


“คำ” สอนในหนังสือเล่มนี้... 
“นำ” ท่านไปสู่ความตรองตามให้เห็นจริงได้ 

ด้วยการกระ “ทำ” เพื่อประโยชน์ 
ตามความมุ่งหมายสูงสุดแห่งความรู้แจ้ง 

และบันเทิงในธรรม นำลงสู่สายธารธรรมแห่งอมตรส 

ซึ่งมีแดนเกษมคือพระนิพพานเป็นที่สุด 

คำสอนทั้งหลายจะนำท่านไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ 

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เพื่อให้เกิดความสุข ความเจริญ ในชีวิตสืบไป 

คณะผู้จัดทำ : อัญญาวิโมกข์

เป็นการถอดเทป : พิมพ์ครั้งที่2  
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การมีสติรู้ลมหายใจเข้าออก จิตจะสงบ  

รู้ทันกับกิเลสที่มากระทบ หูได้ยินเสียง ตาเห็นรูป  

สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เราได้ยินนั้น ไม่ใช่กิเลส 

แต่เป็นเครื่องต่อติดที่ทำให้จิตเราเข้าไปยึด  

ทำให้เราเป็นทุกข์ ทำให้ต้องติดภพติดชาติ  

เวียนว่ายตายเกิด ไม่รู้จักจบสิ้น 

 

ถ้าเราไม่มีสติ จะทำให้รู้ไม่ทัน กิเลสจะเข้าครอบงำ 

กิเลสที่เข้ามากระทบก็คืออารมณ์ แล้วทำให้เราหลงไป

กับมัน หลงไปกับสิ่งนั้น ชอบในสิ่งนั้น รักในสิ่งนั้น  

มีคณะก็ทำให้เกิดการแตกสามัคคี  

ขันธ์ห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  

ไม่ใช่กิเลส แต่เมื่อเราเข้าไปยึดเมื่อไหร่  

นั่นก็คือกิเลส ที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ทันที  
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เราเข้าใจว่าการรักตัวเอง การทำให้ใจเป็นสุข  

คือ การดูหนัง ฟังเพลง การช็อปปิ้ง การเที่ยว  

แต่จริงๆ แล้ว...ไม่ใช่  

  

คำสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์  

ก็อยู่ตรงนี้ จิตที่สงบ จิตที่ว่างจากการยึดติด 

กับอะไรทุกอย่าง ก็เป็นวิมุตติ คือ แนวคำสอน 

ของพระพุทธเจ้าที่เราค้นหากัน จงมีใจที่แน่วแน่  

ตัง้มัน่ แลว้เราจะเขา้ใจไดอ้ยา่งลกึซึง้ ไมมีโีอนเอยีง 

เอนเอียงไปกับกิเลสที่มากระทบในใจเรา  

ความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นในหมู่คณะเล็กๆ  

จนไปถึงบ้านเมืองก็ไม่ขัดแย้งกัน 

เทศน์ที่ศูนย์พัฒนาม่วงน้อยปูนซีเมนต์ไทยท่าหลวง จังหวัดสระบุรี 
วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551  
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นิยามของ

นิยามของบัณฑิต ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่น่า 


นำมาพิจารณา เพราะว่าเป็นเครื่องเปรียบเทียบธรรมะ

ของพระพทุธเจา้ได ้แลว้กเ็ปน็เครือ่งประกอบการดำเนนิชวีติ



ของเราได้ ธรรมของศาสดาดูเหมือนว่าจะเป็นศาสน 


สุภาษิตด้วย  

 ท่านว่าไว้ว่า “ไม้กฤษณาเป็นของหอม เป็นไม้ 


ที่หอมที่สุด เมื่อเราเอาใบตองไปห่อเอาไว ้ กลิ่นของ

กฤษณาก็ยั งติดใบตองด้วย” อันนี้ท่ านหมายถึง  
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การคบคนด ีการคบบณัฑติ ไดพ้บพระสจัธรรมคำสอน 

ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้เรื่องอะไรทั้งหมดก็ตาม แต่สิ่งที ่ 

ไม่เคยรู้มาก่อนก็จะได้รู้ สิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนก็จะ

เข้าใจ เหมือนอย่างเช่นใบตองที่ห่อต้นกฤษณา หรือ

เปลอืกของกฤษณา



 อีกความหมายหนึ่ง ท่านว่ามีปลาร้า แล้วเราเอา

ใบตองไปห่อปลาร้า กลิ่นปลาร้าย่อมติดใบตอง ที่นี้ก็

หมายถึง การที่ไม่ได้เห็นพระสัจธรรม ไม่ได้พบสัตตบุรุษ 

การคบหาสมาคมกบัคนพาล การคบหาสมาคมกบัคนชัว่




ก็ทำให้เราเป็นคนพาลไปด้วย เป็นคนชั่วไปด้วย และก็

ไม่รู้พระสัจธรรม หรือเรียกว่าความจริง ความหมาย 


ทั้งสองอย่างนี้ จะเห็นได้ว่ามีเหมือนกันอยู่ ก็คือใบตอง  

 ใบตอง คอื เปรยีบเสมอืนเราทา่นทัง้หลาย ขึน้อยู่

กับว่าเรานั่งใกล้ คลุกคลี หรือได้คบค้าสมาคมกับอะไร

แต่ถ้าเป็นใบตองมันเลือกไม่ได้ แต่คนคือเรา สามารถ
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เลือกได้ที่จะคบ ที่จะหา ที่จะศึกษากับท่านผู้นั้น 
เหมือนบทมงคลสูตรว่า อเสวนาจพาลานัง การคบ 

คนพาล สนทนากับคนพาล สนิทสนมหรือชิดเชื้อกับ 

คนพาล ยอ่มพาลไปหาความผดิ บณัฑติกานงัจเสวนงั

การคบหาสมาคมกับบัณฑิต ย่อมทำให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจ เกิดความสุขความเจริญในชีวิตได้  

 “การคบคน การสมาคมกับคน พระพุทธเจ้า
ทา่นตรสัวา่...เปน็ทีส่ดุ เปน็ทัง้หมดของพรหมจรรย์
หมายถึงพรหมจรรย์คือความบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว”

 
 ทำไมถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านเน้นเรื่องการคบค้า
สมาคม หรือเรียกว่าการคบเพื่อน ทางบาลีเรียกว่า 
“กัลยาณมิตร”
 การคบเพื่อนที่ดี เป็นทั้งหมดในพรหมจรรย์ คือ
การทำจิตของเราให้บริสุทธิ์ ทำจิตของเราให้ผ่องแผ้ว  


 เหตุใดจึงเป็นอย่างนั้น ก็เพราะว่าเราปฏิบัติ 

คนเดียวไม่ได้ จะต้องมีหมู่ มีคณะ มีพวก มีพ้อง  
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เพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยน การสนทนา การขบคิด

ปัญหาทางการปฏิบัติ หรือทางการศึกษา สิ่งใดที่เรา 


ไม่เข้าใจก็จะเข้าใจด้วยการสนทนา พูดคุย การแลก

เปลี่ยนความรู้ เมื่อเราติดขัดแนวทางการปฏิบัติธรรม 

กัลยาณมิตรนั่นแหละจะเป็นผู้ที่ช่วยให้เราคลายจาก

ปญัหานัน้ได ้กลัยาณมติรจงึวา่เปน็ทัง้หมดของพรหมจรรย ์

นี่คือสิ่งที่เรียกว่า พรหมจรรย ์ อย่างที่เปรียบ 


ข้างต้นว่า ใบตองห่อกฤษณากับใบตองห่อปลาร้า  


เห็นได้ชัดว่ามันต่างกันโดยสิ้นเชิง ทั้งลักษณะ และกลิ่น

ของมัน  

 ฉะนั้น คนดี...เรามอง...เราก็รู้
  คนชั่ว...เรามอง...เราก็รู้
 บางครั้งก็ต้องอาศัยการคลุกคลี การพูดคุย เราก็

ทราบไดว้า่ คนนีเ้ปน็คนดหีรอืเปน็คนชัว่ สามารถเลอืกได
้

คบได้ มีสิทธิ์ที่จะคบ มีสิทธิ์ที่จะเลือก 
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 ...ขึ้นอยู่กับว่า เราเห็นประโยชน์ในทางประพฤติ
  พรหมจรรย์ของเราหรือไม่
 ...ขึ้นอยู่กับความใส่ใจในการบำเพ็ญกุศลของเรา
  หรือไม่
 ...ขึ้นอยู่กับความปรารถนาในการที่ เราเข้ามา
  ในพระพุทธศาสนานั้น มีปฏิปทาอย่างไรนั้น
  ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้

