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๑. การปฏิบตัิ เปนเครื่องยังพระสัทธรรมใหบริสทุธิ์ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงวาธรรมของพระตถาคต เมื่อเขาไป
ประดิษฐานในสันดานของปุถุชนแลว ยอมกลายเปนของปลอม (สัทธรรมปฏิรูป) แตถา
เขาไปประดิษฐานในจิตสันดานของพระอริยเจาแลวไซร ยอมเปนของบริสุทธิ์แทจริง 
และเปนของไมลบเลือนดวย เพราะฉะนั้นเมื่อยังเพียรแตเรียนพระปริยัติถายเดียว จึงยัง
ใชการไมไดดี ตอเมื่อมาฝกหัดปฏิบัติจิตใจกําจัดเหลา กะปอมกา คือ อุปกิเลส แลวนั่น
แหละ จึงจะยังประโยชนใหสําเร็จเต็มที่ และทําใหพระสัทธรรมบริสุทธิ ์ไมวิปลาส
คลาดเคลื่อนจากหลักเดิมดวย 

๒. การฝกตนดีแลวจึงฝกผูอื่น ชื่อวาทําตามพระพุทธเจา 

ปุริสทมฺมสารถิ สตถฺา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา 

สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงทรมานฝกหัดพระองคจนไดตรัสรู
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เปน พุทฺโธ ผูรูกอนแลวจึงเปน ภควา ผูทรงจําแนกแจก
ธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว สตฺถา จึงเปนครูของเทวดาและมนุษย เปนผูฝกบุรุษผูมีอุปนิสัย
บารมีควรแกการทรมานในภายหลัง จึงทรงพระคุณปรากฏวา กลฺยาโณ กิตตฺิสทฺโท อพฺ
ภุคฺคโต ชื่อเสียงเกียรติศัพทอันดีงามของพระองคยอมฟุงเฟองไปในจตุรทิศจนตราบเทา
ทุกวันนี้ แมพระอริยสงฆสาวกเจาทั้งหลายที่ลวงลับไปแลวก็เชนเดียวกัน ปรากฏวาทาน
ฝกฝนทรมานตนไดดีแลว จึงชวยพระบรมศาสดาจําแนกแจกธรรม สั่งสอนประชุมชน
ในภายหลัง ทานจึงมีเกียรติคุณปรากฏเชนเดียวกับพระผูมีพระภาคเจา ถาบุคคลใดไม
ทรมานตนใหดีกอนแลว และทําการจําแนกแจกธรรมสั่งสอนไซร ก็จักเปนผูมีโทษ 



ปรากฏวา ปาปโกสทฺโท คือเปนผูมีชื่อเสียงชั่วฟุงไปในจตุรทิศ เพราะโทษที่ไมทําตาม
พระสัมมาสัมพุทธเจา และพระอริยสงฆสาวกเจาในกอนทั้งหลาย 

๓. มูลมรดกอันเปนตนทุนทําการฝกฝนตน 

เหตุใดหนอ ปราชญทั้งหลาย จะสวดก็ดี จะรับศีลก็ดี หรือจะทําการกุศลใดๆ ก็ด ีจึง
ตองตั้ง นโม กอน จะทิ้ง นโม ไมไดเลย เมื่อเปนเชนนี้ นโม กต็องเปนสิ่งสําคัญ จึงยกขึ้น
พิจารณา ไดความวา น คือธาตุน้ํา โม คือ ธาตุดิน พรอมกับบาทพระคาถา ปรากฏขึ้นมา
วา มาตาเปติกสมุภโว โอทนกุมฺมาสปจฺจโย สัมภวธาตุของมารดาบิดาผสมกัน จึงเปน
ตัวตนขึ้นมาได น เปนธาตุของ มารดา โม เปนธาตุของ บิดา ฉะนั้นเมื่อธาตุทั้ง ๒ ผสม
กันเขาไป ไฟธาตุของมารดาเคี่ยวเขาจนไดนามวา กลละ คือ น้าํมันหยดเดียว ณ ที่นี้เอง 
ปฏิสนธิวิญญาณเขาถือปฏิสนธิได จิตจึงไดถือปฏิสนธิในธาตุ นโม นั้น เมื่อจิตเขาไป
อาศัยแลว กลละ ก็คอยเจริญขึ้นเปน อัมพุชะ คือเปนกอนเลือด เจริญจากกอนเลือดมา
เปน ฆนะ คือเปนแทง และ เปสี คอืชิน้เนื้อ แลวขยายตัวออกคลายรูปจิ้งเหลน จึงเปน
ปญจสาขา คือ แขน ๒ ขา ๒ หัว ๑ สวนธาตุ พ คือลม ธ คือไฟ นั้นเปนธาตุเขามาอาศัย
ภายหลังเพราะจิตไมถือ เมื่อละจากกลละนั้นแลว กลละก็ตองทิ้งเปลาหรือสูญเปลา ลม
และไฟก็ไมมี คนตาย ลมและไฟก็ดับหายสาปสูญไป จึงวาเปนธาตุอาศัย ขอสําคัญจึงอยู
ที่ธาตุทั้ง ๒ คือ นโม เปนเดิม 

ในกาลตอมาเมื่อคลอดออกมาแลวก็ตองอาศัย น มารดา โม บิดา เปนผูทะนุถนอม
กลอมเกลี้ยงเลี้ยงมาดวยการใหขาวสุกและขนมกุมมาส เปนตน ตลอดจนการแนะนําสั่ง
สอนความดีทุกอยาง ทานจึงเรียกมารดาบิดาวา บุพพาจารย เปนผูสอนกอนใครๆ ทั้งสิน้ 
มารดาบิดาเปนผูมีเมตตาจิตตอบุตรธิดาจะนับจะประมาณมิได มรดกที่ทําใหกลาวคือรูป
กายนี้แล เปนมรดกดั้งเดิมทรัพยสินเงินทองอันเปนของภายนอกก็เปนไปจากรูปกายนี้
เอง ถารูปกายนี้ไมมีแลวก็ทําอะไรไมได ชื่อวาไมมีอะไรเลยเพราะเหตุนั้นตัวของเราทั้ง
ตัวนี้เปน “มูลมรดก” ของมารดาบิดาทั้งสิ้น จึงวาคุณทานจะนับจะประมาณมิไดเลย 
ปราชญทั้งหลายจึงหาไดละทิ้งไม เราตองเอาตัวเราคือ นโม ตั้งขึ้นกอนแลวจึงทํากิริยา
นอมไหวลงภายหลัง นโม ทานแปลวานอบนอมนั้นเปนการแปลเพียงกิริยา หาไดแปล
ตนกิริยาไม มูลมรดกนี้แลเปนตนทุน ทําการฝกหัดปฏิบัติตนไมตองเปนคนจนทรัพย
สําหรับทําทุนปฏิบัติ 



๔. มูลฐานสาํหรับทําการปฏิบัติ 

นโม นี้ เมื่อกลาวเพียง ๒ ธาตุเทานั้น ยังไมสมประกอบหรือยังไมเต็มสวน ตอง
พลิกสระพยัญชนะดังนี้ คือ เอาสระอะจากตัว น มาใสตัว ม เอาสระ โอ จากตัว ม มาใส
ตัว น แลวกลับตัว มะ มาไวหนาตัว โน เปน มโน แปลวาใจ เมื่อเปนเชนนี้จึงไดทั้งกาย
ทั้งใจเต็มตามสวน สมควรแกการใชเปนมูลฐานแหงการปฏิบัติได มโน คอืใจนี้เปน
ดั้งเดิม เปนมหาฐานใหญ จะทําจะพูดอะไรก็ยอมเปนไปจากใจนี้ทั้งหมด ไดในพระพุทธ
พจนวา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา ธรรมทั้งหลายมีใจถึงกอน มีใจเปน
ใหญ สําเร็จแลวดวยใจ พระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัย ก็ทรงบัญญัติ
ออกไปจาก ใจ คือมหาฐาน นี้ทั้งสิ้น เหตุนี้เมื่อพระสาวกผูไดมาพิจารณาตามจนถึงรูจัก 
มโน แจมแจงแลว มโน กส็ุดบัญญัติ คอืพนจากบัญญัติทั้งสิ้น สมมติทั้งหลายในโลกนี้
ตองออกไปจากมโนทั้งสิ้น ของใครก็กอนของใคร ตางคนตางถือเอากอนอันนี้ ถือเอา
เปนสมมติบัญญัติตามกระแสแหงน้ําโอฆะจนเปนอวิชชาตัวกอภพกอชาติดวยการไม
รูเทา ดวยการหลง หลงถอืวาเปนตัวเรา เปนของเราไปหมด 

๕. มูลเหตุแหงสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุ 

พระอภิธรรม ๗ คัมภีร เวนมหาปฏฐาน มีนัยประมาณเทานั้นเทานี้ สวนคัมภีรมหา
ปฏฐาน มีนัยหาประมาณมิไดเปน “อนันตนัย” เปนวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น
ที่จะรอบรูได เมื่อพิจารณาพระบาลีที่วา เหตุปจฺจโย นั้นไดความวา เหตุซึ่งเปนปจจัย
ดั้งเดิมของสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุนั้นไดแก มโน นั่นเอง มโน เปนตัวมหาเหตุเปน
ตัวเดิม เปนสิ่งสําคัญ นอนนั้นเปนแตอาการเทานั้น อารมฺมณ จนถึงอวิคฺคต จะเปนปจจัย
ไดก็เพราะมหาเหตุคือใจเปนเดิมโดยแท ฉะนั้น มโนซึ่งกลาวไวในขอ ๔ ก็ด ีฐีติ ภูตํ ซึ่ง
จะกลาวในขอ ๖ ก็ด ีและมหาธาตุซึ่งกลาวในขอนี้ก็ดี ยอมมีเนื้อความเปนอันเดียวกัน 
พระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ดี รูอะไรๆ ไดดวย ทศพลญาณ ก็ดี รอบรู 
สรรพเญยฺยธรรม ทั้งปวงก็ดี ก็เพราะมีมหาเหตุนั้นเปนดั้งเดิมทีเดียว จึงทรงรอบรูไดเปน
อนันตนัย แมสาวทั้งหลายก็มีมหาเหตุนี้แลเปนเดิม จึงสามารถรูตามคําสอนของพระองค
ไดดวยเหตุนี้แลพระอัสสชิเถระผูเปนที่ ๕ ของพระปญจวัคคียจึงแสดงธรรมแก อุปติสฺส 
(พระสารีบุตร) วา เย ธมมฺา เหตุปภวา เตสํ เหตุ ตถาคโต เตสฺจ โย นิโรโธ จ เอวํ วาที 
มหาสมโณ ความวา ธรรมทั้งหลายเกิดแตเหตุ...เพราะวามหาเหตุนี้เปนตัวสําคัญ เปนตัว



เดิม เมื่อทานพระอัสสชิเถระกลาวถึงที่นี้ (คือมหาเหตุ) ทานพระสารีบุตรจะไมหยั่งจิตลง
ถึงกระแสธรรมอยางไรเลา? เพราะอะไร ทุกสิ่งในโลกก็ตองเปนไปแตมหาเหตุถึงโล
กุตตรธรรม ก็คือมหาเหตุ ฉะนั้น มหาปฏฐาน ทานจึงวาเปน อนันตนัย ผูมาปฏิบัติใจคือ
ตัวมหาเหตุจนแจมกระจางสวางโรแลวยอมสามารถรูอะไรๆ ทัง้ภายในและภายนอกทุก
สิ่งทุกประการ สุดจะนับจะประมาณไดดวยประการฉะนี้ 

๖. มลูการของสังสารวัฏฏ 

ฐีติภูตํ อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา อุปาทานํ ภโว ชาติ 

คนเราทุกรูปนามที่ไดกําเนิดเกิดมาเปนมนุษยลวนแลวแตมีที่เกิดทั้งสิ้น กลาวคือมี
บิดามารดาเปนแดนเกิด ก็แลเหตุใดทานจึงบัญญัติปจจยาการแตเพียงวา อวิชฺชา ปจฺจยา 
ฯลฯ เทานั้น อวิชชา เกิดมาจากอะไรฯ ทานหาไดบัญญัติไวไม พวกเราก็ยังมีบิดามารดา
อวิชชาก็ตองมีพอแมเหมือนกัน ไดความตามบาทพระคาถาเบื้องตนวา ฐีติภูตํ นั่นเองเปน
พอแมของอวิชชา ฐีติภูตํ ไดแก จิตดั้งเดิม เมื่อฐีติภูตํ ประกอบไปดวยความหลง จึงมี
เครื่องตอ กลาวคือ อาการของอวิชชาเกิดขึ้น เมื่อมีอวิชชาแลวจึงเปนปจจัยใหปรุงแตง
เปนสังขารพรอมกับความเขาไปยึดถือ จึงเปนภพชาติคือตองเกิดกอตอกันไป ทานเรียก 
ปจจยาการ เพราะเปนอาการสืบตอกัน วิชชาและอวิชชาก็ตองมาจากฐีติภูตํเชนเดียวกัน 
เพราะเมื่อฐีติภูตํกอปรดวยวิชชาจึงรูเทาอาการทั้งหลายตามความเปนจริง นี่พิจารณา
ดวยวุฏฐานคามินี วิปสสนา รวมใจความวา ฐีติภูตํ เปนตัวการดั้งเดิมของสังสารวัฏฏ 
(การเวียนวายตายเกิด) ทานจึงเรียกชื่อวา “มูลตันไตร” (หมายถึงไตรลักษณ) 
เพราะฉะนั้นเมื่อจะตัดสังสารวัฏฏใหขาดสูญ จึงตองอบรมบมตัวการดั้งเดิมใหมีวิชชา
รูเทาทันอาการทั้งหลายตามความเปนจริง ก็จะหายหลงแลวไมกออาการทั้งหลายใดๆ อีก 
ฐีติภูตํ อันเปนมูลการก็หยุดหมุน หมดการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏฏดวยประการ
ฉะนี้ 

๗. อรรคฐาน เปนที่ตั้งแหงมรรคนิพพาน 

อคฺคํ ฐานํ มนุสฺเสสุ มคฺคํ สตฺตวิสุทธิยา ฐานะอันเลิศมีอยูในมนุษย ฐานะอันดีเลิศ
นั้นเปนทางดําเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว โดยอธิบายวาเราไดรับมรดกมาแลวจาก 
นโม คือ บิดามารดา กลาวคือตัวของเรานี้แล อันไดกําเนิดเกิดมาเปนมนุษย ซึ่งเปนชาติ
สูงสุด เปนผูเลิศตั้งอยูในฐานะอันเลิศดวยดีคือมีกายสมบัติ วจีสมบัติ แลมโนสมบัติ



บริบูรณ จะสรางสมเอาสมบัติภายนอก คือ ทรัพยสินเงินทองอยางไรก็ได จะสรางสมเอา
สมบัติภายในคือมรรคผลนิพพานธรรมวิเศษก็ได พระพุทธองคทรงบัญญัติพระธรรม
วินัย ก็ทรงบญัญัติแกมนษุยเรานี้เอง มิไดทรงบัญญัติแก ชาง มา โค กระบอื ฯลฯ ที่ไหน
เลย มนุษยนี้เองจะเปนผูปฏิบัติถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได ฉะนั้นจึงไมควรนอยเนื้อต่ําใจวา 
ตนมีบุญวาสนานอย เพราะมนุษยทําได เมื่อไมมี ทําใหมีได เมื่อมีแลวทําใหยิ่งไดสมดวย
เทศนานัยอันมาในเวสสันดรชาดาวา ทานํ เทติ สีลํ รกฺขติ ภาวนํ ภาเวตฺวา เอกจฺโจ สคฺคํ 
คจฺฉติ เอกจฺโจ โมกฺขํ คจฺฉติ นิสฺสํสยํ เมื่อไดทํากองการกุศล คือ ใหทานรักษาศีลเจริญ
ภาวนาตามคําสอนของพระบรมศาสดาจารยเจาแลว บางพวกทํานอยก็ตองไปสูสวรรค 
บางพวกทํามากและขยันจริงพรอมทั้งวาสนาบารมีแตหนหลังประกอบกัน ก็สามารถเขา
สูพระนิพพานโดยไมตองสงสัยเลย พวกสัตวดิรัจฉานทานมิไดกลาววาเลิศ เพราะจะมา
ทําเหมือนพวกมนุษยไมได จึงสมกับคําวามนุษยนี้ตั้งอยูในฐานะอันเลิศดวยดีสามารถนํา
ตนเขาสูมรรคผล เขาสูพระนิพพานอันบริสุทธิ์ไดแล 

