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ค�าปรารภ
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เนื่องในโอกำสที่สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ-
ปริณำยก ทรงเจรญิพระชนัษำ ๑๐๐ ปีบรบิรูณ์ ในวนัที ่๓ ตลุำคม พทุธศกัรำช ๒๕๕๖ 
น้ี นับว่ำเป็นศุภมงคลวำระอันหำได้ยำกยิ่ง และมิได้เคยปรำกฏมีแต่กำลก่อน เป็น
ที่ปีติโสมนัสของพุทธบริษัททั้งปวง รัฐบำลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชำชนไทย
ผู้เป็นศำสนิกชนจึงได้ร่วมกันจัดงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร 
สมเดจ็พระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขึน้ระหว่ำงวนัที ่๑ - ๗ ตลุำคม พทุธศกัรำช 
๒๕๕๖ เมื่อควำมทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้รับงำนฉลองพระชันษำดังกล่ำวไว้ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
ทรงเป็นพระมหำเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและธรรม ได้ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญศำสนกิจ
น้อยใหญ่เกื้อกูลแก่พุทธศำสนิกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำช้ำนำน ได้ทรง
พระเมตตำโปรดให้สร้ำงพุทธสถำน อำคำรเรียน และสถำนสำธำรณประโยชน์ขึ้นไว้
เป็นจ�ำนวนมำก เพือ่เผยแผ่พระบวรพุทธศำสนำ ส่งเสรมิกำรศกึษำ และอ�ำนวยประโยชน์
สุขแก่ชุมนุมชน ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลำกหลำยเรื่องเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรม
ค�ำสอนและเร่ืองน่ำรู้ในพระบวรพระพุทธศำสนำไว้เป็นจ�ำนวนมำก หนงัสอืพระนพินธ์
เหล่ำนีเ้ป็นทีย่กย่องกันว่ำได้ทรงเรียบเรียงด้วยพระปรชีำสำมำรถ ทรงสอดส่องเชีย่วชำญ



ในอรรถและธรรม ได้ทรงน�ำพระธรรมค�ำสอนของสมเด็จพระบรมศำสดำสัมมำ 
สัมพุทธเจ้ำมำแสดงให้ปรำกฏ เป็นประโยชน์แก่มหำชนท่ีจะได้ศึกษำและใคร่ครวญ
ตรึกตรองปฏิบัติตำม นับว่ำพระนิพนธ์เหล่ำนี้เป็นเพชรน�้ำเอกที่ทรงคุณค่ำยิ่งแก่กำร
เผยแผ่พระศำสนำ

ในวำระงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก นอกจำกกำรจัดงำนฉลองสมโภชและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติต่ำง ๆ แล้ว คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ 
สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี  
๓ ตุลำคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระนิพนธ์ขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่ำ 
“ญาณสังวรธรรม” เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นธรรมำนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติคุณ 
เจ้ำประคุณสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ให้
ปรำกฏยั่งยืนสืบไป

รัฐบำลในนำมของพุทธศำสนิกชนทั้งปวง ขอเชิญชวนพุทธบริษัททุก 
ฝ่ำยพร้อมใจกันอธิษฐำนจิตถวำยพระกุศลและน้อมเศียรเกล้ำถวำยพระพรแด่สมเด็จ
พระญำณสงัวร สมเด็จพระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขอจงทรงเจรญิพระชนัษำ
ยิ่งยืนนำน ทรงเบิกบำนผ่องแผ้วเป็นหลักชัยและประทีปธรรมแก่คณะสงฆ์ 
และพุทธศำสนิกชนท้ังไทยและเทศ ทรงเป็นบุญเขตที่เคำรพศรัทธำของมหำชนอยู่
ตรำบจิรัฐิติกำล

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี
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ค�ำชี้แจง

ญาณสังวรธรรม เล่ม ๑๐ คือ ธรรมกถาปฏบิตัอิบรมจติ เล่ม ๑  ซึง่ประกอบ

ด้วย ธรรมบรรยาย ๓ เรื่อง คือ 

แนวปฏิบัติในสติปัฏฐาน ทรงบรรยายแก่ภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน

ทั่วไป ในวันพระและวันหลังวันพระ ณ ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราช

วิทยาลัย ในพรรษกาล ๒๕๐๔ เป็นธรรมบรรยายอบรมกรรมฐานเรื่องแรกของ 

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ซึ่งได้พิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง  

ธรรมกถาในการปฏิบัตอิบรมจติ ทรงบรรยายแก่ภกิษสุามเณรและพทุธศาสนกิชน

ทั่วไป ในวันพระและวันหลังวันพระ ในพรรษกาล ๒๕๒๐ พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒

ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน ทรงบรรยายแก่ภกิษสุามเณรและพทุธศาสนกิชน 

ในวนัพระและวนัหลงัวนัพระ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๒ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลือกบางเรื่องที่จะเป็นประโยชน์เก้ือกูลแก่การปฏิบัติ

กรรมฐาน และอบรมจิตทั่วไป มารวมเป็นเล่มหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
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ครั้งที่ ๒๘ มรรค ๘ (ต่อ)  ๓๘๙
ครั้งที่ ๒๙ อุปสมานุสติ ขั้นศีล  ๓๙๗
ครั้งที่ ๓๐ อุปสมานุสติ ขั้นสมาธิ  ๔๐๓
ครั้งที่ ๓๑ อุปสมานุสติ ขั้นปัญญา  ๔๐๘
ครั้งที่ ๓๒ อุปสมานุสติ ขั้นวิมุตติ  ๔๑๒
ครั้งที่ ๓๓ อุปสมานุสติ ขั้นวิมุตติ  ๔๑๗
ครั้งที่ ๓๔ อุปสมานุสติ ขั้นวิมุตติ  ๔๒๒
ครั้งที่ ๓๕ อุปสมานุสติ ขั้นวิมุตติ  ๔๒๘
ครั้งที่ ๓๖ อุปสมานุสติ ขั้นวิมุตติ  ๔๓๓
ครั้งที่ ๓๗ อุปสมานุสติ ขั้นวิมุตติ  ๔๓๗
ครั้งที่ ๓๘ อุปสมานุสติ ขั้นวิมุตติ   ๔๔๑
ครั้งที่ ๓๙ อุปสมานุสติ ขั้นวิมุตติ  ๔๔๗
ครั้งที่ ๔๐ อุปสมานุสติ ขั้นวิมุตติ  ๔๕๔
ครั้งที่ ๔๑ อุปสมานุสติ ขั้นวิมุตติ  ๔๖๐
ครั้งที่ ๔๒ อุปสมานุสติ ขั้นวิมุตติ  ๔๖๕
ครั้งที่ ๔๓ อุปสมานุสติ ขั้นวิมุตติ  ๔๗๒
ครั้งที่ ๔๔ อุปสมานุสติ ขั้นวิมุตติ  ๔๗๙



.
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ครั้งที่ ๑

กรรมฐาน

ค�ำว่ำ กรรมฐาน แปลว่ำ ที่ตั้งของกำรงำน หมำยควำมว่ำ เป็นที่ตั้งของกำร

งำนทำงจิตใจ โดยปกติ จิตใจของทุก ๆ คน ย่อมคิดไปต่ำง ๆ คิดไปในเรื่องโน้นบ้ำง 

ในเร่ืองน้ีบ้ำง และเรือ่งทีคิ่ดนัน้กเ็ป็นเรือ่งทีจ่ะชกัน�ำให้เกดิรำคะ (ควำมตดิ ควำมยนิด)ี 

หรอืโลภะ (ควำมอยำกได้) บ้ำง ให้เกดิโทสะ (ควำมโกรธแค้นขัดเคอืง) บ้ำง ให้เกดิโมหะ 

(ควำมลุ่มหลง) บ้ำง ฉะนั้น จิตใจจึงประกอบด้วยรำคะหรือโลภะบ้ำง โทสะบ้ำง  

โมหะบ้ำง ตำมเรือ่งท่ีคิดไปน้ัน ๆ จติใจจงึผูกพนัหุ้มห่ออยูด้่วยเรือ่งต่ำง ๆ  และผกูพนั

หุ้มห่ออยูด้่วยรำคะหรอืโลภะ โทสะ โมหะ เป็นอำจณิ จงึเป็นจติใจทีไ่ม่สงบ ไม่ตัง้มัน่

เหมือนอย่ำงน�้ำทะเลที่เป็นคลื่นอยู่เสมอ หำเวลำที่จะสงบได้ยำก อีกประกำรหนึ่ง  

เมือ่จติใจของบคุคลประกอบด้วยรำคะหรอืโลภะ โทสะ โมหะ ดงักล่ำวนัน้ กเ็ป็นจิตใจ

ที่ล�ำเอียงไม่รู้อะไรตำมควำมเป็นจริง จะสันนิษฐำนอะไรให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง 

ก็ไม่ได้ กล่ำวคือ เมื่อจิตใจมีรำคะหรือโลภะอันเป็นกิเลสข้ำงให้ติดให้ยินดีให้อยำกได้ 

เป็นไปในฝ่ำยท่ีชอบ เม่ือชอบในสิง่ใดแล้ว กย่็อมล�ำเอยีงไปในสิง่นัน้ เหน็สิง่นัน้ว่ำเป็น

สิง่ทีดี่ทัง้น้ัน หรอืว่ำดโีดยมำก สดุว่ำจะชอบมำกหรอืชอบน้อย ถ้ำชอบทีสุ่ดกต้็องเห็น

ว่ำสิ่งนั้นดีที่สุด ถ้ำชอบมำกก็จะต้องเห็นสิ่งนั้นดีมำก ถ้ำชอบน้อยก็จะเห็นสิ่งนั้นว่ำดี

น้อยตำมแต่ชอบ เม่ือจติใจล�ำเอียงไปเช่นนี ้ควำมสนันษิฐำนของใจกจ็ะต้องสนันษิฐำน

ว่ำสิง่นัน้เป็นของท่ีด ีถึงสิง่น้ันจะเป็นของท่ีไม่ดแีต่กเ็ห็นว่ำด ีเพรำะจติใจมคีวำมล�ำเอยีง

ไปข้ำงชอบเสียแล้ว อีกทำงหนึ่ง ถ้ำจิตใจประกอบด้วยโทสะอันเป็นข้ำงไม่ชอบหรือว่ำ
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ข้ำงชงั ก็ย่อมจะล�ำเอยีงไปทำงนัน้ ถ้ำชงัทีส่ดุ กจ็ะต้องหน็ว่ำสิง่นัน้ไม่ดทีีส่ดุ ถ้ำชงัมำก

กจ็ะเหน็สิง่นัน้ไม่ดมีำก ถ้ำชงัน้อยกจ็ะต้องเหน็ว่ำสิง่นัน้ไม่ดไีม่น้อย ตำมแต่จะล�ำเอยีง

ไปในทำงชังอย่ำงไร ถ้ำจิตใจประกอบด้วยโมหะ (ควำมลุ่มหลง) ก็ยิ่งจะไม่เห็นควำม

จรงิในสิง่นัน้ เหมือนอย่ำงมีตำอันมืดมัว มองไม่ชัด ไม่อำจสันนษิฐำนลงไปให้ถูกต้องได้ 

ถ้ำจะสนันิษฐำนลงไปกจ็ะสนันษิฐำนผดิจำกควำมเป็นจรงิ เพรำะว่ำจติใจมดืมวัอยูด้่วย

อ�ำนำจของโมหะ (ควำมหลง) เสียแล้ว เพรำะฉะนั้น รำคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ 

นอกจำกจะท�ำจิตใจให้ไม่สงบไม่ตัง้ม่ันแล้วยงับงัปัญญำ ท�ำให้ไม่เกดิปัญญำ คอื ควำมรู้

ควำมเห็นตำมควำมเป็นจริง ฉะน้ัน ในทำงพระพุทธศำสนำท่ำนจึงแสดงกรรมฐำน  

คือที่ตั้งของกำรงำนทำงใจไว้ ๒ อย่ำง คือ :

สมถกรรมฐาน แปลว่ำ ทีต่ัง้ของกำรงำนทำงใจ ซึง่จะท�ำใจให้เป็นสมถะคอืให้สงบ

วปัิสสนากรรมฐาน แปลว่ำท่ีตัง้ของกำรงำนทำงใจ อนัจะท�ำใจให้เกดิวปัิสสนำ 

คือควำมรู้แจ้งเห็นจริง

สมถกรรมฐำนนัน้ เป็นประกำรแรก เพรำะจะต้องท�ำใจให้สงบจำกรำคะ หรอื

โลภะ โทสะ โมหะ ท่ีหุ้มห่อจิตใจอยู่เสยีก่อน เพือ่ให้จติใจปลอดโปร่งหลดุพ้นจำกเครือ่ง

หุ้มห่อที่มีอยู่อย่ำงหนำแน่น ต่อจำกนั้นจึงด�ำเนินในวิปัสสนำกรรมฐำน คือ เมื่อจิตใจ

ปลอดโปร่งหลุดพ้นจำกกิเลสที่เป็นเครื่องหุ้มห่ออยู่อย่ำงมำกมำย ก็จะเป็นจิตใจท่ีส้ิน

ควำมล�ำเอียง ดังท่ีกล่ำวมำแล้ว เม่ือจิตใจส้ินควำมล�ำเอียงจะพินิจพิจำรณำดูอะไร  

ก็จะเห็นแจ่มแจ้งตำมเหตุผลตำมควำมเป็นจริง ซึ่งเป็นขั้นวิปัสสนำต่อไป

สรณะ

ในกำรทีจ่ะปฏบิตักิรรมฐำนทัง้ ๒ นี ้เบือ้งต้นกจ็�ำเป็นทีจ่ะต้องมทีีพ่ึง่ของจติใจ 

และจะต้องมีท่ีต้ัง เหมือนอยำ่งเป็นพื้นแผ่นดินส�ำหรับเหยียบ ท่ีพ่ึงของจิตใจนี้ ก็คือ 

พระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ ในเบ้ืองต้นก็ให้ตั้งใจถึง

พระพุทธเจ้ำ ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ์ เป็นท่ีพึ่งของจิตใจอย่ำงแท้จริง กำรท่ีจะถึง

พระพทุธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นท่ีพึง่ของจติใจอย่ำงแท้จริงได้นัน้ กจ็ะต้องระลกึรู้

พระคณุท่ำน ตัง้พระคุณของท่ำนไว้เป็นเบือ้งต้นว่ำ พระพทุธเจ้ำนัน้ท่ำนเป็นผูต้รสัรูจ้ริง 
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พระธรรมน้ันเป็นทำงปฏิบัติให้ถึงควำมสิ้นกิเลสและกองทุกข์ได้จริง พระสงฆ์นั้นเป็น

ผู้ที่ปฏิบัติตำมพระธรรม จนบรรลุผลได้จริง กำรท่ีจะมีควำมรู้สึกซำบซ้ึงในคุณของ

พระพุทธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ ดังกล่ำวนี้อย่ำงแท้จริง ก็จ�ำเป็นที่จะต้องมีควำมรู้

ซำบซึง้ในพระธรรมของพระพุทธเจ้ำว่ำ ค�ำส่ังสอนของพระพทุธเจ้ำท่ีทรงแสดงออกมำนัน้ 

เป็นข้อชี้ทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์ร้อนได้จริง ไม่มีข้อท่ีจะเคลือบแคลงสงสัย  

เมือ่มคีวำมรูซ้ำบซึง้ในพระธรรมเท่ำใด กย็ิง่จะมคีวำมรูซ้ำบซ้ึงในองค์พระพทุธเจ้ำเท่ำนัน้

ว่ำพระองค์เป็นผูท้ีต่รสัรูจ้รงิ ตัง้ใจถึงพระพทุธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ คอื

ที่พึ่งส�ำหรับใจโดยแท้จริง ไม่มีข้อท่ีจะเคลือบแคลงสงสัย กำรมีสรณะดังกล่ำวนี้เป็น

ปพุพภำค คอืเป็นส่วนเบือ้งต้น ของกำรปฏบิตัใินกรรมฐำนเป็นประกำรแรก เพรำะฉะนัน้ 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่ำนได้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้ำ ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ์ เป็นสรณะ คือ

ทีพ่ึง่ของจิตใจ ตัง้ควำมเชือ่มัน่ในพระพทุธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ โดยไม่คลอนแคลน

มคีวำมเชือ่ม่ันในกำรปฏิบัตติน โดยเฉพำะกคื็อในกรรมฐำนทีต่ัง้ใจปฏบิตัอิยูน่ี ้ว่ำเป็น

ทำงปฏบิตัทิีจ่ะเป็นทำงให้เกดิควำมสงบ ให้เกดิปัญญำ เป็นทีพ่ึง่ของตนได้อย่ำงแท้จรงิ

ศลี

ต่อจำกนี ้ ก็ให้มีท่ีตัง้ ซ่ึงเหมือนอย่ำงเป็นพืน้แผ่นดนิของจิตใจ ได้แก่ศลี ศลีนี ้

โดยตรง ได้แก่ควำมท่ีมีจติเป็นปกติเรียบร้อย ไม่ถกูกเิลสอะไรฉดุชักไปท่ีจะให้เกดิเจตนำ 

คือ ควำมจงใจ จะท�ำหรือจะพูดในทำงท่ีผิดต่ำง ๆ แม้ในเวลำอื่นอำจจะรักษำควำม

ปกติเรียบร้อยของจิตใจไว้ไม่ได้ อันเกี่ยวด้วยธุรกิจที่จะต้องประกอบกระท�ำต่ำง ๆ  

แต่ในเวลำที่เข้ำสู่ที่ปฏิบัติก็ให้ตั้งใจให้มีวิรัติเจตนำ คือควำมต้ังใจงดเว้นขึ้นว่ำ จะไม ่

ประพฤติล่วงละเมิดในทำงที่ผิดต่ำง ๆ เป็นต้นว่ำจะไม่ประพฤติล่วงละเมิดในศีล ๕ 

โดยเฉพำะก็ในเวลำน้ี รักษำจิตใจน้ีไว้ให้เป็นปกติ ให้เรียบร้อย ไม่ให้ถูกฉุดชักไปใน

ทำงผดิไปในทำงเสยีต่ำง ๆ เม่ือรักษำจติใจให้เป็นปกตเิรียบร้อยดงันีไ้ด้ กช็ือ่ว่ำเป็นศลี 

เป็นศีลอยู่ในปัจจุบัน เม่ือเป็นศีลอยู่ในปัจจุบันแล้ว ก็เท่ำกับว่ำมีแผ่นดินซึ่งเป็น 

ภำคพื้นที่ตั้งของจิตใจ เมื่อจิตใจมีแผ่นดินคือศีลเป็นภำคพื้นอยู่ดังนี้ พร้อมทั้งมีสรณะ

คือที่พึ่งในอันที่จะป้องกันมำรต่ำง ๆ ซึ่งจะมำท�ำลำยกำรปฏิบัติ ก็เป็นโอกำส  

คือเป็นช่องที่จะปฏิบัติในกรรมฐำนดังกล่ำวนั้น สืบต่อไป

๔ สิงหาคม ๒๕๐๔



ธรรมกถา
ครั้งที่ ๒

สตปิัฏฐาน

สติปัฏฐานสูตร เป็นพระสูตรท่ีแสดงกำรปฏิบัติทำงจิตใจโดยตรง จนถึง 

พระสมัมำสัมพทุธเจ้ำได้ตรสัว่ำ เป็นทำงอันเดยีวทีจ่ะให้ก้ำวล่วงควำมโศกควำมคร�ำ่ครวญ 

ที่จะให้สิ้นควำมทุกข์โทมนัส ที่จะให้บรรลุธรรมที่พึงบรรลุ จนถึงที่จะให้ท�ำให้แจ้ง 

พระนิพพำน ฉะนั้น สติปัฏฐำนนี้จึงให้ส�ำเร็จได้ทั้งสมถะ ทั้งวิปัสสนำ แต่ในเบื้องต้น

ควรท�ำควำมเข้ำใจให้สัมพันธ์กันก่อน ว่ำจะเป็นกรรมฐำนได้อย่ำงไร

ได้กล่ำวแล้วว่ำ ค�ำว่ำ กรรมฐาน นั้น แปลว่ำ ที่ตั้งของกำรงำนคือที่ต้ัง 

ของกำรงำนทำงใจ ฉะน้ัน ในกำรปฏิบัติกรรมฐำน เมือ่จะให้ใจมกีรรมฐำน คอืใจมทีีต่ัง้ 

กจ็�ำเป็นทีจ่ะต้องหำทีต่ัง้ไว้ในใจ และกต็ัง้ใจไว้ในทีน่ัน้ ทีต่ัง้ทีจ่ะหำให้ใจตัง้ไว้นัน้ จะหำ

ทีไ่หน คอืจะตัง้ใจไว้ทีไ่หน ถ้ำจะตัง้ใจไว้ในรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ และธรรม คือ

เรือ่งต่ำง ๆ ในภำยนอก รปูเสยีงเป็นต้นเหล่ำนัน้กจ็ะน�ำกิเลสเข้ำมำสูใ่จ ใจกจ็ะประกอบ

ด้วยกเิลสไม่เป็นกรรมฐำน เพรำะฉะนัน้ เร่ืองทีต้ั่งของใจนีจึ้งเป็นเรือ่งส�ำคญัจะต้องหำ

ว่ำจะตัง้ใจไว้ในทีไ่หน หรอืว่ำจะเอำอะไรเป็นทีต่ัง้ของใจ ในเรือ่งนี ้พระพุทธเจ้ำได้ทรง

แสดงไว้ ให้ตัง้ใจไว้ท่ีตวัเรำเอง ท่ีตัง้ของใจนัน้กอ็ยูท่ีต่วัของเรำเอง ไม่ให้ไปตัง้ไว้ข้ำงนอก 

ต้องตั้งไว้ข้ำงใน ที่ตัวของเรำเอง ที่เรียกว่ำตัวของเรำเองนั้น ก็เป็นกำรพูดรวม ๆ   
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เมือ่จ�ำแนกออกไปกค็อื ตัง้ใจไว้ทีก่ำย ทีเ่วทนำ ทีจ่ติ และทีธ่รรมในตัวของเรำเอง คอื

ทกุ ๆ คนมีกำย มีเวทนำ มีจติ และมีธรรมอยูใ่นตวัของเรำเองอย่ำงบรบิรูณ์ กล่ำวคือ

กาย

เมือ่กลับมำพจิำรณำดท่ีูตวัเรำเอง ดขู้ำงนอกเข้ำไปข้ำงใน ในตอนแรกกจ็ะพบ

กำย กล่ำวคือจะพบว่ำตัวเรำเองน้ีมีกำรหำยใจเข้ำหำยใจออกอยู่เป็นปกติ อันจะขำด

เสยีมไิด้ ทัง้ในเวลำตืน่อยู ่ทัง้ในเวลำหลบั ทัง้จะต้องมีอิรยิำบถ คอื มีเดิน มียืน มีนัง่ 

มีนอน อิริยำบถใดอิริยำบถหนึ่ง อย่ำงเช่นในบัดนี้ก็อยู่ในอิริยำบถนั่ง นอกจำกนี้ยังมี

อิริยำบถย่อย ๆ เช่น มีกำรก้ำวไปข้ำงหน้ำ ถอยไปข้ำงหลัง ในเมื่อเดิน มีกำรเหลียว

มกีำรแล และมกีำรคูส่้วนขำส่วนแขน ดงัทีน่ัง่อยู่นีก็้ต้องมกีำรวำงเท้ำอยู่ในท่ำทีน่ัง่โดย

ปกติ และยังต้องมีอำกำรอย่ำงอื่นอีก ทั้งรูปกำยอันนี้ก็ประกอบด้วยอวัยวะอำกำรทั้ง

ภำยใน ทั้งภำยนอก เช่น ที่เป็นส่วนภำยนอกก็มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ที่เป็นส่วน

ภำยในกม็ ีเนือ้ เอน็ กระดกู เย่ือในกระดกู ด ีไต หัวใจ เป็นต้น อวัยวะร่ำงกำยเหล่ำ

น้ีเมื่อสรุปลงไปแล้ว ส่วนทีแ่ข้นแขง็กส็มมตเิรยีกว่ำเป็นธำตดุนิ ส่วนทีเ่อบิอำบกส็มมติ

เรยีกว่ำเป็นธำตนุ�ำ้ ส่วนทีอ่บอุน่กส็มมติเรยีกว่ำเป็นธำตไุฟ ส่วนทีพ่ดัไหวกส็มมตเิรยีก

ว่ำเป็นธำตลุม เมือ่ธำตทุัง้หลำยยงัคมุอยู่โดยปกต ิร่ำงกำยกเ็ป็นปกติ เมือ่ธำตทุัง้หลำย

สลำย เช่นว่ำเม่ือธำตุลมดับ ดับลมหำยใจเข้ำลมหำยใจออก ร่ำงกำยนี้เป็นร่ำงกำย 

ที่ตำย ทิ้งไว้ไม่ช้ำก็จะขึ้นพอง และส่วนต่ำง ๆ ก็จะสลำยไปโดยล�ำดับ ในที่สุดก็จะ

เหลือแต่กระดูก และกระดูกนั้นในที่สุดก็ผุป่นไปหมด เป็นอันว่ำเดิมร่ำงกำยนี้ไม่มี  

ในที่สุดก็จะกลับไม่มีไปตำมเดิม นี้เป็นส่วนร่ำงกำย

เวทนา

อนึ่ง เมื่อกำยยังมีชีวิต ธำตุทั้งหลำยยังคุมอยู่โดยปกติ ก็มีเวทนำ คือควำม

เสวยอำรมณ์เป็นสุขบ้ำง เป็นทุกข์บ้ำง เป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้ำง เช่นในทำงกำย

ประสำทก็รับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้น
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จติ

อนึ่ง เม่ือร่ำงกำยยังคุมกันอยู่ ธำตุทั้งหลำยยังด�ำรงอยู่โดยปกติ ร่ำงกำยนี ้

กเ็ป็นทีอ่ำศยัของจติใจ จติใจของทกุ ๆ คนกม็อีำกำรต่ำง ๆ  เป็นจติใจทีม่รีำคะ โทสะ 

โมหะ บ้ำง เป็นจิตใจที่ปรำศจำกรำคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น

ธรรม

อนึ่ง เมื่อพิจำรณำให้ลึกซึ้งเข้ำไปอีกชั้นหนึ่งก็จะพบเรื่องทั้งหลำยมีประจ�ำอยู่

ในจิตใจ เพรำะจติใจจะต้องประกอบด้วยเรือ่งต่ำง ๆ ทีเ่ป็นส่วนดบ้ีำง ทีเ่ป็นส่วนไม่ดีบ้ำง 

ที่เป็นส่วนกลำง ๆ บ้ำง เข้ำหลักที่ว่ำ กุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลำยเป็นกุศล อกุสลา 

ธมฺมา ธรรมทั้งหลำยเป็นอกุศล อพฺยากตา ธมฺมา ธรรมทั้งหลำยเป็นอัพยำกฤต คือ

เป็นกลำง ๆ ล้วนมีอยู่ในจิตใจทั้งนั้น

เป็นอันว่ำ กาย เวทนา จิต และ ธรรม นี้เอง รวมกันเป็น ตัวเรา อยู ่

ในพระสูตรน้ีท่ำนสอนให้เอำส่วนเหล่ำน้ีเองเป็นทีต่ัง้ของจติใจ ให้ตัง้จติใจไว้ในส่วนเหล่ำนี้ 

แต่ในขั้นปฏิบัตินั้น ให้ตั้งจิตใจไว้เพียงในส่วนใดส่วนหนึ่งก่อน

ข้อว่าด้วยลมหายใจ

ในข้อตน้คอื ให้ตัง้จติใจไว้ในลมหำยใจเข้ำ ในลมหำยใจออก คอืมีสติก�ำหนด

ลมหำยใจเข้ำ ก�ำหนดลมหำยใจออก ลมหำยใจเข้ำลมหำยใจออกนี้ก็มีอยู่ที่กำยเป็น

ปกตแิล้ว แต่ไม่ได้ก�ำหนด ในกำรปฏบิตักิต็ัง้สตกิ�ำหนดอยูท่ีล่มหำยใจเข้ำ ลมหำยใจออก 

ที่มีอยู่เป็นประจ�ำนี้เอง ดังที่ท่ำนสอนไว้ในพระสูตรนี้ว่ำ ตั้งกำยตรงด�ำรงสติมั่น มีสติ

หำยใจเข้ำ มีสติหำยใจออก คือแทนท่ีจะส่งใจไปในทีอ่ืน่กร็วมใจมำไว้ให้อยู่ทีล่มหำยใจเข้ำ 

ลมหำยใจออกนี้เท่ำนั้น มีสติอยู่ที่ลมหำยใจเสมอครำวนี้ก็ก�ำหนดให้ละเอียดลงไป:
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หำยใจเข้ำยำว กใ็ห้รู ้หำยใจออกยำว กใ็ห้รู ้หำยใจเข้ำส้ัน กใ็ห้รู ้หำยใจออกส้ัน 

ก็ให้รู้ ไม่ต้องบังคับลมหำยใจ คงให้หำยใจอยู่โดยปกตินั้นเอง เป็นแต่เพียงให้รู ้  

เป็นอย่ำงไรก็รูอ้ย่ำงน้ัน ไม่ต้องเกรง็ ไม่ต้องบงัคบั ปล่อยให้เป็นไปโดยปกต ิแต่ว่ำให้รู้

ต่อจำกนี้ ในพระสูตรสอนให้ศึกษำ คือส�ำเหนียกให้รู้กำยทั้งหมด หำยใจเข้ำ 

ให้รู้กำยทั้งหมด หำยใจออก คือให้ขยำยควำมรู้สึกตัวออกไปให้ทั่วตัว ทั้งที่เป็นส่วน

นำมกำย และทัง้ทีเ่ป็นส่วนรปูกำย ทีเ่ป็นส่วนนำมกำยนัน้ คอืสตใินขณะนีเ้ป็นอย่ำงไร 

จิตในขณะนี้เป็นอย่ำงไร ควำมก�ำหนดในขณะนี้เป็นอย่ำงไร ก็ให้รู้ตัวทั้งหมด ในส่วน

รปูกำยนัน้ รปูกำยมอีริยิำบถอย่ำงไร เช่นว่ำนัง่อยูอ่ย่ำงไร เบือ้งบนแต่พ้ืนเท้ำขึน้มำถงึ

ศีรษะเป็นอย่ำงไร เบื้องต�่ำแต่ศีรษะลงไปเป็นอย่ำงไร ก็ให้มีควำมรู้ตัวอยู่โดยตลอด

เมื่อมีควำมรู้ตัวอยู่โดยตลอดทั้งรูปกำยและนำมกำย ต่อจำกนี้ในพระสูตร 

กส็อนให้ศกึษำ คือส�ำเหนยีกว่ำ จะผ่อนท�ำลมหำยใจให้สงบ หำยใจเข้ำ จะผ่อนท�ำลม

หำยใจให้สงบ หำยใจออก ควำมผ่อนท�ำลมหำยใจให้สงบน้ันไม่ใช่หมำยควำมว่ำกล้ันใจ 

ก็คงหำยใจปกตินั้นเอง แต่ว่ำเมื่อก�ำหนดจิตให้ละเอียดเข้ำ ลมหำยใจก็จะละเอียดเข้ำ

ท่ำนแสดงว่ำเมื่อจิตยังไม่สงบ ลมหำยใจก็ย่อมหยำบ แต่ว่ำเมื่อจิตสงบเข้ำ ลมหำยใจ

กจ็ะละเอียดเข้ำเอง บำงทีจนรูส้กึเหมอืนไม่หำยใจ แต่กไ็ม่ต้องตกใจ เพรำะกค็งหำยใจ

อยู่นั่นเอง เป็นแต่เพียงเกิดควำมสงบขึ้นเท่ำนั้น

หลักปฏบิัติ ๔ ข้อ

ในกำรปฏิบัตินี้ ให้มี อาตปะ คือควำมเพียร หมำยควำมว่ำ ให้มีควำมตั้งใจ 

ประกอบด้วยสัจจะ คือควำมจริง เช่นตั้งใจไว้ว่ำจะปฏิบัติเป็นเวลำเท่ำนั้นเท่ำนี้ ก็ต้อง

ปฏิบัติให้ครบตำมที่ตั้งใจเอำไว้ ไม่ท�ำเหลำะแหละ ย่อหย่อน กลับกลอก เรียกว่ำให้มี

ควำมเพยีร แม้จะรูส้กึอดึอดัร�ำคำญอยำกจะเลกิ แต่เมือ่ต้ังใจว่ำจะท�ำ กต้็องท�ำไปตำม

ทีต่ัง้ใจไว้ให้จงได้ เมือ่ท�ำจรงิเช่นนีแ้ล้วกจ็ะเกดิควำมรำบรืน่ขึน้เอง จงึต้องให้มอีำตปะ

ควำมเพียร คือท�ำจริง นี้ข้อ ๑



10 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๑

ข้อที่ ๒ ให้มี สัมปชัญญะ ควำมรู้ตัว คือให้มีควำมรู้อยู่เสมอ ตื่นอยู่เสมอ 

อย่ำเผลอตัวให้หลับไปหรือดับไป ถ้ำหลับไป หรือดับไป สูญไป เช่นนี้แล้ว ก็ขำด

สัมปชัญญะ คือควำมรู้ กำรปฏิบัติกรรมฐำนก็เหมือนกับเดินพลัดตกลงไปในเหวหรือ

ในหลมุ จะปล่อยให้ขำดควำมรูไ้ปไม่ได้ ต้องคงควำมรู้ให้อยูม่ัน่คง สมัปชัญญะคอืควำม

รู้นี้ จึงเป็นประกำรที่ ๒

ข้อท่ี ๓ ให้ม ีสติ คอืควำมระลกึอยูท่ีท่ีต่ัง้ซึง่ก�ำหนดไว้นัน้ให้แน่วแน่ ไม่ปล่อย

ให้สติเลื่อนลอยไปในทำงโน้นทำงนี้ แม้จะมีอำรมณ์อื่นแว่บเข้ำมำ ซึ่งท�ำให้เกิดปีติ  

หรือท�ำให้ตื่นเต้น ก็ไม่หลงอยู่ในอำรมณ์นั้นต้องกลับเข้ำมำหำที่ต้ังซึ่งได้ตั้งใจไว้ เช่น

เมื่อจะเอำลมหำยใจเข้ำออกเป็นท่ีตั้ง ก็ต้องกลับมำก�ำหนดอยู่ที่ลมหำยใจเข้ำออกนั้น 

ทิง้อำรมณ์อืน่ทีจ่ะมำชกัน�ำให้เขวไปเสยีให้หมด ถ้ำมสีตอิยู่ดงันี ้ไม่มโีทษในกำรปฏบิตัิ 

โทษในกำรปฏิบัตินั้นอยู่ที่กำรปล่อยสติออกจำกท่ีตั้ง ส่งให้เล่ือนลอยไปกับอำรมณ์ท่ี

บงัเกดิขึน้ เพลนิไปกบัอำรมณ์นัน้ ถ้ำปล่อยสติไปเช่นนัน้บ่อย ๆ แล้ว กจ็ะท�ำให้เป็นคน

มกัจะเผลอ ใจลอย โทษอยู่ที่ตรงนี้ จึงให้ตั้งสติไว้กับที่ตั้งนั้นให้แน่วแน่ อย่ำปล่อยให้

หลุดลอยไป เพรำะฉะนั้น ควำมมีสติจึงเป็นข้อที่ ๓

ประกำรที่ ๔ ก�าจัดความยินดียินร้ายในโลก อันนี้ก็เป็นประกำรส�ำคัญ คือ

เมื่อประสบอำรมณ์ของกรรมฐำนท่ีน่ำยินดี ก็ต้องคิดว่ำนั้นเป็นสัญญำหรือเป็นของ

หลอกทัง้หมด ไม่ใช่ควำมจรงิ เมือ่ประสบอำรมณ์ของกรรมฐำนทีน่่ำยินร้ำย เช่นปรำกฏ

นิมิตเป็นรูปต่ำง ๆ ที่ท�ำให้ตกใจ ก็ต้องมีสติรู้ว่ำนั่นไม่ใช่เรื่องจริง แต่เป็นของหลอก

ทั้งหมด ไม่ไปยินดี ไม่ไปยินร้ำย ในอำรมณ์ที่ได้รับนั้น ให้มีสติกลับมำคอยตั้งอยู่ในที่

ตั้งเสมอ กระชับอยู่กับที่ตั้งอันนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้กำรปฏิบัติที่จะเกิดสมำธิตลอดจนให้

เกิดปัญญำ ก็จะด�ำเนินไปได้ด้วยดี

ฉะนั้น หลักทั้ง ๔ ประกำรนี้จึงเป็นข้อส�ำคัญมำก ที่ผู้ปฏิบัติทุกคนจะทิ้งเสีย

ไม่ได้ ทิ้งเสียเม่ือใดก็เสียกรรมฐำน และก็อำจจะเกิดโทษ แต่ถ้ำรักษำหลักทั้ง  

๔ ประกำรนี้ ให้ม่ันคงอยู่เสมอแล้ว กำรปฏิบัติกรรมฐำนไม่มีโทษ มีแต่คุณ และ 

ก็จะเจริญขึ้น

๕ สิงหาคม ๒๕๐๔



ธรรมกถา
ครั้งที่ ๓

สรุปและขยายความข้อว่าด้วยลมหายใจ

จะแสดงประมวลหวัข้อทีไ่ด้กล่ำวแล้ว อานาปานสติ แสดงในพระสูตรว่ำให้นัง่

คู้บัลลังก์ คือขัดสมำธิ ตั้งกำยตรง ด�ำรงสติมั่น มีสติหำยใจเข้ำ มีสติหำยใจออก  

ต่อจำกน้ีก็แนะวิธีใช้สติก�ำหนดต่อไปว่ำ ๑. หำยใจเข้ำยำว ก็ให้รู้ว่ำหำยใจเข้ำยำว 

หำยใจออกยำว กใ็ห้รูว่้ำหำยใจออกยำว ๒. หำยใจเข้ำส้ัน กใ็ห้รูว่้ำหำยใจเข้ำส้ัน หำยใจ

ออกสั้น ก็ให้รู้ว่ำหำยใจออกสั้น ๓. ศึกษำ คือส�ำเหนียกหรือก�ำหนดให้รู้กำยทั้งหมด

หำยใจเข้ำ ศึกษำ คือส�ำเหนียกหรอืก�ำหนดให้รูก้ำยทัง้หมดหำยใจออก และ ๔. ศกึษำ

คือส�ำเหนียกหรือก�ำหนดระงับกองลมหำยใจ หำยใจเข้ำ ศึกษำ คือส�ำเหนียกหรือ

ก�ำหนดระงับกองลมหำยใจ หำยใจออก ท่ำนชี้ทำงปฏิบัติไว้เรียกว่ำเป็น ๔ ขั้น  

ควรท�ำควำมเข้ำใจในขั้นทั้ง ๔ เหล่ำนี้

ขั้นที่ ๑ หำยใจเข้ำยำว หำยใจออกยำว ก็ให้รู้

ขั้นที่ ๒ หำยใจเข้ำสั้น หำยใจออกสั้น ก็ให้รู้

คือ เมื่อหำยใจอยู่อย่ำงไรในบัดนี้ คือกำรหำยใจนั้นยำว ก็ให้รู้ หรือว่ำส้ัน  

กใ็ห้รู ้กำรหำยใจยำวหรอืสัน้นี ้กห็มำยถงึกำรหำยใจโดยปกต ิกำรหำยใจโดยปกตมิกั
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ไม่ค่อยจะก�ำหนดให้รู้ แต่ว่ำเม่ือคอยก�ำหนดให้รู้อยู่ ก็จะรู้ว่ำมียำว มีส้ัน ในเวลำที่

เหนือ่ย จะรูส้กึว่ำมอีำกำรหำยใจท่ีเรยีกว่ำหอบ เป็นอำกำรทีห่ยำบ ในเวลำทีจิ่ตไม่สงบ

กำรหำยใจกย่็อมจะยำวกว่ำในเวลำทีจ่ติสงบ หรอืบำงทอีำจจะท�ำกำรหำยใจเข้ำออกให้

ยำวได้ อย่ำงเช่นสดูลมหำยใจเข้ำให้ยำว และเมือ่ออกกใ็ห้ยำว เป็นกำรออกก�ำลังหรอื

เป็นกำรฝึกหัด ในเวลำท่ีไม่เหนื่อยร่ำงกำยสงบเป็นปกติ ลมหำยใจก็จะละเอียดเข้ำ 

ในเวลำทีจิ่ตสงบ ลมหำยใจกจ็ะละเอียดยิง่ขึน้ กำรทีต่ัง้สตกิ�ำหนดให้รูว่้ำลมหำยใจเป็น

อย่ำงไรในเบ้ืองต้นก็อำจจะไม่ใคร่ได้ผล แต่เมื่อตั้งใจคอยก�ำหนดอยู่จริง ๆ จนจิต 

แน่วแน่ข้ึน ก็จะเกิดฉันทะ คือควำมพอใจ เกิดปีติ คือควำมอิ่มใจ เกิดปรำโมทย์  

คอืควำมบนัเทงิ เมือ่เป็นเช่นนี ้กเ็ป็นอนัเริม่ได้รสของควำมสงบหรอืสมำธ ิอนัจะชักน�ำ

ให้พอใจในกำรปฏิบัติยิ่ง ๆ ขึ้น

ในขัน้ที ่๓ ท่ำนสอนให้ศกึษำ คอืส�ำเหนยีกหรอืก�ำหนดกำยทัง้หมด หำยใจเข้ำ 

หำยใจออก กำรก�ำหนดน้ัน ก็คือก�ำหนดกำยให้รู้ทั้งรูปกำย ทั้งนำมกำย, ในขณะที่

ปฏิบัตินี้ รูปกำยนั่งอยู่อย่ำงไร วำงมือวำงเท้ำอย่ำงไร ก็ให้รู้ นำมกำย คือจิตใจเป็น

อย่ำงไร สตคิวำมก�ำหนดเป็นอย่ำงไร ก็ให้รู ้ เมือ่รูท้ัง้รูปกำยทัง้นำมกำยดัง่น้ี กไ็ด้ชือ่ว่ำ

มีสติรู้ตัวทั้งหมด แต่ก็ยังเป็นรู้ที่กว้ำง จึงให้รู้แคบเข้ำมำอีก ให้รู้กำย อันหมำยถึง 

กองลมที่หำยใจเข้ำและออกนั้น ลมหำยใจนั้นตำมท่ีสังเกตก�ำหนดอย่ำงง่ำย ๆ  

เมือ่หำยใจเข้ำ ต้นทำงกคื็อจมูก กลำงทำงก็คือหทยั ปลำยทำงกค็อืนำภ ีและเมือ่ออก 

ต้นทำงก็คือนำภี กลำงทำงคือหทัย ปลำยทำงก็คือจมูก นี้คือว่ำตำมที่ตั้งเกณฑ์ 

จะก�ำหนด แต่กำรที่ให้ก�ำหนดรู้นั้น ถ้ำส่งจิตใจให้เข้ำไปตำมลมและให้ออกไปตำมลม 

ก็ยังเป็นจิตที่ซัดส่ำย ไม่ตั้งลงในจุดเดียว ฉะนั้น ท่ำนจึงสอนให้ตั้งจิตไว้ที่จุดเดียว คือ

จุดต้นทำง เม่ือหำยใจเข้ำ หรอืว่ำปลำยทำงเมือ่หำยใจออก ได้แก่ทีท่ีล่มกระทบเมือ่เข้ำ

หรือเมื่อออก คือปลำยกระพุ้งจมูกหรือว่ำริมฝีปำกเบื้องบน ให้ตั้งจิตไว้ที่จุดนั้น 

จุดเดียว เรียกว่ำ นิมิต อันหมำยถึงที่ก�ำหนดจิต คือให้ใช้ที่ที่ลมกระทบดังกล่ำวนั้น

เป็นนิมิต คือเป็นจุดส�ำหรับก�ำหนดจิต ให้จิตก�ำหนดอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อหำยใจเข้ำ  

ลมหำยใจก็จะมำกระทบที่ตรงนั้น ก็ให้รู้ เมื่อหำยใจออก ลมหำยใจก็จะมำกระทบที่

ตรงนั้น ก็ให้รู้ และเมื่อก�ำหนดจิตให้ตั้งอยู่ที่แห่งเดียวอย่ำงนี้ ก็เป็นอันว่ำได้รู้กองลม
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ทั้งหมดหรือว่ำได้รู้กำยท้ังหมด ท่ำนเปรียบเทียบเหมือนอย่ำงว่ำคนเลื่อยไม้ด้วยเลื่อย 

ในขณะท่ีเขำเลื่อยไม้ด้วยเลื่อยนั้น เขำก็มองก�ำหนดดูที่ไม้ตรงที่เลื่อยก�ำลังเลื่อยอยู่

เท่ำนัน้ ไม่ได้ก�ำหนดตวัเลือ่ยทัง้หมดทีเ่ลือ่ยไปเล่ือยมำ เม่ือก�ำหนดดูอยู่ตรงจดุนัน้กเ็ป็น

อนัว่ำได้เหน็เลือ่ยท้ังหมด น้ีฉนัใด เม่ือตัง้สตกิ�ำหนดอยูท่ีน่มิติคือรมิฝีปำกเบือ้งบนหรอื

ทีป่ลำยกระพุง้จมูก อันเป็นท่ีท่ีลมกระทบเมือ่เข้ำและเมือ่ออกอยูเ่พยีงจดุเดยีว หำยใจ

เข้ำมำกระทบตรงนั้น ก็ให้รู้ หำยใจออกมำกระทบตรงนั้นก็ให้รู้ เมื่อตั้งสติก�ำหนด 

แน่วแน่อยูด่งันี ้เป็นอนัว่ำได้รู้กำยทัง้หมดหรอืได้รูก้องลมทัง้หมด ฉนันัน้ นีเ่ป็นขัน้ที ่๓

ขัน้ที ่๔ ศกึษำ คอืส�ำเหนยีก หรอืก�ำหนดระงบักองลมหำยใจเข้ำ หำยใจออก

ไม่ใช่หมำยควำมว่ำ พยำยำมกลัน้ลมหำยใจท�ำให้ละเอยีดเข้ำ แต่หมำยควำมว่ำ ท�ำจติ

ให้สงบตั้งมั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้น เมื่อจิตสงบย่ิงขึ้น ลมหำยใจก็จะละเอียดยิ่งขึ้น ฉะนั้น  

จึงตรงกันข้ำมกับปลุกตัว กำรปลุกตัวให้ตึงตังนั้น เป็นกำรที่เร่งให้เกิดกำรเกร็ง ไม่ใช่

เป็นกำรท�ำให้สงบ แต่กำรปฏิบัติสมำธนิี ้ไม่ประสงค์เช่นนัน้ ประสงค์ผ่อนให้เกดิควำมสงบ 

ทั้งกำยทั้งจิตไปโดยล�ำดับ กำยก็สงบ จิตก็สงบ อันนี้ จึงเข้ำถึงควำมประสงค์ของ 

กำรปฏิบัติ แต่ว่ำขั้นที่ ๔ นี้ เนื่องมำจำกขั้นที่ ๓ ควำมส�ำคัญจึงอยู่ในขั้นที่ ๓

นับ หรอื พุทฺโธ

ในกำรปฏิบัติเบื้องต้น ถ้ำตั้งจิตก�ำหนดดังที่สอนไว้ในบำลีไปเฉย ๆ ก็อำจจะ

ส�ำเร็จยำก ฉะน้ัน ท่ำนจงึสอนให้หำเคร่ืองผูกจิตช่วยเข้ำอกีด้วย คอืว่ำ ท่ำนสอนให้นบั 

ในเบือ้งต้นสอนให้นบัช้ำ คอื เมือ่หำยใจเข้ำกน็บัหนึง่ หำยใจออกกน็บัหนึง่ หำยใจเข้ำ

ก็นับสอง หำยใจออกก็นับสอง หำยใจเข้ำก็นับสำม หำยใจออกก็นับสำม หำยใจเข้ำ 

ก็นับสี่ หำยใจออกก็นับสี่ หำยใจเข้ำก็นับห้ำ หำยใจออกก็นับห้ำ เมื่อถึงห้ำแล้วก็ให้

ย้อนมำนบัหนึง่ไปใหม่เป็นคู่ ๆ ดัง่น้ันคือ หนึง่ ๆ สอง ๆ สำม ๆ ส่ี ๆ ห้ำ ๆ หก ๆ

เมื่อถึงหกแล้วก็ย้อนไปใหม่ หนึ่ง ๆ สอง ๆ สำม ๆ สี่ ๆ ห้ำ ๆ หก ๆ เจ็ด ๆ 

แล้วก็ย้อนไปใหม่หนึ่ง ๆ เรื่อยไปจนถึงแปด ๆ แล้วย้อนไปใหม่หนึ่ง ๆ เรื่อยไปจนถึง

เก้ำ ๆ แล้วก็ย้อนไปใหม่หนึ่ง ๆ เรื่อยไปจนถึงสิบ ๆ เมื่อถึงสิบแล้วก็กลับมำหนึ่ง ๆ 
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จนถึงห้ำ ๆ ใหม่ แล้วก็หนึ่ง ๆ ถึงหก ๆ ใหม่ เป็นต้น เมื่อนับช้ำจนจิตตั้งมั่นอยู่พอ

สมควรแล้ว ท่ำนกส็อนให้นบัเรว็ คือหำยใจเข้ำนับหนึง่ หำยใจออกนบัสอง ไปจนถงึห้ำ 

แล้วกลับไปนับใหม่จนถึงหกเป็นต้น โดยนัยนั้น วิธีนับนี้ ก็สุดแต่ผู้ปฏิบัติจะพอใจ  

ถ้ำรู้สึกว่ำใช้วิธีนี้จะได้ผลก็ใช้ และจะแก้ไขวิธีนับใหม่ตำมที่จะเป็นสัปปำยะคือสะดวก

แก่ตนกไ็ด้ เช่นนบัหนึง่ไปถงึสบิทเีดยีวแล้วกลับไปหนึง่ถึงสิบใหม่ หรอืว่ำจะไม่ชอบวิธนีบั 

จะใช้วธีินบัหำยใจเข้ำพุท หำยใจออกโธ ก็ได้ กำรนบักด็ ีหรอืกำรใช้บทใดบทหนึง่ เช่น

พุทโธ มำช่วยด้วยก็ดี ก็ส�ำหรับเป็นกำรฝึกหัดตอนต้น เหมือนอย่ำงเป็นกำรหัดเขยีน

หนังสือต้องตีเส้นบรรทัด เมื่อปฏิบัติจนจิตใจตั้งมั่นพอสมควรแล้ว ท่ำนก็ให้เลิกนับ  

ใช้แต่สตกิ�ำหนดอยู่เท่ำนัน้ น้ีเป็นวธีิปฏิบติั สุดแต่ท่ำนผู้ปฏบิติัจะพอใจ วิธทีีก่ล่ำวมำนี้ 

เป็นฝ่ำยสมถะอย่ำงเดียว คือท�ำให้จิตสงบตั้งมั่น

ย�้าหลัก ๔ ข้อ

ขอย�ำ้หลกัของกำรปฏบิตัท่ีิกล่ำวเมือ่ครำวก่อนหน้ำนีว่้ำ ต้องยดึหลกัคอืต้องมี 

อาตาปะ ควำมเพียร หมำยควำมว่ำ ให้ตั้งสัจจะว่ำจะท�ำจริง ก�ำหนดเวลำไว้ว่ำ จะท�ำ

เท่ำไหร่ก็ต้องท�ำ ถึงจะอึดอัดร�ำคำญก็ต้องพยำยำมรักษำสัจจะไว้ให้มั่นคง ไม่ทิ้งสัจจะ

ให้ม ีสัมปชานะ ควำมรู้ตวั คอืให้มรีูอ้ยูเ่สมอ อย่ำให้เผลอตวัไปได้ ให้มสีต ิคอืก�ำหนด

สตไิว้ทีอ่ำรมณ์ของสมำธทิีก่�ำลงัท�ำอยู่ เช่นเมือ่จะก�ำหนดลมหำยใจเข้ำลมหำยใจออก กต้็อง

ก�ำหนดอยู ่อย่ำปล่อยให้ใจล่องลอยไป จะกลำยเป็นใจลอย ซึง่เป็นโทษ แต่หำกว่ำคมุ

ใจให้หยุดอยู่ที่อำรมณ์ได้แล้ว ไม่มีโทษ และให้คอยก�ำจัดควำมยินดียินร้ำยในอำรมณ์

เมือ่ประสบควำมรูส้กึอะไร ให้เกดิควำมยนิดข้ึีนกด็ ีให้เกดิควำมยนิร้ำยตกใจไม่ชอบกด็ี

ก็ให้คิดว่ำนั่นไม่ใช่ของจริงทั้งนั้น อย่ำไปยินดี อย่ำไปยินร้ำย ต้องท�ำใจให้สงบ และ

ก�ำหนดอยู่ที่อำรมณ์ของสมำธิเสมอ
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ประโยชน์สมาธิ

กำรหดัใจให้สงบดงักล่ำวนี ้ได้ประโยชน์มำก โดยมำกมักไปเสียเวลำอยู่ท่ีควำม

ไม่สงบ เช่นว่ำจะมุ่งประโยชน์ในกำรศึกษำจะอ่ำนหนังสือ อ่ำนหนังสือหน้ำหนึ่ง  

เสยีเวลำไปเพรำะควำมฟุง้ซ่ำนของจิตมำก แต่หำกว่ำหดัจติให้ตัง้มัน่ สงบอยูด่งักล่ำวนี้ 

จนเคยแล้วเอำไปใช้ เช่นเอำไปอ่ำนหนังสือ ก็จะสงบอยู่ที่หนังสือที่อ่ำนนั้น จะอ่ำนได้

รวดเร็ว เข้ำใจดี จ�ำได้ดี เพรำะฉะนั้น กำรท�ำจิตให้ตั้งมั่น สงบ จึงเป็นประโยชน์  

ทั้งในด้ำนที่เป็นกำรพักใจให้มีควำมสุข ทั้งในด้ำนที่ที่จะน�ำไปใช้ปฏิบัติงำนอะไร ๆ  

ให้ได้ผลดี

๑ สิงหาคม ๒๕๐๔



ธรรมกถา 

ครั้งที่ ๔

ย�้าหลักปฏบิัติ

จะแสดงธรรมกถำ เป็นเครื่องอบรม ก่อนจะนั่งปฏิบัติท�ำควำมสงบทำงจิตใจ 

แต่ในเบื้องต้น จะขอกล่ำวซ�้ำถึงหลักปฏิบัติพอเป็นเครื่องเตือนให้เกิดควำมระลึก  

กำรปฏบิตัน้ัินเรยีกว่ำ สมถกรรมฐาน ท่ีตัง้ของกำรงำนทำงจติใจ ทีท่�ำให้จิตใจเกิดควำม

สงบตั้งมั่นอย่ำงหนึ่ง วิปัสสนากรรมฐาน กรรมฐำนอันเป็นที่ตั้งของกำรงำนทำงจิตใจ 

ที่ท�ำให้เกิดปัญญำเห็นแจ้งตำมเป็นจริงอย่ำงหนึ่ง ในกำรปฏิบัติทั้งสองนี้ เบื้องต้น  

ก็พึงตั้งใจ ถึงพระพุทธเจ้ำ พระธรรม พระสงค์ เป็น สรณะ คือที่พึ่ง เพรำะ ปฏิบัติ

ในทำงที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงไว้ มิใช่มำปฏิบัติในทำงของใครอื่น ฉะนั้น ก็ต้องตั้ง

สัทธำ ควำมเชื่อ ปสำทะ ควำมเลื่อมใส ในท่ำนซึ่งเป็นผู้แสดงทำงปฏิบัติไว้นี้ เรียกว่ำ

ถึง สรณะ ประกำรหนึง่ และให้ต้ังใจ สมาทานศลี ด้วยตนเอง อย่ำงต�ำ่กต็ัง้ใจสมำทำน

ศลีห้ำ แม้เป็นปัจจุบัน คือในขณะที่มำนั่งอยู่นี้ เพื่อให้จิตมีศีลขึ้น เพื่อมีสรณะมีศีลดั่ง

นีแ้ล้ว จึงด�ำเนนิกำรปฏบิตัใิห้เกดิเป็น สมถะ คอืให้จติใจสงบตัง้ม่ัน และให้เกดิ วปัิสสนา 

คือปัญญำเห็นแจ้งตำมเป็นจริงดังกล่ำวนั้น

ในกำรปฏิบัติให้เกิดเป็นสมณะ คือจิตใจต้ังม่ันสงบนั้น วิธีท่ีแสดงแล้วตำม 

มหำสตปัิฏฐำนสตูร กคื็ออำนำปำนสต ิสตกิ�ำหนดลมหำยใจเข้ำออก คอื ให้มสีตหิำยใจเข้ำ 

ให้มสีตหิำยใจออก ยำวหรอืสัน้กใ็ห้รู้ ก�ำหนดให้รูก้ำยท้ังหมด หำยใจเข้ำออก ก�ำหนด

ท�ำควำมสงบระงบักองลมหำยใจ หำยใจเข้ำออก นีต้ำมทีท่่ำนแสดงไว้ในพระสูตร และ
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พระอำจำรย์ได้แสดงวิธีปฏิบัติเพื่อหัดไว้ เป็นต้นว่ำให้ก�ำหนดที่จุดลมหำยใจผ่ำน คือ 

ทีป่ลำยกระพุง้จมกู หรอืทีร่มิฝีปำกเบือ้งบน เมือ่หำยใจเข้ำลมกระทบทีน่ั่น เมือ่หำยใจ

ออกลมก็กระทบท่ีน่ัน ตำมท่ีเป็นจริง ก็ให้จิตก�ำหนดอยู่ที่ตรงนั้น หำยใจเข้ำก็ให้รู้ 

หำยใจออกก็ให้รู้ รู้อยู่ที่จุดเดียวนั้น ครำวนี้ ก�ำหนดไปเฉย ๆ อย่ำงนั้น จิตจะไม่

สำมำรถตั้งมั่น ก็ให้ใช้วิธีนับ เช่นว่ำหำยใจเข้ำนับหนึ่ง หำยใจออกนับหนึ่ง เป็นต้นไป

จนถึงห้ำ แล้วกลับมำใหม่จนถึงหกเป็นต้นไปจนถึงสิบ หรือว่ำจะนับอย่ำงไรจึงจะเกิด

ควำมสะดวกในกำรปฏบิตักิส็ดุแต่ชอบ หรือจะไม่ใช้วธินีบัจะใช้หำยใจเข้ำ พทุ หำยใจ

ออก โธ ก็ได้ และจะมีอำจำรย์อ่ืนแนะน�ำกนัด้วยวิธีต่ำง ๆ แต่รวมควำมกเ็พือ่ให้จติรวม

เข้ำมำอยู่ที่จุดเดียว ฉะนั้น เม่ือสำมำรถท�ำจิตให้รวมเข้ำมำอยู่ที่จุดเดียวได้ก็ใช้ได้  

แต่คอยท�ำสตกิ�ำหนดอยู่ เม่ือตัง้ใจท�ำสตกิ�ำหนดอยูก่ส็ำมำรถทีจ่ะรวมจติให้เป็นหนึง่ได้

ลักษณะจติ

ต่อจำกนี้ จะได้แสดงเพิ่มเติมไปเพียงเล็กน้อย จิตนี้ มีปกติดิ้นรนกวัดแกว่ง 

รกัษำยำก ห้ำมยำก เมือ่มำใช้สตกิ�ำหนดอยู่ทีเ่ดยีวกค็อยแต่จะดิน้รนจะกวดัแกว่งไปเสมอ 

ดิน้รนกวดัแกว่งไปในท่ีไหน กด้ิ็นรนกวดัแกว่งไปในอำรมณ์ คอืเรือ่ง ตำมทีใ่คร่ ตำมที่

ปรำรถนำหรือตำมที่ชอบ หรือตำมที่มีปลิโพธคือควำมกังวล ถ้ำยังมีอำรมณ์ภำยนอก

มำกมีปลิโพธคือควำมกังวลมำก จิตก็ยังดิ้นรนกวัดแกว่งไปมำก อำรมณ์ภำยนอกที่มี

มำกนั้น ก็ได้แก่เรื่องต่ำง ๆ ที่คิดถึงที่ด�ำริถึงหรือที่พัวพันอยู่ในใจ และเมื่อมำพัวพัน

อยูใ่นใจ กเ็ป็นปลิโพธ คือเครือ่งกังวล เครือ่งกงัวลนี ้ถ้ำมมีำกและไม่สำมำรถสลดัออก

จำกใจได้ ก็ท�ำใจให้สงบไม่ได้ แต่ว่ำถ้ำสำมำรถที่จะสลัดออกไปจำกใจได้ จึงจะท�ำให้

ใจสงบได้และทุก ๆ คนก็จะสำมำรถที่จะสลัดออกไปจำกใจได้ ถ้ำมีควำมตั้งใจจริง

วธิสีอบจติ

ในเบื้องต้น ก็จ�ำเป็นจะต้องใช้สติ คอยใช้สติก�ำกับอยู่เสมอ เมื่อเผลอตัวจิต 

แวบ็ออกไป มีสตขิึน้กต้็องรบีน�ำจติเข้ำมำทนัท ีเมือ่จติแวบ็ออกไปนัน้ ถ้ำลองสอบสวน

ดูว่ำแว็บออกไปเพรำะอะไรก็อำจที่จะจับเหตุได้ เช่นบำงทีได้ยินเสียงรถวิ่ง ได้ยินเสียง
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คนเดิน ได้ยินเสียงของตก จิตก็แว็บออกไปที่นั่นก่อน แว็บออกไปที่นั่นแล้ว ก็ต่อไป

เรือ่งโน้นเรือ่งนี ้บำงทีตัง้หลำยเรือ่งกว่ำจะมสีติชกัเข้ำมำ และเมือ่ชกัเข้ำมำให้อยูท่ี่ควำม

ตัง้ใจแล้ว กจ็ะกลบัเข้ำมำได้ แต่ครัน้มเีสยีงกระทบบำงทกีแ็วบ็ออกไปอีก แล้วกไ็ปเรือ่ง

โน้นเรื่องนี้หลำยเรื่อง บำงที่ก็รู้สึกว่ำเดี๋ยวเดียว แต่ว่ำเรื่องมำกมำย เมื่อมีสติน�ำกลับ

เข้ำมำอยู่ในจุดที่ก�ำหนดใจไว้ คอยมีสติอยู่ และคอยจับจิตมำสอบสวนอยู่เสมอดั่งนี้ 

จิตก็จะเชื่องเข้ำ และถ้ำถูกสอบสวนในเร่ืองหนึ่งแล้ว ก็มักจะไม่แว็บไปในเรื่องนั้นแต่

มักจะแว็บไปในเรื่องอื่น ก็ต้องคอยจับตัวมำสอบสวนอยู่ แล้วก็จับเข้ำมำให้ก�ำหนดอยู่

ในจดุทีต้่องกำร จนจติเชือ่งเข้ำและสงบอยูไ่ด้ กจ็ะเกดิ ฉนัทะ คือควำมพอใจ เกดิปีติ 

คอืควำมซำบซ่ำนอิม่ใจ เกดิปรำโมทย์ คือควำมบนัเทิง เม่ือได้ฉันทะได้ปีตไิด้ปรำโมทย์ขึน้ 

ก็ชื่อว่ำได้รับรสของสมำธิ คือควำมสงบเป็นเบื้องต้น ก็จะยิ่งท�ำให้เกิดควำมพอใจใน

สมำธิ คือควำมสงบยิ่งขึ้น กำรก�ำหนดจิตให้สงบก็ง่ำยเข้ำ

ข้อว่าด้วยอริยิาบถ

ได้อธิบำย อำนำปำนปัพพะ ข้อที่ว่ำด้วยลมหำยใจเข้ำ ลมหำยใจออกแล้ว  

ต่อจำกนั้น อิริยำบถปัพพะ ข้อท่ีว่ำด้วยอิริยำบถ คือท่ำนสอนให้ท�ำสัมปชัญญะ 

ควำมรู้ตัว เมื่อเดินก็ให้รู้ เมื่อยืนก็ให้รู้ เมื่อนั่งก็ให้รู้ เมื่อนอนก็ให้รู้ และเมื่อจะมีกำร

เปลี่ยนแปลงอิิริยำบถทำงกำยอย่ำงใด ก็ให้รู้อย่ำงนั้น มุ่งให้มีสติสัมปชัญญะ คือ 

ควำมรู้ก่อนอยู่เสมอ เมื่อพิจำรณำดูแล้ว ก่อนที่จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน หรือ 

จะเปลี่ยนแปลงอิริยำบถอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ก็มักจะมีเจตนำคือควำมตั้งใจก่อน เช่น  

ว่ำต้ังใจจะเดิน ตั้งใจจะนั่ง แต่ในขณะที่ก�ำลังเดิน ก�ำลังนั่งนั้น มักจะขำดควำมรู้ตัว

เพรำะน�ำจิตไปคิดในเรื่องอ่ืนต่อไป จึงต้องกำรที่จะให้มีสัมปชัญญะควำมรู้ตัวควบคุม

อยู่ในอิริยำบถ ที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่นั้น

ข้อว่าด้วยสัมปชัญญะ

อีกปัพพะหนึ่ง คือ สัมปชัญญปัพพะ ข้อท่ีว่ำด้วยสัมปชัญญะคือควำมรู้ตัว

เหมือนกัน คือจ�ำแนกอิริยำบถใหญ่ ๆ นั้นออกไปอีกเป็นอิริยำบถน้อย ๆ คือเมื่อจะ
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ก้ำวไปข้ำงหน้ำ จะถอยไปข้ำงหลัง จะแล จะเหลียว จะเหยียดกำยออก จะคู้กำยเข้ำ

อย่ำงไร ก็ให้รู้ จะนุ่งจะห่มอย่ำงไรก็ให้รู้ จะบริโภค จะดื่มอย่ำงไร ก็ให้รู้ จะท�ำกำร

ถ่ำยอย่ำงไร ก็ให้รู้ตลอดจนถึง จะเดิน จะยืน จะนั่ง จะนอน จะพูด จะนิ่ง จะหลับ 

จะตื่น ก็ให้รู้ มีควำมรู้อยู่กับตัวเสมอ เป็นกำรหัดท�ำสัมปชัญญะ คือควำมรู้ตัว เมื่อมี

สัมปชัญญะคือควำมรู้ตัวอยู่ดังนี้ ก็ท�ำให้ไม่เผลอตัวเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษ มีแต่คุณ

ข้อว่าด้วยปฏกิูล

อนึง่ ปฏิกลูปัพพะ ข้อทีว่่ำด้วยสิง่ปฏกิลู คอืให้พจิำรณำร่ำงกำยเบือ้งบนตัง้แต่

พื้นเท้ำขึ้นมำ เบื้องต�่ำตั้งแต่ปลำยผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบ อันเต็มไป

ด้วยสิ่งปฏิกูล ที่น่ำเกลียดต่ำง ๆ ได้แก่ อำหำรที่มีอยู่ในกำยนี้ คือ เกสา ผม โลมา 

ขน นขา เล็บ ทนฺตา ฟัน ตโจ หนัง ม�ส� เนื้อ นหารู เอ็น อฏฺิ กระดูก อฏฺิมิญฺช� 

เยื่อในกระดูก วกฺก� ไต หทย� หัวใจ ยกน� ตับ กิโลมก� พังผืด  ปิหก� ม้ำม ปปฺผาส� 

ปอด อนฺต� ไส้ใหญ่ อนฺตคุณ� ไส้เล็ก อุทริย� อำหำรใหม่ กรีส� อำหำรเก่ำ ปิตฺต� ดี 

เสมฺห� เสลด ปุพฺโพ น�้ำหนอง โลหิต� น�้ำเลือด เสโท น�้ำเหงื่อ เมโท มันข้น อสฺสุ 

น�้ำตำ วสา มันเหลว เขโฬ น�้ำลำย สิงฺฆาณิกา น�้ำมูก ลสิกา ไขข้อ มุตฺต� มูตร นี้คือ

อำกำร ๓๑ อนึ่งท่ำนแสดงอีกอำกำรหนึ่งคือ มตฺถเก มตฺถลุงฺค� หมำยถึงมันสมอง

ศรษีะ กเ็ป็นอำกำร ๓๒ อันท่ีจริงท่ำนมุ่งสอนพระ แต่ส�ำหรบัคฤหัสถ์นัน้ กอ็ำจพจิำรณำ

ได้โดยอนุโลม คือถึงท่ำนจะสอนพระแต่ท่ำนก็แสดงควำมจริงของอำกำรต่ำง ๆ ใน

ร่ำงกำยเป็นของท่ีจะต้องเน่ำเป่ือยดงัท่ีปรำกฏในเมือ่เป็นศพ แต่เมือ่เวลำยงัเป็นอยูอ่ำศยั

กำรทะนุบ�ำรุงรักษำก็ยังเป็นที่อำศัยเป็นไปได้ ควำมปฏิกูลไม่ใคร่จะปรำกฏ แต่ก็ย่อม

จะปรำกฏอยูแ่ก่ตวัเองเสมอ ในเมือ่พจิำรณำ ท้ังนีก้เ็พือ่ทีจ่ะท�ำจติใจให้สงบจำกควำม

พอใจรักใคร่ในร่ำงกำย เมื่อประสงค์จะสงบควำมรู้สึกในด้ำนนี้ ก็พึงใช้ปัพพะข้อนี้เป็น

เครื่องพิจำรณำ โดยเฉพำะในเวลำที่ท�ำจิตให้เป็นสมำธิ ก็จ�ำเป็นที่จะต้องท�ำใจให้สงบ

จำกควำมใคร่พอใจในร่ำงกำย ทั้งของตนและของผู้อื่น จึงเป็นอุบำยอันหนึ่ง ที่จะเป็น

อุปกำระให้จิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมถะ 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๔



ธรรมกถา 

ครั้งที่ ๕

สมถะ ๒ วธิี

ได้แสดงวิธีปฏิบัติ ฝ่ำยสมถะ คือให้ท�ำจิตใจให้สงบตั้งมั่นมำแล้ว ๒ ประกำร 

คือ อำนำปำนสต ิสตกิ�ำหนดลมหำยใจเข้ำออกอย่ำงหนึง่ กำยคตำสต ิสตทิีไ่ปในกำย

อย่ำงหนึ่ง กำรท�ำสมำธิด้วยวิธีทั้ง ๒ ดังกล่ำวมำนั้น อำนำปำนสติ มุ่งรวมจิตไว้เป็น

หน่ึงให้รูห้ำยใจเข้ำหำยใจออก ส่วนกำยคตำสต ิสตทิีไ่ปในกำยมุ่งพจิำรณำไปตำมอำกำร

ของกำย มผีม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เอน็ กระดูกเป็นต้น เพือ่ให้ปฏกิลูปรำกฏตำมเป็นจรงิ

ธาตุกรรมฐาน

จะแสดงอกีวธิหีนึง่ อนัเรยีกว่ำ ธำตกุรรมฐำน คอืก�ำหนดพจิำรณำโดยควำม

เป็นธำตุ ค�ำว่ำธำตุในท่ีนี้ คือส่วนซ่ึงเป็นที่รวมโดยลักษณะที่คล้ำยคลึงกัน ไม่ใช่

หมำยควำมว่ำเป็นธำตุคือเป็นต้นเดิม กล่ำวคือในกำยนี้ ส่วนที่แข้นแข็งก็สมมติเรียก

ว่ำ ปฐวีธาตุ ธำตุดิน ส่วนที่เอิบอำบก็สมมติเรียกว่ำ อาโปธาตุ ธำตุน�้ำ ส่วนที่อบอุ่น 

ก็สมมติเรียกว่ำ เตโชธาตุ ธำตุไฟ ส่วนที่พัดไหวก็สมมติเรียกว่ำ วาโยธาตุ ธำตุลม 

กำรพจิำรณำกำยโดยอำกำร ๓๑ หรอื ๓๒ ดงัทีไ่ด้แสดงแล้วในวันก่อน เป็นกำรจ�ำแนก
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ออกไปตำมอวยัวะภำยนอกอวยัวะภำยใน ส่วนกำรพจิำรณำโดยควำมเป็นธำตนุีก้ส็รปุ

อำกำรเหล่ำนั้นเข้ำมำกล่ำวคือ:-

ธาตุดนิ

เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทนฺตา ฟัน ตโจ หนัง ม�ส� เนื้อ นหารู เอ็น 

อฏฺิ กระดกู อฏฺิมญิชฺ� เยือ่ในกระดกู วกกฺ� ไต หทย� หวัใจ ยกน� ตบั กโิลมก� พงัผดื  

ปิหก� ม้ำม ปปฺผาส� ปอด อนฺต� ไส้ใหญ่ อนฺตคุณ� ไส้เล็ก อุทริย� อำหำรใหม่ กรีส� 

อำหำรเก่ำ และส่วนใดส่วนหนึ่งที่แข้นแข็งในร่ำงกำยนี้ ก็สมมติเรียกว่ำเป็น ปฐวีธาตุ 

คือธำตุดิน

ธาตุน�้า

ปิตฺต� ดี เสมฺห� เสลด ปุพฺโพ น�้ำหนอง โลหิต� น�้ำเลือด เสโท น�้ำเหงื่อ เมโท 

มันข้น อสฺสุ น�้ำตำ วสา มันเหลว เขโฬ น�้ำลำย สิงฺฆาณิกา น�้ำมูก ลสิกา ไขข้อ  

มุตฺต� มูตร และส่วนใดส่วนหนึ่งในร่ำงกำยนี้ที่เป็นส่วนเหลวเอิบอำบ ก็สมมติเรียกว่ำ

เป็น อาโปธาตุ ธำตุน�้ำ

ธาตุไฟ

เยน สนฺตปฺปต ิไฟท่ีท�ำให้ร่ำงกำยอบอุน่ เยน ชรยิต ิไฟทีท่�ำให้ร่ำงกำยช�ำรดุ

ทรุดโทรม เยน ปริทยฺหติ ไฟที่ท�ำให้ร่ำงกำยเร่ำร้อน เยน อสิตปีตขายิตสายิต�  

สมฺมา ปริณาม� คจฺฉติ ไฟที่ท�ำให้อำหำรที่กิน ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ที่ลิ้ม ย่อย และส่วนใด

ส่วนหนึ่งในร่ำงกำยนี้มีลักษณะอบอุ่น ก็สมมติเรียกว่ำเป็น เตโชธาตุ ธำตุไฟ
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ธาตุลม

อุทธฺงคฺมา วาตา ลมพดัขึน้เบือ้งบน อโธคมา วาตา ลมพดัลงเบือ้งต�ำ่ กจุฉิฺสยำ 

วาตา ลมในท้อง โกฏฺสยา วาตา ลมในไส้ องฺคมงฺคานุสาริโน วาตา ลมพัดไปตำม

อวยัวะน้อยใหญ่ อสสฺาโส ปสสฺาโส ลมหำยใจเข้ำ ลมหำยใจออก และส่วนใดส่วนหนึง่

ในร่ำงกำยนี้มีลักษณะพัดไหวได้ ก็สมมติเรียกว่ำ เป็น วาโยธาตุ ธำตุลม

ธาตุอากาศ

อนึ่ง ได้มีแสดงธำตุท่ีห้ำในพระสูตรอื่น คืออำกำสธำตุ ธำตุคือช่องว่ำงใน

ร่ำงกำยอันนี้ ได้แก่ กณฺณจฺฉิทฺท� ช่องหู นาสจฺฉิทฺท� ช่องจมูก มุขทฺวาร� ช่องปำก  

เยน จ อสิตปีตขายิตสายิต� อชฺโฌหรติ ช่องท่ีอำหำรล้วงล�้ำล�ำคอลงไป ยตฺถ จ...  

สนฺติฏฺติ และช่องที่อำหำรเก็บอยู่ เยน จ... อโธภาคา นิกฺขมติ และช่องที่อำหำร 

ออกไปในภำยนอกหรือช่องว่ำงเหล่ำอ่ืนในร่ำงกำยนี้ สมมติเรียกว่ำเป็น อากาสธาตุ  

ธำตอุำกำศ คือช่องว่ำง

แยกธาตุตัวตน

โดยปกติคนเรำย่อมมีควำมยึดถือร่ำงกำยอันนี้ว่ำเป็นเรำ เป็นตัวตนของเรำ 

เมือ่มำพจิำรณำโดยควำมเป็นธำต ุคอืแยกออกไปว่ำ ส่วนทีแ่ข้นแขง็กเ็ป็นธำตดิุน ส่วน

ทีเ่อบิอำบกเ็ป็นธำตนุ�ำ้ ส่วนทีอ่บอุน่กเ็ป็นธำตุไฟ ส่วนท่ีพัดไหวกเ็ป็นธำตุลม และส่วนท่ี

เป็นช่องว่ำงกเ็ป็นอำกำสธำต ุ เมือ่เป็นเช่นนี ้ ตนหรือของตนท่ียึดถืออยู่นี ้ กก็ลำยเป็นธำตุ 

และถ้ำลองพจิำรณำแยกธำตเุหล่ำนีอ้อกไปทลีะอย่ำง คอืเมือ่พจิำรณำดสู่วนทีแ่ข้นแขง็

อันเรียกว่ำเป็นธำตุดิน แยกเอำธำตุดินออกไปเสียจำกร่ำงกำยอันนี้ ก็จะเหลืออยู่เป็น

ธำตุน�้ำเป็นต้น เมื่อแยกเอำธำตุน�้ำออกไปเสียอีก ก็จะเหลืออยู่แต่ธำตุไฟเป็นต้น  

เมื่อแยกเอำธำตุไฟออกไปเสีย ก็จะเหลือแต่ธำตุลมเป็นต้น เมื่อแยกเอำธำตุลม 

ออกไปเสียอีก ก็จะเหลือแต่ช่องว่ำงไปทั้งหมด
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วธิแียกธาตุ

กำรพิจำรณำโดยควำมเป็นธำตุนี้ พิจำรณำตำมที่ท่ำนแสดงไว้กล่ำวมำนี้ก็ได้ 

หรือพิจำรณำโดยวิธีอื่นที่วิทยำศำสำตร์ในบัดนี้ได้กล่ำวไว้อย่ำงละเอียด จนถึงเป็นอณู

หรือปรมำณูก็ได้ เมื่อพิจำรณำดูดังนี้และแยกเอำธำตุออกไปเสียทีละอย่ำง ๆ ในที่สุด

ที่สมมติที่ยึดถือว่ำเป็นเรำเป็นของเรำนี้ก็จะกลำยเป็นอำกำสธำตุ คือเป็นช่องว่ำงไป

ทั้งหมด ไม่มีเรำ ไม่มีของเรำ ไม่มีตัวตนของเรำ กำรพิจำรณำธำตุกรรมฐำนแยก

ร่ำงกำยออกโดยควำมเป็นธำตดุงักล่ำวมำนี ้จงึเป็นอบุำยท่ีจะระงบัควำมยึดถือว่ำเป็นเรำ 

เป็นของเรำ เป็นตัวตนของเรำ และแม้ในภำยนอกคือบุคคลอื่น สิ่งอื่น ก็คงมีลักษณะ

เช่นเดยีวกนั เมือ่เป็นเช่นนีก้ท็�ำให้ไม่ยดึถอืในบคุคลอืน่ส่ิงอืน่ ว่ำเป็นตวัเป็นตน ท�ำให้

เกดิควำมปล่อยวำง ท�ำจติให้เกดิควำมสงบตัง้มัน่ นีก้เ็ป็นวิธหีนึง่ในฝ่ำยสมถะแต่ว่ำสติ

ที่พิจำรณำไปในกำยดังที่กล่ำวมำแล้วในครำวก่อนก็ดี กำรพิจำรณำแยกธำตุดัง  

กล่ำวในบดันีก้ด็ ีเป็นฝ่ำยสมถะคอืท�ำใจให้สงบตัง้มัน่ด้วย เจอืวปัิสสนำ คอืควำมรูแ้จ้ง

เหน็จรงิด้วย แต่มุง่ให้เกดิควำมรูแ้จ้งขึน้โดยทีไ่ม่ได้แกล้งจะให้เห็น เพรำะว่ำ เม่ือพจิำรณำ

เห็นโดยควำมเป็นธำตุปรำกฏขึ้นอย่ำงแจ่มแจ้งแล้ว ก็จะเห็นสักว่ำเป็นธำตุ ไม่ใช่สัตว์ 

ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนของเรำเขำ ท�ำให้จิตใจที่เคยหมกมุ่นอยู่ ก็เคยเป็นทุกข์อยู่ใน

ควำมเป็นตน ในควำมเป็นของตน ตลอดจนถึงในภำยนอกพลอยสงบไปด้วย จึงเป็น

เหตุให้ได้เกิดควำมสงบใจ ควำมเย็นใจ

นิ่งหรอืคดิ 

กำรก�ำหนดพิจำรณำไปในกำยและโดยควำมเป็นธำตุนี้ จิตไม่รวมเป็นหนึ่ง 

เพรำะต้องใช้พิจำรณำ ส่วนอำนำปำนสตินั้นมุ่งให้จิตรวมเป็นหนึ่ง ไม่ต้องใช้พิจำรณำ 

กำรใช้วิธีไหนนั้นก็สุดแต่ควำมพอใจ เพรำะว่ำจิตใจของคนเรำนั้น ในบำงครำวก็ชอบ

หยดุนิง่ ในบำงครำวกช็อบคิด ฉะน้ัน ในเวลำทีจิ่ตพอใจในกำรหยดุน่ิงกใ็ช้อำนำปำนสติ 

ในเวลำทีจ่ติชอบเทีย่ว คดิไปในทำงโน้น ชอบคดิไปในทำงนีแ้ทนทีจ่ะปล่อยให้จติเทีย่ว
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คิดไปภำยนอก ก็หำที่เทียวให้จิตภำยในกำยนี้ ก�ำหนดว่ำเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้ำขึ้นมำ 

เบื้องต�่ำตั้งแต่ปลำยผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบ ให้จิตเที่ยวอยู่ภำยในกำย

นี้เท่ำนั้น โดยพิจำรณำให้เป็นไปในกำย หรือให้เป็นไปโดยควำมเป็นธำตุ

กายเป็นต�ารากรรมฐาน

กำรศึกษำในสมถะ กำรศึกษำในวิปัสสนำ ก็ศึกษำที่กำยนี้เท่ำนั้นก็คล้ำย ๆ 

กับกำรเรียนเป็นแพทย์ ต�ำรำแพทย์เล่มใหญ่ก็อยู่ที่ร่ำงกำยอันนี้ ศึกษำอยู่ที่กำยอันนี้ 

กำรปฏบิตัใินฝ่ำยสมถะวปัิสสนำเช่นเดยีวกนัศกึษำอยูท่ีก่ำยอนันี ้แต่มุง่ผลให้จติตัง้มัน่

สงบ และให้เกิดปัญญำรู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวำง

๑๙ สิงหาคม ๒๕๐๔



ธรรมกถา 

ครั้งที่ ๖

ก�าหนดแต่อาการเดยีว

วิธีท�ำจิตให้สงบตั้งม่ันอันเป็นทำงสมถะ ได้แสดงแล้ว คืออำนำปำนสติ  

กำยคตำสติ และธำตุกรรมฐำน เพื่อให้เลือกตำมแต่ควำมประสงค์ เมื่อมุ่งที่จะตั้งจิต

ให้เป็นหน่ึงไม่ให้เที่ยวไป ก็ใช้อำนำปำนสติ จิตปรำรถนำจะเที่ยวก็ให้เที่ยวไปในกำย 

และไปในธำตุคือให้ใช้กำยคตำสติและกรรมฐำน แต่ในกำรที่จะให้จิตเที่ยวไปนั้นจะ

ประสงค์เพ่งช้ำ ๆ และให้หยุดตั้งสติที่อำกำรอันใดอันหนึ่งให้ปรำกฏชัดก็ได้ เช่นท�ำ

สมำธิให้เที่ยวไปในกำย พิจำรณำ เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทนฺตา ฟัน ตโจ 

หนัง ม�ส� เนื้อ นหารู เอ็น อฏฺิ กระดูก จะหยุดตั้งสติก�ำหนดดูกระดูกให้เห็นเป็น

โครงร่ำงกระดูกที่ตนเอง เพียงอำกำรเดียวนี้ก็ได้ เป็นกำรรวมจิตให้อยู่ที่เช่นเดียวกัน

ข้อว่าด้วยพจิารณาศพ

แต่ตำมที่ได้กล่ำวมำนั้น เป็นกำรพิจำรณำกำยที่ยังเป็นอยู่ จะพิจำรณำกำย 

ทีเ่ป็นศพ ปรำศจำกชวีติแล้วก็ได้ เป็นกำรเทยีบเคยีงกนั คือ พจิำรณำกำยนีเ้ทยีบเคยีง

กบัศพทีเ่ขำทิง้ในป่ำช้ำ ตัง้แต่เป็นศพซึง่ตำยวันหนึง่ สองวัน สำมวัน ขึน้พองมีน�ำ้เหลือง
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ไหลจนถึงเป็นกระดูกผุป่น เพื่อท�ำจิตให้เกิดควำมหน่ำยและควำมสงบ และเมื่อได้

พิจำรณำเทียบเคยีงจนคุน้ กจ็ะท�ำให้เกดิควำมไม่กลวัในศพ นีก้เ็ป็นอกีวธิหีนึง่ซึง่กต้็อง

ใช้กำรพิจำรณำ

สมาธ ิ๒ อย่าง 

สมำธินั้น กล่ำวโดยย่อก็มี ๒ อย่ำง คือเป็น อุปจารสมาธิ สมำธิเฉียด ๆ 

อย่ำงหน่ึง อัปปนาสมาธิ สมำธิที่แน่วแน่อีกอย่ำงหนึ่ง สมำธิท่ีใช้กำรพิจำรณำให้จิต

เที่ยวไป ก็ได้ผลเพียงเฉียด ๆ เพรำะจิตไม่รวมเป็นหนึ่ง แต่สมำธิที่รวมจิตไว้เป็น 

อนัเดยีว เป็นอปัปนำสมำธ ิคอืสมำธทิีแ่น่วแน่ได้ เช่น ก�ำหนดลมหำยใจเข้ำ ออก แม้

ตัง้สตเิป็นไปในกำย แต่ให้รวมอยูท่ี่อำกำรใดอำกำรหนึง่ กใ็ห้เกดิอปัปนำสมำธสิมำธทิี่

แน่วแน่ได้เหมือนกัน

อุปกรณ์ปฏบิัติ

อุปกรณ์ในกำรปฏิบัตินั้น ต้องมี วิตก คือควำมยกจิตขึ้นสู่อำรมณ์ของสมำธิ 

วิจาร คือต้ังจิตไว้ให้แน่วแน่แนบแน่นอยู่กับอำรมณ์ของสมำธินั้น ให้คลุกเคล้ำไปกับ

อำรมณ์ในสมำธนิัน้ เมือ่ตัง้สตกิ�ำหนดลมหำยใจเข้ำออกด้วยตัง้จดุไว้ทีป่ลำยจมกู หรือ

ริมฝีปำกเบื้องบน ซ่ึงเป็นท่ีท่ีลมผ่ำนเม่ือเข้ำและผ่ำนเมื่อออก ก็จะต้องใช้วิตก คือ 

ยกจิตไปให้จับอยู่ที่จุดนั้นและต้องใช้วิจำร คือประคองจิตให้คลุกเคล้ำแน่วแน่อยู่ท่ีจุด

อนัน้ัน ถ้ำเผลอสตเิม่ือใดจติกแ็วบ็ออกไป กต้็องใช้วิตก คอืจบัจติมำยกตัง้ไว้ทีจ่ดุนัน้ใหม่ 

และคอยประคองให้จติแน่วแน่คลุกเคล้ำอยู่ในอำรมณ์น้ัน ไม่ให้พลดัตกไปในอำรมณ์อืน่ 

ท่ำนจึงเปรียบวิตกเหมือนอย่ำงเสียงตีระฆังทีแรก เสียงระฆังก็ดังขึ้น วิจำรก็คือเสียง

ครำงของระฆงันัน้ ในกำรปฏบิตัต้ิองใช้วติกวิจำรดงักล่ำวนีอ้ยู่เสมอ เพรำะจตินัน้คอย

พลัดตกไปจำกอำรมณ์ของสมำธิเที่ยวไปในท่ีอื่น ก็ต้องใช้วิตกยกจิตขึ้นสู่อำรมณ์  

และใช้วิจำรคือประคองจติให้คลุกเคล้ำอยู่กบัอำรมณ์ของสมำธนิัน้ เมือ่ใช้วติกวจิำรอยู่
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เสมอจนจิตเชื่องเข้ำและอยู่ตัวมำก ก็จะเริ่มได้ผลของสมำธิ คือได้ ปีติ ควำมอิ่มใจ  

ให้รู้สึกซำบซ่ำนไปท่ัวตัวหรือมีควำมรู้สึกซำบซ่ำนแรงกว่ำนั้น และจะได้ควำมสุข คือ

สบำยกำยและสบำยใจ เมื่อมีควำมสบำยกำยและสบำยใจ จิตก็จะเป็นเอกัคคตำ  

คือมีอำรมณ์เป็นอันเดียวไม่วอกแวก

ในกำรปฏิบัต ิเม่ือยงัไม่ได้ปีต ิไม่ได้สขุ กำรท�ำสมำธกิย่็อมรูส้กึอดึอดัร�ำคำญ 

เพรำะยงัไม่ได้ผล และเมือ่ใช้วติกวจิำรอยูเ่สมอดงัทีก่ล่ำวมำ ปีตสิขุกจ็ะเกดิขึน้เอง และ

เมือ่สขุเกดิข้ึน เอกคัคตำควำมท่ีจติมีอำรมณ์เป็นอันเดยีว คือเป็นตวัสมำธ ิกจ็ะเกดิขึน้ 

เป็นอันได้ผลของสมำธิเป็นขั้นต้น แม้เพียงเท่ำนี้ก็ท�ำให้เกิดควำมพอใจในกำรปฏิบัติ

และท�ำให้กำรปฏิบัติงอกงำมยิ่งขึ้น

ข้อท่ีพึงก�ำหนดในกำรปฏิบัติที่ได้กล่ำวในวันนี้ คือ วิตก ควำมยกจิตขึ้นสู่

อำรมณ์ของสมำธ ิวจิำร ควำมประคองจติให้คลุกเคล้ำแน่วแน่อยู่ในอำรมณ์ของสมำธิ ปีติ 

ควำมอิ่มใจ สุข ควำมสบำยกำย สบำยใจ และ เอกัคคตำ ควำมที่จิตมีอำรมณ์เป็น

อันเดียวซึ่งเป็นตัวสมำธิ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๔



ธรรมกถา 

ครั้งที่ ๗

สรุปหมวดกาย

จะได้อธบิำยปัพพะสดุท้ำยในหมวดพจิำรณำกำยในสตปัิฏฐำนสูตรซึง่จะได้จบ

ลงในวันน้ี ฉะนั้นจึงจะกล่ำวสรุปข้อที่ได้กล่ำวมำแล้ว เป็นกำรทบทวนโดยสังเขป 

พระพุทธเจ้ำได้ทรงสอนสติปัฏฐำน แม้จะมุ่งสอนพระ แต่คฤหัสถ์ผู้มุ่งท�ำใจให้สงบ 

ตั้งมั่น ก็อำจปฏิบัติให้ได้รับผลคือควำมสุขได้ ฉะนั้น ก็เป็นข้อควรจะทรำบ

ในเบือ้งต้น พระพทุธเจ้ำได้ตรสัสอนให้ต้ังสติเข้ำก�ำหนดดเูข้ำมำท่ีกำยของตนนี้ 

ไม่ดอูอกไปข้ำงนอก แต่ว่ำกำยของตนเองนัน้ กป็ระกอบด้วยส่วนทัง้หลำยเป็นอนัมำก 

ฉะนั้น ในกำรที่จะดู ก็ต้องดูก�ำหนดลงไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง จะดูส่วนไหน ก็ก�ำหนด 

ดูที่ส่วนนั้น และเมื่อจะเปลี่ยน ก็เลื่อนไปดูเป็นส่วน ๆ 

เมือ่ย้อนกลบัเข้ำมำตัง้สตดิทูีก่ำยตนเอง กพ็บว่ำ ทกุ ๆ คนหำยใจเข้ำหำยใจ

ออกอยู่เป็นปกติ ฉะนั้น ในเบื้องต้น ท่ำนจึงสอนให้ตั้งสติก�ำหนดดูลมหำยใจ หำยใจ

เข้ำก็มีสติ หำยใจออกก็มีสติ หำยใจเข้ำหำยใจออก ยำวก็ให้รู้ สั้นก็ให้รู้ และให้รู้กอง

ลมทั้งหมด ดังเม่ือหำยใจเข้ำ ก็สังเกตจุดที่ปลำยจมูก หรือที่ริมฝีปำกเบื้องบน  

หทัย และ นำภี หำยใจออกก็จำกนำภี หทัย แล้วที่ปลำยจมูกหรือที่ริมฝีปำกเบื้องบน 

แต่ว่ำกำรที่จะส่งจิตเข้ำไปพร้อมกับลมหำยใจ และให้ออกมำพร้อมกับลมหำยใจ จิตก็
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จะด�ำเนนิเข้ำออกไปมำอยูไ่ม่รวมเป็นจุดเดยีว ฉะนั้น ทำ่นจึงสอนให้ก�ำหนดตั้งจิตไวท้ี่

จดุเดยีว คอืท่ีจดุรมิฝีปำกเบือ้งบน หรอืท่ีปลำยจมกู สุดแต่ว่ำเมือ่หำยใจเข้ำหำยใจออก 

ลมจะกระทบท่ีจดุใดให้มคีวำมรูอ้ยูท่ีจ่ดุนัน้ และกเ็ป็นอนัรูล้มหำยใจเข้ำลมหำยใจออกด้วย 

เหมือนอย่ำงเลื่อยไม้ ผู้เลื่อยไม้ก็จับตำดูที่ตรงไม้ที่ก�ำลังเลื่อย แต่ว่ำไม่ดูที่ตัวเลื่อย

ทั้งหมดที่เล่ือนไปเล่ือนมำ มองดูอยู่ท่ีตรงจุดที่เล่ือยกับไม้กระทบกันนั้นเพียงจุดเดียว 

เมื่อตั้งจิตให้อยู่จุดเดียว ดั่งนี้ จิตก็จะสงบละเอียด กำยก็จะสงบละเอียด ลมหำยใจก็

จะสงบละเอยีดเข้ำจนบำงทรีูส้กึว่ำจะไม่หำยใจ แต่กต้็องมลีมหำยใจอยูนั่น่เอง เม่ือเป็น

เช่นน้ีก็ต้องไม่ปล่อย ต้องก�ำหนดจติอยู ่แม้จะไม่รูส้กึว่ำหำยใจ กต้็องก�ำหนดอยูท่ีน่มิติ

คือที่จุดก�ำหนดลมหำยใจ ไม่ปล่อยสติออกไป

ครำวนี้ เม่ือจะก�ำหนดกำยส่วนอื่นต่อไปอีก ก็ท�ำได้สองอย่ำง อย่ำงหน่ึง  

ทิง้ลมหำยใจ ไปก�ำหนดกำยส่วนอ่ืนต่อไป อกีอย่ำงหนึง่ไม่ทิง้ลมหำยใจ คงก�ำหนดลม

หำยใจอยูเ่ป็นหลกั และก�ำหนดกำยส่วนอ่ืนควบคูไ่ปด้วย แต่ว่ำกำรก�ำหนดควบคูไ่ปนี้ 

ใช้ได้ในขณะทีจ่ติยังไม่รวมเป็นหนึง่ และในขณะทีจ่ติยงัไม่รวมเป็นหนึง่นี ้กำรใช้คดิควบคู่

ไปก็เป็นประโยชน์ส�ำหรับจะได้เป็นเครื่องช่วยไม่ให้จิตออกไปข้ำงนอก เมื่อจะออกไป  

ก็ออกไปอยู่ภำยในกำยอันนี้

ส่วนอ่ืนที่จะควรก�ำหนดให้รู ้นั้น ก็คือให้รู ้อิริยำบถ ส�ำรวจดูกำยของตน  

ว่ำบัดนี้อยู่ในอิริยำบถอันใด เช่นนั่งอยู่ ก็ให้รู้ และมีอิริยำบถน้อย เช่นวำงเท้ำวำงมือ

อย่ำงไร ก็ให้รู้ มีสัมปชัญญะคือควำมรู้ตัวอยู่ในอิริยำบถ

เมื่อรู้อิริยำบถดั่งนี้แล้ว ก็ตรวจดูร่ำงกำยให้ละเอียดขึ้นไปอีก คือดูว่ำร่ำงกำย

อันนี้ ประกอบด้วยอวัยวะอำกำรต่ำง ๆ ที่ปรำกฏแก่ตำก็คือผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 

และไม่ปรำกฏแก่ตำกคื็อเน้ือ เอ็น กระดกู และอวัยวะภำยในต่ำง ๆ กำรเทีย่วตรวจดนูี้ 

ในเบือ้งต้นจะตรวจดใูห้ทัว่ไปก่อน หรอืจะจบัขึน้มำดใูห้ชดัทลีะอย่ำงก็สดุแต่ควำมพอใจ

เมือ่ตรวจดปูรำกฏอำกำรต่ำง ๆ ของร่ำงกำยด่ังนี ้กพ็จิำรณำสรุปลงไปอกีชัน้

หนึง่ ว่ำร่ำงกำยนี ้ส่วนอันใดท่ีแข้นแขง็ท่ีเรยีกว่ำเป็น ปฐวธีำต ุธำตดุนิ กพ็จิำรณำยก

เอำธำตุดินไว้ส่วนหนึ่ง ส่วนอันใดที่เอิบอำบก็เป็นอำโปธำตุ ธำตุน�้ำ ก็พิจำรณำยกเอำ
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ธำตนุ�ำ้ไว้เสยีส่วนหนึง่ ส่วนใดทีอ่บอุน่กเ็ป็นเตโชธำต ุธำตไุฟ กพ็จิำรณำเอำเตโชธำตุ

ไว้เสียส่วนหนึ่ง ส่วนอันใดที่พัดไหวเป็นวำโยธำตุ ธำตุลม ก็พิจำรณำยกเอำธำตุลมไว้

เสียส่วนหนึ่ง ส่วนอันใดที่เป็นอำกำศคือช่องว่ำงก็เป็นอำกำสธำตุ

ธำตุต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ก�ำหนดพิจำรณำดู ก็จะรู้และแยกออกได้ แต่ว่ำตำม 

ควำมเป็นจริงนั้น ถ้ำธำตุทั้งหลำยแยกกัน ไม่รวมกัน ควำมเป็นกำยที่แปลว่ำประชุม 

ก็ไม่มี ชีวิตก็ไม่มี แต่เพรำะธำตุทั้งหลำยยังรวมกันอยู่ ควำมเป็นกำยที่แปลว่ำประชุม 

อันประกอบด้วยชีวิตก็มีอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ยังหำยใจอยู่ ยังพลัดเปลี่ยนอิริยำบถอยู่ 

อวัยวะอำกำรต่ำง ๆ ทั้งภำยนอกภำยในยังท�ำหน้ำที่ของตนอยู่ เป็นกำยที่มีชีวิตอย่ำง

สมบูรณ์ เช่นกำยที่เป็นอยู่นี้

ครัน้พจิำรณำดกูำยท่ียังมชีวีติอยูส่มบรูณ์นีแ้ล้ว กพ็จิำรณำสบืไปอกีว่ำกำยอนั

นี้เอง เมื่อธำตุทั้งหลำยไม่รวมกัน วำโยธำตุ คือธำตุลมดับสิ้นลมอัสสำสะ หำยใจเข้ำ 

ปัสสำสะ หำยใจออก เม่ือธำตุลมดับ ธำตุไฟก็ดับ กำยที่เคยอบอุ่นก็เป็นกำยท่ีเย็น  

ต่อจำกนัน้อำโปธำต ุธำตนุ�ำ้ ปฐวธีำต ุธำตดิุนกจ็ะสลำยไปโดยล�ำดบั ในท่ีสุดกจ็ะสลำย

ไปหมด กลำยเป็นอำกำสธำตุคือช่องว่ำง เป็นอันว่ำไม่มี เดิมก่อนที่ทุก ๆ คนเกิดมำ

กำยอันนี้ก็ไม่มี ในที่สุดกำยอันนี้ก็จะกลับไม่มีเหมือนอย่ำงเดิม

ป่าช้า ๙

พิจำรณำกำยท่ีดับธำตุลมธำตุไฟเป็นต้นไปโดยล�ำดับ ดังนี้อีกชั้นหนึ่ง และ 

ก็จะรู้สกึว่ำ กำยทีดั่บแล้วเช่นนีเ้รยีกว่ำเป็นศพ ศพนัน้กไ็ม่ใช่กำยทีไ่หน กก็ำยอนันีเ้อง 

เมือ่ธำตทุัง้หลำยยงัประชมุกนัอยูก่เ็ป็นกำยทีม่ชีวีติ เมือ่ธำตทุัง้หลำยดบัแตกสลำยออกไป 

กก็ลำยเป็นศพ พระพทุธเจ้ำจงึได้ตรสัสอนให้พจิำรณำกำยอันนี ้แต่ในกำรพจิำรณำนัน้ 

เมือ่เป็นกำยท่ีมีชวีติ จะพจิำรณำให้เป็นศพนัน้เป็นกำรยำก จงึสอนให้พจิำรณำศพจรงิ ๆ 

และเทียบเคียงเข้ำมำ เพรำะทุก ๆ คนก็จะต้องเคยพบคนเจ็บคนตำย โดยเฉพำะคือ

จะต้องเคยพบศพ แต่ว่ำศพในบัดน้ี ได้มีกำรจดักำรตบแต่ง ควำมจรงิของศพไม่ปรำกฏ 

ฉะนั้น ก็ต้องอำศัยพิจำรณำไปตำมเค้ำ คือ 
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๑.  นกึดูศพทีส่ิน้ชวีติไปแล้วหนึง่วนั สองวนั สำมวนั เป็นศพขึน้พอง มสีเีขยีว

น่ำเกลียด มีน�้ำเหลืองไหล

๒.  ต่อไปก็คิดถึงศพท่ีถูกสัตว์ท้ังหลำยกัดกิน เช่นศพที่ทิ้งไว้ถูกกำ ถูกแร้ง 

ถูกนกตระกรุม ถูกสุนัข ถูกสุนัขจิ้งจอกและสัตว์ต่ำง ๆ กัดกิน

๓.  เม่ือเป็นเช่นนี ้ก็นึกถงึศพท่ีมีเนือ้หลดุ เพรำะถูกสัตว์กดักนิดงักล่ำวมำนัน้ 

แต่กย็งัไม่หมด ยงัเป้ือนเปรอะอยู่ด้วยเนือ้และเลอืดและโครงกระดกูยงัมเีส้นเอน็รงึรดั

๔.  สืบไป ก็นึกถึงศพที่ไม่มีเนื้อเหลืออยู่แล้ว แต่ก็ยังเปื้อนเลือด โครงร่ำง

กระดูกก็ยังมีเส้นเอ็นรึงรัด

๕.  ต่อจำกนั้น ก็นึกถึงศพที่ปรำศจำกเนื้อ ปรำศจำกเลือด มีโครงกระดูกยัง

คุมกันอยู่ เพรำะยังมีเส้นเอ็นรึงรัด

๖.  จำกนั้น ก็นึกถึงศพที่เส้นเอ็นรึงรัดนั้นไปหมดแล้ว โครงกระดูกที่รวมกัน

อยูก็่กระจดักระจำยไปคนละทำง กระดกูเท้ำไปทำงหนึง่ กระดกูมอืไปทำงหนึง่ กระดกู

ขำ กระดูกสะโพก กระดูกสนัหลงั กระดกูซ่ีโครง กระดกูหน้ำอก กระดกูแขน กระดูก

หวัไหล่ กระดูกคอ กระดกูคำง กระดกูฟัน จนถงึกระโหลกศรษีะ ทีห่ลดุไปคนละทำง 

ก็กลำยเป็นอัฐิ คือกระดูก

๗.  แต่เมื่อยังเป็นกระดูกใหม่อยู่ ก็ยังเป็นสีเขียว

๘. ครั้นล่วงปีไปแล้วก็เป็นกระดูกเก่ำ ป่นละเอียด เม่ือถูกลมพัดก็ปลิว

กระจัดกระจำยไป จนสิ้นชื่อที่จะเรียกว่ำกระดูก

พระพุทธเจำ้ได้ตรัสสอนให้พิจำรณำกำยนี้ดูไปทีละส่วน ดูกำยที่มีชีวิต และ 

กด็คูำดไปถึงกำยท่ีไม่มีชวิีต ซ่ึงทุก ๆ กำยกจ็ะต้องเป็นไปอย่ำงนัน้ ในกำรดนูีก้อ็ำจจะ

มคีวำมกลวั ควำมกลวันัน้โดยปกต ิมักจะเกดิจำกควำมไม่รู ้เกดิจำกควำมว้ำเหว่ และ

กน็กึว่ำ จะมีสิง่ท่ีเป็นภัยอันตรำย แต่ถ้ำดใูห้รู้ว่ำอะไร อย่ำงไร และส่ิงทีด่นูัน้ ควำมจรงิ

ไม่ใช่ภัยอนัตรำย เมือ่มคีวำมรูด้ัง่นีก้จ็ะเลิกกลวั ไม่กลัว และเมือ่ดจูนเกดิควำมไม่กลวั

ดงักล่ำวนี ้กจ็ะท�ำให้เป็นคนกล้ำเผชญิต่อควำมจรงิ จะไม่กลัวส่ิงท่ีเรยีกว่ำผ ีคือไม่กลัวผี
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ตรวจดูบ้าน

กำรพิจำรณำดูกำยดังที่กล่ำวมำนี้ จิตจะท่องเที่ยว แต่ก็คล้ำย ๆ กับว่ำย้ำย

ไปอยู่บ้ำนใหม่ ในเบื้องต้น ก็จะท่องเที่ยวดูเสียให้จนทั่ว ว่ำมีอะไรอยู่ที่ไหนบ้ำง ครำว

นี้ถึงครำวที่จะพักจริง ๆ จะนอน จะนั่ง ก็จะต้องหยุดนั่งหยุดนอนอยู่แห่งเดียว ไม่ใช่

เดินเทีย่วดอูยู่ตลอดเวลำ ถ้ำเดนิเท่ียวดอูยูต่ลอดเวลำแล้ว กเ็ป็นอนัว่ำไม่ต้องพกั ฉะนัน้ 

ตรวจดูบ้ำนของเรำเห็นตลอดทั้งบ้ำนแล้ว จะตั้งเก้ำอี้ที่นั่งพักที่ไหน จะตั้งเตียงนอน

ส�ำหรับนอนพักที่ไหน อันนี้ก็สุดแต่พอใจ พระพุทธเจ้ำจึงได้ตรัสบอกวิธีไว้หลำยอย่ำง

ดังที่กล่ำวมำนี้ คือตรัสชี้ให้เข้ำมำดูกำยอันนี้แหละดูให้ทั่ว แล้วครำวนี้ ใครจะต้องพัก

นัง่นอนทีไ่หน กน็ัง่พกันอนพกัเอำได้ตำมใจชอบ จะนัง่พกันอนพกัอยู่ทีล่มหำยใจ ด้วย

สติก�ำหนดลมหำยใจเพียงจุดเดียวเท่ำนั้นก็ได้ หรือจะนั่งพักนอนพักอยู่ที่อำกำร ๓๒  

เช่นว่ำจะตัง้จดุพจิำรณำอยูท่ีก่ระดกู ให้โครงกระดกูปรำกฏกไ็ด้ หรอืว่ำจะพอใจในกำร

พจิำรณำศพ อยูก่บัศพกไ็ด้ แปลว่ำจะอยู่กบัส่วนเป็น หรอืว่ำจะอยู่กบัส่วนตำย จะอยู่

ในจุดไหน สุดแต่จะพอใจ จะพอใจลมหำยใจเข้ำออก ก็ตั้งสติก�ำหนดให้จิตตั้งมั่นแน่ว

แน่อยู่ในจุดนี้เพียงจุดเดียว ถ้ำจิตจะต้องกำรเที่ยว ก็ให้เที่ยวไปในส่วนอื่น แต่ให้อยู่

ภำยในกำยอันนี้ จะให้เป็นควำมคิดสองอย่ำงประกอบไปด้วยกันก็ได้ แต่ก็ยังไม่เป็น

สมำธิ เมื่อจะมำเป็นสมำธินั้น ก็ต้องมำอยู่ในจุดเดียว

๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๔



ธรรมกถา 

ครั้งที่ ๘

กายภายใน ภายนอก เกดิ ดับ

ในบัดนี้ ขอให้ตั้งสติประมวลเข้ำมำที่กำยของทุก ๆ คน ใจอำจรีบวิ่งออกไป

ตำมกังวล เพรำะทุก ๆ คนย่อมมีกังวลในกำรงำนบ้ำง ในญำติบ้ำง ในที่อยู่อำศัยบ้ำง 

ในสิ่งอื่น ๆ อีกบ้ำง ฉะน้ัน ก็ให้มีสติระลึก สัมปชัญญะ รู้ตัว ตั้งใจว่ำจะพักกังวล 

ต่ำง ๆ ไว้ น�ำใจเข้ำมำรวมอยู ่ที่กำยอันนี้ก่อน และเมื่อพอใจในอำนำปำนสติ  

สติก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออก ก็ตั้งจิตให้ตั้งมั่นอยู่ที่นิมิตคือที่ก�ำหนดใจ เมื่อก�ำหนดที่

ริมฝีปำกเบื้องบน หรือที่ปลำยกระพุ้งจมูก ซึ่งเป็นท่ีลมกระทบเม่ือเข้ำและเม่ือออก  

กใ็ห้ตัง้จิตก�ำหนดไว้ทีจ่ดุนัน้ หรอืว่ำจะตัง้ไว้ทีก่ำยส่วนใดส่วนหนึง่ตำมทีไ่ด้อธบิำยแล้ว

จะยกเอำจุดที่ลมหำยใจเข้ำลมหำยใจออกผ่ำนเป็นจุดส�ำหรับตั้งจิต เพื่อเป็น

ตัวอย่ำงในกำรอธิบำย กำรตั้งจิตก�ำหนดที่จุดดังกล่ำวนี้ ให้มีสติระลึก มีสัมปชัญญะรู้

ทั่วอยู่ที่จุดน้ัน หำยใจเข้ำถึงจุดน้ันก็ให้รู้ หำยใจออกถึงจุดน้ันก็ให้รู้ แต่ว่ำ กำรดูลม

หำยใจให้รู้นี้ ตำมสติปัฏฐำนมุ่งดูให้รู้ภำยใน ให้รู้ภำยนอก ให้รู้เกิด ให้รู้ดับ

ดูภำยนอกน้ัน โดยวิธีคิดพิจำรณำอย่ำงหนึ่ง คือให้รู้ลมโดยสมมติบัญญัติ  

ลมหำยใจทีจ่ะกระทบรมิฝีปำกเบือ้งบนหรือทีป่ลำยกระพุง้จมกูน้ัน เมือ่กล่ำวโดยสมมติ

บัญญัติ ก็ว่ำลมหำยใจ ดังที่ทุก ๆ คนเมื่อก�ำหนดก็รู้สึกอยู่ นี้เรียกว่ำดูภำยนอก
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ดูภำยในนั้น ลมหำยใจนี้เอง เมื่อว่ำโดยปรมัตถ์ คืออย่ำงละเอียดก็เป็นธำตุ 

๔ ประกอบกัน ดังเมื่อใช้มือมำรอไว้ที่ใกล้จมูก และหำยใจออกให้ลมมำกระทบ ก็จะ

รู้สึกมีส่วนแข้นแข็งที่มำกระทบนั้น มีส่วนพัดไหว มีส่วนเอิบอำบชุ่มชื้น มีส่วนอบอุ่น  

ส่วนทีแ่ข้นแข็งทีท่�ำให้รูส้กึกำรกระทบท่ีเป็นธำตุดนิ ส่วนทีรู่ส้กึชุม่ชืน้กเ็ป็นธำตนุ�ำ้ ส่วน

ที่พัดไหวก็เป็นธำตุลม ส่วนที่อบอุ่นก็เป็นธำตุไฟ เป็นอันว่ำ ลมหำยใจนั้นเอง เมื่อว่ำ

โดยปรมัตถ์ก็เป็นธำตุ ๔ นี้เรียกว่ำดูภำยใน

ดูทั้งภำยนอก คือโดยสมมติบัญญัติว่ำเป็นลมหำยใจ ดูทั้งภำยในคือดูโดย

ปรมัตถ์ว่ำเป็นธำตุ ๔

อีกชั้นหนึ่ง เมื่อดูอยู่ที่ตัวลม ก็เป็นภำยนอก แต่เมื่อดูที่จิต คือก�ำหนดให้ติด

เป็นนิมิต คือเป็นเครื่องก�ำหนดติดอยู่ที่จิต นั่นก็เป็นภำยใน เหมือนอย่ำงถ่ำยรูป รูป

ที่ถ่ำยน้ันเป็นภำยนอก ส่วนทีติ่ดอยูใ่นฟิมล์ หรอืตดิอยู่ท่ีเลนซ์ เป็นภำยใน ลมนีก้เ็หมือน

กนั ก�ำหนดดูที่ส่วนเป็นกำย นั่นก็เป็นภำยนอก ก�ำหนดดูที่จิตที่เป็นนิมิตปรำกฏขึ้นที่

จิต นั่นก็เป็นภำยใน ก�ำหนดดูทั้งที่เป็นภำยนอก ทั้งที่เป็นภำยใน

เมื่อก�ำหนดดูอยู่อย่ำงน้ีก็จะเห็นเกิดเห็นดับ เมื่อหำยใจเข้ำก็นับว่ำเป็นเกิด 

หำยใจออกก็นับว่ำเป็นดับ หำยใจเข้ำนั้น โดยที่แท้ก็หำยใจเอำธำตุทั้ง ๔ เข้ำมำด้วย 

หำยใจออกนั้น ก็น�ำเอำธำตุทั้ง ๔ ออกไปด้วย จึงเกิดดับอยู่ทุกขณะลมหำยใจ

แลบุคคลกมี็ควำมยึดถอือะไร ๆ อยู ่ในขณะทีย่งัหำยใจ เมือ่ส้ินลมหำยใจแล้ว 

กส็ิน้ควำมรูท่ี้จะให้ยึดถอื ฉะนัน้ จดุมุ่งของกำรดูกำยในส่วนกำยทีพ่ระพทุธเจ้ำทรงแสดงไว้ 

ก็ต้องกำร ให้รู้ทั้งข้ำงในทั้งข้ำงนอก ให้รู้ทั้งเกิดให้รู้ทั้งดับ แต่ก็ให้ก�ำหนดว่ำกำยมีอยู่ 

โดยเฉพำะก็คือมีลมหำยใจอยู่ แต่ว่ำอยู่เพียงส�ำหรับจะได้ตั้งสติก�ำหนดส�ำหรับจะได้รู้ 

แต่ก็ให้ปล่อยวำงไม่ยึดถืออะไร ๆ ไว้ ก�ำหนดว่ำกำยมี ว่ำลมหำยใจมี และในขณะ

เดยีวกนักป็ล่อยวำงใจจำกควำมยึดถือเกีย่วเกำะท�ำใจให้ว่ำง ท�ำใจให้โปร่ง ท�ำใจให้สบำย 

ตั้งสติให้แน่วแน่ในอำรมณ์ที่ก�ำหนดนี้
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ในขณะทีน่ัง่ปฏบัิตอิยู่นี ้กอ็ำจจะรูส้กึเป็นทกุข์ เช่นเมือ่ยขบบ้ำง ถกูยงุกดับ้ำง 

ใจกระสับกระส่ำยบ้ำง คืออำจจะมีทั้งทุกข์กำยและทุกข์ใจ ก็ให้ก�ำหนดรู้ว่ำก�ำลัง 

เป็นทกุข์ กำยไม่สบำย ใจไม่สบำย ไม่สบำยเพรำะอะไร ก็จะจบัเหตไุด้ว่ำ กำยไม่สบำย

เพรำะถูกยุงกัด เมื่อยขบหรือเจ็บที่กำยส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็ให้รู้ว่ำนี่ทุกข์เกิดจำกอำมิส 

คอืสิง่ทีท่�ำให้เกดิทุกข์ต่ำง ๆ ครำวนีถ้้ำไม่สบำยใจ เช่นอดึอดัใจตัง้มัน่ไม่ลงกใ็ห้พจิำรณำ

ว่ำไม่สบำยใจเนื่องมำจำกอะไร ก็จะพบเหตุว่ำ เพรำะใจบำงทมีกีงัวลอยูก่บัสิง่นัน้สิง่นี้ 

รวมใจไม่ได้ บำงทีเพรำะยังไม่เคยท�ำควำมสงบ ใจจึงมักแล่นไปทำงโน้นทำงนี้  

เพรำะไม่เคยท�ำให้อยู่น่ิง จึงไม่เป็นสุขท่ีจะไม่อยู่นิ่ง  ก็ให้รู้ทุกข์ใจนี่ว่ำเกิดจำกอำมิส  

คือมีสิ่งที่มำท�ำให้เป็นทุกข์ต่ำง ๆ ครำวนี้ เมื่อก�ำหนดดูให้รู้ทุกข์ทั้งทุกข์กำยทั้งทุกข์ใจ 

ในขณะปฏบิตัอิยู ่และดใูห้รูว่้ำมำจำกเหตอุะไร ไม่ยอมแพ้ต่อควำมทกุข์นัน้ คงตัง้ใจที่

จะปฏบิตัต่ิอไปตำมก�ำหนด ทกุข์กจ็ะค่อย ๆ สงบไป ใจกจ็ะตัง้มัน่ขึน้ เมือ่ใจตัง้มัน่ขึน้ 

ก็จะมีควำมสุขขึ้น

เมื่อได้รับควำมสุขขึ้น ก็ให้ก�ำหนดดูควำมสุข สุขกำยก็ให้รู ้ สุขใจก็ให้รู ้  

สขุกำย เช่นได้รบัลมพดัมำต้องกำยสบำย ไม่มคีวำมเมือ่ยขบ กใ็ห้คดิต่อไปว่ำทีเ่ป็นสขุ

น้ีเพรำะอะไร ถ้ำควำมรูส้กึเป็นสขุกำยนัน้ มีเพรำะดนิฟ้ำอำกำศ หรอืไม่รูสึ้กเม่ือยขบ 

เพรำะได้พลดัเปลีย่นอิริยำบถบ้ำง กใ็ห้รู้ว่ำยงัเป็นอำมสิสขุ สขุทีม่อีำมสิ คือมสีิง่ทีท่�ำให้

เป็นสุขอยู่ข้ำงนอก ถ้ำมีควำมสุขใจ ก็ให้รู้ว่ำสุขใจนั้น เกิดเพรำะอะไร บำงทีเกิด 

เพรำะใจแว็บออกไปถึงเรื่องข้ำงนอก ที่สุขใจ คิดเพลินไปกับเรื่องนั้น ก็ให้รู้ว่ำเป็นสุข

ทีม่อีำมสิ คอื สิง่ทีท่�ำให้เป็นสขุอยู่ข้ำงนอก แต่ถ้ำควำมสขุใจนัน้เกดิจำกควำมสงบ คอื

เมือ่รวมจิตให้ตัง้มัน่แน่วแน่จนได้ปีต ิควำมอิม่ใจ สุข ควำมสบำยใจ สบำยกำย ทีเ่กดิ

จำกควำมสงบสงัด ถ้ำได้ควำมสุขดั่งนี้ ก็ให้รู้ว่ำเป็นควำมสุขที่เป็นนิรำมิส คือเป็นสุข

ไม่ใช่เกิดจำกอำมิสเครื่องล่อในภำยนอก ควำมสงบกำยที่เกิดขึ้นเพรำะจิตสงบสงัด 

กเ็หมอืนกนั ก็ให้รูว่้ำน้ีเป็นควำมสขุท่ีไม่ใช่เกดิจำกอำมสิเครือ่งล่อภำยนอก แต่เกดิจำก

ควำมสงบสงัด และเม่ือได้ท�ำจิตให้ตั้งม่ันแน่วแน่ยิ่งขึ้น ควำมสุขที่ปรำกฏก็จะสงบลง
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ไปโดยล�ำดับ จนรู้สึกเหมือนไม่ทุกข์ไม่สุข ใจรวมแน่วแน่ ถ้ำไม่ทุกข์ไม่สุขอย่ำงนี้ จึง

จะเป็นนิรำมิส คือมิใช่เกิดจำกอำมิสเครื่องล่อข้ำงนอก แต่ถ้ำตรงกันข้ำมก็เกิดจำก

อำมิสเครื่องล่อในภำยนอก

เพรำะฉะน้ัน ในกำรท�ำสมำธิ คือเมือ่ก�ำหนดลมหำยใจเข้ำ ลมหำยใจออกเป็น

อำนำปำนสตนิัน้ กต้็องคอยดใูห้รูเ้วทนำของตนด้วย ในเบือ้งต้นกเ็ป็นทุกข์ก่อน แล้วทุกข์

ก็จะสงบเป็นสุข และเม่ือละเอียดเข้ำสุขก็จะสงบเป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข เมื่อถึง 

ข้ันน้ีก็เป็นอันจิตใจได้ตั้งม่ันแน่วแน่ แต่ข้อส�ำคัญนั้นต้องคอยดูไม่ให้เป็นทุกข์ ไม่ให้

เป็นสุข ที่เกิดจำกอำมิสคือเครื่องล่อข้ำงนอก ต้องคอยดูให้รู้ไว้ เมื่อเป็นสุขที่เกิดจำก

ควำมสงบสงัด ในขั้นต้นนี้ ก็ควรที่จะรักษำไว้ก่อน เพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมฉันทะใน 

กำรปฏิบัติ แต่ก็มิได้ติดอยู่ในควำมสุขนั้น ให้มุ่งอยู่ที่อำรมณ์อันเดียวเท่ำนั้น

๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๔



ธรรมกถา
ครั้งที่ ๙

ย�้าความ กาย เวทนา ต่อกัน

กำรปฏิบตัทิำงจติใจ มุง่ให้ใจตัง้ม่ันสงบเป็น สมถะ และมุง่ให้เกดิปัญญำรูแ้จ้ง

เห็นจริงเป็น วิปัสสนำ ได้แสดงมำโดยล�ำดับตำมทำงที่พระพุทธเจ้ำได้ทรงส่ังสอนไว้ 

ในมหำสติปัฏฐำนสูตร ซึ่งเป็นทำงปฏิบัติอันเดียวอันจะให้บังเกิดผลดังกล่ำวนั้น แม้ที่

ทรงแสดงไว้ในทำงอื่น ก็สรุปรวมลงในทำงนี้ ฉะนั้น ก็ให้ระลึกถึงทำงปฏิบัติที่ทรง 

สั่งสอนไว้ตั้งแต่ต้น และรวมใจเข้ำมำระลึก ดูกำย ดูเวทนำ ที่ตนเอง

ดูกาย นัน้ ตรวจดโูดยท่ัว ๆ ไป คอืตัง้สตกิ�ำหนดดลูมหำยใจเข้ำลมหำยใจออก 

ยำวหรือสั้นก็ให้รู ้ ให้รู ้กำยทั้งหมด คือทั้งที่เป็นส่วนนำมกำย ได้แก่ควำมคิด  

ควำมก�ำหนดในบัดน้ี ท้ังท่ีเป็นส่วนรูปกำย และก�ำหนดท�ำใจให้สงบท�ำกำยให้สงบ  

ลมหำยใจก็จะสงบลงโดยล�ำดับ และให้รู้อิริยำบถ เช่นบัดนี้ก�ำลังนั่งอยู่อย่ำงไรก็ให้รู้ 

และตรวจดูอำกำรที่เป็นอวัยวะภำยนอกภำยใน สรุปลงในธำตุดินน�้ำไฟลมอำกำศเป็น

กำยทีม่ชีวีติ เมือ่ธำตเุหล่ำนีแ้ตกสลำย ดบัลม ดบัไฟคอืควำมอบอุน่ในร่ำงกำยเป็นต้น 

ก็กลำยเป็นกำยท่ีสิ้นชีวิต กำยอันน้ีก็ผุเปื่อยไปโดยล�ำดับ จนถึงเป็นกระดูกผุป่น  

สิ้นสมมติบัญญัติว่ำเป็นกำย แต่ว่ำกำรตรวจกำยดังกล่ำวมำนี้เป็นกำรเที่ยวดูให้ทั่ว

เท่ำนั้น กำรท่ีจะท�ำให้จิตเป็นสมำธิ ก็จะต้องให้พักอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำย 

เป็นต้นว่ำ เม่ือพอใจจะก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออก กใ็ห้ก�ำหนดอยูท่ีล่มหำยใจเข้ำออกนัน้
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ในกำรปฏิบัตินี้ ในเบื้องต้นก็จะมีทุกข์กำยทุกข์ใจ ทุกข์กำยก็คือเมื่อยขบเป็นต้น ทุกข์

ใจก็คือต้องมำบังคับรวมใจให้สงบ กำยท่ีไม่เคยต้องมำนั่งเข้ำที่ก็เป็นทุกข์ ใจที่ไม่เคย

มำปฏบิตัใิห้สงบ กเ็ป็นทกุข์ กใ็ห้รูว่้ำนีแ่หละเป็นทกุขเวทนำ ทีม่เีคร่ืองล่อข้ำงนอก คอื

กำยเคยอยู่ตำมสบำย ควำมที่เคยอยู่ตำมสบำยนั้นก็มำล่อให้กำยเป็นทุกข์ ใจเคยคิด

ไปตำมสบำย เมื่อมำถูกรวมให้สงบก็เป็นทุกข์ แต่ว่ำเมื่อมีควำมอดทน มีควำมเพียร

ไม่ท้อถอย ตั้งใจให้แน่วแน่ต่อไป ทุกข์นั้นก็จะสงบไปโดยล�ำดับ ก็จะเกิดควำมสุขขึ้น 

กำยก็จะรู้สึกสบำย ใจก็จะรู้สึกสบำยเป็นสุข

แต่กเ็ผลอสตไิม่ได้ ถ้ำเผลอสตเิมือ่ใด ใจกจ็ะวิง่ออกไปคว้ำเอำอำรมณ์ข้ำงนอก 

บำงทีก็ไปเพลินสุขอยู่กับอำรมณ์ข้ำงนอก ก็ให้รู้ว่ำสุขนั้นก็เป็นสุขที่มีเครื่องล่อ คือ 

มีเครื่องล่อข้ำงนอกมำล่อใจออกไป และถ้ำกำยก็เป็นสุข เพรำะเครื่องล่อข้ำงนอก 

ดังนั้น ก็ให้รู้ว่ำน้ันก็เป็นสุขท่ีมีเครื่องล่อข้ำงนอก เครื่องล่อข้ำงนอกนี้ส�ำคัญมำกที่จะ

ท�ำให้ใจหลบออกไป บำงทมีีเสยีงเดินเสยีงพดูเสยีงรถเสยีงอะไรข้ำงนอก ใจกห็ลบออก

ไปที่เสียงนั้นทันที และก็ไม่ไปแต่เท่ำนั้น ต่อไปเรื่องอื่นอีกมำกมำย นั่นเป็นเครื่องล่อ

ข้ำงนอกทั้งนั้น ไม่ปล่อยให้ใจเพลินไปกับเครื่องล่อเหล่ำนั้น ถ้ำจะมีควำมสุขเพรำะใจ

เพลินไปกับเครื่องล่อข้ำงนอกนั้น ก็ให้รู ้ว ่ำสุขนั้นหรือควำมเพลิดเพลินนั้นเป็น 

ควำมเพลดิเพลินท่ีเกิดจำกเครือ่งล่อ จงึรวมใจเข้ำมำอยูท่ีอ่ำรมณ์สมำธใิห้เป็นอนัเดยีว

ในบำงครั้งก็รู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุข แต่ว่ำควำมไม่ทุกข์ไม่สุขนั้น บำงทีใจก็ไปคว้ำ

เอำเรื่องข้ำงนอก เที่ยวไปอยู่กับเรื่องข้ำงนอกเรื่อย ๆ ไป ไม่ทุกข์ไม่สุขอย่ำงไร ก็ให้รู้

ว่ำนั่นเกิดจำกเครื่องล่อข้ำงนอกเหมือนกัน

เพรำะฉะนัน้ กใ็ห้คอยรูแ้ละดงึใจกลบัเข้ำมำอยู่ทีอ่ำรมณ์ของสมำธจินจติสงบ

สงัดจำกกำมอกุศลธรรมท้ังหลำย ได้ควำมสุขอันเกิดจำกควำมสงบสงัด นั่นก็พึงรู้ว่ำ

อนัน้ีแหละทีเ่ป็นสุขอนัไม่เกดิจำกเครือ่งล่อข้ำงนอก แต่เกดิจำกควำมสงบสงดั เม่ือได้

ควำมสุขดั่งนี้ก็จะได้รสของกำรปฏิบัติเป็นเบื้องต้น แต่ก็ไม่ควรติดอยู่กับควำมสุขอันนี้

เพลินไปอยู่กับควำมสุขอันนี้ ให้ตั้งจิตไว้ในอำรมณ์ของสมำธินั้นสืบต่อไป
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ก�าหนดจติ

ครำวนี้ เมื่อคอยดูให้รู้เวทนำดังกล่ำวมำนี้ ก็ให้ดูเข้ำมำถึงจิตใจเอง ดูเข้ำมำ

ถึงจิตใจนี้ ก็คือดูภำวะควำมเป็นของจิตใจ ก�ำหนดว่ำจิตใจเป็นอย่ำงไร เมื่อก�ำหนดดู

กจ็ะรูส้กึว่ำ เวทนำนัน้แล่นเข้ำมำถงึจติใจด้วย ถ้ำไม่ก�ำหนดกจ็ะไม่รูส้กึ คอืเมือ่เกดิไม่

สบำยกำยไม่สบำยใจ ไม่สบำยกำยนั้นก็แล่นมำถึงใจ ไม่สบำยใจก็เป็นเรื่องของใจ

โดยตรง กเ็กิดควำมไม่ชอบทีเ่รยีกรวมว่ำโทสะ แต่เรยีกว่ำโทสะออกจะเป็นค�ำรูสึ้กว่ำแรง 

ฉะนั้น ก็ให้เข้ำใจว่ำคือควำมไม่ชอบ เป็นควำมหมำยกว้ำง ๆ เพรำะว่ำใคร ๆ ก็ไม่

ชอบทุกข์ เมื่อเป็นทุกข์ขึ้นก็เกิดควำมไม่ชอบ ควำมไม่ชอบนี้ก็เริ่มเป็นเรื่องของโทสะ 

ไม่ชอบมำกขึ้น โทสะก็ปรำกฏชัดขึ้น เพรำะฉะนั้น ควำมไม่ชอบหรือเรียกว่ำโทสะนี้ 

จึงเนื่องมำจำกทุกขเวทนำ คือควำมรู้สึกเป็นทุกข์กำยเป็นทุกข์ใจ เมื่อกระทบอะไรเข้ำ 

ต้องเป็นทุกข์กำยทุกข์ใจข้ึนก่อน จึงจะเป็นเรื่องของโทสะ ฉะนั้น ทุกขเวทนำจึงเป็น

ชนวนให้เกิดโทสะ หรอืควำมไม่ชอบ เมือ่เป็นเช่นนี ้กใ็ห้รูว่้ำจติมโีทสะ คอืจติใจมคีวำม

ไม่ชอบขึ้นแล้ว

ในทำงตรงกันข้ำม เม่ือประสบสุขเวทนำหรือควำมสุขกำยสุขใจก็เกิดควำม

ชอบขึ้น หรือเรียกว่ำรำคะ แต่เรียกว่ำรำคะ ออกจะรู้สึกว่ำเป็นค�ำแรง เรียกว่ำ 

ควำมชอบอำจจะกว้ำง แต่ก็พึงเข้ำใจว่ำเป็นอันเริ่มเป็นรำคะ รำคะนั้นมีควำมหมำย

ตั้งแต่อย่ำงละเอียดคือควำมติดควำมยินดี อันเป็นเรื่องของควำมชอบ ฉะนั้น 

ควำมชอบทกุ ๆ อย่ำงหรอืเรียกว่ำรำคะ จงึเนือ่งมำจำกสุขเวทนำก่อน กระทบอะไรที่

ท�ำให้เกิดสุขเวทนำคือควำมสบำยกำยสบำยใจขึ้น รำคะคือควำมชอบหรือควำมติด 

ควำมยนิดกีเ็กดิตำมขึน้มำทนัท ีฉะนัน้ กใ็ห้รูว่้ำจติได้เกดิควำมชอบหรอืเกดิรำคะขึน้แล้ว

แลสิง่ท่ีไม่ใช่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสขุ แต่เป็นกลำง ๆ ทีเ่รยีกว่ำอทกุขมสขุเวทนำ

ได้แก่ประสบอะไรที่คุ้นอยู่ชินอยู่ ก็เกิดเวทนำที่เป็นกลำง ๆ บำงทีเมื่อประสบใหม่ ๆ 

เกิดสุข เหมือนอย่ำงเมื่อได้อะไรที่ชอบใจ ทีแรกก็เกิดสุข ครั้นเมื่อได้มำแล้ว สุขตื่น

เต้นทีแรกก็หำยไป ก็รู้สึกเฉย ๆ เป็นอทุกขมสุข เวทนำอันนี้ก็แล่นไปถึงจิตอีก ก่อให้

เกิดควำมติดอยู่ในสิ่งนั้น ควำมติดอยู่ในสิ่งนั้นเป็นควำมหลงอย่ำงหนึ่ง คือว่ำหลงติด
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เหมอืนอย่ำงตวัอย่ำงทีย่กมำแล้วนัน้ ได้สิง่ทีช่อบใจมำกเ็กดิสุขตืน่เต้น ครัน้แล้วกร็ูสึ้ก

เฉย ๆ แต่ว่ำควำมรู้สกึเฉย ๆ นัน้ไม่ใช่ปล่อย ยังยึดอยู ่ดงัทีเ่รยีกว่ำมจัฉริยะ หวงแหน 

ไม่ใช่หมำยควำมว่ำสละได้ สละไม่ได้ ยังยึดอยู่ยังติดอยู่ แต่ว่ำก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไร 

แต่ก็ปล่อยไม่ได้ เหมือนกับสิง่ท้ังหลำยท่ีมอียูแ่ละเกบ็ไว้ อันนีก็้เป็นลักษณะของควำม

ตดิซึง่เป็นควำมหลงอย่ำงหนึง่ เมือ่เป็นเช่นนีก้ใ็ห้รูสึ้กว่ำจติใจมีโมหะ คอืควำมหลงตดิอยู่, 

สขุทกุข์นัน้วบูวำบครำวหนึง่ ๆ ท�ำให้เกิดชอบเกิดชังวูบวำบครำวหนึ่ง ๆ แต่ว่ำกลำง ๆ  

ซึ่งมีเป็นพื้นอยู่นี้ไม่พิจำรณำกไ็ม่รู้สกึ ถ้ำพจิำรณำดแูล้ว จะรูสึ้กว่ำมอียูม่ำกและจติใจก็

หลงติดอยู่กับสิ่งที่เป็นกลำง ๆ นี้มำก ไม่วูบวำบเหมือนอย่ำงสุขทุกข์ที่ท�ำให้เกิดชอบ

ไม่ชอบ ดูจิตใจให้รู้สึกตำมเป็นจริงดั่งนี้

ในทำงตรงกนัข้ำม เมือ่จติใจว่ำง คอืปรำศจำกรำคะ ควำมชอบ โทสะ ควำมชงั 

โมหะ ควำมหลงติด ก็ให้รู้ ในกำรปฏิบัติสมำธินั้น เมื่อตั้งหลักว่ำจะท�ำอำนำปำนสติ 

ก�ำหนดลมหำยใจเข้ำลมหำยใจออกจติท่ีตัง้มัน่ไม่ได้ กเ็พรำะคอยวอกแวกไปอยูก่บัชอบ

กับชังกับหลงข้ำงนอก เพรำะฉะนั้น ก็ต้องคอยดูให้รู้จิตของตนด้วย เมื่อจิตวอกแวก

ออกไปด้วยชอบด้วยชังด้วยหลงดั่งนี้ ก็ให้รู้ และเมื่อคอยรู้อยู่ จิตก็จะสงบกลับเข้ำมำ

ในขณะทีป่ฏบิตันิัน้ กอ็ำจจะเกดิควำมห่อแห่ หรือควำมฟุง้ซ่ำน ถ้ำจติใจรูสึ้ก

ว่ำห่อแห่หรือว่ำห่อเหีย่วกใ็ห้รู ้และกค็อยยกจติขึน้ ให้เกดิควำมชืน่บำน หรอืว่ำให้คอย

รูไ้ว้ว่ำทีย่งัห่อเหีย่วอยูน่ัน้ เพรำะยงัไม่ได้รับควำมสุขทีเ่กดิจำกควำมสงบ กไ็ม่ยอมสละ

กำรปฏิบัติ ถ้ำจิตฟุ้งซ่ำนก็ไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่ำนไป คอยมีสติน�ำกลับเข้ำมำ

บำงครำวจิตอำจจะกว้ำงขวำงก็ให้รู้ บำงครำวจิตอำจจะคับแคบก็ให้รู้ ถ้ำจิต

กว้ำงขวำงคือรู้สึกเบิกบำนออกไปมำก ถ้ำกว้ำงขวำงเบิกบำนมำกไป ก็ต้องคอยมีสติ

ควบคุมให้พอสมควร ถ้ำจติคบัแคบไปกจ็ะท�ำให้เกดิทกุข์ กต้็องคอยก�ำหนดอย่ำให้เป็น

ดั่งนั้น บำงทีสุขมำกก็ท�ำให้เบิกบำนกว้ำงขวำงออกไป สุขน้อยไปก็ท�ำจิตให้คับแคบ 

ฉะนั้น ก็ต้องอย่ำให้มำกให้น้อย ต้องให้พอดี

ในบำงครำวจิตรู้สึกว่ำยิ่ง เช่น ต้องกำรจะท�ำต้องกำรจะปฏิบัติ ก็จะท�ำจะ

ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไป บำงทีก็รู้สึกว่ำไม่ย่ิงหรือว่ำหย่อน ก็ท�ำให้ละเลย เมื่อเป็นเช่นนี้  
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กต้็องคอยผ่อนปรนให้พอดเีหมอืนกนั อย่ำให้รูส้กึว่ำยิง่และกเ็ร่งจนเกนิไป หรอืว่ำอย่ำ

ให้หย่อนและละเลยจนเกนิไป ต้องประคองเข้ำมำให้พอด ีๆ  ไม่ให้ยิง่นกัไม่ให้หย่อนนกั

เมื่อกำรปฏิบัติจะยิ่งขึ้นไป ก็ให้ด�ำเนินขึ้นไปเป็นล�ำดับ

ในบำงครำวจติกต้ั็งมัน่ ในบำงครำวกไ็ม่ตัง้มัน่ กต้็องรูแ้ละกต้็องคอยสอบสวน 

ถ้ำตั้งมั่นก็ดีอยู่ แต่ถ้ำไม่ตั้งมั่น คอยวอกแวกไปก็ต้องคอยดูว่ำเพรำะอะไร ต้องมีขำด

ตกบกพร่องอะไรอยู่ จิตจึงตั้งมั่นไม่ได้ ก็ต้องสืบให้รู้เหตุ และพยำยำมน�ำจิตกลับเข้ำ

มำให้ตั้งมั่นให้จงได้

และในบำงครำว จติพ้น บำงครำวไม่พ้น ทีว่่ำพ้นนัน้ ในชัน้สำมญั กค็อืปล่อย

วำงอะไร มำปฏิบัตใิห้เกดิควำมสงบได้ ในบำงครำวไม่พ้น กค็อืปล่อยอะไรให้สงบไม่ได้ 

จิตจะคอยกลบัไปกงัวลอยูก่บัเรือ่งข้ำงนอก เช่นกำรงำนเป็นต้นอยู่ ถ้ำหำกว่ำจะปล่อย

ให้จิตเป็นดั่งนี้ กำรนั่งปฏิบัติไม่เป็นผล เพรำะฉะนั้น เมื่อมำนั่งปฏิบัติก็ต้องพยำยำม

ท�ำจิตให้พ้นให้จงได้ คอืให้พ้นจำกควำมกงัวลเกีย่วเกำะอยู่กบัเรือ่งข้ำงนอก และมำท�ำ

จิตให้สงบ เมื่อปล่อยวำงเสียได้ดังนี้ ก็เรียกว่ำท�ำจิตให้พ้นได้ เม่ือท�ำจิตให้พ้นจำก 

อำรมณ์ข้ำงนอกเสียได้แล้ว กำรมำนั่งปฏิบัติก็สะดวกเข้ำ ต้องคอยดูให้รู้จิตใจของตน

ประกอบอยู่ด้วยเสมอ

ฉะนัน้ ในกำรปฏบิตั ิจงึต้องให้รูท้ำงปฏบิตัดัิงทีพ่ระพทุธเจ้ำได้ทรงสอนไว้ คอื 

รู้กาย รู้เวทนา รู้จิต ประกอบกันไป ด้วยตั้งไว้เป็นข้อปฏิบัติข้อหนึ่งให้เกิดควำมสงบ

ตัง้มัน่ เช่น จะยกอำนำปำนสตเิป็นข้อตัง้กต็ัง้เอำไว้ กำรจะท�ำอำนำปำนสติให้ก้ำวหน้ำ

ไปได้ ก็ต้องรู้ถึงเวทนำ รู้ถึงจิต จึงต้องคอยก�ำหนดเวทนำ ก�ำหนดจิตที่เข้ำมำพัวพัน 

ท�ำให้จิตสงบตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในอำรมณ์ที่ตั้งอันนั้น

๓ กันยายน ๒๕๐๔
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กำรปฏบิตัทิำงจติใจนัน้ มุ่งท�ำใจให้สงบตัง้มัน่เป็น สมถะ และมุง่อบรมให้เกดิ

ปัญญำรู้แจ้งเหน็จรงิเป็น วปัิสสนา อำศยัวธิปีฏบิตัทิีพ่ระพทุธเจ้ำได้ตรสับอกไว้ดงัทีไ่ด้

กล่ำวมำโดยล�ำดับแล้ว เบื้องต้นก็ต้องปฏิบัติให้เป็นสมถะคือให้ใจสงบตั้งมั่นก่อน  

เมือ่พอใจอำนำปำนสต ิกใ็ห้ตัง้สตกิ�ำหนดลมหำยใจเข้ำออกดงัทีก่ล่ำวแล้ว และให้คอย

รู้เวทนำ รู้จิต เพรำะในขณะที่ปฏิบัตินั้น เมื่อจิตยังไม่รวม อำยตนะต่ำง ๆ ก็ยังรับ

อำรมณ์ หูก็ยังได้ยินเสียง กำยก็ยังรับสิ่งกระทบต่ำง ๆ และใจก็ยังไม่รวมแน่วแน่  

จึงมกัจะมอีำรมณ์มำกระทบ เช่น มเีสยีงมำกระทบ มส่ิีงทีก่ำยถกูต้องมำกระทบอยูเ่สมอ 

และกจ็ะรูส้กึเป็นทกุข์บ้ำง เป็นสขุบ้ำง หรอืเป็นกลำง ๆ บ้ำง ทีเ่รยีกว่ำเวทนำ เวทนำ

นั้นก็แล่นถึงจิตทันที ทุกข์ก็แล่นถึงจิตท�ำให้จิตไม่ชอบ สุขก็แล่นถึงจิตท�ำให้จิตชอบ 

กลำง ๆ ก็แล่นถึงจิตท�ำให้จิตหลงติดอยู่ เพรำะฉะนั้น ต้องคอยดูให้รู้เวทนำ ให้รู้จิต 

ประคองสติคือควำมก�ำหนดให้ตั่งมั่นแน่วแน่

ครำวน้ีเม่ือประคองจิตให้ต้ังม่ันแน่วแน่อยู่อย่ำงนี้ ถ้ำควำมตั่งมั่นแน่วแน่นั้น 

ไม่เกิด หรือว่ำเกิด แต่ว่ำคงที่ ไม่ก้ำวหน้ำ คือท�ำให้เกิดสมำธิขึ้นไม่ได้ อะไรมำเป็น

อปุสรรคท�ำให้เกิดสมำธขิึน้ไม่ได้กจ็ะต้องรู ้ อุปสรรคอนันีแ้หละท่ีพระพทุธเจ้ำตรสัเรยีกว่ำ 
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นิวรณ์ แปลว่ำ เครื่องกั้น คอยกั้นจิตไว้ไม่ให้เป็นสมำธิ ฉะนั้น ก็ควรจะรู้จักหน้ำตำ

ของนิวรณ์ นิวรณ์นั้นมี ๕ ข้อ คือ

ข้อ ๑  กามฉันท์ ควำมพอใจในอำรมณ์ข้ำงนอกท่ีน่ำใคร่น่ำปรำรถนำ เม่ือ

ยังมีฉันทะในอำรมณ์ข้ำงนอกอยู่ ก็จะคอยน�ำจิตให้ออกไปข้ำงนอก รวมเข้ำมำข้ำงใน

ไม่ส�ำเร็จ จึงเป็นอันตรำยข้อหนึ่งของสมำธิ

ข้อ ๒  พยาบาท ควำมไม่ชอบ ควำมไม่ชอบในกำรปฏิบัติก็ดี ควำมไม่ชอบ

ในอำรมณ์ข้ำงนอกก็ดี ที่ท�ำจิตให้ขุ่น เมื่อจิตขุ่นด้วยพยำบำทคือควำมไม่ชอบ ก็เป็น

อันตรำยของสมำธิ

ข้อ ๓ ถีนมิทธะ ควำมง่วง ควำมท้อแท้ ที่ท�ำให้จิตใจมึนซึม ท�ำให้ร่ำงกำย

ซึมเซำ ควำมง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม ท้อแท้ เหล่ำนี้ เม่ือมีขึ้น ก็ท�ำให้ใจและกำยซึมเซำ  

จึงเป็นอันตรำยของสมำธิ

ข้อ ๔ อทุธจัจกกุกจุจะ ควำมฟุง้ซ่ำนร�ำคำญใจ ฟุง้ไปในอำรมณ์ข้ำงนอกกด็ี 

ฟุง้ไปเพรำะปีตใินผลของสมำธกิด็ ีเรยีกว่ำควำมฟุ้งซ่ำน ควำมร�ำคำญท่ีเจอืควำมไม่ชอบ 

ท�ำให้รูส้กึอดึอัดและหงุดหงดิ เม่ือเกิดขึน้ก็ท�ำให้จติเป็นสมำธไิม่ได้ จงึเป็นอนัตรำยของ

สมำธิ

ข้อ ๕ วิจิกิจฉา ควำมสงสัยลังเล สงสัยลังเลในเจตนำปฏิบัติของตนก็ดี  

ในวธีิปฏบิตักิดี็ ในผลท่ีจะพึงได้กดี็ กเ็ป็นควำมสงสัยลงัเลทัง้นัน้ ในเจตนำท่ีปฏบิติันัน้ 

เช่นสงสัยว่ำควรจะปฏิบัติหรือไม่ หรือจะท�ำไปเพื่ออะไร จะมีประโยชน์อะไร ในวิธี

ปฏบิตันิัน้ ทีเ่ป็นอันตรำยเฉพำะหน้ำน้ัน ก็คอืจะก�ำหนดให้แน่ลงไป ในวธิไีหน ในข้อไหน 

ดังในวิธีปฏิบัติท่ีอธิบำยมำแล้ว หมวดกำย หมวดเวทนำ หมวดจิต ก็มีมำกหลำย 

ข้อหลำยประกำร จะใช้หมวดไหน ถ้ำสงสยัหยบิไม่ถกู กเ็รียกว่ำเป็นอนัสงสัยในวธิปีฏบิตัิ 

ท�ำใจให้ส่ำย เป็นสมำธิไม่ได้ ในผลของกำรปฏิบัตินั้น คือกำรปฏิบัติจะมีผลอย่ำงไร

หรือแม้ไม่สงสยัในผล แต่ก็ตัง้ควำมหวังสงสยัว่ำ จะมีอะไรมำปรำกฏบ้ำง จะเห็นอะไรบ้ำง 

มุ่งผลข้ำงหน้ำ สงสัยอยู่ในผลข้ำงหน้ำ สงสัยเหล่ำนี้ก็เป็นอันตรำยของสมำธิ



44 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๑

ฉะนั้น ก็ต้องก�ำหนดดู ว่ำบัดนี้จิตของตนเป็นอย่ำงไร มีฉันทะอยู่ในอำรมณ์

ข้ำงนอก หรือว่ำมีฉันทะอยู่ในอำรมณ์ของสมำธิบ้ำงแล้ว ถ้ำยังมีฉันทะอยู่ในอำรมณ์

ข้ำงนอกมำก ฉันทะในอำรมณ์ของสมำธิยังไม่มี ก็ยำกที่จะได้สมำธิ เพรำะฉะนั้น  

เมือ่ต้องกำรจะปฏิบัตใินสมำธิ ก็ต้องพักฉันทะในอำรมณ์ข้ำงนอกไว้ มำพยำยำมปฏบิตัิ

อยูใ่นอำรมณ์ของสมำธ ิถงึฉนัทะจะยงัไม่เกดิกย็งัไม่เป็นไร เมือ่ได้รบัผลของสมำธบ้ิำง 

ฉันทะในสมำธิก็จะเกิดขึ้นเอง

ตรวจดูใจว่ำขุ่นมัวอยู่ด้วยควำมไม่ชอบหรือไม่ ติดค้ำงอำรมณ์ข้ำงนอกท่ีไม่

ชอบไว้บ้ำงหรอืไม่ ก่อควำมไม่ชอบขึน้ในกำรปฏบิตัไิว้บ้ำงหรอืไม่ ถ้ำรูส้กึว่ำมอียูก่ต้็อง

พยำยำมพกัไว้ พกัอำรมณ์ข้ำงนอกทีไ่ม่ชอบไว้ และระงบัควำมไม่ชอบในกำรปฏบิตัไิว้ 

เพรำะเมือ่จะปฏบิตัแิล้ว กต้็องพยำยำมระงบัควำมไม่ชอบนัน้ไว้ไม่ให้เกิดควำมล�ำเอยีง

เพรำะไม่ชอบนั้น เมื่อปฏิบัติไปจนคุณของสมำธิปรำกฏขึ้น ควำมไม่ชอบก็จะสงบไป  

อนัน้ีก็เหมอืนกบัไม่ชอบบคุคลหรืออำรมณ์ข้ำงนอก กเ็พรำะเห็นแต่โทษของเขำไม่เห็นคณุ 

เหน็คุณของเขำเมือ่ใด ควำมไม่ชอบกจ็ะสงบ ในกำรท�ำสมำธกิเ็หมอืนกนั ไม่ชอบสมำธิ

ก็ในเมื่อคุณของสมำธิยังไม่ปรำกฏ เมื่อคุณของสมำธิปรำกฏขึ้นควำมไม่ชอบก็จะสงบ

ลงไปได้

ครำวนี ้เมือ่สงบฉนัทะในอำรมณ์ข้ำงนอก สงบควำมไม่ชอบในอำรมณ์ข้ำงนอก 

หรือแม้ควำมไม่ชอบในอำรมณ์ของสมำธิลงได้ จิตสงบ ก็จะเกิดมีข้ำศึกของควำมสงบ

ขึ้นอีกอย่ำงหนึ่งคือควำมง่วง ง่วงกับสงบนี้ใกล้กันมำก พึงสังเกตเห็นได้ในเวลำที่ต้อง

ท�ำควำมสงบ เช่น เวลำนั่งฟังเทศน์ ก็มักจะเกิดง่วงขึ้น เพรำะว่ำจิตที่ไม่ได้อบรมนั้น

มกัจะมลีกัษณะฟุง้ ถ้ำไม่ฟุง้กง่็วง เพรำะฉะนัน้ จงึต้องคอยระมดัระวงัไม่ให้เกดิควำม

ง่วงงบุงบั แล้วกด็บัสตไิปเสยี ควำมทีด่บัสตลิงไปเสียนัน้ไม่ใช่สมำธ ิสมำธนิัน้ จะต้อง

มทีัง้รู ้ทัง้สตคิอืควำมระลกึ สมำธยิิง่ละเอยีด สมัปชำนะคือตวัรู้กบัตัวสต ิกต้็องละเอยีด

และปรำกฏชดัขึน้ รูก้บัสตชิดัขึน้เพยีงใด สมำธกิแ็นบแน่นขึน้เพยีงนัน้ เพรำะฉะนัน้  

กำรท�ำสมำธิจึงมิได้มุ่งผลว่ำต้องกำรให้ดับหำยไปหมด วิธีที่จะแก้ง่วงคือต้องรู้ว่ำท�ำไม

ถึงง่วง ง่วงกเ็พรำะว่ำเมือ่ท�ำใจให้สงบนัน้ กป็ล่อยตวัรู ้ปล่อยสต ิเหมือนอย่ำงคนทีจ่ะ

นอนหลับปล่อยตัวรู้ ปล่อยสติ และก็หลับผลอยลงไป เพรำะฉะนั้น จึงปล่อยไม่ได้ 
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ปล่อยเมื่อใดก็เกิดควำมง่วงเมื่อนั้น ต้องท�ำตัวรู้ไว้ให้เต็มที่ ท�ำสติไว้ให้เต็มที่ และเมื่อ

รู้เต็มตัวอยู่ มีสติเต็มตัวอยู่ ง่วงก็ไม่เกิด และถ้ำรู้สึกง่วงก็ต้องแก้ด้วยวิธีดังกล่ำวนี้ 

ประกอบกับก�ำหนดให้เกดิแสงสว่ำง เหมอืนอย่ำงเป็นกลำงวนัในจติใจ คือให้มตีวัรูส้ว่ำง 

มีสติควำมระลึกสว่ำงไสวอยู่ จิตก็เบิกบำนอยู่ ด้วยสัมปชำนะ คือรู้ ด้วยสติ เต็มที่

ไม่ใช่ริบหรี่ลงไปเหมือนอย่ำงหรี่ตะเกียง ในเวลำท่ีท�ำควำมสงบ ถ้ำหรี่ลงไป ๆ  

เหมือนอย่ำงหรี่ตะเกียง ก็หลับเท่ำนั้น

และอย่ำให้ฟุ้งซ่ำนในวิธีปฏิบัติ เพรำะท�ำให้จิตเป็นสมำธิไม่ได้ ฉะนั้น ก็ต้อง

ก�ำหนดอำรมณ์ท่ีจะปฏิบัติลงไปเสยีให้แน่ เมือ่จะท�ำอำนำปำนสต ิกก็�ำหนดอำนำปำนสติ

ไว้ให้แน่ แต่กใ็ห้รูท้ำงของเวทนำ รูท้ำงของจติดงัทีก่ล่ำวมำแล้ว ส�ำหรบัทีจ่ะคอยแก้ไม่

ให้จิตเสียสมำธิและไม่บีบใจ หรือเมื่อท�ำอำนำปำนสติก็ไม่อัดใจ คือท�ำให้ผิดปกติไป

อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ท่ีจะท�ำให้เกิดควำมอึดอัดควำมร�ำคำญ เมื่อได้ผลของสมำธิบ้ำง  

เช่นว่ำได้ปีตไิด้สขุ กป็ล่อยใจให้ยนิดตีืน่เต้น เมือ่ยินดตีืน่เต้นขึน้ กเ็ป็นฟุง้ เพรำะฉะนัน้ 

ก็ต้องคอยระงับควำมฟุ้งซ่ำนร�ำคำญใจดังกล่ำวนี้ไว้

และก็ต้องคอยระงับควำมเคลือบแคลงสงสยั ด้วยกำรสนันษิฐำนลงไปให้แน่นอน

ในวธิปีฏบัิติของตน และไม่ต้องมุง่ผลข้ำงหน้ำว่ำจะเหน็อะไรบ้ำง จะปรำกฏอย่ำงไรบ้ำง 

จะเป็นอะไร มุง่ท�ำใจให้ตัง้มัน่แน่วแน่อยู่ในอำรมณ์ของสมำธ ิให้มตีวัรู้มตีวัสตใิห้สมบรูณ์ 

สมำธิยิ่งละเอียดขึ้นเท่ำใด ก็ต้องมีตัวรู้ตัวสติให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นเท่ำนั้น

เมือ่มำคอยดใูห้รูจ้กัตวัลักษณะหน้ำตำของนวิรณ์ ซึง่คอยก้ันไม่ให้จิตเป็นสมำธิ 

ป้องกันนิวรณ์ไม่ให้เกิดขึ้น ท่ีเกิดข้ึนก็ต้องพยำยำมระงับ เมื่อคอยระงับนิวรณ์อยู่  

คอยป้องกันนิวรณ์อยู่ดังกล่ำวมำนี้สมำธิถึงจะก้ำวหน้ำ

๔ กันยายน ๒๕๐๔



ธรรมกถา
ครั้งที่ ๑๑

สรุปปฏบิัตโิดยล�าดับ

กำรแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในกำรปฏิบัติทำงจิตใจ มุ่งให้ฟังน้อมเข้ำมำ

ก�ำหนดดูที่ ตน เพรำะพระพุทธเจ้ำทรงแสดงธรรมก็แสดงที่ ตน เมื่อก�ำหนดให้เห็น

ควำมจริงที่ ตน ก็จะเห็น ธรรม

วธิปีฏิบตันิัน้ ได้กล่ำวแล้วว่ำมุ่งให้จติสงบตัง้ม่ันอย่ำงหนึง่ ให้เกดิปัญญำรู้แจ้ง

เห็นจรงิอกีอย่ำงหนึง่ กำรท�ำจติให้สงบตัง้ม่ัน ได้แสดงวิธมีำโดยล�ำดบั ส่วนกำรอบรม

ปัญญำให้รู้แจ้งเห็นจริง ยังมิได้แสดงว่ำให้รู้แจ้งเห็นจริงอย่ำงไร บทธรรมที่จะแสดง 

ต่อไปน้ี เป็นบทเริม่ปฏบิตัทิำงวปัิสสนำให้เกดิปัญญำรูแ้จ้งเห็นจรงิ แต่ก่อนท่ีจะได้กล่ำวถึง

บทวิปัสสนำ จะได้กล่ำวสรุปเป็นเบื้องต้นก่อน

กำรน้อมจิตเข้ำมำก�ำหนดดูท่ีตน มุ่งให้จิตสงบตั้งมั่นนั้น คือมุ่งก�ำหนดดูลม

หำยใจเข้ำออก ก�ำหนดดูที่จิตดังกล่ำวนั้น ในกำรปฏิบัติก็ให้ท�ำสัมปชัญญะควำมรู้ตัว 

ในอริิยำบถทีน่ัง่อยูเ่ป็นต้น และตรวจดูอำกำร ๓๑ หรอื ๓๒ สรุปลงเป็นธำต ุเมือ่ธำตุ

คมุกย็งัมชีวิีต เม่ือธำตแุตกแยก กส็ิน้ชวีติ กำยอนันีก้ก็ลำยเป็นศพ ซ่ึงเป่ือยเน่ำไปโดย

ล�ำดับ จนเหลือแต่อัฐิ คือกระดูก ในที่สุดกระดูกนั้นก็ผุป่นไปหมด
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แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ กำยอันนี้ก็รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์

ไม่สขุ หรอืเรยีกว่ำเวทนำ เวทนำก็มเีครือ่งล่อข้ำงนอกบ้ำง หรอืว่ำเกดิจำกกำรปฏบิตับ้ิำง 

ก็ให้ก�ำหนดรู้

ไม่ใช่เพียงเวทนำเท่ำนั้น ยังแล่นไปถึงจิต คือเมื่อเป็นสุขเวทนำก็ท�ำให้จิต

ประกอบด้วยควำมยินดี เม่ือเป็นทุกขเวทนำ ก็ท�ำให้จิตประกอบด้วยควำมยินร้ำย  

เมือ่เป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สขุ กท็�ำให้จติประกอบด้วยควำมหลงตดิอยู ่เวทนำจงึแล่น

ถึงจิต ก็ต้องก�ำหนดดูจิต

อนัตรำยของกำรปฏบัิตใิห้จติตัง้มัน่สงบเป็นสมำธไิม่ได้นัน้ กค็อื นวิรณ์ สมำธิ

จะไม่เกิด หรือสมำธิเกิดบ้ำงแต่ไม่เจริญก้ำวหน้ำก็เพรำะนิวรณ์ คือควำมชอบที่ 

เรียกว่ำ กามฉันท์ ควำมชัง ที่เรียกว่ำ พยาบาท ควำมง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม ที่เรียกว่ำ 

ถนีมทิธะ ควำมฟุ้งซ่ำนร�ำคำญใจท่ีเรียกว่ำ อทุธัจจกกุกจุจะ ควำมสงสัยลงัเล ทีเ่รียกว่ำ 

วิจิกิจฉา มูลของนิวรณ์ ก็คือกังวลต่ำง ๆ ข้ำงนอกที่ยังสลัดออกไปไม่ได้ หรือเวทนำ

นัน่เอง เมือ่เป็นสขุเวทนำ ทีเ่กดิจำกเครือ่งล่อข้ำงนอก กแ็ล่นไปถงึจติ ท�ำให้เกดิควำม

ชอบขึ้น จิตก็ส่ำยออกไปในอำรมณ์ท่ีชอบข้ำงนอก ก็เสียสมำธิ เมื่อเกิดทุกขเวทนำ  

ก็แล่นไปถึงจิต จิตก็เกิดควำมชัง จิตก็ส่ำยไปกับควำมชัง ก็เสียสมำธิ เมื่อเกิดเวทนำ

ทีเ่ป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สขุ กแ็ล่นไปถงึจติ จติกเ็กดิควำมง่วงขึน้บ้ำง เกดิควำมฟุง้ซ่ำน

ข้ึนบ้ำง เกิดควำมลังเลขึ้นบ้ำง ก็ท�ำให้เสียสมำธิ เพรำะฉะนั้น ก็ต้องคอยก�ำหนด 

ดูนิวรณ์ เมื่อเกิดนิวรณ์อันไหนขึ้นก็ต้องก�ำหนดให้รู้

ฉะนั้น ในกำรปฏิบัติเบื้องต้นนั้น จึงต้องคอยตรวจคอยป้องกัน คอยต่อสู้กับ

อุปสรรคของสมำธิต่ำง ๆ อยู่เสมอ จิตก็ยังเป็นสมำธิที่ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่ได้ แต่ว่ำกำร

ตรวจดูดังกล่ำวนี้ ก็เหมือนเป็นกำรท่ีตรวจดูเคหสถำนบ้ำนเรือนของตนให้ทั่วถึง  

ยังดีกว่ำกำรปล่อยใจให้เท่ียวออกไปข้ำงนอก เพรำะเป็นกำรท่ีดูในตนเอง และใน 

ขั้นปฏิบัตินี้ก็จะต้องใช้ควำมคิดแซง คือควำมก�ำหนดอยู่ในอำนำปำนสตินั้นอย่ำงหนึ่ง

ตรวจในเวทนำ ในจิต และในนิวรณ์ที่ปรำกฏขึ้น อีกส่วนหนึ่ง ควำมคิดควำมก�ำหนด

จึงมีสองอย่ำง ตรวจดูจิตใจโดยกระแสปกติก็มักจะเป็นดั่งนั้น เมื่อมุ่งก�ำหนดให้อยู่ใน
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เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็มักจะเกิดควำมคิดแซงไปที่โน้นที่นี่ ในกำรปฏิบัตินั้น เบื้องต้น 

ก็ต้องอำศัยควำมคิดแซงนี้เหมือนกัน แต่ให้เป็นควำมคิดแซงอยู่ภำยใน (เช่น กำรนับ 

หรือก�ำหนดพุทฺโธ ไปกับลม) เหมือนอย่ำงเป็นกำรตรวจเพื่อระวังระไวไม่ให้อันตรำย

ของสมำธิที่ต้องกำรน้ันเกิดข้ึน เม่ือได้ก�ำหนดอยู่จนอันตรำยของสมำธิไม่เกิดขึ้น  

กำรก�ำหนดในอำนำปำนสติ ก็จะแน่วแน่ขึ้น

วธิปีฏบิัตใิห้ถงึอัปปนาสมาธิ

ในชั้นนี้ วิธีปฏิบัติต้องอำศัย วิตก ควำมตรึก ต้องอำศัย วิจาร ควำมตรอง 

แต่ไม่ใช่หมำยควำมว่ำตรึกตรองอย่ำงที่พูดหมำยถึงกัน วิตก ควำมตรึก หมำยถึง 

กำรยกจิตขึ้นสู่อำรมณ์ของสมำธิ เช่นเมื่อก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออก ก็ยกจิตให้มำ

ก�ำหนดที่ลมหำยใจเข้ำ ลมหำยใจออก หำยใจเข้ำยำวหรือสั้น หำยใจออกยำวหรือสั้น

ก็ให้รู้ กำรยกจิตมำก�ำหนดอยู่ท่ีอำรมณ์ของสมำธินี้เรียกว่ำวิตก เปรียบเหมือนอย่ำง

กำรทีตี่ระฆงัขึน้ทีแรก วิจำร ควำมตรองนัน้ คือกำรพยุงจติให้คลกุเคล้ำอยูก่บัอำรมณ์

ของสมำธิ ไม่ให้หลุดออกจำกอำรมณ์สมำธินั้น เหมือนอย่ำงเสียงครำงของระฆัง 

เน่ืองจำกกำรตีระฆังทีแรก ในชั้นปฏิบัติ จิตมักจะหลุดออกไปจำกอำรมณ์ของสมำธิ

บ่อย ๆ กต้็องมสีตนิ�ำเข้ำสูอ่ำรมณ์ของสมำธ ิและคอยพยงุให้แน่วแน่ไปในอำรมณ์ของ

สมำธิ ฉะนั้น จึงต้องอำศัยวิตกอำศัยวิจำรดังกล่ำวนี้เรื่อยไป จนกว่ำจะแน่วแน่ขึ้น  

ก็จะเกิดปีติคือควำมอิ่มใจ อิ่มกำย ปรำกฏเป็นควำมซำบซ่ำนกำยซำบซ่ำนใจ แต่ก็ไม่

ฟุ้งไปกับปีติ ต้องคอยก�ำหนดให้แน่วแน่อยู่ในอำรมณ์ของสมำธิ ก็จะเกิดควำมสุขคือ

ควำมสบำยกำยสบำยใจ ซ่ึงละเอียดกว่ำปีต ิเมือ่เกดิสขุคอืควำมสบำยกำยสบำยใจขึน้ 

จิตก็จะตั้งมั่นมีอำรมณ์อันเดียว อันเรียกว่ำเอกัคคตำ ปรำศจำกอำรมณ์แทรกแซง  

ซึ่งเกิดจำกวิเวก คือ ควำมสงบสงัด เมื่อจิตด�ำเนินถึงขั้นนี้ สมำธิก็จะเรียกว่ำเป็น  

อัปปนาสมาธิชั้นแรก คือสมำธิที่แน่วแน่ ถ้ำสมำธิยังไม่ถึงขั้นนี้ก็ยังเป็น อุปจารสมาธิ 

คือเป็นสมำธิที่เฉียด ๆ ฉะนั้น ในอัปปนำสมำธิชั้นแรกนี้จึงต้องมีวิตก กำรยกจิตขึ้นสู่

อำรมณ์ วจิาร กำรท่ีพยงุจติให้อยูกั่บอำรมณ์ของสมำธ ิ ปีต ิ ควำมอิม่เอิม่กำยอิม่เอบิใจ  

สขุ ควำมสบำยกำยสบำยใจ เอกคัคตา ควำมมอีำรมณเป็นอันเดยีวแน่วแน่ เป็นอนัว่ำ
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ได้ประสบผลของสมำธิคือควำมสุข ในกำรปฏิบัติเบื้องต้น เม่ือยังไม่ได้ปีติ ไม่ได้สุข 

จติกเ็ป็นสมำธแิน่วแน่ไม่ได้ และยงัไม่ได้รบัรสของสมำธ ิในเมือ่ได้ปีตไิด้สขุ จงึจะท�ำให้

จิตตั้งมั่นแน่วแน่ได้ และเรียกว่ำได้รับรสของสมำธิ เมื่อได้รับรสของสมำธิบ้ำงแล้ว  

จึงจะเห็นประโยชน์ของสมำธิ ถ้ำยังมิได้รับรสของสมำธิ ก็ยังมิได้เห็นประโยชน์ของ

สมำธิ นึกดูถึงในทำงโลก เช่น กำรดูหนังดูละคร หรือกำรท�ำอะไรก็ต้องมีปีติมีสุขอยู่

ในสิ่งนั้น จึงจะสำมำรถดูอยู่หรือท�ำอยู่ได้ แต่ถ้ำไม่มีปีติ ไม่มีสุขอยู่ในสิ่งนั้น ก็ดูอยู่ไม่

ได้ท�ำอยู่ไม่ได้ ในกำรปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน ถ้ำไม่มีผลคือไม่ได้รับปีติ ไม่ได้รับสุข 

ก็ปฏิบัติไม่ได้ เมื่อได้ปีติ ได้สุข จึงจะท�ำให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่ ปฏิบัติสืบไปได้ แต่ว่ำปีติ

สขุในกำรปฏบัิติสมำธน้ีิ สงบละเอียดประณีตกว่ำปีตสุิขในทำงอืน่ ท�ำให้จติมีควำมสุขมี

ควำมเยน็ยิง่กว่ำ แต่ก่อนท่ีจะได้ปีตไิด้สขุกต้็องพยำยำมใช้วิตกวิจำร คอื คอยยกจติขึน้ 

สูอ่ำรมณ์ของสมำธ ิคอยพยงุจติให้ด�ำเนนิไปในทำงของสมำธโิดยไม่หยดุ ด้วยกำรพยำยำม

ท�ำติดต่อกันไปเสมอ เช่น เมื่อก�ำหนดว่ำจะท�ำในเวลำที่ก่อนนอนสักครู่หนึ่ง หรือ 

ในเวลำเช้ำเม่ือตื่นนอนข้ึนใหม่ ๆ สักครู่หนึ่ง ก็พยำยำมท�ำให้ติดต่อกันไปทุกวัน  

แล้วจะรู้สึกว่ำบังคับจติได้ง่ำยเข้ำ และเม่ือจติเข้ำทีส่มควรแล้ว กจ็ะได้ผลคอืได้ปีตแิละ

ได้สุข และเมื่อได้ปีติและได้สุข ก็จะได้สมำธิขั้นแรกอันเรียกว่ำเอกัคคตำ คือควำมที่

จิตแน่วแน่เป็นอันเดียว

ครำวนี้เมื่อจิตแน่วแน่เป็นอันเดียวยิ่งขึ้นแล้ว วิตกวิจำรก็ไม่ต้องใช้ คือไม่ต้อง

คอยยกจิตขึ้นสู่อำรมณ์ของสมำธิ ไม่ต้องคอยพยุงจิตให้ด�ำเนินไปในอำรมณ์ของสมำธิ 

เพรำะว่ำจิตได้อยู่ตัวพอสมควรแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ วิตกวิจำรก็พ้นหน้ำท่ี ไม่ต้อง

เหนด็เหนือ่ยเพรำะวติกวจิำรมแีต่ปีติสขุและเอกคัคตำ คอืควำมทีจ่ติตัง้มัน่แน่วแน่เป็น

อันเดียว

แต่ว่ำ เมื่อยังปีติคือควำมอิ่มเอิบซำบซ่ำนกำยใจอยู่ จิตก็ยังซู่ซ่ำอยู่ เม่ือจิต

ละเอยีดยิง่ขึน้ ปีตกิพ้็นหน้ำทีไ่ป มแีต่ควำมรูส้กึเป็นสขุและควำมทีจ่ติมอีำรมณ์เป็นอนัเดยีว

เมื่อจิตละเอียดขึ้นไปอีก ควำมรู้สึกเป็นสุขนั้นก็พ้นหน้ำที่ไป คงมีแต่ควำมที่

จิตตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในอำรมณ์อันเดียว และมีควำมรู้สึกเป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขที ่

เรียกว่ำอุเบกขำ จิตก็ตั้งมั่นแน่วแน่อย่ำงเต็มที่ ในขั้นนี้ชื่อว่ำเป็นสมำธิชั้นสูง
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แต่ไม่จ�ำเป็นจะต้องถึงสมำธิชั้นนี้ก็ได้ เพียงแต่ปฏิบัติจนถึงมีแต่ชั้นวิตก 

วจิำรปีตสิขุและเอกคัคตำ ก็ยงัได้ช่ือว่ำได้ท�ำจติให้เป็นสมำธไิด้พอสมควร เมือ่เป็นเช่นน้ี 

จะยับยั้งอยู่กับสมำธิจิตนั้น ตลอดเวลำที่ต้องกำร ก็ได้ควำมสงบได้ควำมสุขอยู่ตลอด

เวลำน้ัน แต่ว่ำครั้นออกจำกสมำธิแล้ว ก็จะต้องประสบกับอำรมณ์ต่ำง ๆ ก็จะต้อง

วุ่นวำยไปกับอำรมณ์น้ัน ๆ ต่อไปอีก ต่อเมื่อมำพักจิตไว้ในสมำธิก็จะเกิดควำมสงบ 

หน้ำทีข่องสมำธกิม็เีพยีงท�ำจติให้ตัง้มัน่ เป็นทีพ่กัให้จติอยู่เป็นสุข ในขณะท่ีอยู่ในสมำธนิัน้ 

หน้ำที่ของสมำธิก็เพียงเท่ำนี้ แต่ว่ำในทำงพระพุทธศำสนำมุ่งให้อบรมวิปัสสนำ คือ

ปัญญำที่รู้แจ้งเห็นจริงสืบไป

เริ่มวปิัสสนา

กำรจะอบรม วปัิสสนา กจ็�ำเป็นทีจ่ะต้องปฏบิตัใิห้จติเป็นสมำธก่ิอน ถ้ำจติยงั

ไม่เป็นสมำธิ จะอบรมให้เกิดปัญญำก็เป็นกำรยำก เพรำะฉะนั้น จึงสมควรอบรมจิต

ให้เป็นสมำธิก่อน ด้วยวิธีที่พระพุทธเจ้ำได้ตรัสสอนไว้ ดังที่ได้อธิบำยมำโดยล�ำดับนั้น

และเมื่อได้สมำธิจิตพอสมควรแล้ว ก็น้อมจิตที่เป็นสมำธินั้น มำพิจำรณำดูตนเอง  

คอืดูทีต่วัเรำ มำดทูีต่วัเรำนี ้ทีน่ัง่อยูน่ี ้ทีม่ชีือ่นัน้ มีชือ่นี ้ อันเป็นสมมตบิญัญตัแิต่ละคน 

ค้นหำดูว่ำมีชื่อเรำนั้นอยู่ที่ไหน เพรำะที่เข้ำใจว่ำเรำนั้นเป็นควำมเข้ำใจรวม ๆ รวมกัน

อยู่เป็นก้อนเป็นกลุ่ม เบื้องบนแต่พื้นเท้ำขึ้นมำเบื้องต�่ำแต่ปลำยผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่

เป็นที่สุดรอบ ภำยในเขตนี้แหละที่เข้ำใจว่ำเป็นเรำ ค้นหำลงไปว่ำ เรำอยู่ที่ไหน

เริ่มข้อว่าด้วยขันธ์

ในชัน้น้ีพระพุทธเจ้ำได้ตรสัสอนให้แยกลงไป เป็น กองรปู คอื รปูกำยทัง้หมด

ที่ประกอบด้วยธำตุดินน�้ำไฟลมอำกำศ ประกอบด้วยประสำทต่ำง ๆ นี่เอำไว้เสีย 

กองหนึง่ เรยีกว่ำ กองรปู ครำวนี ้ตรวจดกูองเวทนำคือควำมรูสึ้กท่ีเป็นทุกข์หรอืเป็นสุข 

หรือไม่ทกุข์ไม่สขุเป็นกลำง ๆ ดังเช่น ควำมรูส้กึสบำยกำยสบำยใจ ควำมรูส้กึไม่สบำย
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กำยไม่สบำยใจ หรือควำมรู ้สึกเป็นกลำง ๆ น่ียกเอำไว้เสียกองหนึ่ง เรียกว่ำ  

กองเวทนา ตรวจดู กองสัญญำ คือควำมจ�ำ จ�ำโน่นจ�ำนี่ จ�ำชื่อเสียงของตนได้ จ�ำสิ่ง

น้ันสิง่น้ีได้ เอำไว้เสยีกองหนึง่ เรยีกว่ำ กองสญัญา ตรวจดกูองควำมคิด คอื ควำมคดินกึถงึ

เรื่องนั้นนึกถึงเรื่องนี้ นี่เป็น กองสังขาร ยกเอำไว้เสียกองหนึ่ง ตรวจดูกองวิญญำณ 

คือควำมรู้สึกต่ำง ๆ ที่รู้สึกอยู่ทำงประสำทตำ ประสำทหู ประสำทจมูก ประสำทลิ้น 

ประสำทกำย ตลอดจนถึงมนะ คือใจที่รู้เรื่องต่ำง ๆ อยู่ นี่ยกไว้เสียกองหนึ่ง เรียกว่ำ 

กองวญิญาณ กองรปูนีส่้วนหนึง่ กองเวทนำนีส่้วนหนึง่ กองสังขำรคือควำมคดินีส่้วนหนึง่ 

กองควำมรู้สึกนี้ส่วนหนึ่ง หรือจะเรียกว่ำยกเอำรูปไว้กอง ๑ เวทนำไว้กอง ๑ สัญญำ

ไว้กอง ๑ สังขำรคือควำมคิดไว้กอง ๑ วิญญำณคือควำมรู ้สึกต่ำง ๆ ไว้กอง  

๑ ที่เรียกว่ำเรำหรือตัวเรำนี้ ก็ประกอบด้วยกองต่ำง ๆ เหล่ำนี้รวมกันเข้ำ เป็นกลุ่ม

เป็นก้อนเป็นอันเดียว แต่ว่ำเมื่อแยกออกก็แยกออกได้เป็นส่วน ๆ นี้เป็นกำรเริ่มต้น

วปัิสสนำ ซ่ึงจะต้องก�ำหนดดใูห้รูลั้กษณะหน้ำตำของกองรปูว่ำเป็นอย่ำงไร กองเวทนำ

ว่ำเป็นอย่ำงไร กองสัญญำว่ำเป็นอย่ำงไร กองสังขำรว่ำเป็นอย่ำงไร กองวิญญำณว่ำ

เป็นอย่ำงไร ให้เห็นหน้ำเห็นตำเห็นลักษณะให้แจ่มชัดก่อน

๙ กันยายน ๒๕๐๔



ธรรมกถา
ครั้งที่ ๑๒

อธบิายขันธ์ ๕

ได้กล่ำวถึงกำรปฏิบัติทำงสมถะแล้ววิปัสสนำ กำรปฏิบัติทำงวิปัสสนำนั้นเริ่ม

ด้วยกำรพจิำรณำ ปัญจขนัธ์ กองท้ัง ๕ จะได้กล่ำวย�ำ้ควำมทีแ่สดงแล้วก่อน ขอให้ทกุ ๆ 

คนรวมจิตเข้ำมำดูตนเอง ดูปัญจขันธ์ของตน

ดูให้รู้กองรูป รูปกำยท้ังหมดท่ีเป็นมหำภูตรูป แปลว่ำ รูปที่เป็นส่วนใหญ ่

อนัเป็นส่วนรวมของคณุลกัษณะต่ำง ๆ ส่วนทีแ่ข้นแขง็เป็นธำตดุนิ ส่วนทีเ่อบิอำบเป็น

ธำตุน�้ำ ส่วนที่อบอุ่นเป็นธำตุไฟ ส่วนที่พัดไหวเป็นธำตุลม และส่วนที่เป็นช่องว่ำงเป็น

ธำตุอำกำศ รูปกำยนี้มีควำมแข้นแข็งก็ด้วยธำตุดิน ดูควำมแข้งแข็งที่เป็นธำตุดินนี้  

รปูกำยนีส้ดชืน่กด้็วยธำตุน�ำ้ ดธูำตนุ�ำ้ทีร่ปูกำยนี ้รปูกำยนีอ้บอุน่นีก้ด้็วยธำตุไฟ ดูควำม

อบอุ่นที่รูปกำยนี้ รูปกำยนี้มีลมพัดไหวเช่นหำยใจเข้ำหำยใจออกก็ด้วยธำตุลม ดูธำตุ

ลมที่รูปกำยนี้ รูปกำยนี้มีช่องว่ำงต่ำง ๆ ก็ด้วยธำตุอำกำศ ดูธำตุอำกำศท่ีรูปกำยนี้ 

คณุลกัษณะของรปูกำยโดยส่วนรวมกนันีเ้รียกว่ำมหำภตูรปู และรปูกำยนี ้ยังมีประสำท

ต่ำง ๆ ประสำทตำ ประสำทหู ประสำทจมูก ประสำทลิ้น ประสำทกำย มีภำวะเป็น

สตรี เป็นบุรุษ มีควำมอ่อนไม่แข็งท่ีอย่ำงศพ แสดงอำกำรทำงกำยวำจำต่ำง ๆ ได้  

ลกัษณะต่ำง ๆ มีเป็นต้นดังกล่ำวนีเ้รียกอุปำทำยรูป รปูอำศยั คืออำศยัอยูก่บัมหำภตูรปู 

รูปกำยซึ่งประกอบด้วยมหำภูตรูปและอุปำทำยรูป เหล่ำนี้ รวมเรียกว่ำรูปขันธ์  
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กองรูปเป็นทีย่ดึว่ำ เป็นเรำ เป็นของเรำ เป็นตวัตนของเรำ ฉะนัน้ จงึเรยีกว่ำอปุำทำนขนัธ์ 

ขันธ์เป็นที่ยึดถือ รูปกำยนี้ก่อเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อก�ำเนิดในครรภ์ของมำรดำ และก็เติบโต

เจริญขึ้นมำโดยล�ำดับด้วยอำศัยอำหำรเป็นเครื่องทะนุบ�ำรุงเลี้ยง อำหำรนั้น ก็คือ 

ธำตุทั้ง ๔ ธำตุดิน ธำตุน�้ำ ธำตุไฟ ธำตุลม นั้นเอง ซึ่งต้องบริโภคเพื่อบ�ำรุงเล้ียง 

รูปกำยให้เป็นไปได้ เพรำะฉะนั้น ควำมเกิดของรูปขันธ์จึงมีได้ด้วยอำหำรหรือด้วย

มหำภูตรูปท้ัง ๔ ควำมดับของรูปกำยก็มีได้เพรำะสิ้นอำหำร หรือเพรำะเหตุต่ำง ๆ 

ที่มำประกอบกันเข้ำแตกสลำยไป ด้วยเหตุปัจจัยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

เมื่อตรวจดูให้รู้จักลักษณะของรูปขันธ์ ควำมเกิดขึ้นของรูปขันธ์ ควำมดับไป

ของรูปขันธ์ดัง่นีแ้ล้ว กต็รวจดสืูบเข้ำมำถงึเวทนำขนัธ์ กองเวทนำ คอืควำมรูสึ้กเป็นสุข 

ควำมรูส้กึเป็นทกุข์ ควำมรูส้กึเป็นกลำง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ ยกตวัอย่ำงเช่น ในขณะทีน่ัง่

อยู่นี้ เมื่อลมพัดมำต้องกำยเย็นสบำยก็เป็นสุขเวทนำ ยุงกัดหรือมีควำมเมื่อยขบ 

ก็เป็นทุกขเวทนำ ครำวนี้เมื่อยกเอำทุกขเวทนำและสุขเวทนำดังกล่ำวนี้ออกเสีย  

ก็เป็นอทุกขมสุขเวทนำควำมรู้สึกเป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข เวทนำที่เป็นกลำง ๆ  

นี้โดยปกติมักมีอยู่เป็นพ้ืน บุคคลสนใจก็ในเมื่อมีทุกข์มำแทรกหรือมีสุขมำแทรก  

จนปรำกฏ แต่เม่ือไม่มีทุกข์หรือมีสุขมำแทรกก็เป็นกลำงต่ำง ๆ เพรำะฉะนั้น  

เวทนำทีเ่ป็นกลำง ๆ น้ีจงึมีอยู่มำก ไม่พิจำรณำกร็ูสึ้กเหมอืนไม่ม ีดลูกัษณะของเวทนำ 

ตรวจไปทั่วกำยก็จะเห็นว่ำมีเวทนำอยู่เป็นส่วนมำก ควำมเกิดขึ้นของเวทนำมีเพรำะ

ผัสสะ คือกำรกระทบ เช่นลมมำกระทบกำย หรือว่ำยุงกัด เหล่ำนี้เป็นผัสสะคือ 

กำรกระทบ ท้ังต้องมีวิญญำณรับรู้ประกอบด้วยจึงจะเป็นผัสสะสมบูรณ์ เมื่อมีกำร 

กระทบ ซึง่มวีญิญำณประกอบด้วยเป็นผสัสะสมบูรณ์ดงัน้ี จงึเป็นเวทนำ ถ้ำไม่มีผสัสะ 

เวทนำก็ดับ หรือเวทนำเกิดขึ้นก็ดับไปตำมธรรมดำ ก�ำหนดดูให้รู้ลักษณะของเวทนำ 

ควำมเกิดของเวทนำ ควำมดับของเวทนำ

ต่อจำกนี ้กด็สูญัญำควำมจ�ำหมำย จ�ำรปู จ�ำเสยีง จ�ำกลิน่ จ�ำรส จ�ำสิง่ทีก่ำย

ถูกต้อง จ�ำเรื่องที่ใจคิด ดูควำมจ�ำที่ตนเอง และดูควำมเกิดของสัญญำ สัญญำก็เกิด

ขึ้นเพรำะผัสสะ คือควำมกระทบสืบมำจำกเวทนำดับไปตำมธรรมดำ หรือเพรำะไม่มี

ผัสสะคือควำมกระทบดังกล่ำวแล้ว ดูลักษณะของสัญญำ ควำมเกิดของสัญญำ  

ควำมดับของสัญญำ
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ต่อจำกนี้ ก็ดูเข้ำมำถึงสังขำรคือควำมคิด คิดถึงรูป คิดถึงเสียง คิดถึงกลิ่น 

คิดถึงรส คิดถึงสิ่งที่กำยถูกต้อง คิดถึงเรื่องที่ใจคิด ดูควำมคิดของตนเอง และดูให้รู ้

ว่ำสังขำรคือควำมคิดดังกล่ำวนี้ก็เกิดจำกผัสสะคือกำรกระทบสืบมำจำกสัญญำ ดับไป

ตำมธรรมดำ หรือเพรำะไม่มีผัสสะคือกำรกระทบ

ต่อจำกนี ้กด็วูญิญำณ วญิญำณนีห้มำยถึงควำมรูส้กึเหน็รปูได้ยนิเสยีงเป็นต้น 

กล่ำวคอืรูปกำยอนัประกอบด้วยประสำทต่ำง ๆ ซึง่ท�ำหน้ำทีไ่ด้สมบรูณ์ มีประสำทตำ 

จะมองเห็นรูป ก็ต้องมีวิญญำณเข้ำประกอบ จึงจะเกิดควำมรู้สึกเห็นรูป มีประสำทหู 

จะได้ยินเสียงก็ต้องมีวิญญำณเข้ำประกอบ จึงจะรู้สึกได้ยินเสียง มีประสำทจมูก  

จะได้กลิ่นก็ต้องมีวิญญำณเข้ำประกอบ จึงจะรู้สึกกลิ่น มีประสำทลิ้น จะรู้รส ก็ต้องมี

วญิญำณเข้ำประกอบ จงึจะรูส้กึรูร้ส มีประสำท วญิญำณ เข้ำประกอบจงึจะรูส้กึในสิง่

ที่กำยถูกต้อง มีมนะ คือใจจะรู้ธรรมคือเรื่องต่ำง ๆ ก็ต้องมีวิญญำณเข้ำประกอบ  

จึงจะรู้สึกในเร่ืองท่ีใจรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ วิญญำณจึงเป็นควำมรู้สึกที่มีควบคุมอยู่ใน

อำยตนะทั้งปวง ถ้ำปรำศจำกวิญญำณเสียแล้ว ถึงจะมีประสำทตำ ประสำทหูเป็นต้น 

กไ็ม่รู้สกึเหน็ ไม่รูส้กึได้ยิน เหมือนอย่ำงซำกศพ แม้จะตำยใหม่ ประสำทตำประสำทหู

ก็มองไม่เห็นฟังไม่ได้ยิน วิญญำณจึงเป็นตัวควำมรู้สึก ที่กระจำยอยู่ทั่วไป เป็นควำม

รู้สึกทำงตำ ทำงหู ทำงจมูก ทำงลิ้น ทำงกำย และทำงมนะ คือใจ ควำมเกิดขึ้นของ

วญิญำณมเีพรำะนำมรปูอันได้แก่รปูกำยก็มอียูบ่ริบรูณ์ นำมกำยคอืเวทนำสัญญำสังขำร

พร้อมทั้งวิญญำณก็มีอำศัยกันอยู่บริบูรณ์ เป็นกำยที่มีชีวิต เป็นกำยที่เป็นอยู่เหมือน

อย่ำงท่ีเป็นอยูน่ี ้วญิญำณจงึจะเกิดขึน้ ถ้ำนำมรปูนีไ้ม่มีหรอืว่ำแตกสลำยไปวิญญำณก็

ไม่มี ดูลักษณะวิญญำณ ควำมเกิดของวิญญำณ ควำมดับของวิญญำณ ที่ตัวของเรำ

เองให้รู้

และเวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณเหล่ำนี้ เป็นที่ยึดถือว่ำเป็นของเรำ  

เป็นตัวเป็นตนของเรำ ฉะนั้น จึงได้เรียกว่ำเป็นอุปำทำนขันธ์ ขันธ์เป็นที่ยึดถือแต่ 

ละอย่ำง
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ข้อว่าด้วยอายตนะ

โดยปกติ รูปขันธ์ก็มีอยู่เป็นท่ีจิตอำศัย และเมื่อจะเกิดนำมขันธ์คือเวทนำ 

สัญญำ สังขำร วิญญำณ ก็จะต้องมีวิญญำณ คือควำมรู้สึก เห็นรูป ได้ยินเสียงเป็น 

ตัวข้ึนก่อน แล้วจึงจะมีภำวะที่เรียกว่ำผัสสะคือกำรกระทบ ซึ่งเป็นกำรกระทบอันมี

วิญญำณเข้ำประกอบ จึงจะเกิด เวทนำ เกิดสัญญำ เกิดสังขำร คือควำมคิด เมื่อคิด

ไปก็รู้สึกไปด้วยก็เกิดวิญญำณ แล้วก็เกิดเวทนำเป็นต้น เป็นวงกลม ฉะนั้น เงื่อนที่จะ

เกิดนำมขันธ์ขึ้น จึงอยู่ท่ีนำมรูป อันเป็นเงื่อนท่ีจะเกิดวิญญำณ นำมรูปอันนี้อันเป็น

เง่ือนที่จะให้เกิดวิญญำณนั้น ก็หมำยถึงรูปกำยอันนี้และนำมกำยอันนี้ประกอบกันดัง

กล่ำวแล้ว เป็นรูปกำยนำมกำยที่สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง เป็นรูปกำยนำมกำยท่ีมีชีวะ  

มีประสำทต่ำง ๆ มีอำยตนะต่ำง ๆ ปฏิบัติหน้ำที่ได้ ฉะนั้น จึงต้องก�ำหนดดูอำยตนะ

ที่เป็นที่ต่อหรือเป็นช่องให้เกิดนำมธรรม

อำยตนะนัน้ กไ็ด้แก่จกัข ุตำ อนัหมำยถึงประสำทตำ นีเ่ป็นภำยใน รปูท่ีตำเห็น 

นี่เป็นภำยนอก คู่หนึ่ง โสตะ หมำยถึงประสำทหู นี่เป็นภำยใน เสียงที่หูได้ยิน นี่เป็น

ภำยนอก คู่หน่ึง ฆำนะ หมำยถึงประสำทจมูก นี่เป็นภำยใน กลิ่นที่จมูกได้สูดดม  

นี่เป็นภำยนอก คู่หนึ่ง ชิวหำ ลิ้น หมำยถึงประสำทลิ้น นี่เป็นภำยใน รสที่ลิ้นได้ลิ้ม 

นี่เป็นภำยนอก คู่หนึ่ง กำย หมำยถึงประสำทกำยที่มีทั่วไป นี่เป็นภำยใน สิ่งที่กำย 

ถูกต้อง นี่เป็นภำยนอก คู่หนึ่ง มโนหรือมนะที่แปลกันว่ำใจ นี่เป็นภำยใน ธรรม  

คอืเร่ืองต่ำง ๆ เรือ่งรปูเรือ่งเสยีงเป็นต้นทีไ่ด้ประสบพบผ่ำนมำแล้ว ท่ีใจหยิบเอำมำคดินกึ 

นี่เป็นภำยนอก คู่หนึ่ง เหล่ำนี้เรียกว่ำอำยตนะ คือที่ต่อ ที่ต่อข้ำงในกับที่ต่อข้ำงนอก 

อย่ำงจกัขกุเ็ป็นท่ีต่อข้ำงในหรอืภำยใน รปูกเ็ป็นทีต่่อข้ำงนอกหรอืภำยนอก มำประกอบกนั

ทกุ ๆ คน ตัง้แต่ตืน่นอนเช้ำจนหลบัไปใหม่ อำยตนะต่ำง ๆ เหล่ำนีก้ป็ระสำน

กันอยู่ประกอบกันอยู่เสมอ เหมือนอย่ำงในบัดนี้ ถ้ำลืมตำ ตำกับรูปก็จะต้องประสำน

กันประกอบกัน หูก็เหมือนกัน ก็จะต้องประสำนกันประกอบกันอยู่กับเสียง เสียงท่ี

แสดงธรรมอบรมนี้บ้ำง เสียงรถข้ำงนอกบ้ำง เสียงอื่น ๆ บ้ำง จมูกกับกลิ่น ลิ้น  

กับรส กำยกับสิ่งที่กำยถูกต้อง ใจกับเรื่องที่ใจคิด ต่ำงก็ประกอบกันอยู่ประสำนกัน 

อยู่เสมอ ในขณะเดียวกัน ก็อำจมีกำรประสำนกันประกอบกันของอำยตนะเหล่ำนี้ 
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หลำยอย่ำง เช่นในขณะเดียวกันนี้ หูกับเสียงก็ประกอบกันประสำนกัน บำงทีก็เป็น

เสียงหลำยอย่ำง ลมพัดมำถูกกำย กำยกับโผฏฐัพพะก็ประกอบกันประสำนกัน หรือ

ว่ำลมพัดเอำสิ่งต่ำง ๆ เข้ำมำ กล่ินกับจมูกก็ประสำนกันประกอบกัน รวมควำมว่ำ

อำยตนะทั้ง ๖ คู่นี้ประกอบกันประสำนกันอยู่ตลอดเวลำ และไม่ใช่ประกอบกันอยู่

ประสำนกันอยู่เฉพำะอำยตนะเหล่ำนี้เท่ำนั้น ยังผูกใจหรือผูกจิต ประกอบจิตด้วย

เมือ่ตำกบัรปูประสำนกนั กเ็ข้ำมำผกูจติไว้ให้จติค�ำนงึอยู่ในเรือ่งรูป เมือ่หูกบั

เสียงประสำนกัน ประกอบกัน ก็เข้ำมำประกอบจิตไว้ดึงจิตให้เข้ำมำอยู่ในเรื่องเสียง 

เมือ่กลิน่กบัจมูกประสำนกันประกอบกัน ก็เข้ำมำผกูจติดงึจติให้วิง่ไปกบักลิน่ดงัน้ีเป็นต้น 

ฉะนั้น เมื่อตรวจดูแล้วจิตของทุก ๆ คนนี้จึงได้ถูกผูกและถูกดึงให้วิ่งไปในเรื่องรูปบ้ำง 

ในเรือ่งเสยีงบ้ำง ในเรือ่งกลิน่บ้ำง ในเรือ่งรสบ้ำง ในเรือ่งโผฏฐพัพะบ้ำงในเรือ่งทีใ่จคิด

นึกถึงรูปเสยีงเป็นต้นในอดตีต่ำง ๆ บ้ำง จติถกูดึงให้ว่ิงไปในเรือ่งต่ำง ๆ เหล่ำนีถึ้ง ๖ ทำง 

เพรำะฉะนั้น จึงเป็นจิตที่ไม่สงบวิ่งไปในเรื่องโน้นบ้ำง วิ่งไปในเรื่องนี้บ้ำง แม้ในขณะที่

ก�ำลังนั่งเพื่อจะรวมจิตให้เป็นสมำธินี้ อำยตนะต่ำง ๆ ก็ยังเข้ำมำผูกจิตดึงจิตให้วิ่งไป

ทำงโน้น ให้ว่ิงไปทำงน้ี ให้ว่ิงไปท่ัว อันน้ีเองทีท่�ำให้จติรวมเป็นสมำธไิม่ได้ เพรำะฉะนัน้ 

ก็ต้องก�ำหนดดูให้รู้ลักษณะของอำยตนะทั้ง ๖ ทำงนี้ ดูให้รู้ว่ำ เมื่ออำยตนะเหล่ำนี้

ประสำนกันทั้ง ๖ ทำง ก็เข้ำมำผูกจิตและดึงจิตให้วิ่งพล่ำนไปต่ำง ๆ

ท�ำไมจึงเข้ำมำผูกจิตได้ ก็เพรำะขำดสติและขำดญำณ ขำดสติคือควำมระลึก

ระมัดระวัง ขำดญำณคือควำมหยั่งรู ้ ถ้ำมีสติระมัดระวังอยู่เพียงพอ มีญำณคือ 

ควำมหยั่งรู้อยู่เพียงพอ อำยตนะเหล่ำนี้ก็เข้ำมำผูกจิตให้วิ่งพล่ำนไปในที่ต่ำง ๆ ไม่ได้ 

แต่จะต้องมีสติให้เพียงพอ ต้องมีควำมหยั่งรู้ให้เพียงพอ ในเบื้องต้นก็ยังเป็นสติไม่พอ

ไม่ทัน คือสติก�ำหนดรู้ไม่ทัน ญำณรู้ไม่เท่ำ แต่เมื่อได้ฝึกหัดปฏิบัติอบรมสติให้เกิดมี

ให้ทัน และอบรมญำณคือควำมหยั่งรู้ให้เท่ำ ก็จะป้องกันไม่ให้อำยตนะ ทัง้ ๖ ทำงนี้

เข้ำมำผกูจิต ดงึจติให้พล่ำนไปได้รอบ จะท�ำจิตให้ตัง้มัน่ให้สงบเป็นสมำธลิงได้ และสำมำรถ

ทีจ่ะน้อมจติทีเ่ป็นสมำธนิีด้ใูห้เหน็ลกัษณะหน้ำตำของอำกำรเหล่ำนี ้ดกูริยิำของอำกำร

เหล่ำนี้ที่เป็นไป เมื่อตั้งใจคอยตรวจดูควำมว่ิงเข้ำว่ิงออกของอำยตนะด้วยตนเอง  

และถ้ำดูให้เห็นได้แล้ว อำยตนะเหล่ำน้ันก็เข้ำมำผูกจิตให้ว่ิงไปไม่ได้ แต่จะว่ิงไปเอง

ตำมเรื่อง

๑๐ กันยายน ๒๕๐๔
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ในเบือ้งต้น กข็อให้ทกุ ๆ ท่ำนน้อมใจเข้ำมำรวมอยูท่ีต่นเอง ตรวจดตูนเองให้

รู้ตำมเป็นจริงในบัดนี้ คือรวมจิตที่เข้ำมำดูลมหำยใจของตนเอง ให้รู้ว่ำบัดนี้เรำหำยใจ

เข้ำอยู่ หำยใจออกอยู่ ให้รู้อิริยำบถของตนเองว่ำบัดนี้เรำนั่งอยู่ ให้รู้อิริยำบถน้อยของ

ตนเองว่ำบดันีเ้รำได้วำงมอืวำงเท้ำไว้อย่ำงไร น้อมจติเข้ำมำดอูวยัวะอำกำรของร่ำงกำย

เบื้องบนแต่ปลำยเท้ำขึ้นมำ เบื้องต�่ำแต่ศีรษะลงไป มีหนังหุ้มอยู่รอบนอก รวมจิตเข้ำ

มำดธูำตตุ่ำง ๆ ในร่ำงกำย ส่วนทีแ่ข้นแข้งกเ็ป็นธำตดุนิ ส่วนทีเ่ป็นเหลวเอบิอำบก็เป็น

ธำตนุ�ำ้ ส่วนท่ีอบอุ่นกเ็ป็นธำตไุฟ ส่วนท่ีพัดไหวกเ็ป็นธำตลุม ส่วนทีเ่ป็นช่องว่ำงกเ็ป็น

ธำตอุำกำศ น้อมจติไปนึกถงึศพข้ำงนอกและระลึกมำเทยีบดูกำยของตน ว่ำเมือ่เป็นศพ 

ก็ต้องเป็นเช่นนั้น จนถึงต้องเป็นกระดูกผุป่นเป็นที่สุด รวมจิตเข้ำมำดูกำยของตนเอง

ดังกล่ำวมำนี้ ทั้งภำยในทั้งภำยนอก ทั้งเกิดทั้งดับ 

ดูภำยนอกนั้น คือว่ำดูด้วยสติ ดูลักษณะต่ำง ๆ ที่ปรำกฏโดยสมมติบัญญัติ

ดังกล่ำวมำนั้น ดูภำยในนั้น ดูด้วยญำณ คือให้มีควำมรู้ทะลุปรุโปร่ง ไม่ติดในสมมติ

บญัญตั ิภำยนอกนัน้กเ็หมือนยนืดอูยูน่อกบ้ำนเหน็ลกัษณะรปูร่ำงของบ้ำน ภำยในนัน้

ก็เหมือนอย่ำงเข้ำมำดูภำยในบ้ำนและเมื่อเข้ำมำภำยในบ้ำนแล้ว ก็ตรวจดูภำยในบ้ำน

แต่ว่ำจะดูญำณให้เห็นสมมติบัญญัติทะลุปรุโปร่งไม่ติดดังกล่ำวนั้นได้ ก็จะต้องเห็น 
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เกิดเห็นดับของกำยประกอบไปด้วย เช่นลมหำยใจเข้ำนับเป็นเกิด ออกก็นับเป็นดับ 

กำยทุก ๆ ส่วนก็มีเกิดมีดับอยู่ตลอดเวลำ ดูให้เห็นเกิดเห็นดับของกำย จนปรำกฏใน

ปัจจุบัน โดยปกติ ทุก ๆ คน เห็นแต่เกิดเห็นแต่เป็นอยู่ แต่ว่ำไม่รู้สึกว่ำดับ เหมือน

อย่ำงชีวิตก็รู้สึกว่ำเป็นอยู่ แม้รู้อยู่ว่ำจะดับแต่ว่ำไม่ดับในบัดนี้ ในบัดนี้ยังเป็นอยู่  

ยังไม่ดับ แต่ว่ำในกำรพิจำรณำให้เห็นด้วยญำณนั้น ก�ำหนดดูให้เห็นเกิดเห็นดับ 

ในปัจจุบัน เห็นเกิดเห็นดับติดต่อพร้อมกันไป เมื่อเป็นเช่นนีก้็ชื่อว่ำเห็นกำยด้วยญำณ 

เป็นกำรเห็นภำยใน เหน็ด้วยสตนิัน้เป็นกำรเห็นภำยนอก แต่ในเบือ้งต้นกก็�ำหนดดใูห้

เห็นภำยนอกก่อน แล้วจึงจะเห็นภำยใน เห็นเกิดเห็นดับ

อนึง่ ก�ำหนดเวทนำ ในบดันีเ้ป็นสขุเป็นทกุข์หรอืว่ำไม่ใช่ทกุข์ไม่ใช่สขุ ก�ำหนด

ดวู่ำสขุทกุข์หรอืไม่ใช่ทกุข์ไม่ใช่สขุนัน้มำจำกเคร่ืองล่อข้ำงนอกหรอืไม่ ถ้ำมำจำกเครือ่ง

ล่อข้ำงนอกก็เรียกว่ำเป็นสำมิส คือ มีอำมิสเครื่องล่อ ถ้ำมำจำกสมำธิจิตก็เรียกว่ำ 

เป็นนิรำมสิ ไม่มเีครือ่งล่อ ดใูห้รูเ้วทนำในบดันีต้ำมควำมเป็นจรงิ ดูด้วยสตกิเ็ป็นเวทนำ

ภำยนอก ดูด้วยญำณคือควำมหยั่งรู้ก็เป็นเวทนำภำยใน แต่จะดูให้เห็นเวทนำภำยใน  

ก็จะต้องดูให้เห็นเกิดเห็นดับในปัจจุบัน

อนึ่ง ดูเข้ำมำให้ถึงจิต เพรำะว่ำเวทนำนั้นเองปรุงจิตให้เป็นต่ำง ๆ สุขก็ปรุง

จิตให้ยนิดี ทกุข์กป็รงุจติให้ยินร้ำย ไม่ใช่ทกุข์ไม่ใช่สขุกป็รงุจติให้สยบตดิอยู ่เป็นอำกำร

ของโมหะ ดูจิตที่เป็นภำยนอกก็คือดูด้วยสติ ให้รู ้ลักษณะของจิตตำมท่ีเป็นจริง  

ต่อเมื่อดูด้วยญำณคือ ควำมหยั่งรู้ ก็เป็นดูจิตที่เป็นภำยใน แต่จะดูจิตที่เป็นภำยในให้

ปรำกฏขึ้นได้ ก็จะต้องดูให้เห็นเกิดเห็นดับ จิตเกิดดับอยู่เสมอ

อนึ่ง ให้ดูถึงเรื่องในจิต คือว่ำดูภำวะที่ปรำกฏขึ้นในจิต ซึ่งเป็นเครื่องคอยฉุด

รั้งป้องกันไม่ให้จิตเป็นสมำธิ ไม่ให้จิตประกอบด้วยญำณ คือนิวรณ์ อันนี้เองที่เป็น

เคร่ืองป้องกนัไม่ให้จติเป็นสมำธแิละไม่ให้จติเกดิควำมรูข้ึน้ได้ คอืในบดันีถ้้ำมกีำมฉนัท์

ควำมพอใจรักใคร่อยู่ในกำมก็ให้รู้ มีควำมไม่ชอบที่เป็นพยำบำทก็ให้รู้ มีควำมง่วงงุน

เคลิบเคลิ้มก็ให้รู้ มีควำมพุ้งซ่ำนร�ำคำญก็ให้รู้ มีควำมเคลือบแคลงสงสัยก็ให้รู้
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สิ่งท่ีมำเป็นอำรมณ์ชักจิตให้เกิดนิวรณ์นั้นแหละเป็นรูป ควำมที่จิตน้อมไปรู้

แล้วเกดินวิรณ์ข้อหนึง่นัน้แหละเป็นนำม ถ้ำไม่มอีำรมณ์มำเป็นเครือ่งชกัน�ำ และจติไม่

น้อมออกไปรู ้รับอำรมณ์นั้นคือไม่มีรูปไม่มีนำม นิวรณ์ก็ไม่เกิด เพรำะฉะนั้น  

เมื่อก�ำหนดดูด้วยนิวรณ์ก็ต้องมำก�ำหนดดูตัวรูปดูตัวนำม คือดูอำรมณ์กับดูจิตที่น้อม

ออกไปรับอำรมณ์ อำรมณ์นัน้เข้ำมำทำงไหน อำรมณ์นัน้ก็เข้ำมำทำงตำ ทำงห ูทำงจมกู 

ทำงลิ้น ทำงกำย ทำงมนะ คือใจ จิตก็น้อมออกไปรับรู้อำรมณ์ทำงทวำรทั้ง ๖ นี ้ 

อำกำรทีจิ่ตน้อมออกไปรบัรู ้อำรมณ์ทำงทวำรทัง้ ๖ นี ้พลุง่พล่ำนอยูเ่สมอ ออกไปรบั

อำรมณ์ทำงตำบ้ำง ออกไปรบัอำรมณ์ทำงหบู้ำง ทำงจมูกบ้ำง ทำงล้ินบ้ำง ทำงกำยบ้ำง  

ทำงมนะบ้ำง ลักษณะของจิตที่เป็นสำมัญนี้ จึงเป็นเหมือนไฟพะเนียงที่พลุ่งพล่ำนขึ้น

มำเป็นสำย ๆ นี่แหละเรียกว่ำเป็นลักษณะที่ฟุ ้งซ่ำน แต่ถ้ำไม่ก�ำหนด ก็ไม่รู ้  

เพรำะฉะนั้น จึงต้องก�ำหนดให้รู้จักทำงเข้ำของอำรมณ์ ให้รู้จักจิตที่น้อมออกไปรับรู้

