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๑. การปฏิบัติ เปนเครื่องยังพระสัทธรรมใหบริสุทธิ์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงวาธรรมของพระตถาคต เมื่อเขาไปประดิษฐานในสันดานของ
ปุถุชนแลว ยอมกลายเปนของปลอม (สัทธรรมปฏิรูป) แตถาเขาไปประดิษฐานในจิตสันดานของพระอริยเจาแลว
ไซร ยอมเปนของบริสุทธิ์แทจริง และเปนของไมลบเลือนดวย เพราะฉะนั้นเมื่อยังเพียรแตเรียนพระปริยัติถายเดียว
จึงยังใชการไมไดดี ตอเมื่อมาฝกหัดปฏิบัติจติ ใจกําจัดเหลา กะปอมกา คือ อุปกิเลส แลวนั่นแหละ จึงจะยัง
ประโยชนใหสําเร็จเต็มที่ และทําใหพระสัทธรรมบริสุทธิ์ ไมวิปลาสคลาดเคลื่อนจากหลักเดิมดวย
๒. การฝกตนดีแลวจึงฝกผูอื่น ชื่อวาทําตามพระพุทธเจา
ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา
สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงทรมานฝกหัดพระองคจนไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ เปน พุทโฺ ธ ผูรูกอนแลวจึงเปน ภควา ผูทรงจําแนกแจกธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว สตฺถา จึงเปนครูของเทวดา
และมนุษย เปนผูฝกบุรุษผูมีอุปนิสัยบารมีควรแกการทรมานในภายหลัง จึงทรงพระคุณปรากฏวา กลฺยาโณ กิตฺ
ติสทฺโท อพฺภุคฺคโต ชื่อเสียงเกียรติศัพทอนั ดีงามของพระองคยอมฟุงเฟอ งไปในจตุรทิศจนตราบเทาทุกวันนี้ แม
พระอริยสงฆสาวกเจาทั้งหลายที่ลวงลับไปแลวก็เชนเดียวกัน ปรากฏวาทานฝกฝนทรมานตนไดดีแลว จึงชวยพระ
บรมศาสดาจําแนกแจกธรรม สั่งสอนประชุมชนในภายหลัง ทานจึงมีเกียรติคุณปรากฏเชนเดียวกับพระผูมีพระ
ภาคเจา ถาบุคคลใดไมทรมานตนใหดีกอนแลว และทําการจําแนกแจกธรรมสั่งสอนไซร ก็จักเปนผูม ีโทษ ปรากฏ
วา ปาปโกสทฺโท คือเปนผูมีชื่อเสียงชั่วฟุงไปในจตุรทิศ เพราะโทษที่ไมทําตามพระสัมมาสัมพุทธเจา และพระอริย
สงฆสาวกเจาในกอนทั้งหลาย
๓. มูลมรดกอันเปนตนทุนทําการฝกฝนตน
เหตุใดหนอ ปราชญทั้งหลาย จะสวดก็ดี จะรับศีลก็ดี หรือจะทําการกุศลใดๆ ก็ดี จึงตองตั้ง นโม กอน จะทิ้ง นโม
ไมไดเลย เมื่อเปนเชนนี้ นโม ก็ตองเปนสิ่งสําคัญ จึงยกขึน้ พิจารณา ไดความวา น คือธาตุน้ํา โม คือ ธาตุดิน พรอม
กับบาทพระคาถา ปรากฏขึ้นมาวา มาตาเปติกสมุภโว โอทนกุมฺมาสปจฺจโย สัมภวธาตุของมารดาบิดาผสมกัน จึง
เปนตัวตนขึ้นมาได น เปนธาตุของ มารดา โม เปนธาตุของ บิดา ฉะนัน้ เมื่อธาตุทั้ง ๒ ผสมกันเขาไป ไฟธาตุของ
มารดาเคี่ยวเขาจนไดนามวา กลละ คือ น้ํามันหยดเดียว ณ ที่นี้เอง ปฏิสนธิวิญญาณเขาถือปฏิสนธิได จิตจึงไดถือ
ปฏิสนธิในธาตุ นโม นั้น เมือ่ จิตเขาไปอาศัยแลว กลละ ก็คอยเจริญขึ้นเปน อัมพุชะ คือเปนกอนเลือด เจริญจาก
กอนเลือดมาเปน ฆนะ คือเปนแทง และ เปสี คือชิ้นเนื้อ แลวขยายตัวออกคลายรูปจิ้งเหลน จึงเปนปญจสาขา คือ
แขน ๒ ขา ๒ หัว ๑ สวนธาตุ พ คือลม ธ คือไฟ นั้นเปนธาตุเขามาอาศัยภายหลังเพราะจิตไมถือ เมื่อละจากกลละ
นั้นแลว กลละก็ตองทิ้งเปลาหรือสูญเปลา ลมและไฟก็ไมมี คนตาย ลมและไฟก็ดับหายสาปสูญไป จึงวาเปนธาตุ
อาศัย ขอสําคัญจึงอยูที่ธาตุทั้ง ๒ คือ นโม เปนเดิม
ในกาลตอมาเมื่อคลอดออกมาแลวก็ตองอาศัย น มารดา โม บิดา เปนผูทะนุถนอมกลอมเกลี้ยงเลี้ยงมาดวยการให
ขาวสุกและขนมกุมมาส เปนตน ตลอดจนการแนะนําสั่งสอนความดีทุกอยาง ทานจึงเรียกมารดาบิดาวา
บุพพาจารย เปนผูสอนกอนใครๆ ทั้งสิ้น มารดาบิดาเปนผูมีเมตตาจิตตอบุตรธิดาจะนับจะประมาณมิได มรดกที่ทาํ

ใหกลาวคือรูปกายนีแ้ ล เปนมรดกดั้งเดิมทรัพยสินเงินทองอันเปนของภายนอกก็เปนไปจากรูปกายนีเ้ อง ถารูปกาย
นี้ไมมีแลวก็ทาํ อะไรไมได ชื่อวาไมมีอะไรเลยเพราะเหตุนั้นตัวของเราทั้งตัวนี้เปน "มูลมรดก" ของมารดาบิดา
ทั้งสิ้น จึงวาคุณทานจะนับจะประมาณมิไดเลย ปราชญทั้งหลายจึงหาไดละทิ้งไม เราตองเอาตัวเราคือ นโม ตั้งขึ้น
กอนแลวจึงทํากิริยานอมไหวลงภายหลัง นโม ทานแปลวานอบนอมนั้นเปนการแปลเพียงกิรยิ า หาไดแปลตนกิรยิ า
ไม มูลมรดกนีแ้ ลเปนตนทุน ทําการฝกหัดปฏิบัติตนไมตอ งเปนคนจนทรัพยสําหรับทําทุนปฏิบัติ
๔. มูลฐานสําหรับทําการปฏิบัติ
นโม นี้ เมื่อกลาวเพียง ๒ ธาตุเทานั้น ยังไมสมประกอบหรือยังไมเต็มสวน ตองพลิกสระพยัญชนะดังนี้ คือ
เอาสระอะจากตัว น มาใสตัว ม เอาสระ โอ จากตัว ม มาใสตัว น แลวกลับตัว มะ มาไวหนาตัว โน เปน มโน
แปลวาใจ เมื่อเปนเชนนีจ้ ึงไดทั้งกายทั้งใจเต็มตามสวน สมควรแกการใชเปนมูลฐานแหงการปฏิบัติได มโน คือใจ
นี้เปนดั้งเดิม เปนมหาฐานใหญ จะทําจะพูดอะไรก็ยอมเปนไปจากใจนี้ทั้งหมด ไดในพระพุทธพจนวา มโน
ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา ธรรมทั้งหลายมีใจถึงกอน มีใจเปนใหญ สําเร็จแลวดวยใจ พระบรมศาสดา