๘. สติปฏฐาน เปน ชัยภูมิ คือสนามฝกฝนตน 

พระบรมศาสดาจารยเจา ทรงตั้งชัยภูมิไวในธรรมขอไหน? เมื่อพิจารณาปญหานี้ได
ความขึ้นวา พระองคทรงตั้งมหาสติปฏฐานเปนชัยภูมิ 

อุปมาในทางโลก การรบทัพชิงชัย มุงหมายชัยชนะจําตองหา ชัยภูมิ ถาไดชัยภูมิที่ดี
แลวยอมสามารถปองกันอาวุธของขาศึกไดดี ณ ที่นั้นสามารถรวบรวมกําลังใหญเขาฆา
ฟนขาศึกใหปราชัยพายแพไปได ที่เชนนั้นทานจึงเรียกวา ชัยภูมิ คือที่ที่ประกอบไปดวย
คายคูประตูและหอรบอันมั่นคงฉันใด 

อุปไมยในทางธรรมก็ฉันนั้น ที่เอามหาสติปฏฐานเปนชัยภูมิก็โดยผูที่จะเขาสู
สงครามรบขาศึก คือ กิเลส ตองพิจารณากายานุปสสนาสติปฏฐานเปนตนกอน เพราะ
คนเราที่จะเกิด กามราคะ เปนตน ขึ้น กเ็กิดที่กายและใจ เพราะตาแลไปเห็นกายทําใหใจ
กําเริบ เหตุนั้นจึงไดความวา กายเปนเครื่องกอเหตุ จึงตองพิจารณากายนี้กอน จะไดเปน
เครื่องดับนิวรณทําใหใจสงบได ณ ที่นี้พึง ทําใหมาก เจริญใหมาก คือพิจารณาไมตอง
ถอยเลยทีเดียว ในเมื่ออุคคหนิมิตปรากฏ จะปรากฏกายสวนไหนก็ตาม ใหพึงถือเอากาย
สวนที่ไดเห็นนั้นพิจารณาใหเปนหลักไวไมตองยายไปพิจารณาที่อ่ืน จะคิดวาที่นี่เราเห็น
แลว ที่อ่ืนยังไมเห็น ก็ตองไปพิจารณาที่อ่ืนซิ เชนนี้หาควรไม ถึงแมจะพิจารณาจนแยก



กายออกมาเปนสวนๆ ทกุๆอาการอันเปนธาตุ ดิน น้ํา ลม ไฟ ไดอยางละเอียด ที่เรียกวา
ปฏิภาคก็ตาม ก็ใหพิจารณากายที่เราเห็นทีแรกดวยอุคคหนิมิตนั้นจนชํานาญ ที่จะชํานาญ
ไดก็ตองพิจารณาซ้ําแลวซ้ําอีก ณ ที่เดียวนั้นเอง เหมือนสวดมนตฉะนั้น อันการสวดมนต 
เมื่อเราทองสูตรนี้ไดแลว ทิ้งเสียไมเลาไมสวดไวอีก ก็จะลืมเสียไมสําเร็จประโยชนอะไร
เลย เพราะไมทําใหชํานาญดวยความประมาทฉันใด การพิจารณากายก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
เมื่อไดอุคคหนิมิตในที่ใดแลว ไมพิจารณาในที่นั้นใหมากปลอยทิ้งเสียดวยความประมาท
ก็ไมสําเร็จประโยชนอะไรอยางเดียวกัน 

การพิจารณากายนี้มีที่อางมาก ดั่งในการบวชทุกวันนี้ เบื้องตนตองบอกกรรมฐาน 
๕ ก็คือ กายนี้เอง กอนอ่ืนหมดเพราะเปนของสําคัญ ทานกลาวไวในคัมภีรพระธรรม
บทขุทฺทกนิกายวา อาจารยผูไมฉลาด ไมบอกซึ่งการพิจารณากาย อาจทําลายอุปนิสัยแหง
พระอรหันตของกุลบุตรได เพราะฉะนั้นในทุกวันนี้จึงตองบอกกรรมฐาน ๕ กอน 

อีกแหงหนึ่งทานกลาววา พระพุทธเจาทั้งหลาย พระขีณาสวเจาทั้งหลาย ชื่อวาจะ
ไมกําหนดกาย ในสวนแหง โกฏฐาส (คือการพิจารณาแยกออกเปนสวนๆ) ใดโกฏฐาสห
นึ่งมิไดมีเลย จึงตรัสแกภิกษุ ๕๐๐ รูปผูกลาวถึงแผนดินวา บานโนนมีดินดําดินแดงเปน
ตนนั้นวา นั่นชื่อวา พหิทฺธา แผนดินภายนอกใหพวกทานทั้งหลายมาพิจารณา อัชฌัตติกา 
แผนดินภายในกลาวคืออัตตภาพรางกายนี้ จงพิจารณาไตรตรองใหแยบคาย กระทําให
แจงแทงใหตลอด เมื่อจบการวิสัชชนาปญหานี้ ภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูปก็บรรลุพระอรหันตผล 

เหตุนั้นการพิจารณากายจึงเปนของสําคัญ ผูที่จะพนทุกทั้งหมดลวนแตตอง
พิจารณากายนี้ทั้งสิ้น จะรวบรวมกําลังใหญไดตองรวบรวมดวยการพิจารณากาย แมพระ
พุทธองคเจาจะไดตรัสรูทีแรกก็ทรงพิจารณาลม ลมจะไมใชกายอยางไร? เพราะฉะนั้น
มหาสติปฏฐาน มีกายานุปสสนาเปนตน จึงชื่อวา “ชัยภูม”ิ เมื่อเราไดชัยภูมิดีแลว 
กลาวคือปฏิบัติตามหลักมหาสติปฏฐานจนชํานาญแลว ก็จงพิจารณาความเปนจริงตาม
สภาพแหงธาตุทั้งหลายดวยอุบายแหงวิปสสนา ซึ่งจะกลาวขางหนา 

๙. อุบายแหงวิปสสนา อันเปนเครื่องถายถอนกิเลส 

ธรรมชาติของดีทั้งหลาย ยอมเกิดมาแตของไมดี อุปมาดั่งดอกปทุมชาติอันสวยๆ 
งามๆ ก็เกิดขึ้นมาจากโคลนตมอันเปนของสกปรก ปฏิกูลนาเกลยีด แตวาดอกบัวนั้น เมื่อ
ขึ้นพนโคลนตมแลวยอมเปนสิ่งที่สะอาด เปนที่ทัดทรงของพระราชา อุปราช อํามาตย 



และเสนาบดี เปนตน และดอกบัวนั้นก็มิไดกลับคืนไปยังโคลนตมนั้นอีกเลย ขอนี้เปรียบ
เหมือนพระโยคาวจรเจา ผูประพฤติพากเพียรประโยคพยายาม ยอมพิจารณาซึ่ง สิ่ง
สกปรกนาเกลียดนั้นก็คือตัวเรานี้เอง รางกายนี้เปนที่ประชุมแหงของโสโครกคือ 
อุจจาระ ปสสาวะ (มูตรคูถ) ทั้งปวง สิ่งที่ออกจากผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน ก็เรียกวา 
ขี้ ทั้งหมด เชน ขี้หัว ขี้เล็บ ขี้ฟน ขี้ไคล เปนตน เมื่อสิ่งเหลานี้รวงหลนลงสูอาหาร มีแกง
กับ เปนตน ก็รังเกียจ ตองเททิ้ง กินไมได และรางกายนี้ตองชําระอยูเสมอจึงพอเปนของ
ดูได ถาหาไมก็จะมีกลิ่นเหม็นสาป เขาใกลใครก็ไมได ของทั้งปวงมีผาแพรเครื่องใช
ตางๆ เมื่ออยูนอกกายของเราก็เปนของสะอาดนาดู แตเมื่อมาถึงกายนี้แลวก็กลายเปนของ
สกปรกไป เมื่อปลอยไวนานๆ เขาไมซักฟอกก็จะเขาใกลใครไมไดเลย เพราะเหม็นสาบ 
ดั่งนี้จึงไดความวารางกายของเรานี้เปนเรือนมูตร เรือนคูถ เปนอสุภะ ของไมงาม ปฏิกูล
นาเกลียด เมื่อยังมีชีวิตอยูก็เปนถึงปานนี้ เมื่อชีวิตหาไมแลว ยิ่งจะสกปรกหาอะไร
เปรียบเทียบมิไดเลย เพราะฉะนั้นพระโยคาวจรเจาทั้งหลายจึงพิจารณารางกายอันนี้ให
ชํานิชํานาญดวย โยนิโสมนสิการ ตั้งแตตนมาทีเดียว คือขณะเมื่อยังเห็นไมทันชัดเจนก็
พิจารณาสวนใดสวนหนึ่งแหงกายอันเปนที่สบายแกจริตจนกระทั่งปรากฏเปนอุคคห
นิมิต คือ ปรากฏสวนแหงรางกายสวนใดสวนหนึ่งแลวก็กําหนดสวนนั้นใหมาก เจริญให
มาก ทําใหมาก การเจริญทําใหมากนั้นพึงทราบอยางนี้ อันชาวนาเขาทํานาเขาก็ทําที่
แผนดิน ไถที่แผนดินดําลงไปในดิน ปตอไปเขาก็ทําที่ดินอีกเชนเคย เขาไมไดทําใน
อากาศกลางหาว คงทําแตที่ดินอยางเดียว ขาวเขาก็ไดเต็มยุงเต็มฉางเอง เมื่อทําใหมากใน
ที่ดินนั้นแลว ไมตองรองเรียกวา ขาวเอยขาว จงมาเต็มยุงเนอ ขาวก็จะหลั่งไหลมาเอง 
และจะหามวา เขาเอยขาว จงอยามาเต็มยุงเต็มฉางเราเนอ ถาทํานาในที่ดินนั้นเองจน
สําเร็จแลว ขาวก็มาเต็มยุงเต็มฉางเอง ฉันใดก็ดีพระโยคาวจรเจาก็ฉันนั้น จงพิจารณากาย
ในที่เคยพิจารณาอันถูกนิสัยหรือที่ปรากฏมาใหเห็นครั้งแรก อยาละทิ้งเลยเปนอันขาด 
การทําใหมากนั้นมิใชหมายแตการเดินจงกรมเทานั้น ใหมีสติหรือพิจารณาในที่ทุกสถาน
ในกาลทุกเมื่อ ยืน เดิน นัง่ นอน กิน ดืม่ ทํา คิด พูด ก็ใหมีสติรอบคอบในกายอยูเสมอจึง
จะชื่อวา ทําใหมาก เมื่อพิจารณาในรางกายนั้นจนชัดเจนแลว ใหพิจารณาแบงสวนแยก
สวนออกเปนสวนๆ ตามโยนิโสมนสกิารตลอดจนกระจายออกเปนธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุ
ไฟ ธาตุลม และพิจารณาใหเห็นไปตามนั้นจริงๆ อุบายตอนนี้ตามแตตนจะใครครวญ
ออกอุบายตามที่ถูกจริตนิสัยของตน แตอยาละทิ้งหลักเดิมที่ตนไดรูครั้งแรกนั่นเทียว 



พระโยคาวจรเจาเมื่อพิจารณาในที่นี้ พึงเจริญใหมาก ทําใหมาก อยาพิจารณาครั้ง
เดียวแลวปลอยทิ้งตั้งครึ่งเดือน ตั้งเดือน ใหพิจารณากาวเขาไป ถอยออกมาเปน อนุโลม 
ปฏิโลม คือเขาไปสงบในจิต แลวถอยออกมาพิจารณากาย อยางพิจารณากายอยางเดียว 
หรือสงบที่จิตแตอยางเดียว พระโยคาวจรเจาพิจารณาอยางนี้ชํานาญแลว หรอืชํานาญ
อยางยิ่งแลว คราวนี้แลเปนสวนที่จะเปนเอง คือ จิต ยอมจะรวมใหญ เมื่อรวมพึ่บลง ยอม
ปรากฏวาทุกสิ่งรวมลงเปนอันเดียวกันคือหมดทั้งโลกยอมเปนธาตุทั้งสิ้น นิมิตจะปรากฏ
ขึ้นพรอมกันวาโลกนี้ราบเหมือนหนากลอง เพราะมีสภาพเปนอันเดียวกัน ไมวา ปาไม 
ภูเขา มนุษย สัตว แมที่สุดตัวของเราก็ตองลบราบเปนที่สุดอยางเดียวกันพรอมกับ ญาณ
สัมปยุตต คือรูขึ้นมาพรอมกัน ในที่นีต้ัดความสนเทหในใจไดเลย จึงชื่อวา 
ยถาภูตญาณทัสสนวิปสสนา คือทั้งเห็นทั้งรูตามความเปนจริง 

ขั้นนี้เปนเบื้องตนในอันที่จะดําเนินตอไป ไมใชที่สดุอันพระโยคาวจรเจาจะพึง
เจริญใหมาก ทําใหมาก จึงจะเปนเพื่อความรูยิ่งอีกจนรอบ จนชํานาญเห็นแจงชัดวา 
สังขารความปรุงแตงอันเปนความสมมติวาโนนเปนของของเรา โนนเปนเรา เปนความ
ไมเที่ยงอาศัยอุปาทานความยึดถือจึงเปนทุกข ก็แลธาตุทั้งหลาย เขาหากมีหากเปนอยู
อยางนี้ตั้งแตไหนแตไรมา เกิด แก เจ็บ ตาย เกิดขึ้นเสื่อมไปอยูอยางนี้มากอน เราเกิด
ตั้งแตดึกดําบรรพก็เปนอยูอยางนี้ อาศัยอาการของจิต ของขันธ ๕ ไดแก รปู เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณไปปรุงแตงสําคัญมั่นหมายทุกภพทุกชาติ นับเปนอเนกชาติเหลือ
ประมาณมาจนถึงปจจุบันชาติ จึงทําใหจิตหลงอยูตามสมมติ ไมใชสมมติมาติดเอาเรา 
เพราะธรรมชาติทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี ้จะเปนของมีวิญญาณหรือไมก็ตาม เมื่อวาตาม
ความจริงแลว เขาหากมีหากเปน เกิดขึ้นเสื่อมไป มีอยูอยางนั้นทีเดียว โดยไมตองสงสัย
เลยจึงรูขึ้นวา ปุพฺเพสุ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ ธรรมดาเหลานี้ หากมีมาแตกอน ถึงวาจะ
ไมไดยินไดฟงมาจากใครก็มีอยูอยางนั้นทีเดียว ฉะนั้นในความขอนี้ พระพุทธเจาจึงทรง
ปฏิญาณพระองควา เราไมไดฟงมาแตใคร มิไดเรียนมาแตใครเพราะของเหลานี้มีอยู มีมา
แตกอนพระองคดังนี้ ไดความวาธรรมดาธาตุทั้งหลายยอมเปนยอมมีอยูอยางนั้น อาศัย
อาการของจิตเขาไปยึดถือเอาสิ่งทั้งปวงเหลานั้นมาหลายภพหลายชาติ จึงเปนเหตุให
อนุสัยครอบงําจิตจนหลงเชื่อไปตาม จึงเปนเหตุใหกอภพกอชาติดวยอาการของจิตเขาไป
ยึด ฉะนั้นพระโยคาวจรเจามาพิจารณา โดยแยบคายลงไปตามสภาพวา สพฺเพ สฺงขารา 
อนิจฺจา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา สังขารความเขาไปปรุงแตง คือ อาการของจิตนั่นแลไม