อำรมณ์ ท�ำไมจิตจึงเป็นเช่นนี้ ก็เพรำะว่ำจิตนี้ เมื่อน้อมออกไปรับรู้อำรมณ์ก็มีควำม

ประกอบผูกพันอยู่กับอำรมณ์ด้วย อำรมณ์ก็เข้ำมำผูกพันอยู่กับจิตด้วย อันนี้แหละ

เรียกว่ำเป็น สญัโญชน์ เครือ่งผกูจติประกอบจติ ถ้ำจติไม่ไปผกูและไปประกอบอยู่กบั

อำรมณ์ อำรมณ์ผ่ำนมำแล้วก็ผ่ำนไปไม่ติดไม่ข้องอยู่ เหมือนอย่ำงน�้ำที่หยดลงไปบน

ใบบวั ผ่ำนตกลงไปไม่ข้องไม่ตดิ แต่เพรำะเหตทีุอ่ำรมณ์เข้ำมำข้องตดิอยู่ในจติ ฉะนัน้ 

จึงเกิดนิวรณ์ขึ้นในจิต ลักษณะที่อำรมณ์เข้ำมำข้องมำติดอยู่ที่จิตนี้แหละที่เรียกว่ำ 

สัญโญชน์ดังกล่ำว เพรำะฉะนั้น ก็ให้ก�ำหนดดูสัญโญชน์ที่จิตให้รู้ตำมควำมเป็นจริง

ข้อว่าด้วยโพชฌงค์

เมื่อมีสติก�ำหนดดูอยู่และท�ำควำมรู้อยู่ สติก็จะตั้งมั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้น จนดูทัน 

โดยปกตน้ัินดจูติของตนไม่ทนั เมือ่เป็นเช่นนีก้เ็กดิ สัญโญชน์ เกดินวิรณ์ข้ึน แต่ว่ำถ้ำ

มสีตดูิทนั ดใูห้รูว่้ำเดีย๋วนีร้ปูเสยีงได้เข้ำมำทำงตำทำงหูแล้ว จติไปผกูอยู่กบัรปูกบัเสียง

นั้นแล้ว จิตไปข้องไปติดอยู่กับรูปกับเสียงนั้นแล้ว เกิดชอบเกิดชังขึ้นแล้ว ดูให้รู้ทันไป

เป็นระยะดังนี้ เรื่องก็จะไม่ยุ่งยำก ถ้ำดูให้รู้ทันมำตั้งแต่ต้น พอรูปมำกระทบตำ เสียง
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มำกระทบห ูกร็ูว่้ำเหน็รปูได้ยนิเสยีง รปูเสยีงนีจ้ะมำยัว่ให้เกดิชอบหรือว่ำมำยัว่ให้เกดิชงั 

ก็รู้ทนัว่ำน้ันเป็นเครือ่งยัว่เท่ำนัน้ เนือ้แท้ของรปูของเสยีงนัน้กส็กัแต่ว่ำรปูสกัแต่ว่ำเสยีง 

แต่เหตุว่ำตัวของเรำเองมีเชื้อชอบหรือมีเชื้อชังอยู่ในจิต ก็เอำควำมชอบหรือควำมชังนี้

เองออกไปรับ คือเอำตัวควำมชอบในจิตของตนเองออกไปรับรูปที่ชอบเสียงที่ชอบ  

เอำตัวควำมชังในจิตของตนเองออกไปรับรูปที่ชังเสียงที่ชัง เหมือนอย่ำงว่ำไม้ขีดกับ 

ข้ำงไม้ขดีรับกนักเ็กดิไฟข้ึนเท่ำนัน้ ไฟรำคะกเ็กิดขึน้ ไฟโทสะกเ็กดิขึน้ ไฟโมหะกเ็กดิขึน้ 

แต่ว่ำถึงข้ำงหนึ่งจะเป็นไม้ขีดมำ แต่อีกข้ำงหนึ่งไม่เป็นข้ำงส�ำหรับขีด ไฟก็ไม่ติด 

เพรำะฉะนั้น สิ่งที่น้อมเข้ำมำกับสิ่งที่ออกไปรับนั้นต้องพอดีกันพอเหมำะกัน มีสติให้

รูท้นัอยูเ่สมอดงันี ้ไฟกจ็ะไม่ตดิ คอืว่ำสญัโญชน์กจ็ะไม่เกดิ นวิรณ์กจ็ะไม่เกดิ สตทิีต่ัง้

มั่นจนดูให้เห็นทันให้รู้ทันดังนี้ชื่อว่ำเป็น สติโพชฌงค์ สติที่เป็นองค์ของควำมรู้

เมื่อมีสติโพชฌงค์ สติท่ีเป็นองค์ของควำมรู้ขึ้น ก็จะวิจัยคือเลือกเฟ้นธรรม 

ได้ถกูต้อง คือเลือกเฟ้นธรรมได้ว่ำ น่ีเป็นกศุลส่วนทีดี่ นีเ่ป็นอกศุลส่วนทีไ่ม่ดี นีม่โีทษ  

นี่ไม่มีโทษ นี่เลว นี่ประณีต นี่เป็นส่วนด�ำ นี่เป็นส่วนขำว ควำมที่รู้จักเลือกเฟ้นธรรม

ดังกล่ำวน้ีเรียกว่ำ ธัมมวิจยโพชฌงค์ ควำมวิจัยเลือกเฟ้นธรรมท่ีเป็นองค์ของควำมรู้

ธรรมในจิตของเรำนี่เอง กุศลอกุศลในจิตนี่เอง ธรรมที่มีโทษ ไม่มีโทษ ดีหรือเลว  

ก็ในจิตนี้เอง ตัวอย่ำงท่ีเลือกเฟ้นไม่ทัน ก็คือเมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้ว เรื่องสงบไปแล้ว  

ท�ำดีหรือไม่ดีไปแล้ว จึงมีสติระลึกขึ้นได้ นี่แปลว่ำสติเกิดไม่ทัน เรื่องเกิดขึ้นเสียก่อน

แล้วจงึรูไ้ด้ทหีลงัว่ำได้ท�ำพดูไปดหีรอืไม่ด ีแต่ว่ำถ้ำมสีตดิรููท้นักจ็ะเกดิวจิยัคอืเลอืกเฟ้น

ธรรมได้ทันว่ำ เป็นกุศลหรืออกุศล ดีหรือไม่ดีอย่ำงไร เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะท�ำให้ถือเอำ 

แต่ส่วนที่ดีไว้ ส่วนที่ไม่ดีก็ละไป เว้นไปเสีย

ควำมเพียรท่ีเกิดขึ้นในกำรที่จะเลือกเอำส่วนที่ดีไว้ เว้นที่ไม่ดีเสีย นี้ก็เป็น  

วิริยโพชฌงค์ ควำมเพียรที่เป็นองค์ของควำมรู้ นิวรณ์ที่เกิดขึ้นก็ละไป สมำธิจิตที่เกิด

ขึ้นก็รักษำไว้ นำมรูปที่เป็นไปในทำงที่จะปฏิบัติรักษำส่วนที่ดีไว้เมื่ออำรมณ์เข้ำมำทำง

ทวำรทั้ง ๖ ก็ให้สักแต่ว่ำให้ผ่ำนเข้ำมำแล้วผ่ำนไป ไม่ให้เข้ำมำติดใจผูกใจไว้ให้เป็น

สัญโญชน์ ส่วนที่ไม่ดีก็จะละไปโดยล�ำดับ รักษำแต่ส่วนที่ดีไว้
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เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเกิดปิติควำมอิ่มใจ เป็นนิรำมิสคือไม่มีอำมิสเคร่ืองล่อ  

ซึ่งเป็นปิติในภำยใน นี้ก็เป็น ปิติโพชฌงค์ ปิติที่เป็นองค์ของควำมรู้

เมือ่ได้ปิตทิีเ่ป็นองค์ของควำมรูข้ึน้ กำยกส็งบ จิตกส็งบ เป็นปัสสัทธโิพชฌงค์ 

ควำมสงบที่เป็นองค์ของควำมรู้ ก็จะมีควำมสุขที่เป็นภำยใน

เมื่อมีควำมสุขที่เป็นภำยใน จิตก็จะตั้งมั่นขึ้น เป็น สมำธิโพชฌงค์ สมำธิที่

เป็นองค์ของควำมรู้

เมื่อจิตเป็นสมำธิดั่งนี้ ก็เพ่งดูสมำธิจิตนั้นให้แน่วแน่ ควำมเพ่งดูสมำธิจิตของ

ตนนั้น ก็เป็น อุเบกขำโพชฌงค์ ควำมเพ่งดูสมำธิจิตที่เป็นองค์ของควำมรู้

ฉะนั้น โพชฌงค์ ๗ นี้จึงเกิดขึ้น โดยล�ำดับ แต่จะเกิดมีขึ้นได้ ก็ต้องอำศัย

กำรปฏบิตัมิำตัง้แต่เบือ้งต้น เม่ือจะตัง้สติก�ำหนดลมหำยใจเข้ำหำยใจออกกต็ัง้สตไิว้ให้

แน่วแน่ จนถึงมีสติรู้ทันอำรมณ์ที่เข้ำมำ รู้ทันจิตของตนที่น้อมออกไปรับอำรมณ์  

ไม่เผลอให้อำรมณ์เข้ำมำผูกจิตติดจิตจนเกิดสัญโญชน์ เกิดนิวรณ์ขึ้น เพรำะฉะนั้น  

กำรปฏิบัติในขั้นนี้ จึงเป็นขั้นที่จะต้องมีสติอย่ำงละเอียด และมีกำรพิจำรณำอีกอย่ำง

ละเอียด ดูเข้ำมำที่ตนเอง ให้รู้ตนเองตำมที่เป็นจริง

๑๗ กันยายน ๒๕๐๔
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สรุปเข้าทุกขอรยิสัจจ์

ขอให้รวมจิตเข้ำมำในภำยในตนเอง ดูกำย ดูเวทนำ ดูจิต และดูธรรม คือ 

ตรวจดนิูวรณ์ ดขูนัธ์ ดอูำยตนะ ดูโพชฌงค์ ท่ีได้กล่ำวอธบิำยมำโดยล�ำดบั แต่ทีก่ล่ำวนี้ 

ยกแต่ช่ือธรรมะ จะพบธรรมะหลำยข้อ จะจับทำงปฏิบัติให้เป็นหนึ่งยังไม่ถูกต้อง  

ทัง้เมือ่จิตยงักระสบักระส่ำยอยูก่ย่ิ็งจะจบัไม่ถกู เพรำะฉะนัน้ จงึจะไม่กล่ำวถงึชือ่ธรรม 

แต่จะแสดงทำงส�ำหรับจะถือปฏิบัติให้เป็นหนึ่งไม่ต้องคิดสงสัยจนจับทำงไม่ถูก

เบือ้งต้น กใ็ห้รวมจติเข้ำมำ ตัง้สตกิ�ำหนดลมหำยใจเข้ำลมหำยใจออก ก�ำหนด

อยู่ที่นิมิต คือที่ส�ำหรับก�ำหนดอันเป็นที่ซึ่งลมกระทบอยู่ ได้แก่ปลำยกระพุ้งจมูกหรือ

รมิฝีปำกเบือ้งบน เม่ือหำยใจเข้ำ ลมก็กระทบก็ให้รู ้ เมือ่หำยใจออก ลมกก็ระทบกใ็ห้รู้ 

เมือ่หำยใจออก ลมกก็ระทบกใ็ห้รู ้ก�ำหนดดใูห้รูใ้นบดันีเ้พียงจดุเดียว ในขณะนีร่้ำงกำย

และจติใจมสีขุหรอืมทีกุข์ หรอืเป็นกลำง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ กก็�ำหนดด ูดเูข้ำมำถงึจติว่ำ

กระสับกระส่ำยอยู่หรือสงบอยู่ ถ้ำสบำยกำยสบำยใจ ก็จะสงบ ถ้ำไม่สบำยกำย 

ไม่สบำยใจ ก็จะกระสับกระส่ำย ดูให้รู้อยู่ในบัดนี้ว่ำเป็นอย่ำงไร สอบดูที่ตนเอง  

ถ้ำยังกระสับกระส่ำยอยู่ ควำมกระสับกระส่ำยนั้นเองเป็นตัวนิวรณ์ คือเป็นเครื่องกั้น

ไม่ให้จิตเป็นสมำธิ ดูว่ำนิวรณ์ที่เป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตเป็นสมำธินั้นมีอยู่หรือไม่ และ
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ตรวจดรูปูนำม รปูกค็อืรปูกำยส่วนรวมทีก่�ำลงันัง่อยูน่ี ้แต่ว่ำรปูกำยน้ีไม่ใช่เป็นรปูตุก๊ตำ 

เป็นรปูทีม่ชีวีติประกอบด้วยจติ มช่ีองทำงทีจ่ติจะรบัอำรมณ์คอืเรือ่งต่ำง ๆ ทำงตำบ้ำง 

ทำงหูบ้ำง ทำงจมูกบ้ำง ทำงลิน้บ้ำง ทำงกำยบ้ำง ทำงมนะคอืใจบ้ำง ในบดันี ้ถ้ำลมืตำ

อยู่ก็จะเห็นนั่นเห็นนี่ หูก็ได้ยินเสียงรถ เสียงพูด ตลอดจนเสียงที่แสดงธรรมนี้  

จมูกก็ได้กลิ่น ลิ้นก็รู้รส กำยก็รับกำรถูกต้อง ลมพัดมำเย็นก็รู้สึกเย็นหรือว่ำรู้สึกร้อน 

ใจกค็ดิไปต่ำง ๆ ถ้ำไม่รวมใจไว้กจ็ะคิดออกไปถึงเรือ่งโน้นบ้ำง เรือ่งนีบ้้ำง ถ้ำรวมใจไว้

ก็จะคิดอยู่ได้ในเร่ืองเดียว ด่ังในเม่ือแสดงธรรมบรรยำย เสียงที่พูดอยู่นี้ซึ่งดังออกไป

กระทบหู เมื่อตั้งใจฟังจิตก็น้อมออกรู้ ได้ยินเสียง กำรได้ยินนี้เรียกว่ำเป็น วิญญาณ

เมื่อได้ยินก็มีสุขหรือว่ำมีทุกข์หรือว่ำเป็นกลำง ๆ ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข นี่ก็เป็น เวทนา 

จิตกน้็อมออกรูจ้�ำหมำย คอืจ�ำเสยีงและค�ำทีพ่ดูได้ จงึได้เอำมำรวมกนัรูเ้รือ่ง ถ้ำฟังไป

ค�ำหนึ่งก็จ�ำไม่ได้ ฟังไปอีกค�ำหนึ่งก็จ�ำไม่ได้ ก็เอำมำรวมกันรู้เรื่องไม่ได้ ที่จ�ำได้นี่เป็น 

สัญญา และเมื่อรวมกันเข้ำรู้เรื่องก็คิดตรองไปตำม นี่ก็เป็น สังขาร เมื่อคิดตรองไป

ตำมเป็นสังขำร จิตก็น้อมออกรู้ในกำรคิดนั้นไปด้วยโดยตลอดเป็น วิญญำณขึ้นอีก  

และเมื่อเป็นวิญญำณขึ้น คือเม่ือคิดไปอย่ำงไรก็รู้ไปอย่ำงนั้น ก็เกิดสุขหรือทุกข์หรือ

เฉย ๆ เป็นเวทนำ และกจ็�ำไว้ได้ว่ำเรำคดิอะไรเป็นสญัญำ และกคิ็ดปรงุเพิม่เตมิขึน้ไป

อกีเป็นสงัขำร เหล่ำนีเ้พรำะจตินีเ้องน้อมออกรู ้อำกำรทีน้่อมจติน้อมออกรู้นีแ่หละเรยีก

ว่ำ นำม ฉะนัน้ ในทกุขณะเมือ่ยงัไม่หลบัไปยังต่ืนอยู่ ทุก ๆ คนจงึมีรปูมีนำม ประกอบ

กันอยู่ และเกิดสลับซับซ้อนกันอยู่ตลอดเวลำ

เพรำะฉะนัน้ ให้ก�ำหนดดรูปู ดทูีไ่หน ก็ดทูีต่ำ ดทูีห่ ูดทูีจ่มกู ดทูีล่ิน้ ดทูีก่ำย 

เมื่อตั้งสติก�ำหนดอยู่ ตำมองเห็นรูปอะไร ก็ให้รู้ว่ำรูปที่ตำเห็นกับลูกตำนั้นแหละเรียก

ว่ำรูป หูได้ยินอะไร เสียงที่หูได้ยินกับหูนั่นแหละเรียกว่ำรูป จมูกได้กลิ่นอะไร กลิ่นที่

จมกูได้กลิน่กบัจมกูนัน่แหละเป็นรปู กำยถกูต้องอะไร ส่ิงท่ีกำยถูกต้องกบักำยนัน่แหละ

เรียกว่ำรูป ล้ินได้รู้รสอะไร รสท่ีล้ินได้ลิ้มกับลิ้นนั่นแหละเรียกว่ำเป็นรูป ครำวน้ี  

ก็เก็บเอำเรื่องรูปเรื่องเสียงเป็นต้นน้ีมำเป็นอำรมณ์คิดอยู่ที่ใจ แต่ว่ำถ้ำล�ำพังแต่รูป 

ดังกล่ำวมำนั้น จิตไม่น้อมออกรู้ด้วย มีตำก็เหมืือนอย่ำงตำบอด มีหูก็อย่ำงหูหนวก  

มีจมูกก็ไม่ได้กลิ่น มีลิ้นก็ไม่รู้รส มีกำยก็เหมือนอย่ำงเป็นอัมพำต ไม่รู้สัมผัสอะไร  
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แต่ท�ำไมตำจึงมองเหน็ หจูงึได้ยิน จมูกจงึได้กลิน่ ล้ินจงึได้ลิม้รส กำยจึงได้ถกูต้องอ่อนแขง็ 

ก็เพรำะว่ำจิตน้อมออกรับรู้ด้วย อำกำรท่ีจิตน้อมออกรู้นี่แหละ เรียกว่ำเป็นนำม  

เพรำะฉะนั้น เมื่อก�ำหนดดูรูปแล้ว ก็ให้ก�ำหนดดูนำม คือ ก�ำหนดดทูีจ่ติ กจ็ะรูส้กึว่ำ

จติได้น้อมออกรูเ้รือ่งต่ำง ๆ ทำงตำ ห ูเป็นต้น อยูต่ลอดเวลำ ปรำกฏอำกำรเป็นวญิญำณ

คือกำรเห็นกำรได้ยินบ้ำง ปรำกฏเป็นเวทนำรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือ เฉย ๆ บ้ำง 

ปรำกฏเป็นสญัญำควำมจ�ำหมำยบ้ำง ปรำกฏเป็นสงัขำรควำมคดิปรงุหรอืควำมปรงุคดิ

บ้ำง เพรำะฉะนัน้ จะก�ำหนดดูให้รูจ้กัตวันำมนีไ้ด้กต้็องก�ำหนดดทูีจ่ติ ดจูติทีน้่อมออก

ไปรู้ต่ำง ๆ ดังกล่ำวมำนี้

เมือ่ก�ำหนดดรูปู ก�ำหนดดนูำม ให้เหน็ประจกัษ์ กจ็ะเกดิเป็นองค์ของควำมรูข้ึน้ 

คอื ตวัสตนิัน้กจ็ะต้องตัง้มัน่ขึน้ ถ้ำสตยิงัไม่ตัง้มัน่ยังดรูปูไม่ทนั ดนูำมไม่ทนั กเ็ป็นสติ

ที่จะต้องอบรมต่อไป แต่ว่ำถ้ำสติดูรูปได้ทันท่วงที ดูนำมได้ทันท่วงที คือ ทันท่วงทีที่

จิตน้อมออกไปเป็นอำกำรต่ำง ๆ จนประจกัษ์ว่ำนีเ่ป็นวิญญำณขึน้แล้ว นีเ่ป็นเวทนำขึน้แล้ว 

นีเ่ป็นสญัญำขึน้แล้ว นีเ่ป็นสงัขำรขึน้แล้ว จงึจะเป็นสตปัิฏฐำน และเมือ่ประจกัษ์ชดัยิง่

ขึ้นจนแจ่มแจ้ง นี่ก็เป็นสติโพชฌงค์ องค์ของควำมรู้ เมื่อสติแจ่มแจ้งขึ้น เห็นรูปเห็น

นำมปรำกฏชดักจ็ะเกดิธมัมวจิยั คอืกำรจ�ำแนกธรรมะ เบือ้งต้นกไ็ม่ใช่ไปจ�ำแนกอะไร

ที่ไหนจ�ำแนกว่ำนี่รูป นี่เวทนำ นี่สัญญำ นี่สังขำร นี่วิญญำณ จ�ำแนกที่จิตนี่แหละ 

เพรำะเมื่อยังมิได้อบรมก็รู้สึกรวมกันอยู่เป็นก้อนเป็นแท่งจ�ำแนกออกไม่ได้ เมื่ออบรม

จนมีสติที่สมบูรณ์ขึ้นก็จะจ�ำแนกออกได้ว่ำอะไรเป็นอะไร ก็จะเป็นองค์ของควำมรู้  

และกจ็ะเกดิควำมเพียร เกิดควำมอ่ิมใจ เกดิควำมสงบกำยสงบใจ เกดิควำมตัง้มัน่และ

เกิดควำมเพ่งดูอยู่ 

เมื่อเพ่งดูอยู่ที่รูปที่นำม ดังกล่ำวมำนี้ ดูที่จิตที่ตั้งมั่น ไม่ใช่ไปดูที่อื่น ดูจิตที่

น้อมออกไปรับรู้ต่ำง ๆ อันแยกออกเป็นนำมอันอำศัยช่องทำงมีตำหูเป็นต้นซึ่งนับว่ำ

เป็นรูป ดังกล่ำวมำ ก็จะพบควำมจริงของรูปนำมปรำกฏขึ้น
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เริ่มทุกขอรยิสัจจ์

ควำมจริงของรูปของนำมนั้น เมื่อกล่ำวโดยสมมติบัญญัติสำมัญเบื้องต้นก็ได้

แก่ควำมเกดิ ท่ำมกลำงกไ็ด้แก่ควำมแก่ เบือ้งท้ำยกไ็ด้แก่ควำมตำย ตรวจดตูำมลกัษณะ

ทีร่ปูกำยก่อก�ำเนดิขึน้ในเบือ้งต้น และเมือ่มจิีตเข้ำอำศัย นำมกำยกป็ระกอบเข้ำ ปรำกฏ

เป็นร่ำงกำยของทุก ๆ คนซึ่งยังมีชีวิตอยู่ เมื่อกล่ำวถึงระยะท่ีก่อก�ำเนิดขึ้นก็เรียกว่ำ

ชำติ ควำมเกดิ เมือ่เกดิขึน้แล้ว กแ็ปรปรวนเปลีย่นแปลงมำโดยล�ำดบั ร่ำงกำยกเ็ตบิโต 

เจริญขึน้ ผ่ำนวยัต่ำง ๆ มำจนถงึบดันี ้อันนีก้เ็รยีกว่ำ ชรำ ควำมแก่ และจะเปลีย่นแปลง

ต่อไปจนถึงวำระสุดท้ำย คือควำมตำย

แต่ว่ำคิดดังนี้ ก็อำจจะเกิดควำมกลัว เกิดนั้นผ่ำนมำแล้ว ยังอยู่ในปัจจุบัน 

ก็คือแก่ ในตอนท้ำยก็คือตำย ก็จะกลัวควำมแก่ ควำมตำย เพรำะอะไร ? ก็เพรำะ

รู้สึกว่ำ มีเรำผสมอยู่ด้วย เรำเกิด เรำแก่ เรำตำย เมื่อรู้สึกว่ำมีเรำผสมอยู่ ประกอบ

อยู่ด้วย ก็ย่อมเกิดควำมกลัวขึ้น นอกจำกนี้ เมื่อประสบควำมทุกข์ทำงกำยและทุกข์

ทำงใจต่ำง ๆ เช่น ร่ำงกำยเจบ็ป่วย จติใจไม่สบำย กเ็กดิควำมเกลยีดทกุข์ไม่ปรำรถนำทกุข์ 

ฉะนั้น เมื่อกล่ำวโดยสำมัญอย่ำงนี้ ทุก ๆ คนจึงรู้สึกเกลียดควำมทุกข์ เมื่อรู้สึกว่ำแก่

เป็นทกุข์กไ็ม่ชอบแก่ เมือ่รูส้กึว่ำตำยเป็นทุกข์กไ็ม่ชอบควำมตำย เมือ่รูส้กึว่ำควำมป่วย

ไข้เป็นทกุข์กไ็ม่ชอบควำมป่วยไข้ และทกุ ๆ คนกย่็อมเคยประสบควำมทกุข์ดังทีก่ล่ำว

มำน้ี น้อยบ้ำงมำกบ้ำง เจ็บก็ต้องเคยมำแล้ว ต้องก�ำลังแก่อยู่ ยังแต่ควำมตำย  

แต่ก็กลัวตำย ไม่อยำกตำย เพรำะฉะนั้น จะว่ำทุก ๆ คนไม่เคยเห็นทุกข์ก็ไม่ได้  

เคยประสบควำมทุกข์ และเคยรู้สึกในควำมทุกข์มำอยู่ด้วยกันทุก ๆ คน แต่อันนี้ยัง

ไม่เรียกว่ำเป็น ทุกขอริยสัจจ์ ควำมจริงอย่ำงประเสริฐคือทุกข์ ที่พระพุทธเจ้ำได้ทรง

ประสงค์จะให้เห็น เพรำะเมื่อเห็นเข้ำแลัวก็เกิดควำมเดือดร้อนใจ เกลียดไม่ชอบ  

ส่วน ทกุขอรยิสจัจ์ ทีพ่ระพทุธเจ้ำทรงประสงค์ให้เห็นนัน้ เห็นแล้วไม่เกลยีด เห็นแล้ว

ไม่แก่ เห็นแล้วไม่เจบ็ เหน็แล้วไม่ตำย นัน่แหละจงึจะเป็นทกุขอรยิสจัจ์ของพระพทุธเจ้ำ

ส่วนทีเ่หน็แล้วเกลียด เหน็แล้วแก่ เห็นแล้วเจบ็ เห็นแล้วตำย ซึง่เป็นทีไ่ม่ปรำรถนำนัน้ 

ไม่ใช่เป็นทุกขอรยิสจัจ์ของพระพทุธเจ้ำ แต่เป็นทุกข์ของโลกตำมท่ีเข้ำใจกนัอยู่ ท่ีปรำกฏ
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กันอยู่ ทุกขอริยสัจจ์ของพระพุทธเจ้ำต้องไม่ใช่อย่ำงนั้น เม่ือเห็นเข้ำแล้วต้องไม่แก่  

ต้องไม่เจ็บ ต้องไม่ตำย ครำวนี้จะพึงเห็นได้อย่ำงไร ? กำรที่จะเห็นได้นั้น เมื่อกล่ำว

ตำมมหำสตปัิฏฐำนสตูร ตำมทีพ่ระพทุธเจ้ำได้ทรงแสดงทำงไว้ ก็ต้องก�ำหนดดใูห้มสีติ

รู้ทันนำม รู้ทันรูปที่เกิดขึ้นอยู่นี่แหละ ดูนำมรูปที่จิตให้เห็นนำมรูปที่จิต ดูจนเห็นนำม

รูปนี้เกิดดับอยู่ทุกขณะไม่มีเวลำว่ำงเว้น เพรำะว่ำนำม คือควำมที่จิตน้อมออกไปรบัรู้

อำรมณ์ต่ำง ๆ เป็นวญิญำณเป็นต้น ดงักล่ำวมำนัน้ เกดิขึน้ในเรือ่งหนึง่แล้วกดั็บไป แล้ว

ก็เกิดข้ึนในเร่ืองหนึ่งแล้วก็ดับไป ชั่วเวลำหนึ่งชั่วโมง เรื่องที่จิตน้อมออกไปรับรู้เป็น

วิญญำณเป็นต้นน้ัน มำกมำยเหลือเกิน รูปที่เป็นส่ือให้จิตน้อมออกไปรับรู ้น้ัน 

กเ็ช่นเดยีวกนั เดีย๋วกรู็ปทีต่ำเหน็ เดีย๋วกเ็สยีงทีห่ไูด้ยนิ สลบัซบัซ้อนกนัเข้ำมำไม่มวีนั

วำ่งเว้น เพรำะฉะนั้น นำมรูปดังกล่ำวนี้จึงเกิดดับอยู่เสมอ เกดิเป็นชำต ิแปรปรวนไป

ก็เป็นชรำ ดับในที่สุด ตำยในที่สุด ก็เป็นตำย

เมื่อดูอยู่เช่นนี้ ผู้ดูคือตนเอง ก็หำใช่ว่ำจะเป็นผู้เกิดดับไปกับนำมรูปนี้ด้วยไม่ 

นำมรูปน้ีเกิดดับไปอยู่เสมอ แต่ว่ำผู้ดูคือตนเองน้ันก็เป็นผู้ดูอยู่ เม่ือเป็นเช่นนี้จึงเป็น 

กำรที่หัดแยกสิ่งท่ีดูออกไปส่วนหนึ่ง ผู ้ดูออกไปอีกส่วนหนึ่ง แยกที่ตนเองนี้เอง  

เมือ่หดัแยกอยูดั่งนีจ้นรูส้กึว่ำ สิง่ทีจ่ะต้องเกดิดบักเ็กิดขึน้แล้วกด็บัไป ผูดู้กเ็ป็นผูรู้ต้ำม

เป็นจริงในสิ่งที่เกิดดับนั้น แต่ว่ำไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิด ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดับ เมื่อเกิดควำมรู้

ขึน้ดงันี ้กชื็อ่ว่ำได้ปฏบิตัเิพือ่จะเหน็ทกุขอรยิสัจจ์ของพระพุทธเจ้ำ เม่ือเห็นแล้วกมี็ควำม

สขุมคีวำมสบำย ไม่เป็นทกุข์ไปในสิง่ทีต้่องเกิดต้องดบันัน้ ไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจบ็ ไม่ต้อง

ตำย ไปกับส่ิงท่ีเกดิดบันัน้ เพรำะว่ำสิง่ทีเ่กิด สิง่ทีแ่ก่ สิง่ทีต่ำยนัน้ อยู่ทีน่ำมรปูทีด่นูัน้,  

ส่วนผูด้น้ัูนเป็นอกีส่วนหนึง่ เพรำะฉะน้ัน แม้เพยีงเท่ำนี ้กจ็ะรูสึ้กเป็นสุข ไม่รูสึ้กเป็นทุกข์ 

และมีควำมปล่อยวำงไปด้วยในตัว อันนี้แหละจึงจะเป็นทุกอริยสัจจ์ของพระพุทธเจ้ำ 

ไม่ใช่เป็นสิง่ทีน่่ำเกลยีดไม่ใช่เป็นสิง่ทีน่่ำกลวั ดงัท่ีเข้ำใจกัน แต่ว่ำเป็นสิง่ทีเ่มือ่รู้เมือ่เหน็

แล้วแม้เพียงพิจำรณำไปตำมอำกำร ก็จะเกิดควำมสุข

๑๘ กันยายน ๒๕๐๔



ธรรมกถา 
ครั้งที่ ๑๕

ทุกข์ธรรมดา และทุกข์ที่จติน้อมออกปรุงให้เป็นทุกข์

จักแสดงธรรมในหมวดทุกขสัจจ์ ขอให้ทุก ๆ ท่ำนรวมใจเข้ำมำก�ำหนดดูรูป

นำมทีต่น รปูกคื็อ รปูกำยท่ีมีส่วนยำววำหนำคบื ซึง่ก�ำลงันัง่อยูท่กุ ๆ คนนี ้นำมก็คอื

ดูจิตที่น้อมออกไปรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้น ที่เรียกว่ำวิญญำณ จิตที่น้อมออกไป

รู้สกึเป็นสขุเป็นทกุข์หรือเป็นกลำง ๆ ทีเ่รยีกว่ำเวทนำ จติท่ีน้อมออกไปจ�ำได้หมำยรูท้ี่

เรียกว่ำ สญัญำ จติทีน้่อมออกไปคิดปรงุหรอืปรงุคดิเป็นเรือ่งต่ำง ๆ ซึง่เรยีกว่ำ สงัขำร 

เมือ่คดิปรุงหรือปรุงคิดไป กรู้็สกึรูเ้รือ่งท่ีคิดปรุงหรอืปรงุคิดนัน้ไปด้วย กว็นกลบัไปเป็น

วญิญำณอกี น้ีคือนำม ได้แก่อำกำรท่ีจิตน้อมออกไปรูสึ้กต่ำง ๆ ดงักล่ำวมำนัน้ ฉะนั้น 

ให้ก�ำหนดดูรปูดนูำมหรอืดนูำมรปูท่ีตนเองให้เหน็ลกัษณะของนำมรปูทีต่นเอง โดยเฉพำะ 

ก็คือก�ำหนดดูจิตที่น้อมออกไปรู้ต่ำง ๆ เสียงที่พูดนี้กับโสตะคือหูกระทบกันจิตก็น้อม

ออกไปได้ยิน เสียงที่ดังมำจำกข้ำงนอกจิตก็น้อมออกไปได้ยิน ก็เป็นวิญญำณ แล้วจะ

เป็นเวทนำ เป็นสัญญำ เป็นสังขำร ดูจิตที่น้อมออกไปดังกล่ำวมำนี้ให้ทัน
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ทุกข์ธรรมดา

เมือ่ก�ำหนดนำมรปูท่ีตนให้เหน็ประจกัษ์ดงักล่ำวมำนี ้กใ็ห้พจิำรณำถงึชำติคอื

ควำมเกิดของนำมรปูนี ้ ด้วยย้อนคดิไปในอดตี นำมรปูนีก่้อก�ำเนดิขึน้ในเบือ้งต้น เรยีกว่ำ

เป็นชำติ คือควำมเกิด นี้เรียกว่ำรู้อดีต เมื่อก่อก�ำเนิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยงแปลง

เรือ่ยมำ ควำมท่ีเปล่ียงแปลงมำในอดตีกเ็ป็นส่วนอดตี ก�ำลังแปรปรวนเปลีย่งแปลงอยู่

ในปัจจุบันก็เป็นส่วนปัจจุบัน จะเปลี่ยนแปลงต่อไปก็เป็นอนำคต จนถึงในที่สุด  

นำมรูปน้ีแตกสลำย ควำมเปลี่ยนแปลงเรื่อยมำนั้นจัดเป็นชรำ ควำมแก่ ควำมแตก

สลำยในที่สุดจัดเป็นมรณะ ควำมตำย ควำมตำยข้ำงหน้ำนั้นเป็นอนำคต พิจำรณำดู

ไปจนถงึทีส่ดุ คอืควำมตำยนัน้ กเ็ป็นอนัรูอ้นำคต ดใูนอดตีและดไูปในอนำคตดังกล่ำว

มำนี้ เป็นกำรคิดไป ยังไม่เป็นญำณ คือควำมหยั่งรู้ และเมื่อคิดไปก็อำจจะมีควำม

เกลียดควำมกลัวต่อสิ่งที่พึงบังเกิดข้ึน ฉะนั้น ก็ต้องพิจำรณำให้เห็นว่ำควำมเกิดก็ดี 

ควำมตำยก็ดี ควำมแก่ท่ีเป็นอยู ่ในปัจจุบันก็ดี เป็นธรรมดำ ให้เห็นธรรมดำ  

คือเห็นควำมจริงอันเป็นสิ่งที่จะต้องมีจะต้องเป็น ยังไม่เห็นว่ำเป็นธรรมดำเพียงใด  

ก็ย่อมจะมีควำมรู้สึกเกลียดหรือมีควำมรู้สึกกลัวในควำมแก่ ควำมตำยอยู่เพียงนั้น  

แต่ถ้ำพิจำรณำเห็นว่ำเป็นธรรมดำก็จะมีควำมรู้สึกดังกล่ำวมำนั้น

เมื่อมีควำมรู้สึกเห็นว่ำเป็นธรรมดำ ควำมเห็นเป็นธรรมดำนั้น ก็จักประมวล

ควำมจริงเข้ำเป็นอันเดียวกัน ควำมเกิดก็เป็นควำมจริงอย่ำงหนึ่ง ควำมแก่ก็เป็น 

ควำมจริงอย่ำงหนึ่ง ควำมตำยก็เป็นควำมจริงอย่ำงหนึ่ง รวมเป็นธรรมดำ ประมวล

ธรรมดำนี้มำให้เห็นในปัจจุบัน คือ มองลงไปก็เห็นทั้งเบื้องต้น เห็นทั้งท่ำมกลำง และ

เห็นทัง้ทีส่ดุ เหมือนอย่ำงลมืตำมองดวูตัถอุนัหนึง่ เหน็ตลอดในสิง่นัน้ทัง้หมด เมืือ่เหน็

ตลอดสำย เบือ้งต้นคอืเกดิ ท่ำมกลำงควำมแก่ เบือ้งท้ำยควำมตำย เหน็ตลอดสำยอยู่

ดังนี้ ญำณ ควำมหยั่งรู้นั้น จึงเป็นปัจจุบัน คือเห็นตลอด เป็นควำมจริงที่ประมวลเข้ำ

เป็นตัวธรรมดำ ท่ีปรำกฏบรบิรูณ์ และเม่ือก�ำหนดดนูำมรูปให้มองเหน็ในปัจจบุนับัดนี้ 

ตลอดสำยดงักล่ำวมำนี ้ กย่็อมจะไม่เกดิควำมเกลยีด ไม่เกดิควำมกลัวในภำวะเหล่ำนัน้

เพรำะเป็นธรรมดำ ไม่ใช่เป็นสิง่ทีแ่ปลกประหลำด ไม่ใช่เป็นสิง่ทีจ่ะพงึชอบหรอืไม่เป็น

สิ่งที่จะพึงชัง นี้เป็นธรรมดำส่วนหนึ่ง
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ทุกข์ที่จติน้อมออกปรุงให้เป็นทุกข์

อีกส่วนหน่ึง ก�ำหนดดูจิตของตนเอง ที่น้อมออกไปเป็นนำมมีอำกำรต่ำง ๆ 

ดงักล่ำวมำนัน้ นกึดถูงึอดตีคอืเวลำท่ีล่วงไปแล้วก่อนจติทีน้่อมออกไปเหน็รปู น้อมออก

ไปได้ยินเสียงเป็นต้น เห็นรูปหรือได้ยินเสียงเป็นต้นนั้นก็เป็นวิญญำณ สืบไปก็เป็น

เวทนำ คือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข

โสกะ

อำกำรทีเ่ป็นทกุข์นัน้ ในบำงครำวกป็รำกฏว่ำเป็น โสกะ ควำมโศกคอืควำมแห้งใจ 

ดังเช่นเมือ่ได้เหน็บคุคลผูเ้ป็นทีร่กัต้องพลดัพรำกไป ล้มหำยตำยจำกไปกด็ ีจำกไปไกล

กด็ ีหรือได้ยนิเรือ่งเช่นน้ัน เป็นวญิญำณ คอืเหน็หรอืได้ยนิ แล้วกเ็ป็นเวทนำท่ีเป็นทกุข์ 

ปรำกฏเป็นควำมแห้งใจ ที่เรียกว่ำ ควำมโศก ท�ำให้ใจแห้งผำกลงไป

ปรเิทวะ

บำงทีก็คิดปรุงหรือปรุงคิดไปด้วยอ�ำนำจของควำมโศกนั้น ควำมคิดปรุงหรือ

ปรุงคิดน้ัน ก็เป็นควำมคร�่ำครวญอยู่ในใจ แรงออกมำก็คร�่ำครวญออกมำทำงวำจำ 

ปรำกฏเป็นควำมร้องไห้ร�ำพนัถงึต่ำง ๆ นีเ้รียกว่ำ ปริเทวะ

ทุกข์, โทมนัสสะ

ในบำงครำวก็ยังไม่เกี่ยวกับจิตใจโดยตรง แต่เป็นควำมทุกข์ทำงกำย เช่น 

ควำมเจ็บป่วย ซึ่งเกิดขึ้นบำงครั้งบำงครำว เรียกว่ำเป็นควำมทุกข์กำย แต่ว่ำเมื่อเกิด

ควำมทกุข์กำยขึน้ กท็�ำให้จติเป็นทกุข์ไปด้วย เช่นเมือ่ป่วยไข้ไม่สบำย ใจกเ็ป็นทกุข์ไป

ว่ำจะเป็นมำกหรือว่ำจักไม่หำยนี้เป็นควำมทุกข์ใจ นอกจำกนี้ ควำมทุกข์ใจน้ียังมีอีก
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มำกมำย เกดิจำกเหตตุ่ำง ๆ เป็นควำมไม่สบำยใจบ้ำง เป็นควำมเสยีใจบ้ำง รวมเรียก

ว่ำเป็น ความทุกข์ใจ

อุปายาสะ

ในบำงครำวกเ็กิดควำมคับแค้น อึดอดัร�ำคำญ เป็นควำมคบัใจ ซึง่จะท�ำให้อยู่

เป็นสขุไม่ได้ อยู่ในท่ีใดมีควำมคับใจ กท็�ำให้ขวนขวำยท่ีจะออกไปจำกทีน่ัน้ จนถงึมคี�ำ

ที่พูดกันว่ำ คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยำก

ทกุข์ต่ำง ๆ ดงักล่ำวมำน้ี คอืโสกะ ควำมแห้งใจ ปรเิทวะ ควำมคร�ำ่ครวญใจ 

จนถึงคร�่ำครวญออกไปทำงวำจำ ทุกขะ ควำมทุกข์กำย โทมนัสสะ ควำมทุกข์ใจ  

อุปำยำสะ ควำมคับแค้นใจ เหล่ำนี้เป็นอำกำรที่เป็นทุกขเวทนำแต่ละอย่ำง ก็เกิดมำ

จำกทีจ่ติน้อมออกไปเห็นรูปได้ยินเสยีงเป็นต้นนัน้เอง รปูทีเ่หน็เสยีงทีไ่ด้ยนิเป็นต้นนัน้   

เป็นเชื้อที่ก่อสืบเข้ำมำถึงเวทนำ คือทุกเวทนำต่ำง ๆ ดังกล่ำวมำนั้น สัญญำคือ 

ควำมจ�ำหมำย กจ็�ำหมำยอยูใ่นทุกข์ สังขำรควำมคดิปรุงหรือควำมปรงุคดิ กเ็ป็นไปอยู่

ในกองทุกข์เหล่ำนั้น

คิดดูในอดีตก็จะพึงเห็นได้ว่ำ ควำมทุกข์ต่ำง ๆ ดังกล่ำวมำนั้นก็เกิดขึ้นจำก

กำรที่จิตน้อมออกไปเป็นนำมต่ำง ๆ ทุกมีโสกะเป็นต้นนั้น ก็เป็นนำมอย่ำงหนึ่ง  

คือเป็น ทุกขเวทนา

เมือ่นกึดใูนอดตี ทรำบว่ำทกุข์เกดิขึน้อำศยันำมรูป หรอืเป็นส่วนหนึง่ของนำม

รูปดังกล่ำวมำนี้ ก็มำพิจำรณำดูในปัจจุบันนี้ว่ำเป็นอย่ำงไร จิตเป็นอย่ำงไร จิตได้น้อม

ออกไปเหน็รปูได้ยินเสยีง หรอืว่ำน้อมออกไปรูเ้รือ่งทัง้หลำยทีเ่กบ็เอำไว้และมคีวำมทกุข์

ต่ำง ๆ อยูห่รอืไม่ มโีสกะ ควำมแห้งใจอยูห่รอืไม่ มีปรเิทวะ ควำมคร�ำ่ครวญอยู่หรอืไม่  

มีทุกขะ ควำมทุกข์กำยอยู่หรือไม่ มีโทมนัสสะ ควำมทุกข์ใจอยู่หรือไม่ มีอุปำยำสะ 

ควำมคับแค้นอยู่หรือไม่ ถ้ำมีอยู่ ก็ให้ก�ำหนดดูให้รู ้ว่ำสืบมำจำกเรื่องนั้นเรื่องนี ้

เรือ่งนัน้เรือ่งนีน้ั้น กเ็ป็นเรือ่งท่ีเข้ำมำทำงตำ เข้ำมำทำงหเูป็นต้น ดงักล่ำวมำแล้วนัน้เอง 
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ไม่ใช่นอกไปจำกน้ี และจติน้อมออกไปรบัรูเ้ป็นนำมต่ำง ๆ คอืเป็นวิญญำณ เป็นเวทนำ 

เป็นสัญญำ เป็นสังขำร จึงได้ปรุงเป็นทุกข์ขึ้น เป็นโสกะข้ึน เป็นปริเทวะขึ้นเป็นต้น  

ถ้ำจิตไม่น้อมออกไปรับรู้ คือไม่น้อมออกไปรับเข้ำมำปรุง ทุกข์ก็ไม่เกิด แต่ว่ำเพรำะ

จิตน้อมออกไปรับรู้น�ำเอำเรื่องที่เข้ำมำทำงตำ หู นั้นเข้ำมำปรุง จึงได้เกิดเป็นทุกข์ขึ้น 

มปีระเภทดงัทีก่ล่ำวมำนัน้ เพรำะฉะนัน้ กใ็ห้ก�ำหนดดใูห้รูท้ำงเกดิของทกุข์ ให้รูจ้กัตวั

ทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจ นี้อีกส่วนหนึ่ง

ประมวลทุกข์ที่แสดงไว้แล้วเป็นสองส่วน คือ ทุกข์ที่เป็นธรรมดำ กับทุกข์ที่

จติน้อมออกไปรบัเข้ำมำปรงุให้เป็นทกุข์ขึน้ ในกำรท่ีจะก�ำหนดดทุูกข์ท้ังสองส่วนนี ้เบือ้ง

ต้นก็ต้องก�ำหนดดูให้รู้จักนำมรูป หรือว่ำรูปนำมท่ีตนเอง ให้เห็นนำมรูปหรือรูปนำม 

ทีต่นเอง แล้วดธูรรมดำของนำมรปูทีต่นเองนี ้ให้เหน็เป็นธรรมดำทัง้เบือ้งต้นท่ำมกลำง

และที่สุดรวมกันเป็นจุดเดียวกัน และดูจิตที่เป็นนำมคือน้อมออกไปรับเอำเรื่องต่ำง ๆ 

มำปรุงเป็นทุกข์ขึ้น ต่อจำกนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟัง พิจำรณำทุกข์หมวดที่จิตน้อมออกไปรับ

เรื่องเข้ำมำปรุงให้เป็นทุกข์ขึ้นดังกล่ำวมำนั้น

๒๔ กันยายน ๒๕๐๔     



ธรรมกถา 
ครั้งที่ ๑๖

ทุกข์เพราะประจวบและพลัดพราก

ในเบื้องต้น ขอให้ทุก ๆ ท่ำนรวมจิตเข้ำมำก�ำหนดดูที่ตนก�ำหนดดูนำมรูป  

รูปก็คือรูปกำยทั้งหมดนี้ เป็นรูปที่มีชีวิต ตำมองเห็น หูฟังได้ยิน จมูกรู้กลิ่น ลิ้นรู้รส 

กำยรู้สิ่งที่เข้ำมำถูกต้อง และใจก็รู้เรื่องรูปที่มีชีวิตนี้เป็นส่วนรูป จิตอำศัยรูปนี้น้อม

ออกรับรู้รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะและเรื่องรำว อำกำรที่จิตน้อมออกรับรู้นี้ 

เป็นนำม

ก�ำหนดดูนำมรูปให้เห็นเบื้องต้นของนำมรูปคือเกิด เบื้องปลำยคือดับ  

ในระหว่ำงน้ันก็แปรปรวนเปล่ียนแปลงเร่ือยมำ นับเป็นชรำหรือเป็นแก่ ดับตอนท้ำย 

ก็นับเป็นตำย ดูให้รู้ให้เห็นกันตลอดสำยให้ควำมรู้ควำมเห็นตลอดสำยนี้เป็นปัจจุบัน 

ในบัดนี้ ธรรมดำของรูปนำมก็ปรำกฏ อันนี้เป็นรูปสัจจ์ สภำพที่จริงคือเป็นทุกข์ตำม

ธรรมดำ ทุกข์ท่ีเป็นธรรมดำน้ีจึงเป็นควำมจริง ไม่ใช่เป็นของที่น่ำกลัว ที่รู้สึกว่ำกลัว

หรือเกลียด ตลอดจนถึงที่ชอบตรงข้ำม ก็เพรำะไม่ได้ก�ำหนดให้รู้ว่ำเป็นธรรมดำ

เมื่อก�ำหนดให้รู้ให้เห็นเป็นธรรมดำ ให้ปรำกฏขึ้นให้ตลอดสำยดั่งนี้ก็ก�ำหนด

ดูจิตที่น้อมออกรับเรื่องรูปเสียงเป็นต้นนั้นมำเป็นทุกข์แก่จิตอีกส่วนหนึ่ง คือรับเข้ำมำ

เป็นเหตุท�ำให้จิตรัญจวนหรือคร�่ำครวญ และรับทุกข์กำยเข้ำมำเป็นทุกข์ใจ และ 

รับเรื่องเข้ำมำเป็นเหตุให้จิตใจไม่สบำย หรือให้เสียใจคับแค้นใจ ทุกข์ใจเหล่ำนี้ก็มีขึ้น



73แนวปฏิบัติในสติปัฏฐาน

กเ็พรำะจิตรบัเข้ำมำปรงุให้เป็นทุกข์ขึน้นัน่เอง ถ้ำไม่รบัเข้ำมำปรุงเป็นทกุข์ข้ึน ทกุข์กไ็ม่เกดิ

เพรำะฉะนั้น จิตนี้เองเป็นที่ปรุงทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่จิต ซึ่งมีลักษณะต่ำง ๆ ดังที่แสดง

มำแล้ว

ทุกข์มีลักษณะต่ำง ๆ ที่จิตปรุงข้ึนนั้น เม่ือได้สรุปลงแล้วก็ได้เป็น ๒ คือ 

เป็นกำรประจวบกับสิ่งทั้งหลำยบุคคลทั้งหลำยท่ีไม่รักปรำรถนำอย่ำง ๑ เป็นควำม

พลัดพรำกจำกสิ่งทั้งหลำยจำกบุคคลทั้งหลำยที่รักปรำรถนำอีกอย่ำง ๑

ควำมประจวบกบัควำมพลัดพรำกนี ้มเีป็นธรรมดำเหมอืนกนั แต่จะเป็นทกุข์

ก็เพรำะจิตนี้เองเก็บเอำควำมรักปรำรถนำควำมชอบใจไว้ นับว่ำเป็นส่วนยินดี  

และเก็บเอำควำมไม่รักปรำรถนำควำมไม่ชอบใจไว้ นับเป็นส่วนยินร้ำย พูดสั้งว่ำเก็บ

เอำควำมไม่ชอบและควำมชอบไว้ โดยปกติ เม่ือยังไม่ประสบเรื่องทั้งหลำยบุคคลทั้ง

หลำยควำมไม่ชอบหรือควำมชอบก็จมอยู่ในจิต ไม่ปรำกฏ แต่ครั้นประสบกับเรื่อง 

ทั้งหลำยกับบุคคลท้ังหลำย ควำมไม่ชอบหรือควำมชอบจึงได้ปรำกฏขึ้นมำ เมื่อเป็น

เช่นนี้ ถ้ำสิ่งทั้งหลำยบุคคลทั้งหลำยที่ไม่ชอบมำปรำกฏ เช่นว่ำ ได้เห็นรูปท่ีไม่ชอบ 

หรือได้เห็นบุคคลท่ีไม่ชอบ ได้ยินเสียงท่ีไม่ชอบตลอดจนถึงได้นึกถึงรูปเสียงเป็นต้นท่ี

ไม่ชอบ เรียกว่ำประจวบกับสิ่งที่ไม่ชอบ ได้ยินเรือ่งบคุคลท่ีไม่ชอบเป็นต้น ก็ได้ชือ่ว่ำ 

ได้ประจวบกบับคุคลทีไ่ม่ชอบ ควำมทกุข์กเ็กดิขึน้ อีกอย่ำงหนึ่ง ในทำงตรงกันข้ำม  

ถ้ำเป็นสิ่งที่ชอบ เป็นบุคคลที่ชอบ ถ้ำเป็นส่ิงนั้นบุคคลน้ันพลัดพรำกไป ก็เกิดควำม

ทุกข์ขึ้นอีก ควำมทุกข์ดั่งนี้ก็มีลักษณะเป็นควำมโศกเหี่ยวแห้งใจบ้ำง เป็นปริเทวะ 

คร�ำ่ครวญใจบ้ำง เป็นทกุขะ ทกุข์ทำงกำย แต่ว่ำเกบ็เอำมำเป็นทกุข์ใจบ้ำง เป็นโทมนสัสะ

ควำมเสียใจ หรือควำมเป็นทุกข์ใจบ้ำง เป็นอุปำสำยะ ควำมคับแค้นใจบ้ำงนั้นเอง  

เพรำะฉะนัน้ เมือ่ดูถงึเหตกุส็รปุลงได้ด้วยเหตใุกล้ ๆ เพยีงสอง คอื เป็นควำมประจวบ

กับสิ่งและบุคคลที่ไม่รักชอบอย่ำง ๑ เป็นควำมพลัดพรำกจำกสิ่งและบุคคลที่รักชอบ

อย่ำง ๑

ชอบหรือไม่ชอบนั้น อันที่จริงไม่ใช่มำจำกสิ่งหรือจำกบุคคลนั้น แต่มำจำกจิต

ของตนนี้เอง คือจิตของตนท่ีเก็บเอำควำมไม่ชอบหรือควำมชอบไว้ เพรำะฉะนั้น  

จติท่ีประกอบด้วยควำมไม่ชอบหรือควำมชอบนี ้จงึได้ปรุงเป็นทกุข์ขึน้ มลีกัษณะต่ำง ๆ 
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ดังกล่ำวมำนั้น และควำมทุกข์นั้นก็เป็นนำมธรรม เพรำะว่ำเป็นทุกขเวทนำ และเมื่อ

เป็นทกุขเวทนำ กเ็ป็นทกุขสญัญำ ควำมจ�ำหมำยในทกุข์ กเ็ป็นทกุขสังขำร ควำมปรุง

คิดหรือควำมคิดปรุงอยู่ในทุกข์ จิตจึงเป็นผู้ก่อทุกข์ขึ้น และคอยเป็นผู้ปรุงส่งเสริม 

ควำมทกุข์ให้แก่จติ เหมอืนอย่ำงเป็นผูก่้อไฟขึน้ และคอยเตมิเชือ้ไฟให้ไฟลกุกองโตขึน้ 

ไม่ยอมให้ดับไป กำรดจูติทีน้่อมออกไปปรงุทกุข์และจติทีม่ชีอบหรอืมเีป็นผลฝังอยูภ่ำย 

ในจิต ตลอดจนถึงให้รู้ที่มำของทุกข์อย่ำงใกล้ ๆ ว่ำ เกิดจำกควำมประจวบ ๑ เกิด

จำกควำมพลัดพรำก ๑ ดังกล่ำวมำนี้ ก็เป็นอันได้ดูทุกข์ในจิตให้ละเอียดขึ้น 

และเมื่อดู ก็อำจจะดูภำยนอกก็ได้ จะดูภำยในก็ได้ ดูภำยนอกนั้นก็คือควำม

ประจวบและควำมพลดัพรำกจำกสิง่ทัง้หลำยจำกบคุคลทัง้หลำยข้ำงนอก ดภูำยในกค็อื

ดูควำมประจวบและควำมพลัดพรำกที่นำมรูปของตน

พจิำรณำดยู้อนไปข้ำงหลงั ตัง้แต่เกดิมำจ�ำควำมได้มำจนบดันี ้ว่ำต้องประจวบ

กับต้องพลัดพรำกจำกนำมรูปของตนมำอย่ำงไร

ดรูปูกำยของตน เบือ้งต้นกเ็ป็นรปูกำยของเดก็และกเ็ตบิโตขึน้มำถงึวยัทีเ่จรญิ 

ต่อมำวัยน้ันก็ผ่ำนไป ตลอดมำจนบัดนี้ ให้มีควำมประจวบกับรูปกำย ได้มีควำม

พลดัพรำกจำกรูปกำยของตนมำโดยล�ำดบั เมือ่อยู่ในวยัเด็กกป็ระจวบกบัควำมเป็นเดก็

เมื่อเป็นวัยเจริญขึ้นมำก็พลัดพรำกควำมเป็นเด็กนั้น มำประจวบกับวัยท่ีเจริญขึ้น  

และเมื่อวัยล่วงมำ ๆ ก็พลัดพรำกจำกวัยที่ผ่ำนมำ ๆ มำประจวบกับวัยที่มำถึงเข้ำมำ

จนบัดนี้ ควำมประจวบมำโดยล�ำดับน้ันบำงตอนก็ชอบ บำงตอนก็ไม่ชอบ ควำม

พลัดพรำกก็เหมือนกันบำงตอนก็ชอบ บำงตอนก็ไม่ชอบ แต่จะให้เป็นไปดังที่ชอบอยู่

เสมอย่อมไม่ได้ เม่ือถึงตอนที่ไม่ชอบก็จะต้องประจวบเข้ำ และตอนที่ชอบนั้น  

เมื่อจ�ำเป็นจะต้องพลัดพรำก ก็ต้องพลัดพรำกไป

วิญญำณก็เหมือนกัน จิตก็น้อมออกรับอำรมณ์ เบ้ืองต้นก็น้อมออกเห็นรูป

เป็นจักขุวญิญำณ น้อมออกได้ยินเสยีงกเ็ป็นโสตวญิญำณ แต่ว่ำจติทีเ่หน็รูปกต้็องอำศยั

จกัขปุระสำท จติทีไ่ด้ยนิเสยีงกต้็องอำศยัโสตประสำท ตำหูนัน้กต้็องแปรปรวนเปลีย่นไป 

ตำก็จะต้องมีมืดมัว หูก็จะต้องมีตึงหรือฟังไม่ชัด เมื่อเป็นเช่นน้ี จิตที่ออกไปเห็นรูป 
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กเ็หน็ไม่ถนดั จติท่ีออกไปฟังเสยีงกฟั็งไม่ถนัด ทวำรคอืทำงอืน่กเ็หมอืนกนั เมือ่ร่ำงกำย

ทรดุโทรมแก่เฒ่ำลงไป จติกต้็องพลอยขดัข้องไม่สะดวกไปด้วย เพรำะฉะนัน้ จงึพลดัพรำก

จำกวิญญำณท่ีชอบ คือท่ีจะได้ยินถนัด ที่จะได้เห็นชัด ต้องมำประจวบกับกำรเห็น 

กำรได้ยินที่ไม่ถนัดไม่ชัดเจน

เวทนำกเ็หมือนกัน จติท่ีน้อมออกไปรูส้ขุ รูท้กุข์ รูไ้ม่ทกุข์ไม่สุข เมือ่เป็นสขุกช็อบ 

แต่จะให้เป็นสขุอยูเ่สมอไปกไ็ม่ได้ เมือ่เป็นทกุข์กไ็ม่ชอบ แต่ควำมเป็นทกุข์นัน้กมิ็ใช่ว่ำ

จะมีอยู่เสมอไป หรือเมื่อเป็นกลำง ๆ ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็อำจจะชอบหรือเบื่อไม่ชอบ  

แต่จะให้เป็นอยู่ดังนั้นเสมอไปก็ไม่ได้ เพรำะฉะนั้น จึงต้องประจวบกับเวทนำที่ไม่ชอบ 

ต้องพลัดพรำกจำกเวทนำที่ชอบอยู่เสมอ

สญัญำควำมจ�ำหมำยไปตำมเวทนำกเ็หมือนกนั บำงครำวกม็คีวำมจ�ำหมำยผ่องใส 

บำงครำวกมี็ควำมจ�ำหมำยไม่ด ีมิใช่แต่เท่ำนัน้ บำงครำวจ�ำเรือ่งทีช่อบไว้ได้ แต่ว่ำเรือ่ง

ที่ไม่ชอบก็ต้องจ�ำหมำยเหมือนกัน เหมือนอย่ำงเห็นรูปที่ไม่ชอบ ได้ยินเสียงที่ไม่ชอบ  

ถ้ำจ�ำไม่ได้เสยีกไ็ม่มอีะไรน�ำมำปรงุคดิต่อไป แต่ว่ำเพรำะจ�ำไว้ได้ จงึได้น�ำเอำเรือ่งทีจ่�ำ

ไว้ได้นัน่แหละทีไ่ปปรงุคดิต่อไป อย่ำงนีจ้ะไม่อยำกให้จ�ำกไ็ม่ได้ บำงทบีำงเรือ่งทีไ่ม่ชอบ

มำก กย็ิง่จ�ำได้อย่ำงถนดั ย่ิงกล่ำวเรือ่งท่ีชอบเสยีอกี เพรำะฉะนัน้ จงึต้องประจวบกบั

สญัญำคอืควำมจ�ำหมำยของตนเองทีไ่ม่ชอบ และกต้็องพลดัพรำกจำกสัญญำคอืควำม

จ�ำหมำยของตนเองที่ชอบ เป็นไปอยู่ดังนี้

สงัขำรควำมปรุงคิดหรอืควำมคิดปรงุกเ็หมอืนกนั ทีจ่ะเป็นทกุข์ต่ำง ๆ ข้ึนนัน้ 

ก็ต้องมำถึงขั้นสังขำรคือควำมคิดปรุงหรือควำมปรุงคิด ถ้ำไม่คิดปรุงหรือไม่ปรุงคิดขึ้น 

ทกุข์กไ็ม่เกดิ บำงทีทุกข์มีเพยีงนดิเดียวแต่ว่ำคดิปรุงไปมำกมำยเพรำะควำมหวำดกลวั

ไปต่ำง ๆ ก็กลำยเป็นทุกข์มำก เพรำะฉะนั้น ตัวควำมทุกข์จึงอยู่ที่ตัวสังขำรนี้แหละ

เป็นส�ำคัญคือตัวปรุงคิดหรือตัวคิดปรุง ไม่ชอบทุกข์แต่ท�ำไมจึงปรุงคิดข้ึน ใครเป็นผู้

ปรุงคิด กค็อืจิตของตนเองท่ีปรงุขึน้ คนอืน่จะมำปรงุให้ไม่ได้ ตนนัน้เองเป็นผูป้รงุขึน้  

เพรำะฉะนัน้ ไม่ปรำรถนำทุกข์ แต่ก็คิดปรุงทุกข์อยู่เสมอ ไม่หยุดย้ังท่ีจะปรุงคิดนั้น  

ไม่ชอบทุกข์ แต่ว่ำชอบที่จะปรุงทุกข์ขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้จะดับทุกข์อย่ำงไรได้ ควำมคิด

ปรุงหรือควำมปรุงคิดท่ีเป็นตัวสังขำรน้ี ก็ต้องประจวบและที่พลัดพรำกอยู่เสมอ บำง



76 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๑

ครำวกต้็องประจวบกับควำมคิดปรุงหรอืควำมปรงุคดิทีไ่ม่ชอบ บำงครำวกต้็องพลดัพรำก

จำกควำมคิดปรุงหรือควำมปรุงคิดท่ีชอบ แต่ควำมประจวบคือควำมพลัดพรำกนี้  

ก็ตนเองนั่นแหละเป็นผู้ท�ำให้ประสบคือควำมปรุงคิดอยู่เสมอ ไม่ยอมที่จะหยุดควำม

ปรุงคิดนั้น จึงประสบกับสังขำรอยู่เสมอ สังขำรเป็นผู้ปรุงทุกข์ ก็ต้องประสบกับทุกข์

อยู่เสมอ ไม่อำจที่จะพ้นไปได้ 

พจิำรณำดคูวำมพลดัพรำกและควำมประจวบของนำมรปูทีต่นเอง ให้เหน็ควำม

เป็นไปของควำมพลัดพรำกและควำมประจวบ ดังกล่ำวมำนั้น และจับให้ได้ว่ำมีมูลมำ

จำกตัวชอบกับตัวไม่ชอบที่ฝังอยู่ในจิต ดูให้รู้ให้เห็นตัวไม่ชอบหรือตัวชอบนี้ ที่มำเป็น

ตวัชกัจงูนำมธรรมให้ด�ำเนนิไปในสำยทกุข์ ให้วญิญำณเป็นทกุขวญิญำณ ให้เวทนำเป็น

ทกุขเวทนำ, ให้สญัญำเป็นทกุขสญัญำ ให้สงัขำรเป็นทกุขสังขำร และเม่ือก�ำหนดดอูยู่

อย่ำงน้ีจนควำมจรงิปรำกฏขึน้ ตวัชอบไม่ชอบนัน้กจ็ะสงบ นำมธรรมทีด่�ำเนนิไปในสำย

ทุกข์ก็จะสงบ วิญญำณก็ไม่เป็นทุกขวิญญำณ เวทนำก็ไม่เป็นทุกขเวทนำ สัญญำก็ไม่

เป็นทกุขสญัญำ สงัขำรกไ็ม่เป็นทุกขสงัขำร เป็นอนัว่ำจิตของตนเองนีห้ยดุปรงุทกุข์ขึน้

แก่จติ เมือ่เป็นเช่นน้ี ทุกข์ก็จะสงบ ฉะนัน้ กำรก�ำหนดดใูห้รูท้กุข์ รูท้ำงด�ำเนินของทกุข์ 

รวมลงทีน่ำมรูป จนทุกขสจัจ์ ควำมจรงิคือทุกข์ ปรำกฏขึน้ กเ็ป็นอบุำยท�ำให้หยดุปรุงทกุข์ 

และเป็นทำงเดียวที่จะแก้ทุกข์ของใจได้

ฉะนั้น ต่อไปนี้ก็ขอให้คอยตั้งใจฟังท่ีจะพิจำรณำทุกขสัจจ์ ตอนท่ีว่ำด้วย  

อัปปิยสัมปปโยค ควำมประจวบกับส่ิงและบุคคลไม่เป็นท่ีรัก และ ปิยวิปปโยค  

ควำมพลดัพรำกจำกสิ่งและบุคคลเป็นที่รัก ตำมพระพุทธภำษิตในมหำสติปัฏฐำนสูตร

ต่อไป 

๒๕ กันยายน ๒๕๐๔



ธรรมกถา 
ครั้งที่ ๑๗

ทุกข์เพราะไม่ได้สมหวัง

จะแสดงธรรมในหมวดทุกขสัจจะ ข้อว่ำปรำรถนำไม่ได้สมหวังเป็นทกุข์ ในเบือ้ง

ต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่ำนน้อมใจน�ำเข้ำมำอยูท่ี่ตนเอง พระพทุธเจ้ำได้ทรงแสดงธรรมกท็รง

แสดงที่ตน บุคคลอื่นที่อธิบำยธรรมของพระพุทธเจ้ำก็อธิบำยธรรมที่ตน ฉะนั้น  

กำรฟังธรรมจึงต้องมำดูธรรมนั้นที่ตน กำรตรวจดูธรรมที่ตนนั้น ดูให้พบปัญจขันธ์คอื

นำมรูป เมื่อดูให้พบดั่งนี้จึงจะพบทุกขสัจจะสภำพท่ีจริงคือทุกข์ เพรำะทุกขสัจจะนั้น 

ปรำกฏอยูท่ีปั่ญจขนัธ์หรอืนำมรปู นำมรปูจงึเป็นพืน้ ซึง่ผูรู้มุ่้งจะรูท้กุขสัจจะต้องตรวจ

ดใูห้รูจ้กัปรำกฏเป็นภมูขิองปัญญำหรือวปัิสสนำ เหมอืนอย่ำงบคุคลทีจ่ะยืนอยู่ ถ้ำไม่มี

พื้นแผ่นดินก็ไม่มีที่จะยืน ถ้ำปัญญำหรือวิปัสสนำในพระพุทธศำสนำก็เหมือนกัน 

ปรำกฏที่นำมรูป ถ้ำไม่มีนำมรูป ปัญญำที่เป็นวิปัสสนำก็เกิดขึ้นไม่ได้ เพรำะฉะนั้น  

ในบัดนี้ก็ให้น้อมจิตเข้ำมำตรวจดูนำมรูปที่ตนเองก่อน

ตรวจรปูกำยทีม่กี�ำหนดยำววำหนำคบืของตนเองนี ้และตรวจดนูำมคอือำกำร

ทีน้่อมไปรู้ของจติ ก�ำหนดดอูยูว่่ำ บัดนีจ้ติน้อมไปรูอ้ย่ำงไร ในบดันีก้�ำลงัฟังค�ำบรรยำย 

จิตก็น้อมออกไปได้ยินเสียงที่บรรยำย เป็นวิญญำณ จิตก็น้อมออกไปเป็นสุขหรือเป็น

ทกุข์หรอืเป็นกลำง ๆ อยู่ เพรำะได้ยนิเสยีง เป็นเวทนำ จติกน้็อมออกไปจ�ำได้หมำยรู ้

ในเสียง ในควำมหมำยของเสียง เป็นสัญญำ จิตก็ปรุงคิดไปตำมเป็นเรื่องรำว  
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เป็นสังขำร อำกำรที่จิตน้อมออกไปรู้ดังนี้เป็นนำม เมื่อได้ยินเสียงภำยนอก จิตก็น้อม

ออกไปรู้เสียงภำยนอก ก็เป็นนำมในเสียงภำยนอก

ฉะนั้น บุคคลทุก ๆ คนจึงปรำกฏอยู่ด้วยนำมรูป ถ้ำพ้นจำกนำมรูปเสียแล้ว 

บุคคลก็ไม่ปรำกฏ ควำมเป็นเรำเป็นของเรำก็ปรำกฏอยู่ที่นำมรูป นำมรูปนี้เองมำเป็น

ที่ยึดถือว่ำเป็นเรำเป็นของเรำ ควำมยึดถือนั้นก็เป็นกำรปรุงของจิตซึ่งเป็นสังขำร  

อนัเป็นอำกำรท่ีจติน้อมออกไปรูคิ้ดปรงุอีกอย่ำงหนึง่ ฉะนัน้ กพ็งึก�ำหนดพจิำรณำดวู่ำ

ควำมรู้สึกว่ำเป็นเรำเป็นของเรำมีอยู่ลึกซ้ึงเพียงแค่ไหน ก็จะเห็นว่ำมีอยู่เพียงแค่นำม

รูปนี้เท่ำนั้น ถ้ำไม่มีสังขำรหรือควำมคิดปรุงต่ำง ๆ ไม่มีสัญญำคือควำมจ�ำหมำย 

ต่ำง ๆ ไม่มีเวทนำคือควำมรูส้กึเป็นสขุเป็นทุกข์ต่ำง ๆ ไม่มกีำรได้ยนิ ไม่มกีำรได้เหน็ 

เป็นต้น ตนก็ไม่มีควำมรู้สึกนึกคิดอะไรทั้งนั้น ถ้ำมีเพียงรูปกำยอยู่ รูปกำยนั้นก็เป็น

เหมือนท่อนไม้ ไม่มีควำมรู้สึกนึกคิดอะไรทั้งสิ้น ควำมเป็นเรำเป็นเขำก็หมดไปทั้งนั้น 

เหมอืนอย่ำงเวลำนอนหลบั ควำมเป็นเรำเป็นเขำหรอืว่ำควำมคดิผยองต่ำง  ๆ กห็มด

ไปสิน้ บคุคลจะมฐีำนะเป็นอย่ำงใด กอ็ยูใ่นลกัษณะอำกำรเหมือนกนัหมด เพรำะฉะนัน้ 

ควำมเป็นเรำเป็นเขำต่ำง ๆ นี ้จงึปรำกฏอยูแ่ค่นำมรปู และเมือ่มคีวำมเป็นเรำเป็นเขำ 

มคีวำมเป็นของเรำของเขำกส่็องถงึอำกำรทีม่คีวำมปรำรถนำอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ฉะนัน้ 

เมือ่ก�ำหนดดูให้รู้ตระหนักอยู่ในนำมรูป ก็ก�ำหนดดูให้รู้เข้ำไปถึงตัวควำมปรำรถนำที่มี

อยู่ในจิตใจ

ควำมปรำรถนำนีม้อียูส่องอย่ำง คอืปรำรถนำในส่ิงทีเ่ป็นวิสัย และควำมปรำรถนำ

ในสิ่งที่ไม่เป็นวิสัย ควำมปรำรถนำในสิ่งท่ีเป็นวิสัยนั้น คือปรำรถนำในส่ิงท่ีควรจะได้

ควรจะถึง แต่ว่ำกำรได้กำรถึงนั้นก็มิใช่ว่ำจะส�ำเร็จได้ด้วยควำมปรำรถนำเท่ำนั้น  

ย่อมส�ำเร็จด้วยกำรปฏบิตัใินเหต ุดงัเช่นเมือ่ปรำรถนำผลทีด่อีนัควรได้ควรถึง กป็ฏบิตัิ

ในเหตุที่ดี อันสมควรแก่กัน ในข้อนี้ก็มิใช่ว่ำจะพึงต�ำหนิควำมปรำรถนำดังกล่ำวโดย

ส่วนเดียว เมือ่มคีวำมปรำรถนำด ีและปฏบิติัในเหตุท่ีด ีอนัจะให้บรรลุถึงผลท่ีปรำรถนำ

นั้น ก็เป็นกำรปฏิบัติท่ีถูกต้อง ควำมปรำรถนำดังกล่ำวนี้ ท่ำนเรียกเป็นอธิษฐำนคือ 

ควำมตัง้ใจ ดงัเล่ำถงึพระโพธสิตัว์ได้ปรำรถนำพทุธภมูโิดยล�ำดบั พระสำวกกป็รำรถนำ

สำวกภูมมิำโดยล�ำดบั บคุคลผูป้ระกอบกจิกำรงำนกป็รำรถนำควำมส�ำเรจ็แห่งกจิกำรนัน้ 
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ควำมปรำรถนำดงักล่ำวนี ้เม่ือประกอบด้วยสจัจะ คอืควำมตัง้ใจจรงิ กเ็รยีกว่ำสจัจำธษิฐำน 

คือมีสัจจะด้วยมีอธิษฐำนด้วย ท่ำนนับว่ำเป็นบำรมีอย่ำงหนึ่ง

ส่วนควำมปรำรถนำในสิ่งท่ีมิใช่วิสัยนั้น คือควำมปรำรถนำที่ผิดคติธรรมดำ 

เมื่อจะต้องมีควำมเกิดเป็นธรรมดำ มีควำมแก่เป็นธรรมดำ มีควำมเจ็บเป็นธรรมดำ  

มีควำมตำยเป็นธรรมดำ ก็ปรำรถนำว่ำอย่ำเกิด อย่ำแก่ อย่ำเจ็บ อย่ำตำย และเมื่อ

จะต้องมคีวำมโศก มีควำมระทมใจ มีควำมทกุข์กำย มคีวำมทุกข์ใจ มคีวำมคบัแค้นใจ 

เป็นธรรมดำ กป็รำรถนำว่ำอย่ำโศกเป็นต้น เมือ่มคีวำมปรำรถนำทีผ่ดิธรรมดำของตน 

ควำมปรำรถนำนัน้ก็ไม่ส�ำเรจ็ จงึต้องเป็นทกุข์ใจอยู่เพรำะควำมปรำรถนำไม่ได้สมหวังนัน้ 

ครำวนีม้ำพิจำรณำดูทีร่ปูกำยและดทูีน่ำมกำย ดทูีร่ปูนำมของตนดังทีก่ล่ำวมำแล้ว 

รปูนำมนีก้ต็ัง้ต้นด้วยชำติคอืควำมเกิด แปรปรวนไปด้วยควำมแก่ เจ็บช�ำ้ล�ำบำกเพรำะ

ควำมเจ็บ และแตกสลำยด้วยควำมตำย อันนีจ้งึเป็นธรรมดำของรปูนำม และมำตรวจ

ดทูีจิ่ต ถ้ำจติยังมีควำมยดึม่ันถอืม่ันอยู่ ยงัมคีวำมปรำรถนำอยู่ กจ็ะต้องมโีศก มีควำม

ระทมใจเป็นต้น ไม่พ้นไปได้ เว้นไว้เสยีแต่จะปล่อยวำง เมือ่ปล่อยวำงได้ในสิง่ใด กพ้็น

จำกควำมโศกควำมระทมในสิ่งนั้น ปล่อยวำงได้ในทุกสิ่ง ก็พ้นจำกควำมโศกคือควำม

ระทมใจได้ในทุกสิ่ง แต่เมื่อยังปล่อยวำงไม่ได้ ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ ก็จะต้องโศกต้อง

ระทมใจอยู่เป็นธรรมดำ ในเม่ือสิ่งที่ยึดมั่นไม่เป็นไปตำมที่ปรำรถนำ เพรำะฉะนั้น  

ก็ให้ก�ำหนดดูจิตที่ปรำรถนำในสิ่งที่ไม่เป็นวิสัยจะพึงได้พึงถึง และตรวจดูควำมทุกข์ท่ี

เกิดข้ึนอันเนื่องมำจำกควำมไม่ส�ำเร็จดังปรำรถนำนั้น ก�ำหนดดูให้รู้อยู่ตำมเป็นจริง  

เมื่อก�ำหนดให้รู้อยู่ตำมควำมเป็นจริงอยำ่งนี้ ก็จะท�ำให้รู้เกิดปัญญำรู้เท่ำทัน เมื่อเกิด

ปัญญำรู้เท่ำทัน ปัญญำนี้เองก็จะแยกทุกข์ออกไปจำกจิตใจได้ นำมรูปที่เป็นไปตำม

คตธิรรมดำกเ็ป็นไป บคุคลกเ็ป็นผูด้ ูเมือ่เป็นผูค้อยดอูยู ่กำรดูนัน้เป็นตวัสต ิและเป็น

ตัวปัญญำประกอบกัน สิ่งที่ดูก็ไม่เข้ำมำปรุงจิตให้เกิดควำมปรำรถนำและให้เกิดควำม

ทุกข์ข้ึนได้ ก็จะมองเห็นนำมรูปด�ำเนินไปอยู่ตำมคติธรรมดำของตน เปรียบเหมือน

อย่ำงเรอืนทีไ่ฟก�ำลังไหม้ เมือ่อยูใ่นเรอืนนัน้กเ็กดิควำมเร่ำร้อน แต่เมือ่ออกจำกเรอืนนัน้ 

ดูเรือนที่ไฟก�ำลังไหม้นั้น เป็นผู้ดู เป็นผู้รู้ ก็ไม่ต้องร้อนเพรำะเรอืนไหม้ เมื่อเป็นเช่นนี้

ก็จะเกิดควำมสุขอันเกิดจำกควำมสงบ
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บคุคลทกุ ๆ คนต้องเผชญิอยูก่บัควำมทกุข์ของตนและควำมทกุข์ของคนต่ำง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ถ้ำจะรับควำมทุกข์นั้นมำบรรทุกไว้ในจิตใจ ยึดถือเอำควำมทุกข์นั้นไว้  

ก็ยิ่งจะดิ้นรนกระสับกระส่ำยไม่มีควำมสุข แต่ถ้ำคอยสลัดควำมทุกข์ต่ำง ๆ ออกจำก

จิตใจ ไม่บรรทุกเอำไว้ จิตใจก็จะไปรอด ควำมทุกข์ข้ำงนอกนั้น ทุก ๆ คนไม่อำจที่

หลบเลี่ยง แต่ว่ำควำมที่จิตใจอำจที่จะหลบเลี่ยงได้ โดยมำกรับเอำควำมทุกข์ข้ำงนอก

เข้ำมำเป็นควำมทกุข์ของจติใจ จงึกลำยเป็นควำมทุกข์สองชัน้ คอืทุกข์ภำยนอกด้วย ทกุข์

ภำยในด้วย ส่วนผูท้ีป่ฏบิตัติำมธรรมของพระพทุธเจ้ำย่อมรูจ้กัแบ่งเบำ ท่ีจะให้เป็นทกุข์

ข้ำงนอกก็เป็นทุกข์ข้ำงนอก ไม่ให้มำบรรทุกไว้ในจิตใจ แบ่งเบำออกไปเสียจำกจิตใจ 

เมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจจึงจะมีควำมสุข แม้จะอยู่ในท่ำมกลำงควำมทุกข์ข้ำงนอก และเมื่อ

จิตใจมีควำมสุขก็สำมำรถที่จะมีสติปัญญำแก้ควำมทุกข์ข้ำงนอกได้ตำมท่ีสำมำรถจะ 

แก้ได้ แต่ถ้ำจติใจทีจ่ะรบัเอำควำมทกุข์ข้ำงนอกมำไว้เสยีเตม็ทีแ่ล้ว กเ็ป็นอันหมดหนทำง

ที่จะแก้ไข

ทำงที่จะแยกควำมทุกข์ออกเป็นส่วน ๆ ดังกล่ำวมำนี้ ก็ต้องอำศัยทำงปฏิบัติ

ของพระพุทธเจ้ำ เบื้องต้นก็คือก�ำหนดนำมรูปและก�ำหนดดูให้รู้ควำมทุกข์ของนำมรูป

ทีเ่ป็นไปตำมสภำพ และให้รูค้วำมทุกข์ของจติใจอนัเกดิควำมปรำรถนำในส่ิงทีไ่ม่เป็นวิสัย 

ดูจนควำมทุกข์นั้นสงบไปเพรำะควำมปรำรถนำต่ำง ๆ สงบ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงจะเป็น

อนัได้ประโยชน์จำกกำรศึกษำในทกุขสจัจะของพระพทุธเจ้ำ และเมือ่ศกึษำแล้วกไ็ด้ควำมสขุ

๒ ตุลาคม ๒๕๐๔



ธรรมกถา 
ครั้งที่ ๑๘

สรุปเข้าทุกข์ขันธ์

ขอให้ทุก ๆ ท่ำนประมวลจิตเข้ำมำก�ำหนดดูที่ตนเอง ให้มีควำมรู้อยู่ที่ตนเอง 

เมื่อฟังค�ำอบรมก็ฟังน�ำมำตรวจดูท่ีตนเอง เพื่อให้เห็นธรรมที่ตนเอง ไม่ใช่เห็นธรรม 

ในภำยนอกตำมเสียงที่ฟัง รู้ธรรมตำมเสียงที่ฟังเป็นสัญญำ แต่รู้ธรรมคือควำมจริง 

ทีต่นเองเป็นตวัปัญญำ ฉะนัน้ ในบัดนี ้กใ็ห้รวมจติเข้ำมำดทูีต่นต้ังแต่ส่วนหยำบจนถงึ

ส่วนละเอียด

ดูกำรหำยใจที่ทุก ๆ คนหำยใจเข้ำหำยใจออกอยู่ หำยใจเข้ำก็ให้รู้หำยใจออก

ก็ให้รู้

ดูอิริยำบถว่ำบัดน้ีก�ำลังน่ังอยู่ ดูอิริยำบถว่ำบัดนี้ได้วำงมือวำงเท้ำและทรงตน

อยู่อย่ำงไร

ตรวจดูสกนธ์กำยทั้งสิ้น เบื้องบนแต่พื้นเท้ำขึ้นมำ เบื้องต�่ำแต่ปลำยผมลงไป 

ซึ่งมีหนังหุ้มอยู่รอบนอก

ประมวลลงไปในธำตดุนิ น�ำ้ ลม ไฟ และอำกำศ ส่วนท่ีแข้นแขง็กเ็ป็นปฐวีธำตุ 

ธำตดิุน ส่วนท่ีเป็นเอิบอำบกเ็ป็นอำโปธำต ุธำตนุ�ำ้ ส่วนทีอ่บอุ่นกเ็ป็นเตโชธำต ุธำตไุฟ 

ส่วนที่พัดไหวก็เป็นวำโยธำตุ ธำตุลม ส่วนที่เป็นช่องว่ำงก็เป็นอำกำสธำตุ ธำตุอำกำส 
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นึกตรวจดู ถ้ำน�ำปฐวีธำตุ ธำตุที่แข้นแข็งออกเสียให้หมด ก็จะปรำกฏอำโปธำตุ  

ธำตุที่เอิบอำบ คือ ธำตุน�้ำ เช่นโลหิตจะไหลไปมำอยู่ทั่วสรรพำงค์กำย หรือจะน�ำ 

ธำตนุ�ำ้ออกให้หมด กจ็ะปรำกฏแก่เตโชธำต ุธำตทุีอ่บอุน่ ก�ำหนดดคูวำมอบอุน่ทีม่อียู่

ทั่วสรรพำงค์กำย หรือจะน�ำเตโชธำตุออกให้หมด ก็จะปรำกฏวำโยธำตุ ธำตุลม เช่น 

ลมหำยใจเข้ำลมหำยใจออก ก�ำหนดให้แผ่สร้ำนไป ทั่วสรรพำงค์มีแต่ลม เมื่อเอำธำตุ

ลมออกเสียอีก ก็จะเป็นอำกำสธำตุ คือเป็นช่องว่ำง ร่ำงกำยนี้ถ้ำเหลือแต่อำกำสธำตุ 

กจ็ะเป็นควำมว่ำงทัง้นัน้ เดมิเมือ่ก่อนมำก่อก�ำเนดิขึน้มำเป็นควำมว่ำงในทีส่ดุกจ็ะกลบั

เป็นควำมว่ำงไปตำมเดิม

ครำวนี้ เมื่อน�ำเอำธำตุต่ำง ๆ มำรวมเข้ำกัน จึงกลับมำเป็นสกนธ์กำยทั้งสิ้น 

ซึ่งมีเวทนำควำมรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขและเป็นที่อำศัยของจิตใจ

เวทนำนัน้กป็รุงจิตใจ คือ ถ้ำเป็นสุขเวทนำกป็รงุให้เกดิชอบ ถ้ำเป็นทกุขเวทนำ

กป็รงุให้เกดิไม่ชอบ ถ้ำเป็นอุเบกขำเวทนำคอืไม่ทกุข์ไม่สขุกป็รงุให้สยบตดิอยู ่อนัเป็น

อำกำรของโมหะ ควำมหลง

จึงดูเข้ำมำอีกชั้นหนึ่งถึงจิตใจที่มีอำกำรชอบ มีอำกำรที่ไม่ชอบและมีอำกำรที่

สยบติดอยู่ในสิ่งทั้งหลำย ดูจิตใจในบัดนี้ให้รู้ว่ำเป็นอย่ำงไร

เมือ่ดใูห้ซ้ึงเข้ำไปก็จะเหน็ส่วนผสมของจติใจ คือจติเป็นส่วนหน่ึง และควำมชอบ

ควำมชงัหรอืควำมหลงเป็นอีกส่วนหนึง่ ผสมกนัอยู่ติดกนัอยู่ ส่วนทีม่ำผสมอยู่ในจติใจ

นั้นเป็นตัวนิวรณ์ คือเป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตด�ำเนินไปในควำมดีที่สูงขึ้น

แม้แต่จะรวมใจเข้ำมำก�ำหนดดังท่ีกล่ำวมำโดยล�ำดับนี้ ส่วนท่ีมำผสมอยู่ใน

จิตใจน้ันก็คอยชกัออกไปข้ำงนอก ฉะนัน้ กก็�ำหนดให้ทันเครือ่งท่ีจะชกัจติใจออกไป โดย

ตั้งสติก�ำหนดอยู่ทำงเข้ำมำของเครื่องชักใจเหล่ำนั้น คือ ทำงตำ ทำงหู ทำงจมูก ทำง

ลิ้น ทำงกำย และทำงมนะ คือใจ ทำงที่เก็บเรื่องทั้งหลำยไว้มำกก็คือทำงมนะ เพรำะ

ฉะนั้น ก็ต้องคอยก�ำหนดตัวมนะคือใจของตนนี้ไว้ให้ดี และคอยดูให้รู้ไว้ก่อนเท่ำนั้น 

ยงัไม่ต้องบงัคบัจิตใจไว้อย่ำงไร เพรำะถ้ำไปบังคับบบีค้ันจิตใจกจ็ะเกดิควำมเหนด็เหนือ่ย
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อึดอัดร�ำคำญ เพรำะฉะนั้น ลองปล่อยจิตใจให้เป็นไปตำมที่ใจปรำรถนำ แต่ว่ำให้คอย

มสีตติิดตำมดอูยู ่คอยดวู่ำจติใจออกไปอย่ำงไร อะไรมำผกูมำดงึจติใจให้ออกไป ก�ำหนด

ดอูยูด่งันีก้จ็ะมคีวำมรูท้นัต่อเรือ่งทัง้หลำยทีเ่ข้ำมำฉุดชกัจติใจ เรือ่งท้ังหลำยนัน้เข้ำมำฉุด

ชกัจติใจออกไป ทำงตำบ้ำง ทำงหบู้ำง ทำงจมกูบ้ำง ทำงลิน้บ้ำง ทำงกำยบ้ำง ทำงมนะคอื

ทำงใจเองบ้ำง จิตใจจึงฟุ้งซ่ำนไปอยู่โดยรอบตัว ไม่รวมอยู่เป็นจุดเดียวได้ แต่ก็ไม่ต้อง

ไปบังคบั คอยดใูห้รู ้แต่ว่ำต้องรูใ้ห้ทนั เมือ่เป็นเช่นนีจ้ติใจกจ็ะเชือ่งเข้ำมำเองจนถงึสงบ 

เพรำะว่ำจิตใจนี้เป็นธำตุรู้ คือมีควำมฉลำดเป็นพื้นเพอยู่ในตัวเอง เมื่อคอยก�ำหนดอยู่

ให้จติใจมโีอกำสท่ีจะเกดิควำมรูข้องตนเองข้ึนได้แล้ว จติใจนีก้จ็ะเกดิควำมรูข้ึน้เอง ไม่

ต้องไปใส่ควำมรู้ให้แก่จิตใจเป็นตัวธำตุรู้ซึ่งมีพื้นเพฉลำดของตัวเองอยู่แล้ว

เมือ่คอยก�ำหนดดอูยูใ่ห้จติใจเกดิควำมรูท้ีต่นเองขึน้ได้โดยล�ำดบัดงันี ้สตกิจ็ะ

ย่ิงต้ังมัน่ จิตใจเองกส็ำมำรถท่ีจะวจิยัคอืเลือกเฟ้นให้รูภ้ำวะของจติใจ ให้รูเ้ครือ่งประกอบ

ทีม่อียูใ่นจิตใจ และให้รูท้ำงมำของเครือ่งประกอบทัง้หลำยเหล่ำนัน้ได้ เม่ือก�ำหนดเข้ำ

มำโดยล�ำดบัจนจติใจสำมำรถทีจ่ะวจิยัธรรมในตนเองหรอืในจิตใจตนเองได้ดงันี ้กแ็สดง

ว่ำจิตใจสำมำรถท่ีจะอ่ำนธรรมคือควำมจริงภำยในได้แล้ว อันนี้แหละคือ โพชฌงค์  

องค์ควำมรู้

ต่อจำกนี้ อ่ำนธรรมบทต้นของพระพุทธเจ้ำคือทุกขสัจจะ ควำมจริงคือทุกข์ 

อ่ำนไปตำมสัญญำคือควำมจ�ำตำมพระพุทธศำสนำคือค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำก่อน 

ว่ำ ทกุขสจัจะ ควำมจรงิคือทุกข์น้ัน พระพุทธเจ้ำได้ทรงชีแ้จงไว้ให้ก�ำหนดว่ำ ควำมเกดิ

เป็นทุกข์ ควำมแก่เป็นทุกข์ ควำมตำยเป็นทุกข์ นี้เป็นสภำวะทุกข์ ทุกข์ตำมสภำพ  

ต่อจำกน้ันพระพุทธเจ้ำก็ได้ทรงแสดงว่ำ ควำมโศกเป็นทุกข์ คร�่ำครวญเป็นทุกข์  

ควำมไม่สบำยทำงกำย และจิตใจที่รับเอำมำเป็นทุกข์ ควำมไม่สบำยทำงใจเป็นทุกข์ 

ควำมคับแค้นใจเป็นทุกข์ ต่อจำกน้ันพระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงให้ก�ำหนดว่ำ ควำมประจวบ

กบัด้วยสิง่ทัง้หลำยซึง่ไม่เป็นทีร่กัเป็นทกุข์ ควำมพลดัพรำกจำกสิง่ทัง้หลำยซึง่เป็นทีร่กั 

เป็นทุกข์ ต่อจำกนั้นพระพุทธเจ้ำได้สั่งสอนให้ก�ำหนดเข้ำมำอีกว่ำ ควำมปรำรถนำ 

ไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์
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เมือ่ก�ำหนดดทุูกขสจัจะ ควำมจรงิคอืทกุข์ตำมทีพ่ระพทุธเจ้ำได้ทรงสัง่สอนไว้

ตำมสญัญำดัง่น้ี ก็ลองพิจำรณำดตู่อไปว่ำ เรำทกุ ๆ คนก็ได้เคยประสบควำมทกุข์เหล่ำ

น้ีมำหรือไม่ เกดิเป็นทกุข์ แก่เป็นทุกข์ เกดิเป็นทกุข์นัน้ กอ็ำจจะไม่รูว่้ำเป็นทกุข์อย่ำงไร 

แก่เป็นทกุข์นัน้ ถ้ำยงัไม่แก่ ก็อำจจะยงัไม่รู้ แต่ถ้ำได้แก่มำโดยล�ำดบั ร่ำงกำยทุพพลภำพ

ลงกอ็ำจจะรู้ ตำยเป็นทุกข์นัน้ เม่ือยังไม่ตำยก็ไม่รู ้ แต่กก็ลัวตำยไม่ปรำรถนำควำมตำย 

ส่วนควำมโศก ควำมคร�่ำครวญ เป็นต้นนั้น ทุก ๆ คนก็จะเคยประสบมำมำกบ้ำง 

น้อยบ้ำง และต่ำงก็จะรู้สึกว่ำเป็นทุกข์ คือเป็นควำมไม่สบำยกำย ไม่สบำยใจ ก็เป็น

อนัว่ำยงัไม่ประสบในควำมจริงคอืทกุข์ได้ทกุข์อย่ำง โดยเฉพำะเกดิเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ 

ตำยเป็นทุกข์ ฉะนั้น ก็ควรจะต้องพิจำรณำให้เข้ำใจก่อนว่ำเป็นทุกข์อย่ำงไร

ทุกข์ตำมสภำพน้ัน คือตำมสภำพตำมธรรมดำของเบญจขันธ์อันรวมเรียกว่ำ

สกลธ์กำยอนันี ้เบญจขนัธ์ได้แก่กองทัง้ ๕ ได้แก่รปูขนัธ์ กองรปู คอืรปูกำยนี ้เวทนำขนัธ์ 

กองเวทนำ คือควำมรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือเป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข สัญญำขันธ์ 

กองสญัญำ คือควำมจ�ำได้หมำยรูต่้ำง ๆ สงัขำรขนัธ์ กองสงัขำร คอืควำมคดิปรงุหรอื

ควำมปรุงคิดต่ำง ๆ วิญญำณขันธ์ กองวิญญำณ คือควำมรู้สึกเห็นรูปควำมรู้สึกได้ยิน

เสียงเป็นต้น รูปก็คงเป็นรูป ส่วนเวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ เรียกว่ำเป็นนำม 

คือเป็นอำกำรท่ีจิตอำศัยรูปน้อมออกไปรับรู้ รู้เห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นทีแรกก็เป็น

วิญญำณ รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขก็เป็นเวทนำ รู้จ�ำก็เป็น

สัญญำ รู้ปรุงหรือรู้ปรุงคิดก็เป็นสังขำร ย่นลงจึงไปถึงเป็นนำมรูปหรือว่ำเป็นรูปนำม 

นำมรูปนี้ก่อก�ำเนิดขึ้นเบื้องต้นก็เป็นชำติ เม่ือก่อก�ำเนิดเป็นชำติขึ้นแล้วก็แปรปรวน

เปลี่ยนแปลงมำโดยล�ำดับ นี้เป็นชรำ ในที่สุดก็แตกสลำย เรียกว่ำเป็นมรณะ ควำม

ตำย เพรำะฉะนัน้ เมือ่สรปุลงแล้วเกดิ แก่ เจบ็ ตำย กค็อืว่ำเกดิดบั เบือ้งต้นเป็นเกดิ 

ลงท้ำยก็เป็นดับ นี่เป็นธรรมดำ

เพรำะธรรมดำเป็นดั่งนี้ พระพุทธเจ้ำจึงเรียกว่ำเป็นทุกข์ ที่แปลว่ำสิ่งที่อยู่คง

ที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไปตั้งแต่เกิดจนดับ ควำมแปรปรวนเปลี่ยนแปลง
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ไปในระหว่ำงจำกเกดิจนถงึดบักเ็รยีกว่ำ ชรำ อนันีแ้หละเป็นตวัทกุขสจัจะ สภำพทีจ่รงิ

คอืทกุข์ทีท่กุ ๆ คนผูเ้กดิมำมนีำมรูปจะต้องประสบ ปถุุชนกต้็องประสบ พระอรยิบคุคล 

กต้็องประสบ แต่บถุชุนหรอืคนสำมญัทัว่ไปนัน้ ได้มีควำมยึดถืออยู่ในนำมรปู ว่ำเป็นเรำ 

ว่ำเป็นของเรำ ว่ำเป็นตัวของเรำ เมื่อมีควำมยึดถืออยู่ดังนี้ นำมรูปก็เป็นทุกข์ไปตำม

ธรรมดำ บุคคลจึงรับเอำทุกข์ของนำมรูปนั้นมำเป็นทุกข์ของจิตใจ จึงได้เกิดควำมโศก 

ควำมร�่ำไรร�ำพันขึ้นเป็นทุกข์ทำงจิตใจ พระพุทธเจ้ำจึงได้ทรงสรุปควำมทุกข์ทั้งสิ้นลงที่

เบญจขันธ์ หรือรวมเรียกว่ำนำมรูปดังที่กล่ำวมำนั้น แต่ถ้ำปล่อยวำงควำมยึดถืออยู่ใน

นำมรูปของตนได้ นำมรปูกต้็องเป็นทกุข์ไปตำมสภำพตำมธรรมดำ คอื เกดิ แก่ ตำย 

หรือรวมทัง้เจบ็ด้วย แต่ว่ำไม่ยดึถือไว้ ผูไ้ม่ยดึถอืนัน้กไ็ม่โศก นำมรปูกเ็ป็นทกุข์ไปตำม

สภำพเท่ำนั้น เหมือนอย่ำงนำมรูปของพระอริยบุคคลทั้งหลำย

แต่ว่ำสำมัญชนนัน้ได้มีควำมยดึถอืเอำนำมรปูนีไ้ว้ จงึได้ปรงุทกุข์มโีศกเป็นต้น

ให้เกิดขึ้นแก่ตน คือว่ำ ตัวของเรำเองปรุงควำมทุกข์ให้เกิดข้ึนแก่ตัวของเรำเอง คือ

จิตใจของเรำเองที่ประกอบด้วยอุปำทำน คือควำมยึดถือนี้ ปรุงควำมทุกข์ให้เกิดแก่

จติใจ โศกกใ็จของเรำเองปรงุขึน้แก่จติใจ ควำมคร�ำ่ครวญ กจ็ติใจของเรำเองปรุงขึน้ให้

เกิดแก่จิตใจ ทุกข์กำยท่ีมีเป็นธรรมดำ แต่ว่ำจิตใจก็ไปรับเอำมำปรุงให้เป็นทุกข์ของ

จิตใจ ควำมไม่สบำยใจ กจ็ติใจของเรำเองไปปรงุให้เป็นทุกข์ขึน้แก่จติใจ ควำมคบัแค้นก็ที่

เหมอืนกนั จิตใจของเรำเองไปปรุงให้เกิดแก่จิตใจ

ควำมปรงุอนัน้้นแหละเรยีกว่ำเป็นตวัสงัขำร คอืควำมคดิปรงุหรือควำมปรงุคดิ  

ซึ่งเนื่องมำจำกวิญญำณ เวทนำ และสัญญำประกอบกัน เพรำะฉะนั้น นำมคือจิตที่

น้อมออกไปรู้หรือรับรู้นี่แหละ เป็นตัวปรุงทุกข์และเป็นตัวควำมทุกข์ใจทั้งสิ้นไม่อื่นไป

จำกนำม และก็ต้องประกอบอยู่กับรูป เพรำะฉะน้ัน นำมรูปนี้เองจึงเป็นตัวทุกข์ 

ตำมสภำพ ที่หมำยควำมว่ำคงอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องเกิดดับ และเป็นตัวควำมทุกข์ใจด้วย  

เป็นตัวผู้ปรุงทุกข์ใจด้วย คือเป็นท้ังตัวผู้ปรุงทุกข์ใจ และเป็นทั้งตัวทุกข์ใจ ฉะนั้น 

พระพุทธเจ้ำจึงได้ตรัสย่อทุกข์ทั้งสิ้นลงที่นำมรูป หรือที่ปัญจขันธ์ ขันธ์ทั้ง ๕
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แต่จะปรุงทุกข์ใจขึ้นก็ต้องหมำยถึงว่ำเป็นนำมรูปท่ียังประกอบด้วยอุปำทำน 

คอืควำมยดึถอืว่ำเป็นเรำ ว่ำเป็นของเรำอยู่ เพรำะฉะนัน้ กใ็ห้ก�ำหนดดทูกุขสจัจะควำมจรงิ

คือทุกข์ตำมที่พระพุทธเจ้ำได้ทรงสั่งสอนไว้ จ�ำแนกออกแต่ละข้อ และก็รวมลงที่นำม

รูปและปัญจขันธ์ คือรวมลงท่ีรูปกำย และรวมลงที่จิตที่น้อมออกไปรับรู้ มำปรุงเป็น

ทกุข์เข้ำไว้ ดใูห้รูต้ำมควำมเป็นจรงิอยูด่ัง่นี ้กจ็ะได้ควำมรูใ้นทุกขสจัจะ สภำพทีจ่รงิคอื

ทกุข์ของพระพทุธเจ้ำ และเมือ่ดูอยู่ให้เกดิควำมรูต้ำมสัญญำก่อน กจ็ะได้ควำมรูท้ีเ่ป็น

ตวัปัญญำขึน้โดยล�ำดบั และจะรูส้กึว่ำ ทกุขสัจจะ สภำพทีจ่ริงคอืทกุข์ของพระพุทธเจ้ำ

น้ัน ไม่ใช่เป็นของท่ีน่ำกลวัน่ำเกลยีด แต่เป็นควำมจรงิทีค่วรรู ้ควรเหน็ ควรเข้ำใจ เมือ่

รู้เห็นเข้ำใจตำมที่พระพุทธเจ้ำได้ทรงสั่งสอนไว้ ก็กลับจะท�ำให้ตนเองเป็นสุขขึ้น สงบ

ขึน้ เพรำะท�ำให้มคีวำมรูเ้ท่ำทนัต่อควำมทกุข์ ไม่หลงปรงุทกุข์ขึน้แก่ตนเองทัง้ทีไ่ม่ชอบ 

ควำมทกุข์ เมือ่ไม่ปรงุทกุข์ขึน้แก่ตนเอง ทกุข์กจ็ะน้อยลงไป จงึเป็นควำมสขุควำมสงบ

แก่ตนเอง

๙ ตุลาคม ๒๕๐๔



ธรรมกถา 
ครั้งที่ ๑๙

หมวดทุกขสมุทัย

จะแสดงธรรมในหมวด สมุทัย คือ เหตใุห้เกดิทกุข์ ขอให้ทกุ ๆ ท่ำนน้อมจติ

เข้ำมำก�ำหนดดูอยู่ท่ีจิต ดูจิตในบัดน้ี เม่ือดูจิตอยู่ในบัดนี้ก็จะรู้อำกำรของจิต ว่ำคิด

อย่ำงไร ควำมคิดนั้นด�ำเนินมำทำงไหน ก�ำหนดให้มีสติคือควำมระลึก ดูอยู่ให้ทันกับ

จิตที่คิดไปในเรื่องต่ำง ๆ

ทำงท่ีจิตคิดไปนั้น ก็คือคิดออกไปในรูปที่เห็นทำงตำบ้ำง ในเสียงที่ได้ยิน 

ทำงหูบ้ำง ในกลิ่นที่ได้สูดทำงจมูกบ้ำง ในรสที่ได้ลิ้มทำงลิ้นบ้ำง ในสิ่งที่กำยถูกต้องที่

ไดส้ัมผัสทำงกำยบำ้ง ในเรื่องของรปูเสยีงเป็นต้น ทีป่ระสบพบผ่ำนมำแลว้ในอดีตบ้ำง  

จิตที่ได้น้อมออกไปรับรูปเสียงเป็นต้น และไม่ใช่รับไว้เฉย ๆ เท่ำนั้น ยังยึดรูปเสียง

เป็นต้นนั้นไว้ด้วย

อำกำรที่จิตน้อมออกไป หรือว่ำแล่นออกไปยึดรูปยึดเสียงไว้นั้น คือ ตัณหำ 

กับ อุปำทำน ตณัหำ แปลกนัว่ำควำมทะยำนอยำกหรอืควำมดิน้รนของจติ แปลอย่ำงนัน้

กพ็อเข้ำใจได้ในควำมหมำยท่ัว ๆ ไป แต่เมือ่พจิำรณำดอูำกำรอย่ำงละเอยีดแล้ว กค็อื

อำกำรทีจ่ติแล่นออกไปยดึอำรมณ์ มรีปูเสยีงเป็นต้น เพรำะฉะนัน้ ตณัหำกบัอปุำทำน

จึงควบคู่กัน เมือ่รปูมำกระทบกบัจกัขปุระสำท เสยีงมำกระทบกบัโสตประสำท เป็นต้น 
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แล่นเข้ำไปถึงจิต จิตก็น้อมออกไปรับอำรมณ์คือรูป อำรมณ์คือเสียง เป็นต้นเหล่ำนั้น 

แต่ว่ำแล่นออกไปรบั ไม่ยดึ กเ็ป็นนำมธรรมตำมปกต ิไม่เป็นตณัหำ ต่อเมือ่น้อมออก

ไปหรือว่ำแล่นออกไปรับอำรมณ์ดังกล่ำวและยึดอำรมณ์ดังกล่ำวไว้ด้วย จึงเป็นตัณหำ

ถ้ำจะแยกเรียกกิริยำท่ีจิตทะยำนออกไปหรือด้ินรนออกไปรับนั้นว่ำตัณหำ กิริยำที่ยึด

ไว้ก็เรียกว่ำอุปำทำน แต่แม้ว่ำจะเรียกว่ำตัณหำอย่ำงเดียวก็ต้องหมำยถึงว่ำประกอบ

ด้วยอปุำทำน คือควำมยดึถอืไว้ด้วย เม่ือมีควำมยดึถอือำรมณ์ไว้ดัง่น้ี จงึไม่ปล่อยอำรมณ์

นั้นไปให้พ้นจิต ยังยึดถือเกำะเก่ียวอำรมณ์นั้นไว้กับจิต และก็มีควำมปรำรถนำใน

อำรมณ์น้ันด้วย ถ้ำอำรมณ์นั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ มีควำมต้องกำรจะเป็นเจ้ำของ

อำรมณ์นัน้ด้วย แต่ถ้ำอำรมณ์นัน้เป็นท่ีไม่ชอบใจกต้็องกำรทีใ่ห้จะพ้นไปเสยี แต่ว่ำกย็ดึเอำ

ไว้ไม่ปล่อย ทัง้ทีต้่องกำรจะให้อำรมณ์นัน้พ้นไปเสีย จงึเป็นอนัว่ำพ้นไปไม่ได้เพรำะไม่ชอบ

กย็ดึเอำไว้ ฉะนัน้ ลกัษณะของตณัหำดงักล่ำวมำนี ้พระพทุธเจ้ำจงึได้ทรงแจกไว้เป็นสำม 

คอื กำมตณัหำ ตัณหำในกำม ภวตัณหำ ตัณหำในภพ วิภวตัณหำ ตัณหำในวิภพ

กำมตณัหำ ตัณหำในกำมน้ัน คอืในอำรมณ์ทีรั่กใคร่ปรำรถนำพอใจ ภวตณัหำนัน้ 

คือตณันหำควำมเป็นนัน่เป็นนี ่ควำมเป็นนัน่เป็นนีน่ัน้ เมือ่สรุปลงแล้วกค็อืเป็นเจ้ำของ

เป็นผู้ครอบครองกำม คืออำรมณ์เป็นที่รักใคร่ปรำรถนำพอใจ ต้องกำรจะเป็นเจ้ำของ

เป็นผูค้รอบครองอำรมณ์เช่นนัน้ วภิวตณัหำ ตณัหำในวิภพ คอืควำมท่ีจะให้ส้ินภำวะ คือ

สิ้นควำมเป็นน่ันเป็นน่ี หมำยถึงว่ำให้สิ้นภำวะที่ไม่ชอบ ไม่ชอบภำวะคือควำมเป็นไป 

เช่นใด ก็ต้องกำรที่จะให้ภำวะเช่นนั้นสิ้นไป

ตณัหำทัง้สำมประกำรนี ้ต้องมอุีปำทำนคอืควำมยึดประกอบอยูด้่วย คอืยดึถอื

เอำไว้ที่จิต ไม่ปล่อยออกไปจำกจิต อำรมณ์ที่ชอบก็ยึดถือเอำไว้ อำรมณ์ที่ไม่ชอบก็

ยดึถอืเอำไว้ ฉะนัน้ ควำมชอบกบัควำมไม่ชอบจงึได้เกดิขึน้ประจ�ำอยูใ่นจติ ชอบกเ็กดิ

ขึ้นประจ�ำอยู่ในจิต ท�ำจิตให้กระสับกระส่ำยด้วยควำมชอบ ไม่ชอบก็เกิดขึ้นประจ�ำอยู่

ในจติ ท�ำจติให้กระสบักระส่ำยด้วยควำมไม่ชอบ ทัง้นีเ้พรำะอะไร กเ็พรำะยงัยดึเอำไว้

นั้นเอง ทั้งส่วนท่ีชอบและส่วนท่ีไม่ชอบ และควำมที่จิตแล่นออกไปน้อมออกไปยึดไว้

ดังกล่ำวมำน้ี ก็ไม่ใช่ในอำรมณ์อันเดียว แต่ในอำรมณ์เป็นอันมำก สุดแต่ว่ำจะได ้

ประสบอำรมณ์ทำงตำทำงหูเป็นต้นเม่ือใด จติกแ็ล่นออกไปยึดไว้เม่ือนัน้ เป็นไปอยูด่ัง่นี้
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เสมอ เพรำะฉะนั้น ตัณหำในจิตนี้จึงด�ำเนินไปอยู่เสมอไม่มีเวลำสงบ ท่ำนจึงแสดงไว้

ว่ำเป็นไปเพ่ือภพใหม่ คือภำวะใหม่ ๆ อยูเ่สมอ ในบดันีม้ตีณัหำในอำรมณ์คือรูปอันนี้ 

ต่อไปเมื่อประสบกับอำรมณ์คือรูปอันใหม่ ก็เกิดตัณหำในอำรมณ์คือรูปอันใหม่นั้น 

ทิ้งอำรมณ์คือรูปอันเก่ำ ต่อไปอีกก็ท้ิงอำรมณ์อันเก่ำแล่นไปยึดไว้ในอำรมณ์อันใหม่

เปลี่ยนไปอยู่เสมอไม่มีเวลำหยุด และก็มีควำมยึดถือเป็นเจ้ำของเป็นผู้ครอบครอง 

อำรมณ์อันใหม่น้ันสืบ ๆ กันไปอยู่เสมอ เป็นอันว่ำท้ิงอำรมณ์อันเก่ำไปรับอำรมณ ์

อนัใหม่ ลกัษณะทีท่ิง้อำรมณ์อนัเก่ำนัน้ กเ็ข้ำในลกัษณะของวภิวตณัหำด้วยเหมอืนกนั 

คือควำมดิ้นรนไปเพื่อจะให้อำรมณ์อันเก่ำสิ้นภำวะ เม่ืออำรมณ์อันเก่ำสิ้นภำวะไป 

ก็ดิ้นรนไปรับอำรมณ์อันใหม่ต่อไป ถ้ำคงอยู่ในอำรมณ์อันเก่ำเพียงอันเดียวแล้ว ก็จะ

เป็นตัณหำหยุดไม่คืบหน้ำ คือหยุดอยู่ในอำรมณ์อันเก่ำเพียงอันเดียว แต่หำเป็นเช่น

นั้นไม่ ตัณหำไม่มีหยุด คืบหน้ำไปอยู่เสมอ จะคืบหน้ำไปได้ ก็จ�ำเป็นต้องทิ้งอันเก่ำ  

ไปรับยึดอันใหม่ เป็นไปอยู่ดั่งนี้ เพรำะฉะนั้น แม้จะแยกออกเป็น ๓ ลักษณะ  

เป็นกำมตัณหำ ภวตัณหำ วิภวตัณหำ แต่ก็เนื่องกันไปเป็นอันเดียว ตัณหำจึงไม่หยุด

และด�ำเนินคืบหน้ำไปอยู่เร่ือยในอำรมณ์ท้ังหลำย จึงมีลักษณะที่เป็นไปในภำวะใหม่

และใหม่อยูเ่รือ่ย ๆ ประกอบไปด้วยควำมเพลดิเพลนิและควำมตดิอยูใ่นอำรมณ์น้ัน ๆ 

ด้วยควำมเพลิดเพลินต้องกำรยิ่ง ๆ ขึ้นไป ไม่มีพอ ไม่มีหยุด

ตรวจดูจิตของตนท่ีเป็นไป คอยจับตัณหำคือควำมที่จิตย่ืนออกไปรับอำรมณ์

อันมีลักษณะดังกล่ำวมำนี้ เมื่อก�ำหนดดูอยู่ก็อำจจะจับอำกำรของจิตดังกล่ำวได ้

ในเบื้องต้น จะก�ำหนดจับให้ทันท่วงทีไม่ได้ ก็ก�ำหนดดูตำมไปข้ำงหลังก็ยังดี และเมื่อ

คอยก�ำหนดดูตำมอยู่ดังน้ี จิตก็จะค่อยว่องไวเข้ำ จนถึงสำมำรถที่จะจับจิตเองได้ทัน

ท่วงที

ในกำรที่จะก�ำหนดจับควำมแล่นไปของจิต หรือควำมยื่นไปจับไปยึดของจิต 

ดังกล่ำวมำนั้น ก็ให้ก�ำหนดสติดูที่ทวำรคือช่องทำงทั้ง ๖ หรืออำยตนะภำยในทั้ง ๖ 

พร้อมกับอำยตนะภำยนอกทั้ง ๖ ที่คู่กันอยู่คือให้คอยมีสติ ก�ำหนดที่ตำและรูปที่ตำ

เห็นอยูคู่่หนึง่ ก�ำหนดทีโ่สตะ คอืหกูบัเสยีงทีห่ไูด้ยินอยู่คูห่นึง่ ก�ำหนดทีจ่มูกและกลิน่

ที่จมูกได้ดมคู่หน่ึง ก�ำหนดท่ีล้ินกับรสคู่หนึ่ง ก�ำหนดที่กำยกับสิ่งที่กำยถูกต้องคู่หนึ่ง 
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ก�ำหนดทีม่นะคอืใจกบัเรือ่งทีใ่จคดิคูห่นึง่ ไม่ใช่หมำยควำมว่ำก�ำหนดพร้อมกันไปหมด 

สุดแต่ว่ำอำรมณ์อันใดจะมำประสบก็ก�ำหนดท่ีอำรมณ์นั้น เม่ือประสบรูปก็ก�ำหนดท่ี

จักษุและรูปที่ เมื่อได้ยินเสียงก็ก�ำหนดที่โสตะกับที่เสียง

ครำวน้ีทดลองใจ ปล่อยให้ใจออกไป และคอยก�ำหนดดูออกไปเป็นขั้น ๆ  

ก็จะพบวิญญำณ คือควำมรู้สึกเห็นรูป ควำมรู้สึกได้ยินเสียง คอยก�ำหนดดูกำรเห็น

ก�ำหนดดกูำรได้ยนิ กำรเหน็กำรได้ยนินีแ่หละเป็นตวัวิญญำณ คูอ่ืน่ ๆ ให้ก�ำหนดเช่น

เดียวกัน

ก�ำหนดดูผัสสะ ควำมกระทบ คือกำรดูกำรเห็นกำรได้ยินนั้นว่ำเห็นอะไร  

ได้ยนิอะไร กจ็ะรูสึ้กว่ำ กคื็อเหน็รปู ได้ยินเสียง รูปกบักำรเหน็มำประกอบกนัจงึส�ำเรจ็

เป็นกำรเหน็ เสยีงกบักำรได้ยนิมำประกอบกนัจงึส�ำเรจ็เป็นกำรได้ยิน ผสัสะทำงอำยตนะ

ข้อต่อไป ก็ให้ก�ำหนดเช่นเดียวกัน

ต่อจำกน้ีกก็�ำหนดดเูวทนำ คือควำมรูสึ้กเป็นสุข หรือเป็นทกุข์หรอืไม่เป็นทกุข์

ไม่เป็นสขุ ถ้ำมีผสัสะคือกำรกระทบกบัอำรมณ์ท่ีชอบกเ็ป็นสุข ถ้ำมผีสัสะคอืกระทบกับ

อำรมณ์ที่ไม่ชอบก็เป็นทุกข์ ถ้ำมีผัสสะคือกระทบกับอำรมณ์ที่เป็นกลำง ๆ ก็เฉย ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุข

ก�ำหนดดูสัญญำ ควำมจ�ำหมำย คือเมื่อมีเวทนำอย่ำงไร ก็ย่อมจะเกิดควำม

จ�ำหมำยอย่ำงนั้น

ก�ำหนดดูสัญญเจตนำ ควำมจงใจ หรือควำมมุ่งของใจ ซึ่งเป็นไปตำมสัญญำ

คอืควำมจ�ำหมำย เม่ือมีควำมจ�ำหมำยอยู่ในสขุใจกม็ุง่ไปในสขุ เมือ่มคีวำมจ�ำหมำยอยู่

ในทุกข์ใจก็มุ่งอยู่ในทุกข์ เมื่อมีควำมจ�ำหมำยอยู่ในไม่ทุกข์ไม่สุขใจก็มุ่งไปทำงนั้น

ครำวนี ้กถ็งึตวัตณัหำ คือควำมดิน้รนทะยำนอยำก หรอืควำมทีจ่ติยืน่ออกไป

น้อมออกไปแล่นออกไปยึดเอำอำรมณ์นั้นไว้ มีควำมมุ่งใจไปในทำงไหนก็เกิดตัณหำ

แล่นออกไปยึดไว้ในทำงนั้น ใจมุ่งไปไปทำงสุขเวทนำตำมที่จ�ำหมำยไว้ก็เกิดตัณหำใน

กำมเป็นกำมตณัหำบ้ำง ในภพเป็นภวตณัหำบ้ำง เม่ือใจมุ่งไปในทกุขเวทนำทีจ่�ำหมำย
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ก็เกิดตัณหำในวิภพ คือควำมต้องกำรให้ทุกข์น้ันสิ้นภำวะไป เมื่อใจมุ่งไปในเวทนำที่

เป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขตำมที่จ�ำหมำยไว้ก็เกิดตัณหำในข้อใดข้อหนึ่งก�ำหนดดูตัว

ตัณหำที่แล่นออกไปยึดอำรมณ์นั้นไว้ดั่งนี้

และก�ำหนดดูวิตก คือควำมตรึก วิจำร คือควำมตรอง ไปตำมอ�ำนำจของ

ตัณหำนั้น

ก�ำหนดดูทำงเกิดของตัณหำดังกล่ำวมำนี้ ก็จะจับได้ว่ำ ตั้งต้นท่ีตำและรูป  

หูและเสียง เป็นต้นนี้เอง และจิตก็น้อมออกไปโดยล�ำดับ แต่ว่ำน้อมออกไปยึดไว้  

เป็นขัน้ ๆ ไปดั่งนี้ จึงเป็นตัณหำ และวิตกวิจำรไปตำมอ�ำนำจของตัณหำนั้น

อำกำรที่จิตน้อมออกไปยึดเป็นตัณหำนี้ โดยตรงก็อำศัยรูปนำมนี้เอง ตำกับ

รูป หูกับเสียงเป็นต้นก็เป็นรูปธรรม จิตที่อำศัยรูปธรรมนี้น้อมออกไปรับอำรมณ์ไปรู้

อำรมณ์ก็เป็นนำมธรรม แต่ว่ำไม่ใช่นำมธรรมโดยปกติ เพรำะน้อมออกไปยึดอำรมณ์

นั้นไว้ด้วย ไม่ปล่อย ชอบก็ยึดเอำไว้ ไม่ชอบก็ยึดเอำไว้ เพรำะฉะนั้น จึงเป็นตัณหำ 

ตัณหำอำศัยรปูธรรมนำมธรรมนีเ้กดิขึน้ ไม่ใช่ว่ำเกดิข้ึนในทีอ่ืน่ และตวัตณัหำนัน้กน็บั

ว่ำเป็นตวันำมธรรมนั้นแหละ คือเป็นตัวสังขำรควำมปรุงแต่ง ได้แก่จิตคิดปรุง จิตคิด

แต่งข้ึน  ท�ำไมจติคดิปรงุจติจงึคิดแต่งข้ึน กเ็พรำะยังมีกเิลสทีเ่ป็นอำสวะนอนเนือ่งอยู่

ในจิตคอยออกไปรับ คือมีเป็นตัณหำนุสัย ตัณหำที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจประจ�ำอยู่ใน

จิตใจ โดยปกติก็เหมือนไม่มี แต่เม่ือประสบอำรมณ์ที่มำยั่วให้เกิดหรือให้พลุ่งพล่ำน 

อนุสยัทีเ่กบ็ไว้ในจติใจนัน้กพ็ลุง่พล่ำนข้ึนมำรบัอำรมณ์ทีมี่ประเภทตรงกนันัน้ เม่ือเป็น

เช่นน้ีก็ให้ก�ำหนดดู เม่ือก�ำหนดดูอยู่ไม่เผลอ อนุสัยที่เก็บไว้ในจิตก็พลุ่งพล่ำนขึ้นมำ 

ไม่ได้ และอำรมณ์ทีเ่ป็นเครือ่งยัว่ก็มำยัว่หรอืมำเป็นเชือ้กไ็ม่ได้ เม่ือเป็นเช่นนี ้กเิลสที่

เก็บไว้ในจิตใจนั้นไม่ได้รับเชือ้มำเพิม่เตมิก็จะอ่อนก�ำลงัลงไป และเมือ่สตทิีก่�ำหนดดอูยู่

มคีวำมรอบครอบเพียงพอ กเ็ป็นเครือ่งก�ำจัดส่วนทีเ่ป็นอนสุยัในจติ ให้ลดน้อยถอยลงไป 

โดยล�ำดับ

ควำมทุกข์ท่ีเกิดขึ้นแก่จิต ก็เพรำะตัณหำดังกล่ำวนี้เองเป็นตัวสมุทัย ก่อให้

บังเกิดข้ึน คืออำกำรที่จิตน้อมออกไปยึดอำรมณ์นั้นไว้ เม่ืออำรมณ์นั้นแปรปรวน
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เปลี่ยนแปลงไปตำมธรรมดำ ก็เกิดควำมทุกข์ใจขึ้น แต่ถ้ำคอยก�ำหนดดูอยู่ไม่ให้จิต

แล่นออกไปยึดอำรมณ์ดังกล่ำวนั้น ก็เป็นกำรปล่อยวำงอำรมณ์ เมื่อปล่อยวำงอำรมณ์

เสียได้ ก็เป็นกำรปล่อยวำงทุกข์เสียได้

เพรำะฉะนั้น ตัณหำดังกล่ำวน้ีจึงเป็นตัวสมุทัย เหตุให้ทุกข์เกิดขึ้น ตัณหำ 

ก็อำศัยรูปธรรมนำมธรรมเกิด ทุกข์ก็อำศัยรูปธรรมนำมธรรมเกิด เพรำะฉะนั้น ก็ให้

ก�ำหนดอำกำรที่ด�ำเนินไปของรูปธรรมนำมธรรม และของจิต ตำมที่กล่ำวมำนี้ ก็จะ

เกิดสติและเกิดปัญญำที่ว่องไวและรอบครอบขึ้นได้โดยล�ำดับ

๑๐ ตุลาคม ๒๕๐๔



ธรรมกถา 
ครั้งที่ ๒๐

หมวดทุกขนโิรธ

จะได้กล่ำวถึง ทุกขนิโรธ คือควำมดับทุกข์ พระพุทธศำสนำเป็นสรณะคือที่

พึง่ของโลกได้ กเ็พรำะสอนให้ดบัทกุข์ได้ ควำมดบัทกุข์จงึเป็นมุ่งหมำยส�ำคญั ถ้ำสอน

ให้ดับทุกข์ไม่ได้ ค�ำสอนนั้นก็ไร้สำระ แต่กำรดับทุกข์นั้น ต้องมีกำรปฏิบัติเหตุท่ีจะ

ท�ำควำมทุกข์ให้ดับ กำรปฏิบัติในเหตุนั้น เป็นหน้ำที่ของบุคคล แม้ค�ำสอนจะมีสำระ 

แต่ถ้ำบุคคลไม่ปฏิบัติในเหตุ ก็ไม่สำมำรถที่จะได้รับผลคือควำมดับทุกข์ได้ ฉะนั้น  

จึงเป็นหน้ำที่ของทุก ๆ คนที่จะปฏิบัติในเหตุ กำรปฏิบัติในเหตุนั้น โดยตรงก็คือ 

กำรปฏบิตัทิำงจติใจ แต่จะไม่แสดงในวนัน้ี ในวันนีจ้ะแสดงถงึผลก่อน คือควำมดับทกุข์ 

ซึ่งเป็นผลที่เป็นหลักส�ำคัญ อันท�ำให้เห็นว่ำค�ำส่ังสอนของพระพุทธเจ้ำนั้น ปฏิบัติได้

ผลคือดับทุกข์ได้จริง

ให้ทุก ๆ คน ก�ำหนดดูรวมเข้ำมำที่จิต ก�ำหนดดูจิตในบัดนี้ที่น้อมออกไปรู้

เรื่องต่ำง ๆ ในบัดนี้ก็น้อมออกไปรับรู้เสียงอบรมธรรม ถ้ำรักษำจิตให้น้อมออกมำ 

รับรู้ธรรมดั่งนี้ รู้สึกว่ำจิตของตนเป็นอย่ำงไร มีควำมสงบมีควำมเย็นหรือไม่ ถ้ำรู้สึก

ว่ำจิตมคีวำมสงบ มีควำมเยน็กแ็สดงว่ำธรรมทีแ่สดงกเ็ป็นภำยนอก กบัธรรมทีก่�ำหนด

รู้ที่ใจอันเป็นภำยใน เป็น นิยยานิกะ เครื่องน�ำออกจำกทุกข์ และควำมสงบควำมเย็น

น้ีเป็นควำมดับทุกข์ แม้เป็นควำมดบัทุกข์ชัว่ขณะทีจ่ติก�ำหนดอยู่ในธรรม กส่็องให้เหน็ว่ำ 

เมื่อจิตก�ำหนดอยู่ในธรรมเสมอก็ย่อมจะมีควำมดับอยู่ในธรรมเสมอ
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ครำวนี ้ก�ำหนดดจูติทีน้่อมออกรบัรู้เรือ่งภำยนอก เรือ่งรปูท่ีตำได้เห็น เร่ืองเสียง

ทีห่ไูด้ยนิ เร่ืองกลิน่ทีจ่มกูได้รู้ เร่ืองรสทีล่ิน้ได้ลิม้ เร่ืองส่ิงถูกต้องทีก่ำยได้ถูกต้อง และ

เรือ่งรปูเรือ่งเสยีงเป็นต้นท่ีใจได้ประสบพบผ่ำนมำแล้ว อนัเกบ็ไว้ในใจ ซึง่เป็นเรือ่งทีน่่ำยนิดี

บ้ำง น่ำยนิร้ำยบ้ำง น่ำหลงงมงำยบ้ำง จติกจ็ะรูส้กึร้อนกระสบักระส่ำยวุน่วำยขึน้ทนัที  

เป็นจิตทีไ่ม่สงบ เป็นจติทีไ่ม่เยน็ เพรำะว่ำเมือ่น้อมออกไปรบัรูเ้รือ่งดงักล่ำว ก็เกดิควำม

ยนิด ีเกดิควำมยนิร้ำย เกดิควำมหลงงมงำย หรอืหลงตดิขึน้ทนัท ีจติกร้็อนทรุนทรุำย

กระสับกระส่ำย นี้เป็นควำมทุกข์อย่ำงละเอียด อำจไม่รู้สึกว่ำเป็นทุกข์ ต่อเมื่อได้เคย

ประสบควำมสงบใจด้วยธรรม จึงจะรู้สึกได้ว่ำ ควำมไม่สงบทุรนทุรำยกระสับกระส่ำย

ต่ำง ๆ น้ันเป็นควำมทุกข์อย่ำงหนึ่ง แต่บุคคลโดยมำกไปรู้สึกอยู่ในทุกข์อยำ่งหยำบ 

ยิ่งกว่ำนั้น อันปรำกฏเป็นควำมแห้งผำกใจ เป็นควำมคร�่ำครวญใจ เป็นควำมไม่สบำย

กำยใจ เป็นควำมคับแค้นใจ มำกหรือน้อย ซึ่งเป็นควำมทุกข์ที่ขยำยออกไปจำก 

ควำมทุกข์อย่ำงละเอียด

พจิำรณำดูให้รู้ซึง้เข้ำมำอกีว่ำ ท�ำไมจงึเป็นดัง่นัน้ กเ็พราะมเีราเข้าไปเกีย่วกบั

ในเรื่องทั้งหลาย มีเรำเข้ำไปเกี่ยวในเรื่องอะไรบ้ำง

ก�ำหนดดเูข้ำมำท่ีรปูกำย ซ่ึงประกอบด้วยธำตตุ่ำง ๆ อนัมขีนำดยำววำหนำคืบ 

ซึ่งก�ำลังน่ังอยู่นี้ มีควำมรู้สึกว่ำ เรำเป็นรูปกำยอันนี้ เมื่อรูปกำยอันนี้เป็นอย่ำงไร  

เรำก็เป็นอย่ำงนั้น เมื่อส่องดูเงำหน้ำในกระจก ก็รู้สึกว่ำตัวเรำมีรูปร่ำงหน้ำตำดั่งนี้  

ถ่ำยรูปเห็นรูปก็รู้สึกว่ำตัวเรำเอง และมิใช่เป็นควำมรู้สึกว่ำเป็นเรำเท่ำนั้นอย่ำงเดียว  

ยังมีควำมปรำรถนำที่จะให้เรำซึ่งเป็นส่วนรูปกำยนี้เป็นไปดั่งที่ชอบ เมื่อม่ีผู้มำชมรูป

กำยว่ำเป็นอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ก็ยินดี ถ้ำมีผู้มำติก็ไม่ชอบ บำงทีแม้จะรู้อยู่ว่ำรูปกำยส่วน

นั้นส่วนนี้ไม่ดี แต่เมื่อมีผู้มำยกยอว่ำดีอย่ำงนั้น อย่ำงนี้ แม้จะรู้ว่ำเขำยกยอก็ยังชอบ  

นี้จึงมีควำมปรำรถนำที่จะเข้ำไปผสมอยู่อีกด้วย

ครำวนีพ้งึก�ำหนดเข้ำมำดูจติทีน้่อมออกไปรู ้ควำมรูสึ้กอนัประกอบด้วยควำม

ปรำรถนำดังกล่ำวมำนั้น อันท่ีจริงก็เป็นอำกำรท่ีจิตน้อมออกรับรู้ ในเบื้องต้นก็น้อม

ออกมำเห็นรูปกำย เช่นส่องดูเงำหน้ำในกระจก เห็นรูปกำยของตน ก็เป็นวิญญำณ  

ถ้ำชอบ รู้สึกเป็นสุข ในกำรเห็นรูปกำยของตน หรือเป็นทุกข์ก็ตำม เฉย ๆ ก็ตำม  
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ก็เป็นเวทนำ จ�ำได้หมำยรู้ก็เป็นสัญญำ คิดปรุงหรือปรุงคิดไปในเรื่องของกำยของตน 

ก็เป็นสังขำร ฉะนั้น ควำมรู้สึกนึกคิดต่ำง ๆ อันเกี่ยวด้วยรูปกำยของตนดังกล่ำวมำ

แล้วนั้น จึงเป็นนำมธรรมทั้งนั้น คืออำกำรที่จิตน้อมออกไปรับรู้ นำมธรรมนี้ เจืออยู่

ด้วยควำมปรำรถนำนี้เรียกว่ำตัณหำ ควำมดิ้นรนทะยำนอยำก และอุปำทำนคือ 

ควำมยึดถือ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นควำมรู้สึกคิดนึกที่ระคนอยู่ด้วยกิเลส

อันที่จริง แม้จะมีควำมพอใจอยู่ในรูปกำยของตน รูปกำยก็เป็นรูปธรรม  

ควำมรู้สึกนั้นก็เป็นนำมธรรม แม้จะรู้สึกว่ำเป็นสุข แต่ว่ำเมื่อพิจำรณำให้ละเอียดแล้ว 

จิตก็เป็นจิตที่กระสับกระส่ำย เทียบกันไม่ได้กับจิตที่สงบด้วยธรรม ถ้ำได้เคยปฏิบัติ

ธรรมให้ได้รับควำมสงบด้วยธรรมบ้ำง ก็ย่อมจะรู้สึกดังกล่ำวนี้

ครำวนี ้ยงัมข้ีอส�ำคัญอยูอ่กีประกำรหนึง่ คือพยำยำมคิดหลอกตวัเองอยูเ่สมอ 

เพรำะว่ำรปูธรรมนำมธรรมดังกล่ำวมำนัน้เป็นส่ิงประกอบด้วย อนจิจตา ควำมเป็นของ

ไม่เทีย่ง ทกุขตา ควำมเป็นทกุข์ คอืทนอยูค่งทีก่ไ็ม่ได้ อนัตตตา ควำมเป็นของมใิช่ตน 

ธรรมดำของรูปธรรมนำมธรรมมีอยู่ดั่งนี้ ฉะนั้น รูปธรรมนำมธรรมทุกอย่ำงจึงตั้งต้น

ด้วยเกิด และลงท้ำยด้วยดับ ในระหว่ำงก็มีแปรปรวนไปเรื่อย ๆ รูปธรรมเองที่ทุก ๆ 

คนมีควำมติดมีควำมยินดีอยู่เป็นหนักหนำ ก็ต้องมีควำมแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป 

ดังกล่ำว เมือ่เป็นด่ังนี ้กต้็องคอยคดิท�ำอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ เป็นกำรทีจ่ะหลอกตนเองให้

มีควำมยินดีอยู่เสมอในรูปธรรมนั้น เมื่อรูปธรรมแปรไปในทำงแก่ ก็ต้องคอยหลอก 

ตวัเองอยูว่่ำ ยงัไม่แก่ เมือ่มใีครมำว่ำแก่กไ็ม่ชอบ เม่ือเขำว่ำตรงกนัข้ำมท้ังทีใ่ครกเ็ห็น

อยู่ว่ำแก่หนักหนำแล้วก็ยังยินดี ชอบให้เขำหลอกด้วย และคอยหลอกตนเองอยู ่

ด้วยเสมอ ทั้งคอยคิดรั้งอยู่ว่ำอย่ำเพ่อเป็นอย่ำงนั้น อย่ำเพ่อเป็นอย่ำงนี้ เมื่อรูปธรรม

แปรปรวนไปเพื่อดับ ก็ต้องคอยคิดรั้งอยู่ว่ำอย่ำดับ เมื่อเป็นดั่งนี้ จิตก็เป็นจิตที่ดิ้นรน

กระสบักระส่ำย ไม่เป็นสขุ ในอนัทีค่อยคดิฉุดร้ังคตธิรรมดำอยู่และไม่ยอมรูใ้นคตธิรรมดำ

นี้เพรำะเหตุใด ก็เพรำะควำมปรำรถนำอันเรียกว่ำ ตัณหำ คือควำมทะยำน

อยำก อนัเนือ่งไปถงึอุปำทำน คือควำมยดึถอื ยดึว่ำเป็นเรำ เป็นประกำรแรก และยดึ

อะไรอืน่ ๆ ต่อไปอกี เมือ่เรำไปยดึอยู่กบัสิง่ทีเ่กดิทีดั่บทีแ่ปรปรวน ส่ิงนัน้เกดิกเ็ป็นเรำ

เกดิ สิง่นัน้ดบักเ็ป็นเรำดบั สิง่นัน้แปรปรวนก็เป็นเรำแปรปรวน รปูธรรมนำมธรรมนัน้
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เกิด ดับ แปรปรวน อยู่เสมอ ไม่มีว่ำงเว้น เรำจึงหมุนอยู่กับเกิด ดับ แปรปรวน อยู่

ไม่ว่ำงเว้น เม่ือหมุนอยู่ดังน้ีก็เป็นตัวควำมทุกข์ ไม่ใช่เป็นตัวควำมสุขคือควำมสงบ  

ทัง้เมือ่รปูธรรมนำมธรรมนัน้ไม่เป็นไปตำมทีป่รำรถนำตำมท่ียดึถอืไว้ แต่ว่ำไปพยำยำม

ยึดถือไว้ ก็ยังเกิดควำมทุกข์ทับถมขึ้นอีกส่วนหนึ่งอันปรำกฏเป็นควำมแห้งใจ  

ควำมระทมใจ เป็นต้น ดังกล่ำวมำแล้ว

เมือ่เป็นเช่นนี ้กำรทีจ่ะท�ำให้เกดิควำมดับทกุข์ได้นัน้ กจ็�ำเป็นทีจ่ะต้องก�ำหนด

ตัวเรำที่หมุนอยู่กับสิ่งเกิดสิ่งดับท้ังหลำย โดยเฉพำะคือที่หมุนไปอยู่กับรูปธรรมและ

นำมธรรมทั้งหลำย ทั้งที่เป็นภำยในทั้งที่เป็นภำยนอก ก�ำหนดดูให้รู้ว่ำ เมื่อตัวเรำยัง

หมุนไปอยู่กับรูปธรรมนำมธรรมอยู่ ก็ต้องเป็นทุกข์อยู่ร�่ำไป หมุนน้อยเข้ำเพียงใด  

ก็เป็นควำมดับทุกข์เพียงนั้น

แต่จะหมุนน้อยเข้ำได้นั้น ก็จ�ำเป็นต้องก�ำหนดดูตัวควำมปรำรถนำและควำม

ยึดถือที่จิตใจของตัวเอง ก�ำหนดให้รู้ว่ำนี่เกิดตัณหำคือควำมดิ้นรนปรำรถนำขึ้นแล้ว  

น่ีเกิดอุปำทำนคือควำมยึดถือเข้ำแล้ว ปรำรถนำมำก ยึดถือไว้มำก ก็เป็นทุกข์มำก 

ปรำรถนำน้อย ยดึถอืไว้น้อย กเ็ป็นทกุข์น้อย ไม่ปรำรถนำเลย ไม่ยึดถือเลย กไ็ม่เป็น

ทุกข์เลย เมื่อไม่ปรำรถนำเลย ไม่ยึดถือไว้เลย จึงไม่เป็นทุกข์เลย ดังนี้แหละ จึงเป็น

ควำมดับทุกข์ อันเรียกว่ำทุกขนิโรธ

แต่ในขั้นปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นไปนั้น ยังไม่สำมำรถจะปล่อยควำมปรำรถนำ

ปล่อยควำมยดึถอืได้ทัง้หมด เมือ่เป็นเช่นน้ี กใ็ห้มคีวำมฉลำดในอนัทีจ่ะเลอืกปรำรถนำ

ยึดถือ คือควรปฏิบัติในทำงที่ไม่ปรำรถนำไม่ยึดถือควำมชั่ว แต่ปรำรถนำยึดถือควำม

ดีไว้ให้มัง่คงเพยีงเท่ำนีก้ด็บัควำมทกุข์ทีเ่กดิจำกควำมชัว่ได้ และได้รบัควำมสุขท่ีเกดิจำก

ควำมดีตำมภมิูตำมชัน้ เมือ่ปฏบิตัอิบรมไปจนดีถึงท่ีสุดเมือ่ใด กไ็ม่ต้องปรำรถนำควำม

ดต่ีอไป เพรำะว่ำดถีงึท่ีสดุแล้ว และเม่ือเป็นเช่นนีก้ไ็ม่จ�ำต้องปรำรถนำ ไม่จ�ำต้องยดึถือ

อะไรต่อไป แต่นั่นเป็นขั้นสุดท้ำย

ส�ำหรบัในขัน้นี ้ก็จะต้องปรำรถนำยึดถือในควำมดไีว้ก่อน คอืปรำรถนำยึดถือ

ในศีล ในสมำธ ิและในปัญญำ ใช้ศลีเป็นเครือ่งดบัทกุข์ทีเ่กดิจำกทจุรติต่ำง ๆ ใช้สมำธิ
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เป็นเครื่องดับทุกข์ที่เกิดจำกนิวรณ์ต่ำง ๆ ใช้เมื่อเกิดนิวรณ์ต่ำง ๆ ขึ้นในใจ ก็หลบมำ

ท�ำสมำธิให้ใจสงบนิวรณ์ ก็เป็นอันว่ำดับทุกข์ที่เกิดจำกนิวรณ์ และอบรมปัญญำเป็น

เคร่ืองเลีย่งเป็นเครือ่งดบัทุกข์ท่ีเกดิจำกควำมดิน้รนปรำรถนำและควำมยดึถอืทีล่ะเอยีด

ไปกว่ำน้ัน กล่ำวคอืก�ำหนดพจิำรณำด้วยปัญญำ ดรูปูธรรมนำมธรรมท่ีเกดิดบัอยู่ ให้เห็น

เกดิเหน็ดบัเป็นคตธิรรมดำ เมือ่เป็นเช่นนีแ้ม้จะประสบอำรมณ์อนัใดกต็ำม ปัญญำท่ีเห็น

เกิดดับก็ออกไปรับอำรมณ์นั้น เมื่อเข้ำมำถึงจิต ก็ดับไปเสียแล้วด้วยปัญญำที่เห็นเกิด

ดับนั้น แม้เป็นอำรมณ์ท่ีน่ำยินดีสักเท่ำใด ที่น่ำยินร้ำยสักเท่ำใด ท่ีน่ำหลงงมงำย 

สักเท่ำใด แต่เมื่อเข้ำมำถึงจิตก็ดับไปเสียแล้วทันที ด้วยปัญญำที่เห็นเกิดดับดังนี้  

อำรมณ์นั้นก็หมดอ�ำนำจ จิตก็ไม่สะดุ้งสะเทือน

แต่โดยปกต ิบุคคลทัว่ไปประสบอำรมณ์ อำรมณ์เข้ำมำถงึจติเข้ำมำเกดิตดิอยู่

ในจิตเต็มที่ เห็นรูป รูปนั้นก็เข้ำมำติดอยู่ในจิตเต็มที่ ได้ยินเสียง เสียงนั้นก็เข้ำมำ 

ตดิอยูใ่นจตินัน้เต็มท่ี อำรมณ์จงึมอี�ำนำจมำท�ำให้ด้ินรนกระสับกระส่ำย แต่เม่ือมีปัญญำ

ทีเ่หน็เกดิดบั คอยปลงอำรมณ์ให้ดบัไปเสยีดงักล่ำวนีแ้ล้ว กเ็รยีกว่ำปลงตก เมือ่ปลงตก

ดังน้ี ทกุข์ก็ตกไปด้วย ไม่เกดิขึน้มำครอบง�ำจติได้ นีเ้ป็นทำงปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิทกุขนโิรธ 

คือควำมดับทุกข์

เมื่อหมั่นพิจำรณำนำมรูปให้เห็นเกิดดับ หัดปลงใจให้เห็นคติธรรมดำอยู่ดังนี้  

ก็จะเป็นอุบำยซึ่งแก้ทุกข์ได้ ตำมภูมิตำมชั้น และเมื่อแก้ทุกข์ได้ดังนี้ใจไม่เป็นทุกข์  

ก็จะมีก�ำลังสติ มีก�ำลังปัญญำ ท่ีจะคิดแก้ไขทุกข์ข้ำงนอก ที่จะต้องเผชิญอยู่ได้ตำม

ควำมสำมำรถ

เพรำะฉะนัน้ กำรปฏิบตัธิรรมในพระพุทธศำสนำ เมือ่ฉลำดในวิธปีฏบิตักิย่็อม

สำมำรถน�ำไปใช้เป็นอุบำยแก้ทุกข์ได้ทุก ๆ อย่ำง และสำมำรถที่จะเอำใจรอดได้จำก

ควำมทุกข์ แม้ที่ต้องเผชิญอยู่ หรือประสบอยู่รอบด้ำน พระพุทธศำสนำเป็นศำสนำ 

ทีเ่ป็นสรณะ คอืท่ีพึง่ได้อย่ำงแท้จรงิ กเ็พรำะสอนวิธทีีด่บัทกุข์ได้อย่ำงแท้จรงิ แต่กต้็อง

ศึกษำและปฏิบัติแม้ตำมท่ีกล่ำวมำนี้ จึงจะได้ประสบผลคือควำมพ้นทุกข์ตำมภูมิชั้น

ของกำรปฏิบัติ

๑๗ ตุลาคม ๒๕๐๔



ธรรมกถา 
ครั้งที่ ๒๑

นโิรธสัจจ์ เชื่อมมรรคสัจจ์

ขอให้ทุก ๆ ท่ำนน้อมจิตมำก�ำหนดดูอยู่ท่ีตน ดูจิตกับอำรมณ์ ดูจิตนั้นคือ 

ดูควำมคิดว่ำบัดน้ีมีควำมคิดอย่ำงไร และจิตเป็นอย่ำงไร สงบหรือไม่สงบ ดูอำรมณ ์

คอืดูเรือ่งทีจ่ติคดิอยู่ ดงัในบดันีก้�ำลงัฟังกำรอบรมธรรม ถ้ำจติคดิอยู่กบัธรรมทีฟั่งนัน้ 

ก�ำหนดดูจติกคื็อก�ำหนดดตูวัควำมคิดท่ีก�ำลงัคดิอยู ่ก�ำหนดดอูำรมณ์กคื็อดเูรือ่งธรรม

ที่ได้ฟังซึ่งก�ำลังคิดอยู่

ควำมเกิดของทุกข์ท่ีว่ำเกิดเพรำะตัณหำนั้น ตัณหำเกิดใน ปิยรูป สำตรูป  

รูปที่รัก รูปที่ชอบใจ และเมื่อตัณหำดับ ก็ดับใน ปิยรูป สำตรูป รูปที่รัก ที่ชอบใจ  

ดังที่แสดงไว้ในพระสูตร ตกว่ำปัญหำเกิดในที่ใด ก็ดับไปในที่นั้น ที่ซึ่งเป็นที่เกิดและ 

ที่ซึ่งเป็นที่ดับนี้ ยกเอำ ปิยรูป สำตรูป รูปที่รัก ที่ชอบใจ ไม่ได้หมำยถึงรูปภำยนอก  

แต่หมำยถึงอำรมณ์นี้เอง

อำรมณ์ คือเรื่องที่จิตคิด เรื่องที่จิตด�ำริถึงนี่แหละ เรียกปิยรูป สำตรูป  

เป็นรูปจริง ๆ ดังเช่น เมื่อเห็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยตำ จิตก็เก็บเอำรูปของบุคคล

นั้นมำเป็นมโนภำพในจิต มโนภำพที่ปรำกฏในจิตนั้น ก็ปรำกฏเป็นรูปของคนนั้นคนนี้

เตม็ทีท่เีดยีว แม้ไม่ใช่บคุคลท่ีเม่ือไปเหน็ต้นไม้ ภเูขำ วตัถุอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ จติกเ็กบ็
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เอำรูปของสิ่งเหล่ำนั้น ปรำกฏเป็นต้นไม้ ภูเขำ เป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้อยู่ในจิตเต็มที่  

แม้เม่ือได้ยินเสียงอันใดทำงหู จิตก็เก็บเอำเรื่องนั้นมำเป็นมโนภำพอยู่ในจิตเต็มที่ 

เหมือนกัน เป็นอันว่ำจิตเก็บเอำรูปที่ตำเห็น เสียงที่หูได้ยิน เป็นต้น รวมควำมก็ครบ

ทั้ง ๖ อำยตนะ มำเป็นมโนภำพอยู่ในจิต จึงปรำกฏเป็นตัวตนของสิ่งนั้นของสิ่งนี้ 

อยู่ในจิต แต่จิตก็มิได้เก็บเอำมำเป็นมโนภำพทั้งนั้น รูปเสียงเป็นต้น อันใดที่ไม่มีส่วน

อนัพงึสนใจ กป็ล่อยให้ผ่ำนไป แต่ถ้ำมีส่วนทีพ่งึสนใจ กร็บัเข้ำมำเป็นมโนภำพดงักล่ำว

มำนั้น เพรำะฉะนั้น ท่ำนจึงใช้ค�ำว่ำ ปิยรูป สำตรูป คือเป็นสิ่งที่รัก ที่ชอบใจ อันจะ
ท�ำให้เกิดควำมติดใจควำมสนใจ จึงเก็บเอำไว้เป็นมโนภำพอยู่ที่จิต

เมื่อเป็นเช่นนี้ ตัณหำคือควำมดิ้นรนทะยำนอยำก อุปำทำนคือควำมยึด  

ก็เกิดซึมซำบอยู่ในมโนภำพนี้ ก็ชื่อว่ำเป็น สมุทัย คือตัณหำที่เกิดขึ้น ตัณหำที่เกิดขึ้น

ซึมซำบอยู่ในมโนภำพดังกล่ำวนี้เอง ถ้ำไม่มีมโนภำพหรือปิยรูปสำตรูป ตัณหำไม่มี 

ที่เกิด ก็เกิดขึ้นมำไม่ได้ ต่อเมื่อมีมโนภำพหรือปิยรูปสำตรูปอยู่ในจิตใจ ตัณหำจึง 

เกิดขึ้นได้ เพรำะฉะนั้น จึงว่ำ ตัณหำ เมื่อเกิด ก็เกิดขึ้นที่ปิยรูปสำตรูป คือเกิดขึ้น 

ที่มโนภำพหรืออำรมณ์นี้เอง

ท�ำไมตัณหำจึงเกิดขึ้น ก็เพรำะมีตัวไม่รู้ หรือตัวโมหะ คือควำมหลง เป็นผู้ดู

มโนภำพนั้นอยู่ เมื่อตัวไม่รู้หรือตัวหลงเป็นผู้ดู มโนภำพนั้นก็ผุดขึ้น เป็นที่น่ำรักบ้ำง 

เป็นที่น่ำชังบ้ำง เป็นที่ติดอยู่บ้ำง ครำวนี้ถ้ำดูอยู่ด้วยตัวรู้ ไม่ใช่ด้วยตัวหลง เพียงแต่รู้

ว่ำมโนภำพนัน้กสั็กแต่ว่ำเป็นมโนภำพ คือจติเกบ็มำปรงุไว้เป็นตวัเป็นตนขึน้ โดยทีแ่ท้

รปูทีต่ำเหน็นัน้อยู่ข้ำงนอก แต่ท�ำไมจงึมำตัง้อยูใ่นใจได้ กเ็พรำะใจเก็บเอำมำสร้ำงเป็น

มโนภำพ เหมือนอย่ำงถ่ำยรูป รูปที่ถ่ำยนั้น ตัวรูปก็อยู่ข้ำงนอก แต่ท�ำไมรูปจึงมำติด

ที่ฟิล์มได้ รูปท่ีติดอยู่ท่ีฟิล์มน้ัน เป็นภำพที่ติดอยู่เท่ำนั้น ไม่ใช่เป็นรูปที่จริงอะไรเลย 

จิตของบุคคลที่สร้ำงมโนภำพขึ้นนั้น ก็เหมือนอย่ำงเป็นฟิล์มซึ่งเป็นที่ติดของรูปต่ำง ๆ  

ที่ถ่ำยทำงเลนซ์ มีจักษุประสำทเป็นต้น

ครำวนี้ ตัวรู้นั้นก�ำหนดพิจำรณำดูเข้ำไปอีกชั้นหนึ่ง ว่ำมโนภำพหรืออำรมณ์ 

หรอืรปู ทีป่รำกฏตดิอยูท่ีจ่ตินัน้ เป็นสิง่ทีป่รงุขึน้ดงักล่ำว แม้รปูข้ำงนอกจรงิ ๆ จะเป็น

รูปบุคคล รูปต้นไม้ ภูเขำ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตำม ก็สักแต่ว่ำเป็นสังขำรคือเป็นส่วน
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ผสมปรุงแต่ง เดิมก็ไม่มี แต่เมื่อธำตุทั้งหลำยมำประชุมผสมปรุงแต่งกันขึ้้น แต่ก็เกิด

เป็นนั่นเป็นนี่ และก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ในที่สุดก็สลำยไป ฉะนั้น ก็สักแต่ว่ำ

เป็นธำตุที่มำปรุงผสมกัน ส่วนท่ีแข้นแข็งก็เป็นธำตุดิน ส่วนที่เอิบอำบก็เป็นธำตุน�้ำ  

ส่วนท่ีอบอุ่นก็เป็นธำตุไฟ ส่วนที่พัดไหวก็เป็นธำตุลม ส่วนที่เป็นช่องว่ำงก็เป็น 

ธำตุอำกำศ เพรำะฉะนั้น จึงเป็นของสูญ คือว่ำงเปล่ำจำกควำมเป็นตัวเป็นตน ให้ตัว

รู้ซึง่มใิห้ตวัหลงก�ำหนดดมูโนภำพนัน้กระจำยออกไป โดยควำมเป็นธำต ุโดยควำมเป็น

ของสูญ คือควำมว่ำงเปล่ำจำกควำมเป็นตัวเป็นตน เมื่อเป็นของสูญ คือว่ำงเปล่ำ 

จำกควำมเป็นตัวเป็นตนลงได้ มโนภำพที่เป็นตัวเป็นตนทั้งที่น่ำรัก ทั้งที่น่ำชัง ทั้งที ่

น่ำหลง กส็ลำยตวั ตัณหำก็ไม่มีท่ียึดเหนี่ยว จึงต้องสงบ ต้องดับ จึงว่ำตัณหำน้ัน 

เมื่อดับ ก็ดับไปที่ปิยรูปสำตรูป

ข้อส�ำคัญนั้น เมื่อจิตรับอำรมณ์เข้ำมำเป็นปิยรูปสำตรูป คือเป็นมโนภำพอยู่

ในจิต ถ้ำดูด้วยโมหะคือหลง หรือด้วยไม่รู้ ตัณหำก็เกิดข้ึนทันที เป็นสำยสมุทัย  

ถ้ำดูด้วยตำรู้ รู้จนเห็นเป็นของสูญคือว่ำงเปล่ำจำกควำมเป็นตัวเป็นตน ตัณหำก็สงบ

ดับไปได้ทันที เป็นสำยนิโรธ

ฉะน้ัน ควำมส�ำคัญในกำรท่ีจะดบัตณัหำจงึอยูท่ีรู่ ้กำรอบรมจติให้เกดิควำมรูข้ึน้

ดังกล่ำว เรียกว่ำเป็น มรรค คือเป็นทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์

จิตที่เป็นตัวรู้น้ี เป็นจิตที่สงบ กำรอบรมจิตให้สงบ ก็ชื่อว่ำเป็นมรรค คือ 

ทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์

จิตที่สงบ เป็นจิตที่เป็นปกติ กำรอบรมจิตให้เป็นปกติ ก็ชื่อว่ำเป็นมรรค คือ

ทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์

ฉะนัน้ ควำมส�ำคญัจงึมำรวมอยูท่ีก่ำรปฏบิตัอิบรมจติให้รู ้ให้สงบ และให้เป็นปกติ

กำรอบรมจิตให้รู้นั้น โดยตรงก็คือให้รู้ในทุกข์ ให้รู้ในเหตุเกิดทุกข์ ให้รู้ใน 

ควำมดับทุกข์ ให้รู้ในทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์ 
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รู้ในทุกข์นัน้ คอืให้รูใ้นตวัมโนภำพเท่ำนัน้ หรือปิยรูปสำตรูป หรอือำรมณ์ทำง

จติดังกล่ำวแล้วว่ำเป็นสกัแต่ว่ำมโนภำพเท่ำนัน้ สักแต่ว่ำเป็นปิยรปูสำตรปูเท่ำนัน้ และ

กเ็ป็นสิง่เกดิดบัอยูใ่นจติ แม้รปูข้ำงนอกกเ็ป็นส่ิงท่ีเกิดดบัเช่นเดยีวกนั เป็นส่ิงท่ีประกอบ

ขึน้ด้วยธำต ุเป็นสิง่ทีว่่ำงเปล่ำจำกควำมเป็นตวัเป็นตน ก�ำหนดให้รูค้วำมจรงิของมโนภำพ 

และของสิ่งทั้งหลำยที่เป็นภำยนอก อันน�ำให้เกิดมโนภำพเช่นนั้น ฉะน้ัน ช่ือว่ำรู้ใน 

ทุกข์นี้ จึงมิใช่หมำยควำมว่ำ มองเห็นแต่ควำมเดือดร้อน ซึ่งตัวเองก็เดือดร้อนทั้งทำง

กำยและทำงใจไม่ใช่หมำยควำมดังนั้น บุคคลท่ีมีควำมเดือดร้อนทำงกำย ทำงใจ  

ทีเ่รียกว่ำเป็นทุกข์มำกบ้ำงน้อยบ้ำง กเ็พรำะไม่สำมำรถทีจ่ะยกจติให้พ้นจำกควำมทกุข์ได้ 

เพรำะยังไม่เห็นทุกข์ แต่ว่ำถ้ำเห็นทุกข์คือเห็นว่ำ ส่ิงทั้งหลำยสักแต่ว่ำเป็นมโนภำพ 

หรือปิยรูปสำตรูป แม้รูปข้ำงนอกก็สักแต่ว่ำประกอบข้ึนด้วยธำตุ เป็นสิ่งท่ีเกิดดับ  

ว่ำงเปล่ำจำกควำมเป็นตวัเป็นตน ถ้ำเป็นผูรู้อ้ยูด่งันี ้กจ็ะไม่เป็นทกุข์ เพรำะเป็นตัวรูท้ี่

ไม่ไประคนอยู่กับสิ่งที่รู้นั้น

รู้ในสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์น้ัน ก็คือคอยก�ำหนดดูตัวตัณหำควำมดิ้นรน 

ทะยำนอยำก ควำมยึดถือในจิต เมื่อจิตรับอำรมณ์เข้ำมำเป็นมโนภำพดังกล่ำวมำแล้ว 

ถ้ำเกิดชอบ หรือไม่ชอบ หรือหลงติดอยู่ในมโนภำพนั้น นั่นแหละเป็นอำกำรแสดงว่ำ 

เกิดตัณหำขึ้นในมโนภำพนั้นแล้ว ก�ำหนดดูตัวตัณหำนั้นให้รู้จัก ตัณหำเมื่อถูกรู้จักตัว

ก็จะสงบ

ดคูวำมสงบนัน้ กเ็ป็นทกุขนโิรธ ควำมดบัทุกข์ ให้รูใ้นควำมดบัทุกข์ท่ีประสบอยู่ 

อันที่จริง ทุก ๆ คนย่อมได้รับควำมทุกข์เป็นครำว ๆ เพรำะเม่ือควำมทุกข์เกิดข้ึน 

ควำมทุกข์นั้นก็ไม่ใช่ว่ำเกิดขึ้นครอบง�ำอยู่ตลอดไป เมื่อตัณหำเกิดขึ้น ก็มิใช่ว่ำจะเกิด

ขึ้นครอบง�ำอยู่เรื่อยไป แม้จะไม่ปฏิบัติอะไรก็มีเวลำที่จะจืดจำงและดับไป ก็เป็นควำม

ดับทุกข์ครำวหนึ่ง ๆ เมื่อมำปฏิบัติธรรม ก็จะได้ควำมดับทุกข์คอยก�ำหนดดูควำมดับ

ทุกข์ดังกล่ำวมำแล้ว ซึ่งเป็นอำกำรที่ท�ำให้เกิดควำมสงบ ท�ำให้เกิดควำมเย็นในจิต  

จติมลีกัษณะเป็นปกต ิมีลักษณะสงบ มีลักษณะรู ้ปลอดโปร่ง แช่มช่ืน แจ่มใส ผดุผ่อง 

นี่เป็นลักษณะของควำมดับทุกข์ทั้งนั้น ให้รู้ในควำมดับทุกข์ดังกล่ำวมำนี้
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รู้ถึงทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์นั้น ก็คือก�ำหนดดูให้รู ้ว่ำควำมดับทุกข์ 

ดังกล่ำวน้ันเกิดเพรำะอะไร เพรำะท�ำจิตให้รู้ ให้สงบให้เป็นปกติ มิใช่ว่ำจะปล่อยให้

ทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปเอง ซึ่งอำจจะต้องใช้เวลำนำน หรือบำงทีกว่ำจะดับไปก็เป็น

อันตรำยมำก แต่เม่ือมำอบรมให้เกิดควำมรู้ ให้เกิดควำมสงบ ให้เกิดควำมปกติ  

แต่จะท�ำควำมทุกข์ให้ดับไปได้ เพรำะว่ำกำรปฏิบัติอบรมด่ังนั้นเป็นทำงให้ดับตัณหำ

ควำมดิ้นรนทะยำนอยำก พร้อมทั้งอุปำทำนควำมยึดถือ

ตัณหำเกิดข้ึนในที่ใด ตัณหำก็ดับไปในที่นั้น ตัณหำเกิดขึ้นในปิยรูปสำตรูป 

หรือมโนภำพ กด็บัไปในปิยรปูสำตรปูหรอืมโนภำพนัน้ แต่จะดบัไปได้กต้็องอำศยัอบรม

ให้เกดิตวัรูข้ึน้ ซึง่เป็นตวัรูท้ีเ่ป็นตวัปัญญำ มใิช่ตัวหลง เม่ือมีตัวรูก้�ำกบัอยู่เสมอ อำรมณ์

ก็จะเข้ำมำท�ำให้เกิดควำมทุกข์ขึ้นไม่ได้ เพรำะมำท�ำให้เกิดตัณหำขึ้นไม่ได้ เพรำะรู้

ซึมซำบอยู่เต็มที่แล้ว

๑๘ ตุลาคม ๒๕๐๔



ธรรมกถา 
ครั้งที่ ๒๒

องค์มรรคสัจจ์

ในวันนี้ ถึงตอน มรรค มีองค์ ๘ ฉะนั้น จะได้กล่ำวถึงองค์มรรคแต่ละองค์  

เพื่อให้ก�ำหนดดูองค์มรรคที่ตน มรรคม่ีองค์ ๘ นั้น:

องค์ที ่๑ สมัมาทฏิฐ ิควำมเหน็ชอบ คอืรูเ้หน็ในทกุข์ รู้เหน็ในเหตใุห้เกิดทกุข์  

รู้เห็นในควำมดับทุกข์ รู้เห็นในทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์ ก�ำหนดดูทุกข์ที่ตน  

เมื่อตนประสบทุกข์ก็ดูให้รู้ทุกข์ที่ประสบนั้นที่ตน ดูว่ำ เบญจขันธ์ซึ่งเกิดมำ เป็นชำติ 

คือควำมเกิดก็ต้องแก่ ต้องตำย เป็นธรรมดำ และเมื่อม่ีควำมยึดถือในเบญจขันธ์นั้น 

ว่ำเป็นเรำ เป็นของเรำ เม่ือเบญจขันธ์นั้นเป็นทุกข์ต่ำง ๆ ดังกล่ำว เรำจึงเป็นทุกข ์

ไปด้วย ดูเรำที่พลอดเป็นทุกข์ไปกับเบญจขันธ์นี้ และดูเหตุให้เกิดทุกข์ คือดูตัวตัณหำ

ดิน้รนทะยำนอยำกทีใ่จ ว่ำจิตใจทียั่งมคีวำมด้ินรนทะยำนอยำกอยูเ่ป็นตวัก่อให้เกดิทกุข์

ต่ำง ๆ ดูควำมสงบทุกข์ คือดูจิตใจที่ปลอดโปร่งจำกควำมดิ้นรนทะยำนอยำก  

เพรำะควำมดิ้นรนทะยำนอยำกนั้นสงบ ดังเช่นในบัดนี้ เมื่อควำมดิ้นรนทะยำนอยำก

ซึ่งเป็นตัวตัณหำในจิตสงบ ควำมทุกข์ทำงใจก็สงบ นี้เป็นควำมดับทุกข์แม้ชั่วครำว  

ดคูวำมดับทกุข์ในจติแม้ชัว่ครำวนี ้และดตูวัควำมรูค้วำมเหน็ทีท่�ำให้ควำมดิน้รนทะยำน

อยำกสงบ คอืควำมดิน้รนทะยำนอยำกสงบลงได้ ด้วยควำมรู้ควำมเหน็อันใด กด็คูวำม

รู้ควำมเห็นอันนั้น นี้ชื่อว่ำดูมรรค ก�ำหนดดูทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ควำมดับทุกข์  

และมรรค ที่ตนเท่ำที่มีอยู่เป็นไปอยู่
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องค์มรรคที่ ๒ สัมมาสังกัปปะ ควำมด�ำริชอบ คือด�ำริออกจำกกำม ด�ำริไม่

พยำบำทมุ่งร้ำยใคร ด�ำริไม่เบียดเบียน ก�ำหนดดูควำมด�ำริที่จิต คือควำมตรึก  

ควำมตรอง หรือรวมเรียกว่ำควำมคิด ที่จิตว่ำมีควำมคิดอย่ำงไร เมื่อมีควำมคิดออก

จำกกำม คือมีควำมคิดก�ำหนดธรรม ท่ีไม่ชกัน�ำให้เกดิควำมใคร่ปรำรถนำพอใจในเรือ่ง

รปู เรือ่งเสยีง เรือ่งกลิน่ เรือ่งรส เรือ่งโผฏฐัพพะ อันเป็นทำงกำม กใ็ห้รูว่้ำมคีวำมด�ำริ

ในทำงออก เมื่อมีควำมคิดไม่มุ่งร้ำยเพื่อมีควำมคิดไม่เบียดเบียน ก็ให้รู้ว่ำมีควำมด�ำริ

ไม่เบียดเบียน ดูควำมด�ำริคือควำมตรึกควำมตรองหรือควำมติดที่ใจ 

องค์มรรคที่ ๓ สัมมาวาจา เจรจำชอบ คือเว้นจำกกำรพูดเท็จ พูดส่อเสียด 

เว้นจำกกำรพดูค�ำหยำบ เว้นจำกกำรพดูเหลวไหล ก�ำหนดดทูีจ่ติของตน ว่ำมคีวำมคดิ

ทีเ่ป็นตวัวรัิตคิอืตวังดเว้นดังกล่ำวหรอืไม่ เมือ่ก�ำหนดดรููเ้หน็ว่ำมตัีววริตัคิอืควำมงดเว้น

ที่จะพูดดังกล่ำว ก็ชื่อว่ำ สัมมำวำจำ เจรจำชอบไม่ต้องพูดนิ่งอยู่นั่นเองด้วยวิรัติ  

ก็ชื่อว่ำ เป็นสัมมำวำจำได้ให้รู้

องค์มรรคที ่๔ สมัมากมัมนัตะ กำรงำนชอบ คอืเว้นจำกกำรฆ่ำ เว้นจำกกำรลกั 

เว้นจำกควำมประพฤติผิดประเพณีในทำงกำมหรือเว้นจำกอพรหมจริยกิจ ตรวจดูจิต

ของตนว่ำ มีวิรัติ คืองดเว้นที่จะประพฤติดังกล่ำวหรือไม่ เมื่อพบว่ำ มีวิรัติอยู่  

ก็พึงทรำบว่ำ เป็นสัมมำกัมมันตะ กำรงำนชอบ ไม่ต้องท�ำอะไร เมื่อมีวิรัติอยู่ดังนั้น 

ก็เป็นสัมมำกัมมันตะได้

องค์มรรคที ่๕ สมัมาอาชวีะ เลีย้งชวิีตชอบ คือเว้นจำกกำรเล้ียงชพีในทำงท่ีผดิ 

ด�ำเนินเลี้ยงชีวิตในทำงท่ีชอบ ก�ำหนดดูท่ีจิตว่ำชีวิตคือควำมเป็นในบัดน้ี เป็นอยู่ด้วย

ปัจจัยเครื่องอำศัยส�ำหรับเล้ียงชีวิตอันได้มำในทำงที่ชอบหรือในทำงที่ผิด เมื่อพบว่ำ 

ชวีติเป็นอยูด้่วยปัจจยัเครือ่งอำศยัทีไ่ด้มำในทำงทีช่อบ กช็ือ่ว่ำมีสมัมำอำชวีะเลีย้งชวิีต

ชอบได้

องค์มรรคที่ ๖ สัมมาวายามะ พยำยำมชอบ คือเพียรชอบ ได้แก่พยำยำม

ป้องกันไม่ให้อกุศลเกิดขึ้น พยำยำมละอกุศลที่เกิดขึ้น พยำยำมท�ำกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้น

ให้เกดิข้ึน พยำยำมท�ำกศุลทีเ่กดิขึน้แล้วให้ด�ำรงอยู่และเพ่ิมเติมให้มำกขึน้ ตรวจดอูกศุล
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และกุศลทีจ่ติของตน เพรำะว่ำจตินีเ้ป็นเบือ้งต้นของอกศุลคือบำปและกุศุลคอืบญุทัง้หมด 

และตรวจดูออกไปตลอดถึงกรรม คือกำรงำนที่ท�ำ อันเนื่องจำกจิต ว่ำเป็นอย่ำงไร  

ถ้ำพบว่ำ จิตคิดจะท�ำอกุศล หรือท�ำบำป ก็เพียรพยำยำมป้องกันท�ำจิตไม่ให้ท�ำ  

ถ้ำตรวจดพูบว่ำ ได้เคยประกอบอกศุล หรอืบำปมำแล้ว จติกค็ดิได้ ทีท่�ำบำปมำแล้ว ก็

เพียรพยำยำมละ คอืไม่ท�ำอกี กำรท�ำบำปนัน้ บคุคลสำมำรถจะเว้นได้ คือสำมำรถท่ีจะ

ไม่ท�ำได้ ครำวนี้ก็ตรวจดูกุศล คือควำมดี ควำมดีอันใดที่ควรท�ำสำมำรถจะท�ำได้ แต่

ยงัไม่ได้ท�ำ กเ็พยีรพยำยำมท�ำ ควำมดอีนัใดท่ีท�ำแล้ว กเ็พยีรพยำยำมรกัษำควำมดนีัน้ไว้ 

และตัง้ใจส่งเสริมเพือ่จะท�ำควำมดนีัน้ให้เจรญิมำกขึน้ ในเรือ่งนี ้ต้องอบรมควำมพยำยำม

คือควำมเพยีร ควำมเพยีรนัน้ แปลว่ำควำมเป็นผูก้ล้ำ คอืต้องมคีวำมกล้ำทีจ่ะละควำม

ชัว่ และทีจ่ะท�ำควำมด ีท�ำไมจงึต้องกล้ำ กเ็พรำะมีอุปสรรค อปุสรรคนัน้เป็นตวักเิลส

ในจิตของตนก็มี เป็นเหตุกำรณ์แวดล้อมภำยนอกก็มี ที่เป็นตัวกิเลสในจิตของตนนั้น 

กค็อืตวัควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง หรอืควำมดิน้รนปรำรถนำ ทีจ่ะชกัน�ำให้เว้น

จำกควำมดี แต่ให้ท�ำควำมชั่ว เหตุกำรณ์แวดล้อมภำยนอกนั้น คือ บุคคล หรือวัตถุ 

หรือเหตุต่ำง ๆ ข้ำงนอก ที่เป็นเครื่องชักน�ำจะให้ท�ำควำมชั่ว จะให้เว้นควำมดี เมื่อ

เป็นเช่นนี้ ถ้ำจิตมีควำมอ่อนแอไม่มีควำมกล้ำแข็ง ก็จะพ่ำยแพ้ต่อกิเลสที่อยู่ในใจของ

ตนเอง พ่ำยแพ้ต่อเหตุกำณ์แวดล้อมภำยนอกดังกล่ำวมำแล้ว จึงเว้นจำกควำมดีและ

ท�ำควำมชัว่ต่ำง ๆ เม่ือเป็นเช่นน้ี จงึต้องอบรมควำมเพยีร คอืควำมเป็นผูก้ล้ำหมำยควำม

ว่ำ ต้องมจิีตใจทีก่ล้ำแขง็ พอท่ีจะเอำชนะกเิลสในใจของตนเอง ทีจ่ะเอำชนะเหตกุำรณ์

แวดล้อมภำยนอก และเว้นจำกควำมชั่ว ท�ำควำมดี ดังกล่ำวแล้ว ฉะนั้น ก็ให้ตรวจดู

จติใจว่ำ มคีวำมเพยีร คอืควำมกล้ำ ทีจ่ะเอำชนะกเิลสในใจของตนเอง และท่ีจะเอำชนะ

เหตุกำรณ์ดังกล่ำวภำยนอกดังกล่ำวหรือไม่ และท่ีจะเอำชนะควำมเกรียจคร้ำนเฉ่ือย

ชำหรอืไม่ ถ้ำมจีติใจกล้ำแขง็ ไม่อ่อนแอ ไม่เกยีจคร้ำนเฉ่ือยชำ กจ็ะสำมำรถละควำม

ชั่วท�ำควำมดีได้ ควำมชั่วอะไร ๆ ก็สำมำรถจะละได้ ควำมดีอะไร ๆ ก็สำมำรถท�ำได้ 

ถ้ำจิตใจมีควำมเข้มแข็ง และไม่เกรียจคร้ำนเฉื่อยชำ มีควำมขมักเขม้นอย่ำงเพียงพอ 

เมื่อตรวจดูจิตใจของตนพบว่ำ มีควำมกล้ำแข็ง มีควำมขมักเขม้นที่จะละควำมชั่วและ

ที่จะท�ำควำมดี ก็พึงทรำบว่ำ มีสัมมำวำยำมะ ควำมเพียรชอบ
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องค์มรรคที่ ๗ สัมมาสติ ระลึกชอบ ตรวจดูควำมระลึก ที่เป็นตัวสติในจิต

ของตน ว่ำเป็นอย่ำงไร ระลกึไปในเรือ่งอันใด ถ้ำระลกึไปในเรือ่งทีท่�ำให้เกดิรำคะ หรอื

โลภะ โทสะ หรือโมหะ ก็ไม่ใช่สัมมำสติ รำคะ หรือโลภะ โทสะ และโมหะ หรือจะ

เรียกให้สั้นเพียงสองว่ำควำมยินดีและควำมยินร้ำย เป็นเรื่องที่สติคือควำมระลึก  

น�ำให้เกิดทั้งนั้น คือจิตจะต้องระลึก คือจะต้องแล่นหวนไปจับเอำเรื่องที่น่ำยินดีเข้ำมำ  

จงึเกดิควำมยนิด ีไปจบัเอำเรือ่งท่ีน่ำยินร้ำยเข้ำมำ จงึเกดิควำมยนิร้ำย สตจิงึเป็นตวัน�ำ

กิเลสดังกล่ำวเข้ำมำเกิดที่จิต อันนี้ไม่ใช่สัมมำสติ สัมมำสตินั้นต้องเป็นตัวควำมระลึก 

คือจิตจะต้องแล่นหวนไปในเรื่องที่จะน�ำให้สงบควำมยินดีสงบควำมยินร้ำย ที่จะท�ำจิต

ให้สงบให้บริสทุธิส์ะอำด คอืระลกึตรวจดกูำยท้ังหมดของตนเอง ดงัท่ีแสดงมำโดยล�ำดบั

ในหมวดกำยำนปัุสสนำ ตรวจดูเวทนำ คือควำมรูสึ้กเป็นสุข เป็นทกุข์หรอืเป็นกลำง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุข ดังแสดงในหมวดเวทนำนุปัสสนำ ตรวจดูจิตว่ำจิตเป็นอย่ำงไร ดังแสดง

ในหมวดจิตตำนุปัสสนำ ตรวจดูธรรม ดังแสดงในหมวดธัมมำนุปัสสนำที่ได้กล่ำวมำ

โดยล�ำดับ โดยย่อ ก็คือระลึกดูกำยของตน ดูเวทนำของตน ดูจิตของตน ดูธรรมคือ

เรือ่งในจติของตน ดใูห้ปรำกฏอยูใ่นจติว่ำ กำยเป็นอย่ำงไร เวทนำเป็นอย่ำงไร จติเป็น

อย่ำงไร เรื่องในจิตเป็นอย่ำงไร ให้ส่วนเหล่ำนีม้ำเป็นตวัอำรมณ์ คอืเป็นเรือ่งทีป่รำกฏ

ชดัอยูใ่นจติ คอืเมือ่ก�ำหนดดกูำยส่วนใด ก็ให้กำยส่วนนั้นมำปรำกฏเป็นอำรมณ์ชัดอยู่

ในจิต เวทนำกใ็ห้ปรำกฎชดัเป็นอำรมณ์อยู่ในจติ จติทีเ่ป็นอย่ำงไรกใ็ห้ปรำกฏชดั ธรรม

คือเรื่องในจิตให้ปรำกฏชัด นี้ชื่อว่ำ ดูภำยนอก คือดูให้ปรำกฏโดยเป็นอำรมณ์รวม ๆ 

ครำวนี้ ก็ก�ำหนดดูให้ซึ้งเข้ำไปว่ำส่วนเหล่ำนี้มีควำมเป็นอย่ำงไร เป็นอันหนึ่งอันเดียว

อยู่ หรือมีควำมเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร ก็จะรู้สึกตำมเป็นจริงชัดลงไปว่ำ ส่วนเหล่ำนี้

ไม่ได้มีเป็นอันหนึ่งอันเดียว แต่มีเกิดดับอยู่เสมอ กำยก็มีเกิดดับอยู่เสมอ เวทนำก็

เหมือนกัน จิตก็เหมือนกัน ธรรมคือเรื่องในจิตก็เหมือนกัน ดูกำย เวทนำ จิต ธรรม 

ทีเ่กดิและดบัอยูน่ี ้ชือ่ว่ำดภูำยใน กค็ือดจูนควำมเกดิและดบัของอำกำรเหล่ำนีป้รำกฏ 

เมือ่เป็นเช่นนี ้จะเกดิควำมยินดยีนิร้ำยในอะไร เพรำะว่ำ เกดิดบัอยู่เสมอยินดียินร้ำย

ไม่ทัน ที่จะมีควำมยินดียินร้ำยในสิ่งใด ก็เพรำะไม่เห็นเกิดดับในสิ่งนั้น เห็นแต่สิ่งนั้น

เกิดปรำกฏอยู่เสมอไม่ดับ แต่เมื่อก�ำหนดดูอยู่ จนเห็นเกิดดับเสมอแล้ว ยินดียินร้ำย

กไ็ม่เกดิ หรอืว่ำเกดิไม่ทัน สิง่ทีจ่ะเป็น ทีต่ัง้ของควำมยินดยิีนร้ำยน้ัน ไม่พอทีจ่ะต้ังอยู่
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ให้ยนิดยิีนร้ำย เพรำะว่ำเม่ือเกดิแล้วกด็บั ควำมยนิดยิีนร้ำยกไ็ม่มทีีต่ัง้ทีจ่ะเกดิ ตัง้อยู่

ไม่ทัน ก�ำหนดดสูติ คือควำมระลึก ว่ำเป็นอย่ำงไร ถ้ำรูว่้ำสตขิองตนก�ำหนดอยู่ในกำย 

ในเวทนำ ในจิต ในธรรม ซึ่งเป็นสติปัฏฐำนเพียงสติรวมเข้ำมำ แม้ในวำระเริ่มแรก  

ไม่ซดัส่ำยออกไปในอำรมณ์ข้ำงนอก รวมเข้ำมำในภำยใน ก็ชื่อว่ำเริ่มเป็นสัมมำสติ  

และเมื่อสตินี้มีควำมสมบูรณ์ว่องไวทันทีที่จะก�ำหนดจับควำมเกิด ควำมดับ ก็จะเป็น

เคร่ืองห้ำมควำมยินดียินร้ำยได้ เป็นสติที่ตั้งมั่น ที่สมบูรณ์ ที่ว่องไว ก�ำหนดดูสต ิ

ของตน เมื่อเห็นว่ำ เป็นสติที่มีลักษณะดังกล่ำว ก็ชื่อว่ำเป็นสัมมำสติ

องค์มรรคที ่๘ สัมมาสมาธิ ควำมตัง้ใจชอบ กค็อืตัง้ใจเป็นสมำธ ิเมือ่ก�ำหนด

อำรมณ์อันใด ก็ก�ำหนดให้แน่วแน่อยู่ในอำรมณ์อันนั้น ทั้งนี้ก็ด้วยอำศัยสติ สตินั้น 

ระลึกอยู่ในกำย ในเวทนำ ในจิต ในธรรม สมำธิก็ประมวลให้ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในกำย  

ในเวทนำ ในจิต ในธรรม ถ้ำสติระลึก แต่สมำธิไม่ตั้งมั่นแน่วแน่ควำมรู้ควำมเห็น 

ต่ำง ๆ กเ็กดิไม่ได้ หรอืว่ำสมำธจิะตัง้มัน่แน่วแน่แต่สตไิม่ระลึกสมำธกิตั็ง้ไม่ได้ ฉะนัน้ 

จึงต้องมีควำมคู่กันไป สติระลึกไปในเรื่องอันใด สมำธิก็ตั้งใจแน่วแน่อยู่ในเรื่องอันนั้น 

ตรวจดูสมำธิ คือควำมตั้งใจแน่วแน่ในจิตของตน ว่ำเป็นอย่ำงไร ถ้ำจิตยังซัดส่ำย  

ไม่ตั้งมั่นแน่วแน่ สมำธิยังไม่เกิด ต่อเมื่อตั้งจิตตั้งมั่นแน่วแน่ ควำมคู่กันไปกับสติ  

อย่ำงสูงเรียกว่ำ ฌาน จึงจะเป็นสัมมำสมำธิ ตั้งใจชอบ

มรรคมีองค์ ๘ นี้ สัมมำวำจำ เจรจำชอบ สัมมำกัมมันตะ กำรงำนชอบ  

สัมมำอำชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ รวมเป็น ศีล เมื่อสรุปลงให้สั้น ก็คือ ตัวปกติจิต คือ 

จิตที่เป็นปกติเรียบร้อย ประกอบด้วยวิรัติ คือควำมงดเว้น ไม่คิดที่จะล่วงละเมิดใน 

ทำงผิด ฉะนั้น ตรวจดูจิตเมื่อพบว่ำจิตเป็นปกติ ก็ชื่อว่ำเป็นศีล และก็เป็นสัมมำวำจำ 

สัมมำกัมมันตะ สัมมำอำชีวะ อยู่ในตัว ไม่ต้องก�ำหนดอะไรมำก ก�ำหนดดูว่ำจิตเป็น

ปกติหรือไม่เท่ำนั้น เมื่อจิตเป็นปกติก็เป็นศีล

สัมมำวำยำมะ สัมมำสติ สัมมำสมำธิ รวมเป็น สมาธิ คือ ตัวความสงบ  

ตั้งมั่นของจิต จึงตรวจดูจิตว่ำสงบ ไม่ซัดส่ำย ตั้งมั่นอยู่ในอำรมณ์ที่มุ่งจะตั้งใจแน่วแน่

หรือไม่ เมืื่อพบว่ำ จิตสงบตั้งมั่น ก็เป็นสมำธิ ไม่ต้องค�ำนึงถึงองค์ประกอบต่ำง ๆ  

ดูตัวสงบตั้งมั่นอันเดียวเท่ำนั้น
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สัมมำทิฏฐิ สัมมำสังกัปปะ รวมเป็น ปัญญา คือ ตัวรู้ ตรวจดูจิตว่ำ มีตัวรู้ 

รู้ทันอำกำรเกิดดับดังกล่ำวหรือไม่ เมื่อพบว่ำ มีตัวรู้ที่เมื่อรู้แล้วก็ปลงกิเลสให้ตกไปได้

ทันที หรือว่ำรู้ก่อนที่กิเลสจะเกิดขึ้น และถ้ำรู้ไม่ทัน กิเลสเกิดขึ้นแล้ว รู้ทีหลัง แต่ว่ำ

เมื่อรู้แล้วก็ปลงกิเลสให้ตกไปจำกใจได้ทันที ตัวรู้เช่นนี้ก็เป็นปัญญำ ดูตัวรู้อันเดียว

เท่ำนั้น ไม่ต้องค�ำนึงถึงองค์ประกอบต่ำง ๆ

เพรำะฉะนัน้ เมือ่สรปุลงแล้ว กก็�ำหนดดูจติท่ีเป็นปกต ิก�ำหนดดจูติท่ีสงบตัง้ม่ัน 

ก�ำหนดดูจิตท่ีรู้ เมื่อจะกระจำยออกไป ก็กระจำยออกไปเป็นองค์มรรคทั้ง ๘ ตำม

อำกำรตำมที่กล่ำวมำแล้ว

เมื่อสรุปลงดังนี้แล้ว ก็ก�ำหนดดูว่ำ จิตที่เป็นปกติ กับจิตที่สงบตั้งมั่น กับจิต

ที่รู้นั้น ต้องเป็นอันเดียวกัน จิตที่เป็นปกติ ก็ต้องเป็นจิตที่สงบตั้งมั่น ต้องเป็นจิตที่รู้ 

จิตทีส่งบตัง้มัน่ กจ็ะต้องเป็นจติท่ีเป็นปกต ิต้องเป็นจติทีรู่ ้จติทีรู่ ้กจ็ะต้องเป็นจติทีเ่ป็น

ปกตแิละสงบตัง้ม่ัน ฉะนัน้ จงึรวมเป็นอันเดยีวกนั ดังทีท่่ำนกล่ำวว่ำ ศีลอันใด สมำธิ 

ก็อันนั้น ปัญญำก็อันนั้น สมำธิอันใด ศีลก็อันนั้น ปัญญำก็อันนั้น ปัญญำอนัใด ศลีก็

อนันัน้ สมำธิกอั็นน้ัน ดัง่น้ีจึงจะเป็น มัคคสำมงัค ี คอืควำมพร้อมเพรียง เป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวของมรรค

มรรคมอีงค์ ๘ ซ่ึงสรุปกเ็ป็นสำม และสรุปลงอกีกเ็ป็นหนึง่คอืเป็นตวัมคัคสมงัคี

ดังกล่ำวมำแล้ว เป็นธรรมปฏิบัติที่ทุก ๆ คนมีอยู่ น้อยบ้ำงมำกบ้ำง

ควรตรวจดูที่องค์มรรคที่ตน โดยตรงคือท่ีจิตของตน ตรวจดูโดยอำกำร 

พิศดำรทั้ง ๘ ตรวจรวมเข้ำมำเป็น ๓ ตรวจดูเข้ำก็เป็นที่ ๑ เมื่อคอยตรวจดูอยู่เสมอ  

ก็มีควำมรู้ว่ำ มรรคของตนนั้นเป็นอย่ำงไร หย่อนหรือยิ่งอย่ำงไร และเมื่อคอยตรวจดู

ให้รู้มรรคของตน ตำมควำมเป็นจริงอยู่เสมอแล้ว ก็จะท�ำให้เป็น อัตตัญญู คือรู้ตน 

และสำมำรถที่จะอบรมมรรคของตนให้เจริญขึ้นไปโดยล�ำดับ

ต่อไปนี้ ก็ขอให้ตั้งใจฟังพระสวดที่แสดงองค์มรรค และตั้งใจท�ำควำมสงบสืบ

ต่อไป

๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๔ 
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ครั้งที่ ๑ 
อารัมภกถา

ทางแห่งความสุข

บัดนี้ จะแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทุก ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมัสการพระผูมี้พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์น้ัน 

ตัง้ใจถงึพระองค์พร้อมทัง้พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้

เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

วันคืนย่อมล่วงไปพร้อมกับชีวิตของทุก ๆ คนย่อมล่วงไป เพราะว่ากาลเวลา

นี้ย่อมกินตัวกาลเวลาเองด้วย กินสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงควร

ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินไปในเรื่องหรือสิ่งอันเป็นที่ตั้ง

แห่งความมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินทั้งหลาย 

บัดนี้ก็เป็นเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งเวียนมาบรรจบเข้าอีกครั้งหนึ่ง จึงได้มีนวก

ภกิษคุอืภกิษผุูบ้วชใหม่เข้ามาบวชจ�าพรรษา และได้มอีบุาสก อบุาสิกา สาธชุนทัง้หลาย 

ต้ังใจปฏิบัติธรรม มีการสมาทานศีลเป็นพิเศษ และอบรมจิตในกรรมฐานเป็นต้น 

ในเทศกาลเข้าพรรษานี้เป็นพิเศษอีกด้วย และผู้ที่เข้ามาบวชใหม่ก็ดี ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติ

ทางกรรมฐานใหม่ก็ดี อาจจะยังไม่เคยปฏิบัติในกรรมฐาน เพราะฉะนั้น ก็ควรท�า 

ความเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนว่า การปฏิบัติกรรมฐานนั้นก็คือการปฏิบัติอบรมจิตใจให้

สงบตัง้มัน่ และอบรมปัญญาคือความรูใ้นสภาวธรรมคือสังขารทัง้หลายตามคตธิรรมดา 
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หรือตามสามัญลักษณะเป็นเหตุให้มีความสงบใจจากความดิ้นรนทะเยอทะยานอยาก

และความยึดถือท้ังหลาย เม่ือจิตใจมีความสงบตั้งมั่น และมีความรู้ สงบ ระงับ 

ความดิน้รนทะยานอยากและความยดึถือลงได้ กย่็อมจะได้พบความสุขใจอย่างแท้จรงิ

อันเกิดจากความสงบนั้น

อันความสุขนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาต้องการ และก็พากันแสวงหา

ความสขุ แต่ว่าก็ไม่ค่อยจะได้พบความสขุกนัเท่าไรนกั จงึยงัปรากฏว่ามคีวามทกุข์ต่าง ๆ 

ที่ต้องประสบกันอยู่เป็นอันมาก แม้ว่าจะอยู่ในเครื่องแวดล้อมที่แตกต่างกัน ยิ่งหรือ 

หย่อนต่างกนัอย่างไร เพียงไร ก็ยงัต้องประสบความทกุข์ ยังต้องมคีวามทุกข์เดอืดร้อน 

เพราะฉะน้ัน ความสุขอันแท้จริงมิได้เป็นสิ่งที่พึงได้จากปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหลาย

ภายนอก เป็นปัจจัยโดยตรงก็ตาม เป็นปัจจัยโดยอ้อมก็ตาม อันเรียกว่าลาภก็ดี  

ความเป็นใหญ่ท้ังหลายกบัท้ังความมีชือ่เสยีง ความมพีรรคพวกบรวิารมาก อนัเรียกว่า

ยศก็ดี ความท่ีได้รับสรรเสริญนิยมยกย่องก็ดี ความสุขที่เกิดจากเคร่ืองแวดล้อม 

ทั้งหลายภายนอกดังกล่าวมานี้ก็ดี ยังมิใช่ความสุขที่แท้จริง ฉะนั้น ทุกคนผู้มีปัญญา

จึงพากันแสวงหาความสุขท่ีแท้จริงอันย่ิงไปกว่าส่ิงเหล่านั้นขึ้นไปอีก แต่ว่าความสุข 

อันแท้จริงนั้นย่อมเป็นผลที่เกิดจากเหตุ อันเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงซึ่งพระพุทธเจ้า

ได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้ ก็ได้แก่นิโรธความดับทุกข์ กล่าวคือ ดับตัณหา 

ความดิ้นรนทะยานอยาก พร้อมทั้งความยึดถือทั้งหลายของจิตใจ

ความสุขแท้

ความดบัทางใจนีแ้หละเป็นตวัสนัติคอืความสงบ เป็นความสุขทีแ่ท้จรงิซึง่เกดิ

จากเหตุตามที่ทรงสั่งสอนไว้ ก็ได้แก่มรรคมีองค์แปด รวมเข้าก็คือศีล สมาธิ ปัญญา 

ฉะน้ัน เมือ่มีบคุคลปฏิบตัติรงไปในทางแห่งศลีสมาธปัิญญา ย่อมจะได้พบกับความดับทกุข์

ซึ่งเป็นสันติ เป็นความสุขอันแท้จริงดังกล่าว แต่ถ้าปฏิบัติไปในทางเหตุแห่งความทุกข์

คือปฏิบัติไปตามอ�านาจของตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก อันเป็นตัวทุกขสมุทัย  

เหตุให้เกิดทุกข์ ก็ต้องประสบความทุกข์ จะต้องพบกับความทุกข์ต่าง ๆ เป็นต้นว่า

ความเศร้าโศกระทมใจ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ความคับแค้นใจเป็นต้น ตลอด
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จนถึงไม่พ้นจากสงัสารวฏั คอืความวน ท่องเทีย่ว เวยีนเกดิเวียนตายไปในชาตทิัง้หลาย

เป็นอันมาก แต่แม้ว่าเรื่องสังสารวัฏน้ีจะเป็นเรื่องท่ีละเอียด เอาเพียงว่าความทุกข์ใจ

ต่าง ๆ อันเป็นความทุกข์ทางใจโดยตรงและเนื่องมาทางกายด้วย ที่ทุก ๆ คนต้อง

ประสบ ก็เพราะด�าเนินไปในทางของความทุกข์ คือตามอ�านาจของตัณหาความดิ้นรน

ทะยานอยากดังกล่าวมานัน้ เพราะฉะนัน้ ตราบใดทีไ่ม่ปฏบัิตใินทางดบัตณัหา ตราบ

นัน้กจ็ะพ้นจากความทกุข์ต่าง ๆ ไม่ได้ การปฏบิติัดบัตัณหานัน้กคื็อปฏบิติัทางศีล สมาธิ 

ปัญญา ขยายออกไปเป็นมรรคมีองค์ ๘

ศลี

ศีลน้ันก็จะต้องมีเป็นภาคพื้น โดยย่อก็ได้แก่ศีลที่ทุกคนได้สมาทานเป็นภิกษุ

เป็นสามเณรก็สมาทานด้วยการอุปสมบทการบรรพชา เม่ือท�าการบรรพชาอุปสมบท

เป็นภิกษุเป็นสามเณรก็เป็นอันสมาทานศีลของสามเณรของภิกษุด้วย ส�าหรับคฤหัสถ์ 

การสมาทานศีลก็คือ การที่ตั้งใจรับศีลจากภิกษุก็ดี ตั้งใจรับศีลขึ้นด้วยตนเองก็ดี  

จะเป็นศีล ๕ ก็ตาม ศีล ๘ ก็ตาม หรือว่าศีลในอริยมรรค หรือว่าศีลกรรมบถก็ตาม 

นี้เป็นศีลอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่ง ศีลในขณะปฏิบัติกรรมฐาน ก็คือความตั้งใจส�ารวม

กาย วาจา ใจ ความส�ารวมนี้เองเป็นศีลขึ้น ดังที่ทุก ๆ ท่านผู้นั่งอยู่ในขณะนี้มีความ

ส�ารวมทางกาย คือว่ากายนั่งสงบอยู่ในอิริยาบถนั่งที่สงบ ส�ารวมวาจาคือเว้นจากการ

พดู นิง่อยูห่รอืว่าพดูกพ็ดูในเมือ่มหีน้าทีพ่ดู และพดูอยูใ่นคลองธรรมเหมอืนดงัทีข่ณะ

นั่งอยู่นี้ท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายนิ่ง อาตมภาพเป็นฝ่ายพูด ท้ังสองฝ่ายก็ชื่อว่ามีความ

ส�ารวมวาจาด้วยกัน นิ่งไม่พูดก็เป็นการส�ารวมวาจา พูดในเมื่อมีหน้าที่พูดและพูดอยู่

ในคลองธรรมก็เป็นการส�ารวมวาจาและส�ารวมใจ คือว่าสงบใจ พร้อมทั้งตั้งใจ ตั้งใจ

ฟังฝ่ายหน่ึง ตั้งใจพูดอีกฝ่ายหนึ่ง ความส�ารวมกาย ส�ารวมวาจา ส�ารวมใจดังนี ้

เป็นศีล เป็นศีลในขณะที่ปฏิบัติ ก�าลังนั่งฟังอยู่ก็ดี ก�าลังพูดอบรมอยู่นี้ก็ดี เรียกว่า

เป็นการปฏิบัติ ก็เพราะว่าเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา ซึ่งในขณะเดียวกันนี้  

ซึง่เรยีกว่าเป็นการปฏบิตั ิซึง่จะต้องมศีีลเป็นภาคพืน้คอืความส�ารวมกาย ส�ารวมวาจา 

ส�ารวมใจดังกล่าวนั้น
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สมาธิ

เมื่อมีความส�ารวมเป็นตัวศีลที่เป็นภาคพื้นของการปฏิบัติดังนี้แล้วก็ตั้งใจ  

ความตั้งใจนี้คือเป็นสมาธิ ท่านทั้งหลายก็ตั้งใจฟัง ผู้แสดงก็ตั้งใจแสดง ความตั้งใจฟัง

ที่เป็นสมาธินี้ก�าหนดได้ว่า เมื่อฟังได้ยินทุกถ้อยค�า ไม่ตกหล่นคือว่าใจไม่ท่องเที่ยวไป

ในที่อื่น ก็เรียกว่ามีสมาธิในการฟัง แต่ในบางคราวใจท่องเที่ยวไปในที่อื่น ก็ไม่ได้ยิน

บางค�าในขณะที่ใจออกไปนั้น เมื่อเป็นดังนี้ก็เรียกว่าเสียสมาธิในการฟัง เพราะว่า 

โสตประสาท คือหูของทุก ๆ คนนี้ ถ้าใจไม่ตั้งหูก็ดับคือไม่ได้ยิน เหมือนดังหูหนวก  

แต่ความจริงไม่หนวก เม่ือใจต้ังด้วยจึงจะฟังได้ยิน เพราะฉะนั้น ใจกับหูต้องเป็นอัน

เดียวกันจึงจะฟังได้ยิน ความที่ใจกับหูเป็นอันเดียวกันนี้เรียกว่ามีสมาธิในการฟัง  

ฉะนัน้ ในขณะนีผู้ฟั้งตัง้ใจฟัง มสีมาธใินการฟัง ฟังได้ยินทกุถ้อยค�าไม่ตกหล่น กเ็รียก

ว่ามสีมาธใินการฟังดี ฝ่ายผูแ้สดงกเ็หมอืนกนั ได้ยินถ้อยค�าทีต่นแสดง รูถ้้อยค�าทีต่น

แสดงเรียกว่าตั้งใจแสดง เรียกว่ามีสมาธิในการแสดง ถ้าใจออกไปจากที่แสดงก็เรียก

ว่าเสียสมาธิในการแสดง จะท�าให้การแสดงตกหล่นไม่สมบูรณ์ เป็นความสับสน 

เลอะเลือน ฉะนั้น เมื่อมีสมาธิในการแสดง ตั้งใจแสดง ก็จะท�าให้การแสดงเรียบร้อย 

ดังน้ีเรียกว่ามีสมาธิในการแสดง และเมื่อมีสมาธิในการแสดง มีสมาธิในการฟังดังนี้ 

ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิ 

ปัญญา

เมือ่มีสมาธิกย็่อมได้ปญัญาคอืความรู้ ความรู้ความเข้าใจในข้อที่ฟงัและในข้อ

ที่แสดง ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวนี้ เรียกว่าปริยัติปัญญา ปัญญาที่เป็นฝ่ายปริยัติ 

คือเป็นปัญญาในค�าสั่งสอน ปัญญาในเรื่องราว ซึ่งจ�าเป็นจะต้องมีปริยัติปัญญานี้เป็น 

ประการแรกคือ จะต้องรู้ต้องเข้าใจเรื่องราวถ้อยค�าที่ฟังท่ีแสดงนั้นก่อน และเมื่อได้

ปริยัติปัญญา ปัญญาในปริยัติคือค�าสั่งสอนดังนี้แล้ว ก็จะได้ปฏิบัติปัญญาคือปัญญา 

ในการปฏิบัติสืบต่อไป ปัญญาในการปฏิบัตินี้เป็นปัญญาในกาย วาจา ใจของตนเอง  

ปริยัติปัญญาน้ันเป็นปัญญาในค�าสั่งสอน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นปัญญาใน 
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แบบแผนค�าสั่งสอน แม้ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะฟังโดยตรงจากพระองค์เอง 

กต็าม ฟังจากทีแ่สดงอธบิายสบืต่อกนัมากต็าม กเ็รียกว่าเป็นปรยิติัในพระพุทธศาสนา

ทั้งนั้น 

ปริยัติก็ได้แก่พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ท่ีจ�าแนกออกเป็นธรรม

ส่วนหนึ่ง เป็นวินัยส่วนหนึ่ง นี้เป็นปริยัติ ปฏิบัตินั้นก็คือการที่รับเอาพระธรรมค�า 

สั่งสอนน้ันมาปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจของตน ฉะนั้น ความรู้ในปริยัติก็คือ 

ความรู้ในค�าสั่งสอน ว่าทรงสั่งสอนไว้อย่างไร ความรู้ในปฏิบัตินั้นก็คือเมื่อรับเอาค�า 

สัง่สอนนัน้ ๆ มาปฏิบัติทางกาย ทางวาจา ทางใจของตน ก็รู้ที่กาย ที่วาจา และรู้ที่ใจ

ของตน 

ในข้อนีก้พ็งึทราบว่า ปรยิตัคิอืค�าสัง่สอนของสมเด็จพระบรมศาสดานัน้ กท็รง

สั่งสอนชี้แจงให้รู้สัจจะคือความจริงที่ตนเองของทุก ๆ คน ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่าง

กระจกเงาส�าหรับท่ีจะส่องให้มองเห็นเงาหน้าของตนเอง เพราะฉะนั้น ประการแรก 

ก็คือ การที่มองดูที่กระจกเงาซึ่งเปรียบเหมือนอย่างความที่ตั้งใจฟังธรรมที่เป็นค�า 

สั่งสอน และเม่ือมองดูที่กระจกเงาก็จะเห็นเงาหน้าของตนเองปรากฏที่กระจกเงานั้น 

จึงมาถึงขั้นปฏิบัติ คือต้องการจะแต่งหน้าของตนอย่างไรก็มาแต่งที่หน้า ไม่ใช่ไปแต่ง

ที่กระจกเงา แต่ว่ามาแต่งที่หน้าของตนเอง ก็คือการที่รับเอาค�าสั่งสอนนั้นมาปฏิบัติที่

กาย ที่วาจา ที่ใจของตนเองนั้นเอง เพราะฉะนั้น ความรู้ในปริยัตินั้นก็เป็นปัญญา 

ขั้นที่มองเห็นเงาหน้าในกระจก แต่ความรู้ในขั้นปฏิบัตินั้นเป็นความรู้ที่ตนเองที่กาย  

ที่วาจา ที่ใจของตนเองดังนี้ ดังนี้แหละเป็นปฏิบัติปัญญา เพราะฉะนั้น เมื่อได้ปริยัติ

ปัญญาแล้วกเ็ป็นการง่ายทีจ่ะปฏบัิตใิห้เกดิปฏบิตัปัิญญาข้ึนมา เป็นความรูท้ีก่ายทีว่าจา

ที่ใจของตนเองตามสัจจะ คือความจริงท่ีทรงสั่งสอน และเมื่อปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ย่อม

จะได้รับผลของการปฏิบัติเท่าน้ัน ก็ย่อมรู้ผลของการปฏิบัตินั้นที่ตนเองอีกเหมือนกัน  

อันนับเนื่องเข้าในปฏิเวธปัญญา ปัญญาในความรู ้แจ้งแทงตลอดอันเป็นตัวผล 

ต่อขึ้นไป ในเบื้องต้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติในศีลให้เป็นภาคพ้ืน  

ดงักล่าวมาข้างต้น และให้ปฏบิตัใินสมาธใิห้ปฏิบตัใินปัญญาสบืต่อขึน้ไป แต่กเ็นือ่งเป็น 

อันเดียวกัน



116 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๑

สตปิัฏฐาน

ธรรมส�าหรับปฏิบัตินั้น ที่เป็นข้อปฏิบัติอันจะพึงฝึกหัดปฏิบัติให้สืบเนื่องสืบ

ต่อกนัไปได้ทรงสัง่สอนไว้เป็นอนัมาก และหลกัทีท่รงส่ังสอนไว้มากนัน้กค็อืหลกัปฏบิตัิ

ในสติปัฏฐาน ซ่ึงจะได้เริ่มอธิบายและเริ่มสวดในวันนี้ เพราะว่าการตั้งสติย่อมเป็น 

สิ่งส�าคัญและการตั้งสตินั้นโดยตรงมุ่งให้ตั้งสติก�าหนดรู้กาย เวทนา จิต และธรรม  

กาย เวทนา จิตและธรรมนี้เป็นสิ่งท่ีทุกคนมีอยู่และเป็นไปอยู่ กายก็มีอยู่เป็นไปอยู่  

เวทนาจิตและธรรมก็มีอยู่เป็นไปอยู่จะก�าหนดด้วยสติหรือไม่ก�าหนดด้วยสติ ทั้ง ๔ 

ประการนี้ก็มีอยู่เป็นไปอยู่ แต่ว่าไม่ตั้งสติก�าหนด ธรรมก็มักจะเป็นอกุศลธรรม จิตก็

มักจะเป็นอกุศลจิต คือจิตที่ประกอบด้วยอกุศล เวทนาก็มักจะเป็นทุกขเวทนาหรือสุข

เวทนาทีไ่ม่แน่นอน กายเองกม็กัจะเป็นกายทีไ่ม่สงบเพราะอ�านาจของเวทนาเป็นต้นนัน้ 

เพราะฉะนั้น กาย เวทนา จิต ธรรม จึงเป็นไปเพื่อกิเลสเครื่องเศร้าหมอง เพื่อความ

โศกปรเิทวะ เพือ่ทกุข์ โทมนสั เพือ่ก่อทกุข์ แต่ถ้าได้สตกิ�าหนดกาย เวทนา จติ ธรรม

ตามธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า กย่็อมจะได้รบัผลตรงกนัข้าม เพราะความตัง้สติ

ก�าหนดนั้นจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ เป็นไปเพื่อล่วงโสกะ ปริเทวะ เพื่อดับทุกข์ 

โทมนสั เพ่ือบรรลุธรรมท่ีพึงบรรลุ เพือ่กระท�าให้แจ้งพระนพิพาน คอืความดบัทกุข์ได้

ในที่สุด เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติก�าหนดกาย เวทนา จิต ธรรม โดยให้มี

อาตาปะคือความเพยีร สัมปชานะคอืความรูพ้ร้อม สตคิอืความระลกึได้และคอยก�าจัด

ความยินดีความยินร้ายที่บังเกิดขึ้นในใจ เพราะฉะนั้น สติที่ก�าหนดกาย เวทนา จิต 

ธรรม อันเป็นสติปัฏฐานนี้ จึงเป็นหลักปฏิบัติส�าคัญ เป็นไปเพื่อสมถะหรือสมาธิ คือ

ความสงบตั้งม่ันของจิตใจด้วย เป็นไปเพื่อปัญญาความรู้หรือวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็น

จริงด้วย เรียกว่าเป็นไปทั้งเพื่อสมาธิและเพื่อปัญญา

ในวันนี้ ท่านจะได้เริ่มสวดสติปัฏฐานปาฐอุเทศ และเมื่อสวดจบแล้วจึงจะม ี

การนัง่สมาธคิอืนัง่สงบ กใ็ห้ทกุ ๆ คนนัง่ขดับลัลังก์กค็อืขดัสมาธ ิทีเ่รยีกกนัว่าขดัสมาธิ 

เท้าขวาทับเท้าซ้าย ตั้งกายตรง มือขวาทับมือซ้าย หรือว่าให้นิ้วใหญ่ชนกัน หรือจะให้

ห่างกันก็สุดแต่สะดวก หรือแม้ว่าผู้ท่ีน่ังขัดสมาธิไม่ถนัดจะนั่งพับเพียบก็ได้ แต่ว่าให้
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น่ังตั้งตัวตรง ตั้งกายและศีรษะตรง ไม่ให้โอนไปข้างหน้าโอนไปข้างหลัง โอนไปข้าง

ซ้ายโอนไปข้างขวา ตัง้ใจตรวจดอิูริยาบถนัง่ของตน และตัง้สตกิ�าหนดกาย คอืร่างกาย 

อันน้ีของตนท่ีก�าลังนั่งอยู่นี้ เบ้ืองบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป  

มหีนงัหุ้มอยู่โดยรอบน้ี ก�าหนดดใูห้รูจ้ากกายของตน แล้วก�าหนดเวทนาดวู่ามีความสุข

ทกุข์ทางกายทางใจอย่างไร ก�าหนดจิตว่าจิตสงบหรือไม่สงบอย่างไร คิดอะไรดีหรือไม่

ดีอย่างไร และก�าหนดธรรมในจิตว่ากุศลธรรมหรืออกุศลธรรมก�าลังบังเกิดขึ้นเป็นไป

อยู่ในจิต คราวนี้เพื่อความสะดวก ในวนัแรกจะก�าหนด พทุโธ ไปพร้อมกบัลมหายใจ

เข้า-ออกก็ได้ หายใจเข้า พทุ หายใจออก โธ เมือ่ก�าหนดดงันีก้แ็ปลว่าสตทิีก่�าหนดนีเ้ป็น

ตวักศุล กเ็รยีกว่าเป็นกุศลธรรมเพราะสตทิีก่�าหนดอยูใ่นพุทโธไปกบัลมหายใจเข้า-ออก

นี้สติที่ก�าหนดน้ีเป็นกุศลธรรม และเม่ือเป็นกุศลธรรม จิตก็ประกอบด้วยกุศลธรรม 

เวทนาก็เป็นไปในกุศลธรรม กายเองก็เป็นไปในกุศลธรรม ในวันแรกนี้แม้เพียงเท่านี้ 

ก็ไปได้ หรือท่านผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วจะต้องการก�าหนดบทอื่นอย่างไรก็ย่อมจะท�าได้

๗ สิงหาคม ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๒ 
อานาปานสติ

วนัน้ีจะแสดงอานาปานสติ สติก�าหนดหายใจเข้า-ออก ตามทีแ่สดงไว้ในสตปัิฏฐาน

ข้อแรก คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตั้งสติก�าหนดพิจารณากายอันเป็นสติปัฏฐาน 

ข้อแรก เพราะว่ากายนีเ้ป็นของหยาบ ก�าหนดได้ง่าย และในการก�าหนดกายนี ้ ประการ

แรกที่ตรัสแนะน�าไว้ก็คือให้ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก เพราะว่าเป็นส่ิงที่ก�าหนดง่าย 

คนเราต้องหายใจเข้า-ออกอยูเ่ป็นปกต ิหยดุไม่ได้ ลมหายใจเข้า-ออกนีจ้งึถือว่าเป็นชวีติ 

และค�าว่าอัตตาที่แปลกันว่าตนนั้นแต่เดิมก็มีค�าแปลว่าหายใจ ก็เพราะว่าคนเราท่ียัง

ด�ารงชีวิตเรียกกันว่ามีอัตตาคือตัวตนอยู่ คราวนี้เมื่อพิจารณาดูว่าอะไรเป็นส�าคัญอัน

แสดงว่าความเป็นอัตตาตัวตนยังด�ารงอยู่ ก็เห็นกันง่าย ๆ ว่าเพราะยังหายใจอยู่  

ยงัไม่ได้ดบัลม ความเป็นอตัตาตวัตนกย็งัมอียู ่ดบัลมเมือ่ใด หยดุหายใจเมือ่ใด กเ็ป็น

อนัสิน้ชวีติ กายน้ีกก็ลายเป็นศพ ไม่เป็นสตัว์บุคคลตวัตนอกีต่อไป ฉะนัน้ เม่ือกล่าวกนั

ว่าอตัตาหรือตวัตนจงึก�าหนดว่าร่างกายนียั้งหายใจอยู ่จงึถอืเอาลมหายใจอยู ่จงึถอืเอา

ลมหายใจเป็นส่วนส�าคัญ และก็ตั้งชื่อลมหายใจนี้ว่าเป็นอัตตาคือเป็นตัวตน เดิมค�าว่า

อัตตาก็มีค�าแปลว่าลมหายใจ ด้วยความหมายดังที่กล่าวมานี้ เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัส

สอนให้ก�าหนดลมหายใจนี้แหละเป็นข้อแรกในการก�าหนดกาย และลมหายใจนี้เอง 

เมือ่อ่านดตูามพทุธประวัตทิีต่รสัเล่าถงึพระองค์เอาไว้ในพระสตูรบางพระสตูร กม็แีสดง

ว่าพระพทุธเจ้าเมือ่ก่อนจะตรสัรู ้ขณะทีย่งัทรงพระเยาว์ได้ตามเสดจ็พระเจ้าสทุโธทนะ
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พระพุทธบิดาไปในพิธีแรกนาขวัญ ในขณะท่ีพระเจ้าสุทโธทนะทรงประกอบพิธีไถนา 

พระราชกมุารกป็ระทับนัง่รออยู่ภายใต้ร่มหว้า ในขณะนัน้ได้ทรงก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก 

จิตก็เป็นสมาธิจนถึงชั้นปฐมฌานคือสมาธิที่แนบแน่น ที่มีรูปคือลมหายใจเป็นอารมณ์

ชั้นที่หน่ึง แต่ว่าต่อมาสมาธิจิตท่ีทรงได้นี้เส่ือมไป ครั้นได้ทรงบ�าเพ็ญทุกรกิริยาเป็น

อย่างยิ่งแล้ว ทรงเห็นว่าไม่ใช่เป็นทางแห่งความตรัสรู้ จึงได้ทรงหยุดการทรมานกาย 

และก็ทรงหวนระลึกถึงอานาปานสติสมาธิที่ทรงได้เมื่อยังทรงพระเยาว์นั้น ก็ได้ทรง

พจิารณาว่าแม้สมาธนิัน้จะพงึเป็นทางแห่งความตรัสรูไ้ด้ จงึได้ทรงเร่ิมบ�าเพ็ญความเพียร

ทางจิต คือท�าสมาธิก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก ก็ทรงได้สมาธิจนถึงสมาธิที่แนบแน่น 

ครั้งทรงได้สมาธิท่ีแนบแน่นแล้ว ก็ทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธิไปเพื่อรู้ จึงได้ปรากฏ 

พระญาณความหยั่งรู้ขึ้นโดยล�าดับ จนถึงได้ตรัสรู้พระธรรมอันเป็นสัจจะคือความจริง

อย่างย่ิง ดังนั้นลมหายใจนี้จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่น�าให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรม  

และเม่ือทรงแสดงธรรมสัง่สอนกไ็ด้ตรสัสอนให้ท�าสตกิ�าหนดลมหายใจเข้า-ออกนีไ้ว้ใน 

พระสตูรเป็นอันมาก และโดยเฉพาะในสติปัฏฐานทัง้ ๔ นี ้ข้อกายกต็รสัสอนให้ท�าสติ

ก�าหนดลมหายใจไว้เป็นประการแรก

ในการท�าสติก�าหนดลมหายใจนี้ ก็คือท�าความรู้เข้ามาให้รู้ลมหายใจเข้าลม

หายใจออกของตน ดังท่ีได้ตรัสสอนไว้เป็นหัวข้อว่ามีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก  

คือมกีารก�าหนดรูห้ายใจเข้า มคีวามก�าหนดรูห้ายใจออก มคีวามก�าหนดรูใ้นอะไรกค็อื 

ในลมหายใจเข้า ในลมหายใจออกนั้น และได้ทรงแสดงอธิบายเป็นหัวข้อไว้ต่อไปว่า 

หายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาว หายใจ

เข้าสัน้ก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสัน้ หายใจออกสัน้กร็ูว่้าเราหายใจออกสัน้ ศกึษาคอืส�าเหนยีก

ก�าหนดรูว่้าเราจักก�าหนดรูก้ายทัง้หมด หายใจเข้า เราจกัก�าหนดรูก้ายท้ังหมด หายใจออก 

ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนดว่าเราจักระงับกายสังขารคือเครื่องปรุงกาย หายใจเข้า  

เราจักระงับกายสังขารคือเครื่องปรุงกายหายใจออกดังนี้ น้ีเป็นหัวข้อท่ีได้ตรัสสอนไว้

ให้ตั้งสติก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกอันเรียกว่าอานาปานสตินั้น
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วธิกี�าหนดลมหายใจ

คราวน้ีผูป้ฏิบัติลองมาพิจารณาดวู่าทีเ่รยีกว่าหายใจเข้าหายใจออกนัน้คอือย่างไร 

ก็ให้ก�าหนดเข้ามาดูท่ีตนเอง เพราะว่าทุกคนก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่ เมื่อก�าหนด 

เข้ามาดก็ูรูสึ้กว่า ท่ีเรยีกว่าหายใจเข้าหายใจออกนัน้ กคื็ออวัยวะของร่างกายอนันีท้�าการ

หายใจ หายใจเอาลมหายใจเข้าและออกไป อวัยวะเหล่านีก้เ็ริม่ตัง้แต่จมูก และอวยัวะ

ส�าหรับท�าการหายใจทั้งหลาย เมื่อแสดงตามหลักของสรีรวิทยาก็ประกอบด้วยปอด  

การหายใจเข้านัน้กเ็ข้าไปสูป่อด หายใจออกกอ็อกจากปอด แต่ว่าเท่าทีท่กุคนสามารถ

จะก�าหนดได้ที่ปลายกระพุ้งจมูก หรือที่ริมฝีปากเบื้องบนนั้น ก็จะได้รู้สึกความสัมผัส

ของลม เมือ่อวยัวะของร่างกายท�าการหายใจเข้า อสัสาสะคอืลมหายใจเข้าอนัเป็นวาโยธาตุ 

คอืธาตุลมอย่างหน่ึง กก็ระทบทีป่ลายจมกูหรอืทีร่มิฝีปากเบือ้งบน และในขณะเดยีวกนั

นาภีคือท้องก็พองขึ้น และเมื่อหายใจออก นาภีคือท้องก็ยุบลง และลมก็ออกมากระ

ทบที่ปลายกระพุ้งจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนเช่นเดียวกัน ส่วนการที่ลมจะเข้าไปสู่

ปอดอย่างไร ออกจากปอดอย่างไร ตลอดจนถึงเส้นทางจากจมกูเข้าไปตามช่องทางเดนิ

ของลมจนถึงปอดนั้น ไม่สามารถจะก�าหนดให้รู้ได้ 

ท่านพระอาจารย์จงึได้สอนให้ก�าหนดทางเดนิของลมไว้เป็น ๓ จดุ เมือ่หายใจ

เข้าก็ให้ก�าหนดที่ปลายจมูก หรือที่ริมฝีปากเบื้องบน นี่เป็นจุดที่ ๑ หทัยเป็นจุดที่ ๒ 

นาภีทีพ่องขึน้เป็นจดุท่ี ๓ หายใจออกกก็�าหนดนาภทีีย่บุลงเป็นจดุที ่๑ หทยัเป็นจดุที ่๒ 

ปลายกระพุง้จมูกหรอืท่ีรมิฝีปากเบือ้งบนนัน้เป็นจดุที ่๓ หทยันัน้กเ็ป็นจดุสมมตขิึน้มา

เท่านั้น คือเอาเป็นระหว่างกลางระหว่างปลายจมูกกับนาภี ก็สมมติเอาหทัยว่าเป็นจุด

กลางที่ลมผ่าน ซ่ึงเป็นจุดท่ีท่านสอนให้ก�าหนดมาแต่เก่าก่อน ดั่งนี้ก็ส�าหรับเป็นท่ีตั้ง

ของการท�าสมาธเิท่านัน้ อนัจดุท่ีลมหายใจผ่านจรงิ ๆ กค็อืปลายกระพุง้จมูกหรอืทีร่มิ

ฝีปากเบือ้งบน ส่วนนาภทีีพ่องหรอืยบุนัน้ กเ็ป็นอวัยวะของร่างกายซึง่ใช้ในการหายใจ

เท่านั้น คือว่าท�าการหายใจ พระอาจารย์ท่านจึงสอนให้ก�าหนดว่า โดยปกตินั้นเมื่อ

หายใจเข้าลมก็เข้าไปผ่านจมูก หทัย นาภี และออกไปจากนาภี หทัย ปลายจมูก  

เป็นจุดสมมติดังนี้ และก็ให้ท�าสติก�าหนดรู้ หายใจเข้าก็ท�าสติตามลมเข้าไปก�าหนดที่

ปลายจมูก ที่หทัย ที่นาภี ลมหายใจออกก็ออกมาตามลม นาภี หทัย ปลายจมูก  
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ส่งจิตเข้าไปกับลมเมื่อหายใจเข้า ส่งจิตออกมากับลมเม่ือหายใจออก ก�าหนดอยู่ 

ดัง่นีบ่้อย ๆ จนมีความคุ้นเคยและจติกเ็ริม่จะตัง้มัน่ กใ็ห้ทิง้เสยี ๒ จดุ คอืทิง้หทยักบั

นาภี ให้ก�าหนดอยูเ่พยีงจดุเดยีวทีป่ลายกระพุง้จมกูหรอืทีร่มิฝีปากเบือ้งบน หายใจออก

ก็ให้รู้อยู่เพียงจุดเดียว หยุดอยู่เพียงจุดเดียวไม่ต้องส่งจิตเข้าตามลมเข้าไป ไม่ต้อง 

ส่งจิตออกตามลมออกมา ซึ่งจิตจะต้องเข้า ๆ ออก ๆ เป็นอันว่าไม่เป็นสมาธิที่แท้จริง 

จึงจะต้องหยุดอยู่เพียงจุดเดียวและก�าหนดอยู่เพียงจุดเดียวเท่านั้น เม่ือเป็นดังนี ้

จึงจะเป็นสมาธิ

วติกวจิาร

ในการปฏิบัตินัน้กย็งัไม่ต้องค�านงึถงึหัวข้อทีต่รสัสอนไว้นัน้ แต่ให้ท�าสตกิ�าหนด

ลมหายใจเข้า-ออกดงักล่าวมาน้ีท่ีจดุเดยีว หายใจเข้ากใ็ห้รู ้น�าจติเข้ามาตัง้ก�าหนด ดงันี้

เรียกว่าวิตก เป็นวิตกของสมาธิ และคอยประคองจิตให้ตั้งอยู่ด�ารงอยู่ไม่ให้หลุดไป 

เรียกว่าวิจาร เป็นวิจารของสมาธิ เม่ือจิตหลุดออกไปสู่อารมณ์อื่นก็กลับมาตั้งไว้ใหม่ 

กเ็รยีกว่าวติก และประคองให้ตัง้อยู่ด�ารงอยู่กเ็รยีกว่าวิจาร การปฏบิตัจิงึต้องอาศยัวิตก

วจิารของสมาธดัิงกล่าวนี ้ในเบือ้งต้นจิตจะหลดุออกไปบ่อย ๆ ไม่ตัง้อยู่ได้ กต้็องจับจติ

มาตั้งไว้อยู่บ่อย ๆ ก็เป็นวิตกวิจารอยู่บ่อย ๆ จนกว่าจะได้ปีติ ได้สุขจากสมาธิ คือได้

ความสบาย เมื่อได้ความสบายจากสมาธิ จิตก็จะอยู่ตัวอยู่กับสมาธิ เม่ือก�าหนดลม

หายใจกอ็ยูกั่บลมหายใจเข้า-ออกได้นาน แต่ถ้ายังไม่ได้ปีตไิด้สขุ คอืยงัไม่ได้ความสบาย

ในสมาธจิติกจ็ะไม่อยูน่านกจ็ะหลุดออกไปบ่อย ๆ เพราะว่าจตินีโ้ดยปกตมิคีวามสขุอยู่

ในอาลัยคือกามคุณอันได้แก่เรื่องของรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่  

น่าปรารถนา น่าพอใจท้ังหลาย เม่ือจิตอยู่ในอาลัยคือกามคุณดังกล่าว จิตก็มีความ

สบายมีความสุข แม้ว่าจะเป็นสุขปนทุกข์ แต่เมื่อยังไม่ได้สุขอื่นที่ยิ่งไปกว่าก็ย่อม 

จะติดอยู่ในอาลัยคือกามคุณน้ัน ฉะน้ัน เมื่อยกจิตจากอาลัยคือกามคุณขึ้นสู่อารมณ์

ของสมาธ ิคอืให้ก�าหนดลมหายใจเข้าออกดังกล่าว จติจงึไม่เป็นสุขเพราะยังไม่คุ้นเคย

กับอารมณ์ของสมาธิ จิตจึงดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายกลับไปสู่อาลัยคือกามคุณ

ทีเ่คยพอใจ ท่านจงึเปรยีบเหมอืนอย่างว่าปลาทีม่ปีกตอิยู่ในอาลยัคอืน�า้ เมือ่จบัปลายก
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ข้ึนจากน�า้มาปล่อยไว้บนบก ปลากย่็อมดิน้เพือ่จะกลบัไปสู่อาลยัคอืน�า้ตามเดมิ ฉันใด

ก็ดี จิตนี้ก็เหมือนอย่างปลา ซึ่งเคยอยู่ในอาลัยคือน�้า อันได้แก่กามคุณ เมื่อจับขึ้นสู่

อารมณ์ของสมาธ ิจงึดิน้รนกวดัแกว่งกระสบักระส่ายเพือ่จะกลบัไปสูอ่าลยัคอืกามคณุ

ตามเดิม แต่เม่ือได้ใช้วิตกคือจับจิตมาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิ ใช้วิจารคือประคอง 

จิตให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิน้ี โดยท่ีอาศัยมีอาตาปะคือความเพียรไม่ย่อหย่อน  

สัมปชานะ คือความรู ้ สติคือความระลึกก�าหนดและความที่คอยละความยินด ี

ความยินร้ายในขณะปฏิบัตินั้น ความยินดีก็คือความละความยินดีในอาลัยคือกามคุณ 

ความยินร้ายกคื็อความละความยนิร้ายในการปฏิบัตสิมาธ ิเพราะจะเกดิความเบือ่หน่าย

ระอาไม่ชอบ หงุดหงิดร�าคาญอึดอัดเหล่านี้เรียกว่าเป็นความยินร้ายในสมาธิทั้งนั้น 

เพราะเท่ากับว่าจับจิตมาให้ตั้งอยู่ในท่ีไม่สบาย ก็เหมือนอย่างบุคคลถูกจับให้นั่งอยู่ใน

ที่ไม่สบายก็นั่งไม่เป็นสุข ต้องการจะลุกไปเสียจากที่นั้น จิตก็เหมือนกัน เมื่อจับให้มา

นั่งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิให้ก�าหนดอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ ในนาทีแรกก็ไม่สบาย  

ก็เกิดความยินร้ายขึ้น ยินดีอยู ่ในอาลัยคือกามคุณ เมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องอดทนละ 

ความยินดีความยินร้ายดังกล่าวนี่เสีย ประคองความเพียร ประคองความรู้ ประคอง

ความระลกึก�าหนดให้ด�าเนนิไป เกดิความยนิดใีนอาลยัคอืกามคณุขึน้ กใ็ห้รูว่้านีจ่ะชกั

ไปให้เสียสมาธิก็ละเสีย เกิดความยินร้ายในสมาธิอึดอัดเม่ือยเจ็บปวดรวดร้าวที่นั่น 

ทีน่ีข่ึน้ กต้็องอดทนว่าจะต้องปฏบิตัต้ิองนัง่ท�าให้ครบก�าหนดตามทีต่ัง้ใจไว้ ว่าจะนัง่สกั 

๑๐ นาที ๒๐ นาที ๓๐ นาที ก็ต้องนั่งไปให้ถึงจะเกิดเจ็บปวดรวดร้าวอะไรขึ้นก็ต้อง

อดทนต้องพยายาม เหล่านี้เป็นการละความยินร้ายในสมาธิ

ปีตสิุข

เมื่อปฏิบัติไปดังนี้แล้วจิตจะเป็นสมาธิขึ้น การที่จะต้องมาคอยวิตกวิจาร คือ

จับจิตมาต้ังไว้ในอารมณ์ของสมาธิ ประคองจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธิอยู่บ่อย ๆ  

กล็ดลงไป จติจะอยูต่วัขึน้คอืสงบเข้า เมือ่เป็นดงันีแ้ล้วกจ็ะเริม่ได้ปีตคิวามอิม่ใจ ได้สขุ

คือความสบายในสมาธิ ครั้นปีติสุขในสมาธิบังเกิดขึ้นแล้วจิตก็จะอยู ่ตัวมากขึ้น 

เพราะว่าได้พบความสบายในสมาธขิึน้แล้ว และความสบายในสมาธนิีเ้มือ่มมีากจติกจ็ะ
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อยู่ตัวในสมาธิได้มาก และความสบายในสมาธินี้เป็นสิ่งที่ละเอียดท่ีประณีตมากกว่า

ความสบายในอาลัยคือกามคุณ ความสบายในอาลัยคือกามคุณนั้นเป็นของผิวเผิน  

เป็นของรุ่มร้อน เป็นของเปลีย่นแปลงเรว็ เรยีกว่ามคีวามส�าราญน้อย แต่ว่ามทีกุข์มาก 

ครัน้มาได้ปีตไิด้สขุในสมาธขิึน้ซึง่เป็นของละเอยีดประณตี จติกจ็ะน้อมมานยิมชมชอบ

ในสมาธิมากขึ้น จะตั้งมั่นได้มากข้ึน ถึงข้ันนี้แล้วการนั่งท�าสมาธิครึ่งช่ัวโมงหรือ ๑ 

ชั่วโมงก็จะรู้สึกว่าไม่นาน จะรู้สึกว่าเร็ว ก็อาจจะเทียบกันได้คล้ายกับคนนั่งท�าอะไร

เพลิน ๆ นั่งอยู่เป็นชั่วโมง ๆ ก็จะไม่รู้สึกว่าช้า เพราะมีความเพลินอยู่ในสิ่งที่ท�านั้น 

จนไม่รูว่้าเวลาล่วงไปเท่าไร ๆ เมือ่มคีวามเพลนิอยู่ในสมาธอินัเป็นความเพลนิท่ีละเอียด

ประณตีกเ็ช่นเดยีวกนั กจ็ะไม่รูส้กึว่าเวลาล่วงไปเท่าไร ๆ ในการอยู่ในสมาธินัน้ นีเ้ป็น

ทางปฏิบัติ และเม่ือได้ด�าเนินการปฏิบัติดังน้ี ขั้นท้ังหลายที่ตรัสสอนไว้นั้นก็จะเป็น 

ไปเอง กล่าวคือ ในข้ันแรกก่อนแต่เริ่มปฏิบัติสมาธิหรือว่าก่อนแต่เข้าสมาธินั้นลม 

หายใจก็จะหยาบเป็นปกติเหมือนอย่างที่เป็นไปอยู่นี้ แต่คร้ันเริ่มปฏิบัติสมาธิเข้า 

สมาธใิจสงบเข้ากายก็สงบเข้า ลมหายใจกจ็ะละเอียดเข้า เมือ่เป็นดงันีล้มหายใจกป็รากฏ

ว่าสัน้เข้า เพราะฉะนัน้ กใ็ห้ท�าความรู้ หายใจเข้ายาวกใ็ห้รูว่้ายาว หายใจออกยาวกใ็ห้

รู้ว่ายาว หายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าส้ัน คือให้มีความรู้ลมตามท่ีเป็นไปอยู่

อย่างไร และเมื่อสติที่ก�าหนดรู้นี้รวมตัวเข้ามา ไม่ฟุ้งซ่านออกไปข้างนอก แต่ว่ารวม 

ตัวเข้ามา กายทั้งหมดก็ปรากฏแก่ความรู้ 

กายทั้งหมดนี้ จะอธิบายว่ากองลมหายใจทั้งหมดก็ได้ รูปกายนามกายหรือ 

กายและใจทัง้หมดนีก้ไ็ด้ ก็จะปรากฏรวมตัวเข้ามาอยูใ่นความรู้ เพราะฉะนั้น ในขัน้นี้

ท่านจึงสอนให้ศกึษาคอืให้ส�าเหนยีกก�าหนดไว้ล่วงหน้าว่าเราจะรูก้ายท้ังหมดหายใจเข้า 

เราจะรูก้ายทัง้หมดหายใจออก เพือ่ทีจ่ะให้กายทัง้หมดคอืกองลมหายใจทัง้หมดหรือว่า

รูปกายนามกาย หรอืว่ากายและใจนีท้ัง้หมด ปรากฏอยู่ในความรู ้ กเ็ป็นอนัปรากฏอยู ่

ในสต ิและตรสัสอนให้ศกึษาคอืให้ท�าความส�าเหนยีกก�าหนด ว่าเราจะระงบักายสงัขาร

คือเคร่ืองปรุงกายหายใจเข้าหายใจออก อันหมายความว่าไม่ท�าการปรุงแต่งทางกาย 

ทางใจ ซึง่ลมหายใจของตนเอง แต่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตธิรรมดา การปรงุแต่ง

กายอันเรียกว่ากายสังขารนั้น การปรุงแต่งกายที่เป็นส่วนรูปกายก็เช่นการปลุกตัว  

นัง่สมาธิปลกุตวัให้เต้นเป็นต้น ดังนีเ้รยีกว่าเป็นกายสังขารการปรงุกายอย่างหนึง่ หรอื



124 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๑

ว่าการปรุงกายที่เป็นนามกายคือปรุงความคิด คิดที่จะให้หายใจยาว ที่จะให้หายใจสั้น

เป็นต้นดงันี ้รวมเรยีกว่าเป็นความปรงุกายทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ กไ็ม่ปรงุอะไร ปล่อยให้

เป็นไปตามธรรมชาตธิรรมดา คอืปล่อยวางไม่ยึดถือ ไม่เข้าไปบังคบั ไม่เข้าไปให้มคีวามรู้ 

เมื่อเป็นดังนี้แล้ว กายและใจก็จะละเอียดมากเข้า และลมหายใจนี้เอง ในตอนแรก 

ก็จะปรากฏว่าหายใจเต็มท่ีนาภีก็พองยุบอยู่เป็นปกติ แต่เม่ือสมาธินี้ละเอียดเข้าแล้ว 

นาภีที่พองหรือยุบนี้จะลดลงไปโดยล�าดับ แปลว่าละเอียดเข้าจนถึงคล้าย ๆ กับว่ามา

หายใจอยูแ่ค่ปลายจมกูลงมาถงึหทยัเท่านัน้ แต่ว่าไม่ถึงนาภหียุดทีจ่ะพองหรอืยุบ และ

เมือ่ได้ละเอยีดยิง่ขึน้ ๆ กค็ล้ายกบัว่ามาหายใจแผ่วอยู่แค่ปลายจมูกเท่านัน้ จนถึงอาจ

จะปรากฏเหมือนอย่างว่าหยดุหายใจเสยีทีเดยีว ไม่หายใจ บางคนกเ็ลยตกใจ หยดุท�า

สมาธิ อย่างนี้ก็มี ความจริงนั้น ไม่ใช่ว่าหยุดหายใจ แต่ว่าหายใจละเอียดมาก กาย

และใจสงบมาก อวยัวะส�าหรบัท�าการหายใจละเอยีดทีสุ่ด จงึเหมอืนอย่างไม่หายใจ แต่

ความจริง เป็นการหายใจอย่างละเอียด ก็ให้ตั้งสติก�าหนดอยู่ว่าลมหายใจมีอยู่ ไม่ใช่

ไม่มี รวมจิตตั้งอยู่เป็นอันเดียว.