จะทรงบัญญัติพระธรรมวินัย ก็ทรงบัญญัติออกไปจาก ใจ คือมหาฐาน นี้ทั้งสิ้น เหตุนเี้ มื่อพระสาวกผูไดมา
พิจารณาตามจนถึงรูจัก มโน แจมแจงแลว มโน ก็สุดบัญญัติ คือพนจากบัญญัติทั้งสิ้น สมมติทั้งหลายในโลกนี้ตอ ง
ออกไปจากมโนทั้งสิ้น ของใครก็กอนของใคร ตางคนตางถือเอากอนอันนี้ ถือเอาเปนสมมติบัญญัติตามกระแส
แหงน้ําโอฆะจนเปนอวิชชาตัวกอภพกอชาติดวยการไมรูเทา ดวยการหลง หลงถือวาเปนตัวเรา เปนของเราไปหมด

๕. มูลเหตุแหงสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุ
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร เวนมหาปฏฐาน มีนัยประมาณเทานั้นเทานี้ สวนคัมภีรมหาปฏฐาน มีนัยหา
ประมาณมิไดเปน "อนันตนัย" เปนวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้นที่จะรอบรูได เมื่อพิจารณาพระบาลีทวี่ า
เหตุปจฺจโย นัน้ ไดความวา เหตุซึ่งเปนปจจัยดั้งเดิมของสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุนั้นไดแก มโน นั่นเอง มโน
เปนตัวมหาเหตุเปนตัวเดิม เปนสิ่งสําคัญ นอนนั้นเปนแตอาการเทานัน้ อารมฺมณ จนถึงอวิคฺคต จะเปนปจจัยไดก็
เพราะมหาเหตุคือใจเปนเดิมโดยแท ฉะนั้น มโนซึ่งกลาวไวในขอ ๔ ก็ดี ฐีติ ภูตํ ซึ่งจะกลาวในขอ ๖ ก็ดี และ
มหาธาตุซึ่งกลาวในขอนี้ก็ดี ยอมมีเนื้อความเปนอันเดียวกัน พระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินยั ก็ดี รู
อะไรๆ ไดดว ย ทศพลญาณ ก็ดี รอบรู สรรพเญยฺยธรรม ทั้งปวงก็ดี ก็เพราะมีมหาเหตุนั้นเปนดั้งเดิมทีเดียว จึงทรง
รอบรูไดเปนอนันตนัย แมสาวทั้งหลายก็มมี หาเหตุนี้แลเปนเดิม จึงสามารถรูตามคําสอนของพระองคไดดวยเหตุนี้
แลพระอัสสชิเถระผูเปนที่ ๕ ของพระปญจวัคคียจึงแสดงธรรมแก อุปติสฺส (พระสารีบุตร) วา เย ธมฺมา เหตุปภวา
เตสํ เหตุ ตถาคโต เตสฺจ โย นิโรโธ จ เอวํ วาที มหาสมโณ ความวา ธรรมทั้งหลายเกิดแตเหตุ...เพราะวามหาเหตุ
นี้เปนตัวสําคัญ เปนตัวเดิม เมื่อทานพระอัสสชิเถระกลาวถึงที่นี้ (คือมหาเหตุ) ทานพระสารีบุตรจะไมหยั่งจิตลงถึง
กระแสธรรมอยางไรเลา? เพราะอะไร ทุกสิ่งในโลกก็ตอ งเปนไปแตมหาเหตุถึงโลกุตตรธรรม ก็คือมหาเหตุ

ฉะนั้น มหาปฏฐาน ทานจึงวาเปน อนันตนัย ผูมาปฏิบัติใจคือตัวมหาเหตุจนแจมกระจางสวางโรแลวยอมสามารถรู
อะไรๆ ทั้งภายในและภายนอกทุกสิ่งทุกประการ สุดจะนับจะประมาณไดดว ยประการฉะนี้
๖. มูลการของสังสารวัฏฏ
ฐีติภูตํ อวิชชฺ า ปจฺจยา สงฺขารา อุปาทานํ ภโว ชาติ
คนเราทุกรูปนามที่ไดกําเนิดเกิดมาเปนมนุษยลวนแลวแตมีทเี่ กิดทั้งสิ้น กลาวคือมีบิดามารดาเปนแดนเกิด ก็
แลเหตุใดทานจึงบัญญัติปจจยาการแตเพียงวา อวิชฺชา ปจฺจยา ฯลฯ เทานั้น อวิชชา เกิดมาจากอะไรฯ ทานหาได
บัญญัติไวไม พวกเราก็ยังมีบิดามารดาอวิชชาก็ตองมีพอ แมเหมือนกัน ไดความตามบาทพระคาถาเบื้องตนวา ฐีติ
ภูตํ นั่นเองเปนพอแมของอวิชชา ฐีตภิ ูตํ ไดแก จิตดั้งเดิม เมื่อฐีติภูตํ ประกอบไปดวยความหลง จึงมีเครื่องตอ
กลาวคือ อาการของอวิชชาเกิดขึ้น เมื่อมีอวิชชาแลวจึงเปนปจจัยใหปรุงแตงเปนสังขารพรอมกับความเขาไปยึดถือ
จึงเปนภพชาติคือตองเกิดกอตอกันไป ทานเรียก ปจจยาการ เพราะเปนอาการสืบตอกัน วิชชาและอวิชชาก็ตองมา
จากฐีตภิ ูตํเชนเดียวกัน เพราะเมื่อฐีติภูตกํ อปรดวยวิชชาจึงรูเทาอาการทั้งหลายตามความเปนจริง นี่พจิ ารณาดวยวุฏ
ฐานคามินี วิปส สนา รวมใจความวา ฐีตภิ ตู ํ เปนตัวการดัง้ เดิมของสังสารวัฏฏ (การเวียนวายตายเกิด) ทานจึง
เรียกชื่อวา "มูลตันไตร" (หมายถึงไตรลักษณ) เพราะฉะนั้นเมื่อจะตัดสังสารวัฏฏใหขาดสูญ จึงตองอบรมบม
ตัวการดั้งเดิมใหมีวิชชารูเทาทันอาการทั้งหลายตามความเปนจริง ก็จะหายหลงแลวไมกออาการทั้งหลายใดๆ อีก ฐี
ติภูตํ อันเปนมูลการก็หยุดหมุน หมดการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏฏดวยประการฉะนี้
๗. อรรคฐาน เปนที่ตั้งแหงมรรคนิพพาน
อคฺคํ ฐานํ มนุสฺเสสุ มคฺคํ สตฺตวิสุทธิยา
ฐานะอันเลิศมีอยูในมนุษย ฐานะอันดีเลิศนั้นเปนทางดําเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว โดยอธิบายวาเรา
ไดรับมรดกมาแลวจาก นโม คือ บิดามารดา กลาวคือตัวของเรานี้แล อันไดกําเนิดเกิดมาเปนมนุษย ซึง่ เปนชาติ
สูงสุด เปนผูเลิศตั้งอยูในฐานะอันเลิศดวยดีคือมีกายสมบัติ วจีสมบัติ แลมโนสมบัติบริบูรณ จะสรางสมเอาสมบัติ
ภายนอก คือ ทรัพยสินเงินทองอยางไรก็ได จะสรางสมเอาสมบัติภายในคือมรรคผลนิพพานธรรมวิเศษก็ได พระ
พุทธองคทรงบัญญัติพระธรรมวินัย ก็ทรงบัญญัติแกมนุษยเรานีเ้ อง มิไดทรงบัญญัติแก ชาง มา โค กระบือ ฯลฯ ที่
