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สัมโมทนียกถา 

หนังสือธรรมะที่ชาวยุวพุทธจะรวมกันจัดพิมพในครั้งน้ีมี ๒ เรื่อง คือ เมตตาภาวนา และทารุกขันโธปมสูตร 

เมตตาภาวนา เปนคําบรรยายเกี่ยวกับการเจริญเมตตาเพื่อกอใหเกิดไมตรีจิตแกสรรพสัตว ประกอบดวย
วิธีปฏิบัติตามลําดับขั้นตอน 

เมตตาภาวนา เปนคําบรรยายเกี่ยวกับการเจริญเมตตา เพ่ือกอใหเกิดไมตรีจิตแกสรรพสัตว ประกอบดวย
วิธีปฏิบัติตามลําดับขั้นตอน และอานิสงสของการปฏิบัติโดยละเอียดและละเอียดจริง ๆ จนถึงแยกแยะทัศนะของ
ชาวพุทธมหายาน ซ่ึงเกิดขึ้นภายหลัง วาเขาใจแตกตางจากทัศนะของพวกเราชาวพุทธเถรวาทอยางไร 

เมตตาภาวนากัณฑน้ี ทานอาจารยชนกาภิวงศ ไดบรรยายเม่ือป ๒๕๓๗ ใหคนไทยฟง ณ บานพอ 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

สวนทารุกขันโธปมสูตร  พระสูตรอุปมาทอนไมลอยนํ้าวาดวยเรื่องโทษของนักปฏิบัติ และแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกตองคือการเจริญอริยมรรคมีองคแปด ทานอาจารยชนกาภิวงศบรรยายเปนภาษาอังกฤษ ณ พุทธวิหาร 
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

ทั้ง ๒ เรื่อง พระคันธสาราภิวงศ วัดทามะโอ จังหวัดลําปาง เปนผูแปลสูภาษาไทย 

ขออนุโมทนาและสาธุการ กับกัลยาณมิตรทุกทาน ที่มีศรัทธาชวยกันเนรมิต “สิ่งที่เลิศที่สุดในครั้งน้ี” และ
ขอจงรับพรจากพระพุทธองคที่ตรัสไว 

  “อัคคัสสะ ทาตา ละภะเต ปุนัคคัง 

  ผูใหสิ่งที่เลิศ จะตองไดรับสิ่งที่เลิศ” 

ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอนอมนมัสการพระเดชพระคุณทานอาจารยชนกาภิวงศ และพระคันธสาราภิวงศดวย
ความเคารพอยางสูง 

 

พ.อ.(พิเศษ) ทองคํา ศรีโยธิน 

 นายกกิตติมศักดิ์ 

ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย 

        ในพระบรมราชูปถัมภ 

 ธันวาคม ๒๕๔๕ 
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คํานํา 

หนังสือ เมตตาภาวนา และทารุกขันโธปมสูตร ไดรับการพิมพครั้งแรกในพุทธศักราช ๒๕๓๙ เน่ืองในงาน
ฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และทําบุญอายุครบ ๗๗ ปของทานอาจารยธัมมานันทะมหาเถระ อัคร
มหาบัณฑิต เจาอาวาสวัดทามะโอ จังหวัดลําปาง และไดรับการพิมพครั้งที่สองในพุทธศักราช ๒๕๔๐ ในงาน
ทําบุญคลายวันเกิดของคุณประวิทย ธนาวิภาส  

บัดนี้ หนังสือหมดจํานวนลงเมื่อผูแปลทราบวายุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย (ในพระบรมราช
ราชูปถัมภ) ประสงคจะพิมพหนังสือเลมน้ีออกเผยแพรอีกครั้งหน่ึง จึงอนุโมทนายินดีในงานกุศลครั้งน้ี  

เมตตาภาวนา เปนบทความเกี่ยวกับการเจริญเมตตา เพ่ือกอใหเกิดไมตรีจิตแกสรรพสัตว ประกอบดวย
วิธีปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนและอานิสงสของการปฏิบัติโดยละเอียด ทานอาจารยชนกาภิวงศไดบรรยายเรื่องนี้ไว
ระหวางวันที่ ๙-๑๓ มกราคม ๒๕๓๙ ณ บานพอ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ในเวลานั้นผูแปลเปนลาม
แปลภาษาพมา และไดรับมอบหมายจากทานอาจารยใหจัดทําหนังสือเผยแพรจึงเรียบเรียงตามลําดับใจความ
เพ่ือใหกระชับเขาใจงาย และอางอิงอาคตสถานจากพระบาลีและอรรถกถา 

ทารุกขันโธปมสูตร (พระสูตรอุปมาทอนไมลอยนํ้า) วาดวยเรื่องโทษของนักปฏิบัติ และแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกตองคือการเจริญอริยมรรคมีองคแปด โดยเปรียบนักปฏิบัติเหมือนทอนไมที่ลอยไปสูมหาสมุทร ทาน
อาจารยชนกาภิวงศไดบรรยายเรื่องนี้ไวเปนภาษาอังกฤษในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ณ วัดพุทธวิหาร จังหวัด
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปาฐกถาธรรมเรื่องน้ีมีชื่อวา Parable of the Log กลาวกันวาเปนที่ซาบซึ้งของผูรับฟง 
และไดรับการพิมพเผยแพรไวในวารสาร Buddhist Forum อีกดวย 

หวังวาหนังสือเลมน้ีจะเปนสวนหนึ่งแหงประกายปญญาที่ชวยเอ้ือใหธรรมะของพระบรมศาสดาได
แพรหลายในวิถีทางที่ถูกตองสืบไป 

 

พระคันธสาราภิวงศ 

วัดทามะโอ จังหวัดลําปาง 

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ 
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เมตตาภาวนา 

ขอเจริญสุขพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๙ อาตมาไดรับ
อาราธนามาแสดงพระธรรมเทศนา เกี่ยวกับการเจริญเมตตากรรมฐาน อาตมารูสึกยินดีที่ไดพบกับนักปฏิบัติธรรม 
ผูประสงคจะเจริญเมตตากรรมฐานซึ่งมากันมากพอสมควร  

ชาวโลกในปจจุบันน้ี กําลังขาดเมตตาธรรม ขาดความปรารถนาดีตอกันและกัน จึงกอใหเกิดคดีอาชญา
ตางๆ การแผเมตตาตอเพ่ือนมนุษย จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง ถาชาวโลกมีเมตตาตอกันและกนั สังคมมนุษยจะ
อยูรวมกันอยางรมเย็นเปนสุข ประเทศตางๆ จะไมขัดแยงกัน ประชากรในประเทศเหลานั้นจะมีมิตรภาพ และมี
ไมตรีจิตตอกันและกัน  

เมตตานั้นเปนหลักธรรมที่พระบรมศาสดาทรงเจริญอยูเปนนิตย และพระองคไดประสบผลสําเร็จมากมาย
เพราะการแผเมตตานั้น เชน ทรงประสบชัยชนะอาฬวกยักษและโจรองคุลีมารดวยเมตตาธรรม แมในขณะที่พระ
เทวทัตชักจูงใหนายควาญชางของพระเจาอชาตศัตรูปลอยชางนาฬาคิรีเพ่ือจะประทุษราย พระองคก็ทรงกําราบ
ชางนั้นดวยเมตตาเชนกัน นอกจากสาธกเหลานี้แลว ยังมีสาธกอื่นๆ อีกมาก ที่พระบรมศาสดาและพระสาวก
ประสบชัยชนะดวยเมตตาธรรม 

พรหมวิหารสี่  

เมตตาเปนหนึ่งในธรรมที่นับเน่ืองในพรหมวิหารสี่ (ธรรมอันเปนเครื่องอยูของพรหม) บรรดาพรหมวิหาร
เหลานั้น เมตตา คือความปรารถนาดีอยางจริงใจ มีไมตรีจิตตอเพ่ือนมนุษย กรุณา คือความสงสาร ในขณะที่พบ
เห็นผูอ่ืนประสบความทุกข มุทิตา คือความพลอยยินดีในเม่ือพบเห็นผูอ่ืนประสบความสุข แมวาเขาจะมีความสุข
หรือความสําเร็จมากกวาเรา ก็ชื่นชมยินดีกับผลสําเร็จของพวกเขา ปราศจากความริษยาไมพอใจ อุเบกขา คือการ
วางเฉย ในเวลาที่ไมสามารถชวยเหลือผูอ่ืนได พิจารณาวาเขาไดประสบความทุกขเชนน้ีเพราะกรรมของตน  

ผูเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา หรืออุเบกขา ชื่อวาเจริญพรหมวิหารธรรม (มีความประพฤติเหมือนพรหม) 
อน่ึง คําวา ”พรหมวิหาร” ยังมีความหมายวา ขอประพฤติของผูประเสริฐ เน่ืองจากคําวา  ”พรหม” ในภาษาบาลี ยัง
หมายถึงผูประเสริฐอีกดวย ผูเจริญพรหมวิหารจึงมีความประพฤติเหมือนพรหม และเปนผูประเสริฐที่ผูอ่ืนควร
เคารพบูชา  

การเจริญพรหมวหิารเปนสมถกรรมฐานโดยตรง เพราะเปนการฝกจิตใหสงบ ไมฟุงซาน อารมณของ
เมตตา คือเหลาสัตวทั้งปวงในสากลโลก (สรรพสัตว) อารมณของกรุณา คือคนที่ประสบความทุกขอยู (ทุกขิตสัตว) 
อารมณของมุทิตา คือคนที่มีความสุขอยู (สุขิตสัตว) อารมณของอุเบกขา คือคนที่เราวางเฉย ไมรักหรือชัง 
(มัชฌัตตสัตว)  

พระพุทธศาสนามีสองนิกาย คือนิกายเถรวาทซึ่งเปนนิกายที่ยอมรับคําสอนของพระบรมศาสดา ไม
เปลี่ยนแปลงพระพุทธพจนตามคาํสอนของสาวกรุนหลัง และนิกายมหายานซึ่งเปนนิกายที่เกิดภายหลัง เปนนิกาย
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ที่ยอมรับคําสอนตามความเห็นของสาวกรุนหลัง นิกายมหายานนั้นสอนเรื่องการเจริญกรุณาโดยตรง แตนิกายเถร
วาทเนนการปฏิบัติเพ่ือความพนทุกขจากการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ  

นิกายเถรวาทไมเนนการเจริญกรุณาเหมือนนิกายมหายาน เพราะสอนวิธีแผเมตตาไวแลว และผูที่มีเมตตา
ก็จัดวาประกอบดวยกรุณาและมุทิตาโดยออม ทั้งน้ีเพราะผูมีความปรารถนาดีตอผูอ่ืน ก็ยอมประกอบดวยกรุณาไป
พรอมกัน คือในขณะที่พบเห็นผูอ่ืนประสบความทุกขอยู จะปรารถนาชวยเหลือพวกเขา ทั้งยังประกอบดวยมุทติา 
ในเม่ือพบเห็นผูอ่ืนประสบความสุขหรือความสําเร็จมากกวาตน ผูที่ปราศจากเมตตา ยอมจะไมมีกรุณาและไมมี
มุทิตาโดยแท ฉะนั้น ผูที่มีเมตตาจึงประกอบดวยกรุณาและมุทิตาโดยออม  

ในเวลาเจริญเมตตากรรมฐาน นักปฏิบัติจะแผปรารถนาดีแกสรรพสัตว ทั้งที่ประสบความทุกขและความสุข 
ไมเลือกวาเปนบุคคลใดโดยเจาะจง สวนในเวลาที่ประสงคจะเจริญกรุณาหรือมุทิตา ก็แผความสงสารหรือความชื่น
ชมยินดีโดยเจาะจงบุคคลนั้นๆ คือ จิตจะมีกรุณาเปนประธาน ในเม่ือเกิดความสงสารตอผูประสบความทุกข และมี
มุทิตาเปนประธาน ในเม่ือชื่นชมยินดีตอผูที่ประสบความสุขอยู  

ชาวพุทธนิกายมหายานสําคัญวากรุณาเปนธรรมที่สําคัญยิ่ง ถาไมพูดถึงกรุณาในพระธรรมเทศนา ผูฟงจะ
คิดวาเปนธรรมที่ไรแกนสาร เม่ือปกอน ในขณะที่อาตมาไดรับอาราธนาไปแสดงพระธรรมเทศนาที่มหาวิทยาลัย
ฮาวาย ฮอโนลูลู อาตมาไดบรรยายวิธีเจริญวิปสสนากรรมฐานซึ่งเกี่ยวกับการเจริญอริยมรรคมีองคแปด มีชาว
อเมริกันอายุประมาณ ๘๐ ป ถามอาตมาวา พระธรรมเทศนาที่ทานอาจารยบรรยายนี้ ไพเราะจับใจอยางยิ่ง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมโดยตรง แตกระผมสงสัยวาทําไมจึงไมกลาวถึงกรุณาในที่น้ีเลา เขาถามเชนน้ีเพราะคิดวา
พระธรรมเทศนายังไมบริบูรณ เน่ืองจากยึดติดคําสอนเรื่องกรุณา การที่ประชาชนในฮาวายยึดติดในคําสอนเรื่อง
กรุณา ก็คงเปนเพราะมีชาวพุทธนิกายมหายานมากกวาชาวพุทธนิกายเถรวาท  

ธรรมเหลานี้คือเมตตา กรุณา และมุทิตา แมจะไมใชอริยมรรคมีองคแปดก็ตาม แตธรรมเหลานี้นับเนื่องอยู
ในอริยมรรคโดยออมแลว เพราะเปนเหตุใหเกิดอริยมรรคเหลานั้น จริงอยู พระโพธิสัตวทรงประกอบดวยพระมหา
กรุณาธิคุณ สงสารเหลาสัตวที่เวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ จึงพยายามสั่งสมบารมีธรรม เพ่ือตรัสรูเปนพระ
สัมมาสัมพุทธเจา และตรัสรูธรรมตามที่ทรงปรารถนา การบรรลุธรรมของพระองคมีกรุณาเปนมูลเหตุ 

กอนที่อาตมาจะเดินทางมาบรรยายพระธรรมเทศนาที่ประเทศไทย ไดรับอาราธนาไปเปดอบรมวิปสสนา
กรรมฐาน ในประเทศสิงคโปรและออสเตรเลีย ในขณะที่พํานักอยูที่ประเทศออสเตรเลีย มีนักปฏิบัติที่เชื่อม่ันพุทธ
ศาสนานิกายมหายานเขารวมปฏิบัติ เขาไดปฏิบัติดวยความพากเพียร แตหลังจากปฏิบัติแลวไดกลาววา 
หลักธรรมคําสั่งสอนและแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา เปนหลักธรรมที่มีประโยชนแกผูปฏิบัติ แตคิดวายังไมบริบูรณนัก
เพราะขาดกรุณาธรรม  

การเจริญวิปสสนากรรมฐาน เปนแนวทางการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองคแปด ที่นําผูปฏิบัติใหบรรลุถึง
ความหลุดพนจากทุกขได ผูปฏิบัติตามแนวทางนี้แลว ยงัคิดวาไมบริบูรณเพราะขาดกรุณา ก็เพราะยึดติดคําสอน
เกี่ยวกับกรุณาเปนเวลาชานาน จึงทําใหไมยอมรับคําสอนอื่น ๆ  
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การที่อาตมาชี้แนะคําสอนนิกายมหายานที่เนนการเจริญกรุณา ก็เพราะตองการใหทานสาธุชนมีความ
เขาใจคําสอนนิกายเถรวาท เม่ือไดรับคําแนะนําในการเจริญกรุณา จะไดไมหลงผิดเชื่อถือตามผูชักชวน 

ความหมายของเมตตา 

เมตตา คือความปรารถนาดีโดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ มีไมตรีจิตอันบริสุทธิ์ ปราศจากความผูกพัน ยึด
ติด ลุมหลง ในผูที่ตนแผเมตตาอยู ถายังหวังผลตอบแทน หรือผูกพัน ยึดติด ลุมหลง ก็ไมนับวาเปนเมตตาที่
แทจริง เชน ความรักระหวางสามีภรรยาที่ปรารถนาใหคูชีวิตเปนสุข เรียกวาความรักดวยตัณหา (ตัณหาเปมะ) 
ไมใชเมตตาธรรม  

แมความรักของคนอื่นๆ เชน บิดามารดาที่มีความผูกพันตอบุตรธิดา ญาติพ่ีนองที่มีความผูกพันกัน นับวา
เปนเมตตาในบางขณะในเวลาที่ไมมีความผูกพัน แตในบางขณะก็เปนความผูกพันอันไมใชเมตตาธรรม ความรัก
ระหวางญาติพ่ีนอง มักเปนความผูกพันที่เกิดขึ้นระหวางบิดามารดาที่มีตอบุตรธิดา หรือญาติสนิทที่มีตอกันและกัน 
เรียกวาความผูกพันในครอบครัว (เคหัสสิตเปมะ) ไมใชเมตตาธรรมเชนกัน  

เมตตาเปนความปรารถนาดีอยางจริงใจ ไมใชความรักใครหรือความผูกพัน จึงทําใหผูอบรมภาวนาเปน
นิตยมีความสุขใจ อ่ิมเอิบใจ ไมคิดถึง กังวล หรือเศราโศกเสียใจ สวนความรักใครระหวางสามีภรรยา และความ
ผูกพันในครอบครัว มีสภาพตรงกันขาม ความรักใครระหวางสามีภรรยา เปนความรักที่เรารอน ความผูกพันใน
ครอบครัวก็มีแตความทุกขใจ เชน เม่ือบิดามารดาตองพลัดพรากจากบุตรธิดา ก็มักจะคิดถึง กังวล เศราโศกเสียใจ 
เรารอนกระวนกระวายใจ โดยกลัววาบุตรธิดาจะไมประสบผลสําเร็จตามที่ประสงค ความทุกขใจที่เกิดขึ้นเหลานี้ 
เกิดจากความผูกพันน่ันเอง ฉะน้ัน ความรักใครระหวางสามีภรรยาและความผูกพันในครอบครัว จึงไมใชเมตตา 
เพราะกอใหเกิดความทุกขใจ ไมกอใหเกิดความสุขใจเหมือนเมตตา  

แทที่จริง ความรักของบิดามารดา ญาติสนิทมิตรสหาย มักเปนความผูกพันที่ยึดติดบุคคลวา คนนี้เปนบุตร
ธิดาหรือเปนญาติพ่ีนองของเรา ความผูกพันเชนนี้คลายคลึงกับเมตตา แตกอใหเกิดความทุกขใจ ดวยเหตุดังกลาว 
ความปรารถนาดีโดยไมหวังผลตอบแทน ปราศจากความผูกพัน จึงเปนเมตตาที่แทจริง ทานสาธุชนจึงควรอบรม
จิตใหเกิดความปรารถนาดี ปราศจากความผูกพันในบุคคลใดบุคคลหนึ่งในระหวางอบรมเมตตากรรมฐานครั้งน้ี 

ลักษณะเปนตนของเมตตา 

พระอรรถกถาจารยไดแสดงลักษณะ หนาที่ อาการปรากฏ และเหตุใกลเคียงของเมตตาไวดังน้ี  

๑. ลักษณะของเมตตา คือ ปรารถนาดีตอบุคคลอื่น (หิตาการปวตฺติลกฺขณา)  

๒. หนาที่ของเมตตา คือ กอประโยชนสุขแกบุคคลอื่น (หิตูปสงฺหารรสา)  

๓. อาการปรากฏของเมตตา คือ กําจัดความอาฆาตพยาบาท (อาฆาตวินยปจฺจุปฏิานา)  

๔. เหตุใกลเคียงของเมตตา คือ ความรักอันบริสุทธิ์ที่มีตอบุคคลอื่น (มนาปภาวปทฏิานา)  
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ในคัมภีรวิสุทธิมรรค (๒. ๑๐๗) แสดงวา นักปฏิบัติควรแผเมตตาแกตนเองกอน แลวจึงแผเมตตาแกผูอ่ืน
ตอมา เพ่ือเปนสักขีพยานใหเกิดเมตตาในตัวเรากอนวา เราปรารถนาสุข เกลียดทุกข คนอ่ืนๆ ก็เชนกัน ทุกคนก็
ปรารถนาสุข เกลียดทุกข โดยปรกติแลว ผูประสงคจะใหสิ่งใดสิ่งหน่ึงแกผูอ่ืน จําตองมีสิ่งของนั้นเสียกอน จึงจะ
ใหแกผูอ่ืนได ถาไมมีสิ่งของนั้นก็จะใหไมได ความรูสึกเชนน้ี จะทําใหนอมจิตในการแผเมตตาแกผูอ่ืน จึงควรแผ
เมตตาแกตัวเองสักระยะหนึ่งกอนประมาณ ๒๓ นาทีเปนอยางนอย แลวจึงแผเมตตาแกผูอ่ืนในภายหลัง 

ประเภทของเมตตา 

เมตตามีสองประเภท คือ  

๑. เมตตาที่มีขอบเขต จํากัดบุคคล (โอทิสสกเมตตา)  

๒. เมตตาที่ไมมีขอบเขต ไมจํากัดบุคคล (อโนทิสสกเมตตา)  

วิธีแผเมตตาที่มีขอบเขต จํากัดบุคคล เปนการแผเมตตาแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึง
ในสถานที่หน่ึง หรือเหลาสัตวที่อยูในทิศแหงใดแหงหน่ึง การแผเมตตาโดยจํากัดบุคคล กลุมบุคคล หรือสถานที่ จึง
เรียกวา เมตตาที่มีขอบเขต (โอทิสสกเมตตา) ในวิธีแผเมตตาชนิดนี้ นักปฏิบัติพึงประกอบดวยความปรารถนาดี 
พยายามแผเมตตาแกเขาอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ โดยใชคําภาวนาที่กระชับวา “ ขอใหบุคคลนั้นจงเปนสุขเปนสุข
เถิด อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย จงมี
ความสุขกายสุขใจ ปราศจากทุกขโศกโรคภัย และรักษาตนใหพนจากทุกขภัยเถิด” 

ถาตองการแผเมตตาแกบิดาหรือมารดา ก็พึงระลึกถึงพวกทานประสงคจะใหมีความสุขกาย สุขปราศจาก
ความทุกขกาย ทุกขใจ บริกรรมคําแผเมตตาอยางตอเน่ืองเปนตนวา “ ขอใหบิดาหรือมารดาของขาพเจา จงเปนสุข
เปนสุขเถิด อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย...และรักษาตนใหพนจากทุกขภัยเถิด” การแผเมตตาโดยระลึกถึงบิดา
หรือมารดา นับเขาในการแผเมตตาที่จํากัดบุคคล  

การนั่งสมาธิเจริญเมตตากรรมฐาน ก็เหมือนกับการนั่งสมาธิตามปรกติ โดยนั่งหลับตา แลวแผเมตตาแก
บุคคลอื่นๆ เชน บิดามารดา แตไมพึงคิดถึงภาพใหปรากฏ เพียงแผเมตตาแกพวกทาน ในบางขณะอาจมีรูปทาน
ปรากฏขึ้นมา แตในบางขณะก็ไมมี นักปฏิบัติพึงสําเหนียกวา เราจะไมสรางภาพบิดามารดาในระหวางปฏิบัติ บาง
คนพยายามคิดสรางภาพขึ้น จินตนาการดังกลาวไมใชเมตตา จึงควรพยายามเจริญเมตตาจิตเพียงอยางเดียว 

เม่ือน่ังสมาธิไดระยะหนึ่ง อาจจะเปนหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมง ควรแผเมตตาแกบุคคลเพียงคนเดียว ซ่ึง
อาจจะเปนบิดาหรือมารดาที่เปนเพศเดียวกัน เพราะการแผเมตตาแกคนสองคนในขณะเดียว จะทําใหมีสมาธินอย 
แมในบางขณะที่แผเมตตาอยู อาจเกิดความคิดฟุงซาน ถวิลหาอดีตบาง ใฝฝนอนาคตบาง นักปฏิบัติไมควรสนใจ
ความฟุงซานนั้นพึงแผเมตตาตอไป บางขณะอาจบริกรรมเสียงเบาๆ พอไดยินคนเดียว นักปฏิบัติไมพึงสักแต
บริกรรม พึงตั้งใจระลึกถึงบุคคลนั้น และแผความปรารถนาดีแกเขา 

