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ครั้งที่ ๑
คอยพิจารณาจับวิตก
บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้น
ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านประมวลใจก�ำหนดฟังและส่งจิตให้ด�ำเนินไปในกระแสธรรม
จิตใจนี้ มีอารมณ์และกิเลสพอกพูนอยู่เป็นอันมาก ดังที่ปรากฏอยู่ ต้องรับ
อารมณ์ทางตา หู เป็นต้น อยู่เป็นปกติ และมโน คือใจ ซึ่งเป็นอายตนะที่ ๖ ก็ยังคิด
อารมณ์ คือเรื่องที่เก็บผูกพันไว้อยู่อีกมากมาย และยังคิดปรุงเป็นเรื่องเป็นราว ดังที่
เรียกว่าวิตกวิจาร อีกเป็นอันมาก ทัง้ ทีเ่ รือ่ งยังไม่เกิด แต่กค็ ดิ ปรุงไป ปรุงคิดไป ยินดีไป
ยินร้ายไป หรือว่าชอบใจไป โกรธไป กับเรื่องที่ปรุงนั้น ๆ อันไม่มีความเป็นจริง
ความคิดปรุงหรือความปรุงคิดนี้เป็นเรื่องส�ำคัญมาก ซึ่งน�ำจิตใจให้บังเกิดโลภ โกรธ
หลง หรือบังเกิดนิวรณ์ขึ้นข้อใดข้อหนึ่ง
ฉะนัน้ จึงมีพระพุทธภาษิตตรัสสอนให้คอยพิจารณา จับวิตก คือความคิดปรุง
ของจิต และให้รู้ ถ้าคิดปรุงไปในทางอกุศลก็ให้รู้ คิดปรุงไปในทางกุศลก็ให้รู้ คิดปรุง
ไปในทางอกุศลนั้น คือ คิดปรุงไปในทางกามบ้าง คิดปรุงไปในทางพยาบาทปองร้าย
ผูอ้ นื่ สัตว์อนื่ บ้าง คิดปรุงไปในทางเบียดเบียนบ้าง ถ้ามีความคิดปรุงไปดังนี้ ก็ให้รวู้ า่ นีอ่ กุศล
วิตกข้อนีบ้ งั เกิดขึน้ และให้รวู้ า่ อกุศลวิตกนีม้ โี ทษ ท�ำให้จติ ใจเดือดร้อนไม่สงบ
เมื่อมีความรู้อยู่ดังนี้ อกุศลวิตกนั้น ๆ ก็จะสงบไปได้ และถ้ากุศลวิตกบังเกิดขึ้น
คือ คิดปรุงหรือปรุงคิดไปในทางดี อันเป็นความคิดเป็นไปในทางออกจากเครือ่ งพัวพัน
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ทั้งหลาย คิดไปในทางไม่พยาบาทปองร้าย คิดไปในทางไม่เบียดเบียน เช่น คิดไปใน
ทางทีจ่ ะเกือ้ กูลให้เกิดความสุข ก็ให้รวู้ า่ บัดนีก้ ศุ ลวิตกบังเกิดขึน้ กุศลวิตกนีบ้ งั เกิดขึน้
เป็นความคิดที่ดี ไม่ก่อให้เกิดทุกข์เดือดร้อน แต่ว่าก็ให้ท�ำความรู้ด้วยว่า แม้เป็น
กุศลวิตก คือความคิดไปในทางดี เป็นกุศล ถ้าคิดนานเกินไป คิดมากเกินไป ก็ท�ำให้
ร่างกายเหน็ดเหนื่อย ท�ำให้จิตใจเหน็ดเหนื่อยให้ฟุ้งซ่านขึ้นได้
เพราะฉะนัน้ ก็ให้ทำ� สมาธิ คือหยุดความคิดแม้ทเี่ ป็นกุศล แต่ตงั้ จิตให้เพ่งอยู่
ในอารมณ์คือเรื่องอันเดียว ดังที่เรียกว่าท�ำสมาธิ เมื่อจิตตั้งมั่นก็จะไม่หวั่นไหวไปใน
อารมณ์ทงั้ หลาย ตามก�ำลังของความตัง้ มัน่ แห่งจิต และเมือ่ จิตมีความตัง้ มัน่ ไม่หวัน่ ไหว
ดังนี้ ก็ไม่ติดอยู่ในความตั้งมั่นของจิตนี้ เพราะว่า ความติดอยู่ก็เป็นสังขารขึ้น
คือ เป็นความปรุงขึน้ และเมือ่ เป็นความปรุงขึน้ ก็จะต้องมีความเกิด ความดับ ฉะนัน้
ก็ให้ไม่ยึดมั่นอยู่ในความตั้งมั่นของจิตนั้น แต่ให้มีความรู้อยู่ เป็นความรู้ปล่อย รู้วาง
และก็อยู่กับความรู้ปล่อยรู้วางนี้ นี้เป็นทางปฏิบัติอย่างสะดวกทางหนึ่ง คือ ปฏิบัติใน
ทางแห่งสมาธิกับปัญญาประกอบกัน สมาธิ ก็คือ ท�ำจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปใน
อารมณ์ ปัญญา ก็คือท�ำความรู้ว่าแม้สมาธิก็เป็นสังขาร คือความปรุงอย่างหนึ่งที่จะ
ต้องมีเกิดมีดบั เมือ่ ติดอยูใ่ นสมาธิกเ็ ป็นความติดอยูใ่ นสังขาร เพราะฉะนัน้ จึงไม่ยดึ ถือ
แต่ปล่อยวาง ท�ำความรู้ อยู่กับความปล่อยวางนี้ ดังนี้ ก็เป็นการปฏิบัติทางปัญญา
และการปฏิบัติทางปัญญานี้ เมื่อแสดงตามหลักอริยสัจจ์ ก็คือ อบรมความรู้ในทุกข์
ในเหตุเกิดทุกข์ ในความดับทุกข์ ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

ความทุกข์ ๒ อย่าง
ทุกข์ นั้น มีความหมายเป็น ๒ อย่าง คือ
หมายถึง ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ อันตรงข้ามกับสุข อย่างหนึ่ง
หมายถึง สิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป อย่างหนึ่ง
ทุกข์ตามที่พูดถึงกันนั้น มักหมายถึงทุกข์ คือความไม่สบายกาย ความไม่
สบายใจ อันเป็นทุกขเวทนา คือความเสวยอารมณ์เป็นทุกข์ นี้ก็เป็นทุกข์ในลักษณะ
หนึง่ เหมือนกัน อีกอย่างหนึง่ ทุกข์ คือความทีท่ รงอยูไ่ ม่ได้ตอ้ งแปรปรวนเปลีย่ นแปลงไป
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สิ่งอันใดทนอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป สิ่งอันนั้นเป็นทุกข์ทั้งหมด
นี้เป็นทุกข์อีกลักษณะหนึ่ง ในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์นี้ หมายรวมกันทั้งสอง
ลักษณะคือสิง่ ทีท่ นอยูไ่ ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่ นแปลงไป และทีเ่ ป็นความไม่สบายกาย
ความไม่สบายใจ
ในการแสดงทุกขสัจจะ พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ไว้ชัดเจนว่า
ชาติปิ ทุกฺขา
ชราปิ ทุกฺขา
มรณมฺปิ ทุกฺขํ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาปิ ทุกฺขา
		

		

ความเกิดเป็นทุกข์
ความแก่เป็นทุกข์
ความตายเป็นทุกข์ และ
ความแห้งใจ ความคร�่ำครวญร�ำพันอยู่ในใจ
หรือร�ำพันออกมา ความไม่สบายกายความ
ไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ เป็นทุกข์
อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข
ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์
ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข
ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์
ยมฺปิจฉํ น ลภติ ตมฺปิ ทุกฺขํ ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น สมปรารถนา
เป็นทุกข์
สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา กล่าวโดยย่อแล้ว ขันธ์เป็นที่ยึดถือ
ทั้ง ๕ ประการ เป็นทุกข์ ดังนี้

ทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชี้ให้เห็นนี้ เป็นการชี้ลักษณะของทุกข์
ทัง้ สองอย่างประกอบกัน คือทุกข์ทเี่ ป็นความทนอยูไ่ ม่ได้ตอ้ งแปรปรวนเปลีย่ นแปลงไป
และทุกข์ที่เป็นตัวทุกขเวทนา คือความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
ในประการแรก ได้ทรงชี้ว่า เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ ทั้ง ๓
ประการนี้ เมื่อว่าถึงความรู้สึกที่เป็นสามัญของชาวโลกทั่วไป ก็มักจะเห็นว่า ความแก่
เป็นทุกข์อย่างหนึง่ ความตายเป็นความทุกข์อย่างหนึง่ แต่ไม่เห็นว่า ความเกิดเป็นทุกข์
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เพราะฉะนั้น จึงถือว่าเกิดเป็นมงคล แต่ว่า แก่ ตาย เป็นอวมงคล ในงานวันเกิดไม่มี
ใครไว้ทกุ ข์ แต่แสดงความรืน่ เริง แต่วา่ ในคราวตายมีการไว้ทกุ ข์ นีเ้ ป็นความรูส้ กึ สามัญ
ของชาวโลกทั่วไป แต่ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่า เป็นทุกข์ท้ังหมด เกิดก็เป็นทุกข์
แก่ก็เป็นทุกข์ ตายก็เป็นทุกข์ เพราะว่า มีแก่ มีตาย ก็เพราะมีเกิด ถ้าไม่มีเกิดก็จะ
ไม่มแี ก่มตี าย ฉะนัน้ ความเกิดจึงเป็นตัวทุกข์สำ� คัญ นีเ้ ป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พระอาจารย์กไ็ ด้แสดงอธิบายว่า ความเกิดเป็นทุกข์อย่างไร ความแก่เป็นทุกข์อย่างไร
ความตายเป็นทุกข์อย่างไร ไว้เป็นอันมาก เช่นแสดงว่า ความเกิดนัน้ เป็นทุกข์ ก็เพราะ
ว่าผู้ที่เกิดมาต้องทนทุกข์อยู่ในครรภ์ของมารดามาตั้งแต่เบื้องต้นเป็นเวลานานเดือน
และแสดงอาการทีช่ วนให้เห็นว่าเป็นทุกข์ตา่ ง ๆ คราวนีม้ าถึงความแก่ แสดงถึงลักษณะ
ที่เป็นความเสื่อมโทรมของสังขาร อันแสดงถึงเป็นความทุกข์ และความตาย ก็แสดง
ถึงอาการที่น่ากลัวต่าง ๆ ดังที่คนสามัญทั่วไปกลัวตาย ก็เพราะเห็นว่าความตายเป็น
ความทุกข์ เมือ่ นึกถึงความตายก็เกิดทุกข์ขนึ้ มาเสียแล้ว เหมือนอย่างว่า นึกถึงจะต้อง
ไปเผชิญกับอันตรายที่ใหญ่หลวงอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เกิดความกลัวขึ้นมา รู้สึกใน
ความตายก็คล้าย ๆ อย่างนัน้ ถือว่าเป็นภัยใหญ่หลวงอันหนึง่ และเมือ่ พิจารณาดูให้เห็นแล้ว
ก็จะเห็นได้ว่า ความกลัวตายนี้แหละ เป็นความกลัวที่เป็นต้นของความกลัวทั้งหลาย
เช่นกลัวต่ออันตรายอันเกิดจากอาวุธ หรือเกิดจากสัตว์ร้ายเป็นต้น ก็เพราะเหตุที่ว่า
อาวุธและสัตว์รา้ ยนัน้ จะมาตัดชีวติ คือท�ำให้ตาย ก็คอื กลัวตายนัน่ เอง ซึง่ น�ำให้กลัวต่อ
เหตุต่าง ๆ อันจะน�ำความตายมาถึง พระอาจารย์ได้แสดงให้เห็นว่า เกิดเป็นทุกข์
อย่างไร แก่เป็นทุกข์อย่างไร ตายเป็นทุกข์อย่างไร รวมความเข้าแล้วก็คอื แสดงในทาง
ให้เห็นว่าเป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจ ดังที่เรียกว่า ทุกขเวทนานั่นเอง
นี้ก็เป็นทางพิจารณาอย่างหนึ่ง แต่ว่าควรจะพิจารณาอีกอย่างหนึ่ง คือใน
ลักษณะทีเ่ ป็นความตัง้ อยูค่ งทีไ่ ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่ นแปลงไป อันเป็นลักษณะของ
ทุกข์อย่างละเอียด
ชีวติ นี้ เป็นทุกข์กเ็ พราะเป็นสิง่ ทีด่ ำ� รงอยูค่ งทีไ่ ม่ได้ เพราะแปรปรวนเปลีย่ นแปลง
ไป ชีวิตนี้ตั้งต้นขึ้นด้วยชาติ คือความเกิด ในระหว่างก็เป็นชรา คือความแก่ ลงท้าย
ด้วยมรณะ คือความตาย เกิดจึงเป็นต้นชีวิต ตายเป็นปลายของชีวิต และแก่ก็เป็น
ท่ามกลางของชีวิต เพราะฉะนั้น แก่ เจ็บ ตายนี้ จึงเป็นลักษณะของทุกข์ที่มีความ
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หมายว่า ตัง้ อยูค่ งทีไ่ ม่ได้ตอ้ งแปรปรวนเปลีย่ นแปลงไป ถ้าหากว่าชีวติ นีจ้ ะไม่เป็นทุกข์
คือตั้งอยู่คงที่ โดยไม่มีแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ก็จะมีแต่ชาติคือความเกิดเท่านั้น
แล้วก็ไม่ต้องแก่ ไม่ต้องตาย ดังที่เรียกว่าเป็นอมตะ คือเป็นผู้ไม่ตาย แต่ว่าจะเป็น
เช่นนั้นหาได้ไม่ เมื่อมีชาติคือความเกิดก็ต้องมีแก่ มีตาย จะมีแต่ชาติคือความเกิด
โดยปราศจากแก่ตายนั้น หาได้ไม่
ฉะนั้น ทั้งหมดนี้ จึงรวมเป็นตัวทุกข์ที่มีลักษณะเป็นความตั้งอยู่คงที่ไม่ได้
ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ดังกล่าว

การพิจารณาให้เห็นทุกขสัจจะ
การพิจารณาให้เห็นทุกข์ในลักษณะนี้ ย่อมพิจารณาให้เห็นได้ทงั้ ในกาลทัง้ ๓
และทั้งในปัจจุบัน ในกาลทั้ง ๓ นั้น ก็คือ พิจารณาอย่างหยาบ ชาติ คือความเกิด
เป็นอดีต คือได้เกิดมาแล้ว มรณะ คือความตาย เป็นอนาคต เพราะว่ายังไม่ตาย
ความตายรออยู่ข้างหน้า ชรา เป็นปัจจุบัน เพราะในปัจจุบันนี้ก็ต้องเก่าแก่ไปอยู่
ทุกวินาที หรือว่าทุกขณะ
ชาติ คือความเกิดทีเ่ ป็นอดีต ชรา คือความแก่ทเี่ ป็นปัจจุบนั และ มรณะ คือ
ความตาย ที่ เ ป็ น อนาคตนี้ รวมกั น เข้ า เป็ น ทุ ก ข์ คื อ เป็ น สิ่ ง ที่ ตั้ ง อยู ่ ค งที่ ไ ม่ ไ ด้
ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ดังจะพึงเห็นได้ว่า ตั้งแต่เกิดมาก็ต้องบ่ายหน้าไปหา
ความดับอย่างไม่หยุดยัง้ เหมือนอย่างอาทิตย์อทุ ยั ขึน้ ก็โคจรไปสูอ่ ศั ดงคต คือความดับ
อย่างไม่หยุดยั้ง นี้จึงเป็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์อย่างหนึ่ง และเมื่อพิจารณา
ให้ละเอียดเข้ามา ชาติ คือความเกิด ชรา คือความแก่ มรณะ คือความตาย ปรากฏ
อยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ ชีวิตนี้ต้องประกอบด้วยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นส่วนรูปและเป็น
ส่วนนามรูปและนามนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ทุกขณะ เกิดก็เป็นชาติ ดับก็เป็นมรณะ
ความแปรไปจากเกิดถึงดับ แม้จะเป็นระยะที่สั้นที่สุดก็เป็นชรา และเมื่อพิจารณาให้
ละเอียดเข้ามาสั้นเข้ามาที่สุด ก็เหลือแต่เกิดดับ เกิดก็เป็นชาติ ดับก็เป็นมรณะ และ
เมื่อพิจารณาให้ละเอียดเข้ามาอีก ก็จะปรากฏแต่ความดับ คือปรากฏแต่มรณะ
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ความพิจารณาให้เห็นเกิดดับ ปรากฏขึ้นในปัจจุบันดั่งนี้ เป็นทุกขสัจจะ
ทีป่ รากฏในปัจจุบนั การพิจารณารูปก็รปู กายอันนี้ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดดับอยูท่ กุ ขณะ ธาตุทงั้ ๔
ทีป่ ระกอบเข้าเป็นรูป ก็สนิ้ เสือ่ มไปอยูท่ กุ ขณะ แต่อาศัยธาตุทงั้ ๔ ทีพ่ อกพูนเข้าไปใหม่
ก็ไปทดแทนสิง่ ทีส่ นิ้ เสือ่ มไปนัน้ เหมือนอย่างทีท่ กุ ๆ คนต้องบริโภคอาหาร ต้องหายใจ
เข้าหายใจออก อยู่ทุกขณะ ก็เป็นการบริโภคธาตุดิน น�้ำ ไฟ ลม นี่เอง เข้าไปเป็น
อาหารส�ำหรับที่จะทดแทนสิ่งที่สิ้นไปหมดไป ธาตุทั้ง ๔ ที่สิ้นไปหมดไป ก็สิ้นไปหมด
ไปอยู่ทุกขณะ และที่ทดแทนเข้าไปใหม่ ก็ทดแทนอยู่ทุกขณะเหมือนกัน นี้เป็นความ
เกิดความดับทีเ่ ป็นปัจจุบนั แต่วา่ ปรากฏยากก็เพราะว่ามี สันตติ คือ ความสืบต่อ เช่น
สิ้นไปเสื่อมไป แล้วก็มีความเกิดทดแทนต่อไป สิ่งที่เกิดทดแทนนั้นสิ้นไปหมดไป ก็มี
สิง่ ทีท่ ดแทนเข้าไปใหม่เหมือนอย่างลมหายใจเข้าลมหายใจออก หายใจเข้าแล้วก็หายใจออก
ออกแล้วก็หายใจเข้าไปใหม่ เป็นสันตติสบื ต่อไปอยูด่ งั นี้ เพราะฉะนัน้ จึงมองเห็นเหมือน
อย่างว่าเป็นความเที่ยง และปรากฏเป็นความสุข เพราะความทุกข์ทเี่ กิดขึน้ ก็มสี งิ่ ทีม่ า
บ�ำบัด ความทุกข์กห็ ายไป ก็ปรากฏเป็นความผาสุกขึน้ เช่นว่าร่างกายหิวกระหายเป็น
ความทุกข์ ดื่มน�้ำบริโภคอาหารเข้าไปบ�ำบัดความทุกข์นั้น ก็ปรากฏเป็นความสุข
นัง่ นานเมือ่ ย ก็ลกุ ขึน้ ยืนหรือเดิน ยืนนานเมือ่ ย ก็นงั่ เดินนานเมือ่ ยก็หยุด ยืน หรือนัง่
หรือว่านั่งนานเหน็ดเหนื่อยก็นอนพัก นอนนานพอแล้วก็ลุกขึ้น ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ
กันไปดังนี้ ก็เป็นการแก้ทุกข์ปรากฏเป็นความสุขขึ้น
เพราะฉะนั้น ความสุขต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ จึงเป็นสุขที่เป็นความแก้ทุกข์ให้สุด
สิน้ ลงไปครัง้ หนึง่ ๆ เท่านัน้ หาใช่เป็นความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ แต่บคุ คลผูไ้ ม่พจิ ารณาก็ยงั
ยึดมัน่ อยูว่ า่ เป็นความสุข และนอกจากนี้ ก็ยงั ยึดมัน่ อยูใ่ นสิง่ ทีเ่ ห็นว่าเทีย่ ง ทีเ่ ป็นสุขนี้
ว่าเป็นเรา เป็นของเรา ว่าเป็นตัวตนของเรา มีอตั ตาตัวตนของเราในสิง่ เหล่านี้ และเมือ่
มีอตั ตาตัวตนของเราอยูใ่ นสิง่ เหล่านี้ ก็เทีย่ วออกรับเป็นสุขเป็นทุกข์และออกรับสิง่ ต่าง ๆ
เพราะฉะนัน้ ความทีม่ สี นั ตติคอื มีความสืบต่อก็ดี ความทีป่ รากฏเป็นความสุข
แก้ทกุ ข์อยูก่ ด็ ี ความทีป่ รากฏเป็นก้อนเป็นแท่ง อันสืบเนือ่ งมาจากทีม่ คี วามสืบต่อและ
มีสุขดังกล่าวก็ดี จึงเป็นเครื่องปกปิด อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง ทุกขตา
ความเป็นทุกข์ และ อนัตตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน ท�ำให้บังเกิดความยึดถือว่าเป็น
ความเที่ยง เป็นความสุข เป็นอัตตาตัวตน
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เพราะฉะนั้น การพิจารณาให้เห็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ ก็จ�ำที่จะ
ต้องใช้ปัญญา เจาะแทงเครื่องปกปิดเหล่านี้ลงไปให้เห็นความเกิด ความดับ ที่มีอยู่
ทุกขณะเป็นปัจจุบัน และให้เห็นว่าความสุขที่ปรากฏนั้นเป็นเพียงความแก้ทุกข์ไป
คราวหนึง่ ๆ เท่านัน้ หาใช่เป็นความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ และเพราะชีวติ นี้ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดดับ
จึงไม่เทีย่ งเป็นสิง่ ทีเ่ ต็มไปด้วยทุกข์ จึงเป็นทุกข์ และไม่ควรเป็นสิง่ ทีจ่ ะพึงยึดถือว่าเป็นเรา
เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา โดยเป็นสาระเป็นแก่นสาร จึงเป็นอนัตตา
ความพิจารณาลงไปให้อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปรากฏขึน้ ดัง่ นี้ เรียกว่าเป็นการ
พิจารณาให้เห็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ โดยมีชาติ ความเกิด ชรา ความแก่
มรณะ ความตาย ดังกล่าวนี้แหละเป็นเครื่องน�ำความคิดพิจารณา และผู้ที่เห็นทุกข์
ดังนี้ก็จะเป็นผู้ที่พ้นทุกข์ ไม่ใช่ผู้ที่เป็นทุกข์ เพราะจะท�ำให้ไม่ยึดถือ ท�ำให้เป็นผู้ที่อยู่
เหนือทุกข์ แต่ไม่ใช่เป็นตัวทุกข์
เพราะฉะนั้น ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัว ที่เห็น
แล้วตกใจเดือดร้อน แต่วา่ เป็นสิง่ ทีเ่ ห็นแล้วมีความสุข เพราะจะพ้นทุกข์ จะอยูเ่ หนือทุกข์
จะมองเห็นทุกข์ เหมือนอย่างมองเห็นเรือนที่ไฟไหม้อยู่ข้างนอก แต่ไม่ได้อยู่ในเรือนที่
ไฟไหม้ เมื่ออยู่ในเรือนที่ไฟไหม้จึงร้อน แต่เมื่อออกมาอยู่นอกเรือนที่ไฟไหม้และ
ยืนมองดูเรือนที่ไฟไหม้นั้น ผู้ที่ดูอยู่นั้น ก็เป็นผู้ที่ไม่ร้อน และก็มองเห็นสัจจะคือ
ความจริงนีเ้ ป็นสารัตถะแห่งการพิจารณาทุกขสัจจะ สภาพทีจ่ ริงคือทุกข์ ของพระพุทธเจ้า
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

ครั้งที่ ๒
อบรมจิตให้ปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา
จิตใจนีต้ อ้ งอบรมจึงจะเป็นประโยชน์ และจะพบความสุขอย่างประณีตอันเหนือ
ความสุขที่เคยได้รับ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม โดยตรงก็เพื่ออบรมจิต แม้การ
ปฏิบัติใน ศีล เมื่อปฏิบัติใหม่ ๆ ย่อมจะกระวนกระวาย แต่เมื่อได้ปฏิบัติจนศีลหยั่ง
รากลงในจิต ศีลก็อบรมจิตให้มคี วามสงบ และจิตนีจ้ ะขาดศีลเสียมิได้ เมือ่ อบรมใน สมาธิ
ก็เช่นเดียวกัน ในชัน้ แรก จิตจะไม่ยอมเป็นสมาธิ จะดิน้ รนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย
แต่เมือ่ สมาธิได้หยัง่ รากลงในจิต จิตก็จะต้องการสมาธิ จะขาดสมาธิเสียมิได้ ปัญญา
คือความรู้ ก็เช่นเดียวกัน ในชั้นแรก จิตจะมืดมัวไม่มองเห็นสัจจะคือความจริง
แต่เมือ่ อบรมปัญญาอยูบ่ อ่ ยๆ ปัญญา จะหยัง่ รากลงจิตก็จะต้องการปัญญา คือต้องการ
ความรู้ จะขาดปัญญา คือความรู้เสียมิได้ จิตที่มี ศีล สมาธิ ปัญญา หยั่งรากลง
ต้องการ ศีล สมาธิ ปัญญา อยู่เช่นนี้ ก็จะได้พบผล คือ สันติ ความสงบหรือ วิมุติ
ความหลุดพ้น อันสันติ ความสงบ หรือ วิมตุ ิ ความหลุดพ้นนี้ ไม่ใช่เป็นธรรมอันสุดเอือ้ ม
อันสามัญชนไม่ได้ไม่ถึง แต่ว่าเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติ จะได้ จะถึง อยู่ทุกเวลา ตามภูมิ
ตามชัน้ เพราะเมือ่ ได้ปฏิบตั อิ ยูใ่ น ศีล สมาธิ ปัญญา ก็ยอ่ มจะได้พบกับ สันติคอื ความ
สงบใจ และวิมุติคือความหลุดพ้น ซึ่งปรากฏอยู่ที่สันติ คือความสงบใจนี้ เพราะว่า
จิตใจจะมีสนั ติ คือความสงบระงับ ก็จะต้องเป็นจิตใจทีม่ วี มิ ตุ ิ คือพ้น พ้นจากสิง่ ทีท่ ำ� ให้
ไม่สงบ เหมือนอย่างพืน้ น�ำ้ ทีใ่ นแม่นำ�้ หรือในทะเลทีส่ งบ ก็จะต้องสงบ ในขณะทีล่ มได้
พ้นไป หรือว่าพ้นไปจากลม ซึง่ เป็นเครือ่ งมากวนน�ำ้ ให้เป็นคลืน่ อาการทีท่ ะเลหรือพืน้
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น�ำ้ พ้นไปจากลมหรือว่าลมพ้นไป ดังนี้ เรียกว่าเป็นวิมตุ ิ อาการทีส่ งบเป็นสันติ เพราะฉะนัน้
วิมุติกับสันติจึงเป็นธรรมส่วนผลที่ประกอบอยู่ด้วยกัน อันผู้ปฏิบัติอยู่ใน ศีล สมาธิ
ปัญญา จะพึงได้ประสบอยู่ทุกขณะ
ก็แหละจิตใจ ที่อบรมด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมเป็นจิตใจที่ได้พบกับวิมุติ
หรือสันติ และต้องการ ศีล สมาธิ ปัญญา ต้องการวิมุติหรือสันติ ส่วนที่ได้อบรม
ไปแล้ว ก็ยอ่ มจะเป็นพืน้ ฐาน และเมือ่ มีพนื้ ฐานทีส่ งู ขึน้ ขัน้ ของการปฏิบตั กิ ย็ อ่ มจะสูงขึน้
และการปฏิบตั ใิ น ศีล สมาธิ ปัญญา นี้ ก็จะพึงปฏิบตั ใิ ห้มปี ระกอบกันอยู่ ศีลนัน้ ก็พงึ
มีเป็นภาคพืน้ และสมาธิกพ็ งึ อบรมให้มขี นึ้ ส�ำหรับเป็นบาทของปัญญา ความมุง่ หมาย
ของสมาธิ โดยตรงต้องการให้เป็นบาทของปัญญา แต่ว่าผลของสมาธิอีกอย่างหนึ่ง
ก็คอื ความอยูเ่ ป็นสุขใจปัจจุบนั เพราะสมาธิกเ็ หมือนอย่างห้องเย็น เมือ่ เข้าสูห่ อ้ งเย็น
ก็ย่อมมีความสุข ปราศจากความร้อนและเครื่องรบกวนทั้งหลาย จิตที่เข้าสู่สมาธิ
ก็ยอ่ มเป็นสุขปราศจากเครือ่ งรบกวนทัง้ ปวง เพราะฉะนัน้ ความอยูเ่ ป็นสุขใจปัจจุบนั นี้
จึงเป็นผลของสมาธิอกี อย่างหนึง่ แต่วา่ ถ้าติดอยูใ่ นผลดังนี้ สมาธิกจ็ ะกลายเป็นนิวรณ์
คือเป็นเครื่องกั้นอย่างหนึ่ง ไม่ให้เจริญปัญญา เพราะเมื่อเข้าห้องเย็น คือหลบเข้าสู่
สมาธิ อยู่กับความสุขในสมาธิ ก็ไม่อยากที่จะคิดอะไร ไม่อยากที่จะพิจารณาอะไร
สงบอยู่เฉย ๆ สบาย ๆ เมื่อมีความช�ำนาญในสมาธิ จะอยู่เฉย ๆ สบาย ๆ ดังนี้
นานสักเท่าไรก็ได้ แต่วา่ ก็ไม่บงั เกิดผลทางปัญญาแต่อย่างใด เมือ่ ติดอยูด่ ว้ ยความสุข
ในสมาธิ ดังนี้ ก็กลายเป็นอุปกิเลสเป็นนิวรณ์ เป็นเครือ่ งกัน้ ไว้ไม่ให้เกิดปัญญาดังกล่าว
เพราะฉะนั้น ท่านจึงต้องการให้มีสมาธิเป็นบาท คือให้เป็นที่ตั้ง เหมือนอย่างเป็นเท้า
ส�ำหรับที่จะด�ำเนินเข้าสู่ปัญญา ซึ่งเป็นตัวความรู้

ลักษณะของสภาวธรรม
ก็แหละ อันปัญญา คือความรู้ที่เป็น ปัญญาสิกขา หรือเป็นข้อที่ ๓ สืบมา
จากสมาธิ และศีลนั้น โดยตรงก็มุ่งถึง วิปัสสนาปัญญา คือความรู้ที่เห็นแจ้ง เห็นแจ้ง
ในอะไร ก็คอื เห็นแจ้งในสภาวธรรมโดยสามัญญลักษณะ นีเ้ ป็นค�ำจ�ำกัดความอย่างสัน้
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เห็นแจ้งในสภาวธรรมโดยสามัญญลักษณะ สภาวธรรม นั้น คือธรรมโดยสภาพ
ค�ำว่า สภาพ หรือ สภาวะ แปลว่า ภาวะของตน คือ มีภาวะของตนตามเหตุและปัจจัย
หมายถึง นามรูป อันนี้ คือกายและใจอันนี้ กายและใจอันนี้ ชื่อว่าเป็นสภาวธรรม
ธรรมโดยสภาพ คือมีภาวะของตนตามเหตุและปัจจัยนัน้ เหตุ ก็คอื มีกเิ ลสและกรรม
เป็นเหตุให้เกิดมาและมีปจั จัยอุดหนุนต่าง ๆ เป็นต้นว่า ความประกอบกันเข้าของธาตุ
ทั้ง ๔ มีจิตใจเข้ามาครองก็เป็นชาติ คือความเกิดขึ้น และเมื่อเป็นชาติ คือความเกิด
ขึ้นมาแล้ว ก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป จนถึงแตกสลายในที่สุด ความเกิดและความ
แก่และความตาย ที่มีในอันดับต่อไปของนามรูป หรือกายและใจอันนี้ก็เป็นสภาวะ
คือ ความเป็นไปของตนเองตามเหตุและปัจจัย ดังนี้ จึงชื่อว่าเป็นสภาวธรรม นามรูป
หรือกายและใจอันนี้ ย่อมมีลักษณะที่ก�ำหนดให้รู้ได้ คือ
อนิจฺจํ ไม่เที่ยง
ทุกฺขํ เป็นทุกข์
อนตฺตา

คือเป็นสิ่งที่เกิดดับ
คือแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป
มิใช่อัตตาตัวตน

ลักษณะทัง้ ๓ นี้ เป็นลักษณะของกายและใจอันนี้ ทีจ่ ะก�ำหนดให้รไู้ ด้ วิปสั สนา
ปัญญา ปัญญาคือวิปัสสนาความเห็นแจ้ง ก็ต้องการให้เห็นแจ้งในนามรูปนี้ โดย
สามัญญลักษณะ คือ อนิจฺจํ ไม่เที่ยง ทุกฺขํ เป็นทุกข์ อนตฺตา มิใช่ตัวตน ในการนี้ก็
จะต้องอาศัยสมาธิ คือความรวมจิตเข้ามาเพ่งพินิจ ที่นามรูปอันนี้

ขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา
ในการรวมจิตเข้ามาเพ่งพินจิ เมือ่ แสดงโดยอนัตตลักขณสูตร พระสูตรทีแ่ สดง
ลักษณะอนัตตา คือยกอนัตตาขึ้นแสดง ก็ต้องการให้ใช้สมาธิ คือรวมจิตเข้ามาเพ่ง
พินิจดูที่กายอันเรียกว่า รูปขันธ์ คือกองรูป รูป อันประกอบด้วยธาตุดิน น�้ำ ไฟ ลม
ที่เป็นก้อน กองอยู่นี้ คือที่นั่งอยู่นี้ นี่เป็นรูปขันธ์ กองรูป นาม หรือ ใจ ในส่วนที่รู้
เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นกลางๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข ดังในบัดนี้ ใจก็มีทุกข์มีสุข กายเอง
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ก็มที กุ ข์มสี ขุ ใจทีส่ งบเย็นก็เป็นสุข ใจทีด่ นิ้ รนกวัดแกว่ง อึดอัด ก็เป็นทุกข์ กายทีร่ อ้ น
ที่เมื่อยขบ ก็เป็นทุกข์ กายที่ต้องลมเย็น สะดวกคล่อง ก็เป็นสุข นี่ก็เป็น เวทนาขันธ์
กองเวทนา คราวนี้ ใจที่จ�ำได้หมายรู้ จ�ำรูปได้ จ�ำเสียงได้ จ�ำกลิ่นได้ จ�ำรสได้ จ�ำสิ่งที่
กายถูกต้องได้ จ�ำเรือ่ งราวต่าง ๆ ได้ นีก่ เ็ ป็น สัญญาขันธ์ กองสัญญา ใจทีค่ ดิ ปรุงแต่ง
ไปต่าง ๆ ดีบา้ ง ไม่ดบี า้ ง ก็เป็น สังขารขันธ์ กองสังขาร ใจทีร่ สู้ กึ เห็นอะไร รูส้ กึ ได้ยนิ
อะไร ดังเช่นในบัดนี้ก็รู้สึกได้ยินเสียงที่พูดในที่นี้ รู้สึกได้ยินเสียงรถข้างนอก นี่ก็เป็น
วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ
ผู้ปฏิบัติอบรมวิปัสสนาปัญญา ก็พึงท�ำสมาธิ คือเพ่งพินิจลงไปให้รู้จักว่านี่
กองรูป รูปกองอยู่นี่ นี่กองเวทนา เวทนากองอยู่ที่นี่ นี่กองสัญญา สัญญากองอยู่ที่นี่
นี่กองสังขาร ความคิดปรุงหรือความปรุงคิด สังขารกองอยู่ที่นี่ นี่กองวิญญาณ
ความรูส้ กึ เห็นรูป ได้ยนิ เสียงเป็นต้น วิญญาณกองอยูท่ นี่ ี่ เพ่งพินจิ ลงไปให้รจู้ กั หน้าตา
ของขันธ์ทั้ง ๕ นี้ และก็ระลึกถึงค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ตรัสแสดงไว้ว่า ทั้งห้านี้
เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน เพราะว่าเป็นไปเพื่ออาพาธ ถ้าจะพึงเป็นอัตตา คือตัวตนแล้ว
ก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ ใคร ๆ ก็จะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ว่า ขอให้
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย แต่วา่
จะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาอย่างนัน้ หาได้ไม่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ย่อมเป็นไปเพื่ออาพาธ เพราะฉะนั้น จึงเป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน อาพาธ นั้น แปลว่า
เบียดเบียน เป็นไปเพือ่ อาพาธก็คอื เป็นไปเพือ่ ความเบียดเบียน ก็คอื รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณนี้ มีอาพาธ คือมีเครื่องเบียดเบียนอยู่โดยรอบ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว
ก็ถกู ความแก่เบียดเบียนให้แก่ ถูกความเจ็บเบียดเบียนให้เจ็บ ถูกความตายเบียดเบียน
ให้แตกสลาย นีว้ า่ ตามหลักใหญ่ ๆ และเมือ่ จะพิจารณาให้ยอ่ ยออกไป ก็จะพึงเห็นได้วา่
ถูกความสิ้นไป ความเสื่อมไป เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลา ว่าถึง รูปขันธ์ เห็นได้ชัด
ทีต่ อ้ งถูกความสิน้ ไป เสือ่ มไป เบียดเบียนอยูต่ ลอดเวลา ซ�ำ้ ยังแถมถูกเครือ่ งแวดล้อม
เป็นต้นว่าดิน ฟ้า อากาศ และกรรมของบุคคลด้วยกันเองเบียดเบียนอีกด้วย นามขันธ์
คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีความสิ้นความเสื่อมไปที่มีอยู่ประจ�ำตลอดนี้
เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน และเมื่อรูปต้องถูกเบียดเบียน เวทนา สัญญา
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สังขาร วิญญาณ ซึ่งเป็นส่วนนามธรรมหรือส่วนใจ ก็ถูกเบียดเบียนไปด้วย และ
เมื่อใจถูกเบียดเบียน รูปก็พลอยถูกเบียดเบียนไปด้วย เครื่องเบียดเบียนนั้นมีอยู่
ตลอดเวลา จนถึงตาย หรือแตกสลายไปจนได้ในที่สุด แม้ในปัจจุบันนี้ ความสิ้นไป
ความเสื่อมไป ความแตกสลายไป ก็มีอยู่ตลอด แต่อาศัยอาหารมาเป็นเครื่องบ�ำรุง
เลี้ยงทดแทนกัน จึงด�ำรงอยู่ได้
เพราะฉะนั้น เมื่อบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ ต้องถูกเบียดเบียนอยู่
เช่นนี้ตลอดเวลา จึงเป็น อนัตตา มิใช่ตัวตน เพราะถ้าเป็น อัตตา คือตัวตนแล้วไซร้
ก็จะต้องบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้
นัยแห่งพระสูตร สอนให้พิจารณาดังนี้ ก็หัดพิจารณาไปตามที่พระพุทธเจ้า
ทรงสั่งสอนอยู่เนือง ๆ ดังนี้ ก็เป็นทางปฏิบัติอบรมวิปัสสนาปัญญาประการหนึ่ง
แต่ก็ต้องอาศัยมีสมาธิคือรวมจิต เพ่งพินิจพิจารณา
๔ ธันวาคม ๒๕๑๔

ครั้งที่ ๓
กาย เวทนา จิต ธรรม
กระแสของธรรมนัน้ คือ กระแสของความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ และได้
ทรงแสดงสั่งสอน กระแสของความจริงนี้ ก็เป็นความจริงภายในตนเองนี้เอง กระแส
ของธรรม ซึ่ ง มี อ ยู ่ ภ ายในตนเองนี้ ก็ มี อ ยู ่ ที่ ก ายและใจอั น นี้ ไม่ ใ ช่ มี อ ยู ่ ใ นที่ อื่ น
โดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ทุกๆคนย่อมมีกาย มีเวทนา มีจิต และมีธรรม
กาย ก็คือรูปกายอันนี้ ที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุดิน น�้ำ ไฟ ลม อันเป็นวัตถุซึ่ง
เรียกว่า เป็น มหาภูตรูป คือเป็นรูปทีเ่ ป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วยรูปทีเ่ ป็นส่วนละเอียด
ต่าง ๆ เช่น ประสาททัง้ ห้า มีจกั ขุประสาท ประสาทตา โสตประสาท ประสาทหู เป็นต้น
ประกอบด้วยชีวิต นี้เรียกว่าเป็น กาย
เวทนา เมื่อเป็นกายที่ประกอบด้วยชีวิตดังนี้ ก็ย่อมมี เวทนา คือ ความรู้
เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข นี้เรียกว่า เวทนา
จิต คือ ธรรมชาติทมี่ คี วามรู้ มีความคิด ทีอ่ าศัยอยูใ่ นกายอันนี้ ดังทีเ่ รียกกันว่า
จิตใจ ซึ่งทุก ๆ คนมีอยู่และย่อมจะรู้จิตใจของตนเองอยู่เสมอ ว่ามีความคิดอย่างไร
และมีอาการอย่างไร นี้เรียกว่า จิต
ธรรม ธรรมหมายถึงส่วนประกอบที่ประกอบอยู่กับจิต เป็นส่วนชั่วเรียกว่า
อกุศลธรรม ก็มี เป็นส่วนดีเรียกว่า กุศลธรรม ก็มี เป็นส่วนกลาง ๆ เรียกว่า
อัพยากตธรรม ก็มี นี้เรียกว่า ธรรม
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กาย เวทนา จิต ธรรมนี้ จึงเป็นส่วนที่ทุกคนมีอยู่ และทั้ง ๔ นี้ ก็ย่อมมี
กระแส คือความเป็นไป ความเป็นไปของกาย ของเวทนา ของจิต ของธรรม ดังกล่าวนี้
โดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ก็คือ ความเกิด ความดับ ซึ่งมีอยู่เสมอตลอดเวลา และ
อีกอย่างหนึง่ ก็คอื กระแสของจิตใจ ทีป่ รารถนาและยึดถืออยูใ่ น กาย เวทนา จิต ธรรมนี้
ดังเช่นปรารถนาให้กายสวยงาม ไม่เจ็บ ไม่แก่ ด�ำรงอยูเ่ สมอ ปรารถนาให้เวทนาเป็นสุข
เวทนาอยูเ่ สมอ คือต้องการสุข ปรารถนาให้จติ ใจเป็นจิตใจทีส่ มประสงค์อยูเ่ สมอ อยาก
จะได้อะไรก็ต้องการที่จะให้ได้ดังใจ และปรารถนาที่จะให้พบเรื่องที่พอใจ ที่ชอบใจอยู่
เรื่อย ๆ เช่นต้องการที่จะพบแต่สิ่งที่เรียกว่า เป็นลาภ เป็นยศ เป็นสรรเสริญ เป็นสุข
ที่จะเป็นอารมณ์ คือ เป็นเรื่องที่ปรารถนาพอใจ และก็มีความยึดถืออยู่ในสิ่งเหล่านี้
จึงได้กลายเป็น จริต คือ ติดเป็นอัธยาศัย เป็นนิสยั ขึน้ ทีท่ ำ� ให้ตอ้ งการแต่ความสวยงาม
ของร่างกาย ไม่ชอบแก่ ไม่ชอบเจ็บ ไม่ชอบตาย ต้องการความสุข ต้องการทีจ่ ะตามใจ
ตนเอง และต้องการสิ่งทั้งหลายที่ใจชอบ จึงกลายเป็น ตัณหา อุปาทาน ขึ้น และ
ตัณหาอุปาทานทีเ่ ป็นตัวจริต ดังทีก่ ล่าวมานีก้ ซ็ บั ซ้อนอยู่ ในตัณหาอุปาทานทีย่ ดึ ถืออยู่
ในกาย เวทนา จิต ธรรมนีน้ แี่ หละ ว่าเป็นตัวเรา เป็นของเรา เพราะฉะนัน้ จึงต้องการ
ที่จะให้สิ่งที่เป็นตัวเรา ของเรานี้ ไม่แก่ ไม่ตาย สวยงามอยู่เสมอ เป็นสุขอยู่เสมอ
ได้ดังใจอยู่เสมอ พบเรื่องราวอะไรที่ชอบอยู่เสมอ ตัณหาอุปาทานดังนี้ ย่อมท�ำจิตใจ
ให้ปรารถนาให้ยึดถือ ซึ่งท�ำให้บังเกิดผลอีกหลายอย่างสืบเนื่องกันไป เช่น ก่อเจตนา
คือความจงใจ ประกอบกรรมต่าง ๆ ออกไป ทางกาย ทางวาจา และแม้ทางใจเอง
ทีจ่ ะปรนปรือความต้องการและความยึดถือนีน้ เ่ี อง เช่น ต้องการไม่แก่ ไม่ตาย ต้องการ
ความสวยงามของร่างกาย ก็ปรนปรือให้ได้รับผลเช่นนั้น แสวงหาสิ่งต่าง ๆ มาบ�ำรุง
ร่างกาย เป็นผ้านุ่งห่มบ้าง เป็นอาหารบ้างเป็น สิ่งต่าง ๆ บ้าง จนร่างกายนี้ใช้ไม่หวัด
ไม่ไหว แล้วยังไม่พอ และแสวงหาความสุขต่าง ๆ มาปรนปรือให้เกิดสุขเวทนา แสวงหา
สิ่งต่าง ๆ มาปรนปรือใจเอง และแสวงหาเรื่องที่ใจชอบต่าง ๆ เมือ่ ความปรารถนานี้มี
มากเพียงไร ก็ท�ำให้ความดิ้นรนแสวงหามากเพียงนั้น จนถึงไม่เลือกว่าเป็นทางผิด
หรือทางถูก จึงบังเกิดเป็นบาป เป็นอกุศล เป็นทุจริตขึ้น และนอกจากนี้ ก็ยังจะต้อง
ประสบกับความไม่สมปรารถนา เพราะการที่จะแสวงหาสิ่งต่าง ๆ มาปรนปรือความ
อยากความต้องการดังกล่าวนั้น ย่อมไม่สามารถที่จะสมปรารถนาไปทั้งหมดได้ และ
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ไม่สามารถที่จะท�ำให้เพียงพอกับความอยากได้ เหมือนอย่างการหาเชื้อมาใส่ไฟ ที่จะ
ให้เพียงพอแก่ไฟนั้น หาได้ไม่ ยิ่งหาเชื้อมาใส่ไฟให้มากขึ้นเพียงไร ไฟก็ลุกกองโตขึ้น
เพียงนัน้ กินเชือ้ มากขึน้ ไหม้หมดไปทัง้ เมืองแล้วก็ยงั ไม่พอ ไฟของตัณหาก็เป็นฉันนัน้
ไม่สามารถจะปรนปรือให้พอได้ และนอกจากนี้ คติธรรมดา คือ ความเกิด ความดับ
ซึ่งเป็นอาการที่ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ก็ย่อมมีอยู่ในสิ่งทั้งหลาย กาย เวทนา จิต ธรรม
ซึ่งทุก ๆ คนปรนปรืออยู่ด้วยตัณหาอุปาทานอย่างนักหนาดังกล่าวนี้ ก็ย่อมตกอยู่ใน
คติธรรมดาเช่นนั้น
เพราะฉะนั้น จึงต้องประสบความทุกข์ เดือดร้อน เพราะความปรารถนาไม่
สมหวังบ้าง เพราะอกุศลทุจริตต่าง ๆ ทัง้ หลายบ้าง และจิตใจเองก็ไม่ได้พบกับ ความสงบ
ซึง่ เป็นความสุขอย่างยิง่ เพราะฉะนัน้ จึงต้องอยูด่ ว้ ยความเศร้าหมอง คือตัณหาอุปาทาน
ซึ่งเป็นตัวกิเลสเครื่องเศร้าหมอง และความทุกข์เดือดร้อนทั้งหลาย ต้องเป็นตัวกิเลส
เครือ่ งเศร้าหมอง และความทุกข์เดือดร้อนทัง้ หลาย ต้องมีความไม่บริสทุ ธิก์ าย บริสทุ ธิว์ าจา
บริสทุ ธิใ์ จ ต้องมีโสกะ ปริเทวะ คือความแห้งใจ ความคร�ำ่ ครวญใจ ต้องมีทกุ ข์โทมนัส
คือความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ต้องตกต�่ำ ต้องวนเวียนอยู่ในความทุกข์เดือดร้อน
ทั้งหลาย

จริต ๔ ประเภท
ในโลกนี้

โลกียสัตว์ย่อมเป็นไปอยู่เช่นนี้ เพราะฉะนั้น ท่านจึงแสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งหลาย

บางจ�ำพวกเป็นผูม้ ี ตัณหาจริตอย่างหยาบ คือ มีตณ
ั หาความอยากอย่างหยาบ
เป็นอัธยาศัย ซึ่งท�ำให้ติดอยู่ใน กาย
บางจ�ำพวกมี ตัณหาจริตอย่างละเอียด คือ มีตณ
ั หาความอยากอย่างละเอียด
เป็นอัธยาศัย ซึ่งท�ำให้ติดอยู่ใน เวทนา
บางจ�ำพวกมี ทิฏฐิจริตอย่างหยาบ คือ มีความเห็นผิดอย่างหยาบเป็นอัธยาศัย
ซึ่งท�ำให้ติดอยู่ใน จิต
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บางจ�ำพวกมี ทิฎฐิจริตอย่างละเอียด คือ ความเห็นผิดอย่างละเอียดเป็น
อัธยาศัย ซึ่งท�ำให้ติดอยู่ใน ธรรม คือเรื่องที่ปรารถนาต้องการ
แต่เมือ่ พิจารณาดูแล้ว โลกียสัตว์บคุ คลทัว่ ไป ก็ยอ่ มมีจริตทัง้ ๔ นีอ้ ยูด่ ว้ ยกัน
น้อยหรือมาก เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นผู้รู้ ทรงเป็นผู้เห็น ทรงเป็นผู้มี
พระกรุณา จึงได้ตรัสบอกทางปฏิบตั เิ พือ่ ช�ำระจริตอัธยาศัยทัง้ ๔ ประการนี้ อันเรียกว่า
สติปัฏฐาน คือที่ตั้งของสติ หรือความปรากฏขึ้นแห่งสติ ๔ ประการ สติปัฏฐาน ๔
ประการนี้ ก็มไิ ด้ตรัสบอกไว้ในทีห่ า่ งไกลทีไ่ หน แต่กต็ รัสบอกไว้ให้ตงั้ สติพจิ ารณากาย
เวทนา จิต ธรรม ทั้ง ๔ ประการนี้เอง ที่ทุก ๆ คนมีอยู่ เพื่อจะให้รู้ให้เห็นตามความ
เป็นจริง

อานิสงส์ของสติปัฏฐาน ๔
สติปฏั ฐาน ทัง้ ๔ ประการนี้ มีอานิสงส์ผลดังทีต่ รัสแสดงไว้ในต้นพระสูตรว่า
เอกายโน อยํ มคฺโค
สตฺตานํ วิสุทฺธิยา
โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย
ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย
ายสฺส อธิคมาย
นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย

ทางนีเ้ ป็นทางไปอันเอก คือเป็นทางไปอันเดียว
เพือ่ ความบริสทุ ธิห์ มดจด แห่งสัตว์บคุ คลทัง้ หลาย
เพือ่ ก้าวล่วงความโศก ความปริเทวะทัง้ หลาย
เพื่อดับทุกข์และโทมนัสทั้งหลาย
เพื่อบรรลุญายธรรม คือธรรมที่ถูกที่ชอบ
ซึง่ จะถึงบรรลุได้ดว้ ยการปฏิบตั ชิ อบโดยล�ำดับ
เพื่อกระท�ำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ดังนี้

เครื่องมือส�ำหรับปฏิบัติสติปัฏฐาน
ก็แหละ ครั้นตรัสแสดงชี้ทางปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง ๔ ประการนี้ พร้อมทั้ง
ตรัสบอกอานิสงส์ผลดังนี้ ก็ได้ตรัสจ�ำแนกข้อที่พึงตั้งสติพิจารณาไว้เป็น ๔ ประการ
คือ กายอย่างหนึ่ง เวทนาอย่างหนึ่ง จิตอย่างหนึ่ง ธรรมอย่างหนึ่ง ดังกล่าว และได้
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ตรัสบอกเครื่องมือส�ำหรับที่จะใช้ปฏิบัติไว้ อันผู้ปฏิบัติพึงทราบ และพึงใช้เป็นเครื่อง
มือในการปฏิบัติ ๔ ข้อ คือ
อาตาปี มีความเพียร คือจะต้องมีความพากเพียรพยายามในการปฏิบัติ
- เพียรเริ่มต้นปฏิบัติ
- เพียรด�ำเนินการปฏิบัติ และ
- เพียรปฏิบัติเรื่อยไปให้ก้าวหน้าไปอยู่เสมอ ถ้าขาดความเพียรเสียดังนี้
ก็จะไม่มีการปฏิบัติขึ้นได้
สมฺปชาโน มีสัมปชานะ คือความรู้ ในที่นี้หมายถึงความรู้ตัว คือมีความรู้ใน
อิริยาบถน้อย อิริยาบถใหญ่ ของตนเอง มีความรู้ที่ควบคุมตนเองอยู่
สติมา มีสติ ก็คือมีความรู้อีกนั่นแหละ แต่เป็นความรู้ที่ก�ำหนดอยู่ในข้อสติ
ปัฏฐานที่ตั้งขึ้น ส�ำหรับปฏิบัติ คือความรู้ที่ระลึกก�ำหนดในกาย เวทนา จิต ธรรม
ตามที่ยกขึ้นส�ำหรับตั้งสติ และ
วิเนยฺย โลเก อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสํ ก�ำจัดความยินดี ความยินร้ายในโลกเสีย คือ
เมื่อเกิดความยินดีขึ้นก็ดี ความยินร้ายขึ้นก็ดี ก็ให้ก�ำจัดเสีย ดังเช่นเมื่อจับปฏิบัติ
ขั้นแรกก็น่าจะเกิดความยินร้าย เช่นว่าต้องเมื่อยขบในการนั่ง จิตใจก็ไม่เป็นสุข
เพราะต้องมานั่งก�ำหนดอยู่ในการปฏิบัติ ก็แปลว่า ก็น่าจะไม่สบายทั้งกายทั้งใจ
เมือ่ ปฏิบตั ทิ แี รกนีก่ ท็ ำ� ให้ยนิ ร้าย ถ้าหากว่าแพ้ตอ่ ความยินร้ายเสียเช่นนี้ ก็ตอ้ งเลิกการ
ปฏิบัติ การปฏิบัติจะเกิดขึ้นและจะด�ำเนินไปไม่ได้ หรือว่าเกิดความยินดีในอารมณ์
ภายนอกที่ดึงใจออกไปอยู่เสมอ ใจรวมเข้ามา ก็มีอารมณ์ที่น่ายินดีที่ค้างอยู่ในใจ
คอยดึงใจออกไป ดังนี้ ก็ตอ้ งก�ำจัด ใจจึงจะรวมเข้ามาเป็นสมาธิได้ แม้ยนิ ดีในข้อปฏิบตั ิ
ก็ต้องก�ำจัดเหมือนกัน เพราะจะท�ำให้จิตใจฟุ้งซ่านไปด้วยความยินดี ต้องคอยก�ำจัด
ความยินดียนิ ร้ายอยูด่ งั นี้ ประคองใจให้เป็นอุเบกขา คือเข้าไปเพ่งเฉยอยูใ่ นการปฏิบตั ิ
รวมเข้า ก็เป็นเครื่องมือ ๔ ประการ ซึ่งผู้ปฏิบัติจะพึงยึดถือเป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติอยู่เป็นประจ�ำ และครั้นทรงแสดงเครื่องมือในการปฏิบัติ ๔ ประการดังนี้
ก็ทรงได้ตรัสสอนให้เลือกสถานที่ปฏิบัติ ที่ตรัสชี้ไว้ ก็คือ
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- ป่า
- โคนไม้
- เรือนว่าง
พิจารณาดูถงึ สถานทีท่ ตี่ รัสชีไ้ ว้นี้ ก็คอื ต้องการทีท่ สี่ งบสงัด แต่กพ็ งึ เข้าใจว่าที่
สงบสงัดนี้ เป็นสถานที่ภายนอกอย่างหนึ่ง เป็นสถานที่ภายในอย่างหนึ่ง สถานที่
ภายนอกนั้น ก็ต้องการสถานที่สงบสงัด จะเป็นป่า เป็นโคนไม้ เป็นเรือนว่าง หรือ
เป็นที่อื่นใดก็ตาม แม้จะหาสถานที่ที่มีลักษณะเป็นความสงบสงัดสมบูรณ์เต็มที่ไม่ได้
เมื่อรู้จักท�ำใจของตัวเองให้สงบสงัด ก็ใช้ได้เหมือนกัน ดั่งที่เรียกว่าท�ำบ้านให้เป็นป่า
ท�ำให้เป็นเหมือนโคนไม้ ให้เป็นเหมือนเรือนว่าง ตามที่ตรัสสอนไว้ในบางพระสูตร
ก็คอื ท�ำจิตใจ ให้สงบสงัดนีเ้ อง ไม่ยดึ ถือในรูป ในเสียงเป็นต้น ทีร่ บกวน เมือ่ รูจ้ กั ท�ำใจ
ให้สงบสงัดดังนี้ แม้จะไม่ได้สถานที่ที่สงบสงัดเต็มที่ ก็สามารถปฏิบัติได้ แต่ถ้าท�ำใจ
ให้สงบสงัดไม่ได้ แม้จะไปอยูป่ า่ จริง ๆ ใจเองก็ยงั ไม่สงบอยูน่ นั่ เอง เพราะยังคลุกเคล้าอยู่
คลุกคลีอยู่ อลหม่านอยู่ ด้วยอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย
เพราะฉะนัน้ จึงต้องมีกาย มีใจ ประกอบด้วยสถานทีภ่ ายนอกภายในดังกล่าว
ที่สงบสงัดพร้อมที่จะปฏิบัติได้ จึงเริ่มปฏิบัติ ตามสติปัฏฐานทั้ง ๔ ที่พระพุทธเจ้าได้
ทรงสั่งสอนไว้
๒ สิงหาคม ๒๕๑๕

ครั้งที่ ๔
วิธีนั่งสมาธิ
กระแสของธรรมนั้นคือกระแสของธรรม ในค�ำบรรยายอบรม ซึ่งชี้เข้ามาถึง
กระแสธรรมภายในตน คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ตั้ง
สติก�ำหนดรู้ ก็แหละในการปฏิบัติกรรมฐานนี้ เมื่อได้ทราบธรรมที่เป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติ และสถานที่ที่จะพึงใช้ในการปฏิบัติดังที่กล่าวแล้ว ก็พึงทราบต่อไปว่าได้
ตรัสสอนให้นงั่ คูบ้ ลั ลังก์ คือนัง่ ขัดสมาธิหรือขัดสมาธิ์ ตัง้ กายตรงด�ำรงสติมนั่ คือรวมใจ
เข้ามา กิริยาที่นั่งนี้ เป็นกิริยาที่ใช้ในการนั่งสมาธิทั่วไป แต่แม้จะใช้กิริยาในการนั่ง
อย่างอื่นซึ่งสะดวกแก่ตน เช่น นั่งพับเพียบหรือนั่งเก้าอี้ก็ใช้ได้ แต่ต้องนั่งตั้งตัวตรง
เพราะกิริยาที่นั่งตัวตรงนี้ การหายใจเข้าออกย่อมเป็นไปสะดวกและเป็นกิริยานั่งที่
ถูกหลักอนามัย เลือดลมเดินสะดวกก็ท�ำให้การปฏิบัติอบรมใจสะดวก และไม่ชวนให้
ง่วงได้ง่ายเหมือนอย่างนั่งพิงฝา เพราะว่าเมื่อนั่งพิงก็อาจท�ำให้สบายเกินไป ท�ำให้ง่วง
ได้ง่าย เมื่อได้นั่งให้มีสัปปายะแก่การปฏิบัติอย่างนี้

บุพภาคของการปฏิบัติกรรมฐาน
ข้อที่หนึ่ง ท่านอาจารย์ทั้งหลายท่านก็สอนให้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม
พระสงฆ์ เป็นสรณะ คือทีพ่ งึ่ โดยแท้จริง พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์นี้ เป็นสรณะ
ที่พึ่งของจิตใจที่ผู้ปฏิบัติจะพึงตั้งใจถึงให้มั่นคงดังบทที่สวดว่า
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นตฺถิ เม สรณํ อญฺํ
พุทฺโธ เม สรณํ วรํ
ธมฺโม เม สรณํ วรํ
สงฺโฆ เม สรณํ วรํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
โสตฺถิ เม โหตุ สพฺพทา

ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
ด้วยความกล่าวค�ำสัตย์นี้
ขอความสวัสดี จงมีแก่ข้าพเจ้า ดังนี้

การตัง้ ใจถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะคือทีพ่ งึ่ อย่างแท้จริง
ดังนี้ ก็เชื่อว่าได้ถึงสรณะ เป็นบุพภาคของการปฏิบัติกรรมฐาน ข้อหนึ่ง
อีกข้อหนึ่ง ก็ตั้งใจท�ำ วิรัติ คือความงดเว้น ทางกาย ทางวาจา ตลอดถึง
ทางใจต่อความละเมิดศีล ทางกาย ทางวาจา ทางใจทัง้ ปวง ให้เป็นผูม้ ศี ลี ขึน้ ในปัจจุบนั
เพราะวิรัติเจตนานี้เป็นตัวศีล ซึ่งเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบทั้งสิ้น
แม้การปฏิบัติในกรรมฐาน ก็ต้องมีศีลนี้แหละเป็นพื้นฐาน ถ้าไม่มีศีลเป็นพื้นฐาน
การปฏิบตั กิ รรมฐานก็เป็นไปไม่ได้ แต่กพ็ งึ ท�ำความเข้าใจว่าศีลทีเ่ ป็นพืน้ ฐานนี้ ให้จำ� กัด
เข้ามาเป็นศีลในปัจจุบัน เพราะว่าศีลในอดีตนั้นก็อาจจะบริสุทธิ์บ้าง เศร้าหมองบ้าง
อาจจะมีบา้ ง ไม่มบี า้ ง ถ้าพึงนึกถึงศีลในอดีตทีเ่ ศร้าหมอง หรือถึงความไม่มศี ลี ในอดีต
ข้อนี้ก็จะเป็นนิวรณ์ต่อการท�ำกรรมฐาน เพราะฉะนั้น ให้ตั้งศีลเข้าในปัจจุบัน คือ
ตัง้ ท�ำวิรตั ใิ นปัจจุบนั ว่า บัดนี้ ข้าพเจ้าตัง้ ใจงดเว้นจากความประพฤติละเมิดผิดทางกาย
ทางวาจา ตลอดจนถึงทางใจ วิรัติเจตนานี้ก็จัดเป็นข้อป้องกันโลภ โกรธ หลง
อย่างหยาบที่จะดึงใจไปให้ละเมิดผิดต่าง ๆ ไม่ไปพูดอะไรทางวาจาเป็นการผิดศีล
แต่ใจก็คิดว่าจะไปท�ำร้ายเขาบ้าง คือคิดจะไปท�ำการฆ่าเขาบ้างคิดจะไปลักของของ
เขาบ้าง ดังนี้เป็นต้น เรียกว่าไม่มีศีลทางใจ กายไม่ได้ไปท�ำ วาจาก็ไม่ได้ไปพูด แต่ว่า
ศีลทางใจไม่มี เมื่อศีลในทางใจไม่มี การที่จะไปนั่งกรรมฐานที่เป็นสมาธิเป็นปัญญา
ก็เป็นไปไม่ได้
เพราะฉะนัน้ เมือ่ กายสงบ วาจาสงบ ใจก็ตอ้ งสงบ คือความสงบความคิดล่วง
ดังกล่าวนั้น ดังนี้ เรียกว่า กายเป็นศีล วาจาเป็นศีล ใจเป็นศีล
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สรณะและศีลทัง้ สองนี้ รวมกันเป็นภาคพืน้ ของการปฏิบตั กิ รรมฐาน เพราะฉะนัน้
ผู้ปฏิบัติในกรรมฐานก็พึงตั้งใจถึงสรณะ และตั้งใจท�ำวิรัติเจตนาให้เป็นตัวศีลขึ้นใน
ปัจจุบัน เมื่อเป็นดังนี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้กระท�ำภาคพื้นส�ำหรับการปฏิบัติกรรมฐาน และ
ก็ท�ำความตั้งใจอัญเชิญพระกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งมาปฏิบัติด้วยกายและใจอันนี้
ให้เป็นที่รองรับการปฏิบัติ และกรรมฐานที่จะพึงเลือกมา อัญเชิญมา ปฏิบัตินั้น
ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ ก็คือ สติปัฏฐานทั้ง ๔ ที่ได้กล่าวแล้ว