เที่ยง สัตวโลกเขาเที่ยง คือมีอยูเปนอยูอยางนั้น ใหพิจารณาโดย อริยสัจจธรรมทั้ง ๔ เปน
เครื่องแกอาการของจิตใหเห็นแนแทโดย ปจจักขสิทธิ วา ตัวอาการของจิตนี้เองมันไม
เที่ยง เปนทุกข จึงหลงตามสังขาร เมื่อเห็นจริงลงไปแลวก็เปนเครื่องแกอาการของจิต จึง
ปรากฏขึ้นวา สงฺขารา สสฺสตา นตฺถิ สงัขารทั้งหลายที่เที่ยงแทไมมี สังขารเปนอาการของ
จิตตางหาก เปรียบเหมือนพยับแดด สวนสัตวเขาก็อยูประจําโลกแตไหนแตไรมา เมื่อรู
โดยเงื่อน ๒ ประการ คือรูวา สัตวก็มีอยูอยางนั้น สังขารก็เปนอาการของจิต เขาไป
สมมติเขาเทานั้น ฐีติภูตํ จิตตั้งอยูเดิมไมมีอาการเปนผูหลุดพน ไดความวา ธรรมดาหรือ
ธรรมทั้งหลายไมใชตน จะใชตนอยางไร ของเขาหากเกิดมีอยางนั้น ทานจึงวา สพฺเพ ธมฺ
มา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายไมใชตน ใหพระโยคาวจรเจาพึงพิจารณาใหเห็นแจงประจักษ
ตามนี้จนทําใหจิตรวมพึ่บลงไป ใหเห็นจริงแจงชัดตามนั้น โดย ปจจักขสิทธิ พรอมกับ 
ญาณสัมปยุตต รวมทวนกระแสแกอนุสัยสมมติเปนวิมุตติ หรือรวมลงฐีติจิต อันเปนอยูมี
อยูอยางนั้นจนแจงประจักษในที่นั้นดวยญาณสัมปยุตตวา ขีณา ชาติ ญาณํ โหติ ดังนี้ ใน
ที่นี้ไมใชสมมติไมใชของแตงเอาเดาเอา ไมใชของอันบุคคลพึงปรารถนาเอาได เปนของ
ที่เกิดเอง เปนเอง รูเอง โดยสวนเดียวเทานั้น เพราะดวยการปฏิบัติอันเขมแข็งไมทอถอย 
พิจารณาโดยแยบคายดวยตนเอง จึงจะเปนขึ้นมาเอง ทานเปรียบเหมือนตนไมตางๆ มีตน
ขาวเปนตน เมื่อบํารุงรักษาตนมันใหดีแลว ผลคือรวงขาวไมใชสิ่งอันบุคคลพึงปรารถนา
เอาเลย เปนขึ้นมาเอง ถาแลบุคคลมาปรารถนาเอาแตรวงขาว แตหาไดรักษาตนขาวไม 
เปนผูเกียจคราน จะปรารถนาจนวันตาย รวงขาวก็จะไมมีขึ้นมาใหฉันใด วิมฺตติธรรม ก็
ฉันนั้นนั่นแล มิใชสิ่งอันบุคคลจะพึงปรารถนาเอาได คนผูปรารถนาวิมุตติธรรมแต
ปฏิบัติไมถูกตองหรือไมปฏิบัติมัวเกียจครานจนวันตายจะประสบวิมุตติธรรมไมไดเลย 
ดวยประการฉะนี้ 

มุตโตทัย ๑ (ตอ) 

พระธรรมเทศนาของ พระอาจารยมั่น ภูริทตฺตเถระ 

๑๐. จิตเดิมเปนธรรมชาติใสสวาง แตมืดมัวไปเพราะอุปกิเลส 

ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฐํ 

ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้เสื่อมปภัสสรแจงสวางมาเดิม แตอาศัยอุปกิเลสเครื่องเศราหมอง
เปนอาคันตุกะสัญจรมาปกคลุมหุมหอ จึงทําใหจิตมิสองแสงสวางได ทานเปรียบไวใน



บทกลอนหนึ่งวา “ไมชะงกหกพันงา(กิ่ง) กะปอมกากิ้งกาฮอย กะปอมนอยข้ึนมื้อพัน 
ครั้นตัวมาบทัน ขึ้นนําคูมื้อๆ” โดยอธิบายวา คําวาไมชะงก ๖,๐๐๐ งานั้นเมื่อตัดศูนย ๓ 
ศูนยออกเสียเหลือแค ๖ คงไดความวา ทวารทั้ง ๖ เปนที่มาแหงกะปอมกา คือของปลอม
ไมใชของจริง กิเลสทั้งหลายไมใชของจริง เปนสิ่งสัญจรเขามาในทวารทั้ง ๖ นับรอยนบั
พัน มิใชแตเทานั้น กิเลสทั้งหลายที่ยังไมเกิดขึ้นก็จะทวียิ่งๆ ขึ้นทุกๆ วัน ในเมื่อไม
แสวงหาทางแก ธรรมชาติของจิตเปนของผองใสยิ่งกวาอะไรทั้งหมด แตอาศัยของปลอม 
กลาวคืออุปกิเลสที่สัญจรเขามาปกคลุมจึงทําใหหมดรัศมี ดุจพระอาทิตยเมื่อเมฆบดบัง
ฉะนั้น อยาพึงเขาใจวาพระอาทิตยเขาไปหาเมฆ เมฆไหลมาบดบังพระอาทิตยตางหาก 
ฉะนั้น ผูบําเพ็ญเพียรทั้งหลายเมื่อรูโดยปริยายนี้แลว พึงกําจัดของปลอมดวยการพิจารณา
โดยแยบคายตามที่อธิบายแลวในอุบายแหงวิปสสนาขอ ๙ นั้นเถิด เมื่อทําใหถึงขั้นฐีติจิต
แลว ชื่อวายอมทําลายของปลอมไดหมดสิ้นหรือวาของปลอมยอมเขาไปถึงฐีติจิต เพราะ
สะพานเชื่อมตอถูกทําลายขาดสะบั้นลงแลว แมยังตองเกี่ยวของกับอารมณของโลกอยูก็
ยอมเปนดุจน้ํากลิ้งบนใบบัวฉะนั้น 

๑๑. การทรมานตนของผูบําเพ็ญเพียร ตองใหพอเหมาะกับอุปนิสัย 

นายสารถีผูฝกมามีชื่อเสียงคนหนึ่ง มาเฝาพระพุทธเจาทูลถามถึงวิธีทรมานเวไนย 
พระองคทรงยอนถามนายสารถีกอนถงึการทรมาณมา เขาทูลวามามี ๔ ชนดิ คือ ๑. 
ทรมานงาย ๒. ทรมานอยางกลาง ๓. ทรมานยากแท ๔. ทรมานไมไดเลย ตองฆาเสีย 
พระองคจึงตรัสวาเราก็เหมือนกัน ๑. ผูทรมาณงาย คือผูปฏิบัติทําจิตรวมงายใหกินอาหาร
เพียงพอ เพ่ือบํารุงรางกาย ๒. ผูทรมานอยางกลาง คือผูปฏิบัติทําจิตไมคอยจะลง ก็ใหกิน
อาหารแตนอยอยาใหมาก ๓. ทรมานยากแท คือผูปฏิบัติทําจิตลงยากแท ไมตองใหกิน
อาหารเลย แตตองเปน อตฺตฺู รูกําลังของตนวาจะทนทานไดสักเพียงไร แคไหน ๔. 
ทรมานไมไดเลย ตองฆาเสีย คือผูปฏิบัติทําจิตไมได เปน ปทปรมะ พระองคทรงชัก
สะพานเสีย กลาวคือไมทรงรับสั่งสอน อุปมาเหมือนฆาทิ้งเสียฉะนั้น 

๑๒. มูลติกสตูร 

ติกแปลวา ๓ มูลแปลวาเคามูลรากเหงา รวมความวาสิ่งซึ่งเปนรากเหงาเคามูลอยาง
ละ ๓ คือ ราคะ โทสะ โมหะ ก็เรียก ๓ อกุศลมลู ตัณหา ก็มี ๓ คือกามตัณหา ภวตัณหา 
วิภวตัณหา โอฆะและอาสวะก็มีอยางละ ๓ คือ กามะ ภาวะ อวิชชา ถาบุคคลมาเปนไป



กับดวย ๓ เชนนี้ ติปริวตฺตํ ก็ตองเวียนไปเปน๓ ๓ ก็ตองเปนโลก ๓ คือ กามโลก รูปโลก 
อรูปโลก อยูอยางนั้นแล เพราะ ๓ นั้นเปนเคามูลโลก ๓ 

เครื่องแกก็มี ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา เมื่อบุคคลดําเนินตนตามศีล สมาธิ ปญญา อัน
เปนเครื่องแก น ตปิริวตตฺํ ก็ไมตองเวียนไปเปน๓ ๓ ก็ไมเปนโลก ๓ ชื่อวาพนจากโลก ๓ 
แล 

๑๓. วิสุทธิเทวาเทานั้นเปนสันตบุคคลแท 

อกุปฺป สพฺพธมฺเมสุ เญยฺยธมฺมา ปเวสฺสนฺโต 

บุคคลผูมีจิตไมกําเริบในกิเลสทั้งปวง รูธรรมทั้งหลายทั้งที่เปนพหิทธาธรรม ทั้งที่
เปน อัชฌัตติกาธรรม สนโฺต จึงเปนผูสงบระงับ สันตบุคคลเชนนี้แลที่จะบริบูรณดวย
หิริโอตตัปปะ มีธรรมบรสิุทธิ์สะอาด มีใจมั่นคงเปนสัตบุรุษผูทรงเทวธรรมตามความใน
พระคาถาวา หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา สุกฺกธมฺมสมาหิตา สนฺโต สปฺปุริสา โลเก เทวธมฺมาติ 
วุจฺจเร อุปตติเทวา ผูพรั่งพรอมดวยกามคุณ วุนวายอยูดวยกิเลส เหตุไฉนจึงจะเปนสันต
บุคคลได ความในพระคาถานี้ยอมตองหมายถึงวิสุทธิเทวา คือพระอรหันตแนนอน ทาน
ผูเชนนั้นเปนสันตบุคคลแท สมควรจะเปนผูบริบูรณดวยหิริโอตตัปปะ และ สุกฺกธรรม 
คือ ความบริสุทธิ์แท 

๑๔. อกิริยาเปนที่สุดในโลก - สุดสมมติบัญญัติ 

สจฺจานํ จตุโร ปทา ขีณาสวา ชุติมนฺโต เต โลเก ปรินิพฺพุตา 

สัจธรรมทั้ง ๔ คือ ทุกข สมทุัย นิโรธ มรรค ยังเปนกิริยา เพราะแตละสัจจะๆ ยอมมี
อาการตองทําคือ ทุกข-ตองกําหนดรู สมุทัย-ตองละ นิโรธ-ตองทําใหแจง มรรค-ตอง
เจริญใหมาก ดังนี้ลวนเปนอาการที่จะตองทําทั้งหมด ถาเปนอาการที่จะตองทํา ก็ตองเปน
กิริยาเพราะเหตุนั้นจึงรวมความไดวาสัจจะทั้ง ๔ เปนกิริยา จึงสมกับบาทคาถาขางตนนั้น 
ความวาสัจจะทั้ง ๔ เปนเทาหรือเปนเครื่องเหยียบกาวขึ้นไป หรือกาวขึ้นไป ๔ พักจึงจะ
เสร็จกิจ ตอจากนั้นไปจึงเรียกวา อกิริยา 

อุปมา ดังเขียนเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ แลวลบ ๑ ถึง ๙ ทิ้งเสีย เหลือแต ๐ 
(ศูนย) ไมเขียนอีกตอไป คงอานวา ศูนย แตไมมีคาอะไรเลย จะนําไปบวกลบคูณหารกับ
เลขจํานวนใดๆ ไมไดทั้งสิ้นแตจะปฏิเสธวาไมมีหาไดไม เพราะปรากฏอยูวา ๐ (ศูนย) นี่



แหละ คือปญญารอบรู เพราะลายกิริยา คือ ความสมมติ หรือวาลบสมมติลงเสียจนหมด
สิ้น ไมเขาไปยึดถือสมมติทั้งหลาย คําวาลบ คือทําลายกิริยา กลาวคือ ความสมมติ มี
ปญหาสอดขึ้นมาวา เมื่อทําลายสมมติหมดแลวจะไปอยูที่ไหน? แกวา ไปอยูในที่ไม
สมมติ คือ อกิริยา นั่นเอง เนื้อความตอนนี้เปนการอธิบายตามอาการของความจริง ซึ่ง
ประจักษแกผูปฏิบัติโดยเฉพาะ อันผูไมปฏิบัติหาอาจรูไดไม ตอเมื่อไรฟงแลวทําตามจน
รูเองเห็นเองนั่นแลจึงจะเขาใจได 

ความแหง ๒ บาทคาถาตอไปวา พระขีณาสวเจาทั้งหลายดับโลกสามรุงโรจนอยู 
คือทําการพิจารณาบําเพ็ยเพียรเปน ภาวิโต พหุลีกโต คือทําใหมาก เจริญใหมาก จนจิตมี
กําลังสามารถพิจารณาสมมติทั้งหลายทําลายสมมติทั้งหลายลงไปไดจนเปนอกิริยาก็ยอม
ดับโลกสามได การดับโลกสามนั้น ทานขีณาสวเจาทั้งหลายมิไดเหาะขึ้นไปนกามโลก 
รูปโลก อรูปโลกเลยทีเดียว คงอยูกับที่นั่นเอง แมพระบรมศาสดาของเราก็เชนเดียวกัน 
พระองคประทับนั่งอยู ณ ควงไมโพธิพฤกษแหงเดียวกัน เมื่อจะดับโลกสาม ก็มิไดเหาะ
ขึ้นไปในโลกสาม คงดับอยูที่จิต ทิ่จิตนั้นเองเปนโลกสาม ฉะนั้น ทานผูตองการดับโลก
สาม พึงดับที่จิตของตนๆ จึงทําลายกิริยา คือตัวสมมติหมดสิ้นจากจิต ยังเหลือแตอกิริยา 
เปนฐีติจิต ฐีติธรรมอันไมรูจักตาย ฉะนี้แล 

๑๕. สัตตาวาส ๙ 

เทวาพิภพ มนุสสโลก อบายโลก จัดเปนกามโลก ที่อยูอาศัยของสัตวเสพกามรวม
เปน ๑ รูปโลก ที่อยูอาศัยของสัตวผูสําเร็จรูปฌานมี ๔ อรูปโลก ที่อยูอาศัยของสัตว
ผูสําเร็จอรูปฌานมี ๔ รวมทั้งสิ้น ๙ เปนที่อยูอาศัยของสัตว ผูมารูเทาสัตตาวาส ๙ 
กลาวคือ พระขีณาสวเจาทั้งหลาย ยอมจากที่อยูของสัตว ไมตองอยูในที่ ๙ แหงนี้ และ
ปรากฏในสามเณรปญหาขอสุดทายวา ทส นาม ก ึอะไรชื่อวา ๑๐ แกวา ทสหงฺ เคหิ สมนฺ
นาคโต พระขีณาสวเจาผูประกอบดวยองค ๑๐ ยอมพนจากสัตตาวาส ๙ ความขอนี้คง
เปรียบไดกับการเขียนเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ นั่นเอง ๑ ถึง ๙ เปนจํานวนที่นับได 
อานได บวกลบคูณหารกันได สวน ๑๐ ก็คือ เลข ๑ กับ ๐ (ศูนย) เราจะเอา ๐ (ศูนย) ไป
บวกลบคูณหารกับเลขจํานวนใดๆ ก็ไมทําใหเลขจํานวนนั้นมีคาสูงขึ้น และ ๐ (ศูนย) นี้
เมื่ออยูโดยลําพังก็ไมมีคาอะไร แตจะวาไมมีก็ไมได เพราะเปนสิ่งปรากฏอยู ความเปรียบ
นี้ฉันใด จิตใจก็ฉันนั้นเปนธรรมชาติ มีลักษณะเหมือน ๐ (ศูนย) เมื่อนําไปตอเขากับเลข



ตัวใด ยอมทําใหเลขตัวนั้นเพิ่มคาขึ้นอีกมาก เชน เลข ๑ เมื่อเอาศูนยตอเขา ก็กลายเปน 
๑๐ (สิบ) จิตใจเรานี้ก็เหมือนกัน เมื่อตอเขากับสิ่งทั้งหลายก็เปนของวิจิตรพิสดารมากมาย
ขึ้นทันที แตเมื่อไดรับการฝกฝนอบรมจนฉลาดรอบรูสรรพเญยฺยธรรมแลวยอมกลับคืนสู
สภาพ ๐ (ศูนย) คือ วางโปรงพนจากการนับการอานแลว มิไดอยูในที่ ๙ แหงอันเปนที่อยู
ของสัตว แตอยูในที่หมดสมมติบัญญตัิคือ สภาพ ๐ (ศูนย) หรืออกิริยาดังกลาวในขอ ๑๔ 
นั่นเอง 