๘ สิงหาคม ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๓ 
อานาปานสต ิ (เพิ่มเตมิ)

วธินีับ

บดันี ้ก�าลงัอธบิายในสตปัิฏฐาน ต้ังสตพิจิารณากายในกาย ตัง้ต้นแต่ก�าหนด

ลมหายใจเข้า-ออก ให้รูล้มหายใจเข้า-ออก อนัเรยีกว่าอานาปานสต ิได้อธบิายวธิปีฏิบตัิ

ในอานาปานสตมิาแล้ว ตามขัน้ของการปฏบิตัทิีพ่ระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่สอนไว้ ประกอบ

กับอธิบายตามที่พระอาจารย์ได้อธิบายไว้ กับทั้งตามความเข้าใจ 

ในวันน้ีจะได้แสดงเพิ่มเติมในวิธีปฏิบัติ ซึ่งพระอาจารย์ต่าง ๆ ได้แนะน�าไว้ 

และเพือ่ให้ท่านผูฟั้งท้ังหลายได้ปัญญาอันเป็นส่วนปรยิตัปัิญญากบัทัง้ส่วนปฏบิตัปัิญญา 

คอืการทีร่บัเอามาปฏบิตัทิีก่าย วาจา ใจของตน รูท้ีก่าย วาจา ใจ ของตนประกอบกนั

ไปด้วย จึงขอให้ทุก ๆ ท่านก�าหนดใจเข้ามาให้รู้ลมหายใจเข้า-ออกของตนเอง หายใจ

เข้าก็ให้รู้ หายใจออกก็ให้รู้ และเมื่อได้ตั้งสติท�าความรู้อยู่ที่ลมหายใจของตน พร้อม

กบัฟังไปด้วยน้ี การแสดงท่ีฟังน้ีก็เป็นการแสดงการปฏบิตัทิ�าความรูท้ีล่มหายใจ จงึเป็น

เรื่องเดียวกัน ไม่แตกต่างเรื่องกัน แต่ว่าในความตั้งใจก�าหนดรู้ลมหายใจดังนี้ จิตอาจ

จะฟุ้งซ่านออกไปภายนอก คอืท้ิงลมหายใจไปคดิเร่ืองอืน่ในบางครัง้ในบางคราว ฉะนัน้

พระอาจารย์จึงได้สอนวิธีส�าหรับท่ีจะก�าหนดควบคู่กันไปกับลมหายใจ เป็นการช่วย

ควบคุมจิตให้ดียิ่งขึ้น 
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พระอาจารย์ผู้แต่งคมัภร์ีวสิทุธมิรรคได้สอนว่าให้ใช้วิธนีบั การนบันัน้มี ๒ อย่าง 

นับช้าอย่างหนึ่ง นับเร็วอย่างหนึ่ง นับช้านั้นท่านสอนว่า หายใจเข้าก็ท�าความก�าหนด

รูแ้ละนบั ๑ หายใจออกกท็�าความก�าหนดรูแ้ละนบั ๑ ต่อจากนีห้ายใจเข้านบั ๒ หายใจ

ออกนับ ๒ ต่อจากนี้ก็นับ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ เป็นคู่กันไป แล้วก็กลับนับ ๑-๑ กันใหม่ 

จนถึง ๖-๖ แล้วกก็ลบันบัหนึง่กนัใหม่จนถงึ ๗-๗ แล้วกก็ลบันบั ๑ ไปใหม่จนถงึ ๘-๘ 

แล้วก็กลับมานับ ๑ ไปใหม่ จนถึง ๙-๙ แล้วก็กลับนับ ๑ ไปใหม่จนถึง ๑๐-๑๐  

เมื่อถึง ๑๐-๑๐ แล้วก็กลับไปตั้งต้นใหม่ ๑-๑ ถึง ๕-๕ แล้วก็กลับตั้งต้นใหม่ ๑-๑  

ถึง ๖-๖ เพิ่มขึ้นไปทีละ ๑ จนถึง ๑๐-๑๐ แล้วก็กลับตั้งต้นใหม่ ๑-๑ ถึง ๕-๕ ๑-๑ 

ถึง ๖-๖ ดังนี้ 

กลับไปกลับมาจนจิตต้ังม่ันดีขึ้นและการนับก็นับได้ล�าดับติดต่อกันไปดี  

ไม่ขาดวิน่ ถ้าตรงไหนขาดวิน่กใ็ห้นบัซ�า้ใหม่ แล้วจงึต่อไปจนสติอยู่กบัลมหายใจเข้า-ออก

กับการนับที่ถูกต้องแล้วจึงเลิกนับช้า กลับนับเร็ว คือไม่นับเป็นคู่ ๆ แต่ว่านับหายใจ

เข้า ๑ หายใจออก ๒ หายใจเข้า ๓ หายใจออก ๔ เรื่อยไปดังนี้แทน และเมื่อนับเร็ว

ดังนี้จนสติที่ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกกับก�าหนดการนับถูกต้องดีไม่ตกหล่น จิต 

รวมดีค่อยเลิกนับ ท�าความก�าหนดรู้แต่ลมหายใจเข้า-ออกเท่านั้น ท่านสอนไว้ดังนี้ 

อาจารย์บางท่านก็สอนนับเหมือนกันแต่ว่าสอนนับเปล่ียนแปลงวิธีไปบ้าง  

คือ สอนให้นบั ๑-๑ เรือ่ยไปจนถึง ๑๐-๑๐ แล้วกล็ดลงถอยหลงัเป็น ๙-๙ ๘-๘ ๗-๗  

๖-๖ ๕-๕ ๔-๔ ๓-๓ ๒-๒ ๑-๑ แล้วก็กลับขึ้นไป ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ไปจนถึง ๑๐-๑๐ 

แล้วก็กลับถอยหลังเป็น ๙-๙  ๘-๘ มาจนถึง ๑-๑ นับเป็นอนุโลมปฏิโลมดังนี้ 

บางอาจารย์ก็สอนให้นับมากขึ้นไปคือ ๑-๑ เรื่อยขึ้นไปมาก ๆ ดังนี้ก็มี  

ก็เป็นอันว่ามีหลายอาจารย์ก็สอนกันหลายวิธีโดยความมุ่งหมายก็ส�าหรับที่จะเป็น 

เครื่องก�าหนดควบคู่กันไปกับลมหายใจ ช่วยกันควบคุมจิตอยู่มากขึ้น
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นับ ๙, ๖, ๓,

ยงัมีบางอาจารย์ทีส่อนวธินีบัในการทีจ่ะก�าหนดลมหายใจให้ยาวและส้ัน กล่าวคอื 

ท�าให้ลมหายใจยาวและสั้นด้วยการกระท�า ไม่ใช่ด้วยเป็นไปเอง เป็นการทดสอบเพื่อ

ให้พอรู้แนวว่าลมหายใจยาวนั้นอย่างไร ลมหายใจส้ันนั้นอย่างไร ก็โดยท่ีสอนให้นับ

ดังนี้ หายใจเข้าตั้งต้นหายใจเข้าไปจนถึงหายใจเข้าเต็มที่ ก็นับ ๑  ๒  ๓  ๔ ๕ ๖ ๗ 

๘ ๙ ๑ ก็คือตั้งต้นหายใจเข้าไปจนถึง ๙ ก็คือว่าหายใจเข้าอย่างเต็มที่ แล้วก็หายใจ

ออกก็นับ ๑  ๒  ๓  ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙  ๑ ก็คือตั้งต้นหายใจออกถึง ๙ ก็คือหายใจ

ออกเต็มที หัดลองอยู่ดังนี้หลาย ๆ ครั้ง แล้วก็หัดท�าการหายใจให้สั้นเข้า คือหายใจ

เข้าตั้งต้นนับ ๑  ๒  ๓  ๔ ๕ ๖ พอถึง ๖ หายใจเข้าเต็มที่ หายใจออกก็ตั้งต้น  ๑  ๒  

๓  ๔ ๕ ๖ ถึง ๖ ก็หายใจออกเต็มที่ หัดหลาย ๆ หนดังนี้ เป็นการหัดให้ทราบว่า

เมื่อนับ ๑ ถึง ๖ ดังนี้ การหายใจเข้า-ออกก็สั้นเข้ากว่าจะนับ ๑ ถึง ๙ ให้สั้นเข้าอีก

ก็คือนับ ๑ ถึง ๓ หายใจเข้า ๑ ถึง ๓ ดังนี้ก็เป็นอันว่าหายใจเข้า-ออกสั้นเข้ากว่า วิธี

นับเช่นนี้เป็นการลองหัดท�าลมหายใจยาวและให้สั้น และเมื่อหัดและก�าหนดพอรู้แนว

แล้วก็เลิกวิธีนี้  ปล่อยให้หายใจเข้า-ออกธรรมดา และก็ก�าหนดรู้ก็พอที่จะรู้ได้ง่ายว่า

เมื่อไรลมหายใจยาว และเมื่อไรลมหายใจสั้น เป็นการรู้ขึ้นเอง นี้ว่าด้วยการนับ

พุทโธ ธัมโม สังโฆ

แต่ว่ายังมีอาจารย์อีกบางท่านไม่สอนใช้วธินีบัแต่ว่าสอนให้ใช้วธิหีายใจเข้า พทุ 

หายใจออก โธ หายใจเข้า พทุ หายใจออก โธ บางอาจารย์กส็อนให้ใช้ ธัมโม สงัโฆ ด้วย 

คื อหายใจเข้ า พุท หายใจออก โธ หายใจเข้า ธัม หายใจออก โม หายใจเข้า สัง 

หายใจออก โฆ ดังนี ้หรอืว่าแยกกนัเป็น พทุโธ ๆ ระยะหนึง่ หรอื ธัมโม ๆ ระยะหนึง่ 

สังโฆ ๆ ระยะหนึง่ กส็ดุแต่ความต้องการ พจิารณาดูแล้วการใช้วธินีบัก็ด ีการใช้ พทุโธ 

หรอืว่า พทุโธ ธมัโม สังโฆ ก็ดี เป็นการหดัก�าหนดให้ควบคูก่นัไปกับลมหายใจเข้า-ออก 

เป็นการก�าหน ดสอ งอย่างพร้อมกัน ถ้านับก็ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกด้วย หรือว่า

พุทโธ ธัมโม สัง โฆ ด้วยเช่นเดียวกัน พร้อมกันไปทั้งสองอย่างดังนี้ เป็นการที่ท่าน
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แสดงว่าเหมือนอย่างเรือที่ไปถึงน�้าเชี่ยว ล�าพังพายไม่ไหวก็ต้องใช้ถ่อช่วย เพื่อค�้าเรือ

ให้ไปตามร่องน�า้ท่ีต้องการ การนบัหรอืการใช้ พทุโธ ธมัโม สงัโฆ ด้วยกเ็ช่นเดยีวกนั 

ใหใ้ช้ในเวลาที่น�า้เชีย่ว หมายความว่า จิตฟุง้ซ่าน ยากที่จะใหก้�าหนดอยู่ในอารมณ์อัน

เดยีวได้ จงึต้องใช้อารมณ์คูเ่พือ่พยงุกนั แต่ครัน้จติสงบดพีอสมควรเหมอืนอย่างไปถึงท่ี

ที่น�้าไหลธรรมดาใช้พายได้ก็เลิกใช้ถ่อ ใช้แต่พายไปโดยปกติเท่านั้น ดังนี้ ก็หมายถึง

จติทีส่งบดพีอสมควรไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้อารมณ์คู ่กเ็ลกิอารมณ์คู ่ก�าหนดแต่ลมหายใจ

เข้าออกแต่เพียงอย่างเดียว ก็เท่านั้น

อานาปานสตสิมาธิ

ท่านแสดงว่านมิิต ๑ ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ๑ ให้ก�าหนดรูอ้ยูท่ีป่ลายจมกู 

เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็เป็นอันได้อานาปานสติสมาธิ คือสมาธิที่อาศัยสติก�าหนดลมหายใจ

เข้า-ออก คือว่านมิตินัน้หมายถงึทีท่ีล่มมาถูกต้องเม่ือหายใจเข้าเม่ือหายใจออกอนัเป็น

จุดทีต่ัง้จติก�าหนดก็คอืริมปลายกระพุง้จมกู หรอืทีร่มิฝีปากเบือ้งบน ตรงนีเ้รยีกว่านมิติ 

เพราะเป็นทีก่�าหนดของจติใจอนัเป็นทีท่ีล่มมากระทบถกูเมือ่หายใจเข้า เมือ่หายใจออก 

นิมิตก็ดี ลมหายใจเข้า-ออกก็ดี ย่อมเป็นคนละอย่างคือ นิมิตจุดที่ลมกระทบถูกนั้น 

ก็ เป็นสิ่งหนึ่งลมหายใจเข้า ลมหายใจออกเป็นสิ่งหนึ่ง แต่ว่าตั้งสติก�าหนดรู้ รู้ที่ตรง

นิมิตนั้น และเมื่อรู้ที่ตรงนิมิตนั้น ลมหายใจเข้ามากระทบที่จุดนี้ก็รู้ ลมหายใจออกมา 

กระทบที่จุดนี้ก็รู้ เป็นอันว่ารู้นิมิตด้วย รู้ลมหายใจเข้า-ออกด้วย เมื่อได้ตั้งสติก�าหนด

อยูป่ระคองอยูใ่ห้อยูน่าน ๆ นานเท่าไรกเ็รยีกว่าได้สมาธนิานเท่านัน้ การทีน่�าจติมาต้ัง

ไว้ให้ก�าหนดเรยีกว่า วติก การท่ีคอยประคองจติให้ด�ารงอยูไ่ม่ให้หลดุไปเรยีกว่า วจิาร 

เป็นวิตกวิจารในสม า ธิดังน้ีได้เคยแสดงแล้วเบื้องต้น ก็ต้องใช้วิตกวิจารดังนี้อยู่เสมอ 

จนกว่าจะได้ ปีติ ได้ สุข เมื่อได้ปีติได้สุขจิตก็จะอยู่ตัว เพราะว่าเมื่อได้ปีติได้สุขแล้ว 

จิตก็เรียกว่ามีความพอใจ มีความอิ่มใจ มีความสบายใจในอารมณ์ของสมาธินี้ จึงอยู่

ตัวได้ จิตก็จะเป็น เอกัคคตา คือมีอารมณ์เป็นอันเดียว ไม่ฟุ้งซ่าน นี้แหละคือสมาธิ 

ซึ่งเมื่อหัดปฏิบัติไปก็ย่อมจะได้
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อนุสสต ิ๓

การท่ีต้ังสตสิงบไปพร้อมกับพทุโธ หรอืว่า พุทโธ ธัมโม สงัโฆ ดงันี ้ เรยีกว่า

เป็นการเจริญพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติด้วย อันพุทธานุสสติ ระลึกถึง

พระพทุธนัน้ถ้าระลึกถงึถ้อยค�าหรอืพยญัชนะว่าพทุโธ กส็กัแต่ว่าเป็นพยญัชนะ แต่ถ้า

ได้พิจารณาให้รู้ความหมายว่าพุทธะคือพระผู้ตรัสรู้ ประกอบด้วย พระปัญญาคุณ  

คุ ณคือความรู้จริง พระวิสุทธิคุณ คุณคือความบริสุทธิ์จริง พระกรุณาคุณ คุณคือ 

พร ะกรุณาจริง ท่านพระองค์ใดประกอบด้วยพระคุณดังกล่าว พระองค์นั้นก็ชื่อว่า

พระพทุธ พระผูต้รสัรู้ แม้เพยีงเท่านีเ้มือ่ระลกึถงึแต่พระนามว่าพทุโธ และเข้าใจความ

ไป ด้วยก็ชื่อว่าเป็นพุทธานุสสติได้ ธัมมานุสสติระลึกถึงธรรมนั้น ธรรมก็ได้แก ่

สวากขาตธรรม ธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกไว้ดีแล้ว ระลึกถึงพระธรรมก็คือ 

ระลกึถงึค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้าทีไ่ด้ทรงแสดงไว้เป็นค�าส่ังสอนทีร่กัษาผูป้ฏิบัตไิว้ไม่

ให้ตกไปในที่ชั่ว เม่ือระลึกถึงแม้เพียงเท่านี้ และระลึกว่าพุทโธ ๆ และระลึกว่า 

ธัมโม ๆ ก็ชื่อว่าได้เจริญธัมมานุสสติได้ สังฆานุสสติ ระลึกถึงพระสงฆ์นั้น พระสงฆ์

กค็อืหมูแ่ห่งผูฟั้ง คอืศษิย์ของพระพทุธเจ้า ซึง่ได้ฟังธรรมทีเ่ป็นสวากขาตธรรมนัน้แล้ว

น�ามาปฏิบัติท่ีกาย วาจา ใจ จนได้ปัญญารูธ้รรม ละกเิลสแต่บางส่วน หรอืได้ส้ินเชงิ 

ตามพระพทุธเจ้า เป็นผูป้ฏบิตัดิ ีปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ช่วยน�า

พระ พุทธศาสนาสืบต่อมาจนถึงบัดนี้ ระลึกถึงพระสงฆ์แม้ระลึกว่าสังโฆ ๆ แต่ม ี

ความเข้าใจ รู้จักพระสงฆ์แม้เพียงเท่านี้ก็เรยีกว่าสงัฆานสุสตไิด้ 

การ ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดี ระลึกถึงพระธรรมก็ดี ระลึกถึงพระสงฆ์ก็ดี  

จงึ ม ี ๒ วธิ ี วิธหีน่ึงกคื็อระลึกให้รูลั้กษณะของพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ คือ 

ให้รู้ความว่าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ คืออะไร มีอธิบายอย่างไร โดยระลึก

ไปตามประวัติก็ดี โดยพระคุณก็ดี หรือว่าโดยอรรถที่เป็นปรมะ คือเป็นอย่างยิ่ง อนั

เรียกว่าปรมตัถะ อันสงูกว่าพระคุณท่ีแสดงว่าปกตธิรรมดากด็ ีดงันี ้กเ็ป็นพุทธานสุสติ  

ธมัมานุสสต ิสงัฆานสุสตอิย่างหนึง่ หรือแม้ว่าระลกึถงึแต่เพยีงบทว่าพุทโธ ธมัโม สงัโฆ 

เมื่อมีความรู้จักพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ตามสมควร แม้เอ่ยขึ้นมาว่าพุทโธ 
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ก็รู้จักพระองค์ เอ่ยว่า ธัมโม ก็รู้จักพระธรรม เอ่ยขึ้นมาว่า สังโฆ ก็รู้จักพระสงฆ์ 

เหมือนอย่างคนที่รู้จักกันเอ่ยชื่อขึ้นมาว่านาย ก. นาย ค. ก็รู้จักทันที นึกได้ถึงรูปร่าง 

หน้าตา ท่าทาง เป็นต้น ของบคุคลนัน้ ๆ เพราะว่าเป็นคนทีรู่จ้กักนั ฉะนัน้ จงึสมควร

ทีจ่ะได้ท�าความเข้าใจในอรรถ คือความหมายของพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ด้วย 

และ เมื่อมีความเข้าใจแล้วระลึกถึงแต่บทว่าพุทโธ ธัมโม สังโฆ ก็รู้จักทันที ดังนี้ใจ 

กร็วมเข้ามาในพระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคณุ แต่ว่าส�าหรบัในข้อทีใ่ช้ก�าหนด

คูก่บัลมหายใจเข้า-ออกนีต้้องการแต่เพยีงว่าพทุโธ ธมัโม สงัโฆ เพือ่ให้เป็นความระลกึ

ทีค่วบคู่ส�าหรับเป็นเครือ่งทีค่วบคมุลมหายใจเข้า-ออกเท่าน้ัน คราวนีถ้้าได้ท�าความรูจ้กั

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ให้ดีขึ้น และแม้ระลึกแต่เพียงบทว่าพุทโธ ธัมโม 

สังโฆ เท่านี้ ใจก็จะเข้าถึงได้ลึกซึ้ง และเมื่อเป็นดังนี้แล้ว นอกจากจะเป็นเครื่องช่วย

ก�าห นดลมหายใจให้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นเครื่องส�าหรับใช้เป็นผลดีแต่ผู้ที่สัทธาจริต คือ 

เป็น ผู้ที่มีความเชื่อเป็นเจ้าเรือนอีกด้วย ท่านว่าแก้สัทธาจริตได้ ก็เพราะจะท�าให้ได้

ศรัทธาปสาทะในวัตถุ คือที่ตั้งอันถูกต้อง

๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๔ 
สัทธาจรติ–อริิยาปถปัพพะ

สัทธาจรติ

เบื้ องต้นนี้จักแสดงเรื่องสัทธาจริต และจะต่อด้วยอิริยาปถปัพพะ ข้อว่าด้วย

อิริยาบถในสติปัฏฐาน 

ศรทัธานัน้กด็งัทีไ่ด้ทราบกนัอยู่แล้ว ได้แก่ความเชือ่ แต่ว่าความเชือ่นีก้ยั็งเป็น

ค�ากลาง ๆ เป็นความเชือ่ท่ีผดิก็มี เป็นความเชือ่ทีถ่กูกม็ ีความเชือ่ทีต้่องการเป็นธรรม

ปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้น ก็ได้แก่ความเชื่อที่ถูกต้อง หมายถึงความเชือ่ทีป่ระกอบ

ด้วยญ าณ คอืความหยัง่รู้ เป็นความเชือ่ในสิง่ทีค่วรเชือ่ เป็นความเชือ่อย่างมีเหตุผล  

ซึง่ความเชือ่มลีกัษณะดงักล่าวนี ้จะต้องประกอบด้วยญาณ คอืความหยัง่รู ้อนัเป็นตวั

ปัญญาเท่านัน้ แต่ถ้าเป็นความเชือ่ทีป่ราศจากญาณ คือความหย่ังรู ้กอ็าจจะเป็นความ

เชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ เป็นความเชื่อที่ปราศจากเหตุผลอันถูกต้องดังนี้ก็ได้ ที่กล่าวว่า

กไ็ด้นัน้ กเ็พราะเหตุคอืสดุแต่บคุคลหรอืสิง่ทีช่กัจงูให้เชือ่ ถ้าบคุคลหรอืส่ิงทีช่กัจงูให้เชือ่นัน้ 

เป็นผูท้ีป่ระกอบด้วยปัญญาชีแ้จงในสิง่ทีถ่กูต้อง แนะน�าในส่ิงทีถู่กต้อง ด้วยความมุ่งดี 

หวงัด ีดังเช่นพระพทุธเจ้า ครบูาอาจารย์ บิดามารดา ผูใ้หญ่ ซึง่เป็นผูม้คีวามรูถู้กต้อง

มคีวามหวงัดทีัง้หลาย หรอืว่าสิง่ท่ีชกัจงูใจให้เชือ่กเ็ป็นสิง่ท่ีถูกต้อง ดงันี ้แม้จะเชือ่ตาม

ไปด้วยปราศจากความหยัง่รูข้องตนเอง เป็นความเช่ือตามอย่างไม่รู้ กย็งัเป็นสิง่ทีไ่ม่มโีทษ 

เป็นไปได้ อันความเชื่อนี้กล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นพื้นเพของแต่ละบุคคล บางอย่าง
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ก็อาจ จะพิจารณาสอบสวนให้ได้ความรู้ของตนขึ้นมาเองได้ บางอย่างก็ไม่อาจที่จะ

พิจารณาสอบสวนด้วยความรู้ของตนเองได้ เพราะว่าอันโอกาสที่จะรู้ก็ดี ขอบเขตของ

ความรู้กด็ ีของแต่ละบุคคลน้ันมีจ�านวนจ�ากดัมาก ยกตัวอย่างเช่นว่า เมือ่ทกุคนเกดิมา 

มารูเ้ดยีงสาเอากเ็มือ่อายเุจรญิข้ึนมาแล้ว แล้วจงึมารู้จากพ่อแม่บอกให้ทราบว่าตนเกดิ

เมื่อนั่นเมื่อนี่ ฉะนั้น ก็ต้องเชื่อไปตามที่ท่านบอกว่าตนเกิดเมื่อนั่นเมื่อนี่ แต่ว่าตนเอง

หาได้รู้ไม่ว่าตนเกิดมาเมื่อไหร่ มาเริ่มรู้อะไรจ�าอะไรได้ก็เมื่อรู้เดียงสาขึ้นมาโดยล�าดับ 

และความรู้อันเกีย่วแก่กาลเวลาว่าถึงอดตี กร็ูใ้นเวลาท่ีล่วงมาแล้วไม่นานนกั ลมืไปเสยี

ก็มาก ที่ไม่ลืมก็รู้ได้ตั้งแต่รู้เดียงสา ก่อนจะรูเ้ดยีงสาทีเ่กดิมากไ็ม่รู ้ยิง่ในอดตีชาตกิไ็ม่รู้ 

ในอนาคตนัน้กไ็ม่รู ้เช่น กาลข้างหน้า ชัว่โมงหน้า วนัหน้า เป็นต้น จะเป็นอย่างไรกไ็ม่รู้ 

ก�าหนดต่าง ๆ ว่าจะท�านั่นจะท�านี่ เมื่อนั่นเมื่อนี่ ก็เป็นการก�าหนดด้วยนึกว่าจะยังอยู่

ไปได้ ก็จะต้องท�าสิง่นัน้สิง่นีเ้ท่านัน้ แต่อนัท่ีจรงิไม่รูก้าลข้างหน้าของตนว่าจะเป็นอย่างไร

ว่าถึงกาลปัจจุบันก็รู้ได้จ�าเพาะที่อยู่ในขอบเขตที่จะพึงรู้ได้ 

นอกจากนี้ ว่าถึงความรู้ต่าง ๆ การที่จะเรียนรู้ต่าง ๆ ก็เรียนรู้ได้จ�ากัดแต่

เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าจะมากอย่างก็ไม่มากนัก สถานที่ต่าง ๆ ในโลกนี้ที่เคยไป

ให้ถึงก็คงจะมีน้อยแห่ง ที่ไปไม่ถึงหรือยังไม่ไปก็มีอยู่เป็นอันมาก แต่ว่าที่เชื่อว่ามีที่นั่น

ที่นี่  มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ ก็ต้องอาศัยรู้ตามที่ได้รับบอกเล่ามา นอกจากนี้สรรพวิทยาการ 

ต่าง ๆ และในการปฏิบัติตามสรรพวิทยาการต่าง ๆ ที่แสดงไว้ก็ไม่ใช่รู้เอง ก็เชื่อไป

ตามทีแ่สดงเอาไว้ กแ็ปลความว่าต้องอาศยัความเชือ่นีอ้ยู่เป็นอนัมาก คอืว่ารูไ้ปตามที่

เขาบอก หรอืตามทีต่�าราบอกไว้ หรอืตามทีท่่านบอก เพราะฉะนัน้ ถ้าต�าราทีบ่อกนัน้

เป็นต�า ราทีถู่กต้อง กแ็ปลว่าสือ่ท่ีท�าให้เกดิความรูน้ัน้ถกูต้อง หรอืว่าบคุคลผูบ้อกเป็นผูท้ี่

บอกถกูต้อง ก็เป็นอันว่าก็รู้ถูกต้องเชื่อถูกต้อง ฉะนั้น แม้ว่าศรัทธาคือความเชื่อนั้นก็

ยังจ�าเป็นท่ีจะต้องอาศยัท่านผูรู้ ้ซึง่มคีวามรูม้ากกว่าตนช่วยบอกช่วยแนะ แต่แม้เช่นนัน้

กต้็องพจิารณาเลอืกสรรบุคคลไม่ยอมเชือ่ง่ายดายไป แต่เมือ่เป็นบคุคลทีค่วรเชือ่แม้ว่า

ตนเองจะยังไม่รู้เองก็รับฟัง ถือว่ารับเชื่อเอาไว้ ดังเช่นเมื่อยังไม่รู้ถึงอดีตชาติ ไม่รู้ชาติ

อนาคต เรียกว่ายังไม่มีญาณท่ีจะรูอ้ดตีอนาคต และแม้ปัจจบุนักร็ูใ้นวงจ�ากัดกต้็องอาศยั

ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าท่ีตรสับอกเอาไว้ถงึเหตผุลในอดตี ในปัจจบุนั เช่นท่านตรสั
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สอนเอาไว้ว่าท�ากรรมดใีห้ผลด ีท�ากรรมชัว่ให้ผลชัว่ เพราะว่าการกระท�าของบคุคลนัน้

ประกอบด้วยเจตนาก็ย่อมเป็นกรรมขึ้นมา เป็นกรรมดีบ้างเป็นกรรมชั่วบ้าง สุดแต่ว่า

จะมาจากกุศลมูลหรืออกุศลมูล หรือจะเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลหรือเบียดเบียนตนเอง

และผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อน และวบิากคอืผลของกรรมนัน้กใ็ห้ในปัจจบุนัชาติบ้าง ในชาตหิน้า

ต่อไปบ้าง  หรือในชาติที่ต่อไปจากชาติหน้าบ้าง และบุคคลท่ีกระท�ากรรมก็ต้องเป็น

เจ้าของกรรม กบัท้ังต้องรับผลของกรรมทีต่นท�าไว้ ตรสัสอนไว้ดังนี ้

แม้ว่าจะยังไม่มญีาณทีจ่ะหยัง่รูไ้ปถงึชาตหิน้า แม้ในชาตปัิจจบุนันีเ้องข้างหน้า

ก็ยังไม่รู้ ดังนี้ก็ยอมรับฟังหรือรับเชื่อตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และแม้ว่าจะยัง

ไม่รู้จักความย่ิงใหญ่แห่งพระสพัพญัญตุญาณของพระพทุธเจ้า เพราะว่ายงัไม่มภีมูปัิญญา

ที่หยั่งลงไปรู้เหมือนอย่างมหาสมุทรสุดลึกล�้า ไม่สามารถจะหยั่งลงไปได้ว่าลึกเท่าไหร่ 

แม้เช่นนั้นก็ยอมรับเช่ือในพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้า ดังนั้นก็เรียกว่าเป็น 

อธิโมกข์ คือน้อมใจเชื่อ และเมื่อน้อมใจเชื่อไปในบุคคลที่ควรเชื่อคือพระพุทธเจ้าดังนี้  

ก็เป็นอันว่าเชื่อไม่ผิด วัตถุคือสิ่งที่เชื่อนั้นก็เป็นวัตถุที่ควรเชื่อ ไม่เป็นสิ่งที่ผิด บุคคล

อืน่ทีน่อกจากนีซ่ึ้งมีภูมิปัญญามีความบรสิทุธิท์ีล่ดหล่ันกนัลงมา กเ็ป็นบคุคลทีค่วรเชือ่

ลดหลัน่กนัลงมา เพราะฉะน้ัน ในทางพระพทุธศาสนาจึงได้วางหลกัเกณฑ์เอาไว้ส�าหรบั

บุคคลทั่ว  ๆ ไป ซึ่งยังมีความรู้ของตนเองอยู่ในขอบเขตจ�ากัด หรือว่าเพียงเล็กน้อย 

ดังกล่าวนั้น ให้น้อมใจเชื่อไปก่อนในวัตถุที่ควรเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา คือ 

ในความตรสัรูข้องพระพุทธเจ้า ซึง่จะท�าให้เชือ่ธรรมค�าสัง่สอนของพระองค์เม่ือพระองค์

ทรงสัง่สอนให้รูจ้กักรรม วบิากคอืผลของกรรม และความท่ีสัตว์มีกรรมเป็นของของตน  

ก็เช่ือในค�าสัง่สอนเหล่านี ้เพราะว่าเป็นวตัถทุีค่วรเชือ่ และแม้ว่าจะยงัไม่สามารถมญีาณ

หยัง่รู้ไปได้มากนกั กพ็ยายามใช้ปัญญาทีพ่จิารณาตรองไปตามเหตผุลในเร่ืองของกรรม

และผลของกรรมเป็นต้น กย่็อมจะได้พบเหตผุลเป็นเครือ่งรบัรองค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า

ขึ้นโดยล�า ดั บ และศรัทธาในวัตถุที่ควรเชื่อแม้ดังกล่าวนี้ก็เป็นศรัทธาท่ีมุ่งเป็นธรรม

ปฏบิตั ิซึง่มอียูเ่ป็นข้อต้นของธรรมท้ังปวงในหมวดธรรมทัง้หลายเป็นอันมาก และเมือ่

ใช้ปัญญาประกอบให้เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญายิ่ง ๆ ขึ้นไป ก็จะเป็นศรัทธา

ที่ถูกต้อง ยิ่งขึ้นไปตามล�าดับ จนถึงขั้นแสดงว่าเป็นปัญญาของตนขึ้นมาเต็มที่แล้ว  

ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องใช้ศรัทธาเพราะว่ารู้ได้เองแล้ว ก็ไม่ต้องอาศัยความเชื่อถือได้ 
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ตามท่ีกล่าว ม า นี้เป็นขั้นสูง แต่ขั้นต�่าขั้นธรรมดานั้นก็จะต้องมีศรัทธาน�าอยู่

เสมอ ดังน้ีเป็นหลกัปฏบัิต ิแม้แต่หลกัปฏบัิตจิะวางไว้ดงันี ้กป็รากฏว่าคนเป็นอนัมาก

ไม่อบรมศรัทธาท่ีเป็นธรรมปฏิบัตใิห้เกดิขึน้ แต่ว่าชอบใช้ศรทัธาอนัเกดิจากนสัิยสันดาน

หรือที่เรียกว่าสัทธาจริตของแต่ละบุคคลเอง ดังจะพึงเห็นได้ว่าศรัทธาที่เป็นสัทธาจริต

หรอืเป็นนสิยัสนัดานของแต่ละบคุคลโดยมากนัน้ ชอบเชือ่ในเรือ่งทีไ่ร้เหตผุลตามหลกั

พระพุทธศาสนา เช่นเชื่อในทางไสยศาสตร์ เชื่อหมอดูท�านายทายทักต่าง ๆ เชื่อค�า

บอกเล่าหรอืว่าค�าประจบสอพลอยแุหย่ต่าง ๆ จนถงึถ้าชอบใครไว้ใจใครกม็กัจะเชือ่ใน

ผูน้ัน้ จนถงึบางทีก็เชือ่อยู่คนเดยีวหรอืสองคนเท่านัน้ คนอืน่พดูแย้งอย่างไรไม่เช่ือหมด 

ไม่ใช้เหตุผล ไม่ใช้การสอบสวนพิจารณา ไม่ยอมฟังค�าพูดของใคร ๆ ทั้งหมด แสดง

ว่ามีความเชื่อดิ่งลงไป จึงไม่ยอมฟังค�าขัดแย้งเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนี้อยู่ในจ�าพวกที่

เรยีกว่าเป็นศรทัธาทีเ่ป็นสทัธาจรติ คอืมศีรทัธาเป็นเจ้าเรอืน ท่ีชอบเชือ่และมกัจะชอบ

เชื่อไปในทางผิด ๆ เสียด้วย 

โดยปกติค�าว่า สัทธาจริต นั้นก็น่าจะอธิบายเป็นค�ากลาง ๆ ก่อนว่า เชื่อง่าย 

มปีกติเชือ่ง่าย มีความเช่ือเป็นเจ้าเรอืน คือมปีกตเิชือ่ง่าย แต่ว่าตามทีป่รากฏนัน้กม็กั

จะเชื่อง่ายไปในทางผิด ไม่เชื่อง่ายไปในทางที่ถูก และหากว่าเป็นทางผิดแล้วก็มักจะ

เชื่อดิ่งลงไปมาก แต่ทางที่ถูกนั้นไม่ใคร่ยอมที่จะเชื่อให้มั่นคง คือให้เป็นศรัทธาตั้งมั่น

ลงไป ตามที่ท่านแสดงว่าศรัทธาตั้งมั่นให้เกิดสุข ก็คือตั้งมั่นในทางที่ถูก ตั้งมั่นในทาง

ทีด่ ีมกัจะไม่ตัง้มัน่ในทางทีผ่ดิซึง่ไปง่ายกเ็พราะยงัเจอืด้วยโมหะซึง่เป็นโมหจรติ ฉะนัน้ 

ศรัทธาที่เป็นสันดาน เป็นนิสัย เป็นจริตของคนเป็นอันมากนั้น จึงมักจะเป็นไปในทาง

ที่ผิด ดังตัวอย่างที่กล่าวมานั้น กับทั้งประกอบด้วยเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้น ซึ่งจะกล่าว

แต่เพียงย่นย่ อ  เป็นต้นว่า ความยึดถือกายของตน คือยึดถือว่าเป็นเรา เป็นของเรา 

คือเป็นตัวตนขึ้นมาจึงมีความยึดถือตน เมื่อมีความยึดถือ ก็เป็นความเห็นแก่ตน เมื่อ

มคีวามเหน็แก่ตนกต้็องพยายามท่ีจะปฏบัิติรกัษาตนด�ารงตนให้มคีวามสขุ เพราะฉะนัน้

อนันีจ้งึเป็นมลูฐานทีส่�าคญัอนั ท�าให้ขวนขวายไปเชือ่ในด้านต่าง ๆ ท่ีเห็นว่าจะเป็นเครือ่ง

ท�าตนให้มีความสุข ท�าตนให้ยั่งยืน 
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คราวนี ้มาถงึหลกัธรรมของพระพทุธเจ้าทีส่อนให้เชือ่กรรม เชือ่ผลของกรรม

เป็นต้น จึงขั ด กับความเห็นความต้องการของตน ยิ่งค�าสอนที่ลึกซึ้ง อนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา ก็ยิ่ง ขั ดต่อความเห็นยึดถือตัวตนหนักเข้าไปอีก ก็ยังไม่เชื่อ เพราะฉะนั้น 

ศรัทธาที่เป็นสันดานของคนจึงเบนออกไปนอกค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมาก 

และคนเป็นอนัมากก็ไม่ค่อยยอมปรบัปรงุศรัทธาของตนให้เข้าหลกัของพระพุทธศาสนา

คือให้หันมาเชือ่กรรม เชือ่ผลของกรรม เช่ือสตัว์มกีรรมเป็นของของตน แล้วกข็วนขวาย

ที่จะละความชั่ว กระท�าความด ีช�าระจติใจของตนให้บรสุิทธิผ่์องใส อนัเป็นการประกอบ

กรรมดี อนัจะน�าความสขุให้เกิด ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในภายภาคหน้า

วธิแีก้สัทธาจรติ

พระพุทธเจ้าเท่ากับเป็นหมอดูผู้วิเศษที่ตรัสบอกเหตุผลไว้โดยถูกต้อง แต่คน

ทั้งหลายไม่เชื่อกันเพราะว่าสัทธาจริต หรือศรัทธาสันดานคน ศรัทธานิสัยเดิมนั้นเป็น

อีกอย่างหนึ่งดังกล่าวซึ่งฝังอยู่อย่างลึกซึ้ง อันนี้แหละเป็นเหตุผลส�าคัญ เพราะฉะนั้น

ท่านจึงสอนให้แก้สทัธาจรติ กห็มายถงึว่าจะต้องแก้ศรทัธาท่ีเป็นสันดานเป็นนสัิยดงักล่าวนี้ 

ด้วยเริ่มด้วยพุ ท ธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติดังกล่าวแล้วเมื่อคืนนี้โดยสังเขป 

และนอกจากนี้ท่า น สอนให้อบรมใน สีลานุสสติ ระลึกถึงศีล จาคานุสสติ ระลึกถึง 

จาคะคือการสละบริจาค เทวตานุสสติ ระลึกถึงเทวดา ก็หมายถึงท่านผู้นี้เป็นผู้เสวย

ผลดีจากศีลและจาคะนั้น และนอกจากนี้ เทพทางพระพุทธศาสนา ก็ยังหมายถึงผู้ที่

ประกอบด้วยเทวธรรม คือ หริ ิความละอายแก่ใจ โอตตัปปะ ความเกรงกลวัต่อความชัว่ 

และสุกกธรรม ธรรมที่ขาวคือมีความประพฤติทางกาย ทางวาจา ใจ สะอาด กับมี

สนัตคิอืความสงบ สงบกาย สงบวาจา สงบใจ ดงันีเ้รยีกว่าเป็นเทพทางพระพุทธศาสนา  

ก็ให้หมั่นระลึกถึงศีลและอานิสงส์ ผลของศีล ให้หมั่นระลึกถึงจาคะ การสละ บริจาค

และอานิสงส์ของจาคะ ให้หมัน่ระลกึถงึเทพ จะเป็นเทวดาโดยอบุตัจิรงิ ๆ หรอืว่าเทพ 

ในมนุษย์ คือบุค ค ลน่ีแหละท่ีประกอบด้วยเทวธรรมต่าง ๆ ก็ได้ เหล่านี้เป็นอุบาย

ส�าหรบัทีจ่ะน้อมน�าจิตใจให้ระลกึถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ให้ระลกึถึงกรรม

ทีด่ ีคือศีล จาคะ ให้ระลึกถึงผลของกรรมทีด่ ีคอืความเป็นเทพทีผู่ป้ฏบิตักิรรมทีด่นีัน้ 
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จะพึงได้ตั้งแต่ใ น ปัจจุบันนี้ ในจิตใจของตน เพราะว่าเมื่อจิตใจในปัจจุบันเป็นเทพ  

ภพชาติต่อไปก็ย่อมจะเป็นเทพ ถ้าจิตใจในปัจจุบันเป็นอย่างอื่นที่ตรงกันข้าม ภพชาต ิ

ต่อไปก็ตรงกันข้า ม  ฉะนั้น เมื่อหมั่นระลึกถึงดังนี้แล้วก็จะเป็นการแก้ศรัทธาที่เป็น 

สัทธาจริตท่ีเป็น นิ สัยสันดานอันเป็นไปในด้านกิเลสนั้น ให้เป็นศรัทธาในธรรมปฏิบัติ 

คือเป็นกรรมสัทธา เชื่อกรรมเป็นต้น ขึ้นไปได้โดยล�าดับ แม้การปฏิบัติในสติปัฏฐาน

ก็นับว่าเป็นธัมมานุสสติ ระลึกถึงธรรมคือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเมื่อน�าธรรม

น้ีมาปฏบิตั ิตัง้สตริะลกึถงึปฏบัิตธิรรมในตนกน็บัว่าเป็นธัมมานสุสตเิช่นเดียวกนักเ็ป็น

เครือ่งช่วยท�าให้ศรทัธาถกูต้องยิง่ข้ึน และนบัว่าเป็นธรรมปฏบิตัเิป็นเครือ่งช่วยโดยตรง

อริยิาปถปัพพะ

ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ตั้งสติระลึกถึง

ลมหายใจเข้า-ออก เป็นอานาปานสตเิป็นข้อต้นแล้ว ต่อจากนัน้ ได้ทรงแนะน�าท�าความรู้

ในอิริยาบถ ยืน เดิน น่ัง นอน คือเม่ือเดินก็ให้รู้ว่าเราเดิน เมื่อยืนก็ให้รู้ว่าเรายืน  

เมื่อน่ังก็ให้รู้ว่าเรานั่ง เมื่อนอนก็ให้รู้ว่าเรานอน เม่ือตั้งอิริยาบถผลัดเปล่ียนอิริยาบถ

อันใดอันหนึ่งก็ให้รู้อิริยาบถอันน้ันดังนี้ ชื่อว่าท�าสติพร้อมท้ังสัมปชัญญะในอิริยาบถ  

คอื เดนิ นัง่ นอน ยนื การหดัท�าสตพิร้อมทัง้สัมปชัญญะคอืความรูต้วัในอริยิาบถดงันี้ 

ย่อมมวีธิปีฏบัิตเิป็นอันมาก ท้ังท่ีเป็นอย่างแบบฝึกหดัทัว่ ๆ ไป เป็นขัน้ ๆ และทัง้ทีเ่ป็น

อย่างรวม ๆ ที่เป็นแบบฝึกหัดเป็นขั้น ๆ นั้น ก็เช่นหัดท�าความรู้ตัวในอิริยาบถ  

ยืน เดิน นั่ง นอน นี้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ท่ีเป็นอย่างรวม ๆ นั้นก็คือหัดท�า 

ความรู้ตัวในอิริยาบถเหล่านี้รวม ๆ กัน  ๒ วิธีนี้ก็สุดแต่ใครจะต้องการใช้วิธีไหน  

แต่ส�าหรับในการนั่งปฏิบัตินั้น เมื่อเร่ิมนั่งก็ให้ท�าสติพร้อมท้ังสัมปชัญญะในอิริยาบถ 

นัง่ได้ ก�าหนดอิรยิาบถท่ีนัง่อย่างละเอียด ต่อจากนีก้ก็�าหนดในกรรมฐานข้อใดข้อหน่ึง 

จะผลัดเปลี่ยนอิริยาบถก็ให้คุมความรู้เอาไว้ ไม่ปล่อยให้ท�าไปโดยปราศจากความรู้  

และเมื่อผลัดเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ก็กลับมาก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกใหม่
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สรุปเข้าธัมมานุสสติ

การปฏิบัติแม้ในสติปัฏฐานข้อนี้ก็เรียกว่าธัมมานุสสติ ระลึกถึงธรรมได้  

ในเบ้ืองต้นกร็ะลกึถงึธรรม คอืค�าส่ังสอนทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนไว้ ให้ท�าสตพิร้อม 

ทั้งสัมปชัญญะในอิริยาบถดังท่ีแสดงน้ี ต่อจากนั้น ก็ระลึกถึงธรรมท่ีเป็นปฏิบัติธรรม  

คอืท�าความรูใ้นอริิยาบถทีต่นเองตามทีเ่ป็นไป และเมือ่ตัง้สตกิ�าหนดลมหายใจเข้า-ออก

เป็นการระลกึถงึธรรมทีเ่ป็นปฏบิตัธิรรม คอือานาปานสตดิงันี ้ กน็บัว่าเป็นธมัมานสุสตไิด้ 

และอันที่จริงก็เป็นธรรมานุสสติโดยตรง

๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๕ 
สัมปชัญญะ-พุทธจิรติ

สัมปชัญญะในอริยิาบถ

ในเบือ้งต้น กข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจสดบัฟังวิธปีฏบิตัอินัเป็นไปตามพระพทุโธวาท

ให้เป็นปริยัติปัญญา และน้อมเข้ามาพิจารณาให้รู้ที่ตนเอง อันนับว่าเป็นปฏิบัติปัญญา 

เพื่อให้ปริยัติปัญญาและปฏิบัติปัญญาด�าเนินไปคู่กัน ธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

อนัแสดงทางปฏบัิตทุิกข้อทุกบทย่อมสามารถฟังให้เกดิปรยิตัปัิญญา ปฏบิตัใิห้เกดิปฏบิตัิ

ปัญญา ควบคู่กันไปได้ทั้งนั้น 

ในหมวดสติปัฏฐานท่ีตรัสแสดงไว้โดยล�าดับนับจากกายานุปัสสนา และข้อ 

กายานุปัสสนาเองก็นับจากข้อว่าด้วยลมหายใจเข้า-ออก ข้อว่าด้วยอิริยาบถทั้งสี่ ก็มา

ถึงข้อว่าด้วยสัมปชัญญะ คือท�าความรู้ตัวในอิริยาบถส่วนประกอบทั้งหลาย ดังที่ตรัส

สอนไว้ความว่าท�าความรูตั้วเม่ือก้าวไปข้างหน้า ท�าความรูต้วัเมือ่ถอยไปข้างหลงั ท�าความ

รูต้วัเมือ่แลไปตรง ๆ ข้างหน้า ท�าความรูต้วัเมือ่แลไปข้าง ๆ ท�าความรูต้วัเมือ่คูก้ายเข้า

มา ท�าความรูต้วัเมือ่เหยยีดกายออกไป ท�าความรูต้วัเมือ่ทรงผ้าสังฆาฏ ิบาตร จีวรคอื

เมือ่นุ่งห่มผ้านุง่ห่มและเม่ือมีอะไรคล้องกายคล้องมอื ท�าความรูตั้วเมือ่กนิ ดืม่ เคีย้ว ลิม้ 

ท�าความรู้ตัวเมื่อถ่ายหนักเบา ท�าความรู้ตัวเมื่อ ยืน เดิน นั่ง นอน ตื่นขึ้น เมื่อพูด 

เมื่อนิ่ง รวมความว่าเมื่อกระท�าอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอิริยาบถส่วนหลัก 

คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ทั้งที่เป็นอิริยาบถส่วนประกอบ เช่นในการเดินก็อาจจะมีก้าว

ไปข้างหน้า ถอยไปข้างหลังดังน้ีเป็นต้น ก็ให้ท�าสัมปชัญญะคือความรู้ตัว การหัดท�า
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สมัปชญัญะคือความรูต้วัในอิรยิาบถท้ังหลาย นีเ้ป็นการปฏบิตัสิติปัฏฐานประการหนึง่ 

และนับว่าเป็นข้อส�าคัญประการหนึ่ง

ในการท�าความรูต้วัเกีย่วแก่อิรยิาบถนีม้กัจะแยกเรียกว่าสมัปชญัญะ ส่วนการ

ท�าความรู้ในการก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก ตลอดจนถึงในการก�าหนดพิจารณามักจะ

เรียกว่าสติ แต่อันท่ีจริงสติสัมปชัญญะนี้ต้องเป็นสิ่งที่มีคู่กันอยู่เสมอ จะเป็นไปแต่ 

เพียงอย่างเดียวไม่ได้ การมีสติคือความระลึกได้ก็จะต้องมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัว

ประกอบอยู่ด้วยจึงจะส�าเร็จเป็นสติได้ และความรู้ตัวนั้นเล่า จะเป็นความรู้ตัวอยู่ได้ก็

ต้องมีสติความระลึกได้ประกอบอยู่ด้วย ดังจะพึงเห็นได้ว่าสติคือความระลึก ได้แก่

ระลึกรู้ลมหายใจเข้า-ออกนั้น จะต้องมีความรู้ตัวอยู่ว่าเราหายใจเข้า เราหายใจออก  

กล่าวคอืจะต้องมคีวามรูอ้ยูก่บัตวั คอือยูท่ีล่มหายใจเข้า-ออก เม่ือมีความรูอ้ยู่ท่ีลมหายใจ

เข้าออก จงึจะระลึกได้ว่าเราหายใจเข้า เราหายใจออก ความรูต้วันัน้จงึเท่ากบัเป็นการ

ผูกใจเอาไว้ในสิ่งทีพ่ึงระลึกรู้ และเมื่อใจผูกอยูท่ี่นั่นก็ระลึกรูท้ี่นัน่ได้ ฉะนัน้ สติจงึขาด

สัมปชัญญะไม่ได้ และสัมปชัญญะนั้นเล่าถ้าขาดสติคือความระลึกได้คอยควบคุมอยู ่

ความรู้ตัวนั้นก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกัน จะต้องหลุดไป ฉะนั้น สัมปชัญญะเองก็ต้อง 

มีสติประกอบอยู่ และสติที่เป็นธรรมปฏิบัติคือสติปัฏฐานทุกข้อก็จ�าจะต้องมีทั้งสติทั้ง

สมัปชญัญะประกอบอยูด้่วยกนั เพราะว่าการปฏบิติัก�าหนดรูท้ัง้ปวงนีร้วมอยูท่ีต่นหรอื

ที่ตัวน้ีเอง ไม่ใช่อยู่ในภายนอก จึงต้องมีความรู้อยู่กับตัว ไม่หลุดไปจากตัว จึงจะมี

ความระลกึรู้อยู่ในท่ีตัง้ของสต ิเช่นลมหายใจเข้า ลมหายใจออกเป็นต้น แต่ในการแสดง

นั้นในข้อเกี่ยวแก่สติออกหน้าก็ยกสติขึ้นแสดงแต่เพียงข้อเดียว ก็ให้เข้าใจว่าต้องมี

สัมปชัญญะคือความรู้ตัวประกอบอยู่ด้วย และในข้อที่มีสัมปชัญญะเป็นหัวหน้าก็ยก

สมัปชญัญะขึน้แสดงคือออกหน้า แต่กใ็ห้พงึทราบว่ามสีตปิระกอบอยู่ด้วยเช่นเดยีวกนั 

และโดยเฉพาะที่สัมปชัญญะออกหน้านี้ ก็ได้แก่อิริยาบถทั้งปวงทั้งที่เป็นอิริยาบถหลัก

และท้ังที่เป็นอิริยาบถประกอบดงักล่าว ต้องการสัมปชญัญะคือความรูต้วัออกหน้าจงึจะ

ยกสมัปชญัญะขึน้แสดง

การหดัท�าสมัปชญัญะในอริยิาบถนีเ้ป็นส่ิงท่ีหัดได้ โดยมากมกัจะต้องมเีจตนา

น�าในการยืน เดิน นั่ง นอน ทั้งหลาย เช่นว่า เมื่อจะเดิน ทุกคนก็ย่อมจะมีเจตนาน�า 

คือตั้งใจจะเดินหรือคิดจะเดิน แต่ว่าในขณะท่ีท�าการเดินนั้นก็มักจะไม่ท�าสัมปชัญญะ
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ในการเดิน แต่ว่าไปคิดเรื่องอื่น ๆ ต่อไป บางทีก็ลืมว่าเราก�าลังเดินทั้งที่ก�าลังเดินอยู่  

มกัจะเป็นอย่างน้ี ในอิรยิาบถอ่ืนก็เช่นเดยีวกนั ดงันีเ้รยีกว่าไม่มสัีมปชญัญะในอริิยาบถ 

ส่วนทีส่อนให้ท�าสมัปชญัญะในอริยิาบถนีก้ค็อืว่า โดยปกตก่ิอนจะเดนิกย่็อมจะมเีจตนา

ว่าจะเดิน และเมื่อเริ่มจะเดิน ก�าลังเดิน ก็ให้หยุดคิดไปเสียในเรื่องอื่น หันมาท�า 

ความรู้ในอิริยาบถเดิน เมื่อหัดให้มีความรู้ดังนี้ ก็เรียกว่าเป็นการหัดท�าสัมปชัญญะใน

การเดนิ แม้ในอริยิาบถอืน่กเ็ช่นเดยีวกนั นีเ้ป็นข้อทีค่วรหัด เพราะจะท�าให้มคีวามรูต้วั

คงอยู่กับตัวเสมอ ความรู้จะไม่หลุดออกไปจากตัว ในขณะท่ีความรู้หลุดออกไปจาก 

ตัวน้ันก็เช่นว่า ในขณะที่เดินแต่ส่งใจไปคิดถึงเรื่องอื่น ความรู้ก็ไปอยู่ที่เรื่องอื่นนั้น  

คอืว่าหลดุออกไปจากตวั ลมืว่าเราก�าลงัเดนิ ไม่รูว่้าเราก�าลงัเดนิ เมือ่เป็นดัง่นีก้อ็าจจะ

เป็นอันตรายถ้าเดินไปในถนน เรียกว่าใจลอยหรือว่าเผลอตัวก็เป็นอาการที่ขาดสติ 

เหมอืนกนั เพราะในขณะทีค่วามรูห้ลดุออกไปจากตวันัน้ ความระลกึรู้กห็ลดุออกไปด้วย 

เพราะว่าความระลึกรู้นั้นก็ตามความรู้ตัวออกไป ไประลึกรู้ในเรื่องอื่นท่ีส่งใจไปคิดถึง

นัน้ เท่ากบัว่าตวัไปเสยีข้างนอก แต่ว่าร่างกายทีก่�าลงัเดนิอยูไ่ม่มีตวั เพราะว่าไม่มคีวามรูท่ี้

ก�าหนดอยู ่เพราะฉะนั้น เมื่อมคีวามรู้ตวัอยูก่็เทา่กับว่ามีตวัอยูก่ับตวั ก็คือมีความรู้อยู่

กับตัวนั่นเองเท่ากับมีตัวอยู่กับตัว อันท�าให้มีความระลึกรู้ซ่ึงเป็นตัวสติประกอบอยู่ 

ด้วย ฉะน้ัน จึงสมควรที่จะท�าการหัด ดังในบัดนี้ท�าความรู้ตัวเข้ามาว่าก�าลังนั่งอยู่  

และในอริิยาบถนัง่นีมี้การวางอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย ตัง้แต่เบือ้งล่างขึน้มาจนถึงสดุ

ศีรษะ ตั้งแต่สุดศีรษะลงไปเป็นอย่างนี้หัดท�าความรู้ตัวในขณะนี้ว่าเป็นอย่างไร และ 

ถ้าจะมีการเปล่ียนอิริยาบถเล็กน้อยก็ตาม เปล่ียนอิริยาบถใหญ่ก็ตาม เม่ือต้ังเจตนา

ขึน้มาก่อนแล้ว ก็ท�าความรูต้ามเจตนาในขณะทีท่�าการเปลีย่นอริยิาบถนัน้ด้วย หัดดงันี้ 

แม้ว่าจะหดัไม่ได้นาน แต่หดัเป็นครัง้คราวและบ่อย ๆ ได้กย่็อมเป็นการด ีเพราะว่าใน

การก�าหนดความรู้นั้น คราวหนึ่งก็ย่อมก�าหนดได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เช่น เมื่อน�า

ใจมาท�าสัมปชัญญะในอิริยาบถ ก็จะต้องปล่อยการก�าหนดในเรื่องอื่น ฉะนั้น เมื่อได้

หดัท�าความรูใ้นอริยิาบถเป็นครัง้เป็นคราวตามสมควร ให้มพ้ืีนความรูส้�าหรบัทีจ่ะรกัษา

ตนเป็นครั้งเป็นคราวแล้ว ก็ส่งใจไปก�าหนดในเรื่องอื่นต่อไป เช่น ในการงานที่ท�า  

ในการศกึษาเล่าเรยีน ตลอดจนถงึในการปฏบิตัสิมาธ ิในเมือ่ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก

กท็�าสติก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก เมือ่เป็นดัง่น้ีกไ็ม่ต้องไปพะวงถงึอริยิาบถนัง่ เป็นต้น 
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เอโก ธมฺโม

เมื่อพิจารณาดูอีกประการหนึ่งแล้ว ความรู้ในอิริยาบถอันเป็นตัวสัมปชัญญะ

น้ันก็ย่อมจะประกอบอยู ่แม้ในการก�าหนดท�าลมหายใจเข้า-ออก เพราะว่าในการก�าหนด

ท�าสติในลมหายใจเข้า-ออกนั้น สติที่รวมเข้ามาย่อมรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก  

ย่อมรูก้ายทัง้หมดทัง้ท่ีเป็นส่วนนามกายคอือาการของใจทัง้หลาย ทัง้ทีเ่ป็นส่วนรปูกาย

คอืรปูกายทีก่�าลงันัง่อยูน่ี ้เม่ือมคีวามรู้ทัง้หมดดัง่นี ้ทัง้สตสัิมปชญัญะกย่็อมรวมกนัอยู่

เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีว เป็นอันรู้ท้ังลมหายใจเข้า-ออก ทัง้อริยิาบถใหญ่ ทัง้อิริยาบถน้อย 

และทัง้กายส่วนอ่ืน ตลอดจนถงึเวทนา จติ ธรรม มารวมกนัเป็นเอโกธัมโม เป็นธรรม

ที่เป็นอันเดียวปรากฏอยู่ในความรู้ และความรู้ก็ย่อมจะก�าหนดอยู่ในเอโกธัมโมอันนี้  

เพราะฉะน้ัน จงึเป็นอนัว่าท้ังสตสิมัปชญัญะมาประกอบกนัอยูอ่ย่างสมบรูณ์ ไม่บกพร่อง

กแ็หละอนัความรูท้ีเ่ป็นสตทิีเ่ป็นสมัปชัญญะนี ้นบัว่าเป็นความรูอ้ย่างหนึง่ในการปฏบิตัิ  

ยังมีความรู้ท่ีเป็นปัญญาหรือเป็นญาณ คือความหยั่งรู้อีกชั้นหนึ่ง อันได้แก่สัจจะ  

คือความจริง จะปรากฏขึ้นในเม่ือตั้งสติพร้อมทั้งสัมปชัญญะก�าหนดรู้ในอารมณ์ของ

กรรมฐานในกาย ในเวทนา จติ ธรรม แม้ในข้ออริยิาบถทีก่�าลงักล่าวนี ้เมือ่สตสัิมปชญัญะ

ก�าหนดแจ่มชัดขึ้น ตั้งมั่นขึ้น สัจจะคือความจริงของกาย เวทนา จิต ธรรม อันนับว่า 

เป็นสงัขารทัง้หลายจะปรากฏ สจัจะดงักล่าวนีก้ห็มายถงึทกุขสจัจะ สภาพทีจ่ริงคอืทกุข์ 

รวมเข้ากคื็อความเกดิ ความดบั หรอืว่าชาต ิชรา มรณะ จะเรียกว่าชาต ิชรา มรณะ 

ความเกิด ความแก่ ความตายก็ตาม จะเรียกว่าความเกิด ความดับก็ตาม เป็นสิ่งที่มี

อยู่แก่สังขารทั้งหลาย แก่กาย เวทนา จิต ธรรม ทั้งหลาย ทุกข้อทุกประการ  

เมื่อสัจจะคือความจริงนี้ปรากฏขึ้น ความเกิดปรากฏขึ้น ความดับปรากฏขึ้น ปัญญา

คอืความรูท่ี้หย่ังลงไปถงึความเกดิความดบั คอืมองเหน็ความเกดิความดบัชดัขึน้มาดงันี้ 

ความรู้ที่เป็นสติสัมปชัญญะน้ันก็เล่ือนขึ้นเป็นปัญญาหรือเป็นญาณคือความหยั่งรู ้  

ฉะนั้น ในการปฏิบัติสติปัฏฐานจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม เม่ือได้สติสัมปชัญญะใน 

สติปัฏฐานนัน้แล้วกย่็อมจะได้ปัญญาหรอืญาณ น้อยหรอืมาก ในสตปัิฏฐานนัน้ ๆ ด้วย 

ก็คือ ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์จะปรากฏชัดขึ้น นี้คือความรู้
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ปัญญา

อันความรู้นี้ท่ีเป็นเครื่องประดับความเป็นมนุษย์ของทุก ๆ คนผู้เกิดมา  

เรียกกันว่าปัญญา ซึ่งท่านแสดงว่าเป็นผลของกุศล ฉะนั้น คนทุก ๆ คนที่เกิดมาเป็น

มนุษย์เรียกว่ากุศลน�าให้เกิดท้ังน้ัน เพราะว่ามีปัญญาที่ประเสริฐยิ่งกว่าสัตว์ดิรัจฉาน

ทั้งหลาย ฉะน้ัน จึงได้เรียกว่ามนุษย์ ที่แปลอย่างหนึ่งว่าผู้ที่มีมนะคือความรู้สูง  

มนะน้ีเองกม็กัจะแปลกนัว่าใจ มนษุย์จงึแปลกนัว่าผูมี้ใจสูง แต่อนัทีจ่รงิตามพยัญชนะ 

มนะที่แปลกันว่าใจนั้นก็คือความรู้ เพราะว่าตามพยัญชนะมนะแปลว่าความรู้ มีใจสูง 

ก็คือมีความรู้สูง อันเป็นตัวปัญญานั้นเอง ท่านจึงว่าเกิดมาด้วยอ�านาจของกุศล  

เป็นผลของกุศล 

พุทธจิรติ

บางคนก็ยังเป็นประเภทที่เรียกว่าพุทธิจริต คือว่ามีความรู้เป็นเจ้าเรือน 

หมายความว่า ต้องการความรู ้และตนจะต้องรู ้ถ้าไม่เช่นน้ันกจ็ะต้องปฏเิสธ อันความ

ต้องการความรู้นั้นเป็นสิ่งที่สมควร เพราะจะท�าให้มีการศึกษาแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

ขึน้อยูเ่สมอ แต่ว่าการท่ีจะถอืเอาความรูข้องตนเป็นใหญ่ว่าจะต้องรูเ้ท่านัน้จงึจะรบัรอง 

ถ้าไม่รูแ้ล้วก็ปฏเิสธ ดงันี ้กเ็ป็นสิง่ทีไ่ม่ชอบเหมอืนกนั แม้เช่นนัน้กม็บีคุคลบางจ�าพวก

อยู่ในจ�าพวกน้ี คือจะต้องรู้จึงจะรับรอง อันเรียกว่าพุทธิจริต มีความรู้เป็นเจ้าเรือน 

บคุคลจ�าพวกทีเ่ป็นพทุธจิรตินีม้กัจะปฏเิสธอดตีชาต ิอนาคตชาต ิเพราะว่าไม่รูไ้ม่เห็น 

จึงมักจะเป็นจ�าพวกท่ีมีความเช่ือถือว่าตายสูญ ไม่ใช่ตายเกิด เพราะว่าไม่เห็นว่าเม่ือ

ตายไปแล้วมีอะไรเหลืออยู่หรอืมีอะไรไปเกดิ จงึไม่เชือ่ในเรือ่งของอดตีชาต ิอนาคตชาติ 

เพราะเห็นว่าไม่มีอะไร ตายแล้วก็สูญ ไม่มีอะไรไปเกิด ก็เพราะไม่รู้ไม่เห็น ถ้าหากว่า

พิสูจน์ได้ชี้ให้เห็นได้จึงจะยอมเชื่อถือ และนอกจากนี้ก็ยังปฏิเสธเรื่องอื่น ๆ ที่ตนไม่รู้

ไม่เห็นอีกด้วย จ�าพวกนี้เป็นจ�าพวกพุทธิจริต มักจะตรงกันข้ามกับพวกสัทธาจริต คือ 

จ�าพวกที่มีความเช่ือเป็นเจ้าเรือนคือมักจะชอบแต่เชื่อ แต่ว่าไม่ชอบใช้ปัญญา ฉะนั้น 

ในทางพระพุทธศาสนาจึงได้มีการสอนให้อบรมสัทธินทรีย์ อินทรีย์คือศรัทธา กับ 
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ปัญญินทรีย์ อินทรีย์คือปัญญา ให้พอสมควรกัน อย่าให้เอาแต่เชื่อไม่ใช้ปัญญา หรือ

อย่าให้เอาแต่ปัญญา ไม่เชื่ออะไรเสียเลย แต่ให้มีทั้งสองพอสมควรกัน ก็เพราะเหตุที่

สามัญชนทุก ๆ คนนั้นจ�าจะต้องมีทั้งศรัทธาทั้งปัญญาประกอบกันไป ท�าไมจึงต้องมี

ศรทัธา กไ็ด้อธบิายไปแล้วในตอนทีว่่าด้วยสทัธาจรติ และกไ็ด้พาดพงิมาถึงปัญญาด้วย

ซ�้าอีกครั้งหนึ่ง ก็เพราะปัญญานั้นทุก ๆ คนมีอยู่จ�ากัดมาก เพราะฉะนั้น จึงต้องเล่า

เรยีนศกึษาเพิม่เตมิกันอยูเ่สมอ สิง่ทีรู่น้ัน้เรยีกว่านดิเดยีว แต่สิง่ทีไ่ม่รูน้ัน้มเีป็นอนัมาก 

และเมือ่พจิารณาดแูล้วกจ็ะเหน็ว่าอันสิง่ทีไ่ม่รูน้ัน้หาใช่ว่าเป็นสิง่ท่ีไม่มอียูจ่รงิไม่ ย่อมเป็น

สิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอันมาก เหมือนอย่างว่าเมื่อวานนี้ วันนี้และพรุ่งนี้ วันนี้มี เมื่อวานนี ้

มีและพรุ่งนี้ก็จะมี แต่เมื่อวานนี้อาจจะลืมไปเสียบ้างก็ได้ แต่ว่าเมื่อลืมนึกไม่ได้นั้น  

ก็ไม่ใช่หมายความว่าไม่มี พรุ่งน้ีนั้นอันที่จริงก็ไม่รู้ แต่ก็เป็นส่ิงที่มี เพราะฉะนั้น  

จะต้องพิจารณารับรองว่าอันสิ่งที่ตนไม่รู้นั้นมีอยู่อีกเป็นอันมาก และเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง 

ไม่ใช่ไม่จริง เพราะฉะนั้น จึงต้องอาศัยศึกษาเล่าเรียน

มรณสต ิอุปสมานุสติ

ผูท้ีม่พีทุธจิรติดงักล่าวนี ้ท่านสอนให้ปฏบิตัธิรรมมรณสต ิสตริะลึกถึงความตาย 

อปุสมานุสต ิสตทิีร่ะลกึก�าหนดธรรมเป็นเครือ่งเข้าไปสงบร�างบัหรอืว่าความสงบร�างบั 

ให้ปฏิบัติในธาตุกรรมฐาน ก�าหนดพิจารณาร่างกายนี้แยกธาตุออกไป และก�าหนด

พจิารณาให้เหน็ความปฏกิลูในอาหาร กต้็องการทีจ่ะให้ท�าความรูใ้นส่ิงทีม่อียู่เป็นไปอยู่

อันจะพึงพิจารณาเห็นได้ชัดในปัจจุบัน และเม่ือเป็นดังนี้ก็จะถ่ายถอนความท่ีหลงถือ 

ความรูข้องตนแต่อย่างเดียวนั้นลงได้

๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๖ 
ปฏกิูลปัพพะ

วนันีจ้ะแสดงสตปัิฏฐานในปฏกิลูปัพพะ ข้อว่าด้วยปฏกิลูน่าเกลยีด คอื ตรสัสอน

ให้พิจารณากายน้ี เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่

โดยรอบว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ คือ เกสา ผม โลมา ขน นขา 

เล็บ ทันตา ฟัน ตโจ หนัง มังสัง เนื้อ นหารุ เอ็น อัฏฐิ กระดูก อัฏฐิมิญชัง เยื่อใน

กระดูก วักกัง ไต หทยัง หัวใจ ยกนัง ตับ กิโลมกัง พังผืด ปิหกัง ม้าม ปัปผาสัง 

ปอด อันตัง ไส้ใหญ่ อันตคุณัง สายรัดไส้ อุทริยัง อาหารใหม่ กรีสัง อาหารเก่า  

ปิตตัง น�้าดี เสมหัง น�้าเสลด ปุพโพ น�้าหนอง น�้าเหลือง โลหิตัง น�้าเลือด เสโท  

น�้าเหงื่อ เมโท มันข้น อัสสุ น�้าตา วสา มันเหลว เขโฬ น�้าลาย สิงฆาณิกา น�้ามูก 

ลสิกา ไขข้อ มุตตัง มูตร ดั่งนี้

การพจิารณาน้ี ท่านสอนให้พจิารณาอาการเหล่านี ้โดยส ีโดยสณัฐาน โดยกลิน่ 

โดยที่เกิด โดยที่อยู่ 

โดยสนีัน้ กคื็อ พจิารณาว่าอาการเหล่าน้ีมสีอีย่างไร นบัแต่อาการที ่๑ เกสา 

เดมิมสีดี�าแล้วกก็ลายเป็นสเีทา เป็นสขีาว ทีเ่รยีกว่าหงอก โดยสณัฐานกค็อืทรวดทรง 

เช่น ผมมีทรวดทรงเป็นเส้น ๆ โดยกลิ่น ก็พิจารณาถึงกล่ินของผม ผมที่ไม่ได ้

ช�าระให้สะอาดย่อมปรากฏกล่ินท่ีน่าเกลียด แม้ช�าระให้สะอาดกย็งัปรากฏกลิน่ของ 

ผมเช่นกลิ่นผม โดยสัณฐานคือทรวดทรง โดยท่ีเกิดเช่นผมเกิดแต่ บุพโพ โลหิต  

อนัเป็นของน่าเกลยีด โดยท่ีอยู่ ผมกอ็ยู่ท่ีบพุโพ โลหติ ซึง่เป็นของน่าเกลยีด พจิารณา
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ให้สี สัณฐาน กลิ่น ที่เกิด ที่อยู่ ของผมปรากฏชัดในใจ จงลืมตามอง เช่น หยิบเอา

ผมมาพิจารณาเส้นหนึ่งก่อน หรือว่านึกถึงผมที่เคยเห็น แล้วก็พิจารณาแยกออกว่ามี

สีอย่างไร มีสัณฐานอย่างไร เป็นต้นดั่งนี้ก็ได้ ให้ปรากฏชัดขึ้นในใจ ความปฏิกูลของ

ผมก็จะปรากฏ 

พิจารณาโลมาคือขนเป็นต้นก็เช่นเดียวกัน ไปโดยล�าดับ และท่านสอนว่า 

เมื่อพิจารณาไปโดยล�าดับ อาการใดปรากฏชัดก็ให้จับก�าหนดอาการนั้นแต่เพียง 

อย่างเดียว เช่น ผมปรากฏชัดก็ให้จับก�าหนดแต่ผมอย่างเดียว โดยพิจารณาให ้

ความปฏิกูลปรากฏขึ้น อันจะท�าให้สงบจากความรักใคร่ยินดีติดอยู่ในผม หรือจะ 

พิจารณาเป็นทางกสิณ คือให้ภาพของผมปรากฏอยู่ในใจเป็นอุคคหนิมิต นิมิตติดตา 

คือเหมือนอย่างมองเห็นเส้นผมด้วยตา แต่ว่าเห็นด้วยใจ ปรากฏเป็นภาพอยู่ในใจ  

แล้วกหั็ดก�าหนดขยายให้โตหรอืให้เลก็ลงตามส่วน อันเรยีกว่า ปฏภิาคนมิิตกไ็ด้ ดัง่นี้

เป็นก�าหนดทางกสิณ แต่ว่าการพิจารณาอาการเหล่านี้มุ่งให้จิตสงบจากกามฉันท์คือ

ความรักใคร่พอใจอยู่ในอาการเหล่านี้เป็นที่ตั้ง

มรณสต ิกับ พุทธจิรติ

อนึง่ ในวนัน้ีจะได้กล่าวถงึมรณสตริะลึกถึงความตายก่อน ถ้ามเีวลากจ็ะต่อไป

อปุสมานสุสตริะลึกถงึธรรมเป็นทีส่งบเข้าไประงบั ระลกึถึงความตายน้ัน กค็อืระลึกว่า

ความตายจะมีความตายจะมี หรือว่า ความตาย ความตาย ระลึกเป็นค�าบาลี ก็ว่า 

มรณัง มรณัง และระลึกให้เห็นละเอียดไปอีกว่า อันความตายนั้นก็ได้แก่ความท่ีจุติ 

คือว่าเคลื่อนออกไปจากร่างกายอันน้ี เป็นความแตกเป็นความอันตรธานของชีวิต  

เป็นมจัจุ ทีแ่ปลกนัว่าความตายเหมอืนกนั เป็นการกระท�ากาละ คอืถึงความตายตาม

กาลเวลาแตกดับของชีวิต เป็นความแตกของขันธ์ทั้งหลาย คือ ของรูปขันธ์ กองรูป  

เวทนาขันธ์ กองเวทนา สญัญาขนัธ์ กองสญัญา สงัขารขนัธ์ กองสงัขาร วญิญาณขันธ์

กองวิญญาณ รวมความว่าเป็นความแตกของรูปและนามอันนี้ ร่างกายอันนี้จึงกลาย

เป็นศพ ซ่ึงรูปขันธ์เองก็แตกสลายไปตั้งแต่ต้นดับลมคือลมดับไปก่อน เรียกว่า 

วาโยธาตดุบั เตโชธาต ุธาตไุฟกด็บั ศพจงึเยน็ชดื อาโปธาตุ ธาตุน�า้ ก็เร่ิมเหอืดแห้งหมดไป 
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ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ก็เน่าเปื่อยแตกสลายไป ส่วนท่ีเข้มแข็งท่ีสุดคืออัฐิกระดูก ก็เน่า 

ผุพงัหมดไปในทีส่ดุ สิน้เวทนาคอืหมดความรู้สกึสขุทกุข์ทัง้ปวง น�าเอาไปเผาเอาไปฝัง 

กไ็ม่รูส้กึ สญัญาคอืความจ�าได้หมายรู ้สงัขารคือความคิดปรงุหรอืความปรงุคิด วิญญาณ

คือความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้น ก็ดับหมด เป็นอันว่าขันธ์ ๕ แตกสลาย  

ชีวิตก็เป็นอันว่าแตกดับไป ต้องทอดท้ิงร่างนี้ไว้เหนือแผ่นดิน และก็ต้องเผาต้องฝัง 

หมดไป ดั่งนี้เป็นลักษณะที่เรียกว่าความตาย อันบุคคลจะต้องประสบ ความระลึกถึง

ความตายดั่งนี้ มุ่งให้บังเกิดความไม่ประมาทคือความไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน 

ในชีวิต คือ นึกถึงความตายว่าจะมีและมีเมื่อไรก็ได้ จะท�าให้จิตใจหายเมา หายเพลิน 

และต้องการท่ีจะให้รบีเร่งประกอบกรณยีะคอืกจิทีค่วรท�า ไม่ผดัวันประกนัพรุง่ เพราะ

ไม่มีใครจะรู้ว่าความตายจะมาเม่ือไหร่ ดั่งนี้เป็นความมุ่งหมายของการเจริญมรณสติ 

แต่ถ้าเจริญมรณสตแิล้วบงัเกดิความหวาดกลวัไม่อยากจะท�าอะไร คล้าย ๆ กบัว่านัง่นอน

รอความตาย ดัง่นี ้ก็เป็นการปฏบัิตผิดิ เรยีกว่า ปฏบิตัธิรรมไม่สมควรแก่ธรรม ฉะนัน้

ผูท้ีเ่จรญิมรณสตกิต้็องเจรญิให้ถกูต้อง คือให้บงัเกดิความไม่ประมาท ให้กระตอืรือร้น

รีบเร่งประกอบกรณียะคือกิจที่ควรท�าทั้งปวงเสีย ทั้งจะเกิดความกล้าที่จะเผชิญกับ

ความตาย ด่ังนี ้ท่านแสดงว่าเหมาะกบัคนท่ีเป็นพทุธจิริต คอืชอบรู้ เพราะฉะนัน้ กใ็ห้หดั

มารูค้วามตายเสียบ้าง แล้วก็มาตรวจดูว่าจิตเป็นอย่างไร ถ้าจิตกลัวไม่กล้าก็แสดงว่า

ไม่ใช่เป็นนักรู้ ถ้าเป็นนักรู้จรงิแล้วกจ็ะต้องไม่กลวั เพราะว่าความตายนัน้เป็นส่ิงทีต้่องมี  

เป็นความจรงิ อันคนที่เป็นพุทธิจริต คือ เป็นผู้ที่ชอบรู้นั้น อันที่จริงถ้าพิจารณาดูให้

ดีแล้ว กจ็ะเหน็ว่ายงัเจอืด้วยโมหะคอืความหลงอยู่อกีเป็นอนัมาก เพราะว่าจะต้องให้รู้

เสียก่อน แล้วจึงจะยอมรับไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คนเราจึงต้องมี

ครูมีอาจารย์บอกกล่าวสั่งสอน ต้องศึกษาต�าราต่าง ๆ ที่ท่านผู้รู ้ได้แสดงเอาไว้  

และบรรดาต�าราต่าง ๆ ทีท่่านผูรู้แ้สดงไว้นัน้กม็ากมายนกัหนา จะอ่านจะเรยีนให้รู้ไป

ทุกอย่าง ก็ย่อมไม่ได้ ทุกคนจึงสามารถรู้ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่มากมายเท่าใดนัก 

เพราะฉะน้ัน ต้องยอมรับฟังความรูข้องท่านผูรู้ไ้ว้บ้าง ไม่ใช่ปฏเิสธไปเสยีทุกอย่าง และ

การที่ท่านยกเอามรณสติมาเป็นข้อแก้นี้ ก็ส�าหรับจะเป็นข้อพิสูจน์ว่านักรู้นั้นเป็นนักรู้

จรงิ ๆ หรอืไม่ สมมุตว่ิาเกดิป่วยขึน้มา และกเ็ป็นโรคชนดิทีรั่กษาไม่หาย เช่นว่าบดันี้

ก็เป็นโรคมะเรง็ คราวนีห้มอกต้็องปิดไม่บอกเพราะกลวัว่ารูแ้ล้วจะตกใจ โรคกจ็ะก�าเรบิ 
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คราวน้ี ถ้าเป็นนักรู้คืออยากรูจ้รงิหรอืชอบรูจ้รงิแล้วกต้็องไม่กลวั ถ้าป่วยเป็นมะเรง็  

เขาก็ต้องบอกว่าเป็นมะเร็งได้ เรากร็บัรูไ้ด้โดยไม่กลวั ดัง่นีจ้งึจะเรยีกว่าเป็นนกัรู ้ แต่ว่าถ้า

เป็นพวกพทุธจิรติ คือเป็นพวกท่ีมีจริตชอบรู้หรือจะต้องรู้ดังกล่าวจะไม่เป็นอย่างนี้  

ถ้าไปนึกถึงความตายเข้าหรือว่าไปรู้ว่าเป็นโรคจะต้องตายแน่เข้าแล้วก็จะต้องตกใจ  

ดั่งนี้ก็จะได้รู้สึกตัวว่าไม่ใช่เป็นนักรู้จริง ถ้าเป็นนักรู้จริงแล้วก็จะต้องไม่กลัว ไม่ตกใจ 

เพราะฉะนั้น ท่านจึงยกเอามรณสตินี้เป็นข้อแก้ ส�าหรับเป็นข้อทดสอบคนที่เป็นพุทธิ

จริต ว่าเป็นนักรู้จริงหรือไม่ และก็เป็นเครื่องแก้คนที่เป็นพุทธิจริตด้วย คือว่าจะ 

ต้องรู้รู้เสยีก่อนจงึจะยอมรบั ว่าให้มารูส้ภาวะอนัเป็นสจัจะของชวีติทีจ่ะต้องประสบเสยี

บ้าง ดั่งนี้แล้วก็เป็นอันว่าเม่ือรับรู้ได้โดยท่ีไม่ตกใจ ทั้งมีความกระตือรือร้นในอันที่จะ

ประกอบคุณงามความดีต่าง ๆ กระท�ากิจที่ควรท�าให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป แล้วก็เป็นอันว่าแก้

พุทธจิริตของตนได้ เป็นอันว่ายอมรบัความรูห้รอืส่ิงทีค่วรรู้จรงิ ๆ นัน้จะเป็นประโยชน์

ส�าหรบัทีจ่ะปฏบิตัดิปีฏิบัติชอบยิ่ง ๆ ขึ้นสืบต่อไป

อุปสมานุสสต ิ กับ พุทธจิรติ

คราวนี ้อุปสมานสุสต ิระลกึถึงความสงบร�างบัหรอืว่าธรรมทีเ่ข้าไปสงบร�างบันัน้ 

ก็คือว่าระลึกถึงความสงบจริง ๆ ที่จะพึงได้หรือว่าที่ได้ เช่นว่าความสงบที่เกิดจากการ

ปฏิบัติในศีล ในสมาธิและในปัญญา ในขณะที่ปฏิบัตินั้นอาจจะรู้สึกว่าไม่สงบ เพราะ

ว่าตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากอาจจะแรง เพราะว่าอยากจะท�านั้นท�านี่แล้วก็ไม่

ได้เพราะว่ามีข้อห้ามทางศีล ก็เป็นทุกข์ ทุรนทุราย รู้สึกว่าไม่สงบ มักจะเป็นดั่งนี้ 

เพราะฉะนั้น ก็หัดระลึกถึงความสงบว่าศีลนั้นให้เกิดความสงบจริงคือสงบตัณหา  

ความดิ้นรนทะยานอยากของใจลงไป เมื่ออดทนใจของตนเองได้ ใจอยากจะท�าน่ัน 

จะท�านี่ก็สงบความอยากในใจของตนได้ และเม่ือสงบความอยากความด้ินรนลงเสีย 

ได้แล้ว ความต้องการท่ีจะท�าโน่นท�านี่ก็จะหายไป ไม่ต้องไปฆ่าเขา ไม่ต้องไปลัก 

ของเขา ไม่ต้องไปประพฤตผิดิประเวณีในทางกาม ไม่ต้องไปพดูเทจ็ ไม่ต้องไปดืม่สรุา

อะไรทั้งหมด เพราะเหตุว่าสงบความอยากเสียได้เท่านั้น ก�าหนดให้รู้จักว่าสงบ 

ความอยากเสยีได้นีแ้หละเป็นตวัความสงบ เป็นตวัธรรมทีเ่ข้าไปสงบ ดัง่นีเ้รยีกว่าเป็น
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หลักการหัดให้ระลกึถงึความสงบร�างบัหรอืธรรมทีเ่ข้าไปสงบร�างบั ท�าให้รูจ้กัความสงบ

ร�างบัทีแ่ท้จริงได้ 

คราวนีถ้้าหากว่าไปจบัความสงบในทางทีต่รงกนัข้าม คือว่าเม่ือใจอยากขึน้มา

ก็ไม่อดทนไม่ร�างบั กท็�าไปตามอยาก เช่นว่าอยากจะไปดืม่สรุากไ็ปดืม่เข้า พอดืม่เข้าไป

แล้วก็เมา เมาแล้วก็รู้สึกว่าสบาย ความอยากดื่มก็หายไป ก็ไปเข้าใจว่านี่แหละคือ 

ความสงบซ่ึงจะต้องดื่มสุราจึงจะได้ เพราะฉะนั้น เมื่อวุ่นวายใจขึ้นมาก็อยากดื่มสุรา 

ก็ต้องไปดื่ม ดื่มเสียก่อนก็ได้ความสงบ ก็นึกว่านี่แหละคือตัวความสงบ ถ้าไปก�าหนด

ให้รู้จักความสงบดั่งนี้ก็เรียกว่าเป็นความส�าคัญผิด ไปจับความสงบที่ผิด ที่ไม่ถูก  

คนโดยมากไประลึกจับความสงบที่ผิดดั่งนี้เสียเป็นอันมาก จึงเรียกว่ารู้ผิด ไม่ใช่รู้ถูก 

แต่ว่าถ้าไปก�าหนดจับความสงบที่ถูกคือสงบตัณหาความอยากของใจ อยากจะดื่มสุรา

ก็สงบความอยากนั้นเสีย และเมื่อสงบความอยากนั้นเสียได้แล้วก็ไม่ต้องไปดื่มสุรา  

ใจก็สงบ แล้วก็ก�าหนดให้รูจั้กว่านีแ่หละคือความสงบทีถ่กูต้อง เพราะฉะนัน้ ความสงบ 

จงึมอียู ่๒ อย่าง ดั่งนี้ สงบที่ถูกและสงบที่ผิด 

คนที่เป็นพุทธิจริตนั้นมักจะรู้ผิด นักรู้นั้นมักจะรู้ผิด ก็มักจะไปส�าคัญเอาว่า

ต้องไปดื่มสุราเสียก่อนให้ใจสงบสบาย นั้นแหละคือความสงบ มักจะไปรู้ผิดดั่งนี้  

จึงเรียกว่าเป็นพุทธิจริต เพราะฉะนั้น ก็หัดเสียใหม่ ให้มาระลึกถึงความสงบที่ถูกต้อง 

มาอยูท่ีค่วามสงบใจ ร�างบัใจ และเมือ่เป็นด่ังนีแ้ล้ว กเ็ป็นอนัว่าได้พบความสงบ ได้รูจ้กั

ความสงบทีถ่กูต้อง เมือ่เป็นดัง่นีก้เ็ป็นอนัว่าแก้พทุธิจรติคอืความรู้ทีผ่ดินัน้ได้ ท�าความ

รู้ให้ถูกต้อง เพราะมาก�าหนดรู้จักความสงบที่แท้จริง ฉะนั้น การหัดให้ระลึกถึงความ

สงบอันเป็นความสงบท่ีถูกต้องดั่งนี้ จึงเป็นส่ิงที่ควรท�า และก็ควรศึกษาที่จิตใจของ

ตนเองให้รู ้จักความสงบที่ถูกต้องนี้อยู ่เสมอในทุกขั้นของการปฏิบัติ ท้ังในขั้นศีล  

ขั้นสมาธิ ขั้นปัญญา ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงขั้นศีล ซึ่งเป็นตัวอย่างเท่านั้น 

แม้การพจิารณาในอาการของร่างกายว่าเป็นของปฏกิลูด่ังนี ้กเ็ป็นการพจิารณา

ให้เกิดความรู้ท่ีถูกต้องประการหน่ึงเหมือนกัน ก็จะท�าให้ได้ความเข้าใจถูก อันความ

เข้าใจโดยมากน้ัน เม่ือรักใคร่ พอใจ ยินดีอยู่ใน ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น  

กจ็ะต้องปฏิบติัในด้านสนองความอยากความต้องการเกีย่วกบั ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั 
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เป็นต้น แล้วก็ได้สุข ได้โสมนัส ได้ความสบายใจ ได้ความสงบ ก็เข้าใจว่าอันนี้แหละ

เป็นความสงบ แล้วก็เป็นสุข เป็นโสมนัส เพราะฉะนั้น คนจึงพอใจแสวงหากามกัน

โดยมาก แต่ถ้ามาหัดพิจารณาอีกด้านหนึ่งให้มองเห็นความปฏิกูล และเมื่อมองเห็น

ความปฏิกูลปรากฏข้ึนแล้วความอยากความต้องการก็สงบ เมื่อความอยากความต้อง 

การสงบ ก็ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องไปขวนขวายในสิง่เหล่านี ้เป็นอนัว่าได้พบความสงบ ฉะนัน้

ความสงบความปรารถนาความต้องการ เพราะมองเห็นความเป็นของปฏิกูลจึงเป็น 

ทางให้เกิดความสงบท่ีสุขุมท่ีละเอียด อันเป็นความสงบที่บริสุทธิ์ที่ยั่งยืน ไม่ปนด้วย

ความทกุข์เดอืดร้อน คอืไม่ใช่ว่ามสีขุน้อยมทีกุข์มาก แต่ว่ามีสุขมากและเป็นสุขท่ีบรสุิทธิ์

เป็นสุขที่สงบ ดั่งนี้ ก็เป็นการหัดให้ได้ความรู้จักความสงบที่ละเอียดขึ้นมา ขั้นปัญญา

ก็ละเอียดข้ึนไปกว่านี้ เพราะฉะนั้น อุปสมานุสสติ ระลึกถึงความสงบดังกล่าวมาน้ี  

จงึเป็นข้อส�าคัญแก้ความรูผ้ดิได้ เรียกว่าพทุธจิรติได้อย่างด ีและกท็�าความรูใ้ห้ถูกต้อง

อันเป็นปัญญาทางพระพุทธศาสนา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๗ 
กายคตาสติ

ในวันนี้ จะได้แสดงกายคตาสติ สติที่ไปในกาย ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 

สตทิีไ่ปในกายนีเ้รยีกช่ือในมหาสตปัิฏฐานสตูรทีก่�าลงัสวดอยูน่ีว่้า “ปฏกิลูปัพพะ” 

ข้อว่าด้วยสิ่งที่ปฏิกูล ตรัสสอนให้พิจารณากายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไป เบื้องต�่าแต่

ปลายผมลงมา มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ  

มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ได้อธิบายวิธีพิจารณาอาการเหล่านี้ได้โดยสี  

โดยสัณฐานทรวดทรง โดยกล่ิน โดยท่ีเกดิและโดยทีอ่ยู ่ เพือ่ให้ความปฏิกลู ไม่สะอาด 

ปรากฏชดัขึน้ อันจะท�าให้จิตใจสงบจากกามฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในอาการเหล่านี้ 

โดยเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่พอใจ อันเรียกว่ากาม ค�าว่ากามนั้นก็สุดแต่ว่าความรักใคร่

ปรารถนาพอใจ จะบังเกิดแต่สิ่งอันใด สิ่งอันนั้นก็จะเป็นกามขึ้นมา โดยพัสดุหรือ 

โดยวัตถุอันเรียกว่าวัตถุกาม ตัวความรักใคร่ปรารถนาพอใจในจิตใจเป็นกิเลสกาม  

เม่ือความรักใคร่ปรารถนาพอใจบังเกิดขึ้นในผม ผมก็เป็นกามขึ้นมา ดั่งนี้เป็นต้น  

แต่ถ้าไม่มีความรักใคร่ปรารถนาพอใจในผม ผมก็ไม่เป็นกาม แต่ว่าก็เป็นผมอยู่โดย

ธรรมชาตธิรรมดา ทัง้เมือ่ก�าหนดพจิารณาผมเป็นกรรมฐาน คอืให้เป็นความปฏกิลูไม่

สะอาดของผม ผมก็กลายเป็นกรรมฐานขึ้นมา ฉะนั้น สิ่งอันเดียวกันในโลกนี้จึงเป็น

ได้สองอย่าง เป็นกามก็ได้ เป็นกรรมฐานกไ็ด้ เมือ่ดใูนแง่ของกเิลส ด้วยกิเลสกเ็ป็นกาม 

เมื่อดูในแง่ของกรรมฐาน ด้วยสติก�าหนดพิจารณา ก็เป็นกรรมฐานไป เพราะฉะนั้น 

ท่านจึงสอนให้ก�าหนดพิจารณาสิ่งอันเดียวกันนั่นแหละ คือว่ากามบังเกิดขึ้นท่ีผม  

ก็ให้ก�าหนดพจิารณาผมนัน้แหละเป็นกรรมฐานขึน้มา ตามนยัทีไ่ด้แสดงแล้วในครัง้ก่อน 



151ธรรมกถาในการปฏิบัติอบรมจิต

วธิท่ีีจะพจิารณานัน้ พระอาจารย์ได้สอนเอาไว้อย่างละเอยีด ซึง่จะเป็นการช่วยให้

สติทีก่�าหนดตัง้มัน่แน่วแน่ขึน้ ส�าหรบัผูท้ีต้่องการจะปฏบัิตใินกรรมฐานข้อนี ้กใ็ห้ศกึษา

ให้รู้จักอาการเหล่านี้ อาการ ๕ ข้างต้น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ดูได้ด้วยตา  

เพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภายนอก ส่วนอาการนอกจากนัน้ ตัง้แต่ เนือ้ เอน็ กระดกู 

เป็นต้น เป็นส่วนภายใน ตามองไม่เหน็ ต้องอาศยัศกึษาดจูากศพทีเ่ขาผ่ากไ็ด้ ดจูากวัตถุ

ทีท่�าขึน้แสดงถงึอวยัวะภายในต่าง ๆ กไ็ด้ ดจูากหนงัสอืทีแ่สดงเป็นภาพกไ็ด้ คอืศกึษา

ให้รู้จักอาการเหล่านีแ้ล้วการก�าหนดพจิารณากจ็ะง่ายขึน้ เพราะเมือ่ก�าหนดนกึถงึอาการ

ใดอาการน้ันก็จะปรากฏแก่ใจ เหมือนอย่างมองเห็นด้วยตา สี สัณฐานเป็นต้นของ

อาการเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นทีละอย่าง ท่านสอนให้พิจารณาไปตามล�าดับทีละข้อ  

ให้ครบทกุข้อก่อน แล้วอาการอนัใดทีป่รากฏชัด ก็ให้ทิง้ข้ออืน่เสีย คงก�าหนดพจิารณา

อาการนั้นเพียงอันเดียว และการพิจารณานั้น พิจารณาให้เป็นความปฏิกูล เพื่อท�าให้

สงบระงบัจากกามทัง้หลาย นีเ้ป็นวตัถปุระสงค์ คอืว่าพจิารณาเปลีย่นผมเป็นต้นทีเ่ป็น

กามให้เป็นกรรมฐานขึ้นมา ให้ความปฏิกูล ไม่สะอาดเป็นต้นปรากฏด่ังนี้ เม่ือเป็น

กรรมฐานขึ้นมาได้ก็แปลว่าส�าเร็จเป็นกายคตาสติข้อนี้ หรือว่าอีกอย่างหนึ่ง ก�าหนด

พิจารณาทางกสิณ คือไม่มุ่งท่ีจะให้ปรากฏเป็นความไม่สะอาดเป็นของปฏิกูล แค่ให้

ปรากฏเป็นรูป อย่างก�าหนดผมก็ให้เส้นผมก�าหนดขึ้นมาเป็นรปูร่างในใจ ให้เป็นอคุคห

นิมติข้ึนในใจ คอืนมิิตตดิตาดัง่นี ้ต่อขึน้ไปกเ็ป็นปฏภิาคนมิติ ขยายส่วนให้เลก็ลงให้โตข้ึน

ตามส่วนได้ดั่งนี้เป็นการปฏิบัติทางกสิณ ซึ่งได้อธิบายในครั้งก่อนแล้ว

วธิพีจิารณา โดยปัญจกะ หมวด ๕

ในครั้งน้ี จะได้แสดงวิธีพิจารณาที่ท่านอาจารย์ได้สอนไว้ อีกอย่างหนึ่งคือ

พิจารณาไปเป็นหมวด ๆ กลับไปกลับมาดั่งนี้ 

เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทนฺตา ฟัน‚ ตโจ หนัง, 

ตโจ หนัง ทนฺตา ฟัน นขา เล็บ โลมา ขน เกสา ผม‚ 

เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทนฺตา ฟัน ตโจ หนัง. 
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แล้วก็ต่อไปเป็น 

มํสํ เนื้อ นหารู เอ็น อฏฺิ กระดูก อฏฺิมิญฺชํ เยื่อในกระดูก วกฺกํ ไต‚

วกฺกํ ไต อฏฺิมิญฺชํ เยื่อในกระดูก อฏฺฐิ กระดูก นหาร ูเอน็ มงสฺ ํเนือ้‚ 

มสํ ํเนือ้ นหาร ูเอน็ อฏฺฐิ กระดูก อฏฺิมิญฺชํ เยือ่ในกระดกู วกกฺ ํไต‚ 

แล้วก็ต่อไป 

หทย ํหวัใจ ยกน ํตบั กโิลมก ํพงัผืด ปิหกํ ม้าม ปปผฺาส ํปอด‚

ปปผฺาส ํปอด ปิหกํ ม้าม กิโลมกํ พังผืด ยกนํ ตับ หทยํ หัวใจ‚ 

หทยํ หัวใจ ยกนํ ตับ กิโลมกํ พังผืด ปิหกํ ม้าม ปปผฺาส ํปอด‚ 

แล้วก็ต่อไป 

อนฺตํ ไส้ใหญ่ อนฺตคุณํ สายรัดไส้ อุทริยํ อาหารใหม่ กรีสํ อาหารเก่า  

มตฺถเก มตฺถลุงคํ สมองในสมองศีรษะ‚ 

มตฺถเก มตฺถลุงคํ สมองในสมองศีรษะ กรีสํ อาหารเก่า อุทริยํ อาหารใหม่  

อนฺตคุณํ สายรัดไส้ อนฺตํ ไส้ใหญ่. 

อนฺตํ ไส้ใหญ่ อนฺตคุณํ สายรัดไส้ อุทริยํ อาหารใหม่ กรีสํ อาหารเก่า  

มตฺถเก มตฺถลุงคํ สมองในสมองศีรษะ‚

นี้เป็นส่วนปฐวีธาตุ แล้วก็ต่อไปอาโปธาตุ 

ปิตตฺ ํน�า้ด ีเสมหฺ ํน�า้เสลด ปุพโฺพ น�า้หนอง น�า้เหลอืง โลหิตํ น�า้เลอืด เสโท 

น�้าเหงื่อ เมโท มันข้น 

เมโท มันข้น เสโท น�้าเหงื่อ โลหิตํ น�้าเลือด ปุพฺโพ น�้าหนอง น�้าเหลือง  

เสมฺหํ น�้าเสลด ปิตฺตํ น�้าดี 

ปิตตฺ ํน�า้ด ีเสมหฺ ํน�า้เสลด ปุพโฺพ น�า้หนอง น�า้เหลอืง โลหิตํ น�า้เลอืด เสโท 

น�้าเหงื่อ เมโท มันข้น 

อสฺสุ น�้าตา วสา มันเหลว เขโฬ น�้าลาย สิงฺฆาณิกา น�้ามูก ลสิกา ไขข้อ 

มุตฺตํ มูตร 
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มุตฺตํ มูตร ลสิกา ไขข้อ สิงฺฆาณิกา น�้ามูก เขโฬ น�้าลาย วสา มันเหลว  

อสฺสุ น�้าตา 

อสฺสุ น�้าตา วสา มันเหลว สิงฺฆาณิกา น�้ามูก เขโฬ น�้าลาย ลสิกา ไขข้อ 

มุตฺตํ น�้ามูตร 

นี้เป็นอาโปธาตุ ธาตุน�้า 

ในหมวดปฏิกูลปัพพะหรือกายคตาสตินี้ ท่านยกให้พิจารณาปฐวีธาตุ ๑๙  

อาโปธาตุ ๑๒ ก็เป็น ๓๑ แต่ว่าในบางสูตรได้เติมมัตถเก มัตถลุงคัง สมองใน 

สมองศีรษะเข้าอีกหนึ่งต่อจากกรีสัง อาหารเก่า นับเข้าในปฐวีธาตุ จึงเป็นปฐวีธาตุ  

๒๐ อาโปธาต ุ๑๒ และปฐวธีาตุน้ันกแ็บ่งออกเป็น ๔ หมวด หมวดละ ๕ จึงเป็น ๒๐ 

ทัง้มตัถเก มตัถลุงคัง อาโปธาตน้ัุนแบ่งออกหมวดละ ๖ กเ็ป็น ๑๒ จงึเป็นอาการ ๓๒ 

ท่านสอนให้พจิารณาแบ่งเป็นหมวด ๆ และพจิารณาให้อนโุลมปฏโิลมดัง่นีไ้ป

โดยล�าดับ อีกอย่างหนึ่งพิจารณาไปรวดเดียวเป็นอนุโลม แล้วก็กลับเป็นปฏิโลม ดังนี้

ก็ได้ การพิจารณาดั่งนี้ต้องอาศัยความศึกษาให้รู้จักอาการท้ังปวง และความก�าหนด

จดจ�าอาการเหล่านี้ให้ได้ทั้งโดยอนุโลมและโดยปฏิโลม เมื่อใช้พิจารณาก็จะเพิ่มภาระ

ให้ต้องก�าหนดมากขึน้ ความเพิม่ภาระให้ต้องก�าหนดมากขึน้นี ้กเ็หมอืนอย่างการทีใ่ช้

นับในเวลาปฏิบัติก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก หรือว่า พุทโธ แทนนับ ก็เป็นการเพิ่ม

ภาระให้แก่การก�าหนดลมหายใจเข้าออก แต่เพื่อประโยชน์ที่จะควบคุมใจที่ฟุ้งซ่านให้

ต้องมาก�าหนดมากขึน้ จงึท�าให้การฟุง้ซ่านให้ต้องมาก�าหนดมากขึน้ จงึท�าให้การฟุ้งซ่าน

ลดลงไป ทีท่่านเปรยีบเหมอืนอย่างว่า เรอืไปในน�า้เชีย่วกต้็องใช้ถ่อด้วย ล�าพังพายไม่พอ 

แต่ว่าคร้ันจิตสงบลงเรียบร้อยแล้ว ถ่อก็ไม่ต้องใช้ การนับจึงไม่ต้องใช้ ตลอดถึงการ

พิจารณากลับไปกลับมาเพิ่มภาระดั่งนี้ก็ไม่จ�าเป็นต้องใช้ ให้ก�าหนดพิจารณาไปโดย

ล�าดับเอง หรือว่าก�าหนดไปเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ใช้ได้ เม่ือเป็นด่ังนี้จิตก็จะสงบตั้งม่ัน 

บางทีก็จะปรากฏนิมิตของอาการเหล่านี้ข้ึนในสมาธิ หรือปรากฏนิมิตอย่างอื่นขึ้นใน

สมาธิ อันแสดงว่าจิตได้สมาธิจากการพิจารณาในข้อกายคตาสตินี้
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การพจิารณา ๖ อย่าง

อนึ่ง ท่านสอนให้พิจารณาภายใน ภายนอก ทั้งภายใน ทั้งภายนอก ทั้งสอน

ให้พิจารณาว่ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา มีความเส่ือมดับไปเป็นธรรมดา มีทั้ง 

ความเกิดทั้งความเสื่อมดับไปเป็นธรรมดา ดั่งนี้

ภายใน ภายนอก

อนัค�าว่าภายในภายนอกนี ้มอีธบิายได้ทัง้อย่างหยาบทัง้อย่างละเอยีด การอธบิาย

อย่างหยาบนั้น ภายในก็หมายถึงภายในกายของตนเอง ภายนอกก็หมายถึงที่มีอยู่ใน

ร่างกายของผูอ่ื้น อธบิายอย่างน้ีไม่ได้มุ่งหมายว่าจะต้องไปก�าหนดพจิารณากายของผูอ้ืน่ 

แต่ว่ามุ่งหมายเพื่อจะให้เทียบเคียงว่า อาการเหล่านี้ที่เป็นภายใน คือที่กายของตนเอง

เป็นฉันใด ท่ีเป็นภายนอกคือท่ีกายของผู้อื่นเป็นฉันนั้น หรือว่าที่เป็นภายนอกคือ 

ที่กายของผู้อื่นเป็นฉันใด ที่เป็นภายในคือที่กายของตนเป็นฉันนั้น ดั่งนี้ อีกอย่างหนึ่ง

มีความหมายอย่างละเอียด คือทั้งภายในทั้งภายนอกก็มีอยู่ในกายนี้ทั้งหมด กล่าวคือ 

สิ่งที่ก�าหนดที่อาการทั้งปวง เช่น ก�าหนดผมที่ผม ก�าหนดขนที่ขน อันผมขนเป็นต้น

น้ีนับว่าเป็นภายนอก ส่วนอารมณ์ของผมและขนทีป่รากฏอยูท่ีใ่จนีเ้ป็นภายใน อารมณ์

แห่งผมและขนเป็นภายใน ตัวผมและขนเป็นภายนอก ทั้งสองนี้จะต้องให้มีอยู่พร้อม

กนัด้วยกนั แยกกนัไม่ได้ ดงัเช่นก�าหนดพจิารณาผม ใจกต้็องอยู่ทีผ่ม ผมต้องมาเป็น

อารมณ์อยู่ที่ใจ แต่ถ้าในขณะที่ก�าหนดพิจารณาเรื่องผมนั้น อารมณ์ในใจเป็นเรื่องอื่น 

ดั่งนี้ก็แปลว่าใจท้ิงกรรมฐานคืออารมณ์ของสมาธิ เป็นสมาธิไม่ได้ ฉะนั้น ในขณะที่ 

ก�าหนดผม ใจจะต้องมีผมเป็นอารมณ์ อารมณ์ในใจต้องเป็นผม ดั่งนี้ แสดงว่าการ

ก�าหนดผมทีเ่ป็นภายนอกและอารมณ์แห่งผมท่ีเป็นภายในต้องมพีร้อมกนั เป็นอนัหนึง่

อันเดียวกัน ดั่งนี้จึงจะได้สมาธิ จึงจะเป็นสมาธิ นี้คือภายในภายนอกอย่างละเอียด
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เกดิ ดับ

เกิดดับนั้นเป็นธรรมดา สติปัฏฐานหากก�าหนดผมเป็นอารมณ์ ทั้งภายนอก

ทั้งภายในดังกล่าวนั้น แต่ว่ายังไม่ก�าหนดเกิดดับ ก็แปลว่าการปฏิบัติสติปัฏฐานไปได้

คร่ึงเดียว จะต้องก�าหนดเกดิดับ ความเกดิความดบัของผมปรากฏ โดยก�าหนดพจิารณา

ว่าผมมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมดับไปเป็นธรรมดา ไม่อยู่เป็นผมอยู่เรื่อยไป  

และแม้อยู่เป็นผมก็ไม่คงสภาพเหมือนอย่างเก่าอยู่เรื่อยไป ดังเช่นผมนั้นทีแรกก็เป็น 

สีด�า แล้วก็กลายเป็นสีเทา สีขาว ที่เรียกว่าผมหงอก และจะต้องมีหลุดไปสิ้นไปเป็น

ธรรมดาอีก ดั่งนี้ ให้ความเกิดความดับที่เป็นตัวธรรมดาปรากฏขึ้น ความปรากฏขึ้น

ในข้ันแรกนัน้กอ็าจจะปรากฏโดยปรงุแต่งขึน้ คอืคดิขึน้ ให้เป็นผมด�า ให้เป็นผมหงอก 

เป็นต้น ดัง่นีเ้รยีกว่าเป็นการคดิขึน้ เป็นการปรงุขึ้น แต่ก็เป็นการปรุงขึน้ตามธรรมดา 

แม้กระนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นตัวธรรมดา เมื่อหมั่นพิจารณาเป็นเนือง ๆ ให้ความเกิดความ

ดับปรากฏชัดขึ้น จิตใจเกิดธรรมสังเวช คือเกิดความซาบซึ้ง จนถึงบรรเทาละความ

ประมาทความมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินลงไป ดั่งนี้ จึงจะเรียกว่าตัวธรรมดาปรากฏ 

ขึน้เป็นธรรมดาทีไ่ม่ได้เกดิจากการปรงุแต่ง การปรงุแต่งนัน้ไม่ใช่ธรรมดา แต่ว่าธรรมดา

นั้นต้องไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่ง แต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นจริง ซึ่งธรรมดาน้ีจะปรากฏข้ึนแก ่

ผู้พิจารณาด้วยมีสติท่ีตั้งม่ัน มีญาณ คือความหยั่งรู ้ลงไปอาศัยสติน�าหน้า ดั่งนี้  

ตัวธรรมดาที่เกิดดับจึงจะปรากฏขึ้นมา

สตปิัฏฐานที่สมบูรณ์

เมื่อตัวธรรมดาคือความเกิดดับเกิดขึ้นมา ก็เป็นสติปัฏฐานที่สมบูรณ์ คือว่า

ปรากฏภายในภายนอก ทั้งภายในภายนอก ปรากฏธรรมดาคือเกิด ธรรมดาคือดับ 

ธรรมดาทั้งเกิดทั้งดับ แปลว่า ๖ อย่าง ๓ อย่างขั้นต้นนั้นได้ครึ่งหนึ่ง อีก ๓ อย่างได้

อีกครึ่งหนึ่ง เมื่อการปฏิบัติได้ครบอย่างนี้เป็นสติปัฏฐานที่สมบูรณ์
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ก�าหนดว่ามอียู่

อีกอย่างหนึ่ง ท่านสอนให้ก�าหนดว่าอาการเหล่านี้มีอยู่ เช่น ก�าหนดผม  

ผมก็มีอยู่ ก�าหนดขน ขนก็มี ดั่งนี้เป็นต้น กล่าวคือ อาการเหล่านี้เป็นกรรมฐาน  

เป็นที่ต้ังของจิตที่ก�าหนด แต่ว่าความท่ีมีอยู่อย่างเส้นผมที่ปรากฏอยู่ในกรรมฐาน  

ในจติใจนี ้ปรากฏข้ึนเพือ่ท่ีจะเป็นท่ีตัง้สตกิ�าหนด เพราะถ้าไม่มกีไ็ม่รู้ว่าจะเป็นทีต่ัง้สติ

ก�าหนดอะไร จะตัง้สตกิ�าหนดอะไรข้ึนมาได้ ก็จะต้องมสีิง่ใดสิง่หนึง่ส�าหรบัเป็นทีต่ัง้สติ

ก�าหนด ดังจะต้องมีผมส�าหรับเป็นที่ตั้งสติก�าหนด ผมจึงต้องปรากฏ จึงต้องมีในการ

ปฏิบัติกรรมฐาน คือมีในกรรมฐาน แต่ว่ามีก็เพื่อที่จะตั้งสติเพียงเพื่อส�าหรับที่จะรู้  

รูธ้รรมดาดัง่ทีก่ล่าวแล้ว ไม่ยดึมัน่อะไรในโลก คอืไม่ยดึมัน่ในผมว่าเป็นเราเป็นของเรา  

เป็นตวัตนของเรา และไม่ยดึมัน่ในสิง่อืน่ ๆ ดัง่นี ้นีเ้ป็นการแสดงวิธปีฏิบติัในสตปัิฏฐาน

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ในทุก ๆ ปัพพะ

กรรมฐานส�าหรับแก้พุทธจิรติ

การทีต่ัง้สตกิ�าหนดให้รูด้ัง่นีก้เ็รยีกได้ว่าเป็นอปุสมานสุสต ิระลกึถึงธรรมเป็น

เคร่ืองสงบระงบั หรอืระลกึถงึความสงบระงบัได้ อกีประการหนึง่ซึง่เป็นเครือ่งแก้พทุธจิรติ

ได้ด้วย ซึ่งตามที่ได้แสดงแล้วว่าพุทธิจริตนั้นมีความรู้เป็นเจ้าเรือน เมื่อมีความรู้เป็น

เจ้าเรือนจึงไม่พอใจที่จะเชื่อในอะไร จะต้องรู้เสียก่อน ฉะนั้น ท่านจึงสอนแนะให้ใช้

ปฏบัิตแิก้พทุธจิรตินีด้้วยมรณสต ิระลกึถงึความสงบระงบัถึงธรรมเป็นเครือ่งสงบระงบั  

ธาตกุรรมฐานพจิารณาร่างกายนีอ้อกเป็นธาต ุ๔ และอาหาเรปฏกิลูสญัญา ความก�าหนด

พิจารณาในอาหารว่าเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาด ส�าหรับข้อมรณสติและข้ออุปสมานุสตินี้

ได้อธิบายแล้วในครั้งก่อน ในครั้งนี้ก็จะเพิ่มเติมในข้ออุปสมานุสตินี้ด้วยยกเอาปัพพะ

ว่าด้วยปฏิกูลนี้แหละ เป็นเครื่องแสดงว่าเป็นการปฏิบัติให้ได้สติความระลึกได้ ญาณ 

คอืความหยัง่รูใ้นกาย ซึง่เป็นข้อทีค่วรรูค้วรเหน็และเป็นสิง่ทีส่ามารถรู้ สามารถเหน็ได้ 

คอืให้เห็นความปฏกูิลน�า แล้วกใ็ห้เหน็ธรรมดาคอืความเกดิดบั ให้ก�าหนดพจิารณาว่า

มอียูโ่ดยให้เป็นกรรมฐานให้ดผูมดขูนเป็นต้นให้เป็นกรรมฐานขึน้มา ส�าหรบัทีจ่ะตัง้สติ
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ส�าหรับที่จะให้รู้ธรรมดา แต่ไม่ใช่เพื่อท่ีจะยึดถือให้บังเกิดกิเลสกองราคะเป็นต้น คือ

ไม่ใช่เพ่ือที่จะให้เป็นกามข้ึนมา ไม่ใช่ดูผมดูขนให้เป็นกามขึ้นมาซึ่งเป็นการดูด้วย 

ความยึดถือดั่งนี้ เป็นการปฏิบัติเพ่ือสติเพื่อปัญญาหรือเพื่อญาณอันเป็นทางแห่ง 

ความสงบระงับโดยแท้จริง เป็นตัวน�าความสงบโดยแท้จริง และเป็นที่พึงรู้พึงเห็นได้ 

ฉะนั้น ผู้ที่เป็นพุทธิจริต คือ ที่ชอบรู้ไม่ชอบเชื่อ ก็มาปฏิบัติให้รู้ในสิ่งที่ควรรู้ด้วยสติ

ด้วยญาณแม้ในข้อปฏกิลูปัพพะนี ้เม่ือเป็นด่ังนีแ้ล้วกเ็ป็นอนัว่าได้น�าความรูห้รอืได้สร้าง

ความรู้ในอันที่ถูกต้อง

๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๘ 
ธาตุกรรมฐาน

ธาตุปัพพะ

วันน้ี จะแสดงธาตุกรรมฐาน หรือธาตุปัพพะ ข้อว่าด้วยธาตุ สืบต่อจาก 

ปฏิกูลปัพพะข้อว่าด้วยสิ่งที่เป็นปฏิกูล ไม่สะอาด หรือว่ากายคตาสติ สติที่ไปในกาย 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนกรรมฐานอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับข้อกาย ให้พิจารณากายนี้โดย

เป็นธาต ุกล่าวคือ ในร่างกายอันน้ีส่วนท่ีแข้นแข็งกเ็ป็นปฐวีธาต ุธาตดุนิ ส่วนท่ีเอบิอาบ

เหลวไหลก็เป็นอาโปธาตุ ธาตุน�้า ส่วนที่อบอุ่นก็เป็นเตโชธาตุ ธาตุไฟ ส่วนที่พัดไหว

หรือว่าเคลื่อนไหวได้ก็เป็นวาโยธาตุ ธาตุลม 

ค�าว่าธาตุนี้ก็หมายถึงส่วนท้ังหลายอาการทั้งหลายในร่างกายอันนี้ที่ลักษณะ

ดังกล่าว และเรียกว่าธาตุก็เพราะสิ่งที่มีลักษณะเดียวกันก็รวมกันเข้าเป็นอันหนึ่ง  

ดังเช่นส่วนที่มีลักษณะแข้นแข็งทั้งหมดก็รวมกันเข้าเป็นปฐวีธาตุ ธาตุดิน เพราะเป็น

ที่รวมดังนี้จึงเรียกว่าธาตุ และก็มีความหมายถึงลักษณะอันเป็นท่ีรวมเข้าได้ ซึ่งเป็น

ลกัษณะอนัด�ารงอยู่หรอืคงอยู่อย่างนัน้ด้วย เช่นว่าปฐวธีาต ุธาตดุนิ กม็ลัีกษณะทีแ่ข้นแข็ง 

ก็คงเป็นสิ่งที่แข้นแข็ง ด�ารงความแข้นแข็งอยู่จึงได้เรียกว่าธาตุและก็หมายถึงสิ่งที่มี

ลักษณะด่ังนี้ ซ่ึงสามารถก�าหนดพิจารณาเป็นที่ตั้งของสติได้ เรียกว่าเป็นธาตุทาง

กรรมฐานไม่ใช่เป็นธาตทุางอ่ืน ธาตทุางอ่ืนซึง่เป็นของละเอียดหรอืแสดงอย่างละเอยีด

อนัไม่สามารถจะก�าหนดได้ต้องใช้เครือ่งไม้เครือ่งมือมากมายใหญ่โตนัน้ ไม่ใช่เป็นอารมณ์
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ของกรรมฐาน ไม่สามารถจะก�าหนดพจิารณาเป็นกรรมฐานได้ ส่วนธาตทุางกรรมฐาน

นี้ย่อมมีความหมายถงึสิง่ท่ีมีลักษณะดังกล่าวนัน้ และทุก ๆ ส่ิงในร่างกายทีมี่ลักษณะ

เช่นเดยีวกนันัน้ กเ็รยีกว่าเป็นธาตนุัน้ทัง้หมด เพราะฉะนัน้ จงึได้ตรสัสอนให้ก�าหนด

พิจารณาธาตุกรรมฐาน คือพิจารณาแยกแยะกายนี้ออกเป็นธาตุ ก็โดยที่เมื่อไม่ได้

พิจารณาโดยความเป็นธาตุ สัตตสัญญา ความส�าคัญว่าเป็นสัตว์ อัตตสัญญา ความ

ส�าคัญว่าเป็นอัตตาตัวตน ดังจะเรียกรวมกันว่าความส�าคัญหมายว่าสัตว์บุคคลตัวตน

เราเขา ย่อมต้ังอยู่ท่ีขนัธ์ ๕ รวมเข้าท่ีนามรปูหรอืทีก่ายและใจอนัเป็นส่วนนามธรรมนี้ 

และโดยเฉพาะส่วนที่เป็นรูปขันธ์หรือส่วนที่เป็นกายนั้นเป็นของหยาบ จึงเป็นที่ยึดถือ

ส�าคญัมัน่หมายว่าเป็นสตัว์บุคคลตวัตนเราเขาเป็นอย่างมาก ดงัจะพงึเหน็ได้ว่าเมือ่เหน็

ซึ่งกันและกัน และก็รู้จักกันและกันว่า เป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นผู้นั้นเป็นผู้นี้ หรือว่า 

แม้เหน็รปูถ่ายของกนัละกนักร็ูจ้กั เช่นนัน้กเ็ป็นการเหน็รปูขนัธ์หรอืว่ากายอนันีน้ัน่เอง 

และก็มีความส�าคัญยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาดังกล่าว ฉะนั้น อัตตสัญญา  

สัตตสัญญา จึงได้ปรากฏขึ้นใจจิตใจทกุขณะทีเ่หน็ซึง่กนัและกนั นีเ้รยีกว่าการก�าหนด

คือส�าคัญมัน่หมายดงัน้ันโดยส่วนรวม คือรวมเข้าทั้งหมดเป็นอวัยวะต่าง ๆ เช่นเป็น

ศีรษะ เป็นล�าตัว เป็นมือ เป็นแขน เป็นขา เป็นต้น กม็คีวามส�าคญัมัน่หมายแยกออก

ไปอกีว่า ศรีษะของเรา ล�าตวัของเรา แขนขาของเรา เป็นต้น หรือว่าของเขา เหล่านี้

เมื่อรวมกันเข้าทุก ๆ ส่วนก็ส�าคัญม่ันหมายว่าเป็นตัวเรา แยกออกไปส่วนนั้นส่วนนี้ 

ก็เป็นส่วนนั้นส่วนนี้ของเราของเขา ความส�าคัญยืดถือจึงได้เป็นไปอยู่โดยปกติดั่งนี้ 

ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้พจิารณาทีก้่อนกายอนันี ้หรอืทีร่ปูขนัธ์อนั

น้ี แยกธาตอุอกไป และตรสัสอนให้พจิารณาจบัแต่ปฐวีธาต ุ ธาตุดิน คือส่วนท่ีแข้นแข็ง

บรรดาท่ีมใีนร่างกายอันนีไ้ด้แก่ เกสา ผม โลมา ขน นขา เลบ็ ทนตฺา ฟัน ตโจ หนงั 

มํสํ เนื้อ นหารู เอ็น อฏฺฐิ กระดูก อฏฺิมิญฺชํ เยื่อในกระดูก วกฺกํ ไต หทยํ หัวใจ 

ยกนํ ตับ กิโลมกํ พังผืด ปิหกํ ม้าม ปปฺผาสํ ปอด อนฺตํ ไส้ใหญ่ อนฺตคุณํ สายรัด

ไส้ อุทรยิ ํอาหารใหม่ กรสี ํอาหารเก่าและในทีบ่างแห่งเตมิ มตฺถเก มตฺถลงุคํฺ สมอง

ในสมองศรีษะ เข้าอกีหนึง่ ทกุ ๆ ส่วนเหล่านีแ้หละส่วนใดส่วนหนึง่อย่างอืน่ท่ีมีลักษณะ

แข้นแขง็เป็นอุปาทินะ คือท่ีมีใจครอง หรอืมผู้ีครองอนัหมายถงึเป็นส่วนทีมี่ชวิีตอยู ่และ
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แม้สิ่งใดสิ่งหน่ึงอ่ืนในภายนอก อันเป็นสิ่งที่แข้นแข็งก็รวมเรียกว่าปฐวีธาตุ ธาตุดิน

ทัง้หมด ไม่ควรท่ีจะยึดถือว่านีเ่ป็นของเรา เราเป็นนี ่นีเ่ป็นอตัตาตวัตนของเรา เพราะ

ว่าสักแต่ว่าเป็นธาตุ

อนึ่ง ส่วนใดส่วนหนึ่งบรรดาท่ีมีในร่างกายอันเป็นอุปาทินะ คือท่ีมีใจครอง 

หรือที่มีผู้ครองหมายถึงที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ อันเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหล ได้แก่ ปิตฺตํ 

น�า้ด ีเสมหํฺ น�า้เสลด ปพุโฺพ น�า้หนองน�า้เหลอืง โลหิตํ น�า้เลอืด เสโท น�า้เหงือ่ เมโท 

มันข้น อสฺสุ น�้าตา วสา มันเหลว เขโฬ น�้าลาย สิงฺฆาณิกา น�้ามูก ลสิกา ไขข้อ  

มตฺตํ มูตร และส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นส่วนท่ีเอิบอาบเหลวไหลบรรดาท่ีมีในร่างกาย

อนัเป็นอปุาทนิะนี ้และแม้สิง่ใดสิง่หนึง่ในภายนอกอนัเป็นสิง่ทีเ่อบิอาบเหลวไหลทัง้หมด 

ก็รวมเรียกว่า อาโปธาต ุธาตนุ�า้ แม้ว่าธาตุน�า้นีก้ส็กัแต่ว่าเป็นธาต ุเป็นสิง่ทีไ่ม่พึงยดึถอื

ว่านี้เป็นของเรา เราเป็นนี่ นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา เพราะว่าเป็นแต่ธาตุเท่านั้น

อน่ึง ส่วนใดส่วนหน่ึงบรรดาท่ีมีร่างกายอันนี้อันเป็นอุปาทินะนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่

อบอุ่น เร่าร้อน ได้แก่ เยน ตปฺปติ ไฟที่ท�าให้อบอุ่น เยน ชริยติ ไฟที่ท�าให้เก่าแก่

ช�ารุดทรุดโทรม เยน ปริทยฺหติ ไฟท่ีท�าให้เร่าร้อน เยน อสิตปีตขายิตสายิตํ 

สมฺมา ปริณามํ คจฺฉติ ไฟที่ท�าให้อาหารที่กินท่ีดื่มท่ีเคี้ยวท่ีลิ้มถึงความย่อยไปด้วยดี 

และไฟอย่างใดอย่างหนึง่บรรดาทีมี่ในร่างกายอนัเป็นอปุาทนิะนี ้และไฟทีม่ใีนภายนอก

ทัง้หมดเป็นเตโชธาต ุ ธาตไุฟ แม้ธาตไุฟน้ีกไ็ม่ควรท่ีจะยดึถือว่านีเ่ป็นของเรา เราเป็นน่ี 

นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา เพราะว่าเป็นแต่ธาตุไฟเท่านั้น

อนึ่ง ทุก ๆ ส่วนบรรดาที่มีในร่างกายอันเป็นอุปาทินะนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่พัดไหว

หรือเคลื่อนไหวได้ ได้แก่ อุทฺธงฺคมา วาตา ลมที่พัดข้ึนเบื้องบน อโธคมา วาตา  

ลมที่พัดลงเบื้องต�่า กุจฺฉิสยา วาตา ลมที่อยู่ในท้อง โกฏฺสยา วาตา ลมที่อยู่ในไส้

หรือในกระเพาะอาหาร องฺคมงฺคานุสาริโน วาตา ลมที่อยู่ในอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลาย 

อสสฺาโส ปสสฺาโส ลมอัสสาสะ ลมปัสสาสะ ลมอย่างใดอย่างหนึง่บรรดาทีม่ใีนร่างกาย

อันเป็นอุปาทินะนี้และลมในภายนอกทั้งหมดก็รวมเรียกว่าวาโยธาตุ ธาตุลม แม้ลมนี้

กไ็ม่ควรจะยดึถอืว่านีเ่ป็นของเรา เราเป็นนี ่นีเ่ป็นตวัตนของเรา เพราะเป็นแต่ธาตลุม

เท่านั้น
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อนึ่ง ในบางพระสูตรอื่นได้แสดงเติมอีกหนึ่งธาตุ คืออากาศธาตุ ธาตุอากาศ 

ค�าว่า อากาศธาตุในธาตุกรรมฐานนี้หมายถึงช่องว่าง บรรดาที่มีอยู่ในร่างกายอันเป็น

อุปาทินนะนี้ อันเป็นช่องว่างซึ่งเนื้อและเลือดไม่จดกัน ได้แก่กัณณฉิททัง ช่องหู  

นาสกิฉทิทงั ช่องจมกู มขุทวารงั ช่องปาก และช่องทีอ่าหารเข้าไป ช่องทีอ่าหารตัง้อยู่

ในท้อง และช่องทีอ่าหารเก่าลงไปในภายล่าง ช่องอย่างใดอย่างหนึง่ทัง้หมดบรรดาทีม่ี

อยู่ในกาย อันเป็นอุปาทินะนี้ และที่มีในภายนอกทั้งหมดก็รวมเรียกว่า อากาศธาตุ 

คือช่องว่างดั่งนี้ มีผู้แสดงว่าในร่างกายของทุก ๆ คนนี้มีอากาศธาตุคือช่องว่างอยู่เป็น 

อนัมาก ถ้าหากว่าจะยบุเอาปฐวธีาต ุอาโปธาต ุซึง่นบัว่าเป็นวัตถรุวมเข้าด้วยกนัทัง้หมด 

โดยไม่ให้มช่ีองว่างอยูเ่ลยแล้วร่างกายทัง้หมดนีจ้ะเหลอืเลก็น้อยเป็นก้อนเพยีงนดิเดยีว

เท่านั้น แต่ที่ปรากฏเป็นร่างกายใหญ่โตอยู่นี้ก็เพราะมีช่องว่างมาก

พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนให้พจิารณาแยกกาย หรอืรูปขนัธ์น้ีออกไปเป็นธาต ุ๔ 

หรือ ธาตุ ๕ ดั่งนี้ ก็เพื่อที่จะให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา

อะไรทัง้หมด ความส�าคัญมัน่หมายว่าเป็นสตัว์บคุคลตัวตนเราเขานัน้ เป็นเพยีงสัญญา 

อปุาทาน หรอืว่าเป็นสมมตบิญัญตัขิึน้มาเท่านัน้ แต่ไม่มคีวามเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเรา

เขาโดยแท้จริง จึงให้แยกดูหาดูว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ที่ไหนในร่างกายอันนี้ 

อยูท่ีผ่ม ผมนัน่กเ็ป็นปฐวธีาต ุหากอยูท่ี่ขน ขนนัน้กเ็ป็นปฐวธีาตตุ่างหาก ดัง่นีเ้ป็นต้น 

ตรวจดไูปทัง้หมดกจ็ะพบแต่ธาต ุว่านัน่เป็นธาตดุนิ นีเ่ป็นธาตนุ�า้ นีเ่ป็นธาตไุฟ นีเ่ป็น

ธาตุลม น่ีเป็นธาตุอากาศ จะหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่พบที่ไหน พบแต่ธาตุ  

เมือ่เป็นด่ังนีส้ญัญาอปุาทานนัน้กจ็ะสงบลงไป แต่ว่าธาตุสัญญา ความก�าหนดหมายว่า

เป็นธาตุจะปรากฏขึ้นมาแทน

แก้วจิกิจิฉา พุทธจิรติ

ท่านว่าการพจิารณาปฏิบัติในธาตกุรรมฐานนี ้เป็นเครือ่งระงบัวจิกิจิฉานวิรณ์ 

คือนิวรณ์ข้อวิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย ก็เพราะว่าอันความเคลือบแคลงสงสัย 

ทั้งหลายนั้นย่อมมีอัตตสัญญา สัตตสัญญา ความส�าคัญมั่นหมายว่าสัตว์บุคคลตัวตน
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เราเขานี่และเป็นที่ตั้ง คือต้องมีตัวเราขึ้นมา และเมื่อมีตัวเราขึ้นมาแล้วจึงสงสัยว่าตัว

เราในอดีตนั้นเป็นมาอย่างไร ตัวเราข้างหน้าจะเป็นไปอย่างไร ตัวเราในปัจจุบันมีหรือ

ไม่มีหรือว่าเป็นอย่างไร ดั่งนี้เป็นต้น ฉะนั้น เมื่อมาปฏิบัติท�าธาตุกรรมฐานระงับ 

อตัตสญัญาสตัตสญัญา อุปาทานได้ จงึระงบัความสงสยัดงักล่าวได้ เพราะเมือ่เห็นแต่

ความเป็นธาตุ ในอดีตก็เป็นธาตุ ในอนาคตก็เป็นธาตุ ในปัจจุบันก็เป็นธาตุ คือสักแต่

ว่าเป็นธาตุ ดิน น�้า ไฟ ลม อากาศ เม่ือเป็นดังนี้แล้วก็เป็นอันว่าระงับความสงสัย 

ต่าง ๆ อันมีตัวเราเป็นสมุฏฐานเสียได้ และท่านแสดงว่าเป็นเครื่องแก้พุทธิจริตคือคน

ที่มีความรู้เป็นเจ้าเรือนข้อหน่ึงด้วย เพราะท่านแสดงกรรมฐานส�าหรับแก้พุทธิจริตไว้

นัน้ ๔ ข้อ มรณสต ิระลึกความตาย ๑ อุปสมานสุสต ิระลกึถึงธรรมเป็นทีเ่ข้าไปสงบ

ระงบัหรอืว่าความสงบระงบั ๑ ธาตกุรรมฐาน การท�ากรรมฐานพิจารณาแยกธาตกุาย

อันนี้ดังกล่าว ๑ และอาหาเรปฏิกูลสัญญา การพิจารณาให้เห็นความปฏิกูล 

ในอาหาร ๑ ทั้ง ๔ ข้อนี้ ล้วนต้องใช้สติพิจารณาให้เกิดปัญญาคือความรู้ทั้งนั้น  

จงึเป็นอนัว่าส�าหรบัคนทีช่อบรูก็้ให้อบรมให้เกดิความรูด้้วยสตใินสิง่ทีค่วรรู ้ให้รู้จกัความ

ตาย ให้รู้จักธรรมที่สงบระงับ ให้รู้จักธาตุ ซึ่งทั้ง ๓ ข้อนี้ ๒ ข้อข้างต้น ได้แสดงแล้ว

ในวันก่อน ๆ และข้อธาตุแสดงในวันนี้.

๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๙ 
นวสวีถกิาปัพพะ

นวสวีถกิาปัพพะ : ข้อว่าด้วยป่าช้าทั้ง ๙

วันนี้ จะแสดงอธิบายนวสีวถิกาปัพพะ คือ ข้อว่าด้วยป่าช้า ๙ ประการ  

โดยเฉพาะข้อแรก ซึง่สมเดจ็พระบรมศาสดาได้ตรสัสอนให้พิจารณาซากศพทีเ่ขาทิง้ไว้

ในป่าช้า เทียบเข้ามาถึงร่างกายนี้ของตนเองว่าจะต้องเป็นเช่นนั้น ไม่ล่วงความเป็น 

เช่นนั้นไปได้ โดยได้ตรัสถึงซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็น ๙ อย่างด้วยกัน อย่างแรก  

ตรัสสอนให้พิจารณาซากศพที่ตายวันหนึ่ง ๒ วัน ๓ วัน ขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียด  

มีน�้าเหลืองไหล น้อมเข้ามาถึงกายอันนี้ว่าแม้กายอันนี้ก็จะต้องเป็นฉันนั้น ไม่ล่วง 

ความเป็นเช่นนัน้ไปได้ ข้อนีก้นั็บเข้าในกายานปัุสสนาสติปัฏฐาน คือต้ังสติพิจารณากาย 

ที่ได้ตรัสสอนมาโดยล�าดับ

สรุปข้อกายานุปัสสนา

เมือ่กล่าวโดยสรปุ กก็ล่าวได้ว่าในชัน้แรกตรสัสอนให้พิจารณากายทีย่งัมชีวีติ

อยูก่่อน แล้วจงึให้พจิารณากายทีส่ิน้ชวีติแล้วกลายเป็นซากศพ และส�าหรับกายทียั่งมี

ชีวิตอยู่น้ันก็ตรัสสอนให้พิจารณาลมหายใจเข้า-ออกเป็นข้อแรก ถัดมาก็ตรัสสอนให้

พิจารณาอิริยาบถทั้ง ๔ ถัดมาก็อิริยาบถเล็กน้อย ซึ่งประกอบเข้าในอิริยาบถ ๔ นั้น 
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หรือว่าแยกแยะอิริยาบถ ๔ นั้นออกไป จากนั้นก็ตรัสสอนให้พิจารณาอาการทั้งหลาย

ในกายน้ีว่า กายน้ีเตม็ไปด้วยของไม่สะอาดในอาการต่าง ๆ จ�าแนกออกเป็นอาการ ๓๑ 

แล้วกต็รสัสอนให้พจิารณาธาตทุัง้ ๔ คอื สรปุอาการทัง้ ๓๑ นัน้เข้าเป็นธาตดุนิ ธาตนุ�า้ 

เพิ่มธาตุไฟ ธาตุลม และในที่อื่นก็เพิ่มธาตุอากาศคือช่องว่าง ข้อทั้งปวงนี้นับเป็น 

อุปาทินกาย คือกายท่ีมีผู้ครอง มีใจครอง เป็นกายที่ยังมีชีวิตอยู่ ครั้นแล้วจึงได้ 

ตรัสสอนให้พิจารณากายที่เป็นอนุปาทิน คือไม่มีผู้ครอง ไม่มีใจครอง คือเป็นซากศพ 

เพือ่พจิารณาดโูดยสรุปแล้วกจ็ะเหน็ได้ว่า กายนีเ้ป็นอุปาทนิะ มีใจครอง เป็นกายทียั่ง

ด�ารงชีวิตอยู่นั้นย่อมประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม  

หรือเติมธาตุอากาศช่องว่างประกอบกันอยู่ และต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ของธาตุเหล่าน้ี  

เมือ่จ�าแนกธาตดุนิ ธาตนุ�า้ออกไปอกีเป็นอาการ คือเป็นอวัยวะท้ังหลาย กไ็ด้อาการ ๓๑ 

คือ ที่เป็นธาตุดิน ๑๙ ที่เป็นธาตุน�้า ๑๒ และที่บางแห่งเติมธาตุดินเข้าไปอีก ๑ คือ 

สมอง คือ สมองในศีรษะก็เป็นธาตุดิน ๒๐ แต่ว่าโดยมากแสดงเป็นอาการ ๓๑  

โดยนับเอาสมองในศีรษะเข้าด้วย อัฏฐิมิญชัง เยื่อในกระดูก และแม้อาการ ๓๑  

หรือ ๓๒ เหล่านี้ต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนจึงเรียกว่าอาการ คือท�าการท�างานมีการ 

กระท�าและมีการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเล็กน้อย ผลัดเปล่ียนอิริยาบถใหญ่ ยืน เดิน  

นัง่ นอน ท้ังข้อส�าคัญมีลมอัสสาสะปัสสาสะ หายใจเข้า หายใจออกอยู่ทุกขณะ  

เหล่านี้รวมเข้าเป็นกายที่เป็นอุปาทินะ มีผู้ครอง มีใจครอง คือยังด�ารงชีวิตอยู่

ปาโณ อัตตา

ลมอัสสาสะปัสสาสะนี้นับว่าเป็นสิ่งส�าคัญ เป็นเครื่องหมายของความมีชีวิต

เรียกว่าปาณะ ท่ีแปลว่า สัตว์มีชีวิต ค�าว่าปาณะที่แปลว่าสัตว์มีชีวิตนี้ตามพยัญชนะ 

กแ็ปลว่าผูห้ายใจนัน่เอง คือหายใจเข้าหายใจออกนีแ้หละ เมือ่ยงัหายใจเข้าหายใจออก

อยู่ก็แสดงว่าเป็นปาโณ คือเป็นสัตว์มีชีวิต จึงใช้ค�าน้ีเป็นชื่อของบรรดาสัตว์มีชีวิต 

ทั้งหลาย ได้ในค�าว่าปาณาติบาต การท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง คือการฆ่า เป็นการผิด
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ศีลข้อ ๑ และยังเป็นต้นเดิมของค�าว่าอัตตาหรืออาตมัน ที่แปลกันว่าตัวตน เพราะ 

ค�านี้ เดิมก็แปลว่าผู้หายใจ อัตตา หรือ อาตมัน แปลว่า ผู้หายใจ เช่นเดียวกับค�าว่า 

ปาโณ ก็เพราะว่าท่ีเข้าใจกันว่าตัวตนหรือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันเป็นส่ิงท่ียังด�ารง 

ชวีติอยู ่ ก็ก�าหนดกันที่ลมหายใจเข้า-ออกนี่แหละ ยังหายใจอยู่ก็แปลว่ายังเป็นอัตตา 

ตัวตนอยู่ สิ้นลมหายใจเสียแล้วก็สิ้นการเป็นอัตตาตัวตน จึงได้เรียกส่ิงท่ีหายใจนี้ว่า

อัตตา หรืออาตมัน ที่เป็นความหมายดั้งเดิมของค�าว่าอัตตาหรือว่าตัวตน 

ต่อมาค�านี้จึงได้มีความหมายที่ลึกซึ้งเข้าไปถึงนามธรรม กล่าวคือเกิดมีความ

รู้ลึกซึ้งข้ึนถึงนามธรรม ถือเป็นอาการของจิตใจว่าที่ยังหายใจอยู่นั้นก็เป็นส่วนรูปกาย 

คือกายที่เป็นส่วนรูป ก็เพราะยังมีจิตอาศัยอยู่ หรือวิญญาณอาศัยอยู่ รูปกายอันนี้จึง

ด�ารงชีวิตและเวทนา คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข  

ก็เป็นอาการหนึ่งของจิตใจ เพราะฉะนั้น ความมีชีวิตอยู่นั้นจึงไม่ใช่แต่ยังหายใจอยู่

เท่านั้น ยังต้องมีสิ่งที่ลึกซึ้งข้ึนไปกว่านั้น ซึ่งในชั้นต้นก็จับได้ท่ีเวทนา คือความรู้สึก

เป็นสขุเป็นทุกข์หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ เพราะเมือ่ยงัมชีวีติอยูก่ย่็อมจะรูส้กึสขุ

รู้สึกทุกข์ ถูกไฟเข้าก็ร้อนถูกน�้าเข้าก็เย็นดั่งนี้เป็นเวทนา ฉะนั้น ต่อมาจึงได้เข้าใจค�า

ว่าอัตตาหรืออาตมันลึกซ้ึงเข้าไปถึงเวทนา จับเอาว่าในขณะที่ยังรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์

อยู่นี้แหละเป็นส่วนส�าคัญ 

ค�าว่าอตัตาหรอือาตมนัจงึได้แปลอกีว่า ผูก้นิ คอื ผูก้นิสขุ ผูก้นิทกุข์ หรอืกนิ

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข และต่อมาเมื่อเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตใจ ถึงวิญญาณ ก็เริ่มคิด

ว่าในร่างกายอันนี้มีจิตใจหรือมีวิญญาณประกอบอยู่ดังกล่าวจึงได้มีเวทนา และเมื่อมี

เวทนาก็ย่อมมีลมหายใจ ฉะนั้น จึงได้มีความยึดถือจิตใจหรือวิญญาณเป็นอัตตาหรือ

อาตมันในล�าดับต่อมา และเม่ือเกิดมีความเชื่อขึ้นอีกว่าดับลมหายใจ ดับเวทนา คือ

กายเป็นศพแล้ว ไม่มีลมหายใจ ไม่มีเวทนา เอาไปเผาไปฝังก็ไม่รู้สึกร้อนรู้สึกเย็น  

แต่ว่าจิตหรือวิญญาณยังอยู่ ยังไปถือภพชาติต่อไปไม่สิ้นสุด ก็ยึดถือจิตหรือวิญญาณ

ดังกล่าวเป็นอัตตาหรืออาตมันตัวตนซึ่งยังท่องเที่ยวไป
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อัตตา อุปาทาน

มาถงึพระพทุธศาสนา สมเดจ็พระบรมศาสดากไ็ด้ตรสัสอนให้เห็นว่า ทัง้ปวง

นี้ล้วนเป็นอุปาทาน คือความยึดถือท้ังน้ัน ยึดถือในสิ่งอันใดว่าเป็นของเรา เราเป็นนี่  

นี่เป็นตัวตนของเราขึ้นแล้ว สิ่งท่ียึดถือน้ันเป็นอัตตา ฉะนั้น อัตตาตัวตนจึงเกิดจาก

อปุาทาน คอืการยึดถอื เม่ือไม่มีความยึดถอืในสิง่ใดกไ็ม่มอีตัตาตวัตนในสิง่นัน้ และความ

ยดึถอืนัน้ ย่อมมีอยู่ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ซึ่งเรียกว่าเป็น

ขันธ์ ๕ ย่อเข้ากเ็ป็นนามรปูอันนี ้เวทนา สญัญา สังขาร วิญญาณ เป็นนาม รปูกเ็ป็นรูป 

อุปาทานย่อมเป็นความยึดถืออยู่ในขันธ์ ๕ หรือในนามรูปนี้ว่าขันธ์ ๕ หรือนามรูปนี้

เป็นของเรา เราเป็นขนัธ์ ๕ หรอืนามรปูนี ้ขันธ์ ๕ หรอืนามรปูนีเ้ป็นอตัตาตวัตนของเรา 

เมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอัตตา คือเป็นตัวตนขึ้นมา ถือเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมา 

ฉะนั้น อัตตาหรืออาตมันจึงเป็นตัวรูป เป็นตัวเวทนา ซึ่งเป็นผู้กินสุขกินทุกข์ดั่งว่านั้น 

เป็นตัวสญัญาคือเป็นผูจ้�าหมาย เป็นตวัสงัขาร คอืผูค้ดิปรงุหรอืปรงุคดิ เป็นตวัวญิญาณ 

คือผู้รู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้น ก็เพราะอุปาทานคือความยึดถือดังกล่าว นามรูป

หรอืขนัธ์ ๕ จึงเป็นอตัตาตวัตนขึน้มา ดงัทีค่นท้ังปวงเข้าใจกนัอยู่ว่าเรา ว่าเขา ว่าของเรา 

ว่าของเขา ก็คือขันธ์ ๕ หรือนามรูปนี่แหละ ไม่นอกไปจากขันธ์ ๕ หรือนามรูปอันนี้

อนัตตา

เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสสอนว่า ขันธ์ ๕ หรือนามรูปนี้หาได้เป็นอัตตาหรือ 

ตวัตนท่ีแท้จรงิไม่ เพราะถ้าเป็นอัตตาหรอืตัวตนทีแ่ท้จรงิแล้วกจ็ะต้องเป็นของทีไ่ม่เกดิ  

ไม่ดับ เป็นสุข แต่ว่าหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ขันธ์ ๕ หรือนามรูปเป็นของไม่เที่ยง  

ต้องเกิด ต้องดับ ต้องเป็นทุกข์ แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปธรรมดา ฉะนั้น ถ้าหากว่า

เป็นอัตตาแล้ว อัตตาก็จะต้องเกิดดับ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป แต่ว่าอัตตาที่

ยึดถือนั้นหาได้เป็นเช่นน้ันไม่ เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ หรือนามรูปจึงเป็นอนัตตา  

มิใช่อัตตาตัวตน ความเป็นอัตตาตัวตนนั้น เป็นแต่เพียงความยึดถือไว้เท่านั้น คือเป็น

อปุาทานซึง่สบืมาจากตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากของใจ และอวชิชาคอืความไม่รู้
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ในสจัจะทีเ่ป็นความจรงิ ทางพระพทุธศาสนาจงึได้ตรสัสอนด้วยประการต่าง ๆ เพือ่ให้มสีติ 

ระลกึรู ้และมีปัญญา รูแ้จ้งเหน็จรงิในสัจจะคอืความจริง  และเมือ่เข้าถงึความจริงแล้ว 

ก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้

สตปิัฏฐาน

สติปัฏฐานนี้ก็เป็นการที่แยกขันธ์ ๕ หรือนามรูปอีกปริยายคือทางอันหนึ่ง 

เพื่อสะดวกแก่การก�าหนดทางสติ ท่ีแยกขันธ์ ๕ หรือนามรูปเป็นกาย เวทนา จิต 

ธรรม เหมาะส�าหรับที่จะตั้งสติก�าหนดพิจารณาตั้งต้นจากกาย และการก�าหนดกาย 

ซึ่งนับได้ว่าเป็นรูปขันธ์คือกองรูปนั้น ก็ให้ก�าหนดพิจารณาหยิบขึ้นมาเพียงอาการใด

อาการหนึ่งก่อน เพราะว่ากายทั้งหมดนั้นเป็นค�ารวม รวมทั้งหมด เหมือนค�าว่าบ้าน

เป็นค�ารวมทัง้หมด แตก่ารที่จะพิจารณาจะดูนั้น ก็จะต้องดูทลีะอย่าง ถือเพียงส่วนใด

ส่วนหน่ึงข้ึนก่อน จึงได้ตรสัสอนให้จบัก�าหนดลมหายใจ แล้วกม็าอิริยาบถใหญ่ อริยิาบถ

น้อย แล้วกม็าอาการ ๓๑ ซ่ึงเป็นธาตดิุน ธาตุน�า้ แล้วก็มาธาต ุ๔ เติมธาตไุฟ ธาตลุม 

ในทีอ่ืน่ ก็เติมธาตอุากาศรวมเข้ากเ็ป็นอปุาทินนกาย คือกายท่ียงัด�ารงชวิีตอยู่ ตรสัสอน

ให้ก�าหนดพิจารณาว่ากายมีอยู่ ก็คิดแต่ว่าจะหยิบยกเอาข้อไหนออกมา ก็ให้ก�าหนด

ข้อนัน้ว่ามอียู ่เมือ่ก�าหนดลมหายใจกก็�าหนดลมหายใจมอียู่ ทีอ่ยู่ทีล่มหายใจทีก่�าหนด 

เมื่อก�าหนดท่ีริมฝีปาก หรือท่ีปลายจมูก ริมฝีปากเบื้องบน หรือท่ีปลายจมูกอันเป็น 

จุดที่ลมกระทบ ก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้ามีอยู่ ลมหายใจออกมีอยู่ แต่ที่มีอยู่ก็เพื่อให้ตั้ง

สติเป็นที่รู้ ไม่ยึดมั่นอะไร ๆ ในโลก ความที่ก�าหนดอยู่นี้จะได้มีความระลึกรู้ภายใน 

ภายนอก ทัง้ภายในทัง้ภายนอก ธรรมดาคือเกดิ ธรรมดาคอืดบั ธรรมดาคอืทัง้เกดิ 

ทัง้ดบั ส�าหรับภายในภายนอก ทั้งภายในภายนอกนั้น เมื่อตั้งสติก�าหนดแน่วแน่แล้ว 

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกปรากฏทัง้หมด เมือ่ปรากฏทัง้หมดไม่ตกหล่น กเ็ป็นอนัว่า

ปรากฏทั้งภายใน ทั้งภายนอก ถือว่าทั่วถ้วนไม่มีตกหล่น และปรากฏทั้งที่ลมหายใจ

เองและทั้งที่เป็นอารมณ์อยู่ในใจ ถือว่าใจก็มีลมหายใจนั่นเป็นอารมณ์ ลมหายใจนั้นที่

เป็นวัตถุก็อยู่ท่ีปลายจมูก แต่ท่ีเป็นอารมณ์ก็อยู่ที่ใจ ที่เป็นอารมณ์นั่นก็เป็นภายใน  

ทีอ่ยูท่ีป่ลายจมูกนั้นก็เป็นภายนอก แต่ว่ามีความรู้ที่เชื่อมขึ้นไป ซึ่งจะเป็นสมาธิและ

ธรรมดาเกิดดับ ทั้งเกิดทั้งดับก็จะปรากฏก็เป็นอันว่าได้เห็นสัจจะขึ้นมาแต่ละขั้น



168 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๑

อนุปาทนินกาย

คราวนีเ้มือ่กายทีเ่ป็นอปุาทนินะนี ้ธาตุทัง้ ๔ แตกสลาย ธาตลุมดับ คอืดบัลม 

ธาตไุฟดบั ร่างกายก็กลายเป็นเย็น ธาตนุ�า้ ธาตดุนิ กเ็ริม่เหอืดแห้งเป่ือยเน่าหมดส้ินไป 

แต่ว่าในขั้นแรกนั้นเมื่อเป็นศพที่ตายวันหนึ่ง หรือว่า ๒ วัน ๓ วัน จะเป็นศพที่ทิ้งไว้

ในป่าช้าอย่างแบบโบราณกด็ ีจะเป็นศพท่ีอยูใ่นหบี ในโกศ หรอืในทีใ่ดท่ีหนึง่กด็ ีกต้็อง

เป็นกายทีข่ึน้พองขึน้มามีสเีขยีวน่าเกลียด มนี�า้เหลอืงไหล ไม่ว่าจะอยูท่ีไ่หนกเ็ป็นป่าช้า

ทีน่ัน่ทัง้นัน้ และในบัดน้ีก็เป็นป่าช้าอยูท่ี่ตนเอง เป็นแต่เพยีงว่ายงัมชีวิีตรกัษาอยูเ่ท่านัน้ 

ฉะนั้น จึงให้พิจารณาน้อมเข้ามาว่าแม้นกายที่เป็นอุปาทินนะ คือที่ยังมีใจครองอยู่นี้  

เมื่อใจนี้ดับไปแล้วชีวิตสิ้นแล้ว ก็จะกลายเป็นอนุปาทินนกาย คือกายที่ไม่มีผู้ครอง  

กายที่ไม่มใีจครองกจ็ะตอ้งกลายเป็นซาก เป็นศพ จะเอาไวท้ี่ไหน เขาจะทิ้งไว้ในป่าช้า 

จะทิง้ไว้ในบ่อน�า้ ทิง้ไว้ในป่า เอาใส่โกศ ใส่โลง หรอืทิง้ไว้ทีไ่หนกต็าม กจ็ะต้องขึน้พอง 

มสีเีขียวน่าเกลียด มีน�า้เหลืองไหลเหมือนกนัหมด ไม่มแีตกต่างกนั ก�าหนดพจิารณาว่า 

แม้กายน้ีต้องเป็นเช่นนัน้ไม่ล่วงความเป็นเช่นนัน้ไปได้ การพจิารณาอย่างนีจ้ะท�าให้ใจสงบ 

และจะท�าให้ใจกล้า ไม่กลัวผี เพราะที่กลัวผีกันนั้นก็คือว่ากลัวซากศพนั้นเอง หรือว่า

กลัววิญญาณ แต่เมื่อเห็นความจริงว่าสัจจะคือความจริงเป็นดังนี้เหมือนกันหมด ไม่มี

ที่จะแตกต่างกันแล้วใจก็จะสงบจากราคะ โทสะ โมหะ ดิ่งลงไปเป็นสมาธิและเป็น

วิปัสสนาสืบต่อไป.