ไหนเลย มนุษยนี้เองจะเปนผูปฏิบัติถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได ฉะนัน้ จึงไมควรนอยเนื้อต่ําใจวา ตนมีบุญวาสนานอย
เพราะมนุษยทาํ ได เมื่อไมมี ทําใหมีได เมื่อมีแลวทําใหยิ่งไดสมดวยเทศนานัยอันมาในเวสสันดรชาดาวา ทานํ เทติ
สีลํ รกฺขติ ภาวนํ ภาเวตฺวา เอกจฺโจ สคฺคํ คจฺฉติ เอกจฺโจ โมกฺขํ คจฺฉติ นิสฺสํสยํ เมื่อไดทํากองการกุศล คือ ใหทาน
รักษาศีลเจริญภาวนาตามคําสอนของพระบรมศาสดาจารยเจาแลว บางพวกทํานอยก็ตองไปสูสวรรค บางพวกทํา
มากและขยันจริงพรอมทั้งวาสนาบารมีแตหนหลังประกอบกัน ก็สามารถเขาสูพระนิพพานโดยไมตองสงสัยเลย
พวกสัตวดิรัจฉานทานมิไดกลาววาเลิศ เพราะจะมาทําเหมือนพวกมนุษยไมได จึงสมกับคําวามนุษยนี้ตั้งอยูใน
ฐานะอันเลิศดวยดีสามารถนําตนเขาสูมรรคผล เขาสูพระนิพพานอันบริสุทธิ์ไดแล
๘. สติปฏฐาน เปน ชัยภูมิ คือสนามฝกฝนตน

พระบรมศาสดาจารยเจา ทรงตั้งชัยภูมิไวในธรรมขอไหน? เมื่อพิจารณาปญหานี้ไดความขึน้ วา พระองค
ทรงตั้งมหาสติปฏฐานเปนชัยภูมิ
อุปมาในทางโลก การรบทัพชิงชัย มุงหมายชัยชนะจําตองหา ชัยภูมิ ถาไดชยั ภูมิทดี่ ีแลวยอมสามารถ
ปองกันอาวุธของขาศึกไดดี ณ ที่นั้นสามารถรวบรวมกําลังใหญเขาฆาฟนขาศึกใหปราชัยพายแพไปได ที่เชนนั้น
ทานจึงเรียกวา ชัยภูมิ คือที่ทปี่ ระกอบไปดวยคายคูประตูและหอรบอันมั่นคงฉันใด
อุปไมยในทางธรรมก็ฉันนั้น ทีเ่ อามหาสติปฏฐานเปนชัยภูมิกโ็ ดยผูที่จะเขาสูสงครามรบขาศึก คือ กิเลส
ตองพิจารณากายานุปสสนาสติปฏฐานเปนตนกอน เพราะคนเราที่จะเกิด กามราคะ เปนตน ขึ้น ก็เกิดที่กายและใจ
เพราะตาแลไปเห็นกายทําใหใจกําเริบ เหตุนั้นจึงไดความวา กายเปนเครื่องกอเหตุ จึงตองพิจารณากายนีก้ อน จะได
เปนเครื่องดับนิวรณทําใหใจสงบได ณ ทีน่ ี้พึง ทําใหมาก เจริญใหมาก คือพิจารณาไมตองถอยเลยทีเดียว ในเมื่อ
อุคคหนิมิตปรากฏ จะปรากฏกายสวนไหนก็ตาม ใหพึงถือเอากายสวนที่ไดเห็นนัน้ พิจารณาใหเปนหลักไวไมตอ ง
ยายไปพิจารณาที่อื่น จะคิดวาที่นี่เราเห็นแลว ที่อื่นยังไมเห็น ก็ตองไปพิจารณาที่อื่นซิ เชนนี้หาควรไม ถึงแมจะ
พิจารณาจนแยกกายออกมาเปนสวนๆ ทุกๆอาการอันเปนธาตุ ดิน น้ํา ลม ไฟ ไดอยางละเอียด ที่เรียกวาปฏิภาคก็
ตาม ก็ใหพิจารณากายทีเ่ ราเห็นทีแรกดวยอุคคหนิมิตนัน้ จนชํานาญ ที่จะชํานาญไดก็ตองพิจารณาซ้ําแลวซ้ําอีก ณ
ที่เดียวนั้นเอง เหมือนสวดมนตฉะนัน้ อันการสวดมนต เมื่อเราทองสูตรนี้ไดแลว ทิ้งเสียไมเลาไมสวดไวอีก ก็จะ
ลืมเสียไมสําเร็จประโยชนอะไรเลย เพราะไมทําใหชํานาญดวยความประมาทฉันใด การพิจารณากายก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เมือ่ ไดอุคคหนิมติ ในที่ใดแลว ไมพิจารณาในที่นั้นใหมากปลอยทิ้งเสียดวยความประมาทก็ไมสําเร็จ
ประโยชนอะไรอยางเดียวกัน
การพิจารณากายนี้มที ี่อางมาก ดั่งในการบวชทุกวันนี้ เบื้องตนตองบอกกรรมฐาน ๕ ก็คือ กายนีเ้ อง กอน
อื่นหมดเพราะเปนของสําคัญ ทานกลาวไวในคัมภีรพระธรรมบทขุทฺทกนิกายวา อาจารยผูไมฉลาด ไมบอกซึ่งการ
พิจารณากาย อาจทําลายอุปนิสัยแหงพระอรหันตของกุลบุตรได เพราะฉะนัน้ ในทุกวันนีจ้ ึงตองบอกกรรมฐาน ๕
กอน
อีกแหงหนึ่งทานกลาววา พระพุทธเจาทั้งหลาย พระขีณาสวเจาทั้งหลาย ชื่อวาจะไมกาํ หนดกาย ในสวนแหง
โกฏฐาส (คือการพิจารณาแยกออกเปนสวนๆ) ใดโกฏฐาสหนึ่งมิไดมีเลย จึงตรัสแกภกิ ษุ ๕๐๐ รูปผูกลาวถึง
แผนดินวา บานโนนมีดนิ ดําดินแดงเปนตนนั้นวา นั่นชือ่ วา พหิทฺธา แผนดินภายนอกใหพวกทานทั้งหลายมา
พิจารณา อัชฌัตติกา แผนดินภายในกลาวคืออัตตภาพรางกายนี้ จงพิจารณาไตรตรองใหแยบคาย กระทําใหแจง
แทงใหตลอด เมื่อจบการวิสชั ชนาปญหานี้ ภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูปก็บรรลุพระอรหันตผล
เหตุนั้นการพิจารณากายจึงเปนของสําคัญ ผูที่จะพนทุกทัง้ หมดลวนแตตองพิจารณากายนี้ทั้งสิ้น จะรวบรวมกําลัง
ใหญไดตองรวบรวมดวยการพิจารณากาย แมพระพุทธองคเจาจะไดตรัสรูทีแรกก็ทรงพิจารณาลม ลมจะไมใชกาย
อยางไร? เพราะฉะนัน้ มหาสติปฏฐาน มีกายานุปสสนาเปนตน จึงชื่อวา "ชัยภูมิ" เมื่อเราไดชัยภูมิดแี ลว กลาวคือ
ปฏิบัติตามหลักมหาสติปฏฐานจนชํานาญแลว ก็จงพิจารณาความเปนจริงตามสภาพแหงธาตุทั้งหลายดวยอุบาย
แหงวิปสสนา ซึ่งจะกลาวขางหนา

๙. อุบายแหงวิปสสนา อันเปนเครื่องถายถอนกิเลส
ธรรมชาติของดีทั้งหลาย ยอมเกิดมาแตของไมดี อุปมาดั่งดอกปทุมชาติอันสวยๆ งามๆ ก็เกิดขึ้นมาจาก
โคลนตมอันเปนของสกปรก ปฏิกูลนาเกลียด แตวาดอกบัวนัน้ เมื่อขึน้ พนโคลนตมแลวยอมเปนสิ่งที่สะอาด เปนที่
ทัดทรงของพระราชา อุปราช อํามาตย และเสนาบดี เปนตน และดอกบัวนั้นก็มิไดกลับคืนไปยังโคลนตมนั้นอีก