๑๖. ความสําคัญของปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา และปจฉิมเทศนา 

พระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใน ๓ กาลมีความสําคัญยิ่ง อัน
พุทธบริษัทควรสนใจพิจารณาเปนพิเศษ คือ 

ก. ปฐมโพธกิาล ไดทรงแสดงธรรมแกพระปญจวัคคยี ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 
เมืองพาราณสี เปนครั้งแรกเปนปฐมเทศนา เรียกวา ธรรมจักร เบื้องตนทรงยกสวนสุด ๒ 
อยางอันบรรพชิตไมควรเสพขึ้นมาแสดงวา เทว เม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺ
พา ภิกษุทั้งหลาย สวนที่สดุ ๒ อยางอันบรรพชิตไมพึงเสพ คือ กามสุขัลลิกา และอัตตกิ
ลมถา อธิบายวา กามสุขัลลิกา เปนสวนแหงความรัก อัตตกิลมถา เปนสวนแหงความชัง
ทั้ง ๒ สวนนี้เปนตัวสมุทัย เมื่อผูบําเพ็ญตบะธรรมทั้งหลายโดยอยูซึ่งสวนทั้งสองนี้ ชื่อวา
ยังไมเขาทางกลาง เพราะเมื่อบําเพ็ญเพียรพยายามทําสมาธิ จิตสงบสบายดีเต็มที่ก็ดีใจ 
ครั้นเมื่อจิตนึกคิดฟุงซานรําคาญก็เสียใจ ความดีใจนั้น คือ กามสุขัลลิกา ความเสียใจนั้น
แล คือ อัตตกิลมถา ความดีใจก็เปนราคะ ความเสียใจก็เปนโทสะ ความไมรูเทาในราคะ 
โทสะ ทั้งสองนี้เปนโมหะ ฉะนั้น ผูที่พยายามประกอบความเพียรในเบื้องแรกตอง
กระทบสวนสุดทั้งสองนั้นแลกอน ถาเมื่อกระทบสวน ๒ นั้นอยู ชื่อวาผิดอยูแตเปน
ธรรมดาแททีเดียว ตองผิดเสียกอนจึงถูก แมพระบรมศาสดาแตกอนนั้นพระองคก็ผิดมา
เต็มที่เหมือนกัน แมพระอัครสาวกทั้งสอง ก็ซ้ําเปนมิจฉาทิฐิมากอนแลวทั้งสิ้น แมสาวก
ทั้งหลายเหลาอื่นๆ ก็ลวนแตผิดมาแลวทั้งนั้น ตอเมื่อพระองคมาดําเนินทางกลาง ทําจิต
อยูภายใตรมโพธิพฤกษ ไดญาณ ๒ ในสองยามเบื้องตนในราตรี ไดญาณที่ ๓ กลาวคือ
อาสวักขยญาณในยามใกลรุง จึงไดถูกทางกลางอันแทจริงทําจิตของพระองคใหพนจาก
ความผิด กลาวคือ...สวนสุดทั้งสองนั้น พนจากสมมติโคตร สมมติชาติ สมมติวาส สมมติ
วงศ และสมมติประเพณี ถึงความเปนอริยโคตร อริยชาติ อริยวาส อริยวงศ และอริย



ประเพณี สวนอริยสาวกทั้งหลายนั้นเลาก็มารูตามพระองค ทําใหไดอาสวักขยญาณพน
จากความผิดตามพระองคไป สวนเราผูปฏิบัติอยูในระยะแรกๆ ก็ตองผิดเปนธรรมดา แต
เมื่อผิดก็ตองรูเทาแลวทําใหถูก เมื่อยังมีดีใจเสียใจในการบําเพ็ญบุญกุศลอยู ก็ตกอยูใน
โลกธรรม เมื่อตกอยูในโลกธรรม จึงเปนผูหว่ันไหวเพราะความดีใจเสียใจนั่นแหละ ชือ่
วาความหวั่นไหวไปมา อุปฺปนฺโน โข เม โลกธรรมจะเกิดที่ไหน เกิดที่เรา โลกธรรมม ี๘ 
มรรคเครื่องแกก็มี ๘ มรรค ๘ เครื่องแกโลกธรรม ๘ ฉะนั้น พระองคจึงทรงแสดง
มัชฌิมาปฏิปทาแกสวน ๒ เมื่อแกสวน ๒ ไดแลวก็เขาสูอริยมรรค ตัดกระแสโลก ทําใจ
ใหเปนจาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย (สละสลดัตัดขาดวางใจหายหวง) รวมความวา 
เมื่อสวน ๒ ยังมีอยูในใจผูใดแลว ผูนั้นก็ยังไมถูกทาง เมื่อผูมีใจพนจากสวนทั้ง ๒ แลว ก็
ไมหว่ันไหว หมดธุลี เกษมจากโยคะ จึงวาเนื้อความแหงธรรมจักรสําคัญมาก พระองค
ทรงแสดงธรรมจักรนี้ยังโลกธาตุใหหว่ันไหว จะไมหว่ันไหวอยางไร เพราะมีใจความ
สําคัญอยางนี้ โลกธาตุก็มิใชอะไรอื่น คือตัวเรานี้เอง ตัวเราก็คือธาตุของโลก หว่ันไหว
เพราะเห็นในของที่ไมเคยเห็น เพราะจิตพนจากสวน ๒ ธาตุของโลกจึงหวั่นไหว 
หว่ันไหวเพราะจะไมมากอธาตุของโลกอีกแล 

ข. มัชฌิมโพธิกาล ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขในชุมชนพระอรหันต ๑,๒๕๐ องค 
ณ พระราชอุทยานเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤหใจความสําคัญตอนหนึ่งวา 
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ พึงเปนผูทําจิตใหยิ่ง การที่จะทําจิตใหยิ่งไดตอง
เปนผูสงบระงับ อิจฺฉา โลภสมาปนฺโน สมโณ ก ึภวิสฺสติ เมื่อประกอบดวยความอยากดิ้น
รนโลภหลงอยูแลวจักเปนผูสงระงับไดอยางไร ตองเปนผูปฏิบัติคือปฏิบัติพระวินัยเปน
เบื้องตน และเจริญกรรมฐานตั้งตนแตการเดินจงกรม นั่งสมาธิ ทําใหมาก เจริญใหมาก 
ในการพิจารณามหาสติปฏฐาน มีกายนุปสสนาสติปฏฐาน เปนเบื้องแรก พึงพิจารณา
สวนแหงรางกาย โดยอาการแหงบริกรรมสวนะคือ พิจารณาโดยอาการคาดคะเน วาสวน
นั้นเปนอยางนั้นดวยการมีสติสัมปชัญญะไปเสียกอน เพราะเมื่อพิจารณาเชนนี้ใจไมหาง
จากกาย ทําใหรวมงาย เมื่อทําใหมาก ในบริกรรมสวนะแลว จักเกิดขึ้นซึ่งอุคคหนิมิตให
ชํานาญในที่นั้นจนเปนปฏิภาค ชํานาญในปฏิภาคโดยยิ่งแลวจักเปนวิปสสนา เจริญ
วิปสสนาจนเปนวิปสสนาอยางอุกฤษฏ ทําจิตเขาถึงฐีติภูตํ ดังกลาวแลวในอุบายแหง
วิปสสนาชื่อวาปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแลว โมกฺขํ จึงจะขามพน จึงพนจากโลกชือ่วาโลกุตตร



ธรรม เขม ํจึงเกษมจากโยคะ (เครื่องรอย) ฉะนั้น เนื้อความในมัชฌิมเทศนาจึงสําคัญ
เพราะเล็งถึงวิมุตติธรรมดวยประการฉะนี้และฯ 

ค. ปจฉิมโพธิกาล ทรงแสดงปจฉิมเทศนาในที่ชุมชนพระอรยิสาวก ณ พระราช
อุทยานสาลวันของมัลลกษัตริยกรุงกุสินารา ในเวลาจวนจะปรินิพพานวา หนฺทานิ 
อามนฺตยามิ โว ภิกฺขเว ปฏิเวทยามิ โว ภิกฺขเว ขยวยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ 
เราบอกทานทั้งหลายวาจงเปนผูไมประมาท พิจารณาสังขารที่เกิดขึ้นแลวเสื่อมไป เมื่อ
ทานทั้งหลายพิจารณาเชนนั้นจักเปนผูแทงตลอด พระองคตรัสพระธรรมเทศนาเพียง
เทานี้ก็ปดพระโอษฐมิไดตรัสอะไรตอไปอีกเลย จึงเรียกวา ปจฉิมเทศนาอธิบายความ
ตอไปวา สังขารมันเกิดขึ้นที่ไหน อะไรเปนสังขาร สังขารมันก็เกิดขึ้นที่จิตของเราเอง
เปนอาการของจิตพาใหเกิดขึ้นซึ่งสมมติทั้งหลาย สังขารนี้แล เปนตัวการสมมติบัญญัติ
สิ่งทั้งหลายในโลกความจริงในโลกทั้งหลายหรือธรรมธาตุทั้งหลายเขามีเขาเปนอยูอยาง
นั้น แผนดิน ตนไม ภูเขา ฟา แดด เขาไมไดวาเขาเปนนั้นเปนนี้เลย เจาสังขารตัวการนี้เขา
ไปปรุงแตงวา เขาเปนนั้นเปนนี้จนหลงกันวาเปนจริง ถือเอาวาเปนตัวเรา เปนของๆ เรา
เสียสิ้น จึงมี ราคะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นทําจิตดั้งเดิมใหหลงตามไป เกิด แก เจ็บ ตาย 
เวียนวายไปไมมีที่สิ้นสุด เปนอเนกภพ อเนกชาติ เพราะเจาตัวสังขารนั้นแลเปนตัวเหตุ 
จึงทรงสอนใหพิจารณาสังขารวา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา ใหเปน
ปรีชาญาณชดัแจง เกิดจากผลแหงการเจริญปฏิภาคเปนสวนเบื้องตน จนทําจิตใหเขา
ภวังค เมื่อกระแสแหงภวังคหายไป มีญาณเกิดขึ้นวา “นั้นเปนอยางนั้น เปนสภาพไมเที่ยง 
เปนทุกข” เกิดขึ้นในจิตจริงๆ จนชํานาญเห็นจริงแจงประจักษ ก็รูเทาสังขารได สังขารก็
จะมาปรุงแตงใหจิตกําเริบอีกไมได ไดในคาถาวา อกุปฺป สพฺพธมฺเมสุ เญยฺยธมฺมา 
ปเวสฺสนฺโต เมื่อสังขารปรุงแตงจิตไมไดแลว ก็ไมกําเริบรูเทาธรรมทั้งปวง สนฺโต ก็เปนผู
สงบระงับถึงซึ่งวิมุตติธรรม ดวยประการฉะนี้ 

ปจฉิมเทศนานี้เปนคําสําคัญแท ทําใหผูพิจารณารูแจงถึงที่สุด พระองคจึงไดปด
พระโอษฐแตเพียงนี้ 

พระธรรมเทศนาใน ๓ กาลนี้ ยอมมีความสําคัญเหนือความสําคัญในทุกๆ กาล 
ปฐมเทศนาก็เล็งถึงวิมุตติธรรม มัชฌิมเทศนาก็เล็งถึงวิมุตติธรรม ปจฉิมเทศนาก็เล็งถึง
วิมุตติธรรม รวมทั้ง ๓ กาล ลวนแตเล็งถึงวิมุตติธรรมทั้งสิ้น ดวยประการฉะนี้ 



๑๗. พระอรหันตทุกประเภทบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปญญาวิมุตติ 

อนาสวํ เจโตวิมุตฺตึ ปฺญาวิมุตฺตึ ทิฏเฐว ธมฺเม สยํ อภิฺญา สจฺฉิกตวา อุปฺปสมฺปชฺช 
วิหรติ พระบาลีนี้แสดงวาพระอรหันตทั้งหลายไมวาประเภทใดยอมบรรลุทัง้เจโตวิมุตติ 
ทั้งปญญาวิมุตติ...ที่ปราศจากอาสวะในปจจุบัน หาไดแบงแยกไววา ประเภทนั้นบรรลุแต
เจโตวิมุตติ หรือปญญาวิมุติไม ที่เกจิอาจารยแตงอธิบายไววา เจโตวิมุตติเปนของพระ
อรหันตผูไดสมาธิกอน สวนปญญาวิมุตติเปนของพระอรหันตสุกขวิปสสกผูเจริญ
วิปสสนาลวนๆ นั้นยอมขัดแยงตอมรรค มรรคประกอบดวยองค ๘ มีทั้งสัมมาทิฏฐิ ทั้ง
สัมมาสมาธิ ผูจะบรรลุวิมุตติธรรมจําตองบําเพ็ญมรรค ๘ บริบูรณ มิฉะนั้นก็บรรลุวิมุตติ
ธรรมไมได ไตรสิกขาก็มีทั้งสมาธิ ทั้งปญญา อันผูจะไดอาสวักขยญาณจําตองบําเพ็ญ
ไตรสิกขาใหบริบูรณทั้ง ๓ สวน ฉะนั้นจึงวา พระอรหันตทุกประเภทตองบรรลุทั้งเจโต
วิมุตติ ทั้งปญญาวิมุตติดวยประการฉะนี้แลฯ 

มุตโตทัย ๒ 

สวนที่ ๒ 
บันทึกโดย พระอาจารยวัน อุตฺตโม และ พระอาจารยทองคํา ญาโณภาโส 

ณ วัดปาบานหนองผือ อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร 
พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๒ 

๑. เรื่อง มูลกรรมฐาน 

กุลบุตรผูบรรพชาอุปสมบทเขามาในพระพุทธศาสนานี้แลว ใครเลาไมเคยเรียน
กรรมฐานมา บอกไดทีเดียววาไมเคยมี พระอุปชฌายทุกองคเมื่อบวชกุลบตุรจะไมสอน
กรรมฐานกอนแลวจึงใหผาภายหลังไมมี ถาอุปชฌายองคใดไมสอนกรรมฐานกอน 
อุปชฌายองคนั้นดํารงความเปนอุปชฌายะตอไปไมได ฉะนั้นกุลบุตรผูบวชมาแลวจึงได
ชื่อวาเรียนกรรมฐานมาแลว ไมตองสงสัยวาไมไดเรียน 

พระอุปชฌายะสอนกรรมฐาน ๕ คือ เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟน ตโจ 
หนัง ในกรรมฐานทั้ง ๕ นี้ มีหนังเปนที่สุด ทําไมจึงสอนถึงหนังเทานั้น? เพราะเหตุวา 
หนัง มันเปนอาการใหญ คนเราทุกคนตองมีหนังหุมหอ ถาไมมีหนัง ผม ขน เล็บ ฟน ก็
อยูไมได ตองหลุดหลนทําลายไป เนื้อ กระดูก เอ็น และอาการทั้งหมดในรางกายนี้ ก็จะ



อยูไมได ตองแตกตองทําลายไป คนเราจะหลงรูปก็มาหลง หนัง หมายความสวยๆ งามๆ 
เกิดความรักใครแลวก็ปรารถนาเพราะมาหมายอยูที่หนัง เมื่อเห็นแลวก็สําคัญเอา
ผิวพรรณของมัน คือผิว ดํา-ขาว-แดง-ดําแดง-ขาวแดง ผิวอะไรตออะไร ก็เพราะหมายสี
หนัง ถาไมมีหนังแลว ใครเลาจะหมายวาสวยงาม? ใครเลาจะรักจะชอบจะปรารถนา? มี
แตจะเกลียดหนายไมปรารถนา ถาหนังไมหุมหออยูแลว เนื้อเอ็นและอาการอื่นๆ ก็จะอยู
ไมได ทั้งจะประกอบกิจการอะไรก็ไมได จึงวาหนังเปนของสําคัญนัก จะเปนอยูไดกินก็
เพราะหนัง จะเกิดความหลงสวยหลงงามก็เพราะมีหนัง ฉะนั้นพระอุปชฌายะทานจึง
สอนถึงแตหนังเปนที่สุด ถาเรามาตั้งใจพิจารณาจนใหเห็นความเปอยเนาเกิดอสุภนิมิต 
ปรากฏแนแกใจแลว ยอมจะเห็นอนิจจสัจจธรรม ทุกขสัจจธรรม อนัตตาสัจจธรรม จึงจะ
แกความหลงสวยหลงงามอันมั่นหมายอยูที่หนังยอมไมสําคัญหมาย และไมชอบใจ ไม
ปรารถนาเอาเพราะเห็นตามความเปนจริง เมื่อใดเชื่อคําสอนของพระอุปชฌายะไม
ประมาทแลว จึงจะไดเห็นสัจจธรรม ถาไมเชื่อคําสอนพระอุปชฌายะ ยอมแกความหลง
ของตนไมได ยอมตกอยูในบวงแหงรัชชนิอารมณ ตกอยูในวัฏจักร เพราะฉะนั้น คําสอน
ที่พระอุปชฌายะไดสอนแลวแตกอนบวชนั้น เปนคําสอนที่จริงที่ดีแลวเราไมตองไป
หาทางอื่นอีก ถายังสงสัย ยังหาไปทางอื่นอีกชื่อวายังหลงงมงาย ถาไมหลงจะไปหาทําไม 
คนไมหลงก็ไมมีการหา คนที่หลงจึงมีการหา หาเทาไรยิ่งหลงไปไกลเทานั้น ใครเปนผู
ไมหา มาพิจารณาอยูในของที่มีอยูนี้ ก็จะเห็นแจงซึ่งภูตธรรม ฐีติธรรม อันเกษมจากโย
คาสวะทั้งหลาย 

