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สาระธรรมจากพระสุตตันตปฎก ครั้งที่ ๕ 
ตอน  ลําดับขั้นตอนการศึกษาตามแนวสามัญญผลสูตร 

อาจารยสุภีร  ทุมทอง 
บรรยายเมื่อวันที่  ๑๔  สงิหาคม  ๒๕๕๐ 

 
ขอนอบนอมตอพระรัตนตรัย  
สวัสดีครับทานผูสนใจในธรรมะทุกทาน  
 
วันนี้จะพูดเรื่องลําดับขั้นตอนของการศึกษาชีวิต   ตามหลักสามัญญผลที่เห็นทันตา  

หลักนี้พระผูมีพระภาคตรัสเอาไวมาก โดยเฉพาะพระสูตรในคัมภีรทีฆนิกาย สีลขันธวรรค   
ที่นํามาบรรยายนี้นํามาจากสามัญญผลสูตร   พระผูมีพระภาคตรัสกับพระเจาอชาตศัตรู  พระ
สูตรนี้แสดงลําดับขั้นตอนของการศึกษาในพระพุทธศาสนา  แสดงลําดับการประพฤติ
พรหมจรรยตั้งแตข้ันเริ่มตนจนกระทั่งถึงที่สุด  คือการบรรลุเปนพระอรหันต  ไดรับ
ประโยชนสงูสุดจากพระพุทธศาสนา 
 

สามัญญ แปลวา  คุณเครื่องความเปนสมณะ หรือคุณธรรมที่ทําใหเปนผูสงบจาก
กิเลส   ผล แปลวา สิ่งที่จะไดรับ  ผูที่บวชเขามาแลวหรือผูที่ศึกษาพระพุทธศาสนา  ควรจะ
ไดรับผลอะไรบาง  ถาปฏิบัติโดยถูกตองจะไดรับผลเปนขั้นๆ ไป  เปนผลที่เห็นไดทันตานะ  
ผลที่เห็นไดในชาตินี้ ไมตองรอชาติหนา   เปนสิ่งที่รูสึกไดดวยใจของเราเอง   

 
เหมือนบทสรรเสริญพระธรรมคุณที่ทานสวดไปเมื่อครูนี้วา สฺวากฺขาโต ภควตา     

ธมฺโม  พระธรรมที่พระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว  สนฺทิฏโก เปนสิ่งที่เห็นไดดวยตนเอง  คํา
วา เห็นไดดวยตนเองนี้  เปนการเห็นจากขางใน เปนตาภายในที่เห็น  มันจะออกมาในรูปของ
ความรูสึก  รูสกึไดดวยใจของทานเอง  ฉะนั้น ในการปฏบิัติธรรม  เวลาปฏิบัติละเอียด
ยิ่งขึ้นไปแลว   ศีลก็ดี  สมาธิก็ดี ปญญาก็ดี  ผูปฏบิัติจะรูสึกไดดวยใจของตน  เปนความรูสึก
ไมใชการคิดคะเนเอาวาอยางนี้ใชอยางนี้ไมใช โดยสวนใหญแลวเรานิยมเรียนกันมาแบบคิด
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เอาโดยใชสมองคิด  แตธรรมะนั้นใชใจเรียน ทานจึงตองฝกฝนความรูสึกตัวใหใจรับรู
ธรรมะ  การฝกสติสัมปชัญญะตั้งแตข้ันตนนั้นเปนการฝกใหใจเรียนรูธรรมะนั่นเอง  

 
คําวา สามัญญผลที่เห็นทันตานี้ เปนลักษณะของจิตใจเราที่สัมผัสกับธรรมะนะ  เริ่ม

ตั้งแตข้ันตนคือข้ันมีศีลสมบูรณ  จะไดรับผลคือความสุขใจไรโทษ  ไรกังวล อยางนี้เปนตน    
 
หลักสามัญญผลในพระพทุธศาสนา เปนการตอบคําถามของพระเจาอชาตศัตรู ที่มา

กราบทูลถามพระพุทธเจา  ใหพระองคทรงบัญญัติสามัญญผลที่เห็นไดทันตาในชาติปจจุบัน  
ที่ประณีตกวาการทําความดีธรรมดาทั่วๆ ไป   

 
พระผูมีพระภาคไดตรัสสามัญญผล  เริ่มจากการมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติ

ข้ึนในโลก   พระองคทรงตรัสรูความจริงดวยพระองคเองแลว  ประกาศใหผูอ่ืนรูแนวทางอัน
ประเสริฐนั้น   

 
การมีพระพุทธเจามาตรัสรูนั้น  ก็เพื่อประกาศทางอันประเสริฐ ทางที่นําไปสูการสิ้น

ทุกขทั้งปวง  หมดสิ้นการเวียนวายตายเกิด  ดังบาลีวา  พฺรหฺมจริยํ ปกาเสติ  ประกาศ
พรหมจรรย  ไมใชแคการสอนใหคนทําความดี  ไมใชแคสอนใหดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  
แตสอนใหยิ่งขึ้นไปกวานั้น   เหนือดีเหนือชั่ว  เหนือสุข พนทุกข 

 
คําวา  พรหมจรรย  หมายถึง  การดําเนินชีวิตอันประเสริฐ  ประเสริฐคือไมทุกข  

พระองคประกาศพรหมจรรย คือทางที่ทําใหพนทุกขไดจริง   ผูดําเนินไปตามทางที่พระองค
ประกาศเอาไว  เรียกวาผูประพฤติพรหมจรรย    

 
พระสูตรนี้แสดงการประพฤติพรหมจรรยที่สมบูรณแบบ หมดจดประดุจสังขขัด 

ตั้งแตตนจนกระทั่งเปนพระอรหันต  เริ่มตนกลาวถึงผูที่มีโอกาสไดฟงพระธรรม  มีศรทัธา
ออกบวชเปนบรรพชิต   ประพฤตปิฏิบัติธรรมไปตามลําดับ  เริ่มแรกก็ปฏิบัติในขั้นศีลและ
พัฒนาคุณธรรมอื่นๆ ใหยิง่ขึ้นไป   
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โส  เอวํ  ปพฺพชิโต  สมาโน  เมื่อเขาออกบวชเปนบรรพชิตแลวอยางนี้  
ปาติโมกฺขสํวรสํวุโต วิหรติ   เปนผูที่สํารวมระวังในพระปาติโมกข   ปาติโมกข คือ

ขอปฏิบัติที่เปนพื้นฐาน  เปนที่ตั้ง  เปนการระวังการกระทําทางกายวาจาไมใหผิดพลาด  อัน
จะกอใหเกิดความเดือดรอนทั้งแกตนและผูอ่ืน  ซึ่งการกระทําทางกายวาจาก็ออกมาจากจิต  
ในขั้นนี้จึงเปนการมีสติคอยกํากับจิตเอาไว   ไมใหกระทําอะไรที่ผิดพลาดออกไปทางกาย
วาจา  คําวา  สํวร  นี้แปลวา ปดกั้น  หมายถึงปดกั้นการกระทําที่ไมดี  เปนชื่อของสติ 

 
อาจารโคจรสมฺปนฺโน ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร อาจาระ แปลวา ความประพฤติ  

เปนการแสดงออกทางกายวาจา  ตองใหถูกตองดีงาม  หมายความวา  ใหเกิดจากจิตที่ดี  
เพราะบางครั้งกายวาจาของเราดูดี  แตออกมาจากจิตที่ไมดี  อยางนี้ก็ยังใชไมได   ตองคอยๆ 
สังเกตจิตใจตัวเอง  เวลากระทําทางกายหรือจะพูด  ใหละการกระทําและการพูดที่ออกมา
จากจิตที่ไมดี   สวน โคจร  หมายถึง อารมณของจิต  สิ่งที่พบเห็น  สิ่งที่รับรู  ใหรูจัก
หลีกเลี่ยงอารมณที่ทําใหอกุศลมากขึ้น  เลือกอารมณประเภทที่ทําใหกุศลเจริญ  ถาเปน
พระภิกษุทานจะมีหามไปในหลายสถานที่ เชน แหลงหญิงโสเภณี หญิงหมาย รานสุรา ฯลฯ  
เพราะถาไปในสถานที่นั้นแลว  จะกอใหเกิดความเสียหายได 

 
อณุมตฺเตสุ  วชฺเชสุ  ภยทสฺสาวี  มีปกติเห็นภัยในโทษแมเพียงเล็กนอย  โทษตางๆ อยู

ในจิตใจเรา  เชน ความเห็นแกตัว  ความมีมานะ  ความแข็งกระดางของจิต  เจาทิฏฐิ  ฯลฯ  
ตองหัดสังเกตใหเห็นโทษของมัน  เพราะมันพาเราไปทําในสิ่งที่ผิดพลาด  กอใหเกิดความ
ยุงยากเดือดรอนในภายหลัง   กิเลสเหลานี้  ตอนแรกๆ อาจจะดูเล็กนอย  แตพอมีกําลังมาก
ข้ึน  ก็สามารถพาเราไปทําผิดพลาดไดมาก 

 
สมาทาย  สกิฺขติ  สิกฺขาปเทสุ  สมาทานปฏิบัติในสิกขาบททั้งหลาย   ใหปฏิบัติตาม

สิกขาบทที่เหมาะสมกับเพศของตน  เชน เปนฆราวาสก็อยางนอยสิกขาบท ๕  สามเณร
สิกขาบท ๑๐  พระภิกษุสิกขาบท ๒๒๗   ในขณะที่เราปฏิบัติธรรมไป  กิเลสของเรายังมีมาก
อยู  ถึงจะมีกิเลสอยางไรก็อยาใหถึงกับไปทําลวงละเมดิสิกขาบท   ใหสมาทานเอาไวแลว
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ปฏิบัติตาม  หากมีการลวงละเมิดสิกขาบทไปบาง  ก็ใหตั้งใจใหม  ระวังใหดี  ฝก
สติสัมปชัญญะใหยิ่งขึ้นไป   เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะมากขึ้น  โอกาสที่จะทําอะไรผิดพลาดก็
จะนอยลงไปตามลําดับ 