 เราทา่นทัง้หลาย เปน็ผูถ้กูความทกุขห์ยอกเอาแลว้


หยอกล้อเอาแล้ว ด้วยความไม่รู้คือโมหะ ความหลง

สำคญัผดิ ความเขา้ใจผดิ เพราะมฝีา้คอือวชิชาไดบ้ดบงัไว
้



มตีณัหา คอื ความทะยานอยาก, มมีานะ คอื ความถอืตวั

ถอืตน, มสีงัขาร คอื ความปรงุแตง่ ใหผ้กูพนัและยดึตดิ


มั่นหมายในสิ่งนั้นๆ ดูเหมือนว่ามนุษย์เราท่านทั้งหลาย 

จะเป็นผูพ้น้จากขา่ยแหง่พญามจัจรุาชยาก ถา้เราไมรู่จ้กั 


สิง่เหลา่นี้ พระพุทธองค์จึงแสดงบัญญัติลักษณะและชื่อ

ของกเิลสทัง้หลาย เพือ่ใหเ้ราทราบ รู ้และมกีารปอ้งกนั
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 พระพทุธองคท์รงบญัญตั ิ แบบแผน การปฏบิตัติน


ตัง้แตช่นชัน้ฆราวาส ครองเรอืน ประกอบอาชพีการงาน


สมณะ ช ีพราหมณ ์ผูอ้อกบวช ศกึษาพระธรรมโดยตรง


พระองค์ทรงวางบัญญัติ เพื่อโปรดเวไนยสัตว์ให้ทั่วถึง 

ไม่ว่าเด็กหญิงเด็กชาย หนุ่มสาว และวัยกลางคน ชรา 

แมค้นใกลจ้ะตาย ใหรู้ว้ถิทีางแหง่การดำเนนิชวีติทีถ่กูตอ้ง


ใหป้ระสบพบกบัสนัตสิขุ คอืความสขุทัง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ 



 พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้อุบัติเกิดขึ้น
ในโลก เพื่อนำเหล่าสัตว์ทั้งหลายให้พ้นไป
จากข่าย ได้แก่ ความทุกข์ เป็นผู้ไกล
จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

 พระองค์ทรงเป็นผู้แจ้งเจนจบในสามแดนโลกธาตุ 

เป็นผู้ที่มนุษย์ เทวดา มาร พรหม ทั้งหลายสักการะ 

บูชา เป็นผู้มาดีไปดี เป็นผู้เจริญแล้ว เป็นผู้มีลาภ 

พระองค์ทรงอุบัติเกิดขึ้นในโลก พร้อมไปด้วยลักษณะ
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ของมหาบุรุษ มีอาการสามสิบสอง และอนุพยัญชนะ 

อกี 108 พระองคท์รงดำเนนิพระชนมอ์ยูก่อ่น 2552 ป
ี

มีการประกอบกิจทั้งทางฆราวาสวิสัยคือ มีการศึกษา

เล่าเรียน ในสมัยนั้นที่มีความนิยม คือเรียนไปให้มี

ความสามารถในการปกครองบา้นเมอืง มคีวามสามารถ

ด้วยบารมีของพระองค์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์  


ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา ผู้อยู่นครเทวทหะ 

ทรงมีพระราชโอรสนามว่า พระราหุล ทรงเป็นผู้ที่ 


จะเจริญ และไม่มีเสื่อม พระพุทธองค์ทรง
เป็นผู้มองเห็นสัจธรรมพระองค์แรก
เห็นการแก่การเจ็บการตายและสมณะ



 พระองค์ทรงออกบวชจากศากยะตระกูลราช ทรง

บำเพ็ญเพียรทุกขกิริยาถึง 6 ปี ทรงบรรลุเป็นอนุตร

สัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองในพระชนม์ 

35 ปี ทรงประกาศสัจธรรม เป็นธรรมอันบั้นต้น ชื่อ
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ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันไพเราะเสนาะจับหวัใจ ทำให้

อัญญาโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรม ได้บรรลุเป็น 


พระโสดาบัน เป็นพระสงฆ์องค์แรกของโลก ในวัน

อาสาฬหบชูา คนืวนัเพญ็ขึน้ 15 คำ่ เดอืน 8 พระองค์

ทรงแสดงธรรมดว้ยอาทกิลัยาณงั งามในเบือ้งตน้ดว้ยศลี


มชัเฌกลัยาณงั คอืงามในขัน้กลางดว้ยสมาธ ิปรโิยสาน

กัลยานัง คืองามในบั้นปลาย คือที่สุด ได้แก่ ปัญญา  

 พระองค์ทรงถ่ายทอดพระสัจธรรม คือ พระ 


ธรรมจกัรนี้ไปโดยลำดับให้เห็นทางว่า  


 อันใดเป็นทาง...อันประเสริฐ
 อันใดเป็นทาง...อันไม่ประเสริฐ



 ทางไม่ประเสริฐนั้นมี 2 ทาง คือ  


 û	กามสุขัลลิกานุโยค คือการพัวพันอยู่ ใน 


ความสขุ ตดิอยูใ่นกามคณุ,
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 อัตตกิลมถานุโยค
 คือการเข้าไปพัวพัน 


ในการทรมานกาย ในการที่อยู่ในความทุกข์ทรมาน 


ในการบำเพ็ญเพียร ได้แก่ โยคะ เป็นต้น พระองค์ทรง

ตรัสทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา



 ตรัสทางแห่งมรรค คือทางอันประเสริฐ 
คือ วิสุทธิมรรค ได้แก่ สัมมาทิฐิ
 ความเห็นชอบ, 

สมัมาสงักปัโป ความดำรชิอบ, สมัมาวาจา การพดูเจรจา

ชอบ, สัมมากัมมันโต การกระทำชอบ, สัมมาอาชีโว


การเลีย้งชวีติชอบ,
สมัมาวายาโม ความพากเพยีรชอบ,


สัมมาสต ิ ความระลึกชอบ,
 สัมมาสมาธ ิ ความตั้งใจ 


มั่นชอบ  

 พระองค์ทรงตรัสทางดำเนินการปฏิบัติเพื่อให้เห็น

พระสัจธรรม ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์เป็นของ
มีอยู่จริง เป็นของควรกำหนดให้รู้จัก
เป็นของควรละและควรทำให้แจ้ง
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 ตัณหา คือความทะยานอยาก, นิโรธ คือความ

ดับทุกข์, มรรค คือการดำเนินให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ 

พระองค์ทรงตรัสแล้ว สะเทือนเลื่อนลั่นสวรรค์ทุกชั้น 

พรหมทุกชั้น รับทราบพระธรรมจักรครั้งแรก ทำให้

เหล่าเทวดาและพรหมทั้งหลาย ได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้า  


เป็นจำนวนนับโกฏิทุกท่าน นี่คือการเกิดของพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐเอกในสามแดนโลกธาตุ เป็นผู้ที่

มนุษย์ เทวดา มาร อินทร์ พรหม เคารพศรัทธา 

เป็นผู้นำสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากข่าย ได้แก่ ความทุกข์ 

พระองค์ทรงดำเนินพระกรณียกิจทางพระพุทธศาสนา 


ถึง 45 ปี พระชนม์มายุได้ 80 จึงละสังขารดับขันธ์

เข้าสู่ปรินิพพาน ในวันเพ็ญเดือน 6 ขึ้น 15 ค่ำ  


นับเป็นพุทธศักราชที่ 1 พระพุทธองค์ทรงแสดง 


พระธรรมเป็นส่วนมาก และแสดงธรรมแก่บรรดาสาวก

ของพระองคเ์ปน็จำนวนมากดว้ยคำเพยีงสัน้ๆ งา่ยๆ วา่ 
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 “รปูไมเ่ทีย่ง เวทนาไมเ่ทีย่ง สญัญาไมเ่ทีย่ง
สังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง รูปเป็นทุกข์
เวทนาเปน็ทกุข์ สญัญาเปน็ทกุข์ สงัขารเปน็ทกุข์
วิญญาณเป็นทุกข์ รูปไม่ใช่ตัวตน เวทนาไม่ใช่
ตัวตน สัญญาไม่ใช่ตัวตน สังขารไม่ใช่ตัวตน
วิญญาณไม่ใช่ตัวตน สัพเพธรรมมาอนัตตาติ
ขึน้ชือ่วา่ ธรรมทัง้หลายไมม่ตีวัตน ไม่ใชต่วัตน 

