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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๗ 

เรียงลําดับอริยภูมิ 
 

วันนี้จะแสดงจุดรวมของเรื่องทั้งปวง ทั้งด ีทั้งชั่ว ทั้งสุข ทั้งทุกขใหทานผูฟงทราบ
วา รวมลงท่ีไหนกันแน โปรดตั้งเครื่องรับไวโดยถูกตอง จะทราบเร่ืองท้ังมวลวา “รวมลง
ในจิตแหงเดียวกัน” 
 ความมืดก็อยูที่นี ่ ความสวางก็อยูที่นี ่ ความโง ความหลงก็อยูในตัวของเราน้ี 
ความรูความฉลาดก็อยูในใจของเราน้ี ใจดวงน้ีจึงเปนเหมือนเกาอ้ีตัวเดียว แตคนรอน่ัง
บนเกาอี้มีสองคน ถาคนหน่ึงเขาน่ัง อีกคนหนึ่งก็ตองยืน แตถาแบงกันนั่งก็ไดนั่งคนละ
ซีก เชนเดียวกับความโงความฉลาดแทรกกันอยูในใจดวงเดียว จะวาโงจริง ๆ ก็รูอยู จะ
วาหลงจริง ๆ ก็ยังรูอยู แตถาจะวารูจริง ๆ ก็ยังมีความโงความฉลาดแทรกอยูดวย จึง
เทียบกับเกาอี้ตัวเดียวแตคนนั่งสองคน ใจดวงเดียวแตมีความโงกับความหลงแทรกกัน
อยูคนละซีก ถาใครมีกําลังมากกวา คนนั้นก็ไดนั่งมาก 

ฉะนั้น อุบายวิธีอบรมใจและการประกอบคุณงามความดีทุกประเภท จึงเพื่อกําจัด
ปดเปาสิ่งมัวหมองออกจากใจดวงนี้ ทานพูดเรื่องคนโง เราก็ไดยินและเขาใจ ทานพูด
เร่ืองคนฉลาด เราก็ไดยินและเขาใจ ทานพูดเรื่องปุถุชนคนหนา เราก็รูและเขาใจ ทานพูด
เร่ืองพระอริยเจานับแตช้ันตนจนถึงพระอริยเจาช้ันสูงสุด เราก็รูและเขาใจเปนลําดับ 
เฉพาะเราเองยังไมสามารถทําตัวใหเปนอยางน้ันได แตมีความสนใจใครอยากจะสดับ
เร่ืองราวความดีท่ีทานอบรมมา และทางดําเนินของทาน ทานดําเนินอยางไร จึงเปนไป
เพ่ือธรรมเชนน้ัน 
 เบื้องตนพระพุทธเจาก็ดี พระสาวกอรหันตผูปฏิบัติและรูเห็นตามพระพุทธเจาก็ด ี
ทานเปนคนมีกิเลสประเภทเดียวกันกับพวกเรา แตอาศัยความพากเพียรพยายามไมลด
ละการบําเพ็ญ เพื่อชําระซักฟอกสิ่งมืดมนของใจ ทานพยายามบําเพ็ญโดยความ
สม่ําเสมอไมหยุดชะงักหรือทอดทิ้งความพยายาม ใจท่ีไดรับการบํารุงจากปุยท่ีดี คือกุศล
กรรม ก็คอย ๆ เจริญข้ึนโดยลําดับ จนสามารถบรรลุธรรมถึงช้ันอริยภูมิอันสูงสุด คือ
พระอรหัตผล คําวาพระอริยเจาน้ัน แปลวาผูประเสริฐ เพราะธรรมท่ีทานไดบรรลุเปน
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ธรรมอันประเสริฐมีอยู ๔ ชั้น คือ ดังนี้ ชั้นพระโสดา ชั้นพระสกิทาคา ชั้นพระอนาคา   
และชั้นพระอรหัต 
 ผูสําเร็จช้ันพระโสดา ทานกลาวไววา ละสังโยชนได ๓ คือสักกายทิฏฐิหนึ่ง 
วิจิกิจฉาหน่ึง สีลัพพตปรามาสหน่ึง  สักกายทิฏฐิที่แยกออกตามอาการของขันธมี ๒๐ 
โดยตั้งขันธหาแตละขันธ ๆ เปนหลักของอาการนั้น ๆ ดังนี้ ความเห็นกายเปนเรา เห็น
เราเปนกาย คือเห็นรูปกายของเราน้ีเปนเรา เห็นเราเปนรูปกายอันน้ี เห็นรูปกายในอันน้ี
มีในเรา เห็นเรามีในรูปกายอันน้ี รวมเปน ๔ เห็นเวทนาเปนเรา เห็นเราเปนเวทนา เห็น
เวทนามีในเรา เห็นเรามีในเวทนา น่ีก็รวมเปน ๔ เหมือนกันกับกองรูป  แมสัญญา 
สังขาร วิญญาณก็มีนัย ๔ อยางเดียวกัน  โปรดเทียบกันตามวิธีที่กลาวมา คือขันธหาแต
ละขันธมีนัยเปน ๔ ส่ีหาคร้ังเปน ๒๐ เปนสักกายทิฏฐ ิ ๒๐ มีตามทานกลาวไววา พระ
โสดาบันบุคคลละไดโดยเด็ดขาด 

แตทางดานปฏิบัติของธรรมะปา รูสึกจะคลาดเคล่ือนไปบาง เฉพาะสักกายทิฏฐ ิ
๒๐ นอกนั้นไมมีขอของใจในดานปฏิบัติ จึงเรียนตามความเห็นของธรรมะปาแทรกไว
บาง คงไมเปนอุปสรรคแกการฟงและการอาน เมื่อเห็นวาไมใชทางปลดเปลื้องตามนัย
ของสวากขาตธรรมแลวก็กรุณาผานไป อยาไดถือเปนอารมณขัดของใจ ผูละสักกายทิฏฐ ิ
๒๐ ไดเด็ดขาดนั้น เมื่อสรุปแลวก็พอไดความวา ผูมิใชผูเห็นขันธหาเปนเรา เห็นเราเปน
ขันธหา เห็นขันธหามีในเรา เห็นเรามีในขันธหา คิดวาคงเปนบุคคลประเภทไมควรแสวง
หาครอบครัว ผัว-เมีย 