วิธีแผเมตตาที่ไมจํากัดบุคคล เปนการแผเมตตาแกสรรพสัตวในสากลโลก ตั้งแตสัตวเล็ก เชน มด ปลวก 
จนกระทั่งสัตวใหญ และไมจํากัดสถานที่ เชน มนุษยโลก เทวโลก หรือพรหมโลก ในการเจริญเมตตากรรมฐาน
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ชนิดนี้ นักปฏิบัติไดแผเมตตาครอบคลุมสรรพสัตว โดยไมเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึง 
ในสถานที่แหงใดแหงหน่ึง นักปฏิบัติจะไมอาจบรรลุสมาธิที่ม่ันคง (ฌานสมาธิ) ได เพราะอารมณของเมตตามี
มากมายไมเจาะจง อยางไรก็ตาม ก็จะไดรับผลจากการปฏิบัติตางๆ เชน ความสงบเยือกเย็น จิตใจอิ่มเอิบผองใส 
เปนสุข ในเมตตาชนิดนี้ นักปฏิบัติตองแผเมตตาแกตนเอง เพ่ือเปนสักขีพยานกอนประมาณ ๒๓ นาที เหมือน
เมตตาที่จํากัดบุคคล หลังจากนั้น จึงแผเมตตาแกสรรพสัตว 

วิธีปฏิบัติ 

อิริยาบถที่เหมาะสมกับการเจริญเมตตากรรมฐาน คือ อิริยาบถนั่ง ในเวลานั่งสมาธิ ไมควรเครียด
จนเกินไป ควรผอนคลายกลามเนื้อและเสนเอ็น ไมควรนั่งพิงฝาผนัง กําแพง หรือน่ังบนเกาอ้ี เพราะการนั่งพิงสิ่งใด
สิ่งหน่ึงจะกอใหเกิดความโงกงวงตอมา การนั่งสมาธิน้ันไมจํากัดทานั่ง จึงน่ังไดในทาที่สบายที่สุด รางกายสวนบน 
หลัง และลําคอ ตองตั้งตรง ถางอหลังหรือกมคอ จะทําใหปวดศีรษะ หรือเกิดความงวงตอมา รางกายสวนลางอาจ
น่ังขัดสมาธิหรือน่ังพับเพียบไดตามอัธยาศัย การวางมือก็เหมือนกับการนั่งสมาธิเจริญวิปสสนากรรมฐาน โดยใช
มือขวาทับมือซาย ไมตองกดมือใหแนน  

ในขณะนั่งสมาธิอยู อาจเกิดอาการเจ็บปวด เหน็บชา เม่ือยขบ หรือคัน ก็ไมพึงกําหนดรูอาการเหลานั้น 
เหมือนเวลาเจริญวิปสสนากรรมฐานซึ่งตองกําหนดวา  ”ปวดหนอๆ” “ เจ็บหนอๆ” “ เม่ือยหนอๆ” หรือ  ”คันหนอๆ” 
ไมพึงสนใจอารมณเหลานั้น แตพึงตั้งจิตแผเมตตาเพียงอยางเดียว และไมตองนั่งทนกําหนดความเจ็บปวด เหมือน
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เปลี่ยนทานั่งไดอยูเสมอ  

อาตมาจึงไดจัดตารางใหน่ังสมาธิหน่ึงชั่วโมง และเดินจงกรมครึ่งชั่วโมง ถารูสึกวานั่งสมาธิไดดี สามารถนั่ง
เกินหนึ่งชั่วโมง ก็อาจนั่งไดตามความประสงค นอกจากนั้น ความสะอาดในรางกาย ก็มีความสําคัญยิ่ง จึงควร
เตรียมตัวใหพรอมกอนปฏิบัติ เชน ควรอาบน้ํา ซักเสื้อผาใหสะอาด  

ในการเจริญวิปสสนากรรมฐาน เม่ือเกิดความฟุงซาน นักปฏิบัติพึงกําหนดรูความฟุงซานนั้นวา  ”คิด
หนอๆ” หรือ  ”ฟุงหนอๆ” เพราะเปนวิปสสนากรรมฐานที่กําหนดรูอารมณที่ปรากฏชัดทางทวารทั้งหก สวนในการ
เจริญเมตตากรรมฐาน ถึงแมเกิดความฟุงซานก็ตาม ก็ไมตองกําหนดรูความฟุงซานนั้น พึงตั้งจิตแผเมตตาแกผูที่
ตนแผเมตตาอยู  

ในขณะเดินจงกรม พึงจดจอกับเมตตากรรมฐานที่ปฏิบัติอยู และไมจําตองเดินจงกรมจนครบครึ่งชั่วโมง
ตามที่กําหนด อาจเดินประมาณ ๒๐ นาที เลือดลมจะแลนไดสะดวก ทําใหรางกายไมปวดเม่ือยในเวลานั่ง
กรรมฐาน บางขณะถาตองการยืนแผเมตตา ก็อาจยืนไดถึง ๑๕ นาที ๒๐ นาที หรือกวานั้นไดตามความประสงค 
อน่ึง แมในเวลาที่กระทํากิจวัตรประจําวันตางๆ เชน อาบนํ้า เปลี่ยนเสื้อผา เขาหองน้ํา พึงแผเมตตาใหตอเน่ือง  

อาตมาเคยสอนเมตตากรรมฐานแกนักปฏิบัติชาวตางชาติ เขากลาววาแผเมตตาไดดีในเวลาเดินจงกรม 
เรื่องการนั่งหรือเดินปฏิบัติ ขึ้นอยูกับความเหมาะสม พึงสังเกตวาตนเหมาะสมกับอิริยาบถไหน ถารูสึกวาเวลานั่ง
แผเมตตาไดดีกวาเวลาเดิน ก็พึงน่ังมากกวาเดิน ถาเดินปฏิบตัิไดดี มีสมาธิมากกวานั่ง ก็พึงเดินมากกวานั่ง วันนี้
เปนวันแรกของการเจริญเมตตากรรมฐาน จึงขอใหทานสาธุชนเจริญเมตตาประเภทที่สอง คือเมตตาที่ไมมีขอบเขต 
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ไมจํากัดบุคคล นับตั้งแตบัดนี้ไปจนกระทั่งถึงรุงเชาวันพรุงน้ี หลังจากรับประทานอาหารเชาแลว ควรเปลี่ยน
อารมณจากสรรพสัตวเปนคนที่เราเคารพนับถือ ซ่ึงเปนเพศเดียวกัน  

ในสํานักกรรมฐานของอาตมา อาตมามักจะแนะนําใหเจริญวิปสสนากรรมฐานกอนประมาณสองเดือน แลว
จะแนะนําใหเจริญเมตตากรรมฐานตอจากนั้น สวนมากใชเวลาอยางนอยหนึ่งเดือน จึงจะเห็นผลการปฏิบัติ 
สามารถบรรลุถึงคุณธรรมระดับฌานได จึงควรมีเวลาปฏิบัติอยางนอยหนึ่งเดือน แตการปฏิบัตคิรั้งน้ีมีเวลาเพียงสี่
วัน อยางไรก็ตาม คงจะเปนอุปนิสัยปจจัย เปนแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง สามารถปฏิบัติเองได หลังจากอบรมวิธีแผ
เมตตานี้แลว 

องคหาของนักปฏิบัติ 

กิจทุกอยางที่เกี่ยวของกับกิจทางโลกหรือทางธรรมก็ตาม ผูทําแมจะมีปญญา เขาใจกิจการงานที่ดําเนินอยู 
แตถาปราศจากความพากเพียรแลว ก็ยากจะประสบความสําเร็จได การประกอบกิจทางโลกหรือทางธรรม จําตอง
มีความเพียรเปนประธาน จึงจะทําใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี แมพระโพธิสัตวก็ทรงมีความเพียรในการบําเพ็ญ
บารมีนานัปการ จึงตรัสรูเปนสัมมาสัมพุทธเจา นักปฏิบัติจึงควรประกอบดวยความเพียรที่นับเขาในองคคุณของนัก
ปฏิบัติ ๕ ประการ คือ  

๑. ประกอบดวยศรัทธา มีความเลื่อมใสเชื่อม่ันในรัตนะทั้งสาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ 

๒. มีสุขภาพดี ปฏิบัติธรรมไดตามอัตภาพ  

๓. มีความซื่อตรง เม่ือพระกรรมฐานาจารยสอบอารมณ ก็กราบเรียนความจริง ไมกลาวเท็จ  

๔. มีความเพียรอยางแรงกลาในการปฏิบัติธรรม  

๕. เขาใจแนวทางการปฏิบัติอยางถูกตอง  

พระบรมศาสดาทรงแสดงความเพียรไวหลายอยาง โดยยกบุคคลขึ้นแสดง อาทิเชน ผูมีความตั้งใจ มีความ
เพียรอยางแรงกลา (อารทฺธวีริโย) ผูมีกําลังแหงความเพียรในการปฏิบัติธรรม (ถามวา) ผูมีความเพียรที่ม่ันคง 
สมํ่าเสมอ ไมทําใหความเพียรลดหยอนลง (ทฬหฺปรกฺกโม) ผูมีความเพียรที่ไมยอหยอน พยายามใหกาวหนาใน
การปฏิบัติยิ่งๆ ขึ้นไป (ปรกฺกโม) ผูไมทอดธุระในการปฏิบัติธรรม (อนิกฺขิตฺตธุโร โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ) พระบรม
ศาสดาจึงมีพุทธประสงคใหนักปฏิบัติพากเพียรปฏิบัติธรรม  

นักปฏิบัติพึงคํานึงถึงคุณคาของเวลาปฏิบัติธรรม ไมวาจะเปนชั่วโมง นาที หรือวินาที โดยไมพูดคุย
สนทนากัน ตั้งจิตจดจอกับกรรมฐานเทานั้น อน่ึง แมรางกายจะไดรับการพักผอนอยางเพียงพอ แตถาจิตไมไดรับ
การพักผอนแลว ก็จะไดรับประโยชนไมเต็มที่ การพักผอนที่ดีที่สุด ก็คือการพักผอนจิตของเรานั่นเอง การเจริญ
เมตตาเปนการกอใหเกิดสมาธิ ทําใหจิตสงบเยือกเย็น จึงนับวาเปนการพักผอนที่ด่ีที่สุด  

แมในเวลาเดินจงกรม นักปฏิบัติพึงจดจอกับกรรมฐาน มิใชความเคลื่อนไหวของฝาเทาเหมือนเจริญ
วิปสสนากรรมฐาน อาตมาจึงมีความเห็นวา นักปฏิบัติไมควรจะเดินขนานกัน ควรเดินแยกเสนทางกัน เพ่ือไมให
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อยากพูดคุยกัน นักปฏิบัติพึงสําเหนียกวา ขณะที่ไมแผเมตตาหรือพูดคุยสนทนากันอยู เปนเวลาที่ความเพียรยอ
หยอนลง ไมพึงเดินไปโดยปราศจากทิศทาง พึงเดินกลับไปมาในเสนทางเดียว  

นักปฏิบัติที่จดจออยูกับกรรมฐาน จัดวาเปนผูเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูประกาศพระธรรมนี้ เคารพ
พระธรรมที่กําลังปฏิบัติอยู และเคารพพระสงฆ คือพระกรรมฐานาจารยผูแนะนําวิธีปฏิบัติธรรม นอกจากนั้น ถา
สงสัยประสบการณที่เกิดขึ้นในระหวางปฏิบัติ ก็ควรเรียนถามพระกรรมฐานาจารยในเวลาสอบอารมณ เม่ือเกิด
ความเขาใจ ขจัดความสงสัยไดแลว ก็จะประสบความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม  

ความเขาใจเปนอยางดีในแนวทางปฏิบัติธรรม มีความสําคัญยิ่ง ถานักปฏิบัติเขาใจเรื่องการปฏิบัติ ก็นับวา
ประกอบดวยองคคุณที่สําคัญ อาตมาสังเกตวา นักปฏิบัติบางคนมีปญญานอยมาก ถึงแมจะพยายามอธิบาย
อยางไร ก็ไมอาจเขาใจได แตนักปฏิบัติเชนนี้มีนอยมาก และไมมีแมสักคนเดียวในที่น้ีเลย อาตมามีความเห็นวา 
นักปฏิบัติในที่น้ีเขาใจแนวทางปฏิบัติธรรม จะสามารถบรรลุผลการปฏิบัติได ถามีความเพียรอยางแรงกลา  

เม่ืออาตมาเปดอบรมวิปสสนากรรมฐาน ณ ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ พบวานักปฏิบัติ
สวนมากมีความเพียรอยางแรงกลา เปนที่นาพอใจอยางยิ่ง มีเพียงนักปฏิบัติบางคนที่มีความเพียรไมมากนัก บาง
ทานไดบรรลุวิปสสนาญาณขั้นสูง และพอใจกับผลการปฏิบัติ อาตมาหวังวานักปฏิบัติในที่น้ี คงมีอุตสาหะไมยอ
หยอนกวานักปฏิบัติที่กรุงเทพฯ และเม่ือมีความเพียรอยางแรงกลา ก็จะบรรลุผลสําเร็จในการปฏิบัติธรรม 

ผูที่ไมควรแผเมตตาใหกอน 

เมตตาที่มีขอบเขต จํากัดบุคคล เปนการแผเมตตาโดยระบุบุคคล ผูที่ไมเปนอารมณของการเจริญเมตตา
ชนิดนี้ ในเบื้องตนของการปฏิบัติ มีหกจําพวก คือ 

๑. มิตรสหายที่สนิทสนม  

๒. คนที่ไมสนิทสนมคุนเคยกับเรา  

๓. ผูที่เราไมพอใจ  

๔. ศัตรูของเรา  

๕. เพศตรงขาม  

๖. คนที่ลวงลับไปแลว  

ในคัมภีรวิสุทธิมรรค (๒. ๑๐๖) แสดงวานักปฏิบัติไมควรแผเมตตาแกมิตรสหายที่สนิทสนิมกอน เพราะถา
แผเมตตาแกพวกเขา อาจระลึกถึงความทุกขที่เขาเคยประสบมากอน แลวจะเกิดความทุกขใจ จะทําใหกรรมฐาน
ถูกรบกวน วันนี้อาตมาไดพบนักปฏิบัติที่แผเมตตาแกมารดา ปรารถนาใหทานมีความสุข แตเกิดวิตกกังวลวาทาน
มีความสุขอยูหรือไม และเกิดโทมนัสนอยใจตอมา จนกระทั่งรองไหเสียใจ ดวยเหตุดังกลาว ทานจึงหามแผเมตตา
แกมิตรสหายที่สนิทสนมเปนเบื้องแรก  
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ในคัมภีรวิสุทธิมรรค (๒. ๑๐๖) ยังแสดงวา ไมควรแผเมตตาแกคนที่ไมสนิทสนมคุนเคยกับเรา คือเปนคน
ที่เราพอรูจัก เม่ือพบเห็นกันก็ทักทายปราศรัยกัน จากนั้นก็ลืมเลือนกันไปไมเคยชวยเหลือกันมากอน บุคคล
ดังกลาวไมพึงเปนอารมณแหงการเจริญกรรมฐานกอน เพราะนักปฏิบัติตองพยายามยกจิตของตนใหเกิดเมตตาแก
เขา จึงลําบากที่จะแผเมตตาไปได คนที่เราไมพอใจ ก็ไมใชอารมณของเมตตา เพราะเม่ือคิดถึงเรื่องพวกเขา จะทํา
ใหเกิดความไมพอใจ โกรธเคือง ความปรารถนาดีก็จะเกิดขึ้นไมได นอกจากนั้น ศัตรูของเราก็ไมใชอารมณ
กรรมฐาน เพราะจะทําใหเราเกิดความโกรธเคืองอาฆาตพยาบาท เม่ือระลึกถึงอากัปกิริยาหรือถอยคําที่เขาเคย
ลวงเกินมากอน  

นักปฏิบัติไมพึงแผเมตตาแกเพศตรงขาม (วิสภาคารมณ) เพราะจะเกิดตัณหาความกําหนัดตอมา 
เน่ืองจากตัณหาเปนคูปรับที่ใกลเคียงกับเมตตา ในคัมภีรวิสุทธิมรรค (๒. ๑๐๖) แสดงสาธกเรื่องนี้วา ครั้งหน่ึง ณ 
ประเทศศรีลังกา มีบุตรอํามาตยคนหนึ่งถามพระภิกษุที่มาบิณฑบาตวา ควรจะแผเมตตาแกบุคคลไหนกอน ทาน
ตอบโดยสังเขปวา ควรแผแกคนที่เรารักที่สุดกอน เม่ือทานกลับไปแลว เขาพิจารณาวาตนรักภรรยามากที่สุด จึง
แผเมตตาแกเธอ แตกลับไมประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติ เพราะเกิดความกําหนัดตอมา จึงทราบวาการแผเมตตา
แกเพศตรงขาม ไมใชวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง  

ศัตรูของเมตตามีสองประเภท คือ ศัตรูไกลกับศัตรูใกล ศัตรูไกล ไดแก โทสะ เพราะโทสะเปนสภาพธรรมที่
ตรงกันขามกับเมตตา สวนศัตรูใกล ไดแก ความรักใครระหวางสามีภรรยา (ตัณหาเปมะ) และความผูกพันใน
ครอบครัว (เคหัสสิตเปมะ) ในขณะที่แผเมตตาแกผูที่เรารักใครหรือผูกพันอยู เมตตาที่เกิดกอนจะกลับกลายไปเปน
ความรักใครหรือความผูกพันตอมา จึงไมควรแผเมตตาแกศัตรู คนที่เรารักใครและผูกพัน  

นอกจากนั้น ยังไมพึงแผเมตตาแกคนที่ลวงลับไปแลว เพราะจะไมกอใหเกิดสมาธิได เน่ืองจากเขาได
สาบสูญจากชีวิตเกาไปเกิดในสถานที่ใหม อาทิเชน เปนเทวดาในเทวโลก เปนพรหมในพรหมโลก เปนมนุษย สัตว
นรก หรือสัตวเดรัจฉาน แมเราจะยึดติดเขาวายังมีอยูก็ตาม แตเขาไดเปลี่ยนจากสภาพเดิมเปนสภาพอื่นแลว คนที่
ลวงลับไปแลวจึงไมใชอารมณของการเจริญเมตตากรรมฐาน  

ในคัมภีรวิสุทธิมรรค (๒. ๑๐๗) แสดงสาธกวา ครั้งหน่ึง ณ ประเทศศรีลังกา มีพระภิกษุรูปหน่ึงอยูคนละ
แหงกับพระอาจารย ทานไดแผเมตตาแกพระอาจารย ในเบื้องแรกแมจะบรรลุฌานก็ตาม แตภายหลังกลับไม
สามารถเขาฌานสมาบัติได สงสัยวาทําไมเขาฌานไมไดเหมือนกอน จึงไปถามพระมหาเถระรูปหน่ึงที่บรรลุ
อภิญญา ทานตอบวาเธอควรจะแสวงหาอารมณของกรรมฐานใหม ภิกษุรูปน้ันจึงเดินทางกลับสถานที่พํานักของ
พระอาจารยแลวพบวา พระอาจารยของทานไดมรณภาพแลว ฉะนั้น นักปฏิบัติจึงไมควรแผเมตตาแกคนที่ลวงลับ
ไปแลว 

ควรแผเมตตาตามลําดับ 

บุคคลที่เปนอารมณของการแผเมตตาที่มีขอบเขต จํากัดบุคคล ในเบื้องตนของการปฏิบัติ มีหาจําพวก คือ 

๑. คนที่เราเคารพนับถือ  

๒. มิตรสหายที่สนิทสนม  
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๓. คนที่เราวางเฉย ไมรักหรือชัง  

๔. คนที่เราไมพอใจ  

๕. ศัตรูของเรา  

ในคัมภีรวิสุทธิมรรค (๒ หนา ๑๐๙) แสดงวา คนที่เราควรแผเมตตากอน ตองเปนคนที่เราเคารพนับถือ 
ประกอบดวยคุณธรรมตางๆ เชน ศีล สมาธิ ปญญา การเอื้อเฟอเผื่อแผ หรือการใหอภัย นักปฏิบัติพึงแผเมตตา
โดยเพงจิตของตนไปยังบุคคลนั้น บริกรรมคําแผเมตตาอยางตอเน่ือง ตลอดเวลานั่งสมาธิหน่ึงชั่วโมง หรือเดิน
จงกรมครึ่งชั่วโมง  

จิตของเรารับอารมณเดียวเทานั้น เพราะไมอาจคิดถึงเรื่องสองอยางในขณะเดียวได เม่ือพิจารณาคุณธรรม
ของเขากอนแลว จึงแผเมตตาแกเขาในภายหลัง หลังจากแผเมตตาแกเขาสักระยะหนึ่งแลว จะสังเกตวาเราเกิด
เมตตาจิตอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ ไมถูกความฟุงซานรบกวน เม่ือจิตเกิดสมาธิเชนนี้ ก็ไมควรหวลระลึกถึง
คุณธรรมของเขาอีก พึงบริกรรมแผเมตตาแกเขาอยางตอเน่ือง  

นักปฏิบัติจะทราบวามีสมาธิตั้งม่ันอยูในกรรมฐาน เม่ือรูสึกวาจิตของเราสงบเยือกเย็น ผองใส อ่ิมเอิบใจ
และเปนสุขใจ บางครั้งรูสึกวารางกายเบาสบาย ผิวพรรณผองใส ครั้นสังเกตวาเราเกิดสมาธิแลว ก็พึงเปลี่ยนจาก
บุคคลนั้นไปยังบุคคลอื่นๆ ประมาณสิบคน ตั้งแตคนที่สองจนถึงคนที่สิบ เม่ือแผเมตตาไดเชนนี้ นับวาแผเมตตาแก
คนที่เราเคารพนับถือไดครบถวน แตถาไมอาจหาไดครบถวน ก็แผเมตตาตามจํานวนที่หาไดเชน สองคนบาง สาม
คนบาง  

หลังจากนั้น พึงแผเมตตาแกมิตรสหายที่สนิทสนม ในบางขณะอาจหวลระลึกถึงความทุกขของพวกเขาใน
กาลกอน ก็จะไมเศราโศกเสียใจ หรือเกิดโทมนัสนอยใจ แตจะเกิดความสงสารดวยอานุภาพของเมตตา นักปฏิบัติ
ควรแผเมตตาแกบุคคลนี้ประมาณสิบคน ตั้งแตคนแรกจนถึงคนที่สิบ แตถาไมอาจหาไดครบถวน ก็แผเมตตาตาม
จํานวนที่หาได  

ตอจากนั้น พึงแผเมตตาแกคนที่เราวางเฉย ไมรักหรือชัง ประมาณสิบคนตั้งแตคนแรกจนถึงคนที่สิบ แลว
แผเมตตาแกคนที่เราไมพอใจประมาณสิบคน หลังจากนั้น พึงแผเมตตาแกศัตรูของเราประมาณสิบคน เม่ือแผ
เมตตาตอ ๆ มาจนถึงระยะนี้ นักปฏิบัติจะมีสมาธิแกกลามากจนแผเมตตาแกศัตรูได แตในบางขณะอาจเกิดความ
โกรธหรือความไมพอใจขึ้น ผูที่เคยเจริญวิปสสนากรรมฐานมากอน ก็มีวิธีกําจัดความโกรธที่ดีที่สุด โดยหยุดแผ
เมตตาชั่วคราว กําหนดรูสภาพธรรมความโกรธวา “โกรธหนอๆ” และจะกําจัดความโกรธนั้นได ดวยอํานาจของ
สมาธิและวิปสสนาที่เกดิในขณะนั้น จากนั้น พึงหวนกลับไปแผเมตตาตามเดิม 

บริกรรมไดตามถนัด 

บางคนที่เขาใจภาษาบาลี มักจะบริกรรมดวยภาษาบาลีวา “สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ, อัพยาปชชา โหน
ตุ, อะนีฆา โหนตุ, สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ” บางคนที่ไมเขาใจภาษาบาลีก็บริกรรมดวยภาษาไทยวา “ ขอใหสรรพ
สัตวจงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อยาไดมีความทุกข
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กายทุกขใจเลย จงมีความสุขกายสุขใจ ปราศจากทุกขโศกโรคภัย และรักษาตนใหพนจากทุกขภัยเถิด” อยางไรก็
ตาม นักปฏิบัติอาจบริกรรมดวยภาษาที่ตนถนัด  