 
กายกมฺมวจกีมฺเมน  สมนฺนาคโต  กุสเลน  ประกอบดวยกายกรรมและวจีกรรมอัน

เปนกุศล   การกระทําทางกายวาจาดีงามถูกตอง  ออกมาจากจิตที่เปนกุศล   
 
ปริสุทฺธาชีโว  มกีารหาเลี้ยงชีวิตที่บริสุทธิ์   ไมไปหลอกลวง  หรือคดโกงใครๆ  

พระภิกษุก็ละเวนการแสวงหาที่ไมสมควร  ฆราวาสก็เวนอาชีพที่ไมเหมาะ    
 
เมื่อทําไดเชนนี้ก็จะเปนผูที่จิตใจมีศีลดี  เรียกวา  สีลสมฺปนโฺน  สมบูรณดวยศีล   อัน

เปนสามัญญผลประการที่ ๑  แลวกฝ็กสติสัมปชัญญะไปอีกจนมีประการที่ ๒ อินฺทฺริเยส ุ 
คุตฺตทฺวาโร การคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย   ประการที่ ๓   สติสมฺปชฺเน  สมนฺ
นาคโต  การสมบูรณดวยสติสัมปชัญญะ   ประการที่ ๔  สนฺตฏุโ  เปนผูสันโดษ 
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ขอที่ ๑  สีลสมฺปนฺโน   สมบูรณดวยศีล   
การสมบูรณดวยศีลนี้  เปนลักษณะจิตที่มีความเปนปกติ  ไมถูกกิเลสหยาบๆ ครอบงํา  

ทําใหบุคคลที่มีศีลเปนผูที่มีจิตใจดีงาม  เห็นอกเห็นใจคนอื่น  ไมเห็นแกตัว  มีความเมตตา  
ทําแตสิ่งที่มีประโยชนแกผูอ่ืน  การพูดก็พูดแตคําที่ดี  ผมจะยกตัวอยางการมีศีลมาจาก
สามัญญผลสูตร  จะยกมาเพียงบางขอ เชน  

 
พระผูมีพระภาคตรัสวา    
อิธ  มหาราช  ภิกฺข ุ  ปาณาติปาตํ  ปหาย  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต โหติ   ดูกอน

มหาบพิตร  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  ละการฆาสัตว  เวนขาดจากการฆาสัตว   ลักษณะของ
จิตใจทานที่เวนขาดจากปาณาติบาตจะมีลักษณะอยางนี้ คือ 

นิหิตทณฺโฑ  วางทัณฑาวุธ  คือวางเครื่องมือที่จะทํารายคนอื่นลงแลว  ไมมีจิตคิดที่จะ
ทํารายคนอื่น   ไมคิดอยากจะเอาชนะ  ไมคิดขมคนอื่น   

นิหิตสตฺโถ  วางศัสตราวุธ  คือวางมีดดาบ หรือของมีคมลงแลว   
ลชฺชี  มีความละอายตอความรูสึกที่จะเบียดเบียน เวลาเกิดความไมพอใจ คิดจะ

เบียดเบียนทํารายผูอ่ืน  ก็จะรูสึกละอายขึ้นมาในใจ  
ทยาปนฺโน จิตใจจะเมตตากรุณาตอคนอื่น มีความเปนเพื่อนเปนมิตร เห็นเปนเพื่อน

รวมเกิด แก  เจ็บ ตาย   มองหนากันดวยความอบอุนเหมือนเปนญาติมิตรกัน 
สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป  วิหรต ิ เปนผูมีจิตใจที่คอยแตจะอนุเคราะหเกื้อกูล  ทําสิ่งที่

เปนประโยชนใหแกสัตวทั้งปวง   
 
นี้เปนลักษณะของผูมีจิตสมบูรณดวยศีลขอที่ ๑ มีศีลขอละเวนจากการฆาสัตวที่เรา

นิยมสมาทานนั่นแหละ  แตทุกวันนี้รูสึกไมคอยจะสมาทาน กลายเปนอุปาทานไปแลว 
สมาทานกับอุปาทานมันไมเหมือนกัน ถาเปนสมาทานเขาจะสมาทานเพื่อที่จะเอาไป
ประพฤติปฏบิัติใหจิตมันดําเนินไปตามนั้น  แลวใหมีศีลข้ึนมาในจิต รักษาศีลที่ตัวเจตนาใน
ใจของเรา  สมาทานเอาสิกขาบทมาปฏิบัติ จนจิตใจเราไมมีเจตนาที่จะไปทํารายใคร  อยางนี้
เรียกวามีศีลขอที่ ๑   แตอุปาทานจะเปนไปในทํานองวารับศีลเสร็จเรียบรอย  ผมมีศีลขอที่ ๑ 
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แลว  ไปรับมาเมื่อกี้นี้เอง   อันนี้เปนอุปาทานไปแลวกลายเปนเรามีศีลไปแลว  ทั้งๆ ทีไ่มไดมี  
จิตใจเปนอกุศลอยูเหมือนเดิม   ศลีนัน้เปนกุศล  เปนจิตที่ดีงาม    
 

มุสาวาทํ  ปหาย  มุสาวาทา  ปฏิวริโต  โหติ  ภิกษุเปนผูละการพูดเท็จ  เวนขาดจาก
การพูดเท็จ   โดยมีลักษณะอยางนี้คือ  

สจฺจวาที  เปนผูที่กลาวแตคําสัตยเทานั้น  
สจฺจสนฺโธ เปนที่ผูกลาวคําจริงตอเนื่องกัน คือไมมีคําโกหกมาคั่นกลาง  โดยสวน

ใหญเราทั้งหลายพูดจริงบางโกหกบาง  บางทีโกหกเพื่อหัวเราะกันเลนก็มี สนุกดีเหมือนกัน 
แตระวังไปอบายก็แลวกัน  โกหกเพือ่หัวเราะกันเลนก็ไปอบายไดเหมือนกัน  ตองพูดคําจริง
ตอดวยคําจริง   ประโยคที่แลวจริง  ประโยคตอมาก็จริง  ประโยคตอไปก็จริง  

เถโต  เปนผูมีคําพูดมั่นคง     
ปจฺจยิโก  เปนผูมีคําพูดที่เปนหลักเปนฐานนําไปอางอิงได  
อวิสํวาทโก โลกสฺส ไมหลอกลวงคนชาวโลก   
นี้เปนลักษณะของจิตใจที่ละมุสาวาทได  มีศีลขอที่ ๔ ข้ึนมาในจิตนะ  ตอไป  จะ

แสดงลักษณะของผูที่สามารถละคําพูดเพอเจอไรประโยชนได   
 

สมฺผปฺปลาป  ปหาย  สมผฺปฺปลาปา  ปฏิวิรโต  โหติ  ภิกษุเปนผูละคําเพอเจอ เวนขาด
จากคําเพอเจอ  สัมผัปปลาปะ คือคําพูดที่เพอเจอเปลาประโยชน  พูดออกมาอยางนั้นแหละ  
พูดแลวทําใหเสียเวลาเปลา ไมมีประโยชน  ไมมคีวามจําเปนที่จะตองพูด  พูดเอาสนุกสนาน
เฉยๆ   สนกุก็ดีเหมือนกันแหละ  แตมันเสียเวลาเปลาๆ   ผูที่เวนขาดจากสัมผัปปลาปะ  จะมี
ลักษณะอยางนี้ คือ  

กาลวาที  พูดตามเวลาที่สมควร  พูดถูกกาล ถูกเวลา   เวลานี้สมควรพูดเรื่องนี้  ยังไม
ถึงเวลาพูด  ก็ไมพูด  อยูเฉยๆ   

ภูตวาที  พูดคําจริง  พูดแตคําที่ถูกตอง  
อตฺถวาที  พูดแตคําที่มีประโยชน    
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ธมฺมวาท ี  พูดแตคําที่นอมนําไปหาธรรมะ   โดยเฉพาะธรรมะประเภทเหนือโลก  
เหนือดี  เหนือชั่ว  ที่เรียกวาโลกุตตรธรรม  เรายังไมถึง  ปฏิบตัิยังไมได  ก็กลาวถอยทีน่อม
นําจิตใหมีความสนใจในเรื่องเหลานั้น 

วินยวาที พูดแตคําที่นอมนําใหฝกฝนขัดเกลากิเลส  พูดขอความและประโยคที่มันชํา
แรกกิเลสหรอืทําลายกิเลสลงไปได ไมใชพูดเสริมกิเลสกันไป ชมกันไปใหพอกพูนกิเลส  
ไมใชอยางนั้น  พูดชกัชวนแนะนํากันใหเกิดการประพฤติปฏิบตัิในการทําลายกิเลส 

นิธานวตึ  วาจํ  ภาสิตา  โหติ  เปนผูพูดแตคําที่ตรึงใจคน 
สาปเทสํ  พูดคําที่มีหลักฐานอางอิง  ไมใชคําพูดที่เลื่อนลอย 
ปริยนฺตวตึ  มีกําหนด  พูดแลวไมรูจักจบ  พูดแลวมีที่สุด  ถึงจะพูดเรื่องที่มีประโยชน

ก็ตองมีกําหนดมากนอยตามสมควร  ไมพูดใหยาวเกินความจําเปน 
อตฺถสฺหิตํ  ประกอบดวยเนื้อหาสาระ  เปนเรื่องเปนราว  ฟงเขาใจ  ไดใจความ  ไม