เพราะครอบครัว (ผัว-เมีย) เปนเรื่องของขันธหา ซึ่งเปนรวงรังของสักกายทิฏฐิที่
ยังละไมขาดอยูโดยด ี สวนผูละสักกายทิฏฐิไดโดยเด็ดขาดแลว รูปกายก็หมดความหมาย
ในทางกามารมณ เวทนาไมเสวยกามารมณ สัญญาไมจําหมายเพ่ือกามารมณ  สังขารไม
คิดปรุงแตงเพื่อกามารมณ  วิญญาณไมรับทราบเพ่ือกามารมณ ขันธทั้งหาของผูนั้นไม
เปนไปเพื่อกามารมณ คือประเพณีของโลกโดยประการทั้งปวง ขันธหาจําตองเปล่ียนหนา
ท่ีไปงานแผนกอ่ืนท่ีตนเห็นวายังทําไมสําเร็จ โดยเล่ือนไปแผนกรูปราคะ อรูปราคะ มานะ 
อุทธัจจะ อวิชชา 
 ผูละสักกายทิฏฐิ ๒๐ ไดโดยเด็ดขาด คิดวาเปนเรื่องของพระอนาคามีบุคคล  
เพราะเปนผูหมดความเย่ือใยในทางกามารมณดังกลาวแลว สวนพระโสดาบันบุคคลคิด
วาทานรูและละไดโดยขออุปมาวา มีบุรุษผูหน่ึงเดินทางเขาไปในปาลึก ไปพบบึงแหงหนึ่ง
มีน้ําใสสะอาดและมีรสจืดสนิทด ีแตน้ํานั้นถูกจอกแหนปกคลุมไว ไมสามารถจะมองเห็น
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นํ้าโดยชัดเจน เขาคนนั้นจึงแหวกจอกแหนที่ปกคลุมน้ํานั้นออก แลวก็มองเห็นนํ้าภายใน
บึงน้ันใสสะอาดและเปนท่ีนาด่ืม จึงตักขึ้นมาดื่มทดลองด ูก็รูวานํ้าในบึงน้ันมีรสจืดสนิทดี 
เขาก็ต้ังหนาด่ืมจนเพียงพอกับความตองการท่ีเขากระหายมาเปนเวลานาน เมื่อดื่มพอกับ
ความตองการแลวก็จากไป สวนจอกแหนที่ถูกเขาแหวกออกจากน้ําก็ไหลเขามาปกคลุม
นํ้าตามเดิม 

เขาคนนั้นแมจากไปแลวก็ยังมีความติดใจ และคิดถึงนํ้าในบึงน้ันอยูเสมอ และทุก
คร้ังท่ีเขาเขาไปในปาน้ัน ตองตรงไปที่บึงและแหวกจอกแหนออก แลวตักขึ้นมาอาบดื่ม
และชําระลางตามสบายทุก ๆ ครั้งที่เขาตองการ เวลาเขาจากไปแลวแมนํ้าในบึงน้ันจะถูก
จอกแหนปกคลุมไวอยางมิดชิดก็ตาม แตความเชื่อที่เคยฝงอยูในใจเขาวา นํ้าในบึงน้ันมี
อยูอยางสมบูรณหน่ึง นํ้าในบึงน้ันใสสะอาดหน่ึง นํ้าในบึงน้ันมีรสจืดสนิทหน่ึง ความเช่ือ
ทั้งนี้ของเขาจะไมมีวันถอนตลอดกาล 
 ขอนี้ เทียบกันไดกับโยคาวจร ภาวนาพิจารณาสวนตาง ๆ ของรางกายชัดเจนดวย
ปญญาในขณะน้ันแลว จิตปลอยวางจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หย่ังเขาสู
ความสงบหมดจดโดยเฉพาะ ไมมีความสัมพันธกับขันธทั้งหลายเลย และขณะนั้น ขันธ
ท้ังหาไมทํางานประสานกับจิต คือตางอันตางอยู เพราะถูกความเพียรแยกจากกันโดย
เด็ดขาดแลว ขณะนั้นแลเปนขณะที่เกิดความแปลกประหลาดและอัศจรรยขึ้นมาอยางไม
มีสมัยใด ๆ เสมอเหมือนได นับแตวันเกิดและวันปฏิบัติมา แตก็ไดเห็นส่ิงมหัศจรรย
ปรากฏข้ึนในเวลาน้ัน จิตก็ไดทรงตัวอยูในความสงบสุขชั่วระยะกาล แลวจึงถอนขึ้นมา 
พอจิตถอนขึ้นมาจากที่นั้นแลว ขันธกับจิตก็เขาประสานกันตามเดิม 

