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กรรมจาํแนกสัตว ์

หลวงปู่ สวุจัน ์สวุโจ 

ตอ่ไปก็อยู่ในความสงบคือมีสติสาํรวมกายสาํรวมใจ เพ่ือ

เทศนเ์ป็นภาชนะสาํหรบัรองรบัคณุงามความดีท่ีเรยีกวา่บญุ ท่ี

เราทัง้หลายไดม้าบาํเพ็ญบญุเป็นประจาํเพราะบญุนัน้ยอ่มมีผล

ใหเ้กิดควาสขุความเจรญิ บญุขอ้หนึ่งท่ีองคส์มเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจา้พระองคท์รงไดพ้าประพฤติปฏิบติัและบาํเพ็ญมาคือ 

ธัมมัสวนมยั บญุเกิดขึน้จากการฟังธรรม ธมัมเทสนามยั บญุ

เกิดขึน้จากการแสดงธรรม เพียงแตเ่ราตัง้ใจฟังโดยความเคารพ 

พระพทุธเจา้พระองคก็์ใหค้วามสาํคญัมากจงึจดัเขา้ในบุญ

กิริยาวัตถุ เพราะการฟังธรรมนัน้เป็นเหตใุหเ้ราทาํจิตใจของเรา

ใหมี้ความเหน็ถกูตอ้งตามทางอนัเป็นประโยชนใ์หบ้งัเกิดผล

ความสขุความเจรญิ ผูท่ี้มีความรูต้ัง้แตเ่ริม่ตน้จนถึงท่ีสดุคือ

มรรคผลนิพพานนัน้ จะตอ้งอาศยัการสดบัตบัฟัง แมพ้ระสารี

บตุรท่ีพระพทุธเจา้พระองคท์รงยกย่องวา่ผูเ้ลิศดว้ยปัญญาแตก็่

ไม่สามารถจะคน้ควา้ใหไ้ดบ้รรลมุรรคผล ดว้ยปัญญาตามลาํพงั
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ขององคท์่านเอง จะตอ้งอาศยัไดย้ินไดฟั้งจากอรยิสาวกจงึไดรู้ ้

ธรรมเขา้ใจในธรรม เกิดศรทัธาความเล่ือมใส มีความเพียรความ

พยายามอนัชอบเกิดขึน้ในองคม์รรคขึน้มา  

ความเพียรชอบความพยายามชอบในองคอ์รยิมรรคก็เป็น

คณุธรรมอย่างสาํคญัยิ่ง พระพทุธเจา้จงึจดัความพยายาม 

ความเพยีรน่ีเป็นอรยิสจัจใ์นมรรคอรยิสจัจ ์คือหนทางการ

ปฏิบติัเป็นสายกลางเรยีกวา่ มชัฌิมาปฏิปทา การงานใดๆถา้

ขาดกาํลงัคือความเพียรแลว้ ยากท่ีจะบรรลถุึงซึง่ความสาํเรจ็

หรอืสมบรูณบ์รบิรูณไ์ด ้เพราะฉะนัน้ความเพียรพยายามเป็น

คณุธรรมอนัหนึ่งสาํหรบัผูท่ี้เดินทางและสาํหรบัผูท่ี้ทาํการงาน

หรอืประกอบกิจการงานใดๆไมว่า่ทางโลก ไม่วา่ทางธรรม ไม่วา่

การงานการเรอืนในครอบครวั ไม่วา่การงานสว่นรวม ผลงาน

ไดม้าจากความเพียรและพยายามอนัชอบ  

ในทางพระพทุธศาสนาพระองคจ์ดัเขา้ในมรรคคือหนทาง

อนัเป็นสายกลางเรยีกวา่ มชัฌิมา หรอืทา่นจดัเขา้ในโพธิปักขิย

ธรรม ในสัมมัปปธาน คือเพียรชอบ เขา้ในธรรมะท่ีผูป้ฏิบติั
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เจรญิใหม้ากแลว้ย่อมบรรลถุงึซึง่ธรรมเบือ้งสงู คือท่ีสดุเรยีกวา่