อาตมาขอแนะนําวิธีแผเมตตาที่จํางายวา ”ขอใหสรรพสัตวจงมีสุขภาพดี มีความสุขกายสุขใจ ปราศจาก
ความทุกขกายทุกขใจ และพนจากอุปสรรคอันตรายตางๆ” ในสํานักวิปสสนาที่อาตมาดูแลอยู เม่ือนักปฏิบัติ
สมาทานศีลแปดแลว จะแผเมตตาเชนนี้กอนปฏิบัติธรรมเสมอ  

นักปฏิบัติอาจบริกรรมในใจ หรือเปลงเสียงออกมาเบาๆ ไมดังนัก คําภาวนาเปนเพียงเครื่องชวยใหรูตัววา 
กําลังเจริญกรรมฐานอยู และกอใหเกิดเมตตาจิตแกผูอ่ืน ไมวาจะบริกรรมในใจหรือเปลงเสียงออกมาก็ตาม จะตอง
มีความปรารถนาดีอยางแทจริง จึงจะนับวาเจริญเมตตากรรมฐาน ถาไมมีความปรารถนาดีดังกลาว ก็ไมนับเปน
การเจริญเมตตา  

บางขณะนักปฏิบัติไมอาจเกิดเมตตาจิตโดยพลันได แมจะใชบริกรรมเปนเครื่องชวยก็ตาม จึงควรระลึกถึง
คุณธรรมของบุคคลนั้น แลวจึงบริกรรมแผเมตตาตอไป เพราะการระลึกถึงคุณความดีดังกลาว เปนเครื่องชวยให
เกิดความปรารถนาดีได ชวงเวลาที่ระลึกถึงคุณธรรมของเขา อาจเปนชวงเวลาสั้นๆ ประมาณสามสิบวินาทีหรือ
หน่ึงนาที แลวจึงไปแผเมตตาตามปกติ หลังจากที่ปฏิบัติไดระยะหนึ่งแลว ถารูสึกวามีสมาธิมากขึ้น จิตที่แผเมตตา
มีความตอเน่ือง สมํ่าเสมอ ไมถูกความฟุงซานรบกวน ก็พึงแผเมตตาตอไป แตถาปฏิบัติตอแลว รูสึกวาสักแต
บริกรรม ปราศจากเมตตาจิต ก็พึงหยุดบริกรรมแผเมตตาชั่วคราว แลวหวนไประลึกถึงปฏิบัติตามสบาย  

นักปฏิบัติไมควรบริกรรมเร็วจนเกินไป ควรบริกรรมสักแตพอเหมาะ ไมชาหรือเร็วนัก แตในบางขณะที่
รูสึกวาฟุงซานมาก ก็พึงเพงจิตจดจอกับกรรมฐาน อาจจะบริกรรมเร็วกวาปกติ บางคนรูสึกรําคาญไมพอใจตอ
ความฟุงซานที่เกิดขึ้น จึงควรพิจารณาดวยปญญา (โยนิโสมนสิการ) วา จิตของเรามีสภาพฟุงซานไปในอารมณ
ตางๆ ไมอาจบังคับบัญชาได และเม่ือมีธรรมชาติเชนนั้น ก็จะฟุงไปตามธรรมชาติ จึงไมควรรําคาญไมพอใจ การ
พิจารณาดวยปญญา รูจักผอนปรนใชเหตุผล ก็จะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกาวหนาในการปฏิบัติ  

นักปฏิบัติพึงมีเจตจํานงคในการเพิ่มพูนความกาวหนาใหมากขึ้น จึงควรพอใจกับการปฏิบัติของตนใน
ระยะนี้ และพากเพียรใหกาวหนายิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพราะนักปฏิบัติที่พอใจกับการปฏิบัติจะเกิดกําลังใจ ไมทอถอย 
กําลังใจเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาการปฏิบัติ กิจกรรมทุกอยางนั้นขึ้นอยูกับกําลังใจในการประกอบกิจน้ันๆ ถา
มีกําลังใจและเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่กระทําอยู ก็จะมีความพากเพียรที่จะกระทําใหดียิ่งๆ ขึ้นไป ทานสาธุชนจึง
ควรพอใจกับการปฏิบัติในปจจุบัน เพ่ือกอใหเกิดกําลังใจในการปฏิบัติตอไป 

ศัตรูกลายเปนมิตร 

เม่ืออาตมาเปนพระวิปสสนาจารย ณ สํานักมหาสี จังหวัดยางกุง ประเทศสหภาพพมา มีนักปฏิบัติหญิงคน
หน่ึงทํางานอยูที่ธนาคารในจังหวัดยางกุง ประสงคจะเจริญวิปสสนากรรมฐาน เธอไดปฏิบัติตามที่อาตมาแนะนํา
ประมาณสองเดือน จากนั้นตองการจะเจริญเมตตากรรมฐานตอ อาตมาก็แนะนําวิธีแผเมตตา ในเบื้องแรกเธอ
ตองการจะแผเมตตาแกผูบังคับบัญชาที่มักกลาวรายตน แลวพยายามแผเมตตาแกเขา แตไมประสบความสําเร็จ 
อาตมาจึงแนะนําใหแผเมตตาตามลําดับบคุคล คือคนที่เราเคารพนับถือ มิตรสหายที่สนิทสนม คนที่เราวางเฉย ไม
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รักหรือชัง คนที่เราไมพอใจ และศัตรูของเรา เธอไดปฏิบัติตามที่แนะนําประมาณยี่สิบกวาวัน ในที่สุดก็สามารถแผ
เมตตาแกศัตรูโดยตรงได  

เธอเกิดไมตรีจิตอยางแทจริง สําคัญวาเขาเปนญาติพ่ีนองของตน มีความรักอันบริสุทธิ์ ปรารถนาดีตอเขา
อยางจริงใจ จนสามารถกําจัดความโกรธ ความไมพอใจ ความพยาบาทปองราย อาตมาไดแนะนําใหเธอแผเมตตา
แกศัตรูของตนตลอดเจ็ดวัน ในระหวางเจ็ดวันนี้ เธอมีสมาธิมาก ถึงแมจะแผเมตตาแกเขาเพียงคนเดียว ก็
ปราศจากความโกรธ มีแตความปรารถนาดี และเมตตาจิตก็มีความตอเน่ืองเหมือนแผแกผูอ่ืน  

เธอไดประสบความสําเร็จในการปฏิบัติ เพราะเม่ือปฏิบัติแลวกลับไปบาน ก็ไดพบกับพ่ีชาย เขาแจงขาววา
ผูบังคับบัญชาคนนั้นมาเยี่ยมที่บาน และไตถามสารทุกขสุกดิบของเธอถึงสองครั้งดวยกัน นับแตบัดนั้นมา เขาก็
ปราศจากจิตที่คิดประทุษรายเธอเหมือนกอน ในเวลาพบกันก็เจรจาปราศัยดวยไมตรีจิต และทั้งสองคนก็มีความ
สนิทสนม ไมโกรธเคืองกันเหมือนกอน ดังน้ัน ผูที่หม่ันเจริญเมตตากรรมฐาน จะทําใหศัตรูกลับกลายเปนมิตรได 

เม่ืออาตมาเปนพระวิปสสนาจารยที่จังหวัดมันดเลย เคยสอนวิปสสนากรรมฐานแกนักปฏิบัติคนหนึ่ง 
หลังจากที่เขาเจริญวิปสสนากรรมฐานระยะหนึ่งแลว ก็กลาววาตองการจะแผเมตตาแกหญิงคนหนึ่งที่มักใสราย
เบียดเบียนตนเสมอ อาตมาก็อนุญาตและแนะนําขั้นตอนการปฏิบัติให เขาแผเมตตาแกเธอเปนเวลาสิบวัน เม่ือ
เจริญเมตตากรรมฐานแลวกลับที่พัก ก็พบวาเธอไดมาเยี่ยมถึงบาน ไตถามสารทุกขสุขดิบ ทั้งยังถามถึง
ความกาวหนาในการปฏิบัติธรรมและกิจการงาน ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา พวกเขาทั้งสองก็กลายเปนคนที่สนิทสนม
กันเหมือนญาติมิตร 

อานิสงสของเมตตา 

พระบรมศาสดาตรัสอานิสงสของการเจริญเมตตากรรมฐาน ๑๑ ประการไวในอังคุตตรนิกาย (อง. เอกาท
สก. ๒๔.๑๕.๒๘๔) ดังน้ี 

๑. หลับเปนสุข (หลับสนิท ไมกระสับกระสาย)  

๒. ตื่นเปนสุข (สดชื่น แจมใส ในขณะตื่น)  

๓. ไมฝนราย  

๔. เปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย  

๕. เปนที่รักของเหลาอมนุษย  

๖. ทวยเทพพิทักษรักษา  

๗. ภยันตรายตางๆ เชน ไฟ ยาพิษ หรือศาสตรา ไมสามารถกล้ํากรายได  

๘. จิตเปนสมาธิงาย  
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๙. ใบหนาผองใส มีสิริมงคล  

๑๐. ไมหลงลืมสติ ระลึกถึงกุศลกรรมไดในเวลาเสียชีวิต  

๑๑. จะเกิดในพรหมโลก ถายังไมบรรลุอรหัตผล      

คนที่แผเมตตาจะหลับเปนสุข (สุขํ สุปติ) คือหลับสนิท ไมกระสับกระสาย ไมฝนเห็นเรื่องราวที่นากลัวใดๆ 
เม่ือตื่นขึ้นก็รูสึกวานอนอ่ิม คนที่นอนไมหลับ กระสับกระสาย นอนกลิ้งไปมาบนที่นอน นับวาทุกขทรมานกับการ
นอน ถาชาวโลกหมั่นเจริญเมตตากรรมฐาน ก็คงจะนอนหลับสนิท เปนสุขกับการนอน  

คนที่แผเมตตาจะตื่นเปนสุข (สุขํ ปฏิพุชฺฌติ) คือสดชื่นแจมใสในขณะตื่น สวนคนที่นอนไมหลับ 
กระสับกระสายไปมา เม่ือตื่นนอนในเวลาเชา ก็จะมีแตความโงกงวง ไมแจมใส เขาไมนับวาตื่นอยางเปนสุข ถา
อยากตื่นอยางเปนสุข สดชื่นแจมใส ก็ควรแผเมตตาเปนนิตย  

คนที่แผเมตตาจะไมฝนราย (น ปาปกํ สปุนํ ปสฺสติ) คือจะฝนเห็นสิ่งที่ดีงาม นาปรารถนา ถานอนฝนดีจะ
รูสึกนอนอิ่ม แตถาฝนรายจะรูสึกนอนไมอ่ิม และสะดุงตกใจกลัวกับความฝนน้ัน บางครั้งจะนอนไมหลับอีกหลังจาก
ฝนรายแลว มีบางคนที่มักฝนรายอยูเสมอจนกระทั่งกลัวการนอน พวกเขาควรแผเมตตาเสมอ จึงจะไมพบฝนราย
เหลานั้น  

กอนที่อาตมาจะมาเปดอบรมกรรมฐานที่เมืองไทย ไดรับอาราธนาไปเปดอบรมกรรมฐานที่ประเทศ
มาเลเซีย และพบกับอุบาสกคนหนึ่งที่ฝนรายเสมอ เม่ือยายไปปลูกบานใหม เขาไดนิมนตอาตมาไปพรมน้ํามนตให 
อาตมาไดไปที่บานหลังน้ันและเจริญเมตตากรรมฐานหนึ่งชั่วโมง พรอมกับแนะนําใหเขาและครอบครัวเจริญเมตตา
กรรมฐานดวยกัน จากนั้นไดแนะนําวิธีการแผเมตตาโดยพิสดาร เพ่ือใหปฏิบัติไดดวยตัวเอง  

คนที่แผเมตตาจะเปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย (มนุสฺสานํ ปโย โหติ) คือเปนที่รักของคนทั้งปวง เพราะเขา
ปรารถนาดีตอผูอ่ืน ผูอ่ืนก็จะปรารถนาดีตอเขา ความปรารถนาดีของเขาเหมือนแสงสะทอนที่ทําใหผูอ่ืนปรารถนาดี
ตอบ ถาเจริญเมตตากรรมฐานจนมีสมาธิพอสมควร จะเกิดอานุภาพของเมตตาขึ้น แมจะไมแผเมตตาโดยตรงแก
คนรอบขาง คนอ่ืนก็สามารถรับรูได ดวยอานุภาพของเมตตาที่แผซานออก ทําใหบุคคลรอบขางเกิดความ
ปรารถนาดี ปราศจากจิตที่คิดประทุษรายเขา 

คนที่แผเมตตาจะเปนที่รักของเหลาอมนุษย (อมนุสฺสานํ ปโย โหติ) อมนุษย คือผูที่มิใชมนุษย อาจเปน
เทวดา พรหม เปรต อสุรกาย หรือสัตวเดรัจฉาน ฯลฯ อาตมาจะเลาเรื่องของพระมหาเถระที่เจริญเมตตากรรมฐาน 
และเปนที่รักของเหลาอมนุษย เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศสหภาพพมา เม่ือประมาณหนี่งรอยปกอน มีพระมหาเถระ
รูปหน่ึงนามวาพระอาจารยสีลเถระ เปนนักปฏิบัติธรรม ชอบอยูปา ชอบความสงัดวิเวก จึงมักไมอยูในเมือง แตจะ
ยายไปอยูในปาเรื่อยๆ ไป ทานพํานักอยูในปาเสมอตลอดชีวิต และมีศิษยคนหนึ่งปรนนิบัติรับใช สิงหสาราสัตว
ตางๆ เชน ชางปา เสือราย และงู ไมเคยเบียดเบียนทํารายทานและศิษย ทานเคยอยูในปาที่มีชางปาอันดุราย 
บางครั้งพบพวกมันในเวลาออกบิณฑบาต แตพวกมันก็หลีกทางให ไมทําอันตรายทานและศิษย  
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ตอนนั้นเปนชวงฤดูหนาว ศิษยของทานรูสึกหนาวมาก จึงลงมากอไฟผิงบนพื้น ตอนที่เขากอไฟผิงอยูน้ัน 
มักมีเสือตัวหน่ึงมารวมผิงไฟอยูดวยเสมอ วันหนึ่งเม่ือทานกําลังปฏิบัติธรรมอยูบนกุฏิ ศิษยของทานผิงไฟรวมกับ
เสือ เห็นเสือนอนอาปากหาว ก็คิดวาถาใสฟนเขาในปากเสือคงจะดีเปนแน ทันทีที่เขาเกิดความคิดนี้ขึ้น เสือไดลุก
ขึ้นคํารามสนั่น พระมหาเถระไดยินเสียงเสือคาํราม จึงเดินลงมาบอกกับศิษยวา เธอควรแผเมตตาแกเสือดวย 
เพราะการอยูรวมกันอยางผาสุก จะตองมีไมตรีจิตตอกันและกัน  

ในคัมภีรวิสุทธิมรรค (๒. ๑๓๗) แสดงสาธกเรื่องนี้วา ครั้งหน่ึง ณ ประเทศศรีลังกา มีพระมหาเถระรูปหน่ึง
นามวาวิสาขเถระ เดินทางไปพํานักอยูที่ภูเขาจิตรบรรพต ทานเปนนักปฏิบัติที่หม่ันเจริญวิปสสนากรรมฐาน และ
เจริญเมตตากรรมฐานบางในบางโอกาส ทานมักจะไมอยูในสถานที่เดียวนานกวาสี่เดือน หลังจากพํานักนานสี่
เดือนแลว จะยายจากสถานที่น้ันไปสถานที่อ่ืนๆ เม่ือทานไดพํานักอยูที่ภูเขาจิตรบรรพตครบสี่เดือนแลว ในวัน
สุดทายเกิดความคิดวา วันนี้เปนวันครบสี่เดือน เราไดตั้งกติกาวาจะไมอยูนานเกินกวานี้ พรุงน้ีเราจะยายจากภูเขา
น้ีไปยังสถานที่อ่ืน  

ในขณะนั้น ทานไดยินเสียงรองไหใกลตนไมขางทาง จึงถามวาใครรองไหอยูหรือ มีเสียงตอบวา ดิฉันเปน
รุกขเทวดาที่สิงสถิตอยู ณ ภูเขาแหงน้ี กอนที่พระคุณเจาจะมาพํานักในที่น้ี เทวดาที่ประจําอยูในที่น้ี ไมมีเมตตา
ธรรมตอกันและกัน ปราศจากความสามัคคี มักทะเลาะเบาะแวงกันอยูเสมอ แตเม่ือพระคุณเจามาพํานักในที่น้ี ดวย
อานุภาพแหงเมตตาที่พระคุณเจาแผไปแกเทวดา ทําใหพวกเขามีเมตตาตอกันและกัน มีความสามัคคีกัน และอยู
รวมกันอยางสงบสุข  

เม่ือดิฉันทราบวาพระคุณเจาจะเดินทางจากไปในวันพรุงน้ี ก็คิดวา ในเวลาที่พระคุณเจาจากไป สถานที่น้ี
คงจะวุนวาย ทะเลาะกันเหมือนในกาลกอนเปนแน จึงเสียใจรองไห เม่ือทานไดฟงคําพูดของเทวดาแลว ก็ทราบวา
การที่ตนพํานักอยูในที่น้ี เปนประโยชนตอเทวดาที่สิงสถิตอยูบนภูเขานี้ จึงไดสัญญาวาจะอยูตออีกสี่เดือน และเม่ือ
พํานักตอจนครบกําหนดแลว เทวดาก็รองไหออนวอนอีก ทานจึงพํานักอยูจนตลอดชีพของตน โดยปรินิพพานที่
ภูเขานั้นนั่นเอง  

คนที่เจริญเมตตาจะเปนคนที่ทวยเทพพิทักษรักษา (เทวตา รกฺขนฺติ) ผูที่ทวยเทพพิทักษรักษา ยอมจะ
ประสบความสุข ความเจริญ ความราบรื่นในชีวิต สวนผูที่ไมมีเมตตา แมจะไปบวงสรวงบูชาผลไมหรือดอกไม ก็ไม
อาจทําใหเทวดาพิทักษรักษาได เพราะทวยเทพจะพิทักษรักษาคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรม ไมพิทักษรักษาคนที่สัก
แตบวงสรวง แตไมปฏิบัติธรรม  

ศาสตรา อัคคีภัย หรือยาพิษ ยอมไมกล้ํากรายผูเจริญเมตตา (นาสฺส อคฺคิ วา วิสํ วา สตฺถํ วา กมติ) ใน
คัมภีรวิสุทธิมรรค (๒. ๑๓๘) แสดงสาธกวา ครั้งหน่ึง ณ ประเทศศรีลังกา มีแมวัวตัวหน่ึงกําลังใหนมลูกวัวอยู มันมี
เมตตาในลูกของตน ปรารถนาใหลูกไดด่ืมนมอยางอ่ิมหนําสําราญ ในขณะนั้นบังเอิญมีนายพรานปามาพบเขา จึง
ซัดหอกไปยังแมวัว หอกที่ซัดออกไปแมจะสัมผัสรางแมวัวก็ตาม แตกลับกระเด็นออกไปเหมือนใบตาล ไมอาจทํา
อันตรายแมวัวน้ันได ทั้งน้ีเพราะแมวัวมีเมตตาในลูกของตน จึงพนจากอันตรายนั้น  

ในคัมภีรอรรถกถาธรรมบท (๔. ๑๒๓๗) ยังแสดงสาธกที่เกิดในสมัยพุทธกาลวา เม่ือพระบรมศาสดายัง
ทรงพระชนมอยู มีสามเณรนอยรูปหน่ึงนามวาสังกิจจะ อายุเพียงเจ็ดขวบ ประสงคจะเจริญสมณธรรมในปาที่เงียบ
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สงัด จึงไปพํานักอยูในปารวมกับภิกษุอ่ืนๆ ในตอนนั้น มีโจรกลุมหน่ึงตองการจะแสวงหาเหยื่อเพ่ือบูชายัญ จึงจับ
ตัวทานไป พวกโจรจับทานไวดานหนึ่งแลว ไดตระเตรียมพิธีบูชายัญ  

แมทานจะมีอายุเพียงเจ็ดขวบก็เปยมดวยบารมีธรรม บรรลุอรหัตผลตั้งแตเริ่มบวชในขณะปลงผมเสร็จ 
เม่ือทานถูกพวกโจรจับไวเชนน้ี ก็เจริญเมตตากรรมฐานโดยเขาเมตตาฌานที่ตนบรรลุ หลังจากพวกโจรตระเตรียม
พิธีบูชายัญเสร็จสิ้นแลว จึงนําทานออกมายังที่บวงสรวง หัวหนาโจรไดเง้ือดาบขึ้นแลวฟนลงที่กานคออยางแรง แต
ดาบไดออนพับลงทันทีเม่ือกระทบตัวทาน หัวหนาโจรคิดวาดาบคงจะไมแข็งเพียงพอ จึงเปลี่ยนดาบใหมแลวฟนลง
อีกครั้ง แตดาบที่สองก็เหมือนกับดาบแรก ออนพับลงอีกเหมือนใบตาล  

เม่ือหัวหนาโจรและสมุนเห็นปรากฏการณปาฏิหาริยเชนนี้ จึงวางดาบลงแลวกราบขอขมา พวกเขา
ตองการจะกลับตัวใหมเปนคนดี ประพฤติธรรมของสัตบุรุษ จึงออนวอนใหชวยบวชให ทานไดบวชใหแลวพาไป
เขาเฝาพระบรมศาสดา ทานเหลานั้นพากเพียรปฏิบัติธรรมเพ่ือความพนทุกข ไดบรรลุเปนพระอรหันตในเวลา
ตอมา อานุภาพแหงเมตตาของสังกัจจสามเณรที่ทําใหศาสตรากล้ํากรายไมได เปนสาธกในเรื่องนี้  

จิตของคนที่เจริญเมตตาจะเกิดสมาธิอยางรวดเร็ว (ตุวฏํ จิตฺตํ สมาธิยติ) ในเวลาที่เกิดความฟุงซานมาก 
ถาเจริญเมตตากรรมฐานระยะหนึ่ง จะทําใหเกิดสมาธิ ความฟุงซานจะอันตรธานไป มีนักปฏิบัติชาวตางชาติคน
หน่ึงเขารวมปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ณ ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย เขาปฏิบัติไมดีนักในวันแรกๆ เพราะ
ยังขาดความเขาใจอยางถูกตอง แตในวันตอๆ มา คือวันที่สองถึงวันที่สี่ เขาตั้งใจปฏิบัติอยางเต็มที่ จึงเกิดสมาธิ
และวิปสสนาญาณขั้นตน  

ในวันที่หาของการปฏิบัติเปนตนไป เขาเกิดความฟุงซานอยางหนักจนปฏิบัติไมได คิดวาตนคงไม
เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม จึงมากราบลาขอออกกรรมฐาน อาตมาก็อนุญาตและแนะนําใหเจริญเมตตากรรมฐาน
กอน จนถงึเวลาเย็น ทั้งแนะนําวิธีแผเมตตาโดยสังเขป ในเวลา ๑๗. ๓๐ น. ไดพบกับเขาอีก เขารับรองวาจะ
ปฏิบัติธรรมใหครบกําหนดสิบหาวัน ทั้งยังกลาววาการแผเมตตานี้นาอัศจรรยยิ่งนัก เม่ือแผเมตตาไดไมนาน ก็รูสึก
วาเกิดความสงบเยือกเย็น อ่ิมเอิบใจ รางกายเบาสบาย และเพลิดเพลินกับการปฏิบัติ อาตมาจึงแนะนําใหเขาแผ
เมตตาสิบนาทีกอนปฏิบัติธรรมทุกครั้ง เขาไดปฏิบัติตามและประสบความกาวหนา เพราะการแผเมตตานั่นเอง 