กระโดดไปเรื่องนั้นที  เรือ่งนี้ที    
กาเลน  ตามกาลอันสมควร 
 
การมีศีลนี้จะเปนความรูสึกในจิต  ไมไดเปนการบังคับจิตใจเลย  ถาทานไมไดหัดฝก

สติสัมปชัญญะ  ทานจะรูสึกวา  การรักษาสิกขาบทเหลานี้  ตองบีบบังคับจิตใจมาก  ตองมา
คอยระวังวาอันนั้นถูกอันนี้ผิด  แลวก็อาจจะเกิดความกลัวบาปเปนอยางมาก หากมีการทํา
ผิดพลาดไป  การรกัษาศีลเปนขอๆ แบบนี้จะคอนขางทรมานและทําไดยาก  แตหากทานฝก
สติสัมปชัญญะ  สามารถรูทันจิตใจตนเอง  เวลาจะทําจะพูด  ความผิดพลาดทางกายวาจาก็จะ
คอยๆ  ลดลง  การรักษาที่จิตใจดวยการฝกสติสัมปชัญญะนี ้  จะมีแตความเบาสบาย  จิตใจมี
ความสุขเพราะไมถูกกิเลสหยาบๆ ครอบงํา  ไมไปทําอะไรที่ผิดพลาด   กายวาจาของทานจะ
ดีงามมาก จิตใจอาจจะยังขุนมัวอยู  อาจจะยังคิดไมดีกับคนนั้นคนนี้อยู  แตเมื่อทานเริ่มรูทัน
กิเลสอยางนั้น   จะทําใหกิเลสไมสามารถปรุงจิตจนมีกําลังแรงไปเบียดคนอื่น 

 
เมื่อจิตใจสามารถมีศีลดังตัวอยางที่ยกมา  ทานก็จะเปนผูที่จิตใจดีงามมากขึ้น  กาย

วาจาที่แสดงออกก็พลอยดีไปดวย  เปนคนที่มีเมตตา  นาเคารพ  รักใคร  เปนที่ไวใจของคน
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ทั่วไป  เปนคนดูมีภูมิปญญา  ไมใชพวกฟุงซาน  คิดสะเปะสะปะ  เมื่อจิตใจมีศีลก็จะไมเกิด
ความเดือดรอนใจในภายหลัง   จิตใจก็จะมีความสุข 
 

อถ  โข  โส  มหาราช  ภิกฺขุ  เอวํ  สีลสมฺปนฺโน  น กุโตจิ  ภยํ  สมนุปสฺสติ,  ยทิท ํ 
สีลสํวรโต ... โส  อิมินา อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต อชฺฌตฺตํ  อนวชฺชสุขํ ปฏิสํเวเทติ.  

ดูกอนมหาบพิตร ภิกษุผูสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมเห็นภัยอันตรายจากที่ไหนๆ  
เพราะการสํารวมในศีล ...  ภิกษุนั้นผูสมบูรณดวยอริยสีลขันธอยางนี้  ยอมรูสึกเปนสุขอันไม
มีโทษในภายใน 
 

อนวชฺชสุข คือสุขที่ไมมีโทษ   แตเดิมนั้นทานรูไมเทาทัน  ทานมีความสุขก็จริง  แต
เปนสุขประเภทมีโทษ  เกิดจิตใจที่มีกิเลส  ไดวาชาวบานเขาคืน ก็มีความสุข  อยางนี้มันมี
โทษ  มันไมดี   เพราะทําใหเกิดความเดือดรอนกลับมามากมาย  คนอื่นอาจจะดากลับ  หรือ
โหดหนอยก็มายิงเรา  ยิ่งหนักกวานั้นคือเราทํากรรมไมดี  ทําใหไดรับผลตอไปในอนาคตที่
ไมดีดวยเหมือนกัน  

 
ฉะนั้น ในขั้นตนนี้ใหทานฝกสติสัมปชัญญะ  ใหรูเทาทันจิตใจของทาน  รูเทาทัน

ความคิดความรูสึก เมื่อจะกระทําทางกายทางวาจา ในการฝกขัน้ตอนนี้ทานจะเริ่มเห็นกิเลส
เยอะไปหมด  ทานไหนฝกไปแลวรูสึกวาตัวเองเห็นกิเลสเยอะขึ้นก็ใชไดแลว  ข้ันนี้จะเริ่มมี
ความสุขขึ้น  มีความสุขเพราะเห็นวาตัวเองมีกิเลสเยอะนะ เวลาเห็นกิเลส เราก็ไมทําตาม
กิเลส  กิเลสเหลานั้นเปนอกุศลทางใจแลว  แตไมออกมาทางกายทางวาจา  ไมกอกรรมภพที่
ไมดีแรงๆ  ภพชาติที่จะดับไดกอนคือภพชาติที่ไมดี  เวลาเรารูเทาทันมโนกรรมฝายที่ไมดี  
เราก็ไมทําเปนออกมากายกรรมวจีกรรม  ภพชาติที่เปนอบายภูมิก็คอยๆ หมดไป ถาเรา
ปฏิบัติไปอยางนี้  ไมไดเปนพระอริยะเจา  เราก็จะไปสูสุคติโลกสวรรค   แตโดยความจริง  
เราไมไดปฏิบัติเพื่อไปสูสุคติโลกสวรรคนะ  เราปฏิบัติเพื่อพนทุกข  ความสุขและสุคติโลก
สวรรคเปนผลพลอยได  ในระหวางทางที่เรายังไมพนทุกข   
 

ขอที่  ๒  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร   
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คุตฺต  แปลวา คุมครอง, รกัษา 
ทฺวาโร  แปลวา  ชองทางรับรูอารมณ  คือทวารทั้ง ๖ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
อินฺทฺริเยสุ แปลวา ในขณะที่เปนอินทรีย   อินทรียคือลักษณะความเปนใหญในหนาที่

พิเศษเฉพาะตัวของตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ    ตาทาํหนาที่ในการเห็นรูป    หูทําหนาที่ไดยิน
เสียง  จมูกทาํหนาที่ในการดมกลิ่น  ลิน้ทําหนาที่ในการลิ้มรส  กายทําหนาในการรับรูสมัผัส
ทางกาย  ใจทําหนาที่ในการรับรูอารมณที่รับรูไดดวยใจ   

 
เมื่อมีการรับรูอารมณทางทวารทั้ง ๖  หนาที่ของทานคือคุมครองทวาร  ในตอนที่เห็น 

ไดยิน ไดกลิน่ ลิ้มรส สัมผัสถูกตองทางกาย  คิดนึกรูสึกทางใจ  หลังจากที่ทานมีศีลแลว กาย
วาจาของทานดีงามถูกตอง  ทานก็จะเห็นกิเลสมากขึ้นๆ  การที่ทานเห็นกิเลสมากขึ้น  ไม
ตองหามหรือไปรังเกียจกิเลส หากมีความยินดียินรายเกิดขึ้นในอารมณตางๆ ใหตามดูไป
เรื่อยๆ  เมื่อตามดูไปบอยๆ จะเริ่มรูทัน  และละความยินดียินรายในอารมณได  ที่เราละไดก็
เพราะรูทันมัน  ไมใชเพราะวาไปหามหรือรังเกียจ  ในการฝกก็ใหตาเห็นรูป  หูฟงเสียง  ใจ
คิดนึกรูสึกไปตามปกตินั่นแหละ   แตใหหัดรูทันความยินดียินรายที่เกิดขึ้น  เมื่อเรารูทันก็จะ
ไมทําตามอํานาจของความยินดียินรายนั้น  อันนี้เปนหลักของอินทรียสังวรตามบาลีวา 
 

อิธ  มหาราช ภิกฺขุ  จกฺขุนา รูป ทิสวฺา  น นิมิตฺตคฺคาหี  โหติ  นานุพฺยฺชนคฺคาหี,    
ยตฺวาธิกรณเมนํ  จกฺขุนทฺฺริยํ  อสํวุตํ  วิหรนฺต ํ  อภิชฺฌาโทมนสฺสา  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา    
อนฺวาสฺสเวยฺยุ,  ตสฺส  สํวราย  ปฏิปชชฺติ,  รกฺขติ  จกฺขุนฺทฺริยํ,  จกฺขุนฺทฺริเย สํวรํ อาปชฺชติ.  

ดูกอนมหาบพิตร  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  เห็นรูปดวยตาแลว  ไมยึดถือโดยนิมิต 
ไมยึดถือโดยอนุพยัญชนะ เมื่อไมสํารวมจักขุนทรีย ก็จะเปนเหตุใหบาปอกุศลธรรมคือ
อภิชฌาและโทมนัสเกิดขึ้นบอยๆ  ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียนั้น  รกัษาจักขุนทรีย  ถึง
ความสํารวมในจักขุนทรีย 
 

จกฺขุนา รูป ทิสฺวา เห็นรูปดวยตาแลว คือตาเห็นรูปเหมือนเดิม  ใหตาทํางานไป
ตามปกตินะ ในกรณีที่เราฝกจนจิตใจมีศีลแลว กายกรรมดีวจีกรรมดี แตถาทานไหนที่กาย
วาจายังไมคอยเรียบรอย  รับรูอารมณใดแลว  เกิดความยินดียินราย  จนหามตัวเองไมอยู  
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ระเบิดอยูเรื่อย  อันนี้ควรหลีกเลี่ยงอารมณนั้นไปกอน  ใหไปฝกสติสัมปชัญญะมากอน  ควร
จะหลบรูปไปกอน  หลบไปฝกกอนนะ  ไปฝกใหพอสมควรกอน  ไมใชวาตองสูเสมอไป  
ถามันสูไมไหวเราก็ตองหลบไปกอนเหมือนกัน  เสียงทางหูเปนตนก็ทํานองเดียวกัน   

 
เมื่อเห็นรูปดวยตาแลว หลักในการปฏิบัติก็คือ  น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ  ไมยึดถือโดย

