕๓ 

เวทนาเกิดจากสัมผัส  ๓๕๓ 

เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา  ๓๕๔ 

จิตสงบเป็นอุเบกขาเมื่อวางสัมผัสวางเวทนา  ๓๕๔ 

ครั้งที่ ๖ อุเบกขาที่บริสุทธิ์  ๓๕๖ 

ขั้นตอนของการปฏิบัติตามพระพุทธภาษิต  ๓๕๖ 

วิญญาณที่บริสุทธิ์เป็นผลของการวิปัสสนาปัญญา   ๓๕๗ 

ปฏิบัตไิม่ให้เกิดผัสสะ ไม่ให้เกดิเวทนาโดยทางปัญญาและทางสมาธ ิ๓๕๙ 



อุเบกขาเวทนามิใช่เป็นอุเบกขาที่บริสุทธิ์  ๓๕๙ 

อุเบกขาเวทนาเป็นโมหะคือความหลง  ๓๖๐ 

ครั้งที่ ๗ น้อมน�ากับไม่น้อมน�าอุเบกขาเพื่อปรุงแต่ง  ๓๖๒ 

ลักษณะของอุเบกขาที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วหรือฉฬังคุเบกขา  ๓๖๓ 

ลักษณะของอุเบกขาที่อ่อน ควรแก่การงาน ผุดผ่อง  ๓๖๔ 

ปฏิบัติน้อมจิตที่เป็นอุเบกขานี้เพื่ออสังขตธรรม  ๓๖๕ 

ครั้งที่ ๘ สรุปการปฏิบัติอธิษฐานธรรม  ๓๖๗ 

จิตใจต้องการอธิษฐานธรรมเพื่อความพ้นทุกข์  ๓๖๗ 

พระบรมศาสดาทรงอธบิายอธษิฐานธรรมตามภมิูธรรมของผูร้บัเทศนา ๓๖๘ 

ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่ออุเบกขาอันบริสุทธิ์  ๓๖๙ 

ความหยั่งรู้เป็นเหตุสิ้นทุกข์เป็นบรมอริยปัญญา  ๓๗๑ 

นิพพานเป็นบรมอริยสัจจ์  ๓๗๑ 

การสละปล่อยวางอุปธิได้ทั้งหมดเป็นบรมอริยจาคะ  ๓๗๒ 

ความสงบร�างับกิเลสเป็นบรมอริยอุปสมะ  ๓๗๒ 

ละมานะได้ในที่สุด  ๓๗๒ 

ความสุขจากการปฏิบัติอธิษฐานธรรม  ๓๗๓ 

แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗  ๓๗๔ 

สติปัฏฐาน ๔ สมถวิปัสสนา สติปัฏฐาน  ๓๗๔ 

วิธีปฏิบัติสติปัฏฐานในปัจจุบันธรรมกับพระพุทธคุณ  ๓๗๙ 

สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔  ๓๘๔ 

สัมมัปปธาน ๔  ๓๘๔ 

อิทธิบาท ๔   ๓๘๔ 



อินทรีย์ ๕  ๓๘๙ 

วิธีพิจารณาน�าทางปฏิบัติสติปัฏฐาน : พละ  ๓๙๓ 

พละ ๕  ๓๙๖ 

โพชฌงค์ ๗ ๔๐๓ 

มรรคมีองค์ ๘  ๔๐๘ 



.



ธรรมปฏบิัตเิบื้องต้น



.



หลักการท�าสมาธเิบื้องต้น

สมาธินี้ได้มีอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก ในสิกขา ๓  

กม็ศีลี สมาธ ิปัญญา* ในมรรคมีองค์ ๘ กม็สัีมมาสมาธเิป็นข้อสุดท้าย และในหมวด

ธรรมทัง้หลายกมี็สมาธริวมอยูด้่วยข้อหนึง่เป็นอนัมาก ทัง้ได้มพีระพทุธภาษติตรัสสอน

ไว้ให้ท�าสมาธิในพระสูตรต่าง ๆ อีกเป็นอันมาก เช่นที่ตรัสสอนไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย 

เธอทั้งหลายจงอบรมสมาธิ เพราะว่าผู้ท่ีมีจิตต้ังม่ันเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามเป็นจริง  

ดัง่นี ้ฉะนัน้ สมาธจิงึเป็นธรรมปฏิบตัสิ�าคัญข้อหนึง่ในพระพุทธศาสนา แต่ว่าสมาธน้ัิน

มใิช่เป็นข้อปฏบิตัทิางศาสนาเท่านัน้ แต่เป็นข้อทีพ่งึปฏบิตัใินทางทัว่ ๆ ไปด้วย เพราะ

สมาธเิป็นข้อจ�าเป็นจะต้องมีในการกระท�าทกุอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการด�าเนินชวิีต

ทัว่ไป หรือทางด้านปฏบิตัธิรรมกมี็ คนไม่น้อยทีเ่ข้าใจว่าเป็นข้อทีพ่งึปฏบิตัเิฉพาะในด้าน

ศาสนา คอืส�าหรบัผูท่ี้ต้องการปฏิบัตธิรรมอย่างเป็นภกิษ ุสามเณร หรอืเป็นผูท้ีเ่ข้าวดั

เท่านั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้อง ฉะนั้น ก็จะได้กล่าวถึงความหมายของสมาธิ

ทั่วไปก่อน

สมาธินั้น ได้แก่ความตั้งใจมั่นอยู่ในเรื่องที่ต้องการ ให้ใจตั้งไว้เพียงเรื่องเดียว 

ไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านออกไปนอกจากเรื่องที่ต้องการจะให้ใจตั้งนั้น ความต้ังใจด่ังนี้เป็น

ความหมายทั่วไปของสมาธิและก็จะต้องมีในกิจการที่จะท�าทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการ

เล่าเรยีนศกึษา หรอืว่าการงานอย่างใดอย่างหนึง่ ในการเล่าเรยีนศกึษา จะอ่านหนังสือ

* ดูอธิบายเรื่องปัญญา น. ๙



4 โสฬสปัญหา

ก็ต้องมีสมาธิในการอ่าน และเขียนหนังสือก็ต้องมีสมาธิในการเขียน และฟังค�าสอน

ค�าบรรยายของครบูาอาจารย์กต้็องมีสมาธใินการฟัง ด่ังท่ีเรยีกว่าตัง้ใจอ่าน ตัง้ใจเขยีน 

ตั้งใจฟัง ในความตั้งใจดังกล่าวนี้ก็จะต้องมีอาการของกายและใจประกอบกัน เช่นว่า

ในการอ่าน ร่างกายกต้็องพร้อมท่ีจะอ่าน เช่นว่าเปิดหนงัสือ ตากต้็องดหูนงัสือ 

ใจก็ต้องอ่านด้วย ไม่ใช่ตาอ่านแล้วใจไม่อ่าน ถ้าใจไปคิดถึงเรื่องอื่นเสียแล้ว ตาจับอยู่

ที่หนังสือก็จับอยู่ค้าง ๆ เท่านั้น เรียกว่าตาค้าง จะมองไม่เห็นหนังสือ จะไม่รู้เรื่อง  

ใจจึงต้องอ่านด้วย และเมื่อใจอ่านไปพร้อมกับตาที่อ่านจึงจะรู้เรื่องที่อ่าน ความรู้เรื่อง

ก็เรียกว่าเป็นปัญญาอย่างหน่ึงคือ ได้ปัญญาจากการอ่านหนังสือ ถ้าหากว่าตากับใจ

อ่านหนังสือไปพร้อมกันก็จะอ่านได้เร็ว รู้เรื่องเร็ว และจ�าได้ดี ใจอ่านนี่แหละคือใจมี

สมาธิ คือหมายความว่าใจตั้งอยู่ที่การอ่าน 

ในการเขยีนหนงัสอืกเ็หมือนกนั มอืเขยีนใจกต้็องเขยีนด้วย การเขยีนหนงัสอื

จึงจะส�าเร็จด้วยดี ถ้าใจไม่เขียน หรือว่าใจคิดไปถึงเรื่องอื่น ฟุ้งซ่านออกไปแล้วก็เขียน

หนังสอืไม่ส�าเรจ็ ไม่เป็นตวั ใจจงึต้องเขยีนด้วย คอืว่าตัง้ใจเขยีนไปพร้อมกบัมอืทีเ่ขยีน 

ในการฟังก็เหมือนกัน หูฟัง ใจก็ต้องฟังไปพร้อมกับหูด้วย ถ้าใจไม่ฟัง  

แม้เสยีงมากระทบห ู กไ็ม่รูเ้ร่ืองไม่เข้าใจ ใจจงึต้องฟังด้วย ใจจะฟังกต้็องมีสมาธใินการฟัง 

คือตั้งใจฟัง 

ดั่งนี้จะเห็นว่า ในการเรียนหนังสือ ในการอ่าน การเขียน การฟัง จะต้องมี

สมาธิ ในการท�าการงานทุกอย่างก็เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการงานท่ีท�าทางกาย  

ทางวาจา แม้ใจท่ีคิดอ่านการงานต่าง ๆ กต้็องมสีมาธอิยูใ่นการงานทีท่�านัน้ เม่ือเป็น 

ดั่งนี้จึงท�าการงานส�าเร็จได้ ตามนัยนี้จะเห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งจ�าเป็นต้องมีในการท�างาน

ทุกอย่าง นี้เป็นความหมายของสมาธิทั่วไปและเป็นการแสดงว่าจ�าเป็นต้องมีสมาธิใน

การเรียน ในการงานที่พึงท�าทุกอย่าง

ต่อจากนี้จะได้กล่าวถึงสมาธิในการหัด ก็เพราะว่าความต้ังใจให้เป็นสมาธ ิ

ดังกล่าวนัน้ จ�าเป็นท่ีจะต้องมกีารหดัประกอบด้วย สมาธท่ีิมอียูต่ามธรรมดา เหมอืนอย่าง

ทีท่กุคนมอียูย่งัไม่เพยีงพอ กเ็พราะว่าก�าลงัใจทีต่ัง้มัน่ทีย่งัอ่อนแอ ยงัด้ินรน กวดัแกว่ง 
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กระสับกระส่ายได้ง่าย โยกโคลงได้ง่าย หว่ันไหวไปในอารมณ์ คอืเรือ่งต่าง ๆ ได้ง่าย 

และทุกคนจะต้องพบเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเข้าไปเป็นอารมณ์คือเรื่องของใจ ทางตา  

หู จมูก ลิ้น กาย ใจ คือทางอายตนะทั้ง ๖ อยู่เป็นประจ�า เมื่อเป็นดั่งนี้จึงได้มี 

ความรักใคร่บ้าง ความชังบ้าง ความหลงบ้าง เม่ือจิตใจมีอารมณ์ท่ีหว่ันไหว และมี

เครื่องท�าให้ใจหวั่นไหวเกิดประกอบขึ้นมาอีก อันสืบเนื่องจากอารมณ์ดังกล่าว ก็ยาก 

ที่จะมีสมาธิในการเรียน ในการท�าการงานตามที่ประสงค์ได้ ดังจะพึงเห็นได้ว่าใน 

บางคราวหรอืในหลายคราว รวมใจให้มาอ่านหนงัสือ เขยีนหนงัสือ ฟังค�าสอน ไม่ค่อย

จะได้เพราะว่าใจพลุง่พล่านอยูใ่นเรือ่งนัน้บ้าง ในเรือ่งนีบ้้าง ทีช่อบบ้าง ทีช่งับ้าง ทีห่ลง

บ้าง จนรวมใจเข้ามาไม่ตดิ เมือ่เป็นดัง่นีก้ท็�าให้ไม่สามารถจะอ่านจะเขยีน จะฟัง ท�าให้

การเรียนไม่ดี ในการงานก็เหมือนกัน เมื่อจิตใจกระสับกระส่ายไปด้วยอ�านาจของ

อารมณ์ และภาวะที่เกิดสืบจากอารมณ์ดังจะเรียกว่ากิเลส คือความรัก ความชัง  

ความหลงเป็นต้นดังกล่าวนั้น ก็ท�าให้ไม่สามารถท่ีจะท�าการงานให้ดีได้เช่นเดียวกัน  

ใจที่ไม่ได้หัดท�าสมาธิก็จะเป็นดั่งน้ี และแม้ว่าจะยังไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามารบกวนให้

เกดิกระสบักระส่าย ดังนัน้ ความต้ังใจกยั็งไม่สู้จะแรงนกั ฉะนัน้ จงึสู้หดัท�าสมาธไิม่ได้

ในการหดัท�าสมาธน้ัินมีอยู่ ๒ อย่าง คอือย่างหนึง่ หัดท�าสมาธเิพือ่แก้อารมณ์

และกิเลสของใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อย่างหนึ่งก็เพื่อฝึกใจให้มีพลังของสมาธิมากขึ้น 

อย่างแรกนั้นก็คือว่าอารมณ์และกิเลสของใจในปัจจุบันน้ันบางคราวก็เป็นอารมณ์รัก 

เป็นความรักซึ่งจะชักใจให้กระสับกระส่ายเสียสมาธิ เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ต้องหัดสงบใจจาก

อารมณ์รัก จากความรักชอบนั้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อการศึกษา ต่อการงานที่พึงท�า 

ตลอดจนถึงต่อกฎหมายต่อศีลธรรม นี่เป็นวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอน คือต้องหัด

เอาชนะใจให้สงบจากอารมณ์ดังน้ันให้ได้ บางคราวก็เกิดอารมณ์โกรธ ความโกรธ 

อนัท�าใจให้ร้อนรุม่กระสบักระส่าย กเ็ป็นอนัตรายอกีเหมอืนกนั เพราะท�าให้เสยีสมาธิ 

ฉะนั้น ก็ต้องหัดท�าสมาธิ คือหัดสงบใจ จากอารมณ์โกรธ จากความโกรธดั่งนั้น  

ในบางคราวก็มีอารมณ์หลง ความหลงซึ่งมีลักษณะเป็นความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มบ้าง  

มีลักษณะเป็นความฟุ้งซ่านร�าคาญใจต่าง ๆ บ้าง มีลักษณะเป็นความเคลือบแคลง 

สงสยับ้าง เมือ่เป็นดัง่นีก้ต้็องหดัท�าสมาธ ิหดัสงบใจจากอารมณ์หลง จากความหลงนัน้ ๆ
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คราวนีห้ลกัของการสอนสมาธทิางพระพทุธศาสนา วธิทีีจ่ะท�าสมาธิสงบใจจาก

อารมณ์รกั โกรธ หลง ดังกล่าว กจ็ะต้องเปลีย่นอารมณ์ให้แก่ใจ คอืว่าเป็นทีท่ราบแล้ว

ว่าอารมณ์รักท�าให้เกิดความรักชอบ เม่ือเป็นดั่งน้ีก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์รักนั้นมาเป็น

อารมณ์ที่ไม่รักไม่ชอบ ความโกรธก็เหมือนกัน ก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์โกรธนั้นมาเป็น

อารมณ์ทีไ่ม่โกรธ หรอืให้เปลีย่นมาเป็นอารมณ์รกั แต่ว่าเป็นความรกัทีเ่ป็นเมตตา คอื

เป็นความรกัทีบ่รสิทุธิ ์อย่างญาตมิติรสหายรักญาตมิติรสหาย มารดาบดิาบตุรธดิารกั

กนั ความหลงกเ็หมอืนกนั กต้็องเปลีย่นอารมณ์หลงมาเป็นอารมณ์ทีไ่ม่หลง เพราะว่า

ภาวะของใจจะเป็นอย่างไรนัน้ สดุแต่ว่าใจตัง้อยู่ในอารมณ์อะไร เมือ่ใจตัง้อยู่ในอารมณ์

รัก ความรักชอบก็เกิดขึ้น ถ้าใจไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์รัก แต่ว่าตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ตรงกัน

ข้าม ก็เกิดความสงบ ใจโกรธก็เหมือนกัน ก็เพราะตั้งอยู่ในอารมณ์โกรธ เมื่อเปลี่ยน

อารมณ์ให้ใจให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ตรงกันข้าม โกรธก็สงบ หลงก็เหมือนกัน เมื่อตั้งอยู่

ในอารมณ์ที่ไม่หลง ความหลงก็สงบ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสชี้เอาไว้ว่า อารมณ์เช่นไร

ควรจะหดัใจให้ตัง้ไว้ในเวลาไหน เม่ือเป็นดัง่นีแ้ล้วการทีห่ดัไว้กจ็ะท�าให้รูลู้ท่างท่ีจะสงบ

ใจของตนเอง อย่างนี้ก็จะท�าให้สามารถสงบใจของตนเองได้ ดั่งนี้เป็นข้อมุ่งหมายของ

การท�าสมาธิอย่างหนึ่ง ที่จะต้องหัดเอาไว้

ประการท่ี ๒ หัดท�าสมาธิเพื่อให้เกิดพลังใจที่ต้ังม่ันมากขึ้น คือให้มีพลังขึ้น  

ก็เหมือนอย่างการที่ออกก�าลังกายเพื่อให้กายมีก�าลังเรี่ยวแรง เมื่อหัดออกก�าลังอยู่ 

บ่อย ๆ ก�าลังร่างกายก็จะดีขึ้น จิตใจก็เหมือนกัน เมื่อหัดท�าสมาธิอยู่บ่อย ๆ แล้ว 

โดยที่ปฏิบัติอยู่ในหลักของสมาธิข้อใดข้อหนึ่งเป็นประจ�า ส�าหรับที่จะหัดใจให้มีพลัง

ของสมาธเิพิม่ขึน้ กจ็ะท�าให้พลงัของสมาธนิีม้ากขึน้ได้ เช่นเดยีวกบัการออกก�าลงักาย

ท�าให้พลังทางกายเพิ่มมากขึ้นได้ นี้คือสมาธิในการฝึกหัด

คราวนี ้สมาธใินการใช้กม็ ี๒ อย่างเหมอืนกนั อย่างหนึง่กเ็พือ่ใช้ระงบัอารมณ์ 

ระงับกิเลส ท่ีเป็นปัจจุบันดังกล่าวข้างต้น ผู้ที่ได้ฝึกหัดท�าสมาธิตามสมควรแล้ว  

จะสามารถระงับใจได้ดี จะไม่ลุอ�านาจของอารมณ์ของกิเลสท่ีเป็นความรัก ความชัง 

ความหลงทัง้หลาย จะสามารถสงบใจตวัเองได้ รกัษาใจให้สวัสดไีด้ อารมณ์และกเิลส

เหล่านี้จะไม่มาเป็นอันตรายต่อการเรียน ต่อการงาน ต่อกฎหมาย ต่อศีลธรรม 
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อนัดีงาม และอีกอย่างหนึง่กต้็องการเพือ่ใช้ส�าหรบัประกอบการงานทีจ่ะพงึท�าทัง้หลาย 

ตัง้ต้นด้วยในการเรยีน ในการอ่าน ในการเขยีน ในการฟัง จะมพีลงัสมาธใินการเรยีน 

ในการงานดีขึน้ และเม่ือเป็นดงันีจ้ะท�าให้เรยีนด ีจะท�าให้การท�าการงานด ีนีค้อืสมาธิ

ในการใช้

ตามที่กล่าวมานี้ เป็นการที่แสดงให้เห็นหลักของการท�าสมาธิทั่ว ๆ ไป  

และก็ตั้งต้นแต่ความหมายทั่วไปของสมาธิ การหัดท�าสมาธิและการใช้สมาธิ

จะได้ให้วิธีท�าสมาธิย่อ ๆ ข้อหนึ่ง ก็คือว่า ท่านสอนให้เลือกสถานที่ท�าสมาธิ 

ที่สงบจากเสียงและจากบุคคลรบกวนทั้งหลาย เช่นในป่า โคนไม้ เรือนว่าง มุ่งหมาย 

กค็อืว่า ทีท่ีม่คีวามสงบพอสมควรทีจ่ะพงึได้ และเข้าไปสู่สถานทีน่ัน้ นัง่ขดับัลลงัก์หรอื

ทีเ่รยีกว่า ขดัสมาธ ิเท้าขวาทบัเท้าซ้าย มอืชนกนั หรอืว่ามอืขวาทบัมอืซ้าย ตัง้ตัวตรง 

หรือว่าจะนั่งพับเพียบก็ได้ สุดแต่ความพอใจ หรือตามที่จะมีความผาสุก ด�ารงสติ

จ�าเพาะหน้า คือหมายความว่ารวมสติเข้ามา ก�าหนดลมหมายใจเข้าออก หายใจเข้า 

ก็ให้รู้ หายใจออกก็ให้รู้ หากจะถามว่ารู้ที่ไหน ก็คงจะตอบได้ว่า จุดที่รู้ง่ายนั้นก็คือว่า

ปลายกระพุ้งจมูก หรือริมฝีปากเบื้องบนอันเป็นที่ลมกระทบเมื่อหายใจเข้า ลมหายใจ

เข้าก็จะมากระทบท่ีจดุน้ี ในขณะเดียวกนั ท้องกจ็ะพองข้ึน ลมหายใจออก ออกท่ีจดุนี้ 

ในขณะเดยีวกนั ท้องกจ็ะฟบุลงหรอืว่ายบุลงไป เพราะฉะนัน้ กท็�าความรูล้มหายใจเข้า

จากปลายกระพุง้จมูกเข้าไปถงึนาภท่ีีพอง หายใจออกกจ็ากนาภทีีย่บุถงึปลายจมกูกไ็ด้ 

ก็ลองท�าความรู้ในการหายใจเข้าหายใจออก ดูดังนี้ก่อน หายใจเข้าก็จากปลายกระพุ้ง

จมูกเข้าไปถึงนาภีท่ีพอง ออกก็จากนาภีที่ยุบจนถึงปลายจมูก นี่ท่านเรียกว่าเป็น 

ทางเดินของลมในการก�าหนดท�าสมาธิ 

คราวนี ้ก็ไม่ต้องดเูข้าไปจนถงึนาภดีัง่นัน้ แต่ว่าก�าหนดอยู่เฉพาะทีป่ลายจมูก

แห่งเดียว หายใจเข้าก็ให้รู้ว่าเราหายใจเข้า หายใจออกก็ให้รู้ว่าเราหายใจออก รวมใจ

เข้ามาให้รู ้ดัง่นี ้และในการต้ังสติก�าหนดนี ้จะใช้นบัช่วยด้วยกไ็ด้ หายใจเข้า ๑ หายใจ

ออก ๑ หายใจเข้า ๒ หายใจออก ๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ แล้วก็กลับ ๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ 

๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ แล้วก็กลับ ๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ ๗-๗ แล้วก็กลับ ๑-๑ 

๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ ๗-๗ ๘-๘ แล้วก็กลับ ๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ 
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๗-๗ ๘-๘ ๙-๙ แล้วกก็ลบั ๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ ๗-๗ ๘-๘ ๙-๙ ๑๐-๑๐ 

แล้วกก็ลบั ๑-๑ ถงึ ๕-๕ ใหม่ แล้วก ็๑-๑ ถงึ ๖-๖ ใหม่ ดงันีห้ลาย ๆ หนจนจติรวม

เข้ามาได้ดพีอควร กไ็ม่ต้องนบัคู่ แต่ว่านับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕, ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ เป็นต้นไป 

เมือ่จติรวมเข้ามาดแีล้วกเ็ลิกนบั ท�าความก�าหนดรูอ้ยูท่ีป่ลายจมกูหรอืท่ีรมิฝีปากเบือ้ง

บนเท่านั้น วิธีนับดั่งนี้เป็นวิธีนับที่พระอาจารย์ท่านสอนมาในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แต่ว่า

จะใช้วิธีอื่นก็ได้ เช่น นับ ๑-๑ จนถึง ๑๐-๑๐ นั้น ท่านแสดงว่าถ้ามากเกินไปแล้วจะ

ต้องเพิ่มภาระในการนับมาก จะต้องแบ่งใจไปในเรื่องการนับมากเกินไป ฉะนั้น จึงให้

นับอยู่ในวงที่ไม่ต้องใช้ภาระในการนับมากเกินไป อีกอย่างหนึ่งพระอาจารย์ท่านสอน

ให้ก�าหนด หายใจเข้า พุท หายใจออก โธ พุทโธ พุทโธ หรือ ธัมโม ธัมโม หรือว่า 

สังโฆ สังโฆ ก็ได้ เมื่อใจสงบดีแล้วก็เลิกก�าหนดอย่างนั้น ท�าความรู้เข้ามาให้ก�าหนด

อยูแ่ต่ลมทีม่ากระทบเท่าน้ัน ให้ท�าดัง่น้ีจนจติรวมเข้ามาให้แน่วแน่ได้นาน ๆ นีเ่ป็นแบบ

ฝึกหัดขั้นต้นที่ให้ในวันนี้ ท่านที่สนใจก็ขอให้น�าไปปฏิบัติต่อไป

สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ

สุขิตา โหนฺตุ นิพฺภยา



อธบิายเรื่องปัญญา

“ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน” นี้เป็นพุทธสุภาษิต เพราะนรชนคือคนเรามี

รตันะคอืปัญญาตดิตวัมาตัง้แต่เกดิเป็นพเิศษกว่าสตัว์ร่วมโลกทัง้หลาย จงึได้ชือ่ว่าเป็น

มนุษย์ และสามารถอบรมปัญญาให้มากขึ้นได้ด้วย ฉะนั้น คนเราจึงมีความฉลาด

สามารถเปลีย่นจากภาวะความเป็นคนป่ามาเป็นคนเมอืง มคีวามเจรญิด้วยอารยธรรม 

วัฒนธรรม มีบ้านเมือง มีระเบียบการปกครอง มีศาสนา มีเครื่องบ�ารุง มีความสุข 

ทางกาย ทางใจต่าง ๆ สิง่ทัง้ปวงเหล่านีส้ตัว์ดริจัฉานทัง้หลายหามไีม่ ทัง้นี ้ด้วยอ�านาจ

ของปัญญานี้เอง พระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ก็เกิดขึ้นด้วย

อ�านาจของปัญญา แต่ปัญญาท่ีเป็นรตันะของนรชนดงักล่าวมานีพ้งึทราบว่าจะต้องเป็น

ปัญญาทีช่อบ มีลักษณะเป็นความฉลาด รูค้วามชดัเจน การวนิจิฉัยถกูต้อง สามญัส�านกึดี 

มเีหตุผลในส่ิงท้ังหลาย ปัญญาดงักล่าวเป็นผลสบืมาจากปัญญาที่เีป็นพืน้ฐานอนัได้มา

แต่ก�าเนิดของนรชนอันเรียกว่า สชาติปัญญา และจากการศึกษาอบรมที่ถูกชอบ 

อนัสชาตปัิญญานัน้มีพลงัอ�านาจทีท่�าให้ประจกัษ์ เรยีนรู้ เข้าใจ และตระหนกั 

เป็นพลังใจทางปัญญาของบุคคล ถ้าอบรมศึกษาในทางที่ผิด ก็จะเพิ่มความรู้ในทาง

ฉลาดแกมโกง ในทางท�าความชัว่ร้าย ในทางเบยีดเบยีนต่าง ๆ ฉะนัน้ จึงตรสัสอนไม่

ให้ประมาทปัญญา คือใช้ปัญญาพิจารณาอบรมศึกษาให้เข้าถึงความจริงในเหตุและผล

ในสิง่ทัง้หลาย เพือ่ให้บรรลุถงึความชอบถกูต้องในทุก ๆ สิง่ รวมเข้ากนัในมรรคมีองค์ ๘ 

ที่พระพุทธเจ้าไดท้รงปฏิบัตมิาจนได้ตรัสรู้พระธรรมและทรงสัง่สอนไว้นัน่เอง คอื สมัมา

ทิฏฐ ิความเหน็ชอบ สมัมาสงักัปปะ ความด�ารชิอบ (รวมเข้าเป็นปัญญาสกิขา) สมัมา

วาจา เจรจาชอบ สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลีย้งชีวิตชอบ (รวมเข้า



10 โสฬสปัญหา

เป็นสลีสกิขา) สมัมาวายามะ เพยีรชอบ สมัมาสติ ระลกึชอบ สมัมาสมาธิ ตัง้ใจชอบ 

(รวมเข้าเป็นจิตตสิกขา หรือ สมาธิ) มรรคมีองค์ ๘ นี้ ก็เท่ากับปัญญา ศีล สมาธิ 

นั่นเอง อันแสดงว่าปัญญาเป็นหัวหน้า แต่ที่แสดงไว้เป็นข้อปฏิบัติโดยล�าดับทั่วไปว่า 

ศลี สมาธ ิปัญญา พระพทุธเจ้าได้ตรสัรับรองไว้ด้วยว่า สมัมาทฏิฐเิป็นหวัหน้า เพราะเมือ่

มสีมัมาทฏิฐิก็ย่อมเห็นรู้ทุก ๆ อย่างว่าผิดหรือถูกอย่างไร และเมื่อมีความเพยีรชอบ 

ความระลกึชอบเข้าประกอบ กจ็ะท�าให้มีความเพยีร มสีต ิละทกุส่ิงทีผิ่ด ท�าทกุส่ิงทีถ่กู

ให้เกิดขึ้น จนถึงเป็นความถูกต้องสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ก็จะอาศัยสมาธิเป็นหลักเป็นที่ตั้ง 

แห่งทกุ ๆ ข้อ เพราะจิตที่ไม่มีสมาธิย่อมดิ้นรนกระสับกระส่าย ไม่อาจที่จะใช้ปัญญา

อบรมปัญญาทีม่อียูใ่ห้เจริญขึน้ได้ เหมอืนอย่างไฟฉายทีแ่กว่งไปแกว่งมา ไม่อาจจะส่อง

อะไรให้มองเหน็ชดัเจนได้ จงึต้องท�าจติให้สงบด้วยสมาธเิป็นหลกั กจ็ะปฏิบตัใิห้มรรค

ทุกข้อแวดล้อมเข้ามา

ปัญญาสูงสุด

เรื่องกรรมฐานส�าหรับแก้นิวรณ์ เก็บจากค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากทีม่า

ต่าง ๆ และข้อทีต่รสัและก�าชบัไว้ให้มเีป็นประจ�าในการปฏบิตัแิก้นวิรณ์ทกุข้อ หรือใน

การปฏบัิติกรรมฐานทกุคราว คอื โยนโิสมนสกิาร แปลว่า การท�าไว้ในใจโดยแยบคาย 

ได้แก่การใช้ปัญญาพิจารณาให้ทราบตระหนักแน่ถึงเหตุผลในการปฏิบัติน้ัน ๆ ตาม

เป็นจรงิ เมือ่ใช้ปัญญาดงันี ้จึงจะไม่ปฏิบตัผิดิทาง ท้ังจะไม่หลงตวั ลมืตัว การใช้ปัญญา

จึงเท่ากับเป็นการใช้เกราะป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นจากความหลงถือเอาผิด 

ดังกล่าว และการใช้ปัญญาก็เป็นการศึกษาธรรมนั่นเอง การฝึกหัดปฏิบัติสมาธ ิ

อย่างขาดโยนิโสมนสิการ หรือขาดการใช้ปัญญา ก็เท่ากับไม่เป็นการศึกษาธรรม  

อาจหลงไปผิดทาง เช่น หลงติดอยู่กับนิมิตที่พบเห็นในสมาธิ หรืออ�านาจบางอย่างที่

ได้จากสมาธิ ท�าให้กรรมฐาน (ที่ถูก) หลุด หรือหลุดจากกรรมฐานได้ง่าย

พระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกด้วยว่า “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” การใช้ปัญญา

อบรมเพิม่เตมิปัญญาให้ส่องสว่างยิง่ขึน้โดยล�าดับ จงึเป็นเหตผุลให้มองเห็นสัจจะคอืให้

รูแ้จ้งเหน็จรงิ ให้บรรลสุขุประโยชน์ ตัง้แต่ข้ันต้นจนถงึขัน้สงูสดุ เพราะปัญญาขัน้สงูสดุ 
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คือ ปัญญาท่ีสมบูรณ์เต็มท่ี ย่อมท�าให้จิตใจประภัสสร คือผุดผ่องสว่างเต็มที่ ท�าให ้

รูแ้จ้งเหน็จรงิและบรรลุสุขประโยชน์สงูสดุเหมือนดังพระพทุธเจ้าและพระอรหนัตสาวก 

ทัง้หลาย ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัเตอืนไว้ว่า “อย่าประมาทปัญญา” คอืให้ใช้ปัญญา

นั่นเอง การที่ฝึกฝนใช้ปัญญาจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว ย่อมปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกที่ควร

ตลอดเวลา โดยปราศจากกิเลสตัณหา เป็นไปโดยอัตโนมัติ

นวิรณ์กับกรรมฐานส�าหรับแก้

จติท่ีไม่มีสมาธ ิกเ็พราะมีนวิรณ์ท�าให้ไม่ได้ความสงบ ไม่ใช้ปัญญา จงึจะแสดง

นิวรณ์ ๕ และกรรมฐานส�าหรับแก้เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๑. ความพอใจใฝ่ถึงด้วยอ�านาจกิเลสกาม เรียกว่า กามฉันทะ แก้ด้วยเจริญ

อสภุกรรมฐาน พจิารณาซากศพ หรอืเจรญิกายคตาสต ิพจิารณาร่างกายอนัยังเป็นให้

เป็นของน่าเกลียด

๒. ความงุ่นง่านด้วยก�าลังโทสะ เรียกรวมว่า พยาบาท แก้ด้วยเจริญเมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา หัดจิตในทางหัดคิดให้เกิดเมตตา สงสาร กรุณา ช่วยเหลือ

เมื่อมีความสามารถ เกิดความพลอยยินดีไม่ริษยา เกิดความปล่อยวางหยุดใจที่คิด 

โกรธได้

๓. ความท้อแท้ หรือคร้าน และความหดหู่ ง่วงงุน เรียกว่า ถีนมิทธะ  

แก้ด้วยเจรญิอนสุสติกรรมฐาน พจิารณาคณุของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ บ้าง พจิารณา

ความดีของตนบ้าง เพื่อให้จิตเบิกบาน และมีแก่ใจอุตสาหะ หรือท�าอาโลกสัญญา 

ก�าหนดหมายแสงสว่างให้จิตสว่าง

๔. ความฟุง้ซ่าน หรือคดิพล่าน และความจดืจางเรว็หรอืความร�าคาญ เรียกว่า 

อทุธจัจกุกกจุจะ แก้ด้วยเพ่งกสนิ ก�าหนดลมหายใจเข้าออก หดัผกูใจไว้ในอารมณ์เดยีว 

หรือเจริญมรณสติ อันจะท�าให้ใจสงบด้วยสังเวช

๕. ความลังเลไม่แน่ลงได้ เรยีกว่า วจิกิจิฉา แก้ด้วยเจริญธาตกุรรมฐาน หรอื

วิปัสสนากรรมฐาน เพื่อก�าหนดรู้สภาวธรรมที่เป็นอยู่ตามเป็นจริง
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อีกอย่างหนึ่ง ท�าความก�าหนดรู้จิตที่มีนิวรณ์ และนิวรณ์ที่มีในจิตกับทั้งโทษ

เมื่อเกิดปัญญาความรู้จักนิวรณ์และโทษของนิวรณ์ขึ้น นิวรณ์ก็จะสงบหายไป

หลงตัว ลมืตัว

อนึง่ ความหลงท่ีกล่าวข้างต้น มีลักษณะเป็นความง่วงงนุเคลบิเคลิม้เป็นต้นนัน้ 

เป็นความหลงที่เป็นนิวรณ์ของจิตที่พึงระงับได้ด้วยสมาธิ ยังมีความหลงที่ส�าคัญยิ่งขึ้น

ไปกว่า คือ หลงตัว ลืมตัว มีความอวดดีว่าตนเก่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากความประมาท 

ไม่ใช้ปัญญา ฉะนั้น ผู้ท่ีเห็นโทษของความหลงตัว ลืมตัว จึงควรรู้จักใช้ปัญญากับ 

ทั้งสติรักษาจิตของตนไว้ให้ดีเป็นนิตย์ มิให้หลงใหลไปในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  

ในโลกทัง้หลาย เพราะท�าให้หลงตัวลมืตวั เป็นอนัตรายต่อความดทีกุอย่าง เมือ่ได้อะไร 

มีลาภเป็นต้น ก็ให้รู้ว่าได้สิ่งที่มีเกิด มีดับ เมื่อมีการได้ก็ต้องมีการเสีย มีการประจวบ

ก็ต้องมีการพลัดพราก แม้ชีวิตร่างกายของคนเมื่อได้มาก็ต้องเสียไปในที่สุด เมื่อมี

ปัญญารู้ความจริง เมื่อได้ลาภยศเป็นต้นมา ก็จะไม่หลงใหลในสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ จะไม่

หลงตัว ลืมตัว และจะใช้ลาภยศเป็นต้นในทางท่ีถูก เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและ 

ผูอ้ืน่ เมือ่ถงึคราวจะเสยีกไ็ม่เสยีใจ ไม่ท�าลายตวั จะสามารถรกัษาความดแีละจติใจให้

มีความสงบ มีสุข ได้อย่างสม�่าเสมอ

ศาสนา และ ทศพธิราชธรรม

ความเจรญิผาสกุหรือความเสือ่มทรามเลวร้ายในประเทศเราปัจจบัุนมกีารวจิยั

ออกมาแล้วว่า “ข้าราชการ” เป็นองค์กรส�าคัญอย่างหนึ่ง

ข้าราชการดมีีศีลธรรมหรอืมี “ทศพธิราชธรรม” เป็นหลกัในการปกครอง แล้ว

ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข

หากข้าราชการไร้ศลีธรรม ปกครองประชาชนนอกลูน่อกแนว “ทศพธิราชธรรม” 

ประชาชนจะเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ต้องเข้าป่าถืออาวุธรบราฆ่าฟันกัน จองล้างจอง

ผลาญไม่สิ้นสุด
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ท่านกล่าวถึงหลกัในการปกครองของข้าราชการ และทศพธิราชธรรมอนัหมาย

ถึงธรรมส�าหรับพระราชาหรือนักปกครองได้อย่างควรที่ข้าราชการและผู้ปกครอง 

ทกุระดับจะรับไว้เป็นสตปัิญญาและสริมิงคลแห่งตน ทัง้ควรใช้เป็นหลกัปฏบิตัสิบืต่อไป

เพื่อความผาสุกทุกฝ่าย

ท่านกล่าวถึงความส�าคัญของทศพิธราชธรรมและศาสนาไว้อย่างชวนคิดว่า  

สิง่ไหนที่เรามีอยู่สมบูรณ์ เรามักจะไม่เห็นความส�าคัญ ตัวอย่างเช่นลมหายใจเข้าออก 

เราไม่รูส้กึถงึลมหายใจเลยว่าเป็นอย่างไร เช่นเดยีวกบัศาสนาอนัเปรยีบเหมอืนเส้นชวีติ

เส้นหนึ่งในการด�ารงชีวิต แต่ไม่ค่อยได้สนใจกันตามควร

ศาสนา แปลเป็นข้อยตุกินัว่า คอืค�าสัง่สอน ทกุคนจะต้องมกีารสัง่สอนใจของ

ตนเองอยู่เสมอหรือบางครั้ง

ศาสนา แปลว่า ปกครอง ทกุคนต้องมกีารปกครองใจตนเอง ปกครองตนเอง

อยู่เสมอ

นอกจากนี ้เรายงัต้องมผีูป้กครองภายนอก ส่วนใหญ่กคื็อท่านผูใ้หญ่ท่ีปกครอง

ลงมาตามล�าดับ เช่น ที่ท�างาน ครอบครัว โรงเรียน วัด ฯลฯ

ขณะเดียวกัน เราต้องมีการปกครองใจของตัวเองด้วย เราต้องรู้จักสั่งสอนใจ

ตัวเอง อบรมตัวเอง

ตวัเราเองมใิช่มคีวามรูค้วามสามารถตามทีเ่รยีนมาแล้วจะดเีสมอไป คนเรามี

ส่วนไม่ดอียูใ่นตนหลายประการ ทางพระเรยีกว่า “กเิลส” หมายถึงความรกั โลภ โกรธ 

หลง ความด้ินรนปรารถนาท้ังหลาย ความไม่รู้ หลงถอืเอาผดิ มสีิง่ต่าง ๆ คอยย่ัวเย้า

ให้เกิดกิเลส

เพราะฉะนัน้ ประการแรกจงึไม่ควรทีจ่ะประมาทว่า ตวัเรามคีวามรูค้วามสามารถ

อย่างเดียวก็เพียงพอ

เมื่อมีต�าแหน่งหน้าที่ ต้องไม่ประมาท ต้องส�านึกว่ายิ่งเป็นผู้ใหญ่ เป็นคนโต

มากเท่าใด สิ่งที่จะมาชักชวนให้เป็นไปในทางที่ผิด ยิ่งมีมากขึ้น
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ตัวใหญ่ เงาก็ใหญ่

เงา...คือสิ่งผิดที่จะมาชักชวนให้ท�าผิด

ถ้าเราไม่มศีาสนาเป็นเครือ่งอบรมส่ังสอน แนะน�าปกครองตวัเอง ไม่รูจ้กัเว้น

ในทางที่ควรเว้น ประพฤติในทางที่ควรประพฤติ ความที่ใหญ่จะท�าให้กล้าในทางที่ผิด

มากยิง่ขึน้ มากกว่าคนเลก็ เพราะเขายงัมผู้ีใหญ่คอยสอดส่องดแูล ส่วนผูใ้หญ่ไม่มใีคร

ดูแลเพราะเป็นใหญ่เสียแล้ว

แต่ถ้าเรามีศาสนา จะไม่ประพฤติผิด ถึงแม้นจะไปอยู่แห่งไหนก็จะประพฤติ

ตนดไีม่กล้าท�าผดิ ทัง้คนใหญ่คนเลก็จะไม่ถล�าไปในส่ิงท่ีผดิง่าย ๆ แม้จะอยู่ผูเ้ดยีวโดย

ไม่มีผู้ใดดูแลว่ากล่าว

เพราะมศีาสนาเป็นหลกัใหญ่คอยดแูลว่ากล่าวอบรมสัง่สอนเป็นหลกัปกครองใจ 

ทุกคนจึงต้องมีศาสนาประจ�าตัว แต่มิใช่เพียงแค่เรียนรู้บนโต๊ะหนังสือ หรือเพียงฟัง

เทศน์ฟังธรรมตามวัดวาอารามเท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงเสมือนกับฟังสินค้าทาง

โฆษณา การทีจ่ะมศีาสนาประจ�าตวัจรงิ ๆ ต้องรบัเอาเข้ามาเป็นหลกัยดึเหนีย่วในทาง

ประพฤติปฏิบัติ เป็นสิ่งเตือนสติปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้น

ส�าหรับ “ทศพิธราชธรรม” นั้น เป็นหลักธรรมที่ใช้ในการปกครองตั้งแต่คน

ส่วนใหญ่ถึงคนส่วนน้อย

เป็นธรรมส�าหรับพระราชา หรือนักปกครอง ๑๐ ประการ ซึ่งน�ามาแจงเป็น

ข้อ ๆ โดยสังเขป

๑. ทาน หมายถงึการให้ เป็นการช่วยผูท้ีต้่องการช่วย เพราะมคีวามขดัข้อง

แร้นแค้นน้ัน ๆ เช่น ผู้ที่ขาดอาหารก็ให้อาหารช่วย ขาดเส้ือผ้าก็ให้เส้ือผ้าช่วย  

ขาดทีอ่ยู่อาศัยก็ให้ท่ีอยูอ่าศัยช่วย ขาดหยกูยารกัษาโรคให้หยูกยารกัษาช่วย รวมความ

ว่าเกดิความแร้นแค้นด้วยสิง่ใดส่ิงหนึง่หรอืท่ีใดทีห่นึง่กใ็ห้ส่ิงทีต้่องการนัน้ ๆ ช่วย ดงันี้

เรียกว่า ทาน
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๒. ศลี คอืความประพฤต ิต้องเว้นจากความชัว่ร้ายทัง้หลาย ความประพฤติ

อันใดที่เป็นความชั่วร้ายก่อให้เกิดเวร ให้งดความประพฤติอย่างนั้น ไม่ท�าส่ิงที่เป็น 

ความชั่วร้ายนั้น ไม่พูดสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายนั้น รวมความว่าเว้นการที่ควรเว้นต่าง ๆ 

ทั้งทางกายวาจา

๓. ปริจจาคะ การสละ อันหมายความว่า สละสิ่งที่มีประโยชน์น้อยแก่สิ่งที่

มปีระโยชน์มาก ยกตวัอย่างเช่นว่า สละทรพัย์เพือ่รกัษาอวยัวะร่างกาย เช่น เจบ็ป่วย

ที่อวัยวะร่างกายก็ยอมสละทรัพย์รักษา, สละอวัยวะร่างกายเพื่อรักษาชีวิต ในเมื่อ

ต้องการที่จะรักษาชีวิตไว้ก็ยอม และสละได้ทุก ๆ อย่าง ท้ังทรัพย์ อวัยวะร่างกาย 

ตลอดจนถึงชีวิต ในเมื่อประพฤติธรรมคือความถูกต้องหรือหน้าที่อันต้องปฏิบัติ เช่น 

ทหารยอมสละทุกอย่างเพ่ือปฏิบัตหิน้าท่ีรักษาประเทศชาต ิดงัน้ีเรยีกว่าบรจิาคหรือสละ

๔. อาชชวะ ความตรง คือความประพฤติซื่อตรง ไม่คดทรยศต่อเพื่อน  

มติรสหาย ต่อหน้าที่การงาน ตลอดจนถึงประชาชน

๕. มัททวะ ความอ่อนโยน คือความมีอาการทางกายวาจาอ่อนโยน สุภาพ  

ไม่แสดงความแขง็กระด้าง มใิช่หมายความว่าอ่อนแอ แต่ว่าอ่อนโยน สุภาพ ไม่แสดง

ความแข็งกระด้าง แสดงการยกตนเหนือคนอื่น มีความอ่อนโยน สุภาพทางกาย  

ถึงวาจา พูดจาอะไรก็อ่อนโยน สุภาพ

๖. ตปะ ความเพยีร เป็นผูก้ล้าหาญในการท�าสิง่ทีค่วรท�า ไม่กลวัเกรงในการ

ท�าดังกล่าว ไม่มีความเกียจคร้าน ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสม�่าเสมอไม่บกพร่อง  

มคีวามเป็นผูก้ล้า มคีวามเพยีร ไม่อ่อนแอ ย่อท้อ เข้มแขง็ ถ้าท�าดงันีจ้ะเป็นทีย่�าเกรง

ของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ไม่กล้าที่จะละเมิด

๗. อโกธะ ความโกรธ หมายถึงว่า ความมจีติทีป่ระกอบด้วยเมตตา มุง่ท่ีจะ

ปรารถนาดีเป็นที่ตั้ง ไม่เป็นคนใจน้อยหงุดหงิดง่าย แต่มีใจหนักแน่น ไม่คิดจะเอา 

แต่โทษใคร รู้จักให้อภัยและมีเมตตา
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๘. อวิหงิสา ความไม่เบยีดเบียน คอืการไม่ท�าอะไรทีเ่ป็นการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่

ให้เดอืดร้อนทัง้ทางตรงและทางอ้อม มจีติประกอบด้วยกรณุาคดิช่วยเหลอืและท�าการ

ช่วยเหลืออยู่เสมอ

๙. ขันติ ความอดทน คือ รู้จักอดทนต่อความตรากตร�าต่าง ๆ เช่น รู้จัก

อดทนต่อหนาว ร้อน หิว กระหาย ทนต่อสิ่งที่ไม่เป็นสุข ไม่สนุกต่าง ๆ อดทนต่อ

เวลาท่ีต้องพบความทกุข์ ตลอดจนถงึเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกต้็องมีน�า้อดน�า้ทน รูจ้กัอดทน

ต่อความเจบ็ใจต่อถ้อยค�าท่ีเขามาว่ากล่าวในบางครัง้บางคราว อนัจะท�าให้เกดิความเจบ็ใจ 

ช�้าใจ ก็ให้มีความอดทน

๑๐.  อวิโรธนะ ความไม่ผิด เมื่อรู้ว่าอะไรผิดก็ไม่ท�า เพราะทุกคนย่อมต้องมี

ความผดิบ้างไม่มากกน้็อย ด้วยสิง่ทีไ่ม่รูซ้ึง่มีอยู่มาก หรอือาจจะพลัง้เผลอท�าให้ผดิอยู่

บ้าง แต่ว่าอะไรท่ีรู้ว่าผิดก็ไม่ควรท�า คือไม่ท�าผิดทั้งที่รู้ ควรรอบคอบในสิ่งที่จะท�า 

ทั้งหลาย ระมดัระวงัไม่ให้ผดิหรอืจะผดิกแ็ต่น้อย อกีอย่างต้องรกัษาความเทีย่งธรรม  

ความยตุธิรรม ในเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ต้องไม่ล�าเอียงเพราะความชัง ความหลง ความกลัว 

ทั้งหลายดังนี้คือความไม่ผิด

ทศพิธราชธรรม หรอืธรรม ๑๐ ประการส�าหรบัพระราชาหรอืนกัปกครองนี้ 

บัณฑิตท้ังหลายในอดีตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ได้ยกขึ้นมาสั่งสอนพระราชาเพื่อให้ใช้

หลกัธรรม ๑๐ ประการปกครองประเทศ เมือ่พจิารณากนัให้ถ่องแท้แล้ว ธรรม ๑๐ ประการ

นี้เป็นหลักปกครองทั่วไป ผู้ที่มีหน้าที่ปกครองทั้งหลายพึงประพฤติปฏิบัติด้วย

แม้แต่ผู้อยู่ใต้ปกครอง หรือใต้บังคับบัญชา ตลอดจนถึงราษฎรทั่วไป ก็ต้อง

ปฏิบัติตามธรรมทั้ง ๑๐ ประการ ต่อผู้ปกครองและผู้บังคับบัญชาด้วยเช่นกัน เช่น

เมือ่ผูป้กครองมี ทาน ให้ ผูอ้ยูใ่ต้ปกครองก็ต้องม ีทาน ตอบสนอง ยกตวัอย่างง่าย ๆ 

เช่น ฝ่ายปกครองหรอืรฐับาลใช้จ่ายทรพัย์ท�านบุ�ารงุประเทศ และอาณาประชาราษฎร์

ทั่วไป ฝ่ายประชาราษฎร์ก็ต้องเสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาลเพื่อน�าเงินนั้นมาใช้จ่าย  

เรียกได้ว่ามีทานต่อกัน
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นอกจากนี ้ต้องมศีีลต่อกนั มบีริจาคต่อกัน มคีวามซือ่ตรง อ่อนโยน ความเพยีร 

ความไม่โกรธ เมตตาจิตต่อกัน มีความไม่เบียดเบียน ประกอบด้วยกรุณาต่อกัน  

มีความอดทนต่อกัน มีความประพฤติไม่ผิดต่อกัน

เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว จะเกิดความสุขสมบูรณ์เรียบร้อย

ธรรมท้ัง ๑๐ ประการน้ี กล่าวได้ว่า เป็นหลกัศาสนาซึง่เป็นหลกัใหญ่ทีผู่ป้ฏิบตัิ

หน้าที่ราชการทุกคนจะต้องพึงยึดถือปฏิบัติ อันเป็นความสุขความเจริญแก่ตนเอง  

แก่ประชาชนส่วนรวม

ขอให้ผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครอง ทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ น�าทศพิธ-

ราชธรรมนี้ไปพิจารณาและใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติตามสมควร 

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครอง 

แก่ทุก ๆ ท่านที่อยู่ในทศพิธราชธรรมให้มีความสุข ความสวัสดีโดยทั่วกันเทอญ.



อย่างไรที่เรยีกว่าการปฏบิัตธิรรม

ขออนโุมทนาในทกุท่านซึง่ได้สนใจศกึษาปฏบิตัธิรรม ได้เห็นค่าของการศกึษา

ปฏบัิตธิรรมว่า มีประโยชน์ ให้ความสขุ และท�าให้ได้น�าชวิีตเข้าสู่ทางชอบ ปฏิบตัชิอบ

ทางกาย ทางวาจา ทางใจ

ในการปฏิบัติธรรมนี้ ก็จะขอประมวลเข้าในหลักใหญ่ ๓ ข้อ คือ ศีล สมาธิ 

และปัญญา หรือประมวลเข้าในพระโอวาท ๓ ข้อของพระพุทธเจ้า

สพฺพปาปสฺส อกรณ�

การไม่ท�าบาป คือ กรรมที่ชั่ว ความที่ชั่วผิดทั้งปวง

กุสลสฺสูปสมฺปทา

การท�ากุศล คือ กรรมที่ดีที่ชอบ คุณงามความดีให้ถึงพร้อม

สจิตฺตปริโยทปน�

การช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส

ซึ่งพระโอวาททั้ง ๓ ข้อนี้ อาจารย์ทั้งหลายก็ได้สอนกันมา 

ก็สรุปเข้าในกันและกัน คือ

ศีล  กับการไม่ท�าบาปทั้งปวง

สมาธิ  กับการท�ากุศลให้ถึงพร้อม

ปัญญา  กับการช�าระจิตของตนให้ผ่องใส
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เพราะฉะนั้น ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรม ก็พึงก�าหนดความย่อของการศึกษาปฏิบัติ

ธรรมทั้งหมดเข้าในหลักของศีล สมาธิ ปัญญา หรือพระโอวาท ๓ ข้อดังที่กล่าวมา

และพระโอวาท ๓ ข้อที่กล่าวมานี้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เองว่า เอต� พุทฺธาน สาสน�  

น้ีเป็นศาสนาคอืค�าสอนของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย ทีเ่ราเรยีกว่า พุทธศาสนา กม็าจาก

ค�านี้ และถ้าหากจะถามว่า พระศาสนานั้นโดยย่อที่สุดสอนอย่างไร ก็ตอบได้ว่า  

สอนให้ไม่ท�าบาปท้ังปวง ท�ากุศลให้ถึงพร้อม และช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส 

ความย่อของพุทธศาสนาทั้งหมดก็รวมเข้าใน ๓ ข้อนี้ หรือว่ารวมเข้าใน ศีล สมาธิ 

ปัญญา นี้เป็นส่วนฝ่ายปฏิบัติ เพราะฉะนั้น ทุกคนพึงก�าหนดให้รู้จักพุทธศาสนาโดย

ย่อไว้ดังนี้

และก็พึงทราบว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนแม้โดยย่อทั้ง ๓ ดังกล่าว ก็จาก

ธรรมชาติธรรมดานี้เอง คือธรรมท่ีเป็นพระธรรมรัตนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ และ 

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน ก็เป็นธรรมชาติธรรมดานี้เอง พระองค์ทรงส่ังสอนจาก

ธรรมชาติธรรมดา

ธรรมชาตธิรรมดานี้มอียู่ที่ไหน

ก็มีอยู่ที่บุคคลทุก ๆ คนนี้เอง ไม่ใช่มีในภายนอก ทุก ๆ คนก็มีพื้นของศีล 

สมาธิ ปัญญาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ก�าเนิด และก็ต้องใช้ศีล สมาธิ ปัญญามาโดยล�าดับ 

ยกตัวอย่างเช่นว่าในการเรียนหนังสือ เม่ือเข้านั่งในห้องเรียนก็ต้องส�ารวมกาย วาจา 

ตลอดถึงใจ ให้สงบเป็นปกติเรียบร้อย พร้อมที่จะฟังครูสอน พร้อมที่จะอ่านหนังสือ 

อันความเป็นปกติเรียบร้อยของกาย วาจา ใจ นี้คือ ศีล

และจะต้องมีสมาธิ คือ ความตั้งใจ เมื่อฟังก็ต้องต้ังใจฟัง เมื่ออ่านก็ต้อง 

ตัง้ใจอ่าน ขาดความตัง้ใจไม่ได้ ถ้าขาดความตัง้ใจ ฟังก็ไม่รูเ้รือ่ง อ่านก็ไม่รูเ้รือ่ง หนงัสือ

บรรทดัเดยีว ถ้าขาดความตัง้ใจก็อ่านไม่รูเ้รือ่ง หรอืแม้หนงัสอืเพยีงอกัษรเดยีวตวัเดยีว

ค�าเดียว ขาดความตั้งใจก็อ่านไม่รู้เรื่อง ฟังก็เหมือนกัน ถ้าขาดความตั้งใจแม้ค�าเดียว

ก็ฟังไม่ได้ยิน จะต้องมีความตั้งใจจึงจะฟังได้ยิน ความตั้งใจที่ท�าให้อ่านได้ ท�าให้ฟังได้ 

นี่แหละคือ สมาธิ
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และเมือ่มสีมาธใินการอ่าน ในการฟังดัง่นี ้กไ็ด้ ปัญญา คอืความรู้ ความรูใ้น

หนังสือที่อ่าน ความรู้ในเรื่องที่ฟัง ได้ความรู้ในวิชาที่ครูสอนแนะให้อ่าน หรืออธิบาย

ให้ฟัง

น้ีคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่ทุกคนต้องมีตั้งแต่เป็นเด็ก ใช้ในการเรียน  

เมือ่เรยีนส�าเรจ็มาถงึในการท�างาน จะท�างานอนัใดกต้็องมีร่างกาย อนัหมายถึงทัง้กาย 

ทัง้วาจา ทัง้ใจ สงบเป็นปกติ เตรยีมพร้อมทีจ่ะท�างานนัน้ เช่นว่า นัง่ประจ�าโต๊ะท�างาน

ก็ต้องมีกาย วาจา ใจเป็นปกติ พร้อมที่จะท�างาน และก็ต้องมีความตั้งใจในงานที่ท�า 

จึงจะได้ปัญญา คือความรู้ว่าจะท�าการงานนั้นอย่างไร และท�าการงานนั้นได้ถูกต้อง 

เพิ่มความรู้ในการงานที่ท�านั้นยิ่งขึ้น นี้ก็เป็นปัญญา ดั่งนี้จึงเป็นศีล สมาธิ ปัญญา 

ในการท�างาน แม้ในกิจการอย่างอื่นที่นอกจากที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ ทุก ๆ อย่างที่

เป็นการงานที่พึงท�าแล้ว ก็ต้องอาศัยศีล สมาธิ ปัญญา ท่ีมีเป็นธรรมชาติธรรมดา 

ดั่งนี้ของทุก ๆ คนนั้นมาประกอบกระท�าทั้งนั้น

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้จับเอาธรรมชาติธรรมดาของทุก ๆ คนที่ต้อง

อาศัยอยู่นี้แหละ มาตรัสสอนให้ท�าการอบรมส่ิงท่ีมีอยู่แล้วนี้ ให้มีสมรรถภาพย่ิงขึ้น  

ให้มีพลังยิ่งขึ้น ให้สามารถที่จะปฏิบัติท�าความเป็นปกติเรียบร้อยดีงามของกาย วาจา 

ใจ ในกรรมท่ีพึงท�าทั้งหลาย ให้สามารถเว้นจากกรรมที่ชั่วที่ผิดให้ดียิ่งขึ้น ดียิ่งขึ้น  

ด่ังน้ีคือศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน ตั้งต้นแต่ศีล ๕ ศีล ๘ และศีลท่ีสูงขึ้นไป และ 

ตรัสสอนให้หัดท�าจิตนี้ให้สงบ ให้ตั้งม่ันยิ่งขึ้น มีพลังในความตั้งมั่นของจิตมากขึ้น  

ตรัสสอนให้ท�าปัญญา คือความรู้ที่มีอยู่เป็นภาคพื้น ให้เป็นความรู้ที่ยิ่งขึ้นในสิ่งที่พึงรู้

ทัง้หลาย เพราะฉะนัน้ ศลี สมาธ ิปัญญา ทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสสอนนีจ้งึทรงวิวัฒนาการ

หรอืทรงพฒันามาจากศลี สมาธ ิปัญญา ทีเ่ป็นตวัธรรมชาตธิรรมดามาเป็นศลี สมาธิ 

ปัญญาที่พัฒนาข้ึน ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นดังที่กล่าวมา และการที่จะพัฒนา

ธรรมชาติธรรมดาให้มพีลังยิง่ขึน้ดงัทีก่ล่าวมานี ้จะต้องมีการปฏบิตัอินัเรยีกว่า กรรมฐาน

กรรมฐานน้ันแปลง่าย ๆ กแ็ปลว่า ท�างาน ค�านีเ้ป็นภาษาพดูของชาวบ้านของ

อินเดียในครั้งโน้น เช่น จะถามกันว่า ท�างานอะไร ก็ถามว่าท�ากรรมฐานอะไร เช่น 

ท�านากบ็อกว่า ท�ากรรมฐานนา ท�าสวน ก็ท�ากรรมฐานสวน ท�าการค้าขาย กท็�ากรรมฐาน
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ค้าขาย ดังนี้เป็นต้น คือแปลว่าท�างาน ทางพระพุทธศาสนาได้น�าค�านี้มาใช้เป็น 

การท�างานทางจิตใจ และโดยเฉพาะก็คือ สมถกรรมฐาน ท�างานให้ได้สมถะ คือ 

ความสงบของใจ วปัิสสนากรรมฐาน กคื็อ ท�างานให้ได้วิปัสสนา คอืความรูแ้จ้งเหน็จรงิ 

อันเป็นตัวปัญญาของจิตใจ ซึ่งมีศีลเป็นภาคพื้น เหมือนกับการท�านาก็ต้องมีเนื้อที่นา

เป็นภาคพื้น และมีการไถหว่านข้าวลงในพื้นท่ีนา ฉันใดก็ดี ในการท�างานทางจิตใจ 

ดงักล่าว กต้็องมศีลีเป็นภาคพืน้ เหมอืนอย่างมทีีน่าเป็นภาคพืน้ แล้วก็ท�าการหว่านไถ

ข้าวลงในทีน่า กคื็อท�าการหว่านไถสมาธแิละปัญญาลงในภาคพืน้คอืศลีนี ้ซึง่ทัง้หมดนี้

ก็ล้วนตั้งอยู่ในจิตใจนี้เองเป็นหลักส�าคัญ

เพราะฉะน้ัน จงึต้องมีการรกัษาจติใจนีเ้ป็นหลกัใหญ่ ด้วยอาศยัสติ คอืความ

ก�าหนด หรือความระลึกรู้ อันเป็นข้อส�าคัญในการปฏิบัติธรรมของทุก ๆ คน สติที่

ส�าคัญอย่างยิง่ กค็อืสตทิีรั่กษาตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และมนะคอืใจ ในเวลาทีเ่หน็อะไร 

ได้ยินอะไร ได้ทราบกลิ่น ทราบรส ทราบส่ิงถูกต้องอะไร ได้รู้ได้คิดเรื่องราวอะไร  

ก็มสีตรัิกษาใจท่ีจะไม่รบัเอาเรือ่งทัง้หลายดังกล่าวให้เป็นตวักเิลส ตัง้ต้นแต่ความยดึถอื

และความยินดียินร้ายอยู่ในสิ่งท่ียึดถือนั้น ให้ไหลเข้ามาท่วมทับใจ สติมีหน้าที่ดั่งนี้ 

เพราะฉะนั้น สตินี้จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก ผู้ปฏิบัติธรรมพึงหัดปลูกสติให้บังเกิดขึ้นใน

จิตใจ คือความท่ีระลึกได้ ก�าหนดได้ ท่ีมีหน้าที่ระวังรักษาจิตใจที่จะไม่ยึดถือ ยินดี 

ยินร้ายในเรื่องที่เข้ามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางมนะคือใจ 

ทั้งหลาย อันเรื่องทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ ภาษาทางธรรมเรียกว่า อารมณ์ อันหมาย

ถงึว่า เป็นเรือ่งทีจ่ติคิด เรือ่งทีจ่ติด�าร ิเร่ืองทีจ่ติหมกมุน่ครุน่คดิถึง เหล่านีเ้รยีกว่าเป็น

อารมณ์ทัง้หมด จตินีก้รั็บอารมณ์จากตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และมนะคือใจดงัท่ีกล่าวมา 

และโดยปกตินั้น ทุก ๆ คนเมื่อเห็นอะไร เมื่อได้ยินอะไรเป็นต้น สิ่งที่เห็น สิ่งที่ได้ยิน

นัน้กอ็ยูใ่นภายนอก เช่นว่าเหน็บ้านเรอืน บ้านเรอืนทีเ่หน็นัน้กอ็ยูใ่นภายนอก เหน็บรุษุ 

บคุคลชายหญงิท้ังหลาย บุรษุบุคคลชายหญงิทัง้หลายกอ็ยูใ่นภายนอก เหน็สตัว์เดรจัฉาน 

เช่น สนัุข แมวเป็นต้น สนุขั แมวเป็นต้นกอ็ยู่ในภายนอกนัน้ เห็นต้นไม้ ภเูขา ต้นไม้ 

ภูเขาก็อยู่ในภายนอกนั้น แม้ได้ยินเสียงอะไร เสียงก็อยู่ในภายนอกนั้นทั้งหมด

แต่คราวนี ้เพราะเหตุทีจ่ตินีเ้องไปยึดถือเอาสิง่ทีเ่ห็น สิง่ทีไ่ด้ยินเป็นต้นนีเ้ป็น

อารมณ์คือเป็นเร่ือง เรื่องของรูปที่เห็น เร่ืองของเสียงท่ีได้ยินเป็นต้นนี้เข้ามาสู่จิตใจ 
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และถ้าเป็นส่วนที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ก็เกิดความรักความชอบ ถ้าเป็นส่วนที่ไม่

รักใคร่ปรารถนาพอใจ กเ็กดิความเกลียดชงัไม่ชอบ หรอืถ้าเป็นกลาง ๆ กไ็ม่ได้พจิารณา

อะไร ปล่อยให้พ้นไปผ่านไป แต่อันที่จริงนั้น ก็เป็นความหลงติดอยู่ เพราะความไม่รู้ 

ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่รู้ ก็เป็นโมหะคือความหลง ปกติบุคคลมักจะเป็นไปเช่นนี้  

แต่อนัทีจ่รงินัน้ สิง่ท้ังหลายท่ีได้เห็นได้ยินเป็นต้นนัน้อยูใ่นภายนอกทัง้นัน้ ไม่ได้เข้ามา

สูจิ่ตใจเลย แม้กลิน่กแ็ค่จมกู รสกแ็ค่ลิน้ ส่ิงถูกต้องกแ็ค่กายสัมผสั ตลอดถึงเรือ่งราว

ที่ใจคิดใจรู้ ก็สักแต่ว่าเป็นเรื่องเท่านั้น ไม่มีตัวตนอะไร เพราะฉะนั้น ทุก ๆ คนจึงได้

ยึดเอาสิ่งทั้งปวงที่ได้เห็นได้ยินนั้น มาเป็นส่ิงนั้นส่ิงนี้ เป็นเรื่องเป็นราวตั้งข้ึนในจิตใจ 

ซึง่ล้วนเป็นความปรงุคดิหรอืคดิปรงุทัง้นัน้ ไม่มตีวัตนทีเ่ป็นความจรงิอยูเ่ลย ความจรงิ

เป็นอยู่เช่นนี้

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้มีสติระลึกได้ว่าเป็นเช่นนี้ ในสิ่งที่เห็น

สิ่งที่ได้ยินทั้งหลาย และให้มีสตินี้เองคอยระมัดระวังรักษาจิตใจนี้อยู่ คราวนี้สตินี้ก็ไม่

สามารถที่จะรักษาจิตใจไว้ให้ตลอดสมบูรณ์ไปได้ เพราะสติของสามัญชนนั้นยังอ่อน 

และยงัไม่รอบคอบ เพราะฉะนัน้ จติใจนีจ้งึยงัมโีอกาสทีย่ดึถอือารมณ์และกย็นิดยีนิร้าย

ในอารมณ์ท้ังหลาย หลงอยู่ในอารมณ์ท้ังหลายอยู่เป็นอันมาก เป็นไปอยู่เช่นนี้ และ 

ก็ก่อกิเลสเป็นตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากต่าง ๆ ขึ้น ที่มีอาการเป็นราคะ 

ความติดใจยินดี หรือโลภะ ความโลภอยากได้ หรือโทสะ ความโกรธแค้น ขัดเคือง 

โมหะ ความลุม่หลง บงัเกดิขึน้ในจติใจ นีเ้ราเรยีกว่า กเิลส แปลว่า เครือ่งเศร้าหมอง

ของใจ เพราะฉะนั้น เมื่อกิเลสเหล่านี้บังเกิดขึ้น จึงก่ออกุศลเจตนา ความจงใจที่เป็น

อกุศลทั้งหลาย ให้ฆ่าเขาบ้าง ให้ลักของเขาบ้าง ให้ประพฤติผิดในกามบ้าง ให้พูดเท็จ

หลอกลวงเขาบ้าง ให้ดืม่สรุาเมรยัเป็นฐานของความประมาท หรอืว่าหลงไปในอารมณ์

อันเป็นที่ตั้งของความประมาท มัวเมาอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความประมาท 

ต่าง ๆ บ้าง เรียกว่า เมาทั้งกาย เมาทั้งใจ สามัญชนย่อมเป็นไปอยู่ดั่งนี้ ย่อมละเมิด

ศลีกนัอยูเ่ป็นอันมาก เพราะฉะนัน้ จงึได้บงัเกดิคดอีาชญากรรมทัง้หลายขึน้อย่างมาก

พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้มาปฏบิตัใินศลี คอืตัง้ใจงดเว้นจากความประพฤติ

ล่วงละเมิดตั้งต้นแต่ ๕ ข้อดังที่กล่าวมาแล้ว อันนับว่าเป็นพื้นฐานของศีลท้ังปวงให้ 

วริติัเจตนา ความงดเว้นของทกุ ๆ คนนีท้ีไ่ด้ตัง้ใจเอาไว้ว่า เราเว้น เราของดเว้นมาเป็น
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ปฏิญาณใจของตนเอง ในอันที่จะได้ห้ามอกุศลเจตนาท่ีบังเกิดขึ้นในบางครั้งบางคราว 

ไม่ให้ไปละเมิดไปกระท�าตามท่ีบังเกิดอกศุลเจตนาขึน้นัน้ และกส็อนให้มี หริ ิความละอาย

ใจต่อความชัว่ โอตตปัปะ ความเกรงกลวัต่อความชัว่ต่าง ๆ มาเป็น อปุการธรรม ธรรม

ส�าหรับที่จะสนับสนุนให้มีศีลขึ้น คือ ให้งดเว้นจากการกระท�าที่เป็นบาป เป็นอกุศล 

เป็นทุจริตต่าง ๆ ดังที่กล่าวและเมื่อสามารถรักษาวิรัติเจตนาไว้ได้ ก็รักษาศีลได้

แต่ท้ังนีก้จ็ะต้องสามารถสงบใจตวัเองได้ สงบอารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้ของกเิลสได้ 

สงบกิเลสที่เป็นอกุศลมูลได้ ดังนี้แหละจึงมาถึง สมาธิ ที่เป็นวิธีปฏิบัติท�าจิตใจให้สงบ

จากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลส และจากตัวกิเลสดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ว่าจิตใจนี้จะ

ให้สงบไปเอง สงบไปเฉย ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ท�าได้ยาก จะต้องมีที่ตั้งของจิต คือให้จิต

พรากจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลส มาตั้งอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของสมาธ ิ

อันเป็นฝ่ายกุศล เพราะฉะนั้น จึงมาถึงบทกรรมฐานต่าง ๆ ที่พระอาจารย์ได้สอนให้

ปฏิบัติ เช่นว่า

อานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก

กายคตาสติ สติที่พิจารณากาย

ธาตุกรรมฐาน ก�าหนดพิจารณากายนี้ แยกธาตุออกไปเป็น ธาตุดิน ธาตุน�้า 

ธาตุไฟ ธาตุลม ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา หรือว่า

พุทธานุสสติ ระลึกคุณของพระพุทธเจ้า

ธัมมานุสสติ ระลึกคุณของพระธรรม

สังฆานุสสติ ระลึกคุณของพระสงฆ์

ในการปฏิบัติในกรรมฐานเหล่าน้ี พระพุทธเจ้าได้สอนไว้เป็นอันมาก ตามท่ี

พระอาจารย์ได้สอนกันนั้น ตลอดจนถึงพรหมวิหารธรรม คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 

อุเบกขา

เมตตา แผ่จิตออกไปด้วยเมตตา ปรารถนาให้เป็นสุข

กรุณา แผ่จิตออกไปด้วยกรุณา ปรารถนาให้พ้นทุกข์
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มุทิตา แผ่จิตออกไปด้วยมุทิตา ปรารถนาให้ผู้ที่ได้รับความสุขความเจริญ  

ไม่เสื่อมจากความสุขความเจริญ และ

อเุบกขา ความตัง้จติมัธยัสถ์เป็นกลาง ทีไ่ม่ยนิดไีม่ยนิร้าย คอืไม่ล�าเอยีงด้วย

ความยินด ีไม่ล�าเอียงด้วยความยินร้ายในใคร ๆ ปลงลงในกรรมและในผลของกรรมว่า 

สัตว์บุคคลทั้งหลายต่างมีกรรมเป็นของตน ท�าดีจักได้ดี ท�าชั่วจักได้ชั่ว ดังนี้

เหล่านี้ล้วนเป็นกรรมฐานทั้งนั้น ฉะนั้น การที่มาหัดที่จะท�ากรรมฐาน ตั้งต้น

แต่สมถกรรมฐาน ท�างานส�าหรับที่จะท�าใจให้สงบ ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ ก็จะต้องมี

กรรมฐานข้อใดข้อหนึง่เป็นอารมณ์ แทนอารมณ์อนัเป็นท่ีต้ังของกเิลสดงัทีก่ล่าวมานัน้ 

จะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ ตามถนัดของแต่ละบุคคล เป็นการเปลี่ยนที่ตั้งของใจ เมื่อใจ

ต้ังอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลส ก็เกิดกิเลส แต่เม่ือน�าใจให้มาตั้งไว้ในอารมณ์

ของกรรมฐาน ก็เกิดสมาธิ เกิดสมถะคือความสงบ ได้สมาธิ ได้สมถะคือความสงบ 

แต่ว่าในการที่จะน�าใจจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลส มาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ

ของสมถะดังที่กล่าวมานี้ ผู้ปฏิบัติใหม่ ๆ มักจะท�าได้ยาก เพราะว่าจิตใจนี้เองจะน้อม

ไปในฝ่ายกเิลส เพลิดเพลินอยู่ในฝ่ายกเิลส ติดอยูใ่นฝ่ายกเิลส เพราะว่าคุน้เคยอยู่กบั

กิเลส ดังที่เรียกว่าจิตเป็นกามาวจร คือว่าเที่ยวไปในกาม หรือหยั่งลงในกาม คือ 

ในอารมณ์ท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจท้ังหลาย จติน้อมไปในทางกามโดยมาก เพราะว่า

เคยได้รบัความเพลิดเพลินยินด ีความสขุสดชืน่ในกาม แต่พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนไว้ว่า 

“กามทั้งหลาย ให้ความชื่นใจยินดีน้อย ให้ทุกข์มาก” หากทุกคนไตร่ตรองดูให้ดีแล้ว

จะเห็นตามที่ตรัสสอนไว้นี้ ตามที่เป็นจริงนั้น ทุกคนย่อมมีความทุกข์ต่าง ๆ อยู่เป็น

ประจ�า ความสขุทีไ่ด้แม้จากกามทัง้หลาย เป็นความสขุทีแ่ก้ความทกุข์นัน้ เหมอืนอย่าง

ว่าเมื่อหิวข้าวขึ้นมาก็เป็นความทุกข์ เมื่อบริโภคอาหาร หิวก็หาย เป็นความสุข เมื่อ

เกิดหิวขึ้นมาใหม่ก็ต้องบริโภคใหม่ ก็แปลว่า ได้รับความสุขแก้ทุกข์อยู่ดั่งนี้เป็นประจ�า  

เพราะฉะนั้น จึงท�าให้จิตนี้น้อมไปในกามในกิเลส เพราะว่ายังได้สุขที่แก้ทุกข์ ติดอยู่

ในสุขที่แก้ทุกข์นี้ ไม่น้อมไปในอารมณ์ของสมาธิ ฉะนั้น ทุกคนที่ท�าสมาธิได้ยากหรือ 

จิตไม่ได้สมาธิก็เพราะเหตุนี้
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แต่ว่าถ้าได้ต้ังความเพียรให้เป็นจริงจัง มีความเพียรที่จะเผากิเลส ที่จะสงบ

กิเลส ฝืนมาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิ มีสติ ความระลึกก�าหนดที่ตั้งมั่น มีความรู้ตัว

อยูแ่ละคอยระงบัความยนิดคีวามยินร้ายต่าง ๆ ทีบ่งัเกดิข้ึนในอารมณ์นัน้ ๆ ดัง่นีแ้ล้ว

ก็ย่อมจะท�าให้จิตน้ีน้อมมาในอารมณ์ของสมาธิ ในที่ตั้งของสมาธิได้มากขึ้น จนเมื่อ

สามารถมี วิตก คือน�าจิตเข้าไปอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ มี วิจาร คือประคองจิตไว้ใน

อารมณ์ของสมาธิได้ดีขึ้น ย่อมจะได้ ปีติ คือความอิ่มใจ สุข ความสบายกายสบายใจ

เป็นอนัว่าได้รบัผลของสมาธเิป็นขัน้ต้น กท็�าให้จติน้อมมาตัง้อยูใ่นอารมณ์ของสมาธไิด้

ดยีิง่ขึน้ จิตจะเริม่ได้ตวัสมาธท่ีิเรยีกว่า เอกคัคตา คอืความท่ีจติมอีารมณ์เป็นอนัเดยีว 

จิตที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวนี้ เมื่อบังเกิดขึ้นแว้บหนึ่ง ๆ แล้วก็หายไป และก็ตั้งจิตขึ้น

ใหม่ดังที่กล่าวมา ก็ได้ความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว ที่เรียกว่า จิตรวม และก็หาย

ไปตกไป ก็น�ากลับมาตั้งขึ้นใหม่ ก็จะท�าให้ได้เอกัคคตา ความที่มีอารมณ์อันเดียวของ

จตินี ้นานขึน้เป็นขณะ ๆ ขณะสัน้กต็าม ขณะยาวกต็าม ดงันีก้เ็รียกว่าเป็น ขณกิสมาธิ 

สมาธิที่เป็นไปชั่วขณะ

และเม่ือได้ขณิกสมาธิ สมาธิที่เป็นไปช่ัวขณะดังนี้ ก็ท�าบ่อย ๆ รักษาไว้  

ก็จะได้สมาธิที่เป็นตัวเอกัคคตา ความที่มีอารมณ์อันเดียวของจิตนี้นานขึ้น มากขึ้น  

โดยจะได้ปีติ ได้สุข จากสมาธินี้มากขึ้น วิตก คือความที่น�าจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิ 

วิจาร คือความที่ประคองจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธินี้ ก็มั่นคงขึ้น จนถึงไม่ต้องใช้  

จติต้ังมัน่อยูดี่ มปีีตมิสีขุประคบัประคอง กเ็ป็น อปุจารสมาธ ิสมาธทิีใ่กล้จะแนบแน่นเข้า 

อยูไ่ด้นานเข้า และเม่ือรกัษาไว้ ปฏบัิตใิห้ดยีิง่ขึน้ไปอกี กจ็ะได้ถงึ อปัปนาสมาธ ิสมาธิ

ที่แนบแน่น ไม่ต้องมีปีติสุขประคองก็ได้ สมาธิจะอยู่ตัวแนบแน่น มีอารมณ์เป็นอัน

เดียวนานตามที่ต้องการ ดั่งนี้ก็เป็นอันว่าได้สมาธิดีขึ้น ๆ โดยล�าดับ จิตท่ีมีสมาธิดี

อย่างนี ้จะท�าให้ได้ความสขุอยูใ่นปัจจุบัน คอืเมือ่จติอยูใ่นสมาธนิี ้จติจะวางอารมณ์ใน

ภายนอกอันเป็นทีต่ัง้ของกเิลส อันเป็นทีต่ัง้ของความทกุข์เดอืดร้อนทัง้หลายได้ทัง้หมด 

แต่จะอยู่ในอารมณ์ของสมาธิที่บริสุทธิ์ เป็นความสุขอย่างบริสุทธิ์
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เพราะฉะนั้น การหัดท�าสมาธิอยู่เสมอ ให้จิตได้สมาธิที่ดีขึ้นดังนี้ และก็ออก

ไปท�างานก็ใช้สมาธิในการท�างาน คือไม่ใช้สมาธิมาก�าหนดอยู่ในกรรมฐานข้อใด  

ข้อหน่ึง เช่น อานาปานสติ หรือในกายคตาสติ หรือในพรหมวิหารธรรม เป็นต้น  

ดังที่กล่าวมา แต่มาใช้สมาธินั้นก�าหนดในงานท่ีท�า ก็จะได้สมาธิในงานท่ีท�าน้ันดีข้ึน 

เพราะว่าพลังของสมาธินั้นเป็นอันเดียวกัน คือความที่มีจิตตั้งมั่นแน่วแน่ เมื่อน้อมไป

ตั้งอยู่ในเรื่องใดแล้ว ก็จะตั้งอยู่ในเรื่องนั้นได้มั่นคงแน่วแน่ ก็เอาสมาธินั้นมาตั้งในงาน

ที่ท�า ก็จะท�างานได้ดี แม้ว่าจะคิดแต่เรื่องอะไร เช่นจะแต่งปาฐกถา ก็มีสมาธิในการ

แต่งนัน้ดขีึน้ กจ็ะได้ปัญญาในการท่ีจะท�าบทปาฐกถาน้ันได้ดขีึน้ เป็นตวัปัญญาอนัเป็น

ผลของสมาธิ เม่ือมีสมาธิในการท�างาน ก็ท�าให้ได้ปัญญาในงานที่ท�า ท�าให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้ดี เมื่อจะท�าอะไร ก็ใช้สมาธิในสิ่งที่ท�านั้น ก็ได้ปัญญาในสิ่งที่ท�านั้น 

ทุกอย่าง แต่ทั้งนี้ให้เว้นจากการใช้สมาธิไปในทางท่ีชั่วท่ีผิด ให้ใช้สมาธิไปในทางท่ีดี 

ที่ชอบ คือให้ใช้สมาธิไปในงานที่เป็นกรณียะ คือเป็นหน้าที่ของตนที่พึงท�า อันนับถือ

ว่าเป็นกิจที่ดี และในกุศลธรรม คือในทางที่ดีทั้งหลาย ให้ใช้สมาธิไปในทางนี้ ไม่ใช้

สมาธิไปในทางที่ผิด

ผูท้ีไ่ด้สมาธดิ ีและใช้สมาธไิปในทางทีผ่ดินัน้ กม็ตีวัอย่างมาตัง้แต่คร้ังพทุธกาล 

เช่น พระเทวทัตซึ่งปฏิบัติได้สมาธิเป็นอย่างสูง ได้พลังจิตอันเกิดจากสมาธิ แต่มาใช้

สมาธไิปในทางทีผ่ดิ ด้วยอ�านาจของความอยากใหญ่ คอือยากเป็นองค์พระศาสดาเอง

แทนพระพุทธเจ้า จึงได้คิดท�าลายพระพุทธเจ้าต่าง ๆ โดยที่ไปหาก�าลังจากพระเจ้า 

อชาตศัตรู โดยที่ใช้อ�านาจทางพลังจิตนี้ ท�าให้พระเจ้าอชาตศัตรูเลื่อมใส นับถือและ

สนับสนุน ดังนี้เรียกว่า ตัณหา เป็นผู้ที่จับเอาสมาธิไปใช้ให้เป็นประโยชน์ อันนี้ต้อง

ระวงัมาก ผูป้ฏบิตัธิรรมซึง่ต้องการสมาธดินีัน้ จะต้องไม่ให้ตณัหาน�าเอาพลงัของสมาธิ

ที่ได้นั้นไปใช้ในทางที่ผิด เพราะเมื่อตัณหาจับไปใช้ในทางที่ผิดแล้ว ตัณหาก็จะมีพลัง

มากข้ึน จะสามารถท�าชัว่ท�าผดิได้มากขึน้ ต่อเมือ่ใช้สมาธใินทางทีถู่กต้อง จงึจะสามารถ

ปฏิบัติท�าการงานที่ดีที่ชอบได้มากขึ้น ได้ถูกต้องขึ้น และสมาธิที่เรียกว่า สัมมาสมาธิ 

ในพระพุทธศาสนานั้น ต้องเป็นสมาธิในทางที่ถูกที่ชอบ และหากว่าใช้สมาธิไปในทาง
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ที่ชั่วที่ผิดนั้น สมาธิก็จะเสื่อม ดังที่ผู้ที่ได้สมาธิอย่างสูงและปฏิบัติไปในทางที่ผิดนั้น  

ก็ต้องเสื่อมจากสมาธิ หรือต้องเป็นอันตรายเพราะเหตุต่าง ๆ ในปัจจุบันอันใกล้นี้ก็มี

ตัวอย่างอยู่เป็นอันมาก

เพราะฉะน้ัน จงึต้องเข้าใจว่า การปฏบิตัสิมาธใินพระพทุธศาสนานัน้ ต้องการ

ให้ใช้สมาธไิปในทางทีถ่กูต้อง จงึจะเป็นสมัมาสมาธ ิคือต้องการให้เป็นบาทของปัญญา 

ที่จะให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ต้องการที่จะให้ท�าการงาน คือ

ให้ได้ปัญญาในการท�างานต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เช่นต้องการให้ท�างานในหน้าที่ของตน เช่น

เป็นข้าราชการกป็ฏิบติังานในหน้าทีข่องตนให้ดขีึน้ โดยอาศยัพลงัสมาธ ิให้เกดิปัญญา

ในการปฏิบัติงานดังที่กล่าวมา และต้องการให้อาศัยพลังของสมาธินี้ ระงับตัณหา 

ความดิ้นรนทะยานอยาก ระงับโลภ โกรธ หลง หรือสงบตัณหา สงบโลภ สงบโกรธ 

สงบหลงให้มากขึ้น ท�าจิตให้ปลอดโปร่ง ซึ่งเข้าในข้อว่า ช�าระจิตของตนให้บริสุทธ์ิ

ผ่องใส ก็คือผ่องใจจากกิเลสตัณหาดังท่ีกล่าวมาแล้วนี้เอง ท�ากิเลสตัณหาให้ลดน้อย

ลงไปโดยล�าดับ

เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็จะท�าให้ความเห็นแก่ตัวลดน้อยลงไปโดยล�าดับ ท�าให้มีจิตใจ

ที่มีเมตตาอุปถัมภ์อยู่ เกิดมีความเห็นอกเห็นใจ ความรักในเพื่อนมิตรสหาย ในสัตว์

ร่วมโลกทั้งหลายมากขึ้น ท�าให้จิตมีเมตตาไมตรี ปรารถนาความสุขให้แก่ตนเองและ

แก่ผูอ้ืน่มากขึ้น เหน็ผู้อื่นต้องการสขุ ไม่ตอ้งการทกุขอ์ย่างตนเอง และกไ็ม่ก่อทกุข์ให้

แก่ใคร ๆ ต้องการแต่จะก่อสุขให้แก่ใคร ๆ รวมทั้งตนเองด้วย จึงท�าให้เหมือน 

อย่างว่า ตัวเราเองนี้ใหญ่ออกไปครอบทั้งหมด ที่เรียกว่า มหาตมะ คือ มหัตตา  

ด้วยอ�านาจแห่งเมตตา โดยที่ไม่มีความล�าเอียงใจตัวเราตัวเขา แต่มีจิตเมตตาอารีเผื่อ

แผ่ไปกว้างขวางมากข้ึน ๆ ด้วยอ�านาจแห่งเมตตา ดัง่นีก้ด้็วยอ�านาจของการทีม่าปฏบิตัิ

ในสมาธิและให้ได้ปัญญาในอันท่ีจะปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ในการปฏิบัติการงานของตน 

ในอันที่จะปฏิบตัลิะกิเลสของตน ในอันท่ีจะปฏบิตัเิพิม่พนูศลี สมาธ ิ ปัญญา ของตน 

ให้ดยีิง่ขึน้ เป็นอันว่าได้ปฏิบัติให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาที่เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
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ได้รูจ้กั พระพทุธเจ้า ว่าพระองค์เป็นผูต้รัสรูช้อบแล้ว พระธรรม เป็นพระธรรมทีพ่ระองค์

ได้ตรสัสอนไว้ดแีล้ว พระสงฆ์ คือผูท่ี้ปฏิบัตติามค�าส่ังสอนของพระองค์ ได้ปฏบิตัดิแีล้ว 

ซึง่พระสงฆ์ผูป้ฏบิตัดิแีล้วอยู ่และทีก่�าลงัปฏบิติัอยูก่ม็อียู ่และตนเองนัน้เมือ่ก�าลงัปฏิบตัิ

ดีอยู่ ก็ชื่อว่าได้เป็นผู้ปฏิบัติเข้าหมู่ของพระสงฆ์ อันเป็นรัตนะที่ ๓ นี้ เช่นเดียวกัน 

เพราะฉะนั้น เมื่อได้ศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนาดังกล่าวนี้ ก็ได้ชื่อว่าได้ศึกษาปฏิบัติ

พระพุทธศาสนา

๑๑ ตุลาคม ๒๕๒๙
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วัตถุกถา๑

พราหมณ์พาวรีผู้ถึงฝั่งแห่งมนต์ ปรารถนาซึ่งความเป็น 

ผูไ้ม่มกีงัวล ได้จากบรุอีนัเป็นทีร่ืน่รมย์แห่งชาวโลก สู่ทักขณิาปถชนบท.

พราหมณ์นั้นอยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น�้าโคธาวรี ใกล้พรมแดนแห่ง

แคว้นอัสสกะและแคว้นมุฬกะ ด้วยการแสวงหาเสบียงเลี้ยงชีพและ

ผลไม้.

ชาวบ้านทีอ่าศยัพราหมณ์พาวรนีัน้กเ็ป็นผูไ้พบลูย์ พราหมณ์

พาวรีได้บูชามหายัญด้วยส่วย อันเกิดแต่กสิกรรมเป็นต้นในบ้านนั้น  

ครั้นบูชามหายัญแล้วได้กลับเข้าไปสู่อาศรม.

เม่ือพราหมณ์พาวรีนั้นกลับเข้าไปสู่อาศรมแล้ว พราหมณ์ 

อืน่เดินเท้าเสยีดสกีนั ฟันเขลอะ ศรีษะเกลอืกกล้ัวด้วยธลุ ีได้มาท�าให้

พราหมณ์พาวรสีะดุง้ กพ็ราหมณ์นัน้เข้าไปหาพราหมณ์พาวรีแล้วขอ

ทรัพย์ ๕๐๐.

พราหมณ์พาวรีเห็นพราหมณ์นั้นแล้วเชื้อเชิญด้วยอาสนะ

ไต่ถามถึงสุขและกุศลแล้วได้กล่าวว่า ไทยธรรมวัตถุอันใดของเรา

ไทยธรรมวัตถุทั้งปวงนั้น เราสละเสียสิ้นแล้ว ดูก่อนพราหมณ์ ท่าน

๑  คัดจากหนังสือ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล เล่มที่ ๔๗ หน้า ๘๖๔

 (มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔ อยู่ในเล่มเดียวกัน)
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จงเชื่อเราเถิด ทรัพย์ ๕๐๐ ของเราไม่มี.

เมื่อเราขออยู่ ถ้าท่านไม่ให้ไซร้ ในวันที่ ๗ ศีรษะของท่าน

จะแตก ๗ เสี่ยง.

พราหมณ์ผู้หลอกลวงนั้น กระท�ากลอุบายแล้ว ได้กล่าวค�า

จะให้เกิดความกลัว.

พราหมณ์พาวรีฟังค�าของพราหมณ์นั้นแล้ว เป็นผู้มีทุกข์

ซูบซีด ไม่บริโภคอาหาร เพียบพร้อมด้วยลูกศรคือความโศก อนึ่ง 

เมื่อพราหมณ์พาวรีคิดอยู่อย่างนี้ ใจก็ไม่ยินดีในฌาน.

เทวดาผู้ปรารถนาประโยชน์ เห็นพราหมณ์พาวรี มีทุกข์

สะดุง้หวาดหวัน่ จงึเข้าไปหาพราหมณ์พาวรีแล้วได้กล่าวว่า พราหมณ์

น้ันไม่รูจ้กัศรีษะ เป็นผูห้ลอกลวง ต้องการทรพัย์ ไม่มคีวามรูใ้นธรรม

เป็นศีรษะและธรรมเป็นเหตุให้ศีรษะตกไป.

พราหมณ์พาวรีถามว่า

บดันี ้ท่านรู้จกัข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถามท่านแล้ว ขอท่านจงบอก

ธรรมเป็นศีรษะและธรรมเป็นหตุให้ศีรษะตกไป แก่ข้าพเจ้าเถิด 

ข้าพเจ้าจะฟังค�าของท่าน.

เทวดาตอบว่า

แม้เรากไ็ม่รูธ้รรมเป็นศีรษะ และธรรมเป็นเหตใุห้ศรีษะตกไป 

เราไม่มีความรู้ในธรรมทั้ง ๒ นี้ ปัญญาเป็นเครื่องเห็นธรรมอันเป็น

ศรีษะและธรรมเป็นเหตใุห้ศรีษะตกไป ย่อมมแีก่พระชนิเจ้าท้ังหลาย.

พราหมณ์พาวรีถามว่า

ก็บัดนี้ ใครเล่าในปฐพีมณฑลนี้ ย่อมรู ้ ดูก่อนเทวดา  

ขอท่านจงบอกบุคคลผู้รู้ธรรมเป็นศีรษะ และธรรมเป็นเหตุให้ศีรษะ

ตกไปนั้น แก่ข้าพเจ้าเถิด.
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เทวดาตอบว่า

ดูก่อนพราหมณ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ศากยบุตรล�าดับ 

พระวงศ์ของพระเจ้าโอกกากราช มพีระรศัมรีุง่เรอืง เป็นนายกของโลก  

เสดจ็ออกผนวชจากพระนครกบลิพสัดุ ์ เป็นผูต้รสัรูด้้วยพระองค์เอง  

ทรงถึงฝั ่งแห่งธรรมทั้งปวง ทรงบรรลุอภิญญาและทศพลญาณ 

ครบถ้วน ทรงมีพระจักษุในสรรพธรรม

ทรงบรรลุธรรมเป็นท่ีสิน้ไปแห่งกรรมทัง้ปวง ทรงน้อมไปใน

ธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิ พระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นั้นตรัสรู้แล้วในโลก มี

พระจักษุ ทรงแสดงธรรม ท่านจงไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า

พระองค์นั้นเถิด พระองค์จักตรัสพยากรณ์ข้อความนั้นแก่ท่าน.

พราหมณ์พาวรไีด้ฟังค�าว่า สมพฺุทโฺธ ดังนี ้ เป็นผูม้ใีจเฟ่ืองฟู

มีความโศกเบาบาง และได้ปีติอันไพบูลย์ พราหมณ์พาวรีนั้นมีใจ

ชื่นชมเบิกบาน เกิดความโสมนัส จึงถามเทวดานั้นว่า พระโลกนาถ

ประทับอยู่ในคามนิคมหรือในชนบทไหน ข้าพเจ้าจะพึงไปนมัสการ

พระสัมพุทธเจ้า ผู้อุดมกว่าสัตว์ได้ในที่ใด.

เทวดาตอบว่า 

พระชนิเจ้าผูศ้ากยบุตร ทรงมพีระปัญญามาก มพีระปัญญา

ประเสรฐิ กว้างขวาง ทรงเป็นนักปราชญ์ หาอาสวะมไิด้ องอาจกว่า

นระ ทรงรูธ้รรมเป็นศีรษะและธรรมเป็นเหตใุห้ศรีษะตกไป ประทบัอยู่ 

ในมณเฑียรสถานของชนชาวโกศลในพระนครสาวัตถี.

ล�าดับนั้น พราหมณ์พาวรี เรียกพราหมณ์ทั้งหลายผู้ถึงฝั่ง

แห่งมนต์ ซึ่งเป็นศิษย์มาสั่งว่า ดูก่อนมาณพทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย

จงฟังค�าของเรา ความปรากฏแห่งพระสัมพทุธเจ้าพระองค์ใด อันสัตว์

ได้ยากเนอืง ๆ ในโลกน้ี วนัน้ี พระสัมพุทธเจ้าพระองค์นัน้ ปรากฏว่า

เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก ท่านทั้งหลายจงรีบไปเมืองสาวัตถี เข้าเฝ้า

พระสัมพุทธเจ้าผู้อุดมกว่าสัตว์เถิด.
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พราหมณ์ผู้เป็นศิษย์ทั้งหลายซักถามด้วยคาถาว่า

ข้าแต่ท่านพราหมณ์ บัดนี้ ข้าพเจ้าท้ังหลายได้เห็นแล้วจะ

พึงรู้ว่า ท่านผู้น้ีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยอุบายอย่างไรเล่า  

ขอท่านจงบอกอุบายท่ีข้าพเจ้าท้ังหลายจะพงึรูจ้กัพระสัมมาสัมพทุธเจ้า

พระองค์นั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ไม่รู้เถิด.

พราหมณ์พาวรีกล่าวว่า

ก็มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ มาแล้วในมนต์ทั้งหลาย 

อันพราหมณาจารย์ทั้งหลายพยากรณ์ไว้บริบูรณ์แล้วตามล�าดับว่า

มหาปรุสิลกัษณะทัง้หลาย มีอยู่ในวรกายของพระมหาบรุษุใด 

พระมหาบุรุษนั้นมีคติเป็น ๒ เท่านั้น คติที่ ๓ ไม่มีเลย

คือ ถ้าพระมหาบุรุษนั้นอยู่ครองเรือนจะพึงชนะท่ัวปฐพีนี้ 

จะทรงปกครองโดยธรรม ด้วยไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศัสตรา

ถ้าออกบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยม มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้ว

ท่านท้ังหลายจงถามถงึชาต ิโคตร ลกัษณะ มนต์ และศษิย์

เหล่าอื่นอีก และถามถึงศีรษะและธรรมเป็นเหตุให้ศรีษะตกไปด้วย

ใจเทียว.

ถ้าว่าท่านน้ันจกัเป็นพระพุทธเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมอันหาเครือ่ง

กางกั้นมิได้ไซร้ จักวิสัชนาปัญหาอันท่านทั้งหลายถามด้วยวาจาได้.

พราหมณ์มาณพผูเ้ป็นศษิย์ ๑๖ คน คอื อชติะ ๑ ตสิสเมต-

เตยยะ ๑ ปุณณกะ ๑ เมตตคู ๑ โธตกะ ๑ อุปสีวะ ๑ นันทะ ๑ 

เหมกะ ๑ โตเทยยะ ๑ กัปปะ ๑ ชตุกัณณี ผู้เป็นบัณฑิต ๑  

ภัทราวุธะ ๑ อุทยะ ๑ โปสาลพราหมณ์ ๑ โมฆราชผู้มีเมธา ๑ 

ปิงคิยะ ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ๑
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พราหมณ์มาณพทั้งปวง คนหนึ่ง ๆ เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ

ปรากฏแก่โลกทั้งปวง เป็นผู้เพ่งฌาน มีปัญญาทรงจ�า อันวาสนาใน

ก่อนอบรมแล้ว ทรงชฎาหนังเสือเหลือง

ได้ฟังค�าของพราหมณ์พาวรีแล้ว อภิวาทพราหมณ์พาวรี

กระท�าประทกัษณิแล้วบ่ายหน้าต่อทิศอดุร มุ่งไปยังท่ีตัง้แห่งแว่นแคว้น

มุฬกะ เมืองมาหิสสติ ในคราวนั้น.

เมอืงอุชเชน ีเมอืงโคนทัธะ เมอืงเวทสิะ เมอืงวนนคร เมอืง

โกสัมพี เมืองสาเกต เมืองสาวัตถีอันเป็นเมืองอุดม เมืองเสตัพยะ 

เมืองกบิลพัสดุ์ เมืองกุสินารามันทิรสถาน (เมืองมันทิระ) เมือง 

ปาวา เมืองโภคนคร เมืองเวสาลี เมอืงราชคฤห์ และปาสาณกเจดย์ี

อันเป็นรมณียสถานที่น่ารื่นรมย์ใจ

พราหมณ์มาณพทัง้หลายพากนัยินดไีด้รบีด่วนขึน้สู่เจติยบรรพต  

เหมือนบุคคลผู้กระหายน�้า ยินดีน�้าเย็น เหมือนพ่อค้ายินดีลาภใหญ่ 

เหมือนบุคคลถูกความร้อนแผดเผายินดีร่มเงาฉะนั้น.

กใ็นสมยันัน้พระผูม้พีระภาคเจ้า อนัภกิษสุงฆ์แวดล้อมแล้ว

ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษสุงฆ์ท้ังหลายอยู ่ประหนึง่ราชสห์ีบนัลอือยูใ่น

ป่าฉะนั้น

อชติมาณพได้เหน็พระสมัมาสัมพทุธเจ้ามพีระรศัมี เรือ่เรอืง

เหลืองอ่อน มีความสมบูรณ์ดังดวงจันทร์ในวันเพ็ญ ล�าดับนั้น 

อชติมาณพได้เหน็พระอวยัวะอันสมบรูณ์ ในพระกายของผูมี้พระภาคเจ้า

นั้น มีความร่าเริง ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้ทูลถามปัญหา

ด้วยใจว่า

ขอพระองค์ทรงตรัสบอกอ้าง (ชาติ) อายุ โคตร พร้อมทั้ง

ลักษณะ และขอได้ตรัสบอกการถึงความส�าเร็จในมนต์ทั้งหลายแห่ง

อาจารย์ของข้าพระองค์เถิด พราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ของข้าพระองค์

ย่อมบอกมนต์กะศิษย์มีประมาณเท่าไร พระเจ้าข้า.
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พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า

ก็พราหมณ์ผู ้เป็นอาจารย์ของท่านนั้นมีอายุ ๑๒๐ ปี  
ชือ่พาวรโีดยโคตร ลกัษณะในกายของพราหมณ์พาวรนีัน้มี ๓ ประการ
พราหมณ์นั้นเรียนจบไตรเพท ในต�าราท�านายมหาปุริสลักษณะ  
คือ คัมภีร์อิติหาส พร้อมท้ังคัมภีร์นิฆัณฑุศาสตร์และเกฏุภศาสตร์
ถึงความส�าเร็จในธรรมแห่งพราหมณ์ของตน ย่อมบอกมนต์กะ 
มาณพ ๕๐๐.

อชิตมาณพทูลถามว่า

ข้าแต่พระองค์ผูส้งูสดุกว่านรชน ขอพระองค์จงค้นคว้าลกัษณะ
ทัง้หลายของพราหมณ์พาวร ีขอจงทรงประกาศตดัความทะเยอทะยาน 
อย่าให้ข้าพระองค์มีความสงสัยเถิด.

พระผู้มีพระภาคเจ้าตอบว่า

ดกู่อนมาณพ พราหมณ์พาวรย่ีอมปกปิดมุขมณฑล (หน้า) 
ด้วยชิวหาได้ มีอุณาโลมชาติในระหว่างคิ้ว มีคุยหฐานอยู่ในฝัก  
ท่านจงรู้อย่างนี้เถิด.

ชนทั้งปวงไม่ได้ยินใคร ๆ ผู้ถามเลย ได้ฟังปัญหาที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงพยากรณ์แล้ว (นกึคิดอยู่) คิดพิศวงเกดิความโสมนสั

ประนมอัญชลี (สรรเสริญ) ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็น
อะไรหนอ เป็นเทวดา หรอืเป็นพรหม หรือเป็นท้าวสชุมับดจีอมเทพ 
เมื่อปัญหาอันผู้ถาม ถามแล้วด้วยใจ ข้อปัญหานั้น ไฉนมาแจ่มแจ้ง
แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้.

อชิตมาณพทูลถามด้วยใจต่อไปว่า

ข้าแต่พระผูม้พีระภาคเจ้า ท่านพราหมณ์พาวร ีถามถงึธรรม
เป็นศีรษะ และธรรมเป็นเหตใุห้ศีรษะตกไป ขอพระองค์ตรัสพยากรณ์

ข้อนั้น ก�าจัดความสงสัยของพวกข้าพระองค์ ผู้เป็นฤาษีเสียเถิด.
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พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพยากรณ์ว่า 

ท่านจงรูเ้ถิดว่า อวชิชาชือ่ว่าธรรมเป็นศรีษะ วิชชาประกอบ

ด้วยศรัทธา สติ สมาธิ ฉันทะ และวิริยะ ชื่อว่าเป็นธรรมเครื่องให้

ศีรษะตกไป

ล�าดับนั้น อชิตมาณพมีความโสมนัสเป็นอันมาก เบิกบาน

ใจกระท�าหนังเสือเหลืองเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง หมอบลงแทบพระบาท

ยคุลด้วยเศียรเกล้า กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผูน้ริทกุข์ ผู้มพีระจกัษุ

พราหมณ์พาวรีผู้เจริญ มีจิตเบิกบาน ดีใจพร้อมด้วยศิษย์ทั้งหลาย 

ขอไหว้พระบาทยุคล (ของพระผู้มีพระภาคเจ้า)

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า

ดูก่อนมาณพ พราหมณ์พาวรีพร้อมด้วยศิษย์ทั้งหลาย  

จงเป็นผู้ถึงความสุขเถิด แม้ถึงท่านก็จงเป็นผู้มีความสุข จงเป็นอยู่

สิ้นกาลนานเถิด

ก็ท่านทั้งหลายมีโอกาสอันเราได้กระท�าแล้ว ปรารถนาใน 

ใจเพื่อจะถามปัญหาข้อใดข้อหนึ่ง ก็จงถามความสงสัยทุก ๆ อย่าง

ของพราหมณ์พาวรีหรือของท่านทั้งปวงเถิด

อชติมาณพมโีอกาสอนัพระสมัมาสมัพทุธเจ้ากระท�าแล้ว นัง่

ลงประนมอญัชลทีลูถามปัญหาแรกกะพระตถาคต ณ ท่ีนัง่ ฉะนัน้แล.

จบวัตถุกถา



ค�าแปลโสฬสปัญหา

(อชติมาณพปัญหาที่ ๑) 
(...ครั้นพระศาสดาทรงอนุญาตแล้ว อชติมาณพทูลถามปัญหา 

เป็นที่แรก ๔ ข้อดังนี้ว่า)

โลกคือหมู่สัตว์ อันอะไรปิดบังไว้ จึงหลงอยู่ในที่มืด? เพราะอะไรเป็นเหตุ  

จึงไม่มีปัญญาเห็นปรากฏ? พระองค์ตรัสว่า อะไรเป็นเครื่องฉาบไล้สัตว์โลกนั้นให ้

ติดอยู่? และตรัสว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกนั้น? 

พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า โลกคือหมู่สัตว์ อันอวิชชาคือความไม่รู้แจ้ง  

ปิดบงัไว้แล้ว จงึหลงดุจอยูใ่นท่ีมืด เพราะความอยากมปีระการต่าง ๆ และความประมาท

เลินเล่อ จึงไม่มีปัญญาเห็นปรากฏ เรากล่าวว่า ความอยากเป็นเครื่องฉาบไล้สัตว์โลก

ให้ติดอยู่ และกล่าวว่าทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกนั้น

อ. ขอพระองค์ทรงตรสับอกว่า อะไรเป็นเครือ่งห้าม เป็นเครือ่งกนัความอยาก

อันเป็นดุจกระแสน�้า หลั่งไหลไปในอารมณ์ท้ังปวง ความอยากนั้น จะละได้ เพราะ

ธรรมอะไร?

พ. เรากล่าวว่า สติเป็นเครื่องห้าม เป็นเครื่องกันความอยากนั้น และความ

อยากนั้น จะละได้ เพราะปัญญา.
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อ. ปัญญา สติ นามรูปนั้น จะดับไป ณ ที่ไหน? ข้าพเจ้าทูลถามแล้วขอ

พระองค์ตรัสบอกความข้อนี้แก่ข้าพเจ้า

พ. เราจะแก้ปัญหาที่ท่านถามถึงท่ีดับนามรูปส้ินเชิง ไม่มีเหลือแก่ท่าน  

เพราะวิญญาณดับไปก่อน นามรูปจึงดับไป ณ ที่นั้นเอง.

อ. ชนผู้มีธรรมได้พิจารณาเห็นแล้ว และชนผู้ยังต้องศึกษาอยู่ ๒ พวกนี้มีอยู่

ในโลกเป็นอันมาก ข้าพเจ้าขอทูลถามถึงความประพฤติของชน ๒ พวกนั้น พระองค์

มีปัญญาแก่กล้า ขอจงตรัสบอกแก่ข้าพเจ้า.

พ. ภิกษุผู้มีธรรมได้พิจารณาเห็นแล้ว และชนผู้นั้นยังต้องศึกษาอยู่ ต้องเป็น

คนไม่ก�าหนดัในกามทัง้หลาย มใีจไม่ขุน่มวั ฉลาดในธรรมทัง้ปวง มสีตอิยูท่กุอริยิาบถ

(ตสิสเมตเตยยมาณพปัญหาที่ ๒) 
(ล�าดับนั้น ตสิสเมตเตยยมาณพทูลถามปัญหาเป็นที่ ๒ ว่า)

ใครชือ่ว่าเป็นผูส้นัโดษ คอืเตม็ความประสงค์ในโลกนี ้ความอยากซึง่เป็นเหตุ

ทะเยอทะยานดิ้นรนของใครไม่มี ใครรู้ส่วนข้างปลายทั้ง ๒ (คืออดีต กับ อนาคต)  

ด้วยปัญญาแล้ว ไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลาง (คือปัจจุบัน) พระองค์ตรัสว่า ใครเป็น 

มหาบุรุษ ใครล่วงความอยากอันผูกใจสัตว์ในโลกนี้ ดุจด้ายเป็นเครื่องเย็บผ้าให้ติดกัน

ไปได้?

พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ภกิษผูุ้ประพฤตพิรหมจรรย์ ส�ารวมในกามท้ังหลาย 

ปราศจากความอยากแล้วมีสตริะลกึได้ทกุเมือ่ พจิารณาเหน็โดยชอบแล้วดบัเครือ่งร้อน

กระวนกระวายเสยีได้แล้ว ชือ่ว่าเป็นผูส้นัโดษ คอืเตม็ความประสงค์ในโลกนี ้ความอยาก

ซึ่งเป็นเหตุทะเยอทะยานดิ้นรนของภิกษุนั้นแลไม่มี ภิกษุนั้นแลรู้ส่วนข้างปลายทั้ง ๒ 

ด้วยปัญญาแล้ว ไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลาง เรากล่าวว่า ภิกษุนั้นแล เป็นมหาบุรุษ 

ภิกษุนั้นแล ล่วงความอยากอันผูกใจสัตว์ไว้ในโลก ดุจด้ายเป็นเครื่องเย็บผ้าให้ติดกัน

ไปได้.
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(ปุณณกมาณพปัญหาที่ ๓) 
(ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาที่ตสิสเมตเตยมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว   

ปุณณกมาณพ ทูลถามปัญหาเป็นที่ ๓ ว่า)

บัดนี้มีปัญหามาถึงพระองค์ผู้หาความหวาดหวั่นมิได้ รู้เหตุที่เป็นรากเหง้า 

ของสิ่งทั้งปวง ข้าพเจ้าขอทูลถาม หมู่มนุษย์ในโลกนี้ คือ ฤาษี กษัตริย์ พราหมณ์  

เป็นอันมาก อาศัยอะไร จึงบูชายัญบวงสรวงเทวดา ขอพระองค์จงตรัสบอกความ 

ข้อนั้น แก่ข้าพเจ้า.

พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า หมู่มนุษย์เหล่านั้น อยากได้ของที่ตนปรารถนา 

อาศัยของที่มีชราทรุดโทรม จึงบูชายัญบวงสรวงเทวดา.

ป. หมูม่นษุย์เหล่านัน้ ถ้าไม่ประมาทในยญัของตน จะข้ามพ้นชาตชิราได้บ้าง

หรือไม่?

พ. หมู่มนุษย์เหล่านั้น มุ่งลาภที่ตนหวัง จึงพูดสรรเสริญการบูชายัญ ร�าพัน

ถึงสิ่งที่ตนใคร่ดังน้ัน ก็เพราะอาศัยลาภ เรากล่าวว่า ผู้บูชายัญเหล่านั้น ยังเป็นคน

ก�าหนัดยินดีในภพ ไม่ข้ามพ้นชาติชราไปได้.

ป. ถ้าผู้บูชายัญเหล่านั้น ข้ามพ้นชาติชราเพราะยัญของตนไม่ได้ เมื่อเป็น 

เช่นนั้น ใครเล่าในเทวโลกหรือในมนุษยโลก ข้ามพ้นชาติชรานั้นได้แล้ว?

พ. ความอยากซึ่งเป็นเหตุทะเยอทะยาน ดิ้นรนในโลกไหน ๆ ของผู้ใดไม่มี

เพราะได้พิจารณาเห็นธรรมที่ยิ่งและหย่อนในโลก เรากล่าวว่า ผู้สงบระงับไปแล้วไม่มี

ทจุรติความประพฤตชิัว่อนัจะท�าให้มวัหมองดจุควนัไฟอนัจบัเป็นเขม่า ไม่มกีเิลสอนัจะ

กระทบจิต หาความอยากทะเยอทะยานมิได้ ข้ามพ้นชาติชราไปได้แล้ว.
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(เมตตคูมาณพปัญหาที่ ๔)
(ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาที่ปุณณกมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว   

เมตตคูมาณพทูลถามปัญหาเป็นที่ ๔ ว่า)

ข้าพเจ้าขอทูลถาม ขอพระองค์ทรงตรสับอกข้อความทีจ่ะทลูถามนัน้แก่ข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าทราบว่าพระองค์ถึงที่สุดจบไตรเพท มีจิตอันได้อบรมดีแล้ว ทุกข์ในโลกหลาย

ประการ ไม่ไช่แต่อย่างเดียวนี้ มีมาแล้วแต่อะไร?

พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ท่านถามเราถงึเหตเุป็นแดนเกดิแห่งทกุข์ เราจะ

บอกแก่ท่านตามรู้เห็น ทุกข์ในโลกน้ี มีอุปธิคือกรรมและกิเลสเป็นเหตุ ล้วนเกิดมา

ก่อนแต่อุปธิ ผู้ใดเป็นคนเขลา ไม่รู้แล้วกระท�าอุปธินั้นให้เกิดขึ้น ผู้นั้นย่อมถึงทุกข ์

เนือง ๆ เหตุนั้น เมื่อรู้เห็นว่าอุปธิเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ อย่ากระท�าให้เกิดมี.

ม. ข้าพเจ้าทูลถามข้อใด ก็ทรงแก้ข้อน้ันประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้า 

ขอทลูถามข้ออ่ืนอีก ขอเชญิพระองค์ทรงแก้ อย่างไร ผูม้ปัีญญาจงึข้ามพ้นห้วงทะเลใหญ่ 

คอืชาตชิราและโศกพไิรร�าพนัเสยีได้? ขอพระองค์จงทรงแก้ข้อนัน้ประทานแก่ข้าพเจ้า 

เพราะว่าพระธรรมนั้น พระองค์ทรงทราบแล้ว.

พ. เราจกัแสดงธรรมทีจ่ะพงึเหน็แจ้งด้วยตนเองในอตัภาพนี ้ไม่ต้องพศิวงตาม

ค�าของผูอ้ืน่ว่า คอือย่างนี ้ๆ ท่ีบคุคลได้ทราบแล้ว จกัเป็นผูม้สีตดิ�าเนนิข้ามความอยาก

ให้ติดอยู่ในโลกเสียได้แก่ท่าน.

ม. ข้าพเจ้ายินดีธรรมที่สูงสุดนั้นเป็นอย่างยิ่ง.

พ. ท่านรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง ในส่วนเบื้องบน (คืออนาคต) ในส่วนเบื้องต�่า  

(คืออดีต) ในส่วนท่ามกลาง (คือปัจจุบัน) จงบรรเทาความเพลิดเพลิน ความยึดมั่น

ในส่วนเหล่านั้นเสีย วิญญาณของท่านจักไม่ตั้งอยู่ในภพ ภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่

อย่างนี้มีสติไม่เลินเล่อ ได้ทราบแล้ว ละความถือมั่นว่าของเราเสียได้แล้ว จักละทุกข์ 

คือชาติชราและโศกพิไรร�าพันในโลกนี้ได้.
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ม. ข้าพเจ้าชอบใจพระวาจาของพระองค์เป็นอย่างยิง่ ธรรมอนัไม่มอีปุธพิระองค์

ทรงแสดงชอบแล้ว พระองค์จะละทุกข์ได้แน่แล้ว เพราะว่าพระองค์ทรงทราบธรรมนี้

แล้ว แม้ท่านผู้รู้ที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่เป็นนิตย์ไม่หยุดหย่อน คงละทุกข์นั้นได้ด้วย

เป็นแน่ เหตนุัน้ ข้าพเจ้าจงึได้มาถวายบงัคมพระองค์ ด้วยตัง้ใจจะให้ทรงสัง่สอนข้าพเจ้า

เป็นนิตย์ไม่หยุดหย่อนเหมือนอย่างนี้บ้าง.

พ. ท่านรู้ว่าผู้ใดเป็นพราหมณ์ ถึงที่สุดจบไตรเพท ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล 

ไม่ติดข้องอยู่ในกามภพ ผู้น้ันแล ข้ามล่วงเหตุแห่งทุกข์ ดุจห้วงทะเลอันใหญ่นี้ได้แน่

แล้วครั้นข้ามถึงฝั่งแล้ว เป็นคนไม่มีกิเลสอันตรึงจิต ส้ินความสงสัย ผู้นั้นครั้นรู้แล้ว

ถึงที่สุดจบไตรเพทในศาสนานี้ ละธรรมที่เป็นเหตุติดข้องอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เสีย 

ได้แล้ว เป็นคนมีความอยากสิ้นแล้ว ไม่มีกิเลสอันจะกระทบจิต หาความอยาก

ทะเยอทะยานมิได้ เรากล่าวว่าผู้นั้นแล ข้ามพ้นชาติชราได้แล้ว.

(โธตกมาณพปัญหาที่ ๕) 
(ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาที่เมตตคูมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว 

โธตกมาณพทูลถามปัญหาเป็นที่ ๕ ว่า)

ข้าพเจ้าขอทูลถามพระองค์ ขอจงตรัสบอกแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากฟัง 

พระวาจาของพระองค์ ข้าพเจ้าได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้ว จะศึกษาข้อปฏิบัติ

เป็นเครื่องดับกิเลสของตน

พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ถ้าอย่างน้ัน ท่านจงเป็นคนมีปัญญา มีสติ  

ท�าความเพียรในศาสนานี้เถิด.

ธ. ข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ผู้เป็นพราหมณ์ หากังวลมิได้ เที่ยวอยู่ในเทวโลก

และมนุษย์โลก เหตุน้ัน ข้าพเจ้าขอถวายบังคมพระองค์ ขอพระองค์ทรงเปลื้อง 

ข้าพเจ้าเสียจากความสงสัยเถิด.

พ. เราเปลื้องใคร ๆ ในโลก ผู้ยังมีความสงสัยอยู่ไม่ได้ เมื่อท่านรู้ธรรมอัน

ประเสริฐ ก็จักข้ามห้วงทะเลใหญ่คือกิเลสนี้เสียได้เอง.
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ธ. ขอพระองค์ จงทรงพระกรุณาแสดงธรรมอันสงัดจากกิเลสที่ข้าพเจ้า 

ควรจะรู้ สั่งสอนข้าพเจ้าให้เป็นคนโปร่งไม่ขัดข้อง ดุจอากาศ สงบระงับกิเลสเสียได้  

ไม่อาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเที่ยวอยู่ในโลกนี้.

พ. เราจะบอกอบุายเครือ่งสงบระงบักเิลส ซึง่จะเห็นเอง ไม่ต้องเชือ่ตาม ตืน่ข่าว 

ที่บุคคลได้ทราบแล้ว จักมีสติ ข้ามความอยากที่ตรึงใจในโลกเสียได้แก่ท่าน.

ธ. ข้าพเจ้าชอบใจอุบายเครื่องสงบระงับกิเลสอันสูงสุดนั้นเป็นอย่างยิ่ง.

พ. ถ้าท่านรูว่้า ความทะยานอยากทัง้เบือ้งบนเบือ้งต�า่ท่ามกลางเป็นเหตใุห้ตดิ

ข้องอยู่ในโลก ท่านอย่าท�าให้ความทะยานอยากเพื่อจะเกิดในภพน้อยภพใหญ่.

(อุปสวีมาณพปัญหาที่ ๖) 
(ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาที่โธตกมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว  

อุปสวีมาณพทูลถามปัญหาเป็นที่ ๖ ว่า)

ล�าพังข้าพเจ้าผูเ้ดยีวไม่ได้อาศัยอะไรแล้ว ไม่อาจข้ามห้วงทะเลใหญ่คอืกเิลสได้  

ขอพระองค์ตอบอารมณ์ทีห่น่วงเหนีย่ว อนัข้าพเจ้าจะควรอาศยัข้ามห้วงนีแ้ก่ข้าพเจ้าเถดิ.

พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ท่านจงเป็นผูม้สีติเพ่งอากญิจญัญายตนฌานอาศยั

อารมณ์ว่าไม่มี ๆ ดังนี้ ข้ามห้วงเสียเถิด ท่านจงละกามทั้งหลายเสีย เป็นคนเว้น 

จากความสงสัย เห็นธรรมท่ีสิ้นไปแห่งความทะยานอยาก ให้ปรากฏชัดทั้งกลางคืน

กลางวันเถิด.

อุ. ผู้ใด ปราศจากความก�าหนัดในกามท้ังหลายท้ังปวงแล้ว ล่วงฌานอื่นได้

แล้วอาศัยอากิญจัญญายตนฌานอันเป็นธรรมที่เปลื้องสัญญาอย่างประเสริฐสุด ผู้นั้น

จะตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนฌานนั้น ไม่มีเสื่อมบ้างหรือ?

พ. ผู้นั้น จะตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนฌานนั้นไม่มีเสื่อม.

อ.ุ ถ้าผูน้ัน้ จะตัง้อยู่ในอากญิจญัญายตนฌานนัน้ไม่มเีสือ่ม สิน้ปีเป็นอนัมาก

เขาจะเป็นผูย้ัง่ยนือยูใ่นอากญิจญัญายตนฌานนัน้ หรอืจะดบัขนัธปรินพิพาน วิญญาณ

ของผู้เช่นนั้น จะเป็นฉันใด?
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พ. เปลวไฟอันก�าลังลมเป่าแล้วดับไป ไม่ถึงความนับว่าได้ไปแล้วข้างทิศไหน

ฉนัใด ท่านผู้รูพ้้นไปแล้วจากกองนามรปู ย่อมดบัไม่มเีชือ้เหลอื (คอืดบัพร้อมทัง้กเิลส

ทั้งขันธ์) ไม่ถึงความนับว่าไปเกิดเป็นอะไร ฉันนั้น.

อุ. ท่านผู้นั้น ดับไปแล้ว หรือว่าเป็นแต่ไม่มีตัว หรือจะเป็นผู้ตั้งอยู่ยั่งยืน  

หาอันตรายมิได้ ขอพระองค์ทรงพยากรณ์ความข้อนั้นแก่ข้าพเจ้า เพราะว่า ธรรมนั้น

พระองค์ทรงทราบแล้ว.

พ. ประมาณแห่งเบญจขันธ์ของผู้ที่ดับ ปรินิพพานแล้ว มิได้มี กิเลสซึ่งเป็น 

เหตกุล่าวผูน้ัน้ว่าไปเกดิเป็นอะไร ของผูน้ัน้กม็ไิด้ม ีเมือ่ธรรมทัง้หลาย (มขีนัธ์เป็นต้น) 

อันผู้นั้นขจัดได้หมดแล้ว ก็ตัดทางแห่งถ้อยค�าที่พูดถึงผู้นั้นว่าจะเป็นอะไรเสียทั้งหมด.

(นันทมาณพปัญหาที่ ๗)
(ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาที่อุปสวีมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว 

นันทมาณพทูลถามปัญหาเป็นที่ ๗ ว่า)

ชนท้ังหลายกล่าวว่า มนุมีอียู่ในโลกดงันี ้ข้อนีเ้ป็นอย่างไร เราเรียกคนถงึพร้อม

ด้วยฌาน หรือถึงพร้อมด้วยการเลี้ยงชีวิต ว่าเป็นมุนี.

พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ผูฉ้ลาดในโลกนี ้ไม่กล่าวว่าคนเป็นมนุ ีด้วยความเหน็ 

ด้วยความสดับ หรือด้วยความรู้ เรากล่าวว่า คนใด ท�าตนให้ปราศจากกิเลส เป็นคน

หากิเลสมิได้ ไม่มีความหวังทะยานอยากเที่ยวอยู่ ผู้คนนั้นแล ชื่อว่า มุนี.

น. สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง กล่าวความบริสุทธิ์ ด้วยความเห็น  

ด้วยความฟัง ด้วยศีลและพรต และด้วยวธิเีป็นอนัมาก สมณพราหมณ์เหล่านัน้ ประพฤติ

ในพิธีเหล่านั้น ตามท่ีตนเห็นว่าเป็นเครื่องบริสุทธิ์ ข้ามพ้นชาติชราได้แล้วหรือหาไม่ 

ข้าพเจ้าทูลถาม ขอพระองค์ตรัสบอกความข้อนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิด.

พ. สมณพราหมณ์เหล่านั้น แม้ถึงประพฤติอย่างนั้น เรากล่าวว่าพ้นชาติชรา

ไม่ได้แล้ว.
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น. ถ้าพระองค์ตรัสว่า สมณพราหมณ์เหล่านั้น ข้ามห้วงไม่ได้แล้ว เมื่อเป็น 

เช่นนั้น ใครเล่าในเทวโลกหรือในมนุษยโลก ข้ามพ้นชาติชราได้แล้ว.

พ. เราไม่กล่าวว่า สมณพราหมณ์อนัชาตชิราครอบง�าแล้วหมดทกุคน แต่เรา

กล่าวว่า สมณพราหมณ์เหล่าใดในโลกนี ้ละอารมณ์ท่ีตนได้เห็นได้ฟังได้รู ้และศลีพรต

กับวิธีเป็นอันมากเสียทั้งหมด ก�าหนดรู้ตัณหาว่าเป็นโทษควรละแล้ว เป็นผู้หาอาสวะ

มิได้ สมณพราหมณ์เหล่านั้นแล ข้ามห้วงได้แล้ว.

น. ข้าพเจ้าชอบใจพระวาจาของพระองค์เป็นอย่างยิง่ พระองค์ทรงแสดงธรรม

อันไม่มีอุปธิ (กิเลส) ชอบแล้ว แม้ข้าพเจ้าก็เรียกสมณพราหมณ์นั้นว่าผู้ข้ามห้วง 

ได้แล้ว เหมือนพระองค์ตรัส.

(เหมกมาณพปัญหาที่ ๘) 
(ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาที่นันทมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว 

เหมกมาณพทูลถามปัญหาเป็นที่ ๘ ว่า)

ในปางก่อนแต่ศาสนาของพระองค์ อาจารย์ทั้งหลายได้ยืนยันว่า อย่างนั้นได้

เคยมีมาแล้วอย่างนี้ จักมีต่อไปข้างหน้า ค�านั้นล้วนเป็นแต่ว่าอย่างนี้แล ๆ ส�าหรับจะ

ท�าความตรกึฟุ้งให้มากขึน้ ข้าพเจ้าไม่พอใจในค�านัน้เลย ขอพระองค์ตรสับอกธรรมเป็น

เหตุถอนตัณหา ที่ข้าพเจ้าทราบแล้ว จะพึงเป็นคนมีสติ ข้ามล่วงตัณหาอันให้ติดอยู ่

ในโลก แก่ข้าพเจ้าเถิด.

พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ชนเหล่าใด ได้รู้ว่าพระนิพพานเป็นที่บรรเทา 

ความก�าหนัดพอใจในอารมณ์ที่รัก ซึ่งได้เห็นแล้ว ได้ฟังแล้ว ได้ดมแล้ว ได้ชิมแล้ว  

ได้ถกูแล้ว และได้รูแ้ลว้ด้วยใจ และเป็นธรรมไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นแล้ว เป็นคนมสีติ

มีธรรมอันเห็นแล้ว ดับกิเลสได้แล้ว ชนผู้สงบระงับกิเลสได้แล้วนั้น ข้ามล่วงตัณหา 

อันให้ติดอยู่ในโลกได้แล้ว.
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(โตเทยยมาณพปัญหาที่ ๙) 
(ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาที่เหมกมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว 

โมฆราชมาณพปรารภจะทูลถามปัญหาอกี พระศาสดาตรัสห้ามให้รอก่อน 

เหมอืนหนหลัง โตเทยยมาณพจงึทูลถามปัญหาเป็นที่ ๙ ว่า) 

กามทัง้หลายไม่ตัง้อยูใ่นผูใ้ด ตณัหาของผูใ้ดไม่ม ีและผูใ้ดข้ามล่วงความสงสยั

เสียได้ ความพ้นของผู้นั้นเป็นเช่นไร?

พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ความพ้นของผู้นั้น ท่ีจะเป็นอย่างอื่นอีกมิได้มี 

(อธิบายว่า ผู้น้ันพ้นจากกาม จากตัณหา จากความสงสัยแล้ว กามก็ดี ตัณหาก็ดี 

ความสงสัยก็ดี จะกลับเกิดขึ้น ผู้นั้นจักต้องเพียรพยายามเพ่ือจะท�าตนให้พ้นไปอีก  

หามีไม่ ความพ้นของผู้นั้นเป็นอันคงที่ ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่น).

ต. ผู้นั้นเป็นคนมีความหวังทะเยอทะยานหรือไม่ เป็นคนมีปัญญาแท้ หรือ

เป็นแต่ก่อตณัหาและทฏิฐิให้เกดิด้วยปัญญา ข้าพเจ้าจะรู้จกัท่านมุนนีัน้ได้ด้วยอย่างไร? 

ขอพระองค์ตรัสบอกแก่ข้าพเจ้าเถิด.

พ. ผูน้ัน้เป็นคนไม่มคีวามหวงัทะเยอทะยาน จะเป็นคนมีความทะเยอทะยาน

กห็าไม่ เป็นคนมปัีญญาแท้ จะเป็นแต่คนก่อตณัหาและทฏิฐใิห้เกดิด้วยปัญญากห็าไม่ 

ท่านจงรู้จักมุนีว่า คนไม่มีกังวล และไม่ติดอยู่ในกามภพ อย่างนี้เถิด.

(กัปปมาณพปัญหาที่ ๑๐) 
(ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาที่โตเทยยมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว  

กัปปมาณพทูลถามปัญหาเป็นที่ ๑๐ ว่า)

ขอพระองค์ตรัสบอกธรรมอันเป็นที่พึ่งพ�านักของชนอันชราและมรณะมาถึง

รอบข้าง ดุจเกาะอันเป็นที่พ�านักอาศัยของชนผู้ตั้งอยู่ในท่ามกลางสาคร เมื่อคลื่นเกิด

ที่น่ากลัวใหญ่แก่ข้าพเจ้า อย่าให้เกิดทุกข์นี้มีได้อีก.
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พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่าเรากล่าวว่านพิพานอันไม่มกีเิลสเครือ่งกงัวล ไม่มี

ตัณหาเคร่ืองถือม่ัน เป็นท่ีสิ้นแห่งชราและมรณะนี้แลเป็นดุจเกาะ หาใช่ธรรมอื่นไม่ 

ชนเหล่าใดรู้นพิพานนัน้แล้ว เป็นคนมสีต ิมธีรรมอนัเห็นแล้ว ดบักเิลสได้แล้ว ชนเหล่านัน้

ไม่ต้องตกอยู่ในอ�านาจของมาร ไม่ต้องเดินไปในทางของมารเลย.

(ชตุกัณณมีาณพปัญหาที่ ๑๑) 
(ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาที่กัปปมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว  

ชตุกัณณมีาณพทูลถามปัญหาเป็นที่ ๑๑ ว่า)

ข้าพเจ้าจะได้ทราบว่าพระองค์มิใช่ผู้ใคร่กาม ข้ามล่วงห้วงกิเลสเสียได้แล้ว  

จงึมาเฝ้าเพือ่ทีจ่ะทลูถามพระองค์ผูห้ากเิลสมไิด้ ขอพระผูม้พีระภาคเจ้าผูม้พีระปัญญา

ดุจดวงตาเกิดพร้อมกับตรัสรู้ จงแสดงธรรมอันระงับแก่ข้าพเจ้าโดยถ่องแท้ เหตุว่า

พระองค์ทรงผจญกเิลสกามให้แห้งหายได้ ดจุพระอาทติย์ทีส่่องแผ่นดนิให้แห้งด้วยรศัม ี

ขอพระองค์ผู้ทรงมีพระปัญญากว้างใหญ่ราวกับแผ่นดิน ตรัสบอกธรรมเป็นเครื่องละ

ชาติชราในอัตภาพนี้ที่ข้าพเจ้าควรจะทราบ แก่ข้าพเจ้าผู้มีปัญญาน้อยเถิด.

พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ท่านจงน�าความก�าหนัดในกามเสียให้ส้ิน เห็น

ความออกไปจากกามโดยเป็นความเกษมเถิด กิเลสเครื่องกังวล ที่ท่านยึดไว้ด้วย 

ตัณหาและทิฏฐิ ซ่ึงควรจะสละเสีย อย่าเสียดแทงใจของท่านได้ กังวลใดได้มีแล้วใน

ปางก่อน ท่านจงให้กังวลนั้นเหือดแห้งเสีย กังวลในภายหลังอย่าได้มีแก่ท่าน ถ้าท่าน

จักไม่ถือเอากงัวลในท่ามกลาง ท่านจกัเป็นคนสงบระงบักงัวลได้เทีย่วอยู ่อาสวะ (กเิลส) 

ซึ่งเป็นเหตุถึงอ�านาจมัจจุราช ของชนผู้ปราศจากความก�าหนัดในนามรูปโดยอาการ 

ทั้งปวงมิได้มี.
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(ภัทราวุธมาณพปัญหาที่ ๑๒) 
(ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาที่ชตุกัณณมีาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว  

ภัทราวุธมาณพทูลถามปัญหาเป็นที่ ๑๒ ว่า) 

ข้าพเจ้าทูลขออาราธนาพระองค์แล้ว ผูท้รงละอาลยัตดัตณัหาเสียได้ ไม่หวัน่ไหว 

(เพราะโลกธรรม) ละความเพลิดเพลินเสียได้ ข้ามห้วงกิเลสพ้นไปได้แล้ว ละธรรม

เป็นเครื่องให้ด�าริ (ไปต่าง ๆ) คือตัณหาและทิฏฐิได้แล้ว มีพระปรีชาญาณอันดี ชนที่

อยู่ชนบทต่าง ๆ อยากจะฟังพระวาจาของพระองค์ มาพร้อมกันแล้วจากชนบทนั้น ๆ  

ทีไ่ด้ฟังพระวาจาของพระองค์แล้ว จักกลับไปจากทีน่ี ้ขอพระองค์ทรงแก้ปัญหาเพือ่ชน

เหล่านั้น เพราะว่าธรรมนั้นพระองค์ได้ทรงทราบแล้ว.

พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า หมู่ชนนั้น ควรจะน�าตัณหาที่เป็นเหตุถือมั่น  

ในส่วนเบื้องบนเบื้องต�่าเบื้องขวาง คือท่ามกลางทั้งหมดให้สิ้นเชิง เพราะเขาถือมั่น 

สิง่ใด ๆ ในโลก มารย่อมติดตามเขาได้โดยสิ่งนั้น ๆ เหตุนั้น ภิกษุเมื่อรู้อยู่ เห็นหมู่

สัตว์ผู้ติดอยู่ในวัฏฏะเป็นจ้าวแห่งมารนี้ว่า ติดอยู่เพราะความถือมั่นดั่งนี้ พึงเป็นคนมี

สติไม่ถือมั่นกังวลในโลกทั้งปวง.

(อุทยมาณพปัญหาที่ ๑๓) 
(ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาที่ภัทราวุธมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว 

อุทยมาณพทูลถามปัญหาเป็นที่ ๑๓ ว่า)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะทูลถามปัญหา จงึมาเฝ้าพระองค์ผูท้รงนัง่บ�าเพ็ญฌาน 

มีพระสันดานปราศจากกิเลสธุลี หาอาสวะมิได้ ได้ทรงท�ากิจที่จ�าเป็นต้องท�าเสร็จแล้ว 

บรรลถุงึธรรมแห่งธรรมท้ังปวง ขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมเป็นเครือ่งพ้น (จากกเิลส) 

ที่ควรรู้ทั่วถึง เป็นเครื่องท�าลายอวิชชาความเขลาไม่รู้แจ้งเสีย.

พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า เรากล่าวธรรมเป็นเครื่องละความพอใจในกาม

และโทมนัสเสียทั้ง ๒ อย่าง เป็นเครื่องบรรเทาความง่วงเป็นเครื่องห้ามความร�าคาญ
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มอีเุบกขากบัสติเป็นธรรมบรสิทุธิ ์มคีวามตรกึประกอบด้วยธรรมเป็นเบือ้งหน้า ว่าเป็น

ธรรมเคร่ืองพ้น (จากกเิลส) ทีค่วรรูท้ัว่ถงึ เป็นเครือ่งท�าลายอวิชชาความเขลาไม่รูแ้จ้งเสีย.

อุ. โลกมีอะไรผูกพันไว้ อะไรเป็นเครื่องสัญจรของโลกนั้น ท่านกล่าวกันว่า

นิพพาน ๆ ดังนี้ เพราะละอะไรได้?

พ. โลกมีความเพลิดเพลินผูกพันไว้ ความตรึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกนั้น

ท่านกล่าวกันว่า นิพพาน ๆ ดังนี้ เพราะละตัณหาเสียได้.

อุ. เมื่อบุคคลมีสติระลึกอย่างไรอยู่วิญญาณจึงจะดับ ข้าพเจ้าทั้งหลายมาเฝ้า

แล้ว เพื่อจะทูลพระองค์ ขอให้ได้ฟังพระวาจาของพระองค์เถิด.

พ. เม่ือบุคคลไม่เพลิดเพลินเวทนาทั้งภายในภายนอก มีสติระลึกอย่างนี้

วิญญาณจึงจะดับ.

(โปสาลมาณพปัญหาที่ ๑๔) 
(ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาที่อุทยมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว 

โปสาลมาณพทูลถามปัญหาเป็นที่ ๑๔ ว่า)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะทูลถามปัญหา จึงได้มาเฝ้าพระองค์ ผู้ทรงส�าแดง

พระปรีชาญาณในกาลเป็นอดีต ไม่ทรงหวั่นไหว (เหตุสุขทุกข์) มีความสงสัยอัน 

ตัดเสียได้แล้ว บรรลุถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง ข้าพเจ้าขอทูลถามถึงญาณของบุคคล 

ผู้มีความก�าหนดหมายในรูปแจ้งชัด (คือได้บรรลุรูปฌานแล้ว) ละรูปารมณ์ทั้งหมด 

ได้แล้ว (คอืล่วงรปูฌานขึน้ไปแล้ว) เห็นอยู่ทัง้ภายในภายนอกว่า ไม่มอีะไรสักน้อยหนึง่ 

(คอืได้บรรลรุปูฌานท่ีเรยีกว่าอากญิจญัญายตนะ) บคุคลเช่นนัน้จะควรแนะน�าสัง่สอน

ให้ท�าอย่างไรต่อไป ?

พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า พระตถาคตเจ้าทรงทราบภมิูเป็นท่ีต้ังแห่งวิญญาณ

ทั้งหมด จึงทรงทราบบุคคลผู้เช่นนี้ แม้ยังตั้งอยู่ในโลกว่า มีอัธยาศัยน้อมไปใน

อากิญจัญญายตนภพ มีอากิญจัญญายตนภพเป็นที่ไปในเบื้องหน้า บุคคลเช่นนั้นรู้ว่า
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กรรมอันเป็นเหตุให้เกิดอากิญจัญญายตนภพ มีความเพลิดเพลินยินดีเป็นเครื่อง 

ประกอบดงันีแ้ล้ว ล�าดบันัน้ ย่อมพจิารณาเหน็สหชาตธรรมในอากญิจญัญายตนฌาน

น้ัน (คือธรรมท่ีเกดิพร้อมกนักบัฌานนัน้) แจ้งชดัโดยลกัษณะ ๓ (คอืไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ 

ไม่ใช่ตัว) ข้อน้ีเป็นญาณอันถ่องแท้ของพราหมณ์เช่นนั้น ผู้มีพรหมจรรย์ได้ประพฤติ

จบแล้ว.

(โมฆราชมาณพปัญหาที่ ๑๕) 
(ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาที่โปสาลมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว  

โมฆราชมาณพกราบทูลว่า)

ข้าพเจ้าได้ทูลถามปัญหาถึง ๒ ครั้งแล้ว พระองค์ไม่ทรงแก้ประทานแก่ 

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ยินว่า ถ้าทูลถามถึง ๓ ครั้งแล้ว พระองค์ทรงแก้ ครั้นว่าอย่างนี้

แล้วทูลถามปัญหาเป็นค�ารบ ๑๕ ว่า โลกนี้ก็ดี โลกอื่นก็ดี พรหมโลกกับทั้งเทวโลก 

กด็ ีย่อมไม่ทราบความเห็นของพระองค์ เหตฉุะนี ้จงึมปัีญหามาถงึพระองค์ผูท้รงพระ

ปรีชา เห็นล่วงสามัญชนทั้งปวงอย่างนี้ ข้าพเจ้าจักพิจารณาเห็นโลกอย่างไร มัจจุราช  

(ความตาย) จึงจักไม่แลเห็น คือว่าจักไม่ตามทัน.

พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ท่านจงเป็นคนมีสติ พิจารณาเห็นโลกโดย 

ความเป็นของว่างเปล่า ถอนความตามเห็นว่าตัวของเราเสียทุกเมืื่อเถิด ท่านจักข้าม 

ล่วงมัจจุราชเสียได้ด้วยอุบายอย่างนี้ ท่านพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้แล มัจจุราชจึงไม่ 

แลเห็น.
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(ปิงคยิมาณพปัญหาที่ ๑๖) 
(ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาที่โมฆราชมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว  

ปิงคยิมาณพทูลถามปัญหาเป็นค�ารบ ๑๖ ว่า)

ข้าพเจ้าเป็นคนแก่แล้ว ไม่มีก�าลัง มีผิวพรรณสิ้นไปแล้ว ดวงตาของข้าพเจ้า 

กเ็หน็ไม่กระจ่าง หูกฟั็งไม่สะดวก ขอข้าพเจ้าอย่าเป็นคนหลงฉิบหายเสียในระหว่างเลย 

ขอพระองค์ทรงตรัสบอกธรรมที่ข้าพเจ้าควรรู้เป็นเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้เสีย.

พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ท่านเหน็ว่า ชนท้ังหลายผู้ประมาทแล้ว ย่อมเดอืดร้อน

เพราะรูปเป็นเหตุ เพราะฉะนั้น ท่านจงเป็นคนไม่ประมาท ละความพอใจในรูปเสีย  

จะได้ไม่เกิดอีก.

ปิ. ทิศใหญ่ ๔ ทิศน้อย ๔ เป็น ๑๐ ทั้งทิศเบื้องบนเบื้องต�่าที่พระองค์ไม่ได้

เห็นแล้ว ไม่ได้ฟังแล้ว ไม่ได้ทราบแล้ว ไม่ได้รู ้แล้ว แม้น้อยหนึ่ง มิได้มีในโลก  

ขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมที่ข้าพเจ้าควรรู้ เป็นเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้เสีย.

พ. เมื่อท่านเห็นหมู่มนุษย์ อันตัณหาครอบง�าแล้ว มีความเดือดร้อนเกิดแล้ว 

อันชราถึงรอบข้างแล้ว เหตุนั้น ท่านจงเป็นคนไม่ประมาทละตัณหาเสีย จะได้ไม ่

เกิดอีก.



โสฬสปัญหาธรรมบรรยาย 

ครั้งที่ ๑ 

อชติมาณพปัญหา

ได้เริม่แสดงสตปัิฏฐานตามล�าดบัแห่งสตทิีต่ัง้พจิารณากาย เวทนา จติ ธรรม

และทั้ง ๔ ข้อน้ีก็ได้แสดงต้ังแต่ข้อต้นตามล�าดับปัพพะ คือ ข้อย่อย ตามแนว  

สติปัฏฐานสูตร ซึ่งเป็นสูตรใหญ่อันเริ่มด้วยข้อ อานาปานปัพพะ คือข้อว่าด้วยตั้งสติ

ก�าหนดลมหายใจเข้าออก อันเรียกว่าอานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออกอัน

เป็นข้อทีป่ฏิบัติท่ัวไปใช้ปฏิบตั ิและต่อจากข้อนัน้กจ็ะถึงข้อ อริยิาปถปัพพะ คอื ว่าด้วย

อิริยาบถ แต่จะแสดงธรรมน�าหน้าก่อนที่จะได้ถึงข้อนั้น ๆ  

ปัญหาเกี่ยวกับธรรมที่เป็นศรีษะและธรรมที่จะท�าให้ศรีษะตกไป

ธรรมท่ีแสดงน�าหน้าน้ี เลือก โสฬสปัญหา คือปัญหาของมาณพ ๑๖ คน  

ซึง่ได้เข้าเฝ้าทลูถามพระพทุธเจ้า และพระพุทธเจ้ากไ็ด้ตรสัแก้ปัญหาทีม่าณพเหล่านัน้

ตั้งถาม มีวัตถุกถาคือ ถ้อยค�าที่แสดงเรื่องของมาณพทั้ง ๑๖ คนนี้ว่า เป็นศิษย์ของ 

๑.  ตั้งแต่นี้ไป เป็นธรรมบรรยาย ของ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) แก่พระภิกษ ุ

 สามเณรและพุทธศาสนกิชนทัว่ไป ณ ตกึ สว ธรรมนเิวศ วัดบวรนเิวศวหิาร ในพรรษากาล ๒๕๒๔  

 รวม ๔๐ ครั้ง
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พาวรีพราหมณ์ ผูท้ีไ่ด้เคยเป็นพราหรมณ์ปโุรหติของพระเจ้ามหาโกศลแห่งกรงุสาวตัถี 

แห่งโกศลรัฐ เม่ือพระเจ้ามหาโกศลสิ้นพระชนม์แล้ว ก็ได้เป็นพราหมณ์ปุโรหิตของ 

พระเจ้าปเสนทโิกศลผูเ้ป็นพระราชโอรสสบืต่อมา แต่ได้มคีวามหน่ายในความอยูค่รองเรอืน

รับราชการ จึงได้กราบทูลลาพระเจ้าปเสนทิโกศลออกบวชเป็นชฎิล โดยมีมาณพ ๑๖ 

คนผู้เป็นศิษย์ตามไปอยู่ปฏิบัติด้วย ที่ฝั่งแม้น�้าโคธาวรีพรมแดนแห่งแคว้นอัสสกะและ

มุฬกะต่อกัน ต่อมาได้มีพราหมณ์ผู้หนึ่งได้มาขอทรัพย์ท่านพาวรี แต่ก็ไม่ได้ทรัพย ์

จากท่าน เพราะท่านแสดงว่าท่านไม่มีทรัพย์จะให้ พราหมณ์ผู้นั้นจึงโกรธ กล่าวสาป

แช่งให้ท่านศรีษะแตกออกเป็นเสีย่ง พาวรีพราหมณ์กม็คีวามขุน่ข้องหมองใจในค�าสาป

แช่งนั้น จึงได้มีผู้หวังดีที่แสดงว่าเป็นเทพ ผู้หวังดีได้มากล่าวเตือนว่า พราหมณ์ผู้สาป

แช่งนั้น ไม่รู้จักธรรมที่เป็นศีรษะ และไม่รู้จักการที่จะท�าให้ศีรษะแตก หรือเป็นเหตุที่

จะท�าให้ศีรษะแตกเป็นเสี่ยง แต่ว่าบัดนี้ได้มีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลก ได้ทรง

ทราบธรรมที่เป็นศีรษะและธรรมที่จะท�าให้ศีรษะตกไป คือท่ีจะท�าให้ศีรษะแตกเป็น

เสีย่ง พระองค์ประทบัอยูท่ีก่รงุสาวตัถ ีแต่กไ็ด้เสดจ็จารกิไปสูท่ีต่่าง ๆ พาวรพีราหมณ์

จึงได้เรียกมาณพ ๑๖ คนเข้ามา แล้วผูกปัญหาให้มาณพทัั้ง ๑๖ คนนั้นไปกราบทูล

ถามพระพุทธเจ้า มาณพทัั้ง ๑๖ คนนั้นจึงได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ป่าสานกะ

เจดย์ี แว่นแค้วนมคธ และกไ็ด้มแีสดงว่า ได้คดิตัง้ปัญหาถามด้วยใจก่อนถึงธรรมทีเ่ป็น

ศีรษะและธรรมท่ีเป็นเหตุท�าให้ศีรษะแตกเป็นเส่ียงหรือตกไป พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัส

เฉลยว่า ธรรมที่เป็นศีรษะนั้นได้แก่ อวิชชา ส่วนธรรมที่จะท�าให้ศีรษะแตกเป็นเสี่ยง

หรือให้ตกไปนั้นได้แก่ วิชชา ดั่งนี้

ลักษณะของโลก

ต่อจากนีม้าณพคนที ่๑ ชือ่ว่าอชติะ กไ็ด้กราบทลูถามปัญหาพระพทุธเจ้าขึน้

ก่อนว่า “โลกอนัอะไรปกปิดไว้ โลกไม่ประกาศปรากฏแจ่มแจ้งเพราะอะไร พระองค์ตรสัว่า 

อะไรเป็นเคร่ืองฉาบไล้ให้ตดิแห่งโลกนัน้ อะไรเป็นภยัใหญ่ของโลกน้ัน” ดัง่นี ้ตามปัญหา

ที่อชิตมาณพกราบทูลถามน้ี ก็แสดงถึงลักษณะของโลกหรือส่ิงท่ีเรียกว่าโลกเป็น ๔ 

อย่างก่อน คือสิ่งที่ชื่อว่าโลกหรือเรียกโลกนั้นมีเครื่องปกปิดหรือปิดบัง มีเครื่องท�าให้



54 โสฬสปัญหา

ไม่ประกาศปรากฏแจ่มแจ้ง มีเครื่องฉาบไล้ให้ติด และมีส่ิงท่ีเป็นภัยใหญ่ ลักษณะ 

ทั้ง ๔ นี้ ก็น่าจะเป็นลักษณะของโลกของสิ่งที่ชื่อว่าโลก ตามที่ชุมชนนั้นมีความเข้าใจ

และก็อาจเป็นลักษณะของสิ่งท่ีชื่อว่าโลกจริง ๆ ด้วยพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสตอบว่า  

“โลกอนัอวชิชาปกปิดหรอืปิดบงัไว้ โลกย่อมไม่ประกาศปรากฏแจ่มแจ้งเพราะความอยาก

ไปในทางทีผิ่ดต่าง ๆ (ซ่ึงเป็นความอยากยึดอนัมีลักษณะเป็นความตระหนี)่ และเพราะ

ความประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน” พระองค์ตรัสว่า “ตัณหาคือความอยาก 

อันเป็นเครื่องกระซิบใจ เป็นเครื่องฉาบไล้ให้ติดของโลกนั้น และทุกข์เป็นภัยใหญ่ของ

โลกนั้น” ดั่งนี้ ตามที่ตรัสพยากรณ์นี้ก็เป็นอันทรงรับรองว่า โลกมีเครื่องปิดบังจริง ๆ 

เพราะ ความอยากยดึ ไปต่าง ๆ อนัท�าให้เกดิความตระหนีก่บัทัง้เพราะความประมาท

มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน และโลกก็มีเครื่องฉาบไล้ให้ติดจริง ๆ คือ ตัณหา คือ 

ความอยากอันเป็นเครื่องกระซิบใจ และภัยอันใหญ่ของโลกก็มีจริง ๆ คือ ทุกข์ ดั่งนี้

ความหมายของโลก

ค�าว่า โลก ก็เป็นค�าที่ใช้เรียก มีความหมายหลายอย่าง ที่หมายถึงโลกระดับ

ต่าง ๆ คืออบายโลก มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก อันหมายถึงโลกอันเป็นที่อาศัย

ของผู้เกิดในโลกนั้น ๆ ที่เกิดในอบายก็มี เป็นมนุษย์ก็มี เป็นเทพก็มี เป็นพรหมก็มี 

อกีอย่างหนึง่หมายถงึขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก คอืขนัธ์ ธาตุ อายตนะ อนัทีร่วม

อยู่ที่สกนธกายหรือท่ีกายท้ังสิ้นน้ีของแต่ละบุคคล อีกอย่างแสดงคลุมถึงโอกาสโลก  

โลกคือพื้นพิภพ สังขารโลก โลกคือสังขาร คือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายจากพื้นพิภพ

เป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ สรุปเข้าก็เป็นสังขารที่มีใจครองและเป็นสังขารท่ีไม่มีใจครอง  

อันเรียกว่า อุปาทินกสังขาร อนุปาทินกสังขาร ก็รวมเป็นสังขารโลก กับสัตวโลก  

โลกคือหมู่สัตว์ สัตวโลก โลกคือหมู่สัตว์นี้ ก็หมายคลุมถึงสัตว์บุคคลทุกประเภท 

ทุกชนิด ซึ่งยังมีจิตใจประกอบด้วยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม หรือเรียกง่าย ๆ 

ประกอบด้วยความตดิข้องเก่ียวพัน  คือยงัมจีติใจประกอบด้วยกเิลสอนัเป็นเหตติุดข้อง

เกี่ยวพัน มีอวิชชาเป็นต้น ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสเฉลยทีแรกว่าธรรมที่เป็นศีรษะก็คือ

อวชิชา เป็นหวัหน้าของกเิลสทัง้หมด เป็นศรีษะของบรรดากเิลสทัง้หมดหรอืว่าบรรดา
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กเิลสมอีวชิชานีเ้ป็นศีรษะ คือเป็นส่วนส�าคญัเป็นหวัหน้าเรยีกว่าสตัตโลกหรอืสตัวโลก 

เพราะฉะนั้น ทุก ๆ สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ซึ่งยังมีจิตใจประกอบด้วยกิเลสอยู่  

ยังละกิเลสไม่ได้ ก็เรียกว่าสัตวโลกทั้งหมด เพราะฉะนั้น สัตวโลกประกอบด้วย 

กเิลสอยู ่ยังละกเิลสไม่ได้ กเ็รยีกว่าสตัวโลกทัง้หมด เพราะฉะนัน้ สตัวโลกนีจ้งึต้ังอยู่

ที่จิตใจของแต่ละบุคคลนี้เอง

สังขตลักษณะของโลก

อนึ่ง ค�าว่าโลกน้ันเป็นสิ่งท่ีช�ารุด อีกอย่างหนึ่ง อาจแปลว่าสิ่งที่ปรากฏหรือ

สว่างแจ่มแจ้ง อันหมายความว่า ความช�ารุดซึ่งเป็นลักษณะของโลกเป็นสิ่งที่ประกาศ

แจ่มแจ้งไม่ปกปิด เพราะฉะน้ัน จงึอาจพิจารณาเห็นได้ แต่ว่าลกัษณะทีช่�ารดุทรดุโทรม

นั้นไม่ปกปิดซ่อนเร้น เป็นสิ่งท่ีปรากฏ โอกาสโลก คือพ้ืนพิภพก็เป็นสิ่งที่ช�ารุดทรุด

โทรมได้ สังขารโลก คือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ช�ารุดทรุดโทรมได้ แม้

สัตวโลกหมายถึงกิเลสเอง กิเลสก็เป็นสิ่งที่ช�ารุดทรุดโทรมได้เช่นเดียวกัน ฉะนั้น  

จึงละได้ สิง่ทีช่ือ่ว่าโลกนัน้ จงึต้องเป็นสิง่ทีต้่องช�ารดุทรดุโทรม รวมเข้าในความหมายของ  

สังขตลักษณะ คือลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลาย ซึ่งมีแสดงไว้ว่า  

ความเกดิขึน้ปรากฏ ความเสือ่มสิน้ไปปรากฏ เม่ือตัง้อยู่กมี็ความแปรปรวนเปล่ียนแปลง

เป็นอย่างอืน่ไปปรากฏ ดัง่นี ้โลกย่อมมลีกัษณะดงักล่าวมานี ้เป็นสิง่ทีต้่องเกดิต้องดบั

และเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป แม้จะยังตั้งอยู่

อวชิชา ตัณหา ทุกข์

คราวนีเ้พราะอวชิชาคอืความไม่รูน้ัน่เองปกปิดเอาไว้ สัตวโลกทัง้หลายจงึไม่รู้

ไม่เหน็แจ้งในสจัจะคือความจริงของโลก พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัเฉลยว่า โลกอนัอวชิชา

ปกปิดหรอืปิดบังไว้ และเม่ืออวชิชาปกปิดไว้ดงันี ้อวิชชานัน่เองกเ็ป็นปัจจยัให้เกดิความ

อยากต่าง ๆ กับท้ังความยดึ อันมีอาการเป็นมจัฉรยิะคอืความตระหนี ่กบัความประมาท

มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน ฉะน้ัน จึงไม่ประกาศปรากฏแจ่มแจ้ง บรรดาสัตวโลก 
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ทัง้หลายจึงมองไม่เหน็สจัจะคือความจรงิ จงึได้ตรสัเฉลยว่า โลกไม่ประกาศคอืปรากฏ

แจ่มแจ้งก็เพราะความปรารถนาไปต่าง ๆ พร้อมกับความยึดถืออันมีอาการเป็นความ

ตระหนี่เหนียวแน่น กับทั้งความประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน และเพราะอวิชชา

เป็นปัจจัย จึงเกิดตัณหาคือความอยาก อันเป็นเครื่องกระซิบใจให้คิดให้เพลิดเพลิน 

เพราะฉะน้ัน จึงได้ตรัสเฉลยว่าตัณหาคือความอยากอันเป็นเคร่ืองกระซิบใจ

นี้เอง เป็นเครื่องฉาบไล้ของโลกให้ติดให้เพลิดเพลินยินดี จึงท�าให้จิตใจของสัตวโลก 

ทัง้หลายมคีวามตดิใจยนิดเีพลดิเพลนิ และจะรูห้รอืไม่รูก้ต็าม จะมคีวามอยากยดึตระหนี่

เหนียวแน่น มคีวามประมาทมวัเมาเพลดิเพลนิไปอย่างไรกต็าม ถูกฉาบไล้ให้จติใจตดิ

เพลิดเพลินไปเท่าไรก็ตาม ก็ต้องพบกับภัยใหญ่ของโลก ไม่สามารถพ้นไปได้ ซึ่งภัย

ใหญ่ของโลกพระพทุธเจ้ากต็รสัเฉลยรวมเข้าในค�าว่าทกุข์ และค�าว่าทกุข์นีก้ร็วมเข้าใน

บรรดาทกุข์ทัง้หลาย ดงัทีต่รัสแสดงไว้เป็นค�าอธบิายใน ทกุขสจัจะ สภาพทีจ่รงิคือทกุข์ 

เป็นต้นว่าทกุข์คือความเกดิ ทุกข์คือความแก่ ทกุข์คอืความเจบ็ ทกุข์คือความตาย ทกุข์

คือความโศก ความรัญจวนคร�่าครวญใจ ไม่สบายกาย ไม่สบายใจคับแค้นใจ ตลอด

จนถึงทกุข์อืน่ ๆ ทกุข์ทีต้่องเกดิ จะเป็นเกดิในอบาย เกดิเป็นมนุษย์ หรอืเกดิเป็นอะไร

ก็ตาม ก็จะต้องเป็นทุกข์อย่างอื่น ๆ อีก เช่นต้องแสวงหาอาหาร ต้องแสวงหาส่ิง 

ต่าง ๆ และเดือดร้อนอื่น ๆ อีก เป็นอันมากรวมเข้าในค�าว่า “ทุกข์” โลกเป็นทุกข์อัน

น้ีแหละเป็นภัยใหญ่ของโลกซ่ึงสัตว์โลกคือทุก ๆ สัตว์บุคคลผู้ที่มีความข้องติดอยู ่

จะต้องพบ

สตแิละปัญญาเป็นเครือ่งห้ามเครือ่งปิดกระแสของอารมณ์และตณัหา

เมือ่พระพุทธเจ้าได้ตรสัเฉลยดังน้ีแล้ว กย็งัมคี�าถามต่อไปว่า “กระแสทัง้หลาย

ย่อมไหลไปในโลกทัง้ปวง อะไรเป็นเครือ่งห้ามกระแสทัง้หลาย ขอพระองค์ห้ามกระแส

ทัง้หลาย กระแสท้ังหลายเหล่านัน้จะปิดเสยีได้ด้วยอะไร” ค�าถามต่อไปนีก้แ็สดงลกัษณะ

ของโลกอกีอย่างหนึง่ว่า มกีระแสท้ังหลายไหลไปในโลกทัง้ปวง เหมอืนอย่างกระแสน�า้

ไหลไปท่วมโลก ถ้าเทียบกับโลกที่เป็นพื้นพิภพในภายนอก แต่ว่าโลกในจิตในนี้ก็มี

กระแสทั้งหลายไหลไปท่วมทั่วไปเช่นเดียวกัน อะไรจะเป็นเครื่องห้ามกระแสทั้งหลาย
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เหล่าน้ัน ขอพระองค์ตรสับอกการห้ามกระแสทัง้หลาย กระแสทัง้หลายเหล่านี ้จะปิด

คือละเสียได้ด้วยอะไร พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสตอบว่า “กระแสทั้งหลายเหล่าใดในโลก 

สติเป็นเคร่ืองห้ามกระแสทั้งหลายเหล่านั้น เรากล่าวบอกการห้ามกระแสทั้งหลาย 

กระแสทั้งหลายเหล่านั้นจะปิดหรือละเสียได้ด้วยปัญญา” ดั่งนี้ ตามพระพุทธภาษิตที่

เฉลยนี้ ก็เป็นการตรัสรับรองถึงลักษณะของโลกที่ตั้งอยู่ในจิตใจ ว่ามีกระแสทั้งหลาย

ไหลไปท่วมท่ัวไปเช่นเดียวกัน ซ่ึงกระแสทั้งหลายที่ไหลเข้าท่วมจิตใจที่ตั้งอยู่ในจิตใจ

ทั่วไปนี้ ก็ได้แก่กระแสแห่งอารมณ์และกระแสของกิเลส เพราะว่ากระแสของอารมณ์

น้ันย่อมไหลเข้าทางตา ห ูจมกู ล้ิน กาย ใจของทกุ ๆ คนอยู่ตลอดเวลา และอารมณ์

ที่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาก็บังเกิดตัณหาต่าง ๆ ขึ้น ก็เป็นตัณหาคือความดิ้นรนทะยาน 

ออกไปในรูปบ้าง ในเสียงบ้าง ในกลิ่นบ้าง ในรสบ้าง ในโผฏฐัพพะบ้าง ในเรื่องราว 

ทั้งหลายบ้าง ก็เป็นกระแสของตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก ดั่งที่ตรัสถามไว้ใน

ค�าถามแรก ชี้เอาตัณหาเป็นเครื่องกระซิบใจว่า เป็นเครื่องฉาบไล้ให้ติดให้เพลิดเพลิน

ของโลกนั้น ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น กระแสของอารมณ์และของกิเลสเป็นตัณหาเป็นต้นนี้ 

จึงไหลเข้าท่วมจิตใจของสัตวโลกอยู่ตลอดเวลาท่ัวไป แต่ว่าพระองค์ก็ตรัสว่า ธรรมที่

จะห้ามได้นั้นก็คือสติ และธรรมที่จะปิดคือละเสียได้นั้นก็คือปัญญา

อริยิาปถปัพพะ

เพราะฉะนัน้ จึงมาถงึ สตปัิฏฐาน คอืการปฏบิตัทิ�าสต ิก็เป็นวธิปีฏบิตัสิ�าหรบั

ทีจ่ะห้ามกระแสของอารมณ์และตณัหามิให้เข้ามาท่วมใจ และการปฏบิตัใินสตปัิฏฐาน

ก็น�าให้เกิดญาณคือความหยั่งรู้อันเป็นตัวปัญญา เป็นเครื่องปิดคือละกระแสทั้งหลาย

ทีเ่ข้ามาท่วมจติใจได้ด้วย การท�าสตคืิอการระลกึได้ กบัทัง้สมัปชญัญะคอืความรูต้วัใน

อิริยาบถ เมื่อเดินก็รู้ว่าเราเดิน เมื่อยืนก็รู้ว่าเรายืน เมื่อนั่งก็รู้ว่าเรานั่ง เมื่อนอนก็รู้ว่า

เรานอน ท�าสตพิร้อมทัง้สมัปชัญญะก�าหนดให้รู ้กับทัง้ให้รูต่้อไปว่า สิง่ทีเ่ดนิยืนนัง่นอน

ก็เป็นรูปธรรมนามธรรม ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา และเป็นส่ิงท่ีต้องเกิดต้องดับ  

ดั่งนี้ก็เป็นการปฏิบัติในสติปัฏฐาน

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๒ 
อชติมาณพปัญหา (ต่อ)

ได้แสดงธรรมในโสฬสปัญหา มาณพ ๑๖ คนกราบทลูถามปัญหาพระพทุธเจ้า

และได้แสดงเริ่มมาณพคนท่ี ๑ ชื่อว่าอชิตมาณพได้กราบทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้า

และพระองค์ก็ได้ตรัสตอบ รวมค�าถามค�าตอบโดยย่อว่า กราบทูลถามว่า โลกอะไร

ปกปิดหรือปิดบังไว้ ตรัสตอบว่า อันอวิชชาปกปิดหรือปิดบังไว้ กราบทูลถามว่า  

โลกย่อมไม่ประกาศ คือไม่ปรากฏแจ่มแจ้งเพราะอะไร ตรสัตอบว่า เพราะความอยาก

ไปต่าง ๆ ซึ่งเป็นความอยากไปในทางที่ผิด กับทั้งยึดถือความปรากฏเป็นมัจฉริยะคือ

ความตระหนี ่กบัทัง้ความประมาทคอืความมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน โลกจงึไม่ประกาศ

หรือไม่แจ่มแจ้ง 

กราบทูลถามว่า พระองค์ตรัสว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบไล้ให้คิดแห่งโลก  

ตรัสตอบว่า ตัณหาคือความอยากอันเป็นเครื่องกระซิบเครื่องฉาบไล้ให้ติดแห่งโลก 

กราบทูลถามวา่ กระแสท้ังหลายย่อมไหลไปในโลกท้ังหมด อะไรเป็นเคร่ืองห้ามกระแส

ทัง้หลาย ตรสัตอบว่า สติเป็นเครื่องห้ามกระแสท้ังหลาย กราบทูลถามว่า กระแส 

เหล่านั้นจะปิดคือละเสียได้ด้วยอะไร ตรัสตอบว่า จะปิดคือละเสียได้ด้วยปัญญา

นามรูปดับเพราะดับวญิญาณ

ต่อจากนั้นอชิตมาณพก็กราบทูลถามว่า “ปัญญาและสติและนามและรูป 

ทัง้หลายจะดบัได้ในทีไ่หน” กต็รสัตอบว่า “มาณพได้ถามถงึทีซ่ึง่ปัญญา สต ินามและ

รูปดับไปทั้งหมด พระองค์จึงตรัสตอบว่า เพราะความดับแห่งวิญญาณ นามและรูป
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ย่อมดับไปทั้งนั้น ย่อมดับไปในที่นั้น” ดั่งนี้ ในค�ากราบทูลถามข้อหลังนี้เป็นค�าถามซึ่ง

ไปถึงที่สุดของการปฏิบัติ เมื่อยังไม่ถึงที่สุดของการปฏิบัติก็ยังมีอวิชชาตลอดจนถึงยัง

มีวิญญาณมีนามรูปตามนัยที่ตรัสแสดงไว้ใน ปฏิจจสมุปบาท คือในธรรมที่อาศัยกัน

บังเกิดขึ้นว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณ 

เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูป ดั่งนี้เป็นต้น นี้เป็นสายเกิด ส่วนในสายดับนั้น 

ก็เพราะอวิชชาดับสังขารก็ดับ เพราะสังขารดับวิญญาณก็ดับ เพราะวิญญาณดับนาม

รูปก็ดับ ดั่งนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น นามรูปจะดับเพราะดับวิญญาณ วิญญาณจะดับก็

เพราะดบัสงัขาร สงัขารจะดบักเ็พราะดบัอวชิชา แต่ว่าธรรมใน ปฏจิจสมปุบาท นีเ้ป็นธรรม

ทีลุ่ม่ลึก จงึยงัไม่อธบิายในครัง้นี ้เป็นแต่เพยีงอ้างมาเพือ่ชีว่้า ค�าทีก่ราบทูลถามเป็นค�า

ทีก่ราบทลูถามถงึท่ีสดุคือความสิน้ชาตสิิน้ภพอนัได้แก่ นพิพาน ในพทุธศาสนาซึง่เป็น

ที่ดับชาติดับภพไม่เกิดอีก หากว่ายังไม่บรรลุถึงนิพพาน ก็ยังไม่สิ้นชาติสิ้นภพต้อง 

เกิดอีก จงึต้องมีนามรปูซ่ึงมาก่อให้เกดิขึน้อกี กเ็พราะยงัมวิีญญาณ เพราะยังมสัีงขาร  

เพราะยงัมีอวิชชา เพราะฉะนั้น เมื่อมีค�าถามว่านามรูปจะดับไปทั้งหมดเมื่อไร จึงได้

ตรสัตอบว่าเมือ่ดบัวญิญาณได้ เมือ่มวีญิญาณอยู่กยั็งดบันามรปูไม่ได้หมดส้ิน แต่ว่าจะ

ดับวญิญาณได้ก็ต้องดบัสังขารดบัอวชิชาได้ เพราะฉะน้ัน ในขัน้นีก้เ็พยีงท�าความเข้าใจ

ว่า เป็นค�าถามถึงว่าจะสิ้นชาติสิ้นภพได้ที่ไหนเมื่อไหร่ ก็ส้ินชาติส้ินภพคือดับนามรูป 

ได้ในเมื่อดับวิญญาณได้ อันมีความหมายว่าดับสังขาร ดับอวิชชาได้ คือดับกิเลสได้ 

นั้นแหละจึงจะสิ้นชาติสิ้นภพ เป็นที่สุดของนามรูปคือไม่เกิดอีก

การศกึษาปฏบิัตธิรรมสิ้นสุดเมื่อละกเิลสได้ทั้งหมด

และในค�าถามนัน้กถ็ามถงึสตปัิญญาด้วย ท่ีพระพทุธเจ้าตรสัว่า สตเิป็นเครือ่ง

ห้ามกระแสท้ังหลายในโลก ปัญญาเป็นเครือ่งปิดหรอืเครือ่งละกระแสทัง้หลายในโลกได้ 

อันหมายถึงกระแสของกิเลสมีตัณหาเป็นต้น พร้อมทั้งกระแสของอารมณ์อันเป็นที่ตั้ง

ของกิเลสดังที่ได้กล่าวแล้ว อันเทียบด้วยกระแสน�้าที่ไหลไปในโลกภายนอกหรือที่ท่วม

โลกภายนอก กระแสของอารมณ์และกิเลสมีตัณหาเป็นต้น เป็นกระแสในจิตใจที่ท่วม
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จิตใจ เป็นโอฆะคือห้วงน�้าหรือว่าอรรณพคือทะเลหลวงที่ท่วมจิตใจ เทียบกับห้วงน�้า

หรอืทะเลหลวงในโลกธาตซ่ึุงท่วมภมิูภาคส่วนนัน้ ๆ  ในโลก ฉะน้ัน จงึได้กราบทูลถาม

ว่า สติกับปัญญา หรือปัญญากับสติ จะดับไปได้เมื่อไหร่ อันหมายความว่าจะดับไป 

ในฐานะเป็นเครื่องปรุงแต่งคือปฏิบัติอย่างหนึ่งก็ตาม หรือจะดับไปในฐานะท่ีว่า  

เมือ่ไหร่จึงจะหยุดท�าการห้าม หยุดท�าการกัน้กนัเสียสักทหีนึง่ จะต้องใช้สตปัิญญาห้าม

กัน้กนัเรือ่ยไปไม่รูจั้กจบสิน้ หรอืว่าจะจบสิน้กนัได้เมือ่ไรสกัทีหนึง่ ในข้อนีก้เ็ป็นค�าถาม

ถึงที่สุดเช่นเดียวกัน การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานั้น จะต้องปฏิบัติเร่ือยไปหรือมี

เวลาที่จะจบจะส้ินได้ ในข้อนี้เมื่อพิจารณาดูตามท่ีได้ตรัสแสดงส่ังสอนไว้ ก็แสดงว่า 

มีเวลาจบเวลาสิ้นได้ดังที่ได้ทรงปันบุคคลในโลกนี้ไว้เป็น ๓ จ�าพวก

จ�าพวกท่ี ๑ เป็นเสขะผูท่ี้เรยีกว่าเป็นนกัศกึษากไ็ม่ใช่ เป็นอเสขะคอืผูท้ีไ่ด้ชือ่

ว่าไม่ต้องศึกษาต่อไปแล้วก็ไม่ใช่ ก็ได้แก่สามัญชนหรือปุถุชนทั่ว ๆ ไป ยังไม่จัด 

เข้าว่าเป็นนักศึกษาและก็จัดเข้าว่าเป็นผู้จบศึกษาก็ไม่ได้ เพราะว่าทางพุทธศาสนาจะ

ยอมรบัว่าเป็นนกัศกึษา กใ็นเมือ่ได้เข้าทางทีถู่กแล้วและไม่ออกจากทางท่ีถูกนัน้อกีต่อไป 

คือว่าจับปฏิบัติเข้าทางแล้ว ไม่ออกนอกทางต่อไป จึงจะเรียกว่า เป็นเสขะคือผู้ศึกษา

หรือนักศึกษา ส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าขั้นนี้ บางทีก็ปฏิบัติถูก บางทีก็ปฏิบัติผิดทาง และก็

มกัจะผดิทางเสยีเป็นอนัมากดัง่น้ี จงึยงัไม่ยอมเรียกว่าเป็นผูศ้กึษาหรอืนกัศกึษา ยังไม่

เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ต้องศึกษา เป็นจ�าพวกที่ ๑

จ�าพวกที่ ๒ คือผู้ที่เข้าทางแล้ว จับปฏิบัติในทางที่ถูกแล้ว ไม่ออกนอกทาง 

ต่อไป นบัตัง้แต่โสดาบนับคุคลขึน้ไป เรียกว่าเสขะ แปลว่าผูศ้กึษาหรอืนกัศกึษา ฉะน้ัน 

เมื่อเป็นโสดาบันบุคคลขึ้นไปแล้ว แต่ยังไม่จบกิจยังไม่เสร็จกิจ จึงเรียกว่า เสขบุคคล 

คือผู้ที่เป็นนักศึกษาหรือผู้ศึกษา เป็นจ�าพวกที่ ๒

จ�าพวกท่ี ๓ คือผูท่ี้เสรจ็กจิแล้ว ไม่ต้องปฏิบตัเิพือ่ละกเิลสอีกต่อไป เพราะละ

กิเลสได้หมดแล้ว ได้แก่พระอรหันต์ เรียกว่าอเสขะ คือผู้ที่จบการศึกษาเสร็จกิจแล้ว 

ไม่ต้องศกึษาปฏิบัตเิพือ่ละกเิลสอีกต่อไป เพราะละกเิลสได้หมดสิน้แล้ว ทางพระพทุธ

ศาสนาแสดงไว้ดั่งนี้
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ดับสตแิละปัญญาพร้อมกับดับนามรูปดับขันธ์นพิพาน