ความในเรื่องนี้ ไมใชมติของพระอุปชฌายะทั้งหลายคิดไดแลวสอนกุลบุตรตามมติ
ของใครของมัน เนื่องดวยพุทธพจนแหงพระพุทธองคเจา ไดทรงบัญญัติไวใหอุปชฌายะ
เปนผูสอนกุลบุตรผูบวชใหม ใหกรรมฐานประจําตน ถามิฉะนั้นก็ไมสมกับการออกบวช
ที่ไดสละบานเรือนครอบครัวออกมาบําเพ็ญเนกขัมมธรรม หวังโมกขธรรม การบวชก็จะ
เทากับการทําเลน พระองคไดทรงบัญญัติมาแลว พระอุปชฌายะทั้งหลายจึงดํารง
ประเพณีนี้สืบมาตราบเทาทุกวันนี้ พระอุปชฌายะสอนไมผิด สอนจริงแทๆ เปนแต
กุลบุตรผูรับเอาคําสอนไมตั้งใจ มัวประมาทลุมหลงเอง ฉะนั้นความในเรื่องนี้ วิญูชน
จึงไดรับรองทีเดียววา เปนวิสุทธิมรรคเที่ยงแท 

๒. เรื่อง ศีล 



สีลํ สลีา วิย ศีล คือความปกติ อุปมาไดเทากับหินซึ่งเปนของหนักและเปนแกนของ
ดิน แมจะมีวาตธาตุมาเปาสักเทาใด ก็ไมมีการสะเทือนหวั่นไหวเลย แตวาเราจะสําคัญถือ
แตเพียงคําวา ศีล เทานั้น ก็จะทําใหเรางมงายอีก ตองใหรูจักเสียวาศีลนั้นอยูที่ไหน? มี
ตัวตนเปนอยางไร? อะไรเลาเปนตัวศีล? ใครเปนผูรักษา? ถารูจักวาใครเปนผูรักษาแลว ก็
จะรูจักวาผูนั้นเปนตัวศีล ถาไมเขาใจเรื่องศีล ก็จะงมงายไมถือศีลเพียงนอกๆ เดี๋ยวก็ไป
หาเอาที่นั้นทีนี้จึงจะมีศีล ไปขอเอาที่นั่นที่นี่จึงมี เมื่อยังเที่ยวหาเที่ยวขออยูไมใชหลงศลี
ดอกหรือ? ไมใชสีลพัตตปรามาสถือนอกๆ ลบูๆ คลําๆ อยูหรอื? 

อิทํ สจฺจาภินิเวสทิฏฐิ จะเห็นความงมงายของตนวาเปนของจริงเที่ยงแท ผูไมหลง
ยอมไมไปเที่ยวขอเที่ยวหา เพราะเขาใจแลววา ศีลก็อยูที่ตนนี้ จะรักษาโทษทั้งหลายก็ตน
เปนผูรักษา ดังที่วา “เจตนาหํ ภิกฺขเว สีลํ วทามิ” เจตนา เปนตัวศีล เจตนา คืออะไร? 
เจตนานี้ตองแปลงอีกจึงจะไดความ ตองเอาสระ เอ มาเปน อิ เอา ต สะกดเขาไป เรียกวา 
จิตฺต คือจิตใจ คนเราถาจิตใจไมมี ก็ไมเรียกวาคน มีแตกายจะสําเร็จการทําอะไรได? 
รางกายกับจิตตองอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อจิตใจไมเปนศีล กายกป็ระพฤติไปตางๆ จึง
กลาวไดวาศีลมีตัวเดียว นอกนั้นเปนแตเรื่องโทษที่ควรละเวน โทษ ๕ โทษ ๘ โทษ ๑๐ 
โทษ ๒๒๗ รักษาไมใหมีโทษตางๆ ก็สําเร็จเปนศีลตัวเดียว รกัษาผูเดียวนั้นไดแลวมันก็
ไมมีโทษเทานั้นเอง ก็จะเปนปกติแนบเนียนไมหว่ันไหว ไมมีเรื่องหลงมาหาหลงขอ คน
ที่หาขอตองเปนคนทุกข ไมมีอะไรจึงเที่ยวหาขอ เดี๋ยวก็กลาวยาจามิๆ ขอแลวขอเลาขอ
เทาไรยิ่งไมมียิ่งอดอยากยากเข็ญ เราไดมาแลวมีอยูแลวซึ่งกายกับจิต รูปกายก็เอามาแลว
จากบิดามารดาของเรา จิตก็มีอยูแลว ชื่อวาของเรามีพรอมบริบูรณแลว จะทําใหเปนศีลก็
ทําเสียไมตองกลาววาศีลมีอยูที่โนนที่นี้ กาลนั้นจึงจะมีกาลนี้จึงจะมี ศีลมีอยูที่เรานี้แลว 
อกาลิโก รักษาไดไมมีกาล ไดผลก็ไมมีกาล 

เรื่องนี้ตองมีหลักฐานพรอมอีก เมื่อครั้งพุทธกาลนั้น พวกปญจวัคคียก็ดี พระยส
และบิดามารดาภรรยาเกาของทานก็ดี ภัททวัคคียชฏิลทั้งบริวารก็ดี พระเจาพิมพิสาร และ
ราชบริพาร ๑๒ นหุตก็ดี ฯลฯ กอนจะฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา ไม
ปรากฏวาไดสมาทานศีลเสียกอนจึงฟงเทศนา พระองคเทศนาไปทีเดียว ทําไมทาน
เหลานั้นจึงไดสําเร็จมรรคผล ศีล สมาธิ ปญญา ของทานเหลานั้นมาแตไหน ไมเห็น
พระองคตรัสบอกใหทานเหลานั้นของเอาศีล สมาธิ ปญญา จากพระองค เมื่อไดลิ้มรส
ธรรมเทศนาของพระองคแลว ศีล สมาธิ ปญญา ยอมมีขึ้นในทานเหลานั้นเอง โดยไมมี



การขอและไมมีการเอาให มัคคสามัคคี ไมมีใครหยิบยกใหเขากัน จิตดวงเดียวเปนศีล 
เปนสมาธิ เปนปญญา ฉะนั้นเราไมหลงศีล จึงจะเปนวิญูชนอันแทจริง 

๓. เรื่อง ปาฏโิมกขสังวรศลี 

พระวินัย ๕ คัมภีร สงเคราะหลงมาในปาฏิโมกขุทเทส เมื่อปฏิบัติไมถูกตองตาม
พระวินัยยอมเขาไมได ผูปฏิบัติถูกตามพระวินัยแลว โมกขฺํ ชือ่วาเปนทางขามพนวัฏฏะ
ได ปาฏิโมกขนี้ยังสงเคราะหเขาไปหาวิสุทธิมรรคอีก เรียกวา ปาฏิโมกขสังวรศีล ในสีล
นิเทศ 

สีลนิเทศนั้น กลาวถึงเรื่องศีลทั้งหลาย คือปาฏิโมกขสังวรศีล ๑ อินทรียสังวรศีล ๑ 
ปจจยสันนิสสิตศีล ๑ อาชีวปาริสุทธิศีล ๑ สวนอีก ๒ คัมภีรนัน้คือ สมาธินิเทศ และ
ปญญานิเทศ วิสุทธิมรรคทั้ง ๓ พระคัมภีรนี้สงเคราะหเขาในมรรคทั้ง ๘ มรรค ๘ 
สงเคราะหลงมาในสิกขาทั้ง ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา เมื่อจะกลาวถึงเรื่องมรรคแลว ความ
ประโยคพยายามปฏิบัติดัดตนอยู ชื่อวาเดินมรรค สติปฏฐานทั้ง ๔ ก็เรียกวามรรค 
อริยสัจจ ๔ ก็ชื่อวามรรค เพราะเปนกิริยาที่ยังทําอยู ยังมีการดําเนินอยู ดังภาษิตวา “สจฺ
จานํ จตุโรปทา ขีณาสวา ชุติมนฺโต เต โลเก ปรินิพฺพุตา” สําหรับเทาตองมีการเดิน คนเรา
ตองไปดวยเทาทั้งนั้น ฉะนั้นสัจจะทั้ง ๔ ก็ยังเปนกริิยาอยู เปนจรณะเครื่องพาไปถึงวิ
สุทธิธรรม วิสุทธิธรรมนัน้จะอยูที่ไหน? มรรคสัจจะอยูที่ไหน? วิสุทธิธรรมก็ตองอยูที่
นั่น! มรรคสจัจะไมมีอยูที่อ่ืน มโนเปนมหาฐาน มหาเหตุ วิสุทธิธรรมจึงตองอยูที่ใจของ
เรานี่เอง ผูเจริญมรรคตองทําอยูที่นี้ ไมตองไปหาที่อ่ืน การหาที่อ่ืนอยูชื่อวายังหลง ทําไม
จึงหลงไปหาที่อ่ืนเลา? ผูไมหลงก็ไมตองหาทางอื่น ไมตองหากับบุคคลอื่น ศีลก็มีในตน 
สมาธิก็มีในตน ปญญากม็ีอยูกับตน ดังบาลีวา เจตนาหํ ภิกฺขเว สีล ํวทามิ เปนตน กายกับ
จิตเทานี้ประพฤติปฏิบัติศีลได ถาไมมกีายกับจิต จะเอาอะไรมาพูดออกวาศีลได คําที่วา
เจตนานั้นเราตองเปลี่ยนเอาสระเอขึ้นบนสระอิ เอาตัว ต สะกดเขาไป ก็พูดไดวา จิตฺตํ 
เปนจิต จิตเปนผูคิดงดเวนเปนผูระวังรักษา เปนผูประพฤติปฏิบตัิ ซึ่งมรรคและผลให
เปนไปได พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกขีณาสวเจาก็ดี จะชําระตนใหหมดจดจากสังกิเลส
ทั้งหลายได ทานก็มีกายกับจิตทั้งนั้น เมื่อทานจะทํามรรคและผลใหเกิดมีไดก็ทําอยูที่นี่ 
คือที่กายกับจิต ฉะนั้นจึงกลาวไดวามรรคมีอยูที่ตนของตนนี้เอง เมื่อเราจะเจริญซึ่งสมถ
หรือวิปสสนา ก็ไมตองหนีจากกายกับจิต ไมตองสงนอก ใหพิจารณาอยูในตนของตน 



เปนโอปนยิโก แมจะเปนของมีอยูภายนอก เชน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เปนตน ก็
ไมตองสงออกเปนนอกไป ตองกําหนดเขามาเทียบเคียงตนของตน พิจารณาอยูที่นี้ 
ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ เมื่อรูก็ตองรูเฉพาะตน รูอยูในตน ไมไดรูมาแตนอก เกิด
ขึ้นกับตนมีขึ้นกับตน ไมไดหามาจากที่อ่ืนไมมีใครเอาให ไมไดขอมาจากผูอ่ืน จึงไดชื่อ
วา ญาณ ทสฺสนํ สุวิสุทธํ อโหสิ ฯลฯ เปนความรูเห็นที่บริสุทธิ์แท ฯลฯ 

๔. เรื่อง ธรรมคติวิมุตติ 

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจานั้นมิใชวาพระองคจะมีปญญาพิจารณาเอาวิมุตติธรรม
ใหไดวันหนึ่งวันเดียว พระองคทรงพิจารณามาแตยังเปนฆราวาสอยูหลายป นับแตครั้งที่
พระองคไดราชาภิเษกเปนกษัตริย พวกพระญาติพระวงศไดแตงตั้งพระองคไดเปนเชนนี้
แลว ยอมเปนผูไมนอนใจ จําเปนที่พระองคจะตองคิดใชปญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอยาง
ในการปกครองปองกันราษฎรทั้งของเขต และการรักษาครอบครัวตลอดถึงพระองค ก็
จะตองทรงคิดรอบคอบเสมอถาไมทรงคิดไมมีพระปญญา ไฉนจะปกครองบานเมือง
ไพรฟาใหผาสุกสบายได แมพระองคทรงคิดในเรื่องของผูอ่ืนและเรื่องของพระองคเอง
เสมอแลว ปญญาวิวัฎฏของพระองคจึงเกิดขึ้นวา เราปกครองบังคับบัญชาไดก็แตการ
บานเมืองเทานี้ สวนการ เกิด แก เจ็บ ตายเลา เราบังคับบัญชาไมไดเสียแลว จะบังคับ
บัญชาไมใหสัตวทั้งหลายเกิดก็ไมได เมื่อเกิดแลวจะบังคับไมใหแกชราก็ไมได จะบังคับ
ไมใหตายก็ไมได เราจะบังคับ ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย ของผูอ่ืนก็ไมได 
แมแตตัวของเราเองเลาก็บังคับไมได ทรงพิจารณาเปนอนุโลมและปฏิโลม กลับไป
กลับมา พิจารณาเทาไรก็ยิ่งเกิดความสลดสังเวช และทอพระทัยในการจะอยูเปน
ผูปกครองราชสมบัติตอไป การที่อยูในฆราวาสรักษาสมบัติเชนนี้เพื่อตองการอะไร? 
เปนผูมีอํานาจเทานี้ มีสมบัติขาวของเชนนี้ จะบังคับหรือจะซื้อ หรือประกันซึ่งความเกิด 
แก เจ็บ ตายก็ไมได จึงทรงใครครวญไปอีกวา เราจะทําอยางไรจึงจะหาทางพนจากความ 
เกิด แก เจ็บ ตายนี้ได จึงไดความอุปมาขึ้นวา ถามีรอนแลวก็ยังมีเย็นเปนเครื่องแกกันได 
มีมืดแลวยังมีสวางแกกัน ถามีเกิด แก เจ็บ ตาย แลว อยางไรก็คงมีทางไมเกิด ไมแก ไม
ตาย เปนแน จึงไดทรงพยายามใครครวญหาทางจะแกเกิด แก เจ็บ ตาย ใหจนได แตวา
การจะแกเกิด แก เจ็บ ตายนี้ เราอยูในฆราวาสเชนนี้ คงจะทําไมได เพราะฆราวาสนี้เปน
ที่คับแคบในยิ่งนัก มีแตการที่ออกหนีเสียจากการครองราชสมบัตินี้ออกไปผนวชจึงจะ
สามารถทําได 