นิมิต   นิมิต แปลวา ภาพลวงตา   ในหองนี้  เวลาทานมองไป  เห็นเปนคน  เปนหญิง  เปน
ชาย  เปนเดก็  เปนผูใหญ  เปนโตะ เกาอี้ ฯลฯ อันนี้เรียกวาภาพลวงตาทั้งนั้น  ถาเราเกิด
ความคิดวา  เปนคนจริงๆ เปนหญิงเปนชายจริงๆ อยางนี้เรียกวา การยึดถือในภาพลวงตา  
เพราะสิ่งที่เราเห็นไดทางตา เปนเพียงสีสันตางๆ เทานั้น เมื่อเห็นแลว  เราก็เกิดสัญญา
ความจําไดหมายรู  จึงคิดวาเปนคน  ตามความจําเดิมๆ ของเรา   

 
นานุพฺยฺชนคฺคาหี ไมยึดถือโดยอนุพยัญชนะ  อนุพยัญชนะ แปลวา รายละเอียด

ปลีกยอย อันเปนเหตุใหเกิดกิเลส  กิเลสเกิดขึ้นเพราะเราสนใจรายละเอียดของภาพลวงตา 
ผูหญิงคนนี้หนาสวย ตาสวย จมูกสวย ปากสวย อยางนี้เปนเหตุใหเกิดกิเลส  เสื้อลายสวยดี
นารัก  รถยี่หอเบนซ ฯลฯ อยางนี้เปนเหตุใหเกิดกิเลส 

 
โดยปกติแลวเราหลงในภาพลวงตาเวลา  เห็นรปูทางตาแลวมันไมเปนรูป  เห็นเปน

คนไป  คนมันกระทบตาไมได รูปกระทบตาได  รถเบนซกระทบตาไมได  แตรูปกระทบตา  
รูปเปนแสงที่ตกกระทบกับวัตถุมากระทบที่ประสาทตาเรา  ไมใชตัววัตถุ  แตเปนแสงสี
ตางๆ  ถาเราเห็นรูป  รูปจะแสดงไตรลักษณ  เกิดขึ้นและดับไป  เห็นตามความเปนจริง  ไม
หลงในภาพลวงตา ถาเห็นเปนคนไปแลว คนมันไมยอมดับแน เพราะเปนบัญญัติเปน
เรื่องราว  เห็นเปนรถเบนซอยางนี้ก็ไมยอมดับแลว  เราดูไมถูกตัวรูปแลว  กลายเปนเขาไปใน
โลกของสมมติบัญญัติไปแลว    

 
เราตองหัดใสใจ  สนใจใหถูกตัวสภาวธรรม  จึงจะเกิดสติสัมปชัญญะ  เกิดศีล  เกิด

สมาธิ  เกิดปญญา  การใสใจถูกตองเรียกวา โยนโิสมนสิการ  อยาไปหลงในภาพลวงตาและ
รายละเอียดปลีกยอย  เชน เมื่อเราเห็นเพื่อน  เกิดความชอบใจ  ใหดูวาชอบใจ  เราสนใจที่
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ความชอบใจ  ความชอบใจนั้นเปนสภาวะที่เปลี่ยนแปลง   กอนเห็นเพื่อนยังเฉยๆ อยู  พอ
เห็นแลวชอบใจ  คุยกันไปกันมา  เพื่อนขัดคอ  โกรธก็มี  ความรูสึกของเราจะเปลี่ยนแปลง
ไปเรื่อยๆ  อยางนี้      
 

ถาเราไปติดในนิมิตและอนุพยัญชนะแลว ก็จะเกิดอภิชฌาโทมนัส คือความยินดียิน
รายในสิ่งที่เรารับรูนั้น  สิ่งไหนที่สวยงามนาพอใจก็ยินดี  สิ่งไหนไมสวยไมนาพอใจก็ยินราย  
เปนบาปอกุศลกรรมทั้งหลายเกิดขึ้นในจิตใจเราบอยๆ  ซ้ําๆ ซากๆ  เปลี่ยนแตอารมณที่เรา
ไปรับรูเทานั้นเอง  แตเราเกิดความยินดียินราย  เปนอกุศลครอบงําจิตใจ  ใหไปทํานั่นทํานี่อยู
อยางเดิมนั่นเอง  

 
การปฏิบัติในขั้นแรก  กิเลสอาจจะครอบงําแตอยาใหออกมาทางกายวาจา   สวน

อินทรียสังวรนี้ฝกละเอียดมากขึ้นไปกวานั้น ไมติดในภาพลวงตา เพราะถาติดแลวก็เกิดกิเลส
ข้ึนมาในใจได   เกิดความยินดียินรายในสิ่งนั้น  แตถาไมติดนิมิตอนุพยัญชนะ  เปนการรับรู
อารมณอยางปราศจากอคติ  สิ่งนั้นก็จะแสดงไตรลักษณใหเห็น  จะเกิดสติสัมปชัญญะ  มี
ปญญามากขึ้นไปตามลําดับ    

 
ที่เราปฏิบัติก็เพื่อสํารวมระวัง  เพื่อปดกั้น  ปดโอกาสที่จะทําใหกิเลสเกิดขึ้นภายใน

จิต  คําวา สํวร ที่แปลวา สํารวม นี้ หมายถึง ตัวสติ  สํวร ภาษาบาลีหมายถึง การปดกั้น  การ
ระวัง  เหมือนกับการมียามเฝาประตู  คอยรักษาความปลอดภัย  ไมใหสิ่งที่เปนอันตรายเขามา
ได  จิตก็ทํานองเดียวกัน  ถามีสติมาคอยรักษาเวลาที่รับรูอารมณตางๆ  สติจะรักษาจิตใหเปน
กุศล  ไมใหอกุศลทั้งหลายเขามา   นี้เปนการสํารวมทางตา   ทางทวารอื่นๆ ก็ทํานองเดียวกัน 
 

โสเตน  สททฺํ  สุตฺวา  ไดยินเสียงดวยหูแลว ...  
ฆาเนน  คนฺธํ  ฆายิตฺวา  ดมกลิ่นดวยจมูกแลว ...   
ชิวฺหาย  รส ํ สายิตฺวา  ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ...   
กาเยน  โผฏฐพฺพํ  ผุสิตฺวา  ถูกตองสัมผัสทางกายแลว ...  
มนสา  ธมฺมํ  วิฺญาย  รูแจงธรรมะดวยใจแลว  ...  
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การสังวรทางหูนั้น ไดยินเสียงดวยหูแลว ไมยึดถือโดยนมิิต ไมยึดถือโดยอนุ

พยัญชนะ  ไมยึดถือวาเปนเสียงหญิง  เสียงชาย  เสียงเพราะ  เสียงดาเรา  เสียงชมเรา  เสียงที่
ไดยินก็เปนเสียงนั่นแหละ  เปนคลื่นสูงๆ ต่ําๆ ที่เคลื่อนมากระทบหู   ไมใชไดยินวาคนนี้มัน
ดาเรา  อยางนั้นติดภาพลวงตาวาเสียงคน   ไปรูรายละเอียดเขาไปอีกวา  เขาดาเราอยางนั้น
อยางนี้  ติดอนุพยัญชนะเพิ่มเขาไปอีก  อยางนี้กิเลสเกิดขึ้นในใจ   

 
ถาเราไปสนใจใสใจตัวคนดา  มันไมยอมดับหรอก  เพราะวาเปนคนไปแลว  เรา

สนใจผิดตัว  เปนอโยนิโสมนสิการ  แตถาสนใจเสียงที่กระทบหู  เสียงเกิดแปบเดียวก็หาย
แลวนะ  ถาเราดูยังไมทันตอนนั้น   ก็ดูที่ความรูสึกทางใจ  สนใจที่ตัวความรูสึก  ไมชอบรูวา
ไมชอบ  โกรธรูวาโกรธ  เกิดความอยากจะฆามันนักคนนี้ รูวาอยากจะฆามันนัก  เปนกิเลสที่
เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัยเปนครั้งคราว  อันนี้เปนโยนิโสมนสกิาร จะทําใหเห็นความจริงได  
ถามันจะออกมาทางกายวาจา  ทนไมไหวก็ใหหนีจากสถานการณนั้นไปกอน  หนีออกไปฝก
ใหดีๆ กอนแลวคอยมาวากันใหม   ทางกายวาจานั้นฝกมาตั้งแตขอสีลสัมปนโน  

 
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ก็โดยทํานองเดียวกัน  เมื่อเรารับรูอารมณทางทวาร

เหลานั้นแลว  ใหรูเทาทันความยินดียินราย  รูบอยๆ เขา  จะละไดดวยปญญา   จะพูดเลยมาที่
การสังวรระวังทางใจ   

 
บาลีทานวา  มนสา  ธมฺม ํ  วิฺญาย  รูแจงธรรมะดวยใจแลว  ... ปฏิบัติเพื่อสํารวมมนิ

นทรียนั้น  รกัษามนินทรีย  ถึงความสํารวมในมนินทรีย 
 
ทางใจก็ปลอยใหรับรูอารมณเปนไปตามปกติ ใหคิดนึก ใหรูสึกไปตามธรรมดาๆ  

ไมใชหามมีกิเลส  กิเลสก็เปนธรรมะที่รับรูไดดวยใจ  เมื่อมีกิเลสเกิดขึ้น  ใหเรารูความยินราย
ตอกิเลสนั้น เชน ความโกรธเกิดขึ้น  รูวาโกรธ  ไมชอบความโกรธ รูวาไมชอบ  อยากใหหาย
เร็วๆ รูวาอยากใหหาย   ธรรมะฝายดีเกิดขึ้นก็ทํานองเดียว  ใหรูความยินดีที่เกิดขึ้นนั้น  เชน 
สบายใจ รูวาสบายใจ  ชอบความสบายใจ รูวาชอบ  อยากใหอยูนานๆ รูวาอยากใหอยูนานๆ   
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เราฝกไปบอยๆ อยางนี้  จนรูเทาทัน  เมื่อรูแจงธรรมะดวยใจแลว  ก็จะไมเกิดความยินดียิน
รายในตัวอารมณที่รับรูได  เปนการสาํรวมมนินทรีย 