เลย ขอนี้เปรียบเหมือนพระโยคาวจรเจา ผูประพฤติพากเพียรประโยคพยายาม ยอมพิจารณาซึ่ง สิ่งสกปรกนา
เกลียดนั้นก็คือตัวเรานี้เอง รางกายนีเ้ ปนที่ประชุมแหงของโสโครกคือ อุจจาระ ปสสาวะ (มูตรคูถ) ทัง้ ปวง สิ่งที่
ออกจากผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน ก็เรียกวา ขี้ ทั้งหมด เชน ขี้หัว ขีเ้ ล็บ ขี้ฟน ขี้ไคล เปนตน เมื่อสิง่ เหลานี้รวง
หลนลงสูอาหาร มีแกงกับ เปนตน ก็รังเกียจ ตองเททิ้ง กินไมได และรางกายนี้ตองชําระอยูเสมอจึงพอเปนของดูได
ถาหาไมก็จะมีกลิ่นเหม็นสาป เขาใกลใครก็ไมได ของทัง้ ปวงมีผาแพรเครื่องใชตางๆ เมื่ออยูนอกกายของเราก็เปน
ของสะอาดนาดู แตเมื่อมาถึงกายนีแ้ ลวก็กลายเปนของสกปรกไป เมื่อปลอยไวนานๆ เขาไมซักฟอกก็จะเขาใกล
ใครไมไดเลย เพราะเหม็นสาบ ดั่งนี้จึงไดความวารางกายของเรานี้เปนเรือนมูตร เรือนคูถ เปนอสุภะ ของไมงาม
ปฏิกูลนาเกลียด เมื่อยังมีชวี ิตอยูก็เปนถึงปานนี้ เมื่อชีวติ หาไมแลว ยิ่งจะสกปรกหาอะไรเปรียบเทียบมิไดเลย
เพราะฉะนั้นพระโยคาวจรเจาทั้งหลายจึงพิจารณารางกายอันนี้ใหชํานิชาํ นาญดวย โยนิโสมนสิการ ตั้งแตตนมา
ทีเดียว คือขณะเมื่อยังเห็นไมทันชัดเจนก็พิจารณาสวนใดสวนหนึ่งแหงกายอันเปนทีส่ บายแกจริตจนกระทั่งปรากฏ
เปนอุคคหนิมติ คือ ปรากฏสวนแหงรางกายสวนใดสวนหนึ่งแลวก็กาํ หนดสวนนัน้ ใหมาก เจริญใหมาก ทําใหมาก
การเจริญทําใหมากนัน้ พึงทราบอยางนี้ อันชาวนาเขาทํานาเขาก็ทําที่แผนดิน ไถที่แผนดินดําลงไปในดิน ปตอไป
เขาก็ทําที่ดินอีกเชนเคย เขาไมไดทําในอากาศกลางหาว คงทําแตที่ดินอยางเดียว ขาวเขาก็ไดเต็มยุงเต็มฉางเอง เมื่อ
ทําใหมากในทีด่ ินนั้นแลว ไมตองรองเรียกวา ขาวเอยขาว จงมาเต็มยุงเนอ ขาวก็จะหลัง่ ไหลมาเอง และจะหามวา
เขาเอยขาว จงอยามาเต็มยุงเต็มฉางเราเนอ ถาทํานาในที่ดนิ นั้นเองจนสําเร็จแลว ขาวก็มาเต็มยุงเต็มฉางเอง ฉันใดก็
ดีพระโยคาวจรเจาก็ฉันนัน้ จงพิจารณากายในทีเ่ คยพิจารณาอันถูกนิสยั หรือที่ปรากฏมาใหเห็นครั้งแรก อยาละทิง้
เลยเปนอันขาด การทําใหมากนั้นมิใชหมายแตการเดินจงกรมเทานั้น ใหมีสติหรือพิจารณาในที่ทกุ สถานในกาลทุก
เมื่อ ยืน เดิน นัง่ นอน กิน ดื่ม ทํา คิด พูด ก็ใหมีสติรอบคอบในกายอยูเสมอจึงจะชื่อวา ทําใหมาก เมื่อพิจารณาใน
รางกายนั้นจนชัดเจนแลว ใหพิจารณาแบงสวนแยกสวนออกเปนสวนๆ ตามโยนิโสมนสิการตลอดจนกระจาย
ออกเปนธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม และพิจารณาใหเห็นไปตามนั้นจริงๆ อุบายตอนนี้ตามแตตนจะใครครวญ
ออกอุบายตามที่ถูกจริตนิสัยของตน แตอยาละทิ้งหลักเดิมที่ตนไดรูครัง้ แรกนั่นเทียว
พระโยคาวจรเจาเมื่อพิจารณาในที่นี้ พึงเจริญใหมาก ทําใหมาก อยาพิจารณาครั้งเดียวแลวปลอยทิ้งตั้งครึ่งเดือน ตัง้
เดือน ใหพิจารณากาวเขาไป ถอยออกมาเปน อนุโลม ปฏิโลม คือเขาไปสงบในจิต แลวถอยออกมาพิจารณากาย
อยางพิจารณากายอยางเดียว หรือสงบที่จิตแตอยางเดียว พระโยคาวจรเจาพิจารณาอยางนี้ชํานาญแลว หรือชํานาญ
อยางยิ่งแลว คราวนี้แลเปนสวนที่จะเปนเอง คือ จิต ยอมจะรวมใหญ เมื่อรวมพึ่บลง ยอมปรากฏวาทุกสิ่งรวมลง
เปนอันเดียวกันคือหมดทั้งโลกยอมเปนธาตุทั้งสิ้น นิมิตจะปรากฏขึ้นพรอมกันวาโลกนี้ราบเหมือนหนากลอง
เพราะมีสภาพเปนอันเดียวกัน ไมวา ปาไม ภูเขา มนุษย สัตว แมที่สุดตัวของเราก็ตอ งลบราบเปนที่สุดอยางเดียวกัน

พรอมกับ ญาณสัมปยุตต คือรูขึ้นมาพรอมกัน ในที่นี้ตดั ความสนเทหในใจไดเลย จึงชื่อวา ยถาภูตญาณทัสสน
วิปสสนา คือทั้งเห็นทั้งรูตามความเปนจริง
ขั้นนี้เปนเบื้องตนในอันที่จะดําเนินตอไป ไมใชที่สุดอันพระโยคาวจรเจาจะพึงเจริญใหมาก ทําใหมาก จึงจะเปน
เพื่อความรูยิ่งอีกจนรอบ จนชํานาญเห็นแจงชัดวา สังขารความปรุงแตงอันเปนความสมมติวาโนนเปนของของเรา
โนนเปนเรา เปนความไมเทีย่ งอาศัยอุปาทานความยึดถือจึงเปนทุกข ก็แลธาตุทั้งหลาย เขาหากมีหากเปนอยูอยางนี้
ตั้งแตไหนแตไรมา เกิด แก เจ็บ ตาย เกิดขึน้ เสื่อมไปอยูอยางนี้มากอน เราเกิดตั้งแตดกึ ดําบรรพก็เปนอยูอยางนี้
อาศัยอาการของจิต ของขันธ ๕ ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไปปรุงแตงสําคัญมั่นหมายทุกภพทุกชาติ
นับเปนอเนกชาติเหลือประมาณมาจนถึงปจจุบันชาติ จึงทําใหจิตหลงอยูตามสมมติ ไมใชสมมติมาติดเอาเรา เพราะ
ธรรมชาติทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี้ จะเปนของมีวิญญาณหรือไมก็ตาม เมื่อวาตามความจริงแลว เขาหากมีหากเปน
เกิดขึ้นเสื่อมไป มีอยูอยางนัน้ ทีเดียว โดยไมตองสงสัยเลยจึงรูขึ้นวา ปุพฺเพสุ อนนุสสฺ ุเตสุ ธมฺเมสุ ธรรมดาเหลานี้
