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แนวทางเจริญวิปัสสนา
๔๑

ในตอนนีมีทา่ นผูใ้ ดสงสัยในการสติปัฏฐาน ๔ บ้าง หรือยังไม่เข้าใจ ยังไม่เห็น
ด้วยว่า สิงทีมีอยูท่ กุ ๆ ขณะในชีวิตประจําวันนันเป็ นสติปัฏฐาน หรือคิดว่าขณะไหน
ไม่ใช่สติปัฏฐาน ขณะไหนเป็ นสติปัฏฐาน
ถ. มีผเู้ ถียงเสมอว่า เวลาเจริญสติปัฏฐานนันขับรถยนต์ไม่ได้
สุ. เวลาขับรถยนต์นนั ใครขับ มีตัวตน มีสตั ว์บคุ คลทีกําลังขับรถยนต์หรือ
เปล่า พิจารณาด้ว ยตัว ของท่า นเองว่า ท่า นก็เคยขับ รถยนต์ เคยดูละคร เคยอ่า น
หนังสือพิมพ์ เคยโทรศัพท์ ก็เป็ นนามเป็ นรูปประเภทต่าง ๆ เป็ นโลภะบ้า ง เป็ นโทสะ
บ้าง เป็ นโมหะบ้าง เป็ นกุศลทีเป็ นไปในทานบ้าง ในศีลบ้า ง ในการเจริญความสงบ
เท่านันเอง แต่ความรวดเร็วของนามและรูปซึงเป็ นสังขารธรรม ทังจิตก็ดี เจตสิกทีเกิด
กับจิตก็ดี รูปก็ดี เกิดขึนแล้วก็ดบั ไปอย่างรวดเร็วมากทีเดียว มากจนกระทังทํา ให้ผทู้ ี
หลงลืม สติ ไม่ได้พิจ ารณารู ้ลักษณะของนามและรู ปแต่ล ะชนิด ตามความเป็ นจริง
เข้าใจผิด ยึดถือว่า เป็ นตัวตน เพราะเหตุว่านามรูป เกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็ว
ผูท้ ียังไม่เจริญสติเลย ก็คิดว่าทุกขณะมีตัวตนแน่นอน แต่ให้ทราบว่า ผูท้ ีตรัสรู ้
แล้วประจักษ์ลกั ษณะของนามรูปชัดเจนถูกต้องตามความเป็ นจริงว่า ทุกขณะนันเป็ น
แต่เพียงสภาพรูอ้ ย่างหนึง และสภาพทีไม่รูอ้ ะไร แต่เป็ นสภาพทีปรากฏให้รูไ้ ด้ ทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิน ทางกาย ทางใจ อีกอย่างหนึง เพราะเหตุว่าเมือย่อโลกลง
จะมีลกั ษณะทีต่างกันเป็ น ๒ ลักษณะ คือ สภาพรูอ้ ย่าง ๑ และสภาพทีไม่รูอ้ ย่าง ๑
ถ้าไม่มีส ติ ไม่พิจารณา ไม่รูล้ กั ษณะของนามและรูปชนิดหนึงชนิดใดแล้ว ไม่มีโอกาส
ทีจะได้รเู ้ ลยว่า โลภะเกิดขึนก็ดับไป ทุกคนมีโลภะ ดับไหม ดับ แต่ไม่ประจักษ์ เพียง
ขันการศึกษาว่า โลภะดับ แต่ไม่ประจักษ์ค วามดับ ของโลภะ เพราะว่า สติไม่ได้รู้
ลักษณะของโลภะทีกําลังปรากฏ กําลังเห็นดับไหม โดยการศึกษาทราบว่า การเห็น
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เกิดดับทุกขณะ แต่ไม่ประจักษ์การเกิดดับของเห็นทีกําลังเกิดดับในขณะนี เพราะเหตุ
ว่าไม่ระลึกรูล้ กั ษณะทีกําลังเห็นตามความเป็ นจริง
เวลานีเห็นมีไหม มี ได้ยนิ มีไหม มี คิดนึกด้วยหรือเปล่า คิดนึกด้วย ทังเห็น
ทังได้ยนิ ทังคิดนึก นีแสดงถึงความรวดเร็ว ของจิต แต่โดยสภาพความจริงแล้ว จิต
เกิดขึนทีละ ๑ ขณะ หรือว่าทีล ะ ๑ ดวงเท่านัน จะเกิดพร้อมกันทังเห็น ทังได้ยิน
ทังคิดนึกไม่ได้เลย แต่ถา้ ผูน้ นเจริ
ั ญสติ เห็นก็ยงั คงเป็ นเห็นตามปกติธรรมดา แต่สติรู ้
ลักษณะของสภาพทีกําลังเห็นว่า ไม่ใช่เย็น ไม่ใช่รอ้ น ไม่ใช่สขุ ไม่ใช่ทกุ ข์ แต่ว่า เป็ น
สภาพรูช้ นิดหนึงซึงเกิดเพราะมีตา หรือว่าอาศัยตา จึงมีการเห็นเกิดขึนได้
เพราะฉะนัน คนหนึงกํา ลังเจริญ สติปัฏฐาน อีกคนหนึงไม่เจริญสติปัฏฐาน
ในขณะทีคนซึงไม่ได้เจริญสติ เห็น แล้วก็ชอบ แล้วก็อยากได้ ผูเ้ จริญสติเห็น อาจจะ
ชอบ แต่มีสติ ระลึกรูล้ กั ษณะทีเห็นก็ได้ ระลึกรูล้ ักษณะความพอใจทีกําลังปรากฏใน
ขณะนันก็ได้
สําหรับเรืองขับรถยนต์ ขอให้พิจารณาเหตุผลตามความเป็ นจริงว่า ผูท้ ีกําลังขับ
รถยนต์กัน อยู่ในท้อ งถนนขณะนีนัน เจริญ สติปั ฏฐานหรือ เปล่า กํา ลังรับประทาน
อาหาร กําลังนัง นอน ยืน เดิน เคลือนไหว เหยียดคู้ พูด นิง คิด ตามปกติ เจริญ
สติปัฏฐานหรือเปล่า
บางท่านก็เข้า ใจผิดว่า ถ้าเจริญสติปัฏฐานแล้ว จะขับรถยนต์ชน แต่ขอให้
คิดถึงปกติธรรมดาในชีวิตประจําวันว่า ทีขับรถยนต์ทกุ ๆ วัน มีโลภะไหม มีโทสะไหม
มีโมหะไหม ถ้าท่านเจริญสติปัฏฐาน ไม่ใช่เจริญ สมาธิ ไม่ใช่บงั คับ เพราะเหตุว่า การ
เจริญสติปัฏฐานนันเป็ นอนุสติ ระลึกรูล้ ักษณะของสิงทีเกิด ขึนปรากฏเพราะเหตุปัจจัย
ไม่ใช่ตอ้ งสร้างอะไรขึนมาเลย เย็นมีไหม ร้อนมีไหม เห็นมีไหม ได้ยนิ มีไหม รูว้ ่า เป็ น
คน เป็ นผูห้ ญิง เป็ นผูช้ าย ได้ยินเสียงรูค้ วามหมายต่า ง ๆ ตามปกติ ผูท้ ีเจริญสติ
แทนทีโลภะจะเกิด โทสะจะเกิด โมหะจะเกิด สติก็เกิดรูล้ ักษณะของสิงนันตามความ
เป็ นจริง
เพราะฉะนัน การเจริญสติไม่เป็ นโทษ ไม่เป็ นภัย ไม่คา้ นกับ พระธรรมวินยั ที
พระผูม้ ีพระภาคทรงแสดงไว้ว่า ให้พุทธบริษัทเจริญสติปัฏฐานเนือง ๆ บ่อย ๆ เลย แต่
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ทีท่านเข้าใจผิด เพราะไม่เข้าใจการเจริญ สติปัฏฐานอย่างถูกต้อง และข้อสําคัญทีสุด
ทีจะทําให้คลาดเคลือนก็คือไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการเจริญสติปัฏฐาน ท่า นได้ยิน
คําว่า วิปัสสนา เป็ นการเจริญกุศลขันสูงในพระพุทธศาสนา เพราะเหตุว่า พระผู้มี
พระภาคตรัสรู ห้ นทางทีเป็ นทางสายเอก เป็ นทางสายเดี ยวทีจะทําให้สัตว์โลกเจริญ
ปั ญญา สามารถดับกิเลส ดับทุกข์ได้สินเชิงเป็ นสมุจเฉท
เพราะฉะนัน ทุกคนต้องการเจริญวิปัสสนา โดยทียังไม่เข้า ใจการเจริญ สติปัฏ
ฐาน เท่าทีสอบถาม โดยมากต้องการความสงบ ต้อ งการพักผ่อ นจิตใจ ถ้าอย่างนัน
ไม่ใ ช่ จุด ประสงค์ข องการเจริญ สติ ปั ฏ ฐาน ซึงจุด ประสงค์คือ การเจริญ ปั ญ ญารู ้
ลักษณะของสิงทีกําลังปรากฏตามความเป็ นจริง มีสมั มาทิฏฐิ เห็นชอบ ถูกต้องตาม
ลักษณะของสิงนัน
การละความไม่รู ้ จะปราศจากปั ญญาไม่ได้ เพราะเหตุว่า ทางตาก็ไม่รู ้ ทางหูก็
ไม่รู้ ทางจมูกก็ไม่รู ้ ทางลินก็ไม่รู้ ทางกายก็ไม่รู ้ ทางใจก็ไม่รู ้ เมือไม่รูอ้ ยู่ทุกวัน ๆ
ตังแต่ก่อนเจริญสติปัฏฐาน รวมทังในอดีตอนันตชาติดว้ ย ถ้าไม่เจริญปั ญญาให้เกิด
ความรูข้ ึนแล้ว จะละความไม่รูน้ นได้
ั อย่างไร
บางท่านก็ถามว่า โลกุต ตรจิต โสดาปั ต ติมัคคจิต ก็ดี สกทาคามิมัคคจิตก็ดี
อนาคามิมคั คจิตก็ดี อรหัตตมัคคจิต ก็ดี เกิดขึนเพียงขณะเดียวเท่านัน เหตุใดจึงละ
กิเลสได้เป็ นสมุจเฉท แต่ก่อ นทีโสดาปั ตติมัค คจิ ต จะเกิด นัน ผู้นันต้อ งอบรมเจริญ
ปั ญญาเนือง ๆ บ่อย ๆ ทีละเล็กทีละน้อยจนกระทังรูช้ ดั ละคลายความไม่รู้ ความเห็น
ผิด บุคคลในครังทีพระผูม้ ีพระภาคยังไม่ปรินิพพานนัน ถึงท่า นจะเป็ นพระภิกษุ ละ
อาคารบ้านเรือนแล้ว เจริญสติปัฏฐานอยูเ่ นืองนิจ บางท่านเจริญ ๓๐ ปี ๕๐ ปี ก็ยัง
ไม่บรรลุมรรคผล
เพราะฉะนัน บุคคลในครังนีต้องการบรรลุมรรคผลโดยไม่รูอ้ ะไร โดยทีหวังจะ
ไปเจริญ ความสงบเพียงแค่ ๑๐ วัน ๑๕ วัน เดือ น ๑ บ้า ง ๒ เดือ นบ้าง แล้ว จะ
เป็ นไปได้ไหมในสมัยนี ซึงหาบุคคลทีเป็ นอุคฆฏิตญ
ั ู วิปัญจิตัญ ู นันยากนัก ถ้า
จะเป็ นได้ ก็เป็ นเนยยบุคคล คือผูท้ ีฟั ง ศึกษา ตรวจสอบ ใคร่ครวญ พิจารณาเจริญ
เหตุอย่างมากทีเดียว ผลทีสมควรจึงจะเกิดขึนได้
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เพราะฉะนัน ก็ขอให้เข้าใจสติปัฏฐานว่า ไม่ จํากัดเวลา ไม่จํา กัดสถานที
และการเจริญสติปัฏฐานไม่ เคยเกิดอันตรายเลย เพราะเหตุว่า รูส้ ภาพของนาม
และรูป ถูกต้อ งตามความเป็ นจริงตามปกติ เคยเห็นอย่างไร ก็เห็นอย่างนัน ได้ยิน
อย่างไร ก็ได้ยินอย่างนัน แต่สติระลึกรูล้ กั ษณะของสิงทีกํา ลังปรากฏเพิมขึน มากขึน
ถ้าขณะใดทีท่านไม่รกู ้ าํ ลังเห็นเดียวนี ยังไม่เป็ นพระอริยเจ้าแน่นอน
ถ้าขณะทีกําลังได้ยนิ เดียวนี ไม่มีสติ ไม่รวู ้ ่า เป็ นสภาพทีปรากฏทางหู หรือว่า
เป็ นสภาพรูช้ นิดหนึงทางหู ถ้าไม่รูอ้ ย่างนีไม่ว่าท่านจะอยู่ทีไหน ท่านก็ไม่มีโอกาสเป็ น
พระอริยเจ้า เพราะว่าผูท้ ีเป็ นพระอริยเจ้านันรูช้ ัดในโลก ๖ โลก ทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิน ทางกาย ทางใจ ไม่ว่าจะเป็ นในโลกมนุษย์ หรือบนสวรรค์ ก็เจริญ สติ
ปั ฏฐานได้ เพราะเหตุว่ามีโลก ๖ โลกนี ไม่ว่าอารมณ์นนจะประณี
ั
ต หรือไม่ประณีตก็
ตาม ถ้ามีสติ ระลึกรูล้ กั ษณะของสภาพนันแล้ว ปั ญญาก็รชู ้ ัดตามความเป็ นจริงได้
ถ้าไม่ใช่เฉพาะขับรถยนต์ ไปทีพระจันทร์ เจริญสติปัฏฐานได้ไหม เดียวจะมี
เครืองกันอีก ทีโน่นไม่ได้ ทีนีไม่ได้ อยู่ในโลกนีได้ ทีอืนไม่ได้แ ล้ว จะไม่ได้อย่างไรใน
เมือเห็นก็มี ได้ยนิ ก็มี ได้กลินก็มี คิดนึกก็มี ก็เป็ นของจริงทุก ๆ ขณะ ข้อสําคัญอยู่
ทีว่าผูน้ นเจริ
ั ญสติปัฏฐานแล้วหรือยัง ถ้าผูน้ นเจริ
ั ญสติปัฏฐานเนือง ๆ บ่อย ๆ จะไม่มี
อะไรกันเลย สติเป็ นอนัตตาย่อมเจริญขึน แต่โดยมากมีตัว ตนที ไปกันสติ ไม่ให้สติ
เกิด เพราะคิดว่าสติเกิดไม่ได้ โลภะก็ยังเกิดได้ โทสะก็ยงั เกิดได้ เพราะมีเหตุปัจจัย
ถ้ามีเหตุปัจจัย คือ การฟั งเรืองการเจริญสติเข้าใจแล้ว ทําไมสติจะไม่เกิด
ถ. ตัวของตัวเองเท่านันใช่ไหมทีรู ้ คนอืนรูไ้ ม่ได้
สุ. ถ้า ไม่ส ามารถรูว้ าระจิต ของผูอ้ ื นแล้วก็ รูไ้ ม่ได้ เหมื อนกับความคิด ใน
ขณะนี กํา ลั ง เห็ น แต่ ค วามคิ ด ๑๐๐ คน ก็ ๑๐๐ อย่ า ง คนอื นรู ้ไ ม่ ไ ด้เ ลย
เพราะฉะนัน ในขณะนีใครจะมีส ติรูล้ ักษณะของนามและรูปทีกํา ลังปรากฏ คนอืนก็รู ้
ไม่ได้ เพราะเป็ นปกติ เป็ นนามธรรม ทางกายไม่ผิดปกติทีจะปรากฏให้คนอืนรูไ้ ด้เลย
ถ. การทําสมาธิให้จิตสงบนัน ถ้าไม่เอาสติทาํ แล้ว เอาอะไรทํา
สุ. ผูท้ ีเจริญสมาธิมีตัวตนกําลังเจริญสมาธิ ไม่ได้รูเ้ ลยว่า สติเป็ นสภาพที
ระลึกรูล้ กั ษณะของสิงทีกํา ลังปรากฏ ไม่มีใครบังคับสติได้ การเจริญสมถภาวนานัน
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ไม่ใช่เป็ นการดับกิเลสทียึดถือนามและรูปว่าเป็ นตัวตน เป็นแต่เพียงการให้จิตสงบระงับ
ชัวขณะเท่านันเอง
ความสงบก็จริง เกิด ดับ ด้ว ย เป็ นปรมัต ถธรรม ใครรู ้ ถ้า ผู้นันไม่เ จริญ สติ
เนือง ๆ บ่อย ๆ จะไม่รูเ้ ลยว่า แม้จิตทีสงบนันก็เป็ นแต่เพียงนามชนิดหนึง แล้วก็ดับไป
ไม่ใช่ไม่ดบั ไม่ใช่ตวั ตน แต่ใครจะรู ้ ต้องเป็ นผูท้ ีเจริญสติเนือง ๆ บ่อย ๆ แล้วปั ญญาก็
รูช้ ดั จึงจะละความเห็นผิดได้ เพราะว่าการเจริญสติปัฏฐานเป็ นการเจริญปั ญญารูส้ ิงที
กําลังปรากฏตามความเป็ นจริง ปั ญญานันละความไม่รู ้ ละความเห็นผิด แต่ผู้ที
เจริญ สมาธิ ต้อ งการสงบ ซึงเป็ นจุด ประสงค์ข องสมาธิ ไม่ใ ช่ต ้องการรู ส้ ิงทีกํา ลัง
ปรากฏตามความเป็ นจริง
ถ. สงบกับการเข้าไปเห็นความจริงนัน อย่างไหนจะดีกว่ากัน
สุ. ท่านต้องการอย่างไหน คงจะตอบได้เอง สําหรับพุทธบริษัททีเข้าใจการ
เจริญสติปัฏฐานแล้ว จะเห็นว่า สติปัฏฐานกับชี วิตประจําวันแยกกันไม่ได้เลย แต่การ
เจริญสติปัฏฐานนันละเอียด ฟั งเพียงครังเดียวคงจะเข้าใจแจ่มแจ้งไม่ได้ ถึงแม้พระผูม้ ี
พระภาคเองก็ทรงแสดงธรรมถึง ๔๕ พรรษา เพืออุปการะพุทธบริษัทให้เจริญกุศลทุก
ขัน ทีสําคัญทีสุดคือ เพือการเจริญสติปัฏฐาน ถ้าเข้าใจการเจริญสติปัฏฐาน แล้ว ได้
ฟั งธรรมอุปการะให้เกิดศรัทธา ให้นอ้ มนํา ไปในการให้มีสติ ระลึกรูล้ ักษณะของนาม
และรูปแล้ว ก็เป็ นปั จจัยให้สติเกิดขึนได้ เพราะสติเป็ นอนัตตา ต้องอาศัยการฟั งธรรม
เป็ นประจํา ทุกวัน มิฉ ะนันแล้ว ชี วิต ประจํา วันย่อ มมีปั จจัยให้แ ก่ โลภะ ให้แ ก่ โทสะ
ให้แก่โมหะ แทนทีจะอุปการะแก่สติ ถ้า ขณะใดฟั งธรรมเนือง ๆ บ่อย ๆ แม้ในครังที
พระผูม้ ีพระภาคยังไม่ปรินพิ พาน ไม่ว่าพระองค์จะประทับ ณ ทีใด พุทธศาสนิกชนก็
ไปเฝ้าฟั งพระธรรมเป็ นเนืองนิจ
เพราะฉะนัน การฟั งธรรมจึงอุปการะแก่การประพฤติปฏิบ ัติธรรม ทังขัดเกลา
จิตใจ มิฉะนันแล้ว ถึงท่านหวังจะเจริญสติ เข้าใจการเจริญสติพอสมควร แต่ขาดการ
ฟั งธรรมทีจะเป็ นเหตุปัจจัยทีจะอุปการะให้สติเกิด หมกมุ่นไป เพลิดเพลินไป มีปัจจัย
ของโลภะ ของโทสะ ของโมหะแล้ว สติก็ไม่เกิด ความเข้าใจการเจริญสติปัฏฐานและ
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รูว้ ่าอะไรเป็ นสติปัฏฐานนันสําคัญทีสุด ชีวิตประจําวันทุก ๆ ขณะนีเป็ นสติปัฏฐาน เมือ
ฟั งมากขึน ก็จะรูล้ กั ษณะของสติว่าไม่ใช่ลกั ษณะของสมาธิ
เพราะฉะนัน การเจริญสติปัฏฐานกับการเจริญสมถภาวนาจึงต่า งกัน เพราะ
เหตุว่า ลักษณะของสตินนเป็
ั นสภาพทีระลึกได้ เป็ นคุณธรรม ส่วนสภาพของสมาธินนั
เป็ นสภาพทีจิต ตังมันในอารมณ์เดียว ซึงต่างกัน เคยมีท่านผู้ฟังทีเขี ยนจดหมายมา
ถามว่า เมือเป็ นเวลาทีว่างซึงเหมาะแก่การเจริญสมณธรรม ท่านใช้คาํ อย่างนัน ก็เห็น
แล้วว่า ท่านเข้าใจเฉพาะการเจริญสมาธิ ไม่ได้เข้าใจการเจริญสติปัฏฐาน ท่านผูน้ นั
นังขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้าย แล้วก็มือ ขวาก็ทบั มือซ้าย กําหนดลมหายใจเข้า ออก
เวลาทีกําหนดลมหายใจเข้าออกนัน ก็ส ามารถทีจะรูล้ มหายใจเข้า ออกนันได้เพียงชัว
ขณะหนึง แล้ว จิต ก็ตกไป แสดงว่า ท่านต้องการทีจะให้ส ติอยู่ทีลมหายใจ เลือ ก
อารมณ์ ไม่ใช่รตู ้ งแต่
ั ตน้ ว่า สติเป็ นอนัตตา บังคับไม่ได้ ถ้าได้ฟังบ่อย ๆ ว่า เมือเห็นก็
ควรจะระลึกได้ว่ า กํา ลังเห็นนีก็เป็ นสภาพรู ้ หรือ ขณะทีกําลังได้ยิน ก็ ระลึกได้รูว้ ่า
สภาพนีเป็ นสภาพรูท้ างหู ไม่ใช่เห็น ไม่ใช่คิดนึก ไม่สุข ไม่ใช่ทกุ ข์ เป็ นลักษณะของ
นามต่าง ๆ กัน แล้วสติเป็ นอนัตตาจริง ๆ จะเกิดเมือไรได้ทงนั
ั น ไม่มีกาํ หนดเวลาที
กะเกณฑ์ ไม่จดจ้องเฉพาะนามนัน หรือรูปนันเท่านัน
ข้อ ความทีถามต่อ ไปมีว่ า ก็มี เ สียงจิ งจก สติก็ตกไปอี ก ไปอยู่ทีเสี ยงจิงจก
ขณะหนึง คําว่า สติตก นีก็หมายความว่า ไม่อยู่ทีลมหายใจนันเอง แต่ความจริงได้
ยินก็เป็ นอนัตตา เมือมีเหตุปัจจัยทีจะให้ได้ยินเกิดขึน ได้ยินก็เกิด แล้ว ได้ยินเป็ นของ
จริง ถ้าไม่รูล้ กั ษณะทีกําลังได้ยนิ ไม่พิจารณาได้ยิน ก็เป็ นตัวตนทีกําลังได้ยิน แม้ว่า
ต้องการให้สติอยู่ทีลมหายใจ สติก็ไม่อยู่ เมือมีเสียงจิงจกได้ยนิ ก็มี ท่านผูน้ นก็
ั บอกว่า
สติก็ตกไปทีเสียงอีก เพราะฉะนัน ก็ยกสติไปทีลมหายใจอีก
นีเป็ นลักษณะของตัวตน เป็ นลักษณะของการเจริญสมาธิ แล้ว ปรากฏว่า สติ
อยูท่ ีลมหายใจเพียงชัวขณะเท่านัน ก็เกิดสภาวธรรม คือความคัน ถ้าเป็ นการเจริญ
สติปัฏฐานแล้วจะไม่มีลกั ษณะอาการอย่างนัน วันหนึง ๆ มีใครคันบ้างไหม หรือว่าพอ
สงบ ๆ เข้าก็คนั เป็ นเรืองทีคล้าย ๆ จะติดกันมาทีเดียวว่า พอสงบเข้าแล้วก็คงจะต้อง
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มีอะไรเกิดขึนสักอย่างหนึง แล้วอย่างหนึงนันก็ไม่ใช่ความสงบอีกต่อไป คือเกิดอาการ
คันขึนมาบ้าง เป็ นอย่างนันบ้าง เป็ นอย่างนีบ้าง
นีเป็ นธรรมดาของท่านทีเจริญสมาธิ แต่ว่าถ้าเจริญสติปัฏฐานตามปกติ กําลัง
เห็น กําลังนังในขณะนี มีใครคันบ้างไหม
มีแล้วเป็ นอะไรหรือเปล่า ถ้า เป็ นของจริงก็เกิดขึนเพราะเหตุปัจจัย เท่านันเอง
แล้วก็มีอย่างอืนต่อไปอีก เพราะรูค้ ันก็ปรากฏเพียงนิดเดียว ถ้า คันนานก็นาน แล้วก็
พิจารณาลักษณะของสิงทีปรากฏ โดยไม่เลือก
ถ. เวลาคัน สงบสติไม่ได้ บาปไหม
สุ. ห้ามคันก็ไม่ได้ ห้า มโลภะก็ไม่ได้ ห้ามโทสะก็ไม่ได้ ห้า มโมหะก็ไม่ได้
แต่สามารถรูล้ กั ษณะของสิงนันตามความเป็ นจริง ขณะใดทีรูล้ ักษณะของสิงนันตาม
ความเป็ นจริงเป็ นกุศล
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๔๒