ตรสัรูใ้นทางธรรม เพราะเหตนุัน้ความเพียรใครอ่ยากใหเ้ราชาว

พทุธทัง้หลายควรศกึษาใหเ้ขา้ใจชดัวา่มีคณุประโยชนต์อ่ตวัเรา

อย่างสาํคญัอย่างไรเพ่ือจะไดน้าํมาใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์น

ชีวิตประจาํวนั  

ความเพียรชอบท่ีพระพทุธเจา้พระองคว์างหลกัไวโ้ดยยอ่ๆ

เพ่ือจดจาํง่ายและสะดวกในการนาํมาใช ้อนุรักขนาปธาน 

หรอืขอ้ตน้ ทา่นวา่ สงัวรปธาน เพียรสาํรวมกาย ไม่ใหใ้ชก้ายไป

ในทางท่ีผิดท่ีใหเ้กิดโทษเป็นเวรเป็นภยัแก่เราผูก้ระทาํ น่ี ให้

เพียรสงัวรณก์าย สงัวรวาจาในการพดู ไม่ใหใ้ชค้าํพดูไปในทาง

ท่ีผิด เรยีกวา่มิจฉาวาจาเพ่ือใหส้งัวรณร์ะวงั ละมิจฉาวาจาและ

เพียรพยายามเจรญิสัมมาวาจา เม่ือเราจะพดูแลว้ก็พดูไป

ในทางท่ีชอบประกอบไปดว้ยประโยชน ์เรยีกวา่ สังวรปธาน คือ

เพียรสงัวรณส์าํรวม  

ปหานปธาน เพียรละส่ิงท่ีไม่ดีท่ีมีอยู่ประจาํกาย ประจาํ

วาจาและประจาํจิตใจของเรา ท่ีเราไดก้ระทาํไวแ้ตอ่ดีตเม่ือเรา



4 
 

ยงัไม่รู ้และยงัไม่ไดย้ินไดฟั้ง ยงัไม่ไดรู้ธ้รรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ หรอืยงัไม่ไดใ้กลช้ิดพระพทุธเจา้หรอืสาวกของ