แตหลักความเชื่อมั่นวาจิตไดหยั่งลงถึงแดนแหงความสงบอยางเต็มที่หนึ่ง ขันธ
ทั้งหาคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไดแยกจากจิตโดยเด็ดขาดในเวลาน้ันหน่ึง 
ขณะจิตที่ทรงตัวอยูในความสงบเปนจิตที่อัศจรรยยิ่งหนึ่ง ความเชื่อทั้งนี้ไมมีวันถอน
ตลอดกาล เพราะความเช่ือประเภทอจลศรัทธา ความเชื่อมั่นไมหวั่นไหวโยกคลอนไป
ตามคําเลาลือ โดยหาหลักฐานและเหตุผลมิได และเปนความเชื่อมั่นประจํานิสัยของ
โยคาวจรผูน้ัน จากประสบการณน้ันแลว ก็ต้ังหนาบําเพ็ญตอไปเชนท่ีเคยทํามาดวยความ
ดูดดื่มและเขมแข็ง เพราะมีธรรมประเภทแมเหล็กซึ่งเปนพลังของศรัทธาประจําภายใน
ใจ จิตก็หยั่งลงสูความสงบสุขและพักอยูตามกาลอันควร ทํานองที่เคยเปนมา แตยังไม
สามารถทําใจใหขาดจากความซึมซาบของขันธไดโดยสิ้นเชิงเทานั้น แมเชนน้ัน ก็ไมมี
ความทอถอยในทางความเพียรเพื่อธรรมขั้นสูงขึ้นไปเปนลําดับ 
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สวนคุณสมบัติประจําใจของพระโสดาบันบุคคลน้ัน คือหลักความเชื่อมั่น
ประเภทอจลศรัทธา เปนผูเชื่อมั่นตอผลที่รูเห็นประจักษใจแลว และเชื่อมั่นตอคุณธรรม
เบื้องสูงที่ตนยังไมรูไมเห็น สมานตฺตตา ความเปนผูวางตนเสมอ ไมถือตัวดวยมานะ
ชนิดใดชนิดหนึ่งกับคนทุกชั้น เปนผูมีธรรมครองใจ ไมถืออะไรใหยิ่งกวาเหตุการณที่เห็น
วาถูกตองดวยเหตุผล พระโสดาบันบุคคลยอมรับและปฏิบัติตามทันที ไมยอมฝาฝนหลัก
ความจริง ไมวาพระโสดาบันบุคคลจะเปนคนชาติ ชั้น วรรณะใด ยอมใหความสนิทสนม
และความสม่ําเสมอกับคนทั่วไปไมลําเอียง 

แมคนชั่วที่เคยประพฤติตัวไมดีมาแลวตลอดสัตวดิรัจฉาน พระโสดาบันบุคคลก็
ไมรังเกียจ โดยเห็นวาเขากับเราตกอยูในวงแหงกรรมดี-ชั่วเหมือนกัน ใครมีกรรม
ประเภทใดจําตองยอมรับตามหลักกรรมที่ตนทํามา และยอมรับตามหลักความจริงที่เขา
ทํา หรือเขายกเหตุผลขึ้นมาอางโดยถูกตองในขณะนั้น โดยไมตองรื้อฟนอดีตคือความ
เปนมาของเขา ตลอดชาต ิชั้น วรรณะมาเปนอุปสรรคตอความจริงท่ีตนเห็นวาถูกตอง รีบ
ยึดถือมาเปนคติทันท ีน้ีเปนหลักธรรมประจําอัธยาศัยของพระโสดาบันบุคคล 