ไม่ ใช่ของเรา สัพเพสังขาราอนิจจัง สังขาร  

ทั้งหลายไม่เที่ยง”


 


 พระองคท์รงแสดงพระธรรมนีใ้หแ้กบ่รรดาสาวกและ

พทุธบรษิทัทัง้หลาย ตัง้แตข่ตัตยิะบรษิทั พราหมณบ์รษิทั


อุบาสก อุบาสิกาบริษัท คฤหบดีบริษัท ให้ได้ทราบ 


พระสัจธรรมซึ่งชื่อว่าความเป็นจริง  
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 พระองคท์รงตรสัวา่ “ชาตเิปน็ทกุข,์ ชราเปน็ทกุข,์ 

มรณะได้แก่ความตายเป็นทุกข์, ความพลัดพรากเป็น

ทุกข์, ความคับแค้นใจเป็นทุกข์, ความไม่สบายกาย   

ไม่สบายใจเป็นทุกข์, ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก   

ที่พอใจเป็นทุกข์, ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจ  

เป็นทุกข์, ความทุกข์ทั้งหลาย เป็นทุกข์ประจำขันธ์

ของสัตว์โลกทั้งหลาย สัตว์โลกทั้งหลายต้องประกอบ

กับทุกข์อย่างนี้ และมีทุกข์อีกที่ปรากฏขึ้นแก่มนุษย์

และสัตว์ทั้งหลายได้แก่ เมื่อคราวมีความสุขก็ประสบ

ความทกุข ์ เมือ่คราวมลีาภกป็ระสบความเสือ่มจากลาภ 

เมื่อคราวมียศก็ประสบกับความเสื่อมไปจากยศ   

เมื่อคราวมีความสรรเสริญก็ประสบความเสื่อมความ

สรรเสริญ ได้แก่คำนินทา” นี่คือความทุกข์ในโลก 

 และความทุกข์อีกจำพวกหนึ่งที่พระองค์ตรัส 

ไดแ้ก ่ ความเปน็หนี ้ ความเปน็หนีเ้ปน็ทกุขใ์นโลกเชน่กนั


เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ถูกความทุกข์หยั่งเอาแล้ว หยอก



นิยามของบัณฑิต 1�

เอาแล้ว เป็นผู้ถูกพญามัจจุราชช่วงชิงเอาชีวิตเสียแล้ว 

เป็นผู้รอวันที่จะตาย เป็นผู้ถึงความตายแล้ว รอเวลา

ลงอาญาประหารชีวิตเท่านั้นเอง  

 ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีบุญ มีบารมี ได้เกิดใน

ประเทศสยาม และได้พบพระธรรมขององค์พระศาสดา 

ได้ศึกษาพระธรรมของพระศาสดาและเป็นผู้กระทำลงมือ

ปฏิบัติตามทางของพระศาสดา ย่อมเป็นผู้มีโชค
ย่อมเป็นผู้มีชัย ท่านทั้งหลายจงสำเหนียก

และนึกไว้เสมอว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้โชคดี 



 จงนำโชคของท่านให้สำเร็จประโยชน์
ให้ถึงแดนพระนิพพาน อย่าใช้โชคของท่าน 


ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และมาพบพระพุทธศาสนา ได้เกิด

ในประเทศสยามไปในทางที่ผิด ไม่ถูกทางแห่งกุศลกรรม 

อย่าดำเนินไปในทางที่เรียกว่า อกุศลกรรม คือทาง 


ตรงกันข้าม ทางทั้งสองอย่างนี้ มีทางเข้าทางออก 
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สามทาง คอื ทางกาย ทางวาจา ทางใจ รวมเรยีกวา่


กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เป็นกรรมบถศีล 10  

 ศีล เหมือนประตูพระนคร ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย ใจ เหมอืนกบับา้นในพระนคร ประตพูระนครเปดิไว
้

แม้แต่ประตูในบ้านปิดก็ตาม ก็ไม่สามารถพ้นไปจากโจร

ผู้ร้ายได ้ เพราะประตูเมืองใหญ่เปิดขึ้น หมายความว่า 

ถ้าเราสำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แต่
ไม่สนใจเรื่องของศีลธรรม ความประพฤติ
เรื่องของความงดงามของการปฏิบัติ ความ
เสงี่ยมเจียมตัว ปล่อยจิตให้มีความโกรธ
ปลอ่ยจติใหม้คีวามหลงปลอ่ยจติใหม้คีวามรกั
ปล่อยจิตให้ทะ เล่อทะล่า ทำกิริยาทางกาย


ไมเ่หมอืนกบันกัปฏบิตั
ิ กไ็ดช้ือ่วา่เปดิประตเูมอืงแลว้


โจรย่อมปล้นบ้านภายในเมืองได้ฉันนั้น ถ้าเราปิดประตู
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เมอืงดทีัง้สีท่ศิ แตป่ระตบูา้นเราเปดิไว ้ หนา้ตา่งเราเปดิไว
้

ก็เหมือนกับว่าเราเป็นผู้รักษาศีลดี ทั้งโคจรและ
อาจาระ
 ได้แก่ การไมป่ระพฤตอินัทีไ่มเ่หมาะสม คอืไป
ในที่ที่ไม่เหมาะสม กระทำตนเองอนาจาร คือไม่งดงาม

ตามแบบของสมณะ ตามแบบของนักปฏิบัติธรรม



 ถ้าเราทำศีลให้บริสุทธิ์ แล้วเราก็ทำโคจร คือ  


ที่ที่ควรจะไป ทำอาจาระ
คอื ระเบยีบความประพฤติ
ที่ดีงาม การประพฤติปฏิบัติด้วยการเสงี่ยมเจียมตัว 

งดงามดั่งสมณะ งดงามอย่างนักปฏิบัต ิ แต่ว่า ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย และใจ ถึงแม้จะเปิดไว้ไม่สำรวมถึง

ขนาดเต็มที่ก็ตาม ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีประตูรักษาไว้แล้ว 

โจรขโมยไม่สามารถปล้นบ้านเรือนได้ เพราะประตู

พระนคร ได้แก่ศีลถูกปิดไว้แล้ว ฉันนี้เหมือนกัน  
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 ศีลเป็นของสำคัญ ศีลเป็นของประเสริฐ

บุคคลใดจะรักษาศีลได้ 
ต้องประกอบไปด้วยปัญญา  


3 ระดับ û	ชาตปิญัญา คอื การกำเนดิมาพรอ้มกบั 


   ปญัญาหรือเกิดมาพร้อมกับปัญญา 


 
 û	วิปั สสนาปัญญา คื อ ความรู้ แจ้ ง 


   แทงตลอดในปัญญา 


 
 û	ปาลิหาริกะปัญญา คือ ปัญญาบริหาร 


   ปัญญา แสดงความเป็นผู้นำในกิจนั้นๆ  

 ปัญญาทั้งสามอย่างนี้เมื่อเกิดในผู้ใดแล้ว คนผู้นั้น

ยอ่มเปน็ผูถ้า่ยทกุข์ถา่ยโรคถา่ยภยัถา่ยวฏัฏ
สงสาร เป็นผู้พ้นแล้วจากความทุกข์ทั้งหลาย

ได้ถึงซึ่งฝั่ง
 คือ
 พระนิพพาน
 ความเสงี่ยม
เจยีมตวั ความเรยีบรอ้ยในนกัปฏบิตัิ ในสมณะ
เป็นศีล
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 การพจิารณาอาหารกอ่นรบัประทาน การพจิารณา