พระพทุธเจา้ หรอืไม่ไดใ้กลช้ิดบณัฑิต หรอืไม่ไดฟั้งธรรมของ

บณัฑิตเราก็ยอ่มมีความหลง ความเขา้ใจผิดเป็นธรรมดา ได้

กระทาํส่ิงท่ีไม่ดีมาแลว้ อยา่เก็บไวใ้นจิตในใจใหเ้พียรพยายาม

ละ ไม่ใหร้ะลกึถึงส่ิงท่ีไม่ดีท่ีเคยกระทาํแลว้ ทัง้เราและทัง้คนอ่ืน

กระทาํใหแ้ก่เรา ส่ิงท่ีไม่ดีถงึแมว้า่เป็นอดีตท่ีลว่งไปแลว้ยาวนาน

ก็ตาม ถา้เราไม่ละไม่ตดัขาด ส่ิงไม่ดีเหลา่นัน้ก็จะตามใหผ้ล ให้

เกิดวิบากความเศรา้ใจความทกุขใ์จขึน้ในจิตใจของเรา ไม่มีท่ี

สิน้ท่ีสดุ ถา้เราไม่เพียรพยายามตดัออก เพ่ือไม่ใหจ้ิตไปยดึมั่นใน

ส่ิงท่ีไม่ดีท่ีทัง้ท่ีคนอ่ืนกระทาํใหแ้ก่เราหรอืเราเคยทาํใหแ้ก่คนอ่ืน 

เม่ือเราละยงัไม่ขาด เราระลกึขึน้ใหส่ิ้งท่ีไมดี่นัน้มาครอบงาํจิตใจ

ของเรา สมัผสัสมัพนัธใ์นตวัของเราครัง้ใด ใจก็ของเราก็เศรา้

หมองเป็นทกุขข์ึน้มา เสียใจขึน้มา  

น่ี กรรมไม่ดีท่ีใหผ้ลไดอ้ย่างนี ้กรรมไม่ดีติดตามไดอ้ย่างนี ้

ส่ิงใดท่ีเราไดท้าํไวด้ว้ยจิตใจเหมือนกบัเราเขียนไวใ้นใจแตข่อง



5 
 

เรา ลบไดแ้ตย่าก เหมือนคอมพิวเตอรท่ี์เราปอ้นขอ้มลูส่ิงใดเขา้

ไปแลว้ ถา้เราไม่เอาออก เม่ือกดไปสูปุ่่ มนัน้ มนัก็จะตอ้งออกส่ิง

ท่ีไม่ดีมาอยู่ร ํ่าไป ใหเ้ราไดรู้ส้กึสมัผสัในส่ิงท่ีไม่ดี ทาํใหเ้กิดทกุข ์

เกิดความเศรา้หมองอนัเป็นส่ิงท่ีเราไม่ตอ้งการได ้เน่ืองดว้ยเหตุ

นีผู้ท่ี้ทาํความดีน่ะ ควรจะละความไม่ดีดว้ย บางคนชอบทาํบญุ

ทาํกศุลแตไ่มล่ะบาป บางคนชอบแตส่ิ่งท่ีดีๆ แตไ่ม่ละความชั่ว 

ยงัสะสมความชั่วเพราะเหตท่ีุเขา้ใจผิด เพราะเราไม่ไดศ้กึษาใหรู้ ้

ความจรงิวา่ความชั่วก็เป็นความชั่วท่ีพระพทุธเจา้ตรสัไวใ้น

อรยิสจัธรรม  

ความไม่ดีท่ีเราชอบทาํโดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ ์พระพทุธเจา้

ไม่ไดจ้ดัวา่ทกุขโ์ดยตรง ความไม่ดีท่ีพระพทุธเจา้สอนใหล้ะนั่น 

เป็นสมทุยั ถา้ไม่ไดฟั้งธรรมของพระพทุธเจา้ หรอืไม่ไดพ้ิจารณา

ธรรมท่ีไดฟั้งแลว้ หรอืไม่ไดป้ฎิบติัตรวจตามแลว้ เราก็จะเหน็วา่

สมทุยัเป็นส่ิงท่ีเราพอใจเราชอบใจใหเ้กิดความเพลิดเพลินให้

เกิดความมวัเมาใหเ้กิดความอยาก เพราะส่ิงเหลา่นัน้เป็นส่ิงท่ี

เราชอบไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีทกุข ์แตเ่หมือนกบัในผลท่ีจะเกิดขึน้ 
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เพราะเหตนุัน้จาํเป็นจะตอ้งศกึษาใหรู้เ้ขา้ใจวา่ทกุข ์มลูเหตท่ีุให้