หากมีมาแตกอ น ถึงวาจะไมไดยนิ ไดฟงมาจากใครก็มอี ยูอยางนัน้ ทีเดียว ฉะนัน้ ในความขอนี้ พระพุทธเจาจึงทรง
ปฏิญาณพระองควา เราไมไดฟงมาแตใคร มิไดเรียนมาแตใครเพราะของเหลานี้มีอยู มีมาแตกอนพระองคดังนี้ ได
ความวาธรรมดาธาตุทั้งหลายยอมเปนยอมมีอยูอยางนัน้ อาศัยอาการของจิตเขาไปยึดถือเอาสิ่งทั้งปวงเหลานัน้ มา
หลายภพหลายชาติ จึงเปนเหตุใหอนุสัยครอบงําจิตจนหลงเชื่อไปตาม จึงเปนเหตุใหกอภพกอชาติดวยอาการของ
จิตเขาไปยึด ฉะนั้นพระโยคาวจรเจามาพิจารณา โดยแยบคายลงไปตามสภาพวา สพฺเพ สฺงขารา อนิจฺจา สพฺเพ สงฺ
ขารา ทุกฺขา สังขารความเขาไปปรุงแตง คือ อาการของจิตนั่นแลไมเทีย่ ง สัตวโลกเขาเที่ยง คือมีอยูเปนอยูอยางนัน้
ใหพิจารณาโดย อริยสัจจธรรมทั้ง ๔ เปนเครื่องแกอาการของจิตใหเห็นแนแทโดย ปจจักขสิทธิ วา ตัวอาการของ
จิตนี้เองมันไมเที่ยง เปนทุกข จึงหลงตามสังขาร เมื่อเห็นจริงลงไปแลวก็เปนเครื่องแกอาการของจิต จึงปรากฏขึ้น
วา สงฺขารา สสฺสตา นตฺถิ สังขารทั้งหลายที่เที่ยงแทไมมี สังขารเปนอาการของจิตตางหาก เปรียบเหมือนพยับแดด
สวนสัตวเขาก็อยูประจําโลกแตไหนแตไรมา เมื่อรูโดยเงือ่ น ๒ ประการ คือรูวา สัตวก็มีอยูอยางนั้น สังขารก็เปน
อาการของจิต เขาไปสมมติเขาเทานั้น ฐีตภิ ูตํ จิตตั้งอยูเดิมไมมีอาการเปนผูหลุดพน ไดความวา ธรรมดาหรือธรรม
ทั้งหลายไมใชตน จะใชตนอยางไร ของเขาหากเกิดมีอยางนั้น ทานจึงวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายไมใช
ตน ใหพระโยคาวจรเจาพึงพิจารณาใหเห็นแจงประจักษตามนี้จนทําใหจิตรวมพึ่บลงไป ใหเห็นจริงแจงชัดตามนัน้
โดย ปจจักขสิทธิ พรอมกับ ญาณสัมปยุตต รวมทวนกระแสแกอนุสยั สมมติเปนวิมุตติ หรือรวมลงฐีติจิต อัน
เปนอยูมีอยูอยางนั้นจนแจงประจักษในทีน่ นั้ ดวยญาณสัมปยุตตวา ขีณา ชาติ ญาณํ โหติ ดังนี้ ในที่นไี้ มใชสมมติ
ไมใชของแตงเอาเดาเอา ไมใชของอันบุคคลพึงปรารถนาเอาได เปนของที่เกิดเอง เปนเอง รูเอง โดยสวนเดียว
เทานั้น เพราะดวยการปฏิบัติอันเขมแข็งไมทอถอย พิจารณาโดยแยบคายดวยตนเอง จึงจะเปนขึ้นมาเอง ทาน
เปรียบเหมือนตนไมตางๆ มีตนขาวเปนตน เมื่อบํารุงรักษาตนมันใหดแี ลว ผลคือรวงขาวไมใชสิ่งอันบุคคลพึง
ปรารถนาเอาเลย เปนขึ้นมาเอง ถาแลบุคคลมาปรารถนาเอาแตรวงขาว แตหาไดรักษาตนขาวไม เปนผูเกียจคราน
จะปรารถนาจนวันตาย รวงขาวก็จะไมมีขนึ้ มาใหฉนั ใด วิมฺตติธรรม ก็ฉันนั้นนัน่ แล มิใชสิ่งอันบุคคลจะพึง
ปรารถนาเอาได คนผูปรารถนาวิมุตติธรรมแตปฏิบัติไมถูกตองหรือไมปฏิบัติมัวเกียจครานจนวันตายจะประสบ
วิมุตติธรรมไมไดเลย ดวยประการฉะนี้

๑๐. จิตเดิมเปนธรรมชาติใสสวาง แตมืดมัวไปเพราะอุปกิเลส
ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฐํ
ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้เสื่อมปภัสสรแจงสวางมาเดิม แตอาศัยอุปกิเลสเครื่องเศราหมองเปนอาคันตุกะสัญจรมาปก
คลุมหุมหอ จึงทําใหจิตมิสองแสงสวางได ทานเปรียบไวในบทกลอนหนึ่งวา "ไมชะงกหกพันงา(กิ่ง) กะปอมกา
กิ้งกาฮอย กะปอมนอยขึ้นมือ้ พัน ครั้นตัวมาบทัน ขึ้นนําคูมื้อๆ" โดยอธิบายวา คําวาไมชะงก ๖,๐๐๐ งานั้นเมื่อตัด
ศูนย ๓ ศูนยออกเสียเหลือแค ๖ คงไดความวา ทวารทั้ง ๖ เปนที่มาแหงกะปอมกา คือของปลอมไมใชของจริง
กิเลสทั้งหลายไมใชของจริง เปนสิ่งสัญจรเขามาในทวารทั้ง ๖ นับรอยนับพัน มิใชแตเทานั้น กิเลสทั้งหลายที่ยังไม
เกิดขึ้นก็จะทวียิ่งๆ ขึ้นทุกๆ วัน ในเมื่อไมแสวงหาทางแก ธรรมชาติของจิตเปนของผองใสยิ่งกวาอะไรทั้งหมด แต
อาศัยของปลอม กลาวคืออุปกิเลสที่สัญจรเขามาปกคลุมจึงทําใหหมดรัศมี ดุจพระอาทิตยเมื่อเมฆบดบังฉะนัน้ อยา
พึงเขาใจวาพระอาทิตยเขาไปหาเมฆ เมฆไหลมาบดบังพระอาทิตยตางหาก ฉะนั้น ผูบําเพ็ญเพียรทั้งหลายเมื่อรูโ ดย
ปริยายนีแ้ ลว พึงกําจัดของปลอมดวยการพิจารณาโดยแยบคายตามที่อธิบายแลวในอุบายแหงวิปสสนาขอ ๙ นั้น
เถิด เมื่อทําใหถึงขั้นฐีติจิตแลว ชื่อวายอมทําลายของปลอมไดหมดสิ้นหรือวาของปลอมยอมเขาไปถึงฐีติจิต เพราะ
สะพานเชื่อมตอถูกทําลายขาดสะบั้นลงแลว แมยังตองเกีย่ วของกับอารมณของโลกอยูก็ยอมเปนดุจน้ํากลิ้งบนใบ
บัวฉะนัน้
๑๑. การทรมานตนของผูบําเพ็ญเพียร ตองใหพอเหมาะกับอุปนิสัย
นายสารถีผูฝกมามีชื่อเสียงคนหนึ่ง มาเฝาพระพุทธเจาทูลถามถึงวิธีทรมานเวไนย พระองคทรงยอนถาม
นายสารถีกอนถึงการทรมาณมา เขาทูลวามามี ๔ ชนิด คือ ๑. ทรมานงาย ๒. ทรมานอยางกลาง ๓. ทรมานยากแท
๔. ทรมานไมไดเลย ตองฆาเสีย พระองคจงึ ตรัสวาเราก็เหมือนกัน ๑. ผูทรมาณงาย คือผูปฏิบัติทําจิตรวมงายใหกิน
อาหารเพียงพอ เพื่อบํารุงรางกาย ๒. ผูทรมานอยางกลาง คือผูปฏิบัติทําจิตไมคอยจะลง ก็ใหกินอาหารแตนอยอยา