 
กิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้น  ที่เรารูสึกไดดวยใจ โลภะบาง โทสะบาง โมหะบาง  ไมชอบ

บาง  ขุนเคืองใจบาง  เครียดบาง  เปนธรรมะหรือธรรมมารมณที่รับรูไดทางใจ  ไมตอง
รังเกียจกิเลส  หรือกดขมมันเอาไวไมยอมใหมันขึ้นมา  เราปฏิบัติไมใชละกิเลส  ไมใชละ
อารมณ  แตละความยินดียินรายในตัวอารมณ  สขุเกิดขึ้น  เรายินดี  ใหรูทันความยินดี  ละ
ความยินดี  ไมใชละสุข   ทุกขเกิดขึ้น  เรายินราย  ใหรูทันความยินราย  ละความยินราย  
ไมใชละทุกข  เมื่อจิตใจเปนกลางไมหลงไปตามความยินดียินราย  ก็จะมีสติสัมปชัญญะมาก
ข้ึน  ที่เราทําจริงๆ คือฝกใหมีสติสัมปชัญญะ  ความระลึกได  ความรูสึกตัว  เทานั้น 

 
การสังวรมี ๖ ทวาร  ตามชองทางของการรับรู  เปนการฝกสติ  ใหมีสติมาคอยรักษา

คุมครองจิต  เปนการรักษาที่ใจอยางเดียว  รกัษาดวยสติ  ดังบาลีวา 
 

อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สตารกฺเขน เจตสา  สมนฺนาคโต โหติ   
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้  เปนผูมีใจอันรักษาแลวดวยสติ 
 
หนาที่ของทานฝกสติ  เมื่อมีสติ  การสํารวมระวังก็จะเปนไปเอง  สติมีหนาคอยระวัง

รักษาจิต  อินทรียสังวรทานจึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา สติสังวร   ถาปฏิบัติไดก็จะมีอานิสงสคือ
การไดรับความสุขเพิ่มขึ้นอยางมาก  เปนความสุขในจิต  ไมตองมาดิ้นรนทํานั่นทํานี่ตาม
อํานาจของอภิชฌาและโทมนัส  ไมตองเสียเวลา  เสียพลังงานไปกับการคอยขวนขวายรักษา
ดี  หนีราย  ไมทําอะไรตามใจกิเลส   บาลีทานวา 
 

โส  อิมินา  อริเยน  อินฺทฺริยสํวเรน  สมนฺนาคโต  อชฺฌตฺตํ  อพฺยาเสกสุขํ  ปฏิสํเวเทติ. 
ภิกษุนั้นผูประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะนี้ ยอมรูสึกเปนสุขอันไมระคนกับกิเลสใน
ภายใน 
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อพฺยาเสกสุข  เปนสุขที่ไมเขาไปเกาะติดอยูกับฝายดีหรือฝายชั่ว  เปนสุขภายในของ
จิตเองตนเอง สุขที่เกิดจากศีลสัมปนโนนั้น เปนสุขที่เกิดจากการไมมีโทษทางใจ  จิตใจดีงาม  
แตสุขที่เกิดจากอินทรียสังวรนี้เปนสุขที่ไมมีบวกไมมีลบนะ เพราะเราไมเขาไปในบวกใน
ลบ  ไมเขาไปในภาพลวงตา   เปนสุขที่ละเอียด  เกิดจากจิตไมดิ้นรนตามการยินดียินราย    
 

ขอที่ ๓  สติสมฺปชฺเน สมนฺนาคโต  ถึงพรอมสติสัมปชัญญะ 
ฝกตอไปอีกก็ใหมีสติสัมปชัญญะในทุกๆ อริยาบถ ทกุๆ การเคลื่อนไหว ทุกๆ การ

กระทํา  มีความรูสึกตัวไดบอยๆ ในชีวิตประจําวัน  กายเปลี่ยนแปลงก็รูสกึตัวไดเร็ว  จิตใจ
เปลี่ยนแปลงก็รูสึกตัวไดเร็ว  หลงไปบาง  แตไมหลงนาน  รูสึกไดเร็ว   กายใจเปนเหตุใหเกิด
ความรูสึกตัว  ผูที่ฝกสตสิัมปชัญญะมาเรื่อยๆ  จนจิตมีศีล มีอินทรียสังวร  จะเปนผูที่มี
ความรูสึกอยูเปนปกติในการกระทําสิ่งตางๆ   ไมหลงไหลเขาไปในโลกของความคิดมากนัก 
หลงไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้  เมื่อกายขยับ ใจขยับ  ก็มีความรูสึกตัว ออกมาจากความคิดได  
อยางนี้เรียกวามีสัมปชัญญะดี   ตามบาลีทานจะแสดงการเปนผูมีปกติทําความรูสึกตัวใน
อิริยาบถนอยใหญทั้งหมด 
 

อิธ มหาราช ภิกฺขุ  อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนเฺต สมฺปชานการี  โหติ  ดกูอนมหาบพิตร  ภิกษุ
ในพระธรรมวินัยนี้  เปนผูกระทําความรูสึกตัวในการกาวไป ในการถอยกลับ  เดินไป
ขางหนา  ถอยหลัง  โนมกายไปขางหนา  โนมกายไปขางหลัง  ก็รูสึกตัว 

 
อาโลกิเต  วิโลกิเต  สมปฺชานการี โหติ   เปนผูกระทําความรูสกึตัวในการแลด ู  ใน

การเหลียวดู   
 
สมฺมิฺชิเต ปสาริเต สมฺปชานการี โหติ  เปนผูกระทําความรูสึกตัวในการคูเขา  ใน

การเหยียดออก    
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สํฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ   สมฺปชานการี โหติ   เปนผูกระทําความรูสึกตัวในการครอง
สังฆาฏิ  อุมบาตรและหมจีวร   อันนี้ของพระนะครับ  ถาเปนฆราวาสเราทั่วไป  ก็หมายถึง
การทําความรูสึกในการนุงหมเสื้อผา   การถือกระเปา  ถือสิ่งของ  เปนตน  

 
อสิเต  ปเต  ขายิเต  สายิเต  สมฺปชานการี โหติ  เปนผูกระทําความรูสึกตัวในการฉัน  

ในการดื่ม   ในการเคี้ยว   ในการลิ้ม 
 
อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม สมฺปชานการี โหติ  เปนผูกระทําความรูสึกตัวในการถายอุจจาระ

และปสสาวะ 
 
คเต  ฐิเต  นิสินฺเน  สุตฺเต  ชาคริเต  ภาสิเต  ตุณฺหีภาเว  สมฺปชานการี โหติ  เปน

ผูกระทําความรูสึกตัวในการเดิน ในการยืน ในการนั่ง ในการนอน ในการตื่น  ในการพดู ใน
การนิ่ง    
 

ลักษณะของสามัญญผลขอที่ ๓ คือการมีสติสัมปชัญญะ  มีความรูสึกตัวไดในทุกๆ 
อริยาบถ ทุกกิริยาอาการที่เราทํา  กอนจะนอนก็มีความรูสึกตัว  ตื่นก็รูสกึตัว  พูดก็รูสกึตัว  
นิ่งก็รูสึกตัว  มีความรูสึกที่ตอเนื่อง  หมายถึงรูสึกตัวไดบอยๆ   โดยสวนใหญ  เราทั้งหลาย
นั้นหลงเปนสวนมาก  ไมมีความรูสึกตัว   ยิ่งตอนคิด  ตอนพูด  ก็หลงอยูในโลกของความคิด
เปนสวนมาก  เราจึงตองฝกใหมีความรูสึกตัวใหมาก   เมื่อรูสึกตัวเราจะตื่นขึ้นจากโลกของ
ความฝน  โลกของจินตนาการ  จะทําใหความทุกขลดลง  มีความสุข  มีความพอใจ  อยูกับ
ตัวเอง  ไมหลงใหลไปกบัโลกที่ดูงดงามตระการตา  แตหาความสุขที่แทจริงไมได   

 
ขอที่ ๔  สนตฺุฏโ  มีความสันโดษในปจจัย 
ความสันโดษเปนลักษณะที่จิตที่มีความสุขความพอใจในตัวของมันเอง  ไมตองเอา

วัตถุภายนอกมาเปนเหยื่อลอ  สําหรับคนที่ยังไมไดพัฒนา  จะมีความสุขทีหนึ่ง  ก็ตอง
แสวงหาผัสสะดีๆ  มากระทบ  จึงจะมีความสุขได  เชน เอารูปที่สวยๆ แปลกๆ มากระทบตา 
จึงจะทําใหเกิดความสุขได  เอาเสียงเพลงเพราะๆ มากระทบหู จึงจะทําใหเกิดความสุขได  
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เอาอาหารที่อรอยมากๆ มากระทบลิ้น จึงจะทําใหเกิดความสุขได  เปนสขุแบบตองใชเหยื่อ
ลอ  ตองแสวงหาเหยื่อมาลอดวยความยากลําบาก  แลวก็สุขรุนแรงเพียงวูบวาบ   

 
สวนผูที่ปฏิบัติภาวนา  ฝกสติสัมปชัญญะ  มีความรูสึกตัว  จะมีความสุขอีกประเภท

หนึ่ง  เปนแบบนิ่มนวล เบาสบาย ไมตองลําบากหาวัตถุมาเปนเหยื่อ  เปนความสุขที่มีอยู
ภายใน  เรื่องการแสวงหาปจจัยเครื่องใชสอยที่จะนํามาเปนเหยื่อลอใหมีความสุขจะคอยๆ 
หมดไป  จิตมีความสุขอยูดวยตัวเอง  ปจจัยเครื่องใชสอยตางๆ เปนเพียงเครื่องยังชีพ  ใหพอ
เปนไปไดไมลําบาก  สามารถดํารงชีวิตได  ชวยใหปฏิบัติภาวนาตอไปไดเทานั้น  ไมได
แสวงหามาเพื่อบํารุงบําเรออัตตาตัวตน  ในบาลีทานแสดงวา   
 

อิธ  มหาราช  ภิกฺขุ  สนฺตุฏโ  โหติ  กายปริหาริเกน  จีวเรน  กุจฺฉิปริหาริเกน     
ปณฺฑปาเตน, โส เยน  เยเนว  ปกฺกมต ิสมาทาเยว  ปกฺกมติ. เสยฺยถาป  มหาราช  ปกฺขี สกโุณ  
เยน  เยเนว  เฑติ,  สปตฺตภาโร ว  เฑต.ิ.. 