๖ กันยายน ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๑๐ 
พุทธจิรติกรรมฐาน ทางแก้ ๔ อย่าง

เมื่อคืนนี้ ได้แสดงว่าด้วยป่าช้าข้อแรก ที่ตรัสสอนให้พิจารณาศพท่ีเขาท้ิงไว ้

ในป่าช้า ซึ่งตายวันหน่ึง ๒ วัน ๓ วัน ข้ึนพองมีสีเขียวน่าเกลียด มีน�้าเหลืองไหล  

น้อมเข้ามาถงึกายนีว่้ากจ็ะต้องเป็นเช่นนัน้ ไม่ล่วงความเป็นเช่นนัน้ไปได้ ข้อนีก้น็บัเข้า

ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตั้งสติพิจารณากายที่เป็นอนุปาทินนะ คือที่ไม่มีผู้ครอง

หรือไม่มีใจครอง อันหมายถึงว่าร่างกายท่ีเป็นศพแล้ว เทียบเข้ามากับกายท่ียังเป็น 

อปุาทนินะ มีผู้ครอง หรือมีใจครอง คือยังมีชีวิตอยู่นี้

พุทธจิรติ

ในวันนี้ จะได้อธิบายถึงพุทธิจริต คนที่มีความรู้เป็นเจ้าเรือน และกรรมฐาน

ส�าหรับแก้ อนัคนทีม่คีวามรูเ้ป็นเจ้าเรอืนนัน้ ได้อธบิายมาในครัง้ก่อนบ้างแล้ว ในวนันี้ 

จะได้กล่าวถึงบุคคลท่ีมีลักษณะเช่นน้ีอีก อันคนที่มีความรู้เป็นเจ้าเรือนน้ัน ไม่ได้มี 

ความหมายว่าเป็นคนทีม่คีวามรูจ้รงิทัง้หมด หรือรูจ้รงิในสิง่ใดสิง่หนึง่ แต่ว่าหมายความ

ว่าเป็นคนทีเ่ข้าใจว่าตนมีความรู ้บางอย่างกอ็าจจะรู ้บางอย่างกอ็าจจะไม่รู ้แต่ว่าส�าคญั 

ตนว่าเป็นผูท้ีรู่ ้และจะต้องรูด้งันีเ้สยีก่อนจงึจะยอมรบั คือรูท้ีเ่ข้าใจว่าตนรู ้แต่อันทีจ่รงิ

ความรู้ของทุก ๆ คนนัน้ย่อมมขีอบเขตจ�ากดั หารูไ้ปหมดทกุสิง่ทกุอย่างไม่ พระสมัมา-

สัมพุทธเจ้าทรงได้ชื่อว่าเป็นพระสัพพัญญู คือเป็นผู้รู้ทั้งหมด ดั่งที่มีแสดงไว้ว่าธรรมที่
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ทรงแสดงนั้นเพียงเล็กน้อย แต่ธรรมที่ไม่ทรงแสดง คือได้ตรัสรู้แต่ไม่ได้ทรงแสดง  

มีอยู่เป็นอันมาก ซึ่งเปรียบเหมือนอย่างว่าใบไม้ท่ีอยู่ในก�าพระหัตถ์ของพระองค์  

กับใบไม้ที่อยู่ในป่าทั้งสิ้น ดั่งที่มีเรื่องเล่าว่า 

ในครั้งหน่ึงได้ประทับอยู่ในป่าไม้สีเสียด ได้ทรงก�าใบไม้ที่ตกอยู่ขึ้นมา ก�า

พระหัตถ์ ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ใบไม้ที่อยู่ในก�าพระหัตถ์กับใบไม้ในป่าสีเสียดทั้ง

สิ้นน้ัน ข้างไหนจะมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าใบไม้ในก�าพระหตัถ์นัน้นดิ

เดยีว แต่ใบไม้ในป่าสีเสยีดท้ังส้ินน้ันมากมาย จึงได้ตรสัว่า ธรรมที่ตรัสรู้นั้น ก็เหมือน

อย่างใบไม้ในป่าท้ังส้ิน แต่ว่าธรรมท่ีทรงแสดงเหมือนอย่างใบไม้ในก�าพระหัตถ์หนึ่ง

เท่านั้น ดั่งนี้ แสดงถึงทรงเป็นพระสัพพัญญูคือเป็นผู้รู้ธรรมทั้งหมด แต่ว่าพระสาวก

ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้ตามหาได้มีปัญญารู้ท้ังหมดเหมือนอย่างพระองค์ไม่ แม้พระ

อรหันต์ผู้มีปัญญามาก ดั่งเช่นท่านพระสารีบุตรก็หาได้มีความรู้ถึงพระองค์ไม่ ดังเช่น

ทีท่่านพระสารบีตุรได้แสดงไว้เองว่า ท่านไม่รูถึ้งความรูข้องพระพทุธเจ้าว่าทรงมีเท่าไร 

อย่างไร แต่ว่ามปัีญญาทีเ่ป็นมรรคปัญญา ตดักเิลสเป็นพระอรหนัต์ได้ คอืมปัีญญาใน

ด้านนี้ ในด้านตัดกิเลส ก็เป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันกับพระอรหันต์ทั้งหลาย หรือ

ดัง่พระพทุธเจ้าท่ีได้มรรคปัญญาตดักเิลสได้ ฉะนัน้ ขอบเขตแห่งปัญญาคอืความรูข้อง

แต่ละคนนั้นยิ่งเป็นสามัญชนก็ยิ่งมีไม่มาก

อจนิไตย ๔

เพราะฉะนัน้ ท่านจงึมแีสดงไว้ถงึอจนิไตย คอืข้อทีไ่ม่ควรคดิกนั เพราะจะคดิ

กันไปสักเท่าไรก็ไม่สามารถจะรู้ได้ จะเป็นเหตุให้เป็นบ้าเป็นหลังไปเสียเปล่า ๆ ว่ามี

อยู่ ๔ ประการ คือ

๑. พุทธวิสัย วิสัยของพระพุทธเจ้า เช่น พุทธานุภาพ พุทธญาณ คือ 

ความหยั่งรู ้ของพระพุทธเจ้า อันได้แก่ สัพพัญญุตญาณ ความรู ้ธรรมทั้งปวง 

ดังกล่าวนั้น แม้พระพุทธอิทธิ คือฤทธิ์ของพระพุทธเจ้า เหล่านี้เป็นตัวอย่างขยาย 

ค�าว่าพุทธวิสัย คือวิสัยของพระพุทธเจ้า ไม่เป็นข้อที่จะพึงคิดกันว่าท�าไมจึงทรงรู ้

อย่างนั้น ท�าไมจึงทรงท�าได้อย่างนั้น
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๒. ฌานวิสัย วิสัยของฌาน คือ สมาธิจิตที่แนบแน่นแน่วแน่ ประกอบด้วย

องค์ฌาน คอืองค์แห่งความเพ่ง ท่ีเป็นอัปปนาสมาธนิัน้ เช่น ตัง้แต่ปฐมฌาน ฌานที ่๑ 

ข้ึนไป ซึ่งเมื่อได้ฌานแล้ว เจริญอิทธิบาทในฌาน น้อมจิตไปเพื่ออภิญญาต่าง ๆ  

ก็ย่อมจะส�าเร็จอภิญญาต่าง ๆ ได้ นี้เป็นฌานวิสัย วิสัยของฌาน ก็ไม่เป็นข้อที่จะพึง 

คิดกัน ว่าท�าไมจึงท�าได้อย่างนั้น เป็นอย่างนั้น มีเหตุผลที่จะพิสูจน์ได้อย่างไร

๓. กรรมวบิาก วบิากของกรรม ซึง่กรรมท่ีบคุคลกระท�าย่อมจะทรงวบิากคอื

ผลต่าง ๆ ที่ได้รับ เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นสมบัติบ้าง วิบัติบ้าง ก็เป็นวิบากคือ

ผลของกรรมท่ีได้กระท�าแล้ว ก็ไม่ใช่เป็นข้อที่พึงคิดกันว่าท�าไมกรรมที่กระท�าจึงได ้

ส่งผลอย่างนี ้อย่างนัน้ หรอืว่าผลอย่างนีอ้ย่างนัน้ท�าไมจงึว่ามาจากกรรม จะคดิกนัให้

พบได้อย่างไร

๔. โลกจินตา ความคิดเรื่องโลก ก็ไม่เป็นข้อที่จะพึงคิดกัน ว่าโลกนี้มีมาได้

อย่างไร มีใครสร้างข้ึน หรือว่าอย่างไร พร้อมทั้งดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดวงดาว 

ทัง้หลายมมีาอย่างไร สตัว์ทัง้หลาย ทัง้มนษุย์ เดรจัฉาน ทีอ่าศยัอยู่ในโลก ตลอดจนถงึ

ต้นไม้ ภูเขาทั้งหลาย แม่น�้า ทะเลทั้งหลาย มีขึ้นมาได้อย่างไร ก็ไม่ใช่เป็นข้อที่จะพึง

คิดกันได้

ทั้ง ๔ ประการนี้ ท่านได้แสดงว่าเป็นอจินไตย คือเป็นข้อที่ไม่ควรจะคิดกัน 

เพราะไม่อาจทีจ่ะรูไ้ด้ด้วยความคดิ อนัหมายความว่า ด้วยความคดิเอาเอง ฉะนัน้ ความรู้

ของทุก ๆ คนนี้จึงมีขอบเขตจ�ากัด และจะคิดเอาเองว่ารู้ และเป็นความรู้จริงนั้นไม่ได้ 

คนเป็นอนัมากทีแ่สดงตนว่าเป็นผูรู้ ้ผูรู้น้ัน้กมั็กจะครองความคดิเอาเอง ส�าคญัเอาเอง

ว่าตนรู้และบางทีฟังมา เชื่อแล้วก็เข้าใจว่ารู้ เช่นว่าไม่รู้ในอะไรแล้วก็ไปถามผู้ที่ตนเชื่อ

ว่าเป็นผูรู้แ้ละผูน้ัน้กบ็อก เมือ่บอกแล้วกเ็ชือ่ทนัท ีแล้วกเ็ข้าใจว่าเรารูแ้ล้ว รูแ้ล้วเพราะ

ว่าท่านบอกว่าเป็นอย่างน้ัน แม้ที่เชื่อด้วยอาการอย่างนี้แล้วประกาศตนว่าเป็นผู้รู ้  

อย่างน้ีกม็อียูเ่ป็นอนัมาก คดิเอาเองกม็อียู่มาก เดาเอากมี็อยู่มาก ส�าคญัตนเองว่ารู้ 

กม็อียูม่าก และบางทีเป็นเรื่องซับซ้อนกันหลายชั้น รู้ชั้นนอกหน่อยหนึ่งแล้วเข้าใจว่ารู ้

ดั่งนี้ก็มีมากอีกเหมือนกัน เรื่องที่สลับซับซ้อนนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ซึ่งยากที่จะรู้เข้าไป

ให้ทัว่ถึง ท่านจงึมีแสดงว่าแม้ผูท่ี้ระลึกชาตไิด้ชาตเิดยีวกย็งัรูผ้ดิได้ดัง่ทีท่่านยกตวัอย่างว่า 
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คนระลกึชาติได้ชาติเดียว ได้รู้จักบุคคลผู้หนึ่ง เห็นเขาท�าดีอยู่เป็นอันมาก แต่ครั้น 

ตายไปแล้วเขาไปเกิดที่ไหนผู้ที่สามารถจะตามไปดูได้ชาติหน่ึงนั้น ก็ตามไปดูด้วยใจ 

ด้วยความรู ้กไ็ปเหน็ว่าเขาไปตกนรกคอืไปทคุต ิคตทิีไ่ม่ด ีกเ็ลยเกดิความส�าคญัผดิว่า

ท�าดีได้ชั่ว คือว่าชาตินี้ ชาติที่ก่อนตายนั้นท�าดี ตายแล้วกลับไปนรก คราวนี้รู้จักอีก

คนหน่ึงท่ีกระท�าความชั่วอยู่เป็นอันมาก เขาตายไปก็ส่งจิตไปดูไปเกิดที่ไหนก็กลับไป

เห็นเขาไปเกิดในสุคติ คือคติที่ดี ดั่งนี้ก็เลยเกิดความส�าคัญผิดว่าท�าชั่วได้ดี 

มีการแสดงตัวอย่างไว้ในพระสูตร ว่าแม้ได้ปฏิบัติได้ฌาน ได้อภิญญา ที่รู้ไป

ถงึชาตหิน้าของบคุคลอืน่ได้ชาติเดยีวกย็งัอาจเกดิความส�าคัญผดิได้อย่างท่ีว่าท�าดีได้ชัว่ 

ท�าชัว่ได้ด ีท่านแสดงว่าทัง้นีก็้เพราะว่ากรรมทีบุ่คคลกระท�าไว้นัน้เป็นเรือ่งสลบัซบัซ้อน

มาก แต่ว่ากรรมดีก็ต้องให้ผลดีกรรมชั่วก็ต้องให้ผลชั่ว แต่ว่าการให้ผลของกรรมนั้น 

ให้ผลในปัจจุบันก็มี ให้ผลในชาติหน้าก็มี ฉะนั้น คนที่รู้จักกัน ที่เห็นเขาท�าชั่วแต่ว่า

ตายไปเกดิในสุคตคิอืคตทิีด่ ีกเ็พราะว่ากรรมดทีีเ่ขาได้กระท�าไว้ในอดตีถงึวาระท่ีให้ผล  

แต่ว่ากรรมชัว่ท่ีเขากระท�าไว้ในชาตก่ิอนน้ันกต้็องให้ผลต่อไปนัน้เอง หากว่ามีฌานระลกึ

ต่อ ๆ ไปได้ทุกชาติ จึงจะมองเห็น คนที่ท�าดีก็เหมือนกัน ท�าดีไว้ก่อนตาย แต่ตาย

แล้วกลับไปทุคติก็เพราะความชั่วท่ีเขาท�าไว้แล้วก่อนนั้น แต่ว่าความดีท่ีเขาได้ท�าไว้ใน

ชาติก่อนตายก็จะต้องให้ผลต่อไปจากนั้นเอง หากระลึกตามไปหลาย ๆ ชาติก็จะรู้ได้ 

แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงระลึกชาติหนหลังได้เป็นอันมาก เพราะฉะน้ัน จึงได้ทรง

มองเห็นตลอด จึงได้ตรัสออกมาเป็นสจัวาจาว่า ท�าดไีด้ด ี ท�าชัว่ได้ชัว่ อย่างแน่นอน 

โดยทีก่รรมทีท่�าดหีรอืชัว่นัน้ ให้ผลในปัจจุบันก็มี ให้ผลในชาติหน้านี้ก็มี ให้ผลในชาติ

ต่อไปก็ม ีเหมือนอย่างว่าให้ผลในวนันีก้มี็ ให้ผลในวนัพรุง่นีก้ม็ ีให้ผลในวนัทีถ่ดัไปจาก

วันพรุ่งนี้ก็มีดั่งนี้ แต่ก็ต้องให้ผลอย่างแน่นอน ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ตามหลักที่เป็น

สจัจะอนัแน่นอนนี ้เพราะฉะนัน้ ผูท้ีเ่ป็นพทุธจิรติ คอืมีความรูเ้ป็นเจ้าเรอืนนัน้ จงึไม่ใช่

หมายความว่าเป็นผู้รู้จริงทั้งหมดหรือว่ามาก ก็รู้เท่าที่จะพึงรู้ได้นั่นแหละ และเป็น 

ความรู้ที่เข้าใจว่าตัวเองรู้ ทั้งที่ไม่รู้ก็ย่อมมีอยู่เป็นอันมาก
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อาหาเรปฏกิูลสัญญา

เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสสอนให้บุคคลประเภทนี้ท�ากรรมฐาน ๔ ประการแก้ 

กค็อืมรณสต ิระลึกถงึความตาย อุปสมานุสสต ิระลกึถงึธรรมทีส่งบระงบั ธาตกุรรมฐาน

พิจารณากายนี้แยกออกไปเป็นธาตุต่าง ๆ และอาหาเรปฏิกูลสัญญา ความก�าหนด

พิจารณาในอาหารว่าเป็นของปฏิกูล น่าเกลียด ๓ ข้อแรกได้แสดงแล้ว ข้อหลังนี้ก็มี

ความหมายว่า อันอาหารท่ีบรโิภคกนัอยู่เป็นประจ�าวนันี ้อนัหมายถงึทีเ่ป็นของกนิบ้าง 

เป็นของดื่มบ้าง เป็นของเค้ียวบ้าง เป็นของลิ้มบ้าง มักจะบริโภคด้วยรสตัณหา  

คือความดิ้นรนทะยานอยากในรส คือว่าติดในรสอาหาร และเรื่องอาหารนี้ยังเป็นเหตุ

ให้มีความขวนขวายต่าง ๆ อีกเป็นอันมาก และเป็นเหตุให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ตามขึ้นมา

อีกเป็นอันมาก ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าเรื่องกินเป็นเรื่องส�าคัญและเป็นเรื่องที่จะน�าให้

บังเกิดผลซึ่งจะให้เป็นเหตุและให้เป็นผลต่อไปถึงสิ่งต่าง ๆ อย่างมากมาย 

ถ้าหากว่ามีความรู้ประมาณในการกิน ที่เรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตา แม้เพียง

เท่าน้ีก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ และความรู้ประมาณในการกินนี้ย่อมเป็นอุปการะอย่าง

หนึง่ในการปฏิบัตกิรรมฐานด้วย แล้วถ้าหากว่าได้กรรมฐานข้อนี ้ก�าหนดให้รูจ้กัความ

ปฏิกูลของอาหารเพ่ือบรรเทาหรือว่าละรสตัณหาในอาหารได้อย่างหนึ่ง ก็จะเป็นเหตุ

ดบัความวุน่วายต่าง ๆ และเหตผุลต่าง ๆ ทีเ่นือ่งไปจากเรือ่งการกนินีไ้ด้อีกมาก และ

บรรดาผูท้ีเ่ข้าใจตนเองว่าเป็นผูรู้ ้หรอืว่าท่ีมคีวามรูเ้ป็นเจ้าเรอืนดงักล่าว กม็กัจะไม่ค่อย

สนใจจะรูใ้นเรือ่งน้ีซ่ึงเป็นข้อท่ีควรจะรู ้จงึได้ตรสัสอนให้ก�าหนดรูเ้รือ่งนีอ้กีประการหนึง่

อนัเป็นข้อทีค่วรจะรูแ้ละสามารถจะรูไ้ด้ด้วย ตรสัสอนให้พจิารณาความปฏกิลูว่าอาหาร

ที่บริโภคเข้าไปนี้ เป็นสิ่งที่ปฏิกูลและยากล�าบากตั้งแต่การแสวงหาการบริโภคและ

บรโิภคเข้าไปกค็ลกุเคล้าอาศัยอยู่กบัสิง่ปฏกูิลทัง้หลาย น�า้ด ีน�า้เสลด น�า้หนอง น�า้เหลอืง 

น�า้เลอืด เป็นต้น และเป็นสิง่ท่ีหมักหมมอาศยัอยูใ่นทีห่มกัหมมท้ังหลาย ซึง่ให้บงัเกดิผล 

คือ ถ้าไม่ย่อยก็ให้บังเกิดผลเป็นโรคต่าง ๆ ถ้าย่อยก็ให้บังเกิดผลบ�ารุงเล้ียงร่างกาย 

แต่ก็ยังมีความไม่สะอาดอยู่นั่นเอง ดังที่ปรากฏไหลออกมาเป็นสิ่งสกปรกทั้งหลาย  

เป็นอาหารเก่า เป็นน�้ามูก เป็นเหงื่อไคล เป็นต้น ทั้งเป็นสิ่งที่เปรอะเปื้อน ดังจะพึง
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เห็นได้ว่าอาหารที่ตักเข้าปากนั้น ถ้าหกรดเสื้อผ้าเป็นต้น เสื้อผ้านั้นก็จะกลายเป็น 

สิ่งสกปรกทันที แต่ถ้าเข้าปากไปก็กลับรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีรสอร่อย ดั่งนี้ ถ้าพิจารณาดู

ให้ดแีล้วกจ็ะเหน็ว่าสกปรกทัง้นัน้ การหมัน่พจิารณาดัง่นี ้จนเห็นความปฏกิลูของอาหาร

ก็จะเป็นเหตุดับตัณหาในรสลงได้ และท�าให้การบริโภคเป็นการบริโภคด้วยความรู้ที่

ปล่อยวาง อาหารที่บริโภคเข้าไปนั้นก็จะไม่ก่อให้เกิดกิเลส ท้ังจะระงับกิเลสอันเกี่ยว

กับอาหารการกนิต่าง ๆ ได้อกีหลายอย่างหลายประการ นีเ้ป็นอธบิายย่อและประโยชน์

ของอาหาเรปฏกิลูสญัญาทีต่รัสสอนไว้ส�าหรบัคนทีเ่ป็นพทุธจิริตให้พจิารณาอกีข้อหนึง่

๗ กันยายน ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๑๑ 
กายคตาสต ิ วติักกจรติ

ป่าช้า ข้อที่ ๒

วันน้ี จะแสดงสติปัฏฐานข้อพิจารณานวสีวถิกาปัพพะ คือข้อที่ว่าด้วยป่าช้า 

ทั้ง ๙ ข้อ ๒ ท่ีตรัสสอนให้พิจารณาซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า ซึ่งมีสัตว์ทั้งหลาย 

กัดกิน เป็นต้นว่า กา แร้ง นกตะกรุม หมาไน หมาจิ้งจอก และสัตว์ชนิดต่าง ๆ  

น้อมเข้ามาถึงกายอันนี้ว่าก็จะต้องเป็นฉันนั้น ไม่พ้นความเป็นอย่างน้ันไปได้ แม้ใน 

ข้อนีก้เ็ป็นประโยชน์ในการทีจ่ะได้ท�าให้จติให้สงบตัง้มัน่ และแม้ในบัดนีจ้ะหาดูซากศพ

ที่ถูกทิ้งไว้ให้สัตว์กัดกินได้ยาก แต่แม้จะเป็นศพที่บรรจุไว้ในส่ิงใดส่ิงหนึ่งก็ตาม ก็จะ

ต้องเน่าเป่ือยผพุงัเป็นพรนุไปคล้ายกบัถกูสตัว์กดักนิเช่นนัน้ ฉะนัน้ เมือ่น้อมจติเข้ามา

พจิารณากายนีจ้�าจะต้องเป็นเช่นนัน้ ในเม่ือกายนีจ้ะต้องเป็นศพต่อไปข้างหน้า จติกจ็ะ

สงบตัง้มัน่ ความท่ีมัวเมาประมาทตดิเพลิดเพลนิอยูใ่นกายอนันีก้จ็ะสงบลงไปได้ นีเ้ป็น

ข้อที่ว่าด้วยป่าช้าทั้ง ๙ เป็นข้อที่ ๒

วติักกจรติ

ต่อไปนี้ จะได้แสดงถึงจริตอีกข้อหนึ่ง คือ วิตักกจริต ได้แสดงมาแล้ว ๕ ข้อ 

โดยล�าดับ คือ ราคจริต คนที่มีราคะเป็นเจ้าเรือน โทสจริต คนที่มีโทสะเป็นเจ้าเรือน 
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โมหจริต คนที่มีโมหะเป็นเจ้าเรือน สัทธาจริต คนที่มีศรัทธาเป็นเจ้าเรือน พุทธิจริต 

คนที่มีความรู้เป็นเจ้าเรือน กับข้อที่ ๖ ซึ่งจะแสดงในวันนี้ วิตกจริต คนที่มีวิตกเป็น 

เจ้าเรือน บุคคลจ�าพวกหลังนี้เป็นผู้ที่มีวิตักกะหรือวิตก คือความคิดมากเป็นปกติ

กแ็ละ วติกักะหรอืวติก ความตรกึนกึคดินีย่้อมมทีัง้ ๒ อย่าง คอื เป็นกศุลวติก 

ความคิดที่เป็นกุศลก็มี อกุศลวิตก ความคิดที่เป็นอกุศลก็มี กุศลวิตกนั้นก็ได้แก ่

เนกขัมมวิตก ความคิดออก คือ ออกจากกาม ความใคร่ปรารถนาพอใจ หรือสิ่งที่รัก

ใคร่ปรารถนาพอใจ อัพยาบาทวิตก ความคิดไม่พยาบาทปองร้าย อวิหิงสาวิตก  

ความคิดไม่เบยีดเบียน ส่วนอกศุลวิตก ตรงกนัข้าม อนัได้แก่กามวิตก ความคดิไปใน

กาม พยาบาทวิตก ความคิดไปในความปองร้าย วิหิงสาวิตก ความคิดไปในทาง

เบียดเบียน ท่านสอนให้ก�าหนดพิจารณาจิตท�าวิตกให้เป็น ๒ ฝ่าย ๒ ส่วน ๒ กอง 

คอื เมือ่อกศุลวติกข้อใดข้อหนึง่บงัเกดิขึน้กใ็ห้รูว่้าอกศุลวติกข้อนีบ้งัเกดิขึน้ อกศุลวติก

นีเ้ป็นอกศุล ผูรู้ต้เิตยีน เป็นเคร่ืองท�าปัญญาให้ทรุพล คอืให้ถอยปัญญา เมือ่ท�าความรู้

ดังนี้ อกุศลวิตกที่บังเกิดขึ้นก็จะสงบไปได้ ถ้ากุศลวิตกข้อใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่า

กศุลวติกข้อนีบั้งเกดิขึน้ กศุลวติกนีเ้ป็นกศุล ผูรู้ไ้ม่ตเิตยีน ไม่เป็นเครือ่งบัน่ทอนปัญญา 

เมื่อเป็นดั่งนี้กุศลวิตกก็จะตั้งอยู่

แต่ว่าแม้จะเป็นกุศลวิตก ถ้าตั้งอยู่นานเกินไป คือความคิดที่เป็นกุศลนั้น 

ถ้าคิดมากเกินไป จิตก็จะฟุ้งซ่าน กายก็จะกระสับกระส่าย ฉะนั้น ก็จะต้องสงบ 

แม้กุศลวิตกน้ัน ท�าจิตให้เป็นสมาธิคือตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว ดั่งนี้  

นีเ้ป็นค�าสัง่สอนเกี่ยวแก่ข้อที่พึงปฏิบัติในวิตกคือความตรึกนึกคิดประการหนึ่ง

ก็แหละวิตักกจริตนี้หมายถึงความตรึกนึกคิดที่มากไป ไม่จ�ากัดว่าจะเป็นทาง

กุศลหรือเป็นทางอกุศล เรื่องที่ไม่ควรจะคิดก็ไปคิดเข้า เรื่องที่ควรจะคิด แต่ว่าไม่ต้อง

คิดให้มาก เป็นเรื่องเล็ก ก็ไปคิดมากให้เป็นเรื่องใหญ่ ดังนี้เรียกว่า เป็นวิตกจริต คือ

คนที่ชอบคิดมากเป็นปกติ หรือมีความคิดมากเป็นเจ้าเรือน กรรมฐานส�าหรับแก้ก็ใช้

วิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอนไว้ว่าให้ก�าหนดดูจิต ปันวิตกคือความคิดในจิตของตน

ออกเป็น ๒ ส่วน ๒ กอง ๒ ฝ่าย ดั่งที่กล่าวแล้วดังนี้ก็ได้
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อานาปานสติ

ส่วนตามที่พระอาจารย์ได้แสดงแนะอีกข้อหนึ่ง ก็คืออานาปานสติ เช่นเดียว

กับส�าหรับแก้โมหจริต คือคนท่ีมีความหลงเป็นเจ้าเรือน ตามที่พระอาจารย์ท่าน 

แนะไว้น้ีก็แนะตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอนเอาไว้ในแห่งหนึ่ง ว่าให้ปฏิบัติท�า 

อานาปานสต ิสตกิ�าหนดลมหายใจเข้าออกส�าหรบัแก้วิตก คือความตรกึนกึคิด กเ็พราะ

ว่าอันวิตกคือความตรึกนึกคิดนี้ก็มีลักษณะเป็นความฟุ้งซ่านนั่นเอง จิตฟุ้งซ่านไปใน

อารมณ์ต่าง ๆ สลับซับซ้อนไม่สงบ เพราะฉะนั้น ทางแก้ก็ต้องใช้กรรมฐาน ส�าหรับ

ที่จะรวมใจให้สงบก็คือให้รวมเข้ามาอยู่ในอารมณ์อันเดียว 

วติกน้ันมีอารมณ์มากจะเรยีกว่าหลายสบิหลายร้อยหลายพันอารมณ์กไ็ด้ แต่

เมื่อรวมใจเข้ามาอยู่ในอารมณ์อันเดียวกันก็ย่อมจะสงบวิตกซึ่งมีอารมณ์มากนั้นได้มา

ตัง้ไว้ และวจิารคือความท่ีคอยประคองไว้ไม่ให้จติหลบหนไีปได้กจ็ะเบาลง ไม่ต้องตรกึ

นึกคิดจับจิตมาตั้งไว้ และคอยประคับประคองไว้อย่างหนาแน่นเรียกว่าการที่เรียกว่า

บังคับจิตอันท�าให้อึดอัดกระสับกระส่ายนั้นก็จะลดน้อยลงไป เพราะจิตก็จะเชื่องลงไป

ก็จะตั้งอยู่ในท่ีตั้งซ่ึงมีอารมณ์อันเดียวน้ีก็จะสะดวกขึ้น จิตก็จะสงบเข้า กายก็จะสงบ

เข้า เมื่อเป็นดั่งนี้ จิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบอยู่ที่ปลายกระพุ้งจมูก หรือที่ริมฝีปาก

เบื้องบน หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ เป็นเอกัคคตา คือมีอารมณ์เป็นอันเดียวได้ดั่ง

นี ้จะเหน็ได้ว่า ในการปฏบิตันิัน้ได้มวีติกคอืว่ามีตรึกนกึคดิ อนัได้แก่การทีจั่บจิตมาตัง้

ไว้ในอารมณ์ของสมาธิ มีวิจารคือความที่คอยประคองจิตไว้ให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวนี้ 

มีปีติคือความอิ่มใจ มีสุขคือความสบายใจ มีเอกัคคตาคือความมีจิตมีอารมณ์เป็นอัน

เดียว ดั่งนี้เป็นองค์ของสมาธิ

อุปจารสมาธ ิ อัปปนาสมาธิ

องค์สมาธิดั่งกล่าวนี้ ย่อมบังเกิดข้ึนได้ตั้งแต่เม่ือได้อุปจารสมาธิ คือสมาธิท่ี

เป็นอุปจารอันหมายถึงว่าเข้าเขตของสมาธิที่แน่วแน่แนบแน่น ท่านแปลว่าสมาธิที่ 

เฉียด ๆ คือเฉียดท่ีจะได้ความแน่วแน่แนบแน่น กล่าวคือ มีวิตก วิจาร ปีติ สุข  
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เอกัคคตาดังกล่าว แต่ว่าเป็นเอกัคคตาคือมีอารมณ์อันเดียวอยู่ไม่นาน และไม่ลึกนัก 

ออกง่าย คราวนี้เมื่อปฏิบัติต่อไปก็จะเข้าข้ันอัปปนาสมาธิ สมาธิที่แน่วแน่แนบแน่น 

ก็ประกอบด้วยวิตก วิจาร ปิติ สุข เอกัคคตาดังกล่าว สมาธิท่ีแน่วแน่แนบแน่น 

เรียกว่า อัปปนาสมาธิ ผู้ปฏิบัติสมาธิเมื่อเข้าขั้นอุปจารสมาธิได้ ก็แปลว่าเริ่มได้สุขใน

สมาธ ิจติจะอยูใ่นสมาธิ จติจะเป็นสมาธ ิและอยู่ในสมาธไิด้แม้ไม่นาน และเมือ่ปฏบิตัิ

ต่อไปถึงอัปปนาสมาธิได้ ก็จะอยู่ในสมาธิได้นานและก็จะได้สมาธิที่ละเอียดยิ่ง ๆ ขึ้น

ไปโดยล�าดับ

บรกิรรมสมาธิ

ส�าหรับขั้นท่ีล�าบากน้ันก็คือขั้นต้น อันเรียกได้ว่าบริกรรมสมาธิ คือสมาธิใน

บริกรรมคือการปฏิบัติเบื้องต้น ซึ่งจะต้องมีความเพียรมาก มีความรู้ตัวมาก มีความ

ระลึกได้มาก ต้องพบกับความยินดีความยินร้ายที่จะต้องเอาชนะให้ได้มาก นี้เป็น 

ขั้นบริกรรมสมาธิ คือสมาธิในบริกรรม การปฏิบัติที่เป็นเบื้องต้น ทั้งนี้ก็เพราะว่าจิต 

ยังไม่ได้สุขในสมาธิ จิตตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิไม่ได้ แต่ว่าจิตเคยได้สุขในอารมณ์

ร้อยแปด หากว่าจิตได้สุขในอารมณ์สมาธิได้บ้างแล้ว จิตก็จะเชื่องขึ้นทันที จะลด 

ความดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายลงทันที และเมื่อจิตลดความดิ้นรนกวัดแกว่ง 

กระสับกระส่ายลงแล้ว วิตกวิจารที่คอยควบคุมป้องกันก็จะลดการควบคุมป้องกัน 

ลงได้ แปลว่าคลายลงได้ เพราะว่าจิตเร่ิมจะอยู่ตัวแล้ว และท่านแสดงไว้ต่อไปว่า  

เมื่อจิตอยู่ตัวดีแล้วก็เลิกใช้วิตกวิจารลงได้ แปลว่าไม่ต้องมีต�ารวจมาให้คอยจับจิตให ้

มาตั้งอยู่แล้วก็คอยเฝ้าไว้ เลิกต�ารวจคือวิตกวิจารได้ดั่งนี้ ขั้นของสมาธิก็จะสูงขึ้นไป  

นี้เป็นอธิบายสืบมาจากอานาปานสติ คือสติที่ก�าหนดลมหายใจเข้าออก อันท่านสอน

ไว้ให้ใช้แก้วิตกจริต คือคนที่มีวิตกความคิดมากเป็นเจ้าเรือน

๑๒ กันยายน ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๑๒ 
ป่าช้า ข้อ ๓ : จรติ ๖ และทางแก้

ป่าช้า ข้อ ๓

วันนี้ จะแสดงข้อว่าด้วยป่าช้า ข้อ ๓ ซึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสสอน

ให้พิจารณาซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า อันเป็นซากศพที่เป็นโครงกระดูก ยังมีเนื้อและ

เลือด ยังมีเส้นเอ็นรึงรัด น้อมเข้ามาเทียบเคียงที่กายอันนี้ก็จะต้องเป็นเช่นนั้น ไม่ล่วง

ความเป็นเช่นนัน้ไปได้ ซากศพทีไ่ม่ได้รบีเผาเสยี และจะบรรจเุอาไว้หรอืจะทิง้ไว้กต็าม  

เมื่อเลือดเนื้อเน่าเปื่อยไปหรือว่าถูกสัตว์กัดกินไปก็จะเหลือโครงกระดูก ทีแรกก็ยังมี

เน้ือมเีลอืดอยูท่ีน่ัน่ทีน่ีบ้่าง และยงัมเีส้นเอน็รงึรดั จงึยังคมุกนัเป็นโครงกระดกูท้ังหมดอยู่ 

ร่ายกายอันนี้เมื่อสิ้นชีวิตเป็นศพเขายังไม่รีบเผาเสีย บรรจุไว้หรือว่าทิ้งไว้ก็จะต้องเป็น

เช่นนัน้เหมือนกนั เมือ่พิจารณาเทยีบเข้ามาดัง่นีแ้ล้วกจ็ะเกดิธรรมสงัเวช คอืความรูส้กึ

ซาบซึ้งในธรรม คือคติธรรมดาซึ่งเป็นความจริง จะท�าให้จิตใจหายเมา หายเลินเล่อ

เผลอเพลินอยู ่ในชีวิต ซึ่งคล้ายกับจะไม่ตายและเมื่อเป็นดังนี้ก็จะท�าให้เกิดสติ  

เกิดปัญญา คิดหาที่พึ่งส�าหรับตนอันเป็นที่พึ่งอันยั่งยืน อันจะเป็นพึ่งได้ในเวลาแก่เจ็บ

ตายทุกขณะ ก็คือบุญกุศล และกรรมฐานส�าหรับที่จะได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจ  

เมือ่เป็นดัง่นีก้จ็ะท�าให้เกดิความอุตสาหพยายามในอนัทีจ่ะละอกศุล ท�ากศุลและอบรม
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จิตใจของตนให้บริสุทธิ์ย่ิงขึ้น ดั่งนี้เป็นประโยชน์ที่ต้องการโดยทั่วไป และส�าหรับใน 

สตปัิฏฐาน สตทิีร่ะลกึรูด้ัง่นีก็้จะเป็นสตปัิฏฐานขึน้มา เป็นเหตลุะความยินด ีละความ

ยินร้าย ไม่ยึดมั่นอะไร ๆ ในโลก

จรติ ๖ ที่ถูกส่วนกัน

อนึง่ จะได้แสดงถงึจรติทัง้ ๖ ซึง่เป็นสภา คอืท่ีถกูส่วนกนั และสรุปกรรมฐาน

ส�าหรับปฏิบัติแก้จริตทั้ง ๖ นั้น จริตทั้ง ๖ ก็ได้แก่ ราคจริต คนมีราคะเป็นเจ้าเรือน 

โทสจริต คนมีโทสะเป็นเจ้าเรือน โมหจริต คนมีโมหะเป็นเจ้าเรือน สัทธาจริต คนมี

ศรัทธาเป็นเจ้าเรือน พุทธิจริต คนมีความรู้เป็นเจ้าเรือน วิตักกจริต คนมีวิตกเป็น 

เจ้าเรือน

ราคะ-ศรัทธา

ราคจรติกบัสทัธาจรติเป็นสภาค คอืถกูส่วนกนั คนทีเ่ป็นราคจรติ มรีาคะเป็น

เจ้าเรอืนนัน้ ในขณะทีจ่ติน้อมไปในทางกศุลกย่็อมจะมีศรทัธามีก�าลงั กเ็พราะว่าราคะ

กับศรัทธามีลักษณะบางอย่างที่ถูกส่วนกัน เป็นต้นว่า ราคะนั้นมีลักษณะที่สนิท  

คอืมคีวามสนทิเยือ่ใยในวตัถกุามหรอืกามวตัถุ วัสดท่ีุน่าใคร่ท้ังหลาย ศรทัธากมี็ลักษณะ

ทีม่คีวามเยือ่ใยในวตัถอุนัเป็นทีต่ัง้แห่งศรทัธาทัง้หลาย เช่นในพระรตันตรยั ราคะย่อม

แสวงหาวตัถุกาม วสัดทุีน่่าใคร่ทัง้หลาย ศรทัธาทีแ่สวงหาคณุ มทีาน ศลี เป็นต้น และ

ราคะย่อมไม่สละแต่ว่าตดิพนัอยูใ่นวตัถุกามเหล่าน้ัน ศรทัธากไ็ม่สละคณุม ี ทาน ศีล 

เป็นต้น ไม่สละท่ีตัง้ของศรทัธา ย่อมมีความเชือ่ความรกัอยูใ่นท่ีตัง้ของศรทัธาในคุณมี

ทาน ศีล เป็นต้น ศรัทธากับราคะหรือราคะกับศรัทธาย่อมเป็นสภาคกันคือว่าถูกส่วน

กันโดยลักษณะบางอย่าง ดั่งนี้
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โทสะ-พุทธิ

โทสจริต กับ พุทธิจริต ก็เป็นสภาคคือว่าถูกส่วนกัน ในขณะที่คนโทสจริตมี

จิตน้อมไปในกุศล ย่อมจะมีความรู้ ต้องการความรู้ในสิ่งที่เป็นกุศลนั้น โทสะกับพุทธิ

ย่อมเป็นสภาคกันดั่งนี้ โทสะมีลักษณะที่ไม่เย่ือใยในบุคคลหรือวัตถุอันเป็นท่ีต้ังของ

โทสะ พุทธคิอืความรูก้ม็ลีกัษณะทีไ่ม่เหน็เป็นจริงในบคุคล ในวตัถอุนัเป็นทีต่ัง้ของโทสะ 

พทุธย่ิอมแสวงหาโทษหรอืความผดิท่ีเป็นจรงิแห่งสิง่ทีพ่นิจิพจิารณาทัง้หลาย โทสะกบั

พุทธิย่อมมีลักษณะบางอย่างที่ถูกส่วนกันดั่งนี้

โมหะ-วติก

โมหจรติกบัวติกักจรติย่อมเป็นสภาคคอืถกูส่วนกนั คนทีเ่ป็นโมหจรติในขณะ

ที่จิตน้อมไปในกุศลย่อมจะมีวิตกคือความตรึกนึกคิดที่กระท�าอันตราย คือว่าคิดมาก  

คดิผดิ ดัง่นี ้โมหะกบัวติก จงึมลีกัษณะทีค่ล้ายคลงึบางอย่าง เช่นว่าโมหะไม่มีทีจ่ะตัง้

ลงแน่นอน เพราะมีความฟั่นเฝืออยู่มาก วิตกก็ไม่ตั้งลงแน่นอนได้เช่นเดียวกัน  

เพระว่าคิดนึกตรึกไปโดยประการต่าง ๆ ร้อยแปดเป็นอันมาก โมหะมีลักษณะที่ 

หวั่นไหว เพราะไม่มีที่จะหยั่งลงสู่ความแน่นอนถูกต้องได้ วิตกก็มีลักษณะที่หวั่นไหว

เช่นเดียวกัน เพราะว่าคิดก�าหนดไปต่าง ๆ อย่างน้ันอย่างนี้ เรียกว่าเปล่ียนเร็ว  

จึงหวั่นไหวอยู่เสมอ โมหะกับวิตกจึงเป็นสภาคกันถูกส่วนกันบางอย่างดั่งนี้

สรุปกรรมฐานส�าหรับแก้

พระอาจารย์ได้แนะน�ากรรมฐานส�าหรับแก้จริตดั่งกล่าวมานี้ โดยที่ท่านเก็บ

เอามาจากพระพุทธภาษิตโดยตรงในที่ต่าง ๆ บ้าง ก�าหนดเข้าโดยลักษณะที่ท่านเห็น

ว่าเหมาะเองบ้าง ตามที่ได้แสดงมาแล้วหลายครั้ง โดยล�าดับ
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กรรมฐาน ๑๑ แก้ราคะ

เมื่อสรุปเข้าแล้ว กรรมฐานส�าหรับแก้ราคจริตก็มี ๑๑ ประการ คือ อสุภะ

หรืออสภุะ ๑๐ กบักายคตาสต ิ๑ อสภุะ ๑๐ นัน้กห็มายถึงให้พจิารณาศพหรอืให้นกึถึง

ศพ อันเรียกว่าอสุภะ ในท่ีน้ีตามศัพท์ก็แปลว่าไม่งาม ซึ่งอาจจะหมายถึงที่ยังไม่เป็น

ศพก็ได้ ที่เป็นศพแล้วก็ได้ แต่ว่าในท่ีน้ีท่านหมายถึงที่เป็นศพ คือร่างกายที่ตายแล้ว 

จ�าแนกออกเป็น ๑๐ ได้แก่ ศพทีข่ึน้พอง ศพทีม่สีเีขยีวน่าเกลยีด ศพทีม่นี�า้เหลอืงไหล 

ศพทีเ่ป็นพรนุเป็นช่อง ศพทีส่ตัว์กดักนิ ศพทีข่าดกระจยุกระจายเป็นท่อน ๆ ศพทีถู่ก

ประหารกระจดักระจายเป็นท่อน ๆ ศพทีเ่ป้ือนเลอืด ศพทีมี่หนอนคลาคล�า่ และศพที่

เหลอืแต่โครงกระดกูหรอืว่ากองกระดกูชิน้กระดกู กเ็ป็น ๑๐ กบักายคตาสต ิสตทิีไ่ป 

ในกาย คือพิจารณากาย ว่ากายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป 

มหีนงัหุม้อยูโ่ดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต่าง ๆ มผีม ขน เลบ็ หนงั 

ฟัน เป็นต้น รวมก็เป็นอาการ ๓๑ หรือ ๓๒ ดังที่ได้เคยแสดงแล้ว อสุภะ ๑๐ และ

กายคตาสติ ๑ รวมเป็น ๑๑ ประการนี้ส�าหรับแก้ราคจริต คนท่ีเป็นราคจริต 

คือมีราคะเป็นเจ้าเรือน เมื่อต้องการที่จะสงบราคะของตนก็ให้ปฏิบัติในกรรมฐาน  

๑๑ ประการนี้

กรรมฐาน ๘ แก้โทสะ

กรรมฐานส�าหรับแก้โทสจริต พระอาจารย์ท่านสอนไว้ให้เจริญกรรมฐาน  

ก็คือ พรหมวิหาร ๔ และวัณณกสิณ ๔ พรหมวิหาร คือธรรมเป็นที่อยู ่ของ 

พรหมได้แก่ เมตตา ความแผ่เมตตาออกไป ปรารถนาให้เป็นสุขไม่มีภัย ไม่มีเวร  

มีความสวัสดี รักษาตนให้สวัสดี กรุณา แผ่จิตออกไปให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลาย 

ทั้งปวง มุทิตา แผ่จิตออกไป มีสมบัติ ไม่ให้เสื่อมจากสมบัติ มีความเจริญก็ไม่เสื่อม 

จากความเจริญที่ได้รับ และ อุเบกขา แผ่จิตออกไปให้ก�าหนดลงในกรรมว่าสัตว์ 

ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน เป็นทายาทรับผลของกรรม จะกระท�ากรรมอันใดไว้ 
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ดีหรือชั่ว ก็จะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้น ตั้งจิตให้มัธยัสถ์เป็นกลาง ไม่ดีใจ 

คดิซ�า้เตมิศตัรใูนขณะทีเ่ขาถงึวบิตั ิไม่เสยีใจในขณะทีบ่คุคลผูเ้ป็นทีร่กัต้องประสบวบิตัิ

ซึง่ช่วยไม่ได้ และท�าใจให้มธัยสัถ์เป็นกลางแม้ในบคุคลทีไ่ด้บรรลถุงึความสขุความเจรญิ

รักษาตนให้ด�ารงตนไปดีแล้ว เช่น พ่อแม่ก็วางใจเป็นอุเบกขาในบุตรธิดาที่เจริญแล้ว 

ไม่ต้องเป็นห่วงกัน ไม่รู้แล้ว เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นี้เรียกว่า พรหมวิหาร  

เป็น ๔ 

วณัณกสณิ ๔ กค็อืวตัถเุป็นเครือ่งจงูใจให้เป็นสมาธเิกีย่วกบัสี ๔ อย่างกค็อืนลี

กสณิ กสิณที่เป็นสีเขียว ปีตกสิณ กสิณที่เป็นสีเหลือง โลหิตกสิณ กสิณที่เป็นสีแดง  

โอทาตกสิณ กสิณที่เป็นสีขาว ตั้งจิตเพ่งสิ่งที่เป็นสีทั้ง ๔ นี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ส�าหรับ

ที่จะจูงใจให้เป็นสมาธิ พรหมวิหาร ๔ วัณณกสิณ ๔ นี้เป็นกรรมฐานส�าหรับแก้โทส

จริต คนที่เป็นโทสจริตเม่ือประสงค์จะลดโทสะสงบโทสะของตนให้น้อยลงเบาบางลง 

ก็ให้ปฏิบัติในกสิณทั้ง ๘ นี้

กรรมฐาน ๑ แก้โมหะ-วติก

โมหจริต คนที่มีโมหะเป็นเจ้าเรือน กับวิตักกจริต คนที่มีวิตกเป็นเจ้าเรือน  

พระอาจารย์แนะให้ปฏิบัติแก้ด้วยอานาปานสติ สติที่ก�าหนดลมหายใจเข้า ออก

กรรมฐาน ๖ แก้ศรัทธา

สัทธาจริต คนที่มีศรัทธาเป็นเจ้าเรือน พระอาจารย์สอนให้แก้ด้วยอนุสสติ ๖ 

คือ พุทธานุสสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ธัมมานุสสติ ระลึกถึงพระธรรม สังฆานุสสติ 

ระลกึถงึพระสงฆ์ สีลานสุสต ิระลกึถงึศลี จาคานสุสต ิระลกึถึงจาคะ การสละบริจาค 

เทวตานสุสต ิระลึกถงึเทวดาหรอืธรรมท่ีท�าให้เป็นเทวดา ท่านสอนให้แก้ด้วยกรรมฐาน

ทั้ง ๖ ประการนี้
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กรรมฐาน ๔ แก้พุทธิ

อีกจริตหน่ึง คือ พุทธิจริต คนที่มีความรู้เป็นเจ้าเรือน ท่านสอนให้แก้ด้วย 

มรณสติ ระลึกถึงความตาย อุปสมานุสสติ ระลึกถึงความสงบระงับหรือธรรมที่ท�า 

ให้สงบระงับ จตุธาตุววัตถานะ ก�าหนดพิจารณาแยกกายนี้ออกเป็นธาตุ ๔ และ 

อาหาเรปฏิกูลสัญญา ความก�าหนดพิจารณาในอาหารว่าเป็นของปฏิกูล ท่านสอนให้

ใช้กรรมฐาน ๔ ข้อนี้ส�าหรับแก้พุทธิจริต

กรรมฐาน ๑๐ แก้ทั้งหมด

ยงัมีกรรมฐานท่ีท่านแสดงไว้ว่าใช้ได้ส�าหรบัจรติทัง้หมดกค็อื กสณิทีเ่หลอืกบั

อรูป ๔ กสิณที่เหลือนั้นก็ได้แก่ธาตุกสิณ ๔ คือ ปฐวีกสิณ อาโปกสิณ เตโชกสิณ  

วาโยกสิณ กับอาโลกกสิณ กสิณคือความสว่าง และปริจฉันนากาสกสิณ กสิณคือ

อากาศช่องว่างท่ีมีก�าหนด ก็รวมเป็นกสิณอีก ๖ และอรูป ๕ ก็คืออรูปกรรมฐาน

ก�าหนดอาการว่าไม่มีท่ีสดุก�าหนดวญิญาณ ความรู้ว่าไม่มทีีส่ดุ ก�าหนดว่าน้อยหนึง่นดิ

หนึ่งว่าไม่มี ก�าหนดว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ เป็นสมาธิชั้นสูง

๒๐ กันยายน ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๑๓ 
ป่าช้า ข้อ ๔ ปฐวกีสณิ

ป่าช้า ข้อ ๔

สติปัฏฐานหมวดกายในข้อที่ว่าด้วยป่าช้าทั้ง ๙ อีกข้อหนึ่งที่ได้ตรัสสอนไว้  

ให้พิจารณาซากศพท่ีเขาท้ิงไว้ในป่าช้า เป็นโครงกระดูกที่ไม่มีเนื้อแต่ยังเปื้อนเลือด  

ยังมีเส้นเอ็นรึงรัดให้รวมเป็นโครงร่างกระดูกอยู่ พิจารณาน้อมเข้ามาในกายนี้ว่าก็จะ

ต้องมีภาวะอย่างนั้น ไม่ล่วงภาวะอย่างนั้นไปได้ 

ในปัจจุบัน ยากที่จะหาซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าส�าหรับพิจารณาอย่างนั้นได้ 

แต่ก็อาจพิจารณาถึงซากศพแม้ที่บรรจุไว้ในที่บรรจุนั้น ๆ ว่าเมื่อได้บรรจุไว้นานก็อาจ

จะมีภาวะของศพคล้าย ๆ อย่างนั้นได้ หรือถ้าหากว่าเป็นซากศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้าหรือ

ในที่ใดที่หนึ่ง เมื่อนานวันเข้า เนื้อก็จะหมดไป เหลือแต่โครงกระดูก ซึ่งยังเปื้อนเลือด  

ยังมีเส้นเอ็นรึงรัดให้รวมเป็นโครงร่างอยู่ 

เมือ่น้อมมาถงึกายนี ้ตรวจตราดทูีก่ายอนันีข้องตน ตัง้ข้อคดิเป็นสมมุตขิึน้ว่า 

เมื่อน�าเอาเนื้อให้ออกไปหมดสิ้น ก็จะเหลือแต่โครงร่างกระดูกซึ่งสมมุติยังเปื้อนเลือด 

และยงัมเีส้นเอน็รงึรดัอยู ่ยงัรวมเป็นร่างอยู่ พิจารณาดูทีร่่างกายอนันีเ้อง ตัง้ข้อสมมตุิ

ขึน้ด้วยใจว่ามภีาวะอย่างน้ันดัง่นีแ้ล้ว กพ็จิารณาว่าในบดันียั้งเป็นสมมุต ิยังไม่เป็นความจรงิ 
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แต่ว่าในวันข้างหน้าซ่ึงไม่ไกลนักก็จะไม่ต้องสมมุติเพราะร่างกายอันนี้ก็จะกลายเป็นมี

ภาวะอย่างนัน้ข้ึนจรงิ ๆ ไม่มีใครท่ีจะล่วงพ้นไปได้ ดัง่นีแ้ล้วกจ็ะเกดิความสังเวชสลดใจ 

อันเกิดจากความรู้สึกท่ีซาบซ้ึงในสัจจธรรม ธรรมท่ีเป็นตัวความจริง คือความตายที่

ไม่มีใครจะพ้นไปได้ดั่งนี้ 

ถ้าจิตเกิดท้อแท้หวาดกลัวขึ้น ไม่อยากจะท�าอะไร ก็ให้พิจารณาว่าอาการที่

เกิดข้ึนดั่งนี้ผิดความประสงค์ของพระพุทธเจ้า ไม่ได้ตรัสสอนให้เกิดความหวาดกลวั

ความท้อแท้ไม่ท�าอะไร แต่ว่าตรสัสอนให้เกดิความไม่ประมาทคอืความไม่มวัเมาเลินเล่อ

เผลอเพลินในชีวิต ให้อาศัยสัจจธรรมคือความตายที่พิจารณาเห็น และอาศัยความไม่

ประมาทนีป้ลกุใจให้บงัเกดิความพากเพยีรพยายามขึน้ คอืว่ารบีเร่งปฏบิตักิรณยีะ คอืกิจที่

ควรท�าเสียตั้งแต่ในวันนี้ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง และตั้งใจบ�าเพ็ญบุญบ�าเพ็ญกุศล ก็

เพราะว่าเมือ่ถงึวาระทีส่จัจธรรมข้อนีป้รากฏขึน้มาจรงิ คอืความตาย กไ็ม่มีอะไรทีใ่คร

จะน�าตดิตนไปได้ จะต้องท้ิงไว้ในโลกนีท้ั้งหมด ไม่ต้องกล่าวถงึทรพัย์สมบตัแิละบคุคล

ภายนอก ว่าถึงร่างกายอันนี้เองซึ่งเป็นที่รักใคร่ทะนุถนอมเป็นอย่างยิ่ง ก็ต้องทอดทิ้ง

ไว้ในโลกนี ้น�าไปด้วยไม่ได้ แต่ว่าสิง่ทีจ่ะพงึน�าไปได้นัน้กค็อืกรรมทีท่กุ ๆ คนได้กระท�า

ไว้ ทั้งที่เป็นบุญกรรม กรรมที่เป็นบุญ ทั้งที่เป็นบาปกรรม กรรมที่เป็นบาป บุญบาป

ทั้งสองนี้ย่อมติดตามบุคคลผู้ละโลกนี้ไปเหมือนอย่างเงาที่ไม่ละตน ฉันนั้น 

เมื่อเกิดความอุตสาหะขะมักเขม้นประกอบกระท�ากรณียะคือกิจท่ีควรท�า 

ทัง้หลายและสัง่สมรวบรวมบุญท้ังหลายเอาไว้ ละกรรมทีเ่ป็นบาป ไม่กระท�าหรอืกระท�า

ให้น้อยเข้า ท�าบุญท�ากุศลให้มากเข้า ดั่งนี้แล้วก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติถูกตามความประสงค์

ของพระพุทธเจ้า และเมื่อปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ ละความยินดีและยินร้ายในโลก  

ด�ารงจิตใจให้ประกอบด้วยสตสิมัปชญัญะ ความวางใจเป็นอเุบกขา ไม่ยดึถอืในอารมณ์ 

ทั้งหลาย อบรมจิตใจให้มองเห็นธรรมคือความเกิดความดับให้ย่ิงขึ้นดั่งนี้แล้ว ก็เป็น

ปฏิบัติเข้าหลักสติปัฏฐานของพระพุทธเจ้า จะน�าให้บังเกิดผลที่ยิ่งขึ้น
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กรรมฐานส�าหรับแก้จรติทุกอย่าง

อนึง่ ได้แสดงถงึจรติ ๖ คือ ราคจรติ โทสจรติ โมหจริต สัทธาจรติ พทุธจิรติ

และวติกักจรติ กบัทัง้กรรมฐานส�าหรบัแก้จ�าเพาะจรติ ซึง่ท่านพระอาจารย์ได้ประมวล

จากที่มาทั้งหลาย มาแนะน�าเอาไว้จบลงไปแล้ว 

ยงัมีกรรมฐานอีกท่ีพระอาจารย์ได้แสดงว่าเหมาะแก่บคุคลทีเ่ป็นจริตทกุอย่าง 

คือคนทีเ่ป็นจริตทกุอย่างพงึปฏบัิตไิด้ กไ็ด้แก่กสณิอกี ๖ คอื ธาตกุสณิ ๔ ได้แก่ ปฐวกีสณิ 

อาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสณิ อาโลกกสิณ ปรจิฉินนากาสกสิณและอรูปกรรมฐาน

อกี ๔ รวมเป็น ๑๐ ประการ กสิณนั้นได้แสดงอธิบายส�าหรับที่ท่านจัดว่าเหมาะแก่

จรตินัน้ ๆ มา ๑๐ ข้อแล้ว คือ วณัณกสณิ ๔ อนัได้แก่ นลีกสิณ กสิณสีเขยีว ปีตก

สณิ กสณิสเีหลอืง โลหติกสณิ กสณิสแีดง โอทาตกสิณ กสิณสีขาว ส�าหรบัคนเป็นโทส

จรติคอืคนทีม่โีทสะเป็นเจ้าเรือน จงึเหลอือกี ๖ ซึง่พระอาจารย์ได้แสดงว่าเหมาะส�าหรบั

จริตทั้งปวง

ปฐวกีสณิ

ข้อแรก คอื ปฐวกีสณิ ปฐวคีอืดนิอันหมายความว่าใช้ดนินีแ่หละส�าหรบัดดู้วยตา 

ตั้งจิตก�าหนดให้เป็นอารมณ์ของสมาธิ และดินท่ีส�าหรับดูว่าตั้งจิตก�าหนดนั้นเป็นดิน

ภายนอกก็ได้ เป็นดินภายในก็ได้ ดินภายนอกนั้นจะเป็นดินที่มีอยู่โดยทั่วไป หรือ 

จะเป็นดินที่ประกอบกระท�าขึ้นก็ได้ ดินที่มีอยู่โดยทั่วไปนั้นก็ได้แก่ดินที่อยู่ในที่ต่าง ๆ 

ในนา ในไร่ ในถนนหนทาง หรือว่าในที่ไหน ๆ ก็ได้ ที่ประสบพบพาน หรือว่าที่จงใจ

ไปก�าหนดดดู้วยตาแล้วก็ก�าหนดเข้ามาทีใ่จ หรอืว่าเป็นดนิทีป่ระกอบกระท�าขึน้ ท่ีท่าน

สอนให้หาดินที่ปราศจากกสิณโทษ คือที่ประกอบด้วยสีเขียว สีเหลือง สีแดงต่าง ๆ 

เลือกเอาดินท่ีบริสุทธิ์ท่ีเป็นโดยธรรมชาติ ดั่งที่ปรากฏเป็นดินสีอรุณคือแดงเรื่อ ๆ  

ดัง่น้ีมาใส่ไว้ในภาชนะกลม ๆ หรอืในวงท่ีท�าขึน้ กะประมานคบื ๔ นิว้ หรอืว่า ๑๖ นิว้ 
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และเมื่อต้องการจะใช้ดินดังกล่าวน้ีเป็นปฐวีกสิณแห่งสมาธิ ก็ไปยืนหรือไปนั่งหรือน�า

เข้าตั้งไว้ในท่ีท่ีไม่ใกล้นักไม่ไกลนัก ลืมตามองดูได้ถนัดและเมื่อลืมตาดูก็นึกบริกรรม 

ในใจว่า ปฐว ี ๆ หรอืว่า ดนิ ๆ แล้วก็หลบัตาลงก�าหนดให้ภาพของดินมาปรากฏขึน้ 

ในใจ ถ้าหากว่ายังไม่ปรากฏก็ลืมตาดูใหม่ ตั้งจิตก�าหนดแล้วหลับตาลง ก�าหนดให้

ปรากฏขึ้นในใจดั่งนี้หลาย ๆ หน ภาพของดินก็จะปรากฏขึ้นในใจ ก็ก�าหนดภาพดินที่

ปรากฏขึ้นในใจนี้แน่วแน่ นี้เป็นวิธีปฏิบัติอย่างง่าย ๆ 

ส�าหรับดินท่ีเป็นภายในน้ัน ก็หมายถึงส่วนทั้งหลายที่แข้นแข็งบรรดามีอยู่ใน

ร่างกายอนันี ้ท่ีท่านแสดงไว้ส�าหรบัพจิารณาในหมวดกายคตาสตก็ิ ๑๙ ได้ เกสา ผม 

โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟัน ตโจ หนัง มังสัง เนื้อ นหารุ เอ็น อัฏฐิ กระดูก  

ดั่งนี้เป็นต้น และในท่ีบางแห่งก็เติม มัตถเก มัตถลุงคัง สมองในสมองศีรษะเข้าอีก

หนึ่งก็เป็น ๒๐ ก็ก�าหนดอาการที่เป็นปฐวีธาตุในร่างกายนี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ตามอง

เหน็ กก็�าหนดด้วยตาก่อน หรอืว่าทีต่ามองไม่เหน็ กก็�าหนดดภูาพหรือศพทีเ่ขาผ่าก่อน  

แล้วก็มาก�าหนดไว้ในใจให้ภาพของปฐวีธาตุในร่างกายนี้ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ก�าหนดนั้น

ปรากฏข้ึนในใจ การปฏบิตัเิบือ้งต้นดัง่นีม้ชืีอ่เรยีกสมาธทิีป่ฏบิตั ิและนมิิตของสมาธทิี่

ปฏิบัติไว้ดั่งนี้ สมาธิที่ปฏิบัติทีแรกคือว่าก�าหนดหาปฐวีกสิน จะเป็นภายนอกก็ตาม 

ภายในก็ตามดังกล่าว ก�าหนดดูด้วยตาแล้วก็ก�าหนดปฐวีกสิณไว้ในใจ ในข้ันแรก 

กบ็ริกรรมปฐวี ๆ ไว้ในใจ หรอืดนิ ๆ อยูใ่นใจ สมาธทิีเ่ร่ิมปฏบิติัดงันีเ้รยีกว่า บรกิรรม

สมาธิ สมาธิในบริกรรมหรือว่าบริกรรมภาวนา ภาวนาในบริกรรม คือเป็นขั้นแรก  

คร้ันท�าบริกัมมภาวนาหรอืบรกิรรมสมาธนิีด้ัง่นี ้นมิิตท่ีก�าหนดด้วยตาอนัหมายถึงตวักสิณ 

จะเป็นภายนอกก็ตาม เป็นภายในก็ตาม และเริ่มก�าหนดด้วยใจให้ภาพของกสิณนั้น

ปรากฏข้ึนในใจ นิมิตดังกล่าวนี้ก็เรียกว่า บริกรรมนิมิต นิมิตในบริกรรม หมายถึง 

ตัวกสิณที่ลืมตาดูหรือว่าภาพของกสิณที่เริ่มหัดก�าหนดให้ปรากฏขึ้นในใจนี้เป็นขั้น

บริกรรม คราวนี้เมื่อปฏิบัติกระท�าดั่งนี้ไปบ่อย ๆ จนบังเกิดนิมิตติดตาอันหมาย 

ความว่าภาพของกสิณนั้นปรากฏเหมือนอย่างว่ามองเห็นด้วยตา 
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ในขั้นนี้ สมาธิที่ปฏิบัติก็เริ่มที่จะตั้งมั่นขึ้นคือว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิขึ้น ภาวนา 

ก็เริม่ตัง้มัน่ขึน้ คือว่าเริม่ได้สมาธขิึน้ ใจรวมเข้ามา แต่ว่ายังไม่แนบแน่นทเีดยีว ยงัหยุด

ง่าย แต่แม้เช่นนั้น ก็ยังดีกว่าขั้นแรก รวมตัวเข้ามาดี และภาพของนิมิตนั้นปรากฏ

เหมือนอย่างมองเห็นด้วยตา ดังที่เรียกว่าติดตา ความจริงนั้น ติดใจคือว่าติดตาใจ

นั่นเอง ดั่งนี้สมาธเิองกเ็รยีกว่า อุปจารสมาธิ คอืสมาธเิข้าเขตแดน เข้าทางคอืใกล้ทีจ่ะ

แนบแน่นเข้า เหมือนอย่างว่าการจะไปเข้าโบสถ์หรือเข้าบ้าน ก็ไปจนถึงใกล้โบสถ์หรือ

ใกล้บ้านอนัเป็นบรเิวณของโบสถ์บรเิวณของบ้านแล้ว ใกล้ทีจ่ะเข้าไปแล้ว ถ้าเป็นโบสถ์

มกี�าแพงแก้วกค็ล้าย ๆ กับว่าเข้าไปภายในก�าแพงแก้วแล้ว และภาวนากเ็รยีกว่า อปุจาร

ภาวนา นิมิตเองก็เรียกว่า อุคคหนิมิต แปลว่านิมิตติดตา นิมิตติดตานี้บังเกิดขึ้นใน

จิตใจเองไม่ใช่หมายถึงนิมิตภายนอก หรือตัวกสิณภายนอก ตัวกสิณภายนอกคือปฐวี

ทีเ่ป็นภายนอกกด็ ีทีเ่ป็นภายในกด็ดีงักล่าวแล้ว มาถึงขัน้นีก้แ็ปลว่าทิง้ได้ ก�าหนดปฐวี

กสิณที่ติดตาอยู่ในใจเท่านั้น 

คราวน้ี เม่ือได้ปฏิบัติต่อไป สมาธิที่ปฏิบัติก็ใกล้มากขึ้น นิมิตที่ติดตานั้นก็

ติดตามากขึ้น จนถึงสามารถที่คิดขยายส่วนได้ คือเมื่อตั้งใจว่าให้นิมิตที่ติดตาปรากฏ

อยู่ในใจนี้โตขึ้น นิมิตนั้นก็โตขึ้นได้ ให้เล็กลง นิมิตนั้นก็เล็กลงได้ดั่งนี้ นิมิตเรียกว่า 

ปฏิภาคนิมิต นิมิตที่เป็นปฏิภาค คือว่าขยายส่วนหรือว่าลดส่วนได้ตามส่วน แต่ในขัน้

นีส้มาธิกย็งัจดัอยูใ่นขัน้อุปจารสมาธ ิภาวนากย็งัจดัอยูใ่นขัน้อปุจารภาวนา เพราะว่าจิต

ยังไม่รวมเป็นหน่ึง ด้วยยังมีความคิดท่ีจะขยายส่วนอยู่ ให้นิมิตใหญ่ข้ึนบ้าง ให้นิมิต

เลก็ลงบ้าง จติจงึไม่รวมเป็นหนึง่ ฉะนัน้ แม้ในขัน้นีก้ยั็งคงเป็นอปุจารสมาธ ิอปุจารภาวนา 

แต่ว่าแสดงถงึว่าก�าลังของสมาธนิัน้ แม้เป็นอปุจารกต็ัง้ม่ันดขีึน้ มกี�าลงัสามารถมากข้ึน 

โดยที่หัดคิดขยายส่วนลดส่วนของนิมิตได้ และเม่ือได้ขั้นนี้คือว่าท�าได้แล้วก็รวมจิตให้

เป็นหนึ่ง เลิกคิดขยายส่วนต่อไป และเมื่อสมาธิแนบแน่นมีอารมณ์เป็นอันเดียว ก็จัด

เป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาได้ ภาวนาก็เป็นอัปนาภาวนา คือเป็นสมาธิที่แนบแน่น และ

ลักษณะของอัปปนาสมาธิที่จะเข้าขั้นของฌานคือความเพ่งตั้งแต่ปฐมฌาน คือความ

เพ่งที่ ๑ ขึ้นไปนั้น ท่านแสดงว่าเมื่อเข้าขั้นปฐมฌานคือความเพ่งที่ ๑ นั้น จิตย่อม
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ประกอบด้วยองค์ของปฐมฌาน ๕ ประการ คอื ๑ วติก ความตรกึ อนัหมายถึงความ

ยกจติขึน้สูอ่ารมณ์ของสมาธ ิเมือ่ปฏบิติัทางปฐวกีสณิก็คอืว่ายกจติขึน้สูป่ฐวกีสณิ และ

ปฐวกีสณิในขัน้นีก้ห็มายถึงยกจติขึน้สูน่มิิตดงักล่าวนัน้ ซึง่ขัน้แรกกเ็ป็น บรกิรรมนมิติ 

ต่อมาก็เป็นอุคคหนิมิต ต่อมาอีกก็เป็นปฏิภาคนิมิต แต่ว่านิมิตของปฐมฌานนี้พ้นขั้น

ทีเ่ป็นปฏภิาคนมิิตก็เรยีกว่าเป็นสมาธนิมิิต ซึง่เป็นค�ากลาง ๆ ๒ วจิาร ประคองจติให้

ด�ารงอยู่ ตั้งอยู่ในสมาธินิมิตนั้น ๓ ปีติ ความอิ่มใจ ๔ สุข ความสบายใจพร้อมทั้ง

กาย และ ๕ เอกัคคตา ความที่มีจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวอยู่ในสมาธินิมิตนั้น แนบ

แน่นอยู่ในสมาธินิมิตนั้นดั่งนี้

อน่ึง วันน้ีเป็นวันครบ ๑๐,๐๐๐ วัน แต่วันเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแห่ง

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า และวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๐ นี้ยังตรงกับ

วันพระบรมราชสมภพในรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๘ อีกด้วย ฉะนั้น เมื่อได้ฟังสวด

และได้น่ังปฏบิตัสิมาธภิาวนาหรอืว่าจติภาวนาแล้ว กข็อเชญิชวนให้พร้อมใจกนัน้อมจติ

ถวายพระราชกศุลถวายพระพรชยัมงคล แด่สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้าโดย

ความพร้อมเพรียงกันเทอญ.

๒๐ กันยายน ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๑๔ 
ป่าช้า ข้อ ๕ กสณิอกี ๓

ป่าช้า ข้อ ๕

วันนี้ จะแสดงอธิบาย กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตั้งสติพิจารณากาย ข้อว่า 

ด้วยป่าช้าทั้ง ๙ 

ได้ว่าเรื่องป่าช้าท้ัง ๙ มาโดยล�าดับ ถึงข้อที่พระบรมศาสดาได้ตรัสสอน 

ให้พิจารณาซากศพท่ีเขาท้ิงไว้ในป่าช้า อันเป็นร่างโครงกระดูกซึ่งปราศจากเนื้อและ

เลือดแล้ว แต่ยังมีเส้นเอ็นรึงรัดรวมกันเป็นร่างโครงกระดูกอยู่ น้อมเข้ามาในกายนี้ว่า  

แม้กายน้ีกจ็ะต้องมภีาวะอย่างนัน้ ไม่ล่วงภาวะอย่างนัน้ไปได้ ดัง่นี ้แม้ในข้อนีก้เ็พือ่ให้

เกิดความสังเวช คือซาบซึ้งในสัจจธรรม ธรรมท่ีเป็นความจริงอันทุก ๆ คนจะต้อง

ประสบ เป็นเหตุให้หายเมาในชีวิต มีสติระลึกได้ไม่ลืม มีฌานหยั่งรู้ถึงความจริง  

น�าให้บงัเกดิฉนัทะวริยิะในอันประกอบกรณยีกจิและบญุกศุลทัง้หลายดัง่ทีไ่ด้กล่าวแล้ว 

แม้จะหาซากศพทีเ่ขาทิง้ไว้ในป่าช้าไม่ได้กใ็ห้พิจารณาเข้ามาทีก่ายนีเ้อง ซึง่แม้

ในขณะนี้ก็เท่ากับว่าเป็นซากศพที่เดิน ยืน นั่ง นอนได้ เพราะยังมีชีวิตอยู่ ยังเสวย

เวทนารู้สุขรู้ทุกข์อยู่ แต่ว่าโครงร่างกระดูกก็คงมีอยู่เหมือนอย่างศพ หรือศพก็เหมือน

อย่างโครงร่างกระดูกน้ีเช่นเดียวกัน ฉะนั้น เมื่อพิจารณาอาการทั้งหลายในกาย 

อันน้ี เกสา ผมท้ังหลาย และก็น�าผมออกไปเสีย โลมา ขนทั้งหลาย แล้วก็น�าขน 

ออกไปเสีย นขา เล็บท้ังหลาย ก็น�าเล็บออกไปเสีย ทันตา ฟันทั้งหลาย ก็น�าฟัน 
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ทัง้หลายออกไปเสยี หรอืว่าฟันนัน้จะให้คงอยูก่่อนกไ็ด้เพราะว่าเป็นอฏัฐกิระดกูเหมอืน

กนั ตโจ หนงักน็�าหนงัออกไปเสยี มงัสงั เนือ้กน็�าเนือ้ออกไปเสียให้หมด โลหติงั เลอืด 

กน็�าเลอืดออกไปเสยีให้หมด เมือ่เป็นดัง่นีก้ค็งจะเหลอืแต่โครงร่างกระดกู ซึง่ไม่มีเนือ้ 

ไม่มเีลอืด แต่ยงัมีเส้นเอ็นรงึรดั จงึยงัคุมกนัอยูเ่ป็นโครงกระดกู เดนิ ยืน นัง่ นอนได้  

จงึได้มเีล่าถงึพระเถระรปูหนึง่ทีท่�ากรรมฐานก�าหนดพจิารณาอฏัฐ ิคอืกระดกู

หรือว่าท�าอัฏฐิกสัญญา ความก�าหนดหมายว่ากระดูก ก็บังเกิดนิมิตขึ้นในจิตใจ  

มองเห็นคนและสัตว์ทั้งหลายเป็นกระดูก คือเป็นโครงร่างกระดูกเดิน ยืน นั่ง นอน 

มา ไป ดั่งนี้ เป็นต้น การพิจารณาดั่งนี้ไม่ใช่เพื่อกลัวหรือเพื่อหวาดเสียว ถ้ากลัวและ

หวาดเสยีวก็เป็นการพจิารณาไม่ถกูทาง การพจิารณาถกูทางนัน้จะต้องบังเกดิความสงัเวช 

ประกอบด้วยสตแิละฌาน ประกอบด้วยความไม่ประมาท ฉนัทะ วริยิะดัง่กล่าวมาแล้ว

อาโปกสณิ

วันนี้ จะได้แสดงกสิณอีก ๓ คือ อาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ 

อาโปกสิณ นั้นก็คือก�าหนดน�้าเป็นกสิณ คือ เป็นวัตถุเครื่องจูงใจไปสู่สมาธิ 

อาโปคอืน�า้ท่ีก�าหนดน้ันจะเป็นน�า้ท่ีเป็นภายนอกกไ็ด้ ภายในกไ็ด้ น�า้ทีเ่ป็นภายนอกนัน้ 

จะเป็นน�า้ท่ีมอียู่โดยปกติในแม่น�า้ ในทะเล ในห้วย ในคลอง หรือทีข่งัอยูใ่นทีใ่ดทีห่นึง่

ก็ได้ หรือจะเป็นน�้าที่ใส่ภาชนะน�้าหรือว่าใส่ไว้ในที่ขังน�้าแห่งใดแห่งหนึ่ง ส�าหรับน�ามา

ตั้งก�าหนดหรือว่าไม่ก�าหนดก็ได้ น�้าท่ีเป็นภายในนั้นก็หมายถึงอาการที่เป็นน�้าหรือที่

รวมเรียกว่าอาโปธาตุอันมีอยู่ในร่างกายนี้ เช่น ปิตตัง น�้าดี เสมหัง น�้าเสลด ปุพโพ  

น�้าเหลือง น�้าหนอง โลหิตัง น�้าเลือด เสโท น�้าเหงื่อ เมโท มันข้น เป็นต้น โดยที่หา

ดสูิง่ทีเ่ป็นน�า้ในร่างกายเหล่านีจ้ากศพบ้าง จากภาพบ้าง หรอืก�าหนดพจิารณาดทูีก่าย

นีเ้อง ตัง้ภาพขึน้มาในใจ ครัน้ก�าหนดตัง้เอาน�า้อย่างใดอย่างหนึง่ดัง่กล่าวส�าหรบัก�าหนด

เป็นอาโปกสณิแล้ว ก็ลืมตาดูน�า้ท่ีจะพึงดไูด้ด้วยตา หรอืว่าน�า้ภายในมองไม่เหน็กก็�าหนด

ภาพขึน้ด้วยใจท่ีส่วนใดส่วนหนึง่ของร่างกาย ตัง้จติบรกิรรมว่า อาโป ๆ หรือว่า นํา้ ๆ 
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ด่ังนี ้อาโปหรือน�า้ทีต่ัง้จติก�าหนดในบรกิรรมนีก้เ็ป็นบรกิรรมนมิติเมือ่ก�าหนดจนตดิตา 

ที่หลับตามองเห็น ปรากฏเป็นภาพขึ้นในใจ ก็เป็นอุคคหนิมิต เมื่อตั้งจติขยายส่วนได้ก็

เป็นปฏภิาคนมิิต สงบปฏภิาคนมิติ กก็�าหนดให้จติมอีารมณ์เป็นอนัเดยีว แนบแน่นขึ้น 

ก็ได้สมาธิที่สูงขึ้นได้ ดั่งที่กล่าวแล้ว

เตโชกสณิ

เตโชกสณิ กคื็อ ตัง้จิตก�าหนดไฟเป็นกสิณ คอืเป็นวัตถเุครือ่งจงูใจให้เป็นสมาธิ 

ไฟที่ก�าหนดนี้จะเป็นไฟภายนอกก็ได้ จะเป็นไฟภายในก็ได้ ที่เป็นไฟภายนอกนั้นจะ

เป็นไฟที่เผาไหม้อยู่ในที่นั้น ๆ เช่นว่า ไฟไหม้ป่า ไฟไหม้บ้านเรือนที่เคยเห็น ไฟไหม้

กองขยะหรือกองใบไม้ ไฟตะเกียง แม้ไฟฟ้า ไฟเทียนที่จุดบูชาพระโดยปกติธรรมดา 

หรือว่าจะจุดไฟขึ้นมาโดยเฉพาะส�าหรับให้เป็นเตโชกสิณ เทียน ตะเกียง หรือว่าไฟ

อย่างใดอย่างหนึง่กใ็ช้ได้ ไฟทีเ่ป็นภายในนัน้กค็อื ก�าหนดเตโชธาต ุธาตไุฟทีเ่ป็นภายใน 

คือก�าหนดความอบอุ่นของร่างกายและความร้อนของร่างกาย 

เมื่อตั้งไฟอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเตโชกสิณแล้ว ก็ลืมตาดูไฟนั้นหรือก�าหนด

ด้วยใจ ก�าหนดทีค่วามร้อน ความอบอุน่ ต้องบริกรรมว่า เตโช ๆ ไฟ ๆ ไฟทีบ่รกิรรม

ดั่งน้ีก็เป็นบริกรรมนิมิต เม่ือติดตาคือหลับตาก็มองเห็นปรากฏภาพเป็นไฟ ก็เป็น 

อุคคหนิมิต ขยายส่วนได้ก็เป็นปฏิภาคนิมิต สงบนิมิต แม้ปฏิภาคนิมิต ท�าจิตให้มีใจ

เป็นอนัเดยีวกม็สีมาธสิงูขึน้ไปอกี แต่ว่าเตโชกสณินี ้การก�าหนดไฟภายในกก็�าหนดได้

แต่ความร้อนหรือความอบอุ่น อาจจะยังก�าหนดเป็นนิมิตปรากฏไม่ทันที ฉะนั้น  

หากจะใช้ก�าหนดภายในกต้็องสร้างให้เป็นเปลวขึน้มา คอืให้เป็นไฟทีม่เีปลว มลีกัษณะ

เป็นไฟอย่างที่ตามองเห็น จนนึกถึงการไปเผาศพ ศพที่ถูกไฟเผาไหม้ พิจารณามาถึง

ร่างกายอันนี้เมื่อเป็นศพก็จะต้องถูกไฟเผาไหม้เหมือนอย่างนั้น ก็จะต้องเป็นเปลว 

เป็นเพลิงขึ้นมา ก�าหนดให้เป็นเปลวเป็นเพลิงขึ้นมาที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 

จากความร้อนความอบอุ่นน้ันดั่งนี้กใ็ช้ได้
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วาโยกสณิ

วาโยกสิณ ก็คือ ก�าหนดลมเป็นกสิณ คือเป็นวัตถุเครื่องจูงใจไปสู่สมาธิ  

ลมที่ก�าหนดนั้นจะเป็นลมจากภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นลมภายในก็ได้  

การก�าหนดลมภายนอกนั้นก็ก�าหนดลมที่พัดมาต้องต้นไม้เป็นต้นไหว คือต้นไม้ที่ต้อง

ลมกจ็ะมองเห็นใบเหน็กิง่ไหว หรอืว่าก�าหนดลมทีพ่ดัมาต้องทีใ่ดท่ีหนึง่ ตลอดจนถงึลม

ที่พัดมาต้องร่างกายน้ี เม่ือได้ลมน้ีแล้วก็ลืมตาดู อาการที่ต้นไม้พัดไหวเพราะต้องลม 

หรอือาการของกายนีเ้องท่ีต้องลม กก็�าหนด วาโย วาโย ส่วนทีต้่องลม ส่วนทีก่�าหนด

ลมภายในนัน้กเ็ป็นต้นว่า ก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ซึง่มากระทบอยูท่ีป่ลาย

กระพุง้จมกู หรอืทีป่ลายจมกูเบือ้งบน กก็�าหนด วาโย วาโย หรอื ลม ลม เช่นเดียวกนั  

ลมที่ก�าหนดในบริกรรมดังนี้ก็เป็นบริกรรมนิมิต เม่ือเป็นนิมิตติดตาคือปรากฏอยู่ใน

จิตใจ จะหลับตาลงก็มองเห็นภาพต้นไม้ไหวอยู่ในจิต หรือส่วนหนึ่งของร่างกายที่ต้อง

ลมปรากฏอยู่ในจิต หรือแม้ว่านิมิตของปลายกระพุ้งจมูก หรือริมฝีปากเบื้องบนที่ลม

หายใจเข้า-ออกมากระทบดังนี้ ก็เป็นอุคคหนิมิต นิมิตติดตา เมื่อขยายส่วนหรือ 

ลดส่วนได้กเ็ป็นปฏภิาคนมิติ สงบปฏภิาค ท�าจติให้เป็นอารมณ์เพยีงอารมณ์เดยีวกไ็ด้

สมาธิที่สูงขึ้น

การปฏิบัติท�าสมาธิที่ตั้งเอาดิน น�้า ไฟ ลม เป็นกสิณจูงใจให้เป็นสมาธิดังนี้ 

พระอาจารย์แสดงว่าเหมาะแก่คนที่เป็นจริตทั้งปวง

๒๑ กันยายน ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๑๕ 
ป่าช้า ข้อ ๖ กสณิอกี ๒ อรูป ๔

ป่าช้า ข้อ ๖

วนันี ้จะแสดงกายานปัุสสนาสตปัิฏฐาน ตัง้สตพิิจารณากาย ข้อทีว่่าด้วยป่าช้า 

๙ ประการ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้พิจารณาศพท่ีเขาท้ิงไว้ในป่าช้า ข้อแรก  

กต็รสัสอนให้พจิารณาศพทีต่ายแล้ว วนั ๑ ๒ วนั ๓ วนั ขึน้พอง มสีเีขยีว น่าเกลยีด  

มีน�้าเหลืองไหล มีน�้าหนองไหล ข้อต่อไป ก็ตรัสสอนให้พิจารณาซากศพที่เขาทิ้งไว้ใน

ป่าช้า ซึ่งมีสัตว์ทั้งหลายมากัดกิน มีฝูงกามากัดกินบ้าง ฝูงแร้งมากัดกินบ้าง ฝูงสุนัข

มากัดกินบ้าง หมาจิ้งจอกมากัดกินบ้าง มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่าง ๆ มากัดกินบ้าง  

ข้อต่อไป ก็ตรัสสอนให้พิจารณาซากศพที่เขาท้ิงไว้ในป่าช้า ซึ่งเป็นโครงร่างกระดูกมี

เนื้อและเลือด มีเส้นเอ็นรึงรัด ต่อไป ก็ตรัสสอนพิจารณาซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า

เป็นโครงร่างกระดูก ซ่ึงปราศจากเน้ือแต่ยังเปื้อนเลือดและมีเส้นเลือดมีเส้นเอ็น 

รึงรัด แล้ว ข้อต่อมา ก็ตรัสสอนให้พิจารณาซากศพที่เป็นโครงร่างกระดูก ไม่มีเนื้อ

ไม่มีเลือดแล้ว แต่ยังมีเส้นเอ็นรึงรัด 

คร้ันแล้ว กต็รสัสอนพจิารณาซากศพทีเ่ขาทิง้ไว้ในป่าช้า เป็นโครงร่างกระดกู

ทีป่ราศจากเนือ้เลอืด ไม่มเีส้นเอน็รงึรดั จงึกระจดักระจายไปในทศิทางต่าง ๆ กระดกู

มอืกไ็ปทางหนึง่ กระดกูทีเ่ป็นส่วนของร่างกายทุก ๆ ส่วนกก็ระจดักระจายไปคนละทศิ

ละทาง เทยีบเข้ามาถงึกายอันนีว่้ากจ็ะต้องมภีาวะอย่างน้ัน ไม่ล่วงภาวะอย่างนั้นไปได้ 

อย่างน้ีก็เพ่ือทีจ่ะให้เป็นทีต่ัง้ของสต ิ บงัเกดิความสงัเวช คอืซาบซึง้ในสจัจะทีเ่ป็นความ

จรงิ บงัเกดิความสลดใจ หายความเมา ความประมาทในร่างกายอนัประกอบด้วยชวีติ

น้ี ก็เพ่ือที่จะได้บังเกิดอุตสาหะพยายามรีบเร่งกระท�ากิจอันควรกระท�า และละบาป
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บ�าเพ็ญบุญอันเป็นกรรมส่วนดีซึ่งยังเหลืออยู่อันจะอยู่กับตนตลอดไป ทั้งเมื่อสติตั้งมั่น

ก็ย่อมจะท�าจิตให้เป็นสมาธริวมเข้ามาไม่ฟุง้ซ่าน ได้ความสงบ และหากจะเกดินมิติแห่ง

โครงร่างกระดูกดังกล่าว ก�าหนดนิมิตนั้นให้เป็นกสิณ หรือว่าก�าหนดพิจารณาให้เห็น

ความเกิด ความดับอันเป็นความไม่เที่ยงสืบถึงความเป็นทุกข์ ความเป็นอนัตตา ของ

ร่างกายอันประกอบด้วยชีวิตนี้ก็ย่อมเป็นอุปการะแก่สมถะและวิปัสสนายิ่ง ๆ ขึ้นไป

อาโลกกสณิ

อนึ่ง วันนี้จะได้แสดงถึงกสิณอีก ๒ ข้อ ที่ยังเหลืออยู่ คือ อาโลกกสิณ  

กับอากาสกสิณ ซึ่งเหมาะแก่คนที่เป็นจริตทั้งปวง 

อาโลกกสิณ ก็คือ การใช้แสงสว่างเป็นที่ตั้งก�าหนดจิต คือ เป็นกสิณส�าหรับ

ตัง้จิตก�าหนดให้เป็นสมาธ ิอาโลกคอืแสงสว่างนีจ้ะเป็นแสงอาทติย์ แสงจนัทร์ แสงไฟ 

อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างก็ดี ทางอื่นก็ดี มาเป็นวงกลมอยู่ที่พื้น

หรืออยู่ที่ฝ้าเป็นต้น ก็ก�าหนดวงกลมของแสงสว่างนั้นว่า อาโลโก อาโลโก แสงสว่าง 

แสงสว่าง หรอืว่าจะใช้จดุไฟในทีแ่ห่งใดแห่งหนึง่แล้วส่องแสงไฟให้แสงสว่างลอดเข้ามา  

ให้ปรากฏเป็นวงแสงสว่างท่ีฝาหรือท่ีพื้น หรือว่าที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ก�าหนดก็ได้ และ

ก�าหนดแสงสว่างนั้นเป็นอารมณ์ดั่งนี้เรียกว่า ใช้อาโลกกสิณ 

การก�าหนดในเบ้ืองต้นก็เป็นบรกิรรมภาวนา อันแสงสว่างทีก่�าหนดในเบ้ืองต้น

นี้ก็เป็นบริกัมมนิมิต ซึ่งจะให้เกิดสมาธิในชั้นต้น อันเรียกว่าบริกรรมสมาธิ และเมื่อ

ได้ก�าหนดแสงสวา่งนี้จนเป็นนมิิตตา คอืหลบัตาก็มองเห็น ปรากฏเป็นวงแสงสว่างขึ้น

ในใจ ภาวนาในขัน้น้ีก็นบัว่าเป็นอุปจารภาวนา และนมิิตทีต่ดิตากเ็ป็นอคุคหนิมติ สมาธิ

ก็นับว่าเป็นอุปจารสมาธิขึ้นได้ และเมื่อได้ปฏิบัติต่อไปจนสามารถลดส่วน ขยายส่วน

แห่งนมิติทีต่ดิตานีไ้ด้ ภาวนากยั็งเป็นอุปจารภาวนา สมาธิกย็งัเป็นอปุจารสมาธ ิ แต่ว่า

นิมิตเลื่อนขึ้นเป็นปฏิภาคนิมิต เม่ือสงบปฏิภาคนิมิต ก�าหนดจิตให้มีอารมณ์เป็นอนั

เดยีวอยูใ่นแสงสว่างนัน้ กเ็ล่ือนข้ึนเป็นอัปปนาสมาธไิด้ ภาวนากเ็ป็นอปัปนาภาวนาได้
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อากาสกสณิ

อีกข้อหนึ่ง อากาสกสิณ คือก�าหนดอากาศอันได้แก่ช่องว่างให้เป็นกสิณ  

คือเป็นสิ่งท่ีจูงใจ เป็นท่ีก�าหนดจิตใจให้เป็นสมาธิ โดยที่ก�าหนดช่องฝาหรือช่องของ 

สิง่ใดสิง่หนึง่ ก�าหนดความว่างของช่องว่างนัน้ หรอืว่าจะหาผ้าหรอืหาแผ่นกระดาษหรอื

กระดานมาเจาะให้เป็นช่างว่างวางไว้ในท่ีที่จะก�าหนดให้เห็นช่องว่างนั้นสะดวก ดั่งนี้

ก็ได้ จึงเรียกให้เต็มที่ว่า ปริจฉันนากาสกสิณ คือก�าหนดอากาศช่องว่างที่มีปริเฉทคือ

ว่ามขีอบเขตให้เป็นกสณิ อันหมายความว่าไม่ใช่ก�าหนดอากาศคอืช่องว่างทัง้หมดหรอื

ว่าจะช่องว่างทีไ่ม่มีประมาณแต่ว่ามีขอบเขต เช่นช่องฝาหรือช่องทีเ่จาะในแผ่นกระดาษ

แผ่นกระดาน แผ่นผ้า ดัง่ท่ีกล่าวน้ัน และก�าหนดช่องว่างทีเ่ป็นวงกลมอนัมขีอบเขตจ�ากัด

นี ้จึงเรยีกว่า ปริจฉนันากาสกสณิ ก�าหนดอากาศทีม่ขีอบเขต ก�าหนดให้เป็นกสณิคอื

วัตถุเป็นเครื่องจูงใจ ก็เรียกสั้น ๆ ว่า อากาสกสิณ 

การตัง้จติก�าหนดในชัน้แรกนัน้กลื็มตาด ูใจกน็กึบรกิรรมว่า อากาสัง อากาสงั 

หรอือากาศ อากาศ หรอืว่า ช่องว่างแล้วกห็ลบัตา ก�าหนดให้ปรากฏนิมิตของช่องว่าง

นั้นขึ้นในใจ เมื่อยังไม่ชัดก็ลืมตาดูใหม่ ก�าหนดใจไปใหม่เหมือนอย่างนั้น ขั้นนี้ภาวนา

ก็เป็นบริกรรมภาวนา อาการที่ก�าหนดนั้นก็เป็นบริกรรมนิมิต สมาธิท่ีได้ในขั้นนี ้

ก็เป็นบริกรรมสมาธิ และเมื่อได้ตั้งใจก�าหนดไปจนนิมิตของอากาศคือช่องว่างนั้น 

ติดตา อันหมายความว่าหลับตาก็มองเห็นช่องว่างด่ังนี้ นิมิตก็เป็นอุคคหนิมิต  

นิมิตติดตาขึ้นภาวนาก็เลื่อนเป็นอุปจารภาวนา สมาธิก็เล่ือนเป็นอุปจารสมาธิขึ้น  

และเมื่อได้ปฏิบัติต่อไปจนถึงสามารถลดส่วน ขยายส่วนของนิมิตที่ติดตานี้ได้ นิมิต 

กเ็ลือ่นเป็นปฏิภาคนมิิต แต่ว่าสมาธภิาวนากค็งอยูข่ัน้อปุจารสมาธ ิเพราะว่าจติยงัไม่มี

อารมณ์เป็นอันเดียว ยังคิดย่อส่วนหรือว่าขยายส่วนอยู่ จนเมื่อสงบปฏิภาคนิมิต 

ดงักล่าวรวมจติให้เป็นจติอารมณ์เดยีว สมาธกิจ็ะเลือ่นขึน้เป็นอปัปนาสมาธไิด้ ภาวนา

และสมาธิก็เลื่อนเป็นอัปปนาได้
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วญิญาณกสณิ

อกีอย่างหนึง่ ในพระบาลีหลายแห่งท่านแสดงกสิณายตนะ อายตนะ คอื กสิณ 

๑๐ อย่าง ๘ ข้อ ข้างต้นก็เหมือนกัน คือ ธาตุกสิณ ๔ วัณณกสิณ ๔ แต่ว่า ๒ ข้อ

ข้างท้ายท่านแสดงว่า คือ อากาสกสิณกับวิญญาณกสิณ หมายความว่ากสิณ ๑๐  

ที่แสดงมาแล้วนั้น ๒ ข้อข้างท้ายได้แก่อาโลกกสิณกับอากาสกสิณ แต่ว่าในพระบาลี

อีกหลายแห่งนั้น ส�าหรับ ๒ ข้อข้างท้ายนี้ อากาสกสิณก็คงมีอยู่ แต่ว่าอาโลกกสิณ

ไม่ม ีใช้วญิญาณกสิณแทน คือเป็นอากาสกสิณและวิญญาณกสิณ ส�าหรบัอากาสกสิณ

นั้นก็คงมีอธิบายดั่งที่ได้แสดงแล้ว ซึ่งเรียกได้เต็มที่ว่าปริจฉันนากาสกสิณดังกล่าว

วิญญาณกสิณ นั้นก็คือการก�าหนดวิญญาณอันได้แก่ความรู้สึก ก�าหนดตัว 

ความรู้สึก และความรู้สึกคือวิญญาณที่ก�าหนดนี้ก็ก�าหนดตามอากาศนั้นเอง อากาศ

คือช่องว่าง ก�าหนดช่องว่างที่มีขอบเขตเช่นช่องหน้าต่าง ช่องฝาเป็นต้นดังกล่าว  

ช่องน้ันโตเท่าไหร่ก็ก�าหนดความว่างเท่าช่องว่างนั้น เมื่อมีขอบเขตดั่งนี้จึงเรียกว่า 

ปริฉินนากาสะดังกล่าว แต่ว่าก�าหนดช่องว่างเหล่าน้ีเมื่อเปล่ียนมาเป็นวิญญาณกสิณ 

กเ็พิม่อากาศ คอืว่าถอนจติทีก่�าหนดช่องว่างมาก�าหนดความรูส้กึของจติใจ ความรูส้กึ

ของจิตใจที่ก�าหนดนี้ก็เป็นความรู้สึกของจิตใจในช่องว่างนั้นเอง ช่องว่างนั้นมีขอบเขต

เท่าไหร่ คือว่ากว้างเท่าไหร่ สูงต�่าอย่างไร ก็ก�าหนดความรู้สึกที่มีอยู่ในช่องว่างนั้น 

มขีอบเขตเท่านัน้ กค็อืว่า ใช้ช่องว่างนัน่แหละเป็นทีต่ัง้ แต่ว่าข้ออากาสกสิณน้ันก�าหนด

ความว่างซึ่งเป็นตัวอย่างอากาศที่ช่องว่าง ส่วนเมื่อเลื่อนมาเป็นวิญญาณกสิณก็เลิก

ก�าหนดความว่างก�าหนดความรูส้กึ ความรูสึ้กทีม่อียู่ในขณะทีก่�าหนดช่องว่างนัน้แหละ 

แต่ว่ากลับมาก�าหนดท่ีตัวความรู้สึกเอง ด่ังนี้ก็เพราะว่าในขณะที่ต้ังจิตก�าหนดกสิณ 

ข้อใดข้อหนึ่ง แม้ในข้ออากาศคือช่องว่างนี้ ก็จะต้องมีความรู้สึกอันเป็นตัววิญญาณอยู่

ในความก�าหนดนั้นด้วย เช่นว่าขณะที่ตามองดูช่องว่าง ช่องว่างนั้นก็เป็นรูปท่ีตาเห็น 

ฉะน้ัน เมือ่ตาทีม่องดกูบัช่องว่างนัน้มาประจบกนัก็เกดิความรูสึ้กเห็นขึน้ ซึง่ความรูสึ้ก

ขั้นนี้ก็เป็นจักขุวิญญาณ ความรู้สึกทางจักษุคือความรู้สึกเห็น คราวนี้ เมื่อหลับตา 

ก�าหนดช่องว่างให้เป็นนมิติขึน้ในใจ ช่องว่างท่ีก�าหนดในใจนีก้เ็ป็นธรรมารมณ์ อารมณ์
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คอืเรือ่ง และใจทีค่ดิทีรู่ใ้นธรรมารมณ์นีก้เ็ป็นตัวมโน ฉะนัน้ เม่ือมโนท่ีเรยีกว่าใจเหมือน

กันกับธรรมคือเรื่องราวมาประจวบกัน ก็ย่อมเกิดความรู้สึกรู้เรื่องขึ้น อันเรียกว่ามโน

วญิญาณ ความรูส้กึทางมโนทวารดัง่นี ้ฉะนัน้ กต้็องมีวิญญาณความรูสึ้กเห็นรปู และ

ความรู้สึกธรรมารมณ์ในใจ คือการที่น�ากสิณนั้นมาเป็นนิมิต มาเป็นธรรมารมณ์ในใจ

ก็ย่อมเกิดวิญญาณคือความรู้สึกขึ้น แต่ว่าสติท่ีก�าหนดนั้นไม่ได้มุ่งเข้ามาก�าหนดท่ีตัว

วิญญาณคือความรู้สึกเห็นรูปหรือความรู้เร่ืองดังกล่าว แต่ว่ามุ่งก�าหนดความว่างหรือ

ช่องว่าง ดัง่นีก้เ็ป็นอากาสกสณิไป แต่เมือ่เพกิหรอืว่าเลกิก�าหนดความว่างหรอืช่องว่าง

นั้นมาก�าหนดที่ตัววิญญาณ คือความรู้สึกเห็นความรู้สึกรู้เรื่องที่ก�าหนดแทน ซ่ึงมี

ขอบเขตช่องว่างนัน่แหละเป็นขอบเขต ดัง่นีว้ญิญาณกสณิ และวญิญาณกสิณดัง่ทีก่ล่าว

นีก้อ็าจจะเรยีกได้ว่าเป็นปรจิฉนินวญิญาณกสณิเหมอืนกนั คือเป็นวญิญาณทีม่ขีอบเขต

ก�าหนดเท่ากับอากาศคือช่องว่างนั้นแหละดั่งกล่าวแล้ว 

ในพระบาลหีลายแห่งท่านมแีสดง ๒ ข้อท้ายนีค้อือากาสกสณิและวญิญาณกสณิ

ดั่งน้ี ก็และเมื่อได้ก�าหนดกสิณเป็นอารมณ์ของสมาธิด่ังนี้ก็ดี หรือก�าหนดกรรมฐาน

ข้ออ่ืน ซึ่งจะบังเกิดสมาธิเลื่อนข้ึนไปจนถึงอัปปนาสมาธิ ข้อใดข้อหนึ่งก็ดี จิตเมื่อ

ประกอบด้วยองค์ห้า คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา คือ วิตก ยกจิตขึ้นสู่

อารมณ์ของสมาธิ วิจาร ประคองจิตให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ ปีติ ความอิ่มใจ 

ตั้งแต่รู้สึกซาบซ่านไปท้ังกายและใจ มีอาการขนลุกชูชัน ซาบซ่าน จนถึงที่เป็นปีติ 

อย่างละเอยีดคือปีตซิาบซ่าน สขุ คือความสบายใจ เอกคัคตา คือความที่จิตมีอารมณ์

เป็นอันเดียวแน่วแน่ ดังน้ีก็เรียกได้ว่า อัปปนาสมาธิ คือสมาธิที่แนบแน่นและเข้า 

ขัน้ปฐมฌาน ความเพ่งที ่๑ ซึง่มรีปูเป็นอารมณ์ และท่านแสดงไว้ต่อไปว่า เมือ่ปฏบิตัิ

ท�าสมาธิให้แนบแน่นยิ่งขึ้นต่อไปก็จะละวิตกวิจารเสียได้ คงเหลือแต่ปีติ สุข และ 

เอกัคคตา ก็เล่ือนขึ้นเป็นทุติยฌานความเพ่งที่ ๒ ซึ่งรูปเป็นอารมณ์ และเมื่อจิต 

แนบแน่นยิง่ขึน้ต่อไปกล็ะปีตเิสยีได้ เหลือแต่สขุและเอกคัคตากเ็ลือ่นขึน้เป็นตตยิฌาน 

ความเพ่งที่ ๓ ซึ่งมีรูปเป็นอารมณ์ เมื่อปฏิบัติให้จิตแนบแน่นยิ่งขึ้นต่อไปก็ละสุข 

เสียได้เหลือแต่เอกัคคตา กับประกอบด้วยอุเบกขา คือความเข้าไปเพ่งเฉย แน่วแน ่

เป็นเดียว ก็เลื่อนขึ้นเป็นจตุตถฌาน คือฌานที่ ๔ ซึ่งมีรูปเป็นอารมณ์ ดั่งนี้
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อรูปสมาธ ิ อรูปที่ ๑

อนึ่ง ยังมีอรูปฌาน ฌานที่มีรูปเป็นอารมณ์อีก ๔ ซ่ึงท่านแสดงว่า 

เหมาะส�าหรับคนท่ีเป็นจริตทั้งปวง ก็มีอธิบายที่สืบต่อกันไปว่า เมื่อพิจารณาเห็นว่า 

การก�าหนดปฏิบัติสมาธิ ซ่ึงมีรูปเป็นอารมณ์ เช่น กสิณ เป็นต้น หรือว่าอารมณ์ 

อย่างใดอย่างหน่ึงของสมาธิดังท่ีได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดก็เรียกว่ามีรูปเป็นอารมณ์ 

ทั้งนั้น เพราะจะต้องตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งเป็นรูปข้ึนในใจ  

คอืเป็นเรือ่งเป็นราวขึน้ในใจ ส�าหรบัก�าหนดเป็นสิง่นัน้เป็นสิง่นี ้เป็นเรือ่งนัน้เป็นเรือ่งนี้ 

จะไม่ใช่รปูโดยตรง เช่น ระลกึถงึคณุของพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ของจาคะ 

ของศีลก็จะต้องตั้งเอาเรื่องเหล่านี้ขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นในใจ จึงรวมเรียกว่ามีรูปเป็น

อารมณ์ทั้งนั้น เมื่อพิจารณาเห็นว่าสมาธิที่มีรูปเป็นอารมณ์นี้ยังเป็นของหยาบ ฉะนั้น

ประสงค์ที่จะปฏิบัติก�าหนดอรูปคือสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ ก็เพิกรูปที่เป็นอารมณ ์

นั้นเสีย มาก�าหนดอากาศที่ไม่มีสิ้นสุดเป็นอารมณ์ ว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ 

ว่าอากาศไม่มีที่สุด อากาศท่ีไม่มีที่สุดนี้ต่างจากอากาสกสิณที่กล่าวแล้วในข้อที่ว่า 

อากาสกสิณ ท่ีกล่าวแล้วนั้นมีขอบเขตก�าหนด แค่ช่องว่าง เช่นช่องฝาหรือช่อง 

อย่างใดอย่างหนึง่ท่ีมอียูห่รอืทีจ่ดัท�าขึน้กต็าม ส่วนทีเ่ป็นอรปูข้อแรกนีเ้ป็นอากาศทีไ่ม่มี

ขอบเขตก�าหนด คือไม่มีท่ีสุดโดยท่ีไม่ก�าหนดถึงบรรดารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมด 

จะเป็นแผ่นดนิกต็าม เป็นภเูขากต็าม เป็นต้นไม้กต็าม เป็นมนษุย์ เป็นสัตว์เดรจัฉาน 

เป็นบ้าน เป็นเรอืน เป็นแม่น�า้ อะไรทัง้หมด ตลอดจนถงึไม่นกึถงึดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย์ 

ดวงดาวอะไรต่าง ๆ ท้ังหมด ก�าหนดว่าเป็นความว่างไปทั้งหมด ไม่มีท่ีสุด ไม่มีรูป 

อนัใดอนัหนึง่ อยูใ่นความว่างนีท้ัง้นัน้ ดัง่นีเ้รยีกว่า ปฏบัิตกิ�าหนดรปูที ่๑ ซึง่มีอากาศ

ไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์
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อรูปที่ ๒

คราวนี้ มาถึงอรูปที่ ๒ ก็เพิกอากาศมาก�าหนดวิญญาณ คือความรู้สึกที่ไม่มี

ที่สดุว่าวญิญาณไม่มีท่ีสดุ วญิญาณไม่มีท่ีสดุ ข้อนีก้แ็ตกต่างจากวิญญาณกสิณทีก่ล่าว

แล้ว เพราะวิญญาณกสิณที่กล่าวนั้นเป็นวิญญาณท่ีมีขอบเขตก�าหนดคือเท่าช่องว่าง  

ส่วนวญิญาณทีเ่ป็นอรปูที ่๒ นีก้ต็ามอากาศอกีนัน้แหละคอือากาศไม่มีทีสุ่ด วิญญาณ

คอืความรูส้กึกไ็ม่มีท่ีสดุ ในขณะท่ีปฏิบัตกิ�าหนดอากาศไม่มทีีส่ดุนัน้ กย่็อมมวีญิญาณ

คอืความรูส้กึอยู่ด้วย เม่ือลืมตาดก็ูเป็นจกัขวิุญญาณ นกึถึงอากาศไม่มทีีสุ่ด ในใจกเ็ป็น

มโนวิญญาณ แต่ว่าในขณะที่ก�าหนดรูปที่ ๑ นั้นก�าหนดที่อากาศ ไม่ได้ก�าหนดที่

วิญญาณ มาถึงอรูปที่ ๒ ก็เพิกอากาศเสียมาก�าหนดตัววิญญาณคือความรู้สึก ที่เคย

ก�าหนดไปกับอากาศทีไ่ม่มทีีส่ดุนัน้ คอืดตูวัความรูส้กึเองกจ็ะพบว่าความรูส้กึหรอืความ

รู้นั้นก็ไม่มีที่สุดเช่นเดียวกัน เมื่อก�าหนดในอากาศที่ไม่มีที่สุด ตัวความรู้ก็เป็นความรู้

ที่ไม่มีที่สุด จึงมาก�าหนดดูตัวความรู้สึกนี้ ว่าแม้ความรู้สึกนี้ก็ไม่มีที่สิ้นสุด ดั่งนี้ก็เป็น 

การปฏิบัติในอรูปที่ ๒

อรูปที่ ๓

มาถึงอรูปที่ ๓ ก็ก�าหนดว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี ก็โดยที่เมื่อวิญญาณไม่มี

ที่สุด ก็ก�าหนดดูในวิญญาณคือความรู้สึกนั้น ก็จะพบว่าแม้ในวิญญาณคือความรู้สึกนี้ 

น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี คือเป็นความว่างไปทั้งนั้น เพราะว่าตั้งอากาศไว้เป็นที่ ๑ คือ

เป็นท่ีตัง้ทีแ่รกว่าอากาศไม่มทีีส่ดุ อากาศนัน้กค็อืความว่าง วิง่ไปไม่มทีีส่ดุ ไม่มแีผ่นดนิ 

แม่น�้า ภูเขา ต้นไม้ อะไร เป็นต้นทั้งหมด ดวงดาว ดวงอาทิตย์อะไรไม่มีทั้งนั้น  

เป็นความว่างไปท้ังหมด ไม่มีท่ีสุด ความรู ้สึกจึงไม่มีที่สุดเช่นเดียวกัน และใน 

ความรู้สกึน้ันกไ็ม่มอีะไรสกันดิหนึง่ ไม่มต้ีนไม้ ไม่มภีเูขา ไม่มดีวงดาว ไม่มดีวงอาทติย์  

ไม่มมีนษุย์ ไม่มสีตัว์เดรจัฉาน อะไรไม่มทีัง้นัน้ เพราะเป็นความว่าง เมือ่เป็นความว่าง

แล้วก็ไม่มีอะไร ฉะนั้น น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี มาก�าหนดที่ความไม่มีคือน้อยหนึ่ง 

นิดหนึ่งก็ไม่มีดั่งนี้ ก็เป็นอรูปที่ ๓
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อรูปที่ ๔

เมื่อมาถึงข้ันน้ีก็ถึงขั้นท่ีว่าไม่จ�าเป็นต้องอาศัยสัญญาคือความจ�าเป็นอะไร  

เพราะว่ารูปสัญญา จ�ารูปก็ไม่ต้องใช้เพราะไม่มีรูป จ�าเสียงก็ไม่ต้องใช้เพราะไม่มีเสียง 

จ�ากลิ่นก็ไม่ต้องใช้เพราะไม่มีกลิ่น จ�ารสก็ไม่ต้องใช้เพราะไม่มีรส จ�าสิ่งที่กายถูกต้อง 

ก็ไม่ต้องใช้เพราะไม่มี จ�าธรรมคือเรื่องราวก็ไม่มีเรื่องราวอื่นทั้งหมด มีอยู่หน่อยเดียว

ก็คือว่าสัญญาที่ก�าหนดอยู่ในอรูปนี้เท่านั้น นอกนั้นไม่มีหมด เพราะฉะนั้น จึงมา 

ก�าหนดที่ตัวสัญญาคือความจ�าหมาย ก็คล้าย ๆ กับว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ ก็เพราะว่า

จะมีจะค้นดูว่ารูปสัญญามีไหม ก็ไม่มี สัททสัญญามีไหม ก็ไม่มี หาไม่ได้ รูป เสียง  

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หาไม่ได้ ค้นดูท่ีธัมมสัญญาก็อยู่เพียงอันเดียวเท่านั้น คือที ่

ความก�าหนดอยูท่ีน้่อยหนึง่นดิหนึง่กไ็ม่ม ีและความก�าหนดท่ีสัญญาคอืความจ�าหมาย

ที่มีอยู่นิดหนึ่งนี้ จึงเท่ากับว่ามีก็ไม่ใช่ ไม่มีก็ไม่ใช่ ซึ่งนับว่าเป็นขั้นที่ละเอียดอย่างยิ่ง 

ดั่งนี้เป็นอรูปที่ ๔

อรูปกรรมฐานน้ี ท่านแสดงว่าควรปฏิบัติภายหลังในเมื่อได้รูปกรรมฐานแล้ว 

แต่การทีจ่ะหดัปฏบิติัตัง้แต่ในเบ้ืองต้น ลองดกูอ็าจจะท�าได้ กท็�าใจให้ว่างไม่มอีะไรและ

ก็ก�าหนดอยู่ที่ความไม่มีอะไร ก�าหนดอยู่ที่ตัวสัญญา คือความก�าหนดไม่ทิ้งสัญญาคือ

ความก�าหนดแม้นิดหน่ึงน้ี สมาธิก็อยู่ท่ีตรงนี้ จะทิ้งเสียหมดแล้วก็จะเป็นสมาธิไม่ได้ 

เพราะไม่มีท่ีตั้ง จึงต้องมีท่ีตั้งอยู่นิดหนึ่ง นิดหนึ่งด่ังนี้ ซึ่งก็นับว่าเป็นอรูปกรรมฐาน 

อรูปกรรมฐาน ๔ แม้นี้ก็เป็นกรรมฐานที่เหมาะแก่คนที่เป็นจริตทุกอย่าง

๒๗ กันยายน ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๑๖ 
ป่าช้า ข้อ ๗ กรรมฐาน ๒ อย่าง

ป่าช้า ข้อ ๗

สตปัิฏฐานทีไ่ด้แสดงมาโดยล�าดบัได้มาถงึข้อว่าด้วยป่าช้า ๙ ประการในหมวด

กายานปัุสสนาสตปัิฏฐาน และในหมวดป่าช้า ๙ ประการนัน้ กม็าถึงข้อทีไ่ด้ตรสัสอน

ให้พิจารณากระดูกท้ังหลายท่ีเรี่ยราดอยู่ในป่าช้า เป็นกระดูกสีขาวเหมือนอย่างสีสังข์ 

พิจารณาน้อมเข้ามาว่าแม้กายนี้ก็จะต้องมีภาวะอย่างนั้นไม่ล่วงภาวะนั้นไปได้  

การพิจารณาแม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งของสติ ซึ่งเป็นเอกายนมรรค คือทางไปทางเดียว  

เพือ่ความบรสิทุธ์ิของสตัว์ท้ังหลาย เพือ่ก้าวล่วงทกุข์และโทมนสัท้ังหลาย เพือ่ก้าวล่วง

ความโศกและความปริเทวะทั้งหลาย เพื่อบรรลุธรรมที่พึงบรรลุ เพื่อกระท�าให้แจ้ง

นิพพาน ก็เพราะเป็นทางปฏิบัติเป็นเครื่องขัดเกลากองกิเลสที่หลงติดอยู่ในกายอันนี้

กรรมฐาน ๔๐ แบ่งเป็น ๒ อย่าง

อนึง่ ได้แสดงกรรมฐานอันเหมาะแก่บคุคลผูเ้ป็นจรติทัง้ ๖ บรรดากรรมฐาน

ที่แสดงแล้วได้แสดงตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่ประมวลกรรมฐานมาไว้ รวมเข้าก็ ๔๐ 

ประการ และได้แสดงแล้วว่าข้อไหน ๆ บ้างเหมาะแก่คนเป็นจริตข้อไหนและข้อไหน

บ้างที่เหมาะแก่คนท่ีเป็นจรติท้ังปวง บรรดากรรมฐานเหล่านีเ้มือ่ประมวลเข้าแล้วกเ็ป็น 
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๒ อย่าง คืออย่างหนึง่เป็นกรรมฐานท่ีมีอารมณ์น้อยจนถงึอารมณ์อนัเดยีว รวมจติเข้า

มาให้ก�าหนดอยู่ในอารมณ์ที่น้อยหรืออารมณ์อันเดียวนี้ จิตเป็นอัปปนาสมาธิได้  

อกีอย่างหนึง่ เป็นกรรมฐานท่ีต้องพิจารณาจงึมอีารมณ์มาก กรรมฐานทีพ่จิารณานีไ้ม่

อาจจะให้จิตเป็นอัปปนาสมาธิ ได้เพียงอุปจารสมาธิ คือสมาธิที่เฉียดหรือใกล้อัปปนา

สมาธิเท่านั้น

กรรมฐานที่ให้ได้เพยีงอุปจารสมาธิ

ว่าถึงกรรมฐานประเภทหลังนี้มีอยู่ ๑๐ ประการ คือ อนุสสติ ๘ ได้แก่  

พุทธานุสสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ธัมมานุสสติ ระลึกถึงพระธรรม สังฆานุสสติ  

ระลึกถึงพระสงฆ์ สีลานุสสติ ระลึกถึงศีล จาคานุสสติ ระลึกถึงจาคะ เทวตานุสสติ 

ระลกึถึงเทพดา หรอืคณุทีท่�าให้เป็นเทพดา มรณัสสต ิระลึกถึงความตาย อปุสมานสุสติ 

ระลึกถึงความสงบระงับ ก็รวมเป็นอนุสสติ ๘ ประการ กับอาหาเรปฏิกูลสัญญา  

ความก�าหนดพจิารณาในอาหารว่าเป็นของปฏกิลู และจตธุาตวุวตัถานะ ก�าหนดพจิารณา

ธาตทุัง้ ๔ ก็รวมเป็น ๑๐ ประการ กรรมฐานท้ัง ๑๐ ประการนีต้้องอาศัยการพิจารณา 

จึงมอีารมณ์มาก จติไม่อาจจะรวมให้บรรลุถงึอปัปนาสมาธ ิสมาธทิีแ่นบแน่นหรอืแน่วแน่ 

ได้เพียงอุปจารสมาธิ คือสมาธิที่เฉียด ๆ คือเฉียดใกล้ความเป็นอัปปนาเข้าไปเท่านั้น 

จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิปัสสนายานิกสมาธิ คือสมาธิที่ด�าเนินไปโดยยวดยาน

พาหนะคือวิปัสสนา หมายความว่าอาศัยการพิจารณาหรือเป็นไปเพื่อเป็นยวดยานคือ

เป็นบาทของวิปัสสนาทีเดียว 

ดัง่เช่นเม่ือเจรญิพทุธานสุสต ิระลึกถงึพระพทุธเจ้า อย่างหน่ึงกร็ะลกึถงึประวัติ

ของพระองค์ ว่าได้เสด็จประสูติในขัตติยราชตระกูลแห่งศากยโคตมโคตร มีพระนาม

ว่าสิทธัตถราชกุมาร ได้ทรงปรารภ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ที่มีแก่ทุกสัตว ์

บคุคลทีเ่กดิมา ทรงปรารถนาโมกขธรรม จงึได้เสดจ็ออกผนวชเพราะทรงพอพระหทยั

ในการบวช ทรงเห็นว่ามีโอกาสคือช่องว่างที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุโมกขธรรมได้ เมื่อได้

ทรงแสวงหาหนทางของความตรัสรู้ จนได้ทรงพบทางที่เรียกมัชฌิมาปฏิปทา คือ  
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ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง ก็ได้ทรงปฏิบัติด�าเนินไปในทางน้ีอย่างเต็มท่ีแล้ว  

จึงได้ตรัสรู้พระธรรม ก็คือตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ แล้วก็ทรงแสดงพระธรรมสั่งสอนตั้งเป็น 

พระพุทธศาสนาขึ้น ตั้งพุทธบริษัทขึ้นในโลก ความระลึกพระประวัติของพระพุทธเจ้า

โดยนัยน้ีก็เป ็นพุทธานุสสติอย่างหนึ่ง การระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า  

ว่าพระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยพระคุณดังเช่นท่ีสวดกันว่า อิติปิ โส ภควา อรหัง  

สัมมาสัมพุทโธ เป็นอาทิ ที่แปลความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ทรงเป็นอรหันต

สัมมาสัมพุทธะเพราะเหตุอย่างนี้ เรียกว่าเป็นความระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยพระคุณ 

หรือว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยเป็นองค์ปรมัตถธรรม ดังท่ีได้ตรัสไว้ว่า พระตถาคต

ได้ทรงพ้นจากขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ นั้นเป็นของเกิด ของแก่ เป็นของตาย พระตถาคตได้

ทรงพ้นจากเกิด พ้นจากแก่ ถึงพ้นจากตาย จึงไม่ควรจะกล่าวว่าพระตถาคตตายเกิด

หรือตายสูญ ซึ่งเป็นการกล่าวยกเอาขันธ์ ๕ เป็นที่ตั้ง ดั่งนี้เรียกว่าระลึกพระพุทธเจ้า

โดยองค์ปรมตัถธรรม เมือ่ระลกึไป จติย่อมได้ศรทัธา ความเชือ่ ปสาทะ ความเลือ่มใส 

ก็รวมเข้ามาเป็นสมาธิได้ แต่เป็นแค่อุปจารสมาธิ เพราะว่าการพิจารณาดั่งนี้ม ี

อารมณ์มาก กรรมฐานท้ัง ๑๐ ประการ ที่กล่าวมาก็ต้องอาศัยการพิจารณาฉันนั้น

และก็กล่าวได้ว่าเป็นไปทางปัญญา จึงเรียกว่า วิปัสสนายานิกสมาธิ

กรรมฐานที่ให้ได้ถงึอัปปนาสมาธิ

ส่วนกรรมฐานอกี ๓๐ ประการ อนัได้แก่กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ 

อรูป ๔ และอานาปานสติ กับกายคตาสติ เป็นกรรมฐานที่มีอารมณ์น้อย จิตจึงรวม

เข้ามาเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวได้ จงึให้บรรลถุงึอปัปนาสมาธ ิสมาธิทีแ่นบแน่นได้ ดัง่เช่น 

อานาปานสต ิสตทิีก่�าหนดลมหายใจเข้าออก กร็วมจติเข้าก�าหนดลมหายใจ หายใจเข้า

กใ็ห้รู ้ หายใจออกกใ็ห้รู ้ รู้ตรงนมิิตคือจดุท่ีลมกระทบ ได้แก่ท่ีปลายกระพุง้จมกู หรือที่

ริมฝีปากเบื้องบน อันเป็นที่ตั้ง จิตก�าหนดให้รู ้อยู ่ดังนั้น จึงปฏิบัติให้บรรลุถึง 

อปัปนาสมาธไิด้ และกม็ชีือ่เรยีกอกีชือ่หนึง่ว่าเป็นสมถยานกิสมาธ ิคอื สมาธทิีเ่ป็นไป

โดยยวดยานพาหนะคือสมถะ
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ฉะนั้น กรรมฐานทั้ง ๔๐ ประการนี้ ๑๐ ประการจึงเป็นทางวิปัสสนายานิก

สมาธิให้ได้แค่อุปจารสมาธิ ก็เป็นบาทของปัญญาหรือวิปัสสนาปัญญาที่จะอบรมไปได้ 

เพราะว่าในขั้นอุปจารสมาธินั้น ก็เป็นความสงบกามสงบอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว  

จิตที่สงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายหรือกล่าวได้ว่าสงบนิวรณ์ทั้งหลายย่อมเป็น

บาทของวปัิสสนาปัญญาท่ีจะปฏิบตัอิบรมต่อไปได้ ฉะนัน้ แม้ในขัน้อปุจารสมาธกิพ็อใช้ 

ถึงว่าจะได้ถึงอัปปนาสมาธิ เม่ือจะปฏิบัติทางวิปัสสนาปัญญาต่อไปก็ต้องน้อมจิตไป

พิจารณาอารมณ์ของวิปัสสนา คือนามรูปหรือขันธ์ ๕ แปลว่าต้องถอดจิตออกจาก

อารมณ์ของสมาธิมาก�าหนดอารมณ์ของวิปัสสนา

อนัอารมณ์ของวปัิสสนานัน้ทีก่ล่าวนามรปูหรอืขนัธ์ ๕ กเ็ป็นการกล่าวตามตวั

บทบัญญัติ แต่พึงเข้าใจว่าอันนามรูปหรือขันธ์ ๕ นั้นย่อมมีอยู่ในขณะที่จิตตั้งอยู ่

ในสมาธ ิจะเป็นอปุจารหรอือปัปนาสมาธกิต็าม โดยเป็นองค์ของสมาธอิย่างใดอย่างหน่ึง

ก็ได้ โดยเป็นอาการของกายและใจ ในขณะนั้นนั่นแหละ ไม่ต้องไปหาที่ไหน หาในที่

นัน้คอืในทีเ่ดยีวกนักบัสมาธติัง้อยูน่ัน่แหละ แต่ว่ามไิด้ก�าหนดให้เป็นอารมณ์ของสมาธิ 

ก�าหนดให้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา ซึ่งก็รวมอยู่ในขันธ์ ๕ หรือในนามรูปนี้นั่นเอง  

ไม่นอกไปจากขนัธ์ ๕ หรอืนามรปู เมือ่จบัอารมณ์ของวิปัสสนาปัญญาได้กด็�าเนนิการ

พิจารณาทางวิปัสสนาปัญญาต่อไป.

๒๘ กันยายน ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๑๗ 
กรรมฐาน เรื่องป่าช้าทั้ง ๙

ป่าช้า ๙ ข้อ ๘

สติปัฏฐาน ความตั้งสติหรือความปรากฏแห่งสติ ที่ได้แสดงมาโดยล�าดับ 

ในหมวดกาย ถึงป่าช้า ๘ ซึง่ได้แสดงมาแล้ว ๗ ข้อ ถงึข้อที ่๘ ทีต่รสัสอนให้พิจารณา

ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าโดยเป็นกระดูกที่กองอยู่เป็นกอง ๆ มีอายุเกินปีขึ้นไป  

น้อมเข้ามาถงึกายนีว่้ากจ็ะต้องมีภาวะอย่างนัน้ ไม่ล่วงภาวะอย่างนัน้ไปได้ เพราะร่างกาย

นี้เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้ว หากมิได้น�าไปเผาเสีย กองทิ้งไว้ในป่าช้าเหมือนอย่างครั้งโบราณ 

เมื่อสิ้นเนื้อ เลือด เส้นเอ็น ที่รึงรัด โครงกระดูกก็ย่อมจะเรี่ยราด แหละเมื่อเกินปีไป

ก็จะเหลือแต่กระดูกท่ีกองอยู่เป็นกอง ๆ แสดงถึงอนิจจตา ความไม่เที่ยง ทุกขตา  

ความเป็นทกุข์ ที่ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไป และอนัตตตา ความเป็นของมิใช่ 

อัตตาตัวตน เพราะไม่เป็นไปตามปรารถนา จะยึดถือให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดังที่ 

ต้องการหาได้ไม่

ความพจิารณา แม้ไม่เหน็กระดกูทีเ่ป็นกอง ๆ อย่างนัน้ แต่พิจารณาถึงกระดกู

ในร่างกายอันนี้เองซ่ึงทุก ๆ คนมีอยู่ อันบัดนี้มีเลือดเนื้อ มีหนังหุ้มห่ออยู่โดยรอบ 

ไม่ปรากฏ เว้นไว้แต่กระดูกฟัน นอกนั้นก็มองไม่เห็นแต่ก็เป็นส่ิงท่ีมีอยู่ ครั้นเม่ือน�า

หนังออกเสียทั้งหมด น�าเนื้อออกทุก ๆ ส่วน ตลอดจนถึงเลือด ก็คงจะเหลือแต่โครง

ร่างกระดกู พจิารณาโครงร่างกระดกูในร่างกายอันนีเ้องท่ีปราศจากเนือ้เลอืด ปราศจาก
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หนงั อนัเหลือแต่โครงกระดูกล้วน ๆ ซ่ึงยงัมเีส้นเอน็รงึรดัอยู ่จงึยงัคมุกนัอยูเ่ป็นโครง

ร่างกระดกู ครัน้เม่ือเส้นเอ็นท่ีรงึรดัไม่มีแล้ว ความทีค่มุกนัอยูเ่ป็นโครงร่างกจ็ะหายไป 

กระดูกชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็จะเรี่ยราดกระจัดกระจาย และเมื่อทิ้งเอาไว้นาน ๆ เข้าก็จะ

รวมกันอยู่เป็นกองเล็กกองน้อยบ้าง เป็นชิ้นบ้างในที่นั้น ๆ แม้ร่างกายอันนี้ก็จะต้องมี

ภาวะเป็นเช่นนั้น ไม่ล่วงภาวะเช่นนั้นไปได้ ถ้าหากว่าน�าไปเผาเสียเหมือนอย่างใน

ปัจจุบัน แม้กระดูกเองก็จะถูกเผาไหม้ไป เหลืออยู่ก็แต่เพียงส่วนน้อยตามที่ญาติมิตร

ต้องการจะให้เหลอือยู ่เพือ่จะน�าไปบรรจเุพือ่ทีจ่ะท�าบญุอทุศิให้ไปนาน ๆ แต่ผูท้ีค่รอง

ร่างกายอนันีใ้นขณะทีม่ชีวีติอยูก่ไ็ม่ปรากฏเสยีแล้ว ย่อมเป็นไปตามกรรมตามหลกัของ 

พระพุทธศาสนาคือบุญหรือบาปซึ่งได้กระท�าเอาไว้ ในขณะท่ียังอยู่ในภพชาตินี้ก็ 

ปรากฏว่ามีชื่ออย่างนี้ มีตระกูลอย่างนี้ มีฐานะอย่างนี้ และมีทุก ๆ อย่างเป็น 

อย่างนี้ ๆ ในภพและชาติอันนี้ เมื่อเปลี่ยนภพและชาติไปแล้ว ทุก ๆ อย่างที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันก็จะหมดสิ้นไป เหลือเป็นส่วนอดีตอยู่ในความทรงจ�าของคนที่ยังอยู่ ส่วนผู้ที่

จะไปเองนั้นก็ทิ้งชาติภพปัจจุบัน ทิ้งทุก ๆ อย่างไป ไปถือภพชาติใหม่ตามกรรม 

อันเป็นบุญและบาปซ่ึงได้กระท�าเอาไว้ เพราะฉะนั้น การที่หมั่นพิจารณาให้มองเห็น

กระดูกของตัวเองอยู่เสมอย่อมจะเป็นประโยชน์ เพราะจะท�าให้เกิดความไม่ประมาท  

ไม่มวัเมาเลินเล่อเผลอเพลิน

เรื่องกเิลส ๓ กอง

อนึ่ง ได้แสดงถึงจริตทั้ง ๖ และกรรมฐานส�าหรับแก้จริตทั้ง ๖ แล้ว ตามที่

พระอาจารย์ได้ประมวลมาแสดงเอาไว้ 

ในวันนี้ จะแสดงถึงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เองในที่หลายแห่ง แต่จะยก

มาเพยีงแห่งเดยีวก่อน ตรสัยกเอาราคะ โทสะ โมหะ ขึน้แสดง อันราคะ โทสะ โมหะ 

นี่ก็แสดงแล้วในตอนที่ว่าด้วยราคจริต โทสจริต และโมหจริต แต่พระพุทธสุภาษิตที่

ยกมาแสดงในวันน้ีไม่ได้ตรัสว่าเป็นจริต หรือไม่จริต คือไม่ได้ตรัสว่ามีเป็นปกติดังที่

เรียกว่าเป็นนิสัย เป็นสันดาน เป็นจริต หรือว่าเป็นของที่บังเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว  

ไม่ได้ตรัสจ�ากัดเอาไว้ จะเป็นจริตก็ได้ ไม่เป็นจริตก็ได้ แต่เม่ือได้บังเกิดขึ้นในจิตใจ 
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เป็น ราคะ โทสะ โมหะแล้ว ก็มีลักษณะและมีเหตุที่บังเกิดกับวิธีปฏิบัติที่จะท�าให้ 

ดับไป สงบไปอย่างไร ฉะนั้น เรื่องของราคะ โทสะ โมหะ ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

เอาไว้จึงเป็นของกลาง ๆ จะเป็นจริตหรือไม่เป็นจริตก็ตาม ก็ย่อมมีลักษณะดังที่ตรัส

น้ันและข้อที่ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ก็เป็นของที่ใช้ได้ทั้งนั้น คือ ได้ตรัสถึงลักษณะที่ต่าง

กันบางอย่างของราคะ โทสะ โมหะ ไว้ว่า อันราคะ คือความติดใจด้วยกเิลสทีเ่ป็น 

เครือ่งย้อมใจให้ยนิดจีงึปรากฏเป็นความตดิใจ เป็นความยนิด ี เป็นความชอบ ราคะนี้

เป็นสิง่ทีม่โีทษน้อยแต่ว่าคลายช้า คอืโทษทีบ่งัเกดิขึน้ด้วยอ�านาจของราคะแต่เพยีงส่วน

เดียวเท่าน้ันก็ไม่มากนักแต่ว่าคลายช้า คือเม่ือเกิดความติดใจยินดีขึ้นแล้ว มันก ็

จะติดใจอยู่นาน ๆ ยินดีอยู่นาน ๆ พอใจอยู่นาน ๆ หายช้า คลายช้า 

ส่วนโทสะ คือความขดัเคือง โกรธแค้น เป็นส่ิงทีม่โีทษมากกว่าแต่ว่าคลายเรว็ 

หรือว่าหายเร็ว เพราะว่าโทสะน้ันเป็นไปเพื่อท�าลายล้าง จึงเป็นสิ่งที่มีโทษมาก ทั้งมี

ลักษณะที่หุนหันพลันแล่น เม่ือบังเกิดขึ้นก็มักจะมีก�าลังให้บังเกิดการพูดร้ายท�าร้าย 

ข้ึนทันที และแม้ว่าจะไม่ถงึกบัพดูร้ายท�าร้ายออกไป กค็ดิร้ายอยู่ในใจบงัเกดิขึน้ทนัที  

จงึมโีทษมาก แต่ว่าหายเร็ว คลายเร็ว 

ส่วนโมหะ คือความหลง อันได้แก่ ความรู้ผิด เห็นผิด และถือเอาผิด โมหะ

นี้เป็นสิ่งที่มีโทษมากด้วย ทั้งคลายช้า หายช้าด้วย ก็เพราะว่าความหลงนั้นทุกคนเมื่อ

ได้ทราบลักษณะก็ย่อมจะเห็นว่ามีโทษมากแน่นอน เพราะว่าเห็นผิด รู้ผิด ถือเอาผิด 

โดยที่เข้าใจว่าถูก เมื่อเป็นดังนี้จึงเข้าใจคนดีเป็นคนชั่ว คนชั่วเป็นคนดี เข้าใจความดี

เป็นความชั่ว ความชั่วเป็นความดี เข้าใจสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ชั่ว สิง่ทีช่ัว่เป็นสิง่ทีด่ ีส�าคญัว่า

เข้าใจถูก ไม่ส�าคญัว่าเข้าใจผดิ จงึถอืเอาผดิคอืถอืเอาดเีป็นชัว่ ชัว่เป็นด ีถอืเอาคนดเีป็น

คนชั่ว ถือเอาคนชั่วเป็นคนดี ถือเอาสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ชั่ว ถือเอาสิ่งที่ชั่วเป็นสิ่งที่ดี ดังนี้ 

จงึเป็นสิง่ทีม่โีทษมากเพราะเป็นการทีรู่ผ้ดิ เหน็ผดิ ถือเอาผดิท้ังนัน้และเป็นส่ิงท่ีคลายช้า 

หายช้าด้วย เหตุที่ส�าคัญว่าถูก และเมื่อเป็นความเห็นที่ดิ่งลงแล้วก็แก้ยาก คนอื่นมา

ช่วยแก้ให้ก็ยาก คือคนอ่ืนจะมาชี้แจงให้เห็นไปตรงกันข้ามกบัทีเ่หน็ และทีย่ดึถอืก็ 

มักจะไม่ยอมรับฟัง ทั้งตนเองเมื่อมีความเห็นดิ่งลงไปคือแน่นอนใจของตนเองลงไป 

อย่างนัน้แล้ว กไ็ม่ยอมท่ีจะแก้ไขเพราะเข้าใจว่าถกูแล้ว แน่นอนแล้ว จงึไม่ระแวงว่าจะ

ไม่ถูก จึงไม่มีที่จะคิดแก้ไข คนอ่ืนมาพูดก็ไม่ยอมที่จะฟัง เมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นสิ่งที ่



210 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๑

คลายช้า หายช้า นีเ้ป็นลกัษณะของราคะ โทสะ โมหะ ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัแสดงเอา

ไว้เอง และได้ตรสัต่อไปว่า อนัเหตทุีจ่ะให้บงัเกิดราคะนัน้ กไ็ด้แก่ สภุนมิติ คอืทีก่�าหนด

หมายของใจว่างดงามหรือว่าความก�าหนดหมายของใจว่างดงาม กบั อโยนโิสมนสกิาร 

คือการที่ใส่ใจถึงสุภนิมิตนั้นโดยไม่แยบคาย คือโดยไม่ได้พิจารณาให้เข้าถึงต้นเหตุ

ก�าเนิดตามความเป็นจริง 

อนัสภุนมิติและอโยนโิสมนสิการ ดงัทีต่รสัชีไ้ว้นีจ้ะพงึเห็นได้ว่า ในขณะทีเ่ห็น

รูปอะไรทางตาก็ดี ได้ยินเสียงอะไรทางหูก็ดี ได้กลิ่นอะไรทางจมูกก็ดี ได้รสอะไรทาง

ลิ้นก็ดี ได้ถูกต้องสิ่งที่กายถูกต้องอะไรก็ดี ได้คิดรู้อะไรทางใจก็ดี ถ้ารูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ คือสิ่งที่กายถูกต้อง และเรื่องท่ีใจคิดนั้นชวนให้เห็นว่างดงาม หรือ 

ว่าทราบ หรือว่าให้คิดว่าเป็นของงดงามเป็นของดี อันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา เมื่อเป็น

ดังนี้ รูป เสียง เป็นต้นนั้นก็เชื่อว่าเป็นสุภนิมิต คือ เป็นที่ก�าหนดของจิตใจว่างดงาม 

และเมือ่เป็นดงันีใ้จเองก็รับเอาเร่ืองของรูป เสียงเป็นต้นนัน้เข้ามาคดิ ดังทีเ่รียกว่าใส่ใจ  

ก็คือคิด คิดถึงรูป คิดถึงเสียง อันเป็นที่ก�าหนดหมายว่างดงามเป็นต้นนั้น โดยไม่

แยบคายคือ โดยไม่ได้พิจารณาถึงต้นเหตุว่าต้นเหตุนั้นก็สักแต่ว่าเป็นรูป เป็นเสียง

เป็นต้น ที่ประสบทางตา ทางหู เป็นต้น แต่ว่าคิดปรุงไปในทางงดงามต่าง ๆ และไม่

นึกถึงสัจจะคือความจริงอีกอย่างหนึ่ง คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ที่ต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไป และความเป็นอนตัตาไม่ใช่ตวัตน จงึยึดถือเอาเปลอืกนอกของรปูเสียง

เป็นต้นเหล่านัน้มาเป็นความจรงิ แต่ว่าตวัความจรงิซึง่เป็นตัวต้นเหตุจรงินัน้ไม่ได้ใส่ใจที่

จะนึกไปถึง อนัหมายถึงสกัแต่ว่าเป็นรูปเป็นเสยีงดงักล่าว และหมายถงึความเป็นอนจิจงั 

ทุกขัง อนัตตานั้น ซึ่งนับว่าเป็นตัวต้นเหตุ คือความจรงิไม่ได้นกึถงึ นึกถงึแต่ผวิเผนิ 

ข้างนอกปรากฏเป็นสสีนัวรรณะ เป็นความงดงามเป็นความเปล่งปล่ังต่าง ๆ เป็นต้น 

เม่ือใส่ใจถึงดังนี้เรียกว่าเป็นอโยนิโสนมสิการ และเม่ือความใส่ใจถึงอันเป็นโดย 

อโยนโิสมนสิการนีบ้งัเกิดขึน้ในสภุนิมติ จะเป็นรูปกต็าม เปน็เสยีงกต็าม อนัเป็นที่ตัง้ 

ของความงดงามต่าง ๆ อันเป็นส่วนผิวเผิน ดังนั้น ราคะคือความติดใจความยินดี 

ความเพลิดเพลินจึงบังเกิดขึ้น
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อีกอย่างหนึ่ง สุภนิมิตหมายถึงเป็นที่ก�าหนดหมายว่างดงามคือว่าดีทั่ว ๆ ไป

ก็ได้ และอโยนิโสมนสิการ การใส่ใจถึงโดยไม่แยบคายก็คือว่าใส่ใจถึงคือคิดเห็นใน 

สิ่งน้ันแต่ในด้านดีเท่านั้น เพราะว่าเห็นว่าดีไปเสียแล้ว หรือก�าหนดหมายว่าดีไปเสีย

แล้ว โดยไม่ค�านงึถงึในด้านบกพร่องหรอืว่าในด้านไม่ดเีป็นการเปรียบเทยีบถงึเห็นว่าดี

แต่ด้านเดียวทั้งที่ดีนั้นปรากฏแต่เพียงผิวเผิน เหมือนอย่างผู้ที่มาแสดงให้เห็นว่าดีแล้ว 

ก็เชื่อว่าดี แต่อันท่ีจริงน้ันผู้ท่ีมาแสดงว่าดีนั้นเบื้องหลังไม่ดี และความจริงก็ไม่ดี  

การทีแ่สดงว่าดนีัน้เท่ากบัว่ามาหลอก หลอกให้เหน็ว่าดด้ีวยวาจากดี็ หรือด้วยวธิอีย่าง

อืน่กด็ ีด่ังนี ้บคุคลนัน้หรอืสิง่นัน้กเ็รยีกว่าเป็นสุภนมิติในทีน่ีไ้ด้ และอโยนโิสมนสิการ 

ก็คือว่ารับเอาเข้ามาว่าดี โดยไม่เป็นจริง เป็นการรับเข้ามาด้วยความหลงก็เป็นเหตุ 

เกิดราคะ คือความติดใจยินดีพอใจชอบขึ้นมาก็แปลว่าชอบในสิ่งน้ัน ในบุคคลนั้น  

เป็นความชอบดังน้ีก็ได้ รวมความเข้ามาก็คือว่าสุภนิมิตกับอโยนิโสนมสิการ เป็นตัว

เหตุให้บังเกิดราคะขึ้นมา

คราวนี ้วธีิปฏบิตัทิีจ่ะท�าให้ราคะดบัไปนัน้ กต็รสัแสดงชีเ้อาไว้ว่า คอือสภุนมิติ 

ที่ก�าหนดความว่าไม่งดงามที่ตรงกันข้ามกับสุภนิมิต หรือว่าความก�าหนดหมายว่า 

งามน้ันกับโยนิโสมนสิการ ความใส่ใจถึงสิ่งนั้นโดยแยบคาย ก็ดังเช่นได้เห็นอะไร 

ด้วยตา ได้ยินอะไรด้วยหู เป็นต้น ดังที่กล่าวมาแล้ว ถ้าว่ารูปเสียงเป็นต้นนั้นไม่เป็นที่

ตั้งแห่งความพอใจเช่นว่าเป็นรูปที่ไม่งดงาม น่าเกลียดน่าชัง หรือว่าเป็นรูปของศัตรูที่

ไม่ชอบใจ เป็นเสยีงด่าว่าไม่ไพเราะห ูทีท่�าให้เจบ็ใจช�า้ใจ ดัง่นีก้เ็รยีกกว่าเป็นอสุภนมิิต

ขึ้นมา และความท่ีสนใจถึงคือว่ารับเอาเร่ืองนั้นเข้ามาไว้ในใจ โดยเป็นรูปที่น่าเกลียด

น่าชัง เป็นรูปของศัตรูหรือเป็นเสียงด่าว่าเป็นต้น ยึดถือเอาว่ารูปนั้นน่าเกลียดน่าชัง 

รูปนั้นเป็นรูปของศัตรู เสียงนั้นเป็นเสียงด่าว่าท�าให้เจ็บใจดังนี้ ก็เรียกว่าเป็นการที่จะ

ก่อให้เกิดโทสะ อันตรงกันข้ามกับราคะ แต่ว่าถ้าพิจารณาอีกด้านหนึ่งว่าอันที่จริงนั้น

เป็นของไม่งดงาม เช่นว่า อาการของร่างกาย ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เป็นต้น ทียึ่ดถือ

ว่าสวยงามนั้นความจริงเป็นอสุภะ คือเป็นส่ิงที่ไม่งดงาม เพราะเป็นของท่ีเน่าเปื่อย  

เรียกว่าเป็นอสุภะ โดยสัจจะคือความจริง ดังนี้ หากท�าไว้ในใจให้เป็นอสุภะโดยสัจจะ

คือความจริงดั่งนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการ การใส่ใจถึงโดยแยบคายคือตาม
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ความเป็นจรงิ เพราะตามความเป็นจรงินัน้ย่อมเป็นเช่นนัน้ คอืไม่ใช่เป็นสิง่ทีง่ดงามอนั

เรียกว่าอสุภะ แต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยธรรมชาติ ธรรมดา ซึ่งมีความเกิดดับตาม

ลักษณะท่ีเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยง เป็นทุกขะ เป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป 

และเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน 

ค�าว่าอสุภะนี้จึงหมายความได้อีกอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่เป็นสุภะ คือความงดงาม

โดยแท้จริง แต่ไม่ใช่แปลว่าน่าเกลียดน่าชัง แต่แปลว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่งดงามโดยแท้จริง 

เพราะว่า ทีเ่ป็นสภุะอนัเข้าใจว่างดงามนัน้ เป็นความเข้าใจเอาเองด้วยอ�านาจความยึดถือ 

ฉะน้ัน ตามความเป็นจรงิเป็นอสภุะคอืมใิช่เป็นสิง่ทีง่ดงามอย่างแท้จรงินีเ้ป็นความหมาย

ของอสภุะ ไม่ใช่หมายความว่าน่าเกลยีดน่าชงั เพราะเมือ่เป็นความน่าเกลยีดน่าชงัแล้ว

ก็จะเป็นชนวนให้เกิดโทสะ ความไม่ชอบซึ่งมีลักษณะเป็นความชัง อสุภะในที่นี้จึง

ต้องการให้เห็นว่ามิใช่เป็นสิ่งที่เป็นสุภะคืองดงามโดยแท้จริง แต่เป็นไปโดยธรรมชาติ

ธรรมดา ตามลักษณะของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เท่านั้น พิจารณาโดยนัยนี้เรียกว่า

โยนิโสมนสิการ และเมื่อเป็นดังนี้ ความเป็นอสุภนิมิตก็จะปรากฏ และเมื่อเป็นดังนี้

ราคะคือความติดใจ ความย้อมใจ ความยินดีก็จะสงบ

๕ ตุลาคม ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๑๘ 
จติตานุปัสสนาสตปิัฏฐาน

จติตานุปัสสนา

ได้แสดงอธิบายสติปัฏฐานข้อกายานุปัสสนา พิจารณากาย เวทนานุปัสสนา 

พิจารณาเวทนา และถึงจิตตานุปัสสนา พิจารณาจิต สติปัฏฐานที่แสดงอธิบายมาโดย

ล�าดับดังนี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้ตั้งแต่ข้อกายขึ้นมา ก็เพราะข้อกายนั้น

เป็นของหยาบ พิจารณาได้ง่าย มาข้อเวทนาก็ล่วงเข้ามาในระหว่างกายและจิตใจ  

เพราะเวทนาที่ปรากฏเป็นความสุขเป็นความทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขนั้น  

กเ็ป็นไปทางกายและเป็นทางใจ กป็รากฏเหน็ได้ง่าย จงึได้ทรงสอนให้พจิารณานบัเป็น

ข้อถัดขึ้นมา และต่อจากเวทนาจึงได้มาถึงจิตใจซึ่งนับว่าเป็นข้อที่ละเอียดขึ้น แต่แม ้

เช่นนั้นก็หมายถึงจิตใจท่ีปรากฏอาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทุก ๆ คนก็รู้อยู่ เพราะ 

ทกุ ๆ คนย่อมรูจ้ติใจของตนเองได้ จติใจของตนเองคดิอะไรตนเองกร็ู ้จติใจของตนเอง

ชอบอะไรชังอะไร หลงใหลในอะไร ตนเองกร็ูไ้ด้ หรอืในด้านตรงกนัข้าม จติใจของตน

สงบชอบ สงบชัง สงบหลงใหล ก็รู้ได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น เม่ือตรัสสอนให้

พิจารณากาย พิจารณาเวทนา มาโดยล�าดับแล้ว จึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาจิต
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พจิารณาจติ ๒ วธิี

ในการพิจารณาจิตนี้ก็มีวิธีปฏิบัติ ๒ อย่าง คือ อย่างหนึ่งก�าหนดดูจิตใจของ

ตนขึ้นทันทีว่าจิตใจคิดอะไรก็ให้รู้ จิตใจมีอาการชอบชังอะไรก็ให้รู้ คอยท�าความรู้ที่

จิตใจของตนเองอยู่ดั่งนี้ นี่วิธีหนึ่ง 

อีกวิธีหนึ่ง จับพิจารณาแต่กายขึ้นมาโดยล�าดับ เพราะเม่ือได้ตั้งสติก�าหนด

พจิารณากาย กายปรากฏแก่สต ิสตกิ�าหนดอยูใ่นกายได้ถนดัแล้วเวทนากย่็อมปรากฏ

ชัดขึ้นมา ก็จับพิจารณา และเมื่อพิจารณาเวทนาปรากฏชัดขึ้นมา ก็ปรากฏจิตขึ้นมา

ว่าเป็นอย่างไร กจ็บัดูจติของตนท่ีเนือ่งมาจากเวทนานัน้ กเ็พราะว่าอนักายนัน้กล่าวได้

ว่าเป็นทีต่ัง้ ทแีรกเวทนานัน้ย่อมเนือ่งมาจากกายส่วนหนึง่ เนือ่งมาจากจติอีกส่วนหนึง่ 

ฉะนัน้ กายจงึเป็นสิง่ทีม่าปรุงเวทนาข้ึนมาได้เช่นเดยีวกบัจติใจทีป่รงุเวทนา จงึจบัพจิารณา

เวทนาอันเกิดขึ้นเนื่องจากกายได้ และเพราะเวทนาเองนั้น จิตใจปรุงขึ้นส่วนหนึ่งและ

อกีทางหน่ึงเวทนาเองกม็ส่ีวนในการปรงุจติให้เป็นอย่างใดอย่างหนึง่ด้วย เพราะฉะนัน้

เมื่อจับพิจารณากายจึงเนื่องมาถึงเวทนา และเมื่อจบัพจิารณาเวทนาจงึเนือ่งมาถงึจติ  

กแ็ปลว่าการปฏิบตัใินสติปัฏฐานเล่ือนขึน้มาโดยล�าดบั

กาย-เวทนา-สุขสมาธิ

กายทีป่รงุเวทนานัน้กจ็ะพงึเหน็ได้ว่า ตัง้ต้นแต่ลมหายใจเข้า-ออกกป็รงุเวทนา

เพราะเมื่อหายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นปกติก็ได้สุขเวทนา ถ้าหายใจขัดข้อง เช่นว่า 

เป็นหวดัหรอืไปอยูใ่นทีม่อีากาศส�าหรบัหายใจไม่เพยีงพอ บงัเกดิความอดึอดั กบ็งัเกดิ

ทุกขเวทนา อิริยาบถของกาย ยืน เดิน นั่ง นอน เมื่อผลัดเปลี่ยนอิริยาบถตามสบาย

กไ็ด้สขุเวทนา แต่ถ้าต้องอยูใ่นอริยิาบถใดอิริยาบถหนึง่มากเกนิไปกบั็งเกดิทกุขเวทนา 

บังเกิดความเมื่อยขบ แม้อิริยาบถเล็กน้อย เช่น การก้าวไปข้างหน้า ถ้าถอยหลังไป

ข้างหลงั การคู้กายเข้ามา การเหยียดกายออกไป การนุง่ห่ม การกนิ การดืม่ การถ่าย 

เหล่านี้ตลอดจนถึงอิริยาบถดังกล่าวแล้ว เดิน ยืน นั่ง นอน ตื่นขึ้นมา หรือการพูด

การน่ิงก็ตามที เมื่อไม่ถูกส่วนหรือมากเกินไปก็บังเกิดทุกขเวทนา ถ้าพอเหมาะพอด ี



215ธรรมกถาในการปฏิบัติอบรมจิต

ก็บังเกิดสุขเวทนา มาถึงอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ก็เช่นเดียวกัน 

เมื่ออาการเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีก็บังเกิดสุขเวทนา ถ้าเกิดเป็นโรคอะไรขึ้นท่ีส่วน

ไหนกเ็ป็นทกุขเวทนา สรปุมาถงึเป็นธาต ุ๔ กเ็ช่นกนั เมือ่ธาตมุาประชมุกนัอยูป่ฏบิตัิ

หน้าที่เป็นปกติก็เป็นสุขเวทนา ถ้าธาตุเหล่านี้เกิดบกพร่องด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือ

บงัเกดิโรคอย่างใดอย่างหนึง่ขึน้ กบั็งเกดิทุกขเวทนา เพราะฉะนัน้ เวทนานีจ้งึเนือ่งอยู่

กับกายนั้นเอง และเมื่อปฏิบัติพิจารณากายจะเป็นข้อก�าหนดลมหายใจเข้ามา หรือว่า

ข้ออื่นก็ตามที ในทีแรกก็ย่อมจะได้ทุกขเวทนาเมื่อยขบทางร่างกาย และจิตใจเอง  

เมือ่ต้องมาอยูใ่นความควบคมุให้สงบกอ็ดึอดัร�าคาญ กเ็กดิเป็นทุกขเวทนาได้เช่นเดยีวกนั 

แต่ครั้นเมื่อได้ต้ังใจปฏิบัติก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกอันนับเป็นข้อกายานุปัสสนานี้ไป

โดยล�าดับ จนจิตรวมเข้ามาเป็นสมาธิ เริ่มได้ปีติ คือความอิ่มกาย อิ่มใจ ได้สุข คือ 

ความสบายกาย สบายใจขึน้มาดัง่นี ้กเ็ป็นอนัว่าเริม่ได้สขุเวทนาในกรรมฐานขึน้ ฉะนัน้ 

เมื่อได้สุขเวทนาในกรรมฐานได้ดั่งนี้แล้ว ก็เลื่อนขึ้นมาก�าหนดเวทนาในกรรมฐานนี้ได้ 

ในทีแรกเมื่อได้ทุกขเวทนา ก็ให้ก�าหนดรู้ว่าในการปฏิบัติเบื้องต้นจิตใจยังไม่รวมสมาธิ 

และยงัใหม่อยู่ กย็งัต้องเป็นทกุขเวทนาอยู่ แต่เมือ่ตัง้ใจปฏบิตัมิคีวามอดทน มคีวามเพยีร

รวมสติรวมความรู้เข้ามาก�าหนดในลมหายใจเข้า-ออกด่ังนี้แล้ว ใจก็จะรวมเข้ามาเริ่ม

เป็นสมาธิขึ้น ทุกขเวทนาที่เคยบังเกิดขึ้นในทีแรกทั้งทางกายและทางใจก็จะได้สงบไป 

จะได้ปีติ จะได้สุขในการปฏิบัติสมาธิขึ้น เมื่อได้ดั่งนี้แล้ว ก็ให้ก�าหนดดูตัวเวทนาที่

เป็นสุขนี้ด้วย เพื่อที่จะได้ไม่ติดอยู่ในสุขเวทนาของสมาธิ

เวทนาจติ

เมื่อไม่ติดอยู่ในสุขเวทนาของสมาธิ ก�าหนดในลมหายใจเข้า-ออกนี้แหละต่อ

ไปโดยไม่ทิ้ง ก็จะได้สมาธิที่แน่วแน่ยิ่งขึ้น ก็เป็นว่าได้ข้ามพ้นเวทนาไปได้ และในขณะ

ปฏิบัติอยู่ดั่งนี้ตั้งแต่ในทีแรก เวทนาดังกล่าวในเบื้องต้นที่ว่ามักจะเป็นทุกขเวทนาก่อน  

ก็ย่อมเน่ืองถึงจิตใจด้วยเช่นเดียวกัน และจิตใจอันนี้เป็นส่ิงส�าคัญมาก ใจจะได้สมาธิ

หรือไม่ได้สมาธ ิกอ็ยูท่ีใ่จอนันีเ้อง เพราะฉะนัน้ จะปฏบิตัใินข้อกายกต้็องรูใ้จของตนเอง

ด้วยว่าใจของตนเองก�าหนดอยู่ในลมหายใจเข้า-ออก เมื่อใจออกไปก็ต้องให้รู้ และการ
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ที่ใจออกไปนั้นก็มักจะออกไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของราคะ คือความติดใจยินดีบ้าง 

ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของโทสะ คือความโกรธแค้นขัดเคืองบ้าง ในอารมณ์อันเป็นท่ี

ตั้งของโมหะ คือความลุ่มหลงบ้าง อันอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของโมหะอันเป็นอารมณ์ลุ่ม

หลงนี้ ปรากฏอาการเป็นความง่วงเคลิบเคลิ้มก็มี เป็นความฟุ้งซ่านร�าคาญใจก็มี  

เป็นความเคลือบแคลงสงสัยก็มี เหล่านี้นับว่าเป็นกองโมหะ คือความหลงใหลทั้งนั้น 

ตลอดจนถึงความที่สยบติดอยู่ในอารมณ์ โดยที่ไม่ได้พิจารณาให้มีความรู้ถึงความเกิด

ความดับเป็นต้น ก็นับว่าเป็นความหลงใหลเช่นเดียวกัน

จติ-อารมณ์

จิตในขณะทีป่ฏบิตัใินสมาธนิี ้ย่อมจะว่ิงออกไปสู่อารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้ของราคะ

ของโทสะ และของโมหะดั่งนี้อยู่เสมอ เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วก็ต้องให้รู้ และเมื่อรู้ก็ต้องน�า

จิตกลับเข้ามาสู่อารมณ์ของสมาธิ เช่น เมื่อตั้งเอาลมหายใจเข้า-ออกข้ึนเป็นที่ตั้ง  

กใ็ห้กลบัเข้ามาก�าหนดอยู่ในลมหายใจเข้า-ออกอยูต่ามเดมิ แต่ในเบ้ืองต้นนัน้จติมกัจะ

วิ่งออกไปสู่อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของราคะ โทสะ โมหะอยู่เสมอ เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วก็ต้อง

คอยดึงเอาจติกลบัเข้ามาให้ต้ังอยูใ่นอารมณ์ของสมาธอิยู่เสมอ อาการท่ีคอยดงึจติกลบั

เข้ามาให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ คือลมหายใจเข้า-ออก ซึ่งตั้งเอาไว้เป็นกรรมฐาน

ประจ�า ด่ังนี้เรียกว่าวิตก อาการที่คอยประคองจิตใจให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ  

คือลมหายใจเข้า-ออกดั่งนี้เรียกว่าวิจาร คือคอยประคองเอาไว้ แต่เมื่อได้มีความเพียร 

มีความรู้ตัว มีสติที่คอยก�าหนดอยู่ คอยก�าจัดความยินดีความยินร้ายท่ีบังเกิดข้ึนใน

ขณะที่ปฏิบัติน้ีเสียด่ังน้ีแล้ว จิตก็เริ่มได้สมาธิ และจิตที่ได้เริ่มสมาธินี้ก็ให้พึงรู้ว่าเป็น

จิตท่ีสงบราคะ เป็นจิตท่ีสงบโทสะ เป็นจิตที่สงบโมหะ เพราะว่าอารมณ์ของสมาธิ 

แม้ลมหายใจเข้า-ออก ซ่ึงตรสัสอนให้ก�าหนดพจิารณานีล้้วนเป็นทีส่งบกเิลสทัง้นัน้ ไม่มี

กรรมฐานสักข้อเดียวส�าหรับจะก่อกิเลสให้บังเกิดข้ึน มีแต่จะให้สงบกิเลสท้ังนั้น  

เพราะฉะนั้น เมื่อจิตมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้ แม้ในข้อก�าหนดลมหายใจเข้า 

ลมหายใจออกตามทีต่รสัสอนไว้ ซึง่ตรสัสอนไว้ให้รูล้มหายใจ หายใจเข้ากใ็ห้รู ้หายใจ

ออกกใ็ห้รู ้ให้รูล้มหายใจ ท่ีเป็นภายในท่ีเป็นภายนอก ทัง้ท่ีเป็นภายใน ทัง้ทีเ่ป็นภายนอก 
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และให้รู้ธรรมดา คือความเกิดความดับด้วย ดั่งเช่นหายใจเข้านับว่าเป็นเกิด หายใจ

ออกนับว่าเป็นดับ และเมื่อลมหายใจนี้เท่ากันเป็นตัวปราณ คือเป็นชีวิต ปราณ คือ

ชีวิตจึงเป็นสิ่งที่เกิดเป็นสิ่งที่ดับอยู่เสมอ แต่อาศัยที่ยังมีสันตติ คือความสืบต่อ ได้แก่

หายใจเข้า หายใจออก ออกแล้วกเ็ข้าอกี ชวีติจงึยงัด�าเนนิอยู ่แต่เมือ่หายใจเข้าหายใจ

ออก ออกแล้วไม่เข้าหรือว่าเข้าแล้วไม่ออก เรียกว่าหยุดหายใจเมื่อใดความสิ้นสุดแห่ง

ชวีติกบ็งัเกดิขึน้เม่ือนัน้ อันเรยีกว่าเป็นมรณะ คอืความตาย ก�าหนดให้มคีวามรูต้วัลม

หายใจที่เป็นไปอยู่ และให้รู้ธรรมดาของลมหายใจอันเนื่องด้วยชีวิตดั่งนี้ สติที่ก�าหนด

เข้ามาให้มีความรู้ดั่งนี้จึงเป็นที่สงบกิเลสทั้งนั้น สงบกิเลสที่เป็นกองราคะ สงบกิเลสที่

เป็นกองโทสะ สงบกิเลสที่เป็นกองโมหะ

รู้จติมอีาการต่าง ๆ

แต่จติน้ีท่านแสดงแล้วว่าเป็นธรรมชาตทิีด่ิน้รนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายรกัษา

ยากห้ามยาก จงึดิน้ไปสูอ่ารมณ์อันเป็นท่ีตัง้ของราคะบ้าง ของโทสะบ้าง ของโมหะบ้าง

อยู่เสมอ เมือ่เป็นดัง่นีก้ต้็องให้รูว่้าบดันีจ้ติของเราประกอบด้วยราคะบ้าง ประกอบด้วย

โทสะบ้าง ประกอบด้วยโมหะบ้าง เพราะว่าดิ้นรนไปสู่อารมณ์อันเป็นท่ีตั้งของกิเลส

เหล่านี ้ดัง่นีแ้ล้วกน็�าจติกลบัเข้ามาสูอ่ารมณ์ของสมาธดิงักล่าว กจ็ะได้ความสงบ สงบ

ราคะ สงบโทสะ สงบโมหะ และเมือ่เป็นดัง่นีก้ใ็ห้รูว่้าบดันีจ้ติของเราสงบแล้ว สงบอยู่

ในสมาธิ สงบราคะ สงบโทสะ สงบโมหะ

พระพทุธเจ้าคร้ันตรสัสอนยกเอาราคะโทสะโมหะกับความสงบราคะโทสะโมหะ

ของจิตข้ึนเป็นประธานดัง่นีแ้ล้ว จงึได้ตรสัแสดงให้มีความรูถึ้งจติออกไป คอืจติทีห่ดหู่

ก็ให้รู้ จิตที่ฟุ้งซ่านก็ให้รู้ เพราะว่าในการปฏิบัติสมาธินั้นในบางคราวจิตก็หดหู่ คือว่า

ปราศจากความชื่นบาน เช่น บางคราวก�าหนดพิจารณาแม้ในกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่ง 

จะเป็นก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก เพียงให้รู้ลมหายใจเข้า-ออกก็ตามหรือก�าหนดให้รู้

ธรรมดาคอืความเกิดดบัดงักล่าวแล้วก็ตาม บางคราวจิตจะหดหู่ปราศจากความชืน่บาน 

เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ให้รู้จิตหดหู่ปราศจากความชื่นบาน บางคราวจิตฟุ้งซ่านเพราะเหตุว่าไป

สู่อารมณ์อันเป็นท่ีตั้งของราคะเป็นต้น ดังที่กล่าวแล้วก็ดี หรือว่าได้สมาธิขึ้นบ้างแล้ว
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บงัเกดิปีต ิบังเกดิสขุขึน้มากเ็ลยฟุง้ซ่าน เพราะเหตปีุตแิละสขุนัน้ หรือว่าได้นมิติอะไร

ขึน้มาบ้าง ปรากฏเป็นภาพอะไรขึน้มาบ้าง กบ็งัเกดิความฟุง้ซ่านขึน้ด้วยความกลวับ้าง 

ด้วยความดีใจบ้าง ด่ังนี้ก็เป็นความฟุ้งซ่าน เม่ือเป็นดั่งนี้ ก็ให้รู้ ก็ให้พึงรู ้ว่าท้ัง 

ความหดหู่ปราศจากความชื่นบานทั้งความฟุ้งซ่าน ย่อมเป็นอันตรายของสมาธิท้ังนั้น 

เป็นอันตรายแก่ความผาสุกของจิตใจทั้งนั้น เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ต้องก�าหนดให้รู้ว่าการที่จิต

หดหู่ไม่ชื่นบานนั้นเพราะอะไร ก็ต้องแก้เสีย 

ถ้าหดหู่ไม่ชื่นบานเพราะเหตุที่ไปพิจารณาในด้านความเกิดความดับมากไป 

จนรูส้กึว่าอะไรดับไปหมด หาความสขุอะไรไม่ได้ หรอืบางทหีมดหวงัคดิว่าท�าสมาธิไป

เท่าไรไม่ส�าเรจ็กห็มดหวงัสิน้หวงัข้ึนมา กเ็กดิความหดหู่ ปราศจากความชืน่บานขึน้มา

ดังนี้ ก็ต้องให้รู้ว่านี้เป็นความรู้ที่ผิด ท�าให้จิตมีอาการดั่งนี้ ก็ต้องปฏิบัติตั้งใจก�าหนด

อยู่ในอารมณ์ของสมาธิที่จะท�าให้จิตชื่นบานมาเปลี่ยนเสียชั่วคราว เช่น ไปนึกถึงคุณ

พระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์ คุณของทาน คุณของศีล อันเป็น

ความดีต่าง ๆ ที่ตนเองปฏิบัติมาให้บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใส เกิดความเบิกบานขึ้น

มาในคุณความดีของท่านก็ดี ในคุณความดีของตนก็ดี จิตก็จะเกิดความชื่นบานขึ้นมา

ดั่งน้ีแล้ว ก็เลิกใช้สมาธิท่ีแทรกเข้ามานั้น และกลับไปก�าหนดสมาธิที่ตั้งใจท�าไว้เดิม 

เช่น ถ้าตั้งใจก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก ก็ให้ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกตามเดิม หรือ

ถ้าจิตเกิดความฟุ้งซ่าน ถ้าฟุ้งซ่านธรรมดาก็คอยมีสติที่จะน�ากลับเข้ามา ถ้าฟุ้งซ่าน

เพราะสมาธ ิ เช่นว่าได้ปีติ ได้สขุอะไรขึน้มา เห็นนมิติอะไรขึน้มาก็ให้สงบปีติให้สงบสุข

นัน้เสยี ให้เหน็ว่าปีตแิละสขุนีด้ใีนฐานะท�าให้จติใจรวมเข้ามาได้ แต่ว่าถ้าไปตดิไปยินดี

ไปเพลดิเพลนิก็จะท�าให้จติฟุ้งซ่านได้ และถ้ามนีมิติอะไรปรากฏขึน้มาก็ให้ท�าความรู้ว่า

นัน้เป็นสญัญชะ คอืเกดิจากสญัญา ความก�าหนดหมายทัง้นัน้ ไม่ใช่เป็นความจรงิอะไร 

จึงไม่สนใจไม่ยึดถือในนิมิตท้ังหลายที่ปรากฏ รวมใจเข้ามาก�าหนดอยู่ในอารมณ์ของ

สมาธิที่ต้ังไว้ดั่งนี้แล้ว จิตก็จะกลับใช้วิธีปฏิบัติดั่งเช่นที่กล่าวมานี้ ก็จะเป็นเครื่องละ

ความหดหู่ซึ่งมีอาการที่หมดความชื่นบานหรือว่าความฟุ้งซ่านได้

ยังตรัสสอนให้รู้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าเมื่อจิตใหญ่ก็ให้รู้ จิตไม่ใหญ่ก็ให้รู้ จิตใหญ่นั้น

ท่านอธิบายว่า อย่างสูงหมายถึงจิตที่บรรลุถึงอัปปนาสมาธิ สมาธิแนบแน่น จิตที่ 
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ไม่ใหญ่นัน้ท่านหมายถงึจติทีเ่ป็นสามญัทีย่งัไม่บรรลถุงึอปัปนาสมาธ ิสมาธทิีแ่นบแน่น 

และจิตใหญ่อนัหมายถงึจติอนับรรลสุมาธทิีแ่นบแน่นถึงฌาน ถ้าไม่ถึงกน็บัว่าเป็นจติที่

ไม่ใหญ่

นอกจากนี้ ยังได้ตรัสสอนให้ก�าหนดให้รู้จิตยิ่งจิตที่ไม่ยิ่ง อันจิตยิ่งกับจิตที่ไม่

ยิ่งนี้ จิตยิ่งก็หมายถึงว่า อันจิตที่มีลักษณะสูงกว่าจิตสามัญ เช่น ว่าจิตที่เริ่มได้สมาธ ิ

ข้ึนมา สงบนิวรณ์ สงบอกุศลบาปธรรม จิตท่ีไม่ยิ่งนั้นก็หมายถึงจิตที่ไม่เป็นเช่นนั้น  

ยังไม่ได้สมาธิ ยังมีความฟุ้งซ่าน อีกอย่างหนึ่ง จิตที่ยิ่ง ท่านแปลว่า จิตที่ไม่มีจิตอื่น

ยิ่งกว่า อันหมายถึงจิตอย่างสูง ตั้งแต่บรรลุถึงฌานจนถึงจิตที่บรรลุมรรคผล

นอกจากนี ้ก็ตรัสช้ีให้รูจ้ติว่าจติเป็นสมาธหิรอืจติไม่เป็นสมาธ ิกม็ลีกัษณะดัง่

กล่าวมาข้างต้น

จนถึงข้อสุดท้าย ที่ตรัสสอนให้รู้ว่าจิตมุตติ จิตไม่วิมุตติ ซึ่งนับว่าเป็นขั้นผล

ของการปฏบัิต ิคอืจติท่ีหลุดพ้นนัน้กห็มายถงึทีวิ่มตุตทิีห่ลดุพ้นจากกเิลส เป็นความหลดุ

พ้นชัว่คราวบ้าง เป็นความหลดุพ้นด้วยอ�านาจของสมาธอิย่างสงูบ้าง เป็นความหลดุพ้น

ด้วยมรรคผลนิพพานบ้าง จิตที่ไม่หลุดพ้นนั้น คือ จิตที่ยังไม่หลุดพ้นดังกล่าว ฉะนั้น

เมื่อจิตของตนมีลักษณะเป็นอย่างไร ก็ให้รู้อย่างนั้นตามความเป็นจริง ดั่งนี้แล้วก็รวม

จติเข้ามาให้อยูใ่นสมาธ ิในอารมณ์ของสมาธท่ีิตัง้ไว้ เช่น เมือ่ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก

ก็ให้ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกอยู่ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว

ก็ให้เป็นอันว่าได้รู ้กาย เป็นกายานุปัสสนาด้วย รู ้เวทนา เป็นเวทนานุปัสสนา 

ด้วย รู้จิต เป็นจิตตานุปัสสนาด้วย และสมาธิก็จะด�าเนินขึ้นไปโดยล�าดับ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐
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ครั้งที่ ๑  
อนุปุพพกีถา

บดันี ้จกัแสดงธรรมเป็นเครือ่งอบรมในการปฏิบตัอิบรมจติ ในเบือ้งต้น กข็อ

ให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์นัน้ 

ตัง้ใจถงึพระองค์พร้อมท้ังพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตัง้ใจส�ารวมกาย วาจา ใจ

ให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

อันปัญญาเห็นธรรมนั้น ค�าหนึ่งเรียกว่า ธรรมจักขุ หรือธรรมจักษุ ที่แปลว่า

ดวงตาเหน็ธรรม อันหมายถงึตาใจคือปัญญานัน้เอง ดังทีเ่มือ่พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง

ปฐมเทศนาตรัสถึงทางคือมัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติเป็นหนทางกลางที่ได้ทรงพบเมื่อ

เป็นพระโพธสิตัว์ยงัมไิด้ตรสัรู ้และได้ทรงปฏบิตัใินทางอนัเป็นมชัฌมิาปฏปิทานี ้จงึได้

ตรสัรูพ้ระธรรม ทรงช้ีอรยิสจัจ์ท้ัง ๔ มีทุกขสจัจะ สภาพทีจ่รงิคอืทกุข์เป็นต้น ดงัทีไ่ด้

ตรัสแสดงไว้ในสัจจปัพพะในมหาสติปัฏฐานสูตร ครั้นได้ทรงแสดงพระเทศนานี้จบลง 

ธรรมจักษดุวงตาเหน็ธรรมได้บังเกดิขึน้แก่ท่านพระโกณฑญัญะว่า “ยงกฺญิจฺ ิสมทุยธมมฺ� 

สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สพฺพนฺต� นิโรธธมฺม� สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับ

ไปเป็นธรรมดา ดังนี้”

ความรูท้ีผ่ดุขึน้ดงันีแ้ก่ท่านพระโกณฑญัญะ เรยีกว่า ธรรมจกัษ ุดวงตาเหน็ธรรม 

ท่านก็ฟังอริยสัจจ์นี้เอง และเป็นการฟังครั้งแรกของท่านจากพระพุทธเจ้า เพราะเป็น

ปฐมเทศนา เทศนาทแีรก ฉะนัน้ จงึเป็นพยานทีช่ีใ้ห้เหน็ได้ว่า ท่านผูท้ีไ่ม่เคยฟังเทศน์

มาก่อน เมื่อฟังเทศน์ครั้งแรกของพระพุทธเจ้า ท่านก็อาจได้ธรรมจักษุคือดวงตาเห็น
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ธรรมได้ อนัแสดงว่า แม้อรยิสจัจ์ดงัท่ีได้ตรสัเอาไว้กเ็ป็นธรรมทีผู่ฟั้งแม้ทีเ่ป็นสามญัชน

อาจจะเกิดธรรมจักษุคือดวงตาเห็นธรรม ดังท่านพระโกณฑัญญะได้ แต่ว่าอาศัย 

ที่จิตของสามัญชนทั่วไปนั้นยังมีธุลี คืออารมณ์และกิเลสปกคลุมอยู่มาก ดังที่เรียกว่า

มีผงเข้าตามาก จึงยากที่จะมองเห็น เมื่อได้ปฏิบัติท�าจิตใจให้มีความสงบตามสมควร 

ฟอกล้างจิตใจตามสมควรจนมีผงเข้าตาน้อย ก็อาจท่ีจะมองเห็นสัจจะคือความจริงได้

ตามสมควร หรือว่าได้มากจนถึงเข้าขั้นเป็นธรรมจักษุดังนั้นได้

ทางพระพทุธศาสนาได้มแีสดงเล่าไว้ว่า พระพทุธเจ้ามกัจะได้ทรงแสดงอนปุพุพกีถา 

คือถ้อยค�าที่เป็นไปตามล�าดับตั้งแต่ในขั้นต้นก่อน แล้วจึงทรงแสดงสามุกกังสิกเทศนา 

คือเทศนาทีไ่ด้ทรงยกขึน้แสดงด้วยความตรสัรูข้องพระองค์เอง อนัได้แก่ทุกข์ เหตเุกดิทุกข์ 

ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็คืออริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ในอันดับต่อไป  

อนุปุพพีกถา กถาที่ได้ตรัสแสดงไปโดยล�าดับตั้งแต่ขั้นต้น ท่ีมักจะได้ทรงแสดงก่อน

อริยสัจจ์นั้นก็มี ๕ ข้อ คือ ทาน ศีล สวรรค์ กามาทีนพ และเนกขัมมานิสงส์

ทาน

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง ทาน การให้ การบรจิาค เพือ่สงเคราะห์อนเุคราะห์

บูชาผู้ที่ควรสงเคราะห์อนุเคราะห์ ผู้ที่ควรบูชาเป็นข้อแรก อันหมายถึงว่า เป็นข้อที่มี

ความสามารถจะให้ จะบริจาค เป็นการช่วยสงเคราะห์หรือเป็นการบูชาได้ ก็เป็นสิ่งที่

ควรท�า ทานคือการให้การบริจาคน้ีเองเป็นเครือ่งช�าระจติใจให้บรสิทุธ์ิจากความโลภ และ

มัจฉริยะ ความตระหนี่เหนียวแน่น เม่ือท�าทานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เพื่อสงเคราะห์

อนุเคราะห์หรือบูชาดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสุขแก่ผู้ที่ได้รับสิ่งที่บริจาคนั้นไป ดังนี้ก็

จะท�าจิตใจของผูท้ีบ่ริจาคให้มคีวามบรสิทุธิแ์ละมคีวามสขุ และเมือ่ค้นดูในความบรสิทุธิ์

และความสุขนั่นเองก็จะพบว่า เป็นจิตใจที่ปราศจากความโลภ ความตระหนี่ในส่ิงท่ี

บริจาคนั้น คือเป็นอันว่าเป็นการละความโลภ ความตระหนี่ในสิ่งนั้นได้ จึงได้ให้ออก

ไปได้ และเมื่อการให้นั้นก็ท�าให้ผู้รับได้รับความสุข คนท่ีอดอยากเม่ือได้รับอาหารท่ี

บรจิาคไปได้บรโิภคอาหารนัน้กม็คีวามสขุ เป็นการช่วยต่ออายตุ่อชวีติของเขา คนป่วย

ไข้เมือ่ได้รบัหยกูยาไปกห็ายป่วยไข้ กเ็ป็นการต่ออายตุ่อชวีติเขาอกีเหมอืนกนั และเม่ือ
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ให้เพื่อบูชา ดังที่เรียกว่าท�าบุญ เช่นว่าตักบาตรเป็นต้น ก็ท�าให้จิตใจผ่องใส เพราะได้

บริจาคให้ผู้มีศีล และก็เป็นอันว่าได้ตัดโลภะ มัจฉริยะ ในส่ิงที่บริจาคน้ัน กับท้ังท�า

จิตใจให้บังเกิดเมตตากรุณาขึ้นมาอีกด้วย เพราะจะท�าให้เกิดความเอ็นดูรักใคร่สงสาร

ในผูท้ีไ่ด้รบั และท�าให้เกิดความเสือ่มใสนับถอืในผูท้ีม่ศีลีทีท่�าบญุไปนัน้ เหล่านีเ้ป็นการ

ช�าระฟอกล้างจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยทานเป็นขั้นที่ ๑

ศลี

ต่อจากนัน้ กท็รงแสดงศลีเป็นข้อที ่๒ คอืให้ตัง้ใจงดเว้นจากความประพฤตทิี่

เป็นการก่อภยัก่อเวรแก่ใคร ๆ ทางกาย ทางวาจา ทรงบัญญติัศลี ๕ เป็นนจิศลีส�าหรบั

บคุคลทัว่ไป โดยให้เว้นจากการฆ่า ให้เว้นจากการลกั ให้เว้นจากความประพฤตผิดิใน

กามทั้งหลาย ให้เว้นจากการพูดเท็จ ให้เว้นจากน�้าเมาคือสุราเมรัยอันเป็นฐานแห่ง 

ความประมาท และเมื่อปฏิบัติในศีลดังนี้ ก็ชื่อว่าเป็นการให้อภัย อันเรียกว่าอภัยทาน

แก่ใคร ๆ อีกด้วย และเป็นการเว้นจากความประพฤติทีก่่อบาปก่อกรรมอนัเป็นภัยเป็น

เวรต่าง ๆ เพือ่ความไม่เดอืดร้อนแก่ตนเองด้วย แก่ผูอ้ืน่อกีด้วย กเ็ป็นการช�าระโทสะ

คือความประทุษร้ายออกไปจากจิตใจได้ และอันที่จริงนั้นก็เป็นอันได้ช�าระทั้งกอง 

โลภ ทั้งกองโกรธ ทั้งกองหลง อันเป็นขั้นศีลนี้อีกขั้นหนึ่งที่นับว่าเป็นประพฤติที่สูงขึ้น

ไปกว่าทาน

เมื่อพิจารณาดูความประพฤติของคนทั่วไปแล้วจะเห็นได้ว่า คนพากันท�าทาน

มากกว่าทีจ่ะปฏบิตัใินศลี กเ็พราะว่าการท�าทานนัน้เป็นการทีใ่ห้ออกไปกเ็สรจ็เรือ่งกนั

คราวหนึง่ ๆ แต่ศลีน้ันเมือ่รบัมาปฏบิตักิเ็ป็นข้อผกูพนัแก่ตนเองทีจ่ะต้องเว้นจากสิง่นัน้

สิ่งนี้ เพราะฉะนั้น จึงปรากฏว่าคนพากันท�าทานมากกว่าจะปฏิบัติในศีล แต่ว่าควรจะ

ปฏิบัติในศีลด้วย และการปฏิบัติในศีลนี้ ก็นับว่าเป็นการฟอกล้างช�าระจิตของตนให้

บริสุทธิ์สะอาดย่ิงขึ้นไปอีกกว่าในขั้นทานน้ัน เป็นการสร้างความไม่มีเวรให้กับตนเอง

และให้กบัผูอ้ืน่ด้วย สร้างความไม่เดอืดร้อนให้กบัตนเองและให้กบัผูอ้ืน่ด้วย และเป็นการ

ก่อเมตตากรุณาให้ตั้งขึ้นในจิตมากขึ้นไปกว่าในขั้นทานนั้นอีกขั้นหนึ่ง และนอกจากนี้

ยังให้ส�าเร็จอานิสงส์ ดังที่พระบอกอยู่ทุกคราวที่ให้ศีลว่า
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สีเลน สุคตึ ยนฺติ  ถึงสุคติก็ด้วยศีล

สีเลน โภคสมฺปทา  ความถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติก็ด้วยศีล

สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ  ถึงความดับทุกข์ร้อนใจก็ด้วยศีล

เพราะว่าเมือ่พจิารณาดแูล้วกจ็ะเหน็ว่า ศลีน้ันให้ไปสุคตจิริง ๆ คอืไปดจีรงิ ๆ 

ก็ในปัจจุบันนี่แหละ เมื่อมีศีลต่อกันแล้วไปไหนก็มีแต่ความสวัสดี เราก็ไม่ไปขโมยเขา 

เขาก็ไม่มาขโมยของของเรา เราก็ไม่ไปท�าร้ายเขา เขาก็ไม่มาท�าร้ายเราเป็นต้น ดั่งนี้

แล้วก็เป็นสุคติคือไปดีนั่นเอง ถ้ามีศีลต่อกัน แต่ว่าคนอื่นนั้นเราไปบังคับเขาไม่ได้  

แต่ตวัเรานัน้สามารถปฏิบตัติวัเราให้มศีีลได้ และยงัเป็นเครือ่งประกนัโภคสมบตัใิห้เป็น

สมบัติขึ้นอีกด้วย ไม่ให้เป็นวิบัติ กับยังสามารถดับทุกข์ร้อนใจต่าง ๆ ได้ด้วย

สวรรค์

ทานและศีลที่ปฏิบัตินี้ท�าให้เกิดผลเป็นข้อที่ ๓ คือ สัคคะ อันได้แก่สวรรค์ 

สวรรค์ทีเ่ป็นปัจจุบนัท่านแสดงว่า กค็อืได้เหน็ได้ยนิได้ทราบได้รูท้างทวารท้ัง ๖ คอื รปู 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ และเรือ่งราวท้ังหลายอนัเป็นทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจน�า

ให้เกดิความสขุ เหน็รปูอะไรก็เป็นทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจน�าให้เกดิความสขุ ได้ยนิ

เสียงอะไร ได้ทราบกลิ่นอะไร รสอะไร โผฏฐัพพะอะไร อะไรผุดขึ้นในใจก็เป็นเช่น

เดียวกัน ก็แปลว่าได้รับอารมณ์ท่ีดีอยู่เป็นอันมาก ดังนี้แหละเป็นสวรรค์ปัจจุบันอัน

เรียกว่า ผัสสายตนิกะ คือสวรรค์ที่เป็นไปทางผัสสายตนะทั้ง ๖ ประการ เมื่อพากัน

ปฏิบัติในทานในศีลดังกล่าวนั้น ก็ย่อมจะน�าให้เกิดสวรรค์ดังกล่าวนั้นในปัจจุบันนี้  

เมื่อปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร ในอนาคตก็จะเป็นอย่างนั้น จึงได้ตรัสสวรรค์ไว้เป็นข้อที่ ๓

กามาทนีพ

ต่อจากนัน้กต็รสั กามาทนีพ คอืโทษของกามว่าสวรรค์นัน้กล่าวคอื รูป เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ตลอดถงึเรือ่งราวทัง้หลายทีน่่ารกัใคร่พอใจท�าให้เกดิความสุขนัน้ 



227ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน

ถ้าหากว่าจิตใจไปติดเข้าก็เป็นกาม และเมื่อเป็นกามขึ้นมาก็ย่อมบังเกิดทุกข์โทษ  

ทกุข์โทษทีไ่ด้รบันัน้ย่อมมีอยูเ่ป็นอันมาก แต่ว่าสขุโสมนสัทีไ่ด้รับนัน้มอียูเ่ป็นส่วนน้อย 

เพราะฉะน้ัน จงึได้ตรสัช้ีให้มองเหน็ว่า บรรดาผลทัง้หลายทีด่ทีีช่อบทีน่่ารกัใคร่ปรารถนา

พอใจเหล่าน้ัน ก็ไม่พ้นไปจากรูปท่ีตาเห็น เสียงที่หูได้ยินเป็นต้น อันเป็นที่น่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจ แต่ว่าสิง่เหล่านัน้ท่ีไม่เท่ียง เป็นทกุข์ด�ารงคงทีอ่ยูไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงไม่มีใครสามารถที่จะยึดถือเอาไว้ได้ว่าจะต้องเป็น 

ของของเรา จะต้องเป็นเราอยู่อย่างนั้นตลอดไป คือจะต้องเป็นเราผู้เสวยสวรรค์อยู่

อย่างนั้นตลอดไป และสิ่งท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเหล่านั้นก็จะต้องเป็นของของเรา

อยู่ตลอดไป ไม่สามารถที่จะไปปรารถนายึดถือให้เป็นอย่างนั้นได้ เพราะเป็นส่ิงท่ีจะ

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เป็นสิ่งที่ต้องเกิด-ดับ ฉะนั้น จึงได้รับสุขโสมนัสอยู่ใน

ปัจจุบันเท่าท่ีสิ่งเหล่าน้ันยังด�ารงอยู่ หรือเท่าที่ชีวิตของตนยังด�ารงอยู่เท่านั้น แต่แล้ว 

ครั้นความไม่เท่ียงมาถึง ความแปรปรวนเปล่ียนแปลงมาถึงเข้า สิ่งเหล่านั้นก็จะต้อง

จากไป หรือตัวเราเองก็จะต้องจากสิ่งเหล่านั้นไป เมื่อเป็นดั่งนี้ โทษต่าง ๆ ก็ปรากฏ

ขึ้นคือเป็นความทุกข์ต่าง ๆ จึงได้ตรัสชี้ให้มองเห็นโทษดั่งนี้ที่เรียกว่า กามาทีนพ  

โทษของกาม ก็คือโทษที่ไปรักใคร่ยึดถือว่าจะต้องเป็นของเรา จะต้องเป็นเราเอง

เนกขัมมานสิงส์

ครัน้ได้ตรัสชีก้ามาทนีพเป็นข้อที ่๔ ดัง่นี ้กไ็ด้ตรสั เนกขมัมานสิงส์ อานสิงส์

ของเนกขัมมะคือการออกเป็นประการที่ ๕ คือตรัสชี้ให้เห็นว่า เมื่อความจริงเป็นดั่งนี้  

จึงไม่ควรที่จะหลงยึดถือในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเรา เป็นของเราอย่างแท้จริง ให้มองเห็น

ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เกิด-ดับ ต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา ไม่มี

ใครที่จะสามารถยึดถือเอาไว้ว่าเป็นเรา เป็นของเรา อยู่ได้ตลอดไป เพราะฉะน้ัน  

จึงสมควรที่จะเปล้ืองจิตใจออก ไม่ยึดถือไว้ให้มั่นนัก แม้ว่าจะมีความยึดถืออยู่ตาม

ธรรมดาของสามญัชน กใ็ห้มปัีญญาทีรู่เ้ท่าส�าหรบัท่ีจะน�าจติใจออกได้ในเม่ือความไม่เท่ียง 

ความแปรปรวนเปลีย่นแปลงมาถงึเข้า และความไม่เทีย่ง ความแปรปรวนเปลีย่นแปลง

น้ันก็มีอยู่เสมอ เพราะฉะนั้น จึงตรัสสอนให้รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาในการท่ีจะน�าจิต
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ออกได้ดั่งนี้ การน�าจิตออกได้ดั่งนี้เรียกว่า เนกขัมมะทางจิต เมื่อเนกขัมมะทางจิตมี

ขึ้นได้ เนกขัมมะทางกายก็จะมีได้ เม่ือเป็นดังนี้ จึงจะพบความสุขอันแท้จริงซึ่งเป็น

ความสขุทีเ่กดิจากเนกขัมมะนัน้ ไม่ต้องเป็นทกุข์เดือดร้อนเพราะความหลงยึดถือในส่ิง

ที่ไม่เที่ยง ในสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนั้น ดั่งนี้เป็นเนกขัมมานิสงส์

การแสดงสวรรค์กเ็ป็นการแสดงผลของทาน ของศลี ว่าให้เกดิผลด ีน�าให้เกดิ

ความสขุเป็นการทีน่�าให้ผูป้ฏบิตัมิองเหน็ผลของการปฏิบตัใินทานในศลีว่า ให้เกดิความสุข

ได้จรงิ เป็นความสุขท่ีต้องการอันเรยีกว่าสวรรค์นัน้ ครัน้แล้วกไ็ด้ทรงแสดงกามาทนีพ 

คือโทษของกาม เพื่อเป็นการเตือนจิตมิให้หลงอยู่ในสวรรค์ ให้มองเห็นสวรรค์นั้นว่า 

ก็เป็นรูป เสียงเป็นต้นที่ไม่เที่ยง ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้น ถ้าไป

หลงยดึถอืเข้าก็เป็นโทษมากกว่าทีจ่ะเป็นคณุ กเ็ป็นการฟอกจติให้ออกจากความยึดถือ

เก่ียวเกาะอยู่ในสิ่งท่ีเป็นสวรรค์ คือความสุขที่ต้องการกันอยู่นั้น แล้วก็ทรงแสดง 

อานิสงส์ของเนกขมมะ คอืการออก ชกัน�าให้น�าจิตออกไป เป็นการฟอกจติให้บรสุิทธิ์

ขึ้นอีกชั้นหนึ่ง ก็รวมเป็นอนุปุพพีกถา ๕ ข้อ

ครัน้ทรงแสดงอนปุพุพกีถา ๕ ข้อนีเ้ป็นการฟอกจติให้บรสิทุธิ ์สมควรทีจ่ะรบั

เทศนาในอริยสัจ เหมือนอย่างการซักฟอกผ้าที่ไม่สะอาดให้สะอาดขึ้น สมควรที่จะรบั

น�า้ย้อมได้แล้ว จงึทรงแสดงอรยิสจัท้ัง ๔ ชีใ้ห้เหน็ทกุข์ เหตเุกดิทกุข์ ความดบัทกุข์ ทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ และทุกข์ที่ทรงชี้นั้นก็ทรงชี้โดยปริยายที่เข้าใจได้ง่าย  

ดังที่ทรงชี้ให้เห็นสภาวทุกข์ คือชาติ ชรา มรณะ แล้วก็ทรงชี้ให้เห็นปกิณณกทุกข์  

มีโสกะเป็นต้น แล้วก็ทรงแสดงชี้ให้เห็นว่า ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ 

ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นท่ีรักเป็นทุกข์ ความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์  

ก็เป็นการชี้ให้เห็นทุกข์ที่ทุก ๆ คนได้รับอยู่ปรกตินี้เอง

๒๕ มกราคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๒  

อุเบกขา

ความวางเฉยด้วยความรู้

ธรรมปฏิบัติข้อหน่ึงซ่ึงผู้ปฏิบัติพึงปฏิบัติให้มีขึ้นก็คือ อุเบกขา อุเบกขาที่พึง

ปฏบิตัน้ีิเป็นอเุบกขาส่วนเหต ุเพือ่ทีจ่ะให้ได้อุเบกขาท่ีเป็นส่วนผล และค�าว่า “อเุบกขา” นี้ 

ก็เป็นค�าที่พูดกันในภาษาไทย และมีค�าแปลทั่วไปว่า ความวางเฉย เมื่อให้ค�าแปลและ

เข้าใจกันดังนี้ จึงท�าให้เกิดความเข้าใจผิดก็มี เกิดความเข้าใจถูกก็มี ส่วนให้เกิดความ

เข้าใจผิดนั้นก็คือเข้าใจว่า อุเบกขาเม่ือเป็นความวางเฉยไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง  

กห็มายความว่าไม่ท�าอะไร ไม่เอาใจใส่ในอะไร จงึดคูล้าย ๆ กบัผูท้ีม่ใีจไม่สมประกอบ

ซึ่งไม่รู้เรื่องราวอะไร กลายเป็นผู้ที่มีใจเลื่อนลอย เป็นปัญญาอ่อนหรือท�านองนี้ ดังนี้

เป็นความเข้าใจผิดในอุเบกขา 

ส่วนที่เป็นความเข้าใจถูกนั้นก็คือ เข้าใจอุเบกขาที่เป็นธรรมปฏิบัติอันถูกต้อง

ซึง่จะได้กล่าวต่อไป แต่ว่าในขัน้นีก้พ็งึมคีวามเข้าใจเป็นพืน้ฐานไว้ก่อนว่า ความวางเฉย

ด้วยความไม่รู้ก็มีอยู่ แต่ว่าเป็นความวางเฉยที่มิใช่เป็นธรรมปฏิบัติในพุทธศาสนา แต่

อาจเป็นอุเบกขาที่มีเป็นธรรมชาติธรรมดา เหมือนอย่างความยินดีความยินร้าย และ

ความวางเฉยไมรู่จ้กัยนิดียนิร้ายทีค่นทั่วไปมกีนัอยู่ คือเมื่อประสบอารมณอ์นัเป็นที่ตัง้

แห่งความยนิดีกเ็กดิความยนิด ีประสบอารมณ์อันเป็นทีต่ัง้แห่งความยนิร้ายกเ็กดิความ

ยินร้าย ประสบอารมณ์ที่เป็นกลาง ๆ มิใช่เป็นท่ีตั้งแห่งความยินดีหรือความยินร้าย  
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ก็เกิดความรู้สึกเป็นกลาง ซึ่งก็เป็นอุเบกขา อาการของจิตเหล่านี้ทุกคนย่อมมีอยู่โดย

ปรกติ ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยก็มีอุเบกขาเช่นนี้อยู่ดังนี้ เป็นอุเบกขาที่มีอยู่กันเป็น

ปรกติ มิใช่เป็นธรรมปฏิบัติ แต่ท่ีเป็นธรรมปฏิบัตินั้นหมายถึงความวางเฉยด้วย 

ความรู้ คือรู้แล้วก็วางเฉย

อนัความวางเฉยด้วยความรู้นีเ้ก่ียวแก่การทีต้่องปฏบิตัทิ�าจติใจให้เกดิความวาง

เฉยข้ึน และความวางเฉยด้วยความรูน้ีก้เ็ป็นอาการของจิตทีมี่ความทนทานรู้แล้วกว็าง

เฉยได้ กบัเป็นอาการของจติท่ีประกอบด้วยปัญญาเพ่งพนิจิรู ้ จึงหมายถึงรูเ้รือ่งท่ีเป็นไป 

กับรู้ที่เป็นปัญญา ดังจะยกตัวอย่างอันเรื่องที่เป็นไปนั้น ดังเช่น นินทา สรรเสริญ  

กล่าวได้ว่าบุคคลทุก ๆ คนจะต้องมีผู้นินทาบ้าง สรรเสริญบ้างอยู่ด้วยกันทั้งนั้น และ

แต่ละคนจะต้องมีผู้นินทามีผู้สรรเสริญไม่ใช่น้อย แต่ว่าไม่ได้ยิน จึงไม่รู้ว่าเขานินทา

อย่างไรบ้าง เขาสรรเสริญอย่างไรบ้าง จิตจึงเป็นกลาง ๆ ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะไม่รู้ 

คือไม่ได้ยินเขาพูด ไม่ทราบว่าเขาพูดอย่างนี้ดั่งนี้ เป็นลักษณะที่วางเฉยด้วยความไม่รู้

จริง ๆ แต่อันที่จริงนั้นเขานินทาอยู่แล้ว เขาสรรเสริญอยู่แล้ว ซ่ึงทุกคนก็จะเป็น 

อย่างนีด้้วยกนัทัง้นัน้ ยิง่คนทีม่ชีือ่เสยีงมากต้องท�าการงานเกีย่วข้องกับคนเป็นอนัมาก 

ก็จะต้องมีผู้สรรเสริญมาก มีผู้นินทามาก แต่ว่าเขาพูดลับหลัง ไม่รู้ เมื่อไม่รู้ก็เฉย ๆ 

ดั่งนี้เรียกว่าเฉย ๆ ด้วยความไม่รู้จริง ๆ 

คราวน้ี เม่ือได้ยินเขาพูด ได้ทราบว่าเขาพูดนินทาบ้าง สรรเสริญบ้างก ็

วางเฉยได้ ดั่งนี้เรียกว่ามีความทนทาน เป็นการวางเฉยด้วยความรู้ คือรู้เรื่องที่เป็นไป 

ซึง่น่าจะยนิดกีไ็ม่ยนิด ีน่าจะยนิร้ายกไ็ม่ยนิร้าย วางเฉยได้ นีเ้ป็นความรูเ้รือ่งทีเ่ป็นไป  

มีจิตใจทีท่นทาน มัน่คง กว็างเฉยได้ รูว่้าเขาว่ากว็างเฉยได้ เขานนิทา เขาสรรเสรญิ 

ก็วางเฉยได้

อีกอย่างหนึ่ง วางเฉยด้วยปัญญา คือว่าโดยปรกตินั้นก็จะต้องมีชอบใจ 

ไม่ชอบใจข้ึนมาก่อน แต่แล้วกพ็จิารณาให้เกดิความรูท้ีเ่ป็นปัญญาขึน้มา เมือ่เกดิปัญญา

ข้ึนมาก็เกิดความวางเฉยได้ อันความวางเฉยได้ด้วยความรู้ที่เป็นปัญญานี้ต้องอาศัย

การปฏิบัติอันเรียกว่า โยนิโสมนสิการ ท�าไว้ในใจโดยแยบคาย พิจารณาให้เห็นเหตุ

เห็นผล เห็นสัจจะคือความจริง อันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติให้เกิดอุเบกขาซึ่งเป็นที่ 

มุ่งหมายในทางปฏิบัติธรรม
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อนิทรยีภาวนา

ในพระสตูรหนึง่พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงสัง่สอนให้อบรมอเุบกขาทางอนิทรย์ี

ทั้ง ๖ คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางมนะคือใจ อันเรียกว่า 

“อินทรียภาวนา” คือการอบรมอินทรีย์ โดยที่ได้ทรงปรารภถึงค�าสอนในลัทธิอื่นที่มี

เรือ่งเล่าว่า ศาสดาของลัทธน้ัินแสดงอินทรียภาวนา อบรมอนิทรย์ีทัง้ ๖ เหล่านีอ้ย่างไร 

ศาสดาของลัทธินั้นก็สอนสานุศิษย์ว่าให้หลับตาเสียอย่ามอง ให้อุดหูเสียอย่าฟัง  

เมื่อปฏิบัติท�าอินทรียภาวนา พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า ถ้าเช่นนั้นคนที่ตาบอดหูหนวก 

กจ็ะต้องเป็นผู้ท่ีได้อบรมอินทรียภาวนาแล้ว และได้ทรงแสดงถึงวิธอีบรมอนิทรยีภาวนา

ในพระพุทธศาสนาโดยความว่า

อาศยัตากับรูป ท่ีประจวบกันก็เกิดอารมณ์ทีช่อบใจบ้าง ไม่ชอบใจบ้าง ทัง้สอง

อย่างบ้าง ก็ให้จับพิจารณาว่า อันความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้ง ๒ อย่างนี้ เป็นสิ่งที่

ปรุงแต่งขึ้นมา เป็นของหยาบ เป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยบังเกิดขึ้น ส่วนสิ่งนี้ละเอียด

ประณีตคืออุเบกขา ความท่ีวางใจเป็นกลางได้ เมื่อเกิดปัญญามองเห็นความจริงดังนี้ 

ความชอบใจไม่ชอบใจหรือว่าท้ัง ๒ น้ันย่อมดับไปง่ายมาก ยากน้อย เหมือนอย่าง

หลับตาแล้วก็ลืมตาขึ้น ลืมตาแล้วก็หลับตาลง

อาศัยหูกับเสียง ประจวบกัน ก็เกิดอารมณ์ท่ีชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างหรือ 

ทัง้ ๒ อย่าง กใ็ห้จับพจิารณา ความชอบใจไม่ชอบใจหรอืทัง้ ๒ นัน้เป็นของทีป่รงุแต่ง 

เป็นของหยาบ เป็นของทีอ่าศยัเหตปัุจจยับงัเกดิขึน้ ส่วนสิง่นีล้ะเอยีดประณีตคืออุเบกขา 

เมือ่พจิารณาเหน็ดงันี ้ความชอบใจไม่ชอบใจหรอืท้ัง ๒ นัน้กจ็ะดบัไปง่ายมาก ยากน้อย 

เหมือนอย่างดีดนิ้ว

อาศัยจมูกกับกลิ่น เกิดอารมณ์ที่น่าชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างหรือทั้ง ๒ นั้น  

กใ็ห้พจิารณาว่าอันความชอบใจไม่ชอบใจหรอืทัง้ ๒ นัน้เป็นของปรงุแต่ง เป็นของหยาบ 

เป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น ส่วนสิ่งนี้ละเอียดประณีต คืออุเบกขา เมื่อพิจารณา

เหน็ดงันี ้ความชอบใจไม่ชอบใจหรอืทัง้ ๒ นัน้กจ็ะดบัไปง่ายมาก ยากน้อย เหมือนอย่าง

หยาดน�้าที่ตกลงไปบนใบบัวที่เอียงหน่อยหนึ่ง ก็จะไหลตกลงไปโดยเร็ว
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อาศัยลิ้นกับรส เกิดอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างหรือทั้ง ๒ นั้น ก็ให้

พิจารณาว่า อันความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองนั้นเป็นของปรุงแต่ง เป็นของหยาบ 

เป็นของอาศยัเหตปัุจจยับงัเกดิขึน้ แต่ส่วนนีล้ะเอยีดประณตีคอือุเบกขา เม่ือพจิารณา

เห็นด่ังนี้ ความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้ง ๒ นั้นก็จะดับไปโดยง่ายมากหรือยากน้อย 

เหมือนอย่างรวมก้อนเขฬะที่ปลายลิ้น ก็บ้วนถ่มออกได้โดยง่าย

อาศัยกายและสิ่งที่กายถูกต้อง ก็เกิดอารมณ์ท่ีชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างหรือ

ทั้ง ๒ น้ัน ก็ให้พิจารณาว่าความชอบใจไม่ชอบใจหรือท้ัง ๒ นั้น เป็นของปรุงแต่ง  

เป็นของหยาบ เป็นของอาศัยเหตุปัจจัยบังเกิดขึ้น ส่วนส่ิงที่เป็นของละเอียดประณีต 

คืออุเบกขา เมื่อพิจารณาเห็นดั่งนี้ความชอบใจไม่ชอบใจก็จะดับไปโดยง่ายมาก  

ยากน้อย เหมือนอย่างคู้แขนที่เหยียดเข้ามา หรือว่าเหยียดแขนที่คู้ออกไป

อาศัยมโนคือใจและธรรมคือเรื่องราว เกิดอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง

หรือทั้ง ๒ นั้น ก็ให้พิจารณาว่า อันความชอบใจไม่ชอบใจหรือท้ัง ๒ นั้นเป็นของ 

ปรุงแต่ง เป็นของหยาบเป็นของอาศัยเหตุปัจจัยบังเกิดขึ้น แต่ส่วนนี้ละเอียดประณีต 

คอือเุบกขา เมือ่พจิารณาเหน็ดัง่นีค้วามชอบใจไม่ชอบใจหรอืทัง้ ๒ อย่างนัน้กจ็ะดบัไป

โดยง่ายมาก ยากน้อย เหมือนอย่างหยาดน�้า ๒-๓ หยดท่ีตกลงไปในกระทะท่ีร้อน 

หยาดน�้านั้นก็จะแห้งเหือดหายไปโดยเร็ว

ฉะนัน้ ตามพระพทุธภาษิตนีจ้งึเป็นการตรสัสอนให้ปฏบิตัอิเุบกขาด้วยปัญญา

คือความรู้ คือให้ใช้ปัญญาพิจารณาในขณะที่ประสบอารมณ์ทางอินทรีย์ทั้ง ๖ เหล่านี ้

อันเป็นอารมณ์ท่ีชอบใจไม่ชอบใจหรือท้ัง ๒ อย่างนั้น ส่วนการที่จะดับความยินดี 

ความยินร้ายหรือทั้ง ๒ อย่างนั้นได้เร็วหรือช้าเพียงไรนั้น ก็สุดแต่ปัญญาที่มองเห็น  

เมือ่มปัีญญามองเหน็ถนดัชดัแจ้งว่าความชอบใจไม่ชอบใจหรอืทัง้ ๒ อย่างนัน้เป็นของ

ปรุงแต่งไม่ใช่เป็นของจริง เป็นของหยาบ ไม่ละเอียดประณีต เป็นของที่อาศัยปัจจัย

บังเกิดขึ้น คือเป็นสิ่งเกิด-ดับ เมื่อปัญญามองเห็นปรุโปร่งได้เร็วก็ดับได้เร็ว ถ้าปัญญา 

มองเห็นปรุโปร่งได้ช้าก็ดับได้ช้า แต่ว่าแม้จะดับได้ช้า ก็ดีกว่าไม่ใช้ปัญญาพิจารณา 

เพราะเมือ่ใช้ปัญญาพจิารณา ความยินดคีวามยนิร้ายหรอืทัง้ ๒ อย่างนัน้กถ็กูเพ่งพนิจิ
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คือถูกดู เป็นการส่งจิตกลับเข้ามาดู ดูตัวความยินดีความยินร้ายหรือทั้งสองอย่างนั้น  

ดูความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้งสองอย่างนั้น เมื่อมองเห็นว่าเป็นของปรุงแต่งเป็น 

ของหยาบ เป็นของอาศัยเหตุปัจจยับังเกิดขึน้อนัท�าจิตใจให้เศร้าหมอง ให้กระสบักระส่าย

กระวนกระวายเดือดร้อน ย่อมจะมีความอึดอัดระอารังเกียจ รังเกียจต่อความยินดี

ความยินร้ายหรอืท้ัง ๒ อย่างนัน้ ระอาอึดอัดต่อความยนิดคีวามยนิร้ายท้ัง ๒ อย่างนัน้ 

เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็จะท�าให้ความยินดีความยินร้ายหรือทั้ง ๒ อย่างนั้นไม่เพิ่มขึ้น มีแต่จะ

ลดน้อยลงไป และเมื่อเพ่งพินิจพิจารณาเข้าบ่อย ๆ คือเพ่งดูบ่อย ๆ ก็จะสงบลงไปจน

ดับหายในที่สุด เพราะว่าสิ่งที่ไม่ใช่สัจจะคือความจริงนั้นย่อมไม่ทนต่อความเพ่งพินิจ

อนุตรอนิทรยีภาวนา

การเพ่งพินิจดูจิตอันประกอบด้วยความยินดีความยินร้าย ความชอบใจไม่

ชอบใจหรือท้ัง ๒ อย่างน้ัน จะท�าให้พบลักษณะหน้าตาของความยินดีความยินร้าย 

ความชอบใจไม่ชอบใจหรอืท้ัง ๒ อย่างนัน้ อนัมลีกัษณะทีน่่าอดึอดัน่าระอาน่ารงัเกยีจ 

กจ็ะเกิดความอึดอัดระอารงัเกยีจภาวะเหล่านีข้องจิตใจขึน้มาเอง จะท�าให้ลดถอยจนถงึ

สงบหายไปคือว่าดับไปได้ แม้จะช้าก็ยังดี ดีกว่าปล่อยไว้โดยที่ไม่เพ่งกลับเข้ามาดู  

แต่ว่ามองออกไปข้างนอก มองออกไปยึดถืออยู่ในตัวอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งความยินดี 

ความยินร้าย ความชอบใจไม่ชอบใจ ความหลงงมงายนั้น เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็เป็นการที่

เป็นเหมอืนอย่างเสรมิเชือ้ให้แก่ความยินดคีวามยนิร้าย ความชอบใจไม่ชอบใจ จะท�าให้

เพิม่มากขึน้และตัง้อยู่นาน สงบยาก ก่อความเดอืดร้อนให้แก่จติใจมาก ท�าจติใจให้ไม่

สงบมาก ฉะนั้น วิธีปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้นี้ จึงเรียกว่าเป็น 

อนุตรอินทรียภาวนา คือการอบรมอินทรีย์ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันเยี่ยม ก็คือ

ปฏิบัติให้ได้อุเบกขาขึ้นมาในอารมณ์นั้นเอง
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เสขปฏปิทา

การส่งจติกลบัเข้ามาดเูมือ่บงัเกิดความยินดคีวามยินร้าย ความชอบใจไม่ชอบใจ

หรือทั้ง ๒ อย่างนั้นข้ึนในอารมณ์ที่บังเกิด อาศัยอินทรีย์ท้ัง ๖ เหล่านี้ เพ่งพินิจดู 

บังเกิดความอึดอัด ระอา รงัเกยีจต่อความยนิดียนิร้าย ความชอบใจ ไม่ชอบใจหรอื 

ทั้ง ๒ อย่างนี้ที่ตนเองเรียกว่าเป็นเสขปฏิปทาคือเป็นข้อปฏิบัติของพระเสขะ หรือ 

กล่าวกลาง ๆ ว่าของผูท่ี้ศึกษาปฏิบัตพิระพทุธศาสนา ค�าว่า “เสขะ” นัน้ปรกติท่านก็

หมายถงึพระเสขะบุคคลผู้บรรลุมรรคผลตั้งแต่ขั้นที่ ๑ ไปขึ้นไป ค�าเป็นกลาง ๆ ก็ว่า

ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาทั่วไปก็พึงปฏิบัติดังนี้ คือเข้ามาดู เพ่งพินิจที่ตัวความยินดี 

ความยินร้าย ความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้ง ๒ อย่างนั้น ในขณะที่ประสบอารมณ ์

ทางตา หู เป็นต้น ให้เกิดความอึดอัด ระอา รงัเกยีจต่อความยินดคีวามยนิร้ายหรอื 

ทั้ง ๒ อย่างนั้น ดั่งนี้เป็นวิธีปฏิบัติดับ และแม้การปฏิบัติดั่งนี้ก็เป็นการปฏิบัต ิ

สติปัฏฐานของพระพุทธเจ้านั่นเอง เพราะก็รวมเข้าในกาย เวทนา จิต ธรรม และ 

โดยเฉพาะการปฏิบัติพิจารณาซากศพก็เป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่ง อันจะท�าให้เกิดความ

อดึอดัระอารงัเกยีจต่อความยนิดคีวามยนิร้าย ความชอบใจไม่ชอบใจหรือท้ัง ๒ อย่างน้ัน 

เพราะว่า กายอันน้ีท้ังท่ีเป็นกายตนบ้าง กายผูอ้ืน่บ้าง ย่อมเป็นทีต่ัง้ของความยินดชีอบใจ 

หรือความยินร้ายไม่ชอบใจ หรือทั้ง ๒ อย่างนั้นได้เป็นอย่างมาก แต่เมื่อมาพิจารณา

ให้เห็นเป็นซากศพปลงใจลงไปได้ ก็จะสงบความชอบใจไม่ชอบใจหรือทั้ง ๒ อย่างนั้น 

เป็นอุเบกขาขึ้นมาได้

๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๓  
อุเบกขา (ต่อ)

ฉฬังคุเบกขา

การปฏิบัตสิตปัิฏฐานพจิารณากาย เวทนา จติ ธรรม ก�าจดัอภชิฌา โทมนสั 

คือความยินดีความยินร้ายในกาย เวทนา จิต ธรรม ก็เป็นการปฏิบัติท�าอุเบกขา 

นั้นเอง เพราะอุเบกขานั้นมีลักษณะที่ท�าจิตใจให้ตั้งอยู่สม�่าเสมอ ให้มัธยัสถ์เป็นกลาง 

ไม่ยนิดไีม่ยินร้าย ดงัทีไ่ด้แสดงแล้วว่า ท�าอุเบกขาในอารมณ์ทัง้หลายทีป่ระสบทางทวาร

ทัง้ ๖ อเุบกขาด่ังนีม้ชีือ่เรยีกว่า ฉฬังคเุบกขา อเุบกขาประกอบด้วยองค์ ๖ คือประกอบ

ด้วยจิตที่สม�่าเสมอในอารมณ์ทั้ง ๖ มีรูปารมณ์ อารมณ์คือรูปเป็นต้น

วธิปีฏิบตัทิ�าอุเบกขาในอารมณ์ท้ัง ๖ นี ้อาศยัการพจิารณาทางปัญญา ดงัเช่น

ที่แสดงแล้วว่าพิจารณาว่า อารมณ์ทั้งหกอันเป็นที่ตั้งแห่งความชอบใจไม่ชอบใจหรือ 

ทั้งสองอย่างนั้น กับความชอบใจไม่ชอบใจท้ังสองอย่างนั้นท่ีบังเกิดขึ้นในอารมณ์ 

เหล่านั้นเป็นของปรุงแต่งคือไม่ใช่เป็นของจริง เป็นของหยาบคือไม่ใช่เป็นของละเอียด 

เป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยบังเกิดขึ้น คือเมื่อบังเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัย ส้ินเหตุปัจจัย 

ก็ดับ จึงมีความเกิด-ดับเป็นธรรมดา ส่วนสิ่งที่ละเอียดประณีตก็คืออุเบกขา อันเป็น

ความไม่ปรุงแต่ง และเป็นสิง่ทีม่ไิด้อาศยัเหตปัุจจยับงัเกดิขึน้เหมือนอย่างความชอบใจ

ไม่ชอบใจนั้น ดั่งนี้เป็นวิธีพิจารณาอย่างหนึ่ง
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อกีอย่างหนึง่ ตรัสสอนให้ใช้ปัญญาพจิารณาอนัเรยีกว่า ท�าภาวนาเสมอด้วยดนิ 

เสมอด้วยน�้า เสมอด้วยไฟ เสมอด้วยลม เสมอด้วยอากาศ โดยจับพิจารณาว่าคน 

ทัง้หลายทิง้ของท่ีสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้างลงบนแผ่นดนิ แผ่นดนิกย่็อมไม่อดึอดัระอา

รังเกียจรับไว้ท้ังนัน้ คนท้ังหลายล้างของท่ีสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้าง ในน�า้ น�า้กไ็ม่อดึอดั

ระอารังเกียจ ล้างได้ทุกอย่าง ไฟเล่าก็ไหม้ของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างได้ทุกอย่าง

โดยไม่อดึอดัระอารังเกยีจ ลมกเ็ช่นกนัพดัสิง่ท่ีสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างได้ทุกอย่างโดย

ไม่อึดอัดระอารังเกียจ อากาศคือช่องว่างนั้นก็เช่นเดียวกันไม่ตั้งอยู่เฉพาะในที่ไหน ๆ 

เมือ่ท�าภาวนาเสมอด้วยดนิ น�า้ ไฟ ลม อากาศ ความพอใจไม่พอใจ ชอบใจไม่ชอบใจ

หรือทัง้ ๒ อย่างทีบ่งัเกดิขึน้กไ็ม่ครอบง�าจติ จติย่อมต้ังอยูใ่นอเุบกขา คอืความทีเ่ข้าไป

เพ่งอยู่อย่างสงบ ไม่ขึ้นไม่ลง มีอาการสม�่าเสมอ ไม่ยินดี ไม่ยินร้ายในอารมณ์ทั้งปวง 

การพิจารณาดั่งนี้เรียกว่าท�าภาวนาเสมอด้วยดิน น�้า ไฟ ลม อากาศ ก็เป็นวิธีฝึกหัด

ท�าจิตให้เป็นอุเบกขาอีกอย่างหนึ่ง 

ธาตุอุเบกขา

อันดิน น�้า ไฟ ลม อากาศ ที่รับส่ิงที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างได้ทุกอย่าง 

ดังกล่าวน้ัน ก็เพราะมีความเป็นธาตุ คือความเป็นส่ิงท่ีทรงอยู่ด�ารงอยู่ของตน ดินก็

ทรงความเป็นธาตุ คือความท่ีแข้นแข็ง น�้าก็ทรงความเป็นธาตุ คือความที่เอิบอาบ 

เหลวไหล ไฟกท็รงความเป็นธาตไุฟคือความร้อนเผาไหม้ ลมกท็รงความเป็นธาตลุมคอื

พดัไหว อากาศกท็รงความเป็นธาตอุากาศคือเป็นช่องว่าง เม่ือเป็นดัง่นีจ้งึสามารถรองรบั

ได้ทุกอย่าง ดังที่ใช้ค�าว่า “โดยไม่อึดอัด ระอา รังเกียจ...” ฉะนั้นการที่จิตรับอารมณ์

ได้อย่างนั้น จิตก็จะต้องทรงความเป็นธาตุ คืออุเบกขาธาตุ ธาตุอุเบกขา โดยที่ฝึกหัด

ปฏิบัติให้จิตมีความทนทานต่ออารมณ์ทั้งปวงที่มาประสม
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ญาณอุเบกขา

การฝึกหดัปฏิบัตจิติให้มีความทนทานต่ออารมณ์ทีไ่ด้รบัอยูเ่สมอ จะช่วยท�าให้

จิตเพ่ิมพลังเพิ่มความสามารถในการรองรับอารมณ์ทั้งหลายได้มากยิ่งขึ้นโดยล�าดับ  

การรับอารมณ์โดยใช้ปัญญาพจิารณาดงันี ้เรยีกว่าเป็น ญาณอเุบกขา คอืเป็นอเุบกขา

ด้วยความรู้ ความรู้อารมณ์นั้น ๆ ด้วย และความรู้ที่เป็นตัวปัญญาพิจารณาด้วย  

ตรงตามศัพท์ของอุเบกขาที่แปลว่าความเข้าไปเพ่ง ความเข้าไปดู

ค�าว่า “เข้าไป” นัน้กห็มายถึงว่า เข้าไปดอูยูใ่นจติ เข้าไปเพ่งอยูใ่นจิต ไม่ออก

มาข้างนอก เมื่อไม่ออกมาข้างนอกจึงมีอาการที่ปล่อย ไม่ถือเอาไว้ มีอาการที่หยุดคือ

ไม่วุ่นวายจัดท�าอย่างน้ันอย่างนี้ ค�าว่าเข้าไปย่อมมีความหมายดังนี้ คือไม่ออกมา  

แต่การเข้าไปนั้นก็ไม่ใช่เข้าไปนอนหลับอยู่ ปิดหูปิดตา ไม่ดูไม่ฟัง เหมือนอย่างคน

ตาบอดหูหนวก แต่ว่าเพ่งพินิจและดู การดูการเพ่งพินิจแม้เข้าไปดูเข้าไปเพ่งพินิจอยู่

เพียงในจิตไม่ออกดังกล่าวนั้น แต่ถ้ายังมีความชอบมีความชังมีความพอใจไม่พอใจ  

มีความยินดียินร้าย ก็แสดงว่ายังออกมาเกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายในภายนอก

เหล่าน้ัน จึงไม่ชือ่ว่าวาง เพราะยงัมคีวามเกาะเกีย่วอยู่ และยังไม่ช่ือว่าหยุด เพราะว่า

จิตยงักระสบักระส่ายวุน่วายอยูด้่วยความชอบความชงั ความยินดคีวามยินร้าย ฉะน้ัน 

จงึยงัไม่ชือ่ว่าเป็นอุเบกขาอีกเหมือนกนั คือแม้ว่าอาการทางกายทางวาจาไม่แสดงออก

ให้ปรากฏ แต่ยังมีความชอบใจไม่ชอบใจยนิดยีนิร้ายอยูใ่นจติ กย็งัไม่ปล่อย ยงัไม่หยดุ 

ยงัไม่วาง ยงัไม่เฉย เพราะอาการทีป่ล่อยนัน้กค็อื วางนัน่เอง หยุดนัน้กค็อืเฉยนัน่เอง 

เมื่อยังมียินดียินร้ายอยู่ ก็ยังไม่ปล่อยยังไม่วาง ยังไม่หยุด ยังไม่เฉย ยังเกี่ยวพันอยู่  

ก็แปลว่า ยังไม่ใช่อาการที่เข้าไปเพ่งดู เข้าไปดูพินิจอย่างสงบ ต่อเมื่อปล่อยได้วางได ้

เฉยได้ คอืว่าตดัความยนิดคีวามยินร้ายได้ เป็นการตดัความเกาะเกีย่วของจติต่ออารมณ์

ทั้งหลายเหล่านั้น ตัดกระแสจิตที่ออกไปเกาะเกี่ยวนั้นได้ ก็เป็นอันน�าจิตกลับเข้ามา 

ตัง้อยูใ่นฐานะเป็นผูด้ ูเป็นผูรู้ ้เป็นผูเ้หน็เท่านัน้ ดัง่นี ้จงึจะเป็นการเข้าไปด ูเข้าไปเพ่ง

จริง ๆ เพราะแม้ว่าจะสงบทางกาย ทางวาจา เมือ่กระแสจติยงัออกไปเกาะเกีย่วพวัพนั 

ก็ได้ชื่อว่ายังไม่เข้าไปคือยังออกมา ต่อเมื่อตัดกระแสจิตที่ออกมาเกี่ยวเกาะพัวพัน  

ด้วยความชอบความชัง จึงจะชื่อว่าเพ่งดูอยู่จริง ๆ 
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อาการที่เข้าไปเพ่ง เข้าไปดู โดยแท้จริงท่ีมีลักษณะดังกล่าวนี้ จึงมีลักษณะ

อาการของอเุบกขาทีบ่รสิทุธิ ์ซึง่จะต้องมตีวัความรู้ รูใ้นอารมณ์นัน้ ๆ ด้วย ทีเ่ป็นการ

รู้ทางตา ทางหู เป็นต้น และรู้ที่เป็นตัวปัญญาด้วย อันเกิดจาการภาวนา วิธีภาวนา

เสมอด้วยธาตดิุนเป็นต้นดงักล่าว หรอืวธิทีีต่รสัสอนพิจารณาว่า ความยินดคีวามยินร้าย

เป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นต้น หรือแม้วิธีอื่นใดที่ผู้ปฏิบัติจะพึงใช้ด้วยตนเองอันเป็นโยนิโส-

มนสิการ การพิจารณาท�าไว้ในใจโดยแยบคาย แม้การปฏิบัติในสติปัฏฐาน ตั้งสติ

พิจารณากายเป็นต้น ทุกปัพพะคือทุกข้อ ย่อมเป็นไปเพื่อให้เกิดอุเบกขาอันบริสุทธิ์

เหมือนดังกล่าวมาแล้ว แม้ในปัพพะข้อที่ว่าด้วยป่าช้าก็เช่นเดียวกัน

๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๔  
อุเบกขา (ต่อ) 

ได้แสดงฉฬังคุเบกขาหรือผัสสะอุเบกขา คือการปฏิบัติท�าจิตให้สม�่าเสมอ  

ไม่ข้ึนลงด้วยความยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้ง ๖ ที่ผ่านเข้ามาสู่จิตทางทวารทั้ง ๖  

และได้แสดงการปฏิบติัอบรมจติให้เสมอด้วยดนิ น�า้ ไฟ ลม อากาศ ด้วยการพจิารณา

ว่าดนิ น�า้ ไฟ ลม อากาศ ปราศจากความยนิดียินร้ายในเม่ือมีใคร ๆ เขาทิง้ของสะอาด

บ้าง ไม่สะอาดบ้างลงแผ่นดิน เป็นต้น จนถึงอากาศกไ็ม่ข้องติดอยูใ่นทีไ่หน ๆ พจิารณา

ท�าจติให้เป็นเหมือนอย่างน้ันในขณะท่ีประสบผสัสะทัง้หลายทีช่อบใจบ้าง ไม่ชอบใจบ้าง 

วิธีปฏิบัติอบรมจิตนั้นก็อาศัยปัญญาที่พิจารณา เป็นโยนิโสมนสิการ ท�าไว้ในใจโดย

แยบคาย และวิธีพิจารณาปฏิบัตินี้ยังได้มีพุทธภาษิตตรัสส่ังสอนไว้อีกหลายประการ 

โดยทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงเป็นพระผูมี้พระภาค คอืเป็นผู้จ�าแนกแจกธรรมสัง่สอนประชมุชน 

ทรงบอก ทรงเปิดเผย ชีแ้จง และแสดงกระท�าให้ตืน้ เพือ่ให้ทกุคนได้ทราบทางปฏิบตัิ

เพื่อปฏิบัติให้ประสบผลโดยปริยายอีกประการหนึ่ง ได้ตรัสสอนให้พิจารณาให้รู้จัก

อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖ และมโนปวิจาร ๑๘ 

แม้ว่าฟังดูจะมีหัวข้อมาก แต่ก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ในนาม รูป หรือกายใจนี้ของทุก ๆ คน

ทั้งนั้น
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อายตนะ ๖

อายตนะภายใน ๖ กคื็อ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และมโนหรอืมนะ ทีแ่ปลว่าใจ

อายตนะภายนอก ๖ ก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สิ่งที่กายถูกต้อง 

และธรรมคือเรื่องราว

วญิญาณ ๖ 

วิญญาณ ๖ ก็คือจักขุวิญญาณ ความรู้สึกเห็นรูปทางตา โสตวิญญาณ  

ความรู้สกึได้ยนิเสยีงทางห ูฆานวญิญาณ ความรูส้กึทราบกลิน่ทางจมกู ชวิหาวญิญาณ 

ความรู้สึกทราบรสทางลิ้น กายวิญญาณ ความรู้สึกทราบโผฏฐัพพะ คือส่ิงที่กาย 

ถูกต้องทางกาย มโนวิญญาณ ความรู้สึกรู้เรื่องทางมโนคือใจ

สัมผัส ๖

สัมผัส ๖ ก็คือ ตากับรูปและจักขุวิญญาณประจวบกันเข้าเป็นจักขุสัมผัส 

สมัผสัทางตา หกูบัเสยีงและโสตวญิญาณประจวบกนัเข้ากเ็ป็นโสตสมัผสั สมัผสัทางหู 

จมูกกับกลิ่นและฆานวิญญาณประจวบกันเข้าเป็นฆานสัมผัส สัมผัสทางจมูก ลิ้นกับ

รสและชวิหาวญิญาณประจวบกันเข้าเป็นชวิหาสัมผสั สัมผสัทางลิน้ กายกบัโผฏฐัพพะ

และกายวิญญาณประจวบกันเข้าเป็นกายสัมผัส มโน ใจกับธรรมคือเรื่องราวและมโน

วิญญาณสัมผัสกันเข้าเป็นมโนสัมผัส กล่าวง่าย ๆ ก็คือ สัมผัสกับจิตแรงขึ้น กระทบ

กับจิตแรงขึ้น อะไรกระทบ ก็อารมณ์นั่นแหละ กระทบกับจิตแรงขึ้นก็ให้เกิดเวทนา 

คือความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ อาการที่อารมณ์มากระทบจิตอัน

ให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ทางจิตนี้เรียกว่าสัมผัส และ 

ความสุขทางจิตเรียกว่า โสมนัสคือสุขใจ ความทุกข์ทางจิตเรียกว่า โทมนัสคือทุกข์ใจ
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มโนปวจิาร ที่ท่องเที่ยวไปของใจ ๑๘

อันโสมนัส สุขใจ โทมนัส ทุกข์ใจ กับอุเบกขาคือความรู้สึกเป็นกลาง ๆ  

ไม่ทุกข์ไม่สุขอีกอย่างหนึ่ง ย่อมบังเกิดขึ้นจากอารมณ์ที่เข้ามาทางอายตนะดังกล่าว 

น่ันแหละ อารมณ์บางอย่างเป็นทีต่ัง้ของโสมนสัคอืสขุใจ อารมณ์บางอย่างเป็นทีต่ัง้ของ

โทมนัสคือทุกข์ใจ อารมณ์บางอย่างเป็นที่ตั้งของอุเบกขา คือความรู้สึกเป็นกลาง ๆ  

ไม่ทุกข์ไม่สุข ฉะนั้น บุคคลหรือว่าจิตนี้จึงท่องเที่ยวไป คือตรึกตรองไปในอารมณ์ 

เหล่านี้ ท่องเที่ยวคือตรึกตรองไปในอารมณ์ คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ

เรื่องราวทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของความสุขใจ ก็นับได้ ๖ ท่องเที่ยวคือตรึกตรองไปใน

อารมณ์คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และเรื่องราวอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ใจ

ก็นับได้อีก ๖ ท่องเที่ยวคือตรึกตรองไปในอารมณ์คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

และเรื่องราวอันเป็นที่ตั้งของอุเบกขาก็นับได้ ๖ ๖x๓ ก็เป็น ๑๘ จึงเป็นมโนปวิจาร 

๑๘ มโนปวิจารก็แปลว่าที่ท่องเที่ยวไปของใจ ก็คือที่ตรึกตรองไปของใจ ใจคิดนึกตรึก

ตรองไปในเรือ่งนัน้บ้าง ในเรือ่งนีบ้้าง แต่กอ็าจประมวลเข้าได้ว่า ย่อมท่องเทีย่วคอืตรกึ

ตรองไปในอารมณ์ทั้ง ๑๘ นี้ ไม่ออกไปจากนี้ คือในอารมณ์ที่เป็นเรื่องรูป เรื่องเสียง 

เรื่องกลิ่น เรื่องโผฏฐัพพะ และเรื่องของเรื่องเหล่านี้ทั้งหลาย เป็นที่ตั้งของโสมนัสคือ

สุขใจบ้าง เป็นท่ีตั้งของโทมนัสคือทุกข์ใจบ้าง เป็นท่ีตั้งของอุเบกขาคือเป็นกลาง ๆ  

ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง 

เคหสติะและเนกขัมมสติะ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้แบ่งอารมณ์ทั้ง ๑๘ นี้ออกไปเป็น ๒ ฝ่าย คือ 

ฝ่ายทีอ่าศยัเรอืนเรยีกว่า เคหสติะฝ่ายหนึง่ ฝ่ายท่ีอาศัยเนกขมัมะ เรยีกว่า เนกขมัมสิตะ

อีกฝ่ายหนึ่ง 

เคหสิตะ ฝ่ายที่อาศัยเรือนนั้นก็หมายถึงอารมณ์ทั้ง ๖ เหล่านั้น ทั้งที่เป็นที่

ตัง้ของสขุใจ ทัง้ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของทกุข์ใจ ทัง้ทีเ่ป็นตัง้ของอเุบกขา อนัเกีย่วข้องอยู่กับบ้าน

เรือนทั้งหลาย ก็คือเกี่ยวข้องอยู่กับโลก เกี่ยวข้องอยู ่กับกามคุณ เพราะบ้าน 

เรือนน้ันย่อมเป็นทีต่ัง้ของโลก เป็นทีต่ัง้ของกามคณุทัง้หลาย เมือ่พูดว่าอาศยัเรอืน คอื
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อาศัยบ้านเรือน ก็หมายถึงเรื่องทางบ้าน เรื่องทางโลก เรื่องเกี่ยวกับกามคุณทั้งหลาย 

ซึ่งเป็นของโลก เป็นของบ้าน เป็นของเรือน นี้เรียกว่าเคหสิตะ 

ส่วนที่อาศัยเนกขัมมะนั้น เนกขัมมะแปลว่าการออก โดยตรงก็คือการออก

จากเรือน การออกจากบ้าน จึงหมายถึงออกจากโลก ออกจากกามคุณ นี้เรียกว่า

เนกขัมมสิตะ อาศัยเนกขัมมะ เคหสิตะ อาศัยเรือนนั้นจึงมีความหมายถึงความเกี่ยว

เกาะพัวพันด้วยอ�านาจของกิเลส เป็นต้นว่ากเิลสกองราคะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง  

ส่วนเนกขัมมสิตะนั้นหมายตรงกันข้าม ก็เป็นการที่ออกจากเคร่ืองเกี่ยวเกาะพัวพัน 

ทั้งหลาย คือออกจากกิเลสท่ีเป็นกองราคะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้างนั่นเอง ฉะนั้น  

จึงได้ตรัสจ�าแนกแบ่งออกไปส�าหรับเป็นทางปฏิบัติ เป็นโสมนัสคือสุขใจที่อาศัยเรือน 

โสมนัสคือสุขใจที่อาศัยเนกขัมมะ โทมนัสคือทุกข์ใจที่อาศัยเรือน โทมนัสคือทุกข์ใจที่

อาศยัเนกขัมมะ อเุบกขาคอืท่ีเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สุขทีอ่าศัยเรอืน อเุบกขาทีอ่าศัย

เนกขัมมะ ฝ่ายละ ๖ ตามอารมณ์ทั้ง ๖ นั้น

เคหสติโสมนัส

โสมนัส คือสุขใจที่อาศัยเรือนนั้นอย่างไร ก็คือเมื่อได้พบเห็น รูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ และเรื่องราวทั้งหลายที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ น่ารื่นรมย์ใจ 

หรอืว่าระลกึถงึรปู เสยีงเป็นต้นทีน่่าปรารถนา น่ารกัใคร่ ซึง่เคยได้มาแล้ว แม้ว่าจะได้

ดบัผ่านพ้นไปแล้วกต็าม กเ็กิดโสมนสัคอืสขุใจข้ึนมา ดงันีเ้รยีกว่า เคหสติโสมนสั สุขใจ

ที่อาศัยเรือนอาศัยบ้าน

เคหสติโทมนัส

คราวนี้ เมื่อพบเห็นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และเรื่อราวที่ไม่ได้ คือ

เมื่อพบเห็นการไม่ได้ ประสบการไม่ได้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และเรื่องราว

ที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่พอใจ รื่นรมย์ใจ หรือว่าระลึกถึง รูป เสียง เป็นต้น ที่น่า

ปรารถนารกัใคร่เหล่าน้ันซ่ึงเคยไม่ได้มาแล้วกเ็กดิโทมนสัขึน้ ดัง่นีก้เ็ป็น เคหสติโทมนสั
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เคหสติอุเบกขา

คราวนี้ อุเบกขาคือความรู้สึกเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขของคนทั่วไป ซึ่งได้

ประสบอารมณ์เหล่านั้น อันไม่พอจะให้สุขใจ ไม่พอจะให้ทุกข์ใจ ก็เกิดความรู้สึกเป็น 

กลาง ๆ ข้ึนมา เป็นเรือ่งปรกตสิามญัของคนทัว่ไป โดยทีมิ่ได้พจิารณาให้เห็นคณุโทษ

ต่าง ๆ อารมณ์ดังกล่าวมานี้ก็มีเป็นอันมากเหมือนกัน และทุกคนที่เป็นคนสามัญเมื่อ

ประสบพบพานแล้วก็เฉย ๆ เฉย ๆ เพราะไม่พอที่จะให้ยินดีสุขใจ ไม่พอที่จะยินร้าย

ทุกข์ใจ ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาอะไร เป็นอุเบกขาขึ้นมาเป็นปรกติสามัญ ก็เรียกว่า 