เครื่องนุ่งห่มทุกวันเช้าเย็น การพิจารณาเสนาสนะที่พัก

อาศยั การพจิารณายารกัษาเภสชัทัง้หลายทกุวนั ไดช้ือ่วา่

ศลีเหมอืนกนั การสำรวม ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ



ก็ได้ชื่อว่าศีลเหมือนกัน  

 การไปในสถานที่ที่ควร และการไม่ไปในสถานที ่


ไมบ่งัควร เชน่ ไปในสถานทีท่ีห่ญงิแพศยา ไปในสถานที่

ที่หญิงให้บริการ ไปในสถานที่ผู้หญิงเป็นหม้าย ไปใน

สถานที่ผู้หญิงไม่มีคู่ครองอยู่จนแก่ ไปในสถานที่คนนั้น

เป็นกระเทย ทอม หรือเรียกว่าบัณเฑาะก์ ไปสถานที่

เอิกเริกบันเทิง สถานที่โอ่อ่า เป็นห้าง ผับ เป็นสถานที่ 


ทีเ่คา้กำลงัรวมพลซอ้มรบกนั สิง่เหลา่นีเ้รยีกวา่ อโคจร

ไมค่วรไป หรอืทำกริยิาอาการใดทีไ่มง่ดงาม เชน่ การใช้

สิ่งของบางอย่างในที่สาธารณชน ซึ่งไม่เหมาะแก่สมณะ 

หรอืนกัปฏบิตั ิการยนืนำหนา้ การยนืหนา้ครบูาอาจารย
์

การเดินแซงครูบาอาจารย์ การเดินผ่านครูบาอาจารย์
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โดยไม่ขอโอกาส การเดินจงกรมสูงกว่าครูบาอาจารย์ 

การสวมรองเท้าเดินบนทางเดินจงกรม ในขณะที่ครูบา

อาจารย์ไม่สวมรองเท้า การเดินเข้าออกผ่านไปผ่านมา

โดยไม่ขอโอกาสจากครูบาอาจารย์ การจัดของสำรับ

ต่างๆ โดยเบียดบังเพื่อนสมณะด้วยกัน หรือเพื่อน 


นักปฏิบัติด้วยกัน หรือแม้กระทั่งการทำกิริยากระด้าง

กระเดื่องต่อเพื่อนนักปฏิบัติธรรม ต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ 

หรือการทำกิริยาในการล้างจาน ในการตากผ้า ในการ

เก็บกวาด ทำความสะอาดวัดวา หรือสถานที่อยู่ในที่

ปฏิบัติของตน ไม่มีความเคารพ สิ่งเหล่านี้เรียกว่า 

การประพฤติเป็นศีลเหมือนกัน


 ต้องสำรวม ต้องระวัง โคจรก็เป็นศีล 

อาจาระก็ เป็ นศี ล การสำรวมอินทรี ย์ ก็ เป็ นศี ล  


การพิจารณาอาหารนี้เพื่อดับเวทนาเก่าให้หาย ไม่ให้

เวทนาใหมบ่ังเกิดขึ้นก็เป็นศีล การห่มผ้าเพื่อบดบังกาย 
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และเพื่อกันเหลือบ ยุง แดด ริ้น ไร ก็เป็นศีล การอยู่ 


ในเสนาสนะทั้งหลาย เพื่อบดบังร้อนแดด ฝน สัตว์ 


เลื้อยคลานทั้งหลาย...ก็เป็นศีล การพิจารณาเภสัช คือ

ยารักษายาทา พิจารณาทุกครั้งว่าเรารักษากายให้อยู่ได้

เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำให้แจ้งเพื่อพระนิพพาน 

อันนี้ก็เป็นองค์ของศีลเช่นกัน  

 ศีลมีอยู่หลายที่ในพระไตรปิฏก แม้ในวิสุทธิมรรค

ก็กล่าวองค์ศีลไว้จำนวนมาก นับแล้วสองร้อยกว่าหน้า 


ดว้ยกนั ศีลจึงได้ชื่อว่าเป็นประตูพระนคร การปฏิบัติ
ธรรม การเจริญสมาธิ การเจริญปัญญา
ได้ชื่อว่าเป็นบ้าน เป็นประตูของบ้าน ความสำคัญมีทั้ง

ประตูพระนคร ประตูบ้าน ตัวพระนคร ตัวของบ้าน 

ท่านทั้งหลาย อย่ามัวแตว่า่ตัง้ใจปฏบิตั ิแต่ไม่
ตัง้ใจรกัษาศลี ไมต่ัง้ใจรกัษาอาจาระและโคจรของทา่น


การหลบันอน การหม่ผา้ของทา่น การรบัประทานอาหาร
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หรอืฉนัอาหาร หรอืการรบัประทานหรอืฉนัเภสชัยารกัษา


หรือใช้เภสัชรักษาทางกาย ผิวหนัง หรือทางภายใน

รา่งกายกต็าม พงึพจิารณาสิง่เหลา่นัน้เสมอ ไดช้ือ่วา่
ทา่นเปน็ ผูก้ระทำศลีใหบ้รบิรูณ์ บรสิทุธิส์ิน้เชงิ

เรียกว่า ปาริสุทธิศีล



 ถ้าท่านประกอบอาชีพ คือ ชีวิตของท่านด้วยการ

ไม่เบียดบัง ไม่เบียดเบียน ไม่กระทำให้คนอื่นเดือดร้อน

ดว้ยอาชพี ไมก่ระทำตนเองไปละเมดิศลี ฆราวาสศลี 5,




ผู้บำเพ็ญเพียรอยู่วัดเป็นพราหมณ์ ศีล 8, สามเณร 


ศีล 10, พระภิกษุสงฆ ์ 227 ข้อ, ไม่ละเมิดศีล
เหล่านั้นด้วยอาชีวะ คือ ด้วยอาชีพ
 ด้วยชีวิต  

ของตน เป็นผู้ประกอบด้วยการแห่งความไม่ละเมิดแล้ว 

เพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “เพราะอาชีวะนี้แหละ
เปน็ตวัการเปน็สาเหตแุหง่การผดิศลีผดิธรรม”
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 เราจงึตอ้งหนัมาสนใจเรือ่งศลี วตัร หรอืขอ้ปฏบิตั
ิ

แต่ละท่าน...แต่ละท่าน และพินิจพิจารณาตัวเองว่า 


ศีลของเราเป็นอย่างไร ถ้าศีลของเราไม่ดี ศีลของเรา 


ไม่บริสุทธิ์อย่างที่กล่าวมา มีศีลเบื้องต้นที่เรารู้จักกัน 

จนถงึโคจร อาจาระ และอนิทรยี ์การพจิารณาปจัจยั 4


ควรเสพ ไม่ควรเสพ เราจึงเห็นได้ว่า 


 เรายังอยากอยู่...



 การปฏิบัติธรรมของเราจึงไม่คืบหน้า 
 จึงไม่เกิดผล เพราะขาดศีล ศีลไม่บริสุทธิ์ 

บริบูรณ์นั่นเอง เมื่อเราทำศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้ว 

สมาธิก็เกิดขึ้นตั้งมั่นขึ้นเอง ท่านทั้งหลายลองใช้ดู 

สำหรบัทา่นทีเ่ปน็ฆราวาส เชา้ตืน่ขึน้มากอ่นจะไปประกอบ

อาชพีการงาน ขอใหท้า่นตัง้สต ิสมาทานศลีทัง้ 5 ขอ้ 

ตั้งแต่การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักทรัพย์ การไม่ผิดลูก  

ผดิเมยี การไมพ่ดูโกหก การไมด่ืม่ของมนึเมา เราตัง้ใจ
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สมาทานศีลวันนี้ ตลอดวันจนถึงกลางคืน จนกว่าจะ

รุ่งอรุณใหม่ วันนั้นเมื่อถึงเวลากลับบ้านอาบน้ำอาบท่า 

ทานข้าว ทำกิจต่างๆ เสร็จแล้ว จะเข้านอนพึงน้อมจิต

ประนมมือแล้วนึกถึงศีลวันนี้ว่า ข้อไหนบ้างเราพลาดไป

ด้วยเจตนา ถ้าบริสุทธิ์ดีทั้ง 5 ข้อ ให้กล่าวคำว่า  


สีลังเมปาริสุทธัง ศีลของเราบริสุทธิ์แล้วหนอ สีลังเม

ปารสิทุธงั ศลีของเราบรสิทุธิแ์ลว้หนอ สลีงัเมปารสิทุธงั 

ศีลของเราบริสุทธิ์แล้วหนอ กล่าวคำสาธุ 3 ครั้งว่า 

สาธุดีแล้ว สาธุประเสริฐแล้ว สาธุสมควรแล้ว  

 จิตของท่านจะตั้งมั่นทันที จิตของท่านจะอิ่มเอิบ

เบิกบานใจ มีความสุข ในขณะนั้นให้ท่านแผ่เมตตา  


ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด 

อย่ามีเวรมีภัยต่อใครๆ และใครๆ ก็อย่ามีเวรมีภัย 


ต่อท่าน อย่าเบยีดเบยีนซึง่กนัและกนัเลย และขอใครๆ 

อยา่เบยีดเบยีนท่าน ท่านก็อย่าเบียดเบียนเขา ขอท่าน
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และสรรพสัตว์ทั้งหลายจงประสบพบแต่สันติสุข มีความ