ดูกอนมหาบพิตร ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูสันโดษดวยจีวรหมคลุมรางกาย  
และบิณฑบาตพออิ่มทอง จะไปในที่ใดๆ ก็ไปไดทันที   เหมือนนกบินไปในที่ใดๆ ก็มีแต
ปกเปนภาระ  

 
พระบาลีนี้แสดงตัวอยางลักษณะความเปนผูสันโดษของพระภิกษุ  ทานมีความ

สันโดษดวยปจจัยเทาที่พอแกความตองการของรางกาย   พอเยียวยารักษาอัตภาพใหเปนไป
ไดเทานั้น   จะไปไหนมาไหนก็ไปไดตามสบาย  ดวยจิตใจที่มีความสุขเปนอิสระ  ไมตอง
คอยหวงลาภ  ไมตองหวงกังวลวัตถุสิ่งของที่อุตสาหหามาเก็บเอาไว    สําหรับฆราวาสเราก็
ปรับไปตามสมควร 

 
ผูปฏิบัติสามารถมีความสุขไดทุกที่  ความสุขจะอยูขางในนะ  เวลาทานยืนรอใคร

ทานก็มีความสุขนะ  เราไมไดรออะไร  เราอยูกับตัวเอง  มีความสุขอยูกับการดูกายดูใจ   
เพื่อนอาจจะถามวา  เปนไงรอนานไหม  เราไมไดรออะไรเลย กําลังมีความสุขอยู  คนมี
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ความสุขกับชีวิตธรรมดาๆ แบบนี้  จะเปนคนที่สันโดษในปจจัยเครื่องใชสอย คุณธรรม
ตางๆ ในจิตใจก็จะมากขึ้นไปตามลําดับ  

 
ความสันโดษนี้  เปนการสันโดษในปจจัยเครื่องใชสอยเทานั้น  พระพุทธเจาสอนให

สันโดษในปจจัย  แตไมใหสันโดษในกุศลกรรมทั้งหลาย  คุณธรรมทั้งหลายก็ใหพัฒนาให 
มากขึ้น ใหเกิดสมาธิ  เกดิปญญา  รูความจริง  ไมไดหยุดอยูเพียงความสุขที่ไดรับนี้   

 
โดยความจริง  จิตมันมีความสุขสงบของมันเองอยูแลว  แตตัณหาความทะยานอยาก

ของจิตทําใหเราไมจักพอ  เกิดการดิ้นรนหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบํารุงอัตตาตัวตน  ดวยคิดวามันจะ
ทําใหเรามีความสุข  ไมตองทุกขทรมาน  ความคิดลักษณะนี้นั่นแหละเปนตัวปดบังความสุข
อันแทจริง  เกิดการดิ้นรนจนเปนทุกขอยูเรื่อย  เราอาจจะรูสึกวาสุขบางทุกขบาง   แตจิตมัน
ทุกขเพราะถูกบีบคั้นดิ้นรนดวยตัณหาไมหยุดหยอน  ไมเคยรูจักอิสรภาพที่แทจริงเลย  เรา
เปนทาสตัณหาโดยที่ไมรู  นึกวาตัวเองเกง  มีความสามารถ  ความจริงถูกตัณหาใชงานอยู
แทบตลอดเวลา   

 
ผูที่ปฏิบัติภาวนามากขึ้นไปจะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆ นอยๆ  แบบเด็กๆ นะ  แบบไร

เดียงสา  ไมมีมายา  เรียบงาย  ตรงไปตรงมา  ไมมีอะไรแอบแฝง  มีอะไรนิดหนอยก็มี
ความสุขแลว  ไมคิดอะไรซับซอนวุนวายจนตัวเองเปนทุกข  ความสุขสงบเปนเรื่องเรียบงาย  
ไมตองการเหตุผลลึกซึ้งอะไรหรอก  ตองการเพียงความรูสึกตัว  มีสติสัมปชัญญะเทานั้น    

 
เมื่อเราฝกสติสัมปชัญญะ  จนกระทั่งจิตใจประกอบดวยคุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้คือ  

(๑)  สีลสัมปนโน ความสมบูรณดวยศีล  (๒)  อินทรียสังวร  (๓) สติสัมปชัญญะ  (๔)  
สันโดษ   จิตใจจะมีความสุขพอสมควร  เกิดปญญาระดับหนึ่งจะสามารถละนิวรณตางๆ ได 

 
ขอที่ ๕  ละนิวรณ ๕ 
กอนจะเกิดสภาวะที่จิตสามารถละนิวรณไดนั้น  พระพุทธเจาทรงแสดงเอาไววา  ผู

นั้นตองเปนผูประกอบดวยคุณธรรม ๔ ประการทีก่ลาวมาแลวขางตนนั้นเสียกอน  ดังบาลีวา 
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โส  อิมินา  จ  อริเยน  สีลกฺขนฺเธน  สมนฺนาคโต,  อิมินา  จ  อริเยน  อินฺทฺริยสํวเรน  

สมนฺนาคโต,  อิมินา  จ  อริเยน  สติสมปฺชฺเน  สมนฺนาคโต,  อิมาย  จ  อรยิาย  สนฺตฏุฐิยา  
สมนฺนาคโต, โส  วิวิตฺตํ  เสนาสนํ  ภชติ ... 

ภิกษุนั้น  (๑) เปนผูประกอบดวยสีลขันธอันเปนอริยะนี้  (๒) เปนผูประกอบดวย
อินทรียสังวรอันเปนอริยะนี้  (๓) เปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะอันเปนอริยะนี้  (๔)  
เปนผูประกอบดวยสันโดษอันเปนอริยะนี้  ภิกษุนั้นยอมใชสอยเสนาสนะอันเงียบสงัด ...  

 
คําวา  อริยะ  หมายถึง  หางไกลจากกิเลส  ไมถกูกิเลสเขาไปยึดถือ  ไมทําสิ่งเหลานั้น

ดวยอํานาจของตัณหาและทิฏฐิ   เพราะคุณความดีตางๆ  ก็เปนที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นได   
เมื่อเราภาวนาไปจึงตองหัดสังเกตตนเองบอยๆ วา  ไดเกิดความยึดมั่นถือมั่นในขอปฏิบัติ
หรือสภาวธรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือไม   เราปฏิบัติภาวนาเพื่อรูจักตนเองตามความเปน
จริง   เพื่อละความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่น   ไมใชละบางอยางแลวไปยึดบางอยาง   
ตองไมปฏิบัติตามตัณหาคือความอยากได   และไมปฏิบัติตามทิฏฐิคือความคิดความเห็นของ
ตัวเอง  ใหฝกมีความรูสึกตัว  ใหจิตตื่นขึ้นมาเรียนรูความจริงเปนหลัก 

 
เมื่อประกอบดวยคุณธรรมขั้นตน ๔ ประการนี้แลว   ผูนั้นก็เปนผูที่มีสติสัมปชัญญะ

ดี  มีความรูสึกตัวเปนประจํา  สามารถรูเทาทันความคิด  ความรูสึกของตนเอง  ไมหลงใหล
ไปตามกิเลส  ไมหลงไปในโลกของจินตนาการ  เมื่อรูเทาทันความคิดของตนเอง  ไมหลงเขา
ไปในโลกของความคิด  จะสามารถละนิวรณอันเปนกิเลสระดับกลางได   นิวรณนั้นเปน
กิเลสที่เขามากับความหลงคิด   เรารูไมทันจึงครอบงําจิตใจได  เชน  เราหลงคิดไปถึงเรื่องคน
ที่เรารัก  ก็เกิดกิเลสติดตามมา  เปนความตองการอยากได  อยากพบ  โหยหา  เยื่อใย  เปน
กามฉันทะนิวรณ   เราหลงคิดไปถึงเรื่องคนที่มาทํารายเราหรือมาดาเรา   ก็เกิดกิเลสติดตาม
มา  เปนความโกรธเคือง  ไมพอใจ  หากเรารูทันไดเร็ว  กิเลสก็ไมรุนแรง  สามารถละได  ไม
หลงคิดสะเปะสะปะ  จนกลายเปนอกศุลชนิดตางๆ ไป   หากเรารูไมทัน  กิเลสก็เกิดขึ้น
ตามมามากมาย   
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เมื่อมีสติรูเทาทันจิตที่หลงไปคิด  ไปรูสึก   กจ็ะสามารถละนิวรณได  นิวรณนี้
สามารถละไดดวยปญญาคือการรูทัน   ในการฝกตอนตนๆ  ไมสามารถรูทันได  ก็หัดโดย
การตามรูจิตที่หลงไปคิด  จิตที่รูสกึอยางนั้นอยางนี้บอยๆ  เมื่อชํานาญมากขึ้นก็สามารถ
ระลึกไดไวขึ้น   รูทันมากขึ้น  จะสามารถละนิวรณได  จิตใจจะปลอดโปรง  เบาสบาย  ไมมี
กิเลสเขามายอมจิต   ทําใหเกิดสมาธิ  เกิดปญญาเห็นความจริง  บาลีทานแสดงการละนิวรณ 
๕ ประการเอาไววา 

   
โส  อภิชฺฌํ  โลเก  ปหาย  วิคตาภิชฺเฌน  เจตสา  วิหรติ,  อภิชฺฌาย  จิตฺตํ  ปริโสเธติ. 
ภิกษุนั้นละอภิชฌาในโลก  มีใจปราศจากอภิชฌาอยู  ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอภิชฌา 
 