ใหมาก ๓. ทรมานยากแท คือผูปฏิบัติทําจิตลงยากแท ไมตองใหกนิ อาหารเลย แตตองเปน อตฺตฺู รูกําลังของตน
วาจะทนทานไดสักเพียงไร แคไหน ๔. ทรมานไมไดเลย ตองฆาเสีย คือผูปฏิบัติทําจิตไมได เปน ปทปรมะ
พระองคทรงชักสะพานเสีย กลาวคือไมทรงรับสั่งสอน อุปมาเหมือนฆาทิ้งเสียฉะนัน้
๑๒. มูลติกสูตร
ติกแปลวา ๓ มูลแปลวาเคามูลรากเหงา รวมความวาสิ่งซึ่งเปนรากเหงาเคามูลอยางละ ๓ คือ ราคะ โทสะ โมหะ ก็
เรียก ๓ อกุศลมูล ตัณหา ก็มี ๓ คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา โอฆะและอาสวะก็มีอยางละ ๓ คือ กามะ ภาวะ
อวิชชา ถาบุคคลมาเปนไปกับดวย ๓ เชนนี้ ติปริวตฺตํ ก็ตองเวียนไปเปน๓ ๓ ก็ตองเปนโลก ๓ คือ กามโลก รูปโลก
อรูปโลก อยูอยางนั้นแล เพราะ ๓ นั้นเปนเคามูลโลก ๓
เครื่องแกก็มี ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา เมื่อบุคคลดําเนินตนตามศีล สมาธิ ปญญา อันเปนเครื่องแก น ติปริวตฺตํ ก็ไม
ตองเวียนไปเปน๓ ๓ ก็ไมเปนโลก ๓ ชื่อวาพนจากโลก ๓ แล

๑๓. วิสุทธิเทวาเทานัน้ เปนสันตบุคคลแท
อกุปฺป สพฺพธมฺเมสุ เญยฺยธมฺมา ปเวสฺสนฺโต
บุคคลผูมีจิตไมกําเริบในกิเลสทั้งปวง รูธรรมทั้งหลายทั้งที่เปนพหิทธาธรรม ทั้งที่เปน อัชฌัตติกาธรรม
สนฺโต จึงเปนผูสงบระงับ สันตบุคคลเชนนี้แลที่จะบริบรู ณดวยหิริโอตตัปปะ มีธรรมบริสุทธิ์สะอาด มีใจมัน่ คง
เปนสัตบุรุษผูทรงเทวธรรมตามความในพระคาถาวา หิรโิ อตฺตปฺปสมฺปนฺนา สุกฺกธมฺมสมาหิตา สนฺโต สปฺปุริสา
โลเก เทวธมฺมาติ วุจฺจเร อุปตติเทวา ผูพรั่งพรอมดวยกามคุณ วุน วายอยูด ว ยกิเลส เหตุไฉนจึงจะเปนสันตบุคคลได
ความในพระคาถานี้ยอมตองหมายถึงวิสุทธิเทวา คือพระอรหันตแนนอน ทานผูเชนนัน้ เปนสันตบุคคลแท สมควร
จะเปนผูบริบูรณดว ยหิริโอตตัปปะ และ สุกฺกธรรม คือ ความบริสุทธิ์แท
๑๔. อกิริยาเปนที่สุดในโลก - สุดสมมติบัญญัติ
สจฺจานํ จตุโร ปทา ขีณาสวา ชุติมนฺโต เต โลเก ปรินิพฺพุตา
สัจธรรมทั้ง ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ยังเปนกิริยา เพราะแตละสัจจะๆ ยอมมีอาการตองทําคือ ทุกขตองกําหนดรู สมุทัย-ตองละ นิโรธ-ตองทําใหแจง มรรค-ตองเจริญใหมาก ดังนี้ลวนเปนอาการที่จะตองทําทั้งหมด
ถาเปนอาการที่จะตองทํา ก็ตองเปนกิริยาเพราะเหตุนั้นจึงรวมความไดวาสัจจะทั้ง ๔ เปนกิริยา จึงสมกับบาทคาถา
ขางตนนั้น ความวาสัจจะทั้ง ๔ เปนเทาหรือเปนเครื่องเหยียบกาวขึ้นไป หรือกาวขึ้นไป ๔ พักจึงจะเสร็จกิจ
ตอจากนัน้ ไปจึงเรียกวา อกิริยา
อุปมา ดังเขียนเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ แลวลบ ๑ ถึง ๙ ทิ้งเสีย เหลือแต ๐ (ศูนย) ไมเขียนอีกตอไป คงอานวา
ศูนย แตไมมีคา อะไรเลย จะนําไปบวกลบคูณหารกับเลขจํานวนใดๆ ไมไดทั้งสิ้นแตจะปฏิเสธวาไมมีหาไดไม
เพราะปรากฏอยูวา ๐ (ศูนย) นี่แหละ คือปญญารอบรู เพราะลายกิริยา คือ ความสมมติ หรือวาลบสมมติลงเสียจน
หมดสิ้น ไมเขาไปยึดถือสมมติทั้งหลาย คําวาลบ คือทําลายกิริยา กลาวคือ ความสมมติ มีปญหาสอดขึ้นมาวา เมือ่
ทําลายสมมติหมดแลวจะไปอยูที่ไหน? แกวา ไปอยูใ นที่ไมสมมติ คือ อกิริยา นั่นเอง เนื้อความตอนนี้เปนการ
อธิบายตามอาการของความจริง ซึ่งประจักษแกผูปฏิบัติโดยเฉพาะ อันผูไมปฏิบัติหาอาจรูไดไม ตอเมื่อไรฟงแลว
ทําตามจนรูเองเห็นเองนั่นแลจึงจะเขาใจได
ความแหง ๒ บาทคาถาตอไปวา พระขีณาสวเจาทั้งหลายดับโลกสามรุงโรจนอยู คือทําการพิจารณาบําเพ็ยเพียร
เปน ภาวิโต พหุลีกโต คือทําใหมาก เจริญใหมาก จนจิตมีกําลังสามารถพิจารณาสมมติทั้งหลายทําลายสมมติ
ทั้งหลายลงไปไดจนเปนอกิรยิ าก็ยอมดับโลกสามได การดับโลกสามนั้น ทานขีณาสวเจาทั้งหลายมิไดเหาะขึ้นไปน
กามโลก รูปโลก อรูปโลกเลยทีเดียว คงอยูก ับที่นั่นเอง แมพระบรมศาสดาของเราก็เชนเดียวกัน พระองคประทับ
นั่งอยู ณ ควงไมโพธิพฤกษแหงเดียวกัน เมือ่ จะดับโลกสาม ก็มิไดเหาะขึน้ ไปในโลกสาม คงดับอยูทจี่ ิต ทิ่จิต
นั้นเองเปนโลกสาม ฉะนั้น ทานผูตองการดับโลกสาม พึงดับที่จิตของตนๆ จึงทําลายกิริยา คือตัวสมมติหมดสิ้น
จากจิต ยังเหลือแตอกิริยา เปนฐีติจิต ฐีติธรรมอันไมรูจักตาย ฉะนีแ้ ล
๑๕. สัตตาวาส ๙

เทวาพิภพ มนุสสโลก อบายโลก จัดเปนกามโลก ที่อยูอาศัยของสัตวเสพกามรวมเปน ๑ รูปโลก ที่อยูอาศัย
ของสัตวผูสําเร็จรูปฌานมี ๔ อรูปโลก ที่อยูอาศัยของสัตวผูสําเร็จอรูปฌานมี ๔ รวมทัง้ สิ้น ๙ เปนทีอ่ ยูอาศัยของ
สัตว ผูมารูเทาสัตตาวาส ๙ กลาวคือ พระขีณาสวเจาทั้งหลาย ยอมจากทีอ่ ยูของสัตว ไมตองอยูในที่ ๙ แหงนี้ และ
ปรากฏในสามเณรปญหาขอสุดทายวา ทส นาม กึ อะไรชื่อวา ๑๐ แกวา ทสหงฺ เคหิ สมนฺนาคโต พระขีณาสวเจาผู