จงึแสดงว่า การปฏบัิตธิรรมนัน้มเีวลาทีจ่ะจบ มเีวลาทีจ่ะเสรจ็ อันหมายความ

ว่าปฏิบัติเพื่อละกิเลส ไม่ใช่ว่าไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะจบจะเสร็จ และแม้บาลีที่แสดงถึง

ไตรสิกขา ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ปฏิบัติในไตรสิกขา คือสีลสิกขา จิตตสิกขา  

ปัญญาสกิขา หรอืศลี สมาธ ิปัญญา กเ็พยีงพอทีจ่ะบรรลถุงึนพิพานอนัเป็นธรรมเป็น

ที่ดับกเิลสและกองทุกข์ท้ังสิน้ เม่ือบรรลุุถงึแล้วกเ็ป็นอนัว่าเสรจ็กจิท่ีจะต้องศกึษาเป็น

อเสขะ เพราะฉะน้ัน ปัญญาและสติหรือสติกับปัญญาอันเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อห้าม 

เพื่อปิด คือละกระแสท้ังหลายในโลก จึงมีเวลาปฏิบัติจบเสร็จสิ้น ถ้าแสดงอย่างง่าย

โดยอาศัยค�าว่ากระแสนั้นเป็นเค้าความก็แสดงได้ว่า ห้ามกระแสทั้งหลาย ปิดคือ 

ละกระแสทั้งหลายได้หมดเมื่อไหร่ ก็เสร็จกิจที่จะต้องใช้สติใช้ปัญญากันเมื่อนั้น  

เป็นอนัว่าดบัสตปัิญญาได้ พระอาจารย์ได้มอีธบิายไว้ด้วยว่า ปัญญาและสติหรอืสตกิบั

ปัญญานั้น ย่อมดับไปพร้อมกับนามรูปท่ีเป็นวิบากขันธ์ ในเมื่อดับขันธ์นิพพานเรียก

ตามภาษาธรรมว่าดับในที่สุดด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ดับนามรูป ดับขันธ์ที่เป็น

วบิากขนัธ์ สตปัิญญากดั็บไปพร้อมกนัหมด กเ็ป็นอันว่าสติปัญญา นามรปูก็ดบัไปพร้อม

กันหมด ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ พระอาจารย์ท่านแสดงไว้ดั่งนี้ แต่เมื่อแสดงถึง

กิจที่จะพึงปฏิบัตินั้นในเมื่อละกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว ไม่มีกระแสที่จะต้องห้าม ที่จะต้อง

ปิดคอืละกนัต่อไปแล้ว กเ็ป็นอันว่าหมดกจิทีจ่ะต้องปฏบิติัด้วยสตปัิญญา กเ็ป็นอนัว่าดบั

ธรรมปฏบิัตกิ็มเีกดิดับ

อกีอย่างหนึง่ ท่านพระอานนท์ได้แสดงว่า ธรรมปฏบิตัทิีป่ฏบิตักินันัน้เกดิดบั

ไปคราวหนึ่ง ๆ ในการปฏิบัติครั้งหนึ่ง ๆ ดังที่ได้มีแสดงว่า มีพราหมณ์ผู้หนึ่งไปวัด  

ได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ และได้ถามท่านว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไร ท่าน

ตอบว่า ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละฉันทะ คือความพอใจ พราหมณ์ก็ถามท่านว่า  

จะละได้ด้วยอะไร ท่านกต็อบว่า ด้วยการอบรมอทิธบิาท อนัประกอบด้วยปธานสงัขาร 

คือความประกอบความเพียรซ่ึงอาศัยสมาธิ อันอาศัยฉันทะ คือความพอใจใคร่ที่จะ
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ปฏบิตับ้ิาง วริยิะ ความเพยีรปฏบิตับ้ิาง จติตะ จติใจคือความเอาใจใส่ปฏบัิตบ้ิาง วมัิงสา  

ความใคร่ครวญพิจารณาปฏิบัติบ้าง อันเรียกว่าอิทธิบาททั้ง ๔ พราหมณ์ได้ฟังดั่งนี้ 

ก็คัดค้านว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าเม่ือตอบว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละฉันทะ  

ไฉนจึงอธิบายต่อไปว่า จะละฉันทะก็ด้วยอาศัยฉันทะเป็นต้น ท่านพระอานนท์จึงได้

กล่าวย้อนถามให้พราหมณ์ตอบและแสดงอธิบายด้วยอุปมาว่า เมื่อพราหมณ์จะมา 

วัดนี้ พราหมณ์ก็มีฉันทะที่จะมา และเมื่อมาถึงวัดนี้แล้ว ฉันทะที่จะมาของพราหมณ์

น้ันก็ดับไป อนึง่ เม่ือพราหมณ์จะมาวดันี ้พราหมณ์กม็วีริยิะทีจ่ะมาครัน้มาถงึวดันีแ้ล้ว 

วิริยะนั้นก็ดับไป เม่ือพราหมณ์จะมาวัดนี้ พราหมณ์มีจิตตะที่จะมา ครั้นมาถึงแล้ว  

จิตตะนัน้กด็บัไป อนึง่ เมือ่พราหมณ์จะมาวดัน้ี พราหมณ์มวิีมงัสา คอืความใคร่ครวญ

ที่จะมา คร้ันมาถึงแล้ว วิมังสาน้ันก็ดับไป อย่างน้ันใช่หรือไม่ พราหมณ์ก็ตอบว่าใช่ 

เพราะว่าฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา นั้นได้ปฏิบัติเสร็จแล้ว เป็นฉันทะวิริยะจิตตะ

วิมังสาที่จะมาจึงมา ในการมานั้นก็อาศัยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานั่นแหละมา แต่เมื่อ

มาถึงแล้วก็หมดหน้าที่ หน้าที่นั้นเพื่ออะไร เมื่อเสร็จกิจอันนั้น ๆ ไปแล้วครั้งหนึ่ง ๆ  

ก็ดับไปครั้งหน่ึง ๆ ดั่งน้ี น้ีก็เป็นความเกิดดับคร้ังหน่ึง ๆ  แม้ของธรรมปฏิบัติเอง  

แต่ว่าเมื่อยังไม่เสร็จกิจ ก็จะต้องท�ากันอีก ๆ โดยหยุดท�าไม่ได้ต้องท�ากันต่อ ๆ ไป

จนกว่าจะเสร็จกิจถึงที่สุดดั่งนี้ เพราะฉะน้ัน ค�าถามน้ีจึงเป็นค�าถามท่ีก้าวล่วงเข้ามา

ถึงที่สุด

ความประพฤตขิองบุคคลผู้มธีรรม 

และพราหมณ์ก็ยังได้กราบทูลถามต่อไปว่า “ขอให้พระองค์ตรัสบอกความ

ประพฤติของบุคคลผู้มีธรรมที่ได้พิจารณาเห็นแล้ว คือที่เป็นอเสขบุคคล และบุคคลที่

ยงัศกึษาอยูซ่ึง่มีอยูเ่ป็นอันมากในโลก” พระพทุธองค์กต็รัสตอบว่า “ไม่ก�าหนัดยนิดตีดิ

อยูใ่นกามทัง้หลาย มใีจไม่ขุน่มวั ฉลาดรู้ธรรมท้ังปวง มีสติอยู่ทุกอริยิาบถ” ซึง่พระพุทธ

ด�ารัสตอบนี้เป็นการตอบอย่างสรุป และก็เป็นการตอบที่ปฏิบัติได้ทั่วไปด้วย

ปัญหาหลังน้ี พระพุทธเจ้าได้ยกขึ้นตรัสถามพระสารีบุตรเถระ ท่านได้นิ่ง 

ก็ตรัสถามอีกเป็นครั้งที่ ๒ ที่ ๓ ท่านก็นิ่งอีก จึงตรัสถามเป็นการประทานนัยในการ



63อชิตมาณพปัญหา

ยกข้อตอบว่า เธอเห็นว่า (ขันธ์ ๕) นี้เกิดแล้ว ท่านจึงกราบทูลตอบรวมใจความว่า  

ผู้เห็นด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริงว่า นีเ้กดิแล้ว ย่อมปฏบิตัเิพือ่หน่าย ส้ินตดิใจ ดบัส่ิงท่ี

เกิดน้ัน เห็นด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริงว่า นี้เกิดเพราะอาหารน้ัน ย่อมปฏิบัติ 

เพ่ือหน่าย สิ้นติดใจ ดับอาหารท่ีเป็นเหตุให้เกิด เพราะอาหารนั้นดับ ย่อมเห็นด้วย

ปัญญาชอบ ตามเป็นจริงว่า สิ่งใดเกิดแล้ว สิ่งนั้นมีดับเป็นธรรมดา ย่อมปฏิบัติเพื่อ

หน่าย สิน้ตดิใจ ดบัส่ิงทีเ่กดิแล้วมดีบัเป็นธรรมดา ชือ่เสขะ (ผูยั้งศึกษาอยู่ คือนกัศึกษา) 

ส่วนผู้ที่เห็นด้วยปัญญาชอบอย่างน้ัน ย่อมวิมุติหลุดพ้น เพราะหน่าย สิ้นติดใจ ดับ  

ไม่ยึดมั่น สิ่งที่เกิดแล้ว พร้อมทั้งอาหารที่เป็นเหตุให้เกิด และสิ่งที่เกิด และสิ่งที่เกิด

แล้วมีดับเป็นธรรมดา ช่ือว่าผู ้มีธรรมอันที่ได้พิจารณาเห็นแล้ว คือ เป็นอเสขะ  

(ผูจ้บศกึษา ไม่ต้องศึกษาต่อไป) พระพทุธเจ้าประทานสาธกุาร (ส�.นทิาน.๑๖/๙๘/๕๖)

สัมปชัญญปัพพะ

และในข้อว่ามสีตอิยูท่กุอิรยิาบถนี ้กม็าตรงกบัสมัปชญัญปัพพะ ในสติปัฏฐาน 

คือมีสัมปชัญญะ ความรู้ตัวพร้อมกับสติในการเดินยืนนั่งนอน ในการก้าวไปข้างหน้า 

ในการถอยไปข้างหลัง ในการแลในการเหลียว ในการคู้กายเหยียดกาย ในการทรง

สงัฆาฏ ิบาตร จวีร หรอืในการนุง่ห่ม ในการกนิดืม่ ในการถ่าย ในการเดินยนืนัง่นอน

ตืน่พดูนิง่ รวมความว่าในอิรยิาบถทัง้ปวง ดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ พระพทุธด�ารสัทีต่รสัตอบ

เป็นข้อสุดท้ายของมาณพผู้นี้ จึงใช้ปฏิบัติได้ส�าหรับผู้มุ่งปฏิบัติธรรมท้ังปวงและโดย

เฉพาะในข้อท่ีมีสติอยู่ทุกอิริยาบถ ก็มีอธิบายตรงกับในสัมปชัญญปัพพะที่ท่านจะได้

สวดต่อไป

อชติมาณพปัญหาจบ

๑ สิงหาคม ๒๕๒๔
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ภกิษุคอืผู้สันโดษเต็มความประสงค์

ได้แสดงธรรมในโสฬสปัญหาน�าสตปัิฏฐาน ซ่ีงได้แสดงอธิบายมาเป็นประจ�าปี 

บัดนี้จะได้แสดงปัญหาที่ ๒ มาณพชื่อว่าติสสเมตเตยยะได้กราบทูลถามเป็นคนที่ ๒ 

มใีจความว่า “ใครชือ่ว่าเป็นผูส้นัโดษเตม็ความประสงค์ในโลกนี ้ความหว่ันไหวของใคร

ไม่ม ีใครรูท่ี้สดุท้ัง ๒ ด้วยปัญญา ไม่ตดิอยู่ในท่ามกลาง พระองค์ตรสัเรยีกใครว่าเป็น

มหาบุรุษ ใครล่วงเครื่องผูกร้อยรัดใจหรือเย็บร้อยใจได้” ดั่งนี้

พระบรมศาสดาได้ตรสัตอบปัญหานีม้คี�าแปลโดยใจความว่า “ภกิษคุอืผูท้�าลาย

กิเลสซึ่งมีพรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ส�ารวมในกามทั้งหลาย ปราศจากความ

ดิ้นรนทะยานอยาก มีสติทุกเม่ือ พิจารณาเห็นตามความเป็นจริง จึงดับเคร่ืองเศร้า

หมองดบัทกุข์เสยีได้ ชือ่ว่าเป็น ผูส้นัโดษ เต็มความประสงค์ในโลกนี ้เป็นผูไ้ม่มคีวาม

หวัน่ไหว เป็นผูรู้ท้ีส่ดุทัง้ ๒ ด้วยปัญญา ไม่ตดิอยูใ่นท่ามกลางเราเรยีกว่าเป็นมหาบรุษุ  

ล่วงเครื่องผูกเย็บร้อยใจได้” ดั่งนี้

ตามค�าถามย่อมแสดงว่า ผูถ้ามย่อมได้เป็นผูค้้นคว้าศกึษาธรรม มคีวามเข้าใจ

ถึงค�าว่าสันโดษ ไม่หวั่นไหว รู้ที่สุดทั้ง ๒ และท่ามกลาง กับทั้งรู้ถึงกับค�าว่ามหาบุรุษ

กับเคร่ืองผูกเย็บร้อยใจ ค�าเหล่านี้จึงเป็นค�าท่ีใช้เรียกถึงบุคคลผู้ประสบธรรมอย่างสูง 

และกเ็ป็นค�าทีม่คีวามเข้าใจถงึกนั แต่ว่าแม้เป็นค�าทีไ่ด้ใช้เรียกผูบ้รรลถึุงธรรมอย่างสูง
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หรือเป็นภาษาธรรม ภาษาการปฏบิตัทิางจติ แต่ผูถ้ามกอ็าจจะมีความเข้าใจในความหมาย

อย่างหน่ึง แต่พระบรมศาสดาได้ทรงชีค้�าทีพ่ดูกนันัน้แหละมาทรงแสดงในความหมาย

อกีอย่างหนึง่ พจิารณาดภูาษาธรรมท่ีใช้ในพระพทุธศาสนา กเ็ป็นค�าทีใ่ช้พดูกนัมาเก่า

ในการสอนธรรม หรอืแม้ในค�าพดูของชาวบ้าน พระพทุธเจ้าเมือ่ทรงแสดงธรรมสัง่สอน 

กต้็องใช้ค�าพดูท่ีเขาพดูเข้าใจกนัมาแสดง แต่ว่ามาทรงแสดงอรรถะคอืความหมายตาม

คลองธรรมในพระพุทธศาสนาเช่นค�าว่า ภิกษุหรือภิกขุ นิพพาน อรหัง อรหันต์  

แม้ค�าว่า พทุธะ พระพทุธเจ้า ธมัมะ พระธรรม สงัฆะ พระสงฆ์ กเ็ป็นค�าทีเ่ขาพดูกนั

มาแล้วเรียกกันมาแล้ว

ภกิษุ ผู้เห็นภัยในวัฏฏะ ผู้ท�าลายกเิลส

ดั่งค�าว่าภิกขุ หรือ ภิกษุ ท่ีในพระวินัย ก็มาใช้เรียกผู้ที่อุปสมบทแล้วตาม 

พระวนิยั เป็นภกิขุ ภกิขนุ ีหรอืภกิษุ ภกิษณุ ีทีแ่ปลตามศพัท์อย่างหนึง่ว่าเป็นผูข้อคอื

เป็นผู ้ขอโดยปกติด้วยการท่ีอุ ้มบาตรเดินเข้าไปในละแวกบ้าน แสดงอาการขอ  

แต่มิได้เรียกร้องกล่าววาจาขออย่างยาจกวณิพกที่มีการกล่าววาจาขอหรือแสดงการ

เต้นร�าท�าเพลงเป็นการขอ ภิกษุน้ันเป็นผู ้ขอโดยปกติ อุ ้มบาตรเดินเข้าไปด้วย 

ความส�ารวม ผู้มีศรัทธาก็น�าอาหารมาใส่บาตรถวาย แต่แม้ค�านี้เองก็มาใช้ในธรรม

ปฏบิตัทิีม่คีวามหมายว่า บคุคลผูเ้หน็ภยัในวัฏฏะ บคุคลผูเ้ห็นโทษแม้เลก็น้อย บคุคล

ผู้ท�าลายกิเลส เมื่อมาใช้เป็นภาษาทางธรรมปฏิบัติ ดั่งนี้ ค�าว่าภิกษุหรือภิกขุก็ใช้ได้

ส�าหรับผู้ปฏิบัติทั่วไปเพื่อท�าลายกิเลส ผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะ เห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย 

ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตคือผู้บวช หรือคฤหัสถ์ ไม่ว่าจะเป็นสตรี บุรุษ เด็ก ผู้ใหญ่  

เมื่อได้เป็นผู ้เห็นภัยในวัฏฏะ เห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยและปฏิบัติท�าลายกิเลส  

ก็ชื่อว่าเป็นภิกขุได้โดยการปฏิบัติธรรมดั่งที่ใช้ในที่นี้

ทรงสอนให้ยนิดตีามได้ ตามก�าลัง ตามสมควร

และข้อที่ถามว่า ใครเป็นผู้สันโดษในโลกนี้ ค�าว่า สันโดษ นั้นผู้ถามจะมี 

ความหมายอย่างไรไม่ปรากฏ แต่ค�านี้เมื่อมาใช้ในพระพุทธศาสนาก็มีความหมายว่า 
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ผู้เต็มความประสงค์ คือ เป็นผู้พอ เป็นผู้เต็ม ก็คือผู้เต็มความประสงค์และได้มีแสดง

อธบิายทางพระพุทธศาสนานับตัง้แต่สนัโดษ คอืพอใจตามมตีามได้ในปัจจยั ๔ ส�าหรบั

ภิกษุคือ ในจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ ยาแก้ไข้ส�าหรับภิกษุ เม่ือได้อย่างไรก็ยินดี 

อย่างนัน้ เรยีกว่ายนิดตีามมตีามได้ และได้มแีสดงอธบิายแยกออกไปอีกเป็น ยถาลาภ

สันโดษ ยินดีตามได้ ยถาพลสันโดษ ยินดีตามก�าลัง ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตาม

สมควร ยินดีตามได้นั้นก็ดังที่ได้กล่าวแล้ว ได้ลาภผลมาอย่างไรก็ยินดีตามนั้น ยินดี

ตามก�าลัง ก็คือตามก�าลังที่จะพึงแสวงหาพึงได้รับพึงบริโภคใช้สอย ยินดีตามสมควร

น้ันก็คือตามที่ถูกต้องเหมาะสม ส�าหรับยถาพลสันโดษยินดีตามก�าลัง ยถาสารุปป

สนัโดษ ยนิดตีามสมควร กเ็ป็นการแสดงทางปฏบิตัใินสนัโดษละเอยีดเข้าอกี คอืต้ังแต่

ในการแสวงหา ก็ให้เป็นไปตามควรแก่ก�าลัง และให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่ให้เกินก�าลัง 

ไม่ให้ผดิ และในการรบัคอืในการได้มา กร็บัตามก�าลงั รบัตามสมควร ไม่รบัเกนิก�าลงั 

ไม่รับในสิ่งท่ีไม่สมควร หรือในอาการท่ีไม่สมควร ตลอดจนถึงในการบริโภคใช้สอย

ก็ตามก�าลังตามความสมควร พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้สันโดษตามที่ได้ ตามก�าลัง 

ตามสมควร ด่ังนี ้กเ็กีย่วแก่สิง่ต่าง ๆ ส�าหรบัภกิษกุเ็ป็นปัจจยั ๔ เป็นต้น และส�าหรบั

คฤหัสถ์ก็เป็นสิ่งต่าง ๆ ที่จะพึงได้ ซึ่งสรุปว่าเป็นส่วนผลที่จะพึงได้ต่าง ๆ 

ทรงสอนไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย

แต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย คือในการละ

ความช่ัวกระท�าความดีอันต้องอาศัยความเพียร เพียรละความชั่วเพียรกระท�าความดี

ในเมือ่มคีวามชัว่ทีจ่ะต้องได้ละ ยงัมคีวามดทีีจ่ะต้องท�า กไ็ม่ให้พอ เพราะถ้ารู้สึกว่าพอ

เสียแล้ว ไม่ต้องท�าความดีอะไรอีกหรือไม่ต้องละความชั่วอะไรอีก ก็เป็นอันว่าจะไม่

เจริญด้วยกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงตรัสไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย 

คือในการละความชั่วกระท�าความดี รวมความก็คือเมื่อมีเหตุท่ีจะต้องปฏิบัติ ก็ต้อง

ปฏบิตัใินเหตใุห้ยิง่ ๆ ขึน้ไป ไม่พอเสยี เพราะว่าถ้าพอเสียแล้วกเ็ป็นอนัว่าจะไม่ก้าวหน้า 

เพราะฉะนัน้ ข้อนีจ้งึเป็นหลกัปฏบิติัพระพุทธศาสนา เมือ่ปฏบิติัในเหตใุนการละความ

ชั่วกระท�าความดต่ีาง ๆ หรอืในการปฏบิตักิรณียะ กจิท่ีควรท�า หรือในหน้าท่ีการงาน 

ต่าง ๆ ของตน ก็ต้องท�าให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป แต่ว่าในผลที่ได้นั้นให้มีความสันโดษ และ
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เมือ่มคีวามสนัโดษในผลดัง่น้ี ก็จะท�าให้มีความสุข เหมอืนอย่างว่าท�าการงานอย่างหนึง่

ได้ผลเท่าน้ีไม่พอใจ เมือ่เป็นอย่างนีก้ย็ากท่ีจะได้รบัความสุข ฉะนัน้ ต้องพอใจในผลที่

ได้รบั แต่ว่าให้ปฏบิตัใินเหตใุห้ดยีิง่ขึน้ และเมือ่เหตดุยีิง่ขึน้ผลดกีจ็ะตามมา หรอืแม้ว่า

ผลดีจะยังไม่ตามมา เมือ่มคีวามยนิดใีนผลกจ็ะท�าให้มีความสุข แต่ถ้าไม่ยินดใีนผลกจ็ะมี

ความทกุข์ และจะท�าให้ขวนขวาย เพื่อจะให้ได้ผลแม้เป็นทางท่ีผิด โดยท่ีไม่นึกว่าจะ

ต้องปฏิบัติในเหตุของผลนั้นให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งการปฏิบัติของเหตุผลนั้น ๆ ก็จะต้อง

กระท�าในทุก ๆ ทางอันเป็นทางท่ีถูกอันเป็นทางท่ีชอบ เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็จะท�าให้

เจริญด้วยการปฏิบัติในเหตุด้วย และจะท�าให้ผลที่ดีติดตามมาด้วย บุคคลที่ประพฤต ิ

ทุจริตต่าง ๆ นั้นเพราะเหตุที่ไม่ยินดีในผลท่ีตนพึงได้ด้วยการปฏิบัติเหตุของตน  

ดงัที่ผู้ที่เปน็โจรเปน็ขโมย ลกัเอาทรัพย์ทีเ่ขาแสวงหามาได้โดยชอบ เพราะอยากได้ผล

คือทรัพย์แต่ไม่อยากปฏิบัติในเหตุ เรียกว่าขาดสันโดษ เมื่อเป็นดังนี้จึงต้องขโมยเขา 

ต้องทจุริตต่าง ๆ แต่ถ้าหากว่ามีความสนัโดษในผล ไม่สนัโดษในเหต ุคอืปฏบิตัใินเหตุ

ที่ไม่ให้ทรัพย์นั้น ตั้งใจประกอบอาชีพท�ามาหากินรวบรวมทรัพย์สมบัติที่เป็นผลของ

ตนเองดั่งนี้ ก็ย่อมจะเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้อง

ปฏบิัตดิับตัณหา เพื่อความเป็นผู้สันโดษเต็มความประสงค์

เพราะฉะน้ัน สันโดษในพระพุทธศาสนาจงึเป็นสันโดษทีถู่กต้อง และกม็รีะดบั

ของสันโดษตั้งแต่ระดับต�่าจนถึงระดับสูง ก็คือ เต็มความประสงค์ แต่ว่าความที่จะได้

ความเต็มความประสงค์นั้น ในเมื่อยังมีความประสงค์อยู่ก็ยังไม่เต็ม เพราะฉะนั้น  

จงึละความประสงค์ เมือ่ปราศจากความประสงค์เสยีได้นัน่แหละจงึจะเตม็ กค็อืปฏบิตัิ

ดับตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก และเมื่อยังมีตัณหาความด้ินรนทะยานอยากอยู่ 

นอกจากไม่เต็มความประสงค์แล้ว ยังมีความหวั่นไหวไปต่าง ๆ อันปรากฏเป็นความ

ทะเยอทะยานดิ้นรนไปต่าง ๆ บ้าง ปรากฏเป็นความกระสับกระส่ายหวั่นไหวไป

หวาดระแวงไปต่าง ๆ บ้าง เพราะเหตุของโลกธรรม ธรรมส�าหรับโลกซึ่งทุกคนต้อง

ประสบ อันได้แก่ความได้ลาภ ความเสื่อมลาภ ความได้ยศ ความเสื่อมยศ ต้องถูก

นนิทา ได้รบัสรรเสรญิ ต้องประสบความสขุ ต้องประสบความทกุข์ต่าง ๆ อนัเป็นส่วน
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ที่น่าปรารถนาก็มี ไม่น่าปรารถนาก็มี เม่ือมีความทะยานอยากอันเป็นตัณหา ก็คือ

ทะยานอยากไปในลาภยศสรรเสริญสุข ต้องการที่จะได้ ต้องการที่ก�าจัดบุคคลก็ตาม 

เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ตามทีข่ดัขวางต่อ ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุต่าง ๆ ของตน จงึต้องหวัน่

ไหวไปด้วยความหวาดระแวงบ้าง ด้วยความทะเยอทะยานบ้าง ดิน้รนขวนขวายไม่มีเวลา

ที่จะสงบใจ เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงเท่ากับเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญา รู้เบื้องปลายทั้ง ๒ ก็คือ ไม่รู้

อนาคต ไม่รู้อดีต และไม่รู้ท่ามกลางก็คือไม่รู้ปัจจุบัน เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงได้หน่วงคิดถึง

อดีต หวังอนาคตและติดอยู่ในปัจจุบัน ลักษณะดังนี้ เป็นลักษณะที่ขาดปัญญารู้แจ้ง

เห็นจรงิทัง้อดตีทัง้อนาคตทัง้ปัจจบุนั จงึหลงใหลไขว่คว้าอดตีบ้าง อนาคตบ้าง ปัจจบุนั

บ้าง วุน่วายสบัสน ลกัษณะดัง่นีไ้ม่ชือ่ว่าเป็น มหาบรุษุ แต่ได้ชือ่ว่าเป็นผูท้ีม่เีคร่ืองผกู

เย็บร้อยจิตใจ เหมือนอย่างเข็มที่เย็บร้อยผ้าด้วยด้ายให้ติด ก็คือกิเลสอันเป็นเครื่อง

ร้อยรัด ได้แก่ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากหรือโลภ โกรธ หลงต่าง ๆ อุปาทาน 

ความยดึถือต่าง ๆ จติใจจงึวุน่วายสบัสนถกูดงึไปในอารมณ์ต่าง ๆ เมือ่เป็นดัง่นี ้กเ็ป็น

มหาบุรุษไม่ได้ แม้ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งใหญ่โตเท่าไร ก็เป็นมหาบุรุษไม่ได้ ยิ่งเจริญ

ตัณหา เจริญโลภโกรธหลงมาก ซึ่งล้วนเป็นเครื่องน�าไปสู่ความเสื่อมสิ้นเสื่อมเสีย 

ผู้สันโดษคอืผู้ปฏบิัตดิับกเิลสดับทุกข์

เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงตรัสตอบตามคลองธรรมในพระพุทธศาสนาว่า 

ผู้ที่ช่ือว่าเป็นผู้สันโดษเป็นต้นนั้นตามที่กราบทูลถาม ก็จะต้องเป็นภิกษุหรือภิกขุ  

คือเป็นผู้ปฏบิตัทิ�าลายกเิลส โดยประพฤติพรหมจรรย์ ส�ารวมในกามท้ังหลาย กามก็คอื 

กเิลสกาม กิเลสเป็นเหตุใคร่ ได้แก่ราคะ ความติดใจยินดีเป็นต้น กับ วัตถุกาม พัสดุ

เป็นที่ใคร่ปรารถนา ก็ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมคือเรื่องราวที่

น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจท้ังหลาย คือมิให้หลงตดิอยูใ่นพสัดกุามทัง้หลาย คอืมใิห้หลง

ตดิอยูใ่นรปูเสยีงกล่ินรสโผฏฐพัพะท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาความพอใจท้ังหลาย ด้วยอ�านาจ

ของกเิลสกามมรีาคะเป็นต้น ปฏบิตัเิว้นเสยีจากกามทัง้หลายไปตามขัน้ตอน อนัทีค่วร

จะเว้นก็ต้องเว้น อันใดที่ยังต้องการได้รับในเมื่อยังไม่สามารถจะละได้หมดโดยปฏิบัติ

ศีลตามภูมิชั้นของตน เช่น ศีล ๕ เป็นต้น ดังศีลข้อ ๓ เว้นจากประพฤติผิดในกาม
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ทั้งหลาย อันหมายความว่าเมื่อประพฤติถูกก็ใช้ได้ไม่ผิดศีลข้อนี้ แต่ว่าถ้าประพฤติผิด

จงึจะผดิศลีข้อนี ้ส�าหรบัผูท้ีย่งัครองเรอืนและส�าหรบัผูท้ีป่ฏบิตัสิงูขึน้ไปกว่านี ้กป็ฏบิติั

ตามขั้นตอนที่สูงขึ้นไป จนถึงปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ คือศีล สมาธิ ปัญญา  

ตามพระพุทธศาสนา ก็เป็นการปฏิบัติส�ารวมในกามท้ังหลายไปโดยล�าดับจนถึงละ 

ได้หมด ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติขัดเกลาตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากให้ลดน้อยลงไป 

จนถึงละได้ทั้งหมดในท่ีสุด โดยปฏิบัติท�าสติอยู่ทุกเมื่อ ก็คือการปฏิบัติท�าสติใน 

สตปัิฏฐานทัง้ ๔ นัน้เอง เม่ือเป็นดัง่นีจ้งึจะได้ปัญญาทีรู่แ้จ้งเหน็จรงิ กค็อืรูแ้จ้งเหน็จรงิ

ตัง้ต้นแต่รูแ้จ้งเหน็จรงิในสงัขารทัง้หลายว่าไม่เทีย่ง เป็นทุกข์ เป็นอนตัตา ตลอดจนถงึ

ในวิสังขารคือแม้ที่เป็นธรรมปฏิบัติ จนถึง นิพพาน ก็เป็นอนัตตา คือเป็นสิ่งที่ไม่พึง

ยึดถอืว่า เปน็ตวัเราของเราเช่นเดยีวกัน รวมความกค็อืรู้แจง้เห็นจริงในอรยิสจัจ์ทั้ง ๔ 

ขึ้นโดยล�าดับในทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 

เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงจะชื่อว่าได้รู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบัน และไม่ติดอยู่ในกามทั้ง ๓ และ

โดยเฉพาะจะรู้แจ้งในปัจจุบันธรรมที่บังเกิดข้ึน ส่ิงท่ีเป็นอดีตนั้นก็เป็นส่ิงท่ีเกิดดับไป

แล้ว สิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึง แต่ปัจจุบันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่มาตั้งอยู่บัดนี้ ก็จะต้อง

ดับไปเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็เป็นการปฏิบัติดับกิเลสดับทุกข์

ปฏบิัตเิพื่อเป็นมหาบุรุษ อสิระจากเครื่องผูกร้อยรัดใจ

เมื่อปฏิบัติดับกิเลส ก็คือเป็นการปฏิบัติดับเครื่องที่ผูกร้อยรัดใจออกไปโดย

ล�าดบั ท�าให้จติใจหลดุพ้นเป็นอสิระเสร ีดัง่นีแ้หละจงึจะชือ่ว่าเป็นการปฏบัิตเิพือ่ความ

เป็นผูส้นัโดษเตม็ความประสงค์ เป็นไปเพือ่ไม่หวัน่ไหว เป็นไปเพือ่ให้รูส่้วนเบ้ืองปลาย

ทั้ง ๒ คืออดีตและอนาคตด้วยปัญญา ไม่ติดอยู่ในปัจจุบัน และที่จะตรัสเรียกว่าเป็น

มหาบรุษุล่วงเครือ่งผกูเยบ็ร้อยรดัใจได้น้ัน จะต้องปฏบิตัทิ�าลายกเิลสทีเ่รยีกว่าเป็นภกิขุ

ประพฤตพิรหมจรรย์ ส�ารวมในกามท้ังหลาย ปราศจากตณัหาความด้ินรนทะยานอยาก 

มสีตอิยูท่กุเมือ่ มปัีญญารูแ้จ้งเหน็จรงิ ดบักเิลสและกองทกุข์ได้ดัง่นีแ้หละ จงึจะชือ่ว่า

เป็นผู้ที่สันโดษ เป็นผู้ไม่หวั่นไหว เป็นผู้รู้อดีตอนาคตด้วยปัญญา ไม่ติดอยู่ในปัจจุบัน 

จึงจะเรียกว่าเป็นมหาบุรุษ ล่วงเครื่องผูกร้อยรัดใจได้ดั่งนี้
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ปฏกิูลปัพพะ

ธรรมปฏิบัติประการหนึ่งที่ตรัสถึงในค�าที่ตรัสนี้ ก็คือความมีสติทุกเมื่อ  

ความมีสติทุกเมื่อนั้น ก็คือความปฏิบัติท�าสติในสติปัฏฐาน สติปัฏฐานที่มาถึงเข้านี ้

กค็อืข้อว่าด้วยปฏกิลู ซึง่พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนให้พจิารณากายนี ้เบ้ืองบนแต่พืน้เท้า

ขึ้นมา เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเต็มไปด้วยสิ่งไม่สะอาด 

มปีระการต่าง ๆ คือเกสา ผม โลมา ขน นขา เลบ็ ทนัตา ฟัน ตโจ หนงั มงัสงั เนือ้ 

นหารู เอ็น อัฏ ิกระดูก อัฏมิิญชัง เยื่อในกระดูก วักกัง ไต หทยัง หัวใจ ยกนัง 

ตับ กิโลมกัง พังผืด ปิหกัง ม้าม ปัปผาสัง ปอด อันตัง ไส้ใหญ่ อันตคุณัง สายรัดไส ้

อุทริยัง อาหารใหม่ กรีสัง อาหารเก่า ปิตตัง น�้าดี เสมหัง น�้าเสลด ปุพโพ น�้าหนอง

น�้าเหลือง โลหิตัง น�้าเลือด เสโท น�้าเหงื่อ เมโท มันข้น อัสสุ น�้าตา วสา มันเหลว 

เขโฬ น�้าลาย สิงฆาณิกา น�้ามูก ลสิกา ไขข้อ มุตตัง น�้ามูตร ดั่งนี้ เป็นการปฏิบัต ิ

ต้ังสติพิจารณากายนี้ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ ดั่งนี้ จะท�าให้ได ้

สติระลึกได้ไปในกาย เป็นการปฏิบัติเป็นไปเพื่อบรรเทาราคะ ความคิดยินดีในกาย  

อนัเป็นทางปฏบิตัเิพือ่จะน�าไปสูค่วามเป็นผูช้ือ่ว่าสันโดษเป็นต้น ตามพระพทุธพยากรณ์

ที่กล่าวมา

ตสิสเมตเตยยมาณพปัญหาจบ

๘ สิงหาคม ๒๕๒๔
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การบูชายัญบวงสรวง

จะได้แสดงธรรมน�าในโสฬสปัญหาอันถึงวาระปุณณกมาณพคนที่ ๓  

ได้กราบทลูถามพระบรมศาสดาว่า “มปัีญหามาถงึพระองค์ผูท้รงไม่หวัน่ไหว ผูท้รงเหน็

เหตอุนัเป็นมลูรากของสิง่ท้ังหลาย หมู่มนุษย์ในโลกนีท้ัง้หลายคอืษี กษตัรย์ิ พราหมณ์ 

อาศัยอะไรจึงพากันบูชายัญบวงสรวงเทวดาทั้งหลาย” ดั่งนี้ พระบรมศาสดาได้ตรัส

ตอบว่า “หมู่มนุษย์ทั้งหลายในโลกเหล่านี้ คือ ษี กษัตริย์ พราหมณ์ อาศัยสิ่งที่มี

ชราคือความแก่ช�ารุดทรุดโทรม จึงพากันบูชาบวงสรวงเทวดาทั้งหลาย มุ่งหวัง 

ความปรารถนาความเป็นอย่างนี้ คือมุ่งหวังปรารถนาที่จะได้ตามที่ต้องการ” ดั่งนี้

ตามค�าปุณณกมาณพ ได้กราบทูลถามถึงการที่หมู่มนุษย์ในโลก คือหมู่ษ ี

ก็ดี หมู่กษัตริย์ทั้งหลายก็ดี พราหมณ์ทั้งหลายก็ดี ว่าอาศัยอะไรคือมุ่งหวังปรารถนา

อะไรจึงพากนับชูาบวงสรวงเทวดาทัง้หลาย การบชูายัญบวงสรวงเทวดาทัง้หลายนัน้ มี

ความหมายคลมุถงึทัง้บคุคลซึง่เป็นทีเ่ชือ่ถอื นบัถือ ท้ังเทวดาในความเชือ่ถือ ว่าบคุคล

ทีนั่บถือหรือเชือ่ถอืนัน้ เช่นว่าบรรดานกับวชภายนอกพระพุทธศาสนาต่าง ๆ เช่นพวก

อาชีวก ปริพาชกเป็นต้น ซึ่งเป็นที่นับถือของผู้นับถือลัทธิอาชีวกปริพาชก ก็ชื่อว่าเป็น

เทวดาของผู้นับถือเหล่านั้น แม้บรรดาสัตว์เดียรัจฉานทั้งหลายที่มีผู้นับถือ เช่น นาค 
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ครฑุ หรอืแม้โค กระบือ สนัุข ท่ีมีบุคคลบางพวกทีร่ะลึกถงึ ในบาลคีรัง้เก่าก่อนพทุธกาล

หรือในสมัยพุทธกาลเอง ให้ความนับถือเคารพ เดียรัจฉานเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นเทวดา

ของผูน้บัถอืเหล่าน้ัน แม้พระจนัทร์พระอาทติย์กบัทัง้ดวงจนัทร์ทัง้หลาย อนัเป็นทีน่บัถอื

เคารพของผู้นับถือเคารพพระจันทร์พระอาทิตย์กับทั้งดวงจันทร์ทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็น

เทวดาของผู้นับถือเหล่านั้น 

ฉะนั้น เมื่อมีความเคารพนับถือในบุคคลก็ตาม ในสัตว์เดียรัจฉานก็ตาม  

ในวัตถุอันใดอันหนึ่งต้นไม้ภูเขาเป็นต้นก็ตาม แม้ในเทวดาทั้งหลายตามที่เชื่อถือ 

องค์ใดองค์หน่ึงหรือหลายองค์ก็ตาม อาศัยอะไรจึงพากันบูชายัญบวงสรวงเทวดา 

เหล่าน้ัน และการบูชายัญบวงสรวงจึงหมายถึงการบูชาด้วยวัตถุอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นว่า

บรรดาเทวดาเหล่านั้นจะโปรดปราน เป็นอาหาร ผ้านุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยาแก้ไข้  

หรือเป็นวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งที่น�าไปให้น�าไปบูชาก็ตาม เป็นข้าวตอกดอกไม้เป็นต้น 

ทีน่�าไปบชูากต็าม แม้การทีน่�าสิง่ต่าง ๆ ไปเผา ตลอดจนถึงน�าเอาสัตว์เดยีรจัฉานหรอื

แม้มนุษย์เองไปเผา หรอืการไปฆ่าเป็นการบชูากต็าม เรยีกว่าเป็นการบชูายญับวงสรวง

ในที่นี้ และบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่ท�าการบูชาบวงสรวงนั้นอาศัยอะไรคือมุ่งหวังอะไร 

นี้เป็นปัญหาของปุณณกมาณพ

บูชายัญบวงสรวงเพื่อส�าเร็จความปรารถนาในสิ่งที่มชีรา

พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสตอบว่า อาศัยส่ิงที่ต้องมีชราคือความ

ช�ารุดทรุดโทรมต่าง ๆ ซึ่งรวมเข้าในค�ามุ่งหวังความเป็นอย่างนี้ ความเป็นอย่างนี้นั้น

คือเป็นอย่างไหน กคื็อเป็นอย่างท่ีปรารถนาต้องการสุดแต่ใจของบุคคลผูท้ีท่�าการบชูายญั

บวงสรวงนั้น ใครต้องการ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่ารักใคร่น่าปรารถนา

พอใจทัง้หลาย หรือเรียกอีกอย่างหนึง่ว่า ต้องการลาภ ต้องการยศ ต้องการสรรเสรญิ  

ต้องการความสขุ กบ็ชูายญับวงสรวงเพือ่ให้ส�าเรจ็ตามทีต้่องการปรารถนานัน้ ต้องการ

มนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติต่าง ๆ ก็ท�าการบูชาบวงสรวงเพื่อให้ส�าเร็จตามที่ต้องการ

นัน้ ความต้องการปรารถนาความเป็นอย่างน้ี คือเป็นอย่างท่ีใจต้องการปรารถนา สุดแต่
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ว่าต้องการปรารถนาอะไร ดังที่ยกตัวอย่างมานั้นก็ล้วนเป็นความปรารถนาในสิ่งที่

ต้องการมชีราคอืความช�ารดุทรดุโทรม หรอืกล่าวอกีอย่างหนึง่ว่า ล้วนเป็นสิง่ทีป่ระกอบ

ด้วยทุกข์ ตั้งต้นด้วยชาติทุกข์ ทุกข์คือชาติ ความเกิด ชราทุกข์ ทุกข์คือความแก่  

พยาธิทุกข์ ทุกข์คือความป่วยไข้ มรณทุกข์ ทุกข์คือความตาย และประกอบด้วยทุกข์

อื่น ๆ ก็ล้วนมีความปรารถนาในส่ิงท่ีต้องชราคือความแก่เป็นต้นด้วยกันทั้งนั้น  

เพราะฉะนัน้ จงึท�าการบชูาบวงสรวงดงัทีเ่รยีกว่าบชูายัญบวงสรวง พจิารณาดแูล้วกจ็ะ

เหน็ว่าเป็นเช่นนัน้ แม้เป็นผูท้ีน่บัถือพทุธศาสนาเองซึง่ยังม ีสงัโยชน์ ถ้าเป็นผูห้นาแน่น

อยู่ด้วยกิเลสที่เรียกว่าปุถุชน ก็ย่อมจะมีความต้องการปรารถนาความเป็นอย่างนี้ คือ 

อยากจะได้อย่างนี ้ว่าอยากจะได้อย่างนัน้อยูด้่วยกนั บรรดาสิง่ทีต้่องการปรารถนานัน้ 

ก็เป็นสิ่งที่มีความชรา คือความแก่ช�ารุดทรุดโทรมอยู่ทั้งนั้น จึงได้พากันบูชาบวงสรวง

เทวดาทั้งหลาย ส�าหรับผู้ท่ีต้องการมรรคผลนิพพานย่อมจะไม่บูชายัญบวงสรวง  

แต่ย่อมจะปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ 

และการบูชายัญบวงสรวงน้ีก็กระท�ากันในรูปแบบต่าง ๆ ตามท่ีคนทั้งหลายก็เห็นกัน

อยู่โดยมากในพิธีกรรมต่าง ๆ ก็เป็นธรรมดา

ตรัสสอนให้ปฏบิัตเิหตุที่จะให้ส�าเร็จความประสงค์

เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงได้ตรัสสรุปเข้ามาว่า ก็ด้วยความที่มีความ

ปรารถนาอย่างนีป้รารถนาอย่างนัน้กนัไปต่าง ๆ นัน้แหละ ซึง่ทีป่รารถนานัน้ ๆ กล้็วน

เป็นสิ่งที่จะต้องมีชราคือความช�ารุดทรุดโทรม ซึ่งเป็นค�าที่ตรัสเฉลยแสดงถึงสัจจะคือ

ความจริงในเร่ืองนี ้อันจะพงึกล่าวได้ว่าเป็นฝ่ายทางคดโีลกหรอืเป็นโลกยิะคอืเกีย่วกบัโลก 

อนัเป็นไปเพือ่ประโยชน์ปัจจบัุนบ้างภายหน้าบ้าง เป็นไปในทางคดีโลก ในทางพระพทุธ

ศาสนานัน้แม้ว่าจะสอนธรรมเพ่ือให้ส�าเรจ็ความปรารถนาต้องการ ซึง่เป็นไปเพือ่ประโยชน์

ปัจจุบันบ้างภายหน้าบ้าง อันกล่าวได้ว่าเป็นคดีโลกเช่นเดียวกัน ส�าหรับบุคคลท่ียัง

ประสงค์อยูใ่นโลก ด�ารงชวีติอยูก่บัโลก พระองค์กต็รสัสอนให้ปฏิบตั ิแต่ว่ามใิห้บชูายญั

บวงสรวงตัง้ความปรารถนา เพราะทางพระพทุธศาสนาแสดงว่า ความส�าเรจ็ความประสงค์
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น้ัน มิใช่เกิดจากการตั้งความปรารถนาอย่างนั้น ปรารถนาขอให้เทวดาทั้งหลายช่วย 

และเทวดามาช่วยโดยไม่ต้องท�าอะไร แม้จะมคีวามปรารถนาอย่างนัน้ ปรารถนาอย่าง

นี้ตามธรรมดาของชาวโลก ก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติตามเหตุที่จะให้ส�าเร็จประโยชน์สุขที่

ต้องการปรารถนานั้น ดังเช่นตรัสสอนให้ประกอบด้วยความถึงพร้อมด้วยความขยัน

หม่ันเพียรเล่าเรียนแสวงหาทรัพย์ ให้รู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้ ให้คบเพื่อนมิตร 

ที่ดีงาม ให้ใช้ชีวิตใช้จ่ายพอสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ที่หามาได้ ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ไม่ให้

ฟุ่มเฟือยนัก ดั่งนี้เป็นต้น ว่าความประพฤติที่เป็นตัวเหตุ ที่จะให้ประสบประโยชน์สุข

ที่เป็นปัจจุบันโดยเฉพาะท่ีเป็นทางกายและแก่ตนเอง และตรัสสอนให้ถึงพร้อมด้วย 

ศรัทธา คอืความเชือ่ในส่ิงทีค่วรเชือ่ในบคุคลทีค่วรเชือ่ ให้เช่ือด้วยเหตผุลประกอบด้วย

ปัญญา ให้ถึงพร้อมด้วยศีล ความตั้งใจประพฤติงดเว้นจากการเบียดเบียนกันและกัน 

ก่อภยัก่อเวรกนัและกนั ให้ถงึพร้อมด้วยจาคะ การสละบรจิาค ให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา 

คอืความรู ้รูจ้กับาปบญุ คณุโทษ ประโยชน์มใิช่ประโยชน์ต่าง ๆ ว่าเป็นความประพฤติ

ที่เป็นตัวเหตุ อันจะน�าให้รับประโยชน์สุขยั่งยืนตลอดไปถึงในอนาคตเบื้องหน้า และ

เป็นเคร่ืองเกือ้กลูจติใจให้มีความสขุ เกือ้กลูผูอ้ืน่ให้มคีวามสุข เพราะฉะนััน้ เมือ่ต้องการ

อย่างนั้นต้องการอย่างนี้ เช่นต้องการลาภยศสรรเสริญสุข ต้องการสุคติคือคติที่ด ี

ได้แก่ความเป็นมนุษย์ ความเป็นเทพ หรือต้องการมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติ ก็ให้

ปฏบิตัใินธรรมอันเป็นส่วนเหตเุช่นดงักล่าว ไม่ต้องไปท�าการบวงสรวงอะไร เพราะไม่มี

เทวดาองค์ไหนช่วยได้ อ�านวยให้ส�าเร็จประโยชน์ต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องท�าอะไร แต่แม้

เช่นน้ันมนุษย์ทัง้หลายเป็นอันมาก กย็งัพากันบชูายญับวงสรวงในรปูต่าง ๆ ตามความ

เชื่อถือ แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องมีชราคือความช�ารุดทรุดโทรมเป็นต้น ด้วยกันทั้งนั้น 

พระองค์จึงได้ตรสัเฉลยแสดงสจัจะคอืความจรงิชีใ้ห้มองเห็นเช่นนี ้และปณุณกมาณพ

ได้กล่าวพระพุทธคณุว่า ทรงเป็นผูไ้ม่หวัน่ไหว กเ็พราะทรงเป็นผูไ้ม่หว่ันไหวในโลกธรรม

ทั้งหลาย ไม่หวั่นไหวในลาภ ความเสื่อมลาภ ในยศ ความเส่ือมยศ ในนินทา  

ในสรรเสริญ ในสุข ในทุกข์ทั้งปวง เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงเป็นผู้ไม่หวั่นไหว 

นับว่าเป็นพุทธคุณบทหนึ่ง



75ปุณณกมาณพปัญหา

ตรัสชี้กุศลมูลและอกุศลมูล

อีกบทหนึ่งก็คือ ผู้ที่เห็นเหตุอันเป็นมูลรากของสิ่งทั้งหลาย ดังที่ตรัสแสดงถึง 

อกุศลมูล โลโภ โทโส โมโห โลภ โกรธ หลง เป็นมูลของอกุศลทั้งหลาย ความเป็น

สตัว์เดียรจัฉาน ความเป็นคนชัว่ต่าง ๆ ทคุตต่ิาง ๆ ย่อมปรากฏเพราะกรรมอนัเกดิจาก

อกศุลมลูทัง้หลายเหล่านี ้อันเป็นอกุศลกรรม เป็นทจุริตต่าง ๆ ทางกายทางวาจาทางใจ 

ตรัสชี้ กุศลมูล คือ อโลโภ อโทโส อโมโห ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ว่าเป็นของกุศล

มูลทั้งหลาย ความเป็นมนุษย์ก็ดี ความเป็นเทพก็ดี สุคติท้ังปวง นอกจากนั้นก็ดี  

ก็ปรากฏขึ้นจากกรรมท่ีเกิดจากกุศลมูลท้ังหลายเหล่านี้ทั้งนั้น พระองค์ย่อมตรัสชี้ไว้ 

ดัง่นี ้และนอกจากน้ียังได้มีตรสัไว้เป็นต้นว่า บรรดาอกศุลกรรมทัง้หลายย่อมม ีอวชิชา 

คือความรูไ้ม่จริงหรอืความไม่รูใ้นสจัจะทีเ่ป็นความจรงิเป็นมลูทัง้หมด บรรดากศุลธรรม

ทั้งหลายย่อมมี อัปปมาท คือความไม่ประมาทเป็นมูลด้วยกันทั้งหมด ดั่งนี้ และดังที่

ตรสัว่า “เพราะอวชิชาเป็นปัจจยัจงึเกดิสงัขารทัง้หลาย” เป็นต้น กเ็พราะพระองค์เป็น

ผูท้ีต่รสัรูใ้นเหตทุีเ่ป็นมลูรากของส่ิงทัง้ปวง เพราะฉะนัน้ ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดง

สัง่สอนจงึเป็นสจัจะ คือเป็นของจรงิของแท้ และแม้สตปัิฏฐานทีไ่ด้ตรสัแสดงไว้ กเ็ป็น

ข้อปฏิิบัติที่จะน�าให้บรรลุถึง วิสุทธิ คือความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลาย คือของ

ผู้ปฏิบัติทั้งปวง ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตรง น�าไปสู่ความบริสุทธิ์และความสิ้นทุกข์ด้วย

ประการทั้งปวง

ธาตุกรรมฐาน

และบัดนี้ก็มาถึงข้อที่ว่าด้วยธาตุที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอน ให้พิจารณา

กายนี้ออกเป็นธาตุทั้ง ๔ คือส่วนที่แข้นแข็งก็เป็น ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ส่วนที่เอิบอาบ

เหลว ไหล ก็เป็น อาโปธาตุ ธาตุน�้า ส่วนที่อบอุ่น ร้อน ก็เป็น เตโชธาตุ ธาตุไฟ  

ส่วนที่พัดไหวก็เป็น วาโยธาตุ ธาตุลม ธาตุทั้ง ๔ ย่อมประกอบกันอยู่เป็นกายอันนี้ 

และในที่อื่นได้มีแสดงอีก ๑ ธาตุคือ อากาสธาตุ ธาตุคือช่องว่าง คือบรรดาช่องว่าง 

ทั้งหลายในกายนี้ ก็รวมเรียกว่าอากาสธาตุ ธาตุคือช่องว่าง เพราะฉะนั้น เมื่อธาตุ 



76 โสฬสปัญหา

ทั้งหลายมาประกอบกันเข้าเป็นกายนี้ เป็นท่ีอาศัยของจิตวิญญาณ เป็นท่ีตั้งของชีวิต

คือความด�ารงอยู่ ก็เป็นท่ีต้ังของ สมมติบัญญัติ ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นอัตตา 

ตัวตนของเรา ดังที่เข้าใจว่าตัวเราของเรา หรืออัตตา อัตตภาพของเรา ก็ตั้งอยู่ที่กาย

อันประกอบด้วยชีวิตอันเป็นท่ีอาศัยของจิตวิญญาณนี้ อันประกอบด้วยธาตุ ๔ หรือ

ธาตุ ๕ เหล่าน้ี ก็เป็น สมมติสัจจะ คือความจริงโดยสมมติอย่างหนึ่ง แต่โดย  

ปรมัตถสัจจะ ความจริงโดยปรมัตถ์ ก็คือโดยอรรถเนื้อความอย่างละเอียดแล้วก็เป็น

แต่เพยีงสมมตเิท่านัน้ ไม่มสีตัว์บุคคลตวัตนเราเขาทีแ่ท้จรงิ เพราะเม่ือพจิารณาดแูล้ว

ก็จะพบแต่ธาตุท้ัง ๔ ดังกล่าว จะไม่มีตัวตนเราเขาอยู่ที่ไหน ตัวตนเราเขานั้นเป็น

สมมติบัญญัติ เป็นความยึดถือ เพราะฉะนั้น ก็ให้พิจารณาแยกกายนี้ออกไปเป็น 

ธาตุ ๔ หรือธาตุ ๕ ดังกล่าวดูให้ธาตุสัญญา ความส�าคัญเป็นธาตุปรากฏข้ึนมา  

อัตตสัญญา สัตตสัญญา ความส�าคัญว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็จะสงบลงไป จึงเป็น

ทางปฏิบัติให้ได้สติคือความระลึกได้เป็นที่ตั้งของญาณหรือปัญญาอีกข้อหนึ่ง

๙ สิงหาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๕ 
ปุณณกมาณพปัญหา (ต่อ)

ปัญหาการข้ามชาตภิพด้วยการบูชายัญ

การแสดงธรรมในโสฬสปัญหาน�าการแสดงสตปัิฏฐาน ได้แสดงถงึปุณณกมาณพ

ได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาเป็นคนที่ ๓ มาตอนหนึ่ง เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัส 

ตอบแล้ว ปุณณกมาณพได้กราบทูลถามต่อไปว่า “มนุษย์ทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่ง 

คอืเป็นฤษ ีเป็นกษัตริย์ หรือเป็นพราหมณ์ บชูายญั แก่เทวดาทัง้หลาย ถ้ามนษุย์เหล่า

น้ันเป็นผู้ไม่ประมาทไปในทางปฏิบัติแห่งยัญของตน จะได้ข้ามชาติหรือชราหรือไม่” 

พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบมีความว่า “มนุษย์เหล่านั้นชมเชยยัญ มีความมุ่งหวังสิ่งที่

จะพึงได้ ร�าพันถึงสิ่งที่จะพึงได้ บูชายัญจึงอาศัยลาภคือส่ิงท่ีจะพึงได้ ประกอบการ 

กระท�าบูชา มีความก�าหนัดยินดีอยู่ในภพ จึงข้ามชาติและชราไม่ได้” ดังนี้

ตามพระพุทธภาษิตท่ีตรัสตอบน้ี ก็เป็นการตอบตามสัจจะคือตามที่เป็นจริง

เพราะการข้ามชาติภพนั้นเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือความปรารถนาลาภผลต่าง ๆ อยู่เหนือ 

ความปรารถนาภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่ต่าง ๆ คืือเหนือกามภพ รูปภพ อรูปภพ 

ทั้งหมดหรือกล่าวได้ว่าเหนือชาติภพทั้งหมด เหนือมนุษย์สวรรค์ทั้งหมด แต่ว่าการ

บูชายัญน้ันมุ่งลาภผลต่าง ๆ มุ่งภพชาติคือเป็นนั่นเป็นนี่ต่าง ๆ เกิดเป็นนั่นเป็นนี ่

ต่าง ๆ ก็เมื่อบูชายัญด้วยมีความมุ่งหวังปรารถนาดั่งนี้ จึงข้ามชาติภพไม่ได้ และก็ได้
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ตรสัตอบตามประเดน็ทีถ่าม เพราะเมือ่พจิารณาทางพระพทุธศาสนา แม้ความปรารถนา

ลาภผลหรือปรารถนาภพชาติที่ดี ก็จะพึงได้ด้วยการปฏิบัติท่ีดีอันสมควรแก่ชาติภพ

หรือลาภผลที่จะพึงได้นั้น ๆ เพราะว่าตามหลักพระพุทธศาสนาต้องเป็นไปตามกรรม

หรือการงานทีก่ระท�าของตนเอง ถ้าเป็นบาปกรรมหรอือกุศลกรรมกน็�าให้ไปทคุต ิ คติ

ทีช่ัว่ ต้องไปชาตภิพทีป่ระกอบด้วยความทกุข์ต่าง ๆ ดัง่ท่ีเรยีกว่าอบายโลกหรอือบายภมิู 

แต่ถ้าประกอบกรรมที่ดีเป็นบุญกรรมหรือกุศลกรรม ก็น�าให้ไปเกิดในชาติภพท่ีเป็น 

สุคติ คือคติที่ดี ไปดี ประกอบด้วยลาภผลต่าง ๆ ที่ดี

การถอืชาตภิพเป็นไปตามกรรม

ฉะนัน้ กรรมนัน่เองจงึเป็นชนกกรรม น�าไปบงัเกดิให้เป็นนัน่เป็นนี ่ทัง้ในทาง

ที่เป็นทุคติ ท้ังในทางท่ีเป็นสุคติ และกรรมนั่นเองก็เป็นอุปัตถัมภกกรรม คือกรรม

อปุถัมภ์ อปุปีฬกกรรม กรรมท่ีเบยีดเบียน และอปุฆาตกกรรม กรรมทีต่ดัรอนต่าง ๆ 

ดังที่ตรัสสอนไว้ให้พิจารณาเนือง ๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของของตน เป็นทายาทรับผล

ของกรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย จะกระท�า

กรรมอันใดไว้ ดีหรือช่ัว ก็จักเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้น ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น  

แม้ความได้ลาภผลต่าง ๆ ก็ด ีความท่ีจะถอืชาตภิพหรอืภพชาตอิย่างไรกด็ ีกต้็องเป็น

ไปตามกรรมที่ตนเองได้กระท�าเอาไว้ จึงไม่ใช่แค่การบูชายัญแก่เทวดาทั้งหลาย แต่ว่า

ปุณณกมาณพมิได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าในข้อนี้ พระองค์จึงไม่ตอบในข้อนี้  

ตรัสตอบในข้อที่ปุณณกมาณพได้กราบทูลถาม ว่าเมื่อได้ท�าการบูชายัญเช่นนั้นด้วย

ความไม่ประมาท อันหมายความว่าตั้งใจท�าให้สมบูรณ์ตามแบบฉบับของการบูชายัญ

ตามทีเ่ชือ่ถอืหรอืตามท่ีได้รบัค�าสอนให้ท�า ตัง้ใจท�าตามทีไ่ด้รบัค�าส่ังสอนหรอืตามทีไ่ด้

เชื่อถืออย่างเต็มท่ี เม่ือเป็นดั่งน้ีก็จะข้ามภพชาติได้หรือไม่ คือข้ามชาติชราได้หรือไม่ 

พระองค์จึงตรสัตอบว่า การบูชายญัของคนท้ังหลายเหล่านัน้แก่เทวดาท้ังหลายทีน่บัถอื 

ก็ยังปรารถนาลาภผลต่าง ๆ จึงท�าการบูชาเพื่อต้องการลาภผล ยังมีความก�าหนัดติด

อยู่ในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่ เพราะฉะนั้น จึงยังข้ามชาติชราไม่ได้ เพราะเม่ือยัง
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ก�าหนดัตดิอยูใ่นภพ ยงัข้ามภพมิได้ กต้็องเกดิต้องแก่ต้องประสบความทกุข์ต่าง ๆ ด่ังนี้ 

กเ็ป็นการทรงตอบตามทีถ่าม แต่อนัทีจ่รงินัน้ แม้ผูท้ีป่รารถนาชาตภิพ ปรารถนาลาภ

ผลที่ดี ตามหลักพุทธศาสนาก็ต้องประกอบกรรมที่ดีเป็นบุญกรรมเป็นกุศลกรรม  

ดังทีต่รัสไว้ในข้อท่ีแสดง ทฏิฐธมัมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจบุนั สมัปรายกิตัถะ ประโยชน์ 

ภายหน้าเป็นต้น 

ผู้ข้ามชาตชิรา คอืผู้บรรลุสภาพจติที่พ้นกเิลส

ปุณณกมาณพได้กราบทูลถามต่อไปว่า เมื่อชนเหล่านั้นข้ามชาติชราด้วยยัญ

ทัง้หลายไม่ได้ เม่ือเป็นด่ังน้ี ใครเล่าในมนุษยโลกในเทวโลกนีจ้ะข้ามชาตชิราได้ พระบรม

ศาสดาก็ตรัสตอบมีความว่า “ความอยากอันเป็นเหตุให้ทะเยอทะยานข้องติดอยู่ของ 

ผู้ใดไม่มี เพราะได้เห็นธรรมท่ีย่ิงท่ีหย่อนหรือสิ่งที่ยิ่งที่หย่อนในโลก พระองค์ตรัสว่า 

ผูน้ั้นเป็นผูท้ีส่งบแล้ว เป็นผูท้ีไ่ม่มีทจุรติคอืประพฤตชิัว่อนัท�าให้เศร้าหมองเหมอืนอย่าง

ควนัไฟทีจั่บเป็นเขม่า ไม่มกีเิลสเป็นเคร่ืองกระทบใจ ไม่มีความหวังปรารถนาทะเยอทะยาน 

ข้ามชาตชิราได้” ดัง่นี ้พระพทุธภาษติทีต่อบนีก้ต็รสัตอบตรงประเดน็ทีถ่าม ตามสจัจะ

คอืตามทีเ่ป็นจรงิ เพราะว่าในปัญหาท่ีกราบทลูถามนัน้ มใิช่ถามส�าหรบัผูที้ต้่องการข้อง

ติดอยู่ในโลกแต่ต้องการที่พ้นจากชาติ ความเกิด ชรา ความแก่ ซึ่งรวมทั้งมรณะคือ

ความตาย ซึ่งจะบรรลุถึงภูมิอันเป็นท่ีไม่เกิดไม่แก่ตลอดถึงไม่ตายดั่งนี้ ตามทาง 

พระพทุธศาสนาก็ต้องเป็น โลกุตตรภมู ิภูมิทีพ้่นโลกเหนอืโลกคือ นพิพาน และโลกตุตร

ภูมิที่แปลว่าภูมิที่พ้นโลกเหนือโลกนี้ ฟังดูก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนและเป็นอย่างไร  

แต่ผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนาแม้ในทางที่ปริยัติพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

ย่อมจะจับความได้ว่า ไม่ใช่อยู่ท่ีไหน คืออยู่ในจิตนี้เองในจิตของทุก ๆ คนนี้เอง  

และอาจจะมคีวามข้องใจไม่เข้าใจด้วยภาษางงด้วยภาษา แต่ว่าถ้าเปลีย่นภาษาคอืค�าพดู 

เช่นค�าว่าพ้นโลกนัน้ เปลีย่นเสยีเป็นว่าพ้นกเิลส พ้นกเิลสกค็อืพ้นโลก กอ็าจจะท�าให้

เข้าใจง่ายขึน้ และอาการทีพ้่นกเิลสนัน้เป็นอย่างไร กค็อือาการทีเ่ป็นสนัตคิอืความสงบ 

เป็นอาการท่ีไม่มทีจุรติคอืความประพฤตช่ัิวทางกายทางวาจาทางใจอนัท�าให้เศร้าหมอง

ซึ่งเหมือนควันไฟที่จับเป็นเขม่า มีอาการที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจ มีอาการที่
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ปราศจากความหวังปรารถนาทะยานอยากต่าง ๆ ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีปัญญาที่รู้ที่เห็น

ธรรมที่ยิ่งหย่อนหรือสิ่งที่ยิ่งหย่อนในโลกจึงเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในโลกไหน ๆ ทั้งหมด 

เพราะไม่มีความอยากเป็นต้นอนัเป็นเหตุให้หวัน่ไหว สภาพจติดัง่นีเ้ป็นสภาพจติทีเ่รยีก

ว่าเป็นโลกุตตระคืออยู่เหนือโลก ก็คืออยู่เหนือกิเลสพ้นกิเลส สภาพจิตที่พ้นกิเลส 

ดั่งนี้เองเป็นสภาพจิตที่พ้นความเกิด พ้นความแก่ พร้อมทั้งพ้นความตาย

อเสขะ คอืผู้บรรลุอมตธรรมหรอืนพิพาน

พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ก็ได้ทรงบรรลุถึงสภาพจิตที่เป็น

โลกตุตระ ดัง่นี ้จงึได้ชือ่ว่าได้ทรงบรรล ุอมตธรรม ธรรมทีไ่ม่ตาย อมตธรรมคอืธรรม

ทีไ่ม่ตายนีป้ระกอบอยูก่บัจติทีบ่รรลุถงึ เป็นจติทีไ่ม่หว่ันไหวด้วยความต้องการอยากได้

เป็นต้นอะไรท้ังหมด เพราะไม่มีความต้องการอยากได้อะไรทัง้หมด เพราะว่าสิน้กเิลส

ทั้งหมด จึงไม่มีกิเลสอะไรที่จะกระทบจิตใจให้ดิ้นรนกวัดแกว่งทุรนทุรายจึงไม่มีการ

ประกอบกระท�าทุจริต คือความประพฤติความชั่วทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทั้งหมด

อันบ่งถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจสิ้นเชิง เพราะเป็นผู้ที่สงบราคะ

โทสะโมหะหรือว่าบรรดากเิลสทัง้หมด จงึเป็นผูท้ีม่กีายวาจามใีจสงบอย่างแท้จรงิ และ

ไม่มีความดิ้นรน กวัดแกว่ง กระสับกระส่ายทั้งหมด สภาพจิตที่เป็นดั่งนี้ เป็นสภาพ

จิตที่ประกอบด้วย นิพพานธาตุ หรือ นิพพาน อันเป็นสภาพท่ีเป็นท่ีส้ินสุดของการ

ปฏิบัติทั้งหมดเพื่อความเป็นเช่นนั้น จึงเรียกท่านผู้ที่บรรลุถึงสภาพดั่งนี้ว่าเป็นอเสขะ 

คือไม่ต้องศกึษา เรยีกว่าจบการศกึษา และเรยีกว่าเป็นผูจ้บพรหมจรรย์ อยูจ่บพรหมจรรย์

คือประพฤตจิบพรหมจรรย์เสรจ็กจิ ฉะนัน้ การปฏบิตัใินพระพทุธศาสนาจงึมีเสรจ็ส้ิน 

มเีสรจ็กจิทีเ่รยีกว่า กต� กรณยี� กิจท่ีควรท�าได้กระท�าเสรจ็แล้ว มกีารอยูจ่บพรหมจรรย์ 

วุสิต� พฺรหฺมจริย� มีพรหมจรรย์อันอยู่จบแล้วเป็นเสร็จการศึกษาที่เรียกว่าอเสขะ เป็น

อนัว่าเสรจ็สิน้ ในเมือ่สภาพจิตได้บรรลถุงึสภาพดังกล่าวนัน้ และสภาพดังกล่าวนัน้เป็น 

อมตะ คอืไม่ตาย เพราะเหตวุ่าไม่เกดิไม่แก่ไม่เจบ็ไม่ตาย เป็นสภาพจติ ตัง้อยูใ่นจติ เกดิ

ขึ้นที่จิต บรรลุที่จิต แต่ว่าร่างกายนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องเจ็บต้องตาย
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การบรรลุมรรคผลนพิพานเป็นไปตามสภาพทางปัญญา

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายจึงได้มี ดับขันธ

ปรินิพพาน คือดับขันธ์ ๕ หรือว่าดับกายใจอันนี้ แต่ว่าสิ่งที่ดับนั้นก็คือขันธ์  ๕ หรือ

ว่ากายใจอนันี ้และเมือ่ดบักต้็องน�าไปเผาไปฝังกนัตามเรือ่ง เช่นเดยีวกบัสัตว์บคุคลท่ัวไป 

เพราะว่าร่างกายทีต้่องเป็นศพนีไ้ม่ใช่เป็นผูบ้รรลอุมตธรรมหรอืนพิพานดงัท่ีกล่าวม านัน้ 

แต่ว่าต้องการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือถือภพชาตินั้น ๆ และเมื่ออยู่ในภพชาติที่สมควร 

เป็นภัพสัตว์ภัพบุคคล เช่น เป็นมนุษย์ก็มีสภาพทางปัญญา สามารถที่จะได้ฟังธรรม

ปฏิบัติธรรมให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ อันจัดเข้าในหมู่ที่เรียกว่า เนยยะ คือผู้ที่พึง

แนะน�าได้ ถ้าเป็นอย่างดขีึน้มปัีญญาทีด่ขีึน้ไปอกี กเ็ป็น วปิจติญัญู ดทีีส่ดุมสีตปัิญญา

ฉับพลันข้ึนก็เป็น อุคฆฏิตัญญู ก็ตามควรแก่ระดับของปัญญาอันเป็นกุศลที่ได้มา  

แต่แม้เป็นเนยยะกย็งัใช้ได้ อันรวมเรยีกว่าเป็น เวเนยยะ หรือ เวไนย หรอื เวไนยนกิร 

ตามที่พูดกัน อันแปลว่าหมู่ของเวไนยบุคคล คือบุคคลท่ีพึงแนะน�าอบรมได้ดั่งนี้  

แต่ถ้าไปเกิดในภูมิภพที่ต�่า หรือแม้ในมนุษย์นี้เองท่ีมีสติปัญญาทึบมากไปก็ดี ท่ีเป็น

มจิฉาทิฏฐ ิเหน็ผดิจมดิง่ลงไปกด็ ีหรอืท่ีประกอบอนนัตริยกรรม กรรมหนกัมากนักกด็ี 

ก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ แต่ส�าหรับมนุษย์ท่ัวไปอย่างต�่าก็เป็นเวเนยยะ

ดงัทีก่ล่าวมา กย็งัสามารถทีจ่ะฟังศกึษาปฏบิตัใิห้บรรลถุงึได้กม็ใิช่ว่าจะบรรลถุงึได้ด้วย

ความปรารถนา เม่ือการปฏิบัตนิัน้ปฏิบัตไิปโดยล�าดับ กจ็ะได้ศลีได้สมาธไิด้ปัญญาขึน้

มาโดยล�าดับเอง กบ็รรลเุองตามขัน้ตอนของการปฏบิตัเิมือ่ยงัไม่ได้ไม่ถงึจะไปปรารถนา

หรือเขย่งเท่าไรก็ไม่ได้ และเมื่อคราวจะได้จะถึงในเมื่อการปฏิบัติถึงระดับแล้ว ไม่ต้อง

อยากจะได้ก็ได้ก็ถึง เพราะฉะนั้น จึงอยู่ท่ีขั้นของการปฏิบัติจะพึงปฏิบัติไปโดยล�าพัง 

พระบรมศาสดาได้ตรสัสอนทางปฏบิตัใิห้บรรลถุงึความบรสิทุธิห์มดจดดงัทีก่ล่าวมาด้วย 

ตรัสสอนให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานดังที่ได้แสดงมาโดยล�าดับ

อนึ่ง ต่อค�ากราบทูลถามข้อสุดท้ายของปุณณกมาณพ ซึ่งผู้มีพระพุทธด�ารัส

ตรสัตอบว่า “ความอยากอนัเป็นเหตใุห้ทะเยอทะยานข้องตดิอยูข่องผูใ้ดไม่ม ีเพราะได้

เห็นธรรมทีย่ิ่งท่ีหย่อน หรอืสิง่ท่ีย่ิงท่ีหย่อนในโลก เรากล่าวว่าผูน้ัน้เป็นผูท้ีส่งบแล้วเป็น

ผู้ที่ไม่มีทุจริตความประพฤติชั่วอันท�าให้เศร้าหมอง เหมือนอย่างควันไฟที่จับเป็นเขม่า

ไม่มกีเิลสเป็นเครือ่งกระทบใจ ไม่มคีวามหวังปรารถนาทะเยอทะยานข้ามพ้นชาตชิราได้” 
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นี ้ ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้อีกว่า ได้ทรงหมายถึง สมาธิภาวนา ๔ คือ ๑. สมาธิ

ภาวนาเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ๒. สมาธิภาวนา เพื่อญาณทัสสนะ (ความรู้ความ

เหน็) ๓. สมาธภิาวนาเพือ่สตสิมัปชญัญะ ๔. สมาธภิาวนาเพ่ือความส้ินไปแห่งอาสวะ  

(กิเลสดองสันดาน) ทั้งหลายและได้มีพระพุทธาธิบายไว้ทั้ง ๔ ข้อ สรุปความว่า 

ข้อ ๑ คือท�าสมาธิเพื่อฌาน เพ่งก�าหนดจิตในกรรมฐานให้มีอารมณ์เดียว  

จนได้อัปปนาสมาธิ (สมาธิแน่วแน่) ถึงรูปฌาน ๔ 

ข้อ ๒ คือท�าสมาธิก�าหนดอาโลกสัญญา (ก�าหนดหมายแสงสว่างหรือ 

ความสว่าง) ทวิาสญัญา (ก�าหนดหมายกลางวนั) กลางคนืเหมือนกลางวัน กลางวัน

เหมือนกลางคืน คือกลางคืนกลางวันสว่างเหมือนกัน อบรมจิตให้สว่างไสว มีใจสงัด 

ไม่มีเครื่องรึงรัด 

ข้อ ๓ คือท�าสมาธิก�าหนดจิต รู้เวทนา สัญญา วิตก เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป 

ข้อ ๔ คือท�าสมาธิก�าหนดดูตามความเกิดขึ้นดับไปแห่งรูป เวทนา สััญญา 

สังขาร วิญญาณ (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๑/๕๗)

๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๔
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อธบิายพระพุทธพยากรณ์เพิ่มเตมิ

จะอธบิายความในพระพุทธพยากรณ์ คือค�าแก้ปัญหาของปณุณกมาณพซึง่ได้

ตรสัตอบปัญหาท่ีปุณณกมาณพถามถงึว่า กเ็มือ่หมูม่นษุย์ทีบ่ชูายญัแก่เทวดาทัง้หลาย 

ไม่ข้ามชาติและชราได้ด้วยยัญท้ังหลาย ใครเล่าในเทวโลกและมนุษยโลกจะข้ามชรา

และมรณะได้ ซึง่ได้ตรสัตอบมคีวามว่า “ความทะเยอทะยานอยากอนัเป็นเหตใุห้ด้ินรน

ในโลกไหน ๆ ของใครไม่มี เพราะรู้ธรรมที่ยิ่งและหย่อนในโลก เรากล่าวว่าผู้นั้น 

ซึง่เป็นผูส้งบระงบัแล้ว ไม่มทีจุริตคอืความประพฤตชิัว่ อนัท�าให้เศร้าหมองเหมอืนอย่าง 

ควันไฟทีจั่บเป็นเขม่า ไม่มกีเิลสเป็นเครือ่งกระทบใจ ไม่มคีวามหวงัทะเยอทะยานอยาก

ได้อะไร ข้ามชาติและชราได้” ดั่งนี้

มีข้อที่มุ่งปฏิบัติพึงพิจารณาจับประเด็นส�าคัญของธรรมที่ตรัสไว้ในข้อนี้คือ 

ความรู้ธรรมที่ยิ่งและหย่อนในโลก ซึ่งเมื่อมีความรู้นี้แล้ว ก็จะท�าให้หมดความอยาก

ทะเยอทะยานที่เป็นเหตุให้ดิ้นรนไปต่าง ๆ ในโลกไหน ๆ ทั้งหมด และเมื่อยังไม่ได้

ความรู้ข้อนี้ ก็ย่อมจะมีความดิ้นรนไปในโลกไหน ๆ 
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ความดิ้นรนเพราะตัณหา 

อนัความดิน้รนนัน้ย่อมมเีพราะ ตณัหา คือความดิน้รนทะยานอยาก ซึง่ค�าแปล

ในที่น้ีก็มักยกเอาแต่ความดิ้นรนทะยานอยาก คือตัณหาขึ้นเป็นที่ตั้ง คือความอยาก

ทะเยอทะยานทีเ่ป็นเหตใุห้ดิน้รน แต่ว่าพระอาจารย์ให้ยกกิเลสอย่างอืน่ขึน้มาอีกหลายข้อ

ความดิ้นรนเพราะทฏิฐิ

เมือ่ยกตณัหาความด้ินรนทะยานอยากขึน้น�าหน้าแล้ว กช็ีเ้อาทฏิฐิคอืความเหน็

ซึง่ทิฏฐคิอืความเหน็นีก้ย่็อมจะมีความเหน็ผดิ ๆ ถกู ๆ และเมือ่พจิารณาอย่างละเอยีดแล้ว 

เมือ่ยงัมอีวชิชาคอืความไม่รูใ้นสจัจะ สภาพทีจ่รงิหรอืของจรงิของแท้คอือรยิสัจจ์ทัง้ ๔ 

ความเห็นก็ย่อมจะมีความเหน็ผิดอยู่เป็นภาคพืน้ ดงัทีม่คีวามเหน็ผดิในสงัขารทัง้หลาย  

ว่าเป็นของเทีย่ง เป็นสขุ เป็นตวัเราเป็นของเราเป็นของสวยงาม ย่อมจะมคีวามเหน็ผดิ

ดั่งนี้อยู่เป็นภาคพื้น เพราะฉะนั้น จึงมีความยึดถือ ตั้งต้นด้วยยึดถือขันธ์ ๕ นี้ว่าเป็น

เรา เป็นของเรา จึงได้เรียกขันธ์ ๕ นี้ว่าเป็น อุปาทานขันธ์ แปลว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือ

และเพราะยงัมีความเหน็ผิดจากสจัจธรรม ธรรมท่ีเป็นสัจจะคอืเป็นของจรงิของแท้ เมือ่

เป็นด่ังนีค้วามเหน็ต่าง ๆ จงึเปลีย่นไปเปลีย่นมายังไม่แน่นอน เมือ่เป็นดงันีก้ช็ือ่ว่ายังดิน้รน

อยู ่เพราะความเห็นที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

ความดิ้นรนเพราะกเิลส

อนึ่ง กิเลส เป็นต้นว่าราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะ ซึ่งมีอยู่ยังละ 

ไม่ได้ ก็เป็นเหตุให้ดิ้นรนไปด้วยอ�านาจของกิเลสเหล่านี้

ความดิ้นรนเพราะมานะ

อนึ่ง มานะ คือความส�าคัญตัว ตั้งแต่ความส�าคัญตัวว่าเรามีเราเป็น อันเป็น 

อัสมิมานะ และก็สืบมาถึงมานะคือความส�าคัญตัว โดยเทียบเคียงกับผู้อื่นว่าดีกว่า 

เขาบ้าง เสมอเขาบ้าง เลวกว่าเขาบ้าง ดั่งนี้ ก็เป็นเหตุให้ดิ้นรนเพราะมานะเหล่านี้
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ความดิ้นรนเพราะกรรม

อนึง่ กรรม คือการงานท่ีกระท�าทางกายทางวาจาทางใจ พร้อมทัง้ กรรมวบิาก 

คือผลของกรรมอันสืบเนื่องมาจากกิเลส ก็เป็นเหตุให้ดิ้นรนเช่นเดียวกัน

ปฏบิัตมิรรค ๘ เพื่อได้ปัญญารู้ธรรมที่ยิ่งและหย่อน

เพราะฉะนัน้ เหตเุหล่านีด้งัทีย่กขึน้มาเป็นตณัหาบ้าง เป็นทฏิฐ ิคอืความเหน็

บ้าง เป็นกิเลสบ้าง เป็นมานะบ้าง เป็นกรรมบ้าง ต่างเป็นเหตุให้บังเกิดความดิ้นรน 

ต่าง ๆ ด่ังนี ้กส็บืมาจากเพราะยงัม ีอวชิชา คอืความไม่รูใ้นสัจจธรรม ธรรมทีเ่ป็นตวั

ความจริงหรือเป็นสภาพที่เป็นจริง จึงได้มีโมหะคือความหลง หลงถือเอาผิด ถือเอา

ทุกข์เป็นสุขถือเอาเหตุเกิดทุกข์เป็นเหตุเกิดสุข ดั่งนี้เป็นต้น จึงมีความดิ้นรนไป 

ต่าง ๆ เพราะฉะนั้น การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 

๘ รวมเข้ากันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา ซึ่งมุ่งที่จะให้ได้ปัญญา ความรู้ทั่วถึงตาม 

ความเป็นจรงิในธรรม คือสิง่ทัง้หลายในโลก ให้รูจั้กว่า อะไรยิง่ อะไรหย่อน ตามความ

เป็นจริงและข้อที่ว่าให้รู้ว่าอะไรยิ่งอะไรหย่อนตามความเป็นจริงนั้น ก็หมายถึงให้รู้จัก

จ�าแนกว่าอะไรดีอะไรชั่วขึ้นมา และสิ่งท่ีดีนั้นก็เรียกว่ายิ่ง สิ่งที่ชั่วนั้นก็เรียกว่าหย่อน 

และแม้ในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่วอย่างเดียวกัน ก็ยังมีย่ิงมีหย่อนต่างกัน คือในส่ิงท่ีชั่วนั้น 

บางอย่างก็ชั่วมากบางอย่างก็ชั่วน้อย ถ้าช่ัวมากก็เรียกว่ายิ่ง ช่ัวน้อยก็เรียกว่าหย่อน 

ในสิ่งที่ดีนั้นเล่าบางอย่างก็ดีมากบางอย่างก็ดีน้อย เพราะฉะนั้น ก็ให้รู้จักด้วยปัญญา

ตามความเป็นจริงว่าอะไรดอีะไรชัว่ และในแต่ละส่ิงนัน้ ก็ให้รูจ้กัเหมือนกนัอกีว่าอะไร

ชั่วมากอะไรชั่วน้อย อะไรดีมากอะไรดีน้อยตามความเป็นจริง ตลอดขึ้นมาจนถึงรู้จัก

ยิง่และหย่อนในอรยิสจัจ์ ทกุข์และทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ กเ็ป็นสิง่ทีห่ย่อน นโิรธ

คือความดับทุกข์ มรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็เป็นสิ่งที่ยิ่ง และแม้ในสาย

ทุกข์เองพร้อมทั้งสมุทัยก็ยังมียิ่งหย่อนต่างกัน สมุทัยมากทุกข์มากก็ย่ิง สมุทัยน้อย

ทกุข์น้อยกห็ย่อน แม้ในสายนโิรธคอืความดบัทกุข์พร้อมทัง้มรรคกเ็ช่นเดียวกนั กม็ยีิง่

มีหย่อนต่างกัน ปฏิบัติในมรรคได้น้อยพบความดับทุกข์น้อยก็เป็นหย่อน ปฏิบัติใน

มรรคได้มากพบความดับทุกข์ได้มากก็เป็นยิ่ง
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รู้สามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลายในโลก 

อีกอย่างหนึ่ง ทั้งสิ่งที่ยิ่งและสิ่งที่หย่อนนี้เมื่อเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง  

จะเป็นยิง่หรอืเป็นหย่อนกต็าม กย่็อมตกอยูใ่น สามัญลกัษณะ คอืลักษณะทีเ่สมอกนั

อกีอย่างหนึง่ คอื อนจิจลักษณะ ลกัษณะทีไ่ม่เทีย่งต้องเกดิดบั ทกุขลกัษณะ ลกัษณะ

ที่เป็นทุกข์ทนไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป อนัตตลักษณะ ลักษณะที่เป็น

อนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน จึงไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา ลักษณะทั้ง ๓ นี้

เรยีกว่าสามญัลกัษณะ เป็นลกัษณะทีเ่สมอกนัของส่ิงท้ังหลาย ส่ิงทัง้หลายในโลกไม่ว่า

จะยิ่งหรือหย่อน ก็ต้องตกอยู่ในสามัญลักษณะท้ัง ๓ นี้ ดั่งเช่นว่าบุคคลท่ีย่ิงหย่อน  

จะเป็นเศรษฐีหรือยาจกวณิพก หรือว่าจะเป็นผู้มีอ�านาจมากดังเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 

พระราชาเอกในโลก ปกครองโลกทั้งหมดหรือเป็นผู้ที่มีอ�านาจน้อยที่สุด ก็ต้องตกอยู่

ในสามัญลักษณะทั้ง ๓ นี้ และบรรดาวัตถุทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่

นับถือกันดีวิเศษเท่าไร ดังเช่นแก้วแหวนเงินทองท่ีเป็นท่ีปรารถนาต้องการ หรือเป็น 

สิ่งที่ไม่ต้องการ เขาโยนท้ิงเป็นขยะมูลฝอยก็ต้องตกอยูในสามัญลักษณะทั้ง ๓ เช่น

เดียวกัน ดูเข้ามารวมเข้ามาที่สกนธกายของตนท้ังส้ินนี้ คือขันธ์ ๕ นี้ รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมเข้าเป็น นามรูป จะยิ่งหรือหย่อนอย่างไรก็ตาม ก็ต้อง

ตกอยู่ในสามัญลักษณะทั้ง ๓ นี้ เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะได้ปัญญาที่รู้เข้าถึงสัจจะคือ

ความจริง ก็ย่อมยึดถืออยู่ในขันธ์อันเป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ นี้ของตน ว่า เอต� มม นี้เป็น

ของเรา เอโสหมสมิฺ เราเป็นนี ่ เอโส เม อตตฺา นีเ่ป็นอตัตาตวัตนของเรา เมือ่เป็น 

ดัง่นี ้ ขันธ์อันเป็นท่ียึดถือท้ัง ๕ น้ีจึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์ เมื่อยังมีอุปาทานขันธ์อยู่ 

จึงต้องมีความดิ้นรน เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นรนไปด้วยความแก่บ้าง ความเจ็บบ้าง  

ความตายบ้าง ย่อมดิ้นรนไปเพราะความโศกบ้าง ความปริเทวะคร�่าครวญต่าง ๆ บ้าง 

ด้วยความไม่สบายกายไม่สบายใจต่าง ๆ บ้าง ด้วยความคับแค้นใจบ้าง ย่อมดิ้นรนไป

เพราะประจวบกับสิง่ท่ีไม่เป็นท่ีรกับ้าง พลัดพรากจากส่ิงทีเ่ป็นทีร่กับ้าง ดิน้รนไปเพราะ

ปรารถนาไม่ได้สมหวังบ้าง รวมเข้าก็คือว่าดิ้นรนไปเพราะนามรูปอันนี้ของตน
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ปฏบิัตใิห้บรรลุพุทธสภาพ ปราศจากความดิ้นรนยดึถอื 

เพราะฉะน้ัน จงึต้องดิน้รนกนัอยู่อย่างนี ้จนกว่าทีไ่ด้ปฏบิตัธิรรมตามทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงสั่งสอน ปฏิบัติในศีล ปฏิบัติในสมาธิ ปฏิบัติในปัญญา จนได้ปัญญารู้แจ้งเห็น

จริงใน ไตรลักษณ์ ในขันธ์ที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการนี้ เมื่อเป็นดั่งนี้ก็จะได้ วิมุตติ คือ 

ความหลุดพ้นเพราะเหตุท่ีไม่ยึดถือ เม่ือไม่ยึดถือขันธ์ ๕ นี้ ก็เป็นขันธ์ ๕ เฉย ๆ  

ไม่เป็นอปุาทานขนัธ์ และบคุคลทีไ่ด้ปัญญาทีรู่แ้จ้งเหน็จรงิจนไม่ยดึถือ จนปล่อยวางได้ 

ก็ได้นามว่าเป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นผู้รู้ขึ้นด้วยพระองค์เอง  

พระสาวกนัน้กเ็ป็นผูรู้ต้ามคอืตามทีพ่ระองค์สัง่สอน และเมือ่เป็นผูรู้้ขึน้ดัง่น้ี สตัตภาวะ 

ตามเป็นสตัว์คอืเป็นผูข้้อง หรือว่าเป็นสตัตสภาพ สัตตภาวะ ความเป็นผูข้้องกห็ายไป 

พทุธสภาพ สภาพเป็นพทุธะคอืผูรู้ก้ป็รากฏขึน้แทน พระทีเ่ป็นผูรู้น้ีจ้งึเป็นผูไ้ม่หวัน่ไหว 

เพราะเหตวุ่าเม่ือได้ปัญญาคือความหย่ังรู ้ปัญญานีเ้องกเ็ป็นวชิชาความรูใ้นสจัจะทีเ่ป็น

ความจรงิ อวชิชากด็บัไป เมือ่อวชิชาดับ ตณัหาทิฏฐกิเิลสมานะกรรมกดั็บไปทั้งหมด 

เพราะฉะนั้น จึงเป็นจิตท่ีพ้นกิเลส เป็นจิตที่บริสุทธิ์ เรียกว่า บรรลุ วิสังขาร คือ 

นพิพาน อนัปราศจากสงัขารคอืเครือ่งปรงุแต่งด้วยประการทัง้ปวง เมือ่ปราศจากความ

ดิน้รนด้วยประการทัง้ปวงแล้ว จงึเป็นผูส้งบ เป็นผูท่ี้ไม่มีทุจรติเรือ่งความประพฤตชิัว่ อัน

ท�าให้เศร้าหมองทางกายทางวาจาทางใจ ซึ่งเหมือนอย่างควันไฟที่จับเป็นเขม่า  

ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจทั้งหมด และไม่มีความทะเยอทะยานความหวัง 

ความอยากอะไรทั้งหมด สภาพจิตดั่งนี้ก็เป็นพุทธสภาพซึ่งเป็นผู้รู้ จึงเป็นผู้ที่ไม่ดิ้นรน 

และผู้รู้นี้ไม่ใช่รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ฉะนั้น เมื่อรูป เวทนา สัญญา 

สงัขาร วญิญาณ ทีเ่กดิมาก็ต้องแก่ต้องเจบ็ต้องตาย แต่ว่าพุทธสภาพหรอืว่าจิตทีบ่ริสทุธิ์ 

สภาพจติทีบ่ริสทุธิอั์นประกอบด้วยความรูย่้อมไม่แก่ไม่เจบ็ไม่ตายไปตาม นัน่เป็นเรือ่ง

ของกาย ผูรู้น้ั้นเป็นผู้ท่ีพ้น กคื็อพ้นจากความยดึถือ เมือ่พ้นจากความยึดถอื ส่ิงทีย่ดึถือ

นั้นจะเป็นไปอย่างไรก็ไม่เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้น จึงไม่ดิ้นรนไปด้วยประการท้ังปวง 

ฉะนั้น จึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ข้ามชาติ ความเกิด ชรา ความแก่ พร้อมทั้งความตายได้  

ซึง่อย่างว่าเป็นเหมือนผูข้้ามโอฆะคือห้วงน�า้หรอือรรณพคอืน�า้นิง่ลกึอนัได้แก่มหาสมทุร

ได้ มหาสมุทรนั้นเป็นมหาสมุทรแห่งความทุกข์ อันประกอบด้วยเกิดแก่เจ็บตาย  

แตว่่าเมื่อจิตบรรลุถึงพุทธสภาพ ประกอบด้วยความรู้ รู้เขา้ถึงสจัจะที่เปน็ตัวความจริง
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อันเป็นพุทธสภาพที่รู้พ้น รู้ปล่อย รู้วางไม่ยึดถือ จึงเป็นผู้ที่ไม่ดิ้นรนไม่เป็นทุกข์ด้วย

ประการทั้งปวง เป็นผู้พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง

การปฏบิัตธิรรมในพุทธศาสนามุ่งความสิ้นทุกข์

แต่แม้ว่าสภาพจิตที่บรรลุถึงพุทธสภาพดั่งนี้จะเป็นส่ิงท่ีอยู่ปลายทางของ 

การปฏิบัติ การปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องต�่าก็จ�าที่จะต้องบ่ายหน้าไปสู่ทิศทางนี้เป็น 

ทางเดียว เหมือนอย่างว่าการจะไปสู่ที่แห่งหนึ่งเช่นการจะมาสู่ในที่นี้ เมื่อออกมาจาก

ทีอ่ยูข่องตนแม้ก้าวแรก ก็จะต้องบ่ายหน้ามาทางทีน่ีจ้งึมาถึงทีน่ีไ้ด้ ฉันใดกด็ ีการปฏบิตัิ

ธรรมในพระพทุธศาสนากจ็ะต้องมทีีมุ่ง่หวงัสดุท้ายคือความสิน้ทกุข์ด้วยประการทัง้ปวง

คือสภาพจิตซ่ึงเป็น พุทธะ เป็นผู้รู้ เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์อันจะพึงถึงได้ในข้ันที่สุด แต่ว่า 

การปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต�่าก็จะต้องบ่ายหน้ามาทางนี้ เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็เรียกว่า

เป็นการปฏิบัติที่ใกล้นิพพาน ใกล้พุทธสภาพ เข้าไปทุกที และการปฏิบัติดังนี้แหละ

เรียกว่าเป็นการปฏิบัติท่ีถูกชอบ เพราะฉะนั้น ผู้นับถือศาสนาซึ่งเป็นชั้นปู่ย่าตายาย

ของเราทั้งหลายในบัดนี้ เมื่อท�าบุญสุนทานอะไรก็มักจะต้ังจิตอธิษฐานว่า นิพฺพาน-

ปจจฺโย โหต ุขอให้เป็นปัจจยัแห่งพระนพิพาน เทอญ ดัง่นี ้ซึง่กแ็สดงว่าบรรพบุรษุของ

เราท้ังหลายชั้นปู่ย่าตายายนั้น ท่านเป็นผู ้ที่มีความรู ้เข้าถึงพระพุทธศาสนาและ 

ก็เป็นการตั้งความปรารถนาที่ถูกต้อง และการตั้งความปรารถนาดั่งนี้ก็ชื่อว่าไม่ใช่

เป็นการตั้งความปรารถนาบูชาเทวดาดังที่ปุณณกมาณพถาม เพราะเมื่อเป็นการตั้ง

ความปรารถนาบูชาเทวดา ก็จะต้องมีความปรารถนาให้เป็นอย่างนั้้นอย่างนี้ในโลก  

เป็นอนัว่าไม่พ้นจากโอฆะห้วงน�า้ หรอือรรณพ น�า้ลกึคอืมหาสมุทรอนัเป็นมหาสมทุรแห่ง 

สงัสารวัฏ ทีป่ระกอบไปด้วยความเวยีนเกดิเวียนตายนีไ้ด้ ต่อเมือ่ได้ตัง้ความปรารถนา

เป็น นพิพฺานปจจฺโย โหต ุดัง่นี ้กย่็อมเป็นการปรารถนาทีถ่กูทางทีส่ดุ และก็ชือ่ว่าบชูา 

หากจะบูชาก็เป็นการบูชาเพื่อนิพพาน อันเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์ด้วยประการ 

ทั้งปวง

ปุณณกมาณพปัญหาจบ

๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๔
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ปัญหาเกี่ยวกับทุกข์และแดนเกดิแห่งทุกข์

ธรรมท่ีจะแสดงน�าข้อในสติปัฏฐานวนันี ้กค็อืเมตตคมูาณพปัญหา กับพระพุทธ

พยากรณ์ตรัสตอบปัญหาของเมตตคูมาณพ ซึ่งนับเป็นอันดับคนที่ ๔ ในมาณพ ๑๖ 

คนผู้เป็นศิษย์ของพาวรีพราหมณ์ เมตตคูมาณพได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาว่า 

“ข้าพเจ้าขอกราบทูลถาม ขอพระองค์ได้ตรัสบอก ข้าพเจ้าทราบว่า พระองค์ทรงเป็น

ผู้ถึงที่สุดจบไตรเพทหรือไตรเวท คือพระเวททั้ง ๓ ทรงมีตนอบรมแล้ว ทุกข์ทั้งหลาย

อย่างใดอย่างหนึง่คอืทุกอย่างในโลก ซึง่มรีปูลกัษณะหลายอย่างหลายประการมใิช่อย่าง

เดียวเหล่านี้เกิดมาจากอะไร” พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบว่า “ท่านได้ถามเราถึงแดน

เกิดแห่งทุกข์ เราจักบอกแก่ท่านตามท่ีรู้เห็น ทุกข์ทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งคือทุก

อย่างมีลักษณะหลายอย่างหลายประการมิใช่อย่างเดียว มีอุปธิเป็นเหตุเกิดมาก่อน 

แต่อุปธิ ผู้ใดเป็นคนเขลาไม่รู้ ย่อมท�าอุปธิให้เกิดขึ้น ผู้นั้นย่อมถึงทุกข์เนือง ๆ  

เพราะฉะนััน้ จงึให้รู้ ไม่ท�าอุปธใิห้เกดิข้ึน โดยพจิารณาเนอืง ๆ ว่า อปุธิเป็นแดนเกดิ

แห่งทุกข์” ดั่งนี้

ตามปัญหาที่กราบทูลถามและตามพระพุทธพยากรณ์นี้ ได้มาถึงปัญหาเกี่ยว

แก่ทุกข์และแดนเกิดแห่งทุกข์ อันทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนต่างได้ประสบและต่างได้

ทราบ แต่ว่าความทราบน้ันโดยมากกค็อื ความทีต้่องรบัทกุข์เป็นทกุขเวทนา เสวยทกุข์
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ซึ่งมีประการต่าง ๆ และบางอย่างก็เป็นทุกข์ที่จ�าไม่ได้และไม่ค่อยจะรู้จักว่าเป็นทุกข์ 

ดังชาติทุกข์ ทุกข์คือชาติความเกิด ในขณะที่เกิดเป็นทุกข์อย่างไรก็ไม่มีใครจ�าได้  

จึงมักจะไม่ค่อยรู้จักว่าชาติคือความเกิดเป็นทุกข์ แต่ว่าเมื่อความรู้เดียงสา พบทุกข์ที่

เป็นทุกขเวทนาจึงค่อยรู้จักทุกข์ที่เป็นทุกขเวทนานั้น เสวยทุกข์ท่ีเป็นทุกขเวทนานั้น  

ดงัทีเ่ป็นความแก่ความเจบ็ตลอดจนถึงความตาย แม้ความตายเองนัน้กเ็ป็นทุกข์เพราะ

ความกลวัตาย มากกว่าทีจ่ะเป็นทกุข์เพราะตวัความตายเอง เพราะตวัความตายเองนัน้ 

ในขณะเมื่อจะตายจริง ๆ ก็ย่อมจะหมดความรู้สึกว่าเป็นความทุกข์ที่เป็นทุกขเวทนา 

เมื่อยังรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกขเวทนาอยู่นั้นก็ยังมีความรู้สึกอยู่ รู้สึกว่าความเจ็บป่วย

เป็นทกุข์ คอืมีความรูส้กึอยู่ และเม่ือกลวัตาย กค็วามกลวัตายนัน่เองเป็นทกุข์ แต่เมือ่

ตายจริง ๆ นั้นไม่มีความรู้สึกที่เป็นทุกขเวทนา เพราะฉะนั้น แม้ตัวความตายเองนั้น

ทุก ๆ คนก็ไม่รู้จัก เช่นเดียวกับจ�าไม่ได้ ไม่รู้จักความเกิดคือในขณะเกิด แต่ว่า

พระพุทธเจ้ากไ็ด้ตรสัว่า เกดิแก่เจบ็ตายเป็นทกุข์ ครัน้มาถงึความโศก ความพไิรร�าพนั 

ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ เหล่านีก้เ็ป็นทกุขเวทนาทีท่กุคนพบและ

รู้ว่าเป็นทุกข์ และก็อยู่กับทุกข์ด้วยกัน

นอกจากน้ียังมีทุกข์อ่ืน ๆ อีกเป็นอันมากที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวแก่ชาติภพ

นั้น ๆ เช่นความทุกข์ในนรก ความทุกข์ในก�าเนิดเดียรัจฉาน ความทุกข์ในวิสัยที่ต้อง

เป็นเปรตแม้ความทุกข์ท่ีเกดิมาเป็นมนษุย์ตัง้ต้นแต่เกดิทแีรกเรือ่ยมา และกต้็องแสวงหา

อาหารต่าง ๆ ต้องพบกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งมีประการมากมาย 

โดยรูปลักษณะก็มากมายไม่ใช่อย่างเดียว และทุก ๆ อย่างนี้เองท่ีเมตตคูมาณพได้

กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเกิดมาจากอะไร

ทุกข์เกดิจากตัณหาอุปาทาน

พระพทุธเจ้าได้ตรสัตอบว่า ทกุข์ทัง้ปวงน้ันมอีปุธิเป็นเหตุ ล้วนเกดิมาแต่อปุธิ 

อันค�าว่า “อุปธิ” นั้นมิได้ตรัสอธิบายไว้โดยตรง ก็น่าจะเป็นค�าที่ฟังเข้าใจกันและเป็น

ค�ารวบยอด ตามศัพท์ อุปธิ แปลว่าเครื่องทรง เครื่องเข้าไปทรงคือเครื่องที่เข้าไปทรง
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จิตใจนี้เอง พิจารณาดูในกระแสธรรมก็จะพึงเห็นว่า เกิดมาจาก อุปาทาน คือความ

ยึดถือ และอุปาทานนั้นเกิดมาจาก ตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก เมื่อมีความ

อยากอยูใ่นสิง่อนัใด กย่็อมยดึถอือยูใ่นสิง่อันนัน้ สิง่ทีย่ดึถอืนัน้เองกเ็กดิเป็นอปุธทิีแ่ปล

ว่าเครือ่งเข้าไปทรงใจ ดงัจะพงึเหน็ง่าย ๆ เช่นมคีวามอยากจะได้วตัถชุิน้หนึง่กย่็อมจะ

มคีวามยดึถอือยูใ่นวตัถชุิน้นัน้ และเม่ือเป็นดัง่นี ้วตัถชุิน้นัน้กจ็ะมาเป็นอุปธ ิเครือ่งเข้า

มาทรงไว้ในจิตใจทันที คือจะทรงอยู่ในจิตใจ จิตใจจะพัวพันเกี่ยวข้องอยู่กับส่ิงนั้น  

เป็นห่วงเป็นใยอยู่กับสิ่งนั้น ตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่เป็นบุคคล ก็เช่นมีความอยากหรือมี

ความรักอยู่ในบุคคลใด แม้เช่นมารดาบิดารักบุตรธิดา สามีรักภรรยา ภรรยารักสามี

เหล่านัน้เป็นต้น ก็ย่อมมีความยดึถอือยู่ในบุคคลนัน้ บคุคลนัน้กม็าเป็นอปุธ ิเครือ่งเข้าไป

ทรงใจหรือเครื่องเข้าทรงจิตไว้ทันที ถ้ามีความอยากความรักมากก็ยึดถือมาก มีความ

อยากมคีวามรกัแน่นกม็คีวามยดึถือแน่น เมือ่มคีวามยดึถอืแน่นกเ็ป็นอุปธ ิเครือ่งเข้าไป

ทรงจติใจไว้อย่างแน่นไว้อย่างมาก จติใจกย็งัมคีวามห่วงใยกงัวลอยูก่บัสิง่นัน้ ปล่อยวาง

ออกไปไม่พัวพันกับสิ่งนั้น พัวพันอยู่กับบุคคลนั้น จนถึงไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็น

อันที่จะท�าอะไรได้ ถ้ามีความผูกพันมากก็ทรงใจไว้มาก ดั่งนี้ นี้คืออุปธิ

อุปธเิป็นแดนเกดิของทุกข์ทุกอย่างในโลก

เพราะฉะน้ัน ทุก ๆ อย่างท่ีเข้าไปทรงจิตของบุคคล จะเป็นวัตถุเป็นบคุคล

อะไรก็ตาม หรอืจะเป็นตวักเิลสกต็าม เป็นตวัการงานกต็าม ก็เป็นอปุธทิัง้นัน้ เพราะฉะนัน้

พระอาจารย์จึงได้แสดงแยกอุปธิไว้มากมาย ดังเช่นแสดงว่าอุปธินั้นก็คือตัณหา  

ความดิน้รนทะยานอยาก คอืทฏิฐ ิ ความเห็นทีเ่ป็นเหตใุห้ยึดถือ กเิลสคอืเครือ่งเศร้า

หมองจิตอย่างอ่ืน เป็นต้นว่าราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลง กรรมคือการงานที่

กระท�า ทุจริตต่าง ๆ ที่ประพฤติทางกายทางวาจาทางใจ ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่ง

หงุดหงิดใจ ตลอดจนถึงอุปาทินนกธาตุ คือธาตุ ๔ ที่มีใจครอง คือรูปกายอันนี้  

อันประกอบด้วยธาตุ ๔ ที่มีใจครอง และอายตนะภายในทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น 
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กาย ใจ ตลอดจนถึงวิญญาณกายคือหมู่แห่งวิญญาณ ความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียง

เป็นต้น ที่เรียกว่าจักขุวิญญาณ ความรู้ทางตาคือการเห็น โสตวิญญาณ ความรู้ทางหู

คือได้ยิน ฆานวิญญาณ ความรู้ทางจมูกคือได้ทราบกลิ่น ชิวหาวิญญาณ ความรู ้

ทางลิ้นคือได้ทราบรส กายวิญญาณ ความรู้สิ่งถูกต้องทางกายคือทราบสิ่งที่ถูกต้อง  

มโนวิญญาณ ความรู้ทางมโนคือใจ คือรู้คิดเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ซ่ึงมีความยึดถือ 

อยู่เรียกว่าอุปาทาน ก็ย่อมเป็นอุปธิคือเครื่องเข้าไปทรงจิตหรือทรงใจไว้ทั้งนั้น อุปธ ิ

ดงักล่าวนีเ้องเป็นแดนเกดิของทุกข์ต่าง ๆ ทกุอย่างในโลก เพราะฉะนัน้ พระบรมศาสดา

จึงทรงชี้เอาอุปธิคืออาการที่จิตนี้เองอันประกอบด้วยความอยากต่าง ๆ อันเป็นเหตุให้

ยึดถือ และเมื่อยึดถือไว้ก็กลายเป็นอุปธิคือเครื่องที่เข้าไปทรงใจ เพราะฉะนั้น ค�านี้จึง

เป็นค�ารวมอันผู้ปฏิบัติธรรมอาจพิจารณาดูได้ที่จิตใจของตนเอง ในขณะที่มีความทุกข์

ทุก ๆ อย่างบังเกิดขึ้น จะเป็นความโศก ความปริเทวะคือพิไรร�าพันต่าง ๆ ความไม่

สบายกายไม่สบายใจต่าง ๆ ความคับแค้นใจต่าง ๆ เป็นต้นบังเกิดขึ้น พิจารณาดูเข้า

มาที่จิตก็ย่อมจะพบว่า ก็เพราะมีอุปธิเป็นที่ตั้งของทุกข์เหล่านั้นนั่นเอง ซึ่งเป็นเครื่อง

เข้าไปทรงจิตใจอยู่ ท�าให้จิตใจมีความเกี่ยวข้องกังวลยึดถือเป็นเราเป็นของเราต่าง ๆ  

อันยากที่จะปล่อยวางหรือสลัดออกไปให้พ้นออกจากจิตใจได้ เมื่อเป็นดั่งนี้จึงต้องเป็น

ทุกข์ต่าง ๆ ตัวตัณหาทิฏฐิกิเลสเป็นต้นเองก็เป็นอุปธิเช่นเดียวกัน เพราะว่าจิตยังไม่

ปล่อยกเิลสเหล่านี ้ไม่ปล่อยตัณหา ไม่ปล่อยทฏิฐ ิไม่ปล่อยราคะโทสะโมหะ โลภโกรธ

หลงต่าง ๆ จิตยงัยดึอยู่ ยึดตณัหายึดทิฏฐยิดึกเิลสต่าง ๆ อยูไ่ม่ปล่อยไม่สละ แม้กเิลส

เหล่านี้ก็มาเป็นอุปธิคือเครื่องเข้าไปทรงใจ ก็เป็นแดนเกิดของทุกข์ต่าง ๆ ฉะนั้น  

จะเป็นตัวกิเลสจะเป็นตัววัตถุจะเป็นตัวกรรมจะเป็นอะไรทุกอย่างทั้งนั้นเมื่อมีความ

ยึดถืออยู่แล้ว ก็ย่อมมาเป็นอุปธิ เครื่องเข้าไปทรงใจเข้าไปทรงจิต ท�าให้จิตต้องยึดถือ

ต้องกังวลต้องเกีย่วข้องต้องพวัพนัต้องหมกมุน่วุน่อยูก่บัสิง่ทีเ่ข้าไปทรงใจเหล่านัน้จนกว่า

ทีจ่ะสลดัออกไปได้ เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัตอบว่า อปุธนิีเ้องเป็นแดนเกิด

ของทุกข์ทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นทุกข์อย่างไหน มีรูปลักษณะอย่างไร ก็เนื่องมาจากอุปธิ

ในจิตของบุคคลนี้ทั้งนั้น
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ตรัสสอนให้พจิารณาเนอืง ๆ ให้รู้จักอุปธิ

และก็ได้ตรัสแสดงทางปฏิบัติต่อไปว่า  ผู้ใดไม่รู้ ย่อมท�าอุปธิให้บังเกิดข้ึน 

ผู้นั้น ย่อมเข้าถึงทุกข์เนือง ๆ  ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสบอกไว้นี้ เน้นค�าที่ว่าไม่รู้จึง

ได้ท�าอุปธิให้เกิดขึ้น ความไม่รู้นั้นก็คือไม่พิจารณาเนือง ๆ ว่าอุปธิเป็นแดนเกิดแห่ง

ทุกข์ในข้อที่จะพิจารณาเนือง ๆ ให้รู้ว่าอุปธิเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์นั้น เมื่อได้รับทุกข์ 

อะไร ๆ ก็ตามอันเป็นทุกขเวทนาที่มาปรากฏขึ้น เช่นความโศกเศร้าความพิไรร�าพัน

ต่าง ๆ ตลอดถึงที่เป็นสภาวทุกข์คือเป็นความแก่ความตาย ก็พิจารณาให้รู้จักว่า 

น่ันเป็นทุกข์ และดูให้รู้จักว่าเป็นอุปธิท่ีเกิดขึ้นในจิตนี้เองเป็นแดนเกิด โดยดูให้รู้จัก

ตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยากหรอืความอยากทะเยอทะยานนัน้ข้อหนึง่ ความยึดถือ

อีกข้อหนึ่งที่เรียกว่าอุปาทานและก็ดูให้รู้จักว่า เมื่อมีตัณหามีอุปาทานดั่งนี้อยู่ในส่ิง 

อันใด จะเป็นในรูปก็ตาม ในเสียงก็ตาม ในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะ ในเร่ืองราวอันใด

ก็ตาม หรือในสิ่งใดสิ่งหน่ึงท้ังสิ้น ก็เป็นการสร้างอุปธิขึ้นในสิ่งนั้นทันที สิ่งนั้นก็เป็น

อุปธิข้ึนในจิตทันที คือเป็นเครื่องเข้าไปทรงจิตไว้ทันที เมื่อเป็นด่ังนี้ จึงได้บังเกิด 

ความทุกข์ขึ้น

ท�าความรู้ ไม่ท�าอุปธใิห้บังเกดิขึ้น 

ฉะนัน้ จงึได้ตรสัต่อไปว่า เพราะฉะนัน้ จึงให้รูต้ามเป็นจรงิ ไม่ท�าอปุธใิห้บงัเกดิ

ขึ้นโดยที่หมั่นพิจารณาเนือง ๆ ว่า อุปธิที่มีลักษณะเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนี้เป็นแดน

เกดิของทกุข์ เม่ือเป็นด่ังนี ้กจ็ะท�าให้ไม่ท�าอุปธใิห้บงัเกดิขึน้ เมือ่ไม่ท�าให้อุปธบิงัเกิิดขึน้ 

กเ็ป็นอนัว่าไม่ท�าความทุกข์ให้บงัเกิดขึน้ ดัง่นี ้ทัง้นีก้ต้็องอาศัยสตินีเ้องทีร่ะลกึพจิารณา

ให้เป็น อนปัุสสนา คอืตามรูต้ามเหน็ตามเป็นจรงิในจติใจของตนนีแ้หละ ทีสื่บเนือ่งมา

จากทางอายตนะทั้ง ๖ นี้แหละ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมนะคือใจ  

ที่รับเอารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและเร่ืองราวต่าง ๆ เข้ามาสู่จิต เมื่อมีตัณหาม ี

อุปาทานขึ้นในสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่าน้ีก็มาเป็นอุปธิ เครื่องเข้าไปทรงจิต ก็สร้างทุกข์ให้

บงัเกดิขึน้ เพราะฉะนัน้ ก็หม่ันพจิารณาให้มคีวามรูท้ีเ่ป็นตวัสตอิยูเ่นอืง ๆ ทางปฏบิตัิ

นั้นก็รวมเข้าในสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้แหละ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๔
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เมตตคูมาณพปัญหา (ต่อ)

ปัญหาการข้ามชาตชิราและความโศกพไิรร�าพัน

จะแสดงน�าด้วยเมตตคูมาณพปัญหา คือปัญหาของเมตตคูมาณพสืบต่อไป  

เมื่อเมตตคูมาณพได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาว่า ทุกข์ทั้งหลายซึ่งมีลักษณะหรือ 

รูปแบบต่าง ๆ ก็มิใช่อย่างเดียวเกิดแต่อะไร พระบรมศาสดาตรัสตอบว่า เกิดแต่อุปธิ 

มีอุปธิเป็นแดนเกิด และได้ตรัสอบรมต่อไปด้วยว่า ผู้เขลาไม่รู้ย่อมท�าอุปธิให้เกิดขึ้น 

จงึต้องถึงทกุข์เนือง ๆ เพราะฉะน้ัน กพ็งึท�าความรู้ ไม่ท�าอุปธิให้เกิดขึน้ โดยทีพิ่จารณา

ตามดูตามรู ้ตามเห็นอยู่เนือง ๆ ว่าอุปธิเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ซึ่งได้อธิบายแล้ว  

เมตตคูมาณพได้กราบทูลถามต่อไปว่า “ได้กราบทูลถามถึงข้ออันใด พระบรมศาสดา

ก็ได้ตรัสตอบแสดงข้ออันน้ัน แก่ข้าพระองค์ แต่ก็จะขอกราบทูลถามข้ออื่นต่อไปอีก  

ก็ขอให้พระองค์ได้โปรดประทานค�าตอบ ผู้มีปัญญาทั้งหลายข้ามห้วงทะเลใหญ่คือ 

ชาติ ชรา และความโศกพิไรร�าพันได้อย่างไร ขอพระองค์ได้โปรดประทานตอบข้อที่

ถามนี้ เพราะว่าธรรมนี้พระองค์ได้ทรงทราบแล้วอย่างนั้น” พระบรมศาสดาได้ตรัสว่า 

“จักทรงแสดงธรรมตามที่ถาม ซึ่งเป็นธรรมอันจะพึงรู้ประจักษ์แจ้งได้ในอัตภาพนี้ คือ

ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าอย่างนี้ ๆ แก่ท่าน ซึ่งรู้แล้วก็จักมีสติด�าเนินข้ามเครื่อง

ตดิอยูใ่นโลกได้” เมตตคมูาณพกไ็ด้กราบทูลว่า “ข้าพเจ้ามคีวามอภนินัท์คอืยินดีนกัซึง่
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ธรรมน้ันอันเป็นธรรมสูงสุด ที่พระองค์ตรัสว่ารู้แล้ว มีสติด�าเนินข้ามเครื่องติดอยู่ใน

โลกได้” ฝ่ายพระบรมศาสดาก็ได้ตรัสบอกแก้สืบต่อไปว่า “ท่านรู้พร้อมทั่วถึงอย่างใด

อย่างหน่ึงคือทกุอย่างหรอืแต่ละอย่างทกุอย่าง ในเบือ้งบนคอืในอนาคต ในเบือ้งต�า่คือ

ในอดตี ในท่ามกลางเบือ้งขวางกค็อืในปัจจุบนั บรรเทาความเพลดิเพลนิยนิดีและความ

ติดอยู่ในส่วนเหล่าน้ัน วิญญาณของท่านไม่ตั้งอยู่ในภพ ภิกษุมีธรรมเป็นเครื่องอยู ่

อย่างนี ้มสีตไิม่ประมาทคอืไม่เลนิเล่อเผลอเพลิน รูล้ะความยดึถอืว่าของเรา ประพฤตอิยู ่

รู้แจ่มแจ้ง ละทุกข์คือชาติชราและความโศกพิไรร�าพันได้ในโลกนี้หรือในอัตภาพนี้ได ้

ทีเดียว” ดั่งนี้

มอีุปธยิ่อมมทีุกข์

ตามค�ากราบทูลถามเป็นค�ากราบทูลถามถึงว่า ผู้มีปัญญาหรือผู้ทรงปัญญา 

ทั้งหลายย่อมข้ามห้วงทะเลใหญ่คือชาติ ชรา และความโศกพิไรร�าพันได้อย่างไร  

พระบรมศาสดาก็ได้ตรัสทีแรกว่า จักได้ทรงแสดงธรรมที่จะพึงเห็นประจักษ์ได้ใน 

อัตภาพนี้คือในปัจจุบันนี้ โดยมิต้องพิศวงตามค�าบอกเล่าของผู้อื่นว่าเป็นอย่างนี้ ๆ  

ซึ่งเมื่อมีสติรู ้แล้วด�าเนินข้ามเครื่องท่ีติดอยู่ในโลกเสียได้ดั่งนี้ ตามค�าถามของ 

เมตตคูมาณพนัน้ กสื็บต่อจากค�าถามถงึข้อท่ีทุกข์ทัง้หลายเกดิแต่อะไรหรอืเกดิจากอะไร 

ซึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสตอบแล้วว่า เกิดแต่อุปธิคือเครื่องทรงใจ และก็ได้ตรัสอบรมว่า  

ผู้ที่เขลาท�าอุปธิให้เกิดขึ้นก็ต้องถึงทุกข์อยู่เนือง ๆ เพราะฉะนั้น ก็ไม่พึงเป็นผู้เขลาคือ

ท�าความรู ้โดยทีม่าพจิารณาให้ตามรู้ตามเหน็ว่า อุปธเิป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ กจ็ะไม่ท�า

อุปธิให้เกิดขึ้น ค�าถามต่อมานี้ไม่กล่าวถึงอุปธิ แต่แม้เช่นนั้นกระแสของธรรมก็เนื่อง

เป็นอันเดียวกัน อันจะพึงกล่าวได้ว่า เม่ือยังมีอุปธิคือเครื่องทรงใจ เป็นต้นว่าตัณหา

ทฏิฐกิเิลสกรรมอยู ่กย่็อมจะต้องตกอยูใ่นห้วงของความทกุข์ ซึง่ห้วงของความทกุข์นัน้

แม้ว่าจะมรีปูลกัษณะหรอืรปูแบบหลายหลากแตกต่างกนัเป็นอนัมาก แต่ก็ย่อมรวมอยู่

ในชาติชราเป็นต้น พร้อมทั้งความโศกความพิไรร�าพันต่าง ๆ 
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บุคคลย่อมตกอยู่ในห้วงแห่งทุกข์ตั้งแต่เกดิจนแตกดับ

อนัชาตชิรานัน้เป็น สภาวทกุข์ ทกุข์ตามสภาพ เมือ่เกดิก่อเบญจขนัธ์นีข้ึน้มา

เป็นชาติคือความเกิิด ก็ต้องมีชราความแก่ พยาธิความป่วยไข้ และมรณะความตาย

เป็นธรรมดา ไม่มใีครทีจ่ะพ้นไปได้ และกต้็องจะพบกบั ปกิณณกทกุข์ ทกุข์เบด็เตลด็

ต่าง ๆ  ทางจิตใจ เป็นต้นว่าความโศกความพิไรร�าพัน ซึ่งผู้ที่เกิดมาต้องพบกับความ

ทุกข์ทั้งหลายเหล่าน้ี จึงเหมือนอย่างว่าต้องตกอยู่ในห้วงทะเลหลวงที่เรียกว่าโอฆะ  

อนัโอฆะคือห้วงแห่งทะเลหลวงนัน้ กห็มายถึงเป็นโอฆะคอืห้วงน�า้จากทะเลหลวงทีไ่หล

มาท่วมทับบ้านเรือนผู้คนสรรพสัตว์ท้ังหลายให้อยู ่ใต้น�้า ต้องประสบความวิบัติ  

อนัความทกุข์ต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นสภาวทุกข์ท้ังทีเ่ป็นปกณิณกทกุข์กเ็ช่นเดียวกนั ย่อมบงัเกิด

ขึ้นท่วมทับชีวิตอันน้ีอันกล่าวได้ว่าตั้งแต่เกิด คือตั้งแต่ก่อเกิดเบญจขันธ์เป็นชาติคือ

ความเกิดข้ึนมา ก็ต้องมีชราความแก่ พยาธิความป่วยไข้ต่าง ๆ บังเกิดขึ้นครอบง�า

ตลอดมาไม่มีเว้นว่าง จนถึงมรณะ คือความตายในที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังมีทุกข ์

ต่าง ๆ บังเกิดขึ้นท่วมทับ เป็นความโศกแห่งใจความพิไรร�าพันต่าง ๆ ความไม่สบาย

กายไม่สบายใจต่าง ๆ ความคับแค้นใจต่าง ๆ เพราะเหตุที่ประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็น 

ทีร่กับ้าง ต้องพลดัพรากจากสิง่ทีเ่ป็นทีรั่กบ้าง ปรารถนาไม่ได้สมหวงับ้าง เพราะฉะนัน้  

จงึได้แสดงว่า ผูท่ี้มีปัญญาท้ังหลายจะข้ามห้วงน�า้ใหญ่ คอืชาตชิราความโศกพิไรร�าพนั

ได้อย่างไร กข็อให้ทรงอธิบายเพิม่เตมิจากทีต่รสัแก้ไว้ในค�าถามและค�าตอบแรกนัน้แล้ว 

ซึ่งในค�าตอบนั้นก็ทรงชี้เอาเพียงอุปธิคือเครื่องเข้าไปทรงใจ

มสีตขิ้ามเครื่องตดิอยู่ในโลกคอืตัณหาอุปาทาน

คราวนี้เมื่อมีเครื่องเข้าไปทรงใจอย่างนี้อันเป็นอุปธิอยู่ ก็จะต้องตกอยู่ภายใต้ 

ห้วงของทุกข์ต่าง ๆ แม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีปัญญาอยากจะพ้นไปเสีย ก็ยังไม่เห็นทางที่จะ

พ้นได้ด้วยปัญญาของตนเอง จึงขอให้ตรัสชี้แจง เพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงทราบ

ธรรมน้ีอย่างน้ันแล้ว จึงได้ตรัสว่า จักทรงบอกธรรมท่ีมีลักษณะดังกล่าว คือท่ีจะพึง

เห็นได้ประจักษ์ด้วยตนในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ในอัตภาพนี้ โดยที่ไม่ต้องมีความพิศวงตาม
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ค�าบอกเล่าของใคร ๆ ว่าเป็นอย่างน้ี ๆ คือจะตรัสบอกให้เห็นได้ด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้  

ซึง่เมือ่ได้ฟังทีต่รสับอก รู ้มสีต ิกจ็ะพงึปฏบิตัดิ�าเนนิข้ามเครือ่งตดิอยู่ในโลกได้ ซึง่ใน

ค�าทีต่รัสแสดงน�านีไ้ด้เพิม่ค�าว่า “ข้ามเครือ่งตดิอยูใ่นโลก” เป็นการกระชบัความให้ใกล้

เข้ามา เพราะตามท่ีได้กราบทูลถามว่าจะข้ามห้วงน�า้ใหญ่ได้อย่างไร ซึง่อาจจะมคีวามกว้าง 

จงึตรัสชีก้ระชับเข้ามาว่า กคื็อจะต้องข้ามเครือ่งทีต่ดิอยูใ่นโลก เครือ่งตดิอยูใ่นโลกนัน้

ก็เป็นต้นว่าตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก อุปาทาน ความยึดถือ อันเป็นชนวนให ้

บังเกิดเป็นอุปธิเครื่องเข้าไปทรงใจดังที่ได้แสดงอธิบายแล้ว เพราะฉะนั้น จึงตรัสชี้ให้

ชดัเข้ามาและเจาะจงเข้ามาถงึเครือ่งตดิอยูใ่นโลก ซึง่กระชบัความว่า กเ็พราะยงัตดิอยู่

ในโลก มีเครื่องติดอยู่ในโลก อยู่ในจิต หากข้ามเครื่องติดอยู่ในโลกเสียได้ ก็จะพ้น

ทั้งหมด พ้นทั้งอุปธิด้วย พ้นทั้งห้วงทะเลใหญ่คือชาติชราความโศกพิไรร�าพันดังกล่าว 

นั้นด้วย ความส�าคัญจึงอยู่ท่ีความติดอยู่ในโลกนี้เองอันไม่สามารถจะพรากจิตออกได้  

ก็คือตัณหาอุปาทานดังที่ได้แสดงไว้แล้วในที่อื่น

ตรัสสอนให้ท�าความรู้พร้อม รู้ทั่วถงึทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่าง

ครั้นได้ทรงแสดงน�าดังนี้ และเมตตคูมาณพก็ได้กราบทูลแสดงความชื่นชม  

ที่จะได้ฟังพระพุทธด�ารัสแสดงชี้แจง จึงได้ตรัสสอนเป็นทางปฏิบัติให้ท�าความรู้พร้อม 

รู้ทั่วถึงทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่าง ที่เรียกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่าง 

ให้รู้ทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่าง ในอนาคตที่ตรัสว่าเบื้องบน ในอดีตที่ตรัสว่าเบื้องต�่า  

ในปัจจุบันที่ตรัสว่าในท่ามกลางเบื้องขวาง บรรเทาความเพลิดเพลินยินดีความติดอยู่

ในสิ่งทั้งหลายส่วนท้ังหลายเหล่าน้ัน มีวิญญาณคือมีจิตใจไม่ตั้งอยู่ในภพคือความเป็น

น่ันเป็นน่ี อันหมายความว่าละความอยากที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ต่าง ๆ เสีย แล้วได้ 

ตรัสว่าภิกษุ คือทรงยกภิกษุขึ้นเป็นประธาน และก็หมายถึงผู้มุ่งปฏิบัติทั้งปวงเพื่อได้

รับผลทีจ่ะพ้นทกุข์ มธีรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ย่างนี ้ มสีติไม่ประมาทคอืไม่มวัเมาเลนิเล่อ 

เผลอเพลนิ ประพฤตลิะคือปฏิบัตลิะความยดึถอืว่าเป็นตวัเราเป็นของเรา ในทกุ ๆ สิง่

ทกุ ๆ ส่วนในประการท้ังปวงดงักล่าวน้ัน รูต้ามความเป็นจรงิในทกุ ๆ สิง่ทกุ ๆ อย่าง
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เหล่านัน้ ก็คือรูว่้าเป็นอนจิจะ ไม่เทีย่ง เป็นสิง่ทีต้่องเกดิต้องดบั เป็นทกุข์คอืด�ารงอยูค่ง

ที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป เป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน ไม่ควรยึดถือว่า

เป็นเราเป็นของเรา เมื่อเป็นดั่งนี้ก็จะละทุกข์คือชาติชราและความโศกความพิไรร�าพัน

ต่าง ๆ เสียได้ดั่งนี้

นีเ้ป็นการทรงแสดงถงึทางปฏิบัตเิพือ่ให้บรรลถึุงการทีจ่ะประพฤตไิม่ท�าให้อปุธิ

บังเกิดขึ้นที่จะข้ามห้วงทะเลใหญ่คือชาติชราความโศกความพิไรร�าพัน หรือรวมเข้ามา

ว่าเครือ่งตดิอยูใ่นโลก เพราะฉะนัน้ จงึแสดงถึงทางปฏิบตัอัินผูต้้องการทีจ่ะพ้นทกุข์พึง

น้อมรับปฏิบัติ และแม้ว่าจะปฏิบัติละทุกข์ท้ังหมดไม่ได้ ก็จะละได้ตามควรแก่ความ

ปฏบิติัและในการปฏบิตัดิงักล่าวนี ้กต้็องอาศยัความทีจ่ะต้องท�าสตพิร้อมทัง้ปัญญาคอื 

ความรู้นั่นเองดังที่ตรัสแสดงไว้ในสติปัฏฐาน

๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๙  
เมตตคูมาณพปัญหา (ต่อ)

ธรรมที่แสดงน�าได้แสดงโสฬสปัญหา คือปัญหาที่มาณพ ๑๖ คนผู้เป็นศิษย์

ของพาวรีพราหมณ์ ได้มาเฝ้ากราบทูลถามพระบรมศาสดา พระองค์ก็ตรัสตอบแก่

มาณพทั้ง ๑๖ คนนั้นผู้ได้กราบทูลถามทีละคน แม้ธรรมในโสฬสปัญหานี้เป็นธรรมที่

แสดงถึงข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พ้นกิเลส แม้เช่นนั้นก็เป็นข้อท่ีผู้ต้องการปฏิบัติ

ธรรมควรสนใจฟัง ถงึจะปฏบิตัใิห้ถงึความสิน้กเิลสสิน้กองทกุข์ไปทเีดยีวไม่ได้ก็ไม่เป็นไร 

เพราะว่าจะปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ไปทันทีนั้นหาได้ไม่ ต้องปฏิบัติไป

โดยล�าดับตั้งแต่ในเบื้องต้น และแม้ในเบื้องต้นนั้้น เมื่อได้หันหน้าแห่งการปฏิบัติไปสู่

แนวที่ถูกต้องแล้ว ก็จะได้รับผลของการปฏิบัติไปโดยล�าดับ เป็นอันว่าไม่ผิดทาง

ทบทวนค�าถามของเมตตคูมาณพและค�าตรัสตอบ

ได้แสดงถึงปัญหาที่ ๔ ซึ่งเมตตคูมาณพได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้า โดยที่

ได้แสดงในครั้งก่อนยังไม่จบ เพราะไม่มีค�าถามค�าตอบหลายตอน จึงจะทบทวนความ

เบื้องต้นแห่งค�าถาม และค�าตอบโดยสังเขป เมตตคูมาณพได้กราบทูลถามเร่ิมว่า  

ขอกราบทูลถามพระองค์ ขอได้ทรงตรัสบอก ได้ส�าคัญพระองค์ว่า ได้ทรงเป็นผู้ถึงที่

สุดจบไตรเพท ทรงมีตนอันอบรมแล้ว ก็ความทุกข์ทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งคือ 

แต่ละอย่างทุกอย่าง ที่มีรูปลักษณะที่แตกต่างกันเป็นอันมากมิใช่อย่างเดียวเกิดมา 
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แต่อะไร พระบรมศาสดาได้ตรสัตอบมีความว่า ได้ทลูถามพระองค์ถึงแดนเกดิแห่งทุกข์ 

จึงจะตรัสบอกตามท่ีรู ้ ทุกข์ท้ังหลายท้ังปวงเหล่านั้นมีอุปธิเป็นเหตุ เกิดแต่อุปธิ  

ผู้ใดไม่รู้ท�าอุปธิให้เกิดขึ้นผู้น้ันเป็นคนเขลา ย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อย ๆ เพราะฉะนั้น  

จึงควรท�าความรู้ไม่ท�าอุปธิให้บังเกิดขึ้น โดยที่พิจารณาตามดูให้เห็นว่า อุปธิเป็นแดน

เกิดแห่งทุกข์ เมตตคูมาณพก็ได้กราบทูลถามว่า ได้กราบทูลถามข้อใด ก็ได้ตรัสตอบ

ข้อนั้น แต่ก็ยังมีข้อที่จะกราบทูลถามข้ออื่นอีก ก็ขอได้โปรดตรัสบอก ผู้ทรงปัญญา 

ทัง้หลายย่อมข้ามห้วงแห่งทะเลใหญ่ คอืชาตชิราและความโศกความพไิรร�าพันได้อย่างไร 

พระองค์ได้ทรงทราบธรรมนัน้อย่างนัน้แล้วจงึขอได้โปรดตรสัพยากรณ์ พระบรมศาสดา

ได้ทรงตรัสตอบความว่า จักตรัสตอบแสดงธรรมที่จะพึงเห็นประจักษ์ได้ในอัตภาพนี้ 

โดยมิต้องพิศวงตามค�าของผู้อื่นว่าอย่างนี้อย่างนี้ ซึ่งเมื่อรู้แล้วมีสติด�าเนินข้ามกิเลส 

เป็นเคร่ืองทีติ่ดอยูใ่นโลกเสยีได้ เมตตคมูาณพก็ได้กราบทลูแสดงความพอใจของตนว่า 

ได้มีความชอบใจธรรมที่สูงสุดน้ัน ซ่ึงเม่ือรู้แล้วมีสติด�าเนินข้ามกิเลสเป็นเครื่องติดอยู่

ในโลกเสียได้ พระบรมศาสดาจึงได้ตรัสแสดงธรรมท่ีเม่ือรู้มีสติด�าเนินข้ามกิเลสเป็น

เครื่องติดในโลกต่อไปว่า ให้มีความรู้พร้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง คือแต่ละอย่างทุก ๆ 

อย่าง ในส่วนเบื้องบนคืออนาคต ในส่วนเบื้องต�่าคืออดีต ในส่วนท่ามกลางเบื้องขวาง

คือปัจจบุนั ปฏบิตับิรรเทาความตดิใจยนิดคืีอความยนิดเีพลดิเพลนิและความตดิในส่วน

เหล่านั้น วิญญาณไม่พึงตั้งอยู่ในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่ต่าง ๆ ภิกษุผู้มีธรรมเป็น

เคร่ืองอยู่อย่างนี้ มีสติไม่ประมาทคือไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินประพฤติละความ

ยดึถอืว่าของเราในสิง่ท้ังหลาย คร้ันรูใ้นปัจจบุนันี ้กพ็งึละทกุข์ในปัจจบุนันีใ้นอตัภาพนี้

เสียได้ ดั่งนี้ นี้เป็นค�าถามและค�าตอบที่ได้แสดงมาแล้ว

ตรัสสอนย�้าความเพื่อให้ได้ปัญญาคอืความรู้เข้าถงึธรรม

ต่อจากนีเ้มตตคมูาณพได้กราบทลูพระพุทธเจ้าเป็นการแสดงความชอบใจ และ

เป็นการขอให้ทรงโอวาทไม่หยุดหย่อนคือบ่อย ๆ ซึ่งมีความว่า “มีความชอบใจ 

พระวาจาท่ีตรสัตอบแสดงธรรมของพระองค์ผูท้รงเป็นพระมเหส ีคอืเป็นผูแ้สวงหาคุณ

อันยิ่งใหญ่ ธรรมอันไม่มีอุปธิคือไม่มีกิเลสเป็นเครื่องทรงใจ พระองค์ได้ตรัสก�าหนด
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แสดงดีแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงจ�าแนกแจกธรรมนี ้ได้ละทุกข์แล้วโดยแน่แท้ เพราะว่า

ธรรมนี้อันพระองค์ทรงรู้แล้วอย่างนั้น อนึ่ง บุคคลเหล่านั้นก็จะพึงละทุกข์ได้แน่  

บุคคลเหล่าใดเล่าที่องค์พระมุนีคือพระผู้รู ้พ้น ทรงโอวาทบ่อย ๆ ไม่หยุดหย่อน  

จนเป็นมุนีคือเป็นผู้รู้พ้นตามขึ้นด้วย เพราะฉะนั้น จึงได้มาถวายบังคมพระองค์ผู้

ประเสรฐิ ขอให้พระองค์ได้ทรงโอวาทตนบ่อย ๆ ไม่หยดุหย่อน” ด่ังนี ้พระบรมศาสดา

ก็ได้ตรัสตอบความว่า “รู้จักว่าบุคคลใดเป็นพราหมณ์คือเป็นผู้ประเสริฐ ถึงที่สุดจบ

ไตรเพท ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวล ไม่ข้องแล้วในกามภพ บุคคลนั้นข้ามห้วงแห่ง 

ทะเลใหญ่ คือกิเลสและกองทุกข์ท้ังหลายได้โดยแน่แท้ ครั้นข้ามไปถึงฝั่งแล้ว เป็นผู้

ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องตรึงใจดังตะปู ไม่มีความสงสัย นรชนนั้นในโลกนี้ได้รู้แล้วเป็นผู้

ถึงที่สุดจบไตรเพทในพระธรรมวินัยนี้ ละกิเลสเป็นเคร่ืองข้องน้ีในภพน้อยภพใหญ่ 

เสยีได้ บคุคลนัน้ปราศจากตณัหาคอืความดิน้รนทะเยอทะยานอยากต่าง ๆ ไม่มกีเิลสเป็น

เครือ่งกระทบใจ ไม่มีความหวังทะเยอทะยานอยากต่าง ๆ เรากล่าวว่า บุคคลนั้นข้าม

ชาติและชราได้” ดั่งนี้

ตามค�าถามค�าตอบข้อท้ายนี้ ก็เป็นค�าถามให้ทรงโอวาทไม่หยุดหย่อนของ 

เมตตคูมาณพ จึงได้ตรัสประทานโอวาทเป็นการย�้าความแห่งค�าตอบท่ีได้ทรงตอบไป

แล้วข้างต้นเปลีย่นแต่ถ้อยค�าแต่กอ็ยูใ่นคลองธรรมอนัเดยีวกนั ตามความประสงค์ของ

ผู้ถามที่ต้องการที่จะให้ทรงแสดงธรรมต่อไปอีกไม่หยุดหย่อนคือบ่อย ๆ เป็นการจี้ใจ

ของผูฟั้งเพ่ือให้มคีวามซาบซึง้ ได้ปัญญาในธรรมมากย่ิงขึน้เท่านัน้ เพราะว่าอนัอนิทรย์ี

ของบุคคลคือระดับปัญญาของบุคคลนั้นมีต่าง ๆ กัน ที่เป็น อุคฆฏิตัญญู รู้ฉับพลัน 

ก็มี เพียงแต่ถามและตอบครั้งเดียวก็ได้ความรู้ธรรม ที่เป็น วิปจิตัญญู คือต้องแสดง

อธิบายจึงได้ความรู้ธรรมก็มี ที่เป็น เนยยะ คือต้องอธิบายพร�่าสอนบ่อย ๆ หลาย ๆ 

คร้ังที่เรียกว่าพอแนะน�าได้ ก็ต้องแนะน�าพร�่าสอนกันบ่อย ๆ จึงจะมีความเข้าใจก็มี  

เมตตคูมาณพน่าจะอยูใ่นอนัดบัหลงันี ้จงึขอให้ทรงแสดงอธบิายไม่หยุดคอืให้แสดงต่อ

ไปอีกชี้แจงต่อไปอีกแม้ว่าจะอยู่ในคลองธรรมอันเดียวกัน
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ใช้สตแิละปัญญาละความยดึถอืที่เป็นเครื่องทรงใจ

ตามค�าถามค�าตอบในเมตตคูมาณพที่ ๔ นี้ ก็มีธรรมที่น่าสนใจต้ังแต่ต้น  

ที่ตรัสตอบค�าถามว่าทุกข์เกิดแต่อะไร ซ่ึงก็ได้ทรงแสดงตอบว่า เกิดแต่อุปธิคือกิเลส

เป็นเครื่องทรงใจดังท่ีได้แสดงอธิบายแล้ว และกิเลสเป็นเครื่องทรงใจนี้ ก็เป็นส่ิงที่ 

ทุก ๆ คนมีอยู่จึงได้มีความทุกข์ เพราะว่าใจนี้เองไปยึดถือ เมื่อยึดถืออยู่ในสิ่งใด  

สิ่งอันนั้นก็เป็นอุปธิคือทรงใจและตัวความยึดถือเองก็ทรงใจ ไม่พ้นไปจากใจ ดังเช่น 

เมือ่เกดิชอบอะไร สิ่งท่ีชอบนั้นก็ทรงอยู่ในใจ ปรากฏอยู่ในใจ ตัวความชอบนั้นเอง 

ก็ทรงอยู่ในใจ ปรากฏอยู่ในใจ อันท�าใจให้ต้องคิดต้องเป็นห่วงต้องพะวักพะวงต้อง 

วุ่นวายในสิ่งที่ทรงใจ ในกิเลสที่ทรงใจนั้น แม้ว่าความโกรธก็เหมือนกัน ก็เป็นความ

ยึดถือ ยึดถือในด้านไม่ชอบ เมื่อยึดถือในด้านไม่ชอบก็โกรธ สิ่งที่โกรธนั้นก็ทรงใจ 

ความโกรธนั้นเองก็ทรงใจ ใจก็ขุ่นอยู่เรื่อยจนถึงมุ่งร้ายต่าง ๆ ดั่งนี้เป็นต้น แม้ความ

หลงก็เช่นเดียวกัน แต่ความหลงนี้จะต้องพิจารณาดูให้รู้จักจึงจะรู้ว่าเป็นความหลง  

ถ้าไม่พิจารณาดูให้รู้จัก ก็ไม่รู้จักว่าเป็นความหลง บางทีก็เข้าใจว่าเป็นความถูกต้อง  

และเป็นความรู้ถกูรูจ้รงิเสยีอีกด้วย ดงัท่ีเรียกว่าเข้าใจผดิ ในขณะทีเ่ข้าใจผดิน้ัน ผูเ้ข้าใจ

ผดิเองกไ็ม่รู้ว่าเข้าใจผดิ นกึว่าเข้าใจถูก เพราะฉะนัน้ ความเข้าใจผดิจงึเป็นตวัความหลง

นั้นก็จึงทรงใจอยู่ ซึ่งทรงใจทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นความหลง แต่ว่าโกรธหรือว่าโลภนั้นยังรู้ว่า

น่ีโลภน่ีโกรธ ฉะนัน้ เรือ่งความหลงนีจ้งึต้องอาศยัความทีต้่องมสีติระลกึพจิารณา กบั 

ทัง้ปัญญาคือความรู้ตรวจตรองอยู่เสมอในอารมณ์ทั้งหลาย

ข้ามห้วงทุกข์ทั้งหลายด้วยสต ิ สัมปชัญญะ และปัญญา

เพราะฉะนั้น จึงได้มีค�าถามต่อไปว่า ผู้ทรงปัญญาท้ังหลายจะข้ามห้วงทุกข์ 

ต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นชาตชิราอันเป็นสภาวทกุข์ ทัง้ทีเ่ป็นความโศกความพไิรร�าพนัได้อย่างไร 

จงึได้ทรงพยากรณ์ตรัสตอบว่า จะตรสัตอบแสดงถงึวธิทีีจ่ะข้ามทกุข์ เป็นธรรมทีจ่ะพงึ

ปฏบิตัไิด้ในปัจจบุนันีเ้อง ในอตัภาพนีเ้อง เดีย๋วนีเ้อง โดยไม่ต้องไปพศิวงตามค�าของ 
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ใคร ๆ ว่าอย่างนี้อย่างน้ี ที่จะพึงรู้ได้ที่ตนเอง โดยท่ีให้มีสติกับสัมปชัญญะคือความ

ระลึกและความรู้ตัวความรู้พร้อมในทุก ๆ สิ่ง ทั้งที่เป็นอดีต ทั้งที่เป็นอนาคต และ 

ทั้งที่เป็นปัจจุบัน โดยที่ปฏิบัติบรรเทาละความยินดีเพลิดเพลินความติดในส่วนสิ่ง 

เหล่าน้ัน เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ มีสติไม่ประมาทไม่มัวเมาไม่เลินเล่อเผลอ

เพลินก็จะละทุกข์ได้ การที่มาท�าสติความระลึกได้ พร้อมทั้งสัมปชัญญะคือความรู้ตัว

อยู่ในอารมณ์ทั้งหลายที่มาประสบพบผ่าน ส่วนท่ีเป็นอดีตก็ไม่หน่วงเอาไว้ ปล่อยให้

เป็นอดีตคือล่วงไป ส่วนที่เป็นอนาคตก็ไม่หวังและส่วนท่ีเป็นปัจจุบันก็ให้รู้จักว่าเป็น

ปัจจุบันธรรม ที่บังเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเช่นเดียวกันกับที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้ว ส่วนที่

เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึง มีสติก�าหนดพิจารณาอยู่ในอารมณ์คือเรื่องท้ังหลายอย่างนี้  

เป็นอดีตก็ปล่อยให้เป็นอดีตไป ให้รู ้ว ่าอดีตก็ดับไปแล้วเป็นอนาคตก็ยังไม่หวัง  

เพราะให้รู้ว่ายังไม่มาถึง และท่ีเป็นปัจจุบันก็ไม่ยึด เพราะว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนก็จะต้อง

ดับไปเช่นเดียวกัน เม่ือเป็นดั่งนี้แล้ว ความข้องความติดในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย 

ก็ไม่มี เมื่อไม่ข้องไม่ติดทุกข์ทั้งหลายก็ไม่เกิด และเมื่อละความข้องความติดได้หมด  

ก็เป็นอันว่าข้ามห้วงแห่งความทุกข์ได้ทั้งหมด ดังที่ตรัสย�้าในที่สุดว่า ตรัสว่าบุคคล 

ผู้ปฏิบัติจนเป็นผู้ที่ปราศจากตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก ไม่มีกิเลสเป็นเครื่อง 

กระทบใจ ไม่มีความหวังทะเยอทะยานอยากต่าง ๆ ว่าข้ามชาติชราได้ ดั่งนี้ แม้ว่ายัง

ไม่ปราศจากตัณหาหรือความดิ้นรนทะยานอยาก แต่ว่ามีสติสัมปชัญญะกับมีปัญญา

รู้จักพิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงในส่ิงท้ังหลายอยู่แม้ตามท่ีตรัสสอน ก็จะท�าให้

บรรเทาได้ บรรเทาความข้องตดิได้บรรเทาห้วงทกุข์ได้ และเมือ่ท�าบ่อย ๆ กจ็ะบรรเทา

ได้มาก กิเลสแม้จะยังมีอยู่ก็ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ได้มาก และแม้ความทุกข์ที่มีอยู่ก็

สามารถทีจ่ะพจิารณาละได้ไปโดยล�าดบั เพราะฉะนัน้ ความเป็นผู้มสีตสิมัปชญัญะและ

ปัญญาในสิ่งทั้งหลายโดยรอบตัวเองนี้ ดังที่ตรัสใช้ค�าว่าเบื้องบน เบื้องต�่า เบื้องขวาง 

โดยรอบ จึงเป็นสิง่ส�าคญั และการปฏบิตัดิงักล่าวมานีก้เ็ป็น อตัตปัจจกัขะ คือประจักษ์

จ�าเพาะตน เห็นได้ในปัจจุบันนี้ คือเดี๋ยวนี้เอง คือในขณะที่ปฏิบัติ เพราะฉะนั้น  

การปฏบิตัธิรรมนัน้ทีเ่ป็นปัจจบุนัธรรม อนัเป็นของทีป่ระจกัษ์จ�าเพาะตนเดีย๋วนีใ้นบดันี้ 
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จงึอยูท่ีก่ารท�าสตสิมัปชัญญะ กับท้ังปัญญาในสติคอืความจรงิของส่ิงทั้งหลายรอบตัวนี้

เอง คือเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวางโดยรอบ ไม่ใช่ที่ไหน ไม่ใช่ที่คนอื่น แต่รอบตัว

ของตนเองน้ีเอง โดยที่บรรเทาความเพลิดเพลินความติดอยู่ในสิ่งทั้งหลายรอบตัวนี้  

น่ีแหละคือการปฏิบัติธรรมท่ีเรียกว่าเป็น อัตตปัจจักขะ คือที่ประจักษ์จ�าเพาะตน  

เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว จึงจะได้รับผลของการปฏิบัติตั้งแต่ปัจจุบันที่ปฏิบัตินี้เอง การปฏิบัติ

ท�าสติใน สติปัฏฐาน แม้ที่ก�าลังสวดอยู่นี้ ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อความก้าวล่วงทุกข์ดังที่

ได้ตรัสไว้ในค�าตอบปัญหานี้

๒๙  สิงหาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๑๐ 
เมตตคูมาณพปัญหา (ต่อ)

ได้ แสดงน�ามหาสติปัฏฐานสูตรด้วยโสฬสปัญหา และได้แสดงปัญหาที่ ๔  

ซึ่ งเป็นปัญหาของเมตตคูมาณพ และได้แสดงค�าถามค�าตอบซึ่งได้มีติดต่อกันหลาย 

ตอน ไปแล้วและโดยท่ีปัญหาน้ีได้ประกอบข้อธรรมอันเป็นเครื่องเกื้อกูลแก่การปฏิบัติ

พุทธศาสนาอยู่เป็นอันมาก ทั้งยังมีการขอให้ตรัสสอนไม่หยุดหย่อน เป็นการแสดงถึง

การฟังยงัไม่อิม่ยังไม่เตม็ยังไม่พอ แสดงถงึผูฟั้งทีเ่ป็นผูก้ราบทลูถามได้พบความไพเราะ

ในธรรม ดังท่ีเราท้ังหลายได้สวดกนัอยู่ว่าทรงแสดงธรรม อาทกิลยฺาณ� งามหรือไพเราะ

ในเบื้องต้น มชฺเฌกลฺยาณ� งามหรือไพเราะในท่ามกลาง ปริโยสานกลฺยาณ� งามหรือ

ไพเราะในท่ีสดุ ได้พบความงามความไพเราะในธรรม จงึได้ขอให้ตรสัต่อไปอกี ซึง่เป็น 

การ ตรัสย�้าความ แต่ว่าเป็นการท่ีจี้ใจแทงใจ ท�าให้เกดิความรูเ้ข้าถึงธรรมจนถึงท่ีสุด 

ฉะนัน้ จงึจะได้แสดงถงึพระพทุธคณุ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ อนัประกอบในค�าถาม

ค�าตอบเหล่านี้ในบางประการ

ทรงบรรลุโมกขธรรมเพราะทรงเห็นชาตทิุกข์

และก่อนที่จะแสดงน�าเข้าพระพุทธคุณเป็นต้นนั้น ก็จะได้กล่าวถึงวิธีฟังหรือ

อ่านให้มคีวามเข้าใจในโสฬสปัญหา แต่ก็จะต้องกล่าวถึงภมูขิองท่านผูถ้ามประกอบด้วย 

ภูมขิองท่านผูถ้ามนัน้กค็อืมาณพทัง้ ๑๖ คนซึง่ท่านได้แสดงว่า ค�าถามเหล่านีอ้าจารย์
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คอืพาวรีพราหมณ์เป็นผูผ้กูให้มา เพือ่เป็นการทดสอบพระปัญญาตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า

และเมื่อพิจารณาในค�าถามทั้งหลายแม้ที่ได้แสดงมาตั้งแต่ปัญหาแรกแล้ว ก็จะเห็นว่า

ท่านพาวรีพราหมณ์ได้มีภมูทิางจติใจทีส่งู ได้มคีวามค้นคว้าแสวงหาความตรัสรูเ้ข้าแนว

อริย สัจจ์ท้ัง ๔ ในพุทธศาสนา คล้ายคลึงกับที่พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์  

ก่อนที่จะเสด็จออกทรงผนวช ก็ได้ทรงมีความรู้เข้าแนวอริยสัจจ์ที่ได้ตรัสรู้ในภายหลัง 

ด่ัง ที่ได้แสดงว่า พระสิทธัตถราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๔ คือคนแก่  

คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ได้ทรงสลดสังเวชพระหฤทัยในเม่ือทอดพระเนตรเห็น 

คนแก่คนเจ็บคนตาย  โดยที่ทรงน้อมเข้ามาว่า ทุกคนจะต้องพบกับความแก่ความเจ็บ

ความ ตาย ไม่ว่าจะเ ป็นยาจกวณิพกหรือเป็นเศรษฐีคฤหบดี ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอ�านาจ 

น้อยจนถงึผู้มีอ�านาจมาก จนถงึเป็นพระเจ้าจกัรพรรดิ ์พระราชาเอกในโลก แม้พระองค์

เองถึงจะทรงได้รับจักรพรรดิสมบัติก็ไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตาย ชื่อว่าได้

ทรงเ ห็นทุกข์อันนับ เข้าในทุกขสัจจะ สภาพท่ีจริงคือทุกข์ จึงมีพระหฤทัยน้อมไปใน 

การบ วช เพราะทรงต้อ งการโมกขธรรม ธรรมที่เป็นเครื่องหลุดพ้นจากความแก่ 

ความ เจ็บความตาย แล ะทรงเห็นว่าการที่จะปฏิบัติให้พบกับโมกขธรรมได้ ก็จะต้อง

ออกผนวชเป็นบรรพชติคือผูบ้วช ซึง่สละกงัวลห่วงใยในทางโลกเสียให้ส้ิน จงึจะมีโอกาส

ที่จ ะตั้งหน้าปฏิบั ติแสวงหาให้พบโมกขธรรมได้ ก็เป็นอันว่าต้องการที่จะได้ทุกขนิโรธ 

ความดับทุกข์นัน้เอง แต่ในตอนนัน้ยงัไม่แสดงถึงความเกดิว่าเป็นทุกข์แสดงแต่ทรงเหน็

คนแก่คนเจ็บคนตาย เ ห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ยังไม่ได้แสดงถึงว่า 

ความ เกิดเป็นทุกข์ เพราะว่าชาติทุกข์นี้เห็นยาก แต่ว่าชราทุกข์ มรณทุกข์ กับทั้ง 

พยาธิทุกข์นั้นเห็น ง่าย แต่มีเล่าในพุทธประวัติว่า เมื่อทอดพระเนตรเห็นเทวทูตที่ ๔ 

คอืสมณะแล้วเสดจ็กลบัพระราชนเิวศน์ ในวนันัน้พระพมิพาราชเทว ีประสตูพิระโอรส 

พระมหาบุรุษได้ทรงทราบ ตรัสว่า “ราหุลคือห่วง” เกิดแล้ว พันธนาการ “เกิดแล้ว” 

พระกมุารประสตูใิหม่ จงึได้พระนามว่าราหลุ ชือ่ว่าได้ทรงเหน็ชาตทิกุข์อนัจะพงึนบัได้

ว่า เป็นเทวทูตที่ ๕ รวมเข้ากับเทวทูตทั้ง ๔ เป็นเหตุให้ทรงตัดพระหฤทัย เสด็จออก

ทรงผนวชอันเรียกว่า มหาภิเนษกรมณ์ โดยแน่นอน
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พ้นทุกข์เพราะดับตัณหาดับชาตทิุกข ์

ลทัธศิาสนาทีเ่กดิก่อนพทุธศาสนาหรอืแม้ทีเ่กดิภายหลงัพทุธศาสนา กต่็างมไิด้

เห็น ชาติทุกข์ด้วยกันท้ังนั้น เพราะฉะนั้น จึงปรารถนาชาติคือความเกิด โดยที่มี 

ความเห็นว่า เกดิเป็นมนษุย์ต้องแก่ต้องเจบ็ต้องตาย จงึปรารถนาทีจ่ะไม่ต้องแก่ไม่ต้อง

เจ็บไม่ต้องตายทั้งที่เป็นมนุษย์นี้เอง จึงต่างแสวงหาวิธีที่จะไม่ต้องตาย หรือแม้ในอายุ

ยืนมาก ๆ เป็นอายุวัฒนะ เพราะฉะนั้น จึงพากันปฏิบัติและมีความเชื่อถือปฏิบัติให้

ส�าเร็จเป็นเซียน ส�าเร็จเป็นเซียนแล้วก็อยู่เรื่อยไป หรือว่าไม่เห็นทางเป็นมนุษย์จะอยู่

ค�้าโลกไปได้ ก็ปรารถนาไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมต่าง ๆ ที่จะไม่ต้องตายต้องจุติอยู่

เป็นนิรนัดร กแ็ปลว่ายังไม่เหน็ว่าความเกดิเป็นทกุข์ ยังเหน็ว่าความเกดิบางอย่างนัน้ไม่

เป็นทกุข์ คืออยูย่ัง่ยืนเป็นนรินัดร ดัง่นี ้แต่พระโพธสัิตว์ได้ทรงเห็นชาตทิกุข์ด้วย และ

มาปรากฏชดัขึน้อกีเมือ่ทรงไปศกึษาในส�านกัของ ดาบส ทัง้ ๒ ทีท่่านสอนลทัธสิมาบตั ิ๗ 

สมาบัติ ๘ ที่ให้เกิดเป็นพรหมซึ่งว่ามีอายุมาก หรือเชื่อว่าเป็นนิรันดรเช่นเดียวกันแต่

พระโพธิสัตว์ไม่เล่ือมใส เห็นว่ายังมีอุปาทาน ความยึดถืออยู่ คือต้องการเกิดอยู่  

จงึยงัไม่พ้นทุกข์กแ็สดงว่าทรงเหน็ชาตทุิกข์แม้เกดิเป็นพรหมขึน้ จงึได้ทรงศกึษาค้นคว้า

ปฏิบัติจนทรงพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา ได้ตรัสรู้พระธรรมก็คืออริยสัจจ์ทั้ง ๔  

ทกุข์ เหตเุกดิทกุข์ ความดบัทกุข์ ทางปฏิบัตใิห้ถึงความดบัทกุข์ ซึง่ทกุข์นัน้มอีะไรบ้าง

กไ็ด้แสดงแล้ว เหตเุกดิทกุข์นัน้กท็รงชีต้ณัหา เพราะผูฟั้งจะพึงพจิารณาให้พอเข้าใจได้

แต่โดย ละเอียดแล้วแต่ก็จะสืบสาวตามหลักของปฏิจจสมุปบาท ธรรมที่อาศัยกัน 

บงัเกิดข้ึน จะต้องโยงไปถงึอุปาทานถงึอวชิชาเป็นต้น แต่ว่ายกเอาตณัหาขึน้มาข้อเดยีว

กพ็อทีจ่ะท�าให้เข้าใจ ความดับทกุข์นัน้กค็อืดับตัณหาซึง่เป็นเหตุ จงึจะดบัทุกข์ซึง่เป็นผล 

และการดับทุกข์ที่เป็นผลนั้นก็ต้องดับชาติทุกข์เป็นต้นไป คือดับเกิดเสียด้วย แปลว่า

ไม่เกิด เมื่อไม่เกิดจึงจะเป็นอันว่าพ้นทุกข์ได้สิ้นเชิง และก็ปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘ 

พจิารณาให้เห็นทางปฏบิัตใิห้ถงึความดับทุกข์

เพราะฉ ะนั้น ให้ท�าความระลึกถึงหลักอริยสัจจ์ท้ัง ๔ นี้เป็นท่ีต้ัง และฟัง 

โสฬสปัญหากจ็ะเข้าใจ และก็จะท�าให้เข้าใจถึงท่านพาวรพีราหมณ์ว่า ได้เห็นทกุขสัจจะ 
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สภาพที่จริงคือทุกข์ดังที่ปัญหาถามถึงว่า ผู้มีปัญญาท�าอย่างไรจึงจะข้ามห้วงทุกข์  

ห้วงก็ คือโอฆะห้วงน�้าใหญ่ที่ไหลมาท่วมก็คือห้วงทุกข์ ห้วงชาติ ห้วงชรา เกิด แก่  

โสกะ ปรเิทวะ ความโศก ความพไิรร�าพนั กเ็ป็นอนัว่าแม้ท่านพาวรพีราหมณ์กไ็ด้เหน็

ชาติทุ กข์เหมือนกันคือมีความเห็นลึกซึ้งกว่าความเห็นของบรรดาคณาจารย์ท้ังหลาย

ทั่วไป  เช่นเดียวกับที่พระโพธิสัตว์ได้ทรงเห็น ดังท่ีชัดขึ้นเม่ือท่านเข้าศึกษาท่ีส�านัก  

๒ ดาบส และท่านกอ็อกมาดงัท่ีกล่าวนัน้ ฉะนัน้ แม้ท่านพาวรพีราหมณ์จงึได้เหน็ทกุข์

จนถงึชาตทิกุข์ กน็บัว่าเป็นผูท้ีท่รงปัญญา แต่ว่าท่านยงัไม่พบมรรคคอืทางปฏบิตัใิห้ถงึ 

ความดั บทุกข์ จึงยังดับทุกข์ไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงผูกปัญหามาถาม เป็นอันว่า 

ท่านเหน็ทกุข์ แต่ว่ายงัไม่พบทางทีจ่ะปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ซึง่เป็นทกุขนิโรธ กเ็ป็น

อันว่าได้เริ่มปฏิบัติจนถึงได้ออกไปอยู่ป่า นับว่าเป็น บรรพชิต คือผู้บวชชนิดที่ออกป่า

สละกัง วลในทางโลกทั้งสิ้นโดยที่ท่านได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าแผ่นดินกรุงสาวัตถี  

ตั้งแต่พระเจ้ามหาปเสนทิโกศลมาถึงลูก พระราชโอรสคือพระเจ้าปเสนทิโกศล ท่านก็

รับราชการอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ลาออกไปบ�าเพ็ญพรต เพราะท่านเห็นทุกข์ จึงแสวงหา

ทางที่ จะดับทุกข์คือโมกขธรรม แต่ยังไม่พบจึงได้ผูกปัญหามาถาม เพราะฉะนั้น  

ในปัญห าที่ถามน้ันจึงเป็นปัญหาท่ีตั้งขึ้นว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์น้ันเอง และ

โดยทุกข์ที่ทุกข์นั้นเป็นอะไร ก็แสดงเข้าหลักพุทธศาสนา ดังที่แสดงว่าห้วงทะเลใหญ ่

ก็คือชาติชราแสดงว่าได้พบชาติทุกข์อันนับว่าเป็นของที่พบยากเข้าใจยาก หรือไม่ยอม

ที่จะใ ห้เป็นทุกข์อยู่ด้วยกันแล้ว แต่ท่านพาวรีก็ได้พบแล้ว เพราะฉะนั้น จึงล้วนเป็น

ปัญหาทีพุ่ง่เข้าสูป่ระเดน็ทัง้หมดทกุปัญหา ว่าความทกุข์คอือย่างนีอ้ย่างนี ้กต็รงกนักบั

ทกุข์ในพุทธศาสนาท่ีพระพทุธเจ้าได้ตรสัรู ้ซึง่ได้เร่ิมพบมาตัง้แต่เป็นพระโพธสัิตว์ และ

ปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์

และทางท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงตอบนัน้ กท็รงตอบชีเ้อา ตณัหาเป็นทกุขสมทุยั 

เหตุเกิดทุกข์เป็นท่ีตั้งนั้นแหละ แต่ว่ายักย้ายโวหารที่ตรัสแสดงเป็นต่าง ๆ และดับ

ตณัหาเสยีได้กเ็ป็นความดบัทุกข์น่ันแหละคือทกุขนโิรธ และกแ็สดงยกัย้ายโวหารต่าง ๆ 

และก็แสดงทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์ ๘ หรือย่นลงก็เป็นศีลเป็น

สมาธิเป็นปัญญา หรือเป็นธรรมต่าง ๆ กันโดยชื่อ เป็นสติบ้าง เป็นสัมปชัญญะบ้าง 

เป็นปัญญา เป็นวิชชาบ้าง หรือเป็นอัปปมาทบ้าง เหล่านี้เป็นต้นตามควร แต่ก็มุ่งตรง

ไปทีใ่ห้ดับตณัหาจงึจะดับทกุข์ได้หมด ซึง่เป็นทุกขนโิรธ อนันบัว่าเป็นจดุท่ีมุ่งหมายตรงกนั 
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เพราะฉะนั้น ท่านพาวรีพราหมณ์กับศิษย์นั้นจึงได้มีความศึกษาค้นคว้าธรรม ปฏิบัติ-

ธรรมเข้าแนวอยู่แล้ว ยังแต่ท่ีจะพบมรรคสัจจะ สภาพที่จริงคือมรรค ทางปฏิบัติ 

ให้ถึง ความดับทุกข์อันแน่นอนว่าอะไร และก็จะดับอะไรที่เป็นตัวเหตุ เพราะฉะนั้น  

เม่ือพ ระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ตรงเข้าสู่แนว แนวท่ีท่านเหล่านั้นได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันมา  

จึงเป็นการประทานแสงสว่างคอืธรรมเข้าถงึจติใจ ท�าให้เข้าใจได้ทนัท ีแล้วก็จะท�าให้ไม่

อิ่มไม่เบื่อไม่เต็ม อยากจะฟังอยู่เรื่อย ๆ แม้จะตรัสย�้า ๆ เข้าไปในประเด็นของธรรม 

คือทุกข์กับความดับทุกข์นั้นเท่านั้นก็ตาม ก็ยังเป็นที่พอใจ แต่ว่าแม้เช่นนั้นก็จะท�าให้

ได้ปัญญาคอืความรู้ธรรมข้ึนในทีส่ดุ กถ้็าไม่ย�า้บ่อย ๆ ไม่หยุดหย่อน กจ็ะไม่ได้ปัญญา

รู้ถึงธรรมตามภูมิชั้นของบุคคลที่เป็นเนยยะดังที่กล่าวมา

พระพุทธคุณ

พระพทุธคุณท่ีแสดงไว้ในปัญหานี ้กเ็ป็นต้นว่า เวทคู ผูถึ้งทีสุ่ด จบเวท ผู้ถาม

นัน้เป็นพราหมณ์มาก่อน กน่็าจะหมายถึงไตรเพทของพราหมณ์กไ็ด้ แต่ว่าแม้พระพุทธ

องค์ก็ทรงรับว่า เมื่อตรัสรู้เข้าถึงธรรม ก็เป็นอันว่าถึงที่สุดจบเวท เป็นเวทคูเหมือนกัน

แต่ว่า ความจบเวทคือจบความรู้ในพุทธศาสนานั้น โดยตรงก็คือว่าจบมรรคมีองค์ ๘  

มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเป็นต้น คือว่าปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ ในศีลในสมาธิใน

ปัญญาไปจนรู้ทั่วถึงธรรม ดับกิเลสและกองทุกข์ได้สิ้น จึงเป็นเวทคือความรู้ที่จบหรือ

ว่าถึงที่สุดเพราะว่าดับกิเลสและกองทุกข์ได้หมด ก็เป็นอันว่าถึงที่สุดจบเวทได้ แต่ว่า

เป็นไตรเพท ไตรเวทก็ได้ คือวิชชา ๓ อันได้แก่ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้

ระลกึถึงขนัธ์เป็นทีอ่าศยัอยูใ่นก่อนได้ จตุปูปาตญาณ ความรู้จตุคิอืความเคลือ่น อปุบตัิ

คือความเข้าถงึชาตนิัน้ ๆ ของสตัว์ท้ังหลายว่าเป็นไปตามกรรม อาสวกัขยญาณ ความ

รูเ้ป็นเหตสุิน้อาสวะ ดัง่นี ้กเ็ป็นอันว่าถงึท่ีสดุจบไตรเพทแล้ว กแ็สดงเป็นพระพทุธคณุ 

บทหนึ่ง

ภาวิตัตตา มีตนที่อบรมแล้ว ก็คือ อบรมแล้วเสร็จในมรรคมีองค์ ๘ รวมเข้า

กันในศีลในสมาธิในปัญญา บรรลุถึงวิมุตติ ความหลุดพ้น เสร็จกิจแล้วก็เป็นอันว่า  

มีตนคือจิตที่อบรมแล้ว
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มเหสี ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ่คือแสวงหาคุณ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตต ิ

เหล่านี้นั่นเอง ซ่ึงล้วนเป็นคุณอันยิ่งใหญ่ เพราะให้ถึงความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ได้

โดยแท้จริง

นาคะ ทรงเป็นนาคะ คือบุคคลผู้ประเสริฐ ค�าว่า “นาค” หรือ “นาคะ” นี้ใช้
เป็นชื่อของงู ท่ีเรียกว่านาคหรือพญานาคอันหมายถึงงูชนิดที่พิเศษ อันนับว่าเป็นงูที่

ประเสริฐในจ�าพวกงูด้วยกัน ใช้เป็นชื่อของช้าง ก็เรียกว่านาคะหรือนาค เพราะว่าช้าง

เป็นสั ตว์ใหญ่ อันนับว่าประเสริฐในด้านใหญ่โตทางรูปร่างได้ ใช้เป็นชื่อของบุคคล 

ผูป้ระเสริฐคอืเป็นชือ่ของพระอรหนัต์ และแม้เป็นช่ือของพระพทุธเจ้าเองกช็ือ่ว่านาคะ 

คือเป็ นบุคคลผู้ประเสริฐ และเมื่อเป็นชื่อของพระอรหันต์ เป็นชื่อของพระพุทธเจ้า  

ค�าว่านาคะนี้ท่านก็สอนให้แปลว่า ผู้ไม่มา คือผู้ที่พ้นไปแล้วไม่กลับมาอีก คือพ้นทุกข์ 

ไม่กลับมาสู่ทุกข์อีก พ้นโลกไม่กลับมาสู่โลกอีก ดั่งนี้ชื่อว่านาคะ

เหล่านี้เป็นพระพุทธคุณ และแม้พระพุทธคุณที่แสดงในเน้ือหาของค�าถาม 

ค�าตอบก็ ด่ังเช่นท่ีเมตตคูมาณพได้กราบทูลว่า เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าได้จ�าแนก 

แจกธรรมซึ่งให้พ้นทุกข์ได้ พ้นชาติชราพ้นโศกพิไรร�าพันต่าง ๆ ได้ เพราะฉะนั้น 

พระองค์จึงทรงละทุกข์ได้โดยแน่แท้ พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรับรองโดยปริยายว่า  

เมตตคูมาณพได้รูจ้กัพราหมณ์คอืบคุคลผูป้ระเสรฐิ ทรงใช้เรยีกค�านีม้าด้วย แต่หมาย

ถงึพราหมณ์ในพทุธศาสนา ก็คอืบคุคลผูป้ระเสรฐิ ทรงเป็นผูถ้งึทีส่ดุจบเวทหรอืจบเพท

คือความรู้ ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวล ไม่ข้องแล้วในกามภพ ผู้นั้นได้ละทุกข์ได้โดย

แน่แท้ดั่งนี้ก็เป็นอันว่า ข้อที่แสดงถึงว่าบุคคลผู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวล ไม่ข้องใน

กามภพนั่นก็เป็นพระพุทธคุณ คือ เป็นคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นเช่นนั้น ฉะนั้น 

จึงละทุกข์ได้โดยแน่แท้ดังนี้ เพราะฉะนั้น พระพุทธคุณเหล่านี้จึงปรากฏอยู่

พระธรรมคุณ

และพระธรรมคณุนัน้เล่ากด็งัเช่นท่ีแสดงถึงพระธรรมว่า พระธรรมนัน้ไม่ประกอบ

ด้วยอปุธคิอืกเิลสเป็นเครือ่งทรงใจ อันหมายความว่าธรรมท่ีเป็นค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า

น้ัน ไม่มทีีจ่ะสอนให้ก่ออปุธคิอืกเิลสเป็นเครือ่งเข้าไปทรงใจ ล้วนแต่สอนให้ละอปุธคิอื
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กเิลสเป็นเครือ่งเข้าไปทรงใจทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ พระธรรมทัง้ปวงนัน้จงึเป็นพระธรรม

ที่ไม่มีอปุธ ิไม่มีกเิลสเป็นเครือ่งเข้าไปทรงใจ กบัทัง้แสดงถงึข้อปฏบิตัต่ิาง ๆ ทีจ่ะให้พ้น

ทกุข์ได้ อันบ่งถงึว่าคุณของพระธรรมน้ันย่อมรวมอยูใ่นข้อนี ้คือเป็นข้อปฏบิติัทีจ่ะให้พ้น

ทกุข์ ให้พ้นโอฆะคือให้พ้นห้วงทะเลใหญ่หรือห้วงน�้าใหญ่ อันได้แก่ชาติชราโศกความ

พิไรร�าพันเป็นต้น ความข้องเกี่ยวต่าง ๆ เป็นต้นในสิ่งทั้งปวง ตลอดจนถึงความที่ได้

ท�าปัญญาคื อความรู้ บรรเทาละความข้องติดอยู่ในเบื้องบน เบื้องต�่า เบื้องกลาง 

เบื้องขวาง  โดยรอบ รอบตัวนี้ท้ังหมด บรรเทาความพัวพันเกี่ยวข้องยึดเหนี่ยวยินดี 

ติดทั้งหมด  โดยท่ีปฏิบัติให้เป็นผู้มีสติ มีสัมปชัญญะ มีความไม่ประมาท มีปัญญา 

เหล่านี้ล้ วนเป็นธรรมที่รวมพลังกันเป็นคุณที่จะให้พ้นทุกข์ เพราะฉะนั้น คุณของ 

พระธรรมโดยตรงกค็อืว่าท่ีจะให้พ้นทุกข์ได้ และเมือ่ปฏบิตัใิห้พ้นทกุข์ได้แล้ว ธรรมคณุ

ย่อมจะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติ เพราะฉะนัั้น เหล่านี้เป็นพระธรรมคุณ

พระสังฆคุณ

และพระสังฆคุณนั้นก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอน ดังที่เมตตคูมาณพก็ได้

กราบทูลสรรเสริญว่า บุคคลทั้งหลายที่ทรงสั่งสอนไม่หยุดหย่อนจนเป็นมุนี คือเป็นผู้

รู้ขึ้นมานั้น ก็จะละทุกข์ได้โดยแน่แท้เช่นเดียวกัน เหล่านี้ก็คือพระสังฆคุณอันแสดงว่า 

เมื่อได้ตั้งใจฟังและปฏิบัติในพระธรรมตามที่ทรงสั่งสอนให้มีขึ้นโดยจริงแท้แล้ว ก็ย่อม

จะพ้นทุกข์ ได้ตามควรแก่ความปฏิบัติน้อยหรือมากก็ตาม และก็มีทางเดียวเท่านั้น 

ทีจ่ะพ้นทกุข์ได้กคื็อปฏิบัตติามพระธรรมของพระพทุธเจ้าทีล้่วนแต่ส่งให้พ้นทกุข์ เหล่าน้ี

จึงเป็นข้อ ท่ีส�าคัญ เพราะฉะน้ัน เม่ือท�าความเข้าใจให้กว้าง ๆ ดั่งนี้แล้ว การฟัง 

โสฬสปัญหาก็จะเข้าใจเพราะล้วนแต่รวมอยู่ในหลักของอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ทั้งนั้น และ 

ผู้ถามและผู้ตอบน้ันเป็นอันว่าได้ปฏิบัติเข้าคลองของอริยสัจจ์มาแล้วตั้งแต่ในเบื้องต้น 