สมาธิของวิปสสนาเปนเพียงสมาธิชั่วขณะ (ขณิกสมาธิ) นักปฏิบัติที่บรรลุวิปสสนาญาณขั้นสูง อาจเกิด
ความฟุงซานจนไมสามารถปฏิบัติตอได อาตมาจึงมักแนะนําใหแผเมตตาราวหนึ่งชั่วโมงบาง ตลอดเชาบาง ตลอด
วันบาง เม่ือแผเมตตาตามที่แนะนํา จะเกิดสมาธิมากขึ้นตามลําดับ และสามารถปฏิบัติธรรมตอไปได  

คนที่เจริญเมตตาจะมีใบหนาผองใส มีสิริมงคล (มุขวณฺโณ วิปฺปสีทติ) คนรอบขางที่พบเห็นจะเกิดความรัก
สนิทสนม เพราะรูสึกสบายใจเมื่อพบเห็นเขา และพอใจที่ไดคบหาสมาคม เมตตาธรรมจากจิตของเขาเหมือนแสง
สะทอน ที่ทําใหผูที่พบเห็นพลอยไดรับความสบายใจและความเบิกบานใจ บางครั้งเม่ือจิตมีเมตตาสูง ใบหนา
เหมือนกับยิ้มได บางครั้งก็ยิ้มออกมาอยางไมรูตัว บางคนสงสัยวาตนเสียสติไปหรือไมที่ยิ้มโดยไมมีสาเหตุ กลัววา
คนอ่ืนจะเขาใจผิดวาเขาเสียสติไป อาตมาไดแนะนําวาพึงจดจอกับกรรมฐาน ไมควรสนใจบุคคลรอบขาง  
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คนที่เจริญเมตตาจะไมหลงลืมสติในเวลาเสียชีวิต (อสมฺมูฬฺโห กาลํ กโรติ) คือจะมีสติระลึกถึงกุศลกรรม
ในขณะเสียชีวิต สวนคนที่ไมแผเมตตามักจะหลงลืมสติในเวลานั้น บางคนเห็นหมาดํามากัดบาง เห็นวัวหรือควาย
เขามาขวิดบาง พวกเขาขาดสติระลึกถึงกุศลกรรมที่เคยบําเพ็ญมากอน นอกจากนั้น คนที่เจริญเมตตาจะไปเกิด
เปนพรหมในพรหมโลก ถายังไมบรรลุอรหัตผล (อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต พฺรหฺมโลกุปโค โหต)ิ หมายความวาผู
เจริญเมตตาเปนนิตยจะไมเกิดอีก ถาบรรลุธรรมเปนพระอรหันตที่กําจัดกิเลสไดทั้งหมด แตถายังไมบรรลุอรหัตผล 
ก็จะไปเกิดเปนพรหมตามกําลังเมตตาฌานของตน 
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พลังสะทอน 

การแผเมตตาเปนการสงกระแสจิตไปยังบุคคลอื่น เม่ือเขารับกระแสจิตที่สงไปได ก็จะมีความสุขดวย
อํานาจกระแสจิตนั้น จึงควรแผเมตตาในดานที่ประสงค เชน สุขภาพพลานามัย กิจการงาน หรือความราบรื่นใน
ชีวิต อานุภาพของเมตตาที่แผไปน้ัน จะเปนพลังสะทอนที่สงผลใหเขามีความสุขความเจริญในดานตางๆ ตาม
ความประสงคของผูแผ  

ในเวลาแผเมตตา เมตตาธรรมมิใชเคลื่อนยายไปนอกรางกายเลย เพราะสภาพธรรมนั้นไดเกิดขึ้นแลวดับ
ไปทันที แตมีพลังสะทอนที่ทําใหผูอ่ืนรับรู ทั้งยังกอใหเกิดประโยชนแกพวกเขาได เหมือนเวลาที่อยูใกลคนโกรธ 
เราตองระมัดระวังอากัปกิริยาหรือคําพูดของเขา จิตที่โกรธเคืองนั้นจะสะทอนพลังออกมา ทําใหบุคคลรอบขางเกิด
ความหงุดหงิด ไมสบายใจ อันที่จริง ความโกรธมิไดเคลื่อนยายไปนอกรางกายเลย แตเกิดขึ้นแลวดับไปทันที 
เมตตาจิตก็เหมือนกับความโกรธที่มิไดเคลื่อนยายสถานที่เลย  

ในเวลาปดเทอมชวงเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม มักจะมีนิสิตนักศึกษามาเจริญกรรมฐานตลอด
สามเดือน ที่สํานักกรรมฐานตางๆ ในประเทศสหภาพพมา บางคนที่เจริญเมตตากรรมฐานประมาณยี่สิบวัน จะรูสึก
วาจิตใจผองใส อ่ิมเอิบ สงบเยือกเย็น ทั้งยังรูสึกวามีความเย็นชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในรางกาย แมชวงฤดูรอนจะรอน
เพียงใดก็ตาม โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมที่เปนชวงที่อุณหภูมิรอนจัด พวกเขากลับไมรูสึกรอนเลย เพราะได
สัมผัสความเย็นอันเกิดจากอานุภาพของเมตตา บางคนรูสึกเย็นมาก จนกระทั่งเอาผาหมมาคลุมตัวในชวงเวลาที่
รอนจัดนั้น 

อานิสงสอ่ืน ๆ 

เมตตาที่ทานสาธุชนหม่ันเจริญอยูน้ัน เปรียบเสมือนเกราะเพชรที่ปองกันภยันตรายตางๆ จากอมนุษยได 
คนที่เจริญเมตตาอยูเสมอ จะแคลวคลาดจากอุปสรรคอันตรายนั้นๆ เพราะมีเกราะเพชรคือเมตตาเปนเครื่อง
ปองกันตัว สวนคนที่ไมเจริญเมตตา มักจะไดรับอันตรายตางๆ สมดังที่พระบรมศาสดาตรัสวา  

“อมนุษยที่ประสงคจะทํารายผูเจริญเมตตา จะประสบภัยพิบัติเอง  
เหมือนคนที่ใชมือจับหอกอันคมกริบ ยอมไดรับอันตรายจากการจับหอกนั้นนั่นเอง”   

       (สํ. นิ. ๑๖.๒๒๗.๒๕๑)  

“อมนุษยยอมไมเบียดเบียนผูเจริญเมตตาเหมือนโจรไมกล้ํากรายบาน 
ที่มีบุรุษมาก มีสตรีนอย สวนผูไมเจริญเมตตายอมประสบอันตรายจากอมนุษย  
เหมือนโจรที่มักกล้ํากรายบานที่มีบุรุษนอย มีสตรีมาก”      

      (สํ. นิ. ๑๖.๒๒๕.๒๕๑)   

ครั้งหน่ึงเม่ืออาตมาพํานักอยูที่กรุงเทพฯ มีสุภาพสตรีชาวพมามาเรียนถามวา เธอมักจะสะดุงตกใจกลัวอยู
เสมอ ในเม่ืออยูคนเดียวในบาน เหมือนมีสิ่งที่มองไมเห็นทําใหสะดุงจนเสียวสันหลัง แมจะหาเชาพระมาหอยคอก็
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ยังไมหาย จะปฏิบัติอยางไรจึงจะไมรูสึกเชนน้ันอีก อาตมาไดแนะนําวา การหอยพระอยางเดียว ไมสวดมนตระลึก
ถึงพระพุทธคุณและรักษาศีล มีอานิสงสนอยมาก แตการกราบไหวบูชาพระ หม่ันสวดมนตระลึกถึงพระพุทธคุณ 
รักษาศีล และแผเมตตาแกสรรพสัตวเปนนิตย มีอานิสงสมากกวาการหอยพระอยางเดียว  

พระภิกษุน้ันดํารงอยูดวยศรัทธาของชาวพุทธที่เลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา ปจจัยสี่ที่ใชสอยก็เกิดจาก
ศรทัธาของพวกเขา การแผเมตตาจึงเปนขอประพฤติที่จําเปนของพระภิกษุ ผูประพฤติตนใหสมกับเปนปูชนีย
บุคคล พระบรมศาสดาทรงแนะนําใหพระภิกษุหม่ันเจริญเมตตาอยูเสมอวา   

 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระภิกษุผูแผเมตตาเพียงลัดนิ้วมือเดียว เปนผูเจริญฌาน  
เชื่อฟงคําสั่งสอนของพระศาสดา เปนผูบริโภคกอนขาวของชาวราษฎรโดยไมมีโทษ  
สวนพระภิกษุผูแผเมตตาเสมอ ยอมจะไดรับอานิสงสมหาศาล” 

         (องฺ. เอกก. ๒๐.๕๓.๙๑) 

สมาธิในเมตตา 

สมาธิในเมตตากรรมฐานมีสองประเภท คืออุปจารสมาธิ (สมาธิใกลฌาน) และอัปปนาสมาธิ (ฌานสมาธิ) 
ในคัมภีรวิสุทธิมรรค (๒. ๑๒๖๗) แสดงวา นักปฏิบัติผูมีเมตตาเสมอภาคในตัวเราเอง คนที่รักสนิทสนม คนที่เรา
วางเฉย และศัตรู จึงนับวาประกอบดวยอุปจารสมาธิ ตัวอยางเชน เม่ือคนสี่จําพวกคือ ตัวเรา คนที่รักสนิทสนม คน
ที่เราวางเฉย และศัตรู น่ังอยูรวมกันในสถานที่แหงเดียว บังเอิญมีโจรมาจับตัวคนใดคนหนึ่งไปบูชายัญ ถาดําริวา
ควรจับศัตรู คนที่เราวางเฉย คนที่รักสนิทสนม หรือตัวเราเองก็ยังนับวาไมมีความรักที่เสมอภาคในตนและผูอ่ืน แต
ถามีความรักในศัตรูเปนตนเสมอกับตัวเรา ไมตองการจะใหใครถูกจับไปบูชายัญ ก็นับวาประกอบดวยอุปจารสมาธิ
แลว ถาพากเพียรปฏิบัติตอไป จะบรรลุถึงฌานสมาธิตอจากนั้น  

ฌานสมาธิมีสี่ประเภทตามหลักจตุกกนัย คือ  

๑. ปฐมฌาน ประกอบดวยองคหา คือ วิตก (สภาพที่ยกจิตขึ้นสูอารมณ) วิจาร (สภาพที่เคลาคลึง
อารมณ) ปติ (ความอิ่มใจ) สุข (ความสุขใจ) เอกัคคตา (สภาพที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน)  

๒. ทุติยฌาน ประกอบดวยองคสาม คือ ปติ สุข เอกัคคตา  

๓. ตติยฌาน ประกอบดวยองคสอง คือ สุข เอกัคคตา  

๔. จตุตถฌาน ประกอบดวยองคสอง คือ อุเบกขา เอกัคคตา  

ผูเจริญเมตตากรรมฐานจะบรรลุอุปจารสมาธิกอน ถาพากเพียรปฏิบัติอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ ก็จะบรรลุ
อัปปนาสมาธิตอๆ มา ตั้งแตปฐมฌานจนถึงตติยฌาน เพราะตติยฌานเปนฌานขั้นสูงสุดของเมตตากรรมฐาน 
อาตมาสังเกตวามีนักปฏิบัติบางคนมีสมาธิพอสมควร ถาพากเพียรปฏิบัติตอประมาณหนึ่งเดือน จะบรรลุถึง
คุณธรรมระดับฌานได  
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สุดทายนี้ ขอใหทานสาธุชนหม่ันเจริญเมตตากรรมฐาน เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแกตนเองและบุคคล
รอบขาง อันจะเปนประโยชนในปจจุบันภพและตลอดสังสารวัฏสืบตอไป 
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ทารุกขันโธปมสูตร 
(พระสูตรอุปมาทอนไมลอยน้ํา) 

อาตมายินดีที่ไดมีโอกาสมาแสดงพระธรรมเทศนานี้ เพ่ือเปนอนุสรณแกพระวิปสสนาจารยผูมีชื่อเสียง คือ
พระสุมติปาลเถระและพระสีวลิเถระ อาตมาสนิทสนมคุนเคยกับพระสุมติปาลเถระ และรูจักพระสีวลิเถระเปนอยาง
ดี พวกเราชาวพุทธศาสนิกชนตางอาลัยตอการจากไปของพวกทาน ซ่ึงนับวาเปนการสูญเสียครั้งยิ่งใหญใน
พระพุทธศาสนา เน่ืองในโอกาสอันสําคัญน้ี อาตมาประสงคจะแสดงปาฐกถาธรรมของพระบรมศาสดาเรื่องอุปมา
ทอนไมลอยนํ้า ซ่ึงมีปรากฏในสังยุตตนิกาย ทารุกขันโธปมสูตร (สํ. สฬา. ๑๘.๒๔๑.๑๖๗๙)  

ในสมัยหน่ึง เม่ือพระผูมีพระภาคประทับอยูใตตนไมตนหน่ึงริมฝงแมนํ้าคงคา ใกลกรุงโกสัมพี พรอมดวย
ภิกษุสงฆจํานวน ๕๐๐ รูป พระองคทอดพระเนตรเห็นทอนไมใหญทอนหน่ึงถูกกระแสน้ําพัดไปอยู จึงชี้ทอนไมน้ัน
แลวตรัสถามวา “ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอเห็นทอนไมใหญโนนที่ถูกกระแสน้ําพัดไปอยูหรือไม” ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลวา “เห็น พระพุทธเจาขา”  

พระองครับสั่งตอไปวา  ”ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาทอนไมไมถูกกระแสน้ําซัดขึ้นฝงน้ี จะลอยไปสูมหาสมุทร 
ถาไมถูกซัดขึ้นฝงโนน ไมจมนํ้าเสียกอน ไมเกยบก ไมถูกคนเก็บไปเสีย ไมถูกอมนุษยยึดเอาไว ไมถูกกระแส
นํ้าวนดูด หรือไมผุพังไปกอน จะลอยไปสูมหาสมุทร” 

ในที่น้ีพระพุทธองคทรงแสดงวา ถาไมมีโทษแปดอยางเหลานี้ ทอนไมจะลอยไปสูมหาสมุทรได จากนั้นได
รับสั่งวา  ”ทําไมทอนไมน้ี จึงลอยไปสูมหาสมุทรไดเลา “ขอน้ันเพราะกระแสน้ําแหงแมนํ้าคงคาลุมลาดไหลไปสู
มหาสมุทร ในเม่ือไมมีโทษแปดอยางเหลานี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในทํานองเดียวกัน ถาพวกเธอไมมีโทษแปด
อยางเหลานี้ก็จะบรรลุถึงพระนิพพานได เพราะสัมมาทิฏฐิยอมโนมนอม[ผูปฏิบัติ]ไปสูความดับทุกขในสังสารวัฏคือ
พระนิพพาน” ในขณะนั้น ภิกษุรูปหน่ึงไดทูลอาราธนาใหพระพุทธองคตรัสอธิบายอุปมาเหลานั้นในเรื่องนี้ 

อุปมาและอุปไมย 

คําวา “ ฝงน้ี” ไดแก อายตนะภายในหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ  

คําวา  ”ฝงโนน” ไดแก อายตนะภายนอกหก คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ  

คําวา  ”จมนํ้า” ไดแก ความผูกพันกับสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต  

คําวา “ เกยบก” ไดแก ความทะนงตน  

คําวา  ”ถูกคนเก็บไป” ไดแก การคลุกคลีกับคฤหัสถอยางไมเหมาะสม  

คําวา  ”ถูกอมนุษยยึดเอาไว” ไดแก การบําเพ็ญกุศลโดยปรารถนาใหบังเกิดในเทวโลกหรือพรหมโลก 

คําวา  ”ถูกกระแสน้ําวนดูด” ไดแก ความเพลิดเพลินในกามคุณหา  
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คําวา ”ผุพัง” ไดแก การเสแสรงทําเปนผูทรงศีล ทั้งที่ไมใชผูทรงศีลโดยแท  

แมพระพุทธองคจะทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แกเหลาภิกษุเทานั้น แตก็จัดวาเกี่ยวเนื่องกับทุกชนชาติ
และทุกศาสนา เพราะไมวาใครก็ตามที่ไมมีโทษแปดอยางดังกลาว ยอมจะบรรลุถึงมหาสมุทรคือพระนิพพานได 
เม่ือเขาบรรลุถึงมหาสมุทรคือพระนิพพานแลว ก็จะหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิดและบรรลุถึงที่สุดแหงทุกข
 ในพระธรรมเทศนาบางแหงของพระพุทธองค พระพุทธดํารัสวา ”มหาสมุทร” ระบุถึงการเวียนวาย
ตายเกิดในสังสารวัฏ สวนพระธรรมเทศนา บางแหงระบุถึงพระนิพพาน ในพระสูตรนี้ พระพุทธองคทรงระบุ
มหาสมุทรวาคือพระนิพพาน 

อายตนะภายในและภายนอก 

พระพุทธองคทรงเปรียบเทียบอายตนะภายในหกเหมือนฝงน้ี และทรงเปรียบเทียบอายตนะภายนอกหก
เหมือนฝงโนน โดยมีพุทธประสงคอะไรเลา ในเรื่องนี้อาตมาประสงคจะอธิบายคําวา ”จิต” ตามหลักพระอภิธรรม
กอน จิตคือสภาพธรรมที่รับรูอารมณ[ทางทวารทั้งหก] เม่ือเกิดแลวจะดับลงทันทีไวกวาชั่วพริบตาเดียว จิตจึงเปน
สภาพธรรมที่รับรูอารมณ[ซ่ึงเกิดขึ้น]และดับไปอยางรวดเร็ว การรับอารมณของจิตน้ีใชเวลาไมถึงเศษหนึ่งสวนลาน
วินาที  

จิตเปนสภาพธรรมที่รูอารมณ ไมใชดวงตา แตจิตจะรูอารมณไดโดยอาศัยดวงตาซึ่งเปนหน่ึงในอายตนะ
[ภายใน]หก เชน คุณเห็นรถโรลสรอยสคันใหม ในกรณีน้ีมีรูปารมณที่เห็นได และดวงตาที่เปนเหตุใหจิตรูเห็นรูปา
รมณน้ัน เม่ือคุณเห็นรถคันน้ัน จะเกิดความรูสึกวาถาเราเปนเจาของมันก็คงจะดี ถามันเปนสมบัติของคุณจริงๆ คง
จะกอใหเกิดความพอใจ คุณจะผูกพันกับมันเพราะไดพบเห็นและยึดติดวาเปนรถคันงาม คุณไมไดนึกวามันเปน
เพียงรูปธรรมทั่วไป เม่ือเปนเชนนั้นจัดวาคุณแวะเขาไปติดที่ฝงโนนคือรถ และติดที่ฝงน้ีคือดวงตา เน่ืองดวยคุณ
เกิดความผูกพันในรถซึ่งเปนรูปารมณ และในดวงตาซึ่งเปนอายตนะหนึ่งในอายตนะภายใน  

ดวงตาจัดวาเปนอายตนะหนึ่งในอายตนะภายในหกประเภท เม่ือดวงตาสัมผัสกับสีหรือสัณฐานของรถ จะ
เกิดจิตที่รูเห็นรถคันนั้น แตจิตดังกลาวมิไดหยุดอยูในสภาพธรรมสักแตวาเห็น มันยังปรุงแตงตอไปโดยคิดวารถคัน
น้ีเปนของฉัน เปนรถคันใหมที่ดีเยี่ยม ฉันเพ่ิงซื้อมาเม่ือวานนี้ มีราคาสูงมาก ในกรณีน้ีคุณจะผูกพันกับรถโรล
สรอยสคันนั้น สิ่งน้ีหมายถึงคุณผูกพันอยูกับสิ่งที่ไมมีชีวิต เพราะสีสันสัณฐานและดวงตาเหลานั้น  

สมมุติวาคุณจอดรถไวริมถนน และบังเอิญมีคนขับรถมาเฉี่ยวประตูรถของคุณจนเปนรอย คุณจะโกรธ
เพราะรถของคุณถูกเฉี่ยวเปนรอย ตอนน้ีจัดวาคุณเกิดความผูกพันที่จัดเปนโลภะและความโกรธที่จัดเปนโทสะ 
ความโลภและความโกรธเหลานั้นไมนําความสุขมาใหคุณเลย มันนําแตความทุกขใจมาใหคุณเทานั้น ความทุกขใจ
ของคุณเกิดจากการที่คุณแวะเขาไปติดที่ฝงน้ีและฝงโนน ความผูกพันเชนน้ันเกิดจากรูปารมณคือรถที่พบเห็นทาง
ดวงตา ดวยเหตุดังกลาว คุณจึงเกิดความทุกขใจเพราะจักขุวิญญาณจิต (จิตที่รับรูอารมณทางจักษุปสาท) ที่ทําให
คุณแวะเขาไปติดที่ฝงน้ีและฝงโนน ถาคุณยังผูกพันอยูกับรถที่พบเห็นทางดวงตา คุณจะบรรลุถึงมหาสมุทรคือพระ
นิพพานไมได จัดวาคุณถูกกระแสน้ํา[คือกิเลส]ซัดขึ้นฝงน้ีหรือฝงโนน  
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ทอนไมที่กลาวถึงอุปมาเหมือนขันธหาหรือตัวเรา ขันธหาไดแกรูปขันธหน่ึงและนามขันธสี่ เม่ือคุณไมเห็น
ขันธหาเหลานี้วาเปนเพียงกองรูปและกองนาม ยึดติดขันธเหลานั้นวาเปนคน สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา ก็จะเกิด
ความผูกพันขึ้น แตถาเห็นมันวาเปนเพียงกองรูปและกองนาม ก็จะไมผูกพันวาเปนคน สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา 
แลวจะไมผูกพันกับมัน เม่ือเปนเชนน้ัน คุณจะบรรลุมหาสมุทรคือพระนิพพานได  

เม่ือคุณเห็นวารถคันน้ันเปนรถโรลสรอยสที่คุณซื้อมาเม่ือวานนี้เอง ราคาสูงมาก คุณจะผูกพันกับมัน แตถา
คุณเห็นวามันเปนเพียงรูปธรรมอยางหน่ึง[เหมือนสิ่งทั่วๆ ไป] คุณก็จะไมยึดติดมัน แลวจะไมเกิดความทุกขใจใน
เม่ือรถคันน้ันถูกเฉี่ยวเปนรอย เพราะไมยึดติดวาเปนรถโรลสรอยสราคาแพง จัดวาคุณไมถูกกระแสน้ํา[คือกิเลส]
ซัดขึ้นสูฝงทั้งสอง 

ความผูกพันและทะนงตน  

พระบรมศาสดาทรงประสงคที่จะตรัสวาสภาพที่ทอนไมจมนํ้าเปนความผูกพัน ซ่ึงไดแกความปรารถนา 
ความทะยานอยาก ความกําหนัดยินดี ความรัก ถาคุณยังมีความผูกพันอยู กับสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต ก็จะบรรลุ
ถึงมหาสมุทรคือพระนิพพานไมได  

การที่ทอนไมเกยบก หมายถึงความทะนงตน ถาคุณทะนงตนเกี่ยวกับความร่ํารวยหรือยศตําแหนง ความ
ทะนงตนนั้นจะทําใหประสบความเนิ่นชาในการบรรลุพระนิพพาน เพราะเม่ือคุณมีความทะนงตน ก็จะไมเกิด
ปญญาหยั่งรูสภาวธรรมทางกายและสภาวธรรมทางจิตตามความเปนจริงได และจะยึดติดรูปธรรมและนามธรรมวา
เปนคน สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา รวมทั้งกิเลสธรรมตางๆ เชน ความกําหนัดยินดี ความละโมบ ความโกรธ 
ความไมพอใจ ก็จะเกิดขึ้นตามมาอีก จัดวาคุณ[เหมือนทอนไมที่]ลอยไปเกยบก จะไมบรรลุถึงมหาสมุทรได เพราะ
จะไมเกิดปญญาหยั่งรูสภาพธรรมตางๆ หรือขันธหา วาเปนสักแตสภาพธรรมเทานั้น 