เกิดนั่น เป็นส่ิงท่ีไม่ใช่ชั่วรา้ย เป็นส่ิงท่ีใหเ้รามองเห็นวา่ดี วา่

พอใจ เกิดความความพอใจ แตผ่ลท่ีจะออกมาใหเ้กิดทกุขต์าม

ภายหลงัมนัอยู่คนละช่องและคนละเวลา เพราะฉะนัน้คนไม่มี

ปัญญากวา้งหรอืคนไม่มีปัญญายาว จะมองเหน็แคบๆ 

เพราะฉะนัน้คนจงึหลงทาํกรรมท่ีเหน็วา่ดีท่ีเห็นวา่ชอบ เม่ือทาํ

ลงไปแลว้ภายหลงัไดร้บัความทกุขใ์จเสียใจเป็นเวรเป็นภยั

ขึน้มา  

ส่ิงเหลา่นีย้งัมีอยู่ในโลกเป็นจาํนวนมากนบัวนัแตจ่ะทวี

ขึน้มา โลกไดร้บัความกระเทือน ไดร้บัเวรไดร้บัภยัอนัตรายตา่งๆ

จากปวงชนมนษุยด์ว้ยกนั ท่ีกระทาํขึน้มา ท่ีสรา้งขึน้มาเพ่ือ

ตอ้งการความดีตอ้งการความสขุแตห่ารูว้า่ ความตอ้งการท่ีตน

ตัง้ใจจะทาํนัน้เป็นสมทุยัคือปัจจยัใหท้กุขเ์กิด เพราะเหตนุัน้เรา

ชาวพทุธควรเพียรพยายามศกึษาเรื่องสมทุยัเพ่ือเราจะไดล้ะให้

มนัเด็ดขาดอนัเป็นปัจจยัใหท้กุขเ์กิด  
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เม่ือเราเหน็สมทุยัเป็นปัจจยัใหท้กุขเ์กิดชดัตามความเป็น

จรงิแลว้ ในการปฏิบติันัน้ มาปฏิบติัมาระลกึมองดท่ีูทกุขใ์หม้าก 

ท่ีอนัเป็นผลมาจากสมทุยั น่ี เราควรศกึษาใหรู้ใ้นหลกัท่ี

พระพทุธเจา้ทรงแสดงวา่ทกุขค์วรกาํหนดรู ้จิตของทกุข ์จติของ

อรยิสจัเราควรรูใ้หท้ั่วใหถ้งึใหต้ามความเป็นจรงิ ก็รูด้ว้ยถึงวา่ก็

ทกุขนี์ม้าจากสมทุยั จงึเรยีกวา่ตณัหา ตณัหาเราไดรู้จ้กัแตช่ื่อ 

เวลามนัเกิดขึน้แลว้มกัจะไมรู่จ้กั ไม่ทนั เพียงแตจ่าํท่ีทา่นเรยีกไว ้

สมทุยัก็ส่ิงท่ีเราเพลิดเพลินดว้ยอาํนาจแห่งความพอใจดว้ย

อาํนาจแห่งความหลงยดึมั่นสาํคญัวา่ส่ิงเหลา่นัน้จะใหค้วามสขุ

แก่เราจรงิๆ รูปท่ีชอบใจ เสียงท่ีชอบใจ กล่ินท่ีชอบใจ รสท่ีชอบ

ใจ โผฏฐัพพะท่ีชอบใจ นกึวา่จะไดค้วามสขุแก่เราจรงิๆ ยดึมั่น

ถือมั่นสะสมส่ิงเหลา่นี ้แสวงหาประโยชนส่ิ์งเหลา่นี ้ผลท่ีสดุ

ผลประโยชนส่ิ์งเหลา่นีข้ดักนั น่ีก็จะสรา้งเวรสรา้งภยัเพราะรูป

เหลา่นัน้ไม่เท่ียง  

น่ีเป็นโทษท่ีพระพทุธเจา้มองเหน็โทษ ทา่นไม่ไดม้องท่ีดู

ความท่ีใจชอบ ท่ีตาเหน็ หไูดย้ิน ส่ิงท่ีเราเห็นเราชอบใจนัน้มนัไม่
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เท่ียง รูปก็ไม่เท่ียง เสียงก็ไมเ่ท่ียง กล่ินก็ไม่เท่ียง รสก็ไมเ่ท่ียง 