อานาปานปัพพะ
ในการปฏิบัตินั้นก็ให้อัญเชิญมาตั้งส�ำหรับปฏิบัติเพียงหนึ่งข้อ และข้ออันพึง
ควรอัญเชิญปฏิบัติข้อแรกที่ทรงตรัสสอนไว้ คือ อานาปานปัพพะ ข้อที่ตรัสสอนให้ตั้ง
สติทำ� ความรูใ้ นความหายใจเข้า หายใจออก ตัง้ สติ คือตัง้ ความรูห้ ายใจเข้าหายใจออก
ตามที่ได้ตรัสสอนไว้ตามล�ำดับ ดังนี้
- หายใจเข้ายาว ก็ให้รวู้ า่ เราหายใจเข้ายาว หายใจออกยาว ก็ให้รวู้ า่ เราหายใจ
ออกยาว
- หายใจเข้าสั้น ก็ให้รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้น หายใจออกสั้น ก็ให้รู้ว่าเราหายใจ
ออกสั้น
- ศึกษา คือท�ำความส�ำเหนียกว่า เราจักรู้กายทั้งหมด หายใจเข้าออก
(เป็นอันรู้การหายใจทั้งหมด)
- ศึกษา คือส�ำเหนียกก�ำหนดว่า เราจักสงบระงับกายสังขาร คือเครื่อง
ปรุงกายหรือการปรุงกายหายใจเข้า ออก ดังนี้
ตามวิธที ตี่ รัสสอนไว้นี้ มีอธิบายโดยสังเขปว่า การหายใจเข้า การหายใจออก
ของทุก ๆ คนนี้ ย่อมมีอยู่ประจ�ำขาดไม่ได้ นับว่าเป็นเอกของความด�ำรงชีวิต หรือ
เป็นตัวชีวิต ท�ำสติในลมหายใจ ก็คือท�ำความรู้ในลมหายใจนั้นเอง เมื่อท�ำความรู้ให้รู้
อยู่ในลมหายใจ หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจออกก็ให้รู้ ดังนี้ ชื่อว่าท�ำสติในลมหายใจ
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จุดก�ำหนดลมหายใจ
เพราะฉะนั้น กล่าวสั้น ๆ การท�ำสติในลมหายใจ ก็คือการท�ำความรู้ในการ
หายใจ ลมหายใจนั้นก็คือลมที่หายใจเข้าหายใจออก เมื่อพิจารณาดูก็ย่อมจะรู้ว่า
ในการหายใจดังกล่าวนี้ ลมมากระทบที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบน และนาภีก็
จะเคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา เพราะฉะนัน้ เมือ่ ท�ำความรูเ้ ข้ามา ก็ยอ่ มจะพบลมกระทบจมูก
หรือริมฝีปากเบื้องบน และย่อมจะพบความเคลื่อนไหวของนาภีที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอด
เวลาเช่นเดียวกัน ท่านอาจารย์จึงได้สอนให้ตั้งจุดก�ำหนด เป็นสามจุด คือ
๑. ปลายกระพุ้งจมูก หรือริมฝีปากเบื้องบน
๒. นาภีที่เคลื่อนไหว จุด ๒ นี้นับว่าเป็นจุดต้นจุดปลาย
๓. สมมติที่หทัยเป็นจุดกลาง
หายใจเข้าก็ให้รู้ ลมหายใจเข้าผ่านปลายกระพุง้ จมูก ผ่านหทัยถึงนาภี หายใจ
ออกจากนาภีผ่านหทัยมาออกปลายกระพุ้งจมูก อาจารย์ท่านหนึ่งสอนก�ำหนดอย่างนี้
และให้ทิ้งเสียสองจุด ให้เหลือไว้เพียงจุดเดียว คือที่ปลายกระพุ้งจมูกหรือที่ริมฝีปาก
เบื้องบน เมื่อรวมใจเข้ามารู้ อยู่ดังนี้

สงบระงับกายสังขาร
รูปกายนามกาย กายทัง้ หมดก็จะปรากฏขึน้ ด้วย รูปกาย คือ รูปกายทีน่ งั่ อยูน่ ี้
ตลอดถึงกองลมทัง้ หมดทีห่ ายใจเข้าออก นามกาย ก็คอื จิตใจอันนีท้ ปี่ ระกอบด้วยความรู้
ความคิด หรือประกอบด้วยสติปัญญา คือความระลึกรู้ ก�ำหนดความรู้ ที่รวมกันอยู่นี้
รวมความว่าทั้งกายและใจทั้งหมดให้รวมกันเข้าปรากฏอยู่ในความรู้ เมื่อเป็นเช่นนี้จิต
ก็จะรวมเข้ามา การรวมจิตเข้ามานัน้ ก็คอื การรวมใจนีเ้ องเข้ามาอยูใ่ นความรู้ กายและ
ใจทัง้ หมดปรากฏอยูแ่ ก่ความรู้ ก�ำหนดเหมือนอย่างเป็นก้อนกลม ๆ ก้อนหนึง่ ปรากฏ
แก่สายตาทีด่ อู ยู่ เมือ่ กายและใจทัง้ หมดรวมเข้ามาแก่ความรูอ้ ย่างนี้ สมาธิกจ็ ะเริม่ มีขนึ้
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กายก็จะเริ่มสงบเข้า ใจก็เริ่มสงบเข้า เมื่อกายและใจสงบเข้า อาการที่ปรุงทางกายอัน
เรียกว่า กายสังขาร ก็ละเอียดเข้า สงบเข้า ตัง้ ต้นแต่กริ ยิ าทีห่ ายใจทีว่ า่ ถึงอวัยวะภายใน
ก็คอื ในทรวงอก เมือ่ ว่าถึงภายนอกทีป่ รากฏก็คอื ใช้ทางจมูก และปรากฏความเคลือ่ นไหว
ทีน่ าภี เรียกว่าการปรุงทางกายทัง้ นัน้ ใจก็ตอ้ งปรุงคือต้องตัง้ สติ ตัง้ ความรู้ ต้องมีวติ ก
คือต้องตั้งจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธิ ต้องมีวิจาร คือคอยประคองไม่ให้ตกออกไป
เมื่อตกออกไปต้องคอยน�ำเข้ามานี้ เป็นทางปรุงทางใจ แต่เมือ่ ได้สมาธิดขี นึ้ กายสงบ
ใจสงบ อาการปรุงอย่างนี้ก็จะสงบเข้าจนถึงการเคลื่อนไหวของนาภีไม่ปรากฏ สงบ
เหมือนอย่างไม่ได้หายใจ แต่ความจริงก็เป็นการหายใจอย่างละเอียด ทั้งจิตเองที่ต้อง
คอยปรุงอยู่ เมื่อจิตรวมเข้า ความที่คอยปรุงก็สงบไป คือไม่ต้องปรุง เมื่อใจอยู่ที่ดขี นึ้
เรียกว่าสงบระงับกายสังขารคือการทีจ่ ะต้องปรุงใจ เพราะว่าจิตอยูท่ เี่ ป็นสมาธิดขี นึ้
เมือ่ เป็นดังนี้ กาย กล่าวคือการหายใจเข้าหายใจออก ทีต่ งั้ ไว้เป็นอารมณ์ของ
สมาธิก็มีอยู่ คือมีอยู่แก่ความรู้ ความรู้ก็ก�ำหนดรู้อยู่เป็นจุดอันเดียว แต่ก็เพียงแค่รู้
ไม่ยึด จิตก็เป็นอุเบกขา คือความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย ก็นับว่าเป็น
สติปัฏฐาน คือเป็นความตั้งสติ หรือเป็นความปรากฏแห่งสติ ซึ่งชื่อว่า อานาปานสติ
ตั้งสติการหายใจเข้าออก
๓ สิงหาคม ๒๕๑๕

ครั้งที่ ๕
หลักปฏิบัติ
ขอกล่าวถึงหลักปฏิบัติพอเป็นเครื่องเตือนให้เกิดความระลึก การปฏิบัตินั้น
เรียกว่า
สมถกรรมฐาน ที่ตั้งของการงานทางจิตใจ ที่ท�ำให้จิตใจเกิดความสงบตั้งมั่น
อย่างหนึ่ง
วิปัสสนากรรมฐาน กรรมฐานอันเป็นที่ตั้งของการงานทางจิตใจ ที่ท�ำให้เกิด
ปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริง อย่างหนึ่ง
ในการปฏิบตั ทิ งั้ สองนี้ เบือ้ งต้นก็พงึ ตัง้ ใจถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
เป็นสรณะ คือที่พึ่ง เพราะได้ปฏิบัติในทางที่พระพุทธจ้าทรงแสดงไว้ มิใช่มาปฏิบัติใน
ทางของใครอื่น ฉะนั้น ก็ต้องตั้งศรัทธาความเชื่อ ปสาทะความเลื่อมใสในท่านซึ่งเป็น
ผู้แสดงทางปฏิบัติไว้นี้ เรียกว่าถึงสรณะประการหนึ่ง และให้ตั้งใจสมาทานศีลด้วย
ตนเอง อย่างต�่ำก็ตั้งใจสมาทานศีลห้า แม้ในปัจจุบันคือในขณะที่มานั่งอยู่นี้ เพื่อให้จิต
มีศีลขึ้น เมื่อมีสรณะมีศีลดังนี้แล้ว จึงด�ำเนินการปฏิบัติให้เกิดเป็นสมถะ คือให้จิตใจ
สงบตั้งมั่น และให้เกิดวิปัสสนา คือปัญญาเห็นแจ้งตามความจริง ดังกล่าวนั้น
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วิธีปฏิบัติให้เกิดเป็นสมถะ
ในการปฏิบัติให้เกิดเป็นสมถะคือจิตใจตั้งมั่นสงบนั้น วิธีที่แสดงแล้วตาม
มหาสติปฏั ฐานสูตรก็คอื อานาปานสติ สติกำ� หนดลมหายใจเข้าออก คือให้มสี ติหายใจ
เข้าให้มสี ติหายใจออก ยาวหรือสัน้ ก็ให้รู้ ก�ำหนดให้รกู้ ายทัง้ หมด ก�ำหนดท�ำความสงบ
ระงับกองลมหายใจ หายใจเข้าออกนี้ ตามทีท่ า่ นแสดงไว้ในพระสูตร และพระอาจารย์
ได้แสดงวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ หัดไว้เป็นต้นว่า ให้กำ� หนดทีจ่ ดุ ลมหายใจผ่าน คือทีป่ ลายกระพุง้
จมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบน เมื่อหายใจเข้าลมก็กระทบที่นั่น เมื่อหายใจออกลม
ก็กระทบทีน่ นั่ ตามทีเ่ ป็นจริง ก็ให้จติ ก�ำหนดอยูท่ ตี่ รงนัน้ หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจออก
ก็ให้รู้ รู้อยู่ที่จุดเดียวนั้น คราวนี้ถ้าก�ำหนดไปเฉยๆอย่างนั้น จิตจะไม่สามารถตั้งมั่น
ก็ให้ใช้วิธีนับ เช่นว่า หายใจเข้านับหนึ่ง หายใจออกนับหนึ่ง เป็นต้นไป จนถึงห้าแล้ว
กลับมาใหม่จนถึงหกเป็นต้นไปจนถึงสิบ หรือว่าจะนับอย่างไรที่จะเกิดความสะดวกใน
การปฏิบตั กิ ส็ ดุ แต่ชอบ หรือจะไม่ใช้วธิ นี บั จะใช้วธิ หี ายใจเข้า พุท หายใจออก โธ ก็ได้
และก็ยังมีอาจารย์อื่นแนะน�ำกันด้วยวิธีต่าง ๆ แต่รวมความก็เพื่อให้จิตรวมเข้ามาอยู่
ที่จุดเดียว ฉะนั้น เมื่อสามารถท�ำจิตใจรวมเข้ามาอยู่ที่จุดเดียวได้ ก็ใช้ได้ แต่คอยท�ำ
สติก�ำหนดอยู่ เมื่อตั้งใจท�ำสติก�ำหนดอยู่ ก็สามารถที่จะรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งได้

ลักษณะจิต
ต่อจากนีจ้ ะได้แสดงเพิม่ เติมต่อไปเพียงเล็กน้อย จิตนีม้ ปี กติดนิ้ รน กวัดแกว่ง
รักษายาก ห้ามยาก เมือ่ มาใช้สติให้กำ� หนดอยูใ่ นทีเ่ ดียว ก็คอยแต่จะดิน้ รน จะกวัดแกว่ง
ไปเสมอ ดิ้นรนกวัดแกว่งไปในที่ไหน ก็ดิ้นรนกวัดแกว่งไปในอารมณ์ คือ เรื่องตามที่
ใคร่ตามที่ปรารถนา หรือตามที่ชอบ หรือตามที่มี ปลิโพธ คือความกังวล ถ้ายิ่งมี
อารมณ์ภายนอกมาก มีปลิโพธ คือ ความกังวลมาก จิตก็ยิ่งดิ้นรนกวัดแกว่งไปมาก
อารมณ์ภายนอกที่มีมากนั้น ก็ได้แก่เรื่องต่าง ๆ ที่คิดถึง ที่ด�ำริถึง หรือที่พัวพันอยู่
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ในใจก็เป็นปลิโพธ คือ เครือ่ งกังวล เครือ่ งกังวลนีถ้ า้ มีมากและไม่สามารถสลัดออกจาก
ใจได้ ก็ท�ำใจให้สงบไม่ได้ แต่ว่าถ้าสามารถสลัดออกไปจากใจได้ จึงจะท�ำใจให้สงบได้
และทุก ๆ คนก็สามารถที่จะสลัดออกไปจากใจได้ ถ้ามีความตั้งใจจริง

วิธีสอบจิต
ในเบื้องต้น ก็จ�ำเป็นที่จะต้องคอยใช้สติก�ำกับอยู่เสมอ เมื่อเผลอตัวจิตแวบ
ออกไป มีสติขนึ้ ก็ตอ้ งรีบน�ำจิตกลับเข้ามาทันที เมือ่ จิตแวบออกไปนัน้ ถ้าลองสอบสวน
ว่าแวบออกไปเพราะอะไร ก็อาจทีจ่ ะจับเหตุได้ เช่น บางทีได้ยนิ เสียงรถวิง่ ได้ยนิ เสียง
คนเดิน ได้ยินเสียงของตก จิตก็แวบออกไปที่นั่นก่อน แวบออกไปที่นั่นแล้ว ก็ต่อไป
เรื่องโน้นเรื่องนี้ บางทีตั้งหลายเรื่องกว่าจะกลับมีสติชักเข้ามา และเมื่อชักเข้ามาให้อยู่ที่
ความตัง้ ใจแล้ว ก็จะกลับเข้ามาได้ แต่ครัน้ มีเสียงกระทบบางทีกแ็ วบออกไปอีก แล้วก็
ไปเรือ่ งโน้นเรือ่ งนีห้ ลายเรือ่ ง บางทีกร็ สู้ กึ ว่าเดีย๋ วเดียวแต่วา่ เรือ่ งมากมาย เมือ่ มีสตินำ�
กลับเข้ามาอยูใ่ นจุดทีก่ ำ� หนดใจไว้ คอยมีสติอยูแ่ ละคอยจับจิตมาสอบสวนอยูเ่ สมอดังนี้
จิตก็จะเชื่องเข้าและถ้าถูกสอบสวนในเรื่องหนึ่งแล้ว ก็มักจะไม่แวบไปในเรื่องนั้น
แต่มกั แวบไปในเรือ่ งอืน่ ก็ตอ้ งคอยจับตัวมาสอบสวนอยู่ แล้วก็จบั เข้ามาให้กำ� หนดอยู่
ในจุดที่ต้องการ จนจิตเชื่องเข้าและสงบอยู่ได้ ก็จะเกิด ฉันทะคือความพอใจ เกิดปีติ
คือความซาบซ่านอิ่มใจ เกิดปราโมทย์คือความบันเทิง
เมือ่ ได้ฉนั ทะ ได้ปตี ิ ได้ปราโมทย์ขนึ้ ก็ชอื่ ว่าได้รบั รสของสมาธิ คือความสงบ
เป็นเบื้องต้น ก็จะยิ่งท�ำให้เกิดความพอใจในสมาธิ คือความสงบยิ่งขึ้น การก�ำหนดจิต
ให้สงบก็ง่ายเข้า

ข้อว่าด้วยอิริยาบถ
อิรยิ าปถปัพพะ ข้อทีว่ า่ ด้วยอิรยิ าบถ คือท่านสอนให้ทำ� สัมปชัญญะความรูต้ วั
เมื่อเดินก็ให้รู้ เมื่อยืนก็ให้รู้ เมื่อนอนก็ให้รู้ และเมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ

แนวปฏิบัติทางจิต 131

ทางกายอย่างใดก็ให้รอู้ ย่างนัน้ มุง่ ให้มสี มั ปชัญญะคือความรูต้ วั อยูเ่ สมอ เมือ่ พิจารณา
ดูแล้วก่อนทีจ่ ะยืน จะเดิน จะนัง่ จะนอน หรือจะเปลีย่ นแปลงอิรยิ าบถอย่างใดอย่างหนึง่
ก็มกั จะมีเจตนาคือความตัง้ ใจก่อน เช่นว่า ตัง้ ใจจะเดิน ตัง้ ใจจะนัง่ แต่ในขณะทีก่ ำ� ลังเดิน
ก�ำลังนั่งนั้น มักจะขาดความรู้ตัว เพราะได้น�ำจิตไปคิดในเรื่องอื่นต่อไป จึงต้องการที่
จะให้มีสัมปชัญญะ ความรู้ตัว ควบคุมอิริยาบถที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่นั้น

ข้อว่าด้วยสัมปชัญญะ
อีกปัพพะหนึ่ง คือ สัมปชัญญะปัพพะ ข้อที่ว่าด้วยสัมปชัญญะ คือความรู้ตัว
เหมือนกัน คือ จ�ำแนกอิริยาบถใหญ่ ๆ นั้นออกไปอีกเป็นอิริยาบถน้อย ๆ คือเมื่อ
ก้าวไปข้างหน้า จะถอยไปข้างหลัง จะแล จะเหลียว จะเหยียดกายออก จะคู้กายเข้า
อย่างไรก็ให้รู้ จะนุง่ จะห่มอย่างไรก็ให้รู้ จะบริโภค จะดืม่ อย่างไรก็ให้รู้ จะท�ำการถ่าย
อย่างไรก็ให้รู้ ตลอดจนถึง จะเดิน จะยืน จะนั่ง จะหลับ จะตื่น จะพูด จะนิ่งก็ให้รู้
มีความรู้อยูก่ บั ตัวเสมอเป็นการหัดท�ำสัมปชัญญะ คือความรูต้ วั เมือ่ มีสมั ปชัญญะ คือ
ความรูต้ ัวอยู่ดังนี้ ก็ท�ำให้ไม่เผลอตัว เป็นสิ่งที่ไม่มีโทษ มีแต่คุณ

ข้อว่าด้วยปฏิกูล
อนึง่ ปฏิกลู ปัพพะ ข้อทีว่ า่ ด้วยสิง่ ปฏิกลู คือให้พจิ ารณาร่างกายเบือ้ งบนตัง้ แต่
พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่ำตั้งแต่ปลายผมลงมา มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบ อันเต็มไป
ด้วยสิง่ ปฏิกลู ทีน่ า่ เกลียดต่าง ๆ ได้แก่อาการทีม่ อี ยูใ่ นกายนี้ คือ เกสา ผม โลมา ขน
นขา เล็บ ทนฺตา ฟัน ตโจ หนัง มํสํ เนื้อ นหารู เอ็น อฏฺิ กระดูก อฏฺิมิญฺชํ
เยื่อในกระดูก วกฺกํ ไต หทยํ หัวใจ ยกนํ ตับ กิโลมกํ พังผืด ปิหกํ ม้าม ปปฺผาสํ
ปอด อนฺตํ ไส้ใหญ่ อนฺตคุณํ ไส้เล็ก อุทริยํ อาหารใหม่ กรีสํ อาหารเก่า ปิตฺตํ ดี
เสมฺหํ เสลด ปุพฺโพ น�้ำหนอง โลหิตํ น�้ำเลือด เสโท น�้ำเหงื่อ เมโท มันข้น อสฺสุ
น�้ำตา วสา มันเหลว เขโฬ น�้ำลาย สิงฺฆานิกา น�้ำมูก ลสิกา ไขข้อ มุตฺตํ มูตร นี่คือ
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อาการ ๓๑ อนึง่ ท่านแสดงอีกอาการหนึง่ คือ มตฺถเก มตฺถลุงคฺ ํ หมายถึงมันสมอง
ศีรษะ ก็เป็นอาการ ๓๒ ถ้าแสดงอาการ ๓๑ ท่านรวมมันสมองเข้าไว้ใน อฏฺฐิมิญฺชํ
เยื่อในกระดูก ในพระสูตรโดยมากแสดงอาการ ๓๑
อันที่จริงท่านมุ่งสอนพระ แต่ส�ำหรับคฤหัสถ์นั้นก็อาจพิจารณาได้โดยอนุโลม
คือถึงท่านจะสอนพระ แต่ทา่ นก็แสดงความจริงของอาการต่าง ๆ ในร่างกายเป็นของ
ที่จะต้องเน่าเปื่อย ดังปรากฏในเมื่อเป็นศพ แต่เมื่อเวลายังเป็น อาศัยการทะนุบ�ำรุง
รักษาก็ยงั พอเป็นทีอ่ าศัย ยังเป็นไปได้ ความปฏิกลู ไม่ใคร่จะปรากฏ แต่กย็ อ่ มจะปรากฏ
อยูแ่ ก่ตวั เองเสมอในเมือ่ พิจารณา ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ทีจ่ ะท�ำจิตใจให้สงบจากความพอใจรักใคร่
ในร่างกาย เมือ่ ประสงค์จะสงบความรูส้ กึ ในด้านนี้ ก็พงึ ใช้ปพั พะข้อนีเ้ ป็นเครือ่ งพิจารณา
โดยเฉพาะในเวลาที่ท�ำจิตให้เป็นสมาธิ ก็จ�ำเป็นที่จะต้องท�ำใจให้สงบจากความรักใคร่
พอใจในร่างกาย ทัง้ ของตนและของผูอ้ นื่ จึงเป็นอุบายอันหนึง่ ทีจ่ ะเป็นอุปการะให้จติ ใจ
สงบตั้งมั่นเป็นสมถะ

ครั้งที่ ๖
สมถะ ๒ วิธี
ได้แสดงวิธีปฏิบัติฝ่ายสมถะ คือ ให้ท�ำจิตใจให้สงบตั้งมั่นมาแล้ว ๒ ประการ
คืออานาปานสติ สติก�ำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างหนึ่ง กายคตาสติ สติที่ไปในกาย
อย่างหนึ่ง การท�ำสมาธิด้วยวิธีทั้ง ๒ ดังกล่าวมานั้น มุ่งรวมจิตไว้เป็นหนึ่งให้รู้หายใจ
เข้าหายใจออก ส่วนกายคตาสติ สติที่ไปในกาย มุ่งพิจารณาไปตามอาการของกาย
มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็นต้น เพื่อให้ความปฏิกูลปรากฏตาม
เป็นจริง

ธาตุกรรมฐาน
จะแสดงอีกวิธีหนึ่ง อันเรียกว่า ธาตุกรรมฐาน คือการก�ำหนดพิจารณาโดย
ความเป็นธาตุ ค�ำว่า ธาตุ ในทีน่ ี้ คือส่วนซึง่ เป็นทีร่ วมโดยลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน ไม่ใช่
หมายความว่าเป็นธาตุคือเป็นต้นเดิม กล่าวคือในกายนี้ ส่วนที่แข้นแข็งก็สมมติ
เรียกว่า ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ส่วนที่เอิบอาบก็สมมติเรียกว่า อาโปธาตุ ธาตุน�้ำ ส่วนที่
อบอุ่นก็สมมติเรียกว่า เตโชธาตุ ธาตุไฟ ส่วนที่พัดไหวก็สมมติเรียกว่า วาโยธาตุ
ธาตุลม การพิจารณากายโดยอาการ ๓๑ หรือ ๓๒ ดังที่ได้แสดงแล้วในวันก่อน
เป็นการจ�ำแนกออกไปตามอวัยวะภายนอกอวัยวะภายใน ส่วนในการพิจารณาโดยความ
เป็นธาตุนี้ก็สรุปอาการเหล่านั้นเข้ามา กล่าวคือ:
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ธาตุดิน
เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทนฺตา ฟัน ตโจ หนัง มํสํ เนื้อ นหารู เอ็น
อฏฺิ กระดูก อฏฺฐมิ ญ
ิ ชฺ ํ เยือ่ ในกระดูก วกฺกํ ไต หทยํ หัวใจ ยกนํ ตับ กิโลมกํ พังผืด
ปิหกํ ม้าม ปปฺผาสํ ปอด อนฺตํ ไส้ใหญ่ อนฺตคุณํ ไส้เล็ก อุทริยํ อาหารใหม่ กรีสํ
อาหารเก่า และส่วนใดส่วนหนึ่งที่แข้นแข็งในร่างกายนี้ ก็สมมติเรียกว่าเป็น ปฐวีธาตุ
คือธาตุดิน

ธาตุน�้ำ
ปิตฺตํ น�้ำดี เสมฺหํ เสลด ปุพฺโพ น�้ำหนอง โลหิตํ น�้ำเลือด เสโท เหงื่อ เมโท
มันข้น อสฺสุ น�้ำตา วสา มันเหลว เขโฬ น�้ำลาย สิงฺฆานิกา น�้ำมูก ลสิกา ไขข้อ
มุตฺตํ มูตร และส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายนี้เป็นส่วนเหลวเอิบอาบ ก็สมมติเรียกว่า
เป็น อาโปธาตุ ธาตุน�้ำ

ธาตุไฟ
เยน สนฺตปฺปติ ไฟทีท่ ำ� ให้รา่ งกายอบอุน่ เยน ชิรยิ ติ ไฟทีท่ ำ� ให้รา่ งกายช�ำรุด
ทรุดโทรม เยน ปริฑยฺหติ ไฟที่ท�ำให้ร่างกายเร่าร้อน เยน อสิตปีตขายิตสายิตํ
สมฺมาปริณามํ คจฺฉติ ไฟที่ท�ำให้อาหารที่กิน ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ที่ลิ้มย่อย และส่วนใด
ส่วนหนึ่งในร่างกายนี้ที่มีลักษณะอบอุ่น ก็สมมติเรียกว่า เป็นเตโชธาตุ ธาตุไฟ

ธาตุลม
อุทธฺ งฺคมา วาตา ลมพัดขึน้ เบือ้ งบน อโธคมา วาตา ลมพัดลงเบือ้ งต�ำ่ กุจฉฺ สิ ยา
วาตา ลมในท้อง โกฏฺฐสยา วาตา ลมในไส้ องฺคมงฺคานุสาริโน วาตา ลมพัดไปตาม
อวัยวะน้อยใหญ่ อสฺสาโส อปสฺสาโส ลมหายใจเข้าลมหายใจออก และส่วนใจส่วนหนึง่
ในร่างกายนี้มีลักษณะพัดไหวได้ ก็สมมติเรียกว่า เป็นวาโยธาตุ ธาตุลม
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ธาตุอากาศ
อนึ่ง ได้มีแสดงธาตุที่ห้าในพระสูตรอื่น คือ อากาศธาตุ ธาตุคือช่องว่างใน
ร่างกายอันนี้ ได้แก่ กณฺณจฺฉิทฺทํ ช่องหู นาสจฺฉิทฺทํ ช่องจมูก มุขทฺวารํ ช่องปาก
เยน จ อสิตปิตขายิตสายิตํ อชฺโฌหรติ ช่องที่อาหารล่วงล�้ำล�ำคอลงไป ยตฺถ จ
สนฺติฏฺติ และช่องที่อาหารเก็บอยู่ เยน จ อโธภาคา นิกฺขมติ และช่องที่อาหารออก
ไปในภายนอก หรือช่องว่างเหล่าอื่นในร่างกายอันนี้ สมมติเรียกว่าเป็น อากาศธาตุ
ธาตุอาการ คือช่องว่าง

วิธีแยกธาตุ
โดยปกติคนเราย่อมมีความยึดถือร่างกายอันนี้ว่าเป็นเรา เป็นตัวตนของเรา
เมื่อมาพิจารณาโดยความเป็นธาตุ คือแยกออกไปว่า ส่วนที่แข้นแข็ง ก็เป็นธาตุดิน
ส่วนที่เอิบอาบก็เป็นธาตุน�้ำ ส่วนที่อบอุ่น ก็เป็นธาตุไฟ ส่วนที่พัดไหว ก็เป็นธาตุลม
และส่วนที่เป็นช่องว่างก็เป็นอากาศธาตุ เมื่อเป็นเช่นนี้ ตนหรือของตนที่ยึดถืออยู่นี้
ก็กลายเป็นธาตุ และถ้าลองพิจารณาแยกธาตุเหล่านีอ้ อกไปทีละอย่าง คือเมือ่ พิจารณา
ดูส่วนที่แข้นแข็งอันเรียกว่าเป็นธาตุดิน แยกเอาธาตุดินออกไปเสียจากร่างกายอันนี้
ก็จะเหลืออยู่แต่ธาตุน�้ำ เป็นต้น เมื่อแยกเอาธาตุน�้ำออกไปเสียอีก ก็จะเหลืออยู่แต่
ธาตุไฟเป็นต้น เมื่อแยกเอาธาตุไฟออกไปเสีย ก็จะเหลือแต่ธาตุลมเป็นต้น เมื่อแยก
เอาธาตุลมออกไปเสียอีก ก็จะเหลือแต่ช่องว่างไปทั้งหมด

สมถะเจือวิปัสสนา
การพิจารณาโดยความเป็นธาตุนี้ จะพิจารณาตามทีท่ า่ นแสดงไว้ดงั กล่าวมานี้
ก็ได้ หรือจะพิจารณาโดยวิธีอื่นที่วิทยาการในบัดนี้ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดจนถึงเป็น
อนูหรือปรมาณูก็ได้ เมื่อพิจารณาดูดังนี้และแยกเอาธาตุออกไปเสียทีละอย่าง ๆ
ในทีส่ ดุ สิง่ ทีส่ มมติทยี่ ดึ ถือว่าเป็นเรา เป็นของเรา นีก้ จ็ ะกลายเป็น อากาศธาตุ คือเป็น
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ช่องว่างไปทัง้ หมด ไม่มเี รา ไม่มขี องเรา ไม่มตี วั ตนของเรา การพิจารณาธาตุกรรมฐาน
แยกร่างกายออกโดยความเป็นธาตุดังกล่าวมานี้ จึงเป็นอุบายที่จะระงับความยึดถือว่า
เป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา และแม้ในภายนอก คือ บุคคลอื่น สิ่งอื่นก็คง
มีลักษณะเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ท�ำให้ไม่ยึดถือในบุคคลอื่น สิ่งอื่นว่าเป็นตัว
เป็นตน ท�ำให้เกิดความปล่อยวาง ท�ำจิตให้เกิดความสงบตั้งมั่น นี้ก็เป็นวิธีหนึ่งใน
ฝ่ายสมถะ แต่วา่ สติทพี่ จิ ารณาไปในกายดังทีก่ ล่าวมาแล้วในคราวก่อนก็ดี การพิจารณา
แยกธาตุดังที่กล่าวในบัดนี้ก็ดี เป็นฝ่ายสมถะ คือท�ำให้ใจสงบตั้งมั่นด้วย เจือวิปัสสนา
คือความรูแ้ จ้งเห็นจริงด้วย แต่มงุ่ ให้เกิดความรูแ้ จ้งขึน้ โดยทีไ่ ม่ได้แกล้งจะให้เห็น เพราะว่า
เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นธาตุปรากฏขึ้นอย่างแจ่มแจ้งแล้ว ก็จะเห็นสักว่า
เป็นธาตุ ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน เราเขา ท�ำให้จิตใจที่เคยหมกมุ่นอยู่
ที่เคยเป็นทุกข์อยู่ในความเป็นตน ในความเป็นของตนตลอดจนถึงในภายนอกพลอย
สงบไปด้วย จึงเป็นเหตุให้ได้ความสงบใจ ความเย็นใจ

นิ่งหรือคิด
การก�ำหนดพิจารณาไปในกายและโดยความเป็นธาตุนี้ จิตไม่ได้รวมเป็นหนึ่ง
เพราะต้องใช้พจิ ารณา ส่วนอานาปานสตินนั้ มุง่ ให้จติ รวมเป็นหนึง่ ไม่ตอ้ งใช้พจิ ารการ
จะใช้วิธีไหนนั้นก็สุดแต่ความพอใจ เพราะว่าจิตใจของคนเรานั้น ในบางคราวก็ชอบ
หยุดนิง่ ในบางคราวก็ชอบคิด ฉะนัน้ ในเวลาทีจ่ ติ พอใจในการหยุดนิง่ ก็ใช้อานาปานสติ
ในเวลาที่จิตชอบเที่ยว คิดไปทางโน้น ชอบคิดไปในทางนี้ แทนที่จะปล่อยให้จิตเที่ยว
คิดไปภายนอก ก็หาทีเ่ ทีย่ วให้จติ ภายในกายนี้ ก�ำหนดว่า เบือ้ งบนตัง้ แต่พนื้ เท้าขึน้ มา
เบือ้ งต�ำ่ ตัง้ แต่ปลายผมลงไป มีหนังหุม้ อยูเ่ ป็นทีส่ ดุ โดยรอบ ให้จติ เทีย่ วอยูภ่ ายในกาย
นี้เท่านั้น โดยพิจารณาให้เป็นไปในกาย หรือให้เป็นไปโดยความเป็นธาตุ
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กายเป็นต�ำราการกรรมฐาน
การศึกษาในสมถะ การศึกษาในวิปัสสนา ก็ศึกษาที่กายนี้เท่านั้น ก็คล้าย ๆ
กับการเรียนเป็นแพทย์ ต�ำราแพทย์เล่มใหญ่ก็อยู่ที่ร่างกายอันนี้ ศึกษาอยู่ที่กายอันนี้
การปฏิบตั ใิ นฝ่ายสมถวิปสั สนาก็เช่นเดียวกัน ศึกษาอยูท่ กี่ ายอันนี้ แต่มงุ่ ผลให้จติ ตัง้ มัน่
สงบ และให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง ปล่อยวาง
๔ สิงหาคม ๒๕๑๕

ครั้งที่ ๗
อภิญญา ๑ ปริญญาในนามรูป
พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาสั่งสอนธรรมแก่เราทั้งหลาย พระองค์
ทรงเป็นผู้รู้ ผู้เห็น จนเป็นผู้ตื่นขึ้นด้วยความรู้ พระคุณของพระองค์ข้อนี้ ย่อมปรากฏ
อยูใ่ นพระธรรมค�ำสัง่ สอนทุกข้อทุกบท ทีล่ ว้ นแต่สงั่ สอนให้เป็นผูร้ ผู้ เู้ ห็น จนเป็นผูต้ นื่
ขึ้นด้วยความรู้ พิจารณาดูตามกระแสพระธรรมค�ำสั่งสอน บุคคลผู้ยังประกอบด้วย
ความรู้ที่เป็นความรู้ผิดเป็นความรู้หลง ย่อมเป็นเหมือนอย่างเป็นผู้หลับอยู่ ซึ่งหลับ
สนิทไม่ฝันหรือว่าหลับฝัน หลับสนิทไม่ฝันนั้นก็ไม่รู้อะไรเลย แต่ว่าหลับฝันก็ย่อมมี
ความรู้อยู่ในฝัน ฝันบางคราวบางอย่างก็น่าตกใจ ท�ำให้เกิดความตกใจ ความยินร้าย
อยู่ในความฝัน ฝันบางคราวบางอย่างก็น่าดีใจ ก็ท�ำให้เกิดความดีใจอยู่ในความฝัน
ก็คล้าย ๆ กับว่า เรือ่ งทีฝ่ นั ไปนัน้ เป็นความจริง แต่ครัน้ ตืน่ ขึน้ มาแล้วก็รวู้ า่ ฝันไปทัง้ นัน้
ความยินดีความยินร้ายทั้งปวงนั้น ก็เป็นความยินดีความยินร้ายอยู่ในเรื่องที่ฝันเห็น
ก็ล้วนเป็นความฝันไปทั้งสิ้น หาใช่เป็นความจริงไม่ ฉันใดก็ดี บุคคลผู้ที่ยังรู้ผิด ยังรู้
หลงอยู่ในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย เรื่องทั้งหลายนั้น เมื่อกล่าวยกเอาอายตนะขึ้นเป็น
ทีต่ งั้ ก็ได้แก่เรือ่ งรูปทีต่ าเห็น เรือ่ งเสียงทีห่ ไู ด้ยนิ เรือ่ งกลิน่ ทีจ่ มูกได้รู้ เรือ่ งรสทีล่ นิ้ ได้รู้
เรื่องสิ่งที่ถูกต้องที่กายได้ถูกต้อง และเรื่องของรูป เสียงเป็นต้น เหล่านั้นที่ประสบ
พบผ่านมาแล้ว แต่ยังจ�ำอยู่และเก็บมานึกมารู้อยู่ในใจ หรือเมื่อยกเอาโลกธรรม
ธรรมส�ำหรับโลกขึน้ เป็นทีต่ งั้ ก็เป็นเรือ่ งลาภ เรือ่ งยศ เรือ่ งสรรเสริญ เรือ่ งสุข อันเป็น
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ฝ่ายทีเ่ ป็นอิฏฐารมณ์ อารมณ์ทนี่ า่ ปรารถนาต้องการยินดีบา้ ง เป็นเรือ่ งความเสือ่ มยศ
เสือ่ มลาภได้รบั นินทาและทุกข์ตา่ ง ๆ อันเป็น อนิฏฐารมณ์ อารมณ์ทไี่ ม่นา่ ยินดีพอใจบ้าง
และเมื่อได้รับเรื่องที่เป็นอารมณ์ของใจเหล่านี้ ก็เกิดความยินดีบ้าง ความยินร้ายบ้าง
ไปในเรื่องทั้งหลายเหล่านั้น
นี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาโลกที่บังเกิดขึ้นแก่ทุก ๆ คน ผู้เกิดอยู่ในโลก แต่ผู้ที่
มิได้พิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงของโลก ของสิ่งทั้งหลายในโลก ก็ย่อมเป็นผู้มี
ความรู้ผิดมีความรู้หลง ยึดถือโดยความเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา และ
เมื่อได้สมปรารถนา ก็เกิดความยินดี เมื่อไม่ได้สมปรารถนา ก็เกิดความยินร้าย
ความยินดี ความยินร้ายนี้ ก็ยอ่ มมีนอ้ ยบ้างมากบ้าง ให้เกิดทุกข์โทษน้อยบ้าง มากบ้าง
แต่เมือ่ ได้มาศึกษาให้รพู้ ระธรรมค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า พิจารณาให้เห็นสัจจะ คือ
ความจริงของโลกของสิ่งทั้งหลาย ก็ย่อมจะได้ความรู้ขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับ
ความรู้ที่เคยรู้มาก่อน ความรู้ที่เคยรู้มาก่อนนั้น เป็นความรู้ยึดถือด้วยความเห็นในสิ่ง
ทีไ่ ม่เทีย่ งว่าเป็นของเทีย่ ง ในสิง่ ทีเ่ ป็นทุกข์วา่ เป็นสุข ในสิง่ ทีเ่ ป็นอนัตตามิใช่ตวั ตน ว่าเป็น
อัตตาตัวตน ในสิ่งที่ไม่สวยงามว่าเป็นสิ่งที่สวยงาม ความรู้แต่เดิมมาก่อนแต่ได้ปฏิบัติ
อบรมก็ย่อมเป็นเช่นนี้ แต่เมื่อได้มาปฏิบัติอบรม พิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริง
คือพิจารณาให้เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับ ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง สิ่งที่เป็นทุกข์ว่า
เป็นทุกข์ สิง่ ทีเ่ ป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตา สิง่ ทีไ่ ม่สวยงามก็วา่ ไม่สวยงาม ตามสัจจะคือ
ความจริง
เมื่อเป็นเช่นนี้ ความรู้ที่บังเกิดขึ้นจึงเป็นความรู้ปล่อย เป็นความรู้วาง
เป็นความรู้ที่เหมือนอย่างตื่นขึ้นจากหลับ เห็นความยินดีความยินร้ายทั้งหลายในโลก
ที่เคยเป็นมาอยู่นั้น เป็นเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในความฝัน แต่ครั้นตื่นขึ้นมาก็รู้ว่านั่น
เป็นความฝันไปทั้งนั้น หาใช่เป็นความจริงไม่ ความจริงนั้นจึงอยู่เหนือจากความฝัน
เมือ่ รูเ้ มือ่ เห็นในสัจจะคือความจริงทีเ่ หนือขึน้ ไปเช่นนี้ จึงท�ำให้เป็นผูอ้ ยูเ่ หนือทุกข์
ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะโลกหรือเพราะสิ่งทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นในโลก เพราะเมื่อรู้เมื่อ
เห็นตามสัจจะคือความจริงแล้ว ก็ไม่ยดึ ถือ มีความปล่อยวาง ความรูด้ งั นีแ้ หละทีเ่ รียกว่า
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เป็นความรู้ที่เป็น อภิญญา แปลว่า ความรู้ยิ่ง ความรู้ที่เป็นอภิญญา คือความรู้ยิ่งนี้ก็
คือ ยิง่ ไปกว่าความรูส้ ามัญ เหนือความรูส้ ามัญ ความรูส้ ามัญเป็นความรูผ้ ดิ เป็นความ
รูค้ วามหลง ดังทีก่ ล่าวแล้ว ส่วนความรูย้ งิ่ ทีเ่ ป็นอภิญญานี้ ก็เป็นความรูท้ ยี่ งิ่ กว่าทีเ่ หนือกว่า
เพราะเป็นความรู้ถูกตามสัจจะคือความเป็นจริง ท�ำให้คนผู้รู้เป็นผู้อยู่เหนือจากความ
ทุกข์ของโลก เป็นผู้ที่ยิ่งไปกว่าสามัญที่ยังอยู่ด้วยความทุกข์ของโลก เพราะฉะนั้น
อภิญญา คือความรู้ยิ่งนี้ จึงสมควรที่ผู้ปฏิบัติธรรม จะพึงอบรมจิตใจของตนให้เกิดมี
อภิญญา คือความรูย้ งิ่ ดังกล่าวนีม้ ขี นึ้ เมือ่ ใด ก็จะพบความพ้นเมือ่ นัน้ แม้เป็นความพ้น
ทุกข์ชั่วครู่ชั่วขณะหรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็ยังเป็นอันได้พบทางปฏิบัติและผลของ
ความปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า
อภิญญา คือความรู้ยิ่งนี้ เมื่อแสดงในทางปฏิบัติโดยปริยายคือทางอันหนึ่ง
ก็คอื ความรูท้ เี่ ป็นเครือ่ งก�ำหนดให้รสู้ จั จะ คือความจริงของนามรูป นามรูปนีเ้ ป็นภายใน
โดยปกตินั้นคนเราก็รู้จักนามรูปของตน รูปก็คือรูปกายอันนี้ที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุ
ดิน น�ำ้ ไฟ ลม เป็นทีอ่ าศัยของจิต ซึง่ เป็นธาตุรู้ จิตทีเ่ ป็นธาตุรนู้ กี้ อ็ าศัยอยูใ่ นรูปกาย
อันนี้ และก็ออกมารูอ้ ารมณ์ คือเรือ่ งภายนอก อาศัยอายตนะ คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย
และมนะคือใจ เมื่อออกมารู้ก็มาเป็นเวทนา คือรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ
ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง รู้จ�ำเรียกว่าสัญญาจ�ำนั่นจ�ำนี่ได้ต่าง ๆ บ้าง รู้คิด เรียกว่าสังขาร
คิดนั่นคิดนี่ดีบ้างไม่ดีบ้าง รู้สึกเห็นรูปอะไรทางตา รู้สึกได้ยินอะไรทางหู รู้สึกได้กลิ่น
อะไรทางจมูก รูส้ กึ รสอะไรทางลิน้ รูส้ กึ สิง่ ทีก่ ายถูกต้อง และรูส้ กึ ถึงเรือ่ งราวอะไรทีใ่ จ
คิดต่าง ๆ ก็เป็นวิญญาณ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ เป็นอาการของจิตที่
ออกมารู้อารมณ์ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็บังเกิดขึ้นในอารมณ์นั่นเอง
นี้เป็นนาม เรียกสั้น ๆ ก็คืออาการของใจหรือว่าใจ รูปก็คือรูปกาย เรียกสั้นว่ากาย
รวมความก็คือกายและใจอันนี้ คนเราก็รจู้ กั กายและใจของตนอยูด่ ว้ ยกันทัง้ นัน้ แต่ก็
รูจ้ กั โดยเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา หรือว่าเป็นหญิง เป็นชาย เป็นบุคคลนัน้
เป็นบุคคลนี้ เหล่านี้เป็นต้น

แนวปฏิบัติทางจิต 141

ชาติ ชรา มรณะ ตามที่เข้าใจกัน
นี่ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่ง แต่ว่าเป็นความรู้ตามสมมติบัญญัติบ้าง เป็นความรู้
ตามความยึดถือซึ่งเป็นตัณหาอุปาทานบ้าง ยังไม่ใช่เป็นอภิญญา เป็นความรู้สามัญ
แต่ที่ประสงค์ให้ท�ำความก�ำหนดรู้ซึ่งจะเป็นอภิญญาขึ้นดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้น
ก็คือให้รู้ความเกิดความดับของนามรูปที่เป็นไปอยู่ นามรูปนี้มีความเกิดดับอันจะพึง
พิจารณาเห็นได้ โดยชาติ ชรา มรณะ ตามที่เข้าใจ หรือว่า ชาติ ชรา มรณะ
อย่างละเอียด ชาติชรามรณะอย่างที่เข้าใจกันนั้นก็คือ ความเกิดขึ้นมาเป็นชาติ
ความแก่เป็นชรา มรณะเป็นความตาย แต่ถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้ว คนเรามองไม่เห็น
ไม่รู้ เพราะว่าชาติคือความเกิดนั้น ก็เกิดมาแล้วเกิดมาเมื่อไรก็ไม่รู้ บุคคลเริ่มมารู้จัก
ตนเองในเมื่อรู้เดียงสาแล้วเท่านั้น ก่อนแต่นั้นไม่รู้ เพราะฉะนั้น ก็เป็นอันไม่รู้ไม่เห็น
ชาติคอื ความเกิด ความตายก็เหมือนกัน ตายเมือ่ ไหร่กย็ งั ไม่รู้ และเมือ่ ถึงคราวจะตาย
จริงก็คงไม่รู้อีก ที่ยังรู้อยู่นั้นก่อนตาย กล่าวคือยังรู้เจ็บตลอดจนถึงยังรู้จักกลัวตาย
นัน่ ก่อนตายทัง้ นัน้ ถ้ายังกลัวตายอยูก่ ย็ งั ไม่ตาย เพราะว่าความกลัวตายนัน้ ก็เป็นความ
รูส้ กึ อย่างหนึง่ จะตายจริงนัน้ ไม่รอู้ ะไรเสียแล้ว กลัวตายก็ไม่รู้ เจ็บก็ไม่รู้ เพราะฉะนัน้
ก็เป็นอันว่าไม่รู้ไม่เห็นมรณะคือความตายอีกเช่นกัน ว่าถึงความแก่ก็เช่นกัน แม้ว่า
ร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ว่าก็ยากที่จะมองเห็นความแก่ เพราะแม้กายจะแก่
ใจก็ยังไม่ยอมแก่อยู่นั่นเอง เพราะว่าจิตใจนั้นเป็นธรรมชาติที่อาจจะกล่าวได้ว่าไม่แก่
ความจริงเป็นเช่นนี้ เพราะฉะนัน้ แม้จะมองเห็นความแก่อยูโ่ ทนโท่ แต่ใจก็ยงั ไม่ยอมรับ
ความแก่ เป็นอันว่าเหมือนอย่างไม่รู้ไม่เห็นความแก่เช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้น การพิจารณาว่า เรามีความเกิด เรามีความแก่เป็นธรรมดา
เรามีความตายเป็นธรรมดา หรือเติม เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา จึงเป็นสิ่งที่จะต้อง
คิดพิจารณาอย่างไร ก็อาจพิจารณาด้วยคิดเอาเองว่า ต้องเกิดจึงได้มกี ายใจอันนี้ หรือ
นามรูป อันนี้ และก็จะต้องตาย เพราะทุก ๆ คนก็จะต้องตาย และก็มองเห็นคนที่
ตายอยูเ่ ป็นปกติ และความแก่ความเจ็บก็อาจพิจารณาเห็นได้ แม้เช่นนีก้ ย็ งั เป็นประโยชน์
อาจท�ำให้เกิดธรรมสังเวชขึ้นได้ตามสมควร
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ชาติ ชรา มรณะ อย่างละเอียด
แต่ว่าอีกอย่างหนึ่ง พิจารณาชาติ ชรา มรณะ อย่างละเอียด คือ ชาติ ชรา
มรณะ ปัจจุบัน ชาติ ก็มีอยู่ในปัจจุบัน ชราก็ปัจจุบัน มรณะก็ปัจจุบัน ว่าถึงรูป
ก็มีชาติความเกิดอยู่ในปัจจุบัน เพราะว่าธาตุดิน น�้ำ ไฟ ลม ที่มาประกอบขึ้นเป็นรูป
กายนี้ เป็นสิ่งที่เสื่อมสิ้นไปอยู่เสมอ ไม่มีเวลาหยุดว่าง แต่ในขณะเดียวกันก็มีธาตุดิน
น�้ำ ไฟ ลม เป็นอาหารเข้ามาทดแทนสืบต่อไป แปลว่า ดับคือหมดสิ้น แต่ก็มีเกิดเข้า
มาต่อเป็นสันตติคือความสืบต่ออยู่ดังนี้ ทุก ๆ คนจะต้องบริโภคอาหาร การบริโภค
อาหารนีก้ ด็ เู พียงอาหาร คือค�ำข้าวทีบ่ ริโภคกัน วันละหนึง่ มือ้ สองมือ้ สามมือ้ เป็นต้น
แม้จะอดไปสักวัน สองวัน ก็ยังไม่ตายยังอยู่ได้ ถ้าเพียงเท่านี้ก็ยังเป็นการหยาบ
ถ้าพิจารณาให้ละเอียดยิง่ ขึน้ แล้วจะเห็นว่าต้องกินลมกันอยูท่ กุ ชัว่ ลมหายใจเข้าออก คือ
ต้องหายใจเข้าออกกันอยู่ทุกขณะ ลมหายใจนี้เป็นวาโยธาตุ เป็นธาตุอย่างหนึ่งที่บ�ำรุง
เลี้ยงร่างกาย และในวาโยธาตุคือในลมนี้มีปฐวีมีวาโยมีเตโช อย่างละเอียดปนอยู่ด้วย
ซึ่งทุก ๆ คนต้องบริโภคลมกันอยู่เสมอเป็นอาหารเข้าไปบ�ำรุงเลี้ยงทดแทนสิ่งที่สิ้นไป
หมดไป แสดงว่าธาตุดนิ น�ำ้ ไฟ ลม ทีม่ าประกอบกันเป็นกายนี้ สิน้ ไปหมดไปอยูท่ กุ
ลมหายใจเข้าออก จึงต้องหายใจเอาธาตุดิน น�้ำ ไฟ ลม นี้เข้าไปทดแทนกันอยู่ทุกลม
หายใจเข้าออก ความเกิดความดับของรูปกายอันนี้ จึงมีอยูท่ กุ ลมหายใจเข้าออก แต่มี
สันตติคอื ความสืบต่อ ดับคือหมดสิน้ ไปแล้วก็มเี กิดต่อไปอีก ตามเหตุปจั จัย เหตุกค็ อื กรรม
กรรมทีส่ นับสนุนชีวติ ปัจจัยก็คอื อาหาร เมือ่ เหตุคอื กรรม ปัจจัยคืออาหาร ยังสนับสนุน
อยู่ตราบใด ชีวิตของรูปกายอันนี้ ก็เป็นไปได้อยู่ตราบนั้น เมื่อสิ้นกรรมที่สนับสนุน
สิ้นอาหารที่สนับสนุน รูปกายอันนี้ก็ดับ โดยที่ไม่มีเกิดขึ้นมาทดแทนอีก หรือหายใจ
ออกแล้วไม่หายใจเข้าอีก ก็เป็นอันสิ้นสุดของชีวิต ส่วนนามธรรม หรือใจนี้เล่า ก็ดังที่
ได้กล่าวแล้วว่า เวทนา สัญญา วิญญาณนั้นเกิดขึ้นในอารมณ์คือเรื่อง และเรื่อง
ทัง้ หลายทีผ่ า่ นเข้ามาในใจนี้ ก็มากมายมีอยูท่ กุ ขณะจิต เป็นเรือ่ งรูปบ้าง เรือ่ งเสียงบ้าง
เป็นต้น และเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็บังเกิดขึ้นในอารมณ์อย่างหนึ่ง
แล้วก็ดับไป รับอารมณ์อย่างอื่นก็เกิดใหม่แล้วก็ดับไป เป็นไปอยู่ดังนี้รวดเร็วยิ่งกว่า
ความเกิดความดับของรูปกายยิ่งนัก
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พิจารณาให้เห็นดังนีแ้ ล้ว ก็จะเกิดความรูข้ นึ้ ว่า นามรูปนี้ มีแต่ความเกิด ความดับ
ความเกิดความดับย่อมเป็นไปอยู่ดังนี้ ก็เป็นอภิญญา คือความรู้ยิ่งอีกประการหนึ่งซึ่ง
เป็นความรู้ยิ่งขึ้นไปจากความรู้สามัญ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสัง่ สอนโดยปริยาย คือทางเป็นอันมาก ก็เพือ่ ทีจ่ ะ
ให้รู้เข้าถึงสัจจะ คือความจริง คือความเกิดความดับดังนี้ แต่การที่จะพิจารณาให้เข้า
ถึงสัจจะ คือความจริงดังนี้ได้ ก็จะต้องตั้งสติคือความรู้เพ่งพินิจเข้ามาดูที่กายเวทนา
จิตธรรม ตามหลักสติปัฏฐาน แม้จะยกเอาข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาพิจารณาก็ได้ทั้งนั้น
ลมหายใจเข้าออกก็ได้ อิรยิ าบถก็ได้ อาการ ๓๑, ๓๒ ก็ได้ ธาตุ ๔ ก็ได้ หรือพิจารณา
ถึงศพในภายนอกเทียบเข้ามาถึงกายอันนี้ก็ได้
ดังเช่นทีไ่ ด้แสดงไว้ถงึ บรรพทีว่ า่ ด้วยป่าช้า ให้พจิ ารณาศพทีท่ งิ้ อยูใ่ นป่าช้าหรือ
นึกถึงศพเช่นนั้น ซึ่งตายวันหนึ่ง สองวัน สามวัน มีสีเขียวขึ้นอืด และนึกเทียบเข้ามา
ว่ากายนีก้ จ็ ะต้องเป็นเช่นนัน้ หรือพิจารณาว่าศพทีท่ งิ้ ไว้เช่นนัน้ ก็มสี ตั ว์ตา่ ง ๆ ทัง้ สัตว์ใหญ่
สัตว์เล็ก มากัดกิน และพิจารณาเทียบเข้ามาถึงกายนี้ว่า ก็จะต้องเป็นเช่นนั้น หรือว่า
พิจารณาถึงซากศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้า หรือนึกถึงซากศพเช่นนั้น ซึ่งได้ถูกสัตว์กัดกินจน
เหลืออยู่แต่โครงกระดูกแต่ก็ยังเปื้อนเลือดเปื้อนเนื้ออยู่ พิจารณาเทียบเข้ามาถึงกาย
อันนี้ว่าก็จะต้องเป็นเช่นนั้น ดังนี้ก็ได้ ความพิจารณาเช่นนี้ รวมเข้าแล้วก็จะท�ำให้เห็น
ความเกิดความดับ ดังทีก่ ล่าวแล้ว และเมือ่ เป็นเช่นนี้ ความรูเ้ ช่นนีก้ จ็ ะเป็นตัวอภิญญา
อย่างหนึง่ ซึง่ จะท�ำให้สลัดความยึดถือเกีย่ วเกาะ พร้อมทัง้ ความทุกข์ทงั้ หลายให้ตกลง
ไปจากใจได้ตามควรแก่ความอบรมปฏิบัติ
๑ กันยายน ๒๕๑๕

ครั้งที่ ๘
อภิญญา ๒ ปหานะในอวิชชา ภวตัณหา
พระพุทธเจ้านัน้ ทรงเป็นพระผูร้ ู้ ผูเ้ ห็น เป็นผูต้ นื่ ขึน้ จากความหลับ คือ อวิชชา
ความไม่รู้ โมหะ ความหลง ทรงแสดงธรรมเพื่อให้รู้ให้เห็นให้ตื่นขึ้นจากหลับ และ
ธรรมทีท่ รงแสดงนัน้ ก็มเี หตุผลทีผ่ ฟู้ งั อาจตรองตามให้เห็นจริงได้ เพราะได้ทรงจ�ำแนก
เหตุผลให้มองเห็น ไม่ใช่ทรงแสดงไม่จำ� แนกเหตุผลทีท่ รงแสดงนัน้ เหตุ ก็คอื สิง่ ทีท่ ำ� ให้
บังเกิดผล ผล ก็คือสิ่งที่บังเกิดขึ้นโดยเป็นผลของเหตุนั้น และเหตุผลที่ทรงจ�ำแนกนี้
ก็ทรงจ�ำแนกที่บุคคลนี้เอง
เพราะฉะนัน้ เมือ่ ทรงแสดงธรรมให้ทำ� ความรูก้ ำ� หนดนามรูปทีเ่ กิดดับอยูเ่ พือ่
ให้รใู้ ห้เห็นความเกิดดับของนามรูปตามเป็นจริงแล้ว ก็ได้ทรงแสดงเพือ่ ให้รใู้ ห้เห็นเป็น
เหตุละ อวิชชา กับ ภวตัณหา อันเป็นตัวเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งหลาย ตั้งต้นแต่
ชาติทกุ ข์ ทุกข์คอื ชาติความเกิดเป็นต้น ความรูอ้ นั เป็นเหตุละนีก้ ส็ บื เนือ่ งมาจากความรู้
ก�ำหนด นามรูป ที่เกิดดับอยู่นี้เอง เพราะว่าเมื่อรู้เมื่อเห็นความเกิดความดับของนาม
รูปก็ยอ่ มเป็นเครือ่ งละอวิชชาและภวตัณหาต่อไปด้วย เมือ่ ยังมิได้กำ� หนดนามรูปทีเ่ กิด
ดับอยู่ตามความเป็นจริง เมื่อรู้เมื่อเห็นนามรูปคราวใด ก็ย่อมยึดถือนามรูปที่รู้ที่เห็น
นัน้ คราวนัน้ ความรูค้ วามเห็นนามรูป และยึดถือดังนี้ เป็นความรูส้ ามัญดังทีไ่ ด้กล่าวแล้ว
ทุก ๆ คนต่างก็รู้ก็เห็นนามรูปของตนอยู่ รู้นาม ก็คือเมื่อเสวยเวทนาอะไร สุขทุกข์
อย่างไร ก็รู้เหมือนกัน จ�ำอะไรได้ก็รู้ คิดอะไรก็รู้ เห็นอะไร ได้ยินอะไร ก็รู้สึกเห็น
สิง่ นัน้ สิง่ นี้ ดังนีเ้ ป็นนาม รูร้ ปู ก็เหมือนกัน เมือ่ ส่องดูกระจกก็มองเห็นเงาหน้า หรือ
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เงารูปของตนในกระจก ถ่ายรูปก็มองเห็นรูปของตน และนอกจากนี้ นามเหล่านั้น
ก็เนื่องไปจากรูปเป็นส่วนมาก เพราะเหตุว่าอายตนะภายใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ก็เป็นรูป อายตนะภายนอกทีค่ กู่ นั รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ก็เป็นรูป อายตนะ
ที่ ๖ คือมโนหรือใจ แม้จะเป็นนาม คือไม่ใช่รูป แต่ก็เนื่องอยู่กับรูป เรื่องราวที่คู่กัน
กับใจ แม้จะไม่ใช่รปู ก็เนือ่ งอยูก่ บั รูป เพราะฉะนัน้ อารมณ์ของจิตอันเป็นทีเ่ กิดขึน้ ของ
นามธรรมทั้งหลาย ส่วนใหญ่ก็ไปจากรูป เพราะฉะนั้น รูปนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นที่เกิดส่วน
ใหญ่ของนาม และเป็นสิง่ ทีป่ รากฏแก่ ตา หู จมูก ลิน้ และกาย ทีเ่ ป็นประสาททัง้ หมด
เพราะฉะนัน้ ต่างก็รกู้ เ็ ห็นรูปกายกันอยู่ และรูปกายนีเ้ องก็เป็นทีร่ จู้ กั กันส�ำหรับ
คนอื่น เพราะแต่ละคนที่เห็นกันรู้จักกันก็ด้วยรูปกายนี้แหละ หาได้รู้ได้เห็นเข้ามาถึง
นามธรรม คือใจของกันและกันไม่ นอกจากผู้ที่ได้เจโตปริยญาณเท่านั้น หรือผู้ที่มี
กิเลสในใจยังเกิดขึ้นแรง แสดงออกมาทางหน้าตาและกิริยาอาการทางกาย ก็ท�ำให้รู้
ได้ว่าก�ำลังมีใจเป็นอย่างไร เช่น ก�ำลังมีใจชอบหรือก�ำลังมีใจชัง โกรธแค้นขัดเคือง
ดังนี้เป็นต้น

สมมติ-บัญญัติ
เพราะฉะนั้น ที่รู้ที่เห็นกันอยู่นี้ ต่างก็รู้เห็นกันอยู่ดังนี้ แต่รู้เท่าใดเห็นเท่าใด
ก็ยึดถือเท่านั้น โดยเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา หรือเป็นเขา เป็นของเขา
เป็นตัวตนของเขาตามสมมติบัญญัติทั้งหลาย และนอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าเที่ยง
ว่าเป็นสุข ว่าสวยงามต่าง ๆ ความเห็น ความรู้ ดังนี้ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า อวิชชา
ทีแ่ ปลว่า ความไม่รู้ เพราะรูเ้ หมือนไม่รู้ หรือว่ารูผ้ ดิ รูห้ ลง ด้วยว่าตามสัจจะคือความจริง
ของพระพุทธเจ้านั้น สมมติบัญญัติทั้งหลาย สมมติ ก็คือความหมายรู้กัน บัญญัติ
ก็คือแต่งตั้ง เพราะว่าจะต้องมีความหมายรู้กัน ส�ำหรับที่จะพูดจากันที่จะเรียกร้องกัน
เพราะฉะนัน้ จึงต้องมีบญ
ั ญัตคิ อื แต่งตัง้ ขึน้ นีเ้ ป็นธรรมดาโลก เหมือนอย่างว่ากองทัง้ ห้า
คือขันธ์ทั้งห้านี้ รูปขันธ์กองรูป ก็คือ กองของธาตุ ดิน น�้ำ ไฟ ลม ที่มากองรวมกัน
เข้าเป็นรูปขันธ์ ก็บัญญัติคือแต่งตั้งขึ้นว่า ให้กองรูปนี้จงเป็นรูปขันธ์ กองนี้ก็เป็นรูป
ขันธ์ขึ้น และค�ำว่ารูปขันธ์นี้ ก็เป็นสมมติคือเป็นที่หมายรู้กันรับรองกันเรียกกันทั่วไป
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สุข ทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุ ข์ไม่สขุ ทีท่ กุ ๆคนเสวยกันอยู่ รับกันอยู่ ก็แต่งตัง้ ขึน้ ว่า
เจ้าจงเป็นเวทนาขันธ์นะ ส่วนนีก้ เ็ ป็นเวทนาขันธ์ขนึ้ นีเ้ ป็นบัญญัติ แล้วก็เป็นทีห่ มายรู้
กันว่านี่เป็นเวทนาขันธ์ รับรองกัน เรียกกัน สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เหมือนกัน
คราวนี้ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้รวมกันเข้าก็แต่งตั้งขึ้นว่า ทั้ง ๕
ที่มารวมกันเข้านี้จงเป็นสัตว์บุคคลนะ ก็เป็นสัตว์บุคคลขึ้น จงเป็นชายเป็นหญิงนะ
ก็เป็นชายเป็นหญิงขึน้ หญิงชายนีจ้ งชือ่ นัน้ ชือ่ นี้ ตลอดจนถึงเป็นนัน่ เป็นนีน่ ะ ก็เป็นขึน้
ดังนี้เป็นบัญญัติ ก็หมายรู้กัน รับรองกัน พูดจากัน ก็เป็นสมมติ สมมติบัญญัตินี้
จึงต้องมีอยู่เป็นธรรมดาโลก แต่ว่าเมื่อยึดถือสิ่งที่สมมติบัญญัติขึ้นนี้ว่าเป็นจริงเป็นจัง
เป็นตัวตนเราเขาก็ดี ยึดถือว่าเป็นของเที่ยง เป็นสุข เป็นของสวยงามน่ารักน่าชมก็ดี
ดังนี้ ความเห็น ความรู้ ที่เป็นเหตุยึดถือดังนี้ก็เป็น อวิชชา และความที่ยึดถือก็เป็น
ตัณหา ซึ่งมีอาการเป็นความอยากและยึด ความอยากและยึดนี้ ลักษณะที่ส�ำคัญ
ก็คืออยากและยึดว่าเป็นตัวเราสืบมาเป็นของเรา ความอยากยึดว่าเป็นตัวเราขึ้นนี้
เรียกว่า อหังการ คือท�ำให้เป็นเราขึน้ สร้างให้เป็นเราขึน้ ความอยากและยึดว่าของเรา
เรียกว่า มมังการ คือกระท�ำหรือสร้างให้เป็นของเราขึ้น

ลักษณะอวิชชาและภวตัณหา
เพราะฉะนัน้ อวิชชาคือความไม่รู้ อันหมายถึงรูน้ นั่ แหละแต่วา่ รูผ้ ดิ รูห้ ลงอัน
เป็นความรูท้ เี่ ป็นเหตุให้เกิดความอยากและยึดถือ ความรู้ ความเห็น ดังนีเ้ ป็น อวิชชา
ทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่รู้ คือไม่รใู้ นสัจจะทีเ่ ป็นตัวความจริง ความอยากยึดซึง่ มีลกั ษณะ
ส�ำคัญ คืออยากและยึดถือว่าเป็นตัวเราสืบมาเป็นของเราดังนี้ เป็น ภวตัณหา
อวิชชาและภวตัณหาดังนี้ เป็นสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ก่จติ ใจทีเ่ ป็นสามัญทัว่ ไป ซึง่ พระพุทธเจ้า
ได้ตรัสรูแ้ ละตรัสแสดงบอกไว้วา่ ยังมีอวิชชาและภวตัณหาอยู่ และนีเ่ ป็นอวิชชา นีเ่ ป็น
ภวตัณหา นี่เป็นอวิชชา ก็คือความรู้ ความเห็นในนามรูป ที่เข้าใจกันว่ารู้ ว่าเห็น
แต่เป็นความรู้เห็นที่ยึดถือดังที่กล่าวมาแล้ว รู้เห็นเท่าใดก็ยึดถือเท่านั้น มีตัวเรา
ของเราออกไปครอบคลุมอยู่เต็มไปหมดเท่านั้น
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พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงตักเตือนให้รู้ว่า นี่เป็นตัวอวิชชานะ ไม่ใช่เป็นวิชชา
คือความรูด้ อก คราวนีค้ วามอยากและยึดถือว่าเป็นตัวเรา เป็นของเรา ทีอ่ อกไปรับรอง
อารมณ์ทั้งหลายอยู่นี่ก็เป็น ภวตัณหา คือเป็นตัณหาในภพ คือเป็นตัวความอยากที่
เป็นเหตุให้ยดึ ถืออยูใ่ นภพคือความเป็น ได้แก่ความเป็นเรา นีเ่ ป็นภวตัณหาดอก ไม่ใช่
เป็นตัวตนอะไรจริงจัง
เพราะฉะนัน้ นามรูปอันนีจ้ งึ กลายเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ดว้ ย เป็นตัวทุกข์ดว้ ย
ดังจะพึงเห็นได้วา่ ตัวเราหรือของเรานี้ ได้ออกไปรับรองอยูใ่ นอารมณ์ทงั้ หลายทีป่ ระสบ
พบผ่านเต็มไปหมด เป็นต้นว่าเมื่อเห็นอะไรก็รู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้เห็น และเมื่อตัวเรา
เป็นผูเ้ ห็น สิง่ ทีเ่ ห็นนัน้ บางอย่างเราก็ชอบ บางอย่างเราก็ไม่ชอบ เมือ่ ได้ยนิ อะไรก็มตี วั
เราออกไปรับว่า ตัวเราได้ยินเสียงบางอย่างเราก็ชอบ เสียงบางอย่างเราก็ไม่ชอบ
เมื่อได้กลิ่น ได้รส ได้ถูกต้อง ได้คิดถึงเรื่องอะไร ก็รู้สึกว่าตัวเรานี้เองเป็นผู้ได้รส
เป็นผู้ได้กลิ่น เป็นผู้ได้ถูกต้อง เป็นผู้ได้คิด บางอย่างตัวเราก็ชอบ บางอย่างตัวเรา
ก็ไม่ชอบ เพราะฉะนั้น จึงได้เกิดความชอบบ้าง ความชังบ้าง ความติดอยู่ที่เรียกว่า
ความหลงบ้างในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายก็ตัวเราทั้งนั้น ตัวเรานี่เองเป็นผู้ชอบ ตัวเรา
นี่เองเป็นผู้ไม่ชอบ ตัวเรานี่เองเป็นผู้ติด หรือเป็นผู้หลง

การปฏิบัติเพื่อละอวิชชาและภวตัณหา
คราวนี้ถ้ามาพิจารณาดูให้ดีว่า ตัวเรานี่อยู่ที่ไหนกัน สมมติว่าตัวเรามีสมมติ
บัญญัติขึ้นว่าเป็นนั่นเป็นนี่ และยึดถือในสมมติบัญญัติขึ้น แต่ว่าบางคราวได้รับการ
รับรองไม่สมยศสมเกียรติก็เกิดไม่ชอบขึ้น หรือว่าบางคราวก็ได้รับรองอย่างดี หรือ
ได้รับสรรเสริญ ก็เกิดยินดีขึ้นดังนี้เป็นต้น ก็พิจารณาลงไปว่าตัวเราที่มีสมมติบัญญัติ
มียศ มีเกียรติ อะไรเป็นต้น หรือเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเป็นต้นนั้น อยู่ที่ไหน ที่มาท�ำให้
หัวใจต้องวุ่นวาย ชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง เป็นต้น ตัวเราอยู่ที่รูปหรือ ก็รูปอันนี้เป็นสิ่งที่
ประกอบขึน้ ด้วยธาตุ ดิน น�ำ้ ไฟ ลม เป็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งต้องแปรปรวน ซึง่ ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ ง
แตกสลายกลายเป็นศพ ถ้าหากว่าเขาไม่นำ� ไปเผาไปฝังเสียก็ตอ้ งกลายเป็นศพเน่าเปือ่ ย
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ดังเช่นทีแ่ สดงไว้ในบรรพว่าด้วยป่าช้า ๙ ประการว่า เหมือนอย่างศพทีเ่ ขาทิง้
ไว้ในป่าช้า ตายวันหนึง่ สองวัน สามวัน ขึน้ พองมีสเี ขียวน่าเกลียด ร่างกายนีก้ ฉ็ นั นัน้
ถ้าเมือ่ เป็นศพแล้วไม่มใี ครเขาจัดอย่างไร หรือแม้มใี ครเขาจัดใส่โลงไว้กจ็ ะต้องเป็นเช่นนี้
และถ้าเขาปล่อยทิง้ ไว้ในป่าช้าก็จะต้องมีสตั ว์มากัดกิน สัตว์ใหญ่บา้ ง สัตว์เล็กบ้าง และ
เมื่อเขาปล่อยทิ้งไว้ในป่าช้า ต้องมีสัตว์มากัดกินดังนั้น อย่างน้อยก็จะเหลือเป็น
โครงร่างกระดูก ยังเปื้อนเลือดติดอยู่ด้วยเนื้อและเลือด และถ้าเขายังทิ้งไว้เช่นนั้น
ก็คงเป็นร่างกระดูกที่ปราศจากเนื้อเพราะว่าถูกสัตว์กัดกินไปหมด เหลือแต่เลือดที่ยัง
เปื้อนอยู่ ยังผูกเป็นร่างกระดูกดังนี้ เป็นต้น
ถ้าหากว่ากายอันนี้จะเป็นตัวเป็นตนที่เป็นนั่นเป็นนี่ ก็กายอันนี้ยังต้องเป็น
อย่างนีแ้ ล้ว จะเป็นตัวเป็นตนทีไ่ หนกัน แล้วท�ำไมจึงจะมาหลงเอารูปกายอันนี้ ว่าเป็นเรา
ซึง่ ท�ำให้ตอ้ งเดือดร้อน ยินดีบา้ ง ยินร้ายบ้าง คราวนีห้ ากว่าจะมาถือเอาเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เป็นอัตตา คือตัวตน สิง่ เหล่านีก้ เ็ ป็นสิง่ ทีเ่ กิดดับไม่เทีย่ ง ต้องแปรปรวน
ไปเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น ก็ไม่ควรจะมาถือว่าเป็นตัวเราให้เดือดร้อนร�ำคาญ
พิจารณาอยูด่ งั นีเ้ สมอ มองให้เป็นธรรมดาของนามรูปทีเ่ กิดขึน้ แล้วต้องดับไป
เสื่อมไป สัจจธรรมก็จะปรากฏขึ้นแก่ความรู้ ดังนี้แหละเป็นตัวการปฏิบัติอบรมวิชชา
และวิชชาดังกล่าวนีก้ จ็ ะรูจ้ กั ว่า นีแ่ หละเป็นตัวอวิชชา นีแ่ หละเป็นตัวภวตัณหา ทีเ่ ป็น
ตัวสร้าง ตัวเรา ของเรา ให้บังเกิดความทุกข์ร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา ความรู้จักขึ้น
ดังนี้นี่แหละเป็นตัวละ คือละอวิชชา ละภวตัณหา ละไปเองไม่ต้องไปคิดละ แต่ความ
รู้นี่เองเป็นตัวละ
ความรูจ้ กั ก�ำหนดนามรูปทีเ่ กิดดับอยูอ่ นั ท�ำให้รจู้ กั อวิชชา ภวตัณหา ว่านีแ่ หละ
ที่เป็นตัวสร้าง ตัวเรา ของเรา ขึ้นในนามรูปอันท�ำให้บังเกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย
อยู่เสมอ ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นเหตุละ ละอวิชชา ละภวตัณหา นี่เป็น อภิญญา คือ
ความรูย้ งิ่ ขึน้ ไปอีกชัน้ หนึง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่ สอนไว้ และความรูย้ งิ่ ดังนีจ้ ะพึงปฏิบตั ิ
ให้บังเกิดมีขึ้นได้ โดยปริยายอันหนึ่งก็คือการปฏิบัติตามสติปัฏฐาน ดังที่กล่าวมา
ข้างต้น
๒ กันยายน ๒๕๑๕

ครั้งที่ ๙
วิธีท�ำจิตให้สงบตั้งมั่น
วิธีท�ำจิตให้สงบตั้งมั่นอันเป็นทางสมถะ ได้แสดงไว้แล้ว คือ อานาปานสติ
กายคตาสติ และธาตุกรรมฐาน เพื่อได้เลือกปฏิบัติตามแต่ความประสงค์ เมื่อมุ่งที่จะ
ตัง้ จิตให้เป็นหนึง่ ไม่ให้เทีย่ วไป ก็ใช้อานาปานสติ จิตปรารถนาจะเทีย่ ว ก็ให้เทีย่ วไปใน
กายและไปในธาตุ คือให้ใช้กายคตาสติและธาตุกรรมฐาน แต่ในการทีจ่ ะให้จติ เทีย่ วไป
นั้นจะประสงค์เพ่งช้า ๆ และให้หยุดตั้งสติอยู่ที่อาการอันใดอันหนึ่งให้ปรากฏชัดก็ได้
เช่นท�ำสมาธิให้เที่ยวไปในกาย พิจารณา เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา
ฟัน ตโจ หนัง มังสัง เนื้อ นหารู เอ็น อัฏฐิ กระดูก จะหยุดตั้งสติก�ำหนดดูกระดูก
ให้เห็นเป็นโครงร่างกระดูก ทีต่ นเองเพียงอาการเดียวดังนีก้ ไ็ ด้ เป็นการรวมจิตให้อยูท่ ี่
เช่นเดียวกัน

ข้อว่าด้วยพิจารณาศพ
แต่ตามที่ได้กล่าวมานั้น เป็นการพิจารณากายที่ยังเป็นอยู่ จะพิจารณากายที่
เป็นศพปราศจากชีวติ แล้วก็ได้ เป็นการเทียบเคียงกัน คือพิจารณากายนีเ้ ทียบเคียงกับ
ศพที่เขาทิ้งในป่าช้า ตั้งแต่เป็นศพซึ่งตายวันหนึ่ง สองวัน สามวัน ขึ้นพองมีน�้ำเหลือง
ไหลจนถึงเป็นกระดูกผุป่น เพื่อท�ำจิตให้เกิดความหน่ายและความสงบ และเมื่อได้
พิจารณาเทียบเคียงจนคุน้ ก็จะท�ำให้เกิดความไม่กลัวในศพ นีก้ เ็ ป็นอีกวิธหี นึง่ ซึง่ ก็ตอ้ ง
ใช้การพิจารณา

150 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๒

สมาธิ ๒ อย่าง
สมาธินั้น กล่าวโดยย่อก็มี ๒ อย่าง คือเป็น อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียด ๆ
อย่างหนึ่ง อัปปนาสมาธิ สมาธิที่แน่วแน่อีกอย่างหนึ่ง สมาธิที่ใช้การพิจารณาให้จิต
เที่ยวไปก็ได้ผลเพียงเฉียด ๆ เพราะจิตไม่รวมเป็นหนึ่ง แต่สมาธิที่รวมจิตไว้เป็น
อันเดียวเป็นอัปปนาสมาธิ คือสมาธิที่แน่วแน่ได้ เช่น ก�ำหนดลมหายใจเข้าออก
แม้ตงั้ สติเป็นไปในกาย แต่ให้รวมอยูท่ อี่ าการใดอาการหนึง่ ก็ให้เกิดอัปปนาสมาธิ สมาธิ
ที่แน่วแน่ได้เหมือนกัน

อุปกรณ์ในการปฏิบัติ
อุปกรณ์ในการปฏิบัตินั้น ต้องมี วิตก คือความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิ
วิจาร คือตั้งจิตไว้ให้แน่วแน่แนบแน่นอยู่กับอารมณ์ของสมาธินั้น ให้คลุกเคล้าไปกับ
อารมณ์ของสมาธินั้น เมื่อตั้งสติก�ำหนดลมหายใจเข้าออก ด้วยตั้งจุดไว้ที่ปลายจมูก
หรือริมฝีปากเบือ้ งบน ซึง่ เป็นที่ ๆ ลมผ่านเมือ่ เข้าและเมือ่ ออก ก็จะต้องใช้วติ กคือยก
จิตไปให้จับอยู่ที่จุดนั้น และต้องใช้วิจาร คือประคองจิตให้คลุกเคล้าแน่วแน่อยู่ที่จุด
อันนั้นจุดเดียวในเวลาปฏิบัตินั้น เมื่อใช้วิตก คือ ยกจิตให้จับอยู่ที่จุดนั้น ถ้าเผลอสติ
เมือ่ ใด จิตก็แวบออกไป ก็ตอ้ งใช้วติ ก คือ จับจิตมายกตัง้ ไว้ทจี่ ดุ นัน้ ใหม่ และคอยประคอง
ให้จิตแน่วแน่คลุกเคล้าอยู่ในอารมณ์นั้น ไม่ให้พลัดตกไปในอารมณ์อื่น ท่านจึงเปรียบ
วิตกเหมือนอย่างเสียงตีระฆังทีแรก เสียงระฆังก็ดงั ขึน้ วิจารก็คอื เสียงครางของระฆังนัน้
ในการปฏิบัติ ต้องใช้วิตกวิจารดังกล่าวนี้อยู่เสมอ เพราะจิตนั้นคอยพลัดตกไปจาก
อารมณ์ของสมาธิเที่ยวไปในที่อื่น ก็ต้องใช้วิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ และใช้วิจารคือ
ประคองจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์ของสมาธินั้น เมื่อใช้วิตกวิจารอยู่เสมอจนจิต
เชือ่ งเข้าและอยูต่ วั มาก ก็จะเริม่ ได้ผลของสมาธิ คือได้ ปีติ ความอิม่ ใจให้รสู้ กึ ซาบซ่าน
ไปทั่วตัว หรือมีความรู้สึกซาบซ่านแรงกว่านั้น และจะได้ความสุข คือ สบายกายและ
สบายใจ เมื่อมีความสบายกายและสบายใจ จิตก็จะเป็นเอกัคคตา คือ มีอารมณ์เป็น
อันเดียว ไม่วอกแวก
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ในการปฏิบตั ิ เมือ่ ยังไม่ได้ปตี ิ ไม่ได้สขุ การท�ำสมาธิกย็ อ่ มจะรูส้ กึ อึดอัดร�ำคาญ
เพราะยังไม่ได้ผล และเมื่อใช้วิตกวิจารอยู่เสมอดังที่กล่าวมา ปีติสุขก็จะเกิดขึ้นเอง
และเมื่อสุขเกิดขึ้น เอกัคคตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว คือเป็นตัวสมาธิก็จะ
เกิดขึ้นเป็นอันได้ผลของสมาธิเป็นขั้นต้น แม้เพียงเท่านี้ก็จะท�ำให้เกิดความพอใจใน
การปฏิบัติ และท�ำให้การปฏิบัติงอกงามยิ่งขึ้น
ข้อที่พึงก�ำหนดในการปฏิบัติที่ได้กล่าวในวันนี้ คือ วิตก ความยกจิตขึ้นสู่
อารมณ์ของสมาธิ วิจาร ความประคองจิตให้คลุกเคล้าแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ของสมาธิ
ปีติ ความอิ่มใจ สุข ความสบายกาย สบายใจ และ เอกัคคตา ความที่จิตมีอารมณ์
เป็นอันเดียวกัน ซึ่งเป็นตัวสมาธิ
๓ กันยายน ๒๕๑๕

ครั้งที่ ๑๐
สรุปหมวดกาย
จะได้อธิบายบรรพสุดท้ายในหมวดพิจารณากายในสติปัฏฐานสูตร ซึ่งจะได้
จบลงในวันนี้ ฉะนั้น จึงจะกล่าวสรุปข้อที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นการทบทวนโดยสังเขป
พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนสติปฏั ฐาน แม้จะมุง่ สอนพระ แต่คฤหัสถ์ผมู้ งุ่ ท�ำใจให้สงบตัง้ มัน่
ก็อาจปฏิบัติให้ได้รับผลคือความสุขได้ ฉะนั้น ก็เป็นข้อที่ควรจะทราบ
ในเบื้องต้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ตั้งสติก�ำหนดดูเข้ามาที่กายของตนนี้
ไม่ดอู อกไปข้างนอก แต่วา่ กายของตนเองนัน้ ก็ประกอบด้วยส่วนทัง้ หลายเป็นอันมาก
ฉะนั้น ในการที่จะดูก็ต้องดูก�ำหนดลงไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง จะดูส่วนไหนก็ก�ำหนดดูที่
ส่วนนั้น และเมื่อจะเปลี่ยนก็เลื่อนไปดูเป็นส่วน ๆ
เมื่อย้อนกลับเข้ามาตั้งสติดูที่กายตนเอง ก็จะพบว่า ทุก ๆ คน หายใจเข้า
หายใจออกอยู่เป็นปกติ ฉะนั้น ในเบื้องต้น ท่านจึงสอนให้ตั้งสติก�ำหนดดูลมหายใจ
หายใจเข้าก็มีสติ หายใจออกก็มีสติ หายใจเข้าหายใจออก ยาวก็ให้รู้ สั้นก็ให้รู้ และ
ให้รกู้ องลมทัง้ หมด ดังเมือ่ หายใจเข้า ก็สงั เกตจุดทีป่ ลายจมูก หรือทีร่ มิ ฝีปากเบือ้ งบน
หทัยและนาภี หายใจออกก็จากนาภี หทัย แล้วก็ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบน
แต่ว่าการที่จะส่งจิตให้เข้าไปพร้อมกับลมหายใจและให้ออกมาพร้อมกับลมหายใจ
จิตก็จะด�ำเนินเข้าออกไปมาอยู่ ไม่รวมเป็นจุดเดียว ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้ก�ำหนดตั้ง
จิตไว้ที่จุดเดียว คือที่จุดริมฝีปากเบื้องบน หรือที่ปลายจมูก สุดแต่ว่าเมื่อหายใจเข้า
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หายใจออก ลมจะกระทบที่จุดใด ให้มีความรู้อยู่ที่จุดนั้น และก็เป็นอันรู้ลมหายใจ
เข้าลมหายใจออกด้วย เหมือนอย่างเลือ่ ยไม้ผทู้ เี่ ลือ่ ยไม้ ก็จบั ตาดูอยูท่ ตี่ รงไม้ทกี่ ำ� ลังเลือ่ ย
แต่วา่ ไม่ได้ดทู ตี่ วั เลือ่ ยทัง้ หมดทีเ่ ลือ่ นไปเลือ่ นมา มองดูอยูท่ ตี่ รงจุดทีเ่ ลือ่ ยกับไม้กระทบ
กันนั้นเพียงจุดเดียว เมื่อตั้งจิตให้อยู่จุดเดียวดังนี้จิตก็จะสงบละเอียด กายก็จะสงบ
ละเอียด ลมหายใจก็จะสงบละเอียดเข้า จนบางทีรู้สึกว่าจะไม่หายใจ แต่ก็ต้องมีลม
หายใจอยู่นั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ปล่อย ต้องก�ำหนดจิตอยู่ แม้จะไม่รู้สึกว่าหายใจ
ก็ต้องก�ำหนดอยู่ที่นิมิต คือที่จุดก�ำหนดแห่งลมหายใจ ไม่ปล่อยสติออกไป
คราวนี้ เมื่อจะก�ำหนดกายส่วนอื่นต่อไปอีก ก็ท�ำให้สองอย่าง อย่างหนึ่งทิ้ง
ลมหายใจ ไปก�ำหนดกายส่วนอื่นต่อไป อีกอย่างหนึ่งไม่ทิ้งลมหายใจ คงก�ำหนด
ลมหายใจอยูเ่ ป็นหลัก และก็กำ� หนดกายส่วนอืน่ ควบคูไ่ ปด้วย แต่การก�ำหนดควบคูไ่ ปนี้
ใช้ได้ในขณะที่จิตยังไม่รวมเป็นหนึ่ง และในขณะที่จิตยังไม่รวมเป็นหนึ่งนี้ การใช้คิด
ควบคู่ไปก็เป็นประโยชน์ส�ำหรับจะได้เป็นเครื่องช่วยไม่ให้จิตออกไปข้างนอก เมื่อจะ
ออกไป ก็ออกไปอยู่ภายในกายอันนี้
ส่วนอืน่ ทีจ่ ะควรก�ำหนดให้รนู้ นั้ ก็คอื ให้รอู้ ริ ยิ าบถส�ำรวจดูกายของตนว่าอยูใ่ น
อิรยิ าบถอันใด เช่นนัง่ อยู่ ก็ให้รู้ และมีอริ ยิ าบถน้อย เช่นวางเท้า วางมืออย่างไร ก็ให้รู้
มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ในอิริยาบถ
เมื่อรู้อิริยาบถดังนี้แล้ว ก็ตรวจดูร่างกายให้ละเอียดขึ้นไปอีก คือดูว่าร่างกาย
อันนี้ประกอบด้วยอวัยวะอาการต่าง ๆ ที่ปรากฏแก่ตาก็คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
และทีไ่ ม่ปรากฏแก่ตาก็คอื เนือ้ เอ็น กระดูก และอวัยวะภายในต่าง ๆ การเทีย่ วตรวจดูนี้
ในเบือ้ งต้นจะตรวจดูให้ทวั่ ไปก่อน หรือจะจับขึน้ มาดูให้ชดั ทีละอย่างก็สดุ แต่ความพอใจ
เมื่อตรวจดูปรากฏอาการต่าง ๆ ของร่างกายดังนี้ ก็พิจารณาสรุปลงไปอีก
ชั้นหนึ่งว่า ร่างกายนี้ ส่วนอันใดที่แข้นแข็งก็เรียกว่าเป็นปฐวีธาตุ ธาตุดิน ก็พิจารณา
ยกเอาธาตุดินไว้ส่วนหนึ่ง ส่วนอันใดที่เอิบอาบก็เป็นอาโปธาตุ ธาตุน�้ำ ก็พิจารณายก
เอาธาตุนำ�้ ไว้เสียส่วนหนึง่ ส่วนอันใดทีอ่ บอุน่ ก็เป็นเตโชธาตุ ธาตุไฟ ก็พจิ ารณายกเอา
เตโชธาตุไว้เสียส่วนหนึง่ ส่วนอันใดทีพ่ ดั ไหวก็เป็นวาโยธาตุ ธาตุลม ก็พจิ ารณายกเอา
ธาตุลมไว้เสียส่วนหนึ่ง ส่วนอันใดที่เป็นอากาศคือช่องว่างก็เป็นอากาศธาตุ
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ธาตุตา่ ง ๆ เหล่านี้ ก�ำหนดพิจารณาดูกจ็ ะรูแ้ ละแยกออกได้ แต่วา่ ตามความ
เป็นจริงนั้น ถ้าธาตุทั้งหลายแยกกัน ไม่รวมกัน ความเป็นกายที่แปลว่าประชุมก็ไม่มี
ชีวิตก็ไม่มี แต่เพราะธาตุทั้งหลายยังรวมกันอยู่ ความเป็นกายที่แปลว่าประชุม
อันประกอบด้วยชีวิตก็มีอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ยังหายใจอยู่ ยังผลัดเปลี่ยนอิริยาบถอยู่
อวัยวะอาการต่าง ๆ ทั้งภายนอกภายในยังท�ำหน้าที่ของตนอยู่ เป็นกายที่มีชีวิตอย่าง
สมบูรณ์เช่นกายที่เป็นอยู่นี้
ครั้ น พิ จ ารณาดู ก ายที่ ยั ง มี ชี วิ ต อยู ่ ส มบู ร ณ์ นี้ แ ล้ ว ก็ พิ จ ารณาสื บ ไปอี ก ว่ า
กายอันนี้เอง เมื่อธาตุทั้งหลายไม่รวมกัน วาโยธาตุ คือธาตุลมดับ สิ้นลมอัสสาสะ
หายใจเข้า ปัสสาสะหายใจออก เมื่อธาตุลมดับ ธาตุไฟก็ดับ กายที่เคยอบอุ่นก็เป็น
กายทีเ่ ย็น ต่อจากนัน้ อาโปธาตุ ธาตุนำ�้ ปฐวีธาตุ ธาตุดนิ ก็สลายไปโดยล�ำดับ ในทีส่ ดุ
ก็สลายไปหมด กลายเป็นอากาศธาตุคือช่องว่าง เป็นอันว่าไม่มี เดิมก่อนที่ทุก ๆ คน
เกิดมา กายอันนี้ก็ไม่มี ในที่สุดกายอันนี้ก็จะกลับไม่มีเหมือนอย่างเดิม

ป่าช้า ๙
พิจารณากายที่ดับธาตุลมธาตุไฟเป็นต้นไป โดยล�ำดับดังนี้อีกชั้นหนึ่ง และ
ก็จะรูส้ กึ ว่า กายทีด่ บั แล้วเช่นนีเ้ รียกว่าเป็นศพ ศพนัน้ ก็ไม่ใช่กายทีไ่ หน ก็กายอันนีเ้ อง
เมือ่ ธาตุทงั้ หลายยังประชุมกันอยูก่ เ็ ป็นกายทีม่ ชี วี ติ เมือ่ ธาตุทงั้ หลายดับแตกสลายออก
ไปก็กลายเป็นศพ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้พจิ ารณากายอันนี้ แต่ในการพิจารณานัน้
เมือ่ เป็นกายทีม่ ชี วี ติ จะพิจารณาให้เป็นศพนัน้ เป็นการยาก จึงสอนให้พจิ ารณาศพจริง ๆ
และเทียบเคียงเข้ามา เพราะทุกๆคนก็จะต้องเคยพบคนเจ็บคนตาย โดยเฉพาะคือจะ
ต้องเคยพบศพ แต่ว่าศพในบัดนี้ได้มีการจัดการตกแต่ง ความจริงของศพไม่ปรากฏ
ฉะนั้น ก็ต้องอาศัยพิจารณาไปตามเค้าคือ
๑. นึกดูศพทีส่ นิ้ ชีวติ ไปแล้วหนึง่ วัน สองวัน สามวัน เป็นศพขึน้ พองมีสเี ขียว
น่าเกลียด มีน�้ำเหลืองไหล
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๒. ต่อไปก็คิดถึงศพที่ถูกสัตว์ทั้งหลายกัดกิน เช่น ศพที่ทิ้งไว้ ถูกกา ถูกแร้ง
ถูกนกตระกรุม ถูกสุนัข ถูกสุนัขจิ้งจอกและสัตว์ต่าง ๆ กัดกิน
๓. เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็นึกถึงศพที่มีเนื้อหลุม เพราะถูกสัตว์กัดกินดังกล่าวมา
นั้น แต่กย็ งั ไม่หมด ยังเปือ้ นเปรอะอยูด่ ว้ ยเนือ้ และเลือด และโครงกระดูกยังมีเส้นเอ็น
รึงรัด
๔. สืบไป ก็นึกถึงศพที่ไม่มีเนื้อเหลืออยู่แล้ว แต่ก็ยังเปื้อนเลือด โครงร่าง
กระดูกก็ยังมีเส้นเอ็นรึงรัด
๕. ต่อจากนัน้ ก็นกึ ถึงศพทีป่ ราศจากเนือ้ ปราศจากเลือด มีโครงร่างกระดูก
ยังคุมกันอยู่เพราะยังมีเส้นเอ็นรึงรัด
๖. จากนั้น ก็นึกถึงศพที่เส้นเอ็นรึงรัดนั้นหมดไปแล้ว โครงกระดูกที่รวมกัน
อยูก่ ก็ ระจัดกระจายไปคนละทาง กระดูกเท้าไปทางหนึง่ กระดูกมือไปทางหนึง่ กระดูกขา
กระดูกตะโพก กระดูกสันหลัง กระดูกซี่โครง กระดูกหน้าอก กระดูกแขน กระดูก
หัวไหล่ กระดูกคอ กระดูกคาง กระดูกฟัน จนถึงกะโหลกศีรษะ ก็หลุดไปคนละทาง
ก็กลายเป็นอัฐิ คือกระดูก
๗. แต่เมื่อยังเป็นกระดูกใหม่อยู่ ก็ยังเป็นสีขาว
๘. ครั้นล่วงปีไปแล้วก็เป็นกระดูกเก่า รวมเป็นกอง ๆ อยู่
๙. ต่อจากนัน้ ก็กลายเป็นกระดูกผุปน่ ละเอียด เมือ่ ถูกลมพัดก็ปลิวกระจัดกระจาย
ไปจนสิ้นชื่อที่จะเรียกว่ากระดูก
พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณากายนี้ ดูไปทีละส่วน ดูกายที่มีชีวิต และ
ก็ดคู าดไปถึงกายทีไ่ ม่มชี วี ติ ซึง่ ทุก ๆ กายก็จะต้องเป็นไปอย่างนัน้ ในการดูนกี้ อ็ าจจะ
มีความกลัว ความกลัวนั้นโดยปกติ มักจะเกิดจากความไม่รู้ เกิดจากความว้าเหว่และ
ก็นึกว่าจะมีสิ่งที่เป็นภัยอันตราย แต่ถ้าดูให้รู้ว่าอะไร อย่างไร และสิ่งที่ดูนั้นความจริง
ไม่ใช่เป็นภัยอันตราย เมือ่ มีความรูด้ งั นีก้ จ็ ะเลิกกลัวไม่กลัว และเมือ่ ดูจนเกิดความไม่กลัว
ดังกล่าวนีก้ จ็ ะท�ำให้เป็นคนกล้าเผชิญต่อความจริง จะไม่กลัวสิง่ ทีเ่ รียกว่าผี คือไม่กลัวผี
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ตรวจดูบ้าน
การพิจารณาดูกายดังที่กล่าวมานี้ จิตจะท่องเที่ยว แต่ก็คล้าย ๆ กับว่าย้าย
ไปอยูบ่ า้ นใหม่ ในเบือ้ งต้น ก็จะต้องเทีย่ วดูเสียให้จนทัว่ ว่า มีอะไรอยูท่ ไี่ หนบ้าง คราวนี้
ถึงคราวที่จะพักจริง ๆ จะนอน จะนั่ง ก็จะต้องหยุดนั่งหยุดนอนอยู่แห่งเดียว ไม่ใช่
เดินเที่ยวดูอยู่ตลอดเวลา ถ้าเดินเที่ยวดูอยู่ตลอดเวลา ก็เป็นอันว่าไม่ต้องพัก ฉะนั้น
ตรวจดูบา้ นของเราเห็นตลอดทัง้ บ้านแล้ว จะตัง้ เก้าอีน้ งั่ พักทีไ่ หน จะตัง้ เตียงนอนส�ำหรับ
นอนพักทีไ่ หน อันนีก้ ส็ ดุ แต่พอใจ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสบอกวิธไี ว้หลายอย่างดังทีก่ ล่าว
มานี้ คือตรัสชี้ให้เข้ามาดูกายอันนี้แหละ ดูให้ทั่ว แล้วคราวนี้ ใครจะต้องการพักนั่ง
นอนที่ไหนก็นั่งพักนอนพักเอาได้ตามชอบใจ จะนั่งพักนอนพักอยู่ที่ลมหายใจ ด้วยตั้ง
สติก�ำหนดลมหายใจเพียงจุดเดียวเท่านั้นก็ได้ หรือจะนั่งพักนอนพักอยู่ที่อาการ ๓๒
เช่นว่าจะตัง้ จุดพิจารณาอยูท่ กี่ ระดูก ให้โครงกระดูกปรากฏก็ได้ หรือว่าจะพอใจในการ
พิจารณาศพ อยูก่ บั ศพก็ได้ แปลว่าจะอยูก่ บั ส่วนเป็น หรือว่าจะอยูก่ บั ส่วนตาย จะอยู่
ในจุดไหน สุดแต่จะพอใจ จะพอใจลมหายใจเข้าออก ก็ตั้งสติก�ำหนดให้จิตตั้งมั่นแน่ว
แน่อยู่ในจุดนี้เพียงจุดเดียว ถ้าจิตจะต้องการเที่ยว ก็ให้เที่ยวไปในส่วนอื่น แต่ให้อยู่
ภายในกายอันนี้ จะให้เป็นความคิดสองอย่างประกอบไปด้วยกันก็ได้ แต่กย็ งั ไม่เป็นสมาธิ
เมื่อจะเป็นสมาธินั้นก็ต้องมาอยู่ในจุดเดียว
๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๔

ครั้งที่ ๑๑
ดูภายนอก-ดูภายใน
ในบัดนี้ ขอให้ตั้งสติประมวลเข้ามาอยู่ที่กายของทุก ๆ คน ใจอาจวิ่งออกไป
ตามกังวล เพราะทุก ๆ คนย่อมมีกังวลในการงานบ้าง ในญาติบ้าง ในที่อยู่อาศัยบ้าง
ในสิ่งอื่น ๆ อีกบ้าง ฉะนั้นก็ให้มีสติระลึก สัมปชัญญะ รู้ตัว ตั้งใจว่าจะพักกังวล
ต่าง ๆ ไว้ น�ำใจเข้ามารวมอยูท่ กี่ ายอันนีก้ อ่ น และเมือ่ พอใจในอานาปานสติ สติกำ� หนด
ลมหายใจเข้าออกก็ตงั้ จิตให้มนั่ อยูท่ นี่ มิ ติ คือทีก่ ำ� หนดใจ เมือ่ ก�ำหนดทีร่ มิ ฝีปากข้างบน
หรือทีป่ ลายกระพุง้ จมูกซึง่ เป็นทีล่ มกระทบเมือ่ เข้าและเมือ่ ออก ก็ให้ตงั้ จิตก�ำหนดไว้ที่
จุดนั้น หรือว่าจะตั้งไว้ที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งตามที่ได้อธิบายแล้ว
จะยกเอาจุดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกผ่านเป็นจุดส�ำหรับตั้งจิต เพื่อเป็น
ตัวอย่างในการอธิบาย การตั้งจิตก�ำหนดที่จุดดังกล่าวนี้ ให้มีสติระลึก มีสัมปชัญญะ
รู้ทั่วอยู่ที่จุดนั้น หายใจเข้าถึงจุดนั้นก็ให้รู้ หายใจออกถึงจุดนั้นก็ให้รู้ แต่ว่าการดูลม
หายใจให้รู้นี้ ตามสติปัฏฐานมุ่งดูให้รู้ภายใน ให้รู้ภายนอก ให้รู้เกิด ให้รู้ดับ
ดูภายนอก นั้น โดยวิธีคิดพิจารณาอย่างหนึ่ง คือให้รู้ลมโดยสมมติบัญญัติ
ลมหายใจทีจ่ ะกระทบริมฝีปากเบือ้ งบน หรือทีป่ ลายกระพุง้ จมูกนัน้ เมือ่ กล่าวโดยสมมติ
บัญญัติก็ว่าลมหายใจ ดังที่ทุก ๆ คนเมื่อก�ำหนดก็รู้สึกอยู่ นี้เรียกว่า ดูภายนอก
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ดูภายใน นั้น ลมหายใจนี้เอง เมื่อว่าโดยปรมัตถ์ คืออย่างละเอียด ก็เป็น
ธาตุ ๔ ประกอบกัน ดังเมื่อใช้มือมารอไว้ที่ใกล้จมูก และหายใจออกให้ลมมากระทบ
ก็จะรู้สึกมีส่วนแข้นแข็งที่มากระทบนั้น มีส่วนพัดไหว มีส่วนเอิบอาบชุ่มชื้น มีส่วน
อบอุ่น ส่วนที่แข้นแข็งที่ท�ำให้รู้สึกการกระทบ ก็เป็นธาตุดิน ส่วนที่รู้สึกชุ่มชื้นก็เป็น
ธาตุน�้ำ ส่วนที่พัดไหวก็เป็นธาตุลม ส่วนที่อบอุ่นก็เป็นธาตุไฟ เป็นอันว่าลมหายใจ
นั้นเอง เมื่อว่าโดยปรมัตถ์ก็เป็นธาตุ ๔ นี้เรียกว่า ดูภายใน
ดูทั้งภายนอก คือโดยสมมติบัญญัติว่าเป็นลมหายใจ ดูทั้งภายใน คือดูโดย
ปรมัตถ์ว่าเป็นธาตุ ๔
อีกชั้นหนึ่ง เมื่อดูอยู่ที่ตัวลม ก็เป็นภายนอก แต่เมื่อดูที่จิต คือก�ำหนดให้ติด
เป็นนิมิต คือเป็นเครื่องก�ำหนดติดอยู่ที่จิต นั่นก็เป็นภายใน เหมือนอย่างถ่ายรูป
รูปที่ถ่ายนั้นเป็นภายนอก ส่วนที่ติดอยู่ในฟิล์ม หรือติดอยู่ที่เล็นซ์เป็นภายใน ลมนี้
ก็เหมือนกันก�ำหนดดูทสี่ ว่ นเป็นกาย นัน่ ก็เป็นภายนอก ก�ำหนดดูทจี่ ติ ทีเ่ ป็นนิมติ ปรากฏ
ขึ้นที่จิต นั่นก็เป็นภายใน ก�ำหนดดูทั้งที่เป็นภายนอก ทั้งที่เป็นภายใน
เมื่อก�ำหนดดูอยู่อย่างนี้ ก็จะเห็นเกิดเห็นดับ เมื่อหายใจเข้าก็นับว่าเป็นเกิด
หายใจออกก็นับว่าเป็นดับ หายใจเข้านั้น โดยที่แท้ก็หายใจเอาธาตุทั้ง ๔ เข้ามาด้วย
หายใจออกนั้น ก็น�ำเอาธาตุทั้ง ๔ ออกไปด้วย จึงเกิดดับอยู่ทุกขณะลมหายใจ
และบุคคลก็มีความยึดถืออะไร ๆ อยู่ในขณะที่ยังหายใจ เมื่อสิ้นลมหายใจ
แล้วก็สนิ้ ความรูท้ จี่ ะให้ยดึ ถือ ฉะนัน้ จุดมุง่ ของการดูกายในส่วนกายทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
แสดงไว้ก็ต้องการดูให้รู้ทั้งข้างในทั้งข้างนอก ให้รู้ทั้งเกิดให้รู้ทั้งดับ แต่ก็ให้ก�ำหนดว่า
กายมีอยู่ โดยเฉพาะก็คือลมหายใจมีอยู่ แต่ว่ามีอยู่เพียงส�ำหรับจะได้ตั้งสติก�ำหนด
ส�ำหรับจะได้รู้ แต่ก็ให้ปล่อยวางไม่ยึดถืออะไร ๆ ไว้ ก�ำหนดว่ากายมี ว่าลมหายใจมี
และในขณะเดียวกันก็ปล่อยวางใจจากความยึดถือเกีย่ วเกาะ ท�ำใจให้วา่ ง ท�ำใจให้โปร่ง
ท�ำใจให้สบาย ตั้งสติให้แน่วแน่ในอารมณ์ที่ก�ำหนดนี้
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ก�ำหนดดูเวทนา
ในขณะทีน่ งั่ ปฏิบตั อิ ยูน่ ี้ ก็อาจจะรูส้ กึ เป็นทุกข์ เช่นเมือ่ ยขบบ้าง ถูกยุงกัด บ้าง
ใจกระสับกระส่ายบ้าง คืออาจจะมีทงั้ ทุกข์กายและทุกข์ใจ ก็ให้กำ� หนดรูว้ า่ ก�ำลังเป็นทุกข์
กายไม่สบาย ใจไม่สบาย ไม่สบายเพราะอะไร ก็จะจับเหตุได้วา่ กายไม่สบายเพราะถูก
ยุงกัดเมื่อยขบ หรือเจ็บที่กายส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็ให้รู้ว่านี่ทุกข์ เกิดจากอามิส คือสิ่งที่
ท�ำให้เกิดทุกข์ต่าง ๆ คราวนี้ถ้าไม่สบายใจ เช่นอึดอัด ใจตั้งมั่นไม่ลง ก็ให้พิจารณาว่า
ไม่สบายใจ เนื่องมาจากอะไร ก็จะพบเหตุว่า เพราะใจบางทีมีกังวลอยู่กับสิ่งนั้น
สิ่งนี้ รวมใจไม่ได้ บางทีเพราะยังไม่เคยท�ำความสงบ ใจจึงมักแล่นไปทางโน้นแล่นไป
ทางนี้ เพราะไม่เคยท�ำให้อยูน่ งิ่ จึงไม่เป็นสุขทีจ่ ะอยูน่ งิ่ ก็ให้รทู้ กุ ข์ใจนีว้ า่ เกิดจากอามิส
คือมีสิ่งที่มาท�ำให้เป็นทุกข์ต่าง ๆ คราวนี้ เมื่อก�ำหนดดูให้รู้ทุกข์ทั้งทุกข์กายทั้งทุกข์ใจ
ในขณะปฏิบตั อิ ยู่ และดูให้รวู้ า่ มาจากเหตุอะไร ไม่ยอมแพ้ตอ่ ความทุกข์นนั้ คงตัง้ ใจที่
จะปฏิบตั ติ อ่ ไปตามก�ำหนด ทุกข์กจ็ ะค่อย ๆ สงบไป ใจก็จะตัง้ มัน่ ขึน้ เมือ่ ใจตัง้ มัน่ ขึน้
ก็จะมีความสุขขึ้น

อามิสสุข-นิรามิสสุข
เมือ่ ได้รบั ความสุขขึน้ ก็ให้กำ� หนดดูความสุข สุขกายก็ให้รู้ สุขใจก็ให้รู้ สุขกาย
เช่นได้รับลมพัดมาต้องกายสบาย ไม่มีความเมื่อยขบ ก็ให้คิดต่อไปว่าที่เป็นสุขนี้
เพราะอะไร ถ้าความรู้สึกเป็นสุขกายนั้น มีเพราะดินฟ้าอากาศ หรือไม่รู้สึกเมื่อยขบ
เพราะได้ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง ก็ให้รู้ว่ายังเป็น อามิสสุข สุขที่มีอามิส คือมีสิ่งที่
ท�ำให้เป็นสุขอยู่ข้างนอก ถ้ามีความสุขใจ ก็ให้รู้ว่าสุขใจนั้นเกิดเพราะอะไร บางทีเกิด
เพราะใจแวบออกไปถึงเรื่องข้างนอกที่สุขใจ คิดเพลินไปกับเรื่องนั้น ก็ให้รู้ว่าเป็นสุข
ที่มีอามิส คือมีสิ่งที่ท�ำให้เป็นสุขภายนอก แต่ถ้าความสุขใจนั้นเกิดจากความสงบ
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คือ เมื่อรวมจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่จนได้ปีติ ความอิ่มใจ สุข ความสบายกาย สบายใจที่
เกิดจากความสงบสงัด ถ้าได้ความสุขดังนี้ ก็ให้รู้ว่านี่เป็นนิรามิสสุข สุขไม่มีอามิส
คือ เป็นสุขไม่ใช่เกิดจากอามิสเครือ่ งล่อในภายนอก ความสบายกายทีเ่ กิดขึน้ เพราะจิต
สงบสงัดก็เหมือนกัน ก็ให้รู้ว่านี้เป็นความสุขที่ไม่ใช่เกิดจากอามิสเครื่องล่อภายนอก
แต่เกิดจากความสงบสงัด และเมื่อได้ท�ำจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่ย่ิงขึ้น ความสุขที่ปรากฏ
ก็จะสงบลงไปโดยล�ำดับ จนรู้สึกเหมือนไม่ทุกข์ไม่สุขใจรวมแน่วแน่ ถ้าไม่ทุกข์ไม่สุข
อย่างนี้จึงจะเป็นนิรามิส คือมิใช่เกิดจากอามิสเครื่องล่อข้างนอก แต่ถ้าตรงกันข้าม
ก็เกิดจากอามิสเครื่องล่อในภายนอก
เพราะฉะนัน้ ในการท�ำสมาธิ คือเมือ่ ก�ำหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออกเป็น
อานาปานสตินั้น ก็ต้องคอยดูให้รู้เวทนาของตนด้วย ในเบื้องต้นก็เป็นทุกข์ก่อนแล้ว
ทุกข์ก็จะสงบเป็นสุข และเมื่อละเอียดเข้า สุขก็จะสงบเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข
เมื่อถึงขั้นนี้ ก็เป็นอันจิตใจได้ตั้งมั่นแน่วแน่ แต่ข้อส�ำคัญนั้นต้องคอยดูไม่ให้เป็นทุกข์
ไม่ให้เป็นสุข ทีเ่ กิดจากอามิสเครือ่ งล่อข้างนอก ต้องคอยดูให้รไู้ ว้ เมือ่ เป็นสุขทีเ่ กิดจาก
ความสงบลงได้ ในขั้นต้นนี้ ก็ควรที่จะรักษาไว้ก่อนเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมฉันทะใน
การปฏิบัติ แต่ก็มิให้ติดอยู่ในความสุขนั้น ให้มุ่งอยู่ที่อารมณ์อันเดียวเท่านั้น
๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๔

ครั้งที่ ๑๒
อภิญญา ๓ สัจฉิกรณะในวิชชา วิมุติ
ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน อันเป็นข้อปฏิบัติอบรมจิตนั้น ก็มุ่งให้จิตได้
รับความสงบตั้งมั่น และให้ปกติ ฉะนั้น จึงได้ทรงสอนให้ท�ำความรู้ในนามรูป ให้ท�ำ
ความรู้ใน อวิชชาและภวตัณหา นามรูปนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนมีความรู้กันอยู่
แต่ก็เป็นความรู้ตามสมมติบัญญัติ และเป็นความรู้ยึดถือ อันเรียกได้ว่าเป็นความรู้ท่ี
พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า ไม่รู้ และตรัสเรียกว่าเป็นตัวภวตัณหา ฉะนัน้ จึงได้ทรงแสดง
ธรรมสั่งสอนให้ท�ำความรู้ นามรูป ตามสัจจะ คือ ตามที่เป็นจริงว่า เป็น อนิจจะ คือ
ไม่เทีย่ ง ต้องเกิดดับ เป็น ทุกขะ เป็นทุกข์ คือต้องแปรปรวนเปลีย่ นแปลง เป็น อนัตตา
มิใช่ตัวตน
ค�ำสั่งสอนเป็นอันมาก ได้ทรงแสดงให้ทุก ๆ คนพิจารณาให้มีความรู้ในนาม
รูปดังนี้ และ
ในการที่จะปฏิบัติท�ำความรู้ดังนี้ได้ ก็ต้องอาศัยจิตที่มีสมาธิ สงบจากกาม
และอกุศลธรรมทั้งหลาย ถ้าจิตยังพลุกพล่านอยู่ด้วยกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย
ก็ทำ� ปัญญาให้บงั เกิดขึน้ ไม่ได้ เพราะฉะนัน้ จึงได้ตรัสสอนให้ทำ� สมาธิก่อน คือ ท�ำจิต
ให้สงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย ด้วยการฝึกหัดปฏิบัติต้ังจิตไว้ในอารมณ์
ของกรรมฐานเป็นต้นว่า อานาปานสติ สติก�ำหนดลมหายใจเข้าออก เมื่อจิตสงบ
จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย ก็ตั้งสมาธิจิตนี้ก�ำหนดเข้ามาที่นามรูป ให้รู้จักว่า
นี่รูป นี่นาม และเมื่อนามรูปปรากฏลักษณะหน้าตาขึ้นในความรู้ สัจจะ คือความจริง
ของนามรูป อันได้แก่ความเกิดดับก็จะปรากฏขึน้ ความรูท้ รี่ เู้ ข้าถึงสัจจะของนามรูปคือ
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ความเกิดดับดั่งนี้ เป็นอภิญญา คือความรู้ยิ่งประการหนึ่ง และเมื่อพบความรู้ยิ่งดังนี้
ก็ยอ่ มจะได้พบอวิชชาและภวตัณหา กล่าวคือเมือ่ ยังไม่พบสัจจะ คือความจริงของนามรูป
คือความเกิดดับ ความรู้ที่รู้อยู่ในนามรูปย่อมเป็นความรู้ตามสมมติบัญญัติ และ
ตามความยึดถือ ยึดถือว่าเป็นของเที่ยง เป็นสุข เป็นอัตตาตัวตน เป็นของสวยงาม
ความรู้ดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าไม่รู้ คือเรียกว่า อวิชชา แต่ว่าคนสามัญทั่วไป
เรียกว่าวิชา คือเรียกว่ารู้ และก็เถียงกับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา
พระองค์ตรัสสอนว่าไม่เที่ยง ความรู้สามัญก็เถียงว่าเที่ยง
ตรัสสอนว่าเป็นทุกข์ ความรู้สามัญก็เถียงว่าเป็นสุข
ตรัสสอนว่าเป็นอนัตตา ความรู้สามัญก็เถียงว่าเป็นอัตตา
ตรัสสอนว่าไม่สวยงามเป็นของปฏิกลู ความรูส้ ามัญก็เถียงว่าเป็นของสวยงามดังนี้
และเพราะความรู้สามัญที่เถียงพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสว่าเป็นอวิชชา
นี้จึง เป็นภวตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากในภพ ความเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งต้นแต่
เป็นเราเป็นของเรา มีความยึดถืออยู่ สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า อวิชชาและภวตัณหานี้
เป็นสิ่งที่มีอยู่แก่สามัญบุคคลทั่วไป ซึ่งเมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติ ก็ยังไม่รู้สึกว่าความรู้ยึด
เช่นนี้เป็นตัว อวิชชา แต่ก็ยังยืนยันว่าเป็นวิชชาคือความรู้ เพราะมีความยึดถืออยู่
ครัน้ เมือ่ ได้ปฏิบตั ทิ ำ� สมาธิจนจิตสงบจากกามและอกุศลธรรม เพ่งสมาธิจติ อันบริสทุ ธิ์
ก�ำหนดในนามรูป เห็นลักษณะหน้าตาของนามรูป จนสัจจะของนามรูปปรากฏขึ้น
เมือ่ สัจจะของนามรูปปรากฏขึน้ ก็จะพบหน้าตัวอวิชชาของตนเองเข้าอย่างประจักษ์ชดั
ว่าทีเ่ คยรูม้ า เคยเข้าใจยึดถือมา ว่าเป็นของเทีย่ ง เป็นสุข เป็นอัตตาของตน เข้าใจเป็น
ของสวยงามนัน้ เป็นตัว ทิฏฐิวปิ ลาส จิตวิปลาส สัญญาวิปลาส คือความเห็นทีว่ ปิ ลาส
คลาดเคลื่อน ความคิดที่วิปลาสคลาดเคลื่อน ความหมายรู้ที่วิปลาสคลาดเคลื่อน
เป็นตัวอวิชชาโดยตรง และทีย่ ดึ ถือไว้ทกุ ประการนี้ ก็เป็นตัวตัณหาอุปาทาน เมือ่ สัจจะ
คือความจริงปรากฏขึน้ ก็ไม่มอี ะไรทีจ่ ะยึดถือเอาไว้ได้ เพราะฉะนัน้ ตัณหาอุปาทานนี้
จึงเป็น ตัวกิเลส เป็นตัวอวิชชาโดยตรงนัน่ แหละ เพราะไม่เป็นความจริงอย่างทีย่ ดึ ถือ
เอาไว้อย่างหนึ่ง แต่สัจจะคือความจริงปรากฏขึ้นอีกอย่างหนึ่งดังนี้ ความรู้ที่บังเกิดขึ้น
รูจ้ กั ตัวอวิชชา ภวตัณหานี้ เรียกว่าเป็นอภิญญา คือความรูย้ งิ่ อีกประการหนึง่ อภิญญา
คือความรู้ยิ่ง ที่รู้ในสัจจะของนามรูป เป็นความรู้ที่เป็น ปริญญา คือความรู้ก�ำหนด
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รอบคอบในสัจจะคือความจริง ว่านามรูปมีลักษณะเป็นเช่นนี้ ๆ เมื่อรู้นามรูปก็คงเป็น
นามรูป เพราะนามรูปนีเ้ ป็นสภาวธรรม ธรรมทีบ่ งั เกิดขึน้ คือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามเหตุและ
ปัจจัย นับว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างหนึง่ ก็คงเป็นนามรูปเหมือนอย่างต้นไม้ ภูเขา
ทั้งหลาย ดินฟ้าอากาศทั้งหลาย ก็คงเป็น ต้นไม้ ภูเขา ดินฟ้าอากาศ เป็นสิ่งที่มีเหตุ
ปัจจัยให้เกิดขึน้ เมือ่ สิน้ เหตุปจั จัยทีร่ กั ษาเอาไว้กด็ บั ไป เหมือนอย่างนามรูปนีก้ เ็ กิดขึน้
ตามเหตุและปัจจัย เหตุปัจจัยนี้ก็เลี้ยงรักษา
เหตุ ก็คือกรรม
ปัจจัย ก็คืออาหาร
เมือ่ เหตุปจั จัยยังรักษาอยู่ ก็ยงั มี สันตติ คือความสืบต่ออยู่ เมือ่ สิน้ เหตุปจั จัย
ก็ดับไป หมดสันตติ คือความสืบต่อ ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่อย่างนี้
เพราะฉะนั้น อภิญญา คือความรู้ยิ่งในนามรูป จึงเป็นความรู้ชนิดที่เรียกว่า
ปริญญา รู้ก�ำหนดรอบคอบตามสัจจะคือความเป็นจริง ก็เหมือนอย่างที่รู้สัจจะ คือ
ความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายในโลกดังกล่าว ส่วนความรู้ยิ่งในอวิชชาและภวตัณหา
เป็น ปหานะ คือความรู้ละ เพราะว่าเมื่อรู้จัก อวิชชา ภวตัณหา อวิชชาภวตัณหา
ก็ย่อมดับไป ละไป สิ้นไป ด้วยอ�ำนาจของความที่รู้จัก เพราะว่าอวิชชาภวตัณหานี้
ก็เหมือนอย่างว่าความมืด ส่วนความรูท้ เี่ ป็นอภิญญา คือความรูย้ งิ่ เหมือนอย่างว่าเป็น
ความสว่าง เมือ่ ความสว่างบังเกิดขึน้ ความมืดก็หายไป เมือ่ ความมืดหายไป สิง่ ทัง้ หลาย
ที่เนื่องกับความมืดก็หายไปหมดเช่นกัน เพราะฉะนั้น อภิญญา คือความรู้ยิ่ง ที่รู้จัก
หน้าตาอวิชชา ภวตัณหา จึงเป็นปหานะ คือความรู้ละ รู้ขึ้นเมื่อใด อวิชชา ภวตัณหา
ก็หลบหน้าไปทันที ละไปทันที ดังนี้
และเมือ่ อวิชชา ภวตัณหา ดับไป ละไป หลบไป ดังนี้ ภาวะแห่งความรูก้ จ็ ะ
ปรากฏขึน้ อีกลักษณะหนึง่ จากทีเ่ คยเป็นมาแล้วทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า วิชชาและ
วิมุติ วิชชา ก็คือความรู้ เป็นความรู้ที่แจ่มแจ้ง ตรงกันข้ามกับอวิชชา ถ้าจะเทียบกัน
กับอวิชชาเป็นความมืด วิชชาก็เป็นความสว่างทีต่ รงกันข้าม วิชชาคือความรูท้ เี่ ป็นความ
สว่างตรงกันข้ามกันนี้ เป็นความสว่างไสวทีม่ องเห็นสัจจธรรม ธรรมทีเ่ ป็นตัวความจริง
ประจักษ์ชดั นามรูปก็จะประจักษ์ชดั ขึน้ โดยเป็นสิง่ ทีเ่ กิดดับอยูเ่ ป็นประจ�ำ และเมือ่ ยัง
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ไม่รู้คือยังเป็นอวิชชา ก็ย่อมมีตัณหาอุปาทานอยู่ในนามรูป อวิชชา ตัณหา อุปาทาน
เป็นตัวเหตุให้เกิดความทุกข์ต่าง ๆ เพราะเป็นตัวที่ยึดถือเอาทุกข์ไว้ไม่ปล่อยวาง
ส่วนปัญญาทีพ่ จิ ารณาเห็นสัจจะ คือ ความจริงของนามรูป เป็น วิชชา และเมือ่ เป็นวิชชา
มองเห็นความจริงของนามรูปสว่างไสวขึ้น ก็ย่อมมีความปล่อยวางไม่ยึดถือ เพราะว่า
ไม่มีส่วนไหนเป็นของเที่ยง อันจะพึงยึดถือไว้ว่าเที่ยง
ไม่มีส่วนไหนเป็นสุข อันจะพึงยึดถือไว้ว่าเป็นสุข
ไม่มสี ว่ นไหนทีเ่ ป็นอัตตาตัวตนโดยแท้จริง ทีจ่ ะพึงยึดถือไว้วา่ เป็นอัตตาตัวตน
ไม่มีส่วนไหนที่เป็นของสวยงาม อันจะพึงยึดถือไว้ว่าเป็นของสวยงาม

ปล่อยวางธรรมดาไว้ท่ธี รรมดา
เมือ่ ปรากฏว่า ไม่มไี ม่เป็นเช่นนัน้ จึงมีความปล่อยวางจากความยึดถือ ความ
ปล่อยวางนีก้ ป็ ล่อยวางลงไปทีน่ ามรูปนัน่ แหละ ไม่ใช่ไปปล่อยวางไว้ทไี่ หน ปล่อยให้นามรูป
เป็นนามเป็นรูป ปล่อยให้อนิจจัง เป็นอนิจจัง ปล่อยให้ทกุ ขัง เป็นทุกขัง ปล่อยให้อนัตตา
เป็นอนัตตา ปล่อยให้อสุภงั คือไม่งดงาม ก็เป็นอสุภงั เป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นอย่างนัน้
ก่อนที่จะมีวิชชาความรู้บังเกิดขึ้น ย่อมมีความยึดถือที่ฝืนไปจากสัจจะคือความจริง
ฝืนไปจากธรรมชาติธรรมดา สิง่ ทีเ่ ขาไม่เทีย่ งก็ไปยึดถือให้เทีย่ ง ทีเ่ ป็นทุกข์เป็นอนัตตา
ก็ไปยึดถือฝืนไว้ ให้เป็นสุขเป็นอัตตา ที่เป็นอสุภะ ก็ไปยึดถือไว้ให้เป็นสุภะ แต่ก็ไม่
สามารถจะฝืนได้ เพราะว่าสิ่งที่มีธรรมดาเป็นอย่างไรก็จะต้องเป็นอย่างนั้น
บุคคลที่ยึดถือจึงต้องเป็นทุกข์เดือดร้อน แต่เมื่อมีวิชชามองเห็นสัจจะ คือ
ความจริงขึ้น ก็ย่อมปล่อยวางความยึดถือที่ฝืนธรรมดาอย่างนั้น ปล่อยให้เป็นไปตาม
ธรรมดานั่นเอง ไม่ใช่ไปปล่อยวางไว้ที่ไหน ดังนี้ เป็น วิมุติ ความหลุดพ้น เมื่อความ
ปล่อยวางธรรมดาไว้ทธี่ รรมดาตามทีธ่ รรมดาจะเป็นไปดังนี้ ก็ยอ่ มปล่อยวางทุกข์ทงั้ สิน้
วิชชาวิมุตินี้เป็นผลของการปฏิบัติท�ำความรู้ในนามรูป ดังที่กล่าวมาโดยล�ำดับ และ
แม้วา่ จะยังไม่เป็นวิชชาวิมตุ ทิ สี่ นิ้ เชิงหรือทีเ่ ป็น อกุปธรรม ธรรมทีไ่ ม่กำ� เริบ แต่วา่ ยังเป็น
กุปธรรม ธรรมทีก่ ำ� เริบก็ตาม เมือ่ มีขนึ้ ก็ยอ่ มจะท�ำให้บคุ คลผูป้ ฏิบตั ไิ ด้พบความรูแ้ ละ
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ได้พบความสุขที่เกิดจากวิมุติเช่นนี้ เป็นสิ่งที่ละเอียดประณีตกว่าความสุขทั้งหลายที่
เคยได้รบั และข้อนีแ้ หละทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ ให้ผทู้ ไี่ ด้หมัน่ กระท�ำให้แจ่มแจ้งขึน้
คือ วิชชาวิมตุ เิ ป็นผลของการปฏิบตั ธิ รรม อบรมปัญญาให้รจู้ กั นามรูปโดยวิธที กี่ ล่าวแล้ว
เมือ่ มีจติ เป็นสมาธิทบี่ ริสทุ ธิแ์ ละเพ่งก�ำหนดพิจารณา นามรูป ตามทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสั่งสอน ย่อมจะได้พบภาวะของความรู้ที่นับว่าเป็นวิชชา และภาวะของจิตที่นับว่า
เป็นวิมตุ อิ นั มีลกั ษณะปล่อยวางอย่างนีไ้ ม่มากก็นอ้ ย แต่วา่ ถ้าไม่ได้รกั ษาเอาไว้กจ็ ะเสือ่ ม
ไปเร็ว และบางทีเมือ่ เสือ่ มไปแล้วจะท�ำให้กลับมาอีกก็ยาก เพราะฉะนัน้ เมือ่ ได้มาแล้ว
แม้นอ้ ยก็ตอ้ งรักษา เหมือนอย่างว่าท�ำงาน ก็ยอ่ มจะต้องได้รบั ผลของงานไม่นอ้ ยก็มาก
แม้จะได้มาสักหนึง่ สตางค์ แต่ถา้ รูจ้ กั รักษา ก็จะท�ำให้หนึง่ สตางค์นนั้ พอกพูนมากขึน้ ได้
คนที่จนมาแต่เดิมประกอบอาชีพร�่ำรวยขึ้น ก็ต้องพอกพูนมาแต่น้อยดังนี้ การปฏิบัติ
ธรรมก็เช่นเดียวกัน เมือ่ ได้รบั ผลของการปฏิบตั แิ ม้นอ้ ยหนึง่ เมือ่ รูจ้ กั รักษาก็จะพอกพูน
มากขึ้นทุกที การรักษาผลของการปฏิบัติทางจิตใจนี้ ก็คือการที่กระท�ำให้แจ้ง ดูลงไป
ที่ตัวความรู้ที่ได้ในขณะที่ปฏิบัติ ดูลงไปที่ภาวะของจิตที่ปล่อยวางที่ได้จากความรู้
ในขณะที่ปฏิบัติ ให้มองเห็นลักษณะหน้าตาว่าความรู้เช่นนี้ภาวะของจิตเช่นนี้เป็น
อย่างนี้ อย่างนี้ เมือ่ เป็นเช่นนี้ วิชชาคือความรูแ้ ละวิมตุ นิ นั้ ก็จะแจ่มแจ้งขึน้ มา ดังนีแ้ หละ
เป็นอภิญญาอีกประการหนึ่ง ที่ตรัสสอนให้ท�ำ สัจฉิกรณะ คือ การกระท�ำให้แจ้ง
เป็นการรักษาไว้ กล่าวอย่างสามัญก็เหมือนอย่างว่า เมื่อท�ำความดีก็ให้รักษาความดี
เอาไว้และหมั่นท�ำความดีนั้นพอกพูนให้มากขึ้น ถ้าหากว่าไม่หมั่นรักษาความดีเอาไว้
ความดีท�ำไว้ครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วไป ดังนี้ ความดีก็จะไม่พอกพูน กลับจะเป็นโอกาสให้
ท�ำความชัว่ อืน่ ๆ มากขึน้ ไปอีกก็ได้ เพราะฉะนัน้ ก็ให้รกั ษาความดีไว้ แม้ทที่ ำ� ทีละน้อย
และท�ำให้มาก ๆ ขึ้น
ภาวะทางจิตใจทางปัญญาก็เช่นเดียวกัน เมือ่ ได้มาก็ตอ้ งรักษาและต้องพอกพูน
กล่าวคือหมัน่ เพ่งพินจิ การกระท�ำให้แจ่มแจ้งและรักษาความรูก้ บั ภาวะเช่นนีข้ องจิตไว้
ให้นานที่สุด ให้ยั่งยืนที่สุดและพอกพูนไว้อยู่เสมอ การกระท�ำดังนี้ จะเป็นปัจจัยให้
บรรลุถงึ การละโดยสิน้ เชิงในทีส่ ดุ และบุคคลผูจ้ ะละได้สนิ้ เชิงในทีส่ ดุ นัน้ ก็จะต้องเริม่
ปฏิบัติมาจากการที่รักษาสิ่งที่ได้ไว้ทีละน้อย ๆ ดังนี้
๘ กันยายน ๒๕๑๕

ครั้งที่ ๑๓
ปุถุจิต
เบื้องต้น จิตที่ยังปกคลุมอยู่ด้วยอารมณ์และกิเลสเป็นอันมาก ย่อมเป็นจิตที่
หนาแน่น หนาแน่นด้วยอารมณ์และกิเลส ดังจะเรียกว่า ปุถุจิต บุคคลผู้มีปุถุจิต คือ
จิตที่หนาแน่น ย่อมเป็นปุถุชนที่ยังหนาแน่น เมื่อเป็นดังนี้ จิตจึงยังไม่ซาบซึ้งในธรรม
และธรรมก็ยงั ไม่ซาบซึง้ เข้าถึงจิต แต่การทีไ่ ด้สง่ จิตให้ดำ� เนินไปในกระแสธรรมแม้ดว้ ย
การตัง้ ใจฟังธรรมทีแ่ สดง ย่อมเป็นการขัดสีจติ ให้เบาบางเข้าโดยล�ำดับ เพราะธรรมแม้
เป็นธรรมบรรยาย ก็เป็นเครื่องช�ำระล้างจิตใจได้เหมือนกัน ความตั้งใจฟังให้กระแส
ของธรรมไหลเข้ามาสู่จิต จึงเป็นวิธีหนึ่ง ซึ่งท�ำให้จิตใจก้าวลงลึกสู่สัจจะ คือความจริง

สัจจะ
อันสัจจะคือความจริงนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่เสมอ
๑. ทุกขสัจจะ สัจจะ คือทุกข์ก็ปรากฏอยู่เสมอ
๒. สมุทัยสัจจะ สัจจะ คือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ก็ปรากฏอยู่เสมอ
๓. นิโรธสัจจะ และแม้นิโรธสัจจะ สัจจะ คือนิโรธ ความดับทุกข์ เมื่อได้
ปฏิบตั ใิ นทางให้ถงึ ความดับทุกข์ นิโรธก็ยอ่ มปรากฏน้อยหรือมากตามควรแก่การปฏิบตั ิ
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๔. มัคคสัจจะ และแม้มัคคสัจจะ สภาพที่แท้จริงคือ มรรคเมื่อปฏิบัติมรรค
ก็ย่อมปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติอยู่เสมอเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนัน้ สัจจะจึงเป็นสิง่ ทีป่ รากฏตัวอยู่ ไม่ใช่เป็นสิง่ ทีซ่ อ่ นเร้น แต่วา่ จิตใจ
นีเ้ องเมือ่ ยังเป็นปุถจุ ติ จิตทีห่ นาแน่นอยูด่ ว้ ยอารมณ์คอื กิเลส ย่อมมองไม่เห็น เหมือน
อย่างตาบอดมืดมองไม่เห็น

ปุถุชน ๓ ประเภท
๑. อันธพาลปุถชุ น บุคคลทีเ่ ป็นผูม้ ตี าใจบอดมืดสนิท มองไม่เห็นสัจจะเอาเลย
เรียกว่าเป็นอันธพาลปุถุชน ปุถุชนผู้เป็นอันธพาล คือเป็นผู้เขลาไม่รู้เหมือนอย่างคน
ตาบอด
๒. ปุถุชนสามัญ บุคคลเมื่อมีความรู้ขึ้นลาง ๆ เช่น เมื่อได้สดับฟังธรรม
ค�ำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาที่ชี้ให้รู้จักทุกข์ ให้รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ ให้รู้จัก
ความดับทุกข์ ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์ ก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นลาง ๆ
แม้จะไม่แจ่มชัดนักตามค�ำสัง่ สอนของสมเด็จพระบรมศาสดา สามารถทีจ่ ะละความชัว่
กระท�ำความดีได้ตามสมควร ความเป็นอันธพาลก็ย่อมหายไป มาเป็นปุถุชนสามัญ
๓. กัลยาณปุถชุ น บุคคลเมือ่ ได้ปฏิบตั ชิ อบยิง่ ขึน้ มีดวงตาใจทีแ่ จ่มใสขึน้ มอง
เห็นสัจจะตามค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแจ่มชัดขึ้น สัจจะทั้ง ๔ มีทุกขสัจจะเป็นต้น
ปรากฏถนัดขึน้ แต่ยงั ไม่ถงึ ขัน้ มรรค ซึง่ เป็นเหตุละสังโยชน์ได้ ความเป็นปุถชุ นสามัญ
ก็หายไป เลื่อนมาเป็นกัลยาณปุถุชน คือปุถุชนผู้ที่เป็นคนดีคนงาม มีความมั่นคงใน
ธรรมตามค�ำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา จิตใจของกัลยาณปุถุชนย่อมแจ้งชัด
ขึ้นในสัจจะทั้ง ๔ เพราะฉะนั้น สัจจะทั้ง ๔ นี้ตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรง
สั่งสอนไว้ จึงเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาทุกคนจะพึงตั้งใจฟัง ตั้งใจพิจารณาให้
ตระหนักชัด
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อายตนะ ๑๒
จิตใจนี้เป็นเพียงธาตุรู้ แม้ว่าจะยังเป็นรู้หลง ก็สามารถที่จะก�ำจัดความหลง
ท�ำให้เป็นผู้รู้ถูกรู้จริงขึ้นได้ตามสมควรแก่ความปฏิบัติ เพราะฉะนั้น ข้อส�ำคัญจึงอยู่ที่
ความตัง้ ใจน�ำกระแสธรรมนีแ่ หละให้เข้ามาสูจ่ ติ ใจให้มากขึน้ จิตใจนีถ้ กู กระแสโลกไหล
เข้ามาท่วมทับอยู่เป็นประจ�ำ กล่าวคือกระแสของอารมณ์และกิเลสไหลเข้ามา
๑. ตา กระแสของอารมณ์ทไี่ หลเข้ามาทางตาบ้าง โดยเป็น รูปารมณ์ อารมณ์
คือ รูป
๒. หู กระแสของอารมณ์ที่ไหลเข้ามาทางหู โดยเป็น สัททารมณ์ อารมณ์
คือ เสียง
๓. จมูก กระแสของอารมณ์ทไี่ หลเข้ามาทาวจมูก โดยเป็น คันธารมณ์ อารมณ์
คือ กลิ่น
๔. ลิ้น กระแสของอารมณ์ที่ไหลเข้ามาทางลิ้น โดยเป็น รสารมณ์ อารมณ์
คือ รส
๕. กาย กระแสของอารมณ์ที่ไหลเข้ามาทางกาย โดยเป็น โผฏฐัพพารมณ์
อารมณ์ คือ โผฏฐัพพะที่กายถูกต้อง
๖. ใจ กระแสของอารมณ์ทไี่ หลเข้ามาทางใจเอง โดยเป็น ธรรมารมณ์ อารมณ์
คือ เรื่องราวทั้งหลาย

อรรณพ โอฆะ
อารมณ์เหล่านี้เป็นที่ตั้งของราคะ คือความติดใจยินดี ก็ก่อราคะให้บังเกิดขึ้น
ทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของโทสะ ก็กอ่ โทสะให้บงั เกิดขึน้ ทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของโมหะ ก็กอ่ โมหะคือความหลง
ให้บงั เกิดขึน้ ราคะ โทสะ โมหะนี้ ก็เป็นกระแสกิเลสทีไ่ หลท่วมจิตใจพร้อมกับกระแส
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อารมณ์ดงั กล่าว เพราะฉะนัน้ ในจิตใจนีจ้ งึ มี อรรณพ คือทะเลลึกตัง้ อยู่ มี โอฆะ คือ
ห้วงน�้ำที่ไหลบ่าท่วมตั้งอยู่ ท�ำให้จิตใจนี้ถูกท่วมทับอยู่ด้วยห้วงน�้ำ อยู่ด้วยทะเลลึก
อันเต็มไปด้วยคลื่นลม และปลาร้ายต่าง ๆ เป็นอันมาก นี้เป็นทะเลใจ กล่าวคือทะเล
แห่งอารมณ์ และทะเลแห่งกิเลสอันข้ามได้ยากนัก มักจะตกทะเลใจนีแ้ หละเป็นอันตราย
กันเสียเป็นอันมาก ดังจะพึงเห็นได้ว่า ในการที่จะปฏิบัติชอบ จะปฏิบัติอยู่ในศีลก็ดี
ในสมาธิก็ดี ในปัญญาก็ดี การปฏิบัตินั้นมักจะไปไม่รอด ก็เพราะว่าไม่สามารถที่จะ
ข้ามทะเลใจนีไ้ ด้ ต้องถูกคลืน่ ลม ถูกปลาร้ายในทะเลใจอันนี้ ท�ำอันตรายจนไม่สามารถ
ที่จะปฏิบัติได้ เว้นไว้แต่ผู้ที่มาปฏิบัติให้มีธรรมที่เป็น พละ คือเป็นก�ำลังที่เพียงพอ
กล่าวคือ

พละ ๕
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สัทธาพละ
วิริยพละ
สติพละ
สมาธิพละ
ปัญญาพละ

ก�ำลัง
ก�ำลัง
ก�ำลัง
ก�ำลัง
ก�ำลัง

คือศรัทธาความเชื่อที่ตั้งมั่น
คือความเพียรที่มั่นคง
คือสติที่ตั้งมั่น
คือสมาธิที่แน่วแน่
คือปัญญา ความรู้ที่ถูกที่ชอบ

ธรรมที่เป็น พละ เหล่านี้ ย่อมเป็นเครื่องน�ำ ผู้ปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา
ข้ามทะเลใจอันเต็มไปด้วยคลื่นลมร้ายและปลาร้าย ก็แหละ ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย
ต่างก็มีธรรมที่เป็นพละ คือก�ำลังเหล่านี้อยู่น้อยหรือมาก เพราะฉะนั้น ก็ให้ตั้งใจใช้
ธรรมทีเ่ ป็นพละเหล่านี้ โต้คลืน่ ลมและปลาร้ายในทะเลใจของตน ยืนหยัดในการปฏิบตั ิ
ศีล สมาธิ ปัญญา ให้ดำ� เนินไปให้จงได้ ตามภูมติ ามขัน้ และข้อปฏิบตั ทิ งั้ ๓ ประการนี้
พึงประคับประคองการปฏิบัติให้ประกอบกันอยู่ตามส่วนอันสมควร พึงปฏิบัติในศีล
พึงปฏิบัติในสมาธิ และพึงปฏิบัติอบรมทางปัญญา
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ทุกขสัจจะ
การปฏิบตั อิ บรมทางปัญญานัน้ โดยปริยายคือทางอันหนึง่ ก็คอื การพิจารณา
ในสัจจะทั้ง ๔ อันเป็นหลักใหญ่ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ และได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้
คือ ทุกขสัจจะ สภาพที่แท้จริงคือทุกข์ เป็นต้น และในทุกขสัจจะนั้น ก็ให้พิจารณาไป
ตามพระพุทธาธิบายโดยล�ำดับก่อนว่า
ชาติปิ ทุกฺขา
ชราปิ ทุกฺขา
มรณมฺปิ ทุกฺขํ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาปิ ทุกฺขา

ความเกิด เป็นทุกข์
ความแก่ เป็นทุกข์
ความตาย เป็นทุกข์
ความโศก ความคร�่ำครวญ ร�่ำไร
ร�ำพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ
ความคับแค้นใจ เป็นทุกข์
อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข
ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์
ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข
ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก เป็นทุกข์
ยมฺปิจฺฉํ น ลภติ ตมฺปิ ทุกฺขํ
ปรารถนาสิง่ ใดไม่ได้สงิ่ นัน้ สมประสงค์ เป็นทุกข์
สงฺขติ เฺ ตน ปญฺจปุ าทานกฺขนฺธา ทุกขฺ า กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึด
ถือทั้ง ๕ ประการ เป็นทุกข์ ดังนี้
พระพุทธาธิบายนี้ ชี้ให้เห็นสัจจะ คือความจริงของชีวิต ว่าจะต้องมีเกิด
แก่ ตาย จะต้องประกอบด้วยความเกิด เป็นต้น จะต้องมีความประจวบกับสิง่ ทีไ่ ม่เป็น
ที่รัก จะต้องมีความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก จะต้องมีความปรารถนาไม่สมหวัง
และทั้งหมดนี้ก็รวมเข้าที่ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการ อันรวมเข้าเป็นกายและใจ
อันรวมเข้าเป็นตัวชีวิตนี้เอง ให้รู้สัจจะ คือความจริงของชีวิต ว่าเป็นไปอยู่อย่างนี้
นี้เป็นทุกขสัจจะ สภาพที่แท้จริงคือทุกข์ ที่ควรพิจารณาให้รู้ไว้เป็นประการแรก
๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕

ครั้งที่ ๑๔
จิตเป็นธาตุรู้
จิตใจนีเ้ ป็นธาตุรู้ แม้จะเป็นความรูห้ ลง แต่กอ็ าจก�ำจัดความหลงให้เป็นธาตุรู้
ที่รู้เข้าถึงสัจจะ คือความจริงขึ้นได้ และเมื่อความหลงหายไป ก็เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์
หน้าที่ของทุก ๆ คนที่พึงปฏิบัติก็คือ ปฏิบัติในภาวนากับปหานะ ปฏิบัติในภาวนานั้น
ก็คือภาวนาใน พุทโธ ธัมโม สังโฆ ปฏิบัติในปหานะนั้น คือละกิเลสและกองทุกข์ไป
ตามควรแก่การภาวนา ภาวนา พุทโธ ธัมโม สังโฆ นี้ ไม่ใช่หมายความเพียงภาวนา
ด้วยถ้อยค�ำ การภาวนาเพียงถ้อยค�ำก็จะเป็นเหมือนอย่างนกแก้วนกขุนทองหัดพูด
ภาษาคน ซึ่งไม่รู้ความหมายของค�ำที่พูด หัดแต่เสียงเท่านั้น แต่แม้เช่นนั้น ก็ยังอาจ
ได้ประโยชน์ในการรวมจิตเข้ามา
ภาวนาใน พุทโธ ธัมโม สังโฆ ในทีน่ ี้ หมายถึงภาวนาด้วยระลึกถึงพระพุทธคุณ
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ โดยศีล โดยสมาธิ และโดยปัญญา เพราะว่าศีล สมาธิ
ปัญญา พร้อมด้วยวิมุตติ อันเป็นผลและนิพพาน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นธรรมที่อยู่เหนือ
เหตุและผล รวมเข้าเป็น องค์พระพุทโธ ก่อน และศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ นิพพาน
เหล่านี้ ก็เป็นองค์พระธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชี้แจงให้เกิดเป็น องค์พระ
สังโฆ ขึน้ เพราะฉะนัน้ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นข้อปฏิบตั ิ วิมตุ อิ นั เป็นผลของความ
ปฏิบัติและนิพพานอันเป็นธรรมอันเหนือเหตุเหนือผลที่ปรากฏแก่ผู้ประสบผู้พบ
จึงเป็นองค์พระพุทโธ ธัมโม สังโฆ ภาวนาในพุทโธ ธัมโม สังโฆ จึงต้องปฏิบตั ใิ นศีล
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สมาธิ ปัญญา ความระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ โดยพระคุณ
โดยบุคลาธิษฐานก็ดี โดยธรรมาธิษฐานก็ดี ย่อมเป็นอุปกรณ์ก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะ
น�ำให้เกิดสมาธิ ส่งเสริมให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา
อันเป็นข้อปฏิบตั ทิ รี่ วมอยูใ่ นองค์พระพุทโธ ธัมโม สังโฆ โดยตรง เพราะฉะนัน้ ภาวนา
ว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ จึงไม่หมายถึงการภาวนาด้วยถ้อยค�ำ แต่หมายถึงการปฏิบัติ
ท�ำศีล สมาธิ ปัญญา ให้บังเกิดขึ้น เพื่อให้ลุนิพพานโดยล�ำดับ

ภาวนา ๓
๑. ภาวนาในศีล ภาวนาในศีล ก็มิได้หมายความว่า ภาวนาว่า สีลํ สีลํ จะ
หมายถึงการปฏิบตั ทิ ำ� วิรตั เิ จตนา ความตัง้ ใจงดเว้นจากภัยเวรอันนัน้ ตัง้ ต้นแต่ภยั เวร
๕ ประการให้บังเกิดขึ้น ให้มีวิรัติเจตนาประจ�ำอยู่ในใจ โดยตั้งใจไว้ด้วยการรับจาก
พระก็ดี ด้วยความตัง้ ใจไว้เอาเองก็ดี ก็สำ� เร็จเป็นวิรตั เิ จตนา เป็นศีลได้ทงั้ นัน้ ตัง้ ใจขึน้
เมื่อใดก็เป็นศีลขึ้นเมื่อนั้น ดังนี้ เป็นการภาวนาในศีล ปหานะ คือ การละภัยเวรอัน
เป็นเครื่องเดือดร้อนต่าง ๆ ก็บังเกิดตามขึ้นมาทันที ภาวนาในศีลนี้ต้องมีเป็นภาคพื้น
๒. ภาวนาในสมาธิ และก็ตอ้ งภาวนาในสมาธิ คือท�ำจิตให้สงบระงับจากนิวรณ์
ทั้งหลาย ด้วยเปลื้องจิตจากอารมณ์อันเป็นเครื่องก่อนิวรณ์ ด้วยน�ำจิตให้เข้ามาตั้งไว้
ในอารมณ์ของสมาธิ จะตั้งสติก�ำหนดลมหายใจเข้าออก หรือจะบริกรรมว่า พุทโธ
ธัมโม สังโฆ แม้โดยพยัญชนะหรือถ้อยค�ำดังกล่าวมาข้างต้นก็ได้ เพียงเพื่อเป็นอุบาย
ให้เกิดความรวมใจ ให้ใจสงบจากอารมณ์และกิเลส คือนิวรณ์ทงั้ หลาย ด้วยการบริกรรมว่า
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ส�ำหรับผู้ที่ได้ศึกษาปฏิบัติ รู้เรื่องรู้ราวมาแล้ว แม้จะบริกรรมว่า
พุทโธ ค�ำเดียว แต่ความรูเ้ รือ่ งพระพุทโธก็ยอ่ มแล่นเข้ามาด้วย เมือ่ บริกรรมว่า ธัมโม
สังโฆ ความรู้เรื่องพระธรรม พระสงฆ์ ก็ย่อมแล่นเข้ามาด้วย
๓. ภาวนาในปัญญา และเมื่อความรู้เรื่องนี้ ได้เลื่อนขึ้นเป็นความรู้องค์จริง
อันเกิดจากความปฏิบัติให้เข้าถึง เมื่อบริกรรมว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ ความรู้ดังนี้
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ก็ย่อมแล่นตามเข้ามาด้วย ท�ำให้เกิดศรัทธาปสาทะและปัญญาตั้งมั่นแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น
และเมื่อเป็นดังนี้ จิตก็สงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย ชื่อว่าได้ภาวนาในสมาธิ
และก็ยอ่ มจะมีปหานะ คือการละกามและอกุศลธรรมทัง้ หลาย เมือ่ จิตใจสงบจากกาม
และอกุศลธรรมทั้งหลาย ธาตุรู้ของจิตก็จะแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น เพราะว่า เครื่องปิดคือกาม
และอกุศลธรรมทั้งหลายสงบไป ธาตุรู้ก็แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น ก็เป็นโอกาสที่จะพิจารณาใน
นามรูปให้เห็นสัจจะคือความจริง
สัจจะคือความจริงของนามรูปนั้น ก็คือ
(๑) อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง
(๒) ทุกขตา ความเป็นทุกข์
(๓) อนัตตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน
สภาพทั้ง ๓ นี้มีอยู่แก่นาม รูป ลักษณะ คือเครื่องก�ำหนดหมายให้เห็นว่า
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ก็มีอยู่และก็มีอยู่อย่างไม่ปิดบัง เป็นสิ่งที่มีอยู่ปรากฏ
ชัดแจ้ง พระพุทธเจ้าได้ทรงรูท้ รงเห็นและตรัสบอกแสดงเอาไว้นำ� ทางให้ผปู้ ฏิบตั พิ จิ ารณา
กล่าวคือให้พิจารณาถึงความเกิด ความดับ ที่ปรากฏอยู่แก่นามรูป ทั้งระยะยาวและ
ทั้งระยะสั้น เกิดดับที่ปรากฏแก่นามรูปนี้ พิจารณาอย่างสามัญก็คือ เกิด แก่ ตาย
ที่มีอยู่แก่นามรูปนี้ เกิด แก่ ตายนี้ เป็นสัจจะของนามรูปของชีวิตนี้ ซึ่งเมื่อย่นเข้ามา
ในระยะสั้นแล้ว ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ทุกขณะจิต ในปัจจุบัน

อัตตานุทิฏฐิ
การพิจารณาทีแรก จะมองไม่เห็นความดับ จะเห็นแต่ความเกิด และความเกิด
ที่มองเห็นจะปรากฏเป็น ตัวชีวะ คือความเป็นอยู่เหมือนอย่างไม่ดับ แต่เมื่อหมั่น
พิจารณาบ่อยๆด้วยจิตที่สงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย จะเห็นความดับขึ้นมา
คู่กับความเกิด และเมื่อสติปัญญาที่พิจารณาฉับไวยิ่งขึ้น ความดับจะปรากฏเต็มที่
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เหมือนอย่างมีแต่ความดับอย่างเดียว และเมื่อเป็นดังนี้ นิโรธ คือความดับทุกข์
ก็จะปรากฏชัดเต็มที่ เมื่อปรากฏแต่ความเกิด เป็นตัวชีวะ คือเป็นตัวความด�ำรงอยู่
สมุทัยย่อมปรากฏเต็มที่ คือตัณหา อุปาทาน วิ่งเข้าจับชีวะที่เป็นตัวความด�ำรงอยู่นั้น
ทันที ตัวเรา ของเรา ก็ปรากฏขึน้ ทันที และเมือ่ เป็นดังนี้ ทุกข์ตา่ ง ๆ มีโสกะ ปริเทวะ
เป็นต้น ก็ปรากฏขึ้นทันที มิใช่แต่เท่านี้ แม้เกิด แก่ ตาย ซึ่งเป็นธรรมดา ก็ปรากฏ
เป็นตัวทุกข์ขึ้น และก็จะต้องมีความประจวบ ต้องมีความพลัดพราก ต้องมีปรารถนา
ต่าง ๆ เพราะอ�ำนาจของตัวสมุทยั คือตัณหา อุปาทานทีเ่ ข้าจับอยูก่ บั ตัวชีวะ ความเป็น
อยูห่ รือความด�ำรงอยูแ่ ละตัวชีวะดังกล่าวนีเ้ อง เป็นตัว อัตตานุทฏิ ฐิ ความตามเห็นว่า
เป็นอัตตาตัวตน ประกอบด้วย ตัณหา อุปาทาน อวิชชา รวมอยู่ด้วยกันหมด เกิด
แก่ ตาย ที่เป็นตัวธรรมดา ก็กลายเป็นตัวทุกข์ขึ้น เพราะว่าเกิด แก่ ตาย ที่เป็น
ตัวธรรมดานั้น ไม่มี สัตว์ บุคคล เกิด แก่ ตาย แต่เมื่อมีอัตตานุทิฏฐิ ความตาม
เห็นว่าอัตตาตัวตนขึ้น ก็เกิดมีตัวเรา เกิด แก่ ตาย ชาติจึงเป็นทุกข์ขึ้น ชราจึงเป็น
ทุกข์ขนึ้ มรณะจึงเป็นทุกข์ขนึ้ และโสกะปริเทวะเป็นต้นก็เกิดขึน้ ความประจวบกับสิง่
ที่ไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็มีขึ้น ความปรารถนาไม่ได้สมหวัง
ก็มีขึ้น ก็เป็นทุกข์ตามกันขึ้นไปหมด และนามรูปอันนี้ ซึ่งเป็นธรรมดาอันหนึ่งก็เป็น
ทุกข์ขึ้น และเป็นที่รองรับทุกข์ทั้งหมด เพราะเมื่อชั้นต้นเป็นทุกข์ นามรูปซึ่งเป็นที่
รองรับก็พลอยเป็นทุกข์ขึ้นทั้งหมด ความปรารถนาที่เป็นความปรารถนาฝืนธรรมดา
ย่อมมีขึ้น เพราะว่าเมื่อมีสมุทัยอยู่ ทุกข์ต่าง ๆ ก็ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ ชาติทุกข์ เป็นต้น
แต่เมื่อเป็นทุกข์ ก็ย่อมปรารถนาที่จะให้ทุกข์นั้นหายไป แต่เมื่อมีอัตตานุทิฏฐิ หรือ
ตัณหาอุปาทานอยู่ ก็ไม่อาจที่จะพ้นจากทุกข์ได้ก็ต้องเป็นทุกข์ เหมือนอย่างเอามือ
จับไฟ เกิดความร้อน ก็ปรารถนาที่จะให้ไม่ร้อน แต่ว่าไม่ปล่อยไฟ ดังนี้ ก็เป็นไป
ไม่ได้ เป็นความปรารถนาไม่สมหวังจนกว่าจะปล่อยไฟ เมือ่ ปล่อยไฟ ก็ไม่ตอ้ งปรารถนา
ความร้อนก็หายไป
เพราะฉะนั้น เมื่อยังปรากฏแต่ความเกิดเป็นตัวชีวะ เป็นที่วิ่งเข้ามาจบแห่ง
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็นอัตตานุทิฏฐิ สมุทัยย่อมปรากฏเต็มที่ สิ่งต่าง ๆ ก็เป็น
ทุกข์ขนึ้ หมด ต่อเมือ่ ได้ภาวนาใน พุทโธ ธัมโม สังโฆ จนถึงขัน้ ปัญญาพิจารณาให้เห็น
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ความดับขึ้นมาคู่กับความเกิด คือเห็นเกิดดับ ทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เกิดขึ้นแล้ว
ก็ดับไป ต่อเมื่อเห็นความดับปรากฏเต็มที่ ตัณหา อุปาทาน ไม่มีที่เกาะ อัตตานุทิฏฐิ
ตกลงไป ทุกข์ก็ตกลงไปหมด นิโรธคือความดับทุกข์ก็ปรากฏเต็มที่ การภาวนาใน
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ขั้นปัญญา ย่อมน�ำไปสู่วิมุติ นิพพาน ให้ส�ำเร็จเป็นปหานะ
การละ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ละอัตตานุทิฏฐิ ฉะนั้น การภาวนาใน พุทโธ ธัมโม
สังโฆ ในขั้นของศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นไปเพื่อปหานะการละไปโดยล�ำดับ จึงเป็น
ข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งปวง
๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๕

ครั้งที่ ๑๕
จิตเป็นธาตุรู้
จิตนีเ้ ป็นธาตุรู้ แต่ยงั เป็นรูห้ ลง รูผ้ ดิ เพราะยังมีอวิชชาความไม่รใู้ นสัจจะเป็น
เครื่องปิดบังจิตที่เป็นธาตุรู้ จึงรู้ผิดรู้หลง อันเรียกว่า อวิชชา ฉะนั้น สิ่งที่รู้อยู่อันเป็น
รู้ผิดรู้หลงนั้น จึงผิดไปจากสัจจะ พระพุทธเจ้าได้ทรงก�ำจัดอวิชชา ธาตุรู้ของพระองค์
จึงเป็นธาตุรู้ที่ถูกต้องตามสัจจะดังที่เรียกว่า ตรัสรู้ เพราะฉะนั้น จึงเป็นความรู้ถูก
จึงถูกต่อสัจจะ ค�ำสัง่ สอนของพระองค์กเ็ ป็นค�ำสัง่ สอนทีถ่ กู ต่อสัจจะ ฉะนัน้ ทุก ๆ คน
จึงต้องการขัดเกลาอวิชชาจากจิต สมควรทีจ่ ะสดับฟังและพิจารณาตามสัจจะทีท่ รงสัง่ สอน
แม้จะขัดต่อความรูค้ วามเห็นของตน แต่เมือ่ ได้ปฏิบตั ขิ ดั เกลาไป ธาตุรกู้ จ็ ะรูถ้ กู ต้องขึน้
และก็จะรับรองสัจจะตามที่ทรงสั่งสอน

ประมวลสัจจะ
ค�ำสั่งสอนของพระองค์ที่แสดงสัจจะนั้น ก็ประมวลเข้าในสัจจะทั้ง ๔ คือ
๑.
๒.
๓.
๔.

ทุกขสัจจะ สัจจะคือ ทุกข์
สมุทัยสัจจะ สัจจะคือ เหตุให้เกิดทุกข์
นิโรธสัจจะ สัจจะคือ ความดับทุกข์
มัคคสัจจะ สัจจะคือ ความปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
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ทุกขสัจจะ
ทุกขสัจจะนั้น ก็รวมเข้ามาที่ขันธ์อันเป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ได้แก่ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ อันเรียกว่า ปัญจอุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕
ย่นลงก็เป็นนามรูป
ในเบื้องต้นก็พึงพิจารณาให้รู้จักขันธ์ทั้ง ๕ คือ
๑. รูปขันธ์ กองรูป คือรูปกายอันประกอบด้วยธาตุดิน น�้ำ ไฟ ลม นี้
๒. เวทนาขันธ์ กองเวทนา อันได้แก่ความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือ
เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ทางกาย และทางใจนี้
๓. สัญญาขันธ์ กองสัญญา ก็ได้แก่ ความจ�ำได้หมายรู้ จ�ำรูป จ�ำเสียง เป็นต้นนี้
๔. สังขารขันธ์ กองสังขาร ก็ได้แก่ความคิดปรุง หรือความปรุงคิดไปในรูป
ในเสียงเป็นต้น เป็นการปรุงดีบ้าง ปรุงไม่ดีบ้าง ปรุงเป็นกลาง ๆ บ้าง อันเป็นอาการ
ปรุงทางใจ ที่เป็นไปอยู่นี้
๕. วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ คือความรู้สึกเห็นรูป ได้ยินเสียง เป็นต้น
ที่รู้อยู่นี้
ทุก ๆ คนมีขนั ธ์ทงั้ ๕ นีอ้ ยูด่ ว้ ยกัน และขันธ์ทงั้ ๕ นี้ ตัง้ ต้นขึน้ ด้วยชาติ คือ
ความเกิด ลงท้ายด้วยมรณะ คือความตาย จากเกิดจนถึงตายก็แปรปรวนเปลีย่ นแปลง
เรื่อยไปลักษณะที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลง เรียกว่าเป็นชรา คือความแก่ไปโดยล�ำดับ
เกิด แก่ ตาย จึงเป็นธรรมดาของขันธ์ทั้ง ๕ และข้อที่พึงพิจารณาก็พิจารณาให้เห็น
ธรรมดา คือเกิด แก่ ตายที่มีประจ�ำอยู่นี้ รวมลงก็เป็นความเกิดความดับ
ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับเป็นธรรมดา ความเกิด ความดับของขันธ์
ทั้ง ๕ นี้ พิจารณาเห็นได้ทั้งอย่างหยาบ ทั้งอย่างละเอียด
๑. ความเกิดความดับอย่างหยาบ ความเกิดความดับอย่างหยาบนั้น ก็คือ
ความเกิดความดับทีม่ เี ป็นขัน้ ๆ ตอน ๆ ดังเช่นความเกิดทีม่ เี ป็นเบือ้ งต้น และความตาย
ที่มีเป็นที่สุด เป็นลักษณะเกิดดับอย่างหนึ่งที่สกัดอยู่ข้างต้น สกัดอยู่ข้างปลาย แต่นับ
ว่าเป็นระยะยาว
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๒. ความเกิดความดับอย่างละเอียด ความเกิดความดับ ย่นให้สั้นเข้ามา
ก็เป็นวัย วัยแบ่งเป็นปฐมวัย มัชฌิมวัย ปัจฉิมวัย ปฐมวัยต้นก็เป็นเกิด ปลายปฐมวัย
ก็เป็นดับ มัชฌิมาวัยต้นก็เป็นเกิด ปลายก็เป็นดับ ปัจฉิมวัยต้นก็เป็นเกิด ปลายก็เป็นดับ
ดังนี้ ก็พิจารณาให้เห็นเกิดดับใกล้เข้ามา และก็พิจารณาให้เห็นเกิดดับใกล้ชิดเข้ามา
เป็นล�ำดับ จนถึงให้เห็นเกิดดับ ทุกขณะลมหายใจเข้าออก ทุกขณะจิต สิง่ ทีป่ ดิ บังมิให้
เห็นก็คอื สันตติ ความสืบต่อ กล่าวคือ เกิดดับและก็เกิดต่อไปอีก เหมือนอย่างหายใจ
เข้าหายใจออก แล้วก็หายใจเข้าไปอีก มีสันตติ คือความสืบต่อไปดังนี้
สันตตินี้เอง เป็นเครื่องปิดมิให้เห็นอาการดับที่มีอยู่ทุกขณะจิต ทุกขณะลม
หายใจเข้าออก แต่ก็พึงพิจารณาให้เห็นได้ตามเหตุและผล ก�ำหนดการพิจารณาให้แน่
ลงไปด้วยจิตใจที่ตั้งมั่น สัจจะ คือความจริง อันได้แก่เกิด ดับ ก็จะปรากฏชัดขึ้น
เมื่อเกิดดับปรากฏชัดขึ้น ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ก็จะปรากฏ เพราะสิ่งที่เป็น
ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์นั้น ก็ได้แก่ตัวเกิดดับนี่แหละ สิ่งที่เกิดดับเป็นสิ่งที่ทน
อยู่คงที่ไม่ได้ ถูกเกิดดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา จึงเรียกว่าเป็นทุกข์ และเป็นตัวทุกข์อยู่
ตามธรรมชาติธรรมดา ตัวทุกข์ทมี่ อี ยูเ่ ป็นไปอยูต่ ามธรรมชาติธรรมดานี้ ไม่มใี ครเป็น
ทุกข์ ทุกข์เป็นทุกข์ไปเอง เหมือนอย่างต้นไม้ ภูเขาทั้งหลาย ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่
เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่มีใครเป็นทุกข์ ทุกข์เป็นทุกข์ไปเอง แต่ว่าที่มีบุคคล
มีเรา มีเขา เข้าไปเป็นทุกข์นั้นก็เพราะมีสมุทัยอันเป็นสัจจะข้อที่ ๒

สมุทัยสัจจะ
สมุทยั สัจจะ สัจจะ คือสมุทยั นัน้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสชีเ้ อาตัณหาความดิน้ รน
ทะยานอยากของใจ ดังที่ได้ตรัสไว้ในนิเทศแห่งสมุทัยสัจจะทั่ว ๆ ไปว่า ตัณหา ที่ให้
เกิดใหม่ สหรคต คือ ไปกับ นันทิ และ ราคะ คือความเพลินและความติดใจยินดี
มีความเพลิดเพลินยินดียิ่ง ๆ ขึ้นไป อารมณ์นั้น ๆ ได้แก่
๑. กามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ

แนวปฏิบัติทางจิต 179

๒. ภวตัณหา ความดิน้ รนทะยานอยากในภพ คือ ความเป็นนัน่ เป็นนีต่ า่ ง ๆ
๓. วิภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากในวิภพ คือ ความไม่เป็นนั่นไม่เป็น
นี่ต่าง ๆ หมายถึงความอยากที่จะให้สิ่งที่ไม่ชอบ ภาวะที่ไม่ชอบ สิ้นไปหมดไป หรือ
ความต้องการที่จะท�ำลายสิ่งที่ไม่ชอบภาวะที่ไม่ชอบ
ใน ปฏิจจสมุปบาท อันแสดงธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น อันเนื่องกันไปเป็น
สาย ได้ยก อวิชชา ความไม่รใู้ นสัจจะเป็นข้อต้น โดยเป็นปัจจัยแห่งข้อต่อ ๆ มาจนถึง
ตัณหา และ ตัณหา ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน คือ ความยึดถือ อุปาทาน ก็เป็น
ปัจจัยให้เกิดภพ ภพ ก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติ ชาติ ก็เป็นปัจจัยให้เกิด ชรา และ มรณะ
และโสกะ ปริเทวะ เป็นต้น ต่าง ๆ กองทุกข์ทั้งสิ้น ย่อมเกิดขึ้นสืบมาจาก อวิชชา
ดังนี้
เพราะฉะนั้น ตามนัยปฏิจจสมุปบาทนี้ ตัณหาจึงสืบเนื่องมาจากอวิชชา และ
เป็นปัจจัยสืบต่อไป อุปาทาน คือ ความยึดถือ เมื่อยกเอาเฉพาะตัณหาและอุปาทาน
ก็กล่าวสั้นว่า ได้แก่ความอยากยึด อยากอยู่ในสิ่งใด ก็ยึดในสิ่งนั้น อยากเป็นตัณหา
ยึดเป็นอุปาทาน เพราะฉะนัน้ ทัง้ สองนีจ้ งึ เนือ่ งกันอย่างใกล้ชดิ แม้จะยกขึน้ กล่าวเพียง
ข้อเดียว ก็จะต้องมีอยูถ่ งึ สอง เหมือนอย่างยกตัณหาขึน้ กล่าวข้อเดียว ก็ตอ้ งมีอปุ าทาน
อยูด่ ว้ ย หรือยกอุปาทานขึน้ กล่าวข้อเดียว ก็หมายถึงว่า มีตณ
ั หาอยูด่ ว้ ย เพราะฉะนัน้
เพราะตัณหาอุปาทานดังกล่าวนี้เอง ขันธ์ทั้ง ๕ ซึ่งเป็นทุกข์อยู่ตามธรรมชาติธรรมดา
โดยไม่มใี ครเป็นทุกข์ ทุกข์เป็นทุกข์ไปเอง แต่เมือ่ มีตณ
ั หาอุปาทานเข้าไปจับ ขันธ์ทงั้ ๕
จึงเป็นอุปาทานขันธ์ขนึ้ คือขันธ์เป็นทีย่ ดึ ถือ เมือ่ เป็นอุปาทานขันธ์ขนึ้ จึงมี สัตว์ บุคคล
ตัวตน เรา เขา เป็นขึน้ เพราะว่า เมือ่ ตัณหาอุปาทานเข้าไปเกีย่ วข้องยึดถือ ขันธ์ทงั้ ๕
นี้ก็เป็นเราขึ้น เป็นของเราขึ้นเป็นตัวตนของเราขึ้น
เมื่อมีเรา มีของเรา มีตัวตนของเรา จึงมีเรา มีของเรา มีตัวตนของเรา
เกิดเป็นทุกข์ขึ้น เมื่อขันธ์เกิดก็เราเกิด ขันธ์แก่ก็เราแก่ ขันธ์ตายก็เราตาย เพราะมี
ตัณหาอุปาทานอยูใ่ นขันธ์ จึงมีสตั ว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เป็นทุกข์ขนึ้ ทุกข์จงึ บังเกิด
ขึน้ เต็มอัตรา ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้วา่ เกิดเป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ ความโศก
ความร�ำ่ ไร รัญจวญใจ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ คับแค้นใจเป็นทุกข์ ความประจวบ
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กับสิง่ ทีไ่ ม่เป็นทีร่ กั ความพลัดพรากจากสิง่ เป็นทีร่ กั ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์
แต่ละอย่าง และเมือ่ กล่าวโดยย่อ ก็ขนั ธ์เป็นทีย่ ดึ ถือทัง้ ๕ นีแ้ หละเป็นทุกข์ เพราะเป็น
ที่รวมรับทุกข์ทั้งหมด
เมื่อมีตัณหาอุปาทานขึ้นในขันธ์ ขันธ์ก็เป็นอุปาทานขันธ์ขึ้น จึงมีสัตว์ บุคคล
ตัวตน เรา เขา เป็นทุกข์ ทุกข์บังเกิดขึ้นเต็มอัตรา ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแล้ว
แต่เมือ่ ไม่มตี ณ
ั หาอุปาทานในขันธ์ ขันธ์กไ็ ม่เป็นอุปาทานขันธ์ แต่เป็นขันธ์ทเี่ ป็นไปตาม
ธรรมชาติธรรมดา ก็เป็นทุกข์อยูต่ ามธรรมชาติธรรมดา แต่ไม่มใี ครเป็นทุกข์ ทุกข์เป็น
ทุกข์อยู่เอง ฉะนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชี้ทุกขสัจจะ สัจจะคือทุกข์แล้ว จึงได้
ทรงแสดงสมุทยั สัจจะ สัจจะคือสมุทยั เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั พิ จิ ารณาจับตัวเหตุของทุกข์ คือ
ตัณหาอุปาทานทีบ่ งั เกิดขึน้ ในขันธ์ และได้ตรัสชีใ้ ห้เห็นลักษณะของตัณหา ความดิน้ รน
ทะยานอยากของใจ ตั้งต้นแต่ โปโนพฺภวิกา เป็นเหตุให้ถือเอาภพใหม่ คือให้เกิดอีก
นนฺทิราคสหคตา ไปกับ นันทิ คือ ความเพลิน และราคะ ความติดใจยินดี ตตฺรตตฺราภินนฺทินี มีความเพลิดเพลินยินดียิ่งในอารมณ์นั้น ๆ และก็ได้ทรงจ�ำแนก
ออกเป็น กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ดังที่ได้กล่าวแล้ว

ปิยรูปสาตรูป
และต่อจากนั้นได้ทรงแสดง ปิยรูป สาตรูป ที่แปลตามศัพท์ว่า รูปเป็นที่รัก
รูปเป็นที่ส�ำราญใจ
ค�ำว่า รูป ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงรูปที่ตามองเห็นอย่างเดียว อันเป็นรูป
ในอายตนะทั้ง ๖ แต่ก็หมายถึง นิมิต คือเครื่องก�ำหนดหมายของตัณหาที่เกิดขึ้น
เพราะว่าตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก ที่บังเกิดขึ้นนี้ ต้องมี นิมิต คือเครื่อง
ก�ำหนดหมาย ไม่ใช่วา่ จะบังเกิดขึน้ เอง เหมือนอย่างไฟทีบ่ งั เกิดขึน้ ก็ตอ้ งมีเชือ้ ถ้าไม่มี
เชื้อไฟก็ไม่บังเกิดขึ้น ปิยรูป สาตรูป นี้ ก็คือตัวเชื้อตัณหา เป็นเครื่องแหย่ให้ตัณหา
บังเกิดขึน้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชีเ้ อาไว้ ส�ำหรับเป็นทางพิจารณาจับตัง้ แต่อายตนะ
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ภายใน อายตนะภายนอก อายตนะภายในก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ
อายตนะภายนอกก็คอื รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ และธรรม คือเรือ่ งราว เหล่านี้
เป็น ปิยรูป สาตรูป คือเป็นเชื้อเป็นนิมิตให้ตัณหาบังเกิดขึ้น หรือเป็นเครื่องแหย่ให้
ตัณหาบังเกิดขึ้น เรียกว่า ตัณหารัก ตัณหาชอบ สิ่งเหล่านี้เป็น ปิยรูป สาตรูป
ของตัณหา เป็นสิ่งที่ตัณหาชอบ เหมือนอย่างเชื้อไฟเป็นสิ่งที่ไฟชอบ เป็นปิยรูป
สาตรูปของไฟ อายตนะภายใน อายตนะภายนอกเป็นต้น ก็เป็นปิยรูป สาตรูป
ของตัณหา คือเป็นสิ่งที่ตัณหาชอบ ดังจะพึงพิจารณาเห็นได้ว่า เมื่ออายตนะภายใน
ภายนอกประจวบกัน ยกตัวอย่างตากับรูปประจวบกัน ตัณหาจะวิง่ จากรูปทีต่ าเห็นแล่น
เข้าไปสู่ใจ เป็นกามตัณหาบ้าง ภวตัณหาบ้าง วิภวตัณหาบ้าง ตากับรูปจึงเป็นคู่แรก
ที่เป็นปิยรูป สาตรูปของตัณหา จึงได้ตรัสให้หัดพิจารณาว่า ตัณหาเกิดขึ้นที่ตากับรูป
นี่แหละที่หูกับเสียงนี่แหละเป็นต้น ก็เพื่อที่จะให้รู้เท่าทันและให้จับพิจารณาให้รู้ว่า
นีแ่ หละเป็นตัว ปิยรูป สาตรูปของตัณหา ตัณหาชอบอยูท่ ตี่ ากับรูป หูกบั เสียงนีแ่ หละ
เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็น ปิยรูป สาตรูปของตัณหา และเมื่อมีความรู้เท่าทันดังนี้
ก็จกั เป็นตัวสติ เป็นตัวปัญญา จะเป็นเครือ่ งกัน้ เป็นเครือ่ งอ้าง เป็นเครือ่ งดับ ได้อย่างหนึง่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕

ครั้งที่ ๑๖
ดวงตาแห่งปัญญา
พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระผู้ตรัสรู้ คือเป็นผู้รู้ ผู้เห็นสัจจะ ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์
จากกิเลส เป็นผู้พ้นจากกองทุกข์ทั้งสิ้น และได้ทรงมีพระกรุณาแผ่ไปในสัตวโลก
ทุกกาลทุกสมัย ธรรม คือค�ำสั่งสอนของพระองค์ เมื่อตั้งใจฟังก็จะได้ประสบพบ
พระคุณของพระองค์ คือ พระปัญญา พระบริสุทธิ์และพระกรุณา ดังกล่าวแล้ว
ธรรมที่ทรงสั่งสอนด้วยความรู้ ความเห็น ย่อมประมวลลงในสัจจะทั้ง ๔ ดังที่เรียกว่า
อริยสัจจ์ ๔ แต่ผู้ที่จะฟังและพิจารณาให้เข้าถึงสัจจะ ก็จ�ำจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติในธรรม
ปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานขัดเกลาจิตใจจากกิเลสอย่างหยาบด้วยศีล และกิเลสอย่างกลาง
ด้วยสมาธิ เมือ่ มีศลี เป็นภาคพืน้ และมีจติ เป็นสมาธิสงบสงัดจากกาม และอกุศลธรรม
ซึง่ เป็นเครือ่ งหุม้ ห่อ การพิจารณาสัจจธรรมตามค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้าจึงจะปรากฏ
ได้ง่าย และพระพุทธเจ้าจะปรากฏเหมือนอย่างเป็นผู้ชูดวงประทีปในที่มืด ส�ำหรับผู้ที่
มีจักษุคือดวงตาจะได้มองเห็นทาง เมื่อพระองค์ทรงชูประทีปขึ้นในที่มืด ทุก ๆ คนก็
จะต้องมีดวงตาและจะต้องลืมตาขึน้ มอง ดังนี้ จึงจะเห็นทางทีท่ รงส่องให้เห็นด้วยประทีป
ฉะนั้น ธรรมที่ทรงแสดงสั่งสอน จึงเป็นเหมือนอย่างดวงประทีปที่ทรงชูขึ้นในที่มืด
เมื่อธรรมคือค�ำสั่งสอน ยังด�ำรงอยู่ยังเป็นไปอยู่ ดวงประทีปส�ำหรับส่องให้มองเห็น
สัจจะในโลกนี้ก็ยังมีอยู่
ฉะนั้น ในบัดนี้ จึงตกอยู่แก่หน้าที่ของเราทั้งหลายทุกคน ที่จะต้องใช้ดวงตา
ลืมตาดูทางทีท่ รงส่องแสดงนัน้ ดัง่ นี้ จึงจะบังเกิดประโยชน์และพระพุทธเจ้าก็จะปรากฏ
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เป็นสรณะ คือที่พึ่งอย่างแจ้งชัด พระพุทธะทรงเป็นสรณะ คือที่พึ่งก็ในฐานะที่ทรงชู
ดวงประทีปให้มองเห็นทาง ธรรมเป็นสรณะ คือที่พึ่ง ก็โดยเป็นทางที่ประทีปส่องให้
มองเห็น และพระสงฆ์เป็นสรณะ คือที่พึ่ง ก็โดยที่ได้เป็นผู้เดินไปในทางที่ทรงส่อง
ได้ บ รรลุ ถึ ง ความเกษมสวั ส ดิ์ แ ล้ ว และผู ้ ป ฏิ บั ติ ทุ ก คนก็ เ ป็ น ผู ้ เ ดิ น ตามพระสงฆ์
และเมื่อเดินไปประสบความสวัสดี ก็เป็นผูเ้ ข้าหมู่พระสงฆ์นบั เนือ่ งอยูใ่ นพระรัตนตรัย
และเมื่อเป็นดังนี้ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ก็ย่อมมาประมวลกันเต็มที่
แต่ดวงตาที่ทุก ๆ คนมีอยู่ซึ่งจะพึงลืมตาขึ้นดูทางนั้น ก็ย่อมมีกิเลสธุลี คือผงกิเลส
ที่เข้าตาอยู่น้อยบ้าง มากบ้าง อันท�ำให้มองไม่เห็นชัดหรือมองไม่เห็น

ผงกิเลสเข้าดวงตาแห่งปัญญาของสัตวโลก
พระพุทธเจ้า ในขั้นแรกที่ท่านเล่าว่า ไม่คิดจะโปรดโลกก็เพราะปรารภถึงผง
กิเลสที่เข้าตาสัตวโลกอยู่มีมากมาย แม้จะทรงส่องประทีปส่องทาง แต่เมื่อสัตวโลก
มีผงกิเลสเข้าตากันมาก ไม่อาจจะเห็นทางได้ การสอนก็เป็นการสอนเหนื่อยเปล่า
ไม่ส�ำเร็จประโยชน์ แต่อาศัยพระกรุณาที่ได้ทรงพิจารณาเห็นว่า สัตวโลกที่มีผงกิเลส
เข้าตาน้อยมีอยู่ อาจที่จะพอมองเห็น อาจที่จะเขี่ยผงที่เข้าตานั้นออกไป และเห็นทาง
ชัดเจนได้มอี ยู่ จึงได้ทรงแสดงธรรมสัง่ สอน และสัตวโลกจ�ำพวกทีม่ ผี งกิเลสเข้าตาน้อย
อันพอจะเขีย่ ออกให้มองเห็นทางได้นนั้ ก็เรียกว่า เวเนยยะ หรือเวไนย คือผูท้ พี่ งึ แนะน�ำได้
หรือ ทัมมะ ผู้ที่พึงฝึกได้ ดังในบทพระพุทธคุณว่า ปุริสทมฺมสารถิ ทรงเป็นสารถี
ฝึกคนที่พึงฝึกได้ ดังนี้ อันหมายความว่า สัตวโลกจ�ำพวกที่เป็น อเวเนยะ คือผู้ไม่พึง
แนะน�ำอบรม หรือเป็น อทัมมะ ย่อมมีอยู่ ซึ่งสัตวโลกจ�ำพวกนี้เป็นผู้ที่ไม่อาจจะทรง
ฝึกได้
เพราะฉะนัน้ เราทัง้ หลายผูท้ ไี่ ด้ตงั้ ใจปฏิบตั ติ ามพระธรรมค�ำสัง่ สอนของพระองค์
ตั้งใจปฏิบัติตนอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา พยายามที่จะเขี่ยผงกิเลสที่เข้าตาปัญญาอัน
เป็นเครื่องก�ำบังไม่ให้มองเห็นสัจจะ คือความจริง ให้น้อยเข้าโดยล�ำดับ ก็ย่อมจัดอยู่
ในจ�ำพวกทีร่ บั การฝึก รับการแนะน�ำอบรมสัง่ สอน ส่วนจะแนะน�ำอบรมได้ หรือฝึกได้
ไม่ได้เพียงไรนั้น ก็สุดแต่การปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมของทุก ๆ คน
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การปฏิบัติเพื่อเขี่ยผงกิเลสอันเข้าดวงตา
การปฏิบัติเพื่อที่จะเขี่ยผงกิเลสอันเข้าตาออกไปนั้น ก็คือการปฏิบัติอยู่ในศีล
สมาธิ ปัญญา ดังกล่าว คือ
๑. ศีล การตัง้ ใจปฏิบตั อิ ยูใ่ นศีลก็เป็นการเขีย่ กิเลสอย่างหยาบออกไป มีจติ ใจ
สงบ งดเว้น กาย วาจา และใจของตนที่จะก่อภัยก่อเวร อย่างน้อยก็ ๕ ประการ
อันผู้ปฏิบัติพึงสมาทานให้มั่นคง แม้ในขณะที่ปฏิบัติในสมาธิและปัญญา
๒. สมาธิ การปฏิบัติในสมาธิเป็นการปฏิบัติเขี่ยกิเลสอย่างกลางออกไป คือ
เป็นการปฏิบัติระงับนิวรณ์
๓. ปัญญา เมือ่ นิวรณ์สงบ จิตสงบจากกามและอกุศลธรรมทัง้ หลาย ดวงตา
ก็จะแจ่มใสขึ้น การมองดูทางที่พระพุทธเจ้าทรงชูประทีปขึ้นไว้แล้ว ก็จะเห็นชัดขึ้น
พระองค์ตรัสชีว้ า่ นีท่ กุ ข์ เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ ความโศก ความร�ำ่ ไร
ร�ำพรรณ เป็นต้น เป็นทุกข์ ความประจวบกับสิง่ ทีไ่ ม่เป็นทีร่ กั เป็นทุกข์ ความพลัดพราก
จากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่
ยึดถือทั้ง ๕ ประการ คือ กองรูป กองเวทนา กองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณ
เป็นทุกข์ ดังนี้ พิจารณาดูทุกข์เหล่านี้ ก็ย่อมจะเห็นทุกข์ชัดเจนขึ้นว่าเป็นทุกข์จริง
พิจารณาสมุทยั เหตุเกิดทุกข์ทพี่ ระพุทธเจ้าทรงชีบ้ อกไว้วา่ คือตัณหา ความดิน้ รนทะยาน
อยากของใจ ก็จะเห็นชัดได้ง่ายขึ้น และตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากของใจนี้
ตรัสชี้ให้พิจารณาดูที่ ปิยรูป สาตรูปของตัณหา ดังที่ได้กล่าวแล้วในครั้งก่อน คือที่
ตากับรูป หูกบั เสียง จมูกกับกลิน่ ลิน้ กับรส กายและโผฏฐัพพะ สิง่ ทีก่ ายถูกต้อง และ
มนะคือใจกับเรือ่ งราวของใจ พระองค์ได้ทรงแสดงชีท้ เี่ กิดของตัณหา ตัง้ ต้นแต่อายตนะ
ภายใน อายตนะภายนอก ที่คู่กันเป็นต้นทาง แล้วก็ทรงชี้เข้ามาจนถึงอาการของใจ
ที่เกิดขึ้นสืบจาก อายตนะภายใน อายตนะภายนอก กระทบกัน กล่าวคือ เมื่อดูที่
อายตนะภายใน อายตนะภายนอก ก็ให้ดเู ข้ามาทีต่ วั อาการของใจ ตัง้ ต้นแต่ วิญญาณ
คือตัวความรู้ ก็ให้จับดูที่วิญญาณคือตัวความรู้นี้ และการจับดูวิญญาณคือตัวความรู้นี้

แนวปฏิบัติทางจิต 185

ก็จับดูที่ตา ที่หูเป็นต้นนี่แหละ ดังในบัดนี้ รู้เสียง คือเสียงที่ก�ำลังพูดอยู่นี้ ผู้ที่พูดเอง
ก็รู้เสียงที่ตนพูดเอง คือเป็นผู้ฟังด้วย และผู้ฟังทั้งหลายก็รู้เสียงที่พูดอยู่นี้ นอกจากนี้
ยังรู้เสียงอื่น ๆ ที่ดังแทรกเข้ามา เช่นเสียงรถ ความรู้เสียงนี้เป็นวิญญาณอย่างหนึ่ง
เรียกว่า โสตวิญญาณ รู้ทางหู เป็นความรู้เสียง ถ้าหากว่าไม่มีตัวความรู้ เช่นในขณะ
ที่ ส ลบ หรื อ ในขณะที่ ห ลั บ หรื อ แม้ ว ่ า ส่ ง ใจไปเสี ย ในที่ อื่ น หู ก็ ดั บ คื อ ไม่ ไ ด้ ยิ น
แม้อายตนะทางอืน่ ก็เช่นเดียวกัน ลืมตาดูกร็ รู้ ปู ถ้าไม่มคี วามรู้ แม้จะเห็นอะไรก็เหมือน
ไม่เห็น ไม่ต้องสลบไสล เพียงแต่ส่งใจไปในที่อื่นเท่านั้น ตาลืมอยู่ก็มองไม่เห็น เรียก
ว่าตาดับ รู้ทางจมูก รู้ทางลิ้นก็เช่นเดียวกัน รู้ทางกาย เช่นในบัดนี้ รู้ร้อน รู้เย็น
ลมมากระทบกายก็รเู้ ป็นความเย็น ยุงกัดก็รกู้ เ็ ป็นรูท้ างกาย รูท้ างใจ คิดอะไรขึน้ มาก็รู้
ความรู้ในทางต่าง ๆ เหล่านี้ รู้ทางตาก็เป็น จักขุวิญญาณ คือรู้รูป เรียกว่า เห็นรูป
รู้ทางหูก็เรียกว่า โสตวิญญาณ คือรู้เสียง เรียกว่า ได้ยินเสียง รู้ทางจมูกก็เรียกว่า
ฆานวิญญาณ คือรูก้ ลิน่ ดังทีเ่ รียกว่า ทราบกลิน่ รูท้ างลิน้ เรียกว่า ชิวหาวิญญาณ คือ
รู้รส ได้แก่ทราบรส รู้ทางกายก็เรียกว่า กายวิญญาณ คือรู้สิ่งที่กายถูกต้อง เรียกว่า
ทราบสิ่งที่กายถูกต้อง รูท้ างมโนก็คอื ใจก็เรียกว่า มโนวิญญาณ คือรูเ้ รือ่ งทีใ่ จคิดต่าง ๆ
รูเ้ หล่านีเ้ ป็นตัววิญญาณ ตรัสสอนให้พจิ ารณาดูทตี่ วั รูท้ เี่ ป็นวิญญาณนี้ เป็นอันตรัสสอน
ให้พิจารณาเข้ามาถึงอาการของจิตใจซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญ อายตนะภายในภายนอกที่
ประจวบกันก็เป็นสิ่งส�ำคัญ แต่ก็เป็นต้นทางซึ่งนับว่าเป็นชั้นนอก
พิจารณาถึงวิญญาณ นับว่าล่วงเข้ามาถึงชัน้ ในจับตัววิญญาณ คือตัวรู้ ดังกล่าวนี้
ทีเ่ กิดทางอายตนะทัง้ หลายดังกล่าว และก็จะมองเห็นตัณหาทีเ่ กิดขึน้ ทีอ่ ายตนะภายใน
ภายนอก ทีว่ ญ
ิ ญาณเหล่านีน้ แี่ หละ จะเป็นกามตัณหาก็เกิดขึน้ ทีน่ ี่ ภวตัณหาก็เกิดขึน้
ทีน่ ี่ วิภวตัณหาก็เกิดขึน้ ทีน่ ี่ คืออาการทีเ่ ป็นความอยากยึดอยู่ ในรูปทีต่ าเห็น ในเสียง
ที่หูได้ยิน ในกลิ่นที่จมูกได้ ในรสที่ลิ้นได้ ในโผฏฐัพพะที่กายได้ และในเรื่องราว
ที่ใจคิด มีอาการเป็นความอยากยึดอยู่ คืออยากจะได้รูปบ้าง เสียงบ้าง เป็นต้น หรือ
อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ก็เนื่องอยู่กับรูปและเสียงเป็นต้นนี่แหละ หรือว่าอยากที่จะให้
รูป เสียง ที่ไม่ชอบสิ้นไป หมดไป นี่เป็นอาการที่อยากยึดทั้งนั้น มีลักษณะเป็น
ตัวตัณหา
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เพราะฉะนัน้ ผูป้ ฏิบตั เิ มือ่ มาพิจารณาทีอ่ ายตนะภายในภายนอก ทีต่ วั วิญญาณ
คือตัวรูด้ งั นี้ ก็จะจับตัวตัณหาทีบ่ งั เกิดขึน้ ได้ และตัณหาทีบ่ งั เกิดขึน้ นี้ วิง่ เข้ามาสูจ่ ติ ใจ
รวดเร็ว ตากับรูปกระทบกัน วิญญาณรู้ในรูปเกิดขึ้น ตัณหาก็วิ่งเข้าจับทันที จับใน
รูปนั้นที่กล่าวว่าจับในรูปนั้น เป็นการกล่าวเพื่อเข้าใจง่าย แต่อันที่จริงนั้นจับทั้งตา
ทั้งรูป จับทั้งตัววิญญาณเอง ความอยากยึดดังนี้ พิจารณาดูได้ที่ใจของตัวเองดังกล่าว
นี่เป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์
เพราะฉะนัน้ ก็ให้มองให้เห็นตัณหาทีว่ งิ่ เต้นอยูใ่ นใจของตัวเองว่า มีอาการเป็น
อย่างไร ท่านสอนให้จบั พิจารณาดู และตัณหามันเต้นอยูใ่ นใจตัวอย่างนี้ นีเ่ ป็นกามตัณหา
นี่เป็นภวตัณหา นี่เป็นวิภวตัณหา มันเต้นอยู่อย่างนี้ อยากอยู่อย่างนี้ ยึดอยู่อย่างนี้
ความเพ่งพินิจเป็นตัวสติ ความรู้ว่านี่เป็นตัณหา และให้รู้ลงไปว่า นี่เป็นตัวสมุทัยคือ
เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์ทั้งหมดดังกล่าวมาข้างต้นนั้น บังเกิดขึ้นเต็มที่ตั้งแต่
ชาติทุกข์ ชราทุกข์ คือตั้งแต่ต้นแถวจนถึงปลายแถว ก็เมื่อตัณหานี่แหละที่เข้ามาเต้น
อยู่ในใจ ท�ำใจให้ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย ให้อยากให้ยึดต่าง ๆ ไม่ปล่อยสติ
ปัญญาที่เพ่งพินิจให้รู้ในสัจจะคือความจริง ดังนี้ เมื่อสัจจะคือความจริงปรากฏขึ้นว่า
นี่เป็นตัวสมุทัยแล้ว ความปล่อย ความวาง ก็จะบังเกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปเองและทุกข์
ต่าง ๆ ก็จะดับลงไปทันที ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้พิจารณาดูเข้ามาให้รู้จัก
๔ มกราคม ๒๕๑๖

ครั้งที่ ๑๗
การปฏิบัติกุศลกรรมบถ
ชีวิตนี้มีอันตรายต่าง ๆ อยู่รอบด้าน ความมีชีวิตล่วงมาได้วันหนึ่ง ๆ เดือน
หนึง่ ๆ ปีหนึง่ ๆ จึงเป็นความสวัสดีของชีวติ ทีน่ บั ว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ด้ดว้ ยยาก เพราะฉะนัน้
จึงควรที่จะไม่ประมาท เลินเล่อเผลอเพลินอยู่ในเรื่องแวดล้อมทั้งหลาย ที่น่ายินดี
เพลิดเพลิน แต่พิจารณาถึงสัจจะซึ่งทุก ๆ คนจะต้องประสบ คือ ความแก่ ความเจ็บ
ความตาย ความพลัดพราก อันมีอยู่ทุกขณะจิต ทุกขณะลมหายใจเข้าออก แต่ความ
ดับนั้นยังมีความเกิดสืบต่อเป็นสันตติ จึงไม่ใช่เป็นความดับในที่สุด แต่แม้เช่นนั้น
ทุก ๆ คนก็ไม่รู้จักกาลอันแน่นอนของความดับในที่สุดซึ่งจะมีแก่ชีวิต ฉะนั้น ในขณะ
ที่ชีวิตยังด�ำรงอยู่ ยังมีความสวัสดีอยู่ ก็ใช้ชีวิตประกอบกรณี คือกิจที่ควรท�ำต่าง ๆ
อันเป็น กายสุจริต ความสุจริตทางกาย วจีสุจริต ความสุจริตทางวาจา มโนสุจริต
ความสุจริตทางใจ ความประพฤติอยูใ่ นกรณีอนั เป็นสุจริตธรรมดังนี้ ย่อมเป็นกุศลกรรม
กรรมที่เป็นกุศลอันเป็นของ ๆ ตน ชีวิตอันประกอบด้วยร่างกาย และใจส่วนที่เป็น
นามธรรมทั้งปวง หาใช่เป็นของตนไม่ ต้องแก่ไป ต้องเจ็บไป ต้องตายไป แม้สิ่ง
ทั้งหลายที่มาประจวบเข้าเป็นลาภผลต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่จะต้องพลัดพรากไปทุกอย่าง
แต่ว่ากรรมที่บุคคลกระท�ำเอาไว้ ทั้งกุศล ทั้งอกุศลย่อมเป็นของ ๆ ตน
เพราะฉะนั้น จึงควรสั่งสมกรณีที่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลาย ด้วยความไม่
ประมาท และตั้งใจอบรมในกรรมฐานตามค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติใน
สมถ กรรมฐาน ท�ำจิตให้มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิ มีความสงบสงัดจากกามและอกุศล
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ธรรมทั้งหลาย ในบางครั้งบางคราวหรือเสมอ ตามควรแก่ภาวะของตน และน้อมน�ำ
จิตที่สงบตั้งมั่น พิจารณาในสัจจะทั้ง ๔ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ น้อมเข้า
มาให้เป็น โอปนยิโก ที่ตนเอง ให้เห็นสัจจะในตนเอง คือให้เห็นทุกขสัจจะ สภาพที่
จริงคือทุกข์ในตนเอง สมุทัยสัจจะ สัจจะคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ในตนเอง ตลอด
จนถึง นิโรธสัจจะ และมัคคสัจจะ ตามควรแก่ความปฏิบตั ิ การหัดพิจารณาให้รสู้ จั จะ
ตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้ให้เป็นโอปนยิโก น้อมเข้ามาให้เห็นสัจจะในตน
ดังนี้ ย่อมเป็นการปฏิบัติทางวิปัสสนากรรมฐาน อบรมปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริง

การพิจารณาให้รู้จักสมุทัย
กล่าวโดยเฉพาะพิจารณาให้รู้จัก สมุทัย คือตัณหา การพิจารณาสมุทัยนี้
ย่อมเป็นประโยชน์ เพราะว่า โดยปกตินั้น สมุทัยคือตัณหา เป็นตัวนายที่ครอบครอง
สัง่ การทุก ๆ คนให้ปฏิบตั ติ าม ดังทีเ่ รียกว่า เป็นทาสของตัณหา ตัณหาเป็นนายบงการ
ใช้สอยบุคคลให้ท�ำนั่นท�ำนี่ต่าง ๆ บุคคลมิได้พิจารณาดูตัณหาที่เป็นตัวนายนี้ให้รู้จัก
แต่ก็ปล่อยให้ตัณหาใช้ ให้เข้าครองบังคับบัญชา บุคคลก็เป็นคนใช้ที่ซื่อสัตย์ ที่เชื่อฟัง
ตัณหาไปทุกสิง่ ทุกอย่าง พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผูช้ นะตัณหา และได้ทรงสัง่ สอนธรรม
ไว้ส�ำหรับที่จะได้เอาชนะตัณหาในใจของตนเอง ธรรมที่ทรงสั่งสอนทุก ๆ ข้อ ก็เพื่อที่
จะเอาชนะตัณหาในใจนีแ่ หละ แม้จะยังเป็นทาสอยู่ แต่กไ็ ม่เป็นทาสจนสุดตัว เริม่ ทีจ่ ะ
ขัดขืนค�ำสั่งของตัวตัณหา ที่จะท�ำตัวเองให้เป็นผู้มีอ�ำนาจต้านทานตัณหาขึ้นบ้าง
และเพิม่ ก�ำลังทีจ่ ะต้านทานตัณหาขึน้ โดยล�ำดับ ก็โดยการทีป่ ฏิบตั ิ ในศีล สมาธิ ปัญญา
มาโดยล�ำดับและโดยเฉพาะการปฏิบัติทางปัญญาที่เป็นวิปัสสนานี้ ก็เป็นการที่ปฏิบัติ
ต่อสูต้ ัณหาในใจของตนเองโดยตรง ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ต้องให้พิจารณาดูทาง
ที่ตัณหาบังเกิดขึ้น และเมื่อตัณหาบังเกิดขึ้น ก็พิจารณาให้รู้จักลักษณะหน้าตาของ
ตัณหา ทางที่ตัณหาบังเกิดขึ้นนั้น ก็ได้แก่ทางที่เรียกว่า ปิยรูป สาตรูป ซึ่งได้อธิบาย
มาแล้วว่า หมายถึง สิง่ ทีเ่ ป็นเชือ้ ให้ตณ
ั หาบังเกิดขึน้ วิง่ เข้ามาสูจ่ ติ ใจ เหมือนอย่างเชือ้
ของไฟส�ำหรับที่จะให้ไฟติดเชื้อลุกโพลงขึ้น
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การพิจารณาปิยรูป สาตรูป
ปิยรูป สาตรูป แปลว่ารูปเป็นทีร่ กั รูปเป็นทีช่ อบใจ ก็หมายถึงว่าสิง่ ทีเ่ ป็นนิมติ
คือที่ก�ำหนดหมาย สิ่งที่เป็นเชื้อของตัณหา ซึ่งตัณหารัก ตัณหาชอบ เมื่อตัณหาพบ
เชื้อนี้เข้า ก็รักนัก ชอบนัก จะวิ่งเข้ามาจับเชื้อนี้ทันที จึงเรียกว่า ปิยรูป สาตรูป
ดังกล่าวแล้ว และก็ได้ยกเอาอายตนะภายในภายนอกที่เป็นคู่กัน เป็นปิยรูป สาตรูป
คูแ่ รก ต่อมาก็วญ
ิ ญาณทีล่ ว่ งเข้ามาถึงใจ วิญญาณเป็นอาการของใจทีม่ อี าการเป็นตัวรู้
รูร้ ปู เมือ่ ตากับรูปประจวบกัน ดังนี้ เป็นต้น ตัณหาก็วงิ่ เข้าจับอายตนะภายใจ ภายนอก
จับวิญญาณนี่แหละบังเกิดขึ้น และมิใช่แต่เพียงเท่านี้ พระพุทธเจ้ายังได้ทรงจ�ำแนก
แจกแจงละเอียดต่อไปอีก

สัมผัสทางใจ ๖
อาการของใจทีส่ บื ต่อจากวิญญาณ คือสัมผัส ค�ำว่าสัมผัสนัน้ แปลว่า ถูกต้อง
สัมผัส คือความถูกต้องนี้ ไม่ใช่หมายถึงสัมผัสถูกต้องทางกายซึ่งเป็นวัตถุต่อวัตถุ
ด้วยกัน แต่หมายถึงสัมผัสถูกต้องทางใจ คือสัมผัสใจถูกต้องใจ ว่าถึงท่านอธิบายไว้
ท่านอธิบายไว้ว่า อายตนะภายในอายตนะภายนอก และวิญญาณ ๓ อย่างนี้ มาพบ
กันประจวบกัน เรียกว่า สัมผัส และก็จะแบ่งออกเป็น ๖ ตามอายตนะทั้ง ๖
กล่าว คือ
ตา ๑ รูป ๑ วิญญาณทางตา ๑ ประจวบกันเรียกว่า จักขุสมั ผัส สัมผัสทางตา
หู ๑ เสียง ๑ วิญญาณทางหู ๑ ประจวบกันเรียกว่า โสตสัมผัส สัมผัสทางหู
จมูก ๑ กลิน่ ๑ วิญญาณทางจมูก ๑ ประจวบกันเรียกว่า ฆานสัมผัส สัมผัส
ทางจมูก
ลิ้น ๑ รส ๑ วิญญาณทางลิ้น ๑ ประจวบกันเรียกว่า ชิวหาสัมผัส สัมผัส
ทางลิ้น
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กาย ๑ โผฏฐัพพะ คือสิ่งที่กายถูกต้อง ๑ วิญญาณทางกาย ๑ ประจวบกัน
เรียกว่า กายสัมผัส สัมผัสทางกาย
มโนคือใจ ๑ ธรรมคือ เรื่องราว ๑ วิญญาณทางมโน ๑ ประจวบกันเรียกว่า
มโนสัมผัส สัมผัสทางมโน คือใจ
ท่านอธิบายสัมผัสไว้ดังนี้ ถือเอาความง่าย ๆ ว่า สัมผัสใจ หรือสัมผัสจิต
อะไรมาสัมผัสจิต ก็คอื อารมณ์นนั่ เอง ได้แก่เรือ่ งรูปทีต่ าเห็น เรือ่ งเสียงทีห่ ไู ด้ยนิ เป็นต้น
อันเรียกว่า อารมณ์ อารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นวัตถุ วัตถุเข้าไปถึงจิตใจไม่ได้ วัตถุอยู่
ข้างนอก แต่สิ่งที่จะเข้าไปถึงจิตใจได้นั้นเป็นอารมณ์ คือเป็นเรื่องที่ถอดออกจากวัตถุ
ต่าง ๆ เป็นตัวเรื่องอายตนะภายในภายนอกพบกันเกิดวิญญาณ คือความรู้ รู้เสียง
ทางหู เป็นต้น ดังทีก่ ล่าวแล้ว ก็คอื รูอ้ ารมณ์ ได้แก่รเู้ รือ่ งนัน้ เอง รูเ้ รือ่ งรูป รูเ้ รือ่ งเสียง
เป็นต้น และเรื่องรูปเรื่องเสียงนั้นก็สัมผัสถึงใจ คือกระทบใจ ถูกต้องใจ นี่แหละเป็น
ตัวสัมผัส เพียงแค่อายตนะภายในภายนอกกระทบกัน ไม่เกิดวิญญาณ ก็มีอยู่เป็น
อันมาก และเกิดวิญญาณแล้วก็หายไปแค่วญ
ิ ญาณเท่านัน้ ก็มอี ยูเ่ ป็นอันมาก อารมณ์
บางอย่างที่แรงขึ้น จึงล่วงเข้ามาเป็นสัมผัส คือกระทบถูกต้องจิตเหมือนอย่างมา
ทุบประตูร้องเรียกซึ่งมีอาการที่แรงขึ้นดังนี้ท่านจึงแสดงไว้ว่า ทั้ง ๓ อย่างมาประจวบ
กันดังกล่าวแล้ว จึงเป็นสัมผัส

การพิจารณานามรูปที่หยาบและละเอียด
สัมผัสทางจิตใจดังกล่าวนี้ ไม่ได้แสดงไว้ในขันธ์ ๕ ในขันธ์ ๕ นัน้ เรียงล�ำดับ
ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เอาวิญญาณไว้ท้าย และไม่มีสัมผัส ส่วนใน
มหาสติปัฏฐานสูตรนี้ และในพระสูตรอื่นอีกเป็นอันมาก เรียงวิญญาณไว้เป็นอันดับ
ต้นต่อจากอายตนะภายนอกภายในแล้วก็มาวิญญาณแล้วก็มาสัมผัส เป็นการแสดง
ความเกิดขึ้นของนามธรรมเหล่านี้ ซึ่งเป็นไปตามล�ำดับ คือ อายตนะภายในภายนอก
ประจวบกันเกิดวิญญาณ แล้วก็เป็นสัมผัส แล้วจึงจะไปข้ออื่น ในขันธ์ ๕ นั้น
เรียงวิญญาณไว้ท้ายพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้เหมาะแก่การพิจารณาของผู้ปฏิบัติทาง
วิปัสสนา จึงจัดแต่หยาบไปหาละเอียด
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รูปเป็นของหยาบพิจารณาก่อนย่อมเห็นได้งา่ ย เวทนาก็เป็นของหยาบประกอบ
อยู่ใกล้เคียงกับรูป เหมือนอย่างเช่นรูปกายของทุก ๆ คนในบัดนี้ เวทนาของรูป
เช่น หนาวร้อน ร่างกายสบายไม่สบาย ปวดเมือ่ ยทีไ่ หนอันเป็นส่วนไม่สบาย หรือว่าที่
เป็นส่วนสบาย นี่เป็นเวทนาทางกาย ตลอดจนถึงใจที่สบายหรือไม่สบาย เป็นเวทนา
ทางใจ นี่พิจารณาได้ง่าย เป็นนามธรรมที่หยาบ ก็เรียงเวทนาไว้ก่อน แล้วก็สัญญา
ก็ละเอียดเข้า สังขารก็ละเอียดเข้า แล้วจึงถึงวิญญาณซึ่งเป็นของละเอียดกว่าข้ออื่น
เมื่อพิจารณาจาก รูป เวทนา สัญญา สังขาร ได้โดยล�ำดับ ก็พิจารณาจับ
วิญญาณได้งา่ ยขึน้ และเมือ่ พิจารณาจับวิญญาณได้ ก็โยงไปถึงอายตนะภายในภายนอก
ที่มาประจวบกัน อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณ และเมื่อพบอายตนะภายในภายนอกมา
ประจวบกันก็พบวิญญาณ พบวิญญาณและพบสัมผัสอารมณ์ที่มากระทบถึงใจ แล้วก็
ย่อมพบเวทนา เป็นต้น ดังนี้ ธรรมก็ดำ� เนินไปตามล�ำดับเอง เพราะฉะนัน้ ในทีน่ ี้ ท่าน
จึงแสดงวิญญาณไว้เป็นล�ำดับแรกของนามธรรมแล้วก็แสดงสัมผัส ตัณหาก็วิ่งเข้าจับ
สัมผัสนี้ เมือ่ อารมณ์มากระทบใจ ตัณหาก็วงิ่ เข้าจับอารมณ์ทมี่ ากระทบใจนี้ พร้อมทัง้
จับใจขึน้ ทันที ลองมาพิจารณาดู ตัณหาทีว่ งิ่ เข้ามาจับ จับทางตา ก็เป็น รูปตัณหา จับ
ทางหู ก็เป็น สัททตัณหา จับทางจมูก ก็เป็น คันธตัณหา จับทางลิน้ ก็เป็น รสตัณหา
จับทางกาย ก็เป็น โผฏฐัพพตัณหา จับทาง มโน ก็เป็น ธรรมตัณหา พิจารณาดูให้รู้
ดังนี้ ก็จะเป็นตัวสติและเป็นตัวปัญญาขึ้น ตัณหาก็จะสงบลง
๕ มกราคม ๒๕๑๖

ครั้งที่ ๑๘
จิต วิญญาณ มนะ
จิตใจนี้ ย่อมด�ำเนินไปในกระแสโลก หรือกระแสตัณหาอยูโ่ ดยปกติ กล่าวคือ
อารมณ์ทั้งหลายที่ไหลเข้ามาสู่จิตใจ เป็นอารมณ์ที่นับว่าเป็นสภาวธรรมส่วนหนึ่ง
เป็นอารมณ์ที่นับว่าเป็นที่ตั้งของตัณหา หรือตัณหาอีกส่วนหนึ่ง อันที่จริงสภาวธรรม
เป็นสิ่งที่มีอยู่ เป็นไปอยู่ กล่าวคือ กระบวนการของกายและใจอันนี้ ซึ่งเป็นไปอยู่
มหาภูตรูป กายนี้ในส่วนที่เป็นมหาภูตรูป ก็เป็นธาตุ ดิน น�้ำ ไฟ ลม
ธาตุดิน น�้ำ ไฟ ลม ก็เป็นไปอยู่ตามเหตุปัจจัยของตน คือของธาตุดิน น�้ำ ไฟ ลมเอง
อุปาทายรูป ในส่วนที่เป็นอุปาทายรูป รูปอาศัยเป็นต้นว่า ประสาททั้ง ๕
จักขุประสาท ประสาทตา ก็รับรูป โสตประสาท ประสาทหู ก็รับเสียง ฆานประสาท
ประสาทจมูก ก็รบั กลิน่ ชิวหาประสาท ประสาทลิน้ ก็รบั รส กายประสาท ประสาทกาย
ก็รับโผฏฐัพพะ ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของประสาทเหล่านี้เอง
แหละยังมีประสาทที่ ๖ คือมโน หรือมนะ อันไม่ใช่เป็นรูปโดยตรง ก็นับว่า
เป็นพวกนามธรรม แต่ว่าไม่ใช่เป็นนามธรรมชนิดที่เป็นอาการ แต่เป็นนามธรรมชนิด
ที่เป็นตัวตั้ง เหมือนอย่างตา หู จมูก ลิ้น กาย ที่เป็นประสาททั้ง ๕ เป็นสิ่งที่เป็น
ตัวตัง้ อย่างหนึง่ ๆ มโนก็เช่นเดียวกัน ไม่ใช่เป็นรูปโดยตรง แต่กไ็ ม่ใช่นามธรรมเหมือน
อย่างนามธรรมอย่างอื่น แต่เป็นนามธรรมชนิดที่เป็นตัวตั้ง ท�ำนองเป็นประสาทที่ ๖
ซึ่งมโนอันนี้ในอภิธรรมก็จัดเข้าเป็นพวกจิต พวกวิญญาณ แต่ผู้พิจารณาในสมัยต่อมา
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เช่น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงมีพระมติวา่ หน้าทีข่ อง
มโนทีแ่ สดงไว้ คล้ายคลึงกันกับ หน้าทีข่ องมันสมอง จึงถือเอาว่าเป็นมันสมอง แต่เมือ่
เป็นมันสมองก็จะต้องเป็นรูปธรรม แต่มโนจะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมก็ตามที
ก็ยตุ ไิ ด้วา่ มโนเป็นสิง่ ทีม่ อี ยู่ นับว่าเป็นประสาทที่ ๖ ซึง่ เป็นประสาทส�ำคัญ ซึง่ พระพุทธเจ้า
ตรัสเรียกว่าเป็น อายตนะที่ ๖ คืออายตนะภายในข้อที่ ๖ และเมื่อตรัสเรียกทั้ง ๖
ข้อนี้ว่า ทวาร มโนก็เป็นทวารที่ ๖ และเมื่อเรียกว่าเป็นอายตนะ เหมือนอย่างตา หู
จมูก ลิ้น กาย หรือเป็นทวารเหมือนอย่าง ๕ ข้อนั้น มโนจึงอยู่ในฐานะเป็นอายตนะ
อย่างหนึ่ง มีหน้าที่เป็นที่ต่อ หรือว่าเป็นทวาร ๆ หนึ่ง มีหน้าที่เป็นทางเข้า เช่นเดียว
กับตา หู จมูก ลิน้ กาย จึงเป็นอันแบ่งแยกออกจากสภาพทีเ่ รียกว่า จิต ซึง่ ตรัสสอน
ให้ฝึกอบรมรักษา คือให้ฝึกจิต ให้อบรมจิต ให้ทำ� จิตให้บริสุทธิ์ ดังที่ตรัสสอนไว้ว่า
ช�ำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ ดังนี้
จิตนี้ ตรัสว่า เป็นธรรมชาติประภัสสร คือผุดผ่อง แต่ว่าเศร้าหมองไปเพราะ
อุปกิเลส คือเครื่องเศร้าหมองทั้งหมายที่จรมา แต่ว่าจิตนี้ก็อาจอบรมให้วิมุติ คือ
หลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายได้ เป็นจิตวิมุติ เป็นจิตที่บริสุทธิ์ดังนี้ ฉะนั้น
สภาพทีเ่ รียกว่า จิต จึงต่างจากสิง่ ทีเ่ รียกว่า อายตนะ หรือทวารมโน โดยอายตนะนัน้
เป็นที่ต่อหรือที่เรียกว่า ทวาร ก็เป็นทางเข้า ถามว่าเป็นที่ต่อของอะไร ก็ตอบว่าเป็นที่
ต่อของอารมณ์ เป็นทางเข้าของอะไร ก็เป็นทางเข้าของอารมณ์ กล่าวคือ ตา หู จมูก
ลิน้ กาย มโน เป็นทีต่ อ่ อารมณ์เข้าไปสูจ่ ติ เป็นทวาร คือเป็นทางเข้าไปแห่งอารมณ์สจู่ ติ
หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึง่ ว่า เป็นทีซ่ งึ่ จิตต่ออารมณ์ หรือเป็นทางทีจ่ ติ รับอารมณ์ ดังนี้
ก็ได้ ก็แปลว่าจิตกับอารมณ์ จะพบกันก็ต้องอาศัยอายตนะและทวารทั้ง ๖ นี้ เป็นที่
ต่อหรือเป็นทวาร ฉะนั้น มโนจึงอยู่ในฐานะเป็นอายตนะ หรือเป็นทวารเท่านั้น
แต่วา่ ท่านอธิบายไว้วา่ อายตนะหรือทวาร ๕ ข้อข้างต้น ย่อมมีวสิ ยั อ�ำนาจเฉพาะ
กล่าวคือ ตาก็มีวิสัยเฉพาะ คือมีอ�ำนาจหรือมีความสามารถรับได้เฉพาะรูปเท่านั้น
หูก็รับได้เฉพาะเสียงเท่านั้น จมูกก็เฉพาะกลิ่นเท่านั้น ลิ้นก็เฉพาะรสเท่านั้น กายก็
เฉพาะโผฏฐัพพะ คือสิง่ ทีก่ ายถูกต้องเท่านัน้ ส่วนมโนซึง่ เป็นข้อที่ ๖ นัน้ มีวสิ ยั อ�ำนาจ
รับได้ทงั้ หมด กล่าวคือ ร่วมรับรูปทางตาด้วย ร่วมรับเสียงทางหูดว้ ย ร่วมรับกลิน่ ทาง
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จมูกด้วยร่วมรับรสทางลิน้ ด้วย ร่วมรับสิง่ ทีก่ ายถูกต้องทางกายด้วย และรับอารมณ์คอื
เรื่องราวของรูปเสียงเป็นต้น ที่ประสบพบผ่านมาแล้วในอดีต อันเป็นอารมณ์จ�ำเพาะ
ของตนได้อีกด้วย
มโนข้อที่ ๖ นี้ จึงมีวสิ ยั อ�ำนาจทีก่ ว้างขวาง และถ้าหากว่า มโนไม่ไปร่วมรับรูป
เสียง ทางตา ทางหู เป็นต้นด้วยแล้ว แม้ว่าตากับรูปจะประจวบกัน หูกับเสียงจะ
ประจวบกันเป็นต้น ก็ไม่ส�ำเร็จความรู้เรื่องรูปเสียงเป็นต้น ต่อเมื่อมโนไปร่วมรับด้วย
จึงจะให้สำ� เร็จความรูร้ ปู เสียงเป็นต้น ดังจะพึงเห็นได้วา่ เมือ่ ลืมตาอยู่ ก็ยอ่ มพบกับรูป
ต่าง ๆ ที่อยู่ในคลองของจักขุประสาท ก็แปลว่า รูปกับจักขุประสาทจะต้องมาพบกัน
แต่กม็ เี ป็นอันมากทีบ่ คุ คลไม่มคี วามรูเ้ ห็น คือไม่เห็นเพราะว่ามโนนัน้ ไม่ได้ไปร่วมดูรปู ด้วย
มโนไปอยูเ่ สียในทีอ่ นื่ หูกบั เสียงก็ประจวบกันอยูเ่ สมอเพราะว่าหูไม่หนวก มีเสียงอะไร
มากระทบก็ต้องมาประจวบกัน แต่ว่ามีเป็นอันมากเหมือนกันที่บุคคลไม่ได้ยินเสียง
เพราะว่ามโนไม่ได้มาฟังด้วย มโนไปอยู่เสียในที่อื่น ฉะนั้น แม้จะลืมตาอยู่ ก็เรียกว่า
ตาดับ ไม่เห็น เปิดหูอยู่ก็เรียกว่า หูดับ ไม่ได้ยิน ถ้ามโนไม่ได้ไปร่วมดูร่วมฟังด้วย
ฉะนัน้ มโนซึง่ เป็นข้อที่ ๖ นี้ จึงเป็นข้อส�ำคัญทีจ่ ะต้องไปร่วมดูรว่ มฟังเป็นต้น
ทั้ง ๕ อายตนะนั้น จึงจะให้เกิดความรู้สึก เห็นรูป ได้ยินเสียง เป็นต้นขึ้นได้ และ
ความรู้สึกเห็นรูป ได้ยินเสียงเป็นต้นนี่แหละ ตั้งชื่อเรียกว่า วิญญาณ ฉะนั้น ค�ำว่า
วิญญาณ จึงเป็น นามธรรมทีเ่ ป็นอาการ ทีเ่ ป็นอาการเริม่ รูข้ นึ้ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วใน
ข้อที่ว่าด้วยวิญญาณ เมื่อด�ำเนินสืบขึ้นไปก็เป็นสัมผัส แล้วก็เป็นเวทนา จากเวทนา
ก็เป็น สัญญา คือความจ�ำหมายก็จ�ำแนกออกเป็น ๖ ตามสิ่งที่จ�ำ คือจ�ำรูป ก็เรียกว่า
รูปสัญญา จ�ำเสียง ก็เรียกว่า สัททสัญญา จ�ำกลิ่น ก็เรียกว่า คันธสัญญา จ�ำรส
ก็เรียกว่า รสสัญญา จ�ำสิ่งที่กายถูกต้อง ก็เรียกว่า โผฏฐัพพสัญญา จ�ำเรื่องราว
ทัง้ หลายก็เรียกว่า ธรรมสัญญา ก็เป็นสัญญา ๖ เพราะฉะนัน้ สัญญาจึงเป็นนามธรรม
อีกอย่างหนึ่ง วิญญาณ สัมผัส เวทนา สัญญา ที่กล่าวมาโดยล�ำดับนี้เป็นนามธรรม
ที่ตัวการ เป็นปิยรูป สาตรูปของตัณหา ดังได้กล่าวมาแล้ว

แนวปฏิบัติทางจิต 195

ฉะนั้น ก็ให้พิจารณาดูอายตนะภายในภายนอกที่มาประจวบกัน พิจารณาดู
วิญญาณ สัมผัส เวทนา สัญญา ที่ด�ำเนินมาโดยล�ำดับ และพิจารณาจับดูตัณหาที่วิ่ง
ออกจับสิง่ เหล่านี้ อันกล่าวได้วา่ สิง่ เหล่านีก้ เ็ ป็นสภาวธรรม ธรรมทีม่ ภี าวะของตน คือ
เป็นขึน้ เองตามเหตุตามปัจจัย เป็นกระบวนการทางกาย ทางใจ ตัณหาก็วง่ิ จับกระบวนการ
ทางกาย ทางใจนี้ เกิดขึน้ ตัง้ อยู่ ก็ทกี่ ระบวนการทางกาย ทางใจนี้ เมือ่ ตัง้ สติกำ� หนด
พิจารณาดูอยู่ สภาวธรรมคืออายตนะภายในภายนอกที่ประจวบกัน วิญญาณ สัมผัส
เวทนา สัญญา ก็จะปรากฏขึ้น กระแสตัณหาที่วิ่งมาตามสิ่งเหล่านี้ ก็จะปรากฏขึ้น
อาจจะเทียบได้ว่าสภาวธรรมเหล่านี้ เหมือนอย่างเป็นสายไฟ กระแสตัณหาเหมือน
อย่างกระแสไฟฟ้าที่วิ่งมาตามสายไฟเหล่านี้ เมื่อมีสติก�ำหนดดูอยู่ พร้อมทั้งพิจารณา
ให้เห็นความเกิด ความดับ เมื่อความเกิดพร้อมกับความดับปรากฏขึ้น ความแล่นไป
ของกระแสตัณหาก็จะดับลงไปพร้อมกับความดับของนามธรรม รูปธรรม ทีป่ รากฏขึน้
๑๓ มกราคม ๒๕๑๖

ครั้งที่ ๑๙
ข้อว่าด้วยนิโรธ-กายกับจิต
จิตใจนี้เป็นธาตุรู้ที่รู้อะไร ๆ ได้ ในบัดนี้ ก็ก�ำลังรู้ฟัง สิ่งที่ฟังก็คือการอบรม
ในกรรมฐาน และยังมีเสียงอื่นสอดแทรกเข้ามาเป็นครั้งเป็นคราว นอกจากนี้ยัง
รู้ทางอื่น ๆ รวมความเข้ามาก็คือ รู้ทางอายตนะทั้ง ๖ ซึ่งมีกายนี้เป็นที่ตั้ง และกายนี้
ก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ และประกอบด้วย
วิญญาณธาตุ ซึ่งเป็นธาตุรู้อันได้แก่จิตนี้เราเรียกว่า กายและใจ หรือกายและจิต
ซึง่ ทุก ๆ คนก็ได้มาตัง้ แต่ถอื ก�ำเนิดเกิดก่อขึน้ ในครรภ์ของมารดา และก็ดำ� รงอยูจ่ นถึง
บัดนี้ ความเกิดก่อขึ้นมานั้นก็ด้วยอ�ำนาจของ ตัณหา อุปาทาน กรรม ประกอบด้วย
อวิชชาเป็นต้นเดิม พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ดังนี้ ตามนัยทีต่ รัสไว้ในปฏิจจสมุปบาท
เป็นต้น
บุคคลไม่รดู้ ว้ ยตนเอง ความรูข้ องตนเองนัน้ มาเริม่ รูจ้ ำ� ได้กต็ อ่ เมือ่ รูเ้ ดียงสาขึน้
มาแล้ว เป็นต้นมาเท่านั้น ก่อนแต่นั้น เมื่อยังเล็กมากก็ย่อมมีความรู้ทางอายตนะแต่
ก็จำ� ไม่ได้ เมือ่ อายตนะยังไม่บริบรู ณ์ ก็ไม่มที างทีจ่ ะสือ่ ให้เกิดความรูด้ งั กล่าว แต่อาศัย
พระพุทธเจ้าผูท้ รงเป็นพระสัพพัญญู ตรัสรู้ และได้ทรงแสดงบอกไว้ตลอดจนถึงได้ตรัส
ชีใ้ ห้เห็นสัจจะคือความจริงว่า สังขารทัง้ ปวงไม่เทีย่ ว สังขารทัง้ ปวงเป็นทุกข์ ธรรมทัง้ ปวง
เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน กายและใจที่ประกอบกันอยู่นี้ก็เป็นสังขาร คือเป็นส่วนผสม
ปรุงแต่ง ว่าถึงกายเอง ก็ปรุงแต่งขึน้ ด้วยธาตุดนิ น�ำ้ ไฟ ลม และอากาศ เมือ่ ประกอบ
กันขึ้นเป็นสัตว์บุคคล ก็มีวิญญาณธาตุหรือจิตใจนี้เข้าประกอบอีกส่วนหนึ่ง จึงเป็น
สังขาร คือเป็นส่วนผสมปรุงแต่งดังกล่าว คือต้องมีการปรุงเข้ามา กายและจิตอันนี้
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หรือธาตุทั้ง ๖ ดิน น�้ำ ไฟ ลม อากาศ และวิญญาณธาตุ เข้ามาประกอบกันก็เป็น
เกิด และเมื่อเกิดก็มีแก่ มีตาย ความตายนั้นก็คือ ความแยกออกไปแห่งธาตุทั้ง ๖ นี้
พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงชี้ให้เห็นสัจจะ คือความจริงของความเกิดแก่ตายนี้ และก็ได้ทรง
ชี้ถึงเหตุ คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม ซึ่งเป็นผู้สร้างให้บังเกิดขึ้น
ในอริยสัจจ์ ๔ ได้ทรงยกขึน้ ชีใ้ ห้เห็นแต่เพียงข้อเดียว คือ ตัณหา และตัณหา
นั้นก็มีอยู่ ๒ อย่าง คือ
๑. ตัณหาอย่างละเอียด เป็น ตัณหานุสัย นอนจมอยู่ในจิต
๒. อีกอย่างหนึ่ง ตัณหานิวรณ์ คือตัณหาที่บังเกิดขึ้น กลุ้มกลัดจิตใจ
ท�ำจิตใจให้กลัดกลุ้ม ดิ้นรน วุ่นวาย กระสับกระส่าย มีอาการที่อยากได้บ้าง อยาก
เป็นบ้าง อยากที่จะให้เสื่อมสิ้นไปบ้าง

ธรรมฐิติ ธรรมนิยาม
ตรัสชีใ้ ห้บคุ คลพิจารณาให้เห็น สัจจะ คือ ข้อทีส่ งั ขารทัง้ หลายไม่เทีย่ ง สังขาร
ทัง้ หลายเป็นทุกข์ ธรรมทัง้ หลายเป็นอนัตตา ทรงชีใ้ ห้เห็นสัจจะของชีวติ คือ เกิด แก่
ตาย และทรงชี้ให้เห็นเหตุที่เป็นผู้สร้างคือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม หรือว่า
ทรงยกขึ้นแต่เพียงตัณหาข้อเดียว พิจารณาดูตามกระแสพระพุทธภาษิตที่ตรัสชี้แจง
บอกไว้ ก็จะพึงเห็นได้ว่า สังขารทั้งหลาย คือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายบรรดาที่มีอยู่ใน
โลกนี้ หรือว่าธรรมทั้งหลาย กล่าวคือ ทั้งสิ่งที่เป็น สังขาร คือสิ่งผสมปรุงแต่ง ทั้งสิ่ง
ที่เป็น วิสังขาร คือมิใช่สิ่งผสมปรุงแต่ง ย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาของตนเอง คือ
อนิจจา ความไม่เทีย่ ง ทุกขตา ความเป็นทุกข์ อนัตตตา ความเป็นของมิใช่ตนดังกล่าวแล้ว
พระพุทธเจ้าจะทรงอุบตั ขิ นึ้ ในโลกหรือไม่ทรงอุบตั ขิ นึ้ ในโลก สังขารทัง้ ปวง ธรรมทัง้ ปวง
ก็ย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาดังนี้ ไม่เป็นทุกข์ ไม่เป็นสุข แก่ใครผู้ใดผู้หนึ่งทั้งสิ้น
จึงได้เรียกว่า ธรรมฐิติ ความตัง้ อยูแ่ ห่งธรรม ธรรมนิยาม ความก�ำหนดแห่งธรรม คือ
เป็นธรรมดา โลกนีย้ อ่ มเป็นสังขาร คือส่วนผสมปรุงแต่งทัง้ นัน้ และก็ผสมปรุงแต่งขึน้
จากธาตุทั้งหลาย ธาตุทั้งหลายนั้น ในทางวิปัสสนาที่แสดงไว้ส�ำหรับยกขึ้นพิจารณา
ก็คอื ธาตุ ดิน น�ำ้ ไฟ ลม อากาศ เพราะเป็นสิง่ ทีพ่ งึ แยกออกพิจารณาได้ทางวิปสั สนา
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ลักษณะของธาตุ
แต่แม้เช่นนัน้ ก็ยงั มีกำ� หนดลักษณะส�ำหรับทีจ่ ะเป็นทีร่ วม คือลักษณะทีแ่ ข้น
แข็งก็เป็น ธาตุดิน ลักษณะที่เอิบอาบก็เป็น ธาตุน�้ำ ลักษณะที่อบอุ่นก็เป็น ธาตุไฟ
ลักษณะทีพ่ ดั ไหวก็เป็น ธาตุลม ลักษณะทีเ่ ป็นช่องว่างก็เป็น อากาศ และก็อาจหยิบยก
เอาค�ำว่าธาตุขนึ้ มาก�ำหนดลักษณะรวมอีกอย่างหนึง่ คือ ลักษณะทีท่ รงตัวแยกออกไป
อีกไม่ได้ คู่กับสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง สังขารก็ผสมปรุงแต่งขึ้นจากธาตุ ธาตุเป็น
สิ่งที่มาผสมปรุงแต่งขึ้นเป็นสังขาร ธาตุนั้นที่มีลักษณะเป็นอันหนึ่ง คือทรงตัว เป็นสิ่ง
แยกออกไปไม่ได้ก็เป็น ธาตุแท้ แต่เมื่อยังแยกออกไปอีกได้ก็เป็นสังขาร สังขารนั้น
ย่อมเป็นสิง่ ทีแ่ ยกออกไปได้ เพราะเป็นสิง่ ทีธ่ าตุมาปรุงแต่งกันเข้า และเมือ่ เป็นสังขาร
ก็ต้องไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา และเมื่อเป็นธรรมดังจะกล่าวว่า คือตัวธาตุแท้
นั้นเอง ก็ยังเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน นี้เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม สิ่งที่เป็น
ธาตุแท้หรือเป็นธรรม ส่วนที่เป็นธาตุแท้นี้ ก็พึงแยกออกได้เป็นสองคือ เป็นธาตุที่
เป็นวัตถุ กับธาตุที่เป็นธรรมมิใช่วัตถุ

ธาตุแท้ ๒ อย่าง
ธาตุท่ีเป็นวัตถุ นั้น ส่วนที่เป็นธาตุแท้ คือที่แยกออกไปไม่ได้ ในบัดนี้
ก็คน้ กันลงไปจนถึงเป็นปรมาณู แต่เมือ่ ยังแยกออกไปได้อกี ก็ยงั มิใช่ธาตุแท้ จนกว่าจะ
พบถึงส่วนที่แยกออกจากกันไม่ได้อีก จึงจะเป็นธาตุแท้ แต่จะมีได้หรือไม่อย่างไรนั้น
ก็เป็นสิ่งที่นักปราชญ์ทางวัตถุจะได้ค้นคว้ากันต่อไป
ส่วนธาตุแท้ทเี่ ป็นธรรมไม่ใช่วตั ถุ นัน้ พระพุทธเจ้าได้ทรงพบดังทีต่ รัส เรียกว่า
วิราคธรรม ธรรมะที่สิ้นติด สิ้นยินดี หรือว่าสิ้นกิเลสเป็นเครื่องย้อมใจให้ติด ให้ยินดี
ได้แก่ พระนิพพาน อันเป็นธรรมเป็นที่สิ้นกิเลสกองทุกข์ทั้งสิ้น เป็น อสังขตธาตุ
ธาตุทเี่ ป็นอสังขตะ คือไม่มปี จั จัยปรุงแต่ง เป็น วิสงั ขาร สิน้ สังขาร คือสิน้ ความปรุงแต่ง
ไม่ใช่เป็นสิง่ ทีป่ รุงแต่ง เป็นสัจจะทีเ่ รียกว่า บรมอริสจั จะ คือเป็นสัจจะทีเ่ ป็นอริยะอย่างยิง่
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ไม่เป็นโมฆะ คือไม่เป็นของเปล่า แต่เป็นตัวสัจจะที่แท้จริง นี้ก็รวมอยู่ในธรรมฐิติ
ในธรรมนิยามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงบอกไว้ ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุข
แก่ใครผูใ้ ดผูห้ นึง่ ทัง้ สิน้ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม อยูโ่ ดยแท้ แต่เมือ่ บุคคลมีอวิชชา
ตัณหา อุปาทาน และกรรม ที่สืบเนื่องกันไป หรือยกขึ้นเพียงอย่างเดียวว่าตัณหา
ซึ่งจะต้องหมายรวมถึงอุปาทานเข้าด้วย ดังจะกล่าวว่า ตัณหาอยาก อุปาทานยึด
เมื่อมีความอยากยึดบังเกิดขึ้น อยากยึดกายและใจนี้ที่เป็นสังขารดังกล่าวหรือที่เรียก
ว่า อยากยึด รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันรวมเข้าเป็นนามรูปว่า เอตํ มม
นี่เป็นของเรา เอโส หมสฺมิ เราเป็นนี่ เอโส เม อตฺตา นี่เป็นตัวตนของเรา ขันธ์ ๕
ทีย่ น่ เข้าเป็นนามรูป คือ กายและใจอันนี้ ก็กลายเป็นอุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นทีย่ ดึ ถือขึน้
ก็กลายเป็นทุกข์ขึ้น คือเป็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือ ทุกข์ แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งมีเป็น
ธรรมฐิติ มีเป็นธรรมนิยาม ก็กลายเป็น เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์
เมื่อยังไม่มีตัณหาอุปาทานเข้าจับ เกิดเป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม แก่ตายเป็น
ธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม ไม่เป็นทุกข์แก่ใคร แต่เมื่อมีตัณหาอุปาทานเข้าจับ ก็เป็น
ชาติปิ ทุกฺขา ชราปิ ทุกฺขา มรณมฺปิ ทุกฺขํ และเป็นทุกข์ต่าง ๆ ดังที่เราทั้งหลายฟัง
หรือสวดกันอยู่ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสชีใ้ ห้รจู้ กั ธรรมฐิติ ธรรมนิยาม ให้รจู้ กั ตัณหาที่
เกิดขึน้ พร้อมทัง้ อุปาทานอันสร้าง ทุกขสัจจะ สภาพทีจ่ ริงคือทุกข์ดงั กล่าว ตัณหาก็เป็น
สมุทยั สัจจะ สภาพที่จริงคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ปัญญาที่ก�ำหนดรู้เป็นความรู้ละ
รู้วาง ละวางตัณหาอุปาทานได้เมื่อใด ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้น ขันธ์ ๕
ก็คงเป็นขันธ์ ๕ นามรูป หรือกายและใจก็คงเป็นนามรูป หรือกายและใจ แต่วา่ เมือ่
ดับตัณหาอุปาทานได้ สิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏเป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยามได้ ไม่เป็นทุกข์
แก่ใคร ฉะนั้น จึงได้ตรัสสอนให้ท�ำความรู้จัก ตัวนิโรธ คือตัวความดับ
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖

ครั้งที่ ๒๐
ข้อว่าด้วยมรรคมีองค์ ๘
การตั้งใจ ก็เป็นการอบรมจิตอย่างหนึ่ง ดังจะพึงเห็นได้ในศาสนาประวัติว่า
พระพุทธสาวกไม่นอ้ ยท่านส�ำเร็จมรรคผล เมือ่ ได้ฟงั ธรรม ค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า
พระอัญญาโกณฑัญญะได้ฟังปฐมเทศนา ก็ได้ ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรม และเมื่อ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระสูตรที่ ๒ ทีเ่ รียกว่า อนัตตลักขณสูตร พระเบญจวัคคียก์ ม็ ี
จิตพ้นจากอาสวะ คือ ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ทงั้ ๕ รูป และได้มพี ระสงฆ์สาวกอีกไม่นอ้ ย
ผูไ้ ด้ธรรม เมือ่ ได้ฟงั ธรรมค�ำสัง่ สอนของสมเด็จพระบรมศาสดา ฉะนัน้ มรรคมีองค์ ๘
จึงเกิดขึน้ ได้แก่ผตู้ งั้ ใจฟัง การตัง้ ใจฟัง จึงเป็นการปฏิบตั ธิ รรม เป็นการอบรมจิตอย่างหนึง่
พิจารณาดูแม้จะไม่ได้ไม่ถงึ ธรรมดังกล่าว ก็เป็นการปฏิบตั ิ เป็นการอบรมจิต ทุกคราว
ที่ตั้งใจฟัง ที่เป็นการปฏิบัตินั้น ก็กล่าวได้ว่า เป็นการปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ ย่นลงมา
ก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

ศีล สมาธิ ปัญญา
ศีล ในการตั้งใจฟังธรรม จะต้องมีความส�ำรวมกาย ส�ำรวมวาจา ส�ำรวมใจ
ส�ำรวมกาย ก็คือกายจักต้องอยู่ในอาการที่สงบไม่หลุกหลิก กระสับกระส่าย
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ส�ำรวมวาจา นั้นก็คือ จะต้องตั้งวิตกวิจารไปเป็นธรรม เพราะว่า วิตกวิจารนี้
เป็นต้นของวาจา คนเราจักต้องคิดขึน้ มาก่อนจึงพูด บางทีรสู้ กึ คล้ายกับว่าพูดโดยไม่ได้คดิ
คือ พูดโพล่งออกไป แต่อันที่จริงต้องมีคิดน�ำ คือ คิดจะพูดแล้วก็พูด แต่ว่ายังไม่ทัน
คิดว่าทีจ่ ะพูดนัน้ เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไร เพราะความคิดนีร้ วดเร็วมาก เมือ่ จะพูด
จึงจะต้องคิดก่อนดังกล่าว คิดที่เป็นเหตุให้พูด นี่แหละ เรียกว่า วิตกวิจาร จะต้องคิด
ไปในธรรมที่ฟัง เรียกว่า พูดในใจไปกับธรรมที่ฟัง ไม่ใช่ว่าคุยกันไป เมื่อส�ำรวมวาจา
ดังนี้ จึงชื่อว่าส�ำรวมวาจา
ส�ำรวมใจ นั้นก็คือ ส�ำรวมใจให้สงบ ไม่ตั้งเจตนา คือความจงใจไปว่า จะท�ำ
อย่างนัน้ อย่างนี้ จะพูดอย่างนัน้ อย่างนี้ จะคิดอ่านอย่างนัน้ อย่างนี้ ซึง่ เป็นการงานต่าง ๆ
ถ้าส่งใจไปคิดการงานต่าง ๆ เสีย ก็ไม่สำ� รวมใจ ต่อเมือ่ ส�ำรวมใจอยู่ คือ ท�ำใจให้สงบ
จากเจตนาที่คิดการงานต่าง ๆ ดังกล่าว จึงจะชื่อว่า ส�ำรวมใจ
ความส�ำรวมกาย วาจา ใจ ดังนี้ นับเป็นศีล ซึ่งจะต้องมีในขณะที่ฟังธรรม
สมาธิ จะต้องมีสมาธิในการฟัง คือท�ำจิตใจให้สงบจากนิวรณ์ทั้งหลาย และ
ตั้งใจไว้ในธรรมที่ฟัง น�ำธรรมที่ฟังเข้ามาสู่ใจ เปิดใจออกรับธรรมที่ฟัง ให้ธรรมที่ฟัง
ไหลเข้ามาสู่ใจตามล�ำดับเสียง อักษร ภาษาที่แสดง เมื่อมีสมาธิในการฟัง ดังนี้
ก็เป็นการปฏิบัติในสมาธิ
ปัญญา และจะต้องมีความรู้ที่ฉวยได้จากธรรมที่ฟัง ความรู้ที่ฉวยได้ คือที่
เกิดขึ้นจากธรรมที่ฟังนี้ เริ่มตั้งแต่ความรู้เรื่องที่แสดง เมื่อรู้เรื่องที่แสดง ก็รู้เหตุผล
ที่แสดง เมื่อรู้เหตุผลที่แสดง ความรู้ก็เข้าถึงสัจจะ ตามเหตุและผลตามล�ำดับ และ
ส่องเข้ามาจนถึงรูส้ จั จะในตนเอง ซึง่ เป็นสัจจะภายใน เหมือนอย่างว่าการส่องดูเงาหน้า
ของตนในกระจก ก็มองดูไปที่กระจกเงาหน้าของตนที่ปรากฏในกระจกนั้น ก็เป็นเงา
หน้าในกระจกไม่ใช่หน้าของตนเอง แต่เป็นเพียงเงา เงาที่ปรากฏในกระจก ไม่ใช่เป็น
ตัวหน้าของตนเอง ตัวหน้าของตนเองนัน้ ตนเองมองไม่เห็น เพราะว่าโดยปกติ ตาของ
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ตนเองนั้น ได้แต่มองออกไปข้างนอก เห็นแต่ข้างนอก ไม่เห็นย้อนกลับเข้ามา จะต้อง
มีเครือ่ งมือ คือกระจกตัง้ ไว้และก็มองไปทีก่ ระจก กระจกนัน้ ก็สอ่ งเงาหน้า คือส่องหน้า
ของตนเอง ให้เงาไปปรากฏที่กระจก ก็เห็นเงาในกระจก คราวนี้ บุคคลผู้ต้องการจะ
แต่งหน้า ถ้าไปแต่งทีเ่ งาในกระจกก็แต่งไม่ถกู หน้า จะต้องกลับมาแต่งทีห่ น้าของตนเอง
จึงจะแต่งถูกหน้า ฉันใดก็ดี ธรรมค�ำสั่งสอนของพระบรมศาสดา ก็เป็นเหมือนอย่าง
กระจกส�ำหรับที่จะส่องให้เห็นตนเอง แต่ตัวธรรมที่เป็นปริยัติธรรมนั้น ก็เป็นเหมือน
อย่างกระจกที่แสดงได้แต่เงาหน้า แต่ตัวของหน้านั้นก็คงอยู่ที่บุคคลนั่นเอง ฉะนั้น
เมื่อได้เห็นตนในปริยัติธรรม ก็เท่ากับว่า เห็นเงาหน้าของตนในกระจก ตนที่ปรากฏ
ในปริยัติธรรมนั้น เป็นเพียงเงาของตน เมื่อไปตกแต่งเงาอยู่เท่านั้น การตกแต่ง
ก็ไม่ถึงตน แต่งแค่เงา ฉะนั้น ที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนั้นก็จักต้องมาแต่งที่ตน คือ
เมือ่ เห็นตน หรือเห็นเงาของตนจากกระจก คือปริยตั ธิ รรมแล้วก็มาแต่งทีต่ น เมือ่ ปริยตั ิ
ธรรมส่องให้มองเห็นว่า นี้เป็นทุกข์ ทุกข์ควรก�ำหนดรู้ ก็ต้องกลับมาก�ำหนดให้รู้ทุกข์
ทีต่ น เมือ่ ปริยตั ธิ รรมแสดงว่า นีเ้ ป็นสมุทยั เหตุทเี่ กิดทุกข์ และควรละเสีย ก็ตอ้ งกลับ
มาดูให้รจู้ กั สมุทยั ทีต่ น เมือ่ ปริยตั ธิ รรมแสดงว่า ส่องว่า นีเ้ ป็นทุกขนิโรธ ความดับทุกข์
ซึ่งควรกระท�ำให้แจ้ง ก็กลับมาท�ำความรู้ในทุกขนิโรธที่ตน กระท�ำให้แจ้งทุกขนิโรธ
ที่ตน เมื่อปริยัติธรรมส่องว่า นี้เป็นมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ซึ่งควรจะ
อบรมให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้น ให้สมบูรณ์ ก็กลับมาศึกษาปฏิบัติธรรมให้บังเกิดขึ้นที่ตน
กล่าวโดยย่อก็คือ ปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา
เหล่านี้ เป็นการปฏิบัติทางปัญญาทั้งนั้น ซึ่งมีได้ด้วยการฟังธรรมให้รู้จักตน
ก็คอื ให้รจู้ กั ทุกข์ ให้รจู้ กั สมุทยั เหตุทเี่ กิดทุกข์ ให้รจู้ กั นิโรธความดับทุกข์ ให้รจู้ กั มรรค
ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ และให้มาปฏิบัติท�ำความรู้จักที่ตนเอง ดังนี้ จึงจะเป็น
ปฏิบัติธรรมขึ้น และเมื่อเป็นปฏิบัติขึ้น ปฏิเวธธรรม คือปัญญาที่เจาะแทงเข้าไปถึง
สัจจะ คือความจริง ก็จะปรากฏขึ้นโดยล�ำดับ ตามควรแก่ความปฏิบัติ
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อุทาหรณ์เรื่อง คนเจาะไม้และดอกบัว ๔ เหล่า
ก็เหมือนอย่างช่างไม้ ใช้สว่านเจาะแทงไม้ เมื่อหมุนสว่านทีหนึ่ง ก็เจาะแทง
ไม้ลงไปได้ส่วนหนึ่ง แม้จะยังไม่ทะลุหรือยังไม่ถึงขนาดที่ต้องการ ก็เป็นอันว่าได้เริ่ม
เจาะแทง และเมือ่ ได้ใช้สว่านเจาะแทงอยูบ่ อ่ ย ๆ ก็จะเจาะแทงได้ลกึ ลงไปทุกที จนทะลุ
หรือจนได้ขนาดที่ต้องการ การปฏิบัติศึกษาในสัจจะทั้ง ๔ ที่ตนเองดังกล่าวก็เป็น
ฉันนั้น ก็เหมือนอย่างการที่ใช้สว่านเจาะแทง ปฏิบัติเมื่อใด ก็เป็นการเจาะแทงลงไป
ได้หน่อยหนึ่ง ๆ เท่านั้น ในขั้นแรก ก็อาจจะยังไม่รู้สึกว่า เจาะแทงลงไปได้ลึกเท่าใด
เหมือนอย่างยังไม่ปรากฏผลอะไรขึ้นมาเลย แต่ว่าเมื่อปฏิบัติอยู่บ่อย ๆ การเจาะแทง
ก็ลึกลงไปลึกลงไป จนทะลุในที่สุด ทะลุเมื่อใดก็โปร่งเมื่อนั้น นั่นแหละเรียกว่า
เป็นขั้นมรรคผล ซึ่งขั้นมรรคผลนี้ปรากฏขึ้น ในขั้นสุดท้าย ในเมื่อเจาะทะลุ คราวนี้
บางคนเขาได้ปฏิบัติเจาะแทงดังกล่าวมาแล้วนานนักหนา ก็เหมือนอย่างว่า ใช้สว่าน
เจาะแทงกระดานแผ่นหนึง่ ซึง่ หนามาก เขาก็เจาะลงไป เจาะลงไป จนเหลืออีกนิดเดียว
จะทะลุแล้ว แต่ว่ายังไม่ทะลุ ดังนี้เรียกว่า เป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญบารมีมามาก สั่งสมมา
คราวนี้ เมื่อได้ฟังธรรมค�ำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาบางทีเพียงประโยคสั้น ๆ
การเจาะแทงของเขาก็ทะลุพรวดลงไปทันที เพราะเหลืออีกนิดเดียวเท่านัน้ พวกนีแ้ หละ
ที่เรียกว่า เป็น อุคฆฏิตัญญู คือรู้เร็ว เรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนเพียงแต่ยกหัวข้อ
ขึน้ มาเท่านัน้ ยังไม่ทนั จะต้องอธิบายอะไร เขาก็เจาะแทงพรวดลงไปแล้ว เพราะว่าส่วน
ที่เหลืออยู่ยังไม่ได้เจาะนั้นอีกนิดหนึ่งเท่านั้น
คราวนี้ผู้ที่เจาะแทงลงไปยังเหลือหนากว่านั้น เรียกว่าต้องเจาะอีกสักทีสองที
จึงจะทะลุ ดังนี้ พระพุทธเจ้าเมื่อทรงยกหัวข้อขึ้นแล้ว ก็ต้องทรงอธิบายแล้วผู้ฟังนั้นก็
เจาะแทงทะลุได้ พวกนี้เรียกว่า วิปจิตัญญู คือเมื่อยกหัวข้อขึ้นแล้ว ต้องอธิบายจึงรู้
ส่วนพวกทีส่ าม ยังเหลือหนามากกว่านัน้ จะต้องเจาะแทงอีกหลายหน แต่เขา
ก็เจาะลงไปได้มากแล้ว พระพุทธเจ้าเมื่อทรงยกหัวข้อขึ้นแล้ว ทรงอธิบายแล้ว ก็ต้อง
แนะน�ำแล้วแล้วเล่าเล่าอีกหลายหน เขาก็เจาะเรือ่ ย ๆ ไปก็ทะลุได้ พวกนีเ้ รียกว่า เนยยะ
ผูท้ พี่ งึ แนะน�ำได้ สามพวกนีแ้ หละทีเ่ รียกว่าเป็น เวเนยยะ หรือ เวไนย คือผูท้ พี่ ระพุทธเจ้า
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โปรดได้ ซึง่ ในพระบาลีเทียบด้วยดอกบัวสามเหล่า คือดอกบัวชนิดทีโ่ ผล่ขนึ้ มาพ้นน�ำ้ แล้ว
ต้องแสงอาทิตย์ก็บานทันที ได้แก่พวก อุคฆฏิตัญญู คือผู้รู้เร็ว ดอกบัวจ�ำพวกที่
ปริ่มขึ้นมาเสมอน�้ำ ต้องรออีกสักวันหนึ่งให้โผล่ขึ้นมาพ้นน�้ำก็บานได้ เทียบกับจ�ำพวก
ที่สอง วิปจิตัญญู คือที่รู้ต่อเมื่อต้องอธิบาย พวกที่สามอยู่ใต้น�้ำ แต่ก็จะโผล่ขึ้นมาพ้น
น�้ำได้ในอีกสักสองสามวัน แล้วก็บานได้ เทียบกับบุคคลจ�ำพวกที่เรียกว่า เนยยะ คือ
พึงแนะน�ำได้
ส่วนอีกจ�ำพวกหนึง่ นัน้ คือจ�ำพวกทีไ่ ด้เจาะแทงมาน้อย ทัง้ สว่านเครือ่ งเจาะก็ทอื่
เจาะให้ทะลุไม่ไหว ดังนีเ้ รียกว่า ปทปรมะ ซึง่ เทียบเหมือนอย่างบัวอยูใ่ ต้นำ�้ ลึก ๆ ไม่มี
โอกาสจะโผล่ขึ้นมาบาน จะต้องเป็นอาหารของปลาและเต่า จ�ำพวกนี้เองที่เป็น
อทัมมะ คือผูท้ พี่ ระพุทธเจ้าฝึกไม่ได้ ส่วนอีกสามพวกข้างต้นนัน้ เป็น ปุรสิ ทัมมะ คือ
บุคคลที่พระพุทธเจ้าฝึกได้
เราทัง้ หลายในบัดนี้ จะเป็นพวกไหนก็ตาม แต่กม็ หี น้าทีท่ จี่ ะพึงลับเครือ่ งเจาะ
ให้คมขึ้นอยู่เสมอ อย่าให้ทื่อนัก เครื่องเจาะดังนี้ก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่ปฏิบัติให้
เป็นพืน้ เพนีแ่ หละ อันจะต้องปฏิบตั กิ นั บ่อย ๆ จึงจะเป็นการลับเครือ่ งมือนีใ้ ห้หมดสนิม
และให้คมขึ้นอยู่เสมอ และก็เจาะแทงอยู่เสมอ คือปฏิบัติอยู่เสมอ การเจาะแทงก็จะ
ลึกลงไป ๆ โดยล�ำดับ แต่ถา้ หากว่าไม่สร้างเครือ่ งมือส�ำหรับเจาะไว้ และไม่คอ่ ยลับให้
คมอยู่เสมอเครื่องมือก็จะทื่อเป็นสนิม คือผู้ที่มิได้ใส่ใจที่จะปฏิบัติเป็นการตั้งต้น และ
ไม่ปฏิบัติอยู่เสมอ ดังนี้ การเจาะแทงก็ช้าเข้า ก็ชื่อว่าได้ท�ำตนเองนี้แลให้เป็นบุคคล
จ�ำพวกที่ ๔ ไม่ใช่วา่ ใครท�ำให้ แต่ถา้ หากว่าได้ปฏิบตั อิ บรมตนเองอยูเ่ สมอ สร้างเครือ่ ง
มือเจาะ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ทีเ่ ป็นพืน้ เพให้มคี ณ
ุ ภาพดียงิ่ ขึน้ ให้คมยิง่ ขึน้ ขัดเกลา
สนิมออกไป และเจาะแทงอยูเ่ สมอดังนีแ้ ล้ว ก็จะท�ำตนเองนีแ่ หละให้เป็นเนยยะขึน้ คือว่า
แปลว่าเจาะลงไปได้ครัง้ หนึง่ หรือค่อนหนึง่ แล้ว ก็เป็นเนยยะขึน้ และท�ำตนเองนีแ้ หละ
ให้เป็นวิปจิตญ
ั ญูขนึ้ คือว่าใกล้ทจี่ ะทะลุจนถึงให้เป็นอุคฆฏิตญ
ั ญู คืออีกทีเดียวก็จะทะลุ
พรวดแล้ว ดังนี้ การบรรลุธรรมในที่สุด จึงจะบังเกิดขึ้น
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖

ครั้งที่ ๒๑
อย่าเป็นผู้ล่วงขณะ
จิตใจนี้เป็นสิ่งประเสริฐสุด เป็นสมบัติล�้ำค่าที่ทุก ๆ คนมีอยู่ และจิตใจนี้เอง
ซึ่งได้อบรมมาด้วยกุศลจึงน�ำให้มาถือก�ำเนิดเป็นมนุษย์ประกอบด้วยปัญญา คือ
ตัวความรูท้ มี่ อี ยูต่ งั้ แต่เกิดมีเป็นพืน้ เพ เลิศล�ำ้ กว่าสัตว์เดรัจฉานทัง้ หลาย ท�ำให้สามารถ
ที่จะเพิ่มพูนกุศลบารมี ส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกโดยล�ำดับ ฉะนั้น
ถ้าไม่ฉวยโอกาสแห่งความเกิดมาเป็นมนุษย์บ�ำเพ็ญความดีให้ยิ่งขึ้นไป ก็ยิ่งเป็นที่น่า
เสียดาย และเมือ่ ได้อาศัยปัจจัย คือเหตุอปุ ถัมภ์ทงั้ หลายของความเป็นมนุษย์ไปท�ำความ
ชัว่ ร้ายเสียหายก็ยงิ่ เป็นทีน่ า่ เสียดาย เพราะจะท�ำตนให้ตกต�ำ่ ลงไป ได้ชอื่ ว่าเป็นผูล้ ว่ งขณะ
และผูท้ ลี่ ว่ งขณะไปเสีย ก็จะต้องไปเกิดเบียดเสียดกันในนรก ดังนี้ พระพุทธเจ้าได้ประทาน
แสงสว่างให้เราทั้งหลายได้มองเห็นทางปฏิบัติ น�ำไปสู่สวรรค์ สู่มรรค ผล นิพพาน
และจิตใจนี้เองก็มีปัญญาจักขุ คือดวงตา คือปัญญา อาจที่จะมองเห็นทางซึ่งพระองค์
ได้ทรงชีแ้ จงแสดงบอกไว้ได้ สัจจะทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงชีแ้ จงแสดงบอกไว้ ก็เป็นสัจจะ
คือ ความจริง อันมีอยู่ที่ตนนี้เอง
ฉะนัน้ เมือ่ ได้ฟงั ธรรมทีพ่ ระองค์ทรงแสดง และมาท�ำความก�ำหนดรูว้ า่ นีท้ กุ ข์
นี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ในตนเอง สัจจะคือ
ความจริงที่มีอยู่ ก็ย่อมจะปรากฏขึ้นแก่จิตใจเป็น ปัญญา คือความรู้
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อริยสัจจ์ทั้ง ๔ อยู่ที่ตนเอง
นีท้ กุ ข์ ก็หมายความว่า ทุกข์นนั้ ไม่ใช่อยูท่ ไี่ หน ก็อยูท่ ตี่ นนีเ้ อง เกิด แก่ ตาย
เป็นทุกข์ก็อยู่ที่ตนนี้เอง ความโศก เป็นต้น เป็นทุกข์ ก็อยู่ที่ตนนี้เอง ความประจวบ
ความพลัดพราก ความปรารถนาไม่สมหวังทัง้ หลายทีเ่ ป็นทุกข์ ก็อยูท่ ตี่ นเป็นทีต่ นนีเ้ อง
และกล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นทีย่ ดึ ถือทัง้ ๕ ประการ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ก็อยู่ที่ตนนี้เอง ไม่ใช่ที่ไหน
นี้สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ก็อยู่ที่ตนนี้เองอีกเหมือนกัน อันได้แก่ตัณหา
ความดิ้นรนทะยานอยากทั้งหลาย ก็ปรากฏที่จิตใจนี้แหละ ไม่ใช่ที่ไหน
ความดับทุกข์ คือความดับตัณหาเสีย ก็มที ใี่ จนีแ้ หละ ไม่ใช่มที ไี่ หน ทางปฏิบตั ิ
ให้ถึงความดับทุกข์ ก็มีที่ใจนี้อีกเหมือนกัน
ผูท้ ไี่ ด้ปฏิบตั ใิ น ศีล สมาธิ ปัญญา ตามค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า ย่อมเป็น
ผู้สร้างทาง น�ำไปสู่ความดับทุกข์ขึ้นที่ตนเอง มีอยู่น้อยหรือมากแล้ว และก็ย่อมจะมี
ความดับทุกข์อันเป็นตัวนิโรธ น้อยหรือมาก เพราะฉะนั้น หัดท�ำสติคือความก�ำหนด
รู้ตามอาการ ปัญญา คือตัวความรู้เจาะแทง เข้าถึงสัจจะ คือความจริงว่า นี้ทุกข์
นี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ให้รู้จักสัจจะ
เหล่านี้ที่ตนเอง ก็เป็นการอบรมสติ ปัญญา ประการหนึ่ง

ผลส�ำคัญในพระพุทธศาสนา
และโดยเฉพาะนิโรธ คือความดับทุกข์นั้น เป็นผลส�ำคัญในพระพุทธศาสนา
เพราะทุกขนิโรธนี้เอง เป็นเครื่องแสดงว่า การปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีผลดับทุกข์ได้จริง ไม่ใช่ดับไม่ได้ และผู้ที่ได้เคยพบทุกขนิโรธ
ความดับทุกข์น้อยหรือมาก ย่อมจะได้พบผลของพระพุทธศาสนา และ เมื่อได้พบผล
ของพระพุทธศาสนานี้มาก ก็ยิ่งจะท�ำให้เกิดศรัทธาปสาทะ เกิดปัญญาในธรรมยิ่งขึ้น
ไปอีก ก็แหละการหัดท�ำความรู้จักตัวนิโรธ คือความดับทุกข์นี้ ก็พึงสังเกตให้รู้ได้ใน
ขณะทีป่ ฏิบตั ทิ กุ คราว และในขณะทีม่ กี เิ ลสบังเกิดขึน้ ครอบง�ำจิตใจ ย่อมต้องการการ
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ปฏิบตั เิ พือ่ ดับ เมือ่ กิเลสบังเกิดขึน้ ครอบง�ำจิตใจดับไม่ได้ ก็แสดงว่าการปฏิบตั ยิ งั ย่อหย่อน
ยังไม่ได้ผล

วิถีของตัณหาอุปาทานและทุกข์
ฉะนั้น ก็ลองพิจารณาดู ดูตัวตัณหาก็ได้ คือความดิ้นรนของใจ ความอยาก
ของใจ พร้อมทัง้ อุปาทานคือ ความยึดถือ เมือ่ มีความอยากในสิง่ อันใด ก็ยอ่ มมีความยึดถือ
อยู่ในสิ่งอันนั้น และเมื่อเป็นดังนี้จึงเกิดทุกข์ขึ้น เพราะความยึดถืออันสืบเนื่องมาจาก
ความอยากนั้น
ทางที่จะพิจารณาจับตัวตัณหาอุปาทานและตัวทุกข์นั้น ก็พิจารณาได้ที่ความ
ประจวบกันของอายตนะภายในภายนอกอันมีอยู่เป็นประจ�ำนี้แหละ กล่าวคือ เมื่อตา
กั บ รู ป ประจวบกั น เมื่ อ หู กั บ เสี ย งประจวบกั น เป็ น ต้ น ก็ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก เห็ น รู ป
ความรู้สึกได้ยินเสียงเป็นต้นขึ้น และสิ่งเหล่านี้ก็มาสัมผัสถึงจิตใจ มากระทบถึงจิตใจ
ตอนนี้แหละที่บังเกิดอาการทางจิตใจสืบเนื่องกันไป แต่จักกล่าวตัดลัดว่า ตัณหา คือ
ความดิ้นรนทะยานอยาก ก็ฉวยโอกาสวิ่งเข้ามาสู่จิตใจทางอารมณ์ คือเรื่องดังกล่าว
มีเรือ่ งรูปทีต่ าเห็นอันมาสัมผัสถึงใจนีแ้ หละ ตัณหาก็วง่ิ เข้าไปสูใ่ จ คือความดิน้ รนทะยาน
อยากพร้อมทัง้ ความยึดถืออยูใ่ นอารมณ์นนั้ ๆ พิจารณาดูจติ ใจของตนในขณะทีเ่ ห็นรูป
อะไร ได้ยินเสียงอะไร เป็นต้น ก็ย่อมจะรู้ได้ว่า ตัณหาอุปาทานจะบังเกิดขึ้นวิ่งเข้าไป
จับรูปทีต่ าเห็น เสียงทีห่ ไู ด้ยนิ เป็นต้น นัน้ อยูเ่ สมอ และเมือ่ จับ ก็บงั เกิดเป็นตัวความ
ทุกข์ขึ้น

ทุกข์อย่างละเอียด
ตัวความทุกข์อย่างละเอียดนัน้ พิจารณาจึงจะมองเห็นได้ เมือ่ ตัณหาอุปาทาน
วิ่งเข้ามาจับจิตใจเมื่อใด ความทุกข์ ย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อนั้น แต่อาจจะเป็นความทุกข์
อย่างละเอียดก่อน ซึ่งมีอาการเป็นความเศร้าหมอง เป็นความร้อนรุ่มไม่สงบไม่ปกติ
เหล่านีเ้ ป็นอาการทีเ่ รียกว่าเป็นทุกข์ทงั้ นัน้ และถ้ามีความปรารถนาแรงมาก ยึดไว้แรงมาก
อาการที่กระสับกระส่ายไม่สงบที่เศร้าหมอง ก็ปรากฏมากขึ้นตามส่วน และน�ำให้เกิด
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อาการอย่างอื่น เช่น ความระแวง ความตระหนี่ ความหวงกัน เพิ่มความทุกข์ให้
มากขึ้นอีก และเมื่อจะต้องพบกับความพลัดพรากเข้าอันเป็นของธรรมดา ก็ยิ่งเพิ่ม
ความทุกข์มากขึน้ อีก เพราะเหตุทมี่ คี วามยึดถือเอาไว้ไม่ยอมปล่อย แต่เมือ่ สิง่ ทีย่ ดึ ถือ
ไว้นนั้ ไม่เป็นไปตามทีต่ อ้ งการตามทีอ่ ยากจะให้เป็น กลายเป็นความปรารถนาไม่สมหวัง
จึงได้เพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้น

ตัวการให้อาสวะอนุสัยฟุ้งขึ้น
เพราะฉะนัน้ ให้สงั เกตดูให้รจู้ กั ตัวตัณหา อุปาทาน ทีว่ งิ่ วุน่ อยูใ่ นใจ ในขณะ
ที่ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง เป็นต้น ตลอดจนถึงที่ใจคิดนึกเรื่องต่าง ๆ และข้อที่ ๖ คือ
มโนทวาร ใจทีค่ ดิ ธรรม คือเรือ่ งราวต่าง ๆ นีแ้ หละ เป็นทวารทีข่ ดุ คุย้ เอาอาสวะอนุสยั
ทั้งหลายให้โผล่ขึ้นมายั้วเยี้ยไปหมด กล่าวคือ อารมณ์เก่าทั้งหลายที่เก็บเอาไว้ในใจ
ความชอบความชังทั้งหลายที่เก็บเอาไว้ในใจ เมื่อมโนคิดเรื่องทั้งหลาย สิ่งที่เก็บไว้
เหล่านี้จะพลอยฟุ้งขึ้นมาอีกมากมาย เพราะฉะนั้น ก็ให้จับดูอาการที่วุ่นวายของจิตใจ
ดังกล่าวนี้ ให้มีความรู้ว่า นี้แหละเป็นสายทุกข์ สายอาสวะ

นิโรธขั้นศีล
คราวนี้ เมือ่ มาหัดปฏิบตั อิ ยูใ่ นมรรคมีองค์แปด ย่นลงมาเป็นศีล สมาธิ ปัญญา
ตามค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการปฏิบัติฝืนกระแสของตัณหาอุปาทาน
ดังกล่าว เพราะว่า ศีลนั้นคือวิรัติเจตนาความตั้งใจงดเว้น ตัณหาอุปาทานจะสั่งให้
ท�ำอะไร ศีลก็ต้านทานเอาไว้งดเว้นไม่ท�ำดังนี้ เมื่อได้มั่นคงอยู่ในศีล ไม่ยอมประพฤติ
ชั่วประพฤติผิดไปตามตัณหาอุปาทานที่สั่ง ก็ย่อมจะพบกับความดับภัยดับเวรซึ่งเป็น
ตัวนิโรธ อันเป็นผลของศีล เพราะฉะนั้น ก็คอยก�ำหนดดูให้รู้จัก ความดับภัยดับเวร
ความดับตัณหาอุปาทานอย่างหยาบ ที่ท�ำให้ละเมิดศีล ดังนี้ นี่แหละ เป็นตัวนิโรธ
ขั้นศีล ให้คอยท�ำความรู้จักนิโรธขั้นศีลนี้ไว้ แล้วจักได้ความตระหนักแน่ชัดเจนในตัว
ความดับนี้ยิ่งขึ้นและจะรู้ว่า ตัวนิโรธคือความดับ แม้ดับภัยดับเวรดับอกุศลธรรม
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ทั้งหลาย ดับตัณหาอุปาทานอย่างหยาบทั้งหลาย ด้วยศีลนี้แหละ เป็นตัวความสุข
เป็นตัวความสุขที่สงบที่ประณีตยิ่งกว่าความประพฤติล่วงละเมิดศีลไปตามอ�ำนาจของ
ตัณหาอุปาทาน

นิโรธขั้นสมาธิ
คราวนี้ เมื่อปฏิบัติในสมาธิ สงบตัณหา อุปาทาน ซึ่งเป็นขั้นนิวรณ์ ด้วยท�ำ
จิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ จิตสงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย
ก็แปลว่า ดับตัณหาอุปาทานขัน้ กลาง ก็เป็นนิโรธ คือความดับตัณหา อุปาทาน อีกขัน้
หนึ่งก็ให้สังเกตตัวความสุขจากนิโรธนี้ ก็จะพบว่า เป็นความสุขที่ละเอียดประณีตยิ่ง
ขึ้นไปกว่าศีลอีก

นิโรธขั้นปัญญา
และเมื่อปฏิบัติอบรมปัญญา ท�ำความรู้ให้เข้าถึงสัจจะ คือความจริงดังกล่าว
มาข้างต้น ให้สจั จะปรากฏชัดขึน้ จนตัณหาอุปาทานอย่างละเอียดดับลงไปได้โดยล�ำดับ
ก็ให้สังเกตดูตัวความดับ ที่ปรากฏขึ้นในใจนี้แหละ ด้วยอ�ำนาจของปัญญา คือความรู้
ที่เข้าถึงสัจจะ ให้มีความรู้จักอยู่กับตัวนิโรธนี้ ก็จะพบว่าเป็นตัวความสุขที่ละเอียด
ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่านิโรธขั้นสมาธิ ดังนี้ ก็จะพึงเห็นได้ว่า นิโรธ คือความดับกิเลส
และดับทุกข์นเี้ ป็นผลของการปฏิบตั ธิ รรมทีม่ อี ยูต่ งั้ แต่ในเบือ้ งต้น และเมือ่ พิจารณาสรุป
เข้ามาแล้ว ก็ให้ก�ำหนดดูตัวความนิโรธนี้ ที่กายและใจนี่เอง เมื่อนิโรธปรากฏขึ้น
อายตนะภายในภายนอกจะต้องประจวบกัน ก็คงเป็นนิโรธอยู่นั่นเอง และอาการทาง
จิ ต ใจที่ บั ง เกิ ด ขึ้ น สื บ เนื่ อ งกั น ไปเป็ น วิ ญ ญาณ ความรู ้ สึ ก เห็ น รู ป ได้ ยิ น เสี ย งก็ ดี
เป็นสัมผัสทีถ่ งึ ใจก็ดี เป็นอืน่ ๆ ทีส่ บื เนือ่ งกันไปก็ดี ก็เป็นนิโรธ คือ ดับทัง้ นัน้ ตัณหา
อุปาทานจะไม่บังเกิดวิ่งยั้วเยี้ยเข้ามาจับใจ แต่จะปรากฏเป็นตัวนิโรธ คือตัวความดับ
ความเย็น ตลอดสายไปหมดให้พยายามก�ำหนดดู ท�ำความรู้จักตัวนิโรธดังนี้อยู่เสมอ
ย่อมจะยิง่ เพิม่ ศัทธาปสาทะ เพิม่ ปัญญาในศาสนธรรม ธรรมค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า
ยิ่งขึ้น
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖

ครั้งที่ ๒๒
กระแสธรรม-กระแสโลก ชั้นในชั้นนอก
อันกระแสของธรรมนี้ ที่แรกอาจเข้าไปสู่จิตใจทางเสียงที่แสดง และทางใจที่
รับเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็บังเกิดผลเป็นความดับทุกข์ขึ้นทันที แม้จะเป็นขั้นต้นขั้นต�่ำ
ส่วนกระแสโลกนั้น ก็อาจเข้าไปทางเสียงและทางใจที่รับเสียงได้เช่นเดียวกัน แต่เมื่อ
เป็นกระแสโลกขึน้ แล้วก็บงั เกิดเป็นทุกข์ขนึ้ ทันที แม้จะเป็นทุกข์อย่างละเอียด ผูป้ ฏิบตั ิ
อาจพิจารณาในกระแสทั้งสองนี้ ที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของตนได้
ว่าถึงกระแสดังกล่าว ทัง้ เป็นกระแสธรรมทัง้ เป็นกระแสโลก ย่อมมีอยูส่ องชัน้
คือชั้นในกับชั้นนอก

กระแสชั้นใน
ทีเ่ ป็นชัน้ ในนัน้ ก็หมายถึงทีเ่ ป็นชัน้ บารมี คือความดีทมี่ อี ยูใ่ นจิตใจ กับอาสวะ
คือความชั่วต่าง ๆ อันตรงกันข้ามที่มีอยู่ในจิตใจเช่นเดียวกัน กระแสที่เป็นชั้นในนี้
โดยปกติก็ไม่แสดงออกมาให้ปรากฏ ทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่ว เหมือนอย่างทุก ๆ คนที่อยู่
เป็นปกติก็ดูเหมือนว่าไม่ปรากฏความดีหรือความชั่วอะไร นี้เป็นชั้นใน

กระแสชั้นนอก
ส่วนทีเ่ ป็นชัน้ นอกนัน้ ก็คอื กระแสทีป่ รากฏโดยที่ ทวารทัง้ ๖ คือ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ รับกับอารมณ์ต่าง ๆ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และเรื่องราว
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ทางใจต่าง ๆ ดังที่ทุก ๆ คน ได้รับกันอยู่เป็นปกติ ทวารทั้ง ๖ ที่รับอารมณ์ทั้ง ๖
ดังกล่าวนี้ บางอย่างก็เป็นกระแสธรรมเข้าไป บางอย่างก็เป็นกระแสโลกเข้าไป ที่เป็น
กระแสธรรมเข้าไปนัน้ ก็เช่น เป็นรูปารมณ์ อารมณ์คอื รูป ทีเ่ ป็นวัดวาอาราม ปูชนียสถาน
ทั้งหลายเป็นภิกษุ เป็นสามเณร เป็นผู้ประพฤติธรรม อุบาสก อุบาสิกา หรือเป็นรูป
สิง่ ของต่าง ๆ ทีด่ ที ชี่ อบ จักขุทวารก็รบั อารมณ์คอื รูปนีเ้ ข้าไปเป็นกระแสธรรม เพราะท�ำให้
จิตใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ระลึกถึงทาน ศีล ภาวนาต่าง ๆ
บางทีก็เป็นสัททารมณ์ อารมณ์คือเสียง เช่นเสียงแสดงธรรม น�ำให้จิตใจเกิดศรัทธา
เกิดปัญญาในธรรมขึ้น บางทีก็เป็นคันธารมณ์ อารมณ์คือกลิ่น รสารมณ์ อารมณ์คือ
รส โผฏฐัพพารมณ์ อารมณ์ที่กายถูกต้อง อันเป็นส่วนดีที่ชอบน�ำจิตใจให้ระลึกถึงคุณ
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นต้น ดังกล่าว บางทีก็เป็นธรรมารมณ์ อารมณ์
คือเรื่องราวที่ใจคิดขึ้น เป็นเรื่องของคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นต้น
หรือเป็นเรื่องราวของทาน ศีล ภาวนาต่าง ๆ ดังนี้ก็เป็นกระแสธรรม เพราะใจรับ
อารมณ์เช่นนี้ ก็เป็นกระแสธรรมเกิดขึ้นในใจ สติที่ระลึกก็เป็น สัมมาสติ ระลึกชอบ
วิตกวิจารต่าง ๆ ก็เป็นความตรึกความตรองที่ชอบ ก็เกิดเป็นกระแสธรรมขึ้นหมด
แต่บางทีกเ็ ป็น กระแสโลก คือเป็น รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทีเ่ ป็นกาม
คุณารมณ์ คือ เป็นอารมณ์ที่เป็นกามคุณเป็นที่ตั้งของราคะ โทสะ โมหะ ต่าง ๆ
ใจรับอารมณ์ดงั นี้ ก็เป็นกระแสโลกขึน้ ในใจ ก็บงั เกิดเป็นราคะหรือ โลภะ โทสะ โมหะ
ขึ้นในใจ ความระลึกก็เป็น มิจฉาสติ ระลึกผิด วิตกวิจารก็เป็นความนึกคิดตรึกตรอง
ไปในทางทีช่ วั่ ทีผ่ ดิ เจตนาก็เป็นอกุศลเจตนาขึน้ ต่าง ๆ ดังนีเ้ ป็นต้น นีก้ เ็ ป็นกระแสโลก
กระแสที่ปรากฏอันเรียกว่า กระแสชั้นนอก ก็หมายถึงกระแสธรรม หรือกระแสโลก
ทีป่ รากฏอยูเ่ ป็นไปอยูท่ ที่ กุ ๆ คนก็รสู้ กึ อยูด่ งั กล่าวนี้ ก็พงึ พิจารณา เมือ่ กระแสโลก
บังเกิดขึน้ ทุกข์ก็บังเกิดขึ้น สมุทัยก็บังเกิดขึ้น ทุกข์นั้นก็เริ่มตั้งแต่ความไม่สบายกาย
ไม่สบายใจ ความดิ้นรนกวัดแกว่ง กระสับกระส่ายต่าง ๆ นี้เป็นทุกข์ สมุทัยนั้นก็คือ
ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก ในกระแสโลกทุกอย่างจะต้องมีทุกข์ และจะต้องมี
สมุทัย คือ ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากและเมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้ว ก็จะพบว่า
ความดิน้ รนทะยานอยากนี้ มีอปุ าทาน คือ ความยึดถือรวมอยูด่ ว้ ย ดังทีเ่ คยกล่าวว่าคือ
ความอยากยึดนีเ้ ป็นสมุทยั และเมือ่ ยึดเข้าไปสิง่ ใดเท่าใด ก็เป็นทุกข์ขนึ้ ในสิง่ นัน้ เท่านัน้
ยึดน้อยสิ่งก็เป็นทุกข์น้อยอย่าง ยึดแน่นมากก็เป็นทุกข์มาก และอาการที่เป็นทุกข์นี้
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ก็จะเห็นได้ตั้งต้นแต่ความที่ไม่มีความเป็นอิสระเสรีแห่งจิตใจ จิตใจต้องถูกยึดถือถูก
บังคับ อะไรเป็นสิง่ ทีย่ ดึ ถือและบังคับทีใ่ จ ก็คอื ตัณหาอุปาทานนีเ้ อง อันท�ำให้จติ ใจตก
เป็นทาส ดังทีเ่ รียกว่าเป็นทาสของตัณหา คือความดิน้ รนทะยานอยาก และก็เกิดทุกข์
อันสืบเนื่องไปอีกมากมาย

สรุปกระแสโลกกระแสธรรม
พิจารณาดูให้ดีก็จะเห็นได้ ตลอดจนถึงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้บอกไว้ว่า
เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ เป็นต้น ก็เพราะตัณหา อุปาทาน เพราะฉะนัน้
กระแสโลกเมื่ อ กล่ า วโดยสรุ ป แล้ ว ก็ คื อ กระแสของทุ ก ข์ กั บ สมุ ทั ย คื อ ตั ณ หา
หรือตัณหาอุปาทานนีเ้ อง ส่วนกระแสของธรรมอันตรงกันข้ามนัน้ ก็คอื ความดับทุกข์
กับทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เพราะว่าที่เป็นกระแสธรรมทั้งหมดนั้นเป็นความดับ
ตัณหาอุปาทานทัง้ นัน้ ไม่ใช่เป็นความก่อ แม้จะเป็นความดับอย่างต�ำ่ หรือว่าอย่างหยาบ
เช่นว่ากระแสของธรรมที่น�ำให้จิตใจระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ระลึก
ถึงทาน ศีล ภาวนา ก็ทำ� ให้จติ ใจปลอดโปร่งจากตัณหาอุปาทาน เพราะวัตถุเหล่านีเ้ ป็น
วัตถุที่บริสุทธิ์ทั้งนั้น เมื่อจิตใจอยู่กับวัตถุที่บริสุทธิ์ จึงเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ขึ้น ทั้งนี้
ก็เพราะว่า อันความด�ำเนินไปในกระแสธรรมตั้งต้นแต่ทวารทั้ง ๖ ข้อใดข้อหนึ่ง
รับอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของกระแสธรรมดังกล่าว ก็นับว่าเป็นมรรค คือเป็นทางปฏิบัติ
น�ำไปสูค่ วามดับทุกข์ทงั้ นัน้ ดังฟังธรรมการอบรม ก็ชอื่ ว่าเป็นมรรค คือเป็นการปฏิบตั ิ
น�ำไปสู่ ความดับทุกข์ จิตใจก็จะได้พบกับความดับทุกข์ คือ ความสงบ ความปลอดโปร่ง
น้อยหรือมากสุดแต่ก�ำลังของสติ ปัญญา ที่บังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น กระแสธรรม
เมื่อกล่าวสรุปเข้ามาแล้ว ก็คือ นิโรธ ความดับทุกข์ และมรรค คือทางปฏิบัติให้ถึง
ความดับทุกข์ นั่นเอง
เพราะฉะนัน้ ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมก็พงึ ตรวจดูให้พบกระแสทัง้ สอง ในจิตใจของตนเอง
ตามทีเ่ ป็นไป ให้รตู้ ามเป็นจริง ดังนีก้ ไ็ ด้ชอื่ ว่า ได้ศกึ ษาให้รจู้ กั อริยสัจจ์ทงั้ ๔ ทีต่ นเอง
และก็จะได้พบเองที่ตนเอง
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖

ครั้งที่ ๒๓
ปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม
อันกระแสธรรมนั้น ดังที่ได้กล่าวแล้ว ย่อมเป็นกระแสของทุกขนิโรธ คือ
ความดับทุกข์ และของมรรค คือทางปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับทุกข์ ตรงกันข้ามกับกระแสโลก
ดังที่ได้กล่าวแล้วเหมือนกันว่า ได้แก่ทุกข์ และสมุทัย คือเหตุให้เกิดทุกข์ และกระแส
ธรรมนัน้ ย่อมไหลเข้าสูใ่ จก็ทางตา ทางหู เป็นต้น นีแ่ หละ โดยทีใ่ ช้ตาใช้หนู ี้ ดู ฟังธรรม
ให้รูปที่ตาเห็น เสียงที่หูได้ยิน เป็นรูปแห่งธรรม เป็นเสียงแห่งธรรม น�ำกระแสธรรม
เข้าสู่ใจ ดังในบัดนี้ ก็ใช้หูฟังเสียงธรรม น�ำกระแสธรรมเข้าสู่ใจ การดูการฟังนี่แหละ
เป็น ปริยัติธรรม ธรรมคือปริยัติ ซึ่งเป็นธรรมขั้นแรก และเมื่อดู ฟังธรรม น�ำธรรม
เข้าสู่จิตใจ ก็ย่อมเกิดเป็นมรรค คือเป็นการปฏิบัติขึ้น เป็นศีลขึ้น เป็นสมาธิขึ้น
เป็นปัญญาขึ้น ดังนี้ก็เป็น ปฏิบัติธรรม
ดังทีท่ า่ นสาธุชนทัง้ หลายได้ฟงั ธรรมแสดงถึงเรือ่ งศีล ก็รกั ษาศีล สมาทานศีล
ก็เรียกว่าปฏิบัติในศีลขึ้น ได้ฟังธรรมแสดงเรื่องสมาธิก็ปฏิบัติในสมาธิขึ้น ได้ฟังธรรม
แสดงเรื่องปัญญาก็ปฏิบัติอบรมปัญญาขึ้น การปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา ดังนี้
เป็นมรรค เป็นปฏิบัติธรรม ให้เกิดผลเป็นความดับทุกข์ขึ้นทันที ตามควรแก่ภูมิชั้น
ของการปฏิบัติ เพราะเมื่อปฏิบัติในศีล ก็ดับทุกข์อันเกิดจากภัยเวรต่าง ๆ ได้ทันที
ปฏิบัติในสมาธิก็ดับทุกข์ อันเกิดจากนิวรณ์ อันเป็นกิเลสที่กลุ้มกลัดจิตใจ ได้ทันที
ปฏิบตั ใิ นปัญญา ก็ดบั ทุกข์ อันเกิดจากความยึดมัน่ ถือมัน่ เพราะปล่อยวางด้วยอ�ำนาจ
ของปัญญาที่รู้ตามเป็นจริง อันเป็นการดับทุกข์อย่างละเอียด
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การดับทุกข์ตามล�ำดับชั้นนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมพึงศึกษาให้เข้าใจ เพราะ
จะต้องเข้าใจว่าเป็นทุกข์ จึงจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ ถ้าไม่เข้าใจไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ ก็จะ
ไม่มีการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ ดังเช่น ทุกข์อย่างละเอียดที่พึงดับด้วยปัญญา เพราะดับ
ความยึดมั่นถือมั่นด้วยอ�ำนาจของความปล่อยวาง เพราะเกิดปัญญารู้ตามเป็นจริง
เมื่อยังไม่เกิดฃปัญญารู้ตามเป็นจริง ก็ไม่ปล่อยวาง ยังยึดไว้ถือเอาไว้ ขันธ์ ๕ นี้
ก็กลายเป็นอุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่ยึดถือ เป็นที่ยึดถืออย่างไร ก็เป็นที่ยึดถือว่า
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา เราก็คอื
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็คือเรา
หรือว่าเรามีอยู่ใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ... รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ มีอยู่ในเรา ถ้าไม่ว่าเราก็ของเรา หรือว่าเป็นอัตตา คือตัวตนของเรา

ยึดถือขันธ์ห้าเหมือนก�ำไฟไว้ในมือ
ความยึดถือดังนี้ เป็นความยึดถือทีม่ อี ยูแ่ ก่สามัญชนทัว่ ไป แม้พระอริยบุคคล
ท่านก็ยงั แสดงว่า ยังปล่อยวางได้บางส่วน บางส่วนก็ยงั ยึดเอาไว้ จนกว่าจะเป็นพระอรหันต์
จึงจะปล่อยให้หมดดังนี้ เพราะฉะนัน้ เมือ่ ยังไม่มปี ญ
ั ญารูใ้ นสัจจะ ยังยึดถืออยูใ่ นขันธ์
ขันธ์กเ็ ป็นอุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นทีย่ ดึ ถืออยูด่ งั นี้ ก็ไม่เห็นทุกข์ และนอกจากไม่เห็นทุกข์
ยังเห็นว่าเป็นสุข และโดยเฉพาะยังเห็นว่า อัตตาคือตัวตนนี้เป็นของเที่ยง เป็นของ
ยั่งยืนและก็ต้องการให้อัตตาตัวตนนี้มีสุข มีความงดงาม ต้องการที่จะบังคับให้เป็นไป
ตามปรารถนาต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ ตัวทีท่ กุ ๆ คนเข้าใจว่าตัวเรา จึงไม่มคี วามรูส้ กึ ใน
ความแก่ เจ็บ ตาย รู้สึกเหมือนไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย และก็ต้องการให้ไม่แก่ ไม่เจ็บ
ไม่ตาย ต้องการอะไร ก็ต้องการสิ่งที่ยึดถืออยู่นี่แหละ ยึดถืออยู่ในรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ก็ต้องการให้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ ด�ำรงอยู่ และ
เป็นไปตามปรารถนาต้องการ คือ ไม่แก่ สดชืน่ ผ่องใส อยูเ่ สมอ ไม่เจ็บ มีสขุ อยูเ่ สมอ
ไม่ตาย ด�ำรงอยู่เสมอ ความยึดถือดังนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ตั้งแต่อย่างละเอียดจนถึง
อย่างหยาบ แต่ว่าทุกข์อย่างละเอียดที่เกิดจากความยึดถือ อันมีควบคู่อยู่กับอัตตาคือ
ตัวตนเสมอมองไม่เห็น ต่อเมื่อเป็นทุกข์ที่หยาบขึ้น และโดยเฉพาะเป็นทุกขเวทนา
เป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจ จึงจะบ่นกันว่าเป็นทุกข์ ๆ แต่ว่าเมื่อยังไม่เป็น
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ทุกขเวทนา เป็นทุกข์จริง ๆ แท้ ๆ มองไม่เห็น และเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่เกิดฉันทะใน
อันที่จะละทุกข์ เหมือนอย่างว่าการจับอะไรก�ำไว้ ไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ก�ำไว้นั้นเป็นเหตุให้
เกิดทุกข์ ก็ไม่เกิดความต้องการที่จะวาง ที่จะทิ้ง แต่อันที่จริงสิ่งที่ก�ำไว้นั้นเป็นไฟซึ่ง
เผาให้เร่าร้อน แต่วา่ เป็นไฟอย่างทีม่ องไม่เห็นได้ชดั คล้ายกับว่าเป็นไฟพิเศษชนิดหนึง่
ที่ก�ำเอาไว้ แต่ว่าไม่ร้อนที่มือที่ก�ำ ไปร้อนที่อื่น เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยเที่ยวหาเหตุของ
ทุกข์ในที่อื่นต่าง ๆ แต่ว่าไม่รู้ว่าตัวทุกข์จริงๆนั้น อยู่ที่ก�ำไฟเอาไว้ ก็คล้าย ๆ กับว่า
โรคที่ทุก ๆ คนเป็นกันอยู่ โรคบางอย่างมีสมุฏฐานส�ำคัญจากภายใน แต่ว่าไม่ปรากฏ
อาการเจ็บในภายใน มาปรากฏอาการเจ็บในภายนอก ตามส่วนของร่างกายต่าง ๆ
ในภายนอก ส่วนตัวสมุฏฐานจริง ๆ ของโรคนั้นไม่ปรากฏอาการเจ็บ เมื่อเป็นเช่นนี้
จึงมุ่งหรือมัวไปรักษาปลายเหตุ ไม่ได้รกั ษาเข้าไปทีต่ น้ เหตุ ก็ไม่อาจทีจ่ ะรักษาให้หายได้
ทุกข์อย่างละเอียดดังกล่าวนี้ก็เหมือนกัน ก�ำไฟเอาไว้แต่ว่าเป็นไฟพิเศษไม่ร้อนที่มือก�ำ
ไปร้อนที่อื่น หมายความว่า ความรู้สึกเป็นอย่างนั้น เพราะยังไม่มีปัญญาที่จะรู้เข้าถึง
สัจจะ เมื่อเป็นดั่งนี้จึงได้ก�ำเอาทุกข์ไว้ เหมือนอย่างก�ำเอาไฟไว้ เพราะว่ารูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ก�ำเอาไว้ทั้งหมดนี้ เป็นตัวทุกข์ทั้งนั้น เป็นตัวที่ ต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตาย และเมื่อไปก�ำเอาไว้ โดยี่ไม่อยากจะให้แก่ ให้เจ็บ ให้ตาย ก็คือไม่
อยากทีจ่ ะให้พลัดพราก ทุกข์ตา่ ง ๆ ทีเ่ ป็นปลายเหตุ จึงบังเกิดขึน้ และนอกจากนี้ ยัง
มีทกุ ข์ตา่ ง ๆ ทีเ่ ป็นปลายเหตุ เพราะเหตุทต่ี อ้ งจัด ต้องท�ำ ต้องบ�ำรุงเลีย้ ง ต้องบริหาร
รักษา ตลอดจนถึง ต้องทะเลาะวิวาท แย่งชิงแข่งขันกันต่าง ๆ เป็นต้น บังเกิดตาม
ขึน้ อีกเป็นทิวแถว ก็มวั ไปแก้ทเี่ หตุขา้ งนอกเหล่านี้ ก็ไม่สามารถทีจ่ ะจบทุกข์กนั ได้สกั ที
จนกว่าจะได้อบรมปัญญานี่แหละ ให้เจาะแทงเข้าถึงสัจจะ คือความจริง และปัญญาที่
เจาะแทงเข้าถึงสัจจะ คือความจริงนี้ ก็คอื เจาะแทงให้รถู้ งึ ธรรมฐิติ ความตัง้ อยูแ่ ห่งธรรม
ธรรมนิยาม ความด�ำรงอยู่แห่งธรรม คือ ข้อที่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ข้อที่สังขารทั้ง
หลายเป็นทุกข์ ข้อทีธ่ รรมทัง้ หลายเป็นอนัตตา คือไม่ใช่ตวั ตน พิจารณาในอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ให้เห็นตามเป็นจริง จนสรุปลงได้ว่า ทุก ๆ สิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
ก็จะต้องมีความดับไปเป็นธรรมดา เบญจขันธ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความเกิดขึ้นและดับไป
เป็นธรรมดา จะหยิบยกเอาอายตนะ ตากับรูปที่ประจวบกัน หูกับเสียงที่ประจวบกัน
หรือว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินทุก ๆ อย่าง ตลอดจนถึงเรื่องที่ใจคิดทุก ๆ อย่าง ก็เป็นสิ่ง
ที่ต้องเกิดต้องดับไปทันที ในปัจจุบัน รูปที่ตาเห็น เกิดขึ้นก็ดับไปทันที เสียงที่หูได้ยิน
เกิดขึ้นก็ดับไปทันที
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การอบรมปัญญาท�ำให้มองเห็นทุกข์
เพราะฉะนั้น จึงไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ด�ำรงอยู่มั่นคงถาวร นี้เป็นธรรมฐิติ เป็น
ธรรมนิยาม ดังทีไ่ ด้เคยกล่าวแล้วว่า ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุข แต่เมือ่ ไปยึดถือเข้าก็กลาย
เป็นทุกข์ขนึ้ หรือกล่าวอย่างสามัญ ก็เกิดเป็นทุกข์เป็นสุขขึน้ ทุกขสัจจะจึงได้ปรากฏขึน้
เพราะเหตุที่มีสมุทัยสัจจะ คือมีตัณหาอุปาทานเข้าจับ เพราะฉะนั้น การอบรมบ่ม
ปัญญาจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญจะท�ำให้มองเห็นทุกข์ ซึง่ เป็นทุกข์อย่างละเอียด ทีเ่ ปรียบเหมือน
อย่างไฟที่ก�ำเอาไว้ แต่ว่าไม่ร้อนที่มือก�ำ ไปปรากฏร้อนที่อื่น เพราะฉะนั้น จึงชอบที่
จะก�ำเอาไว้อยูเ่ สมอ เพราะนอกจากจะไม่รสู้ กึ ว่าร้อนแล้ว ยังรูส้ กึ ว่าเย็นสบาย ก็เหมือน
อย่างคนไข้ทชี่ อบของแสลง จึงได้กำ� เอาไว้อย่างหนาแน่น ไม่ปล่อย จนกว่าจะเกิดปัญญา
มองเห็นว่าสิ่งที่ก�ำเอาไว้นี้เป็นทุกข์ นั่นแหละจึงจะปล่อยได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยการ
ปฏิบตั ใิ นสมาธิ อันหมายถึงสมาธิซงึ่ เป็นการส�ำคัญดังทีฝ่ กึ หัดปฏิบตั กิ นั อยู่ นัน้ อย่างหนึง่
กับสมาธิในปัญญา คือเพ่งใจลงไปในอารมณ์ของปัญญาหรือของวิปัสสนา ดังเพ่งใจลง
ไปในขันธ์ ๕ ในอายตนะเป็นต้น ตั้งสมาธิจับลงไปในขันธ์ ๕ ในอายตนะเป็นต้น
เหมือนอย่างส่องไฟให้สว่างจ้าเข้าไปในสิ่งที่ต้องการจะดู นี้แหละคือไฟสมาธิ แต่ว่าไฟ
สมาธินนั้ ไม่เห็นเองเหมือนอย่างเราฉายไฟฉายส่องเข้าไปในวัตถุทตี่ อ้ งการจะดู ตัวไฟฉาย
นัน้ ไม่เห็นเอง แต่สอ่ งเข้าไปเพือ่ ให้ตาเห็น นีแ้ หละคือปัญญา เพราะฉะนัน้ ไฟฉายกับ
ตานีค้ นละอย่าง สมาธินนั้ เท่ากับไฟฉาย ปัญญานัน้ เท่ากับตาทีม่ องเห็น ถ้าหากว่าไม่มี
ไฟส่องเข้าไป ตาก็มองไม่เห็น หรือว่ามีไฟส่องเข้าไป ถ้าตาหลับเสียไม่มองก็ไม่เห็นอีก
เหมือนกัน เพราะฉะนัน้ จึงต้องมีทงั้ สมาธิ ทัง้ ปัญญา ซึง่ สมาธิในทีน่ ี้ ก็หมายถึงสมาธิ
ทีส่ อ่ งเข้าไปในสิง่ ทีต่ อ้ งการจะให้ปญ
ั ญาดู ปัญญารู้ ต้องการทีจ่ ะให้ปญ
ั ญาดูทเี่ บญจขันธ์
ก็ต้องเอาส่องเข้าไปที่เบญจขันธ์ แล้วตาก็มองเห็น มองเห็นก็รู้ นี่แหละจึงเป็นปัญญา
ซึ่งก็ต้องอาศัยสมาธิดังนี้ และก็ต้องมีศีลเป็นภาคพื้น ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกระแสธรรม
ทั้งนั้น
๔ มีนาคม ๒๕๑๖

ครั้งที่ ๒๔
ต้นทางของกระแสโลกกระแสธรรม
ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วว่า กระแสธรรมนัน้ ก็รวมเข้าในความดับทุกข์อนั เรียกว่า นิโรธ
และทางปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับทุกข์ อันเรียกว่า มรรค ตรงกันข้ามกับกระแสโลกอันรวม
เข้าในทุกข์ และเหตุเกิดทุกข์อันเรียกว่า สมุทัย กระแสทั้งสองนี้ย่อมปรากฏเกิดขึ้นที่
กายและใจนี่เองไม่ใช่ที่อื่น
ว่าถึงต้นฐานของกระแสทัง้ สอง ก็ไม่ใช่อนื่ ไกลไปจากทวารทัง้ ๖ ของทุก ๆ คน
และอารมณ์ของทวารทัง้ ๖ อันทวารทัง้ ๖ ของทุก ๆ คนนีก้ ค็ อื ตา หู จมูก ลิน้ กาย
และมนะคือใจ ทั้ง ๖ นี้เรียกว่าเป็นทวาร คือเป็นประตูหรือเป็นช่องทางรับอารมณ์
ทั้ง ๖ ให้ไหลเข้ามาสู่จิตใจ ดังเช่นตา ก็เป็นประตูรับอารมณ์คือรูป ให้ไหลเข้ามาสู่
จิตใจดังนีเ้ ป็นต้น ทวารทัง้ ๖ นีก้ บั อารมณ์ของทวารทัง้ ๖ เป็นต้นทาง ทัง้ ของกระแส
โลกทั้งของกระแสธรรม ดังจะพึงเห็นได้ว่า รูปต่าง ๆ ที่ตามองเห็น เสียงต่าง ๆ ที่หู
ได้ยนิ รูปเสียงบางอย่าง เมือ่ ไหลเข้ามาสูใ่ จ ก็นำ� ให้เกิดราคะหรือ โลภะ โทสะ โมหะ
ดังนี้ ก็กลายเป็นกระแสโลก หรือกระแสกิเลส รูปเสียงบางอย่าง เมื่อไหลเข้ามาสู่ใจ
ก็น�ำให้เกิด ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ ทาน ศีล ภาวนา ดังนี้ ก็กลายเป็นกระแสธรรม
เพราะฉะนั้น ต้นของกระแสโลกและกระแสธรรมทั้งสองนี้ ก็เป็นอันเดียวกัน
ดังกล่าว และอาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า อารมณ์อย่างเดียวกันนั่นแหละ น�ำให้เกิด
กระแสโลกก็ได้ น�ำให้เกิดกระแสธรรมก็ได้
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ยกตัวอย่างเช่น ถ้อยค�ำทีก่ ล่าวต�ำหนิตเิ ตียน หรือถ้อยค�ำทีเ่ รียกว่า นินทาว่าร้าย
โดยปกติสำ� หรับสามัญชน ย่อมน�ำให้เกิดกระแสโลก ก็เพราะว่า เมือ่ ใครได้ยนิ ค�ำต�ำหนิ
ติเตียน หรือนินทาว่าร้ายตน ค�ำเช่นนีก้ ไ็ หลเข้ามาสูใ่ จ ท�ำให้เกิดความโกรธแค้น ขัดเคือง
ความไม่พอใจต่าง ๆ น้อยหรือมากดังนี้ เป็นกระแสโลก
แต่วา่ ส�ำหรับผูท้ พี่ จิ ารณา เมือ่ ได้ฟงั ค�ำต�ำหนิตเิ ตียน นินทาว่าร้าย ก็พจิ ารณา
ว่าเขาว่าจริงไหม ถ้าเขาว่าจริง ก็เท่ากับว่าเขามาบอกความจริงให้ เพือ่ ให้เราได้รตู้ วั เรา
ว่าเราท�ำผิด ท�ำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ให้คิดเหมือนอย่างเป็นผู้มาชี้ขุมทรัพย์ ถ้าเขาว่า
ไม่จริงก็ไม่รับถ้อยค�ำนั้น ใครพูดก็เป็นของผู้พูด เราไม่จ�ำเป็นที่จะต้องไปรับค�ำของเขา
เมือ่ เป็นวจีกรรมของเขา ก็เป็นกรรมของเขาเอง ไม่ใช่เป็นวจีกรรมของเรา ก็ไม่ใช่กรรม
ของเรา ท�ำไมเราจึงจะต้องไปรับกรรมของเขามาเป็นกรรมของตน แล้วท�ำไมจะต้องไป
โกรธในกรรมของเขา พิจารณาดังนีแ้ ล้วก็ไม่รบั ก็บงั เกิดความสงบใจดังนี้ เสียงเช่นนัน้
ไหลเข้ามาสู่ใจสนใจ ก็กลายเป็นกระแสธรรม เพราะว่าแทนที่จะท�ำใจให้โกรธแค้น
ก็กลับท�ำใจให้สงบ และเมื่อเขาพูดจริงก็ยิ่งเป็นประโยชน์ เพราะเป็นการชี้ให้ตนรู้จัก
ความผิดของตนจึงเป็นกระแสธรรมขึ้นดังนี้
อนึ่ง เสียงสรรเสริญโดยปกติย่อมเป็นกระแสโลก เพราะบุคคลโดยทั่วไป
เมือ่ ได้ยนิ เสียงสรรเสริญ เสียงนัน้ ก็เป็นอารมณ์ไหลเข้ามาสูใ่ จ ก็ทำ� ใจให้เกิดความยินดี
พอใจในเสียงสรรเสริญ ดังนี้ ก็เป็นกระแสโลกเช่นเดียวกัน
แต่วา่ ส�ำหรับผูท้ พี่ จิ ารณา เมือ่ ฟังค�ำทีเ่ ขาสรรเสริญ ก็พจิ ารณาว่าเขาสรรเสริญ
จริงหรือไม่ ถ้าเขาสรรเสริญจริง ก็เพราะความดีที่ตนท�ำเองต่างหาก คือไม่ใช่ดีเพราะ
เขาสรรเสริญ แต่ว่าดีเพราะตนเองท�ำดี เพราะฉะนั้น ก็ควรที่จะท�ำดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
ถ้าหากว่าเขาสรรเสริญไม่จริง ค�ำสรรเสริญนัน้ ก็เป็นการยกยอปอปัน้ เขาพูดยอต่างหาก
ดังนีก้ ไ็ ม่รบั ก็เป็นเรือ่ งทีเ่ ขาพูดเอง เพราะฉะนัน้ แทนทีจ่ ะลอยลมไปตามค�ำสรรเสริญ
ก็กลับเป็นผู้รู้และสงบ ลอยลมก็คือลอยลมปากนี่แหละ ซึ่งเป็นลมที่แรงมาก พัดคน
ให้ลอยละล่องและต้องประสบความพิบตั ไิ ปเสียเป็นอันมาก แต่เมือ่ พิจารณาให้ถอ่ งแท้
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ไม่ลอยไปตามค�ำสรรเสริญ ไม่รบั ค�ำสรรเสริญดังนี้ ค�ำสรรเสริญนัน้ ก็เป็นอารมณ์ทไี่ หล
เข้ามาสูใ่ จกลายเป็นกระแสธรรม เพราะท�ำใจให้สงบ ให้ระลึกถึงความดี ให้ยนิ ดีอยูใ่ น
ความดี และให้ขะมักเขม้นที่จะท�ำความดียิ่งขึ้นไปอีก
สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ที่ทุก ๆ คนต้องประสบทางทวารทั้ง ๖ นี้ ย่อมเข้ามา
เป็นกระแสทั้งสองอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ส�ำหรับผู้ปฏิบัติธรรม มีสติ มีปัญญา ที่จะ
ระลึกพิจารณาให้รู้สัจจะ คือความจริงแล้ว ย่อมจะท�ำให้เป็นกระแสธรรมได้ และเมื่อ
เป็นเช่นนีก้ จ็ ะกลับสิง่ ทีน่ า่ จะเป็นโทษให้เป็นคุณ ท�ำสิง่ ทีเ่ ป็นคุณให้เป็นคุณทีย่ งิ่ ๆ ขึน้
เป็นการบ�ำเพ็ญบารมีที่ยิ่งขึ้นไป
เพราะฉะนัน้ ผูป้ ฏิบตั ธิ รรม ก็คอื ผูท้ จี่ ะใช้สติปญ
ั ญาท�ำกระแสทัง้ หลายทีป่ ระสบ
พบพานทางทวารทั้ง ๖ นี้ ให้เป็นกระแสธรรมดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุข และ
ความสงบได้ในทีท่ กุ สถาน พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรูใ้ นสัจจะ แห่งกระแสทัง้ สองนี้ เพราะฉะนัน้
เมื่อทรงแสดงอธิบายสมุทัยสัจจะ ความจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์ อันได้แก่ตัณหา
ความดิน้ รนทะยานอยากของใจ จึงได้ทรงชีว้ า่ ตัณหานัน้ ก็เกิดทีก่ ายและใจอันนีน้ แี่ หละ
ไม่ใช่เกิดในที่อื่น โดยเฉพาะก็ตั้งต้นที่ทวารทั้ง ๖ ดังกล่าว คราวนี้เมื่อทรงแสดง
นิโรธสัจจะ สภาพที่จริง คือ นิโรธความดับทุกข์ คือดับตัณหา ก็ได้ทรงชี้ว่าตัณหา
ก็ดับที่กายและใจอันนี้นี่แหละไม่ใช่ดับที่อื่น และตั้งต้นก็ที่ทวารทั้ง ๖ ดังกล่าวแล้ว
เหมือนกัน เพราะฉะนัน้ ตัณหาเกิดขึน้ เป็นทุกขสมุทยั เหตุให้เกิดทุกข์ บุคคลจึงอาจ
พิจารณาที่กายและใจอันนี้ แม้เมื่อตัณหาดับ เป็นทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ บุคคลก็
อาจพิจารณาได้ที่กาย และใจอันนี้อีกเหมือนกัน กล่าวคือ เมื่อเป็นสมุทัยแล้ว มองดู
อะไรทางตา ก็เกิดตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก ได้ยินอะไรทางหู ก็เกิดตัณหา
ความดิ้นรนทะยานอยาก ตลอดจนถึง คิดอะไรทางใจ ก็เกิดตัณหา คือความดิ้นรน
ทะยานอยาก ทั้งประกอบด้วยยินดี ยินร้าย หรือว่า โลภ โกรธ หลง ดังนี้ ก็เป็น
ความร้อน ร้อนทางตา ร้อนทางหู ตลอดจนถึงร้อนทางใจ นีเ้ ป็นทุกข์และเป็นทุกขสมุทยั
คราวนี้เมื่อเป็นนิโรธ คือความดับ มองอะไรทางตา ตัณหาก็ไม่เกิด เป็นความดับ
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ความเย็น ได้ยินอะไรทางหู ตัณหาก็ไม่เกิด เป็นความดับ ความเย็น ตลอดจนถึงคิด
อะไรทางใจ ตัณหาก็ไม่เกิด เป็นความดับความเย็นดังนี้ เป็น นิโรธความดับ เป็นมรรค
ผูป้ ฏิบตั ธิ รรม เมือ่ ปฏิบตั ใิ นศีล สมาธิ ปัญญาอยู่ ย่อมจะได้พบกับความดับความเย็น
ดังกล่าว กล่าวคือในขณะที่ปฏิบัติอยู่ในศีลมีวิรัติงดเว้นทางใจ ปฏิบัติอยู่ในสมาธิ
มีจิตใจสงบจากกาม และอกุศลธรรมทั้งหลาย ปฏิบัติอยู่ในปัญญา มีความรู้แจ่มใน
อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา ไม่ ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ในอะไรในขณะที่ ป ั ญ ญาแจ่ ม นั้ น ดั ง นี้
มองอะไรทางตาก็เย็น ได้ยินอะไรทางหูก็เย็น ถึงจะมีใครมาด่าเท่าไรก็โกรธ มายอ
เท่าไรก็ไม่ฟุ้ง ได้กลิ่นอะไรทางจมูกก็เย็น ได้รสอะไรทางลิ้นก็เย็น ถูกต้องอะไร
ทางกายก็เย็น แม้จะตากแดดอยู่ก็ไม่ร้อนใจ คิดอะไรทางใจก็เย็น ดังนี้เป็นความดับ
คือเป็นตัวนิโรธ ก็ไม่ใช่ดับที่ไหน ก็ดับที่กายและใจอันนี้นี่แหละดังกล่าว เพราะฉะนั้น
ผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรศึกษาให้รู้จักสมุทัยกับนิโรธ ดังกล่าวนี้
๕ มีนาคม ๒๕๑๖

ครั้งที่ ๒๕
ความดับทุกข์ระดับต่าง ๆ
พระพุทธศาสนานั้นย่อมแสดงสัจจะ คือความจริง เพื่อให้ทุกๆ คนรู้ เข้าใจ
เป็นสัจจะอันมีอยูใ่ นตนเอง ดังทีไ่ ด้เคยกล่าวแล้วว่า ทุกขสัจจะ สัจจะคือทุกข์ สมุทยั สัจจะ
สัจจะคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ล้วนมีอยู่ในตนเองนี้ทั้งนั้น และเมื่อได้ปฏิบัติธรรม
ตามค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า ก็ยอ่ มจะมีนโิ รธสัจจะ สภาพทีจ่ ริงคือนิโรธความดับทุกข์
มัคคสัจจะ สภาพที่จริงคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ขึ้นที่ตนเช่นเดียวกัน เพราะ
พระพุทธศาสนา ชี้สัจจะคือความจริงที่ตน และน�ำให้ผู้ปฏิบัติถึงความดับทุกข์ได้
จึงเป็นศาสนาที่เป็นประโยชน์ ซึ่งผู้ปฏิบัติทุกคน ย่อมจะได้พบประโยชน์ กล่าวคือ
ความดับทุกข์ เมือ่ เป็นดังนี้ ก็เพิม่ ศรัทธาปสาทะ พร้อมทัง้ ปัญญา พร้อมทัง้ สัมมาปฏิบตั ิ
ให้ยิ่งขึ้น จนกว่าจะได้ประสบความดับทุกข์ทั้งหมดในที่สุด พระพุทธศาสนาย่อมสอน
ให้ผปู้ ฏิบตั บิ รรลุถงึ ความดับทุกข์ได้ดงั นี้
ทุก ๆ คนจึงสมควรทีจ่ ะศึกษาปฏิบตั พิ ระพุทธศาสนา ให้พบกับความดับทุกข์
และก็พึงเข้าใจว่า อันความดับทุกข์นี้ไม่ใช่หมายถึงดับทั้งหมดในที่สุดแต่อย่างเดียว
แต่ยอ่ มหมายถึงดับมาโดยล�ำดับ ตัง้ แต่ในเบือ้ งต้น แม้ทกุ ข์จะยังเหลืออยูม่ าก เมือ่ ดับ
ได้แม้นอ้ ยหนึง่ ๆ ก็ยงั เป็นประโยชน์ และเมือ่ ว่าโดยทัว่ ไปแล้ว ทุก ๆ คนก็ตอ้ งปฏิบตั ิ
ให้พบความดับ ตั้งแต่น้อยไปก่อน และท�ำความดับให้มากขึ้นโดยล�ำดับ
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ความดับขั้น สมาธิ ปัญญา
อันความดับทุกข์นี้ ย่อมปรากฏอยูท่ จี่ ติ ใจนีเ้ อง ไม่ใช่ปรากฏขึน้ ทีอ่ นื่ ดังทีเ่ คย
กล่าวแล้วว่า เมื่อปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา แล้ว ความดับย่อมปรากฏขึ้น เช่น
ปฏิบตั ใิ นศีล ศีลก็เป็นเครือ่ งดับกิเลสอย่างหยาบ คือดับความโลภ โกรธ หลง
อย่างแรง ที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดศีล นี้ก็เป็นนิโรธ คือความดับอย่างหนึ่ง
ปฏิบัติในสมาธิ สมาธิเป็นเครื่องก�ำจัดกิเลสอย่างกลาง คือกิเลสที่กลุ้มกลัด
จิตใจ ให้กระสับกระส่ายเดือดร้อน นี้ก็เป็นความดับอย่างหนึ่ง
ปฏิบัติในปัญญา ปัญญาเป็นเครื่องดับกิเลสอย่างละเอียดเป็นต้นว่า ตัณหา
อุปาทาน ความดิน้ รนทะยานอยาก ความยึดมัน่ ถือมัน่ ก็เป็นความดับอย่างหนึง่ ไปโดย
ล�ำดับ ดับได้ครั้งหนึ่งก็เป็นนิโรธความดับ เหมือนกัน

ความดับขั้นสามัญชน
ส�ำหรับสามัญชนนัน้ ต้องคอยดับกันอยูบ่ อ่ ย ๆ เช่นว่าเกิดความโลภ ความโกรธ
ความหลงขึน้ อยากจะฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง เป็นต้น ก็ดบั เสียไม่ไปฆ่าเขา ไม่ไป
ลักของของเขาเป็นต้น เมือ่ ดับได้ทกุ ครัง้ ก็เป็นอันรักษาศีลได้ แต่วา่ ในครัง้ ไหนดับไม่ได้
ไปท�ำร้ายเขาเข้าก็เสียศีลไป ต้องดับกันอยู่บ่อย ๆ ดังนี้ แต่แม้จะดับได้บ้าง ไม่ได้บ้าง
เมือ่ ตัง้ ใจทีจ่ ะดับอยูก่ ย็ งั ดี และการทีจ่ ะดับได้ครัง้ หนึง่ ๆ ก็เพิม่ ก�ำลังใจให้ดบั ได้งา่ ยขึน้
ดีขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไปด้วย เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติให้พบกับนิโรธ คือ
ความดับดังนี้นี่แหละให้ได้ แม้ในขั้นศีล ถ้าไม่พบนิโรธในขั้นศีลดังนี้แล้ว จะไปปฏิบัติ
ให้พบนิโรธในขั้นสมาธิขั้นปัญญาต่อไปก็เป็นการยาก เพราะฉะนั้น ทุก ๆ คนผู้ที่เคย
โกรธ เคยโลภ เคยหลง กันมาแล้ว ก็ให้พิจารณาดูว่า เมื่อดับเสียได้ในศีล จิตใจเป็น
อย่างไร จิตใจจึงมีความสุข ความสงบ ไม่ต้องเสียใจว่าไปท�ำอะไรเขา เพราะยับยั้งใจ
ไว้ไม่ได้ ซึ่งคนเป็นอันมากมักจะเป็นเช่นนั้น เพราะยับยั้งใจของตนไว้ไม่ได้ ไปก่อ
กรรมอะไร ๆ เข้าแล้วจึงนึกได้ทีหลัง แล้วก็เสียใจว่าไม่ควรไปท�ำ แต่ก็ไปท�ำเสียแล้ว
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นี่แปลว่าดับไม่ทัน แต่ผู้ที่ปฏิบัติดับเสียทัน ดับไฟในใจของตัวเองนี่แหละ ดับเสีย
ทันแล้ว ก็จะไม่ตอ้ งไปก่อกรรมอะไร อันเป็นเครือ่ งเบียดเบียนตนเอง และผูอ้ นื่ ให้เดือดร้อน
นีแ่ หละคือตัวศีล และตัวศีลก็คอื ตัวนิโรธ ความดับนีเ้ อง เป็นการดับภัย ดับเวร ท�ำให้
จิตใจมีความสุข ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องปฏิบัติให้พบกับนิโรธ ดังนี้ให้ได้ และก็ให้หมั่น
พิจารณาดูอาการของจิตใจว่าเมือ่ พบนิโรธแล้วเป็นอย่างไร พยายามทีจ่ ะรักษาความดับ
อันนีไ้ ว้ให้นานทีส่ ดุ และแม้ความดับอันนีจ้ ะหมดไป เกิดไฟขึน้ ใหม่ ก็ตอ้ งดับให้ได้ และ
ความดับเก่า ๆ ที่ว่าหมดไปแล้วนั้น ความจริงหาหมดไปเลยไม่ ยังไปเป็นบารมีคือ
ความดี ทีเ่ ก็บอยูใ่ นใจส่วนลึกซึง่ เมือ่ ได้ตงั้ ใจปฏิบตั ทิ ำ� ความดับอยูเ่ สมอแล้ว บารมีเก่า ๆ
ที่เก็บไว้เป็นส่วนลึกนี้ ก็จะโผล่ขึ้นมาช่วยได้ แต่ถ้าหากว่าไม่สนใจที่จะปฏิบัติ ปล่อย
ให้ไฟใจบังเกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้ก่อกรรมอะไรออกไป ก็ย่อมจะเพิ่มอาสวะ คือส่วนชั่ว
ที่เก็บไว้ในใจ ให้มากขึ้นได้ เช่นเดียวกัน และเมื่อส่วนชั่วนี้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ครอบง�ำใจ
ได้อยู่บ่อย ๆ แล้ว ก็จะกดบารมีส่วนดีลงไปไม่ให้โผล่ขึ้นมาได้ หรือโผล่ขึ้นมาได้ยาก
ดีกับชั่วในใจของคน ย่อมผลัดแพ้ผลัดชนะกันอยู่เสมอดังนี้ แต่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นก็พึง
พยายามที่จะเอาชนะความชั่ว รักษาความดีฟื้นฟูความดีไว้อยู่เสมอ ก็ด้วยอ�ำนาจของ
นิโรธคือความดับอันนีน้ แี่ หละ ไฟอะไรในใจจะโผล่ขนึ้ มา ก็ดบั ลงไปเสียให้ได้ ด้วยศีล
เป็นเบือ้ งต้น และเมือ่ ดับไฟอย่างหยาบลงไปได้ดว้ ยศีล ก็ตอ้ งดับไฟอย่างละเอียดขึน้ ไป
กล่าวคือกิเลสอย่างกลางทีก่ ลุม้ กลัดจิตใจอยูด่ ว้ ยอ�ำนาจของสมาธิ และไฟอย่างละเอียด
ยิ่งขึ้นที่นอนจมหมักหมมอยู่ด้วยปัญญาสืบต่อไป การปฏิบัติในสมาธินั้น โดยปริยาย
คือทางอันหนึ่ง ต้องมี วิตก คือความน�ำจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิ วิจาร ความรักษา
จิตไว้ในอารมณ์ของสมาธิ ปีติ ความอิม่ กาย อิม่ ใจ สุข ความสบายกายสบายใจ และ
เอกัคคตา ความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว

อานาปานสติ
เมื่อท�ำอานาปานสติ สติก�ำหนดลมหายใจเข้าออก น�ำจิตเข้ามาก�ำหนดอยู่ที่
กองลม หายใจเข้าก็ให้รู้ หายในออกก็ให้รู้ โดยรู้ลมหายใจเข้าที่ผ่านปลายจมูกเข้าไป
ปรากฏอาการพองทีอ่ ทุ ร หายใจออกก็ปรากฏอาการยุบทีอ่ ทุ ร และออกผ่านปลายจมูก
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ไปท�ำความรู้ในกิริยาอาการที่หายใจดังนี้ หายใจเข้าหายใจออก ยาวก็รู้ สั้นก็รู้ น�ำจิต
เข้ามาตั้ง ท�ำความรู้อยู่ที่ปลายจมูก ตามลมเข้าไป และหายใจออกก็ตามลมออกมารู้
ทีป่ ลายจมูก แต่วา่ การน�ำจิตตามลมเข้าไป และตามลมออกมาดังนีจ้ ติ ไม่อยูท่ ี่ เพราะฉะนัน้
เมือ่ ท�ำดังนัน้ บ่อย ๆ รูท้ างของลมดีแล้ว ก็นำ� จิตให้ตงั้ ท�ำความรูอ้ ยูท่ ปี่ ลายจมูกแต่แห่ง
เดียว ในการปฏิบัติดังนี้ หายใจเข้าและคิดว่า พุท หายใจออก โธ หรือหายใจเข้า อะ
หายใจออก ระหัง หรือจะใช้วิธีนับช่วยดังนี้ก็ได้ คือนับหนึ่ง ๆ หายใจเข้าหนึ่ง
หายใจออกหนึ่ง หนึ่ง ๆ สอง ๆ ไปจนถึงสิบ ๆ และก็ถอยกลับสิบ ๆ เก้า ๆ มาถึง
หนึ่ง ๆ ดังนี้ก็ได้ แต่เมื่อจิตรวมเข้ามาแล้วและด�ำเนินไปดี ไม่ตกออกไป จะเลิกนับ
หรือจะเลิกคิดว่า พุทฺโธ หรือ อรหํ ก็ได้ ท�ำความรู้รู้รวมเข้ามาแต่เพียงจุดเดียว
การปฏิบัติท�ำอานาปานสติปฏิบัติได้ดังนี้

ปฐวีกสิน
ท่านอาจารย์บางท่านสอนให้ท�ำปฐวีกสิณช่วยด้วย ปฐวีกสิณนั้นคือ ก�ำหนด
ดินเป็นอารมณ์ เมื่อก�ำหนดดินเป็นอารมณ์ ดินที่ก�ำหนดนั้น ก็เรียกว่าปฐวีกสิณ
ค�ำว่า กสิณ นั้น ได้แก่วัตถุส�ำหรับเป็นเครื่องจูงใจให้ก�ำหนด เมื่อใช้ดินอันเรียกว่า
ปฐวีกสิณ ดินก็เป็นวัตถุสำ� หรับจูงใจให้กำ� หนด และค�ำว่า ปฐวี คือดินในทีน่ ี้ หมายถึง
สิ่งที่เป็นวัตถุที่จะพึงมองเห็นได้ที่จะถูกต้องได้ เป็นวัตถุภายนอกอย่างหนึ่ง เป็นวัตถุ
ภายในอีกอย่างหนึ่ง
ปฐวีกสิณภายนอก วัตถุภายนอกนั้นเมื่อว่าถึงตามที่ท่านสอนไว้ ท่านก็สอน
ให้หาดินที่เป็นสีอรุณ เอามาใส่ไว้ในภาชนะกลม ๆ ท�ำให้เรียบร้อยและตั้งห่างจากที่
นั่งพอสมควร ผู้ปฏิบัติก็น่ังมองดูดินที่เตรียมไว้นั้น และก็บริกรรมในใจว่า ปฐวี ๆ
เมื่อลืมตามองพอสมควรแล้ว ก็หลับตาคิดก�ำหนดในใจถึงดินนั้น เมื่อยังไม่ชัดก็ลืมตา
มองดูใหม่ แล้วก็หลับตาก�ำหนดดูจนเกิด อุคหนิมติ คือนิมติ ติดตาขึน้ ในใจ หรือแม้วา่
จะไม่ใช้วตั ถุทเี่ ป็นดินใส่ในภาชนะกลม ๆ ดังกล่าว ผูป้ ฏิบตั บิ างท่านก็ใช้นงั่ เพ่งดูพระพุทธรูป
หรือวัตถุอันใดอันหนึ่งที่สมควร ก็นับสงเคราะห์เข้าเป็นปฐวีกสิณเหมือนกัน ดังนี้
เป็นปฐวีกสิณภายนอก
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ปฐวีกสิณภายใน ส่วนปฐวีกสิณภายในนัน้ ก็คอื ก�ำหนดปฐวีธาตุในร่างกายนีเ้ อง
เพราะว่าร่างกายของบุคคลนี้ ประกอบด้วยธาตุสี่ หรือห้า มีปฐวีธาตุเป็นที่หนึ่ง ซึ่งมี
อยู่เป็นอันมาก เป็นต้นว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก
เป็นต้น เหล่านี้เป็นปฐวีธาตุทั้งนั้น ก�ำหนดเป็นปฐวีกสิณได้ อาจารย์บางท่านได้สอน
ให้ก�ำหนดปลายจมูกของตนนี้แหละ เป็นปฐวีกสิณ ในขณะที่หายใจเข้า หายใจออก
โดยให้กำ� หนดมองดูปลายจมูกของตนด้วยใจ ให้เห็นปลายจมูกของตนด้วยใจ ประกอบ
กันไปกับท�ำความรู้ หายใจเข้าหายใจออก และเมื่อมองเห็นปลายจมูกของตนด้วยใจ
ชัดขึ้น ก็มองเลยเข้ามาในตนเอง ตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงเท้า ตั้งแต่เท้าขึ้นไปจนถึง
สุดศีรษะ เมื่อภาพของปลายจมูกปรากฏชัดขึ้น การก�ำหนดส่วนอื่นของกายก็ปรากฏ
ชัดขึ้น จากศีรษะลงไปก็จะปรากฏเป็นภาพกะโหลกศีรษะ ขมองศีรษะ มองลงไปก็จะ
ปรากฏเป็นภาพกระดูกคอ กระดูกอก ประกอบด้วยซี่โครง เป็นต้น พร้อมทั้งหัวใจ
ปอด ตับ ล�ำไส้ และกระดูกขา เป็นต้น ก็จะปรากฏเป็นโครงกระดูกขึ้น ดังนี้ นับว่า
เป็นปฐวีกสิณภายใน

จิตรวม นิโรธปรากฏ
เมื่อปฏิบัติธรรมเช่นดังกล่าวมาแล้ว จิตก็จะรวมเข้ามา จะปรากฏวิตก คือ
ความตั้งจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธินี้ วิจารความประคองจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธินี้
ปีติ สุข และเอกัคคตา จิตก็จะรวมเข้ามามีอารมณ์เป็นอันเดียว และเมือ่ จิตรวมเข้ามา
มีอารมณ์เป็นอันเดียว ตั้งไว้ตรงไหนจะสะดวก สงบ และตั้งอยู่ได้นาน ก็ตั้งไว้ตรงนั้น
ซึ่งผู้ปฏิบัติเองก็จะรู้ได้ด้วยตนเอง นี้เป็นสมาธิ ก็จะเป็นนิโรธความดับ ดับกาม
ดับอกุศลธรรมทั้งหลายดับความฟุ้งซ่านร�ำคาญใจ ใจจะมีความสงบตั้งมั่น

การปฏิบัติทางปัญญา
เมือ่ ใจมีความสงบตัง้ มัน่ ดังนี้ ก็ให้ปฏิบตั ทิ างปัญญาต่อไปโดยก�ำหนดพิจารณาว่า
ในองค์ของสมาธิ ในอาการของสมาธิที่ปรากฏอยู่นั้น ส่วนนี้เป็นรูปขันธ์ กองรูปกล่าว
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คือลมหายใจเข้าออก พร้อมทัง้ ปลายจมูกทีก่ ำ� หนดเป็นปฐวีกสิณ พร้อมทัง้ ร่างกายทัง้ สิน้
อันประกอบด้วยโครงกระดูก และสิ่งที่แข้นแข็ง ทั้งหลายเหล่านี้ รวมกันเป็นรูปขันธ์
กองรูป ปีติ สุข ในสมาธิหรือแม้เวทนาอย่างอืน่ อย่างใดอย่างหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ รวมกันเป็น
เวทนาขันธ์ ความจ�ำได้หมายรู้ร่วมกันเป็น สัญญขันธ์ ความคิดที่เป็นวิตก วิจารใน
สมาธิ คือทีน่ ำ� จิตเข้าตัง้ ไว้ในอารมณ์ของสมาธิ ทีค่ อยประคองจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธิ
เป็นสังขารขันธ์ ความรู้สึกเห็นแม้ด้วยใจ ความรู้สึกรู้แม้ด้วยใจในอารมณ์ของสมาธิ
นี่เป็นวิญญาณขันธ์
ขันธ์ห้านี้ เป็นอนิจจะไม่เที่ยง เป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นทุกขะ ต้องแปรปรวน
เปลี่ยนแปลงไป เป็นอนัตตามิใช่ตัวตน เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยึดถือว่า นี่เป็นของเรา
เราเป็นนี่ นี่เป็นตัวตนของเรา ดังนี้ เป็นการปฏิบัติทางปัญญา และเมื่อปฏิบัติทาง
ปัญญาดังนี้ จิตก็จะถอนออกจากความยึดถือทั้งหลายใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ

ทางปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์
เมื่อจิตถอนออกมาได้ ก็ให้น้อมไปตั้งอยู่ใน อมตธาตุ ธาตุที่ไม่ตายหรือใน
ธรรมที่ไม่ตาย โดยการพิจารณาว่า ขันธ์ห้าเป็น มตธาตุ หรือ มตธรรม เป็นธาตุที่
ตายเป็นธรรมที่ตาย แต่ว่าสิ่งนี้สงบประณีต คือสิ่งที่สงบจากสังขารทั้งปวง สลัดคืน
อุปธิ กิเลสทีเ่ ข้าไปทรงใจไว้ทงั้ ปวง เป็นธรรมเป็นทีส่ นิ้ ตัณหา ความดิน้ รนทะยานอยาก
เป็นธรรมที่สิ้นความติดใจยินดี เป็นธรรมที่สิ้นกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัด เป็นความดับ
กิเลส และทุกข์ทั้งหมด ธรรมนี้แหละ เป็นอมตธาตุ เป็นอมตธรรม เป็นสิ่งที่สงบ
เป็นสิง่ ทีป่ ระณีต พิจารณาน้อมจิตเข้ามาสูอ่ มตธาตุอมตธรรม ให้อยูก่ บั สิง่ ทีส่ งบประณีต
ดังนี้ เป็นทางปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์ คือกิเลสเป็นเครื่องผูกใจทั้งหลาย น�ำให้พบกับ
นิโรธให้เป็นตัวความดับที่ละเอียด ยิ่งขึ้นไปอีก
๑๙ มีนาคม ๒๕๑๖

ครั้งที่ ๒๖
จิตตั้งมั่นย่อมรู้ตามเป็นจริง
จิตใจนี้ เป็นประธานอยู่ในบุคคลทุก ๆ คน ร่างกายย่อมเป็นที่อาศัยและเป็น
เครื่องมือของจิตใจ การอบรมให้เข้าถึงจิตใจ จึงเป็นการอบรมโดยตรง พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงธรรมก็มุ่งอบรมจิตใจ ดังที่ตรัสถึง จิตภาวนา คือการอบรมจิต ด้วยสมถวิธี
วิธที ำ� จิตให้สงบตัง้ มัน่ และวิปสั สนาวิธี วิธอี บรมปัญญาให้รแู้ จ้งเป็นจริง และได้ตรัสไว้วา่
ผู้มีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นย่อมรู้ตามเป็นจริง รู้อะไรตามเป็นจริง ก็คือรู้นามรูป หรือขันธ์
๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้เอง รู้อย่างไร ก็คือรู้สัจจะของนามรูป
หรือของขันธ์ ๕ อะไรเป็นสัจจะของนามรูป หรือขันธ์ ๕ ก็คือ
อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง
ทุกขตา ความเป็นทุกข์
อนัตตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน
นีเ้ ป็นสัจจะของนามรูปหรือของขันธ์ ๕ ปรากฏอยูท่ นี่ ามรูปหรือขันธ์ ๕ นีเ้ อง

อวิชชาเป็นเครื่องก�ำบังสัจจะ
อาศัยที่บุคคลมีอวิชชาความไม่รู้ในสัจจะ ตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก
อุปาทาน ความยึดถือ คือกิเลสเหล่านี้ เป็นเครื่องก�ำบังสัจจะและน�ำให้เห็นกลับตรง
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กันข้าม คือให้เห็นเป็นของเทีย่ ง เป็นสุข เป็นอัตตา และก็ยดึ ถืออยูด่ งั นัน้ เพราะฉะนัน้
จึงได้ตรัสสอนให้จบั พิจารณาดูกเิ ลสทีก่ ำ� ลังบังเกิดขึน้ ในจิตใจ บรรดากิเลสเหล่านี้ ตัณหา
คือความดิ้นรนทะยานอยากจับตัวดูได้ง่าย ในเมื่อโผล่ขึ้นมา จึงได้ตรัสสอนให้จับ
พิจารณาดูให้รใู้ ห้เห็นตัณหาความดิน้ รนของใจ ความอยากของใจทีบ่ งั เกิดขึน้ อันทีจ่ ริง
ก็ทใี่ จนีแ่ หละ แต่วา่ ก็ให้จบั พิจารณาตัง้ แต่ตน้ ทางของใจหรือของนามธรรม คืออายตนะ
ภายในอายตนะภายนอกทีป่ ระจวบกัน ก็เกิดความรูส้ กึ เห็นรูป ได้ยนิ เสียง เป็นวิญญาณ
รูปเสียงเป็นต้นก็มาสัมผัสถึงใจ เป็นสัมผัสแล้วก็เป็นเวทนา เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือ
เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข แล้วก็เป็นสัญญาจ�ำหมายในรูปเสียง เป็นต้น เหล่านั้น
แล้วก็เป็น สัญเจตนา ความคิดปรุงคิด แล้วก็เป็นตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก
ในรูป ในเสียง เป็นต้นนัน้ ขึน้ แล้วก็เป็นวิตก ตรึก วิจาร ตรองไปในรูป เสียง เป็นต้น
ตามอ�ำนาจของตัณหา อาการของใจดังกล่าวนี้ ย่อมมีอยูเ่ ป็นปกติ แต่ผทู้ ยี่ งั เป็นปุถชุ น
หรือแม้เป็นอริยชนชั้นต้น ชั้นต�่ำยังละอาสวกิเลสไม่ได้ ตัณหานุสัย คือตัณหาที่นอน
เนื่องอยู่ในใจก็คอยโผล่ขึ้นมา จับรูป เสียง เป็นต้น ที่ตาเห็น ที่หูได้ยิน น�ำจิตให้คิด
นึกไปในทางทีเ่ ป็น ตัณหาดังนีเ้ ป็นสมุทยั คือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ให้พจิ ารณาจับดูดงั นี้
ก็จะมองเห็นว่าตัณหาในใจนี้บังเกิดขึ้นวุ่นวายในรูปที่ตาเห็น ในเสียงที่หูได้ยินเป็นต้น
ตลอดจนถึงในเรือ่ งราวทางใจเพียงไร และโดยเฉพาะ มโน คือใจ อันเป็นอายตนะข้อ
ที่ ๖ เมื่อปล่อยให้คิดนึกเรื่องราวต่าง ๆ บรรดาอารมณ์และกิเลสที่เก็บไว้เป็นอนุสัย
คือที่นอนจมหรือที่เป็นอาสวะ คือหมักหมม ก็จะถือโอกาสโผล่ขึ้นมายั้วเยี้ย เรื่องนั้น
บ้าง เรือ่ งนีบ้ า้ ง ชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง ดังนีเ้ ป็นเรือ่ งของสมุทยั ทัง้ นัน้ เป็นเหตุกอ่ ทุกข์
เดือดร้อนทั้งนั้น

ผลของการปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา
คราวนี้เมื่อมาปฏิบัติในทางดับ คือ ในศีล สมาธิ ปัญญา ดังที่ได้กล่าวแล้ว
ย่อมเกิดผลดี ๓ ประการ คือ :
เรือ่ งศีล คือกิเลสอะไรในใจอย่างหยาบทีโ่ ผล่ขนึ้ มา อันจะให้ฆา่ เขาบ้าง ให้ลกั
ของของเขาบ้าง เป็นต้น ก็ดบั เสียด้วยศีล ไม่เป็นทาสของกิเลส ท�ำตามกิเลส ท�ำตาม
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กิเลส กิเลสอะไรทีก่ ลุม้ กลัดใจ ไม่หยาบถึงกับให้ลว่ งศีล ก็ดบั เสียด้วยสมาธิ กิเลสอัน
ใดที่เป็นอย่างละเอียดอันท�ำให้เห็นผิด ท�ำให้อยากยึดถือไม่ปล่อยวาง ก็ดับเสียด้วย
ปัญญา การปฏิบัติอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา ดังนี้ เป็นการปฏิบัติทางดับ
เรื่องสมาธิ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติในสติปัฏฐานตั้งสติก�ำหนดพิจารณากาย
เวทนา จิต ธรรม ตามค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็นการปฏิบัติในทางสมาธิ และ
ปัญญาประกอบกัน แต่ในเบื้องต้น ตั้งสติก�ำหนดพิจารณา กาย ก�ำหนดรู้ลมหายใจ
เข้าออกดังกล่าวแล้ว ก็เป็นการปฏิบัติที่หนักมาในทางสมาธิ เป็นอุบายท�ำจิตให้สงบ
ตั้งมั่นจากกิเลสที่กลุ้มกลัดจิตใจทั้งหลาย กิเลสที่กลุ้มกลัดจิตใจจ�ำพวกนิวรณ์ ก็สงบ
ลงไป ในขณะทีจ่ ติ สงบจากนิวรณ์ อันกล่าวได้วา่ สงบจากกามและอกุศลธรรมทัง้ หลาย
ตัณหาจะไม่โผล่ขึ้นมา เมื่ออายตนะภายในภายนอกกระทบกัน เกิดความรู้เห็นรูป
ได้ยินเสียงเป็นต้น ตลอดจนถึง วิตก วิจาร อยู่ในรูปเสียงเป็นต้น ตัณหาก็จะไม่โผล่
จะปรากฏเป็นความดับความเย็นทั้งหมดในขณะเมื่อจิตสงบจากกามและอกุศลธรรม
ทั้งหลาย ด้วยอ�ำนาจของสมาธิ แต่ว่ายังมีกิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยอันหมักดองนอน
จมอยู่ เมื่อจิตออกจากสมาธิ ครั้นอายตนะภายในภายนอกกระทบกัน เกิดความรู้สึก
เห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นขึ้น ตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมาอีกได้ เพราะฉะนั้น ก็ต้องปฏิบัติ
ทางปัญญา
เรื่องปัญญา การปฏิบัติทางปัญญา พึงท�ำในเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิ สงบจาก
กามและอกุศลธรรมทั้งหลาย ก็จับพิจารณาองค์ของสมาธินั่นแหละ อันใดเป็นรูป
ก็จบั ขึน้ พิจารณาโดยเป็นรูป อันใดเป็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็จบั ขึน้ พิจารณา
โดยเป็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็นพระไตรลักษณ์กล่าวคือ เป็น
อนิจจะ ไม่เที่ยง
ทุกขะ เป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง
อนัตตา ไม่ใช่ตวั ตน
ดังทีก่ ล่าวแล้ว การปฏิบตั ทิ างปัญญานี้ เมือ่ ท�ำบ่อย ๆ ก็จะท�ำให้รแู้ จ้งเห็นจริง
ในสัจจะของขันธ์ ๕ นี้ ชัดขึ้น ๆ ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงนี่แหละเป็นเครื่องเจาะแทง
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อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เจาะแทงอาสวะอนุสัย ท�ำให้ลดน้อยลงไป และเมื่อเป็นดังนี้
แม้จะออกจากสมาธิ พวกตัณหาอนุสัยก็จะอ่อนก�ำลังลง ไม่บังเกิดขึ้นมาวุ่นวายใน
อารมณ์ทั้งหลายมากนัก หรือว่าเกิดขึ้น ก็สงบลงไปได้โดยง่าย เพราะว่าปัญญารู้ทัน
ขึ้นมา กิเลสก็ตกลง แต่ถ้าปัญญาเพลาก�ำลังอ่อนก�ำลัง กิเลสก็แข็งแรง เพราะฉะนั้น
วิธที จี่ ะท�ำให้กเิ ลสอ่อนก�ำลังนัน้ ก็ตอ้ งท�ำปัญญานีแ่ หละให้มกี ำ� ลัง ดังนีเ้ ป็นการปฏิบตั ิ
ในทางดับ นิโรธคือความดับนี้ ก็ปรากฏขึ้นที่อายตนะภายในภายนอกเป็นต้น
รวมความว่า ปรากฏขึ้นที่กายและใจอันนี้นี่แหละ ปรากฏที่ ตา หู เป็นต้น
อันเป็นต้นทาง จนถึง วิตก วิจาร ตรึกตรอง อันเป็นปลายทาง เมือ่ ตัณหาไม่บงั เกิดขึน้
อาการของกายและใจเหล่านี้ ก็เป็นนิโรธ คือความดับหมด เป็นความเย็นหมด
ไม่มีกิเลสอะไรบังเกิดขึ้น ไม่มีตัณหาบังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น นิโรธ คือความดับดังนี้
จึงเป็นผลที่พึงปรารถนาของผู้ปฏิบัติธรรม
๒๐ มีนาคม ๒๕๑๖

ครั้งที่ ๒๗
การปฏิบัติเข้าถึงธรรม
กรรมฐานเป็นการงานทางใจที่ทุก ๆ คนสมควรจะฝึกหัดปฏิบัติให้เป็นกิจ
ประจ�ำวัน ก็ด้วยการท�ำจิตให้สงบตั้งมั่น และด้วยการหัดใช้ปัญญาพิจารณาตามสัจจะ
ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน
การท�ำจิตให้สงบตัง้ มัน่ นัน้ ก็ดว้ ยการทีท่ ำ� สมาธิตงั้ สติกำ� หนดอารมณ์ของสมาธิ
ข้อใดข้อหนึ่ง เช่น ลมหายใจเข้าออก อาการต่าง ๆ ของกาย หรือธาตุของกรรมฐาน
หรือว่า กสิณข้อใดข้อหนึง่ ตามแต่ใจจะสะดวกทีจ่ ะกระท�ำ เป็นการหัดท�ำจิตให้มสี มาธิ
คือให้สงบตัง้ มัน่ เพราะสมาธินเี้ ป็นสิง่ จ�ำเป็นแก่จติ ใจ เป็นเครือ่ งท�ำให้มกี ารอยูเ่ ป็นสุข
ในปัจจุบัน และเป็นบาทของปัญญา
อีกอย่างหนึ่ง หัดใช้ปัญญาพิจารณาตามสัจจะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน
เป็นการปฏิบตั ิทำ� ญาณคือความหยัง่ รู้ และทิฏฐิ คือ ความเห็นให้ถกู ตรงต่อสัจจะ คือ
ความจริง ทุก ๆ คนย่อมมีความรู้ความเห็นของตนเองอยู่
แต่วา่ ความรูค้ วามเห็นทีเ่ ป็นสามัญของแต่ละคนนัน้ เป็นอีกอย่างหนึง่ จากความรู้
ความเห็นตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่ สอน เพราะว่าความรูค้ วามเห็นทีเ่ ป็นสามัญของ
แต่ละคนนัน้ มีอตั ตา คือ ตัวตนเข้าเกีย่ วข้อง มีตณ
ั หาอุปาทาน คือ ความดิน้ รนทะยาน
อยาก และยึดถือเข้าเกี่ยวข้อง มีราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ เข้าเกี่ยวข้องจึงมีความ
ล�ำเอียงของใจ เพราะเหตุแห่งตนบ้าง เพราะเหตุแห่งผูอ้ นื่ บ้าง ความรูค้ วามเห็นสามัญ
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ของแต่ละบุคคล ย่อมเป็นไปอยู่ดังนี้ ส่วนความรู้ความเห็นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรง
สัง่ สอนนัน้ เป็นความรูค้ วามเห็นทีบ่ ริสทุ ธิ์ ไม่มอี ตั ตา ตัวตนเข้าเกีย่ วข้อง ไม่มตี ณ
ั หา
อุปาทานเข้าเกีย่ วข้อง ไม่มรี าคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ เข้าเกีย่ วข้อง ปราศจากความ
ล�ำเอียง เพราะเหตุแห่งตนเองบ้าง เพราะเหตุแห่งผู้อื่นบ้าง เพราะฉะนั้น การปฏิบัติ
ขัน้ ปัญญาในพระพุทธศาสนา จึงเป็นการปฏิบตั ทิ จี่ ะเปลีย่ นความรูค้ วามเห็นของตนเองนี้
ไปสู่ความรู้ความเห็นตามสัจจะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน ถ้าหากว่ายังไม่เปลี่ยน
ความรู้ความเห็นดังกล่าว ก็ยังเข้าถึงธรรมไม่ได้ เพราะว่าการเข้าถึงธรรมนั้น จะต้อง
มีการเปลี่ยนความรู้ความเห็นอันเป็นฝ่ายกิเลสของตนเองไปสู่ความรู้ความเห็นที่เป็น
ความพ้นกิเลส แม้ว่าจะยังเปลี่ยนไม่ได้ทันที แต่ก็เป็นการเปลี่ยนไปโดยล�ำดับ
เพราะการเปลี่ยนทันทีนั้นเป็นสิ่งที่ท�ำไม่ได้ ต้องค่อย ๆ ปฏิบัติขัดเกลาไป แต่อาศัยที่
ต้องให้รู้ คือรู้จักความรู้ความเห็นเดิมของตนเอง และรู้จักความรู้ความเห็นตามสัจจะ
ของพระพุทธเจ้า
จะกล่าวถึงความรู้ความเห็นตามสัจจะของพระพุทธเจ้า ในมรรคที่มีองค์แปด
ประการ ประการทีห่ นึง่ ก็คอื สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ประการทีส่ อง สัมมาสังกัปปะ
ความด�ำริชอบ

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั้นก็คือ:
ทุกฺเข าณํ ความหยั่งรู้ในทุกข์
ทุกฺขสมุทเย าณํ ความาหยั่งรู้ในสมุทัย คือ เหตุให้เกิดทุกข์
ทุกฺขนิโรเธ าณํ ความหยั่งรู้ในทุกขนิโรธ ความดับทุกข์
ทุกขฺ นิโรธคามินยิ า ปฏิปทาย าณํ ความหยัง่ รูใ้ นปฏิปทา คือข้อปฏิบตั ทิ ใี่ ห้
ถึงความดับทุกข์ ข้อสี่นี้เรียกสั้นว่ารู้ในมรรค คือทาง ก็คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับ
ทุกข์นั่นแหละ
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ความหยั่งรู้ในทุกข์ อะไรเป็นทุกข์ ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสอธิบายไว้ว่า
ความเกิดเป็นทุกข์
ความแก่เป็นทุกข์
ความตายเป็นทุกข์
โสกะ ความโศกแห้งใจ ปริเทวะ ความคร�่ำครวญ ทุกขะ ความไม่สบายกาย
โทมนัส ความไม่สบายใจ อุปายาส ความคับแค้นใจ เป็นทุกข์
ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์
ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก เป็นทุกข์
ความปรารถนาไม่ได้สมหวัง เป็นทุกข์
กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เป็นทุกข์ ดังนี้
ทุกฺเข าณํ หยั่งรู้ในทุกข์ ก็คือหยั่งรู้ในทุกข์ทั้งหลาย ตามที่ตรัสอธิบายไว้นี้
แต่ที่เรียกว่าเป็นความหยั่งรู้นั้น จะต้องเป็นความรู้ที่เห็นแจ่มแจ้งชัดเจน ในอาการที่
เป็นทุกข์เหล่านี้ และความเห็นดังกล่าวนี้ก็ต้องเป็นความเห็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
เก็บรวมเข้ามาโดยย่อ ว่าทุก ๆ สิ่งที่เกิดขึ้น ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา คือเป็น
ความรู้ความเห็นในความเกิดดับของสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ สิ่งอะไรที่ปรากฏทางตา
คือเห็นรูปอะไรทางตา ก็หยั่งรู้ขึ้นทันทีว่า รูปที่ตาเห็นเป็นสิ่งที่เกิดดับ รูปเกิดรูปดับ
เสียงเป็นต้นก็เช่นเดียวกัน เกิดความรูข้ นึ้ ทันทีวา่ เสียงเกิดดับ กลิน่ เกิดดับ รสเกิดดับ
สิง่ ทีก่ ายถูกต้องเกิดดับ เรือ่ งทีผ่ ดุ ขึน้ ทางใจทัง้ หลายก็เกิดดับ การปฏิบตั หิ ดั ให้มองเห็น
ทุกข์ดังกล่าว แต่ละข้อตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน และเก็บความสรุปเข้ามา
เป็นทุก ๆ สิ่งที่ประสบพบผ่าน ดังเช่นรูปเสียงเป็นต้นนั้น รวมเป็นความเกิดดับ ดังนี้
เป็นการฝึกหัดปฏิบัติให้เห็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์
ความหยั่งรู้ในสมุทัย สมุทัย คือ เหตุให้เกิดทุกข์นั้นก็คือ
ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากของใจเป็นกามตัณหา ใจดิ้นรนอยากไปใน
กาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ ก็มี
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เป็นภวตัณหา ใจดิน้ รนทะยานอยากไปในภพ คือความเป็นนัน่ เป็นนีต่ า่ ง ๆ ก็มี
เป็นวิภวตัณหา ใจดิน้ รนทะยานอยากไปในความไม่เป็นนัน่ เป็นนี่ คือต้องการ
ให้สิ่งหรือภาวะที่ไม่ชอบสิ้นไปหมด ดั่งนี้ก็มี
ดัง่ นัน้ ใจทีด่ นิ้ รนอยากไปต่าง ๆ นีแ้ หละเป็นตัวตัณหา ซึง่ เป็นสมุทยั เหตุให้
เกิดทุกข์ เพราะฉะนั้น ก็ปฏิบัติหัดจับตัวตัณหาในใจที่บังเกิดขึ้น พล่านไปในอารมณ์
ทั้งหลาย มีรูปารมณ์ เป็นต้น ว่านี่เป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ หัดจับตัวตัณหาในใจ
ของตัวเอง ให้รู้ว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ ดั่งนี้ เป็นการฝึกหัดปฏิบัติให้หยั่งรู้ในสมุทัย
ความหยั่งรู้ในทุกขนิโรธ นิโรธ คือ ความดับทุกข์นั้น คืออะไร ก็คือความดับ
ตัณหาได้สนิ้ เชิง เมือ่ ดับตัณหาได้ ทุกข์กย็ อ่ มดับไป เพราะฉะนัน้ ก็ฝกึ หัดปฏิบตั จิ บั ตัว
นิโรธ คือความดับดังกล่าว แต่วา่ นิโรธ คือความดับดังกล่าวนัน้ บางทีตณ
ั หาทีบ่ งั เกิดขึน้
ทุกข์ที่บังเกิดขึ้น ครอบง�ำใจ ดับหายไปเอง ตามกาลเวลา ดังนี้ก็เป็นนิโรธ อย่างหนึ่ง
อีกอย่างหนึง่ ดับเพราะมรรคในอริยสัจจ์ ๔ ในทีน่ ี้ หมายถึงดับเพราะการปฏิบตั มิ รรค
ในอริยสัจจ์ ๔ เพราะว่าดับด้วยกาลเวลานัน้ ไม่ตอ้ งอาศัยการปฏิบตั อิ ะไร และก็ไม่ได้
ดับไปหมด เป็นการดับชนิดตกตะกอน คือยังตกตะกอนเก็บอยู่เป็นตัณหานุสัย
ในจิตใจส่วนลึก ซึ่งจะพลุ่งโผล่ขึ้นมาอีก ในเมื่อถูกอารมณ์มากระทบ
ความหยัง่ รูใ้ นปฏิปทา คือ ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับทุกข์ การดับด้วยมรรคนัน้
เป็นการดับชนิดที่ขุดรากตะกอน คือตัณหานุสัยในจิตใจ เพราะฉะนั้น เมื่อพบนิโรธ
คือ ความดับเพราะมรรค ก็ให้ท�ำความหยั่งรู้ว่าความดับนั้น คือดับที่ใจ มีอาการเป็น
ความเย็นความสงบดังนี้ ทุกข์ทงั้ ปวงดับสงบไปหมดสิน้ ส่วนความดับตามกาลเวลานัน้
หัดจับพิจารณาโดยเปรียบเทียบได้ว่าในกิเลส ว่าในเวลาที่ความอยากและความทุกข์
ครอบง�ำใจ ใจเดือดร้อน อย่างนี้ ๆ แต่ว่าในเวลาที่กิเลสสงบ ทุกข์สงบ ใจมีความเย็น
ความสงบ ดังนี้ เพราะฉะนั้น แม้เป็นความดับตามกาลเวลา ก็ยังเป็นผลดีอยู่นั่นเอง
เมื่อเป็นความดับด้วยมรรค ก็จะยิ่งเป็นความดับที่สนิทและเป็นผลดียิ่งขึ้น พิจารณา
ดังนี้เพื่อเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เกิดความปฏิบัติ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้น
ก็คือ มรรคมีองค์แปด ดังที่ก�ำลังกล่าวอยู่ในบัดนี้ ก็คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
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สัมมาสังกัปปะ ความด�ำริชอบ
สัมมาสังกัปปะ ความด�ำริชอบ เป็นมรรคข้อ ๒ และก็ยังมีอีก ๖ ข้อ แต่ละ
ข้อก็เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทั้งนั้น ท�ำความหยั่งรู้ในความดับ ในทางปฏิบัติ
หรือในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็คือ ลงมือปฏิบัติในมรรคมีองค์แปดนี้ ดังที่
เริม่ ใช้ปญ
ั ญา พิจารณา ในทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับทุกข์
ตามสัจจะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน ดังนี้เป็นการฝึกหัดปฏิบัติ ในสัมมาทิฏฐิ
ความเห็นชอบ และเมือ่ มีความเห็นชอบดังกล่าว ความด�ำริ คือความคิดหรือความตรึก
ตรองต่าง ๆ ก็จะเป็น
เนกขัมมสังกัปปะ ความด�ำริในทางออก ออกจากความพัวพัน ความติดอยู่
ในบ่วงมารทัง้ หลาย คือรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทีน่ า่ ใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ
อัพยาปาทสังกัปปะ ความด�ำริในทางไม่พยาบาทมุ่งร้าย
อวิหึสาสังกัปปะ ความด�ำริในทางไม่เบียดเบียนใคร
กล่าวสัน้ เข้ามา เมือ่ ไม่มคี วามเห็นชอบคือยังไม่เห็นในทุกข์เป็นต้น ความด�ำริ
ก็ย่อมเป็นความด�ำริที่ติดข้องพัวพันอยู่ในทุกข์ ด�ำริในทางพยาบาทปองร้ายอยู่ในทุกข์
ด�ำริในทางเบียดเบียนทุกข์ เพราะอะไร ก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ก็ย่อมรวมอยู่
ในสิ่งที่ต้องเกิด แก่ ตาย ทั้งนั้น ต้องรวมอยู่ในขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ตนเองกล่าวคือขันธ์ ๕ ของตนเองก็ต้อง เกิด แก่ ตาย บุคคลอื่น สัตว์อื่น
ก็เกิด แก่ ตาย สิ่งทั้งหลายที่เป็นวัตถุ เมื่อได้มาเป็นสัมปโยค ก็จะต้องพลัดพราก
เป็นวิปโยค การได้มานั้น เท่ากับเป็นเบื้องต้น หรือการเริ่มของการพลัดพราก
เหมือนอย่างชีวติ นีไ้ ด้มาด้วยการเกิด และเมือ่ เกิดก็ชอื่ ว่าเป็นการเริม่ ต้นการพลัดพราก
เพราะชีวิตนี้จะต้องบ่ายหน้าไปสู่ความดับหรือความตายทุกขณะ การได้มาจึงเป็น
การเริ่มต้นของการพลัดพรากนั่นเอง เพราะฉะนั้น ทุก ๆ สิ่งที่ต้องเกิดต้องดับดังนี้
จึงชื่อว่าเป็นทุกข์ ความติดข้องพัวพันอยู่ด้วยอ�ำนาจของกามกิเลส ก็ติดข้องพัวพันอยู่
ในสิ่งที่เป็นทุกข์ คือสิ่งที่เกิดดับดังนี้แหละ จะปองร้ายอะไรใคร บุคคลและสัตว์ที่

236 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๒

ปองร้ายนั้น ก็เป็นสิ่งที่เกิดดับ คือ เป็นทุกข์นั่นแหละ จะเบียดเบียนบุคคลและสัตว์
อะไร บุคคลและสัตว์นนั้ ๆ ก็เป็นสิง่ ทีเ่ กิดดับ รวมเข้าก็เป็นทุกข์นนั่ แหละ จึงเป็นการ
ด�ำริพวั พันอยูใ่ นทุกข์ ปองร้ายอยูใ่ นทุกข์ เบียดเบียนอยูใ่ นทุกข์ แต่เมือ่ มีความเห็นชอบ
ความด�ำริก็จะด�ำริในทางออกจากทุกข์ ด�ำริในทางไม่ปองร้ายผู้อื่น ด�ำริในทางไม่
เบียดเบียนผู้อื่น
เพราะฉะนัน้ ก็ฝกึ หัดปฏิบตั คิ วามด�ำริในใจของตนเอง คือดูความคิดในใจของ
ตนเอง และก็ฝึกหัดปฏิบัติเพื่อให้เป็น เนกขัมมสังกัปปะ ด�ำริในทางออก อัพยาปาทสังกัปปะ ด�ำริในทางไม่ปองร้าย อวิหึสาสังกัปปะ ด�ำริในทางไม่เบียดเบียด ดังนี้
เป็นการฝึกหัดปฏิบตั ทิ ำ� ปัญญาอันเรียกว่า ปฏิบตั ใิ นสัมมาทิฏฐิ และในสัมมาสังกัปปะ

ครั้งที่ ๒๘
การฟังธรรมน�ำไปสู่สัมมาทิฏฐิ
การส่งจิตไปในกระแสธรรมนี้ ก็คอื การส่งจิตไปสูธ่ รรมทีก่ ำ� ลังแสดง กล่าวคือ
ส่งจิตไปฟังนั่นเอง ไม่ส่งจิตไปในที่อื่น การส่งจิตไปฟังนี้ชื่อว่าเป็นการส่งจิตให้ด�ำเนิน
ไปในกระแสธรรมเป็นขั้นแรก และเมื่อส่งจิตไปฟัง ก็ย่อมจะได้ยินเสียงที่แสดงธรรม
การได้ยินนี้ไม่ใช่สักแต่ว่าหูกับเสียงมากระทบกัน แต่จะต้องมีจิตใจนี้รับฟังอยู่ด้วย
เมื่อมีจิตใจรับฟังจึงจะได้ยิน ถ้าหากว่าจิตใจไม่รับฟัง เพราะส่งจิตไปคิดเสียเรื่องอื่น
การได้ยนิ ก็ไม่บงั เกิดขึน้ ก็เหมือนอย่างหูหนวก หรือเหมือนอย่างไม่มเี สียงมากระทบหู
ฉะนั้น การส่งจิตไปให้รับฟังด้วย จึงเป็นสิ่งส�ำคัญประการแรก
เมือ่ ฟัง ได้ยนิ เพราะส่งจิตไปรับฟังธรรม ความรูใ้ นธรรมทีฟ่ งั ก็ยอ่ มบังเกิดขึน้
ความรู้ดังกล่าวนี้แหละเป็นความรู้ที่เจาะแทงเข้าสู่สัจจะ คือ ความจริง เพราะธรรมที่
ฟังก็ชเี้ ข้ามาถึงสัจจะในตนเอง เมือ่ เป็นเช่นนี้ ความรูอ้ นั เกิดจากการฟัง ได้ยนิ จึงเจาะ
แทงเข้าไปสูส่ จั จะดังกล่าว นีก้ เ็ ป็นตัวปัญญา คือความรูอ้ ย่างหนึง่ เรียกว่า เป็นปัญญา
ก็เพราะเป็นความรู้ตามที่เป็นจริง คือตามที่เป็นไปอย่างไร ธรรมที่แสดงอบรมตาม
ค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้านัน้ ประมวลกล่าวได้วา่ ล้วนแต่ชเี้ ข้ามาถึง ทุกขสัจจะ สมุทยั
สัจจะ นิโรธสัจจะ มรรคสัจจะ ดังกล่าวแล้ว
เพราะฉะนั้น ความรู้ธรรมก็ย่อมเป็นความรู้ในสัจจะทั้ง ๔ นี้ น้อยหรือมาก
เมื่อเป็นเช่นนี้ ความรู้ดั่งนี้เอง ก็เป็นเครื่องท�ำความเห็นให้ตรงต่อสัจจะขึ้นโดยล�ำดับ
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ความรู้ความเห็นที่เป็นพื้นเพของสามัญชนนั้น ย่อมรู้เห็นผิดไปจากสัจจะ
เฉไปจากสัจจะ ไม่ตรงต่อสัจจะ ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้ว เพราะฉะนัน้ เมือ่ ได้ปญ
ั ญาดังกล่าว
ขึ้นโดยล�ำดับ ก็ย่อมจะแก้ความรู้ความเห็นที่ผิดนั้นให้กลับถูก ที่เฉไฉให้กลับตรงต่อ
สัจจะตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่ สอนขึน้ โดยล�ำดับ ฉะนัน้ การฟังธรรมให้ได้ยนิ ด้วยการ
ส่งจิตไปในกระแสธรรมดังกล่าว จึงเป็นจิตที่ดีที่ชอบ ย่อมจะเปลี่ยนความรู้ความเห็น
ของตนไปสู่สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบดังกล่าวแล้วขึ้นโดยล�ำดับ

สัมมาทิฏฐิน�ำไปสู่สัมมาสังกัปปะ
เมื่อมีความรู้ ความเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้น ความด�ำริคือความ คิด นึก
ตรึกตรองทั้งหลาย ก็ย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะ ความด�ำริชอบขึ้นตามกันไปคือ
จะเป็นความด�ำริในทางออกจากเครื่องพัวพันในทุกข์
จะเป็นความด�ำริในทางไม่ปองร้ายในทุกข์
จะเป็นความด�ำริในทางไม่เบียดเบียนทุกข์
อันหมายถึงว่า ไม่ปองร้าย ไม่เบียดเบียนร่างกาย ชีวติ ทรัพย์สมบัตขิ องใคร ๆ
เพราะว่าสิง่ เหล่านีเ้ ป็นทุกข์ทงั้ นัน้ เพราะต้องแก่ ต้องตายทัง้ นัน้ ไม่ตอ้ งไปเบียดเบียน
ก็จะต้องแก่ตอ้ งตายไปเอง และความปองร้ายความเบียดเบียนนัน้ ก็เป็นอกุศล เป็นเหตุ
ก่อทุกข์ขนึ้ อีกส่วนหนึง่ บุคคลทุก ๆ คนต้องแบกทุกข์กนั อยูเ่ ต็มเพียบแล้ว ทัง้ สภาวทุกข์
ทุกข์ตามสภาพ ทั้งทุกข์ที่เกิดจากกิเลส เมื่อมาปองร้าย มาเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
ก็เป็นการสร้างกรรม ก่อทุกข์เพิ่มขึ้นอีก และทุกข์ที่ก่อให้คนอื่นนั้น ก็ย่อมจะสะท้อน
กลับมาเป็นทุกข์แก่ตน ซึ่งเป็นผู้ก่อกรรม ปองร้ายเบียดเบียนผู้อื่นอีกด้วย ฉะนั้น
เมื่อปองร้ายเบียดเบียนเขา ก็เท่ากับปองร้ายเบียดเบียนตนเองนั่นเอง ฉะนั้น ผู้ที่มี
สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ จึงไม่ดำ� ริ คือ คิดนึก ตรึกตรอง ในทางพัวพันอยูก่ บั ทุกข์
และในทางพยาบาทปองร้ายเบียดเบียนดังกล่าว แต่จะด�ำริ คือ คิดนึก ตรึกตรองใน
ทางออกจากทุกข์ ในทางไม่พยาบาทปองร้าย เบียดเบียนด้วยประการทั้งปวง ดังนี้
เป็นสัมมาสังกัปปะ ความด�ำริชอบ
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สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
เมื่อมีความด�ำริชอบอยู่ดั่งนี้ ดังที่ได้กล่าวแล้ว กรรมที่แสดงออกทางกาย
ทางวาจา ตลอดจนถึงที่เป็นมโนกรรม กรรมทางใจเอง ก็ย่อมจะเป็นกายกรรมที่
เป็นกุศล วจีกรรมทีเ่ ป็นกุศล มโนกรรมทีเ่ ป็นกุศล อาชีพก็ยอ่ มจะเป็นอาชีพทีเ่ ป็นกุศล
เพราะว่ากรรมทั้งหลายย่อมมาจากเจตนา คือความจงใจ และเจตนาคือความจงใจนั้น
ก็มาจากความด�ำริ คือความคิดนึก ตรึกตรอง อันเนือ่ งมาจากความรู้ ความเห็นนัน้ เอง
เพราะฉะนั้น เมื่อมีความรู้ความเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิ อันท�ำให้มีความด�ำริชอบ
เป็นสัมมาสังกัปปะ ก็ยอ่ มจะส่งต่อไปถึงกรรมต่าง ๆ ทีแ่ สดงออก ท�ำให้เป็น สัมมาวาจา
เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ
เพือ่ ทีจ่ ะชีใ้ ห้ชดั ท่านจึงแสดงไว้วา่ สัมมาวาจา เจรจาชอบนัน้ ก็คอื เวรมณี ได้แก่
ความเว้นจากพูดเท็จ
ความเว้นจากพูดส่อเสียด
ความเว้นจากพูดค�ำหยาบ
ความเว้นจากพูดส�ำราก หรือพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล
สัมมากัมมันตะ การงานชอบนั้นก็คือ เวรมณี
ความเว้นจากฆ่าเขา
ความเว้นจากการลักของเขา
ความเว้นจากการประพฤติผิดประเพณีในทางกาม หรือจากพรหมจริยกิจ
สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบนั้น ก็คือละมิจฉาอาชีวะ อาชีพที่ผิด ประกอบ
สัมมาอาชีวะ อาชีพที่ชอบ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ ท่านยกเอาเวรมณี คือความเว้นนัน้ ก็พงึ เข้าใจว่า
เมื่อมีเวรมณี คือความงดเว้นอยู่ในใจ ก็ย่อมเป็นสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะขึ้น คือ
แม้จะไม่พูดอะไร จะไม่ท�ำอะไร ก็เป็นสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ ดังเช่นผู้ที่มี
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ความเห็นชอบ มีความด�ำริชอบดังกล่าวแล้ว ย่อมมีเวรมณีขึ้นตามกัน เพราะเมื่อมี
ความเห็นชอบมีความด�ำริชอบอยู่ ก็ย่อมไม่มีความคิดที่จะก่อเจตนาเพื่อที่จะพูดเพื่อ
ที่จะท�ำในทางผิดในทางชั่วทั้งหลาย แต่จะมีความสงบวาจา สงบกาย เมื่อจะพูดอะไร
ไปก็พดู วาจาทีด่ ี เมือ่ จะท�ำอะไรก็ทำ� สิง่ ทีด่ เี ป็นไปเพือ่ เกือ้ กูลดังนี้ จึงบังเกิดเป็นเวรมณี
คือความเว้นขึ้น แม้โดยที่ไม่ได้คิดจะเว้น และเมื่อเป็นเช่นนี้ แม้จะนั่งนิ่งอยู่เฉย ๆ
ก็ชื่อว่ามีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และแม้จะพูดอะไรจะท�ำอะไรออกไป ก็ย่อม
แสดงออกเป็นสัมมาวาจา หรือกุศลวาจา สัมมากัมมันตะ หรือกุศลกัมมันตะ โดยแท้
ส่วนอาชีพนั้น ทุก ๆ คนจ�ำจะต้องอาศัยปัจจัย ๔ ส�ำหรับด�ำรงชีวิตอยู่ทุกวัน เพราะ
ฉะนัน้ จึงจะอยูเ่ ฉย ๆ ไม่ได้ จะต้องประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ ให้ได้ปจั จัย
ทั้ง ๔ มาทะนุบ�ำรุงร่างกาย ชีวิต ผู้ที่มีความเห็นชอบ ความด�ำริชอบ ก็ย่อมจะเว้น
ย่อมจะละมิจฉาชีพต่างๆประกอบแต่สัมมาอาชีวะ คือเลี้ยงชีวิตโดยชอบ โดยหมาย
ถึงว่าแสวงหาปัจจัย ๔ ในทางทีชอบและเมื่อได้มา ก็พิจารณาบริโภคใช้สอยในทาง
ทะนุบ�ำรุงรักษาร่างกายและชีวิตไว้เพื่อประพฤติสิ่งที่ดีที่ชอบทั้งหลาย แต่ไม่ใช่บริโภค
เพื่อเพิ่มตัณหา หรือเพิ่มกิเลส ดังนี้ก็เป็นสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ
มรรคดังทีไ่ ด้กล่าวมานี้ ย่อมเป็นข้อทีถ่ งึ ปฏิบตั อิ ยูด่ ว้ ยกันทุก ๆ คน เพราะฉะนัน้
ก็ให้หมั่นพิจารณาดูมรรคที่ตนเอง และตั้งใจปฏิบัติท�ำมรรคให้ดีขึ้นอยู่ทุก ๆ วัน ดังนี้
ก็ย่อมจะชื่อว่าได้เป็นผู้ปฏิบัติขยับใกล้นิพพานเข้าไปโดยล�ำดับ

ครั้งที่ ๒๙
ใจมักไปตามกระแสโลก
จิตใจนี้มีอารมณ์ คือเรื่องต่าง ๆ ที่คิดนึกอยู่เป็นอันมาก เป็นเรื่องที่ผ่านเข้า
มาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจเอง เรื่องเหล่านี้บางอย่างก็
ท�ำใจให้ยนิ ดี พอใจ รักใคร่ บางอย่างก็ทำ� ใจให้หงุดหงิด ขัดเคือง โกรธแค้น บางอย่าง
ก็ทำ� ใจให้งว่ งเหงา บางอย่างก็ทำ� ใจให้ฟงุ้ ซ่าน บางอย่างก็ทำ� ใจให้ลงั เล สงสัย ไม่แน่นอน
อาการของใจดังกล่าวนีเ้ รียกว่า นิวรณ์ แปลว่า เครือ่ งกัน้ คือกัน้ จิตไว้ไม่ให้เกิดปัญญา
รู้แจ้ง เห็นจริง กั้นจิตไว้มิให้สงบตั้งมั่น รวมความว่า กั้นจิตไว้ไม่ให้ด�ำเนินไปในทางดี
แต่ว่ากลับส่งให้ด�ำเนินไปในทางต�่ำทรามต่าง ๆ และจิตใจที่ประกอบด้วยความยินดี
พอใจ รักใคร่ ในอารมณ์บางอย่าง หงุดหงิด ขัดเคือง โกรธแค้น ในอารมณ์บางอย่าง
เป็นต้น ดังกล่าวนี้เรียกว่าเป็นจิตใจที่ด�ำเนินไปในกระแสของตัณหา หรือในกระแส
ของโลก เพราะค�ำว่าโลก ก็หมายถึงอารมณ์อนั เป็นทีต่ งั้ ของกิเลสทัง้ หลาย และบรรดา
กิเลสทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นเกาะอารมณ์นั้นเอง
เมือ่ จิตใจด�ำเนินไปในกระแสโลก หรือในกระแสตัณหาดัง่ นี้ ก็เป็นอันหันหลัง
ให้กระแสของธรรม เพราะกระแสของธรรมนัน้ ด�ำเนินไปตรงกันข้าม เหมือนอย่างแม่นำ�้
สองสายขนานกัน แต่ว่าไหลกลับกันไปคนละทาง สายหนึ่งไหลไปทางทิศตะวันตก
อีกสายหนึ่งไหลไปทางทิศตะวันออก ได้ยินว่ามีกล่าวถึงเรื่องแม่น�้ำที่ไหลขนานกัน
แต่ว่ากลับกันคนละข้างดังนี้ ในเรื่องพระศรีอารย์ว่า ในสมัยพระศรีอารย์ จะมีแม่น�้ำ
เช่นนี้ แต่เรือ่ งพระศรีอารย์นนั้ ยกไว้ กล่าวเฉพาะในปัจจุบนั คือในสมัยของพระพุทธเจ้า
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คือพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนี้แหละ แม่น�้ำดังกล่าวนี้ก็มีอยู่ในใจของทุก ๆ คน
แล้วทัง้ สองสาย กระแสโลกสายหนึง่ กระแสธรรมอีกสายหนึง่ ทีไ่ หลขนานกันอยูใ่ นใจ
แต่ว่าไหลไปคนละทาง ตรงกันข้ามดังกล่าวแล้ว

กระแสโลกที่แรงให้เกิดอกุศลกรรมบถ
พิจารณาดูให้ดีก็จะพึงเห็นได้ ในขณะที่จิตใจนี้ไหลไปตามกระแสโลก คือ
อารมณ์และกิเลสดังกล่าว อารมณ์นั้นก็เป็นเรื่องต่าง ๆ ที่ผูกพันอยู่ในใจ กิเลส
นัน้ บางทีกเ็ ป็นความยินดี รักใคร่ พอใจ บางทีกเ็ ป็นความหงุดหงิด ขัดเคือง โกรธแค้น
บางทีก็เป็นความหลงต่าง ๆ ที่มีอาการเป็นความง่วงเหงา ฟุ้งซ่าน ลังเล สงสัย และ
บางทีก็ไหลอยู่แต่ในใจเท่านั้น แต่ว่าบางทีเมื่อเป็นโอฆะ คือเป็นห้วงน�้ำ หมายถึงว่า
บังเกิดขึ้นรุนแรง เป็นคลื่นลมอย่างแรงขึ้นในใจ ก็ไหลออกนอกใจมาปรากฏทาง
กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร เป็น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทางอกุศลต่าง ๆ
เช่น ฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง ประพฤติผดิ ประเพณีในทางกามบ้าง นีเ้ ป็นกายกรรม
พูดเท็จบ้าง พูดส่อเสียดบ้าง พูดค�ำหยาบบ้าง พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลบ้าง นีเ้ ป็นวจีกรรม
โลภเพ่งเล็งทรัพย์ของเขา เพือ่ มาเป็นของตนบ้าง พยาบาทปองร้ายเขาบ้าง เห็นผิดจาก
คลองธรรม เช่นเห็นว่า ท�ำดีไม่ได้ดี ท�ำชั่วไม่ได้ชั่ว บุญบาปไม่มี ดังนี้เป็นต้น นี้เป็น
มโนกรรม อันเรียกว่า อกุศลกรรมบถ ทางของกรรมที่เป็นอกุศล อกุศลกรรมทั้งปวง
เหล่านี้ ก็เกิดขึน้ จากกระแสในใจนีแ้ หละทีร่ นุ แรง มีคลืน่ ลมรุนแรง จนถึงไหลบ่าออกไป
จิตใจที่ด�ำเนินไปดังนี้ เรียกว่าด�ำเนินไปในกระแสโลกโดยแท้ หรือกระแสของกิเลส
กระแสของตัณหา ก็เรียกได้

ต้นของกระแสโลก-กระแสธรรม
แต่ว่าการที่คนเราไม่ได้ด�ำเนินไปอย่างนี้โดยส่วนเดียว ก็เพราะในจิตใจยังมี
กระแสธรรมอยู่อีกกระแสหนึ่ง ซึ่งเป็นกระแสที่ไหลทวนกระแสโลกอันขนานกันอยู่
คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้น ท่านแสดงว่าเกิดขึ้นมาด้วยผลของกุศลกรรม ก็แปลว่า
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ทุก ๆ คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ จะต้องมีกุศลกรรมอยู่ในตัวเพียงพอ ที่จะให้เกิดมา
เป็นมนุษย์ทุกคน แปลว่ามีพื้นดีกันมาแล้ว จะนับถือพระพุทธศาสนา หรือไม่นับถือ
พระพุทธศาสนาก็ตาม จะเกิดในตระกูลสูงต�่ำอย่างไรก็ตาม มั่งมีหรือยากจนอย่างไร
ก็ตาม ก็เกิดมาด้วยผลของกุศล ส่วนความเป็นไปต่าง ๆ กันนั้น ก็เพราะมีกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกรรมอุปถัมภ์หรือตัดรอน ประกอบเข้ามาอีก เพราะฉะนั้น ทุกคน
จึงมีต้นของกระแสธรรมอยู่ในใจด้วยกัน เช่นเดียวกับมีต้นของกระแสโลก ต้นของ
กระแสโลกนั้นก็ได้แก่ อาสวอนุสัย คือกิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตส่วนลึก
เรียกว่าประจ�ำสันดาน ซึง่ ท�ำให้เป็นสันดานฝ่ายชัว่ ต้นของกระแสธรรม นัน้ ก็คอื บารมี
คือความดีต่าง ๆ ที่ได้กระท�ำ เก็บอบรมสั่งสมกันมา เรียกว่าเป็นสันดานฝ่ายดี
ทัง้ สองนีเ้ ป็นต้นแห่งความดี ความชัว่ ของทุก ๆ คน และก็เป็นต้นของกระแสโลกกระแส
ธรรมดังกล่าวแล้ว

กระแสธรรมน�ำให้เกิดกุศลกรรมบถ
เพราะฉะนั้น จิตใจของทุกๆคนจึงไม่ด�ำเนินไปตามกระแสโลกอย่างเดียว
แต่ยงั ด�ำเนินทวนมาตามกระแสธรรมอีกด้วย ก็คอื อารมณ์ตา่ ง ๆ ดังกล่าวแล้วนัน่ แหละ
แต่ว่ามีธรรมบังเกิดขึ้นในอารมณ์นั้น ๆ ก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
เรือ่ งราวทัง้ หลายทีป่ ระสบพบผ่าน ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ นีแ่ หละ แต่วา่ ท�ำให้
บังเกิดธรรมเป็นต้นว่า ทาน ศีล ภาวนา หรือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา หรือ
คุณงามความดีอย่างอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกล่าวเข้ามาก็คือ น�ำให้เกิดศีล สมาธิ
ปัญญา น�ำให้ละความชั่ว ท�ำความดี ให้ช�ำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ ผ่องใส นี้เป็น
กระแสธรรม กระแสธรรมที่บังเกิดขึ้นในใจนี้ เมื่อแรงขึ้นก็ไหลออกไปทาง กายทวาร
วจีทวาร มโนทวาร เช่นเดียวกัน แต่ว่าก่อให้เกิด กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
อันเป็นฝ่ายกุศล คือให้เป็น เวรมณี ความงดเว้นจากฆ่าเขาบ้าง เว้นจากลักของเขาบ้าง
เว้นจากประพฤติผดิ ประเพณีในทางกามบ้าง โดยทีม่ จี ติ ประกอบด้วย เมตตา ปรารถนาสุข
ประพฤติเกื้อกูล ประกอบตนอยู่ในสัมมาอาชีวะ ยินดีอยู่ในคู่ครองของตนดั่งนี้
ก็เป็นกายกรรมฝ่ายกุศล ทางวาจาเล่า ก็เว้นจากพูดเท็จ พูดแต่คำ� จริงทีเ่ ป็นประโยชน์
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ที่สมควรจะพูด เว้นจากพูดส่อเสียด พูดค�ำที่ประสานสามัคคี เว้นจากพูดค�ำหยาบ
พูดค�ำทีไ่ พเราะอ่อนหวานท�ำจิตใจให้ยนิ ดี เว้นจากความโลภเพ่งเล็งสมบัตขิ องผูอ้ นื่ แต่
มีความสันโดษพอใจอยู่ในสมบัติของตน เว้นจากพยาบาทปองร้ายเขา แต่มีจิตในไม่
พยาบาทปองร้ายใคร และมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ เช่น เห็นว่าท�ำบุญได้บุญ
ท�ำบาปได้บาป บุญบาปมีดังนี้เป็นต้น นี่ก็เป็น กุศลกรรมบถ ที่บังเกิดขึ้นจากต้นเดิม
คือ บารมี ส่วนหนึ่ง และเกิดจาก เสวนา คือการคบหา อีกอย่างหนึ่ง แม้ในฝ่ายชั่ว
ก็เช่นเดียวกัน ก็เกิดจากต้นเดิม คือ อาสวกิเลส ส่วนหนึ่ง เกิดจาก เสวนา คือ
การคบหาอีกส่วนหนึง่ เพราะฉะนัน้ ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดง
มงคลเริม่ ด้วยเสวนาคือ การคบหา โดยทีส่ งั่ สอนให้ไม่เสวนาคบหาคนพาล แต่ให้เสวนา
คบหาบัณฑิต และให้บชู าบุคคลทีค่ วรบูชา และได้มบี าลีแสดงไว้ในทีอ่ นื่ อีกว่า พระพุทธเจ้า
คือพระบรมศาสดาของเราทัง้ หลาย ได้ทรงเป็นมิตรทีด่ ขี องสัตวโลก ได้ทรงแสดงธรรม
สั่งสอนสัตวโลก ให้พ้นจากความทุกข์จนถึงสังสารทุกข์ คือให้พ้นจาก แก่ เจ็บ ตาย
เพราะฉะนั้น เมื่อบุคคลมาเสวนาคบหาพระพุทธเจ้า เป็นกัลยาณมิตร คือเป็นมิตรที่
ดีงาม และปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ก็ย่อมน�ำตนให้พ้นจาก
ทุกข์ได้ ธรรมที่เป็นเครื่องพ้นจากทุกข์นั้นได้ตรัสว่า เป็นทรัพย์ของตน ของทุก ๆ คน
ดังที่ตรัสไว้ในเอสุการีสูตร ว่าพระองค์ตรัสอริยโลกุตรธรรม ว่าเป็นทรัพย์ของตน
ของทุก ๆ คน ดังนี้ เพราะฉะนัน้ ผูน้ บั ถือพระพุทธศาสนาทัง้ หลาย จึงชือ่ ว่าได้เสวนา
กับบัณฑิต ตัง้ ต้น แต่พระพุทธเจ้า คือพระบรมศาสดา ได้สดับค�ำสัง่ สอนของพระองค์
ที่ชี้ให้รู้จักกระแสโลก กระแสธรรมตามเป็นจริง

สัมมาวายามะ
เมื่อทราบว่ากระแสโลกหรือกระแสของกิเลส กระแสของตัณหานั้น น�ำไปสู่
ทุกข์ทั้งปวง ไม่ใช่น�ำไปสู่ทุกข์อย่างเดียว น�ำไปสู่อกุศลกรรมทั้งปวงด้วย ส่วนกระแส
ธรรมนั้นน�ำไปสู่ความสิ้นทุกข์ ความดับทุกข์ น�ำไปสู่กุศลกรรมทั้งหลายดั่งนี้แล้ว
ก็ตอ้ งมีวริ ยิ ะ คือความเพียร ปฏิบตั ติ ามพระธรรมค�ำสัง่ สอน เพราะว่าพระพุทธเจ้านัน้
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ทรงเป็นเพียงผู้บอกดั่งที่ตรัสไว้ว่า พระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้บอก ท่านทั้งหลาย
ต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ฉะนัน้ จึงต้องมีวริ ยิ ะ คือความเพียร อันเรียกว่า สัมมาวายามะ
ความเพียรชอบ อันจัดเป็นองค์มรรคประการหนึ่ง ซึ่งกล่าวโดยย่อก็คือ
เพียรเพื่อจะยังอกุศลที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น
เพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
เพียรเพื่อจะยังกุศลที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น
เพียรรักษากุศลที่บังเกิดขึ้นแล้วให้ด�ำรงอยู่ และให้เพิ่มพูนงอกงามยิ่งขึ้น
ความเพียรดังกล่าวนีเ้ ป็นความเพียรชอบ และทีเ่ รียกว่าเพียรนัน้ ก็คอื ท�ำ ฉันทะ
ความพอใจให้บงั เกิดขึน้ คือพอใจทีจ่ ะกระท�ำการละอกุศล พอใจทีจ่ ะกระท�ำการอบรม
กุศลให้บังเกิดขึ้น เริ่มความเพียร คือมิใช่แต่พอใจเท่านั้น เริ่มละและเริ่มกระท�ำด้วย
ประคองความเพียร ให้ด�ำเนินไปให้สม�่ำเสมอ รักษาจิต ให้เข้มแข็งแกล้วกล้าไม่ให้
อ่อนแอย่อท้อ ตัง้ ความเพียรขึน้ ไว้ให้เป็นประธาน กล่าวคือให้ถอื ว่า การละอกุศล การ
ท�ำกุศลนั้นต้องเป็นที่หนึ่ง ต้องเป็นหัวหน้า ไม่ใช่มีสิ่งอื่นมาเป็นที่หนึ่ง มาเป็นหัวหน้า
เมือ่ ตัง้ ความเพียรขึน้ ดังนี้ ก็ชอื่ ว่าได้ปฏิบตั ใิ นสัมมาวายามะ คือความเพียรชอบ สติปฏั ฐาน
ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน ก็เป็นทางปฏิบัติส่งจิต และการปฏิบัติไปในกระแสธรรม
นัน้ เอง ตัง้ ต้นแต่อานาปานสติ สติกำ� หนดลมหายใจเข้าออก เพราะฉะนัน้ เมือ่ ฟังสวดแล้ว
ในขณะที่นั่งท�ำความสงบ จะพิจารณาธรรมตามที่แสดงทบทวน หรือว่าจะพิจารณา
ธรรมข้ออื่น เป็นทางปฏิบัติก็ตาม ก็ย่อมท�ำได้ หรือจะท�ำสมาธิรวมใจเข้ามาก�ำหนด
ลมหายใจเข้าออก ตั้งใจไว้ที่ปลายจมูก ให้รู้ลมหายใจ หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจออก
ก็ให้รู้ ยาวก็ให้รู้ สัน้ ก็ให้รู้ ให้รกู้ ายใจนีท้ งั้ หมดไม่ให้ไปรูใ้ นทีอ่ นื่ แต่วา่ ให้รอู้ ย่างปล่อยวาง
คือสักแต่ว่ารู้ ไม่ยึดถือ และเมื่อใจรวมเข้ามาภายในดังนี้ มีสติรักษาอยู่ไม่ให้ฟุ้งซ่าน
ออกไป ก็ย่อมจะได้สมาธิ
๑๗ เมษายน ๒๕๑๖

ครั้งที่ ๓๐
ปฏิเวธธรรม
ความตั้งใจฟัง เป็นการอบรมจิตและปัญญาไปด้วยกัน เพราะท�ำจิตให้สงบตั้ง
มั่นและท�ำให้เกิดปัญญาคือความรู้ จิตและปัญญานี้จึงเป็นไปด้วยกัน ตั้งแต่เบื้องต้น
การปฏิบัติในบางขั้น ก็มุ่งท�ำจิตให้อยู่ในอารมณ์อันเดียว ไม่ต้องการปัญญา
ก็นับว่าเป็นสมาธิหรือเป็นสมถะแต่อย่างเดียว บางคราวก็มุ่งท�ำปัญญาคือความรู้ใน
ธรรมด้วยการพิจารณาตามเหตุและผล ให้เกิดความรู้ความเห็นที่แจ่มแจ้งขึ้น ไม่ได้
มุง่ ทีจ่ ะท�ำให้จติ สงบ การทีป่ ฏิบตั แิ ยกกันดังนี้ ก็เป็นการปฏิบตั ขิ นั้ ฝึกหัดเพือ่ ทีจ่ ะสร้าง
สมาธิขนึ้ หรือเพือ่ ทีจ่ ะสร้างความรูค้ วามเห็นทีแ่ จ่มแจ้งขึน้ ยังไม่เป็นขัน้ สูงหรือขัน้ รูแ้ จ้ง
แทงตลอดอันเป็นตัว ปฏิเวธธรรม การปฏิบตั ใิ นเบือ้ งต้นของทุก ๆ คนก็มกั จะเป็นไป
อยูด่ งั นี้ คือมุง่ ท�ำสมาธิอย่างเดียว หรือไม่เช่นนัน้ ก็มงุ่ ท�ำปัญญาอย่างเดียว เมือ่ ต้องการ
ปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นความรู้แจ้งแทงตลอด อันเป็นตัวปฏิเวธธรรม ก็จะต้องปฏิบัติ
ให้มีสมาธิเป็นภาคพื้นให้เพียงพอ คือให้จิตใจมีความสงบจริง ๆ จากกามและอกุศล
ธรรมทั้งหลาย โดยที่มีจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งก็ตั้งมั่นได้
อันท�ำให้จิตใจมีความสงบลงได้จริง ๆ เรียกว่ามีสมาธิเป็นบาทเป็นภาคพื้นที่เพียงพอ
และก็อบรมท�ำปัญญาต่อไป
ในการอบรมท�ำปัญญานัน้ ก็โดยพิจารณา รูปธรรม นามธรรม ทีป่ รากฏอยูใ่ น
สมาธินั่นแหละ โดยจ�ำแนกออกว่านี่เป็นรูป นี่เป็นเวทนา นี่เป็นสัญญา นี่เป็นสังขาร
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นี่เป็นวิญญาณ แต่ละข้อทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับ ไม่ด�ำรงอยู่คงที่ บังคับให้เป็นไป
ตามปรารถนามิได้ เพราะต้องเกิดดับอยู่ตลอดเวลา พิจารณาให้สัจจะข้อนี้คือ
ความเกิดดับปรากฏขึ้นแก่ความรู้ดั่งนี้ เป็นการปฏิบัติทางปัญญา

สัมมาสติ-สติคู่กับปัญญา
แต่วา่ การปฏิบตั อิ บรมจิตและปัญญาดังเช่นว่ามานี้ จะต้องอาศัยอุปการธรรม
ที่ส�ำคัญข้อหนึ่งก็คือ สติ ที่แปลว่า ความระลึกได้ แต่ค�ำแปลนี้ก็เป็นค�ำแปลข้อหนึ่งที่
แปลที่ใช้กันอยู่เท่านั้น ความหมายของสติยังมีอีกคือ ความรู้ ความตื่น ซึ่งฟังดูก็จะ
คล้าย ๆ กับปัญญา แต่วา่ ต่างกัน ความระลึกได้หรือความรู้ ความตืน่ ทีเ่ ป็นตัวสตินนั้
เป็น อนุสติ ความระลึกตาม เป็น อนุปสั สนา ความรูค้ วามเห็นตาม ส่วนความรูท้ เี่ ป็น
ตัวปัญญานัน้ เป็น วิปสั สนา คือความรูแ้ จ้งเห็นจริง แต่วา่ ทัง้ สติทงั้ ปัญญา ก็ตอ้ งไปด้วยกัน
ประกอบกันอยู่ เมื่อมีสติก็ย่อมมีปัญญา ขาดสติเสียจะเกิดปัญญาขึ้นมาหาได้ไม่
สติจงึ เท่ากับเป็นต้นทางของปัญญา เพราะฉะนัน้ ในหมวดธรรมทีส่ ำ� คัญ ท่านจึงใช้สติ
ตั้งเป็นชื่อ ดังเช่นสติปัฏฐาน ที่แปลว่าที่ตั้งสติหรือความปรากฏแห่งสติ และในหมวด
ธรรมหลาย ๆ ข้อที่เรียงกันไปโดยล�ำดับ ก็เรียงสติไว้หน้าปัญญาอยู่เสมอ ดังจะพึง
เห็นได้ดังตัวอย่างในสิ่งหรือเรื่องที่รู้ ๆ ทั่ว ๆ ไป ก็ต้องนึกขึ้นมาได้ก่อนแล้วจึงรู้
ถ้าไม่นึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมา รู้ที่เป็นปัญญาในเรื่องนั้นก็มีขึ้นไม่ได้ เพราะฉะนั้น จึงจะ
ต้องมีความเกิดขึน้ แห่งสติอนั เรียกว่า สตุปปฺ าท ความเกิดขึน้ แห่งสติในเรือ่ งนัน้ ขึน้ ก่อน
ปัญญาในเรื่องนั้นจึงจะเกิดตามภายหลัง สตุปฺปาท ความเกิดขึ้นแห่งสติ จึงเป็น
สิ่งส�ำคัญ ก็เมื่อลืมเสียแล้ว ปัญญาจะเกิดขึ้นในสิ่งที่ลืมนั้นได้อย่างไร จะต้องระลึกขึ้น
ได้เสียก่อน เพราะฉะนัน้ ในการปฏิบตั ธิ รรมจึงต้องการสตินแี่ หละเป็นข้อส�ำคัญเบือ้ งต้น
ก็ต้องท�ำความระลึกความนึกคิดขึ้นมา ถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการอบรมจิตและปัญญา
อันเรื่องที่จะพึงนึกระลึกถึงดังกล่าวนี้ พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนเอาไว้แล้ว คือ ให้นึก
ระลึกถึง กาย เวทนา จิต และธรรม ซึง่ ทัง้ หมดนีก้ ม็ อี ยูใ่ นตัวของบุคคลทุก ๆ คนแล้ว
จะนึกระลึกถึงหรือไม่นึกระลึกถึง ทั้ง ๔ นี้ก็ยังมีอยู่
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กาย ก็คือกายอันนี้
เวทนา ก็คือ สุข ทุกข์ หรือภาวะเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข อันมีอยู่ที่กาย
และใจอันนี้
จิต ก็คือจิตใจอันนี้ ที่บางคราวก็มี ราคะ โทสะ โมหะ บางคราวก็ปราศจาก
ราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น
ธรรม ก็คือ เรื่องในจิต บางคราวก็เป็นอกุศล เช่น ตัวราคะ โทสะ โมหะ
นั่นแหละ เป็นตัวอกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นในจิต บางคราวก็เป็นกุศล เช่น ความสงบ
ราคะ โทสะ โมหะ หรือความมีกุศลจิตคิดจะท�ำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาเป็นต้น
ในบางคราวก็เป็นธรรมกลาง ๆ ไม่จัดว่ากุศลหรืออกุศล
กาย เวทนา จิต ธรรม ของทุก ๆ คนย่อมมีอยู่ดังนี้ จะนึกระลึกถึงหรือ
ไม่ระลึกถึง ก็คงมีอยู่ดังนี้นั่นแหละ แต่ว่าถ้าไม่นึกระลึกถึง กาย เวทนา จิต ธรรม
ก็อาจด�ำเนินไปในทางอกุศล ในทางน�ำทุกข์โดยมาก แต่ถ้าท�ำสติระลึกนึกถึง กาย
เวทนา จิต ธรรม ก็จะด�ำเนินไปในทางกุศล ในทางดับทุกข์โดยมาก ฉะนั้น การท�ำ
สตินึกระลึกถึงจึงเป็นการดีกว่า

วิธีท�ำสติระลึกถึง
วิธที ำ� สตินกึ ระลึกถึงนัน้ เมือ่ กล่าวอย่างง่าย ๆ ก็คอื ตัง้ จิตนึกถึง กาย เวทนา
จิต ธรรม ที่ด�ำเนินไปอยู่ในปัจจุบัน จะจับอันไหนขึ้นก่อนก็ได้ตามถนัด เพราะว่า
กาย เวทนา จิต ธรรม ของแต่ละบุคคลนี้ มีลักษณะอาการที่จะก�ำหนดเป็นอันมาก
เช่นว่าจะจับกายขึน้ มาก่อน จะจับกายส่วนไหน สมมติวา่ จะจับลม เพราะว่าลมหายใจ
นี้ก็เป็นกายส่วนหนึ่ง ก็ท�ำสตินึกพึงลมหายใจ หายใจเข้าหายใจออก ตั้งจิตให้ก�ำหนด
ไว้ที่ปลายจมูกนึกถึงลมหายใจออก และเมื่อนึกถึงก็ย่อมรู้ และเมื่อรู้ก็ย่อมตื่นอยู่
ไม่ง่วงหงุบ หลับไหล ลืมเลือน นึกถึงอะไร ก็นึกถึงลมหายใจเข้าออก รู้อะไร ก็รู้ลม
หายใจเข้าออก ตื่นอยู่ในอะไร ก็ตื่นอยู่ในลมหายใจเข้าออก ไม่เลอะเลือน หลับไหล

แนวปฏิบัติทางจิต 249

หลงลืม เพราะฉะนั้น ลักษณะที่นึก ลักษณะที่รู้ ลักษณะที่ตื่น อยู่ดังนี้ เป็นตัวสติ
ถ้าไม่นกึ ก็ไม่รู้ ไม่รกู้ ไ็ ม่ตนื่ อาการของสติเหล่านีเ้ นือ่ งกัน นึกนัน้ ตรงกันข้ามกับไม่นกึ
รูน้ นั้ ตรงกันข้ามกับไม่รู้ ตืน่ นัน้ ตรงกันข้ามกับหลับไหล ลืมเลือน หลงลืม แต่วา่ อาการ
ที่นึก อาการที่รู้ อาการที่ตื่นดังนี้เป็นนึกตาม รู้ตาม ตื่นตาม ตามอะไร ก็คือตามลม
หายใจ อาการของลมหายใจเป็นอย่างไรก็นึกรู้ตื่นตามอาการเหล่านั้น เพียงเท่านั้น
นี้เป็นกาย และก็นึกรู้ตื่นในเวทนาที่เนื่องกับลมหายใจในจิตเองที่เนื่องกับลมหายใจ
ในธรรมเองที่เนื่องกับลมหายใจ
กาย เวทนา จิต ธรรม ก็เนื่องกันไปหมด และสติดั่งนี้จะน�ำสมาธิให้บังเกิด
ขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ เวทนาต้องสนับสนุน จิตใจก็ตอ้ งสนับสนุน ธรรมในจิตใจก็ตอ้ งสนับสนุน
กายเองอันหมายถึงกายทุก ๆ ส่วนก็ตอ้ งสนับสนุน ธรรมทีต่ อ้ งสนับสนุนนัน้ โดยตรง
ก็คือลมหายใจต้องมาเป็นธรรมอยู่ในใจ มาเป็นธรรมารมณ์อยู่ในใจ ไม่ใช่ธรรมข้ออื่น
เข้ามาแทรกอยู่ในใจแล้วก็เป็นสมาธิไม่ได้ ต้องลมหายใจนั่นแหละมาเป็นธรรมารมณ์
อยู่ในใจแต่อย่างเดียว จึงจะเป็นสมาธิขึ้นได้ สติที่นึก ที่รู้ ที่ตื่น ในกาย เวทนา จิต
ธรรมดังนี้จะปรากฏความเป็นไปเป็นต้นของกาย เวทนา จิต ธรรมชัดขึ้น ๆ คือกาย
เวทนา จิต ธรรม ภายใน กาย เวทนา จิต ธรรมภายนอก กาย เวทนา จิต ธรรม
ทั้งภายในทั้งภายนอก ความเกิดขึ้นแห่งกาย เวทนา จิต ธรรม ความดับแห่งกาย
เวทนา จิต ธรรม ทั้งความเกิด ความดับแห่งกาย เวทนา จิต ธรรม

วิธีตั้งสติ ๒ อย่าง
วิธีที่จะตั้งสตินั้นก็มีอยู่ ๒ อย่าง
อย่างทีห่ นึง่ ตัง้ สติกำ� หนดว่า กายมีอยู่ เวทนามีอยู่ จิตมีอยู่ ธรรมมีอยู่ ดูตวั
ที่มีอยู่ของกาย เวทนา จิต ธรรมนี้ แต่ว่ามีอยู่ก็เพียงเป็นที่ตั้งของสติเพียงเพื่อรู้
ไม่ยึดถืออะไร ๆ คือว่า ตั้งสตินึกรู้ตื่นว่า กาย เวทนา จิต ธรรมมีอยู่ แต่ว่าไม่ยึด
ท�ำความรู้แต่เพียงว่ามีอยู่ ดังนี้เป็นไปในทางสมาธิโดยมาก
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อีกอย่างหนึง่ เมือ่ มุง่ นึกรูต้ นื่ อยูใ่ นความเป็นไปของกาย เวทนา จิต ธรรม คือ
เกิดดับ ย่อมเป็นไปในทางปัญญา เพราะเมื่อความเกิดดับของกาย เวทนา จิต ธรรม
ปรากฏชัดขึน้ นัน่ แหละเป็นตัวสัจจะ และเมือ่ ตัวสัจจะนีป้ รากฏแก่ความรู้ ความรูท้ เี่ ข้า
ถึงสัจจะนั้นเลื่อนขึ้นเป็นปัญญา ความรู้ที่เป็นอนุปัสสนาคือรู้ตาม เป็นตัวสติ คือตาม
กาย เวทนา จิต ธรรม แต่ความรู้ที่เข้าถึงสัจจะอันเป็นตัวความจริง คือตัวเกิดดับนี่
แหละเป็นตัวสัจจะ ความรูด้ งั่ นีเ้ ป็นปัญญา ซึง่ มีลกั ษณะเป็นวิปสั สนา คือรูแ้ จ้งเห็นจริง
ดั่งนี้เรียกว่าเป็น สัมมาสติ คือระลึกชอบ
๑๘ เมษายน ๒๕๑๖

ครั้งที่ ๓๑
สรุปมรรค ๘ – สัมมาทิฏฐิ
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ คือ รู้เห็นในทุกข์ รู้เห็นในเหตุให้เกิดทุกข์ รู้เห็น
ในความดับทุกข์ รูเ้ ห็นในทางปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับทุกข์ ก�ำหนดดูทกุ ข์ทตี่ นประสบทุกข์
ดูให้รทู้ กุ ข์ทปี่ ระสบนัน้ ทีต่ น ดูวา่ เบญจขันธ์ซงึ่ เกิดมา เป็นชาติ คือ ความเกิด ก็ตอ้ งแก่
ต้องตายเป็นธรรมดา และเมื่อมีความยึดถือในเบญจขันธ์นั้น ว่าเป็นเรา เป็นของเรา
เมื่อเบญจขันธ์นั้นเป็นทุกข์ต่าง ๆ ดังกล่าว เราจึงเป็นทุกข์ไปด้วย ดูเราที่พลอยเป็น
ทุกข์ไปกับเบญจขันธ์นี้ และดูเหตุให้เกิดทุกข์ คือดูตัวตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก
ที่ใจ ว่าจิตใจที่ยังมีความดิ้นรนทะยานอยากอยู่เป็นตัวก่อให้เกิดทุกข์ต่าง ๆ ดูความ
สงบทุกข์ คือดูจติ ใจทีป่ ลอดโปร่งจากความดิน้ รนทะยานอยาก เพราะความดิน้ รนทะยาน
อยากนั้นสงบดังเช่นในบัดนี้ เมื่อความดิ้นรนทะยานอยาก ซึ่งเป็นตัวตัณหาในจิตสงบ
ความทุกข์ทางใจก็สงบ นีก้ เ็ ป็นความดับทุกข์แม้ชวั่ คราว ดูความดับทุกข์ในจิตแม้ชวั่ คราวนี้
และดูตัวความรู้ความเห็นที่ท�ำให้ความดิ้นรนทะยานอยากสงบ คือความดิ้นรนทะยาน
อยากสงบลงได้ ด้วยความรูค้ วามเห็นอันใด ก็ดคู วามรูค้ วามเห็นอันนัน้ นีช้ อื่ ว่าดูมรรค
ก�ำหนดดูทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และมรรคที่ตนเท่าที่มีอยู่เป็นไปอยู่
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สัมมาสังกัปปะ
สัมมาสังกัปปะ ความด�ำริชอบ คือ ด�ำริออกจากกาม ด�ำริไม่พยาบาทมุง่ ร้ายใคร
ด�ำริไม่เบียดเบียน ก�ำหนดดูความด�ำริที่จิต คือ ความตรึกความตรอง หรือรวม
เรียกว่า ความคิดทีจ่ ติ ว่ามีความคิดอย่างไร เมือ่ มีความคิดออกจากกาม คือมีความคิด
ก�ำหนดธรรม ที่ไม่ชักน�ำให้เกิดความรักใคร่ ปรารถนาพอใจในเรื่องรูป เรื่องเสียง
เรื่องกลิ่น เรื่องรส เรื่องโผฏฐัพพะ อันเป็นทางกาม ก็ให้รู้ว่า มีความด�ำริในทางออก
เมือ่ มีความคิดไม่มงุ่ ร้าย เมือ่ มีความคิดไม่เบียดเบียน ก็ให้รวู้ า่ มีความด�ำริไม่เบียดเบียน
ดูความด�ำริคือความตรึกตรอง หรือความคิดที่ใจให้รู้

สัมมาวาจา
สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือเว้นจากพูดเท็จ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจากพูด
ค�ำหยาบ เว้นจากพูดเหลวไหล ก�ำหนดดูที่จิตของตนว่า มีความคิดที่เป็นตัววิรัติ คือ
ตัวงดเว้นดังกล่าวหรือไม่ เมื่อก�ำหนดดู รู้เห็นว่ามีตัววิรัติ คือความงดเว้นที่จะพูด
ดังกล่าว ก็ชื่อว่ามีสัมมาวาจา เจรจาชอบ ไม่ต้องพูด นิ่งอยู่นั่นเองด้วยวิรัติ ก็ชื่อว่า
เป็นสัมมาวาจาได้

สัมมากัมมันตะ
สัมมากัมมันตะ การงานชอบ คืองดเว้นจากการฆ่า เว้นจากการลัก เว้นจาก
ความประพฤติผิดประเพณีในทางกาม หรือเว้นจากอพรหมจริยกิจ ตรวจดูจิตของตน
ว่าวิรัติ คืองดเว้นที่จะประพฤติดังกล่าวหรือไม่ เมื่อพบว่า มีวิรัติอยู่ ก็พึงทราบว่า
เป็นสัมมากัมมันตะ การงานชอบ ไม่ต้องท�ำอะไร เมื่อมีวิรัติอยู่ดังนั้น ก็เป็น
สัมมากัมมันตะได้

แนวปฏิบัติทางจิต 253

สัมมาอาชีวะ
สัมมาอาชีวะ เลีย้ งชีวติ ชอบ คือเว้นจากการเลีย้ งชีวติ ในทางทีผ่ ดิ ด�ำเนินเลีย้ ง
ชีวติ ในทางทีช่ อบ ก�ำหนดดูทจี่ ติ ว่าชีวติ คือความเป็นอยูใ่ นบัดนี้ เป็นอยูด่ ว้ ยปัจจัยเครือ่ ง
อาศัยส�ำหรับเลี้ยงชีวิต อันได้มาในทางที่ชอบหรือในทางที่ผิด เมื่อพบว่าชีวิตเป็นอยู่
ด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยที่ได้มาในทางที่ชอบ ก็ชื่อว่า มีสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบได้

สัมมาวายามะ
สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือเพียรชอบ ได้แก่พยายามป้องกันไม่ให้อกุศล
เกิดขึ้น พยายามละอกุศลที่เกิดแล้ว พยายามท�ำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น พยายาม
ท�ำกุศลทีเ่ กิดขึน้ แล้วให้ดำ� รงอยูแ่ ละเพิม่ เติมให้มากขึน้ ตรวจดูอกุศลและกุศลทีจ่ ติ ของตน
เพราะว่าจิตนี้เป็นเบื้องต้นของอกุศลคือบาป และกุศลคือบุญทั้งหมด และตรวจดู
ออกไปตลอดถึงกรรม คือการงานที่ท�ำ อันเนื่องจากจิต ว่าเป็นอย่างไร ถ้าพบว่า
จิตคิดจะท�ำอกุศลหรือท�ำบาป ก็เพียรพยามป้องกันจิตไม่ให้ทำ� ถ้าตรวจดูพบว่า ได้เคย
ประกอบอกุศล หรือบาปมาแล้ว จิตก็ได้คิดที่ท�ำบาปมาแล้ว ก็เพียรพยายามละ คือ
ไม่ท�ำอีก การท�ำบาปนั้น บุคคลสามารถละเว้นได้ คือสามารถที่จะไม่ท�ำได้ คราวนี้
ก็ตรวจดูกุศล คือความดี ความดีอันใดที่ควรท�ำ สามารถจะท�ำได้ แต่ยังไม่ได้ท�ำ
ก็เพียรพยายามท�ำ ความดีอนั ใดทีท่ ำ� แล้วก็เพียรพยายามรักษาความดีนนั้ ไว้ และตัง้ ใจ
ส่งเสริมเพื่อจะท�ำความดีนั้นให้เจริญมากขึ้น ในเรื่องนี้ ต้องอบรมความพยายามคือ
ความเพียร ความเพียรนัน้ แปลว่าความเป็นผูก้ ล้า คือต้องมีความกล้าทีจ่ ะละความชัว่
และที่จะท�ำความดี ท�ำไมจึงต้องกล้า ก็เพราะมีอุปสรรค อุปสรรคนั้นเป็นตัวกิเลสใน
จิตของตนก็มี เป็นเหตุการณ์แวดล้อมภายนอกก็มี ที่เป็นตัวกิเลสในจิตของตนนั้น
ก็คือตัวความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือความดิ้นรนปรารถนาที่จะชักน�ำให้เว้น
จากความดี แต่ให้ทำ� ความชัว่ เหตุการณ์แวดล้อมภายนอกนัน้ คือบุคคลหรือวัตถุ หรือ
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เหตุต่าง ๆ ข้างนอก ที่เป็นเครื่องชักน�ำจะให้ท�ำความชั่ว จะให้เว้นความดี เมื่อเป็น
เช่นนั้น ถ้าจิตมีความอ่อนแอ ไม่กล้าแข็ง ก็จะพ่ายแพ้ต่อกิเลสในใจของตนเอง
พ่ายแพ้ตอ่ เหตุการณ์แวดล้อมภายนอกดังกล่าวมาแล้ว จึงเว้นจากความดีและท�ำความ
ชั่วต่าง ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงต้องอบรมความเพียร คือความเป็นผู้กล้า หมายความว่า
ต้องมีจิตใจที่กล้าแข็ง พอที่จะเอาชนะกิเลสในใจของตนเอง ที่จะเอาชนะเหตุการณ์
แวดล้อมภายนอก และเว้นจากความชั่ว ท�ำความดี ดังกล่าวแล้ว ฉะนั้น ก็ให้ตรวจดู
จิตใจว่า มีความเพียรคือความกล้า ทีจ่ ะเอาชนะกิเลสในใจของตนเอง และทีจ่ ะเอาชนะ
เหตุการณ์ภายนอกดังกล่าวหรือไม่ และที่จะเอาชนะความเกียจคร้านเฉื่อยชาหรือไม่
ถ้ามีจิตใจกล้าแข็ง ไม่อ่อนแอ ไม่เกียจคร้านเฉื่อยชา ก็จะสามารถละความชั่ว และ
ท�ำความดีได้ ความชั่วอะไร ๆ ก็สามารถจะละได้ ความดีอะไร ๆ ก็สามารถจะท�ำได้
ถ้าจิตใจมีความเข้มแข็ง และไม่เกียจคร้านเฉื่อยชา มีความขะมักเขม้นอย่างเพียงพอ
เมือ่ ตรวจดูจติ ใจของตนพบว่า มีความกล้าแข็ง มีความขะมักเขม้นทีจ่ ะละความชัว่ และ
ที่จะท�ำความดี ก็พึงทราบว่า มีสัมมาวายามะ ความเพียรชอบ

สัมมาสติ
สัมมาสติ ระลึกชอบ ตรวจดูความระลึก ที่เป็นตัวสติในจิตของตนว่าเป็น
อย่างไร ระลึกไปในเรื่องอันใด ถ้าระลึกไปในเรื่องที่ท�ำให้เกิดราคะ หรือโลภะ โทสะ
และโมหะ ถ้าไม่ใช่สัมมาสติ ราคะ หรือโลภะ โทสะ และโมหะ หรือจะเรียกให้สั้น
เพียงสองว่า ความยินดีและความยินร้าย เป็นเรือ่ งทีส่ ติ คือความระลึกน�ำให้เกิดทัง้ นัน้
คือจิตจะต้องระลึก คือจะต้องแล่นหวนไปจับเอาเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีเข้ามา จึงเกิดความยินดี
ไปจับเอาเรือ่ งทีน่ า่ ยินร้ายเข้ามา จึงเกิดความยินร้าย สติจงึ เป็นตัวน�ำกิเลสดังกล่าวเข้า
มาเกิดที่จิต อันนี้ไม่ใช่สัมมาสติ สัมมาสตินั้น ต้องเป็นตัวความระลึก คือจิตจะต้อง
แล่นหวนไปในเรื่องที่จะน�ำให้เกิดความสงบยินดี ความสงบยินร้าย ที่จะท�ำจิตให้สงบ
ให้บริสุทธิ์สะอาด คือระลึกตรวจดูกายทั้งหมดของตนเอง ดังที่แสดงมาโดยล�ำดับใน
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หมวดกายานุปสั สนา ตรวจดู เวทนา คือความรูส้ กึ เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ
ไม่ทุกข์ ไม่สุข ดังแสดงในหมวด เวทนานุปัสสนา ตรวจดูจิตว่า จิตเป็นอย่างไร
ดังแสดงในหมวดจิตตานุปสั สนา ตรวจดูธรรม ดังแสดงในหมวดธรรมานุปสั สนา ทีไ่ ด้
กล่าวมาโดยล�ำดับ โดยย่อ ก็คือระลึกดูกายของตน ดูเวทนาของตน ดูจิตของตน
ดูธรรม คือเรื่องในจิตของตน ดูให้ปรากฏอยู่ในจิตว่า กายเป็นอย่างไร เวทนาเป็น
อย่างไร จิตเป็นอย่างไร เรื่องในจิตเป็นอย่างไร ให้ส่วนเหล่านี้มาเป็นตัวอารมณ์ คือ
เป็นเรือ่ งทีป่ รากฏชัดอยูใ่ นจิต คือ เมือ่ ก�ำหนดดูกายส่วนใดก็ให้กายส่วนนัน้ มาปรากฏ
เป็นอารมณ์ชัดอยู่ในจิต เวทนาให้ปรากฏชัดเป็นอารมณ์อยู่ในจิต จิตที่เป็นอย่างไร
ก็ให้ปรากฏชัด ธรรม คือเรือ่ งในจิตก็ให้ปรากฏชัด นี้ ชือ่ ว่า ดูภายนอก คือดูให้ปรากฏ
โดยเป็นอารมณ์รวม ๆ คราวนีก้ ก็ ำ� หนดดูให้ซงึ้ เข้าไปว่า ส่วนเหล่านี้ มีความเป็นอย่างไร
เป็นอันหนึง่ อันเดียวอยู่ หรือมีความเปลีย่ นแปลงไปอย่างไรก็จะรูส้ กึ ตามความเป็นจริง
ชัดลงไปว่า ส่วนเหล่านีไ้ ม่ได้มเี ป็นอันหนึง่ อันเดียว แต่กม็ เี กิดดับอยูเ่ สมอ กายก็มเี กิด
ดับอยู่เสมอ เวทนาก็เหมือนกัน จิตก็เหมือนกัน ธรรม คือเรื่องในจิตก็เหมือนกัน
ดูกาย เวทนา จิต ธรรม ที่เกิดและดับอยู่ นี้ชื่อว่าดูภายใน ก็คือ ดูจนความเกิดและ
ดับของอาการเหล่านีป้ รากฏ เมือ่ เป็นเช่นนี้ จะเกิดความยินดียนิ ร้ายในอะไร เพราะว่า
เกิดดับอยู่เสมอ ยินดียินร้ายไม่ทัน ที่จะมีความยินดียินร้ายในสิ่งใด ก็เพราะไม่เห็น
เกิดดับในสิ่งนั้น เห็นแต่สิ่งนั้นเกิดปรากฏอยู่เสมอไม่ดับ แต่เมื่อก�ำหนดดูอยู่ จนเห็น
เกิดดับเสมอแล้ว ยินดียนิ ร้ายก็ไม่เกิดหรือว่าเกิดไม่ทนั สิง่ ทีจ่ ะเป็นทีต่ งั้ ของความยินดี
ยินร้ายนัน้ ไม่พอทีจ่ ะตัง้ อยูใ่ ห้ยนิ ดียนิ ร้าย เพราะว่าเมือ่ เกิดแล้วก็ดบั ความยินดียนิ ร้าย
ก็ไม่มีที่ตั้งจะเกิด ตั้งอยู่ไม่ทัน ก�ำหนดดูสติ คือความรู้สึกว่าเป็นอย่างไร ถ้ารู้ว่า
สติของตนก�ำหนดอยู่ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ซึ่งเป็นสติปัฏฐาน เพียงสติ
รวมเข้ามา แม้ในวาระเริ่มแรก ไม่ซัดส่ายออกไปในอารมณ์ข้างนอก รวมเข้ามาใน
ภายใน ก็ชื่อว่าเริ่มเป็นสัมมาสติ และเมื่อสตินี้มีความสมบูรณ์ว่องไวทันทีจะก�ำหนด
จับความเกิดความดับก็จะเป็นเครือ่ งห้ามความยินดียนิ ร้ายได้ เป็นสติทตี่ งั้ มัน่ ทีส่ มบูรณ์
ทีว่ อ่ งไว ก�ำหนดดูสติของตน เมือ่ เห็นว่าเป็นสติทมี่ ลี กั ษณะดังกล่าว ก็ชอื่ ว่าเป็นสัมมาสติ
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สัมมาสมาธิ
สัมมาสมาธิ ความตัง้ ใจชอบ ก็คอื ตัง้ ใจให้เป็นสมาธิเมือ่ ก�ำหนดอารมณ์อนั ใด
ก็ก�ำหนดให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันนั้น ทั้งนี้ก็ด้วยอาศัยสติ สตินั้น ระลึกอยู่ในกาย
ในเวทนา ในจิต ในธรรม สมาธิกป็ ระมวลให้ตงั้ มัน่ แน่วแน่อยูใ่ นกาย ในเวทนา ในจิต
ในธรรม ถ้าสติระลึก แต่สมาธิไม่ตั้งมั่นแน่วแน่ ความรู้ความเห็นต่าง ๆ ก็เกิดไม่ได้
หรือว่าสมาธิจะตั้งมั่นแน่วแน่ แต่สติไม่ระลึก สมาธิก็ตั้งไม่ได้ ฉะนั้น จึงต้องมีควบคู่
กันไป สติระลึกไปในเรื่องอันใด สมาธิก็ตั้งใจแน่วแน่อยู่ในเรื่องอันนั้น ตรวจดูสมาธิ
คือความตั้งใจแน่วแน่ในจิตของตนว่าเป็นอย่างไร ถ้าจิตยังซัดส่าย ไม่ตั้งมั่นแน่วแน่
สมาธิก็ยังไม่เกิด ต่อเมื่อตั้งจิตมั่นแน่วแน่ ควบคู่กันไปกับสติ อย่างสูงเรียกว่า ฌาน
จึงจะเป็นสัมมาสมาธิตั้งใจชอบ

สรุปมรรค ๘ ลงในไตรสิกขา
มรรคมีองค์ ๘ นี้ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ
สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ รวมเป็น ศีล เมื่อสรุปลงให้สั้น ก็คือ ตัวปกติจิต คือ
จิตที่เป็นปกติเรียบร้อย ประกอบด้วยวิรัติ คือความงดเว้นไม่คิดที่จะล่วงละเมิดใน
ทางผิด ฉะนั้น ตรวจดูจิต เมื่อพบว่าจิตเป็นปกติ ก็ชื่อว่า เป็นศีล และก็เป็น
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ อยูใ่ นตัว ไม่ตอ้ งก�ำหนดอะไรมาก ก�ำหนด
ดูว่าจิตเป็นปกติหรือไม่เท่านั้น เมื่อจิตปกติก็เป็นศีล
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ รวมเป็น สมาธิ คือตัวความสงบ
ตั้งมั่นของจิต จึงตรวจดูจิตว่าสงบ ไม่ซัดส่าย ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่มุ่งจะตั้งใจแน่วแน่
หรือไม่ เมื่อพบว่า จิตสงบ ตั้งมั่น ก็เป็นสมาธิ ไม่ต้องค�ำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ
ดูตัวสงบตั้งมั่นอันเดียวเท่านั้น
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สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ รวมเป็น ปัญญา คือตัวรู้ ตรวจดูจิตว่า มีตัวรู้
รู้ทันอาการเกิดดับดังกล่าวหรือไม่ เมื่อพบว่า มีตัวรู้ที่เมื่อรู้แล้ว ก็ปลงกิเลสให้ตกไป
ได้ทันที หรือว่ารู้ก่อนที่กิเลสจะเกิดขึ้น และถ้ารู้ไม่ทัน กิเลสเกิดขึ้นแล้วรู้ทีหลัง
แต่วา่ เมือ่ รูแ้ ล้ว ก็ปลงกิเลสให้ตกไปจากใจได้ทนั ที ตัวรูเ้ ช่นนีเ้ ป็นปัญญา ดูตวั รูอ้ นั เดียว
เท่านั้นไม่ต้องค�ำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ
เพราะฉะนั้น เมื่อสรุปลงแล้ว ก็ก�ำหนดดูจิตที่เป็นปกติ ก�ำหนดดูจิตที่สงบ
ตั้งมั่น ก�ำหนดดูจิตที่รู้ เมื่อจะกระจายออกไป ก็กระจายออกไปเป็นองค์มรรคทั้ง ๘
ตามอาการตามที่กล่าวมาแล้ว
เมื่อสรุปลงดั่งนี้แล้ว ก็ก�ำหนดดูว่า จิตที่เป็นปกติ กับจิตที่สงบตั้งมั่น กับจิต
ที่รู้นั้น ต้องเป็นอันเดียวกัน จิตที่เป็นปกติ ต้องเป็นจิตสงบตั้งมั่น ต้องเป็นจิตที่รู้
จิตที่สงบตั้งมั่น ก็จะต้องเป็นจิตที่เป็นปกติ ต้องเป็นจิตที่รู้ จิตที่รู้ ก็จะต้องเป็นจิตที่
เป็นปกติและสงบตั้งมั่น ฉะนั้น จึงรวมเป็นอันเดียวกัน ดังที่ท่านกล่าวว่า ศีลอันใด
สมาธิก็อันนั้น ปัญญาก็อันนั้น สมาธิอันใด ศีลก็อันนั้น ปัญญาก็อันนั้น ปัญญาอันใด
ศีลก็อันนั้น สมาธิก็อันนั้น ดังนี้จึงจะเป็น มัคคสมังคี คือความพร้อมเพรียง เป็นอัน
หนึ่งอันเดียวของมรรค
มรรคมีองค์ ๘ ซึ่งสรุปลงก็เป็นสาม และสรุปลงไปก็เป็นหนึ่ง คือ เป็นตัว
มัคคสมังคี ดังกล่าวมาแล้ว เป็นธรรมปฏิบัติที่ทุก ๆ คน มีอยู่น้อยบ้างมากบ้าง
ควรตรวจดูองค์มรรคทีต่ น โดยตรงคือทีจ่ ติ ของตน ตรวจดูโดยอาการพิสดาร
ทั้ง ๘ ตรวจรวมเข้ามาก็เป็น ๓ ตรวจดูเข้าก็เป็น ๑ เมื่อคอยตรวจดูอยู่เสมอก็จะมี
ความรู้ว่า มรรคของตนนั้นเป็นอย่างไร หย่อนหรือยิ่งอย่างไร และเมื่อคอยตรวจดูให้
รู้มรรคของตน ตามความเป็นจริงอยู่เสมอแล้ว ก็จะท�ำให้เป็นอัตตัญญู คือรู้ตน และ
สามารถที่จะอบรมมรรคของตนให้เจริญขึ้นไปโดยล�ำดับ
ต่อไปนี้ ก็ขอให้ตั้งใจฟังพระสวด และตั้งใจท�ำความสงบสืบต่อไป
๑๙ เมษายน ๒๕๑๖

วิปัสสนาโดยปริยาย
ครั้งที่ ๑
บัดนี้จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ
ให้ทุก ๆ ท่าน ประมวลใจก�ำหนดฟังและส่งจิตให้ด�ำเนินไปในกระแสธรรม

สมถะ-วิปัสสนา-อนัตตลักขณะ
จิตใจนี้เป็นสมบัติอันประเสริฐที่ทุก ๆ คนมีอยู่ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงยิ่งกว่า
สมบัติใด ๆ ในโลก ไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองหรือเป็นวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง
และทัง้ คนจนทัง้ คนมี ทัง้ คนมีอำ� นาจวาสนาน้อย หรือว่ามีอำ� นาจวาสนามาก นัน่ ก็เป็น
ความแตกต่างกันแห่งสมบัติอื่น ๆ อันเป็นเครื่องประกอบ แต่ว่าทุก ๆ คนผู้เกิดมา
ย่อมมีจิตอันเป็นสมบัติล�้ำค่า เป็นของตนมาด้วยกัน และความที่เกิดมาเป็นมนุษย์
แม้จะมีภาวะต่าง ๆ กันดังกล่าวมาข้างต้น แต่ทา่ นก็แสดงว่าเกิดมาได้ดว้ ยอ�ำนาจกุศล
คือกุศลส่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์
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เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าทุก ๆ คนมีกุศลเป็นต้นทุนมาด้วยกัน จึงมาเกิดเป็น
มนุษย์ด้วยกัน แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างอื่น นั่นก็เป็นความยิ่งหย่อนของกุศล
กับยังมีอกุศลที่เจือปนเข้ามา แตกต่างกันอีกสถานหนึ่ง แม้เช่นนั้น ก็ยังกล่าวได้ว่า
มีกุศลเป็นต้นทุนมาด้วยกัน และกุศลอันเป็นต้นทุนนี้ ก็กล่าวได้ว่าเก็บอยู่ที่จิตใจนี้เอง
ไม่ใช่ที่อื่น เพราะฉะนั้น ทุก ๆ คนจึงสมควรที่จะได้ส�ำนึกในสมบัติล�้ำค่าของตน
ซึง่ นับว่าเป็นลาภอย่างยิง่ ทีม่ อี ยูป่ ระจ�ำตัว กับควรส�ำนึกในบุญกุศลอันเป็นต้นทุน ทีใ่ ห้
มาถือก�ำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ดังกล่าว และเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรที่จะปฏิบัติท�ำจิตภาวนา
คือการอบรมจิตใจนี้แหละให้ดียิ่งขึ้น สั่งสมกองกุศลลงไปให้มากขึ้น ดังนี้จึงจะชื่อว่า
ได้เป็นผู้มีปัญญาสมกับที่เป็นมนุษย์

ใจ-โลก
มนุษย์นนั้ ก็คอื ผูท้ มี่ ี มนะ ทีเ่ ราแปลกันว่าใจ แต่วา่ ตามธาตุของมนะนัน้ ก็คอื
ความรู้ ฉะนั้น จึงแปลว่าผู้ที่มีใจสูง หรือแปลว่าผู้ที่มีความรู้สูง ดั่งนี้ก็ได้ แต่ว่าการที่
จะท�ำจิตภาวนา คือการท�ำการอบรมจิตใจนัน้ ก็จำ� ทีจ่ ะต้องศึกษาให้รวู้ ธิ ตี ามค�ำสัง่ สอน
ของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาก็คือค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เอง และตัว
พระพุทธศาสนานัน้ ก็ไม่ใช่หมายความว่า เป็นเพียงหนังสือทีเ่ ขียนหรือทีพ่ มิ พ์คำ� สัง่ สอน
ต่าง ๆ ไว้ ไม่ใช่หมายความแต่เพียงว่าเสียงที่แสดง ค�ำสั่งสอนดังเสียงเทศน์ หรือ
เสียงที่กล่าวอบรมต่าง ๆ และก็ไม่ใช่หมายความแต่เพียงว่าการได้ยิน คือการฟัง
ดังที่ได้ฟัง ๆ การสั่งสอนกันอยู่เท่านั้น แต่ตัวพระพุทธศาสนานั้น เมื่อกล่าวในทาง
ปฏิบัติ ก็คือ สัจจะ ความจริง ซึ่งจะพึงเข้าถึงได้ด้วยปัญญา คือความรู้ อันสัจจะ คือ
ความจริงนี้ไม่ใช่เป็นรูปที่ตาเห็น ไม่ใช่เป็นเสียงที่หูได้ยิน ไม่ใช่เป็นกลิ่นที่จมูกได้ดม
ไม่ใช่เป็นรสที่ลิ้นได้ลิ้ม ไม่ใช่สิ่งที่กายถูกต้อง และก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใจคิดต่าง ๆ
สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นกระแสของโลก เพราะที่ชื่อว่าโลก ๆ นั้น เมื่อกล่าวโดยปริยาย
คือทางอันหนึง่ ก็ได้แก่รปู ทีต่ าเห็น เสียงทีห่ ไู ด้ยนิ เป็นต้นนีแ่ หละ สิง่ เหล่านีเ้ รียกว่าโลก
และสิง่ เหล่านีเ้ องก็เป็นกระแสโลกทีท่ กุ ๆ คนจะต้องประสบอยูท่ กุ วันทุกเวลา จึงกล่าว
ได้วา่ ตัง้ แต่ตนื่ นอนเช้าขึน้ จนถึงหลับไปใหม่ ทุก ๆ คนก็อยูก่ บั โลก ลืมตาขึน้ ก็เห็นโลก
ได้ยินเสียงก็ได้ยินโลก ได้กลิ่นโลก ได้รสโลก ได้ถูกต้องโลก และได้คิดถึงโลกคือ
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เรือ่ งต่าง ๆ ดังกล่าว ถ้าหากว่าไม่มสี งิ่ เหล่านี้ ค�ำว่าโลกก็หามีไม่ กล่าวคือ ถ้าทุก ๆ คน
ไม่มตี าทีจ่ ะเห็นอะไร ไม่มหี ทู จี่ ะได้ยนิ อะไร ตลอดจนถึงไม่มใี จทีจ่ ะคิดอะไร ดังนีก้ ไ็ ม่มโี ลก
ค�ำว่าโลกก็ไม่มี แต่เพราะว่าทุก ๆ คนมีตา หู เป็นต้นดังกล่าว ทีต่ อ่ รูปต่อเสียงเป็นต้นได้
จึงได้มโี ลก อย่างทีเ่ รียกกันว่าอยูใ่ นโลก ก็อาศัยทีม่ ตี า หู เป็นต้นนีแ่ หละ จึงได้มโี ลกขึน้
และสิ่งเหล่านี้ก็ไหลเข้ามาสู่ใจ กล่าวคือเมื่อเห็นรูปอะไรทางตา ก็มาเป็นรูปารมณ์ขึ้น
ในใจ ได้ยินอะไรทางหู ก็มาเป็นสัททารมณ์ขึ้นในใจ ใจก็ยึดอารมณ์ หน่วงอารมณ์
มีรปู เสียงเป็นต้นดังนัน้ เข้าไว้ ตัง้ แต่ตนื่ นอนเช้าขึน้ จนถึงหลับไปใหม่ ดังนีเ้ รียกว่ากระแสโลก
คนเรามีจติ ใจทีร่ บั กระแสโลกอยูด่ งั นีต้ ลอดเวลา และในการรับกระแสโลกดังกล่าวนี้ ยังมี
กิเลสบังเกิดขึ้นอีก กล่าวคือกระแสโลกบางอย่าง เป็นที่ตั้งของราคะ ความติดความ
ยินดี ราคะก็บงั เกิดขึน้ กระแสโลกบางอย่างเป็นทีต่ งั้ ของโทสะ ความโกรธแค้นขัดเคือง
โทสะก็บังเกิดขึ้น กระแสโลกบางอย่างเป็นที่ตั้งของโมหะความหลง โมหะความหลงก็
บังเกิดขึน้ กระแสกิเลสดัง่ นีก้ ไ็ หลเข้ามาท่วมทับใจพร้อมกันไปกับกระแสโลก หรือกล่าว
อีกอย่างหนึ่งว่า กระแสอารมณ์ดังกล่าว เพราะฉะนั้น จิตใจของคนเรานี้จึงคลุกเคล้า
อยูก่ บั อารมณ์คอื เรือ่ งต่าง ๆ และกิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ ดังกล่าวนีอ้ ยูเ่ ป็นประจ�ำ
บรรดาอารมณ์และกิเลสเหล่านี้ อารมณ์และกิเลสที่เป็นกองราคะคือความติดความ
ยินดีย่อมน�ำ และอารมณ์และกิเลสที่เป็นกองโมหะ คือความหลง ย่อมมีเป็นพื้น
มีอารมณ์และกิเลสทีเ่ ป็นกองโทสะสลับฉากเป็นครัง้ เป็นคราว เพราะฉะนัน้ จิตใจของ
บุคคลจึงได้ยึดถืออยู่แน่นหนาในอารมณ์และกิเลสซึ่งเป็นกองราคะ คือความติด
ความยินดี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กามคุณ หรือ กามคุณารมณ์ ได้ยกเอาวัตถุก็
คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา พอใจทั้งหลาย

สมถกรรมฐานหรือสมาธิภาวนา
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ท�ำจิตตภาวนา คือการอบรมจิต
โดยยกจิตขึน้ จากอารมณ์และกิเลสทีม่ อี ยูเ่ ป็นพืน้ เพ ขึน้ สูอ่ ารมณ์ของสมถะและวิปสั สนา
เช่น ยกจิตขึน้ สู่ อารมณ์ของสมถะ คือลมหายใจเข้าออก หรือพุทธานุสติ ธรรมานุสติ
สังฆานุสติ หรือกายคตาสติ พิจารณากาย ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ว่าเป็นสิ่งปฏิกูล
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ไม่สะอาด เพือ่ ให้จติ พ้นจากนิวรณ์ คือกิเลสทีเ่ ป็นเครือ่ งกัน้ ไว้ทงั้ หลาย ได้แก่ตวั ราคะ
โทสะ โมหะ ที่บังเกิดยุ่มย่ามอยู่ในใจ การยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมถะดังนี้เรียกว่า
สมถกรรมฐาน หรือว่า สมาธิภาวนา การท�ำสมาธิให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้น แต่ก็อย่าเข้าใจ
ว่าเป็นสิ่งที่ท�ำได้ง่ายอย่างใจหวัง เพราะว่าใจนั้นอยู่กับอารมณ์และกิเลสเสียจนชิน
เหมือนอย่างปลาที่อยู่ในน�้ำ อารมณ์และกิเลสก็กลายเป็นอาลัย คือเป็นที่อาศัยจิตใจ
สามัญ ฉะนั้น เมื่อยกจิตใจสามัญนี้ขึ้นสู่อารมณ์ของสมถะ จิตใจนี้จึงมักจะดิ้นเพื่อจะ
กลับไปสู่อาลัย คือ กาม อันเป็นที่อยู่อาศัยปกติของตน ฉะนั้น ก็ต้องอาศัยความมี
อาตาปะ คือความเพียรเผากิเลส สัมปชานะ ความรูใ้ นตนเอง สติ ความระลึกทีก่ ำ� หนด
แน่วแน่ และ อุเบกขา คือความที่คอยก�ำจัดยินดียินร้าย ประคองใจให้สงบ ให้วาง
ให้เฉย ไม่วุ่นวายอยู่เสมอ ดังนี้ก็จะค่อยได้สมถะ คือความสงบ ได้สมาธิ คือความมี
ใจตั้งมั่นแน่วแน่

วิปัสสนากรรมฐาน
ในเรือ่ งของวิปสั สนากรรมฐานนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ยกจิตขึน้ สูอ่ ารมณ์
ของวิปสั สนา คือปัญญาทีเ่ ห็นแจ้ง ให้กำ� หนดค้นหาสิง่ ทีเ่ ป็นตัวอารมณ์ของวิปสั สนาก่อน
คือก�ำหนดลงไปในสมถะหรือสมาธิ พร้อมทั้งองค์อาการของสมถะหรือสมาธินี้แหละ
ว่านีเ่ ป็นรูป นีเ่ ป็นเวทนา นีเ่ ป็นสัญญา นีเ่ ป็นสังขาร นีเ่ ป็นวิญญาณ เรียกว่าจัดกระบวนใหม่
ก็ของเก่านั้นแหละ แต่ว่ามาก�ำหนดลงไปให้เป็นขันธ์ ๕ มีรูป เป็นต้น เพราะว่าสิ่ง
ทั้ง ๕ นี้ก็มีอยู่พร้อมแล้วในสมถะหรือสมาธิ พร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งองค์ของสมถะ
และสมาธิ และสิ่งที่มีอยู่พร้อมนี้ก็เป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร
เป็นวิญญาณนั้นเอง
รูปขันธ์ รูปนั้นก็คือรูปกายอันนี้ อันประกอบขึ้นด้วย ดิน น�้ำ ไฟ ลม นี้
อันเป็นส่วนวัตถุ ในสมาธิหรือในสมถะก็มีรูปนี้เหมือนกัน และยังมีรูปที่ละเอียด
อีกอย่างหนึ่งอาศัยอยู่ รูปดังกล่าวมาข้างต้นเรียกว่า มหาภูตรูป รูปใหญ่หมายถึงธาตุ
ดิน น�้ำ ไฟ ลม ส่วน รูปละเอียด ที่อาศัยเรียกว่า อุปาทายรูป รูปอาศัยเป็นต้นว่า
ประสาททั้ ง ๕ คื อ จั ก ขุ ป ระสาท โสตประสาท ฆานประสาท ชิ ว หาประสาท
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กายประสาท ในขณะปฏิบตั สิ มาธิหรือสมถะก็ตอ้ งใช้อปุ าทายรูปนีน้ นั่ แหละ เช่นว่าท�ำ
อานาปานสติ ก็ต้องใช้กายประสาท ประสาทกาย รับโผฏฐัพพะ คือลมที่มากระทบ
ดังทีเ่ มือ่ ก�ำหนดลมหายใจทีป่ ลายจมูก ปลายจมูกนัน้ เป็นกายประสาท ลมทีม่ ากระทบ
ก็เป็นโผฏฐัพพะ จิตก็ก�ำหนดอยู่ที่กายประสาทและโผฏฐัพพะนี้ นี่ก็เป็นอุปาทายรูป
เพราะฉะนั้น ตัวลมหายใจกับตัวกายที่ลมที่มากระทบนั้นก็เป็นรูป นี้เป็นรูปขันธ์
กองรูป
เวทนาขันธ์ สุข ทุกข์ เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข นี้ก็เป็น เวทนาขันธ์
กองเวทนา ในขณะทีป่ ฏิบตั ใิ นสมถะหรือสมาธินนั้ ทีแรกทุกขเวทนามาก่อน ปวดเมือ่ ย
ทีน่ ี่ ทีน่ นั่ จิตใจเองก็เป็นทุกข์ไม่สงบ อยากจะเลิก แต่วา่ เมือ่ ได้สมาธิขนึ้ ทุกข์กจ็ ะหาย
ไปเป็นปีติ เป็นสุขสบาย พอสบายขึ้นแล้วก็ไม่อยากจะเลิกท�ำสมาธิ ชักจะติด คราวนี้
เมื่อสมาธิดียิ่งขึ้นแล้ว สุขก็จะหายไปอีก เป็นอุเบกขา คือเป็นกลาง ๆ เข้าไปเพ่งเฉย
อยู่ ไม่ปรากฏความสุข ก็ให้ก�ำหนดว่านี่เป็นเวทนาขันธ์ กองเวทนา
สัญญาขันธ์ คราวนีค้ วามจ�ำได้หมายรูต้ า่ ง ๆ ในขณะทีท่ ำ� สมาธิหรือท�ำสมถะ
ใหม่ ๆ นั้น จ�ำก็ไม่ค่อยดี เพราะต้องการจะก�ำหนดอยู่ในลมหายใจ ก็มักจะเผลอ
พอเผลอจิตก็ออกไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ ครั้นนึกขึ้นมาได้ก็น�ำจิตเข้ามาตั้งไว้ใหม่
แต่ว่าเมื่อสมาธิดีขึ้นแล้ว ความจ�ำความก�ำหนดนี้ค่อยดีขึ้น ไม่ค่อยลืม จนถึงจ�ำแม่น
ก�ำหนดแน่ ไม่ซัดส่าย ก็ก�ำหนดลงไปว่า นี้เป็น สัญญาขันธ์ กองสัญญา
สังขารขันธ์ คราวนี้ความปรุงคิดหรือคิดปรุงในขณะที่ก�ำลังท�ำสมาธิใหม่ๆนั้น
ก็ต้องการให้มาปรุงสมาธิ คือสร้างสมาธิขึ้น แต่มักจะไม่ค่อยส�ำเร็จ จิตใจคอยจะออก
ไปปรุงนั่นปรุงนี่อะไรอยู่เสมอ แต่ครั้นเมื่อสมาธิดีขึ้นแล้ว จิตจะมาจับปรุงสมาธิแน่ว
แน่ขึ้น คือว่าสร้างสมาธิ ไม่ไปสร้างเรื่องอื่น แล้วก็จะสร้างอยู่เรื่องเดียวมากขึ้น ดังนี้
ก็ให้กำ� หนดลงไปว่า นีเ่ ป็น สังขารขันธ์ กองสังขาร สมาธิดกี ค็ อื ว่า สังขารขันธ์ของตน
ก�ำลังสร้างสมาธิดี ปรุงสมาธิขึ้นดีแล้ว
วิญญาณขันธ์ คราวนี้ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ นีก่ เ็ หมือนกัน ในขณะทีก่ ำ� ลัง
ท�ำสมาธิใหม่ ๆ นั้น ลืมตาขึ้นก็อาจจะเห็นนั่นเห็นนี่ หลับตาเสียก็ปิดไปได้ทางหนึ่ง
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แต่หูก็ยังได้ยิน ได้ยินเรื่องนั้นเรื่องนี้ กลิ่นอะไรมาก็ได้กลิ่น รสนั้นเมื่อไม่ได้ไปดื่มไป
กินอะไรก็ไม่ปรากฏ กายนั้นก็ยังรับร้อนรับเย็น ยิ่งใจแล้วก็ยิ่งฟุ้ง โผล่ไปคิดเรื่องนั้น
เรื่องนี้ นี่เป็นวิญญาณทั้งนั้น คือว่ารู้ทางตา รู้ทางหู รู้ทางจมูก รู้ทางลิ้น รู้ทางกาย
รู้ทางใจ วุ่นวายอยู่ตลอดเวลา ต้องการจะให้รู้ทางสมาธิอย่างเดียว ก็ไม่ค่อยจะยอม
คือว่าอย่างจะท�ำอานาปานสติดงั ทีไ่ ด้กล่าวแล้ว ก็กำ� หนดอยูท่ กี่ ายและลมทีม่ าต้องกาย
ปลายจมูกนัน้ ก็คอื กาย ลมก็คอื โผฏฐัพพะ ก�ำหนดในอายตนะคูท่ ี่ ๕ กายและโผฏฐัพพะ
ก็ต้องการให้ตัววิญญาณนี้รู้อยู่ที่กายและโผฏฐัพพะเท่านั้น แต่ว่าก็ไม่ส�ำเร็จ ก็ยังออก
ไปรู้ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางใจเองบ่อย ๆ นี่ก็เป็น วิญญาณขันธ์
กองวิญญาณทั้งนั้น จนเมื่อได้สมาธิแน่วแน่แล้ว วิญญาณก็จะลดลง ๆ วิญญาณทาง
ตาก็สงบ วิญญาณทางหูก็จะสงบ วิญญาณทางลิ้นก็สงบ วิญญาณทางจมูกก็สงบ
ยังเหลือแต่วิญญาณทางกายและโผฏฐัพพะ คือลมที่มากระทบกาย และวิญญาณ
ทางใจทีจ่ บั อยูใ่ นเรือ่ งเดียวกันนัน้ นีด่ งั นีก้ เ็ ป็นเรือ่ งของวิญญาณขันธ์ กองวิญญาณทัง้ นัน้
เพราะฉะนั้น เมื่อท�ำวิปัสสนานั้น ก็ให้ก�ำหนดลงไปว่านี่เป็นรูปขันธ์ กองรูป
นี่เป็นเวทนาขันธ์ กองเวทนา นี่เป็นสัญญาขันธ์ กองสัญญา นี่เป็นสังขารขันธ์
กองสังขาร นี่เป็นวิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ
ทั้งหมดนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน ตามนัยอนัตตลักขณสูตร

ครั้งที่ ๒
อุปาทานขันธ์ – อนัตตลักขณะ
ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนก็ลว้ นชีส้ จั จะคือความจริงอันเป็นตัวสัจธรรมที่
มีอยู่ในตนทั้งนั้น โดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ทรงแสดงธรรมสั่งสอน จ�ำแนกสมมติ
ธรรมก้อนนี้ ซึ่งเรียกว่าตนตนนี้ ออกเป็นขันธ์ คือ กองทั้ง ๕ ได้แก่
รูปขันธ์ กองรูป ก็คอื รูปกายอันประกอบด้วยธาตุดนิ น�ำ้ ไฟ ลม คุมกันอยูน่ ี้
เวทนาขันธ์ กองเวทนา อันเป็นความรู้ เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ
ไม่ทุกข์ไม่สุข ทางกายทางใจ ซึ่งมีอยู่นี้
สัญญาขันธ์ กองสัญญาคือความรูจ้ ำ� จ�ำรูป จ�ำเสียง จ�ำกลิน่ จ�ำรส จ�ำโผฏฐัพพะ
สิ่งที่กายถูกต้อง และจ�ำเรื่องราวทั้งหลาย มีเรื่องรูป เรื่องเสียง เป็นต้นที่ประสบพบ
ผ่านมาแล้ว อันมีอยู่นี้
สังขารขันธ์ กองสังขาร คือความรู้ปรุง ปรุงคิดต่าง ๆ ถึงเรื่องรูปบ้าง เสียง
บ้าง กลิ่นบ้าง รสบ้าง โผฏฐัพพะบ้าง เรื่องราวของรูปเสียงเป็นต้นนั้น ที่ประสบพบ
ผ่านมาแล้วบ้าง
วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ ก็คือความรู้ที่เป็นความรู้สึกรูปทางตา รู้สึกเสียง
ทางหู รู้สึกกลิ่นทางจมูก รู้สึกรสทางลิ้น รู้สึกสิ่งที่กายถูกต้องทางกาย และรู้สึกเรื่อง
ราวที่คิดทางใจต่าง ๆ
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ขันธ์คือกองทั้ง ๕ นี้ เป็นสิ่งที่มีอยู่ในบุคคลทุก ๆ คน ทรงสอนให้พิจารณา
ดูเข้ามา ให้รจู้ กั ว่ารูปกองอยูท่ นี่ ี่ เป็นกองรูป เวทนากองอยูท่ นี่ ี่ เป็นกองเวทนา สัญญา
กองอยู่ท่ีนี่ เป็นกองสัญญา สังขารกองอยู่ที่นี่ เป็นกองสังขาร วิญญาณกองอยู่ที่นี่
เป็นกองวิญญาณ สรุปลงแล้ว ก็คอื ว่ากองทีม่ คี วามรูอ้ ย่างหนึง่ กับกองทีไ่ ม่มคี วามรูอ้ กี
อย่างหนึ่ง

กองรูป – กองนาม
กองที่ไม่มีความรู้นั้น ก็คือ กองรูป ไม่มีความรู้ในตัวเอง เพราะว่ารูปกายอัน
นีป้ ระกอบขึน้ ด้วยธาตุดนิ น�ำ้ ไฟ ลม ทีป่ ราศจากความรู้ แต่วา่ มีกองทีม่ คี วามรูร้ วม
กันอยู่ก็คือ เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารขันธ์ กองสังขาร
วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ นี้เป็นกองที่มีความรู้ จึงย่อเรียกกองที่ไม่มีความรู้ว่ารูป
กองที่มีความรู้ว่านาม และกองที่มีความรู้ ซึ่งมีลักษณะเป็นรู้สุข ทุกข์ รู้จ�ำ รู้คิดปรุง
และรู้สึกเห็น ได้ยินเป็นต้น ก็รวมเรียกว่าเป็นจิต หรือเป็นอาการของจิต เพราะว่าจิต
นี้จะก�ำหนดพิจารณาได้ ก็ที่ตัวรู้นี่เอง คือตัวรู้ที่เป็นเวทนา ที่เป็นสัญญา ที่เป็นสังขาร
ทีเ่ ป็นวิญญาณ จะพิจารณาจิต ก็พจิ ารณาได้ทตี่ วั รูด้ งั กล่าว เพราะฉะนัน้ ในตนอันเป็น
สมมติธรรมก้อนนี้จึงแยกออกเป็นกองที่ไม่มีความรู้กองหนึ่ง และกองที่มีความรู้อีก
๔ กอง ทั้ง ๔ กองนี้รวมเข้าให้เป็นหนึ่งก็ได้ เรียกว่ากองนาม อันเป็นอาการของจิต
นั้นเอง และกองทั้ง ๕ นี้ เรียกว่าเป็น อุปาทานขันธ์ แปลว่าขันธ์ คือกองเป็นที่ยึดถือ
เป็นที่ยึดถืออย่างไร ก็คือ เป็นที่ยึดถือว่าเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา
เพราะฉะนั้น ตนที่เป็นสมมติบัญญัติ จึงตั้งอยู่ที่กองทั้ง ๕ นี้เอง ไม่ใช่ตั้งอยู่ที่ไหน
ดังที่พูดกันว่า เรา เรา ของเรา ของเรา หรืออัตตา อาตมา ตัวตนของเราก็ตั้งอยู่ที่
กองทั้ง ๕ นี้ ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ไหน เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า อุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่
ยึดถือ ยึดเอาไว้ ถือเอาไว้ว่า เป็นเรา เป็นตัวตนของเรา เพราะในตนอันเป็นสมมติ
บัญญัติก้อนนี้ ถ้าไม่มีกองทั้ง ๕ นี้ ก็ไม่มีอะไรที่จะยึดถือดังนั้น
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อุปาทานขันธ์
เพราะฉะนัน้ จึงได้ตรัสเรียกว่า อุปาทานขันธ์ ดังกล่าว ก็เพือ่ เป็นเครือ่ งเตือน
ใจของผูพ้ จิ ารณาปฏิบตั วิ า่ ทีว่ า่ เรา ของเรา ตัวตนของเรานัน้ เป็นสักแต่วา่ ตัวอุปาทาน
คือความยึดถือเท่านั้น หาได้มีอัตตาจริง ๆ อยู่ในกองทั้ง ๕ นี้ไม่ อัตตาที่เข้าใจกันว่า
มีอยูใ่ นกองทัง้ ๕ นี้ ก็คอื ตัวอุปาทาน ความยึดถือนัน่ เอง และอัตตาทีเ่ ป็นความยึดถือ
หรือเป็นตัวอุปาทานนี้ อาจจะเล็กก็ได้ ใหญ่กไ็ ด้ ยึดถือน้อยอัตตาก็นอ้ ย ยึดถือไว้ใหญ่
อัตตาก็ใหญ่ แม้ของเราก็เช่นเดียวกัน ก็เป็นความยึดถือ ยึดถือไว้นอ้ ยของเราก็มนี อ้ ย
ยึดถือไว้มากของเราก็มีมาก ดังจะพึงเห็นได้ว่า ในขณะเมื่อเป็นเด็กเล็กยังไม่เดียงสา
ก็ดูเหมือนไม่มีความยึดถืออะไร เพราะยังไม่รู้อะไร แต่ท่านว่าความยึดถือที่เป็นตัว
อนุสยั มีอยู่ เป็นแต่เพียงว่าเมือ่ ร่างกายยังอ่อนทีเ่ รียกว่ายังไม่เดียงสา ความยึดถือทีต่ วั
อนุสัยนั้น ยังไม่แสดงตัวออกมา เพราะว่าความยึดถือที่เป็นอนุสัยนั้นจะแสดงตัวออก
มาได้ก็ต้องอาศัยความรู้ตั้งต้นแต่กองที่มีความรู้ทั้ง ๔ กองดังกล่าว ในขณะที่เป็นเด็ก
ยังไม่เดียงสานั้น กองเวทนาก็มี เพราะว่าเด็กก็ยังรู้สึกเจ็บที่เป็นตัวทุกข์ และรู้สึกสุข
ดังเมื่อท�ำให้เด็กทุกข์เด็กก็ร้อง ท�ำให้เด็กสุขเด็กก็สงบ เด็กมีตัวรู้ที่เป็นตัวเวทนา
แต่วา่ ตัวรูท้ เี่ ป็นสัญญา ตัวรูท้ เี่ ป็นสังขารคือคิดปรุง ยังไม่แข็งแรง ส่วนตัวรูท้ เี่ ป็นวิญญาณ
รู้สึกเห็นรูป ได้ยินเสียงนั้นก็มีอยู่ เพราะเด็กก็มองเห็น เด็กก็ได้ยิน นั่นคือตัวรู้ที่เป็น
วิญญาณ ตกว่ามีตัวรู้ที่เป็นวิญญาณ มีตัวรู้ที่เป็นเวทนา แต่ว่าตัวรู้ที่เป็นสัญญากับตัว
รู้ที่เป็นสังขาร รู้คิดปรุงหรือปรุงคิดนั้น ยังอ่อนยังไม่แข็งแรง อุปาทานที่เป็นอนุสัย
ก็ยงั ไม่โผล่ออกมาเต็มที่ แต่วา่ เมือ่ กองทีม่ คี วามรูอ้ นั เป็นตัวสัญญา ตัวสังขารแข็งแรงขึน้
คือรู้เดียงสาขึ้น อุปาทานก็เริ่มขยายตัวออกตามความรู้ เช่นว่า เมื่อรู้จ�ำได้ว่าเป็นชาย
เป็นหญิง เป็นลูกของคนนั้นคนนี้ ตระกูลนั้นตระกูลนี้ มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ ตัวเราก็เข้ามา
ว่าตัวเราเป็นชาย ตัวเราเป็นหญิง ตัวเราเป็นลูกคนนั้นคนนี้ มีฐานะอย่างนั้นอย่างนี้
ตัวเราชือ่ นีน้ ามสกุลนี้ สิง่ นีๆ้ เป็นของเรา นีก่ ค็ อื ว่าตัวรูท้ เี่ ป็นสัญญากับสังขารนัน่ เองจ�ำ
ได้เป็นสัญญา คิดปรุงหรือปรุงคิดก็เป็นสังขารแก่กล้าขึ้น อุปาทานความยึดถือก็เข้า
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มาสร้างตัวเราของเราขึ้น และเมื่อตัวเราดังกล่าว เป็นนั่น เป็นนี่ อย่างไร ก็ยึดถือไว้
อย่างนัน้ ของเรามีเท่าไรก็ยดึ ถือไว้เท่านัน้ ตัวเราของเราจึงโตออกไปเท่าไรก็ได้ สุดแต่
ว่าจะด�ำรงอยู่ในฐานะเช่นไรและจะมีอะไรเท่าไร อุปาทานความยึดถือก็ขยายออกไป
เท่านัน้ ตามทีก่ ล่าวมานีก้ เ็ ป็นการชีใ้ ห้เห็นว่า ตัวเราของเราดังกล่าวเป็นอุปาทานทัง้ นัน้

อุปาทานอาศัยขันธ์ ๕ บังเกิดขึ้น
อุปาทาน ทีบ่ งั เกิดขึน้ ก็อาศัยขันธ์ ๕ นีแ่ หละ โดยเฉพาะก็อาศัยขันธ์ทมี่ คี วามรู้
ถ้าหากว่าขันธ์ที่มีความรู้สิ้นไป เสื่อมไป ตัวเราของเราที่เป็นอุปาทานนี้ก็สิ้นไป
เสื่อมไปด้วย แต่ว่าไม่หมด ยังเก็บอยู่เป็นอนุสัย ดังเช่น ตัวเรา ของเราดังกล่าว
ย่อมด�ำรงอยู่ในขณะที่ขันธ์ที่มีความรู้ยังมีอยู่เป็นปกติ ยกขึ้นเป็นตัวอย่างอันเป็นข้อ
ส�ำคัญก็คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ รู้จ�ำกับรู้คิดปรุงหรือปรุงคิด ถ้ากองรู้จ�ำนี้เสื่อม
คือลืมไปด้วยเหตุใดเหตุหนึง่ แล้ว ตัวเรา ของเราทัง้ หมดก็ถกู ลืมไปด้วย หรือว่าสังขาร
กองรู้คิด คิดปรุงหรือปรุงคิด ต้องเสียไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ท�ำให้คิดอะไรไม่ได้
ตัวเราของเราก็พลอยสะดุดหยุดลงไปด้วย ไม่มที จี่ ะคิดถึงตัวเราของเรา ตกว่าเมือ่ ไม่มี
สัญญาสังขารก็ลมื ตัวเราของเราหมด ไม่คดิ ถึงตัวเราของเราทัง้ สิน้ เช่นเดียวกับในเวลา
ทีน่ อนหลับ เมือ่ หลับลงไปแล้วก็ไม่มคี วามรู้สกึ อะไร ในเรือ่ งของตัวเราของเราทัง้ หมด
ใครจะเป็นอะไรอย่างไรก็ไม่มคี วามรูท้ งั้ หมด แต่แม้เช่นนี้ ตัวอุปาทานทีเ่ ป็นอนุสยั ก็ยงั อยู่
พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจารณาเข้ามาดูให้มีความรู้โดยประการฉะนี้ แล้วตรัสสอน
ให้พจิ ารณาว่าโดยทีแ่ ท้ ตัวเรา ตัวเราของเราทีต่ งั้ อยูบ่ นกองขันธ์ ๕ นี้ ทัง้ นัน้ เป็นการ
ที่ตั้งอยู่ด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ โมหะคือความหลงโดยแท้ เพราะว่ากองทั้ง ๕ นี้เป็น
อนัตตา มิใช่อัตตาตัวตนดังที่ยึดถือไว้ด้วย เหตุที่ต้องเป็นไปเพื่ออาพาธ คือต้องถูก
เบียนเบียน โดยมีชาติความเกิดเป็นเบื้องต้น มีมรณะความตายเป็นที่สุด ในระหว่าง
ความเกิดถึงความตายก็ต้องถูกความแก่ความเจ็บเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลา ดังนี้เป็น
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