พระพุทธเจ้าจบแล้ว แต่ว่าทางฝ่ายพาวรีพราหมณ์นั้นยังไม่จบ เพิ่งจะพบเพิ่งจะตั้งต้น

เข้ามาจึงมาบรรจบกัน

เมตตคูมาณพปัญหาจบ

๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๑๑ 
โธตกมาณพปัญหา

การศกึษานพิพาน

ได้แสดงโสฬ สปัญหาน�าสติปัฏฐาน จักได้แสดงโธตกมาณพปัญหาที่ ๕  

สืบต่อไป

เมือ่เมตตคมูาณพได้กราบทูลถามปัญหาพระบรมศาสดา และพระองค์ได้ตรสั

ตอบจบลงแล้ว โธตกมาณพได้กราบทูลถามต่อไปเป็นที่ ๕ เริ่มด้วยกราบทูลถาม 

มีความว่า “ข้าพเจ้าขอกราบทูลถามพระองค์ ขอพระองค์โปรดตรัสบอก ข้าพระองค์

หวังจะได้ฟังพระวาจาของพระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นพระมเหสีผู้ทรงแสวงหา

คุณอันยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้ว ก็จะพึงศึกษา นิพพาน  

ของตน” พระบรมศาสดาได้ตรัสว่า “ถ้าอย่างนั้นท่านก็จงเป็นผู้มีปัญญารักษาตน 

มีสติ ท�าอาตาปะ คือความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสในศาสนานี้เถิด ท่านได้ฟังเสียง

แสดงธรรมจากที่นี้แล้ว ก็พึงศึกษานิพพานของตน” ดั่งนี้

ตามค�ากราบทูลถาม โธตกมาณพได้กราบทูลแสดงความหวังท่ีใคร่จะฟัง 

พระวาจาแสดงธรรมของพระพทุธเจ้า ซึง่ได้กราบทลูยกย่องพระองค์ว่า ทรงเป็นพระมเหสี 

แปลว่าผู้แสวงหาคณุอันยิง่ใหญ่ และได้กราบทลูว่า ได้ฟังพระสรุเสยีงของพระองค์แล้ว  

กจ็ะพงึศกึษานพิพานของตน ตามปัญหานีไ้ด้แสดงความมุง่หวงัทีจ่ะศกึษานพิพานของตน 

และตามความของปัญหากบ่็งว่า พระวาจาของพระพทุธเจ้าทีต้่องการจะฟัง กค็อืต้องการ
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ที่จะฟัง ทางปฏิบัติแห่งการศึกษานิพพาน นั้นเอง คือศึกษาอย่างไรจึงจะเป็นอันว่าได้

ศึกษานิพพาน ตามค�ากราบทูลถามนี้ก็เป็นเครื่องแสดงให้ทราบว่า ค�าว่า “นิพพาน” 

น้ันเป็นค�าที่ใช้กันแม้ในลัทธิภายนอกพุทธศาสนาและใช้กันมาก่อนแต่พระพุทธเจ้าได้

ทรงอบัุตขิึน้ในโลก แต่ว่าความเข้าใจในค�าว่านพิพานของศาสนาอ่ืนหรอืตามท่ีใช้พดูกนั

เก่าก่อนน้ัน ย่อมจะมคีวามหมายต่างจากค�าว่านพิพานในพทุธศาสนา ความข้อนีย่้อม

ปรากฏในพระสตูรบางพระสตูร ดัง่ท่ีมเีรือ่งเล่าในพระสูตรบางพระสูตรว่า มพีราหมณ์

ผู้หนึ่งได้เฝ้าพระพุทธเจ้า และใช้มือคล�าวางลงที่ร่างกายของตน และก็กราบทูลว่า 

ร่างกายของตนนัน้ไม่มีโรคมีความสขุสมบูรณ์ น่ีแหละคอืนพิพาน ดัง่นีพ้ระพทุธเจ้าจงึ

ได้ตรัสแสดงนพิพานในพทุธศาสนาในอกีความหมายหนึง่ตามคลองธรรมหรือสจัจธรรม

ตามทีพ่ระองค์ได้ตรสัรู ้และแม้ในพระสตูรอกีบางพระสตูร กไ็ด้แสดงความหมายของ

นิพพานตามความเข้าใจของคณาจารย์เจ้าลัทธิศาสนาบางลัทธิศาสนา เช่นที่แสดงว่า 

ความอิม่เอบิพรัง่พร้อมด้วยกามคณุทัง้หลายเป็นนพิพาน ดัง่นี ้แต่ว่าแม้จะมคีวามเข้าใจ

แสดงนิพพานในความหมายต่าง ๆ กัน แต่ก็รวมลงในความหมายหนึ่งว่า เป็นเป้า

หมายสูงสุดหรือสิ่งที่สูงสุดอันเป็นที่มุ่งหวังจะบรรลุถึงในลัทธิศาสนานั้น ๆ 

นพิพานในพทุธศาสนา

เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้น ก็ได้ทรงน�าค�าว่านิพพานนี้มาใช้ อันแสดงถึง 

เป้าหมายสูงสดุหรอืภมิูธรรมสงูสดุท่ีพงึบรรลใุนพทุธศาสนาเช่นเดยีวกนั แต่ว่าความหมาย

ของนิพพานในพทุธศาสนา หมายถงึ ธรรมทีอ่อกจากตณัหาเป็นเครือ่งร้อยรดัจติ หรอื

ว่า ธรรมที่ถอนลูกศรที่เสียบจิต เพราะค�าว่า “วานะ” นี้แปลว่าเครื่องร้อยรัดก็ได้  

แปลว่าลูกศรก็ได้ เมื่อมี “นิ” น�าหน้าเป็นนิพพานหรือนิรวาณ ก็เป็นปฏิเสธ คือไม่มี

หรอืออกจากเครือ่งร้อยรัดจติ ไม่มหีรอืออกจากลูกศรทีเ่สยีบจติ คอื ถอนลกูศรทีเ่สยีบ

จิตออกได้ มุง่หมายถงึภมูธิรรมทีดั่บกเิลสและกองทกุข์ทัง้ส้ิน ไม่มีกิเลสตลอดจนถึงที่

เป็นอาสวอนสุยั คอืทีน่อนจมหมกัหมมดองอยูใ่นจติสนัดาน ไม่มกีเิลสทีเ่ป็นอาสวอนสุยั

ทัง้สิน้ทีเ่สยีบแทงรงึรดัจติ และกเิลสท้ังปวงกเ็ปรยีบเหมอืนอย่างลกูศรท่ีเสียบแทงจิตอยู่ 

จะเป็นกิเลสกองราคะ ความติดใจยินดีก็ตาม เป็นกิเลสกองโทสะก็ตาม เป็นกิเลส 
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กองโมหะก็ตาม ล้วนเป็นเครื่องเสียบแทงจิตเหมือนอย่างลูกศรที่เสียบแทงอยู่ในจิตใจ 

รึงรัดร้อยรัดอยู่ในจิตใจ ฉะนั้น เมื่อปฏิบัติละกิเลสได้สิ้นเชิง เป็นทุกขนิโรธ ความดับ

กิเลสได้สิ้นเชิง ก็เป็นความดับทุกข์ได้สิ้นเชิง

มรรค ผล นพิพาน

กล่าวโดยย่อ นิพพานที่มีความหมายเป็นความดับกิเลสและกองทุกข์ในจิตใจ

ได้สิ้นเชิง ด่ังน้ีเป็นนิพพานในพุทธศาสนา ซึ่งจะพึงบรรลุได้สืบต่อจากมรรคและ 

ผลดั่งที่เรียกเรียงกันว่า มรรคผลนิพพาน ท่านมีแสดงเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนอย่าง

คนที่เป็นโรค มรรคเป็นยาแก้โรค เม่ือคนไข้บริโภคยาแก้โรค ยาแก้โรคนั้นก็เปรียบ

เหมือนอย่างเป็นมรรคก�าจัดโรค ความหายโรคก็เปรียบเหมือนอย่างเป็นผล และเมื่อ

หายโรคก็มีร่างกายท่ีมีอนามัยไม่มีโรค มีเสรีไปไหนมาไหนได้ ท�าการท�างานได้  

ความที่ร่างกายมีอนามัยมีเสรีเป็นปกติก็เทียบกับนิพพาน ฉะนั้น มรรคกับผลท่านจึง

แสดงว่าเป็นสิง่ท่ีเกิดดบั เพราะเหตวุ่ามรรคเมือ่เปรียบเหมอืนอย่างยาเยยีวยาแก้ไขโรค 

กท็�าหน้าทีเ่ยยีวยาแก้ไขโรคแล้วกห็มดหน้าที ่กเ็ป็นอนัว่าดับไป ก็เป็นความหายโรคซึง่

เป็นผล และความหายโรคนัน้ก็บังเกดิข้ึนแล้วกด็บัไป เพราะว่าใช้เรยีกว่าหายโรคเฉพาะ

เวลาที่โรคหายเท่านั้น เมื่อโรคหายแล้วก็ไม่เรียกว่าหายโรค หายโรคต่อกันไป ฉะนั้น 

ผลที่เทียบด้วยความหายโรคก็เป็นสิ่งที่เกิดดับ แต่ความที่ร่างกายเป็นปกติ มีอนามัย

มีเสรีนั้น ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปอยู่อันเทียบกับนิพพาน ฉะนั้น คนที่มีร่างกายเป็นปกติไม่

ปรากฏว่าเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึง่ จงึไม่ต้องรบัประทานยา แล้วกไ็ม่มใีครซกัถามกนั

ว่าหายโรคแล้ว ยังแต่ว่ามีความเป็นร่างกายที่มีความท่ีร่างกายเป็นปกติ ดั่งนี้ก็เทียบ

กบันพิพาน มรรคผลจงึนบัว่าเป็นสงัขตธรรม ธรรมท่ีต้องปรุงต้องแต่ง เพราะว่ามรรค

นัน้กต้็องปฏิบัต ิถ้าไม่ปฏิบัติกเ็ป็นมรรคขึน้มาไม่ได้ คือต้องปรงุต้องแต่งต้องปฏบิตัใิห้

เป็นมรรคขึน้มา และผลของมรรคกน็บัว่าเป็นสงัขตธรรมด้วย เพราะเป็นผลของมรรค

จึงเป็นผลท่ีก�าจัดกิเลสได้แล้ว ก็เป็นอันว่าไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องปฏิบัติท�ามรรคกัน 

ต่อไป ในเมื่อเป็นมรรคเป็นผลสูงสุด คือ อรหัตตมรรค อรหัตตผล จึงเป็นยอดของ 

สังขตธรรมทั้งปวง นี้เป็นนิพพานในความหมายที่สมบูรณ์ในพุทธศาสนา
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นพิพานที่พงึได้พงึถงึจากการปฏบิัตขิั้นสามัญ

แต่ว่ากไ็ด้มีแสดงนพิพานท่ีจะพงึได้พงึถงึจากการปฏบิตัขิัน้สามญั อนัเรยีกว่า 

ตทงัคนพิพาน หรอืว่า ทิฏฐธมัมนิพพาน ตทงัคนพิพานนัน้ แปลว่าดบั เรยีกว่า นิพพาน

ด้วยองคสมบติัหรอืองคธรรมองคคณุนัน้ ๆ ทฏิฐธัมมนพิพาน กแ็ปลว่านพิพานทีเ่ห็น

เองในปัจจุบันซ่ึงเป็นค�าคลุมกว้าง ๆ ท้ังที่เป็น ตทังคนิพพาน และทั้งที่เป็นนิพพาน

อย่างสมบรูณ์ ฉะนัน้ ผูป้ฏบิตัธิรรม ปฏบิตัใินศลีในสมาธใินปัญญาหรอืปฏบิตัใินธรรม

ที่มีชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งอื่น เช่น ขันติ ความอดทน ก็ล้วนเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับกิเลส

ทั้งนั้น คือว่าเพื่อดับราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะและเมื่อปฏิบัติให้เป็นศีลขึ้น

มาเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาหรือว่าปฏิบัติให้เป็นขันติ ความอดทนขึ้นมา  

ให้เป็นสติความระลึกได้ขึ้นมาให้เป็นปัญญาความรู้ทั่วถึงขึ้นมา ราคะโทสะโมหะหรือ

โลภโกรธหลงก็ย่อมจะดับ และความดับดั่งนี้คือ ตทังคนิพพาน ดับกิเลสด้วยองค์นั้น 

ก็คือดับกิเลสด้วยศีล ดับกิเลสด้วยสมาธิ ดับกิเลสด้วยปัญญา ดับกิเลสด้วยขันติ  

ดับกิเลสด้วยสติ ดั่งนี้เป็นต้น ดังเช่นเมื่อความโลภบังเกิดขึ้น หรือราคะความก�าหนัด

ยนิดีความตดิใจยนิดบีงัเกดิขึน้ กมี็ขันตคืิอความอดทนเข้าไว้ หรอืว่ามสีตคิวามระลกึได้ 

ก�าหนดพจิารณาในอสภุกรรมฐานหรอืกายคตาสต ิและเมือ่ได้สตใินกรรมฐานได้สมาธิ

ในกรรมฐาน โลภะหรอืราคะกด็บัดัง่นีก้เ็ป็น ตทงัคนพิพาน คอืเป็นนพิพานขึน้มาทนัที 

โทสะกเ็หมอืนกนั หรือความขัดเคอืงใจเคอืงโกรธแค้นความมุง่ร้ายด้วยความโกรธบังเกดิขึน้ 

ก็ก�าหนดท�าปัญญาก�าหนดรู้มีขันติอดทนเอาไว้แผ่เมตตาออกไป เมตตาจิตของ 

ตนเองก่อน เมื่อจิตของตนเองที่โกรธร้อนน่าสงสาร สงสารจิตของตนท่ีโกรธท่ีร้อน  

และกส็งสารผูอ้ืน่ทีต้่องถกูโกรธซึง่จะต้องร้อนด้วยเพราะเม่ือโกรธขึน้มาแล้ว กเ็หมือน

ก่อไฟข้ึนมาท่ีจติของตนเอง แล้วกเ็อาไฟท่ีจติของตนเองนีเ้ทีย่วไปจีค้นอ่ืนเขาอกีให้ร้อน

ไปอีกตาม ๆ กัน ดูก็น่าสงสาร ก็เป็นเมตตาขึ้นมา ความโกรธก็ดับ ดั่งนี้เป็น  

ตทังคนิพพาน โมหะความหลงใหลก็เหมือนกัน ใช้ โยนิโสมนสิการ กระท�าไว้ในใจ 

โดยแยบคาย เมื่อได้ปัญญาขึ้นมาก็รู้จริง เมื่อรู้จริงในสิ่งอันใด หลงในสิ่งอันนั้นก ็

หายไป ก็เป็น ตทังคนิพพาน ดับหลงเช่นเดียวกัน
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ศกึษานพิพานเพื่อดับกเิลสไปโดยล�าดับ

เพราะฉะนัน้ นพิพานคอืความดบักเิลส จงึบงัเกิดขึน้ทกุคราวเมือ่มกีารปฏบิตัธิรรม 

ไม่ใช่ต้องไปรอนิพพานสมบูรณ์ ผู้ปฏิบัติธรรมที่จะได้นิพพานที่เป็น ตทังคนิพพาน  

นี้ไปเรื่อย ๆ เหมือนอย่างเรียนหนังสือ เริ่มเรียนหนังสือตั้งแต่ขั้นอนุบาล ขั้นประถม

ศกึษา กไ็ด้ปัญญาคอืความรู ้ดบัความไม่รูห้นงัสอืไม่รูว้ชิาไปเรือ่ย ๆ และเมือ่เรยีนไป

มาก ๆ ก็ก้าวขึน้สูข่ัน้มธัยมศกึษาอดุมศกึษาเอง จบอดุมศกึษากเ็ป็นอนัว่าจบการศกึษา

สงูสดุตามทีม่หีลกัสตูรให้เรยีนกเ็ป็นการบรรลถุงึความดบัความไม่รู้หนงัสอืไม่รูว้ชิาตาม

หลักสูตรที่ก�าหนดให้ แต่ว่าการท่ีจะบรรลุจบอุดมศึกษานั้น ก็ต้องเริ่มจากการศึกษา

ในขัน้อนบุาล ขัน้ประถมซึง่ศกึษาไปเรือ่ย ๆ เพราะฉะนัน้ การศึกษานพิพานกคื็อศึกษา

ไปเรื่อย ๆ เพื่อความดับกิเลสก็ดับไปเรื่อยๆ เหมือนอย่างการเข้าเรียนหนังสือตั้งแต ่

ขั้นอนุบาล ขั้นประถมเรื่อย ๆ ขึ้นมานั้นจะเรียนวันเดียวให้รู้จบอุดมศึกษานั้นเป็นไป

ไม่ได้ การทีจ่ะปฏิบตัดิบักเิลสให้สมบรูณ์นัน้ จะปฏบิตัใินวันเดียวเดอืนเดยีวนัน้กไ็ม่ได้

เช่นเดียวกัน เหมือนอย่างเรียนหนังสือดังตัวอย่างที่เทียบมานั้น แต่ว่าต้องปฏิบัต ิ

ตั้งแต่ต้น เมื่อตั้งต้นถูกอย่างตั้งต้นเข้าโรงเรียนดังที่จัดไว้โดยถูกต้อง ตั้งแต่ขั้นอนุบาล

ขัน้ประถมตดิต่อกันจนถงึขัน้อดุม จึงจะบรรลถึุงผลทีสุ่ดซึง่สืบเน่ืองกนัไปเป็นทางเดียว 

ดังนี้แหละที่เรียกว่า เอกายโน มคฺโค ทางไปอันเดียวไม่แตกแยก แม้จะมีวิชาหลาย

วิชาที่ให้เรียน แต่ว่าก็ไปบรรลุถึงเป้าหมายอันเดียวกันสืบต่อกันไปตั้งแต่ต้นทางจนถึง 

ปลายทาง เพราะฉะน้ัน แม้การปฏิบัติอยู่ในต้นทางก็เป็นชื่อว่าศึกษานิพพาน แต่ว่า

เป็นการตั้งต้น จึงต้องท�าความเข้าใจให้ถูกต้องว่า ศึกษาเพื่ออะไร ก็คือศึกษาเพื่อดับ

กิเลส ดับโลภดับโกรธดับหลงหรือดับราคะโทสะโมหะเป็นต้น และเม่ือดับกิเลสแล้ว 

ก็ดับกองทุกข์ไปเองโดยล�าดับ ต้องเข้าใจดั่งนี้
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มปีัญญา มสีต ิ ท�าความเพยีรเผากเิลส

เราท้ังหลายท่ีปฏิบัติธรรมกันอยู่เดี๋ยวนี้ ก็ชื่อว่าศึกษานิพพานดังความหมาย

ที่ได้แสดงมานี้ และโธตกมาณพนั้นก็ศึกษานิพพานในส�านักของครูบาอาจารย์ของตน

คือพาวรีพราหมณ์ แต่ว่าพาวรีพราหมณ์น้ันจะสอนอย่างไรไม่แสดงไว้ แต่ว่าก็ได้ผูก

ปัญหาได้ลูกศิษย์มาถามพระพุทธเจ้า ก็เป็นท�านองว่าพระพุทธเจ้านั้นสอนอย่างไร  

สอนให้ศึกษานิพพานอย่างไร พระองค์จึงตรัสตอบว่า ให้มีปัญญารู้เข้ามาจากค�าว่า  

นิปก ที่แปลว่า มีปัญญารักษาตน ตามศัพท์แปลว่าปก คือปกครองปกป้องรักษาเข้า

มาในตนในจิตหมายถึงปัญญา มีสติ ท�า อาตาปะ คือความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส 

อนัเป็นหลกัข้อหนึง่ทีผู่ป้ฏบัิตธิรรมพงึเข้าใจ และตามค�าตอบของพระองค์นีเ้ป็นการใช้

ค�าว่า ตบะ อาตาปะนั้นก็คือว่าท�าตบะ แต่ว่าตบะของลัทธิพราหมณ์นั้นเผาจริง ๆ  

เช่นว่าน�าฟืนน�าไม้มาเผา และก็ถือว่าเป็นการบ�าเพ็ญตบะแต่ว่าทางพุทธศาสนานั้น 

ก็น�าค�าว่าตบะมาใช้เช่นเดียวกัน แต่ว่าแทนที่จะเอามาเผาภายนอก น�าฟืนน�าไม้สิ่ง 

ทัง้หลายมาเผาเป็นการกองกณูฑ์อคัคขีองพราหมณ์ กม็าเป็นใช้เผากเิลส กค็อืเผาโลภ

โกรธหลงหรอืเผาราคะโทสะโมหะนัน่เอง เพราะว่ากเิลสนีท้ีบั่งเกดิขึน้กเ็ผาใจของบคุคล 

ดังที่มีค�าเรียกว่าไฟ ๓ กอง ราคััคคิ ไฟคือราคะ โทสัคคิ ไฟคือโทสะ โมหัคคิ คือ 

ไฟโมหะ กเิลสเหล่านีย้งัเกดิขึน้ก็เผาใจเผาจติให้ร้อนรุม่เป็นทกุข์ เพราะฉะนัน้ จงึต้อง

ปฏิบัติเผากิเลสเสีย เพราะถ้าไม่เผากิเลส กิเลสก็เผาจิตของตนให้เดือดร้อน จึงต้อง

ปฏิบัติเผากิเลสเสีย ดั่งนี้แหละเรียกว่า “ท�าความเพียรเผากิเลส”

การศกึษาบรรลุนพิพานต้องอาศัยขันติ

ในโอวาทปาฏิโมกข์ก็ได้ตรัสไว้ว่า ขันติคือความทนทานเป็นตบะธรรมเป็น

เครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง นิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่ง ดั่งนี้ จึงแสดงว่านิพพานนั้นเป็น 

ธรรมอย่างยิ่งเป็นบรมธรรม ก็เป็นท่ีมุ่งหวังที่จะให้บรรลุ แต่ว่าจะบรรลุได้ก็จะต้อง

บ�าเพ็ญตบะ แต่ว่าตบะในพุทธศาสนานั้น ในโอวาทปาฏิโมกข์น้ันชี้เอาขันติคือความ

อดทนความทนทาน เพราะจะปฏิบตัธิรรมทกุข้อต้องมขีนัตท้ัิงนัน้ศลีสมาธปัิญญากต้็อง
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มีขันติทั้งนั้นจึงปฏิบัติได้ จึงได้ตรัสเอาขันติขึ้นน�า ก็รวมค�าว่าต้องปฏิบัติเผากิเลส 

นี่แหละจึงจะเป็นตบะ และเม่ือเป็นตบะแล้วก็ถึงนิพพานได้ เป็นการศึกษานิพพาน 

ฉะนั้น เมื่อกล่าวโดยย่อแล้ว ตรัสให้มีปัญญามีสติ มีอาตาปะคือความเพียรเผากิเลส 

น่ีแหละคอืการศกึษานพิพานในพทุธศาสนาซึง่พระพทุธเจ้าได้ตรสัว่า เม่ือโธตกมาณพ

ฟังพระสรุเสยีงทีแ่สดงธรรมจากทีน่ีแ้ล้ว กใ็ห้ศกึษานพิพานของตน กค็อืให้มสีตปัิญญา

นี่แหละ ดูท่ีจิตใจนี้แหละ ท�าความเพียรเผากิเลส กิเลสกองไหนบังเกิดขึ้นก็เพียร 

เผาเสยี ให้กเิลสดบัไป อาศยัปัญญาอาศยัสตเิป็นเคร่ืองมอื นีค้อืศกึษานพิพาน เป็นการ

ศึกษานิพพานในพุทธศาสนา 

๖ กันยายน ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๑๒ 
โธตกมาณพปัญหา (ต่อ)

การเปลื้องความสงสัยทั้งหลาย

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐานมาโดยล�าดับ ถึงโธตกปัญหาคือปัญหาซึ่ง 

โธตกมาณพได้กราบทูลถามพระบรมศาสดานบัเป็นคนที ่๕ ซึง่เริม่กราบทลูถามมคีวาม

ว่า “ข้าพเจ้าขอกราบทูลถามพระองค์ ขอพระองค์ได้ตรัสบอกแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 

หวงัจะได้ฟังพระวาจาของพระองค์ ข้าแต่พระองค์ผูท้รงเป็นพระมเหสหีรอืพระมหาฤาษี 

ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้วก็จะพึงศึกษา 

นพิพานของตน” พระบรมศาสดาพระผูมี้พระภาคได้ตรสัตอบความว่า “ถ้ากระนัน้ท่าน

ก็จงมีปัญญา มีสติ กระท�าอาตาปะคือความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสในทีนี้นั่นแหละ 

ท่านฟังเสยีงแสดงธรรมจากทีน่ีแ้ล้วกพ็งึศกึษานพิพานของตน” โธตกมาณพได้กราบทลู

ถามสืบต่อไปว่า “ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวล ทรงเป็น

พราหมณ์คือเป็นผู้ลอยบาปลอยกิเลส เที่ยวไปอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก ข้าแต่

พระองค์ผู้มีจักษุโดยรอบ คือทรงประกอบด้วย พระสัพพัญญุตญาณ ข้าพเจ้าขอ 

นมสัการพระองค์ ข้าแต่พระองค์ผูเ้ป็นสกักะ ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเปลือ้งข้าพระองค์

จากความสงสัยท้ังหลาย” พระผู้มีพระภาคเจ้าพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบมีความว่า  

“เราไม่อาจทีจ่ะเปลือ้งความสงสยัอะไร ๆ  กบัใครในโลกได้ ท่านรูถ้งึธรรมอนัประเสรฐิ

สดุด้วยความรูอ้ย่างนีก้จ็ะข้ามห้วงนีไ้ด้ คือห้วงแห่งความสงสยัหรอืว่าห้วงทกุข์ทัง้ปวง” 

ดั่งนี้
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วจิกิจิฉาหรอืกังขา

ตามค�ากราบทลูถามของโธตกมาณพในอนัดบัสบืจากทีไ่ด้กราบทลูตอนต้นนัน้ 

ก็ได้แสดงศรัทธาคือความเชื่อของตน ว่าได้เห็นพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็น

เครื่องกังวล ทรงเป็นพราหมณ์โดยอรรถคือเนื้อความว่าเป็นผู้ลอยบาปลอยกิเลส  

ท่องเที่ยวไปในโลก ทั้งของเทพทั้งของมนุษย์ ได้ทรงมีพระจักษุโดยรอบคือทรงมี  

พระสัพพัญญุตญาณ ความรู้ธรรมทั้งปวงหรือสิ่งทั้งปวง จึงขอนมัสการพระองค์ และ

ขอให้พระองค์เปล้ืองความสงสยัของตน แต่ว่าโธตกมาณพไม่ได้กราบทลูว่า ความสงสยั

นั้นคือสงสัยในเรื่องอะไรอย่างไร และได้มีแสดงไว้ถึงความสงสัยอันเรียกว่า วิจิกิจฉา 

ความสงสยัลงัเลใจ หรอื กถงักถา ความทีส่งสัยว่าอย่างไร ๆ ในสิง่ทัง้หลาย หรอืเรยีก

ว่า กงัขา คอืความสงสยั ในทางพทุธศาสนาได้แสดงถงึวจิกิจิฉาหรอืความสงสยัซึง่เป็น 

สังโยชน์ กิเลสเป็นเครื่องประกอบจิตหรือผูกจิตข้อหนึ่งว่า เป็นความสงสัยเกี่ยวแก่

อัตตาคือตัวตน เพราะเมื่อมีอัตตาคือตัวตน ก็ต้องจะมีความสงสัยเกี่ยวแก่ตัวตน  

เป็น อัตตาวิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในตัวตนเช่นสงสัยไปในเรื่องอดีตว่าเราได้มีแล้ว

ในอดีต หรือว่าเราไม่ได้มีแล้วในอดีต เราเป็นอะไรในอดีต เราเป็นอย่างไรในอดีต  

เราเป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรในอดีตต่อ ๆ กันมานี้เป็นความสงสัยเกี่ยวแก่ตัวเรา 

ในอดตี ในอนาคตก็เหมือนกันย่อมจะต้องมคีวามสงสัยว่าเราจกัมต่ีอไปในอนาคต หรอื

ว่าเราจักไม่ม ีเราจกัเป็นอะไรในอนาคต เราจกัเป็นอย่างไรในอนาคต เราจกัเป็นอะไร

แล้วจักเป็นอะไรต่อไปอีกในอนาคตสืบ ๆ กันไป ในปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน ก็ย่อมมี

ความสงสัยว่า ในปัจจุบันบัดนี้ได้มีตัวเราอยู่หรือว่าไม่มีตัวเราอยู่ ในบัดน้ีตัวเราเป็น

อะไรตัวเราเป็นอย่างไร สัตว์น้ีคือตัวเรานี้มาจากไหนกันและจักไปข้างไหนต่อไป  

เมื่อมีอัตตาคือตัวเราก็ย่อมจะต้องมีความสงสัยดั่งนี้ เพราะว่ายังมีอวิชชาคือความไม่รู้  

อันหมายความว่ายังไม่รู้อดีต ไม่รู้อนาคต ไม่รู้ปัจจุบัน ยังไม่มีญาณที่จะหยั่งรู้จึงต้อง

มีความสงสัย และเพราะความสงสัยนี้เองจึงไปแสวงหาผู้รู้ตามศรัทธาคือความเชื่อ  

ให้เป็นผู้บอกข้อที่สงสัยเหล่านี้ ใครเป็นหมอดูที่เป็นที่เชื่อถือไปหาหมอดูให้ดู หรือใคร

มีญาณหยั่งรู้ทางในก็ไปหาให้เขาดูดั่งนี้เป็นต้น ก็เพราะตนเองไม่รู้ ยังประกอบด้วย

อวชิชาคอืความไม่รู ้เมือ่ไม่รูก้อ็ยากจะรู ้จงึต้องขวนขวายแสวงหาผูรู้ท่ี้จะเป็นผูบ้อกให้ 

และกต้็องการความสวสัดต่ีาง ๆ ของตนในปัจจุบันในอนาคต ก็ต้องขวนขวายแก้อย่าง
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โน้นแก้อย่างนี้ ท�าอย่างโน้นท�าอย่างน้ี สุดแต่จะไปเชื่อใครว่าเป็นผู้สามารถบอกได ้

แนะได้ ที่จะให้ตนบรรลุความสวัสดีต่าง ๆ ก็ท�ากันไป จงึเป็นเหตใุห้เกดิการเซ่นสรวง

บชูาอะไรเป็นต้น ดงัทีไ่ด้ปรารภถงึในปัญหาต้น ๆ นัน้และนอกจากนีย้งัมคีวามสงสยัใน

พระศาสดา สงสัยในพระธรรม สงสัยในพระสงฆ์ สงสัยในสิกขาคือข้อปฏิบัติ สงสัย

ในเงื่อนต้น สงสัยในเงื่อนปลาย สงสัยทั้งในเงื่อนต้นทั้งในเง่ือนปลาย สงสัยใน  

ปฏจิจสมปุบาท คิือธรรมท่ีอาศัยกันบงัเกดิข้ึน

วจิกิจิฉาสังโยชน์

อันวิจิกิจฉาหรือกังขาดังกล่าวมานี้ ไม่เกี่ยวแก่ว่าจะนับถือศาสนาอะไร  

ไม่เกีย่วแก่ว่าจะเป็นบคุคลในสมยัไหน แต่ว่าเกีย่วแก่สงัโยชน์ คอืกเิลสทีเ่ป็นเครือ่งผกู

ใจผกูจติ เมือ่ยงัมสีงัโยชน์อยู่ จะนับถือศาสนาอะไร ๆ กต็าม จะเกดิในสมยัไหนกต็าม

ก็จะต้องมีกังขาต้องมีวิจิกิจฉาดังท่ีกล่าวมา ฉะนั้น แม้ว่าโธตกมาณพจะมิได้ระบุว่า

สงสยัในเร่ืองอะไรบ้าง กอ็าจอ้างวจิกิจิฉาหรือกงัขาตามทีแ่สดงไว้ในสังโยชน์มาอธบิายได้ 

ว่ากจ็ะต้องเป็นอยูใ่นเรือ่งเหล่านีอ้นัเกีย่วแก่อตัตาตวัตน ส่วนเรือ่งปลกีย่อยต่าง ๆ นัน้

ก็เป็นไปแต่ละบุคคล แต่ก็ย่อมรวมเข้าไปในหัวข้อเหล่านี้ไม่พ้นไปจากหัวข้อเหล่านี้  

แม้ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเอง เมื่อยังมีสังโยชน์อยู่ก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกัน คือจะต้องมี

ความสงสยัอยู่ในพระศาสดา คือพระพทุธเจ้าผูท้ีเ่ป็นพระบรมศาสาดาทรงสัง่สอนกโ็ยง

ไปถึงในพระธรรมทีเ่ป็นค�าสัง่สอนของพระองค์ ตลอดจนถึงสัจจธรรมตามทีพ่ระธรรม 

ค�าสั่งสอนชี้เอาไว้ โยงมาถึงพระสงฆ์ ดังที่ปรากฏว่าคนเป็นอันมากแม้ผู้ที่นับถือ 

พทุธศาสนาในปัจจบัุน ก็ยังไม่มีศรทัธาตัง้มัน่ลงในพระพทุธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์

ในสิกขาคือข้อปฏิบัติ เอาเพียง ๔ ข้อเท่านี้ก่อน เพราะฉะนั้น จึงยังไม่ปฏิบัติตามที่

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอันเป็นสิกขาคือข้อปฏิบัติ อันได้แก่ศีลสมาธิปัญญา มีคน 

เป็นอันมากสงสัยดั่งเช่นสงสัยในเรื่องกรรมและผลของกรรม ว่าที่ว่าท�ากรรมดี 

ได้ด ีท�ากรรมช่ัวได้ชัว่นัน้จรงิหรอืไม่ โดยทีอ้่างว่าเหน็คนท�าชัว่อยูเ่ป็นอนัมากพากนัได้

ดีในปัจจุบัน ดั่งน้ีเป็นต้น ผู้ท่ีมีศรัทธาไม่ตั้งมั่นหรือไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาไม่รู้จัก 

พุทธศาสนา แม้ว่าเป็นผู้ท่ีนับถือศาสนาตามตระกูล บางคนก็เลยกล่าวหาว่าศาสนา
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หลอกลวง สอนว่าท�าดไีด้ดก็ีไม่เห็นได้ด ีคนท�าชัว่เป็นอันมากพากันได้ดี เหล่านีเ้ป็นต้น 

หรือเห็นว่าเอาศีลธรรมไปปฏิบัติไม่ได้ในทางโลกเมื่อไปปฏิบัติแล้วก็อยู่กับโลกไม่ได้ 

เพราะว่าโลกเขาไม่ปฏิบัติกัน จะไปปฏิบัติศีลธรรมอยู่ข้างเดียว ก็เป็นอันว่าอยู่ไม่ได้ 

ในโลก ดั่งนี้ก็มี เหล่านี้เป็นต้น แม้จะไม่พูดออกมาเมื่อมิได้ศึกษาให้รู้จักพุทธศาสนา

อย่างแท้จรงิ กย่็อมจะมคีวามเคลือบแคลงอยู่น้อยหรอืมาก ด่ังนีก้ก็ล่าวได้ว่ายังมคีวาม

เคลือบแคลงสงสัยอยู่ในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ในสิกขาคือข้อปฏิบัติ 

ยังไม่มีศรัทธาที่ตั้งมั่นลงไป ไม่มีปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงลงไป

ศกึษาให้รู้จักเหตุและผลที่สบืต่อกันไปโดยตลอด

นอกจากนีก้เ็รียกได้ว่า ยังสงสยัอยูใ่นเงือ่นต้นเงือ่นปลาย ทัง้เงือ่นต้นเงือ่นปลาย 

และธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น ธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นอันเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท 

นีฟั้งดกูเ็ป็นธรรมทีลุ่่มลกึ แต่อันทีจ่ริงนัน้กมี็ความหมายคลุมถึงเหตุผลท่ีอาศัยกนับังเกดิ

ขึน้ธรรมดานีแ้หละ อย่างปัญหาเช่นว่าท�าดีได้ด ี ท�าชัว่ได้ชัว่ ท�าดเีป็นเหต ุ ได้ดเีป็นผล 

ท�าชัว่เป็นเหตุ ได้ชัว่เป็นผล เป็นข้อทีต่่อเน่ืองกนัตามเหตุและผล แต่ว่าแม้จะสรปุลงมา

สัน้ ๆ ว่า ท�าดไีด้ดีท�าชัว่ได้ชัว่เพยีง ๒ ประโยคเท่านัน้ แต่ว่ารายละเอยีดยงัมอีกีมาก 

คือ การท�าดนีัน้ท�าอย่างไรมอีะไรบ้าง ได้ดนีัน้คอืได้อย่างไรมีอะไรบ้าง และมีความสัมพนัธ์

ตดิต่อกนัอย่างไร เหล่าน้ีเป็นต้น ก็เหมือนอย่างเหตุผลของธรรมชาตธิรรมดา เช่นฝนตก

นีเ่ป็นผล แดดออกเป็นผล ท�าไมฝนจงึตก ท�าไมแดดจงึออก น่ีเป็นเหต ุ หรอืว่าการ 

ท�านาเป็นเหต ุได้ข้าวมาบรโิภคเป็นผล ค�าว่าการท�านาทีเ่ป็นเหตนุัน้ ต้องมเีครือ่งประกอบ

อีกหลายอย่างหลายประการ ว่าท�านาน้ันท�าอย่างไรบ้าง และการได้ข้าวที่เป็นผลมา 

บริโภคนั้น ก็มีส่วนประกอบหลายอย่างหลายประการซึ่งเป็นรายละเอียด ฉะนั้น  

จะต้องรู้รายละเอียดเหล่านี้และจะต้องปฏิบัติให้ถูก การท�านาจึงจะได้ข้าวมาบริโภค  

ดงัจะพงึเหน็ได้ว่ามีมากคราวท่ีท�านาไม่ได้ข้าว หรอืว่าได้ข้าวมาผูท้�านากไ็ม่ได้บรโิภคเอง 

ดัง่นีก้ม็ ีเพราะฉะนัน้ ท�าอย่างไรจงึจะเป็นการท�านาท่ีให้ได้ข้าวมาบรโิภค ซึง่จะต้องศึกษา

ให้รู ้ ต้องปฏิบตัใิห้ถกู ซ่ึงมีเหตุผลประกอบอยูเ่ป็นอนัมากในแต่ละประการ การได้ข้าว

มาบริโภคนั้นก็ต้องมีเหตุผลอีกหลายอย่างหลายประการ เหล่าน้ีเป็นรายละเอียด  
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คราวนีเ้มือ่ไปเห็นว่าการท�านาแล้วไม่ได้ข้าว ก็เลกิท�านากนัเสียเลย เพราะเห็นว่าส่ิงที่

ว่าการท�านาน้ันท่ีว่าได้ข้าวนัน้ไม่จริง อย่างนีก้ไ็ม่ถูก หรอืว่าการท�านานัน่เองท�าวันเดียว

จะให้ได้ข้าวทีเดยีว ดัง่น้ีกไ็ม่ถกู คนท�าดท่ีีว่าไม่ได้ดีนัน้กเ็หมอืนอย่างนี ้หรือว่าคนท�าชัว่

นัน้กเ็หมอืนอย่างนี ้หรือว่าคนท�าชัว่นัน้ทีว่่าไม่ได้ชัว่นัน้กเ็หมือนอย่างนี ้คือไม่ได้ศึกษาให้

รู้จักเหตุผลท่ีสืบต่อกันไปโดยตลอดว่าจะต้องมีเหตุผลที่สืบต่อกันไปอันจะต้องรู้ให ้

ตลอดว่าจะต้องมีเหตุผลที่สืบต่อกันไปอันจะต้องรู้ให้ตลอด และปฏิบัติให้ถูกให้ตลอด  

ซึ่งต้องอาศัยเหตุผลประกอบด้วย อาศัยกาลเวลาด้วย ประกอบกับที่ต้องมีจิตใจที่ไม่ 

ลอุ�านาจต่อความโลภ ความโกรธความหลงคอืไม่ล�าเอยีง มใีจทีเ่ทีย่งธรรมและพจิารณา 

จึงจะรูจั้กสจัจะทีเ่ป็นความจรงิในพทุธศาสนา และไม่เช่นนัน้แล้วกไ็ม่รูจ้กัพทุธศาสนา 

กต้็องมคีวามสงสยั แม้เป็นอย่างหยาบดังท่ีกล่าวมาข้างต้น

การท�าความรู้ทั่วถงึสัจจธรรมช่วยเปลื้องความสงสัย

เพราะฉะนั้น เมื่อโธตกมาณพได้กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าช่วยเปลื้องความ

สงสัยให้สักทีหน่ึง พระองค์ก็ตรัสตอบว่า พระองค์ไม่อาจเปลื้องความสงสัยอะไร ๆ 

ของใคร ๆ ได้ในโลก แต่ละบุคคลจะต้องรูท้ัว่ถึงธรรมทีป่ระเสริฐเอง ด้วยอาการอย่างนี้

จึงจะข้ามห้วงนีไ้ด้ ก็คือห้วงแห่งความสงสยัคอืห้วงแห่งความทกุข์ทัง้ปวง ตามพระพทุธภาษติ

ที่ตอบนี้ก็เป็นอันได้ทรงบ่งชัดว่าพระพุทธเจ้าเองผู้พระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้า 

ทรงเปลือ้งความสงสยัของใคร ๆ ให้ไม่ได้แต่บคุคลจะต้องเปลือ้งเองด้วยการท่ีมาท�าความรู้

ทัว่ถึงธรรมทีป่ระเสรฐิ ธรรมทีป่ระเสริฐน้ีพจิารณาดตูามความกมุ่็งถึงสัจจะท่ีเป็นความจรงิ

นี้ตามเหตุและผล คือ สัจจธรรม ธรรมที่เป็นตัวความจริง แต่ว่าธรรมที่เป็นความจริง

นี้ก็มีอยู่เป็นอันมากแม้เช่นนั้นเมื่อรู้ความจริงได้อย่างหนึ่งในข้อใด ก็ย่อมข้ามห้วง 

ความสงสัยในข้อน้ันได้ ก็สุดแต่ว่าจะรู้ความจริงในข้อใด เพราะเมื่อไม่รู้ความจริงใน 

ข้อใดก็ย่อมจะคิดสงสัยอยูในข้อนั้น เพราะไม่รู้ เมื่อไม่รู้ก็ต้องสงสัยในสิ่งที่ไม่รู้นั้น 

เพราะฉะนั้น เมื่อจะข้ามสงสัยแก้สงสัยก็ต้องรู้ ต้องศึกษาต้องปฏิบัติให้รู้ รู้ในข้อนั้น

ตามเป็นจริง ความรูใ้นข้อนัน้ตามเป็นจรงิน่ีแหละเป็นธรรมทีป่ระเสรฐิคอืเป็นความจรงิ

และเป็นความรู้ประกอบกัน
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ใช้ปัญญาพจิารณาให้พบสัจจะและรักษาสัจจะนั้นไว้

เพราะฉะนัน้ จงึได้มีพระพทุธภาษติเตอืนในทีอ่ืน่อกีว่า “อย่าเผลอปัญญาหรอื

ว่าอย่าประมาทปัญญา” คือให้ใช้ปัญญาพิจารณา เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็จะต้อง

ได้พบสจัจะคอืความจรงิตามก�าลงัของปัญญาทีรู่ ้และเม่ือพบสจัจะคอืความจรงิได้แล้ว

กใ็ห้รกัษาสจัจะคอืความจรงินัน้ไว้ไม่ให้เสือ่มไป ในข้อนีพ้จิารณาดทูีจ่ติของตนเองกจ็ะ

พึงเห็นได้ว่าในขณะที่ได้ปฏิบัติอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญา จิตมีความสงบ ย่อมจะได้รู้

ในสจัจะคอืความจรงิทีต่นเอง ว่าความสงบเป็นอย่างไร มีความสุขอย่างไร เป็นความจรงิ

ที่โผล่ข้ึนมาจากการปฏิบัติ แต่ว่าก็มักจะรักษาระดับของจิตใจที่บริสุทธิ์ดั่งนี้ไว้ไม่ได้

เสมอไป เมือ่ละทิง้การปฏบิตัเิสยี จติทีบ่รสิทุธิน์ีก้เ็สือ่มไป เพราะฉะนัน้ ในข้อนีจ้งึรวม

ความเข้าว่า ต้องศึกษาปฏิบัติให้รู้เท่านั้นด้วยตนเองก็จะแก้สงสัยได้ ให้รู้สัจจะคือ 

ความจริงในข้อนั้น ดั่งเช่นในเรื่องกรรมดีกรรมชั่ว ให้รู้สัจจะคือความจริงในเรื่องของ 

กรรมดีกรรมชัว่ ในผลของกรรมดีกรรมชั่ว ให้รู้สัจจะคือความจริงในผลของบาปบุญ

คุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ จิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้และรับลงจึงต้องท�าจิตให้

บรสิทุธิ ์โดยตัง้ใจปฏิบัตใินศีลในสมาธใินปัญญาตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนนีแ้หละ 

และว่าถึงทาง สตปัิฏฐาน ก็ปฏบิตัทิ�าจติให้บริสุทธิโ์ดยวิธตีัง้สตพิจิารณาตามทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐาน

๗ กันยายน ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๑๓ 
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ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐานสูตรมาโดยล�าดับ ถึงโธตกปัญหา 

โธตกมาณพได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้ามีความว่า “ข้าพเจ้ากราบทูลถาม

พระองค์ ของพระองค์โปรดตรัสบอก ข้าพเจ้าหวังที่จะได้สดับพระวาจาของพระองค์ 

ข้าแต่พระมหาฤาษีหรือพระมเหสีผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ ข้าพเจ้าสดับพระสุรเสียง

ของพระองค์แล้ว ก็พึงศึกษานิพพานของตน” พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่า “ถ้า

กระนั้นก็จงมีปัญญามีสติกระท�าความเพียรเป็นเครื่องเผา ในพระธรรมวินัยนี้ซึ่งทรง

หมายเอาเผากิเลส ท่านสดับเพียงแสดงจากที่นี้แล้วก็พึงศึกษานิพพานของตน” โธตก

มาณพได้กราบทูลต่อไปว่า “ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวล 

ทรงเป็นพราหมณ์คือ เป็นผู้ลอยบาปลอยกิเลส เที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก ข้า

แต่พระองค์ผู้มีจักษุโดยรอบ คือทรงประกอบด้วยพระสัพพัญญุตญาณ เพราะฉะนั้น 

ข้าพเจ้าขอนมัสการพระองค์ ข้าแต่พระองค์ผูท้รงเป็นสกักะ ขอพระองค์ได้โปรดเปลือ้ง 

ข้าพระองค์จากความสงสัยเคลือบแคลงทั้งหลาย” พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่า  

“เราไม่อาจเพ่ือท่ีจะเปล้ืองความสงสัยด้วยวิธีนี้ก็จะข้ามห้วงน�้าคือห้วงแห่งความสงสัย

หรือห้วงของกิเลสนี้ได้” ดั่งนี้ นี้เป็นค�าที่กราบทูลถามและธรรมที่ตรัสตอบแก่ 

โธตกมาณพซึ่งได้แสดงอธิบายแล้ว
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วเิวกธรรม ธรรมที่สงัด

ต่อจากนีโ้ธตกมาณพได้กราบทลูถามโดยความว่า “ข้าแต่พระองค์ผูท้รงเป็นพรหม 

ขอพระองค์ได้โปรดมพีระกรุณาอนสุาสน์พร�า่สอน วิเวกธรรม คอืธรรมทีส่งดั ทีข้่าพเจ้า

จะพึงรู้ ให้ข้าพเจ้าเป็นคนปลอดโปร่งไม่ติดขัดเหมือนอย่างอากาศ ให้ข้าพเจ้าพึงเป็น 

ผู้สงบแล้ว ไม่อาศัยอะไร ๆ ประพฤติหรือท่องเที่ยวไปในอัตภาพนี้” พระผู้มีพระภาค

ได้ตรสัตอบว่า “เราจกัแสดง สนัต ิคือความสงบแก่ท่านซึง่จะพงึเหน็ประจกัษ์ในอตัภาพ

น้ีในปัจจุบันนี้ ไม่ต้องเชื่อตื่นข่าวหรือไม่ต้องพิศวงตามค�าของใคร ๆ ว่าอย่างนี้ ๆ  

ซึ่งเมื่อบุคคลรู้แล้วมีสติด�าเนินปฏิบัติ ก็จะพึงข้ามความติดอยู่หรือเครื่องติดอยู่ใน 

โลกได้” ดั่งนี้

ตามค�ากราบทลูถาม โธตกมาณพได้เรยีกพระผูม้พีระภาคเจ้าว่าพรหม กด้็วย

ความหมายถึงพรหมตามที่เชื่อถือของตน ซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดอันเป็นท่ีมุ่งหวังจะพึง 

เข้าถึง แต่พรหมในพทุธศาสนานัน้หมายถงึท่านผูท้รง พรหมวหิารธรรม มีเมตตากรุณา

เป็นต้น และหมายถึงท่านผู้ซึ่งลอยบาปลอยกิเลสเสียได้ แต่มิได้หมายความว่าด้วยวิธี

อาบน�้าล้างบาปล้างกิเลส แต่หมายถึงปฏิบัติละกิเลสละทุกข์ตามทางพุทธศาสนา คือ

มรรคมีองค์ ๘ อันย่นย่อลงเป็นศีลสมาธิปัญญา ขอให้พระพุทธเจ้าผู้ซึ่งโธตกมาณพ 

เรียกพระองค์ว่าพระพรหม ได้มีพระกรุณาแสดง วิเวกธรรม คือธรรมที่สงัด และ 

ธรรมที่สงัดนั้นจะมีความหมายตามความเข้าใจของโธตกมาณพอย่างไรไม่ชัดแจ้ง  

แต่ว่า วิเวกธรรม ธรรมที่สงัดในพุทธศาสนานั้น ย่อมหมายถึงวิเวกท้ัง ๓ คือ  

กายวิเวก สงัดกาย จิตตวิเวก สงัดจิต อุปธิวิเวก สงัดกิเลสซึ่งเป็นเครื่องเข้าไปทรงใจ

กายวเิวก สงัดกาย

กายวเิวก สงัดกายน้ัน หมายถงึมีกายหลกีออกจากความคลกุคลด้ีวยหมูค่ณะ

คลุกคลีด้วยกังวลทางกายต่าง ๆ คลุกคลีด้วยเครื่องแวดล้อมอันไม่สงบต่าง ๆ มีเสียง

ต่าง ๆ เป็นต้น ปลีกตนออกอยู่ในที่อันสงบสงัด อีกอย่างหนึ่งหมายถึงศีล เพราะว่า 

ศีลนั้นเป็นเหตุให้ได้ความสงัดเวรสงัดภัยทางกายทางใจ ซึ่งเรียกเป็นกายวิเวก 
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จติตวเิวก สงัดจติ

จติตวเิวก สงัดจติน้ัน ก็หมายถงึท�าจติให้สงบสงดัจากนวิรณ์ท้ังหลาย จากกังวล

ทั้งหลาย วางกังวลทั้งหลายไว้เสีย และสงบนิวรณ์ทั้งหลายลงเสียด้วยวิธีปฏิบัติท�าจิต 

ให้เป็นสมาธิ ตั้งม่ันอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ จิตก็สงบเป็นสมถะจากนิวรณ์ทั้งหลาย  

จากกงัวลทัง้หลาย

อุปธวิเิวก สงัดกเิลส

อปุธวิเิวก สงดักเิลสอันเป็นเครือ่งเข้าไปทรงจตินัน้ กห็มายถึงปฏบิตัทิางปัญญา 

อบรมความรู้ด้วยการพิจารณานามรูปอันน้ีโดยไตรลักษณ์ ให้เห็นสัจจะคือความจริง  

ตัง้ต้นแต่ทกุขสจัจะ สภาพท่ีจรงิคือทุกข์ เพราะเมือ่นามรปูอนันีต้้องเป็นไปตามไตรลกัษณ์ 

คือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ก็เป็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ เป็นสิ่งที่ต้อง

มีเกิดมีดับเป็นธรรมดา ฉะนั้น เมื่อพิจารณาให้เกิดปัญญาเห็นทุกข์ เห็นเกิดเห็นดับ 

จิตกจ็ะหน่ายสิน้ความตดิความยนิด ีไม่ยดึถือปล่อยวาง ฉะนัน้ การปฏบิตัทิางปัญญา

ให้รู้แจ้งเห็นจริงอันเรียกว่า วิปัสสนาปัญญา จึงน�าให้ได้อุปธิวิเวก สงัดกิเลสซึ่งเป็น

เครื่องเข้าไปทรงใจ เม่ือกิเลสอันเป็นเครื่องเข้าไปทรงใจสงัดสงบลงได้ ทุกข์ต่าง ๆ  

ก็สงัดสงบลงได้ ข้อที่ยังต้องเป็นทุกข์ มีโสกะ ความแห้งใจ ปริเทวะ ความคร�่าครวญ

รัญจวนใจเป็นต้นอยู่ ก็เพราะยังมีอุปธิคือกิเลสซึ่งเป็นเครื่องเข้าไปทรงใจ พร้อมท้ัง 

สิ่งซึ่งเข้าไปทรงใจ

อุปธเิกดิจากความยดึถอื

ว่าถึงสิ่งที่เข้าไปทรงใจนั้นจะเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็ได้ จะเป็นวัตถุสิ่งนั้นสิ่งนี้

ก็ได้ในเมื่อยังมีความยึดถืออยู่ว่าเป็นเราเป็นของเรา และเมื่อมีความยึดถืออยู่ดั่งนั้น 

ก็จะต้องคิดบังคับให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ ถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามที่ปรารถนา

ต้องการกเ็กดิความทุกข์ข้ึน เป็นโสกะเป็นปริเทวะเป็นทุกขะเป็นโทมนสัอปุายาสต่าง ๆ 
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ดงัทีป่รารถนา กเ็พราะไปคิดบงัคับจะให้เป็นไปตามทีย่ดึถอืว่าตัวเราของเราแต่ว่าทุก ๆ 

สิ่งที่ยึดถือนั้นจะเป็นบุคคลก็ตามจะเป็นวัตถุก็ตาม บุคคลนั้น ๆ เล่าจะเป็นญาติสนิท

มติรสหายใกล้ชดิซ่ึงเป็นท่ีรกัเพยีงไรกต็าม หรอืแม้จะเป็นคนทีเ่กลยีดชงักันเท่าไรกต็าม 

หรือเป็นกลาง ๆ ก็ตาม เมื่อมีความยึดถือว่าตัวเราของเราบังเกิดขึ้นแล้ว ก็จะต้องมี

ความคิดบังคับให้เป็นไปตามอ�านาจตามปรารถนา แต่ว่าบรรดาบุคคลและสิ่งทั้งหลาย

เหล่านั้น แม้นามรูปนี้ของตนเองชีวิตนี้ของตนเองนั้น ย่อมเป็น อนิจจะ คือไม่เที่ยง 

ต้องเกิดดับ เป็น ทุกขะ คือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ 

กถ็กูความเกดิความดบัซึง่เป็นตวัไม่เทีย่งนัน้แหละบบีคัน้อยูต่ลอดเวลา จงึเป็น อนตัตา 

มิใช่ตัวเรามิใช่ของเรา เป็นสิ่งที่บังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ นี้เป็นธรรมดา  

ก็เมือ่ธรรมดาเป็นอยู่ดัง่นี ้แต่จะไปคิดบงัคับธรรมให้เป็นอกีอย่างหนึง่ตามทีต่นปรารถนา

จึงเป็นไปไม่ได้ เมื่อเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเป็นทุกข์ ต้องโสกะต้องปริเทวะต้องทุกข์ต้อง

โทมนัสต้องอุปายาสต่าง ๆ เป็นทุกขเวทนาปรากฏอยู่ต้องระทมอยู่ด้วยความทุกข ์

ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นอุปธิทั้งนั้น เครื่องเข้าไปทรงใจทั้งนั้น บุคคลและสิ่งเหล่านั้นก็เป็น

อุปธิเครื่องเข้าไปทรงใจ เพราะท�าใจให้ยึดถือให้พะวักพะวง ตัดไม่ได้ ตัวความยึดถือ

เองก็เข้าไปทรงใจเป็นอุปธิ เพราะว่าใจวางไม่ได้ทุกข์ต่าง ๆ ก็บังเกิดขึ้นก็เข้าไปทรง 

ในใจสลดัออกไปไม่ได้ เหมือนอย่างทีเ่อามือไปก�าก้อนถ่านไฟไว้ ถ่านไฟกไ็หม้มอืกร้็อน 

แต่ว่าก็ไม่ยอมที่จะแบมือปล่อยถ่านไฟนั้นออกไป ยังก�าเอาไว้ ก็บ่นว่าร้อนว่าเป็นทุกข์ 

แต่ก็ไม่แบมือปล่อยถ่านไฟที่ก�านั้นทิ้งเสียวางเสีย ดั่งนี้ก็พ้นทุกข์ไม่ได้ จะเรียกให้ใคร

มาช่วยดับทุกข์ให้ที จะสวดมนต์ภาวนาขอให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ช่วยดับ

ทุกข์ให้ทีก็ไม่ได้ เพราะว่าไม่ยอมที่จะปล่อยก้อนไฟก้อนถ่านไฟที่ก�านั้นไว้เสียเอง  

ยังก�าเอาไว้ แล้วก็ร้องว่าร้อน ๆ เป็นทุกข์ ๆ แล้วก็ปล่อยพร้อมทั้งอ้อนวอนขอให้

พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ช่วย แล้วก็ช่วยไม่ได้อยู่นั้นเอง

การรู้ความจรงิที่ตนเองเป็นธรรมอันประเสรฐิ

เพราะฉะนัน้ พระพทุธองค์เองจงึได้ตรสัตอบโธตกมาณพในปัญหานี ้ซึง่โธตก

มาณพได้กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงช่วยเปลื้องตนจากความสงสัยเคลือบแคลง 

ทั้งหลาย ตรัสตอบว่าไม่ทรงอาจที่จะเปลื้องความสงสัยอะไร ๆ กะใคร ๆ ในโลกได้ 
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จะต้องรูท้ัว่ถงึธรรมอนัประเสรฐิเองและธรรมอนัประเสรฐินัน้กไ็ม่ใช่ไปรูท้ีไ่หนรูค้วามจริง

ที่ตนเอง เพราะตนเองก�าเอาก้อนถ่านไฟเอาไว้ไม่ปล่อยทิ้ง แล้วก็ร้องว่าร้อน ๆ แล้ว 

ก็พ้นความร้อนไม่ได้กเ็พราะก�าก้อนถ่านไฟไว้ เพราะฉะนัน้ ข้อนีจ้งึชือ่ว่าเป็นตวัอวชิชา

คอืความไม่รู ้เป็นตวัโมหะคือความหลง หลงอยูท่ีต่วัเอง ไม่รูอ้ยู่ทีต่วัเอง เพราะฉะนัน้  

กต้็องรูธ้รรมทีป่ระเสรฐิ ธรรมทีป่ระเสริฐน้ันก็ไม่ใช่ประเสรฐิอะไรทีไ่หน หมายถึงความจรงิ

ที่จะท�าให้แบมือ ให้ก้อนถ่านเพลิงนั้นหลุดลงไปพ้นไปเท่านั้น แล้วจะได้พ้นทุกข ์

พ้นความร้อน นี่แหละคือตัวธรรมอันประเสริฐ ไม่ได้ไปประเสริฐกันที่ไหน ประเสริฐ

อยูท่ีรู้่จักสจัจะคือความจรงิ ว่าทุกข์ท้ังหลายนัน้เกดิจากการทีม่ากระท�าอปุธ ิคือเครือ่ง

เข้าไปทรงใจเอาไว้ไม่ปล่อยออกไป เป็นการทีก่�าเอาก้อนถ่านไฟเอาไว้ให้ร้อนเอง ให้รูด้ัง่

นีแ้หละคอืเป็นธรรมอันประเสรฐิ ไม่ต้องไปรูอ้ะไรทีไ่หน รู้ทีน่ีแ่ล้วกแ็บมอืท่ีก�าก้อนถ่าน

ไฟเอาไว้นัน้ออกเสยี ไม่ก�าเอาไว้ เพยีงเท่านีก้ห็ายร้อนพ้นทกุข์ อนันีแ้หละเป็นตวัอุปธิ

วเิวก ความสงดัอุปธ ิแต่กจ็ะต้องอาศยัการปฏบิตัใิห้เป็นกายวิเวกและจติตวิเวกมาโดย

ล�าดับด้วย จึงจะได้ปัญญาคือความรู้ทั่วถึงธรรมอันประเสริฐคือความจริง ความจริงที่

จิตนี้เองที่ตัวนี้เอง อันจะท�าให้แบมือที่ก�าปล่อยก้อนถ่านไฟนั้นออกไปเสีย ดั่งนี้ ก็คือ

การที่สละอุปธิออกไป ก็เป็นอันว่าไม่มีเครื่องทรงใจ

ท�าจติให้ปลอดโปร่งเหมอืนอากาศ ไม่รับอารมณ์

เมื่อไม่มีเครื่องทรงใจ จิตก็โปร่งไม่ติดขัดเหมือนอย่างอากาศ เพราะอากาศ

นั้นเป็นของโปร่งไม่ติดขัดข้อง โยนอะไรขึ้นไปในอากาศ อากาศก็ไม่รับเอาไว้ปล่อยให้

ตกลงมา อากาศจึงโปร่งไม่ติดขัด ก็ท�าจิตให้เหมือนอย่างอากาศ อารมณ์อะไรเข้าไป

สู่จิตก็ไม่รับเอาไว้ปล่อยให้ตกลงมา และอันที่จริงนั้นทุก ๆ อย่างก็ตกลงมาแล้ว 

ก็ทิ้งหมด เพราะเป็นสิ่งเกิดดับ อารมณ์จริง ๆ ท่ีผ่านเข้ามาสู่จิตนั้น มาก็เป็นเกิด  

ไปก็เป็นดับ ก็เกิดดับ ๆ อยู่ดั่งนี้ แต่ว่าจิตนี้เองที่หน่วงเหนี่ยวยึดถือเอาไว้ถึงอดีตคือ

สิ่งที่ล่วงมาแล้วบ้าง ถึงอนาคตคือหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงบ้าง ปัจจุบันเองก็ยึดถือเอาไว้  

แต่อนัทีจ่ริงแล้วนัน้ไม่สามารถจะยดึถอือะไรไว้ได้ทัง้หมดทกุอย่าง เพราะล้วนเป็นส่ิงที่

เกดิดบัทัง้นัน้ อารมณ์ทีเ่กดิมาแล้วในอดตีกด็บัไปแล้วในอดตี ปัจจบุนักก็�าลงัจะดบัไป 
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ในปัจจุบัน ในอนาคตก็ยังไม่เกิด และเมื่อเกิดก็จะดับอีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้น  

ความจริงจึงไม่มอีะไรเหลอือยู ่แต่ว่าจตินีเ้องทีไ่ปยึดถือเป็นตัวสังโยชน์ผกูพนัอยู่ในจติ 

และยึดถือเอาสิ่งที่ไม่มีแล้วมาเป็นสิ่งที่มีอยู่ อันปัจจุบันจริง ๆ นั้นเล่ามาแล้วก็ไปทันที

ทกุขณะจิตไม่มค้ีางอยูน่าน เพราะฉะนัน้ พจิารณาและให้รู้ตามความเป็นจริงดัง่นีว่้านี่

เป็นตัวอวิชชาเป็นตัวโมหะทั้งนั้นเอง จึงเป็นการสร้างอุปธิขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่มี จากสิ่ง

ที่เกิดดับ และเม่ือความเกิดดับปรากฏขึ้น ก็คิดฝืนเอาไว้จะให้เป็นไปตามปรารถนา

ต้องการ เป็นการคิดฝืนธรรมดาไม่ได้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดา ก็ต้องเป็นทุกข์ 

เพราะฉะนั้น ปัญญาที่ให้รู้ตามความเป็นจริงนั้นคือให้รู้ในสิ่งที่เป็นไปตามเป็นจริงของ

สิ่งทั้งหลายนี้นั่นเอง ดังธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรมที่บังเกิดขึ้นแก่ท่านผู้เห็นธรรมใน

ข้ันต้นอันนับว่าเป็น โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผล ว่า “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺม� ส่ิงใด 

สิ่งหน่ึงมีความเกิดข้ึนเป็นธรรมดา สพฺพนฺต� นิโรธธมฺม� ส่ิงนั้นทั้งหมดมีความดับไป 

เป็นธรรมดา” เห็นธรรมดาคือเกิดดับดั่งนี้ในสิ่งทั้งหลายไม่ยกเว้น ดั่งนี้แหละจึงจะ

เป็นการปฏบิตัลิะอปุธเิครือ่งทรงใจได้ ละความทกุข์ได้ เพราะจะท�าให้แบมอืปล่อยก้อน

ถ่านเพลิงท่ีก�าเอาไว้น้ันให้หล่นท้ิงไปเสียก็หายร้อนหายทุกข์เป็นผู้ปลอดโปร่งไม่ติดขัด 

อะไรที่เป็นอารมณ์บังเกิดขึ้นก็รู้ทันทีว่าเกิดดับ เกิดแล้วดับไปแล้ว จึงท�าจิตให้เหมือน

อย่างอากาศปลอดโปร่งไม่ติดขัดไม่มีอะไรค้างอยู่ ไม่มีทุกข์ค้างอยู่ เมื่อเป็นดัง่นี ้จงึจะ

พบกบัสนัติทีเ่ป็นความสงบและไม่ต้องอาศยัอะไร ๆ ในโลกเทีย่วไปอยู่ในโลกได้อย่าง

ปลอดโปร่ง ไม่ตดิขดัในท่ีท้ังปวงในปัจจบัุนนีเ้ดีย๋วน้ี

ทรงสอนธรรมอันประเสรฐิที่พงึเห็นได้ในปัจจุบัน

ปัญหาของโธตกมาณพทีก่ราบทลูถาม จงึแสดงว่ามีความเข้าใจในธรรมท่ีใกล้

เข้ามากับทางพุทธศาสนาค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มองเห็นว่าผลที่ต้องการอันเป็น

ที่สิ้นทุกข์นั้นจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างนี้ เป็นแต่เพียงว่ายังไม่รู้ข้อปฏิบัติอันจะท�าให้

บรรลุถึงผลเช่นนั้น เหมือนอย่างมองเห็นอยู่ข้างหน้าแล้วต้องการที่จะไปถึง แต่ไม่รู้ว่า

จะไปให้ถึงได้อย่างไร เหมอืนอย่างมองเหน็ฝ่ังโน้นอนัเป็นฝ่ังท่ีร่ืนรมย์ดงักล่าวอยู่ข้างหน้า

ลบิ ๆ โน่นแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะข้ามไปได้อย่างไร จึงได้มากราบทูลถามพระพุทธเจ้า  
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อนับคุคลทีเ่ดนิเข้ามาจวนถงึฝ่ังทางนี ้มองเห็นฝ่ังทางโน้นแล้ว กแ็สดงว่าได้มีภมิูธรรม

ที่ปฏิบัติมาพอสมควรหรือเป็นอย่างดีพอสมควร ต้องการที่จะได้เพียงพระพุทธเจ้า

เท่าน้ันที่จะตรัสแนะน�าให้ไปถึงได้ ซ่ึงในพระสูตรบางพระสูตรทางพุทธศาสนาก็ได้มี

เปรยีบเทยีบเอาไว้เหมือนกนัถงึบคุคลท่ีปฏบิตัเิข้าทางแล้ว มองเหน็ผลอยู่ข้างหน้าแล้ว 

คือเหมือนอย่างคนที่เดินทางไปจนถึงบ่อน�้า ยืนอยู่ปากบ่อน�้าข้างบน มองลงไปเห็นน�้า

ก้นบ่อแล้ว แต่ไม่รูว่้าจะลงไปเอาน�า้ก้นบ่อมาดืม่ได้อย่างไร ก็เหมอืนอย่างโธตกมาณพ

น้ีมองเห็นผลทีต้่องการอยูแ่ล้ว จงึได้ขอให้พระพทุธเจ้าได้ทรงพระกรณุาสอน วเิวกธรรม 

ธรรมที่สงัดท่ีตนจะพึงรู้ได้โดยอนุสาสน์ ให้ตนได้เป็นคนปลอดโปร่งไม่ติดขัดเหมือน

อย่างอากาศ ให้ได้พบกับความสงบ ไม่ต้องอาศัยอะไร ๆ เที่ยวไปในอัตภาพนี้ในโลก

นี้ได้ ดั่งนี้ พระบรมศาสดาจึงได้ตรัสว่า พระองค์จะตรัสบอกแสดงสันติคือความสงบ

แก่โธตกมาณพให้เหน็ประจกัษ์ในปัจจบุนันีใ้นอตัภาพนี ้โดยไม่ต้องเชือ่ถอืตืน่ข่าวหรอื

ต้องฉงนสนเท่ห์ไปตามค�าบอกเล่าของใคร ๆ ว่าเป็นอย่างนี้ ๆ คือจะเห็นได้เอง ซึ่งรู้

แล้วมีสติด�าเนินปฏิบัติ ก็จะข้ามความติดอยู่ในโลกได้ ดั่งนี้

เพราะฉะนั้น ตามที่ตรัสตอบนี้จึงแสดงว่า ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงส่ังสอน

นั้นเป็น ปัจจักขธรรม ธรรมที่จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันนี้ในอัตภาพนี้ ไม่ต้องเชื่อตื่นข่าว 

คือจะเห็นได้เองรู้ได้เองซึ่งเมื่อรู้แล้วก็ให้มีสติปฏิบัติด�าเนิน ก็จะข้ามความติดอยู่ใน 

โลกได้ ดั่งนี้ เพราะฉะนัน้ ความท่ีมาปฏบิตัทิ�าสตใิห้มคีวามรู้เป็นเคร่ืองข้ามความตดิ 

อยูจึ่งเป็นหัวใจส�าคญั ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ตั้งสติพิจารณากาย ซึ่งในบัดนี้

ท่านก�าลงัสวดถงึในหมวดป่าช้า ๙ อันนบัว่าเป็นข้อที ่๙ เมือ่ปฏิบตัติามทีพ่ระพุทธเจ้า

ทรงสั่งสอน ก็เป็นอันว่าท�าสติเป็นเครื่องละความติดอยู่ในกายนี้ได้เป็นอย่างดีย่ิง  

อันเป็นทางน�าให้พ้นจากห้วงทุกข์ทั้งหลาย

๑๓ กันยายน ๒๕๒๔ 



ครั้งที่ ๑๔ 
โธตกมาณพปัญหา (ต่อ)

ได ้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติป ัฏฐานมาโดยล�าดับ จนถึงโธตกปัญหา  

ซึ่งโธตกมาณพได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ได้ตรัสตอบมาเป็นล�าดับ  

โธตกมาณพได้กราบทูลขอให้ทรงพระกรณุาโปรดแสดงวเิวกธรรม คอืธรรมทีส่งดัทีจ่ะ

พงึรูไ้ด้ โดยโปรดอนสุาสน์พร�า่สอนให้ตนเป็นคนโปร่ง ไม่ตดิขดัเหมอืนอากาศ ให้เป็น

ผู้สงบไม่อาศัยอะไร ๆ เท่ียวไปในอัตภาพนี้หรือในโลกนี้ พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า  

จกัทรงแสดงขนัตคิอืความสงบแก่โธตกมาณพ ให้เหน็ประจกัษ์ในอตัภาพนีใ้นปัจจบุนันี้ 

มต้ิองเช่ือต่ืนข่าว ซึง่รูแ้ล้วมสีตกิด็�าเนนิปฏบิตัข้ิามความข้องตดิในโลกได้ ดัง่ทีไ่ด้ปรารภ

แสดงเป็นธรรมบรรยายมาแล้ว โธตกมาณพจงึได้กราบทลูแสดงความชอบใจของตนซึง่

มคีวามว่า “ข้าแต่พระองค์ผูท้รงเป็นมหาฤาษหีรอืมเหสผีูแ้สวงหาคณุอันย่ิงใหญ่ ข้าพเจ้า

ชอบใจธรรมน้ัน ท่ีทรงแสดงสนัตคิอืความสงบอนัอดุมสูงสุด ทีรู่แ้ล้วมสีต ิกจ็ะพงึด�าเนนิ

ปฏิบัติข้ามความติดอยู่ในโลกได้” พระพุทธองค์จึงได้ตรัสแสดงธรรมที่ตรัสไว้ว่าจะพึง

เหน็ประจักษ์ได้ในปัจจบัุนนี ้ไม่ต้องเชือ่ตามค�าของผูอ้ืน่ว่าเป็นอย่างนี ้ๆ ซึง่รูแ้ล้วมสีติ 

ก็จะพึงปฏิบัติข้ามความติดอยู่ในโลกได้ โดยท่ีได้ทรงแสดงชี้ลงไปถึงข้อปฏิบัติอันส้ัน

และแจ่มแจ้งมีความว่า “ให้ท่านพิจารณารู้พร้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง คือทุก ๆ อย่าง

แต่ละอย่างในเบ้ืองบนเบื้องต�่าและเบ้ืองขวางในท่ามกลาง ให้ท่านรู้ส่วนสิ่งนี้ว่าเป็น 

เคร่ืองข้องตดิอยูใ่นโลก กอ็ย่าได้ท�าความดิน้รนไปในภพน้อยภพใหญ่ หรอืเพือ่ภพน้อย

ภพใหญ่″ ดั่งนี้



133โธตกมาณพปัญหา

ทรงสอนให้ไม่ท�าตัณหาคอืความอยากในภพน้อยภพใหญ่

นี้เป็นการทรงแสดงชี้ข้อปฏิบัติดั่งที่ได้ตรัสไว้ในค�าตอบข้อแรก ๆ ว่าไม่ทรง

อาจที่จะเปลื้องความสงสัยอะไร ๆ กะใครในโลก ได้รู้ทั่วธรรมอันประเสริฐ ก็จะข้าม

ห้วงแห่งความสงสัยหรือว่าห้วงทุกข์นี้ได้ และข้อที่ได้ทรงแสดงชี้ไว้ในค�าตอบสุดท้ายนี้

ก็คือธรรรมอนัประเสรฐินัน้ ซึง่ตรสัสอนให้ท�าความรูท้ัว่ถงึอย่างใดอย่างหนึง่ในเบือ้งบน 

ในเบือ้งต�า่ ในเบือ้งขวางโดยรอบ ในท่ามกลาง โดยทีใ่ห้รูว่้าทกุส่วนส่ิงนีเ้องทีเ่ป็นเคร่ือง

ข้องอยู่ในโลก เป็นเครื่องติดอยู่ในโลก ฉะนั้น ก็อย่าท�าความอยากอันเป็นเหตุให้ข้อง

ติดในภพน้อยภพใหญ่ ก็คือในส่วนสิง่เหล่านัน้ และส่วนส่ิงเหล่านัน้ทีช่ือ่ว่าภพน้อยภพ

ใหญ่นัน้ ก็โดยที่เมื่อเป็นที่ยึดถือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็เป็นภพขึ้นมาในจิตใจ คือเป็นเรา

เป็นของเราขึ้นมาในจิตใจ และส่วนสิ่งเหล่านั้นก็เป็นส่วนที่เล็กบ้างใหญ่บ้าง ดีบ้างเลว

บ้างหรือธรรมดาบ้าง เม่ือยึดถือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็เป็นภพขึ้นมาคือเป็นเราเป็นของ

เราขึ้นในจิตใจ ก็เป็นความข้องขึ้นมา ดั่งนี้แหละคือข้องความติด ฉะนัั้น เมื่อต้องการ

ที่จะเป็นคนโปร่งไม่ติดขัดเหมือนอย่างอากาศ มีความสงบเป็นคนสงบ ไม่ต้องอาศัย

อะไร ๆ เทีย่วไปในโลกนีโ้ลกปัจจบุนันีใ้นอตัภาพนี ้กท็�าความรูท้ัว่ถงึทกุ ๆ อย่างแต่ละ

อย่าง หรือว่าแต่ละอย่างทุก ๆ อย่าง ทีเ่รยีกว่าแต่ละอย่างทกุ ๆ อย่างนัน้ กใ็ช้ถ้อยค�า

ว่าในเบ้ืองบนในเบื้องต�่าในเบื้องขวางในท่ามกลางคือแปลว่าในเครื่องแวดล้อมตัวเองนี้

ทั้งหมด บรรดาเครื่องแวดล้อมทั้งหมดนี้ ก็คือเบื้องบนบ้างเบื้องต�่าบ้างท่ามกลางบ้าง 

นี้เอง ให้รู้ว่าล้วนเป็นเครือ่งข้องทัง้นัน้ อนัท�าให้ปลอดโปร่งไม่ตดิขัดไม่ได้ ต้องตดินัน่ 

ติดนี่ จะให้ปลอดโปร่งเหมือนอย่างอากาศไม่ได้ ในเมื่อยังมีตัณหาคือความอยาก  

อยากที่จะได้อยากที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของส่วนสิ่งเหล่านั้นทั้งเล็กทั้งใหญ่ ก็เป็นภพเล็ก

ภพใหญ่ขึ้นในจิตใจ ฉะนั้น ก็ให้พิจารณาอย่างทั่วถึง ให้รู้ความจริงว่านี่แหละเป็น 

เคร่ืองข้อง ไม่ท�าตณัหาคอืความอยากในทุก ๆ ส่วนสิ่งเหล่านั้น
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อธบิายนัยต่าง ๆ ของเครื่องแวดล้อมทั้งหมด

ข้อทีว่่าเบือ้งบนเบือ้งต�า่และเบือ้งขวางในท่ามกลางนัน้ พระอาจารย์ให้อธบิาย

ไว้หลายนัย โดยหมายถึงกาลเวลาก็มี หมายถึงธรรมก็มี หมายถึงโลกก็มี หมายถึง

ธาตุก็มี หมายถึงอาการ ๓๑, ๓๒ ก็มี ที่หมายถึง กาลเวลา นั้นพระอาจารย์อธิบาย

ว่า เบื้องบนก็ได้แก่อนาคต เบื้องต�่าได้แก่อดีต เบื้องขวางในท่ามกลางก็ได้แก่ปัจจุบัน 

คืออย่างใดอย่างหนึ่งทุก ๆ อย่างทุก ๆ ส่วนหรือว่าทุก ๆ ส่วนทั้งหมด ก็ล้วนเป็น 

ส่วนสิ่งที่บังเกิดขึ้นในกาลทั้ง ๓ น้ี แต่ว่าเมื่อว่าตามล�าดับกาลที่ท่านแสดงไว้ 

โดยมาก ยกอดีตเป็นที่ ๑ อนาคตเป็นที่ ๒ ปัจจุบันเป็นที่ ๓ ดังที่แสดงถึงญาณคือ

ความหยั่งรู้ในอดีต หยั่งรู้ในอนาคต หยั่งรู้ทั้งอดีตทั้งอนาคต และหยั่งรู้ธรรมที่อาศัย

กันบังเกิดขึ้น ก็เรียงอดีตไว้หน้า ฉะน้ัน แม้ว่าจะอธิบายตามล�าดับธรรมยกเอาอดีต 

ไว้ก่อน แล้วมาอนาคต แล้วมาปัจจุบันก็ได้ ข้อส�าคัญให้ครบทั้ง ๓ กาลเหมือนอย่าง

ค�าว่า อสัสาสะปัสสาสะ พระอาจารย์อธิบายต่างกนั อาจารย์ฝ่ายหนึง่อธบิายว่า อสัสาสะ

ได้แก่ลมหายใจเข้า ปัสสาสะได้แก่ลมหายใจออก อาจารย์อกีฝ่ายหนึง่อธบิายว่า อสัสาสะ

ได้แก่ลมหายใจออก ปัสสาสะได้แก่ลมหายใจเข้า คืออาจารย์ฝ่ายหนึ่งอธิบายว่า 

หายใจเข้าหายใจออก อกีฝ่ายหนึง่อธบิายว่าหายใจออกหายใจเข้า แต่กร็วมความว่าให้

มีทั้ง ๒ ก็ใช้ได้

และหมายถงึ เวทนา กคื็อ เบ้ืองบนได้แก่สุขเวทนา เบ้ืองต�า่กไ็ด้แก่ทกุขเวทนา

เบื้องขวางในท่ามกลางก็ได้แก่เวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เป็นอุเบกขาเวทนา

และหมายถึง ธรรม เบื้องบนก็คือกุศลธรรม เบื้องต�่าก็คืออกุศลธรรม  

ในท่ามกลางก็คืออัพยากตธรรม ธรรมที่เป็นกลาง ๆ ไม่ยืนยันว่ากุศลหรืออกุศล

ที่หมายถึง โลก เบื้องบนก็คือเทวโลก เบื้องต�่าก็คืออบายโลก โลกอบาย 

ท่ามกลางก็คือมนุษยโลก

ที่หมายถึง ธาตุ เบื้องบนก็คืออรูปธาตุ เบื้องต�่าก็คือกามธาตุ ท่ามกลางก็คือ

รูปธาตุ
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ที่หมายถึง อาการ ๓๒ ก็ยกเอาศัพท์ที่ใช้แสดงถึงอาการต่าง ๆ อันมีอยู่ใน

กายนี้ อุทฺธ� ปาทตลา เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา ดั่งนี้ก็คือเบื้องบน อโธ เกสมตฺถกา 

เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป นี่คือเบื่้องต�่า ท่ามกลางก็คือส่วนที่เป็นท่ามกลางในระหว่าง

เบื้องบนและเบ้ืองต�่าน้ี น่ีก็แสดงถึงอาการ ๓๒ ในกายอันนี้ ก็คือให้มีความรู้ทั่วถึง

ทั้งหมด

ปฏบิัตดิับความอยากโดยรอบทั้งหมด

และถ้าหากว่ารูต้ดิรู้ยดึอนัเป็นความรู้ของสามัญชน ดัง่ทีไ่ด้เห็นรปูอะไรกร็ูร้ปู

ได้ยนิเสยีงอะไรกร็ูเ้สยีง ทราบกลิน่ทราบรสทราบโผฏฐพัพะอะไร กร็ูก้ลิน่รูร้สรูโ้ผฏฐพัพะ 

นกึคิดเรือ่งอะไรกร็ูเ้รือ่งเหล่านัน้ ก็เป็นการรูยึ้ด รูส้ิง่ใดกย็ดึสิง่นัน้ ด่ังนีก้เ็ป็นความข้อง

ความติด และอันนี้เองที่เป็นที่ตั้งที่เกิดของอุปธิทั้งหลาย ของทุกข์ทั้งหลาย อันอยู่ใน

ฝั่งตรงกันข้ามกับนิพพานอันเป็นความดับกิเลสดับทุกข์ หรือเป็นท่ีดับกิเลสดับทุกข์  

อยู่คนละฝั่ง เมื่อมีความยึดความติดดั่งนี้ก็อยู่ฝั่งทุกข์ มีชาติทุกข์ ชราทุกข์ มรณทุกข ์

โสกะ ปรเิทวะ เป็นต้น และไม่เป็นความสงบ ต้องอาศยัอะไร ๆ อยูเ่ทีย่วไป และต้อง

มีติดมีขัดต่าง ๆ ไม่ปลอดโปร่ง ฉะนั้น การที่จะศึกษานิพพานของตนหรือจะปฏิบัติ

ตนให้เป็นผู้ปลอดโปร่งไม่ติดขัดเหมือนอย่างอากาศ ที่จะให้พ้นสันติคือความสงบ ไม่

ต้องอาศัยอะไร ๆ ก็จะต้องข้ามห้วงแห่งความยึดถือเกี่ยวเกาะดังกล่าวนี้ในส่วนสิ่ง 

ทั้งหลาย คือในส่วนที่มีอยู่รอบตัวนี่แหละ ที่แวดล้อมอยู่โดยรอบนี่แหละ ทุก ๆ สิ่ง 

ทกุ ๆ อย่าง พจิารณาให้รูจั้กว่าเมือ่ไปอยากเข้ากจ็ะต้องเกดิความยดึถอื เมือ่ยดึถอืขึน้

กต้็องเป็นภพ เป็นเราเป็นของเราขึน้ในจติใจ และโดยทีต่รสัว่า ธรรมทีต่รสับอกนีเ้ป็น

ปัจจบุนัธรรม จะพงึเหน็ประจกัษ์ได้เดีย๋วนีใ้นบดัน้ีไม่จ�าเป็นต้องเชือ่ตามต่ืนข่าว ฉะนัน้ 

ภพน้อยภพใหญ่  ก็จึงหมายถึงภพน้อยภพใหญ่ในจิตใจที่เป็นปัจจุบันนี่แหละ ไม่ใช่

หมายความว่าจะต้องไปเกดิในชาตหิน้าชาติโน้นจึงจะเป็นภพน้อยภพใหญ่ แต่หมายถึง

ตัวภพคือเป็นเราเป็นของเรา อันบังเกิดขึ้นจากเป็นความยึดถือในปัจจุบันนี้เอง ดั่งนี่

แหละจึงจะต้องข้ามให้พ้น โดยทีท่�าสตคิวามระลกึได้และท�าความรู้ อนัเป็นความระลกึได้

และเป็นความรูท้ี่ไม่ยึดอันเป็นตัวปัญญา โดยรู้ให้ถึงสัจจะคือความจริงว่า ตัวข้องตัวติด
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นี่แหละเป็นสิ่งส�าคัญ อันเกิดจากตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากต่าง ๆ เพราะฉะนั้น 

ก็ไม่ต้องท�าความอยาก ต้องปฏิบตัดิบัความอยากเสียในทกุ ๆ ส่ิงในทกุ ๆ ส่วนโดยรอบ

ตวัน้ีเอง ธรรมอนัประเสรฐิกค็อืสจัจะความจรงิทีจ่ะท�าให้พ้นทกุข์ได้ กต้็องอาศยัความ

มีสติกับทั้งปัญญา ก�าหนดดูเข้ามาให้รู้จักดั่งนี้ตามที่ทรงส่ังสอน ข้อนี้จึงเป็นธรรมที่ 

ทรงชี้เข้ามาให้รู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยตัวเองและรู้แจ้งเห็นจริงได้ในปัจจุบัน

ปฏบิัตใินสตปิัฏฐานเพื่อละความข้องความตดิ

ความท่ีได้ปฏิบัติในสติปัฏฐาน ก็เป็นการปฏิบัติท�าสติกับทั้งปัญญาคือความ

หยัง่รูเ้ข้าถงึสจัจะคอืความจรงิ อนัจะน�าให้ข้ามห้วงความข้องความตดิต่าง ๆ ได้ในกาย

ในเวทนา ในจิต ในธรรม ตั้งสติพิจารณากายตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอน  

จับพจิารณาไปโดยล�าดบั ก�าหนดลมหายใจเข้าออก ก�าหนดอริิยาบถ ก�าหนดอริยิาบถ

น้อย ก�าหนดอาการ ๓๒ ก�าหนดธาตุ และก�าหนดซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า หรือ

นึกถึงซากศพหรือนกึถึงศพ แล้วเทยีบเข้ามากบักายนีว่้าจะต้องเป็นเช่นนัน้ ตัง้แต่เป็น

ศพจนถึงเป็นกระดูกผุป่น อันเป็นการตั้งสติพิจารณากาย และตั้งสติพิจารณาเวทนา

ก�าหนดเวทนาท่ีเป็นสขุเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สุขทีเ่ป็นไปอยู ่และก�าหนด

ให้รู้จักว่าเวทนาน้ีเองท่ีเป็นไปอยู่ เม่ือกิเลสเข้าไปยึดถือก็เป็นเวทนาที่เรียกว่า สามิส 

เมื่อไม่มีกิเลสเข้าไปยึดถือก็เรียกว่าเป็นเวทนาที่เป็น นิรามิส ก�าหนดเวทนาก็เป็นสติ

ปัฏฐานอีกข้อหนึ่งอันเป็นข้อเวทนา ก็เป็นการตั้งสติกับทั้งปัญญาหยั่งรู้ ที่เป็นความรู้

ปล่อยเป็นความรูพ้้น ไม่ใช่รูย้ดึ เมือ่ไม่ปฏบิตันิัน้กร็ูท้างอายตนะ แต่ว่ารูย้ดึแต่เมือ่มา

ปฏบิตัทิ�าสตแิละปัญญาตามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ก็เพือ่รูป้ล่อยรูว้างไม่ยึดถือ ก็

เป็นการปฏิบัติเพื่อละความข้องความติด อันจะท�าให้พบความปลอดโปร่งไม่ติดขัด

โธตกมาณพปัญหาจบ

 ๑๔ กันยายน ๒๕๒๔ 



ครั้งที่ ๑๕ 
อุปสวีมาณพปัญหา

ปัญหาการข้ามห้วงกเิลสหรอืห้วงทุกข์

ได้แสดงน�าโสฬสปัญหามาโดยล�าดับ ตั้งแต่ปัญหาที่ ๑ จนถึงปัญหาท่ี ๕  

จักแสดงน�าในปัญหาที ่๖ อปุสวีปัญหาหรอือุปสวีมาณพปัญหา อปุสวีมาณพได้กราบทลู

ถามพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อไปซ่ึงแปลความว่า “ข้าพเจ้าผู้เดียว ข้าแต่พระองค์ผู้ทรง

ออกบวชจากศากยราชตระกลู ข้าพเจ้าผูเ้ดยีวไม่อาศยัพระองค์ก็ไม่อาจเพือ่จะข้ามห้วง

ทุกข์หรือห้วงกิเลสนี้ได้ ข้าแต่พระองค์ผู ้ทรงมีพระจักษุโดยรอบ คือทรงบรรลุ 

พระสัพพัญญุตญาณ รู้ธรรมทั้งปวง ขอพระองค์ได้ทรงตรัสบอกอารมณ์ท่ีข้าพเจ้าได้

อาศยัพึงข้ามโอฆะ คือห้วงทุกข์หรอืห้วงกเิลสนีไ้ด้” พระผูม้พีระภาคเจ้าได้ตรสัตอบว่า 

“ท่านจงเป็นผูมี้สตเิพ่ง อากิญจญัญายตนฌาน อาศยัอารมณ์ว่าไม่ม ีข้ามโอฆะคอืห้วง

กเิลสหรอืห้วงทุกข์นีเ้ถดิ จงละกามท้ังหลาย เว้นจากความสงสยัทัง้หลาย ตามดคูวาม

ที่สิ้นไปแห่งตัณหาทั้งกลางคืนทั้งกลางวันเถิด” ดั่งนี้

รูปฌานหรอืรูปสมาบัติ

ตามค�าถามและค�าตอบนีแ้สดงถงึว่า อปุสวีมาณพผูถ้ามได้เป็นผูป้ฏบิตัใินสมาธิ

จนบรรลุถึงอรูปฌานที่ ๓ ที่เพ่งอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี การท�าสมาธิจนจิต

ได้สมาธอินัแน่วแน่เรยีกว่า อปัปนาสมาธ ิสมาธท่ีิแนบแน่น เบือ้งต้นผูป้ฏบิตัย่ิอมอาศยั
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อารมณ์ของสมาธทิีมี่รปูเป็นอารมณ์ เป็นรปูภายนอกกต็าม เป็นรปูภายในคอืเป็นรปูนมิติ 

ก�าหนดหมายรูปที่เป็นภายในจิตก็ตามเป็นอารมณ์ เหมือนอย่างท�า อานาปานสต ิ 

สตกิ�าหนดลมหายใจเข้าออก ลมหายใจกจ็ดัว่าเป็นรปู เป็นโผฏฐพัพะคอืสิง่ทีม่าถกูต้องกาย 

กายคตาสติ สติที่ไปในกาย กายก็เป็นรูป ก็ต้องอาศัยกายที่เป็นรูปเป็นอารมณ์ และ

แม้แต่อารมณ์บางอย่างที่ดูคล้ายกับไม่เป็นรูป เช่น มรณสติ ระลึกถึงความตาย  

ตวัความตายนัน้กเ็ป็นภาวะอย่างหนึง่กต็าม แต่กเ็นือ่งกบักายทีม่ชีวิีตนี ้เนือ่งอยู่กบัรูป 

แม้ พุทธานุสสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ธัมมานุสสติ ระลึกถึงพระธรรม สังฆานุสสติ 

ระลึกถึงพระสงฆ์ ในขั้นปฏิบัติก็ต้องอาศัยรูป และก็เป็นรูปนิมิตที่ก�าหนดอยู่ในจิตใจ 

ความระลึกถึงโดยพระประวัติเกี่ยวแก่พระสูตรเป็นต้น และเกี่ยวแก่พระสงฆ์ที่เป็น

บุคคลต่าง ๆ พระธรรมค�าสั่งสอนอันเป็นเสียงท่ีแสดงธรรมเหล่านี้ก็เป็นรูป แม้โดย

พระคุณ พระคุณก็เนื่องอยู่กับรูป เพราะฉะนั้น ที่เป็นข้อปฏิบัติทางสมาธิในเบื้องต้น

น้ี จึงยังนับเป็น รูปกรรมฐาน และเม่ือท�าสมาธิอาศัยรูปเป็นอารมณ์ดั่งนี้ จนได ้

อัปปนาสมาธิ สมาธิแนบแน่น ประกอบด้วยองค์อันนับว่าเป็นฌานที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓  

ที่ ๔ ก็เรียกว่าเป็น รูปฌาน หรือ รูปสมาบัติ 

อรูปฌานหรอือรูปสมาบัติ

และเมื่อก�าหนดอารมณ์ของสมาธิให้ย่ิงขึ้นไป ก็ก�าหนดอารมณ์สมาธิของท่ี

เป็นอรูปไม่ใช่รูป ต้ังต้นแต่ก�าหนดเพิกรูปทั้งหมด ก�าหนดว่าอากาศไม่มีที่สุด  

ได้อัปปนาสมาธิ ก็เป็นอรูปฌานที่ ๑ เรียกว่า อากาสานัญจายตนะ ก�าหนดอารมณ์

ของสมาธิที่เป็นอรูปให้ยิ่งขึ้นไป คือก�าหนดตัวความรู้อันเรียกว่าวิญญาณ ว่าวิญญาณ

ไม่มีที่สุดได้อัปปนาสมาธิ ก็เรียกว่าเป็น วิญญาณัญจายตนะ อันเป็นอรูปฌานท่ี  

๒ เมื่อก�าหนดอารมณ์ของสมาธิท่ีเป็นอรูปนี้ให้ยิ่งขึ้นไป ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี  

ได้อัปปนาสมาธิก็เป็นอรูปที่ ๓ เรียกว่า อากิญจัญญายตนะ และก็นับเป็นอรูปที่  

๓ เมื่อก�าหนดอารมณ์ของสมาธิให้ย่ิงขึ้นไปว่า มีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่  

ได้อัปปนาสมาธิก็เป็นอรูปที่ ๔ เรียกว่า เนวสัญญานาสัญญายตนะ ก็รวมเป็น 

อรูปฌานทั้ง ๔ แต่ว่าการก�าหนดท�าสมาธินี้ไม่ได้มุ่งทางปัญญาเพื่อละกิเลสและ 

กองทุกข์ แต่เพื่อให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิเท่านั้น
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สมาธ ิหรอืฌานสมาบัตยิังไม่ว่างกเิลส

ตามประวตัแิสดงว่า อปุสวีมาณพได้ปฏบิตัอิยู่ในอรปูที ่๓ คอืก�าหนดอารมณ์

ของสมาธิว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี อันสูงขึ้นไปกว่าอรูปที่ ๑ และอรูปที่ ๒ อรูปที่ ๑ 

นั้นก�าหนดว่าอากาศไม่มีที่สุดคือเพิกรูปทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอะไร ๆ ทั้งสิ้น ก�าหนด

ให้เหลือแต่อากาศซึ่งเป็นช่องว่าง ว่างไปทั้งหมดไม่มีอะไร ๆ ทั้งสิ้น ได้อัปปนาสมาธิ

ในข้อน้ีกเ็ป็นอรปูที ่๑ และก�าหนดดเูข้ามาท่ีตวัความรู้อนัเรยีกว่าวญิญาณ ซึง่ครอบคลมุ

อากาศคือช่องว่างที่ไม่มีที่สุดนั้น อากาศคือช่องว่างที่ไม่มีที่สุดนั้น วิญญาณคือความรู้

ซึ่งแผ่ออกไปนั้นก็ไม่มีที่สุดเช่นเดียวกัน อากาศไม่มีที่สุดฉันใด ความรู้ก็ไม่มีที่สุดฉัน

นั้น ก็เพราะว่าการที่จะได้สมาธิว่าอากาศคือช่องว่างท่ีไม่มีท่ีสุด ก็เพราะมีความรู้ใน

อากาศนั้นว่าไม่มีที่สุดนั้นเอง เป็นความรู้ที่ก�าหนดอยู่ในอากาศที่ไม่มีที่สุด ถ้าหากว่า

ไม่มีวิญญาณท่ีเป็นตัวความรู้ การท่ีปฏิบัติให้ได้สมาธิจนถึงในข้อว่าอากาศไม่มีที่สุดก็

เป็นไปไม่ได้ การทีจ่ะได้สมาธมิอีารมณ์ว่าอากาศไม่มีทีสุ่ดกเ็พราะว่ามีวิญญาณคอืตวั

ความรู ้ความรู้ที่เป็นสมาธิว่าอากาศไม่มีที่สุดนั้น เพราะฉะนั้น ทีแรกก็ดูอากาศ เพ่ง

อากาศว่าอากาศไม่มทีีส่ดุ เมือ่ได้ขัน้น้ีแล้ว กก็ลบัมาเพ่งตวัความรู้ว่าความรูก็้ไม่มท่ีีสุด 

อันเป็นขั้นที่ ๒ 

คราวนีเ้ม่ือตรวจดใูนอากาศกด็ ีในตวัความรูก้้ด ีไม่มีทีส่ดุทัง้สองนัน้ กจ็ะพบ

ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี เพราะว่าถ้ามีขึ้นแล้วก็จะต้องเป็นรูปไป เช่นเป็นบุคคลเป็น

สัตว์เป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ เป็นโลกเป็นดวงดาวต่าง ๆ อะไรเป็นต้น ซึ่งจะต้องเป็นรูปไป  

แต่เมือ่ไม่มอีะไรท้ังสิน้ มแีต่อากาศท่ีเป็นช่องว่าง ตวัความรูก้ว่็างไปทัง้หมดเช่นเดียวกนั 

เพราะฉะน้ัน เม่ือตรวจดใูนอากาศกด็ใีนตวัความรูก้ด็ ีกไ็ม่มอีะไรแม้แต่น้อยหนึง่นดิหนึง่ 

ถ้าจะยกเอาอายตนะภายนอกทัง้ ๖ กไ็ม่มรีปูไม่มเีสยีงไม่มกีลิน่ไม่มรีสไม่มโีผฏฐพัพะ 

ไม่มธีรรมารมณ์ทีเ่ป็นเรือ่งของรปูเสยีงเป็นต้นเหล่านัน้ทัง้หมดว่างไปหมด เพราะฉะนัน้ 

ในความว่างนีเ้ป็นความว่างของอากาศกด็ ี ความว่างของตวัวญิญาณทีเ่ป็นตัวความรูก้ด็ี 

จึงไม่มีอะไรแม้แต่น้อยหน่ึงนิดหน่ึง ดั่งน้ี ก็เป็นอรูปที่ ๓ ซึ่งอุปสีวมาณพได้ปฏิบัต ิ

ถึงอยู่ และพอใจอยู่ในอรูปสมาบัติข้อที่ ๓ นี้และเมื่อจะปฏิบัติยิ่งขึ้นต่อไป ก็ตรวจดู
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ความก�าหนดหมายอันเรียกว่าสญัญาก็จะพบว่า ความก�าหนดหมายทีเ่ป็นตวัสัญญานัน้ 

กเ็ป็นตวัสญัญาท่ีก�าหนดอยู่ในอากาศท่ีว่าง ในวิญญาณคอืความรูท้ีว่่างไม่มอีะไร ฉะนัน้ 

จงึคล้ายกบัว่าไม่มสีญัญาคอืความก�าหนดหมายอะไรเลย เพราะจะตรวจดูว่ามีรูปสญัญา 

ความก�าหนดหมายว่ารูปหรือไม่ มีสัททสัญญา ความก�าหนดหมายว่าเสียงอยู่หรือไม่  

ดั่งนี้เป็นต้น ทางอายตนะทั้ง ๖ ก็จะไม่พบว่ามีอยู่ เพราะว่าอากาศก็ว่างจากรูปจาก

เสยีงทัง้หมด ตวัความรูท่ี้อิงอยู่กบัอากาศนัน้กว่็างจากรปูจากเสยีงทัง้หมด จงึคล้าย ๆ 

กับว่าไม่มีสัญญาคือความก�าหนดหมายอะไร แต่อันที่จริงก็มีสัญญาอยู่ คือก�าหนด

หมายอยู่ในอากาศและในตัววิญญาณคือตัวความรู้นั้น เป็นสัญญาท่ีตั้งม่ันแน่วแน่  

เป็น สมาธิสัญญา หรือ สัญญาสมาธิ อยู่กับอากาศและวิญญาณนั้น เพราะฉะนั้น  

จึงว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะว่ามีอยู่ จะเรียกว่า อรูปสัญญา ก็ได้มีอยู่นั้น จะว่ามี

สญัญากไ็ม่ใช่ จะว่าไม่มสีญัญากไ็ม่ใช่ทัง้ ๒ อย่าง คอืเป็นอรปูสัญญา เป็นอรปูสัญญา

ที่ตั้งมั่นแน่วแน่ มีก็ไม่ใช่ คือไม่ใช่รูปสัญญา ไม่มีก็ไม่ใช่ เพราะว่าแม้ไม่มีรูปสัญญา 

กม็อีรปูสญัญา กเ็ป็นอรปูที ่๔ ซึง่สงูขึน้ไป แต่ว่าอปุสีวมาณพนัน้ก�าหนดอยู่ในข้อที ่๓ 

ขัน้ที ่๓ น้อยหนึง่นดิหนึง่กไ็ม่มซีึง่มุ่งทางสมาธอิย่างเดยีว เพราะฉะน้ัน แม้จะได้สมาธิ

ข้อน้ีแล้ว และถึงจะมีความพอใจอยู่ในสมาธิข้อนี้แล้ว ก็ยังรู้สึกว่ายังข้ามโอฆะหรือ 

ห้วงทุกข์ห้วงกิเลสไม่ได้ในขณะที่ท�าสมาธิ อยู่ในสมาธิ ก็ดูว่างกิเลสว่างทุกข์เหมือน

อย่างอากาศที่ว่างเหมือนอย่างวิญญาณที่ว่าง แต่ว่าเมื่อออกจากสมาธิ กิเลสก็กลับมา

อีก ความทุกข์ต่าง ๆ ก็กลับมาอีก เพราะฉะนั้น ก็รู้สึกตัวเองว่ายังข้ามห้วงกิเลส  

ข้ามห้วงทุกข์ต่าง ๆ ไม่ได้ ยังรู้สึกว่าเราแก่เราเจบ็เราตาย ยงัมเีราอยู ่ยงัไม่ว่างจากตวั

เราของเรา เพราะฉะนัน้ จงึได้จนอยูแ่ค่นัน้ แปลว่าติดอยู่แค่สมาธินั้นเท่านั้น ไม่รู้ว่าจะ

ปฏิบัติอย่างไรต่อไป อันนี้เป็นปัญหาที่ทุก ๆ คนผู้ปฏิบัติธรรมเช่นปฏิบัติในทางสมาธิ

ย่อมจะต้องพบ คือเมื่อได้สมาธิแล้วจะท�าอย่างไรต่อไป จะปฏิบัติอย่างไรต่อไป หรือ

จะอยูก่บัสมาธนิัน้ไปเท่านัน้ และเมือ่อยูก่บัสมาธนิัน้ไปเท่านัน้ กร็ูสึ้กว่ายังมีห้วงกเิลส

ห้วงทุกข์ต่าง ๆ อยู่อีกเป็นอันมาก ก็ต้องประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับอุปสีวมาณพ 

ผูน้ี้ ซึง่แม้ว่าจะท�าสมาธไิปจนถงึอรปูฌานสมบตัขิัน้ที ่๓ อนัจะก้าวขึน้ไปสูข่ัน้ที ่๔ นัน้

ก็เป็นสิ่งที่ท�าได้ไม่ยาก แต่แม้จะถึงข้ันท่ี ๔ ก็ตามก็อยู่แค่นั้น ยังข้ามห้วงกิเลสและ

กองทุกข์ต่าง ๆ ไปไม่ได้
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ตรัสสอนให้ละกาม ละความสงสัย ละตัณหา 

เพราะฉะน้ัน ผูป้ฏิบตัธิรรมจงึพงึเข้าใจว่าปัญหานีเ้ป็นปัญหาของผูป้ฏิบตัท่ัิวไป

ไม่ใช่อปุสวีมาณพเท่านัน้ทีท่�า ๆ ไปกไ็ปจนอยูแ่ค่นัน้ แม้จะได้สมาธจินถึงอปัปนาสมาธิ

แล้วก็ตาม รู้สึกว่ายังข้ามห้วงกิเลสห้วงทุกข์ไม่ได้ และไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรต่อไป  

เพราะฉะนัน้ จงึจะได้กราบทูลถามปัญหาของตนเองซึง่ตดิอยูว่่า ตนผูเ้ดยีวไม่ได้อาศยั

พระพุทธเจ้าแล้วกไ็ม่อาจจะข้ามห้วงกเิลสห้วงทกุข์ได้ แต่กม็ไิด้บอกว่าได้ปฏบิตัทิ�าสมาธิ

ถึงขั้นไหน ไม่ได้กราบทูลพระพุทธเจ้า จึงขอให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสบอก บอกอารมณ์

ที่อาศัยข้ามห้วงกิเลสห้วงทุกข์ได้ ขอให้ตรัสบอก พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบการปฏิบัติ

และผลแห่งการปฏิบัติในทางสมาธิของอุปสีวมาณพ จึงได้ตรัสบอกทางที่จะปฏิบัติต่อ

ไปเพือ่ให้ข้ามห้วงกเิลสและกองทุกข์ได้ โดยทีใ่ห้อาศยัภมูปิฏบิตัทิีไ่ด้มาเป็นพืน้นัน่แหละ 

ดังที่ตรัสว่าจงเป็นผู้มีสติ เพ่ง อากิญจัญญายตนฌาน อาศัยอารมณ์ว่าไม่มีนั่นแหละ

ข้ามห้วงกิเลสหรือว่าห้วงทุกข์นี้ ในการปฏิบัติท�า อากิญจัญญายตนฌาน นั้น ก็เพ่ง

อารมณ์ว่านิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มี เพราะฉะนั้น ก็ให้อาศัยอารมณ์ที่ว่าไม่มีนั่นแหละ

ข้ามห้วงกิเลสและกองทุกข์ กล่าวคือให้ละกามคือความใคร่ทั้งหลายเสีย เว้นจาก 

ความสงสัยทั้งหลาย ตามเพ่งดูความสิ้นไปแห่งตัณหาท้ังกลางคืนท้ังกลางวัน โดยท่ี 

อุปสีวมาณพนั้นเมื่อท�าสมาธิ แม้ก�าหนดอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่่งก็ไม่มี แต่ว่าก็มี

กามคือความใคร่อยู่ติดอยู่ในอารมณ์นั้น และเมื่อมีความใคร่อยู่ติดอยู่ในอารมณ์นั้นก็

จะต้องมีความสงสัยต่าง ๆ อยู่ในอารมณ์นั้น และยังมีตัณหาคือความดิ้นรนทะยาน

อยากอยู่ในอารมณ์นั้น ตลอดจนถึงฌานสมาบัติท่ีได้ เพราะฉะนั้น สมาธิหรือฌาน

สมาบัตินั้นจึงมาเป็นกามของอุปสีวมาณพ มาเป็นความสงสัยและมาเป็นตัณหาของ 

อุปสีวมาณพ เม่ือเป็นดัง่นีจ้งึกลายเป็นทุกขสมทุยั เหตใุห้เกดิทุกข์ เมือ่เป็นทกุขสมทุยั

เหตุให้เกิดทุกข์ จึงยังดับทุกข์ไม่ได้ โอฆะคือห้วงน�้าอันหมายถึงห้วงทุกข์ห้วงกิเลส  

ก็ยังคงใหญ่อยู่เพียงน้ันไม่ลดน้อยลงไป ยังเป็นมหาโอฆะ ห้วงน�้าใหญ่อยู่เพียงนั้น  

แม้จะได้สมาธิถึงขั้นไหนก็ตาม เม่ือสมาธิที่ได้นั้นเป็นกามเป็นความสงสัยเป็นตัณหา

ห้วงกเิลสห้วงทุกข์ก็ไม่ลดน้อยลงเลย ยังคงใหญ่อยูเ่พยีงนัน้ยงัข้ามไม่ได้ และเมือ่มกีาม

มีความสงสัยมีตัณหาอยู่ในสมาธิในอารมณ์ของสมาธิดังกล่าว ก็มีตัวเรามีของเรา   

เพราะตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยากนัน้เป็นเหตใุห้ยดึถอื ยดึถอืเป็นตวัเราเป็นของเรา
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อยู่ในสิ่งที่ยึดถือนั้น เมื่อเป็นดั่งนี้ แม้ว่าเพ่งพินิจอากาศและวิญญาณว่าไม่มี น้อยหนึ่ง

นิดหนึ่งก็ไม่มี แต่อันท่ีจริงน้ันมีตัวเรามีของเรามีกามมีความสงสัยมีตัณหา เมื่อเป็น 

ดัง่นี ้จงึชือ่ว่ายงัมไีม่ใช่ไม่ม ีคอืมตีวัเรามขีองเรา มกีามมคีวามสงสยัมตีณัหา เมือ่เป็น

ดั่งนี้ ท�าสมาธิไปถึงขั้นไหนแล้วจะข้ามห้วงกิเลสห้วงกองทุกข์ได้อย่างไร เพราะฉะนั้น 

จึงได้ตรัสสอนให้อุปสีวมาณพดูเข้ามาว่า ที่ไม่มี ๆ นั้น ต้องท�ากามให้ไม่มี ท�าความ

สงสัยให้ไม่มี ท�าตัณหาให้ไม่มีด้วย และอุปสีวมาณพนั้นได้ปฏิบัติมาเป็นอย่างดีแล้ว 

แม้ฟังเพียงเท่านี้ก็มีความเข้าใจ เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสสอนให้อาศัยอารมณ์ว่าไม่มี

นั่นแหละ อย่าพิจารณาว่าในอากาศไม่มีอะไร ในวิญญาณคือความรู้ไม่มีอะไรเท่านั้น 

ให้ดูว่าไม่มีกามไม่มีความสงสัยไม่มีตัณหาด้วยไม่มีตัวเราไม่มีของเราด้วย โดยที่ไม่

ท�าความใคร่ความปรารถนาความดิน้รนทะยานอยาก ละกามคอืความใคร่ ละกงัขาคอื

ความสงสัย ละตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก ดูเข้ามาที่จิตดั่งนี้ พยายามที่จะละ

ออกไปเสียทั้งกลางวันทั้งกลางคืน ให้ตัวความไม่มีนี้มาเป็นความไม่มีกาม ไม่มีความ

สงสัย ไม่มีตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก

ปฏบิัตใิช้สมาธลิะกเิลสขัดเกลากเิลส

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงตอบโดยอาศยัข้อทีผู่ถ้ามได้มาปฏิบัตนิัน่แหละ 

มาชี้ทางปฏิบัติในทางปัญญาละกิเลสอันเป็นเหตุให้ยึดถือทั้งหลาย อันจะเป็นเหตุให้

ข้ามห้วงกิเลสและกองทุกข์ได้จริง ๆ และปัญหาท่ีทรงตอบนี้ก็ใช้ได้ส�าหรับผู้ท่ีปฏิบัติ

สมาธทิัว่ ๆ ไปท้ังหมด เม่ือปฏิบตัธิรรมสมาธไิปแล้ว เมือ่ต้องการจะข้ามห้วงกเิลสและ

ห้วงกองทุกข์ กจ็ะต้องอย่าไปสร้างกามคอืความใคร่ความปรารถนา สร้างกังขาคือความ

สงสยั สร้างตณัหาคือความดิน้รนทะยานอยาก แม้ในตัวสมาธแิม้ในอารมณ์ของสมาธิ 

แต่ว่าให้ปฏิบัติละกาม ละกังขาความสงสัย ละตัณหาคือความด้ินรนทะยานอยาก  

ให้กเิลสเหล่านีไ้ม่มไีปด้วย สงบไปด้วย เมือ่เป็นดัง่น้ีแหละ จงึจะเป็นการปฏบิติัขดัเกลา

กิเลส ละกิเลสให้น้อยลงไปโดยล�าดับ แต่ถ้าไม่ปฏิบัติในทางละกิเลสขัดเกลากิเลส 

ดังกล่าวนีแ้ล้ว ท�าสมาธิมากได้อัปปนาสมาธิ จนถึงได้ผลของสมาธิที่ปรากฏนั้นเป็น  

โลกิยอภิญญา อภิญญาท่ีเป็นโลกิยะ สามารถที่จะแสดงพลังของสมาธิได้บางอย่าง



143อุปสีวมาณพปัญหา

ก็ตาม สมาธิแรง กาม ความสงสัยตัณหาก็แรงด้วย และเมื่อกามความสงสัยตัณหา

จบัเอาจติทีม่พีลังไปใช้ได้แล้ว ก็อาจจะน�าสมาธิไปใช้ในทางทีผ่ดิ เหมือนอย่างทีม่บุีคคล

มีอ�านาจจิตที่ปรากฏมาในประวัติทั้งในครั้งพุทธกาล ตลอดมาจนถึงในปัจจุบันที่ใช้ 

อ�านาจจิตท่ีเป็นสมาธิน้ีไปในทางท่ีผิด ก่อบาปก่ออกุศลต่าง ๆ เพราะเมื่อสมาธิแรง 

กามก็แรงสงสัยก็แรงตัณหาก็แรง ไม่ได้ลดไป เพราะฉะนั้น ทางพุทธศาสนาจึงต้อง

ปฏิบัติ ให้ปฏิบัติท�าสมาธิโดยใช้สมาธิในทางละกิเลส ปฏิบัติขัดเกลากิเลสไปด้วย  

ต้องละกามละสงสัยละตัณหาที่เป็นไปแม้ในสมาธิด้วยไปด้วยกัน เมื่อเป็นดั่งนี้  

การปฏิบัติที่ได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิทั้งปัญญาประกอบกันไป อาศัยซึ่งกันและกันเป็นไป 

จึงจะเป็นไปเพือ่ขัดเกลากเิลสและกองทกุข์ สามารถทีจ่ะข้ามห้วงกเิลสและกองทกุข์ไป

โดยล�าดับ ฉะนั้น ปัญหาของอุปสีวมาณพและค�าตอบของพระพุทธเจ้านี้จึงสามารถใช้

ปฏิบัติได้โดยทั่วไป

๒๘ กันยายน ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๑๖ 
อุปสวีมาณพปัญหา (ต่อ)

การปฏบิัตติั้งอยู่ในอากญิจัญญายตนะไม่เสื่อม

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐานมาโดยล�าดับ จนถึงอุปสีวมาณพปัญหา 

ที่ ๖ ซึ่งอุปสีวมาณพได้กราบทูลผู้มีพระภาคเจ้า ความว่า “ข้าพเจ้าผู้เดียวไม่อาศัย

พระองค์ ไม่อาจที่จะข้ามโอฆะคือห้วงน�้าใหญ่อันหมายถึงห้วงทุกข์หรือห้วงกิเลสได้  

ขอให้พระองค์ตรัสบอกอารมณ์เป็นเครื่องยึดหน่วงท่ีจะได้อาศัยข้ามห้วงนี้” ด่ังนี้  

พระผูม้พีระภาคเจ้าจงึได้ตรสัตอบความว่า “ให้ท่านมสีตเิพ่ง อากญิจญัญายตนะ อาศยั

อารมณ์ว่าไม่มี ข้ามโอฆะคือข้ามห้วงเถิด จงละกามทั้งหลาย เว้นเสียจากความสงสัย

ทั้งหลายดูความสิ้นไปแห่งตัณหาคือความทะยานอยากให้เห็นประจักษ์ชัดท้ังกลางคืน

กลางวัน” ดั่งนี้ซึ่งได้อธิบายแล้ว อุปสีวมาณพได้กราบทูลถามต่อไปว่า “ผู้ที่มีราคะคือ

ความติดใจยนิดใีนกามท้ังหลายท้ังปวงสิน้ไปแล้ว ละอารมณ์อืน่อาศยัอากญิจญัญายตนะ 

คืออารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีเท่านั้นน้อมไปแล้วในอากิญจัญญายตนะอันเป็น

เครือ่งเปลือ้งสญัญาอย่างประเสรฐิจะพงึตัง้อยู่ในอากิญจญัญายตนะนัน้ไม่เส่ือมไปบ้าง

หรือ” พระผู ้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่า “พึงตั้งอยู ่ในอากิญจัญญายตนะนั้น 

ไม่เสื่อม คือผู้มีราคะความติดใจยินดีในกามทั้งหลายทั้งปวงสิ้นไปแล้ว น้อมไปแล้วใน

อากญิจัญญายตนะอนัเป็นเครือ่งปลดเปลือ้งสัญญาอย่างประเสรฐิเท่านัน้ คอือาศัยแต่
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อากิญจัญญายตนะก�าหนดอารมณ์ว่าไม่มีเท่านั้น ละอารมณ์อย่างอื่น จึงชื่อว่าน้อมไป

ในอากิญจัญญายตนะอันเป็นเคร่ืองปลดเปล้ืองสัญญาอย่างประเสริฐ ผู้ที่ปฏิบัติได้ 

ดั่งนี้ก็จะพึงตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนะนั้นไม่เสื่อม

ค�าถามและค�าตอบนี้ก็สืบเนื่องมาจากค�าถามค�าตอบข้อแรก ซึ่งเมื่อพิจารณา

ดแูนวธรรมปฏบิตัแิล้วกจ็ะเหน็ได้ว่า พระบรมศาสดาได้ทรงแนะแนวปฏบิตัแิก่อปุสวีมาณพ 

ซึ่งได้ฌานสมาบัติ คือได้สมาธิอย่างแน่วแน่เท่านั้น เมื่อเป็นดั่งนี้ ห้วงน�้าใหญ่คือ 

กิเลสและทุกข์ทั้งหลายก็ยังคงมีอยู่เท่าเดิมไม่ลดน้อยลงไป และอุปสีวมาณพก็ติดอยู่

แค่น้ันแก้ไขไม่ได้ พระบรมศาสดาได้ทรงทราบพืน้ปฏบิตัทิีไ่ด้มาของเขา จงึได้ตรสัสอน

วิธีแก้ไขให้เพียงข้อส�าคัญ เรียกว่าสะกิดเพียงนิดเดียวให้เขาดูให้พบความส้ินไปแห่ง

ปัญหาให้ประจักษ์ชัด ให้ละกามละความสงสัย อันเป็นที่ปฏิบัติอาศัยจิตท่ีเป็นสมาธิ 

นั่นแหละ ก�าหนดพิจารณาดูกาม ดูความสงสัย ดูตัณหาที่เลื่อนขึ้นมาโดยล�าดับเช่น

เดียวกันกับฌานสมาบัติ กล่าวคือในขณะที่ยังมิได้ท�าสมาธิ กามความสงสัยตัณหาก็

ตัง้อยูใ่น กามคุณารมณ์ ทัง้หลายดัง่ทีเ่ป็นไปอยู่ในจติของสามัญชนทัว่ไป แต่ครัน้เม่ือ

มาท�าสมาธสิงบกามคณุารมณ์ กม็าตดิอยู่ในอารมณ์ของสมาธนิัน้ และในตวัสมาธเิอง 

คือเป็นกามเป็นความสงสัยเป็นตัณหาอยู่ในรูปกรรมฐาน และในสมาธิที่อาศัยรูป

กรรมฐานแต่ครั้นเม่ือเล่ือนขึ้นมาปฏิบัติในอรูปกรรมฐานและในอรูปฌานสมาบัติ  

กามความสงสยัตณัหากม็าตดิอยูใ่นอรปูกรรมฐาน ในอรปูฌานสมาบติั กเ็ป็นอนัว่าไม่

พ้นกามไม่พ้นความสงสยัไม่พ้นตัณหา เพราะฉะนัน้ จงึตรสัสะกดิให้ดกูามดคูวามสงสัย

ดตัูณหาท่ีบงัเกิดข้ึนในอรปูกรรมฐาน หรอืในอารมณ์ของอรปูกรรมฐานทีป่ฏิบตัหิรอืที่

ได้อยูน่ัน่แหละ และในตวัอรปูฌานสมาบตัเิองทีไ่ด้และเมือ่ดเูข้ามาดัง่นีแ้ล้ว ผูท้ีป่ฏบิตัิ

ได้สมาธิดีข้ึนแล้วโดยล�าดบัมาจนถึงขัน้นัน้ กย็อมจะรูจ้ะเหน็ได้ จนเหน็กามคือความใคร่ 

จะเห็นความสงสัย จะเห็นตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากติด เพราะฉะนั้น  

กต้็องปฏบิตัลิะให้สิน้ไป ละความใคร่ความสงสัยความดิน้รนทะยานอยากแม้ทีม่อียู่ใน

ตัวอารมณ์นั้นและในสมาธินั้นให้สิ้นไป ดูให้ส้ินไปท้ังกลางวันท้ังกลางคืน และให้พบ

ความสิ้นไปโดยล�าดับ ดั่งนี้
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รู้กุปปธรรมและอกุปปธรรม

ในขัน้น้ีจ�าเป็นท่ีจะต้องทราบหลักปฏิบตัใินพระพทุธศาสนาว่า การทีจ่ะละกาม

ละความสงสยัละตณัหาให้สิน้ไปนัน้เป็น กปุปธรรม ธรรมทีก่�าเริบกมี็ เป็น อกุปปธรรม 

ธรรมที่ไม่ก�าเริบก็มี ที่เป็น กุปปธรรม ธรรมที่ก�าเริบ ยังเสื่อมได้ก�าเริบได้ แต่ว่าเมื่อ

ปฏิบัติในศีล ในสมาธิ ในปัญญา จนถึงเป็นมรรคเป็นผล เป็นนิพพานแล้ว ก็ตัดกิเลส

ได้เด็ดขาดตามขัน้ของมรรคผลนพิพานนัน้ เมือ่เป็นขัน้โสดาปัตตมิรรคโสดาปัตตผิลก็

ตดักเิลสได้เดด็ขาดคือสงัโยชน์ ๓ ดัง่นีเ้ป็นต้น จนถงึขัน้อรหตัตมรรคอรหตัตผลกต็ดั

กิเลสได้เด็ดขาดท้ังหมด เพราะฉะน้ัน เมื่อถึงข้ันมรรคผลนิพพานดั่งนี้จึงจะไม่เสื่อม 

ฉะนั้น ตามปัญหาที่อุปสีวมาณพกราบทูลถามต่อไปที่แสดงในวันนี้ ซึ่งใช้ถ้อยค�าว่ามี

ราคะคอืความตดิใจยนิดใีนกามทัง้หลายทัง้ปวงสิน้ไปแล้ว อาศยัอากญิจญัญายตนะคอื

อารมณ์ว่าไม่มี คือน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี ละอารมณ์อื่น อันจะต้องท�าความเข้าใจว่า

อาศัยอากิญจัญญายตนะคืออาศัยอารมณ์ว่าไม่มีนั้น ก็จะต้องไม่ใช่เพียงสมาธิเท่านั้น

แต่ว่าอากิญจัญญายตนะคือตัวไม่มีนั้น ได้เปลี่ยนมาเป็นไม่มีกามไม่มีความสงสัยไม่มี

ตัณหาอีกด้วย ซึ่งไม่มีเพียงที่เป็นอารมณ์ของสมาธิซึ่งอุปสีวมาณพเคยได้มานั้นก็เป็น

เพียงสมาธิเท่านั้น ซ่ึงอุปสีวมาณพเองก็ติดอยู่เพราะยังข้ามทุกข์ข้ามกิเลสอะไรไม่ได้ 

จึงต้องมากราบทูลถามพระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสแก้มาให้แล้วว่า ต้องไม่มีกามไม่มี

สงสยัไม่มตีณัหาด้วย เพราะฉะนัน้ การทีท่รงตรสัแก้ในปัญหาแรกนัน้กเ็ป็นการสะกดิ

ถูกจุดที่อุปสีวมาณพนั้นติดอยู่ ก็แจ่มแจ้งขึ้นมาแก่เขาเอง เพราะฉะนั้น ในปัญหาต่อ

มาน้ีเขาจะต้องเข้าใจ ว่าที่ไม่มีอันเป็นอารมณ์ของอากิญจัญญายตนฌานนั้นก็จะต้อง

ไม่มีกามไม่มีความสงสัยไม่มีตัณหาด้วย อันเป็นทางปัญญา หรือทางวิปัสสนาอันเป็น

เครื่องตัดกิเลส และถ้าไม่มีจริง ๆ ก็เป็นอันว่าตัดกิเลสได้เด็ดขาดเพียงบางอย่างหรือ

ทัง้หมดตามก�าลังของมรรคผลดงักล่าวแล้ว และเมือ่เป็นดัง่นี ้จงึช่ือว่าน้อมไปแล้ว คอื

น้อมจิตไปแล้ว หรอืจะว่าพ้นไปแล้วกไ็ด้ในอากญิจัญญายตนะทีม่คีวามหมายเปลีย่นมา

แล้วตามที่ตรัสตอบ เป็นไม่มีกามไม่มีความสงสัยไม่มีตัณหา เป็นเครื่องปลดเปลื้อง

สัญญาอย่างประเสริฐ ไม่ใช่ปลดเปล้ืองสัญญาจ�าเพาะที่เป็นอรูปที่เลื่อนมาโดยล�าดับ

เท่านัน้ แต่ว่าปลดเปลือ้งกามสญัญา กงัขาสญัญา ตณัหาสญัญา แม้อย่างละเอยีดด้วย 
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และเมื่อปลดเปล้ืองได้จริงก็ต้องเป็นขั้นมรรคขั้นผลขั้นนิพพาน เมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็เป็น

อกปุปธรรม ธรรมทีไ่ม่ก�าเรบิ เมือ่เป็นดัง่นี ้จงึตัง้อยูอ่ย่างไม่เสือ่ม เพราะเมือ่เป็นมรรค

เป็นผลเป็นนิพพานแล้ว ตั้งแต่ขั้นโสดาปัตตมิรรคโสดาปัตตผิลขึน้ไป กเ็ป็นอนัว่าไม่

กลับกลอกอกี กเิลสท่ีละแล้วกไ็ม่กลับมาอีก และเมือ่ละกเิลสได้หมด กเิลสทีล่ะได้ทัง้หมด

นัน้กไ็ม่กลบัมาอกี จงึเป็นอนัว่าไม่เสือ่ม เพราะฉะนัน้ เมื่อมีความไม่เส่ือมก็จะต้องมี

ความหมายถึงว่า ปฏิบัติอาศัยสมาธิที่เป็นพื้นนั้นแหละมาเป็นทางวิปัสสนาปัญญา  

ดูกามดูความสงสัยดูตัณหาแม้ที่มีอยู่นั้น ท�าให้ส้ินไปโดยปล่อยวางไม่ยึดถือ เม่ือ 

ปล่อยวางได้กเ็ป็นอันว่าละกเิลสได้เดด็ขาดได้ เมือ่เป็นดัง่นี ้กเ็ป็นอนัว่าท�าให้กามท�าให้

ความสงสัยท�าให้ตัณหาไม่มีจริง ๆ เป็นบางส่วน หรือว่าทั้งหมดตามก�าลังของมรรค

และผล และเมื่อละได้เด็ดขาดเพียงไรก็ตั้งมั่นคงเพียงนั้น ไม่เสื่อม มีแต่ที่จะเจริญยิ่ง

ขึ้นไปจนถึงละกิเลสได้ทั้งหมด ดั่งนี้

อาศัยสมาธทิ�าวปิัสสนาปัญญาละกเิลสให้หมดสิ้น

อนึง่ แม้ว่าตามค�าถามและค�าตอบจะเป็นไปตามภมูปิฏบิติัของผูถ้ามกต็ามแต่

กพ็งึเห็นได้ว่า เมือ่ปฏบิตัทิ�าสมาธใินทางพระพทุธศาสนาแล้ว แม้จะก�าหนดลมหายใจ

เข้าออกอันเป็นอานาปานสติในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หรือจะปฏิบัติในสติปัฏฐาน

พจิารณากายเป็นอารมณ์ เวทนาเป็นอารมณ์ จติเป็นอารมณ์ ธรรมเป็นอารมณ์ จนถงึ

เป็นข้อนิวรณ์ดงัทีก่�าลงัถงึอยูน่ีก้ต็าม กใ็ห้ปฏบิตัใิห้ได้สมาธแิละเมือ่ได้สมาธแิล้วแม้ใน

อารมณ์ของสมาธข้ิอใดข้อหนึง่ กใ็ห้หดัเพ่งดูกามเพ่งดคูวามสงสยัเพ่งดูตณัหาแม้ทีม่อียู่

ในอารมณ์ของสมาธนิัน้และในตวัสมาธน้ัิน ละเสียปล่อยวางเสีย และในการทีจ่ะปล่อย

วางนัน้ เพยีงแต่ก�าหนดดูให้รู ้ และก�าหนดว่าควรทีจ่ะละเสียไม่ควรจะม ี แม้เพยีงเท่านี ้

ก็จะท�าให้กามความสงสัยตัณหาที่บังเกิดนั้นดับไปได้ เพราะว่าดูอยู่เพ่งอยู่มองเห็น  

มองเห็นกามมองเห็นความสงสัยมองเห็นตัณหาที่ดิ้นรนอยู่ในจิตก็ย่อมจะรู้และเมื่อรู ้

กจ็ะสงบจะดบั และใช้วธิพีจิารณามองให้เหน็ลกัษณะทีเ่กดิดบั อนัเป็นอนิจจลักขณะ 

ลกัษณะทีถ่กูบบีคัน้อยูต่ลอดเวลา อนัเป็นทุกขลกัขณะ ลกัษณะทีบ่งัคบัให้เป็นไปตาม

ปรารถนาไม่ได้ อนัเป็นอนตัตลกัขณะ ดัง่นี ้กเ็ป็นเครือ่งช่วยให้เกิดความปล่อยวาง และ
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การปฏบิตัด่ัิงน้ีก็ชือ่ว่าเป็นการท่ีอาศัยสมาธทิ�าวิปัสสนาต่อ กจิของทกุ ๆ คนทีจ่ะต้อง

ปฏบิตัต่ิอไปน้ันก็คือท�าสมาธใิห้ดย่ิีงขึน้ และอาศยัสมาธทิ�าวิปัสสนาปัญญา ละกามละ

ความสงสยั ละตวัตัณหาให้ย่ิง ๆ ขึน้ จนกว่าจะละได้หมด จงึจะเสรจ็กิจ ถ้ายงัละไม่ได้

หมดก็ยงัไม่เสร็จกจิต้องท�ากนัต่อไป กอ็าศัยศลีสมาธปัิญญานีแ่หละเป็นหลกัตลอดไป

การปฏบิติัในสติปัฏฐานกย่็อมปฏิบตัใิห้เป็นไปได้ท้ังในด้านสมถะและวปัิสสนา

ด้านสมาธแิละปัญญา ดัง่นี้

๒๙ กันยายน ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๑๗ 
อุปสวีมาณพปัญหา (ต่อ)

ทบทวนค�าถามและค�าตรัสตอบ

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐานมาโดยล�าดับ จนถึงอุปสีวมาณพปัญหา 

ที่ ๖ ในปัญหาที่ ๖ นี้ อุปสีวมาณพได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีใจความ

ตั้งแต่ตอนต้นว่า “ตัวเขาผู้เดียวไม่อาศัย คือไม่อาศัยพระองค์พระพุทธเจ้า ก็ไม่อาจที่

จะข้ามโอฆะคอืห้วงน�า้ใหญ่ได้ จึงขอให้พระบรมศาสดาตรสับอกอารมณ์ซึง่ตัวเขาจะได้

อาศัยข้ามโอฆะคือห้วงน�้าน้ีได้” ดั่งน้ี พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบมีใจความว่า  

“ให้มีสติ เพ่งอากิญจัญญายตนะ อาศัยอารมณ์ว่าไม่มีข้ามโอฆะหรือห้วงน�้าใหญ่  

จงละกามทั้งหลาย เว้นจากความสงสยัทัง้หลาย ดใูห้เหน็ชดัซ่ึงความสิน้ไปแห่งตณัหา 

ทั้งกลางคืนท้ังกลางวัน” ด่ังน้ี อุปสีวมาณพก็ได้กราบทูลถามต่อไปมีใจความว่า  

“บคุคลซึง่มรีาคะคอืความตดิใจยนิดใีนกามทัง้ปวงสิน้ไปแล้ว อาศยัอากญิจญัญายตนะ

ละอารมณ์อ่ืน น้อมใจไปในอากิญจัญญายตนะซึ่งเป็นเคร่ืองปลดเปล้ืองสัญญาเป็น 

อย่างยิง่ จะพงึตัง้โดยไม่เสือ่มไปในอากญิจัญญายตนะนัน้หรอื” ดัง่นี ้พระบรมศาสดา

ก็ตรัสตอบมีใจความว่า “ผู้ซึ่งมีราคะในกามทั้งปวง ปราศจากคือสิ้นไปแล้ว อาศัย

อากิญจัญญายตนะละอารมณ์อย่างอ่ืน น้อมใจไปในอากิญจัญญายตนะซึ่งเป็นเคร่ือง

ปลดเปลื้องสัญญาเป็นอย่างยิ่ง ก็จะพึงตั้งอยู่โดยไม่เส่ือมในอากิญจัญญายตนะนั้น”  

ดั่งนี้
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น้ีเป็นค�าถามและค�าตอบ ๒ ตอนที่ได้แสดงแล้ว และก็ได้แสดงแล้วว่า 

อากิญจัญญายตนะนั้นเป็นอรูปฌานที่ ๓ ซึ่งท่านแสดงว่า อุปสีวมาณพได้ปฏิบัติถึง

อรูปฌานที่ ๓ นี้ แต่ว่าทางปฏิบัติได้มานั้นเป็นอรูปสมาบัติซึ่งเป็นสมาธิ ยังไม่เป็นไป

ในทางปัญญาอันจะเป็นเหตุให้ละห้วงน�้าคือกิเลสและกองทุกข์ได้ เพราะฉะนั้น แม้ว่า

จะปฏบิตัไิด้ถงึอากญิจญัญายตนฌานแล้ว กยั็งข้ามห้วงกเิลสห้วงทกุข์ไม่ได้ ยังมีกเิลส

ยังมีทุกข์อยู่ เพราะฉะนั้น จึงได้มากราบทูลถามเพื่อให้ทรงแนะน�าบอกอารมณ์ท่ีจะ

ข้ามห้วงกิเลสห้วงทุกข์ได้ พระบรมศาสดาจึงได้ตรัสสอนแนะอารมณ์ซึ่งอุปสีวมาณพ

ได้ปฏบิตัมิาแล้วนัน่แหละ แต่ว่าปฏิบตัเิพือ่สมาธคิอือารมณ์ทีว่่าน้อยหนึง่นดิหนึง่กไ็ม่มี 

อันสืบเนื่องมาจากอารมณ์ท่ีบริกรรมว่าอากาศไม่มีท่ีสุดและวิญญาณไม่มีที่สุด จึงมา

ถึงน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี อาศัยอารมณ์ว่าไม่มีนั้นเป็นที่ตั้งของสมาธิและก็ได้เพียง

สมาธิทีแ่นบแน่นเป็นอรปูสมาบตัทิี ่๓ จงึตรสัว่าให้ใช้อารมณ์ว่าไม่มนีีแ่หละมาก�าหนด

กามคือความใคร่ ก�าหนดความสงสัย  ก�าหนดตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก 

ท�าให้กามไม่มี ท�าให้ความสงสัยไม่มี ท�าให้ตัณหาความด้ินรนทะยานอยากไม่มี  

ดเูข้าไปทีจ่ติทีว่่าน้อยหนึง่นดิหนึง่กไ็ม่มอีนัเป็นตวัสมาธนิัน้ ซึง่ข้อทีว่่าน้อยหนึง่นดิหนึง่

ก็ไม่มีซึ่งเป็นตัวสมาธินั้น แม้ว่าจะไม่มีกามคือความใคร่ ไม่มีความสงสัย ไม่มีตัณหา

อยูใ่นกามทีเ่ป็นรปูทัง้หลาย ในความสงสยัทีเ่ป็นรปูทัง้หลายในตณัหาทีเ่ป็นรปูทัง้หลาย 

อันเป็นไปในทาง กามาพจร รูปาพจร แต่ว่าก็ยังมีกามอยู่ในอารมณ์ของอรูปข้อนี้  

มีความสงสัยอยู่ในอารมณ์ของอรูปข้อนี้ มีตัณหาอยู่ในอารมณ์ของอรูปข้อนี้ คือ 

ในอารมณ์ที่ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั้น เพราะฉะนั้น ก็ต้องดูให้พบว่า ที่ว่าไม่มีนั้น

อนัทีจ่รงิยงัม ีคอืมกีามมคีวามสงสยัมีตณัหาแม้อยู่ในอารมณ์แห่งอรูปข้อนี ้เพราะฉะนัน้ 

ก็ต้องมาปฏิบัติดับกามดับความสงสัยดับตัณหาแม้ในอารมณ์ของอรูปที่ว่าน้อยหนึ่ง 

นิดหนึ่งก็ไม่มีนี้ คือท�าความปล่อยวางไม่ยึดถือ ไม่ยึดถือปล่อยวางในอารมณ์ของอรูป

ข้อนี ้เมือ่เป็นดัง่นี ้กามจงึจะไม่ม ีความสงสยัจงึจะไม่ม ีตณัหาจงึจะไม่ม ีซึง่ข้อปฏบิตัิ

ดั่งนี้เป็นไปทางวิปัสสนาปัญญา
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ความหลุดพ้นด้วยมรรคปัญญาเป็นอกุปปวมิุตติ

เพราะฉะนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงสะกิดถูกจุดซึ่งอุปสีวมาณพได้ปฏิบัติถึง

และมาตดิอยู ่เป็นการแก้ปัญหาตรงจดุทีเ่ป็นปัญหา จงึท�าให้อุปสวีมาณพมคีวามเข้าใจ

เหน็ธรรมและเม่ือเป็นดัง่น้ี จงึได้กราบทูลถามถึงว่า เมือ่ได้ปฏบิตัทิ�ากามท�าความสงสัย

ท�าตณัหาทัง้ปวงให้สิน้ไป ดใูห้เหน็ความสิน้แห่งตณัหาในจิตให้ชดัท้ังกลางวันและกลางคนื 

และเมื่อแสดงตามหลักพุทธศาสนา เม่ือการเห็นนี้เป็นมรรคปัญญา ก็ก�าจัดสังโยชน์

คือกิเลสที่ผูกจิตใจเหล่านี้ให้สิ้นไปได้บางส่วนหรือส้ินเชิง ซึ่งเม่ือเป็นมรรคก็เป็นการ

ก�าจดัได้อย่างเด็ดขาด เม่ือเป็นดัง่น้ี เม่ืออุปสวีมาณพกราบทลูถามถงึว่า ผูท้ีป่ราศจาก

ราคะความติดใจยินดีในกามทั้งหลายทั้งปวงอาศัยอากิญจัญญายตนะคืออาศัยอารมณ์

ว่าไม่มน่ัีนแหละ แต่ว่าน้อมมาจากทีเ่ป็นอารมณ์ของสมาธมิาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา

ปัญญา กล่าวคอืก�าหนดท�ากามท�าความสงสัยท�าตณัหาแม้ทีมี่อยู่อย่างละเอียดในอรปู

สมาบตันิัน้ให้สิน้ไป อันชือ่ว่าได้น้อมใจไปในอากญิจญัญายตนะคอือาศยัอารมณ์ทีไ่ม่มี

น่ันแหละ อันชื่อว่าเป็นเครื่องปลดเปลื้องสัญญาเป็นอย่างยิ่ง ปลดเปลื้องสัญญาคือ

ปลดเปล้ืองความก�าหนดหมายทัง้หลาย ความจ�าทัง้หลาย ทัง้ในส่วนทีเ่ป็น กามสญัญา

รูปสญัญา อรปูสญัญา ปลดเปลือ้งสญัญาเหล่านีเ้ป็นอย่างย่ิง น้อมใจไปในธรรมทีเ่ป็น

เครือ่งปลดเปลือ้งสญัญาเป็นอย่างยิง่นี ้อกีอย่างหนึง่กว่็าน้อมใจไปนัน้ ท่านใช้ค�าทีแ่ปล

ว่าวิมุตติคอืหลุดพ้น และความหลุดพ้นนั้นเมื่อหลุดพ้นด้วยมรรค ก็เป็นความหลุดพ้น

จากกเิลสได้เดด็ขาด เม่ือเป็นดัง่นี ้กจ็ะพงึตัง้อยู่ในอากญิจญัญายตนะนัน้ไม่เสือ่มหรอื

อย่างไร พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสตอบว่าไม่เสื่อม ตั้งอยู่ไม่เสื่อมก็เพราะว่าเมื่อได้

น้อมจิตที่เป็นสมาธิ อันก�าหนดว่าไม่มีนั้นมาเป็นทางปัญญา ท�ากามท�าความสงสัยท�า

ตณัหาให้สิน้ไป คือให้กามไม่ม ีความสงสยัไม่ม ีตณัหาไม่มด้ีวยมรรคปัญญาเป็นมรรค

ปัญญาข้ึนมา ก็ตั้งอยู่ไม่เสื่อม เพราะว่าความหลุดพ้นดังกล่าวนั้นเป็น อกุปปวิมุตติ 

ความหลุดพ้นที่ไม่ก�าเริบคือไม่เสื่อม ตั้งอยู่แน่นอน
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ปัญหาเกี่ยวกับวญิญาณของผู้วมิุตหรอืหลุดพ้นจากกเิลส

อปุสวีมาณพกไ็ด้กราบทลูถามต่อไปอกีซึง่มใีจความว่า “ถ้าว่าผูน้ัน้พงึตัง้อยู่ใน

อากิญจัญญายตนะนั้นไม่เสื่อม สิ้นปีทั้งหลายเป็นอันมาก คือตั้งอยู่ไม่เสื่อมนานปี  

ข้าแต่พระองค์ผู้มีจักษุโดยรอบ คือทรงประกอบด้วยพระสัพพัญญุตญาณ รู้ธรรม 

ทั้งปวง ผู้นั้นก็จะพึงยั่งยืนอยู่ในภูมินั้นนั่นแหละวิมุต หลุดพ้น วิญญาณของบุคคล 

ผูเ้ช่นนัน้จะพึงเป็นฉนัใด″ พระบรมศาสดากไ็ด้ตรัสตอบซ่ึงมใีจความว่า “เปลวไฟทีถ่กู

ก�าลังแห่งลมพัดเป่าถึงความดับไปคือดับไป ย่อมไม่ถึงความนับว่าไฟไปไหน ฉันใด  

มุนีคือผู้รู้นั้นก็ฉันนั้น เป็นผู้วิมุต หลุดพ้นแล้วจากนามและรูป จากกองนาม กองรูป 

ย่อมดับ ไม่ถึงความนับว่าเป็นฉันใดหรือไปไหนฉันนั้น″ ดั่งนี้

นพิพานดับกเิลสและนพิพานดับขันธ์

ตามค�าถามค�าตอบในตอนท่ี ๓ ของปัญหาน้ี แม้ว่าในค�าถามนั้นคนทั้งปวง 

จะยังฟังไม่ชัดว่า ข้อที่ว่าผู้ที่ตั้งอยู่ในภูมินั้นตลอดเวลาหลายสิบหลายร้อยหลายพัน

หลายหมืน่ปีเป็นต้น กจ็ะพงึตัง้อยู่ยัง่ยนืในภมูนิัน้ วมิตุ หลุดพ้นอยูใ่นภมูนิัน้ ซึง่ความ

วมิตุตหิลดุพ้นนัน้เม่ือหมายถงึนพิพานคอืนพิพานอยูใ่นภูมน้ัิน นพิพานนัน้กม็ ี๒ อย่าง 

นิพพานคือดับกิเลสอย่างหนึ่ง นิพพานคือดับขันธ์อีกอย่างหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เมือ่ได้ตรสัรูพ้ระธรรมทีโ่คนแห่งโพธพิฤกษ์ กท็รงบรรลนุพิพานคอืดบักเิลสแต่ว่ายงัไม่

ดับขันธ์ พระองค์ได้เสด็จประกาศพุทธศาสนาอยู่ตลอดเวลาอีก ๔๕ ปี จึงเสด็จดับ

ขันธ์ทีโ่คนรังทัง้คูใ่นกรงุกสุนิารา อันเรยีกว่าเสดจ็ดบัขนัธ์ด้วย อนปุาทเิสสนพิพานธาตุ 

ก็เป็นทรงบรรลุนิพพานคือดับขันธ์ ทรงบรรลุนิพพานคือดับกิเลสก่อน ดังกล่าว  

ทรงประกาศพุทธศาสนาตั้งพุทธบริษัทข้ึนมั่นคงในโลกแล้ว จึงทรงบรรลุนิพพานคือ 

ดับขันธ์
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คราวนี้ตามที่อุปสีวมาณพกราบทูลถามนั้น เมื่อดับกิเลส บรรลุนิพพาน ดับ 

กเิลสยงัด�ารงขันธ์อยู ่กต็ัง้อยู่ยัง่ยนืในภมูนิัน้ คือในภมิูแห่งอากญิจญัญายตนะนัน้ไม่เส่ือม 

และเมือ่ดบัขนัธ์คือบรรลุนพิพานดับขนัธ์ ถ้าโดยปกตสิ�าหรบัผูท้ีย่งัไม่บรรลนุพิพานคอื

ดับกิเลส เมื่อดับขันธ์ วิญญาณก็ต้องเคลื่อนออกเรียกว่าจุติคือเคลื่อน ไปถือปฏิสนธิ

อนัเรยีกว่าอปุบตั ิเกิดในภพชาตนิัน้ ๆ เป็นไปตามกรรม แต่ว่าท่านทีด่บักเิลสได้หมด

สิ้นแล้ว คือเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวกิเลสทั้งหมด ท่านด�ารงชีวิตอยู่ตลอดเวลาที่ขันธ์

ยังด�ารงอยู่ จนถึงในท่ีสุดก็บรรลุนิพพานคือดับขันธ์ และเมื่อเป็นดั่งนี้ วิญญาณของ

ท่านที่เรียกว่าของบุคคลผู้เช่นนั้น ก็คือวิญญาณของท่านท่ีเป็นพระอรหันต์นั้นจะ 

เป็นฉันใด พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสตอบโดยอุปมาอุปไมย โดยอุปมาก็คือว่าเทียบกับไฟ  

ไฟที่ติดเชื้อเช่นว่าไฟตะเกียงไฟเทียนเป็นต้น ถูกลมเป่าดับไปก็ไม่ถึงความนับว่าไฟ 

ไปไหน มุนีคือผู้รู ้นั้นก็ฉันนั้น ซึ่งเป็นผู้พ้นแล้วจากนามรูปคือพ้นจากความยึดถือ  

ปล่อยวางในนามรูปสิ้นแล้ว เพราะว่าสิ้นอาสวกิเลสอันเป็นเหตุให้ยึดถือทั้งหมดแล้ว 

ดบัขันธ์ไปกไ็ม่ถงึความนบัว่าวญิญาณเป็นฉันใดหรอืว่าไปไหน คอืจะเรยีกจะพดูจะกล่าว

อย่างไรว่าวิญญาณเป็นฉันใดไปไหน ก็ไม่พูดไม่เรียกไม่กล่าวถึงทั้งนั้น ดั่งนี้

พ้นถ้อยค�ากล่าวถงึเมื่อดับขันธนพิพาน

เพราะฉะนัน้ ตามพระพทุธภาษติทีต่รสัตอบนี ้จงึเป็นอนัตรสัตอบให้ตดัถ้อยค�า

ทีจ่ะพงึพดูจะพงึกล่าวว่าอย่างไรเสยีทัง้สิน้ เหมอืนอย่างเมือ่ไฟทีต่ดิเชือ้ถกูลมเป่าดบัไป 

ก็ไม่ต้องนับคือไม่ต้องเรียกไม่ต้องพูดไม่ต้องกล่าวว่าไฟไปไหนอย่างไร ฉะนั้น เป็นอัน

ห้ามมใิห้กล่าวถงึว่า พระอรหนัต์ทีด่บัขนัธ์ นพิพานคอืดบัขนัธ์ในท่ีสุดนัน้ วิญญาณไปไหน 

หรือว่าพระอรหันต์ยังมีวิญญาณมาปรากฏอยู่ล่องลอยอยู่ ดั่งนี้ เป็นต้น อันเป็นคติใน

พทุธศาสนา ท่ีผูน้บัถอืพทุธศาสนาพงึท�าความเข้าใจว่า คตทิางพทุธศาสนานัน้พระพทุธเจ้า

กดี็ พระอรหนัตสาวกทัง้หลายกด็ ีซึง่ดบัขนัธปรนิพิพานไปแล้วนัน้ ไม่มกีารนบัคือไม่มี

การพูดไม่มีการกล่าวระบุถึงอีกต่อไปว่าท่านยังมีวิญญาณล่องลอยหรือมาปรากฏอยู่ที่
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นั่นที่นี่ ในภพนั้นในภพนี้ เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ และในเรื่องนี้ยังได้มีข้อที่แสดงไว้

ในที่อื่นอีกว่า พระอรหันต์รูปหนึ่งดับขันธปรินิพพานคือนิพพานดับขันธ์ มารก็เท่ียว

ค้นหาวิญญาณของท่านว่าวิญญาณของท่านไปไหนก็ไม่พบ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า 

มารไม่สามารถจะค้นหาวิญญาณของท่านได้ เพราะฉะนั้น จึงไม่มีวิญญาณและไม่มี

อะไรทีจ่ะอ้างจะกล่าวถึงอย่างนัน้อย่างนีท้ัง้สิน้ ดัง่นีเ้ป็นคตใินพทุธศาสนาทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ตรัสไว้เอง ดั่งในค�าถามและค�าตอบที่แสดงมานี้

สมาธใินพุทธศาสนาสอนให้รู้แต่ไม่ยดึ

อนึง่ ในข้อทีอ่ปุสวีมาณพกราบทลูถาม ให้ทรงบอกอารมณ์ส�าหรบัทีเ่ขาจะได้

อาศยัข้ามโอฆะคอืห้วงน�า้ห้วงกเิลสห้วงทกุข์ พระองค์ก็ตรัสตอบให้มสีตเิพ่งอากญิจญั-

ญายตนะ คือเพ่งอารมณ์ว่าไม่มี มาในทางปัญญาดังที่ได้แสดงแล้วนั้น แม้การปฏิบัติ

เพ่งอารมณ์ของสมาธิข้ออ่ืนมาในทางปัญญาก็ใช้ได้ ดังในสติปัฏฐานที่ตรัสสอนให้ท�า

สตติามดูกายเวทนาจิตธรรม กต็ัง้สตกิ�าหนดดกูายเวทนาจติธรรมทีต่ัง้ขึน้เป็นอารมณ์ 

ว่ากายมีอยู่ เวทนามีอยู่ จิตมีอยู่ ธรรมมีอยู่ เพื่อเป็นที่ตั้งของสมาธิ เป็นที่ตั้งของสติ 

แต่ว่าไม่ยึดถือ นี้เป็นคติของการท�าสมาธิในทางพุทธศาสนา แม้ว่าจะสอนให้ก�าหนด

อารมณ์ของสมาธิคือกายเวทนาจิตธรรมดังกล่าว ในข้อกายก็เช่น ก�าหนดลมหายใจ

เข้าออก ก�าหนดว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีอยู่ ข้อที่ว่ามีอยู่นั้นก็คือว่า จิตตั้งอยู่

กับลมหายใจ หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ และเมื่อจิตตั้งอยู่รู้อยู่ดั่งนี้ ลมหายใจก็มีอยู่

ในความรู้ ลมหายใจนัน้เม่ือยังไม่ตาย กห็ายใจเข้าหายใจออกกนัอยู ่ดัง่นี ้มอียูแ่ก่กาย

ที่หายใจเข้าหายใจออก แต่ว่าถ้าใจไม่ตั้งก�าหนดก็ไม่มีอยู่ในความรู้ เมื่อใจตั้งก�าหนด

จึงจะมีอยู่ในความรู้ ความรู้ท่ีรู้อยู่ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกด่ังนี้คือตัวสติตัว

สมาธิ เมื่อใจออกไปไม่ตั้งก�าหนดก็ไม่รู้ กายก็หายใจเข้าไปหายใจออกไปแต่ว่าไม่รู้

เพราะไม่ได้ต้ังก�าหนด เพราะฉะนั้น เมื่อไม่ต้ังก�าหนดไม่รู้ก็ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นสติ  

เมื่อรู้จึงจะเป็นสมาธิจึงจะเป็นสติ ถ้าหากว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิภายนอกพุทธศาสนา 

แม้ท�าสมาธิดั่งนี้แล้วก็ต้องยึด ยึดอยู่ในตัวรู้ในสิ่งที่รู้นี้ ตลอดจนถึงในผลที่จะพึงได้  
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เช่นรูปภพ อรูปภพเป็นต้น อันเป็นผลของสมาธิตามภูมิตามชั้น แต่ถ้าเป็นสมาธิใน

พทุธศาสนาแล้ว ท่านกส็อนให้ปล่อยวางไม่ยดึถอื รูแ้ต่ไม่ยดึ เพราะฉะนัน้ เมือ่ปฏบิตัิ

ท�าสมาธิแล้วก็ให้รู้ รู้ในอารมณ์ของสมาธิแต่ไม่ยึด เม่ือไม่ยึดอยู่ก็ต้องหมายความว่า 

ไม่มีตัณหา ไม่มีกามไม่มีตัวสงสัยอยู่ในตัวสมาธิในอารมณ์ของสมาธินั้น เมื่อยึดอยู่ก็

แปลว่ามีตัณหามีกามมีความสงสัยอยู่ในอารมณ์หรือในตัวของสมาธินั้น นี้เป็นการ

ปฏบิตัสิมาธเิข้ามาในทางพทุธศาสนา ผูป้ฏิบัตต้ิองท�าความเข้าในข้อนี ้นอกพทุธศาสนา

ก็สมาธิเหมือนกันแต่ว่ายึด ยังเป็นกาม เป็นตัณหา เป็นความสงสัย แต่เมื่อมาในทาง

พุทธศาสนาแล้ว แม้ท�าสมาธิก็ไม่ยึด ไม่มุ่งไม่หวังไม่ประสงค์ ต้องท�าความเข้าใจดั่งนี้

๖ ตุลาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๑๘
อุปสวีมาณพปัญหา (ต่อ)

ปัญหาเกี่ยวกับตายเกดิตายสูญ

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสตปัิฏฐานมาโดยล�าดบั จนถงึปัญหาของอุปสวีมาณพ

ที ่๖ ซึง่ได้กราบทลูถามพระบรมศาสดา พระองค์ได้ตรสัตอบ และในปัญหาทีก่ราบทลู

ถามในตอนท่ี ๓ ได้กราบทูลถามมีใจความว่า “ถ้าบุคคลนั้นพึงตั้งอยู่ไม่เสื่อมในภูมิ

อากิญจัญญายตนะนั้น สิ้นปีทั้งหลายเป็นอันมากก็จะพึงตั้งอยู่ยั่งยืนในภูมินั้น วิมุตติ

หลุดพ้นในภูมินั้น ดับขันธ์ในภูมินั้น วิญญาณของบุคคลผู้เช่นน้ันจะพึงเป็นฉันใด″  

พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบความว่า “เปลวไฟท่ีต้องก�าลังลมเป่าดับไป ไม่ถึง 

ความนับว่าไปที่ไหนฉันใด มุนีผู้วิมุต หลุดพ้นแล้วจากนามและรูปโดยวิมุต หลุดพ้น

ดบักเิลส จงึปล่อยวางไม่ยดึม่ันในนามรปู และวมุิต หลุดพ้นโดยดับขนัธ์คอืดบันามรปู  

ก็ไม่ถึงความนับว่าไปไหนเป็นอย่างไรเป็นต้นฉันนั้น″ ดั่งนี้ ดังที่ได้แสดงแล้ว แต่ 

อปุสวีมาณพกย็งัมคีวามข้องใจอยู ่จงึได้กราบทลูถามต่อไปเป็นตอนที ่๔ ซึง่มคีวามว่า 

“บุคคลน้ันดับคือดับขันธ์ไปแล้ว บุคคลนั้นไม่มีคือว่าขาดสูญหรือว่าบุคคลนั้นไม่มีโรค

คือไม่มีอนัตรายโดยต้ังอยูย่ัง่ยืน ข้าแต่พระองค์ผูท้รงเป็นพระผูรู้ ้ ขอได้ตรสับอกข้อนัน้แก่

ข้าพเจ้า เพราะว่าค�านัน้พระองค์ทรงทราบจรงิแท้แล้ว″ ดัง่นี ้พระผูม้พีระภาคพระบรม

ศาสดาจงึได้ตรสัตอบความว่า “ประมาณของท่านผูท้ีด่บัไปนัน้ไม่ม ีใคร ๆ จะพงึกล่าว

ถึงบุคคลนั้นด้วยข้ออันใด ข้ออันนั้นก็ไม่มีแก่บุคคลนั้น เม่ือถอนธรรมท้ังหมดขึ้นได้ 

แม้ทางแห่งถ้อยค�าทั้งหมดก็เป็นอันถอนขึ้น คือไม่มีทางที่จะพูดถึงอีกต่อไป″ ดั่งนี้
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สัสสตทฏิฐแิละอุจเฉททฏิฐิ

ตามค�าถามค�าตอบอันเป็นตอนที่ ๔ อันเป็นตอนสุดท้ายของปัญหานี้  

ตามค�าถามก็แสดงถึงความข้องใจของอุปสีวมาณพซึ่งเป็นผู้ถาม โดยที่ได้มีทิฏฐิคือ 

ความเห็นของคนทัง้ปวงโดยมากอยู ่๒ อย่าง อย่างหนึง่ สสัสตทฏิฐ ิความเหน็ว่ายัง่ยนื 

อีกอย่างหนึ่งคือ อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่ายั่งยืนนั้น 

คอืเห็นว่าในบคุคลทกุ ๆ คน มสีิง่ทีเ่รยีกว่า “อตัตา″ หรอื “อาตมนั″ ทีแ่ปลกนัว่าตน 

และเมือ่กายแตกท�าลายสิน้ชวีติไปแล้ว อตัตาหรอือาตมันนีก้ยั็งไม่แตกท�าลาย ยังด�ารงอยู่ 

แต่ว่าเคลือ่นออกจากกายท่ีแตกท�าลายนีไ้ปสูภ่พชาตใิหม่ ถือเอากายใหม่ และเมือ่กาย

ใหม่นั้นแตกท�าลายไปอีก อัตตาหรืออาตมันก็ไม่แตกท�าลาย คงไปถือภพชาติใหม่ถือ

เอากายใหม่ต่อไปอกี ดัง่นีเ้รือ่ยไปไม่มทีีส่ิน้สดุ เพราะฉะนัน้ ตามทิฏฐคิอืความเหน็ว่า

เทีย่งย่ังยนืนี ้จงึแสดงว่าในบคุคลทกุ ๆ คนนีม้สีิง่ทีต่ายคอืขนัธ์ ๕ ย่อลงกเ็ป็นนามรปู

ซึ่งแตกท�าลายได้ แต่ว่าอาตมันหรืออัตตาอันมีประกอบอยู่ในขันธ์ ๕ หรือนามรูปนี้ 

เป็นสิง่ทีเ่ทีย่งยัง่ยนืไม่แตกท�าลาย สภาพทีเ่ป็นอตัตาหรอือาตมนันีเ้ทีย่งหรอืยัง่ยนืตลอดไป 

แต่ว่ากายเป็นสิง่ท่ีแตกท�าลายได้ จงึอาจจะเปรยีบได้เหมอืนว่าบคุคลสวมเสือ้ เมือ่เสือ้

ทีส่วมเก่าขาดไปกเ็ปลีย่นเสือ้ใหม่ และเมือ่เสือ้เก่าขาดไปกเ็ปล่ียนเสือ้ใหม่อกี เพราะฉะนัน้ 

ขันธ์ ๕ รูปกายนามกายอันนี้จึงเปรียบเหมือนอย่างเส้ือที่เปลี่ยนไปอยู ่เสมอ  

แต่ว่าเจ้าของเสื้ออันเรียกว่าอัตตาหรืออาตมันด�ารงอยู่ยั่งยืนไม่มีโรค คือไม่มีอันตราย

ไม่เปลี่ยนแปลง ดั่งนี้เรียกว่าสัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยงยั่งยืน

อกีความเหน็หนึง่ทีเ่รยีกว่า อจุเฉททิฏฐ ิความเห็นว่าขาดสูญนัน้ กค็อืเห็นว่า

ทุก ๆ คนมีขันธ์ ๕ หรือว่านามรูปอันนี้ และแม้ว่าจะเข้าใจว่ามีอัตตาคือตัวตนหรือ 

มอีาตมนัอยู่กต็าม แต่ว่าทัง้หมดกเ็ป็นสิง่ทีไ่ม่เทีย่งไม่ยัง่ยนืดัง่ในความเหน็ของสัสสตทฏิฐิ 

แต่เป็นสิ่งที่ดับไปขาดสูญไปในเม่ือสิ้นชีวิต เพราะฉะนั้น เม่ือกายนี้แตกสลายคือ 

สิ้นชีวิตไป ก็เป็นอันว่าขาดสูญอยู่แค่นี้ ไม่มีอะไรท่ีจะไปเกิดต่อไปอีก ดั่งนี้เรียกว่า 

อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ
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ความเห็นทั้งสองเป็นมจิฉาทฏิฐใินพุทธศาสนา

ความเห็นทั้ง ๒ นี้เป็นความเห็นภายนอกพุทธศาสนา ทางพุทธศาสนาถือว่า

เป็นความเห็นที่ผิด ไม่ใช่เป็นความเห็นที่ถูก คือเป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิ 

ทางพทุธศาสนาพระบรมศาสดาได้ทรงปฏเิสธทฏิฐคืิอความเห็นทัง้ ๒ อย่างนัน้ ได้ทรง

แสดงธรรมตามหลกัอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ซึง่เป็นสจัจะคอืความจรงิอย่างประเสรฐิอนัไม่ข้อง

เกี่ยวด้วยทิฏฐิทั้ง ๒ นั้น คือแสดงไปตามเหตุและผล เมื่อมีเหตุก็มีผล เมื่อดับเหต ุ

ก็ดับผล โดยที่แสดงว่า เมื่อมีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรม หรือเมื่อแสดงตามอธิบาย

ในอริยสัจจ์ ๔ ซ่ึงยกเอาตัณหาเป็นตัวทุกขสมุทัย เมื่อมีตัณหาก็มีชาติคือความเกิด 

อนัเป็นชาติทกุข์และทกุข์อืน่ ๆ ประกอบกนัไป ฉะนัน้ ปัญหาเรือ่งว่าตายเกดิหรอืตาย

สูญน้ัน จึงตอบตามหลักพุทธศาสนาว่า เมื่อยังมีตัณหาก็ยังมีเกิดอันเรียกว่าชาติ  

แต่ว่าเมื่อดับตัณหาเสียได้คือดับทุกขสมุทัยเสียได้ ก็ดับชาติคือความเกิดได้ และ 

ดบัทกุข์อืน่ ๆ ทีเ่นือ่งกบัชาตคิอืความเกดิ แต่หากจะมปัีญหาว่า เมือ่ดบัตัณหาอันเป็น

ทกุขสมทุยัได้ ดบัชาตคิอืความเกดิได้อนัหมายความว่าไม่เกดิอกี คือพระพทุธเจ้าและ

พระอรหันตสาวกทั้งหลายดับตัณหาได้สิ้นเชิง จึงดับชาติคือความเกิดได้คือไม่เกิดอีก 

และเมือ่ไม่เกดิอกีดัง่นี ้เมือ่ดบัขนัธ์ดงัทีเ่รยีกว่าดบัขนัธปรนิพิพานคอืดบัขนัธ์ไปแล้วจะ

เป็นอย่างไร จะสูญหรือไม่สูญ พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสปฏิเสธในข้อว่าสูญ และก็ตรัส

ปฏิเสธในข้อว่าเกิด คือไม่เกิดแต่ก็ไม่สูญ ไม่สูญแต่ก็ไม่เกิด และข้อที่ท้ังไม่สูญท้ัง 

ไม่เกิดก็เป็นอันปฏิเสธทิฏฐิทั้ง ๒ นั้น เมื่อเป็นดั่งนี้ จะนับว่าเป็นอะไรอย่างไร ก็ได้

ตรัสดั่งที่ตรัสแก้ปัญหาของอุปสีวมาณพว่า เหมือนอย่างไฟที่ดับไป ไม่ถึงความนับว่า

ไฟไปไหน และก็ตรัสว่าผู้ที่ดับไปนั้นไม่มีประมาณ และเมื่อถอนธรรมทั้งปวงหมดแล้ว 

ถอนอวชิชาตณัหาอุปาทาน ถอนกเิลสทัง้ปวง ถอนรปูกายนามกายหมดเพราะว่าดบัขนัธ์ 

ถอนจิตถอนวิญญาณหมด ซึ่งค�าเหล่านี้ก็เป็นถ้อยค�าที่พูดกัน ก็เมื่อถอนธรรมทั้งปวง

ได้หมดสิน้ไม่มีเหลืออะไร จงึไม่มีทางแห่งถ้อยค�าทีจ่ะพดูถงึทีจ่ะกล่าวถงึ เพราะฉะนัน้ 

จึงเป็นอันยุติถ้อยค�าท่ีจะพูดถึงท่ีจะกล่าวถึง ว่าตายสูญหรือตายเกิดหรือว่าไม่สูญไม่

เกิดอะไรทั้งสิ้น เป็นอันว่ายุติถ้อยค�าที่จะพูดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กันได้ เพราะ

เมื่อพูดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ส่ิงที่พูดนั้นก็จะต้องเป็นภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง  

แต่ว่าเมื่อไม่มีภาวะอย่างใดอย่างหน่ึง ถอนเสียหมดแล้วก็ยุติข้อที่จะพูดกันต่อไป  
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และได้มเีร่ืองเล่าถึงพระเถระรปูหนึง่ดับขนัธ์ชือ่ว่าพระโคธิกะ มารเทีย่วค้นหาวญิญาณ

ของท่านว่าไปไหน เทีย่วค้นหาในทศิใหญ่ทศิน้อยในทศิเบือ้งบนทศิเบือ้งต�า่ทศิเบ้ืองขวาง

ทัว่ไปหมด กไ็ม่พบวญิญาณของท่าน พระพุทธเจ้าทรงทราบกไ็ด้ตรัสว่าพระโคธกิะนัน้

ดบัขันธปรนิพิพาน ดับหมดแล้วไม่มสีิง่ทีเ่รยีกว่าวญิญาณ ไม่มสีิง่ทีเ่รยีกว่าจติหรอือะไร

ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าถอนธรรมทั้งหมดถอนสิ่งท้ังหมดถอนทุกสิ่งทุกอย่าง  

เพราะฉะนัน้ จงึค้นไม่พบวญิญาณของท่านผูน้พิพานดบัขนัธ์ไปแล้วว่าจะไปถอืปฏิสนธิ

หรือไปท่องเทีย่วทีไ่หนทัง้ส้ิน เพราะฉะนัน้ จงึชือ่ว่าเป็นอนัถอนทางแห่งถ้อยค�าทีจ่ะพดู

ถงึทัง้หมด ยตุกิารท่ีจะพูดว่าเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างนี ้เป็นอนัว่าเสรจ็ส้ินกนัไปเสียทหีนึง่ 

เสรจ็สิน้จรงิ ๆ ถ้าหากว่ายงัจะพดูกนัอย่างน้ันอย่างนีอ้ยู่กยั็งไม่เสรจ็ส้ินยังไม่จบ เพราะฉะนัน้ 

เมื่อจะให้จบก็ยุติการพูดอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมด ก็เป็นอันว่าจบกันเสียทีจริง ๆ ดั่งนี้

เป็นหลักแห่งพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ตามที่ได้ตรัสตอบอุปสีวมาณพ

ความเชื่อว่าตายสูญอาจท�าให้เกดิความประมาท

เพราะฉะนัน้ ผูศ้กึษาพทุธศาสนาแม้จะยงัไม่ได้ไม่ถงึในขัน้ดงักล่าว กพ็งึศกึษา

ให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าอย่างไร เวลาฟังใครเขาพูดอย่างไร ก็จะได้ทราบได้

ว่าเขาพูดถูกต้องหรอืไม่ถูกต้องตามหลกัแห่งพทุธศาสนาทีแ่ท้จรงิ แต่เรือ่งตายเกดิตาย

สญูนี ้เมือ่ว่าถึงในข้ันทีเ่ป็นไปอยู่ทัว่ไปของคนทัว่ไป พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรัสสอนเอาไว้ใน

พระสตูรหนึง่อนัเรยีกว่า อปัณณกสตูร ทีแ่ปลว่า พระสูตรทีแ่สดงถึงข้อปฏบิติัทีไ่ม่ผดิ 

โดยที่ได้ตรัสแนะน�าไว้โดยความว่า แม้ว่าจะยังไม่มีญาณคือความหย่ังรู้ของตนเองถึง

เร่ืองตายเกิดตายสูญ แต่ว่าถ้ามีความเชื่อว่าตายสูญก็อาจจะท�าให้เกิดความประมาท 

ไม่ต้องกลัวต่อผลของอกุศลที่ได้กระท�าเอาไว้ เพราะว่าจะท�าอกุศลทั้งหลายไว้เท่าไหร่

ก็ตามหรือแม้ว่าจะท�าความดีไว้สักเท่าไหร่ก็ตาม ตายแล้วก็เสร็จกัน เพราะว่าสูญแค่

น้ันไม่ต้องไปรับผลต่อไป ฉะนั้น หากมีความเชื่อว่าตายสูญก็อาจจะท�าให้เกิดความ

ประมาทดังกล่าว แต่ว่าถ้าหากเชือ่ว่าตายเกดิจะเพราะยังมกีเิลสอยูก่ต้็องไปเกดิกต็าม 

ก็จะท�าให้เกิดความไม่ประมาท ขวนขวายที่จะกระท�าความดีต่าง ๆ ที่จะละความชั่ว

ต่าง ๆ แม้เพราะนึกถึงชาติหน้าภพหน้าว่าจะต้องรับผลของกรรมที่ได้กระท�าไว้  

เพราะฉะนัน้ ความเชือ่ว่าตายเกดิจงึดกีว่าเพราะท�าให้เกดิความไม่ประมาท ขวนขวาย
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ที่จะละความชั่วกระท�าความดีดังกล่าวนั้น นี้เป็นค�าที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ใน 
พระสูตรหนึ่ง

ปฏบิัตใิห้เกดิสัมมาสตสิัมมาสมาธใินองค์มรรค

อนึ่ง การท�าสติแม้ในกายเวทนาจิตธรรม ดังที่ได้แสดงแล้วว่าเพ่ือสมาธิเป็น
เบือ้งต้น ว่ากายมีอยู่เวทนามีอยูจ่ติมีอยูธ่รรมมอียูต่ามอารมณ์ทีก่�าหนด และข้อท่ีว่ามี
อยู่นั้นก็มีอยู่ในความรู้ เพราะว่าเมื่อจิตตั้งก�าหนดอยู่ในสิ่งอันใด ก็ย่อมจะมีความรู้อยู่
ในสิ่งอันนั้น ว่าสิ่งที่ก�าหนดนั้นมีอยู่ แต่ว่าถ้าจิตไม่ตั้งก�าหนด แม้สิ่งนั้นจะมีอยู่ก็ไม่รู้ 
และเมือ่ไม่รูก้เ็ท่ากบัว่าไม่ม ีคอืไม่มอียู่ในความรู ้เพราะฉะนัน้ ข้อทีว่่ากายมอียูเ่วทนา
มีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่นี้ จึงหมายถึงมีอยู่ในความรู้ที่ก�าหนด และเมื่อมีอยู่ในความรู้ที่
ก�าหนด น่ีแหละเป็นตัวสติเป็นตัวสมาธิ และสติหรือสมาธิดั่งนี้ก็เป็นข้อที่ปฏิบัติกัน
ทัว่ไป แม้จะใช้อารมณ์ของกรรมฐานข้อใดข้อหนึง่กต็าม กต้็องการทีจ่ะให้ก�าหนดว่ามี
อยูใ่นข้อทีก่�าหนดนัน้ ในก่อนพทุธกาลมากอ็ย่างนี ้ เมือ่พระพทุธเจ้าบงัเกดิขึน้กอ็ย่างนี้ 
แต่ว่าการปฏบิตัทิ�าสมาธแิม้จนถงึฌานสมาบตัใินภายนอกพทุธศาสนานัน้ ยงัมตีณัหา
มีความสงสัยมีกามดังที่ปรารภถึงในพระพุทธพยากรณ์ที่กล่าวมาข้างต้นอีกอย่างหนึ่ง
กคื็อยงัมอีปุาทาน ความยึดถอืไม่ปล่อยวางเพือ่ชาตเิพือ่ภพอนัใดอนัหนึง่ แต่ว่าเมือ่มา
เป็นข้อปฏบิตัแิม้เพ่ือสมาธทิางพุทธศาสนาน้ัน กต้็องท�าสตทิ�าสมาธิว่ามอียู ่มอียูน่ัน่แหละ 
อันหมายความว่าให้ก�าหนดอารมณ์ของสมาธินั้น ให้รู้อารมณ์ของสมาธินั้น อารมณ์
ของสมาธินั้นก็มีอยู่ในตัวสติในตัวสมาธิ แต่ว่าก็ให้ปฏิบัติปล่อยวางไม่ยึดถืออะไร ๆ  
ในโลก ดั่งนี้ จึงจะเป็นสติเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ อันนับว่าเป็นสัมมาสติ สัมมาสมาธิ  

ในองค์มรรค เหมือนอย่างอานาปานสติสมาธิที่บังเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้า เมื่อยังทรง
เป็นพระโพธิสัตว์ยังมิได้ตรัสรู้ทรงเป็นพระราชกุมารตามเสด็จพระราชบิดาในพระราช
พิธแีรกนาขวัญ ในขณะท่ีพระราชบดิาทรงปฏบิตัพิธิอียู ่พระราชกมุารองค์น้อยท่ีประทบัอยู่ 
ณ ภายใต้ร่มหว้า จติของพระองค์กร็วมเข้ามาก�าหนดลมหายใจเข้าออก กท็รงได้สมาธิ
ทีท่่านแสดงว่าถงึปฐมฌาน กเ็ป็นสมาธท่ีิบรสิทุธิไ์ม่ได้ทรงยดึถอื ทรงปล่อยวาง เพราะ

ในขณะนัน้ทรงเป็นพระราชกมุารเดก็ ๆ ยงัไม่มีตณัหาเพือ่ชาต ิเพือ่ภพอะไรแต่จติของ

พระองค์ทีอ่บรมมาดแีล้วตลอดเวลาช้านานกม็าเป็นสมาธขิึน้ ก�าหนดลมหายใจเข้าลม

หายใจออก ดั่งนี้
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ทรงสอนให้ดูให้เห็นเกดิดับ

เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติสมาธิทางพุทธศาสนาจึงต้องท�าความเข้าใจข้อนี้ แม้จะ

ปฏิบัติท�าสมาธิก�าหนดกายเวทนาจิตธรรมข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม ในขณะที่ท�าสมาธินั้น 