ในพระไตรปิ ฎกใช้คาํ ว่า เป็ นผู้มีปกติมีสติ แต่ว่าผูเ้ จริญ สติปัฏฐานไปทํา นัง
ก็ฝืนไว้นาน ๆ คันก็ไม่เกา หรืออะไรอย่างนี ไม่ใ ช่เป็ นตัว ท่านจริง ๆ แต่เป็ นการทํา
ตลอดเวลา แล้วท่านไม่ทราบว่าทีท่านทําอย่า งนันเพราะต้องการอะไร ถ้าไม่ตอ้ งการ
จะไปฝื นไว้อย่างนันได้ไหม
สุ. ท่านผูฟ้ ั งกล่า วว่า ถ้ามดกัด หรือคัน ระงับไว้แล้วไม่เกา เข้าใจว่าเป็ น
บุญ แต่ความเข้าใจใดจะผิดหรือจะถูกนันต้องเทียบเคียงกับพระธรรมวินยั
ท่านผูฟ้ ั งท่านนีถามว่า เวลาทีเกิดอาการคัน สติก็ตกอีก เพราะว่าไปอยู่ทีคัน
คือ ใช้คาํ ว่า “สติตก” ตลอดเวลา ไม่อยูท่ ีลมหายใจทีต้องการ แล้ว พอรูส้ ึกตัว ว่าสติ
ตกก็ยกสติเข้าสู่ลมหายใจอีก แล้วท่านก็ถามว่า ขณะนันเป็ นฌานหรือเปล่า คําตอบก็
คือ ว่า ไม่ใ ช่ฌาน ไม่ใช่ฌ านจิต เพราะการเจริญ สมาธิต้อ งอาศัยปั ญญา ถ้าไม่มี
ปั ญญาทีรูแ้ ละเข้าใจวิธีการเจริญสมาธิให้ถึงขันอุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ อุปจารสมาธิก็ไม่เกิด อัปปนาสมาธิก็ไม่เกิด
ถ. ฟั งอย่างเดียว โดยไม่เรียนได้ไหม
สุ. การฟั งก็คือการเรียนนันเอง แต่ว่าเรียนโดยฟัง บางท่านก็เรียนโดยอ่าน
แล้วแต่วิธีการของแต่ละท่าน
ถ. ทีบอกว่า บุคคลใดก็ตามทีรูจ้ กั เจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจําวันจะเป็ น
เป็ นการสร้างสมความรูส้ ึกชอบ conscious mind ใช่ไหม จะมีส่วนเป็ นอิทธิพลไหม
ถ้า บุค คลนันได้ป ฏิบัติใ นชี วิ ต ประจํา วัน อย่า งดี อ ย่ างถูกต้อ ง กลายเป็ น บุค คลที มี
คุณธรรมดี เพียบพร้อมไปด้วยศีลธรรม และเมือไปเรียนสมถะวิปัสสนานัน sub conscious mind จะไม่เกิดเป็ นรูปนิมิต ไปในทางเลวในอนาคต ถ้า ได้ศึกษาต่อไป
เช่นนันใช่หรือไม่ เพราะว่าดิฉันได้ยนิ มาว่า บางคนได้เจริญวิปัสสนาต่อไปแล้วทําให้
เกิดติดนิมิตในทางทีไม่ดี และทําให้เกิดภาพหลอน หรือ ทํา ให้เกิดความกลัว และมี
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นิมิ ต ในทางที ชั วร้า ย ถ้ า เผื อว่ า การเจริญ สติ ปั ฏ ฐานในชี วิ ต ประจํา วั น ดี นัน ก็
หมายความ sub - conscious mind ของบุคคลนันจะเพียบพร้อ มไปด้ว ยคุณธรรม
แล้วก็ทาํ ให้เจริญสติปัญญาขันสูงไปตามลํา ดับ เช่นนันหรือไม่
สุ. ทีว่าการเจริญวิปัสสนาหรือว่าเจริญสติปัฏฐานจะทําให้เกิดโทษนัน เป็ น
สิงทีไม่ถกู เพราะเหตุว่า เป็ นสิงทีพระผูม้ ีพระภาคตรัสรู ้ เป็ นหนทางทีควรเจริญ และ
เป็ นคุณ ธรรมด้ว ย สําหรับ การเจริญ สติปั ฏฐานนัน เป็ น การขัด เกลาทังกิเลสหยาบ
กลาง ละเอียด เพราะเหตุว่าการขัดเกลาทีละขันก็มี อย่า งท่า นทีเคยศึกษาเรืองของ
ศีลธรรมมารยาทต่า ง ๆ แล้วท่า นก็พยายามจะประพฤติในขอบเขตของศีลธรรมและ
มารยาททีดี งาม แต่ว่า ในขณะนันเป็ นตัว ตน เป็ นท่านทีกําลังขัดเกลาจิต ใจ แต่ว่า
เป็ นไปในทางด้านดี นันก็ขนหนึ
ั ง
ผูเ้ จริญสติปัฏฐานนัน เมือมีสติแล้วจะค่อย ๆ ขัดเกลาสิงทีไม่ดีงาม เวลาจะนัง
จะนอน จะยืน จะเดิน ด้วยกิรยิ าอาการไม่สมควร ก็มีสติ ลักษณะของสติคือระลึกได้
เมื อระลึ กได้ก็เปลียนกิ ริยาอาการมารยาทให้ดีงาม แต่ถ้า ท่า นเจริญ สติปัฏฐาน รู ้
ลักษณะของนามและรูปด้วยความรวดเร็วของจิต ความรูข้ องจิตเพิมขึนว่า แม้ในขณะ
ทีกิริยาอาการเปลี ยนไปในทางทีดีงามนัน เป็ นการขัด เกลาทางกาย ทางวาจาก็จริง
แต่ไม่ใช่ตวั ตนเลย เป็ นเพียงสิงทีศึกษาสะสมมา แม้แต่การขัด เกลานันก็เป็ นนามเป็ น
รูปทีเกิดเพราะเหตุปัจจัย
เพราะฉะนัน ผูท้ ีเจริญสติ ยิงสติเกิดมาก ก็ยิงขัดเกลาทังทางกาย ทางวาจา
และทางใจมากขึน แต่ถา้ เข้าใจว่า การเจริญสติปัฏฐานเป็ นไปในแบบของสมาธินนจะ
ั
ไม่ขดั เกลา เพราะเหตุว่าไม่มีสติในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะนัง จะนอน จะพูด ก็ไม่ได้
ระลึก เป็ นผูห้ ลงลืมสติ
เพราะฉะนัน การเจริญสติทีละเล็กทีละน้อย จนกระทังยังไม่เห็นผลในตอนต้น
เพราะว่าโดยมากทุกท่านใจร้อน หวังจะมีสติมาก ๆ ทีเดียว แล้วมีปัญญาแทงตลอดรู ้
แจ้งอริยสัจเลย ทํา ไมท่า นไม่ คิ ด บ้า งว่ า เพราะมี กิ เลสหนาแน่นเหนีย วแน่ นมาก
จําเป็ นต้องอาศัยการอบรมเจริญปั ญญา เพือรูแ้ จ้ง รูช้ ัด รูท้ วจริ
ั ง ๆ จึงจะละได้
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เพราะฉะนัน ถ้า ปกติท่า นเจริญ สติทีล ะเล็กทีล ะน้อ ย ก็ จะทํา ให้รูจ้ ิตใจของ
ตัวเอง ทีเป็ นโลภะบ้า ง เป็ นโทสะบ้าง และทีกํา ลังจะล่วงเป็ นทุจริต ก็สามารถวิรตั ิ
หรือ ว่า สตินันเองวิรัติทุจ ริต แต่ข ้อ สํา คัญ ก็คื อ อย่า หวังผลทีจะบรรลุม รรคผลโดย
รวดเร็ว พรุง่ นี เดือนหน้า หรือว่าปี หน้า ถ้าเหตุสมควรแก่ผลแล้ว ผลย่อมเกิด ช้าหรือ
เร็วนันก็ แล้ว แต่เหตุ คือ สติทีเกิด ขึนและปั ญ ญาทีรูล้ ักษณะของนามและรู ปเพิมขึน
ขอให้เ ข้า ใจว่ า จุด ประสงค์ไม่ ใ ช่ ก ารเจริ ญ สมถภาวนา ไม่ ใ ช่เ พื อความสงบ แต่
จุดประสงค์เพือการเจริญปั ญญา
เพราะฉะนัน ถ้า ขณะใดระลึกได้ พิจ ารณารูล้ ัก ษณะของสิงทีปรากฏ เป็ น
ปั ญญา ข้อ สําคัญในขันต้น จะต้อ งทราบก่อนว่า ขณะทีหลงลืม สติกับขณะทีมีส ติ
ต่างกันอย่า งไร ถ้าขณะเห็น ได้ยิน เป็ นเรืองเป็ นราว เป็ นสัต ว์ เป็ นบุค คล ไปไกล
มากทีเดียว นันคื อลักษณะหลงลืม สติ เพราะเหตุว่ าไม่ว่าจะเห็น จะได้ยิน สภาพ
ลักษณะความจริงก็ปรากฏทางตาบ้าง ทางหูบา้ ง ทางจมูกบ้าง ทางลินบ้าง ทางกาย
บ้าง ทางใจบ้าง ขณะทีมีสตินนหมายความว่
ั
า ระลึกรูล้ ักษณะของสิงทีกําลังปรากฏ
จะเป็ นทางตาก็ได้ ทางหูก็ได้ ทางจมูกก็ได้ ทางลินก็ได้ ทางกายก็ได้ ทางใจก็ได้ ถ้า
ยังไม่ทราบความต่างกัน ท่านเคยหลงลืมสติอย่างไร ก็เหมือนกันอย่างนัน หรือไม่ก็ไป
จดจ้องให้เกิดสมาธิขึน ซึงยังไม่ใช่การเจริญสติอยูน่ นเอง
ั
เพราะฉะนัน ในขณะทีมีสติรูล้ กั ษณะทุกอย่างทีปรากฏให้เห็นว่า เป็ นธรรมชาติ
ทีต่างกันนัน มีลกั ษณะปรากฏว่าต่างกัน กลินกับเสียง ต่างกันหรือไม่ต่างกัน ต่างกัน
กลินเป็ นลักษณะทีปรากฏทางจมูก เสียงเป็ นลักษณะทีปรากฏทางหู ไม่ใช่ลักษณะ
เดี ย วกัน แต่ เ ป็ น ของจริง ทังสองอย่ า ง กลิ นก็ เ ป็ น ของจริ ง เสี ย งก็ เ ป็ น ของจริ ง
เพราะฉะนัน ผู้ทีหลงลืมสติ ได้ยินก็ไม่ได้ระลึกรูล้ ักษณะของเสียง ไม่ได้ระลึกรูว้ ่ า ที
กําลังได้ยนิ นีเป็ นสภาพรู ้ แต่ผไู้ ม่หลงลืมสติระลึกได้ว่า ควรรูค้ วามจริงของสิงทีปรากฏ
ทางตา หู จมูก ลิน กาย ใจนันเอง เมือระลึกได้แล้วก็รลู ้ ักษณะของสิงหนึงสิงใด จะ
เป็ นทางตาก็ได้ ทางหูก็ได้ ทางจมูกก็ได้ ทางลินก็ได้ ทางกายก็ได้ ทางใจก็ได้
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ทางกายในขณะที มี ส ติ แล้ว ก็รู ้ลัก ษณะของสิงที ปรากฏทางกายนัน จะมี
ลักษณะอะไรปรากฏให้รูท้ างกาย ทีว่ามีสติมีการระลึกรู ้ ก็ตอ้ งหมายความว่า มีสิงที
สติ ก ํา ลังรู ล้ ัก ษณะอยู่ จึ งจะเรี ย กว่ า มี ส ติร ะลึ ก รู ้ที ลัก ษณะของสิ งทีกํา ลังปรากฏ
เพราะฉะนัน ทางกายสติระลึกรูอ้ ะไร ถ้าหาไม่ได้ ปั ญญาก็ไม่เกิด เป็ นการคิด เป็ น
การฟั ง เป็ นการรูโ้ ดยการเรียน แต่ว่าขณะทีเจริญสติ ไม่ใ ช่รูข้ ันฟั ง แต่ในขณะนันรู ้
เพราะสติกาํ ลังรูล้ กั ษณะของสิงทีปรากฏจริง ๆ เพราะฉะนัน ทางกายมีลกั ษณะอะไรที
เป็ นของจริง ทีปรากฏให้รูไ้ ด้ทางกาย
ตอบ รูร้ อ้ น รูเ้ ย็น
สุ. ถูกค่ะ ถ้าเย็นปรากฏ สติกาํ ลังรูล้ กั ษณะทีเย็น หรือว่ากําลังรูค้ วามรูส้ ึก
เย็น มี ๒ อย่าง ทางกายไม่ใช่มีอ ย่า งเดียว นีเป็ นปั ญญาทีจะต้องอบรมให้เกิดขึน
มิฉะนันแล้วก็เพี ยงแต่เย็นเฉย ๆ ไม่รูอ้ ะไรก็ไม่ได้ เพราะเหตุว่าทีจะไม่ยึด ถือว่า เป็ น
ตัวตนได้ ปั ญญาจะต้องรูช้ ดั ขึนว่า สภาพทีไม่ใช่ตวั ตนนันเป็ นสภาพทีปรากฏให้รู ้ หรือ
ว่าเป็ นความรู ้ มี ๒ อย่าง เพราะเหตุว่า จะมีเฉพาะสิงทีปรากฏให้รู ้ โดยไม่มีสภาพรู ้
ไม่ได้ หรือว่าจะมีแต่สภาพรูโ้ ดยไม่มีสงใดปรากฏให้
ิ
รกู ้ ็ไม่ได้ แต่ทงั ๒ อย่างนันต่างกัน
สภาพทีปรากฏให้รกู ้ ็เป็ นสิงหนึง สภาพรูก้ ็เป็ นอีกสิงหนึง
เพราะฉะนัน เวลาทีเริมมีสติ คือระลึกรูท้ ีตา หู จมูก ลิน กาย ใจ ใกล้มาก
ของจริงทีพิสูจน์ได้ทุกขณะ ถ้าเป็ นของทีห่า งไกล พิสูจน์ยากและก็รูไ้ ม่จริง แต่สิงนี
กําลังปรากฏใกล้ทีสุด คือ ทีตา ทีหู ทีจมูก ทีลิน ทีกาย ทีใจ ในขณะทีมีการระลึกรู ้
ทางกาย ปั ญญาก็จะต้องรูว้ ่า เป็ นสภาพเย็น หรือเป็ นความรูส้ ึกเย็น ทีละเล็กทีล ะ
น้อย มีสติแล้วก็จะต้องมีสมั มาทิฏฐิ คือ ปั ญญาเกิดร่ว มด้วย เพือจะได้ละความไม่รู ้
ละความทีเคยเห็นผิดว่าเป็ นตัวตนว่า เราเย็นบ้าง หรือว่าเรารูส้ ึกเย็นบ้าง เพราะเหตุ
ว่าความเห็นผิดเวลาเย็นปรากฏ ก็เป็ นเราเย็น เวลารูส้ ึกเย็น ก็เป็ นเรารูส้ ึกเย็น แต่ว่า
ความจริงแล้วเป็ นลักษณะของนามและรูปทีอาศัยกันเกิดขึนแล้วก็ดับไป สภาพเย็นก็
ดับ สภาพรูล้ ักษณะทีเย็นนันก็ดบั แต่ปัญญาต้องไวขึน คมกล้าขึน รูช้ ดั ขึน จึงจะชือ
ว่าเจริญสติปัฏฐาน
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เพราะฉะนัน การเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เรืองง่ายเลย ต้องอาศัยการฟังเนือง ๆ
บ่อย ๆ พิจารณาเหตุผล แล้วก็เจริญเหตุให้สมควรแก่ผลด้วย แต่ข้อสําคัญ ประการ
หนึงก็คือ ว่า ต้องไม่เข้า ใจผิ ดว่า เป็ นสติปัฏฐานเฉพาะบางสิงบางประการ แต่ตอ้ ง
เข้าใจให้ถกู ต้องตามความเป็ นจริงว่า ทุกอย่า งทีเป็ นจริงไม่ว่าจะเป็ นทางตา หู จมูก
ลิน กาย ใจนันเป็ นสติปัฏฐานทังสิน แล้วแต่ว่าสติจะระลึกรูล้ กั ษณะใด ขณะนีก็เจริญ
สติปัฏฐานได้ บางท่านเข้าใจว่า การเจริญสติปัฏฐานนันต้องมีความรูค้ ล่องเรืองนาม
รูปเสียก่อน คือว่ากําลังเห็นก็รวู ้ ่า เห็นเป็ นนาม สีเป็ นรูป ได้ยนิ เป็ นนาม เสียงเป็ นรูป
รูก้ ลินเป็ นนาม กลินเป็ นรูป รูร้ สเป็ นนาม รสเป็ นรูป รูเ้ ย็น ร้อ น อ่อน แข็งเป็ นนาม
สภาพเย็น ร้อน อ่อน แข็ง เป็ นรูป คิดนึกเป็ นนาม สุขทุกข์เป็ นนาม บางท่านคิดว่า
ท่า นจะต้องไปท่อง แต่ไม่ถูก ปั ญญาขันการฟั ง ฟั งให้เข้า ใจเพือจะได้พิจ ารณาว่า
สภาพทีมีจริงนันเป็ นอย่างนันหรือไม่ สภาพทีเย็นมีจริงไหม เย็นจริงไหม สภาพทีรูเ้ ย็น
มีไหม สภาพทีรูเ้ ย็นต้องมี แต่ไม่เคยมีสติ ไม่เคยระลึกได้ ไม่เคยรู ้
เพราะฉะนัน ก็ ต ้อ งฟั งให้เ ข้า ใจว่ า จะต้อ งรู ้อ ะไร แล้ว เวลาที มี ส ติจ ริง ๆ
ปั ญญาก็พิจารณาสภาพเย็นทีกําลังปรากฏ โดยไม่ใช่อาศัยการศึกษา หรือการฟั งมา
นังคิดหรือว่า คิดว่ารูแ้ ล้ว แต่ว่าความจริงปั ญญาทีเกิดจากการเจริญสติตอ้ งพร้อ มกับ
สติทีกําลังรูล้ ักษณะนัน บางท่านก็เอาเสียงไปนังท่องว่า ได้ยิน ๆ แต่ความจริงท่า น
ไม่ได้รูเ้ ลยว่าสภาพได้ยนิ นันต่างกับเสียงจริง ๆ ไม่ใช่ว่า จะเอาเสียงนันมาเปลียนป้าย
เปลียนชือเป็ นได้ยนิ ได้ โดยนังคิดว่ากําลังได้ยนิ
ถ.
อยากจะเรียนถามท่า นอาจารย์ว่ า เวลาเจริญสติหมายถึงว่า เวลา
โมโห พอเจริญสติก็ระงับความโมโห อันนีมีประโยชน์ แต่บางอย่า ง เช่น เวลาได้ยิน
เสียงอะไรก็เจริญสติว่า นีคือเสี ยง ยังไม่เห็นประโยชน์ของการเจริญสติแบบนี ช่ว ย
กรุณาอธิบาย
สุ. โดยมากทุกท่านต้องการผลอย่างรวดเร็ว คือ เวลาโกรธเกิด ขึน ไม่ชอบ
เป็ นอกุศ ล เป็ นความไม่ส บายใจ เพราะฉะนัน ต้อ งการผลทันที คื อ ให้โกรธใน
ขณะนันหมดไป จึงคิดว่า การมีสติในขณะนันสามารถระงับความโกรธได้ทนั ทีทีสติ
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เกิด เห็นคุณประโยชน์ของสติขนนั
ั น แต่ขอให้คิดอย่างนีว่า โกรธนีก็หา้ มไม่ได้ ถ้าจะมี
สติเกิดขึนระงับยับยังก็เพียงชัวขณะนัน ภายหลังก็โกรธอีกแล้ว เมือไรหนอโกรธนีจึง
จะไม่เกิดอีกเลยได้
ผูท้ ีเจริญสติปัฏฐานนันเห็นโทษเห็นภัยของความโกรธ ไม่ใช่เฉพาะขณะทีกําลัง
โกรธ แต่ยงั เห็นล่วงหน้าต่อไปอีกว่า ตราบใดทียังมีกิเลสอยูย่ งั ต้องโกรธ เพราะฉะนัน
ผูท้ ีจะหมดโกรธได้ เป็ นผูท้ ีเย็นสนิท ไม่มีความเดือดร้อนใจเพราะความโกรธอีกนัน
จะต้องหมดกิเลสด้วยการเจริญปัญญา รูช้ ัดในลักษณะของสิงทีปรากฏตามความเป็ น
จริง ไม่ใ ช่เพี ยงแค่มีส ติระงับความโกรธได้เพี ยงชัวคราว นีคือความต่างกันของการ
ระงับกิเลส กับการเจริญ ปั ญ ญาเพือดับกิเลสเป็ นสมุจเฉท ถ้า ผูใ้ ดยังไม่เห็นโทษของ
ความไม่รู ้ ทีทําให้ยงั ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย มีโกรธบ้า ง มีค วามติดข้องต้องการบ้าง
ก็ไม่อบรมเจริญปั ญญาเพือละความไม่รใู ้ นลักษณะของนามและรูปตามความเป็ นจริงนี
ได้ แต่ถา้ เห็นโทษ ก็เพี ยรอบรมเจริญปั ญญาละกิเลสละเอี ยด ถ้า ปั ญญายังไม่รูช้ ัด
กิเลสไม่ดับหมดเป็ นสมุจเฉท ก็ยงั ต้องเกิดอีกต่อไปในวัฏฏะ
ไม่ทราบว่าจะเห็นประโยชน์ของการเจริญปั ญ ญาหรือ ยัง เพราะเหตุว่า ความ
ไม่รู้ กับความรู ้ อย่างไหนดีกว่ากัน ธรรมดาทัว ๆ ไป ความรูต้ อ้ งดีกว่า เพราะฉะนัน
เวลาได้ยนิ แล้วรูถ้ กู ต้องตามความเป็ นจริงในลักษณะของเสียง ในลักษณะของได้ยิน
กับทีจะไม่รู ้ อย่างไหนจะดีกว่ากัน ความรูด้ ีกว่า และความรูช้ นิดนี จะทํา ให้ดับกิเลส
ได้เป็ นสมุจเฉทไม่เกิดอีก ไม่ใช่หยุดไปเพียงชัวครังชัวคราวเท่านัน
ถ. แต่ถา้ รูผ้ ิด
สุ. รูถ้ กู ก็ดี รูผ้ ิดก็ไม่ดี รูถ้ กู ตามความเป็ นจริงของสิงทีปรากฏ รูผ้ ิด คือ คิด
เอาเอง ยึดถือว่าเป็ นตัวตน ทัง ๆ ทีสภาพนันไม่ใช่ตัวตน
ถ. นังสงบสติอารมณ์หาสมาธิ ยุงกัดเจ็บดูดเลือดผมไปเยอะ ตบยุงตาย
บาปไหมครับ
สุ. บาปค่ะ เป็ นปาณาติบาต
ถ. ศีลข้อ ที ๑ ทนให้ยงุ กัดตลอดไปแล้วก็ไม่บาป
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สุ. ทําไมล่ะคะ
ถ. ตบยุงตายก็บาป เป็ นปาณาติบาต ไม่อยากบาปก็ตอ้ งไม่ตบ
สุ. ปล่อยให้ยุงกัดดูดเลือ ด เกิดโรคภัยใข้เจ็บ สินชีวิตไปเสียก่อน ไม่ได้
บรรลุมรรคผล เพราะว่าการได้เกิดเป็ นมนุษย์นีมีค่ามาก ต้องมัชฌิมาปฏิปทา
ถ. แม่อมุ้ ท้องตัง ๑๐ เดือน ผมไม่เข้าใจ ยุงกัดเรา เราก็เจ็บนะ ต้องทน
ให้กดั ตบก็ปาณาติบาต
สุ. มัชฌิมาปฏิปทาค่ะ
ถ. ผมไม่เข้าใจครับ
สุ. ทางสายกลาง ไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ ก็ไปนังให้ยงุ กัดตอมเต็มตัว
ถ. ไม่ใช่นงให้
ั ยงุ กัดนะครับ ก็นงสมาธิ
ั
สงบสติ
สุ. สิงใดดี ก็เป็ นกุศ ล การเบี ยดเบี ย น การทํา ร้า ยทํา ลายชีวิ ต นันก็เป็ น
อกุศล ผูท้ ีจะละทุจริตทางกายทางวาจา โดยมีศีล ๕ สมบูรณ์ ก็เป็ นพระอริยบุคคล
ถ. ก็ผมถามว่าตบยุงตายก็ปาณาติบาต
สุ. บาปค่ะ
ถ. บาปแล้วใช่ไหมครับ ถ้าไม่ตบ ยุงก็กดั ผม
สุ. มีอะไรพัด ก็โบกไปเสีย แทนทีจะต้องทรมานตัว ตามปกติธรรมดาของ
ทุก ๆ คนทีมีชีวิตกันนี ไม่ได้เคยปั อ งกันอันตรายหรือคะ ก็ป้อ งกันอันตรายตามปกติ
ไม่ผิดปกติเลย
ถ.
สุ.

พระอริยเจ้าหมายถึงขันไหนครับ
พระอริยเจ้าหมายถึง ผูท้ ีตรัสรูอ้ ริยสัจธรรม ๔ เป็ นพระโสดาบันบุคคล

พระสกทาคามี บุค คล พระอนาคามี บุค คล พระอรหัน ต์ ทังหมดเป็ นพระอริยเจ้า
เพราะไม่ใช่ปถุ ชุ น
ถ. พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทาํ ความดีอย่างไร แค่ไหน
สุ. ทํา ความดีทุก ประการ ตามอัธยาศัยของสัต ว์โลก ถ้า สัต ว์โลกยังไม่
อยากหมดกิเลส พระพุทธเจ้าก็ทาํ อะไรไม่ได้ นอกจากชี คุณโทษให้เห็นว่า สิงใดเป็ น
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อกุศล สิงนันก็เป็ นโทษ ควรละอกุศ ล สิงใดเป็ นกุศลก็เป็ นคุณ ควรเจริญ กุศลให้มาก
ขึน เพราะเหตุว่าทุกสิงทุกอย่างไม่แน่นอน ได้รบั สิงทีเป็ นผลดีนา่ พอใจ ทีเป็ นความสุข
นันก็ไม่เทียง ไม่ว่าจะอยูใ่ นภพไหน ภูมิไหน
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ถ. ถ้าเวลานีจะเจริญสติปัฏฐาน ควรพิจารณาอะไร
สุ. ไม่มีกฎเกณฑ์ แล้วแต่สติของแต่ละคน
ถ. ปกติกบั ผิดปกติ ลักษณะต่างกันอย่างไร ให้ยกตัวอย่าง
สุ. เวลานีกําลังนัง ปกติไหม ถ้าท่านใดจะขัดสมาธิ เพราะเข้าใจว่า ต้อง
เจริญ สติ ปัฏฐานด้วยอิริยาบถนัน เป็ นปกติไหม ทําขึนหรือ เปล่ า ทําขึนด้วยความ
ต้องการแล้ว ปิ ดบังแล้ว ข้ามนามทีกําลังเห็น ทีกําลังได้ยิน สีทีกําลังปรากฏ เสียงที
กําลังปรากฏ หรือเย็น ร้อน อ่อน แข็ง ทีกําลังปรากฏ แต่ไปทํา ขึนแล้ว นิดเดีย ว
เท่านี บังไว้แล้ว นีผิดปกติ แต่เมือเจริญสติแล้ว สติระลึกรูล้ ักษณะของเห็น ของสี
ของได้ยนิ หรือเสียง ของเย็นหรือ ร้อนทีกําลังปรากฏ แทนโลภะ โทสะ โมหะ เพราะ
คนหนึงนัง เห็น ได้ยิน คิดนึก โลภะ โทสะ โมหะ อีกคนหนึงนัง เห็น ได้ยิน สติรู ้
ลักษณะของเห็น ของได้ยิน หรือของคิดนึกทีกําลังปรากฏ
เพราะฉะนัน ผูอ้ ืนจึงรูไ้ ม่ได้ว่า ใครบรรลุมรรคผลเป็ นพระอริยเจ้า นอกจากผู้มี
ปั ญญาได้อภิญญา สามารถรูว้ าระจิตของผูอ้ ืน เพราะฉะนัน ผู้ทียังไม่ได้เจริญสติ ก็
นัง นอน ยืน เดิน มาตังแต่เกิด รับประทานอาหาร เห็น ได้ยิน ขับรถยนต์ คิดนึก
ทุกอย่าง ด้วยโลภะ ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ในขณะทีจิตไม่เป็ นไปในทาน ไม่เป็ นไปใน
ศีล ไม่เป็ นไปในภาวนา แต่ผเู้ จริญสติปัฏฐานก็ทาํ ทุกอย่าง เดิน ยืน นัง นอน คิดนึก
ทํากิจการงาน ขับรถยนต์ ตามปกติ แทนทีจะเป็ นโลภะ เป็ นโทสะ เป็ นโมหะ ก็เป็ น
สติทีระลึกรูล้ ักษณะของนามและรูปทีกําลังปรากฏ ทีผูอ้ ืนไม่สามารถจะรูไ้ ด้ แล้วแต่ว่า
สติจะเกิดเมือไร มีความชํานาญ มีความแคล่วคล่อง เป็ นพละ มีกาํ ลัง ไม่ว่า นามหรื
อรูปใด ๆ สติปัญญาก็มันคง ไม่หวันไหว เป็ นปั ญญาพละ พิจารณานามและรูปที
กําลังปรากฏ ไม่ว่าจะอยู่ในทีใด ไม่ว่าจะทํากิจการงานใด ถ้าเกิดปั ญญาแล้ว ไม่ตอ้ ง
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กลัวว่า น่ารังเกียจหรือ เป็ นโทษ นันไม่ใช่ปัญญา ซึงรูช้ ัดในลักษณะของสิงทีปรากฏ
ในขณะนันไม่เป็ นโลภะ ไม่เป็ นโทสะ ไม่เป็ นโมหะ
ท่านทีเคยขับรถยนต์แ ละยังไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน ในขณะทีกํา ลังขับรถยนต์
มีโลภะไหม มี โทสะไหม มีโ มหะ เมือเจริญ สติ แทนทีจะเป็ นโลภะ เป็ นโทสะ เป็ น
โมหะ สติก็ระลึกรูล้ ักษณะของนามและรูปทีกําลังปรากฏ ไม่เป็ นโลภะ ไม่เป็ นโทสะ
ไม่เป็ นโมหะ ท่านจะคิดนึกเรืองอะไร ท่านจะป้องกันอันตรายใด ๆ ท่านจะเหยียด จะ
คู้ จะไหวอย่า งไร แทนทีจะกระทําไปด้ว ยโลภะ ด้วยโทสะ ด้ว ยโมหะ ก็เป็ นสติทีรู ้
ลักษณะของสิงทีกํา ลังปรากฏ สามารถทีจะเป็ นไปได้ไหมในวันหนึง ๆ ด้วยความ
รวดเร็วของจิต ไม่ใช่ว่าจะต้องไปทํา ช้า ๆ จดจ้อ ง วันหนึงไม่ให้รูอ้ ะไร ไม่ใช่อย่างนัน
เป็ นปกติธรรมดา แต่แทนทีจะเป็ นโลภะ โทสะ โมหะ ก็เป็ นสติ
เดินข้ามถนนด้วยกัน คนหนึงเดินด้วยโลภะ ด้ว ยโทสะ ด้ว ยโมหะ แต่ส าํ หรับ
คนทีเจริญ สติปัฏฐาน เห็น ได้ยิน เหมือนกันทุกอย่าง แต่แทนทีจะเป็ นโลภะ โทสะ
โมหะ ก็เป็ นสติทีรูล้ กั ษณะของสิงทีกําลังปรากฏ ตรงกับสภาพธรรมและพระธรรมทีได้
แสดงไว้ ในเรืองการสัง วรทางตา จักขุนทรียส์ ังวร โสตินทรียส์ ังวร ฆานินทรียส์ ังวร
ชิวหินทรียส์ งั วร กายินทรียส์ งั วร มนินทรียส์ งั วร สังวรได้ทงั ๖ ทาง ไม่ใช่ได้แต่เฉพาะ
๕ ทาง ใจจะคิดนึก จะรูเ้ รือง จะรูค้ วามหมาย สติก็รูว้ ่า สภาพนันก็เป็ นนามธรรม
รวดเร็วมาก ไม่ทาํ ให้เกิดอันตรายได้เลย แทนทีจะเป็ นโมหะ โลภะ โทสะ ก็เป็ นสติ
เป็ นกุศล ควรเจริญ ไม่ใช่ควรเว้น
คนทีคิดว่า เจริญสติแล้วจะมีอันตราย ก็คงจะพอใจให้เป็ นโลภะ โทสะ โมหะ
เพราะว่าทีขับรถยนต์นนขั
ั บด้วยโลภะ โทสะ โมหะ ถ้าไม่เป็ นไปในทาน ไม่เป็ นไปใน
ศีล ไม่เป็นไปในการเจริญภาวนา ก็ตอ้ งเป็ นโลภะ โทสะ โมหะ
ถ. ทีอาจารย์บอกว่า การนังขัดสมาธิ เป็ นการนังผิดปกติใช่ ไหม ตอนที
พระองค์จะตรัสรูเ้ ป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ก็ตอ้ งนังขัดสมาธิบัลลังก์ ถึงจะ
ตรัสรูไ้ ด้ เจริญปั ญญาโดยการนังขัดสมาธิ ไม่เจริญอิรยิ าบถอืนเลย เพราะเหตุใดจึงว่า
การเจริญปัญญาโดยนังขัดสมาธิ ผิดปกติ
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สุ. ทีดิฉันกล่าวเมือกีนี ดิฉันหมายถึง เดียวนีทีท่านกําลังนังอยู่ เวลานีถ้า
ท่า นผูใ้ ดจะขัดสมาธิ ก็เป็ นปกติข องท่านผู้นนั แต่ดิฉันพูด ถึงทุกท่า นทีเวลานีไม่ได้
ขัดสมาธิ แล้วก็เข้าใจคิดว่าจะต้องขัดสมาธิ จึงจะเจริญสติปัฏฐานได้ นันเป็ นความ
เข้าใจทีไม่ถกู ต้อง เพราะเหตุว่าไม่ว่าจะยืนก็ยงั เจริญ สติปัฏฐานได้ เดินก็เจริญ สติได้
นัง นอน เคลือนไหว เหยียด คู้ เจริญสติได้ทงนั
ั น ไม่ใช่จาํ เพาะเจาะจงว่า เวลาจะ
เจริญสติก็มานังขัดสมาธิ
และทีพระผูม้ ีพระภาคตรัสรู น้ นั แบ่งเป็ น ๓ ยาม ในปฐมยาม เจริญสมาธิ
ระลึกชาติได้มากมาย แต่ระลึกเท่าไรก็ไม่ส ามารถละกิเลสให้หมดสินด้ว ยการเพียง
ระลึกชาติได้
ในยามที ๒ มัชฌิมยาม รูจ้ ตุ ิปฏิสนธิ ถึงแม้ว่าจะมีอภิญญา ซึงเกิดจากสมาธิ
รูจ้ ตุ ิปฏิสนธิของสัตว์ในขณะนันสักเท่าไร ก็ไม่ใช่ปัญญาทีจะละกิเลสให้หมดสินได้ นัน
เป็ น การเจริญ สมาธิ แต่ ที ดิฉั น กล่า วนี หมายความว่ า ขณะนียังไม่ เ ห็น ท่า นผู้ใ ด
นังขัดสมาธิ แต่ถา้ ท่านผูใ้ ดกําลังขัดสมาธิ กําลังเป็ นปกติ ไม่ตอ้ งเปลียนอีกเหมือนกัน
ไม่ตอ้ งทําขึนด้วยความเข้าใจผิดทีคิดว่า จะต้องใช้อิรยิ าบถนันเท่านัน เพราะเหตุว่าใน
ขณะนันอิรยิ าบถนันยังไม่เกิด แต่ว่ามีเห็นไหม เคยไม่รู ้ เพราะฉะนัน ก็จะต้องเจริญ
ปั ญญารู ้ เพือละความไม่รู ้ กําลังได้ยนิ มีไหม เมือมี เจริญปั ญญาเพือละความไม่รูใ้ น
ขณะทีได้ยนิ ซึงไม่เคยรู ้
ท่านผูฟ้ ั งถามว่า ถ้าปกติเราสามารถนังขัดสมาธิได้ ก็ควรจะขัดสมาธิไหม เป็น
ตัวของท่านเองจริง ๆ ไม่ใช่หา้ ม การเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่หา้ มนังขัดสมาธิ และไม่ใช่
ว่าต้องนังขัดสมาธิ แต่หมายความว่า ไม่ว่าผูน้ นจะเป็
ั
นผูม้ ีปกตินงขั
ั ดสมาธิ สติระลึก
ได้ในขณะนัน รูล้ กั ษณะของนามและรูปทีกําลังปรากฏ เพราะขณะนันกํา ลังเป็ นปกติ
แต่ผู้ที ขณะที ระลึก ได้ไม่ได้นังขั ด สมาธิ ก็ไ ม่ใ ช่ต ้อ งนังขัด สมาธิ จึงจะระลึ ก ได้ แต่
สามารถระลึกรูล้ กั ษณะของนามและรูปทีกํา ลังปรากฏในขณะนันได้ เพราะว่า ถึงไม่
นังขัดสมาธิ เห็นก็มี ได้ยนิ ก็มี ทีสติจะต้องรูช้ ัดในลักษณะของนามและรูปในขณะนัน
เพราะว่า เป็ นเรืองของเหตุผล เป็ นเรืองของความจริง เป็ นเรืองทีจะสอบทานกับพระ
ธรรมวินยั
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ถ. ปกติก็ทาํ ไม่ค่อยได้ ต้องอยูใ่ นทีสงบถึงทําได้ เพราะฉะนัน อิรยิ าบถทีดี
ทีสุด คือ นังขัดสมาธิ หรือเดินจงกรม หรืออะไรก็ได้ แต่อยูท่ ีทํางานหรือทีบ้าน ทําไม่
ค่อยได้
สุ. ถ้าท่านศึกษาในพระไตรปิ ฎกโดยละเอียด ก็ย่อ มจะได้เหตุผล เป็ นต้น
ว่า ธุดงค์ ๑๓ ประการ สํา หรับธุดงค์ ๑๓ นัน เป็ นองค์เครืองกํา จัดธรรมอันเป็ น
ข้าศึก ซึงเป็ นการขัด เกลากิเลสยิงขึนจากสิกขาบท ในธุด งค์ ๑๓ ก็คงจะทราบว่า
เป็ นเรืองของเสนาสนะ ๕ ประการ คือ
เสนาสนะประการที ๑ อารัญญิกังคะ องค์แห่งภิกษุผูม้ ีอนั อยูใ่ นป่ าเป็ นปกติ
ท่า นใช้คาํ ว่า เป็ นปกติ เพราะเหตุว่ า เป็ นอัธยาศัยของภิกษุนัน ไม่ใช่อ ยู่ใน
สิกขาบท แต่ผใู้ ดมีอธั ยาศัยทีจะขัดเกลา มีอ งค์ซึงเป็ นเครืองกํา จัดธรรมอันเป็ นข้าศึก
โดยการอยูใ่ นป่ าเป็ นปกติ สมาทานทีจะอยูใ่ นป่ าเป็ นวัตร อันนันก็เป็ นอารัญญิกงั คะ
เสนาสนะประการที ๒ คือ รุ กขมูลิกังคะ องค์แห่งภิกษุผูม้ ีการอยูโ่ คนไม้เป็ น
ปกติ
ท่านใช้คาํ ว่า เป็ นปกติ ให้เห็นว่า เป็ นอัธยาศัย ไม่ใช่เรืองทีภิกษุแต่ละท่านจะ
เอาอย่า งกัน โดยทีไม่ใช่อัธยาศัยของท่า นจริง ๆ หรือ ไม่ใ ช่อุบ าสกอุบ าสิก าทีไม่มี
อัธยาศัย อย่า งนัน แล้ว จะทํา อย่า งนัน เพื อหวังจะบรรลุม รรคผล แต่เ ป็ นการฝื น
อัธยาศัย ซึงไม่สามารถทําให้รแู ้ จ้งธรรมได้เลย
เสนาสนะประการที ๓ คือ อัพโภกาสิกังคะ องค์แห่งภิกษุผูม้ ีอนั อยู่ในทีแจ้ง
เป็ นปกติ
นีก็เป็ นอัธยาศัยซึงอุบ าสกอุบ าสิก าควรจะคิด ว่า ถ้าท่า นจะทําอย่างนี เป็ น
อัธยาศัยจริง ๆ ของท่านหรือไม่ สํารวจตรวจจิตใจของท่า นเองว่า ท่า นมีอัธยาศัยจะ
กระทําอย่างนีไหม คือ เป็ นผูม้ ีปกติอยูใ่ นทีแจ้ง ไม่ใช่ครังคราว แต่ว่าเป็ นปกติ
เสนาสนะประการที ๔ คือ โสสานิกังคะ องค์แห่งภิกษุผูม้ ีอนั อยูใ่ นป่ าช้าเป็ น
ปกติ
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อันนีก็คงจะเข้าใจได้วา่ สําหรับท่านทีต้องการกําจัดธรรมอันเป็ นข้าศึกนัน ท่าน
ก็รกั ษาองค์แห่งภิกษุผมู้ ีอันอยูใ่ นป่ าช้าเป็ นปกติ
เสนาสนะประการที ๕ ก็คือ ยถาสันถติ กังคะ องค์แห่งภิกษุ ผู ้มีอ นั อยู่ใ น
เสนาสนะตามทีท่านจัดให้เป็ นปกติ
การทีพระภิกษุจะอยูใ่ นทีใดนัน ก็ตอ้ งมีภิกษุทีกําหนดให้เป็ นผูด้ ูแลว่า ควรจะ
อยูใ่ นเสนาสนะใด เพราะฉะนัน ถ้าท่านผูใ้ ดมีฉันทะ มีความสันโดษ พอใจทีจะอยู่ใน
เสนาสนะทีตนได้ อันนันก็เป็ นเรืองธุดงค์ประการทีเกียวกับเสนาสนะ
ทีกล่าวถึงเรืองธุด งค์ ก็เพื อที จะแสดงให้เห็นว่า ธุด งค์ป ระการใดเหมาะควร
สําหรับเพศใด เพราะตอนท้ายท่านจะแสดงไว้ให้เห็นว่า ถ้า ผูใ้ ดไม่สามารถหรือว่า ไม่
ควรทีจะรักษาธุดงค์ประเภทใดแล้ว ย่อมจะไม่อุปการะแก่การทีจะให้รูแ้ จ้งธรรม
ในธุดงค์ ๑๓ ประการ ทีเกียวกับบิณฑบาตก็มี ๕ ประการ คือ
ประการที ๑ บิณฑปาติกังคะ องค์แห่งภิกษุผูม้ ีการเทียวไปบิณ ฑบาตเป็ น
ปกติ
ประการที ๒ สปทานจาริ กัง คะ องค์แ ห่งภิกษุ ผูม้ ีการเทียวไปบิณ ฑบาต
ตามลํ าดับเรือนเป็ นปกติ
ประการที ๓ เอกาสนิกังคะ องค์แห่งภิกษุผูม้ ีการฉัน ณ อาสนะเดียว เป็ น
ปกติ
ประการที ๔ ปั ตตปิ ณฑิกังคะ องค์แห่งภิกษุผูม้ ีการถือเอาก้อนข้า วในบาตร
เป็ นปกติ หมายความว่า ฉันภาชนะเดียว คือเฉพาะในบาตรเท่านัน
ประการที ๕ ขลุปัจฉาภัตติกังคะ องค์แห่งภิกษุผูม้ ีอนั ไม่ฉนั ปัจฉาภัตเป็ น
ปกติ เมือท่านฉันเสร็จแล้ว ท่านก็ไม่มีการฉันภัตหลังจากทีท่านฉันเสร็จแล้วอีกเลย
ในธุดงค์ ๑๓ ประการ ทีเกียวกับจีวรก็มี ๒ ประการ คือ
ประการที ๑ ปั งสุกูลิกังคะ องค์แห่งภิกษุผูม้ ีการทรงไว้ซึงผ้าบังสุกลุ เป็ นปกติ
ประการที ๒ เตจีวริกังคะ องค์แห่งภิกษุผมู ้ ีการทรงไว้ซึงไตรจีวรเป็ นปกติ
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นีก็เป็ นธุดงค์ ๑๒ ประการ
สําหรับธุดงค์ประการสุดท้า ยนัน ไม่เนืองกับเสนาสนะ ไม่เนืองกับบิณ ฑบาต
แต่เนืองกับความเพียร มี ๑ ประการ คือ เนสัชชิกังคะ องค์แห่งภิกษุผูม้ ีการอยูด่ ว้ ย
การนัง เป็ นปกติ
เพราะฉะนัน ผู้ทีอบรมเจริญ สติปัฏฐาน ลองคิดดูว่า ท่า นเคยทํา อย่างหนึง
อย่างใดใน ๑๓ ประการนีบ้างไหม ทําด้วยความเข้าใจผิด คิดว่าจะต้องทํา หรือท่าน
เห็นพระภิกษุ ในสมัยทีพระผูม้ ีพระภาคยังไม่ปรินพิ พาน ทีบางท่านก็อยู่ในป่ าเป็ นปกติ
บางท่านก็ฉันภัตตาหารเพียงครังเดียว หรือบางท่านก็ฉันในภาชนะเดียว คือในบาตร
เป็ นปกติ
สําหรับธุดงค์ ๑๓ ประการ ภิกษุย่อมจะสมาทานรักษาได้ทงั ๑๓ ข้อ สําหรับ
สามเณรนันได้เพี ยง ๑๒ ประการ คื อ เว้นเต่เ ตจีวริกั ง คะ อันนีก็ต ามสิ กขาบท
สํา หรับภิกษุ ณี ธุดงค์ทีสมควรก็ มี ๙ ประการ คื อ เว้นเสนาสนะที ไม่ส มควร ๔
ประการ คือ เว้นการอยูป่ ่ าเป็ นปกติ เว้นการอยู่โคนไม้เป็ นปกติ เว้นการอยู่ในทีแจ้ง
เป็ นปกติ เว้นการอยูใ่ นป่ าช้าเป็ นปกติ เพราะเหตุว่าไม่เหมาะสมกับเพศภิกษุณี
และสําหรับอุบาสกอุบาสิกานัน จะรักษาธุดงค์อ ะไรได้บา้ งใน ๑๓ ประการ
สํา หรับท่านทีต้อ งการมี องค์ข องธรรมทีเป็ นเครืองกําจัดธรรมอันเป็ นข้า ศึกควรทราบ
เพราะ ท่า นไม่ใ ช่เพศบรรพชิต ท่า นจะอยู่ป่าเป็ นปกติได้ไหม อยู่โคนไม้เป็ นปกติได้
ไหม อยู่ในทีแจ้งเป็ นปกติได้ไหม อยู่ในป่ าช้า ได้ไหม ถ้าอยู่แล้ว จะเป็ นเพศไหน และ
ถ้าอยู่แล้วจะสําเร็จประโยชน์ไหม เพราะเหตุว่า เป็ นตัวจริง ๆ ของท่านหรือไม่ ถ้า
ไม่ใช่อธั ยาศัยจริง ๆ ของท่านแล้ว การอยูน่ นอยู
ั ่อย่างไร อยูเ่ พราะอะไร นันก็เป็ นเรือง
ทีท่านจะต้อ งคิด แต่ทีท่า นแสดงไว้ว่า ในธุดงค์ ๑๓ ประการนัน มีธุด งค์ทีอุบาสก
อุบาสิกาอาจจะรักษาได้ ๒ ประการ คือ ในเรืองของอาหาร ได้แก่ เอกาสนิกังคะ
การเป็ นผูร้ บั ประทานอาหาร ณ อาสนะเดียวเป็ นปกติ ประการหนึง และปั ตตปิ ณฑิ
กังคะ คือ การรับประทานอาหารในภาชนะเดียวเป็ นปกติ นีเป็ นสิงทีอุบาสกอุบาสิกา
สามารถทีจะรักษาได้ในธุดงค์ ๑๓ ประการ ไม่จาํ กัดสถานทีอยู่ของอุบาสกอุบาสิกา
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ไม่จาํ กัดเครืองนุ่งห่มของอุบาสกอุบาสิกา เพราะเหตุว่า อัธยาศัยของอุบาสกอุบาสิกา
เป็ นผูห้ นักในกามอยูแ่ ล้ว ไม่ใช่หนักในเนกขัมมะ ในทีอยูท่ ีอาศัย ในเครืองนุง่ ห่ม แต่ผู้
ทีต้อ งการขั ด เกลาที จะรัก ษาธุ ด งค์ไ ด้ใ นเพศของอุ บาสกอุบ าสิ ก านัน ก็ อ าจที จะ
ประพฤติเป็ นไปได้ในเรืองของอาหาร คือ เป็ นผู้รบั ประทานอาหาร ณ ทีนังแห่งเดียว
ไม่ยา้ ยที รับประทานยังไม่พอทีนี ลุกไปรับประทานทีโน่นอีก เมือจะนังรับ ประทานที
ไหน ก็รบั ประทานอิมในทีนันแล้วก็พอแล้ว สําหรับการดําเนินชีวิตให้เป็ นไป ให้ไม่ติด
ในรส เป็ นผูม้ ักน้อย เป็ นผู้รบั ประทานอาหารเพือบริหารร่า งกายให้เป็ นไป และอีก
ประการหนึงก็คือ เป็ นผูท้ ีรับประทานอาหารในภาชนะเดียว ข้อนีก็สามารถรักษาได้
ในพระธรรมวินัยนันแสดงให้เห็นว่า สิงใดควร สิงใดไม่ค วร สํา หรับ เพศใด
สําหรับเพศภิกษุนนย่
ั อมขัดเกลาได้ยิงขึน ไม่ว่าในเรืองของเสนาสนะ สํา หรับภิกษุณี
นันไม่เหมาะสม ไม่ใช่สิงทีจะรักษาได้โดยง่า ย ในเรืองของเสนาสนะก็เว้นทีไม่ส มควร
และสําหรับอุบาสกอุบาสิกา อัธยาศัยจริง ๆ นันไม่ใช่ผอู้ ยู่ป่าเป็ นปกติ ไม่ใช่ผอู้ ยู่โคน
ไม้เป็ นปกติ ไม่ใช่ผู้อยู่ในทีแจ้งเป็ นปกติ ไม่ใช่ผทู้ ีอยู่ในป่ าช้าเป็ นปกติ การทีอุบาสก
อุบาสิกาจะเข้าไปอยูใ่ นป่ าช้าเป็ นปกติ ไม่สาํ เร็จประโยชน์ เพราะเหตุว่า ไม่ใช่เป็ นผูท้ ี
หนักในเนกขัมมะ ไม่ใช่เป็ นผูท้ ีสละอาคารบ้า นเรือน ไม่ใช่อัธยาศัยจริง ๆ ของผูท้ ียัง
เป็ นอุบาสกอุบาสิกา
เพราะฉะนัน ในเรืองของธุดงค์ทีได้แสดงไว้ว่า เพศใดสามารถจะรักษาธุดงค์ได้
ประการใดนัน ก็ จะช่ ว ยให้ท่า นพิ จารณาการประพฤติ ป ฏิบัติข องท่า นว่ า ที ท่า น
ประพฤติปฏิบตั ินนมี
ั เหตุผลถูกต้องไหม เป็ นไปด้วยความเข้าใจถูก หรือ ว่าเป็ นไปด้วย
ความเข้าใจผิด
ถ้าท่า นต้อ งการขัด เกลากิ เลส แล้ว ศึกษาพระธรรมวินัย สิงใดทีจะประพฤติ
ปฏิบตั ิขดั เกลาทําตามได้ ก็พยายามประพฤติปฏิบัติขัดเกลาได้ เป็ นสิงทีควร แต่ว่า
ไม่ใช่ทาํ ด้วยความเข้า ใจผิดคิด ว่า ต้องทําอย่างนัน เพราะเหตุว่า ท่านทํา ด้ว ยความ
เข้าใจผิด ฝื นอัธยาศัยของท่าน จะไม่ทาํ ให้สาํ เร็จประโยชน์ในการกระทํา อย่างนันเลย
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พระธรรมนันสมบูรณ์ทังอรรถและพยัญ ชนะ เพราะฉะนัน ก็ไม่ค วรทีจะข้า ม
ข้อความในพระสูตร เพือทีจะให้ทา่ นได้เข้าใจเรืองของการเจริญสติ เพราะเหตุว่า ถ้ามี
ข้อ ความจากพระไตรปิ ฎกโดยตรงให้ท่า นได้พิจารณา สอบทาน ก็จะทํา ให้เข้า ใจ
กว้างขวาง พิจารณาได้มากขึน
สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ภิกขุสังยุตต์ เถรนามสูตร มีขอ้ ความว่า
สมัยหนึง พระผูม้ ีพระภาคประทับ อยู่ ณ พรวิหารเวฬุว นั เขตพระนครราชคฤห์ สมัยนัน ภิกษุรูปหนึงมีชือว่าเถระ ท่านเป็ นผูท้ ีมีปกติอยู่ผูเ้ ดียว และสรรเสริญ
การอยู่ผูเ้ ดียว
ใช้ค าํ ว่า “เป็ นปกติ” แสดงว่ า เป็ นอัธยาศัยของท่า นจริง ๆ ไม่ใช่ท่า นไม่มี
อัธยาศัยอย่างนัน แล้วก็ไปทําสิงทีไม่ใช่อ ัธยาศัยของท่าน
ข้อความมีว่า
เธอเป็ นผูเ้ ดียว เข้าไปสูบ่ า้ นเพือบิณฑบาต เป็ นผูเ้ ดียวเดินกลับ ย่อมนังยูใ่ นที
ลับผูเ้ ดียว และย่อมเป็ นผูเ้ ดียวอธิษฐานจงกรม
คือ เป็ นผูเ้ ดียวตลอดเวลา ถ้าจะพูดก็เหมือนกับว่า ไม่คบหาสมาคมกับใครเลย
เป็ นผูท้ ีมีปกติอยูผ่ เู้ ดียวจริง ๆ