เจรญิตลอดอายไุข จงมสีต ิสมาธ ิปญัญา มคีวามเพยีร


จงมีความตั้งมั่นดี เมื่อกิเลสของท่านยังปรากฏอยู่  


ยังไม่หมดไป ขอให้ท่านปรากฏขึ้นที่สวรรค์หลังจาก 


ท่านละสังขารไปแล้ว  

 เมื่อการแผ่เมตตาของท่านปรากฏขึ้นในขณะนั้น 

ถ้าจิตของท่านยังไม่ผ่องใส ให้น้อมนึกว่า การแผ่เมตตา

ของเรากว้างใหญ่ไพศาลหาประมาณมิได้ แม้แผ่นดิน 


ก็สะเทือนเลื่อนลั่นรับทราบการแผ่เมตตาของเรา ต้นไม้

ที่ตั้งต้นก็อ่อนไหวอย่างลำเทียนที่โดนไฟแผดเผารับรู้ 


การแผเ่มตตาของเรา นำ้กใ็หร้ะลอกตเีปน็คลืน่ รบัรูก้าร

แผ่เมตตาของเรา แม้อากาศนี้เล่าก็ปั่นป่วน ปรวนแปร

ด้วยรับทราบการแผ่เมตตาของเรา อย่าเลย...สิ่งเหล่านี้

แม้ไม่มีชีวิตยังรับทราบการแผ่เมตตาของเรา ใยเลย 


สัตว์ทั้งหลายจะไม่ทราบการแผ่เมตตาของเรา 
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 เมื่อเรานึกอย่างนี้จิตของเราจะผ่องใสเป็นประกาย

น้อมเข้าสู่สมาธิขั้นปฐมฌานทันที จิตของท่านจะมี

ความสงบ มีความสุข ก็ให้นั่งทำสมาธิ รู้ลมหายใจ 


เข้าออก ตอนนั้นพุทโธอาจจะไม่ปรากฏก็ได้ แต่ให้รู้ 


ลมหายใจเข้าและออก ยกเว้นว่าจิตของท่านเริ่มถอนตัว 

เกิดความคิดขึ้นจึงนำพุทโธขึ้นมาภาวนา มีสติอยู่กับ 


ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก พทุหายใจเขา้...โธหายใจออก


นี่ เรียกว่า การปฏิบัติตั้งแต่ศีล เมตตา
สมาธิเป็นที่สุด
 น้อมลงสู่กาย พิจารณา
กาย ตั้งแต่ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น 

กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม ตับ ไต ปอด เป็นต้น 

แยกแยะให้เห็นว่าร่างกายเราไม่ใช่แท่งทึบเป็นแท่งโปร่ง 

มีสิ่งปฏิกูลอยู่ภายใน เป็นของไม่สะอาด ปะปนไปด้วย

โลหิตหรือเลือด นำ้เหลอืง นำ้หนอง นำ้ลาย นำ้เสลด 

นำ้เหงือ่ นำ้มนัขน้ น้ำคูด น้ำมูตร อุจจาระ ปัสสาวะ 
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อยู่ในร่างกายของเรา ชำแหละแล่ออกมาให้เห็น ซี่โครง

เป็นอย่างไร เครื่องในเป็นอย่างไร หนังกำพร้าเป็น

อย่างไร ชิ้นเนื้อเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์

ทั้งหลายต่างหลงใหลชอบพอ เราพิจารณาให้เห็น 


ตามความเป็นจริงว่า สิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไร  
กนัแน.่..มนัเปน็ตวัเปน็ตน เปน็เราเปน็เขา 
หรืออย่างไร  

 แต่ถ้าจิตของท่านเริ่มจะสงบรวมตัวลง ก็กำหนด

ลงที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่ เราเห็นว่าชัดเจนที่สุด  


นิ่งอยู่อย่างนั้นพร้อมกับลมหายใจ และองค์บริกรรม  


ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผู้รู้ สงบอยู่อย่างนั้น  


เป็นอยู่เวลานานเท่าไหร่ก็ตาม ขึ้นอยู่กับสมาธิของท่าน

จะทรงตัวได้แค่ไหน 
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 และให้เห็นว่า...สิ่งเหล่านี้เป็นทุกขังเมื่อมัน
มีชีวิตอยู่ เป็นอนิจจัง คือความไม่เที่ยง
แปรเปลี่ยนไปไม่แน่นอน เป็นอนัตตา ไม่ใช่
ตัวเรา ไม่สามารถบังคับบัญชาอ้อนวอน
ขอร้องอะไรได้เลย
 ให้เห็นไตรลักษณ์ในนั้น

นี่เรียกว่า การปฏิบัติขั้นศีล เมตตา สมาธิ 
ปัญญา วิปัสสนาเป็นที่สุด 
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ขอท่านทั้งหลายจงทำความนอบน้อมพระรัตนตรัย  


ตั้งกาย วาจา ของท่านให้สงบเป็นศีล พร้อมกับ 


การตั้งใจฟังธรรมให้เป็นสมาธิ พิจารณาสิ่งที่ได้
รับฟังดว้ยปญัญา
 พระธรรมคำตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็น 


พระธรรมที่ละเอียด สุขุม ละเมียดละไม ต่างจาก 


คำสอนในศาสนาอื่นๆ แม้ว่าคำตรัสคำสั่งสอนของ 


พระผูม้พีระภาคเจา้จะมคีวามละเอยีด หากทา่นทัง้หลาย 
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มีสติ ตั้งใจฟังดังที่กล่าวมาในข้างต้นว่า ให้พึงสำรวม 

กาย วาจา ด้วยศีล ตั้งใจฟังด้วยสมาธิ พิจารณาสิ่งที่

รับฟังด้วยปัญญา มีสติอยู่เฉพาะหน้า ท่านก็จะมีความ

เขา้ใจในคำสอนของพระพทุธเจา้ ดงัคำทีม่ไีวใ้นพระสตูรวา่ 


คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อบุคคลได้ฟังแล้ว 

อาจตรองตามให้เห็นจริงได้ 


 คำว่า “ตรองตามให้เห็นจริงได”้ คือ 

จิตมีความคล้อยตาม จิตมีความเห็นตาม
รู้ตาม
 นั่นก็ต้องประกอบไปด้วยว่าธรรมที่พระผู้มี 


พระภาคเจ้าทรงแสดงนั้น เป็นไปตามลำดับคือ  


 อาทิกัลยาณังคืองามในเบื้องต้น
 มัชเฌกัลยาณังคืองามในท่ามกลาง
 ปริโยสานกัลยาณังคืองามในที่สุด
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 คำว่า “งาม” หมายความว่า ทรงแสดงธรรม
เป็นระเบียบ สละสลวย ฟังแล้วให้เกิดเหมือนกับกลอน  

มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน ทั้งอรรถและพยัญชนะ  

มีความสมส่วนกัน ไม่เหลื่อมล้ำสูงต่ำ พร้อมด้วย 

พระภาษิตของพระองค์นั้น ก็เป็นไปด้วยความราบเรียบ  

สรุเสยีงของพระผูม้พีระภาคเจา้นัน้ กเ็ปน็เสยีงอนัเสมอภาค

ไม่ดังเกิน ไม่เบาไป คนใกล้และคนไกลสุดได้ยินเสมอกัน  


 เมื่อบุคคลที่ ได้รับคำตรัส คำสั่งสอน
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า มีจิตอันเกษม คือมี
จติเบกิบาน อาศยัความเลือ่มใส ความศรทัธา
ก็จะเกิด...ความสว่างในจิต ความซาบซึ้ง
ความเขา้ใจในพระธรรมคำสอนของพระพทุธเจา้   

 บุคคลที่จะรับฟังพระธรรมนั้น จะต้องทราบ 


คุณของพระธรรม ทราบคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า 


เสยีกอ่น เหมอืนบคุคลจะทำงาน ตอ้งทราบคณุของงาน
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ก่อนว่าทำงานแล้วจะได้อะไร ได้สิ่งนั้นแล้ว สิ่งนั้น 