ก็ต้องท�าความปล่อยวางไม่ยึดถือ ไม่ให้เป็นกามไม่ให้เป็นความสงสัยไม่ให้เป็นตัณหา

ขึ้นในสมาธิที่ปฏิบัตินั้นไปด้วย และเมื่อได้สมาธิจะเป็นข้ันอุปจารสมาธิก็ตาม ขั้น 

อปัปนาสมาธ ิกต็าม กไ็ม่ติดอยู่เพยีงแค่น้ัน เพราะยังข้ามโอฆะห้วงกเิลสห้วงทกุข์ไม่ได้ 

ต้องมาปรารภอารมณ์ของสมาธินั่นแหละ จะเป็นข้อกายก็ได้ข้อเวทนาก็ได้ข้อจิตก็ได้ 

ข้อธรรมกไ็ด้ข้อใดข้อหน่ึง มาก�าหนดดูดับกามดบัความสงสยัดบัตัณหา และวธิทีีป่ฏิบัติ

น้ันจะก�าหนดดใูห้เป็นตวันามตวัรปู หรอืว่าก�าหนดอารมณ์ของสมาธ ิองค์ของสมาธทิี่

ได้โดยเป็นนามเป็นรูป เป็นสิ่งที่เกิดเป็นสิ่งที่ดับ แม้ดังที่ได้สอนไว้ในสติปัฏฐานว่า  

มเีกิดเป็นธรรมดา มีดบัเป็นธรรมดา มีท้ังเกดิทัง้ดบัเป็นธรรมดา ดงันีก้เ็ป็นการปฏบิตัิ

น้อมไปในทางวปัิสสนาปัญญา คอืดใูห้เหน็เกดิเห็นดบั ให้เหน็ทัง้เกดิทัง้ดบัของกายของ

เวทนาของจิตของธรรม ดั่งนี้ก็เป็นไปในทางปัญญา และดูนั้นก็คือดูส่ิงท่ีมีอยู่น้ันเอง  

สิ่งที่มีอยู่นั้นก็คือกายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่ มีอยู่ในสติมีอยู่ในสมาธิ  

ก็ดูสิ่งท่ีมีอยู่ในสติในสมาธิน้ีว่าสิ่งน้ันก็เป็นสิ่งที่เกิดดับ ก็เกิดดับอยู่ในสติอยู่ในสมาธิ

น้ันแหละ และเมือ่เป็นดัง่นี ้กเ็ป็นวธิปีฏิบตัดิบักามดบัความสงสยัดบัตณัหาความดิน้รน

ทะยานอยาก เป็นการที่ปฏิบัติท�าสมาธิ และต่อจากสมาธิมาสู่ปัญญาเป็นไปเพื่อ 

ดับกิเลส เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงจะข้ามห้วงกิเลสห้วงทุกข์ได้ไปโดยล�าดับ และการปฏิบัติก็

จะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ติดอยู่เพียงแค่นั้น แต่ว่าจะทะลุขึ้นมา และการที่ทะลุขึ้นมานั้น 

กไ็ม่ใช่ว่าทะลขุึน้มาทีไ่หน ทะลขุึน้มาทีค่วามดบั ดบักามดบัความสงสยัดบัตณัหาความ

ด้ิินรนทะยานอยาก คอืดบักเิลส และเมือ่ดับกเิลสกข้็ามโอฆะคอืห้วงทกุข์ห้วงกเิลสได้

ไปเป็นเปราะ ๆ ไปตามล�าดับ ดังนี้การปฏิบัติก็ไม่ชงักงัน ไม่หยุดแต่จะก้าวหน้ามาสู่

การดับกิเลสโดยล�าดับ ดับทุกข์โดยล�าดับ

อุปสวีมาณพปัญหาจบ

๗ ตุลาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๑๙
นันทมาณพปัญหา

มุนใีนพุทธศาสนา

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสตปัิฏฐานมาโดยล�าดบั บดันีม้าถึงนนัทมาณพปัญหา

คือปัญหาของนันทมาณพเป็นท่ี ๗ นันทมาณพได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า

ความว่า “ชนทั้งหลายกล่าวว่ามุนีทั้งหลายมีอยู่ในโลก ข้อนี้นั้นเป็นอย่างไร เขาเรียก 

ผูถึ้งพร้อมด้วยญาณคือความรู ้หรอืผูถ้งึพร้อมด้วยความด�าเนนิชวิีตว่าเป็นมนุ″ี พระบรม

ศาสดาได้ตรัสตอบความว่า “ผู้ฉลาดทั้งหลายย่อมเรียกหรือกล่าวว่า เป็นมุนีด้วย 

ความเหน็กห็าไม่ ด้วยความสดบัก็หาไม่ ด้วยญาณคอืความรู้กห็าไม่ เรากล่าวว่าบคุคล

เหล่าใดท�าตนให้ปราศจากเสนาคอืกองทัพกเิลส ให้มกีเิลสอนัเป็นเหตกุระทบใจปราศจากไป 

คอืหามกีเิลสเป็นเครือ่งกระทบใจไม่ ไม่มีความอยากทะเยอทะยานเทีย่วไป ชนเหล่านัน้

เป็นมุนี″ ดั่งนี้

ตามปัญหาที่กราบทูลถาม พิจารณาดูก็จะพึงเข้าใจได้ว่า บุคคลหรือท่านท่ี 

เรียกกันว่ามุนีนั้นมีอยู่เป็นอันมาก ตั้งแต่ก่อนท่ีพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้พระธรรมตั้ง

พุทธศาสนาขึ้น ก็มีผู้ที่เรียกกันเป็นที่เคารพนับถือกันว่ามุนีอยู่มากมาย และค�าว่า 

มุนีนี้ก็น�ามาใช้ในพุทธศาสนาเช่นเดียวกับค�าอื่น ๆ ท่ีเป็นค�าท่ีเขาใช้เรียกกันอยู่แล้ว  

ก็น�ามาใช้ในพุทธศาสนา แต่ว่าค�าท่ีเขาใช้กันมาก่อนที่พุทธศาสนาจะบังเกิดขึ้น หรือ

แม้ทีใ่ช้ในภายหลังต่อมาก็ตาม ซ่ึงเป็นค�าใช้นอกพทุธศาสนานัน้ ย่อมมคีวามหมายเป็น
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อน�ามาใช้ในพุทธศาสนาก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง แต่ก็มีลักษณะ

บางอย่างที่คล้ายคลึงกัน คือในลักษณะที่เป็นท่ีเคารพนับถือหรือเป็นท่ีแสดงตนว่ามี

ความรู้เป็นต้นท่ีสูงกว่าแปลกไปกว่าคนสามัญท่ัวไปเป็นต้น ดังเช่นบรรพชิตคือผู้บวช 

กเ็ป็นบคุคลผูท้ีถ่อืปฏบิตัแิตกต่างออกไปจากคนสามญัทัว่ไป หรอืจากชาวบ้านชาวเมอืง 

แม้จะเป็นนักบวชของลัทธิศาสนาอะไรก็ตามและลักษณะที่แตกต่างกันนั้นก็เป็นต้นว่า 

โดยการด�าเนินชีวิตเกี่ยวแก่อาหาร ผ้านุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย เกี่ยวแก่อากัปกิริยาอันเป็น

ส่วนภายนอก และทางจติใจกเ็ช่นเดยีวกนั กเ็ป็นส่ิงทีผู่อ้ืน่จะรูไ้ด้ยาก ไม่เหมือนอย่าง

ทางร่างกายซ่ึงเป็นภายนอก แต่แม้เช่นนัน้กส็งัเกตจากอาการทีแ่สดงออกภายนอกอนั

ส่องเข้าไปถึงจิตใจ ก็อาจจะถูกบ้างผิดบ้าง ถ้าออกมาจากจิตใจที่แท้จริงเช่นจิตใจสงบ 

อาการทางกายวาจาก็สงบ ความสงบทางกายทางวาจาก็ส่องว่าจิตใจสงบจริง แต่ว่าถ้า

จิตใจไม่สงบจริงแต่ว่าแกล้งท�า แกล้งแสดงว่าสงบกายสงบวาจา ดั่งนี้ ก็อาจจะท�าให้

คนทัง้หลายเข้าใจผดิได้เหมือนกนั เพราะท�าให้คิดคาดว่าใจสงบ แต่อนัท่ีจรงินัน้ไม่สงบ

บรรพชติ ผู้ออก สมณะ ผู้สงบ

แต่ว่าเมื่อเป็นบรรพชิตคือผู้บวช ก็จะต้องมีความประพฤติการด�าเนินชีวิตท่ี

แตกต่างไปจากคนสามญัทัว่ไป และก็ถือว่าเป็นความประพฤตปิฏบิตัทิีส่งูกว่าคนสามัญ

ทั่วไป เพราะฉะนั้น จึงเป็นที่นับถือของคนสามัญทั่วไป เพราะคนสามัญทั่วไปก็เข้าใจ

ว่า บรรพชิตน้ันเม่ือมีความประพฤติปฏิบัติแตกต่างออกไปจากคนสามัญ ก็จะต้องมี

คุณธรรมที่สูงกว่า จึงได้แสดงความเคารพนับถือ ตลอดจนถึงทนุบ�ารุง บรรพชิตคือ 

ผู้บวชทั้งหลายหรือนักบวชทั้งหลาย ตั้งแต่เก่าก่อนพุทธศาสนามาจนถึงพุทธศาสนา

บังเกิดขึ้น และภายหลังพุทธศาสนาบังเกิดข้ึน ก็มีลักษณะทั่วไปในท�านองเดียวกัน 

ดัง่น้ี ซึง่สรุปแล้วกก็ล่าวได้ว่า เป็นทีน่บัถอืของคนท่ัวไปว่าปฏบิตัสูิงกว่าความประพฤติ

ปฏิบัติของชาวบ้านชาวเมืองซึ่งเป็นฆราวาสเป็นคฤหัสถ์ทั่วไป เพราะฉะนั้น จึงนับถือ

จึงทนุบ�ารุง และบรรดาบรรพชิตเหล่านี้เองก็มีค�าเรียกด้วยความนับถือว่ามุนีบ้าง  

ว่าสมณะบ้าง แม้ค�าว่าบรรพชติเองกเ็ป็นค�าเรยีกด้วยความนบัถอืเหมอืนกนั เพราะค�า

ว่าบรรพชิตนั้นก็แปลว่าผู้ออกและท่ีมีลักษณะคล้ายกันโดยมากก็คือว่าออกจากเรือน
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มาเป็นผู้ไม่มีเรือน จึงเรียกว่าอนาคาริยะ ผู้ไม่มีเรือนไม่มีบ้านไม่มีครอบครัว และที่

เรียกว่าสมณะนัน้กแ็ปลว่าผูส้งบ และทีเ่รยีกว่ามุนนีัน้กแ็ปลว่าผูรู้้บ้าง แปลว่าผูน้ิง่บ้าง 

ค�าไทยเราก็เรียกว่าพระ ค�าว่าพระนั้นก็มาจากค�าว่าวระ ที่แปลว่าประเสริฐ ก็เป็นค�า

ยกย่องเช่นเดียวกัน

มุน ี ผู้รู้หรอืผู้นิ่ง

คราวนี้ค�าที่เรียกยกย่องว่ามุนีนั้น ดังได้กล่าวว่าแปลว่าผู้รู้หรือแปลว่าผู้นิ่งก็

โดยที่เป็นที่นับถือว่าเป็นผู้รู้ รู้สิ่งที่พิเศษยิ่งข้ึนไปกว่าระดับความรู้สามัญทั่วไป และ 

ที่แปลว่าเป็นผู้นิ่งน้ันก็คือเป็นผู้ที่ส�ารวมหรือสงบ แต่ก็เป็นท่ีนับถือว่ามีความรู้อยู่ใน

ความน่ิงน้ันด้วย คือว่านิ่งด้วยความรู้ ไม่ใช่นิ่งด้วยความไม่รู้ ก็เหมือนดั่งที่พูดด้วย 

ความยกย่องท่านผู้ใดผู้หนึ่งที่เป็นที่นับถือว่าท่านนิ่ง แต่ว่าท่านรู้ ไม่ใช่ท่านไม่รู้ แต่ว่า

ท่านนิ่งคือไม่พูดไม่แสดง เพราะฉะน้ัน ค�าว่ามุนีนี้จึงเป็นค�าที่แสดงความยกย่อง 

ดังกล่าว และก็เป็นค�าที่ใช้กันมาเก่าก่อนที่พุทธศาสนาบังเกิดขึ้น บรรดานักบวช 

ทัง้หลายทีแ่สดงตนว่าเป็นมนุคีอืเป็นผูรู้ ้หรือทีเ่รยีกว่าเป็นผูว้เิศษกม็อียูม่ากมาทกุสมยั 

และเมือ่นนัทมาณพได้มากราบทลูถามพระพทุธเจ้านัน้ กจ็ะต้องได้ทราบได้เห็นบรรดา

นักบวชทั้งหลายหรือบุคคลทั้งหลายที่แสดงตนว่าเป็นมุนีคือเป็นผู้รู้ผู้วิเศษอยู่เป็นอัน

มากเช่นกัน บรรดานักบวชทั้งหลายก็มีมากมายหลายลัทธิหลายทิฏฐิอยู่ในที่นั้น ๆ  

แม้พาวรีพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ของมาณพทั้ง ๑๖ คนนี้เอง ก็คงจะต้องได้รับความ

นับถือว่าเป็นมุนีผู้หนึ่ง เม่ือพระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้น ก็เป็นที่นับถือว่าเป็นพระมุนี

องค์หนึ่ง ดั่งที่มาณพเหล่านี้เองเมื่อกราบทูลถาม ก็ได้เรียกพระองค์ว่าเป็นมุนีคือเป็น

ผู้รู้เป็นผู้วิเศษอยู่หลายครั้ง เพราะฉะนั้น จึงได้บังเกิดเป็นปัญหาขึ้นว่า คนทั้งหลาย 

กก็ล่าวกนัว่ามนุมีอียูใ่นโลก กก็ล่าวกนัดัง่นัน้จริง แต่ว่าข้อทีก่ล่าวนีน้ัน้กล่าวกนัอย่างไร 

คือว่าเรียกผู้ที่ถึงพร้อมด้วยญาณคือความรู้ หรือว่าถึงพร้อมด้วยการด�าเนินชีวิตหรือ

ความด�าเนนิชวีติว่าเป็นมุนี กเ็พราะว่าเม่ือเข้าใจว่าผูท้ีเ่รยีกว่าเป็นมนุนีัน้จะต้องมคีวามรู้ 

เพราะฉะน้ัน กจ็ะต้องถงึพร้อมด้วยญาณคอืความรู ้หรอือกีอย่างหนึง่ด้วยการด�าเนนิชวีติ 

เพราะความรู้นั้นมองไม่เห็นกัน ได้แต่เห็นท่าทางก็นึกว่าคงจะมีญาณคือความรู้ หรือ
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ว่าอาจจะได้สนทนาไต่ถามท�าให้ตระหนกัว่ามญีาณคอืความรูก้ไ็ด้ ส่วนการด�าเนนิชีวติ

หรือความด�าเนินชีวิตนั้นมองเห็น อันเกี่ยวด้วยอาหารก็มองเห็นกัน ดังท่ีผู้ถือปฏิบัติ

เป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชก็ตามท่ีเป็นพิเศษ จะต้องเว้นอาหารอย่างนั้นจะต้อง

บริโภคอาหารอย่างน้ี อย่างภิกษุก็ต้องปฏิบัติเร่ืองอาหารตามพระวินัย ผ้านุ่งห่มก็จะ

ต้องนุ่งห่มอย่างนั้นนุ่งห่มอย่างนี้ หรือเป็นอเจลกะคือไม่ใช้ผ้านุ่งห่มเลย เป็นชีเปลือย

ดั่งนี้ก็มี ที่อยู่อาศัยก็จะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ และแม้ในพุทธศาสนาเอง

กม็บัีญญตัพิระวนิยัเกีย่วแก่อาหารผ้านุง่ห่มทีอ่ยูอ่าศยัไว้เป็นอนัมาก ข้อปฏบิตัเิกีย่วแก่

ศลีของภกิษกุเ็กีย่วแก่เร่ืองเหล่านีเ้ป็นอันมาก และยงัมธีดุงควัตรต่าง ๆ อกีเป็นอนัมาก 

เหล่าน้ีก็เป็นเรื่องของการด�าเนินชีวิตทั้งนั้นท่ีมองเห็น เพราะฉะนั้น ก็เป็นข้อท่ีจะพึง

สงสัยว่าจะเรียกว่ามุนีกันได้นั้นด้วยอาศัยอะไร อาศัยญาณคือความรู้หรืออาศัยการ

ด�าเนินชีวิต

ทรงเรยีกผู้ท�าตนให้สิ้นกเิลสว่ามุนี

พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบในทางปฏิเสธก่อนคือตรัสตอบว่า “ผู้ฉลาดทั้งหลาย

จะเรียกหรือจะกล่าวว่าเป็นมุนีด้วยความเห็นก็หามิได้ ด้วยความสดับก็หามิได้  

ด้วยญาณคือความรู้ก็หามิได้ พระองค์ตรัสว่า ชนเหล่าใดท�าตนให้ปราศจากเสนา  

ซึ่งมีความหมายทั่วไปว่ากองทัพกิเลส มีกิเลสที่เป็นเหตุกระทบใจก็หามิได้ ไม่มีความ

ปรารถนาทะเยอทะยานเทีย่วไป ชนเหล่านัน้เป็นมุน″ี ดัง่นี ้ตามค�าตอบของพระพุทธเจ้านี้ 

ในด้านปฏิเสธทีแรกนั้นก็ตรัสปฏิเสธท่ีฟังได้ว่า จะถือเอาแค่การเห็นการสดับหรือ 

ความเห็นความสดบัว่าเป็นมนุเีท่านัน้ไม่ได้ ซึง่ความเหน็ความสดบัในทีน่ีก้ม็คีวามหมาย

ว่า ผู้ที่มีความเห็นแม้ว่าจะรู้สึกว่ามีความเห็นดี มีความเห็นเป็นพิเศษ เห็นนั่นเห็นนี่ 

ซึ่งโดยปกตินั้นก็เห็นด้วยตาเนื้อ และเมื่อลึกขึ้นไปกว่านี้ก็เห็นด้วยตาใจ เห็นนั่นเห็นนี่ 

ดั่งที่เรียกว่ามีตาทิพย์ เอาเป็นว่าจะมีความสามารถจะเห็นได้อย่างนั้นก็ตาม พระองค์

ก็ยังไม่รับรองว่าเป็นมุนี ซ่ึงได้ตรัสยกเอาผู้ฉลาดว่า ผู้ฉลาดก็ยังไม่รับรองว่าเป็นมุนี 

การได้ยินก็เหมือนกัน โดยปกติก็หมายถึงท้ังการศึกษาเช่นใช้หูฟัง มีความรู้วิชาการ

ต่าง ๆ มาก หรอืว่าแม้จะได้ถงึหทิูพย์กต็าม ผูฉ้ลาดกย็งัไม่เรยีกว่าเป็นมนุ ีหรอืแม้ว่า
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จะมญีาณคือความหยัง่รู้ท่ีเป็นโลกยีอภญิญา คอืญาณทีแ่สดงฤทธิไ์ด้หรอืหทูพิย์ดงักล่าว 

หรอืว่าก�าหนดใจของผูอ้ืน่ได้ ระลกึชาตหินหลงัได้ หรอืได้ตาทพิย์ดงักล่าว แม้ได้ญาณ

คอืความหยัง่รูถ้งึขนาดนี ้ผูฉ้ลาดกย็งัไม่เรยีกว่าเป็นมนุ ีพระพทุธองค์เองนัน้ตรสัเรยีก

ผู้ที่ท�าตนให้ปราศจากเสนาคือกองทัพกิเลสในจิตใจ ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจให้

เดือดร้อน ไม่มีความอยากทะเยอทะยาน นั่นแหละว่าเป็นมุนี ดั่งนี้ เป็นอันว่าทาง 

พุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ทรงจ�ากัดค�าว่ามุนีคือผู้รู้หรือผู้วิเศษนั้นว่า เป็นผู้ที่ท�าตน

ให้สิ้นกิเลสที่ตรัสเรียกว่าเสนา โดยความหมายทั่วไปก็กองทัพกิเลส เมื่อยังมีกองทัพ

กเิลสคอืยงัมหีมูก่เิลสอยูใ่นจติใจ กลุม้รมุจติใจให้เดอืดร้อนอยู ่ท�าให้อยากทะเยอทะยาน

ไปต่าง ๆ อยู่ แม้จะมีตาทิพย์หูทิพย์ มีญาณหยั่งรู้อะไรต่าง ๆ ได้ด้วยอ�านาจของการ

ศกึษากต็าม ด้วยอ�านาจของสมาธอิย่างสงูกต็าม กยั็งไม่เรยีกว่าเป็นมุนขีองพระพุทธเจ้า 

จะเป็นมุนีที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกได้ ก็จะต้องท�าหมู่กิเลสที่กลุ้มรุมจิตใจให้เดือดร้อน 

ที่ท�าให้อยากทะเยอทะยานไปต่าง ๆ นี้หมดสิ้นไปเท่านั้น จึงจะเป็นมุนี ความที่จะมี

การด�าเนินชีวิตอย่างไร หรือได้หูทิพย์ตาทิพย์ ได้ญาณคือความหยั่งรู้อย่างไรไม่เป็น

ประมาณไม่เป็นข้อส�าคญั ข้อส�าคญัอยูท่ี่ความท�าตนให้สิน้ให้ปราศจากเสนาคอืกองทพั

กิเลสเท่าน้ัน ปราบกเิลสให้สิน้ไป ให้หมดเครือ่งทีจ่ะท�าให้จติเดอืดร้อนกระสบักระส่าย

อยากทะเยอทะยานไปต่าง ๆ ดั่งนี้จึงจะเป็นมุนีในพุทธศาสนา

พุทธศาสนามุ่งการปฏบิัตดิับกเิลส

แม้ว่าในค�าถามค�าตอบน้ีจะแสดงถึงธรรมปฏบิตัใินขัน้ดบักเิลสกต็าม แต่กเ็ป็น

ข้อทีผู่นั้บถือพทุธศาสนาทัว่ไปควรเข้าใจ ว่าทางพทุธศาสนานัน้ต้องการผูท้ีจ่ะชือ่ว่าเป็น

มุนี เป็นสมณะ หรือเป็นบรรพชิตต่าง ๆ นั้น ด้วยการปฏิบัติท�าตนให้ปราศจากเสนา

คือกองทัพกิเลสกองทัพมาร ให้ปราศจากความเดือดร้อนทุรนทุรายเพราะกิเลสให้

ปราศจากความอยากทะเยอทะยานต่าง ๆ ฉะนั้น ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเป็นอย่างนี้จึงชื่อว่า

ปฏิบัติเพื่อเป็นมุนีในพุทธศาสนา เข้าใจให้ถูกทางดั่งนี้แล้ว จะได้ไม่หลงนิยมไปใน 

ทางหูทพิย์ตาทพิย์ ญาณคอืความหยัง่รูอ้ะไรต่าง ๆ ซึง่แม้ว่าจะมหีทูพิย์จรงิตาทพิย์จรงิ 
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ได้ญาณความหยั่งรู้อะไรต่าง ๆ จริง แต่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติดับกิเลสลงแล้ว บรรดาความ

เห็นความได้ยินความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นหากกิเลสได้อาศัยใช้สอย กิเลสเอาเป็นเครื่อง

มอืกย็ิง่จะเป็นเครือ่งก่อโทษก่อทุกข์ให้ย่ิงขึน้แก่ผูท้ีไ่ด้เอง ไม่เป็นประโยชน์กลบัเป็นโทษ

เหมือนอย่างพระเทวทัตที่แสดงว่าปฏิบัติจนได้โลกียอภิญญา แต่ไม่ปฏิบัติดับกิเลส 

กอ็าศยัโลกยีอภญิญานัน้คอืหทูพิย์ตาทพิย์เป็นต้นเหล่านีน้ัน้แหละ ก่อกเิลสให้มากขึน้

จนวิบัติในที่สุด เพราะฉะนั้น ก็จะได้ไม่หลงตื่นข่าวไปในเรื่องของฤทธิ์เดชต่าง ๆ  

จะมุง่ปฏบิติัดบักเิลสเป็นทีต่ัง้ ดัง่นีจ้งึจะเป็นความถูกต้องในทางพุทธศาสนา ไม่ต้องไป

หลงในความอวดอ้างต่าง ๆ ของใคร หรือในการปฏิบัติเกี่ยวแก่การด�าเนินชีวิตอย่าง

นั้นอย่างนี้ ต้องนุ่งห่มอย่างน้ันอย่างน้ี ต้องบริโภคอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องอยู่อย่างนั้น

อย่างนี้ แล้วก็นับถือว่าเป็นผู้วิเศษคือเป็นมุนีผู้รู้ผู้วิเศษ ดั่งนี้ ซึ่งเป็นไปอยู่มากในโลก 

แม้ในหมู่ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเอง เพราะฉะนั้น ค�าถามค�าตอบอันนี้จึงเป็นประโยชน์

๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๒๐
นันทมาณพปัญหา (ต่อ)

ปัญหาเรื่องสุทธคิอืความบรสิุทธิ์

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสตปัิฏฐานมาโดยล�าดบั จนถงึนนัทมาณพปัญหา ปัญหา

ของนันทมาณพอันเป็นที่ ๗ นันทมาณพได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าความว่า 

“ชนทั้งหลายกล่าวกันว่ามุนีทั้งหลายมีอยู่ในโลก ข้อนั้นเป็นอย่างไร เขาเรียกผู้ท่ีถึง

พร้อมด้วยญาณคือความรู้ หรือผู้ท่ีถึงพร้อมด้วยการด�าเนินชีวิตว่าเป็นมุนี″ พระผู้มี

พระภาคเจ้าได้ตรัสตอบความว่า “ผู้ฉลาดทั้งหลายย่อมกล่าวเรียกว่าเป็นมุนีด้วย 

ความเห็นก็หามิได้ ด้วยความสดับก็หามิได้ ด้วยญาณคือความรู้ก็หามิได้ เรากล่าวว่า  

ชนเหล่าใดท�าตนให้ปราศจากเสนาคือกองทัพกิเลสหรือกองกิเลส มีกิเลสเป็นเครื่อง

กระทบใจก็หามิได้ ไม่มีความอยากทะเยอทะยานเที่ยวไป ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นมุนี″ 

ดัง่นี ้ นันทมาณพได้กราบทลูถามต่อไปอีกว่า “สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่เหล่านี้ 

ย่อมกล่าวความบริสุทธิ์ด้วยความเห็นและความได้สดับหรือด้วยสิ่งที่เห็นสิ่งที่สดับบ้าง 

ย่อมกล่าวความบรสิทุธิด้์วยวธิปีฏบัิตมีิรปูเป็นอเนกบ้าง สมณพราหมณ์เหล่านัน้ประพฤติ

อยูใ่นวธิปีฏบิตันิัน้ตามท่ีกล่าวว่าบรสิทุธิ ์หรอืตามทีเ่หน็ว่าบริสทุธิ ์ได้ข้ามชาตคิอืความเกดิ 

ชราคือความแก่แล้วบ้างหรือ ข้าแต่พระองค์ผูนิ้รทกุข์ ขอพระองค์ได้ตรสับอก″ พระผูม้ี

พระภาคพทุธเจ้าได้ตรสัตอบความว่า “สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่เหล่านี ้ย่อมกล่าว

ความบรสุิทธิด้์วยความเหน็ความได้สดบั หรอืด้วยการทีเ่ห็นการได้สดับบ้าง ย่อมกล่าว
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ความบริสุทธ์ิด้วยศีลและวัตรบ้าง ย่อมกล่าวความบริสุทธ์ิด้วยวิธีปฏิบัติอย่างเป็น 

อเนกบ้าง สมณพราหมณ์เหล่านัน้ประพฤตใินวธิปีฏบิตัน้ัินตามทีก่ล่าวว่าบรสิทุธิ ์หรอื

ตามที่เห็นว่าบริสุทธิ์ก็ตามที แต่เราก็กล่าวว่าไม่ข้ามชาติและชราแล้ว″ ดั่งนี้

การท�าตนให้ปราศจากกเิลสเป็นการบรรลุถงึสุทธิ

ตามค�าถามและค�าตอบทั้ง ๒ ตอนนี้ ในตอนแรกได้กราบทูลถามถึงมุนี  

ซึ่งก็ได้ตรัสตอบถึงมุนี โดยที่ได้ทรงยกเอาผู้ฉลาดไม่เรียกมุนีด้วยการเห็นการสดับ

เป็นต้น และพระองค์เองกล่าวว่าเป็นมุนีเพราะท�าตนให้ปราศจากกองกิเลส ที่ใช้ค�าว่า

เสนาคือกองทัพ ก็หมายถึงกองทัพกิเลสเป็นต้น ซึ่งแสดงถึงคติทางพุทธศาสนา  

จะเรยีกว่ามนุกีด้็วยการทีท่�าตนให้ปราศจากกเิลสนัน้เองเป็นข้อส�าคญั และการกระท�า

ตนให้ปราศจากกเิลสนัน้กเ็ป็นการบรรลถุงึสทุธิคอืความบรสุิทธิน์ัน้เอง เพราะว่ากเิลส

แปลว่าเครือ่งเศร้าหมอง ซ่ึงมีอยูเ่ป็นอันมาก ดัง่ทีจ่�าแนกเรยีกออกไปตัง้แต่จ�านวนน้อย

จนถึงจ�านวนมาก จ�านวนน้อยก็เช่นราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะ และที่แยก

ออกไปอีกดงัในค�าว่ากเิลสพนัห้าตณัหาร้อยแปด หรอืว่าทีแ่ยกออกไปเป็นอุปกเิลส ๑๖ 

เป็นมลทนิ ๙ เหล่านีเ้ป็นต้น เพราะฉะนัน้ จงึได้ทรงรวมเข้ามาด้วยค�าว่าเสนาอนัหมาย

ถึงกองทหารหรอืกองทพัอันเป็นกองทพักเิลส และเมือ่มีกองทพักเิลส ก็จะต้องมกีองทัพ

ธรรมส�าหรับทีจ่ะได้ต่อสูก้นัในสมรภมูคิอืจติใจนีเ้อง กองทพักเิลสนัน้ก็ยดึตัง้อยู่ในจติใจ 

ตั้งต้นแต่ที่เป็นอาสวอนุสัยนอนจมหมักหมมอยู่ในจิตเป็นกิเลสอย่างละเอียด และเมื่อ

ฟุ้งขึ้นมาโดยจับอารมณ์คือเรื่องที่ผ่านทวารทั้ง ๖ เข้าสู่จิต ก็ฟุ้งข้ึนมาเป็นนิวรณ์ 

ต่าง ๆ และเมื่อหยาบออกมาอีกก็เป็นกรรมกิเลส กิเลสที่ก่อกรรม เป็นปาณาติบาต 

ท�าสตัว์มชีวีติให้ตกล่วงไป คอืฆ่าเขาบ้าง เป็นอทนินาทาน ถือเอาสิง่ของทีเ่จ้าของมิได้

ให้คือลักขโมยบ้างเป็นต้น ก็เป็นกรรมกิเลสขึ้นมา เพราะฉะนั้น บรรดากิเลสเหล่านี้

จงึเท่ากบัเป็นเสนา คือเป็นกองทัพกิเลสท่ีตัง้ยดึม่ันอยูใ่นจติมาตลอดเวลาช้านาน และ

เสนาคอืกองทพักเิลสหรอืกองทพัของมารดงักล่าวมานี ้กม็เีพิม่ขึน้ได้บ้าง ลดลงได้บ้าง 

ในเมือ่บคุคลลอุ�านาจของกเิลส กล่าวคอืกเิลสทีเ่ป็นอาสวอนสุยัจบัอารมณ์ทีผ่่านเข้ามา

ทางทวารทั้ง ๖ ดังกล่าว ฟุ้งขึ้นเป็นนิวรณ์ ปล้นจิตกลุ้มรุมจิตคือท�าจิตให้กลัดกลุ้ม

วุ่นวาย หยาบออกมาอีกก็เป็นกรรมกิเลสดังกล่าว เมื่อเป็นดั่งนี้ กิเลสก็เพิ่มมากขึ้น
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ธรรมปฏบิัตหิรอืพุทธเสนาช่วยก�าจัดกเิลสหรอืมารเสนา

แต่ว่าถ้าบุคคลมาได้สดับฟังธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ปฏิบตัติามทีท่รง

สั่งสอน อบรมมรรคมีองค์ ๘ หรือย่นย่อลงก็เป็นศีลสมาธิปัญญาให้บังเกิดขึ้น ธรรม

ปฏิบัติเหล่าน้ีก็คอยระงับความเจริญเติบโตของกองทัพกิเลส ก็ท�าให้กองทัพกิเลสนั้น

ลดลง และแม้ธรรมปฏบิตัดิงักล่าวมาน้ีกเ็รยีกว่าเป็นกองทพัธรรม คอืเป็นเสนาอกีฝ่ายหนึง่ 

แต่ว่าเป็นพุทธเสนาคอืเสนาของพระพทุธเจ้า ส่วนกองทัพกเิลสนัน้เป็นมารเสนา กองทัพ

มาร ส่วนธรรมปฏิบัติน้ันเป็นพุทธเสนา เสนาของพระพุทธเจ้าและก็มีจ�านวนมาก  

อันหมายความว่าอาจจะจ�าแนกแจกแจงแสดงออกไปได้มากมาย ดั่งที่กล่าวกันว่า 

๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ กเ็ท่ากับว่ากองทัพธรรมนีม้ ี๘๔,๐๐๐ กองทพัธรรม ๘๔,๐๐๐ 

นีก้ข็ยายจ�านวนข้ึนด่ังนีใ้ห้พอเหมาะแก่กองทัพกิเลส อนัหมายความว่าเมือ่กองทพักเิลส

มีมากข้ึน กองทัพธรรมก็ต้องมากขึ้นให้พอกันส�าหรับที่จะได้ระงับกิเลส ก�าจัดกิเลส 

เมื่อกองทัพธรรมมีเท่านี้ กองทัพกิเลสก็ต้องมีเท่ากันคือต่างก็จะต้องมี ๘๔,๐๐๐  

ด้วยกนัแล้วกต่็อสูก้นั เป็นต้นว่าเมือ่กามฉนัท์บงัเกดิขึน้อนันบัว่าเป็นเสนามารอนัหนึง่

ก็จะต้องมีกองทัพธรรมส�าหรับที่จะระงับ คือกรรมฐานอันเป็นคู่ปรับกัน อันได้แก่ 

อสุภกรรมฐานหรือกายคตาสติ ก็มาเป็นกองทัพธรรมเป็นเสนาธรรม เพราะฉะนั้น 

กองทพักิเลสกบักองทพัธรรม เรยีงตวักเ็ป็นพลเสนาของกองทพักเิลส พลเสนาของกอง

ทพัธรรมกต้็องพอดกีนัเป็นคูป่รบักนั จงึจะระงบักนัลงไปได้ เพราะฉะนัน้ กเ็ป็นอนัว่า

จิตอันนี้จึงเป็นที่รับรอง เป็นสมรภูมิของทั้งกองทัพกิเลสทั้งกองทัพธรรม ทั้งมารเสนา

ทั้งพุทธเสนาต้องต่อสู้กันอยู่ และเม่ือกิเลสยังไม่ส้ิน ธรรมก็ต้องยังไม่ส้ิน คือเมื่อมี

กองทพักเิลสเหลืออยู่ กต้็องมกีองทพัธรรมเหลอือยู่ส�าหรบัทีจ่ะเป็นคูป่รบักนัระงบักนั 

ก็เป็นอันว่าจะต้องท�ากิจคือการปฏิบัติการต่อสู้การระงับกันอยู่ตลอดเวลาที่ยังไม่ส้ิน

กิเลส เพราะฉะน้ัน เม่ือยังไม่สิ้นกิเลสก็ยังไม่เสร็จกิจที่จะต้องปฏิบัติเพื่อระงับกิเลส 

ต่อเมื่อสิ้นกิเลสจึงจะเสร็จกิจที่จะปฏิบัติเพื่อระงับกิเลสก็เป็นอันว่าจิตเลิกเป็นสมรภูมิ

เป็นสนามรบ เสนาทั้ง ๒ ฝ่ายก็เป็นอันว่าเลิกกันไปเหมือนอย่างการสงครามในโลก

ทัว่ไป เมือ่ไม่มีข้าศึก กองทพัทีจ่ะต่อสูข้้าศึกกไ็ม่ต้องมแีละเมือ่มข้ีาศกึยกมา มกีองทพั

ต่อสู้ข้าศึกและก็ต่อสู้กัน ชนะข้าศึกแล้วก็เป็นอันว่า ความที่ตั้งกองทัพเพื่อต่อสู้กันนั้น

ก็เป็นอันว่าหยุดหรือเลิก เป็นสันติคือความสงบ
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นพิพานคอืความสิ้นกเิลสหรอืความบรสิุทธิ์สิ้นเชงิ

จิตใจก็เป็นเช่นนั้น เมื่อปฏิบัติโดยปฏิบัติสร้างกองทัพธรรมอันเป็นพุทธเสนา

ให้ตั้งติดในจิตใจ ก็ท�าลายมารเสนาอันเป็นกองทัพกิเลสให้พ้นไปจากจิตใจ จิตใจนี้จึง

เป็นสิ่งที่แย่งกันระหว่างกองทัพกิเลสกับกองทัพธรรม เมื่อกองทัพธรรมยังไม่มีก�าลัง

หรอืพ่ายแพ้ กองทพักเิลสกยึ็ดเอาไว้ เมือ่กองทพัธรรมมกี�าลงัเข้มแขง็ กข็บัไล่กองทพั

กิเลสออกไป ก็ยึดจิตเอาไว้ จิตก็อยู่กับกองทัพธรรม จนเมื่อชนะกันเด็ดขาดแล้วคือ

กองทัพธรรมชนะกองทพักเิลสได้เดด็ขาด แล้วก็เลกิทพักันได้ เลิกทัพกันได้เมือ่ไรนัน่แหละ 

จึงจะเป็นเสร็จกิจ และเม่ือเป็นเสร็จกิจก็เป็นสันติคือความสงบในขณะที่ยังมีกองทัพ

กิเลสยึดอยู่ ต้องมีกองทัพธรรมมาปราบอยู่ก�าจัดอยู่ ก็ยังเป็นจลาจลวุ่นวายไม่สงบที

เดยีว แม้จะชนะไปได้โดยล�าดบัก็ยงัท่ีจะต้องต่อสู้กนัอยู ่ ยังเลกิกองทพัธรรมไม่ได้ เลิก

ทัพไม่ได้ และก็ชื่อว่ายังเศร้าหมองอยู่ ยังไม่เป็นสุทธิคือความบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิง 

จนกว่าท่ีจะท�าตนให้ปราศจากเสนาคือกองทัพซึ่งได้กล่าวแล้วว่าหมายถึงมารเสนา  

เสนามารคือกองทัพกิเลส แต่อันที่จริงนั้นเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว เมื่อยังมี

กองทพัธรรมอยูต้่องต่อสูก้นัอยู ่กแ็ปลว่ายงัไม่เสรจ็กจิกย็งัวุน่วายอยูน่ัน่เอง จนกว่าจะ

เสรจ็กจิคอืธรรมเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพาน ก�าจดักเิลสได้สิน้เชงิ นัน่แหละจงึจะเลกิ

ทัพด้วยกัน เลิกทัพกิเลสเลิกทัพธรรม อันหมายความว่าหยุดการต่อสู้กัน ไม่มีข้าศึก

ที่จะต่อสู้ต่อไปอีกแล้ว ด่ังนี้คือความหมายสมบูรณ์ของค�าว่าท�าตนให้ปราศจากเสนา

คือกองทพัทีผ่จญกนัอยูร่บกันอยู ่กเ็ป็นอนัว่าเสรจ็กจิส้ินกเิลสคือเคร่ืองเศร้าหมองด้วย

ประการทั้งปวง เป็นสุทธิ คือความบริสุทธิ์สิ้นเชิงและตรงนี้คือนิพพานคือความที่เลิก

ทัพกันได้ทุกฝ่าย ไม่ต้องรบกันต่อไปอีก เป็นสันติคือความสงบสิ้นเชิงตลอดไป  

เป็นสุทธิคือความบริสุทธิ์
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ทรงพบทางบรรลุสุทธทิี่ถูกต้องในการข้ามชาตชิรา

เพราะฉะนั้น ในท่อนที่ ๒ แม้ว่านันทมาณพจะกราบทูลถามเปลี่ยนจากเรื่อง

มนุมีาเป็นเรือ่งสทุธคิอืความบรสิทุธิ ์แต่กม็อีรรถคอืเนือ้ความทีเ่นือ่งกนัดงักล่าวมาโดย

ได้กราบทูลอ้างถึงสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง

ในค�าท่ีกราบทูลถามก็เป็นพวกท่ีเรียกกันว่ามุนี ดังที่ได้กราบทูลถามในตอนแรก 

นั่นแหละ เพราะพวกที่เรียกกันว่ามุนีนั้นก็เป็นพวกสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง

เหล่านี้ก็คือเหล่าท่ีกล่าวถึงสุทธิคือความบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นความบริสุทธิ์ ถ้าเป็นความ

บริสุทธิ์สิ้นเชิงก็มีอรรถดังท่ีได้แสดงแล้วน้ัน ซึ่งบางพวกก็กล่าวว่า ความบริสุทธิ์จะมี

ได้ด้วยการเห็นการได้สดับ คือจะต้องเห็นนั่นเห็นนี่่ จะต้องได้สดับตรับฟังนั่นสดับ 

ตรับฟังนี่ จึงจะได้บรรลุถึงสุทธิคือความบริสุทธิ์ ดังพวกที่นับถือพระพรหมก็กล่าวว่า 

จะต้องเห็นพระพรหมจะต้องได้ยินเสียงของพระพรหม ดั่งนี้เป็นต้น จึงจะได้สุทธิคือ

ความบริสุทธิ์ บางพวกก็กล่าวว่า จะต้องปฏิบัติในศีลอย่างนั้น ๆ ในวัตรคือใน 

พรตข้อที่พึงปฏิบัติอย่างนั้น ๆ จึงจะได้สุทธิคือความบริสุทธิ์ บางพวกก็กล่าวว่า  

จะต้องมวีธิปีฏบิตันิอกจากทีก่ล่าวมาแล้วอย่างนัน้อย่างนี ้ซึง่รวมเข้าในค�าว่าเป็นอเนก

คือมิใช่หนึ่ง หมายความว่ามากมายดังท่ีแสดงกันอยู่ในลัทธิภายนอกพุทธศาสนาเป็น 

อันมาก ฉะนั้น จึงได้กราบทูลถามว่า สมณพราหมณ์เหล่านั้นหากได้ประพฤติปฏิบัติ

ในวิธีปฏิบัติเหล่านั้น ตามที่กล่าวคือสั่งสอนกันมา หรือตามท่ีเห็นว่าจะให้เกิดความ

บริสุทธิ์ ได้ข้ามชาติคือความเกิด ชราคือความแก่กันมาแล้วบ้างหรือไม่ซึ่งพระผู้มี 

พระภาคเจ้าได้ตรสัตอบว่า “ถงึว่าสมณพราหมณ์เหล่านัน้จะประพฤติปฏบิตัใินวิธปีฏบิตัิ

เหล่าน้ันตามท่ีสอนกันมากล่าวกันมา หรือว่าตามที่เห็นว่าจะให้ได้รับความบริสุทธิ์ก ็

ตามที แต่พระองค์ก็คงตรัสว่าไม่ข้ามชาติชราแล้วได้″ ดั่งนี้ ซึ่งตามที่ตรัสตอบนี้เป็น

อันได้ทรงปฏิเสธวิธีปฏิบัติตามที่ได้กล่าวกันมาสั่งสอนกันมาตามที่ได้เห็นกันมา ว่าจะ

ต้องได้เห็นสิง่นัน้สิง่นี ้จะต้องได้ยินได้ฟังสิง่นัน้ส่ิงนี ้จะต้องปฏบิตัใินศีลคอืข้อทีพ่งึเว้น

อย่างนัน้อย่างนี ้จะต้องปฏบิตัใินวัตรคอืข้อทีพ่งึประพฤตอิย่างนัน้อย่างนี ้หรอืแม้ว่าจะ
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มวีธิปีฏบิตัทิีส่ัง่สอนกนัมาอย่างใดอย่างอืน่เป็นอเนกคอืมากมายหลายวธิ ีแต่ว่าวธิปีฏิบติั

เหล่านัน้กไ็ม่อาจจะท�าให้ข้ามชาติชราได้ จงึยงัพากนัข้ามชาติขราไม่ได้ ตามทีต่รสัตอบ

น้ีก็มไิด้ระบวุ่า การท่ีเหน็การทีไ่ด้ยินศีลและวตัรและวธิปีฏบิตัเิป็นอเนกประการเป็นสิง่

ทีม่ใีนภายนอกพุุทธศาสนาหรอืในภายในพุทธศาสนา แต่เมือ่พจิารณาดแูล้ว ในภายนอก

พุทธศาสนานั้น พระองค์ได้ทรงปฏิบัติทดลองมาตัง้แต่ก่อนตรสัรูแ้ล้ว กเ็ป็นอนัว่าไม่มี

ทางใดทีจ่ะให้ตรสัรูพ้ระธรรมได้ ให้บรรลถุงึความเป็นมนุ ีให้บรรลถึุงความบรสุิทธิอ์ย่าง

แท้จรงิได้ จงึได้ทรงแสวงหาด้วยพระองค์เองจนถงึได้ทรงพบทางทีเ่ป็นมชัฌมิาปฏปิทา 

และกท็รงปฏิบตัจิงึได้ตรสัรูพ้ระธรรม กเ็ป็นอนัว่าส�าหรบัทีพ่ดูกนัมาสัง่สอนกนัมาเหน็

กันมานั้น ไม่เป็นทางที่จะให้พ้นชาติชราได้ แม้ในทางพุทธศาสนาเองในเมื่อปฏิบัติไม่

ถกูต้องกค็งไม่ได้เช่นเดยีวกนั ต่อเมือ่ปฏิบตัถิกูต้องจงึจะข้ามชาตข้ิามชราได้ เพราะฉะนัน้ 

พระพุทธด�ารสัท่ีตรสัตอบนีจ้งึเป็นค�ากลาง ๆ ทีใ่ช้ได้ในข้อปฏบิตัทิัง้ปวง จะเป็นภายนอก

พุทธศาสนาก็ตาม ภายในพุทธศาสนาก็ตาม แต่ส�าหรับที่แล้ว ๆ มานั้นก็เป็นอันว่า

ข้ามไม่ได้ ที่แล้ว ๆ มานั้นก็ต้องหมายความว่าเป็นส่ิงท่ีเห็นกันมาสอนกันมาก่อนท่ี

พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงสั่งสอน

๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๔
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ทบทวนเรื่องมุนแีละสุทธิ

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐานมาโดยล�าดับ จนถึงนันทมาณพปัญหา 

ปัญหาของนันทมาณพอันเป็นท่ี ๗ นันทมาณพได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าเริ่มด้วย

มุนีซึ่งกล่าวเรียกกันว่าจะเป็นมุนีได้ด้วยอย่างไร พระพุทธองค์ก็ทรงตอบทรงเน้นลง 

ไปที่บุคคลผู้ท�าตนให้ปราศจากเสนา ซ่ึงก็ได้แก่มารเสนาคือเหล่ากองกิเลส และเม่ือ

ปฏิบัติจนสิ้นกองกิเลส ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจ ไม่มีความอยากทะเยอทะยาน 

ก็ตรัสเรียกว่าบุคคลผู้มีลักษณะดั่งนี้แหละเรียกว่ามุนี จะแปลมุนีว่าเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้

นิ่งก็ตาม ก็ต้องเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหมด เรียกว่าสงบกิเลส หรือสงบ

ความทีต้่องต่อสูอั้นมีอยู ่๒ ฝ่าย คือฝ่ายกองกเิลสและฝ่ายกองธรรมแปลว่ากองธรรม

ปราบกองกเิลสได้หมดสิน้ กเ็ป็นอนัว่าเลกิทัพด้วยกนัทัง้ ๒ ฝ่ายเป็นสนัตคิอืความสงบ 

เป็นสุทธิคือความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ท่านผู้เช่นนี้จะนิ่งก็นิ่งด้วยความรู้ที่บริสุทธิ์  

เป็นความรู้พ้น จะเรียกว่าเป็นผู้รู้ก็เป็นผู้รู้พ้น ไม่ยึดถือข้องเก่ียวด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

เป็นความรูท้ีบ่รสิทุธิ ์เพราะฉะนัน้ เมือ่กล่าวถึงมนุอีกีลักษณะหนึง่มนุจีงึต้องเป็นผูท่ี้บรสุิทธ์ิ

ด้วยประการทั้งหลาย นันทมาณพจึงได้กราบทูลถามเป็นตอนท่ี ๒ ถึงสุทธิคือ 

ความบรสิทุธิท่ี์กล่าวกัน คือท่ีกล่าวสัง่สอนกนัมา บอกกล่าวกนัมา เป็นวาทะคอืถ้อยค�า

ทีส่ัง่สอนทีบ่อกกล่าว เมือ่มผีูน้บัถอืมากกเ็ป็นลัทธ ิเป็นศาสนาใดศาสนาหนึง่ ซ่ึงสัง่สอน
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กนัว่า จะบรรลุถงึสทุธคิอืความบรสิทุธิไ์ด้กด้็วยปฏิบตัอิย่างนัน้อย่างนี ้ตามท่ีสอนกันมา

แล้วเป็นลทัธศิาสนานัน้ ๆ ยกเอาการเหน็หรือสิง่ทีเ่หน็ขึน้มาบ้าง ยกเอาการฟังหรอืสิง่

ที่ฟังข้ึนมาบ้าง ยกเอาศีลยกเอาวัตรหรือพรตขึ้นมาบ้าง ยกเอาวิธีปฏิบัติอย่างอื่นอีก

มากมายหลายประการขึน้มาบ้าง หากว่าจะปฏบิตัติามท่ีกล่าวท่ีสอนทีเ่ห็นนบัถอืกนัมา

น้ัน ๆ ได้ข้ามชาติข้ามชรากันมาแล้วบ้างหรือไม่ ก็ตรัสตอบว่า พระองค์ตรัสว่า 

ผูท้ีป่ฏบิตักินัมาท�านองนัน้ทีป่ฏบิตักินัมาแล้ว ดงัทีบ่อกกล่าวส่ังสอนกนัในลทัธศิาสนา

ต่าง ๆ พระองค์ตรัสว่าข้ามชาติข้ามชรากันมาแล้วไม่ได้ ดั่งนี้

ข้ามชาตชิราได้เมื่อสิ้นอาสวกเิลส

นนัทมาณพจงึได้กราบทูลถามเป็นตอนที ่๓ ต่อไปว่า “สมณพราหมณ์เหล่าใด

เหล่าหนึ่งนี้ ที่กล่าวความบริสุทธิ์ด้วยความที่ได้เห็นได้สดับ ด้วยศีลและวัตรหรือพรต

หรอืว่าด้วยวธิปีฏิบตัต่ิาง ๆ เป็นอเนกประการซึง่พระองค์ตรสัว่าไม่ข้ามโอฆะคอืไม่ข้าม

ห้วงไปได้ ข้าแต่พระองค์ผูน้ริทกุข์ เมือ่เป็นเช่นนีจ้ะมใีครเล่าในโลกพร้อมทัง้เทวโลกได้

ข้ามชาตชิราแล้วได้ ข้าพเจ้ากราบทูลถามพระองค์ ข้าแต่พระผูม้พีระภาค ขอพระองค์

ได้โปรดตรัสบอกข้อนั้น″ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสตอบว่า “เราหาได้กล่าวว่า  

สมณพราหมณ์ทั้งหมดถูกชาติและชราครอบง�าไปทั้งนั้นไม่ สมณพราหมณ์เหล่าใด 

ละอารมณ์ที่เป็นที่ได้ยินได้รู้ และศีลและพรตทั้งหมด ละวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เป็นอเนก

ประการทั้งหมด ก�าหนดรู้ตัณหาว่ามีโทษควรละ เป็นผู้ที่หาอาสวกิเลสที่ดองสันดาน

มิได้ นรชนเหล่านั้นแลที่เรากล่าวว่าข้ามห้วงได้″

คร้ันพระผูมี้พระภาคเจ้าได้ตรสัตอบดัง่นี ้นนัทมาณพกไ็ด้กราบทูลแสดงความ

ชืน่ชมยนืยนัว่า “ข้าพเจ้าชืน่ชมพระวาจานัน้ของพระมหาฤาษเีป็นอย่างยิง่ ข้าแต่พระโคดม 

ค�านัน้ของพระองค์ทรงก�าหนดประกาศแสดงดแีล้ว แสดงถงึธรรมทีไ่ม่มอีปุธิ คือกิเลส

เป็นเครื่องทรงใจ ชนเหล่าใดในโลกน้ีละอารมณ์ที่เห็นที่ได้ยินที่ได้รู้ที่ได้ทราบ กับศีล

และวตัรหรอืพรตได้ทัง้หมด และวิธปีฏบัิตต่ิาง ๆ เป็นอเนกประการได้ทัง้หมด ก�าหนด

รูต้ณัหาว่ามีโทษควรละ ไม่มีอาสวกเิลสเป็นเครือ่งดองจติสันดานหรอืดองใจ แม้ข้าพเจ้า

ก็กล่าวว่านรชนเหล่านั้นเป็นผู้ข้ามห้วงได้″ ดั่งนี้
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ข้ามห้วงกเิลสห้วงทุกข์ได้คอืนพิพาน

ตามค�าถามค�าตอบในนันทมาณพปัญหาตอนท่ี ๓ อันเป็นตอนที่สุดนี้  

กม็คีวามสืบเนือ่งมาจาก ๒ ตอนต้น ซ่ึงนนัทมาณพได้กราบทลูถามถงึมนุใีนตอนที ่๑  

ได้กราบทูลถามถึงวาทะที่สอนกันเรื่องสุทธิคือความบริสุทธิ์เป็นตอนที่ ๒ ซึ่งพระผู้มี

พระภาคเจ้าได้ตรสัตอบว่า วาทะทีส่ัง่สอนกนัมากล่าวกนัมาเป็นลทัธเิป็นศาสนาต่าง ๆ 

ให้ปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้ เพื่อบรรลุถึงสุทธิคือความบริสุทธิ์นั้น และข้อว่าสุทธิ

คอืความบรสิทุธิน์ัน้กค็อืข้ามห้วงได้ อันหมายความว่าข้ามชาตข้ิามชราได้ ซึง่ความข้าม

ชาตข้ิามชราได้นี ้ผู้ถามเองก็มคีวามเข้าใจตรงเข้ามาสู่หลกันพิพานในพทุธศาสนา คอื

ข้ามชาติข้ามชรา ข้ามโสกะ ข้ามปริเทวะ คือข้ามทุกข์ทั้งปวงอันหมายรวมถึงว่าข้าม

กเิลสเครือ่งเศร้าหมองได้ท้ังหมด จงึจะเป็นสุทธิคอืความบรสุิทธ์ิ เป็นสันตคืิอความสงบ 

เป็นนิพพานดับกิเลสและกองทุกข์ท้ังหมด อันความดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งหมด  

ซึง่หมายรวมถงึความดบัชาตดิบัชรา ดบัความเกดิดบัความแก่ ซึง่ใช้ถ้อยค�าเป็นโวหาร

ว่า ข้ามชาตข้ิามชราข้ามโสกะข้ามปรเิทวะ ข้ามได้ดบัได้ดัง่นีแ้หละ จงึจะเป็นอนัชือ่ว่า

ข้ามห้วงได้คอืห้วงกิเลสห้วงทกุข์ อนัเป็นโวหารทีย่มืมาจากการข้ามน�า้ ข้ามทะเลทีเ่รยีก

ว่าอรรณพบ้างโอฆะบ้าง อันความเกิดความแก่รวมท้ังความตาย กับท้ังบรรดาทุกข์ 

ทั้งปวงอื่น ๆ เป็นต้นว่าโสกะ ความเศร้าโศก ปริเทวะ ความคร�่าครวญ กับทั้งบรรดา 

กองกิเลสทั้งหลาย มีตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากหรือเรียกว่าอาสาคือความหวัง

ทะเยอทะยานต่าง ๆ เปรียบเหมือนอย่างเป็นทะเลลึกกว้างใหญ่ไพศาล ซ่ึงสัตว์โลก

ต้องเวียนว่ายตายเกิด ต้องเสวยทุกข์ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลานานนักหนาไม่สามารถที่

จะนับได้ และยากที่จะสืบสาวขึ้นไปถึงต้นเดิมที่สุด หรือแม้ปลายที่สุดได้ ว่าสัตว์โลก

เวียนว่ายตายเกิดเสวยทุกข์ต่าง ๆ มาตั้งแต่เมื่อไรกัน
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ความวนอยู่ในกเิลส กรรม วบิาก

ความทีต้่องท่องเทีย่วเวยีนว่ายตายเกดิเสวยทกุข์ต่าง ๆ อยู่นี ้เรยีกตามภาษา

ธรรมว่าสังสารวัฏ สังสาระ แปลว่าท่องเที่ยว วัฏฏะ แปลว่าวน รวมกัน ๒ ค�าว่า 

สงัสารวฏั คือสงัสารวฏัฏะ กแ็ปลว่าท่องเทีย่ววนเวยีนหรอืวนเวยีนท่องเท่ียว ท่องเท่ียว

นั้นก็คือต้องถือภพถือชาติไปอยู่เรื่อย ๆ เหมือนอย่างเดินทางท่องเที่ยวไปนั่นไปนี่อยู่

เรื่อย ๆ และการเดินทางท่องเที่ยวถือชาติถือภพไปเรื่อย ๆ นั้น ก็เป็นวัฏฏะคือ 

เป็นความวน ความวนก็คือเป็นความเวียน วนเวียน อันหมายความว่าวนเวียนอยู่กับ

ความเกดิความแก่ความตายในทุกชาติภพ เข้าถึงชาตภิพอนัหนึง่ กต็ัง้ต้นด้วยเกิดแล้วแก่ 

สุดท้ายก็ตาย แล้วก็เข้าถึงชาติภพต่อไปเป็นที่ ๒ ที่ ๓ ก็เกิดแก่ตาย เกิดแก่ตาย  

เกิดแก่ตาย วนอยู่กับความเกิดความแก่ความตายนี่เท่านั้น หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง 

เป็นวัฏฏะ ๓ ก็วนเวียนอยู่กับกิเลส กรรม วิบาก กิเลสก็เป็นเหตุให้กระท�ากรรม 

กรรมก็ให้วิบากคือผล วิบากคือผลนั้นก็เป็นที่ต้ังของกิเลสขึ้นอีก ก็เกิดกิเลสขึ้นอีก 

กเิลสกเ็ป็นเหตใุห้กระท�ากรรม กรรมกส่็งวบิากคอืผล ผลนัน้กก่็อกเิลสขึน้อกี กเิลสก็

ก่อกรรมขึ้นอีก กรรมก็ก่อวิบากคือผล ก็เป็นอันว่าวนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากนี้เท่านั้น 

ไม่ออกไปให้พ้นจากความวนน้ีได้ เป็นความวนเวียน คือแม้จะเป็นการท่องเที่ยวไปที่

เรียกว่าสังสาระหรือสงสารนั้น แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะท่องเท่ียวไปข้างไหน ท่องเที่ยวอยู่ใน

ความวนนีเ้ท่านัน้ เช่นเดยีวกบัความวนของกาลเวลา กลางวันกลางคืน แล้วกม็ากลางวัน 

แล้วก็มากลางคืน ฤดูหนาว ฤดูร้อน แล้วก็มาฤดูฝน แล้วก็มาฤดูหนาว ฤดูร้อน แล้ว

ก็มาฤดูฝน ก็วนกันอยู่ ๓ ฤดู เดือนก็วนกันอยู่ ๑๒ เดือน ๑๓ เดือน เพราะฉะนั้น 

ทกุคนจึงอยูใ่นความวนทีเ่รยีกว่าวฏัฏะ จติใจกอ็ยู่ในวัฏฏะกเิลสกรรมวิบาก ร่างกายก็

อยู่ในวัฏฏะของธรรมชาติหรือของโลกธาตุ ซึ่งมีความวนเวียนเช่นเดียวกัน เป็นวัฏฏะ

เช่นเดียวกัน ไม่ได้ไปข้างไหนวนอยู่เท่านี้ เดี๋ยวนี้ก็วนอยู่ในกิเลสกรรมวิบาก ในอดีต

ถอยหลังไปไกลเท่าไหร่ ก็วนอยู่ในกิเลสกรรมวิบาก จะไปในอนาคตอีกนานเท่าไหร่  

ก็วนอยู่ในกิเลสกรรมวิบาก ไม่ออกไปนอกกิเลสกรรมวิบาก ดั่งนี้แหละจึงชื่อว่าวัฏฏะ

ไม่ได้ไปข้างไหน เม่ือแสนปีหม่ืนปีร้อยปีกเ็ป็นอย่างนี ้ไปข้างหน้าอกีเท่าไหร่กเ็ป็นอย่างนี้ 

เป็นสังสารวัฏ
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ละความยดึถอืด้วยปัญญาที่ก�าหนดรู้

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนว่า จะปฏิบัติในข้อวัตรปฏิบัติกัน

มาอย่างไรกต็าม กไ็ม่ออกไปจากสงัสารวฏัคอืความวน ท่องเทีย่ววนเวยีนดงักล่าวนีไ้ด้ 

กย็งัอยู่กบักเิลสอยูก่บักรรมอยูก่บัวิบากอยูก่บัความวนเหล่านีน้ัน่แหละ จึงเรยีกว่าข้าม

ห้วงไม่ได้ และความวนดังกล่าวมานี้ก็เหมือนอย่างเป็นห้วงทะเลหลวง ที่สัตว์โลกต้อง

ตกอยู ่เวยีนว่ายกันอยูใ่นมหาสมุทรใหญ่อันน้ีซึง่ยงัข้ามกนัไม่ได้ เพราะฉะนัน้ พระพทุธองค์

จึงตรัสว่า เมื่อยังปฏิบัติประกอบด้วยความยึดถืออยู่ก็ยังข้ามไม่ได้ และที่ยังยึดถืออยู่

ก็เพราะยังไม่มีปัญญาที่ก�าหนดรู้อันเรียกว่าปริญญา จึงต้องปฏิบัติท�าปัญญาที่ก�าหนด

รู้อันเรียกว่าปริญญา อันมีอยู่ ๓ คือ ญาตปริญญา ความก�าหนดรู้ด้วยความรู้  

ตีรณปริญญา ความก�าหนดรู้ด้วยความพิจารณา ปหานปริญญา ความก�าหนดรู้ด้วย

ความละหรือการละ ยกเอาตณัหาขึน้มาเพยีงข้อเดยีว จะต้องปฏบิตัทิ�าปัญญาก�าหนด

รูต้ณัหา คอืความดิน้รนทะยานอยากทีบั่งเกดิขึน้ในจติให้เป็นญาตปริญญา ความก�าหนด

รูด้้วยความรูค้อื ด้วยความรูว่้าตณัหานัน้ หน้าตาของตณัหา เป็นอย่างนี ้ๆ เกดิข้ึนใน

จติใจอย่างนี ้ๆ และตณัหาทีบ่งัเกดิขึน้ในจติใจมีหน้าตาอย่างนี ้ๆ นัน้ เป็นตวัทกุขสมทุยั 

เหตุให้เกิดทุกข์จริง นี้เป็นญาตปริญญา ก�าหนดรู้ให้รู้จักว่าตัณหาเป็นทุกขสมุทัยจริง 

เหตใุห้เกดิทกุข์จริง และก�าหนดรูด้้วยความพจิารณา คอืพจิารณาว่าตณัหาเกดิขึน้จาก

อะไรและมีโทษอย่างไร จะละอย่างไรให้รู้ และในข้อที่ว่าจะละอย่างไรนั้น ก็โดยที่

พจิารณาในบรรดาสิง่ทียึ่ดถอืทัง้หลาย จะเป็นอารมณ์ทีไ่ด้เหน็ อารมณ์ทีไ่ด้ยิน อารมณ์

ทีไ่ด้ทราบได้รู ้จะเป็นศลีเป็นวตัรทีย่ดึถอืปฏบิตั ิจะเป็นวธิปีฏบิตัต่ิาง ๆ อเนกประการ 

ว่าเป็นอนจิจะ คือไม่เท่ียง ต้องมีเกดิมีดบั เป็นทกุขะ คอืตัง้อยูค่งทีไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลง เป็นอนตัตา บงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ จงึไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรา 

ดัง่นีเ้ป็นตรีณปรญิญา ก�าหนดรู้ด้วยความพจิารณา เมือ่เป็นดัง่นี ้กจ็ะได้ปหานปรญิญา 

ก�าหนดรู้ด้วยการละตัณหาเสียได้
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ปฏบิัตขิ้ามห้วงด้วยปรญิญา

เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงจะท�าตนให้ปราศจากกองกิเลสทุกอย่าง ตลอดจนถึงอาสวะ

คอืกิเลสทีด่องจติสนัดาน ละได้หมด กเ็ป็นอนัว่าละอารมณ์ทีรู่ท้ีเ่ห็น ละอารมณ์ทีเ่หน็

ที่ฟังที่ทราบที่รู้ ละศีลและวัตร ละวิธีต่าง ๆ เป็นอเนกประการได้ทั้งหมด ไม่มีตัณหา 

หรือความดิ้นรนทะยานอยากอยู่ในวิธีทั้งปวงเหล่านั้น ไม่มีความยึดถืออยู่ในวิธีทั้งปวง

เหล่าน้ันละได้หมดสิ้น ปฏิบัติท�าปริญญาให้บังเกิดขึ้นดั่งนี้จึงจะข้ามห้วงได้ ออกจาก

วัฏฏะคือความวนได้ เป็นนิสสรณะคือออกไปได้ ไม่ต้องตกอยู่ในความวน ออกไปได้ 

เป็นนิสสรณะ ออกไปได้ ดั่งน้ีแหละจึงเป็นการปฏิบัติข้ามห้วง พระองค์ตรัสว่า  

สมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติข้ามห้วงได้ดังนี้มีอยู่ ไม่ใช่ไม่มี แต่ก็จะต้องปฏิบัติท�าปริญญา

ให้บงัเกิดข้ึนดังกล่าว จนถงึละได้ทัง้หมด ดัง่นี ้การปฏบิตัใินสตปัิฏฐาน แม้ในโพชฌงค์

ที่ก�าลังสวดอยู่นี้ ก็เป็นข้อปฏิบัติท�าปริญญานั้นเอง

นันทมาณพปัญหาจบ

๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๔
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ธรรมอันเป็นเครื่องตัดท�าลายตัณหา

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสตปัิฏฐานโดยล�าดบัมา ถงึปัญหาที ่๘ อนัเป็นปัญหา

ของมาณพชื่อว่าเหมกะ ซ่ึงได้กราบทูลถามสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นอันดับไปว่า 

“อาจารย์ทัง้หลายในปางก่อนในภายนอกศาสนาแห่งพระโคดมพทุธเจ้า กล่าวยนืยนัว่า

อย่างนั้นได้มีมาแล้ว อย่างนี้จักมีข้างหน้า ค�านั้นทั้งหมดล้วนเป็นค�ากล่าวอ้างว่าอย่าง

น้ี ๆ ค�าน้ันท้ังหมดล้วนเป็นค�าท่ีท�าความตรึกคือคิดฟุ้งให้มาก ข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจ 

ค�ายืนยันของอาจารย์เหล่านั้น ขอพระองค์ได้ตรัสบอกธรรมอันเป็นเครื่องตัดท�าลาย

ตัณหา ความอยากดิ้นรนทะเยอทะยานแก่ข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้ารู้แล้วก็จะพึงมีสติ  

ปฏิบัติข้ามตัณหาอันเป็นเครื่องท�าให้ติดในโลกได้″ ดั่งนี้ พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบ

ความว่า “บคุคลผูรู้จ้กันพิพานบท บทแห่งนพิพานคอืทางบรรลนุพิพาน อนัเป็นเครือ่ง

หรือเป็นที่บรรเทาความติดใจหรือความยินดีหรือความก�าหนัดด้วยอ�านาจแห่งความ

พงึใจเสยีได้ ในอารมณ์อนัเป็นทีรั่กทัง้หลาย คือรปูท้ังหลายท่ีได้เห็นทางตา เสียงท้ังหลาย

ที่ได้ฟังทางหู กลิ่นทั้งหลายที่ได้ทราบทางจมูก รสทั้งหลายที่ได้ชิมทางลิ้น สิ่งถูกต้อง

ทั้งหลายที่ได้สัมผัสทราบทางกาย และเรื่องของรูปเป็นต้นเหล่านั้น ที่ได้คิดได้รู้ทาง 

มโนคอืใจในโลกนี ้และเป็นธรรมอนัไม่มเีปลีย่นแปลง ดงันัน้แล้วเป็นคนมสีต ิเป็นผูท้ี่

เห็นธรรม ดับกิเลสเสียได้ เป็นผู้ที่สงบร�างับแล้วทุกเมื่อ นั่นแหละข้ามตัณหาอันเป็น

เครื่องติดในโลกได้″ ดั่งนี้
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ตามค�าถามและค�าตอบนี ้ใจความของค�าถามกไ็ด้กล่าวแสดงถึงค�าสัง่สอนของ

อาจารย์ทั้งหลายในปางก่อนในภายนอกพุทธศาสนา ว่าต่างได้แสดงยืนยันว่าอย่างนั้น

ได้มีมาแล้ว อย่างนี้จักมีต่อไปข้างหน้าอยู่เป็นอันมาก อันค�าแสดงยืนยันดังกล่าวถึง

อดีตและอนาคตดังกล่าวนี้ แม้ในลัทธิศาสนาท่ีเกิดภายหลังพุทธศาสนาภายนอก 

พทุธศาสนา กม็กีล่าวสัง่สอนกนัอยูเ่ป็นอนัมากเช่นกนั แต่ว่าในขณะท่ีเหมกะได้กราบทูล

ถามนั้น พุทธศาสนาเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ อันนับว่าเป็นศาสนาที่ก�าลังเกิดในปัจจุบันบัดนั้น 

ยังไม่มีลัทธิศาสนาอื่นเกิดขึ้นภายหลัง พุทธศาสนาเพิ่งเริ่มจะบังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น 

จงึมีแต่ลทัธศิาสนาหรอืลทัธิทีส่ัง่สอนกนัมาเก่าก่อน อนันบัว่าเป็นภายนอกพทุธศาสนา

ทัง้น้ัน เมือ่แสดงถงึอดตีหรอือนาคตกย่็อมจะยนืยนัอย่างนัน้ ซึง่ค�าทีแ่สดงยนืยนัทัง้หมด

นั้นก็ล้วนแต่เป็นค�าอ้างเอาว่าเป็นอย่างนี้ ๆ จะอ้างว่าได้ฟังมาจากเทพเจ้า หรือฟังมา

จากอาจารย์ก็ตามที ก็รวมอยู่ในค�าท่ีว่าเป็นค�าที่อ้างเอาทั้งนั้นว่าอย่างนี้ ๆ โดยที่ผู้ที่

กล่าวสัง่สอนนัน้มไิด้รูเ้หน็ด้วยตนเอง มไิด้ถกูต้องด้วยตนเอง ฉะนัน้ จงึล้วนเป็นถ้อยค�า

ที่เพิ่มวิตกคือความคิดฟุ้งให้มากขึ้นเท่านั้น เหมกมาณพ จึงไม่ชอบใจ ขอให้พระบรม

ศาสดาทรงบอกธรรม คือค�าสั่งสอนที่เป็นสัจจะคือความจริง อันเป็นเครื่องตัดท�าลาย

ตณัหาคอืความอยากทะเยอทะยานต่าง ๆ และกต้็องขอให้ธรรมตรสับอกน้ัน เป็นธรรม

ชนิดที่เมื่อรู้แล้ว ก็จะพึงมีสติประพฤติปฏิบัติข้ามตัณหาอันเป็นเหตุให้ติดอยู่ในโลก 

เสียได้ ดั่งนี้

ตัณหาเป็นทุกขสมุทัย

ตามค�าถามน้ีก็แสดงภูมิธรรมของผูถ้าม ว่าได้ตัง้อยูใ่นภมูธิรรมทีส่งูเช่นเดยีวกนั 

เพราะว่าได้มองเห็นความท่ีไม่บังเกิดประโยชน์แห่งค�าสั่งดังกล่าวมาข้างต้น เพราะว่า

ไม่เป็นเหตุให้ข้ามตัณหาซ่ึงท�าให้ติดอยู่ในโลกได้ และตัวผู้ถามเองก็มีความตระหนัก

อยู่ว่า ตัณหานั้นเป็นทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ เพราะฉะนั้น จึงต้องการธรรมที่จะ

ตัดตัณหาได้ ท่ีจะท�าลายตัณหาความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนได้ ฉะนั้น จึงขอให้ 

ตรัสบอกธรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพียงข้อเดียว คือให้ตัดตัณหาเสียให้ได้ ให้ท�าลาย
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ตัณหาเสียให้ได้ ดั่งนี้ ซึ่งปัญหานี้ก็น่าจะเป็นของผู้มีปัญญาทั่วไป เพราะว่าตัณหาเป็น

สิง่ทีบ่งัเกดิขึน้ในจิตใจ และทกุคนกร็ู ้ทัง้เมือ่อยูก่บัตณัหามานาน กย่็อมรูว่้าตณัหาเป็น

ทุกขสมุทัย เป็นเหตุให้เกิดทุกข์น้อยหรือมากเหมือนอย่างตัณหาที่บังเกิดข้ึนในจิตใจ

ของทกุคน เป็นความอยากเป็นความทะเยอทะยานดิน้รนไปต่าง ๆ โดยเป็นกามตณัหา 

ความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนไปในกาม คืออารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ 

ทั้งหลายบ้าง ในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่บ้าง ในวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่  

อันได้แก่ปรารถนาท่ีจะให้สิ่งท่ีไม่ชอบใจสิ้นไปหมดไปดั่งนี้บ้าง และเมื่อความอยาก

ทะเยอทะยานดิ้นรนดังกล่าวน้ีบังเกิดขึ้น ทุกคนก็รู้ว่าบัดนี้จิตของตนก�าลังด้ินรนกระ

สับกระส่ายกวัดแกว่ง อยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่ อยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่  

อยากที่จะให้สิ่งที่ไม่ชอบ จะเป็นบุคคลก็ตามจะเป็นวัตถุก็ตาม สิ้นไปหมดไป ทุกคน 

ก็รู้จิตของตนเองว่าบัดนี้ก�าลังดิ้นรนอยู่กวัดแกว่งอยู่ดังกล่าวและก็ย่อมรู้ว่าเป็นทุกข์  

ไม่สบายกายไม่สบายใจ สีหน้าก็ไม่ผ่องใส ร่างกายก็ทุกข์ระทมไม่สดชื่นไม่ชื่นบาน  

กเ็ป็นทกุข์ทีท่กุคนกร็ูอ้ยู่ เป็นทกุข์ปัจจบัุน แต่ว่าแม้เช่นนัน้กไ็ม่สามารถทีจ่ะสลดัตัณหา

คอืความอยากทะเยอทะยานด้ินรนดงักล่าว ให้พ้นไปจากจติใจได้ ตณัหาคอืความอยาก

ดังกล่าวน้ียังเกาะจิตใจอยู่อย่างเหนียวแน่นไม่ยอมปล่อยสลัดไม่ออกข้ามไม่พ้น ข้อท่ี

ว่าข้ามไม่พ้นนั้นก็คือจะไปไหน ๆ ก็ไม่พ้น จะอยู่ในบ้านก็ไม่พ้น จะเข้าวัดก็ไม่พ้น  

จะออกป่าก็ไม่พ้น จะขึน้ไปในอากาศกไ็ม่พ้น จะลงไปในน�า้กไ็ม่พ้น จะลงไปใต้ดนิกไ็ม่พ้น 

ข้ามไม่พ้น กเ็พราะว่าเม่ือบุคคลไปท่ีไหนจติกไ็ปทีน่ัน่ ตณัหาทีเ่กาะอยูก่บัจติกไ็ปทีน่ั่น 

เพราะฉะน้ัน จึงข้ามไม่พ้น ข้ามน�้าข้ามทะเลหรือแม้ข้ามโลกยังข้ามพ้น แต่ว่าข้าม

ตัณหานี้ข้ามไม่พ้น เพราะว่าติดไปกับผู้ข้าม ไปไหนก็ไปด้วย

บุคคลมตีัณหาเป็นที่ ๒

เพราะฉะนั้น จึงมีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า ตณฺหาทุติโย ปุริโส บุรุษบุคคลมี

ตัณหาเป็นที่ ๒ คือเป็นเพื่อน เพราะเพื่อนน้ันก็เป็นบุคคลที่ ๒ ซ่ึงไปไหนก็ไปด้วย

แม้ว่าเพือ่นทีเ่ป็นบุคคลด้วยกันอย่างเช่นสามภีรรยา ภรรยานัน้ท่านกเ็รยีกว่าเป็นบคุคล
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ที่ ๒ ของสามี คือเป็นเพื่อนที่ไปด้วยกัน แต่แม้เช่นนั้นก็ยังพรากกันได้ แต่ว่าตัณหา

นี้ไม่มีพราก เป็นที่ ๒ ที่อยู่ติดกับจิตใจไปด้วยกันทุกแห่ง เมื่อไปด้วยกันทุกแห่ง ดั่งนี้ 

จึงหนีไม่พ้นข้ามไม่พ้น ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า บคุคลเป็นอนัมากนัน้เม่ือบงัเกดิทุกข์ร้อนขึน้แล้ว 

กแ็สวงหาทีพ้่นทุกข์ท่ีดบัทุกข์กนัต่าง ๆ ท�าอย่างนัน้บ้างอย่างนีบ้้าง ไปทีน่ัน้บ้างทีน่ีบ้้าง 

เพื่อจะให้ดับทุกข์พ้นทุกข์ แต่ตราบใดท่ียังเอาตัณหาไปด้วยแล้ว ไม่มีที่ไม่มีเวลาที่จะ

พ้นทกุข์ทีจ่ะข้ามทุกข์ได้ เพราะฉะนัน้ แม้เหมกมาณพเองถงึจะรูจ้กัตณัหาท่ีบงัเกดิขึน้

ในจิต และรูว่้าตณัหาเป็นทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ กไ็ม่สามารถท่ีจะสลัดตัณหาออก

ไปได้ กเ็หมอืนอย่างบคุคลทัว่ไปนีแ่หละ ไม่ใช่แปลกประหลาดแตกต่างออกไป เหมอืน

บุคคลทั่วไป บุคคลท่ัวไปนั้นในอดีตในปัจจุบันในอนาคตก็เหมือนกัน ก็เป็นอย่างนี้

เหมือนกันหมดไม่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้น จึงไม่เป็นปัญหาที่สูงหรือต�่า ตื้นหรือลึก 

แต่เป็นปัญหาที่เป็นธรรมดาซึ่งทุก ๆ คนก็ต้องประสบกันอยู่ เป็นธรรมดาเป็นสามัญ 

เรยีกว่าเป็น สามญัปัญหา ไม่ใช่เป็นปัญหาพเิศษอะไร เป็นธรรมดา แต่ว่าเหมกมาณพ

นั้นได้รู้จักก�าหนดดูให้รู้จัก รู้จักตัณหา รู้จักผลของตัณหา ที่เป็นตัวความทุกข์ และ 

ก็รู ้จักว่าบรรดาลัทธิศาสนาท่ีสั่งสอนกันมาต่าง ๆ อ้างอดีตอ้างอนาคตอย่างนั้น  

อย่างน้ีน้ัน ก็ล้วนช่วยไม่ได้ ปัดเป่าตัณหาออกไปไม่ได้ ดับตัณหาไม่ได้ ข้ามตัณหา 

ไม่ได้ ข้ามไม่พ้นหนีไม่พ้นดังกล่าว จึงมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าเพ่ือให้ตรัสบอก

ธรรมเพียงข้อเดียว ส�าหรับที่จะให้ตัดตัณหาให้ข้ามตัณหาที่ให้ติดอยู่ในโลกได้

โลกกับตัณหา

และข้อที่ว่าติดอยู่ในโลกนั้น ก็คือทุก ๆ อย่างที่ตัณหาติดอยู่พัวพันอยู่ ก็รวม

อยูใ่นค�าว่าโลกท้ังหมด ไม่ใช่นอกโลก รวมอยูใ่นค�าว่าโลกค�าเดยีวทัง้น้ัน กามกเ็ป็นโลก 

ภพก็เป็นโลก วิภพก็เป็นโลก ตัณหาในกามก็กามโลก ตัณหาในภพก็ภวโลก ตัณหา

ในวิภพก็วิภวโลก โลกทั้งนั้น รวมอยู่ในค�าว่าโลกค�าเดียวทั้งหมด และค�าว่าโลกนี้เล่า 

ก็ได้มีพระพุทธพจน์ขยายความออกไปอีกในพระบาลีแห่งหนึ่งซึ่งมีความว่า ก็รวมเข้า

ในอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ นี้แหละ คือตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับ

กลิน่ ลิน้กับรส กายและโผฏฐพัพะคือสิง่ทีก่ายถกูต้อง มนะคือใจกบัธรรมคอืเรือ่งราว
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ทีใ่จคิดใจรูต่้าง ๆ ค�าว่าโลกน้ันก็รวมอยู่ในอายตนะภายในภายนอกนีแ้หละ และอายตนะ

ภายในภายนอกนี้เล่า ก็อยู่ในอัตภาพของทุกคนนี้แหละ ไม่ใช่อยู่ที่ไหน และตัณหาที่

บงัเกดิข้ึนน้ันเล่า จะเป็นกามตณัหากต็าม ภวตัณหากต็าม วภิวตัณหากต็าม รวมเข้า

มาแล้วก็เป็นตัณหาในรูปที่ตาได้เห็น ในเสียงที่หูได้ยิน ในกลิ่นที่จมูกได้ทราบ ในรสที่

ลิน้ได้ทราบ ในสิง่ถกูต้องท่ีกายได้ทราบ และในเรือ่งราวทีใ่จได้รู้ได้คิด ตณัหากบ็งัเกดิ

ข้ึนในสิง่เหล่านีน้ีแ่หละ ไม่ใช่บงัเกดิขึน้ในทีอ่ืน่ รวมเข้ามากค็อืในรปูในเสียงในกลิน่ใน

รสในโผฏฐัพพะและในธรรมคือเรื่องราวนี้เอง ซึ่งมาเป็นอารมณ์ของใจหรือของจิตเอง 

และบรรดาอารมณ์ของจติใจเองดงักล่าวกร็วมอยูใ่นเรือ่งรปู เรือ่งเสยีง เร่ืองกลิน่ เรือ่งรส 

เรือ่งโผฏฐพัพะ และเรือ่งราวทีใ่จคิดใจนกึใจรู ้อนัเป็นอารมณ์ท่ีเรยีกว่าปิยรูป รปูเป็นท่ีรกั 

รูปค�าน้ีไม่ได้หมายเฉพาะรูปที่ตาเห็นอย่างเดียว แต่หมายถึงทั้งหมด เหมือนอย่างที่

เราเรียกว่ารปูลกัษณะ เป็นลักษณะท่ีบงัเกดิขึน้แม้ในจติใจเอง กเ็รยีกว่ารปู กค็อือารมณ์ 

อารมณ์ที่เป็นที่รักนี้เองเป็นเครื่องน�า ตัณหาก็บังเกิดขึ้นในอารมณ์ที่เป็นที่รักเหล่านี้

ตรัสสอนให้ดับตัณหาที่จติ

เพราะฉะนัน้ ในทางพทุธศาสนาพระบรมศาสดาจงึตรัสสอนเข้ามาให้ดบัตณัหา

ที่จิตนี้เอง เมื่อดับตัณหาที่จิตนี้ได้ก็ดับทุกข์ได้ ไม่ต้องวิ่งไปหาสถานที่ใด ๆ อันเป็นที่

ดับทุกข์ ไม่ต้องวิ่งไปวัด ไม่ต้องวิ่งไปบ้าน ไม่ต้องว่ิงไปป่า ไม่ต้องว่ิงไปในอากาศ  

ในแผ่นดนิอะไรทัง้หมด เม่ือดบัตณัหาทีจ่ติได้กด็บัทกุข์ได้ เพราะฉะนัน้ จงึได้ตรสัตอบ

ชี้โดยตรงเข้ามาว่า ผู้ที่รู ้จักนิพพานบท ทางบรรลุนิพพาน อันเป็นเหตุบรรเทา 

ฉันทราคะ หรือจะกล่าวว่าคือความบรรเทาละฉันทราคะก็ได้ ฉันทะก็คือความพึงใจ

หรือพอใจ ราคะก็คือความติดใจความยินดี ความก�าหนัด บรรเทาละฉันทราคะได้  

ละฉันทราคะในอะไร ก็ในอารมณ์อันเป็นที่รักทั้งหลายที่เข้ามาทางทวารทั้ง ๖ คือ 

ทางตาหูจมกูลิน้กายและมนะคอืใจดงักล่าวนัน้นีแ่หละ เมือ่เหน็อะไรได้ยนิอะไรเป็นต้น 

หากจะเกิดความพึงใจขึ้นมา เกิดความยินดี ความติดใจข้ึนมา ก็ให้บรรเทาละเสีย 

ระงับเสีย การปฏิบัติดั่งนี้เรียกว่าเป็นนิพพานบท ทางบรรลุนิพพานอันเป็นส่ิงท่ี 

ไม่เคลื่อนคือไม่เปลี่ยนแปลง
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การปฏบิัตบิรรเทาละฉันทราคะเป็นนพิพานบท

อนัค�าว่าไม่เคลือ่นหรอืไม่เปลีย่นแปลงนี ้กม็คีวามหมายว่าการปฏบิตับิรรเทา

ฉนัทราคะ ความพึงใจพอใจ ความตดิใจยินดใีนอารมณ์อนัเป็นทีร่กัท้ังหลายดงักล่าวนัน้ 

เป็นทางบรรลุนิพพานทางเดียวท่ีใครจะมาแก้ไม่ได้ จะมาเปลีย่นแปลงไม่ได้ เป็นสจัจะ

คือความจริงทางเดียวเท่านั้น เรียกว่านิพพานบท ทางนิพพาน และนิพพานบท  

ทางนิพพานน้ีก็มิใช่ว่าอยู่ห่างไกลที่ไหน อยู่ที่การปฏิบัติบรรเทาคือละฉันทราคะใน

อารมณ์อนัเป็นท่ีรกัทัง้หลายนีแ่หละ จึงมิใช่เป็นธรรมทีส่งูทีต่�า่ทีต้ื่นทีล่กึ แต่เป็นธรรมสามญั 

เป็นธรรมธรรมดาที่ทุกคนปฏิบัติได้ เพราะนิพพานบท ทางนิพพานนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหน 

อยู่ที่การปฏิบัติบรรเทาละฉันทราคะ ใครก็ตามเมื่อเห็นอะไรที่น่ารักน่าชอบใจ ได้ยิน

เสยีงอะไรทีน่่ารกัน่าชอบใจ กค็อยระมดัระวังใจไม่ให้เกดิความพึงใจไม่ให้เกดิความติดใจ

ยนิด ีระงบัเสยีดบัเสยีอยูแ่ล้ว กเ็รยีกว่าเป็นนพิพานบท ทางบรรลนุพิพานของผูน้ัน้ขึน้

มาทันที แล้วก็เป็นทางเดียวท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้ ที่ถูกต้อง เป็นสัจจะคือ 

ความจริงอยู่เสมอ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงชี้ตรงเข้ามาตรงจุดนี้ ให้ปฏิบัติใน

จุดนี ้โดยทีใ่ช้สตใิช้ปัญญาปฏบิตั ิจะมองเห็นธรรมท่ีเป็นสัจจะคอืความจรงิ ว่าเป็นจริง

ตามที่ตรัสส่ังสอน เมื่อตัณหาเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์จริง ดับตัณหาได้ก็ดับทุกข์จริง  

เป็นความจรงิ และเมือ่เหน็ความจรงิด่ังนีแ้ล้ว กด็บักเิลสคอืดบัตณัหาได้ เพราะฉะน้ัน 

ค�าสั่งสอนท่ีทรงแสดงแก้น้ีก็เป็นธรรมธรรมดาสามัญ ไม่ใช่เป็นธรรมที่สูงที่ต�่าที่ตื้นที่

ลกึดงัทีก่ล่าวมาแล้ว เป็นธรรมดา เป็นธรรมสามญั และเมือ่ใช้สตใิช้ปัญญา กส็ามารถ

ที่จะรู้ได้จะปฏิบัติได้ และท�าได้ไม่ยาก และเม่ือเป็นดั่งนี้แล้วก็จะข้ามตัณหาอันท�าให้

ติดในโลกได้ ข้ามได้ตรงนี้ และอันนี้เป็นสัจจะคือความจริง ดังที่ท่านจะสวดต่อไป

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๒๓
เหมกมาณพปัญหา (ต่อ)

ทบทวนเหมกปัญหาและพระพุทธพยากรณ์

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐานมาโดยล�าดับ ถึงเหมกปัญหาท่ี ๘ ซึ่งมี 

ตอนเดยีวคือเหมกมาณพได้กราบทลูถาม และพระบรมศาสดาได้ตรสัตอบ ซึง่เหมก-

มาณพมไิด้ถามต่อ ก็เป็นอันจบเหมกปัญหาเพยีงเท่านัน้ ความในปัญหาทีก่ราบทลูถาม

และในพทุธพยากรณ์คอืพระพทุธเจ้าตรสัตอบได้แสดงแล้ว แต่กม็ข้ีอธรรมทีจ่ะพงึกล่าว

เพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติ อันเป็นทางเดียวกันกับสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงสอน จึงจะกล่าวย�้าความและขยายความในปัญหาและปัญหาพยากรณ์คือตอบ

ปัญหาในทางปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ปัญหานั้นได้กราบทูลถามขอให้ทรงบอกธรรม

อนัเป็นเครือ่งตัดท�าลายตณัหา ซึง่รูแ้ล้วมสีตปิระพฤตอิยู่กจ็ะพงึข้ามตณัหาอนัเป็นเหตุ

ให้ติดอยู่ในโลกเสียได้

ในปัญหาพยากรณ์คือค�าตอบปัญหาของพระพุทธเจ้า พระองค์ได้ทรงสอน 

ให้รู้จักนิพพานบท บทแห่งนิพพาน คือทางแห่งนิพพานหรือทางบรรลุนิพพาน อันไม่

เปลี่ยนแปลงคือไม่กลับกลาย โดยทางชี้เอาความปฏิบัติบรรเทาคือละฉันทราคะใน 

ปิยรูปทั้งหลาย คือในอารมณ์อันเป็นที่รัก ก็ได้แก่อารมณ์ท้ัง ๖ มีรูปารมณ์เป็นต้น  

ทีเ่ข้ามาสูจิ่ตโดยทวารท้ัง ๖ มีจกัขทุวารเป็นต้น ซึง่เมือ่รูจ้กัแล้วมสีติเหน็ธรรม คอืเหน็
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สจัจะคือความจรงิ กจ็ะดบักเิลสได้ กจ็ะสงบร�างบัดัง่นี ้จงึจะข้ามตณัหาอนัเป็นเหตใุห้

ติดอยู่ในโลกเสียได้ ดั่งนี้ และก็ได้แสดงอธิบายความไปแล้ว ย�้าในข้อที่ว่า ในปัญหาผู้

ถามกม็ปัีญญาจนถงึรูจ้กัว่าตณัหาเป็นตวัสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ แต่แม้เช่นนัน้กยั็งข้าม

ไม่ได้ ก็เพราะว่าจะไปข้างไหน ๆ ตัณหาก็ติดอยู่กับใจ ไม่สามารถจะขว้างทิ้งออกไป

ได้ เมือ่เป็นดัง่นี ้ไปไหนกข้็ามไม่พ้น หนไีม่พ้น และกข็อให้ตรสับอกตรงเงือ่นนีค้อืเงือ่น

ที่จะปฏิบัติบรรเทาคือละตัณหาเสียได้ ข้ามเสียได้ ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงชี้เอา 

นพิพานบท บทคือทางแห่งนิพพาน และบทคือทางแห่งนิพพานนี้ ก็ทรงชี้เอาที่ความ

บรรเทาคือละฉันทราคะในปิยรูปทั้งหลายดังกล่าว

กเิลสตัณหาเกดิจากปิยรูป

เพราะฉะนั้น จึงควรที่จะพิจารณาตรงเงื่อนนี้ซึ่งได้เริ่มกล่าวแล้ว ว่าปิยรูปนั้น

มิใช่หมายเอารูปที่เห็นทางตาเท่านั้น แต่หมายถึงอารมณ์ทั้ง ๖ มีรูปารมณ์เป็นต้น 

เพราะค�าว่ารปูในทีน่ีก้เ็หมอืนอย่างทีใ่ช้กนัว่ารปูลกัษณะ หรอืค�าอืน่เช่นรปูการณ์อนัให้

หมายถึงลกัษณะอันเป็นเครือ่งก�าหนดของการณ์คอืเหต ุหรอืค�าอืน่อกีเช่นค�าว่ารปูเรือ่ง 

เช่นรูปเร่ืองเป็นอย่างไร ก็เพื่อให้หมายถึงลักษณะอันเป็นเครื่องก�าหนดของเรื่องที่จะ

แถลงหรือที่จะพูด หรือท่ีจะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นของเรื่อง ก็เป็นรูปเรื่องดั่งนี้

เป็นต้น ปิยรูปจึงหมายถึงอารมณ์อันเป็นที่รัก และเมื่อได้พบอารมณ์อันเป็นที่รัก  

จึงได้เกิดฉันทะเกิดราคะขึ้นในอารมณ์อันเป็นที่รักนั้น ฉันทะนั้นก็คือความพึงใจหรือ

ความพอใจ หรือรวมกันว่าความพึงพอใจ ราคะนั้นก็คือความติดใจยินดีเพลิดเพลิน

ชอบใจ ปิยรูป จึงเป็นสิ่งส�าคัญคืออารมณ์อันเป็นที่รัก เมื่อมีฉันทราคะอยู่ในอารมณ์

อันเป็นที่รักดังกล่าว นี่แหละคือท่ีตั้งของตัณหาทั้งหลายหรือที่ตั้งของกิเลสทั้งหลาย 

และกเ็ป็นตวัตัณหาเป็นตวักเิลสด้วย เพราะฉะนัน้ จงึไม่สามารถจะสละได้ เพราะว่ามี

ฉนัทะมรีาคะเสยีแล้วในสิง่นัน้ สิง่นัน้กก็ลายเป็นปิยรปู อารมณ์อนัเป็นทีรั่ก หรอืว่าส่ิง

ทีเ่หน็สิง่ทีไ่ด้ยินนัน้เป็นอารมณ์อันเป็นท่ีรักเสียแล้ว กเ็กดิฉันทะเกิดราคะขึน้ในอารมณ์
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อนัเป็นทีร่กันัน้ ดัง่นีจ้ะเหน็ว่าเป็นความซบัซ้อน จนยากทีจ่ะรูว่้าอะไรเกดิหน้าอะไรเกิด

หลัง อารมณ์อันเป็นท่ีรักเกิดก่อนหรือฉันทราคะเกิดก่อน เพราะว่าต่างก็อาศัย 

ซึ่งกันและกัน เป็นไปอยู่ดั่งนี้นานมานักหนา เหมือนอย่างไก่กับไข่ไก่ อันไหนจะเกิด

ก่อนกัน ตัวอารมณ์อันเป็นท่ีรักและตัวฉันทราคะนั้นก็เช่นเดียวกัน เป็นสิ่งที่ซับซ้อน

กนัมานาน ท่ีว่าซับซ้อนกนัมานานน้ันกมิ็ใช่ว่าซบัซ้อนกนัทีไ่หน ก็ซบัซ้อนกนัอยูใ่นจติใจ

นี้เอง รวมอยู่ในจิตใจนี่แหละ

อาสวอนุสัย นวิรณ์ และอกุศลมูล

ดังจะพงึเหน็ว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกเิลสเอาไว้ในจตินี ้โดยช่ือว่าอาสวอนสุยั

กม็ ีนิวรณ์กม็ ีอกศุลมลูกม็ ีและตามชือ่ของกเิลสเหล่านี ้ทีช่ือ่ว่าอาสวอนุสยันัน้ กค็อื

กิเลสที่ดองจิตสันดานนอนจมอยู่ในจิต จึงเป็นกิเลสอย่างละเอียด ที่เรียกว่านิวรณ์นั้น 

ก็คือเป็นกิเลสทีก่ัน้จติไม่ให้บรรลคุวามสงบ ไม่ให้ได้ปัญญา อกีชือ่หนึง่กเ็รยีกว่าปรยิฏุฐาน

กเิลส กิเลสทีป่ล้นจติกลุม้รมุจติ คอืทีท่�าจติให้กลดักลุม้ กเ็รยีกกนัว่าเป็นกเิลสชัน้กลาง

ที่ปรากฏอยู่ในจิตใจ เมื่อเกิดข้ึนทุกคนก็รู้ ว่าบัดนี้เราก�าลังชอบ บัดนี้เราก�าลังโกรธ 

หรอืว่าบดันีเ้ราก�าลงัหลงใหล ถ้าดเูข้ามา ทีเ่รยีกว่าเป็นอกศุลมลูนัน้ กค็อืว่าทีแ่รงจนถงึ

ก่ออกุศลกรรมทางกายทางวาจาทางใจ ให้ฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้างเป็นต้น ดั่งนี้ก็

เป็นอกุศลมูลที่เรียกกันว่าเป็นอย่างหยาบ อย่างหยาบนั้นทุกคนก็รู้ แต่ว่าก�าลังท่ีจะ

ต้านทานนั้นไม่พอ ก็ต้องท�าไปตามก�าลังของกิเลสที่สั่งที่บงการ ท่ีเป็นนิวรณ์ก็รู ้  

แต่ว่าที่เป็นอาสวอนุสัยนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และทรงแสดงไว้แต่บุคคลผู้ท่ียังมิได้

ปฏบิตัใิห้ได้สมาธไิด้ปัญญาทีจ่ะเจาะแทงลงไป ย่อมไม่รู้ย่อมไม่เห็น เพราะว่าเป็นอย่าง

ละเอยีด ทีท่่านเปรยีบเหมือนตะกอนนอนก้นตุม่ น�า้ในตุม่กใ็ส ในขณะทีจ่ติใจสงบไม่มี

อารมณ์เข้ามารบกวน จติใจก็ใส หรอืว่าปฏบิตัธิรรมเบือ้งต้น จติใจกใ็ส ดสูะอาดปลอด

โปร่งเหมือนไม่มีกิเลส แต่อันที่จริงนั้นกิเลสที่เป็นตะกอนยังอยู่ คืออาสวอนุสัยยัง 

ไม่สิน้ เมือ่มอีารมณ์มากวนอาสวอนสุยันีก้ฟ็ุง้ขึน้มา กเ็ป็นนวิรณ์จนถึงเป็นกเิลสทีเ่ป็น

อกุศลมูลดังกล่าวนั้น เพราะฉะนั้น กิเลสทั้งหลายจึงมีซับซ้อนกันอยู่มากมาย ดั่งนี้
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ปิยรูปซับซ้อนกันอยู่กับกเิลสอย่างละเอยีด

และปิยรูปนั้นก็เป็นสิ่งท่ีมีซับซ้อนกันอยู ่กับกิเลสที่เป็นอย่างละเอียดนั้น 

เช่นเดียวกัน เพราะว่าราคานุสัย อนุสัยคือราคะ หรือว่ากามาสวะ อาสวะคือกาม  

กม็ปิียรปูของราคะของกามท่ีเป็นอย่างละเอยีดคู่กันอยู ่เป็นเค้าอารมณ์อนัเป็นทีรั่ก คอื

อารมณ์ของกามของราคะ เป็นรูปลักษณะหรือเป็นรูปเรื่องเป็นรูปการณ์ของราคะของ

กามประกอบกันอยู่ในจิตส่วนลึกนั้น ครั้นเมื่อได้เห็นรูปอะไร เมื่อรูปที่เห็นนั้นไปตรง

กันเข้ากับลักษณะแห่งรูปอันเป็นที่ตั้งอาศัยของกามของราคะที่เป็นชั้นละเอียด  

กามหรือราคะก็โผล่หน้าขึ้นมาคือฟุ้งขึ้นมา ปรากฏเป็นฉันทะ ความพึงพอใจ ราคะ 

ความติดใจยินดีในรูปนั้น ดั่งนี้ ก็แปลว่าในปัจจุบันทุก ๆ คนนั้นก็มีปิยรูป มีราคะที่

เป็นชั้นละเอียดอยู่ด้วยกัน หรือฉันทะก็เช่นเดียวกัน ท่ีเป็นอย่างละเอียดอยู่ด้วยกัน 

ประกอบกันอยู่ ซับซ้อนกันอยู่ เมื่อเห็นรูปอะไร ถ้ารูปนั้นไปตรงกับลักษณะของสิ่งที่

ราคะหรอืทีก่ามอนัเป็นอย่างละเอยีดตัง้อยู ่กามหรอืราคะนัน้กฟ็ุง้ข้ึนมาในรปูท่ีเห็นนัน้ 

ก็มาเป็นนิวรณ์ เป็นกามฉันท์ หรือเป็นฉันทะเป็นราคะที่เป็นชั้นนิวรณ์ บังเกิดขึ้น

กลุม้รุมจิตใจ ด่ังนีก็้กล่าวได้ว่า เป็นมารบท คอืทางของมาร และเป็นเครือ่งตดิอยูใ่นโลก 

อนัท�าให้ไม่สามารถท่ีจะพรากจติออกไปจากอารมณ์อันเป็นทีรั่ก จากฉันทะจากราคะได้ 

ก็เพราะว่าไปรักเสียแล้ว สิ่งที่รักนั้นจึงเป็นปิยรูป ไปพึงพอใจเสียแล้วก็เป็นฉันทะ  

ไปตดิใจยนิดีเสยีแล้วกเ็ป็นราคะ เมือ่เป็นดัง่นี ้จงึไม่ต้องการท่ีจะสละ ไม่ต้องการท่ีจะละ 

ต้องการทีจ่ะรกัษาเอาไว้ แม้ว่าประสบความทกุข์แสนสาหสัอนัเป็นทกุขเวทนากต้็องการ

ที่จะละแต่เพียงตัวทุกขเวทนานั้นเท่านั้น แต่ว่าไม่ต้องการที่จะละปิยรูป ไม่ต้องการที่

จะละฉันทะราคะ เพราะว่าไปพึงพอใจไปติดใจยินดี ฉะนั้น บรรดากิเลสทั้งหลายซึ่ง

ตดิอยูก่บัใจติดอยู่กบัจติ อันเม่ือจติไปไหนกไ็ปด้วยดงัทีก่ล่าวมานัน้ กม็ใิช่ว่าส่ิงเหล่านัน้

จะเป็นอารมณ์อันเป็นที่รัก หรือเป็นตัณหาเป็นกิเลสดังกล่าวก็ตาม จะมาติดเอง  

แต่อันที่จริงนั้นจิตนี้เองไปติดเข้า ไปพึงพอใจเข้า ไปติดใจยินดีเข้า อยู่ที่จิตนี้เองและ

จิตนี้เองไม่ยอมที่จะสลัด
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อาศัยอนุปัสสนาสตปิฏบิัตบิรรเทาละกเิลสตัณหา

ทางปฏบิตันิัน้จึงต้องใช้การปฏบิตับิรรเทาละ ค�าว่าบรรเทาละนัน้กห็มายความ

ว่าละไปโดยล�าดบั จงึเรยีกว่าบรรเทาคือท�าให้น้อยลงไป ๆ โดยล�าดบั ด้วยวธิจีะท�าจติ

นี้เองไม่ให้พึงพอใจ ไม่ให้ติดใจยินดี การที่จะปฏิบัติดั่งนี้ก็ต้องอาศัยมีสติเห็นธรรม 

ความมีสตินั้นก็เป็นสติ เห็นธรรมนั้นก็เป็นปัญญา ความมีสตินั้นที่จะเป็นตัวสติอันจะ

น�าให้เห็นธรรม จะต้องเป็นสติที่เป็นอนุปัสสนา คือตามดูตามรู้ตามเห็นความเป็นไป

ของอารมณ์ทั้งหลาย จึงมาถึงสติปัฏฐานทั้ง ๔ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ตั้งสติเป็น

อนุปัสสนา ตามดูตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมท่ีเป็นไป ดังท่ีตรัสสอนแยกแยะ

ออกไป ว่าให้ดูกายนั้นคือดูอย่างไรบ้าง ดูเวทนาน้ันคือดูอย่างไรบ้าง ดูจิตนั้นคือ 

ดอูย่างไรบ้าง ดธูรรมนัน้ดูอย่างไรบ้าง แยกเป็นข้อ ๆ ไปก่อน แล้วกร็วมเข้ามาว่ากาย

เวทนาจิตธรรมนั้นก็เนื่องเป็นอันเดียวกัน รวมกันเป็นส่ิงท่ีเราเรียกว่าบุคคลชายหญิง 

หรือตัวเราของเรานี้แหละ เพราะทุกคนก็มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมประกอบกันอยู ่

ไม่พรากจากกัน เป็นอุปาทนิกาย อุปาทนิเวทนา อปุาทนิจิต อปุาทินธรรม ทีม่ใีจครอง 

ที่มีใจยึดถือ เป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ด้วยกันทั้งนั้น ก็ให้หัดดูแยกออกไปว่า อันที่จริง

นั้นก็แยกออกไปเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรม แล้วก็รวมเข้ามา และจะท�าดีจะ

ท�าชั่ว เป็นกุศลกรรมเป็นอกุศลกรรม ก็กายเวทนาจิตธรรมนี่แหละจะบังเกิดกิเลส  

จะเป็นราคะโทสะโมหะ หรอืจะเป็นฉนัทราคะดงักล่าว หรือจะเป็นตณัหา กก็ายเวทนา

จิตธรรมนี่แหละสร้างขึ้นด้วย รับรองด้วย ไม่ใช่อื่น เพราะฉะนั้น จึงให้มีสติก�าหนดดู 

ตามดตูามรูต้ามเหน็กายเวทนาจติธรรม ให้รู้กายเวทนาจติธรรมทีเ่ป็นสภาวะ คอืทีเ่ป็น

ไปตามสภาพธรรมชาตธิรรมดานัน้อย่างหนึง่ เมือ่กายเวทนาจิตธรรมจะก่อกเิลสขึน้จะ

ก่ออกุศลกรรมขึ้น ก็ให้รู้ นั้นอย่างหนึ่ง เมือ่กายเวทนาจติธรรมจะก่อกเิลส จะก่อบญุ

กรรม หรือจะก่อการปฏิบัติธรรมที่เป็นส่วนดีส่วนชอบอันตรงกันข้ามขึ้น ก็ให้รู้ นั้น

อย่างหนึง่ ให้มีสตติามดตูามรูต้ามเหน็ แต่ว่ามุง่ให้มสีตติามดตูามรูต้ามเห็นกายเวทนา

จิตธรรม ที่เป็นไปอยู่ตามสภาพธรรมดา อันเป็นสิ่งที่เกิดดับ
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พจิารณาให้ได้วปิัสสนาปัญญา

เพราะฉะนั้น ก็ดูให้รู้ให้เห็นตลอดจนถึงเกิดดับของกายเวทนาจิตธรรม ให้รู้

เกิดของกายเวทนาจิตธรรม ให้รู้ดับของกายเวทนาจิตธรรม ให้รู้ทั้งเกิดทั้งดับของกาย

เวทนาจิตธรรม ท้ังท่ีเป็นภายนอกท้ังท่ีเป็นภายในทัง้หมด ว่ากายเวทนาจติธรรมทัง้หมดนัน้ 

จะเป็นภายนอกก็ตาม เป็นภายในก็ตาม ก็เป็นสิ่งที่เกิดดับทั้งนั้น ดั่งนี้ก็เรียกว่าเป็น 

การปฏบิติัให้เหน็ธรรมคือสัจจะความจรงิ ดงัทีเ่กดิดวงตาเหน็ธรรมขึน้แก่ท่านพระอญัญา

โกณฑัญญะเป็นต้น เม่ือฟังธรรมจักรจบลงว่า ยงฺกิญฺจิ สิ่งใดสิ่งหน่ึง สมุทยธมฺม�  

มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สพฺพนฺต� สิ่งนั้นทั้งหมด นิโรธธมฺม� มีความดับไปเป็น

ธรรมดา ดั่งนี้ก็เรียกว่าเป็นการเห็นธรรม เมื่อเห็นเกิดดับด่ังนี้ ตัณหาก็ไม่มีที่ตั้ง  

เพราะไม่รู้จะไปตั้งที่ไหน ตัณหาจึงเกิดดับไปพร้อมกันกับกายเวทนาจิตธรรม ก็เป็น 

การดับกิเลส เพราะฉะนั้น ความที่มีสติตามดูตามรู้ตามเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม 

อนัเป็นอนปัุสสนาสต ิกจ็ะท�าให้ได้วปัิสสนาปัญญา ปัญญาทีรู่แ้จ้งหรอืจริงในทกุขสจัจะ 

เป็นต้น ก็เข้าใจในอริยสัจ เพราะฉะนั้น แม้จะแสดงโสฬสปัญหาหรือแม้ว่าจะแสดง 

สติปัฏฐาน ก็เป็นทางอันเดียวกัน เป็นธรรมที่ประสานกัน ถึงกัน ปฏิบัติอันไหนก็ได้

และก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติในสติปัฏฐาน หรือปฏิบัติในทางบรรเทาฉันทราคะในปิยรูป

เช่นเดียวกัน

เหมกมาณพปัญหาจบ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๔



ครั้งที่  ๒๔ 
โตเทยยมาณพปัญหา

วโิมกข์ ความพ้น

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสตปัิฏฐานมาโดยล�าดบั ถึงปัญหาที ่๙ โตเทยยปัญหา 

โตเทยยมาณพได้กราบทลูถามพระบรมศาสดาเป็นล�าดบัที ่๙ ต่อไปว่า “กามทัง้หลาย

ย่อมไม่อาศัยอยู่ในบุคคลใด ตัณหาของบุคคลใดไม่มี บุคคลใดข้ามความสงสัยต่าง ๆ 

เสียได้ วิโมกข์คือความพ้นของบุคคลนั้นเป็นเช่นไร” พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบ 

ความว่า “กามทั้งหลายไม่อาศัยอยู่ในผู้ใด ตัณหาของผู้ใดไม่มี ผู้ใดข้ามความสงสัย 

ต่าง ๆ เสียได้ วิโมกข์คือความพ้นของผู้นั้นไม่เป็นอย่างอื่น” ดั่งนี้

ตามค�ากราบทูลถามและตามพทุธพยากรณ์ทีต่รสัตอบแก้นี ้กส่็องความว่าแม้

โตเทยยมาณพก็ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมเข้าทางตามสมควร ทั้งได้ฟังค�าที่กราบทูลถาม

และพระพทุธด�ารสัทีต่รสัตอบมาโดยล�าดบั กท็�าให้มีความเข้าใจ เข้าทางพระพทุธศาสนา

มากขึ้น และค�าที่กราบทูลถามก็ได้จับยกเอากิเลสที่เป็นสังโยชน์ เครื่องผูกใจรึงรัดใจ 

หรือเป็นทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ได้โดยถูกต้อง และทั้งได้ก�าหนดรู้ด้วยว่า เมื่อดับ

กิเลสเหล่านี้ได้หรือไม่มีกิเลสเหล่านี้ได้ ก็เรียกว่าเป็นวิโมกข์คือความพ้น ก็ได้แก ่

พ้นกามพ้นตัณหาพ้นความสงสัยต่าง ๆ ก็เป็นวิโมกข์ และเมื่อได้วิโมกข์คือความพ้น

ดั่งนี้ วิโมกข์นี้จะเป็นเช่นไร ซึ่งพระบรมศาสดาก็ตรัสตอบความว่า วิโมกข์ของบุคคล

ผู้ไม่มีกิเลสดังกล่าวย่อมไม่เป็นอย่างอื่น ข้อที่ว่าไม่เป็นอย่างอื่นนั้นก็หมายความว่า  
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เมื่อเป็นวิโมกข์คือความพ้นได้อย่างเด็ดขาดจริง ซึ่งความพ้นนั้นเป็นอริยมรรคอริยผล 

ความพ้นนัน้กไ็ม่เป็นอย่างอ่ืนคอืไม่เปลีย่นแปลง เป็นความพ้นตลอด คอืกเิลสทีพ้่นนัน้

ไม่กลบัมาบงัเกดิได้อกี เว้นไว้แต่ว่าจะเป็นความพ้นชัว่ครัง้ชัว่คราวซึง่เรยีกว่าเป็นความ

พ้นทีเ่ป็นอย่างอ่ืน คือกเิลสกลับเกดิขึน้อีกได้ และกต้็องปฏบิตัลิะกนัใหม่อีก กต้็องละ 

และก็เกิด และก็ต้องละกันไปเป็นคราว ๆ ดั่งนี้ เรียกว่าเป็นวิโมกข์คือความพ้นที่เป็น

อย่างอืน่ แต่ถ้าพ้นได้จรงิได้เดด็ขาด กไ็ม่เป็นอืน่ ดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ ค�าทีก่ราบทูลถาม

จึงเท่ากับว่าเป็นค�ากราบทูลถามรวบยอดเข้ามา และที่ตรัสตอบ ก็ตรัสตอบชี้ชัดลงไป

เพยีงประการเดียว โดยวิโมกข์ของบคุคลดงักล่าวนัน้ เป็นวิโมกข์ทีเ่ดด็ขาด ไม่เปลีย่นแปลง

เป็นอย่างอ่ืน พจิารณาดูตามกระแสธรรมกย่็อมจะเห็นได้ว่า โตเทยยมาณพ นัน้ได้เข้า

ถงึธรรมมาโดยล�าดบั จนถงึจะได้วโิมกข์คอืความพ้น คือกามท้ังหลายไม่อาศัยอยู่ ตณัหา

ไม่ม ีหมดสงสยั จงึได้กราบทูลถามว่าเม่ือไม่มจีรงิ ๆ ข้ามได้จริง ๆ วิโมกข์คือความพ้น

นั้นจะเป็นเช่นไร ก็ตรัสตอบทันทีว่า ก็ต้องไม่เป็นอย่างอื่น คือเป็นวิโมกข์คือความพ้น

ทีแ่น่นอน แต่ว่าในระดับของการปฏิบติัน้ัน กจ็ะต้องพบกบัความพ้นทีย่งัเปลีย่นแปลงได้ 

ยังเป็นอย่างอื่นได้มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นกาม ตัณหา หรือความสงสัย

กเิลสกามและวัตถุกาม

อันกามนั้นก็ได้แก่ความใคร่ อันเป็นตัวกิเลสซึ่งเรียกว่ากิเลสกาม กิเลสเป็น

เหตุให้ใคร่ และกห็มายรวมถงึบรรดากเิลสท่ีมีชือ่อย่างอืน่ทีเ่ป็นไปในความหมายเดยีวกนั 

เป็นต้นว่าราคะ ความติดใจยินดี นันทิ ความเพลิดเพลิน ก็รวมเข้าในค�าว่ากาม คือ

ความใคร่ซึ่งเป็นกิเลสกามด้วยกันทั้งนั้น อีกอย่างหนึ่ง วัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งของความใคร่ 

ก็เรียกว่ากามเหมือนกัน มีค�าเรียกให้ชัดก็วัตถุกาม กามที่เป็นวัตถุคือเป็นส่ิงที่ใคร่  

ก็ได้แก่รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้อง อันเป็นที่รักใคร่ปราถนา

พอใจทั้งหลาย และก็รวมทั้งเรื่องราวที่เรียกว่าธรรมารมณ์ อันเป็นท่ีรักใคร่ปราถนา

พอใจทัง้หลาย เหล่าน้ีก็นับว่าเป็นวตัถุกามทัง้หมด แต่ว่าบรรดารปูเสียงเป็นต้นเหล่านี้ 

จะชื่อว่าเป็นวัตถุกามขึ้นได้ ก็จะต้องเป็นที่ตั้งของความใคร่หรือความรักใคร่ปราถนา
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พอใจ กล่าวคือเมื่อกิเลสกาม กามที่เป็นตัวกิเลสอันได้แก่ความรักใคร่ปรารถนาพอใจ 

บังเกิดข้ึนในวัตถุอันใด วัตถุอันนั้นก็เป็นวัตถุกามขึ้นมา เช่นว่าเมื่อตาเห็นรูป  

หูได้ยินเสียง บังเกิดกิเลสกามคือความรักใคร่ปรารถนาพอใจข้ึนในรูปในเสียงนั้น  

รปูเสยีงกเ็ป็นวตัถกุามขึน้มาทนัท ีแต่ถ้ากเิลสกามไม่บงัเกดิขึน้ คอืเหน็รปูอะไร ได้ยนิ

เสียงอะไร กิเลสกามไม่บังเกิดขึ้นในรูปในเสียงนั้น รูปเสียงน้ันก็ไม่เป็นวัตถุกาม 

ขึ้นมา ก็เป็นรูปที่ตาเห็น เสียงที่หูได้ยินเป็นต้น ทั่ว ๆ ไปเท่านั้น เพราะฉะนั้น  

ความส�าคัญจึงอยู่ที่กามอันเป็นตัวกิเลส คือเป็นตัวความรักใคร่ปรารถนาพอใจ เมื่อมี

กิเลสกามอยู่ เห็นอะไรได้ยินอะไร กิเลสกามก็บังเกิดขึ้นในรูปที่เห็น ในเสียงที่ได้ 

ยนินัน้เป็นต้น กท็�าให้สิง่เหล่านัน้เป็นวตัถกุามขึน้มาท้ังหมด เพราะฉะนัน้ กามท้ังหลาย

เมือ่ยงัอาศยัอยู่ในบคุคลใด บคุคลนัน้กย่็อมยังมคีวามตดิมีความพวัพันอยูย่งัไม่พ้นไปได้ 

จิตใจยังติดยังพัวพันอยู่ในกามทั้งหลาย ทั้งท่ีเป็นตัวกิเลสทั้งที่เป็นวัตถุ และเมื่อเป็น 

ดั่งนี้ จิตก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ ยังต้องเป็นทุกข์ไปต่าง ๆ 

กามตัณหา

อนึ่ง ตัณหาคือความอยากทะเยอทะยานหรือความริ้นรน อันที่จริงก็เป็นการ

เรียกกามนั้นแหละอีกชื่อหนึ่งในชื่อว่าตัณหา แต่มุ่งเอาลักษณะท่ีเป็นความอยาก

ทะเยอทะยาน เม่ือเป็นความอยากทะเยอทะยานหรอืเป็นความดิน้รน กเ็รยีกเอาลกัษณะ

นั้นว่าเป็นตัณหา แต่อันที่จริงนั้นก็เนื่องเป็นอันเดียวกัน ในเมื่อเป็นความรักใคร่ 

ปรารถนาพอใจ ก็เรียกว่ากามคือความใคร่ มุ่งเอาลักษณะที่จิตรักใคร่ปรารถนาพอใจ  

แต่เมื่อมุ่งเอาอาการท่ีจิตดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายทะยานอยาก หรืออยาก

ทะเยอทะยานก็เป็นตัณหา และมีการแบ่งตัณหาออกไปเป็น ๓ คือ กามตัณหา  

ความอยากทะเยอทะยานในกาม ก็คือในวัตถุ คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่รักใคร่

ปรารถนาพอใจทั้งหลาย อันจะพึงกล่าวได้ว่าเมื่อเป็นกามฝังอยู่ในใจ เป็นความรักใคร่

ปรารถนาพอใจฝังอยู่ในใจ และก็จะต้องมีสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันเป็นตัววัตถุคู่

กนั เพราะว่าจะมคีวามรกัใคร่พอใจ โดยไม่มวัีตถุทีร่กัใคร่ปรารถนาพอใจ เป็นคูก่นันัน้  

เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้ จะต้องมวัีตถทุีร่กัใคร่ปรารถนาพอใจ และมตีวัท่ีรกัใคร่ปรารถนา
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พอใจประกอบกันอยู่เหมือนอย่างเช่นว่าพอใจ ก็จะต้องมีความพอใจในอะไรพอใจใน 

สิ่งอะไร ถ้าไม่มีสิ่งนั้น ความพอใจก็ไม่ปรากฏ เพราะฉะนั้น แม้จะเรียกว่าความใคร่

คอืความรักใคร่ปรารถนาพอใจเพียงอย่างเดยีว กต้็องมสีิง่ทีร่กัใคร่ปรารถนาพอใจประกอบ

อยูด้่วยกนั ซึง่เป็นตวัวตัถ ุเพราะฉะนัน้ กเิลสกามและวตัถกุามนีจ้งึรวมเป็นอนัเดยีวกนั 

ประกอบอยูด้่วยกนั และเม่ือมีสิง่ท่ีฝังอยู่ในใจ ก็ท�าให้ใจด้ินรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย

ไปในสิง่นัน้ คอืในสิง่ทีร่กัใคร่ปรารถนาพอใจนัน้ หรอืในตวัความรกัใคร่ปรารถนาพอใจนัน้ 

ต้องการที่จะได้มา ดั่งนี้ก็เป็นกามตัณหา 

ภวตัณหา

อนึง่ ภวตณัหา ความด้ินรนทะยานอยากไปในภพ คอืความเป็นนัน่เป็นน่ี คอื

นอกจากความรกัใคร่ปรารถนาพอใจหรือสิง่ทีร่กัใคร่ปรารถนาพอใจ อันเป็นกามดงักล่าว

น้ันแล้ว ยังมี “ภว” คือความเป็น อันได้แก่ความเป็นเราเป็นของเราประกอบอยู่อีก 

ความเป็นเราหรอืเป็นของเรานีเ้รยีกว่า “ภพ” หรอื “ภว” ความเป็น ภพ หรอื ภว คอื

ความเป็น เป็นเราเป็นของเรา เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอัสมิมานะ ความส�าคัญหมายว่าเรา

มีเราเป็น เป็นสิ่งที่มีอยู่ในบุคคลละเอียดเข้าไปอีก และเมื่อมีอัสมิมานะ ความส�าคัญ

หมายว่าเรามีเราเป็นอยู่ เป็นตวัภพคือความเป็น เป็นเราเป็นของเรา ดัง่นี ้จงึมตีณัหา

คอืความอยากทะเยอทะยานดิน้รนทีจ่ะให้เป็นอย่างนัน้ จะให้เป็นอย่างนี ้และจะให้เป็น

เจ้าเข้าเจ้าของ ทีจ่ะให้เป็นอย่างนัน้ทีจ่ะให้เป็นอย่างนีน้ัน้กค็อื ดงัทีอ่ยากเป็นนัน้เป็นนี้

ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ทั้งที่เป็นของทิพย์คือเทวดามารพรหมต่าง ๆ ที่จะให้เป็น

นัน่เป็นนี ่และในขณะเดยีวกัน กต้็องการทีจ่ะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ กคื็อเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ

ในกาม คือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจนั่นแหละ เพราะว่าเมื่อเป็นเจ้าเข้าเจ้าของใน 

กามนั้น ก็ย่อมจะได้เป็นผู้ที่เสวยกาม ที่เข้าใจว่าเป็นความสุขจากกามนั้น ๆ ด้วย  

ก็คือตัวเรานั้นเองจะเป็นผู้เสวยซึ่งสิ่งที่เป็นของเรา ก็คือกามทั้งหลายที่เป็นของเรานั้น 

จึงมตีณัหาคือความดิน้รนทะยานอยากไปเพือ่เป็นนัน่เป็นนี ่และเพือ่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของ

สิ่งน้ันสิ่งน้ี ครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้ คือครอบครองกามทั้งหลายนั้นนั่นแหละประกอบ

กันไป ดั่งนี้ก็เป็นภวตัณหา
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วภิวตัณหา

และเพราะเหตท่ีุความอยากทะเยอทะยานไปในกามกด็ ีในภพกด็ด่ัีงกล่าวนัน้

มใิช่ว่าจะได้ตามทีอ่ยากตามทีท่ะเยอทะยานเสมอไป ได้บ้างไม่ได้บ้าง และย่อมจะมสีิง่

ขัดขวางต่าง ๆ ด้วย บางทีก็ได้ตรงกันข้าม หรือแม้ได้มาแล้วก็จะต้องถูกแย่งชิง 

หรือบางทีก็ต้องพลัดพรากไปด้วยเหตุต่าง ๆ เพราะฉะนั้น จึงได้มี วิภวตัณหา ความ

ทะเยอทะยานไปในวิภพ คือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ คือเพื่อที่จะให้สิ่งที่ไม่ปรารถนา

พอใจหรือให้ภาวะท่ีไม่ต้องการสิ้นไปหมดไป ก็เป็นวิภวตัณหา เรียกว่าเป็นตัณหาใน

ด้านท�าลาย

วจิกิจิฉาเกดิจากกามและตัณหา

เพราะฉะนัน้ เมือ่รวมเข้ามาแล้ว กามตณัหา ภวตณัหานัน้ กเ็ป็นความอยาก

ทะเยอทะยานไปในด้านท่ีจะได้มา ท่ีจะดึงเข้ามา แต่ว่า วิภวตัณหา นั้นก็เป็นความ

อยากทะเยอทะยานในด้านท่ีจะผลักออกไป ตลอดจนถึงในการท�าลายล้างต่าง ๆ ดัง่นี้

เป็นลักษณะของตัณหา ย่อมเนื่องมาจากกามท่ีฝังอยู่ในใจ และจากภพคือความเป็น

เราซึ่งบังเกิดขึ้นฝังอยู่ในใจเช่นเดียวกัน ดั่งนี้ซึ่งท�าให้เกิดลักษณะที่เป็นความอยาก

ทะเยอทะยานหรือความดิ้นรนดังกล่าว ก็เป็นตัณหา และเพราะเหตุที่มีกามมีตัณหา

ดั่งนี้ จึงมีวิจิกิจฉาคือความสงสัยต่าง ๆ เป็นความสงสัยในตัวเราของเรา ในอดีตบ้าง

ในอนาคตบ้างในปัจจบุนับ้าง และเมือ่มานบัถอืพทุธศาสนา ได้ฟังค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

ก็ยังมีความสงสยัในพระพทุธเจ้าผูเ้ป็นพระศาสดา คอืเป็นอาจารย์ผูส่ั้งสอน ในพระธรรม 

ในพระสงฆ์ มีศรัทธาไม่ตั้งมั่นแน่นอนลงไปเพราะเหตุที่ยังมีกามและมีตัณหา
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ปฏบิัตใิห้ได้ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ในนามรูป

เพราะฉะนัน้ กเิลสเหล่านีจ้งึเป็นสงัโยชน์ทีผ่กูจติใจอยู ่ท�าให้ได้ประสบวโิมกข์

คอืความพ้นไปไม่ได้ แต่ว่าแม้ได้ฟังธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอน แต่ได้ปฏบิติัตาม

ทีท่รงสัง่สอนให้เป็นศลีเป็นสมาธแิละเป็นปัญญาขึน้มาโดยล�าดบั และโดยเฉพาะทีเ่ป็น

ปัญญานั้น เมื่อเป็นปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ในขันธ์ ๕ หรือในนามรูป ว่าเป็นอนิจจะ

คือไม่เที่ยง เพราะเป็นสิ่งที่ต้องมีความเกิดและดับเป็นธรรมดา เป็นทุกขะคือตั้งอยู่คง

ที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เพราะเหตุท่ีถูกความเกิดและความดับบีบค้ัน

อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นอนัตตา มิใช่ตัวเราของเรา เพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนา

มไิด้ เมือ่พจิารณาให้เหน็ความจรงิดัง่นี ้กย่็อมจะเกดินพิพทิาคอืความหน่าย หน่ายใน

กามทั้งหลาย กล่าวคือกามที่เป็นความใคร่หรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจ พร้อมทั้ง

วตัถุคอืรปูเสยีงกล่ินรสโผฏฐพัพะ ท่ีรกัใคร่ปรารถนาพอใจ อันฝังอยูใ่นจิตใจนัน้ เมือ่ได้

มาพิจารณาเห็นว่า สิ่งเหล่านี้ก็รวมอยู่ในนามรูปหรือในขันธ์ ๕ นั้นเอง รูปเสียงกลิ่น

รสโผฏฐพัพะเหล่านีก้เ็ป็นรปู และเมือ่เป็นรูปกม็นีาม คอืเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ

ประกอบอยู่ ก็ประกอบอยู่ด้วยกันนั่นแหละ ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ต้องเกิด 

ต้องดับ เป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่ จึงเป็นอนัตตา บังคับให้เป็นไป

ตามปรารถนามิได้ เกิดความหน่าย เมื่อเกิดความหน่ายขึ้นมา กามคือความรักใคร่

ปรารถนาที่เกาะใจอยู่นั่นก็คลายตัวออก จนถึงหายไปดับไป หมดความใคร่ เมื่อเป็น

ดัง่นี ้จติทีเ่คยดิน้รนทะเยอทะยานอยากไปต่าง ๆ นัน้กดั็บ ไม่ทะเยอทะยาน ไม่ดิน้รน 

เพราะเห็นอนิจจะ ทุกขะ อนัตตาแล้ว เมื่อเป็นด่ังนี้ การปฏิบัติให้ได้ปัญญาเห็น

ไตรลักษณ์นี่แหละในนามรูป หรือในขันธ์ ๕ จึงเป็นทางปฏิบัติอันเดียวอันจะท�าให้ได้

วิโมกข์คือความพ้น
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วโิมกข์ ๓

และท่านก็แสดงว่า ความพ้นกามพ้นตัณหา หรือพ้นราคะโทสะโมหะ เพราะ

ได้ปัญญาเห็นอนัตตา ก็เรียกว่าสุญญตาวิโมกข์ ความพ้นโดยที่มีปัญญาเห็นความว่าง

ว่างจากอัตตาตัวตน และความพ้นนั้นที่ได้เพราะเห็นอนิจจะคือไม่เที่ยง ก็เรียกว่า  

อนิมิตตวิโมกข์ คือความพ้นด้วยปัญญาที่เห็นอนิจจะคือไม่เที่ยง จึงไม่มีนิมิตหมายใน

นามรูปหรือในขันธ์ ๕ ว่าจะมีเที่ยงที่ตรงไหน ล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้น และความพ้นที่ได้

ปัญญาเหน็ทุกข์ คือนามรูปหรอืขันธ์ ๕ ว่าเป็นทกุข์ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลง ไม่ตัง้

อยู่คงที่ ก็เรียกว่าอัปปณิหิตวิโมกข์ ความพ้นที่เห็นทุกข์ จึงไม่มีสุขจะตั้งอยู่ที่ตรงไหน 

ล้วนเป็นสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่คงที่ทั้งนั้น ดั่งนี้เป็นวิโมกข์คือพ้น ก็เป็น

ความพ้นจากกามจากตัณหาจากความสงสัยต่าง ๆ นั้นเอง เพราะว่าเมื่อสิ้นกามสิ้น

ตณัหาแล้ว ความสงสยัในตวัเราของเรากไ็ม่มเีพราะว่าได้มองเหน็อนจิจะ ทุกขะ อนตัตา 

ไม่มนีมิติหมาย ไม่มทีีต่ัง้ ไม่มตีวัเราของเราทีจ่ะต้องสงสยัในอดตีในอนาคตในปัจจบุนั

กันต่อไปแล้ว ดั่งนี้ จึงท�าให้ได้วิโมกข์คือความพ้น และเมื่อได้จริง คือกามทั้งหลายไม่

อาศัยอยู่จริง ตัณหาไม่มีจริง ข้ามสงสัยได้แล้วจริง วิโมกข์ คือความพ้นดังกล่าวก็ไม่

เป็นอย่างอื่น และในการปฏิบัติเพ่ือจะให้ได้วิโมกข์ดังกล่าวนี้ก็ต้องปฏิบัติให้ได้ปัญญา

เห็นในทกุข์ ในเหตเุกดิทกุข์ ในความดบัทกุข์ ในทางปฏบิตัใิห้ถึงความดับทุกข์ อนัเป็น 

อริยสัจจญาณ ดังที่มีแสดงในสติปัฏฐานนั่นแหละ

 ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๒๕ 
โตเทยยมาณพปัญหา (ต่อ)

ความหวังและปัญญาของผู้ประสบวโิมกข์

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐานมาโดยล�าดับ จนถึงโตเทยยปัญหาที่ ๙  

ซึง่โตเทยยมาณพได้กราบทลูถามพระบรมศาสดาความว่า “กามทัง้หมดไม่อาศยัอยูใ่น

ผู้ใด ตัณหาของผู้ใดไม่มี ผู้ใดข้ามความสงสัยต่าง ๆ เสียได้ วิโมกข์คือความพ้นของ 

ผู้น้ันเป็นอย่างไร” พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบว่า “วิโมกข์ คือความพ้นของผู้นั้นไม่

เป็นอย่างอืน่” ดัง่นีแ้ล้ว โตเทยยมาณพกไ็ด้กราบทลูถามต่อไปว่า “ผูน้ัน้ไม่มคีวามหวัง

หรอืยังมคีวามหวงัอยู่ ผูน้ั้นมีปัญญาแท้หรอืมปัีญญาทีคิ่ดเอา ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเสด็จ

ออกบวชจากศากยตระกลู ข้าพเจ้าจะพึงรูจ้กัมนุอีย่างไร ข้าแต่พระองค์ผูมี้จักษุโดยรอบ  

ขอพระองค์ได้ตรัสบอกข้อนั้นแก่ข้าพเจ้า” ดั่งนี้ พระบรมศาสดาก็ตรัสตอบความว่า  

“ผู้นั้นไม่มีความหวัง จะมีความหวังอยู่หามิได้  ผู้นั้นมีปัญญาแท้ จะมีปัญญาที่คิดเอา 

กห็ามิได้ ดกู่อนโตเทยยะ ท่านจงรูจ้กัมนุว่ีาเป็นผูไ้ม่มกิีเลสเป็นเครือ่งกงัวล ไม่ข้องอยู่

แล้วในกามภพอย่างนี้เถิด” ดั่งนี้

ตามปัญหาทีก่ราบทลูถามและปัญหาพยากรณ์ทีต่รัสตอบปัญหา กส็บืเนือ่งมา

จากข้อที่กราบทูลถามและที่ตรัสตอบในตอนต้น ซึ่งมีใจความว่า วิโมกข์คือความพ้น

ของผู้ที่ไม่มีกามทั้งหลายอาศัยอยู่ ไม่มีตัณหา ข้ามความสงสัยต่าง ๆ ได้นั้น ไม่เป็น

อย่างอื่น คือไม่เปลี่ยนแปลงกลับกลอก เป็นความพ้นที่เด็ดขาด กามตัณหาและ 

ความสงสยัท้ังหลายไม่กลับมาบังเกดิขึน้อีก โตเทยยมาณพจึงได้กราบทลูถามต่อไปว่า 
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ผูท้ีป่ระสบวโิมกข์คอืความพ้นทีไ่ม่เป็นอย่างอืน่นัน้ จะเป็นผูที้ไ่ม่หวังอะไร ๆ อกีต่อไป 

หรือว่ายังมีความหวังอะไร ๆ อยู่ จะมีปัญญาแท้หรือมีปัญหาท่ีคิดเอาว่าเป็นปัญญา 

และได้กราบทูลให้ทรงแนะให้รู้จักมุนีว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร พระพุทธองค์จึงได้ตรัส

ตอบว่า ผู้ที่ประสบวิโมกข์คือความพ้นที่ไม่เป็นอย่างอื่นนั้น ไม่หวังอะไร ๆ อีกต่อไป 

จะยังมีความหวังอะไร ๆ อยู่อีกหามิได้ มีปัญญาแท้ จะมีปัญญาชนิดที่คิดเอาว่าเป็น

ปัญญา แต่อนัทีจ่รงิยงัไม่เป็นปัญญาแท้กห็ามไิด้ และกไ็ด้ทรงชีใ้ห้รูจ้กัผูท้ีจ่ะชือ่ว่าเป็น

มุนี ว่าคือผู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวล ไม่ข้องอยู่แล้วในกามภพ ดั่งนี้

ผู้ไม่สิ้นกเิลส ย่อมมคีวามหวังอยู่

ในปัญหาที่กราบทูลถามนี้ ได้บ่งชี้เอาความหวังและปัญญาเป็นที่ตั้ง ซึ่งโดย

ความก็คือ ผู้ที่ได้ประสบวิโมกข์คือความพ้นที่ไม่เป็นอย่างอื่นนั้น จะยังมีความหวังอยู่

หรือไม่ จะมปัีญญาแท้หรอืไม่ ดัง่นี ้ซึง่พระพทุธองค์กไ็ด้ตรสัรบัรองว่า ไม่มีความหวัง

อะไรอีกและมีปัญญาแท้ และก็ตรัสชี้ให้รู้จักผู้ที่เป็นมุนี ว่าคือผู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่อง

กังวล ไม่ข้องอยู่แล้วในกามภพ ในข้อน้ีจึงควรจะท�าความเข้าใจว่ามีปัญหาที่กราบทูล

ถามและข้อที่ตรัสตอบ จะเป็นไปในฝ่ายธรรมปฏิบัติขั้นละกิเลสทั้งหมดก็ตาม แต่แม้

เช่นน้ัน ก็เป็นข้อที่ทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับปัญหาที่กราบทูลถามและที่ตรัสตอบ 

ก็เพราะว่าทุกคนนั้นยังเป็นผู้ไม่สิ้นกิเลส ก็จะต้องมีกามทั้งหลายอาศัยอยู่ในจิตใจ  

จติใจกเ็ท่ากบัว่าเป็นนวิาสน์หรอืเป็นนเิวศน์ คอืเป็นทีอ่าศยัหรอืเป็นบ้านของกาม ยงัมี

ตณัหาคอืความด้ินรนทะยานอยาก และยงัมคีวามสงสัยต่าง ๆ อยู ่เมือ่เป็นดัง่น้ีกช็ือ่ว่า 

ยงัเป็นผูม้คีวามหวงัอะไร ๆ อยู ่เป็นต้นว่าหวังจะได้รปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะทีน่่ารกั

ใคร่ปรารถนาพอใจทัง้หลาย หวงัลาภหวงัยศหวังสรรเสรญิหวังสุขท้ังหลาย ดัง่นีเ้ป็นต้น

ปัญญาที่เจอืด้วยกเิลสตัณหา ไม่เป็นปัญญาแท้

และปัญญาคอืความรูเ้ล่า กยั็งไม่เป็นปัญญาแท้ เป็นปัญญาท่ีคดิเอา กเ็พราะ

ว่าความรู้ที่มีอยู่นั้นยังเจือด้วยกิเลส ยังเจือด้วยกาม เจือด้วยตัณหา เจือด้วยทิฏฐิคือ
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ความเห็นที่ผิดต่าง ๆ เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงยังไม่เป็นความรู้จริงเห็นจริง ก็อาจจะมีความรู้

จริงเห็นจริงได้ในขั้นสามัญสัจจะ สัจจะคือความจริงท่ีเป็นสามัญท่ัวไป แต่ว่ายังไม่ได้

ความรู้จริงเห็นจริงในขั้นที่เป็นอริยสัจจะ คือความจริงที่เป็นอริยสัจจ์อันได้แก่ทุกข์  

เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ แม้ว่าจะได้ศึกษาให้รู้จัก

พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจจ์ ๔ ก็จ�าได้ก็เข้าใจ ว่าทรงแสดงทุกข์

อย่างนี้ สมุทัยอย่างนี้ นิโรธอย่างนี้ มรรคอย่างนี้ ดั่งนี้เป็นต้น แต่นั้นเป็นปัญญาของ

พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระธรรม ยังไม่เป็นปัญญาของตนเอง และข้อท่ีรู้ข้อท่ีเข้าใจนั้น  

ก็เป็นความรู้ในขั้นสัญญา ความจ�าหมาย ในขั้นสังขาร ความคิดปรุง หรือปรุงคิด  

อนัเป็นตรรกคอืความคดิเอาตรึกเอาต่าง ๆ ยงัไม่ได้เป็นตวัญาณทสัสนะ ความรูค้วาม

เห็นของตนเอง ในอริยสัจจ์ เมื่อเป็นด่ังนี้ จึงยังตัดกิเลสไม่ได้ ตัดกามตัดตัณหา 

ตดัความสงสยัตดัความหวงัอะไรต่าง ๆ ไม่ได้ แม้ว่าจะปฏบิตัทิางสมาธไิด้อัปปนาสมาธิ 

สมาธิที่แนบแน่นจนถึงญาณต่าง ๆ จนถึงสามารถได้อภิญญาคือความรู้ยิ่งต่าง ๆ อัน

ท�าให้แสดงฤทธิ์ต่าง ๆ ได้ ถอดมโนมัยกายออกจากกายเนื้อนี้ไปไหน ๆ ได้ ตลอด

จนถงึหทูพิย์ตาทิพย์ก็ดเูหมือนว่าจะมีความรูอ้ะไรต่าง ๆ จนเป็นทีน่บัถอืว่าเป็นผูวิ้เศษ 

แต่ทางพทุธศาสนานัน้ยงัไม่ถอืว่าความรูด้งักล่าวนีเ้ป็นความรูใ้นอรยิสัจจ์ ยังถือว่าเป็น 

โลกิยอภิญญา ความรู้ยิ่งที่เป็นโลกิยะประกอบอยู่ในโลก เพราะว่ายังตัดกิเลสไม่ได้  

ฉะนัน้ ความรูใ้ด ๆ ตลอดจนถึงความรู้ที่เป็นตัวอภิญญาแสดงฤทธิ์ต่าง ๆ ได้ หูทิพย์

ตาทิพย์ ถอดมโนมัยกายหรือที่เรียกว่ากายทิพย์ออกจากกายเนื้อไปไหน ๆ ได้  

อันเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นผู้วิเศษของคนทั้งหลายทั่วไปก็ตาม ทางพระพุทธศาสนาก็ยัง

ไม่จัดว่าเป็นความรู้ความเห็นในอริยสัจจ์ ยังตัดกิเลสไม่ได้ และก็ยังไม่นับว่าเป็นตัว 

ปัญญาแท้ ยงัเป็นปัญญาทีค่ดิเอา กเ็พราะว่าเป็นความรู้ทีไ่ด้จากสัญญาคอืความจ�าบ้าง 

จากสงัขารคือความคิดปรงุแต่งต่าง ๆ บ้าง ตลอดจนถึงทีไ่ด้จากสมาธ ิสมาธกิเ็ป็นเรือ่ง

ของจิตที่คิดตั้งเอาเหมือนกัน ซึ่งก็เป็นความจริงเหมือนกันในขั้นโลกิยะ แต่ยังไม่เป็น

อริยสัจจ์ ตัดกิเลสไม่ได้ จึงไม่นับว่าเป็นตัวปัญญาแท้ที่เป็นปัญญาในพระพุทธศาสนา

ทีต้่องการอย่างแท้จรงิ ยงัเป็นปัญญาทีอ่ยูใ่นจ�าพวกปัญญาทีค่ดิเอาเข้าใจเอา จนถงึเมือ่

ได้ญาณทสัสนะ ความรู้ความเหน็ในอรยิสจัจ์ ตดักเิลสได้น่ันแหละ จงึจะเป็นตวัปัญญาแท้ 

เป็นปัญญาทีส่มบูรณ์ในพระพุทธศาสนา และปัญญาดังกล่าวนีแ้หละเป็นตวัพทุธศาสนา
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พุทธศาสนาแสดงสั่งสอนจนถงึปัญญาแท้

ฉะน้ัน พุทธศาสนาจึงพิเศษจากศาสนาทั้งปวงก็ตรงจุดนี้ คือแสดงค�าสอน

จนถงึปัญญาแท้ คอืปัญญาในอรยิสจัจ์ทีต่ดักเิลสได้ อนัยงัไม่มศีาสนาใดลทัธิใดจะสอนถงึ 

อันน้ีแหละเป็นพิเศษของพุทธศาสนา ส่วนปัญญาท่ีคิดเอาท่ีต�่าลงมานั้น ก็ได้ก็ถึงกัน 

มาแม้ก่อนที่พุทธศาสนาบังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ก่อนที่พุทธศาสนาบังเกิดขึ้นน้ัน  

จึงมีมนุษย์เทวดามารพรหมอยู่ครบถ้วนแล้ว อันแสดงว่าได้มีการปฏิบัติบรรลุถึงภูมิ

ปฏบิตัทิางจติใจจนถงึฌานอย่างสงู อนัให้ไปเกดิจนถึงเป็นพรหมชัน้สูงสุด แปลว่าเทวดา

มารพรหมก็เต็มไปหมดแล้วเมื่อก่อนพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น  

เมือ่พทุธศาสนาบงัเกดิขึน้นัน้ จงึมาเตมิปัญญาแท้สอนถงึปัญญาแท้ คอืความรู้ความเหน็

ในอริยสจัจ์อนัเป็นเหตตุดักเิลสได้ อันนีแ้หละเป็นข้อส�าคญั จงึเป็นอนัว่าเป็นค�าสัง่สอน

ที่สมบูรณ์ไม่มีบกพร่อง ผู้ต้องการที่จะปฏิบัติเพียงขั้นโลกิยะก็ได้ ต้องการที่จะให้ถึง

โลกตุตระ พ้นโลก ได้ปัญญาแท้ท่ีรูเ้หน็อริยสจัจ์ท้ัง ๔ ตดักเิลสได้กไ็ด้ ทกุคนปฏบิตัไิด้ 

ทัง้ทีต้่องการอยู่เป็นโลกิยะหรอืต้องการเป็นโลกตุตระกไ็ด้ทัง้นัน้ จงึเป็นศาสนาทีส่มบรูณ์

และแม้ในขั้นที่ยังเป็นโลกิยะอยู่ ยังมีกามต้องการกาม มีตัณหาต้องการตัณหา ยังมี

ความหวงั ต้องการรปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจ หรอืต้องการ

ลาภยศสรรเสริญสุข และยังต้องการปัญญาที่คิดเอาในระดับต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา

ก็ได้สอนให้อาศัยกิเลสเหล่าน้ี ปฏิบัติให้บรรลุถึงสุขประโยชน์เป็นปัจจุบันบ้าง เป็น 

ภายหน้าบ้าง เป็นอย่างยิ่งบ้าง โดยที่ให้ปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีลสมาธิปัญญา  

ดังเช่นเมื่อยังมีกามยังมีตัณหามีความสงสัยอยู่เป็นต้น ก็ให้อาศัยกามคือความใคร่ 

ตัณหาคือความอยาก อาศัยความสงสัยเหล่านั้นแหละ มาปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขต

ของศีลสมาธิปัญญา เช่นอยากจะได้อะไร ได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุข ก็แสวงหา

ในทางที่ชอบ และก็ศึกษาให้ได้ปัญญาแก้ความสงสัยต่าง ๆ ไปโดยล�าดับ ให้มีปัญญา

เป็นดวงประทีป ส่องให้เห็นทางปฏิบัติอันถูกต้อง แม้ในทางท่ีเป็นโลกิยะคดีโลก  

เมื่อเป็นด่ังนี้ก็ท�าให้ท่องเที่ยวอยู่ในโลกอย่างมีความสุข ทั้งในปัจจุบันท้ังในภายหน้า 

และท�าให้เลือ่นภูมชิั้นของปัญญาของตนเองให้สงูขึน้โดยล�าดบั จนถึงขัน้เปน็ปัญญาใน

อริยสัจจ์ตัดกิเลสได้ในท่ีสุด เม่ือเป็นดั่งน้ี ก็เป็นอันว่าได้ประสบวิโมกข์คือความพ้นที่

ไม่เป็นอย่างอื่น ซึ่งไม่ต้องหวังอะไรอีก
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ปัญญาแท้เป็นจุดส�าคัญของการปฏบิัตพิุทธศาสนา

ผูท้ีมี่ปัญญาแท้ดัง่น้ีแหละเป็นผูท่ี้ตดักเิลสได้ ตดักามตดัตณัหาตดัความสงสยัได้ 

ไม่หวังอะไร จึงเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวล และไม่ข้องอยู่ในกามภพ ภพคือกาม

ทั้งหลาย เพราะไม่มีกามอาศัยอยู่แล้ว ผู้เช่นนี้แหละก็คือมุนี ผู้รู้ เป็นผู้รู้พ้น และมุนี

คือผู้รู้พ้นน้ี ก็ได้มีมาณพคนต้น ๆ ได้กราบทูลถามและก็ได้ตรัสตอบมาแล้ว เช่น  

ที่ตรัสตอบว่า ผู้ที่ท�ากองกิเลสให้สิ้นไปคือผู้ที่ท�ากองทัพกิเลสให้สิ้นไป หามีกิเลสเป็น

เครือ่งกระทบใจไม่ ไม่มคีวามหวงัทะเยอทะยาน ตรสัว่าเป็นมุน ีแม้ว่าข้อความจะต่าง

ออกไปจากปัญหาพยากรณ์ท่ีตรัสน้ี แต่อรรถคือเนื้อความก็เป็นอันเดียวกัน ก็คือผู้ที่

ไม่มกีเิลสเป็นเครือ่งกงัวล ไม่ข้องอยูใ่นกามภพนัน้เอง อนันบัว่าเป็นสดุยอด การแสดง

ให้เห็นสุดยอดดั่งนี้ เป็นอันทรงชี้ให้เห็นจุดจบของการปฏิบัติ ท�าให้ผู้ปฏิบัติทุกคนนั้น

ได้ทราบว่า จุดจบของการปฏิบัติอยู่แค่ไหน ไม่ใช่เคว้งคว้าง เพราะฉะนั้น จึงเป็นสิ่งที่

มีประโยชน์ ท�าให้ทุกคนทราบว่า จุดจบของการปฏิบัติซึ่งเป็นการเสร็จกิจนั้นอยู่เพียง

ไหนแค่ไหน ท�าให้รู้ว่าพุทธศาสนานั้นสอนให้มีการปฏิบัติสิ้นสุดลงได้ ไม่ใช่เคว้งคว้าง

ไปโดยไม่รู้ว่าจะไปสิน้สดุไปเลกิกนัได้เม่ือไหร่ จงึมปีระโยชน์ และกท็�าให้ผูป้ฏบิตัธิรรม

นัน้ได้บ่ายหน้าไปถกูทศิทางของจดุสิน้สดุในพุทธศาสนา เมือ่เป็นดัง่นี ้กเ็ป็นการปฏบัิติ

ไม่ผิด เป็นการปฏิบติท่ีส่งตนขึ้นไปสู่ภูมิช้ันที่สูงข้ึนโดยล�าดับ บริสุทธ์ิขึ้นโดยล�าดับ 

สะอาดขึ้นโดยล�าดับ ปัญญาแท้คือปัญญาในอริยสัจจ์อันเป็นเหตุตัดกิเลสได้นี้ จึงเป็น 

จุดส�าคัญของการปฏิบัติอบรม

โตเทยยมาณพปัญหาจบ

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๒๖ 
กัปปมาณพปัญหา

ปัญหาที่พงึพ�านักพ้นจากทุกข์

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐานมาโดยล�าดับ ถึงกัปปมาณพปัญหาที่ ๑๐ 

ซึง่เป็นปัญหาทีก่ปัปมาณพได้กราบทลูถามพระบรมศาสดาสืบต่อไปว่า “ข้าแต่พระองค์

ผูท้รงนิรทุกข์ ขอพระองค์ได้ตรสับอกทวปีคอืเกาะ อนัเป็นทีพ่ึง่พ�านกัของคนผูท้ีม่ชีรา  

ความแก่ มัจจุ ความตาย มาถึงรอบข้างเหมือนอย่างทวีปคือเกาะอันเป็นที่พึ่งพ�านัก

ของคนผู้ตกอยู่ในท่ามกลางสมุทรสาคร เมื่อคลื่นเกิดขึ้นเป็นภัยที่น่ากลัวใหญ่หลวง 

ขอพระองค์ได้ตรัสบอกว่าทวีปคือเกาะอันเป็นที่พึ่งพ�านักแก่ข้าพเจ้า ซ่ึงเป็นทวีปคือ 

เกาะทีพ่ึง่พ�านกัซ่ึงไม่เปล่ียนเป็นอย่างอ่ืน คือทีพ่ึง่พ�านกัพ้นจากทกุข์ มชีราและมจัจไุด้

ทุกข์ไม่เกิดมีอีกต่อไป” ดั่งนี้ พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบโดยความว่า “ดูก่อนกัปปะ

เราจะบอกทวีปคือเกาะอันเป็นที่พึ่งพ�านักของคนที่ชรา ความแก่ มัจจุ ความตาย  

มาถึงรอบข้าง เหมอืนอย่างทวปีคอืเกาะอนัเป็นทีพ่ึง่พ�านกัของคนทีต่กอยู่ในท่ามกลาง

สมุทรสาคร เมื่อคล่ืนเกิดขึ้นเป็นภัยที่น่ากลัวใหญ่หลวงแก่ท่าน เรากล่าวทวีปคือ 

เกาะอันเป็นที่พึ่งพ�านักนั้นไม่ใช่อื่นซึ่งหาห่วงกังวลมิได้ ไม่มีเครื่องยึดถือ เป็นที่สิ้นไป

แห่ง ชรา ความแก่ มัจจุ ความตาย ว่านิพพาน ชนเหล่าใดรู้จักทวีปคือเกาะอันเป็น 

ที่พึ่งพ�านักคือนิพพานนั่นมีสติมีธรรมอันเห็นแล้ว ดับกิเลสเสียได้ ชนเหล่านั้นไม่ต้อง

ตกอยู่ในอ�านาจของมาร ชนเหล่านั้นไม่ต้องเดินไปในทางของมาร” ดั่งนี้
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ตามปัญหาทีก่ราบทลูถามและปัญหาพยากรณ์ทีต่รสัตอบนี ้ได้ถามถงึทวปี คอื

เกาะอนัเป็นทีพ่ึง่พ�านกัท่ีจะให้พ้นจากทกุข์ มีชรา ความแก่ มัจจุ ความตายเป็นต้นซึง่

มอียูร่อบข้างแก่ทกุ ๆ คนผูเ้กดิมาซึง่จะต้องตาย ซึง่กปัปมาณพผูก้ราบทลูถามกไ็ด้ยก

อุปมา ว่าบุคคลที่ต้องมีทุกข์ มีชราความแก่ มัจจุความตายอยู่รอบข้างนั้น ก็เหมือน

อย่างคนทีต่กอยูใ่นท่ามกลางสมุทรสาคร เมือ่คลืน่เกดิขึน้เป็นภยัทีน่่ากลวัอนัใหญ่หลวง 

กแ็สวงหาทวปีคือเกาะอันเป็นท่ีพึง่พ�านกั ฉนัใดกด็ ีสัตวโลกซึง่ท่องเทีย่วอยูใ่นสังสารวัฏ 

ต้องมีทุกข์มีชราความแก่ มัจจุความตายเป็นต้นบังเกิดขึ้นอยู่รอบข้าง เมื่อเป็นด่ังนี้  

จึงเหมือนอย่างที่ตกอยู่ท่ามกลางสมุทรสาครดังกล่าวนั้น ผู้ท่ีมองเห็นภัยในความแก่

ความตาย จึงพากันแสวงหาทวีปคือเกาะอันเป็นท่ีพึ่งพ�านัก ท่ีจะให้พ้นจากความแก่

ความตาย กัปปมาณพผู้กราบทูลถามก็มีความส�านึกอยู่ในความที่ต้องท่องเที่ยวไป  

เวียนเกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยที่ไม่อาจจะพ้นไปได้ เมื่อเป็นดั่งนี้จึงต้องการที่จะพ้นจาก

ความแก่ความตาย จึงมากราบทูลถามพระบรมศาสดา ให้ตรัสบอกทวีปคือเกาะอัน

เป็นที่พึ่งพ�านัก ซึ่งจะพึงถึงได้พบได้ แล้วก็พ้นจากความแก่ความตาย โดยที่ต้องการ

จะพ้นจากความแก่ความตายเรื่อยไป นี้เป็นค�าที่กราบทูล

คนเป็นอันมากยังไม่เห็นความเกดิเป็นทุกข์

ตามท่ีกราบทูลถามนีก้แ็สดงว่า ผูก้ราบทลูถามต้องการจะพบทวปีคอืเกาะอนั

เป็นที่พึ่งพ�านัก ซึ่งไม่ต้องแก่ไม่ต้องตาย ก็ต้องกับความต้องการของคนทั้งหลายเป็น

อันมาก ตั้งแต่เก่าก่อนพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องการที่จะแก่ ไม่ต้องการที่

จะตาย แต่ว่าไม่ได้ระบุถึงความเกิดอันแสดงว่า คนเป็นอันมากนั้นยังไม่เห็นว่า  

ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดเป็นทุกข์ แต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องการที่จะไม่แก่ไม่ตาย  

จึงพากันแสวงหาวิธีที่เกิดมาแล้วจะไม่ต้องแก่ไม่ต้องตาย อันหมายความว่าด�ารงชีวิต

อยู่ตลอดนิรันดร และก็ได้มีลัทธิต่าง ๆ ตั้งแต่เก่าก่อนพุทธกาล ในสมัยพุทธกาลเอง 

และแม้ภายหลังจากพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีสอนถึงวิธีที่จะให้ไปเกิดในที่ ๆ  

ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตาย เป็นอมตะอยู่ตลอดไป โดยเข้าใจว่ามีทวีปคือเกาะ 
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หรือว่ามีโลก หรือว่ามีสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่ง อันเป็นที่สถิตของผู้ที่เป็นอมตะคือไม่ตาย 

หากไปเกดิในโลกนัน้หรอืในสวรรค์ชัน้นัน้ได้ กเ็ป็นอมตะคอืเป็นผูท้ีไ่ม่ตายอยู่ตลอดไป 

และกม็บีางลทัธทิีส่อนให้ปฏบิตัเิป็นผูท้ีไ่ม่ตายทัง้ทีเ่กดิมาในโลกนี ้เม่ือเกดิมาในโลกนี้

เป็นมนษุย์เหมอืนอย่างทีท่กุ ๆ คนเกดิมาเป็นมนุษย์น้ี เมือ่ไปปฏิบตัอิย่างใดอย่างหนึง่

แล้วก็จะเป็นอมตะคือไม่ตายอยู่เรื่อยไป และข้อที่บุคคลในโลกที่เกิดมาไม่อยากแก่ไม่

อยากเจ็บไม่อยากตายนี้ ก็มีอยู่ทุกกาลสมัย เพราะเหตุว่ายังมีตัณหาความอยาก

ทะเยอทะยาน หรอืความดิน้รน อันเป็นกามตณัหาบ้าง ภวตณัหาบ้าง วภิวตณัหาบ้าง 

เพราะเหตุที่ยังมีอวิชชา คือความไม่รู้ถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริง คืออริยสัจจ์ทั้ง ๔  

ตามทีพุ่ทธเจ้าได้ตรสัรู ้เพราะฉะนัน้ จงึยงัต้องการท่ีจะไม่แก่ไม่เจบ็ไม่ตายกนัอยู่ทกุกาล

สมยั เป็นธรรมดาของบุคคลเมื่อยังมีตัณหามีอวิชชามีกิเลสอยู่ ก็จะต้องเป็นเช่นนั้น

ตรัสบอกนพิพานเป็นที่พึ่ง พ้นจากชราและมัจจุ

เพราะฉะนั้น ที่กัปปมาณพได้มากราบทูลถาม ก็อาจจะยังมีความเข้าใจที่จะ

เป็นผู้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องตาย ดังคนที่ยังมีตัณหายังมีอวิชชาอยู่ ยังไม่ได้เข้าถึงสัจจะที่

เป็นอริยสจัจ์ซึง่พระพทุธเจ้าได้ตรสัรู ้เพราะฉะนัน้ ปัญหาทีก่ราบทลูถามนีจ้งึเป็นปัญหา

ทีเ่กดิข้ึนแก่สามัญชนทุกคน ไม่ว่าจะนบัถอืลัทธศิาสนาใด เมือ่ยงัมตีณัหาอยู่ ยังมกีเิลสอยู่ 

ก็ย่อมมีการต้องการเช่นนั้น พระบรมศาสดาก็ได้ตรัสตอบโดยใช้โวหารเช่นเดียวกับที่

ผูถ้ามได้กราบทูลถาม โดยท่ีตรสัตอบบอกน�าข้ึนว่า จะได้ทรงบอกทวปีคอืเกาะอนัเป็น

ที่พ่ึงพ�านักของคนที่ยังมีชราความแก่ มัจจุความตายบังเกิดอยู่รอบข้าง เหมือนอย่าง

ทวปีคอืเกาะอันเป็นทีพ่ึง่พ�านกัของคนทีต่กอยูใ่นท่ามกลางสมทุรสาคร เมือ่คลืน่เกดิขึน้ 

เป็นภัยที่น่ากลัวใหญ่หลวงแก่กัปปมาณพ ข้อที่ว่าเป็นภัยที่น่ากลัวใหญ่หลวงนั้น  

กเ็พราะว่าความแก่ความตายนีเ้ป็นภยัทีค่นสามญัทัว่ไปมคีวามกลวัจรงิ ๆ กลวัแก่กลัว

ตายกลัวเจ็บ หรือโดยเฉพาะกลัวตาย เรียกว่าเป็นมรณภัย ซึ่งสามัญสัตว์บุคคล 

ทั้งหลายต่างมีความกลัวกันอยู่เป็นอันมาก กลัวตายเป็นภัยที่ใหญ่หลวงส�าหรับสามัญ

สัตว์ทุกคน เพราะฉะนั้น จึงเท่ากับตกอยู่ท่ามกลางสมุทรสาครนั้น เมื่อเกิดคลื่นใหญ่



207กัปปมาณพปัญหา

ขึ้นก็ต้องตกใจว่าจะต้องตาย เพราะถูกคลื่นท่วมทับให้จมลงไป พระพุทธองค์เมื่อได้

ตรัสว่า พระองค์จะตรัสตอบทวีป คือเกาะอันเป็นท่ีพ่ึงพ�านักดั่งนั้นแล้วจึงได้ตรัสว่า  

เรากล่าวทวีปคือเกาะอันเป็นที่พึ่งพ�านักนั้นมิใช่อ่ืน ซึ่งไม่มีห่วงกังวลหาเครื่องยึดถือ 

ไม่ได้ เป็นทีส่ิน้ไปแห่งชราและมจัจวุ่านพิพาน คอืตรสัว่านพิพานนัน่แหละเป็นทวีปคอื

เกาะ ทีเ่ป็นทีพ่ึง่ให้พ้นจากชรามจัจไุด้ ซึง่นพิพานนัน้คอืเป็นทวปีคอืเกาะ อนัหมายถงึ

ธรรมที่ไม่มีห่วงกังวล ไม่มีเครื่องยึดถือ

มสีตปิัญญาเห็นธรรมดับกเิลส

ฉะนั้น ก็ให้ปฏิบัติให้รู้จักนิพพาน ให้เข้าถึงนิพพาน ให้บรรลุนิพพาน โดยที่

ให้เป็นผู้มีสติ มีปัญญาเห็นธรรม ดับกิเลสได้ทั้งหมด ความมีสติความมีปัญญาเห็น

ธรรมดับกิเลสได้ท้ังหมด ย่อมจะท�าให้ไม่ต้องตกอยู่ในอ�านาจของมาร ไม่ต้องเดินไป

ในทางของมาร มารนั้นคือกิเลสมาร เพราะว่าเมื่อยังเป็นผู้ที่มีสติไม่สมบูรณ์ ยังไม่มี

ปัญญาเห็นธรรม ก็ยังดับกิเลสไม่ได้ ก็ต้องตกอยู่ในอ�านาจของกิเลสคือกิเลสมาร  

ต้องเดนิไปในทางของกเิลสคอืกเิลสมารนัน้ และกเิลสนัน้ทีท่รงยกข้ึน กค็อืกเิลสทีท่�าให้

ต้องห่วงต้องกังวล อันได้แก่ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลสทุจริตต่าง ๆ  

เหล่าน้ีล้วนเป็นตวัความห่วงความกงัวลและท�าให้ต้องห่วงให้ต้องกงัวลต่าง ๆ กบัเครือ่ง

ที่ท�าให้ยึดถือก็คือ ตัณหา ความอยากทะเยอทะยาน หรือความดิ้นรนทะยานอยาก 

ต่าง ๆ เพราะฉะนั้น เมื่อยังมีกิเลสมีราคะ ความก�าหนัดยินดี ความติดใจยินดี โทสะ  

ความโกรธแค้นขดัเคอืง โมหะ ความหลง มานะ ความถือตวั ความส�าคญัตวั ความมีตวั 

ทิฏฐิ ความเห็นผิดต่าง ๆ กิเลสเครื่องเศร้าหมองต่าง ๆ ที่นอกไปจากนี้ตลอดจนถึง

ความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจท่ีเป็นทุจริตต่าง ๆ และกับเมื่อยังมีตัณหาคือ

ความด้ินรนทะยานอยากต่าง ๆ อยู ่กจ็ะต้องตกอยูใ่นอ�านาจของกเิลสเหล่านี ้ต้องเดนิ

ไปในทางของกิเลสเหล่านี้ ฉะนั้น จึงยังต้องแก่ต้องตาย
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นพิพานเป็นที่สิ้นทุกข์จากความเกดิแก่เจ็บตาย

และแม้ว่าจะไม่ได้ทรงระบุว่ายังต้องเกิด แต่ว่าความเกิดนั้นก็เพราะเหตุว่ายัง

มกิีเลสท่ีท�าให้ห่วงให้กงัวล ยงัมีตัณหาท่ีท�าให้ยดึถอื อนัเป็นตวัทกุขสมทุยั เหตใุห้เกิด

ทกุข์ เมือ่มทีกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์คอืตณัหา กต้็องมีชาติคอืความเกดิ อนัเป็นตวั

ทุกข์ดังที่ได้ตรัสแสดงไว้ในอริยสัจจ์ เมื่อมีสมุทัยก็ต้องมีทุกข์ สมุทัยนั้นก็คือตัณหา  

ทุกข์นั้นก็เริ่มที่ชาติทุกข์ ดังที่เราทั้งหลายก็สวดกันอยู่ว่า ชาติปิ ทุกฺขา แม้ความเกิด

เป็นทุกข์ ตั้งต้นทุกข์ที่ชาติคือความเกิดตามคติพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น เมื่อมีเกิด

แล้วก็ต้องมแีก่มีเจบ็มีตาย คตทิางพทุธศาสนานัน้จงึแสดงว่า ไม่มทีีไ่หนทีเ่มือ่มชีาตคิอื

ความเกดิแล้ว จะไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจบ็ไม่ต้องตาย ไม่ว่าจะเป็นเทวโลกพรหมโลก หรือ

ไม่ว่าจะเป็นทวปีของเกาะอะไรทีไ่หนทัง้นัน้ เมือ่มเีกดิแล้วต้องมแีก่มตีาย เมือ่จะไม่แก่

ไม่ตายก็ต้องไม่เกิด จะไม่เกิดก็เพราะเหตุว่าละตัณหาได้ ฉะนั้น การปฏิบัติเพื่อที่จะ

ดับกิเลสตัณหาท้ังหมดก็จะต้องมีสติ เช่นมีสติที่ก�าหนดพิจารณาในสติปัฏฐานทั้ง ๔  

ในกายในเวทนาในจติในธรรม มปัีญญาทีรู่แ้จ้งเหน็จรงิ คือเหน็อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ เหน็หยัง่

รู้ลงไปในทกุข์ ว่านีเ้ป็นทุกข์ ในสมุทัยว่านีเ้ป็นเหตเุกดิทกุข์ ในนโิรธว่านีค้อืความดบัทกุข์ 

ในมรรคว่านีค้อืทางปฏบัิตใิห้ถงึความดบัทกุข์ และกก็�าหนดรูท้กุข์ได้ ละสมทุยัได้ ท�าให้

แจ้งนิโรธได้ ปฏิบัติในมรรคได้สมบูรณ์ ดั่งนี้ จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาเห็น

ธรรมคือเห็นอริยสัจจ์ซ่ึงเป็นสัจจธรรม แล้วจึงจะดับกิเลสได้ เมื่อดับกิเลสได้แล้ว  

นั่นแหละก็เป็นอันว่าเป็นนิพพาน อันเป็นที่สิ้นชรามัจจุตลอดจนถึงชาติคือความเกิด

ทั้งหมด เพราะฉะน้ัน ตามท่ีตรัสตอบนี้ จึงตรัสตอบแสดงหลักของนิพพานใน 

พุทธศาสนา อันเป็นที่สิ้นความเกิดความแก่ความตาย สิ้นทุกข์ได้ทั้งหมด โดยที่ต้อง

ปฏิบัติให้เป็นผู้มีในสติปัฏฐานทั้ง ๔ มีปัญญาเห็นธรรมคือเห็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ในที่สุด

กัปปมาณพปัญหาจบ

๔ ธันวาคม ๒๕๒๔
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ธรรมอันด�าเนนิถงึนพิพาน

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสตปัิฏฐานมาโดยล�าดบั จนถงึชตกุณัณมีาณพปัญหา 

คือปัญหาที่ชตุกัณณีมาณพกราบทูลถาม นับเป็นที่ ๑๑ ชตุกัณณีมาณพได้กราบทูล

ถามโดยความว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นวีระคือเป็นผู้กล้า ข้าพเจ้าได้สดับมาว่า 

พระองค์ทรงเป็นผู้ไม่มีความใคร่ในกาม ก้าวล่วงห้วงกิเลสเสียได้ จึงมาเพื่อกราบทูล

ถามพระองค์ผู้ทรงหากิเลสเป็นเหตุให้ใคร่มิได้ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมีพระเนตรดวงตา 

ซึ่งเกิดพร้อมกับความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ขอพระองค์จงตรัสบอกสันติบท คือ  

บทอันระงับ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมนั้นแก่ข้าพเจ้า

โดยถ่องแท้ แท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผจญครอบง�ากามทั้งหลายให้เหือดหาย  

อยู่ในอิริยาบถทั้ง ๔ เหมือนอย่างพระอาทิตย์ส่องแผ่นดินให้แห้งด้วยรัศมีอันร้อน  

ข้าแต่พระองค์ผูท้รงมีพระปัญญาเพยีงดงัแผ่นดนิ ขอพระองค์ได้โปรดตรสับอกธรรมที่

ข้าพเจ้าจะพึงรู้ได้ อันเป็นเครื่องละชาติและชราในอัตภาพนี้แก่ข้าพเจ้าผู้มีปัญญาน้อย

เถิด” ดั่งนี้ พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบมีความว่า “ท่านจงน�าความก�าหนัดติดในกาม

ทั้งหลายให้สิ้นไป จงเห็นเนกขัมมะ คือความออกโดยเป็นธรรมอันเกษม สิ่งที่ยึดถือ

รักษาปกครองเอาไว้ซึ่งยังตั้งอยู่ หรือสิ่งที่ได้ผ่านล่วงไปแล้ว อย่าให้มีเป็นเครื่องเสียด

แทงใจ เป็นที่กังวลห่วงใยแก่ท่าน กังวลใดในกาลก่อนจงท�ากังวลนั้นให้เหือดหายไป 
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กงัวลในภายหลงักอ็ย่าได้มแีก่ท่าน ถ้าท่านจกัไม่ยึดถือกงัวลในท่ามกลางอกีด้วยไซร้ ก็

จกัเป็นผูส้งบระงบักงัวลเทีย่วไป ชนทัง้หลายพงึถงึอ�านาจของมจัจคุอืความตาย เพราะ 

อาสวะเหล่าใด อาสวะเหล่านัน้ของผูท้ีมี่ความก�าหนดัตดิในนามรปูส้ินไปแล้วด้วยประการ

ทั้งปวงหามีไม่” ดั่งนี้

ความต้องการพ้นทุกข์

ตามปัญหาท่ีกราบทูลถามและตามพุทธพยากรณ์ดังท่ีได้แปลความมานี้  

นบัว่าเป็นค�าถามและเป็นค�าตอบซ่ึงแสดงถงึธรรมอันด�าเนนิถึงความสุดยอดคอืนพิพาน 

และผูถ้ามซ่ึงเป็นผูป้ฏิบัตใินลัทธขิองอาจารย์ภายนอกพุทธศาสนา จะมคีวามเข้าใจในค�า

ทีใ่ช้ในการกราบทลูถามอย่างไรกต็าม แต่ตามพทุธพยากรณ์นัน้แม้จะใช้ถ้อยค�าตามที่

ผู้ถามได้ใช้ แต่ก็มีพระพุทธาธิบายน้อมเข้ามาสู่คลองธรรมหรือกระแสธรรมในพุทธ

ศาสนาโดยตรง มาณพผู้ถามปัญหานี้ก็มีค�าถามอันแสดงถึงภูมิความเข้าใจ และ 

ความมุ่งหมายใคร่ที่จะพ้นทุกข์ ซึ่งทุกข์ที่ประสงค์จะพ้นนั้น ก็มีเค้าเดียวกับทุกข์  

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในพุทธศาสนา ซึ่งพระองค์ได้ทรงพบความพ้นทุกข์นี้แล้ว 

ตั้งต้นแต่สภาวทุกข์ดั่งได้ตรัสแสดงไว้ในค�าอธิบายทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์  

ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ว่าความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ นี้เป็น 

สภาวทกุข์ ทกุข์ตามสภาพ และทรงแสดงทุกข์เบด็เตลด็ซึง่เกดิทางจิตใจ ว่าความโศก

ความปริเทวะคร�า่ครวญรญัจวนใจ ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคบัแค้นใจ

เป็นทุกข์ ดั่งนี้เป็นต้น ผู้ถามปัญหาในโสฬสปัญหานี้ ซึ่งได้ถามมาแล้วก็ดี ถามอยู่ใน

ปัญหานับเป็นท่ี ๑๑ นี้ก็ดี หรือท่ีจะถามต่อไปข้างหน้าก็ดี ก็แสดงถึงความมุ่งที่จะ 

พ้นทุกข์ ยกเอาชาติชราบ้าง ยกเอาชรามรณะบ้าง ยกเอาความโศกความปริเทวะ

รัญจวนคร�่าครวญใจบ้าง แต่ก็แสดงว่าย่อมหมายรวมถึงทั้งที่เป็นสภาวทุกข์ และทั้งที่

เป็นปกณิณกทกุข์เป็นต้น ดงัทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงสัง่สอน จงึแสดงว่าได้มองเหน็

ทกุข์เช่นเดียวกบัทีท่างพระพทุธศาสนาแสดงทกุข์เอาไว้ และโดยเฉพาะนัน้เห็นว่าชาติ

ความเกิดเป็นทุกข์ อันอาจจะกล่าวได้ว่า เป็นญาณพิเศษ หรือเป็นปัญญาพิเศษใน 

พุทธศาสนา เพราะส่วนใหญ่นั้นแม้จะเห็นว่านั้นเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์ แต่ก็ไม่ใคร่จะมี
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แสดงว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ และท่ีต้องการพ้นทุกข์นั้น ก็ต้องการพ้นทุกข์โดย 

ที่อยากจะเกิดในท่ี ๆ ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตาย ไม่ต้องเป็นทุกข์ทางจิตใจ  

มีโสกะปริเทวะเป็นต้น คือยังต้องการเกิด แต่ยังต้องการเกิดชนิดที่ไม่ต้องแก่ไม่ต้อง

เจ็บไม่ต้องตาย ไม่ต้องโสกะไม่ต้องปรเิทวะเป็นต้น กนัอยูเ่ป็นพืน้ ดงัทีไ่ด้แสดงมาแล้ว