คลุกคลีกับคฤหัสถ 

คําวา ”ถาทอนไมถูกคนเก็บเอาไป จะไมบรรลุถึงมหาสมุทร” หมายถึงภิกษุผูไมปฏิบัติภารกิจของตนซึ่ง
เปนคันถธุระหรือวิปสสนาธุระ เผยแพรพระสัทธรรม แนะนําสั่งสอนศิษยานุศิษยในขอปฏิบัติที่ถูกตอง หรือ
สนับสนุนใหปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพน ในทางตรงกันขาม กลับคลุกคลีกับคฤหัสถในทางที่ไมเหมาะสม [คือ
เพลิดเพลิน เศราโศกอยูกับคฤหัสถ เม่ือเขาสุขก็สุขดวย เม่ือเขาทุกขกท็ุกขดวย]  

ภิกษุเชนนั้นจัดวาเหมือนทอนไมที่ถูกคนเก็บไป จะบรรลุถึงมหาสมุทรคือพระนิพพานไมได เพราะมัว
ผูกพันอยูกับคฤหัสถที่ตนคลุกคลีดวย และย่ิงจะเกิดความผูกพันเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในโลกียวิสัย จนไมเกิดปญญาที่
หยั่งรูลักษณะสามอยางของสภาวธรรมทางกายและสภาวธรรมทางจิต ซ่ึงไดแกความไมเที่ยง เปนทุกข และไมใช
ตัวตน เม่ือไมสามารถหยั่งรูสัจธรรมสามอยางเหลานี้ได ก็ยอมจะยิ่งผูกพันอยูกับโลกียวิสัยมากขึ้น จนบรรลุถึง
มหาสมุทรคือพระนิพพานไมได 

ปรารถนาภพชั้นสูง 



 

 

24 

คําวา ”ถาทอนไมถูกอมนุษยยึดเอาไว จะไมบรรลุถึงมหาสมุทร” หมายถึงการบําเพ็ญกุศลกรรม เชน ทาน 
ศีล หรือภาวนา โดยประสงคจะไปเกิดในเทวโลกหรือพรหมโลก เม่ือเปนเชนนั้น ก็จัดวาอมนุษยยึดไปสูแดนของ
พวกเขา ถาเกิดสถานการณน้ีขึ้น ก็จะบรรลุถึงมหาสมุทรคือพระนิพพานไมได เพราะผูปรารถนาเชนนั้นจะบรรลุผล
ของการเกิดในภพชั้นสูง ดวยอํานาจกุศลกรรมที่บําเพ็ญ ทําใหไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหม แตไมบรรลุถึง
มหาสมุทรคือพระนิพพาน 

เพลิดเพลินในกามคุณ  

คําวา ”ถาทอนไมถูกกระแสน้ําวนดูด จะไมบรรลุถึงมหาสมุทร” หมายถึงผูเพลิดเพลินในกามคุณอารมณ 
ความเพลิดเพลินนี้จัดวาเปนความผูกพัน ถาคุณผูกพันอยูกับสิ่งที่เห็น ไดยิน รูกลิ่น ลิ้มรส สัมผัส และสิ่งที่คิดอยู
เสมอ จัดวาถูกกระแสน้ําวนดูด คุณจะไมบรรลุถึงมหาสมุทรคือพระนิพพาน เพราะพระสัทธรรมเปนสิ่งที่มีเหตุมีผล 
คลอยตามเหตุผล[ที่ตอเน่ืองกัน] และเปนสภาพธรรมที่มีจริง 

การเสแสรง 

 ประเด็นสุดทายคือทอนไมไดผุพังไป ถามันผุพังไปเชนนี้จะบรรลุถึงมหาสมุทรไมได คําดังกลาว
หมายถึงผูที่เสแสรงทําเปนผูทรงศีล ทั้งที่ไมใชผูทรงศีล จัดวาผุพังไปเสียกอน และจะบรรลุถึงมหาสมุทรคือพระ
นิพพานไมได 

ทางหลุดพน 

พระบรมศาสดาตรัสวา “ถาพวกเธอไมมีโทษแปดอยางเหลานี้ จะบรรลุถึงมหาสมุทรคือพระนิพพานได 
เพราะกระแสน้ํา[คือสัมมาทิฏฐิ]จะพัดพาพวกเธอไป” กระแสน้ําในที่น้ีหมายถึงอริยมรรคมีองคแปด[ซ่ึงมีสัมมาทิฏฐิ
เปนประธาน] ผูที่เจริญอริยมรรคนี้จะเหมือนทอนไมที่ไมถูกกระแสน้ําคือกิเลสซัดขึ้นฝงน้ีหรือฝงโนน จะไมจมนํ้า
เสียกอน จะไมเกยบก จะไมถูกคนเก็บไปเสีย จะไมถูกอมนุษยยึดเอาไว จะไมถูกกระแสน้ําวนดูด และจะไมผุพังไป
กอน เขาจะบรรลุถึงมหาสมุทรคือพระนิพพานไดอยางแนนอน  

ทานสาธุชนพึงหม่ันเจริญอริยมรรคมีองคแปดน้ัน จึงจะไมมีโทษแปดอยางเหลานี้ ทานทั้งหลายจะเจริญ
อริยมรรคนี้ไดอยางไร ศีลเปนพ้ืนฐาน[ของสมาธิและปญญา] สมาธิเกิดจากศีล และปญญาก็เกิดจากสมาธิน้ัน
น่ันเอง การเจริญอริยมรรคมีองคแปดประกอบดวยศีล สมาธิ และปญญา ไมใชของยากเลย โดยเพียงกําหนดรู
สภาวธรรมทางกายและสภาวธรรมทางจิตตามความเปนจริงเทานั้น  

ทานสาธุชนพึงกําหนดรูอาการเคลื่อนไหวของกายหรืออาการตางๆ ทางจิต[เชน ความฟุงซาน] ในปจจุบัน
ขณะตามความเปนจริง โดยปราศจากการวิเคราะหวิจัยหรือนึกคิดเรื่องราวน้ันๆ [ที่เปนบัญญัติ] เพียงสักแตรู
อาการที่เกิดทางกายกับจิต[ที่เปนปรมัตถ]ตามความเปนจริง [คือไมรับรูและปรุงแตงรูปรางสัณฐาน] ในการเจริญ
สติปฏฐานที่กําหนดรูกายกับจิตนี้ ถาประยุกตใชความรูทางปริยัติธรรมหรือการคาดคะเนลวงหนา[โดยพิจารณาวา
เปนรูปหรือนาม หรือพิจารณาวาเปนอนิจจังเปนตน] จัดวาปฏิบัติไมถูกตอง และจะไมเกิดสมาธิ รวมทั้งจะไมเกิด
ปญญาหยั่งรูสภาวธรรมทางกายและสภาวธรรมทางจิตตามความเปนจริง 
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จิตตวิสุทธิ 

ในขณะที่กําหนดรูสภาวธรรมทางกายและสภาวธรรมทางจิตในปจจุบันขณะอยู นักปฏิบัติจะคอยๆ เกิด
สมาธิตั้งม่ันในอารมณกรรมฐานที่กําลังกําหนดรู จากนั้นสมาธิจะคอยๆ เพ่ิมพูนและมีกําลังมากขึ้น จิตของนัก
ปฏิบัติจะบริสุทธิ์จากนิวรณเหลานี้คือ ความพอใจรักใคร (กามฉันทะ) ความพยาบาท (พยาปาทะ) ความงวงเหงา
หาวนอน (ถีนมิทธะ) ความฟุงซานรําคาญ (อุทธัจจกุกกุจจะ) และความลังเลใจในคุณของพระรัตนตรัย (วิจิกิจฉา)
 เม่ือนักปฏิบัติยังประกอบดวยนิวรณอยางใดอยางหนึ่งในนิวรณหาอยางเหลานี้ จิตของเขาจะเศรา
หมอง ไมบริสุทธิ์ เม่ือจิตยังไมบริสุทธิ์ ก็จะเกิดปญญาหยั่งรูไมได ปญญาหยั่งรูจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือจิตบริสุทธิ์จาก
นิวรณเหลานี้เทานั้น ในขณะเกิดปญญาหยั่งรูเชนนี้ นักปฏิบัติจะรูแจงสภาวธรรมทางกายและสภาวธรรมทางจิต 
โดยเกิดปญญาหยั่งรูลักษณะพิเศษกอน แลวจึงหยั่งรูลักษณะทั่วไปตอจากนั้น  

ปญญาดังกลาวที่หยั่งรูลักษณะทั้งสองอยาง เรียกวา สัมมาทิฏฐิ เม่ือปญญาเชนนี้บรรลุถึงขั้นสูงสุดในการ
เจริญวิปสสนากรรมฐาน นักปฏิบัติก็จะบรรลุถึงความดับทุกขคือพระนิพพาน โดยบรรลุโสดาปตติมรรคซึ่งเปน
มรรคแรกสุดอันหยั่งรูสัจธรรมสี่ พระอริยบุคคลนั้นจัดวาบรรลุถึงมหาสมุทรคือพระนิพพาน อยางไรก็ตาม การ
บรรลุธรรมน้ีเกิดจากสติที่ระลึกรูสภาวธรรมทางกายและสภาวธรรมทางจิตและสมาธิที่ตั้งม่ัน แลวจะเกิดปญญา
หยั่งรูสภาพธรรมเหลานั้นตอมา ดวยสัมมาทิฏฐิสามประเภทคือ  

๑. หยั่งรูลักษณะพิเศษ (สภาวลักษณะ) ของรูปธรรมและนามธรรม  

๒. หยั่งรูลักษณะทั่วไป (สามัญลักษณะ) ของสภาพธรรมเหลานั้น  

๓. หยั่งรูอริยสัจสี่ คือ ทุกข (สภาพที่ทนไดยาก) สมุทัย (เหตุใหเกิดทุกข) นิโรธ (ความดับทุกข) และ
มรรค (ทางแหงความดับทุกข)  

นักปฏิบัติพึงเจริญอริยมรรคมีองคแปดเพื่อชําระจิตใหบริสุทธิ์จากนิวรณ เพ่ือกอใหเกิดปญญาหยั่งรู
ลักษณะพิเศษและลักษณะทั่วไปของสภาวธรรมทางกาย และสภาวธรรมทางจิต รวมทั้งเพ่ือการรูแจงอริยสัจสี่ 
อริยมรรคมีองคแปดนี้เปรียบเหมือนกระแสน้ํา[ที่จะพัดพาไปสูมหาสมุทรคือพระนิพพาน] 

ทางสูอิสรภาพ 

ในราตรีที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองคทรงเอนพระวรกายบน
ที่บรรทมซึ่งจัดแจงไวสําหรับพระองค ณ อุทยานกุสินารา ในปฐมยามแหงราตรี สุภัททปริพาชกไดเขาเฝาพระองค
และทูลถามวา  ”ขาแตพระสมณโคดม ขาพระองคเคยสดับคําสอนของศาสดาตางๆ ทานเหลานั้นประกาศตนวา
เปนผูรูพระธรรมทั้งปวงและเปนพระอรหันต ถอยคําของทานเหลานั้นเปนความจริงหรือไม พระพุทธเจาขา”  

พระพุทธองคมิไดตอบปญหานั้น ไดรับสั่งหามวา ”ดูกอนสุภัททะ พวกเขาจะเปนผูรูพระธรรมทั้งปวง
หรือไม ขอน้ันไมใชสาระสําคัญเลย ไมเกี่ยวกับความหลุดพนของเธอ เราตถาคตจะไมตอบปญหานี้ เราใกลจะ
ปรินิพพานแลว จึงจะสอนหลักธรรมซึ่งเปนทางหลุดพนแกเธอ จงเง่ียโสตสดับเถิด” 
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กฎขอตัดสิน  

หลังจากนั้นพระพุทธองคตรัสวา ”ดูกอนสุภัททะ ในคําสอนใดไมมีอริยมรรคมีองคแปดอยู ในคําสอนนั้นจะ
ไมมีพระสมณะ” คําวาพระสมณะในที่น้ีหมายถึงผูสงบและขจัดกิเลสได พระพุทธดํารัสดังกลาวระบุวา ในคําสอนที่
ไมมีอริยมรรคมีองคแปด จะไมมีผูขจัดกิเลสไดโดยปฏิบัติตามคําสอนนั้น แตในคําสอนที่ประกอบดวยอริยมรรคมี
องคแปด จะมีพระสมณะผูขจัดกิเลสและทุกขไดโดยปฏิบัติตามคําสอนนั้น ฉะน้ัน ถาเธอปฏิบัติตามคําสอนซึ่งไมมี
การเจริญอริยมรรคมีองคแปด เธอจะขจัดกิเลสและทุกขไมไดโดยแท ในที่น้ีพระพุทธองคทรงแสดงกฎขอตัดสินคํา
สอนที่ถูกตอง จากนั้นไดรับสั่งตอไปวา ”ดูกอนสุภัททะ อริยมรรคมีองคแปดนี้มีปรากฏในศาสนาของเราตถาคต
เทานั้น ศาสนานี้จึงมีพระสมณะที่แทจริง” 

พระธรรมเทศนาที่พระพุทธองคตรัสสอนสุภัททปริพาชก คลอยตามพระสูตรนี้ที่อุปมาทอนไมลอยนํ้า เน่ือง
ดวยผูที่ไมเจริญอริยมรรคมีองคแปด จะบรรลุถึงมหาสมุทรคือพระนิพพานไมได สวนผูที่เจริญอริยมรรคดังกลาว 
จะบรรลุถึงมหาสมุทรคือพระนิพพานได เพราะจะไมแวะเขาไปติดที่ฝงน้ีหรือฝงโนน ฯลฯ ดวยเหตุดังกลาว พระ
พุทธองคจึงตรัสสอนใหพุทธศาสนิกชนเจริญอริยมรรคมีองคแปด ซ่ึงเปนแนวทางการเจริญสติปฏฐาน 

สติปฏฐาน 

พระพุทธองคตรัสสอนแนวทางการเจริญสติปฏฐาน[โดยพิสดาร]ในสติปฏฐานสูตร พระองคทรงสอนให
พวกเรามีสติระลึกรูกาย เวทนา จิต และสภาพธรรม[ทั้งหมด]ตามความเปนจริง หลักสําคัญในการเจริญสติปฏฐาน 
จึงเปนการมีสติระลึกรูหรือกําหนดรูสภาพธรรมทุกอยางที่ปรากฏในกายกับจิตตามความเปนจริงนักปฏิบัติพึง
กําหนดรูแมกระทั่งทุกขเวทนาที่ไมชอบตางๆ เชน ความเจ็บปวด คัน เหน็บชา และความรูสึกที่นาชอบใจทุกอยาง
ตามความเปนจริง  

เม่ือรูสึกปวดหลังหรือปวดเขา นักปฏิบัติพึงกําหนดรูอาการปวดนั้นตามความเปนจริง ไมพึงพยายามกําจัด
ความรูสึกเชนนั้น เพราะความเจ็บปวดจะนําเขาไปสูพระนิพพานได หรือกลาวอีกนัยหน่ึง ความเจ็บปวดนี้เปน
กุญแจไปสูประตูทางเขาพระนิพพาน ถานักปฏิบัติเกิดทุกขเวทนาขึ้น ก็จัดวาเปนคนโชคดีทีเดียว เพราะ
ทุกขเวทนานั้นจะนําไปสูความดับทุกข เน่ืองดวยเปนขันธประเภทหนึ่ง[คือเวทนาขันธ]ที่นับเน่ืองในขันธหา ซ่ึงเปน
อารมณที่พึงกําหนดรู  

ทุกขเวทนาเปนเวทนาขันธที่จัดเปนทุกขสัจ และเปนอารมณที่นักปฏิบัติพึงกําหนดรู (ปริญเญยยธรรม) ถา
นักปฏิบัติหยั่งรูทุกขเวทนานี้ตามลักษณะที่แทจริง คือลักษณะพิเศษและลักษณะทั่วไป ก็จะรูเห็นวาเปนเพียง
สภาพธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปจากขณะหนึ่งไปสูขณะหนึ่ง ไมอาจดํารงอยูไดเพียงชั่ววินาที และจะสามารถบรรลุ
ถึงอริยมรรคซ่ึงขจัดกิเลสและทุกขทั้งมวลได โดยหยั่งรูทุกขเวทนานี้เอง อาตมาจึงกลาววาผูที่มีทุกขเวทนาจัดวา
เปนคนโชคดี ทั้งน้ีเพราะมีสภาวธรรมทางกายและสภาวธรรมทางจิตที่จะพึงกําหนดรูปรากฏขึ้นพรอมกัน 
ทุกขเวทนานั้นใหโอกาสดีในการหยั่งรูสภาพธรรมที่แทจริง และนําไปสูความดับทุกขคือพระนิพพาน 

ลักษณะพิเศษและลักษณะทั่วไป 
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อาตมาจะอธิบายลักษณะพิเศษและลักษณะทั่วไปของสภาวธรรมทางกายและสภาวธรรมทางจิตดังน้ี 
สภาวธรรมทางกายและสภาวธรรมทางจิตทุกอยางมีลักษณะพิเศษ ซ่ึงไมมีในสภาพธรรมอื่นๆ เชน ความโลภ มี
ลักษณะพิเศษคือความปรารถนา ความทะยานอยาก ความกําหนัดยินดี ความผูกพัน ลักษณะนี้ไมมีในสภาวธรรม
ทางกายและสภาวธรรมทางจิตอ่ืนๆ  

ถาคุณมีความพอใจหรือความปรารถนารถโรลสรอยส คุณจะถือตัววาตนเหนือกวาผูอ่ืน คุณจะผูกพันอยู
กับมัน ลักษณะพิเศษของความโลภก็คือการยึดติดนั่นเอง สวนความโกรธเปนสภาพที่แตกตางจากความโลภ 
ลักษณะพิเศษของความโกรธคือความรุนแรง ความโลภเปนอยากจะเหนี่ยวรั้งสิ่งตางๆ เขามาหาตัวเอง สวนความ
โกรธกลับไมพอใจอารมณน้ันๆ [โมหะเปนสภาพธรรมที่ปดบังความจริง]  

สภาวธรรมทางกายและสภาวธรรมทางจิตที่สมมุติวาเปนตัวตน ประกอบดวยธาตุหกคือ ปถวีธาตุ (ธาตุ
ดิน) อาโปธาตุ (ธาตุนํ้า) เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) วาโยธาตุ (ธาตุลม) อากาสธาตุ (ธาตุคือชองวางระหวางรูป) และ
วิญญาณธาตุ (ธาตุรู) ปถวีธาตุมีลักษณะพิเศษคือสภาพแข็งหรือออน ลักษณะเหลานี้เปนลักษณะของปถวีธาตุ
เทานั้น ไมเก่ียวเนื่องกับธาตุอ่ืนๆ ลักษณะพิเศษของอาโปธาตุคือสภาพไหลหรือเกาะกุม ลักษณะพิเศษของ
เตโชธาตุคือสภาพเย็นหรือรอน [ลักษณะพิเศษของวาโยธาตุคือสภาพหยอนหรือตึง]  

เม่ือนักปฏิบัติมีสมาธิมากขึ้น จิตของเขาจะบริสุทธิ์จากนิวรณ แลวจะเกิดปญญาหยั่งรูลักษณะพิเศษของ
สภาวธรรมทางกายและสภาวธรรมทางจิต เชน เม่ือกําลังกําหนดรูอาการพองและยุบของทองซ่ึงเปนสภาวธรรม
ทางกาย นักปฏิบัติจะมีสมาธิมากขึ้นจนกระทั่งหยั่งรูอาการพองและอาการยุบไดอยางชัดเจน ในขณะนั้นจะมีเพียง
อาการเคลื่อนไหวหรืออาการกระเพื่อมซ่ึงเปนลักษณะพิเศษของธาตุลม เม่ือนักปฏิบัติหยั่งรูอาการพองและอาการ
ยุบอยางชัดเจน ก็จะไมรับรูสัณฐานของรางกายหรือทอง สิ่งที่นักปฏิบัติหยั่งรูในขณะนั้นคืออาการที่พองออกและ
ยุบเขาเทานั้น จัดวาเกิดปญญาหยั่งรูลักษณะพิเศษของวาโยธาตุกอน  

ลักษณะทั่วไปของสภาวธรรมทางกายและสภาวธรรมทางจิตคือความไมเที่ยง เปนทุกข และไมใชตัวตน 
สภาพธรรมเหลานั้นทั้งหมดประกอบดวยลักษณะทั้งสามอยางเหลานี้ จึงเรียกวาเปนลักษณะทั่วไป เพราะ
เกี่ยวเนื่องกับสภาวธรรมทางกายและสภาวธรรมทางจิตทั้งหมด หลังจากที่นักปฏิบัติบรรลุถึงวิปสสนาญาณสองขั้น
แรก[ซ่ึงหยั่งรูลักษณะพิเศษ] คือนามรูปปริจเฉทญาณ (ญาณที่รูเห็นความแตกตางระหวางรูปธรรมและนามธรรม) 
และปจจยปริคคหญาณ (ญาณที่รูเห็นเหตุและผล) ก็จะเกิดปญญาหยั่งรูลักษณะทั่วไปของสภาพธรรมเหลานั้น
ตอมา วิปสสนาญาณขั้นที่สามนี้เรียกวาสัมมสนญาณ เปนญาณซึ่งเริ่มหยั่งรูลักษณะทั่วไปของสภาวธรรมทางกาย
และสภาวธรรมทางจิต  

เม่ือวิปสสนาญาณของนักปฏิบัติแกกลามากขึ้น เพราะพากเพียรเจริญกรรมฐาน มีสติตอเน่ืองไมขาดสาย
ตลอดวันและมีสมาธิที่เพ่ิมพูนมากขึ้น เขาจะสามารถบรรลุถึงวิปสสนาญาณทั้งหมดจากประสบการณของตน 
ในขณะนั้นสภาวธรรมทางกายและสภาวธรรมทางจิตที่กําหนดรูจะถึงความดับสูญไป [คือไมมีอารมณที่กําหนดรู
อยางใดอยางหนึ่ง] เขาจัดวาบรรลุถึงพระนิพพานซึ่งเปนสภาพดับสูญแหงสังขารธรรม 

ที่สุดแหงทุกข 
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ในขณะที่นักปฏิบัติบรรลุถึงความดับแหงสังขารธรรม ไดขจัดความผูกพันซึ่งเปนเหตุแหงทุกข เน่ืองจาก
หยั่งรูทุกขสัจอยางถูกตองและบริบูรณ จึงจัดวาเขาหยั่งรูทุกขสัจโดยบริบูรณ ทั้งยังขจัดเหตุแหงทุกขในขณะน้ัน 
รวมทั้งอบรมทางแหงความดับทุกข นักปฏิบัติผูบรรลุถึงความดับแหงสังขารธรรม นับวาบรรลุถึงสัมมาทิฏฐิที่หยั่งรู
อริยสัจสี่ซ่ึงเปนปญญาขั้นที่สาม เขาถูกกระแสน้ําคืออริยมรรคมีองคแปดพัดพาไป บรรลุถึงมหาสมุทรคือพระ
นิพพาน เขาไมถูกกระแสน้ําคือกิเลสซัดไปสูฝงน้ีหรือฝงโนน ไมจมนํ้าเสียกอน ไมเกยบก ฯลฯ จึงบรรลุถึง
มหาสมุทรคือพระนิพพานได  

เม่ือพระพุทธองคประทับน่ังใตตนไมตนหนึ่งใกลฝงแมนํ้าคงคา ทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้อยู ไดมีนาย
โคบาลชื่อนันทะสดับพระธรรมเทศนานี้แลวเกิดความซาบซึ้งยิ่ง จึงตองการจะถูกกระแสน้ําคืออริยมรรคมีองคแปด
พัดพาไปสูมหาสมุทรคือพระนิพพาน เขาไดเขาเฝาพระพุทธองคและกราบทูลขออุปสมบทเปนพระภิกษุวา ”ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคไมตองการจะถูกกระแสน้ําคือกิเลสซัดไปสูฝงนี้หรือฝงโนน หรือเหมือนทอนไมที่จมนํ้า 
ขาพระองคประสงคถูกกระแสน้ําคืออริยมรรคมีองคแปดพัดพาไปสูมหาสมุทรคือพระนิพพาน ขาพระองคขอ
ประทานวโรกาส ขาพระองคพึงไดรับอุปสมบทเปนพระภิกษุ จึงจะเจริญอริยมรรคมีองคแปดได”  

พระพุทธองคตรัสวา ”ดูกอนนันทะ เธอเปนนายโคบาล เธอมีภาระที่ตองนําโคกลับบานและมอบโคใหแก
เจาของกอน ถาเธอทําเชนนั้นไมได เราตถาคตก็จะยังไมอนุญาตใหอุปสมบท” นายนันทโคบาลปฏิบัติตามที่พระ
พุทธองครับสั่ง จากนั้นเขาไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเพื่ออุปสมบทเปนพระภิกษุ [หลังจากอุปสมบทแลว] 
พระนันทะไดเขาไปสูปาซึ่งเงียบสงัดและเจริญอริยมรรคมีองคแปด โดยกําหนดรูสภาวธรรมทางกายและ
สภาวธรรมทางจิตทั้งหมดในปจจุบันขณะ ทานพากเพียรเจริญสมณธรรมเพราะประสงคจะถูกกระแสน้ําคือ
อริยมรรคมีองคแปดพัดพาไป และทานไดบรรลุถึงมหาสมุทรคือพระนิพพานไดในกาลไมนานนัก เน่ืองจากไมมี
โทษทั้งแปดอยางเหลานั้น และถูกกระแสน้ําคืออริยมรรคมีองคแปดพัดพาไปยังมหาสมุทรคือพระนิพพาน  

พระพุทธองครับสั่ง[แกเหลาสาวก]เสมอวา ”พึงมีสติระลึกรูอารมณที่เกิดในปจจุบันขณะตามความเปนจริง 
หรือพึงกําหนดรูกายกับจิตทุกอยางของตนตามความเปนจริง เม่ือเปนเชนน้ัน พวกเธอจะถูกกระแสน้ําคือ
อริยมรรคมีองคแปดพัดพาไป และบรรลุถึงมหาสมุทรคือพระนิพพาน” 

 

วิชชาภิญญาสัมภิทานัง   นิพพานัสสะ จะ ปจจะโย 

ตฺยัฏฐะ-ฉะ-จะตุเภทานัง  ปุญญะมิทัง ภะวะตุ เม. 