www.dhammahome.com

มู ลนิธศ
ิ ก
ึ ษาและเผยแพร่พระพุ ทธศาสนา

Dhamma Study and Support Foundation
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๕ ตอนที ๔๑ – ๕๐

หน้า ๒๔

๔๔

ภิกษุมากด้วยกัน เข้าไปเฝ้าพระผูม้ ีพระภาคถึงทีประทับ ถวายอภิวาทแล้วนัง
ณ ทีควรส่วนข้างหนึง ครันแล้วได้กราบทูลพระผูม้ ีพระภาคว่า
ข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริญ ภิกษุรูปหนึงในพระธรรมวินยั นี มีชือว่าเถระ มีปกติอ ยู่
คนเดียว และมีปกติกล่าวสรรเสริญการอยูค่ นเดียว
พระผูม้ ีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึงมา แล้วรับสังให้ไปบอกภิกษุชือเถระ ว่า
พระศาสดารับสังให้หา
เมือท่า นพระเถระไปเฝ้า พระผูม้ ี พระภาคแล้ว พระผู้มีพ ระภาคตรัสถามท่า น
พระเถระว่า เป็นความจริงดังทีภิกษุทงหลายกล่
ั
าวหรือ ซึงพระเถระก็กราบทูล ว่า จริง
พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า
ดู กร เถระ การอยู่ค นเดีย วนี มีอ ยู่ เราจะกล่า วว่ า ไม่มีก็หาไม่ เถระ อนึง
การอยู่คนเดียวของเธอย่อมเป็ นอันบริบูรณ์ โดยพิสดารกว่าด้วยประการใด เธอจงฟัง
โดยประการนัน จงทําไว้ในใจให้ดี เราจักกล่าว
ท่านพระเถระทูลรับพระผูม้ ีพระภาค แล้วพระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสดังต่อไปนี
ดูกร เถระ ก็การอยูค่ นเดียว ย่อมเป็ นอันบริบูรณ์โดยพิสดารกว่าอย่างไรในข้อ
นี สิงใดที ล่ว งไปแล้ว สิงนันก็ละได้แ ล้ว สิงใดยังไม่มาถึง สิงนันก็สละคืนได้แ ล้ว
ฉันทราคะในการได้อตั ภาพที เป็ นปัจจุบัน ถูก กําจัดแล้ว ด้วยดี การอยู่คนเดียวย่อ ม
เป็ นอันบริบูรณ์ โดยพิสดารกว่าอย่างนีแล
พระผูม้ ีพระภาคผูส้ คุ ตศาสดา ครันได้ตรัสไวยากรณภาษิ ตนีแล้ว จึงได้ตรัส
คาถาประพันธ์ต่อไปว่า

www.dhammahome.com

มู ลนิธศ
ิ ก
ึ ษาและเผยแพร่พระพุ ทธศาสนา

Dhamma Study and Support Foundation
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๕ ตอนที ๔๑ – ๕๐

หน้า ๒๕

เราย่อมเรียกนรชนผูค้ รอบงําขันธ์ อายตนะ ธาตุ และไตรภพทังหมดได้ ผูร้ ู ้
ทุกข์ทกุ อย่าง ผูม้ ีปัญญาดี ผูไ้ ม่แปดเปื อนในธรรมทังปวง ผูล้ ะสิงทังปวงเสียได้ ผู ้
หลุดพ้นในเพราะนิพพาน เป็ นทีสินตัณหา ว่าเป็ นผูม้ ีปกติอยูค่ นเดียว ดังนี
นีก็แสดงให้เห็นฉันทะต่าง ๆ ของท่า นพระภิกษุในครังโน้น และแม้บคุ คลในครัง
นีว่า เป็ นผู้มี ป กติต่า ง ๆ กั น ไม่ เหมือ นกัน สํา หรับ พระภิกษุ รูป นี ท่า นอยู่ผู้เดี ย ว
ตลอดเวลา เวลาทีท่านไปบิณฑบาตก็ไปผูเ้ ดียว เดินกลับก็เดินผูเ้ ดียว นังอยู่ในทีลับก็
อยูผ่ เู้ ดียว จงกรมก็จงกรมผู้เดียว เป็ นสาเหตุให้พระภิกษุมากรูปด้วยกันไปเฝ้า กราบ
ทูลพระผูม้ ีพระภาคให้ทรงทราบ ซึงพระผูม้ ีพระภาคเองเป็ นผูท้ ีรูแ้ จ้งอัธ ยาศัยของสัตว์
โลกทังปวง เพราะฉะนัน พระองค์มิได้ทรงเห็นว่า เป็ นสิงทีไม่ควรจะกระทํา หรือว่า
ควรจะกระทําตามเหมือน ๆ กันไปหมด แต่พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า
ดูกร เถระ การอยูค่ นเดียวนี มีอยู่ เราจะกล่าวว่าไม่มีกห็ าไม่
เพราะเหตุว่า เป็ นอัธยาศัยของแต่ละบุคคล ผูท้ ีต้องการอยู่คนเดียวตามลําพังก็
คงจะมีเป็ นปกติ เป็ นฉันทะ เป็ นอัธยาศัยของผูน้ ันจริง ๆ แต่ถา้ ผู้อืนไม่มีฉันทะ ไม่มี
อัธยาศัยอย่า งนี ก็ไม่ใช่ว่า ในการเจริญ สติปัฏฐานนัน จะต้องไปฝื นทําตาม ถ้า เป็ น
เช่นนันแล้ว ก็จะไม่ไช่เป็ นผูม้ ีปกติอยูผ่ เู้ ดียว แต่จะเป็ นผูท้ ีอยูผ่ เู้ ดียวด้วยความต้องการ
ด้วยความเข้าใจผิด ไม่ใช่เป็ นผูท้ ีมีปกติเป็ นเช่นนัน
พระผูม้ ีพระภาคยังได้ทรงแสดงธรรมต่อไปว่า
การอยู่คนเดียวของเธอ ย่อมเป็ นอันบริบูรณ์โดยพิสดารกว่า ด้ว ยประการใด
เธอจงฟังประการนัน
การอยู่คนเดียว ไม่ใช่หมายความว่า จะมีประโยชน์เท่าเทียมกันเสมอ บางคน
อยูค่ นเดียวแล้วทําอะไรบ้าง เป็ นโลภะบ้าง เป็ นโทสะบ้าง เป็ นโมหะบ้าง ทัง ๆ ทีอยู่
คนเดียว อยู่ทีนันแหละ แต่ว่าใจไปแสนไกล ไปทีอืนได้สารพัดด้วยโลภะ ด้วยโทสะ
ด้วยโมหะ
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เพราะฉะนัน การอยู่ผูเ้ ดียวนัน ย่อ มเป็ นอันบริบูรณ์โดยพิส ดารกว่า ด้วย
ประการใด พระผูม้ ีพระภาคตรัส ให้ทา่ นพระเถระได้ทราบว่า
การอยู่คนเดียวย่อมเป็ นอันบริบูรณ์โดยพิสดารกว่าอย่างไร ในข้อนี
สิงใดทีล่วงไปแล้ว สิงนันก็ละได้แล้ว
สิงใดทียังไม่มาถึง สิงนันก็สละคืนได้แล้ว
ฉันทราคะในการได้อตั ภาพทีเป็ นปัจจุบนั ถูกกําจัดแล้วด้วยดี
การอยู่คนเดียว ย่อมเป็ นอันบริบูรณ์ โดยพิสดารกว่าอย่างนีแล
เป็ นการเจริญสติปัฏฐานหรือเปล่า พยัญชนะทีว่า สิงใดทีล่วงไปแล้ว สิงนันก็
ละได้แล้ว สิงใดยังไม่มาถึง สิงนันก็สละคืนได้แล้ว ฉันทราคะในการได้อตั ภาพทีเป็ น
ปัจจุบนั ถูกกําจัดแล้วด้วยดี
ถ้าไม่เจริญสติ ไม่รูล้ กั ษณะของนามและรูปทีกําลังปรากฏว่า เป็ นแต่เพียงนาม
และรูปทีเกิดขึนแล้วก็หมดไปเท่านันเอง ถ้าไม่รูค้ วามจริงอย่า งนี สิงใดทีล่ว งไปแล้ว
สิงนันจะละแล้ว ไหม ก็ยังมีเยือใยผูกพันเอามาเชือมโยงติดต่อเป็ นตัวตน ไม่ใช่เป็ นแต่
เพียงนามแต่ละชนิด รูปแต่ละชนิดทีเกิดขึนปรากฏ แล้วก็ดบั ไปเท่านันเอง
เพราะฉะนัน การทีจะละได้ ก็ตอ้ งหมายความว่า มีสติรูล้ ักษณะของสิงทีล่วง
ไปแล้วก็ละได้แล้ว ด้วยการทีไม่ยึดถือว่า เป็ นตัวตน ไม่เชือมโยงติดต่อทีจะทําให้เห็น
ผิด เข้าใจผิด และเมือเข้าใจถูกอย่างนี ในลักษณะของสิงทีปรากฏ สิ ง ใ ด ที ยั ง ไ ม่
มาถึง สิงนันก็สละคืนได้แล้ว ไม่ผูกพันต้องการปรารถนา
ขณะนีบางท่านก็กาํ ลังนังอยูท่ ีนี มีนาม มีรูปทีกําลังปรากฏ แล้วความจริงนาม
รูปนันก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลา แต่ถา้ ท่านยังไม่ได้พิจารณานามและรูปทีกําลังปรากฏ
ไม่เห็นชอบตามลักษณะของนามและรูป ตามความเป็ นจริงแล้ว ท่านหวังอะไรบ้า ง
ไหม ท่านคอยอะไรบ้างไหม คอยความสงบไหม หวังความสงบไหม หวังจะไปทีโน่น
ทีนีเพือทีจะได้เจริญสมาธิ สติปัฏฐานอะไรบ้างไหม ทัง ๆ ทีในขณะนี สิงใดทีเกิดขึน
สิงนันก็ดบั ไป ถ้าไม่รูค้ วามจริงอันนีก็ไม่ละ ทังสิงทีหมดไปแล้ว และสิงทียังมาไม่ถึง
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ยังคงต้องการอยูเ่ รือย ๆ แล้วไม่ใช่การเจริญสติทีจะรูส้ ภาพลักษณะของนามและรูป ที
เป็ นปกติตามความเป็ นจริง ถ้ารูต้ ามความเป็ นจริงแล้ว ก็ตอ้ งรูต้ ามปกติทีกําลังเป็ น
จริง ๆ
และพยัญ ชนะทีว่า ฉันทราคะในการได้อตั ภาพที เป็ นปั จจุบ ัน ถู กกํา จัดแล้ว
ด้วยดี ตัณหาอดีตละได้ไหม ในชาติก่อนเกิดแล้ว แล้วก็หมดไปแล้ว ดับไปแล้ว เป็ น
เหตุ เป็ นปั จจัยให้มีนามมีรูปทีกําลังปรากฏ ในภพนี ในชาตินี เพราะฉะนัน เมือนาม
และรูปกําลังปรากฏ ไม่ละความยินดี ไม่ละความพอใจ ไม่ละอภิชฌา ความเพ่งเล็ง
ในนามและรูปทีกําลังปรากฏ ก็ไม่ได้ละตัณหา ไม่ได้ละฉันทราคะในอัตภาพทีกําลัง
เป็ นอยู่ในปั จจุบนั เมือไม่ได้ละฉันทราคะ ไม่ได้ละตัณหา ไม่ได้ละความพอใจในนาม
และรูปทีกําลังปรากฏในขณะนี ภพชาติขา้ งหน้าก็ยงั ต้องมีต่อไป เพราะเหตุว่าความ
ต้องการนามและรูปทีกําลังเป็ นอยู่ มีอยู่ในชาตินี เป็ นเหตุปัจจัยให้เกิดภพชาติต่อ ๆ
ไปข้างหน้า
เพราะฉะนัน ทีจะดับภพชาติต่อ ๆ ไปข้างหน้า ก็จะต้องละความยินดีความ
พอใจในนามและรูปทีกําลังปรากฏในชาตินี
นีเป็ นการเจริญสติ ถ้าท่านไม่ได้เจริญ สติ ปั ญญาไม่สมบูรณ์ขึนเป็ นขัน ๆ จะ
ไม่ทราบว่า ท่านละฉันทราคะ หรือละตัณหา ละสมุทยั สัจขณะไหน เมือไร อย่า งไร
แต่ถา้ ขณะใดไม่รลู ้ กั ษณะของนามและรูปทีกําลังปรากฏ ไม่ละคลายความยินดีพอใจ
จดจ้องในนามและรูปทีกําลังปรากฏ เมือนันไม่ชือว่าละสมุทยั เพราะเหตุว่าการเจริญ
สติปัฏฐาน ปั ญญาเพิมขึน เพือละคลายความไม่รู ้ ความทีเคยจดจ้องในนามและรูป
ลักษณะของการจดจ้องนัน เป็ นลักษณะของตัณหา ไม่ควรเจริญ แต่ทีจะละ
ได้ก็ตอ้ งมีปั ญญาเพิมขึน ซึงเวลาทีเริมเจริญ สติ ถ้า สังเกต จะรูว้ ่า ยังมีค วามเป็ น
ตัวตนในขณะทีกําลังพิจารณานามใดรูป ใดก็ตาม ในตอนแรก ๆ ความรูส้ ึกว่า เป็ น
ตัวตนยังไม่หมดแน่นอน เพราะเหตุว่าปั ญญายังไม่ได้รูล้ กั ษณะของนามและรูปโดยทัว
โดยตลอด ท่านเพียงเพิงเริมเจริญสติ มีการระลึกได้ รูล้ กั ษณะของนามและรูปทีกําลัง
ปรากฏ ปัญญากําลังพิจารณา เพือรูช้ ดั ในลักษณะของนามและรูปนัน
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เพราะฉะนัน ความรูส้ ึกทีว่า เป็ นตัวตนทีกํา ลังพิจารณาอยู่นนั ยังจะต้องมีอยู่
ซึงการรูส้ ึกว่าเป็ นตัวตนทีกําลังพิจารณานันจะหมดไปได้เมือไร อย่างไร ไม่ใช่มีผหู้ นึง
ผูใ้ ดไปบังคับให้หมดได้ แต่หมายความว่า ปั ญญาทีพิจารณา รูล้ ักษณะของนามและ
รูป เพิมขึน มากขึน ทัวขึน ชัด ขึน จะละการทีเคยยึด ถื อ ว่ า แม้ข ณะทีสติเกิด ขึ น
พิจารณานามและรูปนัน ก็เป็ นแต่เพียงนามชนิดหนึงเท่านัน ความเป็ นตัวตนจะคลาย
น้อยลง ลดลงทุกที และการรูล้ กั ษณะของนามและรูปชัดตามปกติก็มีเพิมขึน ซึงไม่ใช่
เป็ นลักษณะของการจดจ้อ ง ไม่ใช่เป็ นลักษณะของการจงใจ ถ้าเป็ นโดยลักษณะนัน
ไม่ละตัณ หาซึงเป็ นสมุทยั ไม่ได้ละฉันทราคะในการได้อัตภาพทีเป็ นปั จจุบัน เพราะ
เหตุว่าอัตภาพทีเป็ นปั จจุบนั ก็คือทุก ๆ ขณะทีกําลังเห็น ทีกําลังได้ยิน ทีกําลังได้กลิน
ทีกําลังคิดนึก ทีกําลังเป็ นสุขบ้าง เป็ นทุกข์บา้ ง นีเป็ นอัตภาพในปั จจุบนั
ฉันทราคะในการได้อตั ภาพทีเป็ นปัจจุบนั ถูกกําจัดแล้วด้วยดี
นีคือพยัญชนะทีพระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระเถระ และพระผูม้ ีพระภาคก็
ได้ทรงอนุเคราะห์ต่อไปอีก ด้วยการตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่า
เราย่อมเรียกนรชนผูค้ รอบงําขันธ์ อายตนะ ธาตุ และไตรภพทังหมดได้ ผูร้ ู ้
ทุกข์ทกุ อย่าง ผูม้ ีปัญญาดี ผูไ้ ม่แปดเปื อนในธรรมทังปวง ผูล้ ะสิงทังปวงเสียได้ ผู ้
หลุดพ้นในเพราะนิพพาน เป็ นทีสินตัณหา ว่าเป็ นผูม้ ีปกติอยูค่ นเดียว ดังนี
ปกติ อ ยู่ค นเดี ย วของพระผู้มี พ ระภาคกับ ของบุค คลอื นนั นก็ ต่ า งกั น ด้ว ย
พยัญชนะนี เพราะเหตุว่า สําหรับผู้อืนเพียงแต่การอยู่คนเดียว แล้วก็เป็ นโลภะบ้าง
เป็ นโทสะบ้าง เป็ นโมหะบ้างนัน ไม่ใช่การอยู่คนเดียวทีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงใน
ทีนี เพราะเหตุว่าถ้า ยังมีโลภะอยู่ ชือว่า มีเพือนสอง ไม่ได้อ ยู่ค นเดียว โลภะทําให้
เกิดความพอใจ ทําให้แสวงหาทางตาบ้าง ทางหูบา้ ง ทางจมูกบ้าง ทางลินบ้าง ทาง
กายบ้าง ทางใจบ้าง ไม่ในอารมณ์นนั ก็ในอารมณ์นี แม้ในขณะทีท่านคิดว่า ท่า น
เจริญสติ แต่ถา้ ท่านยังมีความพอใจ มีความต้องการในนามรูปชนิดหนึงชนิดใด ในที
นันก็ไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้ว เป็ นผูท้ ีมีเพือนสองทีชักนํา ให้ท่า นพอใจนามนันบ้าง รูปนี
บ้าง
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เพราะฉะนัน ที ชื อว่า เป็ นผู้มี ป กติอ ยู่ค นเดี ยว ก็คื อ นรชนผูค้ รอบงํา ขัน ธ์
อายตนะ ธาตุ และไตรภพทังหมดได้
ขันธ์ไม่ได้อ ยู่ทีอืน ขณะนีมี ทงรู
ั ปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญ ญาขันธ์ สังขารขัน ธ์
วิญญาณขันธ์ และเมือไรจะครอบงําขันธ์ได้ ถ้าไม่รูล้ กั ษณะของขันธ์ตามความเป็ นจริง
ก็ยอ่ มหลงไปตามขันธ์
ขณะทีเห็น ไม่รูล้ กั ษณะของสภาพทีเห็นตามความเป็ นจริง ว่าเป็ นเพียงสภาพรู ้
เท่านัน ก็ยอ่ มหลงไปตามขันธ์ เป็ นเราเห็น เวลาทีสีป รากฏทางตา เมือไม่รูล้ ักษณะ
สภาพของรูปขันธ์ทีปรากฏตามความเป็ นจริง ก็หลงไปตามขันธ์ เพลิดเพลินไปเป็ นไป
กับขันธ์นนั ๆ
เพราะฉะนัน ผูท้ ีจะครอบงําขันธ์ อายตนะ ธาตุ และไตรภพทังหมดได้นนั ก็
ต้องเป็ นผูร้ ูล้ กั ษณะของขันธ์ตามความเป็ นจริงพระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า
เราย่อมเรียกนรชนผูค้ รอบงําขันธ์ อายตนะ ธาตุ และไตรภพทังหมดได้ ผูร้ ู ้
ทุกข์ทกุ อย่าง
รูปเป็ นทุกข์ไหม นามเป็ นทุกข์ไหม ทางตา สีเป็ นทุกข์ไหม เห็นเป็ นทุกข์ไหม
ทางหู เสียงเป็ นทุกข์ไหม ได้ยินเป็ นทุกข์ไหม ทางจมูก กลินเป็ นทุกข์ไหม จิตทีรูก้ ลิน
เป็ นทุกข์ไหม ทางลิน รสเป็นทุกข์ไหม สภาพทีรูร้ สเป็ นทุกข์ไหม ทางกาย เย็น ร้อ น
อ่อน แข็ง เคร่ง ตึง ไหวทีปรากฏเป็ นทุกข์ไหม จิตทีรูเ้ ย็นร้อนอ่อ นแข็งเคร่งตึงไหวนัน
เป็ นทุกข์ไหม สภาพทีคิดนึกเป็ นสุข เป็ นทุกข์ ต่าง ๆ นัน เป็ นทุกข์ไหม
ผูท้ จะครอบงํ
ี
าขันธ์ อายตนะ ธาตุ และไตรภพทังหมดได้ ผูร้ ูท้ กุ ข์ทกุ อย่าง
จํากัดหรือเปล่า ว่า จะต้องรูท้ กุ ข์เฉพาะรูป นัน เฉพาะนามนี ไม่ได้จาํ กัดเลย
แต่พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า ผูร้ ูท้ กุ ข์ทกุ อย่าง แล้วก็ยงั มีพยัญชนะต่อไปว่า
ผูม้ ีปัญญาดี
ไม่ใช่รูโ้ ดยการคาดคะเน โดยการนึกเดา หรือว่า โดยการฟั ง แต่ว่า เป็ นผู้รูท้ กุ ข์
ทุกอย่าง
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ผูม้ ีปัญญาดี ผูไ้ ม่แปดเปื อนในธรรมทังปวง ผูล้ ะสิงทังปวงเสียได้ ผูห้ ลุดพ้นใน
เพราะนิพพาน เป็ นทีสินตัณหา ว่าเป็ นผูม้ ีปกติอยู่คนเดียว ดังนี
ถ.