ครั้นทรงคิดเชนนี้แลว ตอมาวันหนึ่ง พอถึงเวลากลางคืน พวกนางสนมทั้งหลายได
พากันมาบํารุงบําเรอพระองคอยูดวยการบําเรอทั้งหลาย ในเวลาที่นางสนมทั้งหลายยัง
บําเรออยูนั้นพระองคทรงบรรทมหลับไปกอน ครั้นใกลเวลาพระองคจะทรงตื่นจาก
บรรทมนั้น พวกนางสนมทั้งหลายก็พากันหลับเสียหมด แตไฟยังสวางอยู เมื่อนางสนมที่
บําเรอหลับหมดแลวเผอิญพระองคทรงตื่นขึ้นมา ดวยอํานาจแหงการพิจารณาที่พระองค
ทรงคิดไมเลิกไมแลวนั้น ทําใหพระทัยของพระองคพลิกขณะ เลยเกิดอุคคหนิมิตขึ้น ลืม
พระเนตรแลวทอดพระเนตรแลดูพวกนางสนมทั้งหลายที่นอนหลับอยูนั้นเปนซากอสุภะ
ไปหมด เหมือนกับเปนซากศพในปาชา ผีดิบ จึงใหเกิดความสลดสังเวชเหลือที่จะทนอยู
ได จึงตรัสกับพระองคเองวา เราอยูที่นี้จะวาเปนที่สนุกสนานอยางไรได คนทั้งหลาย
เหลานี้ลวนแตเปนซากศพในปาชาทั้งหมด เราจะอยูทําไม จําเราจะตองออกผนวชใน
เดี๋ยวนี้ จึงทรงเครื่องฉลองพระองคถือพระขรรคแลวออกไปเรียกนายฉันนะอํามาตยนํา
ทางเสด็จหนีออกจากเมืองไปโดยไมตองใหใครรูจัก ครั้นรุงแจงก็บรรลถุึงอโนมานที 
ทรงขามฝงแมนทีแลวก็ถายเครื่องประดับและเครื่องทรงที่ฉลองพระองคออกเสีย จึงสง
เครื่องประดับใหนายฉันนะ ตรัสสั่งใหกลับไปเมืองพรอมดวยอัศวราชของพระองค 
สวนพระองคไดเอาพระขรรคตัดพระเมาฬีและพระมัสสุเสีย ทรงผนวชแตพระองคเดียว 

เมื่อผนวชแลวจึงเสาะแสวงหาศึกษาไปกอนคือ ไปศึกษาอยูในสํานักอาฬารดาบส 
และอุทกดาบส ครั้นไมสมประสงคจึงทรงหลีกไปแตพระองคเดียวไปอาศัยอยูราวปา
ใกลแมน้ําเนรัญชรา แขวงอุรุเวลาเสนานิคมไดมีปญจวัคคียไปอาศัยดวย พระองคไดทรง
ทําประโยคพยายามทําทุกกรกิริยาอยางเขมแข็ง จนถึงสลบตายก็ไมสําเร็จ เมื่อพระองค
ไดสติแลวจึงพิจารณาอีกวา การที่เรากระทําความเพียรนี้จะมาทรมานแตกายอยางเดียว
เทานี้ไมควร เพราะจิตกับกายเปนของอาศัยกัน ถากายไมมีจะเอาอะไรทําประโยค
พยายาม และถาจิตไมมี กายนี้ก็ทําอะไรไมได ตอนั้นพระองคจึงไปพยุงพเยารางกายพอ
ใหมีกําลังแข็งแรงขึ้นพอควร จึงเผอิญปญจวัคคียพรอมกันหนีไป ครั้นปญจวัคคียหนี
แลว พระองคก็ไดความวิเวกโดดเดี่ยวแตผูเดียว ไมตองพึ่งพาอาศัยใคร จึงไดเรงพิจารณา
อยางเต็มที่ 

เมื่อถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ประกา ในตอนเชารับมธุปายาสของนางสุชาดาเสวย
เสร็จแลว ก็พักผอนอยูตามราวปานั้น ใกลจะพลบค่ําแลว จึงเสด็จดําเนินมาพบโสตถิย
พราหมณๆ ไดถวายหญาคา ๘ กําแกพระองค พระองครับแลวก็มาทําเปนที่นั่ง ณ ภายใต



ตนอัสสัตถพฤกษ ผินพระพักตรไปทางบูรพาทิศ ผินพระปฤษฎางคเขาหาตนไมนั้น เมื่อ
พระองคประทับนั่งเรียบรอยแลว จึงไดพยุงพระหฤทัยใหเขมแข็ง ไดทรงตั้งสัจจาธิษ
ฐานมั่นในพระหฤทัยวา ถาเราไมบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตามความตองการแลว เรา
จะไมลุกจากบัลลังกนี ้แมเลือดและเนื้อจะแตกทําลายไป ยังเหลืออยูแตพระตจะและพระ
อัฏฐิก็ตามที ตอนั้นไปจึงเจริญสมถและวิปสสนาปญญา ทรงกําหนดพระอานาปานสติ
เปนขั้นตน ในตอนตนนี้แหละพระองคไดทรงชําระนิวรณธรรมเต็มที่ เจาเวทนาพรอม
ทั้งความฟุงซานไดมาประสพแกพระองคอยางสาหัส ถาจะพูดวามาร ก็ไดแกพวกขัน
ธมาร มัจจุมาร กิเลสมาร เขารังควาญพระองค แตวาสัจจาธิษฐานของพระองคยัง
เที่ยงตรงมั่นคงอยู สติและปญญายังพรอมอยู จึงทําใหจําพวกนิวรณเหลานั้นระงับไป ปติ 
ปสสัทธิ สมาธิ ไดเกิดแลวแกพระองคจึงไดกลาววา พระองคทรงชนะพระยามาราธิราช 
ในตอนนี้เปนปฐมยาม เมื่อออกสมาธิตอนนี้ไดเกิดบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เมื่อพิจารณา
ไปก็ไมเห็นที่สิ้นสุด จึงกลับจิตทวนกระแสเขามาพิจารณาผูมันไปเกิดใครครวญไปๆ 
มาๆ จิตก็เขาภวังคอีก เมื่อออกจากภวังคแลวจึงเกิดจุตูปปาตญาณขึ้นมาในยามที่ ๒ คือ 
มัชฌิมยาม ทรงพิจารณาไปตามความรูชนิดนี้ ก็ยังไมมีความสิ้นสุด จึงทรงทวนกระแส
จิตเขามาใครครวญอยูในเรื่องของผูพาเปนไป พิจารณากลับไปกลับมาในปฏิจจสมุป
บาทปจจยาการ จนจิตของพระองคเกิดความเบื่อหนายสลดสังเวชเต็มที่แลว ก็ลงสูภวังค
ถึงฐีติธรรมภูตธรรม จิตตอนนี้ถอยออกมาแลว จึงตัดสินขาดทีเดียว จึงบัญญัติวา อาส
วักขยญาณ ทรงทราบวาจิตของพระองคสิ้นแลวจากอาสวะ พนแลวจากบวงแหงมาร ไม
มีเกิด แก เจ็บ ตาย พนแลวจากทุกข ถึงเอกันตบรมสุข สันติวิหารธรรม วิเวกธรรม นโิรธ
ธรรม วิมุตตธิรรม นิพพานธรรม แล ฯ 

๕. เรื่อง อัจฉริยะ - อัพภูตธรรม 

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาพระบรมศาสดาของพวกเรา เมื่อพระองคยังเปนทาวศรี
ธารถ (สิทธตัถราชกุมาร) เสวยราชสมบัติอยู ทรงพิจารณา จตุนิมิต ๔ ประการ จึง
บันดาลใหพระองคเสด็จออกสูมหาภิเนษกรมณทรงบรรพชา ทรงอธิษฐานบรรพชา ทีร่มิ
ฝงแมน้ําอโนมานที เครื่องสมถบริขารมีมาเอง เลื่อนลอยมาสวมพระกายเอง ทรงเพศเปน
บรรพชิตสมณสารูป สําเร็จดวยบุญญาภินิหารของพระองคเอง จึงเปนการอัศจรรยไมเคย
มีไมเคยเห็นมาในปางกอน จึงเปนเหตุใหพระองคอัศจรรยใจ ไมถอยหลังในการ
ประกอบความเพียร เพื่อตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ครั้นทรงบําเพ็ญเพียรทาง



จิตตภาวนา ไมทอถอยตลอดเวลา ๖ ป ไดตรัสรูสจัจธรรม ของจริงโดยถูกตองแลว ก็ยิ่ง
เปนเหตุใหพระองคทรงอัศจรรยในธรรมที่ไดตรัสรูแลวนั้นอีกเปนอันมาก 

ในหมูปฐมสาวกนั่นเลา ก็ปรากฏเหตุการณอันนาอัศจรรยเหมือนกัน เชน ปญจ
วัคคียก็ดี พระยสและสหายของทานก็ดี พระสาวกอื่นๆ ที่เปนเอหิภิกฺขุก็ดี เมื่อไดฟงพระ
ธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาแลวไดสําเร็จมรรคผล และทูลขอบรรพชาอุปสมบทกับ
พระองค พระองคทรงเหยียดพระหัตตออกเปลงพระวาจาวา เอหิภิกฺขุ ทานจงเปนภิกษุมา
เถิด ธรรมวนิัยเรากลาวดีแลว เพียงเทานี้ก็สําเร็จเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา อัฏฐบริขาร
เลื่อนลอยมาสวมสอดกาย ทรงเพศเปนบรรพชิตสมณสารูป มีรปูอันนาอัศจรรยนาเลื่อม
ในจริง สาวกเหลานั้นก็อัศจรรยตนเองในธรรมอันไมเคยรูเคยเห็น อันสําเร็จแลวดวยบุญ
ฤทธิ์และอํานาจพระวาจาอิทธิปาฏิหาริยของพระบรมศาสดาจารย ทานเหลานั้นจะ
กลับคืนไปบานเกาไดอยางไร เพราะจิตของทานเหลานั้นพนแลวจากบานเกา และ
อัศจรรยในธรรมอันตนรูตนเห็นแลว ทั้งบริขารที่สวมสอดกายอยูก็เปนผาบังสุกุลอยาง
อุกฤษฎ 

ครั้นตอมาทานเหลานั้นไปประกาศพระพุทธศาสนา มีผูศรัทธาเลื่อมใสใครจะบวช 
พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงอนุญาตใหพระสาวกบวชดวยติสรณคมนูปสัมปทาสําเร็จดวย
การเขาถึงสรณะทั้ง ๓ คืออุทิศเฉพาะพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ก็เปนภิกษุเต็มที่ 

ครั้นตอมา พระผูมีพระภาคเจา ทรงมีพระญาณเล็งเห็นการณไกล จึงทรงมอบความ
เปนใหญใหแกสงฆ ทรงประทานญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทาไวเปนแบบฉบับอันหมูเรา
ผูปฏิบัติไดดําเนินตามอยูทุกวันนี้ไดพากันมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา อุทิศเฉพาะ
พระบรมศาสดาพรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆแลว ทําความพากเพียรประโยคพยายาม
ไปโดยไมตองถอยแลวก็คงจะไดรับความอัศจรรยใจในพระธรรมวินัยบางเปนแน ไม
นอยก็มาก ตามวาสนาบารมี ของตนโดยไมสงสัยเลย ฯ 

๖. เรื่อง วาสนา 

กุศลวาสนา อกุศลวาสนา อัพยากตวาสนา 

อัธยาศัยของสัตว เปนมาแลวตางๆ คือ ดี เลว และกลางๆ วาสนาก็เปนไปตาม
อัธยาศัย คือวาสนาที่ยิ่งกวาตัว วาสนาเสมอตัว วาสนาที่เลวทราม บางคนเปนผูมีวาสนา
ยิ่งในทางดีมาแลว แตคบกับพาลวาสนาก็อาจเปนเหมือนคนพาลได บางคนวาสนายัง



ออนแตคบกับบัณฑิตวาสนาก็เลื่อนขึ้นไปเปนบัณฑิต บางคนคบมิตรเปนกลางๆ ไมดี 
ไมราย ไมหายนะ ไมเสื่อมทราม วาสนาก็พอประมาณสถานกลาง ฉะนั้นบุคคลพึง
พยายามคบบัณฑิต เพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนใหสูงขึ้นไปโดยลําดับ 

๗. เรื่อง สนทนาธรรมตามกาลเปนมงคลอุดม 

กาเลน ธมฺมสฺสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ 

การปฤกษาไตถาม หรือการสดับธรรมตามกาล ตามสมัย พระบรมศาสดาตรัสวา
เปนมงคลความเจริญอันอุดมเลิศ 

หมูเราตางคนก็มุงหนาเพื่อศึกษามาเองทั้งนั้นไมไดไปเชื้อเชิญนิมนตมา ครั้นมา
ศึกษามาปฏิบัติก็ตองทําจริงปฏิบัติจริง ตามเยี่ยงอยางพระบรมศาสดาจารยเจาและสาวก
ขีณาสวะเจาผูปฏิบัติมากอน 

เบื้องตนพึงพิจารณา สัจจธรรมคือของจริงทั้ง ๔ ไดแก เกิด แก เจ็บ ตาย อันทานผู
เปนอริยบุคคลไดปฏิบัติกาํหนดพิจารณามาแลว เกิด เราก็เกิดมาแลว คือรางกายอัน
เปนอยูนี้มิใชกอนเกิดหรือ? แก เจ็บ ตาย ก็กอนอันนี้แล เมื่อเราพิจารณาอยูในอิริยาบถทั้ง 
๔ เดินจงกรมบาง ยืนกําหนดพิจารณาบาง นอนกําหนดพิจารณาบาง จิตจะรวมเปนสมาธิ 
รวมนอยก็เปนขณิกสมาธิ คือจิตรวมลงภวังคหนอยหนึ่งแลวก็ถอนออกมา ครั้นพิจารณา
อยูไมถอยจนปรากฏเปนอุคคหนิมิต จะเปนนอกก็ตาม ในก็ตาม ใหพิจารณานิมิตนั้นจน
จิตวางนิมิตรวมลงสูภวังค ตํารงอยูนานพอประมาณแลวถอยออกมา สมาธิในชั้นนี้
เรียกวา อุปจารสมาธิ พึงพิจารณานิมิตนั้นเรื่อยไปจนจิตรวมลงสูภวังคเขาถึงฐีติจิต เปน 
อัปปนาสมาธิปฐมฌาน ถึงซึ่งเอกัคคตา ความมีอารมณเดียว ครั้นจิตถอยออกมา ก็พึง
พิจารณาอีกแลวๆ เลาๆ จนขยายแยกสวนเปนปฏิภาคนิมิตไดตอไป คือพิจารณาวาตาย
แลวมันจะเปนอะไรไปอีก มันจะตองเปอยเนา ผุพังยังเหลือแตรางกระดูก กาํหนดทั้ง
ภายในคือกายของตนทั้งภายนอกคือกายของผูอ่ืน โดยใหเห็นสวนตางๆ ของรางกายวา
สวนนี้เปน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ฯลฯ เสนเอ็นนอยใหญมีเทาไร กระดูกทอนนอยทอน
ใหญมีเทาไร โดยชัดเจนแจมแจง กําหนดใหมันเกิดขึ้นมาอีกแลวกําหนดใหมัน ยืน เดนิ 
นั่ง นอน แลวตายสลายไปสูสภาพเดิมของมัน คือไปเปน ดิน น้ํา ไฟ ลม ถงึฐานะเดิมของ
มันนั้นแล 



เมื่อกําหนดจิตพิจารณาอยูอยางนี้ ทั้งภายนอกทั้งภายใน ทําใหมากใหหลาย ใหมีทั้ง
ตายเกาตายใหม มีแรงกาสุนัขยื้อแยงกัดกินอยู ก็จะเกิดปรีชาญาณขึ้น ตามแตวาสนา
อุปนิสัยของตน ดังนี้แล ฯ 

๘. เรื่อง การทําจิตใหผองใส 

สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ 

การทําจิตของตนใหผองใส เปนการทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย 

พระพุทธเจาผูพระบรมศาสดา ไดตรัสสอนกาย วาจา จิต มิไดสอนอยางอื่น สอน
ใหปฏิบัติ ฝกหัดจิตใจ ใหเอาจิตพิจารณากายเรียกวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน หัดสติให
มากในการคนควาที่เรียกวาธัมมวิจยะ พิจารณาใหพอทีเดียว เมื่อพิจารณาพอจนเปนสติ
สัมโพชฌงค จิตจึงจะเปนสมาธิรวมลงเอง 

สมาธิมี ๓ ขั้น คือ ขณิกสมาธิ จิตรวมลงไปสูฐีติขณะแลวพักอยูหนอยหนึ่ง ถอย
ออกมาเสีย อุปจารสมาธิ จิตรวมลงสูภวังคแลวพักอยูนานหนอยจึงถอยออกมารูนิมิต
อยางใดอยางหนึ่ง และอัปปนาสมาธิ สมาธิอันแนวแน ไดแกจิตรวมลงสูภวังคถึงฐีติ
ธรรมถึงเอกัคคตา ความมีอารมณเดียว หยุดนิ่งอยูกับที่ มีความรูตัวอยูวา จิตดํารงอยู และ
ประกอบดวยองคฌาน ๕ ประการ คอยสงบประณีตเขาไปโดยลําดับ 