ถาคําที่กลาวมาดวยความจนใจทั้งนี้เปนการถูกตอง พระโสดาบันบุคคลแสวงหา
ครอบครัวผัว-เมีย ก็ไมขัดของตอประเพณีของผูละสักกายทิฏฐ ิ ๒๐ อันเปนรวงรังของ
กามารมณยังไมไดเด็ดขาด สักกายทิฏฐ ิ ๒๐ ก็ไมเปนอุปสรรคแกพระโสดาบันในทาง
ครอบครัว เพราะเปนคนละช้ัน 
 ทานนักปฏิบัติโปรดยึดเอาเข็มทิศจากสวากขาตธรรมนําไปปฏิบัต ิ จนเกิดความรู
ความเห็นข้ึนจําเพาะตน และกลายเปนสมบัติของตนขึ้นมา น่ันแหละจะมีทางทราบไดวา
งานของเราเปนงานประเภทหน่ึง งานของทานเปนงานประเภทหน่ึง แตรวมผลรายได
เปนตัวเงินอันเดียวกัน จะไดรอยบาท พันบาท หม่ืนบาท หรือมากกวาน้ัน ก็ทราบชัดวา
เงินจํานวนน้ีเกิดจากผลงานท่ีตนไดทําความอุตสาหพยายามแสวงหามา มีมากหรือมีนอย
จะเปนที่อุนอกอุนใจแกตนเอง อาจจะดีกวาการคาดคะเนทรัพยในกระเปาของคนอื่น 
หรือการนําปริมาณทรัพยของคนอื่นมาถกเถียงกัน โดยคูความทั้งสองไมไดรับประโยชน
อะไรจากความแพความชนะนั้น ๆ เลย ทั้งเปนการตัดทอนสันทิฏฐิโกที่ทรงมอบใหเปน
สมบัติของผูบําเพ็ญจะรับไปเปนมรดก ใหลดคุณภาพลง 
 วิจิกิจฉา คือความสงสัย โดยสงสัยวาตายแลวเกิดหรือตายแลวสูญ ถาตายแลว
เกิด แตจะเกิดในภพชาติที่เคยเกิดหรือไม หรือจะเกิดเปนอะไรในภพตอไป คนตายแลว
เปล่ียนภพชาติเกิดเปนสัตว หรือสัตวตายแลวเปล่ียนภพชาติเกิดเปนคนไดหรือไม คน
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ตายแลวสัตวตายแลวไปอยูท่ีไหนกัน กรรมด-ีกรรมชั่วมีจริงไหม? และท่ีทําลงไปแลวให
ผลหรือไม ภพหนาชาติหนามีจริงไหม? นรก สวรรค มีจริงไหม? มรรค ผล นิพพาน มี
จริงไหม? ทั้งนี้อยูในขายแหงความสงสัยทั้งนั้น พระโสดาบันบุคคลคิดวาทานละได 
เพราะทานรูเห็นหลักความจริงประจําใจ ซึ่งเปนตนเหตุของปญหาทั้งมวลที่กลาวมา และ
ยังเชื่อกรรมและผลของกรรมอยางฝงใจแบบถอนไมขึ้น ทั้งเชื่อความตรัสรูของพระพุทธ
เจาและพระธรรม วาเปนสวากขาตธรรมและเปนนิยยานิกธรรม สามารถนําผูปฏิบัติตาม
ใหถึงความพนทุกขไดโดยลําดับ อยางฝงใจอีกเชนเดียวกัน 
 ตามหลักความจริงของกฎธรรมชาติแลว ไมมีอะไรสูญในโลก มีแตความเปล่ียน
แปลงของสังขารทุกประเภท ซึ่งไมใชธรรมชาติเดิมเทานั้น เปล่ียนแปลงตัวเองลงสูธรรม
ชาต ิ คือธาตุเดิมของเขา และเปลี่ยนแปลงตัวเองจากธรรมชาติเดิมขึ้นมาสูธาตุแฝง เชน
เปนสัตว บุคคล เปนตน กรรมด ี กรรมชั่ว ซึ่งเปนสิ่งที่มีประจําสัตวผูมีกิเลสเครื่องผลัก
ดันและมีความรูสึกในแงดีชั่วตางกัน จําตองทํากรรมอยูโดยด ีแลวกรรมดีกรรมช่ัวจะสูญ
ไปไมได แมผลดีผลช่ัวซ่ึงผูทํากรรมจะรับเสวยเปนความสุขความทุกข จําตองมีเปนคูกัน 
โดยจะเสื่อมสูญไปไมไดเหมือนกัน นอกจากผูทําใจใหหมดเชื้อจากภพชาติแลวเทานั้น 
จะเปนผูหมดปญหาในเรื่องเกิดตาย เพราะการทําดีทําช่ัวและไดรับผลดีช่ัว ทั้งนี้เปน
สาเหตุมาจากเช้ือแหงภพชาติท่ีฝงอยูภายในใจเปนมูลฐาน นอกจากนี้แลวจะไมอยูใน
อํานาจคําปฏิเสธและคํารับรองของผูใด เชนเดียวกับความมืด ความสวางต้ังอยูเหนือโลก
ธรรมของโลก ฉะนั้น 
 สีลัพพตปรามาส ทานแปลวา การลูบคลําศีลพรต เปนสังโยชนเครื่องของอันดับ
สาม การลูบคลําเกิดจากความไมไวใจ ถาเปนลูกหญิงลูกชายก็เปนที่ไมไวใจของพอแม 
อาจจะทําความหนักใจใหพอแมไดรับทุกขอยูเรื่อย ๆ เชนลูกหญิงประพฤติตัวไมสมศักดิ์
ศรีของหญิง ทําคุณคาของหญิงใหต่ําลง เปนคนชอบเท่ียว ชอบเก้ียวผูชาย ชอบทําตัวใน
ลักษณะขายกอนซื้อ ใครชมวาดี วาหญิงคนสวยท่ีไหนเกิดความติดใจ เช่ืองาย จายไป
โดยไมคิดมูลคาเพื่อความเปนคูครอง ไปที่ไหนแฟนคอยแอบแฝงและติดตามเปนพวง 
ๆ ประหน่ึงเขารอยปูนาปลาทะเลไปขายท่ีตลาด คร้ันแลวกลายเปนเขารอยหญิงปรามาส 
หญิงประเภทน้ีเรียกวาหญิงปรามาส เปนที่ลูบคลําของชายทั่ว ๆ ไปดวย เปนหญิง
ปรามาสสําหรับพอแมจะตองหนักใจในการวากลาวส่ังสอนซํ้า ๆ ซาก ๆ ดวย เปนหญิง
ชอบคาประเวณีอันเปนท่ีอับอายและขายหนาของวงศสกุลดวย 
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 ถาผูเปนลูกชายก็ทําความหนักใจใหพอแมอีกทางหนึ่ง เชนประพฤติตัวเปนคน
เกเร ข้ีเกียจเรียนหนังสือและไปโรงเรียน เพื่อนชวนไปเที่ยวและเกี้ยวผูหญิงที่ไหนเปนที่
พอใจ ไปโดยไมบอกลาผูปกครองทางบานและทางโรงเรียนใหทราบหัวทายปลายเทาเลย 
ไปแสวงหาความสนุกสนานร่ืนเริงโดยวิธีชิงสุกกอนหาม ครูทางโรงเรียนเห็นทาไมดี 
เพราะเด็กขาดโรงเรียนไปหลายวัน เขาใจวาเด็กขโมยมาท่ีบาน รีบมาหาผูปกครองทาง
บานถามเร่ืองราวของเด็กคนเก พอแมผูปกครองทางบานเกิดงงงันอั้นตูและพูดออกมา
ดวยความต่ืนเตนตกใจวา ออ ก็ไดมอบเด็กใหอยูกับครูที่โรงเรียนแลว ทางบานก็ไมสน
ใจ เพราะเขาใจวาเด็กอยูประจําท่ีโรงเรียน 