 ขอใหกุศลของขาพเจานี้ จงเปนปจจัยแกการบรรลุวิชชา ๓ อภิญญา ๖ ปฏิสัมภิทา ๔ และพระนิพพาน” 
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ภาคที่ ๒ 

คําถามและคําตอบ 

พระเดชพระคุณทานอาจารย อชิน ชนกาภิวังสะไดเปดการอบรม “วิปสสนากรรมฐาน” ขึ้นสี่ครั้งในประเทศ
ออสเตรเลีย เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๓ หน่ึงในจํานวนสี่ครั้งน้ี ไดเปดสอนขึ้นที่แคมปใกลกับกรุงแคนเบอรรา 

ขั้นตอนการอบรมของทานอาจารยน้ัน ทุก ๆ ครั้งจะปดทายดวยการตอบปญหา ซ่ึงจัดใหมีขึ้นในวัน
สุดทายของการอบรมวิปสสนา 

ดังน้ัน คําตอบทั้งหลายเหลานั้น ที่ทานอาจารยไดตอบแกผูปฏิบัติธรรม ในการอบรมแถบกรุงแคนเบอรรา 
เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ น้ัน ไดถูกนํามารวบรวมพิมพไวอยูในหนังสือเลมน้ี 

คําถามและคําตอบ 

แรงขับเคลื่อน 

คําถามที่ ๑: นมัสการทานอาจารยที่เคารพ วันนี้ขณะที่รับประทานอาหารมื้อกลางวันอยู ดิฉันกําลังเคี้ยวอาหารอยู
เต็มปาก ทันใดนั้นก็รูสึกหมดความอยากที่จะรับประทานอาหารและอาการเคี้ยวก็หยุดลงทันที เม่ือไมมีความ
ตองการแลว ก็ไมมีการเคลื่อนไหวใด ๆ เกิดขึ้น ซ่ึงดิฉันสังเกตเห็นไดแมในอาการเคลื่อนไหวอ่ืน ๆ ดูราวกับวา
ความอยากนี้เปนแรงขับขั้นมูลฐาน อยูเบื้องหลังการขับเคลื่อนทั้งปวง ไมวาจะเปนกิริยาการกระทําและพฤติกรรม 
เปนตน เชนนี้ถูกตองหรือไม? จากความเขาใจที่มีตอคําสอนของทานอาจารยวา ความอยากคือกิเลสอยางหนึ่ง 
ดังน้ัน แรงขับใหเกิดการเคลื่อนไหว คืออะไร? 

ตอบ : เรามาดูกันที่ตอนสุดทายกอน “จากความเขาใจที่มีตอคําสอนของทานอาจารยวา ความอยาก คือ กิเลส
อยางหนึ่ง” ถูกตอง ! ความอยาก คือ กิเลส เพราะอาตมาสอนหรือ? เปนเชนน้ันหรือ? เปลาเลย ถาเชนนั้นเหตุไร
จึงกลาววา ความอยากเปนตัวกิเลส? เม่ือความอยากเกิดขึ้น จิตก็เกิดความขุนมัวขึ้น จิตที่ขุนมัวเกิดจากความ
อยาก ดวยเหตุน้ีจึงเรียกความอยากนี้วาเปนกิเลส จิตเริ่มไมผองใส เพราะตัวอยากเปนตนเหตุ ดังน้ันจึงเรียกความ
อยากวาเปนกิเลส ไมใชเพราะอาตมาสอนวาตองเปนอยางนั้น 

“ในขณะที่กําลังเคี้ยวอาหารที่เต็มปากอยูน้ัน ดิฉันรูสึกหมดความอยากรับประทานอาหารไปทันทีทันใด” ดี! 
ดีมาก! เธอเห็นลววาเธอกําลังมีสติอยูกับอาการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางรูปและทางนาม เพ่ือวาเธอจะสามารถกําจัด
ความอยาก หรือความยึดติด เพราะความอยากหรือความยึดติดนี้เปนสาเหตุของความทุกข เธอรูใชไหมวาเธอรูสึก
อยากรับประทานอาหารตั้งแต ๑๐ โมงเชา แตเธอตองรับประทานเวลา ๑๑ โมง ฉะนั้นจึงหิว เพราะความอยากนั้น
ทําใหเธอเปนทุกข จัดเปนความทุกขชนิดไหน? ทุกขเพราะหิวอาหาร ความหิว ความอยากในอาหารทําใหเธอเปน
ทุกข 

เม่ือความอยากรับประทานอาหารหยุดลง อาการเคี้ยวก็หยุดเคลื่อนไหวทันที ประเด็นแรกคือ เธอหมด
ความอยากอาหารในทันทีทันใด น่ันแหละคือวัตถุประสงคของการมีสติ สิ่งที่เราตองทําในขณะรับประทานอาหาร 
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คือ ปฏิบัติวิปสสนาจุดมุงหมายคือ เพ่ือกําจัดความอยาก ความยึดติดในอาหาร เด๋ียวนี้ผูที่ตั้งคําถามมานี้ ไดบรรลุ
ความสําเร็จที่จุดนี้แลว เหตุไรความอยากอาหารจึงหยุดไป? เพราะเธอเคี้ยวอาหารอยางมีสติ เธอกําหนดอยาง
ม่ันคงวาเคี้ยวหนอ เคี้ยวหนอ เคี้ยวหนอ... 

ถาเธอไมไดตั้งใจกําหนด และไมไดเฝาดูอาการเคี้ยวอยางมีสติ รสชาติของอาหารก็จะไปแตะลิ้นของเธอ 
ทําใหรูรสวาเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม หรืออ่ืน ๆถาเธอชอบรสหวาน เธอก็จะติดในรสชาติน้ันคือความหวาน ในที่น้ีมี
ความยึดติดเกิดขึ้นแลว และเธอก็จะยิ่งมีความอยากในอาหารเพิ่มขึ้น เพราะรสหวานนั้น ฉะนั้นกิเลสก็พอกพูดมาก
ขึ้น เพราะเหตุไร? เพราะเธอไมไดสังเกตอยางตอเน่ือง ถาสติมีความตอเน่ือง และมีอํานาจเหนือการเคี้ยว 
เชนเดียวกับมีอํานาจเหนือรสชาติ เธอก็จะไมรูสึกถึงรสชาติของอาหารอีกตอไป ดวยเหตุที่เธอไมรูสึกถึงรสของ
อาหารแตประการใด ความอยากอาหารจึงหมดสิ้นไป เธอจึงสามารถทําลายความยึดติดในรสชาติอาหารลงได แต
เธอก็ไมไดรังเกียจมัน ยังคงรับประทานอาหารตอไปอยางมีสติ น่ันคือความสําเร็จของเธอเอง และนี่คือเปาหมาย
ของการมีสติในขณะรับประทานอาหาร 

อาตมาใครจะอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการมีสติในการรับประทานอาหาร เพ่ือวาเธอ
ทั้งหลายจะไดทําความเขาใจใหกระจางยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติและพยายามใหมีสติมากยิ่งขึ้นในระหวาง
รับประทานอาหารมื้อเชา วันรุงขึ้น เธอผูน้ันไดกลาววา อาการเคี้ยวหยุดลงไป เพราะความตองการไดหยุดไป ถา
หากวายังมีความตองการอยู ก็จะยังมีการเคี้ยวอาหารอยู เธอมีความคิดวา กิริยาอาการ การกระทําอยงใดอยาง
หน่ึง หรือแมแตพฤติกรรมใด ๆ ก็ตาม ลวนแตมีแรงขับเคลื่อนคือความตองการ (ความอยาก) ความอยากจึงเปน
สาเหตุของกิริยาอาการ การกระทํา และพฤติกรรมใด ๆ หรืออาจกลาวไดวา ความอยากนี้แหละเปนตัวการใหเกิด
การกระทําทั้งปวง ไมวาจะเปนกิริยาอาการ การกระทํา หรือพฤติกรรมตาง ๆ และเธอยังกลาวอีกดวยวา “จาก
ความเขาใจที่มีตอคําสอนของทานอาจารยวา ความอยากเปนกิเลสอยางหนึ่ง” แสดงวากิริยาอาการ การกระทํา 
หรือพฤติกรรมทุกอยางเกิดขึ้น จากกิเลสเทานั้น เธอคงอยากจะพูดประโยคนี้ แตก็ไมสามารถตัดสินไดวา ความคิด
เชนนี้ถูกตองหรือไม เธอจึงถามเชนนี้ ตอบยากมาก ความจริงแลวความอยากไมใชเหตุโดยตรงของกิริยาหรือการ
กระทํา ถาเธออยากจะวิ่งหนีการอบรมวิปสสนาครั้งน้ี เธอตองมีความพอใจที่จะเดินจากไป ความอยากเปนสาเหตุ
ใหเกิดความพอใจ ในเบื้องตนคือพอใจ เธอมีความพอใจที่จะเดินจากไป ฉะน้ันความพอใจจึงเปนสาเหตุใหเกิด
ความพอใจ ในเบื้องตนคือพอใจ เธอมีความพอใจที่จะเดินจากไป ฉะนั้นความพอใจจึงเปนสาเหตุใกลชิดใหเกิดการ
กระทํา แตความพอใจเองกลับเปนผลมาจากความอยากหรือความตองการ 

ความอยาก ไมใชสาเหตุโดยตรงของการกระทํา สาเหตุโดยตรงของการกระทําคือความพอใจ ในแงของ
ปรัชญาทางพุทธศาสนาแลว ความพอใจนี้เปนที่รูกันวาหมายถึง “ฉันทะ” ในปาลิ โดยปกติคําวา “ฉันทะ” มัก
แปลวา ความพอใจในอารมณเม่ือเธอรูสึกอยากรับประทานอาหาร เธอก็ตองการที่จะเหยียดแขนออกไป ตองการ
แตะถูกอาหาร ตองการตักอาหาร และตองการเอาอาหารใสปาก ความตองการนี้เรียกวาเปนความพอใจ เรา
เรียกวา “ฉันทะ” ฉันทะนี้เปนเจตสิกตัวหน่ึง ความอยากเปนเจตสิกอีกตัวหน่ึง เราเรียกความอยากนี้วาเปน 
“ตัณหา” ตัวอยางเชน มี “ตัณหา” ในเรื่องอาหาร เน่ืองเพราะตัวตัณหานี้ เธอจึงมีฉันทะที่จะกระทํา ที่จะแสดง ที่จะ
ไป ที่จะวิ่ง ที่จะดู เปนตน การอุบัติเกิดขึ้นของ “ฉันทะ” จึงมาจากตัณหาเปนตนเหตุ  
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แตในบางครั้ง ตัณหาไมใชตนเหตุของ “ฉันทะ” เสมอไป สมมติวาเธอตองการใหวัตถุสิ่งของแกคนยากจน 
เธอตองการใหเสื้อผาสักหนึ่งชิ้น ดวยเหตุที่มีความตองการจะให จึงเกิด “ฉันทะ” ในการให “ฉันทะ” น้ีคือความยินดี
หรือมีความตองการจะให จึงเกิด “ฉันทะ” ในการให “ฉันทะ” น้ีคือความยินดีหรือมีความตั้งใจที่จะหยิบยื่นใหสิ่งของ
ออกไป ในกรณีเชนนี้ การเกิด “ฉันทะ” น้ี มาจากความมีเจตนาที่ดีของเธอเอง เปนแรงบันดาลใจอยางหนึ่ง เจตนา
ที่ดีน้ีเปนสาเหตุใหเกิด “ฉันทะ” ความพอใจในอารมณ ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดการกระทํา คือการมอบเสื้อผาใหแกผู
ยากไร ในที่น้ีไมมีชองทางใหตัณหาเกิดขึ้นไดเลย 

ในบางกรณี เราอาจกลาวไดวา ตัณหาเปนสาเหตุไกลของการกระทํา ไมใชสาเหตุใกล (หรือสาเหตุ
โดยตรง/ผูแปล) แตในบางกรณี มันไมไดเกิดขึ้นในฐานะที่เปนตนเหตุ ในที่น้ีอยากจะพูดวาพวกเธอทั้งหลายที่เปน
พุทธศาสนิกชน เม่ือเธอกมลงกราบเบื้องหนาพระพุทธรูป เธอจะตองใสใจในพระพุทธคุณขององคพระสัมมาสัม
พุทธเจา ดังน้ัน เธอจึงระลึกถึงพระองควา เปนพระผูทรงคุณคาตอการกราบไหวบูชาดวยเจตนาที่ดีน้ัน เธอกมลง
กราบ แตในระหวางเจตนาที่ดีกับการกมลงกราบนั้น มีการทํางานของเจตสิกตัวหน่ึง น่ันคือความยินดีหรือความ
พอใจในอารมณ จึงเปนสาเหตุโดยตรงของการกระทําหรือการแสดง หรือพฤติกรรม ในกรณีเชนนี้ไมมีชองวางให
ตัณหาแทรกตัวเขามาได 

กลาวโดยยอ ถาเธอกระทํากุศลรวม มีตัวเจตนาดีเปนเหตุใหเกิด “ฉันทํา” ความยินดีพอใจในอารมณและ
ฉันทะเปนเหตุใหเกิดการกระทํา หรือแสดงกิริยาอาการ แตถาเธอกระทําอกุศลกรรมแลว ตัวที่เปนสาเหตุจะเปน
ตัณหา มีตัณหาเปนเหตุใหเกิด “ฉันทะ” และ “ฉันทะ” ความยินดีพอใจในอารมณเปนเหตุใหเกิดการกระทํากรรม
ชั่ว ฉะนั้น ในกรณีที่เปนกรรมชั่วแลว ตัณหาเปนตัวการใหเกิดการกระทํา (เปนสาเหตุโดยออม/ผูแปล) 

ความทะยานอยากและความผิดหวัง 

คําถามที่ ๒ : ถาหากวาความทะยานอยากทําใหเกิดความผิดหวัง เปนสิ่งที่เกิดขึ้นรวมกันตามความเปนจริง และ
เปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงแลว เราจะดํารงชีวิตตอไปอยางไร? ถาชีวิตปราศจากความตองการแลว เราจะใชชีวิตอยาง
ถูกตองไดหรือ? 

ตอบ : ถูกตองทีเดียว ความทะยานอยากเปนสาเหตุของความผิดหวัง พระพุทธองคตรัสถึงสิ่งน้ีในการแสดงธัมมะ
เปนครั้งแรกคือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ซ่ึงพระองคไดทรงแบงประเภทของความทุกขออกคือ “ความเกิดเปน
ทุกข ความแกเปนทุกข ความตายเปนทุกข ความเสียใจเปนทุกข ความไมสบายกายเปนทุกข ความสลดใจเปน
ทุกข ความเสียใจเปนทุกข ความสลดใจเปนทุกข ความเหี่ยวแหงใจ หมดอาลัยเปนทุกข” เธอเขาใจตามนี้ไหม? 
เม่ือบุคคลไมไดในสิ่งที่ตองการยอมเปนทุกข หรือในทางกลับกัน บุคคลตองการสิ่งใดแลวไมไดดังใจก็เปนทุกข ใน
ที่น้ีตัณหาความทะยานอยากเปนเหตุ ความผิดหวังเปนผล ดังน้ัน ความทะยานอยากจึงเปนสาเหตุของความ
ผิดหวัง น่ันคือเหตุผลวา ทําไมพระพุทธองคจึงตรัสวา ความอยาก ความยึดติด เปนสาเหตุของความทุกข เราควร
จะหลีกเลี่ยงหรือไม? ใชแลว เราควรหลีกเลี่ยงจากความทะยานอยาก มันตองถูกกําจัดไป เพราะมันเปนตัวการให
เกิดความทุกข 

ตอนที่สองของคําถามนี้ก็ทํานองเดียวกับคําถามที่หน่ึง ถาไมมีความตองการในชีวิตแลว เราจะใชชีวิต
อยางถูกตองไดหรือ? อาตมาไดอธิบายไปเรียบรอยแลว เกี่ยวกับการกระทําที่ไมใชเปนผลมาจากตัณหาความ
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ทะยานอยาก แตเปนผลมาจากตัณหาความทะยานอยาก แตเปนผลมาจากฉันทะ ความพอใจในอารมณ ฉะนั้น
คําถามสวนนี้จึงถือวาไดตอบไปกอนหนาแลว  

(ทานอาจารยไดตอบปญหาสี่ขอตอไปน้ี โดยรวมเปนรายละเอียดของคําถามเดียว) 

การเกิดอีก กรรม และอนัตตา 

คําถามที่ ๓.๑ : นมัสการทานอาจารยที่เคารพ กรุณาแสดงคําสอนของพระพุทธเจาเกี่ยวกับประสบการณและ
กรรมของสิ่งมีชีวิตวา ถายโอนจากภพหนึ่งไปสูอีกภพหนึ่งไดอยางไร? และกระผมใครจะทราบอีกดวยวา พระพุทธ
องคตรสัใหสาวกผูหน่ึงงดการหลับนอนหลังจากที่สาวกนั้นไดเดินทางผานปามาเปนเวลา ๗ วัน 

คําถามที่ ๓.๒ : กรุณาอธิบาย : การเกิดอีก คืออะไร? ในเม่ือจิตเกิดขึ้นแลวดับไป แลวการเกิดอีก คืออะไร? 

คําถามที่ ๓.๓ : ถาหากไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา การเกิดอีกมีขึ้นไดอยางไร? และกรรมจากอดีตชาติจะ
สงผลตอไปไดอยางไร? 

คําถามที่ ๓.๔ : นมัสการทานอาจารยที่เคารพ กรุณาพูดถึงปฏิจจสมุปบาทดวยวา ถาไมใชอัตตาแลว เราจะพูดถึง
อดีตชาติของบุคคลตาง ๆ ไดอยางไร? ถาไมใชอัตตาแลว อะไรเปนตัวเชื่อมไปถึงอดีตชาติ? 

ตอบ : คําถามทั้งหมดนี้ โดยความจริงแลวเปนเพียงคําถามเดียวเทานั้น ถาหากมี “อนัตตา” ถาหากไมใชอัตตา
หรือตัวที่ทําใหชีวิตเปนของเที่ยงแลว เราจะพูดถึงอดีตชาติของบุคคลไดอยางไร? อะไรเปนตัวเชื่อมถึงอดีตชาติ? 
อันนี้เปนคําถามแบบครอบจักรวาล แทบทุกคนที่มีความรูทางพุทธศาสนามาอยางไมเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คือเรื่องการเกิดอีก และผูซ่ึงปฏิบัติวิปสสนายังไมถึงขั้นที่เรียกวามีประสบการณมักจะถามคําถามนี้ สําหรับผูมี
ประสบการณเกี่ยวกับการเกิดขึ้นและดับไปของรูปและนามที่เห็นขึ้นมาในขณะปฏิบัติวิปสสนาอยูน้ัน จะสามารถ
เขาใจเรื่องนี้ได เขายอมไมจําเปนตองไปคิดถึงมันเลย 

คําถามทั้งหมดนี้ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเขาใจวาเปนตัวเปนตน เปนอัตตา ซ่ึงคงอยูชั่วนิจนิรันดร และ
ไมสามารถทําลายได บุคคลทั้งหลายผูไมไดศึกษาพระพุทธศาสนา แทบทุกคนมีความคิดวา การเกิดซ้ําแลวซํ้าอีก
น้ีจะตองมีบางสิ่งบางอยางที่เปนวิญญาณเคลื่อนออกจากรางในภพหนึ่ง ไปสิงสูรางของอีกภพหนึ่ง และสิ่งน้ัน
จะตองคงอยูชั่วนิรันดร ถาหากวาไมใชสิ่งที่ถาวร มันก็จะไมสามารถหลุดออกไปสูภพอ่ืนได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็
คือ จะตองมีวิญญาณเล็ก ๆ ที่ไมตาย ที่จะกลับชาติมาเกิดในรางใหม ถาไมมีวิญญาณตัวน้ี มันก็จะไมมีภพใหม
เกิดขึ้น เพราะจะไมมีตัวเชื่อมระหวางภพเกากับภพใหม น่ีคือสิ่งที่บุคคลทั้งหลายพากันคิดไปตามนี้ 

แรกทีเดียวเราควรพิจารณาที่ขบวนการของรูปและนามวา สิ่งเหลานี้มีการทํางานเปนอยางไร? กอนการ
ประชุม ฟงคําถามคําตอบนี้ เธออาจจะมีกังวลเกี่ยวกับวันพรุงน้ีวา จะตองจากการอบรมไป เธออาจจะกังวล
เกี่ยวกับหนาที่การงานและชีวิตทางโลก และพวกเธอบางคนอาจจะเพิ่งไดรับประสบการณที่นาพอใจขึ้นมาเดี๋ยวนี้ 
บัดนี้เธอยังมีความวิตกกังวลอยูหรือเปลา? ไมมีกังวล เธอยังมีความยินดีอยูหรือเปลา? ไมยินดี แลวมันหายไป
ไหนหมด? มีใครมาเอาความสุข ความยินดี หรือความวิตกกังวลไป? ใครเปนคนเอาออกไป? ไมมีใครเอา ถา
เชนนั้นแลว ความสุขน้ันไปอยูที่ไหน? พิจารณาดูแลววาเธอไมมีกังวล ไมมีความยินดี เราก็สามารถพูดไดวา ความ
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กังวลหรือความยินดีดับไป ก็มีจิตตัวใหมเกิดขึ้น กลาวไดวา  มีจิตตัวใหมเกิดขึ้นหลังจากความกังวล หรือความ
ยินดีดับไป พวกเธอกําลังรับฟงธรรมะอยู กําลังรับฟงคําถามและคําตอบอยู ถาเธอไมมีจิตหรือวิญญาณ เธอก็จะไม
สามารถรับฟงธรรมะได 