เคหสิตอุเบกขา อุเบกขาที่อาศัยเรือนอาศัยบ้านอีกเหมือนกัน

เนกขัมมสติโสมนัส

ในส่วนเนกขัมมสิตะอาศัยเนกขัมมะนั้น ก็ได้แก่เมื่อประสบอารมณ์ทั้งหลาย

ก็ได้ทราบถึงความที่อารมณ์เหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยง ทราบถึงความแปรปรวน  

ความเสือ่มถอย ความดบัของอารมณ์เหล่านัน้ ได้พจิารณาเห็นด้วยปัญญาโดยชอบว่า 

รูปทั้งหลาย เสียงท้ังหลาย กล่ินท้ังหลาย รสทั้งหลาย โผฏฐัพพะ สิ่งที่เคยถูกต้อง 

ทัง้หลาย เร่ืองท้ังหลาย เป็นสิง่ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ ทนอยูไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นไป 

จึงได้เกิดโสมนัส ความสุขใจขึ้นมา ดั่งนี้เรียกว่า เนกขัมมสิตโสมนัส

เนกขัมมสติโทมนัส

คราวนี้ เม่ือประสบอารมณ์ทั้งหลายก็ได้ทราบถึงความท่ีอารมณ์เหล่านั้นไม่

เที่ยง ทราบถึงความแปรปรวน เปลี่ยนแปลง ความเสื่อมคลาย ความดับของอารมณ์

เหล่านั้น ได้พิจารณาเห็นด้วยปัญญาโดยชอบว่า รูปทั้งหลาย เสียงทั้งหลาย กลิ่นทั้ง

หลาย รสทั้งหลาย โผฏฐัพพะทั้งหลาย เรื่องราวทั้งหลาย เป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป จึงได้บังเกิดความกระหย่ิม ปรารถนาจะได้วิโมกข์คือ

ความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมอยู่บ้างเหมือนอย่างพระอริยะทั้งหลาย ซึ่งท่านได้เข้าถึง
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วโิมกข์คอืความหลดุพ้นนั้นอยู ่เมื่อเกดิความปรารถนาขึน้มาดัง่นี ้แตก่็ยงัไมไ่ด ้กเ็กดิ

ความโทมนัสหรอืทกุข์ใจ เสยีใจ ขึน้มาเพราะเหตแุห่งความปรารถนาจะได้วโิมกข์นัน้เป็น

ปัจจัย ดงันีเ้รยีกว่า เนกขัมมสิตโทมนัส โทมนัสที่อาศัยเนกขัมมะ

เนกขัมมสติอุเบกขา

คราวนี้เมื่อประสบอารมณ์ทั้งหลายก็ทราบและได้พิจารณาเห็นด้วยปัญญา 

อันชอบดังท่ีกล่าวมา แล้วก็บังเกิดอุเบกขาคือความที่ไม่รู ้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์  

เป็นกลาง ๆ วางใจลงไปได้ แต่แม้เช่นนั้นก็ไม่ล่วงพ้นอารมณ์เหล่านั้น เพราะว่า 

เป็นอเุบกขาเพยีงในขัน้ทีเ่ป็นเวทนา ดัง่นีเ้รยีกว่า เนกขมัมสติอเุบกขา อเุบกขาทีอ่าศยั

เนกขัมมะ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณาจ�าแนกกายใจน้ีที่เป็นไปอยู่ของตนเอง  

จับดูให้รู้จักอายตนะภายใน อายตนะภายนอก วิญญาณ สัมผัส มโนปวิจาร ที่ท่อง

เทีย่วไปของใจ ๑๘ และพิจารณาให้รูจั้กโสมนสัคอืสุขใจ โทมนสัคอืทกุข์ใจ กบัอเุบกขา

ที่รู้สึกว่าเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข อันเป็นฝ่ายท่ีอาศัยบ้าน อาศัยเรือน เรียกว่า  

เคหสิตะบ้าง ที่อาศัยเนกขัมมะคือการออกบ้าง และเม่ือพบว่าเป็นฝ่ายท่ีอาศัยบ้าน

อาศยัเรอืน กใ็ห้ปฏบิตัพิจิารณาแก้ไขให้กลบัมาอาศยัเนกขมัมะเป็นข้อ ๆ ไป เมือ่เป็น

ด่ังน้ี ก็จะเป็นข้อปฏบิตัท่ีิอาศัยกายใจของตนอนัจ�าแนกมาดงักล่าวนีแ้หละปฏบิตันิ�าตน

ออกจากเครื่องพัวพันเกี่ยวเกาะ หรือออกจากกิเลสกองราคะบ้าง กิเลสกองโทสะบ้าง 

กเิลสกองโมหะบ้าง กอ็าศยัสขุใจบ้าง ทกุข์ใจบ้าง อเุบกขาบ้าง นีแ่หละเป็นแนวปฏบิตัิ

น�าเข้าสู่เนกขัมมะคือการออก

การปฏิบัติในสติปัฏฐานแม้ในหมวดป่าช้า ก็เป็นการปฏิบัติน�าจิตออกจาก 

ฝ่ายเคหสิตะ เข้ามาสู่ฝ่ายเนกขัมมสิตะ

๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๕  
อุเบกขา (ต่อ) 

ได้แสดงวิธีปฏิบัติแยกแยะกระบวนการทางจิตตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่ัง

สอนโดยก�าหนดอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ สัมผสั ๖ มโน

ปวจิาร ที่เที่ยวไปของใจ ๑๘ โดยก�าหนดว่าจิตใจนี้ย่อมเท่ียวไป คือตรึกตรองไปใน

อารมณ์รวมเข้ากอ็ารมณ์ ๖ คือในเรือ่งรปู เรือ่งเสียง เรือ่งกลิน่ เรือ่งรส เรือ่งโผฏฐพัพะ 

และเรื่องของเร่ืองเหล่านั้น อันเป็นท่ีตั้งแห่งโสมนัสคือสุขใจก็เป็น ๖ เป็นที่ตั้งแห่ง

โทมนัสคือทุกข์ใจก็เป็น ๖ เป็นที่ตั้งของอุเบกขาความรู้สึกเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข

กเ็ป็น ๖ รวมเป็น ๑๘ ประการ จติใจนีย่้อมท่องเทีย่วไปคอืตรกึตรองไปในอารมณ์ทัง้ 

๑๘ น้ีอย่างใดอย่างหนึง่ในคราวหนึง่ ๆ และก็ตรสัสอนให้ก�าหนดจ�าแนกออกไปอีกว่า

บรรดาอารมณ์เหล่านี้อาศัยเรือนอันเรียกว่า เคหสิตะฝ่ายหนึ่ง อาศัยเนกขัมมะ การ

ออกจากเรือนอีกฝ่ายหนึ่ง 

ในตอนนี ้กพ็งึเข้าใจว่า ค�าว่า อาศยัเรอืน หมายถงึ อาศยัรปู เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะและเรือ่งของเร่ืองเหล่านัน้ทีน่่าปรารถนาน่ารกัใคร่พอใจรืน่รมย์ใจ คอืทีอ่าศยั

กิเลสกองราคะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง นั่นเอง และก็หมายถึงเรือนในจิตใจเป็น

ประการส�าคัญ คืออารมณ์อันเป็นท่ีตั้งแห่งกิเลสเหล่านั้นในจิตใจเป็นประการส�าคัญ  

ในส่วนของร่างกาย จะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในวัด จะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตก็ตาม 

เมือ่จติใจยงัท่องเท่ียวอยูใ่นเรอืนคือในอารมณ์ทีน่่ารกัใคร่พอใจปรารถนาทัง้หลายเหล่านัน้ 

ก็เรียกว่าเคหสิตะ อาศัยเรือน 
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ส่วนที่อาศัยเนกขัมมะนั้น ก็ตรงกันข้าม จะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในวัด จะเป็น

บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ เม่ือมีจิตใจน้อมเข้ามาสู่กรรมฐานจะเป็นสมถกรรมฐานก็ตาม 

วิปัสสนากรรมฐานก็ตาม อันเป็นที่สงบระงับกามและกิเลสทั้งหลาย อกุศลกรรม 

ทั้งหลาย ก็ชื่อว่าอาศัยเนกขัมมะได้ และก็เรียกว่าอาศัยเนกขัมมะในที่นี้ 

ฉะนั้น จะเป็นฝ่ายอาศัยเรือนอาศัยเนกขัมมะขึ้นอยู่ที่จิต ไม่ใช่อยู่ที่กายดัง

กล่าว และเมื่อได้ตรัสจ�าแนกให้พิจารณาดั่งนี้ ได้ทรงเรียงล�าดับเอาไว้คือเป็นเคหสิต-

โสมนัส สุขใจที่อาศัยเรือน เนกขัมมสิตโสมนัส สุขใจที่อาศัยเนกขัมมะคู่หนึ่ง  

เคหสิตโทมนัส ทุกข์ใจท่ีอาศัยเรือน เนกขัมมสิตโทมนัส ทุกข์ใจที่อาศัยเนกขัมมะ 

คู่หน่ึง เคหสิตอุเบกขา อุเบกขาที่อาศัยเรือน เนกขัมมสิตอุเบกขา อุเบกขาที่อาศัย

เนกขัมมะคู่หนึ่ง ดั่งนี้ก็เป็น ๓ คู่ และจิตใจของบุคคลทุกคนก็ย่อมท่องเที่ยวไป คือ

ตรกึตรองไปในอารมณ์ รวมเข้าเป็นอารมณ์ ๖ ดงักล่าว อนัเป็นท่ีตัง้ของโสมนสั โทมนสั 

อุเบกขาอันเป็นฝ่ายเคหสิตะ อาศัยเรือนบ้าง เนกขัมมสิตะ อาศัยเนกขัมมะบ้าง  

อยู่ดั่งนี้ ไม่นอกไปจากนี้

คราวนี ้เมือ่ทรงแสดงจ�าแนกทีเ่ทีย่วไปของจติใจไว้ทัง้หมดดัง่นีแ้ล้ว กต็รสัสอน

วธิทีีจ่ะปฏบิตัอิบรมจติโดยอาศยัทีเ่ท่ียวไปของจติใจเหล่านีเ้ป็นเครือ่งระงบัดบัเองไปโดย

ล�าดับ กล่าวคือ ได้ตรัสสอนวิธีอบรมจิตใจของตนเอง ทีแรกก็ให้ก�าหนดดูที่เที่ยวของ

จติใจในปัจจบัุนของตนเองว่าเป็นอย่างไรให้รูก่้อน ซึง่การก�าหนดดดูัง่นีก้เ็ป็นการปฏบิตัิ

ในสติปัฏฐานนั่นเองได้ทุกข้อ แต่ในตอนนี้ยังไม่กล่าวสรุปเข้าไป จะเอาจ�าเพาะหัวข้อ

ที่ได้ทรงแนะน�าเอาไว้ในเรื่องนี้เป็นที่ตั้งของการปฏิบัติก่อน

วธิปีฏบิัตลิะเคหสติโสมนัส

ขั้นที่ ๑ หรือประการที่ ๑ ได้ตรัสสอนให้อาศัยเนกขัมมสิตโสมนัส คือสุขใจ

ที่อาศัยเนกขัมมะ สงบระงับละเคหสิตโสมนัส สุขใจท่ีอาศัยเรือน กล่าวคือ  

เมื่อจิตใจนี้ท่องเที่ยวไป คือประสบหรือเพ่งดู ก�าหนดตามดูใน รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะ และเรือ่งของเรือ่งเหล่านีท้ีป่ระสบพบพานทางอายตนะภายในทัง้ ๖ อนัน่า
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ปรารถนารักใคร่พอใจภิรมย์ใจ คือว่าก�าลังได้ ได้ส่ิงเหล่านี้ ส่ิงท่ีน่ารักใคร่ปรารถนา

พอใจ หรือว่านกึถึงสิง่ท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเหล่านี ้ทีเ่คยได้มาแล้วแม้ว่าจะดบัไป

แล้ว ล่วงเลยไปแล้ว ก็เกิดโสมนัสคือสุขใจขึ้นมา เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วก็ตรัสสอนให้อาศัย

เนกขัมมสิตโสมนัส สุขใจที่อาศัยเนกขัมมะระงับเสีย วิธีปฏิบัตินั้นก็โดยที่ไม่ปล่อยใจ

นีใ้ห้สขุใจจนเป็นเหตใุห้บังเกิดขึน้แห่งตณัหา คอืความดิน้รนทะยานอยาก เป็นเหตกุ่อ

กเิลสให้ฮกึเหมิมากขึน้ โดยท่ีมาพิจารณาให้ทราบความทีม่สีิง่เหล่านัน้ อนัเป็นทีน่่ารกั

ใคร่ปรารถนาพอใจเป็นสิ่งไม่เที่ยง ใช้ปัญญาที่ชอบพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงว่า รูป 

เสียง เป็นต้นเหล่านี้ที่ประสบพบผ่านเข้ามาโดยเป็นลาภที่ได้ เป็นยศ เป็นสรรเสริญ 

เป็นสุขต่าง ๆ ที่ได้ เป็นสิ่งไม่เที่ยงต้องเกิด-ดับเป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง

ไปเป็นธรรมดา ให้เห็นตามความเป็นจรงิ เมือ่เป็นดัง่นี ้กจ็ะเกดิโสมนสัคอืสขุใจขึน้มา

อีกอย่างหนึ่ง เป็นความสุขใจท่ีเกิดจากปัญญามองเห็นสัจจะ คือความจริง 

โสมนัสคือสุขใจท่ีเกิดจากปัญญาชอบท่ีมองเห็นความจริงนี้ เป็นเนกขัมมสิตโสมนัส  

ก็จะดับ จะละเคหสิตโสมนัส คือความสุขใจที่อาศัยเรือนนั้นเสียได้ จิตใจที่เคยสุขใจ

แล้วก็ลิงโลดกระสับกระส่าย เร่าร้อน ก็จะกลับเป็นจิตใจที่สงบ ได้ความสุขที่เกิดจาก

ความสงบ และเมื่อเป็นดังนี้แล้ว บรรดาลาภ ยศ สรรเสริญ สุขที่ได้ทั้งหลายก็จะไม่

เป็นอันตราย จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ คือผู้ได้ก็จะไม่หลงใหลในตน จะใช้ลาภ 

ยศ เป็นต้น เหล่านัน้ไปในทางทีเ่ป็นคณุประโยชน์ทัง้หลาย เช่น จะท�าบญุอนัประกอบ

ด้วยทานบ้าง ศีลบ้าง ภาวนาบ้าง ลาภยศเป็นต้นเหล่านั้นก็จะไม่เป็นเชื้อของกิเลสคือ

โลภะ ตัณหา แต่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามนัยที่ทรงส่ังสอนไว้นี้ ได้ลาภได้ยศเป็นต้นมาก็

หลงใหลฮึกเหิมในลาภในยศที่ได้ ก่อโลภะ ตัณหาให้มากขึ้น จิตใจนี้ก็จะกลายเป็น

จติใจทีห่วิกระหาย ไม่อ่ิมพอในลาภยศท่ีได้ ยิง่จะขวนขวายแสวงหาเข้ามาให้มากขึน้อกี 

จนกระทัง่แสวงหาในทางทีผ่ดิ ด้วยวธิกีารทีท่จุรติเป็นบาปเป็นอกุศลทัง้หลาย ลาภยศ

เป็นต้นก็กลายเป็นอันตราย ท�าลายความดีความสุขทั้งปวง ดั่งนี้ก็แปลว่าให้โสมนัสที่

อาศัยเรือนเหล่านี้เข้าครอบง�าใจ เป็นเหตุให้หลงใหลก่อโลภะ ตัณหา บาปอกุศลให้

บังเกิดขึน้ แตถ่้ามาอาศยัวิธีทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสั่งสอนดูใจของตัวเองว่า ชักจะดีใจ ชัก

จะเหลงิอะไรเป็นต้นเสยีแล้ว กม็านกึถงึสิง่ทีไ่ด้ กร็ปู เสียง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เรือ่ง

ของเรื่องเหล่านั้นนั่นแหละ มาเป็นลาภเป็นยศ เป็นต้น ให้มองเห็นอนิจจะคือไม่เที่ยง 



248 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๑

เป็นสิ่งที่เกิด-ดับ เป็นทุกข์ ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ให้เกิดสัมมา

ปัญญาคือปัญญาชอบ สัมมาปัญญานี้ก็จะดับความหลงใหลท่ีเป็นตัวโมหะ ดับโลภะ 

ตณัหามใิห้บงัเกดิครอบง�าใจ ทั้งได้โสมนัสคือสุขใจ เป็นสุขที่เกิดจากจิตที่บริสุทธิ์ เป็น

โสมนัสคือสุขใจที่ดีกว่าละเอียดกว่าโสมนัสคือสุขใจอันเกิดจากอาศัยเรือนนั้น และผู้

ปฏิบัติเมื่อได้สุขใจอันเกิดจากเนกขัมมะดั่งนี้ขึ้น จะรู้ด้วยตนเองว่า โสมนัสคือสุขใจ

อาศัยเนกขัมมะนี้ดีกว่า ประเสริฐกว่าโสมนัสคือสุขใจที่อาศัยเรือนอย่างไร เป็นความ

สุขที่ไม่เร่าร้อน เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ ที่สงบ น�าให้บังเกิดกุศล น�าให้บังเกิดบุญทั้ง

หลายอีกเป็นอันมาก อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติประการที่ ๑

วธิปีฏบิัตลิะเคหสติโทมนัส

ประการที่ ๒ ได้ตรัสสอนให้อาศัยเนกขัมมสิตโทมนัส สงบระงับละเคหสิต

โทมนัสกล่าวคอื เมือ่บงัเกดิความทกุข์ใจขึน้มา เพราะเหตทุีไ่ด้ประสบความพลาดหวัง 

การไม่ได้รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ และเรือ่งของเรือ่งเหล่านัน้ ทีน่่ารกัใคร่ปรารถนา

พอใจ ที่ต้องการ หรือจะกล่าวว่าพลาดหวังไม่ได้ลาภ ไม่ได้ยศ ไม่ได้สรรเสริญ ไม่ได้

สุขที่อยากจะได้ ที่คาดหวังจะไดห้รอืแม้วา่ทีเ่ห็นวา่ตนสมควรจะได้ หรือวา่ระลึกถึงสิ่ง

เหล่าน้ันทีเ่คยไม่ได้มาแล้ว ทีเ่คยอยากได้แล้วเคยไม่ได้มาแล้ว หรอืทีเ่คยนกึว่าควรจะ

ได้แล้วก็ไม่ได้มาแล้ว ก็เกิดโทมนัสคือทุกข์ใจขึ้นมา ซึ่งอาการโทมนัสดั่งนี้ก็เป็นสิ่งที ่

ทุก ๆ คนจะต้องเคยประสบน้อยหรือมาก เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วจะท�าอย่างไร ก็ได้ตรัส

สอนให้อาศัยเนกขัมมสิตโทมนัสมาเป็นเครื่องดับ

อนัเนกขมัสติโทมนสั ทุกข์ใจอันอาศยัเนกขัมมะนัน้ ดงัทีไ่ด้อธิบายแล้วว่า เมือ่

ประสบอารมณ์ทั้งหลายดังกล่าวก็ทราบถึงความที่อารมณ์เหล่านั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยง 

พิจารณาด้วยปัญญาอันชอบ มองเห็นว่ารูป เสียง เป็นต้นเหล่านั้นหรือกล่าวอีก 

อย่างหนึ่งว่า ลาภ ยศ เป็นต้นเหล่านั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยง ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป 

ก็เกิดปรารถนากระหยิ่มอยากจะได้วิโมกข์ คือความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมอยู่เหมือน

อย่างพระอรยิะทัง้หลายทีท่่านบรรลไุด้อาศยัอยู่ กเ็กดิโทมนัสทกุข์ใจขึน้มาเพราะความ

กระหยิ่มปรารถนาที่จะได้นั้นเป็นเหตุ คือว่ามานึกถึงตนเองว่าไม่ได้ไม่ถึงก็อยากจะได้
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จะถึงข้ึนมาซึง่อนตุรวโิมกข์ ความหลดุพ้นอันยอดเย่ียม พดูตรง ๆ กว่็าอยากได้ความ

หลุดพ้นอันเป็นวิมุตติหรืออยากได้มรรคผลนิพพานนั่นแหละ ว่าท่านพ้นทุกข์กัน  

ไม่ต้องมาเป็นทุกข์ใจกันเหมือนเราทั้งหลาย แต่ก็ไม่ได้ ก็เกิดโทมนัส ทุกข์ใจ ขึ้นมา

เพราะเหตุที่ไม่ได้อนุตรวิโมกข์นั้น

คราวนี้ ก็มาจับพิจารณาตามเค้านี้ว่า บรรดาสิ่งท่ีปรารถนาต้องการน่าใคร

ชอบใจเหล่านัน้ จะจ�าแนกออกเป็นอารมณ์ ๖ หรอืเป็นโลกธรรม จ�าแนกออกเป็นลาภ 

ยศ สรรเสรญิ สขุ กต็าม เป็นโลกธรรมคอืเป็นส่ิงทีม่ปีระจ�าโลก ทัง้ฝ่ายทีเ่ป็นอฏิฐารมณ์

นั้นก็คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข หรือว่าอารมณ์ ๖ นั้นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ  

ที่เป็นอนิฏฐารมณ์นั้น ก็คือว่า ความเสื่อมลาภ ความเสื่อมยศ นินทา ทุกข์ หรือว่า

อารมณ์ ๖ น่ันแหละท่ีไม่ชอบใจ ไม่รกัไม่ปรารถนา เป็นส่ิงทีม่แีก่บุคคลทกุคนในโลกนี้ 

ไม่ว่าจะเป็นอรยิบคุคล ไม่ว่าจะเป็นปถุชุน กต้็องประสบ เลือกไม่ได้ ทัง้ทีน่่าปรารถนา

ทั้งที่ไม่น่าปรารถนา แต่ว่าทั้ง ๒ อย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ทนอยู่ไม่ได้  

ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป และการทีต้่องเป็นทกุข์โทมนสักเ็พราะขาดปัญญาทีม่อง

เห็นความจริงดั่งนี้ จิตใจจึงไม่หลุดไปจากความยึดถือต้องการ ฉะนั้น โทษจึงอยู่ที่ว่า  

ไม่ปฏิบัติให้จิตใจนี้หลุดพ้นจากความยึดถือต้องการต่างหาก คือเป็นโทษของตนเอง 

หรือเป็นความผดิของตนเองทีไ่ม่ปฏบิตัใิห้หลดุพ้นจากความยึดถือต้องการได้ เม่ือหลดุพ้น

ไม่ได้ ยงัยดึถอืต้องการอยู่ จงึต้องเป็นทุกข์อย่างนี ้จงึต้องด้ินรนต้องการอย่างนี ้ครัน้ไม่

ได้ก็ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้ ท�าไมพระอริยะทั้งหลายที่ท่านละได้ท่านจึงไม่ต้องทุกข์  

กเ็พราะท่านละได้ ท�าไมจงึไม่ปฏบิตัใิห้ละได้เหมือนอย่างท่านบ้าง ดูเข้ามาดัง่นีใ้ห้บงัเกดิ

โทมนัสคือทุกข์ใจขึ้นมาที่ตนเองว่า เพราะตนเองไม่ปฏิบัติให้ได้ให้ถึงอนุตรวิโมกข์ คือ

ท�าจิตใจให้พ้นได้ จิตใจของตนเองยึดถือเกี่ยวเกาะอยู่เอง ปรารถนาอยู่เอง ก็ต้องเป็น

ทุกข์อยู่เอง ใครจะช่วยได้ จนกว่าตนเองจะท�าจิตใจของตนเองให้พ้นไปได้จากความ

ยึดถือเกี่ยวเกาะ ก็คล้าย ๆ กับว่าก�าเอาถ่านเพลิงเข้าไว้ในมือของตนเอง ก็ต้องร้อน 

ร้อนเข้ากร้็องว่า ร้อน ร้อน แต่ว่ากไ็ม่ยอมปล่อยก้อนถ่านเพลงิทีก่�าเอาไว้นัน้ เมือ่เป็น

ดั่งนี้ ใครก็ช่วยไม่ได้ นอกจากที่จะแบมือออก ปล่อยให้ก้อนถ่านเพลิงที่ก�าไว้นั้นหลุด

ลงไปเสยี และเมือ่วางเสยีได้แล้ว ความทกุข์ทัง้หลายในใจกส็งบไปดัง่นี ้ดใูห้เกดิโทมนสั

คือทุกข์ใจเพราะเหตุน้ีแทน แทนท่ีจะไปทุกข์ใจเพราะเหตุที่ไม่ได้ลาภอย่างนั้น ยศ 

อย่างนี้ รูปอย่างนั้น เสียงอย่างนี้เป็นต้น นี้เป็นประการที่ ๒
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การปฏิบัติตามวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอนไว้นี้ เป็นวิธีปฏิบัติท่ีใช้ปัญญา

พิจารณาอันเรียกว่า โยนิโสมนสิการ ก็รวมอยู่ในการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี่แหละ  

แม้การปฏิบัติพิจารณาป่าช้าท้ัง ๙ ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ท�าให้มองเห็นสัจจะคือความจริง  

ว่าในทีส่ดุแล้วกต้็องอยูป่่าช้าด้วยกนัท้ังนัน้ หาได้อยู่ในบ้านนีต้ลอดไปไม่ ดบัลงเป็นศพ

เมื่อใด เขาก็ไม่เอาไว้ ต้องเอาไปป่าช้า คือจะต้องเป็นเนกขัมมะกลาย ๆ นั่นเอง  

มีชีวิตอยู่ก็อยู่ในบ้านในเรือนก็เป็นเคหสิตะ ส้ินชีวิตเป็นศพก็ต้องไปอยู่ป่าช้า ก็ต้อง

ออกจากบ้านจากเรอืนไป ในทีส่ดุไม่มใีครเอาไว้ แต่ถ้าบคุคลผูป้ฏบิติัรู้จกัท�าจติให้ออก

เสียได้ ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะท�าให้จิตใจนี้ได้พบกับสัจจะคือความจริง ได้พบกับความ

บริสุทธิ์ใจ ได้พบบุญ และได้พบกุศลอีกมาก

๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๖  
อุเบกขา (ต่อ)

ทุกขักขยญาณ

สมาธิเป็นธรรมปฏิบัติน�าใจให้สงบตั้งมั่น ให้เพ่งพินิจ ปัญญาธรรมปฏิบัติน�า

ให้เกิดความรู้ทั่วถึง ได้มีพระพุทธภาษิตที่แสดงไว้แปลใจความว่า “ฌานคือความเพ่ง

ย่อมไม่มแีก่ผูไ้ม่มีปัญญา ปัญญาย่อมไม่มีแก่ผูไ้ม่มฌีานคอืความเพ่ง ปัญญาและฌาน

คือความเพ่งย่อมมีในผู้ใด ผู้นั้นย่อมอยู่ในที่ใกล้แห่งนิพพาน” ดั่งนี้

การปฏิบัติให้มีสมาธิ ให้มีความเพ่งพินิจ และการปฏิบัติให้มีปัญญาคือ 

ความรู้ทั่วถึงจึงเป็นข้อท่ีพึงกระท�าให้มีอยู่ด้วยกัน การหัดสมาธิเพื่อให้จิตได้สมาธิแต่

เพียงอย่างเดยีวกเ็ป็นข้อทีค่วรหดั และเม่ือหดัให้จติมสีมาธ ิได้สมาธ ิกต้็องใช้จติทีเ่ป็น

สมาธินั้นต่อไป โดยให้เพ่งพินิจเพื่อปัญญาและปัญญาที่พึงปฏิบัติเพ่งพินิจให้มีข้ึน  

ที่เป็นยอดปัญญานั้นก็คือ ทุกขักขยญาณ ความหยั่งรู้เป็นเหตุสิ้นทุกข์ ปัญญาที่ท�าให้

สิ้นทุกข์เป็นเหตุให้สิ้นทุกข์ได้เป็นยอดปัญญา และต้องปฏิบัติให้ถูกทางของปัญญา 

ดั่งนี้ จึงจะพบกับความสิ้นทุกข์ได้ ทางพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาได้ตรัสสอน

ให้เพ่งพินจิเข้ามาดคูวามเป็นไปแห่งกายและจิตน้ีเองเป็นประการส�าคัญ สตปัิฏฐานตัง้สติ

ในกาย เวทนา จติ ธรรม กเ็ป็นข้อปฏิบัติเพ่งพนิจิเข้ามาให้รูท้ีก่ายและใจอนันี ้ดงัทีไ่ด้

ตรัสสอนให้ก�าหนด ให้รู้จักแก้เกี่ยวกับเรื่องโสมนัส คือความสุขใจ โทมนัส คือ 

ความทุกข์ใจ ท่ีเกดิมีอยูแ่ก่ตนเองของทุก ๆ คน โสมนสัคือความสุขใจนัน้ย่อมรวมไปถึง

ความดใีจด้วย โทมนัสคือความทุกข์ใจนั้นย่อมรวมไปถึงความเสียใจด้วย
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อนัความสขุใจทกุข์ใจ ความดใีจความเสียใจ ย่อมมีแก่บคุคลทัว่ไป และถ้าไม่

ก�าหนดให้รูจ้กัทางเกดิขึน้ ให้รู้จกัวธิแีก้ไข กย่็อมยากทีจ่ะร�างบัได้ และเมือ่ระงบัไม่ได้

ก็เป็นเหตุให้เกิดตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก ให้เกิดความโลภ โกรธ หลงในทาง

ต่าง ๆ น�าให้ประกอบกรรมแม้ที่เป็นอกุศลทุจริตต่าง ๆ เพิ่มความทุกข์ต่าง ๆ  

ให้บังเกิดขึ้นอีกเป็นอันมาก ฉะนั้น การที่มามีฌานหรือสมาธิเพ่งพินิจ กับปัญญาคือ

ความรู้ทัว่ถงึในเรือ่งแห่งความสขุใจความทุกข์ใจ รวมทัง้ความดใีจความเสียใจดังกล่าวนี ้

ตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงส่ังสอนไว้จึงเป็นเรือ่งทีค่วรกระท�า ดงัทีไ่ด้แสดงมาแล้ว ตรสัสอน

ให้ท�าความรู้จักอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ ให้รู้จักสัมผัส ๖ ให้รู้จัก 

มโนปวิจาร ที่เที่ยวไปของใจ ๑๘ ที่ใจนี้ย่อมท่องเท่ียวไปคือตรึกตรองไปในอารมณ์ 

ทั้งหลาย รวมเข้าก็ในเรื่องรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และเรื่องของเรื่องเหล่านี ้

อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสคือสุขใจ ก็นับเป็น ๖ เป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสคือทุกข์ใจก็เป็น ๖ 

เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาคือความรู้สึกเป็นกลาง ๆ ก็เป็น ๖ รวมเป็น ๑๘ ใจย่อม 

ท่องเที่ยวไปอยู่ในอารมณ์ทั้ง ๑๘ เหล่านี้เท่านั้น

เมือ่ตรสัสอนให้รูจ้กัท่ีท่องเทีย่วไปของใจทัง้หมดดัง่นีแ้ล้ว กไ็ด้ตรสัสอนให้รูจ้กั

ว่าแม้โสมนัสคือสุขใจ โทมนัสคือทุกข์ใจ กับอุเบกขาคือความรู้สึกที่เป็นกลาง ๆ นั้น 

ยังเป็นไปอาศัยเรือนอันเรียกว่าเคหสิตะก็มี อาศัยเนกขัมมะอันเรียกว่าเนกขัมมสิตะ 

ก็มี ฉะนั้นเมื่อโสมนัสหรือโทมนัสหรืออุเบกขาบังเกิดขึ้นแก่จิต ก็ให้ก�าหนดให้รู้จักว่า

เป็นฝ่ายไหน คือ เป็นฝ่ายอาศัยเรือน เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องเรือนทั้งหลาย หรือว่า

อาศยัเนกขมัมะ คือการปฏิบัตอิอกจากบ้านจากเรอืน และเมือ่ก�าหนดให้รูจ้กัดัง่นีแ้ล้ว

ก็ตรัสสอนวิธีปฏิบัติแก้

ทางท่ี ๑ กใ็ห้อาศยัเนกขมัมสติะโสมนสั คอืความสขุใจทีอ่าศยัเนกขมัมะเป็น

เครือ่งแก้เคหสติโสมนสั ความสขุใจทีอ่าศยัเรอืน คือได้ความสุขใจ ดีใจท่ีอาศัยเรอืน ได้

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และเรื่องของเรื่องเหล่านี้ที่รักใคร่ปรารถนาพอใจ 

ทั้งหลาย ก็สุขใจดีใจดั่งนี้ ก็ไม่ควรปล่อยใจให้ตื่นเต้น เพลิดเพลิน หลงใหลไปใน 

สิ่งเหล่านี้ แต่ให้มาหัดพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยง ความแปรปรวน ความเสื่อม 

ความดับ จนบังเกิดความสุขใจขึ้นเพราะปัญญาที่เห็นตามเป็นจริง ให้รู้จักหัดปฏิบัติ

พิจารณาไปดังนี้ด้วย



253ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน

ทางที ่๒ ตรสัสอนให้อาศยัเนกขมัมสิตโทมนัส คอืความทุกข์ใจท่ีอาศัยเนกขัมมะ

แก้เคหสติโทมนสั ความทุกข์ใจท่ีอาศัยเรอืน โดยทีเ่มือ่ได้ความทุกข์ใจเพราะการไม่ได้

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หรือว่าเรื่องของเรื่องเหล่านี้ ที่รักใคร่ปรารถนาพอใจ 

ก็ทุกข์ใจขึ้นมา เสียใจขึ้นมาดั่งนี้ ก็ต้องหัดพิจารณาแก้เสีย ให้เกิดความเสียใจทุกข์ใจ

อาศยัเนกขัมมะดกีว่า คอืให้พจิารณาให้เหน็ว่าส่ิงเหล่านัน้ไม่เทีย่ง แปรปรวนเส่ือมดบั 

พระอริยะทั้งหลายท่านไม่เป็นทุกข์เพราะท่านไม่ยึดถือ แต่ว่าตนเองต้องเป็น

ทุกข์เพราะยังยึดถือ เพราะยังไม่บรรลุวิโมกข์วิมุตติหลุดพ้นเหมือนอย่างท่าน จึงเป็น

ที่น่าทุกข์ใจน่าเสียใจส�าหรับตนเองท่ีไม่ได้ไม่ถึงจึงต้องมาทุกข์อย่างนี้ จึงได้เกิดความ

ทกุข์ใจเสยีใจขึน้เพราะไม่ได้ถงึวิโมกข์วมิตุตอินัเยีย่ม ซึง่ทัง้ ๒ ทางนีก้ไ็ด้อธบิายไปแล้ว 

แต่ว่ากล่าวทบทวนโดยย่อ

วธิปีฏบิัตลิะเคหสติอุเบกขา

ทางท่ี ๓ ได้ตรสัสอนให้อาศัยเนกขมัมสิตอเุบกขา อเุบกขาทีอ่าศัยเนกขมัมะ 

แก้หรือดับละเคหสิตอุเบกขา อุเบกขาที่อาศัยเรือน 

อนัอุเบกขาในท่ีนีก้ห็มายถึงอุเบกขาเวทนานีแ่หละ คอืความรูสึ้กทีเ่ป็นกลาง ๆ 

มิใช่ทุกข์ใจมิใช่สุขใจ หรือเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนา เวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข  

ซึ่งบังเกิดข้ึนแก่บุคคลทั่วไป ในเม่ือได้รับอารมณ์คือเรื่องรูป เรื่องเสียง เรื่องกลิ่น  

เรือ่งรส เรือ่งโผฏฐพัพะ และเรือ่งของเรือ่งเหล่านีที้เ่ป็นกลาง ๆ ไม่พอทีจ่ะให้เกดิความ

สขุใจดีใจ ไม่พอทีจ่ะให้เกดิความทกุข์ใจเสียใจ จงึรู้สึกเป็นกลาง ๆ เฉย ๆ ไม่สุขใจไม่

ทุกข์ใจ ไม่ดีใจไม่เสียใจ

อันเวทนาคือความรู้สึกท่ีเป็นกลาง ๆ ดั่งนี้ ทุก ๆ คนย่อมได้กันอยู่เป็น 

อนัมากในวนัหนึง่ ๆ เพราะว่านกึดวู่าในวนัหนึง่ ๆ นีท้กุ ๆ คนมีตากบัรปูประจวบกนั

อยู่เป็นอันมาก หูกับเสียงประจวบกันอยู่เป็นอันมาก อายตนะคู่อื่นก็เช่นเดียวกัน คือ

ว่าได้เห็นอะไรทางตาเป็นอันมาก ได้ยินอะไรทางหูเป็นอันมากเป็นต้น และก็มีเป็น 
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อันมากที่เห็นแล้วก็ผ่านไป ได้ยินแล้วก็ผ่านไป ไม่รู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างไร 

วันหนึ่ง ๆ นั้นจะได้พบอารมณ์ดังกล่าวน้ีเป็นอันมาก และมีอุเบกขาอยู่เป็นอันมาก  

แต่ก็มิได้จับเอาอาการของจิตดังกล่าวนี้ขึ้นมาพิจารณาให้รู้จัก จึงเป็นอุเบกขาที่บังเกิด

ขึ้นแล้วก็ผ่านไป ๆ เป็นเรื่องปรกติของทุก ๆ คน ผู้ที่มิได้ปฏิบัติธรรมก็ได้อุเบกขาดั่ง

น้ีอยู่เป็นอันมาก ผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน แต่ว่าผู้ท่ีมิได้ปฏิบัติธรรมคือมิได้จับ

อุเบกขาดั่งนี้ขึ้นมาพิจารณานั้นก็เรียกว่า เป็นผู้ที่ไม่ได้ปัญญาจากอุเบกขาดังกล่าวนี้  

จึงเป็นอุเบกขาที่บังเกิดขึ้นแก่คนทั่วไปตามปรกติธรรมดา มิได้บังเกิดขึ้นด้วยความรู้

อะไร คือไม่ต้องรู้อะไรก็ได้อุเบกขาดั่งนี้ จึงเรียกว่า อัญญาณอุเบกขา อุเบกขาที่มิได ้

เกดิข้ึนด้วยความรู ้หรอืเรยีกว่าเคหสติอเุบกขา อเุบกขาทีอ่าศยัเรอืน คอืเป็นเรือ่งของ

ชาวบ้านชาวเรอืนท้ังหลาย ก็มีอุเบกขาดัง่นีก้นัอยูท่ัว่ไป และยงัอาจอธบิายเพิม่เติมต่อ

ไปอีกได้ด้วยว่า นอกจากเรียกว่ามิใช่อุเบกขาที่บังเกิดด้วยความรู้แล้ว ยังอาจจะเรียก

ได้ว่าเป็นอุเบกขาที่เกิดขึ้นด้วยความไม่รู้อีกด้วย คือเพราะยังไม่รู้จึงอุเบกขาอยู่ได้ ดัง

เช่นสรรเสริญหรือนินทาซึ่งเป็นโลกธรรมแก่ทุก ๆ คน ผู้สรรเสริญผู้นินทามิให้ได ้

ยนิกม็อียู่เป็นอันมาก แต่เพราะมิได้ยนิกไ็ม่รู ้เมือ่ไม่รูก้อ็เุบกขาคอืเฉย ๆ แต่อนัทีจ่รงิ

นั้นมิใช่ว่าไม่มีใครนินทา ไม่มีใครเขาสรรเสริญ ความจริงมี มีอยู่มากด้วย ยิ่งนินทา 

ยิง่มมีากกว่าสรรเสริญ เพราะฉะนัน้ ในโลกธรรมจงึได้ยกเอานนิทาขึน้ต้ังหน้าสรรเสรญิ 

ว่าลาภต่อลาภ ยศต่อยศ นินทา สรรเสริญ แทนที่จะว่าสรรเสริญ นินทา เอานินทา

ขึ้นหน้าว่านินทา สรรเสริญ และสุข ทุกข์ อันแสดงว่าถูกนินทานั้นมากกว่าได้รับ

สรรเสรญิ แต่ว่าไม่ได้ยินก็ไม่รู้ เมื่อไม่รู้ก็มีอุเบกขา ดั่งนี้เพราะว่าไม่รู้จึงอเุบกขาอยู่ได้ 

แต่ว่าครั้นรู้ว่าเขาสรรเสริญ ได้ยินค�าสรรเสริญก็สุขใจขึ้นมา ได้ยินเขานินทาก็ทุกข์ใจ

ขึน้มา ดัง่นีแ้หละเป็นอเุบกขาทีเ่รยีก เคหสติอเุบกขา หรอือญัญาณอเุบกขา อญัญาณ

อุเบกขาจึงแปลได้สองอย่าง อย่างหนึ่งว่าอุเบกขาที่บังเกิดขึ้นด้วยความไม่รู้ เพราะยัง

ไม่รูจึ้งอเุบกขา หรอือกีอย่างหนึง่กแ็ปลว่าเป็นอเุบกขาทีม่ไิด้เกิดขึน้ด้วยความรู ้คอืเป็น

เรื่องของการได้รับอารมณ์ที่ไม่พอให้โสมนัสหรือโทมนัสต่างหาก

ฉะนั้น จึงได้ตรัสสอนให้อาศัยเนกขัมมสิตอุเบกขาแก้เสีย คือให้พิจารณา

อารมณ์ที่ประสบน้ันอยู่เน่ือง ๆ แม้ในขณะที่รู้สึกว่าจิตเฉย ๆ เป็นกลาง ๆ โดยที่

ก�าหนดพิจารณาว่า ที่จิตเฉย ๆ เป็นกลาง ๆ นี้เห็นอะไรหรือเปล่า ได้ยินอะไรหรือ
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เปล่าเป็นต้น กย่็อมจะตอบได้ว่าก็เหน็ กไ็ด้ยนิ เหน็อะไร ได้ยนิอะไร กอ็าจทีจ่ะก�าหนด

ได้ว่า เห็นสิ่งนั้น ๆ ได้ยินสิ่งน้ี ๆ แต่ว่าจิตก็เฉย ๆ ก็ได้ความรู้ขึ้นว่าเป็นอุเบกขา 

เพราะว่าอารมณ์ทีป่ระสบเหล่านีเ้ป็นกลาง ๆ แล้วกก็�าหนดอีกว่าท�าไมจงึเฉย ๆ กย่็อม

จะได้ความรูว่้า เพราะอารมณ์ทีป่ระสบเหล่านีไ้ม่พอทีจ่ะให้โสมนสั ไม่พอทีจ่ะให้โทมนสั 

จึงเฉย ๆ 

คราวนีก้ถ็ามจติต่อไปว่า ถ้าไปพบอารมณ์ท่ีพอจะให้โสมนสั ทีพ่อจะให้โทมนสั

แล้วจะเป็นอย่างไร ก็จะตอบได้ว่า ก็จะต้องโสมนัส ก็จะต้องโทมนัส ก็เพราะอะไร  

ก็เพราะว่ามิได้ใช้ปัญญาพิจารณา หรือมิได้พิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นตามเป็นจริงว่า

อารมณ์ทีป่ระสบเหล่านี ้แม้ท่ีเป็นกลาง ๆ เหล่าน้ี กเ็ป็นส่ิงทีไ่ม่เทีย่ง เป็นส่ิงทีแ่ปรปรวน 

เป็นสิ่งท่ีเสื่อมไปได้ ดับไปได้ เป็นทุกข์ ตั้งอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป  

หดัพจิารณาแม้ในอารมณ์ท่ีรูส้กึเฉย ๆ น้ัน ให้เหน็ดัง่นีด้้วย ดัง่น้ีแล้วกย่็อมจะได้ปัญญา

ที่รู้ทั่วถึงตามเป็นจริง แม้ในอารมณ์ที่เป็นกลาง ๆ เหล่านี้ และเมื่อได้ปัญญาที่รู้ทั่วถึง

ตามเป็นจริงข้ึนมา ก็ได้อุเบกขา ความวางเฉยหรือความรู้สึกเป็นกลาง ๆ เฉย ๆ  

ด้วยปัญญาที่รู้ตามเป็นจริง ดั่งนี้ เรียกว่าเป็นเนกขัมมสิตอุเบกขา

แม้อเุบกขาทัง้ ๒ นีจ้ะเป็นอเุบกขากจ็รงิ กย็งัไม่ล่วงพ้นอารมณ์ไปได้ ส�าหรบั

อุเบกขาที่อาศัยเรือนนั้นก็ยังไม่ล่วงพ้นอารมณ์ไปได้ เพราะเมื่อไปพบอารมณ์โสมนัส 

ก็จะเกิดโสมนสัขึน้มา ถ้าพบโทมนสักโ็ทมนสัขึน้มา หรอืถ้าไปรู้เข้า กจ็ะโสมนสัโทมนสั

ขึ้นมา จึงยังไม่ล่วงพ้นอารมณ์ไปได้ ส่วนเนกขัมมสิตอุเบกขานี้ดีขึ้นมากกว่า แต่ก็ยัง

อยูใ่นข้ันเวทนาอยูน่ัน่เอง ยงัไม่ล่วงพ้นอารมณ์ไปได้ ในเมือ่มอีารมณ์แรง ๆ คอือารมณ์

ทีเ่ป็นท่ีตัง้ของโสมนสัโทมนสัแรง ๆ อุเบกขาท่ีอ่อนกว่ากจ็ะตัง้อยู่ไม่ได้ กจ็ะเกดิโสมนสั

โทมนสัขึน้มา ถงึเช่นนัน้กย็งัด ีถ้าหดัปฏิบตัใิห้ได้อยู่กจ็ะท�าให้ใจนีไ้ด้อเุบกขาด้วยปัญญา

มากขึ้น

การพจิารณาป่าช้ากเ็ป็นทางหนึง่อนัจะท�าให้จติน้ีได้รบัโสมนัสหรอืโทมนสั หรอื

แม้อุเบกขาที่อาศัยเนกขัมมะอันเป็นไปในทางออก คือออกจากทุกข์โดยล�าดับ

๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๗  

อุเบกขา (ต่อ)

วธิปีฏบิัตลิะเนกขัมมสติโทมนัส

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอบรมแนะน�าในการปฏิบัติอบรมจิต

ด้วยวิธีใช้ปัญญาอันเรียกว่า โยนิโสมนสิการ พิจารณาแก้เวทนาทางจิต อันเป็นที่ตั้ง

แห่งเครือ่งเศร้าหมองและทีเ่ป็นส่วนหยาบให้บงัเกดิเวทนาอนัเป็นทีต่ัง้แห่งกศุลและเป็น

ส่วนละเอียด ก็โดยอาศัยเวทนาละเวทนานั่นแหละดังที่ได้แสดงมาแล้วโดยล�าดับ 

ในวันน้ี จะได้แสดงต่อเป็นทางท่ี ๔ โดยตรสัสอนให้อาศยัเนกขมัมสิตโสมนสั

ละเนกขัมมสิตโทมนสั กล่าวคอื เมือ่มาถงึขัน้น้ีกเ็หลอืแต่เนกขมัมสติะ คอือาศยัเนกขมัมะ

ด้วยกนั แต่ว่าก็ยังมีหยาบมีละเอียด ฉะนั้นจึงให้อาศัยข้อที่ละเอียดกว่าละข้อที่หยาบ 

อันข้อที่หยาบนั้นก็ได้แก่ เนกขัมมสิตโทมนัส ทุกข์ใจหรือเสียใจอาศัยเนกขัมมะโดยที่

เมื่อได้ประสบอารมณ์มีรูปเสียงเป็นต้น ก็พิจารณารู้ความไม่เท่ียง ความแปรปรวน 

เปลีย่นแปลง ความเกดิความดบั เหน็ด้วยปัญญาโดยชอบว่า รปู เสยีงเป็นต้น ไม่เทีย่ง 

เป็นทุกข์ ทนอยู่ไม่ได้ มีความแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไป และได้นึกถึงพระอริยเจ้า 

ทั้งหลายผู้ได้ประสบวิโมกข์คือความหลุดพ้นอย่างยอดเยี่ยม ก็มีความกระหยิ่มรักใคร่

ปรารถนาเพ่ือจะได้ประสบวิโมกข์คือความหลุดพ้นนั้น จึงได้บังเกิดโทมนัส คือความ

ทุกข์ใจความเสียใจ เพราะเหตุแห่งความกระหยิ่มปรารถนาน้ันเป็นปัจจัย คือเมื่อ

ปรารถนาแล้วยงัไม่ได้สมหวงั กเ็กดิโทมนสัขดัใจเสยีใจขึน้มา เมือ่เป็นดัง่นีก้ต้็องคดิหกั

ห้ามความโทมนัสนั้น โดยที่ก�าหนดให้มีความรู้ขึ้นมา 
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อันการบรรลุวิโมกข์ คือความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม มิใช่เกิดขึ้นด้วยอ�านาจ

แห่งความกระหยิ่มปรารถนา อันเป็นตัวตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก แต่ว่าบังเกิด

ขึ้นเพราะการปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติให้ถึงก็ย่อมจะได้บรรลุผลแห่งการปฏิบัติเอง โดยที่มิ

ต้องกระหยิม่ปรารถนาแต่อย่างใด ความทีม่คีวามกระหยิม่ปรารถนาเสยีอกีเป็นเครือ่ง

ฉดุรัง้มใิห้บรรลวุโิมกข์ ความหลดุพ้นได้ ต่อเมือ่วางความกระหยิ่มปรารถนาเสยีจงึจะ

ประสบวิโมกข์ ความหลุดพ้นได้ ดั่งนี้ ก็ระงับความกระหยิ่มปรารถนาดังกล่าวเสีย 

และก็ตั้งใจปฏิบัติอบรมจิตใจสืบต่อไปในทางแห่งศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อปฏิบัติไปดั่งนี้ 

ผลของการปฏิบัตกิย่็อมจะปรากฏโดยล�าดบั กย่็อมจะได้โสมนสัคอืความสขุใจโดยล�าดบั 

เพราะการปฏิบัติน้ันเป็นสัลเลขธรรม ธรรมเป็นเคร่ืองขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด 

เมื่อจิตใจได้รับการขัดเกลาให้บริสุทธิ์สะอาดก็ผ่องใส น�าให้เกิดโสมนัสคือความสุขใจ

อันเป็นผลแห่งความบริสุทธิ์ผ่องใสนั้นขึ้นเอง ดั่งนี้ ก็จะได้โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ  

นับว่าเป็นทางปฏิบัติที่ ๔

วธิปีฏบิัตลิะเนกขัมมสติโสมนัส

ต่อจากนั้น ก็ให้อาศัยเนกขัมมสิตอุเบกขา ละเนกขัมมสิตโสมนัสเสีย กล่าว

คือ แม้เป็นโสมนสัคอืความสขุใจอาศยัเนกขมัมะแต่ก็จะน�าให้เกดิความดีใจ ความตดิใจ 

อันจะกลายเป็นกิเลสขึ้นดังที่เรียกว่า อุปกิเลสของวิปัสสนา เมื่อเป็นดั่งนี้ก็จะเป็น

อันตรายแก่ความก้าวหน้าของการปฏิบัติ กับท้ังโสมนัสคือความสุขใจนั้นก็ยังเป็น 

ของหยาบ ส่วนอุเบกขาคือความท่ีรูส้กึเป็นกลาง ไม่โสมนสั ไม่โทมนสั เป็นส่ิงทีล่ะเอยีด

กว่า เมือ่เป็นด่ังนีก้จ็บัพจิารณาตวัโสมนสัน่ันแหละว่าเป็นส่ิงทีไ่ม่เทีย่ง ต้องแปรปรวน 

เปลีย่นแปลง เสื่อม ดับ เป็นอนิจจะ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลง 

ทนอยู่คงที่ไม่ได้ เมื่อเป็นดั่งนี้ โสมนัสก็จะสงบเป็นอุเบกขา คือความรู้สึกเป็นกลาง ๆ 

มใิช่โสมนัส  มใิช่โทมนสัดัง่นีเ้รยีกว่า เป็นเนกขมัมสิตอเุบกขา อเุบกขาท่ีอาศัยเนกขมัมะ 

กเ็ป็นอนัว่าได้อาศยัเนกขมัมสติอเุบกขานีล้ะเนกขัมมสิตโสมนสัเสีย เป็นทางปฏบิติัท่ี ๕

ว่าถึงทางปฏิบัติทั่วไปซึ่งทุก ๆ คน คนแม้มีภูมิปฏิบัติไม่สูงนัก ก็พึงใช้ปฏิบัติ

ในทางทั้ง ๕ นี้ดังที่ได้กล่าวมาโดยล�าดับ คือทาง ๑ ก็อาศัยเนกขัมมสิตโสมนัส  
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ละเคหสิตโสมนัส ทางที่ ๒ ก็อาศัยเนกขัมมสิตโทมนัส ละเคหสิตโทมนัส ทางที่ ๓ 

ก็อาศัยเนกขัมมสิตอุเบกขาละเคหสิตอุเบกขา มาถึงทางที่ ๔ ก็อาศัยเนกขัมม- 

สติโสมนัส ละเนกขมัมสติโทมนัส ทางท่ี ๕ กอ็าศยัเนกขมัมสิตอเุบกขา ละเนกขัมม- 

สติโสมนัสเสีย ต่อจากนี้อีก ๒ ทางเป็นทางปฏิบัติเบื้องสูง แต่ก็จะน�ามากล่าวเป็นที่

ทราบไว้ด้วย

นานัตตสติอุเบกขาและเอกัตตสติอุเบกขา

ทางที ่๖ ได้ตรสัแสดงไว้ว่า อนัอเุบกขานัน้กมี็ ๒ อย่าง คอือเุบกขาทีมี่ภาวะ

ต่าง ๆ กันอย่างหนึ่ง เรียกว่า นานัตตสิตอุเบกขา กับอุเบกขาท่ีมีภาวะเป็นอย่าง

เดียวกัน เรียกว่า เอกัตตสิตอุเบกขา 

อเุบกขาท่ีมีภาวะต่าง ๆ กนัน้ัน กไ็ด้แก่อเุบกขาในรูปบ้าง อเุบกขาในเสียงบ้าง 

อุเบกขาในกลิ่นบ้าง อุเบกขาในรสบ้าง อุเบกขาในโผฏฐัพพะบ้าง อุเบกขาในธรรมคือ

ในเรื่องของเรื่องเหล่านั้นบ้าง ดั่งนี้เรียกอุเบกขาที่มีภาวะต่าง ๆ กัน

อเุบกขาท่ีมีภาวะเป็นอันเดยีวกนันัน้ กไ็ด้แก่อเุบกขาทีเ่ป็นขัน้อากาสานญัจายตนะ 

คืออรูปฌานที่เกิดจากการก�าหนดว่าอากาศไม่มีที่สุด อุเบกขาที่เกิดจากวิญญาณัญ- 

จายตนะ ก�าหนดว่า วญิญาณไม่มทีีส่ดุ อเุบกขาทีเ่กดิจากอากญิจญัญายตนะ ก�าหนด

ว่าน้อยหน่ึงนิดหนึ่งก็ไม่มี อุเบกขาที่เกิดจากเนวสัญญานาสัญญายตนะ ก�าหนดว่ามี

สัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ดังนี้

วธิปีฏบิัตลิะนานัตตสติอุเบกขา

เมื่อพิจารณาดูแล้ว ก็พึงเห็นได้ว่าอุเบกขาที่มีอาการต่าง ๆ กันนั้นอย่างสูงก็

เป็นอุเบกขาในรูปฌาน เพราะว่ารูปฌานนั้นก�าหนดอารมณ์ของรูปฌานต่าง ๆ กัน 

เช่นรูปต่าง ๆ กัน ดังท่ีกล่าวว่าในรูป ในเสียงเป็นต้น ส่วนอุเบกขาที่มีอาการเป็น 

อันเดียวกันนั้นอย่างสูงก็เป็นอุเบกขาในอรูปฌาน ตั้งต้นแต่ก�าหนดว่าอากาศไม่มีที่สุด 
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เพราะในขัน้อรปูฌานนีไ้ม่มรีปูทีต่่าง ๆ กนั ขัน้ต้นอากาศไม่มทีีส่ดุกเ็ป็นความว่างไม่มี

ที่สุด ว่างตลอดไปหมดเป็นอันเดียวกัน แม้ในข้ออื่นก็เช่นเดียวกัน ฉะนั้น จึงเรียกว่า

อุเบกขาที่มีภาวะเป็นอันเดียวกัน ในขั้นนี้ก็ให้อาศัยอุเบกขาท่ีมีภาวะเป็นอันเดียวกัน 

ละอุเบกขาที่มีภาวะต่าง ๆ กัน ก็เป็นอันว่าได้อุเบกขาที่เป็นขั้นละเอียดที่สุด นับเป็น

ขั้นที่ ๖ หรือทางที่ ๖

วธิปีฏบิัตลิะเอกัตตสติอุเบกขา

ทางที ่๗ อนัเป็นทางสดุท้ายนัน้ กใ็ห้อาศยัความไม่มตีณัหา อนัหมายถงึธรรม

ที่ไม่มีตัณหาโดยตรง ก็คือนิพพาน หรือวิโมกข์ ความหลุดพ้นอย่างยอดเยี่ยม ละ

อเุบกขาทีม่ภีาวะเป็นอนัเดยีวกนันัน้ เพราะว่าแม้อเุบกขาทีม่ภีาวะเป็นอนัเดยีวกนัอย่าง

สูงเป็นอุเบกขาในรูปฌานก็ตามก็ยังเป็นความปรุงแต่งคือเป็น “สังขตธรรม” ธรรมที่

ปรุงแต่งข้ึน และก็กล่าวได้ว่ายังประกอบด้วยตัณหาแม้ที่เป็นอย่างละเอียด เพราะมี

ตัณหาแม้ที่เป็นอย่างละเอียดจึงต้องปรุงแต่ง เมื่อเป็นดั่งนี้แม้อุเบกขาในขั้นนี้ก็ยังไม่

ถึงที่สุด ยงัเกดิยงัดบั ฉะนัน้ในทางปฏิบตัจึิงให้ไม่ยึดถือ ปล่อยวางอเุบกขาแม้ท่ีเป็นอย่าง

ละเอยีดนี ้ เมื่อไม่ยึดถือก็หลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นก็เป็นอันบรรลุอนุตรวิโมกข์ คือความ

หลุดพ้นอันยอดเยี่ยม อันเป็นธรรมที่สิ้นตัณหา ไม่มีตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก

สิ้นเชิงคือนิพพานอันเป็นที่สุด ดั่งนี้ก็เป็นทางที่ ๗ 

สรุปวธิปีฏบิัติ

ทางที่ ๖ และทางที่ ๗ นี้เป็นทางที่ละเอียด ส�าหรับทางที่ ๑ ถึงทางที่ ๕  

น้ันเป็นทางที่พึงปฏิบัติได้กันทั่วไป และเมื่อได้ก�าหนดทางที่ได้ทรงส่ังสอนไว้ และได้

ฝึกหัดปฏิบัติด้วยการที่มาก�าหนดดูให้รู้จักเวทนาท่ีบังเกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง คือ 

โสมนัส โทมนัส อุเบกขา ตลอดจนถึงความดีใจ ความเสียใจ ที่สืบเนื่องกันไปว่าเป็น

ไปในเรื่องอะไร คือเป็นไปในเรื่องรูป เป็นไปในเรื่องเสียง เป็นไปในเรื่องกลิ่น เป็นไป

ในเรือ่งรส เป็นไปในเรือ่งโผฏฐัพพะ คือสิง่ท่ีกายถกูต้อง เป็นไปในเร่ืองของเร่ืองเหล่าน้ี 
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ซึ่งได้ประสบผ่านมาแล้ว แต่ยังมาเก็บไว้ในจิตใจ และก็โผล่ขึ้นมาในจิตใจ และก ็

ก�าหนดให้รู้จักอีกว่า อาศัยเรือนเรียกว่า เคหสิตะ หรืออาศัยเนกขัมมะอันเรียกว่า

เนกขัมมสิตะ และที่อาศัยเรือนนั้นบังเกิดข้ึนด้วยจิตใจมีความคิดอย่างไร ที่อาศัย 

เนกขัมมะนัน้บงัเกดิขึน้ด้วยจติใจมคีวามคดิอย่างไร โดยปรกตนิัน้กย่็อมจะอาศัยเรอืน

นั่นแหละอันบังเกิดขึ้นแก่จิตใจที่มีความคิดไปตามอ�านาจของความยินดี ความยินร้าย 

ความหลงงมงายต่าง ๆ หรือว่าโลภะ โทสะ โมหะ หรือว่า ราคะ โทสะ โมหะ นัน่แหละ 

น�าใจให้คดิไป ปรุงไปในทางนั้น

ส่วนทีเ่ป็นเนกขมัมสติะน้ัน กอ็าศยัการปฏบัิตใินทางตรงกนัข้ามตามทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงส่ังสอนเอาไว้ด้วยการทีพ่จิารณาให้เห็นความไม่เท่ียง ความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ 

ต้องแปรปรวน เปลีย่นแปลงไป อันเป็นสจัจะธรรมดา ทีเ่ป็นเนกขมัมสติะกย่็อมจะเกดิ

ขึน้อย่างนี ้เมือ่เป็นดัง่นี ้เมือ่ประสบอารมณ์ดงักล่าวแล้วกเ็กดิโสมนสับ้าง โทมนสับ้าง 

อเุบกขาบ้าง อาศัยเรอืนเป็นไปตามราคะ โทสะ โมหะ หรอืโลภ โกรธ หลง กห็นักลบั

มาหดัพจิารณาตามท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนว่า ทกุ ๆ อย่างทีป่ระสบนัน้เป็นอนจิจะ 

ไม่เที่ยง ทุกขะ ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไป จนถึงไม่พึงยึดถือว่าเป็น

ตวัเราของเรา เพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามไิด้ เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้วการพจิารณา

น้ันย่อมน�าให้เกดิปัญญาทีรู่แ้จ้งเหน็จรงิขึน้น้อยหรอืมาก ย่อมจะขดัเกลาจิตให้บรสุิทธิ์

สะอาดข้ึน เม่ือเป็นดัง่นีก้จ็ะน�าให้เกดิโสมนสั โทมนสั หรอือเุบกขาขึน้อกีด้านหนึง่เป็น

เนกขัมมสิตะ อาศัยเนกขัมมะ

ฉะนั้น การปฏิบัติทั้งปวงนี้จึงต้องอาศัยบุคคลทุก ๆ คนนี้แหละที่จะพิจารณา

ตรวจตราให้รู้จักความเป็นไปในจิตของตนอันเนื่องด้วยกิเลส เนื่องด้วยสภาพธรรมดา

ที่เป็นไป และก็พิจารณาในทางเนกขัมมสิตะ อาศัยเนกขัมมะแก้ไขไปโดยควรตามนัย

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนที่แสดงไว้โดยล�าดับ เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็จะแก้ไขเวทนาในจิต

ของตนองได้ ตลอดจนถึงแก้ไขความดีใจ ความเสียใจต่าง ๆ ได้ ท�าจิตใจให้ออกได้

จากกิเลสจากความทุกข์ท้ังปวงโดยล�าดับ และทางปฏิบัตินี้เท่านั้นเป็นทางปฏิบัติที่จะ

พงึแก้ไขจติใจของตนเองได้ และเป็นทางแก้ไขทีถ่กูต้อง แม้การพจิารณาในป่าช้าทัง้ ๙  

ก็เป็นทางปฏิบัติทางเนกขัมมะคือทางออกทั้งนั้น

๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๘  
อุเบกขา (ต่อ)

ได้แสดงอุเบกขาอันเป็นธรรมปฏิบัติในพระพุทธศาสนามาโดยล�าดับ ส่องให้

เห็นว่าอุเบกขาเป็นธรรมอันส�าคัญที่มีอยู่ในหมวดธรรมปฏิบัติเป็นอันมาก และจ�าเป็น

ที่จะต้องมีการปฏิบัติในส่วนนั้น ๆ จึงจะส�าเร็จสมบูรณ์

อันจิตนี้เป็นที่เก็บอาสวอนุสัย คือตะกอนของอารมณ์และกิเลสท้ังหลายอยู่

เป็นอนัมาก เมือ่ตะกอนกเิลสเหล่านีฟุ้้งขึน้มา จติกย่็อมขุน่มวั ฟุง้ซ่าน กระสบักระส่าย

ยากทีจ่ะรวมได้ อุเบกขาเม่ือหดัปฏิบัตใิห้มีในอารมณ์ทัง้หลายได้อยูเ่ป็นประจ�า ตลอดจน 

ถึงอาจปฏิบัติแก้ไขเวทนาท่ีบังเกิดขึ้นในอารมณ์นั้น ๆ โดยอาศัยเวทนาแก้เวทนา  

เป็นไปเพือ่ความสงบ เป็นไปเพือ่อุเบกขา ย่อมจะช่วยให้จติใจได้รบัความสงบในอารมณ์

ทัง้หลาย ป้องกนัมใิห้ตะกอนกเิลสเก่าฟุง้ขึน้มา และมใิห้อารมณ์ใหม่ก่อกิเลสตกตะกอน

เพ่ิมเติมเข้าไปอีก ท้ังเป็นเครื่องผ่อนปรนน�าตะกอนกิเลสเก่าออกได้ด้วย ฉะนั้น  

จึงเป็นธรรมปฏิบัติซึ่งควรจะท�าความเข้าใจ

พรหมวหิารธรรม

ในวันนี้ จะได้แสดงอุเบกขาในอีกหมวดธรรมหนึ่ง คือในหมวดพรหมวิหาร 

ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพรหม ส�าหรบัในพระพทุธศาสนากห็มายถงึผูท้ีม่จีติใจใหญ่ เป็น

ไปได้ทัง้ชายหญงิเดก็ผูใ้หญ่ เม่ือปฏิบัตพิรหมวิหารธรรมนีใ้ห้มขีึน้ กย่็อมเป็นผูม้จีติใจใหญ่ 
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เป็นผู้ใหญ่ อนักล่าวได้ว่าเป็นพรหมโดยธรรม คือ เมตตา ความรกั ใคร่ ปรารถนาให้

เป็นสุข กรุณา ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ มุทิตา ความพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่น

ได้ดี และอุเบกขา ความวางใจ มัธยัสถ์ เป็นกลาง ทั้ง ๔ ข้อนี้เป็นธรรมที่คนไทยเรา

ได้ยนิได้ฟังกนัอยู่เสมอ และได้รบัค�าแนะน�าให้อบรมให้มขีึน้ในจติใจเสมอเช่นเดยีวกนั 

และโดยเฉพาะก็แสดงกันเนือง ๆ ว่ามารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร ก็เพราะประกอบ

ด้วยพรหมวิหารธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ ก็อาจจะท�าให้เข้าใจว่า สอนให้มีจ�าเพาะบิดา

มารดาเท่านั้น แต่อันที่จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ เป็นธรรมที่พึงอบรมให้มีขึ้นในทุก ๆ คน 

คือทกุ ๆ คนควรอบรมธรรมทัง้ปวงนีใ้ห้มีข้ึนด้วยการคดิแผ่จติออกไปให้ประกอบด้วย

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาโดยเจาะจงบ้าง โดยไม่เจาะจงบ้าง ทีเ่รยีกว่า อปัปมญัญา 

คือไม่มีประมาณบ้าง การแผ่ไปเป็นอัปปมัญญาไม่มปีระมาณนี ้ท่านสอนให้แผ่ไปในทศิ

เบือ้งหน้า ในทิศเบื้องขวา ในทิศเบื้องหลัง ในทิศเบื้องซ้าย ในทิศเบื้องบน ในทิศเบื้อง

ล่าง ในทิศขวางคือโดยรอบ

คิดแผ่ไปด้วย เมตตา โดยคิดว่า

สพฺเพ สตฺตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

อเวรา โหนฺตุ จงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิด

อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเถิด

อนีฆา โหนฺตุ จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจเถิด

สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ จงเป็นผู้มีสุขรักษาตนเถิด

คิดแผ่ไปด้วย กรุณา โดยคิดว่า

สพฺเพ สตฺตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

ทุกฺขา ปมุจฺจนฺตุ จงพ้นจากทุกข์เถิด

คิดแผ่ไปด้วย มุทิตา โดยคิดว่า

สพฺเพ สตฺตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

มา ลทฺธสมฺปตฺติโต วิคจฺฉนฺตุ จงอย่าไปปราศจากสมบัติอันได้แล้วเถิด

คิดแผ่ไปด้วย อุเบกขา โดยคิดว่า

สพฺเพ สตฺตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
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กมฺมสฺสกา เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน

กมฺมทายาทา เป็นทายาทรับผลของกรรม

กมฺมโยนี เป็นผู้มีกรรมเป็นก�าเนิด

กมฺมพนฺธู เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์

กมฺมปฏิสรณา เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

ยํ กมฺมํ กริสฺสนฺติ จักท�ากรรมอันใดไว้

กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา ดี หรือ ชั่ว

ตสฺส ทายาทา ภวิสฺสนฺติ จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น

การคิดแผ่ไปน้ี มิใช่คิดไปแต่เพียงความคดิ แต่ให้แผ่ไปด้วยจติคือให้ถึงจิต คอื

ให้จติเป็นไปดังท่ีได้คิดแผ่ไปนัน้จรงิ ๆ ด้วย เมือ่เป็นดงันี ้จึงจะเป็นการปฏบัิตทิีเ่รยีกว่า

เมตตาภาวนา อบรมเมตตาให้มขีึน้ให้เป็นขึน้เป็นต้น และเมตตาเป็นต้นกจ็ะบงัเกดิตัง้

ข้ึนในจิตได้ ถ้าเปรียบเหมือนดังปลูกต้นไม้ ตั้งต้นแต่หว่านพืช การหัดปฏิบัติคิดแผ่

ออกไปกเ็หมอืนอย่างเป็นการทีห่ว่านพืชแห่งเมตตาลงไปในจติ และเม่ือปฏิบตับ่ิอย ๆ 

ต้นไม้คือเมตตาเป็นต้นก็จะบังเกิดขึ้นและงอกงามขึ้นในจิตได้ กระท�าให้จิตเป็นจิตที่มี

เมตตา มีกรุณา มีมุทิตา มีอุเบกขา

เมตตา

เมตตานั้นเป็นเครื่องดับพยาบาท คือความมุ่งร้ายปองร้ายด้วยอ�านาจของ 

ความโกรธ และเมตตาที่บริสุทธิ์นั้นจะต้องไม่ประกอบด้วยราคะสิเน่หาด้วย

กรุณา

กรุณา เป็นเครื่องดับวิเหสา คือความเบียดเบียน กรุณาที่บริสุทธิ์นั้นจะต้อง

ไม่ประกอบด้วยโทมนัส คือความทุกข์ใจ ความเสียใจ เพราะได้มองเหน็ความทกุข์ของผู้

อืน่ มองเห็นความทุกข์ของบุคคลผู้เป็นที่รัก โทมนัสดังกล่าวนี้ได้แก่ เคหสิตโทมนัส 

นั่นเอง กรุณาที่บริสุทธิ์จะต้องไม่ประกอบด้วยเคหสิตโทมนัสดังกล่าวด้วย
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มุทติา

มุทิตา เป็นเครื่องดับอรติ คือความไม่ยินดีด้วย หมายถึงความริษยา  

และมทุติาทีบ่รสิทุธิน์ัน้ จะต้องไม่ประกอบด้วยโสมนสัคอืความสขุใจดใีจ เพราะได้เหน็

สมบัติคือความพรั่งพร้อมของผู้อื่น อันเป็นชนวนให้เกิดความกระหยิ่มอยากได้  

อยากมี อยากเป็นเช่นน้ัน อันเป็นโลภะตัณหาด้วย โสมนัสดังกล่าวนี้ก็คือ เคหสิต-

โสมนัส ฉะนั้น มุทิตาที่บริสุทธิ์ก็จะต้องไม่ประกอบด้วยเคหสิตโสมนัสดั่งนี้ด้วย

อุเบกขา

อุเบกขา เป็นเครื่องดับราคะ ปฏิฆะ และอุเบกขาที่บริสุทธิ์นั้นจะต้องมิใช่ 

เป็นอุเบกขาอันบังเกิดขึ้นด้วยความรู้หรือด้วยความไม่รู้อันเรียกว่า อัญญาณอุเบกขา 

กไ็ด้แก่เคหสติอเุบกขา ฉะน้ัน อเุบกขาทีบ่รสุิทธิจ์ะต้องไม่ประกอบด้วยเคหสติอเุบกขา

ดังกล่าว

อันอุเบกขาในข้อที่ ๔ นี้สมควรที่จะได้กล่าวอธิบายเพ่ิมเติมอีกสักเล็กน้อย 

คือที่เป็นเครื่องดับราคะ ปฏิฆะนั้น ราคะก็ได้แก่ความติดใจ ยินดี ชอบใจ อันเป็นไป

ในทางกิเลส และเมื่อมีความติดใจ พอใจ ชอบใจอันเป็นตัวราคะอยู่ในบุคคลใดก็ย่อม

มีฉันทาคติ ความล�าเอียงด้วยความพอใจในบุคคลนั้น เหมือนอย่างมารดาบิดาที่รัก 

บุตรธิดา อันเป็นความรักอันเป็นราคะสิเน่หา ย่อมจะเห็นว่าบุตรธิดาดีอยู่เสมอ  

ถูกตอ้งอยู่เสมอ ในบางคราวแม้บตุรธิดาจะไปท�าผดิ มผีูม้าฟ้อง มารดาบิดากจ็ะเข้ากบั

บตุรธดิาเสมอว่า บตุรธดิาของตนเป็นฝ่ายถกู ฉะนัน้ เมือ่มรีาคะอยูใ่นบคุคลใด ก็ย่อม

ท�าให้เกดิความล�าเอยีงในบุคคลนัน้ด้วยอ�านาจของความรกั จงึไม่มีอเุบกขา ความทีจ่ะ

วางใจเป็นกลางในบุคคลนั้นได้

ในด้านตรงกนัข้าม ปฏฆิะ คอืความกระทบกระทัง่ไม่ชอบใจ ผดิใจ เมือ่ปฏฆิะ

อยู่ในบุคคลใด ก็ย่อมจะมีความล�าเอียงเพราะโทสาคติ คือล�าเอียงเพราะความชังใน

บุคคลนั้น จะไม่ใคร่มองเห็นความดีของบุคคลนั้น จะมองเห็นแต่ความไม่ดีอยู่เสมอ 
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เมือ่เป็นเช่นนัน้ จงึไม่ได้อเุบกขาคอืความทีว่างใจเป็นกลางได้ เพราะมีความชงัไม่ชอบ

เป็นเครื่องป้องกันอยู่

ฉะนัน้ เม่ือมีราคะหรอืมีปฏฆิะจงึไม่อาจวางใจเป็นอเุบกขาได้ คอืไม่อาจวางใจ

เป็นกลางได้ จะต้องเข้าข้างหนึง่ด้วยอ�านาจของความชอบ และผละออกจากอกีข้างหนึง่

ด้วยอ�านาจของความชัง ไม่มีความเป็นกลาง 

พจิารณากรรม

การปฏิบัติในอุเบกขาจึงเป็นการปฏิบัติเพื่อก้าวจิตออกมาให้เป็นกลาง ไม่ให้

เป็นไปในอ�านาจของราคะหรือปฏิฆะในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เม่ือปฏิบัติน�าใจออกมาให้ 

เป็นกลางได้ จึงหมายความว่าดับราคะหรือปฏิฆะได้ ถ้าดับราคะหรือปฏิฆะไม่ได้  

การปฏบิตัอิเุบกขาในข้อนีก้จ็ะไม่ส�าเรจ็ ยงัไม่ได้อเุบกขา ยังไม่เป็นอเุบกขา จะต้องดบั

ราคะปฏิฆะได้ด้วย จึงจะเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้ ฉะนั้น ในการที่จะปฏิบัติเพื่อให้เป็น

อเุบกขาในข้อนี ้ท่านจงึสอนให้คดิพจิารณาถงึกรรมว่า สตัว์ทัง้หลายมกีรรมเป็นของของตน 

เป็นทายาทรับผลของกรรม เป็นต้นดังที่กล่าวแล้ว เมื่อน�าจิตออกมาก�าหนดกรรม  

ปลงลงในกรรมได้ส�าเร็จ จึงจะท�าจิตให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาได้ ตัวอย่างของมารดาบิดา

รักบุตรธิดาดังที่ยกขึ้นมาน้ัน เมื่อบุตรธิดาไปวิวาทกับใครและมีผู้มาฟ้องมารดาบิดา 

มารดาบดิานัน้แม้จะมรีาคะสเิน่หาในบตุรธดิา เข้าข้างบตุรธดิาอยู่ แต่มารดาบดิาผูมุ่้ง

ปฏิบัติธรรมย่อมหักห้ามความเข้าข้างบุตรธิดาอันเป็นราคะสิเน่หานั้นไว้ก่อน โดยมา

รับพิจารณาค�าฟ้องว่าเขาฟ้องว่าบุตรธิดาไปท�าผิดอะไร และก็พิจารณาสอบสวนว่า 

ไปท�าผดิจรงิหรอืไม่ และเมื่อพบความจริงว่าบุตรธิดาไปท�าผิด ก็ว่ากล่าวและปฏิบัติไป

ตามควรแก่เหต ุเมือ่ไม่ท�าผดิจรงิกช็ีแ้จงให้เป็นทีเ่ข้าใจกนัตามหลกัฐานเหตผุล การปฏบิตัิ

ดั่งน้ีชื่อว่าเป็นการปฏิบัติท่ีเพ่งถึงกรรมคือการงานที่กระท�าดังกล่าวนั้นเป็นหลักส�าคัญ 

เมือ่มารดาบดิาปฏิบัตดิัง่น้ีก็ชือ่ว่าเป็นผูมี้อุเบกขา รกัษาอเุบกขา และเมือ่รกัษาอเุบกขา

ไว้ดัง่นีไ้ด้ กเ็ป็นการรกัษาความยติุธรรมน่ันเอง ฉะนัน้ ความยตุธิรรมนัน้จงึต้องประกอบ

ด้วยอุเบกขา คือมุ่งกรรมการงานที่กระท�านี้แหละเป็นหลักส�าคัญโดยไม่เข้าข้างบุคคล 
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ด้วยอ�านาจของราคะหรอืปฏฆิะ แม้ว่าชอบไม่ชอบใคร เมือ่มหีน้าท่ีจะต้องเป็นผูร้บัฟ้อง

และตดัสนิโดยเป็นผูใ้หญ่หรอืโดยหน้าทีอ่ย่างใดอย่างหนึง่ กไ็ม่ถอืเอาความชอบไม่ชอบ

เป็นส่วนตวันัน้มาเป็นข้อส�าคญั และมุง่พจิารณาถึงกรรมตามท่ีฟ้องนัน้พร้อมทัง้หลักฐาน

เหตุผลต่าง ๆ เป็นข้อตัดสินชี้ลงไปว่าผิดว่าถูก ดั่งนี้ก็คือมีอุเบกขา คือวางตนเป็น 

กลางได้ ไม่ถือเอาชอบหรือชังส่วนตัวมาเป็นเหตุส�าคัญ

ดับราคะสเิน่หา

เมื่อมีอุเบกขาด้วยพิจารณาปลงลงในกรรมได้ด่ังนี้ สัตว์ทั้งปวงมีกรรมเป็น 

ของของตนดังกล่าวนั้น ก็ย่อมจะรวมเอาทั้งคนที่ชอบ ทั้งคนที่ชัง ทั้งคนที่เป็นผู้เนื่อง

อยูใ่นครอบครวั ในหมูค่ณะของตน ทัง้คนทีไ่ม่เนือ่งอยูดั่งกล่าวคือคนอืน่ แปลว่าทัง้หมด

ไม่ว่าใคร ไม่ยกเว้นใคร กร็วมอยูใ่นค�าว่าสตัว์ทงัหลายทัง้ปวงซึง่มกีรรมเป็นของของตน 

เป็นทายาทรับผลของกรรมเป็นต้น ไม่มียกเว้นใครผู้ใด 

เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว การอบรมเมตตา การอบรมกรณุา การอบรมมทุติา กย่็อม

จะเป็นไปโดยสะดวก จะท�าให้ได้เมตตาทีบ่รสุิทธิ ์กรุณาทีบ่รสิทุธิ ์มทุติาทีบ่รสิทุธิด้์วย 

ดงัเช่นคดิแผ่เมตตาออกไปในคนทีร่กั อนัคนทีร่กันัน้ทางโลกกย่็อมเป็นบคุคลทีม่รีาคะ

สิเน่หาอยู่เป็นส่วนมาก เมื่อเป็นดั่งนี้ ถ้าจิตไม่ประกอบด้วยอุเบกขาดังกล่าว การแผ่

ออกไปด้วยเมตตาในบุคคลเช่นน้ัน ก็อาจจะไปเพิ่มราคะสิเน่หาขึ้นโดยไม่รู้ตัว คิดว่า

ราคะสเิน่หาน่ันแหละเป็นตวัเมตตาแต่อนัทีจ่รงิไม่ใช่ เป็นราคะสิเน่หาต่างหาก ต่อเมือ่

มใีจเป็นอเุบกขาหย่ังลงในกรรมเสยีได้ แยกออกมาเสยีได้แล้ว แผ่เมตตาออกไปแม้ใน

คนที่รักก็เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์

ดับปฏฆิะ

การแผ่เมตตาดับปฏิฆะไปในบุคคลท่ีไม่เป็นท่ีรักเช่นในผู้ท่ีเป็นศัตรู ถ้าหาก

จิตยังไม่เป็นอุเบกขา คือยังดับปฏิฆะในใจไม่ได้ การจะแผ่เมตตาออกไปในบุคคลที่ชัง

กนัน้ันจงึยากมาก จติไม่ยอมทีจ่ะเมตตา ยิง่ไปคดิถงึ บางทกีลบัไปเพ่ิมพยาบาท โทสะ
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ให้มากขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้น ต้องคิดดับปฏิฆะในใจ ท�าใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้โดยที่

ปลงลงในกรรม เป็นกรรมของบคุคลทีต่นไม่ชอบนัน้เองด้วย เป็นกรรมของตนเองด้วย 

และไม่ว่าจะเป็นศัตรูคือเป็นบุคคลที่ตนไม่ชอบหรือว่าเป็นตนเอง เม่ือท�าอะไรออกไป

ทางกาย ทางวาจา ตลอดจนถึงทางใจ กรรมที่ท�านั้น ถ้าเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลกรรม

ของตนเอง ของคนผูท้�านัน้เอง ถ้าเป็นกศุลกเ็ป็นของบุคคลผูท้�านัน้เอง ของตนเองเช่น

เดียวกัน เพราะฉะน้ัน พิจารณาดูว่าไม่ชอบเขาเพราะอะไร เขาเป็นศัตรูเพราะอะไร 

สมมตว่ิาไม่ชอบเขาเหน็ว่าเขาเป็นศัตร ูเขาท�าร้าย เข้าพูดร้าย เขาแสดงอาการคดิร้าย

ต่อตนอย่างใดอย่างหนึ่ง 

คราวนี้ เมื่อมาพิจารณาปลงลงไปในกรรม ก็พิจารณาว่าการท�าร้าย การพูด

ร้าย การคิดร้ายของเขานั้นใครเป็นคนท�า เขาท�าหรือว่าเราท�า ก็จะต้องตอบว่าเขาท�า 

ก็เมื่อเขาท�าก็เป็นกรรมของเขา เมื่อเขาท�าร้าย เขาคิดร้าย เขาพูดร้ายจริง แม้ต่อเรา 

กรรมที่เขาท�านั้นก็เป็นอกุศลกรรมของเขาเอง เราไม่ได้ท�า ก็ไม่ได้เป็นกรรมของเรา 

แม้ว่าจะเดือดร้อนเพราะกรรมของเขาก็จริง แต่กรรมท่ีเขาท�าก็เป็นกรรมของเขาเอง 

กรรมชัว่ของเขาเอง ไม่ใช่เป็นกรรมชัว่ของเรา เราอาจจะต้องเดอืดร้อนเพราะกรรมชัว่

ของเขาก็จริง แต่ว่ากรรมชั่วน้ันเป็นของเขา ไม่ใช่เป็นของเรา แบ่งออกได้ด่ังนี้แล้ว  

กจ็ะท�าให้ปลงลงไปในกรรมได้ ไม่มากกน้็อย หรอืว่าปลงลงไปได้ครึง่หนึง่ หรอืว่าค่อน

หนึ่งหรือว่าทั้งหมด ถ้าหากว่าสามารถจะพิจารณาให้เห็นจริงจังด่ังนั้นได้ และก็ดูถึง

กรรมของตนเองว่า อาจจะเป็นท่ีตนกระท�ากรรมอันใดอันหนึ่งท่ีเป็นกรรมช่ัวของตน 

แต่ว่าไปท�าให้คนอื่นเขาเดือดร้อนในอดีตบ้าง หรือว่าในปัจจุบันบ้างก็ได้ เพราะฉะนั้น  

ก็ให้อโหสิกันไปเสีย คิดปลงลงไปดั่งนี้แล้วก็จะท�าให้ดับปฏิฆะลงไปได้ และเมื่อดับ

ปฏิฆะลงไปได้แล้วคิดแผ่เมตตาไปแม้ในคนที่เป็นศัตรูหรือคนที่ชังกัน ก็ย่อมจะท�า 

ได้ง่าย เพราะว่าดับความชังในจิตใจโดยท�าจิตใจให้เป็นอุเบกขาได้

ในข้อกรุณา ข้อมุทิตาก็เช่นเดียวกัน และเมื่อได้ปฏิบัติอบรมเมตตา กรุณา 

มทุติาไปในกาละในบคุคลทีค่วรอบรม กส็ามารถทีจ่ะอบรมมาถึงอเุบกขาได้ ในเม่ือได้

มอีเุบกขาเป็นพืน้อยูต่ามสมควรแล้ว ดงัเช่นทีเ่ป็นไปในฝ่ายด ีท่านแสดงอปุมาถงึวาระ

ของการอบรมธรรมทัง้ ๔ ข้อนีท้ีค่วรเป็นไปในวาระเช่นไร อปุมาเหมือนอย่างมารดาบดิา
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มีบุตร ๔ คน บุตรที่ยังเป็นเด็กคนหนึ่ง บุตรที่ป่วยไข้คนหนึ่ง บุตรที่บรรลุถึงความ

เจริญวยัคนหนึง่ บตุรทีข่วนขวายในกจิการงานของตนได้แล้วคนหนึง่ มารดาบดิาย่อม

ปรารถนาความเจริญแก่บุตรที่ยังเป็นเด็ก นี้คือเมตตา มารดาบิดาย่อมหวังความหาย

ป่วยไข้ส�าหรบับุตรท่ีป่วยไข้ น้ีคือกรณุา มารดาบดิาย่อมหวังความต้ังอยูต่ลอดกาลนาน

แห่งบุตรที่บรรลุถึงวัยเจริญ นี้คือมุทิตา มารดาบิดาย่อมไม่ขวนขวายอะไร คือวางใจ

เป็นอเุบกขา ได้ในบตุรทีข่วนขวายในกจิการของตนเองได้แล้ว นีค้อือเุบกขา เมือ่มารดา

บดิามอีเุบกขาย่อมสามารถทีจ่ะอบรมธรรมทัง้ ๔ ข้อนีจ้นถึงอเุบกขาเพิม่เตมิขึน้อกีได้  

แต่ถ้าหากว่ามารดาบิดาไม่สามารถที่จะดับราคะสิเน่หาในบุตรได้ตามสมควร ย่อมไม่

สามารถทีจ่ะท�าอเุบกขาได้แม้ว่าบตุรจะขวนขวายในกจิการงานของตนได้แล้ว กจ็ะต้อง

วุ่นวายคอยดูแลช่วยต่าง ๆ อยู่อีก ไม่รู้จักแล้ว เป็นอันไม่ได้พักผ่อน ทั้งนี้เพราะเหตุ

ว่าถ้ามาพิจารณาถึงกรรมดังกล่าวแล้วว่า ทุก ๆ คนมีกรรมเป็นของของตน บุตรก็มี

กรรมเป็นของของตน และบัดนี้ก็มีกรรมดีสนับสนุนจนถึงสามารถประกอบการงาน 

ของตน ตั้งตนได้ตามสมควรแล้ว ก็แปลว่าปล่อยวางได้ อุเบกขาได้ หยุดขวนขวาย 

ช่วยเหลอืได้ เมื่อเป็นดั่งนี้ก็แปลว่ามารดาบิดาเป็นพรหมครบ ๔ หน้า คือมีทั้งเมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไม่บกพร่อง แต่โดยมากนั้น เมื่อไม่ปฏิบัติให้ถึงอุเบกขาแล้ว 

ก็มักจะบกพร่องในข้ออุเบกขานี้ ในบุคคลซึ่งมีราคะสิเน่หาเป็นอย่างยิ่ง

คราวนี ้ในอกีด้านหนึง่ คอืในด้านทีไ่ม่สามารถจะช่วยได้ ดงัเช่นบคุคลซึง่เป็น

ที่รักเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่สามารถจะรักษาได้ มีอันจะต้องละโลกนี้ไป ถ้าหากว่าหักใจ

ไม่ได้คือไม่มีอุเบกขาก็ย่อมจะต้องมีความเศร้าโศกเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าหากว่าปลงใจลง

ไปในกรรมได้ว่า ทกุ ๆ คนมกีรรมเป็นของของตน เป็นทายาทรับผลของกรรม เมือ่ต้อง

เจ็บป่วยรักษาไม่ได้ทั้งที่ได้ช่วยรักษามาอย่างเต็มที่แล้ว ก็แสดงว่า ถึงกาละตามกรรม

อนัจะต้องละโลกนีไ้ป อนัเป็นกรรมทีเ่ขาท�าไว้เอง ปลงใจลงในกรรมเหล่านี ้กจ็ะท�าให้

ดบัราคะได้คอืความตดิด้วยอ�านาจของราคะ จติกจ็ะเป็นอเุบกขา คอืวางเฉยได้ มธัยสัถ์

เป็นกลางได้ ก็จะดับความเสียใจได้ ดั่งนี้ก็เป็นกาละที่ควรท�าอุเบกขา และจะต้องหัด

ท�าให้ได้
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อุเบกขาจึงเป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์มากและเป็นสิ่งที่จ�าเป็น เป็นหลักการของ

พรหมวิหารทุกข้อ สามารถที่จะท�าให้ปฏิบัติในพรหมวิหารข้ออื่นได้ด้วย และสามารถ

ที่จะท�าจิตให้บรรลุถึงความสงบ ปลงใจลงไปในกรรมและผลของกรรมท่ีทุก ๆ คน

กระท�าดังที่ได้กล่าวมาแล้ว นี้คืออุเบกขาในพรหมวิหาร

การพิจารณาป่าช้าก็เป็นการเตือนใจให้บังเกิดความสังเวช เมื่อบังเกิดความ

สังเวชขึ้น ก็ท�าให้พิจาณาละราคะสิเน่หา ละเคหสิตโสมนัส เคหสิตโทมนัส และ 

เคหสิตอุเบกขาได้ และสามารถท่ีจะละพยาบาท ละวิเหสา ละอรติ ละความริษยา  

ละราคะ ปฏฆิะ อบรมจติให้มเีมตตา กรณุา มุทติา อเุบกขาในสัตว์ทัง้หลายทัว่ทศิได้

โดยง่าย

๖ กันยายน ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๙  
อุเบกขา (ต่อ)

ได้แสดงอุเบกขามาหลายครั้ง เพราะเป็นธรรมท่ีประกอบอยู่ในหมวดธรรม 

ทั้งหลายเป็นอันมาก อันแสดงว่าเป็นธรรมข้อส�าคัญที่จะน�าให้การปฏิบัติธรรมทั้งปวง

โดยเฉพาะน�าจิตใจไปสู่ความหลุดพ้นได้ พิจารณาดูเข้ามาที่จิต จิตนี้โดยปรกติไม่มี

อเุบกขาในอารมณ์ทัง้หลาย เพราะว่าไม่ปล่อยและไม่หยุดในอารมณ์ทัง้หลาย ไม่ปล่อย

ก็คือว่ายึด ยึดอารมณ์ทั้งหลาย และเมื่อยึดอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่หยุดการปรุงการแต่ง

อารมณ์ทั้งหลาย จึงน�าให้เกิดความยินดีความยินร้ายความหลงงมงายต่าง ๆ ฉะนั้น 

การปฏิบัติโดยสรุปหรือที่เรียกว่าเป็นทางลัดอย่างง่ายก็ให้ก�าหนดเข้ามาดูจิตเม่ือรับ

อารมณ์ทัง้หลายทางทวารทัง้ ๖ เมือ่ดจูติกย่็อมจะพบว่าจติมปีรกตยึิดไม่ปล่อยอารมณ์ 

และไม่หยุดคือว่าปรุงแต่งอารมณ์ เว้นไว้แต่ว่าอารมณ์นั้น ๆ จะไม่พอเป็นที่ตั้งของ 

ความยินดีหรือความยินร้ายดังที่เรียกในภาษาสามัญว่าไม่น่าสนใจ ใจไม่สนก็ปล่อยไป

และก็หยุดไม่ปรุงแต่งอารมณ์เช่นน้ัน ดั่งนี้แหละที่เรียกว่า อัญญาณอุเบกขา ความ

ปล่อยความหยุด หรือความวางความเฉยด้วยความไม่รู้ หรือมิใช่ด้วยความรู้ หรือที่

เรียกว่า เคหสิตอุเบกขาดังกล่าวมาแล้ว

อุเบกขาดังกล่าวไม่ใช่เป็นธรรมปฏิบัติ เป็นของที่ทุกคนก็มีอยู่ด้วยกัน คือ 

เรื่องอันใดที่ไม่สนใจ ใจไม่สนก็เฉย ๆ ก็ปล่อยไม่ยึด แล้วก็หยุดคือไม่ปรุงแต่งต่อไป 

แต่ว่าเรือ่งทีใ่จสนเช่นว่าอารมณ์อนัเป็นสภุารมณ์ คอือารมณ์ทีง่ดงาม หรอืตรงกนัข้าม

อารมณ์ที่เป็นอสุภารมณ์คืออารมณ์ท่ีไม่งดงาม ที่น่าเกลียด ซึ่งถ้าจะเป็นสุภารมณ ์
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ก็ชวนใจให้ยินดี ถ้าเป็นอสุภารมณ์ก็ชวนใจให้ยินร้าย ดั่งนี้ใจก็สน ก็ยึดไม่ปล่อยและ

กไ็ม่หยดุกค็อืว่าจบัมาปรงุแต่งในใจต่อไป ดจูติให้รูว่้าจติเป็นอย่างไรในเวลาทีร่บัอารมณ์

ทั้งหลายอยู่เป็นประจ�าดังนี้ให้รู้ และเมื่อจิตจับยึดอารมณ์ไม่ปล่อย และไม่หยุดคือ 

ว่าปรงุแต่ง กจ็ะเกดิความยนิดบ้ีาง ความยนิร้ายบ้าง ตลอดจนความหลงงมงายต่าง ๆ 

ดังกล่าว เมื่อเป็นดังนี้ก็ให้รู้ และให้รู้ว่าอาการดั่งนั้นเป็นของปรุงแต่งเป็นของหยาบ 

ไม่ใช่เป็นของละเอียด 

ส่วนอุเบกขาคือความที่น�าใจออกมาเป็นกลาง ท่ีเรียกว่ามัธยัสถ์ ตั้งอยู่ใน

ท่ามกลางไม่ตกไปในฝ่ายยินด ีไม่ตกไปในฝ่ายยินร้าย ตัง้อยูใ่นท่ามกลางดัง่นีเ้ป็นของ

ละเอยีด เพราะว่าภาวะของจติดัง่น้ีเป็นลักษณะทีเ่รยีกว่าปล่อย คอืไม่จบัยดึเอาไว้ และ

หยดุคือไม่ปรงุแต่ง ตัง้อยูท่่ามกลาง แต่ถ้าตกไปในฝ่ายใดฝ่ายหนึง่แห่งความยินดหีรอื

ความยินร้าย ก็จะต้องปรุงแต่ง ดูจิตให้รู้ดั่งนี้ก็จะได้อุเบกขา

อุเบกขาในสตปิัฏฐาน ๔

อเุบกขามคีวามส�าคญัในธรรมทัง้หลาย และมกัจะเป็นธรรมข้อสูงสุดในหมวด

ธรรมนั้น ๆ เช่นในสติปัฏฐานทั้ง ๔ สติก�าหนดดูกาย ดูเทวนา ดูจิต ดูธรรม ก็มิได้

มีอุเบกขาแสดงไว้โดยตรง แต่ในทางปฏิบัตินั้น ท่านมีแสดงไว้ว่าในขั้นตั้งสติก�าหนด

ธรรมนั้น สรุปเข้ามาก็คือ เข้าไปเพ่งดูการละความยินดีความยินร้าย สงบอยู่ภายใน

ด้วยดี สติที่ก�าหนดดั่งนี้เป็นยอดธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการปฏิบัติสติปัฏฐาน

นัน้ปฏบิตักินัมาโดยล�าดบัจนถงึละความยนิดคีวามยินร้ายได้ เมือ่ยงัละไม่ได้ กต้็องจบั

การปฏบิตัไิว้ปล่อยหยดุไม่ได้จนกว่าจะละความยนิดคีวามยนิร้ายในอารมณ์ทัง้หลายได้

ดังที่ได้เริ่มกล่าวมา คือการที่ได้เริ่มกล่าวมาต้ังแต่ต้นน้ัน อันท่ีจริงก็เป็นการปฏิบัติ 

สติปัฏฐานน้ันเองในอารมณ์ทั้งหลาย จนละความยินดีความยินร้ายได้ เมื่อละได้  

จึงเข้าไปเพ่งดู การละความยินดีความยินร้ายนั้นสงบอยู่ภายใน ดั่งนี้เป็นอุเบกขา  

ก็เป็นสติปัฏฐาน ๔ สมบูรณ์
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อุเบกขาสัมโพชฌงค์

ในโพชฌงค์ ๗ ข้อสุดท้ายก็คือ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ องค์แห่งความรู้คือ

อุเบกขา ในทางปฏิบัติก็มีอธิบายว่า คือการเข้าไปเพ่งจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วด้วยดี 

เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิดีแล้ว ก็ไม่ต้องท�าการตั้งอีก แต่ว่าเข้าไปเพ่งจิตอันเป็นสมาธิที่

ตัง้มัน่แล้วนัน้ การเข้าไปเพ่งดจิูตทีเ่ป็นสมาธติัง้มัน่แล้วนัน้เป็นการปล่อย คอืไม่ยดึการ

ปฏิบัติในการตั้งเพราะว่าตั้งได้แล้ว และเป็นการหยุดคือไม่ต้องปรุงสมาธิให้บังเกิด 

ขึ้นอีก เพราะเป็นสมาธิ เมื่อเป็นดั่งนี้ก็เป็นอันว่าเป็นโพชฌงค์ที่สมบูรณ์ เป็นการที่จะ

ก้าวขึ้นสู่ปัญญาในองค์มรรคต่อไป

อุเบกขาในปัญญา

ในการปฏบัิติทางวปัิสสนาอันเป็นทางปัญญานัน้ ก็ก�าหนดนามรปูหรอืขนัธ์ ๕ 

หากปฏิบัติสืบต่อขึ้นมาจากสติปัฏฐาน โพชฌงค์ ก็คือต่อจากอุเบกขาสัมโพชฌงค์

นั่นเอง เมื่อเข้าไปเพ่งจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นดีแล้ว ขันธ์ ๕ ย่อลงเป็นนามรูป ก็ย่อมจะ

ปรากฏในจิตนีเ้อง เพราะว่าจตินีเ้องในขัน้นีเ้ป็นตัวสังขาร ประกอบอยู่ด้วยนามรูปหรือ

ขันธ์ ๕ นามรูปหรือขันธ์ ๕ นี้รวมกันเข้าเป็นสมาธิ และแม้เป็นตัวอุเบกขาเอง  

เมื่อเข้าไปเพ่งดูจิตที่เป็นสมาธิ ขันธ์ ๕ นามรูปก็ย่อมจะปรากฏที่จิตนี้ ก็จับพิจารณา

ทางปัญญา คือจบัเอานามรปูขึน้พิจารณาโดยไตรลกัษณ์ คอืลกัษณะทีไ่ม่เทีย่งอนัได้แก่ 

เกดิดับ ลกัษณะทีเ่ป็นทกุข์คอืต้ังอยู่คงทีไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวน เปลีย่นแปลงไป ลักษณะ

ทีเ่ป็นอนัตตาคอืบงัคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ จงึต้องเกดิต้องดับ จงึต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป ดั่งนี้แปลว่าต้องจับขึ้นมาพิจารณาไม่ปล่อย และการท่ีไม่ปล่อยนั้น 

ก็คอืว่าต้องปรงุแต่งปรงุแต่งการพจิารณาโดยไตรลกัษณ์ว่าเป็นอนจิจะไม่เทีย่งอย่างนี ้ ๆ 

เป็นทุกขะอย่างนี้ ๆ เป็นอนัตตาอย่างนี้ ๆ ต้องจับเอานามรูปขึ้นมา ต้องปรุงแต่งการ

พิจารณาข้ึนมาว่าอย่างน้ี ๆ ดั่งนี้เรียกว่ายังไม่มีอุเบกขาคือยังไม่ปล่อยยังไม่หยุด  

ต้องจับขึ้นมาพิจารณา การพิจารณาก็ต้องปรุงแต่งปัญญาส่วนเหตุหรือวิปัสสนาที่เป็น

ส่วนเหตุ ต้องเป็นไปดั่งนี้
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เมื่อไตรลักษณ์ปรากฏขึ้นชัดแก่ความรู้ คือ อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา  

ความเป็นของไม่เทีย่ง ความเป็นทกุข์ ความเป็นอนตัตาปรากฏขึน้แก่ความรู ้เมือ่ปรากฏ

ขึ้นชัดเห็นไตรลักษณ์แล้วก็ปล่อยได้ หยุดได้ ปล่อยก็คือไม่ต้องจับเอานามรูปข้ึนมา

ตรวจค้น ปล่อยก็คือหยุด หรือหยุดก็คือปล่อย อันหมายความว่าหยุดปรุงแต่ง 

การพจิารณาว่าเป็นไตรลักษณ์อย่างไร เพราะว่าเหน็ไตรลกัษณ์แล้ว อนจิจตา ทกุขตา 

อนัตตตาปรากฏข้ึนแล้วดั่งนี้ ตอนนี้แหละเรียกว่าเป็นอุเบกขา เพียงเข้าไปเพ่งดู 

อนจิจตา ทกุขตา อนตัตตา ปรากฏอยู่ในนามรูป

ฉะนั้น ในขั้นนี้จึงเรียกว่าเป็นปัญญาส่วนผล ปัญญาส่วนเหตุนั้น ต้องจับ  

ต้องยดึเอานามรปูขึน้มาตรวจค้น คอืไม่ปล่อยและกไ็ม่หยุดการปรงุแต่ง คือต้องปรงุแต่ง

การพิจารณา แปลว่าไม่มีอุเบกขาในเรื่องนี้ เป็นปัญญาส่วนเหตุ ครั้นได้เห็นแล้ว ได้รู้

แล้วเป็นปัญญาส่วนผล ก็ปล่อยได้ หยุดได้ ดั่งนี้คืออุเบกขาทางปัญญาหรือในปัญญา

อุเบกขาในสังขาร

เมื่อได้อุเบกขาในปัญญาแล้ว ก็จะได้อุเบกขาในสังขารต่อไป แต่ว่าก่อนที่จะ

ได้อุเบกขาในสังขารนี้ ก็จะต้องมีการปฏิบัติปล่อยวางสังขารเสียก่อน ในการปฏิบัติ

ปล่อยวางสังขารน้ีก็คือปล่อยวางจากความยึดถือ เพราะว่าเมื่อยังไม่เห็นไตรลักษณ์  

ก็ย่อมมีความยึดถือในสังขาร กล่าวโดยเฉพาะก็คือนามรูปนี้แหละ ว่านามรูปนี้เป็น 

ของเรา เราเป็นนามรูปนี้ นามรูปนี้เป็นอัตตาตัวตนของเรา ย่อมจะมีความยึดถืออยู่

ด่ังน้ี ต่อเมือ่เหน็ไตรลกัษณ์แล้ว ความยดึถอืดงักล่าวนีก้จ็ะหายไปเป็นความปล่อยวาง

สงัขารคอืนามรปู ในช่วงขณะท่ีปฏิบตัปิล่อยวางนามรปูนี ้เรยีกว่า ยงัต้องยดึถือ ยดึถือ

เพือ่ปล่อยวาง คือยังไม่ปล่อยนามรปูในขณะทียั่งมไิด้วางลงแล้ว แต่ว่าในขัน้น้ีกเ็รยีกว่า

จบัขึน้มาเพ่ือปล่อย กย็งัเรยีกว่ายงัไม่หยดุคอืต้องปรุงการปล่อยคอืการปฏบัิต ิคร้ันจบั

ขึ้นมาเพื่อปล่อย ปรุงการปล่อยคือท�าการปล่อย ปล่อยวางลงไปได้แล้วนั่นก็เป็นอันว่า

เสร็จกิจในการที่จะท�าการปล่อย ก็เป็นอุเบกขาในสังขาร คือในนามรูป ก็เป็นอันว่า

ปล่อยได้หยดุได้ ท่านจงึมีอุปมาไว้ว่า เปรยีบเหมอืนงเูลือ้ยเข้ามาในบ้านและมาขดซ่อน

ตัวอยู่ในมุมแห่งหนึ่ง เจ้าของบ้านก็เที่ยวค้นหาว่างูอยู่ที่ไหน ครั้นเห็นลายดอกจันทร์ที่
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ศีรษะงูก็รู้ว่าอยู่ท่ีน้ี เม่ือรู้ว่างูอยู่ท่ีนี้แล้วก็เป็นอันว่าการค้นหาว่างูอยู่ที่ไหนก็เสร็จไป 

เพราะว่างูอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นอันว่าไม่ต้องค้นว่างูอยู่ท่ีไหน จึงถึงกิจท่ีจะต้องจับเอางูไป

ปล่อย โดยที่ไม่ให้งูเป็นอันตรายด้วย และไม่ให้ตนเองเป็นอันตรายด้วย เมื่อจับไป

ปล่อยได้แล้วกเ็สร็จกจิในเรือ่งการจบังูไปปล่อย ในการค้นหางวู่าอยูท่ีไ่หนกเ็หมอืนอย่าง

การใช้ปัญญาค้นหาไตรลักษณ์ในนามรูป ครั้นพบว่าอยู่ท่ีไหนแล้ว ก็เหมือนอย่างว่า

ค้นหาไตรลกัษณ์ในนามรปูได้แล้ว สิน้สงสยัไตรลกัษณ์ในนามรปูแล้ว การจดัการจบังู

ไปปล่อยก็เหมือนกับการปฏิบัติปล่อยวางการยึดถือในสังขารในนามรูป จับงูไปปล่อย

ได้แล้วก็เหมือนอย่างอุเบกขาในสังขารคือในนามรูป ก็เสร็จกิจในการปล่อยวางดั่งนี้ 

เมื่อถึงขั้นนี้จึงจะเป็นท่ีสุดของวิปัสสนาหรือปัญญาสิกขาอันจะน�าไปสู่ผลของวิปัสสนา

หรือปัญญาสืบไป

ไตรลักษณญาณ

อุเบกขาเป็นธรรมส�าคัญซ่ึงเมื่อได้ศึกษาให้รู้จักอุเบกขาด้วยดี ก็จะน�าให้การ

ปฏบิตัอิบรมจติทางสมถะวปัิสสนาด�าเนนิไปด้วยดตีัง้แต่ในเบือ้งต้น การพจิารณาป่าช้า

ทั้ง ๙ ก็เป็นวิธีหนึ่ง เหมือนอย่างว่าเป็นการค้นหางูที่เลื้อยเข้ามาในบ้านว่างูอยู่ที่ไหน 

คือเป็นการค้นหาไตรลักษณ์ เป็นทางปฏิบัติที่จะให้พบไตรลักษณ์ได้ง่าย สรีระคือ

ซากศพนี้แหละจะเป็นเครื่องน�าไปสู่ปัญญาในไตรลักษณ์ได้ชัดเจน ซากศพจึงเป็นมิตร

ของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อไตรลักษณญาณ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาป่าช้า 

ทั้ง ๙ พิจารณาสรีระคือซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า ตายวันหนึ่ง  ๒ วัน  ๓ วัน ขึ้น

พอง มสีเีขยีว น่าเกลียด มีน�า้เหลืองไหล พิจารณาสรรีะคอืซากศพทีเ่ขาทิง้ไว้ในป่าช้า

อันสตัว์ทัง้หลายกดักนิ อันกาจกิกนิ อันแร้งจกิกนิ อนันกตะกรมุจกิกนิ อนัสุนขัป่ากดั

กนิ อนัสนัุขจิง้จอกกดักิน อันสตัว์ทัง้หลายนอกจากนีม้อีย่างต่าง ๆ กดักิน ให้พจิารณา

ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงร่างกระดูก ยังมีเนื้อและเลือด มีเส้นเอ็นรึงรัด 

พิจารณาสรีระซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า ไม่มีเนื้อแต่ว่าเปื้อนเลือด มีเส้นเอ็นรึงรัด 

พจิารณาสรรีะซากศพท่ีเขาท้ิงไว้ในป่าช้า ปราศจากเนือ้และเลือดแล้ว แต่ยังมเีส้นเอน็

รึงรัด พิจารณาสรีระซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นกระดูกที่ไม่มีเส้นเอ็นรึงรัด  
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จึงกระจัดกระจายไปในทิศต่าง ๆ กระดูกมือก็ไปทางหนึ่ง กระดูกเท้าก็ไปทางหนึ่ง 

กระดูกแข้งก็ไปทางหนึ่ง กระดูกขาก็ไปทางหนึ่ง กระดูกสะเอวก็ไปทางหนึ่ง กระดูก

สันหลังก็ไปทางหนึง่ กระดกูซีโ่ครงกไ็ปทางหนึง่ กระดกูแขนกไ็ปทางหนึง่ กระดกูหัวไหล่

กไ็ปทางหนึง่ กระดกูคอกไ็ปทางหนึง่ กระดกูคางกไ็ปทางหนึง่ กระดกูฟันกไ็ปทางหนึง่ 

กระดกูศรีษะก็ไปทางหน่ึง คือกะโหลกศีรษะ พจิารณากระดกูทัง้หลายทีม่สีีขาวเหมอืน

ดังสีสังข์ พิจารณากระดูกทั้งหลายที่กองอยู่เป็นกอง ๆ มีอายุเกินกว่าปีหนึ่งไปแล้ว

พิจารณากระดูกทั้งหลายที่ผุป่น ดั่งนี้ก็เป็นป่าช้าทั้ง ๙

แม้ในปัจจบัุนยากท่ีจะเหน็ป่าช้าท้ัง ๙ นัน้ได้ เพราะไม่มกีารทิง้ศพไว้ในป่าช้า 

แต่ว่าภาวะของสรีระเมือ่สิน้ชวิีตไปแล้วกจ็ะต้องเป่ือยพงัไปจนถึงกระดกูผปุ่นไปในทีสุ่ด 

เมือ่มกีารฌาปนะกห็มดไปในการฌาปนะนัน้ เหลอือยูเ่ท่าทีต้่องการให้เหลอื และสิง่ที่

เหลอือยูใ่นท่ีสดุกผ็ปุ่นไปหมดเช่นเดยีวกนั จงึแสดงถงึไตรลกัษณ์แห่งสงัขารคอืนามรปู

น้ีอย่างชัดเจน ไตรลักษณญาณจงึบงัเกดิขึน้ได้ง่ายเมือ่ปฏบิตัพิจิารณาตามทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงสั่งสอนไว้

๗ กันยายน ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๑๐  
ไตรลักษณ์

สัมมาสมาธิ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรม เพราะได้ทรงปฏิบัติด�าเนินในทางอันเรียกว่า 

มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง ไม่ข้องเกี่ยวในทางอันเรียกว่า  

กามสุขัลลิกานุโยค ความประกอบพัวพันอยู่ด้วยความสุขสดชื่นในกาม และอัตต- 

กลิมถานโุยค ความประกอบทรมานตนให้ล�าบาก เพราะเหตทุีท่างทีไ่ด้ทรงพบไม่พวัพนั

ด้วยทางทัง้ ๒ ดงักล่าวจงึเรยีกว่า มชัฌมิาปฏปิทา ข้อปฏบิติัอนัเป็นหนทางกลาง ได้แก่ 

มรรคมอีงค์ ๘ มีสมัมาทิฏฐ ิความเหน็ชอบเป็นต้น มสีมัมาสมาธ ิความตัง้ใจชอบเป็น

ที่สุด 

ตามพทุธประวตักิแ็สดงว่า ได้ทรงระลกึถึงสมาธจิติทีท่รงได้เมือ่เป็นพระกมุาร

ตามเสด็จพระราชบิดาไปทรงประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญนั้น พระราชกุมารพระ

โพธสิตัว์ประทับน่ัง ณ ภายใต้ร่มหว้า ได้ทรงก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก จติกเ็ป็นสมาธิ

ถงึขัน้ปฐมฌาน แต่ว่าต่อมาสมาธนิัน้กเ็สือ่มไป ครัน้ได้เสดจ็ออกทรงผนวช ทรงแสวงหา

ทางแห่งความตรสัรู ้ได้ทรงศกึษาลทัธสิมาบัต ิ๗ สมาบตั ิ๘ ในส�านกัของท่านคณาจารย์

ทั้ง ๒ คือท่านอาฬารดาบส ผู้ได้สมาบัติ ๗ และท่านอุทกดาบส ผู้ได้สมาบัติ ๘  

ทรงศกึษาและทรงปฏิบัตไิด้เสมอกับท่านอาจารย์ทัง้ ๒ นัน้แล้ว กไ็ด้ทรงเห็นว่ายงัไม่ใช่

เป็นความสิ้นทุกข์ ยังมีตัณหาอุปาทานมีชาติมีภพ จึงได้เสด็จหลีกออกไปทรงบ�าเพ็ญ
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ทกุรกริิยา กไ็ด้ทรงเหน็ว่า แม้ทกุรกริยิาทรมานกายให้ล�าบากกไ็ม่เป็นทางแห่งปัญญา

ตรัสรู้ จึงได้ทรงหยุดและก็ทรงแสวงหาหนทางอื่นต่อไป ก็ทรงระลึกได้ถึงสมาธิจติที่

เคยทรงได้น้ัน ทรงเหน็ว่าจะเป็นทางน�าไปสู่ปัญญาตรสัรู้ได้ จงึได้ทรงจบัท�าสมาธนิัน้

อนัท่ีจรงิ ลัทธสิมาบัต ิ๗ สมาบัต ิ๘ กเ็ป็นสมาธิ แต่เป็นสมาธิเพือ่พรหมโลก 

วธิปีฏบิตัเิพือ่ให้ได้สมาธนิัน้แหละผลทีต้่องการยงัเป็นภพเป็นชาติ เป็นตณัหาอปุาทาน 

เพราะฉะนั้น จึงมิใช่สัมมาสมาธิในมรรคมีองค์ ๘ ส่วนสมาธิที่ทรงได้เมื่อเป็น 

พระกุมารนั้นเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ เพราะในขณะท่ีเป็นพระกุมารนั้นก็มิได้ทรงมุ่งหวัง

ภพชาตอิะไร แต่ว่าในขณะทีก่�าลงันัง่รอพระราชบดิาทรงประกอบพระราชพธินีัน้กเ็ป็น

เวลาว่าง และกน่็าจะเพราะวาสนาบารมทีีไ่ด้ทรงบ�าเพ็ญมาเป็นอนัมาก จงึน�าให้จติของ

พระองค์แม้เป็นพระกุมารคือในส่วนของร่างกายนั้นยังเป็นเด็ก แต่ว่าจิตที่อาศัยอยู่ใน

ร่างกายทีเ่ป็นเดก็น้ันเป็นจติของพระโพธสิตัว์ ซึง่ได้บ�าเพญ็พระบารมมีาใกล้ทีจ่ะเตม็เป่ียม 

เพราะฉะนั้น จิตท่ีมีวาสนาบารมีสูงน้ีจึงได้เกิดน้อมก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก ก็เป็น 

ความก�าหนดอย่างบริสทุธิ ์ ไม่ได้มุ่งหวงัอะไร จติกส็งบอย่างบรสิทุธิ ์ มวีติกมวีจิาร มปีีติ  

มสีขุ มเีอกคัคตาอันเป็นขัน้ปฐมฌาน มีวติกนัน้กค็อืมีความตรกึ คือยกจิตขึน้สู่อารมณ์ 

คือลมหายใจเข้า-ออก มีวจิารคอืความท่ีประคองจติไว้ในอารมณ์ คอืลมหายใจเข้า-ออก 

นั้นเพียงอย่างเดียว มีปีติคือความอิ่มใจซาบซ่านทั้งกายทั้งใจ มีสุขคือความสบายกาย

สบายใจ มีเอกัคคตา ความท่ีมีอารมณ์เดียวของจิต ดั่งนี้ก็เป็นขั้นปฐมฌานที่ทรงได้ 

เพราะฉะนั้น สมาธิจิตที่ทรงได้นี้จึงเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ เป็นสัมมาสมาธิ มิใช่เพื่อชาติ

ภพหรืออันใดอันหนึ่ง

วมิุตต ิ นพิพาน

เพราะฉะนั้น ความที่หวลนึกถึงสมาธิจิตท่ีทรงได้นี้ จึงเป็นการหวลระลึกถึง

สมาธจิติอันบรสิทุธิ ์ไม่ได้มุ่งหวงัชาตภิพหรืออนัใดอนัหนึง่ทัง้สิน้ จติก�าหนดลมหายใจ

เข้าลมหายใจออกก็เป็นสมาธิขึ้นมา เป็นสมาธิอย่างบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้น สมาธิอย่าง

บริสุทธิ์นี้ก็จะพึงเป็นทางอันถูกต้อง ในส่วนกาย วาจา ตลอดจนถึงใจ ก็ได้ทรงมีศีล

เป็นภาคพืน้อยูแ่ล้ว เพราะว่าได้ทรงมพีระเมตตาพระกรณุาเป็นภาคพืน้แห่งพระหฤทยั 
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มีความส�ารวมกาย ส�ารวมวาจา ส�ารวมใจ ไม่เบียดเบียนใคร ๆ แม้ด้วยความคิด  

ด่ังน้ีก็เป็นศีลเป็นภาคพื้น เป็นที่ตั้งของกุศลธรรมทั้งหลาย อันกล่าวได้ว่า ทรงได้ 

สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีพชอบ 

เพราะว่างดเว้นจากกรรมที่เบียดเบียนใคร ๆ ทางวาจาทางกายทางอาชีพทั้งหมด ดั่ง

นีก้เ็ป็นศลี กน็บัว่าเป็นศลีในองค์มรรค เมือ่ได้สมาธท่ีิเป็นสัมมาสมาธนิ�า โดยมีสัมมาสติ

คือความระลึกได้คือหวลระลึกดังกล่าวได้ เป็นสัมมาสติน�า และก็ได้ทรงจับปฏิบัต ิ

ท�าสมาธิอนับรสิทุธิน์ีโ้ดยอาศยัสตทิีร่ะลกึไปในกาย เวทนา จติ ธรรมอนัเป็นกรรมฐาน 

เพราะฉะนัน้ จึงทรงได้สัมมาสติ ได้สัมมาสมาธิข้ึนโดยล�าดับอันนับว่าเป็นบาทของ

ปัญญา เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงได้เกิดสัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ สัมมาทิฏฐิ ความเห็น

ชอบ ที่เป็นตัวปัญญาตรัสรู้พระธรรม และก็อาศัยปฏิปทาที่ทรงปฏิบัติมานี้ จึงได้ทรง

เปล่งพระพุทธอทุานทีแ่ปลความว่า “ความวเิวกคือความสงบสงัดเป็นสขุแห่งผูท้ีม่คีวาม

พอใจ ประสบธรรมแล้วเห็นอยู่ ความไม่เบียดเบียน คือความส�ารวมระวังในสัตว์ 

ทั้งหลาย เป็นสุขในโลก ความสิ้นติดใจยินดี คือความล่วงกามทั้งหลายเสียได้เป็นสุข

ในโลก ความก�าจัดอัสมิมานะคือความส�าคญัหมายยดึถือว่าเรามเีราเป็นเสียได้ นีเ้ป็น

บรมสขุ คอืเป็นสขุอย่างย่ิง” ดัง่น้ี

พระพุทธอุทานท่ีแปลมาน้ีก็เป็นการทรงเปล่งแสดงถึงปฏิปทาที่ได้ทรงด�าเนิน

ปฏบัิตจินได้ทรงบรรลุถงึวมุิตติ นิพพาน คอืความหลดุพ้นจากกเิลสและกองทกุข์ทัง้ส้ิน 

อนัเป็นธรรมท่ีไม่มีกเิลสเป็นเครือ่งร้อยรัด ไม่มตีณัหาเป็นเครือ่งเสยีบใจ เหมอืนอย่าง

ลกูศรทีเ่ป็นเคร่ืองเสยีบให้เกิดทุกข์ทรมานเดอืดร้อน ทรงถอนลกูศรคอืกิเลสตณัหาเสีย

ได้สิ้นเชิง จิตจึงบรรลุถึงภูมิธรรมอันเป็นท่ีส้ินแห่งกิเลสและตัณหาท้ังส้ิน ไม่มีเครื่อง

เสียบใจทั้งสิ้น อันจะท�าให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนอันนับว่าได้ทรงบรรลุถึงภูมิธรรม

อย่างสงูสดุดงัท่ีได้ทรงประสงค์ อันเป็นบรมสุขคอืเป็นสุขอย่างย่ิง ส้ินกเิลสและกองทกุข์

ด้วยประการท้ังปวง เพราะฉะนั้น จึงได้ทรงแสดงธรรมท่ีได้ทรงบรรลุนี้ ท้ังในส่วนท่ี

เป็นตวัเหต ุท้ังในส่วนท่ีเป็นผล ท้ังเป็นส่วนทีเ่ป็นนพิพาน อนัเป็นธรรมทีเ่หนอืเหตผุล

ด้วยประการท้ังปวง แสดงสัง่สอน และในอนตัตลกัขณสูตรกเ็ป็นพระสูตรทีท่รงส่ังสอน

เพือ่บรรลถุงึบรมสขุดงัทีป่รากฏในพระพทุธอทุานข้อสดุท้ายทีว่่า การก�าจดัอสัมมิานะ 

ความส�าคัญหมายยึดถือว่าเรามีเราเป็น เป็นบรมสุขคือเป็นสุขอย่างยิ่ง ดั่งนี้
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อัสมมิานะ

อันอัสมิมานะ ความส�าคัญหมายยึดถือว่าเรามีเราเป็นน้ี เป็นอุปาทาน  
คือความยึดถือ ซึ่งเกิดจากตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก สืบมาจากอวิชชา  
คอืความไม่รูใ้นสจัธรรม ธรรมทีเ่ป็นตวัความจรงิ หรอืว่าเป็นความรูเ้หมอืนกนัแต่เป็น
ความรู้ที่ไม่จริง ก็เรียกว่าไม่รู้คือไม่รู้จริง เพราะฉะนั้น ในขั้นที่จะตัดอัสมิมานะเสียได้ 
ก็นับว่าเป็นข้ันสูง ในขั้นสามัญที่ยังมีอัสมิมานะ ยังมีความส�าคัญหมายยึดถือว่า 
ตัวเราของเราอยู่คือยังมีตัวเราของเราอยู่ แม้เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนว่า  
ให้รู้จักรักตน ให้รู้จักรักษาตน เพราะเมื่อยังมีอัสมิมานะอยู่อย่างสามัญชนทั่วไปก็ไม่
อาจทีจ่ะเอาอสัมมิานะไปทิง้เสยีทีไ่หน เพราะยงัไม่สามารถละได้ เมือ่ไม่สามารถละได้
อัสมิมานะก็ยังคงอยู่ในจิตใจ ยังมีตัวเรา มีของเรา ก็เป็นสามัญชนทั่วไปหรือเป็นโลก 
ละอัสมิมานะเสียได้นั่นแหละ จึงจะเป็นโลกุตตร หรือว่าอยู่เหนือโลกพ้นโลก แต่เมื่อ
ยังละไม่ได้ ก็ยังคงเป็นโลก แต่แม้เช่นนั้นทางพระพุทธศาสนาก็สอนให้มีอัตตัญญุตา 
คือรู้จักตัวรู้จักตน รูจ้กัรกัตน รูจ้กัรกัษาตน เม่ือมีตนอยู่กต้็องรูจ้กัรกัตน รูจ้กัรกัษาตน 
วธิรีกัตนรกัษาตนนัน้ ก็คือต้องเว้นจากทุจริตทางกาย เว้นจากทุจริตทางวาจา เว้นจาก
ทจุริตทางใจ เพราะว่าถ้ายงัประพฤติทจุริตทางกาย ทางวาจา ทางใจอยู ่กไ็ม่ชือ่ว่ารกัตน 
ไม่ชื่อว่ารักษาตน เพราะความประพฤติที่เป็นทุจริตนั้นน�าให้เกิดความทุกข์เดือดร้อน 
จึงเท่ากับว่าท�าตนให้เป็นศัตรูของตนเอง เพราะว่าประพฤติก่อทุกข์ภัยให้เกิดขึ้น 
แก่ตนเอง ท�าให้ตนเองเป็นคนทราม แม้ว่าจะรกัตนจะรกัษาตนอย่างไรกต็าม กห็าชือ่
ว่ารักตนรักษาตนไม่ ต่อเมือ่เว้นจากทจุริตทางกาย ทางวาจา ทางใจ และตัง้อยู่ในความ
สจุริตคือความประพฤติดทีางกาย ทางวาจา ทางใจ ดั่งนี้จึงจะชื่อว่ารักตนรักษาตน 
เพราะความประพฤติสจุรติหรือเว้นจากทุจริตนั้นยอ่มจะน�าให้ตนไดร้ับความสขุ น�าให้
ตนเป็นคนดี ถึงจะไม่คิดว่ารักตนรักษาตนก็ได้ชื่อว่าตนรักษาตน นี้เป็นค�าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าในขั้นโลก

อนัตตลักขณสูตร

เมื่อยังละอัสมิมานะไม่ได้ ยังมีตัวเรา ของเรา ก็ต้องรู้จักรักษาตัวเราของเรา

ให้เป็นตัวเรา ของเราที่ดี ที่มีความสุขอยู่ในโลก ดั่งนี้เป็นขั้นที่จะพึงปฏิบัติทั่วไป และ 
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ยิง่ขึน้ไปกว่าน้ัน ก็ให้มนสิการก็เพือ่ท่ีจะท�าจิตให้ผ่อนคลายตัณหาอปุาทานโดยพจิารณา

ไตรลกัษณ์ ดงัในอนตัตลกัขณสตูร กย็กเอาอนตัตาขึน้มาเป็นประธาน และกต็รสัชีแ้จง

แสดงทั้งในทางท่ีเป็นเป็นอนิจจะ ไม่เท่ียง และทุกขะเป็นทุกข์ ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้  

ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไป

ความท่ีมาต้ังใจพิจารณาดั่งน้ี จะท�าให้ได้ปัญญา คือ ความรู้ ความเห็นใน

สัจจะที่เป็นตัวความจริง ว่าอันที่จริงนั้นที่ตั้งของอัสมิมานะ คือขันธ์ ๕ หรือว่านามรูป 

เป็นอนิจจะ เป็นทุกขะ เป็นอนัตตา ฉะนั้น จึงมิใช่เป็นตัวเราของเราที่แท้จริงเลย  

ความรู้ดั่งน้ีแม้ว่าในเบ้ืองต้นจะเป็นสัญญาคือความก�าหนดหมายหรือความจ�า ตามที่

พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน แต่เมื่อได้พิจารณาบ่อย ๆ ลักษณะแห่งขันธ์ ๕ หรือว่า 

แห่งนามรูปย่อมจะบอกตัวเองว่า อนัทีจ่รงินัน้ข้าพเจ้าเป็นอนจิจะ คอืว่าไม่เท่ียง เป็นทุกขะ 

คือเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา คือไม่ใช่อัตตาตัวตน ขันธ์ห้านี้ถ้าพูดได้ ขันธ์ห้านี้ก็จะบอก

ตัวเองอยู่เสมอว่า ข้าพเจ้าหรือว่าเราเป็นอนิจจะ เป็นทุกขะ เป็นอนัตตา ไม่ใช่เป็น 

นิจจะคือเที่ยง สุขะ เป็นสุข เป็นอัตตา ตัวตน ขันธ์ ๕ นี้บอกตัวเองอยู่เสมอดั่งนี้  

แต่ว่าบุคคลก็ยังไม่ได้ยินยังไม่เห็น ก็ด้วยอ�านาจของอวิชชา โมหะ ตัณหา อุปาทาน 

ทีย่งัแรงอยู ่และแม้ว่าจะเหน็ จะได้ยิน สิง่ทีเ่รยีกว่าเทวทตู คอื คนแก่ คนเจ็บ คนตาย 

หรือความแก่ ความเจ็บ ความตายอยู่โดยรอบแต่ก็มิได้น้อมนึกเข้ามาพิจารณาว่าแม้

ตวัเราก็จะต้องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตายเหมอืนอย่างนัน้ เม่ือเป็นดัง่นี ้จงึเห็นแต่เพยีงด้วยตา 

แต่ว่าไม่ได้เห็นด้วยใจ เทวทูตจึงไม่ปรากฏ

พระโพธสิตัว์ก่อนท่ีจะเสดจ็ออกทรงผนวชนัน้ ทีแ่สดงว่าได้ทอดพระเนตรเหน็

เทวทตู เมือ่แสดงตามเรือ่งทีท่่านว่า เทพดามานริมติให้ทรงเหน็คนแก่ คนเจบ็ คนตาย 

เห็นสมณะ ก็เป็นเรื่องที่ท่านแสดง แต่เมื่อพิจารณาเข้ามาในทางธรรมปฏิบัติ ก็จะได้

ความคิดความรู้เข้ามาอีกทางหนึ่งว่า คือทรงเห็นด้วยตาใจ คือตาปัญญา โดยที่น้อม

เข้ามาพจิารณาว่า ตวัเรากจ็ะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เหมอืนอย่างนัน้ เหน็ด้วยตาใจ 

จึงได้บงัเกิดธรรมสงัเวช 

ค�าว่า “ธรรมสงัเวช” นัน้ตามศัพท์กแ็ปลว่า “ความรูพ้ร้อมในธรรม” สังเวช  

แปลว่าความรู้พร้อม ความรู้พร้อมนี้หมายความว่าความรับรู้ คือว่าจิตรับรู้ รับรู้ว่าเรา
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กจ็ะต้องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตาย เมือ่จติรบัรู้เข้ามาอย่างนี ้จงึจะเป็นสงัเวชหรอืเป็นธรรม

สังเวช ถ้าจิตยังไม่รับรู้ เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เห็นไป จิตไม่ได้รับรู้เข้ามาว่า  

เราเองก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนอย่างนั้น เม่ือรับรู้ความจริงเข้ามาอย่างนี้  

ว่าตัวเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้น ดั่งนี้จึงจะเป็นตัวธรรมสังเวช ดั่งนี้แหละเป็นเทวทูต  

เมื่อธรรมสังเวชเกิดขึ้นเมื่อใด ก็เห็นเทวทูตเมื่อนั้น หรือเมื่อเห็นเทวทูตเมือ่ใด กเ็กิด

ธรรมสงัเวชเมือ่นัน้ อนัเป็นอปุการะในการปฏบิตัธิรรม กจ็ะเกดิอปัปมาทธรรม ธรรมคือ

ความไม่ประมาท ความมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน

เพราะฉะนั้น การที่ได้มาปรารภพิจารณาไตรลักษณ์และหม่ันรับรู้ในเทวทูต

ทัง้หลายทีม่าบอกอยู่โดยรอบ รบัฟังรบัเหน็ในลกัษณะของขนัธ์ ๕ หรอืนามรปูทีป่ระกาศ

บอกตัวเองอยู่เสมอว่าฉันหรือข้าพเจ้าหรือว่าเราเป็นอนิจจะ เป็นทุกขะ เป็นอนัตตา 

ไม่ใช่เป็นนิจจะ ไม่ใช่เป็นสุขะ ไม่ใช่เป็นอัตตา นามรูปหรือขันธ์ ๕ ย่อมป่าวประกาศ

บอกตัวเองเสมออยู่ดังนี้ตลอดเวลา เทวทูตท้ังหลายก็ปรากฏตัวเสมอดั่งนี้ตลอดเวลา 

เพราะฉะนัน้ กห็ดัทีจ่ะท�าตาทพิย์ หทิูพย์ คอืว่าให้เหน็ ให้ได้ยนิเสยีงป่าวประกาศบอก

ลักษณะตัวเองของข้าพเจ้า ของนามรูป ให้เห็นลักษณะของขันธ์ ๕ ของนามรูปที่เป็น

อนิจจะ ทกุขะ อนตัตา ดัง่นีอ้ยูเ่สมอ ให้ได้เห็นเทวทตูทีม่าบอกอยู่เสมอ ให้ตนเองรบั

รู้อยู่เสมอ ดั่งนี้แล้วจะเป็นประโยชน์ในธรรมปฏิบัติมาก จะสามารถควบคุมตัณหา 

อุปาทานแม้ที่มีอยู่ แม้จะฟังเทศน์ที่แสดงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็รู้เรื่องดี จิตจะได้

รับความสงบ ดั่งนี้แหละเป็นหูทิพย์ตาทิพย์ที่ต้องการ จะเป็นประโยชน์จริง ๆ 

๕ กรกฎาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๑๑  
ไตรลักษณ์ (ต่อ)

เอกัคคตา

อันสมาธิน้ันคือความที่ต้ังไว้ในกรรมฐาน คืออารมณ์ของสมาธิข้อใดข้อหนึ่ง

เพือ่ให้จิตเป็นเอกคัคตา ทีแ่ปลศพัท์ว่า มอัีคค คือยอดเป็นอนัเดียว ทีแ่ปลกนัโดยความ

หมายทัว่ไปว่า มอีารมณ์เป็นอนัเดยีว เพราะค�าว่ายอดเป็นอนัเดยีว หรอืว่ามยีอดเดยีว

ก็หมายถึงมีอารมณ์เดียวนั้นเอง เมื่อจิตมียอดเพียงยอดเดียว คือมีอารมณ์เดียวดังนี้  

ก็ชื่อว่าได้สมาธิ ในการปฏิบัติเพื่อให้ได้สมาธินี้ ก็มุ่งปฏิบัติเพียงเพื่อให้จิตสงบจาก

อารมณ์ฟุง้ซ่านต่าง ๆ รวมใจเข้ามาได้ แม้ว่าไม่นานและไม่แนบแน่น แต่ก็มุง่ให้ใจสงบ

ได้ไม่ฟุ้งซ่าน ดัง่นี ้กช็ือ่ว่าเป็นสมาธทิีเ่ป็นขณกิสมาธ ิสมาธชิัว่ขณะหรอืชัว่ครู่ บริกรรม

สมาธิ สมาธิในบริกรรมคือในการเริ่มปฏิบัติ หรืออุปจารสมาธิ สมาธิท่ีสงบมากเข้า 

แต่ไม่ถึงแนบแน่น และตั้งอยู่ได้นาน ที่มักจะแปลกันว่า สมาธิเฉียด ๆ คือว่าเฉียดที่

จะเป็นอัปปนา แนบแน่น ถ้าต้องการสมาธิเพียงเพื่อเป็นบาทของวิปัสสนา คือ 

การอบรมพจิารณาให้ได้ปัญญารูแ้จ้งเหน็จรงิต่อไปกใ็ช้ได้ คอืน้อมจติทีส่งบแม้ดงักล่าว

น้ีไปพิจารณาสภาวธรรมโดยสามัญลักษณะ ก็เป็นทางวิปัสสนาปัญญา หรือว่ายังไม่

ต้องการที่จะไปพิจารณาทางปัญญา ต้องการที่จะท�าสมาธิให้แนบแน่นยิ่งขึ้นไปก็ท�าได้ 

โดยก�าหนดท�าจิตให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิให้มียอดเป็นอันเดียวคือมีอารมณ์เป็น
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อันเดียว ข้ันต่อไปเพ่ือได้อัปปนาสมาธิ สมาธิที่แนบแน่นจนถึงเข้าข้ันปฐมฌาน คือ 

ความเพ่งที่ ๑ เป็นต้น ดั่งนี้ก็ท�าได้ แต่แม้ว่าจะได้ถึงอัปปนาสมาธิ เข้าขั้นฌาน ถ้า

เพยีงสมาธอิย่างเดยีวกไ็ม่ท�าให้ได้ปัญญา และถ้าไปตดิในสมาธ ิเช่นตดิในฌาน ตดิใน 

อปัปนาสมาธ ิสมาธนิีก้็จะกลายเป็นสมทุยั คือเป็นตัณหา เป็นอปุาทาน ไม่เป็นมรรค

คอืทางปฏบิตัใิห้ถงึความดับทกุข์ และแม้ว่าจะได้อัปปนาสมาธิได้ฌาน และเจรญิอทิธบิาท

เพ่ือให้เกิดอ�านาจจิตต่าง ๆ ดังที่เรียกว่า เป็นอิทธิ คือเป็นฤทธิ์ต่าง ๆ เป็นหูทิพย์  

เป็นตาทิพย์เป็นต้น แต่ว่าถ้าไปติดในอิทธิหรือฤทธิ์ต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ ก็จะกลายเป็น

สมุทัย เป็นตัณหา เป็นอุปาทานไปอีกเช่นเดียวกัน ไม่น�าไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบ 

เพราะสมาธิดังกล่าวนี้ก็จะไม่เป็นมรรคอันเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

ฉะนั้น แม้ได้สมาธิอย่างสูงเป็นอัปปนา หรือเป็นณานชั้นใดก็ตาม เม่ือจะ

ปฏบิตัเิพือ่ให้บรรลุถงึความสิน้ทกุข์ เป็นวมิตุต ิเป็นมรรค เป็นผลต่อไป กจ็�าต้องน้อม

จิตที่เป็นสมาธิ คือที่สงบตั้งมั่นนี้มาพิจารณาสภาวธรรมโดยสามัญลักษณะ ดังท่ีได้

แสดงแล้วว่า ใช้สมาธิก�าหนดให้เห็นเทวทูตให้มาเป็นหูทิพย์ตาทิพย์เห็นเทวทูตดังที่

พระพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นเม่ือเป็นพระโพธิสัตว์ที่ว่าเทวดามานิรมิตคนแก่  

คนเจ็บ คนตาย และสมณะให้ทรงเห็นนัน้ และเม่ือจะแสดงธรรมปฏบิตั ิอนัเทวดานัน้

เป็นกายทพิย์ การทีจ่ะเหน็กายทพิย์ กต้็องเห็นด้วยตาทพิย์หูทพิย์ เพราะฉะนัน้การที่

จะเห็นเทวทูต ก็จะต้องเห็นด้วยตาทิพย์ ฟังหรือได้ยินด้วยหูทิพย์ เพราะว่าเทวทูตนั้น

กเ็ป็นกายทพิย์เหมือนกนั แต่ว่าส�าหรบัทางปัญญานี ้เทวทตูคอืคนแก่ คนเจบ็ คนตาย 

สมณะเป็นต้น ซึง่เป็นสจัจะคอืความจรงิของชวิีต ของสังขารของธรรมปฏบิตั ิเป็นวิสัย

ของปัญญา เพราะฉะนั้น ตาทิพย์หูทิพย์ทางปัญญานี้จึงเกิดจากปัญญา และปัญญานี ้

ก็เกิดอยู่ที่จิต ปัญญาจึงเป็นตาของจิตหรือว่าตาใจ หูใจ ตาใจหูใจท่ีเป็นตัวปัญญานี้ 

กเ็หน็ได้ ได้ยินได้ เป็นหทูพิย์ตาทพิย์ แต่ว่าสิง่ทีเ่ป็นวสิยัของปัญญาเช่นเทวทตูดงักล่าวนี้ 

และก็เป็นวิสัยของทุก ๆ คนผู้ปฏิบัติธรรมจะอบรมให้เห็นได้ให้ได้ยินได้ โดยท่ีหม่ัน

พินิจพิจารณา ซึ่งความพินิจนั้นคือความเพ่ง
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อารัมมณูปนชิฌาน

ความเพ่งนัน้ตามศพัท์กค็อื ฌาน และฌานทีเ่ข้าใจกนัเป็นฌานทางสมาธ ิแต่

อันท่ีจริงฌานทางปัญญาก็มี ฌานทางสมาธินั้นเรียกว่า อารัมมณูปนิชฌาน  

ความเข้าไปเพ่งอารมณ์ของสมาธ ิดัง่นีเ้รยีกว่า อารมัมณูปนชิฌาน จติต้องเพ่งพินจิใน

อารมณ์ของสมาธิจึงจะได้เอกัคคตาของจิตที่เป็นตัวสมาธิ

ลักขณูปนชิฌาน

อีกอย่างหนึ่ง เพ่งลักษณะก็คือเพ่งไตรลักษณ์นั้นเอง การเพ่งลักษณะดั่งนี้

เรียกว่า ลักขณูปณิชฌาน ความเข้าไปเพ่งลักษณะคือเพ่งไตรลักษณ์ เพราะฉะนั้น  

แม้การหัดท�าสมาธิจะได้สมาธิเป็นขณิก หรืออุปจารหรือถึงแม้อัปปนาก็ตาม เม่ือได้

สมาธแิล้วกเ็ป็นการหดัจิตให้สามารถเพ่งได้พนิจิได้เป็นอย่างดี มพีละคอืพลงั ก�าลงัใน

การเพ่งพนิจิ ยิง่ได้อัปปนาสมาธก็ิย่ิงได้พลังในการเพ่งพินจิได้มาก เพราะฉะนั้น ก็ใช้

พลังของสมาธิ คือความเพ่งพินิจลักษณะคือไตรลักษณ์ และเมื่อเป็นดัง่นี ้ ไตรลกัษณ์

กป็รากฏได้ง่าย และเหน็อนจิจตา ความไม่เทีย่ง ทกุขตา ความเป็นทกุข์ อนัตตตา  

ความเป็นอนตัตาของสภาวธรรมทัง้หลายได้โดยง่าย เม่ือได้สมาธิในชัน้ใดชัน้หนึง่กต็าม 

อันจัดเข้าเป็นอารัมมณูปนิชฌาน ก็ให้มาหัดเพ่งพินิจสภาวธรรมโดยสามัญลักษณะ  

คือเพ่งไตรลักษณ์น้ีแหละท่ีสภาวธรรมท้ังหลาย เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วก็จะได้ปัญญารู้แจ้ง

เห็นจริงที่เป็นตัววิปัสสนา

วปิัสสนาปัญญา

อันวิปัสสนาปัญญา ปัญญาคือวิปัสสนา รู้แจ้งเห็นจริงหรือว่าเห็นแจ้งรู้จริง  

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า ก็คือเห็นไตรลักษณ์ที่สภาวธรรม หรือว่าเห็นสภาวธรรมโดย

ไตรลกัษณ์ อันสภาวธรรมนีก้แ็ปลว่าธรรมโดยสภาพ อนัหมายถงึทกุ ๆ ส่ิงทกุ ๆ อย่าง

ที่เป็นไปตามภาวะของตน คือเป็นไปตามเหตุปัจจัยของตน เม่ือมีเหตุปัจจัยอย่างใด 

กบ็งัเกดิผลขึน้อย่างนัน้ตามควรแก่ปัจจัยนัน้ เมือ่เหตปัุจจยัเป็นไปอยูส่นบัสนนุอยูก่เ็ป็น
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ไปอยู่ เมื่อสิ้นเหตุปัจจัยสิ่งนั้น ๆ ก็ดับ ดั่งนี้เรียกว่าสภาวธรรม ธรรมที่เป็นไปตาม

ภาวะคือเหตุปัจจัยของตนเอง ก็ได้แก่ นามรูปหรือขันธ์ ๕ ที่เรียกง่าย ๆ ว่า กายใจ

อันนี้ เหล่านี้เป็นสภาวธรรม คือเป็นสิ่งที่เป็นไปตามภาวะของตน 

ขนัธ์ ๕ หรอืนามรูปหรือกายและใจอนันีเ้กดิขึน้จากเหตุปัจจัย เมือ่แสดงตาม

หลักพระพุทธศาสนาโดยย่อก็คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรมเป็นเหตุปัจจัยให ้

ก่อเกิดนามรูปหรือขันธ์ ๕ หรือกายใจอันนี้ขึ้น และเมื่อก่อเกิดขึ้นมาแล้ว ขันธ์ ๕  

หรือนามรูปหรือกายใจอันนี้ก็เป็นไปอยู่ด�าเนินไปอยู่ ตลอดเวลาที่เหตุปัจจัยนั้น ๆ 

อปุการะอปุถมัภ์ เมือ่สิน้เหตปัุจจยันัน้ ๆ ขันธ์ห้าหรอืนามรูปหรอืกายและใจอนันีก้ด็บั 

และนอกจากนีข้นัธ์ ๕ หรือนามรูปหรือกายและใจอนันีก็้ยังต้องเป็นไปตามคตธิรรมดา 

คอืความเกดิขึน้ ตัง้อยู ่และดบัไป ซึง่เป็นธรรมดาของสงัขารทัง้หลายอกีส่วนหนึง่ด้วย 

ดังที่พระพุทธภาษิตตรัสไว้ถึงสังขาร คือส่ิงผสมปรุงแต่งทั้งหลาย ย่อมประกอบด้วย

สังขตลักษณะ คือลักษณะที่เป็นของสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลาย อันได้แก่ ความเกิดขึ้น

ปรากฏหนึ่ง ความเสื่อมสิ้นไปปรากฏหนึ่ง เมื่อยังตั้งอยู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง

เป็นอย่างอื่นปรากฏอีกหนึ่ง ทั้ง ๓ นี่เป็นสังขตลักษณะ ลักษณะของสิ่งผสมปรุงแต่ง

ทัง้ปวง ขันธ์ ๕ หรอืนามรปูหรอืกายใจอันนีก้ต้็องเป็นไปตามสงัขตลกัษณะเหล่านีด้้วย 

เพราะว่าเป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง เพราะฉะนั้น สภาธรรม คือขันธ์ ๕ หรือ

นามรูปหรือกายใจอันนีช้ือ่ว่าสภาวธรรม ธรรมทีเ่ป็นไปตามสภาวะของตนกต้็องเป็นไป

ตามสังขตลักษณะทั้ง ๓ นี่ด้วย เพราะว่าสังขตลักษณะทั้ง ๓ นี้เป็นภาวะ คือเป็น

ความเป็นซึง่เป็นไปเองตามธรรมดาของสงัขาร คอืสิง่ผสมปรงุแต่งทัง้ปวง เพราะฉะนัน้ 

ทกุ ๆ อย่างทีเ่ป็นไปตามเหตปัุจจยัของตนและเป็นไปตามธรรมดาทีเ่ป็นสังขตลกัษณะ

ดั่งนี้ เรียกว่า สภาวธรรมทั้งนั้น

คราวนี้ ในการก�าหนดปฏิบัติอบรมวิปัสสนาปัญญา ปัญญาที่เห็นแจ้งรู้จริง  

ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า กคื็อเพ่งพนิิจสภาวธรรมโดยไตรลกัษณ์ หรอืว่าแพ่งพินจิไตรลกัษณ์

ที่สภาวธรรม เพื่อให้เห็นแจ้งรู้จริง เห็นแจ้งรู้จริงในอะไร ย�้าอีกทีหนึ่งก็คือว่า เห็นแจ้ง

รูจ้รงิในท่ีตัง้ของไตรลักษณ์ก่อน ทีต่ัง้ของไตรลกัษณ์นัน้กไ็ด้แก่สภาวธรรม ให้รูจ้กัขนัธ์ ๕  

ให้รูจ้กันามรปู ให้รูจ้กักายและใจอันน้ี เพ่งพนิิจดทูีส่ภาวธรรมคอืทีข่นัธ์ ๕ ว่านีเ่ป็นรูป 
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รปูเป็นอย่างนี ้นีเ่ป็นเวทนา เวทนาเป็นอย่างน้ี นีเ่ป็นสัญญา สัญญาเป็นอย่างนี ้นีเ่ป็น

สังขาร สังขารเป็นอย่างนี้ นี่เป็นวิญญาณ วิญญาณเป็นอย่างนี้ เมื่อได้เพ่งพินิจให้รู้จัก

ขันธ์ ๕ แต่ละอย่างดังกล่าวมานี้ ก็เรียกว่าได้พบภูมิของวิปัสสนา เพราะว่าขันธ์ ๕ 

นีเ่องเป็นตวัวปัิสสนาภมู ิภมูขิองวปัิสสนา จะได้วปัิสสนาปัญญานัน้ จะต้องพบภมูขิอง

วปัิสสนาคอืวปัิสสนาภมิูก่อน ถ้าไม่พบวปัิสสนาภมูแิล้ว กจ็ะไม่อาจได้วปัิสสนาปัญญา 

เพราะฉะน้ัน ผูต้้องการอบรมทางวปัิสสนาปัญญา จะต้องใช้สมาธเิพ่งพนิจิให้รู้จกัขนัธ์ 

๕ ดังกล่าว เป็นวิปัสสนาภูมิ และเมื่อเห็นวิปัสสนาภูมิแล้ว คือพบวิปัสสนาภูมิแล้ว  

ก็คือพบขันธ์ ๕ พบรูป พบเวทนา พบสัญญา พบสังขาร พบวิญญาณ

ดังท่ีได้กล่าวว่า สภาวธรรมคือขันธ์ ๕ ชื่อว่าสภาวธรรมเพราะเป็นไปตาม

สภาวะของตนและการเป็นไปตามสภาวะของตนนัน้กค็อืเป็นไปตามเหตปัุจจยัของตนเอง

อย่างหนึง่ ตามธรรมดาหรอืคตธิรรมดาของตนเองอีกอย่างหนึง่ แต่ว่า ในขัน้นีต้้องการ

ธรรมดาหรอืคตธิรรมดาก่อน และธรรมดาหรือคตธิรรมดาทีส่ภาวธรรมทัง้หลายจะต้อง

เป็นไปนั้นก็คือ สังขตลักษณะดังกล่าว ๓ ข้อข้างต้น ความเกิดขึ้นปรากฏหนึ่ง  

ความเสื่อมสิ้นไปปรากฏหนึ่ง เมื่อยังตั้งอยู่ความแปรปรวนเปล่ียนแปลงเป็นอีกอย่าง

หน่ึงปรากฏหนึง่ มีลักษณะท้ัง ๓ อย่างนีป้รากฏ เพราะฉะนัน้ ต้องก�าหนดค�าว่าปรากฏ 

เพราะเหตุว่า บรรดาสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายในที่นี้ ยกเอาขันธ์ ๕ ขึ้นมาเป็น

ประธาน มคีวามเกดิขึน้ปรากฏ มคีวามเสือ่มสิน้ไปปรากฎ เมือ่ยงัต้ังอยูม่คีวามแปรปรวน

เปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่ปรากฏ เพราะเป็นส่ิงทีป่รากฏนีเ้องจงึอาจเพ่งพนิิจได้ ถ้าไม่

ปรากฏกเ็หน็ไม่ได้ อันน่ีแหละเป็นสิง่ส�าคัญ เพราะฉะนัน้ จงึได้กล่าวว่าบรรดาสภาวธรรม

ทั้งหลายเหล่านี้ป่าวประกาศตัวเองอยู่ แสดงตัวเองอยู่ทุกขณะว่า เราหรือข้าพเจ้า 

ไม่เที่ยง เราหรือข้าพเจ้าเป็นทุกข์ เราหรือข้าพเจ้าเป็นอนัตตา เป็นสิ่งที่ปรากฏในเมื่อ

จิตเป็นสมาธิ และเพ่งพินิจให้รู้จักวิปัสสนาภูมิเสียก่อนแล้ว ลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้ 

ซึ่งรวมเข้าเป็นไตรลักษณ์ก็จะปรากฏเอง ปรากฏง่าย ปรากฏไม่ยาก จะมองเห็นจะ

ได้ยินเป็นหูทิพย์ตาทิพย์ในเทวทูต ด่ังน้ีแหละจงึจะเป็นวิปัสสนาขึน้มา เป็นความรูแ้จ้ง

เห็นจริงข้ึนมา หูทพิย์ตาทพิย์ทีก่ล่าวมานีเ้ป็นประโยชน์มาก น�าให้ส้ินทกุข์ได้ ขดัเกลา

กเิลสได้ ดบักเิลสและกองทุกข์ทั้งปวงได้

๖ กรกฎาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๑๒  
ไตรลักษณ์ (ต่อ)

ธาตุและธรรม

ปัญญาในธรรมนั้นก็มุ่งธรรมที่เป็นธรรมฐิติ ธรรมนิยาม คือ ธรรมท่ีตั้งอยู่ 

ธรรมทีม่นิียามคอืความก�าหนดแน่ อนัธรรมทีต่ัง้อยู่ทีมี่ความก�าหนดแน่นีเ้ป็นอกาลโิก 

ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา เป็นสจัจะคอืความจริงทีต่ัง้อยู่ด�ารงอยู่และมคีวามก�าหนดขึน้

อยู่ทุกกาลสมัย พระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นหรือไม่ทรงอุบัติขึ้นในโลก ธรรมที่เป็น 

ธรรมฐิติ ธรรมนิยามนี้ก็คงตั้งอยู่ คงมีความก�าหนดแน่อยู่ ไม่เปลี่ยนแปลง 

และกใ็ช้อกีค�าหนึง่ว่าธาต ุค�าว่า ธาตุ และค�าว่า ธรรม นีใ้นท่ีนีก้ใ็ช้หมายความ

เป็นอันเดียวกัน ธาตุ ก็แปลว่าตั้งอยู่ ด�ารงอยู่ ค�าว่า ธรรม เองก็แปลว่าตั้งอยู่  

ด�ารงอยู่ แต่ว่าเพ่ือกระชับความให้แน่นเข้าให้เป็นที่เข้าใจ จึงได้เพิ่มค�าว่า ต้ังอยู่  

เข้ามาอีกค�าหนึ่งว่าธาตุนั้นตั้งอยู่เป็นธรรมฐิติ ความตั้งอยู่ของธรรม คือธรรมตั้งอยู่ 

เป็นธรรมนิยาม ความก�าหนดแน่ของธรรม คือธรรมมีนิยามคือความก�าหนดแน่นอน 

ข้อน้ีได้มีแสดงไว้ใน ธรรมนิยามสูตร ที่แปลความว่า “พระตถาคตพุทธเจ้า 

จะทรงอบุตัข้ึินหรอืไม่ทรงอุบตัขิึน้กต็าม ธาตนุัน้กต็ัง้อยู ่เป็นธรรมฐติ ิเป็นธรรมนยิาม 

คอืความตัง้อยูข่องธรรม ความก�าหนดแน่ของธรรม ตัง้อยู่อย่างไร ก�าหนดแน่อย่างไร 

ก็คือ ตั้งอยู่ก�าหนดแน่นอนอยู่ว่า
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สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง

สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน

ดั่งนี้ พระตถาคตพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธาตุนั้น คือได้ตรัสรู้ธรรมฐิติ ธรรมนิยาม

ดังกล่าว แล้วก็ได้ทรงบอก ได้ทรงแสดง ทรงบัญญัติ ทรงก�าหนด ได้ทรงเปิดเผย  

ทรงจ�าแนก ได้ทรงกระท�าให้ตื้น สั่งสอนให้บุคคลท้ังปวงได้ทราบ ว่าสังขารท้ังปวง 

ไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา” 

เพราะฉะน้ัน ข้อท่ีเป็นธรรมฐติ ิธรรมนยิาม นัน้จงึเป็นธรรมทีต่ัง้อยู ่ทีก่�าหนด

แน่อยู ่เป็นอกาลโิก ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา เป็นสจัจะคอืความจรงิทีต่ัง้อยู ่ก�าหนด

แน่นอนทุกกาลสมัย

ธรรมฐติิ

ข้อท่ีว่า ธาตน้ัุนตัง้อยูเ่ป็นธรรมฐิต ิความต้ังอยูข่องธรรมคอืธรรมตัง้อยูน่ัน้ กม็ี

ความหมายว่าต้ังอยู่ ด�ารงอยู่ โดยเป็นสจัจะคอืความจรงิทีต่ัง้อยู ่ด�ารงอยู ่ไม่มท่ีีจะดับหาย 

เปลี่ยนแปลง คงตั้งอยู่ ด�ารงอยู่อย่างนั้น ดั่งนี้ เป็นความหมายของค�าว่า ธาตุนั้นตั้ง

อยู่เป็นธรรมฐิติ ความตั้งอยู่ของธรรมคือธรรมตั้งอยู่

ธรรมนยิาม

คราวนีถ้้าหากว่าตัง้อยูด่�ารงอยู่แต่ไม่มีนยิามคอืความก�าหนดแน่หรอืว่าเครือ่ง

ก�าหนดแน่อนัท�าให้สามารถรูไ้ด้หรอืท�าให้นยิามได้ กจ็ะไม่มใีครสามารถรูไ้ด้จะเข้าใจได้ 

แต่เพราะธรรมที่ตั้งอยู่นั้นมีนิยามคือความก�าหนดหรือเคร่ืองก�าหนดที่ท�าให้นิยามได้

ก�าหนดได้ จึงสามารถที่จะรู้ได้ สามารถที่จะเข้าใจได้ว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขาร

ทัง้ปวงเป็นทุกข์ ธรรมท้ังปวงเป็นอนัตตา ฉะนัน้ จงึมคี�าว่า ธรรมนยิาม คูเ่ข้ามาอกีค�า

หนึ่งกับค�าว่า ธรรมฐิติ ความตั้งอยู ่ของธรรมคู่กันว่าธาตุนั้นตั้งอยู่เป็นธรรมฐิติ  
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ธรรมนิยาม คือเป็นธรรมที่ตั้งอยู ่เป ็นธรรมท่ีนิยามได้ ท่ีก�าหนดแน่ลงไปได้  

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึตรัสรูไ้ด้ และเมือ่ทรงตรสัรู้แล้วกท็รงแสดง สัง่สอน จ�าแนก

ธรรม กระท�าให้ตื้น ให้เวไนยนิกรคือหมู่แห่งชนที่พึงแนะน�าได้ รู้ตามพระองค์ได้

ลักษณะ ๓

อันค�าว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตานั้น เมื่อมุ่งถึงภาวะที่ไม่เที่ยง  

ภาวะทีเ่ป็นทกุข์ ภาวะทีเ่ป็นอนตัตา กเ็รยีกว่า อนจิจตา ความไม่เทีย่ง ทกุขตา ความ

เป็นทกุข์ อนตัตตา ความเป็นอนตัตา มใิช่อตัตาตวัตน และภาวะทัง้ ๓ นีย่้อมมนิียาม

คอืเครือ่งก�าหนดหรอืความก�าหนดแน่ลงไปส�าหรบัทีจ่ะให้รูไ้ด้โดยทางไหน คือจะนยิาม

ได้โดยทางไหน จะก�าหนดแน่ได้โดยทางไหนว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวง

เป็นทกุข์ ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา กน็ยิามได้ ก�าหนดได้โดยลกัษณะคอืเครือ่งก�าหนด 

เพราะฉะนัน้ เมือ่ว่าโดยลกัษณะก็ม ี๓ คอือนจิจลกัษณะ หรืออนจิจลกัขณะ ลกัษณะ

คอืเครือ่งก�าหนดหมายว่าไม่เท่ียง ทุกขลักษณะหรอืทกุขลกัขณะ เคร่ืองก�าหนดหมาย

ว่าเป็นทกุข์ อนัตตลักษณะหรอือนัตตลักขณะ เครือ่งก�าหนดหมายว่าเป็นอนตัตา มใิช่

ตวัตน ดังที่เรียกกันคุ้นหูว่าไตรลักษณ์ อันแปลว่าลักขณะ ๓ หรือลักษณะทั้ง ๓

สามัญลักษณะและสังขตลักษณะ

ลักษณะทั้ง ๓ นี้เป็นลักษณะที่ทั่วไปแก่สังขารทั้งปวง เพราะฉะนั้น จึงเรียก

อกีค�าหน่ึงว่าสามญัลกัษณะ ลกัษณะทีเ่ป็นสามญัคอืทัว่ไปแก่สงัขารทัง้ปวง ค�าว่าสงัขาร

นั้นได้แก่สิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลาย คือว่าทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่างที่เป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง 

ข้ึนมา และย่อมมีลักษณะทั่วไปอีกอย่างหนึ่งอันเรียกว่าสังขตลักษณะ คือลักษณะที่

ทั่วไปแห่งสังขตะ คือสิ่งผสมปรุงแต่งท้ังปวง ดังที่มีแสดงไว้ว่า อุปฺปาโท ปญฺญายติ 

ความเกิดข้ึนปรากฏ วโย ปญฺญายติ ความเสื่อมสิ้นไปปรากฏ ติสฺส อญฺญถตฺต�  

ปญฺญายติ เมื่อยังตั้งอยู่ ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นปรากฏ ดั่งนี้
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ตามท่ียกพระบาลีมาแสดงไว้นี้ ก็ได้ค�าเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งว่า สังขตะ  

ค�าว่าสังขตะน้ี หมายถึงส่ิงผสมปรุงแต่ง จึงมีความหมายอย่างเดียวกับค�าว่าสังขาร 

เรียกว่าสังขตะก็ได้ เรียกว่าสังขารก็ได้ ก็หมายถึงสิ่งผสมปรุงแต่งเช่นเดียวกัน  

บรรดาสังขตะหรือสังขารทั้งหลายย่อมมีลักษณะที่ปรากฏ คือ เกิด เสื่อม กับเมื่อตั้ง

อยู่ก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเช่น ร่างกายนี้ก็เป็นสังขาร หรือเป็นสังขตะ 

อย่างหนึง่ คอืเป็นสิง่ผสมปรงุแต่งเพราะประกอบขึน้ด้วยธาตทุัง้หลาย ธาตดุนิ ธาตนุ�า้ 

ธาตุไฟ ธาตุลม เป็นรูปขันธ์ กองรูปอันนี้ และก็ประกอบด้วยนามขันธ์ กองนามคือ

เวทนา ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข สัญญา ความจ�าได้

หมายรู ้สงัขาร ความคดิปรงุหรอืความปรงุคดิ วิญญาณ ความรูสึ้กเห็นหรอืความรูสึ้ก

ได้ยนิทางอายตนะทัง้หลาย เหล่านีก้เ็ป็นเวทนาขนัธ์ กองเวทนา สัญญาขนัธ์ กองสัญญา 

สังขารขันธ์ กองสังขาร วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ 

ในที่นี้ก็พึงเข้าใจว่ามีค�าว่าสังขารซ�้าเข้ามาอีกคือสังขารขันธ์ แต่ว่าสังขารขันธ์

ในที่นี้หมายถึงความปรุงแต่งทางใจ คอืความปรงุคิดหรอืความคิดปรงุเป็นเรือ่งเป็นราว

ต่างๆ เท่านัน้ ดัง่นีเ้ป็นสังขารขนัธ์ ท้ังหมดนี ้กเ็ป็นสงัขารหรอืเป็นสงัขตะซึง่มคีวามเกิด

ขึ้นปรากฏเป็นเบื้องต้น คือมีความเกิดขึ้นปรากฏเป็นชาติ คือความเกิด มีวัย คือ 

ความเสื่อมสิ้นไปปรากฏ ดังที่ปรากฏเป็นปฐมวัย เป็นมัชฌิมวัย เป็นปัจฉิมวัย จนถึง 

แตกสลาย เป็นมรณะคือความตาย ก็นับเข้าใน วโย ปญฺญายติ มีวัย คือความเสื่อม

สิ้นไปปรากฏและเมื่อยังตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนปรากฏ  

ดัง่เช่นขันธ์ ๕ นีม้คีวามแปรปรวนเปลีย่นแปลงเป็นล�าดบัตัง้แต่ชาตคิอืความเกดิจนถงึ

มรณะคือความตาย ปรากฏเป็นชราคือความแก่ช�ารุดทรุดโทรม ดั่งนี้ก็เข้าในข้อว่า  

เมือ่ยงัต้ังอยูม่คีวามแปรปรวนเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่ไปปรากฏ แม้ว่าจะจดัเป็นวยั ๆ 

ดังกล่าวมาข้างต้น ในระหว่างวัยหนึ่ง ๆ ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปปรากฏ 

ไม่มหียดุ เปล่ียนแปลงไปทุกขณะ ดัง่น้ีเป็นสังขตลกัษณะ คอืลกัษณะทีท่ัว่ไปแก่สังขาร

ทั้งปวง ก็เป็นสามัญลักษณะด้วยเหมือนกัน
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อนจิจลักษณะ

คราวนี ้เม่ือมีลักษณะปรากฏดังนี ้จงึสามารถทีจ่ะก�าหนดพจิารณา นยิามลง

ไปได้ ก�าหนดลงไปได้ว่าไม่เที่ยง ว่าเป็นทุกข์ ว่าเป็นอนัตตา นิยามลงไปได้ว่าไม่เที่ยง

อย่างไร ก็คือว่าเพราะเหตุท่ีมีความเกิดขึ้นปรากฏ มีวัยคือความเส่ือมส้ินไปปรากฏ 

และเมือ่ยงัต้ังอยู ่มีความแปรปรวนเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่ไปปรากฏ จงึนยิามก�าหนด

ลงไปได้ว่า ไม่เทีย่ง คอืไม่ตัง้อยูไ่ม่ด�ารงอยู่ในทีเ่ดยีว หากตัง้อยู่ด�ารงอยู่ในทีเ่ดยีวจึงจะ

เรียกว่าเที่ยง แต่เพราะไม่ตั้งอยู่ด�ารงอยู่ในที่เดียว ต้องเกิด ต้องเสื่อม ต้องดับ  

ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไป จึงนิยามก�าหนดลงไปได้ว่าไม่เที่ยง ไม่เที่ยงอย่างนั้น  

ไม่เที่ยงอย่างนี้ พิจารณาได้ ก�าหนดได้ เพราะว่าความเกิดความเสื่อมส้ินไป และ 

ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนั้น มิได้หลบซ่อนหรือซ่อนเร้น แต่ว่า

ปรากฏก็คือว่าเปิดเผย อย่างหยาบก็มองเห็นได้ด้วยตา อย่างละเอียดก็พิจารณารู้ได้

ด้วยใจ เป็นสิง่ทีป่รากฏ ไม่ใช่ว่าไม่ปรากฏ เป็นส่ิงปรากฏอยู ่บอกตวัเองอยู ่เพราะฉะนัน้ 

จึงนิยามได้ก�าหนดได้ลงไปว่าไม่เที่ยง ดั่งนี้แหละคือนิจจตา ความไม่เที่ยงทีก่�าหนดได้

นยิามได้โดยอนิจจลัษณะ ลักษณะท่ีไม่เท่ียง กค็อืลกัษณะทีเ่กิด ทีเ่สือ่มสิน้ ทีแ่ปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปนี้เองปรากฏอยู่

ทุกขลักษณะ

คราวนี้ สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์คือไม่สุข ไม่ตั้งอยู่คงที่ ต้องแปรปรวน 

เปลีย่นแปลงไป อนัเรยีกว่าเป็นวปิรณิามธรรม เป็นส่ิงทีม่คีวามแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไปเป็นธรรมดา ก็คือว่าลักษณะที่มีความเกิดปรากฏ มีวัยคือความเส่ือมส้ินปรากฏ 

และเมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไปปรากฏนั้นเองเป็นตัวไม่เท่ียง และ 

สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ จึงเป็นตัวทุกข์ด้วย คือเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสุข ไม่ตั้งอยู่คงที่

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป
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อันค�าว่า สุข นั้นแปลว่าทนได้ง่าย แต่ค�าว่า ทุกข์ นั้นแปลว่าทนได้ยาก  

สิ่งใดที่ทนได้ง่ายเพราะมีความสบาย ไม่เดือดร้อน นั่นก็เป็นสุข แต่สิ่งใดที่ทนได้ยาก  

ไม่สบาย สิง่นัน้กเ็ป็นทกุข์ และทีท่นไม่ได้หรอืว่าทนได้ยาก โดยความนัน้กค็อืว่าทนอยู่

ไม่ได้ คือต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ดั่งนี้ก็เป็นทุกข์ เพราะฉะนั้น จึงนิยามลงไป 

ก�าหนดได้ว่าเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ได้ยาก คือทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง

ไปอยู่ทุกขณะ

อนัตตลักษณะ

เมื่อส่ิงใดเป็นทุกข์ สิ่งน้ันก็เป็นอนัตตา เพราะเหตุว่าบังคับให้เป็นไปตาม

ปรารถนาไม่ได้ จะบังคับให้เกิด แต่ไม่ให้เสื่อมสิ้นก็บังคับไม่ได้ จะบังคับให้ตั้งอยู่โดย

ไม่แปรปรวนเปลีย่นแปลงไปกไ็ม่ได้ บงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ จงึนยิามลงไป

ได้ว่า อนัตตา มใิช่อัตตาตวัตน เพราะบังคบัให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ ถ้าเป็นอตัตา 

ตวัตนคอืเป็นตวัเราของเราจริงแล้วกบ็งัคบัให้เป็นไปตามปรารถนาได้ แต่นีบั่งคบัไม่ได้ 

สังขารท้ังหลายเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องเสื่อมสิ้น เมื่อตั้งอยู่ก็ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป

เป็นธรรมดา จะไปบงัคับฝืนธรรมดาดัง่นีม้ไิด้ จงึนยิามลงไปว่าอนตัตา มใิช่อตัตาตวัตน

เพราะฉะน้ัน จงึสามารถนิยามได้โดยลกัษณะทีเ่ป็นสังขตลกัษณะดงักล่าวเป็น

ทีต้ั่ง คอืความเกดิปรากฏ ความเสือ่มสิน้ปรากฏ เม่ือต้ังอยู่ ความแปรปรวนเปล่ียนแปลง

ปรากฏ จึงนิยามลงไปโดยลักษณะที่ปรากฏนี้แหละว่าไม่เท่ียง ว่าเป็นทุกข์ ว่าเป็น

อนัตตา ดังนี้

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง อนัตตลกัขณสตูร ยกขนัธ์ ๕ ขึน้เป็นทีต่ัง้ เป็นวปัิสสนา

ภมู ิชี้ให้เห็นอนัตตาขึ้นก่อน แล้วก็ชี้ให้เห็นอนิจจะ ให้เห็นทุกขะ และให้เห็นอนัตตา

ชัดเจนขึ้นมา ถึงพระสูตรที่ ๓ คือ อาทิตตปริยายสูตร พระพุทธเจ้าได้ทรงยกเอาสิ่ง

ทั้งปวง คืออายตนะภายในภายนอกเป็นต้นมาชีว่้าเป็นของร้อน กม็ุง่แสดงทกุขสัจจะ 

สภาพทีจ่รงิคือทุกข์ หรือไตรลักษณ์ในข้อทุกขลักษณะให้เห็นชัดเจนขึ้นเป็นที่ตั้ง แล้ว

ก็น้อมน�าให้อนิจจลักษณะ อนัตตลักษณะไปด้วยกัน

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๑๓  
ไตรลักษณ์ (ต่อ)

มรรคสมังคี

ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมอบรมอุดหนุนกันและกันให้เป็นไป ศีลอบรมสมาธิ 

สมาธิอบรมปัญญา ปัญญาอบรมจิตให้วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายได้ในที่สุด 

และกล่าวอกีอย่างหนึง่ ปัญญาอบรมสมาธ ิสมาธอิบรมศลี ต่างอบรมอาศยักนัและกัน

ดังนี้ขึ้นไป เป็นอันว่าผู้ปฏิบัติธรรม พึงปฏิบัติทั้ง ๓ อย่าง ทั้งศีล ทั้งสมาธิ ทั้งปัญญา 

ทัง้ ๓ นีเ้ป็นมรรคสามัคคี ความพร้อมเพรยีงกนัของมรรค จงึอบรมจติให้บรรลวุมิตุติ

ได้ในทีส่ดุ ปัญญาอบรมจติน้ัน กอ็บรมจิตให้บรสุิทธิจ์ากกเิลสเครือ่งเศร้าหมองทัง้หลาย 

เพราะปัญญาเห็นธรรมที่เป็นสัจจะอันมีอยู่ในจิตนั้นเอง ก็ช�าระจิตให้บริสุทธิ์ จิตจึงจะ

บรรลถึุงความหลดุพ้นทีเ่ป็นวมิตุต ิตามภมูติามชัน้ขึน้ไป ปัญญาทีเ่ห็นธรรมนีก้ล่าวว่า

เหน็ธรรมฐติ ิธรรมนิยาม ว่าสงัขารท้ังปวงไม่เท่ียง สังขารทัง้ปวงเป็นทกุข์ ธรรมทัง้ปวง 

เป็นอนัตตา ดังนี้ก็ได้ จะกล่าวว่าเห็นอริยสัจจ์ ๔ ก็ได้เหมือนกัน เพราะเมื่อเห็น 

อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอันว่าได้เห็นธรรมฐิติ ธรรมนิยาม และก็เห็นอริยสัจจ์ด้วย
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อรยิสัจจะ

อริยสัจจะ นั้นก็แปลกันว่าสัจจะที่ท�าผู้รู้ให้เป็นอริยะหรือสัจจะที่เป็นอริยะคือ

ประเสรฐิ หรอืว่าสจัจะของผูเ้ป็นอรยิะ โดยความจงึต่างจากสามญัสัจจะ หรือโลกยีสัจจะ 

เพราะอรยิสจัจะนัน้กก็ล่าวได้ว่าเป็นโลกตุตรสัจจะ แต่ทัง้น้ี กม็ไิด้หมายความว่าไม่เป็น

ฐานะทีโ่ลกยีชนหรอืสามัญชนทัว่ไปพงึรู ้เพราะโดยทีแ่ท้แล้วกเ็ป็นธรรมทีโ่ลกยีชนหรอื

สามัญชนทั่วไปพึงรู้นั้นเอง และเมื่อรู้ ผู้รู ้ก็เลื่อนฐานะขึ้นเป็นอริยชน อริยชนใน 

พระพุทธศาสนานั้น หมายถึงท่านผู้เป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี  

พระอรหันต์ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง หมายถึงพระอริยบุคคล ๘ คือ ท่านผู้ตั้งอยู่ใน

โสดาปัตติมรรค ท่านผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล ท่านผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมรรค ท่านผู้

ตั้งอยู่ในสกทาคามิผล ท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรค ท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผล ก็เป็น 

๘ จ�าพวก ๗ จ�าพวกข้างต้นเป็นเสกขบุคคล ส่วนจ�าพวกที่ ๘ เป็นอเสขบุคคล

ท่านแสดงว่า ความตัง้อยู่ในมรรคและผลของพระอรยิบุคคลในทกุชัน้นัน้มอียู่

ชั่วขณะจิตเล็กน้อยเท่านั้น แล้วท่านก็เป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี 

พรอรหันต์ กล่าวง่าย ๆ ก็จะมีอยู่ ๔ จ�าพวกดังนี้ ก�าหนดด้วยการลสังโยชน์ทั้ง ๑๐ 

ท่านผู้ละสังโยชน์เบื้องต้นได้ ๓ คือ ละสักกายทิฏฐิ ความเห็นยึดถือว่ากายของตน  

ละวจิิกจิฉา ความเคลอืบแคลงสงสยัในพระรตันตรยัเป็นต้น สีลพัพตปรามาส ความยึดถือ

ศีลและวัตรหรือเรียกว่าลูบคล�าศีลและวัตร ก็เป็นพระโสดาบัน ท่านผู้ละสังโยชน์ 

ทั้ง ๓ นี้ได้ และท�าราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลงยิ่งขึ้นไปกว่าก็เป็นพระสกทาคามี 

ท่านผูล้ะสงัโยชน์เบือ้งต�า่ได้ทัง้ ๕ คอืเพิม่กามราคะ ความตดิใจยนิดีในกามปฏฆิะหรือ

พยาบาท ก็เป็นพระอนาคามี ท่านผู้ละสังโยชน์เบื้องบนได้อีก ๕ ก็เป็นพระอรหันต์  

จึงก�าหนดด้วยการละสังโยชน์ได้เด็ดขาดดังนี้ และในการปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์ตั้งแต่

เบื้องต้น ก็ต้องปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติอันเป็นหน 

ทางกลาง สรุปเข้าก็เป็นศีล สมาธิ ปัญญาดังกล่าวแล้ว เมื่อการปฏิบัติในมรรคมี 

องค์ ๘ หรือรวมเข้าในไตรสกิขานัน้เป็นมรรคสมังคีเต็มที ่ กเ็ป็นโสดาปัตติมรรคขึ้นมา  

ก็ตัดสังโยชน์ได้ ๓ ก็เป็นโสดาปัตติผล ผู้บรรลุก็เป็นพระโสดาบัน เมื่อบ�าเพ็ญยิ่งขึ้น

ไปอีก ก็มรรคมีองค์ ๘ หรือไตรสิกขานั้นแหละจนเป็นสกทาคามีมรรค ก็ตัดสังโยชน์
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ทั้ง ๓ นั้นได้และท�าราคะ โทสะ โมหะให้เบาบางลง ก็เป็นสกทาคามีผล ท่านผูบ้รรลุ

ก็เป็นพระสกทาคาม ี กบ็�าเพญ็มรรคมอีงค์ ๘ นัน้ หรอืไตรสกิขาให้ยิง่ขึน้ไป จนเป็น

อนาคามีมรรค ก็ตัดสังโยชน์เบ้ืองต�่าได้ทั้ง ๕ ก็เป็นอนาคามีผล ท่านผู้บรรลุก็เป็น 

พระอนาคาม ีกป็ฏิบตัใินมรรคมีองค์แปด หรอืไตรสิกขา ให้ยิง่ขึน้ไปอีกจนเป็นอรหันตมรรค 

ก็ตัดสังโยชน์ได้ทั้ง ๑๐ ก็เป็นอรหัตตผล ท่านผู้บรรลุก็เป็นพระอรหันต์

พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหนัต์องค์แรก ซึง่เป็นผูท้รงพบทางคอืมชัฌมิาปฏปิทา 

ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ หรอืไตรสกิขาน้ันด้วยพระองค์เอง ทรงปฏิบตัจินมรรคมอีงค์ ๘ 

หรือไตรสกิขานัน้ เป็นโสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิลเป็นต้นขึน้มา จนถึงอรหตัตมรรค 

อรหัตตผล ก็ทรงเป็นพระอรหันต์พระองค์แรกในโลก และทรงเป็นพระอรหันตสัมมา

สมัพทุธเจ้า เพราะเป็นผูไ้ด้ตรสัรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง จากนัน้กไ็ด้ทรงแสดงธรรม

สัง่สอนพระสาวกซึง่เป็นผูส้ดบัค�าสัง่สอนได้ปฏบิตัมิรรคมอีงค์ ๘ หรอืไตรสกิขานัน้จน

ได้บรรลุถึงมรรคผลขึ้นไปโดยล�าดับ ถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันตสาวก และได้ชื่อว่าเป็น

พระอนุพุทธ คือเป็นพระผู้ที่ตรัสรู้ตามหรือตรัสรู้ภายหลัง เพราะมิได้ค้นคว้าพบทางที่

เป็นมัชฌิมาปฏิปทาน้ันด้วยองค์ท่านเอง แต่อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดา คือ 

เป็นผูส้ัง่สอนแสดงธรรม เม่ือได้เป็นพระอรหนัต์จงึเป็นพระอนพุทุธ ฉะนัน้ การปฏบิตัิ

จึงทิง้หลกัไตรสกิขาหรอืมรรคมอีงค์ ๘ นีไ้ม่ได้ ต้องปฏบิตัไิปด้วยกนั และท่านผูบ้รรลุ

มรรคผลตั้งแต่ชั้นต้นขึ้นไปนั้น เดิมก็เป็นสามัญชนหรือปุถุชนอยู่เช่นเดียวกัน

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสั่งสอนก็มุ่งส่ังสอนสามัญชนหรือปุถุชนทั่วไป 

น้ีแหละ ให้ได้รู้ได้เหน็ธรรมอนัเป็นสจัธรรมทีพ่ระองค์ได้ตรสัรู้ มิได้หมายความว่าทรง

มุ่งสั่งสอนแต่ผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลแล้ว แม้อริยสัจจ์ ๔ หรือว่าธรรมฐิติ ธรรมนิยาม  

อันเรียกว่าไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะ ลักษณะท่ีทั่วไปแก่สังขารทั้งปวงก็มุ่งแสดง

สั่งสอนแก่สามัญชนนี้เอง เพื่อให้เกิดปัญญารู้เห็นตามเป็นจริง แต่ปัญญาที่จะรู้เห็น 

ตามเป็นจริงนั้น ก็ต้องมีสมาธิและมีศีลอบรมกันมาโดยล�าดับให้เป็นมรรคสมังคี คือ

ความพร้อมเพรียงกันของมรรค และปัญญาที่รู้เห็นตามเป็นจริงนั้นก็รู้เห็นในธรรมฐิติ

หรือในธรรมนิยามน้ันเอง เริ่มต้นดังท่ีนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ปฏิบัติกันอยู่ใน 

สมถกรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐานนีเ้อง ปัญญาท่ีเห็นสัจจะนบัเข้าในวิปัสสนากรรมฐาน

คือเป็นกรรมฐานที่จะต้องใช้ปัญญาพิจารณา
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พหุลานุสาสนี

ว่าถึงไตรลักษณ์ท่ีแสดงแล้วในข้อที่ว่าด้วยธรรมฐิติ ธรรมนิยามนั้น ในบทที่

สวดกันเวลาเช้า ที่เป็นสังเวควัตถุปริกิตตนปาฐะ คือปาฐะที่ก�าหนดแสดงวัตถุคือที่ตั้ง

แห่งความสงัเวช ได้แสดงไว้ว่าพหลุานสุาสนี คอืค�าสอนของพระพทุธเจ้าทีท่รงส่ังสอน

อยู่เป็นอันมาก ทรงสั่งสอนอยู่บ่อย ๆ นั้น ก็คือทรงสั่งสอนว่า

รูปํ อนิจฺจํ  รูปไม่เที่ยง

เวทนา อนิจฺจา  เวทนาไม่เที่ยง

สญฺญา อนิจฺจา  สัญญาไม่เที่ยง

สงฺขารา อนิจฺจา  สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง

วิญฺญาณํ อนิจฺจํ  วิญญาณไม่เที่ยง

รูปํ อนตฺตา  รูปเป็นอนัตตา

เวทนา อนตฺตา  เวทนาเป็นอนัตตา

สญฺญา อนตฺตา  สัญญาเป็นอนัตตา

สงฺขารา อนตฺตา  สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา

วิญฺญาณํ อนตฺตา  วิญญาณเป็นอนัตตา

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ดังนี้

จงึมี ๒ ลักษณะโดยท่ีทรงสอนให้พจิารณาแยกอัตภาพอนันีอ้อกไปเป็นขนัธ์ ๕ 

เป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสญัญา เป็นสงัขาร เป็นวญิญาณ และให้พจิารณาแต่ละประการ

ว่าเป็นอนจิจะ คอืไม่เทีย่ง เป็นอนตัตา มใิช่อตัตาตวัตน ดงันี ้ฉะนัน้ ในบางท่ีบางแห่ง

ก็มีแสดงไว้เป็นทวิลักษณะหรือทไวลักษณ์ คือลักษณะ ๒ ดังนี้ ไม่เป็นไตรลักษณ ์ 
ทั้งน้ีมีอธิบายว่า เพราะว่าทุกขลักษณะประการท่ี ๒ นี้ย่อมรวมอยู่ในอนิจจลักษณะ 

ลักษณะที่ไม่เที่ยง

อนิจจลักขณะน้ันดังท่ีได้กล่าวแล้วว่า ก�าหนดได้ที่ความเกิดความดับ สิ่งที่มี

ความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดา สิ่งนั้นได้ชื่อว่าเป็นอนิจจะ คือไม่เที่ยงและเพราะ
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มีความเกิดความดับ ดังนี้จึงเป็นทุกข์ คือเป็นสิ่งที่ทนอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องถูกความเกิด

ความดับนั้นบีบคั้นให้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ทุกขลักษณะจึงรวมอยู่ใน 
อนิจจลักษณะแล้ว ฉะนั้น เมื่อแสดงโดยย่อจึงแสดงแต่ลักษณะ ๒ คืออนิจจะ และ

อนัตตา 

พหลุานสุน ีค�าสัง่สอนทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นอนัมากให้เราทัง้หลายพงึ

พจิารณากนัไว้เนอืง ๆ ว่ารปู เวทนา สญัญา สังขาร วิญญาณเป็นอนจิจะ คอืไม่เทีย่ง 

เป็นสิง่ทีม่คีวามเกดิดบัเป็นธรรมดา เป็นอนตัตา ไม่ใช่อตัตาตวัตนเพราะเป็นสิง่ทีบ่งัคบั

ให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ เม่ือบังคบัไม่ได้จงึเป็นอนตัตา ไม่ควรยดึถอืว่ารปู เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นของเรา เราเป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร 

เป็นวิญญาณ หรือว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นอัตตาตัวตนของเรา

การหมั่นพิจารณาดังนี้จะท�าให้ทุกขสัจจะ สภาพที่เป็นจริงคือทุกข์ปรากฏชัด

ขึน้ในนเิทศแห่งทุกขสจัจะโดยตรง พระพุทธเจ้าทรงแสดงช้ีมาโดยล�าดบัให้พจิารณาว่า 

ชาติเป็นทุกข์ ชราเป็นทุกข์ มรณะเป็นทุกข์ ความโศก ความรัญจวนใจระทมใจ  

ความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความมรณะเป็นทุกข์ ความประจวบกบัสิง่ทีไ่ม่เป็น

ทีร่กัเป็นทกุข์ ความพลัดพรากจากสิง่ท่ีเป็นท่ีรกัเป็นทกุข์ ความปรารถนาไม่ได้สมหวงั

เป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการ คือรูปขันธ์ กองรูป เวทนา

ขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารขันธ์ กองสังขาร วิญญาณขันธ์  

กองวิญญาณเป็นทุกข์ ดังนี้ เพราะฉะนั้น แสดงโดยสรุปเข้ามาแล้วก็ให้ยกเอาขันธ์ ๕  

นีแ้หละขึน้มาพจิารณา ว่ารปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณเป็นทกุข์ เพราะว่าทกุข์

ทัง้หมดนัน้ก็ประมวลเข้าในรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณนีเ้อง ชาต ิชรา มรณะ  

ก็รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี้แหละ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ความประจวบ  

ความพลัดพราก ความปรารถนาไม่ได้สมหวัง ก็รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

นีแ้หละทีป่ระจวบเข้ามา ทีพ่ลดัพรากออกไป และทีป่รารถนาไม่ได้สมหวงั ทุกข์ทัง้ปวง

จึงรวมเข้ามาอยู่ที่รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี้ทั้งนั้น ซึ่งย่อเข้ามาแล้วรูปก็

เป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็เป็นนาม หรือว่ากายและใจอันนี้เอง  

ทุกข์ทั้งปวงก็รวมอยู่ท่ีนามรูปหรือว่ากายและใจอันน้ีท้ังหมด ไม่ว่าท่ีไหน และท่ีเป็น

ทุกข์น้ัน พิจารณาแยกออกไปโดยเป็นชาติ เป็นชรา เป็นมรณะ เป็นความโศก  
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เป็นความระทมใจเป็นต้น เป็นความประจวบ เป็นความพลดัพราก เป็นความปรารถนา

ไม่สมหวังก็ได้ หรือพิจารณาสรุปเข้าเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจลักขณะ ทุกขลักขณะ 

อนตัตลกัขณะ ท่ีรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณนีเ้อง แสดงให้ปรากฏอยูว่่าไม่เทีย่ง 

เพราะต้องเกิดดับ ต้องเป็นทุกข์ เพราะทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป  

เป็นอนัตตา เพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ ดังนี้ก็ได้ หรือพิจารณาย่อเข้า

มาเป็นลักษณะ ๒ คืออนิจจลักษณะ และอนัตตลักษณะ ดังที่กล่าวข้างต้นนั้นก็ได้

พจิารณาความเกดิความดับ

สรุปเข้ามาแล้ว ก็พิจารณาให้เห็นความเกิด-ดับว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณเกิด-ดับอยู่เสมอ เกิดดับอยู่ทุกลมหายใจเข้า-ออก เกิด-ดับอยู่ทุกขณะจิต  

แต่อาศัยที่ยังมีสันตติคือความสืบต่อ ยังมี่ความรวมกันอยู่เป็นก้อนเป็นแท่ง และยังมี

ความบรรเทาทกุข์ต่าง ๆ เช่นผลดัเปลีย่นอิรยิาบถเป็นต้น เมือ่เป็นดงันี ้ความเกดิ-ดบั

นั้นจึงยังติดต่อกันอยู่ คือเกิดดับ แล้วก็เกิด แล้วก็ดับ แล้วก็เกิด แล้วก็ดับ ถ้าหากว่า

เมื่อขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ นี้แตกสลาย ธาตุทั้ง ๔ ที่คุมเข้าเป็นกายแตกสลาย จิตที่

อาศยัอยูใ่นกายกต้็องจตุ ิคอืเคล่ือนออกไป อยูไ่ม่ได้ กายนีก้ก็ลายเป็นศพ ไม่มวิีญญาณ 

ต้องทอดทิง้อยู่เหมอืนอย่างท่อนฟืน ท่อนไม้ ไร้วญิญาณ ไร้ประโยชน์ ดงันี ้ความแตก

สลายหรือความดับก็ปรากฏเต็มท่ี คือความแตกสลายนั้นเอง และความแตกสลาย 

ดงักล่าวมานีห้รอืกล่าวอกีอย่างหนึง่ความเกดิ-ดบันัน้กไ็ม่ได้หมายความว่าเกดิเป็นชาติ

ขึน้ทีแ่รก และดบัเมือ่มรณะมาถงึในทีส่ดุนัน้เท่านัน้ แต่ความเกิด-ดบัย่อมมอียูทุ่กขณะ

ลมหายใจเข้า-ออก ทุกขณะจิตดังจะพึงเห็นได้ว่า คนเราต้องหายใจอยู่ ขาดไม่ได้  

ถ้าหายใจไม่ออกเสียเพียงครู่เดียว ชีวิตก็ดับ อันแสดงว่าต้องการลมหายใจ ซึ่งลม

หายใจก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง ๔ อย่างละเอียดเข้าไปบ�ารุงเลี้ยงร่างกายที่สึกหรอไป 

สิ้นไป เสื่อมไป ดับไป ความสึกหรอไป สิ้นไป เสื่อมไป ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้า-ออก

จึงต้องหายใจเข้าไปทดแทนอยู่ทุกลมหายใจเข้า-ออก เป็นอันว่าต้องเกิดกันอยู่ทุกลม

หายใจเข้าออกให้ทันกับความดับ
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ทางนามธรรมเองกม็คีวามเกดิ-ดบัอยู่ทกุขณะจติท่ีแล่นไปกบัอารมณ์ คือเรือ่ง

ทีเ่ข้ามาทางทวารท้ัง ๖ น้ัน ๆ เกิด-ดบัอยู่ทกุขณะจติเหมอืนกนั พิจารณาให้เหน็ความ

เกิดความดับปรากฏขึ้นชัดดังนี้ สัจจะสภาพท่ีจริงคือทุกข์ท้ังหมดก็จะรวมตัวขึ้นมาให้

เห็นปรากฏชัดขึ้น ดังที่ท่านแสดงว่า “ธรรมจักษุได้บังเกิดขึ้นว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความ

เกิดข้ึนเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา คือเห็นความเกิดความ

ดับคู่กันไป” และยิ่งพิจารณาจะเห็นความดับนั้นชัดขึ้นมาอยู่เหนือความเกิด เห็นทุก

อย่างดบัหมด ดงันี ้เป็นอนัว่า สภาพทีแ่ท้จริงคอืทกุข์นัน้ปรากฏแก่ผูพ้จิารณายิง่ขึน้ไป

๗ มีนาคม ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๑๔  
พรหมวหิาร ๔ 

ข้อเมตตาและกรุณาเจโตวมิุตติ

การปฏิบัติอบรมจิตวิธีหนึ่งก็คือ ปฏิบัติอบรมด้วย “โพชฌงค์” ที่แปลว่า  

“องค์ของความรู ้” คือองค์คุณหรือองค์สมบัติของความรู ้ ก็ได้แก่การอบรมสต ิ

สมัโพชฌงค์ องค์แห่งความรูพ้ร้อมคือสติ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ องค์แห่งความรูพ้ร้อม

คือธรรมวิจัย ความเลือกเฟ้นธรรม วิริยสัมโพชฌงค์ องค์แห่งความรู้พร้อมคือ 

วริยิะ ความเพยีร ปีติสมัโพชฌงค์ องค์แห่งความรูพ้ร้อมคอื ปีต ิความอิม่ใจ ปัสสัทธ-ิ 

สัมโพชฌงค์ องค์แห่งความรู้พร้อมคือความสงบกายสงบจิต สมาธิสัมโพชฌงค์ องค์

แห่งความรู้พร้อมคือสมาธ ิอุเบกขาสมัโพชฌงค์ องค์แห่งความรูพ้ร้อมคอือเุบกขา ความ

เข้าไปเพ่งหรอืความเพ่งเข้ามาทีจ่ติอนัเป็นสมาธ ิและวิธีปฏบัิตโิพชฌงค์นี ้พระพทุธเจ้า

ได้ทรงแสดงรวมไว้ในหมวดธรรมานปัุสสนาสตปัิฏฐานดงัในมหาสตปัิฏฐานสูตรกม็ ี แต่

โดยทัว่ไปทรงแยกไว้โดยเอกเทศต่างหาก มไิด้รวมเข้ามาในสตปัิฏฐานทัง้ ๔ และแสดง 

ต่อข้ึนไปจากสตปัิฏฐาน ๔ ในทางปฏบัิตอัินส่องแสดงว่าเป็นวธิปีฏบิตัทิ�าสตแิละปัญญา

ควบคู่กันไป อันพึงใช้ได้ในการปฏิบัติอบรมกรรมฐานทุกข้อ

เจโตวมิุตติ

พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนให้อบรมโพชฌงค์ทัง้ ๗ ข้อนี ้ประกอบไปด้วยเมตตา 

กรุณา มทุติา อเุบกขา อนัเป็นพรหมวหิาร ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพรหมคอืผูป้ระเสรฐิ

หรือผู้ใหญ่ เป็นอัปปมัญญา เมื่อแผ่ไปในสรรพสัตว์ทุกถ้วนหน้า ไม่มีประมาณ ก็เป็น

อนัว่าแม้การปฏบิตัอิบรมพรหมวหิารทัง้ ๔ หรอือปัปมญัญาทัง้ ๔ ข้อ กเ็ป็นอนัปฏิบัติ
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โพชฌงค์ทั้ง ๗ ประการนั้นด้วย และการอบรมพรหมวิหารทั้ง ๔ หรืออัปปมัญญา 

ทั้ง ๔ นี้ชื่อว่า เป็นการปฏิบัติเจโตวิมุตติคือความพ้นแห่งใจ เพราะว่าใจนี้ยังประกอบ

ด้วยพยาบาท ราคะสิเน่หาบ้าง ประกอบด้วยวิเหสา ความเบียดเบียนคือความคิด

เบียดเบียนและโทมนัสต่าง ๆ บ้าง ยังประกอบด้วยอรติ ความไม่ยินดีด้วยหรือความ

ริษยา และโสมนัสต่าง ๆ ด้วย ยังประกอบด้วยราคะ ปฏิฆะ คือความติดใจยินดี  

หรอืว่าความกระทบกระทัง่ไม่พอใจ และความทีเ่ฉยเมยด้วยความไม่เอาใจใส่ ด้วยความ

ไม่รูบ้้าง ใจสามัญย่อมยังข้องเก่ียวอยู่ด้วยกิเลสเคร่ืองเศร้าหมองเหล่าน้ีอย่างใดอย่าง

หนึ่งหรือหลายอย่าง ก็เพราะว่ายังมีสังโยชน์คือความผูก ในเมื่อตากับรูปประจวบกัน 

ก็ยงัมคีวามผูกตากบัรปูนัน้ไว้ทีจ่ติ เม่ือหกูบัเสยีงประจวบกนั กย็งัมคีวามผกูหกูบัเสยีง

น้ันไว้ทีจิ่ต เม่ือจมูกกบักลิน่ประจวบกนั กย็งัมคีวามผกูจมกูกบักลิน่นัน้ไว้ทีจ่ติ เมือ่ลิน้

กับรสประจวบกนักย็งัมคีวามผูกลิน้กบัรสไว้ท่ีจติ เม่ือกายและส่ิงท่ีกายถูกต้องประจวบกนั 

ก็ยังมีความผูกกายและสิ่งท่ีกายถูกต้องนั้นไว้ที่จิต เมื่อมโนคือใจเองกับธรรมคือ 

เรื่องราวของรูป เสียงเป็นต้นเหล่าน้ันประจวบกัน ก็ยังมีความผูกมโนกับธรรมนั้น 

ไว้ที่จิต จิตจึงถูกสิ่งที่ผูกไว้นี้ดึงไป เหมือนกับเกวียนที่ถูกโคทั้งคู่ที่เทียมเกวียนมีเชือก

ผูกไว้ที่เกวียนกับโค เมื่อโคเดินไปก็ดึงเอาเกวียนไป ฉันใดก็ดี จิตก็ถูกสิ่งที่ผูกนี้ดึงไป

ด้วยอ�านาจของความยนิดบ้ีาง ด้วยอ�านาจของความยนิร้ายบ้าง ทัง้นี ้กเ็พราะมสีงัโยชน์

คือความผูกดังกล่าว จิตจึงถูกผูกไว้ด้วยส่ิงที่ผูกเหล่านี้ จิตก็ว่ิงไปคิดไปในส่ิงที่ผูก 

เหล่านี ้ยนิดใีนส่วนท่ีชอบ ยินร้ายในส่วนท่ีไม่ชอบ กป็รากฏเป็นพยาบาท ราคะสิเน่หา 

เป็นต้นดังกล่าวแล้ว

เมตตาเจโตวมิุตติ

พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้เจริญเมตตา แผ่จิตออกไปด้วยเมตตา คือ

ความมไีมตรจีติรกัสนทิด้วยไมตรีจิต มุง่ดปีรารถนาสขุ ท้ังไม่เจอืด้วยสเิน่หา ความเย่ือใย

ผกูพนั การแผ่จติด้วยเมตตานีก้ด้็วยอาศัยการคดิแผ่ไปก่อน ว่าถงึเป็นอปัปมญัญา คอื

ไม่มปีระมาณ ก็คิดแผ่ไปในสรรพสตัว์ทุกถ้วนหน้า ให้มคีวามสุขทกุถ้วนหน้าในทศิเบือ้งหน้า 

ในทศิเบือ้งขวา ในทศิเบือ้งหลงั ในทศิเบือ้งซ้าย ในทศิเบือ้งบน ในทศิเบือ้งล่าง ในทศิ

ขวางโดยรอบ ให้จิตผ่องพ้นจากพยาบาท ความมุ่งร้าย ตลอดจนพ้นจากราคะสิเน่หา 
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ในบุคคล ในสัตว์ทั้งหลายที่แผ่จิตไปนั้น เมื่อจิตปรากฏเป็นเมตตาจิตขึ้นมา หากจะมี

พยาบาทหรือราคะสิเน่หาใด ๆ มาก่อน กิเลสเหล่านี้ก็จะหลุดไปจากจิตจึงเป็น 

เจโตวิมุตติ ความพ้นแห่งใจข้อหนึ่งเรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตติ เม่ือเป็นชื่อของธรรม 

ข้อนี้ ก็แปลว่า ธรรมที่ท�าให้ได้ความพ้นแห่งใจคือเมตตา

เมตตานี ้ตรสัแสดงว่ามีความงามเป็นอย่างย่ิง คอืจะรูสึ้กว่างามด้วยความสุข

อันบริสุทธิ์ไปท่ัวทุกทิศ ท่ัวทุกบุคคลสัตว์ทั้งหลาย ไม่ปรากฏความรู้สึกว่าน่าเกลียด

น่าชังใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่มีความรู้สึกที่เป็นพยาบาทหรือที่เป็นราคะสิเน่หาอันน่าเกลียด

น่าชัง ไม่มีรูปพรรณสัณฐานของบุคคลและสัตว์ใด ๆ ที่น่าเกลียดน่าชัง แม้ผู้ที่เคย

เกลียดจิ้งจก ตุ๊กแก แต่ว่าเมื่อได้เมตตาเจโตวิมุตติข้อนี้ ก็ย่อมจะรู้สึกว่า จิ้งจกตุ๊กแก

ก็งามไปหมด ไม่น่าเกลียด ไม่น่าชังอะไร จึงได้ตรัสว่ามีความงามเป็นอย่างยิ่ง คือ 

น่ารักใคร่ไปหมด แต่ว่าเป็นความรักใคร่ที่บริสุทธิ์ไม่เจือด้วยราคะสิเน่หา

กรุณาเจโตวมิุตติ

อนึ่ง ตรัสสอนให้เจริญกรุณา คือแผ่จิตออกไปด้วยกรุณา เป็นความสงสาร 

ความเอื้ออารี คิดช่วยให้พ้นทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ ว่าถึงอัปปมัญญา ก็แผ่ไปในสัตว์

บคุคลทกุถ้วนหน้า และในทศิทัง้หลายทัว่ทศิเหมือนอย่างเมตตานัน้ เม่ือกรณุาบงัเกดิ

ขึ้นในจิต จิตก็จะพ้นไปจากวิเหสา คือความคิดเบียดเบียนต่าง ๆ หรือโทมนัส เช่น 

ความรู้สึกเสียใจเม่ือได้เห็นทุกข์ของคนท่ีเป็นที่รัก เป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยกรุณาจึงเป็น 

เจโตวมิตุต ิความพ้นแห่งใจอีกข้อหน่ึง เรยีกว่า กรณุาเจโตวมุิตต ิเมือ่เป็นชือ่ของธรรม

ก็แปลว่า ธรรมที่ท�าให้ได้รับความพ้นแห่งใจคือกรุณา และกรุณาดังกล่าวมานี้เมื่อแผ่

ให้ละเอียดยิง่ขึน้ ตรสัแสดงไว้ว่า มีอากาศเป็นอย่างยิง่ คอืมช่ีองว่างหรอืความว่างเป็น

อย่างยิง่ กเ็พราะว่าเมือ่ยงัไม่ว่าง ยังมสีตัว์บคุคลทัง้หลายอยู่ แม้ว่าผูอ้บรมเจริญกรณุา

จะไม่มจีติเบียดเบียนใครและมุ่งช่วยให้พ้นจากความทกุข์ทัง้สิน้ แต่แม้เช่นนัน้ สตัว์บคุคล

นั้น ๆ ก็ยังเบียดเบียนกันอยู่ ท�าให้มีความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ ท่ีนั่นบ้างท่ีนี่บ้าง 

เพราะผู้ท่ีไม่มีกรุณาน้ันก็มีอยู่เป็นอันมากในโลกนี้ ผู้ที่มีกรุณาจริง ๆ นั้นมีน้อย  

สัตว์บุคคลทั้งหลายจึงต่างเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นอันมาก เกือบจะท้ังโลก และ
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ทัง้ถ้าไม่มใีครเบียดเบยีน สตัว์บุคคลนัน้ ๆ เองกต้็องมชีราทกุข์ พยาธทิกุข์ มรณทกุข์

เบยีดเบยีน เป็นภยัอันตรายท่ีพระพทุธเจ้ากต็รัสเรยีกว่า อมาตาปตุตกิภยั ภยัทีแ่ม่กบั

ลูกก็ช่วยกันไม่ได้ อันภัยอื่น ๆ นั้นก็อาจจะช่วยกันได้บ้าง ช่วยกันไม่ได้บ้าง เช่นว่า

อัคคีภัย อุทกภัย แต่ว่าชราภัย พยาธิภัย มรณภัยนั้นช่วยกันไม่ได้ ฉะนั้น เมื่อยังมี

สัตว์มีบุคคลอยู่ จึงต้องเป็นทุกข์เพราะเบียดเบียนซึ่งกันและกันบ้าง เพราะชราภัย 

พยาธิภัย มรณภัยบ้าง เป็นอันว่าต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นั้นเอง

หัดปฏบิัตสิุญญตา

พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้หัดปฏิบัติสุญญตาคือความว่าง ทีแรกก็ให้หัด

ปฏิบัติท�าความรู้ที่เป็นสัญญา คือ ความก�าหนดหมายว่า ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล เป็นป่า

เขาล�าเนาไม้ไปทั้งหมด และต่อจากนั้นก็ให้ท�าสัญญาคือความก�าหนดหมายว่า แม้ป่า

เขาล�าเนาไม้ต่าง ๆ ก็ไม่มี มีแต่แผ่นดินราบเป็นหน้ากลองไปทั้งหมด จากนั้นก็ให้หัด

ท�าสญัญาว่า แม้แผ่นดนิทีร่าบเป็นหน้ากลองนัน้กไ็ม่ม ีมีเป็นอากาศคือช่องว่างไปท้ังหมด 

คือเป็นความว่างไปโดยรอบในทศิทัง้ปวง ไม่มสีตัว์ไม่มบีคุคลบ้านเมอืงไม่มป่ีาเขาล�าเนาไม้ 

ไม่มีแผ่นดินเป็นอากาศคือความว่างไปท้ังหมด และเม่ือก�าหนดอากาสสัญญา  

ความก�าหนดหมายว่าเป็นอากาศคือความว่างไปทั้งหมด ดังนี้ ก็ไม่พบอะไรที่จะถูก

เบยีดเบยีนอนัจะต้องให้ช่วย เพราะฉะนัน้ จงึได้ตรสัไว้ว่า กรณุาเจโตวมิตุตินัน้มอีากาศ

คือความว่างเป็นที่สุด เป็นอย่างย่ิง เม่ือถึงข้ันนี้แล้ว ก็เป็นอันว่า ส้ินเขตของกรุณา 

เจโตวมิตุต ิเพราะว่าจะไม่พบอะไรทีต้่องแผ่กรณุาออกไปอกี เม่ือยังมีอะไรท่ีจะต้องมีทุกข์ 

ก็จะต้องแผ่กรณุาออกไปอีกนัน่เอง ไม่สิน้สดุลงไปได้ ในเมือ่ปฏบิตัลิงไปจนเป็นอากาศ 

ว่างไปหมดแล้ว ไม่พบอะไรที่จะต้องแผ่กรุณา ก็เป็นอันว่าสิ้นเขตของกรุณา

การปฏบิตัแิผ่เมตตา แผ่กรณุาแม้ดงักล่าวมานี ้กเ็ป็นการปฏบิตัอิบรมโพชฌงค์

ทั้ง ๗ เพราะว่าจะต้องมีสติ คือความระลึกได้ จะต้องมีธรรมวิจัย คือความเลือก 

เฟ้นธรรม จะต้องมีวิริยะคือความเพียร และย่อมจะมีปีติคือความอิ่มเอิบใจ มีปัสสัทธิ 

คอืความสงบกายสงบใจ มสีมาธคิอืความตัง้ใจม่ัน มอีเุบกขาคอืความเพ่งเข้ามาดสูมาธิ

จิตนั้นภายใน

๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๑๕  
มุทติาและอุเบกขาเจโตวมิุตติ

ทบทวนพรหมวหิารธรรม

ความไดป้ญัญาในธรรมนัน้โดยทางหนึง่ต้องอาศยัโพชฌงค์ องคแ์ห่งความรู้ที่

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้โดยเอกเทศบ้าง รวมอยู่ในหมวดโพธิปักขิยธรรม หรือใน

หมวดสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้บ้าง และได้มีพุทธภาษิตตรัสแสดงไว้ว่า ใช้ปฏิบัติอบรม

กรรมฐานข้ออ่ืน ๆ ได้อีกด้วย ดังท่ีตรัสสอนให้เจริญโพชฌงค์ทั้ง ๗ ประกอบด้วย

เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา คอืในการอบรมธรรมทัง้ ๔ ข้อนี ้โดยเป็นพรหมวหิาร

ธรรม ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหมคือผู้ประเสริฐหรือผู้ใหญ่ ซึ่งหมายถึงจิตใจที่เมื่อ

ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้ก็เป็นจิตใจขั้นพรหม คือเป็นจิตที่ใหญ่ที่ประเสริฐหรือโดย

เป็นอปัปมญัญา คอืแผ่ไปในสรรพสตัว์ทกุถ้วนหน้า ไม่มปีระมาณ ในการอบรมปฏบิตัิ

ธรรมเหล่านีก้ใ็ช้โพชฌงค์ทัง้ ๗ นี ้เป็นหลกัในการอบรมนัน้ด้วย คอืจะต้องมสีติ ความ

ระลึกได้ ระลึกได้ถึงธรรมข้อนี้ คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ว่าจะพึงอบรมให้มี

ขึน้ในจติใจ ปลกูฝังให้มขีึน้ในจติใจ จะต้องระลกึได้ถงึแนวปฏบิตัซิึง่อาศยัความคดิ คอื

ตั้งจิตคิดถึงสัตว์ท้ังหลายทุกถ้วนหน้า ในเม่ืออบรมให้เป็นอัปปมัญญา หรือว่าคิดถึง

จ�าเพาะบุคคลหรือสัตว์บุคคลนั้น ๆ เจาะจง ก็จะต้องมีสติคือความระลึกได้ ระลึกได้

ถงึสตัว์บคุคลทุกถ้วนหน้า หรอืสัตว์บคุคลโดยเฉพาะเจาะจง และจะต้องระลกึได้ว่าต้อง

นกึให้สตัว์บคุคลนัน้ ๆ หรอืสตัว์บคุคลท้ังปวงมคีวามสขุ ให้มจิีตปราศจากกเิลสเคร่ือง
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เศร้าหมองที่ตรงกันข้าม เหล่าน้ีต้องอาศัยสติคือความระลึกได้ทั้งนั้น และก็จะต้องมี

ธรรมวจิยะคอืความเลอืกเฟ้นธรรม ในเม่ือกเิลสทีข่ดัขวาง หรอืทีต่รงกนัข้ามบงัเกดิขึน้ 

ก็ให้รู้ว่าน่ีเป็นกิเลสท่ีขัดขวางหรือตรงกันข้าม ต่อเมื่อเป็นความคิดที่เป็นตัว เมตตา 

กรุณา มทุติา อุเบกขา กใ็ห้รู ้และกใ็ห้รูว่้าความคดิเป็นเครือ่งน�าเมตตา กรณุา มทุติา 

อุเบกขา เข้ามาสู่จิต ที่จะเป็นเมตตา เป็นกรุณา เป็นมุทิตา เป็นอุเบกขานั้น จะต้อง

เป็นขึ้นในจิต จิตจะต้องเป็นเมตตา ต้องเป็นกรุณา เป็นมุทิตา เป็นอุเบกขาขึ้น  

ความคดิจงึเป็นอย่างหนึง่ ความท่ีจติเป็นเมตตาเป็นต้นเป็นอย่างหนึง่ ต้องมธีรรมวจิยั 

เลอืกเฟ้นธรรม กคื็อให้รูธ้รรมในจติน้ีแหละว่าอะไรเป็นอะไรทีบั่งเกดิขึน้เป็นไปอยูใ่นจติ 

ดั่งน้ีก็เป็นธรรมวิจยะ และก็จะต้องมีวิริยะคือความเพียรอันหมายถึงจิตใจท่ีกล้าหาญ

เข้มแขง็ไม่ย่อท้ออ่อนแอในอันทีจ่ะละอกศุลทีบ่งัเกิดขึน้ในจติ กค็อืบรรดากเิลสทัง้หลาย

ที่บังเกิดขึ้นในจิตอันขัดขวางต่อเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในอันที่จะอบรมกุศล

ธรรมให้บงัเกดิข้ึนในจติ กค็อืทีจ่ะอบรมจติให้มีเมตตา กรณุา มทิุตา อเุบกขา ให้ธรรม

เหล่านี้ซึมซาบอยู่ในจิต ผสมกลมกลืนอยู่ในจิต และเมื่อเป็นดั่งนี้ก็จะมีปีติ คือความ

อิ่มเอิบ เพราะว่า จิตที่ส�ารอกอกุศลธรรมออกไปน�ากุศลธรรมเข้ามาย่อมเป็นจิตที่

สะอาดผ่องใส จึงมีอาการเอิบอิ่มเหมือนร่างกายท่ีได้ดื่มน�้า ได้บริโภคอาหารท่ีโอชะ

ส�าหรับบ�ารุงเลี้ยง ร่างกายก็มีความเอิบอิ่ม จิตที่มีธรรมเป็นฝ่ายกุศลช�าแรกเข้าไปตั้ง

อยู่และช�าระฝ่ายอกุศลออกไป ก็ย่อมเป็นจิตที่ได้ดื่มธรรมเป็นอาหารอันมีโอชะ ท�าให้

จิตมีความอิ่มเอิบ เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็จะได้ปัสสัทธิ ความสงบกายสงบใจ มีสุข ได้สมาธิ

คอืความตัง้จติม่ัน และได้อุเบกขาคือความเพ่งเข้ามาทีส่มาธจิตินัน้ ก�าหนดสงบดอูยูท่ี่

สมาธจิตินัน้ สตคิอืความระลึกได้ ธรรมวจิยะคอืความเลอืกเฟ้นธรรม วริยิะคอืความเพยีร 

ปีติคือความอ่ิมเอิบ ปัสสัทธิคือความสงบ สมาธิคือความตั้งจิตมั่น และอุเบกขาคือ

ความเพ่งเข้ามาสงบอยู่ที่สมาธิจิตนั้น ดั่งนี้ก็เป็นโพชฌงค์แต่ละข้อ และเมื่อปฏิบัติ

โพชฌงค์ทั้ง ๗ นี้ไปในเมตตาภาวนา กรุณาภาวนา มุทิตาภาวนา อุเบกขาภาวนา  

ก็ย่อมจะได้ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นพรหมวิหารหรืออัปมัญญาท้ัง ๔  

ตั้งอยู่ในจิต
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การแผ่เมตตา

ได้แสดงเมตตา กรุณาไป ๒ ข้อ และใน ๒ ข้อทีแ่สดงแล้วนัน้ ได้แสดงเมตตา

ที่ปฏิบัติ ใช้สติคือความระลึกได้ ตั้งต้นแผ่จิตไปด้วยเมตตา ความมีไมตรีจิตคิดรัก

ชักน�าให้มีความสุข ไปในสรรพสัตว์ทุกถ้วนหน้าในทิศทั้งหลายดังที่ได้แสดงแล้ว และ

เมือ่คิดแผ่จติออกไปได้ในสตัว์บคุคลใด ย่อมจะมคีวามเหน็ในสตัว์บคุคลนัน้ว่างาม คือ

ไม่น่าเกลียดซ่ึงเป็นท่ีตั้งแห่งปฏิฆะ โทสะ พยาบาททุกอย่าง และเมื่อได้แผ่ไปโดย 

ไม่เจาะจง ไม่เหน็อะไร คอืไม่เหน็สตัว์บุคคลจ�าพวกไหนว่าน่าเกลยีดน่าชงัเป็นทีต่ัง้ของ

ปฏิฆะ โทสะ พยาบาท คือเห็นว่างาม ไม่น่าเกลียด ไม่น่าชัง ไม่น่ากระทบกระทั่ง 

ไปทั่วทั้งหมด ดั่งนี้ก็เรียกว่าได้แผ่เมตตาไปเป็นอัปปมัญญาที่สมบูรณ์ แต่ในการที่จะ

แผ่ไปให้สมบรูณ์ด่ังน้ีอาจเป็นการยากในเบือ้งต้น เพราะในเบือ้งต้นนัน้เมือ่หัดแผ่ไปโดย

เจาะจงเช่นในบุคคลท่ีเคารพนับถือหรือในบุคคลที่เคารพรักทั้งหลาย แล้วจึงหัดแผ่ไป

ในบุคคลที่เป็นปานกลาง แล้วจึงหัดแผ่ไปในบุคคลท่ีไม่ค่อยชอบใจท่ีกระทบกระท่ังใจ

หรือที่เกลียดชัง หรือว่าในศัตรู เมื่อหัดขยายเขตออกไปดั่งนี้โดยล�าดับก็ย่อมจะท�าได้ 

จนถึงแผ่ไปในสัตว์บุคคลทุกถ้วนหน้าไม่มีประมาณ เรียกว่าท่ีเป็นอัปปมัญญา ไม่มี

ประมาณจรงิ ๆ นัน้ จติจะไม่มีความรูส้กึแตกต่างว่า นัน่งาม นัน่น่าเกลยีด แต่จะรูส้กึ

ว่างดงามโดยมีไมตรีจิตแผ่ไปเสมอกันหมด ดั่งนี้เป็นอัปปมัญญาที่สมบูรณ์ จึงได้มี

พระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า “การอบรมโพชฌงค์ทั้ง ๗ ประกอบด้วยเมตตานั้น มีสุภะ

คือความงามเป็นอย่างยิ่ง คือเป็นขอบเขตที่สุด...”