เม่ือส่ิงเหลา่นีไ้ม่เท่ียงแลว้มนักระทบกระเทือนถึงจิตท่ีเราไป

ยดึถือเราชอบใจ เพราะพลดัพรากจากส่ิงท่ีเราชอบ พลดัจากส่ิง

ท่ีแตเ่ราพอใจเพราะมนัหมดไป หมดไปดว้ยเหตปัุจจยัอนัใด ถา้

หากมีผูใ้ดผูห้นึ่งมาเบียดเบยีนธาตเุราไป บคุคลผูน้ัน้กลายเป็น

ศตัรูขา้ศกึตอ่กนัอีก เพราะฉะนัน้ความสขุท่ีไดจ้ากรูปท่ีเราชอบ 

จากเสียงท่ีเราชอบ จากกล่ินท่ีเราชอบ จากรสท่ีเรา

ชอบ    โผฏฐัพพะท่ีเราชอบ ก็ถกูไมเ่ท่ียง ความสขุเหลา่นัน้ก็

เปล่ียนแปลงไปกระทบกระเทือนจิตใจเรา สรา้งทกุขข์ึน้มา น่ี 

ทกุขม์าจากสมทุยัอยา่งนี ้ 

เม่ือเราพิจารณาเหน็ทกุขเ์ห็นสมทุยัซึง่เก่ียวพนักนัแลว้ เราก็

เบื่อหนา่ยในรูป ไม่ควรยดึมั่น เบื่อหนา่ยในเสียง ไม่ควรยดึมั่น 

ในกล่ินไม่ควรยดึมั่น ในรสไม่ควรยดึมั่น ในสมัผสัท่ีถกูตอ้งกาย

ไม่ควรยดึมั่น เม่ือมนัมีมาแลว้พระพทุธเจา้ก็ใหร้กัษา คุม้ครอง

ดแูลไม่ใหห้ลงใหลใชไ้ปในทางท่ีผิด เอาไวเ้ป็นครูเครื่องกาํหนด

ท่ีพระพทุธเจา้ใหค้วามจาํกดัใหเ้ราพิจารณาเดินทางปัญญาให้
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เห็นวา่ ความเกิดนีไ้ม่ใช่เพ่ือความสขุ ความเกิดนีเ้ป็นทกุขใ์น