เรื่องก็เลยยุงกันใหญ เพราะผูปกครองทั้งสองฝายตางก็ไมรูเรื่องของเด็ก ไฟที่
เด็กกอขึ้นเพื่อประโยชนเฉพาะตัว จึงลุกลามไปไหมทั้งครู ผูปกครอง ทางโรงเรียนและ
พอแมของเด็กทางบาน ใหกลายเปนเพลิงทั้งกองไปดวยกัน ทั้งนี้เปนเรื่องหนักใจแกพอ
แมไมนอยเลย เพราะฉะน้ัน ถาเปนลูกชายประเภทท่ีกลาวน้ีเรียกวา ชายปรามาส พอแม
ตองทุกขแลวทุกขเลา ส่ังสอนแลวอบรมเลา ไมมีเวลาปดปากสนิทลงไดเลย ตองลูบตอง
คลําอยูเชนน้ัน ไมเปนอันกินอยูหลับนอนใหสนิทได 
 ถาเปนสามีก็คือสามีที่ไมนาไวใจ กลัวจะไปคบชูสูแฟนในสถานที่ตาง ๆ เวลาลับหู
ลับตาลูกเมีย เที่ยวพวงผูหญิงตามตรอกตามซอก แลวนําไฟปรมาณูมาเผาผลาญลูกเมีย
และครอบครัว เพราะตามธรรมดาผูชายชอบเปนนักเท่ียว นักเกี้ยวผูหญิง และนักฉวย
โอกาส ผูหญิงคนใดใจลอยพลอยเชื่องาย มักจะถูกตมจากฝายชายเสมอ ผูชายที่ไมคอย
จะเห็นคูครองเปนของสําคัญ โดยมากมันเปนคนเสียหายในทางกามารมณ เบื้องตนก็
เห็นเหย่ือ (หญิง) ท่ีผานเขามาอยางลอย ๆ น้ันวาเปนอาหารวาง แตไมไดคํานึงถึงปลาที่
ติดเบ็ดจนถึงตายเพราะเหย่ือลอ ปลอยเลยตามเลยจึงตองเสียคน 

ผูมีครอบครัวเปนหลักฐานประพฤติใหหนักไปทางอารมณ จึงเปนความเส่ือมเสีย
แกตนและครอบครัว หญิงผูมีสามีประเภทชอบแสวงหาอาหารวางเปนนิสัย จึงเปนที่
หนักใจย่ิงกวาภูเขาท้ังลูก กินอยูหลับนอนไมเปนสุข ฉะน้ันสามีประเภทอาหารวางน้ี จึง
ควรใหนามวาสามีปรามาสของภรรยา เพราะตองรับประทานขาวกับนํ้าตา เน่ืองจากความ
ประพฤติระแวงจากสามีเสมอ ปลอยอารมณใหสบายใจสักนิดไมไดเลย 
 ถาเปนภรรยาก็เปนภรรยาท่ีไมนาไวใจของสามีเชนเดียวกัน เปนคนผลาญทรัพย
กลับใจ มีนิสัยเหมือนวานร (ลิง) ทั้งเปนคูรัก ท้ังเปนคูเวร ชอบเท่ียวแสวงหาส่ิงแปลก 
ๆ เปนอาหารในเวลาวิกาลแบบนกคางคาว กลับมาถึงบานก็ทําการเค่ียวเข็ญสามี ทําทาตี
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โพยตีพายหาโทษรายปายสีสามี เพ่ือหาอุบายหนีจากสามีไปตามชู กิจการงานซ่ึงเปนหนา
ที่ของแมบานในครอบครัวจะจัดทําไมนําพา สอดหูสายตามองไปมองมา ลวนแตเปน
เรื่องมารยามองทางหาแฟน หนักเขาก็นําเงินไปมอบใหชายชู จางคนมาฆาสามีของตัว
เพื่อครองรักกับเขา ถาเปนหญิงประเภทน้ีก็ควรใหนามวาภรรยาปรามาส เพราะกอกรรม
ทําเข็ญใหสามีไดรับความทุกขทรมานและปวดราวในหัวใจไมมีวันสราง ท้ังเปนการเส่ียง
ภัยตอชีวิตอันอาจเกิดขึ้นจากภรรยาเพชฌฆาตผูคอยสังหารอยูตลอดเวลาที่ไดโอกาส 

ถาเปนสมบัต ิมีรถราเปนตน ก็เปนที่ไมนาไวใจ จะขับขี่ไปทางไหนก็กลัวอันตราย 
ตองเขาโรงซอมบอย ๆ ไมเชนนั้นก็จะพาเจาของไปคว่ําจมดินที่ไหนไมแนทั้งนั้น ตอง
ตรวจดูเครื่องทุกเวลากอนจะขับขี่ไปไหนมาไหน ลักษณะที่กลาวมาทั้งนี้เขาในขายของคํา
วาปรามาส คือการลูบคลําท้ังน้ัน 

ถาเปนศีลก็เปนศีลประเภทลมลุก คนผูรักษาศีลก็เปนบุคคลลมลุก เดี๋ยวก็ทําศีล
ใหขาด เด๋ียวก็ไปรับศีลใหม รับแลวรับเลา ขาดแลวขาดเลา จนตัวเองก็ไมแนใจวาตนมี
ศีลหรือเปลา ทั้ง ๆ ท่ีรับศีลแลวรับศีลเลาอยูน่ันเอง ทั้งนี้หมายถึงศีลของสามัญชนทั่ว ๆ 
ไปเพราะรับแลววันน้ีคราวน้ี แตวันหนาคราวหนาตองรับอีก เหลาน้ีเรียกวา สีลัพพต
ปรามาส เพราะลูบคลําศีลเหมือนลูบคลําบาดแผล 
 พระอริยบุคคลช้ันพระโสดาบันแมจะเปนฆราวาส ก็เปนผูแนวแนในศีลท่ีตน
รักษาอยู ไมรับศีลแลวรับศีลเลาเหมือนสามัญชน เพราะทานเชื่อเจตนาของตนและรักษา
ศีลดวยความระมัดระวัง ไมยอมใหศีลขาดหรือดางพรอยดวยเจตนาลวงเกิน แมจะเปนผู
นําหนาของหมูชน ก็เพียงรับเปนจารีตของผูเปนหัวหนาเทาน้ัน แตเจตนาจะรับเพราะเขา
ใจวาตนเปนผูมีศีลขาดหรือดางพรอยน้ัน ไมมีในพระโสดาบันบุคคลเลย 
 พระสกิทาคา ทานวาทําราคะ โทสะ โมหะใหเบาลง นี่ทางดานปฏิบัติไมมีขอของ
ใจ จึงขอยุติไวเพียงนี้ 