ถาเธอปราศจากจิตหรือวิญญาณ พวกเธอจะเปนอยางไร? เธออาจจะอยูในภวังค หรืออาจเปนไดวากําลัง
อยูกับความตายหลังจากความสุข ความยินดี หรือความกังวลไดดับไป ถาไมมีจิตตัวใหมมาเกิดตอ เธอก็จะมีเพียง
การทํางานทางรูป และอาจจะทอดกายลงแนน่ิงไมไหวติง แตเวลานี้พวกเธอไมอยูในอาการทอดตัวลงนอน พวก
เธอกําลังน่ังและฟงคําถามคําตอบอยู ฉะน้ัน น่ีจึงเปนหลักฐานวา พวกเธอมีจิตหรือวิญญาณเกิดอยูหลังจากที่
ความสุข ควายินดี หรือความกังวลไดดับไป เธอยังมีจิต (ตั้งอยูในกาย/ผูแปล) ถามวาจิตนี้เปนตัวเดียวกันกับจิตที่
ยินดี จิตที่สุขหรือเปลา? ไมใช ถาเปนจิตอันเดียวกัน เธอก็จะตองมีแตความสุขตลอดกาล ขณะน้ีพวกเธอมี
ความสุข ไมใชเพราะจะไดกลับบานไปอยูกับครอบครัว แตเปนเพราะพวกเธอกําลังฟงคําถามและคําตอบ ฉะนั้น
จิตตัวน้ีจึงเปนคนละจิตกับที่เปนสุข ยินดี หรือมีกังวล กอนหนานี้  

เรารูวา เม่ือจิตตัวเกาดับไป จิตตัวใหมยอมเกิดขึ้น ทําไมจึงเปนเชนน้ี? เพราะวา จิตตัวเกาดับไปนี้เปนเหตุ 
ยกตัวอยางเชนในสถานที่น้ีมีผูจัดการ ผูบริหารประจําอยู ถาผูจัดการคนนั้นเสียชีวิตไป แสดงวาสถานที่น้ีจะไมมี
ผูจัดการอีกเลยจริงไหม? ไมจริง ถาเชนนั้นจะเปนอยางไร? ก็ตองมีผูจัดการคนใหมมาอยูตอนะซิ ทําไมตองมีคน
ใหม? ก็เพราะคนเกาเขาตายไปแลว ดังน้ัน การดับไปของอันเกาเปนเหตุ การเกิดขึ้นของอันใหมจึงเปนผล เปนกฎ
ธรรมชาติ กฎแหงเหตุปจจัยและผล เธอไมสามารถสรางกฎนี้ขึ้นมาเอง แมแตพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไมสามารถ
สรางกฎนี้ขึ้นมาได เธอไมสามารถเปลี่ยนแปลงกฎนี้ได กฎแหงธรรมชาติน้ีเรียกวา “ปฏิจจสมุปบาท” เปนกฎที่วา
ดวยเหตุปจจัยและผล ฉะนั้นจิตตัวใหมจึงเกิดขึ้น เพราะจิตตัวแรกดับไป น่ีเปนกฎของเหตุและผลที่ไมสามารถเขา
ไปเปลี่ยนแปลงหรือทําลายได 

สมมติวามีคนตาย ขณะตายนั้นมีจิตหรือเปลา? ไมมีแลว และยังมีรูปอยูหรือเปลา? ยังมีอยู จิตไปที่ไหน
เม่ือเขาตาย? โปรดพิจารณาถึงกฎของเหตุปจจัย และผลวา เม่ือบุคคลตายไปจิตตัวสุดทายก็ดับลง จิตนี้มีปกติเกิด
ดับอยูตลอดเวลา เม่ือเธอกําหนด “อยากหนอ ยกหนอ อยากหนอ ยางหนอ อยากหนอ เหยียบหนอ” ในขณะที่
กําลังเดินจงกรม สิ่งที่เธอรูขึ้นมาก็คือ ตนจิต (อยากหนอ) ครั้งหน่ึงทําใหเกิดการเคลื่อนไหวอีกอยางหนึ่ง ชั่วเวลา
เศษหนึ่งสวนลานวินาที จิตเกิดดับไปกวาแสนครั้ง ถาเธอมีสมาธิพอ ก็จะสามารถเขาไปรูไดวา ทั้งจิตและเจตสิกนี้
ตั้งอยูชั่วแผล็บเดียวก็ดับไป กินเวลาไมถึงเศษหนึ่งสวนลานวินาที ถาเธอกําหนดอาการเคลื่อนไหวใด ๆ ก็ตาม 
แมแตจิตที่กําหนดนั้นก็ดับไปในทันทีเชนกัน เม่ือเธอกําหนดอาการเคลื่อนไหวตอไปอีก จิตที่กําหนดนี้ก็ไมใชตัว
เกาที่ดับไปแลว เปนจิตคนละตัวกัน เธอก็จะสามารถหยั่งรูถึงสิ่งเหลานี้ได เม่ือมีสมาธิที่ดีเพียงพอ 

เปนที่แจงใจกันแลววา ไมมีจิตหรือเจตสิกในคนตาย จิตตัวไหนที่ดับไป? จิตตัวสุดทายของภพปจจุบันดับ
ไป หลังจากจิตตัวน้ีดับไปแลว มีอะไรเกิดขึ้น? จิตตัวใหมก็เกิดขึ้นตามกฎของปฏิจจสมุปบาท หลังจากจิตตัว
สุดทายของภพเกาดับไป จิตตัวใหมจึงเกิดขึ้นตามกฎของเหตุและผล การดับไปของอันเกาเปนเหตุ การเกิดขึ้นครั้ง
ตอไปจึงเปนผล จะพูดไดไหมวา จิตตัวใหมน้ีมาจากภพเกา? ไมได เพราะจิตตัวน้ีเปนอีกภพหนึ่งไปแลว น่ีคือการ
เกิดอีก เปนเรื่องที่งายมาก 
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แตเธอทั้งหลายจะตองปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานเพื่อที่จะเขาไปเห็นการเกิดของจิตที่รวดเร็วยิ่งนัก เปน
การเกิดดับติด ๆ กันไป ไมไดหยุดหยอนเลย เม่ือน้ันเธอจึงจะเขาใจเรื่องการเกิดอีก น่ีแหละเปนเชนน้ีเอง หรือเธอ
ยังตองการใหมีการถอดวิญญาณลอยออกจากรางของภพหนึ่ง ไปสูรางใหมในอีกภพหนึ่ง อยูอีกหรือ? เธอไมตอง
ไปสนใจอีกตอไปแลว สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้เปนไปตามกฎของปฏิจจสมุปบาท พระสัมมาสัมพุทธเจาได
อธิบายไวอยางชัดเจน ในพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับ “ปฏิจจสมุปบาท” อาตมาจะตองอธิบายเพิ่มเติมอีกไหม? ไม
ตองแลว เพราะเธอทั้งหลายลวนแตเปนผูฉลาดปราดเปรื่อง และมีความเขาใจขึ้นมาแลววา ไมมีอัตตาตัวตนที่เที่ยง 
ไมมีวิญญาณเล็ก ๆ ที่ไมตายเดินทางออกจากภพนึ่งไปสิงสูรางใหมในอีกภพหนึ่ง 

เราไดรับคําตอบไปแลวเรื่องหน่ึง คราวนี้ไปเร่ืองตอไปคือเรื่อง “กรรม” กรรมนี้สงผลไปภพหนาไดอยางไร 
ถาไมมีสื่อชักนําไป? เธอไมไดพบหนาเพื่อนมาเปนเวลานับสิบป อยู ๆ ก็ไดพบกันบนทองถนน เธอดีใจดีมาก
ถึงกับออกปากพูดวา เธอดีใจมากที่ไดพบเขา สิ่งน้ีคืออะไร? น่ันคือความ “เมตตา” เขายอมรูสึกวา “เพ่ือนเรารัก
เรา” เขารูสึกเชนนั้น หลังจากนั้นเธอและเพื่อนตางก็แยกยายกันไป แตในคืนนั้นเพ่ือนเธอลมตัวลงนอนก็พลันนึก
ถึงเธอผูเปนเพ่ือนรักขึ้นมา เขาจะรูสึกอยางไร? มีความสุขหรือมีความทุกข? เขามีความสุข ทําไมเขาจึงมี
ความสุข?มีอะไรที่เปนสิ่งที่ไมตาย เชื่อมอยูระหวางความสุขและความเมตตาที่เขาไดรับในเย็นวันนั้นหรือเปลา? 
ไมมี แมวาจะไมมีตัวเชื่อมระหวางเจตสิกทั้งสองตัวน้ัน แตเมตตาจิตทําใหเกิดจิตที่เปนสุขได เราจําเปนตองมี
ตัวเชื่อมระหวางเหตุกับผลไหม? ไมจําเปนตองมี  

เม่ือบุคคลแสดงกิริยา หรือกระทําการใด ๆ เขาถูกทําใหเคลื่อนไหวดวยแรงของเจตนา จิตนั้นเกิดขึ้นพรอม
ดวยเจตนา แลวจิตน้ันเองก็ดับไป ตัวเองดับไปแลว แตแรงของเจตนายังอยูไมดับไปดวย ยังอยูรวมกับการเกิดของ
จิตตัวใหมตอไป เม่ือสถานการณแวดลอมสุกงอมสมควรแกเวลาที่จะใหผลแลว ผลนั้นปรากฏขึ้นทันที ไมมีตัวเชื่อม
ใหเห็นระหวางเหตุปจจัยกับผลของเหตุน้ัน ในกรณีที่มีการกลับชาติมาเกิดหรือการเกิดอีกนั้น ไมมีวิญญาณเล็ก ๆ 
ทีไมตายเคลื่อนยายถายเทจากภพหนึ่งลอยไปเขารางใหอีกภพหนึ่ง แตในระหวางภพทั้งสองนั้น มีความเกี่ยวพัน
กันแนนอน ดังน้ันกุศลกรรม หรือการกระทําความดี อกุศลกรรมหรือการกระทําความชั่ว เม่ือกระทําไปแลว ถา
เปนกรรมดี ก็จะนํากระแสจิตไปสูภพที่ดี ถาเปนการทํากรรมชั่ว กรรมนั้นก็จะนําจิตไปเกิดในภพที่เลว ดังน้ัน พวก
เราทั้งหลายจึงเปนไปตามกรรม 

คําถามตอไปเกี่ยวกับ “อนัตตา” อนัตตาหมายถึง ความไมมีตัวตน ไมมีตัวที่ไมตายอยูตางหากจากรูปและ
นาม น่ีคือสิ่งที่พระพุทธองคไดตรัสไว ในป พ.ศ. ๒๕๒๒ อาตมาไดรวมคณะกับทานอาจารยใหญ มหาสีสยาดอ ทํา
การเกิดอบรมวิปสสนาที่โรงแรมแหงหน่ึงในสวิตเซอรแลนด มีโยคีหนุมชาวเยอรมันอายุ ๒๔ ป เขามาเพื่อสง
อารมณ เขากลาววา “ผมไมสามารถปฏิบัติเลยครับ รูสึกหมดอาลัยตายอยาก” อาตมาถามวา เพราะเหตุไร วิธีน้ี
งายมาก ตรงมาก ไมมีอะไรที่ซับซอนเลย เพียงแตเอาใจใสดูสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเปนจริงเทานั้น เขากลาววา 
“เพราะการแสดงธรรมของทานอาจารย” “ดีแลว เธอพบอะไรในการแสดงธรรมของอาตมา?” เขาตอบวา “ไมใช
เปนการแสดงธรรมของทานอาจารย แตเปนการแสดงธรรมของมหาสีสยาดอ คําวา “อนัตตา ไมใชตัวไมใชตน” 
การสอนเรื่องไมใชตัวตนนี้ ทุบหัวอกผม ผมทนไมได” “แลวเธอไดยินคําวา ไมใชตัวไมใชตน ในการแสดงธรรมของ
อาตมาหรือเปลา?” “ไมมีครับ” “ดีแลว ทานอาจารยใหญมหาสีสยาดอไมไดสอนวิปสสนาใหเธอ สิ่งที่ทานทําก็คือ
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การบรรยายธรรมเทานั้น อาตมาเปนผูสอนวิปสสนาใหเธอ และอาตมาไมไดพูดคําวาไมใชตัวตน เธอก็ควรปฏิบัติ
ตอไป” เขาก็คอยพอใจ “ผมจะทําตามครับ” ตอบอาตมาและอยูปฏิบัติตอไป 

ในเชาวันตอมา เขาก็มาหาอาตมาอีกเพื่อสงอารมณ คราวนี้ดูทุกขใจมาก อาตมาถามวา “เธอมี
ประสบการณอะไรบาง?” เขาบอกวาเขาไมอาจปฏิบัติได “ทําไมหรือ?” “คืนวานนี้ทานอาจารยใหญ มหาสีสยาดอ 
แสดงธรรมเกี่ยวกับความไมใชตัวตนอีกแลว ผมทนไมได ผมไมสามารถปฏิบัติวิปสสนาไดแลวครับ” เม่ือเปนเชนนี้ 
ก็ไมสามารถชวยอะไรได ทานอาจารยใหญ มหาสีสยาดอ จําตองแสดงธรรมทุกคืน เพราะทานถูกนิมนตมาโดยผู
ปฏิบัติใหมาสอนวิปสสนากรรมฐาน และในการสอนนี้ทานจะตองยกเอาหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาขึ้นมา
แสดงอยูเสมอ ในคําสอนของพระพุทธองคน้ัน มีการพูดถึงคําวา “อนัตตา” ความไมใชตัวตนอยูมาก และซ้ํากัน
หลาย ๆ ครั้ง ทานอาจารยใหญ มหาสีสยาดอ จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงคํา ๆ น้ีได แตสําหรับอาตมาแลว สามารถ
เลี่ยงได เพราะอาตมาแสดงธรรมแบบพูดสด ๆ อาตมาไมไดพูดคําวา อนัตตา ไมใชตัวตน เพ่ือวาเขาจะไดไมเสีย
อารมณ แตเขาก็จากไปในที่สุด 

ในการสอนวิปสสนากรรมฐานของชาวพุทธนั้น ใครก็ตามที่ไมสามารถทนฟงธรรมเกี่ยวกับ “อนัตตา” ได 
เขาก็มีอันตองออกไปจากการปฏิบัติ เพราะธรรมในพุทธศาสนานี้ยืนอยูบนพ้ืนฐานความเขาใจเกี่ยวกับความไมใช
ตัว ไมใชตน โดยประสบการณสวนพระองคของพระสัมมาสัมพุทธเจา และประสบการณของพระอรหันตทุกรูป 
ทานเหลานั้นก็มิไดเห็นวามีสิ่งใดเที่ยง มิไดเห็นวามีสิ่งที่ไมตาย ทานพบแตวารูปและนามไมเที่ยงอยูทุก ๆ ขณะ 
แตละอยางนี้เกิดขึ้นแลวก็ดับไปทันที ถาเธอปฏิบัติตอเน่ืองกันไปไมต่ํากวาเดือนหรือสองเดือน เธอก็ม่ันใจได
เหมือนกันวา จะสามารถเขาไปหยั่งรูถึงความไมเที่ยงของทุก ๆ รูป และทุก ๆ นาม ซ่ึงเธอก็จะพบวาไมมีสิ่งที่ไม
ตาย หรือไมมีสิ่งที่เที่ยงถาวร แตจะพบวา “อนัตตา” ความไมใชตัวตนนี้แหละเปนสิ่งที่ไมตาย และรูปกับนามนี้เปน
ปรากฏการณที่เปลี่ยนแปรอยูเสมอ ไมเที่ยงแทถาวร ดังน้ัน จึงไมมีวิญญาณตัวเล็ก ๆ เคลื่อนออกจากภพเกาไปสู
ภพใหม ชีวิตจึงเปนเพียงกระบวนการทํางานของรูปกับนามเทานั้น ภพเกาที่ดับไปทําใหภพใหมเกิดขึ้น สาเหตุ
จากอดีตชาติสงผลมายังปจจุบันชาติ สิ่งที่เชื่อมตอระหวางภพทั้งสองคือเหตุปจจัย (อยูขางหนึ่ง/ผูแปล) และผล 
(อยูอีกขางหนึ่ง/ผูแปล) แตไมมีตัวเชื่อมที่อยูในสภาพของวิญญาณ หรือตัวเล็ก ๆ หรือสิ่งใดทั้งสิ้น 

ชีวิตของพระ 

คําถามที่ ๔ : ชีวิตของพระในวัดนั้น ก็มีแตการปฏิบัติวิปสสนาอยางสม่ําเสมอเทานั้น ใชหรือไมครับ ?  

ตอบ : ถาชีวิตของพระในวัดมีแตการปฏิบัติวิปสสนาโดยสวนเดียวละก็ อาตมาก็คงไมสามารถอยูตรงนี้ได คงตอง
ปฏิบัติวิปสสนาอยางสม่ําเสมอแตในวัดเทานั้น ในพระพุทธศาสนานั้น มีการงานสําหรับพระอยู ๒ อยาง อยางแรก
คือ การเรียนพระคัมภีรแลวก็สอนใหแกสานุศิษย ประการที่สองคือ ปฏิบัติธรรม เราจะตองทําทั้งสองอยาง ถาหาก
ชีวิตของพระจะตองปฏิบัติแตวิปสสนาอยางเดียว ทานก็จะสําเร็จถึงอริยมรรคครั้งที่สี่ บรรลุถึงความเปนพระ
อรหันตแลวก็เสียชีวิตไป (ปรินิพพาน) หลังจากที่พระรูปน้ันจากไปแลว ก็ไมมีสิ่งใดหลงเหลืออยูในพระศาสนา 
เพราะไมมีพระเหลืออยูที่จะทําหนาที่สอนธรรมะใหแกบรรดาศิษย ฉะนั้น เราควรทําอยางไร? ควรจะปฏิบัติธรรม
ขณะที่เรียนพระคัมภีรและอบรมสั่งสอนสานุศิษยดวย (หมายถึงเรียนปริยัติดวย ฝกปฏิบัติดวย แลวนําความรูที่
เรียนมาไปสอนทั้งปริยัติ และสอนวิธีปฏิบัติกรรมฐานดวย ฝายปริยัติ เรียกวา คันถธุระ สวนฝายปฏิบัติสมถกรรม
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ฐาน และฝายปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน รวมเรียกวา วิปสสนาธุระ/ผูแปล) ดังน้ัน อาตมาจึงมาปรากฏตัวที่น่ี และ
เปดการอบรมวิปสสนาใหแกชาวออสเตรเลีย หากวาอาตมาใชชีวิตแตเพียงในวัดเพื่อปฏิบัติธรรมเพียงอยางเดียว 
ก็คงไมมีโอกาสที่จะมาที่น้ีเพ่ือสอนธรรมใหแกบรรดาผูปฏิบัติทั้งหลายในที่น้ี และเหลาโยคีทั้งหลายในที่น้ีก็คงหมด
โอกาสที่จะฝกปฏิบัติวิปสสนนาโดยวิธีเจริญสติและการกําหนดอิริยาบถยอยในชีวิตประจําวันเหมือนอยางกับที่เธอ
กําลังทําอยู ดังน้ัน จึงมีการงานอยูสองสิ่งคือ เรียน และสอนธรรมะ กับการปฏิบัติธรรมะ 

สอนทั้งสองวิธี 

คําถามที่ ๕ : จะตองทําอะไรบาง ถาจะมีการแบงกลุมใหชัดเจนไปเลย ตามเนื้อหาสาระที่จะสอนวา จะสอน
วิปสสนาใหกับกลุมหน่ึง และจะสอนสมถะใหกับอีกกลุมหน่ึง ? 

ตอบ : วัตถุประสงคของการปฏิบัติสมถกรรมฐาน ก็เพ่ือบรรลุถึงสมาธิเบื้องสูง เพ่ือใหไดสมาธิน้ี ผูปฏิบัติสมถกร
รมฐานตองมีเพียงอารมณเดียวเปนอารมณกรรมฐาน เม่ือจิตทองเที่ยวออกไปก็ตองดึงกลับมาที่อารมณกรรมฐาน 
หลังจากปฏิบัติตามวิธีน้ีไปไดหน่ึงเดือน สองเดือน หรือสามเดือน ก็จะสามารถบรรลุสมาธิชั้นสูงได การเพงอารมณ
เดียวนี้ไดแก การตามลมหายใจ หรือการใชอุปกรณทําเปนดวงกสิณเอาไวเพงก็ได เม่ือไรก็ตามที่จิตออกไป
ทองเที่ยวขางนอก ผูปฏิบัติจะตองไปตามออกไป หรือตองไมไปสังเกตรูอาการของจิตนั้น เขาตองดึงมันกลับมาไว
ที่อารมณกรรมฐาน และเพงจิตไวแตอารมณน้ันเพียงอารมณเดียว 

สวนเทคนิคของวิปสสนากรรมฐานนั้น ภายในระยะเวลาประมาณสิบวัน มีอารมณกรรมฐานเกิดขึ้นมา
เทาไหรแลว ? หน่ึงหรือสอง? ความจริงมีมากมายนับไมถวน ซ่ึงเปนปรากฏการณของรูปและนาม ดังน้ัน อะไรคือ
วัตถุประสงคของวิปสสนากรรมฐาน? ไดแก การเขาไปรูสภาวะตามความเปนจริงของรูปและนาม ดวยสมาธิระดับ
หน่ึง (คือรูสภาวะปรมัตถดวยขณิกสมาธิ/ผูแปล) ขณะที่สังเกตรูอาการอยูน้ัน เธอไดความรูแจงทั้งสภาวะลักษณะ
และสามัญญลักษณะ หมายความวา เม่ือจิตทองเที่ยวออกไป ก็ไมจําเปนตองดึงกลับมา เพราะเหตุไร? เพราะจิต
ตัวน้ันเองก็ตองถูกกําหนดรู ตองถูกสังเกตดูอาการตามที่มันเปนจริง วัตถุประสงคของการสังเกตรูอาการก็เพ่ือเขา
ไปหยั่งรูถึงธรรมที่แทจริงของมันน่ันเอง หมายความวา ตองไมทําใหมันหมดไป หรือตองไมทําใหมันจากไป ความ
เจ็บปวด ทุกขเวทนาก็เชนกัน เปนสิ่งที่ตองกําหนดรู ไมใชไปทําใหหายไป แตกลับตองเขาไปดูใหรูอาการตาม
ธรรมชาติของความเจ็บปวดนั้น อะไรคือธรรมชาติอันแทจริง? ธรรมชาติน้ัน ไดแกสภาวะลักษณะ และสามัญ
ลักษณะ 

น่ีคือความแตกตางระหวางสมถกรรมฐานกับวิปสสนากรรมฐาน 

เธอสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง ทั้งสองกลุมควรจะปฏิบัติทําสมถะ และวิปสสนา และสอนทั้งสองวิธี ผู
ปฏิบัติธรรมจะสามารถไดประโยชนมากขึ้นจากทั้งสองวิธีน้ี 

จะชวยผูอ่ืนไดอยางไร 

คําถามที่ ๖ : ควรจะทําอยางไรใหกลมกลืนกัน ในสวนที่ตองทําหนาที่บริการสังคม กับในสวนที่เปนผูปฏิบัติธรรม
เต็มเวลา? หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา อยางไหนควรมากอน ตองเอาตัวใหรอดกอน หรือตองชวยเหลือผูอ่ืนกอน? 
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ตอบ : ถาเปนผูปฏิบัติธรรมเต็มเวลา เธอยอมไมอยูในฐานะที่จะไปบริการผูอ่ืน เพราะปฏิบัติธรรมจนไมมีเวลาวาง 
แตถาเธอใหบริการผูอ่ืนอยูเสมอ เธอก็จะไมมีเวลาปฏิบัติ ฉะนั้นสิ่งไหนควรมากอน ตองเอาตัวใหรอดกอน หรือ
ตองชวยเหลือผูอ่ืนกอน? มันเกิดขึ้นกับตัวเธอเอง แตอาตมาสามารถยกแนวคิดของพระพุทธเจาใหเธอไดดังน้ี มี
เพ่ือน ๒ คน ออกเดินทางดวยเท และบังเอิญตกไปในหลมโคลนดูด เขาติดอยูในนั้นทั้งสองคน จนจมลงไปถึงเอว 
เพ่ือนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะชวยเหลือเพ่ือนใหปลอดภัย การจะชวยเหลือผูอ่ืนนั้น เขาจะตองด้ินรนตัวเองสลัดตัวให
หลุดออกจากโคลนใหไดเสียกอน แลวคอยหาทอนไมหรือกิ่งไมใหเพ่ือนเกาะแลวฉุดขึ้นมาจากโคลนดูด ดังน้ัน อัน
ไหนควรมากอน? เห็นไดชัดวาตองเอาตัวเขาใหรอดเสียกอน และนี้เปนไปตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค พระ
สัพพัญูสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา ทันทีที่ชวยตนเองใหพนทุกขแลวน่ันแหละ จึงจะสามารถพยายามไปชวยเหลือ
ผูอ่ืนใหพนทุกขในทํานองเดียวกันได 

นิพพาน 

คําถามที่ ๗ : นิพพานคืออะไร? 