(ไม่ได้ยนิ )

สุ. ไม่ได้เจาะจง มหาสติปัฏฐานมี ๔ ทัง ๔ เป็ นสติปัฏฐาน ไม่ใช่เจาะจง
แล้วผูท้ ีจะครอบงํา ขันธ์ อายตนะ ธาตุ และไตรภพทังหมดได้ เป็ นผูร้ ูท้ กุ ข์ทกุ อย่า ง
ไม่ใช่เฉพาะบางนามบางรูป เป็ นผูร้ ูท้ กุ ข์ทกุ อย่า ง ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน
ทางกาย ทางใจ
มีทา่ นผูฟ้ ั งท่านหนึงถามว่า ท่านพระองคุลีมาลเจริญสติปัฏฐานไหน ทําไมจึง
ถามว่า เจริญ สติปัฏฐานไหน ในเมื อสติปัฏฐานมี ๔ ท่า นพระองคุลี ม าลมี ต าไหม
มีหไู หม มีจมูกไหม มีกายไหม มี ใจไหม แล้วทํา ไมจะให้ท่า นพระองคุลีมาลเจริญ
เฉพาะสติปัฏฐานหนึงสติปัฏฐานใด เพราะเหตุว่าผูท้ ีจะละได้ เป็ นผูท้ ีรูท้ กุ ข์ทกุ อย่าง
เพราะเหตุว่า สติปัฏฐานมี ๔ ระลึกได้ในขณะใด สติก็รูส้ ภาพของกาย หรือ เวทนา
หรือจิต หรือธรรม หรือโดยย่อ นามและรูป ทีกําลังปรากฏทางหนึงทางใดใน ๖ ทาง
คือ ทางตา หรือทางหู ทางจมูก ทางลิน ทางกาย ทางใจ
ท่า นพระอานนท์ก็ เ หมื อ นกั น บางคนก็ ไ ด้ฟั ง พยัญ ชนะที ว่ า ท่ า นบรรลุ
อรหัตมรรค อรหัตผล ไม่ใช่ในอิรยิ าบถนัง นอน ยืน เดิน แต่เป็ นระหว่างอิริยาบถนัง
กับนอน ก็เลยคิดว่า ท่านพระอานนท์นนเจริ
ั ญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เหมือนเวลา
นีทุกคนกํา ลังนัง รูป ทรงอยู่ในลักษณะอาการทีบัญ ญัติใช้คาํ ว่า “นัง” แต่ว่า สติจะ
ระลึกรูน้ าม หรือรูปทางตา หรือทางหู หรือทางจมูก หรือทางลิน หรือทางกาย หรือ
ทางใจ
สติปัฏฐานมี ๔ ไม่ได้เจาะจงว่า จะต้องเจริญ เฉพาะสติปัฏฐานนัน แต่ทีจะรู ้
ทัวและละได้นนั ต้องรูห้ มดไม่สงสัย พระโสดาบันบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยในลักษณะ
ของนามและรูปทังปวง แต่ไม่ใช่หมายความว่า เมืออยู่ในอิรยิ าบถใด ก็คิด ว่าท่า น
จะต้องเจริญอิรยิ าบถบรรพ หรือว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
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การอยูค่ นเดียวคงเกียวเนืองกับอาวาสปลิโพธ หรือท่านทีเคยเข้า ใจว่า ถ้าไม่
อยูผ่ ูเ้ ดียวแล้ว เจริญสติปัฏฐานไม่ได้ จะได้เข้าใจให้ถกู ต้องว่า การทีมีปกติอยูค่ นเดียว
นัน ไม่ใช่ครังคราว แต่ตอ้ งเป็ นปกติของผูน้ ันจริง ๆ เช่น ท่านพระเถระ เป็ นต้น ซึง
พระภิกษุรูปอืนก็เห็นว่า ท่า นพระเถระนันเป็ นผูม้ ีป กติเช่นนัน ไม่เหมือนภิกษุอืน ๆ
ซึงภิกษุอืน ๆ ก็เจริญสติปัฏฐาน ไม่ใช่ไม่เจริญ แต่ถึงกระนันพระผูม้ ีพระภาคก็ยังทรง
แสดงธรรมกับท่านพระเถระว่า การอยู่คนเดียวนันเป็ นอันบริบูรณ์โดยพิสดารกว่าด้ว ย
ประการใด ไม่ใช่เพียงอยู่เฉย ๆ แต่ว่าจะต้องรูว้ ่า สิงใดทีล่วงไปแล้ว สิงนันก็ละได้แล้ว
สิงใดทียังไม่มาถึง สิงนันก็สละคืนได้แล้ว
ถ้าฟังพยัญชนะนี บางท่า นอาจจะคิดว่า พระผูม้ ีพระภาคสังให้ท่า นพระเถระ
ละ อย่าไปติดไปข้อง สิงใดทีล่วงไปแล้ว ก็ให้ละเสีย สิงใดทียังมาไม่ถึง ก็สละคืนเสีย
แต่ไม่ใช่อย่างนัน ไม่มีผหู้ นึงผูใ้ ดมีอาํ นาจให้ใครละความติดข้อ งได้เลย แต่พยัญ ชนะ
สัน ๆ นี ท่า นก็ทาํ ให้เข้า ใจการเจริญ ปั ญ ญา เพื อละความทีเคยยึด ถื อ อัต ภาพใน
ปั จจุบนั นีด้วย
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๔๕