พระอนาคามีละสังโยชนได ๕ คือ ๓ กับที่ผานมาแลวและละเพิ่มไดอีก ๒ ขอ คือ
กามราคะ ความยินดีในประเพณีของโลก และปฏิฆะความหงุดหงิดใจ สวนกามราคะน้ัน
อยูในวงของรูปกาย ตามความเห็นของธรรมะปาวา สักกายทิฏฐ ิ ๒๐ น่ันแลเปนบอของ
กามราคะแท ควรเปนภาระของพระอนาคามีเปนผูละไดโดยเด็ดขาด เพราะผูจะกาวข้ึนสู
ภูมิอนาคามีโดยสมบูรณ จําตองพิจารณาขันธหาโดยความรอบคอบดวยปญญา แลวผาน
ไปดวยความหมดเยื่อใย คือสามารถพิจารณาสวนแหงรางกายทุกสวน เห็นดวยความเปน



 

แวนดวงใจ ๑๗๑ 

๑๗๑

ปฏิกูลดวย โดยความเปนไตรลักษณดวย ประจักษกับใจ จนทราบชัดวาทุกสวนในราง
กายสะทอนนี้มีความปฏิกูลเต็มไปหมด 

ความปฏิกูลของรางกายที่ปรากฏเปนภาพอยูภายนอก กลับยอนเขามาสูวงของจิต
ภายในโดยเฉพาะ และทราบชัดวาความเปนสุภะท้ังน้ี เปนเรื่องของจิตออกไปวาดภาพ
ขึ้นมา แลวเกิดความกําหนัดยินดีก็ด ี ความเปนอสุภะที่จิตออกไปวาดภาพขึ้น แลวเกิด
ความเบื่อหนายและอิดหนาระอาใจตอความเปนอยูของรางกายทุกสวนก็ด ี ในภาพท้ัง
สองน้ีจะรวมเขาสูจิตดวงเดียว คือมิไดปรากฏออกภายนอกดังที่เคยเปนมา จิตไดเห็น
โทษแหงภาพภายนอกที่ตนวาดขึ้นอยางเต็มใจ พรอมทั้งการปลอยวางจากสุภะและอสุภะ
ภายนอก ท่ีเก่ียวโยงกับสวนรางกายท่ีตนเคยพิจารณา ถอนอุปาทานความถือกายออกได
โดยส้ินเชิง เรื่องของกามราคะซึ่งเกี่ยวกับกายก็ยุติลงได ในขณะที่ถอนจิตถอนอุปาทาน
จากกาย โดยผานออกระหวางสุภะและอสุภะตอกัน หมดความเย่ือใยในสุภะและอสุภะ
ทั้งสองประเภท 
 ปฏิฆะ ความหงุดหงิดของใจ ขอนี้ทางดานปฏิบัติไมมีแปลกตางและของใจ จึงขอ
ยุติไวเพียงเทาน้ี 
 อันดับสี่คือ อรหัตภูม ิ ทานวาละสังโยชนได ๑๐ คือสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ ท่ีกลาว
ผานมาแลว กับสังโยชนเบื้องบนอีก ๕ คือรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา 
 รูปราคะ ความกําหนัดยินดีในรูป ไมไดหมายถึงรูปหญิง รูปชาย และรูปพัสดุสิ่ง
ของตาง ๆ ซ่ึงเปนของภายนอกและเปนสวนหยาบ ๆ แตหมายถึงนิมิตที่ปรากฏกับจิต
อยูภายในโดยเฉพาะ คือภาพที่ไดจากภายนอกตามที่กลาวผานมา ซึ่งยอนกลับเขามาอยู
ในวงของจิตโดยเฉพาะ ผูพิจารณาจําตองถือนิมิตนี้เปนอารมณของจิต หรือเปนเคร่ือง
เพงเล็งของจิต จะวาจิตยินดีหรือติดรูปฌานก็ถูก เพราะจิตชั้นนี้ตองทําการฝกซอมความ
เขาใจเพ่ือความชํานาญอยูกับนิมิตภายใน โดยไมเกี่ยวกับกายอีกเลย จนเกิดความชํานิ
ชํานาญในการปรุงและทําลายภาพภายในจิต ใหมีการปรากฏขึ้นและดับไปแหงภาพได
อยางรวดเร็ว 

แตการเกิด-ดับของภาพทั้งนี้เปนการเกิด-ดับอยูจําเพาะใจ มิไดเกิด-ดับอยูภาย
นอกเหมือนแตกอน ซึ่งจิตกําลังเกี่ยวของอยูกับกายเลย แมความเกิดดับของภาพภายใน 
เมื่อถูกสติปญญาจดจองเพงเล็งอยูไมหยุด ยอมมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยลําดับ 
ความเกิด-ดับของภาพชนิดนี ้ นับวันและเวลาเร็วเขาทุกทีจนปรากฏเหมือนฟาแลบแลว
ดับไป ผลสุดทายก็หมดไป ไมมีนิมิตเหลืออยูภายในใจเลย พรอมทั้งความรูเทาทันวา 



 