การแผ่กรุณา

“...ในส่วนข้อกรุณานั้น ก็คือแผ่จิตออกไปด้วยกรุณาในสัตว์บุคคลท้ังหลาย 

ผูม้คีวามทกุข์ คดิสงสารช่วยให้พ้นทกุข์ ปรารถนาให้พ้นทกุข์นัน้ ๆ และวธิกีารแผ่ออก

ไปนัน้กเ็ช่นเดยีวกบัเมตตา เมือ่หดัแผ่ออกไปโดยเจาะจงโดยล�าดบัจนถงึไม่มปีระมาณ 

ก็แผ่ขยายออกไปได้จนถึงอากาศที่ไม่มีที่สุดเป็นอย่างยิ่ง”
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เมือ่พจิารณาดแูล้วกจ็ะพงึเหน็ได้ว่า เม่ือยังเป็นสัตว์บคุคลหรอืวัตถุส่ิงใดส่ิงหนึง่

ซึ่งเป็นสังขารก็จะต้องมีทุกข์ทั้งนั้น มีทุกข์เพราะถูกเบียดเบียนจากกันและกันบ้าง  

มีทุกข์เพราะทุกข์ที่เป็นธรรมชาติธรรมดาบ้าง ทุกข์ที่เป็นธรรมชาติธรรมดานั้นก็คือ

ความแก่ เจ็บ ตาย ซึ่งเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ เจ็บ ตาย และแม้ว่าจะเป็นสังขารที่มี

ใจครองทั้งหลาย ก็จะต้องมีความที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป และต้องแตกสลาย

ในที่สุด รวมความว่า เมื่อมีเกิดก็ต้องมีแตกดับซึ่งเป็นทุกข์ที่เป็นธรรมชาติธรรมดา

ฉะนั้น จึงต้องเจริญอบรมกรุณากันเรื่อยไป เพราะมองไปที่ไหน ก็จะต้องพบ

ทุกข์ทั้งนั้น ต้องคิดช่วยให้พ้นทุกข์ทั้งนั้น จนกว่าจะก�าหนดจิตให้ไม่มีอะไรทั้งหมด  

ให้ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล ไม่มีบ้านเรือน ไม่มีต้นไม้ภูเขา ไม่มีแม่น�้า ไม่มีแผ่นดิน  

เป็นอากาศคือช่องว่างที่ว่างไปทั้งหมด เป็นอากาศคือความว่างหรือช่องว่างที่ไม่มีที่สุด 

เมื่อเป็นดั่งนี้แหละจึงจะหมดเขตของกรุณา เพราะฉะนั้น จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัส

ไว้ว่า “ในการเจริญกรุณานัน้ท่ีเป็นอัปปมญัญากจ็ะต้องถึงอากาศไม่มทีีส่ดุ คอืความว่าง

หรือช่องว่างไม่มีที่สุดเป็นอย่างยิ่ง”

การแผ่มุทติา

คราวนี้ มาถึงข้อที่ ๓ คือมุทิตา หัดแผ่จิตออกไปด้วยมุทิตาคือความยินดี 

เบิกบานในความสุขความเจริญความส�าเร็จของผู้อื่น ปราศจากอรติคือความไม่ยินดี

ด้วยหรือความริษยา กับทั้งระงับความโสมนัสคือความพลอยยินดีที่เป็นตัวโสมนัส 

อันท�าให้จิตใจพลอยกระหย่ิมอยากจะได้อย่างเขาบ้างอันเป็นกิเลส ดั่งน้ีเป็นมุทิตา  

หัดแผ่จิตออกไปด้วยมุทิตา ดั่งนี้ โดยเจาะจงและโดยไม่เจาะจง จนถึงอัปปมัญญาคือ

ไม่มปีระมาณ และแม้ในข้อนีก้เ็ช่นเดยีวกนั เมือ่แผ่ออกไปพบสตัว์ บุคคล พบสิง่ทัง้หลาย

ทีม่คีวามสขุความเจริญ หรือที่ด�ารงอยู่ เจริญอยู่ ก็ย่อมจะเจริญมุทิตากันได้เร่ือยไป 

จนถึงแม้ก�าหนดจิตว่าเป็นช่องว่างไม่มีที่สุด คืออากาศไม่มีที่สุด ก็ย่อมเจริญมุทิตาอยู่

ในอากาศนัน้ได้ จนกระทัง่กลบัเข้ามาก�าหนดวญิญาณ คอืความรูท้ีไ่ม่มทีีส่ดุอนัเป็นไป

อยูใ่นอากาศทีไ่ม่มทีีส่ดุนัน้ อากาศทีไ่ม่มทีีส่ดุนัน้เป็นภายนอก ส่วนวญิญาณทีไ่ม่มทีีส่ดุ
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น้ันเป็นภายใน ย่อมมอียู่เป็นคูก่นั อากาศคอืความว่างทีไ่ม่มีท่ีสุด ส่วนวิญญาณทีไ่ม่มี

ที่สุดนั้น เป็นภายใน ย่อมมีอยู่เป็นคู่กัน อากาศคือความว่างที่ไม่มีที่สุด วิญญาณคือ

ความรู้ในอากาศที่ไม่มีที่สุดนั้น วิญญาณคือความรู้ดังกล่าวนี้ก็เป็น อนนฺต� วิญฺญาณ� 

คือเป็นความรู้ที่ไม่มีที่สุด อากาศไม่มีที่สุดเพียงใด ความรู้ที่ก�าหนดอากาศนั้น ก็ไม่มี

ที่สุดเพียงนั้น เป็นคู่กันดั่งนี้ และเม่ือมาถึงวิญญาณคือความรู้ที่ไม่มีที่สุดก็เป็นอันว่า

สิน้ขอบเขตของมุทิตา จงึได้มีพระพทุธภาษติตรสัไว้ว่า “การอบรมมทุติานัน้มวีญิญาณ 

คือความรู้ที่ไม่มีที่สุดเป็นอย่างยิ่ง” ดังนี้

การอบรมอุเบกขา

คราวน้ี มาถึงข้ออุเบกขา คือหัดแผ่จิตออกไปด้วยอุเบกขา คือความที่มีจิต

มธัยสัถ์เป็นกลาง โดยพจิารณาว่าสตัว์ทัง้หลายทกุถ้วนหน้าต่างมกีรรมเป็นของของตน 

เป็นทายาทรับผลของกรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง

อาศัย จักกระท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว ก็จักเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้น ดั่งนี้  

จึงก�าหนดแน่ลงไปในกรรมและผลของกรรมดัง่นี ้ในสัตว์ทัง้หลายทุกถ้วนหน้าไม่ว่าจะ

เป็นทีรั่กหรือไม่เป็นท่ีรัก หรอืเป็นกลาง ๆ เพ่งจติกลบัเข้ามาก�าหนดปลงลงไปในกรรม 

วางลงไปในกรรม เม่ือวางลงไปในกรรมได้ดัง่นี ้กย่็อมจะวางราคะคอืความชอบ ปฏฆิะ

คอืความชงัลงได้ และกจ็ะวางความรูส้กึเฉยเมย หรอืวางเฉยด้วยความไม่รูเ้สยีได้ด้วย 

เพราะการก�าหนดจิตพิจารณาลงไปดั่งนี้ท�าให้เกิดความรู้ในกรรม ใคร ๆ จะได้สุขได้

ทกุข์อะไรกป็ลงลงไปว่าเป็นกรรม เป็นผลของกรรม และการทีจ่ะหัดท�าอเุบกขาดัง่นีก้็

หดัแผ่ไปโดยเจาะจงและโดยไม่เจาะจงดังกล่าวนัน้ เป็นอปัปมญัญา ไม่มปีระมาณ และ

ความเป็นอัปปมัญญาของข้อนี้ย่อมขึ้นไปถึงการก�าหนดจิตว่า อากาศไม่มีที่สุดคือช่อง

ว่างไม่มทีีส่ดุ วญิญาณคือความรูไ้ม่มทีีส่ดุ และจนถึงความก�าหนดจติว่า ในอากาศคอื

ในช่องว่างอันไม่มีที่สุด และในความรู้ที่แผ่ไปในช่องว่างอันไม่มีทีสุ่ดนั้นก็ไม่มีที่สดุเช่น

เดียวกนั ในอากาศอนัทีไ่ม่มทีีส่ดุและในความรูอ้นัไม่มทีีสุ่ดนัน้ ย่อมไม่มีอะไรแม้น้อย 

หนึ่งนิดหนึ่ง เพราะว่าเมื่อเป็นช่องว่างอันไม่มีที่สุดจริงก็ต้องไม่มีอะไรแม้แต่น้อย 
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หนึง่นดิหนึง่ ถ้ายงัมีอะไรแม้แต่น้อยหน่ึงนิดหนึง่กไ็ม่เป็นความว่าง ไม่เป็นช่องว่างอย่าง

แท้จรงิ จะเป็นความว่างเป็นช่องว่างอย่างแท้จรงิ ไม่มอีะไรแม้แต่น้อยหนึง่นดิหนึง่ และ

ในความรู้ท่ีก�าหนดนั้นก็ต้องไม่มีอะไรแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่ง เม่ือถึงขั้นนี้ก็เป็นอันว่า

สิ้นขอบเขตของอุเบกขา จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า “การอบรมอุเบกขานั้นมีข้อ

ที่ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีเป็นอย่างยิ่ง” ดั่งนี้

แม้การอบรมมุทิตา อุเบกขาดังกล่าวมานี้ ก็เป็นการปฏิบัติทางโพชฌงค์ 

ทั้ง ๗ ดังกล่าวนั้นเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น การปฏิบัติโพชฌงค์จึงเป็นสิ่งที่ใช้ได้ใน

การอบรมกรรมฐานทั้งปวง

๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๑๖  
ขันธ์ ๕

อรยิสัจจ์

อนัธรรมหรอืธรรมะนัน้โดยตรงกไ็ด้แก่สจัจะ คอืความจรงิ ของจรงิ ดงัทีเ่รยีก

คู่กันว่า “สัจจธรรม″ ธรรมะคือสัจจะ แต่อันความจริงหรือของจริงนี้ที่เป็นอริยสัจจะ 

คือเป็นความจริงหรือของจริงที่ท�าผู้รู้ให้เป็นอริยะ คือผู้ประเสริฐผู้เจริญ ก็ได้แก่อริยสัจจ์

ทัง้ ๔ คอืทกุขสจัจะ ความจรงิของจรงิคอืทกุข์ สมทุยัสจัจะ ความจรงิของจรงิคอืสมทุยั 

เหตุให้เกิดทุกข์ นิโรธสัจจะ ความจริงของจริงคือนิโรธ ความดับทุกข์ มรรคสัจจะ 

ความจริงของจริงคือมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

สจัจะทัง้ ๔ นีเ้ป็นหลกัแห่งพระพทุธศาสนา และทกุขสัจจะ สัจจะคอืทกุข์ข้อ

แรกนัน้ ก็ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า กล่าวโดยย่อ อปุาทานขันธ์ คอืขนัธ์เป็นทียึ่ดถือ

ทั้ง ๕ เป็นทุกข์ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น ขันธ์ทั้ง ๕ จึงเป็นข้อส�าคัญที่ผู้ปฏิบัติธรรมทาง

ปัญญาจะพึงศึกษาส�าเหนียกให้มีความรู้ความเข้าใจ และขันธ์ทั้ง ๕ นี้ก็มิได้อยู่ที่ไหน 

อยู่ที่บุคคลทุก ๆ คนนี้เอง การศึกษาส�าเหนียกก็ศึกษาส�าเหนียกตามค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าที่ตรัสแสดงชี้ และก็ศึกษาส�าเหนียกที่ตนเอง ให้รู้จักขันธ์ทั้ง ๕ ที่ตัวเอง 

ค�าว่าขันธ์นั้นก็แปลว่ากอง แปลว่าประชุมดังที่ทราบกัน ก็เพราะมีหลาย ๆ สิ่งมารวม

กันเข้าเป็นกอง หรือมาประชุมกันเข้า ค�าว่าขันธ์แปลว่ากองหรือประชุมด้วยมีความ
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หมายอย่างนี้ เพราะขันธ์ทั้ง ๕ แต่ละขันธ์นั้นก็มีหลายอย่างมาประชุม มารวมกันเข้า

เป็นกอง เหมือนอย่างผลไม้หลาย ๆ ผลมารวมกองกันอยู่เป็นกอง

รูปขันธ์

รปูขันธ์ กองรปู เมือ่กล่าวโดยย่อกไ็ด้แก่ มหาภูตรปู รปูทีเ่ป็นใหญ่ อันหมาย

ถึงธาตุทั้ง ๔ ที่มาประชุมกันอยู่คือ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ  

ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม อีกอย่างหนึ่งธาตุ ๕ ก็เติมอากาศธาตุคือช่องว่างเข้าอีก ๑ 

แต่โดยมากแสดงธาตุ ๔ ก็หมายถึงส่วนทั้งหลายในร่างกายอันนี้ ซ่ึงส่วนที่แข้นแข็ง 

ก็รวมเรียกว่าธาตุดิน ส่วนท่ีเอิบอาบก็รวมเรียกว่าธาตุน�้า ส่วนที่อบอุ่นก็รวมเรียกว่า

ธาตุไฟ ส่วนที่พัดไหวก็รวมเรียกว่าธาตุลม ดั่งนี้คือ มหาภูตรูป แปลว่ารูปที่เป็นใหญ่

หรือเป็นส่วนใหญ่ อีกอย่างหนึ่ง อุปาทายรูป รูปอาศัย ได้แก่รูปพิเศษที่อาศัยอยู่ใน

มหาภูตรูปท้ัง ๔ น้ี เป็นต้นว่าจักษุประสาท ประสาทตา โสตประสาท ประสาทหู  

ฆานประสาท ประสาทจมูก ชิวหาประสาท ประสาทลิ้น กายประสาท ประสาทกาย 

และอื่น ๆ อีกหลายอย่างหลายประการ บรรดารูปที่อาศัยอยู่อันมีลักษณะพิเศษ 

เหล่านีร้วมเรยีกว่า อปุาทายรปู  แปลว่ารปูอาศยั และอนัทีจ่รงิอปุาทายรปูนีก้ส็รุปเข้า

ในมหาภูตรูป ๔ นั้นแหละ คือเป็นธาตุดินบ้าง ธาตุน�้าบ้าง ธาตุไฟบ้าง ธาตุลมบ้าง 

ประกอบกันอยู่ นี้คือรูปขันธ์ กองรูป

เวทนาขันธ์

เวทนาขันธ์ กองเวทนา คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ  

ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็จ�าแนกได้ออกเป็น ๖ คือเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัส สัมผัสทางตา 

เวทนาทีเ่กดิจากโสตสมัผสั สมัผสัทางห ูฆานสมัผสัเวทนา เวทนาทีเ่กดิจากฆาน สมัผสั

ทางจมกู เวทนาทีเ่กดิจากชวิหาสมัผสั สมัผัสทางล้ิน เวทนาท่ีเกดิจากกายสัมผสั สัมผสั

ทางกาย และเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัส สัมผัสทางใจ นี้คือเวทนาขันธ์ กองเวทนา
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สัญญาขันธ์

สัญญาขันธ์ กองสัญญา ความจ�าหมายก็แบ่งได้เป็น ๖ คือจ�าหมายรูป  
จ�าหมายเสียง จ�าหมายกลิ่น จ�าหมายรส จ�าหมายสิ่งถูกต้องทางกาย จ�าหมายธรรม
ซึ่งในที่นี้หมายถึงเรื่องราวที่รู้ที่คิดทางใจ นี้คือสัญญาขันธ์ กองสัญญา

สังขารขันธ์

สังขารขันธ์ กองสังขาร คือความคิดปรุง หรือความปรุงคิด ซึ่งสังขารในที่นี้
หมายถึงสงัขารทางจติ คอืความคดิปรงุหรอืความปรงุคิดต่าง ๆ คดิดีบ้าง คิดไม่ดบ้ีาง 
คดิเป็นกลาง ๆ บ้าง ซ่ึงกอ็าจแบ่งได้ ๖ เหมอืนกัน คอืความคดิปรงุรปู ความคิดปรงุ
เสยีง ความคดิปรงุกลิน่ ความคดิปรงุรส ความคดิปรงุส่ิงทีถู่กต้องทางกาย และความ
คิดปรุงธรรมคือเรื่องราวทั้งหมดของรูปเสียงเป็นต้น นี้ก็คือสังขารขันธ์ กองสังขาร

วญิญาณขันธ์

วญิญาณขันธ์ กองวญิญาณ วญิญาณกไ็ด้แก่ความความรู้สกึ กแ็บ่งได้เป็น ๖ 
เหมอืนกนั จกัษุวญิญาณ ความรูส้กึเหน็รปูทางตา โสตวญิญาณ ความรูส้กึได้ยนิเสยีง
ทางห ูฆานวญิญาณ ความรูส้กึทราบกล่ินทางจมกู ชวิหาวิญญาณ ความรูสึ้กทราบรส
ทางลิ้น กายวิญญาณ ความรู้สึกทราบสิ่งถูกต้องทางกาย มโนวิญญาณ ความรู้สึกรู้
เรื่องทางใจ นี้คือวิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ

รูป-นาม

ขนัธ์ ๕ นีย่้อลงได้เป็น ๒ คอื รปูขนัธ์ กย่็อลงเป็นรปู เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ก็ย่อลงเป็นนาม ค�าว่านามนั้นตามศัพท์แปลว่าน้อมไป โดยทั่วไปค�าว่า 
นามกค็อืชือ่ เมือ่แปลว่าชือ่กค็อืสกัแต่ว่าเป็นชือ่เรยีก ไม่มีรปูร่างปรากฏ เวทนา สัญญา 

สงัขาร วญิญาณ ก็สกัแต่ว่าเป็นชือ่เรยีก ไม่มรูีปร่างปรากฏ และสิง่ทีไ่ม่มรีปูร่างปรากฏ
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อย่างนี ้กม็กัจะพดูว่าเป็นนามธรรม ส่วนทีม่รีปูร่างปรากฏกม็กัจะพูดว่าเป็นรปูธรรรม 
น้ีเป็นอธิบายง่าย ๆ ว่าเวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ย่อลงเป็นนาม กค็อืหมายความ
ว่าทั้ง ๔ นี้ไม่มีรูปร่างปรากฏ สักแต่ว่าเป็นชื่อเรียกคือเป็นนามธรรมเท่านั้น

อีกอย่างหนึ่ง ค�าว่า นาม ที่แปลว่าน้อมไปนั้น ก็คือหมายความว่าเป็นอาการ
ของจิตทีอ่าศยัอยูก่บักายอนัเป็นส่วนรปูน้ี น้อมออกรูอ้ารมณ์คอืเรือ่งทัง้หลายท่ีประสบ
ทางกาย คือทางอายตนะทั้ง ๖ หรือทางทวารทั้ง ๖ อายตนะทั้งหกหรือทวารทั้ง ๖ 
นัน้กไ็ด้แก่ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และมนะคอืใจ เป็นทีต่่อหรือเป็นทวาร คือเป็นประตู
ส�าหรับที่จิตจะน้อมออกรู้อารมณ์คือเร่ืองท้ังหลายมีเรื่องรูปเป็นต้น และอาการที่จิต
น้อมออกรู้นั้น มี ๔ อย่างคือ

น้อมออกรู้เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็เรียกว่าเวทนา
ซึง่เป็นความรูข้องจติอย่างหนึง่ คอืรูเ้ป็นสขุ เป็นทุกข์ หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข

น้อมออกรู้จ�า จ�ารูป จ�าเสียง เป็นต้น ก็เรียกว่าสัญญา ซึ่งเป็นความรู้ของจิต
อีกอย่างหนึ่ง

น้อมออกรูคิ้ดปรงุหรอืปรงุคิด เรยีกว่าสังขาร กเ็ป็นความรูข้องจติอกีอย่างหนึง่

น้อมออกรูส้กึเหน็ รูส้กึได้ยนิ เป็นต้น กเ็ป็นอาการของจติอกีอย่างหนึง่ เรยีกว่า
วิญญาณ

เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ทัง้ ๔ นีเ้ป็นความรูข้องจติทีแ่สดงออก  คอื
ที่น้อมออกรู้อารมณ์มีรูปเป็นต้น ที่เข้ามาทางทวารทั้ง ๖ นั้น ฉะนั้น เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ จึงเรียกว่านาม คือเป็นอาการของจิตที่น้อมออกรู้อารมณ์ ซึ่งเป็นตัว
ความรู้ของจิตขั้นหนึ่ง ๆ จึงเรียกว่า นามธรรม เมื่อย่อเป็น ๒ ดังนี้ รูปก็เป็นรูปขันธ์ 
กองรูป นามก็เป็นนามขันธ์ กองนาม

อุปาทานขันธ์

คราวนี ้ขนัธ์ ๕ หรอืนามรปูดงักล่าว โดยปรกตขิองสามัญชนย่อมเป็นอปุาทาน

ขันธ์ คือขันธ์เป็นท่ียึด เพราะว่าสามัญชนทุกคนนั้นย่อมมีอุปาทานคือความยึดถือใน

รูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ว่า
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เอตํ มม นี่เป็นของเรา

เอโส หฺมสฺมิ เราเป็นนี่

เอโส  เม อตฺตา นี่เป็นอัตตา ตัวตนของเรา

คือ มีความยึดถือว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นของเรา  

เราเป็นรปู เป็นเวทนา เป็นสญัญา เป็นสงัขาร เป็นวิญญาณ รปู เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ เป็นอัตตา ตัวตนของเรา โดยปรกติย่อมมีความยึดถืออยู่ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น

จึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์ เมื่อเป็นอุปาทานขันธ์ ก็เป็นขันธูปธิ อุปธิคือขันธ์ อุปธินั้น 

แปลว่า เคร่ืองเข้าไปทรง อันหมายความว่าเข้าไปทรงใจเอาไว้ เข้าไปจบัใจเอาไว้ เข้าไป

สงิใจเอาไว้ เหมอืนอย่างทีพ่ดูกนัว่าผเีข้าสงิ เจ้าเข้าทรง กค็อืว่าเจ้าหรอืผนีัน้เข้าไปทรง

ใจเอาไว้ของบุคคล แต่ใจของบคุคลท่ีถกูเจ้าหรอืผเีข้านัน้กก็ลายเป็นสือ่ของเจ้าหรอืของ

ผีที่สิงหรือที่เข้าทรง ฉันใดก็ดี เมื่อขันธ์ทั้ง ๕ เป็นอุปธิ คือเข้าไปทรง เข้าไปสิงใจของ

บุคคล บุคคลก็กลายเป็นสื่อของขันธ์ทั้ง ๕ นี้ ขันธ์ทั้ง ๕ นี้ก็กลายเป็นสิ่งที่มีอ�านาจ

ครอบง�าใจของบุคคล ดังจะพึงเห็นได้ว่า บุคคลทั่วไปนั้นย่อมอยู่ในอ�านาจของขันธ์ ๕ 

เป็นอันมาก ในอ�านาจของรูป ของเวทนา ของสัญญา ของสังขาร ของวิญญาณ  

ย่อเข้ามากข็องรปู ของนาม หรอืพดูอกีค�าหนึง่กค็อื ของกาย ของใจอนันี ้รปูนามหรือ

ว่าขันธ์ ๕ หรือว่ากายใจอันนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่ครอบง�ากายใจของบุคคล ก็เป็นขันธูปธิ 

อุปธิคือขันธ์ และเมื่อเป็นดั่งนี้ เมื่อกล่าวอีกอย่างหนึ่ง บุคคลก็อยู่ในอ�านาจของกิเลส 

คอื อปุาทาน ความยดึถอื พร้อมทัง้ตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก ซึง่ทัง้หมดนีก้ม็า

จากอวิชชา คือ ความที่ไม่รู้จักสัจจะคือความจริง จึงท�าให้เกิดตัณหา อุปาทาน แล้ว

ก่อกรรมต่าง ๆ ทั้งติดอยู่ในอารมณ์ต่าง ๆ มีรูปเป็นต้น เมื่อเป็นดั่งนี้ บรรดากิเลส 

ทั้งปวงก็ดี บรรดากรรมที่กระท�าก็ดี บรรดาอารมณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาทางทวารหก

ก็ดี ก็กลายเป็นอุปธิ คือเครื่องที่เข้าไปทรงใจของบุคคลต่อเนื่องกันไปทั้งหมด บุคคล

จึงไม่มีอิสระ ไม่มีเสรี ต้องอยู่ในอ�านาจของเครื่องทรงใจเหล่านี้ วุ่นวายอยู่กับเครื่อง

ทรงใจเหล่านี ้ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า บคุคลเป็นอนัมากนัน้ กระสับกระส่ายวุ่นวายอยู่ด้วย 

เรื่องของขันธ์ ๕ เรื่องของกิเลส เรื่องของกรรม และเรื่องของอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่าน
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เข้ามาทางทวารทั้ง ๖ เพราะฉะนั้น จึงต้องเป็นทุกข์เดือดร้อน และก็ไม่สามารถที่จะ

เปลื้องทุกข์ได้ ทั้งบรรดาเครื่องทรงใจเหล่านี้ก็ปกปิดไม่ให้ได้ปัญญาเห็นสัจจะคือ 

ความจรงิ จึงพอกพนูอวชิชา คือความไม่รู ้พร้อมทัง้โมหะคอืความหลงให้ทวีมากยิง่ขึน้

วบิากขันธ์

การปฏิบัติในสติปัฏฐาน ตั้งสติก�าหนดพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม  

ตามดูกาย เวทนา จิต ธรรม ให้เป็นที่ตั้งของสติ จึงเป็นการปฏิบัติช�าระเครื่องทรงใจ 

เปล้ืองเคร่ืองทรงใจเหล่านี้ให้ลดลงไปโดยล�าดับ จนถึงเม่ือปฏิบัติระงับนิวรณ์ เปลื้อง

นิวรณ์ออกจากจิต จิตสงบจากนิวรณ์ ก็เป็นอันว่าเป็นการปฏิบัติเปลื้องเครื่องทรงใจ

จากอารมณ์ท่ีเข้ามาทางทวารท้ัง ๖ น้ันมาก่อนวิรณ์ขึน้ในจติ เมือ่ปฏบัิตเิปลือ้งนวิรณ์ได้ 

สงบนิวรณ์ได้ กเ็ป็นอนัว่าท�าจติให้สงบจากเครือ่งทรงใจคอือารมณ์ทัง้หลายทีเ่ข้ามาทาง

ทวารทั้ง ๖ อยู่เป็นประจ�า เมื่อเป็นดั่งนี้ ความเป็นไปของขันธ์ ๕ หรือของนามรูปก็

ปรากฏ เพราะอันที่จริงขันธ์ ๕ หรือนามรูปนี้เป็นวิบากขันธ์ คือขันธ์ที่เป็นวิบาก คือ

เป็นผลของกเิลสกรรม เป็นสิง่ท่ีไม่ใช่กศุล ไม่ใช่อกศุล แต่ว่าเป็นอพัยากตธรรม ธรรม

ที่เป็นอัพยากฤต คือเป็นกลาง ๆ ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป เพราะเป็นวิบากคือเป็นผล 

เพราะเมือ่เกดิมากม็วีบิากขนัธ์อนันีม้าตัง้แต่เกดิ ความเกดิพร้อมทัง้ความแก่ความเจบ็

ความตาย ก็รวมอยู่ที่วิบากขันธ์อันนี้ วิบากขันธ์อันน้ีเองเป็นตัวเกิด เป็นตัวแก่  

เป็นตัวเจ็บ เป็นตัวตาย และวิบากขันธ์อันนี้เองเป็นเครื่องมือส�าหรับท่ีจะท�ากรรม 

ทั้งหลาย ทั้งกรรมดีกรรมชั่ว ทั้งกุศล ทั้งอกุศล ก็วิบากขันธ์อันนี้แหละเป็นเครื่องมือ

ทีท่�า ตลอดจนถงึการปฏบิตัทิ�าสตปัิฏฐาน หรือกล่าวรวมว่าในการปฏบิตัธิรรมกวิ็บาก

ขันธ์อันนี้แหละเป็นเครื่องมือส�าหรับปฏิบัติ ในการท�าสติ ในการอบรมสมาธิ ในการ

อบรมปัญญา ก็วิบากขันธ์อันนี้แหละเป็นเครื่องมือท่ีจะกระท�า เพราะฉะนั้น จึงเป็น 

อัพยากตธรรม ธรรมที่เป็นกลาง ๆ ไม่ใช่บุญ ไม่ใช่บาป
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รู้ขันธ์ ๕ ในปัจจุบันธรรม

เมื่อสงบนิวรณ์และจิตสงบ ก็พิจารณาดูให้รู้จัก รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ 

กองเวทนา สญัญาขนัธ์ กองสญัญา สงัขารขนัธ์ กองสังขาร วิญญาณขนัธ์ กองวิญญาณ 

พิจารณาดูอย่างกว้าง ๆ หรือว่าโดยสรุปใช้วิธีดูทั่ว ๆ ไป ดังที่ได้อธิบายมาแล้ว และ

เมื่อรู้จักขันธ์ ๕ ทั่ว ๆ ไปแล้ว ก็หัดดูให้รู้จักขันธ์ ๕ ที่เป็นปัจจุบันธรรมอันเป็นอย่าง

ละเอยีด ดูขนัธ์ ๕ ทีเ่กดิขึน้และทีด่บัไปในอารมณ์ทัง้หลายทกุขณะจติ ดังเช่นในบดันี้

เสียงท่ีแสดงธรรมเป็นอารมณ์ของผู้ท่ีตั้งใจฟังทั้งหลาย หูกับเสียงนี่เป็นรูป รูปขันธ์  

กองรูป หูกับเสยีงประจวบกนั รปูขนัธ์กป็รากฏขึน้ก่อน เกดิขึน้ก่อน รูส้กึ เป็นสขุหรอื

เป็นทกุข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุในเสียงนี ้ก็เป็นเวทนา จ�าเสียงนีก้เ็ป็นสัญญา 

คิดไปตามเสียงนี้ก็เป็นสังขาร รู้สึกได้ยินเสียงนี้ก็เป็นวิญญาณ เสียงที่แสดงธรรมนี้ค�า

หน่ึง ๆ ผูท้ีต่ัง้ใจฟังทกุคนกจ็ะเกดิรปูขนัธ์ เกดิเวทนาขนัธ์ เกดิสัญญาขนัธ์ เกดิสังขารขนัธ์ 

เกิดวิญญาณขันธ์หรือว่าเกิดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณในเสียงค�าหนึ่ง ๆ  

นี้ทุกค�าไป เสียงค�าที่ ๑ ก็เกิดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณในเสียงค�าที่ ๑ 

แล้วดับ เสยีงค�าท่ี ๒ มากเ็กดิ รปู  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณมาในเสียงค�าที ่๒ 

เกิดแล้วก็ดับไป เสียงค�าที่ ๓ ขันธ์ ๕ เกิดดับไป เสียงค�าที่ ๔ ขันธ์ ๕ เกิดดับไป  

ดั่งนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ ที่เป็นปัจจุบันธรรมนี้จึงเกิดดับไปในเสียงที่ได้ยินนี้

ทกุค�า แต่ว่าเป็นสนัตตสิบืต่อกนัไป ฉะนัน้ กหั็ดท�าสตกิ�าหนดให้รูจ้กัขันธ์ ๕ ในเสียง

ค�าหน่ึง ๆ ดั่งนี้ เรียกว่าให้รู้จักขันธ์ ๕ ท่ีเกิดดับ ๆ ทุกขณะจิตเป็นปัจจุบันธรรม  

ก็เป็นอันว่าได้ท�าสตใิห้รูจ้กัขนัธ์ ๕ ด้วย ให้รูจ้กัความเกดิของขนัธ์ ๕ ด้วย ให้รูจ้กั 

ความดบัของขนัธ์ ๕ ด้วย

รู้สมุทัย

คราวนีก้ห็ดัปฏบิตัทิ�าสตใิห้รูจั้กสมทัุยอกีส่วนหนึง่ คือให้รูจ้กัตณัหากบัอปุาทาน

ทีอ่ยากยดึอยู่ในสิง่ท่ีรู้ อาศัยความรู้ อยากยดึอยูใ่นส่ิงท่ีรูน้ัน้ เมือ่ส่ิงทีรู่คื้อรปูปรากฏขึน้ 

ความรู้ในรูปปรากฏขึ้น ตัณหาอุปาทานก็วิ่งเข้าจับสิ่งที่รู้คือรูป อาศัยตัวรู้นั้นแหละ  
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วิ่งเข้าไปจับส่ิงท่ีรู้คือรูป ดั่งน้ีก็เกิดเป็นสมุทัยขึ้น ถ้าหากว่ามีสติก�าหนดกับปัญญาซึ่ง

เป็นตัวรู้สัจจะอีกขั้นหนึ่ง คอยกั้นคอยจับอยู่ไม่ให้ตัณหาอุปาทานวิ่งเข้าจับได้ หรือ 

ถ้าวิง่เข้าจับกต้็องปล่อยดัง่นีแ้ล้ว กเ็ป็นอนัว่าได้ปฏบิตันิโิรธคอืความดบัสมทุยัไปในขณะ

นั้นด้วย แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยอบรมสติปัญญาให้ว่องไว และให้บังเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน

จงึจะกนัจงึจะตดัจงึจะดบัได้ ถ้าไม่เช่นนัน้ ตณัหาอปุาทานกว็ิง่เข้าจบั จบัสิง่ทีรู่น้ีแ่หละ

ยดึเอาไว้ กก่็ออุปธ ิก่อทุกข์ขึน้ ดัง่น้ีเป็นความเกดิทีเ่ป็นสมทัุย และเมือ่มสีตกิบัปัญญา

ก�าหนดก็จะพบนิโรธคือความดับท่ีเป็นตัวนิโรธ และทั้งนี้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติอบรม

ให้เห็นไตรลักษณ์ คือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เมื่อเห็นไตรลักษณ์อยู่ในสิ่งที่รู้

กับตัวรู้ก็จะเป็นสติเป็นปัญญาที่เป็นเคร่ืองกั้นเป็นเครื่องตัดเป็นเคร่ืองดับเป็นนิโรธคือ

ความดับได้

๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๑๗  
ขันธ์ ๕ (ต่อ) 

วปิัสสนาภูมิ

การปฏิบัติสติปัฏฐานน�าจิตมาก�าหนดพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม เป็น

สติปัฏฐาน การตั้งสติหรือความมีสติปรากฏก็เป็นทางแห่งสมาธิกับปัญญาร่วมกันไป 

อนัตรายของการปฏิบตัก็ิรวมเข้าในนวิรณ์ทัง้ ๕ นัน้ เมือ่จติมนีวิรณ์ครอบง�า การปฏบัิติ

ท�าสติในสติปัฏฐานก็เป็นการท�ายาก แต่เมื่อนิวรณ์สงบ การปฏิบัติในสติปัฏฐาน 

ก็สะดวกเข้า และการปฏิบัติในสติปัฏฐานนี้เองก็เป็นเคร่ืองช่วยสงบนิวรณ์ได้ด้วย  

เมื่อได้ตั้งใจยกเอาปัพพะใดปัพพะหน่ึงคือข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาตั้งสติก�าหนดโดยที่ม ี

อปุการะธรรม ธรรมทีเ่ป็นอปุการะช่วยเหลอืเกือ้กูล คอืมีอาตาปะ ความเพยีร สัมปชานะ 

ความรู้ตัว สติ ความระลึกได้ กับความที่คอยก�าจัดคือสงบหรือว่าละความยินดีความ

ยนิร้ายต่าง ๆ ในสิง่ต่าง ๆ ท่ีบงัเกิดขึน้ เม่ือมอีปุการธรรม ๔ ข้อน้ีสนบัสนนุกจ็ะท�าให้

สงบนวิรณ์ลงได้ และเม่ือสงบนวิรณ์ลงได้ กด็�าเนนิการปฏบิตัใินสตปัิฏฐานแม้ข้อทีย่ก

ตั้งไว้ปฏิบัตินั้นต่อไปได้สะดวก

การปฏิบัติในเบื้องต้น สติย่อมออกหน้า ญาณหรือปัญญาก็ตามหลัง หรือ 

จะเรียกว่าสมาธิออกหน้า ปัญญาตามหลังก็ได้ แต่ว่าในข้อนี้ก็ต้องเข้าใจว่า ที่ว่ามีสติ

ออกหน้านัน้ก็คือ มุ่งท�าสตคิวามระลึกได้ซ่ึงมอีาการตามทีต่ามดตูามรูต้ามเห็นทีต่ัง้ของ

สตทิีต่ัง้ไว้นัน้ ยงัไม่มุง่ทีจ่ะใช้ปัญญาพจิารณาเหมอืนอย่างอานาปานปัพพะ ข้อทีว่่าด้วย

ลมหายใจเข้าลมหายใจออก กท็�าสตติามดตูามรูต้ามเหน็ลมหายใจทีห่ายใจเข้าทีห่ายใจออก 
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อันปรากฏที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบน และเมื่อมีสติออกหน้าดั่งนี้ ปัญญา 

ก็ย่อมบังเกิดตาม และอันท่ีจริงน้ันก็ต้องมีปัญญาเป็นพื้นฐานอยู่โดยแท้ คือจะต้องมี

ปัญญาที่รู้แนวปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ แม้เป็นปริยัติปัญญา ปัญญา

ในปรยิตั ิและกต้็องมีปัญญา รู้ประโยชน์ เหน็ประโยชน์ของการปฏบิติัในสตปัิฏฐานนี้ 

แม้ว่าจะยังไม่ใช่เป็นความรู้ของตนเองโดยตรง อาศัยศรัทธาคือความเชื่อในค�าสั่งสอน

ของพระพทุธเจ้า ก็ยงัชือ่ว่ารูจ้กัเลอืกศรัทธา คอืรูจ้กัเลอืกเชือ่ เลอืกเชือ่ค�าส่ังสอนของ

พระพทุธเจ้าจงึได้ลงมือปฏิบตั ิก็นับว่าเป็นปัญญาออกหน้าเหมอืนกนั ซึง่ถ้าไม่มีปัญญา

ที่เป็นพื้นอันท�าให้รู้จักเลือกเชื่อดังกล่าวมานี้ และไม่มีปัญญาที่จะรู้ในค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้า ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ ผู้ที่ไม่สนใจก็เท่ากับว่าไม่มีปัญญาเหมือนกัน 

คือไม่ใช้ปัญญา ก็เป็นอันว่าไม่ได้ประโยชน์ ฉะนั้น ก็ต้องเข้าใจเรื่องปัญญาที่เรียกว่า

เป็นพื้นฐาน หรือออกหน้าบ้าง ปัญญาที่ตามหลังบ้าง ดั่งนี้ การปฏิบัติตั้งสติพิจารณา

กายในทางทีท่�าจติให้ก�าหนดอยูใ่นอารมณ์อันเดยีว ดงัก�าหนดลมหายใจเข้าออกกด็ ีใช้

ปัญญาพจิารณาพร้อมกบัสตกิด็ ีดงัเช่นตัง้สตกิ�าหนดพจิารณาอาการ ๓๑ ว่าเป็นของ

ปฏิกูล หรือพิจารณาแยกกายนี้ออกเป็นธาตุ ๔ ให้เห็นสักว่าแต่ธาตุ แต่ก็ยังนับรวม

อยู่ในสมถกรรมฐาน คือเป็นอุบายที่จะท�าจิตให้สงบจากนิวรณ์ทั้งหลาย เมื่อเริ่มมีจิต

สงบขึ้น เวทนาก็ปรากฏ จับเวทนาขึ้นมาก�าหนดพิจารณาตามดู ให้รู้จักเวทนาตามที่

เกิดขึ้น ทั้งให้รู้จักว่าเป็นสามิส มีอามิสหรือว่าเป็นนิรามิส ไม่มีอามิส ก็ท�าจิตให้สงบ

ยิง่ขึน้ไปอกี และจติท่ีถกูกายและเวทนาปรงุกนัต่อมาโดยล�าดบั โดยปราศจากสตทิีเ่ป็น

สติปัฏฐานย่อมก่อนิวรณ์ให้บังเกิดขึ้น

อนันิวรณ์ท่ีบงัเกดิขึน้นัน้ กส็บืเนือ่งมาจากเวทนาและกายนีแ้หละเป็นเหตปัุจจยั

อนัส�าคญัดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว ว่ากายกป็รงุเวทนา เวทนากป็รงุจติ เพราะเวทนานีเ้องเป็น

ปัจจยัให้เกิดตณัหา และเม่ือจติถกูตณัหาเข้ามาปรุงเข้าอกีส่วนหน่ึง กป็รากฏเป็นนวิรณ์ 

เมื่อมิได้ปฏิบัติในสติปัฏฐาน นิวรณ์ ๕ ซึ่งรวมเข้าแล้ว ก็คือราคะ โทสะ โมหะ หรือ 

โลภ โกรธ หลง จึงบังเกิดขึ้นแก่จิตอยู่เป็นประจ�า จนถึงมคี�าเรยีกว่า เป็นอาลยัของจติ 

คือเป็นที่อาศัยของจิต เหมือนอย่างอาลัยคือน�้าเป็นที่อาศัยของปลา และเมื่อเป็นดั่งนี้ 

นิวรณ์นี้เองก็ปิดบังขันธ์ ๕ มิให้ขันธ์ ๕ ปรากฏขึ้นเป็นภูมิของปัญญา เพราะว่าภูมิ

ของปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาภูมินั้น ก็คือขันธ์ ๕ นี้แหละ ในเมื่อขันธ์ ๕ ถูกนิวรณ์

ทั้ง ๕ ปิดบังก็เป็นภูมิของวิปัสสนาปัญญาไม่ได้ 
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ฉะนั้น ในการปฏิบัติสติปัฏฐาน ในเมื่อตั้งสติก�าหนดตามดูกาย กายจะปรุง

เวทนาอย่างไรกร็ูทั้น ตามดเูวทนา เวทนาจะปรงุจติอย่างไรกร็ูท้นั เมือ่เป็นด่ังน้ี เวทนา

กไ็ม่เป็นปัจจยัแห่งตณัหาไม่เป็นปัจจยัแห่งนวิรณ์ จติจงึสงบ และเมือ่จติสงบลงได้กค็อื

สงบนิวรณ์ลงได้ ขนัธ์ ๕ จงึปรากฏ รปูขนัธ์ กองรปูกป็รากฏ เวทนาขนัธ์ กองเวทนา

กป็รากฏ สญัญาขนัธ์ กองสญัญากป็รากฏ สงัขารขนัธ์ กองสงัขารกป็รากฏ วญิญาณขันธ์ 

กองวิญญาณก็ปรากฏ ก็ปรากฏในอารมณ์ทั้งหลายดังเช่นในบัดนี้มีการบรรยายธรรม

ด้วยการใช้เสยีง และมกีารฟังธรรมด้วยการใช้โสตประสาทหรอืห ูหกูบัเสยีงจงึประจวบ

กันอยู่ทุกค�าพูด ดั่งนี้ก็เป็นรูปขันธ์ กองรูปปรากฏขึ้นมา เวทนาขันธ์ กองเวทนาใน

เสยีงทีม่าประจวบกบัห ูคอืเป็นสขุเป็นทกุข์  หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขกป็รากฏขึน้ 

สญัญาขนัธ์ กองสญัญาคอืความจ�าหมาย จ�าหมายในเสยีงทีพ่ดูเป็นภาษา เป็นบญัญตัิ

ถ้อยค�าก็จ�าได้ สัญญาขันธ์ก็ปรากฏขึ้น สังขารขันธ์ คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิด

กเ็ข้าไปในธรรมทีแ่สดง คอืในเสยีงทีแ่สดงธรรม เป็นสงัขารขนัธ์ปรากฏขึน้ วญิญาณขนัธ์ 

กองวิญญาณคือความรู้สึกได้ยินเสียงก็ปรากฏขึ้น ดั่งนี้คือขันธ์ ๕ ในอารมณ์ทั้งหลาย

ที่ปรากฏในปัจจุบัน

ปัญญาในขันธ์ ๕

ความเกิดขึ้นของขันธ์ ๕ นี้จะเกิดขึ้นในทุก ๆ อารมณ์ และในขณะเดียวกัน

กด็บัไปในทกุ ๆ อารมณ์ ดงัทีไ่ด้เคยแสดงแล้ว ขนัธ์ ๕ เกดิขึน้ในเสยีงค�าทีห่นึง่ กด็บั

ไปในเสยีงค�าท่ี ๑ นัน้ ถ้าเกดิขึน้ในเสยีงค�าที ่๒ กด็บัไปในเสยีงค�าที ่๒ นัน้ ดัง่นีโ้ดย

ล�าดับ เป็นขันธ์ ๕ ที่เป็นปัจจุบัน คราวนี้เมื่อขันธ์ ๕ ปรากฏเป็นความเกิดดับขึ้นใน

อารมณ์ทัง้หลายทกุขณะจติดัง่นี ้กต็ัง้สตกิ�าหนดดขูนัธ์ ๕ ทีป่รากฏขึน้นี ้หัดดไูปทลีะ

ข้อกจ็ะไม่ทนั เพราะว่าเกดิขึน้รวดเร็วมาก กอ็าจจะหัดดอูย่างย่นย่อลงเป็นรปูและนาม 

หกูบัเสยีงทีม่าประจวบกนักเ็ป็นรปู คอืเป็นสิง่รู ้นามกเ็ป็นตวัรู ้รู้รูปนัน้ เสยีงกบัหทูีม่า

ประจวบกนัเป็นรปูเกดิขึน้ นามกเ็กิดขึน้เป็นตวัรูข้ึน้ทนัททีกุ ๆ ค�า กก็�าหนดว่าเกดิดบั

อยูทุ่ก ๆ ค�า ก็จะท�าให้เห็นรูปเห็นนามชัดขึ้น เห็นเกิดเห็นดับชัดขึ้น ดั่งนี้ก็เป็นสติใน

ขันธ์ ๕ ย่อลงก็ในรูปในนาม และก็เป็นปัญญาในเมื่อความเกิดความดับปรากฏข้ึน 
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เพราะว่า ความเกิดความดบัน้ัน เป็นสจัจะคือความจริง เรยีกว่าเป็นสจัธรรม ธรรมทีเ่ป็น

ตัวความจริง

เมื่อสัจธรรม ธรรมท่ีเป็นความจริงปรากฏขึ้น นี่แหละเป็นปัญญาที่รู้เข้าถึง

สจัธรรมทีเ่ป็นความจรงิ แต่ว่าถ้าสตยัิงไม่ชดั ตามดตูามรูต้ามเหน็ไม่ชดั ปัญญาทีเ่ป็น

ตวัรูถ้งึสจัธรรมกไ็ม่ชดั จะต้องใช้อนมุานปัญญา ปัญญาโดยอนมุานเข้าช่วย คอือนมุาน

เอาว่าเป็นอย่างนี ้ตามเหตตุามผล แต่เมือ่สตกิ�าหนดได้ชดั ความเกดิความดบัปรากฏ

ชดั นีแ่หละกเ็ป็นตวัปัญญาควบคูก่นัมากบัสต ิและปัญญาทีช่ดัเจนยิง่ขึน้นัน้ ความดบั

จะปรากฏขึ้นชัดเจนมากจนเหมือนกับเป็นความดับ เป็นความดับเท่านั้นในขันธ์ ๕ 

หรือในรูปในนามนั้น เพราะฉะนั้น การปฏิบัติเม่ือมาถึงขั้นนี้ก็นับว่าปัญญาออกหน้า 

เข้าเขตการปฏิบัติทางวิปัสสนาโดยที่มีสติน�าทางมาโดยล�าดับ

ความรู้เหตุปัจจัยในขันธ์ ๕

เมื่อได้ปัญญาในขันธ์ ๕ ดั่งนี้ ก็ย่อมจะได้ความรู้จักเหตุปัจจัยในขันธ์ ๕ คือ

เหตปัุจจยัท่ีจะให้ขนัธ์ ๕ บังเกดิขึน้กจ็ะปรากฏขึน้ ได้แก่อายตนะภายในและอายตนะ

ภายนอกที่คู่กันท้ัง ๖ กล่าวคือเม่ือขันธ์ ๕ ปรากฏดังกล่าว รูปขันธ์ เวทนาขันธ์  

สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ปรากฏ วิญญาณขันธ์นั้นจะปรากฏเป็น 

ความรู้สึกเห็นรูป ได้ยินเสียงเป็นต้น ก็ดังที่พูดกันว่าเห็นอะไร ได้ยินอะไร ได้ทราบ

กลิ่นอะไร ได้ทราบรสอะไร ได้ทราบสิ่งที่ถูกต้องทางกายอะไร ได้รู้เรื่องที่มโนคือ 

ใจคิดอะไร ที่พูดกันอยู่ และเมื่อพูดกันดั่งนี้ก็มักจะพูดกันว่า ตานั่นแหละเห็น หูนั่น

แหละได้ยนิ จมูกน่ันแหละได้ทราบกล่ิน ล้ินนัน่แหละได้ทราบรส กายนัน่แหละได้ทราบ

สิง่ทีถ่กูต้องทางกาย มโนคือใจน่ันแหละได้รูเ้ร่ืองทีใ่จคดิ และกม็กัจะพูดกนัอย่างนี ้และ

เข้าใจกันอย่างนี ้แต่ว่าทางกระแสธรรมนัน้มใิช่ตาเหน็รปู หไูด้ยินเสยีง แต่อนัทีจ่รงินัน้

จักขุวิญญาณต่างหากเห็นรูป โสตวิญญาณต่างหากได้ยินเสียง ฆานวิญญาณต่างหาก

ได้ทราบกลิ่น ชิวหาวิญญาณต่างหากได้ทราบรส กายวิญญาณต่างหากได้ทราบส่ิงท่ี

ถูกต้องทางกาย มโนวิญญาณต่างหากได้รู้เรื่องที่ใจคิด 
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ฉะนั้น สิ่งที่ได้เห็นจริง ๆ สิ่งที่ได้ยินจริง ๆ ก็คือวิญญาณนั่นเอง ไม่ใช่ตา 

ไม่ใช่หูเป็นต้น ดังจะพึงเห็นได้ว่า การที่หูกับเสียงก�าลังประจวบกันอยู่ในบัดนี้ เสียงก็

คือเสียงแสดงธรรม หูก็คือหูที่ได้ยินเสียงที่แสดงธรรม จะต้องมีมโนคือใจเข้าไปตั้งใจ

ฟังอีกด้วยจึงจะส�าเร็จการได้ยิน ดังเช่นในบัดนี้ ถ้ามโนคือใจไม่ตั้งเพื่อที่จะฟัง คือ 

ว่าส่งใจไปเสียในที่อื่น หูจะดับทันที ไม่ได้ยิน อันที่จริงหูนั้นก็ดี ไม่หนวก เสียงก็มา

ประจวบอยูก่ระทบอยู่เป็นปรกตนิัน้แหละ แต่ว่าใจไม่ฟัง ใจจะต้องตัง้ฟังด้วยพร้อมกนั

ไปจึงจะได้ยิน การได้ยินน้ันจึงไม่ใช่หูได้ยิน ใจต่างหากท่ีได้ยิน ดังที่เรียกในที่นี้ว่า 

โสตวิญญาณเป็นตัวได้ยิน ฉะนั้น เมื่อวิญญาณขันธ์ปรากฏ วิญญาณขันธ์นั้นต้นทาง

มาทางไหน ก็มาทางตากับรูปที่ประจวบกัน หูกับเสียงที่ประจวบกัน จมูกกับกลิ่นที่

ประจวบกัน ล้ินกบัรสท่ีประจวบกนั กายและโผฏฐพัพะคอืส่ิงทีก่ายถกูต้องทีป่ระจวบกนั 

มโนคือใจกับธรรมคือเรื่องราวมาประจวบกัน ต้นทางของวิญญาณก็คือว่า อายตนะ

ภายในหกและอายตนะภายนอก ๖ ที่คู่กันมาประจวบกันนั้น 

เมือ่วญิญาณขันธ์ปรากฏขึน้ อายตนะภายในกบัอายตนะภายนอกมาประจวบ

กนัแต่ละคูย่่อมมาปรากฏขึน้แก่สต ิเป็นอนัว่าได้รูถ้งึเหตเุกดิขึน้ ปัจจยัเกดิขึน้ของขนัธ์ 

๕ อนัเป็นปัจจบุนัธรรม ว่ามาทางอายตนะดงักล่าวนี ้ตัง้ต้นแต่อายตนะคูท่ี ่๑ กส็ดุแต่

ว่าในปัจจบุนันัน้ อายตนะคูไ่หนมาประจวบกนัอย่างไร ดงัในบดันีก้อ็ายตนะคูท่ี ่๒ คอื

โสตกับเสียงที่มาประจวบกัน ก็ให้สติก�าหนดหูกับเสียงที่มาประจวบกันนี้เป็นปัจจุบัน-

ธรรม เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดขันธ์ ๕ ในเสียงขึ้น ตั้งต้นแต่ว่าหูกับเสียงนี้เป็นรูปขันธ์  

ก็เป็นเวทนาขันธ์ ก็เป็นสัญญาขันธ์ ก็เป็นสังขารขันธ์ ก็เป็นวิญญาณขันธ์ อายตนะ

ที่มาประจวบกันอยู่ก็ปรากฏขึ้น

ละสังโยชน์ด้วยสตแิละปัญญา

เมื่ออายตนะที่มาประจวบกันอยู่ปรากฏขึ้นแล้ว ถ้ามีสติก�าหนดดูอยู่ ย่อมจะ

ได้พบภาวะของกเิลสอกีอันหนึง่ทีบ่งัเกดิขึน้สบืต่อกนัไป คอืสงัโยชน์อนัได้แก่ความผกู 

เมือ่ตากบัรูป หกูบัเสยีงประจวบกนัเป็นต้น กเ็กดิสงัโยชน์คอืความผกูขึน้ คอืผกูตากบั

รูปน้ันกับจิต ยกตวัอย่างเช่น ตากบัรปูเม่ือมาประจวบกนัเป็นขนัธ์ ๕ ขึน้มาดงักล่าวแล้ว 
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ก็เกิดสังโยชน์คือความผูกขึ้น ผูกตากับรูปนั้นกับจิต หรือว่าจิตก็ผูกอยู่ที่ตากับรูปนั้น 

ท่านจึงเปรยีบเหมือนกบัว่าววัขาวกบัววัแดงอนัถกูผกูอยูท่ีแ่อกด้วยเชอืก อันทีจ่รงิแอก

นัน้กเ็ป็นอย่างหนึง่ ววัขาวกบัววัแดงกเ็ป็นอย่างหนึง่ แต่ว่ามเีชอืกมาผกูไว้ท่ีแอก เชอืกที่

ผกูน้ีคอืตวัสงัโยชน์ เพราะอนัทีจ่รงิ จตินัน้กอ็ย่างหนึง่ ตากบัรปูนัน้กอ็ย่างหนึง่ แต่ว่า

มีสังโยชน์อันเป็นเหมือนอย่างเชือกมาผูกเอาไว้ เม่ือเป็นดั่งนี้ แม้ว่าตากับรูปนั้นจะ

ประจวบกันไปแล้ว เกิดดับไปแล้ว แต่ว่ายังผูกอยู่ที่จิต เหมือนกับว่าเห็นอะไรไปเมื่อ

วานนีค้อืตากับรูปประจวบกันเม่ือวานน้ี แต่บดันีก็้ยงัผกูอยูท่ีจ่ติ ตากบัรปูนัน้ยงัปรากฏ

อยูท่ีจิ่ตในวนันี ้เพราะสงัโยชน์นีแ้หละทีเ่ป็นเหมอืนอย่างเชอืกทีเ่ป็นตวัผกู และสงัโยชน์

ที่เกิดข้ึนน้ี ก็เพราะว่าสติและปัญญาเกิดขึ้น ตัดไม่ทัน ห้ามไม่ทัน เมื่อสติปัญญา 

เกิดขึ้น ตัดไม่ทัน ห้ามไม่ทัน สังโยชน์บังเกิดขึ้นผูกเอาไว้ และเมื่อผูกเอาไว้ก็เหมือน

อย่างที่วัวขาววัวแดงติดอยู่กับแอก วัวขาววัวแดงก็ลากแอกไป

เมือ่ตากบัรูปผกูอยู่กบัจิตด้วยสงัโยชน์ กด็งึจติไปด้วยอ�านาจของความรกับ้าง 

ความชังบ้าง ความหลงบ้าง ก็เป็นตัวนิวรณ์นี้แหละ ก็ให้ตั้งสติก�าหนดอยู่ดั่งนี้  

คอยท�าความรู้ในขณะที่ตากับรูปเป็นต้นประจวบกัน ให้รู้ถึงความเกิดดับอันเป็นสัจจะ

คอืความจรงิ เม่ือความรูเ้ข้าถงึสจัจะคือความจรงิคอืความเกดิดบันีช้ดั สังโยชน์กไ็ม่เกดิ 

แต่ถ้าปัญญาอันนี้อ่อนสังโยชน์ก็เกิด

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๑๘  
ขันธ์ ๕ (ต่อ)

อนัตตลักขณสูตร

เทศนาที่ ๒ อันชื่อว่า อนัตตลักขณสูตร ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก ่

พระปัญจวัคคีย์เป็นการประทานแสงสว่าง เหมือนอย่างชูประทีปในที่มืดให้ท่านทั้ง ๕ 

ทีไ่ด้ธรรมจกัษุ ดวงตาเหน็ธรรมในขัน้แรกแล้วได้ดวงตาเหน็ธรรมในขัน้ทีส่ดุ มใีจความ

อันเป็นค�าแปลโดยสรุปว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสยกเอารูปข้ึนแสดงว่าเป็นอนัตตา  

มิใช่อัตตาตัวตนจากนั้นก็ทรงยกเอาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขึ้นแสดงว่าเป็น

อนัตตา มิใช่อัตตาตัวตนโดยล�าดับ ครั้นแล้วจึงได้ตรัสสอบถามท่านทั้ง ๕ ครั้นตรัส

สอบถามท่านทั้งห้าแล้วก็ได้ตรัสประมวลความเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง ค�าแปลแห่งเทศนา 

ที่ ๒ มีดังต่อไปนี้ 

รูป เป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน ถ้ารูปจะพึงเป็นอัตตาตัวตนไซร้ รูปก็จะไม่

พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และก็จะพึงได้ในรูปว่า ขอให้รูปของเราจงเป็นดังนี้เถิด ขอให้รูป

ของเราอย่าได้เป็นอย่างนัน้เลย แต่เพราะเหตทุีร่ปูเป็นอนตัตา มใิช่อตัตาตวัตน ฉะนัน้ 

รูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และก็ย่อมจะไม่ได้ในรูปตามปรารถนาว่า ขอให้รูปเราจงเป็น

อย่างนี้เถิด ขอให้รูปของเราอย่าได้เป็นดั่งนั้นเลย

เวทนา คอืความรูเ้ป็นสขุเป็นทกุข์หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุกเ็ช่นเดียวกนั

สัญญา คือความรู้จ�าก็เช่นเดียวกัน

สังขาร คือความรู้คิดปรุงหรือปรุงคิดต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน
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วิญญาณ คือความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้น ก็เช่นเดียวกัน คือ เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ มิใช่อัตตาตัวตน ถ้าเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณจะพึง

เป็นอตัตา ตัวตนแล้วไซร้ เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณกจ็ะไม่พงึเป็นไปเพือ่อาพาธ 

และก็จะพึงได้ในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าขอให้เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด ขอให้เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณของเราอย่า

ได้เป็นอย่างนั้นเลย แต่เพราะเหตุที่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นอนัตตา  

มิใช่เป็นอัตตาตัวตน ฉะนั้น เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงเป็นไปเพื่ออาพาธ 

และก็ย่อมจะไม่ได้เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณเป็นไปตามปรารถนา ว่าขอให้เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ ของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด ขอให้เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย

พระพทุธเจ้าครัน้ทรงแสดงว่ารปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณเป็นอนตัตา 

มิใช่อัตตาตัวตน โดยมีพระพุทธาธิบายให้เข้าใจชัดเจนว่า เพราะบังคับให้เป็นไปตาม

ปรารถนามิได้ จึงได้ตรัสถามท่านทั้ง ๕ ทีละข้อว่า รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง เวทนาเที่ยง

หรือไม่เที่ยง สัญญาเท่ียงหรือไม่เท่ียง สังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยง วิญญาณเที่ยงหรือ 

ไม่เทีย่ง ท่านท้ัง ๕ กก็ราบทลูตอบว่าไม่เทีย่ง จงึได้ตรัสสอบถามต่อไปว่า กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง 

สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข ท่านท้ัง ๕ ก็กราบทูลตอบว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ จึงได้ตรัส

สอบถามต่อไปว่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ควรหรือ

ทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้ว่า นัน่เป็นของเรา เราเป็นนัน่ นัน่เป็นอตัตาตวัตนของเรา ท่านทัง้ 

๕ ก็กราบทูลตอบว่าไม่ควรที่จะตามเห็นอย่างนั้น ครั้นได้ตรัสถามสอบและท่านทั้ง ๕ 

ก็ได้กราบทูลตอบอันแสดงว่า ท่านทั้ง ๕ ได้มีความรู้ความเห็นธรรมอันเป็นสัจจะคือ 

ความจรงิในรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณถกูต้องโดยตลอดแล้ว จงึได้ตรัสแสดง

สรุปไปทีละข้อว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณที่เป็นอดีตคือล่วงไปแล้วก็ตาม  

ทีเ่ป็นอนาคตยังไม่มาถึงกต็าม ท่ีเป็นปัจจบุนักต็าม ทีเ่ป็นภายในกต็าม ทีเ่ป็นภายนอก

กต็าม ทีเ่ป็นของหยาบกต็าม ท่ีเป็นของละเอยีดกต็าม ทีเ่ป็นของเลวกต็าม ทีเ่ป็นของ

ประณีตก็ตาม ที่อยู่ในที่ไกลก็ตาม ที่อยู่ในที่ใกล้ก็ตาม รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณดังกล่าวทั้งหมดมิใช่ของเรา เรามิใช่เป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

และรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ มใิช่เป็นอตัตา ตวัตนของเรา พงึเห็นได้โดย

สัมมาปัญญา คือปัญญาชอบตามที่เป็นแล้วอย่างนี้
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ครัน้ได้ตรสัสรปุทัง้หมดดงักล่าวแล้ว จงึได้ตรสัต่อไปว่า อรยิสาวกผูส้ดับแล้ว 

เหน็อยูอ่ย่างน้ีย่อมหน่ายในรปู หน่ายในเวทนา หน่ายในสัญญา หน่ายในสังขาร หน่าย

ในวญิญาณ ความหน่ายนีเ้ป็นนพิพทิา เมือ่หน่ายกย่็อมส้ินความตดิใจยินดอีนัเรยีกว่า

วริาคะ เพราะสิน้ความตดิใจยนิดจีงึวมิตุตหิลดุพ้น และเม่ือวิมุตตหิลดุพ้นแล้ว ย่อมมี

ญาณคอืความหย่ังรูเ้กดิข้ึนว่า จติวมิตุตหิลดุพ้นแล้ว วิมตุตคิอืความหลดุพ้นของเราไม่

ก�าเริบ ชาติสิ้นแล้ว ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ชาติการเกิดไหลไม่มีอีกแล้ว พรหมจรรย์

อยู่จบแล้ว กิจที่ควรท�าได้กระท�าแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป ดั่งนี้

พระธรรมสงัคาหกาจารย์ ผูร้้อยกรองพระสตูรนีไ้ด้แสดงต่อไปว่า เมือ่พระพทุธเจ้า

ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้อยู่ จิตของท่านทั้ง ๕ ก็วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะ 

ทั้งหลายดั่งนี้ น้ีเป็นค�าแปลพระสูตรท่ี ๒ อันเป็นเทศนาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเป็น

ทุติยเทศนา เทศนาที่ ๒ แก่พระปัญจวัคคีย์ คือพระภิกษุทั้งห้ารูป มีท่านพระอัญญา-

โกณฑัญญะเป็นต้น มีใจความที่เป็นค�าแปลตั้งแต่ต้นจนจบเพียงเท่านี้

ปฏเิวธธรรม

อนัเทศนาทีท่รงแสดงนีก้เ็ป็นประทปีทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงชขูึน้ในทีม่ดื ท่านทัง้ 

๕ นัน้ได้มจีกัษคุอืดวงตาทีไ่ด้ล้างช�าระมาเป็นอนัดแีล้ว จงึได้มองเหน็แจ่มใส เหน็ธรรม

ที่เป็นสัจจะคือความจริงทะลุปรุโปร่ง อันความรู้ความเห็นที่ทะลุปรุโปร่งดั่งนี้ เรียกว่า 

ปฏิเวธ ที่แปลว่าความเจาะแทงและก็มีค�าแปลแกมอธิบายว่า ความรู้แจ้งแทงตลอด 

อนัทีจ่รงิ ตามศัพท์กแ็ปลว่า เจาะแทงเท่านัน้ จึงได้มคี�าแปลอธบิายให้เข้าใจข้ึนมาอกีว่า 

ความรู้แจ้งแทงตลอด ก็คือความรู้ความเห็นที่ทะลุปรุโปร่ง ไม่ติดขัด เป็นความรู้แจ้ง

เห็นจริงทั่วถึง ดั่งนี้คือปฏิเวธ 

แต่ก็น่าจะมีผู้ตั้งปัญหาถามว่า ก็เมื่อเป็นดวงประทีปดวงเดียวกัน แต่ท�าไมผู้

ทีไ่ด้ฟังเทศนาท้ังสองนีต้ัง้แต่ครัง้พทุธกาลมาจนถงึบดันี ้จึงไม่อาจทีจ่ะประสบวมิตุต ิคอื

ความหลดุพ้นถึงทีส่ดุเหมอืนอย่างท่านทัง้ ๕ นัน้ ทั้งนี้ก็ตอบได้ว่า ก็เป็นประทีปดวง

เดียวกันนั้นแหละ แต่ว่าจักษุคือดวงตาของบุคคลเป็นไปต่าง ๆ กัน เมื่อยังมีฝ้าคือผง
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ธลุเีข้าตาอยูม่าก แม้จะมดีวงประทปีส่องเพือ่ทีจ่ะให้มองเหน็ กไ็ม่สามารถทีจ่ะมองเหน็

ได้ เพราะบรรดาผงธลุทีีเ่ข้าตานัน้ท�าให้ดวงตาเกดิความมืดมวั ไม่อาจจะเห็นได้แจ้งชดั 

ถ้ามีผงเข้าตามากหรือเป็นโรคนัยน์ตาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นเป็นโรคต้อต่าง ๆ ก็จะ

ท�าให้ตามดืมวั อาจจะมองไม่เหน็เอาเลยกไ็ด้ ฉะนัน้ แม้จะเป็นประทปีดวงเดยีวกนัมา

ตั้งส่องอยู่ข้างหน้า เม่ือตาของบุคคลไม่แจ่มใสหรือว่ามืดมัว จึงไม่อาจจะมองเห็นได้

ชดัเจนหรือไม่อาจจะมองเหน็ได้ เพราะฉะน้ัน แม้ว่าจะได้อ่านได้ฟังได้ศกึษาทราบความ

ในปฐมเทศนา ทติุยเทศนาเหล่านีบ่้อย ๆ กต็าม แต่เพราะมีผงเข้าตาอยู่มาก แถมยัง

เป็นโรคนยัน์ตาอยูม่าก จงึท�าให้มองไม่เหน็ จงึเป็นโทษแก่บคุคลแต่ละคนเอง ในเมือ่ยัง

มผีงเข้าตาอยูก็่ท�าให้ยังมองไม่เหน็มองไม่ชดั ไม่ใช่เป็นโทษของดวงประทปีท่ีพระพทุธเจ้า

ได้ทรงชูอยู่นั้น และเมื่อพระพุทธศาสนายังเป็นไปอยู่ ก็กล่าวได้ว่า ดวงประทีปนั้นยัง

ส่องสว่างอยู่ เม่ือตาของบุคคลมีผงเข้าตามากหรอืมโีรคนยัน์ตาจงึไม่อาจทีจ่ะรู ้ไม่อาจ

ที่จะเห็นอยู่เอง เพราะฉะนั้น ความรู้แจ้งแทงตลอดที่เป็นตัวปฏิเวธนั้นจึงยังไม่เกิดขึ้น

ความหลงยดึถอืในขันธ์ ๕

อันผงที่เข้าตาบุคคลอยู่นี้อย่างละเอียดก็ได้แก่ความหลงยึดถือตัวเราของเรา

น่ันเอง และความหลงยึดถอืตวัเราของเรานัน้ กค็อืความหลงยดึถอืในรปู เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณทั้ง ๕ น้ันว่าเป็นตัวเราของเรา เพราะฉะนั้น รูป เวทนา สัญญา 

สงัขาร วญิญาณ ท้ัง ๕ นีจ้งึเรยีกว่าอุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นทีย่ดึถือ คอืเป็นทีย่ดึถอืว่า

ตัวเราของเรา 

คราวนี้ก็อาจจะมีค�าถามแย้งว่า ความยึดถือของบุคคลนั้นก็มักยึดถืออยู่ใน

บรรดาสิ่งที่เป็นที่รักใคร่ปรารถนา เช่น แก้วแหวนเงินทองเป็นต้น ก็กล่าวชี้แจงได้ว่า 

บรรดาแก้วแหวนเงนิทองเป็นต้น อันเป็นท่ีรกัใคร่ปรารถนาพอใจ อนัเป็นส่ิงทียึ่ดถือนัน้ 

เมือ่พิจารณาดแูล้วกจ็ะเหน็ได้ว่า กเ็ป็นรปู เวทนา เป็นต้นนีแ้หละ เป็นรปู กค็อืส่ิงต่าง ๆ 

ที่เป็นวัตถุ เป็นรูปายตนะ ที่ต่อทางอายตนะคือจักษุเข้าไปตั้งเป็นจักขุวิญญาณเป็น

เวทนากค็อืเป็นความสขุ เป็นต้น เป็นสญัญากค็อืเป็นความจ�า เพราะจะต้องมคีวามจ�า 

ที่ว่าแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นนั้นก็ตั้งอยู่ในความจ�าของบุคคล เป็นสัญญา ถ้าจ�าไม่ได้
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คือลืมเสีย สิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไร เพราะฉะนั้น ที่มีอยู่ก็คือมีอยู่ในความ

จ�านั้นเองคือว่าจ�าได้ จึงยึดถืออยู่ในความจ�านั้นหรือในสิ่งที่จ�านั้น ถ้าจ�าไม่ได้ ลืมเสีย 

ก็ไม่มีความยึดถือ และก็เป็นสังขารคือความรู้คิดปรุงหรือปรุงคิดนั่นเอง

อันความยึดถือต่าง ๆ ตลอดถึงความรักความชังต่าง ๆ นั้น ก็ล้วนเป็นความ

คิดปรุงหรือปรุงคิดในจิตใจของบุคคลท้ังนั้น ความยึดถือก็เป็นความคิดปรุงขึ้นมา  

ความชอบหรือความชังต่าง ๆ ก็เป็นความปรุงคิดขึ้นมา เหล่านี้ก็เป็นสังขาร ถ้าไม่มี

ความคิดปรุงหรอืความปรงุคดิใด ๆ แล้ว ความชอบความยดึถอืต่าง ๆ กจ็ะไม่เกดิขึน้มา 

เพราะฉะนั้น จึงรวมอยู่ในสังขารคือความรู้คิดปรุงหรือปรุงคิด และก็เพราะมีวิญญาณ 

คือความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นที่เป็นไปทางทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย และมนะคอืใจ ถ้าหากว่าไม่มทีวารทัง้ ๖ นี ้หรือทวารทัง้ ๖ นีไ้ม่ท�าหน้าที ่บคุคล

ก็เป็นเหมอืนอย่างนอนหลบัหรอืเป็นคนสลบไสลไม่มคีวามรูส้กึอะไรในตวั ไม่เห็นอะไร 

ไม่ได้ยินอะไร ไม่ทราบกลิ่น รส สัมผัสอะไร ไม่รู้คิดอะไรได้ แต่เพราะทวารทั้ง ๖  

ท�าหน้าที ่ จงึมคีวามรูส้กึต่าง ๆ กเ็ป็นตวัวิญญาณ ตัววิญญาณนีเ้องเป็นส่ิงทีท่�าให้มี 

ความรกั ความชัง ความหลงเป็นต้น ปรากฏเป็นไปอยู่ในจิตใจ เมื่อรวมเข้ามาแล้วจะ

เป็นความยึดถอืในอะไรก็ตามกร็วมอยูใ่นความยึดถือรปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  

นีเ้ท่านัน้ และสิง่ท่ีเข้าใจว่าเป็นตวัเราของเรา กอ็ยู่ท่ีรปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

ท�าหน้านี้เท่านั้น

การแยกพจิารณาขันธ์ ๕

เมือ่แยกพจิารณาออกไปทลีะอย่างว่า ตวัเราของเรานัน้อยูท่ีร่ปู เวทนา สญัญา 

สังขาร วิญญาณ หรือมิใช่ ก็จะท�าให้เห็นได้ว่าไม่ใช่ ยกตัวอย่างเช่นว่ารูป ก็อาจจะมี

ความยึดถือรวม ๆ กันอยู่ว่า รูปของเรา เราเป็นรูป รูปเป็นอัตตา ตัวตนของเรา  

ดังเช่นเมื่อส่องกระจกดูหรือว่าถ่ายรูปของตัวเอง หรือว่าคนอื่นถ่ายรูปของตัวดู ก็ย่อม

จะรู้จกักนัว่า น่ีเป็นคนน้ัน น่ีเป็นคนโน้น ตวัเราดรูปูของเรา ตวัเราก็ย่อมจะรู้ว่านีต่วัเรา 

ก็มีความยึดถือกันอยู่ดังนี้ แต่เมื่อสอบถามเข้าไปให้ละเอียดแล้ว เช่นว่าจับที่แขน  

ว่าตัวเราอยู่ท่ีแขนนีห้รอืมิใช่ กจ็ะต้องตอบว่าไม่ใช่ เพราะถ้าใช่แล้วถกูตดัแขนออกไปเสีย 
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ตัวเราก็จะต้องถูกตัดออกไป แต่ถ้าตัดแขนออกไปแล้วตัวเราก็ยังอยู่ จับที่ผมแล้วถาม

ว่าตวัเราใช่ไหม กจ็ะต้องตอบว่าไม่ใช่ นีเ่ป็นผม เมือ่จบัดท่ีูตวัทกุส่วนอันเป็นส่วนรปูขนัธ์ 

กองรูป ก็ย่อมจะตอบได้ว่าไม่ใช่ตัวเรา เพราะนั่นเป็นผม เป็นขน เป็นเล็บ เป็นฟัน 

เป็นหนัง เป็นอวัยวะส่วนต่าง ๆ ทีแรกเมื่อดูห่าง ๆ ก็รู้สึกว่าเป็นตัวเรา แต่เมื่อจับ

พจิารณาใกล้เข้าไปแล้ว กจ็ะจบัได้เองว่า ไม่ใช่ตัวเรา หากเป็นส่วนนัน้ส่วนนีข้องร่างกาย 

แต่ก็ยังมีความยึดอยู่ว่าเป็นของเรา คือว่าแม้จะเป็นส่วนนั้นส่วนนี้ของร่างกาย ก็ยัง

ถือว่าเป็นส่วนนั้นส่วนนี้ของเรา เช่นว่าผมของเรา เล็บ ฟัน หนังของเราดั่งนี้เป็นต้น

เมือ่พจิารณาให้ละเอียดลงไปอีก ถ้าเป็นของเราจรงิแล้วต้องบงัคบัได้ให้เป็นไป

ตามปรารถนา แต่นี่บังคับไม่ได้ให้เป็นไปตามปรารถนา เพราะต้องเป็นไปเพื่ออาพาธ

ตามทีพ่ระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนไว้ อยากจะให้ผมของเราไม่หงอกกไ็ม่ส�าเรจ็ ดัง่นีเ้ป็นต้น 

เพราะฉะนัน้ จงึไม่เป็นไปตามปรารถนา และทีสุ่ดกต้็องแตกสลายไปหมด ดัง่น้ีจงึเป็น

อนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน พิจารณาไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน แยกแยะออก

ไปว่าเป็นอนัตตา เพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ เป็นไปเพื่ออาพาธ และ

เมื่อรูปอาพาธ ต้องช�ารุดทรุดโทรม เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็อาพาธ ดังจะ

พงึเห็นได้ว่า รปูกายอนัเป็นส่วนรปูขนัธ์นีเ้ก่าแก่ทรดุโทรมเจบ็ป่วยลงไป กจ็ะมากด้วย

ทุกขเวทนา อันเป็นที่รับรองว่าอาพาธคือความป่วยไข้ เป็นทุกข์ สัญญาเองก็อาพาธ 

เมือ่ยงัอยูใ่นวยัหนุม่แน่นจ�าอะไรได้ว่องไว ครัน้เมือ่แก่ลงไป ความจ�ากย็ากเข้า เลอะเลอืน

เข้า ความคิดปรุงหรือความปรุงคิด ที่เคยคิดอะไรได้ฉับพลันก็ชักช้าคิดไม่ใคร่ออก 

ความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงก็เช่นเดียวกัน เมื่อตาที่เป็นส่วนรูปมืดมัวลงไปจะอ่าน

หนงัสอื จะมองอะไรกไ็ม่ใคร่เหน็ จกัษุวญิญาณคือ ความรู้สกึเหน็รูปทางตาก็ชกัช้าไม่

สะดวก เป็นไปตามกาย กเ็ป็นอนัว่ารปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนีช้�ารดุทรดุโทรม

ไปโดยล�าดับ เป็นอาพาธคือความท่ีต้องถูกความแก่ ความเจ็บให้ช�ารุดทรุดโทรมไป 

โดยล�าดับ บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาก็ไม่ได้ ในเมื่อร่างกายช�ารุดทรุดโทรมลงไป 

ทุก ๆ ส่วนก็ช�ารุดทรุดโทรมด้วยกัน ฉะนั้น จึงเป็นส่ิงไม่เท่ียง มีความแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา อันความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนี้แหละที่เป็นตัวทุกข์ 

เมือ่เป็นดัง่นีจ้งึไม่ควรทีจ่ะมีความยึดเหน็ว่า นีเ่ป็นของเรา เราเป็นนี ่นีเ่ป็นอตัตาตวัตน

ของเราดั่งนี้ 
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ความหม่ันพิจารณาให้มองเห็นสัจจะคือความจริงไปตามที่พระพุทธเจ้าทรง 

สัง่สอนเป็นสญัญาและกจ็ะเป็นปัญญาขึน้มาโดยล�าดบั จะเป็นเครือ่งท�าลายผงทีเ่ข้าตา 

เป็นการเขีย่ผงออกไปจากดวงตา โดยล�าดบั เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้วก็จะมองเหน็แจ่มแจ้งขึน้ 

ก็ดวงประทีปดวงเดียวนี้เองที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่อง แต่เม่ือผงที่เข้าตานี้น้อยเข้า  

ความรู้ความเหน็กจ็ะแจ่มชดัขึน้ จะปรากฏเป็นปฏเิวธ คอืความเจาะแทง รูแ้จ้งแทงตลอด 

อันเป็นความรู้ที่ปรุโปร่งขึ้นโดยล�าดับแห่งการปฏิบัติ

๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๑๙  
อายตนะ ๖

ปิยรูป สาตรูป

ธรรมนัน้ได้แสดงแล้วว่า เป็นสามัญสัจจธรรมส่วนหนึง่ อรยิสัจจธรรมส่วนหนึง่  

จตินีเ้มือ่ได้รบัการซักฟอก โดยสดบัฟังสามญัสจัจธรรมเป็นต้นว่า อนปุพุพิกถามาโดย

ล�าดับแล้ว ก็ย่อมจะรับอริยสัจจธรรมได้ง่ายข้ึน เปรียบเหมือนผ้าท่ีสกปรกเม่ือได้รับ

การซักฟอกจนสะอาดดีแล้วย่อมควรที่จะรับน�้าย้อมฉะนั้น 

อนึง่ ในการพจิารณาทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์นัน้ พระพทุธเจ้าได้ตรสัชีเ้อา

ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากของใจว่าเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ และในการพิจารณา

จับตัวตณัหาทีบ่งัเกดิขึน้ในใจนัน้ กจ็ะพิจารณาได้ทีอ่ายตนะภายในและอายตนะภายนอก

ทีป่ระจวบกนัอยูน่ีเ้อง หรอืกล่าวอกีอย่างหนึง่ กจ็บัพจิารณาได้ท่ีทวารท้ัง ๖ และอารมณ์

ทัง้ ๖ กอ็ายตนะท้ัง ๒ ดงักล่าวน้ันเองแสดงต่างกนัแต่ช่ือ ฉะนัน้ เมือ่พระพทุธเจ้าได้

ทรงชี้ลักษณะของตัณหา อันเป็นทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ จึงได้ทรงตรัสแสดงต่อ

ไปว่า ตัณหานั้นย่อมเกิดขึ้นต้ังอยู่ในที่ไหน ตัณหานั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่ปิยรูป  

สาตรูป คือรูปอันเป็นที่รัก รูปอันเป็นที่พอใจ ส�าราญใจ อะไรเป็นปิยรูป สาตรูป  

ก็ทรงชีย้กเอาอายตนะภายใน คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจขึน้แสดงก่อนว่าตณัหา

นั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนี้เอง และต่อจากนั้นก็ได้ตรัสยกเอา

อายตนะภายนอกที่คู่กันว่า ตัณหานั้นเกิดขึ้นอยู่ที่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  

และเรื่องราวทางใจทั้งหลายนั่นเอง ดังนี้
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ค�าว่าปิยรูป สาตรูปนี้ ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นรูปที่ตาเห็นเท่านั้น จึงจะเรียกว่า

รูป แต่ว่าหมายถึงรูปนิมิตในใจ คือสิ่งท่ีเป็นที่ก�าหนดหมายเกิดขึ้นตั้งอยู่แห่งตัณหา  

ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งเป็นท่ีก�าหนดหมายบังเกิดขึ้นตั้งอยู่ของ

ตณัหาแล้ว กเ็รยีกว่ารปูในทีนี่ท้ัง้นัน้ และโดยเฉพาะยกเอาปิยรูป สาตรปู คอืรปูทีเ่ป็น

ที่รักเป็นที่ชอบใจขึ้นเป็นประธาน ก็เพราะว่าอันตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก  

ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะของกามตัณหา ภวตัณหา ประกอบกับ นันทิ ความเพลิน 

ราคะ ความติดความยินดีนั้นย่อมอยากได้ติดใจสิ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ ตัณหาจึงจะ

บงัเกดิข้ึนตัง้อยูใ่นสิง่นัน้ และเมือ่ได้พบปะกบัส่ิงทีต่รงกนัข้าม คือส่ิงทีเ่ป็นทีเ่กลยีดชงั

ไม่ชอบใจก็ย่อมจะเกิดความดิน้รนทะยานอยากขึน้อกีอย่างหนึง่ สงเคราะห์เรยีกว่าตณัหา

เหมอืนกนั แต่ว่าเป็นวภิวตณัหา คอืดิน้รนทะยานอยากทีจ่ะให้ส่ิงทีเ่กลยีดชงัไม่ชอบใจ

นั้นสิ้นไปหมดไป ตัณหาลักษณะที่ ๒ นี้ก็นับว่าเป็นลักษณะที่รอง ลักษณะที่ขึ้นหน้า

น้ันก็คือกามตัณหา ภวตัณหา และโดยที่เรียกว่าตัณหานั้น ก็มักจะเป็นตัณหาที่มี

ลักษณะอันเรียกว่า กามตัณหา ภวตัณหา อันบังเกิดขึ้น ตั้งอยู่ในปิยรูป สาตรูป คือ

สิ่งที่เป็นที่รักที่ชอบใจนั้นแหละเป็นประการส�าคัญ

ก�าหนดสตใินปัจจุบันธรรมทางอายตนะ

คราวนี้ ตั้งสติก�าหนดเข้ามาดูให้รู้จักตากับรูป ให้รู้จักหูกับเสียง ให้รู้จักจมูก

กบักลิน่ ให้รูจ้กัลิน้กบัรส ให้รูจ้กักายและส่ิงท่ีกายถูกต้อง ให้รูจ้กัมโนคอืใจ และธรรม

คือเร่ืองราวที่คิดที่รู้อยู่ในใจอันประจวบกันอยู่ นี้เป็นทางปฏิบัติอันหนึ่ง ที่ผู้ปฏิบัติใน

สติปัฏฐานใช้ปฏิบัติได้ คือตั้งสติให้รู้จักอายตนะภายใน อายตนะภายนอกที่ประจวบ

กนัอยูใ่นปัจจบุนัซึง่มทีกุขณะ ตากบัรปูทีป่ระจวบกนักมี็อยู่ทกุขณะทีต่ายังลมือยู่ และ

มองเหน็รปูอันน้ันรูปอันน้ี หกูบัเสยีงกป็ระจวบกนัอยู่ทกุขณะได้ยนิเสียงน้ันได้ยนิเสียงนี้ 

จมกูกับกลิน่เป็นต้นตลอดถงึมโนคือใจและเรือ่งราวกป็ระจวบกนัอยูท่กุขณะ โดยเฉพาะ

มโนคือใจและเร่ืองราวทีรู้่ทีค่ดิในใจกย่็อมมอียูท่กุขณะ อนันบัว่าอาการทีอ่ายตนะภายใน

อายตนะภายนอกประจวบกนัอยู่นีเ้ป็นปัจจบัุนธรรม คอืธรรมทีเ่ป็นปัจจบุนั คือเป็นสิง่

ที่เป็นปัจจุบัน แต่โดยปรกตินั้นทุก ๆ คนมักจะใส่ใจถึงแต่ความประจวบกันทางใด 



333ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน

ทางหนึง่ทีต้่องการ เช่น ต้องการจะดสูิง่อันใดด้วยตา เช่น ดรูปู กใ็ส่ใจรปูทีต่าเห็นนัน้

ใส่ใจถึงในการดนูัน้ เมือ่ต้องการทีจ่ะฟังเรือ่งใดเรือ่งหนึง่กใ็ส่ใจอยู่ในการฟังและเรือ่งที่

ฟังนั้น เมื่อต้องการท่ีจะคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ใส่ใจในเรื่องที่คิดและในการคิดนั้น 

เพราะเหตุว่าบางทีสิ่งเหล่านั้นก็เป็นการงานที่ท�า และบางทีสิ่งเหล่านั้นก็เป็นปิยรูป  

สาตรูป คือเป็นสิ่งที่รัก เป็นสิ่งที่ชอบใจโดยตรง และบางทีก็ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะดูสิ่งนั้น

จะฟังสิ่งนี้ แต่บางทีก็ไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อน เช่นเมื่อเดินไปในถนนก็สุดแต่ว่าจะเห็นอะไร 

สุดแต่ว่าจะได้ยินอะไรดังนี้เป็นต้น และเมื่อมีสติที่ระลึกๆได้อยู่ถึงอายตนะภายใน

อายตนะภายนอกทางใดทางหนึง่ทีป่ระจวบกนัอยู่ในปัจจบุนั กน็บัว่าได้มีสตทิีร่กัษาตวั 

ที่รักษาใจได้ตามสมควร แต่ถ้าไม่มีสติที่ระลึกได้ถึงปัจจุบันธรรมดังกล่าวนั้น เพราะ

เหตุว่าส่งใจล่องลอยไปในที่อื่นเรื่องอื่น คือปัจจุบันธรรมเป็นอย่างหนึ่ง แต่ว่าส่งใจล่อง

ลอยไปเสียอีกอย่างหน่ึง เช่นปัจจุบันธรรมขณะนี้ต้องการฟังธรรมบรรยาย เมื่อมีสติ

คอยตั้งใจฟัง ฟังให้ได้ยินอยู่ก็เรียกว่า มีสติอยู่ในปัจจุบันธรรม แต่เมื่อส่งใจล่องลอย

ไปในทีอ่ืน่ กเ็รยีกว่าไม่มสีติอยู่ในปัจจบุนัธรรม แต่ว่าส่งใจลองลอยไปเสยีในอกีเรือ่งหนึง่ 

ก�าลังเดินอยู่ในถนน เม่ือมีสติระลึกได้อยู่ว่า อายตนะภายในอายตนะภายนอกก�าลัง

เป็นไปอยู่ในปัจจุบัน คือเดินไปอยู่ ดั่งนี้ก็มีสติอยู่ในปัจจุบันธรรม แต่ว่าเมื่อเดินไปแต่

ว่าส่งใจล่องลอยไปคิดเสยีในเรือ่งอ่ืน จนลืมไปว่าเราก�าลงัเดนิอยูใ่นถนนดัง่นีก้เ็ป็นการ

ขาดสติ

ท�าสตใิห้เป็นสตปิัฏฐาน

ความที่หัดให้มีสติระลึกได้ รู้อายตนะภายในภายนอกท่ีมาประจวบกันอยู่ใน

ปัจจุบนัให้มากท่ีสดุ ดัง่นีก้น็บัว่าเป็นการหดัสตใินปัจจบุนัธรรม เป็นการหดัให้มสีตขิึน้

เป็นประการแรก และอาจจะปฏิบัติสติปัฏฐานในปัจจุบันธรรมที่ก�าลังประสบนี้ได้  

ยกตัวอย่างเช่นว่าในบัดน้ีก�าลังฟังเสียง การฟังเสียงนั้นเป็นปัจจุบันธรรม ฟังเพื่อให้

เกดิปัญญา คอืความรูใ้นธรรมทีแ่สดง กเ็ป็นวิธฟัีงอย่างหนึง่ แต่ว่าฟังและท�าสตใิห้เป็น

สติปัฏฐานขึ้นมา เป็นกาย เป็นเวทนา เป็นจิต เป็นธรรม ในหูกับเสียงขึ้นมา ก็เป็น

วิธีฟังอีกอย่างหนึ่งซึ่งใช้ได้เหมือนกัน
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ส�าหรับในการฟังให้เป็นสติปัฏฐานขึ้นมานั้น ก็ตั้งสติก�าหนดหูที่ฟังกับเสียงที่

ได้ยิน และให้รู้จักว่า หูกับเสียงน้ีเป็นกาย และก็ก�าหนดดูต่อไปว่า บัดนี้เวทนาเป็น

อย่างไร เป็นสขุในการฟังหรอืเป็นทกุข์ในการฟัง หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขในการฟัง 

เพราะจะต้องมีเวทนาประกอบไปด้วยทุกขณะ เมื่อก�าหนดดูเข้ามาจริง ๆ แล้วก็ย่อม

จะรูว่้ามสีขุหรอืมทีกุข์ หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ถ้ารู้สึกสบายกเ็ป็นสุข ไม่สบาย

อึดอัดร�าคาญอะไรเป็นต้นก็เป็นทุกข์ ถ้ารู้สึกเฉย ๆ ไม่ชัดนักว่าสุขว่าทุกข์ ก็เรียกว่า

เป็นกลาง ๆ ก็ให้รู้จักว่านี่เป็นเวทนา และก็ท�าสติก�าหนดให้รู้จักว่า ผู้รับเวทนาก็คือ

จิตน้ีเอง ทีว่่าเป็นสขุนัน้กค็อืจติเป็นสุข เป็นทกุข์กค็อืจติเป็นทกุข์ เป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์

ไม่สุขก็จิตเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข จิตนี้เป็นส่วนส�าคัญ ถ้าไม่มีจิตแล้ว ทุกข์ก็ไม่

ปรากฏ สขุกไ็ม่ปรากฏ กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สขุกไ็ม่ปรากฏ จตินีเ้องจงึเป็นผูร้บั เป็นสขุ

เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็ตั้งสติก�าหนดดูจิตว่า จิตเป็นอย่างไร  

จิตมีสุขเป็นอย่างไร จิตมีทุกข์เป็นอย่างไร จิตเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นอย่างไร 

ก็ย่อมจะรู้จักจิตของตน

คราวน้ีกก็�าหนดต่อไปว่า จติทีเ่ป็นสขุแล้วเพราะการฟัง จติเป็นอย่างไร ชอบใจไหม 

จิตก็ย่อมจะชอบ ถ้าหากว่าจิตเป็นทุกข์เพราะการฟัง จิตเป็นอย่างไร ชอบใจไหม  

ไม่ชอบใจ ถ้าจิตเป็นกลาง ๆ จิตเป็นอย่างไร จิตก็เป็นกลาง ๆ ไม่ชัดว่าชอบหรือ 

ไม่ชอบ กเ็ฉย ๆ ไป ก�าหนดดใูห้รูจ้กัตวัความชอบหรอืความไม่ชอบ หรอืความเฉย ๆ 

นั้น ว่านั่นแหละเป็นธรรมในจิตที่บังเกิดขึ้นทันทีเหมือนกันเพราะการฟัง

รู้กุศลธรรมและอกุศลธรรม

การหัดท�าสตใิห้รูจ้กักาย รู้จักเวทนา รูจ้กัจิต รูจ้กัธรรมทีเ่ป็นปัจจบัุนธรรมดัง่นี้ 

บางอย่างอาจจะชัด บางอย่างอาจจะไม่ชัด บางอย่างที่ชัดนั้น เช่นว่า หูกับเสียงที่

ประจวบกันอยู่เป็นปัจจุบัน สมมติว่าเป็นเสียงสรรเสริญ เขาสรรเสริญก็ได้ยิน ก็ดู  

กใ็ห้ท�าสตใิห้รู้จกัว่าหกูบัเสียงกเ็ป็นกาย แล้วดใูห้รูจ้กัเวทนา ให้รูจั้กว่าถ้าเป็นสขุข้ึนมา 

เพราะได้ยินเสียงสรรเสริญ นั่นก็เป็นสุขเวทนา ดูให้รู้จักจิตว่าเป็นสุขนั้นก็คือจิตนี่เอง

เป็นสุข คราวนี้ จิตที่เป็นสุขที่ได้ยินเขาสรรเสริญนั้นจิตเป็นอย่างไร จิตก็ชอบใจ 
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เพลิดเพลินยินดี กใ็ห้รูจั้กว่านัน่กเ็ป็นธรรมข้ึนในจติ แต่ว่าถ้าความยนิดนีัน้เป็นตวักเิลส 

กเ็ป็นอกศุลธรรม เป็นความหลงยินดี ก็ให้รู้จักว่านี่เป็นอกุศลธรรม จิตฟูขึ้นมาแล้ว

เพราะความยินด ีคราวนี ้อีกทางหนึง่ตรงกนัข้าม หูได้ยนิเสยีง แต่ว่าเป็นเสยีงตเิตยีน

เสียงด่าว่าก็ให้ท�าสติให้รู้จักว่าหูกับเสียงน้ีเป็นกาย ก็ย่อมจะเกิดทุกขเวทนาเพราะถูก

เขาด่า ถูกเขานินทา นั่นก็เป็นเวทนา ดูให้รู้จักจิต จิตท่ีเป็นทุกข์เพราะถูกเขาด่า  

ถูกเขานินทา ให้รู้จักว่าจิตน้ีเองเป็นตัวรับทุกข์ข้ึนมา แล้วก็ดูให้รู้จักต่อไปว่า เมื่อจิต

เป็นทกุข์ เพราะถกูเขาด่า เขานนิทานัน้กเ็กดิอะไรขึน้มา กเ็กดิความเสยีใจ เกดิความ

โกรธ เกิดความฟุบแฟบ หมดก�าลังใจเป็นต้น นั่นก็เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตเช่น

เดียวกัน คือหัดดูให้รู้จักในเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกประจวบกันดังนี้ว่า  

นี่เป็นกาย นี่เป็นเวทนา นี่เป็นจิต นี่เป็นธรรม ธรรมก็ให้รู้จักว่า นี่เป็นกุศล นี่เป็น

อกศุล หรอืนีเ่ป็นกลาง ๆ ส�าหรบัฝ่ายกุศลนัน้กม็อียูเ่ป็นอนัมาก เช่นหกูบัเสียงประจวบ

กนัเป็นเสยีงท่ีแสดงธรรม กใ็ห้รูจ้กัว่าน่ันกเ็ป็นกาย กเ็กิดสุขเวทนาในเมือ่มกีศุลฉันท์อยู่ 

นั่นก็เป็นเวทนา ก็จตินีเ่องท่ีเป็นผูท่ี้เป็นสขุเพราะฟังธรรม เป็นจติทีส่งบ และความสงบ

กบัสต ิความระลกึได้กับความรู้ในธรรมก็เป็นกุศลธรรมขึ้นมา ก็บังเกิดสืบเนื่องกันไป 

ดูให้รู้จักดั่งนี้

รู้จ�าแนกธรรมหรอืธรรมวจิัย

ความทีม่สีตหิดัมาก�าหนดในปัจจบุนัธรรมทางอายตนะ ให้รูจ้กัเป็นกาย เป็นเวทนา 

เป็นจิต เป็นธรรมดั่งนี้ตามเป็นจริง เรียกว่าเป็นสติที่รักษาตัวได้ดียิ่งขึ้นไป เพราะจะ

ท�าให้เกิดความรู้ความยับยั้งฝ่ายอกุศล และท�าให้เกิดความเจริญฝ่ายกุศล เพราะเมื่อ

มีสติก�าหนดรู้อยู่ด่ังนี้ ถ้าเป็นฝ่ายอกุศล ฝ่ายอกุศลนั้นก็จะสงบด้วยสติท่ีรู้ ถ้าเป็น 

ฝ่ายกศุล ฝ่ายกศุลนัน้กจ็ะตัง้อยูแ่ละกจ็ะงอกงามย่ิงขึน้ด้วยอ�านาจสตทีิร่ะลึกรูน้ัน้ ฉะนัน้ 

จึงเป็นสตทิีเ่ป็นเครือ่งรักษาตวัเป็นเครือ่งรักษาใจเป็นอย่างดี เรยีกว่าเป็นการหดัปฏบิตัิ

ท�าโพชฌงค์ คอืองค์แห่งความรูด้้วย คอืหดัจ�าแนกแยกแยะธรรมออกไปให้รูจ้กั ตัง้ต้น

แต่ให้รูจ้กัอายตนะภายในภายนอกท่ีประจวบกนัแต่ละข้อ ว่านีเ่ป็นทางตา นีเ่ป็นทางหู 

น่ีเป็นทางจมกู นีเ่ป็นทางลิน้ นีเ่ป็นทางกาย นีเ่ป็นทางใจ และแต่ละทางทีเ่ป็นปัจจบุนั
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ธรรมนัน้ นีเ่ป็นกาย นีเ่ป็นเวทนา นีเ่ป็นจิต นีเ่ป็นธรรม ธรรมนีเ้ป็นอกุศล นีเ้ป็นกศุล 

นี้เป็นกลาง ๆ ก็เป็นอันว่า ท�าให้เกิดความรู้จ�าแนก เรียกว่า ธรรมวิจัย แยกแยะออก

ไปได้ว่าในก้อนอาการของจติใจทีบ่งัเกดิขึน้ทกุขณะนี ้อะไรเป็นอะไร มาจากไหน ต้นทาง

อยู่ที่ตา ที่หู ที่จมูก ที่ลิ้น ที่กาย หรือที่ใจ และก็รู้จ�าแนกออกไปว่า กระบวนการของ

จิตใจนี้ด�าเนินไปอย่างนี้นั้น อะไรเป็นอะไรตามเป็นจริง ดั่งนี้ก็จะเป็นธรรมวิจัยขึ้นมา

ในตัวเอง แล้วก็จะท�าให้เกิดปหานะ การละ ละอกุศล และภาวนา ท�ากุศลให้เกิดขึ้น

ไปโดยล�าดับ ฉะนั้นอายตนะภายในภายนอกที่ประจวบกันอยู่เป็นปัจจุบันนี้แหละ  

เป็นทางปฏิบัติอันหนึ่งของผู้ปฏิบัติที่จะหัดท�าสติให้มีความระลึกรู้อยู่

๑๔ มีนาคม ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๒๐  
อายตนะ ๖ (ต่อ)

รู้สังโยชน์

อนัอายตนะทัง้ ๖ นัน้ย่อมเป็นประตสู�าคญัทีน่�าทัง้กเิลสเคร่ืองเศร้าหมอง และ

ทั้งธรรมที่เป็นส่วนดีส่วนชอบเข้าสู่จิต ฉะนั้น จึงได้มีค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยว

กับการปฏบัิตทิางอายตนะท้ัง ๖ นีอ้ยู่เป็นอันมาก ในสตปัิฏฐานทัง้ ๔ ได้แสดงอายตนะ 

ทั้ง ๖ ถัดจากขันธ์ ๕ และในทางปฏิบัตินั้นก็อาจจะจับพิจารณาอายตนะทั้ง ๖ โดยมี

สตริูจ้กัตา รูจ้กัรปูทีม่าประจวบกนั เป็นต้น ตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงส่ังสอน ดัง่นีก็้ได้ 

โดยทีหั่ดท�าสตพิร้อมทัง้สมัปชญัญะคอืความรูสึ้กตวัอยู่เสมอในขณะทีเ่ห็นอะไร ได้ยิน

อะไรเป็นต้น ดงัเช่นเมือ่เดนิไปกต็ัง้สติท�าความรู้อยู่ว่าเห็นอะไรบ้างในขณะทีเ่ดินไปนัน้ 

ได้ยนิอะไรบ้างในขณะท่ีเดนิไปนัน้ ตลอดจนถงึได้คดิถึงเรือ่งอะไรบ้างในขณะทีเ่ดนิไปนัน้ 

เป็นการหัดท�าสติสัมปชัญญะเป็นไปในอายตนะทั้ง ๖ และก็อาจจะหัดปฏิบัติก�าหนด

แต่เพียงอายตนะใดอายตนะหนึ่งก่อนก็ได้ ถ้าจะต้องการให้มีสติไปทั้งหมดในเบื้องต้น

อาจจะยังท�ายาก ก็เอาแต่เพียงว่าเมื่อเดินไปเห็นอะไรบ้างแต่เพียงอย่างเดียว และ 

ในบางคราวบางโอกาสกอ็าจทีจ่ะตัง้สตกิ�าหนดแต่เพยีงอย่างใดอย่างหนึง่ในเม่ือจะต้อง

ใช้อายตนะอย่างน้ันมาก เช่นในขณะท่ีก�าลังฟังธรรมบรรยายนี้ก็ต้ังสติก�าหนดเสียงที่

ฟังทางหู เพราะว่าโสตประสาทคอืหกูบัเสยีงย่อมประจวบกนัอยู่เสมอ กต็ัง้จติตัง้ใจฟัง

เสยีงทีก่�าลงัแสดงน้ี ก็เป็นการหดัท�าสตพิร้อมทัง้สัมปชญัญะเป็นไปในโสตคอืหกูบัเสียง
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ที่มาประจวบกัน เมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันได้สติด้วยได้สมาธิในการฟังด้วย ในบางคราว 

ต้องการใช้สตกิ�าหนดแต่เพยีงทางใดทางหนึง่กใ็ช้ในทางนัน้ กเ็ป็นการหดัท�าสตสิมัปชญัญะ

เป็นไปในอายตนะอย่างหนึง่ และยิง่ขึน้ไปกว่านี ้ก�าหนดดจิูตใจ ให้รูจ้ติใจในขณะทีต่า

กบัรปู หกูบัเสียงเป็นต้นประจวบกนัว่าเป็นอย่างไร เมือ่เป็นสงัโยชน์คอืความผกูขึน้มา

ก็ให้รู้ ถ้าไม่มีสังโยชน์คือความผูกก็ให้รู้

อันสังโยชน์คือความผูกนี้ บางแห่งท่านแสดงชี้เอาฉันทราคะ ราคะคือความ

ตดิใจยนิดด้ีวยฉนัทะ คือ ด้วยความพอใจ เมือ่มฉัีนทราคะขึน้กแ็สดงว่าเกดิสังโยชน์ขึน้ 

และแม้ว่าจะเกิดปฏิฆะที่ตรงกันข้ามคือความกระทบกระท่ังหงุดหงิด เพราะเหตุท่ีรูป

เสยีงทีม่ากระทบกันนัน้ไม่เป็นทีต่ัง้แห่งความพอใจเป็นปฏิฆะขึน้มา เมือ่เป็นดัง่นี ้กใ็ห้

รู้ว่าเป็นสังโยชน์คือความผูกเหมือนกัน เพราะว่า จิตจะต้องมีความผูกอยู่ในตากับรูป 

หูกับเสียงนั้น หรือว่าสิ่งเหล่านั้นมาผูกอยู่กับจิต มีตัวความผูกที่เป็นสังโยชน์อยู่  

จึงเกิดอาการเป็นฉันทราคะหรือเป็นปฏิฆะขึ้น เม่ือจิตเป็นอย่างไรก็ให้มีความรู ้  

คราวนี้ก็ต้องก�าหนดให้รู้ละเอียดยิ่งขึ้นว่า สังโยชน์คือความผูกดังกล่าวนั้นบังเกิดขึ้นก็

เพราะไม่ได้เหน็ความเกดิความดบั เม่ือเหน็ความเกดิความดับ สังโยชน์กจ็ะไม่บงัเกดิขึน้

ส�ารวมอนิทรยี์หรอือนิทรยีสังวร

ความเห็นเกิด-ดับเป็นตัวญาณหรือปัญญาที่อาศัยสตินั่นเอง แต่ก็ต้องเป็นสติ

ที่ว่องไว แจ่มใส สงบนิวรณ์ จึงจะเป็นสติที่ว่องไว แจ่มใส ตั้งมั่น ปัญญาหรือญาณที่

เห็นเกิด-ดับจงึจะบงัเกดิ และเมือ่บงัเกดิ สงัโยชน์คอืความผกูกไ็ม่บงัเกดิ กจ็ะเห็นอะไร ๆ 

ได้อย่างสบาย ได้ยนิอะไร ๆ ได้อย่างสบาย แต่ว่าทัง้นีก็้ต้องอาศยัธรรมอกีข้อหนึง่เป็น

อุปการะในการปฏิบัติ คืออินทรียสังวร ความส�ารวมอินทรีย์ อินทรีย์นั้นก็เป็นชื่อของ

อายตนะภายในท้ัง ๖ นัน่แหละได้ชือ่ว่า “อนิทรย์ี″ ทีแ่ปลว่าเป็นใหญ่ กเ็พราะตาเป็น

ใหญ่ในการเห็นรูป หูเป็นใหญ่ในการฟังเสียง จมูกเป็นใหญ่ในการทราบกล่ินสูดกลิ่น 

ลิ้นเป็นใหญ่ในการทราบรสลิ้มรส กายเป็นใหญ่ในการทราบในการถูกต้องโผฏฐัพพะ

สิ่งท่ีกายถกูต้อง มโนเป็นใหญ่ใน ๕ ข้อข้างต้นนัน้ด้วย และในธรรมซึง่ในทีน้ี่หมายถึง 

เรือ่งราว ก็คือเรื่องของรูป เสียง เป็นต้น ทั้ง ๕ นั้นแหละ ที่ประสบพบผ่านมาแล้ว  
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แต่ยังทรงอยู่ในใจโดยเป็นสัญญาคือความจ�าหมายอยู่ จึงเป็นธรรมที่เรียกว่ายังทรงอยู่

โดยเป็นสัญญาคือความจ�าหมาย เพราะฉะนั้น จึงได้โผล่ขึ้นมา มโนก็รู้หรือคิดถึงสิ่งที่

ประสบพบผ่านมาแล้วเหล่านี้อีกด้วย ฉะนั้น จึงชื่อว่าอินทรีย์ อินทรีย์นี้นอกจากเป็น

ใหญ่ดังกล่าว ยังเป็นใหญ่ในฐานะที่ครอบง�าจิตใจของทุก ๆ คนอีกด้วย โดยเหตุนี้จึง

ได้ตรัสสอนให้มีอินทรียสังวร คือความส�ารวมระวังอินทรีย์

ค�าว่า “สังวร″ น้ัน แปลว่าความส�ารวม ความระวัง ซึ่งมีลักษณะเป็นการ

ป้องกนั เหมอืนอย่างค�าว่า ความส�ารวมจากการดืม่น�า้เมา กห็มายถงึการป้องกนัจาก

การดื่มน�้าเมา คือความงดเว้นหรือไม่ดื่มนั้นเอง ความส�ารวมอินทรีย์ก็คือการป้องกัน 

ป้องกันอะไร ก็ป้องกันความยึดถือ สิ่งที่เห็น ส่ิงท่ีได้ยิน คือรูปท่ีเห็น เสียงท่ีได้ยิน 

กลิ่นที่ทราบทางจมูก รสที่ทราบทางลิ้น สิ่งถูกต้องที่ทราบทางกาย และเรื่องที่ผุดขึ้น

มาคิดในใจ ไม่ยดึถอืสิง่เหล่านีท้ัง้หมดหรอืบางส่วน ว่าสิง่เหล่านีน่้าชอบ หรอืว่าส่ิงเหล่านี้

น่าชงัน่าเกลยีด เพราะเมือ่มคีวามยึดถอืว่าน่าชอบกจ็ะเกดิอภิชฌา คอืความยินด ีเมือ่

ยดึถือว่าน่าชงักจ็ะเกดิโทมนสั คอืความยนิร้าย ความยินดคีวามยินร้ายนีก้เ็ข้าครอบง�าจติ 

เพราะฉะน้ัน จงึปฏบิตัเิพือ่ส�ารวมคอืระวงัป้องกนัจิตใจ โดยทีมี่สตนิีแ้หละเป็นผูร้กัษา 

โดยตรงก็คือรักษาจิตใจ แต่เม่ือกล่าวโดยโวหารก็มีสติรักษาตา รักษาหูเป็นต้น  

ในขณะที่อายตนะเหล่านี้ประจวบกับสิ่งที่เข้ามา หรือพูดรวม ๆ ว่าในขณะที่อายตนะ

ภายในและอายตนะภายนอกเหล่านี้มาประจวบกัน เม่ือมีสติรักษา เม่ือมีสติส�ารวม

ระวังอยู่ ก็จะไม่ยึดถือ และเม่ือไม่ยึดถือดังกล่าว ความยินดีความยินร้ายก็จะไม่เข้า

ครอบง�าจิตใจ

มสีตสิังวร

อันความยินดีความยินร้ายที่เข้าครอบง�าจิตใจนี้ เรียกว่าเป็นอาสวะอย่างหนึ่ง 

คอืไหลเข้ามาสูจ่ติใจ ถ้าจะเปรียบอย่างวตัถเุช่นน�า้ไหล จะเปรยีบอย่างว่า ตา หู เป็นต้น

เป็นทางไหล ก็คือไหลเข้ามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจนี้เอง 

ไหลเข้ามาท่วมใจเป็นโอฆะ คอืห้วงน�า้ทีท่่วมใจ หรอืเป็นอรรณพ คอืเป็นทะเลลกึท่ีท่วมใจ 

อันน�้าคือกิเลสที่ไหลเข้ามาท่วมใจเหล่านี้ ก็ไหลเข้ามาทางอายตนะทั้ง ๖ ดังกล่าวนี้ 
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ฉะนั้น เมื่อมีอินทรียสังวรอยู่ ก็จะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ไหลเข้ามา สติเป็น

ตวัสงัวร กค็อืสตทิีร่ะลกึได้ ระลกึได้ว่า ก�าลงัเห็นอะไร ก�าลังได้ยินอะไร และระลึกได้ว่า 

ความยึดถือหรือความไม่ยึดถือบังเกิดขึ้นหรือไม่ และระลึกได้ว่า จิตใจมีภาวะเป็น

อย่างไร ยินดียินร้ายหรือไม่ พร้อมกับระลึกได้ว่า การที่ปล่อยจิตใจให้มีความยึดถือ 

และยินดียินร้ายเป็นโทษก่อให้เกิดความเดือดร้อน ส่วนการที่ไม่ปล่อยจิตใจให้ยึดถือ 

ไม่ก่อให้เกิดความยินดียินร้าย ก่อให้เกิดความรู้สึกสงบและก็มีสติที่ระลึกได้ด้วยว่า  

อนักิเลสกองราคะ โทสะ โมหะ ทีเ่ป็นอกศุลมลู คอืมลูของอกศุลทัง้หลาย กบัทัง้อกศุล

กรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นโดยอกุศลมูลเหล่านี้ เป็นกายกรรมที่เป็นทุจริต เป็นอกุศล 

มีฆ่าเขาบ้าง ลักของของเขาบ้าง ประพฤติผิดในกามทั้งหลายบ้าง เป็นวจีกรรมที่เป็น

อกุศลทจุรติเป็นต้นว่า พดูเท็จบ้าง พดุส่อเสียดบ้าง พูดค�าหยาบบ้าง พดูเพ้อเจ้อเหลว

ไหลบ้าง เป็นมโนกรรมทีเ่ป็นอกศุลทจุรติ เป็นต้นว่า คดิโลภอยากได้ทรพัย์สมบตัขิอง

เขามาเป็นของตนบ้าง พยาบาทปองร้ายเขาบ้าง เห็นผิดจากคลองธรรมบ้าง เหล่านี้ก็

บงัเกดิขึน้จากการท่ีขาดอินทรยีสงัวร ขาดสติส�ารวมระวัง ขาดสตรัิกษา จึงบงัเกดิความ

ยึดถือว่านีฉ่นัชอบ น่ีข้าพเจ้าชอบ น่ีฉนัไม่ชอบ นีข้่าพเจ้าไม่ชอบ ไม่มสีตห้ิามกัน ไม่มี

สตริกัษา

เมื่อความยึดถือดังกล่าวนี้แรง ก็จะเป็นชนวนให้เกิดอกุศลมูล เป็นกิเลสกอง

ราคะหรือโลภะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง จึงเป็นเหตุให้ประกอบอกุศลกรรมทุจริต 

ต่าง ๆ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ดังกล่าวนั้น แต่ถ้าหากว่ามีอินทรียสังวรอยู่ คือ 

มสีตทิีร่ะลกึได้อยู่ว่า นีค่วร นีไ่ม่ควร นีเ่ป็นบาป นีเ่ป็นอกศุล นีเ่ป็นโทษ นีไ่ม่เป็นโทษ 

ความที่ระลึกได้นี้ก็จะห้ามกัน ป้องกันมิให้เกิดความยึดถือดังนั้นหรือจะมีบ้างก็น้อย 

แล้วก็จะหายไป จึงไม่ก่อความยินดีความยินร้ายหรือก่ออกุศลมูลดังกล่าวมานั้นให้

บงัเกดิขึน้ ฉะนัน้ จงึงดเว้นได้ ไม่ก่ออกศุลกรรมทจุรติทัง้หลายทางกาย ทางวาจา ทางใจ 

และทั้งถ้ามีอินทรียสังวรดังกล่าวนี้อยู่มาก ก็จะห้ามกันความยินดี ความยินร้าย หรือ

โลภ โกรธ หลง หรือโลภะ โทสะ โมหะ แม้อย่างน้อยมิให้บังเกิดขึ้น ก็เป็นทางเจริญ

ของกุศลทั้งหลาย อันเป็นไปในทางตรงกันข้าม เพราะฉะนั้น อินทรียสังวรจึงเป็น 

สิง่ส�าคญัมาก คนเราท่ีสามารถละความชัว่ได้ ท�าความดไีด้ ช�าระจติของตนให้ผ่องใสได้ 

ตามหลกัค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าตัง้แต่ขัน้หยาบทีส่ดุจนถงึขัน้ละเอยีดทีส่ดุ กเ็พราะ
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มีอินทรียสังวรน้ีแหละ น้อยหรือมาก ถ้ามีน้อยก็ละความชั่วได้น้อย ละความชั่วได ้

ไม่มากคือน้อย ท�าความดไีด้น้อย และช�าระจติของตนให้ผ่องใสได้น้อย ถ้ามอีนิทรยีสงัวร

มาก กส็ามารถละความชัว่ได้มาก ท�าความดีได้มาก และช�าระจติของตนให้ผ่องใสได้มาก 

และเมือ่ปฏบิติัในสตปัิฏฐานกจ็ะปฏบิตัใิห้ได้ผลดเีจรญิขึน้มาในธรรมปฏบิติั มสีติระลกึ

ได้ตามรู้ตามเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม น�าให้ได้ปัญญาท่ีเป็นวิปัสสนาปัญญา  

หรอืวปัิสสนาญาณ เหน็ปัญจขนัธ์โดยเป็นทกุขสจัจะ พร้อมทัง้เหตุปัจจยัของปัญจขนัธ์

คอือายตนะ พร้อมทัง้ก�าหนดรูถ้งึตวัสงัโยชน์คือความผกู สามารถท่ีจะปฏบิตัดิบัสังโยชน์

ได้ตามล�าดับ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๒๑  
อายตนะ ๖ (ต่อ)

ปัญญาในธรรม

อนัธรรมน้ันก็เป็นศาสนธรรมและเป็นสัจธรรม ทีเ่ป็นศาสนธรรมนัน้กค็อื เป็น

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองซ่ึงทรงแสดงส่ังสอนเป็นต้นเดิม และก็แสดง 

สั่งสอนกันสืบต่อมา สัจธรรมนั้นคือความจริง เป็นความจริงที่มีอยู่ในทุก ๆ คนนี้เอง 

ฉะนั้น ปัญญาในธรรม ทีแรกก็เป็นความรู้ในค�าส่ังสอน และต่อมาก็เป็นความรู้ใน 

ความจริงอนัมอียูท่ีต่น ค�าสัง่สอนนัน้ชีแ้จงแสดงชีใ้ห้มองเหน็ ถ้าจะเปรยีบกบัค�าสัง่สอน

เหมือนอย่างไฟฉายที่ฉายตรงไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไฟฉายก็เทียบกับเป็นศาสนธรรม  

สิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีไฟฉายส่องก็เทียบกับเป็นสัจธรรม บุคคลผู้มีดวงตาเห็นแสงไฟซึ่งเป็น

ความสว่างส่องไปก็ย่อมเห็นสิ่งที่ไฟส่องนั้นว่าเป็นอะไร เป็นวัตถุสิ่งนั้น เป็นวัตถุสิ่งนี้ 

ก็สุดแต่ไฟจะส่องไปให้เห็น แต่ว่าไฟฉายนั้นไม่ใช่สัจธรรม เป็นศาสนธรรม แต่เพราะ

เหตทุีส่่องตรงไปยังสิง่ท่ีมีอยูจ่ริงจงึเรยีกว่าเป็นสจัจะด้วย แต่ว่าทีเ่ป็นสจัจรงิน้ันกค็อืสิง่

ทีไ่ฟส่องน้ันเองอันเป็นท่ีต้องการให้เหน็ ดงัเช่นในอายตนปัพพะนี ้ ศาสนธรรมได้ตรัส

แสดงสัง่สอนว่า ให้รูจ้กัจกัษคุอืตา ให้รูจ้กัรปู และอาศยัจกัษแุละรปูทัง้สอง เกิดสงัโยชน์

คือความผูก ก็ให้รู้จักสังโยชน์น้ัน สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นด้วยประการใดก็ให้รู้

ประการนัน้ สังโยชน์ท่ีเกดิขึน้แล้วจะละเสยีได้ด้วยประการใดก็ให้รูป้ระการน้ัน สังโยชน์

ที่ละได้จะไม่เกิดขึ้นอีกด้วยประการใดก็ให้รู้ประการนั้น
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ตรัสสอนให้รู้จักโสต คือหู ให้รู้จักเสียง และอาศัยหูกับเสียงเกิดสังโยชน์คือ

ความผูก ก็ให้รู้จักสังโยชน์นั้น สังโยชน์ท่ียังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ก็ให้รู ้

ประการนัน้ สงัโยชน์ทีเ่กดิขึน้แล้วจะละเสยีได้ด้วยประการใด กใ็ห้รูป้ระการนัน้ สังโยชน์

ที่ละได้จะไม่เกิดขึ้นอีกด้วยประการใด ก็ให้รู้ประการนั้น 

ตรัสสอนให้รู ้จักฆานะคือจมูก ให้รู ้จักกลิ่นและอาศัยจมูกกับกล่ินท้ังสอง  

เกดิสงัโยชน์คอืความผกู กใ็ห้รูจ้กัสงัโยชน์นัน้ สงัโยชน์ท่ียังไม่เกดิจะเกดิขึน้ด้วยประการ

ใดกใ็ห้รูป้ระการนัน้ สงัโยชน์ทีเ่กดิขึน้แล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดกใ็ห้รูป้ระการนัน้ 

สังโยชน์ที่ละได้จะไม่เกิดขึ้นอีกด้วยประการใดก็ให้รู้ประการนั้น 

และต่อไปอกี ๓ ข้อกเ็ช่นเดยีวกนั นีเ้ป็นศาสนธรรม และศาสนธรรมดงักล่าวนี้ 

ก็เป็นไฟฉายส่องเข้ามาที่สิ่งที่มีอยู่เป็นไปอยู่อันเรียกว่าสัจจะในทุก ๆ คนนี้เอง

ละสังโยชน์ด้วยสตแิละโยนโิสมนสกิาร

ฉะนัน้ เม่ือดเูข้ามาตามท่ีศาสนธรรมส่องด้วยดวงตากย่็อมจะมองเห็นตากบัรปู 

มองเห็นหูกับเสียง มองเห็นจมูกกับกลิ่นเป็นต้น และจะมองเห็นสังโยชน์คือความผูก 

จะมองเห็นทางที่สังโยชน์อันยังไม่เกิดจะบังเกิดขึ้น และเมื่อปฏิบัติละสังโยชน์ตามที่

ทรงสัง่สอนน้ีก็จะมองเหน็ทางละสงัโยชน์ท่ีเกดิขึน้แล้ว พร้อมกบัจะทราบทางตามท่ีทรง

สัง่สอนในการทีส่ังโยชนท์ี่ละได้จะไมเ่กิดขึ้นอีกด้วย แต่ว่าจกัษคุือดวงตาที่มองเหน็นีก้็

จะต้องเป็นดวงตาปัญญาอันประกอบด้วยสติ และดวงตาปัญญานั้นก็จะต้องประกอบ

ด้วยโยนิโสมนสิการ คือการพิจารณาท�าไว้ในใจโดยแยบคาย ซึ่งเป็นปัญญาพื้นฐาน

ส�าหรับใช้พจิารณาโดยแยบคาย คือตามทางเหตุผล กจ็ะได้ปัญญาทีเ่ป็นตวัผลยิง่ข้ึนไป 

และเมื่ออาศัยปัญญาดังนี้ จึงจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ คือจะรู้จักตา รู้จักรูป รู้จักหู รู้จักเสียง 

รู้จักจมูก รู้จักกลิ่น และรู้จักสังโยชน์ที่เกิดขึ้น จะรู้จักละสังโยชน์ที่บังเกิดขึ้น ตลอด

จนถงึรูจ้กัวธิทีีจ่ะป้องกนัแก้มใิห้สงัโยชน์บงัเกดิขึน้อกี จนถงึละได้เดด็ขาดในทีส่ดุ และ

ความที่จะต้องอาศัยดวงตาปัญญามองให้รู้จักโดยอาศัยแสงไฟฉายอันเป็นดวงประทีป

คือศาสนธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ อันเรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการนั้น ก็คือ 
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จะต้องรู้จักคิด เพราะอันที่จริงนั้นทุกคนก็รู้จักตา รู้จักรูป รู้จักหู รู้จักเสียง รู้จักจมูก 

รู้จักกลิ่น ตลอดจนถึงรู้จักลิ้น รู้จักรส รู้จักกาย รู้จักสิ่งที่กายถูกต้อง รู้จักมโนคือใจที่

รู้ที่คิด และรู้จักธรรมคือเรื่องราวในใจที่คิด ที่รู้กันอยู่ด้วยกัน และก็ย่อมมีความรู้สึก

ในตัวสังโยชน์คือความผูกที่เกิดขึ้นอยู่ด้วยกัน ดังที่ท่านชี้สังโยชน์ว่า ฉันทราคะ คือ

ความพอใจหรือความติดใจด้วยอ�านาจของความพอใจ คือเมื่อชอบขึ้นมาและผูก 

ความชอบไว้ในใจ ก็รู้ว่าเราชอบตรงกันข้ามคือว่าไม่ชอบก็รู้ว่าเราไม่ชอบ และก็ผูกอยู่

เป็นความชอบความไม่ชอบดั่งนี้ก็รู้ ก็รู้อยู่ด้วยกันดั่งนี้เป็นธรรมดา แต่ว่าความรู้ดั่งนี้

ยังไม่ใช่โยนิโสมนสิการที่เป็นตัวปัญญาในที่นี้

รู้สภาพธรรมดา

โยนโิสมนสกิารท่ีเป็นตวัปัญญาในทีน่ีน้ัน้กค็อืต้องรู้จกัคดิ คดิให้รูจ้กัสภาพของ

สิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ ที่เป็นไปอยู่ตามเหตุและผลที่เป็นตัวสภาพ คือที่เป็นไปตามกระบวน

ของตนเอง คือตามกระบวนของสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเหตุเป็นผล เป็นไปในตัวเอง ซึ่งเป็น

สภาพธรรมดา อนัสภาพธรรมดาทีค่วรจะใช้วธิคีดิทีเ่ป็นโยนิโสมนสกิารให้รูจั้กนี ้กเ็ป็น

สภาพธรรมดา ท่ีเป็นเหตุปัจจัยของกันและกันเป็นไปนั้นอย่างหนึ่ง สภาพธรรมดาที่

เป็นสามัญญลักษณะอีกอย่างหนึ่ง สภาพธรรมดาที่เป็นเหตุเป็นผล เป็นไปตามสภาพ

ของตนเองนัน้ กค็อืตากเ็ป็นตา ซึง่มสีภาพมองเห็น รปูกเ็ป็นรปู คือเป็นส่ิงท่ีตามองเห็น 

หกูเ็ป็นสิง่ได้ยิน สภาพธรรมดาของหกูไ็ด้ยิน และเสียงกเ็ป็นส่ิงทีห่ไูด้ยนิ จมกูกมี็สภาพ

ธรรมดาทีไ่ด้กลิน่ กลิน่กเ็ป็นส่ิงทีจ่มกูจะพงึได้ และเมือ่ตากบัรปูประจวบกนั มมีโนคอื

ใจเข้าประกอบกส็�าเร็จเป็นการเหน็ หกูบัเสียงประจวบกัน เมือ่มมีโนคอืใจเข้าประกอบ

ก็ส�าเร็จเป็นการได้ยิน จมูกกับกลิ่นประจวบกัน เม่ือมีมโนคือใจเข้าประกอบก็ส�าเร็จ

เป็นการทราบกล่ิน ล้ินกับรสประจวบกัน เมื่อมีมโนคือใจเข้าประกอบก็ส�าเร็จเป็น 

การทราบรส กายและสิง่ทีก่ายถกูต้องประจวบกนั กใ็ห้ส�าเร็จเป็นการทราบส่ิงถูกต้อง

ทางกาย มโนคือใจกับธรรมคือเรื่องราวประจวบกัน ก็ส�าเร็จเป็นความรู้เรื่อง

อนัการเหน็ การได้ยิน คือการเหน็รูปทางตา การได้ยนิทางห ูการทราบกลิน่ 

ทราบรส ทราบสิ่งถูกต้อง ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และการที่รู้เรื่องทางมโนคือใจ
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เหล่านีเ้ป็นวญิญาณดงัทีไ่ด้เคยกล่าวแล้ว นีเ้ป็นธรรมชาตธิรรมดา คอืเป็นตวัสภาวะที่

เป็นธรรมดา เป็นไปตามเหตแุละผลของขนัธ์ อายตนะ ไม่ว่าจะเป็นของใคร ตวัสภาพ

เป็นอยู่ดังนี้ และอันสภาพที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นสภาพธรรมดาดังกล่าวนี้ ก็มีแก่ทุก ๆ 

อย่างในโลก และเรื่องของขันธ์ อายตนะดังกล่าวนี้ ก็เป็นเรื่องของโลก อายตนะโลก

ก็เป็นไปด่ังนี ้แม้เรือ่งของโลกธาตอุย่างอ่ืนกม็เีหตมุผีลเป็นไปอยูด่ัง่นี ้เป็นสภาพธรรมดา 

เช่นฝนตก แดดออก ร้อนหนาว เป็นต้น ซึง่เป็นสภาพธรรมดาของโลก ซึง่เป็นโลกธาตุ 

ก็เป็นไปอยูต่ามเหตตุามผล เป็นสภาพเป็นธรรมดาดัง่นีต้ามความเป็นจรงิ จงึไม่ใช่เป็น

ของ ๆ ใคร ไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา ไม่ใช่เป็นตวัเขาของเขาทีไ่หน เหมอืนอย่างธรรมชาติ

ธรรมดาที่เป็นสภาพของโลกธาตุ ฝนตก แดดออก ร้อน หนาว กลางวัน กลางคืน 

เป็นต้นก็เป็นสภาพธรรมดาของโลกธาตุ ไม่ใช่เป็นตัวเรา ไม่ใช่เป็นของเรา ก็เป็นไป

อยู่ด่ังน้ี แม้สภาพที่เป็นธรรมชาติธรรมดาของอายตนะขันธ์ที่เป็นขันธโลก อายตนะ

โลกอีกส่วนหนึ่งอันแยกมาจากโลกธาตุส่วนใหญ่ ทั้งแถมมีจิตใจครองเป็นพิเศษก็มี

สภาพที่เป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นไปเอง ไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราที่ไหนก็ต้อง

รู้จักคิดให้รู้จักสภาพที่เป็นเหตุเป็นผล เป็นธรรมชาติธรรมดาดั่งนี้ส่วนหนึ่ง

รู้สามัญลักษณะ

อีกส่วนหนึ่ง ใช้วิธีคิดให้รู้จักสภาพที่เป็นสามัญลักษณะ คือ ลักษณะทั่วไป

ของสิ่งที่เป็นสังขารทั้งปวง ก็คือของโลกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นขันธโลก อายตนะโลก 

หรือโลกธาตุภายนอกต่าง ๆ ก็คือ อนิจจลักษณะ ลักษณะที่ไม่เที่ยง ทุกขลักษณะ 

ลกัษณะทีเ่ป็นทุกข์ อนตัตลักษณะ ลักษณะทีเ่ป็นอนตัตา มใิช่อตัตาตวัตน กล่าวสรปุ

ง่าย ๆ ว่า ลักษณะท่ีบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ เพราะเป็นส่ิงทีต้่องเกดิต้องดบั 

ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกับเวลาที่ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้  

เวลาต้องเปลี่ยนไปทุกวินาที จะให้วินาทีนี้ตั้งอยู่ว่าอย่าเปลี่ยนไป ดั่งนี้หาได้ไม่ จะให้

นาทีนี้ จะให้ชั่วโมงนี้ จะให้วันนี้เป็นต้นตั้งอยู่ ว่าวันนี้จงอยู่ที่นี้ อย่าเป็นพรุ่งนี้ดังนี้หา

ได้ไม่ เวลาต้องเปล่ียนไปอยู่ทุกขณะ แม้ว่าจะแบ่งย่อยให้ละเอียดไปกว่าวินาทีอีกสัก 

เท่าไหร่ก็ตาม เวลาไม่มีหยุด เปลี่ยนไปอยู่ทุกขณะ และเมื่อหยุดอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยน
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ไปอยู่ทุกขณะดังนี้ ทุก ๆ สิ่งเกิดแล้วจึงต้องดับ และถ้าหากว่าจะแบ่งย่อยให้ละเอียด

แล้วก็เกิดดับอยู่ทุกวินาที แบ่งเวลาให้ละเอียดอีกก็ยิ่งเกิดดับเร็วเข้าไปอีก แต่ว่ามอง

ด้วยตาเนื้อไม่เห็นละเอียด เห็นได้แต่หยาบ ๆ แต่ว่าเมื่อมองด้วยตาปัญญาตามเหตุ

และผล จึงจะเหน็ได้อย่างละเอยีดถึงความเกดิดบัทีเ่ป็นไปพร้อมกบัเวลา และเม่ือเป็น

ดั่งนี้ จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยง เพราะถ้าเที่ยงแล้วก็ไม่ต้องดับ เพราะเหตุที่ต้องดับ

จงึไม่เทีย่ง และเพราะไม่เทีย่งจงึเป็นทกุข์เพราะตัง้อยูค่งทีไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป 

และเพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นอนัตตาบังคับให้เป็น

ไปตามปรารถนาไม่ได้ ถ้าเป็นอัตตาก็จะบังคับกันได้ว่า ขอให้เป็นอย่างนี้ ขออย่าให้

เป็นอย่างน้ัน แต่จะบงัคบัให้เป็นไปดังนัน้ไม่ได้ นีเ้ป็นสภาพธรรมดาทีเ่ป็นสามญัลักษณะ 

ต้องหาวิธีคิดที่จะให้รู้จักสภาพธรรมดาที่เป็นเหตุผลเป็นไป กับสภาพธรรมดาที่เป็น

สามัญลักษณะดั่งนี้ประกอบกัน

ใช้วธิเีทยีบเคยีง

ต่อจากนีก้ต้็องหาวธิคิีดต่อไปอีกว่า กเ็มือ่สภาพธรรมดาเป็นดัง่นี ้จงึดูเหมอืน

ว่าเป็น สักแต่ว่าตา สักแต่ว่ารูป สักแต่ว่าการเห็นรูป สักแต่ว่าหู สักแต่ว่าเสียง  

สักแต่ว่าการได้ยินเสียง สักแต่ว่าจมูก สักแต่ว่ากลิ่น สักแต่ว่าการทราบกลิ่น สักแต่

ว่าลิ้น สักแต่ว่ารส สักแต่ว่าการทราบรส สักแต่ว่ากาย สักแต่ว่าสิ่งที่กายถูกต้อง  

สักแต่ว่าการทราบสิ่งที่ถูกต้องหรือการถูกต้องนั้น สักแต่ว่ามโน คือใจ สักแต่ว่าเรื่อง

ทีใ่จรูใ้จคดิ สกัแต่ว่าการรูเ้รือ่งท่ีใจรู้ใจคิดน้ัน ดก็ูจะเป็นของสักแต่ว่าหรอืมาตรว่าเท่านัน้ 

ก็คล้าย ๆ กับว่าอันรูปที่เห็น เสียงที่ได้ยิน กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่ได้ทราบ และธรรม

คือเรื่องราวที่ได้รู้เหล่านี้ สมมติเอาว่าสิ่งเหล่านี้อันใด ที่ไม่ได้เห็นแล้ว ไม่ได้ยินแล้ว  

ไม่ได้ทราบแล้ว ไม่ได้รู้แล้วก็ดี ที่ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน ไม่เคยได้ทราบ ไม่เคยได้รู้

แล้วก็ดีหรือท่ีมิเคยได้คิด มิได้คิด ว่าเราจะพึงเห็น เราจะพึงได้ยิน เราจะพึงทราบ  

เราจะพึงรู้ก็ดี ถามตนเองว่า ฉันทะคือความพอใจก็ดี ราคะคือความติดใจยินดีก็ดี 

ความรักก็ดี จักพึงมีจักพึงเกิดขึ้นในรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นหรือไม่ ก็จะตอบได้ว่า 
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ไม่เกิด คราวนี้ท�าไมจึงเกิดในสิ่งเหล่านี้ ที่ได้เห็น ได้ยินหรือได้ทราบ ได้รู้ ท�าไมจึงไม่

สักแต่ว่าเป็นการเห็น ไม่สักแต่ว่าเป็นการได้ยิน ไม่สักแต่ว่าเป็นการทราบ ไม่สักแต่

ว่าเป็นการได้รู ้ ต้องตัง้ปัญหาถามตนเองว่า ท�าไมจงึเป็นอย่างนัน้ กต้็องหาวธิคีดิตอบ 

และในการทีห่าวธิคีดิตอบน้ัน ก็ใช้วธิคิีดเทียบเคยีงได้ด้วยว่า อันความพอใจความติดใจ

ยนิดีความรกั 

หรืออีกด้านหนึ่ง ความไม่พอใจความกระทบกระทั่งความชังอันตรงกันข้าม  

หาได้บงัเกดิขึน้ในสิง่เหล่านี ้คอืสิง่ทีไ่ด้เหน็ ส่ิงทีไ่ด้ยิน สิง่ทีไ่ด้ทราบ ส่ิงทีไ่ด้รูท้างมโน

คือใจไปทุกอย่างไม่ มีเป็นอันมากท่ีไม่เกิด เป็นต้นว่า ลมพัดมาท�าให้บ้านเรือนของ

ตนเองบ้าง ของผูอ้ืน่บ้างพงัทลายกด็ ีหรอืน�า้ท่วมมาท่วมบ้านท่วมเรอืนเรอืกสวนไร่นา

เสียหายก็ดี ไฟเกิดขึ้นไหม้สิ่งต่าง ๆ ตลอดจนถึงไหม้บ้านไหม้เรือนไหม้ส่ิงต่าง ๆ  

จะเป็นของตนหรือขอผู้อื่นก็ดี ก็เห็นก็ได้ยิน น�้า ไฟ ลมเหล่านี้ แต่โดยปรกตินั้นไม่

เกดิรกั ไม่เกดิชงัน�า้ ไฟ ลม เหล่าน้ี แม้ไฟจะมาไหม้บ้านของตนเอง กไ็ม่เกดิการโกรธ

แค้นชังไฟ น�้าจะพัดมาท่วมก็ไม่โกรธน�้า ลมจะพัดอะไรพังไปก็ไม่โกรธลม ท�าไมจึงไม่

โกรธ กต้็องถามตวัเองว่าท�าไมจงึไม่โกรธส่ิงเหล่านี ้กเ็ห็นเหมือนกนั ได้ยินเหมือนกัน 

ต้องหาค�าตอบจากสิง่เหล่านี ้ถ้าจะตอบตามพระพทุธภาษติทีเ่ป็นศาสนธรรม กเ็พราะ

ไม่มสีงัโยชน์ในสิง่เหล่านี ้จงึไม่เกดิชอบ ไม่เกดิชงั ถ้ามีสังโยชน์คือความผกูในส่ิงเหล่านี้ 

ก็เกิดความชอบความชัง ถ้าไม่เกิดสังโยชน์คือความผูกในไฟที่มาไหม้ ในน�้าที่มาท่วม 

ในลมท่ีมาพดับ้านเรือน กไ็ม่มคีวามชอบความชงัในน�า้ ไฟ ลม เหล่านี ้แต่ว่ามสีงัโยชน์

ขึ้นจึงเกิดความชอบหรือความชังขึ้น อันนี้เป็นค�าตอบอันหนึ่งอาศัยศาสนธรรมข้อนี้ 

และก็มวีธิคิีดประกอบอกีว่ามอีะไรทีม่าท�าให้เกดิเป็นสงัโยชน์ข้ึน และจะแก้อย่างไรต่อไป

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๒๒  
อายตนะ ๖ (ต่อ)

ธรรมท่ีเป็นศาสนธรรมท่ีก�าลังแสดงอยู ่กค็อืสตติามดตูามรูต้ามเหน็อายตนะ

ภายในอายตนะภายนอกและสังโยชน์ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสัจจะ คือเป็นข้อที่มีอยู่เป็นไป

อยูจ่รงิ ทางกายและทางจติใจของบคุคลทกุ ๆ คน และในการทีจ่ะฟังและน�ามาปฏบิตัิ

ก็เป็นการไม่ยาก ตั้งสติก�าหนดดูให้รู้จักตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส 

กายและสิง่ทีก่ายถกูต้อง มโนคอืใจ ธรรมคือเรือ่งของเรือ่งเหล่านัน้ และตัง้สตกิ�าหนด

ให้รู้จักสังโยชน์คือความผูกของจิตอาศัยอายตนะภายใน ภายนอกที่เป็นคู่กันเหล่านั้น 

กับทั้งให้รู้จักประการหรือทางที่สังโยชน์เกิดขึ้น ให้รู้จักประการหรือทางละสังโยชน์  

ให้รู ้จักประการหรือทางท่ีสังโยชน์ท่ีละได้จะไม่บังเกิดขึ้นอีก ในการตั้งสติก�าหนด  

ให้รู้จักนี้ก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการ คือปัญญาพิจารณาโดยแยบคาย คือให้รู้ถึงทางเป็น

ไปโดยเหตแุละผล อนัเป็นสภาพธรรมดาทีเ่ป็นไปตามเหตุและผล และสภาพธรรมดา

ที่เป็นสามัญลักษณะดังที่กล่าว ในการใช้โยนิโสมนสิการ ก็ต้องรู้จักคิดให้รู้จักสภาพ 

ทัง้ ๒ นัน้ และอาจจะใช้วธิเีทยีบเคยีงดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว เช่นว่าเมือ่ตากบัรูป หูกบัเสียง

ประจวบกัน เป็นต้น ในบางสิ่งบางอย่างก็เกิดความชอบหรือความชัง ความยินดีหรือ

ความยินร้าย ในบางอย่างก็ไม่เกิด เพราะอะไร ก็ให้พิจารณาหาเหตุผล และในการ

พิจารณาหาเหตุผลน้ี บางอย่างก็อาจจะคิดไม่ออก หรืออาจจะไม่ถูกต้อง ก็อาจที่จะ

ถามพระพทุธเจ้าได้ ดงัเช่นในข้อทีก่�าลงัแสดงนีจ้ากอายตนปัพพะ ข้อทีว่่าด้วยอายตนะ

ในพระสตูรสตปัิฏฐาน พระพทุธเจ้าได้ตรสัเฉลยไว้แล้วว่า ให้รูจ้กัสังโยชน์คอืความผูก 

กเ็ป็นอนัพระองค์ได้ตรสัเฉลยคอืตอบเอาไว้แล้วซึง่ปัญหาดงักล่าวมานัน้ คอืเมือ่อายตนะ
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ภายในอายตนะภายนอก ประจวบกันในสิ่งที่เกิดความชอบหรือความชั่ง ความยินดี

หรือความยินร้าย ก็เพราะมีสังโยชน์คือความผูก แต่เมื่อไม่มีสังโยชน์คือความผูก 

ก็จะไม่เกิดความชอบหรือความชัง ความยินดีหรือความยินร้าย

ศาสนธรรมและโยนโิสมนสกิาร

อันท่ีจริงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นค�าเฉลยปัญหาต่าง ๆ อยู่อย่าง

สมบูรณ์ แต่ว่าบุคคลเป็นอันมากนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ก็มักไม่คิดจะถามพระพุทธเจ้า

หรือบางทีก็มิได้ใช้โยนิโสมนสิการ ก็ไม่พบประเด็นของปัญหาที่พึงถาม เพราะเมื่อไม่

ใช้โยนิโสมนสกิารกมั็กหลงเข้าใจผดิไปต่าง ๆ คว้าผดิคว้าถกูในเรือ่งทัง้หลาย จงึไม่พบ

ประเดน็ของปัญหาท่ีพึงถาม หรอืว่าเม่ือพบกไ็ม่ได้นกึถึงพระพทุธเจ้า ไม่ได้นกึท่ีจะถาม

พระพุทธเจ้า แต่ว่ามุ่งแก้ปัญหากันไปในที่อื่น วิ่งไปแสวงหาไต่ถามบุคคลอื่นเพื่อที่จะ

แก้ปัญหานั้น ๆ ก็จับผิดบ้างจับถูกบ้าง 

เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อประสบปัญหา หากได้นึกถึงพระพุทธเจ้าและ

ไต่ถามพระพุทธเจ้าก็จะได้ค�าตอบอันถูกต้อง แต่ก็จะต้องใช้โยนิโสมนสิการ ถ้าไม่ 

เช่นน้ันก็จะไม่สนใจถึงค�าตอบของพระพุทธเจ้า ไม่พยายามที่จะเข้าใจค�าตอบของ

พระพุทธเจ้า ไม่รบัค�าตอบของพระพทุธเจ้า การทีจ่ะถามพระพทุธเจ้าน้ันกค็อืฟังธรรม

ทีเ่ป็นค�าสัง่สอนของพระองค์ ท่ีแสดงค�าสัง่สอนของพระองค์ ดงัเช่นในอายตนปัพพะนี้

กไ็ด้ตรสัช้ีให้รูจ้กัสงัโยชน์ ซึง่สงัโยชน์คือความผกูนีท้�าให้ยินด ีท�าให้ยินร้าย ท�าให้ชอบ

ท�าให้ชัง เพราะฉะนั้น ก็ต้องใช้สติพิจารณาให้รู้จักสังโยชน์ที่บังเกิดขึ้น และพิจารณา

ให้รู้จักทางเกิดทางดับของสังโยชน์ตามที่ได้เคยส่ังสอนเอาไว้ และเม่ือแก้สังโยชน์คือ

ป้องกันและดับเสียได้ ก็ดับความยินดียินร้าย ป้องกันความยินดีความยินร้ายมิให้ 

เกิดขึ้นในสิ่งทั้งหลายที่ประสบพบพานทางอายตนะนี้ได้

ฉะนั้น การหัดที่จะเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการตั้งใจฟังธรรม และตั้งใจใช้ธรรม

ไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ถกูต้อง จงึเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์มาก สามารถจะจบัเหตจุบัผลได้

โดยถูกต้อง แต่ก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการ ต้องมีความเข้าใจ คราวนี้ก็ควรจะใช้โยนิโส-

มนสิการพิจารณาด้วยอีกว่า สังโยชน์คือความผูกดังกล่าวนี้ท�าไมจึงไปผูกในบางอย่าง 
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ไม่มผีกูในบางอย่าง เช่นว่า ดนิ น�า้ ไฟ ลมท่ัว ๆ ไป แม้เป็นดนิ น�า้ ไฟ ลม ท่ีบงัเกดิขึน้ 

ก่อให้เกดิความทกุข์ร้อน เช่น ไฟไหม้น�า้ท่วมดัง่ท่ีกล่าวมาแล้ว ท�าไมจงึไม่เกิดความชอบ

หรือความชังในดิน น�้า ไฟ ลม เหล่านั้น ส่วนสิ่งอื่น ๆ ท�าไมจึงเกิดความชอบหรือ

ความชงั บางทสีิง่อืน่ ๆ เหล่านัน้ก็มไิด้อ�านวยคุณ มิได้อ�านวยโทษให้เท่าใดนกั แต่กเ็กดิ

ความชอบหรอืความชงั แต่ว่าดนิ น�า้ ไฟ ลม ดังกล่าวนัน้ บางทอี�านวยคณุอ�านวยโทษ

ให้มากมาย แต่ก็ไม่เกิดความชอบหรือความชังอย่างใด แสดงถึงว่ามิได้มีสังโยชน์คือ 

ความผูก คิดเทียบเคียงดดูงัน้ี ศึกษาเข้าไปให้รูจ้กัอีกขัน้หนึง่ว่าท�าไม เมือ่พิจารณาด่ังนี้

โดยอาศัยศาสนธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ ไม่ต้องไปศึกษาจากอาจารย์อื่น 

อาจารย์พระพุทธเจ้านี้แหละที่ได้ทรงแสดงเอาไว้น�าเข้ามาพิจารณา

อันดิน น�้า ไฟ ลม ที่ไม่ค่อยจะเกิดสังโยชน์ คือความผูกใจดังกล่าวหรือไม่

เกดิเลยนัน้ กเ็พราะว่าสกัแต่ว่าเป็นดนิ สกัแต่ว่าเป็นน�า้ สกัแต่ว่าเป็นไฟ สกัแต่ว่าเป็น

ลม คนโดยมากมกัมไิด้คดิว่า ดนิ น�า้ ไฟ ลม เป็นนัน่เป็นนี ่นอกจากเป็นดนิ เป็นน�า้ 

เป็นไฟ เป็นลมซึ่งเป็นโลกธาตุเท่านั้น แต่ว่าสิ่งอื่น ๆ นั้นคนเรามิต้องยึดถือว่าเป็นนั่น

เป็นน่ี เช่นเป็นบคุคล เป็นสตัว์เดยีรจัฉาน และเป็นบคุคลยังเป็นบคุคลนัน้เป็นบคุคลนี้ 

เป็นเราเป็นเขา และยังมิเป็นของเราเป็นของเขาอยูใ่นส่ิงเหล่านัน้ ดนิ น�า้ ไฟ ลม ทัว่ไป 

ที่ไม่เกิดสังโยขน์คือความผูกพันน้ันก็ต้องหมายถึง ดิน น�้า ไฟ ลม ที่เป็นโลกธาตุ 

โดยที่ไม่ได้ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรา ดังเช่นน�้าที่มาท่วม ไฟที่มาไหม้ ก็ไม่ได้ยึดถือ

ว่าเป็นเราเป็นของเรา แต่ว่าถ้าเป็นดนิเป็นน�า้ของเราขึน้มาแล้ว กจ็ะเกดิสงัโยขน์ขึน้มา

เหมือนกัน เช่นว่าเป็นที่ดินของเรา เป็นที่ดินของเขา เป็นนาของเรา เป็นนาของเขา 

เป็นไร่ของเรา เป็นไร่ของเขา เป็นน�้าในตุ่มของเรา เป็นน�้าในตุ่มของเขา เกิดเป็นเรา

เป็นเขาขึ้นมา ก็มีสังโยชน์คือความผูกเหมือนกัน

รู้สมมตบิัญญัตใินอายตนะ

ความเป็นเราเป็นเขา เป็นนัน่เป็นนี ่เป็นตวัเราของเราข้างต้นจงึเป็นสิง่ส�าคญั 

คือเป็นความยึดถือต่าง ๆ ที่ซ้อนความยึดถือ ซับซ้อนกันอยู่มากมาย แต่ว่าเม่ือมี 

ความยึดถือที่ซับซ้อนกันอยู่นี่แม้เพียงอันใดอันหนึ่ง ก็ท�าให้เกิดสังโยน์คือความผูก  

เกิดยินดียินรา้ย เกิดชงัเกิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งได้ เมือ่มีความยดึถอืดังกล่าวนีม้าก 
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ก็ย่อมจะมีความผูกมาก ยินร้ายมาก ชัง ชอบมาก คราวนี้อันความเป็นนั่นเป็นนี่  

ตลอดจนถึงเป็นเราเป็นเขาดังกล่าวมานี้ ย่อมมีอยู่หลายอย่างประกอบกัน อย่างหนึ่ง 

ก็คือสมมติบัญญัติ อีกอย่างหนึ่งก็คือความยึดถือในสมมติบัญญัตินั้น จึงควรจะเข้าใจ

ค�าว่าสมมติบัญญัติ เพราะค�านี้เป็นค�าที่พูดอยู่ในศาสนธรรมเป็นอันมาก ก็เป็นค�าสั่ง

สอนของพระพุทธเจ้านั้นเองก็เป็นต้นเดิมของค�าเหล่านี้

อนัค�าว่า “สมมติ” น้ัน คนไทยเราน�ามาใช้กนัมากเหมอืนกนั พูดว่าสมมตุบ้ิาง 

สมมติบ้าง ก็มักจะเข้าใจกันว่า เป็นลักษณะที่เป็นของเทียม ไม่ใช่เป็นของแท้ เช่น 

“สมมติว่า” ก็คล้ายกับว่า “ต่างว่า” เป็นการสมมติคือต่างว่า ซึ่งลักษณะดังกล่าวมานี้

ก็เป็นลักษณะหน่ึงของสมมุติเหมือนกัน แต่ว่ายังไม่ตรงเป้าหมายทีเดียว อันความ

หมายที่เป็นเป้าหมายทีเดียวนั้น ค�าว่า “สมมติ” ได้แก่ “ความที่มีมติ คือความรับรู้

ร่วมกนั ด้วยกนัหรอืเสมอกนั” มาจากค�าว่า สมัหรอืสมัมะ ทีแ่ปลว่าร่วมกนั ด้วยกนั หรอื

เสมอกนั กับมติ ซึ่งค�านี้ก็ใช้กันในภาษาไทย คือมีมติ ความรับรู้ร่วมกันด้วยกันเรียก

ว่า สมมติ

“บัญญัติ” นั้น ภาษาไทยเรามาใช้ว่าแต่งตั้ง หรือว่าตั้ง และก็ใช้ในภาษาทาง

ศาสนา เช่น บัญญตัพิระวนิยั พระพทุธเจ้าทรงบญัญตัพิระวินยั กค็อืแต่งตัง้พระวินยัข้ึน 

ในภาษาไทยกใ็ช้เช่น บญัญตักิฎหมาย ตรากฎหมาย ค�าว่า สมมต ิและบญัญตันิีท้ีใ่ช้

ทางพระวินัยทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัย ตราพระวินัยแต่งตั้ง

พระวินัยข้ึน เป็นกฎหมายส�าหรับพระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น และในพระวินัยนี้เองก็มี

บัญญัติให้สมมติต่าง ๆ เช่น สมมติสีมา สมมติเจ้าหน้าที่ท�าการสงฆ์ ในการสมมติ

สีมานั้น ก็คือการประกาศเขตส�าหรับท�าสังฆกรรมส�าหรับพระสงฆ์ แต่ว่าพระสงฆ์จะ

ต้องมมีตร่ิวมกนั มมีตเิสมอกนั คอืรบัรองว่า ทีต่รงนีเ้ป็นสีมา คือเป็นเขตชมุนมุส�าหรบั

ประกอบสงัฆกรรม จงึเรยีกว่าสมมต ิคอืจะต้องมมีตริบัรูร่้วมกนั รบัรองกนัไม่ใช่คนเดยีว 

สมมติเจ้าหน้าท่ีท�าการสงฆ์ก็เหมือนกัน ก็ให้ประชุมกันก�าหนดให้ภิกษุสงฆ์รูปใดรูป

หนึง่ปฏบิติัหน้าทีอ่ย่างนัน้อย่างนี ้เช่นเป็นผูแ้จกเสนาสนะให้พระถอือยู ่แจกจวีรเป็นต้น 

และพระสงฆ์กร็บัรอง คอื มมีตเิหน็ชอบด้วยกนั ดัง่นีเ้รียกว่าสมมตเิจ้าหน้าท่ีท�าการสงฆ์ 

ฉะน้ัน สมมติที่มีความหมายดังกล่าวมานี้จึงมิได้มีความหมายว่า เทียม หรือต่างว่า  

แต่หมายความว่า มีมติร่วมกัน รับรู้กัน
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คราวนี้ในการบัญญัติพระวินัยนั้น บุคคลผู้เดียวบัญญัติได้ แต่งตั้งได้ ตราได้ 

อย่างพระพทุธเจ้าทรงแต่งตัง้พระวนิยัด้วยพระองค์เอง ไม่ต้องขอรบัความเหน็ชอบจากสงฆ์ 

นี้คือบัญญัติ แต่มาถึงสิ่งที่ใช้ว่า สมมตินั้น มีมติร่วมกัน วินัยนั้นเองบัญญัติเอาไว้ว่า 

ให้สมมติ คอืให้ประชมุกนั แล้วก็มีมตร่ิวมกัน ท�าส่ิงนัน้ท�าส่ิงน้ี ตกลงส่ิงนัน้ตกลงส่ิงนี้ 

แม้ในการอุปสมบทภิกษุ สงฆ์ที่ประชุมกันประกอบการอุปสมบท ก็จะต้องมีมติร่วม

กนัด้วยกนั กเ็ป็นสมมตภิกิษุขึน้มาตามพระวนิยั กเ็หมอืนสมมตเิจ้าหน้าทีท่�าการสงฆ์

หรอืสมมตขิึน้มานัน่แหละ และเม่ือเป็นภิกษขุึน้มาแล้ว ประชมุกนัประกอบสงัฆกรรม  

ก็ต้องมีมติร่วมกันในกรรมนั้น ๆ ดั่งนี้ก็เป็นสมมติสงฆ์ขึ้นมา ซึ่งมีอธิบายอย่างนี้  

ไม่ใช่หมายความว่า ตี๋ต่างว่าเป็นภิกษุเป็นสงฆ์ คือเป็นสงฆ์เทียม ไม่ใช่หมายความ

อย่างน้ัน แต่หมายความว่ามีมติร่วมกันเห็นชอบร่วมกัน นี้เป็นความหมายของค�าว่า

สมมติในทีนี้

คราวนีใ้นทางธรรม ค�าว่าสมมตนิัน้มคีวามหมายคลมุมาก ภาษาทีพ่ดูนีก้เ็ป็น

สมมติ ดังสิ่งน้ีเรียกว่ารถ สิ่งน้ีเรียกว่าเรือน ผู้นี้เรียกว่าผู้หญิง ผู้นี้เรียกว่าผู้ชาย  

ดั่งนี้เป็นต้น ก็เป็นสมมติ คือ เป็นค�าที่แต่งตั้งขึ้นมาพูดเรียกและทุก ๆ คน ก็รับรอง

พร้อมกัน คือมีมติเรียกร่วมกันว่านี่รถ นี่เรือ นี่ผู้หญิง นี่ผู้ชายเป็นต้น ไม่ใช่คนเดียว 

ถ้าเป็นคนเดียวเรียกจะเป็นสมมติขึ้นมาไม่ได้ เช่น คนใดคนหนึ่งจะเรียกกลับกันเสีย 

เช่นว่าเรียกรถว่าเรอืน เรยีกเรือนว่ารถ เรียกผูห้ญงิว่าผูช้าย เรยีกผู้ชายว่าผูห้ญงิ อย่าง

นีแ้ล้วเป็นสมมตขิึน้มาไม่ได้ คอืเรียกคนเดยีวและถ้าใครไปเรยีกอย่างน้ันเข้า คนอืน่ ๆ 

ก็จะหาว่าสติวิปลาส เขาเรียกกันอย่างนี้ ไปเรียกอย่างนั้นไม่เข้าใจกัน 

เพราะฉะนัน้ ภาษาทีพ่ดูทัง้หมดท่ีเข้าใจกนัเป็นสมมติทัง้นัน้ แม้ทีเ่รยีกว่าเป็น

ผู้หญิงเป็นขายเป็นนั่นเป็นนี่ เป็นถ้อยค�าที่ผูกเรียกกันขึ้นนั้น ก็เรียกเป็นสมมติทั้งนั้น 

แม้ว่าเป็นดนิเป็นน�า้เป็นไฟเป็นลม กเ็ป็นสมมตทิัง้นัน้เหมอืนกนั ทีใ่ช้เป็นภาษาทีเ่รยีก

ที่พูดกัน และสมมติเหล่านีม้บีญัญตัปิระกอบอยู่ด้วย คอืจะต้องมีผูต้ัง้ค�าพดูขึน้เรยีก  

เช่นว่าตัง้ให้สิง่นีเ้ป็นดนิ ตั้งสิ่งนี้เป็นน�้า ตั้งให้สิ่งนี้เป็นลม ตั้งให้สิ่งนี้เป็นไฟ ตั้งให้สิ่งนี้

เป็นรถ ตัง้ให้สิง่นีเ้ป็นเรอืน เป็นต้น น้ีเรยีกว่าบญัญตัคิอืตัง้ขึน้ กค็ล้าย ๆ กบัว่าให้ส่ิง

นี้เป็นรถ สิ่งนี้ก็เป็นรถไป ให้สิ่งนี้เป็นเรือน สิ่งนี้ก็เป็นเรือนไป หรือคล้าย ๆ กับว่า 

เจ้าจงเป็นรถ เจ้าจงเป็นเรือน เจ้าจงเป็นดิน เจ้าจงเป็นน�้า เหล่านี้เป็นบัญญัติ แต่ว่า
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บัญญัติเหล่านี้เมื่อคนทั้งหลายรับรองร่วมกันมีมติร่วมกัน เรียกร่วมกัน ก็เป็นสมมติ

ขึ้นมา สมมติบัญญัติจึงต้องเป็นสิ่งท่ีคู่กันอยู่ด่ังนี้ จะต้องต้ังขึ้นมาก่อน มีมติร่วมกัน 

กเ็ป็นสมมต ิถ้าไม่มมีตร่ิวมกนั ตัง้อยูค่นเดียวกไ็ม่ได้เหมือนกนั เพราะฉะนัน้ จึงต้อง

ให้รู้จักสมมติ ให้รู้จักบัญญัติดังกล่าวมาน้ี ว่าสิ่งทั้งหลายที่เข้าใจกันอยู่ที่เรียกร้องกัน

อยู่นี้เป็นสมมติบัญญัติทั้งนั้น

ละความยดึถอืในสมมตบิัญญัติ

ความยึดถอืในสมมตบัิญญติัอันน้ีว่าเป็นจรงิเป็นจงัอย่างแท้จรงิ เป็นเราเป็นเขา 

เป็นของเรา เป็นของเขา ซึ่งเป็นอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็เป็นสังโยชน์ แต่ถ้ามี 

ความรูจั้กว่าเป็นสมมตเิป็นบญัญตั ิและกไ็ม่ยดึถือในสมมตใินบัญญัตน้ัิน พดูตามสมมติ 

พูดตามบัญญัติ เข้าใจตามสมมติ เข้าใจตามบัญญัติ ปฏิบัติให้ชอบต่อสมมติ ปฏิบัติ

ให้ขอบต่อบัญญัติที่ปฏิบัติกันอยู่ แต่ว่าไม่ยึดถือ ถ้าเป็นดั่งนี้แล้วก็จะบรรเทาสังโยชน์

ละสังโยชน์ได้ เหมือนอย่างตัวอย่าง ดิน น�้า ไฟ ลม ที่ยกมานั้น ถ้าไม่ได้ยึดถือ 

เป็นนั่นเป็นนี่ ไม่ได้เป็นของเราเป็นของเขา ไฟที่มาไหม้บ้านน�้าที่มาท่วม ลมที่พัดมา

ท�าลายบ้านเรือนเหล่านี้เป็นต้น ก็ไม่โกรธดินน�้าไฟลมเหล่านี้ แม้ท�าอุปการะก็ไม่ยินดี 

ไม่ติดใจในดินน�้าไฟลมเหล่านี้ เพราะไม่ได้ยึดถือเป็นเราเป็นเขา แต่คงเรียกว่าน�้า  

ว่าไฟ ว่าลม อันเป็นสมมติบัญญัตินั้น เพราะฉะนั้น ก็ให้พิจารณาเทียบเคียงดั่งนี้ใน 

สิ่งทั้งหลายที่มาประสบ ให้รู้จักสมมติ ให้รู้จักบัญญัติ ปฏิบัติให้ชอบต่อบัญญัติ แต่ว่า

ไม่ยดึถือ เหมือนอย่างท่ีไม่ยึดถอืในดิน น�า้ ไฟ ลม พจิารณาให้เหน็ว่าเป็นดนิ เป็นน�า้ 

เป็นไฟ เป็นลม คือเป็นโลกธาตุ ทั้งหมด ไม่ใช่เป็นเราเป็นเขาอย่างแท้จริง ดั่งนี้แล้ว

จะบรรเทาสังโยชน์ลงได้

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๒๓  
อายตนะ ๖ (ต่อ)

ปัญญาในธรรมนั้นจะพึงมีได้ด้วยโยนิโสมนสิการ การท�าไว้ในใจโดยแยบคาย 

คือใช้ปัญญาพิจารณา เพราะปัญญาน้ันมี ๒ อย่าง คือ ปัญญาที่เป็นส่วนเหตุและ

ปัญญาทีเ่ป็นส่วนผล ปัญญาทีเ่ป็นส่วนเหตนุัน้ได้แก่ปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาทีท่กุ ๆ 

คนมีอยู่เป็นพื้นด้วย อบรมสั่งสอนเพิ่มเติมขึ้นอีกด้วย ก็ใช้ปัญญาท่ีมีอยู่นี้พิจารณา  

นี้เป็นปัญญาส่วนเหตุ คือเป็นปัญญาที่เป็นเครื่องพิจารณา จึงได้ปัญญาที่เป็นส่วนผล 

คอืเป็นความรูท้ัว่ถงึเพิม่เตมิขึน้ไปอกี ปัญญาทีใ่ช้พจิารณานี ้คอืพจิารณาจบัเหตจุบัผล

ตามความเป็นจริง จนถึงเหตุผลที่เป็นต้นเดิมเรียกว่า โยนิโสมนสิการ เพราะเหตุผล

นั้นว่าถึงผลก็ย่อมมาจากเหตุ ผลเป็นสิ่งที่บังเกิดข้ึนภายหลัง เหตุเป็นสิ่งที่มีขึ้นก่อน 

ฉะน้ัน เมือ่ได้รบัผลกพ็จิารณาเพือ่ให้พบเหตขุองผลนัน้ ดงันีก้ช็ือ่ว่า พบต้นเดมิได้ คอื

เหตุเป็นต้นเดิมของผล และนอกจากน้ียังมีเหตุผลที่บังเกิดซับซ้อนต่อเนื่องกันไปเป็น

ลกูโซ่อกีเป็นอนัมาก ดงัเช่นทีต่รสัแสดงไว้ในปฏจิจสมปุบาท คอืธรรมทีอ่าศยักนับงัเกดิ

ข้ึนเป็นเหตเุป็นผลซบัซ้อนต่อกนัไปเป็นลกูโซ่ ดงัจะพึงกล่าวได้ว่า อนัลกูโซ่นัน้กมี็ห่วง

แห่งลกูโซ่หลายห่วงโยงกนัไปเป็นสาย ซึง่อาจกล่าวได้ว่า ลูกโซ่ห่วงทีห่นึง่กเ็ป็นเหตุของ

ลกูโซ่ห่วงทีส่อง และลกูโซ่ห่วงทีส่องนัน้เป็นผลของลกูโซ่ห่วงทีห่นึง่ และกเ็ป็นเหตขุอง

ลูกโซ่ห่วงที่สามต่อไปอีกดังนี้

การใช้ปัญญาจบัเหตจุบัผลในเร่ืองทัง้หลาย ทีซ่บัซ้อนต่อเนือ่งกนัไปเป็นลกูโซ่

นัน้ให้พบตามความเป็นจรงิ กเ็ป็นปัญญาทีเ่ป็นส่วนผลทีพ่จิารณาให้พบถึงต้นเดมิเข้าไป
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โดยล�าดบั ดงัน้ีคือโยนิโสมนสกิาร ซ่ึงจะต้องใช้ในการปฏบิตัธิรรมควบคูกั่นไปกบัสมาธิ

และศีล และในอายตนะปัพพะข้อว่าด้วยอายตนะ ก็กล่าวได้ว่าเป็นข้อส�าคัญในการ

ปฏิบัติ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้เป็นเอกเทศ เกี่ยวกับการปฏิบัติทางอายตนะ  

กม็เีป็นอนัมาก ท่ีตรัสแสดงรวมไว้กับธรรมหมวดอื่นก็มีเป็นอันมาก เช่นในมหาสติ- 

ปัฏฐานสูตรที่แสดงมาโดยล�าดับนี้จัดไว้ต่อจากขันธ์ ๕ ในทางปฏิบัตินั้น ผู้ปฏิบัติท�า

สตใินข้อน้ีไม่ต้องค�านงึถงึข้ออืน่ในพระสตูรนีก้ไ็ด้ หยบิยกขึน้มาท�าสตปิฏบิตัทิางอายตนะ

โดยตรงกเ็ป็นการสะดวก ดงัท่ีได้แสดงมาในคร้ังก่อน คอืตัง้สตกิ�าหนดให้รูจ้กัอายตนะ

ภายในภายนอกแต่ละคู่ที่ประจวบกันตามที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันของตน และท�าสติ

ก�าหนดให้รู้จักสังโยชน์คือความผูกที่บังเกิดขึ้น เมื่อมีความยินดีหรือมีความยินร้ายใน

สิง่ทีต่าเห็น หไูด้ยนิ จมกูได้ทราบ กายได้ทราบ และมโนคือใจได้รู ้กแ็สดงว่ามสีงัโยชน์

คอืความผกู เพราะความผกูนัน้เองจงึแสดงออกเป็นความยินดี เป็นความยนิร้าย กใ็ห้

มีสติก�าหนดดูให้รู้จัก และก็ดูให้รู้จักเหตุเกิดสังโยชน์ เหตุดับสังโยชน์ ตลอดจนถึงที่

จะดับสังโยชน์มิให้บังเกิดขึ้นอีกต่อไป

ทางลัดไปสู่ความสิ้นทุกข์

อันเหตุเกิดสังโยชน์เมื่อสรุปแล้วก็กล่าวได้ว่า เพราะขาดสติท่ีก�าหนดให้รู้จัก

สภาพทีเ่ป็นกระบวนการเกิด และสภาพท่ีเป็นสามญัลกัษณะ ดงัทีไ่ด้กล่าวแสดงในครัง้

ก่อนแล้ว กค็อืขาดโยนโิสมนสกิาร สงัโยชน์จะไม่เกดิหรอืดบัได้กเ็พราะมีโยนโิสมนสิการ 

โดยตั้งสติก�าหนดให้รู้จักสภาพดังกล่าว แต่เมื่อจะแสดงอีกโดยปริยายคือนัยะอันหนึ่ง 

สังโยชน์บังเกิดขึ้นก็เพราะมีความหลงยึดถืออยู่ในสมมติบัญญัติแห่งอายตนะนั้น  

สังโยน์จะไม่เกิดหรือดับไปได้ ก็เพราะมีสติก�าหนดให้รู้จักสมมติบัญญัติแห่งอายตนะ

นัน้และไม่ยึดถือ ในพระสตูรหนึง่ได้มภีกิษรุปูหนึง่ซึง่เป็นผูบ้วชเมือ่แก่ ได้กราบทลูถาม

พระพุทธเจ้าถึงข้อปฏิบัติดังจะเรียกว่าเป็นทางลัด คือขอให้ตรัสแสดงบอกโดยย่อ 

พระพุทธองค์กต็รัสสอนให้ปฏบิตัทิ�าความรู้เกีย่วกบัอายตนะนี ้เกบ็ความมาแสดงได้ว่า

ทแีรกได้ตรัสถามให้ระลกึดกู่อนว่า รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะคอืสิง่ทีถ่กูต้อง และ

เรื่องราวที่มิได้เคยประสบมาก่อน คือมิได้ประสบแล้วมาก่อน และที่มิได้ประสบอยู่ใน

ปัจจุบนัและทีมิ่ได้คดิว่าเราจะพงึประสบ จะมคีวามพอใจ ตดิใจ ความรกัในสิง่เหล่านัน้
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หรือไม่ ภิกษุนั้นก็กราบทูลว่าไม่มี จึงได้ตรัสสอนต่อไปว่า แม้ในรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะคอืสิง่ถูกต้องและเร่ืองราวท้ังหลายทีไ่ด้ประสบทัง้ปวง กใ็ห้เป็นสกัแต่ว่าเหน็

ในการเห็นหรือในรูปท่ีเห็น ให้เป็นสักแต่ว่าได้ยินในเสียงที่ได้ยินหรือในการได้ยิน  

ให้เป็นสักแต่ว่าทราบในการทราบกลิ่น รส โผฏฐัพพะ หรือในกลิ่น รส โผฏฐัพพะที่

ทราบ ให้เป็นสกัแต่ว่ารูใ้นการรู ้หรอืในเรือ่งราวทีรู่ท้างมโนคอืใจ เพราะเหตุทีว่่าถ้าจกั

มีสักแต่ว่าเห็น สักแต่ว่าได้ยิน สักแต่ว่าได้ทราบ สักแต่ว่าได้รู้ดังนี้แก่ท่าน ท่านก็จะ

ไม่มีด้วยการเห็นหรือสิ่งที่เห็น การได้ยินหรือส่ิงที่ได้ยิน การทราบหรือส่ิงที่ได้ทราบ 

การได้ยนิหรอืสิง่ท่ีได้รูน้ั้น เพราะเหตทุีท่่านจกัไม่มด้ีวยส่ิงเหล่านัน้ ท่านกจั็กไม่มีในส่ิง

เหล่านั้น เมื่อท่านจักไม่มีในสิ่งเหล่านั้น ท่านก็จักไม่มีในโลกนี้ ไม่มีในโลกหน้า ไม่มี

โลกในโลกทั้งสองนั้น นี้คือที่สุดแห่งทุกข์ดังนี้

นี้เป็นพระพุทธโอวาทท่ีตรัสโดยสังเขป เรียกว่าเป็นทางปฏิบัติทางลัดอัน 

น�าไปสู่ความสิ้นทุกข์ แต่ว่าการที่จะปฏิบัติเดินทางลัดไม่ใช่ของง่ายส�าหรับการไม่ 

โยนิโสมนสิการ และโดยปรกตินั้นคนเป็นอันมากก็ไม่โยนิโสมนสิการ ฉะนั้น แม้จะมี

ทางลัดก็ไม่เดินทางลัด แต่เดินทางวัฏฏะ เหมือนดั่งเดินวนโบสถ์หรือเวียนโบสถ์  

แต่ว่าไม่เข้าโบสถ์ ดงันัน้แม้จะเวยีนโบสถ์อยูก่ีร่อบนานเท่าใด กค็งไม่เข้าโบสถ์อยูน่ัน่เอง 

ต่อเมื่อเลิกเวียนเข้าโบสถ์จึงเป็นอันว่าบรรลุถึง คนเป็นอันมากนั้นชอบเดินวนอันเป็น

วฏัฏะดงักล่าว ก็คือเดนิวนอยูใ่นสมมตบัิญญัติของการเห็นหรอืส่ิงทีเ่ห็น การได้ยนิหรือ

สิ่งที่ได้ยินนั้น

สรุปสมมตบิัญญัติ

อนัสมมตบิญัญตันิัน้ได้แสดงครัง้หนึง่แล้ว แต่เม่ือจะสรุปในทีน่ีอ้กีกส็รปุได้ว่า 

ค�าว่าบญัญตัอิย่างหน่ึงกใ็ช้ในความหมายว่า การบอก การแสดง การบญัญตัคิอืแต่งตัง้ 

การก�าหนด การเปิดเผย การจ�าแนก การกระท�าให้แจ้ง ซึง่สภาพหรอืความจริงอนัใด

อนัหน่ึงหรือสิง่ใดสิง่หนึง่ ดงัทีไ่ด้มีแสดงไว้ในธรรมนยิามสตูรว่า ธาตุนัน้คือความตัง้อยู่

แห่งธรรมอันเรียกว่า ธรรมฐิติความก�าหนดแน่แห่งธรรมอันเรียกว่า ธรรมนิยาม คือ

ความทีส่งัขารทัง้ปวงไม่เทีย่ง สงัขารทัง้ปวงเป็นทกุข์ ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา ย่อมตัง้
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อยู่อย่างนี้ตลอดไป พระตถาคตพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นก็ตาม ไม่ทรงอุบัติขึ้นก็ตาม  

ธาตนุัน้ทีเ่ป็นธรรมฐติ ิธรรมนยิามดงักล่าวก็ต้ังอยู่อย่างนี ้แต่ว่าเม่ือพระตถาคตพุทธเจ้า

ทรงอุบัติขึ้น ก็คือได้ตรัสรู้ธาตุน้ันท่ีเป็นธรรมฐิติ ธรรมนิยามนั้น เมื่อตรัสรู้แล้วก็ได้

ทรงบอก ทรงแสดง ทรงบัญญตั ิทรงก�าหนด ทรงเปิดเผย ทรงจ�าแนก ทรงกระท�าให้

ตื้นว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งหลาย 

ทั้งปวงเป็นอนัตตา ดังนี้

ฉะนัน้ ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัรูแ้ล้ว ได้ทรงแสดงให้ปรากฏจงึเป็นบัญญติั

ของพระพุทธเจ้าแต่ละข้อแต่ละบท เม่ือทรงแสดงทรงบัญญัติขึ้นดังนี้ เราทั้งหลายจึง

ได้ทราบธรรมที่ทรงแสดงทรงบัญญัติขึ้นนี้ นี้เป็นความหมายของค�าว่าบัญญัติท่ัวไป 

และเมือ่พระพทุธศาสนาแยกออกเป็น ๒ คอืเป็นธรรมและเป็นวนิยั จงึได้ใช้ค�าว่าแสดง

ส�าหรับธรรมดังท่ีพูดกันว่าแสดงธรรมและใช้ค�าว่าบัญญัติส�าหรับวินัย ดังที่พูดกันว่า

บญัญติัวนิยั ดงันี ้แต่เมือ่กล่าวรวม ๆ แล้วค�าว่าบญัญตันิัน้กใ็ช้รวมกนัไปกับค�าว่าแสดง

ดงักล่าวอ้างธรรมนยิามสตูรน้ัน และค�าว่าบญัญตันิัน้กใ็ช้หมายถงึภาษาทีพู่ดง่าย ๆ ด้วย 

กเ็ป็นบญัญตัแิต่ละค�าพดู ทัง้นีก้เ็พือ่ส�าหรบัจะให้หมายรูก้นั ค�าว่าสมมตนิัน้อย่างหนึง่

ก็แปลว่ามีมติร่วมกัน คือรับรู้ด้วยกัน ดังท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นก่อน  

ให้สงฆ์สมมติเจ้าหน้าที่ท�าการสงฆ์ สงฆ์ก็เสนอพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ท�าการ

สงฆ์เรือ่งน้ัน ๆ และภกิษทุกุรปูทีป่ระชมุกนักมี็มตร่ิวมกันรับรอง ดงันีก้เ็ป็นสมมตขิึน้ 

คอืมมีตร่ิวมกนัรบัรองขึน้ และแม้ในพระสตูรท่ีแสดงถึงความเกดิขึน้ของพระมหากษัตรย์ิ

พระองค์แรก ก็เรียกว่า พระมหาสมมติราช ก็คือปวงชนมีมติร่วมกันยกขึ้นเป็น 

พระราชามหากษตัริย์ เป็นผูป้กครอง เพราะว่าในหมู่ชนเมือ่อยู่รวมกนักย่็อมจะต้องมี

ผู้ปกครอง จึงทรงเป็นพระมหาสมมติราช และแม้ภิกษุสงฆ์ที่ประชุมกันท�าสังฆกรรม

ตามพระวนัิย ภกิษุแต่ละรปูนัน้กอุ็ปสมบทขึน้ตามพระวินยับญัญตัใินพธิอีปุสมบทส�าเรจ็

ด้วยสงฆ์มมีตริบัรองร่วมกนั ภกิษุแต่ละรูปท่ีประชกุนัประกอบสงัฆกรรมจงึเป็นสมมติสงฆ์ 

นีเ้ป็นความหมายของสมมตทีิแรกและแม้สิง่ทีบ่ญัญตัขิึน้นัน้ ตวัอย่างเช่นภาษาท่ีบญัญตัิ

ขึ้นพูดดังในภาษาไทยเรียกสิ่งนี้ว่าต้นไม้ เรียกส่ิงนี้ว่าภูเขาเป็นต้น คนท้ังปวงก็มีมติ

รับรองร่วมกันและก็เรียกร่วมกันว่าต้นไม้ ว่าภูเขาดังนี้ ค�าที่บัญญัติขึ้นมาก็เป็นสมมติ

ขึ้นมา คือมีมติร่วมกัน
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ฉะนั้น ตามความหมายเดิมนี้สมมติบัญญัติจึงต่อเนื่องกัน สมมติบางอย่างก็

ต้องบัญญัติขึ้นก่อนให้สมมติก็ต้องสมมติขึ้น และบางอย่างเมื่อบัญญัติขึ้นก็เป็นสมมติ

ต่อมา คอืมมีตริบัรองร่วมกนั ตามนยัะนีบ้ญัญัตน้ัินบคุคลเดยีวกระท�าได้ ดงัพระพทุธเจ้า

พระองค์เดียวทรงแสดงธรรมทรงบัญญัติพระวินัย แต่ว่าสมมตินั้นจะต้องมากคน คือ

คนทั้งหลายจะต้องมีมติร่วมกัน และก็รับรองร่วมกัน ดังภาษาบัญญัติว่าต้นไม้ คนทั้ง

ปวงก็เรียกว่าต้นไม้ด้วยกัน ถ้าจะมีใครภายหลังไปบัญญัติว่าอย่างอื่น เรียกต้นไม้ว่า

ภูเขา คนอืน่กไ็ม่เรียกตาม ใครไปบญัญตัแิผลงขึน้ดังนัน้กก็ลายเป็นคนวิกล สมมตจิงึ

เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องร่วมกันหรือคนส่วนมากร่วมกันรับรอง มีมติร่วมกันดังกล่าว  

นี้เป็นความหมายทีแรก

สมมตสิัจจะ

ความหมายท่ีใช้อีกอย่างหนึง่ ในค�าว่าสมมตสิจัจะ ปรมตัถสจัจะ สมมตสิจัจะ 

ความจริงโดยสมมติ ปรมัตถสัจจะ ความจริงโดยปรมัตถ์คืออย่างยิ่ง ค�าว่า “สมมติ” 

ในค�าว่าสมมตสิจัจะนี ้มคีวามหมายว่า สิง่ทีมิ่ใช่เป็นความจรงิโดยแท้จริง แต่ว่ายกกนั

ขึ้นว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ เรียกว่าสมมติ ดังมีพระพุทธภาษิตที่ตรัสเอาไว้แปลความว่า 

เพราะประกอบสมัภาระต่าง ๆ เข้าด้วยกนั เสียงว่ารถจงึมขีึน้ เมือ่ขันธ์ทัง้หลายยงัมอียู่ 

สมมตว่ิาสตัว์กม็ขีึน้ดงันี ้คอืค�าว่าสตัว์ หรอืสตัว์บคุคลตวัตนเราเขานีเ้ป็นสิง่ทีไ่ม่มีอยู่จรงิ 

แต่ว่าสมมติขึ้น คือเม่ือขันธ์ทั้งหลายมีอยู่ ก็สมมติข้ึนว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา 

สิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแต่ว่าไปแต่งตั้งขึ้น ยกขึ้น กล่าวขึ้นว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ดังนี้เรียกว่าเป็น

สมมติ และเมื่อเป็นสมมติซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายก็รับรองว่าร่วมกันดังนี้ ก็เป็นสัจจะ

คอืความจรงิข้ึนอย่างหนึง่ เรยีกว่าสมมตสิจัจะ สัจจะโดยสมมติ อนัความจรงิโดยสมมติ

ที่เรียกว่าสมมติสัจจะนี้ ตรงกับที่เรียกว่าอวิชชมานบัญญัติ คือบัญญัติแต่งตั้งขึ้นด้วย

สิ่งที่ไม่มี คือบัญญัติแต่งตั้งขึ้นให้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เป็นต้นไม้ เป็นภูเขา

เป็นต้น ซึง่สิง่เหล่านีไ้ม่มีอยู่จรงิแต่ว่าบญัญตัแิต่งตัง้ขึน้เรยีกว่าอวิชชมานบญัญตั ิบญัญตัิ

ด้วยสิ่งที่ไม่มีก็คือสมมติสัจจะนั้นเอง
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ปรมัตถสัจจะ

อีกอย่างหนึ่ง ปรมัตถสัจจะ ความจริงโดยปรมัตถ์คือมีอรรถอย่างยิ่ง คือ 

เป็นความจริงโดยแท้จริง ได้แก่ที่แสดงเป็นขันธ์ เป็นอายตนะ เป็นธาตุ เป็นอินทรีย์ 

เป็นสัจจะทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ขันธ์ห้าก็เป็นส่ิงท่ีมีอยู่ อายตนะภายใน

ภายนอกก็มีอยู่ ธาตุทั้งหลายก็มีอยู่ เช่น ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ทั้งหลายก็มีอยู่ สัจจะทั้ง

หลายคืออริยสจั ๔ กม็อียู ่หรอืกล่าวตามธรรมนยิามสตูร ธาตุนัน้คอืทีเ่ป็นธรรมนยิาม  

ธรรมฐิติว่า “สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา” 

กม็อียู ่กบ็ญัญตัแิสดงสิง่ทีม่อียูน่ีข้ึน้ว่านีเ่ป็นขนัธ์ และความจรงิโดยปรมตัถ์นีก้เ็รยีกว่า

เป็นวิชชมานบัญญัติ คือเป็นบัญญัติด้วยสิ่งที่มีอยู่ ฉะนั้น สัจจะจึงมี ๒ คือ สมมติ

สจัจะ ความจริงโดยสมมต ิปรมัตถสจัจะ ความจรงิโดยปรมตัถ์ สัจจะ ๒ ดังนี ้บญัญตัิ

มี ๒ คือ อวิชชมานบัญญัติ บัญญัติด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ วิชชมานบัญญัติ บัญญัติด้วย 

สิ่งที่มีอยู่ และอวิชชมานบัญญัติ บัญญัติด้วยส่ิงท่ีไม่มีอยู่ ก็เป็นสมมติสัจจะ ส่วน 

วชิชมานบัญญัติ ก็เป็นปรมัตถสัจจะ สัจจะทั้ง ๒ และบัญญัติทั้ง ๒ นี้ก็มีอรรถ คือ

ความหมายตรงกัน

พระพทุธศาสนาแสดงรบัรองสจัจะทัง้ ๒ และแสดงรบัรองบญัญตัทิัง้ ๒ การ

จะพูดจาและการจะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกสัจจะทั้ง ๒ และบัญญัติทั้ง ๒ แต่สอนมิ

ให้ยึดถือ สอนให้พูดให้ปฏิบัติให้เหมาะแก่สัจจะและบัญญัติท้ัง ๒ นี้ แต่มิให้ยึดถือ 

เพราะว่าความยดึถือนีเ้ป็นความยึดถอืผดิ เช่นยดึถือสมมตสิจัจะว่าเป็นจรงิเป็นจงั หรอื

ยึดถือในอวิชชมานบัญญัติ บัญญัติด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นความถือผิด 

เป็นความยึดผิดซึ่งเป็นความเห็นผิด 

เพราะฉะนัน้ จึงให้หดัปฏบิตั ิเมือ่ดูอะไรเมือ่ฟังอะไรกใ็ห้รูว่้าสมมตเิป็นอย่างไร 

ปรมัตถ์เป็นอย่างไร บัญญัติเป็นอย่างไร แต่มิให้ยึดถือว่าเป็นน่ันเป็นนี่ และมีความ

ยนิดยีนิร้ายในสมมตบิญัญตันิัน้ ๆ เม่ือเป็นดงันีจ้งึจะเป็นการปฏบิตัตินตามทีต่รสัสอน

ไว้ว่า เห็นก็สักแต่ว่าเห็น ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน ได้ทราบก็สักแต่ว่าได้ทราบ ได้รู้ก็สัก

แต่ว่าได้รู้ เม่ือท�าจิตใจดังน้ีก็เป็นอันปฏิบัติละสังโยชน์ ป้องกันสังโยชน์ ดับสังโยชน์  

นี้ได้

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๒๔  
อายตนะ ๖ (ต่อ)

ความหยั่งรู้ในธรรม

อันปัญญาในธรรมนั้นโดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ก็ได้แก่ ธมฺเม ญาณํ ญาณ

คือความหยั่งรู้ในธรรม อันได้แก่ในธรรมคือสัจจะทั้ง ๔ และในนิโรธธรรม ญาณใน

ธรรมคอืสจัจะท้ัง ๔ นัน้กไ็ด้แก่ในทุกขสจัจะ สภาพทีจ่ริงคอืทกุข์ สมทัุยสัจจะ สภาพที่

จรงิคอืสมทุยั เหตใุห้เกดิทุกข์ นโิรธสจัจะ สภาพทีจ่รงิคอืนโิรธ ความดบัทกุข์ มรรคสจัจะ 

สภาพที่จริงคือมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ จะพึงหมายถึงญาณในมรรค คือ

สจัจะทัง้สีท่ีเ่ป็นส่วนมรรค กบัในนโิรธธรรม ธรรมคอืนโิรธความดบั จะพงึหมายถงึผล 

ฉะน้ัน จึงมสีรปุอกีว่า ธมเฺม ญาณ ํญาณคอืความหย่ังรูใ้นธรรมหมายถึงในมรรคและ

ผล นี้เป็นข้อที่หนึ่ง

ความหยั่งรู้ในอนุคติ

อนวฺเย ญาณ ํญาณคือความหยัง่รู้ในอนคุต ิคอืในการด�าเนนิไปตามญาณข้อ

แรกนั้น เป็นญาณคือความหย่ังรู้ท่ีอ�านวยต่อญาณข้อแรก อธิบายที่เกี่ยวเนื่องกันว่า 

ญาณคือความหยั่งรู้ในธรรม คือสัจจะธรรม นิโรธธรรม หรือในมรรคและผลข้อแรก

ดังกล่าวเป็นญาณคือความหยั่งรู้ในธรรม ที่ประจักษ์จ�าเพาะหน้า ส่วน อนฺวเย ญาณํ
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ความหย่ังรูใ้นอนุคต ิการไปตามญาณข้อแรก หรอือ�านวยต่อญาณข้อแรกนัน้กห็มายถงึ

ความหยั่งรู ้ว่าในปัจจุบันอันเป็นสัจจะท่ีประจักษ์ หรือเป็นธรรมที่ประจักษ์ฉันใด  

ในอดตีกฉ็นันัน้ ในอนาคตกฉ็นันัน้ กค็อืว่า ขนัธ์เป็นทีย่ดึถอืทัง้ห้าเหล่านี ้นีแ้หละเป็น

ตัวทุกข์ ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากนี้แหละที่เป็นตัวสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ 

ความดับตณัหาเสยีได้นีแ้หละเป็นตัวนโิรธ ความดบัทุกข์ ทางทีม่อีงค์แปด มสัีมมาทฏิฐิ

เป็นต้นน้ีแหละเป็นมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ไม่ว่าจะในอดีต ไม่ว่าจะใน

อนาคต ไม่ว่าจะในปัจจุบัน ก็ย่อมเป็นอย่างนี้ 

ฉะนัน้ ญาณทีป่ระจกัษ์ในปัจจบุนัในสจัจะเหล่านีเ้ป็นฉนัใด ในอดตีกเ็ป็นสจัจะ

เหมือนอย่างนี้ฉันนั้น ในอนาคตก็จะเป็นสัจจะเหมอืนย่างนีฉั้นนัน้ไม่แตกต่างกัน ดงันี้ 

เรยีกว่า อนวฺเย ญาณ ํ ญาณในความทีไ่ปตามกนั หรืออ�านวยกันในสัจจะท่ีเป็นอย่าง

เดียวกัน ไม่แตกต่างกันเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อนุมานญาณ และญาณคือความหยั่งรู้

ดังนี้ ย่อมมีแสดงไว้ในพระสูตรทั้งหลาย ดังเช่นที่ตรัสสอนให้หยั่งรู้ในขันธ์ ๕ ว่าเป็น

อนตัตา เพราะต้องเป็นไปเพือ่อาพาธ บงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนามไิด้ และกไ็ด้ตรสั

ซักซ้อมว่า ขันธ์ ๕ เที่ยงหรือไม่เที่ยง ก็กราบทูลตอบว่าไม่เที่ยง ก็ตรัสถามว่า สิ่งใด

ไม่เทีย่งสิง่นัน้เป็นทุกข์หรอืเป็นสขุ กก็ราบทลูว่าเป็นทกุข์ กต็รสัถามว่า สิง่ใดทีไ่ม่เทีย่ง

เป็นทุกข์ต้องมีความแปรปรวนเปล่ียนไปเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า

เป็นของเรา เราเป็นสิง่นัน้ สิง่นัน้เป็นอัตตาตวัตนของเรา กก็ราบทูลว่าไม่ควรเห็นอย่างนัน้ 

เมื่อกราบทูลตอบเช่นนั้นก็แสดงว่า ผูฟั้งได้ญาณคอืความหยัง่รู ้ เข้าเขต ธมเฺม ญาณํ 

ญาณหยัง่รูใ้นธรรมคือสจัจะข้อแรก

ต่อจากนั้นก็ตรัสสรุปว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อย่างใดอย่าง

หนึ่งในอดีต ในอนาคต หรือในปัจจุบันก็ตาม ภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือ

ละเอยีดก็ตาม เลวหรือประณตีคอืดกีต็าม ต้ังอยู่ในท่ีไกลหรือในท่ีใกล้กต็าม รปู เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณทั้งหมดไม่ใช่เป็นของเรา เราไม่ใช่เป็นรูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณมิใช่เป็นอัตตาตัวตนของเรา 

เป็นการตรสัสอนเพ่ือให้ได้ อนฺวเย ญาณํ ญาณคอืความหยัง่รูใ้นส่ิงทีเ่ป็นอย่างเดยีวกนั

ทุก ๆ อย่างซึ่งเป็นไปตามกันอ�านวยกัน คือสรุปทั้งหมดดังนี้ก็เป็นญาณข้อที่ ๒ นี้
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ความหยั่งรู้ในก�าหนด

ปริจฺเฉเท ญาณํ ญาณคือความหยั่งรู้ในการก�าหนด อันหมายถึงก�าหนดรู้จิต 

จิตมีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ จิตมีโทสะหรือปราศจากโทสะก็รู้ จิตมีโมหะหรือ

ปราศจากโมหะก็รู้ จิตหดหู่หรือฟุ้งซ่านก็รู้ จิตใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็รู้ จิตยิ่งหรือไม่ยิ่งก็รู้ 

จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็รู้ จิตวิมุตติหลุดพ้นหรือไม่วิมุตติหลุดพ้น

ก็รู้ เป็นข้อ ๓

ความหยั่งรู้ในสมมติ

สมมติญาณํ ญาณคือความหยั่งรู้ในสมมติเป็นข้อ ๔

เมื่อสรุปเข้าแล้วก็เท่ากับหยั่งรู้ในสมมติสัจจะและในปรมัตถสัจจะนั้นเอง คือ

รู้จักสมมติสัจจะโดยความเป็นสมมติสัจจะก็เป็นญาณข้อท่ี ๔ รู้จักปรมัตถสัจจะโดย 

ความเป็นปรมัตถสัจจะก็เป็นญาณข้อที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ดังกล่าวมานั้น

เมื่อมีความหยั่งรู้ดังนี้ ย่อมไม่ยึดถืออยู่ในสิ่งที่รู้นั้น ญาณคือความหยั่งรู้ดังนี้ 

แม้จะแสดงไว้เป็นอย่างสิ้นเชิงหรือถึงท่ีสุด แต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นจะให้ถึงที่สุดทีเดียว

ย่อมเป็นไปไม่ได้ ต้องท�าโยนิโสมนสิการ เพิ่มเติมปัญญาคือความรู้ หรือญาณคือ 

ความหยั่งรู้ไปโดยล�าดับ เป็นการรู้ตามพระพุทธเจ้าที่ตรัสสั่งสอนไว้ ดังที่ยกมาแสดง

น้ีเป็นปรมตัถปัญญา ปัญญาโดยปรมตัถ์ก่อนและกห็ดัปฏิบัตพิจิารณาไป เพือ่มใิห้ยึดถอื

ในสมมติว่า เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรา เพื่อให้เข้าถึงปรมัตถสัจจะตามที่จะ

พงึเป็นไปได้ อันน้ีเป็นความรู ้แต่ว่าการปฏิบตันิัน้ต้องปฏบิตัใิห้เหมาะกบัสมมติ เพราะ

สมมตนิัน้แม้เป็นสมมตทิางพทุธศาสนากย็กเป็นสจัจะอย่างหนึง่ ดงัทีเ่รยีกว่าสมมติสจัจะ

นัน้ เพราะเป็นสิง่ทีแ่ม้จะไม่เป็นสจัจะทีแ่ท้จรงิ แต่กเ็ป็นสิง่ท่ีบคุคลทัง้ปวง รบัรูร่้วมกนั

ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เช่นเป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นชายเป็นหญิง เป็นเด็กเป็น

ผูใ้หญ่ เป็นบรรพชติเป็นคฤหสัถ์ เป็นนัน่เป็นนี ่อย่างอืน่ต่าง ๆ และกเ็ป็นของเราเป็น

ตัวตนของเรา ซึ่งคนทั้งปวงก็มีมติร่วมกัน รับรู้ร่วมกัน รับรองกันอยู่ว่าเป็นอย่างนั้น
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เป็นอย่างน้ี ทั้งภาษาที่พูดกันเรียกกันก็ต้องเป็นสมมติบัญญัติทั้งนั้น เพราะถ้าไม่มี

สมมติบัญญัติก็ไม่มีภาษาที่จะพูด ก็เป็นอันไม่ต้องรู้เรื่องกัน ไม่เข้าใจกัน บรรดาส่วน

ที่เป็นภายนอกคือเป็นทางกายทั้งหมดเป็นสมมติทั้งนั้น

สมมตญิาณ

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสั่งสอน บัญญัติศีล บัญญัติวินัยทั้งหมดเกี่ยวแก่

สมมติสัจจะทั้งสิ้น ตั้งต้นแต่ศีลห้า ก็เป็นอันรับรองว่ามีสัตว์มีบุคคลมีชีวิต จึงบัญญัติ

มิให้ฆ่าท�าลายชีวิต บัญญัติศีลข้อที่สอง มิให้ลักทรัพย์ ก็เป็นอันรับรองว่ามีของเรา 

มขีองเขา เป็นการรบัรองกรรมสทิธิข์องทรพัย์สินต่าง ๆ บญัญัติศลีข้อทีส่าม กเ็ป็นอนั

รบัรองเช้ือสายวงศ์ตระกลู จงึบัญญตัมิิให้ล่วงละเมดิกนั บญัญตัศิลีข้อทีส่ี ่มใิห้พดูเท็จ 

ก็เป็นอันรับรองเรื่องทั้งหลายว่าอย่างนั้นถือว่าเป็นจริง เมื่อพูดอย่างนั้นก็ถือว่าพูดจริง 

เมื่อพูดไม่ตรงอย่างนั้น ก็ถือว่าพูดเท็จ บัญญัติศีลข้อที่ห้า ก็เป็นอันรับรองว่ามีสัตว์มี

บุคคลมีน�้าเมา ดื่มเข้าไปก็มึนเมาเสียสติ ก็บญัญัติห้ามการดื่มน�้าเมา แม้ศีลของภกิษุ

ทกุข้อกเ็หมอืนกนั เกีย่วแก่สมมตสิจัจะทัง้นัน้ เป็นอนัรบัรองสมมตสิจัจะ พระพทุธเจ้า

ทรงแสดงธรรม ภาษาที่ใช้ก็เป็นสมมติสัจจะหรือเป็นบัญญัติทั้งนั้น ก็ทรงใช่ถ้อยค�าที่

เขาสมมติเขาบัญญัติพูดไว้แล้วมาทรงใช้ มิใช่ทรงแต่งตั้งภาษาขึ้นใหม่ เอาภาษาที่เขา

พดูไว้แล้วน่ันแหละมาทรงใช้ จงึฟังกนัรูเ้รือ่ง ถ้าตัง้ขึน้ใหม่แล้วใครกฟั็งไม่รูเ้รือ่ง เหล่า

นี้เป็นสมมติสัจจะทั้งนั้น

เพราะฉะนั้น ทางร่างกาย ทางความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ก็ต้องปฏิบัติให้

ชอบต่อสมมตสิจัจะ จงึกล่าวได้ว่าศลีและวินยัทัง้หมดนีเ้กีย่วกบัสมมตสัิจจะ แม้ธรรม

ที่ทรงแสดงเป็นอันมาก เพื่อที่จะให้อยู่ด้วยกัน เป็นสุขร่วมกัน ก็ให้เหมาะแก่สมมติ

สัจจะ เช่นหน้าที่ซึ่งมารดาบิดาพึงประพฤติต่อบุตรธิดา หน้าที่ที่บุตรธิดาพึงประพฤติ

ต่อมารดาบิดาเป็นต้นในทิศหก ก็เป็นอันรับรองสมมติสัจจะว่านั่นต้องนับถือเป็นพ่อ

เป็นแม่ น่ันกต้็องนับถอืว่าเป็นลูก น่ันก็ต้องนบัถือว่าเป็นครบูาอาจารย์ นัน่ก็ต้องนบัถือ