องคอ์รยิสจั ทกุขสจั ความแก่เป็นทกุข ์ความเจ็บป่วยเป็นทกุข ์

ตลอดถึงความตายเป็นทกุข ์เราควรกาํหนดรู ้เม่ือเห็นทกุขข์อง

ความแกค่วามตายแลว้ ความเกิดเป็นอะไร จะไม่ทกุขด์ว้ยเหรอ 

คนสว่นใหญ่ชอบจะเกิด ชอบสรา้งนั่นสรา้งน่ี ติดยดึมั่นในภพ

ของตนท่ีมีอยู่ หาทราบวา่ส่ิงท่ีเรายดึมั่น ภพท่ีมีอยู่นั่นเป็นส่ิงท่ี

ไม่เท่ียง กามภพท่ีเรายดึรูป ยดึเสียง ยดึกล่ิน ยดึรสท่ีมีอยู่นัน้ทนั

ไม่เท่ียง ส่ิงใดไม่เท่ียง ส่ิงนัน้ทาํใหเ้ป็นทกุข ์ถา้เราไม่มีปัญญา  

ถา้หากเราอบรมจิตใจทาํใหส้มบรูณบ์รบิรูณด์ว้ยความเพียร

อนัชอบ พยายามอนัชอบ สรา้งความเห็นชอบตามความเป็นจรงิ

ในอรยิสจัแลว้ ความเหน็ของเราก็ย่อมมั่นคงแน่วแน ่สามารถ

ถอดถอนสมทุยัท่ีเราเคยหลงใหลแตก่่อน เพราะมาเห็นทกุขช์ดั

แจง้ จิตเม่ือไมต่อ้งการทกุข ์ทกุขอ์ยู่ในส่ิงอนัใด ส่ิงนัน้ก็ตอ้งยอม

เสียสละ ตอ้งตดัออก ก็เหมือนนายแพทยม์าตรวจพบโรค

รา้ยแรงอยู่ในอวยัวะสว่นไหน จะลกุลามเขา้ไปใหญ่ถึงสว่นใหญ่

ใหเ้กิดอนัตรายแก่ชีวิต ก็ตอ้งยอมเสียสละสว่นนัน้ ตดัทิง้ ถา้ไม่



10 
 

เป็นอนัตรายอย่างอ่ืน ถา้ใหเ้กิดประโยชนแ์ก่สว่นใหญ่ ฉนัใดก็ดี

สมทุยัถึงแมว้า่จะเป็นรูป จะเป็นของท่ีชอบใจ เสียงเป็นส่ิงท่ีชอบ

ใจ กล่ินเป็นส่ิงท่ีชอบใจ รสเป็นส่ิงท่ีชอบใจ นา่รกันา่ปรารถนา 

โผฏฐัพพะส่ิงท่ีชอบใจ แตเ่ราพิจารณาแลว้ถา้หากวา่เรายดึมั่น

ถือมั่น มอบจติมอบใจใหค้วามสขุในส่ิงเหลา่นีโ้ดยสว่นเดียวแลว้

ก็เพราะรูปเสียงกล่ินรสนั่นก็ย่อมไม่เท่ียง ย่อมใหเ้กิดทกุข ์

เพราะฉะนัน้ทา่นจงึสอนใหย้ดึธรรม คือปัญญาความเหน็อนัตรง

ถกูตอ้งแลว้พยายามละสมทุยั ทาํความรูท้กุขก็์สมบรูณบ์รบิรูณ ์

ช่ือวา่เราไดด้าํเนินมรรคปฏิปทาท่ีถกูตอ้ง  

ขอใหเ้ราทัง้หลายส่ิงเหลา่นีส้าํเรจ็ดว้ยความเพียรพยายาม

ชอบ การไดฟั้งธรรมครัง้เดียวเราก็จดจาํได ้สว่นความเพียรนัน้

เราจะตอ้งพยายามทกุวนัทกุเวลา ความเพียรท่ีจะตอ่เน่ืองกนั

นัน้ก็ตอ้งประกอบดว้ย สติความระลกึชอบดว้ย ดว้ยความจิต 

ดว้ยจิตท่ีตัง้ชอบดว้ย คณุธรรมสามอย่าง คือ เพียรชอบ ระลกึ

ชอบ ตัง้จิตชอบเป็นคณุธรรมท่ีสาํคญัยิ่งในมชัฌิมาปฏิปทาซึง่

เป็นอรยิสจั เรยีกวา่มรรคสจั ผูใ้ดพยายามศกึษาและปฏิบติัรู ้
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เห็นแจง้ประจกัษใ์นธรรมสว่นนี ้แลว้เช่ือตาม รูต้าม เห็นตาม 

เกิดความเช่ือตาม ปฏิบติัตาม บคุคลผูน้ัน้ก็ช่ือวา่เป็นสาวกผูเ้ช่ือ

ฟังคาํสอนพระพทุธเจา้ การดาํเนินปฏิบติัดว้ยความพยายามอนั

ชอบก็จะไดถ้ึงจดุหมายปลายทาง ไดค้วามสงบทัง้ปัจจบุนัและ

เบือ้งหนา้ ก็จะไดส้ติปัญญาอนัชอบยิ่งๆขึน้ไป จะไดล้ะสมทุยัให้

เด็ดขาด จิตใจก็จะไดเ้ขา้ถึงซึง่ความบรสิทุธ์ิหมดจดจากมลทินท่ี

เรยีกวา่กิเลสเครื่องเศรา้หมอง  

เราก็ไดป้ฏิบติัตามหวัใจธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ใน

สามขอ้ท่ีเราทกุคนไดท้ราบและไดจ้าํไวว้า่ ละความชั่ว ทาํความ

ดี ทาํจิตของตนใหผ่้องใส ธรรมเหลา่นีก็้จะไดส้มบรูณบ์รบิรูณ์

แก่ตวัของเรา ช่ือวา่เราไดต้ัง้อยู่ในธรรม ปฏิบติัธรรมสมควรแก่

ธรรมท่ีพระพทุธเจา้ทรงยกย่องสรรเสรญิวา่ผูป้ฏิบติัชอบย่อม

ไดร้บัผลประโยชนคื์อเกิดปัญญาวิชชาวิมตุติขึน้มา พน้จากทกุข์

ภยัทัง้ปวง เม่ือไดย้ินไดฟั้งแลว้ก็มาจดจาํไวก็้ดี ตัง้ใจประพฤติ

ปฏิบติัตามก็จะไดป้ระสบพบเห็นความสขุความเจรญิจากนีไ้ป

ตัง้ใจรบัพร 
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ท่ีมา: https://youtu.be/8bzOc8hlcpA 

 

https://youtu.be/8bzOc8hlcpA