แวนดวงใจ ๑๗๒ 
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ภาพน้ีก็มีความสลายไปเชนเดียวกับสภาวธรรมอ่ืน ๆ จากน้ันก็เปนสุญญากาศวางเปลา 
ไมมีนิมิตภายในจิต แมรางกายจะทรงตัวอยู แตในความรูสึกน้ันปรากฏเปนความวาง
เปลาไปหมด ไมมีภาพใด ๆ เหลืออยูภายในจิตเลย 
 อรูปราคะ คือความยินดีในสุขเวทนาหรือรูปฌาน ขอนี้ทางดานปฏิบัติไมมีขอของ
ใจ จึงขอยุติไว 
 มานะ ความถือ แยกออกเปนมานะ ๙ คือความสําคัญใจ ๙ อยาง เชนตัวมีภูมิ
ธรรมตํ่ากวาเขา สําคัญวาตํ่ากวาเขาบาง เสมอเขาบาง ย่ิงกวาเขาบาง ตนมีภูมิธรรมเสมอ
เขา สําคัญวาตํ่ากวาเขาบาง เสมอเขาบาง ย่ิงกวาเขาบาง และตนมีภูมิธรรมยิ่งกวาเขา แต
สําคัญวาตํ่ากวาเขาบาง เสมอเขาบาง ย่ิงกวาเขาบาง ความสําคัญทั้งนี้เปนการผิดทั้งนั้น 
ถาพูดตามธรรมชั้นสูง เพราะความสําคัญเปนเร่ืองของกิเลส จึงควรแกไขจนไมมีอะไรมา
แสดงความสําคัญภายในใจ จะช่ือวาเปนใจท่ีบริสุทธ์ิเพราะหมดความคะนองสวนละเอียด 
 อุทธัจจะ คือความฟุงของใจ นี้ไมไดหมายถึงความฟุงซานแบบสามัญชนทั่ว ๆ ไป 
แตเปนกิริยาแหงความขยันหม่ันเพียรและเพลิดเพลินของพระอริยเจาช้ันน้ี ทานทําการ
ขุดคนหาตนตอของวัฏฏะดวยสติปญญาอันแหลมคมของทานตางหาก แตการทําท้ังน้ีรู
สึกจะมุงสําเร็จใหทันกับความหวังของใจที่มีกําลังกลาตอแดนพนทุกข จึงไมคอยคํานึงถึง
มัชฌิมา คือความพอดี ไดแกการพักผอนจิตใหเขาสูความสงบสุขคือสมาธ ิ เพราะปญญา
ชั้นนี้คิดไปเทาไรก็ยิ่งเห็นทางถอดถอนกิเลสอาสวะโดยลําดับ ซ่ึงเปนโอกาสใหผูพิจารณา
มีความเพลินตองานของตน จนลืมพักจิตในความสงบคือสมาธ ิ เพื่อเปนกําลังทางดาน
ปญญาตอไป เพราะเห็นวาการพักจิตในสมาธิก็ดี การพักหลับนอนก็ดี เปนการเน่ินชาตอ
ทางดําเนิน ฉะนั้น จิตจึงมีความเรงรีบและเพลิดเพลินตอการพิจารณาจนเลยเถิด ซึ่งเปน
ทางผิดไดอีกทางหนึ่ง ท่ีทานใหนามวา สังโยชน คือเครื่องผูกมัดใจ 
 อวิชชา ถาหมายถึงอวิชชาทั่ว ๆ ไปในสามัญชนและสามัญสัตว ก็ขอแปลแบบ
พระปาวารูแกมโง ฉลาดแกมโกง ทั้งรูทั้งหลง จับเอาตัวจริงไมได เรียกวาอวิชชาช้ันหยาบ 
สวนอวิชชาช้ันละเอียดท่ีทานกลาวไวในสังโยชนเบ้ืองบนน้ัน ตามความรูสึกของธรรมะปา
วา คือความหลงจิตดวงเดียวเทาน้ัน เพราะสิ่งอื่น ๆ สามารถรูเทาและปลอยวางได แต
กลับมาหลงตัวเอง ทานจึงใหนามวา “อวิชชา” แปลวารูไมรอบ รูไมชัดเจน ยังมีเงาปด
บังตัวเองไว ตอเมื่อสติปญญาเพียงพอเพราะอาศัยการขุดคนไตรตรองเสมอ น่ันแลจิตจึง
จะรูข้ึนมาวา อวิชชาคือความหลงตัวเองเทานั้น พอปญญาไดหยั่งทราบ อวิชชาก็ดับลงใน
ขณะเดียว ไมมีอวิชชาตัวไหนจะยังเหลืออยูในจิตอีกเลย 
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คําวาอุทธัจจะ คือความฟุงในการพิจารณาก็ด ี มานะความถือจิตก็ด ี ยอมหมด
ปญหาลงในขณะเดียวกันกับขณะอวิชชาดับไป เพราะหมดตนเหตุท่ีจะทําใหเพลิดเพลิน
และถือมั่นโดยประการทั้งปวงแลว เรื่องทั้งหมดก็มีอวิชชา คือสิ่งที่แปลกประหลาดอัน
เดียวเทาน้ันเปนตนเหตุสําคัญในไตรภพ เพราะเปนส่ิงนารู และนาหลงเคลือบแฝงอยูใน
ตัวของมันอยางพรอมมูล ผูปฏิบัติถาไมสันทัดทางดานปญญาจริง ๆ จะหาทางออกจาก
อวิชชาไดโดยยาก เพราะอวิชชาทั่ว ๆ ไปกับตัวอวิชชาจริง ๆ รูสึกผิดแปลกกันมาก 
อวิชชาทั่ว ๆ ไปไดแกธรรมชาติท่ีรวมความหลงท้ังภายนอกและภายในเปนตัวกิเลสไว
ดวยกัน เชนเดียวกับไมทั้งตน ซ่ึงรวมส่ิงตาง ๆ ของมันไว สวนอวิชชาจริง ๆ ไดแกธรรม
ชาติที่ถูกตัดตนโคนรากจากความเพียรมาเปนลําดับ จนหายพยศจากส่ิงตาง ๆ เขามา
เปนระยะ ๆ สุดทายก็มารวมลงที่จิตแหงเดียว 