ในปัญหาก่อน ๆ ฉะนั้น การที่มาณพเหล่านี้มาเห็นว่าชาติเป็นทุกข์และต้องการจะ 

พ้นทกุข์ตลอดจนถงึชาตด้ิวย จงึแสดงว่าได้มคีวามคดิสงูมาเข้าคลองธรรมในพทุธศาสนา

พระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า

อีกประการหนึ่ง ถ้อยค�าที่กล่าวยกย่องพระพุทธเจ้าดังที่แสดงในปัญหานี้ที่ว่า

ได้ยนิมาได้สดบัมาว่า พระพทุธเจ้าทรงเป็นผู้ทีไ่ม่มคีวามใคร่ในกาม ข้ามล่วงห่วงทกุข์ได้ 

ไม่มีกิเลสเป็นเหตุใคร่ ถ้อยค�าเหล่านี้ก็แสดงว่า ได้มีความรู้จักส่ิงท่ีเรียกว่าเป็นกิเลส 

อันเป็นตัวสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ และสัตว์โลกทั้งปวง ซึ่งยังต้องตกอยู่ในทุกข์นั้น  

ก็เพราะยังมีกาม ความใคร่อยู่ในกาม ยังไม่ข้ามห้วงทุกข์ท้ังปวงได้ ยังไม่หมดกิเลส 

อนัเป็นเหตใุห้ใคร่ ก็แสดงว่ามาณพเหล่าน้ีได้ยนิมาว่าพระพทุธเจ้าได้ทรงเป็นผูพ้้นกเิลส

ทัั้งปวงแล้ว ไม่มีความใคร่ในกาม ก้าวข้ามห้วงกิเลสได้ ไม่มีกิเลสอันเป็นเหตุให้ใคร่ 

เป็นผู้พ้นกิเลส ไม่มีกิเลส อันแสดงว่าได้มีความส�านึกอย่างสูงท่ีสามารถก�าหนดได้  

แม้จะไม่รู้ด้วยตนเอง กก็�าหนดได้ว่า บคุคลทัง้หลายในโลกนี ้ยงัมแีบ่งฝ่ายทีย่งัมกีเิลส

ซึ่งเรียกทั่ว ๆ ไปว่าเป็นสัตวโลก ซึ่งยังมีความข้องมีความเกี่ยวอยู่ ยังมีกิเลสก็นับว่า

เป็นสามัญชนทั่วไป และก็ยังมีผู้ปฏิบัติท�าตนให้พ้นกิเลสได้ พ้นกามได้ พ้นห้วงกิเลส

อย่างอื่นได้ หมดความใคร่ต่าง ๆ หมดความก�าหนัดติดต่าง ๆ ในกามทัั้งหลาย  

ซึง่ท่านทีพ้่นกเิลสเหล่านีแ้หละ เป็นผูท้ีจ่ะพงึเข้าหาเพือ่ไต่ถามส�าหรบัผูท้ีต้่องการปฏบิตัิ

ให้พ้นทุกข์พ้นกิเลส เพราะฉะนั้น จึงแสดงถึงภูมิปัญญาและภูมิความต้องการอันเป็น

ธัมมกามตา ความต้องการธรรมอย่างสูง กับทั้งได้กราบทูลยกย่องพระพุทธองค์  

ว่าทรงมีพระเนตรดวงตาที่เกิดพร้อมกับความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งดวงตานี้ก็ไม่
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ได้หมายถึงดวงตาเน้ือ แต่หมายถงึดวงตาจติใจคอืปัญญา อนัได้แก่ พระสพัพัญญตุญาณ 

ของพระพุทธเจ้า พระญาณท่ีหยั่งรู้ธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้น ถ้อยค�าที่ได้กราบทูล

ยกย่องทั้งปวงนี้ ก็ล้วนเป็นพระพุทธคุณ คุณของพระพุทธเจ้า ที่เป็นเช่นนั้นจริง และ

คนทัง้หลายกไ็ด้กล่าวสรรเสรญิดงัทีเ่รยีกว่าเป็นกติตศิพัท์ เสยีงทีพู่ดกนัแพร่หลายออก

ไปงดงามด่ังนัน้จรงิ ไม่ปรากฏว่าใครเป็นคนแต่งเอาไว้แต่เป็นเสียงทีพ่ดูกนัไปอย่างนัน้ 

กม็าเป็นพระพุทธคณุ ของพระพุทธเจ้า ดงัทีเ่ราท้ังหลายสวดกนัอยู่ว่า อติิปิ โส ภควา 

เป็นต้น ไม่ปรากฏว่าใครแต่ง เป็นกติตศัิพท์อนังามทีฟุ่ง้ขจรไป มาณพทัง้หลายกไ็ด้ยนิ

กติตศิพัท์ทีฟุ้่งขจรไปนัน้ กไ็ด้มากราบทูลถามพระพทุธเจ้า และกไ็ด้เปรยีบพระองค์ว่า

เหมือนดวงอาทิตย์ที่แผดแสง ท�าให้แผ่นดินที่ชุ่มชื้นแห้งสนิท ก็โดยที่ได้ทรงผจญกาม

ทัง้หลาย ท�าให้กามท้ังหลายเหือดแห้งไปจากจติ ทรงเป็นผูพ้้นกเิลสด้วยประการทัง้ปวง 

อยู่ในอิริยาบถทั้ง ๔ และเมื่อเป็นดั่งนี้ จึงเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้ต้องมาเฝ้า  

ขอให้ทรงแสดงธรรมท่ีเขาควรจะเข้าใจได้แต่ว่าทีจ่ะท�าให้ละชาตชิราคอืความเกดิความ

แก่ในอัตภาพนี้ได้ อันแสดงว่าต้องการจะละชาติชราในอัตภาพน้ี ไม่ใช่มุ่งไปเอาชาติ

หน้าหรือเม่ือไหร่ ก็ตรงกับท่ีพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงในการตรัสตอบปัญหาท่ีแล้ว ๆ 

มาโดยล�าดับ ว่าตรัสตอบด้วยธรรมที่เป็นปัจจุบัน คือที่เห็นได้บรรลุได้ในปัจจุบันนี้เอง

ดังน้ี เป็นปัจจบุนัธรรม และแม้ในพทุธพยากรณ์แห่งปัญหานี ้กไ็ด้ตรสัตอบเป็นปัจจบุนั

ธรรมเช่นเดยีวกนั และแม้ว่าผูก้ราบทลูถามจะกราบทลูถามให้ตรัสบอกธรรม ทีจ่ะเป็น

เหตุให้ละชาติชราอันเป็นตัวสภาวทุกข์ จึงยกขึ้นมาเป็นประธาน หมายคลุมถึงทุกข์ 

ทั้งปวง พระองค์ก็ได้ตรัสตอบ ตั้งต้นแต่ตรัสสอนให้ก�าจัด คือน�าความก�าหนัดติดใน

กามทั้งหลายออกไปเสียให้สิ้น ให้มองดูเนกขัมมะ คือความออกคือออกจากกาม  

ออกจากกังวลทั้งหลาย โดยเป็นธรรมอันเกษม โดยเป็นทางอันเกษมสวัสดี และ 

บรรดาสิ่งทั้งหลายที่จิตใจยึดถืออยู่ปกครองอยู่ โดยเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ตั้งต้นแต่ 

นามรปู กายใจอันรวมเป็นอตัภาพอันนี ้ตลอดจนถึงส่ิงท้ังหลายบคุคลท้ังหลายท่ีเกีย่วข้อง 

ไม่ว่าจะเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญเป็นสุขเป็นอะไรทั้งส้ิน ที่ยังมียังครอบครองอยู่ 

กด็ ีหรอืว่าสิง่เหล่านัน้ท่ีเสือ่มไปสิน้ไปหมดไปแล้วกด็ ีแต่ว่าใจยงันกึถึงอยู ่กอ็ย่าให้สิง่

เหล่านี้มามีเป็นกังวลเสียดแทงใจ
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ทรงสอนให้ก�าจัดกาม เห็นเนกขัมมะคอืความออก

ประการแรก ตัง้เป็นหลกัปฏบิตั ิคอืก�าจดัน�าความก�าหนดัตดิในกามทัง้หลาย

ออกไปเสยีให้สิน้ จงมองจงดจูงเห็นเนกขัมมะคอืความออก โดยเป็นทางปฏบิตัทิีเ่กษม

สวัสดี นี้เป็นหลัก ด้วยว่าจิตใจของสัตว์ทั่วไปนั้น ไม่ได้ด�าเนินไปตามทางนี้แต่ด�าเนิน

ไปในทางที่น�าความก�าหนัดติดในกามท้ังหลายเข้ามาสู่จิตใจ เพิ่มเติมเข้ามาอยู่เสมอ 

ยงัมคีวามเพลิดเพลินยินดติีดอยู่ในรปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะทัง้หลายและยงัไม่ต้องการ

ทีจ่ะออกจากกาม ยังต้องการท่ีจะครอบครอง ต้องการทีจ่ะเสวยความสขุทีไ่ด้จากกาม

ทั้งหลาย ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลาย เมื่อเป็นด่ังนี้ ก็จะพ้นชาติชรา 

ไม่ได้ พ้นทุกข์ทั้งปวงไม่ได้ ฉะนั้น เมื่อต้องการที่จะพ้นทุกข์ทั้งปวง ตั้งต้นแต่ชาติชรา 

กจ็ะต้องปฏิบัตใินทางท่ีตรงกนัข้าม คือตรวจตราดใูนจติใจตนเอง พบความก�าหนดัตดิ

อยูใ่นกามทัง้หลาย กใ็ห้ตัง้ใจปฏบิตันิ�าออกไปโดยล�าดบัให้สิน้ ให้มองเหน็ว่าการปฏบิติั

ออกดังนี้เป็นทางปฏิบัติที่เกษมสวัสดี เพราะเม่ือมองเห็นดั่งนี้ ก็จะท�าให้เกิดฉันทะ 

ความพอใจในทางอันท่ีจะปฏิบัติออก ถ้าหากว่าไม่เห็นด่ังนี้ เห็นตรงกันข้าม ก็จะไม่

ท�าให้ปฏิบัติออก แต่ว่าจะท�าให้ปฏิบัติเข้าไปผูกติดพันยิ่งขึ้น จึงต้องให้เห็นเนกขัมมะ

คือการปฏบิตัอิอกหรอืความออก ว่าเป็นทางปฏิบตัอินัเกษมสวสัด ีท่านจงึเปรยีบเหมอืน

อย่างว่า ให้เหน็เหมอืนอย่างว่าออกจากเรอืนจ�า เมื่อยังออกจากเรือนจ�าไม่ได้ต้องถูก 

คุมขังอยู่ ก็ต้องติดพัน มีพันธนาการติดพันที่ร่างกาย มีอาคารส�าหรับขังไม่ให้ออกไป

ภายนอก ฉันใดก็ดี สิ่งทั้งหลายที่ใคร่ที่ปรารถนาอันมีความก�าหนัดติดอยู่นั้น ก็เป็น

เครื่องผูกพัน เป็นพันธนาการ ฉะน้ัน จึงจะต้องเห็นว่าเป็นพันธนาการ จึงจะท�าให้

ต้องการทีจ่ะออก และกไ็ด้ตรสัอธบิายชีแ้จงให้ชดัขึน้อกีว่า บรรดาสิง่ทีเ่ป็นพันธนาการ

เหล่านี้ ก็เป็นบรรดาสิ่งที่ยึดถือครอบครองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยู่ ซึ่งยังตั้งอยู่ก็ดี หรือ

ว่าที่เสื่อมสิ้นหมดไปแล้วก็ดี ผ่านไปแล้วก็ดี แต่ว่าใจยังค�านึงอยู่ ก็มาเป็นกังวล  

เพราะฉะนั้น ก็ให้ตรวจตราดูใจ ว่าใจมีกังวลอยู่หรือไม่ อย่าให้มีกังวลอยู่ในบรรดาสิ่ง

ที่ยึดถือ ยังตั้งอยู่หรือว่าท่ีเสื่อมสิ้นไป แต่ว่าก็ยังข้องใจอยู่กังวลใจอยู่ และก็ได้ตรัส

อธิบายขยายความให้ชัดขึ้นอีกว่า บรรดาส่ิงเหล่านี้ก็คือเป็นส่ิงที่กังวล ที่มีในอดีต 
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แล้วบ้าง ที่จะมีต่อไปข้างหน้าบ้าง หรือว่าท่ีก�าลังยึดถืออยู่ในปัจจุบันบ้าง เหล่านี้ 

เป็นกังวล กังวลอดีต กังวลอนาคต กังวลปัจจุบัน ก็ให้ตรวจดู เมื่อมีอยู่ ก็ให้ปฏิบัติ

ท�าให้เหือดแห้งหายไป

ปฏบิัตลิะความก�าหนัดตดิในนามรูป

แต่ในการท่ีจะปฏิบัตดัิง่น้ีได้ รวมเข้ามาแล้วกจ็ะต้องปฏบัิตลิะความก�าหนดัติด

ในนามรูป เพราะทั้งหมดนั้นก็รวมอยู่ในนามรูปนี่แหละ คือรวมเป็นความก�าหนัดติด

อยู่ในนามรูป รูปก็คือรูปกายอันนี้ นามก็คือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมอยู่

ในกองนามกองรปูนีแ้หละ ความก�าหนดัตดิทัง้หลายทีก่ล่าวมาข้างต้น ในกามท้ังหลาย

กด็หีรือว่าอธบิายเป็นในสิง่ท่ียึดถือ ตัง้อยู่ ครอบครองอยู ่ยงัมอียู ่หรอืว่าทีห่มดสิน้ไป 

แต่ใจยงัตดิพนักด็ ีหรอืมาเป็นกงัวลอดตีอนาคตปัจจบัุนก็ด ีกร็วมอยูใ่นนามรปูนีน่ัน่เอง 

เพราะฉะน้ัน เม่ือยงัมีความก�าหนดัตดิอยู่ในนามรปู กช็ือ่ว่ายงัมอีาสวะ คอืกเิลสทีด่อง

จิตสันดานเป็นกามเป็นภพเป็นทิฏฐิเป็นอวิชชา รวมเป็นกิเลสท่ีดองจิตสันดานอยู่  

เมือ่ยงัมอีาสวะทีด่องจติสนัดานอยู ่ กย็งัต้องถงึอ�านาจของมจัจคุอืความตาย อนัหมาย 

ความว่าพ้นทกุข์ไม่ได้ ต้องเกดิต้องแก่ต้องเจบ็ต้องตาย ต้องเป็นทกุข์ต่าง ๆ เมือ่ปฏบิตัิ

ตามทีท่รงสัง่สอนปฏิบัตกิ�าจดัน�าความก�าหนดัตดิในกามทัง้หลายให้สิน้ไป เหน็เนกขมัมะ

คอื ความออกโดยเป็นทางปฏิบตัท่ีิเกษม ทัง้ทีเ่ป็นส่วนอดตี ทัง้ทีเ่ป็นส่วนอนาคต และ

ทั้งที่เป็นปัจจุบัน พิจารณานามรูป จนถึงละความก�าหนัดติดในนามรูปได้ ด่ังนี้  

เหล่าน้ีเป็นการปฏบิตัทิ�าอาสวะคอืกเิลสทีด่องจติสันดานให้ส้ิน และเมือ่ท�ากเิลสทีด่อง

จิตสันดานให้สิ้นไปได้ ก็เป็นอันว่าพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ ไม่ต้องไปอยู่ในอ�านาจของ มัจจุ 

คือความตาย พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง

พระพุทธพยากรณ์นี้จึงเป็นพระพุทธพยากรณ์โดยตรง แม้ว่าการปฏิบัตินั้น

ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพึงได้พึงถึงทันที แต่ว่าผู้ปฏิบัติมุ่งพ้นทุกข์ เม่ือปฏิบัติบ่ายหน้ามาสู่

ความพ้นทกุข์คอืนพิพาน ก็จะต้องปฏบิติัตามทางนีเ้ท่านัน้ และเม่ือปฏบิตัไิปโดยล�าดบั
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แล้วกจ็ะใกล้ นพิพาน เข้าไปโดยล�าดบัโดยไม่ต้องไปเร่ง และเมือ่ปฏบิตัถึิงขัน้ถึงตอนแล้ว 

การละกล็ะไปได้เอง เหมอืนอย่างการขึน้บนัไดโดยล�าดบั บนัไดมเีท่าไรขัน้ก็ตามกต้็อง

ยดึบนัไดก้าวขึน้ไปทลีะขัน้ โดยทีป่ล่อยบนัไดขัน้ล่าง เหยียบยึดบนัไดขัน้บนขึน้ไปโดย

ล�าดบั ต้องปล่อยต้องยดึไปตามล�าดับ ไม่ใช่ว่าจะไปเททิง้ทัง้หมดไปทเีดยีว ซึง่ท�าไม่ได้ 

และก็ไม่สามารถที่จะท�าได้ ต้องยึดเอาไว้เพ่ือท่ีจะก้าวขึ้นไป และเม่ือจะก้าวสูงขึ้นไป 

กป็ล่อยขัน้ทียึ่ดอยูน่ัน้แล้วก้าวขึน้ไปดัง่นี ้เหมอืนอย่างข้ึนบนัได การขึน้บนัไดนัน้ถ้าไม่

ปล่อยข้ันล่าง กก้็าวขึน้ขัน้บนไม่ได้ และถ้าไม่เหยยีบขัน้บนก็ก้าวขึน้ไปไม่ได้ การปฏบิติั

ธรรมก็เป็นเช่นนั้น ละชั่วยึดดีไปโดยล�าดับ แล้วก็ต้องปล่อยดีขั้นต�่า ก้าวขึ้นสู่ความดี

ขัน้สงูไปโดยล�าดบั จงึจะสงูขึน้ไป เพราะฉะนัน้ การปล่อยกบัการยดึหรอืว่าการยดึและ

ปล่อยนี้ เป็นขั้นปฏิบัติที่เป็นไปเอง โดยผู้ปฏิบัติไม่ต้องล�าบาก ภูมิจิตใจก็สูงขึ้นไปเอง 

แต่ข้อส�าคัญให้ปฏิบัติให้เข้าทางตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

ชตุกัณณมีาณพปัญหาจบ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๒๘ 
ภัทราวุธมาณพปัญหา

ตัณหาและมาร

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐานมาโดยล�าดับ จนถึงบัดนี้ ภัทราวุธปัญหา 

ปัญหาของภัทราวุธมาณพเป็นล�าดับท่ี ๑๒ ภัทราวุธมาณพได้กราบทูลถามสมเด็จ

พระบรมศาสดาซ่ึงมีความว่า “ข้าพเจ้าขอกราบทูลพระองค์ผู้ทรงละอาลัย ตัดตัณหา

ความอยากดิน้รน เป็นผูไ้ม่หวัน่ไหว ละความเพลดิเพลนิยนิด ีข้ามห้วงกเิลสได้พ้นแล้ว 

ละความด�าริผิดไปต่าง ๆ ด้วยอ�านาจของทิฏฐิมานะเป็นต้น เป็นผู้มีปัญญาดี ข้าแต่

พระองค์ผู้กล้า ชนท้ังหลายจากชนบทต่าง ๆ พากันมาประชุมเฝ้าหวังที่จะได้สดับ 

พระวาจาของพระองค์ ได้สดับต่อพระองค์ผู้ประเสริฐแล้ว จึงจักแยกย้ายกันกลับไป

จากที่น่ี จึงขอพระองค์ได้โปรดแสดงให้แจ่มแจ้งแก่หมู่ชนเหล่านั้น เพราะว่าธรรมนี้

พระองค์ทรงทราบแล้ว” ดั่งนี้ พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบมีความว่า “พึงน�าตัณหา 

ความอยากทะเยอทะยานดิน้รน อันเป็นเหตใุห้ยดึถอืออกไปเสยีให้สิน้ทัง้หมด ในเบือ้ง

บน เบื้องต�่า เบื้องขวางคือท่ามกลาง ยังยึดถือสิ่งใด ๆ อยู่ในโลก มารก็ย่อมติดตาม 

ผู้ยึดถือทางสิ่งท่ียึดถือน้ัน ๆ เพราะฉะน้ัน ภิกษุมีสติรู้อยู่ไม่พึงยึดถือกังวลห่วงใยใน

โลกทั้งสิ้น เพ่งพิจารณาหมู่สัตว์นี้ซึ่งยังข้องติดบ่วง หรือว่าแดนด้าวของมัจจุว่า เป็นผู้

ยึดถืออยู่ข้องติดอยู่ เพราะความยึดถือ” ดั่งนี้
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นีเ้ป็นความแห่งค�าถามและพทุธพยากรณ์ ซึง่ตามค�าถามน้ัน ผูถ้ามคือภทัราวุธ 

มาณพ ได้กราบทลูสรรเสรญิคณุของพระพทุธเจ้าไว้หลายประการ ว่าทรงเป็นผูล้ะอาลยั 

ตดัตณัหาไม่หวัน่ไหว ละความเพลดิเพลนิยนิด ีข้ามห้วงกเิลสได้พ้นแล้ว และละความด�าริ

ผิดไปต่าง ๆ ด้วยอ�านาจกิเลสเสียได้ เป็นผู้มีปัญญาดีดั่งนี้ ตามค�าสดุดีพระคุณของ

พระพทุธเจ้าเหล่านี ้ก็เป็นถ้อยค�าทีเ่ป็นกติตศิพัท์ คอื เสียงทีฟุ่ง้ขจรไปด่ังทีไ่ด้เคยแสดงแล้ว 

ภทัราวธุมาณพกไ็ด้กราบทลูยกย่องพระองค์ ตามกติติศัพท์ท่ีได้ยินได้ฟังมา และย่อมจะ

กล่าวด้วยความเชือ่ความเสือ่มใสน้อยหรอืมากทีไ่ด้บงัเกดิขึน้ในจติใจ จงึเป็นเหตใุห้พา

กันมากราบทูลถามปัญหาเหล่านี้และได้กล่าวต่อไปในค�ากราบทูล ว่าชนทั้งหลายมา

จากชนบทต่าง ๆ พากนัมาเฝ้าหวังจะได้สดบัพระวาจาของพระพทุธเจ้า กย่็อมจะหมาย

ถึงหมู่มาณพทั้ง ๑๖ คนนี้ด้วย ซึ่งได้พากันมาเฝ้า และก็จะมีหมู่ชนอื่น ๆ ได้มาเฝ้า

กันอีก ก็ล้วนแต่มุ่งที่จะได้ฟังพระวาจาของพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรม ก็เหมือนอย่าง

เมื่อมีข่าวว่า มีพระอริยะอยู่ในที่นั้นที่นี้ หรือไปในที่นั้นที่นี้ ก็ชวนใจให้บุคคลผู้ได้สดับ

เกดิความสนใจไปหาและสดบัฟัง มาณพทัง้ ๑๖ คนเหล่านีก้เ็ช่นนีเ้ช่นเดยีวกนั กล้็วน

ได้ยนิได้ฟังมาว่า พระพทุธเจ้าทรงเป็นพระอรหันตสมัมาสมัพุทธเจ้า เป็นต้น ซึง่ละอาลัย

ละตัณหาได้เป็นต้นดังที่ได้กราบทูลยกย่องนั้น จึงได้พากันมาเฝ้ากราบทูลถาม และ

มาณพเหล่าน้ีเม่ือพิจารณาดถู้อยค�าท่ีกราบทลูถาม กแ็สดงว่าได้เป็นผูท้ีไ่ด้มองเห็นทกุข์

ในโลกตามสมควร และได้มองเห็นกเิลส มคีวามอาลัยตณัหาเป็นต้นว่าเป็นกเิลสของโลก 

กเิลสของชาวโลก เพราะฉะนัน้ จงึได้พากนัหลกีออกตามอาจารย์ไปประพฤตธิรรมอยู่

ในป่า ต้องการที่จะได้ความพ้นทุกข์ หรือว่าได้ประสบธรรมอันน�าให้เกิดความสุขจน

เป็นที่พอใจ แต่ก็ยังไม่ได้พบ จึงได้พากันมากราบทูลถามเพื่อให้พระพุทธเจ้าตรัสบอก

ทางปฏิบัติให้

วชิชา วมิุตติ

ในข้อนี้พระพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จออกทรงผนวชจากขัตติยราชตระกูล ได้ทรง

แสวงหาโมกขธรรม ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น ก็อยู่ในลักษณะเช่นเดียวกันกับอาจารย์

และศิษย์ทั้ง ๑๖ คนเหล่านี้ และก็ได้ทรงแสวงหาด้วยพระองค์เอง ทรงศึกษาจาก

อาจารย์ทีส่ัง่สอนกนัอยู ่มท่ีานอาฬารดาบสและอทุทกดาบส กยั็งไม่ทรงพอพระทยัว่า
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เป็นความหลุดพ้น ทรงหลีกออกปฏิบัตด้ิวยพระองค์ในทกุรกริยิา กย็งัไม่พอพระทยัว่า

เป็นความหลุดพ้น ยังมีกิเลส มีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลส มีความทุกข์อยู่ เป็นต้น 

ว่ายงัมคีวามอาลยั ยงัมตีณัหาความอยากทะเยอทะยานดิน้รน ยังมคีวามหวัน่ไหว คือ

ยังมีความยินดีบ้าง ความยินร้ายบ้างในอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของความยินด ี

ความยินร้าย ยังมีความเพลิดเพลิน ยังมีทุกข์ ยังไม่พ้นจากความทุกข์และจากกิเลส 

ทั้งหลายเหล่านี้ และยังมีความด�าริไปต่าง ๆ ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง อันไม่แน่นอน เดี๋ยวก็

คิดอย่างนั้นเดี๋ยวก็คิดอย่างนี้ ไม่ยุติลงเป็นหนึ่งได้ เพราะยังไม่มีความรู้เข้าถึงสัจจะที่

เป็นตวัความจรงิ เหล่านีก้ท็�าให้ทรงทราบพระองค์เองว่า ยงัไม่พ้น ยงัไม่เป็นโมกขธรรม 

แม้ว่าจะได้ปฏบิตัไิด้จนถงึสมาบัต ิ๗ สมาบตั ิ๘ อนัเป็นสมาธอิย่างสูง แต่กท็รงทราบ

จิตใจของพระองค์เองได้ว่ายังมีกิเลสและมีทุกข์ดังที่กล่าวมา เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ยังไม่พ้น 

จงึยงัไม่พอพระทัยว่าได้หลุดพ้น ได้ตรสัรู ้จึงได้ทรงเปล่ียนทางปฏิบตัใิหม่ จนถึงทรงพบ

มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางด้วยพระองค์เอง ทรงปฏิบัติด�าเนินไป

ในทางน้ี  จนทรงได้วชิชาวมิตุต ิวชิชาคอืความรูเ้ข้าถึงสัจจะท่ีเป็นตวัความจรงิ มีอรยิสจัจ์

ทัง้ ๔ เป็นหลกั จงึทรงได้วมิตุติคอืความหลดุพ้นจากกเิลสและกองทุกข์ทัง้สิน้ ละกงัวล

ห่วงใยอาลัย ละตัดตัณหาเสียได้ ไม่มีความหวั่นไหวขึ้นลงไปในอารมณ์ทั้งหลาย  

ละความเพลดิเพลนิ ข้ามห้วงกเิลสและความทกุข์ทัง้หมดได้ พ้นไปได้จรงิ ๆ ละความ

ด�าริที่ดีไม่ดีเปลี่ยนไปบ่อย ๆ ได้ เพราะมีความรู้ดี คือรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริง 

ตัดกิเลสได้หมด ความด�าริจึงเป็นความด�าริอันถูกต้อง ไม่มีเปลี่ยนแปลงกลับกลาย 

ตรวจดูพระทัยของพระองค์เอง ก็ทรงทราบได้ว่าพ้นได้แล้วจริง ๆ ไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลส

เหลืออยู ่ดัง่นี ้ส่วนบรรดาผูท้ีอ่อกปฏบิัตทิัง้หลาย จะขวนขวายไปอยูใ่นป่ากด็ ีโคนไม้

ก็ดี หรือไปหาคณาจารย์ไหน ๆ ก็ดี จะเป็นพุทธศาสนาก็ตาม ภายนอกพุทธศาสนา

ก็ตาม เมื่อพิจารณาดูจิตยังมีกิเลสอยู่ ยังมีทุกข์อยู่ ยังมีอาลัย ยังมีความดิ้นรน

ทะเยอทะยาน มีความเพลิดเพลินมีทุกข์ กย็งัไม่พ้น และยงัมคีวามด�ารคิดิไปอย่างนัน้

คิดไปอย่างนี้ ไม่แน่นอนเป็นอย่างเดียว ก็แปลว่ายังไม่รู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริง 

อนัเป็นเหตตุดักเิลสและกองทุกข์ได้ท้ังสิน้ เม่ือเป็นดัง่นี ้ กต้็องแสวงหาทางปฏิบัตต่ิอไป 

หาอาจารย์ที่จะเป็นผู้สั่งสอนต่อไป พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นพระบรมศาสดา ได้ตรัส 

สั่งสอนให้รู้ถึงทางปฏิบัติเข้าถึงความดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยแท้จริง
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ทรงชี้ให้สงบร�างับก�าจัดตัดตัณหา

เพราะฉะนัน้ เมือ่ภทัราวธุมาณพได้กราบทลูถาม แม้จะมิได้ระบใุห้ทรงแสดง

ธรรมข้อไหนเพ่ืออะไร แต่กท็รงทราบถงึพืน้และความต้องการของผูถ้ามกบัทัง้อปุนสิยั

อชัฌาสยัทีไ่ด้ปฏิบตัมิา จึงได้ตรสัช้ีตรงเข้าไปถงึทางท่ียงัไม่พบ จึงยงัไม่ได้ความพ้นทกุข์ 

ก็คือตรัสชี้ตรงเข้าไปให้ก�าจัดตัณหา คือความอยากดิ้นรนอันเป็นเหตุให้ยึดถือ คือ 

ดับความอยากดิ้นรนนั้นเสียทั้งหมด ทั้งในเบื้องบน ทั้งในเบื้องต�่า ทั้งในเบื้องขวางคือ

ท่ามกลาง เบื้องบนนั้นได้แก่อนาคตคือสิ่งที่ยังไม่มาถึง อารมณ์ที่ยังไม่มาถึง เบื้องต�่า

น้ันได้แก่อดีต คือสิ่งหรืออารมณ์ที่ล่วงไปแล้ว เบ้ืองขวางคือท่ามกลางนั้นก็ได้แก่ 

สิง่หรอือารมณ์ทีเ่ป็นปัจจบุนั อกีอย่างหนึง่เบือ้งบนนัน้กไ็ด้แก่เทวโลก เบ้ืองต�า่นัน้กไ็ด้

แก่อบายโลก เบื้องขวางคือท่ามกลางนั้นก็ได้แก่มนุษย์โลก อีกอย่างหนึ่ง เบื้องบนนั้น

ก็ได้แก่กุศลธรรม เบื้องต�่านั้นก็ได้แก่อกุศลธรรม เบื้องขวางคือท่ามกลางนั้นได้แก่ 

อัพยากตธรรม คือธรรมที่เป็นกลาง

ตรัสชี้โทษของความยดึถอื

กเ็ป็นอนัว่าตรสัสอนให้สงบร�างบัก�าจดัตดัตณัหา คอืความอยากดิน้รนอันเป็น

เหตุให้ยึดถือทั้งหมด อย่ายืดถือสิ่งที่ล่วงไปแล้ว อย่ายึดถือสิ่งที่ยังไม่มาถึง อย่ายึดถือ

สิ่งที่เป็นปัจจุบัน เพียงแต่ว่าให้รู้ รู้สิ่งที่เป็นอดีต รู้สิ่งที่เป็นอนาคต รู้สิ่งที่เป็นปัจจุบัน 

รูไ้ม่ยึด รูป้ล่อยรูว้างท้ังหมด ทัง้นีก้เ็พราะว่า หากยังมคีวามยึดส่ิงใด ๆ อยู่ มารกย่็อม

ตดิตามผูท้ีย่ดึนัน้ทางสิง่ทียึ่ดไว้นัน้ ๆ นัน่แหละ ยึดส่ิงอนัใดไว้ มารกย่็อมตดิตามผูยึ้ด

ทางสิง่ทีย่ดึไว้นัน้ มารนัน้โดยตรงกไ็ด้แก่กเิลสทัง้หลาย เป็นต้นว่าอวิชชาคอืความไม่รู้ 

ตัณหาความด้ินรนทะยานอยาก หรือราคะโทสะโมหะเป็นต้น เหล่านี้เป็นกิเลสมาร 

และเมื่อเป็น กิเลสมาร ขึ้นมา กิเลสมาร นี้ติดตามผู้ที่มีความยึดสิ่งใด ๆ เอาไว้ ผู้ที่

ยึดนั้นเองก็ต้องเป็นทุกข์ ไม่พ้นทุกข์ไปได้ และสิ่งที่ยึดไว้นั้น ๆ ตั้งแต่ขันธ์อันเป็นที่

ยึดถือ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่นย่อลงเป็นนามรูปอันนี้ ก็เป็นมารขึ้นมา

ด้วยเป็นขันธมาร กรรมที่ประกอบกระท�าก็เป็นมารขึ้นมาด้วย เรียกว่าอภิสังขารมาร 
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และเมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ท�าให้ไปยึดถือเอาทุกข์ของขันธ์มาเป็นทุกข์ของตน ทุกข์ของขันธ์ก็

เป็นมารขึ้นมาด้วยทั้งความแก่ทั้งความเจ็บทั้งความตาย ก็ยกเอาความตายขึน้มาเรยีก

ว่ามจัจมุาร ท้ังหมดกก็ลายเป็นมารขึน้มา คอืเป็นผูท้ีท่�าลายล้างความด ีท�าลายล้างผลดี

ทีจ่ะพงึได้ย่ิง ๆ ข้ึนไป เพราะฉะน้ัน จงึได้ตรสัช้ีให้เหน็โทษของความยึด ว่าเมื่อยึดส่ิง 

อนัใดไว้ สิง่ทีย่ดึไวั้นัน้แหละกน็�ามารเข้ามาให้ตดิตาม มารกเ็ข้ามาครอบง�าบคุคลผูยึ้ด 

คอืครอบง�าจติใจให้อยูใ่นอ�านาจ เพราะฉะนัน้ จิตใจทีอ่ยูใ่นอ�านาจของมารจงึเป็นจติใจ

ที่ไม่รู้สัจจะท่ีเป็นตัวความจริง เป็นจิตใจที่หลง เป็นจิตใจที่ประกอบด้วยราคะโทสะ 

ทั้งหลาย บรรดากิเลสท้ังหลายเหล่าน้ีก็ซึมทราบอยู่ในจิตใจ เหมือนอย่างสีปนอยู่ใน 

น�้าเป็นสีแดงสีเหลืองเป็นต้น และเม่ือเป็นดั่งนี้ บรรดาทุกข์ท้ังหลายซึ่งอันท่ีจริงเป็น

ทุกข์ของขันธ์ก็มาเป็นทุกข์ของผู้ยึด มีความตายเป็นต้น ซึ่งท่านยกขึ้นเป็นมาร 

อย่างหนึ่งเรียกว่ามัจจุมารดังที่กล่าวมานั้น เม่ือเป็นดั่งนี้ จึงได้ตรัสชี้ให้เห็นโทษของ

ความยึดถือ

มปีหานะและภาวนา

และก็ได้ตรัสยกเอาภิกษุซ่ึงเป็นผู้ออกบวช เพื่อความพ้นกิเลสและกองทุกข ์

ทัง้สิน้อยู่แล้วเป็นตวัอย่าง ว่าให้พึงมีสต ิมคีวามรู ้ไม่ยดึถือกงัวลในโลกทัง้สิน้ พจิารณา

ให้เห็นหมู่สัตว์ท่ียังข้องติดอยู่ในบ่วงของมัจจุคือความตาย ยังไม่พ้นทุกข์ว่าเป็นสัตตะ

คือความเป็นผู้ข้องอยู่ ก็เพราะความยึดถือดั่งนี้ และก็ให้ปล่อยวางความยึดถือนั้นเสีย 

อันที่จริงน้ันก็เป็นธรรมท่ีตรัสสอนเหมาะแก่ภาวะของผู้ถามซึ่งต้องการความพ้นทุกข์ 

คือนับเป็นผู้ที่ออกปฏิบัติเหมือนอย่างเป็นภิกษุ แต่ว่าผู้ที่ยังไม่มุ่งจะปล่อยวางถึงเพียง

น้ันกพ็งึทราบไว้ และกพ็งึทราบว่า แม้ในการปฏบิตัติัง้แต่ขัน้ต้นขึน้ไป กจ็ะต้องปฏบิตัิ

ละตณัหา อนัเป็นเหตใุห้ยดืถอืตามภมูติามชัน้ เมือ่เป็นดัง่นีจ้งึจะเป็นผูป้ฏบิตัธิรรมได้ 

เพราะผูป้ฏบิตัธิรรมทีช่ือ่ว่าธรรมจารผีูป้ฏิบตัธิรรมนัน้ ตัง้ต้นแต่ช้ันศลีขึน้ไปกต้็องปฏบิตัิ

ละขึ้นไปโดยล�าดับ อบรมขึ้นไปโดยล�าดับ ต้องปหานะคือการละ กับภาวนาคือการ

อบรมเป็นคูก่นัขึน้ไป กล่าวคอืในขัน้ศลีนัน้ กต้็องละตณัหาอย่างหยาบ อนัเป็นเหตใุห้

ฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้างเป็นต้น อันกรรมที่ประกอบออกไปเป็นปาณาติบาต เป็น
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อทินนาทานนั้น เกิดจากจิตใจที่ลุอ�านาจของตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากอย่างแรง 

หรือว่าโลภโกรธหลงอย่างแรง เพราะฉะน้ัน จะรักษาศีลได้ก็จะต้องละตัณหาอย่าง

หยาบดังกล่าวนี้คือตัณหาอย่างแรงดังกล่าวนี้ และตัณหาจะเป็นตัณหาอย่างแรงหรือ

เบาขึน้ไปกต็ามกเ็ป็นเหตใุห้ยดึถอืทัง้น้ัน คอืเมือ่ตณัหาเกดิข้ึนกท็�าให้ต้องยึดถือ ว่าเรา

จะต้องท�าอย่างนั้น เราจะต้องท�าอย่างนี้ เช่นจะต้องฆ่าเขาบ้าง จะต้องลักของเขาบ้าง 

การท่ีจะต้องท�าอย่างนั้นจะต้องท�าอย่างนี้ นี้ก็เป็นความยึดถือ ถ้าไม่ยึดถือก็ไม่ท�า  

แต่เพราะยึดถือจึงท�า เพราะฉะนั้น ตัณหาจึงเป็นเหตุให้ยึดถือทั้งนั้น 

เพราะฉะน้ัน เมื่อตัณหาอย่างแรงเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้ยึดถือ ก็ไปยึดถือเอา

ปาณาติบาตบ้าง เอาอทินนาทานบ้าง เข้ามา คือยึดถือเอาอกุศลกรรมเข้ามานั้นเอง 

เพราะฉะนั้น จะปฏิบัติในขั้นศีล ก็จะต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือบาปอกุศล  

อนัเป็นกรรมทีป่ระกอบกระท�าเป็นบาปเป็นอกศุล ต้องละได้จงึจะรกัษาศลีได้ จะท�าสมาธิ

กต้็องละตัณหา อันเป็นเหตใุห้ยดึถอืนิวรณ์ให้ได้ คอืต้องสงบนวิรณ์ ใจจึงจะเป็นสมาธิ 

เมือ่ยงัมตีณัหาเป็นเหตใุห้ยดึถอืนวิรณ์ไว้อยู ่ยงัไม่ปล่อยนวิรณ์ กท็�าสมาธไิม่ได้ สมาธิ

ไม่เกิด เพราะฉะนั้น ก็จะต้องวางนิวรณ์ปล่อยนิวรณ์ คือจะต้องละตัณหาอันเป็นเหตุ

ให้ยึดถือนิวรณ์เสียให้ได้ ใจจึงจะได้สมาธิ จะปฏิบัติในทางปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปก็จะต้อง

ละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือตัวเราของเรา หรืออวิชชาคือความไม่รู้เสียให้ได้ไปโดย

ล�าดับ เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงจะเกิดปัญญา

ปฏบิัตลิะความยดึถอืไปโดยล�าดับ

ฉะนั้น การปฏิบัติละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือนั้น จึงต้องท�าไปโดยล�าดับ 

แม้ว่าในการปฏิบัตปิระจ�าวนัต่าง ๆ ก็จะต้องมีความปล่อยวาง เป็นต้นว่าจะนอนให้หลบั 

ก็จะต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถืออารมณ์ ถ้ายังมีตัณหายึดถืออารมณ์อยู่ จิตยัง

ไม่วางอารมณ์กห็ลับไม่ลง วางอารมณ์ได้กห็ลบัได้ หรอืว่าท�างานอย่างหนึง่แล้วจะเปลีย่น

ไปท�างานอีกอย่างหนึ่ง ก็จะต้องวางงานที่ท�าไว้ก่อนอันต้องการจะวางนั้นให้ได้ แล้วจึง

จะไปจับงานอย่างอื่นต่อไปอีกได้ เพราะฉะนั้น จึงจะต้องมีการหัดใจให้รู้จักปล่อยวาง
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ตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือ แม้ว่าจะยังมีความยึดถืออยู่ ยังมีตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึด 

ถืออยู่ เมื่อควรจะละอะไร ก็ต้องให้ละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือส่ิงนั้นได้ และเมื่อ

ควรจะถืออะไรยึดอะไร จึงจะไปยึดสิ่งนั้น เช่นว่าในการละความช่ัวกระท�าความดี  

ก็จะต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือความชั่ว แต่แล้วก็มายึดถือความดี แต่แม้ 

เช่นนัน้ก็ยังดี และเม่ือได้กระท�าความดตีามล�าดบัชัน้ขึน้ไปกจ็ะต้องละชัน้ต�า่เดนิขึน้ไป

สู่ชั้นสูงโดยล�าดับ เหมือนอย่างขั้นบันไดต้องละบันได แต่ละขั้นขึ้นไปโดยล�าดับ  

โดยเมื่อเหยียบบันไดข้ันหนึ่งจะขึ้นบันไดขั้นสูง ก็จะต้องปล่อยบันไดขั้นท่ีเหยียบนั้น  

ขึ้นไปเหยียบบันไดขั้นที่สูงยิ่งขึ้นไป ดั่งนี้จึงจะขึ้นสูงไปได้ ฉะนั้น การปฏิบัติหัดให้ละ

ได้ซึ่งตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือไปโดยล�าดับดั่งนี้จึงเป็นประโยชน์ แม้จะยังยึดถืออยู่  

กใ็ห้ยดึถอืในส่วนทีด่ ี และให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะฉะนั้น จึงสามารถน�ามาใช้ปฏิบัติ

ตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต�่าขึ้นไป

ภัทราวุธมาณพปัญหาจบ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๔



ครั้งที่ ๒๙ 
อุทยมาณพปัญหา

ธรรมเป็นเครื่องพ้นหรอืท�าลายอวชิชา

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐานมาโดยล�าดับ จนถึงอุทยปัญหาคือปัญหา

ของอุทยมาณพเป็นล�าดับที่ ๑๓ อุทยมาณพได้กราบทูลถามเป็นล�าดับที่ ๑๓ มีความ

ว่า ข้าพเจ้ามคีวามต้องการเพือ่ท่ีจะกราบทูลถามปัญหา จึงมาเฝ้าพระองค์ผูท้รงให้ฌาน 

มีพระสันดานปราศจากกิเลสธุลี ประทับอยู่ไม่มีอาสวกิเลสที่ดองสันดาน ทรงกระท�า

กิจที่จ�าจะต้องท�าเสร็จแล้ว ทรงบรรลุถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งหลาย ขอพระองค์ได้ตรัสบอก

ธรรมเป็นเครือ่งพ้นทีค่วรจะรูท่ั้วถงึ อนัเป็นเครือ่งท�าลายอวชิชาคือความหลงไม่รูแ้จ้งเสีย 

ดั่งนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบมีความว่า เราจะบอกธรรมที่เป็นเครื่องละความ

พอใจในกามและความโทมนัสเสียท้ังสอง เป็นเครื่องบรรเทาความง่วงงุนท้อแท้  

เป็นเครื่องห้ามความร�าคาญ มีอุเบกขาคือความมัธยัสถ์เป็นกลาง และสติ เป็นธรรม

ที่บริสุทธิ์ มีความตรึกพิจารณาในธรรมเป็นเบ้ืองหน้าว่าเป็นธรรมเครื่องพ้นที่ควรจะรู้

ทั่วถึง อันเป็นเครื่องท�าลายอชิชชาคือความหลงไม่รู้แจ้งเสีย ดั่งนี้

ตามปัญหาที่กราบทูลถามและตามพุทธพยากรณ์ ฟังดูก็เป็นธรรมที่ถามและ

ตรัสพยากรณ์ตอบเป็นกลาง ๆ ทั่วไป อันจะพึงปฏิบัติได้ตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องต�่าจนถึง

ขั้นสูงสุด ในข้อที่กราบทูลถามนั้น หากจะยกศัพท์แสงขึ้นมาแสดงฟังดู ก็อาจจะรู้สึก

ว่าเป็นธรรมสูง คือขอให้ตรัสบอกอัญญาวิโมกข์ ค�าว่า อัญญา นั้นแปลว่ารู้ทั่วถึง  
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วิโมกข์ นั้นแปลว่าความพ้นหรือธรรมเป็นเหตุให้พ้น ธรรมเป็นเครื่องพ้น รวมกันเป็น 

อัญญาวิโมกข์ ฟังดูก็เป็นข้อที่แสดงถึงมรรคผลนิพพาน และทั้งที่แสดงความประสงค์

ให้เป็นเครือ่งท�าลายอวชิชา คอืความหลงไม่รูแ้จ้ง และเม่ือพดูว่าอวชิชา ฟังดกูเ็ป็นข้อ

ที่จะท�าลายได้ยาก จะท�าลายได้ก็จะต้องถึงมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกัน

ทรงได้ฌานทางสมาธแิละฌานทางปัญญา

อนึง่ อทุยมาณพยงัได้กราบทลูสรรเสรญิคุณของพระพุทธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดา 

อันนับว่าเป็นพระพุทธคุณแต่ละบท ในค�าถามก็คือทรงมีฌาน ทรงได้ฌาน อันค�าว่า 

“ฌาน” นั้นแปลว่าความเพ่ง ความหมายทั่วไปก็หมายถึงจิตที่เป็นสมาธิแนบแน่น  

เป็นอัปปนาแนบแน่น ดั่งที่เรียกว่ารูปฌาน อรูปฌาน อันฌานที่หมายถึงสมาธิอย่าง

สงูดัง่น้ี เรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า อารัมมณปูนิชฌาน คอืเพ่งอารมณ์ อนัหมายถงึจติทีก่�าหนด

เพ่งอารมณ์ของสมาธิ ที่เป็นรูปารมณ์บ้าง อรูปารมณ์บ้าง อันเป็นเหตุให้จิตได้สมาธิ

อย่างแนบแน่น ฉะนั้น ฌานทางสมาธินี้จึงเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌาน คู่กับความเพ่ง

ลักษณะ อันหมายถึงเพ่งพินิจพิจารณาไตรลักษณ์ ลักษณะทั้ง ๓ คือ อนิจจลักขณะ 

ลักษณะเครื่องก�าหนดหมายว่าไม่เที่ยง ทุกขลักขณะ ลักษณะเครื่องก�าหนดหมายว่า

เป็นทุกข์ อนัตตลักขณะ ลักษณะเครื่องก�าหนดหมายว่าเป็นอนัตตา เป็นทางปัญญา 

เพ่งคือพินิจพิจารณาทางปัญญา ดั่งน้ีเรียกว่า ลักขณูปนิชฌาน แปลว่าเพ่งลักษณะ 

ก็คือไตรลักษณ์ พระพุทธเจ้าทรงมีฌาน ทรงได้ฌาน ก็ทรงได้ทั้งฌานทางสมาธิและ

ฌานทางปัญญาทั้งสองดังกล่าว

ทรงเสร็จกจิหรอืส�าเร็จในพุทธศาสนา

อนึ่ง อุทยมาณพได้กราบทูลสรรเสริญว่า ทรงมีสันดานปราศจากกิเลสธุลี 

โดยที่กิเลสนั้นเป็นนามธรรมบังเกิดขึ้นในจิต ท�าจิตให้สกปรกเศร้าหมอง ฉะนั้น  

จึงเทียบกับผงธุลีละอองต่าง ๆ อันเป็นวัตถุ ท�าให้ร่างกายเสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย เป็นต้น

สกปรก พระพทุธเจ้าทรงปราศจากกเิลสเครือ่งเศร้าหมอง อนัเหมอืนอย่างผงธลุทีีท่�าให้
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สกปรกดังกล่าวสิน้เชงิ ประทบัอยู่ ไม่มอีาสวะคอืกเิลสทีด่องจติสันดาน เพราะว่าทรง

ปราศจากกิเลสอันเหมือนอย่างธุลีละอองนั้นทั้งหมดจนถึงที่ดองจิตสันดาน คือตั้งอยู่

ในก้นบึ้งของจิต ละได้ท้ังหมดไม่มีหลงเหลือ ทรงมีกิจท่ีควรจะท�าได้ท�าเสร็จแล้ว  

กคื็อกจิท่ีละกิเลสดงักล่าวน้ัน เม่ือยงัไม่สิน้กเิลสจนถึงสิน้อาสวะคอืกเิลสทีด่องจติสนัดาน 

ก็ยังต้องมีกิจที่จะต้องท�าคือกิจที่จะละกิเลส แต่ว่าเมื่อได้ละกิเลสได้หมดสิ้นแล้วจนถึง

ก้นบึง้คอืตวัจติสนัดาน ไม่มหีลงเหลอืแม้แต่น้อย ละกเิลสได้ส้ินเชงิ ส้ินอาสวะทัง้หมด 

จงึหมดกจิทีจ่ะต้องท�า เรยีกว่า เป็นผูส้�าเรจ็ ทีเ่รยีกว่าส�าเรจ็นัน้ ในทางพระพทุธศาสนา

กค็อืเสรจ็กจิทีจ่ะต้องท�าคอืละกเิลสดงักล่าว เพราะละได้หมดแล้ว เสรจ็กจิทีจ่ะต้องท�า

ดงักล่าว ดัง่นีแ้หละ เรยีกว่าเสรจ็กจิ ผูท้ีเ่สร็จกจิดัง่นีค้อืผูส้�าเรจ็ในพทุธศาสนา ส�าเรจ็

ด่ังที่พูดกันก็ต้องมีความหมายอย่างนี้ จึงจะเป็นผู้ส�าเร็จในพุทธศาสนา และเมื่อเป็น 

ดั่งนี้ จึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งธรรมท้ังหลาย ก็คือถึงความส�าเร็จแห่งธรรมทั้งหลาย  

เมื่อถึงฝั่งแล้ว กิจที่จะต้องข้ามน�้าข้ามทะเลก็ไม่มี เพราะว่าถึงฝั่งแล้ว ถ้ายังไม่ถึงฝั่งก็

ต้องข้ามน�้าข้ามทะเลกันต่อไป

ปฏบิัตทิ�าลายอวชิชาเพื่อความพ้นกเิลส

อันกิเลสนั้นเหมือนอย่างน�้าเหมือนอย่างทะเล จึงเรียกว่าอรรณพ แปลว่า  

ทะเลลึก น�้าลึก หรือโอฆะ แปลว่าห้วงน�้า เมื่อยังมีกิเลสก็จะต้องข้ามน�้าข้ามทะเลกัน

ต่อไป หรือไม่เช่นน้ันก็ต้องจมน�้าจมทะเลกันอยู่ เมื่อไม่ต้องการจะจม ก็จะต้องข้าม 

น�้าข้ามทะเลกันต่อไป จึงต้องปฏิบัติธรรมซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติ เป็นปหานะ  

การละอย่างหนึง่ เป็นภาวนา คือการท�าให้มใีห้เป็นขึน้อกีอย่างหนึง่ “ละ” กค็อืละกเิลส

ทุจริตบาปธรรมทั้งหลาย ภาวนา ปฏิบัติท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ก็คือ ปฏิบัติท�าทานท�า

ศีลท�าสมาธิท�าปัญญาให้มีขึ้น ท�าธรรมท่ีเป็นคุณเกื้อกูล พึงปฏิบัติให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น  

ก็ท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ก็จะต้องปฏิบัติในหน้าที่ปหานะละ ในหน้าที่ภาวนาคือท�าให้มี

ขึน้ให้เป็นขึน้กนัอยูต่่อไป ดัง่นีก้เ็รยีกว่ายงัไม่ถึงฝ่ังของธรรมทัง้หลาย ยังต้องละยังต้อง

อบรมต้องเจรญิกนัเรือ่ยไป แต่ว่าเมือ่ละกเิลสได้หมดส้ินจนถึงอาสวะเป็นผูส้ิ้นอาสวะแล้ว 

ก็เป็นอันว่าหมดกิจที่จะต้องละที่จะต้องอบรมดังกล่าวกันต่อไป เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ชื่อว่า
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ถึงฝ่ังคือถึงความส�าเรจ็ของธรรมทัง้หลาย พระพทุธเจ้าจงึเป็นผูท้รงถงึฝ่ังคอืความส�าเร็จ

แห่งธรรมทั้งหลาย และก็ได้ทรงแสดงธรรมทั้งหลาย แก่โลกหรือแก่เวไนยชนคือชนที่

จะพึงแนะน�าอบรมได้ ตั้งพุทธศาสนาขึ้น และทางพุทธศาสนานั้นก็แสดงว่า บรรดา

กเิลสเครือ่งเศร้าหมองทัง้หลายอนัเหมอืนอย่างผงธลีุ ทัง้ทีเ่ป็นส่วนหยาบ ส่วนปานกลาง 

ตลอดจนถึงส่วนละเอียดที่อยู่ก้นบึ้ง เป็นอาสวะดองจิตสันดานอยู่นั้น ก็มีอวิชชาคือ

ความไม่รู้ อันหมายถึงว่าหลงไม่รู้แจ้งจริงเป็นหัวหน้าใหญ่ ฉะนั้น ในปฏิจจสมุปบาท 

ธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น จึงแสดงถึงธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งกันและกันก็ไปสรุปลงที่

อวิชชาคือความไม่รู้ อันได้แก่ความหลงไม่รู้แจ้งจริงนี้เป็นหัวข้อใหญ่ และก็แสดงหยุด

อยู่เพยีงแค่นี้ เพราะฉะนั้น การปฏิบตัิเพือ่ให้พ้นกิเลสจึงต้องปฏิบัติเพื่อท�าลายอวชิชา 

คือตัวความหลงไม่รู้จริงอันนี้แหละเป็นจุดรวม และเม่ืออุทยมาณพได้กราบทูลถามจ้ี 

ลงไปทีจ่ดุท�าลายอวชิชาดัง่นี ้จงึแสดงว่าผูถ้ามนัน้กไ็ด้มคีวามรูเ้ข้าถงึจดุส�าคัญแห่งการ

ปฏิบัติ เพื่อความหลุดพ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น

วชิชาหรอือัญญาเป็นด้านตรงข้ามกับอวชิชา

และด้านตรงกนัข้ามกบัอวชิชากคื็อความพ้นทีพ่งึรูท้ัว่ถงึ หรอืว่าความพ้นด้วย

ความรู้ทั่วถึง เพราะว่าอันความรู้ทั่วถึงนั้นอยู่คนละด้านกับอวิชชาท่ีเป็นตัวความไม่รู้ 

เพราะฉะนั้น ความรู้ท่ัวถึงกับความไม่รู้จึงเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม เหมือนอย่างกลาง

วนักบักลางคนื หรอืเหมือนอย่างเยน็กับร้อน เมือ่มอีวชิชาคือความไม่รู้กห็มายถึงความ

ไม่รู้ทั่วถึงนั่นแหละ ที่อธิบายว่าเป็นความหลงไม่รู้แจ้งจริง ก็ตรงกันข้ามกับตัวความรู้

ทั่วถึง ความรู้ทั่วถึงนี้ก็เรียกว่าวิชชาบ้าง เรียกว่าอัญญาบ้าง อัญญานั้นแปลว่าความรู้

ทัว่ถงึ กค็อืวชิชาท่ีตรงกันข้ามกับอวชิชานัน้เอง การทีจ่ะท�าลายอวชิชาได้ กต้็องปฏิบติั

ให้พ้น คือพ้นจากอวิชชานั่นแหละ ด้วยความรู้ที่ทั่วถึงอันตรงกันข้าม แม้ว่าจะมีความ

รู้หลักอยู่ดั่งนี้ก็ยังท�าไม่ได้ คือว่าไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรจึงจะท�าลายอวิชชา ท�าวิชชาหรือ

อัญญา ความรูท้ัว่ถงึดงักล่าวนีใ้ห้เกดิข้ึนได้ ก็คล้าย ๆ กบัว่ากม็องเห็นฝ่ังข้างโน้นว่ามี

อยู่ หรือว่ามองไม่เห็นฝั่ง ก็ยังเป็นที่เข้าใจว่าจะต้องมีฝั่งข้างโน้น เหมือนอย่างยืนอยู่ที่

ฝั่งข้างนี้ของมหาสมุทรทะเลลึกก็มองไม่เห็นฝั่งข้างโน้น แต่ก็รู้ว่าจะต้องมีฝั่งข้างโน้น 
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แต่กไ็ม่รูว่้าจะข้ามไปอย่างไร จงึจะไปถงึฝ่ังข้างโน้นได้ แต่กรู้็ว่าฝ่ังข้างโน้นกม็อียู ่ฉะนัน้ 

ผูถ้ามกร็ูอ้ยู่ดัง่นีเ้หมือนกันว่าฝ่ังข้างนีก้คื็ออวิชชา ฝ่ังข้างโน้นกคื็อวชิชาหรืออญัญาความ

รูท้ัว่ถงึ แต่ว่ากไ็ม่สามารถจะข้ามไปถึงได้ เหมอืนอย่างไม่สามารถจะข้ามสมทุรดงักล่าว

ไปสูฝ่ั่งข้างโน้นได้ และอนัความรูด้ัง่นีท้กุ ๆ คนกรู้็กนัอยู่เหมือนกนั ดงัเช่นทกุคนเม่ือ

มีความทุกข์ เป็นโสกะเป็นปริเทวะ ก็รู้ว่าเป็นความทุกข์ และเมื่อรู้ว่าเป็นความทุกข์  

ก็ไม่อยากที่จะอยู่กับทุกข์ อยากท่ีจะดับทุกข์เหมือนกัน ไม่ใช่ไม่อยาก อยากที่จะให้

ทุกข์หายไป เพราะทุกคนก็ไม่อยากจะเป็นทุกข์ แต่แม้เช่นนั้นก็ต้องเป็นทุกข์ และ 

ก็อยากที่จะไม่เป็นทุกข์ แต่ว่าไม่รู้จะท�าอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์ได้ เพราะฉะนั้น  

จึงต้องอยู่กับทุกข์ ทุกคนในโลกนีก้เ็ป็นอย่างนัน้ บ่นกนัว่าเป็นทกุข์ แล้วกเ็ป็นทกุข์จรงิ ๆ 

เป็นทกุข์อย่างนัน้เป็นทุกข์อย่างนี ้ไม่อยากทีจ่ะเป็นทกุข์ กร็ูเ้หมอืนกนัว่าทีเ่ป็นทกุข์นัน้

มันเป็นทุกข์ แต่ที่ไม่เป็นทุกข์ก็คือเป็นสุขอันตรงกันข้าม แต่แม้เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่

จะพ้นทกุข์และเกดิความสขุขึน้ได้ กไ็ม่รูจ้ะท�าอย่างไร คนสามญัทกุคนกเ็ป็นกันอยูด่ัง่น้ี 

ไม่ใช่ไม่เป็น เพราะฉะนั้น ปัญหาที่ถามนี้ก็จึงเป็นปัญหาสามัญนั่นแหละ แต่ว่าถาม

อย่างผูรู้้ จับถงึจดุส�าคญัทีต่วัอวชิชาคอืความไม่รูอ้นัเป็นต้นเหตุใหญ่ และกร็ูเ้หมอืนกนั

ว่า ตรงกนัข้ามนัน้ก็คอืตวัวชิชาหรอือัญญาความรูท่ั้วถึง แต่แม้เช่นนัน้กย็งัท�าลายอวชิชา 

ไม่ได้ ยังอยู่กับอวิชชา จึงได้กราบทูลถาม พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสตอบชี้ถึงทางปฏิบัติ

ส�าหรับทีจ่ะท�าลายอวชิชา คอืท่ีจะให้พ้นไปจากอวชิชาได้ บรรลถุงึอญัญาคอืความรูท้ัว่ถงึ 

หรือวิชชาอันตรงกันข้ามกับอวิชชาได้ คือที่จะให้ข้ามจากฝั่งอวิชชาไปสู่ฝั่งวิชชาได้  

ด้วยการที่ทรงชี้ให้ปฏิบัติละความพอใจในกามและโทมนัสทั้ง ๒ เสียเป็นต้น ซึ่งจะได้

อธิบายต่อไป

๓ มกราคม ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๓๐ 
อุทยมาณพปัญหา (ต่อ)

ธรรมปฏบิัตเิพื่อท�าลายอวชิชา

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐาน มาถึงอุทยมาณพปัญหา คือ ปัญหาที่อุท

ยมาณพได้กราบทูลถาม อันเป็นปัญหาที่ ๑๓ อุทยมาณพได้กราบทูลถามปัญหาซึ่งมี

ความว่า “ข้าพเจ้ามคีวามต้องการจะกราบทลูถามปัญหา จึงมาเฝ้าพระองค์ผูท้รงได้ฌาน 

มพีระสนัดานปราศจากกิเลสธุลีประทับอยู ่ทรงกระท�ากจิท่ีจ�าจะต้องท�าเสรจ็ ไม่มอีาสวะ 

ทรงบรรลถึุงฝ่ังแห่งธรรมท้ังปวง ขอให้พระองค์ได้ตรสับอกธรรมอันเป็นเครือ่งพ้นทีค่วร

จะรู้ทั่วถึง อันเป็นเครื่องท�าลายอวิชชาความหลงไม่รู้แจ้งได้” และพระบรมศาสดาก็ได้

ตรัสตอบซึ่งมีใจความว่า “เราจะกล่าวบอกธรรมเป็นเครื่องละความพอใจในกามและ

โทมนสัเสยีทัง้สอง เป็นเครือ่งบรรเทาง่วงงนุท้อแท้ เป็นเครือ่งห้ามความร�าคาญหงดุหงดิ 

มีอุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง และสติ เป็นธรรมที่บริสุทธิ์ มีความตรึกไปในธรรม

เป็นเบื้องหน้า ว่าเป็นธรรมเครื่องพ้นที่จะพึงรู้ทั่วถึง อันเป็นเครื่องท�าลายอวิชชาความ

หลงไม่รู้จริง” ดั่งนี้

ได้แสดงอธิบายปัญหาท่ีกราบทูลถาม ซึง่ในเบือ้งต้นได้กราบทลูยกย่องพระคณุ

ของพระบรมศาสดา อนัเรยีกว่าพระพทุธคณุ แล้วจงึกราบทลูถามธรรมเป็นเครือ่งพ้น

อันจะพึงรู้ทั่วถึง ซ่ึงเป็นเคร่ืองท�าลายอวิชชาดังกล่าว ตามค�าถามนั้นจึงมุ่งธรรมเป็น

เครือ่งพ้นหรอืว่าความพ้น พ้นอะไร กมิ็ได้แสดงไว้ในค�าถามให้ชัด แต่ว่าค�าว่าเป็นเครือ่ง
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ท�าลายอวิชชานั้น ก็บ่งความว่าพ้นจากอวิชชานั้นเอง และความพ้นอวิชชาก็คือการ

ท�าลายอวิชชา ละอวิชชา อวิชชานั้นก็ตรงกันข้ามกับวิชชาความรู้ อันหมายถึงความรู้

ทีเ่ป็นความรูท้ัว่ถงึซึง่เรยีกว่าอญัญา เพราะฉะนัน้ ความพ้นท่ีต้องการจงึต้องอาศัยอัญญา 

ความรูท้ีท่ัว่ถึงอันเป็นตวัวชิชา เม่ือความรู้ทีท่ัว่ถงึอนัเป็นตวัวชิชาบงัเกิดขึน้ อวชิชาคอื

ความไม่รู้ก็หายไป เท่ากับถูกก�าจัดไปเหมือนอย่างเมื่อความสว่างบังเกิดขึ้น ความมืด

กห็ายไปหรอืว่าถกูก�าจัดไป จะเรียกว่าถกูความสว่างก�าจดัไปกไ็ด้ อวชิชาหายไปเท่ากบั

ถูกก�าจัดไป จะเรียกว่า ถูกวิชชาหรืออัญญาความรู้ที่ทั่วถึงก�าจัดไปก็ได้ เพราะฉะนั้น 

จึงต้องปฏิบัติท�าอัญญา ความรู้ท่ีท่ัวถึงอันเป็นวิชชาให้บังเกิดขึ้น จึงจะละอวิชชาได้ 

เหมือนอย่างท�าความสว่างให้บังเกิดขึ้น ความมืดก็หายไปได้

จติเป็นที่ตั้งของอวชิชาและวชิชาหรอือัญญา

ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหน อยู่ในจิตนี้เอง จิตนี้เองเป็นที่ตั้งของอวิชชา เป็นที่

อาศัยของอวิชชาคือความหลงไม่รู้จริง และเมื่ออวิชชาบังเกิดขึ้น ก็เป็นปัจจัยเครื่อง

อาศัยให้บังเกิดส่ิงอ่ืน ๆ ขึ้น ทั้งที่เป็นส่วนสังขารคือส่ิงผสมปรุงแต่งทั้งปวงทั้งที่เป็น

กเิลส ทัง้ทีเ่ป็นกรรม ท้ังท่ีเป็นทุกข์ท้ังหลาย ทีท่กุ ๆ คนประสบอยู ่ดงัทีไ่ด้ตรสัแสดง

ไว้ในปฏจิจสมุปบาท ธรรมทีอ่าศัยกนับังเกดิขึน้ ฉะนัน้ อวิชชาจงึเป็นต้นเดมิของกิเลส

ของกองทุกข์ทั้งหลาย ก็ต้องอยู่ในจิตนี้นี่เองทั้งหมด ทั้งอวิชชาทั้งกิเลสทั้งทุกข์ ไม่ได้

ตั้งอยู่ที่ไหน ในฝ่ายวิชชาหรืออัญญาความรู้ท่ัวถึงก็เช่นเดียวกัน เมื่อปฏิบัติให้มีขึ้น  

ก็มีข้ึนที่จิตนี้แหละ มิใช่มีขึ้นที่ไหน เมื่อมีวิชชาหรืออัญญาความรู้ทั่วถึงบังเกิดขึ้น  

วิโมกข์หรือวิมุตติ ความหลุดพ้นท้ังปวงก็บังเกิดข้ึนที่จิตนี้เช่นเดียวกัน ไม่ใช่เกิดขึ้น

ทีไ่หน ทกุ ๆ คนแม้ทีเ่ป็นสามญัชนทัว่ไป หรอืดงัทีเ่รยีกว่าปถุชุนทัว่ไป กย่็อมมจีติอนั

ประกอบด้วยอวชิชา กเิลสและกองทกุข์ทัง้หลาย แต่ว่ากมิ็ใช่ว่าจะมีแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

ย่อมมฝ่ีายทีเ่ป็นวชิชาหรอือญัญากบัทัง้กศุลทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้ของความสุข ตัง้อยู่ใน

จิตเช่นเดียวกนั เพราะฉะนัน้ ทกุคนจงึมาบงัเกดิเป็นมนษุย์ ทีแ่ปลว่ามมีนะคอืความรู้

หรือที่แปลกันว่าใจสูง อันมนะหรือมโนที่แปลกันว่าใจนี้ อีกอย่างหนึ่งก็แปลว่าความรู้ 

เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ที่มีความรู้สูง ความรู้สูงนี้เองเป็นตัวกุศลที่แปลว่ากิจของ
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คนฉลาดหรอืแปลว่าความฉลาด ฉะนัน้ ท่านจงึแสดงว่าเกิดมาเป็นมนษุย์กด้็วยอ�านาจ

ของกุศล 

มนษุย์ทกุคนจึงมกีศุลเป็นพืน้ของจติใจ คอืความฉลาดความรูท่ี้สงู สามารถที่

จะรู ้จักธรรมอันเป็นสัจจะคือความจริงได้ สามารถที่จะอาศัยความรู ้ความฉลาด  

สร้างสิ่งต่าง ๆ ท�าสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นฝ่ายเกื้อกูล ทั้งที่่เป็นฝ่ายให้โทษทุกข์บังเกิดขึ้น

ได้ดังที่ปรากฏอยู่ น้ีก็เป็นความรู้ความฉลาดที่มีเป็นพ้ืนของคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ 

กล่าวโดยตรงจงึเป็นผูส้ามารถทีจ่ะรูบ้าปบญุคณุโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ อนัเป็น 

ตัวปัญญา สามารถท่ีจะรู้อริยสัจจ์ ดังท่ีพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย ์

ทรงปฏบิตัจินตรสัรูพ้ระอนตุตรสมัมาสมัโพธญิาณ รูอ้รยิสจัจ์ ท�าจติให้พบกบัความพ้น

ที่พึงรู้ทั่วถึง โดยตรงก็หมายถึงพ้นอวิชชา พ้นกิเลสกองทุกข์ด้วยประการทั้งปวง ด้วย

อ�านาจแห่งวิชชาหรืออัญญาคือความรู้ทั่วถึง ก็ตรัสรู้อริยสัจจ์นั้นนั่นเอง ทั้งนี้ด้วย 

สัจจญาณ คือความรู้ในสัจจะคือความจริง กิจจญาณ ความรู้ในกิจที่จะพึงท�าเกี่ยวแก่

สจัจะคอืความจริงนัน้ กบักตญาณ ความรู้ว่าได้กระท�ากจิทีจ่ะพงึกระท�า อนัเกีย่วด้วย

สจัจะน้ันเสรจ็แล้ว ดัง่นีเ้ป็นความตรสัรู้ของพระพทุธเจ้าเป็นอญัญาความรูท้ัว่ถงึทีส่มบรูณ์

เต็มที่เรียกว่าวิชชา จึงได้วิมุตติหรือวิโมกข์คือความพ้น พ้นอวิชชาพ้นกิเลสและกอง

ทุกข์ด้วยประการทั้งปวง

ทรงอยู่ด้วยวชิชาวมิุตติ

ได้มีพระบาลีแสดงไว้ว่า พระบรมศาสดาทรงมีวิชชาและวิมุตติเป็นเคร่ืองอยู่

ทรงอยู ่ด้วยวิชชาและวิมุตติ หรือว่าอยู ่ด้วยอัญญาความรู ้ทั่วถึง และวิมุตติคือ  

ความหลุดพ้น อยู่ตลอดเวลา มีอัญญาและวิมุตติสมบูรณ์ จิตของพระองค์ทั้งหมดจึง

เป็นพุทโธ คือเป็นผู้รู้แล้ว ผู้รู้แล้วนั่นแหละคือรู้ที่เป็นอัญญาความรู้ทั่วถึง และรู้ที่เป็น

วิมุตติคือความพ้น เม่ือเป็นดั่งนี้ ทรงเห็นอะไรทางตาคือรูปทั้งหลาย ก็ทรงรู้รูปนั้น  

รู้ทั่วถึงรูปน้ัน และพ้นจากรูปนั้นคือไม่ติด พรากจากรูปท่ีเห็นนั้นได้ ทรงได้ยินอะไร

ทางหคืูอได้ยินเสยีงท้ังหลาย ก็ทรงรูท่ั้วถงึเสียงนัน้ พ้นจากเสียงนัน้คอืไม่ตดิ พรากออก
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จากเสียงนั้นได้ ทรงทราบอะไรทางจมูกทางล้ินทางกาย โดยเป็นกล่ินเป็นรสเป็นส่ิง 

ถูกต้องทั้งหลาย และทรงรู้เรื่องอะไรทางมโนคือใจ ก็ทรงรู้ทั่วถึงสิ่งทั้งปวงเหล่านี้  

ทรงพ้นจากสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ไม่ติดอยู่ พรากจิตออกจากสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ได้ ฉะนั้น  

จิตของพระองค์อันประกอบด้วยอัญญาหรือวิชชาและวิมุตติดังกล่าวนี้ จึงรู้ท่ัวถึงทุกข์ 

ทกุอย่าง และพ้นทุกข์ทุกอย่างท่ีรูท่ั้วถงึน้ัน ไม่ตดิไม่สยบอยู ่ พรากจติออกได้ ดั่งนี้คือ

พุทโธ ฉะนั้น เมื่อบริกรรมว่า พุทโธ พุทโธ ในการปฏิบัติกรรมฐานทั้งหลาย ก็ให้

ท�าความเข้าใจไปด้วยว่า รู้พ้น รู้พ้น รู้ก็คือรู้ทั่วถึง เป็นอัญญาหรือวิชชา พ้นก็คือเป็น

วิโมกข์หรือวิมุตติ ไม่ใช่ไม่รู้ รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้ทั่วถึงทุกส่ิงทุกอย่าง แต่ก็พ้นทุกส่ิง 

ทุกอย่าง ไม่ติดไม่สยบ พรากออกได้ออกไปได้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะฉะนั้น จึงได้

พระนามอีกอย่างหนึ่งว่า พระสัพพัญญู คือเป็นผู้รู้ส่ิงท้ังปวง ก็คือรู้ทั่วถึงส่ิงท้ังปวง  

รูท้ัว่ถงึทกุ ๆ อย่าง พ้นทุก ๆ อย่าง พทุโธ ผูป้ระกอบด้วยอญัญา รูท้ัว่ถึงทกุ ๆ อย่าง  

พ้นทุก ๆ อย่าง เม่ือบริกรรมว่า พุทโธ พุทโธ ก็ให้ท�าความเข้าใจดั่งนี้ไปด้วย  

และความเป็นพุทโธหรือความเป็นอนุพุทโธคือรู้ตาม ได้แก่ความรู้ของพระสาวก 

ทั้งหลายซึ่งรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน ต้องปฏิบัติให้รู้ทุกอย่าง ให้พ้นทุกอย่าง

ตามพระพุทธเจ้า พระองค์แรกพระองค์เดมิกเ็ป็นพทุโธ ทีรู่ต้ามกเ็ป็นอนุพทุโธ เราทัง้หลาย

ทุก ๆ บุคคลก็ต่างปฏิบัติที่จะให้เป็นผู้รู้ตามพระพุทธเจ้า ฉะนั้น จึงต้องปฏิบัติตามที่

พระองค์ทรงสั่งสอนคือ

ทรงสอนให้ละกามฉันท์

ปฏบิตัลิะกามฉนัท์ ความพอใจในกามทัง้หลาย คอืความพอใจในรูปูเสยีงกลิน่

รสโผฏฐัพพะ ท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย แม้ว่าจะต้องข้องอยู่กับกามเป็น 

ผู้ครองเรือน ก็ปฏิบัติให้มีสันโดษอยู่ในกามทั้งหลายซึ่งเป็นของของตน และไม่ท�า 

ความผูกพันมัวเมาจนเกินไปนัก แม้จะมีอยู่เป็นวิสัยของสามัญชน ก็ให้มีความรู้อยู่  

ให้มีความพอใจอยู่ในส่วนสิ่งท่ีเป็นของตน ในส่วนสิ่งที่ตนจะพึงได้พึงถึง และให ้

ท�าความรู้เท่าว่า ทุก ๆ อย่างนั้นเป็นสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้น ให้จิตม ี

ความรู้ ยอมรับในสัจจะ คือความจริงของกามทั้งกลาย
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ทรงสอนให้ละโทมนัส

อนึ่ง ให้ละโทมนัส คือความทุกข์ใจ ความยินร้ายทั้งปวง รวมถึงปฏิฆะความ

กระทบกระท่ัง ความโกรธแค้นขัดเคือง ความมุง่ร้ายทัง้หลาย อนัเป็นกองโทสะพยาบาท 

ข้อแรกละความพอใจในกามทั้งหลาย ก็รวมในค�าว่าละความยินดี ละโทมนัสก็คือ 

ละความยินร้าย แม้ว่าจะต้องพบความยินร้ายความโทมนัสอยู่เป็นธรรมดา ก็ให้ท�า 

ความรู้จักและพยายามที่จะละออกไปเสีย ไม่เก็บเอาไว้ไม่รักษาเอาไว้

ทรงสอนให้ละถนีะ

อนึง่ ให้ละความง่วงงนุความท้อแท้อ่อนแอ เมือ่ความง่วงงนุบงัเกดิขึน้ในขณะ

ทีไ่ม่ควรจะง่วงงนุ กต้็องปฏบิตัลิะเสยี เมือ่ความอ่อนแอท้อแท้บงัเกดิขึน้ กต้็องปฏบิตัิ

ละเสีย ท�าใจให้หายง่วง และให้มีก�าลังเข้มแข็ง ไม่อ่อนแอท้อแท้

ทรงสอนให้ละกุกกุจจะ

อนึ่ง ให้ห้ามความร�าคาญความหงุดหงิด อันความร�าคาญหรือความหงุดหงิด

น้ีหมายถึงความยุ่งแห่งใจ ความเดือดร้อนแห่งใจ ที่บังเกิดขึ้นเพราะการกระท�าบ้าง 

การไม่กระท�าบ้าง เช่นเกิดความเดอืดร้อนความยุ่งหงดุหงดิหยุกหยิกในใจ เพราะเหตุ

ว่าไม่ได้ท�าสิง่น้ันไม่ได้ท�าสิง่น้ีท่ีเป็นการดกีารชอบ หรอืไปท�าส่ิงนัน้ไปท�าส่ิงนี ้ทีเ่ป็นการ

ไม่ดีไม่ชอบ แล้วก็มานึกเดือดร้อนใจยุ่งใจหงุดหงิดใจ บางทีก็มิใช่แต่หงุดหงิดยุ่ง 

เดือดร้อนอยู่ในใจเท่านั้น ยังแสดงอาการหงุดหงิดหยุกหยิกทางกาย เช่นแสดงกิริยา

มือเท้าหยุกหยิก ๆ ต่าง ๆ เพราะใจหยุกหยิกเดือดร้อนยุ่งหยุกหยิก จึงท�าให้กิริยา

ทางกายหยุกหยิกไปด้วย ดั่งน้ีต้องให้ห้ามเสีย อย่าให้บังเกิดขึ้นโดยที่มาปฏิบัติท�า

อุเบกขา คือท�าจิตให้มัธยัสถ์เป็นกลาง ดังที่เรียกกันทั่ว ๆ ไปว่าความวางเฉย และท�า

สติ ที่บริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้น
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ปฏบิัตสิมาธเิพื่อเกดิอุเบกขาและสตอิันบรสิุทธิ์

ในการปฏิบัติท�าอุเบกขาและสติอันบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นนี้ ก็ต้องอาศัยการ

ปฏิบัติท�าสมาธินี้เอง เพราะว่าการท�าสมาธินั้น เป็นการปฏิบัติท�าจิตให้สงบจากกาม

และอกุศลธรรมทั้งหลาย ก็คือให้สงบจากความพอใจในกามอันเป็นกามฉันท์ จาก 

โทมนสัคือความยนิร้ายทัง้ปวง จากถนีะ คอืความง่วงงนุเคลบิเคลิม้อ่อนแอท้อแท้ จาก 

กุกกุจจะคือความร�าคาญดังกล่าว โดยที่ท�าจิตให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิก็ตามหลัก

สติปัฏฐาน ทั้ง ๔ ตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรม ดังที่ได้สวดมาโดยล�าดับ เมื่อ

ส่งจิตท�าสติก�าหนดกายเวทนาจิตธรรม จิตก็จะปล่อยจากกาม จากความยินดีในกาม 

จากความยนิร้าย กเ็กีย่วแก่กามทัง้หลายนัน่แหละ จากความง่วงงนุเคลบิเคล้ิมอ่อนแอ

ท้อแท้ จากความร�าคาญทั้งปวง และเม่ือท�าจิตให้ตั้งอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมได้  

กจ็ะสงบจากสิง่เหล่านัน้ได้ เป็นอันว่าละได้ จติทีเ่ป็นสมาธนิีย่้อมประกอบด้วยอเุบกขา 

และประกอบด้วยสตอินับรสิทุธิต์ามชัน้ของสมาธติัง้แต่เบ้ืองต้น เมือ่เริม่ท�าสมาธติัง้แต่

เบื้องต้น พรากจิตออกจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายได้ มีพรากจิตออกจาก 

กามฉนัท์เป็นต้น จติกจ็ะเป็นสมาธติัง้สงบ จติท่ีตัง้สงบนีเ้ป็นจติท่ีมีอุเบกขาความมัธยัสถ์

เป็นกลาง ไม่เอียงไปทางความยินดีทางความยินร้ายเป็นต้น เพราะว่าสงบได้จึงตั้งอยู่

เป็นกลาง จะเรียกเป็นความวางเฉยก็ได้ แต่ว่าความวางเฉยที่ว่านี้ คนมักเข้าใจผิดว่า

วางเฉยไม่เอาเร่ืองเอาราวอะไร ไม่รูอ้ะไร เลยกลายเป็นเหมอืนอย่างมจีติไม่สมประกอบ 

ไม่รูอ้ะไรเหม่อ ๆ เพลนิ ๆ อะไรไป ไม่รบัรูอ้ะไร แต่อนัท่ีจรงิอุเบกขาคอืความวางเฉย

ความมีใจเป็นกลางที่เป็นธรรมนี้ หมายถึงวางเฉยต่อความยินดีต่อความยินร้ายนี้เอง 

ไม่ใช่วางเฉยอะไร ๆ ทั้งหมด วางเฉยต่อความยินดีความยินร้าย คือวางความยินดี

ความยินร้ายเสีย นี้เป็นวางเฉยก็คือว่าไม่วุ่นวาย ไม่วุ่นวายไปเพราะความยินดีเพราะ

ความยนิร้าย มีอาการท่ีสงบ วางยินดยิีนร้าย สงบไม่วุ่นวาย นีค้อือเุบกขา และอเุบกขา

ดงักล่าวน้ีเป็นอาการของสมาธ ิเมือ่จติเป็นสมาธแิล้วจะต้องเริม่มีอเุบกขาตัง้แต่ชัน้ต้น 

และจะต้องมีสติประกอบอยู่ที่เป็นตัวความรู้ สติท่ีเป็นตัวความรู้อันประกอบอยู่นี้เป็น
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ความรู้ที่ตื่นอยู่ เพราะไม่มีถีนะ คือความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม ตื่นโพลงอยู่ รู้อยู่ตื่นอยู่ 

ดั่งนี้คือสติ ฉะนั้น อาการของจิตท่ีเป็นสมาธินั้น จึงมีความวางความยินดียินร้าย  

วางนิวรณ์ทั้งหลาย มีอาการที่เฉยคือไม่วุ่นวายสงบตั้งอยู่ มีสติคือตัวรู้ รู้ที่ตื่นโพลงอยู่ 

ไม่มีง่วงไม่เผลอ รู้ตื่นอยู่เต็มที่โพลงอยู่เต็มที่ ดั่งนี้คือสมาธิในพุทธศาสนา และสมาธิ

ในพุทธศาสนาจึงมีอุเบกขามีสติอันบริสุทธิ์ ดั่งนี้ มากหรือน้อยตามชั้น

ปฏบิัตวิปิัสสนาเพื่ออัญญาวโิมกข์

และเมื่อได้สมาธิด่ังนี้แล้ว ก็น้อมจิตท่ีเป็นสมาธินี้ไปตรึกพิจารณาธรรมเป็น

ธรรมตกักะเป็นเบ้ืองหน้า กเ็ป็นอันว่าปฏบิตัทิางวปัิสสนาต่อไป เพือ่ความรูท้ัว่ถงึทีเ่ป็น

ตัวอัญญา ฉะนั้น จะได้ความรู้ทั่วถึงที่เป็นตัวอัญญาไปโดยล�าดับ เป็นวิปัสสนารู้แจ้ง

เห็นจริงไปโดยล�าดับ เพราะฉะนั้น อุเบกขาสติที่บริสุทธิ์เป็นสมาธิตรึกในธรรมเป็น 

เบือ้งหน้าเป็นวปััิสสนา ปฏบัิตไิปทางนีจ้งึจะได้อัญญาวโิมกข์ความพ้นทีพ่งึรูท้ัว่ถงึตัง้แต่

เบื้องต้นไปโดยล�าดับ จนถึงอัญญาความรู้ท่ัวถึงเต็มท่ี วิมุตติ ความหลุดพ้นเต็มที่  

เป็นพุทโธหรือเป็นอนุพุทโธ

๔ มกราคม ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๓๑ 
อุทยมาณพปัญหา (ต่อ)

ปัญหาเรื่องโลกและนพิพาน

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐานมาโดยล�าดับ จนถึงอุทยมาณพปัญหา 

คือปัญหาของอุทยมาณพอันนับเป็นที่ ๑๓ โดยท่ีอุทยมาณพได้กราบทูลถามพระผู้มี 

พระภาคเจ้าความว่า “ข้าพเจ้ามีความต้องการจะกราบทลูถามปัญหาจงึมาเฝ้าพระองค์

ผู้ทรงได้ฌาน มีพระสันดานปราศจากกิเลสธุลี ประทับอยู่ ทรงกระท�ากิจที่จ�าจะต้อง

ท�าเสร็จแล้ว ไม่มีอาสวะ ทรงบรรลุถึงฝั่งแห่งธรรมท้ังปวง ขอพระองค์ได้ตรัสบอก 

อัญญาวิโมกข์ คือธรรมเป็นเหตุหลุดพ้น อันจะพึงรู้ทั่วถึง หรือด้วยปัญญาที่รู้ทั่วถึง  

อนัเป็นเคร่ืองท�าลายอวชิชาคอืความไม่รู ้คอืไม่รูจ้รงิในสจัจธรรม” พระผูม้พีระภาคเจ้า

ได้ตรสัตอบความว่า “เรากล่าวบอกธรรมเป็นเคร่ืองละหรอืว่าการละ ซึง่ความพอใจใน

กามและโทมนสัเสยีทัง้สอง บรรเทาความง่วงงนุท้อแท้ห้ามความร�าคาญหรอืความยุง่ใจ 

เดือดร้อน มีอุเบกขาคือความเข้าไปเพ่ง และสติอันเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ ตรึกพิจารณา

ในธรรมเป็นเบ้ืองหน้า ว่าเป็นธรรมเป็นเหตหุลดุพ้นอนัพงึรู้ทัว่ถึง หรือด้วยความรูท้ัว่ถึง 

เป็นเครื่องท�าลายอวิชชา” ดั่งนี้ อุทยมาณพได้กราบทูลถามต่อไปว่า “โลกมีอะไรเป็น

เครือ่งผกูพนัไว้ อะไรเป็นเคร่ืองสญัจรไปของโลกนัน้ เรยีกว่านิพพานเพราะละอะไรได้ 

หรือเพราะละอะไรได้จึ่งเรียกว่านิพพาน” ดั่งนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่า  

“นนัทิคอืความเพลินเป็นเครือ่งผกูพันโลก โลกมนีนัทิคอืความเพลนิเป็นเครือ่งผูกพนัไว้ 

วิตกความตรึกคือความคิดเป็นเครื่องสัญจรไปของโลกนั้น เพราะละตัณหาเสียได้จึ่ง

เรียกว่านิพพาน” ดั่งนี้
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โลก ๓ 

ค�าที่กราบทูลถามและปัญหาพยากรณ์ที่ตอบท่อนแรกได้อธิบายแล้ว จึงจะได้

แสดงอธิบายปัญหาและปัญหาพยากรณ์ตอนที่ ๒ ที่อุทยมาณพได้กราบทูลถามว่า  

โลกมีอะไรเป็นเครื่องผูกพันไว้เป็นต้น และตรัสตอบว่ามี นันทิ คือความเพลิดเพลิน

เป็นเครือ่งผกูพนัไว้ ค�าว่าโลกนัน้ได้มอีธบิายไว้ต่าง ๆ ดงัทีแ่สดงไว้ว่าโลก ๓ คอื โอกาสโลก 

โลกคือโอกาสอันได้แก่พืน้พภิพนี ้สงัขารโลก โลกคอืสงัขารได้แก่สิง่ทีผ่สมปรงุแต่งขึน้

จากโอกาสโลกนั้น เป็นสิ่งที่มีใจครอง เช่นร่างกายของมนุษย์และดิรัจฉานทั้งหลาย 

ก็มี เป็นสิ่งที่ไม่มีใจครอง เช่นภูเขาต้นไม้และสิ่งที่เป็นพัสดุทั้งหลาย กับ สัตวโลก  

โลกคือหมู่สัตว์ อันหมายถึงจิตที่ยังเป็นสัตตะ คือยังข้องติดยังไม่หลุดพ้น ฉะนั้น  

ตามนัยนี้โลกจึงมี ๓ โอกาสโลก สังขารโลก และ สัตวโลก ส�าหรับค�าว่าโอกาสนั้น

ต่างกับค�าว่าอากาศ ค�าว่าอากาศนั้นหมายถึงช่องว่าง และในภายหลังก็น�าเอาค�านี ้

มาใช้ หมายถึงสิ่งที่ละเอียดมองไม่เห็นอันมีอยู่ในช่องว่างนั้นด้วย เช่นเรียกว่าอากาศ

ที่หายใจเข้าหายใจออกคือลมหายใจ ส่วนค�าว่าโอกาสนั้นไม่ได้หมายถึงช่องว่าง  

แต่หมายถึงสิง่ท่ีเป็นวตัถเุช่นเป็นพืน้ดนิส�าหรบัทีจ่ะท�าการคราดไถปลกูธญัชาตเิป็นต้นได้ 

ฉะน้ัน จึงหมายถึงพื้นพิภพอันเป็นที่รวมของธาตุทั้งหลาย เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์

สัตว์และทุก ๆ อย่าง ดังท่ีเรียกกันว่าโลก ก็หมายถึงพื้นพิภพที่เป็นส่วนรวมน้ี  

น้ีเป็น โอกาสโลก และสิ่งที่ประกอบข้ึนจากธาตุทั้งหลายใน โอกาสโลก เป็นส่ิงนั้น 

สิ่งน้ี มีใจครองบ้างไม่มีใจครองบ้าง ก็เป็น สังขารโลก และส�าหรับที่มีใจครองนั้น  

เมื่อใจคือจิตนี้ยังมีกิเลสเป็นเครื่องยึดถือ มีความติดอยู่ไม่หลุดพ้น ภาวะเช่นนี้ก็เรียก

ว่า สัตวโลก

โลกคอืขันธ์

ฉะนัน้ เม่ือกล่าวชีเ้ข้ามาโดยจ�าเพาะถงึค�าว่าโลกทีต่รสัหมายถึงในพุทธภาษติ

นีพ้ร้อมทัง้ท่ีกราบทูลถาม จึงยังเรยีกอีกอันหนึง่ว่า ขนัธโลก โลกคอืขนัธ์ อนัได้แก่ขนัธ์ 

๕ ของทกุ ๆ คน อนัประกอบด้วย รปูขนัธ์ นามขันธ์ ขยายออกเป็นรปูเวทนาสัญญา

สังขารวิญญาณ นี้เป็น ขันธโลก และ ขันธโลก โลกคือขันธ์นี้ ก็ก่อเกิดขึ้นมา มีจิต
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เข้าอาศัยนบัตัง้แต่ถอืก�าเนิดเกดิก่อข้ึนในครรภ์มารดา เป็นปฐมจติปฐมวิญญาณ เพราะ

ฉะนัน้ ขนัธโลก ทีเ่ป็นส่วนรปู มจีติปฏสินธขิึน้ และเม่ือเติบใหญ่ขึน้มาโดยล�าดบั จนถึง

คลอดออกมาจากครรภ์มารดา อายตนะเติบใหญ่สามารถขึ้น ก็รับอารมณ์มีรูปเสียง

เป็นต้นได้ อันหมายถึงจิตรับอารมณ์ทางตาทางหูเป็นต้นได้ ก็ปรากฏเป็นนามขันธ์ 

ขึ้นมา เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ หรือเป็นวิญญาณเวทนาสัญญาสังขาร  

และเป็นวิญญาณขึ้นอีกก็เป็นนามขันธ์ เหล่านี้รวมเรียกว่า ขันธโลก คือทุก ๆ คนนี้

เองกเ็ป็นโลกหนึง่ ๆ เป็นโลกทีย่นืเดนินัง่นอนได้ มีจติรบัอารมณ์ต่าง ๆ ได้ พร้อมทัง้

มกีเิลสทีต่ดิมากบัจติ ตัง้แต่ปฏิสนธจิติกม็อีาสวกเิลสทัง้หลายตดิมา และเมือ่เป็นดัง่นี้ 

จึงยังเป็นสัตวโลก คือภาวะของจิตที่ยังมีข้องมีติด ไม่หลุดพ้นเพราะยังมีกิเลส เมื่อมี

กเิลสกป็ระกอบกรรม เม่ือประกอบกรรมกต้็องรับวบิากกรรมคอืผลของกรรม เมือ่จติ

นี้เคลื่อนเป็นจุติจิต ก็เป็นปฏิสนธิจิตขึ้นใหม่ ก็ถือภพถือชาติสืบต่อกันไปใหม่ ดั่งนี้คือ

สัตวโลก

ทกุ ๆ คนจงึมีขนัธโลกคือโลกมีนนัทผิกูพนัไว้ รปูขนัธ์นามขนัธ์ อนันี ้อันนบั

ได้ว่าเป็นสังขารโลก และมีสัตวโลกคือมีจิตที่ยังมีกิเลสข้องติดอยู่ ยังจะต้องเวียนว่าย

ตายเกิดเป็นจตุจิติปฏสินธจิติเป็นต้น เป็นวฏัฏะคอืวนเวยีน ท�าไมจึงต้องตดิไม่หลดุพ้น

คือยังเป็นสัตตะ คือยังเป็นผู้ติดผู้ข้องไม่หลุดพ้น ก็เพราะว่ายังมีนันทคิือความเพลิน

เป็นเครื่องผูกพันไว้ไม่ให้หลุดพ้น เพราะฉะนั้น จิตนี้จึงยังเป็นสัตตะหรือสัตวโลก 

อยู่ด้วยกนั เพราะยังมีนันทิคือความเพลินผูกพันไว้ไม่ให้หลุดพ้น ยังคงเป็นสัตตะคือ 

ยังคงเป็นผู้ติดผู้ข้องไม่พ้นไปได้ เพราะฉะนั้น เม่ืออุทยมาณพกราบทูลถามว่าโลกมี

อะไรผูกพันไว้ คือ สัตวโลกคือจิตที่ข้องที่ติดนี้ มีอะไรผูกพันไว้ จึงได้ตรัสตอบว่ามี 

นันทิคือความเพลินผูกพันไว้

เครื่องสัญจรไปของโลกคอืวติก

และเมือ่ตรสัตอบดัง่นีแ้ล้ว อุทยมาณพกก็ราบทูลถามต่อไปว่า อะไรเป็นเครือ่ง

สญัจรไปของโลกนัน้ จงึได้ตรสัตอบว่า วติก ความตรกึ อนัหมายถงึความคดิเป็นเครือ่ง

สญัจรไปของโลกนัน้ เพราะว่าจติทีย่งัมคีวามข้องความตดิ เป็นสตัตะหรอืเป็นสตัวโลก
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อยูด่งักล่าว เป็นจติท่ีท่องเทีย่วไปได้ สญัจรไปได้ ดงัท่ีพระพทุธภาษิตตรสัไว้ในธรรมบทว่า 

“เที่ยวไปดวงเดียว เที่ยวไปไกล” อะไรเป็นพาหนะส�าหรับที่จะน�าจิตให้ท่องเที่ยวไป  

ให้สัญจรไป ก็คือวิตกอันได้แก่ความคิด เพราะว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่คิดอะไร ๆ ได้ 

รู้อะไร ๆ ได้ เรยีกว่าเป็นธาตรุูเ้ป็นธาตุคดิ คดิกบัรูน้ีท่้านแสดงว่าเนือ่งเป็นอนัเดยีวกนั 

เพราะว่าคิดไปก็เท่าที่รู้ รู้เท่าใดก็คิดไปได้เท่านั้น จะคิดไปในสิ่งที่ไม่รู้นั้นไม่ได้ คิดไป

เท่าทีรู่ ้และเมือ่รู้กค็ดิ ถ้าไม่รูก้ไ็ม่คดิ เพราะฉะนัน้ รูก้บัคดิจึงเป็นอนัเดยีวกนัในความ

หมายของค�าว่าจิต เหมือนอย่างว่าเมื่อเดินไปในที่แห่งหนึ่ง ถ้าไม่รู้ว่าที่ ๆ เดินไปนั้น

เป็นอะไรก็คงไม่ได้คดิ แต่ว่าถ้ารูว่้าท่ีน้ันเป็นป่าช้า กค็ดิถงึผขีึน้มาทเีดยีว และเมือ่คดิถงึ

ผีขึ้นมาก็เกิดความกลัวดังที่เรียกว่ากลัวผี ถ้าหากไม่คิดความกลัวก็ไม่เกิดขึ้น และถ้า

ไม่รูก้ไ็ม่คดิ แต่เพราะรูว่้าเป็นป่าช้ากค็ดิ คดิเข้ากก็ลวั เพราะฉะนัน้ เม่ือมุ่งถึงว่าอะไร

เป็นเครือ่งสญัจรไปของโลกน้ัน คอืของจติทียั่งเป็นโลก คอืยังเป็น สตัวโลกอยู่ดงักล่าว

กคื็อวติกักะ หรอืวติกคอืความคดิ ความคดินีเ้องเป็นเครือ่งสญัจรไปของจติ จติไปด้วย

ความคิด ถ้าไม่คิดจิตก็ไม่ไป จิตก็อยู่นิ่ง แต่เมื่อคิดจิตก็ไป ไปกับความคิดคือคิดไป 

ซึง่คดิไปได้ไกลแสนไกลและรวดเรว็ ไปไหนกไ็ปได้ เพราะฉะนัน้ ความคดินีเ้องจงึเป็น

เครื่องสัญจรไปของโลกนั้น คือของจิตที่ยังเป็นโลก เป็นสัตวโลกอยู่นั้น

บรรลุนพิพานเพราะละตัณหาได้

เมือ่ตรสัตอบดงันีแ้ล้ว อทุยมาณพกก็ราบทลูถามว่า “เพราะละอะไรเสยีได้จงึ

เรียกว่านิพพาน” ก็ตรัสตอบว่า “เพราะละตัณหาเสียได้จึงเรียกว่านิพพาน” ดั่งนี้  

ตามค�าถามนั้นก็แสดงว่าผู้ถามมีความเข้าใจว่า นิพพานนั้นเป็นจุดที่มุ่งหมายสูงสุดซึ่ง

จะพึงบรรล ุ แต่ว่าเพราะละอะไรได้จงึเรยีกว่านพิพาน คอืบรรลนิุพพาน จงึตรสัตอบว่า 

เพราะละตัณหาเสียได้ ตัณหานั้นคือความดิ้นรนทะยานอยาก ซึ่งได้ตรัสจ�าแนกไว้ว่า 

คือ กามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในกาม คืออารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนา

พอใจทัง้หลาย ภวตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากไปในภพความเป็นนัน่เป็นนี ่วภิวตัณหา 

ความดิ้นรนทะยานอยากไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่ อันหมายถึงว่า อยากให้

สิ่งที่ไม่ชอบไม่ต้องการ ภาวะที่ไม่ชอบไม่ต้องการ สิ้นไปหมดไป 
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ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากนี้เอง ที่ตรัสยกขึ้นเป็นทุกขสมุทัย เหตุให้

เกิดทุกข์ และยังแสดงลักษณะของตัณหาไว้อีกว่า ไปกับนันทคิือความเพลิน ราคะ 

ความติดใจยินดี ฉะนั้น นันทิคือความเพลิน ราคะ ความตดิใจยนิดี กบั ตณัหา คอื

ความดิน้รนทะยานอยากจงึไปด้วยกัน หรอืเป็นอนัเดยีวกนัไปด้วยกนั เพราะยงัมตีณัหา

อยู่นี้เอง จึงยังมีนันทิคือความเพลิน เป็นเหตุผูกพันอยู่ไม่หลุดพ้น และวิตกคือความ

คิดซึง่เป็นพาหนะน�าจติให้สญัจรไป กส็ญัจรไปในกามบ้างในภพบ้างในวภิพบ้าง เพราะว่า

ยังมีความติดผูกพันอยู่ เพราะความเพลิน จิตจึงคิดไปในกามบ้าง คือในรูปในเสียงใน

กลิน่ในรสในโผฏฐพัพะทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจต่าง ๆ ในภพคอืความเป็นนัน่เป็นนี่

บ้าง ในวิภพคือความต้องการการท�าลายล้างส่ิงนั้นส่ิงนี้ ภาวะอย่างนั้นอย่างนี้ ท่ีไม่

ชอบใจไม่พอใจบ้าง รวมความว่าคิดไปในทางที่จะดงึสิง่ทีช่อบเข้ามา ภาวะทีช่อบเข้ามา 

ทีจ่ะผลกัสิง่ทีไ่ม่ชอบออกไป ฉะนัน้ เมือ่มตีณัหาอยู ่จงึมีนนัทคืิอความเพลนิผกูให้ตดิอยู่ 

และดึงจิตนี้ให้คิดไปสัญจรไปท่องเที่ยวไปดังกล่าว ฉะนั้น จึงไม่เป็นนิพพาน คือเป็น

ความดับทกุข์ดบักเิลสไม่ได้ ยงัก่อไฟคอืกเิลสให้เผาจติใจอยู ่ให้เป็นทุกข์อยูต่ลอดเวลา 

ฉะนัน้ จงึจะต้องดับตณัหาเสยีได้จงึจะเป็นนิพพาน คอืดบักเิลส ดบักองทกุข์ ดบัความ

เพลินอันเป็นเหตุให้ติด และดับความคิดของจิตที่ท่องเที่ยวสัญจรไปในกามเป็นต้น  

ดั่งนี้จึงเป็นนิพพานขึ้นมา เพราะดับตัณหาเสียได้ละตัณหาเสียได้ เมื่อเป็นดั่งนี้ ภาวะ

ของจติกพ้็นจากความเป็นสตัวโลก มาเป็นพทุธะคือความเป็นผูรู้ ้เป็นผูท้ีพ้่นโลกไม่ตดิ

อยู่ในโลก เมื่อยังมีนันทิคือความเพลินผูกอยู่ ก็เป็นโลกุตตระคือพ้นโลกไม่ได้ ผูกติด

อยูก่บัโลก วติกคอืความคดิกดึ็งจติ ผกูดงึให้คดิไปในกามเป็นต้นดงักล่าวนัน้ เม่ือเป็น 

ดัง่น้ี กไ็ม่เป็นนิพพานแต่ว่าเป็นภาวะท่ีตรงกนัข้ามกบันพิพาน คอืความดบั คอืเป็นตัว

สมทุยัก่อทกุข์ก่อไฟแผดเผาอยูต่ลอดเวลา ในเมือ่ดบัตณัหาเสยีได้ กด็บัความเพลนิได้ 

จิตก็ปล่อยโล่งไม่ติดไม่ผูกพัน และดับความคิดไปในกามเป็นต้น ก็เป็นนิพพาน 

ความดับ ดับกิเลสและกองทุกข์ ดั่งนี้

๑๗ มกราคม ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๓๒ 
อุทยมาณพปัญหา (ต่อ)

ปัญหาเรื่องวธิที�าสตใิห้วญิญาณดับ

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐานมาโดยล�าดับ จนถึงอุทยมาณพปัญหา 

ปัญหาของอุทยมาณพอันนับเป็นที่ ๑๓ อุทยมาณพได้กราบทูลถาม และพระผู้ม ี

พระภาคเจ้าได้ตรัสตอบปุจฉาคือค�าถามที่อุทยมาณพได้กราบทูลถาม และปัญหา

พยากรณ์ การแก้ปัญหาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบ ได้แสดงมาแล้ว ๒ ตอน

อทุยมาณพได้กราบทูลถามเป็นตอนท่ี ๓ ต่อไปว่า “เมือ่บุคคลท�าสตหิรอืมสีตอิยูอ่ย่างไร 

ประพฤตอิยู ่เทีย่วไปอยู ่วญิญาณจงึดบั ข้าพเจ้ากราบทลูถามพระองค์ผูท้รงพระเจรญิ 

จะฟังพระด�ารัสตอบของพระองค์นั้น” ดั่งนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบความว่า 

“เมือ่บคุคลไม่อภนินัท์คอืยนิดเีพลดิเพลนิซึง่เวทนาทัง้ภายในทัง้ภายนอก มสีติอยูอ่ย่างนี้ 

เที่ยวไปอยู่ วิญญาณ ย่อมดับ” ดั่งนี้

ตามปัญหาที่กราบทูลถามถึงเรื่องท�าสติอยู่อย่างไร เที่ยวไป วิญญาณจึงดับ

และพระผูม้พีระภาคเจ้าได้ตรสัตอบว่า เม่ือไม่อภนินัท์ยนิดซีึง่เวทนาทัง้ภายในภายนอก 

มีสติอยู่อย่างนี้เที่ยวไป วิญญาณย่อมดับ อันเป็นปุจฉาพยากรณ์ถึงวิธีปฏิบัติท�าสติให้

วญิญาณดบั จงึเป็นข้อทีเ่ข้าใจยาก และเป็นข้อธรรมทีม่ไิด้ตรัสแสดงไว้บ่อยนกั ไม่ค่อย

จะได้ฟังกันนัก ฉะนั้น จึงจะได้กล่าวถึงความเข้าใจในเรื่องวิญญาณและเรื่องวิญญาณ

ดับก่อน
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วญิญาณ ๖

อนัวญิญาณนัน้เป็นค�าทีใ่ช้มาก่อนพทุธศาสนาบงัเกดิขึน้ และเมือ่พทุธศาสนา

บังเกิดขึ้นก็ได้น�าค�านี้มาใช้ และในการใช้น้ันก็สังเกตได้ว่า ใช้ในความหมายเดิมก็มี 

ใช้ในความหมายจ�าเพาะในพระพุทธศาสนาก็มี ที่ใช้ในความหมายเดิมนั้นดังเช่นเรื่อง

พระภิกษุรูปหนึ่ง ได้แสดงว่าวิญญาณตั้งอยู่ อันเป็นสัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง 

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า ได้ตรัสไว้ที่ไหนดั่งนั้น แต่ว่าได้ตรัสแสดงถึงวิญญาณ ๖ คือ

จักขุวิญญาณ ความรู้ทางตา โสตวิญญาณ ความรู้ทางหู ฆานวิญญาณ ความรู้ทาง

จมูก ชิวหาวิญญาณ ความรู้ทางลิ้น กายวิญญาณ ความรู้ทางกาย มโนวิญญาณ  

ความรู้ทางมโนคือใจ อันหมายถึงเมื่อตากับรูปประจวบกันก็เกิดจักขุวิญญาณ ความรู้

ทางตาคอืการเหน็ เมือ่หกูบัเสยีงประจวบกนักเ็กดิโสตวญิญาณคอืการได้ยนิ เมือ่จมกู

กับกลิ่นประจวบกันก็เกิดฆานวิญญาณคือการทราบกลิ่น เมื่อลิ้นกับรสประจวบกัน 

ก็เกิดชิวหาวิญญาณคือการทราบรส เมื่อกายและสิ่งที่กายถูกต้องประจวบกันก็เกิด 

กายวิญญาณคือความทราบการกระทบ เมื่อมโนคือใจกับเรื่องราวประกอบกันก็เกิด

มโนวิญญาณคือความรู้เรื่อง ฉะนั้น วิญญาณตามท่ีตรัสแสดงนี้ จึงเป็นส่ิงท่ีเกิดดับ 

เกิดดับข้ึนในอารมณ์ทัง้หลาย จงึเป็นของทีไ่ม่เทีย่งไม่ย่ังยนื ตามพระพทุธาธบิายนีเ้ป็น

ความหมายของวิญญาณตามที่น�ามาใช้ในพระพุทธศาสนา

ความหมายเดมิของวญิญาณ

แต่ในท่ีบางแห่งก็ใช้ในความหมายเดิม ดังที่มีแสดงถึงพระอรหันต์บางรูป

นพิพาน คอืถงึมรณภาพทีเ่รยีกสามญัว่าตาย พระอรหนัต์เรยีกว่านพิพาน มารกเ็ทีย่ว

ตามหาวิญญาณของท่านว่าวิญญาณ ของท่านไปที่ไหน ก็ตามหาไม่พบ ตามที่แสดงนี้

วิญญาณใช้ในความหมายเดิมหรือเก่า เหมือนอย่างที่คนไทยเรามาใช้และเข้าใจกันว่า

เมือ่ร่างกายแตกสลายคือตาย วญิญาณกอ็อกจากร่าง คอืวญิญาณไม่ตายออกจากร่าง 

และก็พดูตามหลกัพทุธศาสนาว่า ไปเทีย่วเร่ร่อนอยู่เป็นสมัภเวส ีหรือว่าไปเกิดเป็นนัน่

เป็นนี่ตามกรรม ซึ่งความหมายของวิญญาณดังกล่าวนี้เป็นความหมายเก่า
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วญิญาณธาตุหรอืจติ

และนอกจากนี้ในธาตุ ๖ คือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย อากาส และวิญญาณ

ธาตอุนัเป็นที ่๖ ซึง่วญิญาณธาตนุัน้เป็นธาตรุู ้กม็คีวามหมายถงึจติอนัเป็นธาตรุูอ้าศยั

อยูใ่นกายน้ี ซึง่ตามหลกัพทุธศาสนานัน้ การอบรมทัง้หลายกม็ุง่อบรมจติเป็นประการส�าคญั 

และจิตน้ีเองเม่ือได้รับการอบรมจนถึงท่ีสุดแล้ว จิตก็วิมุตหลุดพ้น จิตบรรลุนิิพพาน  

จึงแสดงจิตเป็นธรรมส�าคญัอันมอียูใ่นบุคคล แต่กพ็งึเข้าใจว่าแสดงจติเป็นธรรม ไม่ใช่

แสดงจติเป็นอตัตาคอืตวัตนอนัเป็นทีต่ัง้ของความยดึถอืทัง้หลาย แต่แสดงจติเป็นธรรม

หรือเป็นธาตุอันหนึ่ง ดังที่เรียกว่าวิญญาณธาตุ หรืออาจจะเรียกว่าจิตธาตุก็ได้ เช่น

เดียวกับรูปธาตุทั้งหลาย เช่นดินน�้าไฟลมก็เป็นธาตุอย่างหนึ่ง ๆ สิ่งที่เป็นตัวธาตุหรือ

ตวัธรรมน้ีเป็นธรรมชาตเิป็นธรรมดา ซ่ึงไม่ใช่เป็นของใคร บคุคลนัน้เอง เมือ่จติยังเป็น

สัตวโลกดังที่ได้แสดงแล้วก็ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา จึงได้เกิดเป็นอัตตาเป็น 

ตวัเราเป็นของเรานัน้ แต่อันทีจ่รงินัน้สิง่ท้ังปวงนีเ้ป็นธรรมหรอืเป็นธาตซุึง่มลีกัษณะแท้

เป็นอนัตตา ดังที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่ว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเป็น

อนัตตา ดั่งนี้ จิตก็เป็นธาตุหรือเป็นธรรม เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอันหนึ่ง บรรดา

รปูธาตทุัง้หลาย ดนิน�า้ไฟลมอากาศกเ็ป็นธาต ุเป็นธรรม เป็นธรรมชาต ิเป็นธรรมดา

อนัหนึง่ ซึง่อนัทีจ่รงิมสีภาพเป็นอนตัตา คอืไม่ใช่เป็นของใคร ไม่ใช่เป็นตวัเราไม่ใช่เป็น

ของเรา เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมดา เป็นธรรมเป็นธาตุ แต่เพราะไปยึดถือว่าเป็น 

ตวัเราเป็นของเรา จึงได้มีความเหน็ยดึถอืว่าเป็นตวัเราเป็นของเราขึน้ทีย่ดึถอืไว้เท่านัน้  

แต่อันที่จริงนั้นเป็นธรรมเป็นธาตุ เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาดังกล่าว

ความหมายของดับวญิญาณ

คราวนี้ค�าว่าวิญญาณจึงมีที่ใช้ในพระพุทธศาสนา เป็นอย่างเก่าบ้างเป็นอย่าง

ใหม่บ้าง ตามความหมายเฉพาะในพุทธศาสนาคือวิญญาณ ๖ ดังกล่าวนั้นบ้าง และ

ยังมีอีกคาถาหนึ่งท่ีแสดงถึงวิญญาณอันแปลความว่า “ไม่นานหนอกายนี้จักนอนทับ

แผ่นดินปราศจากวิญญาณ ถูกทอดทิ้ง เหมือนอย่างท่อนไม้ไม่มีประโยชน์” ซึ่งค�าว่า
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วิญญาณในคาถาน้ีก็จะหมายถึงวิญญาณในความหมายเดิมก็ได้ วิญญาณ ๖ ก็ได้  

เพราะว่าไม่มทีัง้ ๒ อย่าง แต่แม้เช่นนัน้เมือ่ใช้ค�าว่าดับวญิญาณ กมั็กจะต้องเข้าใจกนั

ว่าดับวิญญาณดังในคาถาที่ยกมาแปลนั้น คือปราศจากวิญญาณ ถูกทอดทิ้งเหมือน

ท่อนไม้ ไม่มปีระโยชน์คือตาย ดบัวญิญาณกค็อืตาย แต่ว่าในความหมายของค�ากราบทลู

และทีต่รสัตอบ พิจารณาได้ว่าไม่ได้หมายถงึตายดงักล่าวนัน้ แต่ว่าหมายถงึดับปฏพัิทธ-

วิญญาณ คือวิญญาณที่ปฏิพัทธ์คือผูกพัน หรือจะเรียกเป็นภาษาไทยชัด ๆ ว่าดับใจที่

ผูกพัน ฉะนั้น ค�าว่าดับวิญญาณจึงพูดอย่างชัด ๆ ในภาษาไทยว่าดับใจที่ผูกพัน คือ

ดับใจ ซึ่งในภาษาไทยเราน้ันก็พูดกันแม้ในผู้ปฏิบัติธรรมก็พูดกันว่าดับใจ ก็เข้าใจกัน

ดับใจไม่ได้หมายถึงตาย แต่ว่าหมายถึงดับโลภดับโกรธดับหลง ดับความผูกพันดับ

ความวุ่นวายอะไรต่าง ๆ เหล่าน้ีเรียกว่าดบัใจ เมือ่ดบัใจดังกล่าวได้ก็พบกบัความสงบได้ 

เพราะฉะนัน้ ในการปฏิบัตธิรรมแม้ดงัท่ีได้ตรสัตอบมาในปัญหานี ้ในตอนต้น

ที่ตรัสตอบว่า ทรงแสดงอัญญาวิโมกข์ คือความหลุดพ้นที่พึงรู้ทั่วถึง หรือความหลุด

พ้นด้วยอญัญา ความรูท่ั้วอันหมายถึงวชิชา อนัเป็นเครือ่งดบัอวชิชาท�าลายอวชิชาเสยี

ได้น้ัน ก็คือปฏิบัติละความพอใจในกามและโทมนัสเสียทั้งสอง บรรเทาความง่วงงุน

เคลบิเคลิม้อ่อนแอท้อแท้ย่อท้อ ห้ามความร�าคาญเดอืดร้อนใจความหงดุหงดิยุ่งใจ ปฏบิตัิ

ท�าอุเบกขาและสติอันบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้น ท�าความตรึกพิจารณาธรรมเป็นเบื้องหน้า 

ดั่งนี้ ปฏิบัติดัง่นี ้ เป็นการปฏบิตัทิ�าอัญญาวโิมกข์ คอืความพ้นด้วยอญัญาคอืความรูท้ัว่

ถงึให้บงัเกดิขึน้ เป็นเครื่องท�าลายอวิชชาได้ การปฏิบัติดั่งนี้กล่าวอีกส�านวนหนึ่ง ก็คือ

ปฏิบัติดับวิญญาณคือดับใจน่ันเอง ก็หมายความว่าดับใจที่ผูกพันอยู่กับความพอใจใน

กามโทมนัส ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม ความร�าคาญยุ่งจุกจิกใจ โดยท�าอุเบกขาและสติ

ให้บังเกิดขึ้น ตรึกถึงธรรมเป็นเบื้องหน้า พิจารณาเป็นเบื้องหน้า นี่คือทางปฏิบัติที่จะ 

ดับใจ ดับใจที่ผูกพันที่พัวพันดังกล่าวนั้น จึงจะพบกับอัญญาวิโมกข์ คือความหลุดพ้น

ด้วยอัญญาคือความรู้ ซ่ึงเม่ือได้อัญญาคือความรู้บังเกิดขึ้นแล้วก็ท�าลายอวิชชาคือ 

ความไม่รูล้งไปเอง และอันนีแ้หละคือความดบัใจ กค็อือญัญาวิโมกข์นัน่เอง หรอืเรยีก

ตามศัพท์แสงธรรมในที่นี้ว่าดับวิญญาณ
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ปฏบิัตดิับอภนิันท์ในเวทนา

คราวนี้มาท่อนท่ี ๒ ท่ีตรัสตอบว่า โลกโดยตรงคือจิตนี้เองที่เป็นสัตวโลก  

มนีนัทคืิอความเพลนิเป็นเครือ่งผกูพนัไว้ และวติกคอืความคดิเป็นเครือ่งสัญจรไปของ

โลกคือของจิต ซึ่งเมื่อมีความเพลิดเพลินผูกพันเอาไว้ จิตก็คิดไปในสิ่งที่ผูกพันนั้นคือ

ไปในกามบ้าง ในความมุง่ร้ายบ้าง ในความเบยีดเบยีนบ้าง ในญาติบ้าง ในบ้านเมืองบ้าง 

ในเทวโลกเทวดาบ้าง หรือว่าคิดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืนบ้าง คิดที่จะได้ลาภได ้

สกัการะได้สรรเสรญิบ้าง คิดท่ีจะปฏิบตัอิย่างไรจงึจะท�าให้เขาไม่ดถูกูดูหมิน่บ้าง เหล่าน้ี

เป็นต้น ก็ความคิดนี้เองเป็นเครื่องสัญจรไปของโลก คือจิตอันยังมีความผูกพันอยู่นี้ 

และดับตัณหาเสียได้จึงจะเรียกว่านิพพาน ก็เรียกว่าดับความเพลินนั้นเอง เรียกอีก

อย่างหนึ่งว่าตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก ความเพลินกับความดิ้นรนทะยานอยาก

น้ันไปด้วยกัน และเม่ือยังมีความเพลินความดิ้นรนทะยานอยากผูกพัน ดึงจิตให้คิด

เที่ยวสัญจรไปต่าง ๆ ดังกล่าว วิญญาณก็ไม่ดับคือใจไม่ดับ ใจยังไปเกิดที่นั่นไปเกิดที่

น่ีในเร่ืองน้ันในเรื่องนี้ คิดไปในเรื่องนั้นในเรื่องนี้ คือใจที่คิดไปต่าง ๆ ด้วยอ�านาจ 

ความผูกพัน น่ันแหละเป็นใจท่ีไม่ดับ เพราะฉะนั้น เมื่อกล่าวโดยย่อเข้ามาที่สุดแล้ว  

กเ็พราะยงัอภนินัท์อยูใ่นตวัเวทนา คือความรูเ้ป็นสขุเป็นทกุข์หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์

ไม่สุข ที่เป็นเวทนาภายในบ้าง เป็นเวทนาภายนอกบ้าง เพราะฉะนั้น ใจจึงไม่ดับ  

เพราะฉะนั้น การปฏิบัติเม่ือชี้เข้ามาตรงจุดอันส�าคัญแล้วก็คือ ให้จับพิจารณาเวทนา 

คือตัวสุขตัวทุกข์หรือตัวไม่ทุกข์ไม่สุข ที่กายและจิตได้รับเสวยอยู่นี้แหละจากอารมณ์

ทั้งหลาย ท�าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน พิจารณาเวทนา จับให้เห็นสุขเห็นทุกข์เห็น

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขที่จิตและกายได้รับอยู่ และคอยปฏิบัติห้ามใจไม่ให้อภินันท์

คือความยินดีเพลิดเพลิน อันหมายถึงว่าไม่ให้เกิดตัณหาไปในเวทนา เพราะเวทนานี้

เองจึงเกดิตณัหาไปในเวทนา ดงัทีเ่รียกว่าตณัหาไปในรปูบ้าง ในเสียงบ้าง ในกลิน่บ้าง 

ในรสบ้าง ในโผฏฐัพพะบ้าง ในเรื่องราวทั้งหลายบ้าง ก็มีเวทนานี้เองน�า คือเมื่อได้สุข

ในรปูอนัใด ก็เกิดตณัหาในรปูอันน้ัน ดัง่น้ีเป็นต้นไปทกุ ๆ ข้อ ตัง้สตกิ�าหนด พจิารณา

ดูทางเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ดั่งน้ี ให้เห็นด้วยเวทนาอันเป็นตัวน�าตัณหาให้เห็น

เกิดเห็นดับของเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกดั่งนี้ เป็นการปฏิบัติให้เห็นต้นทางของ

ตัณหาของความเพลิน เห็นที่ตั้งของความเพลินของตัณหา ฉะนั้น เม่ือเห็นท่ีตั้งของ
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ตัณหาของความเพลิน ไม่ให้เวทนาเป็นที่ตั้งของตัณหาของความเพลินได้แล้ว ตัณหา

ของความเพลินต่าง ๆ ก็ดับ ตรงนี้เป็นนิพพาน แม้เป็นนิพพานชั่วคราวก็ตาม คือ 

ความดับใจ

นพิพานคอืความดับใจหรอืดับวญิญาณ

เพราะฉะนั้น จึงกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า นิพพานนั้นคือความดับใจ ที่เรียกในที่

นีว่้าดับวญิญาณ ดับใจกค็อืดบัความยดึถอืในเวทนา เมือ่ดบัความเพลนิยดึถอืในเวทนา

ตัณหาและความเพลินก็ไม่บังเกิดขึ้นในที่ตั้งของเวทนา มีรูปเสียงเป็นต้น ใจก็ดับ  

นี้แหละคือนิพพาน นิพพานคือใจดับ ใจดับก็คือดับผูกพัน ฉะนั้น จะได้นิพพานต้อง

ได้ใจดับ จะได้ใจดับก็ต้องได้ เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอน

เอาไว้ ซึ่งอันนี้เกิดจากการท่ีท�าสติพิจารณาเวทนา ให้เห็นตัวเวทนาที่เกิดขึ้นจริง ๆ  

ให้เห็นความเกิดความดับของเวทนาจริง ๆ ใจจะไม่ยึดถือ จะปล่อยวาง ตัวความเห็น

นี้เป็นตัวสติ เป็นตัวอุเบกขา อันบังเกิดจากการที่ตั้งใจพิจารณาที่ตรัสว่า ตรึกนึกคิด

ในธรรมเป็นเบือ้งหน้าให้เหน็สจัจะคือความจรงิ ดัง่นีจ้ะได้ใจดบัผกูพนั เมือ่ได้ใจดบักไ็ด้

นพิพาน ได้ดบัตณัหา ได้อญัญาวโิมกข์ ความหลดุพ้นด้วยอ�านาจของความรูท้ัว่ เพราะฉะนัน้ 

โวหารของธรรมเหล่านี้ต่าง ๆ กัน แต่อันที่จริงนั้นอันเดียวกันท้ังนั้น อยู่ที่ใจดับ 

ดับผูกพัน และใจดับนี่แหละคือนิพพาน

อนึง่ พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ในพชีสูตร (ขนัธวารวัคค ๑๗/๖๗) แปลความว่า 

“ภิกษทุัง้หลาย ถ้าความตดิใจยินดีในรปูธาต ุในเวทนาธาต ุในสญัญาธาต ุในสงัขารธาตุ 

ในวิญญาณธาตุ เป็นอันภิกษุละได้แล้วไซร้ เพราะละความติดใจยินดีได้ อารมณ์ย่อม

ตดัขาด ทีต่ัง้ของวญิญาณย่อมไม่ม ีวญิญาณอนัไม่มีท่ีต้ังนัน้ ไม่งอกงาม ไม่แต่งปฏสินธิ 

หลุดพ้นไป”

อุทยมาณพปัญหาจบ

๑๘ มกราคม ๒๕๒๕
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อากญิจัญญายตนฌานยังไม่เป็นวปิัสสนา

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสตปัิฏฐานมาโดยล�าดบั บดันีถ้งึโปสาลมาณพปัญหา 

ปัญหาของมาณพช่ือว่าโปสาละอันนับเป็นท่ี ๑๔ โปสาลมาณพได้กราบทลูถามพระบรม

ศาสดาความว่า “องค์ใดพระผูม้พีระฌานหยัง่รู ้ส�าแดงอดตี ทรงไม่หวัน่ไหว ตดัความ

สงสยัเสยีได้ ทรงบรรลุถงึฝ่ังแห่งธรรมท้ังปวง ข้าพเจ้ามคีวามต้องการจะกราบทลูถาม

ปัญหาจึงมาเฝ้า ข้าพเจ้าขอกราบทูลถามถึงฌานคือความรู้ของบุคคลผู้มีความก�าหนด

หมายในรปูอันแจ่มชดัแล้ว คือได้บรรลุรูปฌานแล้ว ละกายทัง้หมดคอืรปูารมณ์ทัง้หมด

ได้ คือล่วงรูปฌาน ปฏิบัติได้อรูปฌานจนถึงเห็นทั้งภายในทั้งภายนอก ว่าน้อยหนึ่ง 

นิดหนึ่งก็ไม่มี หรือไม่มีอะไรแม้แต่น้อยหนึ่ง ก็คือได้บรรลุถึงอากิญจัญญายตนะ  

อรูปฌานที่ ๓ ข้าแต่พระองค์ผู้ศากยวงศ์ บุคคลเช่นนี้จะพึงแนะน�าอย่างไรต่อไป” 

พระบรมศาสดากไ็ด้ตรสัตอบความว่า “พระตถาคตรูภ้มิูเป็นทีต่ัง้แห่งวิญญาณทัง้หมด

อันเรียกว่าวิญญาณฐิติ จึงรู้ว่าบุคคลเช่นนั้นยังตั้งอยู่ในโลกมีอัธยาศัยน้อมไปแล้วใน

อากิญจัญญายตนภพ มีอากิญจัญญายตนภพเป็นที่ไปในเบื้องหน้า บุคคลเช่นนั้นรู้ว่า

สมภพคือความเกิด หรือกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดในอากิญจัญญายตนะ มีนันทิคือ 

ความเพลินเป็นเครื่องผูกไว้ รู้ข้อนั้นอย่างนี้แล้ว ล�าดับนั้นก็เห็นแจ้งเป็นวิปัสสนาโดย

ไตรลักษณ์ในอากิญจัญญายตนะนั้น ข้อนี้เป็นฌานคือความรู้อันถ่องแท้ของพราหมณ์

เช่นนั้น ผู้มีพรหมจรรย์อันอยู่จบแล้ว” ดั่งนี้
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ตามปัญหาและปัญหาพยากรณ์นี ้บ่งถงึภมูปิฏบิตัขิองผูถ้ามขัน้อรปูฌานที ่๓ 

คืออากิญจัญญายตนฌาน ซึ่งมีความก�าหนดหมายในรูปอันแจ่มชัดแล้ว ก็คือได้บรรลุ

รูปฌานแล้ว ละรูปกายคือรูปารมณ์อันเป็นอารมณ์ของรูปฌานได้ทั้งหมดแล้ว ปฏิบัติ

ข้ึนมาสู่อรูปฌานจนถึงขั้นที่เห็นทั้งภายในท้ังภายนอก ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี คือ 

ไม่มีอะไรสักน้อยหนึ่ง ซึ่งเมื่อได้บรรลุถึงชั้นนี้แล้ว ฌานคือความรู้เป็นอย่างไร จะพึง

แนะน�าให้ปฏิบัติอย่างไรต่อไป พระบรมศาสดาจึงได้ตรัสตอบว่า ตถาคตอันหมายถึง

พระองค์เอง ทรงรู้วิญญาณฐิติ ภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณทั้งหมด จึงรู้ว่าบุคคลเช่นนั้น

ยังตั้งอยู่ในโลก มีอัธยาศัยที่น้อมไปในอากิญจัญญายตนะ มีอากิญจัญญายตนะ เป็น

ทีไ่ปในเบือ้งหน้า ก็คือจะต้องไปเกดิในอากิญจญัญายตนภพ เป็นอนัส่องความว่าญาณ

คอืความรูก้ย็งัไม่ถ่องแท้ เพราะยงัต้องมภีพมชีาต ิแม้จะเหน็ว่าน้อยหนึง่นดิหนึง่กไ็ม่มี 

ทั้งภายในทั้งภายนอก แต่ก็ยังไม่มีวิปัสสนา ยังเป็นความเห็นในขั้นของสมาธิ เป็น

อารมณ์ของสมาธทิีไ่ม่มรีปูเท่านัน้ ฉะนัน้ จงึได้ทรงแนะน�าต่อไปให้ท�าความรูว่้ายงัไม่มี

สมภพคอืความเกดิ หรอืกรรมท่ีเป็นเหตใุห้เกดิในอากญิจญัญายตนะ เพราะยงัมนีนัทิ

คือความเพลินเป็นเครื่องผูกอยู่

ละนันทไิด้จงึอยู่จบพรหมจรรย์

อันตัวความเพลินนี้เป็นตัณหาหรือเป็นอาการของตัณหา คือความดิ้นรน 

ทะยานอยาก อันเป็นเหตุให้ยึดถือ ยังมีความเพลินอยู่ในอารมณ์ ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่ง

ก็ไม่มนีั้น ติดอยู่ในอารมณ์นัน้ ฉะนัน้ จึงยงัมเีครือ่งผูกไวไ้มใ่หห้ลดุพน้ไปจากภพชาติ

ทั้งหมด เพราะยังมีความเพลินอยู่ในอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั้นผูกไว้ใน

อากิญจัญญายตนภพ ฉะนั้น จึงให้ปฏิบัติทางวิปัสสนาปัญญา พิจารณาไตรลักษณ์ใน

ตวัอากิญจญัญายตนฌาน พร้อมทัง้สหชาตธรรม คือธรรมท่ีบงัเกดิข้ึนในอากิญจัญญายตน-

ฌาน นั้น ว่าทั้งหมดก็ล้วนเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยง ต้องเกิดดับ เป็นทุกข์คือตั้งอยู่คงที่

ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป และเป็นอนตัตาไม่ใช่ตวัตน เพือ่ให้เกดินพิพิทาคอื

ความหน่าย จะได้ไม่มนีนัทคิอืความเพลนิในอารมณ์นัน้ เมือ่ได้นพิพิทาคอืความหน่าย 

ก็ย่อมจะได้วิราคะคือความสิ้นติดสิ้นยินดี แม้ในฌานพร้อมกับอารมณ์ของฌานนั้น  
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อันเป็นเหตุละตัณหาละนันทิ เป็นเหตุให้หลุดพ้นไปได้ไม่ติด ญาณคือความรู้ด่ังนี้  

นั่นแหละจึงจะถ่องแท้ ส�าหรับพราหมณ์คือผู้ปฏิบัติซึ่งอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว คือ 

ได้ปฏิบัติท�าปัญญาท่ีเป็นวิปัสสนานี้ให้บังเกิดขึ้น จนละนันทิคือความเพลินได้แล้ว  

นัน่แหละจงึจะอยูจ่บพรหมจรรย์ ถ้ายงัละนนัทคิอืความเพลนิอันเป็นสงัโยชน์คอืเครือ่ง

ผูกให้หมดไปไม่ได้จะปฏิบัติไปถึงสมาธิชั้นไหนก็ตาม ก็ยังไม่อยู่จบพรหมจรรย์ ยังไม่

สิน้ชาตสิิน้ภพ เมือ่ละนนัทอินัเป็นตณัหาได้ จงึจะส้ินสังโยชน์คือเครือ่งผกูพัน นัน่แหละ

จึงจะหลุดพ้นไปได้ เป็นอันว่าอยู่จบพรหมจรรย์ คือเสร็จกิจที่จะต้องปฏิบัติให้เป็น 

เช่นนั้นอีก ดั่งนี้

วญิญาณฐติ ิ ๔

ในพุทธพยากรณ์ได้ตรัสว่า ตถาคตรู้ภูมิเป็นที่ตั้งของวิญญาณทั้งหมด อันภูมิ

เป็นทีต่ัง้ของวญิญาณน้ัน เรยีกตามศพัท์ธรรมว่าวญิญาณฐติิ ภมูเิป็นทีต่ัง้ของวิญญาณ

ได้มีแสดงไว้ว่า เมื่อกล่าวโดยอภิสังขารคือความปรุงแต่ง ก็มี ๔ คือ

๑. วิญญาณเม่ือจะตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่อาศัยรูป มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที ่

ตั้งอาศัย ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์

๒. วญิญาณเม่ือจะตัง้อยู ่ก็ตัง้อยู่อาศยัเวทนา คอืความรูเ้สวยอารมณ์เป็นสขุ

เป็นทุกข์ หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สขุ มเีวทนาเป็นอารมณ์เป็นทีต่ัง้อาศยั ถงึความ

เจริญงอกงาม

๓. วญิญาณเมือ่จะตัง้อยู ่กย่็อมตัง้อยูอ่าศยัสญัญาคอืความจ�าหมาย มสีญัญา

เป็นอารมณ์ มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัย ถึงความเจริญงอกงาม

๔. วิญญาณเมื่อจะต้ังอยู่ ก็ย่อมต้ังอยู่อาศัยสังขาร คือความคิดปรุงหรือ 

ความปรุงคิด มีสังขารเป็นอารมณ์ มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย ถึงความเจริญงอกงาม  

ดั่งนี้
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วญิญาณฐติ ิ๗

อนึง่ วญิญาณฐติิ ภูมิอันเป็นท่ีต้ังของวญิญาณ เมือ่กล่าวโดยปฏสินธกิม็ ี๗ คอื

๑. ปฏิสนธิของสัตว์พวกหนึ่ง มีกายต่างกัน มีสัญญาคือความก�าหนดหมาย

ต่างกัน เช่นมนุษย์ เทพบางพวก วินิปาติกะคือเปรตบางพวก

๒. ปฏิสนธิของสัตว์พวกหนึ่ง มีกายที่ต่างกัน แต่มีสัญญาคือความก�าหนด

หมายเป็นอย่างเดียวกัน เช่นเทพที่รวมอยู่ในหมู่พรหมผู้ตั้งอยู่ในภูมิแห่งปฐมฌาน

๓. ปฏิสนธิของสัตว์พวกหนึ่งมีกายเป็นอย่างเดียวกัน แต่มีสัญญาคือ 

ความก�าหนดหมายต่างกัน เช่นอาภัสสรพรหม

๔. ปฏิสนธิของสัตว์จ�าพวกหน่ึง มีกายเป็นอย่างเดียวกัน มีสัญญาคือ 

ความก�าหนดหมายเป็นอย่างเดียวกัน เช่นพรหมชั้นสุภกิณหะ

๕. ปฏิสนธิของอรูปพรหมชั้นอากาสานัญจายตนะ

๖. ปฏิสนธิของจ�าพวกอรูปพรหมชั้นวิญญาณัญจายตนะ และ

๗. ปฏิสนธิของพวกอรูปพรหมชั้นอากิญจัญญายตนะ ดั่งนี้

สัตตาวาส ๙

อนึง่ พระองค์ได้ทรงแสดงสตัตาวาส คอืภพเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์ไว้ ๙ กไ็ด้

แก่ วิญญาณฐิติ ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และเติมข้อ ๕ คือภพของสัตว์จ�าพวกที่

ไม่มสีญัญาคอืความก�าหนดหมาย ไม่มเีวทนาคอืความรูเ้สวยอารมณ์ คอืไม่มนีามธรรม

ทั้งหมด อันเรียกว่า อสัญญีสัตว์ สัตว์ที่ไม่มีสัญญา นับเป็นข้อ ๕ และต่อจากนั้น  

ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ กเ็ป็นภพของอรปูพรหมชัน้อากาสานญัจายตนะ วญิญาณญั-

จายตนะ อากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายตนะ ส�าหรับในข้อ ๙ อรูป

พรหมชั้นมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ต่างจากอสัญญีสัตว์อันเป็นสัตตาวาส 

ที ่๕ เพราะอสญัญีสตัว์นีไ้ม่มสีญัญาทเีดียว แต่ว่าข้อที ่๙ นัน้ เนวสญัญานาสญัญายตนะ 
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มสีญัญากไ็ม่ใช่ไม่มีสญัญากไ็ม่ใช่ คือยังมีสญัญาแต่ว่ามชีนดิทีเ่หมอืนอย่างไม่ม ีแต่ว่า

จะไม่มกีไ็ม่ใช่ คอืละเอยีดมาก ถ้าไม่มสีญัญาเสียเลยกต้็องเป็นอสญัญีสตัว์ ดัง่ทีเ่รยีก

ว่าพรหมลูกฟักนอนกล้ิงอยู่ ไม่มีนามธรรมอะไรทั้งสิ้น อันเป็นภูมิภพที่ทางพระพุทธ

ศาสนาไม่สอนให้ปฏิบัติ แต่ว่าส�าหรับภูมิภพที่เป็นรูปฌานอรูปฌาน ก็เป็นภูมิิภพ 

ที่สอนให้ปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาอันเป็นข้อปฏิบัติทางสมาธิซึ่งเป็นไปตามภูมิของ 

รูปฌานอรูปฌาน แต่ว่าแม้ว่าจะได้รูปฌานอรูปฌาน ก็ยังเป็นขั้นสมาธิ ถึงจะมีความ

เห็นว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี คล้ายกับว่าไม่ยึดถืออะไรหมด แต่ว่าอันที่จริงนั้น ก็ยัง

มคีวามยดึถอือยู ่ในอารมณ์ทีว่่าน้อยหนึง่นดิหนึง่ก็ไม่มีดงักล่าวมาแล้ว ยังมีตณัหาอัน

มีอาการเป็นนันทิความเพลินอยู่ ฉะน้ัน จึงต้องปฏิบัติทางวิปัสสนา มองเห็นอนิจจะ 

ทุกขะอนัตตาในสมาธิ อารมณ์ของสมาธิธรรมท่ีเกิดขึ้นร่วมกับสมาธินั้นทั้งหมดโดย

ไตรลักษณ์ ให้เกิดความหน่าย ความไม่ยึดถือ ดั่งนี้จึงจะหลุดพ้น ญาณคือความรู้จึง

จะถ่องแท้ และโดยเฉพาะอสญัญสีตัว์นัน้เป็นสมาธนิอกพทุธศาสนา เป็นเหตใุห้ไปเกดิ

เป็นอสัญญีสัตว์หรือพรหมลูกฟักที่ว่ากันในภาษาไทย

สมาธใินพุทธศาสนา

อันสมาธิในพุทธศาสนานั้น จะละเอียดเพียงไร ก็ต้องมี สติ คือความรู้ที่ตื่น

โพลงอยู่ ยิ่งสมาธิละเอียดก็ยิ่งมีความรู้ที่ตื่นโพลงอยู่มาก สติ ก็ยิ่งสว่างมาก ตื่นมาก

แต่ว่าอารมณ์ของสมาธนิัน้น้อยลงไปน้อยลงไป แต่ว่าความรูค้วามตืน่อนัเป็นตวัสต ินัน้

ยิ่งมาก สว่างมากตื่นมากโพลงมาก ดั่งนี้เป็นสมาธิในพุทธศาสนา แม้ว่าจะมีอารมณ์

ว่าน้อยหน่ึงนดิหนึง่กไ็ม่มี นัน้เป็นอารมณ์ท่ีน้อยหนึง่นดิหนึง่กไ็ม่ม ีแต่ว่าความรูค้วามตืน่

ความโพลงอยูใ่นอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนดิหนึง่กไ็ม่มนีัน้ สว่างมากโพลงมาก ไม่มนีวิรณ์

แม้แต่น้อย ง่วงก็ไม่มี ไม่ต้องถึงดับหรือหลับ หลับก็ไม่มี ง่วงก็ไม่มี ตื่นสว่างโพลงอยู่

อย่างเต็มที่ นี้เป็นสมาธิในพุทธศาสนา แต่ว่าสมาธินอกพุทธศาสนา ที่ให้บังเกิดเป็น 

อสัญญีสัตว์ นั้น เป็นสมาธิที่ดับคือหลับ ไม่ใช่ดับกิเลสแต่ว่าดับ สติ หลับไม่รู้อะไร
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ไม่มคีวามตืน่ความโพลงไม่มีความสว่าง  หลบัเงยีบไป เช่นว่านัง่สมาธแิล้วกห็ลบัเงยีบไป 
หรือว่าหลับในสมาธิ หลับเงียบไป ไม่มีอารมณ์อะไรทั้งหมด ไม่มีตื่นไม่มีรู้ก็แบบ 

คนหลับ หลับสนิทหลับเงียบไป การปฏิบัติให้หลับเงียบไปดั่งนี้เป็นสมาธินอกพุทธ

ศาสนา อันจะน�าให้บังเกิดเป็น อสัญญีสัตว์ คือพรหมลูกฟักดังกล่าว เพราะฉะนั้น 

ผูป้ฏบิตัใินสมาธแิม้ว่าไม่มุง่ปฏบิตัอิย่างนัน้ แต่กร็ะวงัอย่าให้หลบัในสมาธจินเคยตวันัง่

สมาธเิข้าสกัหน่อยหนึง่กห็ลบัไปในสมาธ ิปล่อยให้หลบัไปอย่างนัน้ อย่านัง่หลบัไปอย่างนัน้ 

ด่ังนีเ้ป็นโทษ ไม่ใช่สมาธใินพุทธศาสนา ตายลงไปในขณะนัน้จะไปเกดิเป็นพรหมลกูฟัก

คือ อสัญญีสัตว์ ได้ เพราะฉะนั้น ก็ต้องหัดท�าสติให้ตื่น ให้สว่าง ให้โพลงอยู่เสมอ

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๓๔ 
โปสาลมาณพปัญหา (ต่อ)

ปัญหาของผู้ได้อากญิจัญญายตนฌาน

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐานมาโดยล�าดับ จนถึงปัญหาของโปสาล 

มาณพอันเป็นล�าดับที่ ๑๔ ซึ่งโปสาลมาณพได้กราบทูลถามถึงบุคคลท่ีได้ปฏิบัต ิ

ทางสมาธิ ได้รูปฌานทั้ง ๔ แล้ว ล่วงรูปฌานขึ้นไป ก็ได้อรูปฌานจนถึงอากิญจัญญา 

ยตนฌาน อันเป็นอรูปท่ี ๓ ซึ่งเห็นอารมณ์ว่าน้อยหน่ึงนิดหนึ่งก็ไม่มี ทั้งภายใน 

ทัง้ภายนอก ญาณ คือความรูถ้งึเพียงน้ีแล้ว จะพงึให้ปฏบิตัอิย่างไรต่อไป พระบรมศาสดา

ก็ได้ตรัสตอบว่า ยังมีนันทิคือความเพลิน อันเป็นอาการของตัณหาเป็นเครื่องผูกอยู่ 

ให้ต้องสมภพคือให้เกิดในอากิญจัญญายตนภพ ยังมีอัธยาศัยที่น้อมไปในภพนั้น  

มีภพนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ฉะนั้น ก็พิจารณาให้รู้อย่างนี้ ปฏิบัติอบรมวิปัสสนา-

ปัญญา ให้เหน็แจ้งในอากิญจญัญายตนฌาน พร้อมทัง้สหชาตธรรม คอืธรรมทีบ่งัเกดิ

ขึ้นพร้อมกันในฌานนั้น วิปัสสนาญาณนี้น�าให้ละนันทิคือความเพลินได้ คือละตัณหา

ได้ก็ท�าให้เสร็จกิจแห่งพรหมจรรย์ ญาณดั่งนี้จึงเป็นญาณที่ถ่องแท้ ดั่งนี้
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ทบทวนปัญหาของอุปสวีมาณพ

อันเป็นปัญหาของมาณพผู้ถามในภูมิแห่ง อรูปฌาน ที่ ๓ นี้ได้มีมาแล้ว คือ

อุปสีวมาณพได้กราบทูลถามพระบรมศาสดานับเป็นท่ี ๖ ซึ่งมีความว่า “ตนผู้เดียว 

ไม่อาศัยพระผู้มีพระภาค ไม่อาจท่ีจะข้ามห้วงใหญ่คือห้วงกิเลสห้วงทุกข์ได้ จึงขอให้

พระองค์ตรัสบอกอารมณ์ที่จะพึงรู้ได้ ซ่ึงอาศัยข้าม โอฆะ คือห้วงกิเลสห้วงทกุข์ได้” 

พระบรมศาสดาก็ได้ตรสัตอบว่า “ให้มสีตเิพ่ง อากญิจญัญายตนะ คอื อรปูฌาน ทีไ่ด้ถงึ

ข้อนีอ้าศยัอารมณ์ว่าไม่มีคือน้อยหน่ึงนิดหน่ึงกไ็ม่ม ีข้าม โอฆะ คอืห้วงกเิลสห้วงทกุข์เถดิ

จงละกามทั้งหลาย เว้นจากความสงสัย เพ่งพินิจดูความสิ้นแห่งตัณหาทั้งกลางวัน 

ทัง้กลางคืนเถิด” ดั่งนี้ ในข้อนี้ พระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงชี้เอา อรูปฌาน ที่ ๓  

เพราะท่านแสดงว่าได้ทรงทราบว่า อปุสวีมาณพปฏบิตัไิด้ถงึขัน้น้ี แต่แม้ว่าจะปฏบิตัไิด้

ถงึขัน้นี ้กย็งัข้ามห้วงกเิลสห้วงทกุข์อนัใหญ่ไม่ได้ จงึได้มาเฝ้าขอให้ตรสับอกทางปฏบิตัิ

ต่อไป จึงได้ตรัสสอนให้อาศยัอารมณ์ของอรปูสมาธข้ิอนีน้ัน่แหละ ว่าไม่มีคอืน้อยหนึง่

นิดหนึ่งก็ไม่มี แต่ปฏิบัติให้ละกามคือความใคร่ ก็ไม่ใช่ละกามอะไรที่ไหน ละกามคือ

ความใคร่ในอรูปฌานข้อนี้นั่นแหละ เว้นจากความสงสัยท้ังหลายอันเป็นส่ิงท่ีสืบเนื่อง

กันมา เพราะเมื่อละกามคือความใคร่ในสมาธิข้อนี้ได้ ก็ละความสงสัยทั้งหลายอัน 

สบืเนือ่งมาจากความใคร่นัน้ได้ เมือ่เป็นดัง่นี ้กใ็ห้เพ่งพินิจดคูวามส้ินไปแห่งตณัหา คอื

ความด้ินรนทะยานอยาก ตลอดเวลาทัง้หมดทัง้กลางวันกลางคนื กล่าวคอืให้ปฏิบตัทิ�า

ข้อที่ว่าไม่มีนั้น มาเป็นไม่มีตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก เพราะว่าเมื่อก�าหนด

อารมณ์ของ อรปูฌาน แม้ว่าน้อยหนึง่นดิหนึง่กไ็ม่มี แต่กย็งัมีตณัหาอยู่ในอารมณ์นัน้ 

ติดอยู่ในอารมณ์นั้น จึงยังข้ามกิเลสข้ามห้วงทุกข์ไม่ได้ แปลว่าไม่มีนั้นอันท่ีจริงยังมี

ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากอยู่ กล่าวอีกค�าหนึ่งก็คือยังมีกามความใคร่อยู่ใน

สมาธิข้อนั้น ฉะนั้น ข้อที่ว่าไม่มีนั้น จึงยังมีตัณหามีกามอยู่ในข้อนั้น กามตัณหา  

ยงัม ีไม่ใช่ไม่ม ีฉะนัน้ จงึยงัต้องท�าให้กามท�าให้ตณัหานัน้ไม่ม ีเมือ่เป็นด่ังนี ้จงึจะข้าม

ห้วงกิเลสห้วงทุกข์ได้
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ทรงสอนให้ปฏบิัตวิปิัสสนาปัญญา

เมื่อมาถึงปัญหาของโปสาลมาณพอันเป็นล�าดับท่ี ๑๔ ก็ได้กราบทูลถามใน 

ภูมิแห่ง อรูปฌาน ข้อนี้เช่นเดียวกัน คือว่าล่วงรูปสมาธิขึ้นมาแล้วจนมาถึงอรูปที่ ๓  

ซึง่เหน็อยู่ท้ังภายในและภายนอก ว่าน้อยหนึง่นดิหนึง่ก็ไม่ม ีซึง่นบัเป็นอารมณ์อรปูข้อ

ที ่๓ น้ี แต่อนัทีจ่รงินัน้ยงัมนัีนทคืิอความเพลนิอยู ่กค็อืตณัหามกีามอยูใ่นอรูปที ่๓ นัน้ 

ไม่ใช่ไม่มี จึงยังต้องสมภพคือเกิดในอรูปภพนั้น ยังไม่พ้นชาติคือความเกิด เมื่อเป็น 

ด่ังน้ี ก็ให้ท�าความรู้ และปฏิบัติละกามละตัณหาหรือนันทิคือความเพลิน ซึ่งใน 

พุทธพยากรณ์ตอบปัญหาของโปสาลมาณพอันเป็นที่ ๑๔ นี้ ได้ตรัสระบใุห้แจ่มแจ้ง

ข้ึนไปอกี ว่าให้เห็นแจ้งใน อรูปสมาบตั ิหรือ อรปูฌาน ข้อน้ี ซึง่ค�าว่าเห็นแจ้งนั้น

ก็คือวิปัสสนานั่นเอง วิธีที่จะปฏิบัติละนันทิละตัณหาละกาม จึงต้องอาศัยปฏิบัติทาง 

วิปัสสนาปัญญา และทาง วปัิสสนาปัญญา นี ้กไ็ด้ตรสัสอนไว้ให้พจิารณาโดยไตรลกัษณ์

ใน อรูปสมาบตั ิ นัน้ พร้อมทั้ง สหชาตธรรม คือธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ซึ่งเมื่อจะ

กล่าวโดยสรปุกค็อืให้พจิารณา นามรปู นัน่เอง ฉะนัน้ ปัญหาและปัญหาพยากรณ์แม้

ในข้อนีเ้มือ่ถอดความแล้ว กเ็ป็นข้อทีพ่งึปฏบัิตไิด้โดยท่ัวไป กล่าวคือปฏบิตัทิางสมาธแิละ

ปฏบิตัทิางปัญญา โดยที่มีศีลเป็นภาคพื้น แม้จะไม่ได้กล่าวศีลไว้โดยตรง แต่หลักของ

การปฏิบัติทางพุทธศาสนา ศีลสมาธิปัญญาทั้ง ๓ นี้ ต้องปฏิบัติให้อาศัยกันและกัน

เป็นไปโดยจะต้องมศีลีเป็นภาคพืน้ และปฏบิตัทิางสมาธ ิแม้การปฏบิตัใิน สตปัิฏฐาน 

พิจารณากายเวทนาจิตธรรม ก็ต้องตั้งต้นด้วยการปฏิบัติทางสมาธิ ดังเช่นก�าหนดลม

หายใจเข้าออก หรอืก�าหนดความรูใ้นอิรยิาบถน้อยอริยิาบถใหญ่ หรอืว่าตัง้สติก�าหนด

พจิารณากาย ว่าเตม็ไปด้วยของไม่สะอาดมปีระการต่าง ๆ มผีมขนเล็บฟันหนงัเป็นต้น 

หรือพิจารณาสรุปเข้ามาโดยความเป็นธาตุ เหล่านี้ก็เป็นปฏิบัติทางสมาธิ อันจะท�าให้

จิตสงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายไปโดยล�าดับ เมื่อก�าหนด ไปได้สมาธิพร้อม

กบัสตใินกาย เวทนากย่็อมปรากฏ กจ็บัเวทนาขึน้มาก�าหนด จติกป็รากฏ กจ็บัจิตขึน้

มาก�าหนด ธรรมในจิตก็ปรากฏ ก็จับธรรมข้ึนมาก�าหนดจนถึงอริยสัจจ์ ซึ่งก็ต้องจับ
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ก�าหนด นามรปู สรปุเข้ามาเป็นนามเป็นรปู นามรปูนีก้ล่าวสรปุโดยย่อเข้าแล้ว รูปนัน้

กเ็ป็นสิง่ท่ีรู ้ นามน้ันกเ็ป็นตัวรู ้ สิง่ท่ีรูน้ัน้ไม่มคีวามรูอ้ยูใ่นตวัเอง แต่ว่าตวัรูน้ั้นมคีวามรู้ 

สิง่ทีเ่ป็นรูปไม่มคีวามรูอ้ยูใ่นตวัเอง แต่ว่ามีรปู ซึง่รปูนีเ้ป็นรปูทีต่ัง้ขึน้บนวัตถุคอืดนิน�า้

ไฟลม เช่นรปูกายของทุก ๆ คนก็ได้เปน็รูปนิมติ คอืเป็นเครื่องหมายที่ตั้งขึน้ในจิตคอื

เป็นอารมณ์กไ็ด้ ดงัท่ีเรยีกว่า ปิยรปูสาตรปู กเ็ป็นตัวอารมณ์ทีต่ัง้ขึน้ในจติอนัเป็นทีร่กั

ใคร่ชอบใจ คือตัวอารมณ์ นามนั้นก็คือเป็นตัวรู้ แม้ว่าจะแยกนามออกไปเป็นนามทั้ง 

๔ คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่เมื่อรวมเข้ามาก็เป็นตัวรู้นั่นเอง เช่นเห็น

รูปว่า รูปที่เห็นน้ันก็เป็นรูป เห็นซ่ึงเป็นตัวรู้ก็เป็นนาม ได้ยินเสียง เสียงที่ได้ยินก็ 

เป็นรปู ได้ยนิกคื็อรูน้ัน่เอง กเ็ป็นตวันาม ตลอดจนเมือ่คดิถงึเรือ่งรปูเรือ่งเสยีงทีเ่หน็ที่

ได้ยนิ เรือ่งนัน้ก็ยังเรยีกว่ารปู นกึถงึคดิถึงกเ็รยีกว่านาม และนกึถึงคดิถึงก็คือรูน้ัน้เอง 

คือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่ารู้ถึง

พจิารณาให้รู้จักนามรูปทางไตรลักษณ์ 

เพราะฉะนั้น นามรูป นี้จึงเป็นไปในการปฏิบัติทุกขั้นทุกตอน การปฏิบัติใน

ศีลก็ต้องอาศัย นามรูป ปฏิบัติ การปฏิบัติในสมาธิก็ต้องอาศัย นามรูป ปฏิบัติ  

ตลอดจนถึงการปฏิบัติในปัญญาก็ต้องอาศัย นามรูป ปฏิบัติ และตัวศีลตัวสมาธิตัว

ปัญญาที่ปฏิบัติได้ไปถึงโดยล�าดับนั้น ก็รวมอยู่ใน นามรูป นี้ด้วย ก็คือเป็นสิ่งที่รู้และ

เป็นตัวรู้ เพราะฉะน้้ัน จึงต้องท�าความเข้าใจว่า การปฏิบัติในศีลในสมาธินั้นอาศัย  

นามรูป ปฏบิตั ิแต่ว่าศีลกบัสมาธไิม่รูจ้กั นามรปู อาศัย นามรปู ปฏบิตัใิห้เป็นศลีเป็น

สมาธิขึ้น แต่ว่าศีลสมาธิไม่รู้จัก นามรูป ศีลสมาธิเองก็เป็น นามรูป จะปฏิบัติสมาธิ

ในขั้นต้นขั้นต�่าหรอืในขัน้สงูข้ึนไปโดยล�าดบั ตัง้แต่เป็น บรกิรรมสมาธิ อปุจารสมาธิ  

จนถงึ อปัปนาสมาธ ิ ในขั้น รูปฌาน จนถึง อรูปฌาน ก็ตาม ก็ท้ิงนามท้ิงรูปไม่ได้  

ต้องอาศัย นามรูป นีแ่หละปฏิบัติ และสมาธท่ีิได้มาโดยล�าดบัน้ันกร็วมอยู่ใน นามรปู 

แต่ว่าศลีสมาธไิม่รู้จกั นามรูป เพราะฉะนั้น จึงยังละกามละตัณหาละอุปาทานอันเป็น

ห้วงกเิลสใหญ่ไม่ได้ จึงข้ามห้วงกเิลสห้วงทกุข์ไม่ได้ ต่อเมือ่ปฏบิตัทิางปัญญา กล่าวคอื
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เพ่งพนิจิพจิารณาดใูห้รูจ้กั นามรปู อนัเป็นทีอ่าศยัปฏบิตัขิึน้มาโดยล�าดบั พร้อมทัง้ศลี

ทั้งสมาธิที่ปฏิบัติมาโดยล�าดับตลอดจนถึงตัวปัญญาเองท่ีปฏิบัติมาโดยล�าดับ ให้รู้จัก 

นามรูป โดยพิจารณาทาง ไตรลักษณ์ ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ ว่าทั้งหมดที่

เป็นนามเป็นรปู จะเป็น นามรปู หยาบปานกลางละเอยีดอย่างไรกต็าม ดงัทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ตรัสรู้และทรงแสดงไว้เป็น วิญญาณฐิติ ๔ วิญญาณฐิติ ๗ เป็น สัตตาวาส ๙  

ดังที่ได้แสดงไว้แล้ว ก็เป็นนามรูปทั้งนั้น ก็เป็น อนิจจะ คือไม่เที่ยงทั้งนั้น เป็น ทุกขะ 

เป็นทุกข์ คือต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปท้ังนั้น เป็น อนัตตา ไม่ใช่อัตตาตัวตน 

ทั้งน้ัน เพราะเหตุที่ว่าทุกอย่างนั้นยังเป็นสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่ง นามรูป ก็เป็น

สังขารเป็นส่วนผสมปรุงแต่ง ศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติโดยล�าดับก็เป็นสังขารคือ 

เป็นส่วนผสมปรุงแต่ง ต้องปรุงต้องแต่งจึงจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมา คือ

ต้องปฏิบัติ นามรูปก็ต้องปรุงต้องแต่งจึงเป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้น

เห็นอนจิจลักษณะของนามรูป 

เมือ่เป็นดัง่นี ้จงึเป็นสิง่ทีเ่กดิดบั เป็นส่ิงมีแล้วกก็ลับไม่มี เป็นส่ิงท่ีตัง้อยู่ชัว่คราว 

เหมือนอย่างของที่ขอยืมเขามาแล้วก็ต้องส่งคืน ดังจะพึงเห็นได้ว่า รูปกายอันน้ีนาม

กายอันนี้ ก็ขอยืมเอาธาตุดินน�้าไฟลมจากโลกธาตุมาประกอบขึ้น ก็เป็นรูปเป็นนามนี้

ตั้งแต่ถือก�าเนิดเกิดก่อขึ้นในครรภ์ของมารดาจนถึงบัดนี้ แล้วในที่สุดก็ต้องส่งคืน  

ส่งธาตดุนิน�า้ไฟลมคืนไปแก่โลกธาต ุเพราะฉะนัน้ จงึเท่ากบัว่าขอยมืมาชัว่คราวเท่านัน้ 

เพราะเป็นสิ่งที่เกิดดับ ฉะนั้น เมื่อมีขึ้นแล้วก็กลับไม่มี เหมือนอย่างทุก ๆ คนทีน่ัง่ 

อยูน้ี่ เดิมกไ็ม่มี แล้วก็มามีขึน้ มาน่ังกนิอยูท่ีน้ี่ แล้วในทีสุ่ดกจ็ะไม่มเีหมอืนอย่างเดมิที่

ไม่มี มีแล้วก็ไม่มี ลักษณะท้ังปวงเหล่าน้ีจึงก�าหนดหมายลงไปได้ว่าไม่เที่ยง นามรูป  

นี้เองก็ประกาศตนเองบอกว่าเราไม่เท่ียง มายึดถือตัวเราว่าเที่ยงเอง อันที่จริงนั้นเรา

ไม่เที่ยง นามรูปนี้ก็ประกาศอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าทุกคนไม่เห็นไม่ได้ยิน เพราะขาด 

วิปัสสนาปัญญา ที่จะมองเห็น
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เห็นอนัตตลักษณะของนามรูป

และเพราะเหตนุี ้จงึเป็นสิง่ท่ีบงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ บงัคบัว่าอย่า

แก่อย่าเจ็บอย่าตายกบ็งัคับไม่ได้ แต่แม้จะบังคับไม่ได้ กยั็งนกึหวัง ๆ หรือว่าไม่นกึถึง

ไม่ต้องการที่จะรู้ ไม่ต้องการท่ีจะนึกถึงเรื่องแก่เรื่องเจ็บเร่ืองตาย อยู่ไปเหมือนไม่แก่

ไม่เจ็บไม่ตาย ไม่นึกถึง ไม่อยากจะนึกเพราะไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะ

ตาย จึงไม่อยากจะนึกถึง แต่อันที่จริงนั้นแก่เจ็บตายรุกล้นเข้ามาและเป็นไปอยู่ตลอด 

บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ เพราะฉะนั้น จึงขัดกับ อัตตา เพราะ อัตตา  

นั้นก็ต้องเป็นที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่บังคับได้ เป็นตัวเราเป็นของเราที่ต้องบังคับได้ เป็นไป

ตามปรารถนาได้ เหมอืนอย่างสิง่ทีย่ดึถอืว่าเป็นตวัเราของเรา กต้็องการทีจ่ะให้เป็นตวั

เราของเราอยู่ตลอดเวลา ให้ด�ารงอยูใ่ห้ตัง้อยูต่ลอดเวลา เข้าใจกนัว่าเป็นตวัเราของเรา

ต้องเป็นอย่างน้ี แต่ว่าเม่ือไม่เป็นไปอย่างน้ันจึงขัดกันเอง และเมื่อเป็นดั่งนี้ ความที่

ยดึถอืเป็นเจ้าเข้าเจ้าของดงักล่าว กส็กัแต่ว่ายดึถอืไว้ ยดึถอืเอาเอง แต่อนัทีจ่รงินัน้เป็น

ธรรมชาตเิป็นธรรมดาท่ีไม่มีเจ้าเข้าไม่มีเจ้าของ แต่เป็นธรรมชาตเิป็นธรรมดา กล่าวว่า

เป็นธาตุก็ได้ เหมือนอย่างธาตุดินธาตุน�้าธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณ  

ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธาตุ ๖ ก็เป็นธาตุ ไม่ใช่เป็นของของใคร เป็นธรรมชาติเป็น

ธรรมดา แต่ว่าบุคคลไปยึดเอาเองว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ยึดไว้

เหมอืนอย่างว่าไม่ให้แก่ไม่ให้เจบ็ไม่ให้ตาย ให้ด�ารงอยู ่และกเ็ป็นไปไม่ได้ท้ังนัน้ ลกัษณะ

ดงักล่าวนีจ้งึเป็นลกัษณะทีเ่รยีกว่า อนตัตา ไม่ใช่ อตัตา ตวัตน เป็นธาตเุป็นธรรมเป็น

ธรรมชาติเป็นธรรมดา ไม่ใช่เป็นของของใคร ไม่ได้ทีใครเป็นเจ้าของ นี่เป็นสัจจะคือ

ความจริง และ นามรูป อันนี้ประกาศตัวเองอยู่เช่นเดียวกันว่าเราเป็น อนัตตา ไม่ใช่

เป็น อัตตา มายึดเราเองว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ เป็นเราเป็นของเรา เราไม่ได้เป็น 

ของของใคร เป็นธาตุเป็นธรรมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดา ดั่งนี้
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พจิารณาให้สัจจะปรากฏ

แต่แม้จะประกาศตวัเองอย่างนี ้บคุคลทีไ่ม่ได้ปฏบิตัทิางปัญญากไ็ม่เหน็ไม่ได้ยนิ 

อันที่จริงนั้น สังขารทั้งหลาย นามรูปทั้งหลาย ประกาศตนเองอยู่ตลอดเวลา ว่าเรา

เป็น อนิจจะ ไม่เที่ยง เราเป็น ทุกขะ เราเป็น อนัตตา ไม่ใช่ อัตตา ตัวตนของใคร 

แต่คนไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงที่ประกาศนี้ ก็เพราะยังมีตัณหามีอวิชชามีนันทิความเพลิน

มีกายเป็นต้น ปิดบังจิตใจน้ีอยู่ไม่ให้เห็น ฉะนั้น การปฏิบัติจึงต้องปฏิบัติทางศีลทาง

สมาธิทางปัญญาตัง้แต่เบ้ืองต้นขึน้มาโดยล�าดบั ขัดเกลาส่ิงทีปิ่ดบังจติใจนี ้ให้น้อยลงไป 

น้อยลงไป น้อยลงไป จับพิจารณาตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน สัจจะจึงจะปรากฏ

และนี่แหละคือ อริยสัจจ์

โปสาลมาณพปัญหาจบ

๒ กมภาพันธ์ ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๓๕ 
โมฆราชมาณพปัญหา

ปัญหาการข้ามมัจจุ

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐานมาโดยล�าดับ ถึงโมฆราชมาณพปัญหา 

คือปัญหาของมาณพชื่อว่าโมฆราช นับเป็นที่ ๑๕ โมฆราชมาณพได้กราบทูลถาม 

พระผูม้พีระภาคเจ้ามา ๒ ครัง้แล้ว แต่พระองค์ยังไม่ตรสัอนญุาตให้กราบทลูถามจนถึง 

โปสาลมาณพได้กราบทูลถาม และพระองค์ก็ได้ตรัสแก้อันเป็นท่ี ๑๔ แล้วโมฆราช

มาณพจึงได้กราบทูลถามอีกเป็นครั้งที่ ๓ มีความว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นสักกะ

หรือศากยะ ข้าพเจ้าได้กราบทูลถามมา ๒ ครั้งแล้ว แต่พระองค์ผู้ทรงมีพระจักษุไม่

ตรัสแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่า ต่อครั้งท่ี ๓ พระองค์ผู้ทรงเป็นเทพษี 

ก็จะตรัสพยากรณ์แก้ โลกนี้โลกอ่ืนพรหมโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่ทราบความเห็น 

ของพระองค์ผู้ทรงเป็นโคตมโคตร ผู้มียศ ข้าพเจ้าต้องการจะกราบทูลถามปัญหา  

จึงมาเฝ้าพระองค์ผูท้รงมพีระปรชีาเหน็ล่วงสามัญชนทัว่ไปอย่างนี ้บคุคลพจิารณาเห็น

โลกอยู่อย่างไร มัจจุราชจึงจะไม่แลเห็น” พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบมีความว่า  

“ดูก่อนโมฆราช ท่านจงมสีต ิพจิารณาเหน็โลกโดยเป็นของสูญคอืว่างเปล่า ถอนความ

ตามเห็นว่า อัตตา ตัวตนเสียทุกเมื่อ ก็จะพึงข้ามพ้นมัจจุ คือความตายได้อย่างนี้  

บุคคลพิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้ มัจจุราชจึงจะไม่แลเห็น” ดั่งนี้
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ความต้องการพ้นมรณภัย

ตามปัญหาที่กราบทูลถามและตามที่พุทธพยากรณ์ที่ตรัสแก้ ฟังดูก็เป็นเรื่อง

ที่แสดงถึงการปฏิบัติในขั้นสูงขั้นละเอียด อันนับว่าเป็นขั้นสูงสุดในทัศนะคือความเห็น

ของผู้กราบทูลถาม และในพระพุทธพยากรณ์ท่ีตรัสบอก ทั้งก็ดูเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก 

ไม่ง่าย ไม่ต้องกล่าวถึงการปฏิบัติ ว่าจะปฏิบัติให้ได้ให้ถึงตามที่กราบทูลถามและ 

ตามทีต่รสัตอบได้โดยง่าย แต่แม้เช่นนัน้ผูป้ฏบิตัธิรรมกค็วรท�าความเข้าใจในทศันะคอื

ความเห็นและความต้องการของบุคคล ว่าต้ังแต่ครั้งก่อนพุทธกาลตลอดมาจนถึงใน

พทุธกาล และตลอดมาจนถงึในปัจจบุนั ทกุ ๆ คนย่อมมีความกลวัอย่างย่ิงอยู่ข้อหนึง่

ตรงกันทุกกาลสมัย คือความกลัวตายอันเรียกว่า มรณภัย เห็นว่าความตายเป็นภัย

เป็นสิง่ทีน่่ากลวั และกพ็ากนักลวัตายอยูด้่วยกนั และธรรมดาว่าสิง่ท่ีเป็นภยัเป็นอนัตราย

ทัง้หลายน้ัน กเ็ป็นสิง่ทีท่กุสตัว์บคุคลต้องการจะพ้น แม้มรณภยักเ็ช่นเดยีวกนั ต้องการ

จะพ้นจากมรณภัย และเม่ือเป็นดั่งน้ี จึงมีบุคคลผู้ที่ต้องการจะพ้นมรณภัย ต้องการ 

จะพ้นจากความตาย พากนัแสวงหาสถานทีห่รอืวธิทีีจ่ะท�าให้พ้นได้ กล่าวโดยตรงทีส่ดุ

กค็อืทีจ่ะท�าให้เป็นผูไ้ม่ตาย เป็น อมตะ คอืผูไ้ม่ตาย หรอืเป็น อมร ทีแ่ปลว่าผูไ้ม่ตาย

เช่นเดียวกัน และก็พากันแสวงหาท่ีจะท�าให้เป็นผู้ไม่ตาย ทั้งที่เป็นกายมนุษย์อยู่ก็มี 

หรอืแม้จะรูว่้าเมือ่ยงัด�ารงอยูใ่นกายมนุษย์ก็จะต้องตาย ก็ยังปรารถนาทีจ่ะให้ไปเกดิใน

ภูมิภพที่ไม่ตาย และก็เข้าใจว่าภูมิภพที่ไม่ตายนั้นก็คือสวรรค์ หากไปเกิดเป็นเทวดา 

ในสวรรค์ก็เป็นผู้ไม่ตาย จึงเรียกเทวดาในสวรรค์ว่า อมร ที่แปลว่าผู้ไม่ตาย จึงพากัน

ปฏิบัติเพื่อให้ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ เป็นอมร ผู้ไม่ตาย ดั่งนี้ ความเชื่อดั่งนี้ก็ได้มี

กนัเรือ่ยมา และก็พากันปฏิบัตท่ีิจะให้ไปเกิดในสวรรค์ตามความเชือ่ถือ เป็นเทวดาเป็น

พรหมตามความเชือ่ถอื และกไ็ด้มศีาสดาทีส่ั่งสอนทางไปสวรรค์ไปเกิดิเป็นเทวดาเป็น

พรหมกันอยู่แล้ว ค�าสั่งสอนให้ปฏิบัติในทานในศีลอันเป็นเหตุให้ไปสวรรค์ก็มีอยู่แล้ว 

ค�าสั่งสอนให้ปฏิบัติสมาธิจนบรรลุฌาน เป็น รูปฌานอรูปฌาน ก็มีอยู่แล้ว และก็ม ี

ผู้ปฏิบัติไปเกิดเป็นเทพยดาเป็นพรหมก็มีอยู่แล้ว ก็แปลว่าภูมิภพทั้งหลายทั้งที่เป็น 

อบายโลก เป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นสัตว์นรก เป็นเปรตอสุรกายต่าง ๆ ที่เป็นอบายภูมิ 
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ก็มีผู้ไปเกิดกันเต็มอยู่แล้ว แม้ภูมิมนุษย์ซึ่งนับว่าเป็นสุคติ และภูมิเทพทุกชั้นพรหม 

ทุกชั้น เว้นไว้แต่พวก สุทธาวาส นอกจากจะเป็นพวกเทพเป็นพรหมสุทธาวาส  

ในศาสนาก่อนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ ก็ไปบังเกิดกันอยู่แล้วเต็มเช่นเดียวกัน  

แปลว่ามีครบถ้วนอยู่ทุกภพทุกชาติทุกภูมิ และก็มีความเข้าใจว่า บางภพบางภูมิเช่น

ภพภมิูของเทวดาของพรหมท่ีมีอายยุนืยาว เป็น อมตภมู ิคอืเป็นภมิูทีไ่ม่ตาย เป็นภมูิ

ของผู้ที่ไม่ตาย หรือเป็นอมร ดังท่ีเข้าใจกัน แต่ว่ามรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าได้

ทรงบรรลุนั้น เมื่อไม่มีพุทธศาสนาก็ยังไม่มีใครสอนถึง ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรง 

อุบัติขึ้น ได้ทรงบรรลุมรรคผลนิพพาน จึงได้ทรงสอนถึงทางปฏิบัติต่อข้ึนไปจนถึง

มรรคผลนิพพาน เพราะฉะนั้น มรรคผลนิพพานนั้นจึงมีจ�าเพาะในพุทธศาสนา  

ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัรูแ้ล้ว ได้ทรงบรรลุแล้วและทรงแสดงสั่งสอนไว้

อมตธรรมหรอืมรรคผลนพิพาน

มรรคผลนิพพานนั้นก็เป็นทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นผู้ไม่ตาย และเป็นการบรรลุ

ถึงภูมิที่ไม่ตาย เป็นผู้ที่ไม่ตายที่เรียกว่า อมตะ ผู้ไม่ตาย และเรียกมรรคผลนิพพาน

ว่า อมตธรรม ธรรมที่ท�าให้เป็นผู้ไม่ตาย หรือจะเรียกว่า อมร คือผู้ไม่ตายก็ได้  

การปฏบิตัใิห้บรรลุถงึ อมตธรรม เป็นผูไ้ม่ตาย เป็นการพ้นจาก มรณภยั ด้วยประการ

ทั้งปวงนั้น ก็คือที่โมฆราชมาณพได้กราบทูลถามนั้นเอง ว่าบุคคลพิจารณาเห็นโลก

อย่างไรมจัจรุาชจงึจะไม่แลเหน็ อันหมายความว่าความตายจึงจะไม่บงัคับเกดิข้ึน จงึจะ

ไม่มาถงึและกเ็รยีกสมมตเิอาความตายให้เป็นบคุคลขึน้ว่ามจัจุราช เป็นราชาของความ

ตายดัง่ทีม่คีวามเชือ่ถอืกนัในลทัธิต่าง ๆ ตัง้แต่ก่อนพุทธกาล ท�านองว่ามพีญามจัจุราช 

ซึ่งเป็นผู ้ที่มีหน้าที่ส�าหรับจะมาน�าบุคคลในโลกไป และเมื่อถึงก�าหนดกาลเวลา  

พญามัจจุราชหรือมัจจุราชก็จะส่งเสนามาน�าเอาจิตหรือวิญญาณของบุคคลในโลกนี้ไป 

และบุคคลนั้นจะต้องตาย ดังที่มีเรื่องเล่ากันอยู่ว่า บางรายพญามัจจุราชส่งเสนามารับ

เอาวิญญาณไป แต่ผิดตัวก็น�ามาส่ง ก็ฟื้นขึ้นมา ก็มีความเชื่อกันอยู่ด่ังนี้ในบางลัทธิ
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และในบางคราวที่มีปรากฏการณ์ดังที่กล่าว ก็แปลว่าทุกคนนั้นเป็นผู้ที่จะต้องตายจึงมี

ค�าเรยีกว่า มจัจะ แปลว่าผูท้ีจ่ะต้องตาย เป็นค�าเรยีกทกุ ๆ บคุคลทุก ๆ สตัวโลกและ 

มัจจะ คือผู้ที่จะต้องตายนั้น ก็คล้ายกับว่ามีชื่ออยู่ในบัญชีของพญามัจจุราชทั้งนั้น 