ประกอบดวยองค ๑๐ ยอมพนจากสัตตาวาส ๙ ความขอนี้คงเปรียบไดกับการเขียนเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐
นั่นเอง ๑ ถึง ๙ เปนจํานวนทีน่ ับได อานได บวกลบคูณหารกันได สวน ๑๐ ก็คือ เลข ๑ กับ ๐ (ศูนย) เราจะเอา ๐
(ศูนย) ไปบวกลบคูณหารกับเลขจํานวนใดๆ ก็ไมทําใหเลขจํานวนนั้นมีคาสูงขึ้น และ ๐ (ศูนย) นี้เมื่ออยูโดยลําพังก็
ไมมีคาอะไร แตจะวาไมมกี ไ็ มได เพราะเปนสิ่งปรากฏอยู ความเปรียบนี้ฉันใด จิตใจก็ฉันนัน้ เปนธรรมชาติ มี
ลักษณะเหมือน ๐ (ศูนย) เมือ่ นําไปตอเขากับเลขตัวใด ยอมทําใหเลขตัวนั้นเพิ่มคาขึน้ อีกมาก เชน เลข ๑ เมื่อเอา
ศูนยตอเขา ก็กลายเปน ๑๐ (สิบ) จิตใจเรานี้ก็เหมือนกัน เมื่อตอเขากับสิ่งทั้งหลายก็เปนของวิจิตรพิสดารมากมาย
ขึ้นทันที แตเมือ่ ไดรับการฝกฝนอบรมจนฉลาดรอบรูสรรพเญยฺยธรรมแลวยอมกลับคืนสูสภาพ ๐ (ศูนย) คือ วาง
โปรงพนจากการนับการอานแลว มิไดอยูในที่ ๙ แหงอันเปนที่อยูของสัตว แตอยูในทีห่ มดสมมติบญ
ั ญัติคือ สภาพ
๐ (ศูนย) หรืออกิริยาดังกลาวในขอ ๑๔ นัน่ เอง
๑๖. ความสําคัญของปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา และปจฉิมเทศนา
พระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใน ๓ กาลมีความสําคัญยิ่ง อันพุทธบริษัทควรสนใจ
พิจารณาเปนพิเศษ คือ
ก. ปฐมโพธิกาล ไดทรงแสดงธรรมแกพระปญจวัคคีย ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี เปนครั้ง
แรกเปนปฐมเทศนา เรียกวา ธรรมจักร เบื้องตนทรงยกสวนสุด ๒ อยางอันบรรพชิตไมควรเสพขึ้นมาแสดงวา เทว
เม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา ภิกษุทั้งหลาย สวนที่สุด ๒ อยางอันบรรพชิตไมพึงเสพ คือ กามสุขัลลิกา
และอัตตกิลมถา อธิบายวา กามสุขัลลิกา เปนสวนแหงความรัก อัตตกิลมถา เปนสวนแหงความชังทั้ง ๒ สวนนี้
เปนตัวสมุทยั เมื่อผูบําเพ็ญตบะธรรมทั้งหลายโดยอยูซึ่งสวนทั้งสองนี้ ชื่อวายังไมเขาทางกลาง เพราะเมื่อบําเพ็ญ
เพียรพยายามทําสมาธิ จิตสงบสบายดีเต็มที่ก็ดีใจ ครั้นเมื่อจิตนึกคิดฟุง ซานรําคาญก็เสียใจ ความดีใจนั้น คือ กาม
สุขัลลิกา ความเสียใจนั้นแล คือ อัตตกิลมถา ความดีใจก็เปนราคะ ความเสียใจก็เปนโทสะ ความไมรูเทาในราคะ
โทสะ ทั้งสองนี้เปนโมหะ ฉะนั้น ผูที่พยายามประกอบความเพียรในเบือ้ งแรกตองกระทบสวนสุดทัง้ สองนั้นแล
กอน ถาเมื่อกระทบสวน ๒ นั้นอยู ชื่อวาผิดอยูแตเปนธรรมดาแททีเดียว ตองผิดเสียกอนจึงถูก แมพระบรมศาสดา
แตกอนนั้นพระองคก็ผิดมาเต็มที่เหมือนกัน แมพระอัครสาวกทั้งสอง ก็ซ้ําเปนมิจฉาทิฐิมากอนแลวทั้งสิ้น แม
สาวกทั้งหลายเหลาอื่นๆ ก็ลวนแตผิดมาแลวทั้งนั้น ตอเมื่อพระองคมาดําเนินทางกลาง ทําจิตอยูภ ายใตรมโพธิ
พฤกษ ไดญาณ ๒ ในสองยามเบื้องตนในราตรี ไดญาณที่ ๓ กลาวคืออาสวักขยญาณในยามใกลรุง จึงไดถูกทาง
กลางอันแทจริงทําจิตของพระองคใหพนจากความผิด กลาวคือ...สวนสุดทั้งสองนั้น พนจากสมมติโคตร สมมติ
ชาติ สมมติวาส สมมติวงศ และสมมติประเพณี ถึงความเปนอริยโคตร อริยชาติ อริยวาส อริยวงศ และอริย
ประเพณี สวนอริยสาวกทั้งหลายนั้นเลาก็มารูตามพระองค ทําใหไดอาสวักขยญาณพนจากความผิดตามพระองค

ไป สวนเราผูป ฏิบัติอยูในระยะแรกๆ ก็ตอ งผิดเปนธรรมดา แตเมื่อผิดก็ตองรูเทาแลวทําใหถูก เมื่อยังมีดีใจเสียใจ
ในการบําเพ็ญบุญกุศลอยู ก็ตกอยูในโลกธรรม เมื่อตกอยูใ นโลกธรรม จึงเปนผูหวั่นไหวเพราะความดีใจเสียใจนัน่
แหละ ชื่อวาความหวั่นไหวไปมา อุปฺปนฺโน โข เม โลกธรรมจะเกิดที่ไหน เกิดที่เรา โลกธรรมมี ๘ มรรคเครื่องแก
ก็มี ๘ มรรค ๘ เครื่องแกโลกธรรม ๘ ฉะนั้น พระองคจึงทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาแกสวน ๒ เมื่อแกสวน ๒ ได
แลวก็เขาสูอริยมรรค ตัดกระแสโลก ทําใจใหเปนจาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย (สละสลัดตัดขาดวางใจหาย
หวง) รวมความวา เมื่อสวน ๒ ยังมีอยูในใจผูใดแลว ผูนนั้ ก็ยังไมถูกทาง เมื่อผูมีใจพนจากสวนทั้ง ๒ แลว ก็ไม
หวั่นไหว หมดธุลี เกษมจากโยคะ จึงวาเนือ้ ความแหงธรรมจักรสําคัญมาก พระองคทรงแสดงธรรมจักรนี้ยัง
โลกธาตุใหหวัน่ ไหว จะไมหวั่นไหวอยางไร เพราะมีใจความสําคัญอยางนี้ โลกธาตุก็มิใชอะไรอื่น คือตัวเรานี้เอง
ตัวเราก็คือธาตุของโลก หวั่นไหวเพราะเห็นในของที่ไมเคยเห็น เพราะจิตพนจากสวน ๒ ธาตุของโลกจึงหวัน่ ไหว
หวั่นไหวเพราะจะไมมากอธาตุของโลกอีกแล
ข. มัชฌิมโพธิกาล ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขในชุมชนพระอรหันต ๑,๒๕๐ องค ณ พระราชอุทยานเวฬุวนั
กลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤหใจความสําคัญตอนหนึ่งวา อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ พึงเปนผูทําจิต
ใหยิ่ง การที่จะทําจิตใหยิ่งไดตองเปนผูสงบระงับ อิจฺฉา โลภสมาปนฺโน สมโณ กึ ภวิสฺสติ เมื่อประกอบดวยความ
อยากดิน้ รนโลภหลงอยูแ ลวจักเปนผูสงระงับไดอยางไร ตองเปนผูปฏิบัติคือปฏิบัติพระวินัยเปนเบื้องตน และเจริญ
กรรมฐานตั้งตนแตการเดินจงกรม นั่งสมาธิ ทําใหมาก เจริญใหมาก ในการพิจารณามหาสติปฏฐาน มีกายนุปสส
นาสติปฏฐาน เปนเบื้องแรก พึงพิจารณาสวนแหงรางกาย โดยอาการแหงบริกรรมสวนะคือ พิจารณาโดยอาการ
คาดคะเน วาสวนนัน้ เปนอยางนั้นดวยการมีสติสัมปชัญญะไปเสียกอน เพราะเมื่อพิจารณาเชนนีใ้ จไมหางจากกาย
ทําใหรวมงาย เมื่อทําใหมาก ในบริกรรมสวนะแลว จักเกิดขึ้นซึ่งอุคคหนิมิตใหชํานาญในที่นั้นจนเปนปฏิภาค
ชํานาญในปฏิภาคโดยยิ่งแลวจักเปนวิปสสนา เจริญวิปส สนาจนเปนวิปสสนาอยางอุกฤษฏ ทําจิตเขาถึงฐีติภูตํ
ดังกลาวแลวในอุบายแหงวิปสสนาชื่อวาปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแลว โมกฺขํ จึงจะขามพน จึงพนจากโลกชื่อวาโลกุตตร
ธรรม เขมํ จึงเกษมจากโยคะ (เครื่องรอย) ฉะนั้น เนื้อความในมัชฌิมเทศนาจึงสําคัญเพราะเล็งถึงวิมุตติธรรมดวย
ประการฉะนีแ้ ละฯ
ค. ปจฉิมโพธิกาล ทรงแสดงปจฉิมเทศนาในที่ชมุ ชนพระอริยสาวก ณ พระราชอุทยานสาลวันของมัล
ลกษัตริยกรุงกุสินารา ในเวลาจวนจะปรินพิ พานวา หนฺทานิ อามนฺตยามิ โว ภิกฺขเว ปฏิเวทยามิ โว ภิกฺขเว ขยวยธมฺ
มา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ เราบอกทานทั้งหลายวาจงเปนผูไมประมาท พิจารณาสังขารที่เกิดขึ้นแลวเสือ่ ม
ไป เมื่อทานทัง้ หลายพิจารณาเชนนั้นจักเปนผูแทงตลอด พระองคตรัสพระธรรมเทศนาเพียงเทานี้กป็ ดพระโอษฐ
มิไดตรัสอะไรตอไปอีกเลย จึงเรียกวา ปจฉิมเทศนาอธิบายความตอไปวา สังขารมันเกิดขึ้นที่ไหน อะไรเปนสังขาร
สังขารมันก็เกิดขึ้นที่จิตของเราเองเปนอาการของจิตพาใหเกิดขึน้ ซึ่งสมมติทั้งหลาย สังขารนี้แล เปนตัวการสมมติ
บัญญัติสิ่งทั้งหลายในโลกความจริงในโลกทั้งหลายหรือธรรมธาตุทั้งหลายเขามีเขาเปนอยูอยางนัน้ แผนดิน ตนไม
ภูเขา ฟา แดด เขาไมไดวาเขาเปนนั้นเปนนีเ้ ลย เจาสังขารตัวการนี้เขาไปปรุงแตงวา เขาเปนนั้นเปนนี้จนหลงกันวา
เปนจริง ถือเอาวาเปนตัวเรา เปนของๆ เราเสียสิ้น จึงมี ราคะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นทําจิตดั้งเดิมใหหลงตามไป เกิด
แก เจ็บ ตาย เวียนวายไปไมมที ี่สิ้นสุด เปนอเนกภพ อเนกชาติ เพราะเจาตัวสังขารนั้นแลเปนตัวเหตุ จึงทรงสอนให

พิจารณาสังขารวา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา ใหเปนปรีชาญาณชัดแจง เกิดจากผลแหงการเจริญ
ปฏิภาคเปนสวนเบื้องตน จนทําจิตใหเขาภวังค เมื่อกระแสแหงภวังคหายไป มีญาณเกิดขึ้นวา "นัน้ เปนอยางนัน้
เปนสภาพไมเที่ยง เปนทุกข" เกิดขึ้นในจิตจริงๆ จนชํานาญเห็นจริงแจงประจักษ ก็รูเทาสังขารได สังขารก็จะมา
ปรุงแตงใหจิตกําเริบอีกไมได ไดในคาถาวา อกุปฺป สพฺพธมฺเมสุ เญยฺยธมฺมา ปเวสฺสนฺโต เมื่อสังขารปรุงแตงจิต
ไมไดแลว ก็ไมกําเริบรูเทาธรรมทั้งปวง สนฺโต ก็เปนผูสงบระงับถึงซึ่งวิมุตติธรรม ดวยประการฉะนี้
ปจฉิมเทศนานี้เปนคําสําคัญแท ทําใหผพู ิจารณารูแจงถึงที่สุด พระองคจึงไดปดพระโอษฐแตเพียงนี้
พระธรรมเทศนาใน ๓ กาลนี้ ยอมมีความสําคัญเหนือความสําคัญในทุกๆ กาล ปฐมเทศนาก็เล็งถึงวิมุตติธรรม
มัชฌิมเทศนาก็เล็งถึงวิมุตติธรรม ปจฉิมเทศนาก็เล็งถึงวิมุตติธรรม รวมทั้ง ๓ กาล ลวนแตเล็งถึงวิมุตติธรรมทั้งสิ้น
ดวยประการฉะนี้
๑๗. พระอรหันตทุกประเภทบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปญญาวิมุตติ
อนาสวํ เจโตวิมุตฺตึ ปฺญาวิมุตฺตึ ทิฏเฐว ธมฺเม สยํ อภิฺญา สจฺฉิกตวา อุปฺปสมฺปชฺช วิหรติ พระบาลีนี้
แสดงวาพระอรหันตทั้งหลายไมวาประเภทใดยอมบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปญญาวิมุตติ...ที่ปราศจากอาสวะใน
ปจจุบัน หาไดแบงแยกไววา ประเภทนั้นบรรลุแตเจโตวิมุตติ หรือปญญาวิมุติไม ที่เกจิอาจารยแตงอธิบายไววา เจ
โตวิมุตติเปนของพระอรหันตผูไดสมาธิกอน สวนปญญาวิมุตติเปนของพระอรหันตสุกขวิปสสกผูเจริญวิปสสนา
ลวนๆ นั้นยอมขัดแยงตอมรรค มรรคประกอบดวยองค ๘ มีทั้งสัมมาทิฏฐิ ทั้งสัมมาสมาธิ ผูจะบรรลุวิมุตติธรรม
จําตองบําเพ็ญมรรค ๘ บริบูรณ มิฉะนัน้ ก็บรรลุวิมุตติธรรมไมได ไตรสิกขาก็มีทั้งสมาธิ ทั้งปญญา อันผูจะไดอาส
วักขยญาณจําตองบําเพ็ญไตรสิกขาใหบริบูรณทั้ง ๓ สวน ฉะนั้นจึงวา พระอรหันตทกุ ประเภทตองบรรลุทั้งเจโต
วิมุตติ ทั้งปญญาวิมุตติดว ยประการฉะนีแ้ ลฯ