เมื่อหัดจิตอยูอยางนี้ ชื่อวาทําจิตใหยิ่ง ไดในพระบาลีวา อธิจิตฺ เต จ อาโยโค เอตํ 
พุทฺธาน สาสนํ การประกอบความพากเพียรทําจิตใหยิ่ง เปนการปฏิบัติตามคําสอนของ
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา 

การพิจารณากายนี้แล ชื่อวาปฏิบัติ อันนักปราชญทัง้หลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจา
เปนตนแสดงไว มีหลายนัยหลายประการ ทานกลาวไวในมหาสติปฏฐานสูตร เรียกวา กา
ยานุปสสนาสติปฏฐาน ในมูลกรรมฐานเรียกวา เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ที่พระ
อุปชฌายะสอนเบื้องตนแหงการบรรพชาเปนสามเณร และในธรรมจักกัปปวัตนสูตรวา 
ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกขฺํ แมความเกิดก็เปนทุกข แมความแกก็เปนทุกข 
แมความตายก็เปนทุกข ดังนี้ บัดนี้เราก็เกิดมาแลวมิใชหรือ? ครั้นเมื่อบุคคลมาปฏิบัติให
เปน โอปนยิโก นอมเขามาพิจารณาในตนนี้แลวเปนไมผิด เพราะพระธรรมเปน อกาลิโก 
มีอยูทุกเมื่อ อาโลโก สวางโรอยูทั้งกลางวันและกลางคืน ไมมีอะไรปดบังเลย ฯ 



มุตโตทัย ๒ (ตอ) 
พระธรรมเทศนาของ พระอาจารยมั่น ภูริทตฺตเถระ 

๙. เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเลาเรียนมาก 

ผูที่ไดศึกษาเลาเรียนคัมภีรวินัยมาก มีอุบายมากเปนปริยายกวางขวาง ครั้นมาปฏิบัติ
ทางจิต จิตไมคอยจะรวมงาย ฉะนั้นตองใหเขาใจวาความรูที่ไดศึกษามาแลวตองเก็บใสตู
ใสหีบไวเสียกอน ตองมาหัดผูรูคือจิตนี้ หัดสติใหเปนมหาสติ หัดปญญาใหเปนมหา
ปญญา กําหนดรูเทามหาสมมติ-มหานิยม อันเอาออกไปตั้งไววาอันนั้นเปนอันนั้น เปน
วันคืนเดือนป เปนดินฟาอากาศ กลางหาวดาวนักขัตตฤกษสารพัดสิ่งทั้งปวง อันเจา
สังขารคือการจิตหาออกไปตั้งไวบัญญัติไววา เขาเปนนั้นเปนนี้ จนรูเทาแลว เรียกวา
กําหนดรูทุกข สมุทัย เมื่อทําใหมาก-เจริญใหมาก รูเทาเอาทันแลว จิตก็จะรวมลงได เมื่อ
กําหนดอยูก็ชื่อวาเจริญมรรค หากมรรคพอแลว นิโรธก็ไมตองกลาวถึง หากจะปรากฏ
ชัดแกผูปฏิบตัิเอง เพราะศีลก็มีอยู สมาธิก็มีอยู ปญญาก็มีอยูในกาย วาจา จิตนี้ ที่เรียกวา 
อกาลิโก ของมีอยูทุกเมื่อ โอปนยิโก เมื่อผูปฏิบัติมาพิจารณาของที่มีอยู ปจฺจตฺตํ จึงจะรู
เฉพาะตัว คือมาพิจารณากายอันนี้ใหเปนของอสุภะ เปอยเนา แตกพังลงไป ตามสภาพ
ความจริงของภูตธาตุ ปุพฺเพสุ ภูเตสุ ธมฺเมสุ ในธรรมอันมีมาแตเกากอน สวางโรอยูทั้ง
กลางวันและกลางคืน ผูมาปฏิบัติพิจารณาพึงรูอุปมารูปเปรียบดังนี้ อันบุคคลผูทํานาก็
ตองทําลงไปในแผนดิน ลุยตมลุยโคลนตากแดดกรําฝน จึงจะเห็นขาวเปลือก ขาวสาร 
ขาวสุกมาได และไดบริโภคอิ่มสบาย ก็ลวนทํามาจากของมีอยูทั้งสิ้นฉันใด ผูปฏิบัติก็ฉัน
นั้น เพราะ ศีล สมาธิ ปญญา ก็มีอยูใน กาย วาจา จิต ของทุกคน ฯ 

๑๐. เรื่อง ขอปฏิบัติเปนของมีอยูทุกเมือ่ 

ขอปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติทั้งหลาย ไมมีปญหาโอปนยิโก นอมจิตเขามาพิจารณา 
กาย วาจา จิตอกาลิโกอันเปนของมีอยู อาโลโกสวางโรอยูทั้งกลางวันและกลางคืน 
ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญูหิ อันนักปราชญทั้งหลาย มีพระพุทธเจา และพระอริยสาวกเจา
ทั้งหลายผูนอมเขามาพิจารณาของมีอยูนี้ ไดรูแจงจําเพาะตัวมาแลว เปนตัวอยาง ไมใชวา
กาลนั้นจึงจะมี กาลนี้จึงจะมี ยอมมีอยูทุกกาล ทุกสมัย ผูปฏิบัติยอมรูไดเฉพาะตัว คือผิดก็
รูจัก ถูกก็รูจักในตนของตนเอง ดีชั่วอยางไรตัวของตัวยอมรูจักดีกวาผูอ่ืน ถาเปนผูหมั่น
พินิจพิจารณาไมมัวประมาทเพลิดเพลินเสีย 



ตัวอยางที่มีมาแลวคือ มาณพ ๑๖ คน ซึ่งเปนศิษยของพาวรีพราหมณ ทานเหลานั้น
เจริญญานกสิณติดอยูในรูปฌานและอรูปฌาน พระบรมศาสดาจารยจึงตรัสสอนให
พิจารณาของมีอยูในตน ใหเห็นแจงดวยปญญาใหรูวา กามภพเปนเบื้องต่ํา รูปภพเปน
เบื้องกลาง อรูปภพเปนเบื้องบน แลวถอยลงมาใหรูวา อดีตเปนเบื้องต่ํา อนาคตเปนเบื้อง
บน ปจจุบันเปนทามกลาง แลวชักเขามาหาตัวอีกใหรูวา อุทฺธํ อโธ ติริยฺจาป มชฺเฌ 
เบื้องต่ําแตปลายผมลงไป เบื้องบนแตพ้ืนเทาขึ้นมา เบื้องขวางฐานกลาง เมื่อทาน
เหลานั้นมาพิจารณาอยูอยางนี้ ปจฺจตฺตํ จึงรูเฉพาะขึ้นที่ตัวของตัวโดยแจมแจง สิ้นความ
สงสัยขอปฏิบัติ ไมตองไปเที่ยวแสวงหาที่อ่ืนใหลําบาก ฯ 

๑๑. เรื่อง ไดฟงธรรมทุกเมื่อ 

ผูปฏิบัติพึงใชอุบายปญญาฟงธรรมเทศนาทุกเมื่อถึงจะอยูคนเดียวก็ตาม คืออาศัย
การสําเหนียก กําหนดพิจารณาธรรมอยูทั้งกลางวันและกลางคืน ตา หู จมูก ลิน้ กาย ก็
เปนรูปธรรมที่มีอยูปรากฏอยู รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ กม็ีอยูปรากฏอยู ไดเห็นอยู 
ไดยินอยู ไดสูด ดม ลิ้ม เลีย และสัมผัสอยู จิตใจเลา? ก็มีอยู ความคิดนึกรูสึกในอารมณ
ตางๆ ทั้งดีและรายก็มีอยู ความเสื่อม ความเจริญ ทั้งภายนอกภายใน ก็มีอยู ธรรมชาติ
อันมีอยูโดยธรรมดา เขาแสดงความจริงคือความไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ให
ปรากฏอยู ทกุเมื่อ เชนใบไมมันเหลืองหลนรวงลงจากตน ก็แสดงความไมเที่ยงใหเห็น 
ดังนี้เปนตน เมื่อผูปฏิบัติมาพินิจพิจารณาดวยสติปญญา โดยอุบายนี้อยูเสมอแลว ชื่อวา
ไดฟงธรรมอยูทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืนแล ฯ 

๑๒. เรื่อง ปรญิเญยฺยธรรม 

การกําหนดพิจารณาธรรมเรียกบริกรรมจิตที่กําลังทําการกําหนดพิจารณาธรรม
อยางเอาใจใส เมื่อไดความแนใจในเหตุผลของธรรมที่พิจารณานั้นแลว จิตจะสงบรวมลง
สูภวังค ดํารงอยูหนอยหน่ึงแลวก็ถอยออก ความสงบในขั้นนี้เรียก บริกรรมสมาธิ หรือ 
ขณิกสมาธิ 

การกําหนดพิจารณาธรรมแลวจิตสงบรวมลงสูภวังคเขาถึงฐีติธรรมดํารงอยูนาน
หนอยแลวถอยออกมารูเห็นอสุภะปรากฏขึ้น ความสงบในขั้นนี้เรียกวา อุปจารสมาธิ 

การกําหนดพิจารณาธรรมคืออสุภนิมิต ที่ปรากฏแกจิตที่เรียกวาอุคคหนิมิตนั้นจน
เพียงพอแลว จิตปลอยวางนิมิตเสีย สงบรวมลงสูภวังคถึงฐีติธรรมดํารงอยูนาน เปน



เอกัคคตามีอารมณเดียว สงบนิ่งแนวแน มีสติรูอยูวาจิตดํารงอยูกับที่ ไมหว่ันไหวไปมา 
ความสงบชั้นนี้เรียกวาอัปปนาสมาธิ 

สวน นิมิต อันปรากฏแกผูบําเพ็ญสมาธิภาวนาตามลําดับชั้นดงักลาวนี้ ก็เรียกวา 
บริกรรมนิมติ อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต ตามลําดับกัน 

อนึ่ง ภวังค คือภพหรือฐานของจิตนั้น ทานก็เรียกชือ่เปน ๓ ตามอาการเคลื่อนไป
ของจิต คือ ภวังคบาท ภวังคจลนะ ภวังคุปจเฉทะ ขณะแรกที่จิตวางอารมณเขาสูฐานเดิม
ของตน ที่เรียกอยางสามัญวาปกติจิตนั้นแลเรียกวา ภวังคบาท ขณะที่จิตเริ่มไหวตัวเพื่อ
ขึ้นสูอารมณอีกเรียกวา ภวังคจลนะ ขณะที่จิตเคลื่อนจากฐานขึ้นสูอารมณ เรียกวา ภวัง
คุปจเฉทะ 

จิตของผูบําเพ็ญภาวนาเขาสูความสงบถึงฐานเดิมของจิตแลวพักเสวยความสงบอยู
ในสมาธินั้นนานมีอาการครบองคของฌานจึงเรียกวา ฌาน เมื่อทําการพินิจพิจารณา
ธรรมดวยปญญาจนเพียงพอแลว จิตรวมลงสูภวังค คือ ฐานเดิมของจิตจนถึงฐีติ ขณะตัด
กระแสภวังคขาดหายไปไมพักเสวยอยู เกิดญาณความรูตัดสินขึ้นวา ภพเบื้องหนาของเรา
ไมมีอีก ดังนี้เรียกวา ฐีติญาณ 

๑๓. เรื่อง บั้นตนโพธิสัตว 

ปฐมโพธิสัตว มัชฌิมโพธิสัตว ปจฉิมโพธิสัตว ปฐมโพธิกาล มัชฌิมโพธิกาล 
ปจฉิมโพธิกาล ปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา ปจฉิมเทศนา 

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาของเรา เสด็จออกจากคัพโภทรของพระนางเจาสิริมหา
มายา ณ สวนลุมพินีวัน ระหวางนครกบิลพัสดุกับนครเทวหะตอกัน ครั้นประสูติแลว ก็
ทรงพระเจริญวัยมาโดยลาํดับ ครั้นสมควรแกการศึกษาศิลปวิทยา เพื่อปกครองรักษา
บานเมืองตามขัตติยประเพณีไดแลวก็ทรงศึกษาศิลปวิทยา เมื่อพระชนมายุได ๑๖ พรรษา
ก็ไดปกครองบานเมืองเสวยราชสมบัติแทนพระเจาศิริสุทโธทนมหาราช ผูพระราชบิดา
นับวาไดเปนใหญเปนราชาแลว พระองคทรงพระนามวา เจาชายสิทธัตถะ ก็ตองทรงคิด
อานการปกครองรักษาบานเมืองและไพรฟาประชาราษฎรใหรมเย็นเปนสุข ทรงบังคับ
บัญชาอยางไร เขาก็ทําตามทุกอยาง ครั้นทรงพิจารณาหาทางบังคับบัญชาความเกิดแก
เจ็บตายใหเปนไปตามใจหวังก็เปนไปไมได ถึงอยางนั้นก็มิทําใหทอพระทัยในการคิด
อานหาทางแกเกิดแกเจ็บตาย ยิ่งเราพระทัยใหคิดอานพิจารณายิ่งขึ้น ความคิดอานของ



พระองคในตอนนี้เรียกวาบริกรรม ทรงกําหนดพิจารณาในพระทัยอยูเสมอ จนกระทั่ง
พระสนมทั้งหมดปรากฏใหเห็นเปนซากอสุภะดุจปาชาผีดิบ จตุนิมิต ๔ ประการคือ เกิด 
แก เจ็บ ตาย จึงบันดาลใหพระองคเกิดเบื่อหนายในราชสมบัติ แลวเสด็จสู
มหาภิเนษกรมณบรรพชา ตอนนี้เรียกวา ปฐมโพธิสัตว เปนสัตวพิเศษ ผูจะไดตรัสรู
ธรรมวิเศษเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเที่ยงแทกอนแตกาลนี้ไมนับ นับเอาแตกาล
ปจจุบันทันตาเห็นเทานั้น 

ครั้นเมื่อพระองคเสด็จสูมหาภิเนษกรมณบรรพชา ณ ฝงแมน้ําอโนมานที ทรงตัด
พระเมาฬีดวยพระขรรคอธิษฐานบรรพชา อัฏฐบรขิารมีมาเองดวยอํานาจบุญฤทธิ์
อิทธิปาฏิหาริยเปนผาบังสุกุลจีวร เหตุอัศจรรยอยางนี้มีเพียงครั้งเดียวเทานั้น ตอนั้นมา
ตองทรงแสวงหา เหลาปฐมสาวกก็เหมือนกัน อัฏฐบริขารเกิดขึ้นดวยบุญฤทธิ์เพียงครั้ง
แรกเทานั้น ครั้นทรงบรรพชาแลว ทรงทําทุกรกิรยิาประโยคพยายามพิจารณาอุคคหนิมิต
ที่ทรงรูครั้งแรก แยกออกเปนสวนๆ เปนปฏิภาคนิมิตจนถึงเสด็จประทับนั่ง ณ ควงแหง
มหาโพธิพฤกษ ทรงชนะมารและเสนามารเมื่อเวลาพระอาทิตยอัสดงคตยัง 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ใหเกิดในปฐมยาม ยัง จุตูปปาตญาณ ใหเกิดในมัชฌิมยาม ทรง
ตามพิจารณาจิตที่ยังปจจัยใหสืบตอที่เรียกวา ปจจยาการ ตอนเวลากอนพระอาทิตยขึ้น 
ตอนนี้เรียกวา มัชฌิมโพธสิัตว 

ครั้นเมื่อทรงพิจารณาตามเหตุผลเพียงพอสมควรแลว จิตของพระองคหยั่งลงสู
ความสงบถึงฐีติธรรมดํารงอยูในความสงบพอสมควรแลว ตัดกระแสภวังคขาดไป เกิด
ญาณความรูตัดสินขึ้นในขณะนั้นวา ภพเบื้องหนาของเราไมมีอีกแลว ดังนี้เรียกวา อาส
วักขยญาณ ประหารเสียซึ่งกิเลสอาสวะทั้งหลายใหขาดหายไปจากพระขันธสันดาร 
สรรพปรีชาญานตางๆ อันสําเร็จมา แตบุพพวาสนาบารมี ก็มาชุมนุมในขณะจิตอันเดียว
นั้นจึงเรียกวาตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ระยะกาลตอนนี้เรียกวา ปจฉิม
โพธิสัตว 