มีอีกสูตรหนึงซึงทําให้ได้พิจารณาเพิมเติมในการเจริญสมาธิ ในการอยูป่ ่ า และ
การเจริญสติปัฏฐาน
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปั ณณาสก์ โคลิสสานิสูตร มีขอ้ ความว่า
พระผูม้ ีพระภาคประทับ ณ พระวิหารเวฬุวนั เขตพระนครราชคฤห์ ก็สมัยนัน
ภิกษุชือ โคลิสสานิ เป็ นผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์ คือ การอยูป่ ่ าเป็ นวัตร มีมารยาท
หยาบคาย มานังอยูท่ า่ มกลางสงฆ์ดว้ ยกรณียกิจบางอย่าง
ณ ทีนันแล ท่านพระสารีบตุ รปรารภโคลิสสานิภกิ ษุ จึงเรียกภิกษุทงหลายมา
ั
มีขอ้ ความทีท่านพระสารีบตุ รแสดงกับภิกษุทงหลายว่
ั
า
อันภิกษุผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์ เมือไปสู่สงฆ์ อยูใ่ นสงฆ์ ควรเป็ นผูม้ ีความ
เคารพยําเกรงในเพือนพรหมจรรย์ทงหลาย
ั
ถ้าภิกษุผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์ เมือไปสู่
สงฆ์ อยูใ่ นสงฆ์ เป็ นผูไ้ ม่เคารพยําเกรงในเพือนพรหมจรรย์ทงหลาย
ั
จะมีผูว้ ่า ภิกษุ
นันได้ว่า จะเป็ นประโยชน์อะไรด้วยการอยู่เสรีในป่ าแก่ท่า นผูน้ ี ซึงสมาทานอรัญญิก
ธุดงค์อยู่แต่ผเู ้ ดียวเล่า ผูม้ ีปัญญาดี ผูไ้ ม่แปดเปื อนในธรรมทังปวง ผูล้ ะสิงทังปวงเสีย
ได้ ผูห้ ลุดพ้นในเพราะนิพพาน เป็ นทีสินตัณหา ว่าเป็ นผูม้ ีปกติอยูค่ นเดียว ดังนี
ประการที ๒ อันภิก ษุผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์ เมือไปสู่สงฆ์ อยู่ในสงฆ์
ควรเป็ นผูฉ้ ลาดในทีนังด้วยดี ดังนีว่า
เราจะไม่นงเบี
ั ยดภิกษุผูเ้ ถระ และจะไม่หา้ มอาสนะภิกษุผูน้ วกะ ถ้ามิฉะนัน
จะมีผูว้ ่าภิกษุนนได้
ั ว่า ไม่รูจ้ กั ธรรมแม้เพียงอภิสมาจาริกวัตร จะมีประโยชน์อะไรด้ว ย
การอยู่เสรีในป่ าแก่ทา่ นผูน้ ี ซึงสมาทานอรัญญิกธุดงค์ อยูแ่ ต่ผูเ้ ดียวเล่า
ประการที ๓ อันภิกษุผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์ เมือไปสู่สงฆ์ อยูใ่ นสงฆ์ ไม่
ควรเข้าบ้านให้เช้า นัก ไม่ควรกลับให้สายนัก ถ้า มิฉะนันก็จะมีผูว้ ่า ภิกษุนนว่
ั า จะมี
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ประโยชน์อ ะไร ด้ว ยการอยู่เสรีในป่ าแก่ท่านผูน้ ี ซึงสมาทานอรัญ ญิกธุดงค์อ ยู่แต่ ผู ้
เดียวเล่า
ประการที ๔ อันภิกษุผสู้ มาทานอรัญญิกธุดงค์ เมือไปสู่สงฆ์ อยูใ่ นสงฆ์ ไม่
ควรเทียวไปในตระกูลทังหลาย ในเวลาก่อนภัตร ในเวลาหลังภัตร ถ้ามิฉะนัน ก็จะมี
ผูว้ ่าภิกษุนนได้
ั ว่า การเทียวไปเวลาวิกาล อันผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์นี ผูอ้ ยู่เสรีใน
ป่ าแต่ผูเ้ ดียว ทําไว้มากแน่
คือถ้า จะตําหนิแล้ว ย่อมตํา หนิได้หลายอย่า ง เป็ นต้นว่า ถ้าภิกษุผสู้ มาทาน
อรัญญิกธุดงค์ การอยูป่ ่ าเป็ นวัตร แล้วเทียวไปในตระกูลก่อนภัตร หลังภัตร คนอืนก็
ย่อมจะกล่าวได้ว่า เมือท่านอยูใ่ นป่ า ก็คงจะเทียวไปในเวลาวิกาลเช่นนีเป็ นแน่
ประการที ๕ อันภิกษุผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์ เมือไปสู่สงฆ์ อยูใ่ นสงฆ์ ไม่
ควรเป็ นผูค้ ะนองกาย คะนองวาจา มิฉ ะนันก็จะมีผูว้ ่าภิกษุนนว่
ั า การคะนองกาย
คะนองวาจา อันท่านผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์นี ผูอ้ ยูเ่ สรีในป่ าแต่ผูเ้ ดียว ทําไว้มาก
แน่
แสดงให้เห็นได้ว่า การอยูใ่ นป่ าผูเ้ ดียว ไม่มีใครรูว้ ่าทําอะไรบ้าง ไม่ใช่ว่า อยู่ใน
ป่ า แล้วจะต้องสมบูรณ์ดว้ ยสติสัมปชัญ ญะ ไม่หลงลืมสติ เจริญสมณธรรม เพราะ
เหตุว่าบางท่านอยู่ในป่ า เป็ นปกติวิสัยของท่า น แต่บางท่านก็อยู่ด ้วยความเข้า ใจผิด
ด้วยความหลง ด้วยความไม่รู้ ด้วยความปรารถนาลามก คือต้องการให้ผอู้ ืนสรรเสริญ
เพราะฉะนัน ถ้าท่านแสดงกิริยาอาการเป็ นผูค้ ะนองกาย คะนองวาจา ก็ยอ่ มเป็ นทาง
ทีจะให้ผอู้ ืนติเตียนว่า เวลาทีท่านอยู่ในป่ าผูเ้ ดียว ก็คงคะนองกาย คะนองวาจาอย่าง
นีมากเป็ นแน่
ประการที ๖ อันภิกษุผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์ เมือไปสู่สงฆ์ อยูใ่ นสงฆ์ ไม่
ควรเป็ นผู ้ปากกล้า เจรจาเกลือนกล่น ถ้า มิฉ ะนันจะมีผู ้ว่า ภิกษุ นนได้
ั ว่ า จะเป็ น
ประโยชน์อ ะไร ด้ว ยการอยู่เสรีในป่ าแก่ท่านผูน้ ี ซึงสมาทานอรัญ ญิกธุดงค์อ ยู่แต่ ผู ้
เดียวเล่า
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เพราะเหตุว่าการทีท่านสมาทานธุดงค์ เพือการขัดเกลายิงขึน เพราะฉะนัน ถ้า
อยูแ่ ล้วไม่ได้ขดั เกลาทังกาย ทังวาจา จะมีประโยชน์อะไรกับการทีท่านอยูเ่ สรีผเู้ ดียวใน
ป่ า เพราะเหตุว่าจุดประสงค์ของการทีท่านจะอยูเ่ สรีในป่ าผูเ้ ดียวนัน ก็เพือการขัดเกลา
กิเลส แต่เมืออยูแ่ ล้วไม่ขดั เกลา ยังเป็ นผูป้ ากกล้า เจรจาเกลื อนกล่น ก็จะเป็ นทางที
จะทําให้มีผวู้ ่าท่านได้
ประการที ๗ อันภิก ษุผูส้ มาทานอรัญ ญิกธุด งค์ เมือไปสู่สงฆ์ อยู่ในสงฆ์
ควรเป็ นผูว้ ่า ง่า ย มีกลั ยาณมิต ร ถ้า เป็ นผูว้ ่ายาก มีปาปมิต ร ก็จะมีผูว้ ่า จะเป็ น
ประโยชน์อ ะไรด้วยการอยู่เสรีในป่ าแก่ท่า นผูน้ ี ซึงสมาทานอรัญญิกธุดงค์ อยู่แต่ผู ้
เดียวเล่า
ท่านชีให้เห็นประโยชน์ของการขัดเกลาว่า การทีจะอยู่ในป่ า การรักษาธุดงค์
นัน เพือขัด เกลากิเลสทุกอย่าง แม้แต่การเป็ นผู้ว่ายาก ก็จะต้องให้ลดน้อ ยลง เป็ น
ผูว้ ่าง่าย แม้แต่การทีเคยเป็ นผูม้ ีมิตรชัว มีปาปมิตร ก็จะต้องละเว้น แล้วก็เปลียนเป็ น
ผูท้ ีมีกลั ยาณมิตร คือ มิตรดี มิฉะนันแล้ว การอยูใ่ นป่ าจะมีประโยชน์อะไร ถ้า อยู่ใน
ป่ าแล้วก็เป็ นผูท้ ีว่ายาก มีมิตรชัว ก็ยงชั
ิ วหรือว่าประพฤติผดิ มากขึน ไม่มีประโยชน์เลย
ในการทีจะอยูป่ ่ า
ประการที ๘ อันภิก ษุผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์ ควรเป็ นผูค้ ุ้มครองทวารใน
อินทรียท์ งหลาย
ั
ถ้ามิฉะนันจะมีผวู ้ ่าภิกษุนนได้
ั ว่า จะเป็ นประโยชน์อะไรด้วยการอยู่
เสรีในป่ า
ประการที ๙ อันภิกษุผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์ ควรเป็ นผูร้ ูป้ ระมาณในโภชนะ
ถ้าท่านไม่รูป้ ระมาณในโภชนะ ก็จะมีผูว้ ่าภิกษุนนได้
ั วา่ จะเป็ นประโยชน์อะไรด้วยการ
อยูเ่ สรีในป่ า
ประการที ๑๐ อันภิกษุผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์ ควรเป็ น ผูป้ ระกอบความ
เพียร เป็ นเครืองตืนเนือง ๆ ถ้ามิฉะนันก็จะมีผูว้ ่าภิกษุนนได้
ั ว่า จะเป็ นประโยชน์อะไร
ด้วยการอยูเ่ สรีในป่ า
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ประการที ๑๑ อันภิกษุผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์ ควรเป็ นผูป้ รารภความเพียร
เพราะเหตุว่าถ้าเป็ นผูเ้ กียจคร้าน ก็จะมีผูว้ ่าภิกษุนนได้
ั ว่า จะเป็ นประโยชน์อะไรด้ว ย
การอยู่เสรีในป่ า
ประการที ๑๒ อันภิกษุผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์ ควรเป็ นผูม้ ีสติตงมั
ั น ถ้า
เป็ นผูม้ ีสติฟนเฟื
ั อน ก็จะมีผูว้ า่ ภิกษุนนได้
ั ว่า จะเป็ นประโยชน์อะไรด้ว ยการอยู่เสรีใน
ป่ า
ประการที ๑๓ อันภิก ษุผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์ ควรเป็ นผูม้ ีจิตตังมัน ถ้า
เป็ นผูม้ ีจิตไม่ตงมั
ั น ก็จะมีผูว้ ่าภิกษุนนได้
ั ว่า จะเป็ นประโยชน์อะไรด้ว ยการอยู่เสรีใน
ป่ า
ประการที ๑๔ อันภิกษุผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์ ควรเป็ นผูม้ ีปัญญา ถ้าเป็ น
ผูม้ ีปัญญาทราม จะมีผูว้ ่าภิกษุนนได้
ั ว่าจะเป็ นประโยชน์อะไรด้วยการอยูเ่ สรีในป่ า
ไม่ใช่มีแต่สติ ไม่ใช่มีแต่จิตทีตังมัน แต่ตอ้ งมีปัญญาด้วย จึงจะไม่มีผใู้ ดว่า
ประการที ๑๕ อัน ภิก ษุผู ้ส มาทานอรัญ ญิก ธุด งค์ ควรทํ า ความเพีย รใน
อภิธรรม ในอภิวินยั เพราะถ้ามีผูถ้ ามปัญหาในอภิธรรม ในอภิวินยั แล้ว จะให้ความ
ประสงค์ของเขาสําเร็จไม่ได้ ก็จะมีผูว้ ่า ภิกษุนนว่
ั า จะเป็ นประโยชน์อะไรด้วยการอยู่
เสรีในป่ า
ประการที ๑๖ อันภิกษุผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์ ควรทําความเพียรในวิโมกข์
อันละเอียด คือสมาบัติทล่ี วงรู ปสมาบัติ เพราะถ้าถูกถามปัญหาในวิโมกข์อนั ละเอียด
คือสมาบัติทล่ี วงรู ปสมาบัติแล้ว ให้ความประสงค์ของผูถ้ ามให้สาํ เร็จไม่ได้ ก็จะมีผูว้ ่า
ภิกษุนนได้
ั ว่า จะเป็ นประโยชน์อะไร ด้วยการอยู่เสรีในป่ า
จะเห็นได้ว่า ถ้าเจริญสติปัฏฐาน ไม่ได้สมาทานอรัญญิกธุดงค์แล้ว ก็คงจะไม่
มีผวู้ ่า ถ้าไม่สามารถทีจะตอบปัญหาในเรืองวิโมกข์อันละเอียด คือ สมาบัติทีล่ว งรูป
สมาบัติ เพราะเหตุว่า การอยู่ใ นป่ า นัน ก็เพือประโยชน์ข องสมถะ การเจริญ สมาธิ
จนกระทังสามารถทีจะบรรลุอรูปฌาน มีความเพียรในวิโมกข์อนั ละเอียด คือสมาบัติที
ล่วงรูปสมาบัติ เพราะฉะนัน เมือถูกผูใ้ ดถามถึงเรืองนัน ก็ยอ่ มสามารถทีจะตอบได้
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ประการที ๑๗ อันภิกษุผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์ ควรทําความเพียรในอุตตริมนุสสธรรม เพราะถ้าถูกถามปัญหาในอุตตริมนุสสธรรม แล้วไม่ให้ความประสงค์ของ
เขาสําเร็จได้ ก็จะมีผูว้ ่าภิกษุนนได้
ั ว่า จะเป็ นประโยชน์อะไรด้วยการอยู่เสรีในป่ า
เมือท่านพระสารีบตุ รกล่าวอย่างนีแล้ว ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ถามว่า
ดูกร ท่านพระสารีบตุ รผูม้ ีอายุ อันภิกษุผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์เท่านันหรือ ที
ควรสมาทานธรรมเหล่านีประพฤติ หรือแม้ภิกษุผูอ้ ยู่ใ กล้บา้ น ก็ค วรสมาทานธรรม
เหล่านีประพฤติ
ท่านพระสารีบตุ รตอบว่า
ดู กร โมคคัล ลานะ แม้ภิกษุผูส้ มาทานอรัญญิกธุดงค์ ยังควรสมาทานธรรม
เหล่านีประพฤติ จะกล่าวไปใยถึงภิกษุผูอ้ ยูใ่ กล้บา้ นเล่า
ในครังก่อนได้พดู ถึงธุดงค์ ซึงเป็ นการขัดเกลายิงขึน เป็ นธรรมเครืองกําจัดธรรม
ทีเป็ นข้า ศึก เพราะฉะนัน ก็ควรทีจะได้ทราบจุดประสงค์ของธรรมในพระพุทธศาสนาที
ควรเจริญ ว่าเป็ นไปเพือการขัดเกลากิเลสทังสิน ไม่ว่าจะเป็ นการขัดเกลาความคะนอง
กาย ความคะนองวาจา ซึงจะต้องขัดเกลาด้วย
เรืองปลิโพธ ๑๐ คือ ความกังวล ๑๐ ซึงมี
อาวาสปลิโพธ คือ ความกังวลในทีอยู่
กุลปลิโพธ คือ ความกังวลในตระกูล
ลาภปลิโพธ คือ ความกังวลในปั จจัย
คณปลิโพธ คือ ความกังวลด้วยหมู่คณะ ในการศึกษา ในการสอน
กัมมปลิโพธ คือ ความกังวลในการงาน เป็ นต้นว่า การก่อสร้าง
อัทธานปลิโพธ คือ ความกังวลในการเดินทางไกล
ญาติปลิโพธ คือ ความกังวลในญาติ
อาพาธปลิโพธ คือ ความกังวลในความป่ วยไข้
คันถปลิโพธ คือ ความกังวลในการเรียน การท่องมนต์
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อิทธิปลิโพธ คือ ความกังวลในการเจริญฤทธิ ในการรักษาฤทธิ
ในปลิโพธ ๑๐ ประการนัน ได้กล่าวถึงอาวาสปลิโพธ ซึงมีมากบ้าง น้อยบ้าง
ตราบใดทียังมีโลภะ ย่อ มเป็ นกังวลเรืองนันบ้า ง เรืองนี บ้า ง และไม่ใ ช่แ ต่ เฉพาะ
อุบาสก อุบาสิกาทียังกังวล แม้เป็ นบรรพชิต ละอาคารบ้านเรือนแล้ว ก็ยงั กังวลในที
อยู่ ทีเป็ นอาวาสปลิโพธได้
และสําหรับเรืองอาวาสปลิโพธ ความกังวลในทีอยู่ บางท่า นทีไม่เข้าใจก็อาจ
ต้องการกระทําตามบุคคลอืน โดยทีไม่รูจ้ กั ความกังวลของท่านจริง ๆ ว่า ความกังวล
ทีเป็ นตัวท่า นจริง ๆ นัน มีค วามกังวลในอะไรบ้า ง เพราะฉะนัน ก็คิดว่า เมื อผูอ้ ื น
กังวลในทีอยู่นอ้ ย ท่านก็พยายามทีจะกระทําตาม โดยทีไม่ทราบว่า การกระทํา ตาม
ผูอ้ ืน โดยทีไม่ใช่อธั ยาศัยจริง ๆ ของท่านนัน จะไม่ทาํ ให้ได้รูจ้ ักตัวเองตามความเป็ น
จริง จนสามารถละคลายการยึดถือนามรูปทีเกิดกับท่านได้
ขุททกนิกาย เถรคาถา คังคาตีริยเถรคาถา ซึงมีขอ้ ความว่า
เราทํากระท่อมด้วยใบตาล ๓ ใบ ทีริมฝังแม่น ําคงคา บาตรของเราเหมือนดัง
หม้อสําหรับตักนํารดศพ และจีวรของเราเป็ นดังผ้าคลุกฝุ่ น ในระหว่าง ๒ พรรษา เรา
พูดเพียงคําเดียวเท่านัน ในภายในพรรษาที ๓ เราทําลายกองความมืด คืออวิชชาได้
แล้ว
นีเป็ นเรืองของท่านพระเถระรูปหนึงในครังกระโน้น ซึงทีอยู่ของท่านก็เป็ นเพียง
กระท่อมทีทําด้ว ยใบตาล ๓ ใบ ทีริมฝั งแม่นาคงคา
ํ
แล้ว ท่า นก็มีบ าตร ซึงเป็ นสิงที
จําเป็ น สําหรับการทีจะดําเนินชีวิตให้เป็ นไป ในความรูส้ ึกของท่านนัน บาตรของท่า น
เหมือนดังหม้อสําหรับตักนํารดศพ และจีว รของท่า นเป็ นดังผ้า คลุกฝุ่น และความมัก
น้อยสันโดษไม่คลุกคลี ซึงเป็ นอัธยาศัยจริง ๆ ของท่า นนัน ในระหว่ าง ๒ พรรษา
ท่านพูดเพียงคํา เดียวเท่า นัน และในภายในพรรษาที ๓ ท่านก็ทาํ ลายกองความมืด
คืออวิชชาได้
ถ้าฟังพระสูตรนีแล้วคิดว่า ท่านจะประพฤติปฏิบตั ติ ามในทีอยู่ ในการพูด ท่า น
ก็อาจจะเว้นไม่พูด แล้ว ก็อาจจะไปอยู่อย่างนัน แต่ยังไม่ใช่อัธยาศัยจริง ๆ ของท่า น
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เพราะฉะนัน ถ้าสิงใดทีไม่ใช่อัธยาศัยจริง ๆ เป็ นสิงทีท่านเข้า ใจผิด สร้างขึน ทําขึน
คิดว่า ทางนันเป็ นทางทีจะทํา ให้ส ามารถบรรลุมรรคผล รูแ้ จ้งอริยสัจได้ อันนันก็เป็ น
ความเข้าใจผิด เพราะเหตุว่าไม่ใช่ตัวของท่านจริง ๆ
ประการต่อไปของปลิโพธคือ กุลปลิโพธ
กุล หมายความถึงตระกูล หรือสกุลของญาติ ถ้าเป็ นฆราวาส ถ้า เป็ นภิกษุ
อาจจะยังกังวลในตระกูลอุปัฏฐากได้ ถึงแม้ว่าจะละอาคารบ้านเรือนไปแล้วก็จริง แต่
เมือยังมีกิเลสอยู่ ความกังวลความผูกพันจากทีหนึงก็ไปสู่อีกทีหนึง จากวัตถุหนึงไปสู่
อีกวัตถุหนึง จากบุคคลหนึงไปสู่อีกบุคคลหนึงก็ได้
สํา หรับภิกษุ บางรูป ทีท่านคลุกคลี อ ยู่กับตระกูล อุปัฏฐากนัน เวลาทีตระกูล
อุปัฏฐากมีความสุข ท่านก็พลอยสุขด้วย เวลาทีตระกูลอุปัฏฐากมีความทุกข์ ท่านก็
พลอยทุกข์ดว้ ย หรือ ว่า บางครัง ถ้าตระกูลอุปั ฏฐากนันไม่ไปฟั งธรรมในวิหารทีใกล้
ท่านก็ไม่ไปด้วยเหมือนกัน
นีก็เป็ นความกังวล เมือเกี ยวข้อ งกันกับตระกูล อุปัฏฐาก ก็ย่อมมีความกังวล
เป็ นของธรรมดา แต่ก็ไม่ใช่สาํ หรับทุกท่าน บางท่านก็มีมาก บางท่านก็มีนอ้ ย ถึงแม้
อุบาสก อุบาสิกาก็เหมือ นกัน ธรรมทีท่า นได้ฟัง ก็ควรทีจะน้อ มนํามาพิจารณากับ
ตัว เองว่ า มี ค วามผูก พัน กับตระกูล หรือ บุค คลในตระกูล มากน้อ ยเพี ย งไร การ
พิจารณาจิตใจของตนเองเป็ นประโยชน์ เพือทีจะให้รูแ้ น่ว่า จิตใจของท่านนันเป็ นไป
ในทางกุศ ล หรือ ว่า เป็ น ไปในทางอกุศ ล ถ้า เป็ นไปในทางกุศ ล อุป การะบุค คลใน
ตระกูล ด้วยเจตนาทีเป็ นกุศลได้ เป็ นการสงเคราะห์ แต่ไม่ใช่ความผูกพัน ไม่ว่าจะ
เป็ นบิดามารดา คนในวงศ์ตระกูล มีหน้าทีทีจะประพฤติปฎิบตั ิเกือกูลกัน แต่ตอ้ งคอย
ตรวจจิตใจด้วยว่า อย่าให้เป็ นความผูกพันทีเป็ นอกุศล เพราะเหตุว่าอกุศลทุกประการ
ไม่ว่า จะเกี ยวเนืองกับบุค คลใดนัน เป็ นสิงทีไม่ค วรเจริญ เพราะฉะนัน แม้อุบาสก
อุบาสิกา ก็ควรทีจะพิจารณาด้วยว่า ตัวท่านกับบุคคลในตระกูล นัน มีค วามผูกพันที
เป็ นอกุศล หรือว่ามีความเมตตามากขึน และละคลายความผูกพันให้นอ้ ยลง
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สําหรับภิกษุบางท่านนันเมือท่านละอาคารบ้านเรือน ออกบวชเป็ นบรรพชิตแล้ว
แม้กบั มารดาบิดาของท่าน ท่านก็ไม่กงั วล อย่าคิดว่าท่านเป็ นบุคคลทีไม่ดี ไม่กตัญ ู
กตเวที จิต ใจเป็ นเรืองละเอียดทีจะต้อ งพิจารณาให้ชัดว่า กุศลเป็ นกุศล อกุศลเป็ น
อกุศล ความกตัญ ูกตเวที การอุปการะในทางทีดีเป็ นกุศลทังหมด แต่ความผูกพัน
ไม่ว่ากับบุคคลใดเป็ นอกุศลทังสิน เพราะฉะนัน ก็จะต้อ งสรรเสริญ แม้ภิกษุทีท่านไม่มี
ความกังวลแม้มารดาบิดาของท่าน มีตวั อย่างเรืองภิกษุหนุม่ หลานท่านพระติสสะ ซึง
เรืองมีว่า
ภิกษุ หลานท่านพระติสสะนัน อยูท่ ีโกรันทกวิหาร แต่ท่านได้ไปสู่โรหณวิหาร
เพือจะเรียนอุทเทส คือ เรียนหัวข้อ ของธรรม โยมมารดาของท่า น ซึงเป็ นน้องสาว
ของท่านพระติสสะ ก็ได้ถามข่าวภิกษุผูเ้ ป็ นบุตรกับท่านพระติสสะเนือง ๆ ทีเดียว
วันหนึง ท่านพระติสสะคิดทีจะพาภิกษุผูเ้ ป็ นหลานกลับมา ท่านก็เดินมุ่งหน้า
ไปยังโรหณวิหาร ส่วนภิกษุซึงเป็ นหลานของท่านพระติสสะนัน ก็คิดว่าท่านอยูท่ โรหณ
ี
วิหารนานแล้ว ควรทีจะได้ไปเยียมท่านพระติสสะซึงเป็ นอุปัชฌายะ แล้วก็เป็ นลุงของ
ท่านด้วย เพือจะได้ทราบข่าวของโยมมารดา แล้วก็จะกลับไปทีโรหณวิหาร
เมือท่านคิดอย่างนัน ท่านก็ได้ออกจากโรหณวิหาร แม้ทงอุ
ั ปัชฌายะและศิษย์
ผูเ้ ป็ นลุงและหลาน ก็ได้พบกันทีฝังแม่นาแห่
ํ งหนึง ภิกษุหนุม่ ก็ทาํ วัตรแก่พระเถระ ณ
โคนไม้ตน้ หนึง พระเถระก็ถามภิกษุหนุม่ รู ปนันว่าจะไปไหน ซึงภิกษุหนุม่ ได้กราบเรียน
ให้ทราบแล้ว ท่า นก็กล่า วว่า ดีแ ล้ว แล้ว ท่า นก็ให้ภิกษุนนไป
ั
ส่วนท่า นก็จะได้จํ า
พรรษาในวิหารในถินนัน
ภิกษุนนก็
ั ได้ไปถึงทีโกรันทกวิหาร ในวันเข้าพรรษาพอดี แม้เสนาสนะทีได้แก่
ท่าน ก็คือเสนาสนะทีโยมบิดาสร้างไว้นนเอง
ั
หมายความว่า โยมบิดาของท่านสร้าง
เสนาสนะไว้ แล้วเวลาทีท่านไปถึง ท่านก็ได้อยูท่ ีเสนาสนะนัน
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วันรุง่ ขึนจากวันเข้าพรรษา โยมบิดาก็ได้ไปทีวิหาร แล้ว ก็ถามว่า เสนาสนะที
สร้างไว้นนั ได้แก่ใคร และเมือทราบว่า ได้แก่ภิกษุอาคันตุกะ โยมบิดาของท่านก็ได้
ไปหาภิกษุ แต่จาํ บุตรไม่ได้ เมือไหว้แล้ว ก็เรียนให้ทราบว่า ภิกษุผูจ้ าํ พรรษาอยู่ใน
เสนาสนะทีตนได้ส ร้างไว้นนั มีวตั รทีพึงจะปฏิบตั ิ คือ พึงรับภัตตาหารทีเรือนของตน
แห่งเดียวตลอดไตรมาส นันเป็ นประการหนึง และเมือปวารณาแล้ว เวลาจะไปต้อง
บอกลา เป็ นอีกประการหนึง
ภิก ษุ ผู ้บุต รก็รับ โดยดุษ ณีภ าพ อุบ าสกผู ้บิด าก็ก ลับ ไปที บ้า น แล้ว ก็บ อก
อุบาสิกาผูม้ ารดาให้ทราบว่า มีพระภิกษุอาคันตุกะมาอยูท่ เสนาสนะที
ี
ได้สร้างไว้ และ
ก็นิม นต์ใ ห้ท่า นรับภัต ตาหารตลอดไตรมาส อุบ าสิก าก็จัดขาทนีย ะ โภชนีย ะอัน
ประณีตไว้ พอถึงเวลาฉัน ภิกษุนนก็
ั ไปฉันบิณฑบาตทีเรือนโยมมารดาบิดาของท่าน
ตลอดทัง ๓ เดือ น แต่ว่า ไม่มีใ ครจํา ท่านได้ เลยสักคนเดียว เมือออกพรรษาแล้ว
ท่า นก็บ อกลา พวกญาติ ก็ข อร้อ งให้ไปในวันรุ่งขึ น และในวัน รุ่งขึนนันก็ได้ถ วาย
ภัตตาหาร เติมนํามันให้เต็มกระบอก ถวายนําอ้อยก้อนหนึง ผ้าสาฎกยาว ๙ ศอก
อีกผืนหนึง แล้วภิกษุนนก็
ั อนุโมทนา แล้วก็ม่งุ หน้ากลับไปยังโรหณวิหาร
ฝ่ ายอุปัช ฌายะผูเ้ ป็ นลุงของท่า นก็เดิน ทางกลับ สวนทางกัน พบกันในที ๆ
เคยพบกันนันเอง พระอุปัชฌายะผูเ้ ป็ นลุงก็ถามข่า ว ภิกษุหนุ่มรู ปนันก็เล่าเรืองใหัฟัง
ทุกประการ แล้วก็เอานํามันทาเท้าพระเถระ เอานําอ้อยปรุงเป็ นนําดืมถวาย แล้วก็ได้
ถวายผ้าสาฎกผืนนันแก่พระเถระด้วย เมือไหว้แล้ว ก็เรียนพระเถระว่า โรหณชนบท
เท่านันทีเป็ นทีสบายสําหรับท่าน แล้วท่านก็ลาไปสูโ่ รหณวิหาร
พระเถระก็กลับไปสู่โกรันทกวิหาร และในวันรุ่งขึนนัน ก็ได้เข้าไปในหมู่บา้ น
โกรัน ทกคาม โยมมารดาภิก ษุหนุ่ม ซึ งเป็ น น้อ งสาวของพระเถระ ก็ค อยเฝ้า ดู ที
หนทางว่า พระเถระจะพาภิกษุซึงเป็ นบุตรมาเมือไร เวลาทีเห็นพระเถระมารู ปเดียว
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โยมมารดาก็คดิ ว่า ภิกษุผูเ้ ป็ นบุตรนันคงจะมรณะแล้ว ก็รอ้ งไห้ครําครวญแทบเท้าพระ
เถระ พระเถระก็นกึ รูใ้ นใจว่า ภิกษุหนุ่มนันคงจะมาทีเรือนของโยมมารดาบิดา โดยที
ไม่ให้ใครรูจ้ กั เพราะความมักน้อยของท่าน แล้วก็จากไป
พระเถระก็ปลอบอุบาสิกา แล้วก็เล่าเรืองทังหมดให้ฟัง แล้วก็เอาผ้าสาฎกผืน
นันให้อบุ าสิกาดู เมืออุบาสิกาทราบความจริงเช่นนัน เกิดความเลือมใส หันไปทาง
ทิศทีภิกษุผูบ้ ตุ รเดินทางไป นมัส การพลางกล่าวสรรเสริญว่า
พระผูม้ ีพระภาคคงจะทรงทําภิกษุ ผูเ้ ช่นดังบุตรของเราให้เป็ นกายสักขี คือให้
เป็ นพยาน ตรัสรถวินตี ปฏิปทา นาลกปฏิปทา ตุวฏั ฏกปฏิปทา และมหาอริยวังสะ
ปฏิปทา อันแสดงความสันโดษด้วยปัจจัย ๔ และความยินดีในภาวนา น่าสรรเสริญ
แม้ฉนั ภัตตาหารอยู่ในเรือนของมารดาผูบ้ งั เกิดเกล้าแท้ ๆ ถึง ๓ เดือน ก็ไม่เคยกล่าว
เลยว่า ฉันเป็ นบุต รของท่าน ท่านเป็ นมารดา พระคุณเจ้าเป็ นอัจฉริยบุคคล เพราะ
เหตุว่าแม้มารดาบิดาของท่านก็ยงั หาได้เป็ นปลิโพธแก่ภกิ ษุเห็นปานนีไม่ จะกล่าวใยถึง
ตระกูลอุปัฏฐากอืน
นีเป็ นตัว อย่า งให้เห็นว่า ถ้า ผู้ใดไม่กังวลในตระกูล เป็ นจิตใจทีบริสุทธิ แม้
มารดาทราบก็อนุโมทนา สรรเสริญ ในจิต ทีไม่ข ้องเกียวในตระกูล ของบุค คลนันได้
เพราะฉะนัน แม้แต่ทา่ นเอง ก็ควรทีจะได้ทราบถึงความกังวลใจของท่า นว่ามากน้อ ย
แค่ไหน เป็ นไปในเรืองอะไรบ้า ง ดีไหม มีความกังวลมาก ๆ ยึดถือไว้มาก ๆ ไม่ว่าใน
อาวาสทีอยู่อ าศัย หรือ ในบุคคล ในตระกูล ยิงศึกษาธรรม กุศลยิงเจริญ แล้วละ
อกุศลให้ลดน้อยลง ถ้าจะส่งเสริมให้มีความติด ผูกพันในบุคคลต่าง ๆ มาก ๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นในตระกูล ทีเกี ยวข้อ งเป็ นอุปั ฏฐาก อย่างนันจะถูกไหม ดี หรือไม่ดี ไม่ดี ไม่ถูก
เพราะฉะนัน ก็จะเห็นได้ว่า ใครปฏิบัติตามได้มากน้อยแค่ไหน นันเป็ นการขัดเกลา
ของแต่ละบุคคล แต่ให้ทราบว่า ควรละอกุศลธรรม
ปลิโพธ ๑๐ ประการนัน ประการที ๑ ถึงประการที ๙ เป็ นเครืองกังวลที
ขัดขวางการเจริญสมาธิ แต่ไม่ขดั ขวางการเจริญ วิปัสสนา เมือความกังวลเกิดขึน ผู้
เจริญสติพจิ ารณารูล้ กั ษณะของจิตในขณะนันได้ เป็ นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ละ
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ความยึดถือสภาพของจิตนันว่าเป็ นตัวตนได้ ไม่เป็ นเครืองขัดขวางเลย เพราะเหตุว่า
เป็ นของจริง เป็ นสิงทีเกิดขึนเพราะเหตุปัจจัย แต่ผทู้ ีเจริญสมถภาวนานันจะต้องปลีก
ตัวให้พน้ จากเครืองกังวลใหญ่ ๆ ๙ ประการนี
บางท่านทีเคยคิด ว่ าปลิโพธ เป็ นเครืองขัด ขวางการเจริญ วิปั ส สนา ก็จ ะได้
ทราบว่า ปลิโพธมีอะไรบ้าง และขัดขวางหรือไม่ เพราะเหตุว่าทุกคนยังมีความกังวล
เมือมีและกําลังเจริญสติ เพือรูส้ ภาพลักษณะของธรรมทีปรากฏในขณะนันตามความ
เป็ นจริง
ถ. ขอให้อธิบายว่าขันปฏิบตั ินนยั
ั งไงถึงจะถูก จะตรง
สุ.
ให้ทราบว่า ทุก ๆ ขณะเป็ นของจริง มี ๖ ทาง ทางตากํา ลังเห็นใน
ขณะนีก็จริง ทางหูกาํ ลังได้ยินในขณะนีก็จริง ถ้ากลินปรากฏขณะใดก็เป็ นของจริงที
กําลังปรากฏ รสกํา ลังปรากฏขณะใดก็ให้รูว้ ่าเป็ นของจริงทีกําลังปรากฏ กายกําลัง
กระทบสัมผัสอะไร ก็เป็ นของจริงทีกําลังปรากฏ คิดนึกเรืองอะไรต่าง ๆ สุข ทุกข์ ดีใจ
เสียใจ ก็เป็ นของจริงทีกําลังปรากฏ
เพราะฉะนัน สติระลึกรูส้ ิงทีกํา ลังปรากฏได้ทกุ อย่าง โดยไม่เลือก ไม่เจาะจง
เป็ นมหาสติปัฏฐานหนึงมหาสติปัฏฐานใดในมหาสติปัฏฐาน ๔ ทังนัน ไม่ใช่ไปบังคับ
หรือเจาะจง แต่สติจะระลึกรูบ้ ่อยขึน ปั ญญาก็พิจารณามากขึนจนกว่าจะชัดเจน และ
ไม่มีกฎเกณฑ์ ไม่ว่าสติจะระลึกรูท้ างไหนมากกว่ากัน ก็เป็ นอนัตตา แต่ว่าเมือรูแ้ ล้ว ก็
ทําให้รูว้ ่า ยังไม่รนู ้ ามอะไร รูปอะไร ก็พิจารณาอีกต่อไปเรือย ๆ เพือละความไม่รู้
ถ. รูน้ ามรูป เพือจุดประสงค์อะไร
สุ. เพือละความไม่รูน้ ามรูป
ถ. เมือรูน้ ามรูปแล้ว จะไปสินสุดลงอย่างไร
สุ. ความรูจ้ ะเพิมขึนเป็ นลําดับขัน ทีว่าสินสุดนีหมายความถึงอะไร หมาย
ความว่าความรูส้ ินสุด หรือนามรูปสินสุด
ถ. การรูน้ ามรูปนีก็เพือให้สินทุกข์ แต่ยงั ไม่ทราบว่า การรูน้ ามรูปนัน จะ
เกียวข้องกับการสินทุกข์ได้อย่างไร
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สุ. ก่อนทีจะสินทุกข์ ก็ต ้อ งทราบเหตุของทุก ข์เสี ยก่อ นว่า คืออะไร ถ้าไม่
ทราบเหตุของทุกข์ จะไปเพียรดับทุกข์ได้อย่างไร ผูท้ ีสินทุกข์ สินทุกข์เป็ นลําดับขัน
ไม่ใช่ว่าจะสินทุกข์ทีเดียวได้หมด ทีว่าสินทุกข์เป็ นลําดับขันนันก็เพราะเหตุว่า สินกิเลส
เป็ นลําดับขัน เวลานีทราบหรือยังว่ามีทกุ ข์อะไรบ้าง มากหรือน้อย เกิดขึนเพราะอะไร
หรือว่าไม่มีทกุ ข์ เพราะเหตุว่า เรืองทุกข์นีความจริงก็มีอยู่แล้ว แต่ไม่ทราบ มีใครบ้าง
ทีไม่มีทกุ ข์ อาจจะเข้าใจว่าไม่มีได้ แต่ความจริง ถึงจะคิดว่าไม่มีทกุ ข์ ทุกข์ก็มี เพราะ
เหตุว่า สิงใดสิงหนึงก็ตามทีเกิดขึนเพราะเหตุปัจจัย แล้วก็ดบั ไป ไม่เทียง จึงเป็ นทุกข์
เป็ นอนัตตา ทุกข์ คือ ความไม่เทียง มีอยูท่ กุ ๆ ขณะ ไม่มีใครพ้นไปได้เลย เมือเกิด
แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นสภาพธรรมประเภทใด ก็เป็ นทุกข์ทงสิ
ั น ในความหมายทีว่า เมือ
สภาพธรรมนันเกิดขึนแล้วก็ดบั ไป การเกิดขึนและดับไป ความไม่เทียง นันแหละเป็ น
ทุกข์
เพราะฉะนัน ทุกคนมีทกุ ข์ติดตัวอยูแ่ ล้วตังแต่เกิดทุก ๆ ขณะทีเดียว มีความไม่
เทียงของนามและรู ป ของสังขารธรรมทังหลาย จะรูห้ รือไม่รูก้ ็ต าม ก็เป็ นผูท้ ีมีทุกข์
เพราะเหตุว่ามีการเกิดขึนแล้ว แต่ผทู้ ีจะละทุกข์ได้ ก็จาํ เป็ นจะต้องเป็ นผูท้ ีรูค้ วามจริงรู ้
แจ้ง แล้วละความไม่รเู ้ ป็ นลําดับขัน ทุกข์ก็จะหมดไปเป็ นลําดับขันด้วย
ถ. ในการเจริญสติปัฏฐานนัน ควรจะเจริญอย่างไร ถึงจะมีสติรูล้ ักษณะ
ของนามและรูปติดต่อกันไปเรือย ๆ
สุ. ต้องการสติมากอย่างนันเชียวหรือ ไม่อยากหลงลืมสติเลยแต่ตอ้ งทราบ
ความจริงว่ า ผู้ทีไม่หลงลื ม สติเลย มีส ติใ นขณะเห็น ได้ยิน ได้กลิน รู ร้ ส คิดนึก
ตลอดเวลาต้องเป็ นพระอรหันต์ ถ้า ได้ศึกษาพระธรรมทีทรงแสดงไว้โดยละเอี ยด จะ
เห็นว่า สํา หรับปุถชุ นทีหลงลืมสตินนั เวลาทีเห็นเกิดขึนครังหนึงก็เป็ นโลภะบ้าง เป็ น
โทสะบ้า ง เป็ นโมหะบ้าง ในขณะใดทีกุศลเกิด เป็ นไปในทาน เป็ นไปในศีล เป็ นไปใน
ภาวนา จิตในขณะนันไม่เป็ นโลภะ ไม่เป็ นโทสะ ไม่เป็ นโมหะ ผูไ้ ม่หลงลืม สติเลยนัน
เป็ นพระอรหันต์ ซึงได้เคยเจริญสติมาแล้ว ตังแต่เป็ นปุถชุ น เจริญสติปั ญญาเพิมขึนรู ้
ลักษณะของนามและรู ป ตามลํา ดับ ขัน จนกระทังรูแ้ จ้งอริย สัจเป็ นพระอริยบุค คล
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ตามลําดับ ตังแต่พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี เป็ นพระอรหันต์เมือใด
เมือนันเวลาเห็นก็มีสติ เวลาได้ยินก็มีสติ เวลาได้กลินก็มีสติ รูร้ สก็มีสติ คิดนึก สัมผัส
ถูกต้อ งก็มีสติตลอดเวลาได้
เพราะฉะนัน เราต้องการอะไร ต้องการผลอย่างไร เมือทราบแล้วว่า เป็ นสิงที
เป็ นไปไม่ได้ พระอรหันต์เท่านันทีมีสติติดต่อกันตลอดเวลา สําหรับปุถชุ นแม้แต่จะ
เพียงวันเดียว ชัวโมงเดียวก็เป็ นไปไม่ได้ เพราะเหตุว่าการทีจะสมบูรณ์ดว้ ยสติอย่างนัน
ต้องเริมมาจากการเจริญสติทีละเล็กทีละน้อย จนกระทังเป็ นพระอริยะแล้ว ยังเจริญอีก
ปั ญญาสมบูรณ์เพิมขึน แล้วเมือปั ญญาสมบูรณ์มากขึน ดับกิเลสได้หมดสินแล้ว ไม่มี
เชือของกิเลสใด ๆ เลย เมือเห็นจึงมีสติได้ เมือได้ยินจึงมีสติได้ ตลอดติดต่ อกันอย่าง
นันได้ เพราะเหตุว่าไม่มีกิเลส เพราะฉะนัน ก็ตอ้ งเข้าใจเหตุผลด้วย อย่าไปพากเพียร
ทําสิงทีเป็ นไปไม่ได้
ข้อความจากพระไตรปิ ฎกเรืองกุลปลิโพธ เพือทีจะให้ได้เทียบเคียง ได้พิจารณา
ว่า ตามทีเคยเข้าใจว่า จะต้องละปลิโพธทังหมดก่อน แล้ว ถึงจะเจริญวิปัสสนาได้นัน
ไม่เป็ นความจริง เพราะเหตุว่า ถ้า ยังมี กิเลส กิเลสนันเองเป็ น ปลิ โ พธ สํา หรับกุ ล
ปลิโพธนัน ก็ได้แก่ความเกียวข้องกังวลด้วยบุคคลในตระกูล
สําหรับฆราวาสก็ตอ้ งมีกุลปลิโพธแน่นอน เมือบุคคลนันยังมีกิเลสอยู่ ไม่ว่าจะ
อยูบ่ า้ นครองเรือน หรือ ว่า จะไปอยู่ในทีใด หรือถึงแม้จะละอาคารบ้านเรือนออกบวช
เป็ นบรรพชิตแล้ว แต่เมือยังมีกิเลส ก็ยงั มีปลิโพธได้ในลักษณะต่าง ๆ กัน ซึงความ
กังวลทีมีต่อบุคคลในตระกูลนัน ก็เป็ นความรูส้ ึกผูกพัน เป็ นต้นว่า ถ้าบุคคลในตระกูล
เหล่านันเป็ นสุขก็เป็ นสุขด้วย ถ้าบุคคลในตระกูลเหล่านันเป็ นทุกข์ ก็เป็ นทุกข์ดว้ ย ใน
ฐานะทีอุป การะเกื อกูล ซึงกันและกัน เพราะเหตุว่าในครังกระโน้นก็ มี ทังภิก ษุ มี ทัง
ภิก ษุ ณี มี อุบาสก อุบ าสิ กา ซึงก็ อุปั ฏ ฐากเกื อกูล แก่ ชีวิ ต ของบรรพชิ ต แม้ภิ ก ษุ
ภิกษุณีทา่ นก็อปุ การะเกือกูลกันทังในทางธรรมด้วย
มัชฌิมนิกาย มูลปั ณณาสก์ โอปั มมวรรค กกจูปมสูตร
ครังนัน พระผูม้ ีพระภาคประทับ ณ พระวิหารเชตวัน
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สําหรับท่านทีอ่านพระสูตรนีแล้วก็เกิดอนุสสติ ระลึกถึงเหตุการณ์ในครังอดี ต
ท่านก็อาจระลึกถึงพระวิหารเชตวัน ซึงเป็ นอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ผูเ้ ป็ น
อุบาสกสาวกทีเลิศในการถวายทาน แล้ว ก็เป็ นพระอริยบุคคลด้วย ซึงท่า นอาจจะได้
เดินเข้าและเดินออก ณ พระวิหารเชตวันนัน แม้ในครังนีก็อาจจะระลึกถึงว่า ในขณะ
ทีท่านกําลังก้าวเดินอยู่ในพระวิหารเชตวันนัน ในครังหนึงท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้
ให้กรรมกรเอาเงินมาปูลาดเต็มสถานทีนัน เพือซือจากเจ้า ของเดิม คือ เจ้า เชต และ
สําหรับในเรืองกกจูปมสูตรมีว่า
สมัยนัน ท่า นพระโมริยผัคคุณ ะอยู่คลุกคลีกบั ภิกษุณีทงหลายอย่
ั
า งนี คือถ้า
ภิกษุรูปใดกล่าวติเตียนภิกษุณีเหล่านันต่อหน้า ท่าน ท่านก็โกรธขัดใจภิกษุรูปนัน ถึง
กระทําให้เป็ นอธิกรณ์ก็มี
อนึง ถ้าภิกษุรูป ใดติเตียนท่านพระโมริยผัคคุณะต่อ หน้าภิกษุณีรูปนัน พวก
ภิกษุณีนนก็
ั พากันโกรธ ขัดใจภิกษุรูปนัน ถึงกระทําให้เป็ นอธิกรณ์กม็ ี
ท่านพระโมริยผัคคุณ ะอยู่คลุกคลีกบั ภิกษุณีทงหลายอย่
ั
า งนี ครังนันภิกษุรูป
หนึง เข้าไปเฝ้าพระผูม้ ีพระภาคถึงทีประทับ กราบทูลให้ทรงทราบว่า ท่านพระโมริย
ผัคคุณะอยูค่ ลุกคลีกบั ภิกษุณี
เป็ นชีวิตธรรมดาหรือเปล่า หรือว่าบุคคลในครังกระโน้นไม่เหมือ นบุคคลในครัง
นีเลย ต่างกันมาก หรือว่าเหมือ นกัน ถ้า ยังมีกิเลส มี ความผูกพัน มีความกังวล มี
ความเกียวข้องกับบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็ นวงศาคณาญาติ หรือว่าสหายธรรมก็ได้ ถ้ามี
ผูอ้ ืนติเตียนว่ากล่าวผูท้ ีท่านเกียวข้องด้วย ท่า นจะรูส้ ึกขัดใจไหม ซึงท่า นจะพิจารณา
เห็นได้ว่า ถึงแม้ท่า นพระโมริยผัค คุณ ะเองก็ยงั มีกุลปลิโพธ และถึ งแม้ภิกษุณี เหล่า
นันเองก็เหมือ นกัน เวลาทีมี ภิก ษุ รูป ใดกล่าวติเตี ยนท่า นพระโมริยผัคคุณะ ภิกษุณี
เหล่านันก็โกรธและก็ขัดใจ ถ้าท่านอ่านในพระสูตรหลาย ๆ พระสูตร ก็จะพบเรืองของ
กุล ปลิ โพธ แม้ใ นบรรดาภิ กษุ แ ละภิ กษุ ณี อย่า งภิก ษุ ณี บ างรู ป ก็ มี ศ รัท ธามากใน
พระภิกษุบางรูป เช่นมีศรัทธามากในท่านพระอานนท์ เพราะฉะนันเวลาทีท่า นพระ
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มหากัสสปะแสดงธรรมต่อหน้าท่านพระอานนท์ ภิกษุณีรูปนันก็โกรธขัดเคืองใจ ทีท่า น
พระมหากัสสปะแสดงธรรมต่อหน้าท่านพระอานนท์
นีก็เป็ นกิเลสของแต่ละคน ซึงมากบ้างน้อยบ้าง ทางโน้นบ้าง ทางนีบ้างเป็ น
ของธรรมดา
เพราะฉะนัน เมือพระผู้มีพ ระภาคทรงทราบ พระองค์ตรัสให้ภิกษุ รูปหนึงไป
บอกท่านพระโมริยผัคคุณะว่า พระศาสดาให้หา และเมือท่า นพระโมริยผัคคุณะมาเฝ้า
แล้ว พระผูม้ ีพระภาคก็ตรัสถามว่า ทีพระองค์ทรงทราบนันเป็ นความจริงไหม ซึงท่า น
พระโมริยผัคคุณะก็กราบทูลรับว่าจริง
ท่านลองคิดดูว่า ถ้าเป็ นท่าน ท่า นจะกล่าวเตือนว่าอย่างไร จะแสดงสติปัฏ ฐานหรือ จะว่าอย่า งไร เพราะเหตุว่าธรรมนันมีมาก เรืองสติปัฏฐานเป็ นเรืองทีพระผูม้ ี
พระภาคทรงแสดงให้ภิกษุเจริญเสมอเนือง ๆ เป็ นปกติ แต่ส ติก็เป็ นอนัตตา ไม่ใช่ว่า
จะมีผหู้ นึงผูใ้ ดบังคับให้เกิดได้ ไม่ใช่ว่าทุกครังทุกโอกาส ไม่ตอ้ งขัดเกลากิเลสอะไรเลย
ให้สติเกิด พยายามจงใจพากเพียรทีจะให้สติเกิด แต่เป็ นไปไม่ได้ เพราะเหตุว่า การ
เจริญสติปัฏฐานนันเป็ นอนัตตา แม้สติ แต่ถา้ ไม่รูจ้ กั ตัวเอง ไม่รูว้ ่าธรรมใดอุปการะแก่
สติ เจริญอกุศลอยูเ่ นืองนิจ มีความขัดเคืองใจหรือว่ามีปลิโพธ เกียวข้องกับบุคคลนัน
บุคคลนี โดยทีไม่ขดั เกลากิเลสทุก ๆ ทางแล้ว ย่อมยากทีจะให้ส ติเกิดขึน แต่ว่าถ้า
ผูใ้ ดเจริญกุศลทุกประการเป็ นเนืองนิจแล้ว นอกจากจะเป็ นการขัดเกลากิเลสให้นอ้ ยลง
ก็ยงั เป็ นการอุปการะแก่สติ ให้ระลึกถึงลักษณะของนามและรูปทีกําลังปรากฏนันด้วย
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พระผูม้ ีพระภาคตรัสถามท่า นพระโมริยผัคคุณะว่า
ดูกร ผัคคุณะ เธอเป็ นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็ นบรรพชิต ด้วยศรัทธามิใช่
หรือ
ซึงท่านพระโมริยะก็กราบทูลรับว่า อย่างนันพระพุทธเจ้าข้า
คือเตือนให้ทา่ นพระโมริยะระลึกถึงกิจของพระภิกษุทีละอาคารบ้านเรือน ออก
บวชเป็ นบรรพชิต เพราะฉะนัน พระผูม้ ีพระภาคจึงได้ต รัสเตือนท่านพระโมริยะว่า ที
บวชนันด้วยศรัทธามิใช่หรือ เมือท่านพระโมริยะกราบทูลรับอย่างนันแล้ว พระผูม้ ีพระ
ภาคก็ตรัสกับท่านพระโมริยผัคคุณะ มีขอ้ ความว่า
การที ท่า นพระโมริยผัค คุณ ะอยู่ค ลุก คลี กบั พวกภิกษุ ณี จนเกินเวลานัน ไม่
สมควรแก่ท่านผูเ้ ป็ นกุลบุตร ออกจากเรือ นบวชเป็ นบรรพชิต เพราะว่าการทีจะเป็ น
ภิกษุ ก็จะต้องขัดเกลากิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ทุก ๆ ทาง
เพราะฉะนัน ถ้าแม้ภิกษุรูปใดติเตียนภิกษุณีเหล่านัน ต่อหน้าท่านพระโมริย
ผัคคุณะก็ดี หรือถ้าใคร ๆ ประหารภิกษุณีเหล่า นัน ด้วยฝ่ ามือ ด้ว ยก้อนดิน ด้ว ย
ท่อนไม้ ด้วยศาสตรา ต่อหน้า ท่านพระโมริยผัคคุณ ะ แม้ในข้อ นัน ท่านพระโมริย
ผัคคุณะพึงศึกษาอย่างนีว่า
จิตของเราจักไม่แปรปรวน และเราจักไม่เปล่งวาจาทีลามก จะอนุเคราะห์ดว้ ย
สิงทีเป็ นประโยชน์อยู่ และจักเป็ นผูม้ ีเมตตาจิต ไม่มีโทสะภายใน และแม้ใคร ๆ ติ
เตียนท่านพระโมริยผัคคุณะต่อหน้า ประหารท่านด้ว ยฝ่ ามือ ด้ว ยก้อนดิน ด้วยท่อ น
ไม้ ด้วยศาสตรา ก็พงึ ศึกษาอย่างนีว่า จิตของเราจักไม่แปรปรวน และเราจักไม่เปล่ง
วาจาทีลามก จักอนุเคราะห์ดว้ ยสิงทีเป็ นประโยชน์อยู่ จักเป็ นผูม้ ีเมตตาจิต ไม่มีโทสะ
ในภายใน
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สมควรไหมทีพระผู้มีพระภาคจะตรัสเตื อนอย่างนี ไม่ใ ช่ว่า ส่งเสริมให้มีโลภะ
ให้มีโทสะ ถ้าใครติเตียนว่ากล่าวภิกษุณีก็ตอ้ งโกรธต้องขัดใจ นันไม่ใช่คาํ สอนของพระ
ผูม้ ีพระภาคเลย แต่ไม่ว่าบุคคลนันจะติเตียน จะประหารด้วยฝ่ ามือ ด้วยก้อนดิน ผูท้ ี
เป็ นภิกษุนนก็
ั จะต้องให้จิตไม่แปรปรวน และก็ไม่เปล่งวาจาทีลามก จักอนุเคราะห์ดว้ ย
สิงทีเป็ นประโยชน์ จักเป็ นผูม้ ีเมตตาจิต ไม่มีโทสะภายใน
ใครจะทํา ได้ห รือ ไม่ได้ นันก็เป็ นเรืองหนึง แต่ถ้า สามารถกระทํา ได้ ก็เป็ น
ประโยชน์กับตนเอง แล้วกับผูอ้ ืนด้วย นอกจากนันยังมีขอ้ ความทีพระผูม้ ีพระภาคตรัส
เรียกภิกษุทงหลายมา
ั
ตรัสว่า
สมัยหนึง พวกภิกษุได้ทาํ กิจของพระองค์ให้ยินดีเป็ นอันมาก พระองค์จะไม่
ต้องพรําสอนภิกษุเหล่านันอีก การทําสติให้เกิดขึนเป็ นกรณียะ ในภิกษุเหล่านันแล้ว
จุดประสงค์ของการบรรพชา ก็เพือประพฤติปฏิบตั ิตาม และก็รูแ้ จ้งอริยสัจตาม
พระผูม้ ีพระภาค แต่การเกิดปัญญารูแ้ จ้งสภาพธรมตามความเป็ นจริงตามปกติทีกําลัง
ปรากฏในขณะนี จะมี ไม่ได้เลย ถ้า ไม่ระลึกรูล้ ัก ษณะของสิงทีกํา ลังปรากฏเนือ ง ๆ
บ่อย ๆ จนกระทังปัญญารูช้ ดั ในสภาพของสิงทีกําลังปรากฏตามปกติ
เพราะฉะนัน เมือพระผูม้ ีพระภาคตรัส สอนพระภิกษุ เหล่านัน แล้วพระภิกษุ
เหล่านันทําสติให้เกิดขึนเป็ นกรณียะแล้ว พระองค์ก็จะไม่ตอ้ งพรําสอนภิกษุเหล่านันอีก
พวกภิกษุเหล่านันได้ทาํ กิจของพระองค์ให้ยนิ ดีเป็ นอันมาก ซึงพระผู้มีพระภาค
ก็ได้ทรงอุปมาว่า
เปรียบเหมือนรถทีเทียมด้วยม้าอาชานัย ซึงได้รบั การฝึ กมาดีแล้ว นายสารถีไม่
ต้องใช้แซ่ เพียงแต่จบั สายบังเหียน เตือนให้วิงไปตามทิศทางทีปรารถนาได้ ฉันใด
พระผูม้ ีพระภาคจะไม่ตอ้ งพรําสอนภิกษุทงหลายเนื
ั
อง ๆ ฉันนันเหมือนกัน
แล้วต่อไปพระผูม้ ีพระภาคก็ได้ตรัสว่า แม้ภิกษุทงหลาย
ั
ก็จงละอกุศลธรรมเสีย
จงทําความพากเพียรแต่ในกุศลธรรมทังหลาย
การฟั งธรรมก็เป็ นกุศลธรรม การเแสดงธรรมก็เป็ นกุศ ลธรรม การรักษาศีล ก็
เป็ นกุศลธรรม เมือพระผูม้ ีพระภาคทรงแสดงธรรมครังหนึง ๆ จะเห็นได้ว่า เมือจบ
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เทศนาแล้ว บางท่า นบรรลุเป็ นพระอรหันต์ บางท่านบรรลุอริยสัจเป็ นพระอนาคามี
บุค คล บางท่านบรรลุอ ริยสัจเป็ นพระสกทาคามี บุคคล บางท่า นเป็ นพระโสดาบัน
บุคคล บางท่านไม่เป็ นอะไรเลย ต้องมีเหตุทีทํา ให้ได้ผลต่า งกัน ถ้าในขณะทีฟั งธรรม
เข้าใจพระธรรม พร้อมกับมีสติระลึกรูล้ ักษณะของสิงทีกํา ลังปรากฏในขณะนันนันเอง
ไม่ตอ้ งคอยเลย เพราะเหตุว่า กําลังเป็ นสิงทีปรากฏทางตาบ้า ง ทางหูบา้ ง ทางจมู
บ้าง ทางลินบ้าง ทางกายบ้าง ทางใจบ้าง
เพราะฉะนัน เมือฟั งธรรมทีพระผูม้ ีพระภาคทรงแสดง ระลึกรูล้ ักษณะของนาม
และรูป ที กําลังปรากฏ สามารถละคลายความต้อ งการ ความไม่รู ้ ความสงสัยใน
ลักษณะของนามและรูปทีกําลังปรากฏในขณะนัน รูแ้ จ้งอริยสัจได้ ถึงเป็ นพระอรหันต์
แต่ผทู้ ีไม่เป็ นอะไรเลย เพราะขาดสติ หลงลืมสติ ไม่พจิ ารณาลักษณะของนามและรูป
ทีกํา ลังปรากฏในขณะนัน จะเป็ นพระโสดาบันได้อ ย่า งไร จะเป็ นพระสกทาคามีได้
อย่างไร จะเป็ นพระอนาคามี พระอรหันต์ได้อย่างไร
เพราะฉะนัน ก็ตอ้ งทราบว่า การฟั งธรรมนันมีประโยชน์ เมือฟั งแล้วเข้า ใจ
ถูกต้อ ง ไม่มีสิงใดปิ ดกันไม่ให้สติเกิดขึนระลึกรูล้ ักษณะของสิงทีกํา ลังปรากฏ และถ้า
เป็ นผูท้ ีเจริญอินทรียม์ าแล้ว ก็สามารถละคลายความไม่รู้ ความสงสัย ความต้องการ
นามและรู ปทีกําลังปรากฏ เมื อละคลายความไม่รู ้ ความสงสัย ความต้อ งการ ก็
สามารถทีจะประจักษ์สภาพความจริงของนามและรูปในขณะนันได้ และสามารถบรรลุ
ธรรมเป็ นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ได้
เพราะฉะนัน พระผูม้ ีพระภาคจึงได้ตรัสกับภิกษุทงหลายว่
ั
า
จงทําความพากเพียรแต่ในกุศ ลธรรมทังหลาย แล้ว พระผูม้ ีพระภาคก็ได้ทรง
อุปมาว่า เปรียบเหมือนป่ าไม้รงั ใหญ่ ใกล้บา้ นหรือนิคม และป่ านันดาษไปด้วยต้น
ระหุง่ ชายคนหนึงเล็งเห็นประโยชน์ หรือคุณภาพของต้นรังนัน ใคร่จะทําให้ตน้ รังนัน
ให้ปลอดภัย เขาจึงตัดต้นรังเล็ก ๆ ทีคด และถางต้นละหุง่ ทีคอยแย่งโอชาของต้นรัง
นันออก ทํา ภายในป่ าให้ส ะอาดเรีย บร้อยแล้ว คอยรักษาต้นรังเล็ก ๆ ต้นตรง ที
แข็งแรงดี โดยถูกต้องวิธีการ ด้วยการกระทําดังทีกล่าวมานีแหละ กาลต่อมา ป่ าไม้
รังนัน ก็ถงึ ความเจริญงอกงามไพบูลย์ขึนโดยลําดับ ฉันใด แม้พวกภิกษุทงหลาย
ั
ก็
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จงละอกุศลธรรมเสีย จงทํา ความพากเพียรอยู่แต่ใ นกุศลธรรมทังหลาย ฉันนันเถิด
เพราะเมือเป็ นเช่นนี แม้พวกภิกษุทงหลายก็
ั
จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรม
วินยั นีถ่ายเดียว
แสดงให้เห็นว่า การเจริญสติอปุ มาเหมือนกับการปลูกต้นไม้ซึงก็จะต้อ งค่อย ๆ
เจริญขึน เพราะเหตุว่าในตอนต้น จะให้มีสติมาก ๆ นัน เป็ นสิงทีเป็ นไปไม่ได้ แต่ให้
ทราบว่า สติระลึกรูท้ ีไหน แล้วก็ปัญญารูอ้ ะไร
กกจูปมสูตรพระผูม้ ีพระภาคตรัสต่อไปว่า
เรืองเคยมีมาแล้ว ทีพระนครสาวัตถีนีแหละ มีแม่เรือ นคนหนึง ชือเวเทหิกา
มีกิตติศพั ท์ขจรไป ว่าเป็ นคนสงบเสงี ยมอ่อ นโยนเรียบร้อย แม่เรือนเวเทหิกามีทาสี
ชือกาลี เป็ นคนขยันไม่เกียจคร้าน จัดการงานดี
นางกาลีได้คิดว่า นายของตนนันไม่แ สดงความโกรธให้ปรากฏ หรือ ว่าไม่มี
ความโกรธอยู่เลย เพราะเหตุว่า ตนจัดการงานทังหลายเรียบร้อยดี เพราะฉะนัน
ด้วยความสงสัย นางกาลีทาสีแกล้งลุกขึนสาย ซึงแม่เรือนเวเทหิกาก็โกรธ ขัดใจ ทํา
หน้าบึง ดุว่านางกาลี นางกาลีก็รูว้ ่า ทีแม่เรือนเวเทหิกาไม่แสดงความโกรธนัน ไม่ใช่
เพราะไม่มีความโกรธ แต่เป็ นเพราะเหตุว่า ตนจัดการงานทังหลายเรียบร้อยดี
ซึงนางกาลีกใ็ คร่ทจะทดลองนายหญิ
ี
งของตนให้ยิงขึนไป ถัดจากวันนันมา ก็
ลุกขึนสายกว่านันอีก ซึงแม่เรือนเวเทหิกาก็ได้แสดงความโกรธออกมาให้ปรากฏยิงขึน
จนกระทังกิตติศพั ท์อนั ชัวขจรไปว่า แม่เรือนเวเทหิกาเป็ นคนดุรา้ ย ไม่ออ่ นโยนไม่สงบ
เสงียมเรียบร้อย แม้ฉนั ใด ภิกษุบางรู ปในพระธรรมวินยั นีก็ฉนั นัน เป็ นคนสงบเสงียม
จัด เป็ นคนอ่อ นโยนจัด เป็ นคนเรีย บร้อ ยจัด ได้ ก็เพีย งชัวเวลาที ยังไม่ได้กระทบ
ถ้อยคํา อันไม่เป็ นทีพอใจเท่านัน ก็เมือใดกระทบถ้อยคํา อันไม่เป็ นทีพอใจเข้า ก็ยงั
เป็ นคนสงบเสงี ยม อ่อนโยน เรีย บร้อ ยอยู่ได้ เมือนันแหละควรถือ ว่า เป็ นคนสงบ
เสงียม อ่อนโยน เป็ นคนเรียบร้อยจริง
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นีก็จะเห็นได้ว่า ถ้า ไม่อุปการะแก่พระภิกษุแล้ว พระผูม้ ีพระภาคจะไม่ตรัสถึง
แม่เรือนเวเทหิกา ในพระนครสาวัตถีเลย แต่ทาํ ไมตรัสถึงแม่เรือนเวเทหิกา ก็เพือเป็ น
การเปรียบเทียบให้เห็นว่า
บุคคลทีมีกิตติศพั ท์วา่ เป็ นคนทีอ่อนโยนเรียบร้อยนัน เป็ นเพราะเหตุว่า ยังไม่มี
สิงทีไม่นา่ พอใจมากระทบ แต่ว่าขณะใดก็ตามที มีสิงหนึงสิงใดทีไม่เป็ นทีพอใจ เป็ น
ต้นว่า ได้กระทบกับถ้อยคําอันไม่เป็ นทีพอใจเท่า นัน ก็ไม่เป็ นคนสงบเสงียม ไม่เป็ น
คนอ่อนโยน ไม่เป็ นคนเรียบร้อย แต่ว่าถ้าผูใ้ ดเป็ นคนทีถึงแม้กระทบถ้อยคํา อันไม่เป็ น
ทีน่าพอใจเข้า ก็ยงั เป็ นคนสงบเสงียม อ่อนโยน เรียบร้อยอยูไ่ ด้ เมือนันแหละควรถือ
ว่า เป็ นคนสงบเสงียมอ่อนโยน เป็ นคนเรียบร้อยจริง
พระผูม้ ีพระภาคก็ยงั ตรัสต่อไปว่า
ดูกร ภิกษุทงหลาย
ั
เราไม่เรียกภิกษุรูปทีเป็ นคนว่า ง่า ย ถึงความเป็ นคนว่า ง่า ย
เพราะเหตุได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย เภสัชบริขาร ว่าเป็ นคนว่า
ง่ายเลย ข้อนันเพราะเหตุไร
ดู กร ภิกษุทงหลาย
ั
เพราะภิกษุรูปนัน เมือไม่ได้จีว ร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปัจจัย เภสัชบริขารนัน ก็จะไม่เป็ นคนว่าง่าย จะไม่ถงึ ความเป็ นคนว่าง่าย
ได้
ดู กร ภิก ษุทงหลาย
ั
อนึง ภิกษุรูปใดแล มาสักการะ เคารพนอบน้อ มพระ
ธรรมอยู่ เป็ นคนว่าง่าย ถึงความเป็ นคนว่าง่าย
คือว่าง่ายในพระธรรมวินยั พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า เราเรียกภิกษุรูปนันว่า เป็ น
คนว่าง่ายดังนี
เพราะฉะนันแหละ ภิกษุทงหลาย
ั
พวกเธอพึงศึกษาอย่างนีว่า เราจะเป็ นผู ้
สักการะ เคารพ นอบน้อ มพระธรรม จักเป็ นผูว้ ่าง่า ย จักถึงความเป็ นคนว่า ง่า ย
ดังนี
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ความเป็ นคนว่ าง่าย ไม่ใช่เพียงเวลาทีได้กระทบกับถ้อ ยคําอันไม่เป็ นทีพอใจ
เท่านัน แต่ผทู้ ีเป็ นคนว่าง่ายในพระธรรมวินยั นัน ไม่ใช่ถึงความเป็ นคนว่าง่า ย ถ้า เป็ น
ภิกษุ ก็เพราะเหตุว่าได้จีวร ได้บิณฑบาต ได้เสนาสนะ แต่ว่าผูใ้ ดมาเคารพ สักการะ
นอบน้อมพระธรรมอยู่ เป็ นคนว่าง่าย ถึงความเป็ นคนว่าง่ายในพระธรรมวินยั นี
เพราะฉะนัน พุทธบริษัทควรจะตรวจสอบถึงความเป็ นบุคคลผูว้ ่าง่ายของท่า น
เองด้วยว่า ว่าง่ายในขันไหน ในขันทียังไม่ได้กระทบกับสิงทีไม่น่าพอใจ หรือว่าง่ายแม้
ในพระธรรมวินยั เพราะเหตุว่าสิงใดก็ตามทีมีอยู่ในพระธรรมวินยั ท่านควรจะว่า ง่า ย
ในลักษณะใด ควรจะเป็ นผูท้ ีสอบทาน ศึกษา พิจารณา เทียบเคียงให้ถกู ต้อง ไม่ถือ
ความเห็นของตน หรือหมู่คณะเป็ นใหญ่ เพราะเหตุว่าบางท่านต้องการให้ตนเป็ นทีรัก
ต้องการให้หมู่คณะเป็ นทีรัก หรือต้องการให้ตนเป็ นทีรักทีพอใจของบุคคลอืน แต่ไม่ได้
คํานึงถึงพระธรรมว่า แท้ทีจริงแล้ว พระธรรมต้องเป็ นใหญ่ แม้ว่า ตนจะไม่ได้เป็ นทีรัก
ของบุคคลใด หมู่คณะใดก็ตาม แต่ว่าการศึกษาการแสดงธรรมนันควรให้ถูกต้องตรง
ตามพระธรรม ไม่ใช่คิดถึงตนหรือหมู่คณะเป็ นใหญ่
ครันแล้ว พระผูม้ ีพระภาคก็ได้ตรัสกับภิกษุทงหลาย
ั
มีขอ้ ความดังนีว่า
ทางแห่งถ้อยคํา ทีบุคคลอืนจะพึงกล่าวกะท่านมีอยู่ ๕ ประการ คือ
กล่าวโดยกาลอันสมควรหรือไม่สมควร ๑
กล่าวด้วยเรืองจริงหรือไม่จริง ๑
กล่าวด้วยคําอ่อนหวานหรือคําหยาบคาย ๑
กล่าวด้วยคําประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๑
มีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกล่าว ๑
ภิกษุพงึ ศึกษาอย่างนีว่า จิตของเราจักไม่แปรปรวน เราจักไม่เปล่งวาจาลามก
เราจักอนุเคราะห์ด ้วยสิงอันเป็ นประโยชน์ เราจักมีเมตตาจิต ไม่มีโทสะในภายใน
เราจักแผ่เมตตาจิตไปถึงบุค คลนัน และเราจักแผ่เมตตาจิต อันไพบู ลย์ใหญ่ยิง หา
ประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท ไปตลอดโลกทุกทิศทุกทาง ซึงเป็ นอารมณ์ข อง
จิตนัน ดังนี
ภิกษุทงหลายพึ
ั
งศึกษาด้วยอาการ ดังทีกล่าวมานีแล
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ชีวิตประจําวันเป็ นอย่างนีจริง ๆ แม้แต่ชีวิตของภิกษุทีละอาคารบ้านเรือนแล้ว
ก็ไม่ใช่ว่าจะหลีกหนีพน้ จากถ้อยคําต่าง ๆ วาจาต่าง ๆ เรืองต่า ง ๆ ได้ ไม่ใช่ว่าท่า น
เป็ นภิกษุ แล้ว จะไม่มีกิจทีจะต้องกระทํา เกียวข้องติดต่อทีทํา ให้ได้รับฟั งวาจาต่า ง ๆ
ถ้าดูใ นพระวินยั พระสูตร พระอภิธรรม ก็จะเห็นจิต เป็ นโลภะบ้าง เป็ นโทสะบ้า ง
เป็ นโมหะบ้าง มี เรืองทีจะต้องเป็ นไปเกียวข้องได้รับฟั งวาจาต่า ง ๆ เพราะในเรืองนี
ทางแห่งถ้อ ยคําทีบุคคลอื นจะพึงกล่า วกะท่า น ถึ งแม้เป็ นภิก ษุแ ล้ว ก็ยงั มีอยู่ถึง ๕
ประการ เพราะฉะนัน สําหรับฆราวาสก็เป็ นของธรรมดาทีก็จะได้รบั ฟังวาจาอย่างนี
พระผูม้ ีพระภาคตรัสอุปมาต่อไปว่า
เปรียบเหมือนบุรุษถือจอบและตระกร้ามา แล้วกล่าวว่า จะกระทําแผ่นดินอัน
ใหญ่นี ไม่ใ ห้เป็ นแผ่นดิน เขาขุด โกยดิ นทิ ง บ้ว นนําลาย แล้ว สํา ทับ ว่า อย่า เป็ น
แผ่นดิน อย่าเป็ นแผ่นดินดังนี เขาจักทําแผ่นดินไม่ให้เป็ นแผ่นดินไม่ได้ เขาจะต้อง
เหน็ดเหนือยเสียเวลาเปล่า
อีกอุปมาหนึง
เปรียบเหมือนบุรุษถือเอาครังสีต่าง ๆ ไปเขียนรู ปต่าง ๆ ในอากาศ ก็จะต้อง
เหน็ดเหนือยเสียเวลาเปล่าเช่นเดียวกัน
อีกอุปมาหนึง
เปรียบเหมือ นจุด คบหญ้า จะทํา ให้แ ม่น ําคงคาร้อ นจัด ซึงก็ จะต้อ งเหน็ด
เหนือยเสียเวลาเปล่า หรือว่าถ้าเป็ นกระสอบหนังแมวทีฟอกอ่อนนุม่ ดังปุยนุน่ และสํา ลี
ก็มีบุคคลหนึงทีคิด ว่า จะตีกระสอบหนังแมวนันให้ดงั ก้อง บุคคลนันก็จะต้องเหน็ด
เหนือยเสียเวลาเปล่า
ไม่มีประโยชน์เลย ถ้าใจของบุคคลผูน้ นมั
ั นคง ไม่หวันไหวด้วยอํานาจของวาจา
ต่าง ๆ แล้ว บุคคลอืนก็ไม่สามารถทีจะทําจิตของบุคคลทีมันคงนันให้หวันไหวได้
พระผูม้ ีพระภาคตรัสอุปมาว่า
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แม้โจรเลือยอวัยวะน้อยใหญ่ ถ้าภิกษุภกิ ษุณีรูปใด มีจิตคิดร้ายต่อโจรเหล่านัน
ไม่ชือว่าเป็ นผูท้ าํ ตามคําสังสอนของพระผูม้ ีพระภาค
พระผูม้ ีพระภาคตรัสให้ภิกษุใส่ใจถึงโอวาท อันเปรียบด้วยเลือยนีเนืองนิจ จัก
เป็ นประโยชน์และความสุข เพราะมองไม่เห็นทางแห่งถ้อยคํา ทีมีโทษน้อยหรือโทษมาก
ทีจะอดกลันไม่ได้
นีก็เป็ นเรืองทีว่า ถ้า จิตเป็ นกุศ ลอยู่เสมอ ๆ ไม่ว่าจะเป็ นไปในทาน เป็ นไปใน
ศีล ย่อมอุปการะให้สติระลึกรูล้ ักษณะของนามและรูปได้ แต่ว่าวันหนึง ๆ ทัง ๆ ที
ทราบลักษณะขณะทีมีสติ แล้วก็อาจจะทราบลักษณะทีหลงลืมสติ แต่สติก็เกิดน้อ ย
เพราะเหตุว่าต้องอาศัยธรรมอืนอุปการะให้สติเกิดมากขึน ด้ว ยการฟั งธรรม ด้วยการ
เจริญกุศลทุกประการ แล้วก็จะเป็ นปัจจัยให้สติมีการระลึกรูล้ ักษณะของนามและรูป ที
กําลังปรากฏตามปกติ
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๔๘

อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ปฐมปั ณณาสก์ มีขอ้ ความว่า
ดูกร ภิกษุทงหลาย
ั
บริษัท ๒ จําพวกนี ๒ จําพวกเป็ นไฉน
คือ บริษัท ที ดื อด้า น ไม่ ได้รบั การสอบถามแนะนํา ๑ บริษัทที ได้รบั การ
สอบถามแนะนํา ไม่ดือด้าน ๑
ดูกร ภิกษุทงหลาย
ั
ก็บริษัททีดือด้านไม่ได้รบั การสอบถามแนะนํา เป็ นไฉน
ภิกษุในบริษทั ใดในธรรมวินยั นี เมือผูอ้ นกล่
ื าวพระสูตรทีตถาคตภาษิตไว้ ซึงลึกลํา มี
อรรถอันลึกลํา เป็ นโลกุตตระ ปฏิสงั ยุตต์ดว้ ยสุญญตธรรม ไม่ตงใจฟั
ั งให้ดี ไม่เงียหู
ลงสดับ ไม่เข้าไปตังจิตไว้เพือจะรูท้ วถึ
ั ง
อนึง ภิกษุเหล่านัน ไม่เข้าใจธรรมทีตนควรเล่า เรียน ท่องขึนใจ แต่เมือผูอ้ ืน
กล่ า วพระสู ต รที กวี ได้รจนาไว้ เป็ น คํ า กวี มี อ ักษรวิ จิ ต ร มี พ ยัญ ชนะวิจิ ต ร มี ใ น
ภายนอกซึงสาวกได้ภาษิตไว้ ย่อมตังใจฟังเป็ นอย่า งดี เงียหูลงสดับ เข้าไปตังจิตไว้
เพือจะรูท้ วถึ
ั ง
ภิกษุ เหล่านันเรียนธรรมนันแล้ว ไม่สอบสวน ไม่เที ยวไต่ถามกันและกันว่า
พยัญชนะนีอย่างไร อรรถแห่งภาษิ ตนีเป็ นไฉน ภิกษุเหล่า นันไม่เปิ ดเผยอรรถที ลีลับ
ไม่ทาํ อรรถทีลึกซึงให้ตืน และไม่บรรเทาความสงสัยในธรรมเป็ นทีตังแห่งความสงสัย
หลายอย่างเสีย
ดู ก ร ภิก ษุ ท ังหลาย บริษัท นีเรีย กว่ า บริษั ทดื อด้า น ไม่ได้ร ับ การสอบถาม
แนะนํา
ส่ว นบริษัททีได้รับการสอบถามแนะนํา ไม่ดือด้านนัน ก็โดยนัยตรงกันข้า ม
เพราะฉะนัน ก็ควรพิจารณาเพือเป็ นบริษัททีไม่ดือด้าน
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ถ.

หน้า ๕๖

ถ้าไม่เชือว่ามีนรก อย่างนีดือด้านไหม

สุ. ไม่เชือนันคิดเอาเองใช่ไหม ไม่ใช่ว่าเมือใครบอกว่า อะไรก็ให้เชื อ ไม่ใช่
อย่างนัน ไม่ใ ช่ว่า ต้องตาม ๆ กันไป แต่หมายความว่า ต้อ งศึกษาธรรม พิจารณา
เหตุผล ไม่ใช่ฟังโดยผิวเผิน พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรูโ้ ดยชอบ ทรงพระ
ปั ญญาคุณเหนือผูอ้ ืนใดทังสิน เพราะฉะนัน เชือคนอืนหรือว่า เชื อพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า
ถ. ในขณะทียุงกัด แต่ท่า นไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้า ย ไล่ไปในขณะนัน
ชือว่ามีสติไหม
สุ. ในขณะนันเป็ นสติขันศีล วิรตั ิทจุ ริต เพราะเหตุว่าถึงแม้ในขณะทีวิรตั ิ
นัน ก็ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ตัว ตน ไม่ใช่อัตตา เป็ นนามธรรมชนิดหนึง ซึงระลึกได้ทีจะไม่
เบี ยดเบี ยนสัต ว์นนั เป็ นไปในศีล แต่ว่ า ถ้า ไม่เจริญ สติ ในขณะนันก็เป็ นตัวตน ที
กําลังวิรตั ิทจุ ริต
ในปลิโพธ ก็มีขอ้ ความในพระสูตรสัน ๆ ทีจะขอกล่าวถึง
สังยุตตนิกาย สคาถวรรคนาคทัตตสูตรที ๑ มีขอ้ ความว่า
สมัยหนึง ท่านพระนาคทัตตะ พํา นักอยู่ในแนวป่ าแห่งหนึง ในแคว้นโกศล
สมัยนันท่า นพระนาคทัต ตะเข้า ไปสู่บ ้า นแต่เช้า ตรู ่ และกลับ มาหลังเที ยง ครังนัน
เทวดาผูท้ สิี งอยูใ่ นแนวป่ านัน มีความเอ็นดู ใคร่ประโยชน์แก่ทา่ นพระนาคทัตตะ ใคร่
จะให้ท่านสังเวช จึงเข้าไปหาถึงทีอยู่ ครันแล้วได้กล่าวแก่ทา่ นด้วยคาถาว่า
ท่านนาคทัตตะ ท่านเข้า ไปแล้วในกาล และกลับมาในกลางวัน ท่า นมีปกติ
เทียวไปเกินเวลา คลุกคลีกบั คฤหัสถ์ พลอยร่วมสุขร่วมทุกข์กบั เขา เราย่อมกลัวพระ
นาคทัต ตะ ผู ้ค ะนองสิ นดี และพัว พันในสกุล ทังหลาย ท่า นอย่า ไปสู่อาํ นาจของ
มัจจุราชผูม้ ีกาํ ลัง กระทําซึงทีสุดเลย
ลําดับนัน ท่านพระนาคทัตตะ เป็ นผูอ้ นั เทวดานันให้สงั เวช ถึงซึงความสลดใจ
แล้ว
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หน้า ๕๗

ทีกล่าวถึงท่านพระนาคทัตตะ เพือแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้เป็ นภิกษุ พํานักอยูใ่ น
แนวป่ าแห่งหนึง กิเลสความกังวลทีเป็ นกุลปลิโพธก็ยงั มี เป็ นเครืองแสดงให้เห็นว่ า
ไม่ใช่ว่าท่า นจะละกุล ปลิโพธ หรือ ปลิโพธอืน ๆ ให้หมดแล้ว จึงจะเจริญสติ ปั ฏฐาน
เพราะไม่ว่าท่านจะอยู่ทีไหนก็ตาม ในป่ า เป็ นภิกษุมีกิเลส ก็ยงั มีปลิโพธ
อีกสูตรหนึง ในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค วัชชีปุตตสูตรที ๙ มีขอ้ ความว่า
สมัยหนึง ภิกษุวัชชีบตุ รรูปหนึง พํานักอยูใ่ นแนวป่ าแห่งหนึง ใกล้เมืองเวสาลี
สมัยนัน วาระแห่งมหรสพตลอดราตรีทงปวง
ั
ย่อมมีในเมืองเวสาลี ครังนัน ภิกษุนนั
ได้ฟังเสียงกึกก้องแห่งดนตรี อันบุคคลตีและบรรเลงแล้วในเมืองเวสาลี ครําครวญอยู่
ได้ภาษิตคาถานีในเวลานันว่า
เราเป็ นคน ๆ เดียว อยูใ่ นป่ า ประดุจท่อนไม้ทีเขาทิงแล้วในป่ าฉะนัน ใครจะ
เป็ นผูล้ ามกกว่าเราในราตรีเช่นนีหนอ
ลํา ดับ นัน เทวดาผู ้สิงอยู่ใ นแนวป่ านัน มีค วามเอ็นดู ใคร่ป ระโยชน์แ ก่เธอ
ใคร่จะยังเธอให้สลด จึงเข้าไปหาจนถึงทีอยู่ ครันแล้วได้กล่าวกะเธอด้วยคาถาว่า
ท่านเป็ นคน ๆ เดียวเท่านันอยูใ่ นป่ า ประดุจท่อ นไม้ทีเขาทิ งแล้วในป่ าฉะนัน
เทวดาและมนุษย์ทงหลายเป็
ั
นอันมากย่อมรักท่าน ประดุจสัตว์นรก รักผูท้ จะไปสวรรค์
ี
ฉะนัน
ลําดับนันแล ภิกษุนนเป็
ั นผูอ้ นั เทวดาให้สงั เวช ถึงซึงความสลดแล้วแล
นีเป็ นผูท้ ียังมีกิเลส เวลาทีได้ฟังเสียงดนตรีทีบรรเลงในเมืองเวสาลี ก็ครําครวญ
ด้วยความคิดว่า ตนเป็ นผูท้ ีน่าอนาถ น่าสังเวชยิงกว่าใคร ๆ เพราะว่าอยู่คนเดียวใน
ป่ า เหมือนกับท่อ นไม้ทีเขาทิงแล้ว รูส้ ึกว้า เหว่ เทวดาผูส้ ิงอยู่ในแนวป่ านันมี ความ
เอ็นดู ใคร่ประโยชน์แก่ทา่ น จึงได้กล่าวกะท่านด้วยคาถา
ไม่ทราบท่านผูฟ้ ั งเห็นประโยชน์ทีเทวดาท่านกล่าวภาษิตว่า
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หน้า ๕๘

ท่านเป็ นคน ๆ เดียวเท่านันทีอยูใ่ นป่ า ประดุจท่อ นไม้ทีเขาทิงแล้วในป่ าฉะนัน
เทวดาและมนุษย์ทงหลายเป็
ั
นอันมาก ย่อมรักท่าน ประดุจสัตว์นรกรักผูท้ จะไปสวรรค์
ี
ฉะนัน
ใครกําลังเป็ นสัตว์นรก ใครกําลังเป็ นผูท้ ีจะไปสวรรค์ คนทีแวดล้อมพัวพันอยูใ่ น
เมืองเวสาลี กําลังเพลิดเพลินฟั งดนตรีทีกําลังบรรเลง อาจจะรูส้ ึกว่า เป็ นผูท้ ีไม่ว า้ เหว่
สนุก มีมิตรสหายมาก มีตัณหา มีความเพลิดเพลิน มีความเกียวข้องกับตา กับหู
จมูก ลิน กาย ใจ แต่ว่าท่านไม่ทราบว่า ความยินดีพอใจ ทีเกียวข้อ งทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิน ทางกาย ทางใจ ทําให้เกิดโลภะ โทสะ โมหะ โลภะ โทสะ โมหะ
จะพาท่านไปไหน ไปสวรรค์หรือเปล่า พาไปไหน พาไปนรก พาไปอบายภูมิ
เพราะฉะนัน ทุกท่านทีไม่ได้ฟังพระธรรมด้วยการพิจารณาไตร่ตรอง ท่านจะไม่
ทราบเลยว่า พระธรรมนันมีอปุ การะมาก แท้ทีจริงทีท่านกําลังเพลินอยู่ เหมือนคนทีไม่
ว้าเหว่ แท้จริงแล้ว ทุก ๆ ขณะทีเกียวข้อง ผูกพันเพลิดเพลินไป ทางตาบ้าง ทางหู
บ้าง ทางจมูกบ้าง ทางลินบ้า ง ทางกายบ้าง ทางใจบ้างนัน ท่า นมีเชือที จะพาไป
อบายภูมิ แต่ว่าผูใ้ ดก็ตามทีพรากตนจากการเพลิดเพลินไป ทางตาบ้าง หูบา้ ง จมูก
บ้าง ลินบ้าง กาย ใจบ้างนัน ย่อมปรากฏแก่เทวดา และเทวดาเป็ นอันมากนันย่อม
รักท่านผูน้ นั ประดุจสัตว์นรกรักผูท้ ีจะไปสวรรค์
ผู้ที เจริญ สติเป็ น ผู้ทีจะไปสวรรค์ เพราะท่า นกํา ลังตัด เชื อที ทํา ให้ท่า นไปสู่
อบายภูมิ
ท่านอาจจะไม่รูส้ ึกตัว กุลปลิโพธ ผูกพันกับ บุคคลในตระกูล กับวงศาคณา
ญาติกบั มิตรสหาย ถ้าเป็ นไปในกุศล เป็ นเมตตา อุปการะแก่กนั และกัน เป็ นสิงทีควร
เจริญ ในขณะทีสํารวจจิตใจของท่าน แล้วก็รูช้ ดั ตามความเป็ นจริงว่า ใจของท่านเป็ น
โลภะผูกพันไว้ หรือว่าเป็ นการอุปการะด้วยกุศลจิต ท่านย่อมรู ้ คนอืนไม่รูไ้ ด้ว่า ความ
ผูกพันความกังวล ทีเป็ นกุลปลิโพธของท่านนันมากน้อยแค่ไหน แต่ผทู้ ีเข้าใจกุศลธรรม
ถูกต้อ งตามความเป็ นจริง ความทีเข้า ใจถูกนันย่อ มบรรเทาฝ่ ายทีเป็ นอกุศ ลให้ล ด
น้อยลง แล้วก็เพิมฝ่ ายทีเป็ นกุศลให้มากขึน
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เพราะฉะนัน ผู้ทีศึกษาธรรมแล้วก็พิจารณารูช้ ัด ก็นอ้ มนํา ธรรมนัน มาเป็ น
ประโยชน์ข ัดเกลาฝ่ ายอกุศลให้เบาบาง แล้วก็เพิมพูนทางฝ่ ายกุศลให้มากขึน หลงลืม
สติขณะใด ขณะนันก็ไม่ได้ทาํ ลายเชือทีจะพาไปสู่อบายภูมิ ผูกพันไว้ทางตา หู จมูก
ลิน กาย ใจ มากสักเท่า ไร กับบุค คลในตระกูล กับมิตรสหาย วงศาคณาญาติ ผู้
อุปัฏฐากหรืออะไรก็ตามแต่ นันก็ให้ทราบว่า ถ้าเป็ นอกุศลแล้ว เป็ นเชื อทีจะพาไปสู่
อบายภูมิทงสิ
ั น
มี พ ระสูต ร ๆ หนึง ซึงอุป การะมากที จะให้เห็นว่ า อกุศ ลนันเป็ น โทษมาก
เพียงไร
อังคุตตรนิกาย อัคคิขันธูปมสูตร มีขอ้ ความว่า
สมัยหนึง พระผูม้ ีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลชนบท พร้อมด้ว ยภิกษุ
สงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จดํ า เนินไปสู่ทางไกล ได้ทอดพระเนตรเห็นไฟกองใหญ่ กํา ลังลุก
รุ่งโรจน์โชติ ช่วงอยู่ในทีแห่งหนึง จึงเสด็จแวะจากทาง ประทับนังบนอาสนะทีปูไว้
ใกล้โคนไม้แห่งหนึง
ครันแล้วก็ตรัสถามภิกษุทงหลายว่
ั
า เห็นไฟกองใหญ่ทีกําลังลุกโชติช่ว งหรือไม่
ซึงภิกษุเหล่านันก็กราบทูลว่า เห็น
นีทรงอนุเคราะห์สาวก ถึงแม้ว่าจะได้ผ่านสิงหนึงสิงใด ซึงเป็ นประโยชน์แก่การ
แสดงธรรม ก็ไม่ละโอกาสทีจะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุ
พระผูม้ ีพระภาคตรัสถามภิกษุทงหลาย
ั
มีขอ้ ความว่า
การเข้า ไปนังนอนติดชิดสัมผัสกองไฟทีกํา ลังลุกโชติช่วงนัน กับการเข้าไปนัง
นอนติดชิดสัมผัสพระราชธิดา บุตรสาวพราหมณ์ หรือบุตรสาวคฤหบดี ผูม้ ีฝ่ ามือฝ่ า
เท้าอ่อนนุม่ อย่างไหนจะประเสริฐกว่ากัน
ท่านคิดว่าพระภิกษุทงหลายในครั
ั
งพุทธกาล ตามเสด็จพระผูม้ ีพระภาคได้ฟัง
ธรรมอยูเ่ นืองนิจจะตอบว่าอย่างไร
ท่านพระภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ล ว่า
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การเข้าไปนัง นอนติดชิดสัมผัสพระราชธิดา บุตรสาวพราหมณ์ หรือบุตรสาว
คฤหบดี ผูม้ ีฝ่ามือฝ่ าเท้าอ่อนนุม่ ประเสริฐกว่า การเข้าไปนัง นอนติดชิดสัม ผัสกอง
ไฟทีกําลังลุกโชติช่วงอยู่ เพราะเหตุว่า การเข้า ไปนัง นอนติดชิดสัมผัสกองไฟทีกําลัง
ลุกโชติช่วงอยูน่ นั เป็ นทุกข์
คนธรรมดาเห็นแน่ชดั เจนใช่ไหม เข้าไปในกองไฟจะทุกข์หรือจะสุข ต้องทุกข์
แน่นอน พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า
พระองค์ขอบอก ขอเตือนภิกษุทงหลายว่
ั
า การทีบุคคลผูท้ ศุ ีล มีธรรมลามก
มีความประพฤติส กปรก น่า รังเกียจ ปกปิ ดกรรมชัว ไม่ใ ช่สมณะ แต่ปฏิญ าณว่า
เป็ นสมณะไม่ใช่ผูป้ ระพฤติพรหมจรรย์ แต่ปฏิญ าณว่า ประพฤติพรหมจรรย์ เน่าใน
มีค วามกํา หนัดแรงกล้า เป็ นดังหยากเยือ เข้า ไปนังนอนติดชิดสัม ผัสพระราชธิด า
บุตรสาวพราหมณ์ หรือบุตรสาวคฤหบดี จะประเสริฐอย่า งไร การเข้าไปนังนอนติด
ชิดสัม ผัสกองไฟทีกําลังลุกโชติช่ว งอยูน่ ี ดีกว่า ข้อนันเพราะเหตุไร เพราะถึงแม้ว่า
อาจจะตาย หรือเกือบจะตายเพราะกองไฟนันเป็ นเหตุ ก็จะไม่เกิดในอบายภูมิ เพราะ
กองไฟนันเป็ นเหตุ
ส่ว นการที บุค คลเข้า ไปนังนอนติดชิดสัมผัสพระราชธิด า บุต รสาวพราหมณ์
หรือบุตรสาวคฤหบดี ผูม้ ีฝ่ามือฝ่ าเท้าอันอ่อนนุม่ นัน เมือตายไปย่อมเกิดในนรก
มีเชือของโลภะ โทสะ โมหะทีจะให้ไปสู่อบายภูมิ ขณะใดก็ตามทีเห็น ทีได้ยิน
แล้วพอใจบ้าง มีโลภะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้างนัน ถ้าไม่เจริญสติ ไม่รูล้ ักษณะของ
นามและรูปในวันหนึงให้บ่อยขึน เนืองขึน ชัดเจนขึนแล้ว เชือทีจะให้ไปสู่อบายภูมินี
ไม่มีทางทีจะหมดไปได้เลย ถ้าไม่เจริญสติปัฏฐาน
เพือทรงอนุเคราะห์ พระผูม้ ีพระภาคตรัสต่อไปว่า
การทีบุรุษมีกาํ ลังเอาเชือกหนังอันเหนียวแน่นพันแข้งทัง ๒ ข้าง แล้วชักไปมา
เชือกหนังพึงบาดผิว บาดผิวแล้ว พึงบาดหนัง บาดหนังแล้ว พึงบาดเนือ บาดเนือ
แล้ว พึงตัดเส้นเอ็น ตัดเส้นเอ็นแล้ว พึงตัดกระดูก ตัดกระดู กแล้วหยุดอยู่ จรดเยือ
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ในกระดูก กับการยินดีการกราบไหว้แห่งกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือ
คฤหบดีมหาศาล ไหนจะดีกว่ากัน
เพียงยินดีการกราบไหว้ข องกษัตริยม์ หาศาล เป็ นเชือทีจะให้ไปอบายภูมิหรือ
เปล่า เพราะฉะนัน พระผูม้ ี พระภาคตรัส ถามเปรียบเทียบให้เห็นว่า การทีบุรุษ มี
กําลังเอาเชือกหนังอันเหนียวแน่นพันแข้งทัง ๒ ข้า ง แล้วชักไปมา เชื อกหนังพึงบาด
ผิว บาดผิวแล้วพึงบาดหนัง บาดหนังแล้วพึงบาดเนือ บาดเนือแล้วพึงตัดเส้นเอ็น ตัด
เส้นเอ็นแล้วพึงตัดกระดูก ตัดกระดูกแล้ว หยุดอยูจ่ รดเยือในกระดูก จะเป็ นความทุกข์
สักแค่ไหน เวลาในนรกไม่ใช่วันเดียว นานแสนนานทีเดียว แล้วเชือยังมีอยู่ก็น่ากลัว
จริง ๆ ซึงพระภิกษุจะกราบทูลตอบว่าอย่างไร
อย่า งเดิม คื อ ว่ า การยิน ดี ก ารกราบไหว้แ ห่ งกษั ต ริย ์ม หาศาล พราหมณ์
มหาศาล หรือ คฤหบดี มหาศาล ดีกว่ า การทีจะถูกบุรุษ ผู้มี กาํ ลัง เอาเชื อ กหนังอัน
เหนียวแน่น พันแข้งทัง ๒ ข้างแล้วชักไปมา ซึงพระผูม้ ีพระภาคก็ได้ตรัส เช่นเดียวกัน
ว่า
พระองค์ข อบอกขอเตือ นภิกษุทงหลายว่
ั
า การทีบุรุษมีกาํ ลังเอาเชือกหนังอัน
เหนียวแน่นกระทํา เช่นนัน ก็ยงั ดีกว่าการยินดีการกราบไหว้ แห่งกษัต ริย์ม หาศาล
พราหมณ์มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล เพราะเหตุว่าการที บุคคลผูท้ ศุ ีล มีธรรม
ลามก มีความประพฤติสกปรก ยินดีการกราบไหว้ข องกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์
มหาศาล คฤหบดีมหาศาลนันจะดีอย่างไร เพราะเหตุว่า เมือตายไปย่อมเกิดในนรก
แล้วพระผูม้ ีพระภาคตรัสต่อ ไปว่า
การทีบุรุษมีกาํ ลัง เอาหอกอันคมชะโลมนํามัน พุ่งใส่กลางอก กับการยินดี
อัญชลีกรรมของกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ไหนจะ
ดีกว่ากัน
ภิกษุจะเปลียนคําตอบไหม ในอัคคิขันธูปมสูตร มีภิกษุจาํ นวนมากทีตามเสด็จ
แล้ว ก็ภิกษุเหล่านันก็กราบทูลเช่นเดิมว่า การยินดี อญ
ั ชลีกรรม ของกษัตริย์
มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาลนันดีกว่า
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ซึงพระผูม้ ีพระภาคก็ได้ตรัสว่า พระองค์ขอบอกขอเตือน ว่า การทีบุคคลผูท้ ุศีล
มีธรรมลามก ไม่ใช่ผู ้ประพฤติพรหมจรรย์ แต่ ปฏิญ าณว่า ประพฤติพ รหมจรรย์น นั
ยินดีในอัญชลีกรรมของกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล คฤหบดีมหาศาลนัน ก็
ไม่มีประโยชน์เลย เพราะเหตุว่า เมือตายไปย่อมเกิดในนรก
แล้วพระผูม้ ีพระภาคตรัสต่อ ไปว่า
การทีบุรุษมีกาํ ลัง เอาแผ่นเหล็กแดง ไฟกํา ลังลุกโชติช่วง นาบกายตัว กับ
การบริโภคจีวรทีเขาถวายด้วยศรัทธา ของกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือ
คฤหบดีมหาศาล ไหนจะดีกว่ากัน
ภิกษุก็ตอบเช่นเดิม แล้วพระผูม้ ีพระภาคก็ตรัสว่า พระองค์ขอบอก ขอเตือ น
เช่นเดิม พระผูม้ ีพระภาคตรัสต่อไปว่า
การทีบุรุษมีกาํ ลัง เอาขอเหล็กแดง ไฟกําลังลุกโชติช่วง เกียวปากอ้าไว้ แล้ว
กรอกก้อ นเหล็กแดง ไฟกําลังลุกโชติช่วง เข้าไปในปาก ก้อนเหล็กแดงนัน จะพึงไหม้
ริมฝี ปาก ไหม้ปาก ไหม้ลิน ไหม้คอ ไหม้อก ไหม้เรือยไปถึงไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย แล้ว
ออกทางทวารเบืองตํา กับ การบริโภคบิณฑบาตทีเขาถวายด้ว ยศรัทธาของกษัตริย์
มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ไหนจะดีกว่ากัน
ซึงพระภิกษุกท็ ูลตอบอย่างเดิม แล้วพระผูม้ พี ระภาคก็ประทานโอวาทอย่างเดิม
แล้วพระผูม้ ีพระภาคตรัสต่อไปว่า
การทีบุรุษผูม้ ีกาํ ลัง จับทีศีรษะหรือ ทีคอ แล้วให้นงทั
ั บนอนทับ บนเตียงเหล็ก
หรือตังเหล็กแดง ไฟกําลังลุกโชติช่วง กับการบริโภคเตียงตัง ทีเขาถวายด้วยศรัทธา
ของกษัตริยม์ หาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ไหนจะดีกว่ากัน
นีก็เป็ นเรืองของเตียงตังทีบุคคลถวาย ซึงภิกษุก็กราบทูลเช่นเดิม พระผูม้ ีพระ
ภาคก็ประทานโอวาทเช่นเดิม แล้วพระผูม้ ีพระภาคตรัสต่อไปว่า
การทีบุรุษมีกาํ ลัง จับมัด เอาเท้าขึน เอาหัวลง โยนลงในหม้อเหล็กแดง ไฟ
กําลังลุกโชติช่วง ผูน้ นถู
ั กไฟเผาเดือดดุจฟองนํา ในหม้อเหล็กแดงนัน บางครังลอย
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ขึนข้างบน บางครังจมลงข้างล่าง บางครังลอยไปขวาง ๆ กับการบริโภควิหารที เขา
ถวายด้ว ยศรัทธา ของกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล
ไหนจะดีกว่ากัน
ภิกษุกก็ ราบทูลอย่างเดิม พระผูม้ ีพระภาคก็ประทานโอวาทอย่างเดิม
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๔๙