อภิชฌา  คือความอยากได  ความตองการ  ความมีเยื่อใยกับสิ่งที่นารักนาพอใจ  คําวา  

ละอภิชฌาในโลก  คือละความมีเยื่อใยในตัวอารมณ  ไมไดละโลก ละอารมณ  แตละความ
ยินดีติดของ  จะละไดโดยการรูทัน 

 
พฺยาปาทปโทสํ  ปหาย  อพฺยาปนฺนจิตฺโต  วิหรติ  สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป,  พฺยา

ปาทปโทสา  จิตฺตํ  ปริโสเธติ. 
ละความมุงรายคือพยาบาท  มีจิตไมพยาบาท  มีปกติทําประโยชนเกื้อกูลแกสรรพ

สัตวอยู  ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความมุงรายคือพยาบาท 
 
พฺยาปาทปโทส  คือ อาการของความไมพอใจ  ขัดเคืองในอารมณ  ซึ่งจะทํารายจิตใจ

ใหรูสึกเปนทุกขเจ็บปวด  ไมสบาย    
 
ถีนมิทฺธํ  ปหาย  วิคตถีนมิทฺโธ  วิหรติ  อาโลกสฺญี  สโต  สมฺปชาโน,  ถีนมิทฺธา  

จิตฺตํ ปริโสเธติ. 
ละถีนมิทธะ เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความสําคัญในความสวาง มีสติสัมปชัญญะ

อยู  ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ 
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ถีนมิทธะ  คืออาการที่จิตงวงเหงาเซื่องซึม  ทื่อๆ  ข้ีเกียจ  ไมอยากทําอะไร  ไมอยาก
ไดอะไร  เมือ่ละถีนมิทธะได  จิตจะมีความโลงสวาง  ผองใส  โปรงเบา  สติสัมปชัญญะ  
ความรูสึกตัวก็ชัดเจนแจมใส 

 
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ  ปหาย  อนุทฺธโต  วิหรติ  อชฺฌตฺตํ  วูปสนฺตจิตฺโต,  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา  

จิตฺตํ  ปริโสเธติ.   
ละอุทธัจจกุกกุจจะ เปนผูไมฟุงซาน มีจิตเขาไปสงบอยูภายใน ชําระจิตใหบริสุทธิ์

จากอุทธัจจกุกกุจจะ 
 
อุทธัจจกุกกุจจะ คือความฟุงซานรําคาญใจ   อุทธัจจะ เปนอาการฟุงซานของจิตที่คิด

เรื่องนั้นบางเรื่องนี้บางหลายๆ เรื่อง   กกุกุจจะ เปนอาการรําคาญใจ  เดือดรอนใจกับการ
กระทํา  การพูด  การคิดของตนเองที่ไดทําไปแลว  หรือยังไมไดทํา   เมื่อละความฟุงซาน
รําคาญใจได  จิตจะเขาไปสงบอยูภายใน  อยูกับการดูกายดูใจ  ไมหลงซัดสายออกไป
ภายนอก 

 
วิจิกิจฺฉํ  ปหาย  ติณฺณวิจิกิจฺโฉ  วิหรติ  อกถํกถี  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ,  วิจิกิจฺฉาย  จิตฺตํ    

ปริโสเธติ. 
ละวิจิกิจฉา  มีวิจิกิจฉาอันขามไดแลว ไมมีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู  

ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา 
 
วิจิกิจฉา  คือความสงสัยเกี่ยวกับพระรัตนตรัย  และสงสัยเกี่ยวกับขอประพฤติปฏิบัติ

ที่กําลังทําอยูวาถูกหรือไม   สามารถทาํใหถึงการพนทุกขไดจริงหรือไม   รูจักกุศลตามความ
เปนจริง   กุศลจิตที่แทมีความเบิกบาน  มีความสงบ 

 
เมื่อละนิวรณได  จิตใจจะเปนอิสระ  ไมมีความดิ้นรนขวนขวาย  มีความเบิกบาน   

ผองใส   มีความสุข  จิตใจที่มีความสุขเปนเหตุใหเกิดสมาธิในลําดับตอไป  ทานแสดง
ความสุขที่ไดจากละนิวรณ ๕ ไวโดยอุปมาวา 
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๑.  การละกามฉันทนิวรณได  เปรียบเหมือนคนใชหนี้ที่ยืมมาลงทุนหมดแลว  ยัง
เหลือทรัพยไวใชสอยอีกดวย  ก็มีความเบิกบานใจและสุขใจ 

๒.  การละพยาปาทนิวรณได  เปรยีบเหมือนคนไขหนัก  หายจากความเจ็บปวยนั้น
แลว  สามารถบริโภคอาหารได  มีกําลังแข็งแรง  ก็มีความเบิกบานใจและสุขใจ 

๓.  การละถนีมิทธะได  เปรียบเหมือนคนพนโทษออกมาจากเรือนจําโดยสวัสดิภาพ  
ไมตองเสียคาใชจายใดๆ  ก็มีความเบิกบานใจและสขุใจ 

๔.  การละอุทธัจจกุกกุจจนิวรณได  เปรียบเหมือนคนพนจากความเปนทาส  เปนไท
แกตัวเอง   ก็มีความเบิกบานใจและสุขใจ 

๕.  การละวิจิกิจฉาได  เปรียบเหมือนคนมีทรัพยสมบัติเดินขามทางกันดาร ถึง
สถานที่ปลอดภัยโดยสวัสดิภาพ   ก็มคีวามเบิกบานใจและสุขใจ 
 

ขอที่ ๖  สัมมาสมาธ ิ
การเกิดจิตที่ตั้งมั่น  เปนสัมมาสมาธินั้น   เกิดจากจิตมีความสุข  ไมมีกเิลสนิวรณมา

ยอมจิต  ดังบาลีที่ทานแสดงวา   
 
ตสฺสิเม  ปฺจ  นีวรเณ  ปหีเน  อตฺตนิ  สมนปุสฺสโต  เมื่อภิกษุนั้น  พิจารณาเห็น

นิวรณ ๕ ประการเหลาในตนที่ละไดแลว    
ปาโมชฺชํ  ชายติ  ยอมเกิดปราโมทย  ความราเริงเบิกบาน 
ปมุทิตสฺส  ปติ  ชายติ  ปติยอมเกิดแกผูที่ปราโมทย   ปติคือความอิ่มใจ 
ปติมนสฺส  กาโย  ปสฺสมฺภติ  กายของผูมีใจปติยอมสงบระงับ  ความสงบเย็น ผอน

คลายไมเครียด 
ปสฺสทฺธกาโย  สุขํ  ปฏิสํเวเทติ  ผูที่กายสงบระงับ  ยอมรูสึกเปนสุข  ความปลอดโปรง

โลงเบา ไมมีสิ่งใดบีบคั้นจิตใจ 
สุขิโน  จิตฺตํ  สมาธิยติ  จิตของผูที่มีความสุข  ยอมตั้งมั่น    

 
สัมมาสมาธนิั้นเกิดจากจิตที่มีความสุข เมื่อทานปฏิบัติภาวนาก็ใหทําอยางมีความสุข  

การเลือกกรรมฐานในการทําสมถะก็เชนเดียวกัน  ใหเลือกกรรมฐานที่ทําแลว จิตมีความสุข
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สบาย  กรรมฐานไหนที่ทําแลวเครียด  ทําแลวมึน  หนักๆ แนนๆ ก็ใหเลกิทํา  เพราะไมใช
เปนหนทางที่จะทําใหเกิดสัมมาสมาธิ   เราปฏิบัติภาวนาไปอยางมีความสุข  มีความรูสึกตัว  
จึงจะเกิดสัมมาสมาธิ 

 
สมาธินั้นมีหลายระดับขั้น  ในพระสูตรนี้  ทานแสดงระดับความสงบตั้งมั่นของจิต

แยกออกเปนฌาน ๔ ระดบั  คือ  สมาธิข้ันฌานที่ ๑ ยังมีวิตกวิจารอยู   ยังมีความตรึกนึกคิด
เรื่องนั้นเรื่องนี้ผุดขึ้นมา   

 
ฌานที่ ๒  เมือ่มีความตรึกนึกคิดหมดไป  จิตก็จะมีความผองใส  มีความตั้งมั่นเปนผูรู

ผูดูที่เดนชัดขึ้น  เปนจิตที่มีสมาธิแนวแนกวาเดิม  บาลีทานเรียกวา เปนเอโกทิภาวะ  สภาวะ
ของสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจะปรากฏเดนชดั   

 
ฌานที่ ๓  ปติหมดไปเหลือแตความสุขที่ประณีตละเอียดออน  สติสัมปชญัญะเดนชัด

มากขึ้น  จิตใจตั้งมั่นเปนกลาง 
 
ฌานที่ ๔  สติสัมปชัญญะจะบริสุทธิ์เพราะจิตเปนอุเบกขา  ไมหว่ันไหวไปตาม

อารมณตางๆ  เปนจิตที่พรอมเหมาะสําหรับนําไปใชงานดานตางๆ  ไดดีมาก   จะนอมนําจิต
ไปใหเกิดโลกิยอภิญญาก็ได  หรือจะมาดูกายดูใจใหเห็นความจริงเปนวิปสสนาก็ได   

 
ลักษณะของจิตที่ตั้งมั่นดี  เหมาะแกการนาํไปใชงานตางๆ  ทานแสดงลักษณะเอาไว  

๘ ประการ ดงับาลีวา 
 
เอวํ  สมาหิเต  จิตฺเต  เมื่อจิตตั้งมั่นแลว  อยางนี้  คือ จิตมีความตั้งมั่นไมหว่ันไหวไป

ตามอารมณที่มากระทบ  ไมหลงยินดยีินราย  เปนผูดู  ผูรูอยางเปนผูสังเกตการณไมมีสวนได
สวนเสีย   