ครั้นตรัสรูแลว ทรงเสวยวิมุตติสุข อยูในที่ ๗ สถาน ตลอดกาล ๔๙ วันแลวแลทรง
เทศนาสั่งสอนเวไนยนิกร มีพระปญจวัคคียเปนตน จึงถึงทรงตั้งพระอัครสาวกทั้ง ๒ 
และแสดงมัชฌิมเทศนา ณ เวฬุวันกลนัทกนิวาปสถาน ใกลกรงุราชคฤหมหานคร จัดเปน
ปฐมโพธิกาล 



ตอแตนั้นมา ก็ทรงทรมานสั่งสอนเวไนยนิกรตลอดเวลา ๔๕ พระพรรษา จัดเปน 
มัชฌิมโพธิกาล ตั้งแตเวลาทรงประทับไสยาสน ณ พระแทนมรณมัญจาอาสน ณ 
ระหวางนางรังทั้งคู ในสาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย กรุงกุสินาราราชธานี และทรง
แสดงพระปจฉิมเทศนาแลวปดพระโอษฐ เสด็จดับขันธปรินิพพานระยะกาลตอนนี้
จัดเปน ปจฉิมโพธิกาล ดวยประการฉะนี้ 

(สวน ปฐมเทศนา มัชฌมิเทศนา และปจฉิมเทศนา นั้น มีเนื้อความเปนประการไร 
ไดแสดงแลวในสวนที่ ๑) 

๑๔. เรื่อง โสฬสกิจ 

กิจในพระธรรมวินัยนี้ ทีน่ับวาสําคัญที่สุดเรียกวา โสฬสกิจ เปนกิจที่โยคาวจร
กุลบุตรพึงพากเพียรพยายามทําใหสําเร็จบริบูรณดวยความไมประมาท 

โสฬสกิจ ไดแกกิจในอริยสัจ ๔ ประการ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ชั้นโสดาบัน
ก็ประชุม ๔ ชั้น สกิทาคามีก็ประชุม ๔ สองสี่ก็เปน ๘ ชั้นอนาคามีก็ประชุม ๔ ชั้น
อรหันตก็ประชุม ๔ สองสี่ก็เปน ๘ สองแปดเปน ๑๖ กําหนดสัจจะทั้ง ๔ รวมเปนองค
อริยมรรคเปนขั้นๆ ไป 

เมื่อเรามาเจริญอริยมรรคทั้ง ๘ อันมีอยูในกายในจิต คือ ทุกข เปนสัจจะของจริงที่มี
อยูก็รูวามีอยูเปนปริญเญยฺยะ ควรกําหนดรูก็ได กําหนดรู สมุทัย เปนสัจจะของจริงที่มีอยู
ก็รูวามีอยู เปนปหาตัพพะ ควรละก็ละไดแลว นิโรธ เปนสัจจะของจริงที่มีอยูก็รูวามีอยู
เปนสัจฉิกาตัพพะ ควรทําใหแจงก็ไดทําใหแจงแลว มรรค เปนสัจจะของจริงที่มีอยูก็รูวา
มีอยูเปนภาเวตัพพะ ควรเจริญใหมากก็ไดเจริญใหมากแลว เมื่อมากําหนดพิจารณาอยู
อยางนี้ ก็แกโลกธรรม ๘ ไดสําเร็จ 

มรรค อยูที่ กาย กับ จิต คือ ตา ๒ หู ๒ จมูก ๒ รวมเปน ๖ ลิน้ ๑ เปน ๗ กาย ๑ เปน 
๘ มาพิจารณารูเทาสิ่งทั้ง ๘ นี้ ไมหลงไปตาม ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เสื่อมลาภ เสื่อมยศ 
นินทา ทุกข อันมาถูกตอง ตนของตนจิตไมหว่ันไหว โลกธรรม ๘ เปนคูปรับกับมรรค ๘ 
เมื่อรูเทาสวนทั้งสองนี้แลว เจริญมรรคใหบริบูรณเต็มที่ ก็แกโลกธรรม ๘ ได ก็เปน
ผุฏฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ อโสกํ วิรช ํเขมํ เอตมฺ มงฺคลมุตฺตมํ โลกธรรม
ถูกตองจิตผูใดแลว จิตของผูนั้นไมหว่ันไหวเมื่อไมหว่ันไหวก็ไมเศราโศก เปนจิต
ปราศจากเครื่องยอม เปนจิตเกษมจากโยคะ จัดวาเปนมงคลอันอุดมเลิศ ฉะนี้แล ฯ 



๑๕. เรื่อง สําคัญตนวาไดบรรลุอรหัตตผล 

กิร ดังไดสดบัมา ยังมีภิกษุ ๒ รูป ในพระศาสนาของพระบรมศาสดาของเรานี้ องค
หนึ่งมีพรรษาแกกวาอีกองคหนึ่งมีพรรษาออนกวา เปนสหธรรมิกที่มีความรักใครในกัน
และกัน แตจากกันไปเพื่อประกอบความเพียร องคออนพรรษากวาไดสําเร็จพระอรหัน
ตผลเปนพระอรหันตกอน องคแกพรรษาไดแตเพียรกําลังสมาธิสมาบัติ และเปนผู
ชํานาญในวสี จะพิจารณาอธิษฐานใหเปนอยางไรก็ไดดังประสงค และเกิดทิฏฐิสําคัญวา
รูทั่วแลว สวนองคหยอนพรรษาครั้นพิจารณาดูก็ทราบไดดวยปญญาญาณ จึงสั่งใหองค
แกพรรษากวาไปหาทานองคนั้นไมไป สั่งสอนสามครั้งก็ไมไป องคหยอนพรรษาจึงไป
หาเสียเอง แลวยังกันและกันใหยินดี พอสมควรแลวจึงพูดกับองคแกกวาวา ถาทานสําคัญ
วารูจริง ก็จงอธิษฐานใหเปนสระในสระใหมีดอกบัวหลวง ๑ ดอก ในดอกบัวหลวงใหมี
นางฟอนสวยงาม ๗ นาง องคแกพรรษาก็เนรมิตไดตามนั้น ครั้นเนรมิตแลวองคออน
พรรษากวาจึงสั่งใหเพงดู ครั้นเพงดูนางฟอนอยู กามราคะกิเลสอันสั่งสมมาแลวหลาย
รอยอัตตภาพก็กําเริบ จึงทราบไดวาตนยังไมไดสําเร็จเปนพระอรหันต ครั้นแลวองคออน
พรรษาจึงเตือนใหรูตัว และใหเรงทางปญญาวิปสสนาญาณ องคแกพรรษากวาครั้น
ปฏบิัติตามทําความพากเพียรประโยคพยายามอยู มิชามินานก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันต
ขีณาสวะบุคคลในพระพุทธศาสนาดวยประการฉะนี้ 

อปรา ยังเรื่องอื่นอีก มีเนื้อความอยางเดียวกันแตนิมิตตางกัน คือใหเนรมิตชางสาร
ซับมันตัวรายกาจวิ่งเขามาหา หลงรูปเนรมิตของตนเอง เกิดความสะดุงตกใจกลัวเตรียม
ตัวว่ิงหนี เพื่อนสหธรรมมิกผูไปชวยเหลือไดฉุดเอาไว และกลาวตักเตือนสั่งสอนโดยนัย
หนหลัง จึงหยุดยั้งใจไดและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของสหธรรมมิกผูชวยเหลือนั้น ไม
นานก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันตขีณาสวะบุคคลในพระบวรพุทธศาสนาเชนเดียวกัน แม
เรื่องนี้ก็พึงถือเอาเปนทิฏฐานุคติ เชนเดียวกับเรื่องกอนนั้นแล 

นี้เปนนิทานที่เปนคติสําหรับผูปฏิบัติจะพึงอนุวัติตามคือ ผูเปนสหธรรมิก 
ประพฤติธรรมรวมกันทกุคน จงมาเปนสหายกันในกิจที่ชอบ ทั้งที่เปนกิจภายใน ทั้งที่
เปนกิจภายนอกยังประโยชนของกันและกันใหสําเร็จดวยดีเถิด 

๑๖. เรื่อง อุณหัสสวิชัยสูตร 



ผูใดมาถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะที่พ่ึงแลว ผูนั้นยอมชนะได
ซึ่งความรอน 

อุณหัสสคือความรอนอันเกิดแกตน มีทั้งภายในและภายนอก ภายนอกมีเสือสาง
คางแดง ภูตผีปศาจ เปนตน ภายในคือกิเลส วิชัยคือความชนะ ผูที่มานอมเอาสรณะทั้ง
สามนี้เปนที่พ่ึงแลว ยอมจะชนะความรอนเหลานั้นไปไดหมดทุกอยางที่เรียกวา อุณหัสส
วิชัย 

อุณหสฺสวิชดย ธมฺโม โลเก อนุตฺตโร พระธรรมเปนของยิ่งในโลกทั้งสาม สามารถ
ชนะซึ่งความรอนอกรอนใจอันเกิดแตภัยตางๆ ปริวชฺเช ราชทนฺเฑ พยคฺเฆ นาเค วีเส ภูเต 
อกาลมรเณน จ สพฺพสฺม มรณา มุตฺโต จะเวนหางจากอันตรายทั้งหลายคือ อาชญาของ
พระราชา เสือสาง นาค ยาพิษ ภูตผี ปศาจ หากวายังไมถึงคราวถึงกาลที่จักตายแลว ก็จัก
พนไปไดจากความตายดวยอํานาจ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่ตนนอมเอาเปน
สรณะที่พ่ึงที่นับถือนั้น 

ความขอนี้มีพระบาลีสาธกดังจะยกมาอางอิงในสมัยเมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
พรอมดวยพระอรหันตหนุม ๕๐๐ รูป ประทับอยูในราวปามหาวันใกลกรุงกบิลพัสดุ 
เทวดาทั้งหลายพากันมาดู แลวกลาวคาถาขึ้นวา เยเกจิ พุทฺธํ สรณํ คตา เส น เต คมิสฺ สนฺติ 
อปายภูมิ ปหาย มานุสํ เทหํ เทวกายํ ปริปูเรสฺสนฺติ แปลความวา บุคคลบางพวกหรือ
บุคคลไรๆ มาถึงพระพุทธเจาเปนสรณะที่พ่ึงแลว บุคคลเหลานั้นยอมไมไปสูอบายภูมิทั้ง 
๔ มีนรกเปนตน เมื่อละรางกายอันเปนของมนุษยนี้แลว จักไปเปนหมูแหงเทพดา
ทั้งหลายดังนี้ 

สรณะทั้ง ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มิไดเสื่อมสูญอันตรธานไปไหน ยัง
ปรากฏอยูแกผูปฏิบัติเขาถึงอยูเสมอ ผูใดมายึดถือเปนที่พ่ึงของตนแลว ผูนั้นจะอยูกลาง
ปาหรือเรือนวางก็ตาม สรณะทั้งสามก็ปรากฏแกเราอยูทุกเมื่อ จึงวาเปนที่พ่ึงแกบุคคล
จริง เมื่อปฏิบัติตามสรณะทั้งสามจริงๆ แลว จะคลาดแคลวจากภัยทั้งหลาย อันกอใหเกิด
ความรอนอกรอนใจไดแนนอนทีเดียว 

 
หมายเหต ุคํานําบางสวนของหนังสือซึ่งพิมพแจกในงานฌาปนกิจศพพระอาจารย

มั่น ภูริทัตตเถระ (วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๙๓) มีดงันี้ 



การที่ใหชื่อธรรมเทศนา ของทานอาจารยที่รวบรวมพิมพชุดแรกวา มุตโตทัย นั้น 
อาศัยคําชมของเจาพระคุณ พระอุบาลีคุณูปมาจารย (สิริจันทเถระ จันทร) เมื่อคราวทาน
อาจารยแสดงธรรมวาดวย มูลกรรมฐาน ณ วิหารหลวงเชียงใหมวา ทานอาจารยแสดง
ธรรมดวยมุตโตทัย เปนมุตโตทัย คํานี้ทานอาจารยนํามาเปนปญหาถามในที่ประชุม
พระภิกษุเปรียญหลายรูป ซึ่งมีขาพเจารวมอยูดวย ในคราวที่ทานมาพักกับขาพเจาที่วัดปา
สุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ขาพเจาทราบความหมายของคํานั้นแลวแตเห็นวาเปนอสา
ธารณนัย จึงกลาวแกทางใจ ทันใดนั้นทานก็พูดขึ้นวาขาพเจาแกถูก ซึ่งทําความประหลาด
ใจใหแกภิกษุทั้งหลายมิใชนอย ตางก็มารุมถามขาพเจาวา ความหมายวาอยางไร? ขาพเจา
บอกใหทราบแกบางองคเฉพาะที่นาไวใจ คําวา มุตโตทัย มีความหมายเปนอสาธารณนัย
ก็จริง แตอาจเปนความหมายมาเปนสาธารณนัยก็ได จึงไดนํามาใชเปนชื่อธรรมเทศนา
ของทานอาจารย โดยมุงใหมีความหมายวา เปนธรรมเทศนาชี้บอกแนวทางปฏิบัติให
บังเกิดความหลุดพนจากกิเลส อาสวะ ซึ่งถาจะแปลสั้นๆ ก็วา แดนเกิดแหงความหลุดพน 
นั่นเอง 

ธรรมเทศนาชุดแรกนี ้พระภิกษุวิริยังคกับพระภิกษุทองคํา เปนผูบันทึกในสมัยทาน
อาจารยอยูจําพรรษา ณ เสนาสนะปาบานโคกนามน ตําบลตองโขบ อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร และตอนแรกไปอยูเสนาสนะปาบานหนองผือ ตําบลใน อําเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร ขาพเจารับเอาบันทึกนั้นพรอมกับขออนุญาตทานอาจารยพิมพเผยแผ 
ทานก็อนุญาตและสั่งใหขาพเจาเรียบเรียงเสียใหมใหเรียบรอย ตัดสวนที่ไมควรเผยแผ
ออกเสียบาง ขาพเจาก็ไดปฏิบัติตามนั้นทุกประการ ถึงอยางนั้นก็ยังมีที่กระเทือนใจผูอาน
อยูบาง จึงขอชี้แจงไวในที่นี้ 

คือขอที่วา พระสัทธรรมเมื่อเขาไปประดิษฐานในสันดานของปุถุชนแลว ยอม
กลายเปนของปลอมไปนั้น หมายความวาไปปนเขากับอัธยาศัยอันไมบริสุทธิ์เมื่อ
แสดงออกแกผูอ่ืน ก็มักมีอัธยาศัยอันไมบริสุทธิ์ ปนออกมาดวย เพื่อรักษาพระสัทธรรม
ใหบริสุทธิ์สะอาดคงความหมายเดิมอยูได ควรมีการปฏิบัติกําจัดของปลอมคือ อุปกิเลส
อันแทรกซึมอยูในอัธยาศัยนั้นใหหมดไป ซึ่งเปนความมุงหมายของทานผูแสดงที่จะชัก
จูงจิตใจของผูฟงใหนิยมในสัมมาปฏิบัติยิ่งๆ ขึ้นไป ถาผูฟงมีใจสะอาด และเปนธรรม
แลวยอมจะใหสาธุการแกทานผูแสดงแนแท 



ธรรมเทศนาของทานอาจารยที่ พระภิกษุทองคํา ญาโณภาโส กับ พระภิกษุวัน อุตฺ
ตโม จดบันทึกไวในปจฉิมสมัย คือระหวาง พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๒ กอนหนามรณสมัย
เพียงเล็กนอยนั้น ไดรวบรวมนํามาเรียบเรียงเขาหมวดหมู เชนเดียวกับครั้งกอน 

ธรรมเทศนาของทานอาจารยทั้ง ๒ ชดุนี้ หาจะพิมพเผยแผตอไป ก็ควรพิมพ
รวมกันในนามวา มุตโตทัยและควรบอกเหตุผลและผูทําดังที่ขาพเจาชี้แจงไวนี้ดวย จะได
ตัดปญหาในเรื่องชื่อ และที่มาของธรรมเทศนาดวย 

พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส) 

๓๑ มกราคม ๒๔๙๓ 
จบบริบูรณ 