พระผูม้ ีพระภาคตรัสต่อไปว่า
การทีบุรุษมีกาํ ลัง จับมัด เอาเท้าขึน เอาหัวลง โยนลงในหม้อเหล็กแดง ไฟ
กําลังลุกโชติช่วง ผูน้ นถู
ั กไฟเผาเดือดดุจฟองนํา ในหม้อเหล็กแดงนัน บางครังลอย
ขึนข้างบน บางครังจมลงข้างล่าง บางครังลอยไปขวาง ๆ กับการบริโภควิหารที เขา
ถวายด้วยศรัทธา ของกษัตริยม์ หาศาล พราหมณ์มหาศาล คฤหบดีมหาศาล ไหนจะ
ดีกว่ากัน
ภิกษุกก็ ราบทูลอย่างเดิม พระผูม้ ีพระภาคก็ประทานโอวาทอย่างเดิม แล้วพระ
ผูม้ ีพระภาคตรัสต่อไปว่า
ดูกร ภิกษุทงหลาย
ั
เพราะเหตุนนแหละ
ั
เธอทังหลายพึงศึกษาอย่า งนีว่า เรา
ทังหลายบริโภคจีวร บิณ ฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย เภสัชบริข าร ของชน
เหล่าใด ปัจจัยของชนเหล่านัน จักมีผ ลมาก มีอานิสงส์มาก และการบรรพชาของ
เราทังหลาย จักไม่เป็ นหมัน มีผล มีกาํ ไร
ดู กร ภิกษุทงหลาย
ั
เธอทังหลายพึงศึกษาอย่า งนีแล อนึง เธอทังหลายพึง
ศึกษาอย่า งนีว่า เมือพิจารณาเห็นประโยชน์ตน ควรแท้ทีเดียวทีจะให้ประโยชน์น นั
สําเร็จด้วยความไม่ประมาท เมือพิจารณาเห็นประโยชน์ผูอ้ ืน ก็ควรแท้ทเี ดียว ทีจะให้
ประโยชน์นนสํ
ั าเร็จด้วยความไม่ประมาท หรือเมือพิจารณาเห็นประโยชน์ทงสองก็
ั
ควร
แท้ทเี ดียวทีจะให้ประโยชน์ทงสองนั
ั
นสําเร็จด้วยความไม่ประมาท
พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสไวยกรณภาษิตนีจบลงแล้ว และเมือกําลังตรัสไวยากรณ
ภาษิตนีอยู่ โลหิตร้อนพุง่ ออกจากปากของภิกษุ ๖๐ รู ป ภิกษุ ๖๐ รู ปลาสิกขา
สึกมาเป็ นคฤหัสถ์ ด้วยกราบทูลพระผูม้ ีพระภาคว่า
ข้าแต่พระผูม้ ีพระภาค ทําได้ยาก ข้าแต่พระผูม้ ีพระภาค ทําได้แสนยาก
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อีก ๖๐ รู ป จิตหลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่ถอื มัน
เป็ นพระมหากรุ ณ าหรื อ เปล่ า ที ตรัส ถึ ง โทษภั ย ต่ า ง ๆ ซึ งยั ง ไม่ ใ ช่ น รก
เปรียบเทียบให้ฟัง แต่ให้ทราบว่า ถ้า ยังไม่บรรลุคุณ ธรรมเป็ นพระอริยบุคคลแล้ว ก็
แล้วแต่กรรมทีได้ทาํ ไว้แล้วนันจะทําให้ไปเกิดในทีใด ถ้าเป็ นอกุศลกรรม ก็ไปอบายภูมิ
แน่นอน นอกจากท่านทีเจริญสติ แล้วก็บรรลุคณ
ุ ธรรมเป็ นพระอริยบุคคล
ในประโยคทีว่า เมือพิจารณาเห็นประโยชน์ตน ควรแท้ทีเดียวทีจะให้ประโยชน์
นันสําเร็จด้วยความไม่ประมาท
ประโยชน์ข องตนคือ อะไร คื อการทีจะไม่ต ้องไปในอบายภูมิ ด้ว ยการเจริญ
ปั ญ ญา เจริญ สติ หรื อ ว่ า เมื อพิจ ารณาเห็น ประโยชน์ผู้อืน ก็ ควรแท้ที เดี ย วที ให้
ประโยชน์นนสํ
ั าเร็จด้วยความไม่ประมาท
ควรจะชักชวนให้ผอู้ ืนเห็นประโยชน์ของการเจริญสติ แล้วก็ให้ผนู้ นได้
ั มีโอกาส
เจริญสติดว้ ยความไม่ประมาทด้วย
เมือพิจารณาเห็นประโยชน์ทงสอง
ั
คือทังประโยชน์ของตนเองด้วย ประโยชน์
ผูอ้ ืนด้วย ก็ควรแท้ทีเดียว ทีจะให้ประโยชน์ทงสองนั
ั
นสําเร็จด้วยความไม่ประมาท
ในการเจริญสติปัฏฐาน ถ้าเข้าใจถูกต้องจะไม่มีปัญหา จะละความต้องการผล
มาก โดยพยายามไปบังคับสติบา้ ง หรือว่าเป็ นการเจริญ สติปัฏฐานแบบสมาธิบา้ ง
เพราะเหตุว่าปั ญญาเป็ นการละ ถ้าเข้าใจการเจริญ สติปัฏฐานถูกต้อ งจะละตังแต่ใน
เบืองต้น ไม่คิดหวังต้องการทีจะไปสร้าง หรือว่าไปบังคับให้เป็ นสมาธิ จดจ้องเพือจะ
ให้รูล้ ักษณะของนามและรูป การเกิด ดับ บรรลุอ ริยสัจธรรม แต่เป็ นการละความ
ต้องการทีไม่สมควรแก่เหตุไม่สมควรแก่ผล ด้วยการมีสติ ไม่หลงลืมสติ แล้วมีปัญญา
พิจารณารูล้ กั ษณะของนามและรูปเพิมมากขึน จึงจะละความไม่รูไ้ ด้
ถ. อย่างสิงทีเราเห็น แต่ไม่อยากจะดู เป็ นการกดธรรมไว้ใช่ไหม บังคับไว้
ใช่ไหม เป็ นตัวตนใช่ไหม
สุ. กําลังเห็น เห็นแล้ว บังคับได้ไหม ไม่ให้เห็นได้ไหม กําลังเห็น เดียวนี
ก็คือเห็นแล้ว บังคับไม่ได้ เจริญสติระลึกได้ไหม ว่าสภาพทีกําลังเห็นนีก็เป็ นแต่เพียง
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นามธรรมชนิดหนึง ระลึกอย่างนีได้ไหม การระลึกรูอ้ ย่างนีเป็ นสติ แล้ว ปั ญ ญาก็รูว้ ่า
ทีกําลังเห็นนีก็เป็ นแต่เพียงสภาพรูเ้ ท่า นัน เป็ นการค่อย ๆ คลาย ค่อย ๆ ละทีละน้อ ย
น้อ ยมาก แต่ว่า เป็ นปั ญ ญา รูอ้ ย่า งนีเป็ นปั ญญาในขณะทีมี สติระลึกได้ ไม่ใ ช่เป็ น
ปั ญญาทีคิด แต่เป็ นปั ญญาในขณะทีกําลังเห็น แล้วก็มีการระลึกรูว้ ่า เป็ นสภาพทีรู ้
ทางตา หรือว่าเป็ นสภาพรูอ้ ย่างหนึงเท่านัน ทีละเล็กทีละน้อยเพือละความไม่รู ้ ไม่ใช่
ทําอย่างอืนเลย จนกว่าจะรูช้ ดั และการรูช้ ดั นีรูไ้ ม่คลาดเคลือนจากปกติ
ถ. (ไม่ได้ยนิ )
สุ. ยังไม่ใช่การเจริญสติทีจะระลึกรูล้ ักษณะของนามและรูป นันเป็ นพียง
แต่การคิดนึก
ถ. (ไม่ได้ยนิ )
สุ. ไม่ใช่ก ารเจริญสติปั ฏฐาน เป็ นการนึกไปในเรืองของธรรมเท่านันเอง
เพราะเหตุว่า การทีจะรู ้ถูก ตามความเป็ น จริง ทางตากํา ลัง มี ความจริง คื อ อะไร
ในขณะนีมีลกั ษณะอย่างไร เห็นเป็ นของทีมีจริง ต้องรูว้ ่าสภาพทีกําลังเห็น ทีกําลังเห็น
ปกติเป็ นสภาพรู ้ ส่ว นสี สันวรรณะต่า ง ๆ ก็เป็ นของจริง ไม่ใ ช่ไม่จริง เพราะฉะนัน
เวลาทีมีสติระลึกก็รูว้ ่าเป็ นสิงทีปรากฏทางตาเท่า นันเอง หมดไปแล้ว รถยนต์สวยก็
ผ่านไปแล้ว คนเมือกีนังอยู่กันมากมายก็หมดไปแล้ว เพราะเหตุว่าจิตระลึกถึงสิงใด
หรือว่าสิงใดกําลังเกิดต่อ ก็หมายความว่า สภาพเมือครูน่ ีต้องหมดไป ดับไปเสียก่อน
ถ. (ไม่ได้ยนิ )
สุ. ในขณะทีระลึกรูล้ ักษณะของสิงทีกํา ลังปรากฏตามปกติ นันเป็ นการ
เจริญ สติ ปัฏฐาน ไม่ ใช่ก ารพิจารณาว่า ธรรมทังหลายไม่เทียง โดยทีไม่ได้ระลึกรู ้
ลักษณะของธรรมทีกําลังปรากฏ และกําลังไม่เทียง ทางตาก็ กาํ ลังไม่เทียง ทางหูก็
กําลังไม่เทียง ทางจมูกก็กาํ ลังไม่เทียง ทางลิน ทางกาย ทางใจ ก็กาํ ลังไม่เทียง แต่
ว่าผูเ้ จริญสติมีการระลึกรูล้ กั ษณะของนามและรูปทีละอย่าง แล้วก็ไม่จาํ กัด ไม่เจาะจง
เพราะเหตุว่าจะต้องรอบรู ้ รูท้ วั จึงจะละความไม่รูไ้ ด้
ถ. (ไม่ได้ยนิ )
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สุ. แน่นอนค่ะ ถ้า ปั ญ ญาไม่รู ้ อะไรจะละ ไม่มี ตัว ตนที ไปละ แต่ ว่ า
ปั ญญามีกิจละ ปั ญญาทีเกิดจากการฟัง เข้าใจถูกต้องก็ละความเห็นผิดทีเกิดจากการ
ไม่เคยได้ฟัง หรือว่าเคยเข้าใจผิดได้
ถ. (ไม่ได้ยนิ )
สุ. อายตนะทัง ๖ ทีกําลังเห็นนี ระลึกรูก้ าํ ลังเห็น ไม่ใช่นกึ ถึงชืออายตนะ
ถ. (ไม่ได้ยนิ )
สุ. ละทุกขณะทีรู ้ ละไปทีละน้อย ๆ เพิมความสมบูรณ์ขึนเป็ นขัน ๆ
ถ. (ไม่ได้ยนิ )
สุ. อย่างนันยาวเหลือเกิน ลักษณะของนามและรูปก็ดบั ไปทุก ๆ ขณะ โดย
ทีไม่ได้รชู ้ ดั เพราะว่ากําลังคิด ให้รูท้ ีลักษณะทีกําลังปรากฏ ถ้าลักษณะนันเป็ นสภาพ
เย็น ก็รูว้ ่าเป็ นเพีย งสภาพเย็นเท่า นัน ต่อ ไปเย็นอีกก็ระลึกรู ้ วันหนึง ๆ ก็มี เย็นบ้า ง
ร้อนบ้าง เห็นบ้าง ได้ยนิ บ้าง
ถ. (ไม่ได้ยนิ )
สุ. ทุกท่านมักจะคิดว่า ห้ามคิด ห้า มไม่ได้เลย พอเห็นก็คิด เย็นกระทบ
รูส้ ึกตัวก็คิดต่อไป ไม่ได้หา้ มไม่ให้คิด แต่ให้ทราบว่า การคิดก็เป็ นนามธรรมชนิด หนึง
ไม่ใ ช่ ลัก ษณะที รูเ้ ย็น ไม่ ใ ช่ลัก ษณะที ได้ยิน ถ้า วันหนึ ง ๆ ได้ยิน แล้ว ก็ ร ะลึ ก ได้
พิจารณารูล้ ักษณะของได้ยินหรือเสี ยง เห็นตามความเป็ นจริงว่ า ทัง ๒ อย่า งนันมี
ลักษณะต่า งกัน ในขณะทีระลึกได้ อาจจะคิด ละ ไม่หา้ ม เพราะเหตุว่าความคิด ก็
เกิดขึนแล้วเพราะเหตุปัจจัย แต่ผทู้ ีเจริญสติตอ้ งละเอียดทีจะต้องรูว้ ่า ขณะทีคิด ไม่ใช่
ได้ยนิ
ลักษณะทีได้ยนิ ก็อย่างหนึง ลักษณะทีคิดเรืองทีได้ยินก็อีกอย่างหนึง คิด ก็เป็ น
นามธรรมชนิดหนึง ไม่ใช่ตวั ตน แต่คิดไม่ใช่ได้ยนิ ไม่ใช่เห็น ไม่ใช่สขุ ไม่ใช่ทกุ ข์
ถ. (ไม่ได้ยนิ )
สุ. ถ้าคิดว่าเป็ นปั จจัย ก็เป็ นตัวตนทีกําลังคิด ไม่ได้รูล้ ักษณะจริง ๆ ของ
แต่ละอย่าง
ถ. (ไม่ได้ยนิ )
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สุ. มีหลายอย่าง คือฟั งเข้าใจ แต่เวลาเจริญสติจริง ๆ งง เพราะว่าความ
เป็ นตัวตนมากมายทีเดียว ผูท้ ีเจริญสติเป็ นปกติ ไม่หวันไหวในอารมณ์ทีกําลังปรากฏ
ทางตา หู จมูก ลิน กาย ใจ การละการคลายก็มี มากขึน แต่ว่า อารมณ์ทีกํา ลัง
ปรากฏไม่ผิดปกติ อารมณ์เป็ นปกติเหมื อนทุก ๆ วัน แต่ปั ญญาทีรู ช้ ัด ก็เพิมแล้ว ก็
คลายการทีเคยไปยึดถือการทีจะไปจับจ้อ งจดจ้อง ในขณะนันเป็ นลักษณะของความ
ต้องการ เมือไม่จบั จ้องไม่จดจ้อ ง สภาพของนามรูปแต่ละชนิด ก็ปรากฏอย่างรวดเร็ว
ตามสภาพของนามและรูปนัน ๆ และปั ญญานันก็รชู ้ ัดในลักษณะทีต่างกันของนามและ
รูปแต่ละขณะ ไม่ยดึ ถือว่าเป็ นตัวตน จึงจะเป็ นการคลายมากขึน
ถ. สติถา้ ไม่เจริญ จะเกิดได้ไหม
สุ. สติเป็ นตัวตนหรือเปล่า มีเหตุปัจจัยให้สติเกิดไหม คนทีไม่เคยได้ยินได้
ฟั งเลย บรรดาเดียรถียป์ ริพาชกในครังพุทธกาลทีไม่เคยได้ฟังธรรมของพระผูม้ ีพระภาค
กับบรรดาสาวกทีได้ฟัง บุคคลใดเจริญสติ บุคคลใดไม่เจริญสติ ถ้าเข้าใจการเจริญสติ
ปั ฏฐานแล้ว ไม่มีอะไรเป็ นเครืองกัน แล้วสติทีเป็ นสัมมาสติก็จะเกิด
สําหรับลาภปลิโพธนัน แสดงไว้ว่า
ปั จจัย ชือว่า ลาภ สําหรับฆราวาสนันก็จะต้องมีปัจ จัย ซึงจํา เป็ นต้องใช้อ ยู่
ตามปกติในชีวิตประจําวัน แล้วก็แสวงหาปั จจัย สําหรับฆราวาสทีจะให้ชีวิตดํา เนิน
เป็ นไปได้ เพราะฉะนัน บางท่านก็คิดว่า การงาน ธุรกิจต่าง ๆ การประกอบอาชีพนัน
จะเป็ น ปลิ โพธ ซึ งความจริงแล้ว สํา หรับ ปลิโ พธ ๑๐ ประการนัน ปลิ โ พธ ๙
ประการ เป็ นเครืองขัด ขวางการเจริญ สมถะ แต่ ไม่ เ ป็ น เครืองขัด ขวางการเจริญ
วิปัสสนา ไม่ว่าท่านจะอยู่ทีใด มีจิตประเภทใดเกิดขึน ก็เป็ นของจริงทีทําให้สติระลึกรู ้
สภาพนันตามความจริงได้ เพราะเหตุว่ า ถ้า ท่า นคิด ว่ า ชี วิ ต ของฆราวาสนันการ
ประกอบอาชีพเป็ นเครืองขัดขวาง เพราะเหตุว่าท่านจะต้องแสวงหาปัจจัยแล้ว ถึงท่าน
จะละอาคารบ้านเรือนไปบวชเป็ นบรรพชิต ก็ไม่ใช่ว่าท่านจะไม่อาศัยปัจจัย ไม่ว่าจะอยู่
ทีไหนก็จะต้องมีการเสพปั จจัย มีการใช้ปัจจัย แต่การแสวงหาของฆราวาสกับบรรพชิต
นันไม่เหมือนกัน
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สําหรับภิกษุ ปั จจัยจะเป็ นปลิโพธแก่ทา่ นได้อย่างไร นีก็เป็ นสิงทีน่าคิด เพราะ
เหตุว่าท่านก็ได้ละอาคารบ้า นเรือน ละปั จจัยในลักษณะของฆราวาสไปหมดสินแล้ว
ไม่ว่าจะเป็ นเครืองนุง่ ห่ม อาหาร แต่ผใู้ ดก็ตามทียังมีกิเลสอยู่ ก็ย่อมมีปลิโพธเครือง
กังวล
สําหรับเครืองกังวลของภิกษุทีเป็ นลาภปลิโพธนัน ก็คือความทีท่า นมีใจติดข้อง
ในลาภ หรือในปัจจัยทีคนทังหลายเอามาถวาย เมือมีคนเอาปั จจัยมาถวายแล้ว ท่า น
ก็มีกิจทีจะต้อ งอนุโมทนาบ้า ง แสดงธรรมบ้า ง ถ้าเป็ นภิกษุ ทีมี ชือเสียงก็ยิงมีผู้คนที
ต้องการจะติดต่อพบปะ ตังแต่อรุณขึนจนกระทังถึงปฐมยาม ท่านก็มีการเกียวข้องกับ
คนไม่ขาดสาย หรือว่า บางทีบคุ คลก็มาบอกว่า อุบาสกผูน้ นั อุบาสิกาผูน้ นั อํามาตย์ผู้
นัน บุต รอํามาตย์ผู้นัน ธิด าอํา มาตย์ผนู้ ันใคร่ทีจะเห็น ใคร่ทีจะพบ ใคร่ทีจะได้ฟั ง
ธรรม ซึงท่า นก็ เป็ น ผู้ทีมี จิต อนุเ คราะห์ เมื อเห็นว่ า บุค คลเหล่ า นันมี จิต เป็ นกุศ ล
ต้องการความอนุเคราะห์ ท่านก็ยอ่ มจะขัดไม่ได้ เพราะฉะนัน ก็มีการเกียวข้องในลาภ
หรือปั จจัย โดยทีถึงแม้ว่าท่านเองจะเป็ นผูท้ ีไม่ติดไม่ข ้องในลาภในปั จจัยก็จริง แต่ถึง
กระนันบุคคลอืนก็ย่อมต้องการทีจะได้พ บปะ หรือได้ฟังธรรม ต้องการจะถวายวัต ถุ
ปั จจัย ต่า ง ๆ ทัง ๆ ทีท่า นเหล่ านันเอง ก็อ าจจะเป็ นผู้ทีไม่ติดในลาภ แต่ค วามมีจิ ต
อนุเคราะห์ก็อาจจะทําให้ทา่ นต้องใช้เวลาติดต่อเกียวข้องกับบุคคลอืน
สําหรับการเจริญสติปัฏฐานแล้ว ไม่เป็ นเครืองขัด ขวาง เพราะเหตุว่าเป็ นชี วิต
จริง ของผูน้ นั ผูน้ นก็
ั ยอ่ มสามารถทีจะเจริญสติรูล้ ักษณะของนามและรูปเพิมขึนมาก
ขึนได้ แต่ถา้ ต้องการเจริญสมาธิ ต้องการทีจะเจริญ ฌานแล้ว ภิกษุเช่นนันก็จะต้อง
จาริกไปผูเ้ ดียวในถินทีไม่มีใครรูจ้ ัก เพราะเหตุว่า ถ้าไปในถินทีมีผรู้ ูจ้ ัก ก็ตอ้ งมี ความ
เกียวข้องกังวลกับบุคคลอืน แล้วไม่สามารถทีจะเจริญสมาธิ ให้ถึงความสงบขันอุปจาร
สมาธิ อัปปนาสมาธิได้
ด้วยเหตุนีท่านจึงควรได้ทราบว่า ไม่ว่าจะเป็ นลาภปลิโพธ ความกังวลในปั จจัย
ในลาภนันเป็ นเครืองขัดขวางเฉพาะภิกษุทีจะเจริญสมาธิเท่านัน ไม่เป็ นเครืองขัดขวาง
สําหรับการเจริญสติปัฏฐาน
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สําหรับวันนีก็จะได้กล่าวถึงข้อความในพระไตรปิ ฎก ซึงจะแสดงให้เห็นว่า ลาภ
ปลิโพธ ไม่เป็ นเครืองกันของการเจริญสติปัฏฐาน เพราะเหตุว่ าท่านทีเห็นโทษของ
กิเลส แล้วก็ละอาคารบ้านเรือนออกบวชเป็ นบรรพชิตแล้วนัน เมือยังเป็ นปุถชุ น ลาภ
ปลิโพธ ความยินดีพอใจก็ยอ่ มยังมีอยู่
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตัณหาสูตร มีขอ้ ความว่า
ดูกร ภิกษุทงหลาย
ั
ตัณหาเมือจะเกิดขึนแก่ภกิ ษุ ย่อมเกิดขึนในทีใด ในทีนัน
ย่อมชือว่า เป็ นทีเกิดขึนแห่งตัณหา ๔ ประการนี ๔ ประการเป็ นไฉน คือ
ตัณ หา เมือจะเกิด ขึนแก่ภิกษุ ย่อ มเกิด ขึ นเพราะจี ว รเป็ น เหตุ ๑ เพราะ
บิณฑบาตเป็ นเหตุ ๑ เพราะเสนาสนะเป็ นเหตุ ๑ เพราะเภสัชอันประณีตและประณีต
กว่าเป็ นเหตุ ๑
ดูกร ภิกษุทงหลาย
ั
ตัณหาเมือจะเกิดขึน ย่อมเกิดขึนในทีใด ในทีนันย่อมชือ
ว่าเป็ นทีเกิดขึนแห่งตัณหา ๔ ประการนีแล
บุรุษมีตณ
ั หาเป็ นเพือนสอง ท่องเทียวไปตลอดกาลยืดยาวนาน ไม่ล่ว งพ้นสัง
สาระอันมีความเป็ นอย่างนี และความเป็ นอย่างอืน ภิกษุผูม้ ีสติสมั ปชัญญะ รู โ้ ทษนี
และรูต้ ณ
ั หาเป็ นทีเกิดแห่งทุกข์ พึงเป็ นผูป้ ราศจากตัณหา ไม่ถอื มัน ย่อมเว้นรอบ
นีแสดงให้เห็นว่า ถ้าเป็ นบรรพชิตก็ยงั มีตัณหาเกิดขึน เพราะจีวรเป็ นเหตุบา้ ง
เพราะบิณฑบาตเป็ นเหตุบ ้า ง เพราะเสนาสนะเป็ นเหตุบา้ ง เพราะเภสัชอันประณี ต
และประณีตกว่าเป็ นเหตุบา้ ง
ถ้าเป็ นฆราวาส แทนจีวร จะเป็ นอะไร แทนบิณฑบาต จะเป็ นอะไร แทน
เสนาสนะ จะเป็ นอะไร ความหมายเหมือนกัน ของฆราวาสก็เป็ นเครืองนุ่งห่มต่าง ๆ
ทีเป็ นทียินดีพอใจ ทําให้เกิดความพอใจขึน อาหารรสต่า ง ๆ ก็เป็ นเหตุให้เกิด ความ
ยินดีความพอใจ เสนาสนะบ้านเรือนทีอยู่ทีอาศัย เครืองอํานวยความสะดวกต่า ง ๆ
ในการอยูก่ ารอาศัยนัน ก็เป็ นทีตังของความยินดีความพอใจ
นีก็ เป็ น สิ งซึงไม่ ว่า ใครจะต้อ งการอะไร ก็ ย่อ มต้อ งการสิงที น่า พอใจทังนัน
เพราะเหตุว่ายังไม่ได้เจริญเหตุทีจะให้รูช้ ดั ในสภาพของนามและรูป แล้วละคลายความ
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ยินดี พอใจ ซึงเป็ นโทษตามควรแก่เหตุนนั เพราะเหตุว่า การละคลายในตอนต้นนัน
ไม่ใช่ละโลภะได้ทงหมด
ั
เป็ นพระอรหันต์ ไม่ใช่ละโทสะได้หมด เป็ นพระอนาคามี แต่
เพียงเริมรูถ้ กู ต้องตามความเป็ นจริง ไม่ยดึ ถือ สภาพธรรมทังหลายว่าเป็ นตัวตน
สํา หรับ ที ว่ า มี ตั ณ หาเป็ น เพื อนสอง บางที บ างท่ า นก็ อ าจจะไม่ ท ราบว่ า
ลัก ษณะของตัณ หานันเป็ น อย่า งไร ถ้า อยู่ต ามลํา พัง แล้ว ก็มี ค วามยินดี พอใจ
เพลิดเพลินไป อาจจะระลึกถึงเรืองนันเรืองนี คิดหวังไปต่าง ๆ นา ๆ อันนันก็แสดงว่า
ผูน้ นไม่
ั ได้อยู่ผเู้ ดียว แต่อยู่ดว้ ยความหวัง อยูด่ ว้ ยความพอใจ อยูด่ ว้ ยตัณหา และถ้า
ยังมีความหวัง มีความพอใจ มีตัณหาอยูอ่ ย่างนี ก็ยอ่ มจะไม่ใช่อยูผ่ เู้ ดียว แต่มีตณ
ั หา
เป็ นเพือนท่องเทียวไป ตลอดกาลยืดยาวนาน ไม่ล่วงพ้นสังสาระได้เลย
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ทียกเรืองตัณหาของพระภิกษุ ก็เพือจะแสดงให้เห็นว่า ถ้าตราบใดยังมีกิเลส
ไม่ว่า จะอยู่ทีไหน จะเป็ นฆราวาสหรือจะเป็ นบรรพชิต ก็ เหมือ นกัน ไม่ใช่ว่าท่านละ
อาคารบ้านเรือนไปแล้วจะหมดตัณหาได้
เพราะฉะนัน ผู้ทีเป็ นฆราวาสแล้วเจริญสติปัฏฐาน ก็ย่อมจะพิจารณาสภาพ
ของนามและรูปทีเกิดขึนปรากฏตามปกติ เพือการรูช้ ดั ไม่ใช่ว่า ผูท้ ีจะเจริญสติปัฏฐาน
ต้อ งไม่มี โลภะเสี ยก่อ น ไม่มี โทสะเสี ย ก่ อ น แล้ว จึง จะเจริญ สติปั ฏฐาน นันไม่ถูก
เพราะเหตุว่ามีข อ้ ความในพระสูตรนีว่า
ภิกษุผูม้ ีสติส ัมปชัญญะ รู โ้ ทษนี และรู ต้ ัณหาเป็ นทีเกิด แห่งทุกข์ พึงเป็ นผู ้
ปราศจากตัณหา ไม่ถอื มัน ย่อมเว้นรอบ
การไม่ถือ มันได้นนั ไม่ใช่ไม่ถือมันได้โดยไม่รู ้ หรือว่า ไม่ ใช่จะไม่ถื อมันได้โดย
บังคับ แต่ผทู้ ีจะไม่ถือมันได้ ต้องเป็ นผูร้ ู ้ แต่ไม่ถือมัน เพราะฉะนัน ก็จะต้อ งรูท้ กุ สิงที
ปรากฏตามความเป็ นจริง ตามสภาพของสิงนัน แล้วจึงจะไม่ถือมันได้ ทุกคนก็ยงั มีโล
ภะ ทางตาบ้าง ทางหูบา้ ง ทางจมูกบ้าง ทางลินบ้าง ทางกายบ้าง ทางใจบ้าง ให้ไม่
ถือมันได้ไหม บอกตัวเองว่า ไม่ให้ถือมัน ไม่ให้ถือมัน ได้ไหม ไม่ได้เลย
แต่ ผู้ที จะไม่ ถื อ มั นได้ นัน ผู้นันจะต้อ งรู ้ชัด ตามความเป็ นจริง เป็ นผู้ ที มี
สติสัม ปชัญ ญะ เว้นรอบ ละโดยรอบ ไม่ใช่ว่า เพียงประการเดีย วหรือ สองประการ
เท่านัน
เพราะฉะนัน ในข้อนีจะเห็นได้ว่า ไม่ใช่ว่าต้องหมดลาภปลิโพธ เสียก่อน แล้ว
จึงจะเจริญ สติปั ฏฐาน แต่ส ามารถเจริญ ได้ ไม่ว่า ในเพศของคฤหัสถ์ หรือบรรพชิต
เพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าจะเป็ นบรรพชิต ละอาคารบ้านเรือนไปแล้ว ก็ยงั มีความยินดีที
เป็ นลาภปลิโพธ ซึงผูน้ นจะละได้
ั
ก็ตอ้ งเป็ นผูท้ ีมีสติสัมปชัญญะ รูโ้ ทษ คือ ความจริง
ของสิงนัน ทีไม่เทียง เกิดขึนแล้วก็ดบั ไป
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ขุททกนิกาย เถรคาถา ติสสเถรคาถา พระเถระกล่าวว่า
ภิกษุศีรษะโล้น ครองผ้าสังฆาฏิ ได้ขา้ ว นํา ผ้า และทีนัง ทีนอน ย่อมชือ
ว่าได้ขา้ ศึกไว้มาก
ภิกษุ รูโ้ ทษในลาภสักการะว่าเป็ นภัยอย่า งนีแล้ว ควรเป็ นผูม้ ีลาภน้อย มีจิต
ไม่ช่มุ ด้วยราคะ มีสติ งดเว้นความยินดีในลาภ
ในตอนท้ายมีขอ้ ความว่า มีสติ งดเว้นความยินดีในลาภ
ทีกล่าวว่า ภิกษุครองผ้าสังฆาฏิ ได้ขา้ ว นํา ผ้า ทีนอน ทีนัง ย่อ มชือว่า ได้
ข้าศึกไว้มาก เพราะเหตุใ ด เพราะเหตุว่าบรรพชิตเป็ นผูล้ ะอาคารบ้านเรือนแล้ว ถ้า
ไม่ใช่ บ รรพชิต ก็ยังเป็ นผู้ทีสมบูร ณ์ด ้ว ยข้า ว นํา ผ้า ทีนัง ที นอน เหมื อ นอย่า ง
คฤหัสถ์หรือฆราวาส แต่เพราะว่าไม่ตอ้ งการทีจะคลุกคลี หมกมุ่นอยูใ่ นสิงเหล่านี คือ
ไม่ตอ้ งการคลุกคลีเพลิดเพลินไปอย่างชีวิตของฆราวาส
เพราะฉะนัน เมื อท่า นสละชี วิ ต อย่า งฆราวาสไปแล้ว แล้ว ได้รับ สิ งต่ า ง ๆ
เหล่ า นี ไว้ม าก ก็ย่อ มชือว่า ได้ข ้า ศึ กกับ สิงทีท่า นได้ส ละไปแล้ว แต่ไม่ ว่ า จะเป็ น
บรรพชิตหรือฆราวาสก็ตาม ถ้าพิจารณาโดยสภาพของปรมัตถธรรม การเห็นสิงต่าง ๆ
ทีดี ได้ยินเสียงทีดี ได้กลินทีดี ได้รสทีดี ได้สมั ผัสทีดีนนั เป็ นกุศลวิบาก เป็ นผลของ
กุศลกรรม ไม่จาํ กัดเจาะจงว่า เป็ นบรรพชิตหรือฆราวาส ซึงผูท้ ีมีสติจะต้องพิจารณารู ้
สภาพลักษณะของสิงทีปรากฏ ทีได้รบั นัน ให้รชู ้ ัดถูกต้องตามความเป็ นจริง ไม่ว่าท่าน
จะเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ด ้ว ยสมบัติ หรือ ว่า เกิดในสวรรค์ก็ตาม เจริญ สติปัฏฐานได้
ไม่ใช่ว่าจะต้องละทิงสิงต่า ง ๆ เหล่า นัน แล้วไปเจริญ สติปั ฏฐาน เพราะเหตุว่า การ
เจริญสติปัฏฐานนัน แล้วแต่เพศของคฤหัสถ์หรือของบรรพชิต แต่จะเห็นได้ว่า ทีเป็ น
ข้าศึกนัน ก็ในขณะทีมีจิตติดข้อง ชุ่มด้วยราคะ แต่ถา้ จิตไม่ชุ่มด้วยราคะ เป็ นผูท้ ีมีส ติ
งดเว้นความยินดีในลาภ ถึงแม้ว่าจะได้รบั รูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพารมณ์ต่า ง ๆ
แต่ไม่หมกมุ่น ไม่เพลิดเพลิน ไม่เป็ นไปด้วยความรูส้ ึกว่า เป็ นตัวตน แต่ว่ามีสติงดเว้น
ความยินดี คือ หมกมุ่นเพลิดเพลินไปในรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะนัน ด้วยการรู ้
ลักษณะของสิงนัน ตามความเป็ นจริง
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ถ. ขณะทีกําลังระลึกรูล้ ักษณะของจริงทีกําลังปรากฏนัน ก็คลายการยึดถือ
ว่า เป็ นอัตตาใช่ไหม
สุ. ขณะใดทีปั ญญาเกิด ขณะนันละอวิชชา ละความเห็นผิด ทุก ๆ ขณะ
ทีละเล็กทีละน้อ ย ไปจนกว่า ความเห็นผิด นันจะหมด แต่ว่าต้อ งรูส้ ิงทีกําลังปรากฏ
ไม่ใช่รขู ้ ณะอืนเลย
ขุททกนิกาย เถรคาถา สิริมาเถรคาถา มีขอ้ ความว่า
ถ้าตนมีจิตไม่ตงมั
ั น ถึงคนเหล่าอืนจะสรรเสริญ ชนเหล่า อืนก็ส รรเสริญเปล่า
เพราะตนมีจิตไม่ตงมั
ั น ถ้าตนมีจิตตังมันดีแล้ว ถึงชนเหล่าอืนจะติเตียน ชนเหล่าอืน
ก็ติเตียนเปล่า เพราะตนมีจิตตังมันดีแล้ว
แสดงให้เห็นว่า การเจริญสตินนั เป็ นการเจริญปั ญญา เพือรูช้ ดั ตามความเป็ น
จริง รูจ้ กั ตัวเองถูกต้องตามความเป็ นจริงทุกอย่าง ไม่ใช่หลอกลวง หรือไม่ใช่ทาํ ให้ผิด
ไปจากปกติ แต่หมายความว่า ไม่ว่าผูน้ นจะเคยสะสมเหตุ
ั
ปัจจัยทีจะเป็ นบุคคลนัน มี
ความพอใจทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน ทางกาย ทางใจ มากน้อยแค่ไหนก็ตาม
สามารถเจริญ สติระลึกรูล้ ักษณะของสภาพธรรมตามความเป็ นจริง รูช้ ัดถูกต้อ งตาม
ความเป็ นจริง ไม่หวันไหวไปเพราะความไม่รู ้ ถึงแม้ว่าชนเหล่าอืนจะติเตียน ชนเหล่า
อืนก็ติเตียนเปล่า เพราะตนมีจิตตังมัน คือไม่หวันไหวไปเพราะอวิชชา ไม่ใช่ไปยับยัง
ไม่ให้โลภะเกิด โทสะเกิด ไม่ให้มีลาภปลิโพธ ถ้าเป็ นอย่างนันก็ไปบังคับ ไปฝื น ไม่ใช่
เป็ นผูท้ ีรูต้ ามปกติ แต่ผู้ทีจะรูช้ อบตามความเป็ นจริงนัน ต้องเป็ นผูท้ ีรูต้ ามปกติ จึงจะ
เป็ นผูไ้ ม่หวันไหว เป็ นผูม้ ีจิตมันคง เป็ นผูม้ ีปัญญารูช้ ดั เป็ นผูร้ ูจ้ กั ตนดี แม้คนอืนจะยัง
ไม่รู้ ยังไม่มีอะไรปรากฏทางกายหรือทางวาจาเลย แต่โลภะเกิดขึนขณะใด ผูเ้ จริญสติ
ก็ระลึกรูล้ กั ษณะของสภาพนามธรรมทีเกิดขึนนันตามความเป็ นจริง เป็ นผู้ทีรูจ้ ักตัวเอง
ถูกต้อ งชัดเจนตามความเป็ นจริง
ไม่ทราบว่าผูฟ้ ั งคิดว่า การรูจ้ กั ตัว เองนันดีไหม ต้องดีแน่ ดีกว่าทีจะให้ค นอืน
รูจ้ กั คนอืนรูจ้ กั ก็ยงั อาจจะคลาดเคลือน ไม่ถกู ต้อง ใครคิดว่าใครรูจ้ ักใครดีแล้ว ก็ยงั
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คลาดเคลือนได้ แต่ผทู้ ีไม่คลาดเคลือน คือผูท้ ีมีสติรูล้ ักษณะของนามและรูปทีเกิดขึน
ปรากฏแก่ตน
ในเรืองของลาภปลิโพธยังมีในพระสูตร ทีคิดว่าจะทําให้อปุ การะแก่ความเข้าใจ
ในเรืองนีได้
ขุททกนิกายเถรคาถา อัฏฐกนิบาต มหากัจจายนเถรคาถา
สําหรับท่านพระมหากัจจายนะ นีก็คงจะทราบแล้วว่า ท่านเป็ นพระภิกษุผ ู้เลิศ
กว่าพวกภิกษุผจู้ าํ แนกอรรถแห่งภาษิตโดยย่อให้พิสดาร ข้อความในมหากัจจายนเถร
คาถา มีว่า
ภิกษุไม่ควรทําการงานให้มาก ควรหลีกเร้นหมู่ชน ไม่ควรขวนขวายเพือปัจจัย
ให้เกิด เพราะภิกษุใดเป็ นผูต้ ิดรสอาหาร ภิกษุนนชื
ั อว่า เป็ นผูข้ วนขวาย เพือปัจจัย
ให้เ กิด และชื อว่ า ละทิ งประโยชน์ อัน จะนํ า สุข มาให้ พระอริ ย ะทั งหลาย มี
พระพุทธเจ้าเป็ นต้น กล่า วการไหว้ การบู ชาในสกุลทังหลายว่า เป็ นเปื อ กตม เป็ น
ลู กศรอันละเอียด ถอนได้ย าก เพราะสัก การะอัน บุรุษ ชัวละได้ยาก ภิกษุ ไม่ค วร
แนะนําสัตว์อนให้
ื ทาํ กรรมอันเป็ นบาป และไม่พงึ ส้องเสพกรรมนันด้ว ยตนเอง เพราะ
สัตว์มีกรรมเป็ นเผ่า พันธุ์ คนเราย่อมไม่เป็ นโจร เพราะคํา ของบุคคลอืน ไม่เป็ นมุนี
เพราะคําของบุคคลอืน บุคคลรูจ้ ักตนเองว่าเป็ นอย่างไร แม้เทพเจ้า ทังหลาย ก็รูจ้ ัก
บุคคลนันว่าเป็ นอย่างนัน ก็พวกคนอืนย่อมไม่รูส้ กึ ตัวว่า พวกเราทีสมาคมนีจะพากัน
ยุบยับในหมู่ชน พวกนันพวกใด มารู ส้ ึกตัว ว่า พวกเราจักพากันไปสู่ทีใกล้มจั จุราช
ความทะเลาะวิวาทย่อมระงับไป เพราะพวกนัน บุคคลผูม้ ีปัญญา ถึงจะสินทรัพย์ ก็
ยังเป็ นอยูไ่ ด้ ส่วนบุคคลถึงจะมีทรัพย์ ก็เป็ นอยูไ่ ม่ได้ เพราะไม่ได้ปัญญา บุคคลย่อม
ได้ยนิ เสียงทุกอย่างด้วยหู ย่อมเห็นสิงทังปวงด้วยจักษุ แต่นกั ปราชญ์ ย่อมไม่ควรละ
ทิงสิงทังปวง ทีได้เห็น ได้ฟังมาแล้ว ผูม้ ีปัญญาถึงมีตาดี ก็ทาํ เหมือนคนตาบอด ถึง
มีหูดี ก็ทาํ เป็ นดังคนหูหนวก ถึงมีปัญญา ก็ทาํ ดังคนใบ้ ถึงมีกาํ ลัง ก็ทาํ เป็ นดังคน
ทุรพล แต่เมือประโยชน์เกิดขึน ถึงจะนอนอยูใ่ นเวลาใกล้ตาย ก็ยงั ทําประโยชน์นนได้
ั
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ถ้าพิจารณาข้อความในสูตรนี วรรคแรกทีว่า ภิกษุไม่ควรทํา การงานให้มาก ก็
จะเห็นได้ว่า ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทาํ การงาน แต่บอกว่า ภิก ษุไม่ควรทําการงานให้มาก
ข้อความต่อไปทีว่า ควรหลีกเร้นหมู่ชน คํานีก็หมายความว่าไม่คลุกคลี หรือไม่ติดใน
บุคคลในตระกูล
ในเถรนามสูตร การอยูผ่ เู้ ดียว ไม่ใช่หมายความว่า ปลีกตน แต่ว่าการปลีกตน
หรือว่าการอยูผ่ เู้ ดียวนัน หมายความถึง การมีสติระลึกรูล้ กั ษณะของสิงทีกําลังปรากฏ
ปลีกจากสิงอืนทังหมด ก็ชือว่า ไม่คลุกคลีกกับหมู่ชน แต่ว่า มีสติรูล้ ักษณะของนาม
และรูปทีกําลังปรากฏ ซึงเป็ นการเจริญมรรคมีองค์ ๘
ทีกล่าวว่า ไม่ควรขวนขวายเพือปั จจัยให้เกิด นีก็เป็ นไปเพือลาภ ซึงเป็ นลาภ
ปลิโพธ ถ้าท่านมีความขวนขวายเพือปั จจัย
และทีกล่าวว่า การไหว้การบูชาในสกุลทังหลาย เป็ นเปื อกตม เป็ นลูกศรอัน
ละเอียด ถอนได้ยาก เพราะสักการะอันบุรุษชัวละได้ยาก
การทียังมีความสํา คัญ หรือคิดว่า การไหว้ การบูชา การสักการะของคนอื น
เป็ นสิงสํา คัญ นันก็เป็ นเพราะเหตุว่า กลัว การทีจะอยู่ผ ู้เดีย ว หรือ ว่า กลัว การทีจะมี
ความรูส้ ึกเหมือนกับถูกทอดทิง ไม่เป็ นทีรักของหมู่คณะ หรือว่าไม่เป็ นทีรักของบุคคล
อืน จึงได้มีการพอใจในการไหว้ การบูชาในสกุล ทังหลาย แต่ขอ้ ความทีท่า นพระ
มหากัจจายนเถระกล่าว ท่านกล่าวว่า การไหว้ การบูชา ในสกุลทังหลาย เป็ นเปื อ ก
ตม เป็ น ลูกศรอันละเอียด ถอนได้ยาก เพราะสักการะอันบุรุษชัวละได้ยาก ความ
พอใจมีมากมายเหลือเกิน อาจจะเป็ นไปในทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน ทางกาย
ทางใจ อาจจะปลีกตนไปแล้ว ไม่พวั พันกับรูป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะก็จริง แต่ก็
ยังมีความยินดีในการไหว้ การบูชา การสรรเสริญของคนอืนก็ได้ ซึงแม้แต่ความยินดี
เช่นนัน สําหรับบุรุษชัวแล้ว ก็เป็ นเปื อกตม เป็ นลูกศรอันละเอี ยด ถอนได้ยาก ละได้
ยาก นอกจากนัน ในมหากัจจายนเถรคาถา ยังมีขอ้ ความว่า
ภิกษุไม่ควรแนะนําสัตว์อนให้
ื ทาํ กรรมอันเป็ นบาป และไม่พึงส้องเสพกรรมนัน
ด้วยตนเอง เพราะสัตว์มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์
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ทีว่าภิกษุไม่ควรแนะนําสัตว์อืนให้ทาํ กรรมอันเป็ นบาปนี ก็จะต้องเข้า ใจด้วยว่า
พระภิกษุก็คงจะไม่สอนให้ใครไปฆ่าสัตว์ ไปลักทรัพย์ ไปประพฤติผิดในกาม แต่ถา้
ท่านมีความเห็นผิดในข้อปฏิบตั ิผดิ แล้วสอนผิด อันนันก็เป็ นกรรมอันเป็ นบาป ซึงก็ไม่
ควรจะส้องเสพกรรมนัน เพราะเหตุว่าถ้า ปฏิบัติผิด ผลทีได้ร ับผิ ด ผูอ้ ื นก็ย่อมหมด
โอกาสทีจะได้รบั ผลทีถูกต้อง และการกระทําเช่นนันก็เป็ นกรรมทีหนักมาก เพราะเหตุ
ว่าตัดการเจริญปัญญา การเจริญมรรค และไม่สามารถทีจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้
ข้อความทีว่า คนเราย่อมไม่เป็ นโจร เพราะคําของบุคคลอืน ไม่เป็ นมุนีเพราะ
คําของบุคคลอืน บุคคลรูจ้ ักตนเองว่าเป็ นอย่างไร แม้เทพเจ้าทังหลายก็รูจ้ ักบุคคลนัน
ว่าเป็ นอย่างนัน
ไม่ว่าจะเป็ นทีรักหรือจะเป็ นทีชัง แต่ให้ทราบว่า ถ้าผูน้ ันเป็ นบัณฑิต แล้ว ไม่
เป็ นทีรักของคนพาล บัณ ฑิตนันย่อมไม่เป็ นโจร เพราะคํา ของบุคคลอืน ไม่เป็ นมุนี
เพราะคําของบุคคลอื น แต่การทีจะเป็ นผู้รู ้ ถูกต้อ งตามความเป็ นจริงได้นัน ผู้นัน
จะต้องรูจ้ กั ตนเอง แล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะตนเองทีรูใ้ จของตัวเอง รูน้ ามรูร้ ูปทีเกิดปรากฏ
แก่ตน เพราะเหตุว่ามีสติ แม้เทพเจ้าทังหลายก็รจู ้ ักบุคคลนันว่าเป็ นอย่างนัน
ยังมีผทู้ ีรูจ้ ิตใจของคนอืน เพราะฉะนัน ไม่ว่าใครจะทํากรรมดีกรรมชัว ในทีลับ
ในทีแจ้งอย่างไรก็ตาม นอกจากบุคคลนันจะรูต้ วั เอง ว่า ทีทํานัน เป็ นกรรมดีหรือกรรม
ชัว แต่แม้เทพเจ้าทังหลาย ก็ยงั รูด้ ว้ ย ไม่ใช่ว่าจะไม่มีบคุ คลอืนรูเ้ ลย
นอกจากนัน ในมหากัจจายนเถรคาถา ยังมี ขอ้ ความว่า ในหมู่ชนพวกนัน
พวกใดมารูส้ ึกตัวว่ า พวกเราจะพากันไปสู่ทีใกล้มจั จุราช ความทะเลาะวิว าทย่อ ม
ระงับไป เพราะพวกนัน
ทุกขณะก็ใกล้มัจ จุราช โดยไม่มีใครทราบว่ า มัจจุราชจะอยู่ใกล้สักแค่ไหน
เพราะฉะนัน ผู้ทีรูป้ ระโยชน์ว่า สิงใดควรปฏิบัติ ผูน้ นก็
ั ย่อมจะไม่เห็นประโยชน์ของ
การทะเลาะวิวาท หรือกล่าวแสดงความเห็นต่าง ๆ โดยไร้ประโยชน์ แต่ถา้ เป็ นสิงที
เป็ นประโยชน์ เป็ นสิงทีจะอุปการะแล้ว ก็ควรกระทํา
ข้อความทีว่า บุคคลทีมีปัญญา ถึงจะสินทรัพย์ก็ยงั เป็ นอยูไ่ ด้ ส่วนบุคคลถึงจะ
มีทรัพย์ ก็เป็นอยูไ่ ม่ได้ เพราะไม่ได้ปัญญา บุคคลย่อมได้ยนิ เสียงทุกอย่างด้วยหู ย่อม
www.dhammahome.com

มู ลนิธศ
ิ ก
ึ ษาและเผยแพร่พระพุ ทธศาสนา

Dhamma Study and Support Foundation
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๕ ตอนที ๔๑ – ๕๐

หน้า ๗๘

เห็น สิงทังปวงด้ว ยจัก ษุ แต่นัก ปราชญ์ ย่ อ มไม่ค วรละทิงสิ งทังปวงทีได้เห็น ได้ฟั ง
มาแล้ว
ทุกคนมีหู บุคคลย่อมได้ยินเสียงทุกอย่างด้ว ยหูมากมายหลายเสียง ย่อ มเห็น
สิงทังปวงด้ว ยจักษุ ตาก็เหมื อ นกัน วันหนึง ๆ ก็ เห็นอะไร ๆ ตังหลายอย่ า ง แต่
นักปราชญ์ยอ่ มไม่ควรละทิงสิงทังปวงทีได้เห็นได้ฟังมาแล้ว
ไม่ใช่ฟั งเพีย งผ่า นไป ๆ แล้ว ก็ทิงสิงทังปวงที ได้เห็น ทีได้ฟั งมาหมด แต่ว่า
ประโยชน์ข องการฟั งนันคือว่า เมือฟั งสิงใดแล้ว ก็ควรพิจารณาไตร่ตรองให้เกิดความ
เข้าใจเหตุผลทีถูกต้อง ไม่ใช่ฟังแล้วก็ไม่รู ้ ปล่อยให้ผ่านไป ๆ การฟั งนันไม่มีประโยชน์
เพราะเหตุว่าพระธรรมของพระผูม้ ีพระภาคนันเป็ นความจริง พร้อมทีจะให้พิสจู น์ได้
เพราะฉะนัน เมือได้ฟังแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยให้ผ่า นไป แต่ควรจะพิจารณาให้
เกิดปั ญญา ให้รู ้ ไม่ใช่ว่า ไม่คิด ไม่พจิ ารณา ถ้าเป็ นเช่นนันแล้ว ถึงจะฟังหลายสิบปี
ประโยชน์ก็นอ้ ย หรือว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์เลย
ข้อความทีว่า ผูม้ ีปัญญาดี ถึงมีตา ก็ทาํ เหมือนคนตาบอด ถึงมีหู ก็ทาํ เป็ น
ดังคนหูหนวก
หมายความว่าอย่างไรคะ จะฉลาดได้อย่างไร มีตาก็ทาํ เหมือนคนตาบอด มีหู
ก็ทาํ เป็ นเหมือนคนหูหนวก
แต่นีเป็ นภาษิ ตของท่า นพระเถระ คือท่านพระมหากัจจายนเถระ ผู้มีปัญญา
ถึงมีตาดีก็ทาํ เหมือนคนตาบอด ถึงมีหดู ีก็ทาํ เป็ นดังคนหูหนวก การทีจะเป็ นเช่นนันได้
ได้ยนิ ก็สักแต่ว่า ได้ยนิ ก็จะต้องเป็ นเพราะปั ญญาเกิดขึน รูล้ กั ษณะของนามว่า เป็ น
นาม รูล้ ักษณะของรูปว่า เป็ นรูปด้วย ทีว่า ถึงมีปัญญาก็ทาํ เป็ นดังคนใบ้ ไม่พูดเพ้อ
เจ้อไร้สาระ แก่งแย่ง แต่รวู ้ ่า คํานันควรพูดกับบุค คลใด ถ้า พูดกับบุคคลใดแล้วไม่มี
ประโยชน์ ถึงมีปัญญาก็ทาํ ดังคนใบ้ เพราะเหตุว่าไม่ได้ประโยชน์อ ะไรเลย แต่ถา้ การ
พูดนันมีประโยชน์ ก็ยอ่ มพูด ถึงมีกาํ ลังก็ทาํ เป็ นดังคนทุรพล
ถ. (ไม่ได้ยนิ )
สุ. จะใช้กาํ ลังทําอะไรคะ รบราฆ่าฟั นเบียดเบียนประทุษร้า ยต่อ สูก้ ันหรือ
อย่างไร เพราะเหตุว่ากําลังของร่างกายทีมีนีควรใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการดําเนินชีวิต
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ไปวันหนึง ๆ ให้เป็ นประโยชน์ในทางธรรม ไม่ใช้ร่างกายทีแข็งแรงไปเบียดเบียน ไป
ประทุษร้าย ไปต่อสูก้ นั เพราะเหตุว่า ข้อความต่อไปมีวา่ แต่เมือประโยชน์เกิดขึน ถึง
จะนอนอยูใ่ นเวลาใกล้ตาย ก็ยงั ทําประโยชน์นนได้
ั
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