ตอบ : คําวานิพพาน เกิดจากคําวา นิ แปลวา “ไมมี” และคําวา วานะ แปลวา “ตัณหาเครื่องรอยรัด” น่ันก็คือ “ไมมี
ตัณหา” เม่ือเธอมีตัณหา เธอจะประสบกับความทุกข ถาเธอไมมีตัณหา เธอก็จะไมมีทุกขอีกตอไป ความสิ้นตัณหา
ทําทุกขใหหมดไป ทุกขน้ีเกิดมาจากแหงหนตําบลใด? มาจากฟากฟา หรือปาเขา? มาจากตัณหาเทานั้น เม่ือ
ตัณหาถูกกําจัดไป ทุกขทั้งปวงที่โยงกับรูปและนามที่ดับลง น่ันคือสถานภาพของพระอรหันต 

ในพุทธศาสนานี้ เรามีนิพพานอยูสองสถานะ อยางแรกคือ การบรรลุอรหันตในชาติน้ี สามารถกําจัด
ตัณหาทั้งหมดใหสิ้นไปโดยการตรัสรูครั้งที่สี่ จากนี้ไปทานก็จะไมมีความทุกขทางใจอีกเลย อยางไรก็ตาม รูปของ
ทานก็ยังคงมีการเกิดดับอยูอยางตอเน่ือง ดังน้ัน จึงมีความลําบากทางกายอยูบางเปนครั้งเปนคราว แตทานก็ไมได
รูสึกไมพอใจ ทานเห็นวามันสักแตเพียงเปนอาการทางกายเทานั้น เม่ือทานกําจัดตัณหาความยึดติดในตัวบุคคล
หรือวัตถุสิ่งของไดแลว ทานก็ไมมีความยินดีที่จะเกิดอีก เม่ือทานเสียชีวิตไป รูปและนามทั้งหมดจึงดับลง ไมมีการ
สืบตอภพชาติอีกแลว เพราะความเราใจ ความทะยานอยาก และความยึดติดทั้งหมดถูกกําจัดโดยสิ้นเชิง และนี่ก็
คือ นิพพาน ในสถานะที่สอง 

สิ่งที่เอควรจะทําใหไดคือนิพพาน ในสถานะแรก ซ่ึงสามารถบรรลุได โดยการทําลายหรือเอาชนะตัว
ตัณหาใหได อันไดแก ความทะยานอยาก เธอควรมีฉันทะที่จะบรรลุอรหันต (ฉันทะ คือความพอใจในอารมณ/ผู
แปล) 

ประพฤติผิดในกาม 

คําถามที่ ๘ : กรุณาใหคําจํากัดความของคําวา ประพฤติผิดในกาม 

ตอบ : ถาสามี หรือภรรยาไปมีชู น่ันคือการประพฤติผิดในกาม หรือกมีเพศสัมพันธอยางผิดกฎหมาย อยางไรก็
ตาม ขอหามทางกฎหมายนี้ก็ยังไมสามารถครอบคลุมไดทุกสถานการณทั้งในซีกโลกตะวันออกและซีกโลก
ตะวันตก ยกตัวอยางเชน ในประเทศพมา หลายหมูบานไมมีสํานักงานที่ทําหนาที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย 
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เม่ือเขาแตงงานกัน ก็เปนที่รับรูของสังคมวาคูน้ีเปนสามีภรรยากัน ถาหากวาฝายสามีหรือฝายภรรยาไปมีชู น่ันคือ
ประพฤติผิดในกาม แมจะไมไดสมรสกันตามกฎหมายก็ตาม 

มีเรื่องหน่ึงนาสนใจ มีสอนอยูในคัมภีรพระไตรปฎก อาตมาจะเลาใหฟง เปนเรื่องคอนขางยาว เกิดขึ้น
กอนที่พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้น  

มีหญิงโสเภณีที่งดงามและมีคุณธรรมนางหนึ่ง นางนี้สมาทานศีลทั้งหมดหาขอ มีชายผูหน่ึงมอบเงินหนึ่ง
พันเหรียญใหแกนาง เพ่ือจะอยูรวมกับนางหนึ่งคืน แลวกลาววา “แมนาง ฉันมีธุระยุงมากวันนี้ ไมสามารถมาอยูได 
บางทีอาจจะมาวันพรุงน้ีหรือวันถัดไป”  แลวเขาก็ไมไดกลับมาในวันรุงขึ้นหรือวันตอจากนั้น เวลาผานไปหนึ่งเดือน 
เขาก็ยังไมมา ถึงแมจะมีชายอ่ืนอีกมากมายมาเสนอเงินใหแกนาง แตนางไมยอมรับ นางจะไมรับเงินของใครอีก 
จนกวาชายคนแรกนั้นจะกลับมาหานางเพราะรับเงินไวแลวหน่ึงพันเหรียญ ถึงแมวานางจะรับเงินจากชายอื่นได
ตามความพอใจ แตก็รูแกใจดีวาจะตองรูสึกผิดอยางมากที่ละเมิดศีลขอสาม ซ่ึงหามประพฤติผิดในกาม หลังจาก
สามปผานไป ชายผูน้ันก็ไมกลับมาสักที เงินที่ไดมาก็ใชจนหมดไปแลว และหญิงโสเภณีน้ันอยูในสภาพที่ใกลตาย
เพราะอดอาหาร 

นางจึงเดินทางไปที่ศาลของการตัดสินความ ผูพิพากษาพิจารณาความจริงทั้งหมดของคดีน้ี แลวออก
ความเห็นวา “เธอไดรอคอยชายผูน้ันมาเปนเวลาถึงสามปแลว เขาก็มิไดมา ฉะนั้น ถือวาเธอไดปฏิบัติหนาที่ไปแลว 
บัดนี้เปนอันสิ้นสุดหนาที่ นับแตน้ีตอไปเธอสามารถรับขอเสนอของผูอ่ืนได” ขณะที่นางกําลังเดินทางกลับจากศาล 
มีชายหนุมอีกผูหน่ึงมาเสนอเงินใหนางหนึ่งพันเหรียญ นางก็ยังคงรูสึกมีความผิดอยูดีถายอมรับเงินน้ัน ถึงแมวา
ศาลจะตัดสินใหนางทําเชนน้ันได ทันใดนั้นเอง ชายคนแรกที่มอบเงินหนึ่งพันเหรียญใหแกนางเมื่อสามปกอนก็
พลันปรากฏตัวขึ้น และนางก็รีบปฏิเสธขอเสนอของชายคนที่สองไป ครั้นชายคนแรกบอกยกเลิกขอผูกพันทาง
ศีลธรรมตอนาง โดยบอกวาเขาไมมีความเกี่ยวพันใด ๆ กับนางอีกตอไปแลว น่ันแหละนางจึงยอมรับขอเสนอจาก
บุคคลอน ๆ เรื่องในแนวนี้เกิดขึ้นในสมัยโบราณ แมแตสตรีนางนี้ก็ยังรักษาศีลขอสาม น่ีคือนิทานศีลธรรม 

กลาวโดยสรุป บุรุษเพศจะตองไมลวงเกินทางเพศตอสตรีที่อยูภายใตการปกครองของบคุคล หรือองคกร
ตาง ๆ (สตรีก็จะตองไมมีเพศสัมพันธกับบุรุษอ่ืนที่ไมใชสามีของตน/ผูแปล) 

สภาพการนอน 

คําถามที่ ๙ : บุคคลจะนอน หรือพักผอนอยางมีสติไดอยางไร? การตามดูอาการพอง อาการยุบของทองจะชวย
ปรับใหจิตหลับลงไดหรือไม? 

ตอบ : ได! เม่ือเธอใกลจะหลับ เธอควรสังเกตอาการพอง อาการยุบอยางผิวเผิน และเบา ๆ หมายความ
วาใหเธอรักษาสมาธิไวระดับหนึ่งโดยไมตองคํานึงถึงเรื่องใด ๆ ที่ทําใหเธอเกิดความกังวลหรือไมสบายใจ ดูอาการ
ไปอยางสบาย ๆ ตามกําลังของสติที่มีอยู เพราะสมาธิเชนนั้นไมลึกนัก ไมจดจอนัก มันจะคอย ๆ ลื่นไหลเขาสู
อาการงวงนอน แลวเธอก็หลับไปในที่สุด เปนยาที่ดีมากสําหรับโรคนอนไมหลับ แตตองระวังวาตองไมเขาไป
สังเกตดูอาการแบบเอาจริงเอาจัง 
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ไมจําเปนตองมีอาจารย 

คําถามที่ ๑๐ : วิปสสนาญาณระดับไหน ที่ผูปฏิบัติไมจําเปนตองมีอาจารย 

ตอบ : เม่ือผูปฏิบัติเขาถึงวิปสสนาญาณที่สิบเอ็ดแลว เขาไมจําเปนตองมีอาจารย วิปสสนาญาณที่สิบเอ็ดนี้อยู
เบื้องลางของญาณที่สิบสองตลอดไปจนถึงญาณสุดทาย 

การตรัสรู (เขาถึง มัคคญาณ) 

คําถามที่ ๑๑ : ประสบการณของการตรัสรูน้ียังคงอยูถาวรหรือไม? มันเกิดขึ้นแลวดับไปหรือไม? มันยังคงถูก
รักษาไวดวยสมาธิใชหรือไม? 

ตอบ : เพราะมันคือจิตตัวหน่ึง ไดแกมัคคจิต ฉะนั้นมันจึงไมคงอยูถาวร มันเกิดขึ้นแลวก็ดับไป แตมันยังคงถูก
รักษาไวไดดวยสมาธิ เม่ือเราปฏิบัติจนบรรลุถึงมัคคจิตแลว จิตนั้นตั้งอยูเพียงชั่วขณะเดียวเทานั้น มันเกิดขึ้นแลว
ดับทันที แตยังคงสงผลอยูน่ันคือ “ผลญาณ” ซ่ึงถูกรักษาไวดวยสมาธิ เม่ือเธอมีสมาธิดีเพียงพอ เธอก็จะสามารถ
เขา “ผลสมาบัติ” ซํ้า ๆ กันไดหลายครั้งหลายหน และสามารถเขาสมาบัติไดเปนเวลานาน ๆ ดังน้ัน เธอจึง
จําเปนตองมีสมาธิที่ดี ถึงแมวาเธอจะบรรลุถึงการตรัสรูแลวก็ตาม (แตถาผูปฏิบัติน้ันไมสามารถประคองสมาธิไว
ใหถึงระดับที่จะเขาสมาบัติได เขาก็ไมอาจเขา “ผลสมาบัติ” ไดเชนกัน/ผูแปล) 

อนิจจะ 

คําถามที่ ๑๒ : หลักธรรมในพระพุทธศาสนานี้ เนนมากที่ความไมเที่ยง มีหลักธรรมใดบางที่แสดงถึงสิ่งที่มีความ
เที่ยง? ถามี สิ่งน้ันคืออะไร? เน่ืองจากเหตุปจจัยกับผลที่เกิดจากเหตุ เปนหลักคําสอนพื้นฐานในพระพุทธศาสนา 
อะไรเปนสาเหตุใหเกิดความเที่ยง และผลที่เกิดขึ้นไดแกอะไร? 

ตอบ : คําถามทั้งหมดนี้ สามารถรวบรวมตอบไดในทีเดียววา ไมมีหลักธรรมใดที่แสดงถึงสิ่งที่มีความเที่ยง 
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาแสดงไววา ทุกสิ่งทุกอยางมีความไมเที่ยง (เปนอนิจจะ/ผูแปล) 

ความรูทางทฤษฎี 

คําถามที่ ๑๓ : กระผมตระหนักดีวา ความรูทีไดมาจากตําราเรียน สามารถเปนอุปสรรคขัดขวางความกาวหนาใน
การปฏิบัติธรรม มีสวนใดบางที่สามารถอานไดในระหวางที่กลับไปปฏิบัติตอที่บาน? 

ตอบ : ถูกแลว ความรูที่ไดมาจากตําราเรียนนั้น บางครั้งก็เปนอุปสรรคขัดขวางความกาวหนาในการปฏิบัติ เปน
เพราะเราอดไมไดที่จะเปรียบเทียบสภาวะที่เปนประสบการณจากการปฏิบัติ กับที่มีอิบายไวในตํารา มันนําเราไปสู
ความคิดพิจารณาวิเคราะหวิจารณ แลวเราก็สูญเสียความมีสติที่จะกําหนดรูสิ่งที่กําลังประสบอยูเฉพาะหนา ถาเธอ
รูตัววานี่เปนความคิดนึก เปนการวิเคราะหวิจารณหาเหตุผล น่ีกําลังสาธยายธรรมะอยู สิ่งเหลานี้เปนอุปสรรค เปน
ตัวทําลายสมาธิไดเทา ๆ กับเปนตัวสงเสริมใหเกิดปญญาญาณ เม่ือรูเชนนี้แลว เธอตองรีบกําหนด เฝาดูมัน เม่ือ
สามารถทําไดดังน้ีแลว อุปสรรคตัวทําลายสมาธิก็จะหมดไป เพราะมีความรูเทาทันธรรมชาติของอุปสรรคเหลานี้ 
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เธอสามารถตัดบทไดโดยไมไปคิดถึงความรูที่ประสบมาหรือไม ไปคิดถึงเทคนิคของวิปสสนา ดวยความสามารถใน
การตกลงใจไดเชนนั้น เธอก็จะสามารถปฏิบัติวิปสสนาฝาดานอุปสรรคนี้ออกมาได ถึงแมวามันจะเกิดขึ้นในใจเธอ 
เธอก็จะสามารถเอาชนะมันไดโดยงาย โดยการมุงเอาใจใสกําหนด อันตรายของผูปฏิบัตะรรมก็คือความไมเขาใจวา
สิ่งเหลานี้คือ อุปสรรค ตัวฉุดรั้งความกาวหนาในการปฏิบัติ ถาเธอไมตระหนักวาจะตองเพียรเฝาดูมันทันทีที่
เกิดขึ้นในใจ มันก็จะกลายเปนตัวอุปสรรคขึ้นมาทันที ถาเธอเขาใจวาสิ่งเหลานี้คือตัวกันไมใหสําเร็จ และเธอไมรับ
มันมาไวในใจ ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น เธอกําหนดรูเทาทันหมด แลวมันก็จะหายไปเอง ดังน้ัน จึงไมมีปญหาอะไร ใน
การกลับไปปฏิบัติตอที่บาน เธอตองพยายามปฏิบัติตอที่บานใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได ความรูจากหนังสือน้ีเปน
สุตมยปญญา เรียนรูแลวไปคิดตอเปนจินตมยปญญา เธอตองไมนําไปประยุกตใชตอในขณะปฏิบัติอยู เวลาใดที่
วางจากการปฏิบัติวิปสสนา เธอก็สามารถหยิบหนังสือน้ันขึ้นมาอานตรวจตราดูผลการปฏิบัติได 

ขันธะ 

คําถามที่ ๑๔ : เกี่ยวกับขันธหานี้ อะไรเปนสภาวะลักษณะของสัญญาและของสังขาร? และเจตนาก็ดูเหมือนวาจะ
ทํางานตางไปจากความคิดนึก ความคิดสามารถนําใหเกิดเจตนา และเจตนาก็นําไปสูความคิดได ความคิดและ
เจตนานี้จัดอยูในกลุมเดียวกันหรือไม? หรืออยูตางประเภทกันสัญญากับสังขาร เกี่ยวของกันอยางไร หรือ
แตกตางกันอยางไร? 

ตอบ : สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตประกอบดวยขันธหา (ยกเวนอสัญญสัตตาพรหม ซ่ึงมีแตรูป กับอรูปพรหมสี่ ซ่ึงมีแตนาม 
พรหมสองประเภทนี้มีขันธไมครบหา/ผูแปล) ประการแรกคือ รูปขันธ ประการที่สองคือ เวทนาขันธ ประการที่
สามคือ สัญญาขันธ ประการที่สี่คือ สังขารขันธ และประการที่หา ไดแก วิญญาณขันธ น่ีคือขันธหา สภาวะ
ลักษณะของ สัญญาขันธ คือความจําได รับรูได สวนจิตสังขารประกอบดวยเจตสิก ๕๐ ตัว (นอกเหนือจากเวทนา
และสัญญา) เจตสิกทั้ง ๕๐ ตัวน้ีตางก็มีลักษณะพิเศษเฉพาะของตัวเอง มันเปนการยากมากที่จะอธิบาย
รายละเอียดทั้งหมดใหเธอไดภายในหนึ่งชั่วโมง 

จากที่เธอระบุมาวา เจตนานี้ดูเหมือนวาจะทํางานตงไปจากความคิดนึก ความจริงแลวเจตนานี้ไมไดแยก
ตางหากออกจากความคิดนึก มันจัดวาอยูในความคิดนึก ความคิดนึกชักชวนใหเกิดเจตนา และเจตนาก็ชักชวนให
เกิดความคิดนึกได 

เจตนาและความคิดนึกคูน้ีจัดอยูในกลุมเดียวกันหรือไม? ถูกตอง ทั้งเจตนาและความคิดนึก จัดอยูในกลุม
เดียวกันคือจิตสังขารเรียกวา สังขารขันธ 

สัญญา และ สังขาร เกี่ยวของซึ่งกันและกันอยางไร? หรือแตกตางกันอยางไร? เม่ือเธอแลเห็นของสวย ๆ 
งาม ๆ เชนดอกไม เธอก็จะเกิดความทะยานอยากที่จะไปเก็บดอกไมน้ัน ตัณหาความทะยานอยากนั้นเปน สังขาร 
การแลเห็นดอกไมเปน สัญญา คือความรับรูในลักษณะเชนน้ี สัญญา กับ สังขาร จึงมีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน 

หนทางปฏิบัติที่ถูกตอง 
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คําถามที่ ๑๕ : มีบุคคลจํานวนไมนอยที่อางตนวาเปนผูรูรอบ คําแถลงของปจเจกชนบางคนเกี่ยวกับความจริง
ตามธรรมชาติน้ัน ภายหลังถูกเปดเผยออกมาวาคําสอนนั้นผิด ยกตัวอยางเชน ศาสนาคริสต และศาสนาพุทธ เรื่อง
กําเนิดของจักรวาล หรือเรียกวา ทฤษฎีพระเจาสรางโลกตามแนวคิดของชาวคริสต 

ทําไมกระผมหรือคนอ่ืน ๆ ตองมาเดินตามหนทางที่ทําใหเกิดความเจ็บปวดทุกขทรมาน ซ่ึงแมจะรับรองวา
ผลสุดทายคือความมีสันติสุข? รูสึกวาวิธีปฏิบัติที่แตกตางกันจะทําใหประสบการณจริงที่ไดรับแตกตางกันออกไป 
เราจะแยกเอาสิ่งที่ถูกออกจากสิ่งที่ผิดไดอยางไร? 

ตอบ : เปนเรื่องธรรมดา ที่การประกาศความจริงตามธรรมชาติออกไปแลวถูกเปดเผยออกมาภายหลังวาคําสอน
น้ันผิด และถูกตําหนิอยางรุนแรง ถาหนทางนั้นไมใชทางที่ถูกตอง คือผิดจริง ๆ ดังเชนกับศาสนาพุทธ กับศาสนา
คริสตที่วาดวยเรื่องกําเนิดของจักรวาลกับทฤษฎีพระเจาเปนผูสรางโลก ศาสนาพุทธไมไดเอาเรื่องพระเจาสรางโลก
เขามารวมอยูดวย มีแตในชาวคริสตเทานั้นที่เชื่อเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับจักรวาล สิ่งที่พระพุทธองคเนนอยูก็คือ เรื่อง
อริยสัจสี่ เพียงเทานั้น 

ทําไมผมจะตองมาเดินตามหนทางที่ทําใหเกิดความเจ็บปวดทุกขเวทนา ถึงแมวาจะรับรองวา ผลสุดทาย
คือความมีสันติสุข? อาตมาแทบไมจําเปนตองตอบเลยเพราะวา ถึงแมหนทางนี้ทําใหเกิดความเจ็บปวดมากใน
เบื้องตน แตในเบื้องปลายคือความมีสันตสิุข สมมติวาเอกําลังถูกหอมลอมดวยเปลวเพลิงอยูในที่น้ี เธอรูดีวาถายัง
ขืนอยูในวงลอมของเปลวไฟตอไป ก็จะตองถูกไฟทวมตัว เธอตองทําอยางไร? เธอก็ตองวิ่งฝากองเพลิงออกมา 
ขณะที่เธออยูทามกลางเปลวเพลิงอยูน้ัน เธอยอมตองถูกไฟเผาลนแตยังไมถึงตาย เธอไดรับความลําบากจากการ
ถูกไฟลวกนิดหนอย ขณะที่กําลังวิ่งบุกฝาเปลวไฟออกมา เพ่ือวาเธอจะรอดพนจากการถูกไฟคลอกตาย แลวเธอก็
พนกองเพลิงออกมาไดโดยสวัสดิภาพ 

อีกตัวอยางหนึ่ง : เธอไดเลาเรียนวิชาตั้งแตชั้นประถม จนกระทั่งจบจากมหาวิทยาลัย ในระหวางศึกษาเลา
เรียนอยูน้ัน เธอตองผจญกับความทุกขนานาประการ ทั้งเรียน ทั้งทอง ทั้งคํานวณ และอ่ืน ๆ ทําไมเธอตองลําบาก
ปานนั้น? เพราะเธอตองการใบประกาศนียบัตรเพ่ือเปนหลักฐานในการประกอบอาชีพที่ใหรายไดดี เพราะเธอ
เล็งเห็นผลประโยชนจากความรู เธอจึงยอมลําบากลําบนอยูถึงสิบสี่ปในสถานศึกษา เธอลําบากอยางมีความสุข 
ยินดีที่ลําบาก เพราะเธอคาดหวังวาจะไดงานดี อันนี้ชัดมาก 

ตอไปคือเรื่อง วิธีปฏิบัติที่แตกตางกันทําใหประสบการณจริงที่ไดรับมีควมแตกตางกันออกไป ที่พูดมา
ทั้งหมดนี้มีเหตุผล ถาหากมีสิ่งที่มีความถูกตองบริบูรณอยูจริง เราจะแยกเอาสิ่งที่ถูกออกจากสิ่งที่ผิดไดอยางไร? 
ถาเธอปฏิบัติตามธรรมะคําสั่งสอนใด ๆ ไดอยางครบถวนตามระเบียบแบบแผนแลว เธอจะไดพบแตความสันติสุข
ในที่สุด แตตองไมใชปฏิบัติเพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ หรือปฏิบัติแคเสี้ยวเดียว น่ันจึงจะเปนหนทางปฏิบัติที่ถูกตอง ถา
เธอปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของธรรมะเพียงครึ่งทาง เธอจะไมสามารถตัดสินไดวาการปฏิบัติที่ถูกตองคือทาง
ไหน เธอจะไมไดเสวยอานิสงสของการปฏิบัติที่เปดเผยความจริงใหปรากฏออกมา เธอตองรองรับการปฏิบัติแบบ
บริบูรณสมบูรณจนกระทั่งจบหลักสูตรเสียกอน เม่ือน้ันเธอจะไดประโยชน ไดอานิสงสจากการปฏิบัติอยางแทจริง 
หลังจากพิจารณาผลประโยชนที่ไดรับแลว เธอจึงจะสามารถตัดสินไดวา วิธีน้ีถูกหรือผิด ถาประโยชนที่ไดรับคือ
ความสุขสงบ หนทางนั้นเปนทางที่ถูกตอง ถาผลที่ไดเปนความทุกข ทางนั้นก็เปนทางที่ผิด แตกอนที่จะจบ
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หลักสูตรการปฏิบัติ เธออยาเพิ่งดวนตัดสินอะไรออกไป จนกวาเธอจะปฏิบัติไปใหถึงที่สุดเสียกอน เม่ือน้ันจึงจะ
สามารถทําได 

- จบคําถามและคําตอบ - 
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