ปริสุทฺเธ  ปรสิุทธิ์  สะอาดหมดจด 
ปริโยทาเต  ผุดผอง  สวางไสว 
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อนงฺคเณ   ไรมลทิน   เกลี้ยงเกลา 
วิคตูปกฺกิเลเส  ปราศจากสิ่งที่ทําใหมัวหมอง 
มุทุภูเต  นุมนวลละมุนละไม 
กมฺมนิเย  ควรแกการใชงานประเภทตางๆ  ควรแกการนํามาดูกายดูใจใหเห็นความ

จริง  เกิดปญญาเห็นอริยสัจ  ละความเห็นผิด  ความยึดมั่นถือมั่นลงได  รวมทั้งควรแกการ
นํามาใชในใหเกิดโลกิยอภิญญา  อันเปนความรูพิเศษเหนือคนธรรมดาไดอีกหลายอยาง 

ฐิเต  ตั้งมั่นอยูตัว 
อาเนฺชปฺปตฺเต  ไมหว่ันไหว  ไมวอกแวก 
 
ในที่นี้ทานแสดงความตั้งมั่นของจิต ๔ ระดับ  ซึ่งทําใหคุณภาพของจิตแตกตางกันไป  

ในการเจริญวิปสสนาใหเห็นความจริงของกายของใจนั้น  ไมตองใชจิตสงบตั้งมั่นระดับฌาน
ก็ได  จิตที่ตั้งมั่นเพียงชั่วคราวระดับขณิกสมาธิหรืออุปจารสมาธิ ก็สามารถดูกายดูใจใหเกิด
ปญญาได   หรือจะใชจิตที่สงบตั้งมั่นระดับฌานใดฌานหนึ่งก็ไดเชนกัน   อยางไรก็ตาม  เมื่อ
จิตรวมตัวลงเปนอริยมรรคเห็นแจงพระนิพพานและทําลายกิเลส  จะเปนจิตสงบตั้งมั่นระดับ
ฌาน  ซึ่งเปนสัมมาสมาธิที่เปนองคมรรค 
 

ขอที่ ๗  วิปสสนาญาณ 
เมื่อจิตมีความตั้งมั่น  ออนโยนนิ่มนวล  ควรแกการงาน  สามารถเปนพื้นฐานใหเกิด

ปญญาได   ดูกายดูใจดวยจิตที่ตั้งมั่นเชนนี้   จะเกิดปญญาเห็นความจริงของกายของใจได   
วิปสสนาปญญานั้นมีสมาธิเปนเหตุใกล   วิปสสนาปญญาจะเห็นความจริงวา  กายนี้ใจนี้
ไมใชตัวเราหรอก  เปนสิ่งที่ปรุงแตงขึ้นจากเหตุปจจัย  ปรุงแตงกันขึ้นเปนคราวๆ แลวก็
เปลี่ยนแปลงไป   จิตใจอาศัยเกิดดับเปนไปอยูในกาย   กายเปนเหมือนถ้ําเปนที่อาศัยของจิต  
วิปสสนาปญญานี้สําคัญมาก  ทําใหเราพนทุกขไดจริง  ฉะนั้น  ทานทั้งหลายปฏิบัติภาวนา
ไป  ก็อยามัวแตไปหลงนั่นหลงนี่  หรือมัวแตเพลิดเพลินเลนกีฬาทางจิตอยู  ใหมาดูกายดูใจ
ตัวเองเปนหลัก   ลักษณะของวิปสสนาปญญาในบาลีทานแสดงไววา 
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โส  เอวํ  ปชานาติ  ‘อยํ  โข  เม  กาโย  รูป  จาตุมฺมหาภูติโก  มาตาเปตฺติกสมฺภโว     
โอทนกุมฺมาสูปจโย  อนจฺิจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธํสนธมฺโม,  อิทฺจ  ปน  เม  วิฺาณํ  
เอตฺถ  สิตํ  เอตฺถ  ปฏิพทธฺนฺ’ติ. 

ภิกษุนั้นรูอยางนี้วา กายของเรานี้เปนรูป  ประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป ๔ เกิดจากบิดา
มารดา เติบโตขึ้นเพราะขาวและขนม เปนสิ่งไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดเฟน มีการแตก
กระจัดกระจายไปเปนธรรมดา  วิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยูในกายนี้ 
 

ขอที่ ๘ โลกยิอภิญญา ๖ 
เมื่อจิตมีความตั้งมั่น  ออนโยนนิ่มนวล  ควรแกการงาน  สามารถนอมนํามาทําให

เกิดโลกิยอภิญญาประเภทตางๆ ได   ซึ่งก็แลวแตความสามารถและสติปญญาของแตละทาน  
ทานแสดงไว  ๖ ประการ คือ 

 
มโนมยิทธิญาณ  เนรมิตรางกายได 
อิทธิวิธญาณ  แสดงฤทธิต์างๆ ได  หายตัว  เหาะไปในอากาศ  เดินบนน้ํา 
ทิพพโสตธาตุญาณ  หูทิพย  สามารถไดยินเสียงมนุษยและเทวดาเหนือความสามารถ

ของคนทั่วไป 
เจโตปริยญาณ  รูจิตใจของผูอ่ืน 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ระลึกชาติอดีตได 
ทิพพจักขุญาณ  ตาทิพย  เห็นสัตวตายและเกิดไปตามกรรม 
 
ขอที่ ๙  อาสวักขยญาณ 
จิตที่มีความตั้งมั่น  ออนโยนนิ่มนวล  ควรแกการงานเชนนั้น  ดูกายดูใจตามความ

เปนจริง  จะเกิดปญญา  เห็นอริยสจั  ละกิเลสไดตามกําลังของปญญา  ไดเปนพระอริยะ
บุคคลตามบุญบารมีและความพากเพียรของแตละคน   เปนพระโสดาบัน  พระสกทาคามี  
พระอนาคามี  และสูงสุดเปนพระอรหันต   ปฏบิัติจบพรหมจรรย   รูอรยิสัจครบสมบูรณ  
หมดอาสวกิเลสแลว   
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โส  ‘อิทํ  ทุกขฺนฺ’ติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ   ภิกษุนั้นรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข 
 ‘อยํ  ทุกฺขสมุทโย’ติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ   รูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกขสมุทัย  
 ‘อยํ  ทุกฺขนิโรโธ’ติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ   รูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกขนิโรธ 
‘อยํ  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา’ติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ  รูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกขนิ

โรธคามินีปฏิปทา 
‘อิเม  อาสวา’ติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ  รูตามความเปนจริงวา เหลานี้อาสวะทั้งหลาย 
‘อยํ  อาสวสมุทโย’ติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ  รูตามความเปนจริงวา  นี้อาสวสมุทัย 
‘อยํ  อาสวนิโรโธ’ติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ  รูตามความเปนจริงวา  นี้อาสวนิโรธ 
‘อยํ  อาสวนิโรธคามินี  ปฏิปทา’ติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ   รูตามความเปนจริงวา  นี้

อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา 
 
ผูปฏิบัติรูและเห็นอยูอยางนี้จนแจมแจงแลว  จะหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย  ไดเปน

พระอรหันตผูสิ้นกิเลสแลว  เมื่อหลุดพนแลวจะมีญาณเกิดขึ้นมาพิจารณาวา   
ขีณา  ชาต ิ  ชาติคือการเกิดอีกสิ้นไปแลว  ไมตองเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏอีก

ตอไปแลว   
วุสิตํ  พฺรหฺมจริย ํ  พรหมจรรยปฏบิัติจบแลว  พรหมจรรยคือการบําเพ็ญไตรสิกขา  

เพื่อใหสมบูรณรวมตัวลงเปนอริยมรรค ๔ รอบ  ไดจบสมบูรณแลว   
กตํ  กรณียํ  กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว   กิจตออริยสัจทั้ง ๔  ไดทําครบถวนสมบูรณ

แลว  ทุกขไดรูแจมแจงแลว  สมุทัยไดละแลว  นโิรธไดทําใหแจงแลว  อริยมรรคไดเจริญ
แลว   

นาปรํ  อิตฺถตฺตาย  ไมมีกิจที่ตองทําเพื่อการพนทุกขอีกตอไปแลว   ไดปลอยวางภาระ
ทั้งหมดแลว  ไมมีสิ่งใดที่แบกเอาไวใหหนักอีกตอไป   

 
สามัญญผลในพระพุทธศาสนาก็จบลงที่ประโยชนอันสูงสุด  ทีบุ่คคลควรจะไดรับใน

ชาตินี้  นั่นคอืไดอาสวักขยญาณ   เปนพระอรหันต  หมดกิเลสโดยสิ้นเชิง  ไมตองมาเกิดอีก
เลย    
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จากสามัญญผลสูตรนี้จะเห็นไดวา   การประพฤติพรหมจรรยตามหลักที่พระพุทธเจา
ทรงสั่งสอนนั้น  จะใหผลคือความสุขมากขึ้นตลอดสายของการปฏิบัติ   เปนผลพลอยไดจาก
การปฏิบัติ   เริ่มจากความสุขอันปราศจากโทษเนื่องจากจิตมีศีล  ความสุขอันเกิดจากการไม
ดิ้นรนหลงนิมิตอนุพยัญชนะ  ความสุขจากการสันโดษ  ความสุขจากการมีสติสัมปชัญญะ  
ความสุขแบบอิสระจากการสามารถละนิวรณได   ความสุขอันแผซานทั่วรางกายในฌาน
ระดับตางๆ  ความสุขอันเกิดจากการปลอยวางความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นอันเกิด
จากรูความจริงดวยปญญา และทายที่สุดพนทุกขโดยสิ้นเชิง  จึงขอเชิญชวนใหทานทั้งหลาย
ปฏิบัติภาวนา  ประพฤตพิรหมจรรย   มีความสุขมากมายที่ทานไมเคยรูจักรอทานอยู 

 
 

---------------------------------------------- 
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