ให้ประโยชน์อะไรกับเรา อย่างนี้เป็นต้น อุปมานี้ฉันใด 

อปุมานีก้ฉ็นันัน้...เหมอืนกนั ฉะนัน้พงึทราบวา่พระธรรมนี
้


มีประโยชน์อย่างไร  

 พระธรรมนีน้ำเราออกจากความทกุขไ์ด ้ เมือ่บคุคล 


ได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว 


ในขณะมคีวามเศรา้โศกอยู ่ ยอ่มคลายจากความเศรา้โศก

นั้นได้ บุคคลใดมีความหวงแหนในสิ่งของอยู่ เมื่อได้ 


รบัฟงัแลว้ ยอ่มคลายออกจากความหวงแหนในสิง่นัน้ได
้

บคุคลใดมคีวามปรวิติกครำ่ครวญในสิง่ทีจ่ากไป อยา่งเชน่


ญาติที่จากไป เป็นต้น ย่อมคลายจากความปริวิตก 

คร่ำครวญในญาตินั้นได้ บุคคลใดมีกิ เลสดั่ง
เนินเทิน คือ มีกิเลสใหญ่โต ย่อมคลายกิเลส

จากความใหญ่โตลงได้  
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 “บุคคลใดมีกิเลสเพียงเล็กน้อย...ย่อม
สลัดกิเลสเล็กน้อยนั้นได้ จิตนั้นหลุดพ้นได้ 
เพราะอาศัยได้ฟังพระธรรม และรู้ว่า.. .
คุณของพระธรรมนั้นเป็นอย่างไร
จิตของผู้นั้นย่อมถึงคราวเกษม เพราะ
อาศัยเกิดจากการฟังธรรมนั้น ธรรมจึงมี
คุณประโยชน์อย่างนี้”

 สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม คอื พระธรรมของ

พระผูม้พีระภาคเจา้ทรงตรสัไวด้แีลว้ สนัทฏิฐโิก อะกาลโิก


ธรรมของพระองคน์ัน้เปน็ของกลาง ไมม่กีาล ไมม่เีวลา 

ปฏบิตัไิดท้กุเมือ่  


 เอหิปัสสิโก คือ น้อมธรรมนั้นเข้ามาใส่ตน  


เมือ่ธรรมนัน้บงัเกดิขึน้ในตนแลว้ พงึประกาศบอกบคุคลอืน่

ให้มาดูธรรมของพระพุทธเจ้า
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 ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ คือ บุคคลที่เป็น
ปราชญ์ เป็นบัณฑิต หรือบุคคลที่ปฏิบัติ นั่นแหละ 

จึงจะเป็นผู้รู้ เห็นธรรมนั้นได้ บุคคลอื่นนอกจากนี้ 

ไม่สามารถรู้ธรรมได้ นี้ เรียกว่าคุณของพระธรรม  

ส่วนคุณขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เราควรทราบ
ว่ามีคุณอย่างไร เมื่อรู้คุณแล้วควรรู้ว่ามีประโยชน์

อย่างไร เมื่อเรามีความศรัทธาพระพุทธเจ้าขึ้นด้วยว่า 
อิติปิโส ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เกิดขึ้นหรืออุบัติ
ขึ้นในโลกนี้แล้วหนอ พระองค์นั้น




 อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ไกลจากกิเลส  

ไม่กลับมาสู่กิเลสแล้ว พระองค์ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ  


 พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน  


 วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ที่มีจรณะ 15 คือ 

มีการประพฤติทางกาย ทางวาจา ทางใจ บริสุทธิ์ 
วชิชา หมายถงึ ความรูค้วามสามารถ ไดแ้ก ่อนตุรสมัมา
สัมโพธิญาณ
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 สุคะโต เป็นผู้ที่มาดีแล้ว คือมาเป็นพระศาสดา 

นำสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ และไปดีแล้ว 

คือเป็นผู้ไปดีแล้ว หมายถึง พระนิพพาน  


 โลกะวิท
ู คือ เป็นผู้ที่รู้ไตรโลกนาศ ทั้งสามแดน

โลกธาตุ ไม่มีที่ใดที่พระองค์ไม่ทราบ ทรงรู้แจ่มแจ้ง 


ในโลกนี้และโลกหน้า ทรงรู้แทงตลอดถึงเวไนยสัตว์ 


ทัง้หลาย ผูเ้กดิและผูต้าย ไปเกดิทีใ่ด...เพราะอาศยักรรม

อะไร, ผู้มาเกิด...เกิดเพราะกรรมอะไร อาศัยกรรมอะไร

จึงมาเปน็บคุคลรำ่รวยหรอืยากจน เกดิในฐานะตระกลูใด 

พระองค์ทรงเป็นผู้รู้ โลกะวิทู คือแจ้งโลก เป็นผู้สอน

เทวดา มาร พรหม และมนษุยท์ัง้หลายใหรู้ต้าม คอืเปน็

สาระถี คือ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ


คือเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีชัย เป็นผู้กำชัยชนะไว้เสียได้  


นี่เรียกว่า คุณของพระพุทธเจ้า
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“บุคคลใดมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้า
แล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่ตกไปสู่ที่ต่ำ เป็นผู้ที่
เจริญไปสู่ที่สูงเสมอ”




 นี่เรียกว่าคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม 

ส่วนคุณของพระอริยสงฆ์นั้น ขึ้นด้วยว่า   


 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 คือพระ

สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ปฏิบัติดีแล้ว ผู้ปฏิบัติ

ชอบแลว้ คอื ผูป้ฏบิตัดิ ีคอื ดตีามคำสัง่สอน
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ตามหลักพระธรรม
และพระวนิยัผูป้ฏบิตัชิอบแลว้ คอื ปฏบิตัิ
ตามมรรคมอีงคแ์ปด โดยมสีมัมาทฏิฐเิปน็ทีต่ัง้
สมัมาสมาธเิปน็ทีส่ดุ
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 อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ เป็น 


ผู้ปฏิบัติตรงต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติ

ตรงสู่...โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และ

อรหันต์
 ถึงพระนิพพาน จึงเรียกว่าเป็น  
ผู้ปฏิบัติตรงดีแล้ว  


 ญายะปะฏิปันโน ภะคะโต สาวะกะสังโฆ เป็น 


ผู้ปฏิบัติปราศจากมายา ปราศจากการกระทำที่เป็นโทษ

ทั้งหลายแล้ว  


 สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ เป็น 


ผู้ปฏิบัติและเป็นผู้ที่มีความดีเลิศสูงสุด ไม่มีความดีใด

เทา่กบัพระอรหนัตท์ัง้หลายแลว้ เปน็ผูท้ีค่วรรบัทกัษณิาทาน


ควรกราบไหว ้ควรเคารพ ควรบชูา ควรรบัทกัษณิาทาน

ของทายกทายิกาทั้งหลาย พระองค์ทรงตรัสว่าสาวก 


ทั้งหลายมีสี่จำพวก แบ่งเป็นแปดบุคคล เรียกว่า  


เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ทรงตรัสอย่างนี้ 
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 พระธรรมของพระองค์ตรัสอย่างนี้ คือตรัสตั้งแต่

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณของพระสงฆ์เป็น

อย่างนั้น  

 ประโยชน์ของพระสงฆ์ คือ นำให้เรารู้แจ้ง
ตามความเป็นจริง เพราะพระสงฆ์ทั้งหลายได้

ธำรงรักษาพระธรรมวินัยไว้ได้ และนำมาเผยแผ่สอนแก่

บรรดาทายกทายิกา อุบาสกอุบาสิกา และต่อชาวโลก

ทั้งหลาย ใหร้บัทราบวา่  


 “พระพุทธมีจริง พระธรรมมีจริง
พระอริยสงฆเจ้ามีจริง สิ่งเหล่านี้ เป็นของ

ประเสริฐ เป็นของละเอียด เป็นของสุขุม และบรรดา

ทา่นพทุธบรษิทัทัง้หลายทีจ่ะปฏบิตัธิรรมใหบ้งัเกดิโสตตผิล


คือ เกิดความเจริญรุง่เรอืงในการปฏบิตัใินสมถะภาวนา 

และวิปัสสนาภาวนานั้น จะละเลยเสียมิได้นั่นก็คือ 



เมตตาธรรม �1

ความเมตตา
 เพราะความเมตตาบงัเกดิขึน้
กบัผูใ้ด บคุคลผูน้ัน้ไดช้ือ่วา่เปน็ผูม้ศีลีบรสิทุธิ์
ทั้งห้าข้อ บุคคลผู้ใดปราศจากความเมตตาแล้วไซร้ 

ศีลทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่บุคคลผู้นั้น ความเมตตาเป็น

ของประเสริฐ ขอบรรดาท่านทั้งหลายจงน้อมจิตไปสู่

ความเมตตา ในอัปปมัญญาฌานทั้งหลาย ด้วยว่า 


ให้จิตของเราน้อมนึกถึงว่า 

 ขอให้ท่านทั้งหลาย จะเป็นคนที่เรารัก จะเป็นคน

ที่เราเกลียด จะเป็นศัตรูของเรา และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ไม่มีประมาณ ตลอดจนสัตว์นรก เปรต อสุรกาย 

สมัภเวส ีรวมถึงชั้นบนคือเทวดา สุดคือพรหมโลก 


 ทา่นทัง้หลายจงเปน็ผูม้คีวามสขุ จงอยา่มเีวรมภียั

ต่อใครๆ และใครทั้งหลายก็จงอย่ามีเวรมีภัยแก่ท่าน 

ท่านทั้งหลายนั้นจงอย่ามีบุคคลใดเบียดเบียนท่าน และ

ท่านก็จงอย่าเบียดเบียนบุคคลใด 
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 ท่านทั้งหลายจงอย่าเป็นผู้เสื่อมด้วยลาภ ยศ สุข

และสรรเสริญ จงเป็นผู้มีสติมั่น จงเป็นผู้มี
ศรทัธามวีริยิะมสีมาธิและมปีญัญา

จงเป็นผู้ถึงกระแสพระนิพพาน ถ้ากิเลสยังหลงเหลือ 

ดังเนินเทินแล้ว ขอให้ไปจุติในสรวงสวรรค์ พ้นจาก
สวรรค์แล้ว ให้บังเกิดจุติในภพภูมิของพระศรีอาริย 

เมตไตย ไดฟ้งัธรรมในเฉพาะพระพกัตรข์องพระองคแ์ลว้

ได้บรรลุอรหัตตผลเฉพาะพระพักตร์นั้น  

 เมือ่เรามจีติปรารถนาแผเ่มตตา สง่ความดขีองเรา
ออกไปจากใจของเรา แผ่ซ่านออกไป เป็นความร่มเย็น
เป็นสุขนั้น แผ่ไปทั่วโลกทั่วจักรวาล อนันตจักรวาล 

หาทีส่ดุ หาประมาณไมไ่ด ้ จนทีส่ดุคอื ไมเ่จาะจงบคุคลใด


บุคคลหนึ่ง แม้แผ่นดินนั้นก็ต้องสะเทือนเลื่อนลั่น  

รบัทราบในการแผเ่มตตาของเรา พืน้แผน่นำ้ในมหาสมทุร
ทั้งหลายก็กลืนคนเป็นคลื่นเล็กคลื่นใหญ่ เพราะรู้ 

รบัทราบในการแผเ่มตตาของเรา ตน้ไมท้ัง้หลายกโ็ยกยา้ย
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ส่ายไปส่ายมา
 กัมปนาทไปด้วยความเมตตาของเรา 

ท้องฟ้าก็มีความคึกคะนอง แสดงความรับทราบในการ

แผ่เมตตาของเรา ใยเลยแม้แต่สรรพสัตว์และมนุษย์ 

พรหมอินทร์ทั้งหลาย จะไม่ทราบนั้น...เป็นไม่มี  

 “เมือ่จติของเรามเีมตตาจนถงึขนาดนัน้ ใจของเรา

จะมีความเย็น ความปฏิฆะ คือ การขุ่นข้องหมองใจ 


จะไม่ปรากฏแก่ท่าน ความพยาบาทคิดผูกโกรธ อาฆาต

มาดร้ายบุคคลทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่ท่าน แม้ความ

ง่วงเหงาหาวนอนก็ไม่ปรากฏแก่ท่าน ความหงุดหงิด

งุ่นง่านก็ไม่ปรากฏแก่ท่าน จนถึงความฟุ้งซ่านก็สงบไป 

รวมถึงความสงสัยในจิตก็ไม่ปรากฏ เพราะจิตนั้น... 


เป็นจิตที่เย็นสงบดี”


 เมือ่จติมคีวามสงบอยา่งนัน้ นัน่แหละเรยีกวา่ จติ
เป็นสมาธิ สมาธิในพรหมวิหาร จิตของท่าน
เมื่อเป็นสมาธิจะตั้งมั่นได้นาน มีความสงบ
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สขุมุเยอืกเยน็ ในขณะนัน้จติของทา่นจะปรากฏ
ความสว่างจะปรากฏความเบา เหมอืนจตินัน้
ไดค้ลอดออกมาใหมจ่ากจติเดมิคอื จติทีห่มกมุน่
ไปด้วยความโกรธ ความปฏิฆะ คือ การขัดเคือง 
ความขุ่นข้อง ความง่วง ความหงุดหงิด ความระคน 


ไปด้วยความสงสัย ตลอดจนถึงความฟุ้งซ่านไปในเรื่อง
ตา่งๆ
กจ็ะยตุ ิจติสงบลง กลายเปน็จติทีใ่สบรสิทุธิท์ัง้ดวง

เหมือนดวงจันทร์ที่แจ่มจรัส ไม่มีเมฆมาบดบัง เหมือน
ดวงอาทติยท์ีฉ่ายแสงสอ่งสวา่งไปทัว่พืน้ปฐพ ี ทีไ่มม่เีมฆ
มาบดบัง จิตของบุคคลผู้นั้นย่อมสว่างแจ่มใสอย่างนั้น 


 การแผ่เมตตาอย่างนี้ เป็นเวลานานหรือไม่นาน 

ขึ้นอยู่กับท่านจะตั้งกำลังใจนั้นได้นานขนาดไหน แล้วแต่
วาสนาบารมีของท่าน
 ทำซ้ำๆ สักร้อยครั้ง พันครั้ง  

ก็ทำไป เมื่อจิตของท่านทำอย่างนั้น องค์สมเด็จพระผู้มี
พระภาคเจ้า พระองค์ทรงตรัสว่า ท่านมีอานิสงส์มาก 


ถึง 11 ประการ  
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 1.  ย่อมหลับเป็นสุข  

 2.  ย่อมตื่นเป็นสุข



 3.  ย่อมฝันดี 

 4.  ย่อมเป็นที่รักแห่งมนุษย์ทั้งหลาย  

 5  ย่อมเป็นที่รักแห่งอมนุษย์ทั้งหลาย  

 6.  สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความรักต่อเรา และ 


   เทวดาทั้งหลายย่อมคุ้มครองรักษาบุคคลผู้นั้น 

 7.  ไฟ ยาพิษ หรือศาตรา ย่อมไม่กล้ำกรายได้ 

 8.  จิตย่อมตั้งมั่นได้ง่าย และจิตของผู้นั้นย่อม




 
  เข้าฌานได้ไว ฌานที่ได้ย่อมเสื่อมยาก


 9.  สีหน้าย่อมผ่องใส 

 10. เป็นผู้ไม่หลงใหลทำกาละ คือ ตาย 

 11. บุคคลผู้นั้นยังไม่บรรลุธรรมมรรคผลถึง 


   ขั้นอรหัตตผล ย่อมไปจตุเกิดที่พรหมโลก  

 อานิสงส์ 11 ประการนี้ พระองค์ทรงตรัสไว้ 


ในพระบาลี ขอให้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูเอาเถิดว่า 



�� คำนำทำ

การแผเ่มตตามอีานสิงสม์ากถงึขนาดนี ้ แตก่ารแผเ่มตตานี
้



ต้องอาศัยสติเป็นเครื่องประคับประคอง เป็นเครื่อง

อุม้ชดูวงจติไมใ่หค้ลาดแคลว้ไปจากความเมตตาเดมิ



“เมือ่ทา่นมคีวามเมตตาเปน็ปกติ
จะยนืกต็ามจะนัง่ก็ตามจะนอนก็ตาม

จะเดนิกต็ามจะขบัถา่ยหรอืทำกริยิาอาการใดๆ
จิตของท่านจะมีความเมตตาเป็นปกติ”