เมือ่ถึงกาลเวลาพญามัจจกุจ็ะต้องส่งเสนามารับเอาวญิญาณไป ซึง่บคุคลนัน้กต้็องตาย 

เพราะฉะนั้น โมฆราชมาณพผู้กราบทูลถาม ก็น่าจะต้องมีคติความเชื่อถึงมัจจุราช 

ดังเช่นที่กล่าว เป็นท�านองว่าทุก ๆ คนอยู่ในสายตาของมัจจุราชท้ังนั้น มัจจุราชจะ

ตรวจดเูห็นทัง้นัน้ว่าใครอยูท่ีไ่หน ไม่พ้นจากสายตาของมจัจรุาช มจัจรุาชแลเห็นทัง้น้ัน 

เมือ่ถงึคราวถึงเวลากจ็ะต้องมารับตวัเอาไปทัง้นัน้ ไม่มใีครพ้นได้ เมือ่เป็นดัง่นี ้โมฆราช

จึงได้กราบทูลถามว่า จะพิจารณาเห็นโลกอย่างไรจึงจะท�าให้มัจจุราชไม่แลเห็น ให้พ้น

จากสายตามัจจุราชได้ เป็นส�านวนท่ีกราบทลูถาม แต่ว่าผูก้ราบทลูถามนีก็้จบัประเดน็

ได้ถูกต้องว่า ขึ้นอยู่แก่การดูโลกหรือขึ้นอยู่แก่โลก และเมื่อขึ้นอยู่แก่โลก จะดูโลก

อย่างไรจะมองโลกอย่างไร จงึจะท�าให้มจัจรุาชไม่แลเห็น ซึง่บางแห่งในท่ีอืน่กใ็ช้ส�านวนว่า 

ที่จะท�าให้มัจจุราชหลงคือหลงทางท่ีจะมาเอาตัวไป คือมาเอาตัวไปไม่ถูกตามไม่ถูก 

เพราะโดยปกตินั้นมัจจุราชจะต้องมองเห็นทุกคน รู้ทางที่มาน�าเอาตัวผู้ถึงกาละไป 

ทุก ๆ คน ไม่มีที่จะหลงทาง จะท�าอย่างไรจึงจะให้มัจจุราชหลงทางได้ นั่นก็เป็นอีก

ส�านวนหนึ่ง

ทรงสอนให้ท�าสตพิจิารณาโลกให้เป็นของสูญ

เรื่องโลกน้ีจึงเป็นเรื่องท่ีส�าคัญ ในที่บางแห่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงโลก

ตรัสให้มาดูโลกน้ีซ่ึงวิจิตรการดุจราชรถ ตรั้นได้ตรัสให้มาดูโลกนี้ซึ่งวิจิตรการดุจราช

รถด่ังน้ีแล้ว ก็มคี�าส�าคญัทีต่รสัต่อไปว่า “ทีค่นพาลคือคนเขลาท้ังหลายตดิจมอยู ่แต่ว่าผู้

รูแ้จ้งทัง้หลายหามีความข้องอยู่ไม่” ดัง่น้ี พระพทุธภาษตินีก้เ็ป็นพระพทุธภาษติทีแ่สดง

ถึงโลกอันมีความส�าคัญ ซึ่งหากจะมารวมเข้ากับปัญหาและปัญหาพยากรณ์นี้ ก็จะ

กล่าวได้ว่า หากดูโลกท่ีมคีวามวจิิตรการดจุราชรถและตดิจมอยู่ กต้็องเป็นผูท้ีม่จัจุราช
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จะต้องมองเห็น ต้องอยู่ในสายตาของมัจจุราชตลอดเวลา แต่ถ้าปฏิบัติไม่ให้เป็นผู้ข้อง

ผูต้ดิ ดแูต่ไม่ข้องไม่ตดิ โลกวจิติรการดจุราชรถกร็ูว่้าวจิติรการดจุราชรถ แต่ไม่ข้องไม่

ตดิ หากปฏบิตัดิงันี ้กจ็ะท�าให้มจัจรุาชหลงทางได้ หาไม่พบได้ แต่ว่าในพทุธพยากรณ์

ได้ตรัสชี้ลงไปโดยชัดเจนซึ่งมีความว่า “ให้มี สติ พิจารณาเห็นโลกโดยเป็นของสูญคือ

ว่างเปล่า ถอนความตามเหน็ว่า อัตตา ตัวตนหรอืตัวเราของเรา กจ็ะพงึพ้น มจัจุ คอื

ความตายได้ พจิารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้ มัจจุราชจึงจะไม่แลเห็น” ดั่งนี้ ความเป็นผู้

มสีตปิฏบิตัใินสตปัิฏฐานทีแ่สดงมาโดยล�าดับ ตัง้แต่สตพิจิารณากาย ต่อมาเวทนา จติ 

ธรรม และสติที่พิจารณาธรรมจนถึง อริยสัจจะ ก็รวมอยู่ในพระพุทธพยากรณ์นี้ คือ

เป็นการปฏิบัติท�าสติพิจารณาโลกโดยเป็นของสูญหรือว่างเปล่า เพราะว่าโลกนั้นดูเข้า

มาภายในกคื็อกายเวทนาจติธรรมน้ีน้ันเอง กายเวทนาจิตธรรมนีเ้ป็นส่ิงทีเ่กิดดบั ฉะนัน้ 

เมือ่ตัง้สตกิ�าหนดกายเวทนาจติธรรม ให้รูว่้านีก่ายนีเ่วทนานีจ่ตินีธ่รรม อาการของกาย

เวทนาจิตธรรมที่เกิดดับก็จะปรากฏ ก็เป็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ เพราะที่ชื่อ

ว่าทุกข์นั้นก็คือสภาพที่เกิดดับของกายเวทนาจิตธรรมนี้นั้นเอง และเมื่อไปยดึทกุข์เข้า

นัน่กเ็ป็นตวัสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ ซึง่เป็นความเศร้าโศกทุกข์ระทมต่าง ๆ ซึง่ทุก ๆ คน

ได้ประสบกันอยู่ เพราะมีความยึดถือด้วยอ�านาจของตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก

ในกายในเวทนาในจิตในธรรมนี้เอง ว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา และเมื่อสิ่งที่อยากยึดไว้

นีต้้องเกดิต้องดบัไป จงึกระสบักระส่ายเดอืดร้อน ปรากฏเป็นโสกะเป็นปรเิทวะเป็นต้น 

ฉะนัน้ เมือ่มาพิจารณาให้เหน็สจัจะคือความจรงิในกายในเวทนาในจติในธรรม ท่ียึดถือ

ว่าเกิดดับ และปล่อยวางก็เป็นทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ฉะนั้น ความที่มีสติก�าหนด

พจิารณากบัทัง้ปัญญาทีเ่ป็นตวัความรูใ้นสจัจะคอืความจริงทีเ่กดิขึน้สืบเนือ่งกนั จงึเป็น 

มรรคสัจจะ สภาพที่จริงคือมรรค และเมื่อได้ความหยั่งรู้ลงไปดั่งนี้ ก็นับว่าเป็น วิชชา 

ปล่อยวางได้ ก็เป็นวิมุตติ คือความหลุดพ้น ปล่อยวางได้เท่าใดทุกข์ก็หลุดไปเท่านั้น 

และเมื่อเป็นดั่งนี้ ก็เป็นการปฏิบัติที่จะท�าให้มัจจุราชหลงทาง ตามหาตัวไม่ถูก 

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๓๖ 

โมฆราชมาณพปัญหา (ต่อ)

โลกกับมัจจุราช

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐานมาโดยล�าดับ จนถึงปัญหาของโมฆราช

มาณพซึ่งได้กราบทูลถามโดยมีความว่า “บุคคลพิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างไร มัจจุราช

จึงจะไม่แลเห็น” 

พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบความว่า “ดูก่อนโมฆราช ท่านจงดูโลกโดยเป็น

ของสญูคอืว่างเปล่า ท่านจงมีสตดิโูลกโดยเป็นของสญูคอืว่างเปล่า ถอนความตามเหน็

ว่าอัตตา ตัวตนหรือตัวเราของเราเสีย ก็จะพึงข้ามพ้นมัจจุ คือความตายได้ บุคคล

พิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้ มัจจุราชจึงจะไม่แลเห็น” ดั่งนี้

ตามค�าถามและพุทธพยากรณ์ที่ตรัสตอบ ก็เจาะจงถามถึงว่า จะพิจารณาอยู่

อย่างไร มัจจุราชจึงจะไม่แลเห็น จึงน่าจะคิดพิจารณาเป็นประการแรกว่า โลกกับ

มจัจรุาชมาเก่ียวข้องกันอย่างไร จงึได้ยกโลกขึน้เป็นข้อส�าคญัในอนัทีจ่ะพจิารณาให้เห็น

อย่างไร ในปัญหาท่ีกราบทูลถามได้ยกย่องพระบรมศาสดาว่าโลกนี้โลกอื่นพรหมโลก

พร้อมกับเทวโลก ย่อมไม่ทราบความเห็นของพระองค์ ผู้ทรงเป็นโคตมโคตรผู้มียศ 

ดัง่น้ี ฉะน้ัน ค�าว่า โลก นีจ้งึมคีวามหมายถงึโลกนี ้คอืมนษุยโลกทีท่กุ ๆ คนด�ารงกนั

อยู่นีแ้ละโลกอืน่อนัหมายถึงว่าโลก ท่ีต่างไปจาก นอกไปจากมนษุยโลกนี ้จะเป็นอบาย
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โลกหรอืจะเป็นโลกชนดิอ่ืนกต็าม และกร็ะบถึุงพรหมโลกพร้อมทัง้เทวโลก ซึง่เป็นการ

ระบถึุงโลกชนดิต่าง ๆ และการทีร่ะบถุงึโลกชนดิต่าง ๆ นีก้ไ็ด้มรีะบเุอาไว้ เช่น ดริจัฉาน

โลก โลกสัตว์ดิรัจฉาน มนุษยโลก โลกของมนุษย์ เทวโลก โลกของเทพหรือเทวดา 

ดงันีเ้ป็นต้น ฟังดกูค็ล้าย ๆ กนัหมายถึงถิ่น่อนัเป็นทีอ่าศยั เช่นถิน่อนัเป็นทีอ่าศัยของมนษุย์ 

ก็เรียกว่ามนุษยโลก หรือเรียกรวมว่าถิ่นอันเป็นที่อาศัยของสัตวโลกอย่างใดอย่างหนึ่ง

กเ็รยีกว่าโลกอย่างน้ันอย่างน้ี และค�าว่า สตัวโลก โลกคอืหมูสั่ตว์นี ้กเ็ป็นค�าทีก่นิความ

กว้างถึงสัตวโลกทุกชนิดทุกประเภท คือบรรดาผู้ท่ียังมีความข้องความติดยังไม่เป็นผู้

พ้น ยงัไม่พ้นเป็นผูรู้ ้ซ่ึงเรียกว่า พทุธะ ผูรู้ ้ซึง่เป็นผูรู้ด้้วยพระองค์เองและแสดงธรรม

สั่งสอนขึ้น ต้ังเป็นศาสนาขึ้น ก็เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธะ ท่านผู้รู้เอง ซึ่งไม่ได้ตั้ง

ศาสนาข้ึนก็เรียกว่าพระปัจเจกพุทธะ และท่านผู้รู้ซึ่งเป็นสาวก เป็นผู้รู้ตามพระพุทธ

เจ้าผูพ้ระศาสดาก็เรยีกว่า อนุพทุธะ นอกจากพระพุทธะ คอืพระผูรู้ด้ัง่นี ้จะเป็นมนษุย์

เป็นสัตว์ดิรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดามารพรหม ก็รวมเรียกว่าสัตว์โลก

ทั้งหมดยังเป็นผู้ข้องผู้ติดอยู่ในโลก และบรรดาสัตวโลกเหล่านี้ซึ่งมีชนิดภูมิชั้นต่าง ๆ 

กัน เป็นมนุษย์บ้างเป็นดิรัจฉานบ้างเป็นเทพบ้างเป็นต้น ก็แยกออกเป็นดิรัจฉานโลก 

มนุษยโลก เทวโลกเป็นต้น ไปตามประเภท แต่ฟังดูก็คล้าย ๆ กับหมายถงึถิน่อนัเป็น

ทีอ่าศยั แต่โดยตรงนัน้หมายถงึตวัของสตัวโลกนัน้ ๆ เอง ทกุ ๆ ตวัตน เช่น  มนษุยโลก 

ก็คือมนุษย์ทุกคน แต่ละคนก็เรียกว่ามนุษยโลกทั้งนั้น คือหมายที่ตัวของแต่ละบุคคล 

ดริจัฉานโลก กห็มายถงึดรัิจฉานทกุตวัตน คอืทกุตัวตนของสตัว์ดริจัฉานนัน่เองกเ็รยีก

ว่าดิรัจฉานโลก โดยตรงจึงหมายเข้ามาถึงแต่ละบุคคลแต่ละตัวตนดังกล่าวมานี้ ืตวัตน

ของใครกเ็รยีกว่าโลกหนึง่ ๆ ดงัเช่นนัง่กนัอยูใ่นทีน่ีม้ากคนด้วยกนั แต่ละคนกโ็ลกหนึง่ ๆ 

มนุษย์ก็มนุษยโลกหน่ึงต่างก็เป็นมนุษยโลกด้วยกัน บรรดาโลกหนึ่งที่หมายถึงแต่ละ

บคุคลแต่ละตวัตนดัง่นี ้ต่างกม็เีกดิต้องมแีก่ต้องมเีจบ็ต้องมตีายอยู่ด้วยกนัเป็นธรรมดา 

เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าทุก ๆ บุคคลตัวตนเราเขาซึ่งเป็นแต่ละโลก ๆ ด้วยกัน

ทั้งหมดนี้ เป็นผู้ที่มัจจุราชคือความตายมองเห็นทั้งนั้น ดังที่ได้กล่าวแล้ว กล่าวคือจะ

ต้องถึงความตายในที่สุดทั้งหมด ไม่มีที่จะพ้นไปได้ เพราะฉะนั้น จะพิจารณาโลกดัง

กล่าวนี้ได้อย่างไร คือจะท�าอย่างไรกับโลกที่จะพบกับความตายนี้ ให้ไม่ต้องพบกับ 

ความตาย หรือให้ความตายหาไม่พบ คอืมัจจรุาชความตายมองไม่เหน็ได้ เพราะฉะนัน้ 

โลกกบัมจัจรุาชจงึเกีย่วข้องกนัอยู่ดงัน้ี เพราะมคีวามหมายดงัท่ีกล่าวมานี้
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ทรงสอนให้ถอนความตามเห็นว่าอัตตา 

พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแก้ปัญหานี้ ตรัสสอนให้มีสติพิจารณาดูโลก มองโลก

โดยเป็นสูญคือว่างเปล่า ถอนอัตตานุทิฏฐิ ความตามเห็นว่าอัตตา ตนหรือตัวเราของ

เราเสยีทกุเม่ือ จงึจะข้ามพ้นมัจจ ุ คือความตายได้ จงึควรพจิารณาท�าความเข้าใจว่า ที่

ตรสัสอนให้มีสตดิหูรอืมองโลกโดยเป็นของสญูคอืว่างเปล่านัน้อย่างไร ท่านได้แสดงว่า 

ในการทีจ่ะมองหรือดโูลกโดยเป็นของสญูนัน้กคื็อให้มองให้ดโูลกทีต่วัตนของแต่ละบุคคล

ทั้งหมดนี้แหละ ท่ีต่างก็เป็นโลก โลกหน่ึง ๆ อยู่ด้วยกันทั้งนั้น ว่าเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ใน

อ�านาจแห่งความปรารถนา และเป็นของเปล่า ฉะนั้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องรู้จักโลกซึ่งจะ

ดูดังกล่าวอยู่ท่ีไหน ซ่ึงก็ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วว่า กคื็อทีต่วัตนของแต่ละบคุคล โดยตรง

หมายดัง่น้ี ไม่ได้หมายถึงพืน้แผ่นดนิอันเป็นทีอ่าศยั และได้มพีระพทุธภาษติตรสัชีเ้อา

ไว้ชัดเจน ว่าที่เรียกว่า โลก ๆ นั้นเพราะอรรถคือเนื้อความว่าอย่างไร ได้มีพระพุทธ

ภาษติตรสัไว้ความว่า สิง่ใดช�ารดุทรดุโทรม ส่ิงนัน้เรยีกว่าโลกหรอืชือ่ว่าโลก ชือ่ว่าโลก

ก็เพราะเป็นสิง่ทีต้่องช�ารดุทรดุโทรม อะไรเป็นส่ิงทีต้่องช�ารดุทรดุโทรมซึง่เป็นตวัโลก  

กคื็อ ขนัธโลก โลกคือขนัธ์ ๕ นีเ้อง หรอืว่า อายตนโลก โลกคอือายตนภายในภายนอก

นีเ้อง หรอืว่า ธาตโุลก โลกคอืธาต ุธาตุต่าง ๆ ทีม่าประกอบกนัเป็นขนัธ์ ๕ เป็นนาม

รูปเป็นอายตนะนี้เอง และในการพิจารณานี้ก็จับพิจารณาดูที่อายตนภายในภายนอก 

ที่ประกอบกันอยู่เป็นคู่ ๆ ที่ตนเอง คือตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส 

กายและสิ่งที่กายถูกต้อง มโนคือใจกับธรรมคือเร่ืองราว อายตนะภายในภายนอกที่

ประกอบกนัอยูเ่ป็นคู ่ๆ นีช้ือ่ว่าเป็นโลกเพราะเป็นสิง่ทีต้่องช�ารุดทรุดโทรม เมือ่อายตนะ

ภายในภายนอกประจวบกนัก็บังเกดินามธรรม เป็นวิญญาณคอืเป็นการเหน็ การได้ยนิ 

การได้ทราบ การได้รู้หรือคิด บังเกิดเป็นสัมผัส บังเกิดเป็นเวทนา สุขทุกข์หรือเป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขท่ีประสบอยู่ท่ีบังเกิดอยู่ บังเกิดเป็นสัญญาความจ�าได้หมายรู้ 

เช่นจ�ารูป จ�าเสียง จ�ากล่ิน จ�ารส จ�าโผฏฐัพพะ จ�าธรรมคือเร่ืองราวที่คิดรู้ต่าง ๆ 

บังเกิดเป็นสังขาร ความคิดปรุงหรือปรุงคิดดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นกลาง ๆ บ้าง เหล่านี้

เป็นต้น ก็ชือ่ว่าโลกทัง้นัน้ เพราะเป็นสิง่ทีต้่องช�ารดุทรุดโทรมทัง้นัน้ รวมความเข้าแล้ว

ก็เป็นขันธ์ ๕ เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณ ย่อลงเป็นนามรูป 

กเ็ป็น ขนัธโลก หรอืเมือ่ยกเอาอายตนะภายในภายนอกขึน้มาว่า กเ็ป็นอายตนโลก นี้



267โมฆราชมาณพปัญหา

เป็นโลกที่มีอยู่ของทุก ๆ คน และชื่อว่าเป็นโลกก็เพราะเป็นสิ่งที่ต้องช�ารุดทรุดโทรม 

บุคคลซึ่งเป็นสามัญชนย่อมมีความยึดถือขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ หรือว่าธาตุท้ังปวง 

ทีร่วมเป็นอัตภาพน้ี ว่าเป็นตวัเราเป็นของเรา ว่าเป็นเรามเีราเป็นต่าง ๆ ต่างมคีวามยึดถอื

อยู่ดั่งนี้ เพราะฉะน้ัน จึงเรียกว่า อุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นท่ียึดถือ เม่ือเป็นดั่งนี้  

เมื่อขันธ์อายตนะหรือธาตุเกิดก็ยึดถือว่าเราเกิด แก่ก็ยึดถือว่าเราแก่ ตายก็ยึดว่า 

เราตาย จึงมีความทุกข์โศกต่าง ๆ เพราะเหตุที่ไม่ต้องการจะแก่ ไม่ต้องการจะตาย 

ฉะนั้น จึงไม่พ้นจาก มัจจุ คือความตาย เป็นผู้ที่ มัจจุ มองเห็นอยู่ตลอดเวลา

ทรงสอนให้ตรวจค้นดูที่นามรูป

ฉะนั้น จึงตรัสสอนให้ดูโลก คือดู ขันธโลก อายตนโลก หรือว่า ธาตุโลก  

อันรวมเป็นอัตภาพน้ี อันเป็นท่ียึดถือนี้ โดยเป็นของสูญคือว่างเปล่า ว่างเปล่าจาก 

อัตตา ตวัตนคอืตวัเราของเรา ว่างเปล่าจากทีต่ัง้ของ อตัตา ตวัเราของเรา กเ็พราะว่า

ได้มพีทุธภาษิตตรสัเตอืนให้พจิารณาว่า ให้ตรวจค้นดทูีร่ปูขนัธ์ ทีเ่วทนาขนัธ์ ทีส่ญัญา

ขันธ์ ทีส่งัขารขนัธ์ ทีวิ่ญญาณขนัธ์ หรอืรวมเข้าที ่นามรปู หรอืว่าทีอ่ายตนะภายนอก

ภายใน หรือว่าที่ธาตุ อันประกอบเข้าเป็นกายหรือเป็น นามรูป ทั้งปวง ให้ตรวจค้นดู

ให้ทั่วคติคือการไปของขันธ์ทั้งปวงเหล่านี้ ก็จะไม่พบตัวเราของเราหรือข้อที่ว่าเรามีเรา

เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ที่ไหนอย่างแท้จริง ฉะนั้น จึงเป็นที่ที่ว่างจากอัตตา ตัวเรา 

ของเรา จากท่ีต้ังของอัตตาคือตัวเราของเรา ขันธ์อายตนะธาตุหรือขันธ์ธาตุอายตนะ

ทัง้ปวงเป็นสิง่ทีเ่กดิและดบัไปตามธรรมดา ดัง่จะเรยีกว่าเป็นธรรมชาตอิย่างหนึง่ เหมือน

อย่างธรรมชาติของโลกทั้งหลายท่ีปรากฏเป็นกลางวันเป็นกลางคืนเป็นฝนตกเป็น 

แดดออก เป็นร้อนเป็นหนาวเป็นต้นเหล่านี ้กเ็ป็นธรรมชาตธิรรมดาซึง่เป็นไปตามเหตุ

ปัจจัยของโลกธาตขุองธรรมชาตธิรรมดา ไม่ใช่เป็น อตัตา ตวัเราของเราทีไ่หน หากว่า

จะไปยึดถือว่าตัวเราของเรานั้นคือฝนตก หรือว่าคือแดดออก หรือว่าคือฟ้าผ่า ก็ย่อม

จะปรากฏชดัเจนว่าไปยดึผดิ และถ้าใครไปยดึอย่างนัน้กแ็ปลว่าสตไิม่ด ีเพราะว่าอาการ

ของโลกธาตดัุงกล่าวนีเ้ป็นเหตเุป็นผลของธรรมชาตธิรรมดา ฉันใดกด็ ีขนัธ์ธาตอุายตนะ

หรือขันธ์อายตนะธาตุทั้งปวงนี้ ที่มาประกอบกันขึ้นเป็น นามรูป หรือว่าเรียกตาม
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สมมตยิดึถอืว่าเป็นอัตภาพน้ี ก็เป็นสิง่ท่ีบังเกดิขึน้ดบัไป เป็นไป เป็นธรรมชาตธิรรมดา

ของโลกธาตุอุย่างหนึง่ ๆ เช่นเดยีวกนักบัฝนตกแดดออกฟ้าผ่าหนาวร้อนกลางวนักลาง

คืนดั่งที่กล่าวมานั้น สิ่งเหล่าน้ีไม่ใช่เป็นของใครไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเรา  

แต่ว่าเพราะไปยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา เราเป็นนั่นเป็นนี่ ในขันธ์อายตนะธาตุ

เหล่านี ้ฉะนัน้ เมือ่สิง่เหล่านีต้้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไปตามธรรมชาตธิรรมดาตาม

เหตุปัจจัย จึงยึดถือว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ เราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตาย  

จึงต้องเป็นทุกข์

พจิารณาให้เห็นอนัตตาของโลก

เพราะฉะน้ัน จึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาเป็นข้อแรกว่า โลกคือขันธ์อายตนะ

ธาตขุองแต่ละบุคคลน้ี ไม่เป็นไปตามอ�านาจปรารถนา จะปรารถนาไม่ให้แก่กป็รารถนา

ไม่ได้ ไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้ ไม่ให้ตายก็ไม่ได้ เป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดา 

คือเกิดก็ต้องแก่ ก็ต้องเจ็บ ก็ต้องตาย บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ เหมือน

อย่างจะไปบังคับว่าให้เป็นกลางคืนอยู่เรื่อยไป หรือให้เป็นกลางวันอยู่เรื่อยไป ให้เป็น

ฤดูหนาวเรื่อยไป ให้เป็นฤดูร้อนเรื่อยไป เหล่านี้บังคับไม่ได้ เป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปตาม

เหตุผลของธรรมชาติธรรมดา เม่ือมีสิ่งนี้ก็ต้องมีสิ่งน้ีขึ้น เมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นก็เกิด  

เมื่อไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ เมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นก็ดับ ไปตามเหตุตามปัจจัย เป็นธรรมชาติ

ธรรมดา จะไปบงัคบัให้ฝืนธรรมชาติธรรมดานัน้ไม่ได้ หัดพิจารณาดัง่นีเ้ป็นประการแรก

พจิารณาให้เห็นสุญญตาคอืความว่าง

และเมื่อพิจารณาให้เห็นอย่างนี้แล้ว ก็เริ่มจะเห็นสุญญตา คือความว่าง  

อนัหมายความว่าว่างอัตตา ตัวเรา ของเรา ว่าทีต่ัง้ของอตัตา คอืตวัเรา ของเรา ขึน้ได้

และก็จับพิจารณาต่อไปว่า ว่างจากความเที่ยงคือไม่มีความเที่ยง ว่างจากความสุขคือ

ไม่มีความสุข ว่างจากอัตตาคือตัวเรา ของเรา ก็เพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนา

ไม่ได้ ดัง่น้ันจงึเป็นสิง่ทีไ่ม่เทีย่งไม่ตัง้อยูย่ัง่ยนื และเมือ่เป็นดัง่นี ้จงึไม่เป็นความสุขอนั
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แท้จริง ความสุขท่ีเข้าใจกันว่าสุขนั้น ก็คือความท่ีได้แก้ทุกข์ให้สงบไปคราวหนึ่ง ๆ  

อันที่จริงเป็นความเสมอตัวเท่านั้น เช่นเมื่อนั่งอยู่นาน ๆ เม่ือเป็นทุกข์ก็ผลัดเปล่ียน

อริยิาบถเป็นยนืข้ึนบ้าง ความทุกข์เพราะท่ีนัง่มากนัน้กห็ายไป แต่อนัท่ีจรงินัน้เป็นความ

เสมอตัว ความสขุทีเ่ข้าใจกนัว่าสขุนัน้ อนัท่ีจรงิกค็อืการท่ีแก้ทุกข์ให้สงบไปคราวหนึง่ ๆ 

เท่านั้น หิวขึ้นมาก็บริโภคก็หายหิว กระหายน�้าดื่มน�้าก็หายกระหายน�้า ก็คือว่าทุกข์

ดบัไปคราวหนึง่ ๆ กร็ูส้กึว่าเป็นสขุขึน้คราวหนึง่ ๆ เพราะฉะนัน้ ค�าว่า สขุ นัน้จงึแปล

ว่าทนง่าย ทุกข์ นั้นแปลว่าทนยาก ก็เป็นอันว่าต้องทนด้วยกันทั้งนั้น สุขก็ต้องทน  

ทุกข์ก็ต้องทน และสิ่งที่คิดว่าสุขนั้น ที่ว่าไม่ใช่สุขแท้จริงก็เช่นว่า นั่งอยู่นาน ๆ เมื่อย

ยืนข้ึนก็สบายหายเม่ือย แต่อันที่จริงนั้นอาการยืนไม่ใช่เป็นตัวสุขที่แท้จริง เพราะถ้า

ยืนนานก็เมื่อยอีกเหมือนกัน ต้องเปลี่ยนเป็นนั่งไปใหม่ นั่งที่เคยเป็นทุกข์นั้นก็กลับ

เป็นสุขขึ้นมาอีก แล้วก็กลับเป็นทุกข์ขึ้นมาอีก ดั่งนี้ ก็เป็นการแก้กันไปแก้กันมา  

แต่ว่าเป็นการแก้ท่ีไม่จบส้ิน เหมือนอย่างท่ีการบริโภคอาหารแก้หิว ก็ต้องบริโภคกัน

ไม่จบไม่สิ้นทุกวัน หายใจเข้าหายใจออก ก็ต้องหายใจเข้าหายใจออกทุกเวลาหยุด 

ไม่ได้ แต่เมือ่หายใจเข้าออกสะดวกกเ็ข้าใจว่าสบาย อดึอดัเข้าหายใจไม่สะดวกกว่็าเป็น

ทุกข์ แต่อันที่จริงนั้นเป็นการแก้กันไปแก้กันมาเท่านั้น ดั่งนี้ พิจารณาดูแล้วก็จะมอง

เห็นว่า อันที่จริงนั้นไม่มีความเที่ยงไม่มีความสุขและไม่มีอัตตาตัวตนอยู่ท่ีไหน ดังท่ี

ตรัสสอนให้ค้นให้ท่ัว ๆ ท่ัวเวทนาสัญญาเป็นต้น ก็จะไม่พบตัวเราของเรา หรือท่ีว่า

ยึดถือว่าตัวเราของเราอยู่ที่ไหนเลย ดั่งนี้

ปฏบิัตใิห้เกดิอนัตตสัญญาและปัญญา

เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาไปโดยล�าดับดั่งนี้ อนัตตสัญญา ความก�าหนดว่า

เป็น อนัตตา ไม่ใช่ตวัตนกจ็ะบงัเกดิขึน้ เป็นสญัญาก่อนแล้วกจ็ะเป็นปัญญาเหน็ชัดขึน้ 

เป็นสญุญตา คอืความว่าง ว่างจากอัตตา ตวัเราของเรา ว่างจากท่ีตัง้แห่งอตัตา ตวัเรา

ของเรา ที่ขันธ์ที่อายตนะที่ธาตุทั้งหมด ขันธ์อายตนะธาตุต้องเป็นไปตามธรรมชาติ

ธรรมดา ดั่งที่เรียกว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ก็จะไม่รู้สึกยึดถือว่าตัวเราของเราต้อง

แก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่จะมีความรูส้กึว่าเป็นธรรมชาตเิป็นธรรมดาของขนัธ์อายตนะธาตุ
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ซึง่เป็นโลก อนัเป็นสิง่ทีต้่องช�ารดุทรดุโทรมเหมือนกนัหมด ดัง่นีเ้รยีกว่าดโูลกโดยเป็น

ของสญูคือว่างเปล่า และเมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว กจ็ะถอนความเห็นว่า อตัตา ตวัเราของเรา

เสียได้ การปฏิบัติดั่งนี้เป็น วิปัสสนากรรมฐาน โดยตรง และที่ตรัสว่าเป็นวิธีจะท�าให้

มัจจุราชมองไม่เห็น ก็เพราะว่าไม่มีความยึดถือ เมื่อไม่มีความยึดถือก็ไม่มีความรู้สึก

ว่าตัวเราของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่จะมีความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติธรรมดา

ของขันธ์อายตนะธาตุซ่ึงเป็นโลก ซ่ึงโลกก็จะต้องเป็นอย่างนี้ ต้องช�ารุดทรุดโทรมไป

เป็นธรรมดา เมือ่มีเหตปัุจจยัให้เกดิกเ็กิด เมือ่ส้ินเหตปัุจจยักด็บั ซึง่เหตปัุจจบันัน้กค็อื

อวชิชา ตณัหา อปุาทาน กรรม ซึง่เป็นตวัก่อเกดิภพ เพราะฉะนัน้ การท่ีท�าให้มัจจรุาช

มองไม่เหน็สิน้เชงินัน้ ก็ต้องปฏิบัติดับอวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม แต่การที่จะดับ

ได้นั้นไม่ได้เกิดจากการเร่งรัด แต่เกิดจากการปฏิบัติไปโดยล�าดับ ก็จะดับไปตามขั้น

ตอนเอง

โมฆราชมาณพปัญหาจบ

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๓๗ 
ปิงคยิมาณพปัญหา

ธรรมอันเป็นเครื่องละ ชาต ิ ชรา

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐานมาโดยล�าดับ จนถึงปิงคยมาณพปัญหา

ปัญหาของปิงคยมาณพอันเป็นที่ครบ ๑๖ ปิงคิยมาณพได้กราบทูลพระบรมศาสดามี

ความว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนแก่แล้ว ไม่มกี�าลงั มผีวิพรรณสิน้ไปแล้ว ตากม็องไม่กระจ่าง 

หูก็ฟังไม่สะดวก ขอให้ข้าพเจ้าอย่าเป็นผู้หลงฉิบหายเสียในระหว่างขอพระองค์ได้ 

ตรัสบอกธรรมท่ีข้าพเจ้าจะพึงรู้ได้ อันเป็นเครื่องละชาติและชราในอัตภาพนี้เสียได้”  

ดัง่นี ้พระบรมศาสดาได้ตรสัตอบความว่า “ท่านเห็นคนทัง้หลายเดอืดร้อนอยูใ่นเพราะ

รูปทั้งหลาย ว่าชนทั้งหลายเป็นผู้ประมาทแล้ว เดือดร้อนย่อยยับอยู่เพราะรูปทั้งหลาย

เป็นเหต ุดกู่อนปิงคิยะ เพราะฉะนัน้ ท่านจงเป็นผูไ้ม่ประมาท ละรปูเสยีเพ่ือไม่เกดิอีก” 

ดั่งนี้

ตามปัญหาท่ีกราบทูลถามของปิงคิยมาณพนี้ ก็มีความเป็นธรรมดาพื้น ๆ  

ซึ่งปรารภความแก่ของตนเอง ซึ่งเกี่ยวแก่รูปกายอันนี้เหมือนอย่างทุก ๆ คน เมื่อแก่

ลง ๆ ร่างกายนีก้ท็รดุโทรมทีเ่รยีกว่าชรา เพราะค�าว่า ชรา นัน้กแ็ปลว่าทรดุโทรม เก่า 

ไม่มีก�าลังวังชาเหมือนอย่างเม่ือยังเป็นหนุ่มเป็นสาว ผิวพรรณที่เคยสดช่ืนก็ซูบซีด 

เศร้าหมองไปเพราะความแก่ ตาหูท่ีเคยดีก็กลับเสื่อมโทรม มองอะไรไม่เห็นชัด  

ฟังอะไรก็ไม่สะดวก ก็ปรารภสังขารของตนเอง ว่าเมื่อแก่ลงก็เป็นเช่นนี้ แต่ถึงดั่งนั้น
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กย็งัปรารถนาท่ีจะไม่ให้เป็นผูห้ลงฉบิหายเสยีในระหว่าง คอืไม่ให้หลงแก่จนไม่ให้หลงตาย 

จงึได้กราบทลูพระบรมศาสดาขอได้ตรสับอกธรรม อนัเป็นเครือ่งละชาติชราในอตัตภาพ

น้ีเสีย ก็เพราะว่าเมื่อรูปกายอันนี้ต้องแก่ชราลงไป ก็ต้องเป็นเช่นดั่งท่ีได้กราบทูลนั้น 

กด็งัทีท่กุ ๆ คนผูแ้ก่ชรากต้็องประสบอยูด้่วยกนั เพราะฉะนัน้ จงึไม่ปรารถนาชราหรอื

ไม่ปรารถนารูปกายที่ชรา กับท้ังไม่ปรารถนาความเกิดซึ่งเรียกว่าชาติ ก็เพราะได้

ตระหนักอยู่ว่า เพราะชาติคือความเกิด ก็จะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตาย

เม่ือมีอายุยืนก็ต้องพบชราคือความแก่ไปโดยล�าดับ ยิ่งอายุยืนมากก็ต้องพบกับ 

ความแก่มาก ต้องอยูก่บัรปูกายท่ีเป็นความแก่มากและนาน เพราะฉะนัน้ จงึไม่ปรารถนา

ชราคือความแก่ กบัทัง้ไม่ปรารถนาชาตคิอืความเกดิ เพราะเมือ่เกดิกจ็ะต้องแก่เหมอืน

ดังที่ได้กราบทูลนั้น จึงขอให้ตรัสบอกธรรมอันจะเป็นเครื่องละความเกิดและความแก่

เสียได้ ดั่งนี้ ก็เป็นค�ากราบทูลถามที่ฟังเข้าใจไม่ยาก และก็ได้กราบทูลถามตรงต่อข้อ

ที่ต้องการจะละ เพราะว่าร่างกายอันนี้เมื่อแก่ชราแล้ว ก็มีความเสื่อมโทรมต่าง ๆ  

ดังกล่าว ไม่เป็นท่ีน่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทั้งหมด เมื่อเป็นด่ังนี้ จึงต้องการที่ 

จะละเสีย

จติของสามัญชนมคีวามอยากตดิยดึอยู่ในรูปกาย

ท�าไมจึงจะละชราเสียได้ และก็รู้ว่าเพราะมีชาติคือความเกิดเป็นต้นเดิมจึงจะ

ต้องแก่ตามชาตคิอืความเกดิ จงึต้องการทีจ่ะละชาตคิอืความเกดิเสียด้วย แต่ว่าในการ

ที่ไม่ชอบความแก่ ตลอดจนถึงความเกิดที่จะท�าให้ต้องแก่นั้น ก็ไม่แสดงชัดเจนว่า  

ยงัมคีวามรกัใคร่ปรารถนาพอใจอยูใ่นรูปกายทีต้่องแก่นัน้หรอืไม่ เพราะว่าเมือ่พจิารณา

ดูจติใจของสามญัชนท่ัวไปนัน้ ย่อมมคีวามรักใคร่ปรารถนาพอใจอยู่ในรูปกายอนันี ้คือ

มตีณัหาความอยาก ความรกัใคร่ ความเพลิดเพลนิ ความพอใจ อปุาทาน ความยดึถอื

อยู่ในรูปกายอันนี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของชีวิต แม้ว่ารูปกายอันนี้จะเก่าแก่ไป ตาจะมัว  

หจูะหนกัเป็นต้น ก�าลังเรีย่วแรงวงัชาก็ถอยลงไป ผวิพรรณทีเ่คยผ่องใสงดงามก็หมดไป 

แต่แม้เช่นนั้นก็ยังมีความติดความยึดอยู่ในรูปกายอันนี้ไม่ปล่อย ยังยึดเอาไว้ไม่ปล่อย 

และก็ยังคงกลัวความตายไม่ต้องการท่ีจะตาย ยังกลัวตายอยู่ด้วยกัน แม้จะรู้สึกว่า 
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ชีวิตใกล้ความตายเข้าไปแล้วก็ยังกลัวตายไม่ต้องการที่จะนึกถึงความตายสักเท่าไร  

ยงัขวนขวายทีจ่ะไม่ตาย และนอกจากนีย้งัขวนขวายทีจ่ะต่อสู้กบัความแก่ด้วยประการ

ต่าง ๆ เรียกว่าเป็นนักสู้ต่อความแก่ แก้ไขความแก่ต่าง ๆ เพื่อจะให้ดูไม่แก่กันอยู่ 

ตลอดเวลา พยายามท่ีจะสู้ความแก่เร่ือยไปจนสู้ไม่ไหว เพราะความแก่ต้องมีเป็น 

ธรรมดา แต่แม้เช่นนั้นก็ยังติดยังยึดยังไม่ปล่อยรูปกายอันนี้ ยังมีความยึดถืออยู่ว่า 

ตัวเราของเรา จิตของสามัญชนย่อมเป็นไปอยู่เช่นนี้ ไม่ชอบความแก่จริง แต่ว่ายังติด

ยงัชอบยงัรกัยงัยดึอยูใ่นรปูกายอนันีไ้ม่ปล่อย ย่อมเป็นไปอยูด่ัง่นี ้และแม้ปิงคยิมาณพ

ซึ่งเป็นผู้กราบทูลถามเอง ก็ตกอยู่ในลักษณะเดียวกัน กับคนทั้งหลาย คนทั้งหลาย 

ในสมัยไหน ๆ ก็เป็นอย่างเดียวกัน ปิงคิยมาณพเป็นอย่างไร ทุก ๆ คนในครั้งนั้น

ตลอดจนมาถึงทุก ๆ คนในครั้งนี้บัดนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันก็ไม่ชอบความแก่ด้วยกัน 

ทั้งนั้น แต่ว่าก็ยังชอบยังรักยังติดยังยึดอยู่ในรูปกายที่แก่อันนี้ เมื่อยังอายุน้อย ๆ รูป

กายอนันีย้งัอยูใ่นวยัอันสดชืน่ มคีวามตดิความรกัความยดึอยู่ฉนัใด เมือ่อายมุากขึน้ ๆ 

แก่เข้า ๆ อายุ ๔๐, ๕๐, ๖๐, ๗๐, ๘๐, ๙๐ อะไรเป็นต้น ก็คงยังมีความติด 

ความยดึอยู่คล้ายคลงึกนั ไม่ชอบความแก่แต่ว่ากย็งัชอบยงัยดึอยูก่บัรปูกายทีแ่ก่อันน้ัน 

ยังไม่ต้องการท่ีจะละ เพราะก็เข้าใจกันว่าความละนั้นก็คือความตาย เพราะร่างกาย 

อันน้ีเป็นที่ตั้งของชีวิต ละเสียก็คือตาย เข้าใจกันอย่างนั้นก็กลัวตายไม่อยากตาย  

เพราะฉะนัน้ จึงไม่อยากที่จะละ ก็เป็นอยู่ดั่งนี้

ทรงสอนให้ละที่ตั้งของชราคอืรูปกาย

ปัญหาของปิงคิยมาณพข้อนีจ้งึมิใช่เป็นข้อทีลุ่ม่ลกึอะไร เป็นค�าถามธรรมดาที่

ทุก ๆ คนก็เป็นอยู่เหมือนกัน แต่ว่าเป็นค�าถามที่ระบุตรงต่อจุด ว่าจะได้ธรรมข้อไหน

มาปฏิบัติจึงจะละชาติละชราได้ ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเกิด เพราะเกิดก็ต้องแก่  

จะได้ธรรมข้อไหนมาปฏิบตัจิงึจะละชาติละชราได้ โดยท่ีผูถ้ามเองนัน้กอ็าจจะมิได้เฉลียว

ถึงความจริงที่ว่า ยังมีความรักความติดความอาลัยความยึดอยู่ในรูปกายอันนี้ที่แก่นี้  

แม้จะไม่มกี�าลังวงัชา ผวิพรรณสิน้ไปแล้ว หตูากไ็ม่ดีแล้ว แต่ถงึเช่นนัน้กย็งัมคีวามตดิ
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ความผูกความพันยึดถืออยู่ ยังไม่ละรูปกายอันนี้ เพราะฉะนั้น พระบรมศาสดาจึงได้

ตรัสตอบให้ปิงคิยมาณพ ดูคนทั้งหลายที่พากันเดือดร้อนอยู่ในเพราะรูปกายอันนี้  

ว่าเพราะคนท้ังหลายท้ังปวงน้ันยังเป็นผู้ประมาท คือเป็นผู้ที่ยังเมาติดอยู่ในรูป จึงยัง

ต้องเดอืดร้อนย่อยยบัไปเพราะรปูทัง้หลาย เพราะฉะนัน้ จงึให้ปิงคิยะอย่าเป็นผูป้ระมาท

มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน ให้เป็นผู้มีสติพิจารณาละรูปเสียเพื่อที่จะไม่ต้องเกิดอีก  

เพราะความที่ต้องไม่เกิดอีกนั้น ก็คือเป็นการละชาติคือความเกิด แต่ว่าจะละชาติคือ

ความเกิดต่อไปได้นั้น ก็จะต้องละรูปกายอันนี้ อันหมายความว่าต้องอย่าติดอาลัยรัก

ใคร่พัวพนัยดึถืออยู่ในรูป เม่ือเป็นดัง่นี ้จงึชือ่ว่า ละรปูอนัเป็นทีต่ัง้ของความแก่ เสียได้ 

เพราะว่าการท่ีจะละความแก่น้ัน ต้องละท่ีตัง้ของความแก่ ความแก่ตัง้อยูท่ีร่ปูกายอนันี้ 

ไม่ใช่ตั้งอยู่ที่ไหน เกิดขึ้นที่รูปกายอันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นที่ไหน ฉะนั้น เมื่อจะละความแก ่

ก็ต้องละที่ตั้งของความแก่คือรูปกายอันนี้

ละรูปกายคอืละใจดับใจ

และในการละนั้นก็มิใช่หมายความว่า ท�าลายรูปกายอันนี้เสีย ฆ่ารูปกาย  

อันนี้เสีย แต่หมายความว่าละใจ ดับใจ ละใจที่มีตัณหามีอุปาทานอยู่ในรูป ดับใจที่มี

ตัณหามีอุปาทานอยู่ในรูป ก็คือดับตัณหาดับอุปาทานนั้นเอง แต่เรียกเป็นโวหารว่า  

ละใจหรอืดบัใจ ดบัใจทีต่ดิทีย่ดึอยูใ่นรปูนัน้เสยี ปล่อยให้รปูนัน้เป็นไปตามธรรมดาของ

รูปที่ต้องแก่ต้องทรุดโทรม เมื่อรูปจะแก่จะทรุดโทรม ก็ให้แก่ให้ทรุดโทรมไป ดับใจที่

ไปยึด ดั่งนี้เรียกว่าละรูป เพราะฉะนั้น เรื่องความดับใจนี้จึงเป็นเรื่องส�าคัญ โวหาร

ธรรมเรยีกว่าดบัวญิญาณ แต่ว่าเรยีกว่าดบัวญิญาณนัน้ฟังกนัไม่ใคร่เข้าใจ ถึงจะอธบิาย

อย่างไรก็ไม่เข้าใจ ยิ่งจะโยงธรรมเป็นปฏิจจสมุปบาท ก็จะยิ่งเข้าใจยากฟั่นเฝือยิ่งขึ้น

ไปอีก เพราะฉะนั้น จึงมาเรียกกันชัด ๆ ด้วยค�าไทยว่าดับใจ เพราะวิญญาณก็เป็นใจ

อย่างหนึ่ง ก็ดับใจ เรื่องการดับใจนี้ส�าคัญมาก ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมีความเข้าใจจะ

ต้องปฏบิตัใิห้ดบัใจของตนเองได้ ดบัใจได้จงึจะดับกเิลสดบัทกุข์ได้ เพราะว่ากเิลสทุกข์

นั้นตั้งอยู่ที่ใจ เมื่อดับใจได้ก็ดับกิเลสดับทุกข์ได้
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ดับใจคอืดับอวชิชา ตัณหา อุปาทาน

อชิตมาณพกไ็ด้กราบทลูถามพระพุทธเจ้าโดยความว่า ปัญญา สต ินาม

รูป จะดับไปในที่ไหน พระพุทธองค์ก็ตรัสตอบความว่า เพราะ ดับวิิญญาณคือดับใจ 

นามรูปกดั็บ ไปโดยไม่เหลอื สตปัิญญากดั็บไปด้วยกนั ค�าตอบกับค�าถามนีก็้เป็นทีน่่า

สงสัยว่าสติปัญญาก็เป็นฝ่ายดี ท�าไมจึงต้องดับ และ นามรูป เล่าก็เป็นที่ตั้งของชีวิต

อันนี้ ท�าไมจึงจะต้องดับ จึงต้องท�าความเข้าใจว่า ใจนี้เป็นใจที่มีอวิชชามีเครื่องปรุง มี

กิเลสทั้งหลาย จึงมาปรากฏเป็นใจ ในการปฏิบัติดับใจที่เป็นฝ่ายกิเลสนี้ ก็ต้องอาศัย

สติปัญญาเป็นต้นอันเป็นฝ่ายดีมาเป็นเครื่องละมาเป็นเครื่องดับ และเมื่อละอวิชชา 

ตณัหา อปุาทาน ต่าง ๆ อนัเป็นฝ่ายกเิลสได้ กห็มดหน้าท่ีของสตปัิญญาอนัเป็นเครือ่ง

ดับ เหมือนอย่างว่าไฟไหม้เรือนก็ใช้น�้าดับ ครั้นไฟดับน�้าก็ดับไปด้วย อันหมายความ

วา่น�้ากห็มดหน้าทีไ่ม่ตอ้งใช ้เพราะเมื่อไฟดับแล้วจะเอาน�้าไปรดอยู่ท�าไม เอาน�้ารดอยู่

ก็ในเมื่อไฟยังมีอยู่เท่านั้น เมื่อไฟดับน�้าก็ดับ นามรูป อันเป็นท่ีต้ังของบรรดากิเลส 

ทั้งหลายก็ดับ เพราะฉะนั้น เมื่อดับใจเสียได้อันหมายความว่า ดับอวิชชา ตัณหา 

อุปาทาน เป็นต้น อันเป็นตัวกิเลสได้ บรรดาเครื่องดับทั้งหลายมีสติปัญญาเป็นต้น 

ตลอดจนถึง นามรูป อันเป็นที่ตั้งก็ดับไปด้วยกัน เมื่อใจยังไม่ดับก็แปลว่ากิเลสยังไม่

ดบั ยังมีอวชิชามตีณัหามีอปุาทานเป็นต้น เพราะฉะนัน้ กต้็องปฏบัิติสตปัิญญาเป็นต้น

กนัเรือ่ยไปเหมือนอย่างหาน�า้มาดบัไฟต้องดบักนัอยูเ่รือ่ยไป เมือ่กเิลสดบัหมด เครือ่งดบั

ก็ดับไปหมดด้วยกัน เลิกกัน เป็นเสร็จกิจ จึงเหลือแต่ วิบากขันธ์ วิบากนามรูป ที่ยัง

ด�ารงอยู่คือ นามรูป ของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังด�ารงชีวิตอยู่  

ก็เป็น วิบากขันธ์ วิบากนามรูป ยังเหลืออยู่ ก็เหมือนอย่างว่าบ้านเรือนที่ดับไฟหมด

แล้วก็ยังมีซากบ้านซากเรือนที่ยังเหลืออยู่ เป็นวิบากขันธ์ วิบากนามรูปยังเหลืออยู ่ 

ใจที่ยังเหลืออยู่ก็เป็นใจท่ีเป็นวิบากใจ เห็นอะไรได้ ได้ยินอะไรได้ และก็รู้ รู้ไม่ยึด  

เห็นรูปก็รู้ว่ารูป เห็นรูปงามก็รู้ว่ารูปงาม เห็นรูปไม่งามก็รู้ว่ารูปไม่งาม แต่ว่าไม่ยึดไม่

ยินดีไม่ยินร้าย รู้ทุกอย่าง ทางตาทางหูรู้ทั้งหมด แต่รู้ไม่ยึด รู้ปล่อยรู้วาง แต่ว่าใจที่

ยังไม่ดับคือใจที่ยังมีอวิชชา ตัณหา อุปาทานอยู่ ก็ยังต้องปฏิบัติท�าสติปัญญากันอยู่

เป็นต้นเรื่อยไป ยังไม่เสร็จกิจ
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ปฏบิัตดิับตัณหาที่มเีวทนาเป็นปัจจัย

มาถงึอุทยมาณพก็ได้กราบทูลอีกเหมอืนกนั ว่าจะท�าสตอิยูอ่ย่างไรจงึจะดับใจ 

ได้ เป็นการกราบทูลถามถึงวิธีปฏิบัติ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่า ให้ไม่อภินันท์คือ

ยนิดพีอใจในเวทนาทัง้ภายในทัง้ภายนอก คอืเป็นการปฏบิตัใิน เวทนานปัุสสนาสตปัิฏฐาน 

นั่นแหละ ตั้งสติพิจารณาเวทนา ทั้งที่เป็นทุกข์ทั้งที่เป็นสุขทั้งที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ 

ไม่สุข ทั้งที่เป็นสามิส มีกิเลสอามิสมีเครื่องล่อ ทั้งที่เป็นนิรามสิ ไม่มกีเิลสไม่มอีามสิ

เป็นเคร่ืองล่อ การปฏบิตัดิัง่นีเ้ป็นการปฏบิตัเิพือ่ดบัใจ กค็อืดบัตณัหาท่ีมีเวทนาเป็นปัจจยั 

เป็นการปฏบิตัเิพือ่ดับใจ และเมือ่ดบัใจทีป่ระกอบด้วยตณัหาได้หมด กเ็ป็นอนัว่าพ้นทุกข์ 

เพราะฉะน้ัน การดบัใจนีจ้งึเป็นสิง่ส�าคญั พดูอย่างสามญักค็อื ดบัใจโลภดบัใจโกรธดบั

ใจหลง ดับใจเสียให้ได้แล้ว โลภโกรธหลงก็ดับไปหมด ถ้าใจยังไม่ดับ  โลภโกรธหลง

กย็งัละไม่ได้ ดบัไม่ได้ ดัง่นีเ้ป็น การปฏิบัตดิบัใจ ดบัใจทีย่งัยดึทีอ่ยากยนิดพีอใจ เมือ่

เป็นดั่งน้ีก็ละรูปได้ เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงได้ตรัสชี้เข้ามา ให้ปิงคิย-มาณพ

พจิารณาดคูนท้ังหลาย ท่ีพากันเดอืดร้อนอยูเ่พราะรปูทัง้หลาย ดงัท่ีกล่าวมาในเบือ้งต้น 

ซึง่รูปกายอนันีเ้ป็นทีต่ัง้ของทกุข์ท้ังหลายเป็นอนัมาก นอกจากจะต้องแก่ต้องทรดุโทรม

ดงักล่าวแล้ว ยงัเป็นท่ีตัง้ของโรคท้ังหลายอกี ๑๐๘ ประการ บงัเกดิขึน้ทีก่ายอนันีแ้ละ

ทัง้ยงัต้องทนบุ�ารงุอะไรต่าง ๆ น�าเข้าน�าออกอยูเ่ป็นประจ�า เลีย้งกนัอยู่ทุกลมหายใจ 

เข้าออก เพราะการท่ีหายใจเข้าออกกันอยู่ทุกวัน ก็เป็นการเลี้ยงรูปกายอันนี้ ไม่ใช ่

อะไรอืน่ อาหารที่บรโิภคทกุวนักเ็ลีย้งรปูกายอนันีไ้ม่ใชอ่ืน่ ต้องเลีย้งกันอยู่ตลอดเวลา 

เลี้ยงแล้วก็ยังต้องแก่ยังต้องเจ็บต่าง ๆ ก่อให้เกิดทุกขเวทนาต่าง ๆ อีกเป็นอันมาก  

แต่กย็งัยดึกนัอยูห่ลงกนัอยู่ กใ็ห้พจิารณาดูว่า คนทัง้หลายพากนัเดือดร้อนกนัอยูเ่พราะ

รูปกายทัง้หลายกนัอย่างนี ้ๆ กเ็พราะยงัมีความประมาท มใีจทีย่งัมวัเมาทีห่ลงท่ีตดิอยู่ 

ไม่มีีสติพิจารณาให้รู้จักตามความเป็นจริง จึงพากันเดือดร้อนย่อยยับกันไปเพราะรูป

ทัง้หลาย ฉะน้ัน ก็ให้พจิารณาดใูห้ได้สตไิด้ปัญญา เป็นผูไ้ม่ประมาท ดัง่นัน้ ละรปูนีเ้สีย 

เพื่อไม่เกิดอีก ดั่งนี้

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๓๘ 
ปิงคยิมาณพปัญหา (ต่อ)

ทบทวนปัญหาชาตชิรา

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐานมาโดยล�าดับ จนถึงปิงคิยมาณพปัญหา 

อันเป็นค�ารบที่ ๑๖ โดยที่ปิงคิยมาณพได้กราบทูลถามแสดงถึงตัวเอง ว่าเป็นผู้ท่ีแก่

แล้วไม่มีก�าลัง มีผิวพรรณสิ้นไปแล้ว ตาก็มองไม่ชัด หูก็ฟังไม่สะดวก แต่ขออย่าให้

เป็นผู้หลงฉิบหายเสียในระหว่าง จึงขอให้ตรัสบอกธรรมอันเป็นเครื่องละชาติชราใน

อตัภาพนี ้พระบรมศาสดากไ็ด้ตรสับอกธรรม โดยให้ปิงคิยมาณพดคูนทัง้หลายทีเ่ดือด

ร้อนกันอยู่ เพราะรูปทั้งหลาย คือเพราะรูปกายเป็นเหตุ ก็เพราะชนท้ังหลายพากัน

ประมาทมวัเมาเลนิเล่อเผลอเพลนิ จงึพากนัเดอืดร้อนย่อยยบัไปเพราะรปูกายเป็นเหตุ 

เหตุฉะน้ันจึงให้ปิงคิยมาณพเป็นผู้ไม่ประมาทไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน ละรูปเสีย

เพื่อที่จะได้ไม่เกิดอีกดังที่ได้แสดงอธิบายไปแล้ว ปิงคิยมาณพได้กราบทูลถามซ�้าอีก

ความว่า “ทิศใหญ่ ๔ ทิศน้อย ๔ รวมทั้งทิศเบื้องบนเบื้องล่างก็เป็น ๑๐ ที่พระองค์

จะไม่ทรงเห็นไม่ทรงได้ยิน ไม่ได้ทรงทราบ ไม่ได้ทรงรู้ สักน้อยหนึ่งหามีอยู่ไม ่ 

ขอพระองค์ได้ตรัสบอกธรรมที่ขา้พเจา้จะพึงรูไ้ด้ อนัเป็นเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้

เสียได้” ด่ังนี้ พระบรมศาสดาก็ได้ตรัสบอกธรรมอีกซึ่งมีความว่า “ท่านเห็นหมู่คน 

ทั้งหลายซึ่งถูกตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากครอบง�าแล้ว มีความเดือดร้อน 

เกิดขึ้นแล้ว มีชรามาถึงโดยรอบข้างแล้ว เพราะฉะนั้น ท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาท  

ละตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากเสีย จะได้ไม่เกิดอีก” ดั่งนี้
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ตามปัญหาที่กราบทูลถาม เบื้องต้นได้สรรเสริญพระบรมศาสดา โดยความก็

ทรงเป็น พระสพัพญัญ ูรูท้ัง้หมด รูท้กุสิง่ทกุอย่าง ดงัทีไ่ด้ระบุว่า สิง่ทีจ่ะไม่ได้ทรงเหน็ 

ไม่ได้ทรงได้ยิน ไม่ได้ทรงทราบ ไม่ได้ทรงรู้ ในโลกทั้งหมดหามีไม่ทั้ง ๑๐ ทิศ แสดง

กลบักนัว่า ได้ทรงเหน็ได้ทรงได้ยินได้ทรงทราบได้ทรงรู ้โลกทัง้หมดตลอดทัง้ ๑๐ ทศิ  

ทิศใหญ่ ๔ ทิศน้อย ๔ ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างก็เป็น ๑๐ เป็นการกล่าวสรรเสริญ

พระพทุธคณุ แล้วกข็อให้ตรสับอกธรรมทีค่วรจะรู ้อนัเป็นเครือ่งละชาตชิราในอตัภาพ

น้ีเสียได้ ซึ่งธรรมท่ีขอให้ตรัสบอกนี้ ก็เป็นอย่างเดียวกันกับที่กราบทูลถามทีแรก  

เมื่อกราบทูลถามทีแรกนั้น ได้เริ่มด้วยการกราบทูลปรารภถึงตนเองว่าเป็นผู้ที่แก่แล้ว 

และแสดงลกัษณะของความแก่ว่าเป็นอย่างนัน้อย่างนี ้และกแ็สดงความปรารถนาทีจ่ะ

เป็นผูไ้ม่หลงฉบิหายเสยีในระหว่าง จงึขอให้ตรสับอกธรรมอนัเป็นเครือ่งละชาตชิราใน

อตัภาพนี ้พระบรมศาสดากไ็ด้ตรสัเตอืนให้ดคูนทัง้หลาย ซึง่ยงัมคีวามประมาทมวัเมา

เลินเล่อเผลอเพลิน พากันเดือดร้อนย่อยยับไปเพราะรูปทั้งหลายเป็นเหตุ จึงให้ 

ปิงคิยมาณพเป็นผู้ไม่ประมาท ละรูปเสีย เพื่อจะได้ไม่เกิดอีก

ตรัสบอกธรรมให้ละตัณหาเพื่อละความเกดิ

ในปัญหาท่ีกราบทูลถามต่อมาเป็นตอนที ่๒ ปิงคยิมาณพได้กราบทูลสรรเสรญิ

พระพุทธคุณก่อน แล้วก็กราบทูลถามในปัญหาอันเดียวกันนี่แหละ อันแสดงว่า 

ปิงคิยมาณพ นั้นยังไม่มีความเข้าใจแจ่มแจ้ง ยังไม่เห็นธรรมที่เป็นสัจจะคือความจริง 

คือยังไม่เกิด ดวงตาเห็นธรรม ได้กราบทูลถามซ�้าขึ้นอีก มาครั้งที่ ๒ นี้ พระบรม

ศาสดาได้ตรัสสอน ทีแรกก็เตือนให้ดูคนทั้งหลายที่ถูกตัณหาคือความดิ้นรนทะยาน

อยากครอบง�า จึงตรัสบอกธรรม ให้ละตัณหาเสีย เพื่อที่จะได้ไม่เกิดอีก ในครั้งแรก

น้ันได้ตรัสสอนให้ปิงคิยมาณพดูคนทั้งหลายที่พากันเดือดร้อนเพราะรูปกาย จึงตรัส

สอนให้ละรูปเสีย แต่มาในท่อนท่ี ๒ น้ีได้ตรัสสอนเปล่ียนมาให้เพ่งดูว่า เดือดร้อน

เพราะถูกตัณหาครอบง�า ดูเข้ามาที่จิต ไม่ตรัสถึงรูป แล้วก็ตรัสสอนให้ละตัณหาเสีย

ดั่งนี้ เป็นการที่ได้เตือนปิงคิยมาณพให้ดูเข้ามาที่จิตใจ จิตใจที่ยังมีตัณหาความดิ้นรน

ทะยานอยาก ยังเดือดร้อนอยู่เพราะตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก 
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ทางทีจ่ะพึงพิจารณาเพ่ือท�าความเข้าใจในปัญหา กบัค�าตอบทัง้ ๒ ตอนนี้ 

ก็น่าจะพิจารณาว่า อันที่จริงที่ตรัสเตือนให้ดูคนทั้งหลายพากันเดือดร้อนอยู่เพราะรปู

เป็นเหตุ เป็นการตรสัเตอืนให้ ดภูายนอก อนัเป็นประจกัษ์อยูด้่วยลกูตา เรยีกว่า 

รู้ได้ทางอายตนะ ทางตาทางหูทางจมูกทางล้ินทางกายตลอดจนถึงทางใจเอง ซึ่งจะ

ทราบได้ว่าพากนัเดอืดร้อนกเ็พราะรปูกายทัง้หลายจรงิ ๆ จงึตรสัสอนให้ละรปูเสีย ซึ่ง

ค�าตรัสสอนให้ละรูปน้ัน อันท่ีจริงก็มุ่งหมายถึงละตัณหาอุปาทานในรูปนั้นเอง คือละ

ความติดความอยากความเพลดิเพลนิยนิดคีวามยดึถอือยูใ่นรปูนัน้เอง ไม่ได้หมายความ

ว่าให้ท�าลายรูปทิ้งเสียหรือฆ่ารูปเสียให้ตาย ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้น ก็ให้รูปก็คง

เป็นรูปอยู่นั่นแหละ และเมื่อรูปอันเป็น วิบากขันธ์ นี้ยังด�ารงอยู่ ก็ปฏิบัติเลี้ยงดูรูปนี้

ไป และใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติกิจที่ควรกระท�าต่าง ๆ แต่ว่าไม่เพลิดเพลินไม่ยึด 

หรอืจะเรยีกว่าไม่หลงยดึถอืว่าเป็นเราเป็นของเรา สกัแต่ว่าเป็นรปู ทีจ่ะต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปจนถึงแตกสลายในที่สุด แต่มิได้ทรงแสดงชี้เข้ามาดั่งนี้ในตอนแรก

ทรงสอนให้ดับจติที่มตีัณหาหรอืดับวญิญาณ

ครัน้เมือ่ปิงคยิมาณพกราบทลูซ�า้เข้าอกี ซึง่เป็นปัญหาเดยีวกนัไม่แตกต่างกัน

จึงตรัสจี้เข้ามาที่ใจที่จิต ให้ละตัณหาอุปาทานในจิต คือละความเพลินความอยาก 

ความยดึถือตดิอยูอั่นยกขึน้มาว่า “ตณัหา” เพยีงค�าเดียวนัน้เสยี คอืให้ดบัจติทีม่ตีณัหา

น้ันเสยี ถ้าไม่ดบัจติทีม่ตีณัหานัน้เสยี กย็งัละชาตชิราไม่ได้ ยงัละความทกุข์เดอืดร้อน 

ต่าง ๆ ไม่ได้ ต่อเมื่อดับจิตที่มีตัณหาอุปาทานนั้นเสียจึงจะละชาติชราได้ และเมื่อละ

ชาติชราได้กล็ะ มรณะ หรอื มัจจ ุความตายได้ด้วย ดัง่ท่ีใช้ส�านวนว่าท�า มจัจุ ให้หลง 

ท�า มัจจุ ไม่ให้มองเห็น เมื่อ มัจจุ หลง หลงทางหาตัวไม่ได้ ไม่มองเห็น ก็เป็นอันว่า

ละ มจัจ ุคอืความตายได้ ในข้อนีไ้ด้มีพทุธภาษติตรสัเอาไว้โดยตรง ถงึวธิทีีจ่ะให้ มจัจุ 

หรอืมจัจรุาชมองไม่เหน็ หรือท�าให้มจัจรุาชเป็นเหมอืนอย่างตาบอด หรอืท�าให้มจัจรุาช

หลงทางหาตัวไม่พบ ด้วยการปฏิบัติท�าสมาธิไปโดยล�าดับ บรรลุรูปฌาน อรูปฌาน 

จนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ ดับสัญญาเวทนา และสืบขึ้นไปจนเห็นชอบด้วยปัญญา  

ละอาสวกิเลสท้ังหลายได้ เป็นผูส้ิน้อาสวะแล้ว เป็นทางปฏบิตัทิ�าให้มจัจรุาชมองไม่เหน็ 
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ท�าให้มจัจรุาชตาบอด ท�าให้มจัจรุาชหลงทาง และเม่ือจะแสดงถึงอกีค�าหนึง่ ดบัวิญญาณ 

หรือดับใจ ดั่งท่ีได้แสดงอธิบายมาแล้ว ดูตามเรื่องที่ท่านแสดงเอาไว้ บุคคลผู้ยังเป็น

สัตวโลกคือมีจิตที่ยังข้องเกี่ยวติดอยู่ คือยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมอยู่ ก็ยังไม่  

ดบัวญิญาณ ยงัมวีญิญาณ เพราะฉะนัน้ เมือ่กายนีแ้ตกท�าลาย มจัจรุาชจงึได้วญิญาณไป 

และก็ไปตามกรรม เมื่อท�ากรรมดีไว้ก็ไปสู่ที่ที่ดี เป็นสุคติต่าง ๆ เมื่อท�ากรรมชั่วไว้ก็

ไปสู ่ที่ชั่ว เป็นทุคติต่าง ๆ ส่วนท่านผู้สิ้นอาสวกิเลสแล้ว เป็นผู้ที่ดับใจได้แล้ว  

อนัหมายถึงว่าดบัใจทีม่กีเิลสใจทีม่อีวชิชาตณัหาอปุาทานกรรม ใจทีมี่ราคะโทสะโมหะ 

ดับใจนี้ได้แล้ว ซึ่งเรียกตามโวหารธรรมโดยตรงว่า ดับวิญญาณ ดังที่ได้มีค�าถามและ

มีพระพุทธภาษิตตอบในอชิตมาณพปัญหาที่ ๑ ในอุทยปัญหาที่ ๑๓ ดังที่ได้ยกมา

แสดงแล้ว พระอรหันต์เมื่อท่าน ดับขันธปรินิพพาน ท่านจึงไม่มีวิญญาณที่จะไปเกิด

ในที่ไหน ดังที่ได้มีแสดงว่า มารได้เที่ยวค้นหาวิญญาณของพระอรหันต์บางรูปก็ค้นหา

ไม่พบ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสับอกว่า มารไม่สามารถจะพบวิญญาณของพระอรหนัต์ได้

ภูมขิองวญิญาณเป็นไปตามภูมชิั้นของการปฏบิัติ

เมื่อจับเข้ามาสู่ปัญหาและค�าตอบที่ตรัสตอบใน โสฬสปัญหา นี้ก็กล่าวได้ว่า

เพราะท่าน ดับวิญญาณ คือดับใจได้แล้ว จึงไม่มีใจท่ีจะไปเกิดอีก มัจจุราชก็ไม่ได้

วิญญาณของท่านไป มารก็ไม่ได้วิญญาณของท่านไป แต่แม้เช่นนั้นบุคคลสามัญทั่วไป

ซึง่เป็นสตัวโลกอยูเ่มือ่ประกอบกรรมทีด่เีป็นบญุเป็นกศุล ถึงแม้มัจจรุาชจะได้วิญญาณไป 

กไ็ปสูค่ตทิีด่ไีม่ไปสูค่ตท่ีิชัว่ ภูมขิองวญิญาณอนัเรียกว่าวญิญาณฐติิ ทีต่ัง้ของวิญญาณ  

ดงัทีพ่ระพทุธองค์ได้ตรสัว่าได้ทรงทราบวญิญาณฐติ ิ ทีต่ัง้ของวิญญาณทัง้หมด ดงัท่ีได้

ตรสัตอบแก่มาณพผูห้นึง่มาแล้ว เป็นทีต่ัง้ของวิญญาณทีส่งูขึน้ไปโดยล�าดบั กเ็รียกว่าแม้

เป็นสตัวโลกเมือ่ประกอบกรรมทีด่ทีีช่อบต่าง ๆ ตลอดจนถึงปฏบิติัใน อริยมรรค ตามท่ี

พระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอน ภมิูของวญิญาณกสู็งขึน้ ๆ เป็นสุคต ิ ไม่เป็นทคุต ิ เมือ่เป็น 

พระอรยิบคุคล เป็น พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี  ภมิูวิญญาณกสู็งขึน้ ๆ 

เพราะยังไม่ดับ วิญญาณ หรือดับใจได้ทั้งหมด จนถึงดับใจได้ทั้งหมดคือ ดับวิญญาณ  
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มารจึงจะค้นหาไม่พบ มจัจรุาชกค้็นหาไม่พบ กเ็ป็นอนัว่าเป็นผูพ้้นจากชาต ิชรา มรณะ 

ทั้งหมด แต่แม้ว่าจะไม่ถึงขั้นนี้ เมื่อประกอบกรรมท่ีดีท่ีชอบ ยังดับใจไม่ได้ท้ังหมด  

ดับวิญญาณไม่ได้ทั้งหมด มารยังพบวิญญาณได้ มัจจุยังน�าวิญญาณไปได้ ก็น�าไปสู ่

ทีด่ ีเป็นสคุตติามภมูติามชัน้ กเ็ป็นการทีด่ ีซึง่คนทัว่ไปกค็วรจะปฏบิตัดิัง่นี ้ให้มจัจไุด้

น�าวญิญาณไปสูค่ตท่ีิด ีอย่าให้ไปสูค่ตท่ีิชัว่ และในการทีจ่ะปฏบิตัเิพือ่จะให้วญิญาณไป

สู่คติที่ดี เป็น วิญญาณฐิติ ที่สูงขึ้นไปโดยล�าดับนั้น ก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้า

ทรงสั่งสอน ปฏิบัติในทาน ในศีล ในภาวนา ในมรรคมีองค์ ๘ ไปโดยล�าดับ และ 

ภูมิปฏิบัตินี้ก็จะส่งขึ้นไปเองโดยล�าดับ

ทรงสอนให้สงบใจ ปล่อยวางความยดึถอื

ในการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาโดยล�าดบันัน้ โดยตรงกต้็องปฏบิตัเิข้ามาทีจ่ติใจ 

ละตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก อุปาทานความยึดถือ สงบใจที่ดิ้นรน สงบความ

ยึดถือในใจ หัดใจให้สงบได้ หัดใจให้ปล่อยวางได้ แม้ว่าจะยังปล่อยวางไม่ได้ทั้งหมด  

ก็หัดให้สงบใจได้ ให้ปล่อยวางได้ ในเวลาที่ควรสงบ ในเวลาที่ควรปล่อยวาง ในสิ่งที่

ควรสงบ ในสิง่ทีค่วรปล่อยวาง ตามขอบเขตของวนิยัของศลี และจะเลือ่นขึน้ไปเองเป็น

จิตที่สงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นภูมิสมาธิภูมิปัญญาขึ้นไปโดยล�าดับ  

เป็นไปเอง และส�าหรับปิงคิยมาณพนี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงตอบปัญหาที่ ๒ จี้เข้ามาที่

ตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก ให้ละตณัหาความด้ินรนทะยานอยาก กเ็ป็นการทีต่รสั

บอกธรรมซึง่เป็นทางปฏบิตัโิดยตรง และอกีประการหนึง่ กเ็หมาะแก่เหตกุารณ์ทีท่่าน

แสดงเล่าไว้ว่า ปิงคิยมาณพน้ันเม่ือฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบปัญหาที่มาณพ

คนอืน่ ๆ ถาม ตลอดมาจนถงึทีต่นได้กราบทลูถามกน็กึถงึแต่พาวรพีราหมณ์ผูอ้าจารย์ 

เสียดายท่ีพาวรีพราหมผู้อาจารย์ไม่ได้มาฟังด้วย ไม่ได้มาฟังที่พระพุทธเจ้าด�ารัสตอบ

ทีไ่พเราะเช่นน้ี จติของปิงคิยมาณพจงึได้กระสบักระส่ายดิน้รน เพราะว่าความทีอ่ยาก

ให้อาจารย์มาฟังด้วย เสยีดายทีอ่าจารย์ไม่ได้มาฟังด้วยนัน้กเ็ป็นตัณหาอย่างหนึง่ ฉะนัน้ 
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เมื่อดับตัณหาในใจตนเองไม่ได้ดั่งนี้ ธรรมที่ทรงแสดงนั้นแม้จะทรงชี้ตรงเข้ามาก็เข้า 

ไม่ถงึ จิตก็ยังไม่สามารถจะรับได้ เพราะฉะนัน้ จงึได้ทรงชีเ้ข้ามาให้ดบัให้ละตณัหาเสยี 

เป็นอันสอนว่าให้ระงับใจเสีย ใจที่ฟุ้งคิดถึงอาจารย์นั้นในตอนนี้ไม่ใช่เวลาท่ีจะคิดถึง  

ให้สงบใจที่ฟุ้งที่ดิ้นรน อยากจะให้อาจารย์มาฟังด้วยนั้นเสีย เพราะฉะนั้น เมื่อทรงจี้

เข้ามาตรงจุดดั่งนี้แล้ว ท่านจึงแสดงว่าปิงคิยมาณพก็ได้เพียง ดวงตาเห็นธรรม ขึ้น 

ส่วนมาณพอ่ืน ๆ น้ันไม่มีนิวรณ์ในใจเช่นน้ัน กบ็รรลถุงึภมูธิรรมชัน้สงูสดุด้วยกนัท้ังหมด 

ต่อมาปิงคยิมาณพจงึได้บรรลถุงึภมูธิรรมชัน้สงูทีส่ดุ ในเม่ือทัง้หมดได้บวชเป็นภกิษใุน

พุทธศาสนาแล้ว

ปิงคยิมาณพปัญหาจบ

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๓๙  
สรุปโสฬสปัญหา

โสฬสปัญหาเป็นหมวดธรรมซึ่งเป็นเหตุให้บรรลุถงึนพิพาน

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐานมาโดยล�าดับ ตั้งแต่อชิตมาณพปัญหา 

ปัญหาของอชิตมาณพ จนถึงปิงคิยมาณพปัญหา ปัญหาของปิงคิยมาณพ อันนับเป็น

ที่ ๑๖ โดยล�าดับจบลงแล้ว จึงใคร่ท่ีจะได้แสดงข้อที่ควรแสดงเพิ่มเติมอันเกี่ยวกับ 

โสฬสปัญหา นี ้พระอาจารย์ได้แสดงว่า มาณพทัง้ ๑๖ คนนีไ้ด้ทูลถามพระบรมศาสดา

และได้ส่งกระแสจติไปตามพระพทุธพยากรณ์ คือทีต่รัสตอบแก้ ๑๕ คนข้างต้น นบัตัง้

แต่อชิตมาณพจนถึงโมฆราชมาณพ ได้มีจิตพ้นจากอาสวะคือส�าเร็จอรหัตตมรรค  

อรหัตตผล ส่วนปิงคิยมาณพซึ่งเป็นที่ ๑๖ ได้เพียง ญาณ คือความหย่ังรู้ในธรรม  

เพราะเหตทุีไ่ด้มจีติประหวดัคดิถงึท่านพาวรพีราหมณ์ผูอ้าจารย์ว่า มไิด้มาฟังพระพทุธ

ด�ารสัทีต่รสัตอบอนัไพเราะเหมอืนเช่นนี ้จติจงึไม่ตัง้มัน่ลงในธรรมโดยส่วนเดยีว จงึได้

แค่ญาณในธรรม และโมฆราชมาณพซึง่ได้กราบทลูถามและได้ตรสัตอบนบัเป็นที ่๑๕ 

นั้น ท่านแสดงว่าโมฆราชมาณพได้กราบทูลถามมา ๒ ครั้งแล้ว คือ กราบทูลถามถัด

จากอชิตมาณพ (ปัญหาที่ ๑) และกราบทูลถามถัดจากเหมกมาณพ (ปัญหาที่ ๘)  

แต่พระบรมศาสดาได้ตรัสห้ามเอาไว้ก่อน มาถึงครั้งที่ ๓ จึงได้ตรัสตอบ อันนับเป็นที่ 

๑๕ อันเกือบจะเป็นบุคคลสุดท้าย พระอาจารย์ได้อธิบายว่า พระโมฆราชมาณพได้

ถือตวัว่าเป็นผูม้ปัีญญาหลกัแหลม ได้ยอมให้อชติมาณพถามเป็นบุคคลที ่๑ เพราะได้

เป็นทีน่บัถอืว่าเป็นหวัหน้า เมือ่อชิตมาณพกราบทลูถามจบแล้ว โมฆราชมาณพมคีวาม

ส�าคญัตนว่า เป็นคนฉลาดหรือคนเก่งอนัเป็นความทนงใจ ได้กราบทลูถาม พระบรมศาสดา



284 โสฬสปัญหา

จงึได้ตรสัห้ามเอาไว้ และต่อมากไ็ด้กราบทูลถามอีก พระบรมศาสดากไ็ด้ตรสัห้ามเอาไว้ 

เพ่ือที่จะให้โมฆราชมาณพได้ละทิฏฐิมานะในใจตนเองลงไปเสียก่อน เพราะเหตุที ่

เมื่อได้สดับปัญหาท่ีทุกคนได้กราบทูลถาม และปัญหาพยากรณ์ การตอบปัญหาของ

พระบรมศาสดาโดยล�าดับ จิตของโมฆราชมาณพเมื่อได้ฟังมาโดยล�าดับ ก็ย่อมจะได้

รับธรรมจากที่ได้กราบทูลถามและได้ตรัสตอบนั้น ซึ่งล้วนเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้

บริสุทธิ์สะอาดท้ังนั้นน�าให้ได้ปัญญาในธรรมนั้น จึงเป็นเหตุให้ละทิฏฐิมานะขัดเกลา

ทิฏฐิมานะหรือความทะนงตนทะนงใจลงไปโดยล�าดับ จนถึงค�ารบที่ ๑๕ ได้กราบทูล

ถามอีก พระพุทธองค์ได้ทรงเห็นว่า โมฆราชมาณพได้ช�าระฟอกทิฏฐิมานะหรือความ

ทะนงใจทะนงตนจากธรรมทีไ่ด้ตรสัตอบมาโดยล�าดบัแล้ว สมควรทีจ่ะตรสัพยากรณ์ได้ 

จึงได้ทรงอนุญาตให้กราบทูลถามและได้ตรัสตอบ 

มาณพท้ัง ๑๖ นัน้ต่างได้กราบทูลขออปุสมบทเป็นภกิษใุนพทุธศาสนา พระบรม

ศาสดาก็ได้ทรงประทาน อุปสมัปทา ให้แก่มาณพทัง้ ๑๖ นัน้ เป็นภกิษใุนพทุธศาสนา

ทั้งหมด และ ๑๕ ท่านข้างต้นต่างก็ได้เป็นผู้ที่เสร็จกิจในพุทธศาสนาแล้ว เพราะมีจิต

ที่พ้นจากอาสวกิเลสตั้งแต่ได้สดับธรรมที่ได้ตรัสตอบปัญหา ท่ีแต่ละท่านได้กราบทูล

ถามแล้ว ส่วนท่านปิงคิยะซ่ึงได้เพยีง ญาณ คอืความหยัง่รูใ้นธรรม ได้เดินทางกลบัไป

หาท่านอาจารย์พาวร ีและได้เล่าให้อาจารย์ฟังถึงพทุธด�ารสัทีต่รสัตอบปัญหาของมาณพ

ทัง้ ๑๖ คนน้ันโดยละเอียด และท่านได้ผกูเป็นคาถาแสดงว่า โสฬสปัญหา อันรวมทั้ง

ปัญหาพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าเป็น ปารายนะ อันแปลว่าเป็นธรรมซึ่งเป็นเหตุให้

บรรลุถึงฝั่งคือนิพพาน ค�าว่า “ปารายนะ” ประกอบด้วยค�าว่าปาระ ที่แปลว่าฝั่งหรือ

ฝั ่งโน้น คือนิพพาน กับอายนะ ท่ีแปลว่าเป็นเหตุให้ถึง รวมเป็น ปารายนะ  

กแ็ปลว่าทีเ่ป็นเหตุให้ถงึฝ่ัง คือฝ่ังโน้นอันได้แก่ นพิพาน และหมวดแห่งโสฬสปัญหานี้ 

จึงเรียกชื่อในพระไตรปิฎกว่า ปารายนวรรค วรรคคือหมวดแห่งธรรมที่ให้บรรลุถึงฝั่ง

คือ นิพพาน โดยอธิบายว่าเม่ือได้สดับฟังพุทธปัญหาพยากรณ์ คือพระพุทธด�ารัสที่

ตรัสตอบปัญหาเหล่านี้ แม้เพียงบทหนึ่ง ๆ เท่านั้น เมื่อได้ปฏิบัติไปตามที่ได้ตรัสนั้น  

ก็จะข้ามจากฝั่งน้ีไปสู่ฝั่งโน้นได้ เพราะว่าฝั่งนั้นก็มี ๒ คือฝั่งนี้กับฝั่งโน้น ฝั่งนี้เรียก

ตามศัพท์ภาษาบาลีว่า โอรัง หรือ โอระ แปลว่าฝั่งนี้หรือฝั่งใน ส่วนฝั่งโน้นเรียกว่า  

ปารัง หรือ ปาระ แปลว่าฝั่งโน้นหรือฝั่งนอก น�ามาใช้หมายถึงภูมิทางจิตใจของแต ่

ละบุคคล
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จติท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ

ภูมทิางจติใจทีย่งัประกอบด้วยกเิลส อนัเป็นเครือ่งยดึถอืขนัธ์ คอืขนัธ์ ๕ หรอื 

นามรปู นี ้อนัเป็นเหตใุห้ก่อกรรม ปรงุแต่งกรรมทางกายทางวาจาทางใจต่าง ๆ จงึยงั

เป็น วฏัฏะ คอืความวนหรอื สงัสารวฏั วนด้วยการท่องเทีย่วไป สงัสาระ แปลว่าท่อง

เทีย่วไป วฏัฏะ แปลว่าวน รวมเข้าเป็น สงัสารวฏั หรอื สงัสารวฏัฏะ ทีแ่ปลว่าวนท่อง

เทีย่วไปหรอืท่องเทีย่ววนเวยีนไป กค็อืเวยีนเกดิเวยีนตายในชาตภิพท้ังหลาย สงัสาระ 

คอืการท่องเท่ียวไปนัน้ ก็เป็นการท่องเท่ียวแบบวนเวยีน คอืเวยีนเกดิเวยีนตายในชาติ

ภพทั้งหลายนั้นเอง อีกอย่างหนึ่ง ก็ท่องเที่ยววนเวียนไปในกิเลสกรรมวิบาก กิเลสนั้น

กไ็ด้แก่อวชิชาตณัหาอุปาทาน และกเิลสท่ีมชีือ่ื่น ๆ เช่นราคะโทสะโมหะ หรอืโลภโกรธ

หลงเหล่านีเ้ป็นกเิลส กรรมกค็อืการงานทีก่ระท�าทางกายทางวาจาทางใจ โดยมเีจตนา

คอืความจงใจกระท�า วบิากกค็อืผลของกรรม ตัง้ต้นแต่ขนัธ์อายตนะธาตเุหล่านีอ้นัรวม

เรียกว่าอัตภาพอันนี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งผลทั้งหลายที่ได้รับ ปรากฏเป็นสุขเป็นทุกข์หรือ

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ปรากฏเป็นความเสื่อมเป็นความเจริญต่าง ๆ ที่บังเกิดแก่

ชีวิต กิเลสก็เป็นเหตุให้กระท�ากรรม ให้ประกอบกรรมต่าง ๆ กรรมก็ส่งวิบากคือผล 

ตั้งต้นแต่ วิบากขันธ์ วิบากอายตนะ วิบากธาตุ อันรวมเป็นอัตภาพดังกล่าว ส�าหรับ

วิบากคือผลของกรรมอันสืบเน่ืองมาจากกิเลสดังกล่าวนั้น ก็ได้มีพระพุทธภาษิตตรัส

เรียกไว้ว่า กรรมเก่า ทรงช้ีเอาตาหูจมูกลิ้นกายและมโนคือใจของทุก ๆ คนนี้เอง   

ว่าเป็นตวักรรมเก่ากห็มายถงึว่าเป็นวบิากขนัธ์นีเ้อง ดงัทีท่กุ ๆ คนมีตามีหูมีจมูกมีลิน้

มกีายมมีโนคอืใจอยูด้่วยกนันี ้นีก่ค็อืกรรมเก่ากค็อืวบิากนัน้เอง และกต็รสั กรรมใหม่ 

กค็อืมเีจตนาแล้วกก็ระท�าอะไรทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง ด่ังทีก่ระท�ากนัอยู่ 

นี้คือกรรมใหม่ ก็ได้แก่กรรมดังกล่าวซ่ึงกระท�ากันอยู่ทุกวัน โดยที่มีกิเลสเป็นเหต ุ

ให้กระท�ากรรม กิเลสจึงเป็นเหตุให้ท�ากรรม กรรมจึงเป็นเหตุแห่งวิบากคือผลต่าง ๆ 

ตัง้ต้นแต่วบิากขันธ์ท่ีกล่าวมาแล้ว และวบิากน้ันเล่ากเ็ป็นเหตุให้บงัเกดิกเิลสขึน้อกี คอื

เป็นทีต่ัง้ของกเิลสขึน้อีก และกเิลสกเ็ป็นเหตใุห้เกิดกรรมอีก กรรมกส่็งวิบากคอืผลอกี

ผลซึ่งเป็นวิบากก็เป็นเหตุก่อกิเลสขึ้นอีก
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อวชิชาปิดบังจติไม่ให้เห็นสัจจะ 

เป็นอนัว่าเมือ่ดเูข้ามาทีจ่ติใจของแต่ละบคุคลนีแ้ล้วกจ็ะเหน็ว่าเป็น วัฏฏะ คอื

วน ทกุคนวนอยูใ่นกเิลสในกรรมในวบิากนีก้นัอยูท่กุขณะในปัจจบุนั และอาการทีจ่ตินี้

วนดังกล่าวก็คือการท่องเที่ยวไปน้ันเอง ท่องเที่ยวไปในกิเลสในกรรมในวิบาก มีอยู ่

เท่านี้ บัดนี้ก็ท่องเที่ยวอยู่ในกิเลสในกรรมในวิบาก ที่แล้วมาก็ท่องเที่ยวอยู่ในกิเลสใน

กรรมในวบิาก ต่อไปกท่็องเทีย่วอยูใ่นกเิลสในกรรมในวบิาก รวมเข้ามาแล้วกอ็ยูเ่ท่านี้

แม้ว่าภูมิภพอันเป็นที่ก�าเนิดนั้น จะเป็นนรก จะเป็นสวรรค์ เป็นพรหม เป็นมนุษย์ 

คอื เป็นภพเป็นชาตหิรอืเป็นโลกอะไรกต็าม จตินีใ้นทกุ ๆ คนในภมูภิพเหล่าน้ัน กค็ง

ท่องเท่ียวอยู่ในกิเลสในกรรมในวิบากนี้ รวมเข้ามาก็เท่านี้ และอาจจะไม่รู้สึกว่าท่อง

เที่ยวไปเป็น วัฏฏะ คือวน ต่อเมื่อใช้ปัญญาจึงจะรู้ว่าเป็น วัฏฏะ คือวน หรือเป็น 

สังสารวัฏ ท่องเที่ยวที่วนเวียน ไม่ได้ไปข้างไหนนอกจากกิเลสจากกรรมวิบาก อยู่ใน

วงของกเิลสกรรมวิบากนี้เทา่นั้น ก็เพราะอวิชชาคือความไม่รูก้�าบงัเอาไว้ ดังที่มเีล่าถึง

การที่มนุษย์ใช้อูฐส�าหรับที่จะดึงน�้าขึ้นจากบ่อ ก็โดยที่ผูกเชือกไว้กับเครื่องชักน�้าไป

จนถึงตัวอูฐ และก็ให้อูฐเดิน การเดินนั้นเมื่อมีเชือกผูกอยู่ ก็คงเดินไปได้ในระยะยาว

ของเชอืกนัน้เท่านัน้ และคนกต้็องการให้อูฐนัน้เดนิวนบ่อ และเมือ่เดนิวนไปกเ็ป็นการ

ชกัน�า้ข้ึนจากบ่อ แต่ว่าอูฐไม่ยอมเดนิวนอย่างนัน้ จงึเอาผ้าผกูตาอฐูไว้ไม่ให้อูฐมองเหน็ 

อูฐก็เดิน ก็ไม่ได้นึกว่าตัวเองนั้นเดินวนบ่อ เข้าใจเอาว่าอย่างนั้น ว่าอูฐไม่ได้นึกอย่าง

นั้น แต่นึกว่าเดินไปข้างหน้าอยู่เรื่อยเพราะเขาผูกตาเอาไว้ไม่ให้มองเห็น ก็เป็นวิธีปิด

ตาอูฐไม่ให้มองเห็น ให้อูฐนั้นเดินวนบ่อโดยให้อูฐนั้นไปข้างหน้าอยู่นึกว่าเดินเรื่อย  

ข้อนี้ก็เป็นข้อที่จะน่าพิจารณาเปรียบเทียบเข้ามาถึงอวิชชา ที่ปิดบังจิตใจของบุคคลไม่

ให้มองเห็นสัจจะคือความจริง ว่าอันที่จริงนั้นได้ท่องเที่ยวอยู่ในกิเลสกรรมวิบากทั้ง ๓ 

นีเ้ท่านัน้ วนอยูใ่นกเิลสในกรรมในวบิาก แต่นกึว่าท่องเท่ียวไปในสวรรค์บ้างในนรกบ้าง

ในเทวดาบ้างในพรหมบ้างในชาตภิพทัง้หลาย คือว่าท่องเที่ยวไปข้างหน้าอยู่เรื่อย ซึ่งก็

มุ่งท่ีจะไปข้างหน้าที่เป็นสุคติคือคติทีี่ดี แต่อันท่ีจริงนั้นแม้จะเป็นคติที่ดี ก็ยังเป็นภพ
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เป็นชาติ ต้องมีเกิดมีดับ ยังมีกิเลสมีกรรมมีวิบาก จะเกิดในภพชาติอันใดก็ตามเมื่อ

ใดกต็าม กค็งวนอยู่ในกเิลสในกรรมในวบิากทัง้ ๓ น้ีเท่านัน้ บดันีก้เ็ป็นอย่างน้ี อนาคต

ก็เป็นอย่างนี้ อดีตก็เป็นอย่างนี้ ไม่ว่าจะเกิดในชาติภพอันใด ก็วนอยู่ในกิเลสในกรรม

ในวิบากนี้เท่านั้น

บรรลุฝั่งโน้นหรอืนิิพพานเพราะปัญญา 

เพราะฉะนัน้ ท่านจงึยกเอาว่านีค้อืเป็นฝ่ังนีห้รอืเป็นฝ่ังใน ยังอยู่กนัในฝ่ังนีซ้ึง่

เมือ่อยูใ่นฝ่ังนีก้ค็อืว่า ยงัอยูใ่นฝ่ังแห่งทกุข์และสมทุยั อนัเป็นสายสมทุยัคอืสายก่อทกุข์  

ต่อเมือ่ได้เกดิปัญญามองเหน็ว่า อันท่ีจรงินัน้เป็นการทีย่งัด�าเนนิอยูใ่นฝ่ังสมทุยัคอืเหตุ

เกดิทกุข์และความทกุข์ อนัเป็นฝ่ังแห่งกเิลสกรรมวิบาก เป็น สังสารวฏั หรอื วัฏสงสาร 

หรือ วัฏฏะ หรือเรียกว่า มัจจุเธยยะ ที่แปลว่าบ่วงมารหรือแดนของมาร อันได้แก่

กิเลส อภิสังขาร หรือกรรมขันธ์ ก็คือกิเลส กรรม วิบาก นั่นแหละ เมื่อมีปัญญา 

มองเห็น จึงจะข้ามไปฝั่งโน้นอันเป็นฝั่งที่ดับกิเลสดับกรรมดับวิบาก และเมื่อดับกิเลส

มีตัณหาเป็นต้นที่ได้ตรัสยกขึ้นแสดงอธิบายในธรรมปริยายเป็นอันมาก คือตรัสให้ละ

ตัณหาเสีย เพราะเป็นข้อที่ทุกคนอาจพิจารณาดูที่จิตใจของตนเองได้ดั่งนี้แล้ว ปฏิบัติ

ละตณัหา จงึจะข้ามไปฝ่ังโน้นเรยีกว่า นพิพาน ดงัทีไ่ด้ตรสัแสดงไว้เป็นการตอบปัญหา

ข้อหน่ึงใน โสฬสปัญหา ว่า เพราะละตณัหาเรยีกว่า นพิพาน ดัง่นี ้เม่ือเป็นดัง่นีจ้งึจะ

ข้ามไปได้ และธรรมท้ังปวงนีท้ีต่รัสตอบแต่ละข้อแต่ละบท กล้็วนเป็นข้อปฏบิตัโิดยตรง

ที่จะให้ข้ามไปสู่ฝั่งโน้นได้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า ปารายนะ เป็นธรรมที่เป็น

เหตุให้บรรลุถึงฝั่งโน้นคือ นิพพาน ได้ทุกข้อทุกบท

๓ มีนาคม ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๔๐ 
สรุปโสฬสปัญหา (ต่อ)

พระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่

ได้แสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐานมาโดยล�าดับจนจบทั้ง ๑๖ ปัญหา และ 

ได้แสดงถงึเรือ่งพระปิงคยิะได้กลบัไปหาท่านพาวรีผูอ้าจารย์ และได้แสดงพทุธพยากรณ์

ปัญหาทกุปัญหาท่ีท้ัง ๑๖ คนได้กราบทูลถามแก่ท่านอาจารย์พาวร ีและได้กล่าวสรรเสรญิ

พระพุทธพยากรณ์ว่า ทุกข้อทุกบทล้วนเป็นธรรมท่ีน�าให้บรรลุถึงฝั่ง อันหมายถึงฝั่ง

โน้นคือ นิพพาน จึงเรียกว่า ปารายนะ ธรรมเป็นเหตุให้บรรลุถึงฝั่งคือ นิพพาน ดั่งที่

ได้แสดงอธิบายแล้ว และก็ได้กล่าวแสดงพระพุทธคุณแก่ท่านพระอาจารย์พาวรีเป็น 

อันมาก เป็นต้นว่าได้ทรงเป็นพระพุทโธ เป็นพระผู้ตรัสรู้แล้ว เบิกบานแล้ว ได้ทรง

แสดงธรรมท่ีบุคคลจะพงึเหน็ได้เอง ไม่ประกอบด้วยการเวลา เป็นต้น จงึทรงเป็นเหมอืน

อย่างสระใหญ่ท่ีพระยาหงส์จะพึงลงสู่สระนั้น ส่วนอาจารย์อ่ืน ๆ นั้นก็เป็นเหมือน 

อย่างเพียงสระเล็ก ๆ ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดา ท่านอาจารย์พาวรีจึง

ได้ถามท่านพระปิงคยิะว่า เมือ่ได้เข้าเฝ้าพระพทุธเจ้าทรงพระคณุอนัยิง่ใหญ่เช่นนัน้แล้ว 

ไฉนจึงจากพระองค์มาเล่า ท่านปิงคิยะก็ได้กล่าวตอบว่า หาได้จากพระองค์มาไม่  

จิตใจยังอยู่ที่พระองค์พระบรมศาสดาทุกเวลา ได้มีความระลึกถึงพระพุทธองค์อยู่โดย

ตลอด ศรัทธา ปีติ และมโนคือใจ กับสติ ได้ตั้งอยู่ในพุทธองค์โดยตลอด ไม่มีที่จะ

คลาดไปจากพระพุทธองค์ ดั่งนี้
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ตรัสสอนให้ปล่อยศรัทธา 

ท่านแสดงว่า พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูพ้ระบรมศาสดา ได้ทรงรูเ้หน็ทรงทราบ

วาระจิตของท่านพระปิงคยิะ กไ็ด้ปรากฏพระองค์ต่อหน้าท่านพระปิงคยิะ ท่านพระปิงคิยะ

กไ็ด้บอกแก่ท่านพาวรผีูอ้าจารย์ว่า พระพุทธองค์ได้เสดจ็มาแล้ว ท่านอาจารย์พาวรีก็ได้

ประคองอัญชล ีและพระพทุธองค์กไ็ด้ตรสัประทานพระพทุธโอวาทแก่ท่านพระปิงคยิะ

ที่มีความว่า วักกลิ ภัทราวุธ และอาฬวีโคตมะ ได้ปล่อยศรัทธาฉันใด ท่านก็จงปล่อย

ศรทัธาฉนันัน้ เม่ือปล่อยศรทัธาได้ กจ็ะบรรลถึุงฝ่ังโน้นคอื นพิพาน ซึง่ข้ามพ้นจากฝ่ังน้ี 

อันเป็นฝั่งแห่งบ่วงหรือแดนของ มัจจุ ดั่งนี้ ท่านพระปิงคิยะได้สดับพระพุทธโอวาทที่

ตรสัประสาทสัง่สอนแนะแนวทางจิตให้สงูขึน้ กไ็ด้เป็นผูท้ีม่จีติพ้นจากอาสวะ และกไ็ด้

กราบทูลข้อนี้แก่พระบรมศาสดา ท่านแสดงว่าท่านอาจารย์พาวรีได้ ญาณ คือความรู้

ในธรรม ตามเร่ืองที่ท่านแสดงไว้ท้าย โสฬสปัญหา อันน�ามากล่าวแต่โดยความนี้  

ก็แสดงว่าท่านพระปิงคิยะได้เป็นผู้มีศรัทธาตั้งลงม่ันคงในพระพุทธเจ้า เป็นศรัทธาท่ี

ประกอบด้วยปสาทะ คือความเลื่อมใส และประกอบด้วยความรักดังที่ได้มีค�าแสดง 

คู่กันอยู่ในท่ีหลายแห่งว่า นิวิฏฺสทฺโธ นิวิฏฺเปโม อันแปลว่า มีศรัทธาตั้งมั่น  

มีความรักตั้งมั่น ดั่งนี้ เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยความรักอย่างยิ่งในองค์พระพุทธเจ้า 

ฉะนั้น ก็ได้ญาณ คือความหยั่งรู้ในธรรม ดั่งที่ได้แสดงแล้ว และเมื่อได้มาพบกับท่าน

อาจารย์พาวร ีกไ็ด้กล่าวสรรเสรญิพระพทุธคณุเป็นอนัมาก ด้วยอ�านาจแห่งศรทัธาอนั

ประกอบด้วยความรักในพระพุทธองค์ จนถึงกับอาจารย์ถามว่า ก็เมื่อศรัทธาเมื่อรัก

พระองค์มากมายถงึเพียงนัน้ แล้วท�าไมจึงได้จากพระองค์มาได้ จ่ึงได้กล่าวตอบอาจารย์

ว่า จิตไม่จากจิตอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลา ศรัทธา ปีติ มโน คือใจและสติอยู่กับ

พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา ดั่งนี้ 
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ศรัทธาในรูปสมบัตผิูกพันจติไม่ให้วมิุตติ

เมื่อเป็นดั่งนี้ แม้จะเป็นผู้ที่มีศรัทธาน�า แต่ว่าเมื่อศรัทธาที่รุนแรง ประกอบ

ด้วยความรกัอย่างรุนแรงทีต่ัง้มัน่ลงในองค์พระพทุธเจ้า จงึยังเป็นเคร่ืองผกูพนัไม่ให้จติ 

วิมุตติ หลุดพ้น พระพุทธองค์ได้ทรงทราบวาระจิตของท่าน จึงได้ตรัสเตือนยกเอา ๓ 

ท่านข้ึนมาเป็นตัวอย่างมีท่านพระวักกลิเป็นต้นว่าได้ปล่อยศรทัธาฉันใด กใ็ห้พระปิงคยิะ

ปล่อยศรัทธาเสียฉันน้ัน จึงจะข้ามไปถึงฝั่งโน้นคือ นิพพาน ได้ คือข้ามฝั่งนี้อันเป็น

แดนของ มัจจุ ความตาย ไปสู่ฝั่งโน้นคือ นิพพาน ได้ ดั่งนี้ ท่านพระวักกลินั้นได้มี

เล่าว่าได้เป็นผูม้คีวามรกัในพระรปูสมบติัของพระพทุธเจ้า ซึง่ประกอบด้วยมหาปุรสิลกัษณะ 

อย่างสมบูรณ์ จึงได้ติดตามเฝ้าดูพระรูปกายของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา พระองค์

กไ็ด้ตรสัประสาทสัง่สอนไว้ ประโยชน์อะไรด้วยกายเน่าอนันี ้ดัง่นี ้ตรสัสอนให้แสวงหา

ธรรมทีเ่ป็นสจัจะคือความจรงิ และในท่ีสดุท่านพระวกักลเิมือ่ได้ปล่อยศรทัธาอนัประกอบ

ด้วยความรักติดพันอยู่ในพระรูปสมบัตินั้นได้ มาปฏิบัติท�าปัญญาให้เกิดขึ้นก็ได้บรรลุ

ถงึภมิูธรรมชัน้สงู พระพทุธองค์กไ็ด้ตรสัเตอืนท่านปิงคิยะเช่นเดยีวกนั ให้ปล่อยศรทัธา

เช่นนัน้เสยี ศรทัธาด่ังได้แสดงแก่ท่านอาจารย์พาวรีว่าได้เหน็พระพุทธเจ้าด้วยใจอยูท่กุขณะ 

ซึ่งควรจะมีความหมายตามเรื่องว่า เห็นพระรูปกายนั้นเองอยู่ทุกขณะด้วยใจ เหมือน

อย่างเห็นด้วยตา ใจที่เห็นแต่รูปลักษณะหรือรูปสมบัติเหมือนอย่างเห็นด้วยตานั้น  

ก็เป็นการเห็นรูปภายนอก ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้า ซึ่งทรงเป็นพระผู้ตรัสรู้ ผู้เบิกบาน

ในคุณธรรมเตม็ที ่การเหน็พระพทุธเจ้าซึง่เป็นชัน้ในดัง่นี ้จะเห็นด้วยตามิได้ ต้องเห็น

ด้วยใจ และการท่ีเหน็ด้วยใจนัน้กจ็ะต้องเหน็ธรรมทีเ่รยีกว่า ธรรมจักษ ุดวงตาเหน็ธรรม 

ดัง่ทีไ่ด้มีแสดงว่า เม่ือพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาจบลง ท่านพระโกณฑัญญะได้ 

ธรรมจกัษ ุคือดวงตาเหน็ธรรมว่า ยงกฺญิจฺ ิสมทุยธมมฺ� สิง่ใดสิง่หนึง่มคีวามเกดิขึน้เป็น

ธรรมดา สพพฺนตฺ� นโิรธธมมฺ� สิง่นัน้ทัง้หมดมีความดบัไปเป็นธรรมดา คอืเห็นส่ิงท่ีเกดิดบั 

ว่าทกุ ๆ สิง่ทีเ่กดิ ทกุ ๆ สิง่นัน้กต้็องดบัเป็นธรรมดา ดัง่นีเ้ป็นดวงตาเห็นธรรม กค็อืเห็น 

ทกุขสจัจะ สภาพทีจ่ริงคอืทกุข์ อนัเป็น อรยิสจัจ์ นัน่เอง และเมือ่เป็นดัง่นี ้พระพทุธเจ้า

ก็ตรัสว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม” ดั่งนี้
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เห็นพระรูปกาย ไม่ชื่อว่าเห็นธรรม

ฉะนัน้ การทีเ่หน็พระพทุธเจ้าด่ังทีท่่านปิงคยิะเหน็ดงัทีไ่ด้บอกแก่ท่านอาจารย์

พาวรีนั้น เป็นการเห็นรูปกายของพระองค์ ซึ่งได้ตรัสแก่ท่านพระวักกลิว่า ประโยชน์

อะไรด้วยกายเน่าอันนี ้อยูก่บัพระองค์กเ็หน็ด้วยตา และเมือ่จากไปใจกจ็ดจ่อ มศีรทัธา

มปีีตมิสีติตัง้อยูแ่ต่ในพระรปูกายท่ีเหน็ด้วยตานัน้ กเ็หน็ด้วยใจเป็นรปูร่างของพระองค์ 

กเ็ป็นอนัว่าแม้เหน็ด้วยใจกเ็หน็รปูกายของพระองค์นัน้เองไม่ใช่เป็นการเหน็ธรรม ฉะนัน้ 

แม้จะเห็นพระรูปกายของพระองค์อยู่ทุกขณะ ไม่มีเวลาที่คลาดแคล้วออกไป ก็ยังไม่

ชื่อว่าเห็นธรรม พระองค์จึงได้ตรัสเตือนให้ปล่อยศรัทธาเช่นนั้นเสีย และเมื่อปล่อย

ศรทัธาเช่นน้ันเสยี จติทีป่ล่อยนัน้กจ็ะปล่อยรูปปล่อยนามนัน้เอง เพราะว่าศรัทธาทีเ่คย

ตั้งอยู่ในรูปในนาม อันเป็นรูปกายนั้น ยังเป็นอุปาทานคือความยึดถือ และเมื่อปล่อย

ศรทัธาทีต่ัง้อยู่ในรปูในนามนัน้เสยีได้กเ็ป็นอนัว่าได้ปล่อยรูปปล่อยนาม และธรรมทีไ่ด้

ฟังมาที่ได้ปฏิบัติอบรมมา อันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาของท่านที่มีอยู่สมบูรณ์แล้ว 

กม็าปรากฏเตม็ท่ี เป็นแสงสว่างส่องให้เหน็ธรรม คอืความเกิดดบัของ นามรปู อนัเป็น 

ทุกขสัจจะ สภาพท่ีจริงคือทุกข์ เห็นตัณหาที่ยึดถือว่าเป็นตัวสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ 

เห็นความดับตัณหาเป็นความดับทุกข์ และเห็นปัญญาที่ปล่อยวางเป็นตัวมรรค  

ข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทุกข์ เป็น สจัจญาณ ความหยัง่รูใ้นสจัจะท่ีบงัเกดิขึน้ และเมือ่ 

สัจจญาณ บังเกิดขึ้นเต็มที่เพราะเหตุที่ได้อบรมมาอย่างเต็มที่แล้ว ดั่งนี้ จิตของท่านก็ 

วิมุตติ หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย ทั้งนี้ก็อาศัยที่พระพุทธองค์ได้ทรงทราบวาระจิต

และได้เสด็จมาโปรด และท่านก็ได้บ�าเพ็ญศีลสมาธิปัญญามาอย่างเต็มที่แล้ว ท่านได้

ฟังพระพทุธพยากรณ์ปัญหาทุก ๆ ข้อ ตัง้แต่ข้อต้นมาจนถึงข้อสุดท้ายทีท่่านได้กราบทลู

ถามแล้ว เป็นการปฏบัิตศิลีสมาธปัิญญามาอย่างสมบรูณ์แล้ว แต่ว่าศรัทธาอนัประกอบ

ด้วยความรกัอย่างแรงในพระพทุธเจ้า ซึง่เป็นส่วนพระรปูกายภายนอกยังปกปิดเอาไว้อยู่ 

ศีลสมาธิปัญญาที่ท่านได้บ�าเพ็ญมาอย่างเต็มที่ จึงยังไม่ปรากฏขึ้นมาตัดกิเลส  

แต่พระพุทธองค์มาตรัสเตือนให้ปล่อยศรัทธาเช่นนั้นเสีย วางศรัทธาเช่นนั้นเสียด่ังนี้ 

ศีลสมาธิปัญญาหรือปัญญาสมาธิศีลที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์แล้ว ก็ปรากฏขึ้นมาทันที  

ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน จิตก็วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวกิเลสทั้งสิ้น ดั่งนี้
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เกดิวปิัสสนาปัญญาจงึชื่อว่าเห็นธรรม

การที่แสดงดั่งนี้ก็ต้องไม่เข้าใจว่าศรัทธานั้นไม่ดี ศรัทธาเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่ง

ที่จ�าเป็น ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีศรัทธาน�าก็มีอยู่เป็นอันมาก จึงมีค�าเรียกว่า สัทธานุสารี  

มีศรัทธาน�า น�าให้บรรลุถึงภูมิธรรมชั้นสูงขึ้นไปโดยล�าดับ แต่บางพวกนั้นเป็น  

ธรรมานุสารี ธรรมก็คือปัญญานั้นเองน�า ให้บรรลุถึงธรรมชั้นสูงเต็มที่ แต่แม้เช่นนั้น

ในขั้นของการปฏิบัติท่ีจะบรรลุถึงท่ีสุดน้ัน ก็ต้องปล่อยศรัทธาชนิดที่ผูกพันอยู่ในรูป

สมบัติหรือรูปกายภายนอกของพระพุทธเจ้า แม้ของพระธรรม ของพระสงฆ์ เมื่อเป็น

ดั่งนี้ จึงจะหยั่งจิตลงไปในวิปัสสนาภูมิ คือ นามรูป หรือขันธ์  ๕ พิจารณาให้เห็นโดย

ไตรลักษณ์ วิปัสสนาปัญญา จึงจะบังเกิดขึ้นได้ จึงจะตัดกิเลสได้ในที่สุด และเมื่อเป็น

ดั่งน้ีก็ได้ช่ือว่าเห็นธรรม และเม่ือเห็นธรรม ก็ได้ชื่อว่าได้เ ห็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็น

พระพทุธเจ้าชัน้ใน พระพทุธเจ้าชัน้ในนีเ้องซึง่เป็น อมตะ เป็นผูไ้ม่ตาย คู่กบั อมตธรรม 

ธรรมที่ไม่ตาย เมื่อเป็นดั่งนี้ อมตธรรม ก็ดี อมตพุทธะ พระพุทธเจ้าผู้ไม่ตายซึ่งเป็น

พระพทุธเจ้าชัน้ในกด็ ีย่อมตัง้อยู่เป็นอกาลโิก ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา ในครัง้พุทธกาล

ในเวลาต่อมาจนถึงในบัดนี้และในเวลาต่อไป ก็คงยังตั้งอยู่เช่นเดี ยวกัน ไม่ต่างกัน  

ในครัง้พทุธกาลเอง แม้จะได้ตดิตามพระพทุธเจ้าไปโน่นไปนีจ่นถึงท่านแสดงว่าจบัชาย

ผ้าสงัฆาฏขิองพระองค์ไปกต็าม แต่เมือ่ไม่ได้เหน็ธรรมกไ็ม่ได้ชือ่ว่าได้เหน็พระพทุธเจ้า

ที่เป็นชั้นใน ดั่งที่ได้ตรัสแสดงกับท่านพระวักกลินั้น

เห็นธรรมจงึชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า

ฉะนั้น แม้ใครที่เกิดทันพระพุทธเจ้า และได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าเสด็จไป 

นั่นไปนี่ ได้เฝ้าพระองค์ แม้จะชมโฉมพระองค์ว่าเป็นผู้ที่งดงามด้วยมหาปุริสลักษณะ

อย่างโน้นอย่างน้ีหลายครั้งหลายหน หรือแม้ตลอดเวลาจิตไม่ได้ออกไปห่างอย่างท่าน 

พระปิงคิยะที่บอกกับอาจารย์นั้นก็ตาม ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็น  

อมตพุทธะ ชั้นใน สิ่งที่เห็นนั้นเป็นรูปกายชั้นนอกซึ่งต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดา  
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ดังที่ตรัสว่าประโยชน์อะไรกับกายเน่าอันนี้นั้น ในพุทธกาลก็เป็นเช่นนี้  แม้ในบัดนี้ 

ก็เป็นเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น ทุก ๆ คนจึงไม่มีข้อที่จะเสียใจหรือเสียดายว่า  

เกิดไม่ทันพระพุทธเจ้า เมื่อเกิดมาทันพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนายังด�ารงอยู่ 

ดั่งนี้ และเมื่อตั้งใจได้ปฏิบัติธรรมจนเห็นธรรมแล้ว ก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็น  

พระอมตพทุธะ ดงัทีก่ล่าวนัน้เหมอืนกนั ไม่ต่างอะไรกนักบัในครัง้พทุธกาล และถ้าไม่

ได้เห็นธรรมแล้ว ก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเหมือนกัน ในครั้งพุทธกาลก็เหมือนกัน  

เดีย๋วนีก้เ็หมอืนกนั ไม่ต่างอะไรกนั เพราะฉะนัน้ ธรรมจงึเป็น อกาลโิก ไม่ประกอบด้วย

กาลเวลา จงึได้ตรสัเตือนท่านพระปิงคยิะให้ปล่อยศรทัธาท่ีติดอยู่ในรปูสมบติัเช่นนัน้เสยี 

เมื่อเป็นดั่งนี้ จิตก็จะปลงลงในความปล่อยวาง ปัญญาพร้อมทั้งสมาธิและศีลก็จะ 

ปรากฏขึน้ ตดักิเลสได้เป็นสมุจเฉทปหาน ดงักล่าว อันน้ีจงึเป็นเงือ่นส�าคญัทีผู่ป้ฏบิตัิ

ธรรมจะพงึท�าความเข้าใจ

และก็เป็นอันว่าจบโสฬสปัญหา และการแสดงโสฬสปัญหาน�าสติปัฏฐาน  

กจ็ะจบลงพร้อมกบัสตปัิฏฐานในวนันีเ้ช่นเดยีวกนั การปฏบิตัสิตปัิฏฐานทัง้ ๔ นัน้ได้

แสดงอธบิายมา และได้มหีนงัสอืเป็นหลกัฐานอยูแ่ล้ว เพราะฉะนัน้ ผูป้ฏบิตักิย่็อมจะ

ศกึษาปฏบิตัไิด้โดยง่าย และเมือ่ตัง้ใจศึกษาปฏบิตัใินสตปัิฏฐาน ตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้

แสดงสั่งสอนไว้ ก็เป็นทางปฏิบัติท่ีเป็น เอกายโน อย� มคฺโค ทางไปอันเดียวกัน  

เช่นเดยีวกนักบัพยากรณ์ท่ีตรสัตอบปัญหาทุกข้อนัน้ รวมอยู่เป็น  เอกายโน อย� มคโฺค 

ทางไปอันเดียวกันเช่นเดียวกัน สตฺตาน� วิสุทฺธิยา เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย 

โสกปริเทวาน� สมติกฺกมาย เพื่อความก้าวล่วงความโศกและความโทมนัสทั้งหลาย  

ทกุขฺโทมนสสฺาน� อตถฺงคฺมาย เพือ่ดบัทกุข์โทมนสั ญายสสฺ อธิคมาย เพือ่บรรลธุรรม

ที่พึงบรรลุตามเหตุและผล นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย เพื่อกระท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน

โสฬสปัญหาจบ

๔ มีนาคม ๒๕๒๕



.
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เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ ปาสาณกเจดีย์ในมคธชนบทได้ตรัส 

ปารายนสูตรนี้ อันพราหมณ์มาณพ ๑๖ คน เป็นผู้บริวารของพราหมณ์พาวรี  

ทูลอาราธนาแล้ว ได้ตรัสพยากรณ์ปัญหา แม้หากว่าการกบุคคลรู้ทั่วถึงอรรถ รู้ทั่วถึง

ธรรมแห่งปัญหาหนึ่ง ๆ แล้วพึงปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมไซร้ การกบุคคลนั้นก็

พงึถึงฝ่ังโน้นแห่งชราและมรณะได้แน่แท้ เพราะธรรมเหล่านี ้เป็นประโยชน์เกือ้กลูแก่

การถึงฝั่งโน้น เพราะเหตุนั้น ค�าว่า ปารายนะ จึงเป็นชื่อแห่งธรรมปริยายนี้. 

พราหมณ์มาณพผูก้ราบอาราธนาทลูถามปัญหา ๑๖ คนนัน้ 

คืออชิตมาณพ ๑ ติสสเมตเตยยมาณพ ๑ ปุณณกมาณพ ๑  

เมตตคูมาณพ ๑ โธตกมาณพ ๑ อุปสีวมาณพ ๑ นันทมาณพ ๑ 

เหมกมาณพ ๑ โตเทยยมาณพ ๑ กปัปมาณพ ๑ ชตกุณัณีมาณพ ๑ 

ภัทราวุธมาณพ ๑ อทุยมาณพ ๑ โปสาลมาณพ ๑ โมฆราชมาณพ

ผูม้ปัีญญา ๑ ปิงคยิมาณพผูแ้สวงหาคุณอันใหญ่ ๑ พราหมณ์มาณพ

ทั้ง ๑๖ คนนี้ ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่  

ทรงมีจรณะอันสมบูรณ์ พราหมณ์มาณพทั้ง ๑๖ คน ได้เข้าไปเฝ้า

ทูลถามปัญหาอันละเอียด กะพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด.

พระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีได้ตรัสพยากรณ์ปัญหาที่พราหมณ์

มาณพเหล่านั้นทูลถามแล้วตามที่เป็นจริง ทรงให้พราหมณ์มาณพ 

ทั้งหลายยินดีแล้ว ด้วยการตรัสพยากรณ์ปัญหาทุก ๆ ปัญหา
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พราหมณ์มาณพทัง้ ๑๖ คนเหล่านัน้ อันพระพทุธเจ้าผูเ้ป็น

เผ่าพันธ์ุพระอาทิตย์ ผู้มีจักษุ ให้ยินดีแล้ว ได้ประพฤติพรหมจรรย์

ในส�านักของพระพุทธเจ้า ผู้มีบัญญัติอันประเสริฐ.

เน้ือความแห่งปัญหาหน่ึง ๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว

ด้วยประการใด ผู้ใดพึงปฏิบัติตามด้วยประการนั้น ก็พึงจากฝั่งนี้ไป

ถึงฝั่งโน้นได้ ผู้นั้นเจริญมรรคอันอุดมอยู่ ก็พึงจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้น

ได้ ธรรมปรยิายนัน้เป็นทางเพือ่ไปสูฝ่ั่งโน้น เพราะฉะนัน้ ธรรมปรยิาย

นัน้จึงชื่อว่า ปารายนะ.

ปิงคิยมาณพกล่าวคาถาว่า

อาตมาจกัขบัตามภาษติเครือ่งไปยงัฝ่ังโน้น (อาตมาขอกล่าว

ตามทีพ่ระผูม้พีระภาคเจ้าได้ทรงเหน็แล้วด้วยพระญาณ) พระพุทธเจ้า

ผูป้ระเสรฐิ ปราศจากมลทนิ มพีระปัญญากว้างขวาง ไม่มีความใคร่

ทรงดับกิเลสได้แล้ว จะพึงตรัสมุสาเพราะเหตุอะไร.

เอาเถิด อาตมาจักแสดงวาจาที่ควรเปล่ง ประกอบด้วยคุณ

ของพระพทุธเจ้าผูท้รงละความหลงอนัเป็นมลทนิได้แล้ว ทรงละความ

ถอืตวัและความลบหลู่ได้เด็ดขาด.

ดกู่อนท่านพราหมณาจารย์ พระพทุธเจ้าทรงบรรเทาความมืด

มพีระจกัษุรอบคอบ ทรงถงึท่ีสดุของโลก ทรงล่วงภพได้ทัง้หมด ไม่มี

อาสวะ ทรงละทุกข์ได้ท้ังปวง มีพระนามตามความเป็นจรงิว่า พทุโธ 

อันอาตมาเข้าเฝ้าแล้ว.

นกพึงละป่าเล็ก แล้วมาอยู่อาศัยป่าใหญ่อันมีผลไม้มาก 

ฉันใด อาตมา มาละคณาจารย์ผู้มีความเห็นน้อยแล้ว ได้ประสบ

พระพทุธเจ้าผูม้คีวามเหน็ประเสรฐิเหมอืนหงส์โผลงสูส่ระใหญ่ แม้ฉะนัน้
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ก่อนแต่ศาสนาของพระโคดม อาจารย์เหล่าใด ได้พยากรณ์

ลัทธิของตนแก่อาตมาในกาลก่อนว่า เหตุนี้ได้เป็นมาแล้วอย่างนี้  

จักเป็นอย่างนี ้ค�าพยากรณ์ของอาจารย์เหล่านัน้ท้ังหมด ไม่ประจกัษ์

แก่ตน ค�าพยากรณ์ทัง้หมดนัน้ เป็นเครือ่งท�าความตรกึให้ทวีมากขึน้ 

(อาตมาไม่พอใจในค�าพยากรณ์นั้น)

พระโคดมพระองค์เดียว ทรงบรรเทาความมืด สงบระงับ 

มีพระรัศมีโชติช่วง มีพระปัญญาเป็นเครื่องปรากฏดุจแผ่นดิน มี 

พระปัญญากว้างขวาง ได้ทรงแสดงธรรมอันบุคคลพึงเห็นเอง ไม่

ประกอบด้วยกาล เป็นที่สิ้นตัณหา ไม่มีจัญไร หาอุปมาในที่ไหน ๆ 

มิได้ แก่อาตมา.

พราหมณ์พาวรีผู้เป็นอาจารย์กล่าวคาถา กะพระปิงคิยะว่า

ท่านปิงคิยะ พระโคดมพระองค์ใดได้แสดงธรรมอันบุคคล

พงึเหน็เอง ไม่ประกอบด้วยกาล เป็นทีส่ิน้ตณัหา ไม่มจัีญไร หาอปุมา

ในที่ไหน ๆ มิได้ แก่ท่าน เพราะเหตุไรหนอ ท่านจึงอยู่ปราศจาก

พระโคดมพระองค์นั้น ผู้มีพระปัญญาเป็นเครื่องปรากฏดุจแผ่นดิน 

มีพระปัญญากว้างขวาง สิ้นกาลแม้ครู่หนึ่งเล่า.

พระปิงคิยะกล่าวคาถาตอบพราหมณ์พาวรีผู้อาจารย์ว่า

ท่านพราหมณ์ พระโคดมพระองค์ใดได้ทรงแสดงธรรมอัน

บุคคลพึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล เป็นที่สิ้นตัณหา ไม่มีจัญไร 

หาอุปมาในที่ไหน ๆ มิได้ แก่อาตมา อาตมามิได้อยู่ปราศจาก 

พระโคดมพระองค์นั้น ผู้มีพระปัญญาเป็นเครื่องปรากฏดุจแผ่นดิน 

มีพระปัญญากว้างขวาง สิ้นกาลแม้ครู่หนึ่ง.

ท่านพราหมณ์ อาตมาไม่ประมาททั้งกลางคืนทั้งกลางวัน 

เห็นอยู่ซ่ึงพระพุทธเจ้าผู้โคดมพระองค์นั้นด้วยใจ เหมือนเห็นด้วย

จักษุ ฉะนั้น อาตมานมัสการอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าผู้โคดมพระองค์นั้น
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ตลอดราตร ีอาตมา มาส�าคญัความไม่อยูป่ราศจากพระพทุธเจ้าผูโ้คดม

พระองค์นั้นด้วยความไม่ประมาทนั้น.

ศรทัธา ปีติ มนะ และสตขิองอาตมาย่อมน้อมไปในค�าสัง่สอน

ของพระพุทธเจ้าผู้โคดม พระพุทธเจ้าผู้โคดม ผู้มีปัญญากว้างขวาง

ประทบัอยูยั่งทศิาภาคใด ๆ อาตมานัน้เป็นผูน้อบน้อมไปโดยทศิาภาค

นั้น ๆ นั่นแล.

ร่างกายของอาตมาผู้แก่แล้ว ก็มีก�าลังและเรี่ยวแรงน้อย

น่ันเอง ท่านพราหมณ์ อาตมาไปสูพ่ระพทุธเจ้าด้วยการไปแห่งความ

ด�ารเิป็นนติย์ เพราะว่าใจของอาตมาประกอบแล้วด้วยพระพทุธเจ้านัน้.

อาตมานอนอยู่บนเปลือกตมคือกาม ด้ินรนอยู่ (เพราะ

ตณัหา) ลอยจากเกาะหนึง่ไปสูเ่กาะหนึง่ ครัง้นัน้ อาตมาได้เหน็พระ

สัมพุทธเจ้าผู้ทรงข้ามโอฆะได้แล้ว ไม่มีอาสวะ.

(ในเวลาจบคาถานี ้พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงทราบความแก่กล้าแห่งอนิทรย์ีของ

พระปิงคิยะและพราหมณ์พาวรแีล้ว ประทับอยู ่ณ นครสาวตัถีนัน่เอง ทรงเปล่งพระรศัมี

ดจุทองไปแล้ว พระปิงคยิะก�าลังนัง่พรรณนาพระพทุธคณุแก่พราหมณ์พาวรอียู ่ได้เหน็

พระรัศมีแล้วคิดว่า นี้อะไร เหลียวแลไป ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประหนึ่งประทับ

อยูเ่บือ้งหน้าตน จงึบอกแก่พราหมณ์พาวรว่ีา พระพทุธเจ้าเสดจ็มาแล้ว พราหมณ์พาวรี

ได้ลุกออกจากอาสนะประคองอัญชลียืนอยู่ แม้พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงแผ ่

พระรศัมแีสดงพระองค์แก่พราหมณ์พาวรี ทรงทราบธรรมเป็นที่สบายของพระปิงคิยะ

และพราหมณ์พาวรีท้ังสองแล้ว เม่ือจะตรสัเรียกแต่พระปิงคยิะพระองค์เดียว จงึได้ตรสั

พระคาถานี้ว่า)

ดกู่อนปิงคยิะ พระวกักล ิพระภทัราวุธะ และพระอาฬวีโคดม 

เป็นผูม้ศีรทัธาน้อมลงแล้ว (ได้บรรลอุรหันต์ด้วยศรทัธาธรุะ) ฉันใด 

แม้ท่านก็จงปล่อยศรัทธาลง ฉันนั้น ดูก่อนปิงคิยะ เมื่อท่านน้อมลง

ด้วยศรทัธา ปรารภวปัิสสนา โดยนยัเป็นต้นว่า สงัขารทัง้ปวงไม่เทีย่ง

ก็จักถึงนิพพาน อันเป็นฝั่งโน้นแห่งวัฏฏะอันเป็นบ่วงแห่งมัจจุราช.
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พระปิงคิยะเมื่อจะประกาศความเลื่อมใสของตนจึงกราบทูลขึ้นว่า

ข้าพเจ้าย่อมเล่ือมใสอย่างยิ่ง เพราะได้ฟังพระวาจาของ

พระองค์ผู้เป็นมุนี พระองค์มีกิเลสดุจหลังคาอันเปิดแล้ว ตรัสรู้แล้ว

ด้วยพระองค์เอง ไม่มีกิเลสดุจเสาเข่ือน ทรงมีปฏิภาณ ทรงทราบ

ธรรมเป็นเหตกุล่าวว่าประเสรฐิย่ิง ทรงทราบธรรมชาตทิัง้ปวง ทัง้เลว

และประณีต ด้วยพระอภญิญา พระองค์เป็นศาสดาผูท้รงกระท�าทีส่ดุ

แห่งปัญหาทัง้หลาย แก่เหล่าชนผูมี้ความสงสัยปฏญิาณอยู่ นพิพาน

อันกิเลสมีราคะเป็นต้นไม่พึงน�าไปได้ เป็นธรรมไม่ก�าเริบ หาอุปมา

ในที่ไหน ๆ มิได้.

ข้าพเจ้าจกัถงึอนปุาทิเสสนพิพานธาตแุน่แท้ ข้าพระองค์ไม่มี

ความสงสยัในนพิพานนีเ้ลย ขอพระองค์จงทรงจ�าข้าพระองค์ว่า เป็น

ผู้มีจิตน้อมไปแล้ว (ในนิพพาน) ด้วยประการนี้แล.



.
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กายานุปัสสนา 
อานาปานปัพพะ

การปฏิบัติธรรม เป็นความมุ่งหมายส�าคัญของพระพุทธศาสนา เพราะการ

เรียนเป็นส่วนปริยัติ จะได้ผลก็ต้องมีการปฏิบัติ การปฏิบัติส�าหรับบรรพชิต คือ 

ผูบ้วชในพระพทุธศาสนาเบือ้งต้นคอืการปฏบิตัพิระวนิยั ซึง่เป็นส่วนศลี แต่การปฏบิตัิ

พระวินัยยังมีข้อที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนศีลนั้น เป็นสิกขาที่ ๑ สืบขึ้นไปอีก คือ

สมาธแิละปัญญา เมือ่มุง่ผลของการปฏบิตัทิีส่งูขึน้ กต้็องปฏบิตัใินสมาธแิละในปัญญา

ตามหลักพระพุทธศาสนาอีกด้วย

ฉะนั้น ในบัดนี้จะได้แสดงถึงหลักปฏิบัติสมาธิก่อน สมาธิคือการท�าจิตให้ตั้ง

มั่นแน่วแน่ในอารมณ์อันเดียว ซึ่งเป็นอารมณ์ของสมาธิ เพราะว่าจิตนี้ มีปกติดิ้นรน

กวัดแกว่งรักษายาก ห้ามยาก แต่ก็อาจที่จะท�าให้สงบได้ อาจท่ีจะรักษาได้ ห้ามได้ 

ด้วยใช้สติก�าหนดอารมณ์ของสมาธิ อารมณ์ของสมาธินั้นมีมาก แต่ในบัดนี้จะแสดง

เพยีงข้อหนึง่ คอื อานาปานสต ิสตกิ�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ในสตปัิฏฐาน

สูตรท่านสอนให้ผู้ท่ีจะท�าสมาธิข้อน้ี น่ังขัดบัลลังก์คือขัดสมาธิ ตั้งกายตรง ด�ารงสติ  

มีสติมั่น มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก และให้ตั้งสติก�าหนดเป็นขั้น ๆ ไป คือ

๑. หายใจเข้ายาวก็ให้รู้ หายใจออกยาวก็ให้รู้

๒. หายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ หายใจออกสั้นก็ให้รู้
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๓. ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนดกายทั้งหมดหายใจเข้า, ศึกษาคือส�าเหนียก 

ก�าหนดกายทั้งหมดหายใจออก

๔. ศกึษาคอืส�าเหนยีกก�าหนดสงบระงบักายสังขาร เครือ่งปรงุกายอนัหมาย

ถึงลมหายใจ หายใจเข้า ศกึษาคอืส�าเหนียกก�าหนดสงบระงบักายสงัขาร เคร่ืองปรงุกาย 

อันหมายถึงลมหายใจ หายใจออก

ท่านแสดงไว้เป็น ๔ ขัน้ ควรท�าความเข้าใจในลมหายใจทัง้ ๔ ข้ันนี ้โดยสงัเขป 

คอื เมือ่ยังมไิด้ปฏิบตัทิ�าจิตให้สงบ ลมหายใจก็หยาบ มรีะยะทีห่ายใจยาว อกีอย่างหนึง่

ต้องการสดูลมหายใจยาว กท็�าการสดูหายใจให้ยาวได้ ส�าหรบัในขัน้นีจ้ะท�าการสูดลม

หายใจให้ยาวอย่างออกก�าลงั หรอืหายใจโดยปกตินัน่แหละ แต่เมือ่ยงัไม่ท�าสมาธกิย็าว

คือว่าหยาบ เมื่อเช่นนี้ก็ให้ท�าสติให้รู้อยู่ เข้ายาวก็ให้รู้ ออกยาวก็ให้รู้

คราวน้ี เม่ือท�าสมาธ ิจติละเอียดเข้า ลมหายใจกล็ะเอยีดเข้า ช่วงหายใจกส้ั็น

เข้า เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้รู้คือว่าเข้าสั้นก็ให้รู้ ออกสั้นก็ให้รู้

ต่อจากน้ี ก็ศึกษา คือส�าเหนียกก�าหนดให้รูก้ายทัง้หมดนีใ้น ปฏสิมัภทิามรรค 

อธิบายว่า กายมี ๒ คือ รูปกายและนามกาย รูปกาย ได้แก่รูปขันธ์ ก็ให้รู้ว่ารูปขันธ์

มอีริยิาบถในปัจจบุนันีเ้ป็นอย่างไร อริยิาบถใหญ่เป็นอย่างไร อิริยาบถน้อยเป็นอย่างไร

ตลอดจนให้รู้ลมหายใจ ซ่ึงก็จัดว่าเป็นรูปขันธ์เหมือนกัน นี้เรียกว่ารูปกาย และให้  

รู ้นามกาย คือให้รู ้ความคิดให้รู ้สัญญาคือความก�าหนดในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร  

คอยก�าหนดให้รู้ท้ังรูปกายและนามกายท้ังหมด แต่ว่าในข้อนี้ ในวิสุทธิมรรคอธิบาย

แคบเข้ามาว่า กายทั้งหมดนี้หมายถึงกองลมทั้งหมด ซึ่งโดยปกติเมื่อหายใจเข้า ลมก็

จะตั้งต้นที่จมูก กลางที่หทัย ลงไปถึงนาภี เมื่อขาออกก็จากนาภีมาหทัยแล้วก็มาจมูก 

ก็ให้ก�าหนดรู้ให้ตลอดสายทั้งเข้าทั้งออก

คราวนี ้กม็าถงึขัน้ท่ี ๔ คือ ศึกษาส�าเหนยีกก�าหนดสงบระงบักายสงัขาร คอื 

ลมหายใจ หายใจเข้า หายใจออก ก�าหนดลมหายใจทีเ่ป็นไปโดยปกต ิทีเ่มือ่จติละเอยีด 

หายใจก็ละเอียดเข้า เมื่อเป็นเช่นนี้ก็รักษาความละเอียดไว้ และคอยก�าหนดจิตให้

ละเอียดยิ่งขึ้น และรักษาลมหายใจที่ละเอียดนั้นไว้ให้ละเอียดย่ิงข้ึน ปล่อยให้เป็นไป

ตามปกติธรรมดาที่เป็น ไม่เกร็งตัว ไม่บังคับลม ถ้าไปเกร็งตัว ไปบังคับลม ก็อาจจะ
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ท�าให้เกิดเกร็งกาย หายใจฮืดฮาด เป็นปลุกตัว ท�าให้ร่างกายบางทีก็เอะอะตึงตัง  

ซึ่งนั่นไม่ใช่เป็นวิธีปฏิบัติในอานาปานสติ วิธีปฏิบัติในอานาปานสตินั้นต้องก�าหนดให้

ละเอียดยิ่งขึ้น นี่ก็เป็น ๔ ขั้น

แต่ว่าในทางปฏบิตันิัน้ ส�าหรับขัน้ท่ี ๑ ขัน้ท่ี ๒ กก็�าหนดไปตามท่ีเป็น ส�าหรบั

ในขั้น ๔ ก็เป็นผลที่ละเอียดเข้า ความส�าคัญจึงอยู่ในขั้นที่ ๓ ขั้นที่ ๓ นั้นในเบื้องต้น  

ก็อาจจะต้องคอยตามลมเข้าตามลมออก ตามลมที่เข้าก็คือส่งจิตจากนาสิกไปอุระ  

(หรอืหทยั) แล้วกไ็ปนาภ ีขาออกกจ็ากนาภ ีมาอรุะ แล้วกอ็อกนาสกิ เช่นนี ้จติยงัไม่

สงบ เพราะฉะน้ัน ท่านจงึสอนให้ก�าหนดไว้จดุหน่ึง เพยีงจุดเดยีว ในต�าราปฏิสัมภทิา

มรรคและวสิทุธมิรรค ท่านสอนให้ก�าหนดจุดท่ีลมกระทบ ในท่ีต้นทางเข้าและในท่ีปลาย

ทางออก คอืถ้าคนจมกูยาวกท็ีก่ระพุง้จมกู ถ้าคนจมกูสัน้กท็ีริ่มฝีปากเบือ้งบน แต่ว่าที่

ไหนน้ัน ก็สุดแต่ละบุคคล ให้สังเกตดูว่าเม่ือหายใจเข้า ลมกระทบท่ีไหนก่อน ท่ีริม

ฝีปากเบื้องบนหรือที่กระพุ้งจมูก ก็ให้ก�าหนดไว้ที่จุดนั้น และเมื่อออก ลมออกก็จะมา 

กระทบทีน่ัน่ จุดทีล่มกระทบเมือ่เข้าและเมือ่ออกนัน้ เรยีกว่านมิติ แปลว่า ทีก่�าหนดจติ 

เมื่อก�าหนดจิตไว้ที่ก�าหนดไว้ ดังนี้ เม่ือหายใจเข้า ลมกระทบที่นิมิตคือที่ก�าหนดจิต 

อนันีก้ร็ู ้เมือ่ลมหายใจออกมากระทบทีน่มิติ ท่ีก�าหนด จติอนันีก้ร็ูแ้ละเม่ือให้จติก�าหนด

อยูใ่นจดุนี ้ รู้อยู่เสมอดงัน้ี ก็ชือ่ว่าได้รูก้องลมท้ังหมด เปรยีบเหมอืนอย่างว่าคนเลือ่ยไม้ 

ก็มองก�าหนดดอูยู่ทีไ่ม้ตรงทีเ่ลือ่ยเลือ่ยอยู่กเ็ห็นไม้ท่ีตรงนัน้ด้วย เห็นเลือ่ยอยู่ท่ีตรงนัน้ด้วย 

ก�าหนดอยู่ที่จุดนั้นจุดเดียว ไม่ต้องดูเลื่อยทั้งหมดที่เสือกไปเสือกมาท�าการเลื่อย ดูอยู่

จุดเดียวคือท่ีไม้ตรงเล่ือยถูกน้ันเพียงจุดเดียว และเมื่อเห็นอยู่ที่จุดนั้นจุดเดียว ก็เป็น

อันว่าได้เห็นทั้งหมด ก�าหนดจิตให้อยู่ตรงนี้จุดเดียว

ในการท่ีตั้งสติก�าหนดอยู่ท่ีจุดเดียวนี้ เพื่อจะช่วยให้จิตก�าหนดมั่นคง ท่านก็

สอนวธิเีป็นอบุายส�าหรบัช่วยต่าง ๆ เช่นสอนให้นบั ดงัใน วสิทุธมิรรค สอนให้นบั นับ

ช้านับเร็ว นับช้าก็คือ หายใจเข้านับ ๑ หายใจออกนับ ๑, เข้า ๒ ออก ๒, เข้า ๓ 

ออก ๓, แล้วก็ ๔-๔, ๕-๕, แล้วก็กลับไป ๑-๑ จนถึง ๕-๕, แล้วต่ออีกเป็น ๖-๖, 

แล้วกลับไป ๑-๑ จนถึง ๗-๗, แล้วก็กลับไป ๑-๑ จนถึง ๘-๘, แล้วก็กลับไป ๑-๑ 

จนถึง ๙-๙, แล้วกก็ลบัไป ๑-๑ จนถงึ ๑๐-๑๐, แล้วกก็ลบัไป ๑-๑ จนถึง ๕-๕, แล้ว
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ก็กลับไป ๑-๑ จนถึง ๖-๖ ย้อนไปใหม่ดังนี้ อยู่เสมอ จนจิตเชื่องเข้า พอจะอยู่ที่ก็

เปลีย่นเป็นนบัเรว็ คอืไม่นบัคู ่แต่ว่านบัเดีย่วหายใจเข้า ๑ หายใจออก ๒ เป็นต้น เม่ือ

จติเชือ่งเข้าอยูที่แ่ล้วก็ท้ิงการนบั ก�าหนดอยูท่ีจ่ดุนัน้เสมอ ไม่ให้คลาดเคลือ่นไป แต่ว่า

บางอาจารย์ก็สอนอย่างอื่นให้หายใจเข้าว่า พุท หายใจออกว่า โธ แต่ว่าวิธีเหล่านี้เป็น

วิธีอุปกรณ์ สุดแต่ว่า ใครจะชอบอย่างไร ใครจะใช้วิธีนับ ใช้นับอย่างที่สอนไว้ใน 

วสิทุธมิรรค หรือจะใช้อย่างอื่นก็สุดแต่จะชอบ เช่นว่าจะนับ ๑ ไปจนถึง ๑๐ ทีเดียว 

แล้วกลับนับ ๑ ถึง ๑๐ ใหม่ อย่างนี้ก็ไม่ขัดข้องอะไร เพราะเป็นอุบายเท่านั้น

๑. ต้องมอีาตาปะ แปลว่า มคีวามเพยีร หมายความว่าตัง้ใจไว้ว่าจะท�าสมาธิ

เป็นเวลาเท่าไร เมื่อไร ก็ต้องท�าตามที่ตั้งใจ รักษาสัจจะคือความตั้งใจจริงเอาไว้ และ

ก็ท�าให้ได้จริงตามที่ก�าหนดไว้ ไม่ให้เหลวไหล เบื่อก็ต้องทนให้ครบตามที่ตั้งใจไว้

๒. ต้องมีสัมปชานะ คือความรู้ตัว คือให้มีความรู้อยู่เสมอ ไม่ให้เผลอตัว  

ยิง่สมาธลิะเอยีดเท่าไร กต้็องให้มคีวามรูแ้จ่มใสขึน้เท่านัน้ ถ้าหลบัไปเสียหรอืว่าดบัไปเสีย 

เช่นว่าปล่อยใจให้ตกวูปไปก็จะเป็นสัปหงกหรือว่าเป็นหลับไป หรือว่าถ้าเผลอตัวดังนี้ 

ก็ชื่อว่าขาดสัมปชานะไม่ถูกต้อง ต้องให้มีสัมปชานะคือความรู้อยู่

๓. สติ คือความระลึกก�าหนด ต้องมีสติระลึกก�าหนดอยู่ที่อารมณ์ของสมาธิ

นัน้ให้แน่วแน่ อย่าปล่อยให้สตเิลือ่นลอย ถ้าปล่อยให้สตเิลือ่นลอยไปกจ็ะกลายเป็นคน

ใจลอย กลายเป็นมีโทษ เท่ากับว่ามาหัดให้เป็นคนใจลอย เพราะฉะนั้น ต้องต้ังสติ

ก�าหนดไว้ท่ีอารมณ์ของสมาธใิห้ม่ันคง แผลบ็ไปข้างไหนกต้็องจับเข้ามาเอาไว้ทีอ่ารมณ์

ของสมาธินั้น และ

๔. ไม่ยินดียินร้ายอะไร ๆ ในโลกนี้ ในตอนนี้ก็หมายเพียงแต่ว่า ไม่ยินดีใน

อารมณ์ของสมาธ ิไม่ยนิดใีนนมิติของสมาธทิีป่รากฏ ซึง่เป็นตวักเิลส เพราะถ้าไปยนิดี

ในอารมณ์ของสมาธิ ก็อาจที่จะท�าเกินพอดี อย่างบางคนนั่งจนไม่รู ้เวลาท่ีจะพัก  

ไม่รูเ้วลาทีจ่ะบรโิภค ถ้าย่ิงไปตดิไปเพลนิในนมิิตของสมาธด้ิวยแล้ว กจ็ะย่ิงไปกนัใหญ่

ในด้านตรงกันข้ามก็เหมือนกัน ต้องไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ของสมาธิ ในนิมิต 

ของสมาธิ คือเม่ือตั้งใจจะท�าแล้ว ถึงตอนต้นจะไม่ชอบต้องพยายามฝืนใจท�าไปให้ 
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จงได้ และเมื่อประสบนิมิตที่ไม่ชอบก็ต้องคิดว่าไม่ใช่เป็นของจริง แต่เป็นของที่เป็น

สญัญชะ คือเกดิจากสญัญาหรอืเป็นภาพอปุาทานทัง้นัน้ ไม่มคีวามจรงิอะไร ไม่ให้เกดิ

ความยนิดต่ืีนเต้นในอารมณ์ในนิมิตของสมาธ ิไม่ให้เกดิความยนิร้ายตกใจกลวัในอารมณ์

ในนิมิตของสมาธิทุก ๆ อย่าง ท�าความรู้ให้ตั้งมั่น ท�าสติให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ ์

ของสมาธิเท่านั้น จนกว่าจะหมดเวลาที่เราได้ก�าหนดไว้

จิตที่เป็นสมาธิท่านว่าเป็นจิตที่ควรแก่การงาน เห็นได้ชัดดังเช่นในการอ่าน

หนังสือจะอ่านหนังสือสักหน้าหนึ่ง ถ้าใจฟุ้งซ่านบางทีก็ต้องอ่านหลายเที่ยว และยังจะ

ก�าหนดความ ให้เกิดความเข้าใจก็ไม่ค่อยได้ จ�าก็ไม่ค่อยได้ แต่ถ้าอ่านด้วยจิตใจที่ตั้ง

มั่นและแน่วแน่ก็จะอ่านได้รวดเร็วกว่า และจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งดีกว่า เพราะฉะนั้น  

การที่หัดท�าสมาธินี้ จึงเป็นกิจที่ชอบอาจจะใช้จิตที่เป็นสมาธินี้ไปเล่าเรียนศึกษา หรือ

จะไปบ�าเพญ็ประโยชน์อะไรกไ็ด้เป็นอันมาก ตามท่ีแสดงมานีเ้ป็นเรือ่งของอานาปานสติ

โดยย่อก็เพียงนี้

อริยิาปถปัพพะ สัมปชัญญปัพพะ ปฏกิูลปัพพะ

ตามพระสตูร พระพทุธเจ้าตรสัสอนให้ตัง้สตริะลกึไปในกาย ตัง้แต่พ้ืนเท้ามา

จนถึงศรีษะเป็นส่วนเบือ้งบน ตัง้แต่ศีรษะลงไปจนถงึพืน้เท้าเป็นส่วนเบ้ืองต�า่ มหีนงัหุม้

อยู่โดยรอบ ก�าหนดว่าเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยปฏิกูลน่าเกลียดประการต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ใน

กายน้ี คอื เกสา ผม, โลมา ขน, นขา เล็บ, ทนตฺา ฟัน, ตโจ หนัง, ม�ส� เนือ้, นหารู 

เอ็น, อฏฺิ กระดูก, อฏฺิมิญฺช� เยื่อในกระดูก, วกฺก� ไต, หทย� หัวใจ, ยกน� ตับ,  

กิโลมก� พังผืด, ปิหก� ม้าม, ปปฺผาส� ปอด, อนฺต� ไส้ใหญ่, อนฺตคุณ� สายรัดไส้,  

อุทฺริย� อาหารใหม่, กรีส� อาหารเก่า, ปิตฺต� ดี, เสมฺห� เสลด, ปุพฺโพ น�้าหนอง, โลหิต�  

น�้าเลือด, เสโท น�้าเหงื่อ, เมโท มันข้น, อสฺสุ น�้าตา, วสา มันเหลว, เขโฬ น�้าลาย, 

สิงฺฆาณิกา น�้ามูก, ลสิกา ไขข้อ, มุตฺต� มูตร รวมเป็นอาการ ๓๑ กับในที่อื่น  

ท่านแสดงไว้อีก ๑ คือ มตฺถเก มตฺถลุงฺค� ขมอง มันสมองในขมองศีรษะ รวมเป็น

อาการ ๓๒ การตั้งสติระลึกไปในกาย ซึ่งประกอบด้วยอาการ ๓๑ หรือ ๓๒ ให้เห็น

ว่าเป็นของปฏิกูลดังกล่าวมานี้ เป็นเครื่องก�าจัดฉันทราคะ ความติด ความยินดี  
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ความก�าหนัดด้วยอ�านาจของความพอใจในกาม ท�าลายกามฉันทนวิรณ์ให้สงบให้สิน้ไปได้

วิธีตั้งสติก�าหนด นั้น อาศัยการพิจารณา คือต้องตั้งสติก�าหนดให้เห็นอาการ

เหล่านี้ ทีละอาการในครั้งหนึ่ง จะเพียงอาการเดียวหรือหลายอาการก็สุดแต่ เมื่อสติ

ก�าหนดลงไปให้เหน็เหมอืนอย่างมองเหน็แล้วกพ็จิารณาให้ความปฏิกลูของอาการเหล่า

นีป้รากฏตามท่ีเป็น คือ ความปฏิกลูน้ันเป็นอย่างไร กใ็ห้พจิารณาให้เหน็อย่างนัน้ ไม่ใช่

ให้เห็นโดยที่ไม่เป็นหรือโดยสัญญาโดยแกล้งนึกเอา อาการเหล่านี้ปรากฏความปฏิกูล

ในตวัเอง ท้ังโดยส ีท้ังโดยสณัฐาน คือทรวดทรง ทัง้โดยกลิน่ ทัง้โดยทีเ่กดิ ทัง้โดยทีอ่ยู่ 

เห็นได้ง่าย เพราะปรากฏอยู่ที่ตัวเอง เมื่อปล่อยหมักหมมไว้ไม่ช�าระล้าง ความปฏิกูล

ก็ปรากฏขึ้นทันที ท�าไมถึงเป็นอย่างนี้ ก็เพราะธรรมชาติธรรมดาของอาการเหล่านี้มี

ความเป็นของปฏกิลู แต่โดยปกตไิม่ได้ก�าหนด ไม่ได้พิจารณา ซ�า้ยงัมกีารตกแต่งแก้ไข 

จึงไปติดอยู่ที่การตกแต่งแก้ไข แถมมีฉันทราคะมาประกอบ ก็ท�าให้เห็นเป็นที่น่ายินดี 

แต่เมือ่เพกิอาการตกแต่งแก้ไขทีป่กปิดความปฏกิลูนัน้ออกเสยี ความปฏิกลูปรากฏขึน้

แก่ใจ ฉันทราคะก็จะหายไป เพราะความเป็นปฏิกูลนั้นเป็นข้าศึกต่อฉันทราคะ หรือ 

กามฉันท์ ความปฏิกูลปรากฏขึ้นเมื่อใด กามฉันท์ หรือ ฉันทราคะ ก็หายไปเมื่อนั้น

ในวิธีก�าหนดนี้ จะก�าหนดยกออกไปทีละอย่างก็ได้ คือก�าหนดให้เห็น เกสา 

ผม แล้วก็ยกเอาผมออกไป ก�าหนดให้เห็น โลมา ขน แล้วก็ยกเอาขนออกไป นขา 

เล็บ ก็ให้เล็บออกไป ทนฺตา ฟัน ก็ให้ฟันหลุดออกไป ตโจ หนัง ก็ลอกหนังออกไป 

ม�ส� เนื้อก็ให้เนื้อหลุดไป นหารู เอ็น ก็ให้เอ็นหมดไป อฏฺิ กระดูก ในตอนนี้  

จะก�าหนดกระดูกเอาไว้ให้เหน็แต่โครงร่างกระดกู ตัง้แต่พืน้เท้าข้ึนมา ตัง้แต่ศรีษะลงไป 

ก�าหนดดูกระดูกที่ปรากฏอยู่เพียงเท่านี้ก็ได้ หรือจะให้กระดูกหมดไป เหลือแต่เยื่อใน

กระดกู ให้หมดทลีะอย่าง ๆ ในทีส่ดุกไ็ม่มอีะไร ดงันีก้ไ็ด้ แต่ต้องอาศัยตัง้สตกิ�าหนด

พิจารณา เม่ือจิตสงบก็จะมีอุปัฏฐานะคือความปรากฏของอารมณ์แจ่มชัด เมื่อมี 

อปัุฏฐานะ คือความปรากฏของอารมณ์แจ่มชดัขึน้ สตทิีก่�าหนดกจ็ะเป็นอปัุฏฐานะคอื

ความแจ่มชัดขึน้เช่นเดยีวกนั และเมือ่เป็นเช่นนีก้จ็ะเหมือนอย่างมองเห็นเท่ากบัเป็นการ

สร้างตาเอ๊กซเรย์ มองเหน็จนถงึกระดกูเป็นต้น เมือ่เป็นเช่นนี ้กามฉันท์หรอืฉันทราคะ

ที่เกิดขึ้น ก็จะสงบไปได้ จิตใจก็จะตั้งมั่น
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อนึง่ ท่านสอนให้ท�าสมัปชญัญะใน อริยิาบถใหญ่ คอืเมือ่เดนิกใ็ห้มคีวามรูต้วั

เมื่อยืนก็ให้มีความรู้ตัว เมื่อนั่งก็ให้มีความรู้ตัว เมื่อนอนก็ให้มีความรู้ตัว เมื่อจะน้อม

กายไปอย่างใดกใ็ห้มคีวามรูต้วัอย่างนัน้ทุกอริยิาบถ และท่านสอนให้ท�าสมัปชญัญะคอื

ความรู้ตัวใน อิริยาบถน้อย ๆ ต่าง ๆ เช่น เมื่อก้าวไปข้างหน้า เมื่อถอยไปข้างหลัง 

เมื่อคู้แขนเข้า หรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเข้า เมื่อเหยียดออก เมื่อนุ่งห่ม เมื่อกิน  

เมื่อดื่ม เมื่อเคี้ยว เมื่อลิ้ม เมื่อถ่าย หรือเมื่อเดิน ยืน นั่ง นอน ตื่น พูด นิ่ง ก็ให้มี

ความรูต้วัอยูใ่ห้ตลอด การท�าสมัปชญัญะ คอืความรูต้วันี ้กเ็ป็นบทประกอบเข้าเพราะ

ประสงค์ให้มีทั้งสติ ทั้งสัมปชัญญะดังที่กล่าวมาแล้ว

กายคตาสติ นี้ ควรจะหัดพิจารณาอีกข้อหนึ่ง เพราะนอกจากท�าจิตใจให้เป็น

สมาธิ ยังอาจเป็นเครื่องก�าจัดกามฉันท์ หรือฉันทราคะได้ด้วย ส่วนอานาปานสตินั้น 

เป็นสมาธิได้ดี แต่ไม่สู้จะก�าจัดฉันทราคะหรือกามฉันท์ได้ถนัดนัก เพราะฉะนั้น ก็ให้

เจริญสมาธิไว้ทั้ง ๒ ข้อ เหล่านี้ท่านแสดงว่าสมาธิล้วนคือจิตใจตั้งมั่นสงบ เพียงอย่าง

เดียวนั้น ถ้าไม่เจริญ วิปัสสนา เม่ือออกจากสมาธินั้นแล้ว บางทีกิเลสแรงขึ้น เช่น 

ราคะ โทสะ แรงขึ้น เพราะเป็นจิตที่มีก�าลัง แต่ไม่ได้ผ่อนปรนเอากิเลสออกไปบ้าง 

เมื่อจิตมีก�าลังและมีกิเลสหนุนอยู่ กิเลสไม่ถูกผ่อนปรนออกเสียบ้าง เมื่อคราวประสบ

อารมณ์ทีเ่ป็นเหตยุัว่ราคะราคะกเ็กดิแรง เมือ่ประสบอารมณ์ทีย่ัว่โทสะโทสะกเ็กิดแรง 

แรงกว่าไม่ได้ท�าสมาธ ิส่วนกายคตาสตนิีเ้จอืวปัิสสนาไปในตวัด้วย กเ็ป็นการผ่อนปรน

กเิลสกองราคะออกไปได้บ้าง เพราะฉะนัน้ เมือ่หดัเจรญิไว้และออกจากสมาธอินันีแ้ล้ว  

เมือ่ถกูอารมณ์ทีเ่ป็นเครือ่งยัว่ราคะมาย่ัวกจ็ะไม่สูเ้ป็นอะไรนกั เพราะจติใจเคยก�าหนด

อยู่ในความปฏิกูล ก็ย่อมจะเห็นปฏิกูลได้ง่าย ฉะนั้น ในเวลาที่บวช พระอุปัชฌายะ

ท่านจงึสอน ตจปัญจกกรรมฐาน คอืยกขึน้สอนเพียง ๕ ข้อ เกสา โลมา นขา ทนตฺา 

ตโจ ส�าหรับจะได้พิจารณาเป็นเครื่องมือในเวลาที่บวชอยู่ เมื่อมีกรรมฐานอันนี้คู่ใจอยู่ 

กจ็ะประพฤตพิรหมจรรย์ได้เรียบร้อยด ีถ้าขาดกรรมฐานข้อนี ้พรหมจรรย์กจ็ะเร่าร้อน 

เพราะฉะนัน้ ท่านจงึสอนกรรมฐานข้อนีไ้ว้ ตัง้แต่เมือ่บวช กค็วรทีจ่ะเจรญิกายคตาสติ

นี้อีกข้อหนึ่งไปด้วย ส�าหรับวันนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้
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ธาตุปััพพะ

วธิที�าจติใจให้เป็นสมาธอิกีข้อหนึง่คอื ธาตุกรรมฐาน หรอืท่ีเรยีกว่า ธาตุววตัถาน 

การก�าหนดธาตุ ค�าว่า ธาตุ นั้นแปลว่าทรงไว้ คล้ายกับค�าว่า ธัมมะ มาใช้ในภาษา

ไทยในความหมายว่า ราก หรือ มูลราก ซึ่งหมายถึงต้นเดิม หรือหมายถึงส่วนที่คงที่

ไม่ใช่ส่วนผสม เม่ือมาหมายอย่างนี้ ก็เลยมีความเห็นค้านธาตุในพระพุทธศาสนาว่า 

ยังไม่ได้เป็นธาตุแท้ เช่น ธาตุดิน ก็ไม่ใช่เป็นธาตุแท้ ธาตุน�้า ก็ไม่ใช่เป็นธาตุแท้ ดังที่

แยกได้ในทางวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อก่อนนี้ก็มีแสดงสิ่งที่เรียกว่าธาตุแท้เป็นอย่าง ๆ  

ในบัดนี้สิ่งที่ว่าเป็นธาตุแท้นั้นก็ไม่ใช่เสียแล้ว เพราะทุก ๆ อย่าง วิทยาศาสตร์ในบัดนี้

ก็บอกว่ามาจากอะตอม (Atom) ซ่ึงแยกออกไปได้เป็นส่วนประกอบต่าง ๆ เพราะฉะนัน้

ธาตุแท้ในทางโลกก็ยังไม่แน่นอน ยังเป็นแต่เพียงยุติกันด้วยก�าหนดคุณลักษณะ 

อย่างหนึ่ง ๆ แล้วสมมติกันว่าเป็นธาตุอย่างหนึ่ง ๆ

ส่วนธาตใุนทางพระพทุธศาสนานัน้ มีความหมายถึงว่า คณุลกัษณะอย่างหนึง่ ๆ 

ที่เป็นที่สรุปรวมสิ่งที่มีคุณลักษณะอย่างเดียวกันเข้าด้วยกัน และแสดงไว้ว่าในร่างกาย

อันนี้ประกอบด้วยธาตุ ๔ คือ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ 

วาโยธาตุ ธาตุลม และในบางพระสูตรก็แสดงธาตุ ๕ คืออากาสธาตุ ธาตุอากาศ  

เพิ่มเข้าอีกหนึ่ง อะไรบ้างเป็นธาตุเหล่านี้ ท่านก็ชี้ไว้ ส�าหรับให้พิจารณา คือ

ในร่างกายอันนี้ เกสา ผม, โลมา ขน, นขา เล็บ, ทนฺตา ฟัน, ตโจ หนัง, 

ม�ส� เนือ้, นหาร ูเอ็น, อฏฺ ิกระดกู, อฏฺมิญิชฺ� เยือ่ในกระดูก, วกกฺ� ไต, หทย� หวัใจ, 

ยกน� ตบั, กโิลมก� พังผดื, ปิหก� ม้าม, ปปผฺาส� ปอด, อนตฺ� ไส้ใหญ่, อนตฺคณุ� สายรดัไส้, 

อุทฺริย� อาหารใหม่, กรีส� อาหารเก่า และส่ิงอื่น ๆ ที่มีลักษณะแข้นแข็ง เรียกว่า  

ปฐวีธาตุ ธาตุดิน คือเอาลักษณะแข้นแข็ง

ปิตฺต� ดี คือน�้าดี, เสมฺห� เสลด, ปุพฺโพ น�้าหนอง, โลหิต� น�้าเลือด, เสโท  

น�า้เหงือ่, เมโท มันข้น, อสสฺ ุน�า้ตา, วสา มนัเหลว, เขโฬ น�า้ลาย, สงิฆฺาณกิา น�า้มกู, 

ลสิกา ไขข้อ, มุตฺต� มูตร และส่วนอื่น ๆ ที่มีลักษณะเอิบอาบเรียกว่า อาโปธาตุ  

ธาตุน�้า นี้ก็เอาลักษณะที่เอิบอาบ
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ส่วนไฟนั้นก็ได้แก่ เยน จ สนฺตปฺปติ ไฟท�าให้ร่างกายอบอุ่น เยน จ ชิรยติ 

ไฟทีท่�าให้ร่างกายทรดุโทรม เยน ปรฑิยฺหต ิ ไฟทีท่�าให้ร่างกายเร่าร้อน เยน อสติปีต- 

ขายิตสายิต� สมมฺา ปรณิาม� คจฺฉต ิไฟทีท่�าให้อาหารท่ีกนิท่ีดืม่ท่ีเคีย้วท่ีลิม้ ถึงความย่อย

ได้ และไฟอยา่งใดอยา่งหนึง่ที่ท�าให้เกิดความรอ้นขึ้น ก็เรียกว่าเป็น เตโชธาตุ ธาตุไฟ  

นี้ก็เอาลักษณะที่เร่าร้อน หรือรุ่มร้อน

ส่วนทีเ่ป็นลมนัน้กไ็ด้แก่ อทุธฺงคฺมา วาตา ลมท่ีพดัขึน้เบือ้งบน อโธคมา วาตา 

ลมที่พัดลงเบื้องต�่า กุจฺฉิสยา วาตา ลมที่อยู่ในท้อง คือในกระเพาะอาหาร โกฏฺสยา 

วาตา ลมทีอ่ยูใ่นไส้ องคฺมงฺคานสุารโิน วาตา ลมทีพ่ดัไปตลอดอวัยวะน้อยอวัยวะใหญ่

และ อสสฺาโส ลมหายใจเข้า ปสสฺาโส ลมหายใจออก หรอืว่าส่ิงใดส่ิงหนึง่ทีมี่ลกัษณะ

พัดไหว เรียกว่า วาโยธาตุ ธาตุลม นี่ก็เอาลักษณะพัดไหว

อัสสาสะ นั้น ในวิสุทธิมรรคแสดงไว้ว่า ลมหายใจออก ปัสสาสะ แสดงไว้ว่า

ลมหายใจกลับ คือลมหายใจเข้า เพราะอธิบายว่า เด็กเม่ือคลอดออกมาจากครรภ์

มารดานั้นหายใจออกก่อน แล้วจึงหายใจเข้า และค�าว่าอัสสาสะ น�าหน้าปัสสาสะ  

เมื่อเป็นเช่นนี้ อัสสาสะ จึงได้แก่ลมหายใจออก ซึ่งเป็นลมหายใจครั้งแรกของเด็ก 

และปัสสาสะ จงึเป็นหายใจเข้า แต่กม็อีาจารย์อืน่แปลกลบักนัว่า อสัสาสะ หายใจเข้า 

ปัสสาสะ หายใจออก คราวนี้ถ้าจะพิจารณาว่าเด็กเมื่อคลอดออกมาทีแรกนั้น หายใจ

เข้าก่อนหรือหายใจออกก่อน อันนี้ก็จะต้องศึกษาในทางแพทย์ดู แต่ในทางปฏิบัตินั้น 

ก็ไม่ถือเป็นส�าคัญนัก ต้องการให้ก�าหนดก็แล้วกัน คือให้รู้ของจริงในปัจจุบัน หายใจ

เข้าก็ให้รู้ หายใจออกกใ็ห้รู ้ส่วนศัพท์ทีเ่ป็นสมมตบิญัญตันิัน้ กส็ดุแต่จะใช้ ถ้าต้องการ

จะรูว่้าความจรงิเป็นอย่างไร กต้็องไปค้นทางต�าราแพทย์ หรอืไปถามแพทย์ดอูกีทางหนึง่

ส่วนอากาศน้ันก็ได้แก่ กณฺณจฺฉิทฺท� ช่องหู นาสจฺฉิทฺท� ช่องจมูก มุขฉิทฺท� 

ช่องปาก เยน อสติปีตขายติสายติ� อชโฺฌหรต ิช่องทีอ่าหารทีก่นิทีด่ืม่ทีเ่คีย้วทีล่ิม้กลนื

ผ่านลงไป ยตฺถ อสิตปีตขายิตสายิต� ติฏฺติ ช่องที่อาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มตั้งอยู่ 

และ เยน จ อสิตปีตขายิตสายิต� อโธภาคา นิกฺขมติ ช่องที่อาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่

ลิม้ออกไปภายนอก หรอืว่าช่องว่างอย่างใดอย่างหน่ึงเรยีกว่า อากาสธาต ุนีก้เ็อาลกัษณะ

ที่เป็นช่องว่าง
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การจดัธาตแุละระบอุวัยวะ ระบลุกัษณะทีเ่ป็นธาตดุงักล่าวนี ้แสดงตามทีท่่าน

จัดไว้ในพระคัมภีร์ แสดงความรู้ในทางกายวิภาคที่จะพึงหยิบยกมาเป็นทางพิจารณา

ท�าธาตุกรรมฐาน ในบัดนี้ ถ้าผู้ที่รู้วิชาแพทย์ รู้วิชากายวิภาค จะมาจัดระบุขึ้นตามใน

ต�าราปัจจุบัน ก็อาจจะได้ความละเอียดพิสดารขึ้นอีก แต่ก็ยังไม่มีใครท�า ถ้าผู้ที่เรียน

แพทย์มาท�าขึ้นได้ จัดตามต�าราแพทย์ในปัจจุบันได้ก็จะดีเหมือนกัน

ในร่างกายอนันี ้เมือ่ไม่พจิารณาแยกธาต ุดรูวม ๆ กนัอยู ่กเ็ป็นก้อนเป็นแท่ง 

เป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตน และเมื่อยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนก็มีเรื่องกระวนกระวาย

ต่าง ๆ สืบเนื่องกันไป เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนให้พิจารณาแยกธาตุ คือดูลงไปว่า

ก้อนที่เรายึดถือกันว่าเป็นตัวเป็นตนนั้น มีอะไรบ้างและตัวตนอยู่ที่ไหน เมื่อเป็นเช่นนี้ 

แยกออกไปทีละส่วน ก็จะพบว่าเป็นธาตุดินบ้าง เป็นธาตุน�้าบ้าง เป็นธาตุไฟบ้าง  

เป็นธาตลุมบ้าง เป็นธาตอุากาศบ้าง ในทางสรีรศาสตร์ปัจจบุนัน้ีกม็แีสดงไว้ว่า ช่องว่าง

ในร่างกายมนษุย์นีม้ากมาย ถ้าหากว่าจะยบุให้เป็นก้อนเข้าจรงิ ๆ โดยไม่ให้มีช่องว่างเลย 

ตัวมนุษย์เราน้ีก็จะเล็กเหลือนิดเดียว ผู้น้ันเขาว่าเท่าขนาดหัวไม้ขีด จะเป็นอย่างนั้น

หรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาดูย่อมจะรู้สึกว่า ช่องว่างในตัวเรานี้มากมายเหลือเกินดู

ด้วยกล้องจึงจะรู้สึก ยิ่งกล้องนั้นละเอียดเท่าไร ก็ยิ่งจะเห็นโพรงในร่างกายเรามากขึ้น

เท่าน้ัน คราวนีม้าพิจารณาด ูถ้าสมมตว่ิา หยิบออกไปวางเสียทลีะอย่าง หยิบเอาธาตุ

ดินไปเสียก่อน แล้วหยิบเอาธาตุน�้าออกไป หยิบเอาธาตุไฟออกไป หยิบเอาธาตุลม

ออกไป กเ็หลอืแต่อากาศคอืช่องว่าง ๆ อยู่เท่านัน้ เดมิก่อนทีจ่ะมาเป็นร่างกายอนันีก้็

เป็นอากาศธาตุอยู่ เม่ือธาตุท้ังหลายมาประกอบกันเข้าเป็นสังขาร จึงได้เป็นร่างกาย

อันนี้ และเม่ือธาตุท้ังหลายเหล่าน้ีแยกออกไป ก็มาเป็นอากาศธาตุคือเป็นช่องว่าง 

ตามเดมิ การก�าหนดธาตุดังกล่าวมานี้ จะเห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ ก็จะท�าให้เห็นความ

ว่างเปล่าจากตัวจากตน เพราะสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนนั้น  

เมื่อแยกออกไปแล้วก็พบแต่ว่าเป็นธาตุทั้งนั้น ถ้าจะแยกอย่างในสมัยปัจจุบันนี้ก็คือว่า 

แยกออกไป ๆ ก็เป็นอะตอม (Atom) ท้ังหมดบรรจุอยู่ในอากาศธาตุคือช่องว่าง  

เมือ่แยกอะตอม ออกไปอกีทหีนึง่ กเ็หลอืแต่อากาศธาตคุอืช่องว่าง นีเ้รยีกว่าเป็นธาตุ

กรรมฐาน ท�าให้เกดิสมาธคิอืความสงบ ตัง้มัน่ด้วย และแถมวิปัสสนาปัญญากเ็ห็นแจ้งด้วย 

เพราะท�าให้เห็นความเป็นอนัตตาประกอบไปด้วยกนั ในวันนีก้ย็ติุเพยีงเท่านี้
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นวสวีถกิาปัพพะ

ได้แสดงวิธีปฏิบัติมาแล้ว เรื่องการท�าอานาปานสติ การท�าสัมปชัญญะใน

อิริยาบถใหญ่ ในอิริยาบถน้อย และกายคตาสติ สติที่ระลึกไปในกายตามอาการ ๓๑ 

หรือ ๓๒ ที่นับเป็นปฐวีธาตุและอาโปธาตุ กับได้แสดงธาตุววัตถาน ก�าหนดธาตุหรือ

ว่าธาตกุรรมฐาน ตามทีก่ล่าวมาแล้วนัน้ พิจารณากายท่ียังมีชวิีตคือกายท่ียังมลีมหายใจ 

เคลื่อนไหวอิริยาบถต่าง ๆ ได้ มีอาการของกายต่าง ๆ ยังท�างานได้ตามหน้าที่ ธาตุ

ต่าง ๆ กย็งัรวมกนัอยู่เป็นอุปาทนินะคือมใีจครอง คราวนีเ้มือ่ธาตตุ่าง ๆ แตกสลาย หยดุ

หายใจ หยดุเคลือ่นไหวอริยิาบถต่าง ๆ อาการต่าง ๆ ของกายหยุดท�าหน้าที ่ร่างกาย

นี้ก็กลายเป็นศพ ฉะนั้น จึงมีวิธีสอนให้พิจารณาศพ ศพที่ตายแล้วจริง ๆ  

ที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า น�ามาพิจารณาเทียบกับกายนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อสุภะ หรือ  

อสุภ แปลว่าไม่งาม ในที่อื่นว่าไว้ ๑๐ แต่ในสติปัฏฐานจ�าแนกไว้ ๙ หมวด คือ

หมวดที่ ๑ พิจารณาศพที่ตายท่ีเขาท้ิงไว้ในป่าช้า ตายวันหนึ่ง สองวัน  

สามวัน ขึ้นพอง มีสีเขียวน่าเกลียด มีน�้าหนองไหล แล้วเทียบเข้ามาที่ร่างกายอันนี้ว่า

ก็จะเป็นเช่นเดียวกัน

หมวดที่ ๒ พิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้านั้น ที่ถูกสัตว์ทั้งหลายกัดกิน คือ

ว่า ถูกกา ถูกแร้ง ถูกนกตะกลุม ถูกสุนัข ถูกสุนัขจิ้งจอกกัดกิน ถูกปาณชาติต่าง ๆ 

กัดกิน แล้วน้อมเข้ามาว่า กายอันนี้ก็จะต้องเป็นฉันนั้น

หมวดที่ ๓ พิจารณาศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นเครื่องกระดูก มีเนื้อ มีเลือด 

มีเส้นเอ็นรึงรัด แล้วก็น้อมเข้ามาเทียบกับกายนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้น

หมวดที่ ๔ พิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นโครงร่างกระดูก ไม่มีเนื้อแต่

ว่ายังเปื้อนเลือด ยังมีเส้นเอ็นรึงรัด แล้วก็น้อมเข้ามาเทียบกับกายอันนี้ว่าจะต้องเป็น

ฉันนั้น
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หมวดที่ ๕ พิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นโครงร่างกระดูก มีเนื้อและ

เลือดหมดสิ้นไป แต่ว่าโครงกระดูกนั้นยังมีเส้นเอ็นรึงรัดให้คุมกันอยู่กับร่าง แล้วก็

น้อมน�ามาเทียบกับกายอันนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้น

หมวดท่ี ๖ พจิารณาศพท่ีเขาทิง้ไว้ในป่าช้า เป็นโครงร่างกระดกูทีไ่ม่มเีส้นเอน็

รดัรงึ กลายเป็นกระดกูทีก่ระจดักระจายเรีย่ราด กระดกูมอืกห็ลดุไปทางหนึง่ กระดกู

เท้ากห็ลุดไปทางหนึง่ กระดกูเข่ากห็ลุดไปทางหนึง่ กระดกูขากห็ลดุไปทางหนึง่ กระดกู

สะเอวก็หลุดไปทางหนึ่ง กระดูกสันหลังก็หลุดไปทางหนึ่ง กระดูกซี่โครงก็หลุดไป 

ทางหนึ่ง กระดูกอกก็หลุดไปทางหนึ่ง กระดูกแขนก็หลุดไปทางหนึ่ง กระดูกหัวไหล่ก็

หลุดไปทางหนึง่ กระดกูคอกห็ลดุไปทางหนึง่ กระดกูคางกห็ลดุไปทางหนึง่ กระดูกฟัน

ก็หลุดไปทางหนึ่ง จนถึงกระโหลกศีรษะก็หลุดไปอีกทางหนึ่ง เรี่ยราดกระจัดกระจาย 

แล้วน้อมมาเทียบกับกายอันนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้น

หมวดท่ี ๗ พิจารณากระดูกท่ีหล่นเรี่ยราดอยู่ในป่าช้านั้น มีสีขาว มีสีแสง

เหมือนสีสังข์น้อมมาเทียบกับกายอันนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้น

หมวดที่ ๘ พิจารณากระดูกที่เรี่ยราดอยู่ในป่าช้านั้น ซึ่งรวมอยู่เป็นกอง ๆ 

เป็นส่วน ๆ มีอายุพ้นหนึง่ปีออกไป และพิจารณาเทียบกบักายอนันีว่้าจะต้องเป็นฉันนัน้

หมวดที่ ๙ ก็พิจารณากระดูกเหล่านั้น ที่เป็นกระดูกป่นละเอียด สิ้นรูปร่าง 

สิน้สมมตบิญัญตัว่ิาเป็นกระดกู หมดสิน้ไป แล้วน�ามาเทียบกายอนันีว่้าจะต้องเป็นฉันนัน้

รวมเป็นนวสีวถิกาปัพพะ ข้อที่ว่าศพในป่าช้า ๙ ข้อ พิจารณาตั้งแต่เป็นศพ

ตายใหม่ ๆ จนถึงกระดูกผุป่น เป็นอันว่าหมดส้ินไป ร่างกายอันเดิมนี้ก็ไม่มี มีแต่ 

อากาสธาตุ ช่องว่างหรือท่ีว่างเปล่าไปท้ังนั้น แต่ครั้นเมื่อก่อเกิดร่างกายอันนี้ขึ้นมา 

กม็าเป็นสิง่หนึง่ แล้วในทีส่ดุ สิง่ต่าง ๆ ทีม่าก่อขึน้นัน้กจ็ะสลายไปหมด กลบัเป็นไม่มี

ความทีเ่คยเปลืองท่ีอยู่น้ันก็สิน้ไป ก็กลับเป็นทีว่่างเป็นอากาสธาตไุปตามเดิม ไม่มอีะไร

ตามที่กล่าวมานี้ เป็นวิธีพิจารณากายในกาย อันเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ที ่

ตั้งที่ปรากฏของสติท่ีใช้เป็นอนุปัสสนา คือดูตามไปซึ่งกายในกาย ค�าว่าในกายเป็น 
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ค�ารวม หมายถึงว่าในกายท้ังหมด แต่ว่าในกายทั้งหมดนี้มีส่วนต่าง ๆ อยู่มาก  

ก็จะต้องดูไปทีละอย่าง จะยกส่วนไหนขึ้นมาพิจารณาก็ได้ 

เพราะฉะน้ัน ท่านจึงว่า พิจารณากายในกาย คือพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่ง 

เช่นว่าลมหายใจเข้า-ออก หรอือิรยิาบถเป็นต้น แต่กพ็จิารณาอยู่ในกายอนันี ้จะพจิารณา

กายในเวทนา ในจิต ในธรรมก็ไม่ได้ เมื่อจะพิจารณากายก็ต้องพิจารณาในกาย หรือ

ว่าที่กายอันนี้ พิจารณาภายในบ้าง ภายนอกบ้าง ภายในก็คือที่กายของตน ภายนอก

ก็คือที่กายของผู้อื่น แต่ว่าท่ีกายของผู้อ่ืนนั้น ก็เป็นแต่เพียงเทียบเคียงว่ากายของเรา

ฉนัใด ของผูอ่ื้นก็ฉนัน้ัน ไม่ใช่ว่าให้ไปจ้องพจิารณาทีต่วัเขาจรงิ ๆ ถ้าไปจ้องเขาอย่างนัน้ 

บางทจีะกลบัเกดิกิเลสข้ึนอกี แต่ว่าอกีอย่างหนึง่กห็มายความว่าภายใน กค็อืทีเ่ป็นส่วน

ละเอียด ภายนอกก็คือที่เป็นส่วนหยาบ ภายในที่เป็นส่วนละเอียดนั้น ก็คือ ก�าหนด

ให้เป็นนิมิตที่ก�าหนดขึ้นที่ใจของตัว ส่วนภายนอกนั้นก็คือกายที่เป็นส่วนหยาบ ที่เป็น

ตวักายจรงิ ๆ ทแีรกกต้็องหยาบก่อน จะเรยีกว่าภายนอกกไ็ด้ เช่นก�าหนดลมหายใจเข้า 

ลมหายใจออก ก็ต้องก�าหนดที่ลมหายใจจริง ๆ เช่นก�าหนดที่ปลายดั้งจมูกหรือที่ริม

ฝีปากบน ซึ่งเป็นจุดที่ลมหายใจผ่านเม่ือเข้าและเม่ือออก แต่ว่าครั้นลมละเอียด 

เข้า ๆ ก็มาก�าหนดนิมิตขึ้นที่จิต เปรียบเหมือนอย่างว่า เมื่อตีระฆัง เสียงระฆังก็ดัง 

ก็ก�าหนดเสียงระฆังนั้น ครั้นเสียงระฆังนั้นเงียบไปแล้ว ก็ก�าหนดนิมิตของเสียงระฆัง

นั้น เสียงระฆังจริง ๆ นั้นเงียบไปแล้ว แต่ว่านิมิตของเสียงระฆังในใจ ยังไม่เงียบ  

ยงัก�าหนดอยู ่ เสยีงระฆงัจรงิ ๆ นั้นเรียกว่าเป็นภายนอก แต่ว่านิมิตของเสียงระฆังที่

อยู่ในใจเรียกว่าเป็นภายใน ลมหายใจก็เหมือนกัน ลมหายใจจริง ๆ ที่ก�าหนดใน 

ตอนแรก เรยีกว่าเป็นภายนอก แต่ว่านิมิตของลมหายใจทีเ่ป็นในจติเรยีกว่าเป็นภายใน

นี่ก็เรียกว่าเป็นภายนอกภายในอีกอย่างหนึ่ง 

ข้ออื่น ๆ ก็เหมือนกัน และท่านให้พิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอกให้ตรงกัน 

และกใ็ห้พจิารณาท้ังเกดิท้ังดบัด้วย เรือ่งของเกิดดบันี ้เมือ่สตกิ�าหนดอยูท่ีก่ายดงักล่าว

มาน้ี ความเกดิกจ็ะปรากฏขึน้ ความดบักจ็ะปรากฏขึน้ อย่างเช่นลมหายใจ หายใจเข้า

มา หายใจออกไป นีก้เ็กดิดบักนัหนหนึง่ และกเ็กดิกด็บักนัทุก ๆ ขณะทีห่ายใจเข้าหายใจ
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ออก อิริยาบถต่าง ๆ ก็เหมือนกนั เม่ือเดนิอยู่ หยุดเดนิ ยนื อาการเดนินัน้กด็บั และ

เมือ่ยนื เลิกยืนมาน่ัง อาการยืนก็ดับมาเป็นนั่ง ก็เกิดดับกันอยู่ดังนี้ จนกว่าชีวิตดับ

เป็นศพ เมื่อเป็นศพแล้ว ศพนั้นก็จะต้องแตกสลายจนเป็นกระดูกละเอียดป่น ก็เป็น

อันว่าดับไปหมด แต่ว่าในการพิจารณานั้น ก็จะต้องยกขึ้นมาเป็นอารมณ์ของจิตเพื่อ

เป็นที่ต้ังของสติ เพื่อเป็นท่ีตั้งของความรู้ ในขั้นนี้ยังไม่ปล่อยให้ว่างไปหมด ยังต้อง

ก�าหนดให้เป็นอารมณ์ไว้ในจิต แต่ว่าก็ให้ก�าหนดสักแต่ว่าเป็นท่ีตั้งของสติและเป็นท่ีรู้

เท่านั้นไม่ให้เกิดความยึดถืออะไร ๆ ขึ้นได้ และระวังไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายอะไร

ข้ึนได้ เมื่อปฏิบัติดังนี้ ก็ชื่อว่าได้ท�ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน แต่ในขั้นที่ปฏิบัตินั้น  

ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะพิจารณารวดเดียวไปทุกประการ เพียงข้อใดข้อหนึ่งที่ตนชอบ

ทีต่นพอใจ ซ่ึงเป็นสปัปายะของตวักใ็ช้ได้ และเมือ่ท�าใจให้เป็นสมาธไิด้แล้ว จะยกัย้าย

ไปอย่างอื่นก็เห็นง่ายเข้าเห็นชัดเข้า ในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้
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แสดงวิธีปฏิบัติสืบต่อข้ึนไป การต้ังสติไปในกายดังกล่าวมาโดยล�าดับนั้น  

เมือ่น่ังปฏิบติักอ็าจจะรูส้กึไม่สบาย เช่นว่าเมือ่ยขบ เหนือ่ยหน่าย ท�าให้กระสบักระส่าย 

เพราะถ้าไม่คุ้นเคยปฏิบัติ เริ่มปฏิบัติทีแรกจะรู้สึกเช่นนั้น ไม่สบาย ไม่สนุกสนาน

เหมือนอย่างการปล่อยใจให้เพลิดเพลินไปทางอื่น เช่นดูภาพวิวที่สวยงาม ฟังวิทยุ  

ดหูนงัสอืหรืออะไรท�านองน้ัน แต่ว่าเม่ือได้ลองควบคมุใจให้สงบอยูใ่นอารมณ์ทีต่ัง้ มคีวาม

คุน้เคยเข้าโดยล�าดับ ก็จะได้รับความสุขในการปฏิบัติ และเมื่อได้รับความสุขในการ

ปฏิบัตินั้น ก็จะเริ่มได้รสของสมาธิและก็จะรู้สึกว่าความสุขท่ีได้รับจากความสงบนั้น

ละเอียด ประณีตยิ่งกว่าความสุขอันเกี่ยวแก่รูป เสียง กลิ่น รส ดังที่กล่าวมา ฉะนั้น 

เมื่อรู้สึกสบายหรือไม่สบายอย่างไร ก็ให้ตั้งสติก�าหนดรู้ เรียกว่าเล่ือนเข้ามารู้เวทนา 

คือความเสวยอารมณ์ เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง เมื่อ

เลื่อนเข้ามาดูเวทนาดังนี้ จะพบว่าในตนของเรานี้ก็เต็มไปด้วยเวทนา และเวทนานี้เอง

เป็นต้นเหตุอันหนึ่ง ที่จะท�าให้จิตใจเป็นอย่างไร.