จุดนี้แลเปนจุดตัวจริงของอวิชชาแท แตขณะน้ีอวิชชาไมมีสมุนเปนบริวารเหมือน
สมัยท่ีกําลังเรืองอํานาจ ตัวอวิชชาแทน้ีเปนท่ีเก็บรวมส่ิงตาง ๆ ที่แปลกประหลาดซอนไว
กับตัวของมันหลายอยาง ซ่ึงเราไมเคยคาดหมายไวกอนเลย เชนเดียวกับยาพิษท่ีแทรก
อยูกับวัตถุชิ้นเล็ก ๆ เปนเคร่ืองลอสัตวใหตายฉะน้ัน สิ่งแทรกซึมอยูกับตัวอวิชชาแทนั้น 
ที่พอจะนํามาอธิบายใหทานผูฟงไดก็เพียงเล็กนอย เพราะไมสามารถจะนํามาเทียบกับ
สมมุติใหเหมือนตัวจริงของสิ่งเหลานั้นไดสมความตองการ สิ่งแทรกซึมนั้นคือความผอง
ใสเดนดวง ประหน่ึงเปนส่ิงสําเร็จรูปโดยสมบูรณแลว หน่ึง   ความสุขเพราะอํานาจความ
ผองใสครองตัวอยู เปนความสุขท่ีแปลกประหลาดมาก ประหน่ึงเปนความสุขท่ีพนจาก
แดนสมมุติทั้งปวง หน่ึง ความองอาจภายในตัวเอง ประหนึ่งจะไมมีสิ่งอาจเอื้อมเขาไป
เกี่ยวของได หน่ึง  ความติดใจและสงวนธรรมชาตินั้นประหนึ่งทองคําธรรมชาต ิหน่ึง 

ส่ิงเหลาน้ีแลเปนอุปสรรคตอการดําเนินเพ่ือสันติธรรมอันแทจริง โดยเจาตัวไมรู
สึกในเวลาน้ัน ตอเม่ือไดผานอุปสรรคเหลาน้ีไปแลว จึงจะทราบความผิดถูกของตน เม่ือ
ยอนกลับคืนมาพิจารณาขางหลังท่ีเคยดําเนินมา ก็ทราบไดชัดวาเราดําเนินมาถึงท่ีน้ัน คด
โคงไปหรือผิดเพี้ยนไป ระยะน้ันเราติดความสงบ คือติดสมาธิมากไป ระยะน้ันเรา
พิจารณาทางดานปญญามากไป ไมสม่ําเสมอทั้งดานสมาธิและดานปญญา ความเพียรจึง
ชาไปในระยะน้ัน ๆ ยอมทราบยอนหลังโดยตลอด สิ่งที่จะใหเกิด-ตายตอไปอีกคืออะไร 
ยอมทราบชัดจากขณะอวิชชาดับไปแลว จากนั้นเปนผูหมดกังวลทั้งอดีตที่เคยเปนมาของ
ตน ทั้งอนาคตที่จะพาใหเปนไปขางหนา เพราะปจจุบันจิตขาดจากการติดตอกับเรื่องทั้ง
หลายโดยประการท้ังปวงแลว 
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 ธรรมทั้งนี้ไดอธิบายตามปริยัติบาง ตามความเห็นของธรรมะปาบาง เมื่อผิดบาง
ถูกบางก็ขออภัยจากทานผูฟงผูอานทุกทานดวย เพราะแสดงไปตามความเขาใจแบบปา 
ๆ ที่ไดปฏิบัติมา และพรอมที่จะรับฟงเหตุผล ผิดถูกและติชมจากทานผูมีเมตตาเสมอ 
 วิธีปฏิบัติเพ่ือความสุขความเจริญเปนข้ัน ๆ และประจักษใจ คือการอบรมภาวนา
คุณงามความดีอื่น ๆ ยอมเปนเครื่องอุดหนุนกันไป ข้ึนช่ือวาความดีแลวตองเปนเคร่ือง
หนุนกันไปทั้งนั้น เชนเดียวกับพริก แมจะเปนเม็ดเล็ก ๆ หรือเม็ดไมคอยจะเต็มเทาไรก็
ตาม เมื่อนํามาผสมกันตําลงในครกแลวคดออกมาใสถวยหรือจาน ขณะรับประทานจะจ้ิม
ลงไปดานไหนของถวยหรือจานนั้น ยอมมีรสเผ็ดเชนเดียวกันหมด ไมไดนิยมวาดานน้ัน
พริกเต็ม ดานน้ีพริกลีบ 

ข้ึนช่ือวาความดีแลว ไมวาจะเกิดจากกุศลกรรมประเภทใดรวมกันแลวจะกลาย
เปนกองบุญอันใหญโตเชนเดียวกัน ดังนั้นโปรดทานผูฟงทุกทานซึ่งมีความมุงหวังใน
ธรรมอยางเต็มใจ นําไปปฏิบัติดัดแปลงตัวเองตามฐานะใหถูกเข็มทิศทางเดินของธรรม 
ในขณะที่มีชีวิตอยู แมถึงคราวจําเปนซึ่งทุกคนจําตองเผชิญ จิตจะมีหลักยึดไมรวนเรไป
ในทางผิด จะกาวไปตามทางผิด นิยยานิกธรรมนําตนใหถึงสุขในคติภพน้ัน ๆ ขึ้นชื่อวา
ความสุขความเจริญท่ีเรารําพึงรําพันถึงอยูทุกขณะจิตน้ัน จะกลายมาเปนสมบัติเคร่ือง
ครองของใจในภพของตน ๆ โดยไมตองสงสัย 
 ในอวสานแหงธรรม จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยตามคุมครองรักษาทาน
ท้ังหลาย ใหมีแตความสุขกายสบายใจ นึกสิ่งใดจงสมหวังดังความปรารถนาทุกประการ
เทอญฯ 
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