 
 เมื่อจิตของท่านมีความเมตตาเป็นปกต ิ จิตของ

ท่านจะเย็น ใบหน้าจะผ่องใส ผิวพรรณจะเปล่งปลั่ง   

ดแูลว้เปน็ผูอ้อ่นกวา่วยั สตปิญัญากจ็ะมคีวามหลกัแหลม   

มีความฉลาด ตัดสินสิ่งใดก็จะตัดสินอย่างถูกต้อง   

ไม่ผิดพลาดในประการใด แม้ความคิดก็ไม่หลงลืม 

เพราะอาศัยสตินั้นเป็นผู้ประคับประคองความเมตตา

เอาไว้ อุ้มชูความเมตตาเอาไว้ 
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 เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลก
สิ่งเหล่านี้เป็นของประเสริฐในโลก เมื่อบุคคลใด
ประกอบด้วยความเมตตาแล้ว ได้ชื่อว่า...
ได้สงเคราะห์คนทั้งโลก เพราะคนเราส่วนใหญ่มักจะ

เป็นคนมักโกรธ ขาดความเมตตา และจิตมักจะคิด

ประทษุรา้ย มกัเบยีดเบยีน มกัใหร้า้ย จติลกัษณะแบบนี้

เรยีกวา่จติขาดความเมตตา เรยีกวา่จติแคบ จติไมก่วา้ง 



 คนทีม่คีวามเมตตา เรยีกวา่ เปน็คนจติกวา้ง



แม้ เสียเปรียบก็ยังเมตตาแก่คนที่ ได้ เปรียบแก่ เรา




แม้เค้าคิดทำร้าย เราก็ยังมีความเมตตาแก่บุคคลผู้นั้น  


แต่บุคคลผู้ได้เปรียบกับไม่มีความคิดเมตตาเลย มีแต่

อารมณ์กระด้างกระเดื่อง มีความโกรธ ผูกโกรธ  


แม้ทำร้ายบุคคลนั้นได้แล้ว ก็ยังไม่หยุดความผูกโกรธ... 


ยังพูดโกรธ.. .ยังคิดโกรธ.. .ยังทำกิริยาโกรธอยู่นั้น  


ความโกรธไม่ยุติหายไป แม้กระทำบุคคลผู้นั้นอย่าง 




�� คำนำทำ

สมสาแกใ่จแลว้กต็าม ความโกรธนัน้กไ็มห่ายไป ขึน้ชือ่วา่

ความโกรธนี้ไม่ได้มีในบุคคลที่โกรธ แต่มีอยู่ในใจของ
บุคคลที่ผูกโกรธ  


 การจะระงับความโกรธได้ต้องระงับที่ใจ
ผูโ้กรธ แตไ่มไ่ดร้ะงบัวตัถสุิง่ของหรอืผูค้นทีเ่ราไปโกรธ

สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เราหายโกรธ ถึงแม้เราจะทำให้
บุคคลผู้นั้นพินาศย่อยยับไปด้วยความโกรธของเราก็ตาม 
แต่ความโกรธของเราก็ยังดำรงอยู่ ไม่ได้หายไปไหน 
เพียงแต่เบาบางลงไป เพราะอาศัยสำเร็จประโยชน์  

แต่ความโกรธก็ยังมีอยู่ แม้เจอคนอื่นขัดคอขัดเคืองก็ยัง
โกรธอกี ขึน้ชือ่วา่ความโกรธในลกัษณะแบบนีไ้มไ่ดห้ายไป

จากจิต เพราะกำจัดความโกรธผิดทาง  

 ความโกรธจะกำจัดได้ต้องกำจัดในใจของผู้โกรธ 
ควรรู้ความโกรธนั้นเป็นโทษ เมื่อโกรธแล้วก็มีความ
ขัดเคืองความขุ่นข้อง กินไม่ได้ นอนไม่หลับ หน้าตา
หมองเศร้า แววตาไม่มีสีสัน บุคคลทั้งหลายเมื่อมอง
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เห็นแล้ว มักไม่ชอบเข้าใกล ้ เพราะรู้ว่าคนนั้นเป็นคน
ฉุนเฉียว
 เกรีย้วกราด ขาดความเมตตา นีเ่ปน็โทษของ
ความผูกโกรธ และถ้าบุคคลกำจัดความโกรธผิดที่ 

ผิดสถาน ก็จะมีความทุกข์จนถึงอบายภูม
ิ


 จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมลงสู่ ใจของท่าน 
ประกอบไปดว้ยความเมตตา ทำลายความโกรธใหพ้นิาศไป 

อย่าให้มันนั่งอยู่ในบัลลังก์หัวใจของเรา ให้มีแต่ความ

เมตตาปรากฏขึ้นในจิต และท่านทั้งหลายก็จะมีความสุข

ทัง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ สมดงัทีพ่ระองคแ์สดงในพทุธภาษติ


ไว้ว่า “เมตตา...เป็นของจุนโลก...เป็นของ
ปกครองโลก...เป็นของเอื้ออำนวยต่อโลก...
เป็นของสูงยิ่งในโลกนี้...นั่นเอง”
 ขอให้ท่านพุทธบริษัททุกท่าน พึงนั่งสงบจิตสงบใจ

ทำการภาวนาโดยการผ่อนคลายสรีระร่างกายของท่าน 

ปลอ่ยวางความรูส้กึหว่งและความกงัวลใจ ความเหนือ่ยลา้




�0 คำนำทำ

อ่อนเพลียในวันวันหนึ่ง ให้คลายออกไปเหมือนกับเรา

กำลงัทิง้ถงุทรายออกจากบอลลนู บอลลนูยอ่มลอยสงูได้

เพราะถงุทรายนัน้ไมป่รากฏทีบ่อลลนู คอืตกลงมาสูพ่ืน้ลา่ง




 “ขอให้ใจของท่านลอยขึ้น เบาขึ้น
เหมือนกับตวัดปลาขึ้นจากน้ำ ลอยเหนือ
พ้นน้ำฉันใด จิตของท่านก็ควรจะพ้น
ออกจากกองกิเลสฉันนั้น”

 เหมือนย้ายสิ่งหนึ่งที่หนาแน่น ให้ออกไปอยู่ในสิ่ง

ที่ไม่หนาแน่น เช่น หน่อไม้ นึกถึงว่าหน่อไม้อยู่ในกอไผ่

มันอึดอัดเพราะมันเบียดเสียดกันอยู่ ถ้าเราเอาหน่อไม้

ออกจากกอไผ ่ หนอ่ไมน้ัน้จะเปน็อสิระ กน็กึถงึใจของเรา


ก็เอาใจของเราออกจากกิเลส เหมือนเอาหน่อไม้ออก

จากกอไผ่ ยกจิตของเราออกจากเครื่องพันธนาการ 

ความหว่งลกู หว่งหลาน หว่งทรพัยห์ว่งสนิ ความกงัวลใจ
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ตา่งๆ ใหห้มดไป เหลอืแตค่วามบรสิทุธิข์องจติเปน็ตวัตน

ของตวัเอง โดยกำหนดรูล้มหายใจเขา้และออก หายใจเขา้

ว่า “พุท”
 หายใจออกว่า “โธ” หายใจเข้าว่า “พุท” 

หายใจออกว่า “โธ” ปล่อยวางสิ่งต่างๆ ทั้งหมด 

กำหนดรู้อยู่ที่ปลายจมูก และจับความรู้สึกว่า 

“ความรู้สึกอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่น
ใจอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่น”







 จบัทีค่วามรูส้กึทีรู่ว้า่ลมหายใจ หายใจเขา้วา่ “พทุ”


หายใจออกว่า “โธ” หลังจากนี้ขอให้ท่านพุทธบริษัท 


ทั้งหลายพึงนั่งอยู่ในอิริยาบถตามสบาย จนกว่าจะถึง

เวลาให้ออกจากสมาธิกัมมัฏฐาน โดยทั่วถึงทุกท่าน 


ทุกคนเทอญ 



จิตอยู่ที่ไหนก็ให้มันอยู่ที่นั่น

พอจิตไม่ได้อยู่ในที่ของมันแล้วจิตจะเป็นทุกข์

ใจอยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ที่นั่น เพราะเป็นที่ของมัน

ที่อยู่ของจิตและใจคือสติและตัวรู้ 
ที่ระลึกรู้อยู่เฉยๆไม่ตามไป

ไม่ออกไปนอกสติกับผู้รู้ 
รู้อยู่ที่ใจ เห็นอยู่ที่จิตไม่ไปไหน

เรียกว่าที่ของมัน