เวทนา ที่ก�าหนดดูนี้ ก็ดูที่เวทนาตัวจริงท่ีประสบอยู่ ในขณะท่ีนั่งปฏิบัติอยู่ 

ถ้ารู้สึกว่า มีความสุข ก็ให้รู้ว่านี้เป็น สุขเวทนา ถ้ารู้สึกว่ามีความทุกข์ ก็ให้รู้ว่านี้เป็น 

ทุกขเวทนา ถ้าเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็ให้รู้ว่านี่เป็น อทุกขมสุขเวทนา

และแม้ว่าเป็นสุขเวทนา ก็ต้องให้รู้ว่าเป็นสามิส หรือว่าเป็นนิรามิส เช่นว่า  

ในขณะที่ก�าลังนั่งท�าสมาธิอยู่ สติหลุดออกไปนึกถึง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่
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น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ แล้วเกิดเป็นสุขขึ้น น่ีก็ให้รู้ว่านี่สุขอย่างนี้เป็นสามิสสุข  

สุขท่ีเกิดจากอามิส ที่มีอามิส แต่ถ้าเป็นความสุขท่ีเกิดจากความสงัดเกิดจากสมาธ ิ

นี่ก็เป็น นิรามิสสุข สุขที่ไม่มีอามิส

ทุกข์ก็เหมือนกัน ถ้าขณะที่นั่งอยู่ได้รับความทุกข์ เช่นว่าเมื่อยขบ ถูกยุงกัด

กระสบักระส่ายต่าง ๆ นีก้จ็ดัว่าเป็นพวกสามสิทกุข์ ทกุข์ทีม่อีามิสทัง้นัน้ เพราะเกีย่วแก่ 

รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ถ้าเป็นทกุข์ทีเ่กดิจากความยงัไม่ได้ ไม่ถงึสมาธ ิต้องการ

จะให้ได้ให้ถึง ก็ยังไม่ได้ไม่ถึง มีความทุกข์ เพราะเหตุนี้ ก็จัดว่าเป็นนิรามิสทุกข์  

ทุกข์ที่ไม่มีอามิส

อทกุขมสขุกเ็หมือนกนั ถ้าว่าเฉย ๆ ไป เพราะความคุน้อนัเกีย่วแก่รปู เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะข้างนอก น่ันกเ็ป็นสามสิ มอีามสิ แต่ว่าถ้าเก่ียวด้วยอเุบกขาภายใน

จิต ที่เกิดจากสมาธิ นี่ก็เป็นนิรามิส ไม่มีอามิส

ในขัน้ปฏบัิตนิัน้ ทกุข์จะละไปได้กด้็วยสขุ คอืเมือ่ทแีรกก็มทีกุข์ ในการปฏบิตัิ

ดงักล่าว แต่เม่ือการปฏิบัตนิัน้ได้ประสบผลเข้าบ้าง ก็มีความสุข ทุกข์กห็ายไป คราวนี้

เมื่อจิตละเอียดเข้า สุขก็หายไป เหลือแต่อุเบกขา ซึ่งเป็นอทุกขมสุข เพราะฉะนั้น  

ในขั้นปฏิบัตินั้น อทุกขมสุขเป็นชั้นสูง การที่ตั้งสติพิจารณาให้รู้ดังนี้เรียกว่า เวทนา- 

นุปัสสนา

คราวนี้ ท่ีเวทนาจะเป็นอย่างใดนั้น ถ้าจิตไม่เป็นไปอย่างนั้น ก็ไม่เป็นอะไร  

แต่ว่าโดยปกตเิวทนามักจะชกัจติใจให้เป็นไปอย่างหนึง่ คอืว่าเมือ่มสีขุเวทนากช็กัให้จติ

มรีาคะ ความตดิความยินด ีความก�าหนดั ทกุขเวทนากช็กัจติให้มโีทสะ คอืความไม่ชอบ 

ความหงุดหงิด ความร�าคาญ ความขัดเคือง อทุกขมสุขเวทนาก็ชักจิตให้มีโมหะ คือ

ความหลง สยบติดอยู่ เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาให้ละเอียดเข้ามาอีกก็ต้องมาดูที่จิต

จิตมีราคะหรือไม่มีราคะก็ให้รู้

จิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะก็ให้รู้

จิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะก็ให้รู้
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นอกจากนีก้ใ็ห้รูอ้าการของจติปลีกย่อยทีป่ระกอบอยู่กับหัวข้อทัง้ ๓ นี ้คอืว่า

จิตหดหู่หรือฟุ้งซ่านก็ให้รู้

จิตที่กว้างขวางหรือคับแคบก็ให้รู้

จิตที่ยิ่งหรือไม่ยิ่งก็ให้รู้

จิตที่ตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นก็ให้รู้

จิตที่หลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็ให้รู้

โดยปกตนิัน้ เมือ่จติมรีาคะ โทสะ โมหะ กเ็ป็นจติทีห่ดหูห่รอืฟุง้ซ่าน เป็นจติ

ทีคั่บแคบ เป็นจติท่ีไม่ตัง้มัน่ เป็นจติทีไ่ม่หลดุพ้น แต่ถ้าจิตปราศจากราคะ โทสะ โมหะ 

ก็เป็นจิตที่กว้างขวาง เป็นจิตที่ยิ่ง เป็นจิตที่ตั้งมั่น เป็นจิตที่หลุดพ้น คอยดูจิตของตน

ว่าเป็นอย่างใด การที่ตั้งสติก�าหนดจิตดังกล่าวมานี้ เรียกว่าเป็น จิตตานุปัสสนา

ในขั้นแรกก็ตั้งสติก�าหนดกายในกาย ต่อมาก็ก�าหนดเวทนาในเวทนา เพื่อจะ

ได้ดูให้ใกล้ชิดเข้ามา เพราะเวทนานี้เป็นตัวร้าย ที่จะคอยท�าลายการปฏิบัติ ถ้าไม่ดูให้

ดแีล้วกจ็ะท�าลายสมาธ ิและเมือ่จะดใูห้ละเอยีดเข้ามาอกี กใ็ห้ดจูติ เพราะว่าส�าคญัอยู่

ที่จิตนี่เอง แปลว่าดูให้ใกล้ชิดเข้ามาที่สุด

ในการปฏิบัติทั้ง ๓ ข้ันที่กล่าวมานี้ ถ้าในขั้นฝึกหัดตรวจเรื่อย ๆ มา  

ตรวจกายเรื่อย ๆ มา ตรวจเวทนาเรื่อย ๆ มา ตรวจจิตเรื่อย ๆ มา คล้ายกับว่าเรา

อพยพเข้าไปอยู่กุฏิใหม่ก็เดินดูเสียให้ทั่ว อะไรอยู่ที่ไหนบ้าง กว้างขวางเท่าไร แต่ว่า

เวลาที่เราจะพักจริง ๆ นั้น เราก็พักอยู่เพียงแห่งเดียว เช่นว่าจะนอนก็ตั้งเตียงนอน 

แห่งเดยีว ไม่ใช่ว่าเดนิไปรอบ ๆ อยูว่นัยงัค�า่คนืยังรุง่ กเ็ป็นอนัว่าไม่ต้องพกักนัเท่านัน้ 

เพราะฉะนัน้ ถงึเวลาท่ีพกัจริง ๆ นัน้ เราพกัอยู่เพยีงแห่งเดียว นีก่เ็หมอืนกนั เรากพั็ก

อยู่เพียงแห่งเดียว คือว่าถ้าชอบอานาปานสติ ก็พักอยู่ที่อานาปานสติเท่านั้น เป็นแต่

เพยีงว่าคอยดูเอาไว้ มีเวทนาอะไรโผล่เข้ามาจะขดัขวางก็ให้รู ้ มจีติอะไรโผล่เข้ามากใ็ห้รู้ 

แล้วก็ประคับประคองอยู่เพียงแห่งเดียวนั้นให้แน่วแน่ต่อไปนั่นแหละ การปฏิบัติจึงจะ

ด�าเนิน ในวันนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้
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นวิรณ์ ขันธ์ อายตนะ

วันนี้ จะอบรมธรรมปฏิบัติในหมวดธรรม การตั้งสติก�าหนดใจให้เป็นสมาธิ

นัน้ในสตปัิฏฐานให้รวมใจมาก�าหนดทีก่ายอนัน้ี ตรวจดสู่วนต่าง ๆ ทีก่ายอนันี ้เหมอืน

ดังที่ได้อธิบายแล้ว แต่ก็เป็นการตรวจดูทั่ว ๆ ไป เหมือนอย่างเข้าไปในบ้านแห่งหนึ่ง 

ก็ตรวจดูในบ้านนั้นทั่ว ๆ ไป แต่การที่จะนั่งพักนอนพักในบ้านเพียงแห่งเดียว ชอบใจ

จะนั่งพักนอนพักที่ไหนก็นั่งพักนอนพักที่นั้น ในกายอันน้ีก็เหมือนกัน เมื่อตรวจดู 

ทั่ว ๆ ไปแล้ว จะน่ังท่ีไหน ก็ก�าหนดเอาไว้จุดหนึ่ง แต่ให้อยู่ภายในกายอันนี้ เช่น

ก�าหนดลมหายใจเข้า ก�าหนดลมหายใจออก ด้วยตั้ง นิมิต คือที่ก�าหนดไว้ เช่น 

รมิฝีปากเบือ้งบนหรือปลายกระพุง้จมูก ซ่ึงเป็นทีล่มกระทบดงัทีก่ล่าวมาแล้ว และเมือ่

รูส้กึเวทนาอย่างใดกใ็ห้รู ้เช่นว่าเมือ่ได้รบัทกุขเวทนา เช่นถกูยงุกดัหรอืว่าร้อน หรอืว่า

ส่งใจนึกออกไปข้างนอก ในเรื่องท�าให้เป็นทุกข์ ก็ให้รู้แล้วก็ต้องให้รู้ด้วยว่ามีอะไรเป็น

เครือ่งล่อให้เกดิเวทนาอนันัน้ และเมือ่ไม่แพ้ทกุขเวทนา ยงัตัง้ใจไว้มัน่ต่อไป ทกุขเวทนา

กจ็ะค่อย ๆ สงบไป คราวนีเ้มือ่ได้รบัสขุเวทนา คอืความสบาย กต้็องให้รูแ้ละกต้็องให้

รู้ด้วยว่าอะไรมาเป็นเคร่ืองล่อสุขเวทนา เช่นว่าได้รับลมเย็นหรือบางทีใจแล่นออกไป

ข้างนอก ไปพบอารมณ์ที่น่ายินดี ก็เกิดความยินดีขึ้น เมื่อคอยรู้เวทนาอยู่อย่างนี้  

เวทนาทีเ่คร่ืองล่อข้างนอกก็จะน้อยลง ใจก็จะสงบเข้า ๆ จนถงึสงบมาก กจ็ะได้รบัทีไ่ม่ใช่

ทกุข์ไม่ใช่สขุ ที่เรียกว่าเป็นอุเบกขานี้ก็เหมือนกัน บางทีเฉย ๆ ด้วยโมหะ ก็ต้องให้รู้
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ว่าความโง่นั่นเองมาท�าให้เฉย ๆ แต่เมื่อปฏิบัติตั้งจิตให้มั่นต่อไปจนเกิดความรู้สึกเป็น

อุเบกขาเพราะจิตสงบนั่นแหละเรียกว่าเป็นอันเจริญการปฏิบัติสูงขึ้น 

คราวนีก้ต้็องให้ดเูข้ามาถงึจติใจ จติใจเป็นอย่างใดกต้็องให้รู ้และจติใจนัน้เป็น

ฝ่ายทีเ่ป็นกเิลส กเ็นือ่งมาจากเวทนานัน่เอง สุขเวทนากม็าปรงุให้จติมีราคะ ทุกขเวทนา

มาปรงุให้จติมโีทสะ อทกุขมสขุเวทนามาปรงุให้จติมีโมหะ แต่ว่าถ้าคอยดใูห้รูอ้ยู่ เวทนา

ก็ปรุงจิตไม่ได้ จิตก็ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ดังนี้ เป็นต้น ก็ต้องก�าหนดดูให้รู้

แต่ถ้าเพยีงเท่านีจ้ติกับกเิลสกย็งัเนือ่งกนั ฉะนัน้ กต้็องก�าหนดให้ลกึซึง้เข้าไป

อีกชั้นหน่ึง คือให้ดูเฉพาะกิเลส คือภาวะในจิตว่าเป็นอย่างไร ไม่ต้องค�านึงถึงตัวจิต  

แต่ดภูาวะในจติ กามฉนัท์ มหีรอืไม่ พยาบาทมีหรอืไม่ ถีนมิทธะ ความง่วงงนุเคลิบเคล้ิม

มีหรือไม่ อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญมีหรือไม่ วิจิกิจฉาความเคลือบแคลง

สงสยัมหีรือไม่ เม่ือท�าสมาธติัง้จติก�าหนดลมหายใจดงักล่าวแล้วอยู ่ถ้าสตกิ�าหนดมัน่คง 

นิวรณ์ก็ไม่มีโอกาส แต่ว่าถ้าจิตแลบออกไป ก็ต้องคอยดูให้รู้ใจว่า กามฉันท์เข้ามา 

หรือเปล่า พยาบาทเข้ามาหรือเปล่าเป็นต้น บางทีกามฉันท์สงบ พยาบาทสงบ แต่ก็

ยังมีล่อแหลมอยู่อีก ๒ คือ ง่วงกับฟุ้งซ่าน ถ้าก�าหนดสติไม่ตั้งมั่น ใจก็ฟุ้งออกไป นี้ก็

ให้รีบรูแ้ล้วกชั็กเข้ามา เมือ่ชกัเข้ามา จติสงบ บางทง่ีวง เพราะว่าความง่วงกบัความสงบ 

ใกล้กนั ก็ต้องให้รู้ให้ตื่นอยู่ อย่าให้หลับ อย่าให้เผลอไผล บางทีใจตื่นอยู่ด้วยสติและ

ด้วยรู ้แต่กไ็ม่เหน็จะได้จะถงึอะไร กส็งสยัจะไม่มีผลกระมัง หรือว่าอะไรจะมาปรากฏ

ต่อไป ก็คิดสงสัยไปดังนี้ ก็เป็นอันตรายแก่สมาธิ ฉะนั้น ก็ต้องอย่าสงสัย หน้าที่ก็คือ

ว่าด�าเนินการปฏิบัติต่อไป และผลของการปฏิบัติก็จะมาปรากฏขึ้นเอง การที่คอย

ก�าหนดให้รูทั้นนวิรณ์และคอยระงบันวิรณ์ดังกล่าวมานี ้เป็นการเลือ่นการปฏบิตัขิึน้อกี

ชั้นหนึ่ง เข้าในหมวดธรรม.

แต่ว่ากค็วรจะรูต่้อไปอกีว่า นวิรณ์ นัน้เดนิเข้ามาทางไหน อาศยัอะไร นวิรณ์

นั้นอาศัย เบญจขันธ์ เข้ามา คืออาศัยรูป อาศัยเวทนา อาศัยสัญญา อาศัยสังขาร 

อาศัยวิญญาณ รูปก็คือรูปกายที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง ๔ เป็น มหาภูตรูป และ

ประกอบด้วย อปุาทายรูป รูปอาศยั รวมกันเป็นรูปกาย เวทนาก็คอืความรู้สกึเป็นสุข

เป็นทุกข์ ไม่ทุกข์ไม่สุข สัญญานี้ก็คือความจ�าได้หมายรู้ สังขารก็คือความคิดปรุงหรือ
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ความปรุงคิด วิญญาณก็คือความรู้สึกเห็นรูป ได้ยินเสียง ได้ดมกล่ิน ได้ล้ิมรส  

ได้ถูกต้องส่ิงที่กายถูกต้อง และได้รู้เรื่องรูปเรื่องเสียงเป็นต้นในอดีต ท่ีได้ประสบพบ

ผ่านมาแล้ว เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี้เป็นนามธรรม รวมเรียกว่า นามรูป 

นามรูปอันน้ีเป็นท่ีอาศัยเกิดของกิเลส ถ้าไม่มีนามรูป กิเลสก็ไม่มีที่อาศัยเกิดข้ึน  

เพราะฉะนั้น ก็ต้องดูให้รู้ที่อาศัยเท่ากับว่าให้รู้บ้านของกิเลส

คราวนี้เม่ือรู้บ้านของกิเลสแล้ว ก็ต้องรู้ประตูบ้าน บ้านนั้นหากว่าปิดประตู

หน้าต่างหมด อะไรกเ็ข้ามาไม่ได้ แต่ว่าเม่ือเปิดประตหูน้าต่างท้ิงไว้ กเิลสจงึจะเข้ามาได้ 

เพราะฉะน้ัน เม่ือรูจ้กับ้านของกเิลสคอืเบญจขนัธ์ อนัได้แก่นามรปูนีแ้ล้ว กต้็องรูป้ระตู

หน้าต่างของบ้าน ซึ่งเป็นทางเข้าของกิเลสด้วย ก็ได้แก่อายตนะภายใน ๖ ซึ่งเป็นตัว

ทวาร ๖ ก็ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะ ทั้ง ๖ นี้เรียกว่าทวารก็ได้ คือเป็น

ประตสู�าหรับอารมณ์เข้ามา อารมณ์กค็อือายตนะภายนอก ๖ อนัได้แก่รปู เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐพัพะ และธรรมะ คือเรือ่ง เม่ือเรยีกคูก่บัอายตนะภายใน กเ็รยีกว่าอายตนะ

ภายนอก แต่เม่ือเรียกคู่กับทวารก็เรียกว่าอารมณ์ จะเรียกอย่างไหนก็ได้ อายตนะ

ภายในกด็ ีทวารกด็ ีกเ็ป็นอันเดยีวกนั อายตนะภายนอกกด็ ีอารมณ์กด็ ีก็หมายความ

ถึงอันเดียวกัน อารมณ์เป็นสิ่งท่ีเข้ามา ทวารเป็นประตูเข้า เบญจขันธ์นั้นเป็นบ้าน  

จิตก็เท่ากับว่าเป็นเจ้าของบ้านท่ีอยู่ข้างใน อารมณ์ที่เข้ามานั้น โดยปกติก็เข้ามาเป็น

สงัโยชน์ คอืมาผูกมดัรัดรึงจติไว้ เมือ่มาผูกรดัรงึจติไว้ จงึได้เกดิเป็นนวิรณ์ขึน้ ถ้าหากว่า

อารมณ์ไม่เข้ามาผูกจิต นิวรณ์ก็ไม่เกิด เพราะฉะนั้น จิตต้องรู้จักว่านี่เป็นบ้านอาศัย

ของกิเลส นีเ่ป็นทวารคือประตบู้านส�าหรบักเิลสจะเข้ามา และนีเ่ป็นอารมณ์คอืเป็นสิง่

ที่เข้า ถ้ารู้อยู่ดังนี้ อารมณ์ก็จะไม่เข้ามารัดรึงจิตได้ คือไม่เข้ามาเป็นสังโยชน์ เครื่อง

ประกอบเครื่องรัดรึงผูกมัดจิต เพราะฉะนั้น จึงต้องคอยมีสติอยู่เต็มตัว สติต้องให้อยู่

เตม็บ้าน สตต้ิองให้อยูเ่ต็มทุกประตู เม่ือมีสตคิอยรบัรองอยูด่งันี ้อารมณ์กเ็ข้ามาผกูมดั

จิตไม่ได้ ก็เกิดนิวรณ์ขึ้นไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าเผลอสติเข้าเมื่อใด อารมณ์ก็เข้ามาผูกมัด

จติได้ เมือ่ผกูมดัจติได้ กเ็กดิเป็นนวิรณ์ขึน้ เพราะฉะนัน้กต้็องให้มีสติรูลู่้ทางไว้รอบคอบ

การท่ีก�าหนดให้รูจ้กัขนัธ์ ๕ ให้รูจ้กัอายตนะภายในภายนอก ให้รู้จกัสงัโยชน์ 

คืออารมณ์ทีเ่ข้ามาผกูมดัรดัรงึจติไว้ให้ตลอดดงันี ้กเ็ป็นการรูท้ีเ่ป็นการป้องกนัตวัด้วย

เป็นการแก้ไขด้วย แต่ถ้าหากว่าไม่รู้ก็ชือ่ว่าไม่รูก้ารป้องกันการแก้ไข ท�าสมาธกิไ็ม่ส�าเรจ็ 
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ฉะน้ัน ในหมวดธรรมะนี ้พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้ก�าหนดให้รูจ้กันวิรณ์ให้รูจ้กัขนัธ์ ๕ 

ให้รู้จักอายตนะ ให้รู้จักสังโยชน์ พร้อมทั้งให้รู้ในด้านสงบระงับและวิธีปฏิบัติ ก็ตรวจ

ดูลู่ทางให้รู้ให้ท่ัวถึง แต่ว่าการก�าหนดใจให้เป็นสมาธินั้นก็ก�าหนดอยู่ในอานาปานสติ

เป็นหลัก และเม่ืออะไรจะพลอบแพลบเข้ามา ก็ให้รู้ลู่รู้ทางแล้วก็จะแก้ไขได้ทันท่วงท ี

กลับมาท�าใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่ได้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก วันนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้

โพชฌงค์

วนันี ้จะกล่าวการปฏิบตัทิางจติสบืต่อไป ได้กล่าวมาแล้วในหมวดกาย หมวด

เวทนา หมวดจติ และหมวดธรรมะ ถงึข้อให้ก�าหนดอายตนะซึง่มแีนวการปฏิบตัเินือ่ง

กันมาโดยตลอดด้วยต้ังจิตให้เป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์ข้อหนึ่งให้เป็นหลัก อารมณ์ที่ให้

ตัง้เป็นหลกัไว้นัน้ คือ อานาปานสต ิสตกิ�าหนดลมหายใจเข้าออก แต่กใ็ห้ก�าหนดตรวจ

กายให้ทัว่ ๆ ไปด้วย แล้วมาพกัอยูท่ีส่่วนอานาปานะ เมือ่ประสบเวทนาอนัใด เม่ือจติ

เป็นอย่างใดกใ็ห้รู ้ เพือ่มิให้เป็นอันตรายแก่สมาธใินอานาปานสต ิประคองอานาปานสติ

นัน้และกใ็ห้ตรวจดอูาการของจิต คอืว่าแยกออกไปจากจติ คอืดนูวิรณ์ในจิตทีล่่อแหลม

อยู่ก็คือง่วงกับฟุ้งดังที่กล่าวแล้ว นอกจากนี้ก็สงสัย แต่ถ้ามีสติตื่นอยู่ ง่วงก็จะไม่เกิด 

ฟุ้งก็จะไม่เกิด และเมื่อคอยระงับตัณหาคือตัวอยากท่ีจะประสบผลไว้ สงสัยก็ไม่เกิด 

ประคองอานาปานสตนิัน้ไว้ และกส็�ารวจดขูนัธ์ดอูายตนะสบืต่อไป พอให้รูท้างเกดิของ

นิวรณ์ แต่ในขั้นนี้ก็พอให้รู้ลู่ทางไว้เท่านั้น ต้องการให้ประคับประคองอานาปานสติไว้

ให้เป็นจุดเดียว ไม่เช่นนั้นก็จะฟุ้งซ่าน ใจแตกไม่รวม

คราวนี้จะย้อนมาเตือนให้ระลึกถึงหลักของการปฏิบัติที่ทิ้งไม่ได้ คือ

อาตาปี มีความเพียร ไม่เกียจคร้าน ย่อหย่อน ตั้งสัจจะว่าท�าก็ต้องท�า

สมฺปชาโน มีความรู้ ไม่ให้เผลอตัว ให้รู้ตัวทั้งที่เป็นส่วนรูปกาย ให้รู้ว่านั่งอยู่

อิริยาบถอย่างไร อาการอย่างไร ให้รู้นามกาย ความคิดเป็นอย่างไร สติเป็นอย่างไร 

ความก�าหนดเป็นอย่างไร
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สติมา มีสติ คือมีสติก�าหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้า หายใจออก ไม่ปล่อยให้สติ

เลื่อนลอย เมื่อจะเลื่อนลอยไปก็ต้องชักกลับเข้ามาคุมสติให้อยู่ที่ และ

วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส� ก�าจัดความยินดียินร้ายในโลก โดยเฉพาะก็

คือเมือ่เกดิความยนิดอีะไรขึน้ในขณะปฏบิตั ิเพราะเหตอุย่างใดอย่างหนึง่ เช่นปรากฏ

นิมิตที่ชอบใจก็ตาม ก็ต้องระงับความยินดี เมื่อเกิดความยินร้ายขึ้น เพราะเหตุอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง เช่นเมื่ออึดอัดร�าคาญ หรือว่าประสบนิมิตที่ไม่ชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ก็ต้องระงับความยินร้ายนั้น ความคิดก็ตาม อารมณ์ก็ตาม นิมิตก็ตาม อันใดอันหนึ่ง

ที่ปรากฏขึ้นที่จะล่อให้ยินดียินร้ายก็ต้องละทั้งหมด

หลกัอนันีท้ิง้ไม่ได้ คนทีท่�าการปฏบิติัแล้วสตเิสียไป กเ็พราะเหตวุ่าท้ิงหลกัอนันี้ 

ท�าไม่ส�าเร็จกเ็พราะขาดอาตาปี มกัจะสะดุง้เหมอืนอย่างเป็นโรคประสาท กเ็พราะขาด

สมฺปชาโน ใจลอย คือยิ่งท�าสมาธิไป ยิ่งเป็นคนใจลอยเผลอไผล ก็เพราะขาดสติมา 

ป�้าเป๋ออะไรไปบ้าง ก็เพราะขาดการก�าจัดความยินดียินร้ายในความคิดในอารมณ์  

ในนิมิตอะไรที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ในการปฏิบัติแล้ว หลักทั้ง ๔ นี้ทิ้งไม่ได้ ยิ่งท�า

สมาธิละเอียดขึ้นเท่าใด หลักทั้ง ๔ นี้ก็ต้องละเอียดยิ่งขึ้นเท่านั้น

และเม่ือได้ปฏิบัตใินสมาธ ิในเบือ้งต้นกจ็ะได้ อปุจาร คอืว่า สมาธเิฉยีด ๆ ก่อน 

แล้วก็จะได้ อัปปนา คือแนบแน่นเข้าโดยล�าดับ ต้องอาศัยอุปกรณ์คือ ๑. วิตก  

๒. วจิาร วติก นัน้ได้แก่การน�าจติเข้ามาสูอ่ารมณ์ของสมาธ ิท่ีเปรยีบเหมอืนอย่างการ

เคาะระฆงัขึน้ทีแรก วจิาร นัน้ได้แก่การน�าจติให้คลกุเคล้าอยูก่บัอารมณ์ เหมอืนอย่าง

เสียงครางของระฆัง ในตอนต้นจะต้องใช้วิตกวิจารอยู่เรื่อย คือเมื่อชักจิตเข้ามาอยู่กับ

อารมณ์ จิตก็มักจะหลุดออกไป แลบออกไปโน้นแลบออกไปนี้ ก็ต้องคอยชักกลับเข้า

มาอยู่เสมอ โดยต้องใช้อยู่เสมอ จนจิตค่อยเชื่องเข้า และค่อยแน่วอยู่กับอารมณ์ของ

สมาธเิรยีกว่าคลุกเคล้าอยู่กบัอารมณ์ของสมาธ ิเมือ่จติเริม่คลกุเคล้าเข้ามาดงันี ้กเ็ริม่

เป็นวจิาร เมือ่ค่อยเป็นวจิารขึน้ อันนีก็้เรยีกว่าเริม่จะได้อุปจาร คอืเฉียด ๆ เข้ามาแล้ว 

เมือ่เฉยีด ๆ เข้ามาดงันี ้กเ็ร่ิมจะได้ปีต ิความอิม่กายอ่ิมใจ บางทถีงึกบัขนลกุซู ่ได้สขุ

คือความสบายกาย สบายใจ แต่ก็อย่าให้ฟุ้งไปเพราะปีติ เพราะถ้าสุขฟุ้งไปเพราะปีติ
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เพราะสุขก็เสียสมาธิ ต้องคอยคุมสติไว้ไม่ให้ฟุ้งไปเพราะปีติเพราะสุข และเมื่อกายใจ

เป็นสขุจติก็จะตัง้มัน่เป็น เอกคัคตา คอืมอีารมณ์เดียว ซึง่เกดิจากวิเวกคอืสงัดจากกาม

และจากอกศุลธรรมทัง้หลาย เพราะในเวลานัน้ กามกส็งบไปจากจติ อกศุลธรรมก็สงบ

ไปจากจิต เมื่อถึงขั้นนี้ จึงชื่อว่าได้อัปปนาสมาธิขั้นแรก เป็นสมาธิที่แน่วแน่ เรียกว่า

ได้ปฐมฌาน คือความเพ่งท่ี ๑ เพราะฉะน้ัน ปฐมฌานจึงมอีงค์ ๕ คอื วิตก วิจาร ปีติ 

สขุ เอกัคคตา

คราวนี ้เมือ่รกัษาเอกคัคตาอนันีไ้ว้สนทิแนบเนยีนย่ิงขึน้ วิตก วิจาร กเ็ลกิใช้ 

เพราะว่าจิตก็หนึ่งแล้ว ไม่ต้องคอยเฝ้าชักจิตเข้ามาสู่อารมณ์ ซึ่งเรียกว่าวิตก ไม่ต้อง

คอยเฝ้าประคองจิตไว้ให้แน่วอยู่กับอารมณ์ ซึ่งเป็นวิจาร เพราะว่าจิตแน่วเป็นหนึ่งอยู่

ได้แล้ว วิตก วิจารก็หมดหน้าที่ เอกัคคตานั้นก็ละเอียดเข้าเรียกว่าเกิดจากสมาธิ คือ

ความตั้งใจมั่น เป็นเอกัคคตาข้างในเข้า เมื่อถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าได้ทุติยฌาน ความเพ่งที่ 

๒ มีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข เอกัคคตา

เมื่อรักษาเอกัคคตาอันนี้ไว้ให้แน่วแน่ยิ่งขึ้น ความรู้สึกซู่ซ่าทางกายทางจิตซึ่ง

เป็นปีติก็สงบ เพราะว่าความรูส้กึทีเ่ป็นปีตนิี ้มใีนจติยงัไม่เป็นเอกคัคตาเตม็ที ่เมือ่เป็น

เอกคัคตาเตม็ที ่ปีตคิอืความรูส้กึซูซ่่ากก็ลายเป็นของหายไปกส็งบไป เมือ่ถงึขัน้นีก็้เป็น 

ตติยฌาน ความเพ่งที่ ๓ ซึ่งมีองค์ ๒ คือ สุข กับ เอกัคคตา

เมื่อรักษาเอกัคคตาอันน้ีให้แน่วแน่ยิ่งขึ้น ก็สิ้นความรู้สึกเป็นสุข กลายเป็น

อุเบกขา คือไม่ทุกข์ไม่สุข เพราะเมื่อยังรู้สึกเป็นสุขอยู่ จิตก็ยังแบ่งมารู้สึก ก็แปลว่า

จิตยังเป็นสองง่าม คือว่าแน่วอยู่กับอารมณ์ด้วย รู้สึกด้วย เมื่อเอกัคคตาละเอียดเข้า 

จิตกม็ารวมอยูก่บัเอกคัคตาอนัเดยีว ไม่ออกมารูส้กึข้างนอก ลักษณะอนันีก้เ็ป็นอเุบกขา 

คือไม่ทกุข์ไม่สขุ เมือ่ถงึขัน้นีก้เ็ป็น จตตุถฌาน คอืฌานที ่๔ มีองค์ ๒ คอื เอกคัคตา 

อุเบกขา

ในทางปฏบัิตนิัน้ จะปฏบิตัทิ�าสมาธใิห้มากเรือ่ยขึน้ไปจนถงึฌานชัน้ที ่๔ หรอื

จะเอาแต่ฌานชั้นที่ ๑ ก็ได้ ที่ ๒ ก็ได้ ที่ ๓ ก็ได้ จิตที่เป็นเอกัคคตาแม้ด้วยฌานชั้น

ที่ ๑ ก็เรียกว่าเป็นจิตที่อ่อนที่ควรแก่การงาน พอที่จะใช้ปฏิบัติในวิปัสสนาสูงขึ้นไปได้ 
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เพราะฉะน้ัน เมื่อถึงขั้นนี้แล้ว ก็น้อมจิตท่ีเป็นเอกัคคตานั้นไปจับพิจารณาเบญจขันธ์  

ทีเ่คยตรวจดมูาคราวหนึง่อย่างคร่าว ๆ แล้วให้ชดัเจน ตรวจดอูายตนะ ตรวจดใูห้รูจ้กั

หน้าตาของเบญจขนัธ์ว่า รปูมลีกัษณะหน้าตาอย่างไร เวทนามลีกัษณะหน้าตาอย่างไร 

สัญญามีลักษณะหน้าตาอย่างไร สังขารมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไร และตรวจดูทาง

เกิดนามธรรม คือทางเกิดของเวทนา สัญญา สังขาร ก็ตรวจดูสืบไปถึงอายตนะ  

ดูลักษณะหน้าตาของอายตนะภายใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย มนะ ดูลักษณะหน้าตา

ของอายตนะภายนอก คือ รปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ ธรรมะ คอืเรือ่งราวนามธรรม

เกดิข้ึนอาศยัอายตนะกระทบกนั คือเกดิอายตนะ และเมือ่ส้ินวาระกด็บัไปคราวหนึง่ ๆ 

เช่นว่าเมื่อตาเห็นรูปก็เกิดวิญญาณความรู้สึกเห็นรูป เกิดเวทนาความรู้สึกเป็นทุกข์

เป็นสขุหรอืเฉย ๆ เกดิสญัญาความจ�าได้หมายรูใ้นรปู เกดิสงัขารคอืความคดิปรงุหรอื

ความปรุงคิดในรูป ในตอนนี้เอง สังโยชน์ คือเครื่องผูกก็เข้ามาผูกอารมณ์ไว้กับจิต 

เมือ่ผกูอารมณ์ไว้กบัจติ ถ้าอารมณ์นัน้เป็นท่ีต้ังของฉันทราคะกเ็กดิกามฉันท์ ถ้าอารมณ์

นัน้เป็นทีต่ัง้ของโทสะ กเ็กดิพยาบาท ถ้าอารมณ์นัน้เป็นทีต้ั่งของโมหะ กเ็กดิถีนมทิธะ 

อุทธัจจกุกกุจจะและวิจิกิจฉา อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอันว่าอายตนะนี้เองน�าให้เกิด

นามธรรม น�าให้เกิดเครื่องผูกจิต คือผูกจิตไว้กับอารมณ์หรือผูกอารมณ์ไว้กับจิตแล้ว

ก็น�าให้เกิด นิวรณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ตั้งสติให้มั่นคง ให้เป็นตัวรู้ตัวตื่นอยู่ตามเป็นจริง 

เมือ่ตัง้สตมิัน่เป็นตวัตืน่ตวัรูอ้ยู่ดงันี ้กเ็ป็น สตสิมัโพชฌงค์ ขึน้กย่็อมจะเกดิปัญญาวจิยั 

คือว่าแยกออกได้เป็นส่วน ๆ ว่า นี่เป็นเบญจขันธ์คือนามรูป นี้เป็นอายตนะภายใน

ภายนอก นี้เป็นสังโยชน์ผูกใจเข้าแล้ว นี่เป็นนิวรณ์ ดูจนวิจัยออกไปได้ดังนี้ ก็เป็น  

ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์

เมื่อวิจัยออกไปได้แล้วก็ท�าหน้าท่ีละส่วนที่เป็นกิเลส อบรมส่วนที่เป็นสติให ้

มากข้ึน แต่ว่าในขัน้นีน้ัน้ละเป็นส�าคญั คอืละส่วนทีเ่ป็นกเิลสออกไปเสยี ด้วยวธิป้ีองกนั

อย่างหนึ่ง ละอย่างหนึ่ง คือมีสติวิจัยอยู่ อายตนะก็จะไม่เป็นทางก่อกิเลสต้ังต้นแต่

สังโยชน์ แต่ว่าถ้าเผลอสติ อายตนะก็จะเป็นทางก่อกิเลสตั้งต้นแต่สังโยชน์ ถ้าก่อขึ้น

ในใจ กต้็องด ูดใูห้รูว่้านีกิ่เลส จนกเิลสสงบ กช็ือ่ว่าละด้วยการดใูห้รู ้อนันีเ้รยีกว่าเป็น 

วิริยสัมโพชฌงค์
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เมื่อละกิเลสออกไป ก็ฟอกจิตใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ผลคือปีติก็เกิดขึ้น เป็นปีติ

ทีล่ะเอยีด คอืเป็นความดดูด่ืมใจอันเกิดจากการวิจยั การละส่วนทีเ่ป็นกเิลสออกไปเป็น

ปีติที่ประกอบด้วยความสุขอยู่ในตัว ท�าให้สุขกายสุขใจมีความละเอียดยิ่งขึ้น เป็นปีติ

สุขที่ละเอียดกว่าปีติสุขในสมาธิ อันนี้ก็เป็น ปีติสัมโพชฌงค์

เมื่อเป็นปีติสัมโพชฌงค์ ใจก็ตั้งมั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้นก็เป็น สมาธิสัมโพชฌงค์ 

เมื่อใจตั้งม่ันแน่วแน่ข้ึน ก็เพ่งดูธรรมะนั้นด้วยจิตสมาธินั้น คือดูความจริงที่

ปรากฏข้ึน กิเลสที่อาศัยอายตนะเกิดสงบ ความจริงของปัญจขันธ์ไม่ปรากฏก็เพราะ

ไม่ดู หรือว่าดูแต่ว่ายังมีฝ้าอยู่ในจิตปิดบังไว้ เมื่อช�าระฝ้าในจิตออกไปเสียได้ และ 

ใช้จิตที่บริสุทธ์ินั้นดูปัญจขันธ์ ดูลักษณะหน้าตาของปัญจขันธ์นั้นน่ันแหละให้ปรากฏ

ความจริงของปัญจขันธ์ก็จะปรากฏขึ้น ดูอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องไปตกแต่งความจริงเพราะ

ถ้าไปตกแต่งความจริงเป็นความจริงท่ีตกแต่งขึ้นแล้ว ก็ไม่ใช่ความจริงที่แน่แท้ ดูให้

ความจรงินัน้ให้ปรากฏเป็นความจรงิขึน้เอง ดทูีไ่หน กด็ทูีปั่ญจขนัธ์อนันี ้เมือ่ดูอยูด้่วย

สมาธิจิตที่เป็นสัมโพชฌงค์ ก็เป็น อุเบกขาสัมโพชฌงค์

ฉะนั้น เมื่อการปฏิบัติมาถึงขั้นนี้ ก็เลื่อนจากสมาธิมาปฏิบัติขั้นปัญญา หรือ

เลือ่นจากขัน้สมถะมาในขัน้วปัิสสนา เม่ือมาถึงขัน้วิปัสสนาแล้ว ก็ต้องยกปัญจขนัธ์ขึน้

เป็นอารมณ์ ในขั้นของสมถะนั้น ยกอานาปานสติเป็นอารมณ์ เมื่อมาถึงขั้นวิปัสสนา 

ยกปัญจขันธ์ขึ้นเป็นอารมณ์ เมื่อยกปัญจขันธ์เป็นอารมณ์ก็ด�าเนินมาตั้งแต่ขึ้น 

สติสัมโพชฌงค์เป็นล�าดับจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์

พจิารณาตรวจดูแล้ว จะปฏิบตัใินสมาธหิรอืจะลองหดัพจิารณาในด้านวิปัสสนา

กไ็ด้ ถ้าพจิารณาในด้านวปัิสสนา ก็ยกปัญจขนัธ์ขึน้เป็นอารมณ์ ดปัูญจขนัธ์ ดอูายตนะ

ภายใน ภายนอก ดูสงัโยชน์ ดูให้รูใ้ห้ท่ัวถงึ แล้วก็วิจยัว่าอันไหนเป็นอะไร เป็นอย่าง ๆ 

แล้วก็เลื่อนข้ึนไปเป็นวิริยะ คือว่าละ ละด้วยดูให้รู้ ส่วนท่ีเป็นกิเลสก็จะสงบแล้วผล 

ก็เป็นปีติ เมื่อเป็นปีติเป็นสุขแล้ว ก็จะเป็นสมาธิเป็นอุเบกขา อุเบกขานั่นก็มิใช่อื่น 

ก็กลับมาดูปัญจขันธ์นั้น ให้ความจริงของปัญจขันธ์ปรากฏ นี้เป็นแนวปฏิบัติใน 

ขั้นวิปัสสนาตามสติปัฏฐาน
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อรยิสัจจ์ ๔

การอบรมในวนันี ้จะสบืต่อจากทีไ่ด้กล่าวมาแล้วถงึโพชฌงค์ แต่จะย้อนกล่าว

เพื่อให้อนุสนธิกันว่า การปฏิบัติในสติปัฏฐานนั้น ท�าทางสมถะและท�าทางวิปัสสนาใน

หมวดกาย หมวดเวทนา หมวดจิต ด�าเนินทางสมถะ ครั้นถึงหมวดธรรมก็เริ่มมา  

ทางวิปัสสนา แต่เม่ือปฏิบัติทางสมถะ ก็อาจพิจารณาในหมวดนิวรณ์ หมวดขันธ์  

หมวดอายตนะให้รูลู่้ทางเกิดของสงัโยชน์ ของนวิรณ์แล้วกก็ลบัมาต้ังจติไว้ในอานาปานสติ 

เมื่อจะมีอะไรมาท�าให้วอกแวกนั้น แล้วก็กลับมาตั้งจิตไว้ในสมาธิ จนจิตตั้งมั่นแน่วแน่ 

เป็นอปัปนาสมาธ ิ ซึง่เมือ่แน่วแน่มาก กเ็ข้าถงึขัน้ฌานตามล�าดับขัน้ตามทีก่ล่าวมาแล้ว 

คราวนี้ ในขั้นปฏิบัติต่อไปก็น้อมจิตที่เป็นสมาธินั้น ด�าเนินทางวิปัสสนา โดยตรง  

การด�าเนนิทางวปัิสสนาโดยตรงนัน้ จะต้องพจิารณาขนัธ์อายตนะ เพราะว่าขนัธ์อายตนะ

นี้เป็นภูมิ เป็นภาคพ้ืนของวิปัสสนา เม่ือก�าหนดขันธ์ ดูอายตนะ สติก็จะต้ังมั่น  

เป็นสตสิมัโพชฌงค์และจะสบืต่อมาโดยล�าดบั จนถงึอเุบกขาสมัโพชฌงค์ทีไ่ด้กล่าวแล้ว

อเุบกขา น้ัน กคื็อการดธูรรมนัน้ กห็มายถงึว่าดปัูญจขนัธ์น้ัน ดทูีไ่หนก็ดทูีจ่ติ 

จติทีต่ัง้มัน่ ฉะนัน้ จะกล่าวว่าดท่ีูจติตัง้ม่ันกไ็ด้ เมือ่จติตัง้มัน่ ตัง้มัน่ในอะไร ตัง้มัน่อยู่

ในปัญจขันธ์ กจ็ะพบปัญจขนัธ์ ความจรงิของปัญจขนัธ์กจ็ะปรากฏ ความจรงิของปัญจขนัธ์

นั้นคือเกิดดับ รูปขันธ์ในอดีตก็เกิดดับมาโดยล�าดับ ในปัจจุบันก็เกิดดับอยู่ในปัจจุบัน

ในอนาคตกจ็ะเกดิดบัในอนาคต แต่ว่าดูในปัจจบุนัเท่านัน้ ลมหายใจเข้ากเ็กดิออกกด็บั 

อริยิาบถต่าง ๆ กเ็ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ เท่ากบัเกดิดบัอยู่เสมอ อาการ ๓๑ หรอื ๓๒ 

รวมเข้าก็เป็นธาตุ ๔ หรือธาตุ ๕ นี้ก็เกิดดับอยู่เสมอ แต่เพราะมีสันตติคือความสืบ

ต่อตามล�าดับ จึงไม่ปรากฏ แต่ถ้าพิจารณาก็อาจปรากฏได้ เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ ก็เกิดดับอยู่เสมอ เม่ือเห็นความเกิดเห็นความดับชัดเจนข้ึน ทุกขสัจจะ 

ความจริงคือทุกข์ก็ปรากฏขึ้น

เมื่อดูท่ีทุกขสัจจะน้ี สมุทัยสัจจะ ก็ปรากฏ คือ อัตตาหรือเรา ซึ่งยึดอยู่ที ่

ปัญจขันธ์ ยึดนี้เป็นอุปาทาน ยึดด้วยอะไร ยึดด้วยตัณหา ตัณหา อุปาทานก็ปรากฏ

และเมื่อสมุทัยสัจจะปรากฏหน้าตาข้ึนแก่ปัญญาท่ีดูอยู่ กิเลสนั้นมีปกติต้อง

หลบหน้าปัญญาเหมอืนอย่างของไม่จรงิหรอืของปลอม เมือ่รูว่้าจรงิ ความปลอมปรากฏขึน้ 
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ก็ไม่เป็นที่ต้องการ เมื่อดูอยู่รู้หน้าตาของสมุทัย สมุทัยก็จะสงบ นิโรธ คือความดับก็

ปรากฏขึ้น

สมทุยัปรากฏขึน้แก่อะไร ปรากฏข้ึนแก่ความรู้ ความรูน้ัน้ กเ็ป็นรูป้ล่อย ความรู้

วางกป็รากฏขึน้ เป็นมรรค ซึง่เมือ่ประมวลถึงอาการทัง้ปวงของมรรคกเ็ป็นองค์ ๘ คอื

เมื่อจะดูความรู้ความเห็นนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อจะดูความด�าริก็เป็นสัมมาสังกัปปะ 

เมื่อจะดูความปกติกายปกติวาจา ก็เป็นสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ ดูความเป็นอยู่ก็

เป็นสัมมาอาชีวะ ดูความเพียรท่ีปฏิบัติอยู่นั้นก็เป็นสัมมาวายามะ ดูตัวสติของตนใน

เวลานั้นก็เป็นสัมมาสติ ดูความตั้งใจมั่นก็เป็นสัมมาสมาธิ ประกอบกันเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน มรรคสัจจะ ก็ปรากฏขึ้น

เมือ่ปฏิบัตใิห้สัจจะท้ัง ๔ ปรากฏขึน้ เป็นอนัหนึง่อนัเดียวดงัน้ี ถ้าความปรากฏ

ขึ้นนั้นเป็น กุปปธรรม ก็ชื่อว่าได้รับผลที่ยังเป็นกุปปธรรม ถ้าความปรากฏขึ้นนั้นเป็น 

อกุปปธรรม ก็ได้รับผลท่ีเป็นอกุปปธรรม แต่แม้ว่าได้รับผลที่เป็นกุปปธรรม คือ 

ยังก�าเริบได้ ก็ยังชื่อว่าได้รู้ทางด�าเนิน และได้รับความสุขอันเกิดจากการปฏิบัติ

การบรรยายในวนันีจ้งึเป็นอนัว่าจบสตปัิฏฐาน หมวดกาย หมวดเวทนา หมวดจติ 

และหมวดธรรม สติปัฏฐานน้ีเป็นหนทางอันเอก คือเป็นทางด�าเนินอันเดียว เพื่อ  

วสุิทธิ คอืความหมดจดซึง่จะท�าให้ล่วงโสกะ ปรเิทวะ ดับทกุขโทมนสั เป็นทางทีจ่ะให้

ด�าเนินไปเพื่อญายธรรม เพื่อนิพพาน 

เพราะฉะนัน้ จงึเป็นพระสตูรท่ีควรจะสนใจ ควรจะเข้าใจและควรทีจ่ะได้ปฏิบตัิ 

เมื่อได้ปฏิบัติอยู่เสมอ จะท�าให้ได้ประสบรสของพระพุทธศาสนา ผู้ที่รู้สึกจืดชืดใน

พระพุทธศาสนาเกิดความเบื่อหน่ายดังที่เรียกว่าอนวิรติในพระพุทธศาสนา สงสัยใน

พระพทุธศาสนา กเ็พราะไม่ได้พจิารณาให้เข้าใจในสตปัิฏฐาน ไม่ได้ลองปฏิบตั ิแต่ถ้า

หากพิจารณาให้เข้าใจและลองปฏิบัติดู จนได้รับรสในการปฏิบัติบ้างแล้ว ก็จะเห็นค่า

ของพระพุทธศาสนายิ่งนัก

จบการอบรมกรรมฐานเพียงเท่านี้
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ครั้งที่ ๑
บทอุเทศ

บัดนี้จักแสดงธรรม เป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์น้ัน 

ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวมกายวาจาใจ 

ให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้รู้ผู้เห็นด้วยพระสัพพัญญุตญาณ คือความรู้ทั้งหมด 

ฉะนัน้ จงึได้ทรงรูส้ตัว์บคุคลทัง้หมดว่าประกอบขึน้ด้วยอะไรบ้าง อนัเป็นส่วนประกอบ

ของสตัว์บคุคลทุก ๆ คน ท่ีเป็นไปอยู ่และจะพงึประกอบด้วยธรรมอะไร จึงจะบรรลถึุง

ความสิ้นทุกข์ได้ ดังที่ตรัสแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งอันเรียกว่า ธาตุวิภังคสูตร คือ 

พระสูตรที่แสดงจ�าแนกธาตุ ขันธ์ ในสัตว์บุคคลทุก ๆ คน ว่าประกอบขึ้นด้วยอะไร

และเป็นอย่างไร และจะพึงประกอบด้วยธรรมอะไรจึงจะบรรลุถึงความส้ินทุกข์ได้  

ข้อท่ีทรงแสดงไว้ท้ังหมด ส่องถงึความตรสัรูข้องพระองค์ อนัเป็นสัพพญัญตุญาณความรู้

ทั้งหมดท�าให้พระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญู ผู้รู้ท้ังหมด ตามสัจจะคือความเป็นจริง  

ได้ตรัสแสดงไว้ว่า “บุรุษบุคคลนี้มีธาตุ ๖ มีอายตนะที่ต่อแห่งผัสสะ ๖ มีมโนปวิจาร

คือที่เที่ยวไปแห่งใจ ๑๘″ ดั่งนี้ เป็นส่วนประกอบความเป็นบุรุษบุคคลนี้ของทุก ๆ 

บุคคล
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ธาตุ ๖

ข้อที่ว่ามีธาตุ ๖ นั้นก็ได้แก่ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ 

ธาตไุฟ วาโยธาตุ ธาตลุม อากาสธาต ุธาตอุากาศคอืช่องว่าง และวิญญาณธาต ุธาตรุู้

อายตนะที่ต่อแห่งผัสสะ ๖

ข้อที่ว่ามีอายตนะที่ต่อแห่งผัสสะ ๖ นั้นก็คือ มีอายตนะที่ต่อแห่งผัสสะ 

อันได้แก่จักขุคือตา อายตนะที่ต่อแห่งผัสสะคือหู อายตนะที่ต่อแห่งผัสสะคือจมูก 

อายตนะทีต่่อแห่งผสัสะคอืลิน้ อายตนะท่ีต่อแห่งผสัสะคอืกาย และอายตนะทีต่่อแห่ง

ผัสสะคือมโนอันได้แก่ใจ

มโนปวจิาร ๑๘

ข้อที่ว่ามีมโนปวิจารคือที่เที่ยวไปแห่งใจ ๑๘ นั้น ก็ได้แก่เห็นรูปทางจักษุคือ

ตาย่อมท่องเทีย่วคอืคดิไปถงึรปูอนัเป็นทีต่ัง้แห่งโสมนสัคอืความยินดบ้ีาง ย่อมท่องเทีย่ว

คือคิดไปถึงรปูอันเป็นทีต่ัง้แห่งโทมนสัคอืความยนิร้ายหรอืเสยีใจบ้าง ย่อมท่องเทีย่วคอื

คิดไปถึงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาคือเป็นกลาง ๆ ไม่ดีใจไม่เสียใจบ้าง ได้ยินเสียง

ทางหู ย่อมท่องเท่ียวคือคิดไปถึงเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสคือความยินดีหรือ 

ความดีใจบ้าง ย่อมท่องเที่ยวคือคิดไปถึงเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสคือความยินร้าย

หรอืเสยีใจบ้าง ย่อมท่องเท่ียวคือคิดไปถงึเสียงอนัเป็นทีต่ัง้แห่งอุเบกขาคือทีเ่ป็นกลาง ๆ 

ไม่ดีใจไม่เสียใจบ้าง ได้ทราบกลิ่นทางจมูก ย่อมท่องเที่ยวคือคิดไปถึงกลิ่นอันเป็นที่ตั้ง

แห่งโสมนสัคอืความยนิดหีรอืความดใีจบ้าง ย่อมท่องเทีย่วคอืคดิไปถึงกลิน่อนัเป็นทีต้ั่ง

แห่งโทมนัสคอืความยนิร้ายหรอืความเสยีใจบ้าง ย่อมท่องเทีย่วคอืคดิไปถงึกลิน่อนัเป็น

ทีต่ัง้แห่งอเุบกขาคือเป็นกลาง ๆ ไม่ดใีจไม่เสียใจบ้าง ได้ทราบรสทางลิน้ ย่อมท่องเทีย่ว

คือคิดไปถึงรสอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสคือความยินดีหรือความดีใจบ้าง ย่อมท่องเท่ียว
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คอืคดิไปถงึรสอันเป็นท่ีต้ังแห่งโทมนัสคือความยนิร้ายหรอืความเสยีใจบ้าง ย่อมท่องเทีย่ว

คือคิดไปถึงรสอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาคือเป็นกลาง ๆ ไม่ดีใจไม่เสียใจบ้าง ได้ทราบ

โผฏฐพัพะคอืสิง่ทีก่ายถกูต้องทางกาย ย่อมท่องเทีย่วคอืคดิไปถึงส่ิงถูกต้องอนัเป็นทีต่ัง้

แห่งโสมนสัคือความยินดหีรอืความดใีจบ้าง ย่อมท่องเทีย่วคือคดิไปถงึสิง่ถกูต้องอนัเป็น

ที่ตั้งแห่งโทมนัสคือความยินร้ายหรือความเสียใจบ้าง ย่อมท่องเที่ยวคือคิดไปถึงสิ่งถูก

ต้องอันเป็นท่ีตั้งแห่งอุเบกขาคือเป็นกลาง ๆ ไม่ดีใจไม่เสียใจบ้าง ได้รู้หรือคิดเรื่อง 

ทางใจ ย่อมท่องเที่ยวคือคิดไปถึงเรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสคือความยินดีหรือ 

ความดีใจบ้าง ย่อมท่องเที่ยวคือคิดไปถึงเรื่องอันเป็นท่ีตั้งแห่งโทมนัสคือความยินร้าย

หรือความเสียใจบ้าง ย่อมท่องเที่ยวคือคิดไปถึงเร่ืองอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาคือเป็น 

กลาง ๆ ไม่ดีใจหรือไม่เสียใจบ้าง ดั่งนี้ ก็รวมความว่า เห็นรูปอะไรทางตา ได้ยนิเสยีง

อะไรทางหู ได้ทราบกล่ินอะไรทางจมูก ได้ทราบรสอะไรทางล้ิน ได้ทราบส่ิงถกูต้องอะไร

ทางกาย ได้รู้ได้คิดเรื่องอะไรทางใจ เป็น ๖ ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส ๖ เป็นที่ตั้งแห่ง

โทมนัส ๖ เป็นท่ีตั้งแห่งอุเบกขา ๖ ก็เป็นมโนปวิจารคือที่ท่องเที่ยวไปของใจ ๑๘  

มโนคอืใจของบคุคลย่อมท่องเทีย่วคอืคดิไปถงึรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ และธรรม

คอืเร่ืองราว อนัเป็นทีต้ั่งแห่งโสมนสับ้าง เป็นท่ีตัง้แห่งโทมนสับ้าง เป็นท่ีตั้งแห่งอุเบกขา

บ้าง ๑๘ ประการเหล่านี้

เพราะฉะนัน้ ในบคุคลทกุ ๆ คนนีจ้งึประกอบด้วยธาตทุัง้ ๖ ไม่หย่อนไปกว่า 

๖ ไม่เกนิไปกว่า ๖ ประกอบด้วยผสัสายตนะคอืทีต่่อแห่งผสัสะ อนัหมายถงึตาหจูมกู

ลิ้นกายและมนะคือใจ ๖ ไม่หย่อนไปกว่า ๖ ไม่เกินไปกว่า ๖ และประกอบด้วย  

มโนปวิจารคือที่ท่องเที่ยวคือคิดไปของใจ ๑๘ ไม่หย่อนไม่ยิ่งไปกว่า ๑๘ ดั่งนี้ นี้เป็น

ส่วนประกอบของบุรุษ สัตว์บุคคลนี้ ไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงทุก ๆ คน เพราะฉะนั้น  

ในทกุ ๆ คนนีจ้งึประกอบด้วยธาต ุ๖ ผสัสายตนะ ทีต่่อแห่งผสัสะ ๖ และมโนปวจิาร 

ที่เที่ยวไปคือคิดไปของใจ ๑๘ เหมือนกันหมด
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ธาตุที่ไม่มคีวามรู้

บรรดาธาตุทั้ง ๖ นี้ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ 

วาโยธาตุ ธาตุลม และอากาสธาตุ ธาตุอากาศคือช่องว่าง เป็นธาตุที่ไม่มีความรู ้ 

ถ้าหากว่าจะมีเพียง ๕ ธาตุนี้เท่านั้น บุรุษบุคคลท้ังปวงนี้ก็จะมีแต่ร่างกายอันนี้  

ไม่มีความรู้อะไร เหมือนอย่างร่างกายของคนที่ตายแล้วเป็นศพ เม่ือตายใหม่ ๆ  

กย็งัปรากฏมธีาตดุนิธาตนุ�า้ธาตไุฟธาตลุมธาตอุากาศ แม้จะไม่มลีมหายใจแต่กย็งัมลีม

ที่ขังอยู่ในส่วนต่าง ๆ และเมื่อตายใหม่ ๆ นั้นร่างกายก็ยังอุ่นไม่เย็นชืด ธาตุไฟยังไม่

หายไปหมด แต่ว่าเม่ือตายแล้วย่อมหมดความรู้อะไรทั้งส้ิน เหมือนอย่างท่อนฟืน 

ท่อนไม้ ดงัพระพทุธภาษติทีต่รสัไว้ว่า “กายนีไ้ม่นานหนอกจ็กันอนทบัแผ่นดนิ ปราศจาก

วิญญาณ เหมือนอย่างท่อนไม้ ไม่มีประโยชน์″ ดั่งนี้

วญิญาณธาตุ ธาตุรู้

แต่ว่าร่างกายนี้ที่มีความรู้อะไร ๆ ได้ ก็เพราะประกอบด้วยธาตุที่ ๖ คือ

วิญญาณธาตุธาตุรู้ เมื่อมีวิญญาณธาตุธาตุรู้ประกอบอยู่ จึงรู้อะไร ๆ ได้เห็นอะไรทาง

ตากร็ูร้ปู ได้ยนิอะไรทางหก็ูรูเ้สยีง ได้ทราบกลิน่อะไรทางจมูกกร็ูก้ลิน่ ได้ทราบรสอะไร

ทางลิ้นก็รู้รส ได้ทราบสิ่งถูกต้องอะไรทางกายก็รู้สิ่งถูกต้อง และมโนคือใจได้คิดได้รู้

เรื่องอะไรก็รู้เรื่อง ดั่งนี้

เวทนาเกดิจากการรับรู้ของธาตุรู้

เพราะฉะนั้น เมื่อมีธาตุ ๖ ประกอบกันอยู่ จึงมีผัสสายตนะ ที่ต่อแห่งผัสสะ 

๖ อันได้แก่ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมโนหรือมนะคือใจ ซึ่งต่อรูปเป็นต้นได้  

เหน็อะไรทางตากต่็อรปูท่ีตาเหน็น้ันได้ดัง่นีเ้ป็นต้น และความทีต่่อได้นีก้ท็�าให้เกดิผสัสะ

คือการกระทบท่ีให้เกิดเวทนา เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข  

อันหมายความว่า รูปที่ตาเห็น เสียงที่หูได้ยิน กลิ่นที่จมูกได้ทราบ รสที่ลิ้นได้ทราบ 
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สิ่งถูกต้องที่กายได้ทราบ และเรื่องราวที่ใจได้คิดได้รู้นั้น มากระทบถึงวิญญาณธาตุคือ

ธาตุรู้ ให้เกิดโสมนัสบ้าง โทมนัสบ้าง อุเบกขาบ้างได้

โสมนสันัน้กค็อืยินดหีรอืดใีจ กน็บัเป็นสุขเวทนา ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสุข

โทมนัสนั้นได้แก่ความยินร้ายหรือเสียใจ ก็เป็นทุกขเวทนา เสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ 

อเุบกขานัน้เป็นกลาง ๆ ไม่ยนิดหีรือไม่ดใีจ ไม่ยินร้ายหรอืไม่เสียใจ กเ็ป็นอเุบกขาเวทนา 

เสวยอารมณ์ที่เป็นอุเบกขา ด่ังนี้ ก็เพราะว่ามีผัสสายตนะ ที่ต่อแห่งผัสสะคือการ 

กระทบ อันหมายความว่าตากับรูปมากระทบกันได้ หูกับเสียงมากระทบกัน จมูกกับ

กลิน่มากระทบกนัได้ ลิน้กบัรสมากระทบกนัได้ กายและสิง่ทีก่ายถกูต้องมากระทบกนัได้ 

มโนคอืใจและธรรมคือเรือ่งราวมากระทบกันได้ คอืมาต่อกนัเข้าได้ และเมือ่ต่อกนัเข้า

ได้ก็นับเป็นการกระทบกันของตาและรูปเป็นต้นดังกล่าว ก็ต่อเข้ามาถึงวิญญาณธาตุ 

คือธาตุรู ้กม็ากระทบถงึวญิญาณธาตคุอืธาตรูุ้เข้าได้ อนัหมายความว่าวิญญาณธาตคุอื

ธาตุรู้นั้นรู้ได้ ในรูปในเสียงเป็นต้นเหล่านั้น รับรู้ให้เกิดเวทนาขึ้นได้ เป็นโสมนัสบ้าง 

เป็นโทมนัสบ้าง เป็นอุเบกขาบ้าง และมโนคือใจนี้ก็ท่องเที่ยวคือคิดไปถึงบรรดารูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมคือเรื่อง อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสบ้าง เป็นที่ตั้ง

แห่งโทมนัสบ้าง เป็นท่ีตั้งแห่งอุเบกขาบ้าง เหล่านี้นั่นแหละไม่มีที่จะคิดไปนอกจากนี้  

ใจทีท่่องเทีย่วคอืคดิไปของทกุ ๆ คนไม่ว่าชายไม่ว่าหญงิ กท่็องเทีย่วคอืคิดไปถงึรปูบ้าง

เสยีงบ้าง กลิน่บ้าง รสบ้าง โผฏฐพัพะบ้าง และธรรมคอืเรือ่งราวบ้าง ทีก่ระทบเข้ามา

ทางตา ทางห ูทางจมกู ทางลิน้ ทางกาย และทางมนะคือใจท่ีเป็นท่ีตัง้แห่งโสมนสับ้าง

โทมนัสบ้าง อุเบกขาบ้าง อยู่เหล่านี้ไม่นอกไปจากนี้ เพราะฉะนั้น ธรรมชาติธรรมดา

ของทุก ๆ คนจึงเป็นไปอยู่ดั่งนี้ คือมีธาตุ ๖ มีผัสสายตนะที่ต่อแห่งผัสสะ ๖ ม ี

มโนปวิจารที่เที่ยวไปของใจ ๑๘ ตั้งแต่เกิดจนตายก็มีอยู่เท่านี้

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนเอาไว้ ให้ทุก ๆ คนพิจารณาดูเข้ามาให้รู้ว่าในตัว

ของบคุคลเองนัน้กมี็ประกอบกนัอยูเ่หล่านี ้ไม่นอกไปจากนี ้แม้ว่าจะมรีายละเอยีดของ

อะไรต่ออะไรต่าง ๆ มากมายแต่ละบุคคล แต่ก็สรุปเข้าในธาตุ ๖ ในผัสสายตนะ ๖ 

และในมโนปวิจาร ๑๘ เหล่านี้เท่านั้น ไม่ยิ่งไปกว่านี้ไม่หย่อนไปกว่านี้

๒๓ เมษายน ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๒
อธษิฐานธรรม ๔

ได้แสดงธาตวุภัิงคสตูร พระสตูรทีท่รงแสดงจ�าแนกธาต ุซึง่ในเบือ้งต้นได้ทรง

แสดงเป็นบทอุเทศ คือเป็นหัวข้อ ว่าบุรุษบุคคลนี้มีธาตุ ๖ มีท่ีต่อแห่งผัสสะคือ 

ความกระทบอันเรียกว่าผัสสายตนะ ๖ มีมโนปวิจารคือที่เที่ยวไปของใจ ๑๘ มีธรรม

เป็นที่ตั้งอาศัย ๔ คือ ปัญญาธิษฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งอาศัยคือปัญญา สัจจาธิษฐาน 

ธรรมเป็นทีต่ัง้อาศยัคอืสจัจะ จาคาธษิฐาน ธรรมเป็นทีต่ัง้อาศยัคอืจาคะ และอปุสมาธษิฐาน 

ธรรมเป็นที่ตั้งอาศัยคือความสงบร�างับ ซึ่งเมื่อจิตตั้งอาศัยอยู่แล้วอาสวะคือมานะย่อม

ไม่เป็นไป เม่ืออาสวะคือมานะไม่เป็นไป กเ็รยีกว่าเป็นมนุคีอืผู้รู ้สนัตะ ผูส้งบระงบัแล้ว 

ดั่งนี้ และได้ตรัสเป็นบทอุเทศ คือเป็นหัวข้อต่อไปอีกว่า “ไม่พึงประมาทปัญญา พึง 

ตามรักษาสัจจะ พึงพอกพูนจาคะคือการสละ พึงศึกษาสันติ ความสงบร�างับ″ ดั่งนี้

หัวข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนี้ ในตอนต้นได้แสดงถึงบุรุษสตรีทุก ๆ คน 

ว่าย่อมมีธาตุ ๖ มีผัสสายตนะท่ีต่อแห่งผัสสะ ๖ มีมโนปวิจารที่เที่ยวไปของใจ  

๑๘ เหมือนกันทั้งหมดเป็นธรรมชาติธรรมดาของความที่เกิดมาเป็นบุรุษสตรี ทุกคน

จะต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยกัน อันจะพึงสรุปได้ว่าก็คือกายใจนี้เอง เกิดมาก็มีกายใจมา

ด้วยกันเป็นธาตุ ๖ เป็นผัสสายตนะ ๖ และเม่ือกายใจนี้มาประกอบกันก็เป็น 

มโนปวิจาร ท่ีเที่ยวไปของใจ ๑๘ กล่าวคือเมื่อเห็นอะไรทางตา ได้ยินอะไรทางหู  

ได้ทราบอะไรทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ได้รู้อะไรทางใจ ซึ่งรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้น  

ก็เป็นที่ตั้งของโสมนัส เป็นที่ตั้งของโทมนัส เป็นที่ตั้งของอุเบกขา คือบางอย่างก็น�าให้
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เกิดโสมนัส ความยินดีหรือความดีใจ บางอย่างก็น�าให้เกิดโทมนัส ความยินร้ายหรือ

ความเสียใจ บางอย่างก็น�าให้เกิดอุเบกขา คือเป็นเฉย ๆ กลาง ๆ ไม่ยินดีไม่ยินร้าย 

ไม่ดใีจไม่เสยีใจ และใจนีเ้องกท่็องเทีย่วคอืคิดไปถึงรูปเสียงเป็นต้นเหล่านัน้ ท่ีชอบใจบ้าง 

ไม่ชอบใจบ้าง ที่เป็นกลาง ๆ บ้างดังกล่าว ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของบุคคลทุก ๆ 

คนทั้งชายทั้งหญิงจะต้องเป็นดั่งนี้ เพราะว่าเมื่อมีธาตุ ๖ คือธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ  

ธาตลุม ธาตอุากาศ และวญิญาณธาตคุอืธาตรุู ้อนัหมายถงึจติใจนีป้ระกอบกนั กม็ตีา

มหีมูจีมกูมล้ิีนมีกายมีใจ รบัรปูเสยีงกล่ินรสโผฏฐพัพะและเรือ่งราวมาสัมผสัคอืกระทบ

กับจิตใจได้ อันท�าให้เกิดโสมนัสบ้าง โทมนัสบ้าง อุเบกขาบ้าง แล้วก็คิดไปท่องเที่ยว

ไปอยู่ในเรื่องเหล่านี้ เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของบุคคลต้องมีสิ่งเหล่านี้ และก็มีอยู่

เพียงเท่าน้ีจะเป็นเรื่องอะไรร้อยแปดพันเก้า ก็รวมเข้าในมโนปวิจาร ๑๘ นี้ เพราะ

ฉะนั้น จึงปรากฏเป็นสุขเวทนาบ้าง ทุกขเวทนาบ้าง อุเบกขาเวทนาบ้าง ตั้งแต่เกิดจน

ตายก็รวมอยู่เพียงเท่านี้ ไม่มากยิ่งไปกว่านี้และไม่น้อยไปกว่านี้ ก็พากันเป็นสุขบ้าง 

เป็นทุกข์บ้าง เป็นกลาง ๆ บ้าง ในเร่ืองทั้งหลายอยู่เท่านี้ และใจก็คิดไปถึงเร่ือง 

ทั้งหลายอยู่เท่านี้ แม้จะมีรายละเอียดเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นนับไม่ถ้วน แต่ก็รวมอยู่ใน

รปู เสยีง  กลิน่ รส โผฏฐพัพะ และธรรมคอืเรือ่งราว ๖ ประการน้ีเท่านัน้ ซึง่กท็�าให้

เกิดสขุบ้าง เกดิทกุข์บ้าง เกดิอุเบกขาบ้าง ๖ กบั ๓ จงึเป็น ๑๘ ฉะนัน้ อย่างมากกเ็ท่านี้

ทรงสอนให้ปฏบิัตใินอธษิฐานธรรม

ต่อจากน้ีได้ทรงแสดงเป็นทางธรรมปฏิบัติ คือให้ใช้อธิษฐานธรรม ๔ ข้อ  

กับธาตุ ๖ ผัสสายตนะ ๖ มโนปวิจาร ๑๘ เหล่านี้ อธิษฐาน ก็แปลว่าธรรมเป็นที่ตั้ง

อาศัย ท่านแปลให้ตรงเข้ามาอีกว่าธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ ความก็เป็นอย่างเดียวกัน  

แต่ว่ามาใช้ว่าธรรมเป็นที่ตั้งอาศัยในที่นี้ พิจารณาดูก็จะพึงเห็นความหมายว่า ให้ใช้

ธรรมตัง้อาศยัซ่ึงธาต ุ๖ ผสัสายตนะ ๖ มโนปวจิาร ๑๘ คอืตัง้อาศยักายใจ ตัง้อาศยั

ตาหูเป็นต้น ตัง้อาศยัสิง่ทีต่าได้เหน็ หูได้ยนิเป็นต้น ทีใ่จเทีย่วไปคดิไปถึงอยู่ อันน�าให้

เป็นสขุเวทนาบ้าง ทกุขเวทนาบ้าง อเุบกขาบ้าง ดงักล่าว โดยให้ใช้ปัญญาพจิารณาส่ิง

เหล่านี้ให้รู้ตามความเป็นจริง ความเป็นจริงนั้นก็เป็นสัจจะ ก็ให้รักษาความจริงที่รู้ไว้
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และสละสิ่งท่ีเป็นข้าศึกต่อความจริงใจน้ันเสีย จึงจะพบกับสันติ คือความสงบร�างับ

เพราะฉะน้ัน จึงได้ตรสัแสดงว่า อาสวะคอืมานะไม่เป็นไป และเม่ืออาสวะคอืมานะไม่

เป็นไป ก็เรียกว่าเป็นมุนีคือเป็นผู้รู้ เป็นสันตะคือเป็นผู้สงบแล้ว ดั่งนี้

อธษิฐานธรรมเป็นเครื่องก�าจัดอาสวอนุสัย

ฉะนั้น ในตอนหลังนี้จึงทรงแสดงเป็นทางปฏิบัติ จึงสมควรที่จะมาพิจารณาดู

ว่าในตอนต้นนั้นทรงแสดงถึงกายใจเป็นต้น ซึ่งทุกคนได้มาพร้อมกับชาติคือความเกิด

เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดา ดังท่ีเรียกว่าเป็นวิบากขันธ์ ขันธ์ที่เป็นวิบากคือผลของ 

กรรมเก่า ซึง่พระพทุธเจ้าทรงเรยีกในบางแห่งว่าเป็นกรรมเก่า บรุาณกรรม กรรมเก่า 

จัดเข้าเป็น อพฺยากตา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากฤตคือเป็นกลาง ๆ ไม่เป็น

กุศลไม่เป็นอกศุล และเม่ือมาอาศัยวบิากขนัธ์ หรอืธรรมทีเ่ป็นกลาง ๆ นีม้าปฏบิตัธิรรม 

มีปัญญาสัจจะเป็นต้นดังกล่าว ก็เรียกว่าเป็น กุสลา ธมฺมา ธรรมที่เป็นกุศลคือสร้าง

ธรรมท่ีเป็นกศุลโดยอาศัยวบิากขนัธ์คือธรรมทีเ่ป็นอพัยากฤตเป็นกลาง ๆ นีใ้ห้เกดิขึน้ 

แต่ว่าในตอนนี้ไม่ได้ทรงแสดงถึง อกุสลา ธมฺมา ธรรมที่เป็นอกุศลไว้โดยตรง แต่ก็ได้

ตรสัไว้โดยอ้อมในทางกลับกนั กล่าวคือเม่ือทรงแสดงไว้ว่า เมือ่อาศยัตัง้อยูใ่นธรรม ๔ 

ข้อนี้ อาสวะคือมานะก็ย่อมเป็นไป เมื่ออาสวะคือมานะเป็นไป ก็เป็น อกุสลา ธมฺมา 

ธรรมที่เป็นอกุศลก็บังเกิดขึ้น 

ฉะนัน้ ผูท้ีม่ไิด้ปฏบัิตใิห้ธรรม ๔ ข้อนีต้ั้งอาศยัอยูก่บัวบิากขนัธ์ดงักล่าว วบิาก

ขนัธ์ดงักล่าวกเ็ป็นชนวนให้ธรรมทีเ่ป็นอกศุลบงัเกดิขึน้ ดงัทีไ่ด้ตรสัแสดงไว้ว่า “เพราะ

เวทนาเป็นปัจจยั เกิดตณัหาคือความดิน้รนทะยานอยาก″ ในปฏจิจสมปุบาท ธรรมที่

อาศยักนับงัเกดิขึน้กล่าวคอื เมือ่ใจท่องเทีย่วไปในรปูในเสยีงในกลิน่ในรสในโผฏฐพัพะ

ในเรื่องราวอันเป็นที่ตั้งของโสมนัสโทมนัสอุเบกขาดังกล่าว ก็ย่อมเกิดสุขเวทนาบ้าง 

ทุกขเวทนาบ้าง อุเบกขาเวทนาบ้าง เวทนาเหล่านี้เองก็น�าให้เกิดตัณหา ความดิ้นรน

ทะยานอยาก คือดิ้นรนทะยานอยากไปที่จะได้ที่จะเป็นในฝ่ายที่เป็นสุขเวทนา ดิ้นรน

ทะยานอยากไปในฝ่ายที่จะท�าลายล้างสิ่งที่เป็นทุกขเวทนา และดิ้นรนทะยานอยากไป
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ได้ทั้ง ๒ อย่าง ในฝ่ายที่เป็นอุเบกขาเวทนา และเม่ือมีตัณหาก็มีอุปาทานคือความ

ยดึถอื ความยดึถือวา่เปน็เราเปน็ของเรา เป็นตัวตนของเรา ความยดึถอืดังกล่าวนีเ้อง

ที่เป็นส่วนละเอียดเรยีกว่าอัสมิมานะ ความส�าคญัหมายว่าเรามเีราเป็น คอืเป็นเราเป็น

ของเรา เป็นตัวมานะ อัสมิมานะดังกล่าวนี้ก็ไหลเข้ามาสู่จิตใจ เป็นอาสวะนอนจม

หมักหมมอยู่ในจิตใจ นี้คืออาสวะคือมานะอันมีขึ้นเป็นเริ่มแรก ก็ไม่ใช่ไหลเข้ามาทาง

ไหน ไหลเข้ามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางมนะคือใจ อาศัยรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะและธรรมคอืเรือ่งราวเหล่านีน้ัน่แหละ ทีก่่อให้เกดิสขุเวทนาบ้าง

ทุกขเวทนาบ้าง อุเบกขาเวทนาบ้าง ก็น�าให้เกิดตัณหาอุปาทาน ไหลเข้ามาสู่จิตใจเป็น

อสัมมิานะ ความส�าคญัหมายว่าตวัเราของเรานอนจมหมกัหมมอยูใ่นจติใจ เป็นอาสวะ

อยูใ่นจติใจเพิม่ขึน้โดยล�าดับ ส�าหรบัสขุเวทนา ทกุขเวทนา อเุบกขาเวทนา นัน้ บงัเกดิ

ขึ้นแล้วก็ดับไป แต่ว่ามานอาสวะ อาสวะคือมานะดังกล่าวมานี้ยังไม่ดับไป คือยังนอน

จมหมักหมมอยู่ในจิตใจ เพิ่มเติมอยู่ในจิตใจเสมอ เป็นอาสวอนุสัยอยู่ในจิต ดั่งนี้  

กเ็ป็น อกสุลา ธมมฺา ธรรมทีเ่ป็นอกศุล เป็นไปอยู่ในจติใจของบคุคลสามญัผูไ้ม่ปฏบิติั

ธรรมอยูท่ัว่ไป แต่เม่ือมาปฏบิตัธิรรมตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน ไม่ประมาทปัญญา 

กจ็ะเป็นการห้ามมใิห้กเิลสไหลเข้าไปนอนจมหมกัหมมอยู่ในจติใจได้ จะท�าให้เป็นผูรู้้เป็น

ผู้สงบ 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๓
ปัญญาธษิฐาน

ได้แสดงธาตุวิภังคสูตร พระสูตรที่แสดงถึงการจ�าแนกธาตุมาโดยล�าดับ  

ถึงหัวข้อที่พระบรมศาสดาได้ทรงสอนให้ปฏิบัติในอธิษฐานธรรม ธรรมที่พึงตั้งไว้ในใจ

ที่ต้ังอาศัยธาตุ ๖ เป็นต้น ท่ีทุก ๆ คนได้มาตั้งแต่ชาติคือความเกิด รวมเข้าก็เป็น 

กายใจอันนี้ ดังกล่าวว่า

ปญฺญ นปฺปมชฺเชยฺย ไม่พึงประมาทปัญญา

สจฺจมนุรกฺเขยฺย พึงตามรักษาสัจจะ

จาคมนุพฺรูเหยฺย พึงพอกพูนจาคะคือการสละ

สนฺติเมว โส สิกฺเขยฺย พึงศึกษาสันติคือความสงบร�างับ ดั่งนี้

ไม่พงึประมาทปัญญา

ต่อจากนีจ้งึได้ตรัสแสดงอธบิาย จบัตัง้แต่ข้อแรกว่าไม่ประมาทปัญญาอย่างไร

ค�าว่าประมาทนั้นแปลว่ามัวเมา หมายถึงความที่เลินเล่อเผลอเพลินขาดสติเป็นเครื่อง

รกัษาจติ หรอืเป็นเครือ่งรกัษากายรกัษาใจ ประมาทปัญญาจงึอาจแปลต่อกนัเข้าง่าย ๆ 

ว่ามวัเมาปัญญาหรอืว่าเมาปัญญา แต่ว่าตามความหมายนัน้ไม่ใช่หมายความว่าปัญญา

เป็นเหตุให้เมา ต่างจากค�าว่าเมาสุรา ซึ่งหมายว่าสุราเป็นเหตุให้เมา แต่มีความหมาย

�
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ว่าละเลย ทอดทิง้ ไม่อบรมปัญญาให้บงัเกดิขึน้ ด้วยเหตท่ีุไปมวัเมาในท่ีตัง้แห่งความ

มวัเมาท้ังหลายในโลก เช่นว่ามัวเมาในวยั ในความไม่มโีรค ในชวิีต ในสมบตัคืิอความ

พรัง่พร้อมท้ังหลาย เช่นความพรัง่พร้อมด้วยลาภ ด้วยยศ ด้วยสรรเสรญิ ด้วยสุขต่าง ๆ  

ตลอดจนถึงมัวเมาในกรรมคอืการงานที่กระท�า จึงเป็นเหตุใหท้อดทิ้งปญัญา ไม่อบรม

ปัญญา ไม่ประกอบกระท�าปัญญาอันเป็นความรู้ที่ทั่วถึงให้บังเกิดขึ้น ประมาทปัญญา

จึงมีความหมายดั่งนี้ ก็ไปตรงกับที่อาศัยธาตุ อาศัยอายตนะอันเป็นที่ต่อผัสสะ และ

อาศัยมโนปวิจาร ๑๘ คือท่ีท่องเท่ียวไปที่คิดไปของจิตของใจในอารมณ์ทั้ง ๖ คือ 

ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และเรื่องราวทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสบ้าง

โทมนัสบ้าง อุเบกขาบ้าง บังเกิดตัณหาอุปาทานขึ้น เมื่อตัณหาอุปาทานบังเกิดขึ้น  

ก็เป็นเหตุให้ไม่ใช้ปัญญา เพราะตัณหาอุปาทานบังเกิดข้ึนบังปัญญาพร้อมทั้งสติ  

ไม่ให้รู้แจ้งเห็นจริงตามท่ีเป็นจริง เพราะตัณหาอุปาทานนั้น เมื่อบังเกิดขึ้นก็ปิดบังไม่

ให้เห็นความเป็นอนิจจะไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไป และความเป็นอนตัตา อนัเป็นสจัจะคือความจรงิของสิง่ทัง้หลายในโลก 

เมื่อตัณหาอุปาทานมาบังไม่ให้เห็นสัจจะคือความจริงดั่งน้ี จึงยึดถือว่าเป็นตัวเรา 

ของเรา เกิดความยินดีความยินร้ายความหลงงมงายต่าง ๆ จึงท�าให้ชื่อว่าประมาท

ปัญญา ดังจะเรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าเผลอปัญญา แม้จะสามารถอบรมปัญญาให้เกิด

ขึ้นได้ ก็ไม่อบรมไม่ท�าไม่ประกอบ

ทรงสอนให้พจิารณาธาตุดนิ

เพราะฉะนัน้ ไม่ประมาทปัญญานัน้ท�าอย่างไร จงึได้ทรงสอนให้พจิารณาธาตุ

ทั้งหลายคือธาตุ ๖ ที่ตรัสตั้งไว้เป็นบทอุเทศข้อแรกไปทีละข้อ ข้อที่ ๑ ปฐวีธาตุ คือ

ธาตุดิน ก็ให้พิจารณาธาตุที่เป็นภายในก่อน คือ ปฐวีธาตุ อันหมายถึงส่วนที่แข้นแข็ง 

เป็นภายในคือที่มีอยู่ในกายนี้ จ�าเพาะที่มีอยู่ในอัตภาพนี้ ท่ียึดถืออยู่ หรือท่ีมีใจ 

ครอบครองอยู่ อันได้แก่เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟัน ตโจ หนัง มังสัง 

เนื้อ นหารู เอ็น อัฏฐิ กระดูก อัฏฐิมิญชัง เยื่อในกระดูก วักกัง ไต หทยัง หัวใจ  
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ยกนัง ตับ กิโลมกัง พังผืด ปิหกัง ม้าม ปัปผาสัง ปอด อันตัง ไส้ใหญ่ อันตคุณัง  

ไส้เล็กหรือสายรัดไส้ อุทริยัง อาหารใหม่ กรีสัง อาหารเก่า และในที่อื่น ๆ ได้มีเติม

เข้าอีกหน่ึงคอื มัตถเก มัตถลงุคงั ขมองในขมองศรีษะ จงึรวมเป็น ๒๐ และส่วนที่ 

แข้นแข็งอย่างอื่น บรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ อันยึดถือไว้ หรือที่มีใจครองนี้ ก็เรียกว่า 

เป็นปฐวีธาตุ ธาตุดินที่เป็นภายใน กับทั้งปฐวีธาตุ ธาตุดินที่เป็นภายนอกทั้งหมด  

พึงพิจารณาให้เห็นด้วยสัมมัปปัญญา คือปัญญาชอบตามที่เป็นจริงหรือตามที่เป็นแล้ว 

ว่านีไ่ม่ใช่เป็นของเรา เราไม่ใช่เป็นสิง่น้ี สิง่นีไ้ม่ใช่เป็นอตัตา ตวัตนของเรา เมือ่พจิารณา

ด่ังน้ี กจ็ะเกดิความหน่ายในปฐวธีาต ุจะเกดิวิราคะ คือความส้ินตดิใจยินดใีนปฐวีธาตุ

ทรงสอนให้พจิารณาธาตุน�้า

ข้อที่ ๒ อาโปธาตุ ธาตุน�้า ก็ให้พิจารณาส่วนที่เหลวไหลเอิบอาบบรรดาที่มี

อยู่ในกายนี้อันนับว่าเป็นภายใน ท่ียึดถือไว้หรือที่มีใจครอง อันได้แก่ ปิตตัง น�้าดี  

เสมหัง น�้าเสลด ปุพโพ น�้าหนองน�้าเหลือง โลหิตัง น�้าเลือด เสโท น�้าเหงื่อ เมโท  

มันข้น อัสสุ น�้าตา วสา น�้ามันเหลว เขโฬ น�้าลาย สิงฆาณิกา น�้ามูก ลสิกา ไขข้อ  

มุตตัง น�้ามูตร และบรรดาสิ่งท่ีเหลวไหล เอิบอาบอย่างอ่ืนบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้  

ที่ยึดถือหรือที่มีใจครอง ก็เรียกว่าอาโปธาตุ ธาตุน�้า ที่เป็นภายใน อาโปธาตุ ธาตุน�้า 

ที่เป็นภายใน กับทั้งอาโปธาตุ ธาตุน�้า ที่เป็นภายนอกทั้งหมด ก็รวมเรียกว่าอาโปธาตุ   

ธาตนุ�า้ ให้พจิารณาอาโปธาต ุธาตนุ�า้นีด้้วยสมัมปัปัญญาคอืปัญญาชอบ ตามทีเ่ป็นไป

แล้วคอืตามท่ีเป็นจรงิ ให้เหน็ว่าสิง่นีไ้ม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่เป็นสิง่นี ้สิง่นีไ้ม่ใช่เป็นอัตตา

ตัวตนของเรา เม่ือพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงดั่งนี้ จิตก็จะหน่ายจากอาโปธาตุ  

อันเรียกว่านิพพิทา จะสิ้นติดใจยินดีคือส�ารอกใจได้จากอาโปธาตุ
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ทรงสอนให้พจิารณาธาตุไฟ

ข้อที่ ๓ เตโชธาตุ ธาตุไฟ ให้พิจารณาสิ่งที่อบอุ่นที่ร้อนบรรดาที่มีอยู่ในกาย

นี้อันนับว่าเป็นภายใน ที่ยึดถือหรือที่มีใจครองอันนี้คือ เยน จ สนฺตปฺปติ ไฟที่ท�าให้

ร่างกายอบอุน่ เยน จ ชริยต ิไฟท่ีท�าให้ร่างกายทรดุโทรม เยน จ ปรฑิยหฺติ ไฟท่ีท�าให้

ร่างกายเร่าร้อน เยน จ อสติปีตขายติสายติ� สมฺมา ปรณิาม� คจฺฉติ ไฟทีท่�าให้อาหาร

หรือสิ่งที่กินท่ีดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้ม ให้ย่อยไปได้ด้วยดี และบรรดาอาการที่อบอุ่นเร่าร้อน

อย่างอื่นบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ ที่ยึดถือหรือที่มีใจครอง ก็เรียกว่าเตโชธาตุ ธาตุไฟที่

เป็นภายในกบัทัง้เตโชธาต ุธาตไุฟ ทีเ่ป็นภายนอกท้ังหมดกร็วมเรยีกว่าเตโชธาต ุธาตไุฟ 

ให้พจิารณาให้เหน็ด้วยปัญญาชอบตามทีเ่ป็นแล้วคอืตามทีเ่ป็นจรงิ ว่าสิง่นีไ้ม่ใช่ของเรา 

เราไม่ใช่เป็นส่ิงนี ้สิง่นีไ้ม่ใช่เป็นอัตตา ตวัตนของเรา เมือ่พจิารณาให้เหน็จรงิดัง่นีจ้ติก็

จะหน่ายจากเตโชธาตุ ธาตุไฟ จะส�ารอกความติดใจยินดีจากเตโชธาตุ ธาตุไฟได้

ทรงสอนให้พจิารณาธาตุลม

ข้อท่ี ๔ วาโยธาต ุธาตุลม ให้พจิารณาว่าอาการทีพ่ดัไหวทีเ่คลือ่นไหวบรรดา

ที่มีอยู่ในกายนี้ อันนับว่าเป็นภายใน ที่ยึดถือหรือที่มีใจครอง ได้แก่ อุทฺธงฺคมา วาตา  

ลมพัดข้ึนเบ้ืองบน อโธคมา วาตา ลมพัดลงเบื้องต�่า กุจฺฉิสยา วาตา ลมในท้อง 

โกฏฺสยา วาตา ลมในไส้หรือลมในกระเพาะอาหาร องฺคมงฺคานุสาริโน วาตา ลมที่

พัดไปทั่วอวัยวะน้อยใหญ่ท้ังหลาย อสฺสาโส ลมหายใจเข้า ปสฺสาโส ลมหายใจออก 

และอาการทีเ่คลือ่นไหวพดัไกวอย่างอ่ืนบรรดาทีมี่อยู่ในกายนี ้ทียึ่ดถือหรอืทีมี่ใจครอง

กเ็รยีกว่าวาโยธาต ุ ธาตลุม ท่ีเป็นภายใน กบัทัง้วาโยธาต ุธาตุลม ท่ีเป็นภายนอกทัง้หมด

น้ัน พึงพจิารณาให้เหน็ด้วยปัญญาชอบตามท่ีเป็นแล้วคอืตามท่ีเป็นจริง ว่าส่ิงนีมิ้ใช่ของเรา 

เรามิใช่สิ่งนี้ สิ่งนี้มิใช่เป็นอัตตา ตัวตนของเรา เมื่อพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาชอบ

ตามเป็นจริงดั่งนี้ จิตย่อมหน่ายจากวาโยธาตุ ธาตุลม ย่อมส�ารอกความติดใจยินดีได้

จากวาโยธาตุ ธาตุลม
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ทรงสอนให้พจิารณาธาตุอากาศ

ข้อที ่๕ อากาสธาต ุธาตอุากาศ หมายถงึช่องว่าง คอืช่องว่างทีเ่นือ้และเลอืด

ไม่จรดกันบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ อันเรียกว่าเป็นภายใน ที่ยึดถือหรือที่มีใจครอง  

อันได้แก่ กณฺณจฺฉิทฺท� ช่องหู นาสิกจฺฉิทฺท� ช่องจมูก มุขทฺวาร� ช่องปาก เยน จ  

อสิตปีตขายิตสายิต� อชฺโฌหรติ ช่องท่ีสิ่งที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มกลืนให้ล่วงล�าคอ 

ลงไป ยตฺถ จ อสิตปีตขายิตสายิต� สนฺติฏฺติ ช่องที่สิ่งที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มทั้งปวง 

ตั้งอยู่ในท้อง เยน จ อสิตปีตขายิตสายิต� อโธภาคา นิกฺขมติ ช่องที่สิ่งเหล่านี้ออกไป

ภายนอกในเบ้ืองล่าง และช่องว่างอย่างอ่ืนบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ ที่ยึดถือที่มีใจครอง 

กเ็รยีกว่าอากาสธาต ุธาตอุากาศ คอืช่องว่างทีเ่ป็นภายใน อากาสธาตคุอืช่องว่างทีเ่ป็น

ภายในกับทั้งอากาสธาตุคือช่องว่างที่เป็นภายนอกนั้น พึงพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญา

ชอบตามที่เป็นแล้วคือตามเป็นจริง ว่าสิ่งนี้มิใช่ของเรา เรามิใช่ส่ิงนี้ ส่ิงนี้มิใช่อัตตา  

ตัวตนของเรา เม่ือพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาชอบตามที่เป็นจริงดั่งนี้ จิตก็จะหน่าย

จากอากาสธาต ุธาตุคอืช่องว่าง จะส�ารอกความตดิใจยินดจีากอากาสธาตุ ธาตคืุอช่อง

ว่างได้ ดั่งนี้

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๔
ปัญญาธษิฐาน (ต่อ)

ได้แสดงธาตุวิภังคสูตร พระสูตรที่แสดงการแยกธาตุมาโดยล�าดับ ถึงข้อที่

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมิให้ประมาทปัญญา อันนับว่าเป็นอธิษฐานธรรม ธรรมที่ควร

ตัง้ไว้ในใจหรอืธรรมท่ีตัง้อาศยัธาต ุ๖ เป็นต้นซึง่ทกุ ๆ คนมอียู ่รวมเข้ากค็อืทีต่ัง้อาศยั

กายและใจอันน้ี เรยีกว่าปัญญาธษิฐาน ธรรมเป็นทีต่ัง้อาศัยคอืปัญญา และได้ทรงแสดง

อธบิายให้พจิารณาธาตทุัง้ ๕ อนัรวมเข้าเป็นรปูกายนี ้คอื ปฐวธีาต ุธาตดุนิ อนัได้แก่

ส่วนที่แข้นแข็งบรรดาท่ีมีอยู่ในกายน้ี และธาตุดินคือส่วนที่แข้นแข็งที่เป็นภายนอก  

ให้พิจารณาอาโปธาตุคือธาตุน�้า คือส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้  

และอาโปธาตุ ธาตุน�้าที่เป็นภายนอก ให้พิจารณาเตโชธาตุคือธาตุไฟ คือส่วนที่อบอุ่น

ที่ร้อนบรรดาที่มีอยู่ในร่างกายนี้ และเตโชธาตุ ธาตุไฟท่ีเป็นภายนอก ให้พิจารณา 

วาโยธาตุคือธาตุลม คือส่วนที่พัดไหวเคลื่อนไหวบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ และวาโยธาตุ  

ธาตุลมที่เป็นภายนอก ให้พิจารณาอากาสธาตุ คือช่องว่างบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ และ

อากาสธาตุคือช่องว่างที่มีอยู่ในภายนอก ให้เห็นด้วยสัมมัปปัญญาคือปัญญาชอบตาม

ที่เป็นแล้ว คือตามเป็นจริง ว่า เนต� มม นั่นมิใช่ของเรา เนโสหมสฺมิ เรามิใช่เป็นนั่น 

น เมโส อตฺตา นั่นมิใช่ตัวตนของเรา ดั่งนี้ ก็คือพิจารณาที่เป็นธาตุกรรมฐานนั่นเอง 

แยกกายนี้ออกเป็นธาตุ มิใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา 

เพราะโดยปรกตนิัน้ บคุคลย่อมมคีวามความยึดถือในก้อนกายอนันี ้ว่าตวัเรา

ของเราอัตตสัญญา สัตตสัญญา ความส�าคัญหมายว่าอัตตาตัวตนหรือสัตว์บุคคล  
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ย่อมบังเกิดขึ้น ในเม่ือเห็นก้อนกายอันนี้ หรือ นึกถึงก้อนกายอันนี้ แม้จะถ่ายรูปก็

หมายถงึว่าถ่ายรปูกายอนันี ้เมือ่เหน็รปู กย่็อมจะนกึว่าเป็นสตัว์เป็นบคุคล เป็นคนนัน้

เป็นคนนี ้อยูโ่ดยปรกต ิความส�าคญัหมายว่าตัวตนหรอืสตัว์บคุคล ดงัทีเ่รยีกตามภาษา

ธรรมว่าอัตตสัญญา สัตตสัญญานั้น ย่อมบังเกิดขึ้น เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงได้มีความยึดถือ

ติดอยู่สืบต่อไปและย่ิงข้ึน ไม่มีที่จะเกิดนิพพิทาคือความหน่ายและวิราคะ ความสิ้น

ติดใจยินดี ในก้อนกายอันนี้ โดยปรกติย่อมเป็นอยู่ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น ก้อนกายอันนี้

พร้อมกับใจที่เรียกว่าวิญญาณธาตุ ธาตุรู้ จึงเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสทั้งหลาย เป็นต้นว่า 

มานะ คือความส�าคัญหมายยึดถือว่าตัวเราของเรา ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก

ของใจ ราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงต่าง ๆ อาศัยก้อนกายอันนี้อยู่เป็นประจ�า

พจิารณาแยกกายให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ

เพราะฉะนัน้ ทางท่ีจะดบัทกุข์จงึต้องอาศยัธาตกุรรมฐานพจิารณาแยกออกไป

ว่าอันที่จริงนั้นก้อนกายที่เห็นว่าเป็นก้อนเป็นแท่งอยู่นี้ ย่อมประกอบขึ้นด้วยธาตุดิน

ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ แยกออกไม่ได้ เพราะฉะนั้น ที่ยึดถือว่าตัวเรา

ของเรานั้นเมื่อแยกออกไปแล้ว ก็ย่อมจะพบแต่ธาตุ ส่วนท่ีแข้นแข็งก็เป็นธาตุดินไป  

ส่วนที่เหลวไหลก็เป็นธาตุน�้าไป ส่วนที่อบอุ่นที่ร้อนก็เป็นธาตุไฟไป ส่วนที่พัดไหว

เคล่ือนไหวกเ็ป็นธาตลุมไป ส่วนท่ีช่องว่างกเ็ป็นธาตอุากาศไป ไม่มตีวัเราอยู่ทีไ่หนทีจ่ะ

หาพบ พบแต่ธาตุ และไม่มีตัวเรา จึงไม่มีของเราอยู่ที่ไหนเช่นเดียวกัน สักแต่ว่า  

เป็นธาตทุีต้่องเกดิต้องดบัต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไปอยูต่ลอดเวลา ดังทีป่รากฏเป็น

ความแก่เป็นความเจ็บเป็นความตายต่าง ๆ อันแสดงถึงว่าไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับ 

แสดงถึงว่าเป็นทุกข์ ต้องทนอยู่ไม่ได้ ถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ให้

ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป เมือ่เป็นดัง่นี ้จึงไม่มีตัวเราของเราอยู่ทีไ่หนในก้อนกาย 

อันนี้ มีแต่ธาตุเท่าน้ัน เม่ือพิจารณาด่ังน้ี ธาตุสัญญา ความส�าคัญหมายว่าเป็นธาตุ 

ก็บังเกิดข้ึน ความส�าคัญหมายว่าตัวเราของเรา หรือความส�าคัญหมายว่าสัตว์บุคคล 

ตัวตนเราเขาก็หายไป ปรากฏแต่ความเป็นธาตุ ความเป็นธาตุท่ีเป็นกลางอยู่ในโลก 

ไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา ไม่ใช่เป็นตัวเขาของเขาที่ไหนเหมือนอย่างธาตุดินน�้าไฟลม
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อากาศที่เป็นภายนอกทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน แม้บุคคลจะมีกรรมสิทธิ์ในพัสดุส่ิงของ

ต่าง ๆ ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่

มไิด้ กย่็อมเป็นธาตดุนิน�า้ไฟลมอากาศทัง้นัน้ ซึง่ไม่มใีครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอย่างแท้จรงิ 

เป็นเจ้าเข้าเจ้าของโดยสมมตบิญัญติั ทีเ่ป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมายบ้าง ประกอบ

ด้วยความยึดถือทั้งหลายเท่านั้น เพราะว่าในท่ีสุดแล้ว ถ้าทรัพย์สินเหล่านี้ไม่จาก 

ไปก่อน บุคคลก็ต้องจากทรัพย์สินเหล่านี้ไป ด้วยมรณะคือความตายในที่สุด

อย่าว่าแต่ธาตุดินน�้าไฟลมอากาศที่เป็นภายนอก เป็นทรัพย์ต่าง ๆ เหล่านั้น 

แม้ธาตุดินน�้าไฟลมอากาศท่ีเป็นภายใน คือที่เป็นก้อนกายอันนี้ ก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ 

ธาตดิุนกไ็ปรวมกบัธาตุดนิ ธาตนุ�า้กไ็ปรวมกบัธาตนุ�า้ ธาตไุฟธาตลุมกไ็ปรวมกบัธาตไุฟ 

ธาตุลม ธาตุอากาศคือช่องว่าง ก็เป็นอากาศช่องว่าง และเมื่อรวมกันเป็นก้อนกายอัน

น้ี คร้ังแรกก็เป็นชาติคือความเกิด ก็น�าเอาธาตุเหล่านี้จากโลกธาตุที่เป็นภายนอกนี้

แหละ แบ่งเอามารวมเข้าเป็นก้อนกายอันนี้ บริโภคอาหารก็บริโภคธาตุเหล่านี้นั่นเอง

เข้าไป ส�าหรับบ�ารุงเล้ียงส่วนท่ีสิน้ไปหมดไปตามธรรมชาตธิรรมดา บคุคลต้องบรโิภค

ธาตุเหล่านี้เข้าไปเป็นอาหาร ส�าหรับที่จะทดแทนสิ่งที่สิ้นไปหมดไป และก็มักจะเข้าใจ

กันว่าบริโภคอาหารวันละ ๑ มื้อ ๒ มื้อ ๓ มื้อ แต่อันที่จริงนั้น ต้องบริโภคอยู่ทุกลม

หายใจเข้าออกก็คือ ต้องหายใจอยู่ตลอดเวลา ก็เป็นการบริโภคธาตุเหล่านี้ ที่ปรากฏ

ว่าเป็นวาโยธาตุคือธาตลุมเข้าไปส�าหรบัท่ีจะบ�ารงุเล้ียงร่างกาย อันแสดงว่าธาตทุัง้หลาย

ในร่างกายอันนี้ ต้องสิ้นไปเสื่อมไปอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออก จึงต้องบริโภคเข้าไป

ทดแทนกันอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก หยุดไม่ได้

พจิารณาให้เห็นไตรลักษณ์

จึงแสดงว่า อันความสิ้นไปเสื่อมไปที่เป็นลักษณะของอนิจจะ ไม่เที่ยง ทุกขะ  

เป็นทกุข์ นัน้มอียูท่กุลมหายใจเข้าออก ไม่ใช่ว่ามมีานาน ๆ ครัง้ แต่มอียู่ทกุลมหายใจ

เข้าออก จึงต้องบริโภคซ่อมเข้าไปทุกลมหายใจเข้าออกดังกล่าว อันแสดงถึงอนิจจะ  

ไม่เที่ยง ทุกขะ เป็นทุกข์ ซ่ึงเป็นสัจจะคือความจริง และสัจจะคือความจริงนั้นก็คือ 

จริงตามที่เป็นไปแล้ว ที่เรียกว่า ยถาภูตะ ตามท่ีเป็นไปแล้ว คือเป็นไปแล้วอย่างนี้  
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ซึ่งรวมหมายถึงว่าท้ังท่ีเป็นไปแล้ว ท้ังท่ีเป็นไปอยู่ ทั้งท่ีจะเป็นไป ก็อย่างนี้คือเป็นไป

อย่างนี้ และความที่เป็นไปอย่างนี้นั้นก็เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดา ดั่งที่เรียกว่า  

เป็นไปเอง ไม่มีใครไปปรุงแต่งให้เป็น ดูที่ก้อนกายอันนี้ พิจารณาดูย่อมจะเห็นได้  

ย่อมจะรับรองว่าก้อนกายอันนี้ เป็นไปอย่างนี้หรือว่าเป็นอย่างนี้ เป็นแล้วอย่างนี้  

ก�าลังเป็นอยู่อย่างนี้ จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลา ปัญญาที่รู้ตามที่เป็นแล้วอย่างนี้ ตามที่

เป็นไปอยู่อย่างนี้ ตามที่จะเป็นอย่างนี้ อันรวมว่าตามที่เป็นไป เรียกว่าสัมมัปปัญญา  

คือปัญญาชอบ เป็นความรู้ท่ีรู้เห็นตามที่เป็นไป มิได้คิดเอาเอง มิได้ปรุงแต่งข้ึนเอง  

แต่ว่าก้อนกายอันนี้เป็นไปอย่างนี้เอง รู้เท่าตามที่เป็นไปด่ังนี้แหละ จึงจะเรียกว่า 

สัมมัปปัญญาคือปัญญาชอบ ไม่ได้ปรุง ไม่ได้แต่ง ไม่ได้คิดเอา และเมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว  

กช็ือ่ว่าเป็นการเหน็อนตัตาในก้อนกายอนันี ้เพราะไม่มตีวัตนอยูท่ีไ่หน ไม่มตีวัเราของ

เราอยู่ที่ไหน มีแต่ธาตุท่ีต้องสิ้นไปเสื่อมไปอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออก ฉะนั้น  

ก็เป็นอันว่าเมื่อเกิดสัมมัปปัญญาคือปัญญาชอบขึ้นดั่งนี้ ก็ชื่อว่าเห็นอนัตตา พร้อมทั้ง

อนจิจะ ทกุขะ กเ็ป็นอันว่าได้เหน็ไตรลกัษณ์ คอืลกัษณะทีไ่ม่เทีย่ง ลกัษณะทีเ่ป็นทกุข์ 

ลักษณะที่เป็นอนัตตา ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้

ได้นพิพทิา วริาคะ จากธาตุกรรมฐาน

ฉะนัน้ นพิพทิาคือความหน่าย อนัตรงกนัข้ามกบัความยินดพีอใจกย่็อมบังเกดิขึน้

วริาคะคือความสิน้ตดิใจยนิด ีกย่็อมบงัเกดิขึน้ในก้อนกายอนันี ้เพราะว่าเมือ่ธาตสุญัญา

ปรากฏขึน้ เหน็สกัแต่ว่าเป็นธาตุท่ีต้องเกดิดบั ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไปอยูต่ลอดเวลา 

มิใช่ตัวเราของเราที่ไหน ไม่มีตัวเราของเราอยู่ จึงหน่ายจากธาตุเหล่านี้ สิ้นติดใจยินดี

ในธาตุเหล่านี้ เพราะฉะนั้น จึงต้องท�าความเข้าใจในตอนนี้ว่า แม้จะพิจารณาเป็นธาตุ

กรรมฐาน แยกธาตอุอกไปดงักล่าว ถ้าเห็นธาตตุามทีแ่ยกออกไป แต่ว่ายังไม่หน่ายใน

ธาตุที่เห็นนั้น ยังติดใจยินดีอยู ่ในธาตุท่ีเห็นนั้น ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นธาตุกรรมฐาน  

การพิจารณาน้ันยังไม่เป็นธาตกุรรมฐาน ยงัเป็นก้อนกายอยู่ ท่ีจะเป็นธาตกุรรมฐานนัน้ 

เมื่อปรากฏเป็นธาตุข้ึนก็สักแต่ว่าเป็นธาตุ ย่อมจะได้ความสิ้นติดใจยินดีจากธาตุนั้น

หรือจากธาตุที่เห็นนั้น ดั่งนี้ จึงจะเป็นธาตุกรรมฐาน ความส�าเร็จเป็นธาตุกรรมฐาน 
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จึงอยู่ที่ธาตุที่จะท�าให้เกิดความหน่าย  เกิดความสิ้นติดใจยินดีนั่นแหละ จึงจะเป็น 

ธาตกุรรมฐาน จงึจะช่ือว่าเหน็ธาต ุไม่ใช่สตัว์บคุคลตวัตนเราเขา ฉะนัน้ ธาตกุรรมฐานนัน้ 

จงึมไิด้บังเกดิขึน้ตามทีค่ดิว่าได้แล้ว โดยทีย่งัมคีวามตดิใจยนิดีอยู ่ยงัไม่ได้นพิพทิา ยงั

ไม่วิราคะ เพราะฉะนั้น จึงต้องท�าความเข้าใจดั่งนี้ จะเห็นธาตุเป็นธาตุกรรมฐาน  

จะต้องได้นิพพทิาได้วริาคะจากธาตกุรรมฐานทีเ่หน็นัน้ นัน่แหละจงึจะเป็นธาตกุรรมฐาน 

ถ้ายังไม่ได้นิพพิทาไม่ได้วิราคะ แม้จะเข้าใจว่าได้ธาตุกรรมฐาน นั่นก็ยังเป็นก้อนกาย

นีอ้ยู ่ยงัแยกไม่ออก เพราะฉะนัน้ กต้็องหดัพจิารณาเนือง ๆ รูแ้จ้งเห็นจรงิลงไปว่าสัก

แต่ว่าเป็นธาตุ แทงตลอดลงไปว่าสักแต่ว่าเป็นธาตุ ได้นิพพิทาได้วิราคะขึ้นมา จึงจะ

เป็นธาตุกรรมฐาน

แยกกายออกให้เหลอืแต่ธาตุรู้ที่บรสิุทธิ์

เมื่อได้ธาตุกรรมฐานด่ังน้ีแล้ว พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงไว้ว่า ก็เหลือแต่

วิญญาณที่บริสุทธิ์ท่ีผ่องแผ้ว ย่อมรู้อะไร ๆ ได้ด้วยวิญญาณน้ัน ย่อมรู้ว่าเป็นสุข  

ย่อมรูว่้าเป็นทกุข์ ย่อมรูว่้ามิใช่ทุกข์มิใช่สขุ เพราะอาศยัผสัสะอนัเป็นทีต่ัง้แห่งสุขเวทนา 

สุขเวทนาย่อมเกิด เมื่อเสวยสุขเวทนา ก็รู้ว่าเราเสวยสุขเวทนา และเพราะผัสสะอัน

เป็นทีต้ั่งแห่งสขุเวทนาดบั สขุเวทนากย่็อมดบั และเมือ่สขุเวทนาดับกย่็อมรู้ว่าสขุเวทนาดับ 

เพราะอาศยัผสัสะอันเป็นทีต้ั่งแห่งทกุขเวทนา ทุกขเวทนากย่็อมเกิด เม่ือเสวยทุกขเวทนา 

กย่็อมรูว่้าเราเสวยทกุขเวทนา เพราะผสัสะอนัเป็นทีต่ัง้แห่งทกุขเวทนาดบั ทุกขเวทนา

กย่็อมดบั ก็ย่อมรู้ว่าทกุขเวทนาดับ เพราะอาศยัผสัสะอนัเป็นทีต่ัง้แห่งเวทนาท่ีมใิช่ทกุข์

มใิชส่ขุ เวทนาที่มใิช่ทกุข์มิใช่สขุกย่็อมเกดิ เมือ่เสวยเวทนาทีม่ใิชท่กุข์มใิช่สุข กย่็อมรู้

ว่าเราเสวยเวทนาท่ีมิใช่ทุกข์มิใช่สุข เพราะผัสสะอันเป็นท่ีตั้งแห่งเวทนาที่มิใช่ทุกข ์

มิใช่สุขดับ เวทนาท่ีมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ย่อมดับ ก็ย่อมรู้ว่าเวทนาที่มิใช่ทุกข์มิใช่สุขดับ 

เปรยีบเหมอืนอย่างว่าไม้สไีฟ ๒ อนันัน้ออกจากกัน ไฟกย่็อมดบัฉนัใด เวทนาทีบ่งัเกดิ

ขึ้นก็ฉันนั้น เพราะอาศัยผัสสะจึงเกิด เพราะผัสสะดับเวทนาก็ดับ ดั่งนี้

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๕
วญิญาณที่บรสิุทธิ์

ได้แสดงธาตุวิภังคสูตร พระสูตรที่แสดงการจ�าแนกธาตุมาโดยล�าดับ จนถึง

ข้อทีพ่ระบรมศาสดาทรงแสดงอธบิายวธิปีฏบัิติไม่ประมาทปัญญา กคื็อ พจิารณาจ�าแนก

ธาตใุนร่างกายนีอ้อกเป็นธาต ุ๕ และเมือ่ธาตสุญัญา ความก�าหนดหมายในธาตปุรากฏ

ขึ้น จิตก็ย่อมหน่ายจากธาตุทั้งหลาย ย่อมสิ้นติดใจยินดีจากธาตุทั้งหลาย จงึเหลอืแต่

วญิญาณธาต ุธาตรุูท่ี้บรสิทุธิผ่์องแผ้ว ย่อมรูอ้ะไร ๆ ได้ด้วยวิญญาณธาตุนัน้ ย่อมรู้สุข

รู้ทกุข์รู้เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สขุ และย่อมรูว่้าสขุทกุข์และกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ เป็น

เวทนาทีเ่กดิเพราะสมัผสัหรอืผสัสะ เมือ่ผสัสะหรอืสมัผสัดบั เวทนานัน้ ๆ กด็บั ย่อม

รู้ดั่งนี้

ทรงสอนให้ช�าระขัดเกลาจติหรอืธาตุรู้

จึงมาถึงข้อที่พึงท�าความเข้าใจแก่ผู้ต้องการปฏิบัติ อันนับว่าเป็นข้อส�าคัญ  

ก็คือวิญญาณที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วอันเป็นวิญญาณธาตุ ธาตุที่ค�ารบ ๖ พระองค์มิได ้

ทรงสอนให้พจิารณาวญิญาณธาตเุหมอืนอย่างธาต ุ๕ ข้างต้น ซึง่ตรสัสอนให้พจิารณา 

เพื่อให้จิตหน่ายคลายความติดใจยินดีจากธาตุเหล่านั้น โดยได้พิจารณาให้เห็นด้วย

ปัญญาชอบตามที่เป็นแล้ว คือเป็นจริงว่า นั่นมิใช่ของเรา เรามิใช่เป็นนั่น นั่นมิใช่เป็น
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อัตตา ตัวตนของเรา แต่ได้ตรัสแสดงว่า ครั้นเห็นด้วยปัญญาชอบดั่งนั้น จิตหน่าย

คลายความตดิใจยนิดหีรอืสิน้ความตดิใจยนิดจีากธาตเุหล่านัน้แล้ว จงึเหลอืแต่วญิญาณ

ทีบ่รสิทุธิผ่์องแผ้วซึง่รูอ้ะไร ๆ ได้ด้วยวญิญาณนัน้ ดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ วญิญาณธาตขุ้อ

ที่ ๖ นี้ ซึ่งตามศัพท์มีค�าแปลอย่างง่าย ๆ ว่าธาตุรู้ ซึ่งตรงกับที่เราเรียกกันว่าใจหรือ

ว่าจิต ใจหรอืจตินี ้จติเป็นภาษาบาล ีใจเป็นภาษาไทย และได้มีพระพทุธภาษติตรสัไว้

ให้อบรมจิต ให้รักษาจิต และจิตที่อบรมดีแล้ว รักษาดีแล้ว ย่อมบรรลุถึงวิสังขารคือ

นิพพานที่ปราศจากสังขารเครื่องปรุงแต่งได้ เพราะตัณหาสิ้นไป 

เพราะฉะนั้น จิตหรือใจจึงเป็นสิ่งส�าคัญซึ่งมีอยู่ในบุคคลทุก ๆ คน และ จิต

หรือใจนี้เป็นสิ่งที่พึงรักษาอบรมตามหลักพระพุทธศาสนา และแม้ได้ทรงสอนเอาไว้ว่า 

ช�าระจติของตนให้บรสิทุธิผ่์องใสในพระโอวาทปาฏโิมกข์ อนัแสดงว่า จตินีข้ดัเกลาช�าระ

ให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้ และในพระสูตรนี้ ก็ตรัสสอนให้ช�าระขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนั่นเอง 

ด้วยสัมมัปปัญญาคือปัญญาชอบ โดยท่ีไม่ประมาทปัญญาคือพิจารณาแยกธาตุ และ

เมือ่ไม่ประมาทปัญญาดัง่นี ้จงึจะได้สมัมัปปัญญาคือปัญญาชอบ ท�าจิตให้หน่ายให้คลาย

ให้สิ้นความก�าหนัดติดใจยินดีจากธาตุทั้งหลายได้ เมื่อเป็นดั่งนี้ จิตจึงบริสุทธิ์ผ่องใส

ในทางตรงกันข้าม หากไม่ปฏิบัติช�าระขัดเกลาจิตใจ ให้ได้สัมมัปปัญญา คือ

ปัญญาอันชอบด่ังนี้ จิตก็ย่อมเศร้าหมองไม่ผ่องใส เพราะเหตุที่มีอาสวะคือมานะ  

อนัได้แก่กเิลสทีไ่หลเข้ามาขงัอยูใ่นจติใจ เป็นต้นว่า มานะ ความส�าคญัหมายว่าตวัเรา

ของเราในกายและใจอันนี้ ปรากฏเป็นตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก นันทิ  

ความเพลนิ ราคะ ความตดิใจยนิด ีน�าให้เกดิโทสะโมหะ ดงัทีเ่รยีกว่าราคะโทสะโมหะ

หรือโลภะโทสะโมหะ โลภโกรธหลง จิตจึงไม่บริสุทธิ์ไม่ผ่องใสหรือว่าใจไม่บริสุทธิ์  

ไม่ผ่องใส ดั่งจิตสามัญทั่วไป จิตที่ไม่บริสุทธิ์ผ่องใสดั่งนี้ ยากที่จะพิจารณาจับเวทนา 

จับสัมผัสได้
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สัมผัสคอืการกระทบของอารมณ์กับจติ

อันสัมผัสและเวทนานั้นเป็นอาการของจิตใจ บังเกิดขึ้นในเม่ือตาเห็นรูป  

หูได้ยินเสียง จมูกได้ทราบกล่ิน ล้ินได้ทราบรส กายได้ทราบสิ่งที่กายถูกต้อง และ 

มโนคือใจได้รู้ได้คิดเรื่องราว คืออายตนะภายในภายนอกประจวบกันอยู่ตามปรกติ  

ที่ทุก ๆ คนมีอยู่เป็นไปอยู่ และเมื่ออายตนะภายในภายนอกประจวบกันดั่งนี้ ย่อมน�า

ให้เกดิสมัผสัคือความกระทบ อันหมายความว่ากระทบเข้าไปถงึจติ สิง่ทีก่ระทบเข้าไป

ถงึจิตใจนัน้เรยีกว่าอารมณ์ เพราะว่าตากบัรูป หกูบัเสียงเป็นต้น เป็นวตัถกุระทบเข้าไป

ถงึจติใจไม่ได้ แต่ว่าเมือ่ตากบัรปู หกูบัเสยีงเป็นต้นประจวบกนั กเ็ป็นอารมณ์ คอืเรือ่ง

อารมณ์นีเ้องกระทบเข้าไปถงึจิตใจ กเ็ป็นสมัผสั ทีแ่ปลว่าความกระทบคอืกระทบใจนัน่เอง 

รูส้กึเหมอืนกบัว่า เม่ือเหน็รูปอะไร รูปนัน้เข้าไปกระทบถงึจติใจ ได้ยนิเสียงอะไร เสียง

น้ันกระทบเข้าไปถงึจติใจ คือจติใจรบัรู ้รบัรูร้ปู รบัรูเ้สียง เหมอืนดงัว่าเป็นรปูจรงิ ๆ เป็น

เสียงจริง ๆ ในภายนอก แต่อันที่จริงนั้น ไม่ใช่รูปจริง ๆ เสียงจริง ๆ แต่เป็นอารมณ์

ของรูปของเสยีงนัน้ต่างหากทีก่ระทบจติใจหรอืว่าทีจ่ติใจกระทบ กระทบดงันีแ้หละ คอื

ตัวสัมผัสหรือผัสสะ

เวทนาเกดิจากสัมผัส

เมือ่กระทบดัง่นีจ้งึจะเกดิเวทนา เป็นสขุบ้างเป็นทกุข์บ้างเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์

ไม่สุขบ้าง ถ้าหากว่าไม่กระทบก็ไม่เกิดเวทนา ในวันหนึ่ง ๆ นั้น ทุก ๆ คนได้เห็นรูป

อะไร ๆ ได้ยินเสียงอะไรเป็นต้น มากมายหลายสิบหลายร้อยหลายพันหรือว่าหลาย

หมืน่ แต่ว่าสกัแต่ว่าเหน็สกัแต่ว่าได้ยนิเป็นต้นเสียเป็นอนัมาก ไม่กระทบเข้าไปถึงจิตใจ 

จงึไม่ปรากฏเป็นสขุเป็นทุกข์หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ คอืว่า สกัแต่ว่าเหน็สกัแต่

ว่าได้ยนิ แล้วกผ่็านไปผ่านไป มบีางเรือ่งเท่านัน้ท่ีกระทบเข้าไปถงึจติใจ อนัน�าให้เกิดสขุ

ทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสไว้ในที่นี้ว่า เหมือนอย่าง

ไม้สีไฟ ๒ อันมากระทบกันก็เกิดไฟ เมื่อแยกไม้สีไฟนั้นออกจากกัน ไม่มาสีกันก็ไม่
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เกิดไฟ ไฟกด็บัฉนัใดกด็ ีเมือ่อารมณ์มากระทบใจหรอืใจกระทบอารมณ์ กเ็หมอืนอย่าง

ไม้สไีฟ ๒ อนักระทบกนัจงึเกดิเวทนา แต่ว่าถ้าอารมณ์กบัจติใจไม่มากระทบกนัไม่มา

สีกัน ก็ไม่เกิดเวทนา ท้ังท่ีเป็นสุข ทั้งท่ีเป็นทุกข์ ทั้งท่ีเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข  

นี้เป็นธรรมชาติธรรมดา

เวทนาเป็นปัจจัยให้เกดิตัณหา

ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ได้สัมมัปปัญญา เม่ืออายตนะภายในภายนอกประจวบกัน 

ย่อมมีอารมณ์ คืออารมณ์กระทบกับจิตใจอยู่เสมอ ก็เกิดเวทนาอยู่เสมอ เป็นสุขบ้าง

เป็นทุกข์บ้าง เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง เว้นไว้แต่ที่มาประจวบกัน คืออายตนะ

ภายในภายนอกมาประจวบกัน ก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยิน แล้วก็ผ่านไป ๆ ไม่มา 

กระทบถึงจิตใจให้เกิดเวทนา แต่แม้เช่นนั้น มีอารมณ์คือกระทบเข้ามาถึงจิตใจนั้นก็มี

เป็นอันมาก ถ้าการที่กระทบนั้น เป็นที่ตั้งของสุขก็ท�าให้เกิดสุขเวทนา เป็นท่ีตั้งของ

ทกุข์กท็�าให้เกดิทกุขเวทนา เป็นทีต้ั่งของไม่ใช่ทกุข์ไม่ใช่สขุกท็�าให้เกดิเวทนาทีไ่ม่ใช่ทกุข์

ไม่ใช่สุข และเวทนาน้ันเองก็เป็นปัจจัยให้เกิด ตัณหาความด้ินรนทะยานอยาก หรือ

ราคะโทสะโมหะสบืต่อไป หรือว่าให้เกดินนัท ิความเพลนิ ให้เกดิราคะความตดิใจยนิดี 

ท�าให้จิตใจเศร้าหมองไม่ผ่องใส เป็นไปอยู่ดั่งนี้

จติสงบเป็นอุเบกขาเมื่อวางสัมผัสวางเวทนา

แต่ถ้าหากว่าได้ปฏบัิติขดัเกลาจติใจ โดยวธิพีจิารณาแยกธาต ุตามทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงสั่งสอนไว้ ให้ได้สัมมัปปัญญาคือปัญญาชอบ รู้เห็นตามที่เป็นไปแล้ว ว่ามิใช่เรา 

มใิช่ของเรา มิใชเ่ป็นเรา มิใชเ่ป็นอัตตาตัวตนของเราขึน้ได ้ไดค้วามหน่ายความคลาย

หรือสิ้นติดใจยินดีจากธาตุทั้งหลาย เม่ือเป็นด่ังนี้ ตาเห็นอะไร หูได้ยินอะไรเป็นต้น 

สัมมัปปัญญาคือปัญญาชอบก็จะบอกทันที ว่านั้นมิใช่ของเรา เรามิใช่เป็นนั่น นั่นมิใช่

เป็นอตัตาตวัตนของเรา สักแต่ว่าเป็นธาต ุเมือ่เป็นดัง่นี ้จงึสักแต่ว่าเห็น สักแต่ว่าได้ยนิ 
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แต่ไม่เป็นอารมณ์มากระทบถึงจิตใจ ให้เกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนา 

แม้ว่าจะเกิดเวทนาเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ เวทนานั้นก็ย่อมดับ เพราะเหตุว่าไม่ให้

อารมณ์มาสีกับใจ เหมือนอย่างไม่ให้ไม้สีไฟ ๒ อันมาสีกัน ก็ไม่เกิดไฟ คือ ไม่เกิด

เวทนาที่เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง นี้เป็นเงื่อนของการ

ปฏบิตั ิซึง่การปฏบิตัดิัง่นี ้คอืความทีส่ามารถไม่ให้มอีารมณ์ไม่ให้เป็นอารมณ์ มาเสยีดสี

กับใจ กระทบใจเป็นสัมผัสเป็นผัสสะให้เกิดเวทนา เป็นการปฏิบัติตัดทางของตัณหา 

ของนันทิความเพลิน ของราคะความติดใจยินดีพร้อมกับโทสะโมหะ มิให้บังเกิดขึ้น  

จึงเป็นการป้องกนัใจไม่ให้กเิลสไหลเข้ามา เพราะอารมณ์ทัง้หลายมากระทบจติใจ แปลว่า

ไม่มอีารมณ์ ปฏิบัตใิห้ไม่มีอารมณ์ แต่ถ้าไม่ปฏบิติัดัง่นีย่้อมมอีารมณ์ อนัหมายความว่า 

อารมณ์มากระทบจิตใจหรือจิตใจกระทบอารมณ์เรียกว่ามีอารมณ์ 

ฉะนั้น จึงเรียกกันเป็นภาษาไทยว่ามีอารมณ์ ชอบบ้าง ชังบ้าง อารมณ์ดีบ้าง

ไม่ดีบ้าง ดังท่ีพูดกันก็คือว่ามีอารมณ์ แปลว่า ใจถูกกระทบแล้ว เป็นสัมผัสแล้ว  

กเ็ป็นสขุ เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข แล้วกเ็ป็นปัจจยัให้เกดิตณัหาเป็นต้น

ดังกล่าว น้ีเป็นการปฏิบัติป้องกันกิเลส ระงับกิเลสทางปัญญา จะกล่าวว่าปัญญาน�า

สมาธิก็ได้ เพราะจิตที่ไม่มีอารมณ์ไม่รับอารมณ์นั้น กล่าวได้ว่าเป็นจิตที่เป็นสมาธิ 

สัมมัปปัญญาย่อมน�าให้เกิดสมาธิได้ดังน้ี ก็เป็นสัมมาสมาธิ สมาธิชอบ ปรากฏเป็น

อุเบกขาความเข้าไปเพ่งพินิจ ซึ่งวางการปรุงแต่งทั้งหลาย จะเรียกว่าวางสัมผัสวาง

เวทนาก็ได้ และเฉยคือไม่ดิ้นรนไม่กวัดแกว่ง ไม่กระสับกระส่าย สงบ เพราะเมื่อวาง

สมัผัส วางเวทนาได้ ไม่เกดิตณัหา กย่็อมจะมคีวามสงบ ตรงกนัข้ามกบัตณัหาซึง่เป็น

ความดิ้นรน กวัดแกว่ง กระสับกระส่าย สงบได้ดังนี้คือเฉย

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๖
อุเบกขาที่บรสิุทธิ์

ขั้นตอนของการปฏบิัตติามพระพุทธภาษติ

ได้แสดงธาตุวิภังคสูตร พระสูตรที่ว่าด้วยการแยกธาตุในกายใจนี้ จนถึงข้อที่

ตรัสสอนให้ไม่ประมาทปัญญา และได้ทรงแสดงอธิบายว่า ในการปฏิบัติไม่ประมาท

ปัญญาน้ัน คือพิจารณาธาตุท้ังหลายในกายนี้ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า 

เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม อากาสธาตุ ธาตุอากาศ ไปโดยล�าดับ ให้เกิด

สัมมัปปัญญาคือปัญญาชอบตามที่เป็นแล้ว ว่าสักแต่ว่าเป็นธาตุ มิใช่เป็นของเรา  

เรามใิช่เป็นสิง่นัน้ สิง่นัน้มใิช่เป็นอตัตา ตัวตนของเรา กจ็ะได้นพิพิทา ความเบือ่หน่าย 

วริาคะ ส�ารอกความตดิใจยนิด ีออกได้จากธาตเุหล่านัน้ จงึเหลอืแต่วิญญาณทีบ่รสิทุธิ์

ผุดผ่อง และก็รู้อะไร ๆ ได้ด้วยวิญญาณนั้น รู้สุข รู้ทุกข์ รู้เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข

ที่เป็นเวทนา และก็รู้ว่าเวทนาทั้งปวงท่ีเกิดขึ้นก็เพราะสัมผัสหรือผัสสะ เพราะผัสสะ 

เป็นที่ตั้งของสุขก็เกิดสุข เป็นที่ตั้งของทุกข์ก็เกิดทุกข์ เป็นท่ีตั้งของมิใช่ทุกข์มิใช่สุข 

ก็เกิดมิใช่ทุกข์มิใช่สุข และเมื่อเวทนาอย่างใดบังเกิดขึ้น ก็รู้เวทนาอย่างนั้นบังเกิดขึ้น

ผัสสะ คือการกระทบ อันเป็นที่ต้ังของเวทนานั้น ๆ และเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้ง 

ของเวทนานัน้ ๆ ดบั เวทนากด็บั กร็ูว่้าเวทนาดบั ทัง้ทีเ่ป็นสขุ ทัง้ทีเ่ป็นทกุข์ ทัง้ทีเ่ป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ดังที่เรียกว่าอุเบกขาเวทนา และเมื่อเป็นดั่งนี้ ก็เทียบได้กับไม้

สีไฟ ๒ อันที่สีกันก็เกิดไฟ ฉันใดก็ดี เพราะผัสสะมากระทบถึงจิตจึงได้เกิดเวทนา  
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เมื่อแยกไม้สีไฟออกจากกัน ไม่มาสีกัน ก็ไม่เกิดไฟ ฉันใดก็ดี เมื่อแยกผัสสะออกได ้

จากจิต เวทนาก็ไม่เกิด หรือที่เกิดแล้วก็ดับ ย่อมรู้ดั่งนี้ จึงเหลือแต่อุเบกขาที่บริสุทธิ์

ผ่องแผ้ว เป็นของอ่อน ควรแก่การงาน เป็นของผุดผ่อง และหากจะน้อมอุเบกขาที่

บรสิทุธ์ิผ่องแผ้ว ไปเพือ่อากาสานญัจายตนฌาน คอือรปูฌานทีเ่พ่งอากาศเป็นอารมณ์  

ว่าอากาศไม่มีที่สุดก็ดี เพื่อวิญญาณัญจายตนฌาน คืออรูปฌานที่เพ่งวิญญาณว่าไม่มี

ที่สุดก็ดี เพื่ออากิญจัญญายตนฌาน คืออรูปฌานที่เพ่งก�าหนดว่าน้อยหนึ่งนิดหน่ึงก็

ไม่มีก็ดี เพื่อเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน คืออรูปฌานที่เพ่งก�าหนดจนถึงมีสัญญาก็

มใิช่ไม่มสีญัญากมิ็ใช่กด็ ีกย่็อมจะอบรมจติให้เป็นธรรมทีส่มควรแก่อรปูฌานนัน้ ๆ ได้ 

คอืว่าให้บรรลุถงึอรปูฌานน้ัน ๆ ได้ แต่ว่าข้อนัน้กเ็ป็นสังขตะคือเป็นส่ิงทีผ่สมปรงุแต่ง

ฉะนัน้ จงึไม่ปรงุแต่งไม่ปรงุคดิไป เพือ่ภพคือความเป็น เพือ่วิภพคอืความไม่เป็น 

เพือ่ภพนัน้กคื็อเพือ่เป็นน่ันเป็นน่ี เช่นเป็นอรูปฌานข้อนัน้ข้อน้ี เพ่ือวิภพคือความไม่เป็น 

กเ็ช่นเพือ่ทีจ่ะไม่ให้เป็นแต่เพียงอุเบกขาอยู่เฉย ๆ แต่ว่าให้เป็นอากาสานญัจายตนฌาน 

อรูปที่ ๑ และเพื่อจะไม่ให้เป็นอรูปที่ ๑ เลื่อนขึ้นเป็นอรูปที่ ๒ เพื่อที่จะไม่ให้เป็น 

อรูปที่ ๒ เลื่อนขึ้นเป็นอรูปที่ ๓ เพื่อไม่ให้เป็นอรูปที่ ๓ เลื่อนขึ้นเป็นอรูปที่ ๔ ก็ไม่

ปรุงแต่งไม่คิดปรุง เพื่อภพคือเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่ เพื่อวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ 

ทั้ง ๒ อย่าง เมื่อไม่ปรุงแต่งไม่คิดปรุงแต่งดั่งนี้ ทั้งเพื่อภพทั้งเพื่อวิภพ คือ เพื่อเป็น

น่ันเป็นน่ี เพือ่ไม่เป็นนัน่เป็นนี ่กย่็อมไม่สะดุ้งคอืไม่เป็นตณัหา ความด้ินรนทะยานอยาก 

ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากนั้นมีลักษณะที่เรียกได้ว่าสะดุ้งด้ินรน เมื่อไม่สะดุ้ง 

ก็ย่อมดับโดยรอบ และ ก็ย่อมรู้ว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว ไม่มีกิจอื่นที่จะ

พึงกระท�าเพื่อความเป็นอย่างนี้อีก ดังนี้

วญิญาณที่บรสิุทธิ์เป็นผลของวปิัสสนาปัญญา

นีเ้ป็นใจความแห่งพระพุทธภาษิตทีต่รสัไว้ อนัแสดงถงึขัน้ตอนของการปฏบิตัิ

ที่เป็นมาโดยล�าดับ นับต้ังแต่การแยกธาตุหรือดังที่เรียกว่าธาตุกรรมฐาน ท�าธาตุ

กรรมฐานให้เห็นสักแต่ว่าธาตุ มิใช่ของเรา เรามิใช่เป็นนั่น นั่นมิใช่เป็นอัตตาตัวตน
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ของเรา เห็นดั่งนี้เป็นสัมมัปปัญญา ปัญญาชอบ เมื่อปัญญาชอบเกิดขึ้น ก็ย่อมจะได้ 

นพิพทิา ความหน่าย วริาคะ ความส�ารอกตดิใจยนิด ีจากธาตทุัง้ปวงเหล่านี ้เหลอืแต่

วิญญาณธาตุที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง วิญญาณธาตุที่บริสุทธิ์ผุดผ่องดั่งนี้จึงเป็นผลของปัญญา

ทีรู่แ้จ้งเหน็จรงิ หรอืเรยีกว่าวปัิสสนาปัญญา ธาตกุรรมฐานดัง่นีจ้งึเป็นการท�าวปัิสสนา 

และตัวสัมมัปปัญญาอันนี้ก็คือตัววิปัสสนา 

ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจึงพึงท�าความเข้าใจว่า ท�าวิปัสสนานั้น ตามพระสูตรที่

สอนนี ้กค็อืการพจิารณาแยกธาตคุอืธาตกุรรมฐาน ให้เหน็สกัแต่ว่าเป็นธาต ุไม่ใช่สตัว์

บคุคลตวัตนเราเขา ไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นสัมมปัปัญญาข้ึนมา กเ็ป็นวิปัสสนาปัญญา 

น�าให้ได้ผลคอืนพิพทิาวริาคะดงักล่าวนัน้ และเมือ่ได้สัมมปัปัญญาหรอืวิปัสสนาปัญญา 

ได้นพิพทิาวริาคะ ดัง่น้ี ก็ย่อมจะได้พบวญิญาณทีบ่รสิทุธิผ่์องแผ้ว และวญิญาณท่ีบริสุทธิ์

ผ่องแผ้วนี ้กอ็ย่าไปนกึว่าจะได้เหน็เทวดา เห็นผสีาง เห็นเหตกุารณ์อะไรต่าง ๆ แบบ

หมอดู ไม่ใช่อย่างนั้น แต่ว่าจะเห็นจะรู้เวทนาที่บังเกิดขึ้น จะรู้สุขรู้ทุกข์รู้เป็นกลาง ๆ 

และจะรู้ถึงเหตุที่ให้เกิดเวทนาคือผัสสะ และผัสสะนั้นก็คืออารมณ์นั้นเองที่มากระทบ

ถึงจิต และอารมณ์นั้นก็ไม่ใช่มาจากไหน ก็มาจากตากับรูปที่ประจวบกัน หูกับเสียงที่

ประจวบกัน จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายและสิ่งที่กายถูกต้อง มโนคือใจและธรรมคือ

เร่ืองราวที่ประจวบกัน ก็คืออายตนะภายในภายนอกที่มาประจวบกันนั้นเอง มาเป็น

อารมณ์กระทบถึงจิต และเมื่ออารมณ์และจิตมากระทบกันดั่งนี้ ก็เป็นผัสสะก็ให้เกิด

เวทนา ก็ให้เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข แต่ถ้าหากว่าอารมณ์ไม่มา 

กระทบถึงจิต ไม่เป็นผัสสะ ก็ไม่เกิดเวทนา ฉะนั้น จะไม่เกิดเวทนาก็ต้องไม่ให้ผัสสะ 

เกดิขึน้ การทีจ่ะไม่ให้ผสัสะเกดิขึน้นัน้ ถ้าดตูามอปุมาทีไ่ด้ตรสัไว้ว่า เหมอืนไม้สไีฟ ๒ 

อันที่มาสีกันก็ท�าให้เกิดไฟ หรือถ้าหากว่าจะเปรียบตามปัจจุบันที่มีไม้ขีดใช้ เมื่อเอา

ก้านไม้ขีดมาขีดเข้ากับข้างของกล่องไม้ขีด ก็เกิดไฟ ถ้าหากว่าไม่เอาก้านไม้ขีดมาขีด

เข้าที่ข้างของกล่องไม้ขีด ก็ไม่เกิดไฟ
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ปฏบิัตไิม่ให้เกดิผัสสะ ไม่ให้เกดิเวทนา

โดยทางปัญญาและทางสมาธิ

ตามอุปมานี้จึงแสดงว่า ผู้ปฏิบัติธรรม อาจจะปฏิบัติมิให้ผัสสะบังเกิดขึ้นได้ 

เหมอืนอย่างเมือ่ไม่ต้องการให้เกดิไฟ กไ็ม่เอาไม้ขดีมาขดีเข้ากบัข้างไม้ขดี กไ็ม่เกดิไฟ 

การที่จะเกิดไฟขึ้นนั้นอยู่กับบุคคลเอง เมื่อเอาไม้ขีดมาขีดเข้าก็เกิดไฟ เมื่อไม่ขีดก็ไม่

เกดิไฟ ตามอุปมาด่ังนีบ้คุคลจงึสามารถปฏบิติัได้ และในการปฏบิติัเพือ่ไม่ให้เกดิผสัสะ 

ไม่ให้เกดิเวทนาขึน้ดงักล่าวนัน้ กป็ฏบัิตโิดยทางปัญญาอย่างหนึง่ โดยทางสมาธอิย่างหนึง่ 

โดยทางปัญญานั้น ก็ตามที่แสดงไว้ในพระสูตรนี้ คือเมื่อได้สัมมัปปัญญา ปัญญาชอบ

ที่เป็นวิปัสสนาปัญญา เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ได้นิพพิทาวิราคะ

จากธาตทุัง้หลาย เมือ่เป็นดัง่นี ้เมือ่อายตนะภายในภายนอกประจวบกนัอยู่โดยปรกติ  

ก็ย่อมเกิดสัมมัปปัญญาขึ้นมาทันทีว่าสักแต่ว่าเป็นธาตุ ย่อมจะได้นิพพิทาความหน่าย 

วริาคะส�ารอกความตดิใจยนิดีออกได้ทันที เมือ่เป็นดัง่นี ้สิง่ทีเ่หน็สิง่ทีไ่ด้ยนิเป็นต้นนัน้ 

ได้เห็นได้ยินแล้วก็ผ่านไป ไม่เป็นอารมณ์เข้ามากระทบใจเป็นสัมผัสหรือเป็นผัสสะ

กระทบใจ เมือ่เป็นด่ังนี ้จงึไม่เกดิสุขไม่เกดิทุกข์ไม่เกดิอเุบกขาคอืกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สุข 

ในสิง่ทีเ่ห็นในสิง่ทีไ่ด้ยนินัน้ ๆ ไม่เกดิเวทนา เพราะว่าไม่เป็นอารมณ์เข้ามาเป็นสัมผสั

หรือเป็นผัสสะกระทบใจ สักแต่ว่าเป็นธาตุ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา

อุเบกขาเวทนามใิช่เป็นอุเบกขาที่บรสิุทธิ์

แต่ผู้ปฏิบัติธรรม จะต้องเข้าใจเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข หรือ ที่เรียกว่า

อุเบกขาเวทนาในที่นี้ก่อน ว่าก็ดับไปด้วย ในเมื่อไม่เกิดผัสสะอันเป็นที่ตั้งของอุเบกขา

เวทนา หรือว่า ผัสสะท่ีเป็นท่ีตั้งของอุเบกขาเวทนาดับไป เวทนาที่เป็นอุเบกขานี้  

มิใช่เป็นอุเบกขาท่ีบริสุทธ์ิ ดังท่ีตรัสไว้ในอันดับต่อไปท่ีได้แสดงแล้ว เป็นคนละอย่าง 

อเุบกขาทีเ่ป็นเวทนานี ้หมายถงึเป็นเวทนาอย่างหนึง่ทีไ่ม่ใช่สขุไม่ใช่ทกุข์ ซึง่เป็นสกัแต่

ว่าเวทนาอย่างหนึ่งเท่านั้น ทุก ๆ คนจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็ตาม  
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ก็ย่อมจะต้องเสวยเวทนาทั้ง ๓ นี้อยู่ด้วยกัน สุขบ้าง ทุกข์บ้าง เป็นกลาง ๆ คือเป็น

อเุบกขา ไม่ทกุข์ไม่สขุบ้าง สดุแต่ว่าผสัสะทีม่ากระทบคอือารมณ์ทีม่ากระทบนัน้ และ

ในวนัหนึง่ ๆ นัน้ ทกุคนย่อมได้เสวยอเุบกขาเวทนาอยู่เป็นอนัมาก คอืว่า อารมณ์เป็น

อันมากนั้นที่ไม่พอจะให้เกิดสุขไม่พอจะให้เกิดทุกข์ อาจจะมีมากกว่าอารมณ์ที่ให้เกิด

ทุกข์ให้เกิดสุข ในวันหนึ่ง ๆ นั้น อายตนะภายนอกภายในของทุก ๆ คน  

ต้องประจวบกนัอยู่ ตัง้แต่ตืน่นอนจนถงึหลบัไปใหม่ แม้ในตอนหลบัและฝัน กย็งัแสดง

ว่ามโนกับธรรมคือเรื่องราวยังไม่หลับ ตาหูจมูกลิ้นกายหลับ แต่มโนกับธรรมคือเรื่อง

ราวไม่หลบั ยงัประจวบกนัอยูใ่นฝัน พจิารณาดแูล้ว ทกุคนกจ็ะรูส้กึว่าทีผ่่านเข้ามาแล้ว

รู้สึกเฉย ๆ มีเป็นอันมาก ส่วนที่ให้เกิดสุขนั้น เกิดสุขขึ้นก็รู้ว่าเกิดสุข ที่ให้เกิดทุกข์ก็

รู้ว่าเกิดทุกข์ อย่างเช่น ไปในที่มีอากาศเย็นสบายให้เกิดสุขก็รู้ ไปในที่ ๆ ร้อนให้เกิด

ทกุข์กรู้็ แต่ไปในที ่ๆ เป็นกลาง ๆ ไม่ร้อนนกัไม่เย็นนกัก็เฉย ๆ เหน็อะไรทางตา เหน็

เข้าแล้วเกิดสุขก็รู้ เกิดทุกข์ก็รู้ แต่ที่เห็น ๆ แล้วก็เฉย ๆ ก็มาก ผ่านไป ๆ ไม่รู้สึกว่า

ให้เกิดทุกข์เกิดสุขอะไร เฉย ๆ นี่แหละคือตัวอุเบกขาเวทนา ไม่ใช่ธรรมปฏิบัติ  

และ ไม่ใช่หมายความว่าจติทีเ่ฉย ๆ นีเ้ป็นจติทีส่งูหรอืจิตทีต่�า่ เป็นธรรมดา เฉยเพราะ

เหตุที่ว่าไม่พอที่จะให้เกิดสุข ไม่พอที่จะให้เกิดทุกข์ ต่างหาก จึงเฉย ๆ และที่เฉย ๆ 

นั้นไม่ใช่ว่าเฉยไม่รู้อะไร รู้ มีรู้อยู่ จึงเป็นเวทนา เป็นเวทนาที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์  

ถ้าไม่มีตัวรู้อยู่ก็ไม่ใช่เวทนา แต่นี่มีตัวรู้อยู่แต่ว่าเฉย ๆ และเมื่อเฉย ๆ ก็ผ่านไป ๆ 

มิได้น้อมน�าเอาสิ่งที่เป็นเฉย ๆ นี้มาพิจารณาอย่างไร

อุเบกขาเวทนาเป็นโมหะคอืความหลง

เพราะฉะนั้น ท่านจึงแสดงว่า เวทนาที่เป็นเฉย ๆ ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนี่แหละ 

เป็นโมหะคือความหลง เพราะเป็นอาการที่เผลอเลอปล่อยให้ผ่านไป ๆ เหมือนอย่าง

ไม่มีอะไร แต่ความจริงมี คือมีความรู้สึกที่เป็นเฉย ๆ ซึ่งเป็นเวทนาอย่างหนึ่ง นี้เป็น

อุเบกขาเวทนา มนุษย์ก็มี สัตว์เดียรัจฉานก็มีเหมือนกัน มีเวทนาทั้ง ๓ นี้ จะปฏิบัติ

ธรรมไม่ปฏบิตัธิรรมจะเป็นอย่างไรกม็เีหมอืนกนั มเีวทนาเหล่านีเ้ป็นธรรมชาตธิรรมดา 

ต้องเข้าใจว่าอุเบกขาเวทนามีลักษณะเป็นดั่งนี้ ไม่ใช่เป็นอุเบกขาที่ตรัสในอันดับต่อไป
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ซึ่งเป็นตัวปฏิบัติธรรม แต่ว่าการที่จะรู้อะไร ๆ ได้ด้วยวิญญาณที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วดั่งนี้ 

เป็นผลมาจากวิปัสสนาปัญญาที่ฟอกจิตให้ได้นิพพิทาวิราคะขึ้นแล้ว เป็นจิตที่บริสุทธ์ิ

ผ่องแผ้ว ที่เรียกในท่ีนี้ว่าวิญญาณท่ีบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว จึงรู้จึงเห็นสุขทุกข์อุเบกขาเป็น 

กลาง ๆ ไม่สุขทุกข์ซึ่งเป็นตัวเวทนา พร้อมท้ังรู้สัมผัส และพร้อมท้ังท่ีจะดับสัมผัส 

ได้ด้วยสัมมัปปัญญานั้น และเมื่อดับสัมผัสได้เพราะเหตุที่ว่าได้นิพพิทาได้วิราคะ  

เหน็สกัแต่ว่าเป็นธาตุ รปูทีเ่หน็ เสยีงทีไ่ด้ยิน กสั็กแต่ว่าเป็นธาตุ ดัง่นี ้ผสัสะกไ็ม่บงัเกดิ 

เมือ่ผสัสะไม่บงัเกดิดัง่นีแ้ล้ว เวทนากไ็ม่บงัเกดิในสิง่เหล่านัน้ และเมือ่เป็นดัง่นี ้จงึเกดิ

ผลที่เป็นภาวะของจิตขึ้นอีกอย่างหนึ่ง สูงขึ้นไปกว่าล�าพังวิญญาณท่ีบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว 

นั้นคืออุเบกขาซ่ึงบริสุทธ์ิผ่องแผ้ว ท่ีอ่อนควรแก่การงานอันผุดผ่อง ดังที่ตรัสไว้ซึ่งได้

ย่อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว

๖ มิถุนายน ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๗
น้อมน�ากับไม่น้อมน�าอุเบกขาเพื่อปรุงแต่ง

ได้แสดงธาตุวิภังคสูตร พระสูตรท่ีแสดงการจ�าแนกธาตุมาโดยล�าดับ จนถึง

ข้อทีต่รสัสอนให้ไม่ประมาทปัญญา อนัเป็นอธษิฐานธรรมข้อที ่๑ ได้ตรัสแสดงส่ังสอน

ให้พิจารณาธาตุในร่างกายน้ี และเม่ือพิจารณาเห็นธาตุสักแต่ว่าเป็นธาตุ ก็จะเป็น 

สัมมัปปัญญา ปัญญาชอบ จะได้ความหน่าย ส�ารอกราคะความติดใจยินดีออกได้จาก

ธาตุทั้งปวง จึงเหลือแต่วิญญาณท่ีบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ตรงกับค�าไทยที่เราพูดกันว่าใจที่

บรสิทุธิผ่์องแผ้ว ใจท่ีบรสิทุธ์ิผ่องแผ้วด่ังน้ี ย่อมรูอ้ะไร ๆ ได้ คือรูสุ้ขรู้ทกุข์รู้เป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุขท่ีเป็นเวทนา พร้อมท้ังรู้ผัสสะคือความกระทบแห่งอารมณ์ ซึ่งจิตใจสืบ

เน่ืองมาจากอายตนะภายในภายนอกประจวบกัน จึงเกิดเวทนาดังกล่าว และเมื่อ 

เวทนาใด ๆ เกิดขึ้นก็ย่อมรู้ และย่อมรู้ว่าเกิดขึ้นเพราะผัสสะ เวทนาใด ๆ ดับไปก็รู้ 

และย่อมรู้ว่าดับไปเพราะดับผัสสะ ซึ่งตรัสอุปมาเหมือนอย่างไม้สีไฟ ๒ อันมาสีกันก็

เกิดไฟ แยกออกจากกันเสียก็ไม่เกิดไฟ หรือท่ีเปรียบเหมือนอย่างไม้ขีดไฟมาขีดเข้า

กบัข้างไม้ขดีกเ็กดิไฟ ไม่มาขดีกนัเข้ากไ็ม่เกดิไฟ และก็ย่อมรู้ตลอดจนถึงว่า เบ้ืองหน้า

แต่สิ้นชีวิตเพราะกายแตกท�าลาย เวทนาทั้งปวงท่ีได้อภินันท์ยินดีแล้วก็จักสงบเย็น  

ดั่งนี้ ฉะนั้น จึงเหลือแต่อุเบกขาที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว เป็นอุเบกขาที่อ่อนควรแก่การงาน

ผุดผ่อง
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ลักษณะของอุเบกขาที่บรสิุทธิ์ผ่องแผ้วหรอืฉฬังคุเบกขา

และก็ได้แสดงอธิบายแล้วว่า อุเบกขาดั่งนี้ ต่างจากอุเบกขาเวทนา คือเวทนา

ทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สขุ อุเบกขาท่ีบรสุิทธิผ่์องแผ้วอ่อนควรแก่การงานผุดผ่องดัง่น้ี 

มีลักษณะเป็น ๒ อย่าง อย่างหนึ่งคือ มีลักษณะเป็นภาวะของจิตที่มัธยัสถ์เป็นกลาง 

ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอารมณ์ทั้งหลาย ดังที่เรียกว่าฉฬังคุเบกขา อุเบกขาที่มีองค์ ๖  

ก็คือ อุเบกขาในรูปารมณ์ อารมณ์คือรูป อุเบกขาในสัททารมณ์ อารมณ์คือเสียง 

อุเบกขาในคันธารมณ์ อารมณ์คือกลิ่น อุเบกขาในรสารมณ์ อารมณ์คือรส อุเบกขา

ในโผฏฐัพพะ อารมณ์คือโผฏฐัพพะ สิ่งที่กายถูกต้อง และอุเบกขาในธรรมารมณ์ 

อารมณ์คอืธรรมคือเรือ่งราว เมือ่ตาเหน็รปู โดยปรกตกิย่็อมเกดิรปูารมณ์ในจติใจ ท�าให้

จติใจเกดิความยินด ีความยนิร้าย แต่ว่า ผูท้ีไ่ด้สัมมัปปัญญาเพราะพิจารณาธาต ุได้นพิพิ

ทา ได้วริาคะ วิญญาณบรสุิทธิคื์อใจบรสิทุธิผ่์องแผ้ว บรสุิทธ์ิด้วยปัญญา ด้วยปัญญาทีรู้่

ธาต ุ และยังรู้เวทนารู้ผัสสะทุกขณะที่ตาเห็นรูปเป็นต้น เพราะฉะนั้น อารมณ์อะไรที่

บงัเกดิขึน้ทางตาทางหเูป็นต้นนัน้ สมัมปัปัญญาจงึออกรบัว่าสกัแต่ว่าเป็นธาต ุไม่ใช่ตวั

เราไม่ใช่ของเรา ทั้งที่เป็นสุขท่ีเป็นทุกข์ที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็ดับผัสสะได้ 

เวทนาก็ดบัได้ ฉะนัน้ จติจงึเป็นอเุบกขา คอื ไม่ยนิดไีม่ยนิร้ายในอารมณ์ท้ังหลาย ด้วย

ปัญญาทีรู่ว่้าสกัแต่ว่าเป็นธาต ุไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เกดิขึน้ ดบัไป คงทนอยูไ่ม่ได้ เกดิ

ขึ้นดับไปทุกขณะจิตทุกขณะอารมณ์ เป็นปัญญาที่รู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดดับ เห็นเกิด

ดบั จงึไม่มอีะไรเหลืออยูท่ีจ่ะยนิดทีีจ่ะยนิร้าย ใจจงึเป็นอเุบกขา จะแปลว่าวางเฉยกไ็ด้  

แต่หมายความว่าวางยินดีวางยินร้าย เฉยก็คือว่าไม่ด้ินรนอันเป็นตัณหาไปในอารมณ์

เหล่านั้น แต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ท�าอะไร ดังที่คนเป็นอันมากเข้าใจกันว่า อุเบกขา

นั้นไม่ท�าอะไร อยู่เฉย ๆ

พระพุทธเจ้าและพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย ได้ทรงมอีเุบกขาในอารมณ์ทัง้ปวง

สมบูรณ์ แต่ว่าได้ทรงปฏิบัติพุทธกิจต่าง ๆ ตั้งแต่ตรัสรู้แล้วจนถึงนิพพาน เสด็จโปรด

เวไนยนิกร ตั้งพระพุทธศาสนา เสด็จจาริกไปทรงสั่งสอน ไม่มีเวลาว่างเว้น จนถึงวัน

สุดท้ายที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็เสด็จพระพุทธด�าเนินไปด้วยพระบาทจนถึงที่ที่ 
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เสด็จดับขันธปรินิพพาน จึงเสด็จบรรทมเป็นอนุฏฐานไสยา เสด็จบรรทมที่ไม่ทรงลุก

ขึน้อีก กเ็สด็จปรนิพิพานในราตรนีัน้ จงึไม่ทรงวางพทุธกจิทกุอย่าง แต่ว่าทรงวางยนิดี

วางยนิร้าย เฉยกค็อืว่าไม่ดิน้รนเป็นตณัหาไปในอารมณ์ทัง้หลาย เม่ือเป็นดัง่นี ้จงึทรง

ประกอบด้วยพระวิสุทธิคุณอย่างเต็มที่ อันเนื่องมาจากพระปัญญาคุณ และก็ได้ทรง

ปฏบิตัพิระพทุธกจิทัง้ปวง แสดงออกถงึพระมหากรณุาคณุอย่างเต็มทีไ่ด้ ถ้าหากว่าจติ

ไม่บริสุทธิ์ด้วยอุเบกขา วางยินดียินร้ายในอารมณ์ท้ังหลาย และยังด้ินรนไม่เฉยจาก

ตัณหา จิตก็ยังไม่บริสุทธิ์ เพราะปัญญาก็ยังไม่บริสุทธิ์ การที่จะปฏิบัติกิจทั้งหลายให้

บริสทุธิอ์นัแสดงถงึกรุณาคณุอย่างเตม็ท่ี กย่็อมท�าไม่ได้ ฉะนัน้ จงึต้องเข้าใจว่าอเุบกขานัน้ 

มใิช่หมายความว่าวางเฉยไม่ท�าอะไร วางการวางงานวางกจิอะไรทุกอย่าง แต่หมายถงึ

วางใจจากยินดจีากยนิร้าย เฉยจากตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก จติไม่ดิน้รนทะยาน

อยาก หมายถงึวางอย่างนีเ้ฉยอย่างนี ้จงึเป็นอเุบกขาซึง่เรียกว่าฉฬังคเุบกขา ดัง่นีเ้ป็น

ลักษณะของอุเบกขาที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว นี่เป็นลักษณะที่ ๑ ของอุเบกขา

ลักษณะของอุเบกขาที่อ่อน ควรแก่การงาน ผุดผ่อง

ลกัษณะที ่๒ ท่ีตรสัแสดงว่าอ่อนควรแก่การงาน ผดุผ่อง ก็คอืจติทีม่ลัีกษณะ

ดั่งนี้ เป็นจิตที่สามารถน้อมไปปฏิบัติ ให้ได้ฌานสมาบัติ ให้ได้วิชชาวิมุตติยิ่งขึ้นไปได้ 

เพราะฉะนัน้ จงึได้ตรสัอุปมาไว้ว่า เหมือนอย่างช่างทองก่อเบ้าเพือ่ทีจ่ะสมุทองข้ึนแล้ว 

ก็ใส่ทองลงไปในเบ้า ติดไฟสุมเพื่อให้ทองละลาย ในการสุมทองเพื่อให้ทองละลายน้ี  

ก็เพื่อที่จะได้น�าทองที่ละลายแล้วไปท�าเป็นทองรูปพรรณต่าง ๆ ตามที่ต้องการ แต่ว่า

ในการที่จะน�าทองไปท�าเป็นทองรูปพรรณต่าง ๆ นั้น จะต้องสุมทองให้ได้ที่ จึงจะไป

ท�าเป็นทองรูปพรรณต่าง ๆ ได้ ทองท่ีได้ที่น้ีแหละเรียกว่าทองที่อ่อนควรแก่การงาน

ผุดผ่อง ทั้งนี้ก็โดยที่ในการสุมทองนั้น ก็จะต้องสูบลมเป่าไฟให้ไฟลุกมากในบางคราว 

และต้องพรมน�้าลงไปเพื่อลดไฟลดความร้อนลงในบางคราว และเมื่อไฟที่สุมนั้นพอ

เหมาะพอควร ก็หยุดมองดูอยู่เฉย ๆ เพ่งดูอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องสูบไม่ต้องพรมน�้า  

ในขณะท่ีไฟอ่อนไปก็สูบ ในขณะท่ีไฟแรงไปก็หยุดสูบ พรมน�้า ในขณะที่พอดี ๆ  
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อยูแ่ล้วก็หยุดดูเฉย ๆ จนทองได้ที ่ในการปฏบิตัพิจิารณาธาตุอันเป็นวปัิสสนากรรมฐาน

ดังกล่าว กเ็หมอืนกนั ในเมือ่ความเพยีรอ่อนไปกต้็องเร่งความเพยีรขึน้ เพยีรมากเกนิไป

ก็ต้องลดความเพียรลง เมื่อความเพียรด�าเนินไปพอดี ๆ ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป 

ก็ประคองความเพียรท่ีก�าลังพอดีนั้นไว้ ไม่ต้องไปเพิ่มไม่ต้องไปลด เพ่งดูอยู่เฉย ๆ  

ซึ่งความเพียรในการปฏิบัตินั้น หย่อนไปจึงเพิ่มขึ้น เกินไปจึงลดลง เมื่อเป็นดั่งนี้จึงจะ 

ได้สัมมัปปัญญา ได้ใจที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว และได้อุเบกขาในอารมณ์ท้ังหลาย ฉะนั้น  

ใจที่มีอุเบกขาในอารมณ์ทั้งหลายนี้จึงเป็นใจที่อ่อน ควรแก่การงาน ที่ผุดผ่อง หรือยก

เอาอเุบกขาขึน้เป็นทีต่ัง้ กเ็ป็นอเุบกขาทีอ่่อนควรแก่การงานทีผ่ดุผ่อง เหมอืนอย่างทอง

ที่สุมได้ที่ จะไปท�าเป็นทองรูปพรรณต่าง ๆ ก็ท�าได้ ฉะนั้น จึงสามารถน้อมจิตใช้จิตที่

เป็นอุเบกขาดั่งนี้ หรือว่าน้อมใช้อุเบกขาดั่งนี้ อบรมฌานสมาบัติยิ่งขึ้น ที่ยกเอาไว้ใน

พระสูตรนี้ ก็คืออบรมเพื่ออรูปฌานอรูปสมาบัติได้โดยล�าดับ

ปฏบิัตนิ้อมจติที่เป็นอุเบกขานี้ไปเพื่ออสังขตธรรม

ตามแนวท่ีตรสัสอนไว้นีแ้สดงให้เหน็ว่า ปัญญาน�าสมาธหิรอืวปัิสสนาน�าสมถะ 

กล่าวคือ ท�าวิปัสสนากรรมฐานในข้อธาตุกรรมฐาน จนถึงได้ใจที่บริสุทธ์ิที่เรียกว่า

วิญญาณท่ีบริสุทธิ์ ได้อุเบกขาที่บริสุทธิ์ ซึ่งอุเบกขาที่บริสุทธ์ินี้มีลักษณะที่บริสุทธ์ิ

ผ่องแผ้ว กค็อืเป็นฉฬังคเุบกขาดงักล่าว และมลีกัษณะทีอ่่อน ควรแก่การงาน ผดุผ่อง 

คือสามารถทีจ่ะน้อมไปเพือ่ฌานสมาบัตไิด้ทกุข้อ การทีย่กเอาอรปูสมาบตัขิึน้แสดงนัน้ 

นัยหน่ึงท่านพระอาจารย์แสดงว่า เพราะว่าท่านผู้รับเทศนานั้นท่านได้รูปฌานหรือรูป

ฌานสมาบตัมิาแล้ว เพราะฉะนัน้ จงึตรสัเสริมต่อขึน้ คอืแม้ว่าได้รปูฌานได้รปูสมาบตัิ

มาแล้วกป็ฏิบตัเิพือ่อรปูสมาบตั ิเพ่ืออรปูฌานได้ คอืจติทีบ่รสุิทธิใ์จทีบ่รสุิทธิแ์ละทีเ่ป็น

อุเบกขาอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วนั้น ย่อมอ่อน ควรแก่การงาน ผุดผ่อง น้อมไปปฏิบัติได้

หรือว่า จะปฏิบัติทางวิปัสสนาปัญญาสืบต่อไปให้ได้วิชชาวิมุตติก็ได้ ได้ทั้ง ๒ อย่าง  

จะปฏิบัติเพื่อสมาธิที่สูงขึ้นไปก็ได้ จะปฏิบัติเพ่ือให้ได้วิชชาวิมุตติท่ีสูงขึ้นไปก็ได้  

ได้ท้ังสองอย่าง แต่ว่าในการท่ีจะปฏิบัติต่อข้ึนไปนั้น หากปฏิบัติเพื่อฌานสมาบัติ  
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แม้เพ่ืออรูปฌานสมาบัติท่ีเป็นอย่างสูงของสมาธิ แต่ก็ยังเป็นสังขตะ คือยังเป็นส่ิงที่

ผสมปรุงแต่ง ซึง่จะต้องมเีกดิมดีบั ตัง้อยูไ่ม่ได้ ยังเป็นสังขตธรรมคอืเป็นส่ิงท่ีผสมปรงุแต่ง 

อันทางที่จะให้บรรลุสูงขึ้นไปกว่าสังขตธรรมนั้น ก็จะต้องเป็นอสังขตธรรม คือธรรมที่

ไม่ผสมปรุงแต่ง อันได้แก่ความที่ไม่ปรุงแต่ง ไม่คิดปรุงหรือไม่ปรุงคิด เพื่อภพคือเป็น

นั่นเป็นนี่ เพื่อวิภพคือไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ ไม่คิดปรุงหรือไม่ปรุงคิดไม่ปรุงแต่งเพื่อภพ

เพือ่วภิพทัง้หมด ไม่ยึดถอือะไร ๆ ในโลกเพือ่ภพเพือ่วิภพดงักล่าวทัง้ส้ิน คอืปล่อยวาง 

ไม่คดิปรงุไม่ปรงุคดิไม่ปรงุแต่ง รูอ้ยูแ่ต่ว่าว่ารูป้ล่อยรูว้างไม่ยดึถอื เมือ่เป็นดัง่นี ้กย่็อม

ไม่สะดุ้งคือไม่มีความดิ้นรนอันเป็นตัณหา ตัณหานั้นมีอาการที่ดิ้นรนหรือเรียกว่า 

สะดุง้สะเทอืน สะดุง้สะเทือนไปในอารมณ์ทัง้หลายอยูเ่สมอ มลีกัษณะทีด่ิน้รนคอืตณัหา 

เพราะฉะนั้น เม่ือไม่ปรุงไม่แต่งไม่คิดปรุงไม่คิดแต่ง ก็ย่อมหยุดสะดุ้งสะเทือน หยุด

ดิ้นรนคือดับตัณหา เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงดับเฉพาะตน ดับโดยรอบเฉพาะตน ดับทั้งหมด

จ�าเพาะตน

อาการทีต่รสัแสดงไว้นี ้เป็นอาการท่ีปฏบิติัเพ่ืออสังขตธรรม ธรรมท่ีไม่ปรงุแต่ง 

เพื่อ วิราคะ นิโรธ นิพพาน อันเป็นทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ และเมื่อปฏิบัติได้ดั่งนี้ 

ก็ตรัสแสดงว่า ย่อมรู้ว่าสิ้นชาติ อยู่จบพรหมจรรย์ ไม่มีกิจอื่นที่จะต้องท�าเพื่อความ

เป็นอย่างนี้อีก ดั่งนี้

๗ มิถุนายน ๒๕๒๕



ครั้งที่ ๘
สรุปการปฏบิัตอิธษิฐานธรรม

ได้แสดงธาตวุภัิงคสตูร พระสตูรท่ีว่าด้วยการจ�าแนกธาต ุอนัเป็นธาตกุรรมฐาน 

มาโดยล�าดับ ถงึข้อทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏบิตัติัง้ใจไว้ใน ๔ ข้อคอื ปัญญาธิษฐาน 

อธิษฐานหรืออธิษฐานธรรม ธรรมที่พึงตั้งไว้ในใจคือปัญญา สัจจาธิษฐาน ธรรมที่พึง

ตั้งไว้ในใจคือสัจจะ จาคาธิษฐาน ธรรมท่ีพึงตั้งไว้ในใจคือจาคะ และอุปสมาธิษฐาน 

ธรรมทีพ่งึตัง้ไว้ในใจคอือปุสมะ ความสงบร�างบั และได้ตรสัสอนไว้ว่า “ไม่พงึประมาท

ปัญญา พงึตามรกัษาสจัจะ พงึพอกพนูจาคะคอืการสละ และ พึงศึกษาปฏบิตัสัินตคิอื

ความสงบ″ ดังนี้

จติใจต้องการอธษิฐานธรรมเพื่อความพ้นทุกข์

ความส�าคญัของพระสตูรนี ้จงึอยูท่ีธ่รรม ๔ ข้อ อนัเป็นอธษิฐานธรรม ธรรม

ทีค่วรตัง้ไว้ในใจ คือ ปัญญา สจัจะ จาคะ การสละ และอปุสมะ ความสงบร�างบั และ

จะตั้งไว้ในใจได้ก็โดยที่ไม่ประมาทปัญญาเป็นข้อที่ ๑ ตามรักษาสัจจะเป็นข้อที่ ๒ 

พอกพูนจาคะคือการสละเป็นข้อที่ ๓ ศึกษาสันติคือความสงบเป็นข้อที่ ๔ คือจะท�า

ปัญญาให้ตัง้ไว้ในใจได้ กจ็ะต้องไม่ประมาทปัญญา คอืไม่เผลอปัญญา โดยมีสตอิบรมปัญญา 

จะต้ังสัจจะคือความจริงไว้ในใจได้ ก็โดยที่ต้องรักษาตามรักษาเอาไว้ จะตั้งจาคะคือ 

การสละไว้ในใจได้ ก็จะต้องพอกพูนคือปฏิบัติท�าจาคะ การสละอยู่เสมอ พอกพูนให้
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มากขึ้น ๆ และจะท�าสันติคือความสงบให้มีในใจได้ ก็ต้องศึกษาปฏิบัติไปในทางของ

สันติ ให้รู้จักให้ได้สันติคือความสงบ และธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ เป็นธรรมที่ทุก ๆ คนจะ

พึงปฏิบัติตั้งไว้ในใจ ตั้งแต่ในเบื้องต้นด้วยกันทั้งนั้น เพราะว่าจิตใจนี้ ต้องการปัญญา

คอืความรูช้อบรูถ้กูต้อง ต้องการสจัจะคือความจรงิอนัจะพงึได้มาด้วยปัญญา ต้องการ

จาคะคือการสละออกไปซึ่งสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหลาย สิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์ทั้งหลาย 

ต้องการสันติคือความสงบ จิตต้องการธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ จึงจะเป็นจิตใจที่ดี เป็นจิตใจ

ที่ประเสริฐ เป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ เป็นจิตใจที่จะพ้นทุกข์ได้

พระบรมศาสดาทรงอธบิายอธษิฐานธรรม
ตามภมูธิรรมของผูรั้บเทศนา

ทางอธบิายธรรมทัง้ ๔ ข้อนี ้กต้็องเป็นไปโดยปริยายคอืทางอนัหนึง่ซึง่เหมาะ

แก่ผู้รับเทศนา พระบรมศาสดาได้ทรงอธิบายธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ แก่ผู้รับเทศนาที่ท่าน

กล่าวไว้ในพระสูตรเอง และในอธบิายพระสตูรว่า ท่านปกุกสุาตซิึง่อรรถกถาคอือธบิาย

พระสูตรได้เล่าไว้ ว่าเป็นพระราชาผู้ครองแคว้นแคว้นหนึ่ง ซึ่งเป็นพระสหายที่ไม่เคย

เห็นกันของพระเจ้าพิมพิสาร กรุงราชคฤห์แห่งมคธรัฐ และทั้งสองฝ่ายได้ส่งราช

บรรณาการไปถวายแก่กันและกันอยู่เสมอ จนถึงครั้งหนึ่ง พระเจ้าพิมพิสารทรงได้รับ

ราชบรรณาการจากท่านปกุกสุาต ิซึง่เป็นราชาผูค้รองแคว้นห่างไกลออกไปนัน้ เป็นสิง่

ทีม่ค่ีามาก พระองค์จงึทรงปรารถนาทีจ่ะส่งส่ิงทีม่ค่ีามากไปถวายเป็นการตอบแทน จงึ

ได้ส่งข่าวเป็นถ้อยค�าว่า พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลก เมื่อท่านปุกกุ

สาติได้สดับค�าว่า พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลก ก็ได้มีศรัทธาปสาทะ

บังเกิดขึ้นอย่างแรงกล้า จนถึงกับได้สละทุกอย่างออกเดินทางมาเพ่ือเฝ้าพระพุทธเจ้า 

และกไ็ด้พกัในโรงของนายช่างป้ันหม้อผูห้นึง่ในค�า่วันหนึง่ พระพทุธเจ้ากไ็ด้เสดจ็จารกิ

ไปพระองค์เดยีวในทางนัน้ ค�า่ลงกข็อเข้าพกัในโรงของนายช่างป้ันหม้อด้วยกันกบัท่าน

ปุกกุสาติ พระองค์ก็ได้ทรงถาม ท่านปุกกุสาติก็ได้เล่าความถวายว่า ออกบวชองค์เอง

อุทิศพระพุทธเจ้า แต่ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้า หากเห็นก็ไม่รู้จัก พระบรมศาสดาจึงได้

ทรงแสดงธรรมในพระสูตรนีส้ัง่สอนท่าน และโดยทีท่่านได้เป็นผูท่ี้มภีมูธิรรมทางจติใจ
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สูงมาแล้ว ประกอบด้วยศรัทธาปสาทะอย่างเต็มที่ ได้สมาธิจิตมาเป็นอย่างดี ฉะนั้น 

พระพทุธองค์จงึได้ทรงอธบิายธรรมทัง้ ๔ ข้อนี ้ในแนวสูงส่งขึน้ไปถึงมรรคผลนพิพาน

ชัน้สงูสดุ เพราะว่า ท่านปกุกสุาติได้อทุศิชวีติมา เพ่ือพระพทุธเจ้าเพือ่บรรลธุรรมอย่าง

สูงสุดแล้ว 

ทบทวนขั้นตอนการปฏบิัตเิพื่ออุเบกขาอันบรสิุทธิ์ 

ฉะนั้น ในการที่แสดงอธิบายเล่าไปตามพระสูตรจึงรู้สึกว่าเป็นธรรมสูง ดังจะ

พงึกล่าวทบทวนและสบืต่อไปถงึธรรม ๔ ข้อนีโ้ดยสงัเขป ว่าได้ทรงสอนให้ไม่ประมาท

ปัญญา โดยตรัสสอนให้พิจารณาแยกธาตุกายออกไป เป็นธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ 

ธาตุลม ธาตุอากาศคือช่องว่าง ก็จะได้สัมมัปปัญญาคือปัญญาชอบ ท�าให้ได้นิพพิทา 

ความหน่าย ได้ความส�ารอกจิตออกจากธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ  

ซึ่งรวมกันเป็นก้อนกายอันนี้ได้ เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงเหลือแต่วิญญาณท่ีบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว  

ก็คือจิตที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนั้นเอง แต่ว่า ยังมีเวทนาท่ีเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง  

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง แต่ก็มีความรู้ในสุขในทุกข์และในกลาง ๆ ไม่ทุกข์ 

ไม่สุขน้ัน และก็มีความรู้ว่าเพราะผัสสะหรือสัมผัสคือความกระทบ กล่าวคือ เมื่อ

อายตนะภายในภายนอกมาประจวบกันกระทบกัน เช่นตากับรูปมาประจวบกัน ก็จะ

ได้ความรู้ในรูป และสัมผัสคือกระทบเข้าไปถงึจติใจ จึงได้เกดิเวทนาคือความรู้เป็นสขุ

หรอืเป็นทกุข์ หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ตามควรแก่สัมผัสหรือผัสสะนั้น ๆ และ

เมื่อสมัผัสหรือผัสสะน้ัน ๆ ดบั เวทนาก็ดบั ไม่ว่าจะเป็นสุข ไม่ว่าจะเป็นทกุข์ หรอืไม่

ว่าจะเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ เปรียบเหมอืนไม้สไีฟ ๒ อนัมาสกีนักเ็กดิไฟ เมือ่แยก

ออกจากกันเสียก็ไม่เกิดไฟ ฉนัใดก็ด ี เม่ือแยกผสัสะกบัจิตออกจากกนัเสียได้กไ็ม่เกดิ

เวทนา เมือ่ผสัสะหรอืสมัผสักบัจติมาประจวบกนัจงึเกิดเวทนา วญิญาณคอืจติใจทีบ่ริสทุธิ์

ผ่องแผ้วย่อมรูไ้ด้ดัง่นี ้และกรู้็ได้จนถงึแยกจติกบัผสัสะออกจากกนัได้ท�าให้ไม่เกดิเวทนาได้ 

อนัน้ีเป็นเงือ่นปฏบิตัท่ีิสงู แต่ว่าเม่ือได้ผ่านขัน้ปฏบิติัให้ได้ปัญญาชอบ ได้นพิพทิาความ

หน่าย ได้วริาคะความส�ารอกจติออกจากธาตท้ัุงหลายได้ ปัญญาคอืความรูอ้นัประกอบ

อยู่ในจิตที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี้ ก็รู้ทันอารมณ์ที่มาประจวบทางอายตนะดังกล่าว ก็ท�าให้
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เหน็สกัแต่ว่าเป็นธาตไุป ผ่านไป ๆ กไ็ม่เป็นสมัผสัมากระทบ กเ็ป็นอนัว่า แยกสมัผสั

หรือผัสสะกับจิตออกจากกันได้ ก็ไม่เกิดเวทนา

อีกอย่างหนึ่ง พิจารณาตามทางปฏิบัติอย่างอื่น ก็คือเม่ือได้สมาธิอย่างดีย่ิง

เป็นสมาธทิีแ่นบแน่น กย่็อมดับเวทนาได้ ทัง้สขุทัง้ทุกข์ทัง้โสมนัสทัง้โทมนสั ดงัทีแ่สดง

ไว้ในขั้นของรูปฌานที่ ๔ ดั่งนี้เป็นทางสมาธิ ก็เป็นอันว่า ทางปฏิบัติดับเวทนานั้น  

ย่อมปฏิบัติได้ทั้งทางสมาธิและทางปัญญา และเมื่อดับเวทนาได้ จึงเหลือแต่อุเบกขาที่

บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว นับว่าเป็นฉฬังคุเบกขา อุเบกขามีองค์ ๖ ในอารมณ์ท้ังหลายคือ  

วางเฉยได้ในรปูในเสยีงในกล่ินในรสในโผฏฐพัพะ ในธรรมคอืเรือ่งราวทีป่ระสบพบผ่าน

เข้ามาทางตาหูเป็นต้น และเป็นอุเบกขาที่อ่อนที่ควรแก่การงานที่ปภัสสรคือผุดผ่อง  

อนัหมายถึงว่า อาจจะน้อมจติอนัประกอบด้วยอเุบกขาดัง่นี ้ไปปฏบิตัสิงูขึน้ไปได้ ท้ังทาง

สมาธิ ทั้งทางปัญญา ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างว่า ช่างทองที่สุมทอง ก็ต้องสูบลมให้

ไฟแรงในบางคราว ไม่สูบ ต้องเอาน�้าพรม เพื่อลดไฟที่แรงเกินไปลงมาในบางคราว  

มองดูอยู่เฉย ๆ ไม่สูบลมด้วยและไม่เอาน�้าพรมด้วย ในเมื่อไฟได้เป็นไปสม�่าเสมอใน

บางคราว จนถึงทองได้ที่ เมื่อทองได้ที่ ก็น�าไปหล่อหลอมท�าเป็นทองรูปพรรณต่าง ๆ 

ได้ตามต้องการ ฉันใดก็ดี จิตที่เป็นอุเบกขาดังกล่าวนี้ ย่อมมีลักษณะที่ได้ที่อย่างนั้น 

จะน้อมไปเพื่อสมาธิสูงขึ้นก็ได้ เพื่อปัญญาที่สูงข้ึนไปก็ได้ เพราะฉะน้ัน หลักในข้อนี้ 

จึงต้องการวญิญาณคอืจติใจทีบ่รสิทุธิผ่์องแผ้ว ต้องการอเุบกขาทีบ่รสุิทธิผ่์องแผ้ว และ

ที่อ่อนควรแก่การงานที่ปภัสสร อันจะพึงได้จากการปฏิบัติมาโดยล�าดับตั้งแต่ใน 

เบือ้งต้น และเมือ่เป็นดัง่นี ้พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงสอนว่า จะน้อมอุเบกขาไปเพือ่สมาธิ

ที่สูงข้ึน คือเพื่ออรูปฌานอรูปสมาบัติก็ท�าได้ แต่ว่าเป็นสังขตะคือเป็นสิ่งที่มีปัจจัย 

ปรุงแต่ง 

ฉะนั้น ในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงผลที่สุดคือมรรคผลนิพพานสูงสุด จึงไม่

น้อมอุเบกขาไปปรุงไปแต่งอะไรทั้งหมด เพื่อภพคือเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่ หรือ เพื่อวิภพ

คือไม่เป็นนั่นเป็นนี่อะไรทั้งหมด เมื่อไม่ปรุงแต่งก็ไม่ยึดถือ เมื่อไม่ยึดถือก็ไม่สะดุ้งคือ

ไม่เป็นตัณหาดิ้นรนทะยานอยาก เมื่อไม่สะดุ้งก็ย่อมดับจ�าเพาะตนดั่งนี้ จึงมีเปรียบ
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เหมอืนอย่างว่า ไฟตะเกยีงลกุขึน้กต้็องอาศยัน�า้มนัและอาศยัไส้ ในเมือ่น�า้มนัหมด ไส้

หมดและไม่เติมเข้าใหม่ ไฟก็ดับ ฉันใดก็ดี เมื่อไม่น้อมอุเบกขาไปเพื่อปรุงแต่งก็ย่อม

จะไม่ยดึถือ ย่อมจะไม่สะดุง้คอืไม่ดิน้รนเป็นตณัหา ย่อมจะดบัไปจ�าเพาะตน และเม่ือ

ดบัไปได้จ�าเพาะตนดัง่นี ้แม้จะเสวยเวทนา เป็นสขุกต็าม เป็นทกุข์กต็าม เป็นกลาง ๆ  

ไม่สขุไม่ทุกข์กต็าม ก็มีจติพรากออกเสวยคือไม่ยึดถอื แม้จะเสวยเวทนาทีร่นุแรง จนถึง

มีกายเป็นที่สุด มีชีวิตเป็นที่สุดก็ตาม ก็รู้ และก็ย่อมรู้ว่า เวทนาทั้งปวงที่อภนินัท์ยนิดี

กนักต็าม กจ็กัสงบเยน็ไปในปัจจบัุนน้ีทีเดยีว คอืหมดกันแค่นีท้เีดียว ดัง่น้ี

ความหยั่งรู้เป็นเหตุสิ้นทุกข์เป็นบรมอรยิปัญญา

และปัญญาที่รู้มาจนถึงจิตใจท่ีบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ได้อุเบกขาท่ีบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว 

ที่อ่อนควรแก่การงานท่ีผุดผ่อง และไม่ปรุงแต่งอะไรต่ออะไร ไม่ยึดถือ ไม่สะดุ้งคือ 

ไม่ดิ้นรน ดับไปจ�าเพาะตนดั่งนี้เป็นบรมอริยปัญญา อันได้แก่ญาณคือความหยั่งรู้เป็น

เหตุสิ้นทุกข์ ญาณคือความหย่ังรู้เป็นเหตุสิ้นทุกข์นี้เป็นบรมอริยปัญญา คือเป็นยอด

อริยปัญญา ไม่มียอดอื่นต่อขึ้นไปอีก เป็นยอดอยู่แค่นี้

นพิพานเป็นบรมอรยิสัจจ์

วิมุตติคือความหลุดพ้นนั้น ตั้งอยู่ในสัจจะคือตัวความจริง อันสิ่งที่ชื่อว่าสัจจะ

คือตัวความจริงนั้น เป็นธรรมที่ไม่เปล่า แต่ว่าถ้ายังตรงกันข้ามก็ยังเป็นธรรมที่เปล่า 

และเป็นมสุาคือเทจ็ ยงัไม่เป็นสจัจะคอืความจรงิ ฉะนัน้ ความจรงิท่ีไม่เปล่าดัง่นี ้จงึเป็น

บรมอริยสัจจ์ คือเป็นอริยสัจจ์ที่เป็นยอด ไม่มียอดอื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่า ก็ได้แก่นิพพาน 

ที่มีความไม่เปล่าเป็นธรรมดา นิพพานนี่แหละเป็นบรมอริยสัจจ์ คือเป็นยอดอริยสัจจ์ 

อรยิสจัจ์ แม้ทีเ่ป็นความหย่ังรู ้ในทกุข์ ในเหตเุกิดทกุข์ ในความดบัทกุข์ ในทางปฏบิตัิ

ให้ถึงความดับทุกข์ เป็นอริยสัจจ์ธรรมดา ยังไม่เป็นบรมนิพพานเท่านั้น เป็นบรม 

อริยสัจจ์เป็นยอดอริยสัจจ์
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การสละปล่อยวางอุปธไิด้ทั้งหมดเป็นบรมอรยิจาคะ

และเมื่อยังไม่รู้ไม่เห็นนั้น อุปธิก็ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ อุปธินั้นก็ได้แก่สิ่งที่ยึด

ครองจิตใจ เพราะว่า เมื่อมีอุปาทานความยึดถืออยู่ในสิ่งใด สิ่งนั้นก็มายึดครองจิตใจ 

เมื่อมีอุปาทานความยึดถืออยู่ในขันธ์ ๕ ในรูปนาม ขันธ์ ๕ รูปนามก็มาครองจิตใจ  

ก็มาเป็นอุปธิ แม้จะเป็นรูป เป็นเสียง เป็นกล่ิน เป็นรส เป็นโผฏฐัพพะ ท่ีรักใคร่

ปรารถนาพอใจใด ๆ ก็ตาม เมื่อไปยึดถืออยู่ในสิ่งนั้น ๆ สิ่งนั้น ๆ ก็มายึดครองจิตใจ 

เป็นอุปธิอยู่ในจิตใจ เม่ือยังไม่รู้ไม่เห็นน้ันก็ยังมีอยู่บริบูรณ์ แต่เมื่อไม่ยึดถือเพราะมี

ปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางลงได้ อุปธิก็เป็นอันว่าละไป เพราะฉะนั้น  

การทีล่ะอุปธไิด้ดัง่นีเ้ป็นบรมอรยิจาคะ คอืเป็นอริยจาคะทีเ่ป็นยอด กไ็ด้แก่ การทีส่ละ

อุปธิได้ทั้งหมดเพราะปล่อยวางได้ทั้งหมด

ความสงบร�างับกเิลสเป็นบรมอรยิอุปสมะ

และเมื่อยังไม่รู้ไม่เห็นนั้น ก็ย่อมจะมีราคะโทสะโมหะ จึงยังไม่ได้สันติคือ 

ความสงบ แต่เมื่อรู้เมื่อเห็น ละราคะโทสะโมหะได้หมด ก็เป็นอันว่าได้พบกับสันติคือ

ความสงบอย่างแท้จริง สันติดั่งนี้จึงเป็นบรมอริยอุปสมะ ความสงบร�างับที่เป็นอริยะ 

ที่เป็นยอด ก็ได้แก่ ความสงบร�างับราคะโทสะโมหะนั้นเองดั่งนี้

ละมานะได้ในที่สุด

ฉะนั้น จึงไม่มีอาสวะคือมานะเหลืออยู่ คือไม่มีกิเลสที่ไหลเข้ามาอยู่ในจิต

หมกัหมมอยู่ในจติดองจิต ท่ีเป็นตัวมานะคือความส�าคญัหมายว่าเรามบ้ีาง เราไม่มบ้ีาง 

เราจักมีบ้าง เราจักไม่มีบ้าง เหล่าน้ีเป็นต้น ก็เป็นอันละมานะได้ เม่ือละมานะ คือ

ความก�าหนดหมายหรือความส�าคัญหมาย ว่าเรามีเราไม่มีเป็นต้นดั่งนี้ จึงไม่เกิด  

ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่ก�าเริบคือดิ้นรน ไม่กระหยิ่มคือไม่ปรารถนาอะไร ๆ ดังนี้
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ความสุขจากการปฏบิัตอิธษิฐานธรรม

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ท่านปุกกุสาติ จึงได้ทรงแสดงโดยปริยายที่สูงสุด 

แต่ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า ปัญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ ทั้ง ๔ นี้ เป็นข้อที่บุคคลพึง

ปฏิบัติได้ตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต�่า และทุกคนก็จ�าเป็นจะต้องมีปัญญาตั้งอยู่ในใจ มีสัจจะตั้ง

อยู่ในใจ มจีาคะตัง้อยูใ่นใจ มีสนัตหิรอือุปสมะตัง้อยูใ่นใจ โดยทีจ่ะต้องเป็นผูไ้ม่ประมาท

ปัญญา ไม่เผลอปัญญา ใช้ปัญญาพจิารณาให้เข้าถึงสัจจะคอืความจรงิอยู่เสมอ เพราะ

เมื่อได้ปัญญาในข้อใด ก็ย่อมได้สัจจะคือความจริงในข้อนั้น และก็ต้องรักษาสัจจะที่ได้

ไว้อย่าให้เส่ือม และคอยพอกพูนจาคะคือการสละ สละสิ่งที่มาทรงใจมาครองใจ  

อนัเป็นข้าศกึแก่ความจรงิต่าง ๆ ออกไปโดยล�าดับ พอกพนูจาคะคอืการสละน้ีไว้เสมอ 

และศกึษาให้พบสนัตคืิอความสงบ โดยคอยสงบราคะโทสะโมหะทีบ่งัเกดิข้ึนไว้อยูเ่สมอด้วย 

เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงจะพบสันติคือความสงบ 

ธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ จึงเป็นข้อที่ควรตั้งไว้ในใจของทุก ๆ คน ใจของทุก ๆ คน

นั้นต้องการ และเมื่อมีอยู่ ใจจะมีความสุข จะมีความสุขอย่างที่ไม่เคยมีความสุข 

มาก่อน เพราะฉะนั้น จึงเป็นธรรมที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติทุกขั้นตอน

๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
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สตปิัฏฐาน ๔ 
สมถวปิัสสนา-สตปิัฏฐาน

วนันี ้จะแสดงธรรมเป็นเครือ่งอบรมในการปฏบิตัอิบรมจติ ขอให้ทกุ ๆ ท่าน 

ประมวลใจก�าหนดฟังธรรม และพิจารณาธรรมที่ตนเอง จิตนี้เป็นส�าคัญในการปฏิบัติ

ทัง้ปวง และจติเป็นธรรมชาตปิระภสัสรคือผุดผ่อง แต่ทีเ่ศร้าหมองกเ็พราะอปุกเิลสคอื

เครือ่งเศร้าหมองท่ีจรมา แต่กอ็าจท่ีจะปฏิบติัช�าระจิตให้บรสิทุธิไ์ด้ เครือ่งเศร้าหมองที่

จรเข้ามาน้ัน ก็จรเข้ามาทางอายตนะ มาเป็นอารมณ์ คือเร่ืองที่ใจยึดถือไว้ผูกพันใจ  

จึงบังเกิดเป็นความเศร้าหมองของใจ และก็ตกเป็นตะกอน คือเป็นอนุสัยกิเลส  

เพราะฉะน้ัน จึงสรุปความว่า ประการหนึ่ง กิเลสที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง แม้เป็น 

ชั้นอนุสัยกิเลสอย่างละเอียด ก็ไม่ได้เป็นธรรมชาติของจิต คือไม่ได้เป็นพื้นคือเนื้อแท้

ของจิต เป็นแต่สิง่ทีเ่ข้ามาอาศยัเกาะเกีย่วอยูก่บัจติ และทกุ ๆ คนสามารถทีจ่ะปฏบิตัิ

ขัดเกลาจิต ให้ถึงความบริสุทธิ์สะอาดได้ และก็พึงทราบต่อไปว่า จิตท่ีประกอบ 

ด้วยเครื่องเศร้าหมองดังนี้ ย่อมมีลักษณะ คือดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก 

ดิน้รนกวดัแกวง่ ก็คอืดิน้รนกวดัแกว่งไปในอารมณ์ทั้งหลาย รกัษายากห้ามยาก ก็คอื

จะรกัษาจติให้ตัง้มัน่ จะห้ามจติไม่ให้ดิน้รนกวดัแกว่งดงันัน้ เป็นการท�ายาก แต่กไ็ม่ใช่

ว่าท�าไม่ได้ ผู้มีความต้ังใจม่ัน มีปัญญา รูท้างปฏบิตั ิย่อมสามารถทีจ่ะท�าจตินีใ้ห้ตรงได้ 

คอืให้ตรงต่อธรรมท่ีชอบ แต่ทัง้นี ้กต้็องอาศยัการปฏิบตัอิบรมจติ อยูใ่นทางของสมถะ
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และวิปัสสนา อันเรียกว่า กรรมฐาน กรรมฐานนั้นก็คือการปฏิบัติอบรมจิตนั่นเอง  

ในทางที่ให้จิตสงบก็เป็นสมถะ ในทางที่ให้จิตมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงก็เป็นวิปัสสนา  

ในการปฏิบัติให้จิตสงบนั้น ก็หมายถึงให้สงบจากความดิ้นรนกวัดแกว่ง จิตดิ้นรน 

กวัดแกว่ง ไปในอารมณ์ท่ีน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจท้ังหลาย การที่จะปฏิบัติท�าจิต

ให้สงบ กต้็องมสีตคิวามระลกึ สมัปชานะความรู ้และมคีวามเพยีรทีจ่ะน�าจติเข้ามาตัง้

ไว้ในอารมณ์ของกรรมฐาน เช่น ในสติปัฏฐานที่ตั้งของสติ ๔ ประการ กล่าวคือ  

น�าจิตเข้ามาตั้งอยู่ในกายอันน้ี ซ่ึงเป็นกายประกอบข้ึนด้วยธาตุดิน น�้า ลม ไฟ กับ

อากาศ เป็นก้อนกายอันนี้ แบ่งออกเป็น อวัยวะ อาการ มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง

เป็นต้น มีหน้าท่ีต่าง ๆ กัน แต่ก็รวมเข้าเป็นกายอันนี้ และมีอิริยาบถใหญ่น้อย  

ยืน เดิน นั่ง นอน แลเหลียวเป็นต้น หายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาที่ยังมีชีวิต 

เมื่อสิ้นชีวิตกลายเป็นศพ ธาตุทั้งหลายที่ประกอบเข้าก็แตกสลาย ธาตุลม ธาตุไฟ  

ธาตนุ�า้ ก็สลายไปตามล�าดบั ธาตดุนิส่วนทีอ่่อนกเ็น่าเป่ือยผพัุง ธาตดุนิส่วนทีแ่ข้นแขง็

คอืโครงกระดกูกจ็ะยงัเหลอือยู ่เม่ือไม่น�าไปไปเผาเสยีให้สิน้ กค่็อย ๆ ท�าลายไปจนถงึ

กระดูกผุป่นในที่สุด 

สรุปลงว่า กายนี้ทั้งที่เป็นส่วนภายนอก ทั้งท่ีเป็นส่วนภายใน ทั้งที่เป็นส่วน 

ทั้งสอง คือ ทั้งภายในและภายนอก เป็นสิ่งที่มีเกิดดับเป็นธรรมดา ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะ

ยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตน สติที่ก�าหนดลงในกาย เพียงเพื่อรู้ว่ากายมีอยู่ แต่ว่าไม่

ยดึถืออยูใ่นกายอนันี ้ไม่ยินด ีไม่ยนิร้าย ดงันี ้กเ็ป็นสตทิีก่�าหนดกาย เป็นเหตุบรรเทา

หรือก�าจัดตัณหาจริตอย่างหยาบ ซึ่งท�าให้ติดกาย และเมื่อได้ก�าหนดพิจารณากายลง

ไปละเอียดเข้า ก็จะพบเวทนา คือ ความเป็นสุข หรือเป็นทุกข์ หรือไม่ทุกข์ไม่สุข  

อันมีอยู่แก่กายและใจอันประกอบกัน เพราะว่ากายนี้เม่ือยังมีชีวิตครองอยู่ มีจิตใจท่ี

รับอารมณ์ทั้งหลายได้โดยปกติ กายและใจอันนี้ก็ก็เต็มไปด้วยเวทนา คือความสุขบ้าง 

ความทุกข์บ้าง ความเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง ดังกล่าวนั้น ฉะนั้น สติที่ก�าหนด

ละเอียดเข้า ก็จะพบเวทนาที่มีอยู่เต็มกายอันนี้ การก�าหนดพิจารณาเวทนา ให้พบว่า

เวทนามีอยู่ และไม่ยึดถืออยู่ในเวทนา ไม่ยินดียินร้ายในเวทนา ก็เป็นสติที่ก�าหนด

พิจารณาเวทนา เป็นเหตุละตัณหาจริตอย่างละเอียด ซึ่งท�าให้ติดเวทนา และเมื่อได้
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ก�าหนดเวทนาละเอียดเข้า ก็จะพบจิตที่ถูกเวทนานี้เองเป็นผู้ปรุงแต่ง ให้เป็นจิตท่ีมี

ความยนิดบ้ีาง มคีวามยนิร้ายบ้าง มคีวามหลงอยู่บ้าง กล่าวคอื สุขเวทนากป็รงุจติให้

เกิดความยินดี ทุกขเวทนาก็ปรุงจิตให้เกิดความยินร้าย เวทนาที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์

ไม่สุขก็ปรุงจิตให้หลง เป็นอันว่า เวทนานี้เองปรุงจิตให้มีราคะอันเป็นฝ่ายยินดีบ้าง 

โทสะอันเป็นฝ่ายยินร้ายบ้าง โมหะอันเป็นฝ่ายหลงบ้าง ก็ก�าหนดให้รู้จิตที่เป็นไปตาม

เวทนา ก�าหนดให้รู้ว่า จิตมีอยู่ จิตเป็นอย่างใดก็ให้รู้อย่างนั้น แต่ว่าไม่ให้ยึดถือในจิต 

ไม่ให้ยนิดียนิร้ายอยูใ่นจตินี ้เป็นเหตลุะทฏิฐจิรติอย่างหยาบ ซึง่ท�าให้ตดิจติ เมือ่ก�าหนด

ดูจิตละเอียดเข้า ก็จะพบธรรมในจิต กล่าวคือ พบราคะโทสะโมหะท่ีเวทนาปรุงให ้

เกิดน้ัน ก�าหนดลงไปที่ราคะโทสะโมหะในจิต ว่าเป็นอกุศลธรรม ธรรมท่ีเป็นอกุศล 

และอกศุลธรรมนีไ้ม่ใช่เป็นเนือ้แท้ของจติ แต่ว่าเป็นส่ิงท่ีอาศยัอยู่กบัจติทีเ่วทนาปรงุขึน้ 

และเมื่อเป็นดังนี้ ก็จะได้เห็นกระแสของกิเลส คือกระแสของราคะโทสะโมหะนั้นว่า 

อาศัยกายและใจอันนี้เองบังเกิดขึ้น 

ตวักายและใจอันน้ี เป็นสิง่ท่ีมีอยู่บงัเกดิขึน้อยูจ่ากชาตคืิอความเกดิ เป็นสังขาร

คือสิง่ผสมปรุงแต่ง ซึง่เมือ่มชีาตคิอืความเกดิ กม็แีก่และมดีบัสลายในท่ีสุด แต่ว่าสงัขาร

คือกายและใจอันนี ้ไม่ใช่เป็นกศุลกรรม ไม่ใช่เป็นอกุศลกรรม แต่ว่าเป็นอพัยากตธรรม

แปลว่าธรรมที่เป็นกลาง ๆ คนเราจะท�าดีก็อาศัยกายและใจอันนี้ท�า จะท�าชั่วก็อาศัย

กายและใจอันนี้ท�าเหมือนกัน กายและใจอันนี้เป็นกลาง ๆ ไม่ใช่เป็นส่วนดีหรือไม่ใช่

เป็นส่วนชั่ว แต่เป็นเครื่องมือส�าหรับใช้ท�าได้ทั้งดีและชั่ว และกิเลสก็อาศัยกายและใจ

อันนี้บังเกิดขึ้น ราคะโทสะโมหะก็อาศัยกายและใจอันนี้ จึงก�าหนดดูกายและใจอันนี้ 

โดยเป็นนามรูป กายก็ก�าหนดเป็นรูปคือรูปกาย ใจก็ก�าหนดเป็นนาม คือเป็นตัวใจที่รู้

น้อมไปในอารมณ์ทัง้หลาย และเมือ่ก�าหนดกายและใจลงไปละเอยีดเข้า กจ็ะพบต้นทาง

ทีก่ระแสกเิลสผ่านเข้าสูจิ่ต กไ็ด้แก่อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ ทีเ่ป็นส่ือ

เป็นช่องทางรบัอารมณ์คอืเรือ่งทัง้หลายเข้าสูจ่ติ และเมือ่อารมณ์ทัง้หลายได้ผ่านทางทัง้ 

๖ นัน้เข้าสูจิ่ต ก็ไม่ได้ผ่านไป แต่ยังผกูพันอยูก่บัจติ จติผกูพันอยูก่บัอารมณ์คอืเรือ่งราว

เหล่านัน้ เป็นสงัโยชน์คือเครือ่งผกูพนัอยู ่เพราะฉะนัน้ เมือ่ก�าหนดดกูจ็ะพบอายตนะ

ภายในส่วนหนึ่ง อายตนะภายนอกส่วนหนึ่ง และจิตอีกส่วนหนึ่ง ที่ผูกพันกันอยู่  
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ท่านจึงเปรียบอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกว่า เหมือนอย่างโคทั้งคู่ ซึ่งเทียม

แอกโดยทีม่เีชอืกผกูไว้ แอกนัน้กคื็อจติ โคทัง้คูน่ัน้กค็อือายตนะภายในอายตนะภายนอก 

เชือกที่ผูกพันอยู่นั้นก็คือสังโยชน์ ฉะนั้นความผูกพันจึงได้มีขึ้น เมื่อความผูกพันมีขึ้น 

อารมณ์ทีผ่่านเข้ามากห็ลดุไปจากจติไม่ได้ ยงัคงข้องอยูค่งตดิอยูใ่นจตินัน้เอง จิตกห็น่วง

อารมณ์นั้นไว้ และใฝ่ถึงอารมณ์อื่น ๆ 

ความจริงนั้น อารมณ์ผ่านเข้ามาจริง ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไป คือเกิดขึ้นดับ

ไปแล้ว แต่ว่ายังเป็นภาพตดิอยูใ่นจติ เหมือนอย่างการถ่ายภาพ ส่ิงทีถ่่ายจรงิ ๆ นัน้อยู่

ข้างนอก และเม่ือถ่ายแล้วก็พ้นไปแล้ว แต่ว่ายังติดเป็นภาพอยู่ในฟิล์ม ภาพที่อยู่ใน

ฟิล์มนั้น ก็มีรูปร่างเหมือนอย่างรูปข้างนอกที่ถ่ายนั้นเอง แต่ว่าไม่ใช่ตัวจริง เป็นภาพ 

ภาพในจิตก็เช่นเดียวกัน สังโยชน์ คือเครื่องผูกนั้น ก็ผูกให้อารมณ์เป็นภาพอยู่ในจิต

เป็นโน่นบ้าง เป็นนีบ้่าง เมือ่เป็นดงันี ้จงึได้เกดิราคะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง กเ็ป็นราคะ 

โทสะ โมหะ ในภาพนั้นเอง ตัวจริงนั้นไม่มีแล้ว เพราะฉะนั้น ความติดอยู่ในภาพซึ่ง

ไม่มีตวัจรงิ แต่ว่าส�าคัญว่าเป็นตวัจรงิ จงึเป็นโมหะ คอืความหลง เป็นความหลงท่ีเป็น

ความหลงจริง ๆ เพราะความจริงนั้นเป็นภาพเท่านั้น แต่ว่าเห็นว่าเป็นตัวจริง ยินดีก็

ยนิดใีนภาพท่ีติดอยู่กบัจิตนัน้เอง ยนิร้ายกย็นิร้ายอยูใ่นภาพทีต่ดิอยูใ่นจตินัน้เอง หรอื

ว่ามีความหลงใหลอยู่ในภาพที่ติดอยู่ในจิตนั้นเอง ด้วยความเห็นว่าเป็นตัวจริง 

เพราะฉะนัน้ ความก�าหนดพจิารณาให้รูค้วามจริง ดังนีจ้งึเลือ่นขึน้เป็นโพชฌงค์ 

องค์ของความรู้ สติที่ก�าหนดดูเสนอรายละเอียดก็เป็นสติโพชฌงค์ แยกแยะออกว่านี่

เป็นอายตนะภายนอก นีเ่ป็นอายตนะภายใน นีเ่ป็นสังโยชน์ นีเ่ป็นภาพทีต่ดิอยู ่ กเ็ป็น  

ธรรมวจิยโพชฌงค์ คือจ�าแนก เมื่อความจ�าแนกเกิดขึ้น วิริยะคือความเพียรที่ปรากฏ

เป็นปหานะ คือการละอย่างหนึ่ง ภาวนา คือการอบรมให้มีขึ้นอย่างหนึ่งก็มีขึ้น คือ

ปัญญาความรู้ท่ีได้จากการแยกแยะการวจิยันี ้กจ็ะปรากฏขึน้ว่า ภาพเป็นภาพ ความจรงิ

เป็นความจริง เม่ือเป็นดังน้ี ปหานะคือการละก็มีขึ้นเอง คือละความหลงผิดหรือว่า

ความหลงผดินัน้กล็ะไปเอง ความจรงิกป็รากฏขึน้ว่านีเ่ป็นภาพเท่านัน้ และเม่ือปรากฏขึน้

ภาพกจ็ะหายไป และเมื่อภาพหายไป ราคะโทสะโมหะในภาพนั้นก็หมดที่ตั้ง เมื่อเป็น

ดังนี้ จิตใจที่เคยถูกปกคลุม เศร้าหมองดิ้นรนกวัดแกว่ง กระสับกระส่าย รักษายาก 
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ห้ามยาก กจ็ะสงบเพราะต้นเหตคืุอราคะ โทสะ โมหะ นัน้สงบ จติใจทีเ่คยเศร้าหมอง

ก็จะผ่องใส ธรรมชาติของจิตที่เคยประภัสสรคือผุดผ่องก็จะปรากฏขึ้น 

เมื่อเป็นดังน้ี ปีติคือความดูดด่ืมอันหมายถึงดูดดื่มสัจจะ คือตัวความจริงที่

ปรากฏขึ้น ความจริงที่ปรากฏขึ้นก็จะซึมซาบเข้าไปในดวงปัญญา หรือปัญญานั้นก็จะ

ซึมซาบเข้าไปในความจริง ความบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ปกคลุมจิตใจพร้อมท้ังกาย เป็นปีติ

คือความเอิบอ่ิมแช่มชื่นท้ังกายและใจ ก็เป็นปีติโพชฌงค์ เมื่อมีความดูดดื่มซาบซ่าน 

ปัสสัทธิ ความสงบกายสงบใจก็จะปรากฏขึ้น เป็นปัสสัทธิโพชฌงค์ เมื่อเป็นดังนี้ก็มี

ความสขุ เพราะว่าจติใจสงบจากความดิน้รนกวัดแกว่ง รกัษายากห้ามยาก กต็ัง้มัน่เป็น

สมาธ ิไม่ดิน้รน ไม่กวดัแกว่ง รกัษาได้ ห้ามได้ เป็นจติท่ีตรง สมาธโิพชฌงค์ก็ปรากฏขึน้ 

และเมือ่สมาธโิพชฌงค์ด�าเนนิไป ความเพ่งดสูมาธจิตินัน้สงบเฉยอยู่ กเ็ป็นอุเบกขาโพชฌงค์ 

ดงันีก้เ็ป็นกศุลธรรม ธรรมที่เป็นกุศล เมื่อเป็นกุศลธรรม ธรรมที่เป็นกุศลปรากฏขึ้น 

มรรคธรรม ธรรมคือมรรคทางปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้น ส�าหรับที่จะด�าเนิน ทางปฏิบัติ

เลือ่นขึน้ไป เป็นความเหน็ชอบ เป็นความด�ารชิอบ เป็นต้น เหล่านีเ้ป็นกศุลธรรม ธรรม

ทีเ่ป็นกุศล สตทิีพิ่จารณาธรรมเหล่าน้ี ทั้งท่ีเป็นอกุศลธรรม ท้ังท่ีเป็นอัพยากตธรรม 

พจิารณาว่า ธรรมนีม้อียู ่แต่ว่าไม่ยดึถือในธรรมเหล่านี ้ไม่ยินดไีม่ยนิร้ายในธรรมเหล่านี ้

เป็นเหตุละทิฏฐิจริตอย่างละเอียด ซ่ึงท�าให้ติดธรรม การปฏิบัติทางสติปัฏฐานด่ังนี้  

จึงเป็น เอกายโน มคฺโค คือทางปฏิบัติอันเดียวให้เกิดความบริสุทธิ์ ดับความโศก 

ความระทมทุกข์ ดับทุกข์โทมนัส น�าให้บรรลุธรรมที่พึงบรรลุ จนถึงธรรมอย่างยิ่งแล

๑ กันยายน ๒๕๐๙



วธิปีฏบิัตสิตปิัฏฐานในปัจจุบันธรรมกับพระพุทธคุณ

ขอให้ทกุท่าน ประมวลใจก�าหนดฟังและพจิารณาธรรมทีเ่ป็นตวัความจรงิ และ

ให้น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู ้ส่ังสอนทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับทุกข์ ในการประมวลใจเข้ามาน้ี ก็ให้ทิ้งอารมณ์ภายนอกไว้เสียข้างนอก  

ไม่ประมวลอารมณ์เข้ามาด้วย เพราะเมื่อจิตใจนี้มีอารมณ์ภายนอกเป็นกังวลอยู่  

ธรรมก็เข้ามาไม่ได้ 

ฉะนัน้ ให้ท้ิงอารมณ์ข้างนอกไว้ข้างนอก ดธูรรมทีแ่สดงให้เป็นอารมณ์ปัจจบุนั 

และพิจารณาตามกระแสธรรม ในการพิจารณานี้ ด�าเนินตามทางสติปัฏฐานย่อมเป็น

ทางที่ตรง คือในบัดนี้ ก�าหนดดูกาย ดูเวทนา ดูจิต และดูธรรม การก�าหนดกายนั้น 

ก็คือในปัจจุบันก�าลังฟัง ก็ก�าหนดเสียง ก�าหนดโสตะคือหู หูกับเสียงประจวบกัน  

อันนี้ก็เป็นกาย และก็ตรวจดูเวทนา คือความสุขหรือทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์

ไม่สุข เพราะกายคือเสียงกับหูท่ีกระทบกันนั้น เมื่อมีทุกข์ คือยังไม่สบายเพราะ 

ฟังธรรม ก็ก�าหนดให้รู้ว่านี้เป็นทุกขเวทนา ถ้ามีความสบายเพราะฟังธรรม ก็ก�าหนด

ให้รู้ว่านี้เป็นสุขเวทนา ถ้ายังเฉย ๆ ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ก็ก�าหนดให้รู้ว่าเป็นอุเบกขา

เวทนา เวทนานี้ก็แล่นถึงจิต ก็ก�าหนดดูจิตใจว่า มีชอบในธรรมหรือไม่ชอบในธรรมที่

ฟัง และต่อจากน้ัน ก็ก�าหนดตัวความชอบหรือความไม่ชอบ ว่าบัดนี้เป็นความชอบ 

บัดนี้เป็นความไม่ชอบ นี่ก็เป็นธรรม อันนี้เป็นสติปัฏฐานในการฟัง คือ เสียงกับหูก็

เป็นกาย ก่อเวทนากเ็ป็นเวทนา ส่งถึงจิตกเ็ป็นจติ และจิตกป็ระกอบด้วยเรือ่งคอืธรรม

ในจิต เป็นตัวความชอบหรือไม่ชอบก็เป็นธรรม และพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง เสียงกับหูที่

ประจวบกนันัน้ เสยีงกเ็ป็นเสยีงธรรม หก็ูฟังธรรม จติใจกแ็ล่นไปถึงเนือ้ความของธรรม 
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ตวัธรรมทีฟั่งอันเป็นเสยีงแสดง กน็บัว่าเป็นกาย และเมือ่จติใจอนันีซ้มึซาบในเนือ้ความ

ของธรรม ได้ความสงบกเ็ป็นเวทนา ส่งจติใจให้ประกอบด้วยศรัทธาและปัญญาเป็นต้น 

ซึ่งเป็นส่วนกุศลก็เป็นจิตและเป็นตัวธรรม คือศรัทธาและปัญญาเป็นต้นในจิตใจที ่

บังเกิดข้ึนโดยล�าดับ เป็นสติปัฏฐานชั้นในเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง และเม่ือได้ก�าหนดด ู

สตปัิฏฐาน คือ กาย เวทนา จติ ธรรม ในปัจจบุนัดงักล่าว ด้วยฝึกหดัดอูารมณ์ทีเ่ป็น

ปัจจุบันในบัดนี้ให้เป็นสติปัฏฐาน และเมื่อออกรับอารมณ์ภายนอก ในเวลาที่ออกจาก

การปฏิบัติไปประกอบธุรกิจต่าง ๆ ก็ฝึกหัดดูอารมณ์ที่ประสบนั้นให้เป็นสตปัิฏฐาน  

เช่นว่าโดยปกติเมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียงเป็นต้น รูปและเสียงเป็นต้นนั้น ก็มาเป็น

อารมณ์ท�าให้ชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง ถ้าเป็นรูป เสียง ที่น่าปรารถนา พอใจ ก็มาเป็น

อารมณ์ให้เกิดความชอบ ถ้าเป็นรูป เสียง ที่ไม่ปรารถนา พอใจ ก็มาเป็นอารมณ์ให้

เกิดเป็นความไม่ชอบ โดยปกติก็ย่อมเป็นอย่างนี้ 

เพราะฉะนั้น ก็ใช้สติปัฏฐานนี้แหละส�าหรับดูอารมณ์ทั้งหลาย กล่าวคือ  

เมือ่ประสบอารมณ์กค็ดิพจิารณาว่า อันไหนเป็นกาย อนัไหนเป็นเวทนา อนัไหนเป็นจติ 

อันไหนเป็นธรรม พิจารณาเข้ามาดูที่จิตของตนเอง หยุดที่จิตของตนเอง รูปกับตาที่

ประจวบกัน หูกับเสียงที่ประจวบกัน ก็เป็นกาย เมื่อประจวบกันอย่างนั้นก็เกิดเวทนา

คือ สุขหรือทุกข์ และเวทนานี้ก็ปรุงจิต ถ้าเป็นสุขเวทนาก็ปรุงจิตให้ยินดี ถ้าเป็น

ทกุขเวทนากป็รุงจติให้ยนิร้าย เพราะฉะนัน้ กจ็บัพจิารณาดเูวทนาในขณะทีร่บัอารมณ์ 

ดูจิตในขณะที่รับอารมณ์ ดูธรรมคือตัวความยินดีหรือความยนิร้ายในขณะทีร่บัอารมณ์ 

ถ้าหัดให้สตปัิฏฐานรบัอารมณ์ดงักล่าวนี ้ถ้าสตบัิงเกดิช้า คอืพอรับอารมณก์็บังเกดิความ

ยินดีหรือความยินร้ายขึ้น ก็แปลว่าสติก�าหนดมาโดยล�าดับไม่ทัน กิเลสบังเกิดขึ้น 

เสียก่อน แต่ก็ไม่ปล่อย แต่จับดูตัวธรรมคือตัวยินดีหรือยินร้ายในจิต ให้รู้ว่า บัดนี้ 

จิตยินดี บัดนี้จิตยินร้าย เมื่อก�าหนดดูเช่นนี้ ก็จะสงบความยินดีหรือความยินร้ายไว้

เพียงเท่านั้นได้ 

แต่ถ้ามีสติก�าหนดได้เร็วกว่านั้นจนจับจิตทัน ในขณะท่ีเวทนาเข้ามาปรุงจิต 

จบัจติท่ีไหว ๆ ในเวทนา จะมยีนิดยีนิร้ายกช็ัว่แวบหนึง่ แต่เมือ่ได้จบัจติด้วยสตทินัแล้ว 

กจ็ะหยดุอยู่เท่าน้ัน แต่ถ้าจบัจติได้เร็วกว่านัน้ ก�าหนดจบัเวทนาทนัในขณะทีร่บัอารมณ์ 
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ก�าหนดทันว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เพราะอารมณ์ที่รับนั้นก็จะหยุดอยู่ได้เพียงนั้น  

เวทนาก็จะไม่ปรุงจิต แต่ถ้ามีสติได้เร็วย่ิงกว่านั้น ก�าหนดจับอารมณ์ที่รับนั้นไว้ทัน  

คือในขณะที่รูปกับตาประจวบกัน หูกับเสียงประจวบกัน ก็มีสติก�าหนดได้ทันว่า  

สักแต่เป็นอารมณ์ คือเป็นตากับรูปประจวบกัน สักแต่ว่าเป็นเสียงกับหูประจวบกัน 

ประจวบกันแล้วก็ผ่านไปแล้วไป ถ้ามีสติก�าหนดได้ตั้งแต่ต้น ก็เป็นอันดับเรื่องได้ 

ตั้งแต่ต้น 

การหัดท�าสติปัฏฐานส�าหรับเป็นเครื่องรับอารมณ์ดังกล่าวนี้ จึงเป็นวิธีปฏิบัติ

ส�าหรับที่จะรักษาตนให้มีความเกษมสวัสดี จากอารมณ์โลกทั้งหลาย ทั้งยังเป็นเครื่อง

สกัดก้ันกิเลสและกองทุกข์ในโลก จึงเป็นสติอารักขา สติเป็นเครื่องรักษาตน และ 

ในเบื้องต้นการฝึกหัดใช้สติดังกล่าวนี้ อาจจะขลุกขลักไม่สะดวก แต่ถ้าหัดปฏิบัติอยู่

เสมอ ก็จักสามารถควบคุมอารมณ์ ควบคุมจิตใจ และควบคุมกรรมของตนได้โดย

ล�าดับ สามารถท่ีจะรับอารมณ์ท้ังหลายได้อย่างสบาย ไม่บังเกิดความทุกข์เดอืดร้อน 

ในข้อน้ี กอ็าศัยค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ซึง่พระองค์เป็น สตถฺา เทวมนสุสฺาน� เป็นศาสดา 

คือครผููส้ัง่สอนของเทพและมนษุย์ทัง้หลาย ในการทีจ่ะเข้าถึงพระพทุธคณุในข้อนี ้กใ็ห้

พจิารณาดพูระศาสดา ดูเทพและมนษุย์ ประมวลเข้ามาทีต่นเอง เทพ นัน้ตามอธบิาย

เป็นอุปปาติกก�าเนิด คือเป็นกายทิพย์จ�าพวกลอยเกิด เกิดขึ้นมาก็เป็นตัวเป็นตนโต

ใหญ่ทีเดียว ไม่ได้ถือก�าเนิดเหมือนอย่างมนุษย์ ตามศัพท์แปลว่าสว่างก็ได้ แปลว่า 

เล่นกไ็ด้ ทีแ่ปลว่าสว่างนัน้กค็อืรศัมสีว่างไสวในตน ทีแ่ปลว่าเล่นนัน้กค็อืมีความสุขอยู่

ด้วยทิพยสมบัติ สมบัติทิพย์ซ่ึงบังเกิดขึ้นด้วยบุญตลอดเวลา ไม่ต้องท�าการงาน  

เสวยสขุสบายเหมือนอย่างเล่นสนุกอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่ต้องประกอบการงานแสวงหา

สมบัติ สมบัติท่ีเป็นทิพย์น้ันมาบังเกิดขึ้นด้วยอ�านาจของบุญที่ได้ท�าไว้ จัดเป็นสุคติ  

นับว่าเป็นสุคติภูมิอันหนึ่ง 

มนุษย์ นั้นก็ได้แก่บุคคลทั่วไปนี้ ซึ่งมีก�าเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ นี้เป็นอธิบาย

โดยทัว่ไป แต่ในทางพระพทุธศาสนานัน้ ส�าหรบั เทพ ได้จดัเป็น ๓ อย่าง คอื สมมติ

เทพ เทพโดยสมมต ิหมายถงึพระราชาซ่ึงครองแผ่นดนิ ครอบครองราชสมบตั ิซึง่นบั

ว่าเป็นเทวดาในมนษุย์ อปุปัตเิทพ เทพโดยอปุบตั ิกค็อืเทพผูก้�าเนดิเป็นเทวดาดงักล่าว
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แล้ว วสุิทธเิทพ เทพผูบ้รสิทุธิ ์ซึง่หมายถึง พระอรหันต์ ส่วนมนษุย์นัน้ ก็คือบุคคลผู้เป็น

สามัญชนทั่วไปนี้ เป็นจ�าพวกที่เรียกว่าปุถุชนคนกิเลสหนา ชนิดที่เป็น อันธพาล คือ

ใจบาปหยาบช้าเรยีกว่า อันธพาลปุถุชน กม็ ี เป็นปถุุชนผูต้ัง้ม่ันอยูใ่นศีลธรรม เรียกว่า 

กัลยาณปุถุชน ก็มี และเป็นพระอริยะ คือผู้บรรลุมรรคผลในทางพระพุทธศาสนา 

ตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต�่าก็มี นี้เป็นอธิบายมนุษย์และเทวดา ตามสมมติธรรม หรือบัญญัติ

ธรรม แต่เมื่อจะน้อมเข้ามาในทางปฏิบัติ เทวะและมนุษย์นี้ก็ประมวลอยู่ในจิตใจอันนี้ 

ซึ่งอาศัยอยู่ในกายอันนี้ ไม่ใช่แต่เทวะและมนุษย์เท่านั้น แม้อบายภูมิ ภูมิท่ีไม่เจริญ

ประกอบด้วยความทุกข์ต่าง ๆ ก็ประมวลอยู่ในจิตใจอันนี้เช่นเดียวกัน เมื่อไม่ได้พบ

ธรรมในพระพุทธศาสนา เช่นสติปัฏฐาน หรือไม่ได้พบธรรมที่เป็นส่วนดีส่วนชอบ  

จิตประกอบด้วยยินดียินร้าย ประกอบด้วยความโลภโกรธหลง แผดเผาอยู่เป็นส่วน

มากก็ตกอยู่ในภาวะของอบายภูมิ เป็นอบายภูมิในปัจจุบัน 

เมือ่จติหมกไหม้อยูใ่นกเิลส ในใจตนเช่นนี ้กม็องไม่เห็นพระศาสดา เพราะมี

กิเลสและอารมณ์ที่หุ้มห่อและปกปิดไม่ให้มองเห็น ต่อเมื่อได้พบธรรมค�าส่ังสอนของ

พระศาสดา และด�าเนนิปฏบิตัใินแนวสตปัิฏฐาน สงบอารมณ์สงบกิเลสทีหุ้่มห่อจติและ

แผดเผาจิตให้รุ่มร้อน จนมีจิตใจสูงขึ้น ยินดีอยู่ในทาน ในศีล มีหิริโอตตัปปะ มีธรรม

หรือเรียกว่าศีลธรรม ตามภูมิตามชั้น ภาวะก็เลื่อนขึ้นไปสู่มนุษยภูมิ คือ ภูมิมนุษย์ 

เมือ่ภาวะเลือ่นขึน้ถงึมนษุย์เช่นนี ้กไ็ด้มองเหน็พระศาสดาว่าเป็นผูส้อนมนษุย์ทัง้หลาย 

คือสอนคนให้เป็นคน โดยเฉพาะก็เป็นพระศาสดาผู้สั่งสอนตนเองให้เป็นมนุษย์ คือ

เป็นคนโดยธรรมข้ึน และเมื่อได้ปฏิบัติในสติปัฏฐาน เป็นต้น จนมีจิตใจสงบย่ิงขึ้น 

สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น มีจิตใจบริสุทธิ์สว่างไสวแจ่มใสมีความสุขขึ้น แต่ก่อนนั้น อยู่ใน

ที่เดียวกัน รับอารมณ์เดียวกัน มีความทุกข์ร้อน แต่เมื่อได้ปฏิบัติเข้าตามภูมิชั้นของ

จิตใจที่บริสุทธิ์ มีความแจ่มใสหรือสว่างไสวขึ้น ก็อยู่ในที่เดียวกัน รับอารมณ์เดียวกัน 

แต่ก็มคีวามสุข ไม่เป็นความทุกข์ ภมูิชัน้กเ็ลือ่นขึ้นเป็นเทวะ และกไ็ด้เหน็พระศาสดา

ว่าเป็นผู้สอนของเทวะ โดยตรงก็สั่งสอนตนเองให้เป็นเทวะขึ้น และเมื่อได้ปฏิบัติจน

บรรลถึุงความบริสทุธิบ์รบิรูณ์ยิง่ กจ็ะเลือ่นภมิูชัน้ของตนให้เป็นเทวะทีบ่รสุิทธิต์ามภมิู

ชั้นโดยล�าดับ และเม่ือเป็นเช่นน้ี ก็จะปรากฏพระคุณของพระพุทธเจ้าว่า สตฺถา  
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เทวมนสฺุสาน� เป็นศาสดาของเทพและมนษุย์ทัง้หลาย การเหน็พระคณุในข้อนีด้้วยการ

ปฏิบัติ เป็นการเห็นที่ใกล้ชิดพระศาสดา เพียงแต่เห็นด้วยปริยัติ ยังไม่ปฏิบัติ ยังเป็น

เห็นห่าง ความเชื่อและความรู้ของตนก็ไม่แน่นอน ต่อเม่ือมาปฏิบัติ ก็มาได้เห็น 

พระคณุในข้อนีไ้ด้ชัดขึน้ และเมือ่ได้รบัผลของการปฏิบตัสิงู ๆ ขึน้ไป กจ็กัประจกัษ์ใน

พระคุณข้อนี้กระชับยิ่งขึ้นไปโดยล�าดับ ศรัทธา คือความเชื่อ ปสาทะ ความเลื่อมใส

อันประกอบด้วยความรู้ เกิดจากการปฏิบัติซึ่งเป็นตัวปัญญา ก็จะตั้งมั่นแน่นอนและ

มั่นคง การปฏิบัตินี้ เมื่อได้อาศัยพระคุณดังกล่าวเป็นสรณะ คือเป็นที่พึ่ง คอยเตือน

ใจอยูเ่สมอว่า บดันี้ได้พบพระศาสดาผูอ้ดุมเอกในโลกแล้ว ทรงสัง่สอนเทพและมนุษย์ 

ก็ทรงสั่งสอนตนนี้เองให้ปฏิบัติให้เป็นเทพขึ้น เป็นมนุษย์ขึ้นโดยล�าดับ และก็ให้มี 

พระศาสดา เป็นผูเ้ตือนตนสัง่สอนตนประจ�าในจติใจเสมอ เมือ่ประสบอารมณ์และสติ

ยงัไม่บงัเกดิขึน้ทนัต่ออารมณ์ บงัเกดิความยินดยิีนร้ายจนถึงก่อเจตนากรรมขึน้ กฉ็วย

พระคุณข้อที่ให้มีพระศาสดาในจิตใจนี้เอง ออกมาเป็นผู้เตือนตนว่า ทรงสอนให้ละ

ความชั่ว ให้กระท�าความดี 

ฉะนัน้ เม่ือจะมีเจตนาท่ีจะท�าไม่ด ีกใ็ห้มวีริตั ิความงดเว้นจากการกระท�านัน้

เสีย และเตือนตนให้กระท�าความดีสืบต่อไป ดังนี้ก็ได้ชื่อว่า ได้มีพระศาสดาเป็นที่พึ่ง

คอยเตือนตนอยู่ในด้านของกรรม และเมื่อได้ปฏิบัติละเอียดยิ่งขึ้น ก็ให้มีพระศาสดา

ออกมาเป็นผูใ้ห้สตเิตือนตนในขณะทีร่บัอารมณ์ เพือ่ทีจ่ะได้ใช้สตปัิฏฐานหยดุพจิารณา

อารมณ์ เข้ามาที่ภายในให้เป็นกายเวทนาจิตธรรม ระงับบาปอกุศลธรรมในจิตเสียได้ 

พระศาสดากจ็ะประทับอยูก่บัตน และจะเป็นพทุธะคือผูรู้ท้ีค่อยเตอืนตนอยู ่พระศาสดา

ซึ่งเป็นผู้รู้นี้ ทุก ๆ ผู้ปฏิบัติธรรมก็ย่อมมีอยู่ หากแต่ไม่เข้าไปหาท่าน ไม่ให้ท่านออก

มาเป็นผู้เตือนและไม่รับค�าเตือน ถ้าคิดถึงท่านและให้ท่านออกมาเป็นผู้เตือนหรือ 

ผู้สั่งสอน รับค�าสั่งสอนของท่าน เม่ือเป็นเช่นนี้แล้ว ก็จะเป็น สตฺถา เทวมนุสฺสาน�  

แผ่พระคณุช่วยให้พ้นจากกเิลสและกองทกุข์ พ้นจากบาปอกศุลธรรมทัง้หลายละเอยีด

ยิ่งขึ้นไปโดยล�าดับ

๑๘ กันยายน ๒๕๐๖



สัมมัปปธาน ๔ อทิธบิาท ๔

หลักปฏิบัติในกรรมฐานได้แสดงตามหลักสติปัฏฐาน ตั้งสติก�าหนดพิจารณา

กาย เวทนา จิต ธรรม ดังที่ได้กล่าวมาโดยล�าดับ จิตมีปกติคิดไปในอารมณ์คือเรื่อง

ทั้งหลาย เมื่อผูกใจอยู่ในอารมณ์อันใดที่จะชอบก็ตาม ไม่ชอบก็ตาม ใจย่อมท่องเที่ยว

ไปในอารมณ์อันนั้น เพราะฉะนั้น จึงดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย ไม่ควรแก่การ

งานที่จะพึงท�า ท่านจึงสอนให้หัดอบรมจิตให้เป็นสมาธิด้วยก�าหนดสติให้รู้ระลึก เข้า

มาในกาย เวทนา จิต  ธรรม เป็นที่ตั้งของสติทั้ง ๔ นี้ ในขั้นปฏิบัติ จะหัดก�าหนด

จติในทีต่ัง้อนัใดอนัหนึง่กไ็ด้ แต่เมือ่ก�าหนดทีต่ัง้อนัใดออกหน้า อกี ๓ ข้อกย่็อมประมวล

เข้ามาอยู่ด้วยกัน เม่ือก�าหนดสติในกาย คือก�าหนดลมหายใจเข้าออก หรือก�าหนด

อาการของกาย ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก อันใดอันหนึ่ง ก็ให้รู้กายที่

ก�าหนด คือรู้ระลึกไปในลมหายใจ หรือในอาการของกายดังกล่าว ให้รู้เวทนาในขณะ

ปฏิบัติน้ี ให้รู้จิตในขณะปฏิบัตินี้ ให้รู้ธรรมคือตัวสติที่รู้ระลึกในขณะปฏิบัตินี้ ก็เป็น 

อันได้ด�าเนินในสติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้เป็น เอกายโน มคฺโค คือทางปฏิบัติอันเดียวกัน 

และเมือ่มทีีต่ัง้อันอ่ืนแทรกเข้ามา เพราะจติท่องเทีย่วออกไปในอารมณ์ภายนอก ทีค่อย

ดงึใจออกไป กใ็ห้รู ้มีเวทนาภายนอกทีไ่ม่ใช่เกดิขึน้จากการปฏบิตั ิกใ็ห้รู ้จติทีม่อีาการ

เกิดจากอารมณ์ภายนอกอย่างไร ก็ให้รู้ ธรรมในจิตท่ีเกิดจากอารมณ์ภายนอกเป็น 

ตัวนิวรณ์ที่เกิดแทรกเข้ามา ก็ให้รู้ นั่นก็เป็น กาย เวทนา จิต ธรรม ภายนอก  

นอกกรรมฐาน กใ็ห้รู ้และกร็ะงบัไปด้วยความรู ้กลบัน�าจติมาตัง้อยูใ่นทีต่ัง้ คอืในกาย

ซึ่งตั้งจิตก�าหนด เมื่อการก�าหนดแนบแน่นเข้า ก็จะสุขจากการปฏิบัติ เป็นเวทนาเกิด

จากการปฏิบัติ ก็ให้รู้ จิตที่รวมสงบเข้าแจ่มใสเอิบอิ่มเข้า เกิดจากการปฏิบัติ ก็ให้รู้ 

ธรรมคือตัวสติที่รู้ระลึกตั้งมั่นแนบแน่นเข้า ปรากฏชัดเจนเข้า ก็ให้รู้ และเมื่อเป็น 
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เช่นน้ี ธรรมคือตัวสติท่ีระลึกรู้ ก็จะรู้กาย เวทนา จิต ธรรม ตลอดถึงกันทั้งหมด 

เป็นอันเดียว เป็นตัวอุปัฏฐาน ตัวความปรากฏแจ่มแจ้ง

สัมมัปปธาน ๔

ในการปฏิบัติท�าใจให้เป็นสมาธิ ด�าเนินทางกาย เวทนา จิต ธรรม ซึ่งเป็น 

สติปัฏฐานนี้ จึงต้องอาศัยมีปธานะ อันได้แก่ความเพียร ต้ังความเพียรที่จะระวัง  

ไม่ให้กาย เวทนา จิต ธรรม ภายนอกบังเกิดขึ้น กายภายนอก ก็คือที่ตั้งภายนอก  

อนัได้แก่ อารมณ์ท่ีดงึใจออกไป เวทนาภายนอก กค็อืสขุหรอืทกุข์ ไปตามอารมณ์นัน้ 

จิตภายนอก ก็คือจิตที่ยินดียินร้าย ไปตามอารมณ์นั้น ธรรมภายนอก ก็คือตัวนิวรณ์

ทีเ่กิดแทรกข้ึน ไปตามอารมณ์นัน้ กจ็ะต้องตัง้ความเพยีร ระมดัระวังไม่ให้ส่วนเหล่านี้ 

อันเป็นส่วนอกุศลของสมาธิบังเกิดข้ึน และเมื่ออกุศลของสมาธิบังเกิดขึ้น ก็ให้ละ  

ด้วยสตินี้แหละที่ระลึกรู้ไว้ ระลึกรู้ขึ้นได้เมื่อใด อกุศลก็ละได้เมื่อนั้น ก็น�าจิตกลับเข้า

มาตัง้อยู่ในการปฏิบัติ ก็จะต้องตัง้ความเพียรรกัษาทางปฏบิตันิีไ้ว้ ตัง้ความเพยีรปฏบิตัิ

ในทางปฏิบัติ อันเรียกว่าเป็นกุศลของสมาธิ และรักษาทางปฏิบัติอันเป็นตัวกุศลของ

สมาธินี้ไว้ ส่งเสริมให้มากขึ้น

อทิธบิาท ๔ 

เมื่อได้อาศัยปธานะ คือตั้งความเพียรดังนี้ ก็ย่อมประสบความส�าเร็จในการ

ปฏิบัติไปทีละขั้น ความส�าเร็จนี้ เรียกว่า อิทธิ แปลว่า ฤทธิ์ในภาษาไทย แต่ความ

เข้าใจโดยมากว่า ฤทธิเ์ดชทีเ่กนิวสิยัสามญัชนอย่างใดอย่างหนึง่ แต่ความหมายในทาง

ปฏิบัติ ฤทธิ์ หรืออิทธิ คือความส�าเร็จนี้ หมายถึงความส�าเร็จในการละอกุศล และ 

ในการอบรมกุศลทางจิต เม่ือละอกุศลได้ส�าเร็จอย่างหนึ่ง อบรมกุศลได้ส�าเร็จอย่าง

หน่ึง ก็เป็นอิทธิหรือฤทธ์ิของจิตอย่างหนึ่ง ดังจะพึงเห็นได้ว่า เมื่อปฏิบัติในสมาธิ  

จติมกัจะท่องเท่ียวออกไปในอารมณ์ท่ีใคร่ท่ีปรารถนาพอใจ อนัเรียกว่ากามคณุ ไม่ยอม

ที่จะเข้ามาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้โดยง่าย มักจะเป็นเช่นนี้ เรียกว่าไม่มีอิทธิ 
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ของจิต ต่อเมื่อสงบอารมณ์ภายนอก สงบนิวรณ์ลงได้ เรียกว่าละอกุศลได้ ก็เป็นอิทธิ

ของจิตอย่างหนึง่ เม่ือมาตัง้อยู่ในอารมณ์ของสมาธไิด้ กเ็ป็นอทิธอิย่างหนึง่ กล่าวอย่าง

สามัญ เมื่อจิตบังเกิดโลภโกรธหลง เพราะกระทบอารมณ์ทั้งหลาย ก็ไม่สามารถที่จะ

ระงับโลภโกรธหลงได้ ไม่สามารถท่ีจะระงับอารมณ์อันเป็นท่ีตั้งของโลภโกรธหลงได้ 

จิตกท่็องเทีย่วอยูใ่นกศุล อารมณ์ก็เป็นอกศุล นวิรณ์หรอืกเิลสท่ีบังเกดิขึน้นีก้เ็ป็นอกศุล 

จติกไ็ม่มอีทิธ ิและก็ไม่สามารถที่จะน้อมจิตเข้ามาในในทางกุศลที่ตรงกันข้าม

ในการปฏบัิตทิีจ่ะบงัเกดิผล จงึจะต้องมอีทิธขิองจติ คอืความส�าเรจ็ไปทลีะขัน้ 

เพราะฉะนั้น ก็ให้ก�าหนดพิจารณาดูอิทธิแห่งจิตของตน ว่าเป็นอย่างไร เมื่อสามารถ

สงบอารมณ์ สงบนวิรณ์ภายนอกเสยีได้ สามารถทีจ่ะน�าจติเข้ามาตัง้อยู่ในทีต่ัง้ทางสติ

ปัฏฐานนี้ได้ ก็เรียกว่ามีอิทธิของจิต

อทิธขิองจตินี ้ท่านแสดงทางปฏบิตัใิห้บรรลถุงึ เรียกว่าอทิธบิาท หมายถงึทาง

ปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอิทธิ คือความส�าเร็จดังกล่าว ก็ได้แก่ธรรม ๔ ข้อคือ ฉันทะ  

ความพอใจ หมายถึงความใคร่ความปรารถนาที่จะปฏิบัติ วิริยะ ความเพียรปฏิบัติ  

จติตะ ความตัง้ใจในการปฏบิติั ไม่ทอดใจ วมิงัสา ความคอยสอบสวนใคร่ครวญ ด�าเนนิ

การปฏิบัติให้ถูกต้อง ธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ แยกกันแต่ละข้อก็ได้ รวมกันเข้าก็ได้ แต่แม้

จะแยกกนัแต่ละข้อ เม่ือตัง้ข้อใดข้อหน่ึงขึน้เป็นหวัหน้า กย่็อมจะชกัจงูอกี ๓ ข้อเข้ามา 

เช่น ต้ังฉันทะ ความพอใจ คือความปรารถนาท่ีจะปฏิบัติ เป็นหัวหน้า มีฉันทะขึ้น  

กจ็ะชกัจงูวริยิะ จติตะ วมัิงสาเข้ามา เม่ือตัง้ความเพยีรขึน้ เป็นหวัหน้า กช็กัจงูฉนัทะ 

จติตะ วมิงัสาเข้ามา เม่ือตัง้จติตะ คือความทีต้ั่งจิต เป็นหัวหน้า กจ็ะชกัจูงฉันทะ วิริยะ 

วิมังสาเข้ามา เมื่อตั้งวิมังสา เป็นหัวหน้า ก็จะชักจูงฉันทะ วิริยะ จิตตะเข้ามา  

เพราะฉะนั้น ทั้ง ๔ ข้อน้ีจึงบังเกิดขึ้นเนื่องกัน แต่ก็มีลักษณะของธรรมต่างกัน  

กล่าวได้ว่าต้องอาศัยกัน คือจะต้องมีท้ัง ๔ ข้อ ประมวลกันเข้ามา เพราะฉะนั้น  

ท่านจึงสอนให้อบรม ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ให้บังเกิดขึ้น

ข้อแรก ฉนัทะ ความพอใจ หมายถึงความใคร่ ความปรารถนาทีจ่ะปฏบิตัเิป็น

ข้อส�าคัญ ที่จะชักน�าใจ ชักน�าการปฏิบัติ ถ้าขาดฉันทะ ก็เรียกว่า ขาดความพอใจ 

ความชอบใจ แต่ว่าโดยปกตินั้น เมื่อยังไม่ได้รับผลของการปฏิบัติ ก็ย่อมจะไม่เกิด

ฉันทะ เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนให้อบรมฉันทะให้บังเกิดขึ้น การอบรมฉันทะนี้  
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เป็นของที่ท�าได้ คือพิจารณาประโยชน์ของการปฏิบัติ ให้เห็นประโยชน์ เมื่อเห็น

ประโยชน์ ก็ย่อมจะเกิดฉันทะข้ึน อาจจะต้องอาศัยศรัทธาปสาทะ เป็นเครื่องชักน�า 

เหมือนในเรื่องทั่วไป เมื่อใครต้องการจะปลูกฉันทะของใครในสิ่งอะไร ก็จะต้องชี้แจง

ชักจูงใจของผู้น้ัน ให้เกิดศรัทธาปสาทะในสิ่งนั้น ให้เห็นว่าส่ิงนั้นมีประโยชน์เป็นที่

ต้องการ ฉันทะก็จะบังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนให้อบรมฉันทะให้เกิดขึ้น

วิริยะ ความเพียร ท่านก็สอนให้อบรม ด้วยการพิจารณาว่าสมควรที่จะ 

พากเพียรปฏิบัติ เพราะเมื่อมีความเพียรก็ย่อมประสบความส�าเร็จ และความเพียรนี้ 

ก็จะยากในเบื้องต้น แต่จะง่ายขึ้นไปโดยล�าดับ เมื่อได้จับท�าความเพียร ให้กิจที่พึงท�า

ด�าเนินไปได้แล้ว ความง่ายก็จะบังเกิดขึ้นทุกที และเวลาของชีวิตก็มีน้อยมีจ�ากัด  

เพราะฉะน้ัน ควรที่จะตั้งความเพียร ไม่ปล่อยให้เวลาล่วงไปเสียเปล่า เม่ือพิจารณา  

ก็ย่อมจะปลุกจิตใจให้เกิดความเพียรขึ้นได้

จิตตะ คือความตั้งจิตไม่ทอดธุระ ก็อบรมได้ คือเอาใจใส่ในการปฏิบัติ  

ไม่ทอดใจ ไม่ทอดธุระในการปฏิบัติ เหลียวแลในการปฏิบัติอยู่

วิมังสา ความสอบสวนใคร่ครวญพิจารณา ให้การปฏิบัติด�าเนินไปถูกต้อง  

ก็เป็นสิ่งที่อบรมได้ อาศัยปัญญาที่สอดส่องพิจารณาดูการปฏิบัติของตน ไม่ประมาท

ปัญญาของตน ไม่ทอดทิ้งละเลยปัญญาของตน แต่ว่าใช้สอบสวนพิจารณาใคร่ครวญ

การปฏิบัติอยู่เสมอ 

ท่านแสดงหลักในการอบรมธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ ในการปฏิบัติไว้ดังนี้ อบรม

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ไม่ปล่อยให้ย่อหย่อนไปด้วยความเกียจคร้าน เพราะเมื่อ

เกิดความเกียจคร้าน ก็จะปล่อยให้ธรรมทั้ง ๔ นี้ย่อหย่อนเสื่อมไป อนึ่ง ไม่ยกธรรม

ทั้ง ๔ ข้อนี้ ให้จัดเกินไปด้วยความฟุ้งซ่าน คือไม่คิดฟุ้งซ่านหวังผลของการปฏิบัติจน

เกินไป ซึ่งเป็นต้นเหตุให้ท�าฉันทะความพอใจ ท�าความเอาใจใส่ และท�าการพิจารณา

ใคร่ครวญ จนเกินไป

อน่ึง ให้ท�า สญัญา คือความก�าหนดในการปฏบิตั ิก�าหนดทีต่นเอง ท�าสัญญา

ก�าหนดข้างหน้าข้างหลัง ให้รู้ข้างหน้าเหมือนรู้ข้างหลัง ให้รู้ข้างหลังเหมือนรู้ข้างหน้า 

ก�าหนดให้รู้ข้างบนข้างล่าง ให้รู้ข้างล่างเหมือนรู้ข้างบน ให้รู้ข้างบนเหมือนรู้ข้างล่าง 
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ก�าหนดให้มคีวามรูส้ว่าง กลางคนืเหมอืนกลางวัน กลางวันเหมือนกลางคืน มีใจเปิดเผย 

ไม่ปกปิด มีความสว่างใจ สัญญาคือการก�าหนดดังกล่าวน้ี ใช้สัญญาก�าหนด  

เพราะเมือ่น่ังอยูเ่หมอืนดัง่ทีน่ัง่อยู ่จะเหน็ข้างหลงัเหมอืนข้างหน้า เหน็ข้างหน้าเหมอืน

ข้างหลัง ด้วยตาไม่ได้ และเมื่อหลับตาก็มองไม่เห็นอะไรด้วยตา เพราะฉะนั้น ก็ให้ใช้

สัญญาก�าหนด ก�าหนดดูข้างหลังดูข้างหน้า โดยรอบ ให้เห็นข้างหลังเหมือนข้างหน้า 

ข้างหน้าเหมอืนข้างหลงั คอืให้มีความรูก้�าหนดบรเิวณโดยรอบตน และก�าหนดข้างล่าง

ข้างบน โดยเฉพาะก็ก�าหนดที่ตนเอง ตามเห็นร่างกายของตนเอง เบื้องบนแต่พื้นเท้า

ข้ึนมา เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่เป็นท่ีสุดรอบ ให้มีสัญญาก�าหนดให้รู้

โดยตลอด และก�าหนดใจให้สว่างไสวไม่ให้มีเครื่องปิดบัง เครื่องปิดบังจิตใจนั้นก็คือ

นวิรณ์ เมือ่สงบนวิรณ์ลงได้ จติใจกส็ว่าง แล้วกต้็องก�าหนดแสงสว่างของกลางวนั หรอื

แสงสว่างของดวงไฟ ก�าหนดจ�าเอาความสว่างนั้น ความจ�าเอาความสว่างนั่นแหละ  

เป็นตัวสัญญา คือเป็นตัวจ�าได้หมายรู้ และเอาตัวจ�าได้หมายรู้อันนี้ มาก�าหนดท�า 

ความสว่าง กลางคืนเหมอืนกลางวนั กลางวันเหมอืนกลางคนื ให้จติใจมคีวามสว่างอยู่

โดยรอบ และระมัดระวงัจติใจไม่ให้ท่องเท่ียวไปในกามคุณภายนอก คอื รูป เสียง กลิน่ 

รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ ซึ่งเป็นเครื่องปกปิดก�าบังจิตใจ 

ไม่ให้สว่าง นิวรณ์เกิดขึ้นเมื่อใด ความมืดก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้น 

เพราะฉะนั้น ก็ให้ระมัดระวังจิตใจ ไม่ให้เกิดนิวรณ์เข้ามา ไม่ให้ออกไปสู่

อารมณ์ภายนอก ก�าหนดสัญญาคือความสว่างให้เกดิขึน้โดยรอบ นีเ้ป็นวิธอีบรมธรรม 

ฉนัทะ ความพอใจ ความเพยีร ความตัง้จติหรือเอาใจตั้ง และความใคร่ครวญพิจารณา

ให้การปฏบัิตดิ�าเนนิไปโดยถกูต้อง และเมือ่อาศยัฉนัทะ ความพอใจ อาศยัความเพียร 

อาศยัจติทีต่ัง้ อาศยัความใคร่ครวญพจิารณา ด้วยวิธอีบรมดังกล่าว กจ็ะได้สมาธ ิและ

เมือ่ได้สมาธ ิกอ็าศยัสมาธคิอยป้องกนัก�าจัดอกศุลของการปฏบิตั ิคอยด�าเนนิไปในทาง

ปฏบัิต ิรกัษาทางปฏบิตั ิคอืสติปัฏฐานทีต่ัง้ไว้ เมือ่เป็นดงันี ้กจ็ะได้อทิธคิอืความส�าเรจ็

ในการปฏิบัติ ไปทีละขั้น

๖ กันยายน ๒๕๐๘



อนิทรยี์ ๕

หลักในการปฏิบัตินั้น ด�าเนินตามหลักสติปัฏฐาน ประมวลในกาย เวทนา  

จิต ธรรม สมัมัปปธาน (ความเพยีรชอบ) มอีทิธบิาท (ธรรมทีใ่ห้ประสบความส�าเรจ็) 

เป็นอปุการะอดุหนนุการปฏบิตั ิและจะมอุีปการะแก่การปฏบิตัดิงักล่าวได้ กต้็องอาศยั

มอีนิทรย์ี (คอืธรรมท่ีเป็นใหญ่) ส�าหรบัเป็นทีอ่ดุหนนุการปฏบัิต ิท่านแสดงอนิทรย์ีไว้ 

๕ ประการคือ ศรัทธา ความเชื่อหย่ังลงในพระรัตนตรัย วิริยะ ความเพียร สติ  

ความระลึก สมาธิ ความตั้งใจมั่น และ ปัญญา ความรู้ อันอาศัย วิเวก ความสงบ

สงดั วริาคะ  ความคลายจนสิน้ความยนิด ีนโิรธ ความดบั และความทีด่�าเนนิแปรไป

เพื่อความสละคืน ด้วยว่าจิตน้ีโดยปกติ ย่อมคลุกคลีอยู่กับอารมณ์ทั้งหลาย ซึ่งผ่าน

เข้ามาทางช่องตาช่องหู เป็นต้น จึงเป็นจิตใจที่ไม่สงบสงัด และนอกจากนี้ ยังมีความ

ติดใจยินดีอยู่ในอารมณ์ทั้งหลาย ที่จิตคลุกคลีอยู่นี้ และเมื่อเป็นดังนี้ ก็ก่อความทุกข์

ให้บังเกิดขึ้น ตั้งต้นแต่ความทุกข์อย่างละเอียด จนถึงเป็นทุกข์อย่างหยาบ เป็นต้นว่า 

ความแห้งใจ ความคร�่าครวญใจ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เพราะอารมณ์ที่จิต

คลุกคลีอยู่ เป็นสิ่งที่ชอบก็เกิดดับ เป็นสิ่งที่ไม่ชอบก็เกิดดับ แต่ว่าจิตที่เกิดความชอบ

ความยนิดอียูใ่นอารมณ์ทัง้หลาย ย่อมมคีวามคดิหน่วงเหนีย่วอารมณ์ทีช่อบ เพือ่ให้คง

อยูไ่ม่ให้ดบัไป และคดิหวงัอารมณ์ข้างหน้าทีย่งัไม่มา ให้เป็นอารมณ์ทีช่อบ เมือ่ความ

ยินดีหน่วงเหนี่ยวนั้นไม่ส�าเร็จ ความแห้งใจ ความระทมใจเป็นต้น ก็บังเกิดขึ้น 

เพราะฉะนั้น จิตใจโดยปกติจึงปรากฏแก่ตนเองว่า บางคราวก็แจ่มใส  

บางคราวกข็ุน่มวั และความแจ่มใสนัน้ มกัจะเกดิขึน้ในวาระแรก ทีป่ระสบอารมณ์อนั

สมปรารถนาที่น่าปรารถนา แต่ก็ตั้งอยู่ชั่วครู่ชั่วคราว ความแจ่มใสก็หายไปเป็นความ



390 โสฬสปัญหา

เฉย ๆ ปกติ และเมือ่ประสบความแปรปรวนเป็นทีไ่ม่ชอบอย่างใดอย่างหนึง่ กบ็งัเกดิ

ความขุ่นมัวขึ้น และโดยมากเมื่อแจ่มใสมาก สนุกสนานมาก ก็มักจะประสบภาวะขุ่น

มวัทกุข์ร้อนทีต่รงกนัข้ามในภายหลงั ปกตขิองจติย่อมเป็นดงันี ้กเ็พราะคลกุคลอียู่กบั

อารมณ์ทั้งหลาย ขึ้นลงไปตาม เม่ือยินดีก็ฟูขึ้นไป เมื่อยินร้ายก็ฟุบแฟบลงมา  

เป็นอย่างคลื่นในมหาสมุทร และถ้าเป็นเคลื่อนอย่างปกติแล้ว ก็ย่อมมีขึ้น ๆ ลง ๆ  

อยู่โดยปกติ แม้ทะเลจะเรียกว่าทะเลเรียบแต่ก็มีคลื่นอยู่เสมอ จิตใจก็มักจะเป็นเช่น

นัน้ มกัจะขึน้ ๆ ลง ๆ อยูเ่สมอ พจิารณาดูจงึจะรูส้กึ และในขณะเกดิลมมรสมุกย่็อม

จะเกิดคลืน่ใหญ่ อาจท�าลายเรือแพบ้านเรือนให้อับปางพงัทลาย ท�าชวีติของบคุคลผูอ้ยู่

ในเรือหรือบ้านใกล้ทะเลเป็นอันตราย จิตใจก็เช่นนั้น เมื่อประสบอารมณ์รุนแรง  

ก็จะเกิดคล่ืนแรงขึ้นในใจ ก็จะท�าอันตรายแก่ตนเอง ตลอดจนถึงบังเกิดอันตรายแก่

ชีวิตได้ ทั้งนี้ก็เพราะจิตใจไม่สงบสงัด มีราคะ ความติดยินดีเป็นต้น ในอารมณ์ และ 

ก่อทกุข์อยูใ่นจติเป็นอาจณิ เม่ือจติใจกระสบักระส่ายดิน้รนอยูเ่สมอ เหมือนทะเลในฤดู

มรสุม ก็ยิ่งจะเกิดคลื่นใหญ่ให้บังเกิดอันตรายดังกล่าวมาแล้ว 

เมือ่ภาวะจติใจเป็นอยู่ดัง่นี ้ กจ็ะหย่อนด้วยศรทัธาความเชือ่ หย่อนความเพยีร 

หย่อนสติ หย่อนสมาธิ และหย่อนปัญญา ศรัทธาคือความเชื่อในพระรัตนตรัยก็ไม่ 

ตั้งมั่น ความเพียรก็ไม่ตั้งมั่น สติก็ไม่ตั้งมั่น สมาธิปัญญาก็เช่นเดียวกัน ดังจะพึงเห็น

ได้ว่า จิตใจท่ีมีคล่ืนหรือเป็นคล่ืนน้อยหรือมากดังที่กล่าวมาแล้ว ศรัทธาคือความเชื่อ

ในพระรตันตรยั กจ็ะคลอนแคลนด้วยอ�านาจของอารมณ์ มาคอยฉุดชกัใจให้ด�าเนนิไป 

ขึ้นบ้างลงบ้าง คือยินดีบ้างยินร้ายบ้าง ไม่ด�าเนินไปตามคลองธรรมที่ชอบ ความเชื่อก็

ง่อนแง่นสดุแต่ว่าอารมณ์จะชกัน�าจติไป ความเพยีรกเ็ช่นเดยีวกนั และแทนทีจ่ะเพยีรละ

ชัว่ท�าความด ีก็กลับไปเป็นเพียรท�าความชั่วละความดี สติก็ย่อมจะเพลิดเพลินไปตาม

อารมณ์ อารมณ์ดึงใจออกไป จะน�าสติเข้ามาตั้งอยู่ในธรรมก็ไม่สะดวก ดังจะพึงเห็น

ได้ว่า ในขณะทีจ่ติมคีลืน่ ถ้าเป็นคลืน่โดยปกติ ขึน้ลงอยู่กบัอ�านาจของความยินดยิีนร้าย 

โดยปกติ จะน�าสติเข้ามาระลึกถึงธรรม จะอ่านหนังสือธรรมจะฟังธรรม ก็ยังพอเป็น

ไปได้ แต่ว่าจะขึน้ ๆ ลง ๆ อยู่ในอารมณ์นอกจากธรรมเสมอ จะต้องคอยน�าสตกิลบัมา 

แต่ถ้าในขณะที่จิตบังเกิดคล่ืนจิตขนาดปานกลางจนถึงรุนแรง บังเกิดความทุกข์ใจ

กลัดกลุ้มกระสับกระส่ายขึ้น อย่างปานกลางหรือรุนแรง การที่น�าสติเข้ามาตั้งอยู่ใน
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ธรรมก็เป็นของยาก ดังจะพึงเห็นบุคคลเป็นอันมาก เมื่อบังเกิดความกลุ้มใจ  บังเกิด

ทุกข์ใจ ก็จะดับกลุ้มด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่งจะบังคับประสาทให้ชาหรือว่าจะดึงใจให้เมาเป็น

เครือ่งแก้ กเ็พราะก�าลงัสตมิไีม่เพยีงพอ เมือ่สตหิย่อนลงไป ใจทีจ่ะตัง้ม่ันในทางทีช่อบ 

ปัญญาที่จะรู้ทางที่ชอบ ก็จะไม่บังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ก็สุดแต่อารมณ์ที่ขึ้น ๆ ลง ๆ 

น้ัน จะดึงใจของบุคคลให้ขึ้นไปบ้าง แล้วโยนลงมาบ้าง โยนขึ้นไปบ้าง เหมือนอย่าง

คลื่นใหญ่ในมหาสมุทร เมื่อเป็นเช่นนี้ จะมีความสุขที่ไหน 

และการท่ีจะคิดแก้ความทุกข์กลัดกลุม้เพราะเหตดุงักล่าว ด้วยวิธที�าให้หลงใหล

มึนเมา ก็จะเป็นการแก้ทุกข์ด้วยการเพิ่มทุกข์ยิ่งขึ้น ในที่สุด ก็ประสบความเสื่อม 

ทัง้ทางกายและทัง้ทางใจ ไม่พบทางทีถ่กูต้อง ทัง้นีเ้ป็นเพราะจติใจขาดธรรมทีเ่ป็นใหญ่ 

คือขาดศรัทธา ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย ขาดความเพียร ขาดสติ ขาดสมาธิ  

และขาดปัญญา หรือจะกล่าวว่า ธรรมเหล่านี้มีอ�านาจ มีความเป็นใหญ่ น้อยกว่า 

อ�านาจของอารมณ์ และอ�านาจของกิเลส เมื่อเป็นดังนี้ จะปฏิบัติในอิทธิบาท  

ในสมัมปัปธาน ในสติปัฏฐาน กเ็ป็นไปไม่ได้

เพราะฉะนั้น ผู้ท่ีมุ่งจะเจริญสัมมาปฏิบัติ ท่านจึงสอนให้อบรมธรรมเหล่านี้ 

คือศรัทธา ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย ๑ วิริยะ ความเพียร ๑ สติ ความระลึกได้ 

๑ สมาธ ิความตัง้ใจม่ัน ๑ และ ปัญญา คอืความรูต้ามเป็นจรงิ ๑ ให้เป็นธรรมทีเ่ป็น

ใหญ่เหนืออารมณ์และเหนือกิเลส มีอ�านาจที่จะน�าจิตใจไปสู่ความวิเวก คือความสงบ

สงัดจากอารมณ์ท้ังหลาย และน�าให้เกิดวิราคะ คือความส้ินติด ส้ินยินดีในอารมณ์  

น�าให้บังเกิดนิโรธคือความดับทุกข์ และน�าให้ด�าเนินไปสู่ความสละคืนส่ิงท่ียึดม่ัน 

ทั้งหลาย เมื่อคอยอาศัยธรรมเหล่าน้ีอยู่ มีธรรมเหล่านี้เป็นใหญ่เหนืออารมณ์และ 

เหนอืกเิลส ดังกล่าว จงึจะสามารถด�าเนินเข้าสู่สัมมาปฏบิตั ิด�าเนนิเข้าสู่เอกายนมรรค 

คือทางที่ไปอันเดียว คือทางสติปัฏฐานได้ 

ประการส�าคัญข้อแรก นั้นคือ การอาศัยธรรมนี้ ท�าให้สงบสงัดจากอารมณ ์

ทั้งหลาย เมื่อจิตใจสงบสงัดจากอารมณ์ทั้งหลายได้ ความติด ความยินดี ตลอดถึง

ความยินร้าย ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องกันก็ไม่บังเกิดขึ้น ความก่อทุกข์สืบทุกข์ต่อไปก็ไม่

บังเกิดขึ้น เพราะว่า ความต่อทุกข์กันต่อไปนั้น ย่อมเนื่องมาจากความติดหรือความ
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ยินดียินร้ายในอารมณ์ คือจิตใจจะต้องมีความคลุกคลีคลุกเคล้าอยู่ในอารมณ์ แต่เมื่อ

สามารถท�าใจให้สงบสงัดจากอารมณ์ท้ังหลายได้แล้ว ก็เป็นจิตที่ว่างและวาง ก็เป็น

โอกาสที่จะปฏิบัติในสัมมาปฏิบัติ ก็เหมือนคล่ืนในทะเล มีคลื่นก็เพราะมีลม  

เมื่อปราศจากลม ทะเลก็สงบ 

จิตใจก็เป็นฉันนั้น เมื่อปราศจากอารมณ์ คือท�าจิตใจให้สงบจากอารมณ์ได้  

กย่็อมสงดัจากราคะและจากความทุกข์ซ่ึงก่อขึน้สบื ๆ ไป ทัง้นีก้จ็ะต้องอาศยัทีค่อยใช้

ธรรมที่เป็นใหญ่ท้ัง ๕ ประการนี้ ส�าหรับที่จะครอบง�าอารมณ์และกิเลสไว้แต่ใน 

เบือ้งต้น ไม่ปล่อยให้อารมณ์และกเิลสลกุลามข้ึนเป็นคลืน่ใหญ่ ซึง่ยากแก่การสงบระงบั 

ในเมือ่ก�าลงัของธรรมไม่เพยีงพอ แต่หากอาศยัความไม่ประมาท คอยอาศยัใช้ธรรมปัด

เป่าอยูเ่สมอแล้ว กจ็ะสามารถรกัษาจติใจให้บงัเกดิความสงบสงดัได้ และก็สามารถที่จะ

ปฏิบัติในเอกายนมรรคนี้ จะฟังธรรมและจะนั่งกรรมฐาน พิจารณาบทใดบทหนึ่งเป็น

อารมณ์ก็ตาม อิทธิบาทก็จะบังเกิดขึ้น สัมมัปปธานก็จะบังเกิดขึ้น และจิตก็จะด�าเนิน

ไปในสติปัฏฐานด้วยล�าพังตนเองแล

๑๔ กันยายน ๒๕๐๗



วธิพีจิารณาน�าทางปฏบิัตสิตปิัฏฐาน...พละ

จิตใจน้ี เป็นสิ่งท่ีพึงรักษาควบคุมด้วยสติและปัญญา และเป็นส่ิงที่ไม่พึงไว้

วางใจ เพราะเมื่อมีอารมณ์ ก็ย่อมจะกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ ก�าหนัด

ยินดีอยู่ในอารมณ์ ขัดเคืองอยู่ในอารมณ์ มัวเมาอยู่ในอารมณ์ ในบางคราวก็เป็น 

อย่างนี้ ในบางคราวก็เป็นอย่างนั้น เพราะในจิตใจย่อมมีอาสวะท่ีเป็นส่วนชั่วเก็บอยู่

ส่วนหนึ่ง มี บารมี ที่เป็นส่วนดีเก็บอยู่อีกส่วนหน่ึง เม่ือมีอารมณ์มาย่ัวอาสวะ  

ส่วนชั่วที่เก็บไว้ อาสวะก็ฟุ้งขึ้น และเมื่อมีธรรมที่เป็นส่วนดีมาสนับสนุนบารมี บารมี

ก็ปรากฏขึ้น เพราะฉะนั้น ในบางคราวจิตใจก็ขุ่นมัวไม่สงบ ในบางคราวก็แจ่มใส  

และโดยเฉพาะ ในคราวที่ขุ่นมัวนั้น ก็ด�าเนินไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควร ตามอ�านาจ

ของราคะ โทสะ โมหะ หรอืความมัวเมา แต่ในคราวทีแ่จ่มใส กด็�าเนนิไปในทางเหมาะ

ในทางควร ด้วยอ�านาจของสตปัิญญา เพราะฉะนัน้ จึงสมควรทีจ่ะปลกูสตแิละปัญญา 

ที่จะคุ้มครองจิตใจ ห้ามกันอารมณ์ที่จะด�าเนินไปในทางที่ผิด เสริมสร้างธรรมที่จะ 

ประคับประคองสนับสนุนให้ด�าเนินไปในทางดี 

กแ็หละวธิทีีจ่ะควบคมุรกัษาจติใจดงักล่าวนี ้กเ็รียกว่าเป็นกรรมฐาน คอืเป็นการ

งานของจิตใจอย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีการจัดการท�าเหมือนอย่างการงานที่เป็นภายนอก 

การงานที่เป็นภายนอกน้ัน เม่ือบังเกิดข้ึนจะต้องมีการจัดการท�า เพ่ือให้บังเกิดความ

เรยีบร้อย แก้ไขเหตุขดัข้อง ป้องกนัอันตราย ก�าจดัสิง่ทีเ่ป็นอนัตรายซึง่เข้ามาขดัขวาง

ต่าง ๆ การงานจึงจะส�าเร็จไปได้โดยเรียบร้อย การงานของจิตใจก็เป็นเช่นนั้น ก็จะ

ต้องพิจารณาจัดท�า ป้องกันอุปสรรคอันตรายของจิตใจ บ�าบัดอุปสรรคอันตรายของ

จิตใจ เพือ่ท่ีจะส่งจติใจให้ด�าเนนิไปในทางท่ีถกูทีช่อบ ซึง่จะต้องอาศยัสติปัญญาพจิารณา
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จัดการงานของจิตใจนี้ ก็นับว่าเป็นการงานที่หนักอย่างหนึ่งของจิตใจ ในเมื่อได้สั่งสม

อปุสรรคอนัตรายหรอืภาระของจติใจไว้มาก เช่นเดยีวกบัการงานภายนอก ทีป่ล่อยให้

คัง่ค้างอากูลไว้มาก กจ็ะต้องเป็นภาระท่ีหนกัต้องแก้ไขกนัมาก แต่หากว่า ถ้าได้พจิารณา

ป้องกันและแบ่งเบาออกไปเสียโดยล�าดับแล้ว ก็จะไม่เป็นภาระที่หนักมาก 

เพราะฉะนั้น การท่ีไม่ปล่อยให้อะไรคั่งค้างอยู่ในจิตใจยุ่งเหยิงอยู่ในจิตใจ 

มากไป คอยพจิารณาทีจ่ะปัดเป่าบรรเทาออกไปเสยีโดยล�าดบั กย่็อมจะเป็นทางปฏบัิติ 

ให้บังเกิดความสวสัดขีึน้แก่จติใจและแก่กรรมของตนเอง ทีจ่ะบงัเกดิขึน้ด้วยความบงการ

ของจิตใจน้ัน ก็แหละอุบายอย่างหนึ่งที่จะเป็นเครื่องป้องกันแก้ไขจิตใจ ในทางที่จะ

บังเกิดความมัวเมาในอารมณ์ขึ้นนั้น ก็คือพิจารณาเข้ามาถึงคติธรรมว่า ชีวิตร่างกาย

อันน้ีเกิดข้ึนมาเป็นชาติความเกิด และก็ได้ผ่าน วัน เดือน ปี ผ่านวัยมาเป็นล�าดับ  

ก็ถึงวัยชราที่เก่ามาโดยล�าดับ แก่มาโดยล�าดับ และในท่ีสุด จะเข้าถึงมรณะคือ  

ความตาย 

ชีวิตร่างกายในอดีตก็ผ่านมาล่วงมา ชีวิตในปัจจุบันก็ก�าลังจะล่วงไป ๆ ชีวิต

ข้างหน้าก็เหลือน้อยเข้าทุกที เพราะฉะนั้น ที่ว่าอายุมากขึ้น ๆ นั้น เมื่อดูอีกด้านหนึ่ง

ในอนาคต ก็คืออายุน้อยลง ๆ อายุมากขึ้น ๑ ปี ก็คือว่าเหลือน้อยลง ๑ ป ี 

เพราะฉะนั้น ดูอีกด้านหนึ่งอายุก็น้อยลงไป ๆ โดยล�าดับ กาลที่ล่วงมาในอดีตตั้งแต่

ต้นจนบัดนี้ เม่ือระลึกดูแล้วก็เหมือนอย่างชั่วครู่ชั่วขณะเท่านั้น เพราะตั้งแต่จ�าความ

ได้มาจนถึงบัดนี้ ในชีวิตของทุก ๆ คน ก็เหมือนผ่านมาแวบเดียวไม่ช้าไม่นาน และ 

ก็นึกคาดไปข้างหน้าถึงเวลาจะดับขันธ์ ในขณะนั้น ถ้าคิดดูชีวิตที่ล่วงมาในอดีต  

กน่็าจะรูส้กึว่าผ่านมาแวบเดยีวเท่านัน้ ท่านแสดงว่า ในวาระทีสุ่ดเช่นนัน้ เม่ือร่างกาย

อ่อนก�าลงั จติกย่็อมจะมกี�าลงั อาจจะทีจ่ะระลกึเหน็กรรมในอดตีของตนทีท่�ามาในชีวตินี้ 

เป็นกรรมดีบ้างชั่วบ้าง และอาจจะเศร้าหมองใจในกรรมชั่วที่ท�าไว้ ก็อาจจะดีใจผ่องใส

ในกรรมดีที่กระท�าไว้ แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ 

ถ้าหากว่ากรรมชั่วที่กระท�าไว้มีมากมาย ปรากฏเป็นกรรมนิมิตข้ึนแก่จิตใจ 

เป็นกรรมชัว่ต่าง ๆ ทีก่ระท�า โดยปรากฏเป็นเรือ่งราวว่าได้ไปท�าสิง่นัน้ท�าสิง่นี ้เบยีดเบยีน

เขาอย่างนัน้อย่างนี ้ ใช้เคร่ืองมืออย่างน้ันอย่างนี้ เขามีความทุกข์ร้อนอย่างนั้นอย่างนี้ 
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จิตใจก็จะเศร้าหมองกระสับกระส่าย ก็เป็น กรรมนิมิต ไม่ดี เมื่อกรรมนิมิต ไม่ดี  

คตินิมิต คือ นิมิตแห่งคติที่จะด�าเนินไปในสัมปรายภพ ก็ย่อมจะมืดมัวไม่แจ่มใส 

ก็มีหวังใน ทุคติ คือคติที่ชั่ว แต่หากว่าได้กระท�ากรรมดีไว้มาก เป็นทานบ้าง เป็นศีล

บ้าง เป็นภาวนาบ้าง เรื่องราวของความดีต่าง ๆ ที่กระท�าไว้ก็ปรากฏ ส่งเสริมใจให้มี

ความผ่องใสชุมชื่น ก็เป็นกรรมนิมิตที่ดี คตินิมิต นิมิตแห่งคติที่จะด�าเนินไปภายหน้า

ก็เป็นสุคติ คติที่ดีที่ชอบที่พึงจะหวังได้ แต่ว่า เมื่อถึงกาลเวลาเช่นนั้น ก็ไม่อาจแก้ไข

อะไรได้ ก็อาจจะเสียใจว่าไม่ได้ใช้ชีวิตประกอบกรรมที่ดีที่ชอบไว้ตามสมควร สิ่งอะไร

ก็ไม่สามารถจะมาช่วยได้ จะเป็นญาติมิตร จะเป็นทรัพย์สมบัติ แม้จะมั่งคั่งไพศาล  

ก็ไม่สามารถจะช่วยได้ ทั้งถ้าหากว่า สิ่งเหล่านั้นจะบังเกิดขึ้นจากกรรมที่ชั่วที่ผิด ก็ยิ่ง

จะเป็นกรรมนิมิตที่ชั่วที่ผิด ให้เกิดแก่จิตใจอย่างเต็มที่ 

เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาให้ตลอดเช่นนี้แล้ว ก็กลับมาถึงปัจจุบันคือบัดนี้  

ซึ่งเรียกว่า ยังมีขณะยังมีเวลา ที่จะละความช่ัวกระท�าความดีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปได้  

เมื่อเป็นเช่นน้ีแล้ว ก็จะบังเกิดความไม่ประมาท ในอันที่จะละความชั่วกระท�าความดี 

จติใจทีเ่คยมัวเมาก�าหนัดอยู่ และเม่ือพิจารณาถงึความจรงิทีจ่ะบงัเกดิขึน้แก่ตนเช่นนีแ้ล้ว 

หากว่าบังเกิดความกลัวขึ้น แม้จะเป็นความกลัวต่อทุคติ คือคติที่ชั่วที่ผิด ความกลัว 

น้ีเอง จะเป็นเครือ่งก�าจดัความมัวเมาประมาทในอารมณ์ทัง้หลาย ไม่ว่าจะเป็นกองราคะ 

โทสะ โมหะ หรือว่าเป็นกองความมัวเมาโดยตรง จะท�าให้จิตใจอันนี้ หยั่งลงสู่กระแส

ธรรม ส�านึกถึงบาปบุญ คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ และจะรีบฉวยโอกาสที่จะ 

ประคับประคองจิตใจของตน ให้เป็นไปในทางที่ชอบ และการพิจารณาดังนี้ ก็จะเป็น

วธิท่ีีท�าจติใจท่ีมัวเมาฟุง้ซ่าน ให้สงัเวชสลด ให้สยบลงสูก่ระแสของธรรม เหมอืนอย่าง

เป็นวธิแีก้ด้วยความกลวั อันความกลวัเม่ือบงัเกดิขึน้ กเ็หมอืนอย่างกลวัในภยัอนัตราย 

ต่าง ๆ ความชอบความชังความหลงใหลในสิ่งทั้งหลาย ก็ย่อมจะสงบ เพราะว่า มุ่งที่

จะช่วยตนให้สวสัดเีท่านัน้ และเม่ือเป็นเช่นนี ้กเ็ป็นวาระทีจ่ะปฏบิติัน�าจติเข้าสู่กรรมฐาน  

อันเป็นทางที่มุ่งประสงค์ คือน�ากลับเข้ามาพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ให้จิต 

ตั้งมั่นอยู่ในปัฏฐานะคือที่ตั้งของสติอันนี้ ให้ที่ตั้งอันนี้เป็น อุปัฏฐานะ คือปรากฏ 

แก่สติอย่างเตม็ที่ 



396 โสฬสปัญหา

และทัง้นี ้กต้็องอาศยัการตัง้อารมณ์ของสตปัิฏฐานนี ้ให้เป็น ประธานของจิต คอื

เป็นทีต่ัง้ของจติใจ ถ้าหากว่า จติใจยงัแย้งประธานกนัอยู ่คิดไปถงึสิง่นัน้บ้าง คดิไปถงึ

สิ่งนี้บ้าง คือ สิ่งนั้นออกหน้าบ้าง  สิ่งนี้ออกหน้าบ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว สติปัฏฐานก็

แทรกเข้าไปไม่ได้ เพราะว่ามีอารมณ์อ่ืนเป็นประธานนัง่อยูเ่ตม็ใจเสยีแล้ว เพราะฉะนัน้ 

จึงจะต้องให้สตปัิฏฐานมาเป็นประธานของจิต อนันีแ้หละ เป็นความหมายของปธานะ

โดยย่อ แต่ว่า ปธานะ คือประธาน หรือว่าสติปัฏฐานะ จะมาเป็นประธานของจติใจได้ 

กจ็ะต้องเป็นอิทธบิาท หมายความว่า มีความส�าเรจ็ในอนัทีจ่ะท�าหน้าทีข่องประธานได้ 

อนันีแ้หละเป็นตวัอิทธบิาท จะเป็นอิทธบิาทขึน้ได้กจ็ะต้องเป็นอนิทรีย์ คอืมคีวามเป็นใหญ่ 

เพราะบุคคลท่ีจะมาเป็นประธาน จะมีอ�านาจได้ก็จะต้องมีความเป็นใหญ่ อันนี้แหละ

เป็นอินทรย์ี และจะเป็นอนิทรย์ีคอืเป็นใหญ่ได้ จะต้องมพีละคอืมีก�าลงั มกี�าลังสนบัสนนุ 

เหมือนบุคคลผู้เป็นใหญ่ทั้งหลาย ก็จะต้องมีก�าลังต่าง ๆ สนับสนุน จิตใจก็เป็นเช่นนี้

เหมอืนกนั กจ็ะต้องมีก�าลังสนบัสนนุจงึเป็นใหญ่ และเมือ่เป็นใหญ่จงึจะเป็นผูม้อี�านาจ

มีฤทธิ์ และเมื่อเป็นดังนี้ จึงจะเป็นประธานได้ คือเป็นประธานของจิตใจ 

เพราะฉะนัน้ หน้าทีข่องผูป้ฏบิตั ิกพ็งึบ�าเพ็ญพลธรรมก�าลงัให้บงัเกดิแก่จิตใจ 

ให้เป็นศรทัธาทีเ่ป็นก�าลงั วริยิะ คอืความเพียรทีเ่ป็นก�าลงั สตทิีเ่ป็นก�าลงั สมาธทิีเ่ป็น

ก�าลัง และปัญญาที่เป็นก�าลัง และเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็เรียกว่าเป็นก�าลังใจ หรือใจมีก�าลัง 

สามารถที่จะด�าเนินการปฏิบัติสติปัฏฐาน ให้ก้าวหน้าไปได้ด้วยดี

๒๒ กันยายน ๒๕๐๗
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ได้แสดงทางปฏบิตัติามแนวสตปัิฏฐาน พจิารณากาย เวทนา จติ  และธรรม 

ซึง่ทัง้หมดนีมี้อยู่ในตนเอง การพจิารณา กพ็จิารณาเข้ามาดใูห้รูใ้ห้เหน็ท่ีตนเอง อาศยั

ปธานะ คือความเพียร ในอันท่ีจะตั้งสติปัฏฐาน ไว้ให้เป็นประธานของจิตใจ อาศัย 

มีอิทธิบาท ซึ่งจะท�าให้บังเกิดความส�าเร็จ อาศัยธรรมที่เป็นอินทรีย์ คือเป็นใหญ่  

คอยก�าจัดข้าศึก ซ่ึงจะมาท�าลายล้าง และธรรมที่จะเป็นอินทรีย์ คือเป็นใหญ่ขึ้นได้  

ก็จะต้องอาศัยอบรมธรรมเหล่านี้ ให้เป็นก�าลังเข้มแข็ง ไม่อ่อนแอย่อท้อ

เพราะฉะนัน้ ในวนันี ้จะแสดงธรรมท่ีเป็นพละ คอืก�าลงัอนัพงึอบรมให้บงัเกดิขึน้ 

ผูป้ฏบิตัเิมื่อได้สดบัหมวดธรรมต่าง ๆ กอ็าจทีจ่ะมคีวามคดิขึน้ว่า มธีรรมหลายหมวด

ยากที่จะก�าหนด และเม่ือตั้งใจก�าหนดหมวดธรรมก็จะเป็นปริยัติ คือเป็นการเรียน 

ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติ และธรรมเหล่านี้ก็ซ�้า ๆ ซาก ๆ กัน ดังพลธรรม (ธรรมที่เป็น

ก�าลงั) กม็อียู่ ๕ ข้อ ได้แก่ ศรัทธา วริยิะ สต ิสมาธ ิและปัญญา เหมอืนกนักบัธรรม

ทีเ่ป็นอนิทรย์ีดงัทีก่ล่าวนัน้ และวริยิะคอืความเพยีร สต ิสมาธ ิกไ็ด้กล่าวมาแล้ว ตัง้แต่

สติปัฏฐาน ก็เป็นตัวสติ และท�าสติปัฏฐาน ก็มุ่งจะให้เป็นสมาธิ ก็เป็นอันได้กล่าวถึง

สมาธมิาแล้ว วริยิะคอืความเพยีร กไ็ปตรงกบัปธานะ กบัอทิธบิาท กม็ุง่ถงึความเพยีร

เหมือนกัน ครั้นมาถึงอินทรีย์ก็มีซ�้าเข้าอีก มาถึงพละก็มีซ�้าเข้าอีก เพราะฉะนั้น  

ก็ควรท�าความเข้าใจ เพื่อมิให้บังเกิดเป็นนิวรณ์ในการปฏิบัติ

หมวดธรรมเหล่านี ้กเ็หมอืนอย่างเป็นลกูโซ่ทีเ่ก่ียวโยงกนั หรอืว่าเป็นขัน้บนัได

ที่สืบต่อกันขึ้นไปอาศัยกัน ผู้ขึ้นบันได ความจริงก็ไม่ต้องนับขั้นบันไดว่ากี่ขั้น และ 

โดยปกติก็ไม่มีการนับอยู่แล้วว่ากี่ข้ัน เหมือนดังจะถามว่า บันไดบ้านท่ีผู้อยู่อาศัยข้ึน
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อยู่ทุกวันมีกี่ข้ัน ก็คงจะตอบไม่ได้เป็นส่วนมาก เพราะไม่ได้นับ แต่ว่าก็ขึ้นกันได้  

เพราะฉะน้ัน ในการฟัง ถ้ามุง่ปริยตักิก็�าหนดจดจ�าเหมือนอย่างนบัขัน้บนัได แต่ถ้ามุ่ง

ปฏิบัติก็ไม่ต้องคอยก�าหนดจ�า เพียงท�าความเข้าใจน้อมเข้ามาที่ตน พิจารณาดูที่ตน 

ก�าหนดอบรมเหล่านี้ให้มีขึ้นที่ตน เหมือนอย่างขึ้นบันได หน้าที่ก็มีว่าเดินขึ้นไปโดย

ล�าดับ และเมือ่ขึน้ไปโดยล�าดบั การขึน้กส็ะดวก บนัไดนัน้บางท่ีกต้็องมีราวบนัไดส�าหรบั

ทีจ่ะยดึเหนีย่ว และต้องมีเครื่องประกอบอื่น ๆ อีก หมวดธรรมเหล่านี้ก็เป็นเช่นนั้น 

ส�าหรบัจะเป็นเครือ่งอปุการะในการปฏบิตั ิให้ด�าเนินข้ึนไปโดยสะดวก และเนือ้หาของ

ธรรมแต่ละหมวดกซ็�า้ ๆ อยูน่ัน่แหละ กเ็หมอืนอย่างตวัขัน้บนัได แต่ละขัน้กป็ระกอบ

ด้วยไม้ หรือว่าปูน หรือว่าโลหะเหมือน ๆ กัน ขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒ ขั้นที่ ๓   

ก็ท�าด้วยวัตถุเหมือน ๆ กัน เพียงแต่ว่าสืบต่อกันไปแต่ละขั้นเท่านั้น เพราะฉะนั้น  

จึงมธีรรมทีซ่�า้ ๆ กนัอยู ่แต่ว่ามภีมูชิัน้เป็นขัน้ ๆ ข้ึนไป และบางอย่างเป็นเหมือนราว

บันได ที่จะอุปการะ ที่ยึดเหนี่ยวในการขึ้นให้สะดวก 

ฉะนั้น การมุ่งอบรมปฏิบัติ ก็คือการพิจารณาเข้ามาจ�าเพาะธรรมที่สดับ  

เช่นธรรมที่เป็นก�าลัง ก็พิจารณาเข้ามาดูถึงก�าลังในจิตใจของตนเอง ตามข้อธรรม 

เหล่านี้ เพราะจิตใจอันนี้ ย่อมประสบกับอารมณ์อันท�าให้ยินดีบ้าง ยนิร้ายบ้าง ท�าให้

เกดิแห้งใจบ้าง ท�าให้เกดิความคร�า่ครวญในใจบ้าง อยู่เสมอ เพราะฉะนัน้ อารมณ์และ

กิเลสเหล่านี้ ถ้ามีก�าลัง ก็จะน�าจิตใจให้ขึ้น ๆ ลง ๆ และน�าให้ประกอบกรรมต่าง ๆ 

หยาบออกไป การท่ีอารมณ์และกิเลสจะมีก�าลังครอบง�าจิตใจได้ ก็เพราะธรรมที่เป็น

ส่วนดส่ีวนชอบนี ้มกี�าลงัสงูกว่าอารมณ์  สงูกว่ากเิลส แล้วกจ็ะครอบง�าอารมณ์ครอบง�า

กิเลสให้พ่ายแพ้ไปได้ ก็เหมอืนอย่างเกดิสงครามต่อสู้กนั ฝ่ายท่ีมีก�าลงักว่า ก็ย่อมจะชนะ

อารมณ์ และธรรมก็ฉันน้ัน ถ้าอารมณ์มีก�าลังกว่าธรรม อารมณ์ก็ชนะ ก็จะเป็นไป

ตามอารมณ์ แต่ถ้าธรรมมีก�าลังกว่า ธรรมก็จะชนะ ใจก็เป็นสนามรบ เพราะฉะนั้น 

ในขณะทีก่�าลงัต่อสูก้นั จติใจเองกต้็องมคีวามกระสบักระส่ายเดือดร้อน แต่ถ้าอารมณ์

เป็นฝ่ายชนะ กย่็อมจะมคีวามเดอืดร้อนมากขึน้ ถ้าธรรมเป็นฝ่ายชนะ กจ็ะเดอืดร้อน

อยูใ่นขณะทีก่�าลงัต่อสูก้บัอารมณ์ ครัน้ชนะใจของตวัเองได้แล้ว คอืชนะอารมณ์ได้แล้ว 

กจ็ะมคีวามโล่งใจและความสขุ จติใจท่ีจะชนะอารมณ์ได้นี ้กจ็ะต้องมธีรรมทีเ่ป็นก�าลัง 

คือมี
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ศรัทธา ความเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยตรงก็คือ เชื่อในความผิด

ชอบชั่วดี ควรไม่ควร พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก็สั่งสอนให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ควรไม่

ควรดังกล่าว และโดยปกติเม่ือยังไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามา บุคคลก็จะมีความเห็นผิด

ชอบ ชั่วดี ควรไม่ควร ดังกล่าวนี้คล้ายคลึงกัน มีเหตุผลในเรื่องนี้คล้ายคลึงกัน และ 

เมื่อได้สดับธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่ชี้ให้รู้ลักษณะดังกล่าว ก็ยิ่งจะมีแนว

ความคดิเหน็คล้ายคลงึกนั นอกจากนี ้ความรูส้�านกึของตนเองยังบอกตนเองได้ว่า อะไร

เป็นความผิดชอบ ช่ัวดี ควรไม่ควร แต่ว่าเมื่ออารมณ์มาครอบง�าใจที่ท�าให้ชอบบ้าง 

ชังบ้าง ถ้าอารมณ์มีก�าลัง ความรู้ส�านึกดังกล่าวนั้นก็จะหายไป ก็จะกลายเป็น  

เกิดความคิดเห็นไปตามอารมณ์ ชอบไปตามอารมณ์ที่ชอบ ชังไปตามอารมณ์ที่ชัง 

ความเชือ่ถือทีเ่คยถกูต้องก็หายไป กก็ลายเป็นความเชือ่ถือไปตามอารมณ์ อกีอย่างหนึง่ 

จะเรียกว่าความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าหายไป กลายเป็นความเชื่อต่อมารคือกิเลสในใจ

ของตนเอง เมื่อเป็นดังนี้ ก็เป็นผู้แพ้มาร เป็นผู้แพ้อารมณ์ เป็นผู้แพ้ใจของตนเอง  

ต่อเมื่อศรัทธา คือความเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั่นคงอยู่ อารมณ์ก็ไม่อาจจะ

ครอบง�าได้ จึงท�าให้เป็นผู้มีศรัทธาคือความเชื่อนี้ รักษาทางที่ดีที่ชอบไว้ได้ ไม่ด�าเนิน

ไปในทางที่ผิด เพราะฉะนั้น ศรัทธาเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ท่านแสดงว่า 

ผดิชอบ ชัว่ด ีควรไม่ควร อย่างไร กเ็ชือ่ฟัง กเ็ป็นก�าลงัใจอนัหนึง่ เป็นก�าลงัธรรมอนัหนึง่

อนึ่ง ความเพียร ที่ส�าหรับจะพยุงจิตใจให้กล้าหาญที่จะปฏิบัติ ด�าเนินไปใน

ทางกศุล คือทางทีช่อบ กเ็ป็นข้อส�าคญั เพราะโดยปกติกม็กัจะมคีวามเกยีจคร้าน บางที

ก็เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เชื่อค�าสั่งสอนของพระองค์ แต่ว่าเกียจคร้านท่ีจะ

ปฏบัิตทิีจ่ะกระท�า เพราะตดิในความสขุหรือในส่ิงต่าง ๆ ทีน่่าเพลดิเพลิน ก็ท�าให้เกดิ

ความย่อหย่อน ความผดัเพีย้นกาลเวลา ทีจ่ะท�าไปต่าง ๆ ถ้าความเกยีจคร้านนีม้กี�าลงั

ที่จะครอบง�าได้ ความเพียรก็จะหายไป เพราะฉะนั้น ก็จะต้องมีความเพียรเพียงพอ  

ทีจ่ะข่มทีจ่ะปราบความเกยีจคร้านในใจของตนไปได้ เพราะฉะนัน้ วิรยิะ คอื ความเพยีรนี้ 

จึงเป็นก�าลังธรรมหรือก�าลังใจ อีกประการหนึ่ง

อนึ่ง สติ ความระลึกได้ก็เป็นข้อส�าคัญ เพราะถ้าหลงลืมเผลอไผลไปเสีย  

กไ็ม่สามารถทีจ่ะด�าเนนิการปฏบิตัไิด้ ความหลงลมืเผลอไผลนีม้ไีด้ตัง้แต่หลงลมืในทาง

ปฏิบัติ เช่นว่าจะปฏิบัติในทางกรรมฐาน ก็จะต้องมีการศึกษาทางปฏิบัติ จะปฏิบัติใน
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ทางสตปัิฏฐานทัง้ ๔ กจ็ะต้องทราบวธิปีฏบิติัพจิารณากาย เวทนา จติ ธรรม และโดย

เฉพาะข้อ เช่นว่า ข้อกายจะปฏิบัติในทางอานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจ 

เข้าออก กจ็ะต้องก�าหนดจดจ�า วิธทีีจ่ะก�าหนดลมหายใจเข้าออกได้เป็นอเุทศ คอืหัวข้อ

ในการทีจ่ะปฏบัิต ิถ้าหลงลมืเสยีหมด จ�าอะไรไม่ได้เสยีหมด การทีจ่ะมาปรารภปฏบิตัิ

ก็ท�าไม่ถูก ก็เหมือนอย่างการที่จะท�าโน่นท�านี่ ก็จะต้องมีความก�าหนดจดจ�าให้ได้  

จะพูดจาทักทายใครจะต้องจ�าชื่อเขาให้ได้ จะไปไหนก็จะต้องจ�าทางได้ ถ้าหลงลืมเสีย

หมดแล้ว พบใครกท็กัไม่ถูก จะไปทางไหนก็ไปไม่ถูก เพราะฉะนัน้ ความมสีตทิีร่ะลกึได้ 

คอืว่าก�าหนดจดจ�าได้นีจ้งึเป็นข้อส�าคญั และในเวลาทีป่ฏบิตั ิกย่ิ็งต้องใช้สตกิ�าหนดเข้า

มาในกรรมฐานท่ีตนปฏบัิต ิถ้าปล่อยสตใิห้ฟุง้ออก ล่องลอยออกไป การปฏบัิตกิท็�าไม่ได้ 

และยิ่งจะเป็นโทษ เพราะส่งเสริมให้จิตใจล่องลอยฟุ้งซ่าน กลายเป็นคนคิดเพลินไป 

หรือว่าเผลอไผลไป เพราะว่า ไม่ได้รวมสติเข้ามาก�าหนดพิจารณาอยู่ เพราะฉะนั้น  

สติ คือความก�าหนดระลึกนี้ จึงเป็นการส�าคัญในทางปฏิบัติ ซึ่งจะต้องอบรมให้มีเป็น

ก�าลังเหนือความหลงลืม ถ้ามีสติเป็นก�าลังอยู่ จะท�าให้การปฏิบัติด�าเนินไปได้

อนึง่ กจ็ะต้องมี สมาธ ิคอืความตัง้ใจมัน่ ซึง่เป็นความรวมจติใจเป็นก�าลงั คือ

สมาธคิวามรวมใจท่ีเป็นก�าลังน้ี ก็หมายถงึสมาธิทีป่ฏบิตัมิานัน้แหละ จะมอียูเ่ป็นภาคพืน้ 

ส�าหรับที่จะได้ปฏิบัติน�าสมาธิให้ยิ่งขึ้นไป ถ้าหากว่ารวมเป็นสมาธิไม่ได้ จะฟังธรรมใจ

กเ็ทีย่วไปท่ีโน่นท่ีนี ่กฟั็งไม่รูเ้รือ่ง จะท�าการงานอะไรใจกอ็อกไปทีน่ัน่ทีน่ี ่กท็�าการงาน

ให้ดไีม่ได้ เพราะฉะนัน้ จงึจะต้องมสีมาธ ิคือความตัง้ใจมัน่ อนัหมายถงึว่า จะท�ากรรมฐาน 

ก็ตั้งใจมั่นคงรวมอยู่ในกรรมฐานที่กระท�า ถ้าจิตฟุ้งซ่านมีก�าลังมากกว่าสมาธิ สมาธิก็

ไม่เกิด แต่ถ้าสมาธิมีก�าลังมากกว่า จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ เพราะฉะนั้น จะต้องมี

สมาธิคือความตั้งใจมั่นนี้ เป็นก�าลังที่จะปฏิบัติสมาธิให้ยิ่งขึ้นไป 

นอกจากนีจ้ะต้องมี ปัญญา คอืตวัความรู ้ปัญญา คือตวัความรูน้ีเ้ป็นประการ

ส�าคญั บางทกีพ็ดูคูก่นักบัความเหน็ว่าความรูค้วามเหน็ ถ้าม ีความรูถ้กู ความเหน็ถูก 

การปฏิบัติก็ถูกต้อง ศรัทธาคือความเชื่อก็ถูกต้อง ความเพียรก็ถูกต้อง ถูกต้องกันมา

โดยล�าดบั แต่ถ้าความรูผ้ดิ ความเหน็ผิด ความเชือ่กผ็ดิ ความเพียรกผ็ดิ เพราะฉะนัน้ 

ปัญญานี้จึงเท่ากับเป็นต้นหนเรือ หรือเป็นบุคคลผู้น�าเรือเป็นนายเรือ ท่ีจะน�าให้เรือ 

วิง่ไปในทศิทางทีถ่กูต้อง ปัญญากเ็ป็นผูน้�าตนให้ด�าเนนิไปในทางท่ีถูกต้อง เหมือนอย่างนัน้ 
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เพราะฉะนัน้ จึงควรอบรมปัญญา คอืความรูค้วามเหน็ทีถ่กูต้องให้บงัเกดิข้ึน ให้มกี�าลงั

เหนือความรู้ผิดเห็นผิด ก็แหละ ความรู้เห็นท่ีถูกต้องนี้ มีโมหะ คือความหลง  

เป็นเคร่ืองก�าบังเป็นประการส�าคญั ความหลงนี ้กเ็นือ่งมาจากอารมณ์และเนือ่งมาจาก

กิเลส ในขณะทีจ่ติใจปลอดโปร่งจากอารมณ์จากกเิลส ความรูค้วามเหน็กม็กัจะถกูต้อง 

ว่าอะไรผดิอะไรถกู อะไรชัว่อะไรด ีอะไรควรอะไรไม่ควร แต่ครัน้ถูกอารมณ์และกเิลส

เข้าครอบง�า จิตใจบังเกิดความล�าเอียง ก็กลับเห็นชอบเป็นผิด เห็นผิดเป็นชอบ  

เห็นควรเป็นไม่ควร เห็นไม่ควรเป็นควร ก็ความหลงอันนี้เอง 

เพราะฉะนั้น ในการท่ีจะลงความเห็นความรู้ของตนลงไปว่า อะไรเป็นอะไร 

จึงต้องมีการช�าระใจให้สงบสงัดจากอารมณ์ จากกิเลสเสียก่อน แต่ส�าหรับในเบื้องต้น 

ก็ต้องอาศัยการฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พิจารณาค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  

ก็จะได้ปัญญา คือความเห็นท่ีถูกต้องขึ้นตามคลองธรรม เพราะฉะนั้น ในเบื้องต้น 

ก็ต้องอาศัยศรัทธาในพระพุทธเจ้า มาเป็นทางปัญญาของตน และเมือ่ได้ปฏบิตัไิปตาม

ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ช�าระจติของตนให้สงบสงดัจากกามและอกศุลธรรมท้ังหลาย 

ใช้ปัญญาพจิารณา ก็จะได้ความรูค้วามเหน็ทีถู่กต้องตามความเป็นจรงิ ด้วยล�าพงัตนเอง

ขึ้นโดยล�าดับ

เพราะฉะนั้น ใน ภูมิสาวก นี้ ศรัทธากับปัญญา จึงต้องด�าเนินคู่กันไป  

ถ้าเอาแต่ศรทัธาแรงปัญญากจ็ะอ่อน หรอืว่า ไม่เอาศรทัธาเสยีเลยมุง่แต่ปัญญาเท่านัน้ 

ก็จะกลายเป็นความรู้ผิดเห็นผิด เพราะฉะนั้น ศรัทธาและปัญญา จึงควรมีให้สมควร

แก่กันไป

ความเพยีรกบัสมาธกิเ็หมอืนกนั ควรมคีูก่นัไปสมควรแก่กนั ถ้าเพียรจดัเกนิไป 

สมาธิก็บังเกิดยาก เพราะชักท่ีจะให้ฟุ้งซ่าน หรือว่า มุ่งสมาธิรวมใจเข้ามาเป็นหนึ่ง

เท่านัน้เกนิไป ความเพยีรกจ็ะอ่อนลงชกัให้เกยีจคร้าน เพราะว่า เมือ่ท�าใจให้เป็นสมาธิ

ได้ความสุขในสมาธิ ก็จะติดอยู่ในความสุขของสมาธิ หรือติดในสมาธิ ไม่อยากที่จะ

พากเพียรอบรมธรรมที่สูงขึ้นไป ฉะนั้น ความเพียรและสมาธิ ก็ควรอบรมให้สมควร

แก่กัน ถ้าเพียรชักจะจัดมาก ก็มาท�าให้หนักในสมาธิมากขึ้น หรือว่า ถ้าจะท�าสมาธิ

มากเกินไปจะชักให้เกียจคร้าน ก็มาท�าความเพียรในอันที่จะอบรมธรรมให้สูงขึ้นให้ยิ่ง
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ข้ึนไป ส่วนสตนิัน้ ควรจะต้องมปีระจ�าอยูท่กุกาละและทกุเทศะ เป็นส่ิงทีค่วรอบรมให้

มีมากยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอ

เพราะฉะนัน้ ธรรมทัง้ ๕ ประการนี ้จงึควรอบรมให้มีอยู่ ให้เป็นธรรมทีเ่ป็น

ก�าลงัประจ�าใจ ใจท่ีมีธรรมเป็นก�าลังประจ�า สามารถทีจ่ะต่อสู้กับข้าศกึของใจ อนัได้แก่ 

อารมณ์และกิเลสท้ังหลาย และเมื่อพละคือธรรมที่เป็นก�าลังนี้ ต่อสู้กับข้าศึกปราบ

ข้าศึกได้เด็ดขาด เป็นผู้ชนะใจเป็นผู้ชนะตนเองได้แล้ว ธรรมทั้ง ๕ ประการนี้แล  

เป็นอนิทรีย์ คอืเป็นใหญ่ และเม่ือเป็นใหญ่ขึน้ กร็วมกนัเป็นอทิธบิาท คอืเป็นทางของ

ความส�าเร็จ สามารถท่ีจะรวมกันขึ้นเป็นปธานะ คือความเพียรที่ตั้งขึ้น หรือว่าเป็น 

ตัวประธาน ในอันที่จะปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ ให้ด�าเนินไปด้วยดี

๒๑ กันยายน ๒๕๐๗
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การฟังธรรมเพือ่ปฏบิตันิัน้ ไม่พงึท�าความกงัวลในข้อความ ในศพัท์แสง และ

ในความคิดกังวลที่จะจดจ�าทบทวนล�าดับธรรม พึงมุ่งที่จะท�าความเข้าใจให้ถึงตัวจริง

ของธรรม ทัง้ส่วนดท้ัีงส่วนชัว่ทีต่นเอง ธรรมทัง้ปวงทีส่ดบัฟังน�ามาปฏบิตันิัน้ กเ็หมอืน

อย่างเป็นสบู่เครื่องช�าระล้างมลทินของจิตใจให้สิ้นไป จะเป็นเครื่องช�าระล้างชนิดไหน

ก็ตาม ก็ด้วยมุ่งผลคือ การช�าระล้างจิตใจเป็นอย่างเดียวกัน เพราะฉะนั้น การปฏิบัติ

ดังกล่าวจึงเรียกว่าสัลเลขปฏิบัติ แปลว่าการปฏิบัติเป็นเครื่องขัดเกลากิเลส

จิตใจน้ีมีอารมณ์และกิเลสสะสมอยู่มาก เพราะอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย  

ย่อมผ่านเข้าทาง ทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ อยู่เป็นอาจิณ 

และกก่็อให้เกดิกเิลสใหม่ทบัถมกเิลสเก่าอยูเ่สมอ กล่าวคอื ปรากฏเป็นความตดิความ

ยนิดบ้ีาง เป็นความยนิร้ายบ้าง และกน็�าโสกะ ความแห้งใจ ปรเิทวะ ความคร�า่ครวญใจ 

และความทกุข์กายทกุข์ใจ ให้บงัเกดิขึน้อยูเ่สมอ เพราะฉะนัน้ ในการปฏบิตัเิป็นเครือ่ง

ขัดเกลา จึงอาศยัความตัง้จติไว้ในอารมณ์ของกรรมฐาน น�าจติเข้ามาก�าหนดพจิารณากาย  

เวทนา จิต และธรรม ให้เป็นท่ีตัง้ของสติพจิารณาก�าหนดอารมณ์ของกรรมฐานเหล่านี้ 

กจ็ะมาขับไล่อารมณ์ภายนอกซึง่ก่อกเิลสให้ห่างไกลไป กจ็ะส่งจติใจให้บงัเกดิความสงบ

สงัด และมีความผ่องใสบริสุทธิ์ขึ้น ท้ังน้ีก็ต้องอาศัยปธานะหรือประธาน คือการที่

พากเพียรท�าสติปัฏฐานให้ตั้งอยู่ในจิตใจ เป็นประธานอยู่ในจิตใจ ขับไล่อารมณ์ของ

กิเลสให้ถอยหลงัลงไป ถ้ายงัมอีารมณ์ของกเิลสตัง้อยูใ่นจติใจ ออกหน้าอยู่ในจติใจแล้ว 

อารมณ์ของกรรมฐานกเ็ข้ามาไม่ได้ หรอืถ้าเข้ามาได้กต้็องอยูใ่นอนัดบัทีไ่ม่มกี�าลัง ไม่มี

อ�านาจ เพราะฉะนัน้ ปธานะเมือ่รวมเข้ากคื็อตวัทีจ่ะพากเพยีรตัง้อารมณ์ของกรรมฐาน

โดยเฉพาะสติปัฏฐานนี้ให้เป็นประธานในจิตใจ 
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สติปัฏฐาน จะตั้งเป็นประธานของจิตใจได้ ก็เพราะตัวประธานนั้นจะต้องมี

ฤทธิ์มีอ�านาจ กล่าวคือเป็นอิทธิบาท ถ้ามีฤทธิ์มีอ�านาจได้แก่มีความส�าเร็จน้อย ไม ่

พอเพียง ก็ตั้งเป็นประธานไม่ได้ จะต้องตกไป และอารมณ์ของกิเลสก็จะข้ึนมาเป็น

ประธานของจติใจแทน เพราะฉะนัน้ จึงต้องตัง้เป็นประธานให้ส�าเรจ็ ความส�าเรจ็นีเ้อง

เป็นตวัอทิธบิาท ซึง่ต้องม ีอนิทรย์ี (ความเป็นใหญ่) คอืเป็นใหญ่กว่ากเิลสและอารมณ์

ของกิเลสท้ังหลาย และจะเป็นอินทรีย์ คือครองความเป็นใหญ่อยู่ได้ จะต้องมีก�าลัง  

ถ้าขาดก�าลังก็ครองความเป็นใหญ่อยู่ไม่ได้ จะต้องพ่ายแพ้แก่กิเลสและอารมณ์ของ

กิเลสที่บังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น จึงจะต้องมี พละ (ก�าลัง) ในที่นี้เป็นก�าลังของจิตใจ 

เรียกสั้น ๆ ว่า ‘ก�าลังใจ’ ดังที่ได้ประชุมกันอบรมธรรมอยู่นี้ ก็แสดงว่าต้องมีพละคือ

ก�าลังใจที่ท�าให้มาได้ ไม่เช่นนั้นก็มาไม่ได้ เพราะจะต้องมีธุระนั่นธุระนี่มาเป็นอารมณ์ 

ท�าให้ไม่ว่างท่ีจะมาได้ ฉะน้ัน การท่ีมาได้น้ีกต้็องมกี�าลงัใจ และในก�าลงันีเ้มือ่พจิารณาดู 

ก็ได้แก่ก�าลังศรัทธามีความเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า น�าให้เชื่อในพระธรรม

ค�าสั่งสอน ว่าเป็นแสงสว่างน�าทางปฏิบัติของตนได้ และก�าลังวิริยะ ก�าลังความเพียร  

ที่จะท�าให้ฟันฝ่าอุปสรรคอันเป็นอารมณ์หน่วงเหนี่ยวต่าง ๆ ท�าให้บังเกิดความกล้าที่

จะมาได้ ก�าลังสติคือความระลึกรู้ ก�าลังสมาธิคือความตั้งใจมั่น เริ่มแต่ความมุ่งมั่นที่

จะมา และก�าลงัปัญญา คอืความรูท้ีส่งูกว่าความรูใ้นทางหน่วงเหนีย่วอย่างอืน่ ๆ ฉะนัน้ 

รวมกันเข้าเป็น ‘ก�าลังใจ’ ท�าให้บังเกิดอินทรีย์ คือความเป็นใหญ่ของใจเหนืออารมณ์

ที่จะเหนี่ยวรั้ง และเป็นอิทธิบาท คือเป็นตัวอ�านาจหรือว่าอานุภาพของจิตใจ ท�าให้ยึด

เหนี่ยวในกรรมฐานที่จะปฏิบัติเป็นประธานของจิตใจ และเมื่อเป็นเช่นนี้ ประธาน 

จึงเป็นผู้สั่งให้มา และสั่งให้ปฏิบัติ คือ ปฏิบัติในสติปัฏฐาน คือ กาย เวทนา จิต  

และธรรม

แม้ในขณะทีฟั่งการอบรมกด็ ีฟังสวดกด็ ีนัง่สงบก�าหนดอารมณ์ของกรรมฐาน

ก็ดี ก็ต้องอาศัยธรรมมีปธานเป็นต้นดงัท่ีกล่าวมาแล้ว ประคบัประคองจติใจให้แน่วแน่อยูใ่น

การปฏบิตัเิหล่านี ้กแ็หละเมือ่มเีครือ่งสนบัสนนุพรัง่พร้อมดงักล่าวนี ้กพ็งึประมวลกนั

เข้าตั้งสติก�าหนดในอารมณ์ของกรรมฐาน โดยนัยที่แสดงไว้ในสติปัฏฐานข้อใด 

ข้อหน่ึง และในบัดน้ี จะได้ประมวลน�าเข้ามาในกาย ตัง้สตดิกูายนี ้เบ้ืองบนแต่พืน้เท้า
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ขึ้นมา เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ มีสัญญามีใจซึ่งเป็นทวาร

ทีจ่ะรบัรูอ้ารมณ์ทัง้หลาย กายนีก้ห็ายใจเข้าออกอยู่ กก็�าหนดสตเิข้ามาทีก่ายทีห่ายใจ 

เข้ามาที่เวทนา คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือไม่ทุกข์ไม่สุข เข้ามาที่จิต คือจิตที่

เป็นตัวเสวยเวทนาอยู่ และเข้ามาที่ธรรมอันปรากฏอยู่ในจิต ท่ีเป็นฝ่ายกิเลสก็ได้แก่

ราคะโทสะโมหะ ท่ีเป็นฝ่ายบารมีกไ็ด้แก่ธรรมทีม่อียูเ่ป็นภาคพืน้ส่วนด ีเช่น อทิธบิาท

อินทรีย์และพละดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

เมือ่พจิารณาตรวจดธูรรมอนัปรากฏอยู่ในจติ พจิารณาดูจิตซึง่เป็นผูเ้สวยเวทนา 

พจิารณาดเูวทนาซึง่มอียูใ่นกายและใจทัง้สิน้ และพจิารณาดกูายซึง่เป็นทีต่ัง้ของเวทนา 

ก็จะพบว่า ในสิ่งที่สมมติเป็นตัวตนที่เรียกว่า เราเขา นี้ เมื่อตรวจดูแล้ว จะพบเวทนา 

กาย จติ ธรรม คราวนี ้เมือ่ก�าหนดให้เป็นกาย เป็นเวทนา เป็นจติ เป็นธรรม ในสาย

ปฏบิตักิก็�าหนดกายอนันีแ้หละขึน้ก่อน ก�าหนดลมหายใจหรือการหายใจเข้าออก หรอื

ก�าหนดอาการของกาย ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้ เอน็ กระดกู รวมกนัเข้าเป็นโครง

กระดกูอนันี ้หรอืก�าหนดธาต ุ๔ ดนิ น�า้ ไฟ ลม ซึง่ประกอบกนัเข้าเป็นกายส่วนใหญ่ 

ก�าหนดแต่เพียงข้อเดียว ให้กายส่วนที่ก�าหนดนี้ปรากฏเป็นประธานของจิตใจ มนะซึ่ง

เป็นทวารชัน้ในเปิดรบัอารมณ์ของกรรมฐานทีก่�าหนดนี ้ไม่เปิดรบัอารมณ์อืน่ ๆ มีสติ

ก�าหนดให้รู้อยูเ่สมอ เมือ่มอีารมณ์อืน่เข้ามากใ็ห้ก�าหนดรู ้จติกจ็ะไม่วิง่ออกรบัอารมณ์

ทางอืน่ แต่จะอยูก่บัอารมณ์ทีก่�าหนด และเมือ่จติแนบแน่นอยูก่บัอารมณ์ทีก่�าหนดตาม

สมควร อารมณ์หยาบสงบไป กิเลสหยาบที่เป็นชั้นนิวรณ์ก็สงบ จิตใจที่พัวพันอยู่กับ

อารมณ์และกิเลสดังกล่าว อันเคยมีความกระสับกระส่ายทุรนทุราย มีโศกมีความ

โทมนัสก็สงบหาย ปรากฏเป็นจิตใจที่โปร่งที่บริสุทธิ์ขึ้น เกิดปีติ ความอิ่มเอิบ ชุ่มชื่น

ซาบซ่าน เกิดสุขคือความสบาย ท่ีเป็นอย่างละเอียดกว่าความสุขที่เกิดจากอารมณ์ที่

ปนร้อน ปีตแิละสขุดงักล่าวท่ีบงัเกิดขึน้น้ี เป็นตวัเวทนา ในการปฏบิตั ิกก็�าหนดเวทนา

คือปีติสุขที่บังเกิดขึ้น และก�าหนดท�าความสงบปีติสุขไม่ให้ฟุ้งซ่านขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ 

จิตก็ได้รบัความสงบมากขึน้ บริสทุธิผ่์องใสมากขึน้ คือบรสิทุธิจ์ากปีตแิละสขุ กก็�าหนด

จิตที่เปลื้องออกจากปีติสุข นี้เป็นจิตที่ปราศจากราคะโทสะโมหะ 
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เมื่อเป็นเช่นน้ี ตัวสติท่ีก�าหนดอยู่ในกรรมฐาน ก็จะปรากฏเป็นตวัระลึกเป็น

ตวัรูท้ีแ่นบแน่นขึน้ชดัเจนขึน้ และอารมณ์ของกรรมฐานท่ีปรากฏด้วยสต ิกจ็ะปรากฏแก่

จิตชัดเจนข้ึน ก็เลื่อนมาก�าหนดตัวสติที่ระลึกรู้ และอารมณ์ของกรรมฐานท่ีระลึกรู้ 

เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ธรรมกป็รากฏขึน้เป็นธมัมานปัุสสนา กาย เวทนา จติ ธรรม 

ดงักล่าวมานี ้เป็นไปในทางปฏบิติัทีส่่งต่อกนัขึน้โดยล�าดบั และธรรมท่ีเป็นตวัอุปการะอยู่ 

คือ ปธาน อิทธิบาท อินทรีย์ และพละ ก็จะเพิ่มเสริมสนับสนุนกระชับแน่นขึ้น  

เมือ่เป็นเช่นน้ี ท่านก็แสดงธรรมอีกหมวดหนึง่ อนัเรยีกว่า โพชฌงค์ องค์ของความรู้  

เข้าในอันดับของสติปัฏฐาน

ข้อที่ ๑ ก็คือ สติ นี้แหละ ซึ่งมีก�าลังในอันระลึกรู้ชัดเจนขึ้น ปรากฏตั้งมั่น

ยิ่งขึ้นในธรรมของกรรมฐานที่ก�าหนด

ข้อที ่๒ เมือ่มสีตริะลกึรูใ้นอารมณ์ของกรรมฐาน กระชบัแน่นมากขึน้ดงักล่าว

มานี้ ก็จะปรากฏการจ�าแนกธรรมให้รู้ได้ชัดเจนว่า อันน้ีเป็นกาย อันนี้เป็นเวทนา  

จิต ธรรม และอารมณ์ภายนอกกบักเิลสภายนอกซึง่บังเกดิจากอารมณ์นัน้ แม้ในขณะ

ปฏิบัติ ก็จะแทรกเข้ามาหรือจิตแล่นออกไป เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็หยั่งรู ้ลงไปได้ 

ทันทีว่า น้ีเป็นอกุศล นี้มีโทษ นี้เป็นฝ่ายด�า ไม่ใช่เป็นฝ่ายขาว ส่วนขั้นของธรรมท่ี

ปฏิบติัเป็นฝ่ายกศุล เป็นฝ่ายทีไ่ม่มีโทษ และเป็นฝ่ายขาว ทัง้ขัน้ของธรรมทีป่ฏบิตัมิาโดย

ล�าดับน้ัน ก็หยาบและละเอียดขึ้นมาโดยล�าดับ จิตที่ยังคลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์และ

กิเลสภายนอกก็หยาบ ครั้นได้ความสงบสงัดก็ละเอียด แต่แม้ได้ความสงบแล้วยัง

กระฉอกอยู่ด้วยปีติสุขก็ยังหยาบ ครั้นสงบจากปีติสุขได้ก็ละเอียด แต่แม้สงบจาก 

ปีตสิขุได้ กย็งับนัเทงิและตดิอยูก่บัความบนัเทิงใจ ชกัช้าอยู่กบัความบนัเทิงใจกยั็งหยาบ 

คร้ันสงบความบันเทิงใจได้แล้ว ไม่ติดอยู่ในความบันเทิงใจ วางใจลงได้จากสิ่งที่ยึด

เหนี่ยวทั้งหลาย ก็เป็นความละเอียดขึ้น อันนี้ก็เป็นข้อที่ ๒ เรียกว่า ธรรมวิจัย

ข้อท่ี ๓ เม่ือวจิยัธรรมออกไปได้ชดัเจน ความเพยีรกบ็งัเกดิข้ึน ในอนัทีจ่ะละ

ส่วนอกุศล ส่วนเป็นโทษ ส่วนที่หยาบ ส่วนที่ด�า อบรมรักษาส่งเสริมส่วนที่เป็นกุศล 

ส่วนที่ไม่มีโทษ ส่วนที่ขาว ไว้โดยล�าดับ ก็เป็นวิริยโพชฌงค์
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ข้อที ่๔ ปีต ิความอิม่ใจทีล่ะเอยีดขึน้ อันเป็นผลของวริยิะชัน้หน่ึง ๆ กจ็ะเกดิ

เป็นปีติโพชฌงค์

ข้อที่ ๕ ครั้นปรากฏปีตินี้ ปรากฏเป็นความสงบกาย สงบใจมากขึ้น ก็เป็น 

ปัสสัทธิโพชฌงค์

ข้อที่ ๖ เมื่อได้ความสงบกาย สงบใจ จิตใจก็ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์กรรมฐาน

มากขึ้น ก็เป็นสมาธิโพชฌงค์

ข้อท่ี ๗ ความสงบเป็นปัสสัทธิโพชฌงค์ ความต้ังใจมั่นเป็นสมาธิโพชฌงค์  

ในตัวสมาธิคือในจิตใจอันตั้งมั่นแน่วแน่นี้ เป็นความตั้งมั่นแน่วแน่ในอารมณ์ของสมาธิ 

แต่ไม่ยึดและไม่ยุ่ง คือมีลักษณะท่ีปล่อยวาง แต่มีสติ คือ ความระลึกรู้ท่ีสมบูรณ ์

แจ่มแจ้งไม่คลอนแคลน ก็เป็นอุเบกขาโพชฌงค์ เป็นอาการของจิตที่ครองอยู่ด้วย 

ความรู้ รู้อยู่ในตัวจิตเองที่ตั้งมั่นแน่วแน่ 

เพราะฉะนั้น โพชฌงค์ คือองค์ของความรู้นี้ จึงเป็นธรรมปฏิบัติที่สืบต่อจาก

สติปัฏฐานแล

๒๙ กันยายน ๒๕๐๗



มรรคมอีงค์ ๘

จิตใจนี้เป็น ธาตุรู้ มีธรรมชาติรู้ เพราะความรู้สิ่งต่าง ๆ ก็เนื่องมาจากจิตใจ 

แต่ความรู้ของจติใจน้ี โดยปกตกิอ็อกมารูอ้ารมณ์ อาศยัอายตนะเป็นทวาร คอืเป็นทาง

ที่จิตใจออกมารู้เรื่องทั้งหลาย โดยปกติก็เรียกกันว่า รู้โลก คือ รู้รูปต่าง ๆ ที่ตาเห็น 

รู้เสียงต่าง ๆ ที่หูได้ยิน รู้กลิ่นต่าง ๆ ที่จมูกได้สูดดม รู้รสต่าง ๆ ที่ลิ้นได้ลิ้ม รู้สิ่งถูก

ต้องต่าง ๆ ที่กายได้ถูกต้อง และรู้รูปเสียงเหล่านั้นที่พบผ่านมาแล้วที่ใจ ได้รู้ ได้คิด

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นรูปเสียงเป็นต้นก็ตาม เรียกว่าเป็น โลก อันคู่กับธรรม  

เพราะอะไรจึงเรียกว่าเป็นโลก ก็เพราะเป็นส่ิงท่ีช�ารุดทรุดโทรม ค�าว่าโลก แปลว่า 

สิง่ช�ารุดทรุดโทรม เพราะนัน้ รปูเสยีงเป็นต้นกด็ ีตาหเูป็นต้นซึง่เป็นทวารส�าหรบัจติใจ  

ออกมาอาศัยรู้รูปเสียงก็ดี ก็รวมเรียกว่าเป็นโลกทั้งหมด นี้ประการหนึ่ง

อกีประการหนึง่ รปูเสยีงเป็นต้นเหล่านี ้เป็นทีต่ัง้ของราคะความตดิความยนิดี

หรอืโลภะความโลภ เป็นท่ีตัง้ของโทสะ ความขดัเคอืง เป็นทีต้ั่งของโมหะ ความลุม่หลง 

ภาวะเหล่านี ้บงัเกดิขึน้ท่ีจติใจซ่ึงออกไปรู้โลก และตดิข้องอยูก่บัโลก จงึเกดิราคะหรอื

โลภะโทสะโมหะในโลก คือรปูเสยีงเป็นต้น เพราะฉะนัน้ กเิลสเหล่านีก็้เรยีกว่าเป็นโลก 

เพราะบงัเกิดขึน้สบืเนือ่งมาจากโลกภายนอก มาเป็นโลกภายในคอืในจติใจ เพราะจติใจ 

เมื่อข้องติดอยู่ในโลกภายนอก ก็หอบเอาโลกภายนอกมาเป็นโลกในจิตใจ พิจารณาดู

กจ็ะพงึเหน็ได้ว่า กเิลสในใจหรอืราคะโลภะและโทสะโมหะนัน้ ไม่ใช่มอียูใ่นจติใจเฉพาะ

ตัวกิเลสเท่านั้น แต่ว่ามีตัวรูปตัวเสียงเป็นต้น เกาะอยู่ข้องอยู่ในจิตด้วย อย่างเช่น  

ความติดความยินดี ก็ย่อมจะต้องมีสิ่งติดสิ่งยินดี ส่ิงนั้นคืออะไร ก็คือ รูปที่ตาเห็น

เสยีงทีห่ไูด้ยนิเป็นต้น แต่ว่าไม่ใช่เป็นรปูเสยีงจริง ๆ เพราะรปูเสยีงจรงิ ๆ นัน้อยูข้่างนอก 
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จะจับมาใส่ไว้ในจิตใจไม่ได้ ส่วนที่ยังอยู่ในจิตใจนั้นเป็นตัวรูปตัวเสียงที่เป็นตัวแทน 

เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกว่าเป็น อารมณ์ เพราะเป็นเคร่ืองยึดเครือ่งเหนีย่วเป็นเครือ่งหน่วง

อยู่ในจิตใจ เป็นตัว ภาวะ หรือ ตัวภพ ไม่มีตัวจริง เพราะตัวจริงนั้นน�าเข้ามาไว้ไม่ได้

ในจิตใจ จึงเป็นตัวภพ หรือตัวภาวะ ที่ถอดมาจากรูปที่ได้เห็น เสียงที่ได้ยินเท่านั้น  

จึงเรียกว่าเป็นอารมณ์ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ความติดความยินดีซ่ึงเป็นตัวราคะ  

ความอยากได้ท่ีเป็นตัวโลภะ ก็ประกอบอยู่กับภาวะหรืออารมณ์ดังท่ีกล่าวมานี้  

แม้โทสะ คือความไม่ชอบ โมหะ คือความลุ่มหลง ก็เช่นเดียวกัน ก็ประกอบอยู่กับ

ภาวะหรือที่เรียกว่าอารมณ์ของรูปเสียงเป็นต้น ดังที่กล่าวมานี้ เพราะฉะนั้น ที่เรียก

ว่าโลก เมือ่กล่าวให้เป็นชัน้ในเข้ามา ก็ได้แก่ตัวกเิลสในจติใจ อนัประกอบอยู่ในอารมณ์

ซึง่ถอดมาจากรปูเสยีงเป็นต้น ซึง่เป็นโลกภายนอก แม้กิเลสและอารมณ์ทีป่ระกอบกนั

อยู่นี้ ก็เรียกว่าโลก

อีกประการหนึ่ง ผลที่พึงได้รับอันสืบเนื่องมาจากกิเลสอันประกอบอยู่กับ 

อารมณ์ ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าทุกข์ คืออาการที่จิตใจนี้ มีความแห้งผาก  

มคีวามระทม และมอีาการกระฉอกอยูด้่วยโสมนสัโทมนสั (ยินดียินร้าย) เป็นตวัทกุข์

ทีเ่ป็นพืน้ประจ�าอยู ่ดงัจะเหน็ได้จากสงัเกตดภูาวะของจติใจของบคุคล ในเม่ือเป็นเดก็ 

จะรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นทุกข์ เล่นสนุกอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้ค�านึงถึงส่ิงท่ีเป็นภาวะอันใด

อันหนึ่ง แต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา ก็จะรู้สึกว่าทุก ๆ คนมีความคิดมากขึ้น และมีภาระ

จะต้องแบก จะต้องจดัท�า เพือ่ตนเองและเพือ่ผูอ้ืน่มากขึน้ ความสนกุเพลดิเพลนิกน้็อย

ลงไป แต่ความหนักใจที่บรรทุก บางทีก็เป็นวิตก บางทีก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากขึ้น 

เพราะฉะนัน้ เมือ่ก�าหนดดจูติใจทีเ่ป็นพืน้ของแต่ละคนแล้ว กจ็ะเห็นว่ามีอาการท่ีแห้งผาก 

มอีาการท่ีระทม เพราะวติกถงึเร่ืองนัน้ วติกถงึเรือ่งนี ้และกระฉอกอยู่ด้วยโสมนสัหรอื

โทมนสัคอืยนิดยิีนร้ายอยูเ่สมอ เหล่าน้ีเรยีกว่า เป็นอาการเป็นทกุข์ของจติใจของบคุคล

แต่ละคนซึง่มเีป็นประจ�า กเ็ช่นเดยีวกบัต้นไม้ทีแ่ห้งผากเพราะไม่มฝีนจะโปรย แต่เม่ือ

ได้ประสบอารมณ์ท้ังหลายท่ีน่ายินดีอันมีเป็นครั้งเป็นคราว ก็มาท�าให้จิตใจชุ่มชื่นเสีย

คราวหนึง่ แต่ครัน้อารมณ์นัน้ผ่านไปแล้วก็กลบัแห้งผาก เหมอืนอย่างต้นไม้ทีแ่ห้งผาก 

เมื่อมีฝนโปรยเสียคราวหนึ่งก็กลับชุ่มชื้นแล้วก็กลับแห้งผากไปอีก เพราะมีพื้นท่ี 

แห้งผากอยู่ 
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เพราะฉะนั้น บุคคลจึงได้ขวนขวายหาทางแก้ทุกข์ให้แก่ตน มีประการต่าง ๆ 

เช่น ไปดูนั่นดูนี่ ฟังนั่นฟังนี่ ซึ่งเป็นเครื่องท�าให้เพลิดเพลินใจเป็นครั้งเป็นคราว หรือ

ไปท�าอะไรที่เพลิดเพลิน เพื่อให้ลืมเรื่องที่ทุกข์ร้อนอยู่นั้น หรือโดยวิธีดื่มน�้าเมาเพื่อ

ท�าให้ลืมไปเสียครั้งหนึ่งคราวหนึ่ง แต่เครื่องแก้ทั้งหลาย ก็เหมือนแก้ด้วยวิธีน�าน�้ามา

รดต้นไม้ท่ีแห้งผาก จอกหรือขันหน่ึงคราวหนึ่ง ซ่ึงก็ท�าให้เกิดผล คือท�าให้จิตใจเบิก

บานได้คราวหนึง่ ๆ ไม่สามารถทีจ่ะแก้ตวัทกุข์ให้ตกไปได้จรงิ ๆ และยังเป็นตวัทกุข์ที่

มเีป็นปกติเหมอืนไม่มากนกั กค็ุน้อยูก่บัทกุข์เช่นนีแ้ล้วกไ็ม่รูส้กึว่าเดอืดร้อนเท่าไร แต่

เม่ือได้ประสบความแห้งผาก ความระทมและความหวัน่ไหวของจติอย่างรนุแรง กท็�าให้

รู้สึกเสวยทุกข์ จนถึงกับบางคราวก็จะรู้สึกว่าทนเกือบไม่ได้ ท�าให้หาทางหนีทุกข์ด้วย

การท�าลายตนเอง หรือแม้ไม่คิดท�าลายตนเอง กท็�าให้ต้องระทมทกุข์อยู่เป็นเวลานาน

และเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น ทุกข์ที่มีดังกล่าวมานี้ ซึ่งมีเครื่องแก้อันเรียกว่าสุข 

ผ่านมาเป็นคราว ๆ จึงเรียกว่าเป็นโลก

เพราะฉะนั้น ที่เรียกว่า โลก ๆ นี้ เมื่อดูจากภายนอกเข้ามาข้างใน ก็ได้แก่

สิ่งที่จิตใจนี้เองออกไปรู้ทางทวาร คือ ตาหูเป็นต้น อันได้แก่รูปเสียงเป็นต้น นั่นก็ได้

แก่โลกและจิตใจนี้เอง ถอดเอาโลกที่เห็นที่ได้ยินนั้นมาเป็นโลกในใจ คือประกอบอยู่

กับอารมณ์ หรืออารมณ์ที่ประกอบอยู่กับกิเลส แล้วแปรมาเป็นตัวทุกข์ ซึ่งมีอาการ 

เป็นความแห้งผาก เป็นความระทม เป็นความกระฉอกของจิตใจอยู่เสมอ ท้ังหมดนี้

เรียกว่าเป็นโลก

ทีเ่รยีกว่าโลก ๆ นัน้กไ็ด้แก่สิง่เหล่านี ้และจติใจนีเ้องไปเหน็โลก และกน็�าโลก

เข้ามาเป็นโลกในใจ จนถงึเป็นตวัทุกข์ประกอบอยูใ่นจติใจของตนเอง ทางพระพทุธศาสนา 

สอนให้พิจารณาก�าหนดรู้ความจริงของโลก ในเบื้องต้น ก็ให้ก�าหนดรู้อาการของจิตใจ

ที่ออกไปรู้โลก โดยให้มีสติตั้งอยู่เป็นนายทวารบาล คือเป็นผู้รักษาประตู เมื่อเห็นรูป

เมื่อได้ยินเสียง ก็ให้ก�าหนดรู้ว่า นั่นเป็นสักแต่ว่ารูปที่ตาเห็น นั่นเป็นสักแต่ว่าเสียงที่

หูได้ยิน และเมื่อมีสติเป็นนายทวารบาลก�าหนดรู้อยู่ว่า สักแต่ว่ารูป สักแต่ว่าเสียง  

ดังกล่าวมานี้ เมื่อสติเป็นตัวสติปัฏฐานคือสติที่ตั้งมั่น รูปที่เห็น เห็นแล้วก็จะผ่านไป 

ไม่เข้ามาข้องอยู่ในใจ เสียงที่ได้ยิน ได้ยินแล้วก็จะผ่านไป ไม่เข้ามาข้องอยู่ในใจ
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สตทิีก่�าหนดรูร้ปูเสยีงทีเ่หน็ทีไ่ด้ยนิเป็นนายทวารบาลนี ้ท�าให้จติทีรู่โ้ลกกลาย

เป็นธรรม โลกท่ีปรากฏ เป็นรปู เสียง เป็นบคุคลน้ันเป็นบคุคลนี ้ เป็นส่ิงนัน้ เป็นส่ิงน้ี 

ที่น่ายินดี ที่น่ายินร้าย ก็ปรากฏตามความเป็นจริงว่า สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงที่ผ่าน

มาแล้วกผ่็านไป ไม่มีความจรงิอะไรจะตัง้ม่ันอยู ่ทีจ่ะเป็นนัน่เป็นนีอ่ะไรตามความเป็นจริง 

อนัน้ีเรียกว่ารูธ้รรม โลกกก็ลายเป็นธรรม นีเ้ป็นชัน้หนึง่ และตวัสตท่ีิเป็นตวันายทวารบาล

นั้นนั่นแหละเป็นสติปัฏฐาน แปลว่าสติที่ตั้งมั่น สติที่ปรากฏ และตัวรู้ที่รู้ รูป เสียง

เป็นต้น ตามความจริงว่าสักแต่ว่ารูป สักแต่ว่าเสียงนั้นเป็นโพชฌงค์ เป็นองค์ของ 

ความรู้หรือว่าเป็นองค์ของปัญญา ซ่ึงธรรมคู่นี้ เมื่อมีนายทวารบาลประจ�าอยู่ตรงที่

ส�าหรับจิตจะออกไปรู้หรือโลกจะเข้ามา ก็เป็นตัวสติปัฏฐานและตัวโพชฌงค์ที่เป็น 

ด่านหน้า แต่ถ้าหากว่าสติปัฏฐาน คือสติที่ตั้งมั่น โพชฌงค์ที่เป็นตัวปัญญา ที่ประจ�า

อยูด่่านหน้านี ้ไม่เป็นประธาน โลกกเ็ป็นประธานกว่า สตแิละปัญญาคูน่ีไ้ม่เป็นประธาน 

เพราะไม่เป็นอิทธิบาท คือไม่มีอ�านาจ ไม่เป็นใหญ่ไม่มีก�าลัง เมื่อรูปที่ตาเห็น เสียงที่

หูได้ยิน เป็นประธานกว่า เป็นอิทธิบาทมีอ�านาจกว่า เป็นใหญ่กว่า และมีก�าลังกว่า  

ก็บ่าเข้ามาเป็นน�้าท่วม สติและปัญญาก็พังลง ก็เข้ามาเป็นโลกอยู่ในใจ มาเป็นกิเลส 

เป็นอารมณ์อยู่ในใจ ข้องพัวพันอยู่ในใจ 

และเม่ือเป็นเช่นน้ี ก็ให้ตั้งสติปัฏฐานและตั้งโพชฌงค์ ก�าหนดดูจิตใจให้รู้ว่า 

นี่เป็นตัวกิเลส นี่เป็นตัวอารมณ์ ที่ผูกพันอยู่ ที่ข้องกันอยู่ ดูที่ตัวอารมณ์ว่า สักแต่ว่า

อารมณ์ คือเป็นภาวะเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวจริง และเป็นตวัโลก คือเป็นส่ิงท่ีต้องช�ารดุ 

ทรดุโทรม คอืไม่เป็นตวัจรงิตวัจงั ก�าหนดแยกออกให้เห็นตวัอารมณ์และให้เห็นตวักเิลส 

ที่ปรากฏขึ้นในจิตใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ สติปัฏฐานคือตัวสติตั้งมั่น และโพชฌงค์คือ 

ตัวปัญญาปรากฏแจ่มแจ้งขึ้น กิเลสและอารมณ์ที่ผูกพันกันอยู่ ก็จะสงบหายไปได้

แต่สตปัิญญานีจ้ะต้องเป็นตวัประธาน จะต้องเป็นตวัมอี�านาจ มคีวามเป็นใหญ่

และมกี�าลงักว่า เพ่งด ูจึงจะท�าให้อารมณ์และกเิลสในใจสงบไปได้ และถ้าตวักเิลสและ

อารมณ์ เป็นตัวประธานกว่าเป็นต้น สติปัญญาก็จะต้องพังหายไปอีก ตัวกิเลสและ

อารมณ์ ก็จะเป็นตัว โอฆะ คือเป็นห้วงน�้าที่ท่วมใจ ส่งผลให้เป็นตัวความทุกข์ คือ 

เป็นตัวความแห้งผาก เป็นตัวความระทม เป็นตัวความกระฉอกหว่ันไหวอยู่เสมอ  



412 โสฬสปัญหา

ซึ่งจะต้องคอยแก้กันด้วยวิธีต่าง ๆ ดังกล่าวมา 

เพราะฉะนั้น ก็ให้ก�าหนดพิจารณาดูที่ตัวทุกข์ คือให้รู้ถึงภาวะของจิตใจตาม

เป็นจรงิว่าจติใจเป็นอย่างไร จติใจมคีวามแห้งผาก มคีวามระทม มคีวามกระฉอกหวัน่

ไหวอยู่ และเมื่อพิจารณาดูเช่นนี้แล้ว ก็ให้ก�าหนดว่าอันนี้เป็นตัวทุกข์ ไม่ใช่เป็นตัวสุข 

และตวัทกุข์ทีเ่กดินีก้บั็งเกดิข้ึนเพราะเหตทุีจิ่ตใจอันนี ้มีอารมณ์และกเิลสเป็นศรท่ีเสยีบ

ใจอยู ่หรอืเป็นโอฆะคอืห้วงน�า้ทีท่่วมจติใจอยู่ และเม่ือกเิลสและอารมณ์รดัรงึจติใจขึน้

มากเท่าไร ทุกข์ก็มากขึ้นเท่านั้น เป็นความทุกข์ระทมหวั่นไหวมากเข้าเท่านั้น 

และเม่ือเป็นเช่นนี ้กก็�าหนดดตูวัทกุข์และตวักเิลส และอารมณ์ ซึง่เป็นตัวให้

เกิดทุกข์นั้น ซึ่งเป็นสมุทัย เมื่อก�าหนดพิจารณาจนเป็นสติปัฏฐาน คือ สติตั้งมั่นขึ้น 

ปัญญาคือความรู้ รู้แจ่มชัดขึ้น กิเลสและอารมณ์ท่ีครอบง�าจิตใจอยู่ ท่ีท่วมจิตใจอยู่  

กจ็ะผ่อนคลาย ความทุกข์จะผ่อนคลายลงไป แต่ทัง้นี ้สตปัิญญาจะต้องเป็นตวัประธาน

และเป็นอทิธบิาท คือมีอ�านาจและความส�าเรจ็ เป็นอนิทรย์ี คอืเป็นใหญ่ และมกี�าลงักว่า 

และเมือ่เป็นเช่นนี ้ความดบัทุกข์กจ็ะมีปรากฏข้ึน ในเมือ่กเิลสและอารมณ์ ได้ผ่อนคลาย

ออกไปจากจิต และเม่ืออบรมสติและปัญญามากขึ้นเท่าใด ความผ่อนคลายก็จะมาก

ขึ้นเท่านั้น ความดับทุกข์ก็จะมากขึ้นเท่านั้น และความดับทุกข์นี้มีอาการท่ีเป็น 

ความเกษม เป็นความผ่องแผ้ว เป็นความบรสิทุธิผุ์ดผ่องของจติใจ ซึง่เป็นตามธรรมชาติ 

ตรงกันข้ามกับความแห้งผาก ความระทม และความกระฉอกหวั่นไหว คือจิตใจที่เคย

แห้งผากกจ็ะกลบัผ่องใส ทีเ่คยระทมกจ็ะกลบัเกษม ท่ีเคยกระฉอกหวัน่ไหวกจ็ะสงบสงดั 

มอีาการทีบ่รสิทุธิผ์ดุผ่อง เป็นความสขุ ท่ีต่างจากเมือ่ความดบัทกุข์ไม่ปรากฏขึน้ และ

สติปัญญานีแ้หละเรยีกว่าเป็นทางปฏิบัตใิห้ถงึความดบัทุกข์ หรอืเรยีกว่าเป็นมรรค ซึง่

เมื่ออบรมอยู่เสมอ ก็จะย่ิงเป็นประธาน ยิ่งเป็นอิทธิบาทมีอ�านาจ เป็นอินทรีย ์

เป็นใหญ่และมีก�าลงัเหนอืกเิลสและอารมณ์มากขึน้ทกุท ี จนก�าจดักเิลสและอารมณ์ได้ 

เรยีกว่า ถอนลกูศรทีเ่สยีบจติใจออก เปิดสิง่ทีหุ้่มห่อจติใจออก และท�าให้ห้วงน�า้ทีท่่วม

จิตใจให้แห้งหาย ท�าจติใจให้เป็นเสรี ไม่เป็นทาสของกเิลสอารมณ์ ไม่เป็นทาสของกเิลส

ตัณหา 



413แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗

เพราะฉะนั้น ความเห็นที่ก�าหนดจิตใจ อาศัยก�าหนดพิจารณาให้เห็นทุกข์

ปรากฏขึ้น เห็นเหตุเกิดทุกข์ปรากฏขึ้น เห็นความดับทุกข์ปรากฏขึ้น เห็นทางปฏิบัติ

ให้ถึงความดับทุกข์ปรากฏขึ้น จึงเป็นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ความด�าริที่ประกอบ

กันไป ก็เป็นสัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ วาจาที่เจรจา อันหมายถึงตัวงดเว้นจาก

การเจรจาชั่ว ก็เป็นสัมมาวาจา วาจาชอบ การงานที่ท�า อันหมายถึงตัววิรัติ งดเว้น

การงานชัว่ กเ็ป็นสมัมากัมมันตะ การงานชอบ อาชพีเป็นสมัมาอาชวีะ เลีย้งชวีติชอบ 

ความเพียรก็เป็นสัมมาวายามะ ความเพียรชอบ สติ ตั้งแต่สติปัฏฐานเริ่มปฏิบัติ  

ก็เป็นสัมมาสติ ความระลึกชอบ ความตั้งใจให้เป็นสมาธิ ซึ่งด�าเนินมาโดยล�าดับ  

กเ็ป็นสมัมาสมาธ ิตัง้ใจชอบ ประกอบกนัอยูเ่ป็นอนัหนึง่อนัเดยีว จงึปรากฏเป็นมรรค 

๘ ขึน้ เมือ่เป็นเช่นนี ้จติใจอนันีท้ีอ่อกไปรู้โลกและข้องติดอยู่ในโลก กเ็ป็นจติใจท่ีรูธ้รรม 

กลับโลกให้เป็นธรรม และเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะประสบผลของการปฏิบัติ ในสติปัฏฐาน 

ในโพชฌงค์ จนถึงมรรค โดยล�าดับ

๖ ตุลาคม ๒๕๐๗



.



ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ และค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตรี 

ที่ ๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งท่ีปรึกษาและกรรมการ  

รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖  

เพิ่มเติมซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ มีอ�านาจหน้าท่ีในการแต่งตั้งคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ีเห็น 

สมควร นั้น

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ ในคราวประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ดังนั้น อาศัยอ�านาจหน้าท่ีตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี และมติที่ประชุม 

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ ดังกล่าว จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือท่ี

ระลกึและจดหมายเหตุ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

 ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการ

 ๑.๒ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ

 ๑.๓ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

ค�ำสั่งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖

ที่ ๔/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท�ำหนังสือที่ระลึกและจดหมำยเหตุ งำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖



 ๑.๔ ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ

 ๑.๕  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ

 ๑.๖  ผู้อ�านวยการส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กรรมการ

   ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

 ๑.๗  นางสายไหม จบกลศึก กรรมการ

 ๑.๘  นางสาวทรงสรรค์ นิลก�าแหง กรรมการ

 ๑.๙  นายประสพโชค อ่อนกอ กรรมการ

 ๑.๑๐ ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ

 ๑.๑๑ อธิบดีกรมศิลปากร กรรมการ

    และเลขานุการ

 ๑.๑๒ ผู้อ�านวยการส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑.๑๓ ผู้อ�านวยการส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อ�ำนำจหน้ำที่

 ๒.๑  ด�าเนินการจัดท�าหนังสอืทีร่ะลกึและจดหมายเหตใุห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

 ๒.๒ ก�าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณากลั่นกรองหนังสือที่ระลึกของหน่วยงาน 

  ที่เสนอขอร่วมจัดท�า

 ๒.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ี 

  เห็นสมควร

 ๒.๔ รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ เพื่อทราบ

 ๒.๕ ด�าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖



.



.