ว่าเป็นศษิย์ นัน่กต้็องนบัถอืว่าเป็นสาม ีนัน่กต้็องนบัถือเป็นภรยิา ดงันีเ้ป็นต้น เพือ่ให้
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สังคมมนุษย์อยู่ด้วยกันมีความสงบสุข เหล่านี้ก็เป็นสมมติสัจจะท้ังนั้น การพูดก็พูด

ตามสมมตสิจัจะหรอืตามบญัญตัดิงัทีก่ล่าวแล้ว แต่ว่ากใ็ห้รูจ้กัให้เป็นสมมตญิาณ ความ

หยั่งรู้ว่านั่นเป็นสมมติ และปฏิบัติให้ชอบต่อสมมติ แต่ทางจิตใจน้ันต้องปฏิบัติผ่อน

คลายความยึดถือให้เข้าถึงปรมัตถสัจจะ ดังเช่นทุก ๆ คนมีสมมติสัจจะอยู่ด้วยกัน

หลายอย่าง เช่นเป็นหญิงเป็นชายชื่อนั่นชื่อนี่ มียศเป็นต�าแหน่งอย่างนั้นอย่างนี้ และ

ยังมีสมมติอ่ืน ๆ อีกหลายอย่างหลายประการ เหล่านี้เป็นสมมติสัจจะ ก็ต้องให้มี

สมมติญาณ คือความหย่ังรู้ในสมมตินี้ว่านี่เป็นสมมติ และเมื่อใครได้รับสมมติเป็น

อย่างไรก็ปฏิบัติให้เหมาะ เช่นเป็นหญิงหรือเป็นชาย ก็ปฏิบัติให้เหมาะแก่ภาวะของ

หญงิหรือชาย เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลกู กป็ฏบิตัใิห้เหมาะแก่ฐานะเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลกู 

ได้รับสมมติอย่างไรกป็ฏิบัตใิห้เหมาะแก่ภาวะอย่างน้ัน เป็นบรรพชติกป็ฏบิตัใิห้เหมาะ

แก่ภาวะเป็นบรรพชติ เป็นภิกษุ สามเณร คฤหสัถ์ อบุาสก อบุาสิกา กป็ฏบัิตใิห้เหมาะ

ตามทีพ่ระพทุธเข้าทรงส่ังสอน แต่ในขณะเดยีวกนัก็ให้ศกึษาให้รู้จกัปรมัตถสัจจะด้วยว่า 

อันที่แท้จริงนั้นเป็นสมมติแต่ละอย่าง

รู้ปรมัตถสัจจะ

ปรมัตถ์คือสัจจะท่ีแท้จริงน้ัน ก็คือขันธ์ทั้งหลายประกอบกันอยู่ คือกองรูป 

กองเวทนา กองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณ รวมกองกันอยู่นี่ เพราะฉะนั้น  

อันที่จริงแล้วก็มีแต่ขันธ์ ๕ ร่วมกันอยู่ แยกออกไปอีกก็มีอายตนะภายในอายตนะ

ภายนอกประจวบกันอยู่ ตากบัรปู หกูบัเสยีง จมกูกบักลิน่ ลิน้กบัรส กายและโผฏฐพัพะ  

สิ่งที่กายถูกต้อง มโนคือใจ ธรรมคือเรื่องราวประจวบกันอยู่ ก็มีอายตนะประจวบกัน

อยู่ดังน้ี และก็อาจจะแยกเป็นธาตุ เป็นอินทรีย์เป็นต้น ต่อไปได้อีก เพราะฉะนั้น  

จึงสักแต่ว่าเป็นขันธ์ สักแต่ว่าเป็นอายตนะ สักแต่ว่าเป็นธาตุเป็นต้น ไม่มีตัวเรา ไม่มี

ของเรากันแท้จริง หัดศึกษาให้รู้จักปรมัตถสัจจะดังนี้ทางจิตใจ และในการหัดศึกษานี้

กห็ดัศกึษาได้เสมอ จบัเอาอายตนะท่ีประจวบกนันีแ่หละในปัจจบุนัธรรม เพราะอายตนะ

ของทุก ๆ คนประจวบกันอยู่ทุกขณะ แม้แต่เวลาหลับ ตื่นข้ึนมาจนถึงหลับไปใหม่ 
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อายตนะเหล่านี้ก็ประจวบกัน ตากับรูปก็ประจวบกันก็เป็นเห็น หูกับเสียงประจวบกัน

ก็เป็นการได้ยิน จมูกกับกล่ิน ล้ินกับรส กายกับส่ิงที่กายถูกต้องประจวบกันก็เป็น 

การทราบ มโนคือใจและธรรมคือเรื่องราวที่บังเกิดขึ้นผุดขึ้นประจวบกันก็เป็นการรู้  

กเ็ป็นการเหน็ การฟัง การทราบ การรูร้ปูบ้าง เสยีงบ้าง กลิน่บ้าง รสบ้าง โผฏฐพัพะ

คือสิ่งที่ถูกต้องทางกายบ้าง เรื่องราวทางใจบ้าง เหล่านี้ แต่ว่าโดยปรกตินั้นได้มีความ

ผูกพันคือยึดถือเกินไปกว่าสิ่งท่ีประจวบกันที่เป็นไปอยู่นี้ คือมิใช่สักแต่ว่าการเห็น  

มิใช่สักแต่ว่ารูปที่เห็น มิใช่สักแต่ว่าการได้ยิน มิใช่สักแต่ว่าเสียงที่หูได้ยิน มิใช่สักแต่

ว่ากลิ่น รส โผฏฐัพพะที่ได้ทราบ มิใช่สักแต่ว่าเรื่องที่ได้รู้ทางมโนคือใจ แต่กลายเป็น

ตัวเราตัวเขา เป็นของเราเป็นของเขาซ่ึงเป็นสมมติทั้งนั้น จึงได้เกิดความยินดียินร้าย

อยู่ในสมมตินั้น เพราะสมมติจะโผล่ขึ้นมาทันที เมื่อเห็นรูปอะไรทางตา ก็มิใช่สัก 

แต่ว่ารูป สักแต่ว่าการเห็นรูป แต่ว่าเป็นสมมติ เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย เป็นคนนั้น 

เป็นคนนี้ เป็นคนที่เราชอบ เป็นคนที่เราชังขึ้นมาทันที เมื่อได้ยินก็มิใช่สักแต่ว่าได้ยิน 

มิใช่สักแต่ว่าเสียงท่ีได้ยิน ก็เป็นนินทา เป็นสรรเสริญ เป็นเรื่องนั้น เป็นเรื่องนี้  

เป็นคนน้ันเป็นคนนี้ขึ้นทันที สมมติโผล่ขึ้นมาเต็มหมด ดังนี้ จึงได้เกิดความยินดี 

ยินร้ายต่าง ๆ เกิดความทุกข์ต่าง ๆ

เพราะฉะนั้น ก็ควรหัดกลับไปสู่สัจจะท่ีเป็นปรมัตถ์ คือให้เป็นสักแต่ว่า 

การเหน็ สกัแต่ว่าการได้ยนิ สกัแต่ว่าเป็นรปูทีเ่หน็ สกัแต่ว่าเป็นเสยีงทีไ่ด้ยนิ เป็นต้น 

เสียบ้างโดยไม่ยึดถือสมมติ ลบสมมติออกเสียบ้าง เมื่อลบสมมติออกได้มากแล้ว 

สังโยชน์คือความผูกก็จะลดลงได้มาก แต่ถ้าหากว่าเพิ่มเติมสมมติอยู่เสมอ สังโยชน ์

ก็จะผกูมาก คราวนีพ้ระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้ท�าใจให้เหมอืนอย่างไม่ได้เหน็ ไม่ได้ยนิ 

ดังทีต่รัสสอนถามถงึว่า กส็ิง่ทีไ่ม่ได้เหน็ สิง่ทีไ่ม่ได้ยนิ สิง่ทีไ่ม่เคยเหน็ สิง่ทีไ่ม่เคยได้ยนิ 

สิ่งที่ไม่ได้คิด นึกว่าจะเห็นจะได้ยิน จะเกิดความพอใจรักใคร่หรือไม่ ก็กราบทูลว่า 

ไม่เกิดในสิ่งเหล่านั้น เพราะฉะนั้น ก็ตรัสสอนให้ท�าใจเหมือนอย่างสิ่งเหล่านั้นบ้าง  

แม้ในสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยินทั้งปวงเป็นต้น
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พจิารณาสักแต่ว่าเป็นธาตุ

อีกอย่างหนึ่ง อาจพิจารณาเปรียบเทียบเหมือนอย่างตัวอย่างท่ีให้มาแล้วว่า 

เมื่อไฟไหม้ น�้าท่วม แม้ไฟจะไหม้ทรัพย์สมบัติของตน น�้าจะท่วมทรัพย์สมบัติของตน 

แต่ก็ไม่โกรธไฟ ไม่โกรธน�้า เพราะอะไร ก็อาจจะตอบได้ว่า เพราะมิได้ถือว่าน�้าไฟนั้น

เป็นนั่นเป็นน่ี เป็นเราเป็นของเรา จึงไม่เกิดความชอบชังในน�้าในไฟ ก็หัดให้เห็นสิ่ง 

ทั้งหลายจะเป็นรูป เป็นเสียง เป็นกลิ่น เป็นรส เป็นโผฏฐัพพะ เป็นเรื่องเป็นราว 

ทั้งหลายก็ตาม ก็สักแต่ว่าเป็นธาตุ เหมือนอย่างธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม  

อย่างนัน้บ้าง ไม่มีสมมตบัิญญตัอิย่างอ่ืนเข้ามาเกีย่วข้อง หากท�าได้ก็จะท�าให้จติใจคลาย

จากความผูกคือสังโยชน์นี้ และจะคลายจากทุกข์ร้อนลงได้มาก

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๒๕  
โพชฌงค์ ๗

รู้วชิชา วมิุตติ

ธรรมท่ีจะแสดงในวันน้ีคือ โพชฌงค์ทั้ง ๗ โพชฌงค์นั้นเรียกกันสั้น ๆ ว่า 

โพชฌงค์ก็ได้ สัมโพชฌงค์ก็ได้ มาจากค�าว่า สัม โพชฌ และ อังค หรือองค์  

แปลรวมกันว่า องค์แห่งความตรัสรู้พร้อม เพราะค�าว่า โพชฌ นั้นก็มีมูลธาตุเป็น 

อันเดียวกับค�าว่า พุทธ หรือโพธิ ค�าว่าโพธิและค�าว่า โพชฌ เป็นค�านามด้วยกัน 

แปลว่า ความรู้หรือความตรัสรู้ ถ้าเป็นบุคคลก็เป็นพุทธ ที่แปลว่า ผู้รู้หรือผู้ตรัสรู้  

ค�าแปลนี้ว่ารู้ก็ตาม ว่าตรัสรู้ก็ตาม ก็เพื่อให้เข้าใจ ถ้าแปลว่ารู้เฉย ๆ ก็ดูจะเป็นความ

รู้ธรรมดาก็ได้ แต่ว่ารู้ที่เป็นโพธิหรือเป็นโพชฌ ไม่ใช่เป็นรู้ธรรมดาหรือรู้อย่างสามัญ 

ฉะนั้น จึงใช้ค�าแปลอีกอย่างหนึ่งว่า ตรัสรู้ เมื่อใช้ค�าว่าตรัสรู้ ก็ท�าให้เข้าใจว่าเป็นรู้ที่

พิเศษที่เป็นอย่างยิ่งนั้นรู้อย่างไร ทางที่จะตอบปัญหานี้ก็มีหลายทาง แต่ทางหนึ่งที่คิด

ว่าสั้นที่สุดก็คือ รู้ธรรมดาสามัญน้ันเป็น “รู้ติด” แต่รู้ที่เป็นโพธิเป็นโพชฌนั้นเป็น  

“รู้พ้น” รู้ติดนั้นก็คือ รู้สิ่งใดก็ติดสิ่งนั้น ถ้าไม่รู้เสียอีกก็จะไม่ติด ดังเช่นรู้รูปก็ติดรูป  

รู้เสียงก็ติดเสียง รู้กลิ่น รู้รส รู้โผฏฐัพพะ สิ่งที่กายถูกต้อง รู้เรื่องราวทั้งหลาย ก็ติด

กลิ่น ติดรส ติดโผฏฐัพพะ และติดเรื่องราวทั้งหลาย และเมื่อรู้ติดขึ้นมาแล้วก็มีกิเลส

เป็นต้นว่า โลภ โกรธ หลง บังเกิดขึน้ตามความตดินัน้ ยกตวัอย่างเช่น สมมตว่ิาบคุคล
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ที่มีมรดกที่บิดามารดาหรือใครยกให้ก็ตาม เมื่อยังไม่รู้ว่าได้มรดกก็ยังไม่ติด แต่ครั้นรู้

ว่าได้มรดกกต็ดิในมรดกนัน้ และกจ็ะต้องมกีารขวนขวายหวงแหนเป็นต้นในมรดกนัน้ 

เดนิไปในทีใ่ดในเวลาค�า่คนื สมมตว่ิาเดนิไปในป่าช้า ไม่รูว่้านีเ่ป็นป่าช้ากไ็ม่ตดิกไ็ม่กลวั 

แต่ครัน้รู้ว่านีเ่ป็นป่าช้า กต็ดิกก็ลวั ดงัทีเ่รยีกว่ากก็ลัวขึน้มา แต่อนัทีจ่ริงนัน้ ความกลวั

เนือ่งมาจากความตดิ ตดิข้ึนก่อนว่านีเ่ป็นป่าช้ามผี ีและเมือ่ตดิข้ึนมาดงันีก็้กลวั ถ้าไม่รู้

กไ็ม่กลวั ฉะนัน้ รูท้ีเ่ป็นสามญัท้ังหลายจงึเป็นความรูต้ดิ รูต้ดิดงันีไ้ม่ใช่เป็นโพธ ิไม่ใช่

เป็นโพชฌ แต่ว่าความรูท่ี้เป็นรูพ้้น คือรูส้ิง่ใดกพ็รากจติออกจากสิง่นัน้ได้ ไม่ตดิสิง่นัน้ 

รู้รูปก็ไม่ติดรูป รู้เสียงก็ไม่ติดเสียงดั่งนี้เป็นต้น จึงจะเป็นโพธิหรือเป็นโพชฌ

ฉะนั้น รู้ที่เป็นโพธิหรือเป็นโพชฌ จึงต้องมี ๒ อย่างประกอบกันอยู่ คือ  

วิชชาหนึ่ง วิมุตติหนึ่ง วิชชาก็คือรู้ วิมุติก็คือพ้น รวมกันเป็นรู้พ้น รู้ที่ประกอบด้วย

วิชชาวิมุตติดั่งนี้เป็นโพธิหรือเป็นโพชฌ ทางพุทธศาสนาแสดงสติปัฏฐานโพชฌงค์

เป็นต้น อันรวมเข้าในหมวดโพธิปักขิยธรรม ธรรมที่เป็นไปในฝ่ายโพธิ ย่อมต้องการ

ปฏิบตัิให้บรรลุถงึความรูพ้้นดังกล่าว ซึง่เป็นความรู้ทีเ่ป็นโพธหิรอืเปน็โพชฌ องคแ์ห่ง

ความรูด้งักล่าวกค็อื ข้อปฏบิตัหิลายข้อทีน่�าไปสูค่วามรูด้งักล่าวนัน้โดยทีส่มัพนัธ์กนัไป

เหมอืนอย่างเป็นลกูโซ่ เรยีกว่าโพชฌงัค หรอื โพชฌงค์ แปลว่าองค์แห่งโพธหิรอืโพชฌ 

และกเ็รยีกว่า สมัโพชฌังค หรอืสมัโพชฌงค์ได้ด้วย เติม สมั เข้ามาข้างหน้าอกีค�าหนึง่

เสริมความว่า พร้อมก็ได้ ด้วยกันก็ได้ เองก็ได้ ที่แปลว่าพร้อมนั้นก็คือสมบูรณ์  

ที่แปลว่าด้วยกันนั้นก็คือทุก ๆ องค์ ทุก ๆ ข้อ ย่อมเนื่องกันไปด้วยกัน ไม่ใช่เฉพาะ

ข้อใดข้อหน่ึง เองนัน้ กคื็อว่าจะต้องเป็นสนัทฏิฐโิก คอืว่ารูเ้องเหน็เอง คนอืน่จะมาเหน็

ให้แทน รู้ให้ไม่ได้ เม่ือเสริมความเข้ามาดงันัน้ หรอืจะไม่มกีไ็ด้ เรยีกส้ัน ๆ ว่า โพชฌงัค 

หรือโพชฌงค์ แต่ก็ย่อมจะมีความหมายดังกล่าวนั้น

มีพระพุทธาธิบายสั้น ๆ ว่า ที่เรียกว่า โพชฌังคหรือโพชฌงค์นั้น ก็คือธรรม

ทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโพธิ คือความรู้ หมายถึงตรัสรู้หรือรู้พ้นดังกล่าว ซึ่งตรัสอธิบาย

แสดงเอาไว้เป็น ๗ ประการ
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สตสิัมโพชฌงค์

ประการแรก กค็อืสตสิมัโพชฌงค์ สัมโพชฌงค์คอืสต ิสตนิัน้กค็อืสตปัิฏฐาน 

สติปัฏฐานนั้นก็ได้แก่สติที่ตั้งก�าหนดกาย เวทนา จิต ธรรม จึงมีปัญหาว่าถ้าเช่นนั้น

จะต่างกันอย่างไร พิจารณาดูแล้วก็ตอบได้ว่า ทางที่ต่างกันนั้นก็คือว่า สติปัฏฐาน 

มุ่งสติที่ก�าหนดกาย เวทนา จิต ธรรม จนกาย เวทนา จิต ธรรมปรากฏแก่สติ  

สติสัมโพชฌงค์นั้นมุ่งสติที่ก�าหนดในสติปัฏฐาน คือกาย เวทนา จิต ธรรมที่ปรากฏ 

แต่ว่าส่งไปให้แก่ปัญญาพิจารณาเพื่อความรู้พ้นยิ่งขึ้นไป นี้เป็นทางที่ต่างกัน แต่ว่า  

อกีอย่างหนึง่ในมหาสตปัิฏฐานสตูร โพชฌงค์ทัง้เจด็กร็วมอยู่ในหมวดธรรมานปัุสสนา- 

สติปัฏฐาน 

เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงได้มีค�าอธิบายอีกอย่างหนึ่งว่า สติปัฏฐานนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่

คลุมไปได้ทั้งหมด ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงโพชฌงค์ท้ัง ๗ มรรคมีองค์ ๘ ก็รวมอยู่ใน 

สติปัฏฐานทั้งหมด และขั้นของสติปัฏฐานนี้ เม่ือเพียงขั้นสติก�าหนดในกาย เวทนา  

จติ ธรรม แจ่มชัดเท่าน้ัน กเ็ป็นสตปัิฏฐานทีต่�า่กว่าโพชฌงค์ แต่เมือ่สตนิัน้เสมอปัญญา

พจิารณาเพือ่ความรูพ้้นอันยิง่ข้ึนไป ก็เล่ือนขัน้เป็นสตปัิฏฐานขัน้โพชฌงค์ ยิง่ขึน้ไปกว่า

นัน้กเ็ลือ่นขึน้เป็นสตปัิฏฐานขัน้มรรคมอีงค์แปด แต่ข้อนีก้พ็งึเข้าใจว่า เป็นเพยีงสมมติธรรม 

บญัญตัธิรรม ผูป้ฏบิตันิัน้ไม่ต้องค�านงึถงึสมมตธิรรม บญัญตัธิรรมใด ๆ ทัง้สิน้ แต่ว่า

จบัปฏบิตัติัง้สตกิ�าหนดกายเวทนาจิตธรรมให้เป็น เอโก ธมโฺม หรือ เอกายโน มคฺโค 

ธรรมทีเ่ป็นเอกหรอือันหนึง่อันเดยีว หรอืทางทีไ่ปเอกหรอือนัหนึง่อนัเดยีว จะจบัก�าหนด

ลมหายใจเข้าออก หายใจเข้ากใ็ห้รู ้หายใจออกกใ็ห้รูไ้ปตามทีท่รงสัง่สอนต้ังไว้เป็นหลกั 

แล้วก�าหนดเวทนาในลมหายใจเข้าออก ก�าหนดจติในลมหายใจเข้าออก ก�าหนดธรรม

ในลมหายใจเข้าออก คือให้ลมหายใจเข้าออกเป็นธรรมในจิต เป็นตัวจิตเอง เป็นตัว

เวทนาเอง และเป็นตัวลมหายใจเข้าออกเองรวมกันอยู่ ดังจะพึงเห็นได้ว่าเมื่อทุกคน

ก�าหนดลมหายใจเข้าออกในบัดนี้ลองดู หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจออกก็ให้รู้ ก็จะเห็นว่า

ลมหายใจเข้าออกที่เป็นกายก็อยู่ที่นี่ เวทนา สุข ทุกข์ก็อยู่ที่นี่ จิตใจก็อยู่ที่นี่ ธรรมใน

จติกอ็ยูท่ีน่ี ่ลมหายใจเข้าออกก็เป็นธรรมในจติ รวมอยู่ทีน่ีท้ั่งหมดไม่ได้แยกกนัไปทีไ่หน 
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ก�าหนดจับเข้ามารวมเข้ามาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ธรรมก็ไม่แตกออกไป จิตใจ 

กไ็ม่แตกออกไป เวทนากไ็ม่แตกออกไป ลมหายใจกไ็ม่หายไปไหนปรากฏอยู่ ลมหายใจ

ปรากฏ เวทนาก็ปรากฏ จิตใจก็ปรากฏ ธรรมก็ปรากฏ รวมกันอยู่เป็นอันเดียว ดังนี้

ก็เป็นสติปัฏฐาน

ธรรมวจิยสัมโพชฌงค์

คราวน้ีก็ก�าหนดส่งเข้าสู่ปัญญาท่ีวิจัย คือไม่หยุดก�าหนดอยู่เฉย ๆ เท่านั้น  

ส่งข้ึนสู่ปัญญาวิจัย สติตอนนี้คือตอนที่ส่งข้ึนสู่ปัญญาวิจัยก็เป็นสติสัมโพชฌงค์ขึ้นมา 

ปัญญาที่วิจัยก็เป็นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ขึ้นมา ปัญญาที่วิจัยนั้นก็คือให้คอยรู้อยู่ที่ใน

ภายในนี้แหละ ในกาย เวทนา จิต ธรรมว่าถ้าเมื่อกาย เวทนา จิต ธรรมรวมกันอยู่

ดังน้ี ตัวกาย เวทนา จติ ธรรมนีเ้ป็นอะไร ตวักาย เวทนา จติ ธรรมนีก้เ็ป็นกลาง ๆ ก่อน 

เรียกว่าเป็น อพฺยากตา ธมฺมา ธรรมท่ีเป็นอพัยากฤต คอืเป็นกลาง ๆ ไม่ใช่กศุล ไม่ใช่

เป็นอกุศล แต่ว่าเป็นที่ตั้งของสติที่ก�าหนด สติตั้งอยู่ที่ไหน วิจัยดูลงไป ถ้าสติตั้งอยู่ที่

กาย เวทนา จติ ธรรมไม่ไปไหน กเ็ป็น กสุลา ธมมฺา เป็นธรรมทีเ่ป็นกศุลกค็อืตวัสติ

นี้เอง สติที่ตั้งก�าหนด 

คราวนี้ถ้าสติตกลงไป นิวรณ์เข้ามา เป็นกามฉันท์ก็ตาม เป็นพยาบาทก็ตาม 

พร้อมทั้งอารมณ์ที่น�านิวรณ์เข้ามา คือว่าจิตพลัดตกจากกาย เวทนา จิต ธรรม วิ่งไป

หาอารมณ์ รูปบ้าง เสียงบ้างเป็นต้น และก็น�าเอานิวรณ์เข้ามา เป็นกามฉันท์บ้าง  

เป็นพยาบาทบ้าง เป็นต้น ก็ให้วิจัยลงไปว่านี่เป็นอกุศล อกุสลา ธมฺมา ธรรมที่เป็น

อกศุล ปัญญาทีว่จิยัเข้ามาดอูยูด่ัง่นี ้ให้รูว่้ากาย เวทนา จติ ธรรมเองนีเ่ป็นอพัยากฤต

เป็นกลาง ๆ เมือ่จติตัง้อยูส่ตติัง้อยู ่ตวัตัง้อยูน่ัน้กเ็ป็นสมาธเิป็นสต ิสต ิสมาธนิีก้เ็ป็น 

กสุลา ธมมฺา ธรรมทีเ่ป็นกศุล แต่ว่าถ้าสตพิลดัตกลงไป จติพลดัตกไป คว้าเอาอารมณ์

อื่นเข้ามา น�านิวรณ์เข้ามา นั่นก็เป็น อกุสลา ธมฺมา ธรรมที่เป็นอกุศล ให้คอยรู้อยู่ 

ด่ังน้ี ปัญญาที่รู้คือตัวรู้ที่รู้อยู่ดังนี้ก็เป็นโพชฌงค์ข้อที่ ๒ หรือธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์  
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สมัโพชฌค์คอืธรรมวจิยั เลอืกเฟ้นธรรม ไม่ใช่ไปเลอืกเฟ้นธรรมทีไ่หน เลอืกเฟ้นธรรม

ในใจนีแ้หละ ถ้าไปเลือกเฟ้นธรรมท่ีอ่ืน ก็ไม่ใช่โพชฌงค์ข้อนี ้ต้องเลอืกเฟ้นธรรมในใจ 

กาย เวทนา จิต ธรรมในใจ สติ สมาธิในใจ นิวรณ์ อารมณ์ในใจ แต่ว่าความรู้วิจัย

ดังนี้ ต้องการให้รู้ทันที ไม่ใช่ให้รู้ช้าไป ในเบื้องต้นก็จะรู้ช้าไป เมื่อท�าบ่อย ๆ แล้วรู้ไว 

รู้ทันที วิจัยทันที วิจัยธรรมในใจนี้ได้ทันที รู้จักด้วยอพยากฤตที่เป็นที่ตั้ง รู้จักตัวกุศล

ที่เข้ามา รู้จักตัวอกุศลที่เข้ามา รู้จักทันทีรู้ทันที ดังนี้ จึงจะเป็นธรรมวิจัย เป็นธรรม

วิจยสัมโพชฌงค์

วริยิสัมโพชฌงค์

เมื่อได้ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ขึ้นมาดังนี้ ก็ย่อมจะได้โพชฌงค์ข้อต่อไปสืบต่อ

กันไป ก็คือวิริยสัมโพชฌงค์ สัมโพชฌงค์คือวิริยะ ความเพียรอันเป็นข้อที่ ๓ ได้ 

อย่างไรก็คือว่า เม่ือรู้ทันทีว่านี่เป็นอกุศล อกุศลนั้นก็จะละไป รู้ทันทีว่านี่เป็นกุศล  

กุศลก็จะตั้งอยู่ ก็เพราะว่าเมื่อรู้แล้วดังนี้ ไฉนจึงจะรักษากุศลไว้ ไฉนจึงจะทิ้งกุศลเสีย 

คล้ายกับรู้ว่าคนนี้เป็นคนโกง เมื่อรู้ว่าเขาโกงดั่งนี้แล้วก็ต้องทิ้งคนโกงอยู่เอง ไม่มีใคร

จะคบคนโกงเอาไว้ เมือ่รูว่้านีเ่ป็นคนดคีนซือ่ตรงเป็นมติรแท้ กจ็ะคบเอามิตรแท้เอาไว้ 

ทีไ่หนจะทิง้มติรแท้ ฉะน้ัน เมือ่รูแ้ท้ลงไปว่าน่ีเป็นอกุศล ปหานะ การละอกุศลก็บังเกิดขึน้ 

ไม่มีใครที่จะรักษาเอาไว้ เม่ือรู้ว่าน่ีเป็นกุศล การรักษากุศลเอาไว้ก็จะบังเกิดข้ึนเรียก

ว่าภาวนา การอบรมกุศลให้บังเกิด รักษากุศลไว้ก็จะบังเกิดขึ้น ปหานะและภาวนา 

นี่แหละเรียกว่าวิริยะ คือความเพียร จิตใจมีก�าลังกล้าขึ้นเองในตัวเอง ละอกุศลไปได้

ทันที จะอบรมกุศลรักษากุศลเอาไว้ทันที คือจะละนิวรณ์ ท้ิงอารมณ์อันนั้นไปทันที  

แต่ว่าจะรกัษาสตริกัษาจติให้ต้ังอยูใ่นกาย เวทนา จติ ธรรมอนัเป็นทีต่ัง้ของสติของจติ

น้ันไว้อย่างมัน่คงขึน้ ดัง่นีก้เ็ป็นอันได้วริยิสมัโพชฌงค์ สมัโพชฌงค์คอืวริิยะ ความเพยีร

ข้อที่ ๓
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ปีตสิัมโพชฌงค์

เมื่อได้ดั่งน้ีก็จะได้ข้อท่ี ๔ ต่อไป คือ ปีติสัมโพชฌงค์ สัมโพชฌงค์คือปีติ  

แปลกันว่า ความอิ่มใจ แต่อันที่จริงนั้นเป็นศัพท์ที่มาจากธาตุที่แปลว่าดื่ม คือจะมีการ

ดูดดื่มธรรมที่เป็นกุศล ดื่มเอาธรรมที่เป็นกุศลนี้เข้าไว้ในใจด้วยภาวนา คายเอาอกุศล

ออกด้วยปหานะ ดื่มเอากุศลเข้าด้วยภาวนาที่เป็นวิริยะนั้น เมื่อดื่มกุศลเข้ามา กุศลนี้

เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ดีเหมือนอย่างน�้าที่บริสุทธิ์ อาหารที่บริสุทธิ์ ธรรมที่เป็นกุศล

อนัเป็นอาหารทีบ่รสิทุธิน์ี ้จงึบ�ารงุเลีย้งจติใจพร้อมทัง้กายให้อิม่เอบิส�าราญ ปรากฏเป็น

ความอิ่มกายอ่ิมใจสบายเป็นสุขดั่งนี้ เป็นผลที่เกิดขึ้นเองก็เป็นอันได้ปีติสัมโพชฌงค์ 

องค์แห่งสัมโพชฌงค์คือปีติ

ปัสสัทธสิัมโพชฌงค์

เมื่อได้ปีติก็จะได้โพชฌงค์ข้อต่อไป คือ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สัมโพชฌงค์คือ

ปัสสทัธิ ความสงบ สงบกายสงบใจอย่างทีไ่ม่เคยได้มาก่อน ใจสงบ กายสงบ ปราศจาก

เครือ่งเร่าร้อน เดอืดร้อนทัง้หลาย เป็นความสงบทีป่ราศจากอามสิ คือกเิลสเป็นเครือ่ง

ล่อใจทั้งหลายอันนับว่าเป็นโพชฌงค์ข้อที่ ๕

สมาธสิัมโพชฌงค์

เมือ่ได้ปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ก็ย่อมจะได้โพชฌงค์ข้อต่อไป คอืสมาธสัิมโพชฌงค์ 

สัมโพชฌงค์คือสมาธิ เพราะว่าเมื่อกายสงบใจสงบก็ย่อมจะมีสุขที่ปราศจากอามิส  

ทั้งกายทั้งใจสบายจิตจึงเป็นสมาธิตั้งมั่นในกาย เวทนา จิต ธรรมท่ีก�าหนดนี้ย่ิงขึ้น 

เพราะว่าสมาธินั้นเมื่อมีสุขเป็นที่รองรับ คือสุขที่ปราศจากอามิสย่อมตั้งมั่นแน่วแน ่

ยิ่งขึ้น ไม่ซัดส่าย เพราะว่าตั้งอยู่บนสุขที่ปราศจากอามิส
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อุเบกขาสัมโพชฌงค์

เมือ่ได้สมาธด่ัิงนีก้ย่็อมจะได้โพชฌงค์ข้อต่อไป อนัเป็นข้อครบ ๗ คอือเุบกขา

สัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้คือเบกขา อุเบกขาในที่นี้ท่านอธิบายว่า ได้แก่ความเข้าไป

เพิง่จติทีเ่ป็นสมาธนิัน้ไว้ด้วยด ีความเข้าไปเพ่งจติทีเ่ป็นสมาธนิัน้ไว้ด้วยดี อนัมลีกัษณะ

เป็นการดู ดูจิตที่เป็นสมาธิของตนเอง ดูอยู่เฉยๆ คือไม่เข้าไปจัดการปรุงแต่งวุ่นวาย 

ดูอย่างชนิดวางคือไม่ยึดถือ อุเบกขาที่มีลักษณะเป็นความเข้าไปดูชนิดที่ไม่วุ่นวาย  

ชนิดที่ไม่ยึดถือ ดังที่มักจะเรียกกันว่าวางเฉย แต่ไม่ใช่หมายความว่าทิ้ง ไม่ทิ้ง แต่ว่า

เข้าไปเพ่งดเูข้าไปก�าหนดด ูดอูย่างวางดอูย่างเฉย ๆ ดจูติทีเ่ป็นสมาธคิอืตัง้มัน่นัน้ด้วยดี 

ดั่งนี้ ก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ สัมโพชฌงค์คืออุเบกขา อันเป็นข้อที่ครบ ๗ ซึ่งท่าน

แสดงต่อไปว่า เมือ่ถงึขัน้นีก้จ็ะได้วชิชา วมิตุตต่ิอไป หรอืว่าจะเลือ่นขึน้เป็นมรรคมอีงค์ 

๘ หรือว่าเลื่อนขึ้นเป็นอริยสัจต่อไป

ฉะน้ัน โพชฌงค์ท้ัง ๗ ประการจงึเป็นธรรมหมวดส�าคญัทีแ่สดงคูก่บัสติปัฏฐาน

อยู่เสมอ ซ่ึงมีอธิบายแยกกันเป็นคนละหมวดบ้าง รวมกันอยู่ในหมวดสติปัฏฐาน 

ทัง้หมดบ้าง แต่นัน้กเ็ป็นธรรมบญัญตัดิงัทีก่ล่าวมาข้างต้น เป็นส่ิงท่ีควรรู้ตามพระบญัญตัิ

หรือที่ทรงแสดงเท่านั้น แต่ผู้ปฏิบัติไม่ควรค�านึงถึงธรรมบัญญัติ แต่ให้ปฏิบัติเข้ามา

ภายใน แล้วสตินี้เองจะน�าขึ้นไปเองโดยล�าดับ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๒๖  
โพชฌงค์โดยสรุป

โพชฌงค์ องค์แห่งความรู้ หรือสัมโพชฌงค์ องค์แห่งความรู้พร้อมเป็น 

ทางปฏบิตัเิพือ่ปัญญา โดยมสีตนิ�าทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงส่ังสอนไว้ และพึงใช้ปฏบิติั

ในการท�ากรรมฐานได้ทุกอยาง ดังเช่นที่ได้แสดงมาแล้ว ปฏิบัติอบรมโพชฌงค์ 

อนัประกอบไปด้วยเมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา แม้ในกรรมฐานข้ออืน่กไ็ด้มีพระพทุธ-

ภาษิตแสดงไว้เป็นตัวอย่างหลายข้อหลายประการ เช่นให้ปฏิบัติโพชฌงค์ในการท�า 

อานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก ให้ปฏิบัติโพชฌงค์ในการท�ากายคตาสติ 

สติที่ไปในกาย ปฏิบัติโพชฌงค์ในการท�าอัฐิกสัญญา ความก�าหนดหมายว่าอัฐิ คือ

กระดูก ดั่งนี้เป็นต้น

หลักของโพชฌงค์ในการปฏบิัตกิรรมฐาน

ในข้ันต้นนีก้พึ็งทราบหลกัของโพชฌงค์ในการปฏบิตักิรรมฐานทัง้ปวงนีไ้ว้เพยีง 

๓ ข้อก่อนก็คือ

๑.  ท�าสติคือความระลึกได้หรือความระลึกรู้

๒.  ธรรมวิจยะ วิจัยธรรม เลือกเฟ้นธรรม ก็คือเลือกเฟ้นธรรมในจิต

๓.  วิริยะ ความเพียรในการละ และในการอบรมท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น
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การท�าสติ

ในการปฏิบัติท�ากรรมฐานทั้งปวง ก็จะต้องมีข้อหนึ่งมาก่อน คือจะต้องมีสติ 

ความระลกึได้หรอืความระลกึรู ้ในการท�าสตข้ิอนี ้กค็อืระลกึถงึกรรมฐานข้อทีจ่ะปฏบิตัิ 

เช่นจะท�าอานาปานสตกิต้็องระลกึได้ถงึว่า คอืการท่ีท�าสตกิ�าหนดลมหายใจ ลมหายใจเข้า 

ลมหายใจออก และกน็�าสตมิาก�าหนดลมหายใจ ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกทีต่นเอง 

ให้สติก�าหนดอยู่ คือให้พบลมหายใจ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกย่อมกระทบที่ปลาย

จมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบน ก็ตั้งสติก�าหนดดูก็จะพบลมหายใจ คือพบความกระทบ

แห่งลมที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบน ดังนี้ก็คือสติ

การเลอืกเฟ้นธรรม

เมื่อใช้สติดังกล่าวน้ีก็ใช้ธรรมวิจัย คือความเลือกเฟ้นธรรมอันหมายความว่า 

เมื่อสติก�าหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก สติพบลมหายใจ จิตก็พบลมหายใจ 

ดัง่น้ีกใ็ห้รูว่้าเป็นสตใินลมหายใจ ถ้ามีนวิรณ์เข้ามาอนัดึงจติออกไปจากลมหายใจ กใ็ห้รู้

ว่านั่นเป็นนิวรณ์ที่เข้ามาดึงจิตออกไป และเมื่อนิวรณ์ดึงจิตออกไปได้ ก็หมายความว่า

สติพลัดตกจากลมหายใจที่ตั้งไว้นั้น สติก็เตลิดไปกับนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดั่งนี้ก็ให้รู้ว่า

นั้นเป็นนิวรณ์ เมื่อน�าจิตกลับเข้ามาตั้งไว้ที่ลมหายใจใหม่ ก็ให้รู้ว่านั่นเป็นสติ นิวรณ์

เข้ามาอีกก็ให้รู้ว่านั่นเป็นนิวรณ์ ดั่งนี้เป็นธรรมวิจัย การเลือกเฟ้นธรรม ก็คืออะไร 

โผล่เข้ามาที่จิตก็ให้รู้ และก็เหมือนอย่างว่าแยกประเภทได้หรือเหมือนอย่างว่าจัดเข้า

เป็นกอง ๆ ได้ว่า นี่เป็นหมวดสติ นี่เป็นหมวดนิวรณ์

ความเพยีรในการละ

ธรรมวิจัยน้ีถ้ามาช้า นิวรณ์ก็จะดึงจิตออกไปได้มาก แต่ว่าถ้ามาเร็ว นิวรณ์ 

ก็จะไม่อาจดึงจิตออกไปได้นาน เพราะว่าเมื่อมีธรรมวิจัยอันเป็นความรู้ที่จัดหมวด  

จัดกอง จัดประเภทของสิง่ทีบ่งัเกดิขึน้ในจติ ดัง่นีไ้ด้ทนัท ีวิรยิะข้อ ๓ กจ็ะมา กคื็อว่า
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จะละนิวรณ์และอบรมท�าสติให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น พูดอีกอย่างหนึ่งว่าจะละฝ่ายอกุศล  

จะอบรมฝ่ายกศุลให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ ดงันีเ้ป็นวริยิะคอืความเพยีรทีม่อีาการทีเ่ข้มแขง็ใน

อันที่ละอกุศล ในอันที่จะท�ากุศลให้บังเกิดขึ้นภายในจิต การละและท�ากุศลให้เกิดขึ้น

ภายในจิตสืบต่อจากธรรมวิจัย และธรรมวิจัยก็สืบต่อจากสติ เมื่อเป็นดั่งนี้ก็จะได ้

อานาปานสติ คือสติท่ีก�าหนดลมหายใจเข้าออก จิตก็จะอยู่กับลม สติก็จะอยู่กับลม  

รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก พบลมท้ังจิตทั้งสติด้วยกัน และเมื่อเป็นดั่งนี้โพชฌงค ์

ข้อต่อไปก็มาเอง คือปีติ ความดูดดื่ม ความอิ่ม ปัสสัทธิ ความสงบกายสงบใจ สมาธิ 

ความที่จิตตั้งมั่น และอุเบกขา ความเพ่งเข้ามาที่จิตเป็นสมาธินั้น

อันปีติคือความดูดดื่ม ความอิ่มเอิบนี้ ปฏิบัติกรรมฐานข้อไหน ก็ดูดดื่มใน

กรรมฐานข้อนั้น ปฏิบัติในกรรมฐานข้ออานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก  

ก็ดูดดื่มอานาปานสติ จิตดูดดื่มอานาปานสติ อิ่มเอิบอยู่กับอานาปานสติ ดั่งนี้คือปีติ 

เป็นปีติในกรรมฐาน เมื่อมีปีติในกรรมฐาน คือดื่มกรรมฐานเข้าไป ดังนี้ก็ได้ปัสสัทธิ

คือความสงบ สงบกายสงบจิต เมื่อกายจิตสงบ จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิ ตั้งมั่นขึ้นมาเอง

โดยไม่ต้องไปบังคับ และเม่ือจติต้ังม่ันเป็นสมาธดิงันี ้จะไม่ฟุง้ซ่านออกไปกไ็ม่ฟุง้ไม่ซ่าน 

จะตัง้สงบ และเมือ่เป็นดัง่นี ้อุเบกขากม็า คอื ความทีเ่ข้าไปเพ่ง เข้ามาดูจติทีเ่ป็นสมาธิ

นั้น ไม่เพ่งออกไป แต่เพ่งเข้ามาที่จิตเป็นสมาธินั้น ดั่งนี้ก็เป็นอุเบกขา ก็แปลว่า  

ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา อีก ๔ ข้อนี้ก็มาโดยล�าดับ ความส�าคัญจึงอยู่ที่สติข้อที่ 

๑ ธรรมวิจัยข้อที่ ๒ กับวิริยะข้อที่ ๓

ในการท�ากรรมฐานทุกข้อก็เป็นเหมือนเช่นนี้ แม้ในพรหมวิหารส่ีท่ีแสดงมา

แล้ว กใ็ช้สต ิใช้ธรรมวจิยั ใช้วริยิะ อบรมเมตตา กรณุา มุทติา อเุบกขา กไ็ด้ปีต ิคอื

ว่าดืม่เมตตาเข้ามา ดืม่กรณุา ด่ืมมทุติา ดืม่อเุบกขาเข้ามา จติดืม่เมตตา กรณุา มุทิตา 

อุเบกขาเข้ามา ดูดดื่มเข้ามา จิตก็อ่ิมเอิบด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบิกขา ก็ได้

ปัสสัทธิ ได้สมาธิ ได้อุเบกขา ที่เป็นโพชฌงค์อันเป็นไปในพรหมวิหารทั้งสี่
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การท�ากายคตาสติ

แม้ในกรรมฐานข้ออื่นก็เป็นเหมือนเช่นนี้ ดังเช่นในการท�ากายคตาสติ สติที่

เป็นไปในกายก็จะต้องใช้สต ิใช้ธรรมวจิยั ใช้วิรยิะดงักล่าว ท�าสตริะลกึถึงผม ขน เลบ็ 

ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูกเป็นต้น และก็มีธรรมวิจัย เลือกเฟ้นธรรม นิวรณ์เข้ามา

ก็รู้ว่าน่ีเป็นนิวรณ์ นิวรณ์ไม่เข้ามา สติก�าหนดอยู่ก็รู้ว่านี่เป็นสติ ดั่งนี้เป็นธรรมวิจัย 

วริิยะกเ็ข้ามาคือคอยละนวิรณ์และคอยท�าสติให้ตัง้อยูแ่ละให้เจรญิขึน้ ด่ังนีก้ไ็ด้ปีติ คอื

ความที่จิตดูดดื่ม อิ่มเอิบไปในสติที่ก�าหนดไปในกายนี้ และก็ได้ปัสสัทธิ ได้สมาธิ  

ได้อุเบกขา

ในการท�ากายคตาสตินี้ท่านสอนไว้ด้วยว่า เม่ือสติก�าหนดกายไปทีละข้อ  

ข้อไหนปรากฏชดักใ็ห้ถอืเอาข้อนัน้เพยีงข้อเดยีว เช่นเมือ่ก�าหนดผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง 

เนือ้ เอน็ กระดกู กระดกูปรากฏชดั กเ็ป็นกระดกูส่วนใดส่วนหนึง่ หรือก�าหนดกระดกู

ทัง้หมดทีเ่ป็นโครงร่างโครงกระดูกกไ็ด้ ก็ให้ก�าหนดอนันัน้กเ็ป็นอฐักิสญัญา ความก�าหนด

หมายในกระดกู ดงันี ้กใ็ช้สตใิช้ธรรมวจิยั ใช้วริยิะดงักล่าวกจ็ะได้ความปีติ ความดดูดืม่

อิ่มเอิบในอัฐิกสัญญา ก็จะได้ปัสสัทธิ ความสงบกายสงบจิต ได้สมาธิได้อุเบกขาอัน

เป็นโพชฌงค์ดังกล่าว

การก�าหนดปัจจุบันธรรม

เพราะฉะนัน้ โพชฌงค์จงึเป็นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ เมือ่หดัก�าหนดให้รูจั้กลกัษณะ

ของแต่ละข้อแม้โดยย่อดังกล่าวมานี้ ก็ใช้ในการปฏิบัติกรรมฐานได้ทุกข้อ และเม่ือ

ต้องการจะก�าหนดเป็นปัจจุบันธรรม ธรรมที่เป็นปัจจุบันคือว่าเอาปัจจุบันธรรมเป็น

กรรมฐาน ก็คือให้ท�าสติระลึกได้ถึงอายตนะภายในและอายตนะภายนอกของตนที่

ประสบกนัอยูใ่นปัจจบุนั เพราะว่าอายตนะภายในภายนอกของแต่ละบคุคลนีย่้อมประสบ

กันอยู่ทุกขณะ เมื่อตากับรูปประจวบกันประสบกัน ก็ให้มีสติรู้ หูกับเสียงประจวบกัน

ประสบกันก็ให้มีสติรู้ จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายและสิ่งถูกต้องทางกาย มโนคือใจ 

และธรรมคือเรื่องราวที่ผุดขึ้นในใจประจวบกันประสบกันก็ให้มีสติรู้
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การก�าหนดทางขันธ์ ๕

ในการก�าหนดนี้จะก�าหนดทางขันธ์ ๕ ก็ได้ จะก�าหนดทางนิวรณ์ก็ได้  

การก�าหนดทางขันธ์ ๕ นั้นก็คือก�าหนดว่า เมื่ออายตนะภายในกับอายตนะภายนอก

ที่ประจวบ หรือประสบกันอยู่ในปัจจุบันดังกล่าวนี้ ก็เกิดวิญญาณความรู้สึกเห็นรูป 

ทางตา ความรู้สึกได้ยินเสียงทางหู ความรู้สึกทราบกลิ่นทางจมูก ความรู้สึกทราบรส

ทางลิ้น ความรู้สึกทราบสิ่งถูกต้องทางกาย ความรู้สึกรู้เรื่องทางมโนคือใจ ดั่งนี้เป็น

วญิญาณ เมือ่อายตนะภายในภายนอกกบัวญิญาณทัง้สามนีร้วมกนัเข้า อันหมายความ

ว่ากระทบถึงจิตแรง ก็เป็นสัมผัสหรือเป็นผัสสะ ดังนี้เป็นผัสสะ เมื่อเป็นผัสสะก็เป็น

เวทนา ความรูส้กึเป็นสขุเป็นทกุข์หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ เมือ่เป็นเวทนาขึน้มา

ก็เกิดสญัญา ความจ�าหมาย เม่ือเกดิสญัญาคอืความจ�าหมายกเ็กดิสงัขาร คอืความคดิ

ปรุงหรือความปรุงคิดขึ้นตามสัญญาคือความจ�าหมายนั้น

หัดท�าสติให้รู้ขันธ์ ๕ ดั่งนี้ว่า อายตนะภายในภายนอกที่ประจวบกันนั้น  

กเ็ป็นส่วนรปูขันธ์ วญิญาณ สมัผสั เวทนา สัญญา สงัขารกเ็ป็นนามขนัธ์ เป็นขนัธ์ ๕ 

ทีเ่ป็นปัจจบุนัธรรมทีบ่งัเกดิขึน้เป็นไปอยูใ่นอารมณ์ทัง้หลาย อารมณ์อนัหนึง่กเ็ป็นทีต่ัง้

ของขันธ์ ๕ เป็นที่เกิดของขันธ์ ๕ คราวหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางตา หรือทางหู

หรือว่าทางอ่ืน และจิตน้ีตามหลักท่ีท่านแสดงไว้ รับอารมณ์ในคราวละหนึ่งเท่านั้น 

ฉะนั้น อารมณ์ที่รับกันคราวละหนึ่งนี้ ก็เป็นที่เกิดที่ตั้งของขันธ์ ๕ กันคราวหนึ่ง ๆ 

ทุกอารมณ์ไป และอารมณ์อันหนึ่งนั้นเกิดขึ้นดับไป แล้วอารมณ์ที่สองจึงจะเกิดขึ้น 

ดับไป แล้วอารมณ์ท่ีสามจึงจะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ฉะนั้น ขันธ์ ๕ จึงเกิดขึ้นแล้วก ็

ดับไป เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกอารมณ์

นี้เป็นหลักของสัจจะ คือความจริงของขันธ์ ๕ ของอารมณ์ที่ด�าเนินไปอยู่  

แต่ว่าสติที่จะก�าหนดให้รู้ให้ทันนั้นเป็นการยาก เพราะว่าละเอียดมาก แต่แม้เช่นนี้หัด

ก�าหนดไปตามหลกัทีท่่านแสดงไว้ก่อน โดยท่ีเม่ือไม่สามารถจะก�าหนดให้ทันท้ัง ๕ ขนัธ์

หรอืว่าทัง้หมด ก็ก�าหนดแต่เพียงลักษณะอันใดอนัหนึง่หรือก�าหนดโดยส่วนรวม ก�าหนด

ทีล่กัษณะอนัใดอันหน่ึงนัน้กค็อื ก�าหนดทีล่กัษณะของตาของรปู ของเสยีงของหเูป็นต้น 

อันเป็นส่วนรูปขันธ์ดั่งนี้ ที่ประจวบกันเข้าคราวหนึ่ง ๆ ก็ได้ ก�าหนดอาการของนาม 
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เช่นอาการทีเ่หน็ อาการทีไ่ด้ยนิทีเ่ป็นตวัวญิญาณอย่างเดยีวดัง่นีก้ไ็ด้ ก�าหนดอาการที่

เป็นสัมผัส เป็นเวทนา เวทนาชัดคือที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข 

ดูเข้ามาทีจิ่ตว่า เหน็สิง่น้ีแล้วเป็นอย่างไร สบายหรอืไม่สบาย ได้ยนิสิง่นีแ้ล้วเป็นอย่างไร 

สบายหรือไม่สบาย ถ้าสบายก็สุข ถ้าไม่สบายก็ทุกข์ ดั่งนี้ก็ได้ และก�าหนดดูที่สัญญา

คือความจ�าหมายว่า เมื่อสุขก็จ�าหมายอยู่ในสุข ทุกข์ก็อยู่ในทุกข์ คือมีความจ�าหมาย

อยูใ่นสุขในทกุข์น้ันไม่ลมื แต่ถ้าไม่จ�าหมายอยูใ่นสขุในทกุข์นัน้ ปล่อยไปเสียกส็ิน้เรือ่งไป 

แต่ว่าไม่ไดป้ล่อย ยงัจ�าหมายเอาไว้ แล้วก็ปรงุสิง่ทีจ่�าหมายไว้นั้นนัน่เอง คิดปรงุกเ็ป็น

รักเป็นชัง เป็นต้น ดั่งนี้ก็ให้รู้ว่าเป็นตัวปรุง เป็นตัวสังขารคือตัวปรุง จิตนี้เองปรุงเอา

สิ่งที่จ�านั่นแหละมาปรุง ถ้าเป็นสุขก็ปรุงเป็นชอบ ถ้าเป็นทุกข์ก็ปรุงเป็นชัง ก็จิตอันนี้

เองปรุงก็ดูตัวความปรุง ว่าจิตนี้เป็นสังขารเป็นตัวความปรุง ดั่งนี้ก็ได้

ทั้งหมดนี้เป็นสติที่ก�าหนดในด้านขันธ์ ๕ ที่เป็นปัจจุบันธรรม และธรรมวิจัย

ก็ไปด้วยกัน คือว่า จะจ�าแนกออกไปได้ว่านัน่เป็นรปู นัน่เป็นนาม นัน่เป็นรปูประเภทนัน้ 

นั่นเป็นนามประเภทนั้น และวิริยะคือความเพียรก็เข้ามา ในเม่ือมีนิวรณ์เข้ามาก็ละ 

เมื่อเป็นตัวสติท่ีก�าหนดธรรมวิจัยท่ีจ�าแนกอยู่ก็ส่งเสริมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น รักษาเอาไว้ 

ดั่งนี้ก็เป็นวิริยะ และข้ออื่นก็จะตามมาดั่งนี้เป็นไปในปัจจุบันธรรมที่เป็นไปในขันธ์ ๕

การก�าหนดในนวิรณ์

คราวนีถ้้าจะก�าหนดท่ีเป็นไปในนวิรณ์กก็�าหนดได้เช่นเดียวกนัโดยเอาขนัธ์ ๕ 

ทีเ่ป็นไปในอารมณ์ดงักล่าวนีเ้ป็นตวัหลกั แล้วก�าหนดดใูนเมือ่อายตนะภายในอายตนะ

ภายนอกประจวบกัน ก็เป็นวิญญาณ เป็นสัมผัส เป็นเวทนา แล้วก็เป็นสัญญา  

เป็นสงัขารดังกล่าวนัน้ แต่ว่าเม่ือเป็นเวทนาขึน้มาแล้ว สงัโยชน์เข้าจบั คอืกเิลสเข้าจบั 

จบัเวทนา จับสญัญา จับสงัขาร กจ็บัขนัธ์ ๕ นีแ่หละ เมือ่เป็นส่วนทีเ่ป็นสขุ น่ารกัใคร่

ปรารถนาพอใจ ก็เป็นกามฉันท์ ความพอใจรักใคร่ขึ้นมา ถ้าเป็นทุกข์เป็นส่วนที่ไม่น่า

ปรารถนาพอใจ กเ็ป็นปฏฆิะ หงดุหงดิ เป็นพยาบาท โกรธแค้นขดัเคอืงขึน้มา ถ้าหาก

เป็นเวทนาที่เป็นกลาง ๆ และมิได้พิจารณาก็ก่อให้เกิดความง่วงงุน เคลิบเคลิ้ม  

ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ และความเคลือบแคลงสงสัยขึ้นมา ก็เป็นนิวรณ์ขึ้น ก็ให้มีสติ
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ก�าหนดรู้ตัวนิวรณ์ที่บังเกิดขึ้น เงื่อนอยู่ตรงเวทนา สังโยชน์เข้าจับเวทนา จับสัญญา 

จับสังขาร ก็ปรุงให้เป็นนิวรณ์ขึ้นมา นิวรณ์อันนี้ก็รวมอยู่ในสังขารขันธ์ ตัวปรุง โดยที่

สงัโยชน์หรอืกเิลสจบัเวทนา จบัสญัญา แล้วก็ปรงุเปน็ตวัสังขารที่เป็นขนัธ์ ๕ นีแ่หละ 

ก็ปรุงให้เป็นนิวรณ์ขึ้นมาเป็นกองชอบบ้าง เป็นกองชังบ้าง เป็นกองหลงบ้าง เข้ามา

กลุ้มกลัดจิตอยู่ อาศัยอารมณ์ท้ังหลายที่กล่าวมานั้น ท�าให้มีสติ ก�าหนดให้รู้จัก  

ก็มีธรรมวิจัยเลือกเฟ้นออกไปว่านี่เป็นนิวรณ์ เม่ือนิวรณ์เกิดขึ้นดังนี้ ก็เป็นอันตราย

ต่อกรรามฐานต่อสตกิป็ฏบิตัลิะนวิรณ์ ระงบันวิรณ์ แล้วกร็กัษาสตริกัษากรรมฐานเอาไว้ 

ด่ังน้ีนิวรณ์กจ็ะสงบ สตทิีเ่ป็นไปในกรรมฐานกจ็ะด�ารงอยู่ ปีตกิเ็ข้ามา ปัสสัทธ ิสมาธิ 

อุเบกขาที่เป็นโพชฌงค์ก็เข้ามาดั่งนี้ เพราะฉะนั้น โพชฌงค์จึงใช้ได้ เอาปัจจุบันธรรม

น่ีเป็นกรรมฐาน ก็คืออายตนะภายในภายนอกที่ประจวบกันอยู่นี้ ก�าหนดเป็นไปใน 

ขันธ์ ๕ ก็ได้ เป็นไปในนิวรณ์ ๕ ดังกล่าวแล้วก็ได้ และผลก็จะบังเกิดขึ้นในการระงับ

นิวรณ์ส่งเสริมสติที่เป็นไปในกรรมฐานให้เจริญก้าวหน้า

๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๒



ครั้งที่ ๒๗  
มรรคมอีงค์ ๘

ไตรสกิขา

ได้แสดงสติปัฏฐานตามหัวข้อในมหาสติปัฏฐานสูตรมาโดยล�าดับ ก็จบลงที่ 

สัจจะปัพพะข้อว่าด้วยอริยสัจทั้ง ๔ และในอริยสัจทั้ง ๔ นั้นก็จบลงด้วยมรรคสัจจะ 

สภาพที่จริงคือมรรคอันเป็นธรรมที่พึงปฏิบัติ ท�าให้มีขึ้นเป็นขึ้นในพระพุทธศาสนา 

บรรดากุศลธรรมทั้งสิ้นอันเป็นปฏิบัติธรรมย่อมประมวลเข้าในมรรคมีองค์ ๘ นี้ และ

มรรคมีองค์ ๘ นี้ก็ประมวลเข้าในไตรสิกขา คือสีลสิกขา ศึกษาในศีล จิตตสิกขา  

ศึกษาในจิต และปัญญาสิกขา ศึกษาในปัญญา หรือว่าศีล สมาธิ ปัญญา อีกนัยหนึ่ง

ก็ประมวลเข้าตามโอวาทปาฏิโมกข์สามข้อ ว่า

สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ท�าบาปทั้งปวง

กุสลสฺสูปสมฺปทา การท�ากุศลให้ถึงพร้อม

สจิตฺตปริโยทปนํ การช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์

ไตรสิกขาก็ดี โอวาท ๓ ข้อนี้ก็ดี ถือว่าเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาในด้าน

ปฏบิตัธิรรม หรอือีกนัยหน่ึงเป็นหวัใจของกศุลธรรมทัง้ส้ินทีพ่งึปฏบิตั ิและปฏบัิตธิรรม

นี้ก็ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า รวมเข้าในอริยสัจจ์ข้อที่ ๔ คือ มรรค ซึ่งเป็นภาเวตัพพธรรม 

ธรรมทีพ่งึอบรมท�าให้มขีึน้ ท�าให้เป็นขึน้อนัเรยีกว่าภาวนา หน้าทีซ่ึง่พึงกระท�าในมรรค
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หรือในปฏิบัติธรรม ก็คือภาวนาอันแปลว่าการท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ท�าสัมมาทิฏฐิให้มี

ขึ้นให้เป็นขึ้นมา เป็นต้น หรือเมื่อย่อเข้าในไตรสิกขา ก็ท�าศีล สมาธิ ปัญญา ให้มีขึ้น

ให้เป็นขึ้น หรือเมื่อย่อเข้าในโอวาท ๓ ก็คือท�าการละอกุศล การอบรมกุศล และการ

ช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส ให้มีขึ้นมาให้เป็นข้ึนมาและดังที่ได้กล่าวแล้วว่า 

พระพุทธศาสนาท้ังสิน้นัน้ประมวลเข้าในสจัจทัง้ ๔ ทกุขสจัจะนัน้เป็นปริญเญยยธรรม 

คือธรรมที่พึงก�าหนดรู้ให้รอบคอบ สมุทัย นั้นเป็นปหาตัพพธรรม คือธรรมที่พึงละ 

นิโรธนั้นเป็นสัจฉิกาตัพพธรรม คือธรรมที่พึงกระท�าให้แจ้ง มรรคนั้นเป็นภาเวตัพพ-

ธรรม คอืธรรมทีพ่งึอบรมท�าให้มข้ึีนให้เป็นขึน้ ดัง่นีเ้ป็นประมวลพระพทุธศาสนาทัง้สิน้ 

และประมวลหน้าที่ ๆ พึงกระท�าในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น จ�าเพาะข้อที่ ๔ คือมรรค

นั้นก็เป็นประมวลของกุศลธรรมท้ังสิ้นท่ีพึงปฏิบัติอันเรียกว่าภาเวตัพพธรรม ธรรมที่

พึงให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นทั้งนัน้

ศีล สมาธิ ปัญญา หรือโอวาท ๓ ที่เรียกว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนากันนั้น

กห็มายถึงเป็นหัวใจของกุศลธรรมทัง้สิน้ อันเป็นปฏบัิตธิรรมซึง่เป็นข้อที ่๔ ของอรยิสจั

ทัง้ ๔  เพราะฉะนัน้ สจัจะปัพพะนีจ้งึเป็นข้อส�าคญัของผูศ้กึษาปฏบิตัพิระพุทธศาสนา 

และโดยเฉพาะมรรคอันเป็นข้อที่ ๔ ก็เป็นข้อส�าคัญในปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น

สัมมาทฏิฐิ

ผูป้ฏบิตัพิระพทุธศาสนาพงึตัง้ใจปฏบิตัทิ�าความเหน็ของตนให้เป็นสัมมาทฏิฐขิึน้ 

หัดพิจารณาให้เห็นทุกข์ เห็นเหตุเกิดทุกข์ เห็นความดับทุกข์ เห็นทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับทุกข์ คือให้เห็นสัจจะทั้ง ๔

สัมมาสังกัปปะ

ปฏิบัติท�าความด�าริของตนให้เป็นความด�าริชอบขึ้น คือให้ด�าริออกจากกาม 

ด�าริไม่พยาบาท ปองร้าย ด�าริไม่เบียดเบียน
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สัมมาวาจา

ปฏิบัติท�าวาจาของตนให้เป็นสัมมาวาจา คือเว้นจากพูดเท็จ พูดแต่ค�าจริงที่

เป็นประโยชน์ถกูกาละ เว้นจากพดูส่อเสยีดให้แตกสามัคคีกนั แต่ว่าพูดค�าสมานสามัคคี 

เว้นจากพูดค�าหยาบ ที่จะท�าให้เจ็บช�้าน�้าใจ แต่ว่าพูดค�าที่สุภาพไพเราะจับใจ เว้นจาก

พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล แต่ว่าพดูถ้อยค�าท่ีเป็นหลกัฐาน รู้จกัประมาณในการพดู พดูเป็นธรรม 

เป็นวินัย พูดเหมาะสม

สัมมากัมมันตะ

ปฏิบัตทิ�าการกระท�าของตนทางกายให้เป็นสัมมากมัมนัตะ การงานชอบขึน้มา 

คือเว้นจากการฆ่า แต่ว่าท�าการที่เกื้อกูลแก่ชีวิต เว้นจากการลัก แต่ว่าประกอบ 

การงานที่เป็นเหตุให้ได้ทรัพย์มาโดยชอบ เว้นจากประพฤติผิดในกาม แต่ว่าประพฤติ

ชอบในกามทั้งหลายหรือว่าเว้นจากอพรหมจริยกิจ

สัมมาอาชวีะ

ปฏิบัติท�าอาชีพของตนให้เป็นสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ เว้นจากมิจฉาชีพ

ต่าง ๆ ประกอบสัมมาอาชีวะต่าง ๆ

สัมมาวายามะ

ปฏบิตัทิ�าความเพยีรของตน ความพยายามของตนให้เป็นสมัมาวายามะ เพยีร

ชอบขึ้นโดยท่ีเพียรระวังบาปอกุศลท่ียังไม่เกิด มิให้บังเกิดข้ึน เพียรละบาปอกุศลที่

บังเกิดขึ้นแล้ว เพียรท�ากุศลท่ียังไม่เกิดให้บังเกิดขึ้น เพียรรักษากุศลที่เกิดข้ึนแล้วให้

ตั้งอยู่และเพิ่มเติมให้ถึงความบริบูรณ์



384 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๑

สัมมาสติ

ปฏิบัติท�าสติของคนให้เป็นสัมมาสติ ระลึกชอบขึ้น คือปฏิบัติหัดระลึกตามดู

ไปในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ตามหลักสติปัฏฐานทั้ง ๔ ที่แสดงโดยล�าดับนั้น

สัมมาสมาธิ

เพยีรท�าใจของตนให้เป็นสมัมาสมาธ ิคอืให้ตัง้ม่ันไว้โดยชอบ หรอืให้ใจตัง้ม่ัน

อยูใ่นกศุลธรรมท้ังหลาย ให้ตัง้ม่ันอยูใ่นทางแห่งการดบัทุกข์ โดยหัดท�าสมาธห้ิามใจมิ

ให้กวดัแกว่งกระสบักระส่าย และให้สงบจากกามจากอกศุลธรรมท้ังหลาย โดยหดัตัง้ใจ

ไว้ในที่ตั้งของสมาธิต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้อันเรียกว่ากรรมฐาน หัดท�า

อยูเ่นือง ๆ ใจกจ็ะสงบตัง้มัน่ได้แม้ชัว่ขณะ ในชัว่ขณะนัน้เมือ่หัดท�าไปเนือ่ง ๆ กจ็ะตัง้

มัน่ดีขึน้แต่ยงัไม่แนบแน่น เมือ่ไม่ละการปฏบิติักจ็ะท�าให้แนบแน่นย่ิงข้ึนจนถึงสามารถ

เข้าข้ันฌาน มีปฐมฌานเป็นต้น ประกอบด้วยวิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกคัคตาแห่งจติ 

คือความที่จิตตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียว

สัมมาทฏิฐเิป็นหัวหน้า

การหัดปฏิบัติตามหลักของมรรคมีองค์ ๘ นี้ เป็นส่ิงที่มีประโยชน์และ 

ทุกคนสามารถจะท�าได้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้ในพระสูตรหนึ่งว่า สัมมาสมาธิ  

ความต้ังใจมั่น ประกอบด้วยองค์มรรคอีก ๗ ข้อเป็นเครื่องแวดล้อมเป็นบริวาร  

องค์มรรคอกี ๗ ข้อนัน้กคื็อ สมัมาทิฏฐ ิความเห็นชอบ สัมมาสังกปัปะ ความด�าริชอบ 

สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ 

สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ ดั่งนี้และได้ตรัสต่อไปว่า สัมมาทิฏฐิ 

คือความเห็นขอบนั้นเป็นหัวหน้า คือเมื่อมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ สัมมาทิฏฐ ิ

นั้นเอง หรือด้วยสัมมาทิฏฐินั้นเองย่อมรู้จักว่าเห็นอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิด  

เห็นอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ
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เหน็ผดินัน้คืออย่างไร กคื็อเหน็ว่าทานทีใ่ห้ไม่มผีล การบชูาผูค้วรบชูาไม่มผีล 

การบ�ารุงผู้ควรบ�ารุงไม่มีผล ผลของกรรมที่ท�าดีแล้วและท�าชั่วแล้วไม่มี มารดาไม่มี 

บิดาไม่มี โอปปาติกะ คือสัตว์ที่ลอยเกิดไม่มี สมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติชอบซึ่ง

กระท�าให้แจ้งเพราะรู้ย่ิงด้วยตนเอง แล้วแสดงสั่งสอนให้ผู้อื่นรู้จักโลกนี้โลกหน้าไม่มี 

ความเห็นแม้ดั่งนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด

ส่วนความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบก็มีสองอย่าง คือยังมีอาสวะ 

ยงัก่อภพชาตต่ิอไปอย่างหนึง่ ไม่มอีาสวะ ไม่ก่อภพชาตต่ิอไปอกีอย่างหนึง่ ความเห็น

ที่เป็นความเห็นชอบซึ่งยังมีอาสวะยังก่อภพชาติต่อไปนั้นก็คือ ความเห็นที่ตรงกันข้าม

กับที่กล่าวมาแล้ว คือเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผล การบูชาผู้ท่ีควรบูชามีผล การบ�ารุง 

ผู้ควรบ�ารุงมีผล เป็นต้น ส่วนความเห็นชอบที่เป็นอนาสวะคือไม่มีอาสวะ ไม่เป็นเหตุ

ให้มีภพมีชาติต่อไปนั้นก็ได้แก่ความเห็นขอบของผู้ท่ีมีจิตไม่มีอาสวะแล้ว สัมมาทิฏฐิ 

ความเหน็ชอบ หรอืว่าด้วยสมัมาทิฏฐ ิความเหน็ชอบย่อมรูจ้กัย่อมเหน็ว่า เหน็อย่างนี้

เป็นมิจฉาทิฏฐิ เห็นอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิมีอาสวะ เห็นอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิท่ีไม่มี

อาสวะ และก็อาศัยสัมมาวายามะคือเพียรชอบ อันได้แก่เพียรละมิจฉาทิฏฐิและเพียร

ท�าสัมมาทิฏฐิให้บังเกิดขึ้น กับทั้งอาศัยสัมมาสติ ระลึกชอบ คือว่ามีสติละมิจฉาทิฏฐิ 

มีสติท�าสัมมาทิฏฐิให้บังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น สัมมาทิฏฐิข้อหนึ่ง สัมมาวายะข้อหนึ่ง 

สัมมาสติข้อหนึ่งจึงเป็นไปตามกันอาศัยกัน

สัมมาทฏิฐ ิ– สัมมาสังกัปปะ

สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ หรือว่าด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ  

ย่อมรู้จักด�าริอย่างนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะ ด�าริผิด ด�าริอย่างนี้เป็นสัมมาสังกัปปะ  

ด�าริชอบ ด�าริผิดอันเป็นมิจฉาสังกัปปะนั้น คือด�าริไปในกามทั้งหลาย ด�าริไปใน 

ทางปองร้าย ด�ารไิปในทางเบยีดเบยีน ความด�ารชิอบอนัตรงกนัข้ามกมี็สอง คอืทียั่งมี

อาสวะยังเป็นเหตุให้บังเกิดภพชาติต่อไป และที่ไม่มีอาสวะ ความด�าริชอบที่มีอาสวะ

นั้นก็คือด�าริออกจากกาม ด�าริไม่พยาบาทปองร้าย ด�าริไม่เบียดเบียน ส่วนด�าริที่เป็น

อาสวะไม่มอีาสวะน้ัน กค็อืความด�ารขิองผูท้ีมี่จติใจไม่มีอาสวะแล้ว ความนกึคดิหรอืที่
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เรยีกว่าวติกหรอืตรกึ อันเป็นของผูมี้จติไม่มอีาสวะแล้ว สมัมาทฏิฐ ิคอืความเหน็ชอบ

ย่อมรู้จักย่อมเห็นว่าด�าริดั่งนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะ ด�าริผิด ด�าริดั่งนี้เป็นสัมมาสังกัปปะ 

ด�าริชอบ และก็ต้องอาศัยสัมมาวายามะ เพียรชอบ คือเพียรละมิจฉาสังกัปปะ  

ความด�าริผิด มีสติท�าสัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบให้เกิดขึ้นด้วย

สัมมาทฏิฐ ิ– สัมมาวาจา

สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ หรอืด้วยสมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ ย่อมรูจ้กัย่อม

เห็นว่าพูดอย่างนี้เป็นมิจฉาวาจา วาจาผิด พูดอย่างนี้เป็นสัมมาวาจา วาจาชอบ  

การพูดที่เป็นมิจฉาวาจา วาจาผิดก็คือพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค�าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ

เหลวไหล ส่วนการพูดที่เป็นสัมมาวาจา วาจาชอบก็มีสองอย่างคือ ที่มีอาสวะยังเป็น

ไปเพ่ือให้เกิดภพชาติต่อไป กับที่ไม่มีอาสวะ สัมมาวาจา วาจาชอบท่ียังมีอาสวะนั้น  

ก็คือ เว้นจากพูดเท็จ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจากพูดค�าหยาบ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ

เหลวไหล ส่วนสัมมาวาจาที่ไม่มีอาสวะนั้นก็คือวาจาหรือว่าวิรัติ ความเว้นของท่านผู้มี

จิตไม่มีอาสะแล้ว สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ หรือด้วยสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ  

ย่อมรู้จักย่อมเห็นว่าพูดอย่างนี้เป็นมิจฉาวาจา พูดอย่างนี้เป็นสัมมาวาจา และก็ต้อง

อาศัยสัมมาวายามะ ความเพียรชอบ คือเพียรละมิจฉาวาจา วาจาผิด เพียรท�า 

สัมมาวาจา วาจาชอบให้บงัเกดิขึน้ กับทัง้ต้องอาศยัสมัมาสต ิ ความระลกึชอบ กค็อื 

มสีตลิะมจิฉาวาจา วาจาผิด มีสติท�าสัมมาวาจา วาจาชอบให้บังเกิดขึ้นให้มีขึ้น

สัมมาทฏิฐ ิ– สัมมากัมมันตะ

สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ หรอืด้วยสมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ ย่อมรูจ้กัย่อม

เห็นว่าท�าอย่างนี้เป็นมิจฉากัมมันตะ การงานผิด ท�าอย่างนี้เป็นสัมมากัมมันตะ  

การงานชอบ มจิฉากมัมนัตะ การงานผดินัน้กค็อืฆ่าเขาบ้าง ลกัของเขาบ้าง ประพฤติ

ผิดในกามทั้งหลายบ้าง สัมมากัมมันตะ การงานชอบนั้นก็มีสอง คือที่เป็นสาสวะยังมี

อาสวะ ยงัเป็นไปเพ่ือชาตภิพต่อไป และท่ีเป็นอนาสวะ คอืไม่มอีาสวะ สัมมากมัมันตะ 
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การงานชอบที่ยังเป็นสาสวะ คือที่ยังมีอาสวะนั้น ก็คือ เว้นจากฆ่าเขาบ้าง เว้นจาก 

ลักของเขาบ้าง เว้นจากประพฤติผิดในกามทั้งหลายบ้าง เว้นจากอพรหมจริยกิจบ้าง 

ส่วนสมัมากมัมนัตะ การงานขอบทีเ่ป็นอนาสวะ ทีไ่ม่มีอาสวะนัน้กไ็ด้แก่ การงานหรอื

ว่าวิรัติของท่านผู้มีจิตไม่มีอาสวะแล้วทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบหรือด้วย 

สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ ย่อมรูจ้กัย่อมเหน็ว่าท�าอย่างนีเ้ป็นมิจฉากมัมันตะ การงานผดิ

ท�าอย่างนีเ้ป็นสมัมากัมมันตะ การงานชอบ และกต้็องอาศยัสมัมาวายามะ เพียรชอบ

คอืเพยีรละมิจฉากมัมันตะ การงานผดิ เพยีรท�าสัมมากัมมนัตะ การงานชอบให้บงัเกดิข้ึน 

กับทั้งต้องอาศัยสัมมาสติ ระลึกชอบ คือมีสติละมิจฉากัมมันตะ การงานผิด มีสติท�า

สัมมากัมมันตะ การงานชอบให้บังเกิดขึ้นให้มีขึ้นมา

สัมมาทฏิฐ ิ– สัมมาอาชวีะ

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ หรือด้วยสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ย่อมรู้จัก  

ย่อมเห็นว่าอาชีพอย่างนี้เป็นมิจฉาอาชีวะ อาชีพผิด อาชีพอย่างนี้เป็นสัมมาอาชีวะ 

อาชีพชอบ มจิฉาอาชวีะ อาชพีท่ีผดินัน้กไ็ด้แก่การทีห่าเลีย้งชพีด้วยวธีิโกหกตลบตะแลง 

ด้วยวธิพูีดหลอกลวงโอ้อวดแบบโฆษณาเกนิความจรงิท�าให้คนหลงนยิม การพดูเลยีบเคยีง

ท�าให้คนหลงเชื่อหรือจูงใจให้คนนิยมการปฏิบัติในทางมิจฉาอาชีวะอื่นต่าง ๆ ส่วน 

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบนั้นก็มีสองอย่าง คือ ที่เป็นสาสวะ มีอาสวะ กับที่เป็น 

อนาสวะ ไม่มีอาสวะ สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีวิตชอบที่เป็นสาสวะ คือที่ยังมีอาสวะนั้น 

ก็ได้แก่เว้นจากมิจฉาอาชีวะ ประกอบสัมมาอาชีวะ ส่วนสัมมาวายามะ อาชีพชอบที่

ไม่มอีาสวะนัน้ กไ็ด้แก่ของท่านผูมี้จติไม่มีอาสวะทัง้หลาย สัมมาทฏิฐ ิคอื ความเหน็ชอบ 

หรอืว่าด้วยสัมมาทฏิฐ ิคอืความเหน็ชอบ ย่อมรูจ้กั ย่อมเห็นว่าอย่างนีเ้ป็น มจิฉาอาชวีะ 

เลี้ยงชีวิตผิด อย่างนี้เป็นสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ และก็ต้องอาศัยสัมมาวายามะ 

เพยีรชอบ คอืเพยีรละมจิฉาอาชวีะ เลีย้งชวีติผดิ เพยีรท�าสมัมาอาชวีะ เลีย้งชวีติชอบ

ให้มข้ึีนให้เป็นขึน้ กับท้ังต้องอาศยัสมัมาสต ิคือความระลกึชอบ คอืมสีติละมจิฉาอาชีวะ 

เลี้ยงชีวิตผิด มีสติท�าสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบให้บังเกิดขึ้นให้มีขึ้นดังนี้
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การตั้งจติมั่นในทางที่ชอบ

ตามพระพุทธภาษิตในพระสูตรที่น�ามาแสดงโดยย่อนี้ พระพุทธเจ้าทรงยก

สัมมาสมาธิคือ ความตั้งจิตมั่นโดยชอบเป็นข้อหลัก โดยมีองค์มรรคอีกเจ็ดข้อเป็น

บริวาร พิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าจิตนี้ส�าคัญมาก จิตเมื่อตั้งมั่นอยู่ในทางที่ชอบ 

จึงจะน�าให้ปฏิบัติไปในทางท่ีชอบ คือ เรียกว่าตั้งจิตไว้ถูกก็จะปฏิบัติในทางที่ชอบ  

ถ้าตัง้มัน่อยูใ่นทางทีผ่ดิหรอืตัง้จติไว้ผดิกจ็ะน�าให้ปฏบิตัผิดิ ความส�าคญัจงึอยู่ทีก่ารตัง้

จิตไว้ชอบหรือการต้ังจิตไว้ผิด ซ่ึงผู้ปฏิบัติจะต้องตรวจตราดูจิตของตนอยู่เสมอให้ตั้ง

จิตไว้ชอบ ไม่ตั้งจิตไว้ผิด และให้มั่นอยู่ในความชอบนั้นไม่ให้ง่อนแง่นคลอนแคลน  

ด่ังน้ีคือสัมมาสมาธิซ่ึงเป็นหลักส�าคัญ เม่ือตั้งจิตไว้ชอบและมั่นคงอยู่ในความชอบอยู่

ในทางที่ชอบแล้ว ก็จะน�าให้มรรคอื่น ๆ บังเกิดขึ้น และในบรรดามรรคอื่น ๆ เหล่านี้ 

สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นหัวหน้าคือ ความเห็นถูกต้อง ความเห็นชอบเป็นข้อส�าคัญ และ 

ก็ต้องอาศัยมีสัมมาวายามะ เพียรชอบ และสัมมาสติ ระลึกชอบ ประกอบอยู่ด้วยกัน

เป็นหลักในการปฏิบัติ เม่ือเป็นดั่งน้ีแล้ว สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาวายามะ 

ความเพียรชอบ สัมมาสติ ความระลึกชอบ โดยมีสัมมาสมาธิเป็นหลักหนุนอยู่ 

เป็นฐานรองรับ ย่อมจะน�าให้เจริญเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิเองด้วย และให้เจริญเพ่ิมพูน

สมัมาสงักปัปะ ความด�ารชิอบ สมัมากัมมนัตะ การงานชอบ สมัมาอาชวีะ เล้ียงชวีติชอบ 

ให้บังเกดิขึน้ตามกนัไป น�าให้มรรคมอีงค์ ๘ นีบ้รรลถุงึความงอกงามจนถงึบรบิูรณ์ใน

ที่สุด

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๒๘  
มรรคมอีงค์ ๘ (ต่อ)

ได้แสดงมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นมรรคสัจจะ สภาพที่จริงคือมรรค ทางปฏิบัติ

ให้ถึงความดับทุกข์ ซึ่งโดยปริยายคือทางอันหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงยกสัมมาสมาธิขึ้น

เป็นหลัก โดยตรัสว่ามีมรรคอีกเจ็ดองค์เป็นบริวารแวดล้อม และได้ทรงยกสัมมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบว่าเป็นหวัหน้าและต้องอาศัยสมัมาวายามะ เพยีรชอบ สัมมาสต ิระลกึชอบ 

ไปด้วยกนั ช่วยอบรมท�าให้มรรคองค์อืน่ ๆ บังเกิดขึน้ นบัต้ังแต่อบรมเพิม่เตมิสัมมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบเองให้เจริญมากย่ิงขึ้น และอบรมสัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ  

สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบให้

เจริญมากยิ่งขึ้น จนท�าให้ทุก ๆ ข้อบรรลุถึงความบริบูรณ์ในที่สุด

สัมมาสมาธใินพระพุทธศาสนา

ยังมีข้อที่ควรพิจารณาเกี่ยวแก่สมาธิอีกอย่างหนึ่งว่า สมาธิท่ีมุ่งหมายในทาง

พระพุทธศาสนานัน้ต้องเป็นสมัมาสมาธ ิความตัง้ใจชอบดงันีเ้ป็นข้อหลกั และทีจ่ะเป็น

สัมมาสมาธิ ความตั้งใจชอบนั้นก็จะต้องประกอบด้วยองค์มรรคข้ออื่น ๆ คือจะต้อง

ประกอบด้วยความเหน็ชอบ ความด�ารชิอบเป็นตวัปัญญา จะต้องประกอบด้วยเจรจาชอบ 

การงานชอบ อาชีพชอบซึ่งเป็นศีล ทั้งจะต้องมีความเพียรพยายามชอบ สติคือความ

ระลกึชอบ ซ่ึงเป็นธรรมทีร่วมอยู่ในข้อสมาธหิรอืในจติตสิกขา ดงันี ้จงึจะเป็นสัมมาสมาธิ
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ในพระพุทธศาสนา เมือ่เป็นดงันี ้จงึเป็นอันไม่นบัถอืสมาธทิีน่อกไปจากนีว่้า เป็นสมาธิ

ที่เป็นมรรคสัจจะ สภาพที่จริงคือมรรค แม้ว่าจะเป็นสมาธิท่ีแนบแน่นบรรลุถึงญาณ  

จนเป็นเหตุให้ผู้ได้ผู้ถึงได้ญาณ คือความหยั่งรู้พิเศษ เห็นนั้นเห็นนี้ ได้ยินนั่นได้ยินนี่ 

ดังท่ีเรียกว่าหูทิพย์ ตาทิพย์ หรือแม้ว่าจะมีอ�านาจทางจิตอย่างอื่นนอกจากนี้ไปอีก 

ถ้าเพียงสมาธิอย่างเดียวเท่าน้ี ก็ไม่นับว่าเป็นมรรคสัจจะ สภาพที่จริงคือมรรค ทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันเป็นสัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนา และเมื่อพิจารณาดู

ตามเรือ่งราวกจ็ะเหน็ได้ว่า สมาธมิใิช่มรรคดงักล่าวนีก้ม็ผีูไ้ด้ผูถ้งึมาตัง้แต่ก่อนพระพทุธ

ศาสนาบงัเกดิขึน้ และกป็รากฏทีแ่สดงไว้ว่า ผูท้ีไ่ด้สมาธเิข้าขัน้ฌานสมาบตัไิด้ไปบงัเกดิ

ในพรหมโลกอยู่เป็นอันมาก เพราะฉะน้ัน บรรดาผู้มีสมาธิแม้ที่เป็นขั้นฌานสมาบัติ

อย่างสงู กม็ผีูไ้ด้ผูถ้งึมาแล้ว ดงัทีม่แีสดงว่า ได้มเีทพดา มาร พรหม มนษุย์ และสตัว์

ทกุจ�าพวกมากมายแล้วต้ังแต่ก่อนพระพุทธศาสนาบงัเกดิขึน้ ก่อนพระพทุธเจ้าบงัเกดิขึน้ 

เทวดามารพรหมก็มีอยู่เต็มสวรรค์เต็มพรหมโลกแล้ว มนุษย์ก็มีอยู่มากทั่วโลกแล้ว  

สัตว์นรกสัตว์เดียรัจฉานทั้งหลาย ก็มีอยู่เต็มนรกเต็มโลกอยู่แล้ว ก็แปลว่าบรรดา

ภูมิธรรมที่ให้ไปบังเกดิเป็นมนษุย์ก็ด ีเป็นเทวดามารพรหมกด็ ีตลอดจนไปเกดิในอบาย

ทัง้หลายกด็ี ก็มีอยู่บริบูรณ์แล้ว ยังขาดแต่มรรคผลนิพพานเท่านั้นที่ยังไม่มี

พระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นในโลก ก็โดยท่ีได้ทรงบ�าเพ็ญธรรมขึ้นโดยล�าดับ 

บริบูรณ์ด้วยมนุษยธรรม บริบูรณ์ด้วยธรรมแห่งเทพแห่งพรหมทั้งหมด แปลว่าได้ทรง

ปฏบิตัธิรรมให้พ้นจากโลกทีช่ัว่ทีต่�า่ทีท่ราม มาสูโ่ลกทีด่ทีีล่ะเอยีดทีป่ระณตีขึน้โดยล�าดบั 

จนถึงทะลุโลกคือพ้ืนโลก เป็นโลกุตตรธรรม เป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานข้ึนมา  

จงึได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า ทรงบรรลุมรรคผลนพิพาน เพราะฉะนัน้ ความพเิศษของ

พระพทุธศาสนาจงึอยูท่ี่มรรค ผล นพิพานอนัเป็นโลกตุตรธรรม ธรรมทีใ่ห้พ้นจากโลก

คือพ้นจากทุกข์ได้โดยแท้จริง โดยปฏิบัติในมรรคคือปฏิบัติให้พบความดับทุกข์นี้ 

เพราะฉะนั้น สมาธิที่มุ่งหมายในพระพุทธศาสนา จึงมิได้มุ่งหมายถึงสมาธิที่

มุ่งหมายให้ได้หูทิพย์ตาทิพย์ ให้ได้อ�านาจจิตต่าง ๆ แต่ว่ามุ่งหมายสมาธิ คือความตั้ง

จติใจไว้ถูก มัน่คงอยูใ่นทางทีถ่กูนัน้ แม้ว่าจะไม่ถงึฌาน เอาเพยีงว่าให้ได้พบความสงบ

จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาทของปัญญา คือ ต้องการสมาธิที่จะท�าให้

ได้สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ ให้ได้สัมมาสังกัปปะ คือความด�าริชอบและต่อไป 
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ทุก ๆ ข้อ สมาธิท่ีท�าให้ได้ปัญญา ให้ได้ศีล และให้ได้สมาธิเองที่ชอบยิ่งขึ้น ดังนี้  

จึงเป็นสัมมาสมาธิในทางพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนัน้ ทางปฏบิตัทิีถ่กูต้องทางพระพุทธศาสนานัน้จงึต้องการให้ได้สมาธิ

เพื่อที่จะเห็นธรรมอันเป็นตัวปัญญา ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ที่จะท�าให้ 

เป็นศีล เป็นสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ และที่จะเป็นสัมมาวายามะ 

สัมมาสติ ดังนี้ จึงเป็นสัมมาสมาธิท่ีถูกต้อง และเม่ือพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่า  

องค์มรรคทั้งปวงเหล่านี้ตั้งอยู่ที่จิตนี้แหละเป็นส่วนส�าคัญ เพราะฉะนั้น เมื่อจิตดิ้นรน

กวัดแกว่งกระสับกระส่าย องค์มรรคทั้งปวงก็ต้องอยู่ไม่ได้ เหมือนอย่างว่าส่ิงอะไรท่ี

หมุนติ้วอยู่ จะเอาอะไรไปตั้งอยู่นั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ คนจะไปยืนก็ยืนไม่ติด ต่อเมื่อจิต

อนันีไ้ม่ด้ินรนกวดัแกว่งกระสบักระส่าย สมัมาทฏิฐจิงึจะต้ังขึน้ได้ สัมมาสังกปัปะจึงจะ

ตั้งขึ้นได้เป็นต้น เพราะฉะนั้น จิตนี้จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องหัดท�าให้สงบ ให้ตั้งไว้ถูก 

และเมื่อจิตสงบตั้งไว้ถูกแล้ว จะต้ังอะไรลงไปที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายก็ย่อมตั้งอยู่ได้ 

อันนี้ก็ควรท�าความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่ง

ได้สัมมาทฏิฐยิ่อมได้สัมมาสังกัปปะ

พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสต่อไปอีกในพระสูตรนั้นว่า เม่ือได้สัมมาทิฏฐิคือความ

เห็นชอบ ก็ย่อมควรย่อมสามารถท่ีจะได้สัมมาสังกัปปะคือความด�าริชอบ พิจารณา 

ดูแล้วก็จะเห็นว่า เมื่อได้ความเห็นชอบ คือเมื่อได้ความหยั่งรู้ในทุกข์ ในเหตุเกิดทุกข์  

ในทางดับทกุข์ ในทางปฏบิติัให้ถึงความดบัทกุข์ กย่็อมท�าให้สามารถให้อาจเพียงพอที่

จะด�าริออกจากทุกข์อันเป็นเนกขัมมสังกัปปะ ที่จะด�าริไม่ปองร้ายทุกข์ ท่ีจะด�าริไม่

เบียดเบียน เพราะว่าความเบียดเบียนความปองร้ายนั้น ย่อมเกิดขึ้นที่ขันธ์ ๕ นั่นเอง 

จะปองร้ายใคร จะเบยีดเบียนใคร กป็องร้ายเบยีดเบยีนทีข่นัธ์ ๕ เพราะฉะนัน้ ถ้าเหน็

ขันธ์ ๕ เป็นตวัทกุข์เสยีแล้ว กจ็ะเกิดด�ารไิม่ปองร้ายตวัทกุข์ เพราะเป็นตวัทกุข์อยูแ่ล้ว

จะต้องไปปองร้ายท�าไม และตัวทุกข์นั้นก็ไม่ได้ตรัสสอนให้ปองร้ายท�าลาย ตรัสสอน

ให้ก�าหนดรู้ให้รอบคอบว่าเป็นทุกข์จริง ข้อที่ควรปองร้ายเบียดเบียนก็คือเหตุเกิดทุกข์

ต่างหาก ได้แก่ตัณหาหรือโลภโกรธหลงทั้งหลาย ซึ่งควรท่ีจะปฏิบัติท�าลายเสียระงับ

เสีย ดังนี้
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ได้สัมมาสังกัปปะย่อมได้สัมมาวาจา

เมื่อได้สัมมาสังกัปปะคือความด�าริชอบ ก็ย่อมอาจย่อมควรย่อมสามารถที่จะ

ได้สัมมาวาจาชอบ เพราะว่าความด�าริชอบนั้นก็เป็นตัววิตกวิจาร คือความตรึก 

ความตรองที่เป็นวจีสังขาร เครื่องปรุงแต่งวาจา เพราะว่าจะเปล่งวาจาออกมานั้นก็จะ

ต้องมวีติกวจิาร คือความตรกึความตรองก่อน แล้วจงึเปล่งวาจาออกมา ความตรกึตรอง

หรือความด�าริอันเป็นสังกัปปะนี้จึงเป็นวจีสังขาร เคร่ืองปรุงวาจา เพราะฉะนั้น  

เมื่อความด�าริหรือวิจารอันเป็นเครื่องปรุงวาจาเป็นไปชอบวาจาที่เปล่งออกมาก็ย่อม 

จะชอบ เมื่อก�าหนดโดยข้อที่เว้นก็ย่อมจะเว้นจากวาจาเท็จ วาจาส่อเสียด วาจาหยาบ 

และวาจาเพ้อเจ้อ เหลวไหล เมื่อก�าหนดในข้อที่เปล่งออกมาก็จะเป็นวาจาที่จริง  

เป็นประโยชน์ถูกกาละ เป็นวาจาท่ีสมานสามัคคี เป็นวาจาที่สุภาพไพเราะจับใจ  

เป็นวาจาที่มีหลักฐานเป็นธรรม เป็นวินัย มีขอบเขต

ได้สัมมาวาจาย่อมได้สัมมากัมมันตะ

เมื่อได้สัมมาวาจาคือเจรจาชอบ ก็ย่อมควรย่อมเพียงพอก็ย่อมอาจที่จะได้ 

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ เม่ือแสดงในทางเว้นก็จะเว้นจากการฆ่า เว้นจากการ 

ลกัเว้นจากการประพฤตผิดิในกามทัง้หลาย เม่ือจะแสดงในด้านกระท�า กจ็ะให้ท�าการ

งานที่เกื้อกูลแก่ชีวิตร่างกาย การงานที่จะท�าให้ได้ทรัพย์มาโดยชอบ และเป็นความ

ประพฤติชอบในกามทั้งหลาย จนถึงเว้นจากอพรหมจริยกิจ

ได้สัมมากัมมันตะย่อมได้สัมมาอาชวีะ

เมื่อได้สัมมากัมมันตะ การงานชอบ ก็ย่อมอาจย่อมควรเพียงพอที่จะได้ 

สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบ เพราะจะท�าให้เว้นจากมิจฉาอาชีวะ ส�าเร็จสัมมาอาชีวะ
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ได้สัมมาอาชวีะย่อมได้สัมมาวายามะ

เมื่อได้สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ ก็ย่อมเพียงพอย่อมควรย่อมอาจที่จะได้

สัมมาวายามะเพียรชอบ เพราะจะท�าให้เพียรระวังบาปอกุศลท่ียังไม่เกิดไม่ให้เกิดข้ึน 

เพยีรละบาปอกศุลทีบั่งเกดิขึน้แล้ว เพยีรท�ากศุลทีย่งัไม่เกดิให้เกดิขึน้ เพยีรรกัษากศุล

ที่บังเกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่และอบรมเพิ่มเติมให้บรรลุถึงความบริบูรณ์

ได้สัมมาวายามะย่อมได้สัมมาสติ

เมื่อได้สัมมาวายามะ เพียรชอบ ก็ย่อมควรย่อมเพียงพอย่อมอาจสามารถที่

จะได้สมัมาสตริะลกึชอบ เพราะจะท�าให้อบรมสต ิระลกึตามดใูนกาย เวทนา จติ ธรรม 

อันเป็นสติปัฏฐานทั้ง ๔

ได้สัมมาสตยิ่อมได้สัมมาสมาธิ

เมื่อได้สัมมาสติ ระลึกชอบ ก็ย่อมจะเพียงพอย่อมจะอาจสามารถที่จะได ้

สมัมาสมาธ ิความตัง้ใจชอบ คือท�าจติให้สงบจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย ตัง้มัน่

เป็นสมาธบิรรลุถงึเอกัคคตา คือความมอีารมณ์อันเดยีวของจติ ตัง้แต่ข้ันธรรมดาจนถึง

ขั้นอัปปนาคือแนบแน่นแน่วแน่ จนถึงขั้นที่เป็นฌาน คือความเพ่งที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓  

ที่ ๔

ได้สัมมาสมาธยิ่อมได้สัมมาญาณ

เมื่อได้สัมมาสมาธิ ความตั้งใจชอบ ก็ย่อมควรย่อมเพียงพอย่อมอาจย่อม

สามารถที่จะได้สัมมาญาณ คือความหยั่งรู้ชอบอันเป็นตัวความรู้ความเห็นชอบ
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ได้สัมมาญาณย่อมได้สัมมาวมิุตติ

เมือ่ได้สมัมาญาณคอืความหยัง่รูช้อบ กย่็อมควรย่อมเพียงพอย่อมอาจสามารถ

ที่จะได้สัมมาวิมุติ คือความหลุดพ้นชอบตั้งแต่ในขั้นที่เป็นตทังควิมุตติ ความหลุดพ้น

ด้วยองค์นัน้อนัเป็นความหลดุพ้นชัว่คราว วกิขมัภนวิมุตต ิความหลุดพ้นด้วยความสะกด

ไว้ด้วยอ�านาจของสมาธถิงึขัน้ฌาน สมุจเฉทวิมตุต ิความหลุดพ้นความตดัขาดด้วยมรรค 

ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยความสงบระดับด้วยผล และนิสสรณวิมุตติ  

ความหลุดพ้นด้วยการแล่นออกด้วยนิพพาน

ตทังควิมุตติ และวิกขัมภนวิมุตติ เป็นกุปปวิมุตติคือวิมุตติที่ยังก�าเริบได้ คือ

ยังเสื่อมได้หรือเป็นสมยวิมุตติ หลุดพ้นชั่วสมัยหรือชั่วคราว อันเป็นวิมุตติของสามัญ

ชนทั่วไป ซึ่งเมื่อปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา ก็ย่อมได้วิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยองค์

คอืศลี สมาธ ิปัญญา ตามภมูติามขัน้เป็นคร้ังเป็นคราวได้แล้วกเ็ส่ือม ส่วนสมุจเฉทวิมุตติ 

ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ และนิสสรณวิมุตติ เป็นความหลุดพ้นด้วยมรรคผลนิพพาน เป็น 

อกุปปธรรม ธรรมที่ไม่ก�าเริบ คือหลุดพ้นได้เด็ดขาด เป็นอสมยวิมุตติ คือความ 

หลุดพ้นไม่มีสมัยคือตลอดไป เป็นวิมุตติของพระอริยบุคคลทั้งหลาย ได้ตรัสไว้ว่า  

ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิ แปดองค์นี้ส�าหรับพระเสขะ แต่เมื่อเติมอีกสอง 

สมัมาญาณและสมัมาวมิตุติ อนัหมายถงึวมิตุตเิดด็ขาดของพระอรหนัต์ทัง้หลายกเ็ป็น

ของอเสขบุคคล

ละอกุศลธรรมด้วยมรรค ๑๐

พระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายไว้ต่อไปอีกว่า สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบนั้นย่อม

ละมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด และเป็นเหตุละบาปอกุศลท้ังหลายที่บังเกิดขึ้นเพราะ 

มจิฉาทฏิฐ ิเป็นเหตอุบรมท�ากศุลทัง้หลายให้บงัเกดิขึน้ด้วยสัมมาทิฏฐนิัน้ สัมมาสังกปัปะ

ความด�าริชอบ ย่อมละมิจฉาสังกัปปะ ความด�าริผิดและเป็นเหตุละอกุศลบาปกรรม 

ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นเพราะด�าริผิดเป็นเหตุอบรมกุศลธรรมทั้งหลายด้วยด�าริชอบนั้น 

สัมมาวาจา เจรจาชอบ ย่อมละการเจรจาผิด เป็นเหตุละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่
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บงัเกดิขึน้เพราะมจิฉาวาจา และเป็นเหตอุบรมเจรญิกศุลธรรมทัง้หลายด้วยสมัมาวาจา

นั้น สัมมากัมมันตะ การงานชอบ ย่อมละมิจฉากัมมันตะการงานที่ผิด และเป็นเหตุ

ละบาปอกุศลธรรมท้ังหลายท่ีบังเกิดขึ้นเพราะมิจฉากัมมันตะ เป็นเหตุอบรมเจริญ 

กศุลธรรมทัง้หลายด้วยสมัมากมัมนัตะนัน้ สัมมาอาชวีะ เล้ียงชวิีตชอบ ละมิจฉาอาชวีะ 

เลี้ยงชีวิตผิด และเป็นเหตุละบาปอกุศลธรรมท้ังหลายท่ีบังเกิดขึ้นเพราะมิจฉาอาชีวะ

เป็นเหตอุบรมเจริญกศุลธรรมท้ังหลายด้วยสมัมาอาชวีะนัน้ สมัมาวายามะ เพยีรชอบ 

ละมิจฉาวายามะ เพียรผิดพยายามผิด และเป็นเหตุละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ 

บงัเกดิขึน้เพราะมจิฉาอาชวีะ เป็นเหตอุบรมเจรญิกศุลธรรมทัง้หลายด้วยสมัมาอาชวีะนัน้ 

สัมมาวายามะ เพียรชอบละมิจฉาวายามะ เพียรผิดพยายามผิด และเป็นเหตุละบาป

อกุศลธรรมท้ังหลายท่ีบังเกิดขึ้นเพราะมิจฉาวายามะ เป็นเหตุอบรมเจริญกุศลธรรม 

ทัง้หลายด้วยสมัมาวายามะนัน้ สมัมาสต ิระลกึชอบ ละมจิฉาสต ิและเป็นเหตลุะบาป

อกศุลธรรมทัง้หลายทีบ่งัเกดิขึน้เพราะมจิฉาสต ิเป็นเหตอุบรมเจรญิกศุลธรรมทัง้หลาย

ด้วยสัมมาสตินั้น สัมมาสมาธิ ความตั้งใจชอบ ละมิจฉาสมาธิ และเป็นเหตุละบาป

อกุศลธรรมท้ังหลายท่ีบังเกิดขึ้นเพราะมิจฉาสมาธิ เป็นเหตุอบรมเจริญกุศลธรรม 

ทัง้หลายด้วยสมัมาสมาธนิัน้ สมัมาญาณ ความหย่ังรูช้อบ ละมิจฉาญาณความหย่ังรูผ้ดิ 

และเป็นเหตุละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นเพราะมิจฉาญาณ เป็นเหตุอบรม

เจริญกุศลธรรมท้ังหลายด้วยสมัมาญาณนัน้ สมัมาวมิตุต ิความหลดุพ้นชอบ ละมจิฉา

วิมุตติ ความหลุดพ้นผิด และเป็นเหตุละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายท่ีบังเกิดขึ้นเพราะ

มิจฉาวิมุตติเป็นเหตุอบรมเจริญกุศลธรรมทั้งหลายด้วยสัมมาวิมุตตินั้น ดังนี้

มรรคสมังคี

มรรคมอีงค์ ๘ และเมือ่เพิม่สมัมาญาณ สัมมาวิมุตตเิป็น ๑๐ ย่อมประกอบ

กันเป็นไปเพื่อวิมุตติ คือความหลุดพ้นซึ่งรวมอยู่ด้วยเป็นข้อที่ ๑๐ เป็นตัวนิโรธ  

ความดับทกุข์ ซ่ึงเป็นนิโรธสัจจะด้วยประการฉะนี ้ ในมหาสติปัฏฐานสูตรนีก้ก็ล่าวได้ว่า 

ได้ทรงยกสัมมาสติคือความระลึกชอบขึ้นเป็นหลัก และก็แสดงธรรมทั้งหลายรวมเข้า

เช่นเดยีวกับในพระสตูรนัน้ ได้ยกเอาสมัมาสมาธิเป็นหลกั และเอาข้ออืน่ ๆ ประกอบเข้า
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ฉะน้ัน จงึพึงสนันิษฐานว่า ข้อท่ีทรงแสดงเหล่านีเ้ป็นปรยิายธรรม ธรรมทีท่รง

แสดงเป็นปริยาย คือนัยอันหนึ่ง ๆ แต่เมื่อพิจารณารวมกันทั้งหมดแล้ว ก็จะพึงเห็น

ได้ว่า ทุกข้อต่างมีความส�าคัญเป็นหลักอยู่ด้วยกันทุก ๆ ข้อ ซึ่งจะต้องรวมกันเป็น 

มรรคสมังคี ความพร้อมเพรียงกันแห่งองค์มรรค เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงจะเป็นเพื่อผลของ

การปฏิบัติ และการปฏิบัติในสติปัฏฐานนั้น ได้ตรัสยกย่องว่าให้บรรลุถึงอัญญา คือ

ความรูท้ัว่ถึงอนัเป็นภูมธิรรมขัน้สงูสดุ หรอืความเป็นอนาคาม ีตามล�าดบัการทีป่ฏบิตัิ 

ซึ่งยกเอาการที่ปฏิบัตินั้น ๗ ปี ถอยลงมาถึง ๗ วัน หรือ ๗ วันถึง ๗ ปี แต่ก็พึง

ท�าความเข้าใจว่า ย่อมหมายความถึงความปฏบิตันิัน้บรรลถึุงความบรบิรูณ์ คือบริสุทธิ์

บริบรูณ์สิน้เชงิ เม่ือเป็นดัง่นีแ้ล้ว จะช้าวนัหรือเรว็วนักดี็ ย่อมให้บรรลผุล และถงึแม้ว่า

จะไม่บรรลุผลถงึอญัญาหรอืความเป็นอนาคามดีงันัน้ ย่อมท�าให้บรรลผุลทีห่ย่อนลงมา

ตามควรแก่การปฏิบัติ ที่จะไม่บรรลุผลเลยนั้นหามิได้

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๓



ครั้งที่ ๒๙  
อุปสมานุสต ิ ขั้นศลี

ในเบ้ืองต้นนีก็้ขอเชญิชวนท่านทัง้หลายให้เจรญิอนสุตข้ิอหนึง่คอื อปุสมานสุติ 

ระลึกถึงความสงบร�างับ หรือธรรมที่ท�าให้สงบร�างับ เป็นที่สงบร�างับ

ความสงบ

“ความสงบ” ใช้ค�าว่า “สันติ” ก็มี “อุปสมะ” ดั่งท่ีใช้ในท่ีนี้ก็มี เป็นข้อที ่

ทกุคนสมควรทีจ่ะระลกึถงึ และความระลกึถงึนัน้กพึ็งระลึกถึงความสงบ หรอืความสงบ

ระงับที่ได้ที่ถึง หรือว่าที่พึงได้พึงถึงโดยไม่ยาก หรือที่อาจจะได้จะถึง กับ ความสงบที่

เป็นจุดหมายอันจะพึงบรรลุต่อไปในภายหน้า ความสงบประการแรกที่ได้ที่ถึงนั้นพึง

พิจารณาตรวจดวู่า เคยได้พบกบัสนัตคิวามสงบ หรอือปุสมะความสงบระงบัของตนมา

อย่างใดบ้าง เพราะทุกคนก็จะต้องเคยพบกันมาแล้วไม่น้อยก็มาก ฉะนั้น จะได้กล่าว

น�าเพ่ือเป็นทางที่จะตรวจตราดูด้วยตนเองจากง่ายไปหายาก จากภายนอกเข้ามาหา

ภายใน

ความสงบอันเกี่ยวแก่สถานที่ก็เช่นป่า โคนไม้ เรือนว่าง หรือว่าที่สงบแห่งใด

แห่งหนึ่ง อันเป็นท่ีซ่ึงปราศจากเสียงรบกวนทั้งหลาย ปราศจากบุคคลและสิ่งรบกวน

ทั้งหลาย สถานที่ดังกล่าวนี้เรียกว่าที่อันสงบสงัด ทุกคนย่อมจะต้องเคยพบเคยไปสู่

สถานที่สงบสงัดนี้ และเมื่อไปก็ย่อมจะพบความสงบในสถานท่ีนั้นซึ่งอาจจะชอบบ้าง 
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ไม่ชอบบ้าง หรอืว่าชอบในบางคราวไม่ชอบในบางคราว แต่แม้เช่นนัน้กค็วรพจิารณาดู

ว่าได้อะไรในท่ีอันสงบนัน้ ประการแรกย่อมจะได้ความสงบปราศจากเสียงรบกวนเป็นต้น

ดั่งที่กล่าวมา จะท�าให้รู้สึกสงบ และความรู้สึกสงบนี้ ผู้ที่ไม่เคยอาจจะเกิดความกลัว

ต่อความสงบนัน้กไ็ด้ หรืออาจท่ีจะไม่ชอบต่อความสงบนัน้ แต่ว่า ถ้าได้พจิารณาตรวจตรา

ดูให้ดีแล้ว ก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัว และเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกลียดหรือน่ารังเกียจ  

แต่ว่าเป็นสิ่งท่ีดี เพราะว่าความสงบน้ันเป็นของดี ชีวิตแม้โดยปรกติก็ต้องอาศัย 

ความสงบอยู่เป็นอันมาก ความพักผ่อนย่อมต้องการที่อันสงบ ต้องการความสงบ  

การเรยีน การท�างานกต้็องการทีอ่นัสงบ ต้องการความสงบ การท�างานละเอยีดกย่็อม

ต้องการความสงบมาก ถ้าขาดความสงบเสยีอย่างเดยีวแล้ว จะเรยีนกไ็ม่ได้ จะท�างาน

อนัใดทีล่ะเอียดประณีตกท็�าไม่ได้ จะพกัผ่อนก็ไม่ได้ และยิง่ในเวลาทีต้่องการพกัจรงิ ๆ 

เช่นเวลาที่ต้องการหลับก็ต้องการที่สงบและความสงบเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น  

ที่สงบหรือว่าความสงบนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนต้องอาศัยอยู่ทุกวัน ในชีวิตทุก ๆ  

วนัของบคุคล ยิง่ในการปฏบิตัธิรรมทางจติก็ยิง่ต้องการท่ีอนัสงบสงดั ต้องการความสงบ

สงัดเป็นอย่างมาก เพราะฉะน้ัน ท่ีอันสงบสงัด ความสงัดจึงเป็นส่ิงที่จ�าปรารถนา

ต้องการ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่ทุกคนต้องอาศัยแม้ดังที่กล่าวมานี้เกี่ยวกับสถานที่

คราวนีเ้กีย่วกบัจติใจเอง แม้จิตใจนีเ้องตลอดจนถึงร่างกายกต้็องการทีอั่นสงบ 

ต้องการความสงบ เพราะว่าจิตใจน้ีไม่สามารถท่ีจะอยู่กับความวุ่นวายได้ทั้งวันทั้งคืน 

แม้ว่าความวุน่วายนัน้จะเป็นสิง่ทีน่กึว่าน่าชอบ เช่นว่าเป็นการละเล่นเต้นร�า เป็นเครือ่ง

ดนตรีดีดสีตีเป่า แม้ที่บางคนจะชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้ แต่ก็ฟังอยู่ได้ เล่นสนุกอยู่

ได้ในเวลาทีจ่�ากดั ไม่สามารถทีจ่ะเล่นจะฟังจะสนกุอยู่ทัง้วันทัง้คนืได้ และเม่ือร่างกาย

และจติใจต้องการความสงบแล้วก็ไม่ต้องการส่ิงเหล่านัน้ทัง้หมด ต้องการความสงบจาก

สิ่งเหล่าน้ัน จิตใจย่อมต้องการความสงบดังกล่าวนี้อยู่เป็นอันมากในวันหนึ่ง ๆ และ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่าเรียนศึกษา ในการท�างานในการปฏิบัติธรรมก็ต้องการ

ความสงบใจตามภมิูตามชัน้ของการงานท่ีกระท�านัน้ และยิง่ในเวลาทีจ่ะหลับนอนจิตใจ

จะกังวลอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหาได้ไม่ เพราะถ้าจิตใจมีกังวล มีห่วงใย มีอาลัย มีวิตก

ตรึกนึกคิดวุ่นวายอยู่แล้ว ก็ท�าให้นอนไม่ได้ เพราะจะนอนก็นอนไม่หลับ จึงจ�าเป็นที่

จะต้องพักกังวลพักอาลัยพักวิตก คือความตรึกนึกคิดในเรื่องทั้งหลายเสียให้หมดสิ้น  
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ใจปล่อยจากอารมณ์ท่ีวิตกกังวลน้ัน จิตใจปล่อยเมื่อใดความหลับก็มาเมื่อนั้น นับว่า

เป็นการพกัผ่อนทีร่่างกายต้องการอยู่เป็นประจ�า ใจเองจงึต้องการความสงบ ร่างกายเอง

ก็ต้องการความสงบอยู่เป็นอันมาก นี้นับว่าเป็นความสงบท่ีเป็นสามัญท่ัวไปซึ่งทุกคน

ควรมีอนุสติคือระลึกถึง อันเกี่ยวแก่สถานที่ อันเกี่ยวแก่ที่ร่างกายและจิตใจต้องการ 

แม้ดัง่ทีก่ล่าวน้ี ระลกึให้จ�าได้ว่าลกัษณะทีเ่ป็นความสงบนัน้เป็นอย่างไร เป็นความเงยีบ

เป็นความปราศจากกังวล ปราศจากอาลัย ปราศจากวิตกนึกคิดฟุ้งซ่าน แต่เป็น 

ความว่างเป็นความปล่อยเป็นความวาง ซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะที่จะท�าให้จิตใจ

มีความสุข มีอิสระเป็นใหญ่จากเครื่องวิตกกังวลทั้งหลายเป็นต้น เป็นเสรีเรียกว่า 

มีอ�านาจของตนเอง ไม่ต้องถูกบีบบังคับ ไม่ต้องถูกชักจูง ไม่ต้องวุ่นวาย ไม่ต้อง 

เดือนร้อน เป็นลักษณะเรียกว่าสงบอันเป็นค�ารวม หรือว่าสงบระงับ ซึ่งลักษณะ 

ดังกล่าวน้ีเองนับได้ว่าเป็นลักษณะของความสุขอย่างหนึ่งที่ชีวิตนี้ต้องการ ที่ร่างกาย

ต้องการที่จิตใจต้องการ

ความสงบขั้นศลี

คราวน้ีมาถึงสันติคือความสงบ อุปสมะ ความสงบระงับอันเป็นธรรมปฏิบัติ

ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ย่อมเป็นสิ่งที่ละเอียดขึ้นไปอีกตามภูมิตามชั้น ฉะนั้น 

จึงสมควรทีจ่ะตรวจดคูวามสงบทีเ่ป็นขัน้ศลี คอืเม่ือตัง้ใจปฏบิตัศิลีโดยตัง้ใจงดเว้นจาก

ภัยเวรน้ัน ๆ หรือจากความประพฤติที่ทรงห้ามไว้จากสิกขาบทนั้น ๆ ต้ังแต่ศีล ๕  

ข้ึนไปว่า ได้รับผลเป็นความสงบอย่างไรบ้าง ถ้าไม่พิจารณาก็อาจจะไม่มองเห็นผล 

ถนัดนัก และบางทีกลับจะมองเห็นความเดือดร้อนของศีลคือมองเห็นว่าศีลเป็น 

เครื่องจ�ากัดอิสรภาพเสรีภาพของความประพฤติ ต้องเว้นจากสิ่งนั้นต้องเว้นจากสิ่งนี้ 

คอืจะท�าอย่างนีก้ไ็ม่ได้จะท�าอย่างนัน้กไ็ม่ได้ จะพดูอย่างนัน้กไ็ม่ได้จะพดูอย่างนีก้ไ็ม่ได้ 

มีศีลห้าข้อก็เท่ากับว่ามีเครื่องจ�ากัดอยู่ห้าอย่าง มีศีลแปดก็มีเครื่องจ�ากัดอยู่แปดอย่าง 

ศีลยิ่งขึ้นไปเป็นศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ก็มีเครื่องจ�ากัดอยู่ ๑๐ อย่าง ๒๒๗ อย่าง จนถึง

รูส้กึเหมอืนกบัว่าเป็นรัว้ล้อมหรือเป็นห้องขัง ศลีย่ิงมากกย่ิ็งถูกขงัจนอดึอัด จะท�าอะไร

กไ็ม่ได้ จะพูดอะไรก็ไม่ได้เป็นต้น เป็นการหมดอิสรเสรภีาพ เมือ่มองอย่างนีแ้ล้วกท็�าให้
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รู้สึกไม่สงบ ใจฟุ้งซ่านอยากจะแหวกศีลออกไป คือว่าศีลเหมือนอย่างเป็นคอกขังเอา

ไว้ จึงไม่พบความสงบ ไม่พบผลของศีล แต่ว่าถ้าพิจารณาอีกด้านหนึ่งว่า ความรู้สึกที่

เป็นดังนั้น อะไรท�าให้รู้สึกดั่งนั้น ก็จะพบว่าตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากนั้นเอง 

เป็นเหตใุห้มคีวามรูส้กึอย่างนัน้ เพราะตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยากนัน้เอง ตณัหา

ไปในทางกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจบ้าง 

เป็นตัณหาไปในทางความอยากเป็นนั่นเป็นนี่บ้าง เป็นตัณหาไปในทางที่อยากจะให้สิ่ง

ที่ไม่ชอบภาวะที่ไม่ชอบทั้งหลายหมดสิ้นไปบ้าง ถูกท�าลายไปบ้าง เพราะความอยาก

เหล่าน้ีเอง เม่ือความอยากมี ๑๐ อย่างกดิ็น้รนไป ๑๐ อย่าง ความอยากม ี๒๐ อย่าง

ก็ดิ้นรนไป ๒๐ อย่าง

ความสงบตัณหา

อันศีลของพระพุทธเจ้านั้น ทรงบัญญัติไว้ส�าหรับเป็นเครื่องป้องกันตัณหาคือ

ความอยากในใจน้ีเอง โดยท่ีทรงเห็นว่าตัณหาอย่างแรงนั้นย่อมอยากไปใน ๕ อย่าง  

จึงได้ทรงบัญญัติศีล ๕ กันเอาไว้ว่า ถ้าตัณหาดิ้นรนไปในทางนี้ก็ไปติดศีลข้อนี้ เช่น

ตัณหาดิ้นรนไปในทางที่อยากจะฆ่าเขา ก็ไปติดศีลในข้อที่เว้นจากการฆ่าด่ังนี้เป็นต้น 

คราวนีส้�าหรบัฆราวาสทัว่ไปนัน้ ๕ ข้อกเ็พยีงพอ แต่ส�าหรบับรรพชติซึง่ต้องการท�าความ

ทุกข์ให้สิ้น ต้องการดับตัณหา จึงมีบัญญัติศีลเอาไว้มาก เพราะทรงทราบว่าตัณหาจะ

ดิ้นรนไปในทางใดบ้าง ดิ้นรนไป ๑๐๘ อย่าง ก็ต้องบัญญัติศีล ๑๐๘ ข้อดั่งนี้เป็นต้น 

เพื่อป้องกันตัณหานั่นเอง ส�าหรับที่จะระงับดับตัณหาลงไปนั่นเอง พึงพิจารณาดูก็จะ

เหน็ว่า เมือ่ไปตดิอยู่ในศลีข้อนัน้ข้อนีอ้อกไปไม่ได้ เพราะผูป้ฏบิตัมิัน่อยู่ในวริตัคิอืความ

งดเว้น เชือ่ฟังตามพระบญัญตัอิยู ่ครัน้ด้ินรนหนกัเข้าออกไปไม่ได้ ตณัหานัน้กจ็ะสงบ 

เมือ่ตณัหาสงบหายไปแล้วนัน่แหละ ความสงบจงึจะมาเป็นสนัตคิวามสงบระงบัซึง่เป็น

ขัน้หลงั ในขัน้แรกน้ันจะพบกบัความวุน่วายสับสนอนัเป็นตวัตณัหานัน่เอง ตณัหาออก

ไปไม่ได้ หนกั ๆ เข้าตณัหากเ็หนือ่ยกส็งบ และผูป้ฏบิตัใินศลีจะพบสนัตคิอืความสงบ 

คือความสงบตัณหานั่นเอง สงบตัณหานี้แหละนับว่าเป็นสุขของใจอย่างแท้จริงอันเป็น

ความสุขที่เป็นขั้นสูงขึ้นมาจากความสุขที่เกิดจากตัณหา อันความสุขที่เกิดจากตัณหา
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นั้นเป็นความสุขที่วู่วาม ชั่วคราวประเดี๋ยวประด๋าว เหมือนอย่างการบริโภคอาหารที่มี

รสอร่อยในขณะท่ีบรโิภค รสหวานบ้าง รสเคม็บ้าง รสเปรีย้วบ้าง อร่อยในขณะทีบ่รโิภค

อร่อยทีล่ิน้เท่านัน้ กลนืลงไปแล้วบรโิภคแล้วความอร่อยนัน้กห็ายไป ท�าไมจงึต้องอร่อย 

เพราะความอร่อยนั้นเป็นเครื่องล่อใจล่อลิ้นให้ต้องบริโภค ถ้าหากว่าไม่มีรสอร่อยเป็น

เครื่องล่อแล้ว คนเราจะไม่ยอมกินอาหารเข้าไป ชีวิตก็อยู่ไม่ได้ จึงต้องมีสิ่งเป็นเครื่อง

ล่อคือเป็นรสต่าง ๆ และรสทีอ่ร่อยอนัเป็นความสุขนัน้กแ็ค่ลิน้ในขณะทีบ่รโิภคเท่านัน้ 

รสต่าง ๆ อันเป็นความอร่อยอันเป็นความสุขซึ่งนับว่าเป็นผลของตัณหานั้น ล้วนเป็น

รสเป็นความอร่อยเป็นความสุขผิวเผิน เหมือนอย่างรสอาหารดังที่กล่าวมาแล้ว วู่วาม

อยู่ชั่วขณะแล้วก็หายไป 

ฉะนัน้ จงึได้ตรสัสอนไว้ว่า เป็นสิง่ทีม่สีขุ มคีวามอร่อยน้อย แต่ว่ามทีกุข์มาก 

เพราะว่าความทุกข์ต่าง ๆ อันเป็นผลสืบต่อมาจากความเอร็ดอร่อยนั้นมากมายหลาย

ประการนัก เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาก็ให้รู้สิ่งนี้แล้ว ก็พยายามที่จะสงบใจให้ได้จาก

ความอร่อย จากความสขุอันวูว่ามอันเป็นผลของตณัหาต่าง ๆ ดงักล่าวมานีอ้นัเป็นไปใน

อารมณ์หรือกามคุณารมณ์ทั้งหลาย สงบตัณหาลงไปได้แล้วจะพบสันติคือความสงบ 

หรือความสงบระงับอันเป็นสิ่งที่ละเอียด และนับได้ว่าเป็นความสุขทีเ่ยน็เป็นความสขุที่

สงบ นับเป็นความสขุทีแ่ท้จริงแม้ในขัน้ศีล และนอกจากเป็นความสุขที่จิตใจจะพึงได้รับ

อย่างละเอียดดังนี้แล้ว ยังเป็นความสงบระงับภัยเวรทั้งหลายด้วย เพราะว่าเมื่อรักษา

วิรัติเจตนาความงดเว้นเอาไว้ได้แล้ว ก็จะไม่ฆ่าเขาจะไม่ลักของเขาเป็นต้น เมื่อเป็นดั่ง

น้ีแล้วก็สงบภยัสงบเวรเพราะเหตทีุจ่ะต้องไปท�าดงันัน้ เมือ่สงบภยัสงบเวรได้กเ็ป็นสนัติ 

คือความสงบจากภยั จากเวร อันส่งผลให้เป็นความสขุสบืต่อไปอกีมากมายหลายอย่าง

หลายประการนัก

ความระลึกถงึความสงบคอืสนัตหิรอือปุสมะ แม้ทีไ่ด้จากศลีให้ถูกต้องแม้ตาม

ที่กล่าวมาน้ีจึงเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ และแม้ว่าจะยังไม่พบกับสันติมากนัก เพราะเหตุ

ว่ายังสงบระงับตัณหายังไม่ได้มากนัก ใจยังอยากอยู่ ยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ตาม แต่ถ้าหมั่น

พิจารณาตรึกตรองอยู่เนือง ๆ แล้วจะมองเห็นความจริงและจะสงบตัณหาคือความ

ดิ้นรนทะยานอยากในใจลงได้ จะอยู่กับศีลได้อย่างเป็นมิตรเป็นสหาย และเคยเห็นว่า
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ศลีเป็นคอกล้อม เป็นห้องขงั ก็จะกลับเห็นตรงกนัข้ามว่าศีลน้ันเป็นสิง่ท่ีเป็นอสิระเป็นเสรี 

เป็นไทด้วยประการท้ังปวง เม่ือสงบตัณหาลงได้เสียแล้ว ศีลนั้นจะเป็นแดนที่เกษม  

เป็นแดนที่ปลอดภัย เป็นสิ่งที่ปรารถนาต้องการ ผู้มีศีลจะรู้สึกว่ามีอิสระมีเสรีอย่าง

แท้จริง โดยที่มีอิสระเสรีจากตัณหานั้นเอง จึงเป็นไทแก่ตนเอง เป็นอันว่าได้ปฏิบัติท�า

ตนให้พ้นจากความเป็นทาสของตัณหาซึ่งเป็นขั้นหยาบ แม้จะยังมีตัณหาก็จะเป็นนาย

ของตณัหาแต่ว่าไม่เป็นทาสของตณัหา เพราะว่าจะเป็นผูใ้ช้ตัณหาคือความดิน้รนทะยาน

อยากนี้ให้เป็นไปในทางที่ชอบ

๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๙



ครั้งที่ ๓๐  
อุปสมานุสต ิ ขั้นสมาธิ

กายวเิวก

ในเบือ้งต้นกข็อเชญิชวนให้ทกุ ๆ ท่านเจรญิอนสุตข้ิออปุสมานสุต ิ ระลกึถึง 

ความสงบหรือความสงบระงับ ได้แสดงน�าความสงบในขั้นศีลแล้ว วันนี้จะแสดงน�าใน

ขั้นสมาธิ แต่จะขอกล่าวเพ่ิมเติมในข้ันศีลอีกหน่อยหนึ่งว่า ความสงบในขั้นนี้ท่าน 

เรียกอีกชื่อหน่ึงว่า “กายวิเวก” ความสงบสงัดทางกาย ความมีศีลประกอบด้วย 

ความงดเว้นจากความประพฤติท่ีเป็นภัยเป็นเวรที่ชั่วที่ผิดทั้งหลาย เรียกว่าเป็นความ

สงบสงัดทางกาย เพราะว่าเว้นจากความวุ่นวายทางกายอันเกิดจากกรรม คือการงาน

ทีก่ระท�าเป็นไปในทางเบยีดเบยีนก่อภยัก่อเวรทัง้หลาย จงึเป็นผู้ทีม่กีายอนัสงบอนัหมาย

ถึงมีกรรมอันสงบ และก็มิได้หมายจ�าเพาะกรรมทางกายอย่างเดียวเท่านั้น กรรมทาง

วาจากรรมทางใจก็สงบด้วย แต่ก็นับอยู่ในข้อนี้

อีกอย่างหนึ่ง กายวิเวกหมายถึงการปลีกกายออกไปอยู่ในที่อันสงบสงัด  

เช่นในป่าในเรือนว่างหรือในที่อันสงบสงัดทั้งหลาย ปราศจากความคลุกคลีด้วยบุคคล

และด้วยเรือ่งท้ังหลาย ความท่ีน�ากายออกไปอยู่ในทีอ่นัสงบสงดัด่ังนีก้เ็รยีกว่า กายวิเวก 

ย่อมเป็นอปุการะอย่างดใีนการทีจ่ะปฏบัิตอิบรมจติใจอนัเรยีกว่าจติตภาวนา การอบรม

จิตใจอันเป็นทางสมาธิหรือสมถะ และทางปัญญาหรือวิปัสสนา
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ความสงบขั้นสมาธิ

สนัติคือความสงบ อุปสมะคือความสงบระงบัในขัน้สมาธน้ัิน โดยตรงกห็มายถงึ

ความสงบทางจิตใจ ซ่ึงเป็นของจ�าเป็นทั้งแก่ความด�ารงชีวิต ทั้งแก่การท่ีจะเล่าเรียน

ศกึษาประกอบการงานตลอดถงึทีจ่ะปฏบัิตทิ�าจติตภาวนาดงักล่าว พิจารณาดกูจ็ะเห็น

ได้ว่าจติใจนีต้้องการความสงบเพียงไร โดยปรกตจิติใจนีย่้อมอยู่กบัอารมณ์ คอืเรือ่งทัง้

หลาย คดิถงึเรือ่งนัน้บ้าง คดิถงึเรือ่งนีบ้้าง และกม็กัจะเพลดิเพลนิอยูก่บัเรือ่งทีช่วนให้

เพลดิเพลนิทัง้ปวง อนัเรือ่งทีช่วนให้เพลดิเพลนิทัง้ปวงนัน้ กเ็ป็นเร่ืองทีป่ระสบพบพาน

ทางตาบ้าง ทางหูบ้าง ทางจมูกบ้าง ทางลิ้นบ้าง ทางกายบ้าง ทางใจเองบ้าง ดังจะพึง

เห็นได้ว่า ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้า ลืมตาขึ้นก็มองเห็นบุคคลนั้นบุคคลนี้ สิ่งนั้น 

สิง่นี ้เมือ่เป็นบคุคลและสิง่ท่ีเป็นทีรั่กใคร่พอใจ ก็ท�าให้มคีวามเพลดิเพลินยนิด ีใจก็มกัจะ

อยู่กับสิ่งที่ชวนให้เพลิดเพลินยินดีดั่งนี้อยู่เป็นประจ�า และก็ท�าให้ขวนขวายแสวงหาสิ่ง

ทีช่วนให้เพลดิเพลนิยินดดีัง่กล่าวนีม้าไว้ให้พร้อมมลูบรบิรูณ์ อยากจะได้สิง่นัน้อยากจะ

ได้สิ่งนี้ แสวงหามาส�าหรับน�าให้เกิดความเพลิดเพลินยินดี แต่ว่าก็หาอาจท่ีจะพบกับ

ความเพลดิเพลินยินดแีต่อย่างเดยีวไม่ ยงัจะต้องพบกับส่ิงทีไ่ม่น่าปรารถนาพอใจ ลมืตา

ขึน้กอ็าจจะมองเหน็เป็นบุคคลบ้างเป็นสิง่ของบ้าง ทีไ่ม่น่าปรารถนาพอใจ ในวันหนึง่ ๆ 

ก็จะต้องพบสิ่งนั้น สิ่งนี้ บุคคลนั้น บุคคลนี้ ที่ไม่น่าปรารถนาพอใจ เมื่อเป็นดั่งนี้ก็น�า

ให้บงัเกดิความกระทบกระทัง่ขดัใจโกรธแค้นขดัเคอืง ตรงกนัข้ามกบัความเพลดิเพลนิ

ยนิดดีงักล่าวมาข้างต้น จงึกล่าวว่าจิตใจนีย่้อมพบกบัสิง่ทีน่่าเพลดิเพลนิยนิด ีและสิง่ที่

น่ายนิร้ายไม่ชอบใจ จติใจจงึประกอบด้วยความยนิดยิีนร้ายอยูเ่ป็นประจ�าไม่มากกน้็อย 

ถ้าพบกับสิ่งดังกล่าวนี้เป็นส่วนน้อยพอประมาณ ก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรมากนัก  

แต่ว่าถ้าพบสิง่เหล่านีท้ีรุ่นแรง ซึง่ท�าให้ยนิดมีากหรอืว่ายนิร้ายมาก จติใจกว็ุน่วายมาก

ฟุ้งซ่านมากทั้งในทางขึ้นทางลง ทั้งในทางได้ทางเสีย 

เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะพอมองเห็นว่า จิตใจโดยปรกติที่อยู่กับ

อารมณ์คือเรือ่งทัง้หลายอนัประสบพบผ่านเข้ามาทางตาบ้าง ทางหูบ้างเป็นต้น ย่อมจะ

ขึน้ลงอยูด้่วยความยนิดยีนิร้าย เหมอืนอย่างน�า้ในทะเล หรอืในมหาสมทุรทีเ่ป็นคลืน่อยู่

เสมอ ทีจ่ะราบเรียบปรกตนิัน้เป็นการยาก อย่างไม่มอีะไรกเ็ป็นคลืน่น้อย ๆ เป็นระลอก
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น้อย ๆ ข้ึนลง ถ้าหากว่าถกูฤดมูรสมุมีลมแรงคลืน่กแ็รงจดัขึน้ และในขณะทีต้่องประสบ

มรสุมดังกล่าวนี้ ก็จะรู้สึกว่าเป็นขณะที่มีสุขมาก หรือไม่เช่นนั้นก็รู้สึกว่ามีทุกข์มาก 

จนถึงกับต้องเป็นอันตรายเพราะทนคลื่นไม่ไหว ทั้งในด้านขึ้นและด้านลง ดังนี้ก็มี

อีกประการหนึ่ง นอกจากเป็นคลื่นลมเกี่ยวแก่ยินดียินร้ายทั่วไปดังกล่าวแล้ว 

ยังจะต้องประสบกับการได้การเสีย อันเป็นคติธรรมดาอีกด้วย ความเกิดก็เป็นความ

ได้คือได้ชีวิตนี้มา เมื่อได้มาแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่ความเสียคือความแก่ ความเจ็บจนถึง

ความตายในที่สุด นอกจากนี้เมื่อได้สิ่งอันใดมาอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาพอใจ การได้

นัน้เมือ่ได้มาแล้วกห็มายความว่าเป็นการเริม่ต้นของการเสยีนัน้เอง ไม่ว่าจะเป็นบุคคล 

ไม่ว่าจะเป็นทรพัย์สมบัตอัินใดอันหนึง่ เพราะว่าทกุ ๆ สิง่ทีไ่ด้มานัน้กจ็ะต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไปตามธรรมดาหรอืตามเหตกุารณ์ทัง้หลาย ทัง้ผูท้ีไ่ด้มาเองกต้็องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้น ทุก ๆ สิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้น ถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่สิ้น

ไปหมดไปก่อน เจ้าของเองก็จะต้องสิ้นไปหมดไป คือในท่ีสุดก็จะต้องละท้ิงชีวิตอันนี้

พร้อมทัง้สิง่ต่าง ๆ ไป เม่ือเกดิมานัน้กรรมเป็นผู้ให้เกดิ กม็ากบับุญและบาปท่ีได้กระท�า

ไว้ในขณะทีไ่ปในทีส่ดุกไ็ปกบับญุและบาปเท่านัน้ ร่างกายอนันีช้วีติอนันี ้กต้็องทิง้ไว้ใน

โลกนี้ทั้งหมดพร้อมทั้งทุก ๆ สิ่ง เพราะฉะนั้น ทุก ๆ สิ่งที่เรียกว่าได้นั้นไม่ว่าอะไร 

ทัง้นัน้ กห็มายถงึว่าเป็นการเร่ิมต้นของการเสยีไปนัน่เอง เมือ่ไม่ได้พจิารณาให้ตระหนกั

ถึงความจริงดั่งนี้ ย่อมมีความดีใจเมื่อได้และมีความเสียใจเม่ือเสีย ก็ตกว่าต้องยินดี

ยนิร้าย ต้องมคีวามโศกระทม มกีารร้องไห้บ้าง หวัเราะบ้าง สลบักนัไปซึง่เป็นธรรมดา

ของชีวิต

ฉะนั้น จิตใจที่ขึ้นลงด้วยการได้การเสีย ด้วยความดีกับร้าย อย่างเบาบ้าง  

อย่างปานกลางบ้าง อย่างหนกับ้าง จึงเป็นจติใจทีไ่ม่สงบ แต่คนโดยมากนัน้มักจะเห็น

ว่าไม่ลงกันเมื่อพบกับภาวะที่รุนแรง แต่ว่าภาวะที่เป็นธรรมดามักจะมองไม่เห็นว่า 

ไม่สวย และนอกจากน้ีโดยท่ัวไปท่ีมักจะมองไม่เห็นว่า อันความเพลิดเพลินยินดี 

ดังกล่าวมาข้างต้น กับรวมถึงสิ่งที่น่าเพลิดเพลินยินดีอันน�าให้เกิดความเพลิดเพลิน 

อนัดนีัน้ อนัทีจ่รงิกเ็ป็นความสงบอย่างหนึง่ด้วย แต่ว่าเข้าใจว่าเป็นความสงบเป็นความสขุ 

ก็ยินดพีอใจอยู่เพียงเท่านั้น ครั้นไปพบสิ่งที่น่ายินร้ายมีความยินร้ายขึ้น จึงรู้สึกว่าเป็น

ทุกข์ไม่สงบ แต่ถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้ว ก็จะเห็นว่าไม่สงบทั้งสองอย่าง เพราะมีอาการ
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ทีเ่ป็นความขึน้ลงน้อยหรอืมาก และจะเลอืกเอาอย่างใดอย่างหนึง่ไม่ได้ ต้องการได้โดย

ไม่ให้มเีสยีกไ็ม่ได้ เม่ือต้องการได้ กต้็องพร้อมทีจ่ะเสยี เพราะการเสยีนัน้กย่็อมมเีป็น

ธรรมดาดังที่กล่าวมาข้างต้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติทางจิตใจ นึกแต่ว่าต้องได้

และสิง่ทีจ่ะได้นัน้คดิว่าจะต้องอยู ่จะต้องเป็นไปตามทีป่รารถนาต้องการ ครัน้ไปพบกบั

ความไม่สมปรารถนา ไปพบกบัการเสยีเข้า จงึต้องเป็นทุกข์มากวุ่นวายมาก ไม่สามารถ

ทีจ่ะระงบัจิตใจได้ และนอกจากนีตั้ณหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก หรอืสิง่ทีต้่องการ

ปรารถนาดังกล่าวเป็นต้น ยังเป็นเหตุให้ก่อกรรมที่เป็นอกุศลต่าง ๆ น้อยหรือมาก 

อีกด้วย เพราะฉะนั้น พิจารณาดูให้ดีว่าความสุขนั้นอยู่ที่ไหน ถ้าเห็นว่าความสุขอยู่ที่

ความยินดีสิ่งที่น่ายินดีก็ต้องพบกับความทุกข์ สิ่งที่ตรงกันข้าม ถ้าเห็นว่าความสุขอยู่

ที่การได้ ก็จะต้องพบกับความทุกข์คือการเสีย

จติตวเิวก

พระพุทธเจ้าได้ตรสัสอนให้ท�าสมาธ ิคอืให้หัดท�าจติใจให้สงบ โดยทีท่ิง้อารมณ์

คือเรื่องที่น่ายินดียินร้ายทั้งหลาย ที่ท�าให้เกิดคล่ืนขึ้นในจิตใจดังกล่าว มาปฏิบัติท�า

สมาธิก�าหนดจิตในอารมณ์ของสมถกรรมฐาน กรรมฐานที่เป็นอุบายสงบใจในทาง 

สติปัฏฐานทั้ง ๔ ตั้งสติพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม หรือว่ายกเอาข้อใดข้อหนึ่ง  

เพื่อให้จิตสงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ เมื่อเป็น

ดั่งนี้แล้วจะพบกับภาวะอีกอย่างหนึ่งอันเรียกว่า “จิตตวิเวก” ความสงบสงัดทางจิต  

พันจากอารมณ์ท่ีน่ายินดียินร้ายท้ังหลาย พ้นจากอารมณ์ที่ได้ที่เสียทั้งหลายดังกล่าว 

มาข้างต้น สุขที่เกิดจากสมาธิน้ีจึงเป็นสุขที่เกิดจากความสงบอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งผู้ที่ได้ 

ความสุขอันเกิดจากสมาธิแล้ว ก็อาจจะพิจารณาเทียบเคียงกับความสุขท่ีได้เกี่ยวกับ

กระแสคลื่นของอารมณ์ ท่ีน่ายินดียินร้ายอันกล่าวมาข้างต้นนั้นได้ ว่าแตกต่างกัน

อย่างไร จะมองเหน็ชดัว่าความสขุอันเกดิจากกระแสคลืน่ทีข่ึน้ลงอนักล่าวมาข้างต้นนัน้ 

เป็นความสขุบนทกุข์ เป็นความสขุประเด๋ียวประด๋าว เป็นความสุขทีไ่ม่อิม่ไม่เตม็ไม่พอ 

และมเีป็นอนัมากท่ีให้ความทุกข์มากกว่า และถ้ามคีวามหลงยดึถอือยูเ่ป็นอย่างยิง่แล้ว 

ก็จะให้ทุกข์เป็นอันมาก ความสุขที่ได้นั้นเป็นส่วนน้อย แต่ว่าความสุขที่เกิดจากสมาธิ 
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อันเป็นความสงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลายนั้น เป็นความสุขท่ีบริสุทธิ์ขึ้น

มากกว่า เป็นความสงบไม่วุน่วายทางจติใจ จติใจจะปลอดโปร่งแช่มชืน่แจ่มใสสว่างไสว 

ทั้งจะเป็นจิตใจที่อ่อน แต่ไม่ได้อ่อนแอ ไม่แข็งกระด้าง เป็นความอ่อนละมุนละไมที่

งดงามควรแก่การงาน คืออาจสามารถที่จะปฏิบัติความดีความชอบโดยเฉพาะที่จะท�า

จิตตภาวนาสืบไปได้

เพราะฉะน้ัน สนัติคือความสงบ สงบจากนวิรณ์ สงบจากกามและอกศุลธรรม

ทัง้หลาย ทางจติใจอันเกดิจากอ�านาจของสมาธดิงัน้ี จึงเป็นสันตหิรอือปุสมะ ความสงบ

ระงบัอกีขัน้หน่ึง ซึง่ทุกคนควรจะระลึกตรวจพจิารณาดเูพือ่ให้เหน็ประโยชน์ของความสงบ

ดงักล่าว ผูท้ีเ่คยได้ความสงบจากสมาธมิาบ้าง กจ็ะท�าให้จิตใจมคีวามอ่ิมเอบิ เกิดฉันทะ

อุตสาหะในการที่จะปฏิบัติยิ่งขึ้น และบุคคลผู้ที่ยังไม่ได้ท�าสมาธิ เมื่อพิจารณาไปตาม

แม้ที่แสดง ก็อาจจะเกิดฉันทะอุตสาหะในการที่จะปฏิบัติขึ้น เพ่ือให้พบกับสันติหรือ 

อุปสมะอันจะให้ความสุขที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปกว่าความสุขสามัญทั่วไป

๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๓



ครั้งที่ ๓๑  
อุปสมานุสต ิ ขั้นปัญญา

ในเบือ้งต้น กข็อเชญิชวนให้ระลกึถงึอนสุตข้ิออปุสมานสุต ิระลกึถงึธรรมเป็น

เครือ่งสงบระงบัหรอืความสงบระงบั ได้แสดงถงึอนสุตข้ิอนีม้าสองคราวแล้ว คราวแรก

ความสงบระงับในขั้นศีล คราวที่สอง ความสงบระงับในข้ันสมาธิ วันนี้ จะแสดงถึง

ความสงบระงับในขั้นของปัญญา ความสงบระงับในขั้นนี้ต้องอาศัยปัญญาท่ีพิจารณา 

จนบงัเกดิความรูแ้จ้งเหน็จรงิ ปัญญาจงึมีสองอย่าง ปัญญาท่ีเป็นส่วนเหต ุได้แก่ปัญญา

ที่เป็นเครื่องพิจารณา ปัญญาที่เป็นส่วนผล ได้แก่ความรู้แจ้งเห็นจริงท�าให้บังเกิดสันติ

คือความสงบระงับเป็นอย่างดียิ่ง ก็เพราะว่าอันความสงบระงับด้วยปัญญาน้ันเป็น 

ความระงบัจากความหลง หรอืจะเรยีกว่าอวชิชา ความไม่รูแ้จ้งเหน็จรงิ โมหะ ความหลง 

มจิฉาทฏิฐ ิความเหน็ผดิ ท�าให้พบกับความสงบระงบัหรอืสันตอิย่างดยีิง่ กพ็งึพจิารณา

ดูถึงการที่ได้พบความจริงอันเป็นปัญญาในข้อใดข้อหนึ่ง แม้ในทางคดีโลก เม่ือเป็น

ความจริงแท้แล้ว ย่อมให้เกิดประโยชน์ระงับความหลงเข้าใจผิดด้วยประการท้ังปวง 

และความสงบระงบัในข้ันนีย่้อมเป็นการพบทางท่ีถูกต้อง ท�าให้ปฏบิติัชอบปฏบิติัถูกต้อง

ยิ่งขึ้นสืบต่อไปด้วย 

ระงับความหลงตน

อันความหลงทั้งหลายนั้น ความหลงในตนย่อมเป็นความหลงอันส�าคัญที่สุด 

เป็นตวัอวชิชาเป็นโมหะ เป็นความหลงผดิ รวมอยู่ในความหลงตนนี ้อนัความหลงตน
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นั้นพิจารณาดูให้ดีว่าคืออย่างไร อันความหลงตน ก็ตั้งต้นแต่ความหลงยึดถือทั้งหลาย 

อันเป็นความยึดถือท่ีผิด ด้วยอ�านาจของความรักความพอใจบ้าง ด้วยอ�านาจของ 

ความชังความโกรธแค้นขัดเคืองบ้าง ด้วยอ�านาจของความหลงบ้าง ด้วยอ�านาจ 

ความกลัวบ้าง ความเดือดร้อนทั้งหลาย ย่อมเกิดจากความหลงท่ีถือเอาผิดดังนี้  

เพราะฉะนั้น เม่ือใช้ปัญญาพิจารณาว่า ความยึดถือในสิ่งที่ว่าเป็นท่ีรักก็ดี ในสิ่งที่ว่า

เป็นที่ชังไม่ชอบก็ดี ในสิ่งที่หลงใหลติดอยู่ก็ดี ในสิ่งที่กลัวก็ดี ว่าความจริงเป็นอย่างไร 

พิจารณาดูเป็นขั้น ๆ ในขั้นต�่าที่สุด ก็คือพิจารณาถึงกรรม คือการงานที่กระท�าของ

บคุคลทีช่อบหรอืชงัเป็นต้นเหล่านัน้ว่า ความชอบความชงัเป็นต้นย่อมบงัเกดิขึน้เพราะ

ความท่ีไปยึดถือในกรรมท่ีเขากระท�า เหมือนอย่างว่าเขาท�าให้แก่ตน เมื่อเขาท�าใน 

สิง่ทีช่อบใจกเ็กดิความชอบ เมือ่เขาท�าในสิง่ทีไ่ม่ชอบใจกเ็กดิความชงั เพราะไปรบัเอา

กรรมที่เขาท�านั้นมาเป็นของตนหรือว่ามาเกี่ยวเนื่องกับตน แต่ถ้าหากว่าได้พิจารณา

ตามหลกักรรมของพระพทุธเจ้าว่ากรรมท่ีบคุคลท�าย่อมเป็นของผูท้�าน้ันเอง คอืกระท�า

ความชั่ว ความชั่วก็เป็นของผู้ท�า กระท�าความดี ความดีก็เป็นของผู้ท�า พิจารณาให้

เห็นจริงตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่รับเอากรรมของเขามาเป็นของตน  

หรือมาเกี่ยวเนื่องกับตน ก็ย่อมจะวางความชังเพราะเหตุที่เขากระท�าดีหรือไม่ดีนั้นได้

นอกจากนี้ความชอบความชังที่เนื่องมาจากความหลงยึดถือทั้งหลาย เป็นต้น

ว่าความหลงยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยง ในส่ิงที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ในส่ิงที่

เป็นอนัตตามิใช่ตัวตนว่าเป็นอัตตาตัวตน ในสิ่งที่เป็นอสุภะคือไม่งดงามว่าเป็นสุภะคือ

ความสวยงาม ความหลงยึดถือเหล่านี้ท�าจิตใจให้เป็นจิตวิปลาส ท�าทิฏฐิความเห็นให้

เป็นทิฏฐิวิปลาส ท�าสัญญาความก�าหนดให้เป็นสัญญาวิปลาส เพราะฉะนั้น ก็ให้ 

พิจารณาดูตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่ามีอะไรบ้าง ที่ยึดถืออยู่นั้นเป็นของเที่ยง 

เป็นสขุ เป็นอัตตาตวัตน หรอืเป็นของทีง่ดงามจรงิ ๆ ร่างกายของตนเองกด็ ีของบคุคล

อื่นก็ดี สิ่งที่เนื่องกับร่างกายจะเป็นทรัพย์สมบัติจะเป็นสิ่งอันใดอันหนึ่งก็ตามที  

ล้วนเป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป ไม่ใช่เป็นของตนท่ีแท้จรงิ

และไม่เป็นสิ่งสวยงาม ความสวยงามนั้นก็มีอยู่แค่พื้นผิวภายนอก เช่น ที่ตามองเห็น

เท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้ว ล้วนเป็นสิ่งประกอบปรุงแต่งกันขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอัน 

ต่าง ๆ ทัง้นัน้ พจิารณาดัง่นีแ้ล้ว เมือ่ความจรงิปรากฏขึน้กจ็ะท�าให้ด้ินรนทะยานอยาก

ที่เรียกว่าตัณหานั้นสงบ ท�าให้ความยึดถือสงบ
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สุขจากความปล่อยวาง

เมื่อตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก อุปาทานความยึดถือสงบ ความปล่อย

วางอนัเป็นความพ้นกบ็งัเกดิขึน้ ความสงบระงบัตณัหาอปุาทานอนัเป็นความปล่อยวาง

ดัง่นีเ้ป็นตวัความสขุอย่างยิง่ อันความทกุข์ทัง้หลายจะเป็นโสกะ ความแห้งใจ ปรเิทวะ 

ความคร�่าครวญใจ ทุกขะ ความไม่สบายกายที่เนื่องจากใจ โทมนัส ความไม่สบายใจ

ต่าง ๆ หรือที่รวมกันเรียกว่าความทุกข์ อันเกิดจากการประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก 

ความทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นท่ีรัก ความปรารถนาไม่ได้สมหวัง 

เหล่าน้ีย่อมเกดิเพราะตณัหาอุปาทานทัง้นัน้ คือมคีวามดิน้รนทะยานอยาก และมคีวาม

ยึดถือในสิ่งอันใดว่า สิ่งอันนี้เป็นที่รักเมื่อพลัดพรากย่อมจะบังเกิดความทุกข์ มีความ

อยากยดึถอืว่าสิง่อนัใดไม่เป็นทีร่กั ไปประจวบเข้า กย่็อมจะเป็นทกุข์ รวมความว่าเป็น

ความปรารถนาไม่ได้สมหวงั เพราะอันความปรารถนาทีไ่ม่ได้สมหวงันัน้ กคื็อว่าพบกบั

สิ่งที่ไม่เป็นท่ีรัก หรือพลัดพรากจากส่ิงท่ีเป็นที่รักนั้นเอง และสิ่งที่จะเป็นท่ีรักและ 

ไม่เป็นทีร่กันัน้ ก็ตณัหาอุปาทานนัน่แหละสร้างข้ึนมา สร้างขึน้มาจากอะไร กส็ร้างขึน้

มาจากอวชิชา ความไม่รูส้จัจะคอืความจรงิ สร้างขึน้มาจากโมหะ คอืความหลง สร้างขึน้

มาจากมจิฉาทิฏฐ ิความเหน็ผดิ อันมีลักษณะเป็นจติวปิลาส สญัญาวปิลาส ทฏิฐวิปิลาส

ดังกล่าวมาแล้ว ก็คือมีจิตคิด มีสัญญาความก�าหนดหมาย มีทิฏฐิความเห็นในสิ่งที่ไม่

เที่ยงว่าเป็นของเที่ยง ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา  

ในสิ่งที่เป็นอสุภะไม่งามว่างามนั้นเอง น้ีเองเป็นเครื่องสร้างว่าส่ิงท่ีน่ารักส่ิงท่ีน่าชังขึ้น

ในใจ และแม้อัตตาคือตนเองท่ีออกไปยึดถือนั้น เมื่อพิจารณาดูแล้วก็ย่อมจะเห็นว่า 

อัตตาคือตัวเราที่ออกไปยึดนั้น ก็ไม่ใช่อื่นไกลคืออวิชชาความไม่รู้ ตัณหาความดิ้นรน

ทะยานอยาก และอุปาทานความยึดถือน้ันเอง ทั้งสามนี้เมื่อมารวมกันเป็นอัตตาคือ 

ตัวเรา ตัวเราน้ีเมื่อออกไปรู้สิ่งอันใด สิ่งอันนั้นหรือว่าความรู้อันนั้นก็เป็นอวิชชา  

เมื่อมีความอยากในสิ่งอันใด ยึดในสิ่งอันใด ความอยากความยึดในสิ่งเหล่านั้นก็เป็น

ตัณหาอุปาทานทั้งนั้น เมื่อเป็นดั่งนี้จึงเป็นการสร้างทุกข์ให้ต่าง ๆ ดังท่ีกล่าวมาแล้ว  

ไม่อาจที่จะพ้นไปจากความทุกข์ได้ และมิใช่แต่เท่านั้น ก็ไม่อาจที่จะพ้นจากชาติทุกข์ 

ชราทุกข์ และมรณทุกข์ได้ด้วย
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เกดิปัญญาหรอืวชิชา

ฉะนั้น การที่ใช้ปัญญาพิจารณาตามพระธรรมค�าส่ังสอนของพระพุทธเข้าให้

เกิดความรู้แจ้งเหน็จรงิ อนัเป็นตวัปัญญาหรอืตวัวิชชาบงัเกดิขึน้ จนมีจติใจคดิ มีทิฏฐเิห็น 

มีสัญญาก�าหนดหมาย ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยง ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ ในสิ่งที่

เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตา ในของที่ไม่งามว่าไม่งาม ตามความเป็นจริงดังนี้แล้ว จิต 

สัญญา ทิฏฐิดังกล่าวมานี้ก็เป็นปัญญาเป็นวิชชาขึ้น เมื่อเป็นดั่งนี้คิดถึงส่ิงอันใด  

เห็นสิ่งอันใด สัจจะคือความจริงในสิ่งอันนั้นก็ปรากฏขึ้นว่า นี่ไม่เที่ยง นี่เป็นทุกข์  

นีเ่ป็นอนตัตา นีเ่ป็นของไม่งามเม่ือสจัจะคือความจรงิปรากฏขึน้ดังนี ้ตณัหากไ็ม่เกดิขึน้

ในสิง่อันนัน้ อุปาทานคือความยดึถอืกไ็ม่เกดิในส่ิงอนันัน้ เป็นความปล่อยวางบังเกดิขึน้ 

นี่แหละเป็นตัวปัญญา และความสงบตั้งต้นจากความสงบจากจิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส 

สัญญาวิปลาส หรืออวิชชา โมหะ มิจฉาทิฏฐิ สงบตัณหา สงบอุปาทาน เป็นอุปสมะ 

ความสงบระงับ ความสันติ เป็นความสงบอย่างยิ่งอันบังเกิดขึ้นจากปัญญา และอันนี้

แหละเป็นวิมุตติอันเป็นความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ แม้ว่าจะเป็นกุปปธรรม

คือธรรมที่ยังก�าเริบอยู่ หมายความว่ายังกลับกลอกเปลี่ยนแปลงได้ก็ตาม แต่เมื่อหัด

พิจารณาให้ได้ให้ถึงบ้างแล้ว ย่อมจะเป็นปัจจัยที่จะให้อบรมเพ่ิมเติมมากขึ้น และ 

ถ้าหากว่าหัดปฏิบัติให้ได้ให้ถึงมากแล้ว ก็ให้หัดย้อนระลึกถึงอุปสมะ คือความสงบ 

ระงบั สนัต ิคอืความสงบ ด้วยปัญญาดงักล่าวนี ้ว่ามลีกัษณะอาการอย่างนีอ้ยูเ่นอืง ๆ 

กจ็ะท�าให้มคีวามคุ้นเคยต่อความสงบระงบัเหล่านีย้ิง่ขึน้ จะเป็นทางให้เข้าถงึความสงบ

ระงับดังนี้มากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อ ๆ ไป

๒ กันยายน ๒๕๑๙



ครั้งที่ ๓๒  
อุปสมานุสต ิ ขั้นวมิุตติ

ถอนความเมา ก�าจัดความกระหาย

ในเบ้ืองต้นน้ีขอเชิญชวนให้ระลึกถึงอนุสติข้ออุปสมานุสติ ความระลึกถึง 

อปุสมะ ความเข้าไปสงบระงบัหรอืธรรมเป็นเครือ่งสงบระงบั ได้แสดงอธบิายความสงบ

ระงับในขั้นศีล ข้ันสมาธิ และขั้นปัญญามาแล้ว ในวันนี้จะแสดงอธิบายอุปสมะ  

ความเข้าไปสงบระงับในขั้นวิมุตติความหลุดพ้นอันเป็นผลของศีล สมาธิ ปัญญานั้น

ความสงบระงับอันเป็นวิมุตติความหลุดพ้นนี้ ที่ท่านแสดงลักษณะไว้เป็น 

อย่างสูงว่า 

“ยทิทํ มทนิมฺมทโน ถอนความเมา

ปิปาสวินโย ก�าจัดความกระหาย”

และมีลักษณะท่ีท่านแสดงไว้ต่อไปอีก แต่ในวันนี้จะแสดงอธิบายลักษณะที่

ท่านอธิบายไว้ในสองค�านี้

ถอนความเมา

ค�าแรก “มทนมิมฺทโน ความถอนความเมาหรอืเคร่ืองถอนความเมา หรือธรรม

เป็นทีถ่อนความเมา” ความเมานัน้ย่อมมสีองอย่าง คอื เมาทางกายอย่างหนึง่ เมาทางใจ
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อย่างหนึ่ง เมาสุรายาเสพติดให้โทษต่าง ๆ เป็นความเมาทางกาย ความเมาทางใจนั้น

ย่อมมีอยู่เป็นอันมาก เป็นต้นว่าความเมาในวัย คือมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินอยู่ 

ว่า เรายงัอยู่ในวยัหนุม่สาว ยงัอยูใ่นวยัทีแ่ขง็แรง เมาในความไม่มโีรค คอืมัวเมาเลนิเล่อ

เผลอเพลินอยู่ว่า เรามีร่างกายที่มีอนามัยดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน เมาในชีวิต คือมี

ความเมาเลินเล่อเผลอเพลินอยู่ในชีวิตโดยไม่ได้นึกถึงความตายว่าจะบังเกิดมี เมาใน

สมบัติ คือความพรั่งพร้อมด้วยลาภ ยศ สรรเสริญสุขทั้งหลาย เหล่านี้เป็นความเมา

ทางใจแต่ละอย่าง

อนัความเมาทางใจนีเ้ป็นสิง่ท่ีส�าคญัมาก เมือ่มวัเมาเลนิเล่อเผลอเพลนิอยูแ่ล้ว 

ย่อมขาดสติ ขาดปัญญา ตกอยู่ในความเป็นผู้ประมาท อาจที่จะประกอบกรรมที่ชั่วที่

ผิดต่าง ๆ ได้ ทางพระพุทธศาสนาจึงได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติเพื่อสงบความเมาทางใจนี้ 

เป็นต้นว่าตรสัสอนให้พจิารณาเนอืง ๆ ว่า เรามคีวามแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่

ไปได้ เพือ่เป็นเครือ่งสงบความเมาในวยัตรสัสอนให้พิจารณาเนือ่ง ๆ ว่าเราต้องมพียาธิ 

คือความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ เป็นเคร่ืองสงบความเมาใน

ความไม่มีโรค ตรัสสอนให้พิจารณาเนื่อง ๆ ว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้น

ความตายไปได้ เป็นเครื่องสงบความเมาในชีวิต ตรัสสอนให้พิจารณาเนื่อง ๆ ว่าเรา

จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งส้ิน เป็นเครื่องสงบความเมาในลาภยศ

สรรเสรญิสขุอนัเป็นสมบตัคิอืความพรัง่พร้อมทัง้หลาย การหมัน่พจิารณาเนอืง ๆ ดงันี้

ก็เป็นสติหรือเป็นอนุสติคือความระลึกถึงแก่เจ็บตาย ระลึกถึงความพลัดพรากแต ่

ละอย่าง และนอกจากน้ี ยังได้ตรัสสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง  

๕ ประการนี้ย่อลงก็เป็นนามรูป ว่าเป็นอนิจจะ ไม่เท่ียง ทุกขะ เป็นทุกข์ อนัตตา  

เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตน ก็เพื่อเป็นเครื่องสงบความเมาในขั้นธ์ทั้ง ๕ หรือใน 

นามรูปอันนี้

การปฏิบตัิเหล่านี้ก็นับเนื่องอยูใ่นศีล สมาธ ิปัญญา ดงัแสดงแล้วทั้งนั้น และ

เมือ่ศลี สมาธ ิปัญญาซึง่ได้ปฏบิตัอิบรมย่อมเป็นเครือ่งสงบความเมาให้หมดไปได้โดย

ล�าดับ จนเป็นผู้สร่างเมา เมื่อสร่างเมาขึ้นมาแม้ว่าจะมีความเมาอยู่บ้าง แต่ไม่ใช่เมา

จนหมดสติยังมีสติอยู่บ้าง สร่างความเมาขึ้นมาก็ย่อมจะมองเห็นสัจจะคือความจริง 

ความจริงตามคติธรรมดา แก่ เจ็บ ตาย และความพลัดพราก ตลอดจนถึงความจริง
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ทีเ่ป็นสจัจะกค็ตธิรรมดานัน่แหละอนัสงูขึน้ไป รวมเป็นทกุขสัจจะ สภาพทีจ่รงิคอืทกุข์ 

มองเห็นขันธ์เป็นทีย่ดึถอืท้ัง ๕ ประการ หรอืนามรูปอนันีว่้าเป็นตวัทกุข์ เพราะตกอยู่

ในลกัษณะแห่งความไม่เท่ียง ความเป็นทุกข์ ความเป็นอนตัตา เมือ่เป็นดงันีจ้ติใจกจ็ะ

สว่างไสวขึน้ สงบขึน้ เพราะได้เริม่มองเหน็ความจรงิ แต่ว่าเพยีงสร่างเมา ครัน้ได้ปฏบิติั

อบรมในศีล สมาธิ ปัญญายิ่ง ๆ ขึ้นไปจนหายเมาหมดความเมา เป็นผู้มีปัญญาคือ 

ความรู้ทั่วถึงเต็มที่ มีวิมุตติ ความหลุดพ้นเต็มท่ี ย่อมจะพ้นความทุกข์ท้ังหมด 

ความยึดถือเกี่ยวเกาะท้ังหมด เพราะเป็นผู้หายเมาด้วยประการทั้งปวง มีสติเต็มที่  

มีปัญญาเต็มที่ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งมีวิชชาวิมุตติ เมื่อเป็นดังนี้แล้ว จึงเป็นจิตใจที่

เตม็ไปด้วยความรูค้วามพ้น เป็นจติใจท่ีสว่างแจ่มใส เป็นจติใจทีส่งบเยน็อย่างยิง่ ลกัษณะ

ดังกล่าวนี้ ผู้ปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญามา แม้ว่าจะยังไม่มากนัก แต่ว่าได้พบกับผล 

ของศลี สมาธ ิปัญญาขึน้บ้างแล้ว ย่อมจะพบกบัความสร่างเมาแห่งจิตใจไม่น้อยกม็าก 

อนัมลีกัษณะท่ีประกอบไปด้วยสต ิปัญญา ความพ้น ความสงบดังกล่าว และเมือ่ปฏบัิติ

ในศลี สมาธ ิปัญญามากขึน้เพยีงใด กจ็ะพบกบัความสร่างเมาของจิตใจมากเข้าเท่านัน้ 

และจะพบกับความบริสุทธิ์ของจิตใจ และสงบของจิตใจมากเข้าเท่านั้น และก็ให้นึก 

คาดดูว่า เมื่อหายเมาด้วยประการทั้งปวงแล้ว จิตบริสุทธิ์อย่างยิ่ง จะเป็นจิตที่เต็มไป

ด้วยสติปัญญา เต็มไปด้วยความสงบความเย็นเพียงใด ลักษณะดังกล่าวนี้รวมอยู่ใน 

ค�าว่าสันติ และอุปสมะความสงบระงับหรือความสงบ

ก�าจัดความกระหาย

อกีลกัษณะหนึง่ “ปิปาสวนิโย ก�าจดัความกระหาย” ความกระหายในทีน้ี่หมายถงึ

ความกระหายทางใจ เพราะว่าความกระหายท่ีมสีองอย่างเหมอืนกนั คอืความกระหาย

ทางกาย เช่น ความหวิกระหายในอาหาร ต้องการทีจ่ะบรโิภค หรอืว่าในน�า้ดืม่ ต้องการ

ที่จะด่ืมน�้า ความกระหายทางใจหมายถึงความกระหายในกามทั้งหลาย กามนั้นมี 

สองอย่าง คือ กิเลสกาม กิเลสที่เป็นเหตุให้ใคร่ให้ปรารถนาต้องการ เช่น ราคะ  

ความติดใจยินดี วัตถุกาม พัสดุที่น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ อันได้แก่ รูป เสียง 

กลิน่ รส และโผฏฐพัพะสิง่ท่ีกายถกูต้อง กามทัง้สองนีย่้อมประกอบกนัอยู ่กเิลสกาม
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เป็นต้นว่าราคะความติดใจยินดี ย่อมปรากฏในรูปที่ตาเห็น ในเสียงที่หูได้ยิน ในกลิ่น

ที่จมูกได้ทราบ ในรสที่ลิ้นได้ทราบ ในสิ่งท่ีกายถูกต้องซึ่งกายได้ถูกต้อง ฉะนั้น  

รปูเป็นต้นเหล่านีจ้งึได้เป็นกามขึน้มา เรียกว่าเป็นพสัดกุามหรอืวัตถกุาม วตัถุหรอืพสัดุ

ทีน่่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทัง้หลาย และเมือ่พดูว่ากามโดยปรกต ิกห็มายถึงทัง้สอง

อย่างนี้ประกอบกันอยู่ แต่ว่าบางทีก็หมายถึงวัตถุกาม คือวัตถุที่น่าใคร่ น่าปรารถนา 

น่าพอใจ ดังในที่นี้ความกระหายกัน หมายถึงความกระหายในกามทั้งหลาย  

ความกระหายนัน้กก็ล่าวได้ว่ากเิลสกาม คือเป็นกเิลสทีเ่กดิขึน้ในใจ อนัเป็นเหตใุห้ใคร่ 

ให้ปรารถนา ให้กระหายในกามทั้งหลาย ก็คือในพัสดุกาม คือในรูป เสียงกลิ่น รส 

โผฏฐัพพะที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทั้งหลาย จิตที่มีความกระหายอยู่ในกาม 

ทัง้หลาย ย่อมเป็นจติทีด่ิน้รนกวดัแกว่งกระสับกระส่าย เป็นจติทีร้่อน เป็นจติทีไ่ม่สงบ 

เป็นจิตที่เศร้าหมองและทั้งประกอบด้วยความทุกข์ต่าง ๆ

อันความเดือดร้อนไม่สงบทั้งหลาย ความทุกข์ทั้งหลาย ย่อมเกิดเพราะความ

กระหายในกามทัง้หลายอยูเ่ป็นอนัมาก และอาการทีเ่ป็นความกระหายนี ้มีลกัษณะที่

ต้องการจะได้ มีลักษณะที่หวงแหน มีลักษณะที่ไม่อิ่มไม่เต็มไม่พอ เพราะว่าต้องการ

อยู่เสมอ ต้องการรูปที่น่าใคร่ปรารถนาน่าพอใจ ครั้นได้รูปอันนี้มาแล้ว ก็ต้องการรูป

อีกอันหนึ่งใหม่อันเป็นท่ีน่าใคร่น่าปรารถนา น่าพอใจ ต้องการเสียงอันนี้ ที่น่าใคร่  

น่าปรารถนา น่าพอใจ และต้องการเสยีงอนัอืน่ ๆ ทีน่่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ  

ได้หนึง่ก็อยากได้สอง ได้สองก็อยากได้สาม ดงันีเ้ป็นต้น และยิง่ปล่อยตามใจทีก่ระหาย

ดังนี้ ความกระหายก็ยิ่งมาก เพราะฉะนั้น จึงปรากฏว่ามีความไม่อิ่มไม่เต็มไม่พออยู่

เสมอ จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า “ผู้มีความกระหายในกามทั้งหลายนี้ แม้จะได้

ภูเขาเป็นทองค�าท้ังภูเขาหนึ่งแล้วก็ยังหาพอไม่ ต้องการที่จะได้ภูเขาทองค�าลูกที่สอง 

ต่อไปอีก” ดังนี้เป็นต้น 

เพราะฉะนั้น จึงเป็นจิตใจที่ยากจน เพราะความไม่อิ่มไม่เต็มไม่พอ จึงเป็น

จิตใจที่มีความทุกข์ความร้อนความกระวนกระวายด้วยประการทั้งปวง แต่ครั้นก�าจัด

ความกระหายท้ังหลายไปโดยล�าดบัด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ศลีนัน้กก็�าจดัความกระหาย

ในกามอย่างหยาบ คอืว่า อยากได้ทรพัย์กใ็ห้แสวงหาโดยทางท่ีชอบ อย่าไปปล้นสะดมลกั

ของเขา อย่าไปฆ่าเขา เมือ่มคีูค่รองกย็นิดอียูใ่นคูค่รองของตน ไม่ไปนอกจตินอกใจกนั 
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เมื่อพูดอะไรก็พูดความจริงที่เป็นประโยชน์และถูกกาลถูกเวลา และงดเว้นจากการ 

ดืม่น�า้เมาอนัเป็นฐานแห่งความประมาท ดงันีเ้ป็นต้น ก็เป็นอนัว่าได้ก�าจดัความกระหาย

ในกามทั้งหลายในทางที่ผิด เมื่อยังมีความกระหายอยู่ ก็แสวงหาในทางท่ีถูกท่ีชอบ  

ไม่ละเมิดขอบเขตของศีลออกไป เม่ือปฏิบัติในสมาธิก็เป็นอันระงับในกามทั้งหลาย 

ที่บังเกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจ ปรากฏเป็นกามฉันท์ พยาบาท เป็นต้น จะท�าให้จิตใจ 

สงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย เมื่อปฏิบัติในปัญญาก็เป็นเครื่องก�าจัดกาม

อย่างละเอียด ซึ่งเป็นตัณหาอุปาทานหรือว่าเป็นราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อวิชชานุสัย  

หรือกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ซ่ึงนอนจมหมกัหมมอยูใ่นจติใจ จึงท�าให้จติใจสงบ

จากความกระหายในกามทั้งหลายโดยล�าดับ

เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติในศีล ในสมาธิ ในปัญญา แม้ปฏิบัติมาในเบื้องต้น 

ก็ย่อมจะพบความสงบจากความกระหายในกามทั้งหลายตามภูมิตามชั้น และเมื่อเป็น

ดังนี้ก็เปรียบเทียบดูว่าเม่ือจิตใจตกอยู่ในกามทั้งหลายนั้นมีความทุกข์เพียงไร แต่เมื่อ

ชนะใจของตัวเองได้ ชนะความกระหายได้ มคีวามสงบแล้ว มคีวามสขุเพยีงไร จะรูส้กึ

ว่าศีลเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าอันสูง เป็นขอบเขตแห่งความสงบ สมาธิก็เป็นคุณค่าอันสูง  

เป็นแดนแห่งความสงบ ปัญญากมี็คณุค่าอันสงูเป็นแดนแห่งความสงบ เมือ่มาอยูใ่นศลี 

ในสมาธิ ในปัญญา ย่อมหายหวิ หายกระหาย หายพลุง่พล่านใจ มคีวามสงบ มคีวาม

สุขเป็นผล ความสงบความสุขท่ีเป็นผล พร้อมทั้งมีความอิ่ม ความเต็ม ความพอ

ประกอบด้วยปีติปราโมทย์เป็นต้น อันเป็นผลของการปฏิบัติทั้งปวงนี้ ย่อมรวมอยู่ใน

ค�าว่าความสงบอันเป็นสนัตหิรอือปุสมะ อนับงัเกดิขึน้จากความก�าจัดในความกระหาย

ในกามทัง้หลาย และความสงบดงักล่าวนี ้ย่อมเป็นตวัความก�าจดัความกระหายในกาม

ทัง้หลายนัน่เอง เพราะฉะนัน้ ให้หมัน่ระลกึพจิารณาตรวจดถูงึผลของการปฏบิตัใินศลี

สมาธิปัญญาแม้ดังท่ีกล่าวมา อันปรากฏเป็นความสร่างเมาหายเมา อันปรากฏเป็น

ความก�าจัดความกระหายในกามทั้งหลาย จิตใจจึงแจ่มใสบริสุทธิ์ อิ่ม เต็ม พอ  

ไม่ด้ินรนกวดัแกว่งกระวนกระวาย ไม่เร่าร้อน เหล่านีเ้ป็นลกัษณะของสนัตขิองอปุสมะ 

ที่เป็นผลของศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งอย่างสูงก็เป็นวิมุตติความหลุดพ้น

๓ กันยายน ๒๕๑๙



ครั้งที่ ๓๓  

อุปสมานุสต ิ ขั้นวมิุตติ

ก�าจัดอาลัย

ในเบื้องต้นก็ขอเชิญชวนให้ทุก ๆ ท่านท�าสติระลึกถึงอุปสมะ คือธรรมเป็นที่

สงบระงบัหรอืความสงบระงบั อนัเรยีกว่า อปุสมานสุต ิได้แสดงเรือ่งอปุสมะหรอืสนัติ

นี้มาโดยล�าดับ คือ อุปสมะหรือสนติด้วยอาศัยศีล สมาธิ ปัญญา และวิมุตติ ในข้อที่

เป็นข้ันวมิตุตนิีก้ไ็ด้แสดงถงึลกัษณะว่า มลีกัษณะเป็นทีถ่่ายถอนความเมา เป็นทีก่�าจดั

ความกระหาย ในวันนี้จะได้แสดงถึงลักษณะตามพระบาลีว่า

“อาลยสมุคฺฆาโต เป็นที่ท�าลายก�าจัดอาลัย”

แต่ว่าในเบื้องต้น ก็ขอให้ระลึกถึงสถานท่ีอันสงบสงัด ถึงความสงบสงัดซึ่งมี

อยู่ในโลกนี้ ซึ่งทุก ๆ คนได้เคยประสบพบพาน เช่นในป่าหรือในเรือนว่างหรือในที่ที่

เคยไม่สงบ แต่เม่ือสิ่งท่ีไม่สงบหายไปแล้ว ก็กลับเป็นความสงบอันมีอยู่ในที่ทั้งปวง  

ทัง้ในทีใ่กล้และท้ังในทีไ่กล เม่ือระลึกถงึท่ีอนัสงบระงบัหรอืท่ีอนัสงบสงดัและความสงบ

สงดัดงักล่าว กย่็อมจะพบความสงบใจไม่วุน่วายเดอืดร้อนใจ นีเ้ป็นความสงบระงบัหรือ

เป็นความสงบสงดัท่ัว ๆ ไป แต่เมือ่มาปฏิบัตใิห้ถึงความสงบสงดั ด้วยศลีอนัเป็นความ

สงบเวรสงบภัยทั้งปวง ด้วยสมาธิอันเป็นความสงบใจจากอารมณ์และกิเลส อันเป็น

เครื่องท�าใจให้กลุ้มกลัดเดือนร้อนท้ังหลาย และด้วยปัญญา อันเป็นเครื่องท�าให้เกิด

ความสงบระงับจากตัณหาอุปาทานทั้งหลาย ย่อมจะได้พบความสงบอันประณีตยิ่งขึ้น
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ไปโดยล�าดับ และผลของความปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญาอันเป็นความสงบดังกล่าวนี้ 

ก็กล่าวได้ว่าเป็นวิมุตติ ความหลุดพ้นตามขั้นของการปฏิบัติ คือเป็นวิมุตติในขั้นศีล  

ก็เป็นความพ้นจากภัยเวรเป็นวิมุตติ ในขั้นสมาธิก็เป็นความพ้นจากอารมณ์และกิเลส

ที่มากลุ้มกลัดจิตใจ และเป็นวมิตุตคิอืความพ้นขัน้ปัญญา เป็นสงบจากตณัหาอปุาทาน  

ซึง่ท�าให้พ้นจากความทุกข์อันเกิดขึน้ในจติใจได้มากยิง่ขึน้ และศลี สมาธ ิปัญญาทีป่ฏบิตัิ

มาโดยล�าดับ อันให้ผลเป็นวิมุตติความหลุดพ้นตามขั้นที่กล่าวมานี้ ประมวลกันเข้าก็

มีลักษณะเป็นเครื่องถ่ายถอนความเมา เป็นเครื่องก�าจัดความกระหาย เป็นเครื่อง

ท�าลายหรือถอนอาลัย

อาลัยของจติใจ

ค�าว่า “อาลัย” หมายถึงที่อาศัย มีใช้ในภาษาไทย เช่นวิทยาลัย ประกอบขึ้น

ด้วยค�าว่า วิทย+อาลัย รวมกันเป็นวิทยาลัย ก็แปลว่าเป็นที่อาศัยแห่งวิทยา อาลัยจึง

หมายถงึทีอ่าศัย ใช้ได้ท้ังภายนอกและภายใน อาลยัทีเ่ป็นภายนอกนัน้ กเ็ช่นบ้านเรอืน

อันเป็นที่อาศัยของร่างกายของบุคคล ก็เป็นอาลัยแต่ละอย่าง น�้าเป็นที่อาศัยของปลา 

ก็เรียกว่าเป็นอาลัยอย่างหนึ่ง ส่วนอาลัยท่ีเป็นภายในนั้น ก็ได้แก่อารมณ์และกิเลส 

อนับงัเกดิขึน้สบืเนือ่งมาจากอารมณ์ กห็มายถงึอารมณ์และกเิลสเป็นทีอ่าศยัของจติใจ

อันนี้ เมื่อจิตใจอันนี้อาศัยอยู่เร้นอยู่ในอารมณ์และกิเลสอันใด อารมณ์และกิเลส 

อันนั้นก็ชื่อว่าเป็นอาลัยของจิตใจ ในข้อนี้แม้ในภาษาไทยเรา ก็ยังน�าเอามาพูดเช่นว่า  

มอีาลยัอยูใ่นบคุคลนัน้บคุคลนี ้อยูใ่นสิง่นัน้สิง่นี ้กคื็อมีความหมายว่า บคุคลนัน้บคุคลนี้ 

หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ เป็นที่รักผูกพันอยู่ในจิตใจ จิตใจจึงอาศัยอยู่ จึงติดอยู่เร้นอยู่ในบุคคล

นั้นในสิ่งอันนั้น และเมื่อเป็นดังนี้จึงชื่อว่ามีอาลัย และหากว่าต้องพลัดพรากจากกันก็

ย่อมมีความเศร้าโศก มีความทุกข์ระทมต่างๆ ก็เพราะมีอาลัยดังกล่าว บุคคลสามัญ

ทั่วไปย่อมมีอาลัยดังกล่าวนี้อยู่ในสิ่งอันเป็นท่ีรักท้ังหลาย และก็ย่อมมีความทุกข์อยู่ 

เพราะความอาลยัดงักล่าวมากหรอืน้อย บุคคลหรอืส่ิงอนัจะเป็นเหตใุห้เกดิความอาลยันัน้ 

โดยตรงก็เป็นบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รักนั้นเอง หรือว่าเป็นบุคคลหรือสิ่งที่ท�าให้บังเกิด

ความสุข เช่นว่าอยู่ในท่ีใดมีความสขุก็ย่อมจะตดิในทีน่ัน้ อาลยัอยูใ่นทีน่ัน้ เพราะเหตุ
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แห่งความสุข ดังนี้ก็เป็นเหตุอีกประการหนึ่ง ที่ท�าให้เกิดความอาลัย ก็รวมความว่า  

ความรักความชอบอันเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได้รับความสุขโสมนัส หรือเพราะเหตุอื่น 

อันใดอันหนึ่งก็ตาม ก็เป็นเหตุเกิดอาลัยได้ทั้งนั้น

อาลยัดงักล่าวมานี ้เมือ่รวมเข้าแล้วกไ็ม่พ้นไปจากกามคณุทัง้ห้า คอื รปู เสียง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีน่่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทัง้หลายดงักล่าวในข้อทีว่่าด้วยก�าจดั

ความกระหายนั้นเอง เพราะความกระหายนั้น ก็หมายถึงกระหายในรูปเสียงเป็นต้น 

อันเป็นที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ แต่ในที่นี้มุ่งลักษณะเป็นอาลัย คือเป็นที่อยู่

อาศัยซึ่งแสดงถึงความติดความผูกพัน เพราะว่าเป็นที่อยู่อาศัยจึงเรียกว่าอยู่ด้วยกัน 

เหมอืนอย่างว่าอาศยัอยูใ่นบ้าน กค็อืว่าอยูด้่วยกนัในบ้าน อนัแสดงถึงความผกูพนัหรอื 

ความติดพันอย่างใกล้ชิด ลักษณะที่เรียกว่าเป็นอาลัยก็ย่อมเป็นเช่นนั้น

ถอนอาลัยด้วยศลี สมาธ ิ ปัญญา

เพราะฉะนัน้ เม่ือยงัถอนอาลัยไม่ได้ยงัถอนความทกุข์ทัง้ปวงไม่ได้ เมือ่ประสงค์

จะถอนความทุกข์ทั้งปวง ก็ต้องถอนอาลัยท�าลายอาลัยนี้ให้สิ้นไปโดยล�าดับ ด้วยศีล 

ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา การถอนโดยล�าดับนี้ก็เป็นการที่ท�าให้พบความพ้นทุกข์ไปได้

โดยล�าดับเช่นเดียวกัน อาลัยอย่างหยาบย่อมจะท�าให้ละเมิดศีล เม่ือละอาลัยอย่าง

หยาบได้กร็กัษาศลีได้ อาลยัอย่างกลางกท็�าให้ใจไม่เป็นสมาธ ิเพราะเมือ่ใจหมกมุน่อยู่

ในอาลยัต่าง ๆ คือในสิง่ทีผ่กูพนัใจอนัหมายความว่า เม่ือจติใจนียั้งอยู่ในอาลยักม็าอยู่

ในอารมณ์ของสมาธไิม่ได้ เมือ่จติใจออกจากอาลยัได้จงึจะมาอยูใ่นอารมณ์ของสมาธไิด้ 

คือเมื่อจิตใจนี้อยู่กับอารมณ์มีรูปเสียงเป็นต้น ท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย 

ครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องเหล่านี้ เรื่องรูปบ้าง เรื่องเสียงบ้าง ที่เป็นบุคคลบ้าง เป็นวัตถุบ้าง

เป็นการงานบ้าง ฉะนั้น ก็ชื่อว่ายังมีเรื่องเหล่านั้นเป็นอาลัยคืออยู่กับเร่ืองเหล่าน้ัน  

มีความสุข ความพอใจอยู่กับเรื่องเหล่านั้น ครั้นพรากใจออกมาจากเรื่องเหล่านั้นเข้า

มาสู่อารมณ์ของสมาธิ จิตใจก็จะอยู่ไม่ได้ จะต้องวิ่งกลับไปหาอาลัย ฉะนั้น ท่านจึงมี

เปรยีบเหมอืนอย่างว่าปลาทีอ่ยูใ่นน�า้ เมือ่จบัขึน้จากน�า้มาวางไว้บนบก ปลาก็จะด้ินเพ่ือ

ลงน�้าฉันใดก็ดี เมื่อน�าจิตออกจาอาลัยมาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิ จิตก็ดิ้นกลับไปสู่



420 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๑

อาลยั ฉะนัน้ จงึจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้ความเพียรใช้สตนิ�าจติมาตัง้อยูใ่นอารมณ์ของสมาธิ

ใหม่ จนจิตได้ความสุขจากสมาธิขึ้นบ้าง จิตจึงจะมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้ดีขึ้น 

ก็แสดงว่าจะต้องก�าจัดอาลัยอย่างกลาง สงบอาลัยอย่างกลาง จึงจะท�าสมาธิได้

อาลัยอย่างละเอียดก็คือตณัหาอุปาทานนัน้เอง และโดยเฉพาะตณัหาอุปาทาน

นี้ก็เป็นความอยาก เป็นความยึดอยู่ในขันธ์ที่เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการนี้ คือในกาย

และใจนั่นเองของทุก ๆ คน ฉะน้ัน จึงมีความอยากยึดอยู่ในขันธ์อันเป็นที่ยึดถือทั้ง  

๕ น้ี หรือในนามรปู หรอืว่ากายใจอนันี ้ฉะนัน้ เม่ืออบรมปัญญาทีต่รสัให้พจิารณาให้

เห็นลักษณะคือเครื่องก�าหนดหมายอันแท้จริงของขันธ์ ๕ ว่าไม่เที่ยง เป็นสิ่งเกิดดับ 

เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวนเปลีย่นแปลงไปเป็นธรรมดา เป็นอนตัตาไม่ใช่ตวัตน บงัคบั

ให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ เมื่อพิจารณาดังนี้ตัณหาอุปาทานก็จะแย้งอยู่เสมอว่า  

ที่ว่าไม่เที่ยงน้ันก็รู้สึกอยู่ว่าเท่ียง ท่ีว่าเป็นทุกข์นั้นก็รู้สึกอยู่ว่าสุข ที่ว่าเป็นอนัตตานั้น 

กรู้็สึกว่าเป็นอตัตาตวัตน เมือ่เป็นดงันี ้กแ็ปลว่าปัญญายังไม่เกดิ เพราะว่ายังอาศัยอยู่

กับอาลัยอย่างละเอียด ก็คือตัณหาอุปาทานนั้นเอง ประกอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้  

จงึยงัเหน็ยนืยันอยูว่่าเท่ียง เป็นสขุ เป็นอัตตาคอืตวัตน นีแ่หละเป็นอาลยัอย่างละเอยีด

ซึง่ยากทีจ่ะถอนได้ แต่เม่ืออาศยัใช้ปัญญาพจิารณาอยู่บ่อย ๆ ในเบือ้งต้นกต็ามสัญญา 

คือความก�าหนดหมาย ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และก�าหนดหมายลงดูที่ขันธ์ 

๕ หรือนามรูปอันนี้ เมื่อก�าหนดหมายดูอยู่บ่อย ๆ ดังนี้ อาการที่ไม่เที่ยงของขันธ์ ๕   

อันปรากฏอยู่เป็นประจ�าก็ย่อมจะปรากฏให้เห็น อาการที่เป็นทุกข์ของขันธ์ ๕ ก็จะ

ปรากฏให้เห็น อาการที่เป็นอนัตตาของขันธ์ ๕ ก็จะปรากฏให้เห็น เพราะเป็นอาการ

ทีม่อียูท่ีเ่ป็นไปอยูทุ่กขณะ อันไม่อาจปกปิดได้ อาการทีไ่ม่เทีย่งกไ็ม่เท่ียงอย่างเปิดเผย

ไม่ใช่ปกปิด ดงัจะพงึเหน็ได้ว่าเป็นสิง่ทีม่เีกดิ มดัีบอยู่เป็นธรรมดา เมือ่เกิดดับก็มองเหน็

ไม่ใช่เกิดดับอย่างปกปิด อาการที่เป็นทุกข์ต่าง ๆ ที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปต่าง ๆ  

ก็เป็นทุกข์อย่างปรากฏให้เห็นไม่ใช่ปกปิด อาการท่ีเป็นอนัตตาเอาจ�าเพาะข้อเดียวว่า

บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ ก็เปิดเผยให้เห็นว่าบังคับไม่ได้ตามปรารถนาไม่

ปกปิด ดงัจะพงึเหน็ได้ว่าความไม่เท่ียง ความเป็นทกุข์ ความเป็นอนตัตานี ้ได้มอียู่แก่

ตนเองด้วย ได้มีอยู่แก่บุคคลผู้อ่ืนด้วยทุกคน ไม่มียกเว้น และมีอยู่เป็นอันมาก  

ความไม่เทีย่ง ความเป็นทุกข์ ความเป็นอนัตตา ปรากฏให้เห็นอยูใ่นปัจจบุนั และความ



421ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน

ไม่เทีย่ง ความเป็นทกุข์ ความเป็นอนตัตา ทีป่รากฏเป็นความแก่ความเจบ็ ความตาย

ก็ปรากฏแก่ทุก ๆ คนและทุก ๆ เวลา เป็นสิ่งที่มองเห็นกันอยู่

เพราะฉะนัน้ ลกัษณะทีไ่ม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา นีจ้งึเป็นลกัษณะทีเ่ปิด

เผยไม่ซ่อนเร้นอยูอ่ย่างใดทัง้สิน้ และปรากฏอยู่ทุกขณะ แต่การท่ีไม่มองเห็นนัน้กเ็พราะ

ยงัมเีครือ่งปิดบงั คอื อวชิชา ตณัหา อุปาทานในจติใจนัน่เอง อนัท�าให้มตีามดืมวัมอง

ไม่เห็น หรือมองเห็นผิดไปเป็นอย่างอื่น ฉะนั้น เมื่อหมั่นพิจารณาอยู่เนือง ๆ อาศัย

สัญญาอยู่เป็นเบื้องต้น ก�าหนดท�าอนิจจสัญญา ก�าหนดหมายว่าไม่เที่ยง ทุกขสัญญา 

ก�าหนดหมายว่าเป็นทุกข์ อนัตตสัญญา ก�าหนดหมายว่ามิใช่ตัวตน ในขันธ์ ๕ นี้  

หรือรวมในนามรูปนี้ หม่ันพิจารณาเนือง ๆ แล้ว อาการที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น

อนัตตาจะปรากฏขึ้นโดยล�าดับ เพราะว่า เมื่อปฏิบัติอบรมปัญญาอยู่เนือง ๆ เช่นนี้

แล้ว ดวงตาที่เคยมืดมัวนั้นก็จะสว่างขึ้น เพราะการปฏิบัติดังนี้ เป็นการอบรมปัญญา 

สร้างดวงตาปัญญาหรือว่าล้างตาที่มืดมัวนั้น หรือว่ารักษาตาที่มืดมัวนั้นให้ดีขึ้น ก็จะ

มองเห็นข้ึนโดยล�าดับ เม่ือเป็นดังนี้แล้ว ก็จะถอนตนออกจากอาลัย คือความยึดถือ

ออกได้โดยล�าดบั และเม่ือถอนออกมาได้เพียงใด กจ็ะพบกบัความพ้นทกุข์ได้เพยีงนัน้ 

อันนี้แหละเรียกว่า อาลยสมุคฆาตธรรม คือธรรมที่เป็นเครื่องถอนเป็นเครื่องท�าลาย

อาลัย และถอนได้แม้เพียงขั้นท่ีปฏิบัติอบรมศีลสมาธิปัญญาสามัญ ยังให้เกิดสุขพ้น

ความทกุข์ได้เพยีงนี ้ถ้าหากว่าถอนให้หมดสิน้จะเป็นความสงบอนัเป็นความสขุเพียงไหน

ฉะนัน้ หมัน่ระลกึถงึธรรมอนัเป็นทีถ่อนเป็นท่ีท�าลายอาลัยอยู่เสมอ กเ็รยีกว่า

เป็นการปฏิบัติท�าอุปสมานุสติ ระลึกถึงธรรมอันเป็นที่สงบระงับหรือสันติอีกข้อหนึ่ง 

ท�าใจให้มีความผาสุกสงบ

๘ กันยายน ๒๕๑๙



ครั้งที่ ๓๔  
อุปสมานุสต ิ ขั้นวมิุตติ

ตัดวัฏฏะ

ก่อนอ่ืนก็ขอเชญิชวนทุก ๆ ท่านให้ท�าสตริะลกึถึงธรรมเป็นทีส่งบระงบัอนัเป็น

อุปสมานุสติ ได้แสดงอุปสมะหรือสันติคือความสงบระงับ หรือธรรมเป็นท่ีสงบระงับ

ด้วยศีล สมาธิ ปัญญาและที่เป็นวิมุตติมาหลายครั้ง ในวันนี้ จะได้แสดงลักษณะของ

ความสงบระงับที่เป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นตามลักษณะที่แสดงไว้ว่า 

“วฏฺฏปจฺเฉโท เป็นที่เข้าไปตัดวัฏฏะ”

พงึเข้าใจว่า ท่ีชือ่ว่าอุปสมะหรอืสนัตคิอืความสงบระงบันัน้ย่อมมอียูส่องอย่าง 

คือที่เป็นผลและที่เป็นเหตุ ความสงบระงับเป็นผล แต่ว่าก่อนท่ีจะพบความสงบจาก 

สิ่งที่ท�าให้ไม่สงบนั้นเป็นส่วนเหตุ ฉะนั้น เมื่อกล่าวว่าความสงบระงับจึงต้องหมายถึง

ความสงบระงับท่ีเป็นส่วนเหตุคือ ความสงบจากอะไร อันท�าให้ไม่สงบระงับนั้นก่อน

ด้วยแล้ว ความสงบระงับที่เป็นผลจึงจะบังเกิดขึ้น แต่การแสดงลักษณะของความสงบ

ระงับที่บังเกิดขึ้นแม้ที่เป็นส่วนผลนั้น เพื่อส่องความให้ชัดก็ต้องยกเอาส่วนเหตุมา

ประกอบไว้ด้วย อย่างค�าว่า “เข้าไปตดัวฏัฏะ” นีเ้ป็นส่วนเหต ุเพราะว่าเม่ือยังมีวัฏฏะ

ก็ต้องมีความไม่สงบระงับ เมื่อตัดวัฏฏะเสียได้จึงจะเกิดความสงบระงับ ฉะนั้น เพื่อที่

จะเก้ือกลูแก่การปฏิบัตจิงึน�าค�าว่าตดัวฏัฏะเข้ามาแสดงในความสงบระงบัทีเ่ป็นส่วนผลด้วย 

เพื่อชี้ให้เข้าใจไปถึงเหตุว่าเกิดจากการตัดวัฏฏะเสียได้
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สังสารวัฏฏ์

“วัฏฏะ” น้ันแปลว่าวน ใช้ค�าเดียวว่า วัฏฏะ ก็มี ใช้คู่กับค�าว่าสังสาระคือ

สังสารวัฏฏ์หรือวัฏฏสงสาร ค�าว่าสังสาระหรือสงสารนั้น แปลว่าการท่องเที่ยวไป 

สังสารวัฏฏ์หรือวัฏฏสงสารก็คือการท่องเที่ยวไปด้วยอาการที่วน คือวนเวียน อันการ

ท่องเทีย่วไปโดยอาการท่ีวนน้ี ถ้านกึดถูงึภาพแห่งการเดินวนหรอืว่าวิง่วนกย่็อมจะเหน็

ว่า เป็นการทีเ่วยีนอยูเ่ป็นวงกลม หรือว่าเวยีนกลบัมาสู่ทีเ่ก่านัน้เอง ไม่ออกไปข้างไหน 

ลักษณะที่เป็นการท่องเที่ยวโดยอาการท่ีวนเวียน คือกลับมาสู่ท่ีเก่าแล้วก็เวียนมาสู่ที่

เก่าดังนี้คือสังสารวัฏฏ์ หรือวัฏฏสงสาร อธิบายตามที่เข้าใจกันเป็นส่วนมากก็คือการ

ท่องเที่ยวเวียนเกิดตายอันหมายความว่า เกิด แก่ ตาย แล้วก็เกิดอีก แล้วก็แก ่ 

ตาย แล้วกเ็กดิอกี เวยีนเกดิเวยีนตายอยูด่งันี ้ในชาตท้ัิงหลายเป็นอเนกคือเป็นอนัมาก 

ก็แหละการท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายในชาติท้ังหลายเป็นอันมาก เป็นมนุษย์บ้าง 

เป็นเทพบ้าง เป็นพรหมบ้าง หรือว่าตกอบายคอืเป็นสัตว์นรก สัตว์เดรจัฉาน เป็นเปรต 

เป็นอสรุกาย คอืพวกผต่ีาง ๆ บ้าง ตามหลกัพระพทุธศาสนาแสดงว่า เป็นไปตามกรรม 

คือการงานที่กระท�า กระท�าดีก็เป็นชนกกรรมให้เกิดในชาติที่ดี เป็นมนุษย์ เป็นเทพ 

เป็นพรหม ตามควรแก่กรรมดทีีก่ระท�า กระท�ากรรมชัว่กเ็ป็นชนกกรรมให้เกิดในอบาย 

เป็นสตัว์นรก สตัว์เดรจัฉานเป็นต้น และผู้ทีย่งัไม่บรรลมุรรคผล แม้ในชัน้ต้นคอืยงัไม่

เป็นพระโสดาบันบุคคล เรียกว่ายังเป็นปุถุชนอยู่ ก็เป็นอนิยตคือมีคติที่ไม่แน่ เพราะ

ยังมีกิเลสหนาแน่น อาศัยความไม่ประมาทในบางคร้ังก็กระท�ากรรมดี อาศัยความ

ประมาทในบางคราวก็กระท�ากรรมชั่ว 

เพราะฉะนั้น จึงอาจจะท่องเที่ยวไปเวียนวนอยู่ในสุคติก็ได้ในทุคติก็ได้ แต่ว่า

จะไปเกดิในชาตภิพใดกต็าม กต้็องเกดิตายทัง้นัน้ ต่างกนัแต่เรว็หรอืช้าเท่านัน้ กต็กว่า

ต้องท่องเที่ยววนเวียนไปเกิดแก่ตายในชาติภพทั้งหลายตามกรรมที่กระท�าไว้ นี้แหละ

คือสังสารวัฏฏ์หรือวัฏฏสงสาร สัตว์ท้ังหลายรวมทั้งบุคคลและสัตว์เดรัจฉานหรือแม ้

โอปปาติกะ สัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นทั้งหลายจะเป็นเทพก็ตาม เป็นเปรต อสุรกาย สัตว์นรก

ประเภทต่าง ๆ ก็ตาม ก็อยู่ในสังสารวัฏฏ์หรือวัฏฏสงสารทั้งนั้น สรุปลงแล้วก็เวียน

เกิดเวียนแก่ เวียนตายอยู่โดยไม่รู้จบ
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ตัดกเิลส

ตามหลกัพระพทุธศาสนานัน้ มไิด้แสดงว่าต้องเวียนเกดิแก่ตายอยู่ดงันีต้ลอดไป 

แต่แสดงว่า เมื่อยังมีกิเลส ก็ต้องเวียนเกิดแก่ตายอยู่ดังนี้ เมื่อสิ้นกิเลสเป็นขีณาสวะ

คือมีอาสวะสั้นแล้วก็สิ้นชาติคือความเกิด เมื่อสิ้นชาติคือความเกิด ก็สิ้นแก่ สิ้นตาย  

เป็นอันตัดวัฏฏะ หรือวัฏฏสังสาระหรือวัฏฏสงสาร โดยความก็คือตัดกิเลสอันเป็น 

ตวัเหตสุ�าคญัก่อน และเมือ่ตัดกเิลสได้ กตั็ดชาตคิอืความเกดิได้ เพราะว่าเมือ่ตัดกเิลส

ได้ก็ตัดกรรม จึงไม่มีกรรมท่ีจะเป็นชนกกรรมเกิดอีกต่อไป ดังนี้เรียกว่าเป็นการตัด

วฏัฏะ ซึง่เป็นผลสูงสดุแห่งการปฏิบัตธิรรมในพระพทุธศาสนา เรยีกว่า วมิตุตนิพิพาน

การตดัวฏัฏะสิน้ความวนเวยีนเกดิแก่ตายดงักล่าวนี ้จะเป็นผลหรอืจดุมุ่งหมาย

ที่พึงปรารถนา อยากได้หรือไม่ปรารถนาอยากได้เพียงไรนั้นเป็นอีกส่วนหน่ึง เพราะ

ว่าการบรรลุถึงผลอันนี้ มิได้เกิดจากความปรารถนาต้องการ แม้มีความปรารถนา

ต้องการจะได้จะถึง เมื่อไม่ปฏิบัติให้บรรลุถึงขีดขั้นที่จะพึงถึง ก็ไม่อาจที่จะได้จะถึงได้ 

แต่ว่าแม้ไม่ปรารถนาต้องการ เมื่อปฏิบัติไปในทางที่มีองค์ ๘ ประการอันย่นลงในศีล 

สมาธ ิปัญญา ถึงจะไม่ปรารถนากไ็ด้ก็ถงึ แต่ว่าเมือ่กล่าวตามหลกัธรรมอนัแท้จรงิแล้ว  

ต้องได้ถึงด้วยความไม่ปรารถนา เม่ือยังมีความปรารถนาอยู่ก็หาได้หาถึงไม่ เพราะ

ความปรารถนานัน้ยงัเป็นตณัหา คือความอยากได้ต้องการ เหมือนอย่างพระอานนทเถระ

ทีแ่สดงว่า ในราตรทีีว่นัรุง่ขึน้จะท�าปฐมสงัคายนานัน้ ท่านยงัเป็นพระเสขบคุคลคอืเป็น

พระโสดาบันยังไม่บรรลุอรหัตตผลเป็นพระอรหันตขีณาสพ แต่ว่าพระเถระที่ถูกเลือก

เข้าประชุมท�าปฐมสังคายนานั้น ล้วนเป็นพระอรหันตขีณาสพทั้งหมด ยังแต่ท่าน 

พระอานนท์องค์เดียวเท่านั้น ฉะนั้น ท่านพระมหากัสสปเถระผู้เป็นประธานสงฆ์ 

จึงได้เตือนท่านให้ปรารภความเพียรให้เต็มที่ ในราตรีก่อนที่จะถึงวันเริ่มประชุมท�า 

ปฐมสังคายนา ท่านจึงปรารภความเพียรเต็มท่ีแต่ก็ไม่บรรลุ จนถึงเวลาท่ีท่านคิดว่า 

จะพัก จึงได้เอนกายลงเพื่อที่จะพัก แต่ยังไม่ทันที่จะเอนกายลงในอิริยาบถนอนเต็มที่ 

เรียกว่า ในระหว่างที่อยู่ในอิริยาบถทั้งสี่ ก็ได้บรรลุอรหัตตผลเป็นอรหันตขีณาสพใน 

ขณะนั้น
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พิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่า ท่านได้บ�าเพ็ญความเพียรมาเต็มที่แล้ว มรรค ๘ 

ท่านบ�าเพญ็มากเ็รยีกว่าบรบิรูณ์ แต่ว่ายงัมคีวามต้องการอนัเป็นตณัหาอยู่ทีจ่ะได้จะถึง 

จึงไม่ได้ไปถึงแต่ในขณะที่คิดว่าจะพักเอนกายลง ก็คือว่าวางตัณหาความต้องการ  

พอวางตัณหาเสียเท่านั้น ความบรรลุความส�าเร็จก็บังเกิดขึ้นทันที ฉะนั้น จึงกล่าว 

ได้ว่า ตัณหานั้นเองเป็นอุปสรรคกีดกั้นอยู่ ไม่ให้ได้ไม่ให้ถึง วางตัณหาเสียได้ก็ได้ก็ถึง 

ก็ส�าเร็จทันที ดังนี้

เพราะฉะนัน้ การบรรลถุงึมรรคผลนพิพานดงันี ้จงึมิใช่บรรลดุ้วยความปรารถนา

หรือไม่ปรารถนา แม้จะปรารถนาเตม็ทีก่บ็รรลไุม่ได้เพราะเป็นตณัหา วางความปรารถนา

ลงเมือ่ใด เม่ือมรรคปฏิบัตสิมบูรณ์อยู่แล้วกบ็รรลไุด้เมือ่นัน้ ดงันี ้เพราะฉะนัน้ ผูป้ฏบิตัิ

แม้ว่าจะยงัมองไม่เหน็ว่าการบรรลมุรรคผลนพิพานจะมปีระโยชน์อะไร จะมสีขุอย่างไร 

แม้จะยังพอใจอยู่ในความเวียนว่ายตายเกิด แต่เมื่อปฏิบัติไป ๆ เมื่อถึงขีดขั้นแล้ว  

การบรรลุก็จะเกิดขึ้นเอง และเมื่อกลับพิจารณาย้อนดูก็ย่อมจะรู้สึกว่า ความคิดความ

เห็นเป็นต้นแต่เดิมมานั้นก็มีถูกบ้างผิดบ้าง บางทีก็มีถูกมากผิดน้อย หรือถูกน้อย 

ผดิมาก แต่ว่าอนัความทีจ่ะบรรลถุงึความสิน้ทกุข์อย่างแท้จรงินัน้ จะต้องตดัการเวียน

ว่ายตายเกดิ คอืสงัสารวฏันีไ้ด้โดยสิน้เชิง เมือ่ยังมคีวามเวียนว่ายตายเกดิอยู่ ก็ยังต้อง

ทุกข์ ดังที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่ว่า “เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์”  

และยงัมทีกุข์อืน่ ๆ อกีเป็นอนัมาก และบรรดาทกุข์อืน่ ๆ นัน้กม็าจากชาตทิกุข์ ทกุข์

คือความเกิดนั้น เป็นเบื้องต้นส�าหรับในชีวิตหนึ่ง ๆ เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติศึกษาธรรมก็

อาจจะเห็นว่าแก่เป็นทุกข์ เจ็บเป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ แต่ไม่เห็นว่าเกิดเป็นทุกข์  

เพราะฉะนัน้ จึงเหน็ว่า ตายเป็นอวมงคล แต่ว่าเกดิเป็นมงคล แต่เมือ่ได้ปฏบัิตธิรรมแล้ว

กเ็หมอืนกัน ถ้าตายเป็นอวมงคล เกดิกเ็ป็นอวมงคลเหมอืนกนั หรอืถ้าเป็นมงคลกเ็ป็น

มงคลด้วยกัน และเมื่อเทียบกันแล้วเกิดย่อมเป็นต้นเหตุของชีวิตอันนี้ แล้วก็ต้องมีแก่

มีตายไม่พ้นไปได้
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กเิลส-กรรม-วบิาก

คราวนี้เมื่อจับพิจารณาถึงวัฏฏสังสาระอย่างละเอียดเข้ามา ก็ย่อมจะจับได้ว่า

มีเงื่อนส�าคัญอยู่สามคือ

หนึ่ง กิเลส

สอง กรรม

และสาม วิบาก

คือกิเลสเป็นเหตุให้กระท�ากรรม กิเลสเป็นเหตุ กรรมเป็นผล แล้วกรรมก็

กลบัเป็นเหตุส่งวบิากคอืผล ตัง้ต้นแต่วบิากขันธ์ทีเ่ป็นวบิากอันนี ้คอืขนัธ์ทีไ่ด้มาพร้อม

กบัชาตคิวามเกิดนี ้เป็นวบิากคือเป็นผลของกรรมเก่า กรรมจงึเป็นเหต ุวิบากจึงเป็นผล 

แล้ววิบากก็เป็นเหตุขึ้นอีก คือเป็นเหตุก่อกิเลสขึ้นอีก โดยนัยนี้วิบากก็กลับเป็นเหตุ

กิเลสก็กลับเป็นผล แล้วกิเลสก็เป็นเหตุให้กระท�ากรรมขึ้นอีก โดยนัยนี้กิเลส  

กเ็ป็นเหตกุรรมกเ็ป็นผล แล้วกรรมกเ็ป็นเหตสุ่งวิบากอกี โดยนยันีก้รรมกเ็ป็นเหต ุวิบาก

กเ็ป็นผล แล้ววิบากก็กลับเป็นเหตุให้เกิดกิเลสขึ้นอีก โดยนัยนี้วิบากก็เป็นเหตุ กิเลส

ก็เป็นผล จึงเป็นวัฏฏะ คือเป็นความวนอยู่ดังนี้ วนอยู่เป็นวงกลมเหมือนอย่าล้อรถซึ่ง

มอียูส่ามซ่ี กเิลสซ่ีหนึง่ กรรมซ่ีหนึง่ วบิากอกีซีห่นึง่โดยวนกนัไปอยูด่งันีโ้ดยไม่อาจจะ

กล่าวว่าอะไรเป็นต้นอะไรเป็นปลาย เป็นต้นแล้วก็เป็นปลาย แล้วปลายก็กลับเป็นต้น 

เป็นตน้แล้วก็กลบัเปน็ปลาย วนเป็นวงกลมอยู่ดังนี้ เหมือนอย่างล้อรถทีว่ิ่งไป จะมกีี่ซี่

ก็ตาม แต่ละซี่นั้นก็กลับเป็นต้นเป็นปลาย นี่แหละคือวัฏฏะ ความวน

วัฏฏะ คือความวนดังกล่าวน้ีก็มีอยู่ในกระแสจิตทุกวันนั้นเอง อันจะพึงเห็น 

ได้ว่า ตัณหาสมมติเอาว่ารูปตัณหา ความอยากได้ในรูปคืออยากจะดูรูปนี้เป็นกิเลส  

ก็เป็นเหตุให้กระท�ากรรมคือเกิดเจตนาที่จะดูรูปขึ้นมา แล้วก็ท�าการดูรูป เช่นว่า  

เดินไปก็ดี วิ่งไปก็ดี หรือท�ากิริยาอย่างอื่นก็ดี ให้ถึงรูปที่จะดูนั้นแล้วก็ลืมตาดู ดังนี้ก็

เป็นกรรมข้ึนมา คราวนี้เม่ือท�ากรรมดังนี้ก็เกิดวิบาก การมองเห็นรูปนั้นก็เป็นวิบาก

ของกรรม คือการดู คราวนี้วิบากคือการที่เห็นรูปนี้ก่อกิเลสขึ้นอีก ถ้ารูปนั้นสวยงาม

น่ารักน่าชม ก็เกิดรูปตัณหาที่อยากจะดูยิ่งขึ้นไปอีก ถ้าหากว่าไม่น่ารักน่าชมแต่น่าชัง 

ก็เกิดโทสะขึ้นมา คือขัดใจก็ก่อกิเลสขึ้นมาอีก ดังนี้
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วัฏฏูปัจเฉทะ

ฉะนั้น จะพึงเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เอง จิตใจของทุก ๆ คนก็วิ่งวนเวียนอยู่ใน

กิเลส กรรม วิบาก ดังกล่าวนี้ตามอายตนะที่เห็นได้ง่ายดังนี้ คราวนี้การปฏิบัติในศีล 

สมาธิ ปัญญา ที่ปฏิบัติมาโดยล�าดับ ย่อมเป็นการปฏิบัติตัดวัฏฏะท้ังนั้น เช่นว่าศีล 

เว้นจากการฆ่า เว้นจากการลัก เป็นต้น ก็เป็นการปฏิบัติท่ีตัดกิเลส กรรม วิบาก  

กล่าวคือ ตัดกิเลสคือตัดโลภโกรธหลง ที่เป็นเหตุให้คิดจะฆ่าจะลักของเขา ตัดกรรม 

ก็คือตัดปาณาติบาตกรรม ตัดอทินนาทานกรรม ตัดวิบากก็คือว่าตัดวิบากของ 

ปาณาติบาตกรรม ของอทินนาทานกรรมเสียได้ การปฏิบัติในศีลก็เป็นการปฏิบัต ิ

ตัดวัฏฏะอย่างหยาบ การปฏิบัติในสมาธิก็เป็นการปฏิบัติเพื่อตัดวัฏฏะขั้นกลาง คือ  

ตัดกิเลส ตัดกรรม ตัดวิบากที่เป็นขั้นบังเกิดขึ้นกลุ้มรุมใจเป็นขั้นนิวรณ์ การปฏิบัติใน

สมาธนิัน้ก็ตัดนวิรณ์เสยีได้ กต็ดักรรมท่ีเนือ่งมาจากนวิรณ์ กต็ดัผลของกรรมคอืวิบาก 

การปฏิบัติในปัญญา ก็เป็นการปฏิบัติตัดวัฏฏะอย่างละเอียดข้ึน คือเพื่อตัดอวิชชา 

ตณัหา อปุาทาน กต็ดักรรมเพราะอวชิชา ตัณหา อปุาทาน และตดัวิบากเพราะกรรมนัน้ 

ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติทุก ๆ คนก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อตัดวัฏฏะทั้งนั้น ตามภูมิตามชั้น 

จนถึงตัดได้สิ้นเชิงก็เป็น “วัฏฏูปัจเฉทะ” อันเป็นวิมุตตินิพพานขั้นสูงสุด แต่ในขณะที่

ปฏบิตัอิยูข่ัน้ศลี ขัน้สมาธ ิปัญญา แม้ขัน้สามญักเ็ป็นวมิตุตนิพิพานข้ันสามญั ให้ระลกึ

ถงึธรรมเป็นทีส่งบระงบั คอืเป็นทีต่ดัวฏัฏะดงันีอ้ยู่เนอืง ๆ จะท�าให้มฉัีนทะวิรยิะในอนั

ที่จะปฏิบัติเพื่อตัดวัฏฏะ และเพื่อพบกับความสงบอันเป็นผลซึ่งจะพึงได้โดยล�าดับ

๙ กันยายน ๒๕๑๙



ครั้งที่ ๓๕  
อุปสมานุสต ิ ขั้นวมิุตติ

สิ้นตัณหา

ในเบื้องต้นนี้ ก็ขอเชิญชวนให้ระลึกถึงความสงบหรือธรรมเป็นเครื่องสงบกัน

เรียกว่า อุปสมานุสติ ได้แสดงถึงความสงบหรือธรรมเป็นเครื่องสงบ ซึ่งมีได้ด้วยศีล 

สมาธิ ปัญญา และวิมุตติมาโดยล�าดับ และได้แสดงถึงลักษณะของความสงบมาโดย

ล�าดับ ตั้งแต่ความถอนความเมา ก�าจัดความกระหาย ก�าจัดอาลัย ตัดวัฏฏะ 

ในวันนี้จะแสดงอีกลักษณะหนึ่งคือลักษณะที่เป็นความสิ้นไปแห่งตัณหา  

ความสงบในลกัษณะนีพ้จิารณาดท่ีูจติใจ เม่ือสงบความดิน้รนทะยานอยากปรารถนาต้องการ 

กย่็อมจะเหน็ได้ชัด และทุกคนย่อมจะต้องเคยมีความดิ้นรนทะยานอยากปรารถนา

ต้องการอย่างแรงอันบังเกิดขึ้นในจิตใจ เพ่ือที่จะได้ส่ิงที่อยากจะได้บ้าง เพื่อที่จะเป็น

ตามทีอ่ยากจะเป็นบ้าง และเพือ่ทีจ่ะได้ก�าจัดสิง่ทีไ่ม่ต้องการอยากได้ หรอืภาวะทีไ่ม่อยาก

จะเป็นให้สิน้ไปหมดไป และเมื่อความดิ้นรนทะยานอยากเช่นนั้นบังเกิดขึ้น จิตใจเป็น

อย่างไรพิจารณาดูก็ย่อมจะเห็นได้
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ทุกขเวทนาเพราะตัณหา

อนัจติใจท่ีประกอบด้วยความดิน้รนทะยานอยากดงักล่าวนัน้ ย่อมมคีวามดิน้รน

มากบ้างน้อยบ้าง ถ้าหากว่าความอยากแรงก็ดิ้นรุนแรง ถ้าหากว่าความอยากน้อยลง

มากด็ิน้รนน้อยลงมา และความดิน้รนทะยานอยากนัน้ เมือ่สมปรารถนากย่็อมจะรูส้กึ

ว่าเป็นความสุข เมื่อไม่สมปรารถนาก็ย่อมจะรู้สึกว่าเป็นความทุกข์ แต่ว่าอันความ

สมปรารถนาน้ัน ก็ย่อมจะมีได้ในวิสัยท่ีจะพึงมีได้ ถ้าหากว่าไม่อยู่ในวิสัยท่ีจะพึงมีได้  

ก็จะต้องพบกับความไม่สมปรารถนา เมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นความทุกข์ เข้าในข้อท่ีว่า 

“ปรารถนาไม่ได้สมหวงัเป็นทกุข์” และอนัความปรารถนาดังกล่าวนี ้เมือ่จะสรุปลงแล้ว

ก็สรุปได้ว่า ปรารถนาทีจ่ะประจวบกบัสิง่ทีเ่ป็นทีร่กั ทีจ่ะให้สิง่ไม่เป็นทีร่กัพลดัพรากไป 

แต่ว่าเมื่อไปพบตรงกันข้าม คือไปประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก หรือไปพลัดพรากกับ 

สิ่งที่เป็นที่รักเข้า ก็เป็นความปรารถนาไม่สมหวังซึ่งเป็นความทุกข์ และความทุกข ์

ดงักล่าวนี ้กม็ลีกัษณะเป็นความแห้งใจ คอืใจแห้งผากลงไป ปราศจากความสดชืน่หรือ

ความชื่นบาน เป็นความระทมใจคร�่าครวญอยู่ในใจ เป็นความไม่สบายกาย เป็นความ

ไม่สบายใจ เป็นความคับแค้นใจต่าง ๆ รวมความกคื็อ เป็นทุกขเวทนาท่ีเป็นไปทางกาย

บ้าง ทีเ่ป็นไปทางใจบ้าง แต่ส่วนส�าคญันัน้เป็นไปในทางใจ น้อยหรอืมากสดุแต่ว่าความ

ปรารถนาน้อยหรอืมากเพยีงไร และนอกจากนี ้ความปรารถนาดงักล่าวนี ้เพือ่ทีจ่ะให้

สมหวัง ย่อมเป็นเหตุให้ประกอบกรรมทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง แม้เป็น

กรรมทีช่ัว่ เป็นกรรมทีผ่ดิ อนัเป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อนมี

ประการต่าง ๆ จึงก่อให้เกิดอกุศลกรรมต่าง ๆ ขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วย

เพราะฉะนั้น ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก ปรารถนาต้องการ จึงเป็น

ความไม่สงบ เป็นความไม่สงบที่ปรากฏขึ้นในใจก่อน คือปรากฏอาการขึ้นเป็นความ

ดิน้รนทะยานอยากต่าง ๆ ดงักล่าว แล้วกเ็ป็นความไม่สงบโดยเป็นทกุขเวทนา เพราะ

ต้องเป็นทกุข์ มโีศกคอืความแห้งใจเป็นต้นดังกล่าวแล้ว และยังเป็นความไม่สงบทางกาย 

ทางวาจา ทางใจ ซึ่งเป็นไปทางกรรมคือการงานที่กระท�าอีกด้วย จะต้องได้รับผลของ

กรรมนั้นเป็นความไม่สงบ เพราะเป็นความทุกข์ต่าง ๆ อีก 
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เพราะฉะนั้น บรรดาความไม่สงบทั้งหลายที่ทุก ๆ คนได้รับจึงเนื่องมาจาก

ตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยากของใจนี ้และแม้ว่าจะได้รบัความสมปรารถนาในสิง่

ทีเ่ป็นวสิยั อนัท�าให้ได้เสวยสขุเวทนา คอืความรูสึ้กเป็นสุขได้ความพอใจ แต่ว่าสุขและ

ความพอใจดังกล่าวนั้น ก็บังเกิดขึ้นชั่วระยะเวลาอันยาวบ้างส้ันบ้าง ไม่เป็นที่ตั้งอยู่

แน่นอนจนตลอดไป เพราะสิ่งที่ได้ตามปรารถนาหรือภาวะที่ให้ตามปรารถนานั้นย่อม

เป็นสิง่ทีด่�ารงอยูก่บัตน ตนรูว่้าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครอบครองอยูช่ัว่ระยะเวลาทีย่าวบ้าง

สั้นบ้าง สิ่งหรือภาวะเหล่านั้นต้องพลัดพรากไปก่อนบ้าง หรือว่าชีวิตอันนี้ ต้องดับไป

เสยีก่อนบ้าง ต้องทิง้สิง่ทัง้ปวงไป เพราะฉะนัน้ เป็นอนัว่าจะต้องพบกบัความพลัดพราก

อยูเ่สมอไป ทีจ่ะไม่พลดัพรากกค็อืว่าตนเองและบญุกบับาป เมือ่เกดิมากต็นเองผูเ้ดยีว

เป็นผูม้าเกดิ พร้อมกบับญุบาปทีไ่ด้กระท�าไว้ เมือ่ไปกต็นเองผูเ้ดยีวเป็นผูไ้ป พร้อมกบั

บุญและบาปที่ได้กระท�าไว้ เพราะฉะนั้น เมื่อมีความดิน้รนปรารถนาทะยานอยากของ

ใจอยู่ จึงต้องพบกับความไม่สงบพบกับความทุกข์ต่าง ๆ และแม้จะพบกับความสุข 

ก็ชั่วระยะเวลาที่ยาวหรือสั้นดังกล่าวแล้ว

อาศัยตัณหาละตัณหา

ฉะนั้น ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากของใจ จึงได้แต่สร้างความไม่สงบ

และความทุกข์ต่าง ๆ ให้บังเกิดขึ้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติเพื่อ

ละตัณหาคือความดิ้นรน ทะยานอยากปรารถนานั้นเสีย ส�าหรับผู้ที่ต้องการจะพบกับ

ความสงบ และในขัน้สามญั กไ็ด้มคี�าสอนอนัแสดงไว้ว่า “ให้อาศยัตณัหาละตณัหาเสยี” 

ความอาศัยตัณหาละตัณหาน้ัน ก็หมายความว่าให้ใช้ความดิ้นรนทะยานอยากในทาง

ที่จะพบความสิ้นทุกข์ คือให้อยากพบความส้ินทุกข์ อยากบรรลุมรรคผลนิพพานกัน 

ความอยากดังกล่าวนี้ ถ้าเป็นความพอใจใคร่ที่จะปฏิบัติกระท�า ท่านเรียกว่าฉันทะ  

เป็นอทิธบิาทคอืธรรมทีใ่ห้บรรลถุงึความส�าเร็จ แต่ว่าถ้าเป็นความพอใจท่ีแรงสักหน่อยหนึง่ 

อันมีลักษณะเป็นความด้ินรน หรือเป็นความต้องการที่มาก ฉันทะนี้ก็เป็นตัณหา  

และเมื่อแสดงอย่างละเอียดแม้ฉันทะดังกล่าวนั้น ก็เป็นตัณหาอย่างละเอียดอย่างหนึ่ง 
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แต่เป็นตัณหาในทางท่ีดี ก็ให้อาศัยตัณหาในทางที่ดีนั้นเพื่อละตัณหาในที่สุด ในข้อนี้

ได้มีแสดงถึงการอาศัยฉันทะเพื่อละฉันทะ ดังที่ท่านพระอานนทเถระได้ตอบปัญหาที่

มีมาถามว่า “ประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไร” ท่านตอบว่า “เพื่อละฉันทะ” ผู้ถามก็

ถามต่อไปว่า “การละฉันทะนั้นจะท�าอย่างไร” ท่านก็ตอบว่า “ให้อบรมท�าฉันทะให้

บงัเกิดข้ึน” ผูถ้ามจงึแย้งว่า “ค�าตอบเช่นนีเ้ป็นไปไม่ได้ เพราะว่าทแีรกตอบว่าประพฤติ

พรหมจรรย์เพือ่ละฉนัทะ แล้วท�าไมจงึมาตอบอกีว่าให้ปฏบิติัอบรมท�าฉันทะ” ท่านพระ

อานนท์จึงได้แสดงอุปมาว่า “การท่ีจะมาสู่อารามนี้ผู้มาก็ต้องมีฉันทะที่จะมา ต้องมี

ความเพียรที่จะมา ต้องมีจิตตะที่จะมา ต้องมีความใคร่ครวญที่จะมา แต่ว่าครั้นมาถึง

อารามนี้แล้ว ฉันทะนั้นก็สงบ ความเพียรก็สงบ จิตใจที่จะมาก็สงบ วิมังสาคือความ

ใคร่ครวญพิจารณาที่จะมาก็สงบ ฉะนั้น จึงละฉันทะอย่างนี้” ตามค�าตอบของท่านนี้ก็

คือว่า ต้องอาศัยฉันทะในการที่จะท�ากรณียะคือกิจที่ควรท�า ครั้นท�าเสร็จแล้ว ฉันทะ

น้ันกส็งบ กเ็ป็นอนัว่าละฉนัทะ อาศยัตณัหาเพือ่ละตณัหากเ็ช่นเดยีวกนั อาศัยตณัหา

คือความอยากเพื่อจะท�ากรณียะ คือกิจที่ควรท�า ครั้งท�าส�าเร็จแล้ว ตัณหานั้นก็สงบ 

แต่ว่าต้องละตัณหาจึงจะพบกับความสงบ อันหมายถึงความสิ้นสุดกิจที่จะพึงท�านั้นได้

ฉะน้ัน เม่ือยังมีตัณหาอยูก็่ให้เป็นนายของตณัหา อย่าให้ตณัหาเป็นนาย ตณัหา

เป็นนายนัน้เรยีกว่า ตณหฺาทาโส แปลว่าเป็นทาสของตณัหา ความเป็นทาสของตณัหา

นัน้ก่อให้เกดิความทกุข์ อนัเป็นความไม่สงบด้วยประการทัง้ปวง แต่ความเป็นนายของ

ตัณหานั้น แม้ว่าจะมีความไม่สงบเพราะตัณหา แต่ก็สามารถควบคุมตัณหาได้ ไม่ให้

ตณัหาน�าไปในทางท่ีผดิ เพราะว่าเม่ือมีความดิน้รนทะยานอยากบงัเกิดขึน้ กค็วบคมุได้ 

เพราะพิจารณารู้ว่า ที่ดิ้นรนทะยานอยากไปอย่างนั้นถูกหรือผิด ถ้าเป็นไปในทางที่ผิด 

ก็งดเว้นไม่กระท�า สงบความอยากนั้นเสีย ถ้าเป็นไปในทางที่ถูกก็กระท�า ก็เป็นอันว่า

เป็นนายของตัณหาควบคุมตัณหาได้ และเป็นการอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาเสียด้วย 

กเ็พราะว่าเมือ่อยากจะท�ากรณยีะ คอืกจิทีค่วรท�าอันใดอันเป็นกจิทีด่ทีีช่อบ เมือ่กระท�า

เสร็จลงไปแล้ว ตณัหาในเรือ่งนัน้ กส็งบเป็นอนัละตณัหานัน้ได้ พบความสงบไปขัน้หนึง่ ๆ 

ดังนี้
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ตณฺหกฺขโย

เพราะฉะน้ัน การทีส่ามารถควบคมุจติใจของตนเอง ให้เป็นนายของตณัหาในใจ 

ควบคุมตัณหาในใจของตนเองได้ และให้อาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาเสียในทางท่ีถูกท่ี

ควรดังน้ี กเ็ป็นปฏปิทาน�าไปสูค่วามสงบ และเมือ่ละตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก

เสยีได้อย่างหนึง่ ๆ กเ็ป็นความสงบอย่างหนึง่ ๆ ละได้มากกเ็ป็นความสงบมาก เพราะ

ฉะนั้น ให้พิจารณาดูถึงความสงบตัณหาซึ่งทุก ๆ คนมีอยู่ เทียบเคียงกับความไม่สงบ

เพราะมตีณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยากของใจกย่็อมจะรูไ้ด้ และเมือ่ปฏบิตัสิงบระงบั

ตัณหา ละตัณหาเสียตามภูมิตามชั้นแม้โดยที่กล่าวมา ก็ย่อมจะพบกับความสงบตาม

ภูมิตามช้ัน และการสงบตัณหาหรือละตัณหาเสียได้นั้น ก็จะปรากฏเป็นศีลบ้าง  

เป็นสมาธิบ้าง เป็นปัญญาบ้าง เป็นวิมุตติบ้าง ตัณหาอย่างแรงเมื่อสงบด้วยศีล ละได้

ด้วยศีล คือว่างดเว้นด้วยใจของตนเองได้ ไม่กระท�าไปตามความดิ้นรนทะยานอยาก

ของใจ ดงันีก้เ็ป็นการละตณัหาด้วยศลี เมือ่สงบกามฉันท์นวิรณ์ในใจของตนเองได้ด้วย

สมาธ ิก็เป็นการละตณัหาด้วยสมาธ ิเมือ่ละตณัหาอย่างละเอยีดทีบ่งัเกดิข้ึนด้วยปัญญา 

เพราะพจิารณามองเหน็ว่า ตณัหาเป็นเหตแุห่งทุกข์ ตัณหาจงึสงบไปจากใจ ความยึดถือ

สิง่ทีย่ดึถือด้วยตณัหานัน้กส็งบลงไป กเ็ป็นความสงบเพราะละตณัหาด้วยปัญญา และ

ความสงบเพราะละตณัหาเสยีได้ อนัเป็นตวัความสงบอันบังเกดิขึน้ในใจ มลีกัษณะเป็น

ความไม่ด้ินรน ไม่กระวนกระวาย ไม่ทะยานอยาก มีลกัษณะเป็นความอิม่ เป็นความเตม็ 

เป็นความพอ เป็นความเยือกเย็น สิ้นความดิ้นรนกระวนกระวายด้วยประการทั้งปวง

ดังนี้ เป็นลักษณะของวิมุตติคือความหลุดพ้นตามภูมิตามชั้น ดังนี้แหละเป็นธรรมที่

เป็นความสงบหรือเป็นท่ีสงบเพราะสิ้นตัณหา ละตัณหาในลักษณะท่ีว่า “ตณฺหกฺขโย 

ความสิ้นตัณหาหรือธรรมเป็นที่สิ้นตัณหา” อันเป็นอุปสมะ ความสงบระงับหรือธรรม

เป็นที่สงบระงับอีกลักษณะหนึ่ง

๑๖ กันยายน ๒๕๑๙



ครั้งที่ ๓๖  
อุปสมานุสต ิ ขั้นวมิุตติ

สิ้นตดิใจยนิดี

ในเบ้ืองต้นนีข้อเชญิชวนให้ทุก ๆ ท่านระลึกถงึความสงบอนัเรยีกว่า อปุสมานสุติ 

ความระลึกถึงความสงบอันเรียกว่าอุปสมานุสตินี้ ได้แสดงมาแล้วหลายครั้ง เพราะว่า

อันความสงบนั้นจะต้องมีเหตุมีผล ความสงบที่เป็นส่วนเหตุอันได้แก่ความสงบสิ่งที่

ท�าให้เกิดความไม่สงบท้ังหลาย ความสงบที่เป็นส่วนผล ก็ได้แก่ตัวความสงบจริง ๆ 

อนัมลีกัษณะเป็นความเรยีบร้อย เป็นความเยอืกเยน็เป็นความสขุ ฉะนัน้ ในการแสดง

ถึงความสงบหรอืระลกึถงึความสงบ กพึ็งระลึกถึงความสงบทีเ่ป็นส่วนเหตเุป็นข้อส�าคญั 

เพราะเมือ่ระลกึถงึความสงบข้อนีไ้ด้ กย่็อมจะท�าให้ได้ทราบแนวปฏบิติัให้บรรลถุงึความ

สงบนั้น และเมื่อได้รับความสงบที่เป็นส่วนผล ก็ให้ก�าหนดระลึกอาการของความสงบ

ข้อน้ีซึง่ปรากฏบังเกดิมีขึน้ในจติใจ ศึกษาให้ทราบแน่ชดั เมือ่เป็นดงันีแ้ล้วกท็�าให้ได้พบ

กับความสงบ ทั้งที่เป็นส่วนเหตุและท้ังที่เป็นส่วนผล จึงได้แสดงเรื่องความสงบนี้มา 

หลายครัง้ และได้แสดงถงึความสงบท่ีเป็นส่วนเหตคืุอสงบอะไร ด้วยอะไร ดังจะกล่าว

สรปุอีกครัง้หนึง่ว่า ความสงบความประพฤตทิีเ่ป็นภยัเป็นเวรทัง้หลายย่อมมไีด้ด้วยศลี 

ความสงบนิวรณ์คือเครื่องกลุ้มกลัดท่ีบังเกิดข้ึนในจิตใจ อันท�าให้จิตใจฟุ้งซ่านเร่าร้อน 

ย่อมมไีด้ด้วยสมาธ ิและความสงบความดิน้รนปรารถนาของใจและความยดึถอืทัง้หลาย 

หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า สงบความรู้ความเห็นที่ผิด หรือว่าทิฏฐิมานะอันมีอยู่อย่าง
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ลกึซึง้ในจติใจ ย่อมมีได้ด้วยปัญญา และความสงบทีเ่ป็นส่วนผลนัน้ กไ็ด้แก่ความหลดุ

พ้นของใจ ตัง้ต้นแต่จากภยัเวร จากเรือ่งกลุม้ใจทัง้หลาย ตลอดจนถึงทฏิฐมิานะ หรอื 

ความรู้สกึผดิเหน็ผดิ อันมีลักษณะเป็นความสร่างเมาหายเมา มลีกัษณะเป็นความดับ

ความกระหายของใจ มีลักษณะเป็นความถอนอาลัย มีลักษณะเป็นความตัดวัฏฏะคือ

ความวนเวียน มีลักษณะเป็นความสิ้นความด้ินรนทะยานอยากของใจ และในวันนี้  

จะแสดงอีกลักษณะหนึ่ง คือมีลักษณะเป็นความสิ้นติดใจยินดีเป็นการส�ารอกเครื่อง

ย้อมใจอันเรียกว่า วิราคะ

เครื่องย้อมใจ

ค�าว่า “วิราคะ” นี้ ตรงกันข้ามกับค�าว่า “ราคะ” ค�าว่าราคะนั้นแปลว่าย้อม 

แปลว่าติด เหมือนอย่างสีส�าหรับย้อมผ้าซึ่งเป็นเครื่องย้อม เคร่ืองย้อมหรือการย้อม

เรียกว่าราคะ และเมือ่ย้อมแล้วสกีต็ดิผ้า การตดินีเ้รยีกว่าราคะ ในทีน่ีห้มายถึงเครือ่ง

ย้อมการย้อมและการติดทางจิตใจ อันเครื่องย้อมนั้นก็ได้แก่ส่ิงท่ีน่ารักใคร่ปรารถนา

พอใจทั้งหลาย จะกล่าวว่ารูปที่ตาเห็น เสียงที่หูได้ยิน กลิ่นที่จมูกได้ดม รสท่ีลิ้น 

ได้ทราบ และสิ่งที่กายได้ถูกต้อง อันเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย หรือ 

จะกล่าวว่าโลกธรรม ธรรมส�าหรับโลกอันเป็นฝ่ายอิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่น่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจท้ังหลายอันได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ ดงันีก้ไ็ด้ สิง่เหล่านีล้้วนเป็น

เครื่องย้อมใจ และเม่ือเครื่องย้อมใจเหล่านี้เข้าไปท�าการย้อมใจ ใจก็ติดคือติดเครื่อง

ย้อมเหล่านี้

ฉะนัน้ จงึมแีสดงอปุมาเปรยีบเทยีบสีของใจไว้ต่าง ๆ คือเป็นสดี�ากมี็ เป็นสีเขยีว

ก็ม ีเป็นสแีดงกม็ ีเป็นสีเหลอืงกม็ ีเป็นสขีาวกม็ ีเป็นสขีาวอย่างยิง่กม็ ีใจทีม่สีดี�าเพราะ

ติดเครื่องย้อมที่เป็นสีด�านั้นปรากฏเป็นใจที่มีลักษณะโหดร้าย มีความโลภจัด มีความ

โกรธจดั มคีวามหลงจดั ปราศจากความรูจ้กับาปบญุคณุโทษ ประโยชน์มใิช่ประโยชน์ 

มีลักษณะดังที่เรียกว่า อันธพาล คือเป็นคนเขลาเป็นคนโง่ เหมือนดังเป็นผู้บอด ดั่งนี้

ก็เป็นใจท่ีมีสีด�า ส่วนใจที่มีสีเขียวนั้นเป็นใจที่ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่ง คือรู้จักที่ถูกที่ผิด  

รูจ้กัให้ความยุตธิรรม มีการพจิารณาปฏิบัติตามผดิตามถูก ใจทีมี่สแีดงกเ็ป็นใจท่ีดขีึน้
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มาอีกระดับหนึ่ง รู้จักมุ่งหาการกระท�าความดีอันเป็นบุญเป็นกุศลต่าง ๆ ขึ้น ใจที่มีสี

เหลืองก็เป็นใจที่ดีขึ้นมาอีก รู้จักที่จะประพฤติธรรมสูงขึ้น ใจที่มีสีขาวก็เป็นใจที่สูงขึ้น

มาอกีมากใกล้จะถงึความบรสิทุธิอ์ย่างยิง่ จนถึงขัน้รูจ้กัออกบวช เป็นฤษ ีเป็นโยค ีปฏบิตัิ

ธรรมอันเป็นนักบวชภายนอกพระพุทธศาสนา หรือว่าเป็นภิกษุ สามเณรในพระพุทธ

ศาสนา ส่วนใจทีม่สีขีาวอย่างยิง่นัน้ กล่าวอกีอย่างหนึง่ว่า เป็นใจทีส่�ารอกสีออกได้โดย

สิ้นเชิง เป็นใจที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่มีสี ได้แก่ท่านผู้บรรลุถึงความบริสุทธิ์อย่างยิ่ง คือ

พระพุทธเจ้าและอรหันตสาวกทั้งหลาย

วริาคธรรม

เพราะฉะนัน้ เครือ่งย้อมใจซ่ึงท�าการย้อมใจให้มสีีต่าง ๆ โดยจติใจนีต้ดิสีต่าง ๆ 

และมีระดับต่าง ๆ ต้ังแต่ขั้นที่ด�าทมิฬมืดมิดและค่อยส�ารอกสีท่ีด�าทมิฬมืดมิดนั้นได้

โดยล�าดับ จนถึงขั้นบริสุทธิ์อย่างยิ่ง เป็นจิตใจที่ส�ารอกสีออกได้ด้วยประการทั้งปวง  

ใจทีต่ดิสหีรือสทีีติ่ดใจนีค้อืราคะ ใจทีป่ระกอบด้วยราคะอันมลัีกษณะหยาบและละเอยีด

ตามภูมิตามขั้น และใจที่ส�ารอกสีก็เป็นใจท่ีประกอบด้วยวิราคะอันตรงกันข้าม ซึ่งมี

การส�ารองสอีอกไปโดยล�าดบัเช่นเดยีวกนัจนถึงเป็นวิราคะอย่างสมบูรณ์ คอืเป็นจติใจ

ที่ส�ารอกสีออกได้ท้ังหมด เป็นใจท่ีไม่มีสี บรรลุถึงความบริสุทธิ์สมบูรณ์ดังกล่าวนั้น  

นีค้อืวริาคธรรมกับบคุคลพงึปฏบิตัไิด้ตัง้แต่เบือ้งต้นเบือ้งต�า่จนถงึทีส่ดุ เพราะว่า จติใจ

อันน้ีได้มีราคะ คือเคร่ืองย้อมมาท�าการย้อมใจให้ใจนี้ติด คือติดใจยินดีอยู่ในรูปบ้าง 

เสียงบ้าง กลิ่นบ้าง รสบ้าง โผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องบ้าง อันน่าปรารถนาพอใจ

ทั้งหลาย หรือว่าติดอยู่ในลาภ ยศ สรรเสริญ สุขต่าง ๆ เป็นอันมาก และสีที่ติดใจ

หรือว่าใจที่ติดสีนี้ก็ติดมากมายหลายชั้นซับซ้อนกันจนด�า คือแนบสนิทกลายเป็นสีด�า

ไปก็มี คลายมาเป็นสีเขียว สีแดง คลายมาเป็นสีเหลืองหรือคลายลงมาอีกเป็นสีขาว

และยังเป็นสีอยู่ แต่ก็นับว่าดีขึ้นมากแล้ว คราวนี้มาส�ารอกออกทั้งหมดได้คลายเป็น 

สีขาวอย่างยิ่งคือไม่มีสี ดังนี้แหละก็นับว่าเป็นการบรรลุอย่างสมบูรณ์เป็นความสงบ

อย่างสมบูรณ์ นี้คือวิราคธรรม
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สตปิัฏฐาน ๔

ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ก็ล้วนแต่เป็นเครื่องส�ารอกของใจนี้ทั้งนั้น ไม่

ว่าจะเป็นธรรมข้อไหน ทั้งที่เป็นส่วนศีล ทั้งที่เป็นส่วนสมาธิ และทั้งที่เป็นส่วนปัญญา  

ในส่วนที่เป็นสมาธิและปัญญาประกอบกันนั้น ก็ได้แก่ส่วนที่มาตั้งสติพิจารณากาย 

เวทนา จิต ธรรม ตามนัยที่ตรัสแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร ก็เพราะว่าบุคคล 

ทกุ ๆ คนนัน้ย่อมเป็นประเภทตณัหาจรติอย่างหยาบบ้าง ตัณหาจรติอย่างละเอยีดบ้าง 

ทิฏฐิจริตอย่างหยาบบ้าง ทิฏฐิจริตอย่างละเอียดบ้าง คนที่เป็นตัณหาจริตอย่างหยาบ

กเ็ช่นว่าเป็นทีมุ่ง่รกัสวยรกังามมกัจะตดิกาย กต็รัสสอนให้ตัง้สติพจิารณากายนีใ้ห้เห็น

ธรรมดาคือความเกิดดับเพ่ือท่ีจะคลายความติดในกายลงไป คนที่มีตัณหาจริตอย่าง

ละเอียด ก็คือคนที่มักจะแสวงหาความสุขเป็นประการส�าคัญ คือมุ่งสุขกายสุขใจ 

เป็นใหญ่ แม้ว่าทางร่างกายจะไม่สวยสดงดงามไปบ้างกไ็ม่เป็นไร ขอให้มีความสุขกาย

สขุใจกแ็ล้วกนั กต็รสัสอนให้ตัง้สตพิจิารณาเวทนา คอืความรู้สกึเป็นสขุเป็นทกุข์ และ

ไม่ทุกข์ไม่สุขให้เห็นธรรมดาคือความเกิดความดับ และเมื่อเป็นดังนี้ก็จะคลายติดใน

เวทนาลงไป คนท่ีมีทิฏฐจิรติอย่างหยาบคือ มกัทีจ่ะถอืเอาความเหน็ของตนเป็นประมาณ

มกัจะติดจิตคอืตดิในอาการแห่งใจของตนเอง มุง่เอาแต่ใจของตนเองเป็นทีต่ัง้ เมือ่ถกูใจ

แล้วก็ใช้ได้ ก็ตรัสสอนให้พิจารณาจิต ให้เห็นความเกิดความดับเช่นเดียวกัน เมื่อเป็น

ดังนี้ก็จะคลายจากความติดในจิตใจ คนที่มีทิฏฐิจริตอย่างละเอียด มักจะติดในเรื่องที่

บงัเกดิข้ึนในใจเป็นประการส�าคญั ต้องการให้ใจนีไ้ด้พบกบัเรือ่งพอใจทีช่อบใจเป็นทีต่ัง้ 

ก็ตรัสสอนให้พิจารณาธรรม คือเรื่องที่บังเกิดขึ้นในจิตใจท้ังหลาย ให้เห็นความเกิด

ความดับเช่นเดียวกัน สติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้จึงเหมาะส�าหรับผู้มีจริตทั้ง ๔ ดังที่กล่าว 

มาแล้ว ทุก ๆ คนก็ย่อมจะมีจริตทั้ง ๔ นี้อยู่ด้วยกัน เพราะฉะนั้น ก็สามารถที่จะตั้ง

สติก�าหนดพิจารณาได้ทุกข้อและแต่ละข้อใน ๔ ข้อนี้ก็ได้แบ่งแยกเป็นหมวดย่อย ๆ 

ออกไปอีก และวิธีที่ปฏิบัติตั้งสติบางข้อก็ต้องการให้รวมจิตเข้ามาก�าหนดอยู่เพียง 

เรื่องเดียว บางข้อก็ต้องการให้พิจารณาดังที่ได้แสดงมาโดยล�าดับ

๒๓ กันยายน ๒๕๑๙



ครั้งที่ ๓๗  
อุปสมานุสต ิ ขั้นมุตติ

ดับเครื่องก่อทุกข์

ในเบื้องต้นขอชวนเชิญให้ทุก ๆ ท่านระลึกถึงความสงบอันเรียกว่า สันติหรือ

อุปสมะ ความระลึกถึงความสงบก็เรียกว่า อุปสมานุสติ และก็ได้แสดงมาโดยล�าดับ

ถึงความสงบอันเกิดจากศีลเป็นต้นขึ้นมาจนถึงวิมุตติความหลุดพ้น และก็แสดงถึง

ลักษณะความสงบอันเป็นส่วนเหตุประกอบอยู่ด้วย ตั้งต้นแต่ความสร่างเมา หายเมา

ถอนความเมามาจนถึงความสิ้นเครื่องย้อมใจส้ิน การย้อมใจส้ินความติดใจในเครื่อง

ย้อมต่าง ๆ นั้นอันเรียกว่า วิราคะ ในวันนี้จะแสดงอีกลักษณะหนึ่งเรียกว่า นิโรธะ 

หรอืนโิรธท่ีแปลว่าดบั ตรงกนัข้ามกับสมทัุยทีแ่ปลว่าก่อให้เกดิหรือเครือ่งก่อ อนัสมทุยั

นัน้ในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ กเ็ป็นข้อ ๒ ข้อ ๑ กค็อืทกุข์ ข้อ ๒ กค็อืสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์

หรือเครื่องก่อทุกข์ ข้อ ๓ ก็คือนิโรธ ความดับทุกข์ ข้อ ๔ ก็คือมรรค ทางปฏิบัติให้

ถึงความดับทุกข์

ทุกข์เพราะตัณหา

นโิรธะหรอืนโิรธท่ียกขึน้เป็นหัวข้อในวันนีก้เ็ป็นข้อ ๓ ในอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ สมทุยั

ทีต่รงกนัข้ามกเ็ป็นข้อ ๒ สมทุยันีเ้ป็นเครือ่งก่อทกุข์ก่อความเดอืดร้อน และเครือ่งก่อ
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นี้พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้เอาตัณหาคือความดิ้นรนของใจทะยานอยากของใจ จิตใจท่ีมี

ลกัษณะดิน้รนนัน้ย่อมเป็นจติใจทีไ่ม่หยดุ แต่ว่าดิน้รนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายอยู่เสมอ 

เพือ่ทีจ่ะได้บ้าง เพือ่ท่ีจะเป็นบ้าง เพือ่ท่ีจะท�าลายล้างบ้าง เพือ่ทีจ่ะได้เรยีกว่ากามตณัหา 

ความดิน้รนทะยานอยากจะได้สิง่ท่ีรักใคร่ปรารถนาพอใจทัง้หลาย จะเรยีกว่ารปู เสยีง 

กล่ิน รส โผฏฐพัพะ สิง่ทีก่ายถกูต้องกต็าม จะเรยีกว่าลาภ ยศ สรรเสรญิ สุขต่าง ๆ 

ก็ตาม จะเป็นแก้วแหวนเงินทองสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจ

อยากจะได้ จิตก็ด้ินรนกวดัแกว่งกระสบักระส่ายเพือ่ทีจ่ะได้สิง่เหล่านีม้า ลกัษณะดงันี้

ก็เป็นกามตัณหา ความดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายเพื่อที่จะเป็นโน่นเป็นนี่ต่าง ๆ 

ตามที่อยากจะเป็น ตลอดจนถึงเป็นเจ้าเข้าเจ้าของบรรดาส่ิงที่รักใคร่ปรารถนาพอใจ

เหล่าน้ัน ก็ท�าให้จิตใจด้ินรนไปเพ่ือจะให้ส�าเร็จความเป็นนั่นเป็นน่ี ตามที่ต้องการ

ปรารถนานั้น ก็เป็นภวตัณหา

กามตณัหาและภวตณัหานีร้วมเข้า กเ็ป็นความดิน้รนเพือ่ทีจ่ะดงึเข้ามาหาตน 

เพราะเป็นสิ่งท่ีอยากจะได้จะเป็น แต่ว่ายังมีความดิ้นรนอีกอย่างหนึ่งก็คือดิ้นรนเพื่อ

ท�าลายล้าง คือท�าลายล้างอุปสรรคแห่งการได้สิ่งที่อยากจะได้ แห่งการเป็นสิ่งที่อยาก

จะเป็น อุปสรรคนั้นจะเป็นบุคคลหรือสิ่งอะไรก็ตาม ก็ดิ้นรนเพื่อจะท�าลายล้างคือ 

ผลักออกไป ก็รวมความว่า ดิ้นรนท่ีจะดึงเข้าอย่างเดียวเท่านั้น คือว่าดับตัณหาเสีย  

ถ้าหากว่าไม่ดบัตัณหาเสยีแล้ว จะใช้วธิอ่ืีนไม่สามารถทีจ่ะพบกบัความดบัทกุข์ได้อย่าง

จิรงัถาวรแน่นอน อาจจะปราบกนัลงไปได้ด้วยก�าลงัต่าง ๆ ให้จ�าต้องแพ้ให้จ�าต้องสงบ

เป็นคราว ๆ แล้วฝ่ายแพ้นัน้ตัง้ตวัขึน้มากแ็ก้ตวักนัใหม่ กก็ลบัไปกลบัมาอยูด่งันี ้กเ็ป็น

ตวัอย่างทีเ่หน็กันอยู ่แต่แม้เช่นนัน้ น้อยคนทีจ่ะมาปฏิบตัติามพระธรรมค�าส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้า คือดับตัณหาในใจของตนลงไปเสีย ดับกรรมคือการกระท�าซึ่งเป็นการ

เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน อันเป็นการก่อภัยก่อเวร รู้จักให้อภัยกันไม่ผูกเวรกัน  

เมือ่ปฏบิตัติามพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าดงันีแ้ล้ว กด็บัทกุข์ได้ดบัร้อนได้ ดงันี้

แหละคือนิโรธ ความดับอันเป็นความสงบ ดับตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากของใจ 

เป็นผูห้ยดุคือหยดุดิน้รนกวดัแกว่งกระสบักระส่าย ด้วยอ�านาจของความอยากดังกล่าวนัน้ 
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ดับกรรม คือการงานท่ีกระท�าอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน และผู้อื่นให้เดือดร้อน  

เมื่อเป็นดังนี้ก็ได้ผลเป็นความดับ ซึ่งเป็นความสงบ เพราะฉะนั้น จะเป็นความสงบได้

ก็ต้องเป็นนิโรธคือเป็นความดับ ดับตัณหาดับกรรมที่เป็นความเบียดเบียนดังกล่าว  

นี้เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะให้พบกับความสงบความดับทุกข์ได้ ไม่มีทางอื่นที่จะพบกับ

ความสงบความดับทุกข์ได้

พจิารณาจติ

เพราะฉะนั้น เมื่อได้ปฏิบัติตามพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จึงอาจ

จะพบกบัความสงบได้จรงิและกส็ามารถท่ีจะปฏบิตัไิด้ วธิท่ีีจะปฏบิตันิัน้โดยปรยิายคอื

ทางหนึง่กป็ฏบิตัติัง้สตพิจิารณากาย เวทนา จติ ธรรม อันเป็นสตปัิฏฐานของพระพทุธเจ้า 

จะแสดงข้อตัง้สต ิพจิารณาจติสบืต่อไปว่า เมือ่จติหดหูก่ใ็ห้รู้ว่าจติหดหู ่เมือ่จติฟุง้ซ่าน

ก็ให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน เมื่อจิตใหญ่กว้างก็ให้รู้ว่าจิตใหญ่กว้าง เมื่อจิตไม่ใหญ่กว้างก็ให้รู้ว่า

จิตไม่ใหญ่กว้าง เม่ือจิตยิ่งคือมีธรรมมีคุณท่ียิ่งก็ให้รู้ว่าจิตมีธรรมมีคุณที่ยิ่ง เมื่อจิตมี

คุณหรือมีธรรมที่สูงกว่านั้นอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าก็ให้รู้ หรือว่าจิตไม่ยิ่ง จิตไม่มีธรรมที่

ยิ่งก็ให้รู้ จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นก็ให้รู้ จิตไม่เป็นสมาธิตั้งมั่นก็ให้รู้ จิตวิมุตติหลุดพ้น 

ก็ให้รู้ คือจิตเป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้น

การตัง้สตกิ�าหนดพจิารณาจติดงันี ้เป็นการทีด่เูข้ามาให้รูจ้ติของตนเองว่าเป็น

อย่างไร ว่าถงึปรกตวิสิยัของบคุคลมกัจะไม่ดเูข้ามา แต่ว่าดอูอกไป ดงัจะพงึเห็นว่าตา

สองข้างของทกุ ๆ คนนีก้ส็�าหรบัทีจ่ะดอูอกไป ไม่ใช่ดเูข้ามา จะดใูห้เหน็หน้าของตนเอง

นั้นไม่ได้ จึงไม่รู้จักหน้าของตนเองว่าเป็นอย่างไร แต่ว่ารู้จักหน้าของคนอื่นว่าเป็น 

อย่างน้ันอย่างนี ้ส่วนสตนิัน้พร้อมท้ังญาณคอืปัญญาดเูข้ามาได้ให้เห็นได้ แต่แม้เช่นนัน้

ก็มักจะไม่ใช้ดูเข้ามา มักจะใช้ดูออกไปเช่นเดียวกัน จึงมักจะเห็นคนอื่นว่าคนนั้น 

เขาโลภจัด โกรธจัด หลงจัด คนนี้เขาไม่เป็นดังน้ัน ดังนี้เป็นต้น การดูออกไปดังนี ้ 

ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นการดูออกไป บางทีก็เป็นการเพ่งโทษของผู้อ่ืนซึ่ง 
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เรยีกว่าเป็นก�าลังของคนพาล อุชฌฺตตฺพิลา พาลา คนพาลทัง้หลายมกีารเพ่งโทษผูอ้ืน่ 

คือ เมื่อดูออกไปเป็นก�าลัง แต่ว่าการดูเข้ามานี้เป็นก�าลังของบัณฑิต นิชฺฌตฺติพลา 

ปณฺฑิตา บัณฑิตทั้งหลายมีการดูเข้ามาเพ่งเข้ามาเป็นก�าลัง ดังนี้

เพราะฉะนั้น สติที่พิจารณาจิตนี้จึงเป็นการดูเข้ามาให้รู้ว่าจิตของตนเอง โลภ

โกรธหลง หรอืว่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลง จติของตนเองหดหู่หรอืว่าฟุ้งซ่าน จติของตนเอง

กว้างใหญ่หรอืว่าไม่กว้างใหญ่ คอืว่าคบัแคบ จติของตนเองยิง่หรือไม่ยิง่ หรอืว่ายิง่จนถงึ

เป็นอย่างเยีย่ม จติของตนเองเป็นสมาธติัง้มัน่หรอืไม่ตัง้มัน่ จติของตนเองหลดุพ้นหรอื

ไม่หลุดพ้น ข้องเก่ียวหรือไม่ข้องเก่ียว เมื่อดูเข้ามาดังนี้แล้วก็จะสงบจากการเพ่งโทษ

ออกไปข้างนอก แต่จะพบสจัจะคอืความจริงในจิตใจของตนเองว่าเป็นอย่างไร และเม่ือ

เป็นดังน้ีแล้วถ้าจิตก�าลังมีราคะหรือโลภะโทสะโมหะ เม่ือเพ่งดูเข้ามาแล้ว ราคะหรือ

โลภะโทสะโมหะในจติกจ็ะสงบลง จติกจ็ะปลอดโปร่งขึน้จากราคะโลภะโทสะหรอืโมหะ

เป็นจิตสงบ และการอาการท่ีหดหู่หรือฟุ้งซ่านเพราะอ�านาจของโลภโกรธหลงนั้นก็จะ

หายไป อาการทีค่บัแคบเพราะความโลภความโกรธความหลงกจ็ะหายไป ปรากฏเป็น

อาการทีก่ว้างใหญ่ และภมูขิองจติกจ็ะยิง่คือจะสูงขึน้จนเย่ียมในทีสุ่ด และเม่ือดเูข้ามา

ดังนี้พบกับความสงบดังกล่าวแล้ว จิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นและก็หลุดพ้นจากเครื่อง

ข้องเกีย่วทัง้หลายตามภมิูตามชัน้ อย่างน้อยกท็�าให้จติพ้นจากความกลุม้กลดัทัง้หลาย 

ยกจิตขึ้นมาอยู่เหนือความกลุ้มกลัดได้เป็นจิตที่ปลอดโปร่งแจ่มใส

๒๔ กันยายน ๒๕๑๙



ครั้งที่ ๓๘  

อุปสมานิุสต ิ ขั้นวมิุตติ

นพิพาน

ในเบื้องต้นขอชักชวนให้ทุก ๆ ท่านเจริญอนุสติข้อหนึ่ง คืออุปสมานุสติ  

ความระลึกถึงอุปสมะ คือธรรมเป็นที่เข้าไปสงบร�างับ หรือความสงบร�างับ “อุปสมะ” 

นี้มีหลายระดับหลายชั้นตั้งต้นแต่ความสงบร�างับในขั้นศีล ขั้นสมาธิ ขั้นปัญญา จนถึง

ขัน้วมิตุต ิคอืความหลดุพ้น ซึง่เป็นไปตามข้ันตามชัน้ของการปฏบิติั และย่อมมีลักษณะ

ที่พึงระลึกถึง อันจะพึงก�าหนดได้ที่จิตใจนี้เอง จึงถอนความเมา ก�าจัดความกระหาย 

ถอนความอาลัย ตัดวัฏฏะ คือความหมุนวนแห่งจิตใจด้วย อ�านาจของกิเลส กรรม 

และวิบาก สิ้นตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก สิ้นความติดใจยินดี และออกจาก

เครื่องเสียบแทงใจ ลักษณะเหล่านี้เมื่อปฏิบัติอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา ตามค�าสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้า ย่อมจะได้พบได้ประสบความสงบร�างับ ซึ่งมีลักษณะเป็นการถอน 

ความเมาเป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้ว และเมื่อได้ถอนความเมาเป็นต้นของจิตใจออกเสีย

ได้ในขั้นใด ก็ย่อมจะเป็นวิมุตติความหลุดพ้นในขั้นนั้น เป็นวิมุตติในชั้นศีลก็ได้  

ในขั้นสมาธิก็ได้ ในขั้นปัญญาก็ได้ ท่ีว่าในข้ันเหล่านี้ก็หมายความว่า เป็นผลของศีล 

สมาธิ ปัญญา โดยล�าดับ อีกอย่างหน่ึงอาจกล่าวว่า เป็นผลของศีล สมาธิ ปัญญา  

ที่เป็นมรรคสมังคี ความพร้อมเพรียงกันของมรรค คือความพร้อมเพรียงกันของ 

ศีล สมาธิ ปัญญาประกอบกันก็ได้ และบรรดาลักษณะเหล่านี้ย่อมรวมอยู่ในลักษณะ

ที่ส�าคัญได้แก่ลักษณะที่ระบุในค�าว่า “นิพพาน” 
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นวโลกุตตรธรรม

ค�าว่า “นิพพาน” นี้ เป็นค�าที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอ 

และกเ็ป็นทีป่รารถนาต้องการของผูมุ่้งจะพ้นทกุข์ตามค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า จนถึง

เมือ่ได้บ�าเพญ็บญุกศุลอย่างใดอย่างหนึง่ กม็นียิมอธษิฐานใจกนัมาตัง้แต่โบราณกาลว่า 

นิพฺพานปจฺจฺโย โหตุ จงเป็นปัจจัยคือเป็นเหตุแห่งนิพพาน คือเป็นปัจจัยให้บรรลุถึง

นิพพาน ดั่งนี้ ความอธิษฐานจิตดั่งนี้ถือว่าเป็นการอธิษฐานจิตที่สูงยิ่งกว่าอธิษฐานให้

เป็นเหตุแห่งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติต่าง ๆ เพราะว่าสมบัติอื่นท้ังปวงนั้นให้ถึง 

ความพ้นทกุข์ไม่ได้ แต่ “นพิพานสมบัต”ิ สมบัตคิอืนพิพานให้ถงึความพ้นทกุข์ได้ดัง่นี้ 

และนิพพานนี้เป็นที่พึงบรรลุสูงสุดในพระพุทธศาสนา ดังท่ีมีแสดงไว้ว่า มรรค ผล

นิพพาน มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เป็น ๙ เรียกว่า นวโลกุตตรธรรม ธรรมที่ข้าม

ขึ้นจากโลก คือพ้นโลก ๙ ประการ เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงเป็นที่เข้าใจกันว่า นิพพานเป็น

ธรรมสดุเอือ้มกนัอยูโ่ดยมาก คอืหมายความว่า ไม่อาจจะบรรลถุงึได้ แต่ว่าความเข้าใจ

ดั่งนี้ยังไม่ถูกตรงตามที่ควรจะเข้าใจ เพราะว่าตามที่ควรจะเข้าใจนั้น ผลที่พึงบรรลุทุก

อย่างไม่ว่าจะเป็นขั้นไหน เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะพึงบรรลุก็เป็นการสุดเอื้อมทั้งนั้น บรรลุ

ไม่ได้ทัง้นัน้ แต่ว่าเม่ือถงึขัน้แล้ว ก็เป็นสิง่ท่ีจะพงึบรรลไุด้ และนิพพานนีต้ามหลกัธรรม

ทีท่่านแสดงไว้กเ็ป็นธรรมทีพ่งึบรรลไุด้ ไม่ใช่บรรลไุม่ได้ จงึมคี�ากล่าวว่า “บรรลนุพิพาน” 

“ถึงนิพพาน” ดังนี้

นพิพานเป็นอายตนะ

มีค�ากล่าวว่า นิพพานเป็นอายตนะ คือเป็นที่ต่อหรือว่าต่อได้ คือบรรลุได้

เหมอืนอย่างทีเ่รยีกอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ อายตนะภายใน ๖ กค็อื 

ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ อายตนะภายนอก ๖ ก็คือ รูป เสียง กลิ่น  

รส โผฏฐัพพะ และธรรมคือเรื่องราว อายตนะภายในภายนอกนี้เป็นคู่กัน ตาคู่กับรูป 

หูคู่กับเสียง จมูกคู่กับกลิ่น ลิ้นคู่กับรส กายคู่กับโผฏฐัพพะ มนะคือใจคู่กับธรรมคือ

เรือ่งราว และเม่ือต่อให้ถกูคู่กนัแล้วกต่็อกนัได้ เมือ่ตาต่อกบัรูป กต่็อกนัได้คือเหน็รปูได้ 
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แต่ว่าถ้าต่อกันไม่ถูกคู่ก็ต่อกันไม่ได้ เช่นว่าจะใช้หูดูรูป ใช้ตาฟังเสีย ก็ไม่ได้ แต่เมื่อ

ต่อกันถูกคู่แล้วก็ต่อกันได้คือบรรลุได้ บรรลุการเห็นรูปการได้ยินเสียงได้ดั่งนี้เป็นต้น

นิพพานก็เป็นอายตนะอย่างหนึ่งซึ่งต่อได้กับจิตโดยตรง จิตท่ีอบรมแล้วด้วย

ศีล สมาธิ ปัญญา โดยล�าดับเป็นสุภาวิตจิตตะ คือจิตที่อบรมดีแล้วจนบรรลุมรรค 

บรรลุผล จิตนี้ก็บรรลุนิพพาน ดังที่มีแสดงว่า จิตถึงวิสังขารหรือนิพพานอันเป็นธรรม

ที่ปราศจากสังขาร ความปรุงแต่ง เครื่องปรุงแต่งทั้งปวง บรรลุถึงความสิ้นตัณหาทั้ง

หลายแล้วดั่งนี้

นพิพานเป็นที่สิ้นกเิลส

เพราะฉะนั้น เมื่อการปฏิบัติถึงข้ันแล้ว จิตที่อบรมดีแล้วด้วยการปฏิบัติจึง 

ต่อนิพพานได้ คือบรรลุนิพพานได้ดั่งนี้ จึงได้มีการแสดงลักษณะของนิพพานอันพอ

เป็นเครื่องชี้ให้เข้าใจด้วยพระพุทธภาษิตต่าง ๆ อีกหลายแห่งว่า ธรรมที่เป็นสิ้นราคะ 

โทสะ โมหะ ชื่อว่านิพพาน ดังนี้ก็มี อันหมายถึงว่า นิพพานนั้นก็คือธรรมเป็นที่สิ้น

กเิลสน้ีเอง ปฏบิตัใิห้สิน้กเิลสได้เมือ่ใดกบ็รรลนุพิพานเม่ือนัน้ หรอืว่ากล่าวให้เข้าใจว่า 

นพิพานนัน้กอ็ยู่ตรงท่ีสิน้กเิลสนัน้เอง อีกอย่างหนึง่ กย็กกรรมขึน้เป็นทีต่ัง้ เพราะเมือ่

สิน้กเิลสกส็ิน้กรรม ตรงทีส่ิน้กรรมนัน้กค็อืนิพพาน อกีอย่างหนึง่ กย็กเอาวิบากคือผล

ขึน้เป็นทีต้ั่ง สิน้วบิากคอืนบัตัง้แต่สิน้เกดิ สิน้แก่ สิน้ตาย ตรงทีส่ิน้วบิากนบัตัง้แต่เกดิ 

แก่ตายนี้ก็คือนิพพาน

คราวนี้เมื่อมาพิจารณาดูอีกว่า อันกิเลสก็มีมากมายยากท่ีจะส้ินได้ เม่ือใด 

จะสิ้นกิเลส หรือไม่อาจจะท�าให้สิ้นกิเลสได้ ถ้าคิดดั่งนี้ก็ไม่ตรงกับหลักธรรมทาง 

พระพุทธศาสนาอีกเช่นเดยีวกนั เพราะว่าตามหลกัธรรมในพระพทุธศาสนานัน้ แสดงว่า

จิตนี้อันจะเป็นที่ต่อนิพพานบรรลุนิพพานได้นั้น เป็นธรรมชาติประภัสสร คือผุดผ่อง  

แต่ว่าเศร้าหมองไปเพราะกิเลสที่จะเข้ามา อันเรียกในท่ีนี้ว่าอุปกิเลส จึงเป็นเหมือน 

อย่างแขกที่จรเข้ามาอาศัย ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิต ถ้ากิเลสเป็นเนื้อแท้ของจิตแล้ว 
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ก็ไม่สามารถจะละได้ แต่ว่าเพราะกิเลสไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิต แต่ว่าเป็นเครื่องที่จร

เข้ามาท�าให้เศร้าหมอง จึงเรียกว่าอุปกิเลส อุปแปลว่า เข้ามาหรือเข้าไป กิเลสก ็

เศร้าหมองคือสิ่งที่เข้ามาท�าให้เศร้าหมอง หรือเข้าไปท�าให้เศร้าหมอง ก็ท�าจิตนี้เองให้

เศร้าหมอง เพราะฉะนั้น จึงสามารถที่จะช�าระได้ จึงได้มีแสดงว่า จิตนี้หลุดพ้นแล้ว

จากเครื่องที่จรเข้ามาท�าให้เศร้าหมอง ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น จึงสมารถที่จะช�าระจิตใจให้

หลุดพ้นจากกิเลสบรรลุถึงนิพพานได้ ไม่ใช่ว่าท�าไมได้ แต่ว่าจะท�าได้ยากหรือง่าย  

จะบรรลุได้เร็วหรือช้าอย่างไรนั้นก็สุดแต่การปฏิบัติ เมื่อการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติด ี

เป็นการปฏิบัติตรง เป็นการปฏิบัติถูก เป็นการปฏิบัติชอบ ตามหลักสังฆคุณทั้ง ๔  

ว่า “สปุฏปินโฺน อชุปุฏปินฺโน ญายปฏปินโฺน สามจีปิฏปินโฺน” แล้ว การปฏบัิตทิีด่ทีีต่รง 

ทีถ่กูท่ีชอบน้ี ก็จะน�าไปให้บรรลุถงึได้เรว็กว่าการปฏบิตัทิีต่รงกนัข้าม แต่ว่าการปฏบิตันิัน้

กพึ็งเป็นไปโดยล�าดบั ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องเร่งรัดด้วยตณัหาอนัเป็นความด้ินรนทะยานอยาก 

ถ้าเป็นการปฏิบัติด้วยตัณหาแล้ว ตัณหานี้ก็เป็นเครื่องกั้นอีกไม่ให้บรรลุถึงได้ 

เหมอืนอย่างท่านพระอานนท์เถระทีม่แีสดงไว้ว่า แรกเมือ่พระพทุธเจ้านิพพาน

นัน้ ท่านยงัเป็นพระเสขบคุคล ทีท่่านแสดงว่า เป็นพระโสดาบนั ยังมิได้เป็นพระอรหันต์ 

แต่ว่าพระเถระทีพ่ระมหากสัสปได้เลอืกท�าปฐมสังคายนานัน้ องค์อืน่ ๆ ล้วนเป็นพระ

อรหนัต์ทัง้นัน้ แต่ท่านเลอืกท่านพระอานนท์ทีเ่ข้าร่วมด้วย กเ็พราะเป็นผูท้รงพระธรรม

อนัจะขาดเสียมิได้ ก่อนท่ีจะถงึวนัท�าสงัคายนาครัง้แรก ท่านพระมหากสัสปจงึได้เตือน 

พระอานนท์ให้มีความไม่ประมาท กระท�าความเพียร ท่านพระอานนท์จึงได้กระท�า

ความเพียรเป็นอย่างยิง่ แต่กย็งัไม่ได้ไม่ถงึ คราวนีท่้านจงึปรารภว่าจะพกั กเ็ริม่เอนกาย

ลงที่จะพัก ในประวัติแสดงว่า ท่านได้บรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลในอิริยาบถที่ก�าลัง

เอนกายน้ัน อันเรียกว่าอยู่ในระหว่างอิริยาบถทั้ง ๔ ไม่ใช่นอน ไม่ใช่น่ัง ไม่ใช่ยืน  

ไม่ใช่เดิน ผู้ปฏิบัติธรรมได้พิจารณาเห็นว่า ในขณะที่ท่านเร่งความเพียร ก็แสดงว่ายัง

ประกอบด้วยตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก ตัณหานี้เองจึงยังกั้นเอาไว้ ยังไม่ให้

บรรลุ แต่ครั้นวางใจลงว่าจะพักจึงบรรลุขณะที่ปล่อยวางนั้นเองดั่งนี้
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เพราะฉะนั้น แม้จะมีค�าแสดงว่า “ให้อาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาเสีย” แต่ก็จะ

ต้องละตัณหาจึงจะบรรลุได้ ฉะนั้น จึงควรปฏิบัติไปโดยล�าดับ และเมื่อได้บ่ายหน้าไป

สู่นิพพาน แม้จะยังห่างนิพพานเพียงใดก็ตาม ก็ชื่อว่าได้บ่ายหน้าไปถูกทางแล้ว  

การเดนิไปทลีะก้าว กช็ือ่ว่าได้เป็นการปฏบิตัใิกล้นพิพานเข้าไปทกุท ีแต่ว่าถ้าบ่ายหน้า

ไปคนละทางกับนิพพาน การปฏิบัติก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติไม่ตรงต่อทางนิพพาน  

กจ็ะห่างนพิพานไปทุกทีเช่นเดยีวกนั และทกุ ๆ คน ผูป้ฏบิตัธิรรมในพระพทุธศาสนา 

แม้จะยังไม่ประสงค์นิพพานอันเป็นที่สุด แต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะรีบบรรลุนิพพานเสีย 

เพราะว่าอันกิเลสที่มีอยู่อันเป็นส่วนอาสวานุสัยนอนจมหมักหมมอยู่ในจิตสันดานของ

คนทั้งปวงนั้น กล่าวได้ว่ามีอยู่มากมายนักหนา จึงได้เรียกว่า ปุถุชนะ หรือปุถุชน คือ

คนทีม่กิีเลสหนาแน่น ถ้าหากว่าจะเปรยีบเทยีบกเ็หมอืนอย่างกองใหญ่โตเป็นภเูขาเลากา 

การปฏิบัติธรรมแต่ละครั้ง แม้จะปฏิบัติในระดับที่เรียกว่าเป็นธรรมขั้นสูง สมถะ 

วปัิสสนา กค็ล้าย ๆ กบัว่าเอาผ้าไปปัดภเูขานัน้ครัง้หนึง่ ๆ จะท�าให้ภเูขาหนินัน้กร่อน

ลงไปได้สักเพียงเท่าใด จะปัดสักกี่ทีภูเขานั้นจะหมด แต่ว่าควรจะกลัวกิเลสจะเพิ่มขึ้น 

กเิลสจะมากขึน้มากกว่า และทกุคนกค็วรจะปฏบิตัมิุง่นพิพาน ดงัคตโิบราณทีไ่ด้กล่าว

มาข้างต้นว่า นิพฺพานปจฺจโย โหตุ เม่ือเป็นดั่งนี้แล้วก็ชื่อว่า ได้ปฏิบัติบ่ายหน้าไปสู่

นิพพาน เป็นการหนัหน้าไปถกูทิศทาง เม่ือหนัหน้าไปถกูทศิทางแล้ว แม้จะอยูห่่างไกล

เท่าใด การที่ก้าวเดินไปทีละก้าว ก็ชื่อว่าใกล้นิพพานดังกล่าวมาข้างต้นนั้น นึกดูถึงว่า

การเดินทางเช่นว่าจะมาวัดนี้ ก็จะต้องบ่ายหน้ามาสู่วัดนี้ ตั้งแต่ออกจากบ้านจึงจะถึง

วัดนี้ได้ จึงจะมาประชุมกันอยู่ในที่นี้ได้ ถ้าหากว่าบ่ายหน้าไปเสียทางอื่นแล้ว ก็จะมา

ถึงวัดนี้ มาประชุมในที่นี่ไม่ได้ ใครที่อยู่ใกล้ก็จะถึงเร็วกว่า ใครที่อยู่ไกลก็จะถึงช้ากว่า 

แต่ว่าแม้อยู่ใกล้ ถ้าไม่มาหรือบ่ายหน้าไปเสียทางอื่น ก็ย่อมมาไม่ถึงอยู่นั้นเอง แม้จะ

อยูไ่กลเท่าไร อยูเ่มอืงนอกเมอืงนาห่างไกลกนัเท่าไร เมือ่จะมากต้็องบ่ายหน้ามาถกูทศิทาง

แล้ว จึงจะมาถึงได้ และก็ต้องถึงได้ในที่สุด ฉะนั้นการต้ังความปรารถนาเพ่ือบรรลุ

นิพพาน ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า จึงเป็นการตั้งความปรารถนาที่ถูก แล้วไม่ต้อง

กลัวว่าจะรีบบรรลุนิพพาน
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ความระลกึถงึนพิพาน

อีกอย่างหนึ่ง การบ่ายหน้าสู่นิพพานนั้นเท่ากับเป็นการหันหลังให้กิเลส คือ

หันหลังให้ราคะ โทสะ โมหะ ให้ตัณหาคือความด้ินรนทะยานอยากเป็นต้น แต่ถ้า

หากว่าบ่ายหน้าไปในทางตรงกันข้าม ก็ชื่อว่าบ่ายหน้าไปสู่กิเลสแต่หันหลังให้นิพพาน 

เมื่อบ่ายหน้าไปสู่กิเลส ด�าเนินไปตามทางของกิเลส ไปหากิเลส ก็ย่อมจะร้อน  

ใกล้กิเลสเท่าไหร่ก็ร้อนเท่านั้น แต่หากว่าถ้าบ่ายหน้าไปสู่นิพพานเป็นการบ่ายหน้าไป

สูค่วามเยน็ หนัหลงัให้กเิลส และเมือ่ด�าเนนิปฏบิตัไิปกจ็ะห่างกเิลสเข้าทุกที ใกล้นพิพาน

เข้าไปเท่านั้น ก็จะพบความเย็นยิ่งข้ึน เพราะฉะนั้น การปฏิบัติที่หันหลังให้กิเลส  

แต่บ่ายหน้าไปสู่นิพพานอันเป็นความเย็นนี้ จึงเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความสุข

เพียงส่วนเดียว แม้จะยังไกลอยู่ก็ตาม ก็เป็นอันว่าได้มองเห็นแสงของความสงบ  

ความเย็น ของความสุขขึ้นไปโดยล�าดับ ฉะนั้น ความระลึกถึงนิพพานแม้โดยปริยาย

ดังกล่าวมานี้ ก็จะท�าให้จิตใจพบกับความสงบ ความสุข จะท�าให้เกิดความอุตสาหะ 

ขวนขวายในการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบยิ่ง ๆ ขึ้น

๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๙



ครั้งที่ ๓๙  
อุปสมานุสต ิ ขั้นวมิุตติ

นพิพาน

ความระลึกถึงนิพพานนับเข้าในอนุสติข้อว่า อุปสมานุสติ แม้ว่าจะอยู่ไม่ 

บรรลถึุงนิพพาน ยังไม่พบนพิพานด้วยตนเองว่าเป็นอย่างไร กอ็าจจะระลกึถงึได้ ฉะนัน้ 

ท่านจึงสอนให้ระลึกถึง ถ้าระลึกถึงไม่ได้ ท่านก็จะไม่สอนให้ระลึกถึง แต่ว่าการระลึก

ถึงในสิ่งที่ตนเองยังไม่ได้ไปถึง ยังไม่รู้ไม่เห็นแจ้งจริงด้วยตนเองนั้น ก็อาจท�าได้ด้วย

อาศัยความรู้ของท่านผู้ที่รู้ที่ได้แสดงสั่งสอนได้ คือได้อาศัยค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

ทีเ่ป็นเครือ่งแสดงชีเ้อาไว้ และกพิ็จารณาตรองไปตามเหตแุละผล กจ็ะท�าให้พอสงัเกต

ลักษณะแห่งนิพพานตามที่ตรัสแสดงไว้ได้

อันการระลึกถึงเรื่องที่ตนยังไม่ได้ไม่ถึง ไม่รู้ไม่เห็นด้วยตนเองนั้น ย่อมมีอยู่

เป็นอันมากแก่ทุก ๆ คน ฉะนั้น ทุกคนจึงต้องมีการเรียนวิชา ตั้งต้นแต่เรียนจาก

มารดาบิดาในฐานะเป็นบูรพาจารย์ เรียนจากครูอาจารย์สืบต่อมา ในทางพระศาสนา

กเ็รยีนจากพระพทุธเจ้าซึง่เป็นผูต้รสัรูสิ้ง่ทีเ่รยีนเหล่านี ้มีเป็นอนัมากท่ีนกัเรยีนนกัศึกษา

ไม่ได้ไม่ถึง ไม่รู้ไม่เห็นด้วยตนเอง แต่ก็อาจจะพิจารณาตรึกตรองไปตามอาการตาม

ลักษณะ ก็จะพอให้บังเกิดความเข้าใจได้บ้าง เร่ืองนิพพานที่แสดงมาก็เป็นเช่นนั้น  

แสดงตามพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้า ประกอบการตรกึตรองพิจารณาไปตาม

ลักษณะอาการ อันท�าให้เข้าใจได้โดยลักษณะอาการเป็นต้นดังกล่าว
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โมกขธรรม – นพิพาน – วมิุตติ

อีกอย่างหนึ่ง ท�าให้เข้าใจได้โดยเทียบเคียงกันสิ่งที่มีอยู่อันเป็นด้านหนึ่ง และ

เทียบเคียงถึงนิพพานอันมีลักษณะอีกด้านหนึ่งอันตรงกันข้าม ในข้อนี้พระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทรงพิจารณาเทียบเคียงดูแล้ว ดังท่ีท่านแสดงว่า 

พระสทิธตัถะราชกุมารได้ทอดพระเนตรเหน็คนแก่ คนเจบ็ คนตาย และสมณะ ทีท่่าน

เรียกว่า เทวทูต แสดงโดยบุคคลาธิษฐาน ท่านก็แสดงกันว่ามา เทพยดามาเนรมิตไว้

ให้ทรงเห็น แต่ว่าจะเป็นเทพยดามาเนรมิตหรือว่าจะเป็น คนแก่ คนเจ็บคนตาย  

เป็นสมณะ ทีเ่ป็นมนษุย์นีแ่หละ ได้ทรงเหน็คนแก่ คนเจบ็ คนตาย และสมณะจรงิ ๆ 

ก็ตาม ความส�าคัญย่อมอยู่ท่ีว่า เม่ือได้ทรงเห็นแล้ว ได้ทรงพิจารณาน้อมเข้ามาว่า 

บุคคลเกิดมาก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ไม่มีใครจะพ้นไปได้ แม้พระองค์เองก็ต้อง

เป็นเช่นนีจ้ะทรงด�ารงอยูใ่นฐานะใดกต็าม คอืในฐานะเป็นองค์รัชทายาท หรอืต่อไปจะ

ทรงเป็นพระราชาผู้ปกครอง หรือแม้จะทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิตามค�าท�านายที่

พราหมณ์ผูด้ลูกัษณะได้ท�านายไว้เมือ่แรกประสตูกิต็าม กจ็ะต้องทรงแก่ ทรงเจบ็ ทรงตาย 

ไม่พ้นไปได้ ฉะนั้น จึงได้ทรงเห็นทุกข์ และทรงปรารถนาที่จะพ้นทุกข์อันเรียกว่า 

โมกขธรรม คือทรงปรารถนาโมกขธรรม ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น โดยตรงก็คือทรง

ปรารถนาทีจ่ะพ้นทกุข์ พ้นชราทกุข์ พยาธทิกุข์ มรณทกุข์ นัน้เอง และกท็รงพจิารณา

เห็นว่า เมื่อมีแก่ มีเจ็บ มีตาย ก็จะต้องมีไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย อันตรงกันข้าม  

ความไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย หรือธรรมท่ีท�าให้ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายนี้แหละคือ 

โมกขธรรม ทรงเห็นว่า ธรรมดาของโลกคือของธรรมชาติ เมื่อมีมืดก็มีสว่าง มีร้อน 

ก็มีเย็นเป็นเครื่องแก้กันฉันใด เมื่อมีแก่ มีเจ็บ มีตาย ก็ต้องมีไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย 

ฉันนั้น นี่แหละคือโมกขธรรม

ทรงสนันษิฐานโดยเทียบเคียงดงันี ้ความระลกึของพระองค์ดัง่นีก้เ็รยีกว่าเป็น

อุปสมานุสติระลึกถึงนิพพานอันเป็นที่เข้าไปสงบทุกข์ท้ังปวงอย่างหนึ่ง แม้จะยังไม่ได้

ไม่ถึง ไม่รู้ไม่เห็นนิพพานอันเรียกว่าโมกขธรรมนั้นก็ตาม แต่ก็พึงระลึกถึงโดยเทียบ

เคียงกับสิ่งที่ตรงกันข้าม แก่ เจ็บ ตายนั้น ก็รู้อยู่ ก็เห็นอยู่ ทรงเห็นแก่ เห็นเจ็บ  

เห็นตาย น่ีแหละ คอืทรงเหน็เทวทตู แม้จะเคยเห็นคนแก่ คนเจบ็ คนตายมาก่อนสัก

กีค่รัง้กีค่ราวกต็าม แต่ว่าไม่เหน็ด้วยตาปัญญาเหมอืนอย่างทีท่รงเห็นในคราวทีจ่ะเสดจ็
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ออกทรงผนวชนั้น ก็ยังไม่ชื่อว่าเห็นเทวทูต แต่เมื่อเห็นแก่ เห็นเจ็บ เห็นตาย ด้วยตา
ปัญญาคือน้อมเข้ามารู้ด้วยปัญญาท่ีใจจนเกิดความสังเวช นี่แหละคือเห็นเทวทูต  
จะเป็นเทวดาเนรมิตไว้ข้างนอก หรือว่าจะเป็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย จริง ๆ นั้นไม่
ส�าคัญ ส�าคัญอยู่ที่ว่าเห็นที่ใจด้วยปัญญา เรียกว่าเห็นทุกข์ จึงได้เทียบเคียงไปถึงด้าน
ที่ตรงกันข้าม คือ ที่ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายดังกล่าว

ฉะนั้น แม้ความระลึกถึงได้ดั่งนี้ก็เป็นอุปสมานุสติย่อมจะเป็นประโยชน์ และ
ก็เป็นประโยชน์จริง ๆ เพราะว่าเป็นเหตุให้พระองค์ทรงละฆราวาสสมบัติ แม้แต่
จกัรพรรดสิมบัตท้ัิงสิน้ เสดจ็ออกทรงผนวช และทรงแสวงหาโมกขธรรมคอืนพิพานนัน้ 
จนทรงบรรลถุงึโมกขธรรมในท่ีสดุ ซ่ึงโมกขธรรมนัน้เป็นอมตะ คอืธรรมทีไ่ม่ตาย กล่าว
รวมกันว่า ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย นั้นเอง แม้ว่าเมื่อทรงบรรลุเข้าจริง ๆ ธรรมข้อนี้จะ
มีลักษณะพิเศษลึกซ้ึงประการใดก็ตาม แต่ว่าก็ย่อมอยู่ในลักษณะที่จะพึงพูดหมายให้
เข้าใจกันได้ก็คือว่า ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย หรือที่เรียกว่าอมตธรรม หรือโมกขธรรม
น่ันแหละ ถ้าหากว่าไม่ได้ทรงมีอุปสมานุสติในข้อนี้แล้วก็จะไม่ทรงผนวช เพราะไม่มี
อะไรจะชกัจงูให้เสดจ็ออกทรงผนวชได้ ฉะนัน้ จะว่ายงัไม่ได้ไม่ถงึแล้วนกึไม่ได้ อาจจะ
นกึได้แม้อาศยัความเทยีบเคยีงกบัสิง่ทีม่อียู่ไปถึงส่ิงทีต่รงข้าม ดงัทีพ่ระโพธสัิตว์ได้ทรง
ระลึกถึงนี้ และในธรรมค�าสั่งสอนของพระองค์ที่แสดงลักษณะต่าง ๆ อันจะพึงระลึก
ตามไปได้นั้นก็มีอยู่เป็นอันมาก เป็นต้นว่า ได้ทรงแสดงไว้ว่า น�้าทั้งสิ้นในมหาสมุทรมี
รสเป็นอนัเดยีวกนั คอืมคีวามเคม็เป็นรสฉนัใด ธรรมคอืค�าส่ังสอนของพระองค์ทกุข้อ
ทกุบทกม็รีสเป็นอนัเดยีวกนัฉนันัน้ คอืว่ามวีมิตุต ิความหลุดพ้นเป็นรส ในทีนี่ก้ห็มาย
ถึงนิพพานนี้เอง

ฉะนั้น ธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้ทุกข้อทุกบท ไม่ว่าจะเป็นขั้นศีล หรือขั้นสมาธิ 
หรือขั้นปัญญา ขั้นใดขั้นหนึ่งทุกข้อ ทุกบท ย่อมมุ่งวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลส
และกองทกุข์ มุง่นพิพานทัง้นัน้ ฉะนัน้ เมือ่ปฏบัิตติามพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธองค์ 
ไม่ว่าจะข้อใดกช็ือ่ว่าเป็นการปฏบิตัเิพือ่วมุิตต ิหรอืว่าเพือ่นพิพาน คอืเพือ่ดบักเิลสและ
กองทกุข์ ไม่มธีรรมสกัข้อหนึง่ทีพ่ระพทุธเจ้าจะทรงสัง่สอนให้ปฏบิติัเพือ่เพิม่กเิลสเพิม่
กองทกุข์ มแีต่ตรัสสอนให้ลดให้ละกเิลสและกองทกุข์ทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ ธรรมทกุข้อ
ทุกบทจึงเป็นไปเพื่อนิพพานและผู้ปฏิบัติธรรมทุกข้อทุกบทก็เป็นไปเพื่อนิพพานเช่น

เดียวกัน นี้ในด้านค�าสั่งสอน
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โลกกับทุกข์

ในด้านเทียบเคียงดังกล่าวมาถึงตัวอย่างพระโพธิสัตว์ ก็อาจท่ีจะกล่าวเทียบ

เคียงได้อีกอย่างหนึ่งว่า ด้านโลก ด้านทุกข์หรือว่าด้านกิเลสนั้น ทุกคนก็อยู่กับโลก  

อยูก่บัทกุข์ อยูก่บักเิลสกย่็อมจะพจิารณารูจ้กัว่าโลกเป็นอย่างไร ทุกข์เป็นอย่างไร กเิลส

เป็นอย่างไร อันโลกนั้น ตามศัพท์แปลว่า สิ่งที่ช�ารุดทรุดโทรม สิ่งใดช�ารุดทรุดโทรม 

สิง่นัน้เป็นโลก และอกีอย่างหนึง่ค�าว่าโลกอาจจะแปลว่า ปรากฏหรอืสว่าง อนัหมายความ

ว่า ความช�ารดุทรดุโทรมทีเ่ป็นโลกนัน้ไม่ใช่ว่าซ่อนเร้นแต่ว่าปรากฏ ไม่ใช่ว่าไม่ปรากฏ 

มองเหน็ได้แม้ด้วยตา เพราะฉะนัน้ ท่านจงึมแีสดงไว้ว่า สิง่ใดเป็นโลก สิง่นัน้เป็นทกุข์ 

และทกุข์นัน้กไ็ม่ใช่มคีวามหมายแคบ คอืหมายเฉพาะทีเ่ป็นทกุขเวทนา แต่ว่าหมายถึง

ทุกข์ทุกอย่าง ทุกข์ทุกสิ่ง ท่ีด�ารงอยู่คงท่ีไม่ได้ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป สิ่งใดที่

ด�ารงอยู่ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป สิ่งนั้นเรียกว่าเป็นทุกข์ 

เพราะฉะนัน้ โลกกบัทกุข์มลีกัษณะเป็นอย่างเดียวกนั และทุก ๆ คนอยู่ในโลก

อยู่กับทุกข์ก็ย่อมจะพิจารณามองเห็นโลกว่าเป็นอย่างไร เห็นทุกข์ว่าเป็นอย่างไร  

อาจจะมองเห็นทุกข์เป็นต้นว่า ชาติทุกข์ ชราทุกข์ มรณทุกข์ ก็มองเห็นกัน หรือว่า

ทุกข์ทางใจ จะเป็นโศกะปริเทวะ เป็นต้น ก็รู้กันพบกัน ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็น

ที่รัก หรอืความพลัดพรากจากสิง่ท่ีเป็นท่ีรัก กร็ูก้นัพบกนั ความปรารถนาไม่ได้สมหวัง

ต่าง ๆ ก็พบกัน เคยพบความไม่เที่ยง ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ความท่ีบังคับ 

ให้เป็นไปไม่ได้ตามปรารถนา ต้องละสิ่งทั้งปวงอยู่ด้วยกัน เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า 

ได้เคยพบเคยประสบโลก ประสบทุกข์อยู่ด้วยกัน 

กิเลสก็เหมือนกัน ทุกคนมีกิเลสก็รู้กันอยู่ว่า โลภะเป็นอย่างไร โทสะเป็น

อย่างไร โมหะเป็นอย่างไร หรือว่าตัณหาความด้ินรนทะยานอยากบังเกิดขึ้นแล้วเป็น

อย่างไร เดอืดร้อนอย่างไรดัง่นีเ้ป็นต้นกรู้็กนัอยู ่เพราะฉะนัน้ กพ็จิารณาโดยเทยีบเคยีง

ว่าโลกเป็นอย่างนี้ ทุกข์เป็นอย่างนี้ กิเลสเป็นอย่างนี้ อีกด้านหนึ่งที่ตรงกันข้าม  

ที่ที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีโลกที่มีลักษณะดั่งกล่าว ไม่มีกิเลส ด้วยประการทั้งปวง นั่นแหละ

คือนิพพาน และมาพิจารณาดูอีกว่า ใครคือผู้ที่ประสบโลก ประสบทุกข์ ใครเป็นผู้ที่มี

กิเลส พิจารณาดูตามความจริงและตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะพบว่า จิตนี้
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เองเป็นสิ่งที่ประสบโลก ประสบทุกข์ เป็นสิ่งที่เป็นที่อาศัยของกิเลสหรือว่ามีกิเลส  

ที่ ๆ มีโลก มีทุกข์ มีกิเลส ก็คือจิตนี้เอง และที่ ๆ ไม่มีโลก ไม่มีทุกข์ ไม่มีกิเลส  

กไ็ม่ใช่สิง่อืน่ใด กค็อืจตินีเ้อง เพราะฉะนัน้ จงึมีผูบ้รรลนุพิพานได้คอืจติ เช่นเดยีวกบั

ผูท้ีบ่รรลทุกุข์บรรลุโลก บรรลุกเิลสหรอืมีกิเลสคอืจตินีเ้อง และทกุคนกม็จีติอยูด้่วยกัน 

และจิตน้ีตามที่ได้แสดงแล้วว่าตามหลักพระพุทธศาสนา สมเด็จพระบรมศาสดาตรัส

ว่าจตินีม้ธีรรมชาตปิภสัสรคือ ผดุผ่อง แต่ว่าเศร้าหมองเพราะกเิลสทีจ่รเข้ามา จึงเรยีก

ว่าอุปกิเลส ซ่ึงต้องการจะแสดงความหมายว่า กิเลสนั้นเป็นตัวจรเข้ามา ไม่ใช่เป็น

เนื้อหาของจิต ดังที่แสดงแล้ว เพราะฉะนั้น จึงสามารถปฏิบัติให้วิมุตติ คือให้จิต 

พ้นกเิลสได้ จติทีพ้่นกิเลสนีแ่หละคอืจติทีบ่รรลนุพิพาน สิน้กเิลส สิน้ราคะ โทสะ โมหะ 

สิ้นตัณหา นี้แหละคือบรรลุนิพพาน

วัฏฏะ ความวน

เมือ่ส้ินกเิลสกส็ิน้กรรม เมือ่สิน้กรรมกส็ิน้วบิาก เพราะเหตทุีย่งัมกีเิลสจงึต้อง

กระท�ากรรมต้องประสบวบิาก นีเ้รียกว่าวฏัฏะคือความวน เพราะฉะนัน้ ทางพระพทุธศาสนา

จึงได้แสดงถึงสัจจะคือความจริงข้อนี้

สรุปรวมเข้ามาว่า ทุกคนวนอยู่ในวัฏฏะคือความวนสามอย่าง กิเลสวัฏฏะ  

วนคือกิเลส กรรมวัฏฏะ วนคือกรรม วิบากวัฏฏะ วนคือวิบาก และความวนนี้ย่อมมี

อยู่อย่างเดียวกัน ในอดีตก็เป็นอย่างนี้ ในปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ ต่อไปในอนาคตก็จะ

เป็นอย่างน้ีเหมือนอย่างล้อรถท่ีวิ่งไป ล้อรถที่ว่ิงไปก็คือหมุนเป็นวงกลม หมุนไปรอบ

หน่ึงกค็อืว่า คบืไปได้ตอนหนึง่เท่ากบัระยะรอบหนึง่ของล้อนัน้ หมุนไปรอบทีส่องกล้็อ

อนันัน้ รอบทีส่ามกล้็ออนันัน้ รอบทีส่กีล้็ออนันัน้ ฉนัใดกด็ ีในอดตีจะเกดิมาสกักีร้่อย

กีพ่นักีแ่สนกีโ่กฏกิีอ่สงไขยชาตกิต็าม กว็ฏัฏะสาม กเิลส กรรม วบิาก นัน่แหละหมนุ

ไปทีละรอบ ในชีวิตปัจจุบันนี้ ชีวิตอันนี้สมมติว่ารอบหนึ่ง ก็วัฏฏะ ๓ นี้ ในอนาคต 

ก็วัฏฏะ ๓ อันเดียวกันนี้นั้นเอง



452 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๑

อนมตัคคะ

ได้มพีระพทุธภาษิตตรัสไว้ว่า วฏัฏะหรอืสงัสารวฏัฏ์อันนีเ้ป็น อนมตคัคะ ทีแ่ปลว่า 

มียอดคือปลายที่ไม่จ�าเป็นจะต้องตามไปรู้ ค�าว่ายอดหรือปลายนี้ก็หมายความว่า  

ตั้งต้นมาเมื่อไร ที่สัตว์บุคคลนี้เริ่มเกิดมาหรือว่าเริ่มวนมา และจะไปลงท้ายเมื่อไรคือ

จะจบสิน้สดุลงเม่ือใด ไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องตามไปรู ้เพราะว่า จะย้อนหลงัไปในอดตีนาน

สกัเท่าใด จะคบืไปในอนาคตนานเท่าใดกต็าม หลกักค็อืว่า วฏัฏะทัง้สาม กิเลส กรรม วบิาก 

อันนี้นี่เอง ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหน จึงไม่จ�าเป็นจะต้องตามไปรู้ว่าเกิดมากี่ชาติแล้ว และจะ

ไปเกิดอีกกี่ชาติ รู้แล้วก็ไม่บังเกิดประโยชน์อะไร ไม่ท�าให้สิ้นกิเลสและสิ้นกองทุกข์ได้

อย่างไร เหมือนอย่างว่าฝนตกตั้งแต่ต้นมากี่ครั้งที่ไหนบ้าง ในอนาคตข้างหน้า ฝนจะ

ตกอกีกีค่รัง้ทีไ่หนบ้าง ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องไปรู ้แต่ข้อทีค่วรรูน้ัน้กค็อืรูเ้หตแุละผล รูเ้หตุ

และผลว่า ฝนตกเพราะอะไร ดังที่เมื่อครั้งโบราณก็แสดงว่าเทวดาให้ฝน ในปัจจุบันผู้

รู้ทางวิทยาการรู้เหตุที่ฝนตกว่าเป็นอย่างนั้น ๆ และเมื่อจับเหตุและผลแล้ว ฝนจะตก

มาในอดตีนานเท่าใดกต็าม จะตกในอนาคตอกีเท่าใดกต็าม กอ็ยู่ในเหตุผลอนัเดยีวกนันี้ 

และเมือ่จับเหตผุลอนันีไ้ด้แล้ว สมมตว่ิาต้องการจะให้ฝนตกถ้าท�าได้ กส็ร้างเหตขุึน้ให้

ฝนตก ก็อาจจะท�าให้ฝนตกได้ดั่งน้ี เพราะฉะนั้น จึงไม่จ�าเป็นที่จะต้องตามไปรู้ราย

ละเอียดต่าง ๆ แต่ว่าให้รู้หลักซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ได้พบหลักสัจจะคือความจริง 

สรุปเข้าในหลักของวัฏฏะทั้งสาม กิเลสวัฏฏะ กรรมวัฏฏะ และวิบากวัฏฏะดังกล่าว

เมื่อมีกิเลส กิเลสก็เป็นเหตุให้ท�ากรรม กรรมก็เป็นผลของกิเลส และกรรม 

ก็เป็นเหตุ ส่งวิบากคือผล วิบากคือผลนั้นเล่าก็เป็นผลของกรรม และวิบากก็เป็นเหตุ

ก่อกิเลสอีก เพราะฉะนั้น กิเลส กรรม วิบาก จึงวนกันเป็นวงกลม เหมือนอย่างล้อที่

มีอยู่สามซี่ ก็หมุนไปอย่างนี้นี่แหละ ทั้งในอดีต ในอนาคต ในปัจจุบันดังกล่าวมาแล้ว 

เมือ่พระพทุธเจ้าได้ตรสัรูพ้บหลกัอนันีแ้ล้ว ความตรสัรูข้องพระองค์เป็นรูแ้จ่มแจ้งสว่าง

โพลงขึ้น ซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนาแสดงว่า อวิชชาคือความไม่รู้เป็นต้นเหตุของ

กิเลสทั้งหมด ส่วนวิชชา คือความรู้นั้นเมื่อบังเกิดขึ้น อวิชชาคือความไม่รู้ก็ดับหายไป  

เหมือนเมื่อความสว่างบังเกิดขึ้น ความมืดก็ดับหายไป 
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เพราะฉะนัน้ กเิลสทัง้ปวงจงึดับ โลภ โกรธ หลง หรอืโลภะ โทสะ โมหะดบั 

ตณัหาดบั กเิลสดบักเ็ป็นอนัหกัวฏัฏะ คอืหักซีข่องวฏัฏะอันเป็นซีส่�าคัญ เมือ่หกัซีข่อง

วัฏฏะคือกิเลสเสียได้ กรรมก็ดับ วิบากก็ดับ นี่แหละคือนิพพาน หรือว่าโมกขธรรม 

หรือวิมุตติที่ได้ทราบพบและก็ทรงแสดงธรรมนี้ส่ังสอนชี้แจงที่จะให้เข้าใจถึงสัจจะคือ

ความจริงอันนี้ วางหลักอริยสัจจ์ ๔ วางหลักปฏิจจสมุปบาท วางหลักวัฏฏะ ๓ และ

หลักอื่น ๆ รวมความว่า ธรรมปฏิบัติทั้งสิ้นนั้น เป็นไปเพื่อปฏิบัติหักวัฏฏะทั้ง ๓  

นี้ทั้งนั้น ตั้งแต่ในเบ้ืองต้น และเป็นไปเพ่ือหักตั้งแต่อย่างหยาบ จนถึงอย่างละเอียด 

และเมื่อหักได้สิ้นเชิงแล้ว ก็เป็นอันว่าจิตนี้บรรลุถึงความสิ้นกิเลส สิ้นกรรม สิ้นวิบาก 

เป็นภูมิชั้นแห่งนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งพุทธศาสนาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

โลกุตตระ

จติทุกคนสามารถจะบรรลุถงึภาวะดงักล่าวได้เม่ือปฏบิตัใินมรรคมอีงค์ ๘ หรอื

ศีลสมาธิปัญญาถึงท่ี และเม่ือปฏิบัติไป ๆ ก็ใกล้นิพพานเข้าไปเอง ใครจะอยากถึง

นิพพานหรือไม่อยากถึงนิพพานก็จะต้องถึง แต่ว่าถ้าขั้นของการปฏิบัติยังไม่เข้าไปถึง

ฐานะถึงข้ัน จะอยากเท่าไรก็ถึงไม่ได้ ไม่อยากก็ไม่ถึง อยากก็ไม่ถึง เพราะฉะนั้น  

ความบรรลุนิพพานนั้นจึงมิได้เกิดจากความอยากหรือความไม่อยาก แต่เกิดจากการ

ปฏิบัติไปโดยล�าดับ และเมื่อเข้าขั้นแล้วก็บรรลุเอง เป็นสถานที่เป็นสภาพธรรมที่ตรง

กันข้ามกับภาวะที่เป็นโลก ท่ีเป็นทุกข์ ที่เป็นกิเลสดังกล่าว จิตอันนี้ของทุก ๆ คน

สามารถบรรลุถึงได้ เม่ือจิตอันนีมี้กเิลส กส็ามารถท�าให้กเิลสสิน้ไปได้ เมือ่จติอนันีอ้ยู่

กับทุกข์ ก็สามารถท�าให้สิ้นทุกข์ได้ เมื่อจิตอันนี้เกี่ยวกับโลก ก็สามารถให้บรรลุ 

โลกุตตระคือพ้นโลกได้

๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๙



ครั้งที่ ๔๐  
อุปสมานุสต ิ ขั้นวมิุตติ

นพิพาน

นิพพานแม้ว่าจะหมายถึงธรรมทีพ่งึบรรลสูุงสุดในพระพทุธศาสนา อนัอาจจะ

เข้าใจว่าเป็นธรรมสุดเอ้ือม แต่เมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วก็เห็นว่า จ�าเป็นท่ีจะต้องมีจุด 

มุง่หมายในการปฏิบตัธิรรม และจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพทุธศาสนานัน้กค็อื นพิพาน 

อันเป็นธรรมสิ้นกิเลส สิ้นกองทุกข์ท้ังสิ้น เมื่อมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุถึงภูมิธรรม 

อันสูงสุดน้ี การปฏิบัติแม้จะเป็นขั้นเบื้องต้นเบื้องต�่าก็เป็นการปฏิบัติที่บ่ายหน้าไปสู่

นิพพานนั้น ดังที่เรียกว่า เอียงเทลุ่มลาดไปสู่นิพพานนั้นเป็นอย่างเดียวกัน และแม้ว่า

จะยังไม่ได้ไม่ถึงก็พึงระลึกถึงได้ และตั้งอธิฐานจิตเพื่อบรรลุได้ ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า 

แม้แต่โบราณกาลมาท่านก็นิยมอธิษฐานในใจเมื่อได้บ�าเพ็ญกุศล หรือปฏิบัติธรรมว่า  

นิพานปัจจโย โหตุ จงเป็นปัจจัยเพื่อบรรลุนิพพานหรือจงเป็นปัจจัยแห่งนิพพาน ดังนี้ 

และแม้บรรดาท่านทีไ่ด้บรรลถุงึนพิพานแล้ว ก่อนแต่บรรลกุจ็ะต้องตัง้อธษิฐานจติเพือ่

นิพพานด้วยกันทั้งนั้น จึงจะเป็นเหตุให้ปฏิบัติในปฏิปทา คือข้อปฏิบัติหรือทางปฏิบัติ

เพื่อบรรลุถึงนิพพานดังที่ได้มีแสดงถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่า เป็นผู้ที่ใคร ๆ ไม่พึง

ต�าหนิติเตียนโจทประท้วงได้สามประการ คือ

หนึง่ พระตถาคตพทุธเจ้าทรงเป็นผูมี้ธรรมอนักล่าวดแีล้ว อนัสมณพราหมณ์

หรือเทพยดา มาร พรหม ไม่พึงทักท้วงโดยธรรมได้ ว่าพระองค์มิได้มีธรรมอันกล่าว

ดีแล้ว
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สอง พระตถาคตพุทธเจ้าทรงบัญญัติแสดงปฏิปทา ทางปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติ

ให้ถึงนิพพานแก่สาวกทั้งหลายแล้วโดยประการที่สาวกทั้งหลายปฏิบัติแล้ว ก็จะพึง

กระท�าให้แจ้ง เพราะรูย่ิ้งเองแล้วในทิฏฐธรรม คอืในปัจจบุนั ซึง่เจโตวิมตุต ิความหลดุ

พ้นด้วยใจ ปัญญาวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยปัญญา อันไม่มีอาสวะคือกิเลสซึ่งนอนจม

หมักหมมอยู่ เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายยับย้ังอยู่ สมณพราหมณ์หรือเทพยดา มาร 

พรหม ไม่พึงต�าหนิโจทประท้วงโดยธรรมในปฏิปทาให้ถึงนิพพานท่ีทรงบัญญัติแสดง

ดีแล้วนั้น และสาม พระตถาคตพุทธเจ้าได้ทรงมีบริษัทแห่งสาวกมิใช่ร้อยเดียว คือ

จ�านวนมาก ซ่ึงปฏิบัติตามปฏิปทาให้บรรลุถึงนิพพานนั้น ก็กระท�าให้แจ้งวิมุตติ  

ความหลดุพ้นเพราะสิน้อาสวะทัง้หลาย ไม่มีสมณพราหมณ์หรอืเทพยดา มาร พรหม 

จะพึงต�าหนิโจทประท้วงได้แม้ในข้อนี้

ฉะนัน้ พระองค์จึงไม่ทรงมองเหน็เครือ่งกาหมายอนัแสดงว่าบกพร่องผิดพลาด 

ซึง่เมือ่พระองค์ไม่ทรงเหน็เครือ่งกาหมายนีก้ท็รงบรรลถุงึความเกษม ความไม่กลวั และ

ความกล้าหาญ ดังนี้

นี้เป็นพระพุทธคุณ คือคุณของพระพุทธเจ้าอันแสดงว่า ได้ทรงแสดงปฏิปทา

ให้บรรลุถงึนิพพาน และก็ได้มีบรษัิทแห่งสาวกปฏบิตัแิล้วบรรลถึุงนพิพานมใิช่ร้อยเดยีว 

หมายความว่า มจี�านวนมากดัง่นี ้ฉะนัน้ แม้ว่าจะยังไม่ได้ไปไม่ถึง แต่เม่ือตัง้อธษิฐาน

จิตไว้และปฏิบัติธรรมก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตรงต่อธรรมเป็นที่พ้นกิเลสและกองทุกข์ 

คือนิพพานอนัเป็นธรรมสงูสดุในพระพทุธศาสนา และดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วข้างต้นว่า แม้แต่

ท่านบรรลุแล้ว ก่อนที่จะบรรลุก็จะต้องอธิษฐานจิตให้บรรลุทั้งนั้น ก็แปลว่า มีอนุสติ 

คือความระลึกถึงนิพพานเป็นเบื้องหน้า เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงน้อมน�าให้มีการปฏิบัติ และ

ก็ได้กล่าวแล้วเช่นเดยีวกนัว่า ไม่ต้องกลวัว่าจะบรรลถึุงนพิพานเรว็ เพราะว่าอนัอาสวกเิลส 

กเิลสทีน่อนจมหมกัหมมอยูใ่นจติสนัดานนีม้ากมายนกัอย่างเป็นกองโต อย่างภเูขาใหญ่ 

การปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่ง ๆ ก็คล้าย ๆ กับน�าผ้าไปปัดภูเขาใหญ่นี้ทีหนึ่ง ๆ จะท�าให้

ภูเขาสึกกร่อนไปสักเท่าใด ฉะนั้น แม้จะมีจิตอธิษฐานให้บรรลุนิพพาน ปฏิบัติธรรม 

ก็ไม่ต้องกลัวว่า จะบรรลุนิพานเร็ว ข้อที่ควรกลัวนั้นก็คือจะบรรลุช้า ต้องท่องเที่ยววน

เวียนไปในสังสารวัฏฏ์ตลอดกาลยืดยาวนาน
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สัลเลขปฏบิัติ

ในต่อไปนี้ จะได้แสดงถึงขั้นธรรม เพื่อท่ีจะให้มีความเข้าใจถึงภูมิธรรมท่ีพึง

บรรลุในการปฏิบัติธรรมตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อันผู้ปฏิบัติพึงบรรลุได้ การ

ปฏิบัติธรรมนั้นเบื้องต้น ต้องท�าความเข้าใจไว้ก่อนว่า โดยตรงเพื่อขัดเกลากิเลสในจิต

อนัเรยีกว่า “สลัเลขธรรม” ธรรมเป็นเครือ่งขดัเกลากเิลสในจติ หรือสลัเลขปฏบิตั ิการ

ปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสในจิต จิตนี้สามารถปฏิบัติขัดเกลากิเลสออกได้ เพราะว่าจิต

เป็นธรรมชาติปภัสสรคือผุดผ่อง จิตเป็นวิญญาณธาตุ คือ ธาตุรู้ คือรู้อะไรได้ แต่ว่า

จิตนี้ถูกอุปกิเลส คือเคร่ืองเศร้าหมองท่ีจรเข้ามา มาท�าให้เศร้าหมองไป เครื่องเศร้า

หมองของจิตนีเ้รยีกกนัเป็นค�ากลาง ๆ ทัว่ไปว่า กเิลสทีแ่ปลว่าเครือ่งเศร้าหมอง หมาย

ถึงเครื่องเศร้าหมองของจิตทุกอย่างจะเป็นราคะ โทสะ โมหะ จะเป็นอวิชชา ตัณหา 

อุปาทาน หรือจะเป็นกิเลสข้อใดข้อหน่ึงที่แสดงไว้ ก็รวมอยู่ในค�าว่ากิเลส คือเครื่อง

เศร้าหมองทัง้นัน้ และส�าหรบัในทีน่ี ้มคี�าว่า อปุ เตมิหน้าเข้าไปว่า อปุกเิลสนัน้ กเ็พือ่

ทีจ่ะชีแ้จง แสดงว่า กเิลสนัน้เป็นเครือ่งท่ีจรเข้ามาสู่จติ หรอืจรเข้าไปในจติ อปุ แปลว่า

เข้ามาหรอืแปลว่าเข้าไป ค�านีจ้งึบ่งความว่ากเิลสนัน้ไม่ใช่เป็นเนือ้แท้ของจติ แต่เป็นสิง่

ทีจ่รเข้ามาหรอืเข้าไปสูจ่ติ เหมือนอย่างเป็นอาคนัตกุะ คอืเป็นแขกผูจ้รมาอาศยั ไม่ใช่

เป็นเจ้าของบ้าน ถ้าหากว่ากเิลสเป็นเนือ้แท้ของจติ หรอืเป็นตัวเจ้าของบ้านกไ็ม่อาจจะ

ขัดเกลาหรือช�าระล้างได้ แต่เพราะเป็นอุปกิเลส เป็นเครื่องที่จรเข้ามาดั่งนั้น จึงช�าระ

ล้างได้ ขดัเกลาได้ ต้องการแสดงความหมายดัง่น้ี จงึเตมิค�าว่า อปุ เข้าไป ส�าหรบัใน

พระพทุธภาษติซึ่งแสดงถึงความที่กิเลสเป็นเครื่องจรเข้ามานั้น และกิเลสที่จรเข้ามานี้ 

เมื่อมานอนจมหมักหมมอยู่ในจิต จนเรียกว่าเป็นเครื่องหมักหมมมีชื่อว่าอาสวะ  

เป็นเครื่องนอนจมมีชื่อว่าอนุสัย เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงคล้าย ๆ กับว่า เป็นตัวประจ�าอยู่ใน

จิตอย่างถาวร เป็นตัวท่ียึดครองอยู่ในจิตอย่างถาวร อันที่จริงอาสวานุสัยก็คล้าย ๆ 

อย่างนั้น อยู่กับจิตมานาน ไม่รู้ว่านานเท่าใด และก็พอกพูนให้มากขึ้นได้ ในเมื่อไม่มี

ปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องขัดเกลา แต่ว่าปฏิบัติในทางพอกพูนส่งเสริมอาสวกิเลส หรือ

อนุสัยกิเลสนี้ ก็เพิ่มพูนมากขึ้นได้ แต่ในทางตรงกันข้ามเม่ือปฏิบัติในด้านขัดเกลาก็

ท�าให้อาสวานุสัยน้ีน้อยลงไปได้ และการปฏิบัติเป็นเครื่องขัดเกลานั้นก็คือค�าสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้าทุกข้อทุกบท อันรวมเข้าคือศีล สมาธิ ปัญญา
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ธรรมแม้ว่าจะแสดงในชือ่อย่างอืน่กร็วมเข้าใน ๓ ข้อนี ้คอื ศลี สมาธิ ปัญญา

ทั้งหมดหรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงรวมเข้าในพระโอวาทท่ีเป็นตัวปาติโมกข์ คือเป็นหัวข้อ

เป็นประธาน ๓ ประการ คือ ละบาปทั้งปวงหนึ่ง ท�ากุศลให้ถึงพร้อมหนึ่ง ช�าระจิต

ของตนให้ผ่องใส่หนึ่ง ดั่งนี้ธรรมค�าสั่งสอนทั้งปวงนี้ย่อมเป็นไปเพื่อขัดเกลาอาสวกิเลส

ทัง้น้ัน เพราะฉะนัน้ จงึได้มีพระพทุธภาษิตตรสัไว้ดงัทีไ่ด้เคยกล่าวแล้วว่า ธรรมทัง้ปวง

นั้นมีวิมุตติ คือความหลุดพ้นเป็นรสเหมือนกันหมด เหมือนอย่างน�้าในมหาสมุทร

ทั้งหมดมีรสเค็มเป็นรสเหมือนกันหมดฉะนั้น เพราะฉะน้ัน เมื่อปฏิบัติขัดเกลาไป  

ในที่สุดจิตนี้ก็จะวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวกิเลสทั้งหลาย เมื่อวิมุตติหลุดพ้นจาก 

อาสวกิเลสทั้งหลาย ก็บรรลุนิพพานอันเป็นธรรมเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น 

ดังนี้

เพราะฉะนัน้ ตามหลกัพระพทุธศาสนาดงักล่าวมานี ้บคุคลจงึสามารถขดัเกลา

จติใจของตนให้วมุิตตหิลุดพ้นจากกเิลสท้ังหมด บรรลถึุงนิพพานอนัเป็นธรรมท่ีส้ินกิเลส

และกองทกุข์ท้ังสิน้ได้ และเม่ือจิตมีกเิลสได้ จตินีก้พ้็นกเิลสได้ อนันีย่้อมเป็นสิง่ทีเ่ป็น

ไปได้ เมื่อมีความเข้าใจให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาดังนี้แล้ว ก็จะเข้าใจว่า

สามารถปฏิบัติให้บรรลุนิพพานได้ มิใช่ว่าไม่สามารถจะปฏิบัติได้ เท่ากับอาการท่ี

พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ ๓ อย่าง คือ

๑.  ทรงสั่งสอนเพื่อรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น

๒.  ทรงสั่งสอนมีเหตุอันอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ และ

๓.  ทรงสัง่สอนมปีาฏิหารย์ิ ผูป้ฏบิตัย่ิอมได้รบัผลตามสมควรแก่ความปฏบิตัิ

เพราะฉะน้ัน เม่ือทรงบัญญัติแสดงปฏิปทาให้ถึงนิพพานไว้ ปฏิปทาที่ทรง

บัญญัติแสดงนั้น จึงรู้ได้เข้าใจได้ และมีเหตุที่จะตรองตามให้เห็นจริงได้ ทั้งเมื่อปฏิบัติ

แล้วก็บรรลุได้ตามสมควรแก่ความปฏิบัติ นี้คือปาฏิหาริย์ของธรรม อันหมายความว่า

บรรลุผลได้ตามสมควรแก่ความปฏิบัติจริง ไม่ใช่บรรลุไม่ได้ ดังท่ีปรากฏว่ามีผู้บรรลุ

มิใช่ร้อยเดียว คือเป็นจ�านวนมากดังแสดงในพระพุทธคุณดังกล่าวข้างต้นนั้น และใน

การปฏิบัติขัดเกลาเพื่อบรรลุวิมุตติคือความหลุดพ้นดังกล่าวนั้น ก็พึงเข้าใจขั้นอันเป็น

ตัวเหตุตัวผลของการปฏิบัติโดยสังเขปดังนี้ว่า ในการปฏิบัติตั้งแต่ข้ันเบื้องต้นดังท่ีเรา
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ทั้งหลายได้ปฏิบัติกันอยู่เรียกว่า เป็นการปฏิบัติขัดเกลาไปโดยล�าดับ และขัดเกลาได้ 

คราวนีต้ามหลักท่ีมีแสดงไว้ทางพระพทุธศาสนา เมือ่ยงัละกเิลสไม่ได้เดด็ขาดบางส่วน

หรือสิ้นเชิง ก็ชื่อว่ายังอยู่ในภูมิของปุถุชนหรือกัลยาณชน อันเรียกว่าเป็นการปฏิบัติ

เข้าขั้นอริยภูมิ ภูมิของพระอริยะหรืออริยชน ชนหรือบุคคลผู้เป็นอริยะ ดั่งนี้

มรรค ผล นพิพาน

ในขัน้ท่ีจะละกเิลสได้เดด็ขาดบางส่วนหรือส้ินเชงินี ้ตามหลกัทางพระพทุธศาสนา

แบ่งชั้นไว้เป็น มรรค ผล นิพพาน

มรรคนั้นตามศัพท์แปลว่า ทาง หมายถึงเหตุคือธรรมปฏิบัติท่ีเป็นส่วนเหตุ 

อันเป็นเหตุละกิเลสได้เด็ดขาดบางส่วนหรือสิ้นเชิง เรียกว่า มรรค

ความละกิเลสได้เด็ดขาดบางส่วนหรอืสิน้เชงิอนัเป็นผลของมรรคนัน้เรยีกว่า ผล

ภูมิธรรมอันสูงกว่ามรรคผลขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอันเป็นขั้นที่สุดเรียกว่า นิพพาน

รวมเป็นมรรค ผล นิพพาน

สังขตธรรม อสังขตธรรม

คราวนีท่้านมีอุปมาแสดงไว้ว่า กเิลสนัน้เปรยีบเหมอืนโรค มรรคนัน้เปรยีบเหมอืน

ยาส�าหรับแก้โรค เยียวยาโรค ผลนั้นเหมือนอย่างความหายโรค เพราะเหตุที่ใช้ยา

บ�าบดัโรคได้ นพิพานนัน้เหมือนอย่างภาวะของร่างกายทีก่ลบัมอีนามยั คอืมคีวามไม่มี

โรค มสีขุภาพอันด ีและตามหลักพระพุทธศาสนาแสดงว่า มรรคผลนัน้เป็นสังขตธรรม 

คอืธรรมทีป่ฏิบตัปิรงุแต่งให้บงัเกิดมขีึน้ นพิพานเป็นอสงัขตธรรม ธรรมท่ีไม่ต้องบญัญติั

ปรุงแต่งให้มขีึน้ ฉะนัน้ มรรคผลจงึต้องปฏบิตั ิคอืปฏบิตัใินมรรค ปฏบิตัใินศลี ปฏบิตัิ

ในสมาธิ ปฏิบตัใินปัญญา ไม่ปฏิบติัจะให้เป็นศลี เป็นสมาธ ิ เป็นปัญญาขึน้มานัน้ไม่ได้ 

ต้องมีการปฏบัิตใิห้เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญาข้ึน และเม่ือปฏบิติัให้เป็นมรรคขึน้มา 

ผลของมรรคนบัว่าเป็นสงัขตธรรมด้วย เพราะย่อมรวมอยูใ่นเรือ่งของการปรงุแต่งเหมอืน
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กนั กเ็หมอืนอย่างการใช้ยาเยยีวยาโรค กต้็องมกีารท�ายาต้องมกีารบรโิภคยา และยา

ก็ก�าจัดโรค โรคก็หาย กลายเป็นไม่มีโรค การเยียวยาเทียบกับมรรค และความหาย

โรคก็เทยีบกบัผล ฉะนัน้ จงึเป็นสงัขตธรรม เพราะต้องปรงุแต่งคอืต้องท�า แต่ว่าความ

ที่ร่างกายมีสุขภาพอนามัยไม่มีโรคนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องของการปรุงแต่งดังกล่าว เพราะ

ไม่มีโรคจะต้องเยียวยา เม่ือไม่มีโรคจะต้องเยียวยา ก็ไม่ต้องมีความหายโรค ฉะนั้น 

ความไม่มีโรคจึงเทียบกับนิพพาน ซึ่งเป็นอสังขตธรรม ธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุง

ยงัมอีปุมาอีกอย่างหนึง่ซึง่จะพึงเห็นได้ชดั เหมอืนอย่างว่าการมาสู่ทีน่ี ้การมา

นั้นก็ต้องอาศัยพาหนะหรือว่าเดินมาจึงมาถึง การมาโดยอาศัยพาหนะหรือว่าเดินมา

นั้นก็เหมือนอย่างเป็นมรรค การถึงที่นี้ก็เหมือนอย่างเป็นผล ส่วนที่นี้เองนั้นเป็นที่ถึง 

เปรียบเสมือนอย่างว่าเป็นนิพพาน ฉะนั้น การมาและการถึงจึงเป็นสังขตธรรมซึ่งผู้

ปฏิบัติต้องปรุงแต่ง แต่ว่าที่นี้ซึ่งเป็นที่มาถึงนั้นผู้ปฏิบัติไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่ง จะกล่าวว่า

เป็นที่มีอยู่ก็ได้ เหมือนอย่างเป็นนิพพาน เพราะฉะนั้น มรรคผลจึงเป็นสังขตธรรม  

มีเกิดมีดับ แต่นิพพานนั้นเป็นอสังขตธรรม ไม่เกิดไม่ดับเหมือนอย่างการมาถึงที่นี้  

การมาน้ันเมื่อมาจนถึง มาถึงกิริยาท่ีมาก็เป็นอันว่าดับไป หายไปและเมื่อมาถึงแล้ว 

การถึงนั้นก็เป็นอันว่าดับไปหายไปเหมือนกัน จึงด�ารงอยู่แต่ความท่ีตั้งอยู่ด�ารงอยู่ท่ีท่ี

ถึงนี้ คือด�ารงอยู่หรือตั้งอยู่ในที่ที่ถึงเช่นในทีนี้ ก็เหมือนอย่างการบรรลุนิพพาน หรือ

ตั้งอยู่ในที่ที่เรียกว่านิพพาน อันเป็นธรรมเป็นสิ้นกิเลสและกองทุกข์นั้น

เพราะฉะนัน้ จงึพงึเข้าใจเรือ่งมรรค ผล นพิพาน ดัง่นี ้และเม่ือแสดงให้พสิดาร

ออกไป ท่านก็แยกออกเป็นมรรค ๔ หมวดผล ๔ และนิพพานก็อาจจะเป็น ๔  

แต่ท่านนับเป็นหนึ่งรวมเรียกว่า โลกุตตรธรรม ๙ คือธรรมที่เหนือโลก ๙ ประการ 

ดังนี้

๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๙



ครั้งที่ ๔๑  

อุปสมานุสต ิ ขั้นวมิุตติ

นพิพาน วริาคะ

ศพัท์ธรรมทีห่มายถึงความหลุดพ้นจากกเิลสและกองทกุข์หรอืกล่าวรวม ๆ ว่า 

หมายถึง มรรค ผล นิพพานนี้ ย่อมมีใช้อยู่เป็นอันมาก เช่นค�าว่า วิมุตติ วิราคะ 

นิพพาน ค�าว่าวิมุตติและนิพพานนั้นเรียกถึงอยู่บ่อย ๆ และก็ใช้ปนกันไปอยู่ ค�าว่า

วริาคะน้ันในภาษาไทยไม่ค่อยได้ใช้เรยีกกนันกั แต่ว่าในพระสูตรทัง้หลายใช้ค�าว่า วิราคะ 

อันหมายถึงมรรค ผล นิพพาน อยู่เป็นอันมาก และค�าว่าวิราคะนี้ก็ใช้หมายถึงธรรม

ขัน้นีใ้นพระสูตรอันส�าคัญหรอืในท่ีอันส�าคัญอยูเ่นอืง ๆ เพราะฉะนัน้ จงึควรท�าความรู้

เรื่องศัพท์แสงที่ใช้ตามสมควร

ในเบื้องต้นก็พึงเข้าใจธรรมอันเป็นโลกุตตรธรรม ซึ่งแปลว่าธรรมท่ีอยู่เหนือ

โลกหรือพ้นโลก อนัหมายถงึทีพ้่นทกุข์ คอื มรรค ผล นพิพาน เป็นหลกัส�าคญัไว้ก่อน 

ค�าว่า “วริาคะ” แปลว่าสิน้กเิลสเป็นเครือ่งย้อมใจ หรอืว่าสิน้ความตดิใจยนิด ีสิน้ความ

ก�าหนดัพอใจ ส�าหรบัค�าแปลทีอ่งิพยญัชนะคอืถ้อยค�า ก็ได้แก่ส้ินกเิลสเป็นเครือ่งย้อมใจ 

เพราะค�าว่า ราคะ นัน้มาจากธาตศุพัท์ทีใ่ช้ส�าหรบัวตัถุว่า ย้อม หรอืเครือ่งย้อม หมายถึง

สีส�าหรับย้อมผ้า หรือเป็นเครื่องย้อมผ้า เมื่อมาใช้ทางจิตใจ จึงน�าค�านี้มาใช้เรียกถึง
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เครื่องย้อมใจ คือย้อมใจให้ยินดีให้ติด ฉะนั้นนอกจากจะแปลบว่าเครื่องย้อมใจ ก็อาจ

จะแปลว่าติดใจได้ด้วย เหมือนอย่างสีที่ใช้ย้อมผ้า สีนั้นก็ติดผ้าท�าให้ผ้ามีสีเป็นต่าง ๆ 

เคร่ืองย้อมใจกเ็ช่นเดยีวกนักท็�าให้ใจเป็นส ีและสทีีส่�าคญักค็ดิความยนิดนีัน้เอง ฉะนัน้

จึงแปลว่าติดใจได้ด้วย คือเป็นเครื่องติด เป็นเครื่องย้อมหรือเป็นเครื่องท�าให้ติดใจ  

คราวนี้ วิราคะ ก็หมายถึง สิ้นเครื่องย้อมใจ สิ้นเครื่องติดใจดังกล่าวนั้น

วิราคะน้ีอาจจะหมายถึงมรรคก็ได้ หมายถึงผลก็ได้ หมายถึงนิพพานก็ได้  

ถ้าหมายถึงมรรค แปลว่าเป็นเครื่องท�าให้สิ้นกิเลสเป็นเครื่องย้อมใจ หรือเป็นเครื่อง

ท�าให้สิน้กเิลสท่ีท�าให้ตดิใจยินด ีหมายถงึผลกแ็ปลว่า ความสิน้กเิลสเป็นเครือ่งย้อมใจ  

ความสิน้กเิลสเป็นเครือ่งตดิใจ ถ้าหมายถงึนพิพานกแ็ปลว่า เป็นทีส้ิ่นกเิลสเป็นเครือ่ง

ย้อมใจ เป็นทีส่ิน้กเิลสเป็นเครือ่งตดิใจ ท่านสอนให้แปลดัง่นีส้�าหรบัธรรมทีใ่ช้หมายถงึ

มรรค ผล นพิพาน คอืถ้าหมายถึงมรรค แปลว่าเป็นเครือ่ง หรือเป็นเหต ุเพราะมรรค

เป็นเหตุ ถ้าหมายถึงผลแปลว่า ความ ถ้าหมายถึงนิพพานแปลว่าเป็นที่ ฉะนั้น  

เมื่อแปลว่าเป็นเครื่องหรือเป็นเหตุก็เป็นมรรค เป็นความสิ้นกิเลสก็เป็นผล เป็นที่สิ้น

กเิลสกเ็ป็นนพิพาน ดัง่นี ้ในทีบ่างแห่ง วิราคะ หมายถึง มรรค ดงัทีแ่สดงว่า เห็นด้วย

สัมมัปปัญญา คือปัญญาชอบตามเป็นจริง ย่อมหน่าย เพราะหน่าย ย่อมเป็นวิราคะ 

คือสิ้นติดสิ้นยินดี เพราะวิราคะสิ้นติดสิ้นยินดีย่อมวิมุตติ คือหลุดพ้น วิราคะที่ใช้ในที่

นี้หมายถึงมรรค และ วิมุตติก็หมายถึงผล คือเป็นความหลุดพ้น ในที่บางแห่งวิราคะ

หมายถึงนิพพาน ดังท่ีมีแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งว่า ธรรมทั้งหลายที่เป็นสังขตะ คือ 

ที่ถูกปรุงแต่งหรือที่มีการปรุงแต่ง มีมรรคมีองค์ ๘ ประการเป็นยอดหรือเป็นเลิศ  

ธรรมที่เป็นอสังขตะคือที่ไม่ถูกปรุงแต่ง มีวิราคะเป็นยอดหรือเป็นเลิศ ดังนี้ ในท่ีนี้

วริาคะกห็มายถงึนพิพาน ส่วนนพิพานนัน้โดยตรงก็หมายถงึนพิพานดังทีแ่สดงอธบิาย

กันทั่วไป ซึ่งอยู่ในอันดับต่อจากมรรคผล ดังที่กล่าวว่ามรรค ผล นิพพาน แต่ว่าก็มี

แสดงย่อมลงมาถึงนิพพานขั้นต�่า ๆ อีกบ้าง ส�าหรับในที่นี้จะกล่าวถึงจ�าเพาะนิพพาน

ที่อยู่ในอันดับสูงจากมรรคอันนับว่าเป็นยอดธรรมทั้งปวง ดังที่เรียกว่าบรมธรรมก่อน
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บรมธรรม

ค�าว่า นิพพานน้ีประกอบขึ้นด้วยศัพท์คือ นิ กับ วาน ภาษาบาลีหรือมคธ  

ว่านิพพานภาษาสันสกฤตว่า นิรวาน แปลว่า ออกจากวาน หรือไม่มีวาน ค�าว่า วาน 

นัน้อย่างหนึง่แปลว่าเครือ่งเสยีบแทง ใช้หมายถงึลกูศรกม็ ี อย่างหนึง่แปลว่าเครือ่งร้อยรดั 

ที่แปลว่าเครื่องเสียบแทง ในที่นี้ก็คือเครื่องเสียบแทงจิตใจ ถ้าหมายถึงลูกศร ก็หมาย

ถึงลูกศรที่เสียบแทงจิตใจไว้ ส่วนที่แปลว่าเครื่องร้อยรัด ก็หมายถึงเครื่องร้อยรัดจิตใจ

นี้เอง

อันเครื่องเสียบแทงร้อยรัดจิตใจ ก็หมายถึงบรรดากิเลสเครื่องเศร้าหมอง

ทัง้หมดดงัทีแ่สดงไว้ทางพระพุทธศาสนา กเ็ป็นต้นว่า ตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก 

อุปาทาน ความยึดถือหรือว่า ราคะ โทสะ โมหะ ในการยกกิเลสขึ้นแสดงมักจะยก

ตัณหาขึ้นแสดง เพราะอาจจะชี้ให้เห็นลักษณะได้ง่าย หรือว่ายก ราคะ โทสะ โมหะ 

ขึ้นแสดง ก็เพราะอาจจะชี้ให้เห็นลักษณะโดยง่ายเช่นเดียวกัน และก็มีแสดงถึงสาย

กิเลสทั้งหมดก็ยกเอาอวิชชา คือความไม่รู้ในสัจจะขึ้นเป็นข้อส�าคัญ ดังท่ีแสดงไว้ใน 

ปฏิจจสมุปบาท แต่ว่าการชี้ลักษณะอวิชชานั้น ก็เป็นการแสดงชี้ส�าหรับหมวดธรรม 

ที่แสดงเหตุผลโยงกันไป ซึ่งมีอวิชชาเป็นหัวหน้า แต่ในการแสดงส่ังสอนทั่วไปนั้น  

ท่านมไิด้ยกอวชิชาขึน้แสดงเพราะเหน็ได้ยาก จงึมักจะยกเอาตัณหาหรอืว่า ราคะ โทสะ 

โมหะ เป็นต้นดังกล่าวแล้วขึ้นแสดงสั่งสอน ก็แหละนิพพานน้ัน ตามศัพท์ ก็คือ 

ธรรมซึง่เป็นทีอ่อกจากกเิลสทีเ่สยีบแทงหรอืร้อยรดัจติเอาไว้ หรอืว่าธรรมซึง่ไม่มกีเิลส

ทีเ่สยีงแทงหรอืร้อยรดัจิตเอาไว้ ค�านีก็้เป็นค�าเก่า ใช้มาก่อนพระพทุธศาสนาบังเกดิขึน้ 

และก็มีความหมายถึงผลที่สุดในด้านใดด้านหนึ่ง และมีแสดงไว้ในบางพระสูตรว่า 

พราหมณ์บางคนได้กราบทูลพระพุทธเจ้าถึงนิพพานตามความเข้าใจของเขา คือว่าเขา

เอามือลูบกายของเขาซ่ึงเป็นกายท่ีแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บว่า นี้คือนิพพาน  

เขาเข้าใจถงึร่างกายทีม่คีวามสขุสมบูรณ์ว่าคอืนพิพานดัง่นี ้และยังมผีูอ้ืน่เข้าใจนพิพาน

เป็นอย่างอืน่ไปอีก เช่นความสขุสมบรูณ์ด้วยกามคณุารมณ์ทัง้ปวงเป็นนพิพาน ฉะนัน้ 

นพิพานทีเ่ข้าใจกนัภายนอกพระพทุธศาสนาจงึมต่ีาง ๆ แต่กร็วมอยูว่่าหมายถงึสดุยอด

ในทางใดทางหนึ่ง
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ในทางพระพุทธศาสนา สมเด็จพระบรมศาสดาผู้ตรัสรู้พระธรรม ได้ทรง

พจิารณาเหน็ว่า อันความสขุทางกายท่ีเข้าใจว่าเป็นความสขุสมบรูณ์นัน้ ความจรงิเป็น

ความเข้าใจผิด เพราะว่าร่างกายนั้นมีทุกข์อยู่เสมอ แต่อาศัยการเลี้ยงดูอุปการะอยู่ 

ทุกข์ท่ีเกิดขึ้นจึงหายไปหรือว่าไม่ปรากฏเช่นหิวขึ้นมาก็บริโภคอาหาร ความหิวก็สงบ  

เมื่อยขบก็ผลัดเปล่ียนอิริยาบถ เมื่อยขบก็สงบดั่งนี้ ก็เพราะแก้กันอยู่เสมอดั่งนี้  

จงึเป็นการแก้ทกุข์ไปคราวหนึง่ ๆ แต่กต้็องแก้กนัอยูเ่สมอหยดุไม่ได้ ร่างกายนีจ้งึกล่าว

ได้ว่า มีโรคเป็นเครื่องเสียบแทงกัน จะต้องเยียวยาแก้ไขกันอยู่เสมอ ไม่ว่างเว้น  

เพราะฉะน้ัน แม้ความเข้าใจว่าร่างกายสุขสมบูรณ์มีอนามัยดี ก็เป็นความที่เข้าใจไป

ตามผลทีป่รากฏชัว่ขณะหนึง่ ๆ ดงักล่าว จงึไม่ใช่นพิพาน เพราะโดยทีแ่ท้เป็นตวัทกุข์ 

แม้ความอิ่มเอิบด้วยกามคุณารมณ์ที่ไม่ใช่เป็นนิพพาน เพราะว่าอันกามคุณารมณ ์

ทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่มีอัสสาทะ คือความเอร็ดอร่อย มีความสุขโสมนัสน้อย แต่ว่ามี

ทุกข์มาก และความสุขโสมนัสที่มีน้อยนั้น ก็เป็นความสุขโสมนัสในข้ันผิวเผินในขั้น

ภายนอก เหมอืนอย่างการบรโิภคอาหารอร่อยกอ็ร่อยแค่ลิน้ พ้นลิน้ไปแล้วความอร่อย

กส็ิน้ไป เพราะฉะนัน้ ความสขุโสมนสัอันเกีย่วด้วยกามคณุารมณ์ทัง้ปวงนัน้จงึปรากฏ

ให้เป็นสุขเวทนาแค่จักขุประสาท โสตประสาท ฆานประสาท ชีวหาประสาท  

กายประสาท ประกอบด้วยโมหะ คือความหลง และตัณหาอปุาทานเข้าคลกุเคล้าเท่านัน้ 

จึงไม่มีสุขโสมนัสอันแท้จริงยั่งยืนซึ่งลึกซึ้งไปกว่าประสาททั้ง ๕ และเมื่อเพิกโมหะ 

ตัณหา อุปาทาน ออกเสียได้แล้วก็จะไม่รู้สึกมีสุขโสมนัสอย่างนั้น หรือแม้ว่าในขณะ 

ที่จิตใจไม่มี ตัณหา อุปาทาน ไม่มีโมหะ คือในคราวสงบก็จะไม่รู้สึกเป็นสุขโสมนัส

อย่างน้ัน เพราะฉะนั้น จึงเป็นเรื่องของความรู้สึกทางประสาทประกอบกับโมหะและ

ตัณหาอุปาทาน มิใช่เป็นนิพพาน

ขณีาสวะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงธรรมเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์ด้วย

ประการทัง้ปวง ทรงถอนกเิลสท่ีเสยีบแทงจติทีร้่อยรดัจติ หรอืจะกล่าวว่า ทรงถอนลกู

ศรที่เสียบจิตใจออกเสียได้ คือ ถอนอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ออกเสียได้หรือว่าถอน 

ราคะ โทสะ โมหะ ออกเสียได้ จึงทรงส้ินกิเลสและกองทุกข์ด้วยประการทั้งปวง  



464 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๑

เพราะว่าได้ทรงปฏิบัติมาในมรรคมีองค์ ๘ ประการ อันเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา  

จนเป็นมรรค คือเป็นเคร่ืองก�าจัดอาสวกิเลสได้ท้ังหมด ทรงประสบผล คือความสิ้น

กเิลส จงึเป็นอันทรงบรรลุนิพพานอันเป็นธรรมทีอ่อกจาก “วาน” คอื กเิลสทีเ่สียบแทง

ร้อยรัดจิตใจทั้งสิ้น

ฉะนัน้ จงึได้ทรงแสดงนพิพานตรงนพิพานอย่างแท้จรงิ และเมือ่ดบักเิลสและ

กองทกุข์ได้สิน้แล้ว จงึได้ตรสัไว้ว่า นพิพฺาน ํปรมํ สขํุ นพิพานเป็นบรมสุขคอืสุขอย่าง

ยิ่ง หรือว่าเป็นยอดสุข เพราะว่าสิ้นทุกข์ทุกอย่างทุกประการ และเพื่อที่จะชี้ให้ชัดว่า

สิ้นกิเลสจนถึงอย่างละเอียด จึงเรียกว่า ขีณาสวะ ที่แปลว่า ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว คือสิ้น

กิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตทั้งหมด แปลว่าจิตนี้วิมุตติ คือหลุดพ้นจากกิเลสเครื่อง

เศร้าหมองทัง้หมด จนถงึขัน้ท่ีเป็นตะกอนนอนจมหมกัหมมในจติ เมือ่เป็นดงันี ้จงึทรง

เป็นพระอรหันต์ คือเป็นผู้ไกลกิเลสอย่างแท้จริง ไกลกิเลสด้วยประการทั้งปวง ถ้ายัง

ไม่สิ้นอาสวะ แม้ว่าจะไม่ปรากกฎกิเลสอย่างหยาบหรือว่าอย่างกลาง หรือว่า 

อาสวกิเลสนั่นเองยังไม่โผล่ขึ้นมา เพราะมีธรรมกั้นห้ามเอาไว้ เช่นว่าปฏิบัติในศีล  

ในสมาธิ ในปัญญาอย่างแรงกล้า ศีล สมาธิ ปัญญานี้กั้นกิเลสเอาไว้ ไม่ให้โผล่หน้า 

ขึ้นมา แต่อันที่จริงยังละไม่ได้ อาสวะยังหลบอยู่ดังนี้ ก็ยังไม่เป็นขีณาสาวะ คือยังไม่

สิน้อาสวะ ต่อเมือ่ละอาสวะได้หมดจรงิ ๆ จงึจะเป็นขณีาสวะคอืสิน้อาสวะ ท่านทีเ่ป็น

ขีณาสวะนี้แหละคือท่านผู้บรรลุนิพพาน

๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๙



ครั้งที่ ๔๒  

อุปสมานุสต ิ ขั้นวมิุตติ

นพิพาน พุทธภาวะ

ความระลึกถึงนิพพาน ย่อมท�าให้การถึงพระพุทธเจ้าเป็นชื่อว่าถึง และระลึก

ถึงพระธรรม พระสงฆ์ก็เป็นอันชื่อว่าถึง เพราะพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้หมายถึงขันธ์ ๕ 

ของพระองค์ อีกอย่างหนึ่ง ไม่ได้หมายถึงรูปกายนามกาย ของพระองค์ แต่หมายถึง 

ความเป็นพุทธะซ่ึงอยู่เหนือขันธ์ ๕ เหนือรูปนาม ความเป็นพุทธะนั้น ก็กล่าวได้ว่า

ภาวะซึ่งบรรลุนิพพานนั้นเอง จะอาศัยพระพุทธภาษิตบางแห่งกล่าวว่า คือพระจิต 

ทีบ่รรล ุวสิงัขารหมายถงึนพิพานท่ีสิน้สงัขารเครือ่งปรงุแต่งแล้วดัง่นีก้ค็วรจะได้ และที่

กล่าวว่าความเป็นพระพทุธะอยูเ่หนอืขนัธ์ ๕ นัน้ กเ็พราะได้มีพระพทุธภาษติแสดงไว้

ดัง่ทีม่เีรือ่งเล่าว่า ได้มบีางคนมทีฏิฐคิอืความเห็นว่า พระตถาคตพุทธเจ้าตาย

เกิดหรือว่าตายสูญ พระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าเข้าใจว่าอะไร พระตถาคตนั้นเป็นผู้พ้น

จากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือกล่าวย่อว่าเป็นผู้พ้นจากนามรูป เมื่อ

เป็นดังนี้ การจะกล่าวว่า ตายเกิดหรือตายสูญ ก็ต้องหมายถึงนามรูปหรือว่าขันธ์ ๕ 

ขันธ์ ๕ นั้นเองเป็นสิ่งที่เกิดตายหรือเกิดดับ ฉะนั้น เมื่อพระพุทธะเป็นผู้พ้นจาก 

ขันธ์ ๕ หรือนามรูปแล้ว จึงไม่ควรที่จะกล่าวว่าพระองค์เป็นผู้ตายเกิดหรือตายสูญ 

หรือว่ากล่าวอย่างอื่นอันต้องหมายถึงขันธ์ ๕ หรือนามรูปนั้น



466 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๑

ฉะนัน้ พระตถาคตพทุธเจ้าจงึทรงเป็นผูพ้้นสมมติบญัญติัท้ังหมด เพราะสมมติ

บัญญัติทั้งสิ้นนั้นย่อมตั้งอยู่ในขันธ์ ๕ หรือนามรูป เมื่อพ้นจากขันธ์ ๕ หรือนามรูป 

ก็เป็นอันพ้นจากสมมติบัญญัติท้ังหมด ไม่ควรจะกล่าวว่าเป็นอย่างไรอันเกี่ยวกับ 

ขันธ์ ๕ หรอืนามรปูนัน้ ภาวะดงักล่าวนีก้ม็ลีกัษณะเป็นอย่างเดียวกบันพิพานตามทีมี่

พระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้และแม้ว่าภาวะดังกล่าวน้ีจะยังเข้าใจได้ยาก จะกล่าวตามท่ี

ท่านแสดงไว้อย่างที่เข้าใจได้ง่าย ๆ ดังเช่นที่ได้เคยออกมากล่าวแล้วว่า ความสิ้นราคะ 

โทสะ โมหะ หรอืธรรมเป็นทีส่ิน้ราคะ โทสะ โมหะ ชือ่ว่านพิพาน ดงันีก้ไ็ด้และกห็มาย

ถึงภาวะดังกล่าวนั้น พระพุทธะจึงเป็นผู้สิ้น ราคะ โทสะ โมหะ ประกอบด้วยธรรม

เป็นที่สิ้นราคะ โทสะ โมหะ ฉะนั้น เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือที่พึ่ง  

หากยังระลึกถึงในฐานะใดฐานะหนึ่งซึ่งยังมีราคะ โทสะ โมหะอยู่ ยังมีรูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณอยู่อันเรียกว่ายังเป็นโลกอยู่ ดั่งนี้ก็ยังไม่ถึง ต่อเมื่อระลึกถึง

พระองค์ซึ่งเป็นผู้สิ้นราคะ โทสะ โมหะ พ้นจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

ทั้งสิ้น จึงจะเป็นอันระลึกถึง ฉะนั้น จึงควรท�าความเข้าใจว่า ตามที่มีผู้เชิญวิญญาณ 

บางทกีเ็ชญิวญิญาณพระพทุธเจ้าพระอรหนัต์มานัน้ไม่ถกูหลกัพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้า

และพระอรหนัต์ท้ังหลายเป็นผูพ้้นจากรปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ภาวะเป็น

พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็พ้นจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ฉะนั้น  

จึงไม่มีอะไรที่จะเชิญมาได้ จะพึงเข้าถึงได้ก็ด้วยการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงธรรมเป็นส้ิน

ราคะ โทสะ โมหะ ก็คือภาวะที่เป็นนิพพานนั่นแหละ จึงจะเป็นอันถึงได้

ปฏบิัตถิูกปฏบิัติตรง

เมือ่เข้าใจให้มคีวามถกูต้องดัง่นีแ้ล้ว การปฏบิตักิจ็ะเข้าถึงพระพทุธศาสนาซึง่

เอียงเทลุ่มลาดคือมุ่งไปสู่นิพพาน อันเป็นธรรมเป็นสิ้นกิเลสและกองทุกข์ท้ังสิ้น  

เมื่อยังเป็นไปอยู่เพ่ือกิเลสและกองทุกข์ ก็หาชื่อว่าได้เป็นพระพุทธศาสนาไม่ ฉะนั้น

เมือ่เข้าใจให้ถูกต้องดัง่นีแ้ล้ว การท่ีจะปฏิบติัให้ถกูให้ตรงกเ็ป็นการไม่ยาก คอืเพยีงแค่

ตรวจตราพิจารณาดูจิตใจของตนเองว่า ความปรารถนาต้องการก็ดี เจตนาความจงใจ

ก็ดี กรรมที่กระท�าก็ดี เกิดจากอะไร เป็นไปเพื่ออะไร ถ้าเกิดจากตัณหาเป็นไปเพื่อ



467ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน

ตณัหา เกิดจากราคะ โทสะ โมหะ เป็นไปเพือ่ราคะ โทสะ โมหะแล้ว นัน่ไม่ใช่เป็นการ

ปฏิบัติพระพุทธศาสนา แต่ถ้าเพ่ือดับตัณหา เพื่อดับราคะ โทสะ โมหะ นั่นแหละ

เป็นการปฏิบัติพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น เมื่อมีนิพพานเป็นหลักของใจดั่งนี้แล้ว  

คือความดับตัณหา ดับราคะ โทสะ โมหะ เจตนาก็จะตรงต่อพระพุทธศาสนา  

ความปรารถนาต้องการก็จะตรงต่อพระพุทธศาสนา การปฏิบัติก็จะตรงต่อพระพุทธ-

ศาสนา และพระพุทธเจ้าเม่ือก่อนจะตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์ ก็ปรากฏว่าได้ทรงมุ่ง 

พระสมัมาโพธญิาณ มุ่งเป็นพระพทุธเจ้า กค็อืมุง่นพิพานนัน่เอง มุง่ความดบักเิลสและ

กองทกุข์ แต่ว่ายงัไม่ทรงพบทาง จึงต้องทรงแสวงหาด้วยพระองค์เอง ทรงปฏบิตัไิปใน

ทางโน้นบ้าง ทรงปฏิบัติไปในทางนี้บ้าง เมื่อปรากฏว่าผิดพลาดบกพร่องก็แก้ไขให้ถูก

ต้องยิ่งขึ้นโดยล�าดับ เพราะฉะนั้น ต้องใช้เวลามาก เพราะต้องค้นหาเอาเอง จนทรง

พบทางอนัเรยีกว่ามัชฌมิาปฏปิทา ข้อปฏบิตัอินัเป็นหนทางกลาง ไม่ข้องแวะด้วยความ

ประกอบตนให้พัวพันอยู่ด้วยความสุขสดชื่นทางกาม อันเป็นสุดโต่งข้างหนึ่ง และการ

ปฏิบัติทรมานตนให้ล�าบากที่ไร้ประโยชน์อันเป็นสุดโต่งอีกข้างหนึ่ง ดังนี้แล้วจึงได้ทรง

บรรลุนิพพาน คือตรัสรู้พระธรรมเป็นพระพุทธเจ้า

เพราะฉะน้ัน นิพพานก็ดี พุทธภาวะก็ดี ธรรมท่ีเป็นบรมธรรมก็ดี จึงเป็น 

อนัเดยีวกนั และมัชฌิมาปฏิปทาน้ัน ก็ได้ทรงแสดงส่ังสอนไว้ในปฐมเทศนา กค็อืมรรค

มีองค์ ๘ และท่ีย่นลงก็คือศีล สมาธิ ปัญญา เราทั้งหลายในบัดนี้ จึงไม่ต้องไปค้น 

ทางให้เป็นการล�าบาก ปฏบิตัติามทางทีพ่ระพุทธเจ้าได้ทรงบญัญตัแิสดงไว้แล้วเท่านัน้

ก็จะเป็นการปฏิบัติถูก เป็นการปฏิบัติตรงได้ แม้ว่าจะเป็นปุถุชน ที่แปลว่าคนที่ยังมี

กเิลสหนาแน่นอยู่ แต่เม่ือได้เข้าทางถกู ได้ปฏบิตัถูิกตรง เพราะมคีวามเข้าใจถูก เข้าใจ

ตรงแล้ว การปฏบิตันิัน้กจ็ะเป็นการปฏบิตัทีิใ่กล้เข้าไปทกุท ีไม่ใช่เป็นการปฏบิตัทิีห่่าง

ออกไป นึกดูถึงว่า การเดินทางไปสู่จุดใดจุดหน่ึง ท่ีแรกนั้นก็อยู่ห่างไกลจากจุดท่ีจะ

เดินน้ันไป โดยมาก บางทีก็ต่างประเทศหรือว่าตรงกันข้ามท่ีเรียกว่าอยู่คนละขั้วโลก 

แต่เมื่อได้หันหน้าไปถูกทางแล้วว่าจะไปทางไหนก็เริ่มเดินทาง ก็เป็นอันว่าได้ท�าตัวให้

ใกล้เข้าไปโดยล�าดับ เมื่อเป็นดั่งนี้จะถึงได้ในที่สุด
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ดับวติกจรติ

แม้ว่าจะยังไม่ถึงนิพพาน พิจารณาดูว่าการปฏิบัติให้ถูกตรงต่อจุดดังกล่าวมา

น้ันก็ที่ให้สุขความเย็นเพียงใด คือว่าปฏิบัติดับตัณหา ปฏิบัติดับราคะ โทสะ โมหะ 

ตณัหาหรอืราคะ โทสะ โมหะ นัน้เป็นไฟท่ีเผาใจให้เดอืนร้อน เพราะฉะนัน้ เมือ่ปฏิบตัิ

ดับจึงเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุข ความสุขที่ทุกคนได้รับในปัจจุบันนี้เอง แม้ว่า

กิเลสจะยังไม่หมด แต่ว่ากิเลสท่ีเกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจดิ้นรนปรารถนาอย่างแรง ราคะ

อย่างแรง โทสะอย่างแรง โมหะอย่างแรง เผาใจให้เป็นทกุข์หนกั กินไม่ได้นอนไม่หลบั 

และกิเลสเหล่าน้ีเองเป็นเครื่องท�าใจให้ตรอง ให้คิดอันเรียกว่า วิตกความตรึก วิจาร 

ความตรอง เป็นวติกจรติอย่างหนึง่ ซึง่ปรงุใจให้คดิ คอืให้ตรกึ ให้ตรองไปจนเกนิพอดี 

เรื่องนิดหนึ่งก็คิดไปเป็นเรื่องมาก ดังที่เรียกว่า เรื่องนิดหนึ่งก็คิดไปศอกหนึ่ง วาหนึ่ง

หรือยิ่งกว่านั้น เรื่องที่ควรจะคิดเพียง ๑๐ นาที ก็ควรจะเลิกคิดได้ ก็คิดไปเป็น 

ชั่วโมง ๆ ดังนี้ เป็นความปรุงด้วยอ�านาจของตัณหา หรือราคะ โทสะ โมหะ การที่

กล่าวทัง้น้ี มไิด้หมายความว่าจะต�าหนคิวามตรึกตรองทัง้หมด เพราะว่าความตรกึตรอง 

บางอย่างก็เป็นทางของปัญญา ท�าให้เกิดปัญญา ดังที่เรียกว่า จินตามยปัญญา  

ความรู้ที่เกิดจากความคิดความตรึกตรอง บางอย่างก็ให้ได้สมาธิจนถึงฌานดังวิตก 

วิจารที่เป็นองค์ของปฐมฌาน เพราะฉะนั้น วิตก วิจาร ดั่งนี้คือเป็นไปเพื่อสมาธิ หรือ

เป็นไปเพื่อปัญญาหรือจะกล่าวรวมว่า ที่เป็นกุศลวิตกทั้งสิ้น ย่อมนับว่าเป็นส่วนดี  

แต่ว่าแม้เป็นกุศลวิตก ตรึกไปในทางดี แต่ถ้าตรึกเกินไป ปรุงเกินไป ก็เป็นเครื่อง

ท�าลายสมาธิท�าลายปัญญาได้เหมือนกัน

เพราะฉะนั้น เมื่อกล่าวโดยส่วนรวมแล้ว กิเลสคือตัณหา หรือราคะ โทสะ 

โมหะ ย่อมเป็นเครือ่งท�าจติใจให้ปรงุให้คดิไปในทางก่อความร้อนน้อยหรอืมาก เหมอืน

อย่างไฟถ้าเป็นกองเล็กก็ร้อนน้อย กองโตก็ร้อนมาก เพราะฉะนั้น การปฏิบัติเพื่อดับ

เสยีได้จึงท�าให้มีความสขุ ท�าให้มีความสบาย และความดบัเสยีได้นี ้กไ็ม่ใช่หมายความ

ว่าจะเป็นการท�าให้อยู่เรื่อย ๆ เฉย ๆ ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไร ไม่ใส่ใจถึงอะไร ไม่ได้

หมายถึงอย่างน้ัน เมือ่มเีรือ่งทีค่วรคดิอนัเป็นตวัจนิตาซึง่เป็นทางของปัญญา หรอืทีเ่ป็น

ทางให้เกิดสมาธิก็คิด ก็ปรุงให้เหมาะแก่เรื่อง เหมาะแก่กาลเวลา ในเวลาที่ควรจะพัก

กพ็กั เรือ่งเลก็กป็รุงให้เลก็ เรือ่งโตกป็รงุให้โต ตามควรแก่ขนาดของเรือ่ง เพือ่ทีจ่ะให้
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บังเกิดผลอันถูกต้อง ดั่งนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ควรกระท�า เพราะเหตุว่าไม่ใช่เป็นการกระท�า

ไปด้วยอ�านาจของตณัหา หรอืราคะ โทสะ โมหะ ดงักล่าวนัน้ แปลว่าท�าไปด้วยอ�านาจ

ของปัญญาทีถ่กูต้อง ไม่ใช่เป็นตวัโมหะ แต่การปรุงทีใ่ห้เกดิโทษนัน้หมายถึงการปรุงที่

เกิดจากโมหะ หรือราคะ โทสะ ตัณหาที่กล่าวมานั้นเท่านั้น ฉะนั้น การปฏิบัติให ้

ถูกต้องแม้เพียงเท่านี้ก็ให้ความสุขในปัจจุบัน และก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตรงท่ีถูกต้อง

ต่อทางนิพพานตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

เพราะฉะน้ัน เป็นอันว่านิพพานนั้นทิ้งไม่ได้ ถ้าทิ้งนิพพานเสียเมื่อใด ก็ยึด

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะไม่ได้ ปฏิบัติให้ถูกให้ตรงต่อพระพุทธ

ศาสนาไม่ได้ เม่ือมีนพิพานเป็นท่ีมุง่หมาย เข้าใจในนพิพานโดยถกูต้อง ท�าให้เข้าใจใน

พระพุทธศาสนา จะเข้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ก็ถึงได้ แม้จะปฏิบัติใน

เบือ้งต้น เบ้ืองต�า่ ท้ังท่ียังมกีเิลสอยูน่ี ้กป็ฏิบตัใินทางดบักเิลส ท�าจิตใจของตนให้เป็นสขุได้ 

ให้พบกับสุจริตธรรมให้พบกับความบริสุทธิ์ได้ นิพพานจึงเป็นเรื่องส�าคัญซึ่งจะต้องมี

ประจ�าอยู่ทุกเมื่อในพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาอันจะขาด

เสียมิได้

สอุปาทเิสสนพิพานและอนุปาทเิสสนพิพาน

นพิพานนัน้ตามหลกัแบ่งชัน้ธรรมดงัทีก่ล่าวแล้วเมือ่คราวก่อน คอื มรรค ผล 

นพิพาน นพิพานในระดบัดงัท่ีกล่าวน้ี ท่านแสดงว่ามอียู่สองอย่างคอื สอปุาทเิสสนพิพาน 

นพิพานทีม่อีปุาทยิงัเหลอื กบัอนปุาทเิสสนพิพาน นพิพานทีไ่ม่มอีปุาทเิหลอื มอีธบิาย

ที่แตกต่างกันอยู่สองอย่าง คืออย่างหนึ่งค�าว่าอุปาทิ หมายถึงขันธ์ ๕ ฉะนั้น สอุปาทิ- 

เสสนิพพาน นิพพานที่ยังมีอุปาทิคือขันธ์ ๕ ยังเหลืออยู่ จึงมีอธิบายว่า หมายถึง

พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ซึ่งบรรลุถึงนิพพานอันเป็นธรรมเป็นที่สิ้น

กิเลสทั้งสิ้นแล้ว เป็นพระอรหันต์แล้ว เป็นพระขีณาสพแล้ว แต่ยังมีขันธ์ ๕ เหลืออยู่ 

คือยังด�ารงชีวิตอยู่ ดังเช่นพระพุทธเจ้าเม่ือได้ตรัสรู้แล้วก็ยังทรงด�ารงพระชนมชีพอยู่ 

ยังเสด็จประกาศพระศาสนาต่อไปอีกถึง ๔๕ ปี เม่ือพระองค์ได้ตรัสรู้พระธรรมเป็น

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ชื่อว่าได้ทรงบรรลุสอุปาทิเสสนิพพาน และแม้พระ

อรหนัต์ทัง้หลายกเ็ช่นเดยีวกนั เมือ่ท่านได้บรรลธุรรมเป็นทีส้ิ่นกิเลสคอืนพิพานแล้วยัง
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ด�ารงชีวิตอยู่ ยังมีขันธ์ ๕ เหลืออยู่ ก็ชื่อว่าได้บรรลุสอุปาทิเสสนิพพาน นิพพานที่ยัง

มีอุปาทิคือขันธ์ ๕ ยังเหลือ อนุปาทิเสสนิพพาน นิพพานที่ไม่มีอุปาทิคือขันธ์ ๕  

เหลอือยู ่จงึหมายถึงพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าและพระอรหันตขณีาสพสาวกท้ังหลาย

ซึ่งดับขันธ์แล้ว ก็ชื่อว่าบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน

ได้มอีธบิายในพระสตูรบางแห่งทีแ่สดงว่า พระสารบีตุรเถระแสดงไว้ว่านิพพาน

ของท่านที่คนอื่นยังมองเห็นได้ด้วยตา เรียกว่าสอุปาทิเสส เม่ือมองไม่เห็นได้ด้วยตา

เรียกว่า อนุปาทิเสส ดังน้ีอีกอย่างหน่ึง อุปาทิ หมายถึง อุปาทาน หมายถึงกิเลส 

ฉะนัน้ สอปุาทเิสสนพิพาน นพิพานทีย่งัมอีปุาท ิคอืยงัมกีเิลสยงัเหลอืจงึหมายถงึท่าน

ทีล่ะกเิลสได้เดด็ขาดบางส่วนแล้ว แต่ยงัมีกิเลสยงัเหลือ คอืยังละได้ไม่หมด จึงหมายถึง 

ท่านที่บรรลุโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผลแล้ว ก็ชื่อว่าบรรลุนิพพานขั้นหนึ่ง ท่านท่ี

บรรลสุกทาคามิมรรค สกทาคามิผลแล้วก็ชือ่ว่าได้บรรลุนพิพานอกีขัน้หนึง่ ท่านทีบ่รรลุ

อนาคามมิรรค อนาคามผิลแล้ว กช็ือ่ว่าได้บรรลนุพิพานอกีขัน้หนึง่คือ ละกเิลสได้เดด็

ขาดบางส่วนแต่ยังไม่หมด ยังมีกเิลสบางส่วนเหลอือยู ่ดงันีเ้รียกว่า สอปุาทเิสสนพิพาน 

ส่วนนิพพานของท่านทีล่ะกเิลสได้เดด็ขาดไม่มเีหลอื เรยีกว่าอนปุาทเิสสนพิพาน นพิพาน

ทีไ่ม่มอีปุาทิ คืออุปาทานหมายถงึกิเลสท้ังหมดเหลืออยู ่คือละได้หมด ตามอธบิายหลงั

นีแ้ล้ว แม้ว่าจะยังมองเหน็ได้ด้วยตา คือมีขนัธ์ ๕ เหลอือยู่ ยงัด�ารงชวิีตอยู ่กเ็รยีกว่า 

บรรลุอนุปาทิเสสนิพพานได้ ในเมื่อละกิเลสได้เด็ดขาดทั้งหมด ตามอธิบายนี้ก็สักแต่

ว่าเป็นอธิบายที่แตกต่างกันไปเท่านั้น แต่ก็ไม่ท�าให้ความส�าคัญของนิพพานลดลงหรือ

แตกต่างกนัออกไปแต่ประการใด เป็นแต่เพียงว่าแม้ละกเิลสได้เดด็ขาดบางส่วน กเ็ป็น

อนัชือ่ว่าบรรลุนพิพานได้ แต่อธบิายนพิพานให้หย่อนลงมา ยงัมอีธบิายอย่างอ่ืนอกีซึง่

จะยังไม่กล่าวในวันนี้

ปฏบิัตโิพชฌงค์ ๗

การแสดงธรรมชกัชวนให้เราท้ังหลายระลกึถงึนพิพานแม้ดงักล่าว สตทิีร่ะลกึ

ไปพร้อมกบัการแสดงหรอืว่าการฟัง กน็บัว่าเป็นสตสิมัโพชฌงค์ ความเลอืกเฟ้นธรรม

คอืความเข้าใจธรรมทีแ่สดง แม้ว่านพิพานมีความหมายอย่างไร ประกอบอยู่ในพระพุทธ

ศาสนาอย่างไร ราคะ โทสะ โมหะหรือตัณหาเป็นไปเพื่อความร้อนเพื่อความทุกข์
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อย่างไร การดบัเสยีเป็นไปเพือ่ความสงบความสุขอย่างไร เลอืกเฟ้นธรรมลงไปอย่างนี้

ตามสจัจะคอืความจริง กน็บัว่าเป็นธรรมวจิยสมัโพชฌงค์ ความเพยีรคอืความทีม่จีติใจ

ไม่เบ่ือหน่ายเกยีจคร้าน แต่มพีลงัอตุสาหะ น้อมไปเพือ่ทีป่ฏบิตัดิบัตณัหา ราคะ โทสะ 

โมหะ อนัเป็นทางนพิพาน กน็บัว่าเป็นวริยิสมัโพชฌงค์ ความอิม่ใจ อ่ิมกายซึง่มลีกัษณะ 

เป็นความเย็น เป็นความสบาย ไม่ร้อน เพราะว่ามีฉันทะอัธยาศัยถอยออกจากตัณหา 

ราคะ โทสะ โมหะ ซ่ึงเป็นเครื่องร้อน แต่ว่าน้อมไปสู่ความดับอันเป็นความเย็น  

นับว่าได้เข้าไปสู่เขตของความเย็น อันท�าให้กายเย็น ใจเย็นและเมื่อมีฉันทะ วิริยะ  

แรงขึ้น ย่อมมีความดูดดื่มในธรรมมากขึ้นสนุกในธรรมมากขึ้นไม่เบื่อหน่าย เห็นงาม

ในธรรมมากขึ้น สบายใจในธรรมมากขึ้น และโดยเฉพาะจิตใจที่มีตัณหาเป็นจิตใจที่

บกพร่อง ไม่อิม่ไม่เตม็ไม่พอ แต่ว่าจติใจท่ีสงบตณัหาเป็นจติใจทีอ่ิม่ ทีเ่ตม็ ทีพ่อ ดงันี้ 

กน็บัว่าเป็นปีตสิมัโพชฌงค์ เม่ือเป็นดัง่น้ีก็บงัเกดิความสงบกายสงบใจ มคีวามสุขทีเ่กดิ

จากความสงบ ดงัค�าทีว่่า สขุทีย่ิง่ไปกว่าหรอืทีอ่ืน่นอกจากสงบไม่ม ีดัง่นี ้กเ็ป็นปัสสทัธ-ิ 

สมัโพชฌงค์ จติใจกต้ั็งมัน่แน่วแน่ตรงต่อทางนพิพานมากขึน้ ความทีม่จีติใจตัง้มัน่แน่ว

แน่ดังนี้ก็นับว่าเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ และเมื่อเป็นดั่งนี้ก็มีความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่อัน

เรียกว่าวางเฉย วางก็คือว่าไม่ยึดถือ เฉยก็คือว่าไม่วุ่นวาย แต่ปล่อยและสงบ ค�าว่า

ปล่อยนัน้กห็มายถงึปล่อยใจให้สงบตัง้มัน่อยูใ่นทางทีถู่กนัน้ คอืเมือ่ใจตัง้อยู่ในทางทีถู่ก

แล้ว ก็ปล่อยให้ต้ังอยู่ในทางที่ถูกนั้น แม้อาจจะมีความสงสัยขึ้นว่าจะมากไปเสียแล้ว 

หรือจะด่วนทิ้งโลกไปเสียแล้ว ดังนี้ ก็อาจจะตกใจขึ้นมา ท�าให้เลิกปฏิบัติก็จะท�าให้

ยึดถือขึ้นมาอีก ท�าให้วุ่นวายขึ้นมาอีก ถ้าจะมีความคิดขึ้นอย่างนี้ ก็ต้องคิดไปอีกทาง

หนึ่งว่าความคิดเช่นนี้ไม่ถูก ไม่ต้องกลัวว่าจะทิ้งโลก ไม่ต้องกลัวว่าจะส�าเร็จเพราะว่า

ไม่ใช่ของง่าย ตามทีเ่ปรียบแล้วว่ากเิลสนัน้กองเป็นภเูขาเลากาใหญ่โต ปฏบิตัคิรัง้หนึง่ 

ก็คล้าย ๆ กับว่าเอาผ้าไปปัดภูเขาครั้งหนึ่ง ไม่ท�าให้สึกกร่อนไปเท่าไหร่ ไม่ต้องกลัว 

ควรจะกลัวว่าไม่ส�าเร็จนั่นแหละมากกว่า ไม่ควรกลัวว่าจะส�าเร็จเร็วดังนี้ ปล่อยให้จิต

ตั้งมั่นอยู่ในความสงบมากขึ้น ไม่ไปขัดขวางและไม่เข้าไปวุ่นวาย เมื่อเดินทางถูกแล้ว 

ก็ปล่อยให้ได้เดนิไปในทางทีถ่กูนัน้ ดงันีค้อือเุบกขามลีกัษณะเป็นตวัควบคมุให้ด�ารงอยู่

ในความสงบตั้งมั่นยิ่งขึ้น ก็นับว่าเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ ฉะนั้นแม้การฟังธรรมก็ได้

ชื่อว่า ได้ปฏิบัติตามโพชฌงค์ทั้งเจ็ดประการด้วยประการฉะนั้น

๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๙



ครั้งที่ ๔๓  

อุปสมานุสต ิ ขั้นวมิุตติ

นพิพาน

ได้แสดงนิพพานโดยอาศัยพระพุทธภาษิตและอธิบายมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็

ยังไม่จบเพราะได้มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้โดยปริยาย คือแนวทางต่าง ๆ อีกหลาย

ประการ แต่ว่าก็รวมเข้าสงูสดุในอันเดยีวกันและในการแสดงนีก้ไ็ด้กล่าวแล้วว่าได้อาศยั

พระพุทธภาษิตและอธิบายในที่นัน้ ๆ ซึ่งอาจที่จะแสดงได้ เหมือนอยา่งอาจที่จะระลึก

ถึงนิพพานได้ และกเ็ป็นความจ�าเป็นทีจ่ะต้องระลกึถงึ และเช่นเดยีวกนักบัทีส่มควรจะ

แสดงเพื่อเกิดความสนใจ และให้เห็นว่านิพพานนั้นเป็นธรรมที่พึงบรรลุถึงได้ เป็น

อายตนะคอืเป็นทีต่่อได้ เหมอืนอย่างตากบัรปูต่อกนัได้ หูกบัเสียต่อกนัได้ นพิพานกบั

ผู้บรรลุคือจิตก็ต่อกันได้ บรรลุถึงได้ในเมื่อปฏิบัติเข้าถึงขั้น จึงได้เรียกว่าเป็นอายตนะ

คือเป็นที่ต่อได้ คือบรรลุได้ และแม้ยังไม่บรรลุคือยังไม่ได้ยังไม่ถึง เม่ือระลึกถึงก็จะ

ท�าให้เกิดฉันทะ วิริยะ ในอันที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงต่อไป

ได้กล่าวแล้วว่า ทกุ ๆ ท่านทีบ่รรลนุพิพานแล้วก่อนจะบรรลทุ่านกร็ะลกึถึงท้ังนัน้ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเม่ือเป็นพระโพธิสัตว์ ก็ได้ทรงระลึกถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ 

คือความตรัสรู้เองโดยชอบ ทรงปรารถนาพุทธภูมิก็คือปรารถนานิพพานนั้นเอง จึงได้

ทรงบ�าเพ็ญพระบารมีเพื่อบรรลุนิพพาน พระอรหันตสาวกทั้งหลายก่อนที่จะบรรล ุ

อรหตัตมรรค อรหตัตผล เป็นพระอรหนัต์กร็ะลึกถึงนพิพาน อธษิฐานคอืตัง้จติปรารถนา
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ต้องการนิพพานและปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานและถ้าหากไม่ระลึกถึงก็จะไม่เกิดฉันทะ

วิริยะอุตสาหะในอันท่ีจะปฏิบัติ มีการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงได้ และการที่ระลึกถึงได้ก็

เพราะได้ฟังธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้ากท็รงแสดงแก่

ผูท้ีย่งัไม่บรรลยุงัไม่ได้ไม่ถึงนัน่เอง ถ้าหากว่าเป็นผูไ้ด้เป็นผูถึ้งแล้ว กไ็ม่จ�าเป็นทีจ่ะต้อง

แสดงสั่งสอน 

เพราะฉะนั้น ธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรมท้ังส้ิน ก็ทรงส่ังสอนแก่ผู้ท่ียังไม่ได้

บรรลุยงัไม่ได้ยังไม่ถงึเป็นประการส�าคญั การแสดงบอกกล่าวกนัต่อมา ก็เป็นการแสดง

พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อได้เข้าใจถึงคลองธรรมหรือกระแสธรรมท่ี

ด�าเนินไปตามสมควรแล้ว ก็ย่อมจะเข้าใจถึงพระนิพพานได้ ระลึกถึงพระนิพพานให้

ตรงได้ และความเข้าใจถงึคลองธรรมถงึกระแสธรรมนัน้กล่าวโดยย่อกเ็ป็นของไม่ยาก 

เพราะอยูต่รงกันข้ามกบักระแสโลกหรอืกระแสกเิลสนีเ้อง กล่าวคอื จติทีม่กีเิลส ทีม่ทีกุข์ 

ทุกคนก็ย่อมรู้ เพราะกิเลสกับทุกข์ประกอบกันอยู่กับจิตใจของทุก ๆ คน นิพพานนั้น

เป็นธรรมเป็นท่ีสิ้นกิเลสและกองทุกข์ท้ังส้ิน ซึ่งเป็นความบริสุทธิ์อย่างยิ่ง อันตรงกัน

ข้ามกับจิตที่ยังมีกิเลสและกองทุกข์ซึ่งเป็นจิตที่เศร้าหมอง จิตที่พ้นกิเลสและกองทุกข์

เป็นจติทีบ่รสิทุธิผ่์อนใส ก็จติอันนีเ้อง เพราะฉะนัน้ เมือ่เข้าใจถงึว่านพิพานกค็อืสิน้กเิลส

และกองทุกข์ทั้งสิ้นดังนี้แล้ว ก็เข้าใจไม่ยาก คือภาวะอันนั้นเอง ภูมิอันนั้นเอง ฉะนั้น 

ธรรมคือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่รู้ได้เห็นได้ ถ้าท�าใจให้รู้ให้เห็นแล้ว  

ก็ไม่เป็นการยากเกินวิสัย

สังขตธรรมหรอืสังขาร

ธรรมที่ทรงสั่งสอนถึงนิพพานนั้นโดยปริยายคือทางอย่างหนึ่ง รวมอยู่ในข้อที่

เรียกว่าอสังขตธรรม ธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่ง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิสังขาร คือ

สภาพที่ไม่ปรุงไม่แต่ง ซึ่งปราศจากการปรุงแต่งทั้งสิ้น ได้มีแสดงธรรมไว้สองอย่างคือ 

สงัขตธรรมกบัอสงัขตธรรม หรอืสงัขารและวสัิงขาร สังขตธรรมนัน้คอืธรรมทีถ่กูปรงุแต่ง 

สงัขารกค็อืสภาพท่ีปรงุแต่ง โดยเรยีกว่าสงัขตธรรมหรอืสังขารกม็คีวามหมายเป็นอย่าง

เดียวกัน สงัขตธรรมคอืธรรมท่ีถกูปรุงแต่งนัน้โดยปรยิายหนึง่แสดงไว้ว่า ปญุญาภสัิงขาร 
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ปรุงแต่งบุญ นี้เป็นสังขตธรรมอย่างหนึ่ง อเนญชาภิสังขาร ปรุงแต่งส่ิงท่ีไม่หว่ันไหว 

หมายถึงปรุงแต่งสมาธิจนถึงบรรลุฌานคือสมาธิที่แน่วแน่ไม่หวั่นไหวก็เป็นสังขตธรรม

อย่างหนึ่ง ท่ีเรียกว่าสังขตธรรมน้ันเพราะว่าต้องปรุงแต่งคือต้องท�าจะเป็นบุญขึ้นมาก็

ต้องท�า จะเป็นบาปขึ้นมาก็ต้องท�า จะเป็นสมาธิขึ้นมาก็ต้องท�า ถ้าไม่ท�าก็เป็นบุญเป็น

บาปเป็นสมาธิขึ้นมาไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า สังขตธรรม ธรรมที่ถูกปรุงแต่ง

ธรรมทีถ่กูปรงุแต่งนีต้รสัแสดงไว้ว่า มรรคมีองค์ ๘ เป็นยอด มรรคมีองค์ ๘ 

น้ันก็ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ สองนี้ 

จัดเป็นปัญญา สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ 

เลี้ยงชีพชอบ สามนี้จัดเป็นศีล สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ 

สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ สามนี้จัดเป็นสมาธิ มรรคมีองค์ ๘ นี้ตรัสแสดงว่าเป็นยอด

สงัขตธรรม คือธรรมท่ีถกูปรงุแต่งท้ังสิน้ ท�าไมมรรคมอีงค์แปดจงึเรยีกว่า สงัขตธรรม 

เพราะต้องปรุงแต่งคือต้องท�าต้องปฏิบัติจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นต้นขึ้นมาได้ หรือ 

ย่อลงมา จึงจะเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญาขึ้นมาได้ ถ้าหากว่าไม่ปรุงแต่งคือไม่ท�า

ไม่ปฏิบัติ ก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาไม่ได้เป็นมรรคมีองค์ ๘ ขึ้นมาไม่ได้ 

ท�าไมจึงเป็นยอดของสังขตธรรมท้ังหลาย เพราะว่ามรรคมีองค์ ๘ หรือย่นย่อลง 

เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา นี้เป็นทางปฏิบัติให้บรรลุถึงความดับทุกข์ได้ คือดับตัณหา 

ความดิน้รน ทะยานอยากได้ และเมือ่ดบัทกุข์คอืดบัตณัหาได้แล้ว กเ็ป็นอนัว่าเสรจ็กิจ 

คอืว่า เลกิท�าเลกิปฏบิตัต่ิอไปได้ ส่วนสงัขตธรรมประการอืน่นัน้ไม่ให้บรรลถุงึความสิน้

ทุกข์ ความสั้นกิเลสได้เหมือนอย่างนี้ และไม่สามารถจะเสร็จกิจได้ จะต้องปรุงแต่ง 

จะต้องท�า จะต้องปฏิบัติต่อไปไม่สิ้นสุด ไม่จบสิ้น และก็ก่อให้เกิดสุขบ้าง ก่อให้เกิด

ทุกข์บ้าง แม้จะให้เกิดสุขเกิดทุกข์ ก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เป็นสุขเป็นทุกข์ที่แปรปรวน

เปล่ียนแปลงไป เป็นสุขในบางคราว สุขน้ันก็หายไป เป็นทุกข์ในบางคราว ทุกข์นั้น 

ก็หายไป สลับกันไป ทั้งต้องปรุงแต่ง ต้องปฏิบัติกันอยู่ร�่าไปไม่สิ้นสุด จึงไม่บรรลุถึง

ความเป็นยอดได้ แต่ว่ามรรคมีองค์ ๘ นั้นบรรลุถึงความเป็นยอดได้ดั่งกล่าวแล้ว  

จึงได้จัดว่าเป็นยอดของสังขตธรรมทั้งสิ้น
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สังขตลักษณะ

สังขตลักษณะดังที่กล่าวมานี้ย่นลงอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นเหตุเป็นผล สิ่งที่

เรียกว่าเหตุว่าผลท้ังสิน้นัน้ย่อมเป็นสงัขตธรรมทัง้นัน้ เพราะต้องปรงุแต่ง ต้องท�าเหตนุัน้ 

ต้องปรุงแต่งท�าโดยตรง ผลนั้นเป็นผลของเหตุ แต่ก็นับว่าเป็นสัขตธรรมด้วย เพราะ

เนื่องกับเหตุที่ปรุงแต่งหรือธรรมนั้น เพราะฉะนั้น สังขตธรรมทั้งหมดจึงเป็นเหตุและ

ผลซึ่งต้องเกิดต้องดับ เพราะเมื่อเป็นสังขตธรรมหรือเป็นสังขารต้องตกอยู่ในสามัญ

ลักษณะคือลักษณะที่เป็นสามัญทั่วไปของสิ่งที่ถูกปรุงแต่งทั้งปวงอันได้แก่ อุปฺปาโท 

ปญฺญายติ ความเกิดขึ้นปรากฏ วโย ปญฺญายติ ความเสื่อมสิ้นไปปรากฏ ิตสฺส 

อญฺญถตฺตํ ปญฺญายติ เมื่อยังตั้งอยู่ความปรวนแปรเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นปรากฏ 

เพราะฉะนัน้ บรรดาสงัขตธรรมทัง้สิน้ตลอดจนถงึมรรคมอีงค์ ๘ จงึเป็นสิง่ทีต้่องตกใน

สังขตลักษณะดังกล่าวหรือย่นลงก็คือ ต้องเกิดดับ

ในข้อนี้จะพึงเห็นได้ดังตัวอย่างที่ท่านพระอานนท์ได้แสดงอิทธิบาท ๔ ขึ้นมา  

อิทธิบาท ๔ นั้นก็ได้แก่ธรรมที่ให้บรรลุถึงความส�าเร็จ ๔ ประการ

๑.  ฉันทะ ความพอใจใคร่ที่จะท�า

๒.  วิริยะ ความเพียร

๓.  จิตตะ ความใส่ใจหรือความเอาใจใส่

๔.  วิมังสา ความใคร่ครวญพิจารณา

ท่านพระอานนท์แสดงว่า อิทธิบาท ๔ นี้เป็นธรรมที่ให้บรรลุถึงความส�าเร็จ  

เมื่อบรรลุถึงความส�าเร็จแล้วก็ดับ ท่านยกตัวอย่างว่า เหมือนอย่างว่าผู้ที่มาสู่อารามนี้ 

ก่อนทีจ่ะมากต้็องมีฉนัทะทีจ่ะมา มีวริยิะทีจ่ะมา มจีติตะทีจ่ะมา มวีมิงัสาทีจ่ะมา และ

กอ็าศยัอทิธบิาท ๔ นีม้า ครัน้มาถึงอารามแล้ว ฉันทะ วิรยิะ จติตะ วิมังสา นัน้กด็บั

คือเสร็จกิจไป เป็นอันว่าดับไปเลิกไปดังนี้ ฉะนั้น บรรดาสังขตธรรมทั้งสิ้นจึงมีเกิด มี

ดับด้วยประการฉะนี้ และเมื่อเรียกว่าเหตุผล เหตุผลทั้งปวงก็เป็นสังขตธรรม คือเป็น

สิ่งที่เกิดที่ดับ 
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อสังขตธรรมหรอืวสิังขาร 

ส่วนอสังขตธรรม ธรรมท่ีไม่ถูกปรุงแต่งนั้น หมายถึงที่พ้นจากสังขตธรรม 

ดงักล่าว หรอืท่ีพ้นจากมรรคมีองค์แปด อันเป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัติไม่ต้องปรงุแต่ง ไม่ต้องท�า 

ไม่ต้องปฏบิตัธิรรมทีเ่ป็นอสงัขตธรรมนีเ้ป็นส่ิงทีมี่อยู่ซึง่เรียกว่า นพิพาน ในทีน่ี ้แต่ว่า

นักวจิารณ์ธรรมได้วจิารณ์ว่า จะไม่หมายถึงนพิพานอย่างเดียว กเ็พราะว่าท่านใช้ค�าเป็น

พหวัุจนะ คอืใช้ว่าอสงัขตธรรมทัง้หลาย ซึง่หมายความว่ามมีากกว่าหนึง่ เพราะฉะนัน้ 

ธรรมท่ีไม่ถูกปรงุแต่งดงักล่าวนีจึ้งมีมาก และธรรมเหล่านีจ้ะพงึเหน็ได้ดงัตวัอย่างทีเ่คย

แสดงในครัง้ก่อน ๆ แล้วโดยเทยีบกบัภมูปิระเทศเช่นว่า การมาสูอ่ารามนี ้การมานัน้

เป็นสังขตธรรม คือผู้มานั้นต้องท�าต้องปรุงต้องแต่ง ต้องอาศัย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 

วิมังสา ส่วนตัวอารามซึ่งเป็นที่มาถึงนั้นผู้มาไม่ได้ปรุงแต่ง เป็นส่ิงท่ีมีอยู่เป็นท่ีมาถึง 

เป็นทีบ่รรล ุฉะนัน้ การมากเ็ทยีบกบัสงัขตธรรม อารามท่ีเป็นท่ีถึงเป็นทีบ่รรลุกเ็ทียบกบั

อสงัขตธรรม เพราะผูม้าไม่ได้ปรงุแต่งข้ึนมา แต่ว่าเป็นทีบ่รรลเุป็นทีม่าถงึ ตามตวัอย่าง

นีก้อ็าจจะเข้าใจได้อย่างคร่าว ๆ ว่า อสงัขตธรรมนัน้เป็นส่ิงท่ีมจีรงิ ซึง่เป็นส่ิงทีอ่ยูเ่หนือ

สังขตธรรมขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง หรือจะกล่าวว่า เป็นที่บรรลุเป็นที่ถึงของสังขตธรรมก็ได้ 

และเมื่อเป็นดั่งนี้ ท่านจึงแสดงว่าอสังขตธรรมนั้นเป็นสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผล เป็นธรรม

ทีอ่ยูเ่หนอืเหตผุลโดยอธบิายดงักล่าว คอืส่วนทีเ่ป็นเหตผุลนัน้เป็นสิง่ทีต้่องปรงุแต่งคอื

ต้องท�าเหมือนอย่างเหตุ คือการมา คือต้องปรุงแต่งการมาสู่อาราม ผลคือการถึง  

เหตแุละผลคอืการมาและการถงึ ส่วนตวัอารามเองเป็นทีถ่งึทีบ่รรลนุัน้อยูเ่หนอืเหตผุล

ดังกล่าว เพราะฉะนั้น ท่านผู้วิจารณ์ธรรมจึงได้กล่าวว่า ธรรมนั้นเป็นธรรมที่เป็นเหตุ

เป็นผลขัน้หนึง่ และเป็นธรรมทีอ่ยูเ่หนอืเหตุเหนอืผลอกีขัน้หนึง่ กโ็ดยอธบิายดงักล่าว 

และเมื่อทราบแล้วก็อาจจะพอเข้าใจเนื้อความที่กล่าวนี้ได้

สอุปาทเิสสและอนุปาทเิสสโดยปรยิาย

นพิพานอันเป็นธรรมทีบ่รรลทุีถ่งึนัน้ ก็ได้กล่าวแสดงอธิบายแล้วถึงสอปุาทิเสส 

นิพพานและอนปุาทเิสสนพิพาน ในวันนีจ้ะได้น�าพระสตูรหนึง่ทีแ่สดงไว้ในพระไตรปิฎก

มาเล่ามใีจความว่า ได้มเีทวดาสององค์มาเฝ้าพระพทุธเจ้าในเวลากลางคนื เทวดาองค์
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หนึง่ได้กราบทูลว่า ภิกษุณีเหล่าน้ันวมุิตตแิล้ว เทวดาอกีองค์หนึง่ได้กราบทลูว่า ภกิษณุี

เหล่านัน้วมิตุตดิ ีเป็นอนปุาทเิสสคอืไม่มอีปุาทิเหลือแล้ว พระพทุธเจ้ากไ็ด้ทรงพอพระทัย 

วันรุ่งขึ้นก็ได้ตรัสเล่าเรื่องน้ีแก่พระภิกษุท้ังหลาย พระมหาโมคคัลลานะ ได้พึงตรัส 

เล่าน้ันก็มีความนึกขึ้นว่า อันญาณคือความรู้ในเรื่องนี้ได้มีแก่เทวดาทั้งหลายทั้งหมด 

หรือว่ามีแก่เทวดาเฉพาะบางพวก ได้มีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าติสสะ เพิ่งถึงมรณภาพและ

ได้บังเกิดในพรหมโลก ปรากฏชื่อว่าติสสะพรหม ซึ่งมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก  

พระมหาโมคคัลลานะได้ขึน้ไปสู่พรหมโลก สูส่�านกัของติดสสะพรหมนัน้ และได้กล่าว

ถามปัญหานี้ติดสสะพรหมนั้นว่า เทวดาซึ่งไปเกิดเป็นพรหมท้ังหมดได้มีญาณคือ 

ความรู ้ในสอปุาทเิสสนัน้ว่า สอปุาทเิสส ในอนปุาทเิสสว่าอนปุาทเิสสทัง้หมด หรอืว่า

พรหมพวกไหนรูไ้ด้ดัง่นี ้ตสิสะพรหมจงึได้กล่าวเฉลยว่า เทวดาทีเ่กดิในพรหมทัง้หมด

หาได้มญีาณคือความรูด้งัน้ันท้ังหมดไม่ เทวดาทีไ่ปเกดิเป็นพรหมจ�าพวกใดซึง่มสัีนโดษ

คือความพอใจอยู่ในอายุ วรรณ สุข ยศ อธิปไตย ซึ่งเป็นของพรหม ไม่รู้ธรรมเป็น

เครื่องแล่นออกยิ่งขึ้นไป เทวดาที่เกิดเป็นพรหมเหล่านั้นย่อมไม่รู้ คือไม่มีญาณที่จะรู้

ในสอุปาทิเสสว่าสอุปาทิเสส ในอนุปาทิเสสว่าอนุปาทิเสส แต่ว่าเทวดาที่ไปเกิดเป็น

พรหมเหล่าใดไม่สันโดษ คือไม่ยินดีพอใจอยู่ในอายุ วรรณ สุข ยศ อธิปไตย ที่เป็น

ของพรหมเท่านัน้ แต่ว่า ย่อมรูธ้รรมเป็นเครือ่งแล่นออกย่ิงข้ึนไปด้วย เทวดาผูเ้กดิเป็น

พรหมเหล่านั้นย่อมมีญาณคือความหยั่งรู้ในสอุปาทิเสสว่าสอุปาทิเสส ในอนุปาทิเสส

ว่าอนุปาทิเสสดังนี้ ต่อจากนั้นแล้วติสสะพรหมได้แสดงต่อไปว่า ภิกษุผู้ที่ได้อุภโตภาค

วิมุตติคือความหลุดพ้นโดยส่วน ๒ ได้แก่เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ หลุดพ้นด้วยใจ 

หลุดพ้นด้วยปัญญา และภิกษุผู้ที่ได้ปัญญาวิมุตติ หลุดพ้นด้วยปัญญา หมายถึง 

ขีณาสวะคือเป็นผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว เทวดาผู้เกิดเป็นพรหมดังกล่าวย่อมมีญาณรู้ว่า  

ภิกษุผู้บรรลุวิมุตติดังกล่าว เมื่อกายยังด�ารงอยู่ เทวดามนุษย์ย่อมเห็นภิกษุนั้นได้  

เมื่อกายแตกท�าลาย เทวดามนุษย์ย่อมไม่มองเห็นภิกษุนั้นได้ ดังนี้เรียกว่ามีญาณรู้ใน

อนปุาทเิสส คือนิพพานท่ีไม่มีอุปาทิว่าอนุปาทเิสส คอืรูต้ามเป็นจรงิ ส่วนภกิษผุูท้ีบ่รรลุ

มรรคผลต�า่ลงไปกว่านัน้ ดงัทีเ่รยีกว่า กายสกัขเิป็นต้น เทวดาผูเ้กดิเป็นพรหมดงักล่าว

ย่อมมีญาณหย่ังรู้ว่าภิกษุผู้บรรลุมรรคผลที่ต�่ากว่านั้น อันเรียกว่า กายสักขิเป็นต้น  

เมื่อได้ลองเสพ คืออยู่ในเสนาสนะอันสมควร ได้คบหากัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีงาม  

ได้อบรมบ่มอินทรีย์ทั้งหลายยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจะกระท�าให้แจ้งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ คือ



478 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๑

อรหัตตมรรคอรรหัตตผลอยู่ได้ดังนี้ มีญาณรู้ในสอุปาทิเสส คือนิพพานท่ียังมีอุปาทิ

เหลืออยู่ ว่าสอุปาทิเสสตามความเป็นจริง ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กลับมากราบ

ทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ตรัสเพิ่มขึ้นมาอีกจ�าพวกหนึ่ง คือจ�าพวกที่เรียกว่า 

อนิมิตตวิหารี คือผู้ที่ปฏิบัติบรรลุเจโตสมาธิ ไม่มีนิมิตคือเครื่องก�าหนดหมาย เพราะ

ไม่ใส่ใจถึงนิมิตทั้งสิ้น ว่าจะท�าให้แจ้งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ เป็นสอุปาทิเสสอีกจ�าพวก

หนึง่ ดงันี ้ตามทีแ่สดงไว้ในพระสูตรทีเ่ล่ามานีก้เ็ป็นการแสดงอธบิายอนปุาทเิสส และ 

สอุปาทิเสสโดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ดังนี้

ความระลึกถึงนิพพานแม้โดยปริยาย คือทางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงแสดงไว้หลายอย่างหลายประการ แต่ก็รวมอยู่ที่ธรรมเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์ 

ฉะนั้น เมื่อระลึกถึงธรรมเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์ ก็เป็นอันว่าได้บรรลุถึงนิพพาน 

ย่อมจะท�าให้จิตใจได้บรรลุถึงความสงบ แม้การฟังธรรมข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นบรรยาย

กต็าม จะเป็นสวดกต็าม ธรรมท้ังปวงนัน้ย่อมมวีมิตุตเิป็นรส เอยีงเทลุม่ลาดไปสูค่วาม

สิ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ก็ชื่อว่าได้ระลึกถึงนิพพานนั้นเอง

๔ มกราคม ๒๕๒๐



ครั้งที่ ๔๔  

อุปสมานุสต ิ ขั้นวมิุตติ

นพิพาน

นิพพาน ตามความหมายทีใ่ช้ซึง่เป็นทีเ่ข้าใจกนัโดยทัว่ไป ได้แสดงแล้วว่าเป็น

บรมธรรมยอดธรรม เป็นภูมิที่พึงบรรลุซึ่งนับเป็นอสังขตธรรม ธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่ง

หรือวิสังขาร ธรรมที่ปราศจากความปรุงแต่งหรือเครื่องปรุงแต่ง เป็นธรรมที่อยู่เหนือ

มรรคและผล ดงัทีเ่รียกว่า มรรค ผล นพิพาน อนัเป็นโลกตุตรธรรม ธรรมท่ีอยู่เหนอืโลก 

พ้นโลก พ้นความทุกข์ พ้นกิเลส ตลอดจนถึงพ้นกรรมด้วยประการทั้งปวง และก็ได้

กล่าวแล้วว่า ไม่ใช่เป็นธรรมท่ีสดุเอือ้ม แต่ว่าจะต้องปฏบิตัไิปโดยล�าดับ ก็เหมอืนอย่าง

ว่าที่สูงซึ่งมีบันไดขึ้นไปเป็นขั้น ๆ เมื่อยังอยู่ที่พื้นดิน ยังมิได้ก้าวขั้นบันไดไปแต่ละขั้น 

ก็ย่อมจะรู้สกึว่า ทีส่งูอนัเป็นทีส่ดุบันไดนัน้อยูส่ดุเอือ้ม แต่ว่า เมือ่ข้ึนบนัไดไปโดยล�าดบั

ทลีะขัน้จนถึงขัน้ท่ีสดุแล้ว ท่ีสงูน้ันก็จะอยูใ่นเอือ้มเช่นเดยีวกบับนัไดขัน้ทีห่นึง่ ขัน้ทีส่อง 

เมือ่ยนืมองอยู่บนพืน้ดนิ กเ็ป็นทีอ่ยูใ่นเอ้ือม รูส้กึขึน้ไปได้และขึน้ไปไม่ยาก การปฏบิตัิ

เพือ่บรรลถุงึนพิพานอันเป็นบรมธรรมกย่็อมเป็นเช่นนัน้ ซ่ึงเมือ่ปฏบิตัไิปโดยล�าดบัแล้ว

กจ็ะมาอยูใ่นเอือ้มบรรลุถงึได้ และแม้ว่าจะก้าวข้ึนไปต้ังแต่บนัไดขัน้ต้น กย่็อมได้รบัรส

ของนิพพานแล้ว เช่นเดียวกับที่มีอุปมาเหมือนอย่างน�้าในมหาสมุทร มีความเค็มเป็น

รสทั้งหมด แม้ว่าจะก้าวลงไปสู่มหาสมุทรริมฝั่งที่สุด ก็ย่อมจะพบน�้าในมหาสมุทรนั้น

มีความเค็มเป็นรสเดียวกัน ฉะนั้น จึงได้รับรสของนิพพาน คือความดับกิเลสและกอง
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ทกุข์ไปโดยล�าดบัตัง้แต่ขัน้ต้นท่ีก้าวขึน้สูธ่รรมปฏบิตั ิฉะนัน้ จงึเป็นส่ิงทีอ่ยูใ่นวิสัยอันจะ

พงึบรรลถุงึได้ และกจ็ะต้องบรรลุถงึตัง้แต่ในข้ันต้นดงักล่าวมานัน้ โดยเหตนุีท่้านจงึใช้ 

ค�าว่านิพพานในความหมายท่ีผ่อนลงมาดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว ว่าผ่อนลงมาถึงความดับ

กิเลสของพระโสดาบันก็เป็นนิพพานข้ันหนึ่ง ของพระสกทคามีก็เป็นนิพพานขั้นหนึ่ง 

ของพระอนาคามกีน็พิพานขัน้หนึง่ ซึง่ยงัเรยีกว่าเป็นสอปุาทิเสส คือมีอปุาทิ ซึง่หมายถึง

อปุาทานหรอืกิเลสยังเหลอือยู ่จนถงึของพระอรหนัต์จงึเป็นนพิพานขัน้ทีสุ่ด อนัเรยีกว่า

อนุปาทิเสส ไม่มีอุปาทิหรืออุปาทานหรือกิเลสยังเหลืออยู่ดังที่กล่าวมาแล้วเป็นอัน 

ผ่อนลงมา

นพิพานฌาน

ท่านยังแสดงนิพพานผ่อนลงมาอีกถึงนพิพานฌาน นพิพานปัญญา คอืมแีสดง

ว่าผูป้ฏบัิติสมาธจินบรรลุฌาน ตัง้แต่รปูฌานที ่๑ และต่อข้ึนไปโดยล�าดบั คอืรปูฌาน

ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และต่อขึ้นไปอรูปฌานที่ ๑ ต่อขึ้นไปที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และจนถึง

สัญญาเวทยิตนิโรธ คือดับสัญญา เวทนา ท่านเรียกว่าเป็นนิพพานแต่ละชั้น นิพพาน 

ดังกล่าวนี้เรียกสั้นเพื่อเข้าใจว่า นิพพานฌาน

นพิพานปัญญา

นพิพานปัญญานัน้มีแสดงไว้ถงึสนัทฏิฐกิธรรม ธรรมทีเ่หน็เอง สนัทฏิฐิกนพิพาน 

นิพพานที่เห็นเอง โดยอธิบาย ราคะ โทสะ โมหะ เมื่อบังเกิดขึ้นครอบง�าจิตใจย่อม

เป็นเครือ่งดับปัญญา เป็นไปเพือ่ความเบียดเบยีน ทัง้เป็นไปเพือ่ให้ประพฤตก่ิอภยัเวร

ต่าง ๆ มีฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง เป็นต้น ส่วนความสงบ ราคะ โทสะ โมหะ  

ความไม่มรีาคะ โทสะ โมหะ ย่อมตรงกนัข้าม ไม่ดบัปัญญา ไม่เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ไม่เป็นเหตุก่อภัยเวรดังกล่าว ความพิจารณาให้รู้ดังนี้เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิกธรรม เป็น

สันทิฏฐิกนิพพาน
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พจิารณาดตูามอธบิายนีก้จ็ะพงึเหน็ได้ว่า ทกุ ๆ คนเม่ือหมัน่ใช้ปัญญาพจิารณา

ตรวจดูจติใจของตนเอง เมือ่ราคะ โทสะ โมหะ บงัเกดิขึน้กใ็ห้รูพ้ร้อมทัง้ให้รูถึ้งโทษแม้

ดังที่กล่าวมาแล้ว ราคะ โทสะ โมหะ จะสงบลงได้ด้วยอ�านาจของปัญญาที่รู้นั้น และ

ก็ให้รู้ว่า ราคะ โทสะ โมหะ สงบ พร้อมทั้งรู ้คุณของความสงบ ราคะ โทสะ  

โมหะ แม้ปฏิบัติดังนี้ก็เรียกว่าบรรลุถึงสันทิฏฐิกธรรม สันทิฏฐิกนิพพานได้ เพราะใน 

พระพุทธาธิบายดังที่ยกมากล่าวข้างต้นนั้นมิได้จ�ากัดว่า จะต้องสงบได้เด็ดขาดหรือว่า

สงบได้ชั่วคราว เป็นพระพุทธาธิบายที่วางไว้เป็นกลาง ๆ จึงกินความได้ถึงการปฏิบัติ

ใช้ปัญญาท�าความสงบใจของตนได้ พระพุทธาธิบายดั่งนี้เป็นอันให้ก�าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติ

ธรรมทกุคนตัง้แต่ในเบือ้งต้นว่า สามารถทีจ่ะใช้ปัญญาพจิารณาท�าความสงบใจของตน 

และกเ็รยีกว่าบรรลนุพิพานได้ บรรลธุรรมได้ อนัเป็นสนัทฏิฐกิธรรม สนัทฏิฐกินพิพาน 

เข้าในพระธรรมคุณที่สวดกันว่า สันทิฏฐิโกนั่นเอง ดังนั้นธรรมที่จะเป็นสันทิฏฐิโกได้

ดงัทีส่วดกนั ก็จะต้องปฏิบัตใิช้ปัญญาท�าความสงบใจของตนดังกล่าวมาแล้ว ซึง่ทกุคน

สามารถจะปฏิบัติได้ทุกขณะ

ตทังคนพิพาน

นิพพานดังที่กล่าวมาน่ี ท่านเรียกว่าตทังคนิพพาน คือเป็นนิพพานช่ัวคราว 

ที่มีข้ึนด้วยองคสมบัตินั้น ๆ หรือด้วยองคคุณนั้น ๆ มีปัญญาเป็นต้นดังกล่าวแล้ว 

นพิพานน้ีอนัเป็นบรมธรรมซึง่เป็นความหมายสงูสดุดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า เป็นธรรมทีอ่ยู่

เหนอืเหตเุหนอืผล กห็มายถงึว่าอยูเ่หนอืเหตผุลทีเ่ป็นฝ่ายเกดิทางหนึง่ อยูเ่หนอืเหตุผล

ที่เป็นฝ่ายดับอีกทางหนึ่ง เหตุผลที่เป็นฝ่ายเกิดนั้นก็ได้แก่ทุกข์และสมุทัย เหตุผลท่ี

เป็นฝ่ายดบันัน้กไ็ด้แก่ นโิรธ และมรรค คอือรยิสัจจ์ ๔ นัน้เอง อรยิสัจจ์ ๔ นัน้กแ็บ่ง

เป็น สมุทัยวาร คือฝ่ายสมุทัย คือฝ่ายเกิดทุกข์ส่วนหนึ่ง ฝ่ายนิโรธวาร คือฝ่ายดับ

ทกุข์อกีส่วนหนึง่ ฝ่ายสมทุยัวารนัน้ได้แก่ทกุข์และสมทุยั จะพงึเหน็ได้ว่าแสดงผลก่อน

คือทุกข์ แล้วจึงแสดงเหตุคือสมุทัย ฝ่ายนิโรธวารก็เหมือนกัน แสดงผลก่อนคือนิโรธ

แล้วจึงแสดงเหตุคือมรรค ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแล้วก็จะพึงเห็นว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อก่อนจะตรัสรู้ ได้ทรงจับผลสาวเข้าไปหาเหตุ เพราะว่าผลที่ได้บังเกิดปรากฏอยู่
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จ�าเพาะหน้าดังท่ีได้มีแสดงว่า พระโพธิสัตว์อันเป็นค�าเรียกพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนแต่

ตรสัรู ้ได้ทรงเหน็คนแก่ คนเจ็บ คนตาย ซึง่ท่านแสดงว่าเป็นเทวทตู จงึได้ทรงปรารภ

ว่าทกุคนทีเ่กดิมากต้็องแก่ เจบ็ ตาย ไม่มใีครจะพ้นไปได้ จงึทรงปรารถนาโมกขธรรม 

ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นหรือความหลุดพ้นจากความแก่ ความเจ็บ ความตายนั้น ข้อ

นี้เป็นปรารภเหตุส�าคัญอันท�าให้เสด็จออกทรงผนวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรม ความแก่ 

ความเจ็บ ความตายนั้นเป็นผลซึ่งทุก ๆ คนเห็นได้โดยประจักษ์ เพราะฉะนั้น จึงได้

แสดงผลก่อน

เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว พระโพธิสัตว์ได้ทรงเห็นทุกข์ก่อน คือเห็นความแก่ 

ความเจบ็ ความตายเป็นทุกข์ อันเป็นผลท่ีปรากฏ เมือ่เป็นดัง่นีจ้งึได้แสวงหาความพ้นทกุข์ 

และความส�าเรจ็แห่งพระองค์อนัเรยีกว่า ความตรสัรูน้ัน้ ท่านแสดงไว้ในปฐมเทศนาซึง่

ตรสัเล่าถึงความตรสัรูข้องพระองค์เอง ก็คือทรงได้จกัษคุอืดวงตา ญาณคอืความหยัง่รู้ 

ปัญญา ความรูท่ั้ว วชิชา ความรู้แจ่มแจ้ง อาโลกคอืความสว่าง เหน็ทุกข์ เหน็ทกุขสมทุยั 

เหตุเกิดทุกข์ เห็นทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ เห็นทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้

ถึงความดับทกุข์หรอืเรยีกสัน้ ๆ ว่ามรรค และทกุข์นัน้กไ็ด้ทรงแสดงว่าความเกดิเป็นทกุข์ 

ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ ความโศกคอืความแห้งใจ ความคร�า่ครวญระทม

ใจ ความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความคบัแค้นใจเป็นทกุข์ ความประจวบกบัสิง่

ที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความปรารถนาไม่

ได้สมหวังเป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ เป็นทุกข์

ในด้านทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์น้ัน ได้ทรงแสดงชีเ้อาตณัหาคอืความดิน้รน

ทะยานอยากของใจท่ีให้ถือภพชาติใหม่ไปกบัความเพลนิและความตดิใจ ประกอบด้วย

ความอภนินัท์ยนิดยีิง่อยูใ่นอารมณ์นัน้ ๆ อนัได้แก่กามตัณหา ความดิน้รนทะยานอยาก

ไปในกาม คืออารมณ์ท่ีน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทั้งปวง ภวตัณหา ความด้ินรน

ทะยานอยากไปในภพ คืออยากเป็นนัน่เป็นนี ่วภิวตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากไป

ในวิภพ คืออยากให้ไม่เป็นนั่นเป็นนี่ ได้แก่อยากให้สิ่งที่ไม่ชอบสิ้นไปหมดไป

ส�าหรบันโิรธ คอืความดบัทุกข์นัน้ ได้ทรงชีเ้อาความดบัตณัหาได้สิน้เชงิ มรรค 

คอืทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทุกข์ ได้ทรงชีเ้อามรรค คอืทางปฏบิตัทิีม่อีงค์ ๘ ประการ 
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อันได้แก่สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ สัมมาวาจา  

เจรจาชอบ สมัมากมัมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชวีะ เลีย้งชวีติชอบ สมัมาวายามะ 

ความเพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ

ตามพระพุทธาธิบายที่ทรงเล่าถึงความตรัสรู้ของพระองค์แสดงว่า ทรงชี้เอา

ทุกข์ซึ่งเป็นส่วนผล ตั้งต้นแต่ชาติทุกข์ต่อไปก็ชราทุกข์มรณทุกข์เป็นต้น รวมเข้าก็คือ

ขันธ์เป็นที่ยึดถือท้ัง ๕ ประการนี้ เหล่านี้แหละเป็นทุกข์ที่เป็นส่วนผล ซึ่งบังเกิด 

จากเหตุ ซึ่งทรงชี้เอาตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก เพราะฉะนั้น ทุกข์จึงเป็นผล 

ตณัหาจึงเป็นเหตทุีใ่ห้เกดิทกุข์ นีเ้ป็นผลและเหตฝุ่ายเกิดทุกข์ทีเ่รยีกว่า สมุทยัวารนัน้ 

เพราะฉะน้ัน เมื่อบุคคลยังอยู่ในเหตุและผลฝ่ายเกิดทุกข์คือยังปฏิบัติเพ่ิมพูนตัณหา 

ความดิ้นรนทะยานอยากอยู่ ก็เรียกว่าท�าเหตุก่อทุกข์ จึงต้องรับผลซึ้งเป็นตัวทุกข์อยู่

ต่อไป ตั้งต้นแต่ต้องมีชาติ คือความเกิดขึ้นใหม่อยู่ร�่าไป ฉะนั้น จึงมีแสดงลักษณะ 

ของตัณหาไว้เป็นประการแรกว่า โปโนพฺภวิกา เป็นเหตุให้ถือภพชาติใหม่ คือให้เป็น

ใหม่ ๆ เกิดใหม่ เป็นใหม่อยู่ต่อไป และเมื่อก่อนเกิดภพชาติเป็นชาติความเกิดขึ้นมา

แล้ว กต้็องมชีรา มมีรณะ เป็นต้น ต้องมโีศกะ ปรเิทวะ เป็นต้น และกป็ระกอบตณัหา 

ความดิน้รนทะยานอยากเพ่ิมขึน้ไปอีก กก่็อทกุข์ตัง้แต่ชาตทิกุข์ต่อไปอกี เพราะฉะนัน้ 

จึงต้องอยูใ่นเหตผุลและฝ่ายสมทุยัวาร ก่อทุกข์อยู่ตลอดเวลาทียั่งประกอบก่อเพิม่เตมิ

ตัณหาอันเป็นตัวเหตุอยู่ นี้เป็นผลและเหตุส่วนก่อให้เกิดทุกข์ เมื่อปฏิบัติต่อเพิ่มเติม

ตัณหาอยู่แล้ว ก็เป็นอันว่าก็จะต้องประสบทุกข์ ตั้งต้นแต่ชาติทุกข์เป็นต้น เป็นอันว่า

ไม่จบ

ดับตัณหา ดับมรรค

คราวนี ้ผูท่ี้ปฏบัิตใินมรรคมีองค์ ๘ ตามพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า 

ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อดับตัณหาอันเป็นความดับทุกข์นั้น แต่เม่ือยังดับตัณหาไม่ได้ส้ิน

เชิงก็ต้องปฏิบัติกันต่อไป คือปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ ย่อลงก็คือศีล สมาธิ ปัญญา  

ก็ต้องท�ากันร�่าไปอีกเหมือนกัน เป็นอันว่าเมื่อยังดับตัณหาไม่ได้สิ้นเชิง ดับไม่ได้หมด 

ก็ต้องปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ ต่อไป ไม่หมดอีกเหมือนกัน ก็เป็นอันว่าไม่เสร็จกิจ 
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ส�าหรับในสายสมุทัยวาร คือสายก่อให้เกิดทุกข์นั้น ไม่มีเสร็จโดยแท้ ต้องก่อให้เกิด

ทุกข์ มีชาติทุกข์อยู่ร�่าไปไม่สิ้นสุด ส่วนในสายนิโรธวารนั้นเมื่อยังปฏิบัติดับตัณหาไม่

ได้ ก็ยังไม่เสร็จกิจ ก็ต้องท�าอยู่เรื่อยไปอีกเหมือนกัน จนกว่าจะปฏิบัติในมรรคมีองค์

แปดนั้น จนเป็นมรรคเป็นผลซึ่งเป็นโลกุตตรธรรมขึ้น คือก�าจัดกิเลสได้บางส่วนจนถึง

สิน้เชงิ เมือ่ก�าจดักเิลสได้สิน้เชงิซึง่ในทีน่ีย้กเอาตณัหาขึน้เป็นทีต่ัง้ ก�าจดัได้สิน้เชงิแล้ว

จึงจะเสร็จกิจ แปลว่าดับตัณหาได้ ก็ดับทุกข์ได้ ความดับทุกข์ได้นั้นก็ดับชาติทุกข์

เป็นต้นได้ ไม่ต้องก่อเกิดอีกต่อไป และการปฏิบัติดับตัณหาได้ส้ินเชิงนั้นก็ดับมรรค 

ได้ด้วย เพราะว่าไม่ต้องปฏบิตัมิรรคอกีต่อไปเพือ่ดบัตณัหา เพราะดบัตณัหาได้ส้ินเชงิ

แล้ว เพราะฉะน้ัน จึงกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อสุดชั่วก็สุดดี หรือว่าเมื่อสุดดีก็สุดชั่ว

พร้อมกนั ทกุข์และสมทุยันัน้ถ้าจะกล่าวว่าเป็นฝ่ายชัว่ และนโิรธและมรรคถ้าจะกล่าว

ว่าเป็นฝ่ายดีเป็นคู่กัน ก็จะต้องกล่าวได้อีกว่า เพราะมีชั่วจึงต้องมีดีส�าหรับหรับเป็น

เครือ่งช�าระล้างชัว่ และเม่ือมีดกีต้็องมีช่ัว เพราะฉะนัน้ เมือ่ปฏบิตัดิบัตณัหาได้สิน้เชงิ 

ดับทกุข์ได้หมด กแ็ปลว่าสดุชัว่แค่นัน้ การปฏบัิตเิพือ่ดบัตณัหากส็ดุสิน้แค่น้ันเป็นอนัว่า

สุดดีแค่นั้น จึงบรรลุถึงความสุขชั่วสุดดีเช่นเดียวกัน และขั้นนี้แหละที่เป็นขั้นเสร็จกิจ

ซึง่เป็นขัน้ทีบ่รรลุนพิพานอนัเรยีกว่า เหนอืเหตแุละผล คอืเหนอืเหตแุละผลทัง้ฝ่ายเกดิ

ทุกข์ทั้งฝ่ายดับทุกข์ อันแสดงถึงความเสร็จกิจโดยประการทั้งปวง

เพราะฉะนัน้ ธรรมในพระพทุธศาสนาจงึมคีวามส้ินสุดได้ ไม่ใช่ว่าจะต้องปฏบิตัิ

กนัไปไม่สิน้สดุ สิน้สดุได้ในเมือ่ได้ปฏบิตัดิบัตณัหาได้ส้ินเชงิ อนัเป็นวาระทีสุ่ดชัว่สุดด ี

ดังกล่าว จึงได้มีพุทธภาษิตแสดงถึงธรรมที่เป็นขั้นนิพพานนี้ว่า ลอยบุญและบาป  

ละบุญและบาปทั้งหมด ก็ถึงขั้นสุดชั่วสุดดี บรรลุนิพพานอันเป็นบรมธรรมนั้นเอง  

แต่เมื่อยังไม่ถึงข้ันน้ี ยังไม่ถึงสุดชั่วสุดดี จะไปลอยบุญลอยบาป จะไปละบุญละบาป

เอาเองไม่ได้ จะต้องปฏิบัติอยู่ในบุญ จะต้องกระท�าความดีเพื่อที่จะล้างความชั่วหรือ

ฝ่ายที่เป็นสมุทัยวารต่อไป จะไปลอยบุญลอยบาปทิ้งเอาเองไม่ได้

๒ มกราคม ๒๕๒๐



ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ และค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตรี 

ที่ ๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งท่ีปรึกษาและกรรมการ  

รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖  

เพิ่มเติมซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ มีอ�านาจหน้าท่ีในการแต่งตั้งคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ีเห็น 

สมควร นั้น

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ ในคราวประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ดังนั้น อาศัยอ�านาจหน้าท่ีตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี และมติที่ประชุม 

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ ดังกล่าว จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือท่ี

ระลกึและจดหมายเหตุ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

 ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการ

 ๑.๒ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ

 ๑.๓ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

ค�ำสั่งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖

ที่ ๔/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท�ำหนังสือที่ระลึกและจดหมำยเหตุ งำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖



 ๑.๔ ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ

 ๑.๕  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ

 ๑.๖  ผู้อ�านวยการส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กรรมการ

   ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

 ๑.๗  นางสายไหม จบกลศึก กรรมการ

 ๑.๘  นางสาวทรงสรรค์ นิลก�าแหง กรรมการ

 ๑.๙  นายประสพโชค อ่อนกอ กรรมการ

 ๑.๑๐ ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ

 ๑.๑๑ อธิบดีกรมศิลปากร กรรมการ

    และเลขานุการ

 ๑.๑๒ ผู้อ�านวยการส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑.๑๓ ผู้อ�านวยการส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อ�ำนำจหน้ำที่

 ๒.๑  ด�าเนินการจัดท�าหนังสอืทีร่ะลกึและจดหมายเหตใุห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

 ๒.๒ ก�าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณากลั่นกรองหนังสือที่ระลึกของหน่วยงาน 

  ที่เสนอขอร่วมจัดท�า

 ๒.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ี 

  เห็นสมควร

 ๒.๔ รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ เพื่อทราบ

 ๒.๕ ด�าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖


