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พุทธศักราช ๒๕๕๖

.............................................

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

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง

ญาณสังวรธรรม เล่ม ๑๑ คือ ธรรมกถาในการฝึกปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๒  

ซึ่งประกอบด้วย พระนิพนธ์ ๕ เรื่อง คือ บันทึกกรรมฐาน หลักธรรมส�าหรับการ

ปฏบิตัอิบรมทางจติ แนวปฏบิตัทิางจติ ธรรมกถาอบรมจิต และ ธรรมบรรยายพิเศษ 

จตุสติปัฏฐาน 

บันทึกกรรมฐาน เป็นธรรมบรรยายที่ทรงแสดงแก่นักศึกษามหามกุฏราช-

วิทยาลัยก่อนรับปริญญา รุ่นที่ ๕ ระหว่าง ๑๓ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๐๔  

พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก ในพิธีฉลองหิรัญบัฏ พระสาสนโสภณ (เจริญ สุวฑฺฒโน)  

เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๐๔ และได้พิมพ์ เผยแพร่ในโอกาสต่างๆ อีกหลายครั้ง

หลักธรรมส�าหรับการปฏิบัติอบรมทางจิต เป็นการรวมพระนิพนธ์เกี่ยวกับ 

การปฏิบัติ สมาธิกรรมฐาน ๕ เรื่อง คือ จตุสติปัฏฐาน ทางลม อาหารใจ ปริญญา 

และธรรมานุปัสสนา ธรรมบรรยายอบรมกรรมฐาน แต่ละเร่ืองเคยพิมพ์เผยแพร่ใน

โอกาสต่าง ๆ มาแล้วหลายครั้ง

แนวปฏิบัติทางจิต ทรงบรรยายแก่ภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป  

ณ ห้องประชมุ ตึกสภาการศึกษามหามกฏุราชวทิยาลยั ในวนัพระและวนัหลังวนัพระ 

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๖ ได้พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในการบ�าเพ็ญกุศลอายุครบ  

๕ รอบ ของสมเด็จพระญาณสังวร ๓ ตุลาคม ๒๕๑๖ 

ธรรมบรรยายในการอบรมจติ  เป็นธรรมบรรยายทีเ่ลอืกมาจากธรรมบรรยาย

อบรมจิต ท่ีทรงแสดงเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๗, ๒๕๑๙, ๒๕๒๐, ๒๕๒๑ เฉพาะเร่ืองทีผู่จ้ดัพมิพ์

สนใจรวม ๕ เรื่อง พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์ 

บุง ลดาวัลย์ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๒๑



ธรรมบรรยายพเิศษ จตสุตปัิฏฐาน เป็นธรรมบรรยาย ณ ตึก สว. ธรรมนเิวศ 

ในวนัพระและ วนัหลงัวนัพระ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๑ แต่เลอืกมาเฉพาะ ๔ ครัง้ ทีว่่าด้วย

สตปัิฏฐาน ๔ มหามกฏุราชวทิยาลยัพมิพ์เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชนินีาถ ในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๔ รอบ ๔๘ พรรษา ๑๒ สงิหาคม 

๒๕๒๓ เป็นครั้งแรก 

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
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 วิธีสอบจิต ๑๓๐

 ข้อว่าด้วยอิริยาบถ ๑๓๐

 ข้อว่าด้วยสัมปชัญญะ ๑๓๑

 ข้อว่าด้วยปฏิกูล ๑๓๑



ครั้งที่ ๖ สมถะ ๒ วิธี ๑๓๓

 ธาตุกรรมฐาน ๑๓๓

 ธาตุดิน ๑๓๔

 ธาตุน�้า ๑๓๔

 ธาตุไฟ ๑๓๔

 ธาตุลม ๑๓๔

 ธาตุอากาศ ๑๓๕

 วิธีแยกธาตุ ๑๓๕

 สมถะเจือวิปัสสนา ๑๓๕

 นิ่งหรือคิด ๑๓๖

 กายเป็นต�าราการกรรมฐาน ๑๓๗

ครั้งที่ ๗ อภิญญา ๑ ปริญญาในนามรูป ๑๓๘

 ชาติ ชรา มรณะ ตามที่เข้าใจกัน ๑๔๑

 ชาติ ชรา มรณะ อย่างละเอียด ๑๔๒

ครั้งที่ ๘ อภิญญา ๒ ปหานะในอวิชชา ภวตัณหา ๑๔๔

 สมมติ-บัญญัติ ๑๔๕

 ลักษณะอวิชชาและภวตัณหา ๑๔๖

 การปฏิบัติเพื่อละอวิชชาและภวตัณหา ๑๔๗

ครั้งที่ ๙ วิธีท�าจิตให้สงบตั้งมั่น ๑๔๙

 ข้อว่าด้วยพิจารณาศพ ๑๔๙

 สมาธิ ๒ อย่าง ๑๕๐

 อุปกรณ์ในการปฏิบัติ ๑๕๐

ครั้งที่ ๑๐ สรุปหมวดกาย ๑๕๒

 ป่าช้า ๙ ๑๕๔

 ตรวจดูบ้าน ๑๕๖



ครั้งที่ ๑๑ ดูภายนอก-ดูภายใน ๑๕๗

 ก�าหนดดูเวทนา ๑๕๙

 อามิสสุข-นิรามิสสุข ๑๕๙

ครั้งที่ ๑๒ อภิญญา ๓ สัจฉิกรณะในวิชชา วิมุติ ๑๖๑

 ปล่อยวางธรรมดาไว้ที่ธรรมดา ๑๖๔

ครั้งที่ ๑๓ ปุถุจิต ๑๖๖

 สัจจะ ๑๖๖

 ปุถุชน ๓ ประเภท ๑๖๗

 อายตนะ ๑๒ ๑๖๘

 อรรณพ โอฆะ ๑๖๘

 พละ ๕ ๑๖๙

 ทุกขสัจจะ ๑๗๐

ครั้งที่ ๑๔ จิตเป็นธาตุรู้ ๑๗๑

 ภาวนา ๓ ๑๗๒

 อัตตานุทิฏฐิ ๑๗๓

ครั้งที่ ๑๕ จิตเป็นธาตุรู้ ๑๗๖

 ประมวลสัจจะ ๑๗๖

 ทุกขสัจจะ ๑๗๗

 สมุทัยสัจจะ ๑๗๘

 ปิยรูปสาตรูป ๑๘๐

ครั้งที่ ๑๖ ดวงตาแห่งปัญญา ๑๘๒

 ผงกิเลสเข้าดวงตาแห่งปัญญาของสัตวโลก ๑๘๓

 การปฏิบัติเพื่อเขี่ยผงกิเลสอันเข้าดวงตา ๑๘๔

ครั้งที่ ๑๗ การปฏิบัติกุศลกรรมบถ ๑๘๗

 การพิจารณาให้รู้จักสมุทัย ๑๘๘



 การพิจารณาปิยรูป สาตรูป ๑๘๙

 สัมผัสทางใจ ๖ ๑๘๙

 การพิจารณานามรูปที่หยาบและละเอียด ๑๙๐

ครั้งที่ ๑๘ จิต วิญญาณ มนะ ๑๙๒

ครั้งที่ ๑๙ ข้อว่าด้วยนิโรธ-กายกับจิต ๑๙๖

 ธรรมฐิติ ธรรมนิยาม ๑๙๗

 ลักษณะของธาตุ ๑๙๘

 ธาตุแท้ ๒ อย่าง ๑๙๘

ครั้งที่ ๒๐ ข้อว่าด้วยมรรคมีองค์ ๘ ๒๐๐

 ศีล สมาธิ ปัญญา ๒๐๐

 อุทาหรณ์เรื่อง คนเจาะไม้และดอกบัว ๔ เหล่า ๒๐๓

ครั้งที่ ๒๑ อย่าเป็นผู้ล่วงขณะ ๒๐๕

 อริยสัจจ์ทั้ง ๔ อยู่ที่ตนเอง ๒๐๖

 ผลส�าคัญในพระพุทธศาสนา ๒๐๖

 วิถีของตัณหาอุปาทานและทุกข์ ๒๐๗

 ทุกข์อย่างละเอียด ๒๐๗

 ตัวการให้อาสวะอนุสัยฟุ้งขึ้น ๒๐๘

 นิโรธขั้นศีล ๒๐๘

 นิโรธขั้นสมาธิ ๒๐๙

 นิโรธขั้นปัญญา ๒๐๙

ครั้งที่ ๒๒ กระแสธรรม-กระแสโลก ชั้นในชั้นนอก ๒๑๐

 กระแสชั้นใน ๒๑๐

 กระแสชั้นนอก ๒๑๐

 สรุปกระแสโลกกระแสธรรม ๒๑๒



ครั้งที่ ๒๓ ปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ๒๑๓

 ยึดถือขันธ์ห้าเหมือนก�าไฟไว้ในมือ ๒๑๔

 การอบรมปัญญาท�าให้มองเห็นทุกข์ ๒๑๖

ครั้งที่ ๒๔ ต้นทางของกระแสโลกกระแสธรรม ๒๑๗

ครั้งที่ ๒๕ ความดับทุกข์ระดับต่าง ๆ ๒๒๑

 ความดับขั้น สมาธิ ปัญญา ๒๒๒

 ความดับขั้นสามัญชน ๒๒๒

 อานาปานสติ ๒๒๓

 ปฐวีกสิน ๒๒๔

 จิตรวม นิโรธปรากฏ ๒๒๕

 การปฏิบัติทางปัญญา ๒๒๕

 ทางปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์ ๒๒๖

ครั้งที่ ๒๖ จิตตั้งมั่นย่อมรู้ตามเป็นจริง ๒๒๗

 อวิชชาเป็นเครื่องก�าบังสัจจะ ๒๒๗

 ผลของการปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา ๒๒๘

ครั้งที่ ๒๗ การปฏิบัติเข้าถึงธรรม ๒๓๑

 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ๒๓๒

 สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ ๒๓๕

ครั้งที่ ๒๘ การฟังธรรมน�าไปสู่สัมมาทิฏฐิ ๒๓๗

 สัมมาทิฏฐิน�าไปสู่สัมมาสังกัปปะ ๒๓๘

 สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ๒๓๙

ครั้งที่ ๒๙ ใจมักไปตามกระแสโลก ๒๔๑

 กระแสโลกที่แรงให้เกิดอกุศลกรรมบถ ๒๔๒

 ต้นของกระแสโลก-กระแสธรรม ๒๔๒



 กระแสธรรมน�าให้เกิดกุศลกรรมบถ ๒๔๓

 สัมมาวายามะ ๒๔๔

ครั้งที่ ๓๐ ปฏิเวธธรรม ๒๔๖

 สัมมาสติ-สติคู่กับปัญญา ๒๔๗

 วิธีท�าสติระลึกถึง ๒๔๘

 วิธีตั้งสติ ๒ อย่าง ๒๔๙

ครั้งที่ ๓๑ สรุปมรรค ๘ – สัมมาทิฏฐิ ๒๕๑

 สัมมาสังกัปปะ ๒๕๒

 สัมมาวาจา ๒๕๒

 สัมมากัมมันตะ ๒๕๒

 สัมมาอาชีวะ ๒๕๓

 สัมมาวายามะ ๒๕๓

 สัมมาสติ ๒๕๔

 สัมมาสมาธิ ๒๕๖

 สรุปมรรค ๘ ลงในไตรสิกขา ๒๕๖

วิปัสสนาโดยปริยาย ๒๕๘

ครั้งที่ ๑  สมถะ-วิปัสสนา-อนัตตลักขณะ ๒๕๘

 ใจ-โลก ๒๕๙

 สมถกรรมฐานหรือสมาธิภาวนา ๒๖๐

 วิปัสสนากรรมฐาน ๒๖๑

ครั้งที่ ๒ อุปาทานขันธ์ – อนัตตลักขณะ ๒๖๔

 กองรูป – กองนาม ๒๖๕

อุปาทานขันธ์ ๒๖๖

อุปาทานอาศัยขันธ์ ๕ บังเกิดขึ้น ๒๖๗



ธรรมบรรยายอบรมจิต

ขันติเมตตากถา๑ ๒๗๑

อุปสมานุสสติ๑ ๒๗๗

อุปสมานุสสติ๑ ๒๘๓

วิธีปฏิบัติโพชฌงค์๑ ๒๘๘

วิธีปฏิบัติโพชฌงค์๑ ๒๙๓

นิวรณ์ ๕๑ ๒๙๙

ธรรมบรรยายพิเศษ จตุสติปัฏฐาน 

ครั้งที่ ๑ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน๑  ๓๐๗

ครั้งที่ ๒ เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน๑ ๓๑๒

ครั้งที่ ๓ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน๑ ๓๒๑

ครั้งที่ ๔ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน๑ ๓๒๖



.



บันทกึกรรมฐาน



.



กายานุปัสสนา

อานาปานปัพพะ

การปฏบิตัธิรรม เป็นความมุง่หมายส�าคัญของพระพุทธศาสนา เพราะการเรยีน

เป็นส่วนปริยัติ จะได้ผลก็ต้องมีการปฏิบัติ การปฏิบัติส�าหรับบรรพชิต คือ ผู้บวชใน

พระพทุธศาสนาเบือ้งต้น คอืการปฏบิตัพิระวนัิย ซ่ึงเป็นส่วนศลี แต่การปฏบิตัพิระวนัิย

ยังมข้ีอทีจ่ะต้องปฏิบตั ิซึง่เป็นส่วนศีลนัน้ เป็นสกิขาทีห่นึง่ สบืขึน้ไปอกี คอืสมาธแิละ

ปัญญา เมือ่มุง่ผลของการปฏบิตัทิีส่งูขึน้ กต้็องปฏบิติัในสมาธิและในปัญญาตามหลกั

พระพุทธศาสนาอีกด้วย

ฉะนั้น ในบัดนี้จะได้แสดงถึงหลักปฏิบัติสมาธิก่อน สมาธิคือการท�าจิตให้ตั้ง

มั่นแน่วแน่ในอารมณ์อันเดียว ซึ่งเป็นอารมณ์ของสมาธิ เพราะว่าจิตนี้ มีปกติดิ้นรน

กวดัแกว่งรกัษายาก ห้ามยาก แต่กอ็าจทีจ่ะท�าให้สงบได้ อาจทีจ่ะรกัษาได้ ห้ามได้ด้วย

ใช้สติก�าหนดอารมณ์ของสมาธิ อารมณ์ของสมาธินั้นมีมาก แต่ในบัดนี้จะแสดงเพียง

ข้อหนึง่ คอื อานาปานสต ิสตกิ�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ในสตปัิฏฐานสตูร

ท่านสอนให้ผูท่ี้จะท�าสมาธิข้อนี ้นัง่ขัดบัลลังก์คอืขดัสมาธติัง้กายตรง ด�ารงสต ิมสีติมัน่ 

มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก และให้ตั้งสติก�าหนดเป็นขั้น ๆ ไปคือ:-

๑.  หายใจเข้ายาวก็ให้รู้ หายใจออกยาวก็ให้รู้

๒.  หายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ หายใจออกสั้นก็ให้รู้
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๓.  ศึกษา คือ ส�าเหนียกก�าหนดกายทั้งหมดหายใจเข้า ศึกษาคือส�าเหนียก

ก�าหนดกายทั้งหมดหายใจออก

๔.  ศึกษา คือ ส�าเหนียกก�าหนดสงบ ระงับกายสังขาร เคร่ืองปรุงกาย 

อันหมายถึงลมหายใจ หายใจเข้า ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนดสงบ ระงับกายสังขาร 

เครื่องปรุงกาย อันหมายถึงลมหายใจ หายใจออก

ท่านแสดงไว้เป็น ๔ ขัน้ ควรท�าความเข้าใจในลมหายใจทัง้ ๔ ข้ันนี ้โดยสงัเขป 

คอื เมือ่ยังมไิด้ปฏิบัตทิ�าจติให้สงบ ลมหายใจก็หยาบ มรีะยะทีห่ายใจยาว อกีอย่างหนึง่

ต้องการสูดลมหายใจยาว ก็ท�าการสูดหายใจให้ยาวได้ ส�าหรับในขั้นนี้จะท�าการสูด 

ลมหายใจให้ยาวอย่างออกก�าลัง หรือหายใจโดยปกตินั่นแหละ แต่เมื่อยังไม่ท�าสมาธิ 

ก็ยาวคือว่าหยาบ เมื่อเช่นนี้ก็ให้ท�าสติให้รู้อยู่ เข้ายาวก็ให้รู้ ออกยาวก็ให้รู้

คราวนีเ้มือ่ท�าสมาธ ิจติละเอยีดเข้า ลมหายใจกล็ะเอยีดเข้า ช่วงหายใจกส้ั็นเข้า 

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้รู้ คือว่าเข้าสั้นก็ให้รู้ ออกสั้นก็ให้รู้

ต่อจากนีก้ศ็กึษา คอืส�าเหนยีกก�าหนดให้รูก้ายทัง้หมดนี ้ในปฏสัิมภทิามรรค

อธิบายว่า กายมี ๒ คือ รูปกายและนามกาย รูปกายได้แก่รูปขันธ์ ก็ให้รู้ว่ารูปขันธ์มี

อิริยาบถในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร อิริยาบถใหญ่เป็นอย่างไร อิริยาบถน้อยเป็นอย่างไร 

ตลอดจนให้รู้ลมหายใจ ซ่ึงก็จัดว่าเป็นรูปขันธ์เหมือนกัน นี้เรียกว่ารูปกาย และให้รู้

นามกาย คือให้รู ้ความคิดให้รู ้สัญญา คือความก�าหนดในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร  

คอยก�าหนดให้รู้ท้ังรูปกายและนามกายท้ังหมด แต่ว่าในข้อนี้ ในวิสุทธิมรรคอธิบาย

แคบเข้ามาว่า กายทั้งหมดนี้หมายถึงกองลมทั้งหมด ซึ่งโดยปกติเมื่อหายใจเข้า ลมก็

จะต้ังต้นที่จมูก กลางท่ีหทัยลงไปถึงนาภี เมื่อขาออกก็จากนาภีมาหทัยแล้วก็มาจมูก 

ก็ให้ก�าหนดรู้ให้ตลอดสายทั้งเข้าทั้งออก

คราวนี้ก็มาถึงขั้นที่ ๔ คือ ศึกษาส�าเหนียกก�าหนดสงบระงับกายสังขาร คือ 

ลมหายใจ หายใจเข้า หายใจออก ก�าหนดลมหายใจทีเ่ป็นไปโดยปกต ิทีเ่มือ่จติละเอยีด

หายใจก็ละเอียดเข้า เมื่อเป็นเช่นนี้ก็รักษาความละเอียดไว้ และคอยก�าหนดจิตให้

ละเอียดยิ่งขึ้น และรักษาลมหายใจที่ละเอียดนั้นไว้ให้ละเอียดย่ิงข้ึน ปล่อยให้เป็นไป

ตามปกติธรรมดาที่เป็น ไม่เกร็งตัวไม่บังคับลม ถ้าไปเกร็งตัว ไปบังคับลม ก็อาจจะ



5บันทึกกรรมฐาน

ท�าให้เกดิเกรง็กาย หายใจฮืดฮาด เป็นปลกุตวัท�าให้ร่างกายบางทกีเ็อะอะตงึตงั ซึง่นัน่

ไม่ใช่เป็นวธิปีฏบิตัใินอานาปานสต ิวธิปีฏบิติัในอานาปานสตนิัน้ ต้องก�าหนดให้ละเอยีด

ยิ่งขึ้น นี่ก็เป็นสี่ขั้น

แต่ว่าในทางปฏิบัติน้ัน ส�าหรับขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ก็ก�าหนดไปตามที่เป็น 

ส�าหรับในขั้นสี่ก็เป็นผลที่ละเอียดเข้า ความส�าคัญจึงอยู่ในชั้นที่สาม ชั้นที่สามนั้นใน

เบื้องต้น ก็อาจจะต้องคอยตามลมเข้าตามลมออก ตามลมที่เข้าก็คือส่งจิตจากนาสิก

ไปอุระ (หรือหทัย) แล้วก็ไปนาภี ขาออกก็จากนาภี มาอุระแล้วก็ออกนาสิก เช่นนี้ 

จิตยังไม่สงบ เพราะฉะน้ัน ท่านจึงสอนให้ก�าหนดไว้จุดหนึ่ง เพียงจุดเดียว ในต�ารา 

ปฏิสัมภิทามรรคและวิสุทธิมรรค ท่านสอนให้ก�าหนดจุดที่ลมกระทบ ในที่ต้นทางเข้า 

และในที่ปลายทางออก คือถ้าคนจมูกยาวก็ท่ีกระพุ้งจมูก ถ้าคนจมูกส้ันก็ท่ีริมฝีปาก

เบื้องบน แต่ว่าท่ีไหนน้ัน ก็สุดแต่ละบุคคล ให้สังเกตดูว่าเมื่อหายใจเข้า ลมกระทบ

ทีไ่หนก่อน ท่ีรมิฝีปากเบ้ืองบนหรอืท่ีกระพุง้จมกู กใ็ห้ก�าหนดไว้ทีจ่ดุนัน้ และเมือ่ออก

ลมออกก็จะมากระทบท่ีนั่น จุดที่ลมกระทบเมื่อเข้าและเมื่อออกนั้น เรียกว่านิมิต  

แปลว่า ที่ก�าหนดจิต เม่ือก�าหนดจิตไว้ท่ีก�าหนดไว้ดังนี้ เมื่อหายใจเข้า ลมกระทบ 

ทีน่ิมิต คอืที่ก�าหนดจิตอันนี้ก็รู้ เมือ่ลมหายใจออกมากระทบที่นมิิต ทีก่�าหนดจิตอันนี้

กร็ู ้และเมือ่ให้จติก�าหนดอยู่ในจดุนี ้รูอ้ยู่เสมอดงันี ้กช็ือ่ว่าได้รูก้องลมท้ังหมด เปรยีบเหมือน

อย่างว่าคนเลื่อยไม้ ก็มองก�าหนดดูอยู่ท่ีไม้ตรงที่เลื่อย ๆ อยู่ก็เห็นไม้ที่ตรงนั้นด้วย  

เห็นเลื่อยอยู่ที่ตรงนั้นด้วย ก�าหนดอยู่ที่จุดนั้นจุดเดียวไม่ต้องดูเลื่อยทั้งหมดที่เสือกไป

เสือกมาท�าการเลื่อย ดูอยู่จุดเดียวคือที่ไม้ตรงเลื่อยถูกนั้นเพียงจุดเพียว และเมื่อเห็น

อยู่ที่จุดนั้นจุดเดียว ก็เป็นอันว่าได้เห็นทั้งหมด ก�าหนดจิตให้อยู่ตรงนี้จุดเดียว

ในการท่ีต้ังสติก�าหนดอยูท่ี่จดุเดยีวนี ้เพ่ือจะช่วยให้จติก�าหนดมั่น่คง ท่านกส็อน

วิธีเป็นอุบายส�าหรับช่วยต่าง ๆ เช่น สอนให้นับ ดังในวิสุทธิมรรคสอนให้นับ นับช้า 

นับเร็ว นับช้าก็คือ หายใจเข้านับ ๑ หายใจออกนับ ๑, เข้า ๒ ออก ๒, เข้า ๓  

ออก ๓, แล้วก็ ๔-๔, ๕-๕, แล้วก็กลับไป ๑-๑, จนถึง ๕-๕, แล้วต่ออีกเป็น ๖-๖, 

แล้วกลับไป ๑-๑, จนถึง ๗-๗, แล้วก็กลับไป ๑-๑, จนถึง ๘-๘, แล้วก็กลับไป ๑-๑, 

จนถึง ๙-๙, แล้วก็กลับไป ๑-๑, จนถึง ๑๐-๑๐, แล้วก็กลับไป ๑-๑, จนถึง ๕-๕,  



6 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๒

แล้วก็กลับไป ๑-๑ จนถึง ๖-๖ ย้อนไปใหม่ดังนี้อยู่เสมอ จนจิตเชื่องเข้าพอจะอยู่ที่ 

ก็เปลี่ยนเป็นนับเร็ว คือไม่นับคู่ แต่ว่านับเดี่ยวหายใจเข้า ๑ หายใจออก ๒ เป็นต้น  

เมื่อจิตเชื่องเข้าอยู่ที่แล้วก็ทิ้งการนับ ก�าหนดอยู่ท่ีจุดนั้นเสมอ ไม่ให้คลาดเคล่ือนไป 

แต่ว่าบางอาจารย์ก็สอนอย่างอื่นให้หายใจเข้าว่า พุท หายใจออกว่า โธ แต่ว่าวิธีเหล่า

นี้เป็นวิธีอุปกรณ์ สุดแต่ว่าใครจะชอบอย่างไร ใครจะใช้วิธีนับ ใช้นับอย่างที่สอนไว้ใน

วิสุทธิมรรคหรือจะใช้อย่างอื่นก็สุดแต่จะชอบ เช่นว่าจะนับ ๑ ไปจนถึง ๑๐ ทีเดียว 

แล้วกลับนับ ๑ ถึง ๑๐ ใหม่ อย่างนี้ก็ไม่ขัดข้องอะไร เพราะเป็นอุบายเท่านั้น

๑.  ต้องมอีาตาปะ แปลว่า มคีวามเพยีร หมายความว่า ตัง้ใจไว้ว่าจะท�าสมาธิ

เป็นเวลาเท่าไร เมื่อไร ก็ต้องท�าตามที่ตั้งใจ รักษาสัจจะคือความตั้งใจจริงเอาไว้ และ

ก็ท�าให้ได้จริงตามที่ก�าหนดไว้ ไม่ให้เหลวไหล เบื่อก็ต้องทนให้ครบตามที่ตั้งใจไว้

๒.  ต้องมีสัมปชานะ คือความรู้ตัว คือให้มีความรู้อยู่เสมอ ไม่ให้เผลอตัว  

ย่ิงสมาธิละเอียดเท่าไร ก็ต้องให้มีความรู้แจ่มใสข้ึนเท่านั้น ถ้าหลับไปเสียหรือว่าดับ 

ไปเสีย เช่นว่าปล่อยใจให้ตกวูบไปก็จะเป็นสัปหงกหรอืว่าเป็นหลบัไป หรอืว่าถ้าเผลอตัว

ดังนี้ ก็ชื่อว่าขาดสัมปชานะไม่ถูกต้อง ต้องให้มีสัมปชานะคือความรู้อยู่

๓.  สต ิคอืความระลึกก�าหนด ต้องมีสติระลกึก�าหนดอยูท่ีอ่ารมณ์ของสมาธินัน้ 

ให้แน่วแน่อย่าปล่อยให้สติเลือ่นลอย ถ้าปล่อยให้สตเิลือ่นลอยไปกจ็ะกลายเป็นคนใจลอย 

กลายเป็นมีโทษ เท่ากับว่ามาหัดให้เป็นคนใจลอย เพราะฉะนั้น ต้องสติตั้งก�าหนดไว้

ที่อารมณ์ของสมาธิให้มั่นคง แพลบไปข้างไหน ก็ต้องจับเข้ามาเอาไว้ที่อารมณ์ของ 

สมาธน้ัิน และ

๔.  ไม่ยินดียินร้ายอะไร ๆ ในโลกน้ี ในตอนนี้ก็หมายเพียงแต่ว่า ไม่ยินดี 

ในอารมณ์ของสมาธิ ไม่ยินดีในนิมิตของสมาธิที่ปรากฏ ซึ่งเป็นตัวกิเลส เพราะถ้าไป

ยินดีในอารมณ์ของสมาธิ ก็อาจที่จะท�าเกินพอดี อย่างบางคนนั่งจนไม่รู้เวลาที่จะพัก

ไม่รูเ้วลาทีจ่ะบรโิภค ถ้ายิง่ไปตดิไปเพลนิในนิมติของสมาธด้ิวยแล้ว กจ็ะยิง่ไปกนัใหญ่ 

ในด้านตรงกันข้ามก็เหมือนกัน ต้องไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ของสมาธิ ในนิมิตของ

สมาธิ คือเมื่อตั้งใจจะท�าแล้ว ถึงตอนต้นจะไม่ชอบต้องพยายามฝืนใจไปท�าไปให้จงได้ 

และเมือ่ประสพนมิติทีไ่ม่ชอบกต้็องคดิว่าไม่ใช่เป็นของจรงิ แต่เป็นของทีเ่ป็นสญัญชะ 
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คอืเกดิจากสญัญาหรอืเป็นภาพอปุาทานทัง้นัน้ ไม่มคีวามจรงิอะไร ไม่ให้เกดิความยนิดี 

ต่ืนเต้นในอารมณ์ในนมิติของสมาธ ิไม่ให้เกดิความยนิร้ายตกใจกลวัในอารมณ์ ในนมิติ

ของสมาธทุิก ๆ อย่าง ท�าความรูใ้ห้ตัง้มัน่ ท�าสติให้ต้ังม่ันอยูใ่นอารมณ์ของสมาธิเท่านัน้ 

จนกว่าจะหมดเวลาที่เราได้ก�าหนดไว้

จิตที่เป็นสมาธิท่านว่าเป็นจิตที่ควรแก่การงาน เห็นได้ชัดดังเช่นในการอ่าน

หนังสือ จะอ่านหนังสือสักหน้าหนึ่ง ถ้าใจฟุ้งซ่านบางทีก็ต้องอ่านหลายเที่ยว และยัง

จะก�าหนดความ ให้เกิดความเข้าใจก็ไม่ค่อยได้ จ�าไมค่่อยได้ แต่ถ้าอ่านด้วยจติใจทีต่ัง้

มั่นและแน่วแน่ก็จะอ่านได้รวดเร็วกว่า และจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งดีกว่า เพราะฉะนั้น  

การทีห่ดัท�าสมาธนิี ้จงึเป็นกจิท่ีชอบ อาจจะใช้จติทีเ่ป็นสมาธนิีไ้ปเล่าเรยีนศกึษา หรอื

จะไปบ�าเพญ็ประโยชน์อะไรกไ็ด้เป็นอันมาก ตามท่ีแสดงมานีเ้ป็นเรือ่งของอานาปานสติ

โดยย่อก็เพียงนี้

อริยิาปถปัพพะ สัมปชัญญปัพพะ ปฏกิูลปัพพะ

ตามพระสตูร พระพทุธเจ้าตรสัสอนให้ตัง้สตริะลกึไปในกาย ตัง้แต่พ้ืนเท้ามา

จนถึงศรีษะเป็นส่วนเบือ้งบน ตัง้แต่ศีรษะลงไปจนถงึพืน้เท้าเป็นส่วนเบ้ืองต�า่ มหีนงัหุม้

อยู่โดยรอบ ก�าหนดว่าเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยปฏิกูล น่าเกลียด ประการต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่

ในกายนี้ 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� ม้าม, ปปฺผาส� ปอด, อนฺต� ไส้ใหญ่, อนฺตคุณ�  

สายรัดไส้, อุทริย� อาหารใหม่, กรีส� อาหารเก่า, ปิตฺต� ดี, เสมฺห� เสลด, ปุพฺโพ  

น�า้หนอง, โลหติ� น�า้เลอืด, เสโท น�า้เหงือ่, เมโท มันข้น, อสสฺ ุน�า้ตา, วสา มันเหลว, 

เขโฬ น�้าลาย, สิงฺฆาณิกา น�้ามูก, ลสิกา ไขข้อ, มุตฺต� มูตร รวมเป็นอาการ ๓๑  

กับในที่อื่น ท่านแสดงไว้อีก ๑ คือ มตฺถเก มตฺถลุงฺค� ขมอง มันสมองในขมองศีรษะ

รวมเป็นอาการ ๓๒ การตัง้สตริะลกึไปในกาย ซึง่ประกอบด้วยอาการ ๓๑ หรอื ๓๒ 
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ให้เหน็ว่าเป็นของปฏกิลูดังกล่าวมานี ้เป็นเครือ่งก�าจดั ฉนัทราคะ ความตดิ ความยนิดี 

ความก�าหนัดด้วยอ�านาจของความพอใจในกาม ท�าลายกามฉันท์นวิรณ์ให้สงบให้ส้ินไปได้

วิธีตั้งสติก�าหนดน้ัน อาศัยการพิจารณา คือต้องตั้งสติก�าหนดให้เห็นอาการ

เหล่านี้ ทีละอาการในครั้งหนึ่ง จะเพียงอาการเดียว หรือหลายอาการก็สุดแต่เมื่อสติ

ก�าหนดลงไปให้เห็นเหมือนอย่างมองเห็นแล้วก็พิจารณาให้ความปฏิกูลของการเหล่านี้

ปรากฏตามท่ีเป็น คือ ความปฏิกูลนั้นเป็นอย่างไร ก็ให้พิจารณาให้เห็นอย่างนั้น  

ไม่ใช่ให้เห็นโดยทีไ่ม่เป็นหรอืโดยสญัญาโดยแกล้งนกึเอา อาการเหล่านีป้รากฏความปฏกิลู

ในตวัเอง ท้ังโดยส ีท้ังโดยสณัฐาน คือทรวดทรง ทัง้โดยกลิน่ ทัง้โดยทีเ่กดิ ทัง้โดยทีอ่ยู่ 

เห็นได้ง่ายเพราะปรากฏอยู่ที่ตัวเอง เมื่อปล่อยหมักหมมไว้ไม่ช�าระล้าง ความปฏิกูล 

ก็ปรากฏขึ้นทันที ท�าไมถึงเป็นอย่างนี้ ก็เพราะธรรมชาติ ธรรมดาของอาการเหล่านี้มี

ความเป็นของปฏกิลู แต่โดยปกตไิม่ได้ก�าหนดไม่ได้พจิารณา ซ�า้ยังมีการตกแต่งแก้ไข 

จึงไปติดอยู่ที่การตกแต่งแก้ไข แถมมีฉันทราคะมาประกอบ ก็ท�าให้เห็นเป็นที่น่ายินดี 

แต่เมือ่เพกิอาการตกแต่งแก้ไขท่ีปกปิดความปฏกิลูนัน้ออกเสยี ความปฏิกลูปรากฏขึน้

แก่ใจ ฉนัทราคะกจ็ะหายไป เพราะความปฏกิลูนัน้เป็นข้าศกึต่อฉนัทราคะ หรอืกามฉันท์ 

ความปฏิกูลปรากฏขึ้นเมื่อใด กามฉันท์ หรือฉันทราคะก็หายไปเมื่อนั้น

ในวิธีก�าหนดนี้ จะก�าหนดยกออกไปทีละอย่างก็ได้ คือก�าหนดให้ เกสา ผม 

แล้วก็ยกเอาผมออกไปก�าหนดให้เห็น โลมา ขน แล้วก็ยกเอาขนออกไป นขา เล็บ  

กใ็ห้เลบ็ออกไป ทนฺตา ฟัน ก็ให้ฟันหลุดออกไป ตโจ หนงั กล็อกหนงัออกไป ม�ส� เนือ้ 

ก็ให้เนื้อหลุด นหารู เอ็น ก็ให้เอ็นหมดไป อฏฺิ กระดูก ในตอนนี้จะก�าหนดกระดูก

เอาไว้ให้เหน็แต่โครงร่างกระดกู ตัง้แต่พืน้เท้าขึน้มา ตัง้แต่ศรีษะลงไปก�าหนดดกูระดกู

ที่ปรากฏอยู่เพียงเท่านี้ก็ได้ หรือจะให้กระดูกหมดไป เหลือแต่เยื่อในกระดูก ให้หมด

ทีละอย่าง ๆ ในที่สุดก็ไม่มีอะไร ดังนี้ก็ได้ แต่ต้องอาศัยตั้งสติก�าหนดพิจารณา เมื่อ

จติสงบกจ็ะมอุีปัฏฐานะ คอืความปรากฏของอารมณ์แจ่มชัด เมือ่มอีปัุฏฐานะคอืความ

ปรากฏของอารมณ์แจ่มชัดขึ้น สติท่ีก�าหนดก็จะเป็นอุปัฏฐานะ คือแจ่มชัดข้ึน 

เช่นเดยีวกนั และเมือ่เป็นเช่นนีก้จ็ะเหมอืนอย่างมองเห็นเท่ากบัเป็นการสร้างตาเอก็ซเรย์ 
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มองเห็นจนถึงกระดูกเป็นต้น เม่ือเป็นเช่นนี้ กามฉันท์หรือฉันทราคะท่ีเกิดขึ้น ก็จะ

สงบไปได้ จิตใจก็จะตั้งมั่น

อนึ่ง ท่านสอนให้ท�าสัมปชัญญะในอิริยาบถใหญ่ คือเมื่อเดินก็ให้มีความรู้ตัว

เมือ่ยนืกใ็ห้มคีวามรูต้วั เมือ่นัง่กใ็ห้มคีวามรูต้วั เม่ือนอนก็ให้มีความรูต้วั เม่ือจะน้อมกาย

ไปอย่างใดก็ให้มีความรู้ตัวอย่างนั้นทุกอิริยาบถ และท่านสอนให้ท�าสัมปชัญญะ คือ

ความรู้ตัวในอิริยาบถน้อย ๆ ต่าง ๆ เช่น เมื่อก้าวเข้าไปข้างหน้า เมื่อถอยไปข้างหลัง

เมื่อคู้แขนเข้า หรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเข้า เมื่อเหยียดออก เมื่อนุ่งห่ม เมื่อกิน  

เมื่อดื่ม เมื่อเคี้ยว เมื่อลิ้ม เมื่อถ่าย หรือเมื่อเดิน ยืน นั่ง นอน ตื่น พูด นิ่ง ก็ให้มี

ความรู้ตัวอยู่ให้ตลอด การท�าสมัปชญัญะ คอืความรูต้วันี ้กเ็ป็นบทประกอบเข้า เพราะ

ประสงค์ให้มีทั้งสติ ทั้งสัมปชัญญะดังที่กล่าวมาแล้ว

กายคตาสตินี้ ควรจะหัดพิจารณาอีกข้อหนึ่ง เพราะนอกจากท�าจิตใจให้เป็น

สมาธิ ยังอาจเป็นเครื่องก�าจัดกามฉันท์ หรือฉันทราคะได้ด้วย ส่วนอานาปานสตินั้น

เป็นสมาธิได้ดี แต่ไม่สู้จะก�าจัดฉันทราคะหรือกามฉันท์ได้ถนัดนัก เพราะฉะนั้น ก็ให้

เจริญสมาธิไว้ทั้ง ๒ ข้อเหล่านี้ ท่านแสดงว่าสมาธิล้วนคือจิตใจตั้งมั่นสงบ เพียงอย่าง

เดียวน้ัน ถ้าไม่เจริญวิปัสสนา เม่ือออกจากสมาธินั้นแล้ว บางทีกิเลสแรงขึ้น เช่น  

ราคะ โทสะ แรงขึ้น เพราะเป็นจิตที่มีก�าลัง แต่ไม่ได้ผ่อนปรนเอากิเลสออกไปบ้าง 

เมือ่จติมกี�าลงัและมกีเิลสหนนุอยู ่กเิลสไม่ถกูผ่อนปรนออกเสยีบ้าง เมือ่คราวประสบ

อารมณ์ทีเ่ป็นเหตยุัว่ราคะ ๆ ก็เกิดแรง เมือ่ประสบอารมณ์ทีย่ัว่โทสะ ๆ ก็เกดิแรง ๆ 

กว่าไม่ได้ท�าสมาธิ ส่วนกายคตาสตินี้เจือวิปัสสนาไปในตัวด้วย ก็เป็นการผ่อนปรน

กเิลสกองราคะออกไปได้บ้าง เพราะฉะน้ัน เมือ่หัดเจรญิไว้และออกจากสมาธิอนันีแ้ล้ว 

เมือ่ถกูอารมณ์ท่ีเป็นเครือ่งยัว่ราคะมายัว่ กจ็ะไม่สูเ้ป็นอะไรนกั เพราะจติใจเคยก�าหนด

อยู่ในความปฏิกูล ก็ย่อมจะเห็นปฏิกูลได้ง่าย ฉะนั้น ในเวลาที่บวช พระอุปัชฌายะ

ท่านจึงสอนตจปัญจกกัมมัฏฐาน คือยกขึ้นสอนเพียง ๕ ข้อ เกสา โลมา นขา ทนฺตา 

ตโจ ส�าหรับจะได้พิจารณาเป็นเคร่ืองมือในเวลาที่บวชอยู่ เมื่อมีกัมมัฏฐานอันนี้คู่ใจ 

อยู่ ก็จะประพฤติพรหมจรรย์ได้เรียบร้อยดี ถ้าขาดกัมมัฏฐานข้อนี้ พรหมจรรย์ก็จะ

เร่าร้อน เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนกัมมัฏฐานข้อนี้ไว้ ตั้งแต่เมื่อบวช ก็ควรที่จะเจริญ

กายคตาสตินี้อีกข้อหนึ่งไปด้วย ส�าหรับวันนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้
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ธาตุปัพพะ

วธิที�าจติใจให้เป็นสมาธอิกีข้อหนึง่คอื ธาตกุมัมฏัฐาน หรอืทีเ่รยีกว่า ธาตวุวตัถาน 

การก�าหนดธาตุ ค�าว่าธาตุนั้นแปลว่า ทรงไว้ คล้ายกับค�าว่าธัมมะ มาใช้ในภาษาไทย 

ในความหมายว่า ราก หรือมูลราก ซึ่งหมายถึงต้นเดิมหรือหมายถึงส่วนที่คงที่ ไม่ใช่

ส่วนผสม เม่ือมาหมายอย่างนี้ ก็เลยมีความเห็นค้านธาตุในพระพุทธศาสนาว่า  

ยังไม่ได้เป็นธาตุแท้ เช่น ธาตุดินก็ไม่ใช่เป็นธาตุแท้ ธาตุน�้า ก็ไม่ใช่เป็นธาตุแท้ดังที่

แยกได้ในทางวิทยาศาสตร์ แต่เม่ือก่อนน้ีก็มีแสดงสิ่งที่เรียกว่าธาตุแท้เป็นอย่าง ๆ  

ในบดันีส้ิง่ทีว่่าเป็นธาตแุท้นัน้ก็ไม่ใช่เสยีแล้ว เพราะทกุ ๆ อย่าง วทิยาศาสตร์ในบดันี้

กบ็อกว่ามาจากอะตอม (Atom) ซึง่แยกออกไปได้เป็นส่วนประกอบต่าง ๆ เพราะฉะนัน้

ธาตุแท้ในทางโลกก็ยังไม่แน่นอน ยังเป็นแต่เพียงยุติกันด้วยก�าหนดคุณลักษณะอย่าง

หนึ่ง ๆ แล้วสมมติกันว่าเป็นธาตุอย่างหนึ่ง ๆ 

ส่วนธาตุในทางพระพทุธศาสนาน้ัน มคีวามหมายถงึ คุณลกัษณะอย่างหน่ึง ๆ 

ทีเ่ป็นทีส่รุปรวมสิง่ทีม่คีณุลกัษณะอย่างเดยีวกนัเข้าด้วยกนั และแสดงไว้ว่าในร่างกาย

อันนี้ประกอบด้วยธาตุ ๔ คือ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ 

วาโยธาตุ ธาตุลม และในบางพระสูตรก็แสดงธาตุ ๕ คืออากาศธาตุ ธาตุอากาศ  

เพิ่มเข้าอีกหนึ่ง อะไรบ้างเป็นธาตุเหล่านี้ ท่านก็ชี้ไว้ ส�าหรับให้พิจารณาคือ :-

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

ม�ส� เนือ้, นหารู เอน็, อฏฺิ กระดกู, อฏฺิมญิชฺ� เยือ่ในกระดกู, วกกฺ� ไต, หทย� หวัใจ, 

ยกน� ตับ, กิโลมก� พังผืด, ปิหก� ม้าม, ปปฺผาส� ปอด, อนฺต� ไส้ใหญ่, อนฺตคุณ�  

สายรัดไส้, อุทริย� อาหารใหม่, กรีส� อาหารเก่า และสิ่งอื่น ๆ ที่มีลักษณะแข้นแข็ง 

เรียกว่า ปฐวีธาตุ ธาตุดิน คือเอาลักษณะแข้นแข็ง

ปิตฺต� ดี คือน�้าดี, เสมฺห� เสลด, ปุพฺโพ น�้าหนอง, โลหิต� น�้าเลือด, เสโท  

น�า้เหงือ่, เมโท มนัข้น, อสสฺ ุน�า้ตา, วสา มนัเหลว, เขโฬ น�า้ลาย, สงิฆฺาณกิา น�า้มกู, 

ลสิกา ไขข้อ, มุตฺต� มูตร และส่วนอื่น ๆ ที่มีลักษณะเอิบอาบเรียกว่า อาโปธาตุ  

ธาตุน�้า นี้ก็เอาลักษณะที่เอิบอาบ
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ส่วนไฟนั้นก็ได้แก่ เยน จ สนฺตปฺปติ ไฟท�าให้ร่างกายอบอุ่น เยน จ ชริยติ 

ไฟที่ท�าให้ร่างกายทรุดโทม เยน ปริทยฺหติ ไฟที่ท�าให้ร่างกายเร่าร้อน เยน อสิตปีต-

ขายติสายติ� สมฺมาปริณาม� คจฺฉต ิไฟท่ีท�าให้อาหารทีก่นิทีด่ื่มทีเ่คีย้วทีล่ิม้ ถึงความย่อย

ได้และไฟอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีท�าให้เกิดความร้อนขึ้น ก็เรียกว่าเป็นเตโชธาตุ ธาตุไฟ  

นี้ก็เอาลักษณะที่เร่าร้อน หรือรุ่มร้อน

ส่วนทีเ่ป็นลมนัน้กไ็ด้แก่ อทุธฺงคฺมา วาตา ลมท่ีพดัขึน้เบือ้งบน อโธคมา วาตา 

ลมที่พัดลงเบื้องต�่า กุจฺฉิสยา วาตา ลมที่อยู่ในท้อง คือในกระเพาะอาหาร โกฏฺสยา 

วาตา ลมที่อยู่ในไส้ องฺคมงฺคานุสาริโน วาตา ลมที่พัดไปตลอดอวัยวะน้อย อวัยวะ

ใหญ่ และ อสฺสาโส ลมหายใจเข้า ปสฺสาโส ลมหายใจออก หรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มี

ลักษณะพัดไหว เรียกว่า วาโยธาตุ ธาตุลม นี่ก็เอาลักษณะพัดไหว

อัสสาสะน้ัน ในวิสุทธิมรรคแสดงไว้ว่า ลมหายใจออก ปัสสาสะแสดงไว้ว่า  

ลมหายใจกลับ คือลมหายใจเข้า เพราะอธิบายว่า เด็กเม่ือคลอดออกมาจากครรภ์

มารดานั้นหายใจออกก่อน แล้วจึงหายใจเข้า และค�าว่า อัสสาสะ น�าหน้าปัสสาสะ  

เมื่อเป็นเช่นนี้ อัสสาสะ จึงได้แก่ลมหายใจออก ซึ่งเป็นลมหายใจครั้งแรกของเด็ก  

และปัสสาสะจึงเป็นหายใจเข้า แต่ก็มีอาจารย์อื่นแปลกลับกันว่า อัสสาสะ หายใจเข้า 

ปัสสาสะ หายใจออก คราวนี้ถ้าจะพิจารณาว่าเด็กเมื่อคลอดออกมาทีแรกนั้น หายใจ

เข้าก่อนหรือหายใจออกก่อน อันนี้ก็จะต้องศึกษาในทางแพทย์ดู แต่ในทางปฏิบัตินั้น 

กไ็ม่ถอืเป็นส�าคญันกั ต้องการให้ก�าหนดกแ็ล้วกนั คอืให้รูข้องจริงในปัจจบุนัหายใจเข้า

ก็ให้รู้ หายใจออกก็ให้รู้ ส่วนศัพท์ที่เป็นสมมติบัญญัตินั้น ก็สุดแต่จะใช้ ถ้าต้องการ 

จะรูว่้าความจรงิเป็นอย่างไร กต้็องไปค้นทางต�าราแพทย์ หรือถามแพทย์ดอูกีทางหนึง่

ส่วนอากาศน้ันก็ได้แก่ กณฺณจฺฉิทฺท� ช่องหู นาสจฺฉิทฺท� ช่องจมูก มุขฉิทฺท�  

ช่องปาก เยน อสติปีตขายติสายติ� อชโฺฌหรต ิช่องทีอ่าหารทีก่นิทีด่ื่มทีเ่คีย้วทีล่ิม้กลนื

ผ่านลงไป ยตฺถ อสิตปีตขายิตสายิต� ติฏฺติ ช่องที่อาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มตั้งอยู่ 

และ เยน จ อสิตปีตขายิตสายิต� อโธภาคา นิกฺขมติ ช่องที่อาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่

ลิม้ออกไปภายนอก หรอืว่าช่องว่างอย่างใดอย่างหนึง่เรยีกว่าอากาศธาต ุนีก้เ็อาลกัษณะ

ที่เป็นช่องว่าง
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การจดัธาตแุละระบอุวัยวะ ระบลุกัษณะทีเ่ป็นธาตดุงักล่าวนี ้แสดงตามทีท่่าน

จัดไว้ในพระคมัภร์ีแสดงความรูใ้นทางกายวิภาคทีจ่ะพงึหยิบยกมาเป็นทางพจิารณาท�า

ธาตุกัมมัฏฐาน ในบัดน้ี ถ้าผู้ท่ีรู้วิชาแพทย์ รู้วิชากายวิภาค จะมาจัดระบุข้ึนตามใน

ต�าราปัจจุบันก็อาจจะได้ความละเอียดพิสดารข้ึนอีก แต่ก็ยังไม่มีใครท�า ถ้าผู้ท่ีเรียน

แพทย์มาท�าขึ้นได้ จัดตามต�าราแพทย์ในปัจจุบันได้ก็จะดีเหมือนกัน

ในร่างกายอนันี ้เมือ่ไม่พจิารณาแยกธาต ุดรูวม ๆ กนัอยู ่กเ็ป็นก้อนเป็นแท่ง

เป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตน และเมื่อยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนก็มีเรื่องกระวนกระวาย

ต่าง ๆ สืบเนื่องกันไป เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนให้พิจารณาแยกธาตุ คือดูลงไปว่า

ก้อนที่เรายึดถือกันว่าเป็นตัวเป็นตนน้ัน มีอะไรบ้าง และตัวตนอยู่ที่ไหน เมื่อเป็น 

เช่นนี ้แยกออกไปทลีะส่วนกจ็ะพบว่า เป็นธาตดุนิบ้าง เป็นธาตนุ�า้บ้าง เป็นธาตไุฟบ้าง 

เป็นธาตุลมบ้าง เป็นธาตุอากาศบ้าง ในทางสรีรศาสตร์ปัจจุบันนี้ก็มีแสดงไว้ว่า  

ช่องว่างในร่างกายมนุษย์นี้มากมาย ถ้าหากว่าจะยุบให้เป็นก้อนเข้าจริง ๆ โดยไม่ให้มี

ช่องว่างเลย ตัวมนุษย์เรานี้ก็จะเล็กเหลือนิดเดียว ผู้นั้นเขาว่าเท่าขนาดหัวไม้ขีด  

จะเป็นอย่างนัน้หรอืไม่กต็าม แต่เมือ่พจิารณาดูย่อมจะรู้สกึว่าช่องว่างในตวัเรานีม้ากมาย

เหลอืเกนิ ดดู้วยกล้องจงึจะรูส้กึ ยิง่กล้องนัน้ละเอยีดเท่าไร กย็ิง่จะเหน็โพรงในร่างกาย

เรามากขึ้นเท่านั้น คราวน้ีมาพิจารณาดู ถ้าสมมติว่า หยิบออกไปวางเสียทีละอย่าง 

หยิบเอาธาตุดินไปเสียก่อน แล้วหยิบเอาธาตุน�้าออกไป หยิบเอาธาตุไฟออกไป  

หยิบเอาธาตุลมออกไป ก็เหลือแต่อากาศคือช่องว่าง ๆ อยู่เท่านั้น เดิมก่อนที่จะมา

เป็นร่างกายอันนี้ก็เป็นอากาศธาตุอยู่ เม่ือธาตุทั้งหลายมาประกอบกันเข้าเป็นสังขาร  

จึงได้เป็นร่างกายอนันี ้และเมือ่ธาตทุัง้หลายเหล่านีแ้ยกออกไปกม็าเป็นอากาศธาตคุอื

เป็นช่องว่างตามเดิม การก�าหนดธาตุดังกล่าวมานี้จะเห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ ก็จะท�าให้

เห็นความว่างเปล่าจากตวัจากตน เพราะสิง่ทีย่ดึถอืว่าเป็นกลุม่เป็นก้อนเป็นตวัเป็นตนนัน้ 

เมื่อแยกออกไปแล้วก็พบแต่ว่าเป็นธาตุทั้งนั้น ถ้าจะแยกอย่างในสมัยปัจจุบันนี้ก็คือว่า 

แยกออกไป ๆ ก็เป็น (Atom) อะตอมทั้งหมดอยู่ในอากาศธาตุคือช่องว่าง เมื่อแยก 

(Atom) อะตอมออกไปอีกทีหน่ึง ก็เหลือแต่อากาศธาตุคือช่องว่าง นี้เรียกว่าเป็น 

ธาตุกัมมัฏฐานท�าให้เกิดสมาธิ คือความสงบ ตั้งมั่นด้วย และแกมวิปัสสนา ปัญญาก็

เห็นแจ้งด้วย เพราะท�าให้ความเหน็เป็นอนตัตาประกอบไปด้วยกนั ในวนันีก้็ยุติเพียง 

เท่านี้ ฯ
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นวสวีถกิาปัพพะ

ได้แสดงวิธีปฏิบัติมาแล้ว เรื่องการท�าอานาปานสติ การท�าสัมปชัญญะใน

อิริยาบถใหญ่ ในอิริยาบถน้อย และกายคตาสติ สติที่ระลึกไปในกายตามอาการ ๓๑ 

หรือ ๓๒ ที่นับเป็นปฐวีธาตุและอาโปธาตุ กับได้แสดงธาตุววัตถาน ก�าหนดธาตุหรือ

ว่าธาตกุมัมฏัฐาน ตามทีก่ล่าวมาแล้วนัน้ พจิารณากายทีย่งัมชีวีติคอืกายทีย่งัมลีมหายใจ

เคลือ่นไหวอริยิาบถต่าง ๆ ได้ มอีาการของกายต่าง ๆ ยังท�างานได้ตามหน้าท่ี ธาตตุ่าง ๆ 

ก็ยังรวมกันอยู่เป็นอุปาทินนะคือมีใจครอง คราวนี้เมื่อธาตุต่าง ๆ แตกสลาย หยุด

หายใจ หยดุเคลือ่นไหวอริยิาบถต่าง ๆ อาการต่าง ๆ ของกายหยุดท�าหน้าที ่ร่างกาย

นี้ก็กลายเป็นศพ ฉะนั้น จึงมีวิธีสอนให้พิจารณาศพ ศพที่ตายแล้วจริง ๆ ที่เขาทิ้งไว้

ในป่าช้า น�ามาพิจารณาเทียบกับกายนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อสุภะ หรืออสุภแปลว่า

ไม่งาม ในที่อื่นว่าไว้ ๑๐ แต่ในสติปัฏฐานจ�าแนกไว้ ๙ หมวด คือ:-

หมวดที ่๑ พจิารณาศพทีต่าย ทีเ่ขาท้ิงไว้ในป่าช้า ตายวันหนึง่ สองวัน สามวัน 

ขึ้นพอง มีสีเขียวน่าเกลียด มีน�้าหนองไหล แล้วเทียบเข้ามาที่ร่างกายอันนี้ว่าก็จะเป็น

เช่นเดียวกัน

หมวดที่ ๒ พิจารณาศพ ที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้านั้น ที่ถูกสัตว์ทั้งหลายกัดกินคือ

ว่า ถูกกา ถูกแร้ง ถูกนกตะกลุม ถูกสุนัข ถูกสนุขจิ้งจอกกัดกิน ถูกปาณชาติต่าง ๆ 

กัดกิน แล้วน้อมเข้ามาว่า กายอันนี้ก็จะต้องเป็นฉันนั้น

หมวดท่ี ๓ พิจารณาศพท่ีท้ิงไว้ในป่าช้า เป็นโครงกระดูก มีเนื้อ มีเลือด 

มีเส้นเอ็นรึงรัด แล้วก็น้อมเข้ามาเทียบกับกายนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้น

หมวดที่ ๔ พิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นโครงร่างกระดูก ไม่มีเนื้อแต่

ว่าเป้ือนเลอืด ยงัมเีส้นเอน็รงึรดั แล้วกน้็อมเข้ามาเทียบกบักายอนันีว่้าจะต้องเป็นฉันนัน้

หมวดที่ ๕ พิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นโครงร่างกระดูก มีเนื้อและ

เลือดหมดสิ้นไป แต่ว่าโครงกระดูกนั้นยังมีเส้นเอ็นรึงรัดให้คุมกันอยู่กับร่าง แล้วก็

น้อมน�ามาเทียบกับกายอันนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้น
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หมวดที ่๖ พจิารณาศพท่ีเขาทิง้ไว้ในป่าช้า เป็นโครงร่างกระดกูทีไ่ม่มเีส้นเอน็

รัดรึง กลายเป็นกระดกูทีก่ระจดักระจายเรีย่ราด กระดกูมือกห็ลดุไปทางหนึง่ กระดกูเท้า

กห็ลุดไปทางหนึง่ กระดกูเข่าก็หลุดไปทางหน่ึง กระดกูขาก็หลดุไปทางหน่ึง กระดกูสะเอว

ก็หลุดไปทางหน่ึง กระดูกสันหลังก็หลุดไปทางหนึ่ง กระดูกซี่โครงก็หลุดไปทางหนึ่ง 

กระดกูอกก็หลุดไปทางหน่ึง กระดกูแขนก็หลดุไปทางหนึง่ กระดกูหัวไหล่กห็ลดุไปทาง

หน่ึง กระดกูคอกห็ลดุไปทางหนึง่ กระดกูคางกห็ลดุไปทางหนึง่ กระดูกฟันกห็ลดุไปทาง

หนึ่ง จนถึงกระโหลกศรีษะก็หลุดไปอีกทางหนึ่ง เรี่ยราดกระจัดกระจาย แล้วน้อมมา

เทียบกับกายอันนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้น

หมวดท่ี ๗ พิจารณากระดูกท่ีหล่นเรี่ยราดอยู่ในป่าช้านั้น มีสีขาว มีสีแสง

เหมือนสีสังข์ น้อมมาเทียบกับกายอันนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้น

หมวดที่ ๘ พิจารณากระดูกที่เรี่ยราดอยู่ในป่าช้านั้น ซึ่งรวมอยู่เป็นกอง ๆ 

เป็นส่วน ๆ มีอายุพ้นหนึง่ปีออกไป และพิจารณาเทยีบกบักายอนันีว่้าจะต้องเป็นฉันนัน้

หมวดที่ ๙ ก็พิจารณากระดูกเหล่านั้น ที่เป็นกระดูกป่นละเอียด สิ้นรูปร่าง 

สิ้นสมมติบัญญัติว่าเป็นกระดูก หมดสิ้นไป แล้วน�ามาเทียบกายอันนี้ว่าจะต้องเป็น 

ฉันนั้น

รวมเป็นนวสีวถิกาปัพพะ ข้อที่ว่าศพในป่าช้า ๙ ข้อ พิจารณาตั้งแต่เป็นศพ

ตายใหม่ ๆ จนถึงกระดูกผุป่น เป็นอันว่าหมดสิ้นไป ร่างกายอันเดิมนี้ก็ไม่มี, มีแต่

อากาศธาตุ ช่องว่างหรือท่ีว่างเปล่าไปท้ังนั้น แต่ครั้นเมื่อก่อเกิดร่างกายอันนี้ขึ้นมา 

ก็มาเป็นสิ่งหนึ่งแล้วในที่สุดสิ่งต่าง ๆ ที่มาก่อขึ้นนั้น ก็จะสลายไปหมดกลับเป็นไม่มี 

ความท่ีเคยเปลืองท่ีอยู่น้ันกส็ิน้ไป กก็ลับเป็นทีว่่างเป็นอากาศธาตไุปตามเดมิ ไม่มอีะไร

ตามที่กล่าวมานี้ เป็นวิธีที่พิจารณาภายในกาย อันเรียกว่ากายานุปัสสนาสติ

ปัฏฐาน ท่ีตั้งท่ีปรากฏของสติที่ใช้เป็นอนุปัสสนาคือดูตามไปซ่ึงกายทั้งหมด ค�าว่า 

ในกายเป็นค�ารวม หมายถึงว่าในกายทั้งหมด แต่ว่าในกายทั้งหมดนี้มีส่วนต่าง ๆ  

อยูม่าก กจ็ะต้องดไูปทลีะอย่าง จะยกส่วนไหนขึน้มาพจิารณากไ็ด้ เพราะฉะนัน้ ท่าน

จงึว่า พจิารณากายในกาย คือพิจารณาส่วนใดส่วนหนึง่ เช่นว่าลมหายใจเข้า-ออก หรอื
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อรยิาบถเป็นต้น แต่กพ็จิารณาอยู่ในกายอันน้ี จะพจิารณากายในเวทนา ในจติ ใจธรรม

ก็ไม่ได้ เมื่อจะพิจารณากายก็ต้องพิจารณาในกาย หรือว่าที่กายอันน้ี พิจารณาภาย 

ในบ้าง ภายนอกบ้าง ภายในก็คือที่กายของตน ภายนอกก็คือที่กายของผู้อื่น แต่ว่าที่

กายของผู้อื่นนั้น ก็เป็นแต่เพียงเทียบเคียงว่ากายของเราฉันใดของผู้อื่นก็ฉันนั้น ไม่ใช่

ว่าให้ไปจ้องพจิารณาท่ีตัวเขาจรงิ ๆ ถ้าไปจ้องเขาอย่างนัน้ บางทจีะกลับเกดิกเิลสขึน้อกี 

แต่ว่าอีกอย่างหนึ่ง ก็หมายความว่าภายในก็คือที่เป็นส่วนละเอียด ภายนอก

ก็คือเป็นส่วนหยาบ เป็นส่วนละเอียดนั้น ก็คือ ก�าหนดให้เป็นนิมิตท่ีก�าหนดขึ้นท่ีใจ

ของตัว ส่วนภายนอกน้ันก็คือกายท่ีเป็นส่วนหยาบที่เป็นตัวกายจริง ๆ ทีแรก 

ก็ต้องหยาบก่อน จะเรียกว่าภายนอกก็ได้ เช่นก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก  

ก็ต้องก�าหนดที่ลมหายใจจริง ๆ เช่นก�าหนดที่ปลายดั้งจมูกหรือที่ริมฝีปากบน ซึ่งเป็น

จดุทีล่มหายใจผ่านเม่ือเข้าและเม่ือออก แต่ว่าครัน้ลมละเอยีดเข้า ๆ กม็าก�าหนดนมิติ

ขึ้นที่จิต เปรียบเหมือนอย่างว่า เมื่อตีระฆัง เสียงระฆังก็ดัง ก็ก�าหนดเสียงระฆังนั้น 

คร้ันเสยีงระฆงันัน้เงยีบไปแล้ว กก็�าหนดนมิติของเสยีงระฆงันัน้ เสยีงระฆงัจรงิ ๆ นัน้

เงยีบไปแล้ว แต่ว่านิมิตของเสยีงระฆงัในใจยงัไม่เงยีบ ยังก�าหนดอยู่ เสียงระฆงัจรงิ ๆ 

นั้น เรียกว่าเป็นภายนอก แต่ว่านิมิตของเสียงระฆังท่ีอยู่ในใจเรียกว่า เป็นภายใน  

ลมหายใจก็เหมือนกัน ลมหายใจจริง ๆ ที่ก�าหนดในตอนแรก เรียกว่าเป็นภายนอก 

แต่ว่านิมติของลมหายใจท่ีเป็นในจติเรยีกว่าเป็นภายใน นีก่เ็รยีกว่าเป็นภายนอกภายใน

อกีอย่างหนึง่ ข้ออ่ืน ๆ กเ็หมือนกนั และท่านให้พิจารณาทัง้ภายในทัง้ภายนอกให้ตรง

กัน และกใ็ห้พจิารณาท้ังเกิดและดับด้วย

เรือ่งของเกดิดบันี ้ เม่ือสติก�าหนดอยู่ทีก่ายดังกล่าวมานี ้ ความเกดิกจ็ะปรากฏ

ข้ึน ความดบักจ็ะปรากฏขึน้ อย่างเช่นลมหายใจ หายใจเข้ามา หายใจออกไป นีก้เ็กดิดบั

กนัหนหนึง่และกเ็กดิดบักนัทกุ ๆ ขณะทีห่ายใจเข้า หายใจออก อริิยาบถต่าง ๆ ก็เหมอืน

กนั เมือ่เดนิอยู่หยุดเดนิ ยืน อาการเดนิน้ันกด็บั และเมือ่ยืน เลิกยืนมานั่ง อาการยืน

ก็ดับมาเป็นนั่ง ก็เกิดดับกันอยู่ดังนี้ จนกว่าชีวิตดับเป็นศพ เมือ่เป็นศพแล้ว ศพนัน้ก็

จะแตกสลายจนเป็นกระดูกละเอียดป่น กเ็ป็นอนัว่าดับไปหมด 
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แต่ว่าในการพิจารณานั้น ก็จะต้องยกขึ้นมาเป็นอารมณ์ของจิต เพื่อเป็นที่ตั้ง

ของสติ เพื่อเป็นที่ตั้งของความรู้ ในขั้นนี้ยังไม่ปล่อยให้ว่างไปหมด ยังต้องก�าหนดให้

เป็นอารมณ์ไว้ในจิต แต่ว่าก็ให้ก�าหนดสักแต่ว่าเป็นที่ตั้งของสติและเป็นที่รู้เท่านั้น  

ไม่ให้เกิดความยึดถืออะไร ๆ ขึ้นได้ และระวังไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายอะไรขึ้นได้ 

เมื่อปฏิบัติดังน้ี ก็ชื่อว่าได้ท�ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน แต่ในข้ันที่ปฏิบัตินั้น ก็ไม่ใช่

หมายความว่าจะพิจารณารวดเดียวไปทุกประการ เพียงข้อใดข้อหนึ่งที่ตนชอบ ที่ตน

พอใจ ซึ่งเป็นสัปปายะของตัวก็ใช้ได้ และเมื่อท�าใจให้เป็นสมาธิได้แล้ว จะยักย้ายไป

อย่างอื่นก็เห็นง่ายเข้าเห็นชัดเข้าในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้



เวทนานุปัสสนา จติตานุปัสสนา

เวทนานุปัสสนา

แสดงวิธีปฏิบัติสืบต่อข้ึนไป การต้ังสติไปในกายดังกล่าวมาโดยล�าดับนั้น  

เมื่อนั่งปฏิบัติก็จะรู้สึกไม่สบาย เช่นว่าเมื่อยขบ เหนื่อยหน่าย ท�าให้กระสับกระส่าย 

เพราะถ้าไม่คุน้เคยปฏิบัต ิเริม่ปฏิบัติทีแรกจะรูสึ้กเช่นนัน้ไม่สบายไม่สนกุสนาน เหมอืน

อย่างการปล่อยใจให้เพลิดเพลินไปทางอื่น เช่นดูภาพวิวท่ีสวยงาม ฟังวิทยุดูหนังสือ

หรืออะไรท�านองนัน้ แต่ว่าในเมือ่ได้ลองควบคมุใจให้สงบอยู่ในอารมณ์ท่ีต้ัง มีความคุน้เคย

เข้าโดยล�าดบั กจ็ะได้รบัความสขุในการปฏบิตั ิและเมือ่ได้รบัความสุขในการปฏบิติันัน้ 

ก็จะเร่ิมได้รสของสมาธิและก็จะรู้สึกว่า ความสุขที่ได้รับจากความสงบนั้นละเอียด 

ประณตียิง่กว่าความสขุอันเก่ียวแก่ รปู รส กลิน่ เสยีง ดงัทีก่ล่าวมา ฉะน้ัน เมือ่รูส้กึ

สบายหรือไม่สบายอย่างไร ก็ให้ตั้งสติก�าหนดรู้ เรียกว่าเลื่อนเข้ามารูู ้เวทนา คือ 

ความเสวยอารมณ์ เป็นสขุบ้าง เป็นทกุข์บ้าง เป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุบ้าง เมือ่เลือ่น

เข้ามาดเูวทนาดังนี ้จะพบว่าในตนของเราน้ี กเ็ตม็ไปด้วยเวทนา และเวทนานีเ้องเป็นต้น

เหตุอันหนึ่ง ที่จะท�าให้จิตใจเป็นอย่างไร

เวทนาที่ก�าหนดนี้ ก็ดูที่เวทนาตัวจริงที่ประสพอยู่ ในขณะที่นั่งปฏิบัติอยู่  

ถ้ารู้สึกว่า มีความสุข ให้รู้ว่านี้เป็นสุขเวทนา ถ้ารู้สึกว่ามีความทุกข์ ก็ให้รู้ว่านี้เป็น 

ทุกข์เวทนา ถ้าเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็ให้รู้ว่านี้เป็นอทุกขมสุขเวทนา

และแม้ว่าเป็นสขุเวทนา กต้็องให้รูว่้าเป็นสามิส หรอืว่าเป็นนริามิส เช่นว่าใน

ขณะที่ก�าลังนั่งท�าสมาธิอยู่ สติหลุดออกไปนึกถึงรูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะท่ีน่าใคร ่
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น่าปรารถนาน่าพอใจ แล้วนึกเป็นสุขขึ้น นี่ก็ให้รู้ว่านี่สุขอย่างนี้เป็นสามิสสุข สุขที่เกิด

จากอามสิทีม่อีามสิ แต่ถ้าเป็นความสขุทีเ่กดิจากความสงดัเกดิจากสมาธ ินีก่เ็ป็นนริามิส

สขุ สุขที่ไม่มีอามิส

ทุกข์ก็เหมือนกัน ถ้าขณะที่นั่งอยู่ได้รับความทุกข์ เช่นว่าเมื่อยขบ ถูกยุงกัด 

กระสับกระส่ายต่าง ๆ น้ีกจ็ดัว่าเป็นพวกสามสิทกุข์ ทกุข์ทีม่อีามสิท้ังนัน้เพราะเกีย่วแก่ 

รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ถ้าเป็นทุกข์ท่ีเกิดจากความยังไม่ได้ไม่ถึงสมาธิ  

ต้องการจะให้ได้ให้ถงึ กย็งัไม่ได้ไม่ถงึ มีความทกุข์เพราะเหตนุี ้กจั็ดว่าเป็นนริามสิทกุข์ 

ทุกข์ที่ไม่มีอามิส

อทกุขมสขุกเ็หมือนกนั ถ้าว่าเฉย ๆ ไป เพราะความคุน้อนัเกีย่วแก่รปู เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะข้างนอก น่ันกเ็ป็นสามสิ มอีามสิ แต่ว่าถ้าเก่ียวด้วยอเุบกขาภายใน

จิต ที่เกิดจากสมาธิ นี่ก็เป็นนิรามิส ไม่มีอามิส

ในขั้นปฏิบัตินั้น ทุกข์จะละไปได้ก็ด้วยสุข คือเมื่อทีแรกก็มีทุกข์ในการปฏิบัติ

ดงักล่าว แต่เม่ือการปฏิบัตนิัน้ได้ประสบผลเข้าบ้าง ก็มีความสุข ทุกข์กห็ายไป คราวนี้

เม่ือจิตละเอยีดเข้า สขุกห็ายไป เหลอืแต่อเุบกขา ซึง่เป็นอทกุขมสุข เพราะฉะนัน้ ใน

ขัน้ปฏบิตันิัน้ อทกุขมสขุเป็นขัน้สงู การทีต่ัง้สตพิจิารณาให้รูด้งันี ้เรยีกว่าเวทนานปัุสสนา

จติตานุปัสสนา

คราวน้ีท่ีเวทนาจะเป็นอย่างใดน้ัน ถ้าจิตไม่เป็นไปอย่างนั้น ก็ไม่เป็นอะไร  

แต่ว่าโดยปกตเิวทนามักจะชกัจติใจให้เป็นไปอย่างหนึง่ คอืว่าเมือ่มสีขุเวทนากช็กัให้จติ

มรีาคะ ความตดิ ความยนิด ีความก�าหนดั ทกุขเวทนากช็กัจติให้มีโทสะ คอืความไม่ชอบ 

ความหงุดหงิด ความร�าคาญ ความขัดเคือง อทุกขมสุขเวทนาก็ชักจิตให้มีโมหะ คือ

ความหลง สยบติดอยู่ เพราะฉะนัน้ เม่ือพจิารณาให้ละเอยีดเข้ามาอกี ก็ต้องมาดูทีจ่ติ

จิตมีราคะหรือไม่มีราคะก็ให้รู้

จิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะก็ให้รู้
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จิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะก็ให้รู้

นอกจากนี ้กใ็ห้รู้อาการของจติปลีกย่อยท่ีประกอบอยูก่บัหัวข้อทัง้ ๓ นี ้คอืว่า

จิตหดหู่หรือฟุ้งซ่านก็ให้รู้

จิตที่กว้างขวางหรือคับแคบก็ให้รู้

จิตที่ยิ่งหรือไม่ยิ่งก็ให้รู้

จิตที่ตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นก็ให้รู้

จิตที่หลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็ให้รู้

โดยปกตนิัน้ เมือ่จติมรีาคะ โทสะ โมหะ กเ็ป็นจติทีห่ดหูห่รอืฟุง่ซ่าน เป็นจติ

ทีค่บัแคบ เป็นจติท่ีไม่ตัง้ม่ัน เป็นจติทีไ่ม่หลดุพ้น แต่ว่าจติปราศจากราคะ โทสะ โมหะ 

ก็เป็นจิตที่กว้างขวาง เป็นจิตที่ยิ่ง เป็นจิตที่ตั้งมั่น เป็นจิตที่หลุดพ้น คอยดูจิตของตน

ว่าเป็นอย่างใด การที่ตั้งสติก�าหนดจิตดังกล่าวมานี้ เรียกว่าเป็นจิตตานุปัสสนา

ในขั้นแรก ก็ตั้งสติก�าหนดกายในกาย ต่อมาก็ก�าหนดเวทนาในเวทนา เพื่อ

จะดูให้ใกล้ชิดเข้ามา เพราะเวทนานี้เป็นตัวร้าย ที่จะคอยท�าลายตัวปฏิบัติ ถ้าไม่ดูให้

ดแีล้วกจ็ะท�าลายสมาธ ิและเมือ่จะดใูห้ละเอยีดเข้ามาอกี กใ็ห้ดจูติ เพราะว่าส�าคญัอยู่

ที่จิตนี่เอง แปลว่าดูให้ใกล้ชิดเข้ามาที่สุด

ในการปฏบิตัท้ัิง ๓ ขัน้ท่ีกล่าวมานี ้ถ้าในขัน้ฝึกหัดตรวจเรือ่ย ๆ มา ตรวจกาย

เรื่อย ๆ มา ตรวจเวทนาเรื่อยๆ มา ตรวจจิตเรือ่ย ๆ มา คล้ายกับว่าเราอพยพเขา้ไป

อยูก่ฏุใิหม่ ก ็เดนิดเูสยีให้ทัว่ อะไรอยูท่ีไ่หนบ้างกว้างขวางเท่าไหร่ แต่ว่าเวลาทีเ่ราจะ

พกัจรงิ ๆ นัน้ เรากพ็กัอยู่เพยีงแห่งเดยีว เช่นว่าจะนอนกต็ัง้เตยีงนอนแห่งเดยีว ไม่ใช่

ว่าเดินไปเรื่อย ๆ อยู่วันยังค�่าคืนยังรุ่ง ก็เป็นอันว่าไม่ต้องพักกันเท่านั้น เพราะฉะนั้น 

ถึงเวลาทีพ่กัจรงิ ๆ นัน้ เราพกัอยูเ่พยีงแห่งเดยีว นีก้เ็หมอืนกนั เรากพ็กัอยู่เพยีงแห่ง

เดยีว คือว่าถ้าชอบอานาปานสต ิกพ็กัอยูท่ีอ่านาปานสตเิท่านัน้ เป็นแต่เพยีงว่าคอยดู

เอาไว้ มีเวทนาอะไรโผล่เข้ามาจะขัดขวางก็ให้รู้ มีจิตอะไรโผล่เข้ามาก็ให้รู้ แล้วก็ 

ประคบัประคองอยู่เพียงแห่งเดยีวน้ัน ให้แน่วแน่ต่อไป นัน่แหละการปฏบิติัจงึจะด�าเนนิ

ในวันนี้ ก็ยุติเพียงเท่านี้
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นวิรณ์ - ขันธ์ - อายตนะ

วนันีจ้ะอบรมธรรมปฏิบัตใินหมวดธรรม การต้ังสติก�าหนดใจให้เป็นสมาธนิัน้ 

ในสติปัฏฐานให้รวมใจมาก�าหนดที่กายอันนี้ ตรวจดูส่วนต่าง ๆ ที่กายอันนี้เหมือนดัง

ที่ได้อธิบายแล้ว แต่ก็เป็นการตรวจดูทั่ว ๆ ไป เหมือนอย่างเข้าไปในบ้านแห่งหนึ่ง  

ก็ตรวจดูในบ้านนั้นทั่ว ๆ ไป แต่การที่จะนั่งพักนอนพักในบ้านเพียงแห่งเดียว ชอบใจ

จะนั่งพักนอนพักที่ไหนก็นั่งพักนอนพักที่นั้น ในกายอันน้ีก็เหมือนกัน เมื่อตรวจดู 

ทัว่ ๆ ไปแล้วจะนัง่ทีไ่หน กก็�าหนดเอาไว้จดุหนึง่ แต่ให้อยูภ่ายในกายอันนี ้เช่นก�าหนด

ลมหายใจเข้า ก�าหนดลมหายใจออก ด้วยตัง้นมิิต คือท่ีก�าหนดไว้ เช่นรมิฝีปากเบือ้งบน

หรือปลายกระพุ้งจมูก ซึ่งเป็นที่ลมกระทบดังที่กล่าวมาแล้ว และเมื่อรู้สึกเวทนาอย่าง

ใดก็ให้รู้ เช่นว่าเมื่อได้รับทุกข์เวทนา เช่นถูกยุงกัดหรือว่าร้อน หรือว่าส่งใจนึกออกไป

ข้างนอก ในเรื่องท�าให้เป็นทุกข์ ก็ให้รู้แล้วก็ต้องให้รู้ด้วยว่ามีอะไรเป็นเครื่องล่อให้เกิด

เวทนาอันนั้น และเมื่อไม่แพ้ทุกขเวทนา ยังตั้งใจไว้มั่นต่อไป ทุกขเวทนาก็จะค่อย ๆ 

สงบไป คราวนี้เมื่อได้รับสุขเวทนาคือความสบายก็ต้องให้รู้ และก็ต้องให้รู้ด้วยว่า  

อะไรมาเป็นเครื่องล่อสุขเวทนา เช่นว่าได้รับลมเย็นหรือบางทีใจแล่นออกไปข้างนอก 

ไปพบอารมณ์ที่น่ายินดี ก็เกิดความยินดีข้ึน เมื่อคอยรู้เวทนาอยู่อย่างนี้ เวทนาที่มี

เครือ่งล่อข้างนอกกจ็ะน้อยลง ใจกจ็ะสงบเข้า ๆ จนถงึสงบมาก กจ็ะได้รบัเวทนาทีไ่ม่ใช่

ทกุข์ไม่ใช่สุข ท่ีเรียกว่าเป็นอุเบกขานีก้เ็หมอืนกนั บางทเีฉย ๆ ด้วยโมหะกต้็องให้รู้ว่า
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ความโง่นั่นเองมาท�าให้เฉย ๆ แต่เมื่อปฏิบัติตั้งจิตให้มั่นต่อไป จนเกิดความรู้สึกเป็น

อุเบกขาเพราะจิตสงบ นั่นแหละเรียกว่าเป็นอันเจริญการปฏิบัติสูงขึ้น 

คราวนีก้ต้็องให้ดเูข้ามาถงึจติใจ จติใจเป็นอย่างใดกต้็องให้รู ้และจติใจนัน้เป็น

ฝ่ายทีเ่ป็นกเิลส กเ็นือ่งมาจากเวทนานัน่เอง สุขเวทนากม็าปรงุให้จติมีราคะ ทุกขเวทนา

มาปรงุให้จติมโีทสะ อทกุขมสขุเวทนามาปรงุให้จติมีโมหะ แต่ว่าถ้าคอยดใูห้รูอ้ยู่ เวทนา

ก็ปรุงจิตไม่ได้ จิตก็ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ดังนี้ เป็นต้น ก็ต้องก�าหนดดูให้รู้

การพจิารณานวิรณ์

แต่ถ้าเพยีงเท่านีจ้ติกบักเิลสกย็งัเนือ่งกนั ฉะนัน้ กต้็องก�าหนดให้ลกึซึง้เข้าไป

อีกชั้นหน่ึง คือให้ดูเฉพาะกิเกส คือภาวะในจิตว่าเป็นอย่างไร ไม่ต้องค�านึงถึงตัวจิต  

แต่ดภูาวะในจติ กามฉนัท์มีหรอืไม่ พยาบาทมหีรอืไม่ ถนีมทิธะ ความง่วงงนุเคลบิเคลิม้

มีหรือไม่ อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญมีหรือไม่ วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลง

สงสยัมหีรือไม่ เม่ือท�าสมาธติัง้จติก�าหนดลมหายใจดงักล่าวแล้วอยู ่ถ้าสตกิ�าหนดมัน่คง 

นวิรณ์กไ็ม่มโีอกาศ แต่ว่าถ้าจติแลบออกไปกต้็องคอยดใูห้รู้ใจว่า กามฉนัท์เข้ามาหรอืเปล่า 

พยาบาทเข้ามาหรอืเปล่าเป็นต้น บางทกีามฉนัท์สงบ พยาบาทสงบ แต่กย็งัมล่ีอแหลม

อยู่อีก ๒ คือ ง่วงกับฟุ้งซ่าน ถ้าก�าหนดสติไม่ตั้งมั่น ใจก็ฟุ้งออกไป นี้ก็ให้รีบรู้แล้ว 

ก็ชักเข้ามา เมื่อชักเข้ามา จิตสงบ บางทีง่วง เพราะว่าความง่วงกับความสงบใกล้กัน 

ก็ต้องให้รู้ให้ตื่นอยู่ อย่าให้หลับ อย่าให้เผลอไผล บางทีใจต่ืนอยู่ด้วยสติและด้วยรู้  

แต่ก็ไม่เห็นจะได้จะถึงอะไร ก็สงสัยจะไม่มีผลกระมัง หรือว่าอะไรจะมาปรากฏต่อไป 

กค็ดิสงสยัไปดงัน้ี กเ็ป็นอันตรายแก่สมาธ ิฉะนัน้ กต้็องอย่าสงสัย หน้าทีก่ค็อืว่าด�าเนนิ

การปฏบิตัต่ิอไป และผลของการปฏิบตัก็ิจะมาปรากฏขึน้เอง การทีค่อยก�าหนดให้รูท้นั

นวิรณ์และคอยระงบันวิรณ์ดงักล่าวมานี ้เป็นการเลือ่นการปฏบัิตขิึน้อกีชัน้หนึง่ เข้าใน

หมวดธรรม
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การพจิารณาขันธ์

แต่ว่าก็ควรรู้ต่อไปอีกว่า นิวรณ์นั้น เดินเข้ามาทางไหนอาศัยอะไร นิวรณ์นั้น

อาศัยเบญจขันธ์เข้ามา คืออาศัยรูป อาศัยเวทนา อาศัยสัญญา อาศัยสังขาร อาศัย

วญิญาณ รปูกค็อืรปูกายท่ีประกอบขึน้ด้วยธาตุทัง้ ๔ เป็นมหาภตูรปูและประกอบด้วย

อุปาทายรูป รูปอาศัย รวมกันเป็นรูปกาย เวทนาก็คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์  

ไม่ทุกข์ไม่สุข สัญญานี้ก็คือความจ�าได้หมายรู้ สังขารก็คือความคิดปรุงหรือความ 

ปรุงคิด วิญญาณก็คือความรู้สึกเห็นรูป ได้ยินเสียง ได้ดมกลิ่น ได้ลิ้มรส ได้ถูกต้อง

สิ่งที่กายถูกต้องและได้รู้เรื่องรูปเรื่องเสียงเป็นต้นในอดีตท่ีได้ประสบพบผ่านมาแล้ว 

เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณนีเ้ป็นนามธรรม รวมเรยีกว่านามรูป นามรูปอันน้ีเป็น

ที่อาศัยเกิดของกิเลส ถ้าไม่มีนามรูป กิเลสก็ไม่มีที่อาศัยเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ก็ต้อง

ดูให้รู้ที่อาศัย เท่ากับว่าให้รู้บ้านของกิเลส

การพจิารณาอายตนะ

คราวนีเ้มือ่รูบ้้านของกเิลสแล้ว ก็ต้องรูป้ระตบู้าน บ้านนัน้ถ้าหากว่าปิดประตู

หน้าต่างหมด อะไรก็เข้ามาไม่ได้ แต่ว่าเม่ือเปิดประตหูน้าต่างท้ิงไว้ กเิลสจงึจะเข้ามาได้ 

เพราะฉะน้ัน เม่ือรูจ้กับ้านของกเิลสคอืเบญจขนัธ์ อนัได้แก่นามรปูนีแ้ล้ว กต้็องรูป้ระตู

หน้าต่างของบ้าน ซ่ึงเป็นทางเข้าของกิเลสด้วย ก็ได้แก่อายตนะภายใน ๖ ก็ได้แก่  

ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะ ทั้ง ๖ นี้เรียกว่าทวารก็ได้ คือ เป็นประตูส�าหรับ

อารมณ์เข้ามา อารมณ์ก็คืออายตนะภายนอก ๖ อัน ได้แก่รูป เสียง กลิ่น รส  

โผฏฐพัพะและธรรม คอืเรือ่งเมือ่เรยีกคูก่บัอายตนะภายใน กเ็รยีกว่าอายตนะภายนอก 

แต่เมื่อเรียกคู่กับทวารก็เรียกว่าอารมณ์ จะเรียกอย่างไหนก็ได้ อายตนะภายในก็ดี 

ทวารก็ดี ก็เป็นอันเดียวกัน อายตนะภายนอกก็ดี อารมณ์ก็ดี ก็หมายความถึง 

อันเดียวกัน 
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อารมณ์เป็นสิง่ทีเ่ข้ามา ทวารเป็นประตเูข้า เบญจขนัธ์นัน้เป็นบ้าน จติกเ็ท่ากบั

ว่าเป็นเจ้าของบ้านทีอ่ยูข้่างใน อารมณ์ทีเ่ข้ามานัน้โดยปกตกิเ็ข้ามาเป็นสงัโยชน์ คอืมา

ผูกมัดรัดรึงจิตไว้ เมื่อมาผูกมัดรัดรึงจิตไว้ จึงได้เกิดเป็นนิวรณ์ขึ้น ถ้าหากว่าอารมณ์

ไม่เข้ามาผูกจิต นิวรณ์ก็ไม่เกิด เพราะฉะนั้น จิตต้องรู ้จักว่านี่เป็นบ้านอาศัย 

ของกิเลส น่ีเป็นทวารคือประตูบ้านส�าหรับกิเลสจะเข้ามา และนี้เป็นอารมณ์คือเป็น 

สิ่งท่ีเข้า ถ้ารู้อยู่ดังนี้ อารมณ์ก็จะไม่เข้ามารัดรึงจิตได้ คือไม่เข้ามาเป็นสังโยชน ์ 

เครือ่งประกอบเครือ่งรดัรึงผกูมัดจิต เพราะฉะนัน้ จงึต้องคอยมสีตอิยูเ่ต็มตวั สตต้ิอง

ให้อยู่เต็มบ้าน สติต้องให้อยู่เต็มทุกประตู เมื่อมีสติคอยรับรองอยู่ดังนี้ อารมณ์ก็เข้า

มาผูกมัดจิตไม่ได้ ก็เกิดนิวรณ์ขึ้นไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าเผลอสติเข้าเมื่อใด อารมณ์ก็เข้า

มาผกูมดัจติได้ เม่ือผกูมัดจติกเ็กดิเป็นนวิรณ์ขึน้ เพราะฉะนัน้ กต้็องให้มสีตริูลู้ท่างไว้

รอบคอบ

การท่ีก�าหนดให้รู้จกัขนัธ์ ๕ ให้รู้จกัอายตนะภายในภายนอก ให้รูจ้กัสงัโยชน์

คอือารมณ์ทีเ่ข้ามาผกูมดัรดัรงึจติไว้ให้ตลอดดงันี ้กเ็ป็นการรูท้ีเ่ป็นการป้องกนัตวัด้วย 

เป็นการแก้ไขด้วย แต่ถ้าหากว่าไม่รู้ ก็ชือ่ว่าไม่รูก้ารป้องกนัการแก้ไข ท�าสมาธกิไ็ม่ส�าเร็จ 

ฉะนั้น ในหมวดธรรมะนี้ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้รู้จักนิวรณ์ ให้รู้จักขันธ์ ๕  

ให้รูจั้กอายตนะ ให้รู้จักสงัโยชน์ พร้อมทัง้ให้รูใ้นด้านสงบระงบั และวธีิปฏบิตั ิกต็รวจดู

ลูท่างให้รูใ้ห้ทัว่ถึง แต่ว่าการก�าหนดใจให้เป็นสมาธนิัน้กก็�าหนดอยูใ่นอานาปานสตเิป็น

หลกั และเมือ่อะไรจะพลอบแพลบเข้ามา ก็ให้รูลู้รู่ท้างแล้วกจ็ะแก้ไขได้ทันท่วงท ีกลบั

มาท�าใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่ได้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

วันนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้ ฯ 



โพชฌงค์

วนัน้ีจะกล่าวการปฏบิตัทิางจติสบืต่อไป ได้กล่าวมาแล้วในหมวดกาย หมวดเวทนา 

หมวดจิต และหมวดธรรมะ ถึงข้อให้ก�าหนดอายตนะซึ่งมีแนวการปฏิบัติเนื่องกันมา

โดยตลอด ด้วยตัง้จติให้เป็นสมาธอิยูใ่นอารมณ์ข้อหนึง่ให้เป็นหลกั อารมณ์ทีใ่ห้ตัง้เป็น

หลกัไว้นัน้ คอือานาปานสต ิสตกิ�าหนดลมหายใจเข้าออก แต่กใ็ห้ก�าหนดตรวจกายให้

ทั่ว ๆ ไปด้วย แล้วมาพักอยู่ที่ส่วนอานาปานสติ เมื่อประสบเวทนาอันใด เมื่อจิตเป็น

อย่างไรกใ็ห้รู ้เพือ่มใิห้เป็นอนัตรายแก่สมาธิในอานาปานสต ิประคองอานาปานสตนิัน้ 

และก็ให้ตรวจดูอาการของจิต คือว่าแยกออกไปจากจิต คือดูนิวรณ์ในจิต ที่ล่อแหลม

อยู่ก็คือง่วง กับฟุ้งดังที่กล่าวแล้ว นอกจากนี้ก็สงสัย แต่ถ้ามีสติตื่นอยู่ ง่วงก็จะไม่เกิด  

ฟุ้งก็จะไม่เกิด และเมื่อคอยระงับตัณหา คือตัวอยากที่จะประสบผลไว้ สงสัยก็ไม่เกิด 

ประคองอานาปานสตนิัน้ไว้ และกส็�ารวจดขูนัธ์ดอูายตนะสบืต่อไป พอให้รูท้างเกดิของ

นิวรณ์ แต่ในขั้นนี้ก็พอให้รู้ลู่ทางไว้เท่านั้น ต้องการให้ประคับประคองอานาปานสติไว้

ให้เป็นจุดเดียว ไม่เช่นนั้นก็จะฟุ้งซ่าน ใจแตกไม่รวม

คราวนี้จะย้อนมาเตือน ให้ระลึกถึงหลักของการปฏิบัติที่ทิ้งไม่ได้ คือ :-

อาตาปี มีความเพียร ไม่เกียจคร้านย่อหย่อน ตั้งสัจจะว่าท�าก็ต้องท�า

สมฺปชาโน มีความรู้ ไม่ให้เผลอตัว ให้รู้ตัวทั้งที่เป็นส่วนรูปกาย ให้รู้ว่านั่งอยู่
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อิริยาบถอย่างไร อาการอย่างไร ให้รู้นามกาย ความคิดเป็นอย่างไร สติเป็นอย่างไร  

ความก�าหนดเป็นอย่างไร

สติมา มีสติ คือมีสติก�าหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออก ไม่ปล่อยให้สติ

เลื่อยลอย เมื่อจะเลื่อนลอยไปก็ต้องชักกลับเข้ามาคุมสติให้อยู่ที่ และ

วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส� ก�าจัดความยินดียินร้ายในโลก โดยเฉพาะ 

ก็คือเมื่อเกิดความยินดีอะไรขึ้นในขณะปฏิบัติ เพราะเหตุอย่างใดอย่างอย่างหนึ่ง  

เช่นปรากฏนิมิตที่ชอบใจก็ตาม ก็ต้องระงับความยินดี เมื่อเกิดความยินร้ายข้ึน  

เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึง่ เช่นเมือ่อดึอดัร�าคาญ หรอืว่าประสบนมิติทีไ่ม่ชอบใจอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องระงับความยินร้ายนั้น ความคิดก็ตาม อารมณ์ก็ตาม นิมิตก็ตาม  

อันใดอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นที่จะล่อให้ยินดียินร้าย ก็ต้องละทั้งหมด

หลกัอันนีท้ิง้ไม่ได้ คนที่ท�าการปฏิบัติแล้วสติเสียไป ก็เพราะเหตุว่าทิ้งหลัก 

อนันี ้ท�าไม่ส�าเรจ็กเ็พราะขาดอาตาปี มกัจะสะดุง้เหมือนอย่างเป็นโรคประสาท กเ็พราะ

ขาดสัมปชาโน ใจลอย คือ ยิ่งท�าสมาธิไปยิ่งเป็นคนใจลอยเผลอไผล ก็เพราะขาดสติ

มา ป�้าเป๋ออะไรไปบ้าง ก็เพราะขาดการก�าจัดความยินดียินร้ายในความคิดในอารมณ์  

ในนิมิตอะไรที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ในการปฏิบัติแล้ว หลักทั้ง ๔ นี้ทิ้งไม่ได้ ยิ่งท�า

สมาธิละเอียดขึ้นเท่าใด หลักทั้ง ๔ นี้ก็ต้องละเอียดยิ่งขึ้นเท่านั้น

เมื่อได้ปฏิบัติในสมาธิ ในเบ้ืองต้นก็จะได้อุปจาร คือว่าสมาธิเฉียด ๆ ก่อน 

แล้วก็จะได้อัปปนา คือแนบแน่นเข้าโดยล�าดับ ต้องอาศัยอุปกรณ์ คือ ๑ วิตก  

๒ วิจาร วิตกน้ันได้แก่การน�าจิตเข้ามาสู่อารมณ์ของสมาธิ ที่เปรียบเหมือนอย่าง  

การเคาะระฆงัขึน้ทีแรก วจิารนัน้ก็ได้แก่น�าจติให้คลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์ เหมอืนอย่าง

เสียงครางของระฆัง ในตอนต้นจะต้องใช้วิตกวิจารอยู่เรื่อย คือเมื่อชักจิตเข้ามาอยู่กับ

อารมณ์ จิตก็มักจะหลุดออกไป แลบออกไปโน้นแลบออกไปนี้ ก็ต้องคอยชักกลับเข้า

มาอยู่เสมอ โดยต้องใช้อยู่เสมอ จนจิตค่อยเชื่องเข้า และค่อยแน่วอยู่กับอารมณ์ของ

สมาธิ เรียกว่าคลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์ของสมาธิ เมื่อจิตเริ่มคลุกเคล้าเข้ามาดังนี้  
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ก็เริ่มเป็นวจิาร เม่ือค่อยเป็นวจิารขึน้ อันน้ีกเ็รยีกว่า เริม่จะได้อปุจาร คือเฉียด ๆ เข้า

มาแล้ว เมื่อเฉียด ๆ เข้ามาดังนี้ ก็เริ่มจะได้ปิติ ความอิ่มกายอิ่มใจ บางทีก็ถึงกับขน

ลุกชู่ ได้สขุคอืความสบายกายสบายใจ แต่กอ็ย่าให้ฟุง้ไปเพราะปีต ิ เพราะถ้าสขุฟุง้ไป

เพราะปิตเิพราะสุข ก็เสียสมาธิ ต้องคอยคุมสติไว้ไม่ให้ฟุ้งไปเพราะปีติเพราะสุข และ

เมือ่กายใจเป็นสขุ จติกต็ัง้ม่ันเป็นเอกคัคตา คือมอีารมณ์เดยีว ซึง่เกดิจากวิเวกคอืสงดั

จากกามและจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะในเวลานั้น กามก็สงบไปจากจิต อกุศล

ก็สงบไปจากจิต เมื่อถึงขั้นนี้ จึงชื่อว่าอัปปนาสมาธิขั้นแรก เป็นสมาธิแน่วแน่เรียกว่า

ได้ปฐมฌานคือความเพ่งที่หนึ่ง เพราะฉะนั้น ปฐมฌาน จึงมีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร 

ปีติ สุข เอกัคคตา

คราวนี ้เมือ่รกัษาเอกคัคตาอนันีไ้ว้สนทิแนบเนยีนย่ิงขึน้ วิตก วจิาร กเ็ลกิใช้ 

เพราะว่าจิตก็หนึ่งแล้ว ไม่ต้องคอยเฝ้าชักจิตเข้ามาสู่อารมณ์ ซึ่งเรียกว่าวิตก ไม่ต้อง

คอยเฝ้าประคองจิตไว้ให้แน่วอยู่กับอารมณ์ ซึ่งเป็นวิจาร เพราะว่าจิตแน่วเป็นหนึ่งอยู่

ได้แล้ว วิตก วิจารก็หมดหน้าที่ เอกัคคตานั้นก็ละเอียดเข้าเรียกว่าเกิดจากสมาธิ คือ

ความตั้งใจม่ัน เป็นเอกัคคตาข้างในเข้า เมื่อถึงขั้นนี้ก็เรียกได้ทุติยฌาน ความเพ่งที่ 

สอง มีองค์สาม คือ ปีติ สุข เอกัคคตา

เมื่อรักษาเอกัคคตาอันนี้ไว้ให้แน่วแน่ยิ่งขึ้น ความรู้สึกซู่ซ่าทางกายทางจิตซึ่ง

เป็นปีติก็สงบ เพราะความรู้สึกท่ีเป็นปีตินี้มีในจิตยังไม่เป็นเอกัคคตาเต็มท่ี เม่ือเป็น 

เอกัคคตาเต็มที่ ปีติคือความรู้สึกซู่ซ่าก็กลายเป็นของหายไป ก็สงบไป เมื่อถึงขั้นนี้ก็

เป็นตติยฌาน ความเพ่งที่สาม ซึ่งมีองค์สองคือ สุข กับ เอกัคคตา

เมื่อรักษาเอกัคคตาอันน้ีให้แน่วแน่ยิ่งขึ้น ก็สิ้นความรู้สึกเป็นสูข กลายเป็น

อุเบกขา คือไม่ทุกข์ไม่สุข เพราะเมื่อยังรู้สึกเป็นสุขอยู่ จิตก็ยังแบ่งมารู้สึก ก็แปลว่า

จิตยังเป็นสองง่าม คือว่าแน่วอยู่กับอารมณ์ด้วย รู้สึกด้วย เมื่อเอกัคคตาละเอียดเข้า 

จิตก็มารวมอยู่กับเอกัคคตาอันเดียว ไม่ออกมารู้สึกข้างนอก ลักษณะอันนี้ก็เป็น 
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อุเบกขา คือไม่ทุกข์ไม่สุข เมื่อถึงขั้นนี้ก็เป็น จตุตถฌาน คือฌานที่สี่ มีองค์สอง คือ

เอกัคคตา อุเบกขา

ในการปฏบิตันิัน้ จะปฏบิตัทิ�าสมาธใิห้มากเรือ่ยขึน้ไป จนถึงฌานช้ันทีส่ี่ หรอื

จะเอาแค่ฌานช้ันท่ีหนึ่งก็ได้ ที่สองก็ได้ ที่สามก็ได้ จิตท่ีเป็นเอกัคคตาแม้ด้วยฌาน 

ชัน้ทีห่นึง่ กเ็รยีกว่าเป็นจิตท่ีอ่อนท่ีควรแก่การงาน พอท่ีใช้ปฏบัิตใินวิปัสสนาสูงขึน้ไปได้ 

เพราะฉะน้ัน เมือ่ถงึขัน้นีแ้ล้ว กน้็อมจติทีเ่ป็นเอกคัคตานัน้ไปจบัพจิารณาเบญจขนัธ์ที่

เคยตรวจดูมาคราวหนึ่งอย่างคร่าว ๆ แล้วให้จัดเจน ตรวจดูอายตนะ ตรวจดูให้รู้จัก

หน้าตาของเบญจขนัธ์ว่า รปูมลีกัษณะหน้าตาอย่างไร เวทนามลีกัษณะหน้าตาอย่างไร 

สญัญามลัีกษณะหน้าตาอย่างไร สงัขารมลีกัษณะหน้าตาอย่างไร และตรวจดูความเกดิ

นามธรรม คือความเกิดของเวทนา สญัญา สงัขาร กต็รวจดูสบืไปถงึอายตนะ ดูลกัษณะ

หน้าตาของอายตนะภายใน ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย มนะ ดลัูกษณะหน้าตาของอายตนะ

ภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมะ คือเรื่องราว นามธรรมเกิดขึ้น

อาศัยอายตนะกระทบกัน คือเกิดอายตนะ และเม่ือสิ้นวาระก็ดับไปคราวหนึ่ง ๆ  

เช่นว่าเมื่อตาเห็นรูปก็เกิดวิญญาณความรู้สึกเห็นรูป เกิดเวทนาความรู้สึกเป็นทุกข์

เป็นสขุหรอืเฉย ๆ เกดิสญัญาความจ�าได้หมายรูใ้นรปู เกดิสงัขารคอืความคดิปรงุหรอื

ความปรุงคิดในรูป ในตอนนี้เองสังโยชน์ คือ เครื่องผูกก็เข้ามาผูกอารมณ์ไว้กับจิต 

เมื่อผูกอารมณ์ไว้กับจิต ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของฉันทราคะ ก็เกิดกามฉันท์  

ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของโทสะ ก็เกิดพยาบาท ถ้าอารมณ์นั้นเป็นท่ีต้ังของโมหะ  

ก็เกิดถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะและวิจิกิจฉา อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอันว่าอายตนะนี้

เองน�าให้เกดินามธรรม น�าให้เกดิเครือ่งผกูจติ คอืผกูจิตไว้กบัอารมณ์ หรอืผกูอารมณ์

ไว้กับจิต แล้วก็น�าให้เกิดนิวรณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ตั้งสติให้มั่นคง ให้เป็นตัวรู้ตัวตื่นอยู่

ตามเป็นจริง เมื่อตั้งสติมั่นเป็นตัวตื่นตัวรู้อยู่ดังนี้ ก็เป็นสติสัมโพชฌงค์ขึ้น 

ก็ย่อมจะเกิดปัญญาวิจัย คือว่าแยกออกได้เป็นส่วน ๆ ว่า นี่เป็นเบญจขันธ์

คือนามรูป นี่เป็นอายตนะภายในภายนอก นี่เป็นสังโยชน์ผูกใจเข้าแล้ว นี่เป็นนิวรณ์ 

ดูจนวิจัยออกไปได้ดังนี้ ก็เป็นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์
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เมื่อวิจัยออกไปได้แล้ว ก็ท�าหน้าที่ละส่วนที่เป็นกิเลส อบรมส่วนที่เป็นสติให้

มากข้ึน แต่ว่าในขัน้น้ีน้ัน ละเป็นส�าคัญ คือละส่วนทีเ่ป็นกเิลสออกไปเสยี ด้วยวธิป้ีองกนั

อย่างหน่ึง ละอย่างหนึ่ง คือมีสติวิจัยอยู่ อายตนะก็จะไม่เป็นทางก่อกิเลสตั้งต้นแต่

สังโยชน์ แต่ว่าถ้าเผลอสต ิ อายตนะกจ็ะเป็นทางก่อกเิลสตัง้ต้นแต่สงัโยชน์ ถ้าก่อขึน้ 

ในใจ กต้็องด ูดูให้รู้ว่านี่กิเลส จนกิเลสสงบ ก็ชื่อว่าละด้วยการดูให้รู้ อันนี้เรียกว่าเป็น

วิริยสัมโพชฌงค์

เมื่อละกิเลสออกไป ก็ฟอกจิตใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ผลคือปีติก็เกิดขึ้น เป็นปีติ

ทีล่ะเอียด คือความดดูดืม่ใจอันเกดิจากการวิจยัการละส่วนทีเ่ป็นกเิลสออกไป เป็นปีตทิี่

ประกอบด้วยความสุขอยู่ในตัว ท�าให้สุขกาย สุขใจ มีความละเอียดยิ่งขึ้น เป็นปีติสุข

ละเอียดกว่าปีติสุขในสมาธิ อันนี้ก็เป็นปีติสัมโพชฌงค์

เมื่อเป็นปิีติสัมโพชฌงค์ ใจก็ตั้งมั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้น ก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์

เมื่อใจตั้งมั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้น ก็เพ่งดูธรรมะนั้นด้วยจิตสมาธินั้น คือดูความจริง

ทีป่รากฎข้ึน กเิลสทีอ่าศยัอายตนะเกดิสงบ ความจริงของปัญจขนัธ์ไม่ปรากฏกเ็พราะ

ไม่ดู หรือว่าดูแต่ว่ายังมีฝ้าอยู่ในจิตปิดบังไว้ เมื่อช�าระฝ้าในจิตออกไปเสียได้และใช้จิต

ทีบ่รสิทุธิน์ัน้ดเูบญจขนัธ์ ดลูกัษณะหน้าตาของเบญจขนัธ์นัน้นัน่แหละให้ปรากฏ ความ

จรงิของเบญจขนัธ์กจ็ะปรากฏขึน้ ดอูยู่เฉย ๆ ไม่ต้องไปตกแต่งความจรงิ เพราะถ้าไป

ตกแต่งความจริงเป็นความจริงที่ตกแต่งขึ้นแล้ว ก็ไม่ใช่ความจริงที่แน่แท้ ดูความจริง

นัน้ให้ปรากฏเป็นความจรงิขึน้เอง ดทีูไ่หน กด็ทูีเ่บญจขนัธ์อนันี ้เมือ่ดอูยูด้่วยสมาธจิิต

ที่เป็นสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์

ฉะนั้น เมื่อการปฏิบัติมาถึงขั้นนี้ ก็เลื่อนจากสมาธิมาปฏิบัติขั้นปัญญา หรือ

เลื่อนจากข้ันสมถะมาในขั้นวิปัสสนา เม่ือมาถึงขั้นวิปัสสนาแล้ว ก็ต้องยกเบญจขันธ์ 

ขึน้เป็นอารมณ์ ในขัน้ของสมถะนัน้ ยกอานาปานสตเิป็นอารมณ์ เมือ่มาถงึขัน้วปัิสสนา 

ยกเบญจขันธ์ขึน้เป็นอารมณ์ เมือ่ยกเบญจขนัธ์เป็นอารมณ์กด็�าเนนิมาตัง้แต่ขัน้สตสัิม

โพชฌงค์ เป็นล�าดับจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์
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พจิารณาตรวจดแูล้ว จะปฏบิตัใินสมาธิหรือจะลองหัดพิจารณาในด้านวปัิสสนา

ก็ได้ ถ้าพิจารณาในด้านวิปัสสนา ก็ยกเบญจขันธ์ขึ้นเป็นอารมณ์ ดูเบญจขันธ์  

ดูอายตนะภายใน ภายนอก ดสูงัโยชน์ ดูให้รูใ้ห้ทัว่ถงึ แล้วกว็จิยัว่าอนัไหนเป็นอะไร  

เป็นอย่าง ๆ แล้วก็เลื่อนขึ้นไปเป็นวิริยะ คือว่าละ ละด้วยดูให้รู้ ส่วนที่เป็นกิเลสก็จะ

สงบแล้วผลกเ็ป็นปีต ิเมือ่เป็นปีตเิป็นสขุแล้ว กจ็ะเป็นสมาธิเป็นอเุบกขา อเุบกขานัน่

กม็ใิช่อ่ืนกก็ลบัมาดเูบญจขนัธ์นัน้ ให้ความจริงของเบญจขนัธ์ปรากฏ นีเ้ป็นแนวปฏบิติั

ในขั้นวิปัสสนาตามสติปัฏฐาน 



อรยิสัจจ์ ๔ 

การอบรมในวนันี ้จะสบืต่อจากทีไ่ด้กล่าวมาแล้วถงึโพชฌงค์ แต่จะย้อนกล่าว

เพื่อให้อนุสนธิกันว่า การปฏิบัติในสติปัฏฐานนั้น ท�าทางสมถะและท�าทางวิปัสสนา  

ในหมวดกาย หมวดเวทนา หมวดจิต ด�าเนินทางสมถะ ครั้นถึงหมวดธรรมก็เริ่มมา

ทางวิปัสสนา แต่เมื่อปฏิบัติทางสมถะ ก็อาจพิจารณาในหมวดนิวรณ์ หมวดขันธ์  

หมวดอายตนะ ให้รู้ลู่ทางเกิดของสังโยชน์ ของนิวรณ์ แล้วก็กลับมาตั้งจิตไว้ในอานา

ปานสติ เมื่อจะมีอะไรมาท�าให้วอกแวกนั้น แล้วก็กลับมาตั้งจิตไว้ในสมาธิ จนจิต 

ตั้งมั่นแน่วแน่ เป็นอัปปนาสมาธิ ซึ่งเมื่อแน่วแน่มาก ก็เข้าถึงขั้นฌาน ตามล�าดับ 

ขั้นตามที่กล่าวมาแล้ว คราวนี้ ในขั้นปฏิบัติต่อไป ก็น้อมจิตที่เป็นสมาธินั้นมาด�าเนิน

ทางวปัิสสนาโดยตรง การด�าเนนิทางวปัิสสนาโดยตรงนัน้ จะต้องพจิารณาขนัธ์อายตนะ 

เพราะว่าขนัธ์อายตนะนีเ้ป็นภมู ิเป็นภาคพืน้ของวปัิสสนา เมือ่ก�าหนดขนัธ์ ดอูายตนะ 

สตกิจ็ะตัง้มัน่ เป็นสตสิมัโพชฌงค์ และจะสบืต่อมาโดยล�าดบั จนถึงอเุบกขาสัมโพชฌงค์

ที่ได้กล่าวแล้ว

อเุบกขานัน้ กค็อืการดธูรรมนัน้ กห็มายถงึว่าดเูบญจขนัธ์นัน้ ดูทีไ่หนก็ดทูีจ่ติ 

จติทีต่ัง้มัน่ ฉะนัน้ จะกล่าวว่าดท่ีูจติตัง้ม่ันกไ็ด้ เมือ่จติตัง้มัน่ ตัง้มัน่ในอะไร ตัง้มัน่อยู่

ในเบญจขันธ์ ก็จะพบเบญจขันธ์ ความจริงของเบญจขันธ์ก็จะปรากฏ ความจริงของ

เบญจขันธ์นั้นคือเกิดดับ รูปขันธ์ในอดีตก็เกิดดับมาโดยล�าดับ ในปัจจุบันก็เกิดอยู่ใน

ปัจจบุนั ในอนาคตกจ็ะเกดิดับในอนาคต แต่ว่าดใูนปัจจบุนัเท่านัน้ ลมหายใจเข้ากเ็กดิ 
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ออกกด็บั อริยิาบถต่าง ๆ กเ็ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ เท่ากบัเกดิดบัอยูเ่สมอ อาการ ๓๑ 

หรือ ๓๒ รวมเข้าก็เป็นธาตุ ธาตุ ๔ หรือธาตุ ๕ นี้ก็เกิดดับอยู่เสมอ แต่เพราะมี

สนัตต ิคอืความสบืต่อตามล�าดบั จงึไม่ปรากฏ แต่ถ้าพจิารณาก็อาจปรากฏได้ เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เกิดดับอยู่เสมอ เมื่อเห็นความเกิดความดับชัดเจนขึ้น  

ทุกขสัจจ์ความจริงคือทุกข์ก็ปรากฏขึ้น

เมื่อดูที่ทุกขสัจจ์นี้ สมุทัยสัจจ์ก็ปรากฏ คือ อัตตาหรือเรา ซึ่งยึดอยู่ท่ี 

เบญจขันธ์ ยึดนี้เป็นอุปาทาน ยึดด้วยอะไร ยึดด้วยตัณหา ตัณหาอุปทานก็ปรากฏ

และเมือ่สมทุยัสจัจ์ปรากฏหน้าตาขึน้แก่ปัญญาทีด่อูยู่ กเิลสนัน้มปีกตต้ิองหลบ

หน้าปัญญา เหมือนอย่างของไม่จรงิหรอืของปลอม เมือ่รูว่้าจรงิ ความปลอมปรากฏขึน้  

ก็ไม่เป็นที่ต้องการ เม่ือดูอยู่รู้หน้าตาของสมุทัย สมุทัยก็จะสงบ นิโรธคือความดับ 

ก็ปรากฏขึ้น

สมทัุยปรากฏขึน้แก่อะไร ปรากฏขึน้แก่ความรู้ ความรู้นัน้ กเ็ป็นรูป้ล่อย ความ

รู ้วางก็ปรากกขึ้นเป็นมรรค ซึ่งเมื่อประมวลถึงอาการทั้งปวงของมรรคก็เป็น 

องค์ ๘ คือเมื่อจะดูความรู้ความเห็นนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อจะดูความด�าริก็เป็น 

สัมมาสังกัปปะ เมื่อจะดูความปกติกายปกติวาจาก็เป็นสัมมาวาจา สันมากัมมันตะ  

ดูความเป็นอยู่ก็เป็นสัมมาอาชีวะ ดูความเพียรท่ีปฏิบัติอยู่นั้น ก็เป็นสัมมาวายามะ  

ดูตัวสติของตนในเวลานั้นก็เป็นสัมมาสติ ดูความตั้งใจมั่นก็เป็นสัมมาสมาธิ ประกอบ

กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มรรคสัจจ์ก็ปรากฏขึ้น

เมื่อปฏิบัติให้สัจจ์ทั้ง ๔ ปรากฏขึ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวดังนี้ ถ้าความปรากฏ

ขึ้นนั้นเป็นกุปปธรรม ก็ชื่อว่าได้รับผลที่ยังเป็นกุปปธรรม ถ้าความปรากฏขึ้นนั้นเป็น

อกปุธรรม กไ็ด้รบัผลท่ีเป็นอกุปปธรรม แต่แม้ว่าได้รบัผลทีเ่ป็นกปุปธรรมคอืยงัก�าเริบได้  

ก็ยังชื่อว่าได้รู้ทางด�าเนิน และได้รับความสุขอันเกิดจากการปฏิบัติ

การบรรยายในวันนี้จึงเป็นอันว่าจบสติปัฏฐาน หมวดกาย หมวดเวทนา  

หมวดจติ และหมวดธรรม สตปัิฏฐานนีเ้ป็นหนทางอนัเอก คอืเป็นทางด�าเนนิอันเดยีว 

เพือ่วสิทุธคิอืความหมดจดซ่ึงจะท�าให้ล่วงโสกะ ปรเิทวะ ดบัทกุข์โทมนสั เป็นทางทีจ่ะ
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ให้ด�าเนินไปเพื่อญายธรรม เพื่อนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงเป็นพระสูตรที่ควรจะสนใจ 

ควรจะเข้าใจและควรท่ีจะได้ปฏิบัติ เม่ือได้ปฏิบัติอยู่เสมอ จะท�าให้ได้ประสบรสของ

พระพุทธศาสนา ผู้ที่รู้สึกจืดชืดในพระพุทธศาสนา เกิดความเบ่ือหน่ายดังที่เรียกว่า  

อนวริต ิในพระพุทธศาสนาสงสยัในพระพทุธศาสนา กเ็พราะไม่ได้พจิารณาให้เข้าใจใน

สติปัฏฐาน ไม่ได้ลองปฏิบัติ แต่ถ้าหากพิจารณาให้เข้าใจและลองปฏบิตัดิ ูจนได้รบัรส

ในการปฏบิตับ้ิางแล้ว กจ็ะเหน็ค่าของพระพุทธศาสนาย่ิงนัก

จบการอบรมกรรมฐานเพียงเท่านี้



หลักธรรมส�ำหรับกำรปฏบิัตอิบรมทำงจติ



.



จตุสตปิัฏฐำน

บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทุก ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมัสการพระผูมี้พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์น้ัน 

ตัง้ใจถงึพระองค์พร้อมทัง้พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้

เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

วนันี ้จกัแสดงสตปัิฏฐานว่าด้วยทีต่ัง้ของสต ิหรอืว่าการตัง้สต ิการท�าให้สตปิรากฏ 

อันเป็นหลักปฏิบัติจิตตภาวนา การอบรมจิตในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องแก้จริตของ

บุคคลทั้งหลายได้ทุกอย่าง อันจริตน้ันหมายถึงความประพฤติของจิตใจอันมีอยู่เป็น

พื้นเพคล้าย ๆ กับนิสัย อัธยาศัย หรือสันดาน ความประพฤติของจิตใจดังกล่าวย่อม

เป็นมลูฐานของความประพฤตทิางกายทางวาจา กเ็พราะว่าอนัความประพฤตทิางกาย

ทางวาจานั้นย่อมออกมาจากจิตใจ จิตใจจะต้องประพฤติก่อน คือจิตใจจะต้องคิดจะ

ต้องด�าริจะต้องมคีวามน้อมเอยีงไปอย่างใดอย่างหนึง่ คอืมกีารแสดงออกทางจติใจก่อน 

การแสดงออกทางจติใจนีเ้รียกว่าเป็นการแสดงออกของจติใจ ความประพฤตขิองจติใจ 

เมือ่จติใจแสดงออกกย่็อมจะท�าให้เกิดความประพฤตทิางกายทางวาจา เป็นการแสดงออก

ทางกายทางวาจาต่อไปอีกด้วย เพราะฉะนั้น จริตของบุคคลจึงเป็นสิ่งส�าคัญ และ 

เมื่อเป็นจริตซ่ึงประกอบด้วยกิเลสอันเป็นเครื่องเศร้าหมอง จิตทั้งหลายก็เป็นส่ิงซึ่ง

จ�าเป็นจะต้องแก้ และการแก้จรติน้ีกจ็ะต้องใช้วิธีแก้ให้ถงึจติใจ เพราะว่าจรติดงักล่าวนัน้

มอียูใ่นจิตใจ เกบ็อยูใ่นจติใจ บงัเกดิขึน้ในจติใจ ถ้าการแก้เข้าไม่ถึงจติใจกย็ากทีจ่ะแก้

จริตของบุคคลได้ การเรียนก็ดี การฟังค�าแนะน�าตักเตือนทั่ว ๆ ไปก็ดี ก็ให้ผลในทาง
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แก้ได้ตามสมควร แต่โดยมากนัน้มักจะแก้ให้ถงึจิตใจดงัทีเ่ป็นจรติดงักล่าวไม่ได้ ฉะนัน้ 

จึงปรากฏว่าผู้ที่เรียนมามากบ้างน้อยบ้างและแม้ที่เรียนมาสูง ๆ แต่ก็ปรากฏว่ามีการ

เปล่ียนแปลงจริตท่ีเป็นนิสัยอัธยาศัยในจิตใจไม่ได้ และแม้การปฏิบัติท่ีเป็นชั้นผิวเผิน

เกี่ยวกับลัทธิพิธีกรรมต่าง ๆ หรือแม้การปฏิบัติในศีลซึ่งเป็นชั้นผิวเผินตลอดจนถึง 

การแสดงตนจะเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตาม ซึ่งเป็นการแสดงแต่

ภายนอก อย่างเช่นที่เรียกว่าการบวชว่าเป็นการบวชทางกาย ถ้าเพียงเท่านั้นก็ไม่อาจ

แก้ถึงจริตอัธยาศัยอันเป็นพื้นเพได้ จึงต้องมีการแก้ถึงจิตใจ ดังที่เรียกว่า การบวช  

เมื่อบวชทางกายก็ต้องมีการบวชทางใจอีกด้วย 

และการบวชทางใจนัน้ กห็มายถงึว่าต้องมีการปฏบิตัอิบรมทางจติใจอีกส่วนหน่ึง 

ตัง้ต้นแต่ให้มศีลีถงึใจ มอีนิทรยีสงัวรถงึใจ และปฏบิตัใินสมาธใินปัญญา อนัรวมอยูใ่น

ไตรสกิขาของพระพทุธเจ้า เมือ่ปฏบิตัดิงันีจ้งึจะเป็นการบวชใจ เป็นการปฏบิตัทิีเ่ข้าถึง

จติใจอนัจะสามารถแก้จรติอัธยาศัยนสิยัอันประกอบด้วยกิเลสเครือ่งเศร้าหมองทัง้หลายได้ 

ตามควรแก่ความปฏิบัติ และในการปฏิบัติแก้นี้ก็รวมอยู่ในหลักของสมาธิและปัญญา

น้ันเอง แต่ว่าเม่ือกล่าวถึงสมาธิและปัญญาก็อาจจะเป็นการแสดงหลักอย่างกว้าง ๆ 

เมือ่จะเจาะจงหยบิยกเอาธรรมส�าหรบัแก้ข้ึนมาเป็นหลกัสักเพยีงข้อใดข้อหนึง่กอ็าจจะ

สะดวกแก่การปฏบิตั ิและธรรมทีเ่ป็นหลกัของการปฏิบัตนิัน้กอ็าจทีจ่ะใช้ได้ทัง้เพือ่สมาธิ 

เพ่ือปัญญา ตลอดจนถึงอุปการะแก่สีลสังวร อินทรียสังวร อันเป็นส่วนเบื้องต้น  

อันเป็นส่วนพื้นฐานนั้นด้วย

ธรรมข้อเดยีวดงักล่าวนีพ้ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงแนะน�าไว้แล้วคอื “สต”ิ สตนิัน้

ได้แก่ ความระลึกรู้ เมื่อจะแสดงให้ครบถ้วนก็ประกอบด้วยธรรม ๒ ข้อควบคู่กันอยู่

คือสติ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ ความรู้ตัว ธรรมทั้ง ๒ ข้อนี้ควบคู่กันต้องมีด้วย

กันจึงจะเป็นสติที่สมบูรณ์ เป็นสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ ฉะนั้น เมื่อยกขึ้นกล่าวเพียงข้อ

เดียวเพียงสติ จึงอาจให้ค�านิยามเป็นค�าแปลว่า “ความระลึกรู้” อันความระลึกรู้ที่เป็น

ตวัสตนิีม้คีวามหมายถึงความจ�าอันเป็นอปุการะทัว่ไปในเบือ้งต้น ดงัทีแ่สดงว่าระลกึถึง

การทีท่�าค�าทีพ่ดูแม้นานได้ ท�าอะไรไว้พดูอะไรนาน ๆ กร็ะลกึได้กค็อืจ�าได้ ความระลกึ

ได้ดงันีย่้อมเป็นอปุการะส�าคญัในการท�า การพูดการคดิทกุอย่าง เพราะการท�าการพดู
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การคิดของบุคคลในเรื่องทั้งปวงนั้นต้องอาศัยความจ�า คือความระลึกได้ถึงการที่ท�า 

ค�าที่พูดแล้วนาน ๆ ได้ ถ้าหากว่าลืมเสียก็พูดอะไรไม่ถูกท�าอะไรไม่ถูก ฉะนั้น  

การฝึกหดันกึถงึการทีท่�าค�าทีพ่ดูเป็นการทบทวนอยูเ่สมอไม่ให้ลมื เวลาต้องการกร็ะลกึ

ได้ ฉวยเอามาพดูมาท�าได้ทันท ีดงันีเ้ป็นลกัษณะของสตปิระการหนึง่ ซึง่จะต้องใช้เป็น

อุปการะโดยทั่วไป และบุคคลทุกคนสามารถจะฝึกได้

อีกประการหนึ่ง ความระลึกรู้ในตนเองที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบัน อันท�าให้มีการ

ควบคุมตนเองได้ยับยั้งตนเองได้ในการที่จะท�าในค�าท่ีจะพูดในเรื่องท่ีจะคิดท่ัว ๆ ไป 

คือว่าก่อนทีจ่ะท�าอะไร จะพดูอะไร จะคดิอะไร กร็ะลกึรู้ได้ว่าจะท�าอย่างนี ้ จะพดูอย่างนี้ 

จะคิดอย่างนี้ และก็ระลึกรู้ได้ตลอดจนถึงว่าสิ่งที่จะท�าจะคิดนี้ถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว  

ควรหรือไม่ควรอย่างไร กับในขณะที่ก�าลังท�าก�าลังพูดก�าลังคิดก็ระลึกรู้ได้ ว่าก�าลังท�า

อย่างนี ้ก�าลังพูดอย่างน้ีเป็นอย่างไร คือว่าดหีรือชัว่ ถูกหรอืผดิ ควรหรอืไม่ควรอย่างไร 

กร็ะลึกรูไ้ด้ กบัท้ังสิง่ท่ีท�าไปแล้วส่ิงท่ีพดูไปแล้วส่ิงทีคิ่ดไปแล้ว ก็ระลกึรู้ได้อกีเหมือนกนั 

ว่าได้ท�าไว้แล้วอย่างนี้ ๆ ได้พูดไปแล้วอย่างนี้ ๆ ได้คิดไปแล้วอย่างนี้ ๆ และสิ่งที่ท�าที่

พูดที่คิดไปแล้วนั้นถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว ควรหรือไม่ควรอย่างไร ก็ระลึกรู้ได้ ดังนี้เป็น

ลกัษณะของสตท่ีิปกครองตนรกัษาตน และสตทิีม่ลีกัษณะอย่างนีแ้ลจะเป็นเคร่ืองยบัยัง้

ไม่ให้ท�าไม่ให้พดูไม่ให้คดิในสิง่ท่ีไม่ถกูต้อง ในส่ิงทีไ่ม่ดงีาม ในส่ิงทีไ่ม่เหมาะสม จะส่ง

เสริมให้ท�าให้พูดให้คิดในสิ่งที่ดีงาม ในสิ่งที่ถูกต้อง ในสิ่งเหมาะสม และสิ่งใดที่ก�าลัง

กระท�าอยู่ก�าลังพูดอยู่ก�าลังคิดอยู่ซึ่งเป็นส่ิงที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมก็จะหยุดได้  

ไม่ท�าไม่พูดไม่คิดต่อไป กับท้ังสิ่งท่ีท�าท่ีพูดที่คิดไปแล้ว เมื่อระลึกรู้ได้ว่าไม่ถูกต้องไม่

เหมาะสมก็จะไม่ท�าไม่พูดไม่คิดอีกต่อไป จะท�าให้ตั้งใจส�ารวมระวังตนเองในการท่ีจะ

ไม่ท�าไม่พูดไม่คิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นอีกต่อไป

ฉะนั้น สติจึงเป็นธรรมอันส�าคัญมาก และสติดังกล่าวนี้จ�าเป็นจะต้องอบรม

ให้มขีึน้ในตนเอง ถ้าสตขิองตนเองมีไม่พอจะเอาสตขิองคนอืน่มาช่วยนัน้ไม่ได้ สตขิอง 

คนอืน่น้ันกอ็าจจะช่วยแนะน�าตกัเตอืนในสิง่ทีพ่งึแนะน�าตกัเตอืนได้เท่านัน้ แต่ไม่สามารถ

จะท�าอะไรให้ยิ่งข้ึนไปกว่าน้ัน สติของตนเองจึงเป็นส่ิงส�าคัญมาก ถ้าสติของตนเอง

บกพร่องก็จะขาดความระลึกรู้ดังกล่าว เมื่อขาดความระลึกรู้ดังกล่าวก็จะท�าให้ความ
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ประพฤติอันเป็นตัวจริงของจิตเองก็ดี ความประพฤติทางกายทางวาจาอันเนื่องมาจาก

จริตของจิตก็ดีเป็นไปในทางท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่สมควร อันจะน�าให้บังเกิด

โทษทุกข์ต่าง ๆ เป็นผลตามมา

ฉะนั้น สติท่ีเป็นความระลึกรู้ดังกล่าวจึงเป็นส่ิงส�าคัญมาก และการปฏิบัติ 

ตัง้สตสิ�ารวจตนเอง ระลึกรูใ้นตนเองดังกล่าวนัน้ วธิทีีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนไว้อนั

เป็นไปเพ่ือความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลาย เป็นไปเพื่อความก้าวล่วงความโศก

ความระทมใจท้ังหลาย เพ่ือดับทุกข์โทมนัสทั้งหลาย เพื่อบรรลุธรรมที่พึงบรรลุอัน 

เป็นธรรม ส่วนที่ดีที่ชอบ และเพื่อกระท�าให้แจ้งนิพพานคือความดับทุกข์ไปโดยล�าดับ 

ก็ได้แก่ “สติปัฏฐานทั้ง ๔” คือตั้งสติพิจารณากายข้อหนึ่ง ต้ังสติพิจารณาเวทนา 

ข้อหน่ึง ต้ังสติพิจารณาจิตข้อหนึ่ง ตั้งสติพิจารณาธรรมอีกข้อหนึ่ง เพราะว่าท่ีชื่อว่า 

ตัวเราอันพึงตั้งสติส�ารวจตรวจดูเพื่อที่จะได้ปกครองตนเองรักษาตนเองนั้นเป็นค�ารวม 

“อะไรคือตัวเรา” ในทางหนึ่ง พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้แยกสิ่งที่เรียกว่า 

ตวัเราน้ีเป็น ๔ ส่วน คอืเป็นกายส่วนหนึง่ เป็นเวทนาส่วนหนึง่ เป็นจติส่วนหนึง่ และ

เป็นธรรมส่วนหน่ึงส�าหรบัให้เป็นท่ีตัง้ของสต ิคอืให้สตกิ�าหนดพจิารณา และท่านแสดง

ว่าทั้ง ๔ ข้อนี้ การตั้งสติพิจารณากายเป็นเครื่องแก้ตัณหาจริตอย่างหยาบ การตั้งสติ

พจิารณาเวทนาเป็นเครือ่งแก้ตัณหาจรติอย่างละเอยีด การตัง้สตพิจิารณาจติเป็นเครือ่ง

แก้ทิฏฐิจริตอย่างหยาบ การตั้งสติพิจารณาธรรมเป็นเครื่องแก้ทิฏฐิจริตอย่างละเอียด 

วันนี้จะว่าแต่เพียงข้อเดียวโดยสังเขป คือ ตั้งสติพิจารณากาย

กำยำนุปัสนำสตปิัฏฐำน

การตัง้สตพิจิารณากายนีต้้องการทีจ่ะให้สตริะลกึอยูใ่นกาย ว่ากายนีเ้ป็นอย่างไร

ตามเป็นจริง และการตั้งสติพิจารณานั้นก็มุ่งผลเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย 

ดงักล่าวนี ้และโดยเฉพาะกจ็ะแก้ตัณหาจรติอย่างหยาบได้ ฉะนัน้ จงึควรเข้าใจตณัหา

จริตอย่างหยาบเสียก่อนว่าหมายถึง มีตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก มีอุปาทาน

คือความยึดถืออยู่ในกาย คือยังติดอยู่ในกายเป็นส่วนมาก เช่นต้องการความสวยงาม
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ของร่างกายพอใจในความสวยงามของร่างกายโดยไม่ค�านึงถึงอย่างอื่น ฉะนั้น จึงต้อง 

การบ�ารุงบ�าเรอกายเป็นทีต่ัง้ ลกัษณะดงักล่าวนีเ้ป็นตวัอย่างของตณัหาจรติอย่างหยาบ 

ฉะนั้น ทางแก้ก็ให้ตั้งสติก�าหนดพิจารณากายท่ีเป็นไปอยู่ ว่ากายท่ีเป็นไปอยู่นี้ต้อง

หายใจเข้าต้องหายใจออกอยู่เป็นปรกติ แสดงถึงความมีชีวิต ดับลมหายใจเมื่อใดชีวิต

ดับเมื่อนั้น และต้องผลัดเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเป็นประจ�า กับท้ังต้องผลัด

เปลี่ยนอิริยาบถเล็กน้อยทั้งหลาย ตลอดจนถึงบางคราวก็พูด บางคราวก็นิ่ง และต้อง

บริโภคอาหารต้องดื่มต้องน�าเข้าต้องน�าออกอยู่เป็นประจ�า ต้องหลับต้องตื่น 

และกายนี้ก็ประกอบด้วยอาการทั้งหลายอันล้วนเป็นของไม่สะอาด มีผม ขน 

เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น เมื่อรวมเข้ามาแล้วในร่างกายอันนี้ ส่วนที่แข้นแข็งก็เป็นปฐวี

ธาต ุคอืธาตดุนิ ส่วนทีเ่อบิอาบกเ็ป็นอาโปธาต ุคอืธาตนุ�า้ ส่วนทีอ่บอุน่ก็เป็นเตโชธาตุ 

คือธาตุไฟ ส่วนที่พัดไหวก็เป็นวาโยธาตุ คือธาตุลม และเมื่อธาตุทั้ง ๔ นี้ประกอบกัน

อยูไ่ม่แตกสลาย อาการทัง้หลายในร่างกายอันมี ผม ขน เล็บ ฟัน หนงั เป็นต้น ปฏบิติั

หน้าที่กันไปด�าเนินกันไปเป็นอาการนั้น ๆ และก็ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถกันไป กับทั้งยัง

หายใจเข้าหายใจออกอยูต่ลอดเวลา เมือ่เป็นดังนีร่้างกายอนันีก้มี็ชวิีตด�ารงอยู่ แต่เม่ือ

ร่างกายอันนี้แตกสลาย คือธาตุทั้งหลายที่รวมกันอยู่แตกสลาย ธาตุลมดับไปก่อน  

ธาตุไฟกด็บัตาม ธาตนุ�า้ ธาตดุนิก็เน่าเป่ือยแตก สลายผพุงัไป กก็ลายเป็นศพ ในทีสุ่ด

ก็กลายเป็นกระดูก กระดูกในที่สุดก็ป่นไปหมด ก่อนเกิดมาถือก�าเนิดในครรภ์มารดา

ก็ไม่มีอะไร และในที่สุดก็ไม่มีอะไรเหมือนอย่างเก่า กลายเป็นอากาศคือช่องว่าง  

เป็นสุญญตาคือความว่าง หม่ันพิจารณากายอยู่ดังนี้เนือง ๆ ก็จะเห็นทั้งภายใน 

ทั้งภายนอก จะเห็นทั้งเกิดและทั้งดับ 

เมือ่เป็นดงันีก้จ็ะท�าให้ผ่อนคลายตณัหาจรติอย่างหยาบทีต่ดิอยูใ่นกาย ทีห่ลง

กายอยู่ ทั้งที่เป็นกายตนทั้งที่เป็นกายผู้อื่น และเมื่อเป็นดังนี้ ศีลสังวร อินทรียสังวร

เป็นต้นก็ปฏิบัติรักษาได้ง่าย 

สตพิิจารณากายข้อแรกน้ีจงึเป็นเครือ่งแก้ตณัหาจรติอย่างหยาบได้จรงิ ๆ และ

แก้ได้ถึงจริตที่เป็นความประพฤติทางจิตใจ เป็นอัธยาศัยนิสัยทางจิตใจ จะท�าให้จิตใจ

มคีวามสขุข้ึน ลดตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยากอนัท�าให้จติใจวุ่นวายไปในกายตนบ้าง 

ในกายผู้อื่นบ้าง โดยไม่รู้อิ่มไม่รู้พอ ท�าให้เกิดความยับยั้ง ปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง
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ฉะนั้น การปฏิบัติในสติปัฏฐานข้อนี้ จึงเป็นจิตตภาวนาประการส�าคัญท่ีนัก

ปฏิบัติจะเว้นเสียมิได้ และเมื่อต้องการปฏิบัติอาศัยการท�าให้เกิดสมาธิที่แน่วแน่ใน 

ข้อใดข้อหนึ่งก็ให้เจริญ “อานาปานสติ” เป็นต้น ดังท่ีได้แสดงอบรมแล้ว ต้ังจิตให้ 

แน่วแน่อยู่ในลมหายใจเข้าออกแต่เพียงประการเดียว เป็นการพักจิตให้สงบ และเมื่อ

จติสงบได้ปีตไิด้สขุอันเกดิจากสมาธ ิก็ย่อมจะได้ความสขุอีกอย่างหนึง่อนัเป็นความสขุ

เกิดจาก สมาธิ

เวทนำนุปัสนำสตปิัฏฐำน

บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทุก ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมัสการพระผูมี้พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์น้ัน 

ตัง้ใจถงึพระองค์พร้อมทัง้พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้

เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

เมือ่คืนนีไ้ด้แสดงอธบิายสตปัิฏฐานทัง้ ๔ ข้อกายานปัุสนาสตปัิฏฐาน ซึง่เป็น

เคร่ืองแก้ตณัหาจรติอย่างหยาบ ในวนันีจ้ะแสดงสตปัิฏฐานข้อท่ีสอง คอื เวทนานปัุสสนา-

สติปัฏฐาน ซ่ึงเป็นเครื่องแก้ตัณหาจริตอย่างละเอียด สติปัฏฐานข้อนี้ก็คือ ตั้งสติ

พจิารณาเวทนา เวทนานัน้ได้แก่ ความรูส้กึเป็นสุข ความรู้สึกเป็นทกุข์ หรอืความรู้สึก

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข อันสุขทุกข์หรืออาการที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ย่อมมี

อยู่แก่กายและจิตใจเป็นปรกติ และที่พูดกันว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่ก็

เป็นสิง่ทีท่างพทุธศาสนาเรยีกว่าเวทนานีเ้อง อนัความสขุความทกุข์ย่อมมเีป็นธรรมดา

แก่ทุก ๆ คนทั้งทางกายและทั้งทางจิตใจ แต่ว่าจะเป็นความทุกข์ได้นั้นทุกคนก็ต้องมี

ความรูส้กึ คอืมคีวามรูส้กึเป็นสขุหรอืเป็นทกุข์นัน้ ถ้าไม่มคีวามรูส้กึสขุทกุข์กไ็ม่ปรากฏ 

เหมือนอย่างผู้ที่ถูกฉีดยาก่อนที่จะผ่าตัด ไม่มีความรู้สึก ในขณะท่ีหมอท�าการผ่าตัด 

ความทกุข์อนัเกดิจากการถกูผ่าตดักไ็ม่ปรากฏเพราะไม่มีความรูสึ้ก ฉะนัน้ จะเป็นสุข

หรอืเป็นทกุข์ขึน้มาได้กจ็ะต้องมคีวามรู้สกึ ถ้ามคีวามรูสึ้กไม่สบายเช่นเจบ็ปวดรวดร้าว

ก็เป็นทุกข์ ถ้ามีความรู้สึกสบายก็เป็นสุข และนอกจากนี้ยังมีความรู้สึกที่เป็นกลาง ๆ 
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อีกอย่างหนึ่งคือไม่ทุกข์ไม่สุข ความรู้สึกดังนี้ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เหมือนกันและอาจจะมีอยู่

มากก็ได้ เช่นในเวลาปรกติตนเองก็ไม่รู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์อะไร ดูเหมือนรู้สึก 

เฉย ๆ ในขณะเช่นนี้จะเรียกว่าไม่มีความรู้สึกอะไรหาได้ไม่ เพราะมีความรู้สึกอยู่  

เช่นร่างกายกไ็ม่ได้ถกูฉดียาให้ชา หรอืไม่ได้เป็นอมัพาตอะไรเป็นต้น กม็คีวามรูส้กึอยู่ 

แต่ว่าเป็นความรู้สกึทีเ่ป็นกลาง ๆ ความรู้สกึทีเ่ป็นกลาง ๆ ดัง่นีก้เ็ป็นเวทนาอย่างหนึง่

เหมือนกัน 

ฉะนั้น กล่าวสรุปทั้งหมด ความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนานี้จึงมีอยู่ ๓ คือความรู้ 

สึกเป็นสุข เรียกว่า สุขเวทนา ความรู้สึกเป็นทุกข์ เรียกว่า ทุกขเวทนา ความรู้สึก

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข เรียกว่า อทุกขมสุขเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา เวทนา 

ดงักล่าวมานี ้ท่ีเป็นเวทนาท่ัวไปมีอยูแ่ก่กายและจติกมี็ และกม็อียูเ่ป็นพืน้ดงัทีแ่สดงไว้

ในโลกธรรม

โลกธรรม คือธรรมส�าหรับโลก หมายความว่าเรื่องที่มีประจ�าโลก ซึ่งทุก ๆ 

คนจะต้องประสบพบผ่าน ก็คือ ลาภ การได้อะไร ๆ ความเสื่อมลาภ คือไม่ได้อะไร 

หรือได้มาก็เสื่อมไปสิ้นไป ยศ คือความได้ยศได้ความเป็นใหญ่อะไรๆ ความเสื่อมยศ 

คือความสิ้นยศอะไร ๆ นินทา คือการถูกติฉินนินทาว่าร้าย สรรเสริญ คือการได้รับ

ยกย่องชมเชย สุข คอื ความสบายกายสบายใจ ทกุข์ คือความไม่สบายกายไม่สบายใจ 

ทั้งแปดนี้เรียกว่า โลกธรรม คือเป็นเรื่องประจ�าโลก ซึ่งทุก ๆ คนผู้เกิดมาในโลกจะ

ต้องได้รับน้อยหรือมากในเรื่องนั้น ไม่ว่าจะเป็นปุถุชนคือชนสามัญทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น

อรยิบคุคล คอืบคุคลผูเ้ป็นอรยิะ คอืบคุคลผูป้ระเสรฐิ แม้เช่นพระพทุธเจ้า พระอรหนัต-

สาวกทั้งหลายก็จะต้องประสบโลกธรรมทั้ง ๘ นี้ โลกธรรมทั้ง ๘ นี้ก็ต้องบังเกิดขึ้น

แก่บุคคลทุก ๆ คน ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเรียกว่า โลกธรรม คือเป็นธรรม

ประจ�าโลก มีเป็นธรรมดาของโลก สขุทุกข์จงึเป็นโลกธรรม ดงันีย่้อมมอียูแ่ก่กายและ

ใจของทุก ๆ คนเป็นธรรมดา เป็นต้นว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่แก่ร่างกาย เช่นร่างกายก็ต้องม ี

หวิระหาย เม่ือเกิดหวิระหายขึน้กเ็ป็นทุกข์ เมือ่ได้บรโิภคอาหารอ่ิมหน�าส�าราญกเ็ป็นสุข 

หนาวร้อนก็ต้องการผ้านุ่งห่ม ได้ผ้านุ่งห่มมาก็เป็นสุข ขาดแคลนผ้านุ่งห่มก็เป็นทุกข์ 

ร่างกายต้องการที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยกันแดดกันฝนได้เป็นต้นก็เป็นสุข ไม่มีท่ีอยู่
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อาศัยก็เป็นทุกข์ ร่างกายเจ็บป่วยต้องการหยูกยารักษา ได้หยูกยารักษาให้โรคผ่อน

คลายบรรเทาหายก็เป็นสุข ไม่ได้หยูกยารักษาก็เป็นทุกข์ และเมื่อร่างกายเป็นสุขใจ 

ก็เป็นสุขด้วย เม่ือร่างกายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ด้วย เป็นต้นว่าเกิดความเจ็บปวด 

รวดร้าวขึ้นที่ร่างกาย ใจก็เหมือนกับเจ็บปวดรวดร้าวไปด้วย ต้องร้องครวญคราง  

เมื่อร่างกายเป็นสุขใจก็เป็น สุขไปด้วย เพราะร่างกายและใจน้ีต้องอาศัยกัน ดังนี ้

เรียกว่าเป็นสขุเป็นทกุข์หรอืเป็นอาการทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่สขุไม่ทกุข์ ซึง่มอียูเ่ป็นธรรมดา

แก่ทุก ๆ คน 

ฉะนั้น ในสติปัฏฐานข้อนี้ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงส่ังสอนให้ตั้งสติระลึกรู้ใน

เวทนาทีท่กุคนประสบกนัอยู ่เมือ่เป็นสขุกใ็ห้รูว่้าเป็นสขุ เมือ่เป็นทกุข์กใ็ห้รูว่้าเป็นทกุข์ 

เมือ่เป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ กใ็ห้รูว่้าเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข และให้รูด้้วยว่า เป็นสุข 

เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ซึ่งมีอยู่แก่ร่างกายและจิตใจเป็นธรรมดา  

ดังที่ตรัสแสดงไว้ในโลกธรรมดังกล่าว เช่น เมื่อหิวระหายเป็นทุกข์ ก็ให้รู้ว่าเป็นทุกข์

เพราะหิวระหาย ซึ่งเป็นธรรมดาของร่างกายที่ต้องการอาหาร

 เม่ือมีสติรู้ดั่งนี้ย่อมจะมีประโยชน์อีกหลายอย่าง เป็นต้นว่าจะมีประโยชน์

ท�าให้รู้ได้ว่าจ�าต้องบริโภคอาหาร จึงบริโภคอาหารเพื่อบ�าบัดทุกข์คือความหิวระหาย 

และท�าไมจะมีอาหารมาบริโภค ก็จ�าเป็นต้องประกอบอาชีพการงาน แสวงหาอาหาร 

สติก็จะเตือนให้บริโภคในเวลาที่ควรบริโภค และสติก็จะเตือนให้ท�าการงานแสวงหา

อาหารที่จะบริโภคมา ดั่งน้ีเรียกว่าเป็นความระลึกรู้อันถูกต้อง ไม่ใช่หมายความว่า  

เมื่อต้องการอาหารเป็นทุกข์หิวระหาย ก็บริโภคพร�่าเพรื่อไม่เป็นเวล�่าเวลา บริโภค 

สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย และแสวงหาในทางที่ผิด เช่นว่าแทนที่จะประกอบ

อาชพีการงานแสวงหาอาหารมาในทางทีถู่กต้อง กค็ดิไปลกัขโมยเขามากนิ ดัง่นีเ้ป็นต้น 

ก็เรียกว่าขาดสติ

ฉะน้ัน เม่ือมีสติระลึกรู้สึกในเวทนาอันมีอยู ่เป็นธรรมชาติธรรมดาด่ังนี้  

ก็จะท�าให้มีสติอีกหลายอย่างประกอบกันไปในทางที่ถูกต้อง ด่ังนี้เป็นความประสงค์

ประการหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ของการต้ังสติพิจารณาเวทนาโดยท่ัวไปด่ังนี้ และย่ิงขึ้น

ไปกว่านั้น เวทนา คือความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข 
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ดังกล่าวนี้ ยังสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากของใจอีกด้วย 

เพราะว่าเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก สุขเวทนา คือ 

ความรู้สึกเป็นสุข เป็นปัจจัยให้เกิด กามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในกาม 

คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่ารักใคร่ปรารถนา พอใจทั้งหลาย เป็นปัจจัย

ให้เกิด ภวตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพ เป็นนั่นเป็นนี่ โดยความเป็น

เจ้าของกาม เจ้าของรูป เจ้าของเสียง เจ้าของกลิ่น เจ้าของรส เจ้าของโผฏฐัพพะ คือ

สิ่งที่กายถูกต้องอันน�าให้เกิดความสุขนั้น ถ้าเป็นทุกขเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา

คือความดิ้นรนทะยานอยากไปในวิภวตัณหา ความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ คือต้องการให้

สิ่งที่มาท�าให้เป็นทุกข์นั้นสิ้นไปหมดไป เวทนาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา 

และเม่ือเวทนาเป็นปัจจยัให้เกดิตณัหา คอืความดิน้รนทะยานอยากแล้ว ตณัหา

นั้นเองยังเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาอีกด้วย คือว่าเมื่อได้สิ่งที่ต้องการมา หรือว่าเมื่อเป็น

ตามที่ต้องการ ก็รู้สึกเป็นสุขสบายร่าเริงแจ่มใส ถ้าหากว่าไม่ได้ตามที่ต้องการ คือไม่

ได้สิง่ทีต้่องการ ไม่ได้เป็นอย่างทีต้่องการกเ็กดิทกุขเวทนา ความงุน่ง่านหงดุหงดิร�าคาญ 

ไม่สบาย ทุรนทุราย อาดูรเดือดร้อนทั้งทางกายทั้งทางใจ และนอกจากนี้แม้จะได้สิ่งที่

ต้องการมา คือ ได้รูป ได้เสียง ได้กลิ่น ได้รส ได้โผฏฐัพพะที่ต้องการมา หรือว่าได้

เป็นตามทีต้่องการ แต่ว่าสิง่ทีไ่ด้มานัน้เสือ่มส้ินไปพลดัพรากไป หรอืว่าภาวะทีเ่ป็นนัน้

เสือ่ม สิน้ไปเปลีย่นแปลงไปกเ็กดิทกุข์ เมือ่ระลกึถึงทีเ่คยได้ทีเ่คยเป็นแต่ว่าเส่ือมส้ินไป

แล้วกเ็ป็นทกุข์ตรมตรอมเดอืดร้อน และบางทเีมือ่ไปนกึถงึสิง่ทีเ่คยได้ทีเ่คยเป็นมาแล้ว

แต่ว่าเสื่อมสิ้นไปแล้ว พอไปนึกถึงก็เพลินไปสบายใจไปดั่งนี้ก็มี ก็เป็นสุข 

เพราะฉะนั้น ก็ต้องมีสติที่ระลึกรู้ด้วยว่า บัดนี้เราก�าลังเป็นสุข แต่สุขของเรา

นีเ้ป็นปัจจัยให้เกดิตณัหาหรือไม่ ถ้าเป็นปัจจยัให้เกดิตัณหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก

อนัเป็นกามตณัหากด็ ีภวตณัหากด็ ีกใ็ห้รูแ้ละก็ให้รูต่้อไปว่า ตณัหานีไ้ม่ด ีความดิน้รน

เดือดร้อนใจดั่งนี้ไม่ดี หรือว่าเมื่อได้รับทุกข์ รู้สึกเป็นทุกข์ ก็ให้รู้ด้วยว่าเราก�าลังรู้สึก

เป็นทุกข์ และทุกข์นี้เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาหรือไม่ คือให้เกิดวิภวตัณหา คือความ

ดิ้นรนทะยานอยากไปในทางให้สิ่งที่เป็นทุกข์นั้นส้ินไปหมดไปหรือไม่ ถ้าเป็นตัณหา 

ก็ให้มีสติระลึกรู้ว่าตัณหานี้เป็นตัวยุ่ง เป็นตัวให้เกิดทุกข์ เป็นสิ่งที่ไม่ดี
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อนึ่ง ให้มีสติระลึกรู้ด้วยว่า สุขหรือทุกข์ที่ก�าลังรับอยู่นี้เนื่องมาจากตัณหาคือ

ความด้ินรนทะยานอยากหรือไม่ เช่นว่า รู้สึกว่าเป็นสุขสบายรื่นเริงก็ให้มีสติระลึกรู้  

ว่านี้เกิดมาจากการได้สิ่งที่ตัณหาอยากจะได้ การได้เป็นส่ิงท่ีตัณหาอยากจะเป็น  

เมือ่ได้มาหรอืว่าได้เป็นมากใ็ห้รูส้กึสนกุสบายรืน่เรงิกใ็ห้รู ้รูว่้าสขุนีเ้กดิจากตณัหา หรือ

เมื่อเป็นทุกข์ซึ่งเนื่องมาจากการที่ไม่ได้ตามที่ต้องการ ไม่ได้เป็นตามที่ต้องการ ก็ให้มี

สตริะลกึรูว่้าทุกข์นีเ้กดิมาจากตัณหา พระพทุธเจ้ากต็รสัไว้แล้วว่า ตณัหาเป็นทกุขสมุทัย 

เหตุให้เกิดทุกข์

แต่กม็คี�าแย้งว่า กส็ขุทีเ่กดิจากตณัหานัน้เล่ากส็ขุมใิช่หรอื ในข้อนีก้เ็ป็นความจรงิ

ที่ว่า เมื่อได้ก็ย่อมจะมีความสุขความสบายความรื่นเริง แม้ว่าจะได้เพราะตัณหาจาก

ตัณหาก็ตาม แต่ว่าความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ชั่วแล่นและเป็นสิ่งที่อยู่ผิวเผิน ไม่ยั่งยืน

อันใด เพราะฉะนั้น เมื่อสิ่งท่ีได้มาและท�าให้เกิดความสุขชั่วแล่นนั้นต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปสิ้นไป หมดไป ทุกข์ก็จะบังเกิดข้ึนมาแทนที่และเป็นทุกข์มากด้วย 

เหมอืนอย่างร่างกายอนันีก้ก็ล่าวได้ว่ามคีวามบกพร่องอยูเ่ป็นธรรมดาหรอืเป็นธรรมชาติ 

คอืว่ามคีวามสิน้ไปเสือ่มไปอยู่เป็นธรรมดา เมือ่มอีะไรมาทดแทนสิง่ทีส่ิน้ไปเสือ่มไปนัน้

กร็ูส้กึเป็นสขุ แต่ว่าเป็นสขุเพราะเหตทุีม่สีิง่มาทดแทนชัว่แล่นเท่านัน้ เมือ่สิง่ทีท่ดแทน

น้ันสิ้นไปเส่ือมไปก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะความบกพร่องน้ัน เช่นความบกพร่อง 

ของร่างกายอันท�าให้เกิดความหิวระหายต้องการอาหาร ก็กล่าวได้ว่า อันที่จริงนั้น 

ความหิวมีเป็นธรรมดาของร่างกาย และเมื่อได้อาหารเข้ามาเพิ่มเติมก็รู้สึกเป็นสุข  

ที่จริงน้ันเป็นความสุขซ่ึงทดแทนทุกข์ ซ่ึงตั้งอยู่ชั่วคราว แล้วก็หิวอีก ก็ต้องมีอาหาร 

มาเติมอีก แล้วก็หิวอีก ความสุขท่ีเกิดจากการได้อาหารจึงเป็นความรู้สึกที่เป็นสุข

ทดแทนความหิวได้เพียงครั้งหนึ่ง ๆ เท่านั้น 

แต่อนัทีจ่รงินัน้ร่างกายอนันีม้ทีกุข์อยู่เป็นธรรมชาตธิรรมดา กค็อืความส้ินไป

เสื่อมไป ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยสิ่งที่มาทดแทนอยู่เสมอ ต้องเอาเชื้อมาเติมอยู่เสมอ  

เมือ่มาเตมิขึน้เมือ่ใด ไฟกล็กุโพลงขึน้เมือ่นัน้ แล้วกห็รีล่งไป ๆ กเ็อาเชือ้มาเตมิเข้าไปอกี 

ไม่เติมเชื้อก็ดับ 
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เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าตรสัไว้ว่าเป็นทกุข์นัน้จงึเป็นของจรงิแท้ ตรวจตรอง

ดใูห้ดแีล้วก็จะเหน็ได้ชดัว่า ความสขุทีเ่ข้าใจว่าเป็นความสขุนัน้จงึเป็นสิง่ผวิเผนิ เป็นสิง่

ชัว่แล่น ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้มสีติระลกึรูข้ึน้ไปอกีชัน้หนึง่ดงักล่าว และ

ก็เมื่อมีสติระลึกรู้ดั่งนี้ ก็ย่อมจะมีสติระลึกรู้ที่ยิ่งขึ้นไป

ข้อท่ีตรสัสอนให้มีสตริะลึกรูข้ึน้ไปอกีชัน้หนึง่นัน้ กค็อืให้มสีตริะลึกรูว่้า เมือ่ได้

รับสุขก็ให้มีสติระลึกรู้ว่า เราก�าลังรู้สึกเป็นสุขท่ีมีอามิส คือท่ีเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา 

หรือว่าที่เกิดจากตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก เม่ือเป็นทุกข์ก็ให้มีสติรู้สึกว่า  

เราเป็นทุกข์อันเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา หรือว่าสืบเนื่องมาจากตัณหา คือความดิ้นรน

ทะยานอยาก เมื่อรู้สึกเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็ให้ระลึกรู้ว่า นี้เป็นปัจจัยให้เกิด

ตัณหา หรือว่าสืบเนื่องมาจากตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากของใจดังกล่าว  

ที่เรียกตามภาษาธรรมว่า เป็น สามิสสุข สุขท่ีมีอามิส คือ มีกิเลสเป็นเครื่องล่อใจ  

เป็น สามิสทุกข์ ทุกข์ที่มีอามิสคือกิเลสเป็นเครื่องล่อใจ เป็น สามิสอทุกขมสุข คือ

ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่มีอามิสคือกิเลสเป็นเครื่องล่อใจ ให้มีสติระลึกรู้ตามเป็นจริง 

และเมือ่เป็นดงันี ้กจ็ะท�าให้มสีตริะลกึรูต่้อขึน้ไปอกีได้ว่า อนัสขุหรอืทกุข์หรอื

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขดังกล่าวนั้น เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นชั่วแล่นผิวเผินทั้งนั้น แต่ว่า

จิตใจอันนี้เองไปยึดถือ ยึดถือในสุขในทุกข์หรือในสิ่งท่ีเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขนั้น 

เมื่อไปยึดถือเข้าก็ท�าให้ต้องเป็นทุกข์นานมากกว่าเป็นสุข ที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข

นั้นไม่ต้องพูดถึง เอาแค่ที่สุขทุกข์ ๒ อย่าง และทุกข์นั้นก็เนื่องมาจากสุขนั้นเอง ก็คือ

ว่าเมื่อสืบเนื่องมาจากตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากแล้ว ก็มีฐานะ ๒ อย่าง

เท่านั้น คือว่าได้ก็เป็นสุข ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ ได้มาแล้วรักษาไว้ได้ก็เป็นสุข รักษาไว ้

ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ หรือว่าได้มาแล้วเบื่อก็เป็นทุกข์ ไม่เบื่อก็เป็นสุข ก็สุดแต่ตัณหา

ตัณหานั้นเป็นสิ่งที่พอใจก็ง่าย เบื่อก็ง่าย เพราะมีลักษณะที่เรียกว่า ปุนภโว 

เป็นอกี เป็นอกี มอีกี มอีีก คอืหมายความว่า เบือ่ง่าย ต้องการใหม่อยู่เสมอ เป็นใหม่

อยู่เสมอ มีใหม่อยู่เสมอ ดั่งนี้เป็นลักษณะของตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก 

เพราะเหมือนอย่างไฟต้องการเชื้อ เอาเชื้อใส่เข้าไปช้ินหนึ่ง เด๋ียวเดียวเชื้อนั้นถูกไฟ

ไหม้หมด เป็นเถ้าเป็นถ่านไป ก็ต้องโยนเชื้อใส่เข้าไปเป็นชิ้นที่สองชิ้นที่สาม ก็ถูกไหม้ 
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สิ้นไปหมดไปอีก ก็ต้องโยนเชื้อใส่เข้าไปเป็นชิ้นที่สี่ แปลว่าไฟนั้นต้องการเชื้อใหม่อยู่ 

เสมอ ถ้าไม่ใส่เชื้อให้ก็ดับ ตัณหาก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น จึงเป็นสิ่งที่เกิดง่าย  

เบื่อง่าย ต้องการใหม่อยู่เสมอ เปล่ียนใหม่อยู่เสมอ ดั่งนี้ เป็นลักษณะของตัณหา  

เพราะฉะนั้น สิ่งที่คิดว่าเป็นสุขได้มาก็เป็นสุขประเดี๋ยวเดียวเท่านั้น เหมือนอย่างเชื้อ

ก�าลังไหม้ไฟก็ลุกโพลงแล้วก็กลายเป็นเถ้าเป็นถ่านไป ก็ไม่ติดไฟอีก ไฟก็เบื่อเสียแล้ว

คือเบื่อเถ้าเบื่อถ่านนั้น ไม่ต้องการเถ้าไม่ต้องการถ่าน แต่ต้องการสิ่งที่สดชื่น คือสิ่งที่

ยังเป็นเช้ือ เช่นว่าไม้ที่เป็นเชื้อที่ยังไม่เป็นเถ้าเป็นถ่านไฟก็ต้องการ คร้ันเป็นเถ้าเป็น

ถ่านไปแล้วกไ็ม่ต้องการ ตณัหาของใจกเ็ช่นเดียวกนั เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้า จงึได้

ตรัสสอนว่า ไปตามตณัหาไม่ได้ คอืไม่ให้ลอุ�านาจแห่งตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก

ของใจ ต้องมีการระงบัตณัหา คือความด้ินรนทะยานอยากของใจด้วยปัญญาทีพ่จิารณา

ให้รู้จักลักษณะของตัณหาดั่งกล่าวนั้น ดั่งนี้ประการหนึ่ง

อกีประการหนึง่ ก็ก�าหนดพิจารณาดตูวัสขุ ตวัสขุทีเ่ป็นตวัสขุเกดิจากตณัหานัน้ 

เมื่อรวมความเข้ามาแล้ว ก็เป็นสุขเพราะเห็นรูปอะไรที่น่ารักใคร่ทางตา ได้ยินเสียง

อะไรทีน่่าชอบใจทางห ูได้กลิน่ได้รสได้ถกูต้องทางกายอะไรทีน่่าชอบใจ แต่ว่าความสขุ

ที่ได้จากตาหู เป็นต้นเหล่านี้ เมื่อพิจารณาดูแล้วเป็นสิ่งผิวเผินทั้งนั้น ยกตัวอย่างเช่น 

รสทางลิ้น ความอร่อยที่ได้จากอาหารทางลิ้นเป็นรสเปรี้ยว รสเค็ม รสหวานเป็นต้น 

อันที่จริงน้ันก็อร่อยเพียงแค่ลิ้นเท่านั้น พ้นลิ้นลงไปถึงคอแล้วไม่รู้สึกอร่อยอะไรเลย 

ความอร่อยที่ท�าให้คนติดรสอาหารหลงในรสอาหารน้ันอยู่แค่ลิ้น ไม่เลยลิ้นลงไป  

พ้นลิน้ลงไปแล้วไม่มรีส อะไรหมด จึงเป็นความสุขแค่ลิน้ ทางตาหูจมูกกเ็ป็นความสุข

แค่ตา แค่ห ูแค่จมกู ทางกายคือความสมัผสัต่าง ๆ ท�าให้รูส้กึเป็นสขุแค่ผวิเผนิเหมอืน

อย่างแค่ลิน้เช่นเดยีวกนั จงึเป็นความสขุทีผิ่วเผิน ไม่ใช่เป็นสุขทีจ่รงิจัง ประโยชน์ทีไ่ด้

ไม่ใช่ได้จากความสุขอันผิวเผินดังนี้ แต่ว่าได้จากคุณค่า เช่นอาหารที่บริโภคอันอร่อย

แค่ลิน้ ประโยชน์ทีไ่ด้จากอาหารไม่ใช่ได้จากความอร่อย แต่ว่าได้จากคุณภาพของอาหาร

ที่บริโภคเข้าไป บางทีเป็นสิ่งที่ไม่อร่อย เช่นว่าบริโภคยาขมไม่เป็นสุข ตรงกันข้ามกับ

ความอร่อย แต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ส�าหรับรักษาโรค 

เพราะฉะนั้น สิ่งที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวนี้ เป็นส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยถูกตา 

ไม่ค่อยถกูห ูไม่ค่อยถกูจมกู ไม่ค่อยถกูลิน้ ไม่ค่อยถกูกาย คอืไม่ชอบ เช่นว่าไม่ถกูตา
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นั้น ตัณหานั้นอยากจะให้ตาดูสิ่งที่น่ารักใคร่พอใจทั้งหลาย แต่เมื่อมาเข้าวัด มาเห็น

พระพุทธรูป มาเห็นพระสงฆ์ ตัณหาก็ชักจะไม่ชอบ ไม่สบายตา หูก็เช่นเดียวกัน  

ได้ฟังค�าสรรเสริญเยินยออะไรต่าง ๆ แต่ครั้นมาได้ฟังค�าตักเตือนแนะน�า ฟังธรรม  

กช็กัจะไม่ชอบ ด่ังนีเ้ป็นต้น อนัสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์นัน้มกัจะเป็นดงันี ้มกัจะไม่ค่อยชอบ

ในทีแรก 

คราวน้ีมาถงึการปฏิบัตธิรรมกเ็ช่นเดยีวกนั มาปฏบัิตใินศลี เป็นฆราวาสกต็าม 

มาเป็นพระเป็นเณรกต็าม กต้็องเว้นนัน่กต้็องเว้นนี ่กล้็วนแต่เว้นในส่ิงทีต่ณัหาต้องการ

ทัง้น้ัน ตณัหาอยากจะไปฆ่าเขา ศลีกบ็อกว่าไม่ได้ อยากจะไปลกัของเขา ศลีกบ็อกว่า

ไม่ได้ กอ็ดึอัดไม่สบาย ตณัหาไม่มีทางออก จะออกไปทางไหนศลีกก้ั็นอยูท่างนัน้ ถอืศลี 

๕ ตณัหาอยากจะออกไป ๕ ทาง ศีลกก็ัน้อยู่ ๕ ทาง ถอืศลี ๘ ตัณหาอยากจะออกไป 

๘ ทาง ศีลก็กั้นอยู่ ๘ ทาง ถือศีล ๑๐ ก็เช่นเดียวกัน ถือศีล ๒๒๗ ก็เช่นเดียวกัน 

ศีลก็กั้นอยู่ทุกทาง ก็ออกไม่ได้ ก็เกิดความอึดอัดร�าคาญ ก็คิดว่าใจไม่ต้องการ ที่จริง

ไม่ใช่ใจอันบรสิทุธิ ์แต่ตณัหานัน้เองไม่ต้องการศลี ครัน้มารกัษาศีลเข้ากอ็ดึอดัร�าคาญ

ไม่สบายเป็นทุกข์ขึ้นมา 

เมื่อเป็นดังนี้ ก็ต้องให้มีสติรู้ ว่าทุกข์เกิดจากส่ิงท่ีไม่ใช่มีอามิสเป็นเครื่องล่อ 

คือว่าเกิดจากศีล ศีลนั้นไม่เอาใจตัณหา ศีลนั้นขัดคอตัณหา เมื่อไปขัดคอตัณหาเข้า 

ก็เป็นทุกข์ มาปฏิบัติในสมาธิก็เช่นเดียวกัน ก็ท�าใจให้สงบตั้งมั่น จะคิดฟุ้งซ่านไปใน

อารมณ์ทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจทัง้หลาย เมือ่มาท�าสมาธเิข้ากค็ดิไปไม่ได้ ใจกด็ิน้รน

กวัดแกว่งกระสับกระส่ายไม่เป็นสุขในขณะที่ท�าสมาธิ เพราะว่าต้องมาท�าใจให้สงบ 

ซึ่งไม่ชอบ ไม่รู้สึกว่าเป็นสุข ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีก เมื่อเป็นดังนี้ก็ให้รู้ ว่านี่แหละเป็น 

นิรามิสทุกข์ ทุกข์ที่ไม่มีอามิสเป็นเครื่องล่อ ก็เกิดมาจากขัดตัณหา อีกเหมือนกัน

 เมื่อมาปฏิบัติทางปัญญาก็เช่นเดียวกัน มาพินิจพิจารณาเพ่งธรรม ให้รู้จัก

สติ สัมปชัญญะ ขันติ โสรัจจะ กตัญญูกตเวทิตา อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา อริยสัจของ

พระพทุธเจ้าเป็นต้น และมาปฏบัิตทิางมปัีญญาพิจารณาสังขารให้เห็นว่า อนจฺิจํ ไม่เทีย่ง 

ทกุขฺ ํเป็นทกุข์ อนตตฺา ไม่ใช่อัตตาตวัตน กเ็ป็นทกุข์ข้ึนมาอกี เพราะเหตวุ่ามองไม่เหน็ 

พระพทุธเจ้าว่าไปอย่างหนึง่ แต่ว่าจติใจอันนีเ้หน็ไปอกีอย่างหนึง่ คอืเหน็ว่าเป็นของเทีย่ง 
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เหน็ว่าเป็นสขุ เหน็ว่าเป็นอตัตาตัวตน ตรงกนัข้าม เมือ่มาพจิารณาเข้ากเ็กดิค้าน หรอื

ว่าเมื่อไม่ค้านก็เป็นทุกข์ ปลงใจไม่ลง ดั่งนี้เป็นต้น ก็ให้รู้ว่าอันนี้ก็เป็นนิรามิสทุกข์  

เป็นทกุข์ทีไ่ม่มอีามสิเป็นเครือ่งล่อ คอืไม่มอีะไรมาล่อใจ ซึง่เป็นตวัตณัหานัน้ เป็นสจัจะ

คอืความจรงิ ซึง่รูส้กึว่าแห้งแล้ง ฉะน้ัน ก็ให้มสีตใิห้รูจ้กัทกุข์ทีบ่งัเกดิขึน้นีว่้าเป็นพวกไหน

อย่างไรตามเป็นจรงิ และเม่ือไม่ยอมแพ้ต่อตัณหาคอืความด้ินรนทะยานอยาก ใจปฏบิตัิ

ในศลีในสมาธใินปัญญายิง่ขึน้ไป ตณัหานัน้กจ็ะอ่อนก�าลงัลง และเมือ่ตณัหาอ่อนก�าลงั

ลงก็จะเริ่มได้ความสุขจากศีล จากสมาธิ จากปัญญาขึ้นได้โดยล�าดับ เพราะใจสงบขึ้น 

และศีลนั้นเป็นเครื่องก�าจัดกิเลสอย่างหยาบตัณหาอย่างหยาบ ก็แปลว่าได้

ความสงบขึ้นมาเป็นขั้นแรก สมาธนิั้นเป็นเครื่องก�าจดักิเลสอย่างกลาง กไ็ดค้วามสงบ

ยิ่งขึ้นไป ปัญญานั้นเป็นเครื่องก�าจัดกิเลสอย่างละเอียดตัณหาอย่างละเอียด ก็ได้ 

ความสงบยิ่งขึ้นไปอีก ก็เป็นความสุขยิ่งขึ้นไปโดยล�าดับ เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ให้รู้ว่านี่แหละ

เป็นตัวนิรามสิสขุ สขุทีไ่ม่มอีามสิเป็นเครือ่งล่อ คอืเป็นความสุขทีเ่กดิจากศลี จากสมาธิ 

จากปัญญา ไม่ใช่เกิดจากตัณหาคือความด้ินรนทะยานอยาก อันเป็นความสุขท่ีเป็น

แก่นสาร ไม่ใช่เป็นความสุขแค่ผิวเผิน เช่นแค่ลิ้นเป็นต้นดั่งกล่าวมาข้างต้น จิตใจ 

กจ็ะตัง้มัน่อยูใ่นทางธรรมยิง่ขึน้ ในความถกูต้องยิง่ขึน้ สามารถทีจ่ะละความชัว่กระท�า

ความดีได้ยิ่งขึ้น การท่ียังกระท�าไม่ได้ทั้งท่ีรู้อยู่นั้นก็เพราะว่ายังสงบตัณหาซึ่งเป็นขั้น

หยาบไม่ได้ ต้องสงบตัณหาขั้นหยาบด้วยศีลขึ้นมาก่อน แล้วจึงจะสงบตัณหาขั้นสมาธิ

ได้ แล้วจึงจะมาสงบตัณหาขั้นปัญญาได้ และเม่ือปฏิบัติมาโดยล�าดับด่ังนี้แล้ว ก็จะ

สามารถละความช่ัวกระท�าความดีได้มากยิ่งขึ้น ที่เคยรู้สึกว่าท�าดีไม่ได้แต่ว่าท�าชั่วได้

นัน้กจ็ะกลบัตรงกนัข้าม เป็นว่าท�าชัว่ได้ยากแต่ท�าดไีด้ง่าย ผูท้ีย่งัไม่ปฏบิตัธิรรมนัน้ท�า

ดยีากท�าชัว่ง่าย แต่เมือ่ปฏบิตัธิรรมขึน้มาโดยล�าดบัแล้ว ท�าชัว่ยากเข้าท�าดง่ีายเข้าทกุที  

ด่ังนีเ้ป็นผลของการปฏิบตัธิรรม ซึง่มสีตทิีก่�าหนดพจิารณาดังกล่าวนีเ้ป็นก�าลงัอุปถัมภ์

อันส�าคัญ นับว่าเป็นสติปัฏฐานข้อที่ ๒

สตพิจิารณาเวทนานีเ้ป็นเคร่ืองละตัณหาจริตอย่างละเอยีดซึง่ท�าให้ตดิในเวทนา

เป็นประการส�าคัญ
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จติตำนุปัสสนำสตปิัฏฐำน

บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทุก ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมัสการพระผูมี้พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์น้ัน 

ตัง้ใจถงึพระองค์พร้อมทัง้พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้

เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

ได้แสดงสติปัฏฐานข้อกายานุปัสนา ตั้งสติพิจารณากาย เวทนานุปัสสนา  

ต้ังสติพิจารณาเวทนา มาแล้ว สติปัฏฐานทั้ง ๒ ข้อที่แสดงแล้วนั้นได้แสดงด้วยว่า  

ข้อกายานุปัสสนา พิจารณากายเพื่อละตัณหาจริตอย่างหยาบ เพราะผู้ที่มีตัณหาจริต

อย่างหยาบนัน้ย่อมตดิกาย ต้องการทะนบุ�ารงุกายเป็นทีต่ัง้ และต้องการความสวยงาม

ตบแต่งร่างกายเป็นที่ตั้ง ส่วนข้อเวทนานุปัสสนา ตั้งสติพิจารณาเวทนา ได้แสดงด้วย

ว่าเป็นเครือ่งละตณัหาจรติอย่างละเอยีด เพราะบคุคลผูม้ตีณัหาจรติอย่างละเอยีดย่อม

ติดเวทนา ต้องการสุขเวทนาเป็นที่ตั้ง แม้ร่างกายจะขาดการตบแต่งไปบ้าง แต่เมื่อได้

ความสุขก็ย่อมจะพอใจและติดอยู่ในความสุขนั้น

ในวันนี้จะได้แสดงข้อ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือตั้งสติพิจารณาจิต  

สติปัฏฐานที่แสดงมาโดยล�าดับนี้ย่อมมีความสัมพันธ์เนื่องกันอยู่ โดยเฉพาะก็คือกาย 

ย่อมเป็นสิง่ท่ีปรงุเวทนา เช่น ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ซึง่นบัว่าเป็นกายส่วนหนึง่ 

เมื่อการหายใจเป็นไปคล่องสะดวกก็ให้เกิดสุขเวทนา เมื่อการหายใจติดขัดก็ให้เกิด

ทุกขเวทนา เพราะฉะนั้น เวทนาจึงเนื่องไปจากกายและอาศัยกายเป็นส่วนใหญ่ และ

เวทนาเองก็ปรุงจิตใจ กล่าวคือเม่ือเป็นสามิสเวทนา คือ เป็นเวทนาที่เป็นอามิสอัน

หมายความว่าเป็นเวทนาที่บังเกิดขึ้น อาศัยเรือน อันหมายถึงเกี่ยวกับบ้านเรือนเกี่ยว

แก่บุคคลและสิ่งท่ีเกี่ยวพันอยู่ในบ้านเรือนอันเรียกว่าเคหสิตะ อาศัยเรือน อีกอย่าง

หนึ่งเรียกว่าอาศัยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย 

อันสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมมีอยู่ในบ้านในเรือนนี้เอง เพราะฉะนั้น จะเรียกว่าเคหสิตะ อาศัย

บ้านอาศยัเรอืนหรอืจะเรยีกว่าเป็นกาม คอืส่ิงทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจ หรอืจะเรยีก



50 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๒

ว่าสามสิ มอีามิสคอื สิง่ทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจเหล่านัน้ เป็นเครือ่งล่อให้เกดิเวทนา 

ดั่งนี้ก็ได้ 

เมือ่เป็นสามสิเวทนา เวทนาทีม่อีามสิดงักล่าว ถ้าเป็นสุขก็น�าให้เกิดราคะความ

ตดิความยนิด ีหรอืโลภะความโลภอยากได้ เมือ่เป็นดัง่นี ้ใจกเ็ป็นจติใจทีป่ระกอบด้วย

ราคะคอืความตดิความยนิด ีหรือความโลภอยากได้ แต่ถ้าเป็นทกุขเวทนาคอืเป็นเวทนา

ที่เป็นทุกข์ ก็ท�าให้เกิดโทสะความโกรธแค้นขัดเคือง ก็เป็นจิตที่ประกอบด้วยโทสะ 

ความโกรธแค้นขดัเคอืงขึน้ ถ้าเป็นเวทนาทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุและมไิด้พิจารณา

ให้รู้จักคุณรู้จักโทษ ให้รู้จักเกิดรู้จักดับ ให้รู้จักการน�าจิตออกไป ก็เป็นที่ตั้งของโมหะ 

คือความหลง เมื่อเป็นดั่งนี้จิตก็ประกอบด้วยโมหะคือความหลง 

ฉะนั้น สามิสเวทนา เวทนาที่มีอามิสเครื่องล่อใจทั้งหลาย จึงน�าให้เกิดราคะ

หรอืโลภะอันรวมเรยีกว่าความยนิดบ้ีาง น�าให้เกดิโทสะอนัรวมเรยีกว่าความยนิร้ายบ้าง 

น�าให้เกดิโมหะคือความหลงบ้าง เม่ือเป็นดงันีจิ้ตกเ็ป็นจิตทีป่ระกอบด้วยราคะหรอืโลภะ 

ประกอบด้วยโทสะ ประกอบด้วยโมหะคือความหลง จิตอันประกอบด้วยกิเลสเหล่านี้

ย่อมเป็นจิตท่ีบางคราวก็ฟุ้งซ่านบางคราวก็หดหู่ และเป็นจิตที่คับแคบด้วยอ�านาจของ

ราคะหรือโลภะเป็นต้น เป็นจิตที่ย่อหย่อน เป็นจิตที่ไม่มีสมาธิคือตั้งมั่น และเป็นจิตที่

ข้องติดอยู่ในสิ่งอันเป็นที่ตั้งของราคะหรือโลภะและโทสะกับโมหะนั้น 

คราวน้ีถ้าเป็นนิรามิสเวทนา คือเวทนาที่ไม่มีอามิสอันเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

เนกขัมมสิตะ เนกขัมมะคือการออก คือเป็นเวทนาที่บังเกิดข้ึน มิได้อาศัยเรื่องของ 

บ้านเรอืนทีอ่ยูอ่าศยั บคุคล หรอืสิง่ทัง้หลายอนัเกีย่วกบัการบ้านการเรือน แต่ว่าอาศยั

เนกขัมมะคือการออก ได้แก่การปฏิบัติออกจากกาม ออกจากบ้านจากเรือน จากภัย

จากเวรจากอกุศลกรรมท้ังหลาย ก็ได้แก่การปฏิบตัใินศลี การปฏิบัตใินสมาธ ิการปฏบิตัิ

ในปัญญา เมือ่ปฏิบัตอิยูใ่นศลี ในสมาธ ิในปัญญา บางคราวกเ็กดิสุข บางคราวกเ็กดิทุกข์ 

บางคราวก็เกิดความรู้สึกเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ดังที่แสดงแล้วในข้อเวทนานั้น  

เมือ่เป็นดัง่นี ้เวทนาท่ีบงัเกดิขึน้จงึน�าให้บังเกดิความสงบราคะหรอืโลภะสงบโทสะสงบ

โมหะ และน�าให้จิตใจกว้างขวางไม่คับแคบ ท�าให้จิตใจเป็นจิตใจที่ยิ่งขึ้นไปดีขึ้นไป  

น�าให้จิตใจสงบตั้งมั่น น�าให้จิตใจหลุดพ้นจากความข้องติด เมื่อเป็นดังนี้ จิตใจก็เป็น
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จิตใจที่สงบกิเลสมีราคะเป็นต้น เป็นจิตใจที่กว้างขวาง เป็นจิตใจที่ยิ่งขึ้นไป เป็นจิตที่

ตั้งมั่น เป็นจิตใจที่หลุดพ้นไม่ติดขัดขัดข้อง

ฉะนั้น ในสติปัฏฐานข้อจิตตานุปัสนา พิจารณาจิตนี้จึงตรัสสอนให้พิจารณา

ตรงเข้ามาดจูติใจของตนเองว่าเป็นอย่างไร เมือ่จติใจประกอบด้วยราคะหรอืโลภะกใ็ห้รู้ 

จติใจประกอบด้วยโทสะกใ็ห้รู ้จติใจประกอบด้วยโมหะกใ็ห้รู ้จิตใจฟุ้งซ่านหรอืห่อเหีย่ว

ก็ให้รู้ จิตใจกว้างขวางก็ให้รู้ จิตใจคับแคบก็ให้รู้ จิตใจยิ่งก็ให้รู้ จิตใจไม่ยิ่งคือว่าหย่อน

ก็ให้รู้ จิตใจตั้งมั่นก็ให้รู้ จิตใจไม่ตั้งมั่นก็ให้รู้ จิตใจหลุดพ้นก็ให้รู้ จิตใจข้องติดก็ให้รู้ 

ความต้ังสติก�าหนดดูจิตใจว่าเป็นอย่างไรดังนี้เป็นส่ิงส�าคัญมาก เพราะโดยปรกตินั้น 

มกัไม่ดทูีจ่ติใจ แต่ดอูอกไปในบคุคลและวตัถุเป็นต้น อนัเป็นทีต่ัง้ของกิเลสมรีาคะหรอื

โลภะเป็นต้น เมื่อเป็นดั่งนี้จึงไม่รู้จิตใจของตนเองว่าเป็นอย่างไร แต่ไปรู้ในบุคคลหรือ

วตัถภุายนอกอันเป็นท่ีตัง้ของกิเลสเหล่าน้ัน เป็นต้นว่าเมือ่จติใจประกอบด้วยความชอบ

ในบุคคลหรือวัตถุอันใด ก็มุ่งดูออกไปที่บุคคลหรือวัตถุอันนั้น เมื่อเป็นดั่งนี้ก็จะท�าให้

เพิ่มความชอบมากขึ้นไปอันเจือด้วยความหลง เป็นความหลงชอบยิ่งขึ้น แต่ถ้าจิต

ประกอบด้วยความโกรธ ก็จะดูออกไปที่บุคคลหรือวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธนั้น 

กจ็ะท�าให้มคีวามหลงโกรธย่ิงขึน้ไปอีก มีความโกรธนานข้ึน แต่ถ้าดกูลบัเข้ามาทีจ่ติใจ

ของตนเอง ว่าบดันีจ้ติใจของตนประกอบด้วยกเิลสข้อนี ้ๆ ประกอบด้วยความชอบดงันี้ 

ประกอบด้วยความชงัดงันี ้ตลอดจนถงึดเูข้ามาทีจ่ติใจของตนเองว่าประกอบด้วยความ

หลงดังน้ี ใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้จักสภาพของส่ิงเหล่านั้นตามเป็นจริง ดูกลับเข้ามา 

ดังน้ี กเิลสทีถ่กูดพูร้อมทัง้จติใจกจ็ะสงบลงได้ เพราะธรรมชาตขิองกเิลสนัน้ไม่ชอบให้

ดูให้พบหน้าตาของกเิลส แต่ว่าชอบให้เพ่งดอูอกไปข้างนอกซึง่ไม่ใช่ตวักเิลสเอง ถ้ากลบั

เพ่งเข้ามาดูที่จิตใจเองแล้วจะพบตัวกิเลสซึ่งอยู่ในจิตใจนั้น จะเป็นความชอบก็ตาม  

จะเป็นความชังก็ตาม จะเป็นความหลงก็ตาม เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วกิเลสที่ถูกดูนี้ก็จะสงบ

ตวัลงไป เพราะธรรมดาของกเิลสนัน้ไม่ใช่เป็นของจรงิ ไม่ใช่เป็นของแท้ แต่เป็นของที่

บังเกิดขึ้นวู่วามไปตามอารมณ์เท่านั้น 

เมือ่เป็นเช่นนีเ้ม่ือดเูข้ามาทีจ่ติใจว่าเป็นอย่างไร กเิลสทีถ่กูดกูจ็ะสงบ และเมือ่

กิเลสสงบ คือจะเป็นกองราคะหรือโลภะก็ตาม กองโทสะก็ตาม กองโมหะก็ตามสงบ
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ลงไปแล้ว จิตใจที่เคยหดหู่หรือฟุ้งซ่าน ที่คับแคบ ที่ย่อหย่อน ที่ไม่ตั้งมั่น และที่ข้อง

ตดิกจ็ะกลบัเป็นจติใจทีไ่ม่ฟุง้ซ่านไม่หดหู ่เป็นจติใจทีก่ว้างขวาง เป็นจติใจทีต่ัง้ม่ันสงบ

และหลุดพ้นไม่ข้องติดหรือไม่ติดขัดอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่ง เป็นจิตใจเกษมสวัสดี

ฉะนั้น การดูจิตใจเข้ามาดั่งนี้จึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก เมื่อพบความสงบกิเลสคือ 

สงบราคะหรือโลภะ สงบโทสะ สงบโมหะ และสงบความหดหูห่รือฟุง้ซ่าน มคีวามกว้างขวาง 

มคีวามยิง่ มคีวามสงบตัง้ม่ันย่ิงขึน้และมีความหลดุพ้น กก็�าหนดดจูติอนัประกอบด้วย

ความสงบเป็นต้นดงักล่าวนัน้ ให้รูจ้กัหน้าตาของความสงบ ว่าความสงบนัน้เป็นอย่างนี ้ ๆ 

จิตใจทีก่ว้างขวาง ท่ียิง่ทีต่ัง้มัน่นัน้เป็นอย่างนี ้ๆ และท่ีหลดุพ้นไม่ข้องตดินัน้เป็นอย่างนี ้ๆ 

การดูเข้ามาให้รู้จักจิตใจดังนี้ ย่อมจะท�าให้จิตใจแม้ที่ประกอบด้วยกิเลสกลับเป็นจิตใจ

ที่สงบกิเลสและท�าให้จิตใจที่หดหู่หรือฟุ้งซ่าน ที่คับแคบ ที่ย่อหย่อน ที่ฟุ้งซ่านไม่สงบ 

และที่ข้องติด กลายเป็นจิตใจที่สงบความฟุ้งซ่านหรือย่อหย่อน เป็นจิตใจที่กว้างขวาง 

เป็นจิตใจที่ยิ่ง เป็นจิตใจที่ตั้งมั่นยิ่งขึ้น เป็นจิตใจที่หลุดพ้น 

จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก แต่ว่าเป็นสิ่งที่ละเอียด  

ในเมื่อได้หัดปฏิบัติอยู่บ่อย ๆ คือในขณะที่บังเกิดสิ่งที่เรียกว่ากิเลสคือความชอบ 

อนัเป็นราคะหรอืโลภะ ความชงัอันเป็นโทสะ ความหลงอนัเป็นโมหะ กห็ดักลบัเข้ามา

พิจารณาดูจิต หยุดใจเพ่งดูจิตของตนท่ีประกอบด้วยกิเลสเหล่านี้ให้รู้ตามเป็นจริง  

ว่าจิตเป็นอย่างนี ้ๆ โดยทีพ่กัการเพ่งออกไปในภายนอก หยดุการเพ่งออกไปดภูายนอก 

คือว่าเมื่อเกิดความชอบขึ้นในบุคคลใดในวัตถุอันใด ก็หยุดการเพ่งดูบุคคลนั้นวัตถุนั้น 

กลับมาดูจิตอันประกอบด้วยความชอบนั้น เกิดความโกรธขึ้นในบุคคลใดในส่ิงใด  

กห็ยดุการเพ่งดบูคุคลน้ันสิง่นัน้ แต่ว่ากลบัเข้ามาดจูติของตนเองอนัประกอบด้วยความโกรธ

ความชังน้ันแทน ดั่งนี้เป็นต้น เม่ือเป็นดั่งนี้แล้วจะพบความสงบยิ่งขึ้น และจะพบ 

คุณสมบัติของจิตใจอันสืบเนื่องมาจากความสงบนั้นมากขึ้น ดังนี้แหละเป็นประโยชน์

ของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยย่อ  

ก็แหละ สติปัฏฐานข้อนี้ท่านแสดงว่าเป็นเครื่องละทิฏฐิจริตอย่างหยาบ
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อนัทฏิฐนิัน้แปลว่าความเหน็ กเ็ป็นค�ากลาง ๆ คอืถ้าเป็นความเห็นชอบกเ็รยีกว่า 

สัมมาทิฏฐิ ถ้าเป็นความเห็นผิดก็เรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ แต่เมื่อใช้เป็นค�ากลาง ๆ เช่น

ในที่นี้หมายถึงความเห็นผิด 

อันทิฏฐิคือความเห็นผิดนี้ย่อมเนื่องมาจากจิตที่มีลักษณะดังกล่าว เพราะว่า

ภาวะของจิตอันเก่ียวกับความรู้ความเห็นย่อมสืบเนื่องมาจากสิ่งที่ประกอบอยู่ในจิต 

เป็นประการส�าคญั กล่าวคอื เมือ่สิง่ทีป่ระกอบอยู่ในจิตเป็นราคะหรอืโลภะ เป็นโทสะ 

เป็นโมหะ ความรู้ความเห็นของจิตก็จะเห็นไปตามอ�านาจของกิเลสเช่นว่า เมื่อจิต

ประกอบด้วยราคะหรือโลภะในสิ่งอันใด ก็ย่อมจะท�าให้เกิดความเห็นในสิ่งอันนั้น  

ว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นส่ิงท่ีน่าชอบ เป็นสิ่งท่ีน่าพอใจเป็นต้น จึงท�าให้เกิดความล�าเอียง  

ดงัเช่นท่ีเรียกว่า ฉนัทาคต ิล�าเอยีงไปเพราะฉันทะคือความพอใจ กเ็พราะเกิดมีความเห็น

ในทางชอบใจขึ้นมา แต่ถ้าสิ่งที่ประกอบอยู่ในจิตนั้นเป็นความสงบ สงบราคะหรือ 

โลภะเป็นต้น ก็จะท�าให้เกิดความเห็นอันถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิ เพราะว่าปราศจาก 

ความล�าเอียง เมื่อปราศจากความล�าเอียง ความเห็นก็ถูกต้อง ดีก็เป็นดี ชั่วก็เป็นชั่ว 

คราวนี้เมื่อว่าโดยปกติ สามัญชนนั้นโดยมากประกอบด้วยราคะหรือโลภะ

เป็นต้น อนัเป็นฝ่ายกเิลสมากกว่าทีจ่ะเป็นฝ่ายสงบ เมือ่เป็นดัง่นี ้ทฏิฐคิอืความเหน็จงึ

เป็นความเห็นท่ีผิดอยู่เป็นอาจิณ เหมือนอย่างสวมแว่นตาที่เป็นสี เมื่อสวมแว่นตาสี

แดงก็จะเห็นสิ่งภายนอกเป็นสีแดง ดั่งน้ีเป็นต้น อันที่จริงสิ่งเหล่าน้ันเขาก็มีสีของเขา

เป็นอย่างไรอยู่แล้ว เมื่อสวมแว่นตาสีอันใดก็มักจะท�าให้เห็นเป็นสีอันนั้นไป แว่นตาที่

สวมน้ันก็คือกิเลสน้ันเอง เม่ือเป็นราคะหรือโลภะบังเกิดขึ้น ก็จะท�าให้เห็นว่าน่าชอบ 

เมื่อโทสะบังเกิดขึ้นก็จะท�าให้เห็นว่าน่าชัง ฉะนั้น เมื่อมาปฏิบัติในจิตตานุปัสสนา- 

สติปัฏฐานดังนี้ ก็จะท�าให้บังเกิดความสงบ 

ฉะนั้น ท่านจึงแสดงว่าเป็นข้อปฏิบัติอันเป็นเคร่ืองละทิฏฐิจริตอย่างหยาบ  

อันหมายถึงว่าละมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดอย่างหยาบ การปฏิบัติในจิตตานุปัสสนา-

สติปัฏฐานจึงเป็นข้อปฏิบัติอันสมควรที่ทุก ๆ คนจะพึงน�าไปปฏิบัติ ก็สามารถปฏิบัติ

ได้ไม่ยาก เป็นแต่เพียงว่าหัดพิจารณาตั้งสติกลับเข้ามาดูจิตใจของตนเอง ในขณะที่

ประสบอารมณ์นั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร
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ธัมมำนุปัสสนำสตปิัฏฐำน

บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

ได้แสดงสติปัฏฐาน ๔ มา ๓ ข้อแล้วโดยล�าดับ คือตั้งสติพิจารณากาย  

ตั้งสติพิจารณาเวทนา ตั้งสติพิจารณาจิต เพื่อละตัณหาจริตอย่างหยาบ ตัณหาจริต

อย่างละเอยีด และทิฏฐจิรติอย่างหยาบ ในวันนีจ้ะแสดงข้อครบ ๔ คือ ธัมมานปัุสสนา-

สติปัฏฐาน ตั้งสติพิจารณาธรรมที่ท่านแสดงว่าเพื่อละทิฏฐิจริตอย่างละเอียด

ค�าว่า “ธัมมะ” หรือ “ธรรม” นั้น มีเนื้อความกว้าง เมื่อกล่าวโดยสรุปก็เป็น 

๓ คือ

หนึ่ง ธรรมที่เป็นกุศล คือธรรมที่เป็นส่วนดีหรือเรียกง่าย ๆ ว่าความดี

สอง ธรรมที่เป็นอกุศล คือธรรมที่เป็นส่วนชั่วหรือเรียกง่าย ๆ ว่าความชั่ว

และสาม ธรรมที่เป็นกลาง ๆ ไม่ชัดแจ้งว่าเป็นกุศลหรืออกุศล ก็ได้แก่ภาวะ

ที่เป็นกลาง ๆ ดังกล่าว

ธรรมในสติปัฏฐานข้อที่ ๔ นี้ มุ่งถึงกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมหรือแม้ที่เป็น 

กลาง ๆ อันบังเกิดขึ้นในจิตใจอยู่ในจิตใจ และข้อนี้ก็สัมพันธ์กันมาจากข้อ ๓ คือ  

ตัง้สตพิจิารณาจติ ดงัท่ีได้แสดงแล้ว ว่าสขุเวทนาเป็นทีต้ั่งของความยนิดหีรอืทีเ่รยีกว่า

ราคะโลภะ ก็ท�าให้จิตประกอบด้วยความยินดี ทุกขเวทนาเป็นที่ต้ังของความยินร้าย

หรือที่เรียกว่าโทสะ ก็ท�าให้จิตประกอบด้วยความยินร้าย เวทนาที่เป็นกลาง ๆ ก็เป็น

ที่ตั้งของโมหะคือความหลง เพราะไม่พิจารณาให้รู้ก็ท�าให้จิตประกอบด้วยความหลง

การต้ังสติพิจารณาจิตก็เพื่อก�าหนดดูให้รู้ ว่าจิตใจนี้ประกอบด้วยอะไร คือ 

มีความยินดีก็ประกอบด้วยความยินดี มีความยินร้ายก็ประกอบด้วยความยินร้าย  

มีความหลงใหลอยู่ก็ประกอบด้วยความหลงใหล ดังนี้ เป็นการตั้งสติพิจารณาจิตส่วน
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ในข้อที่ ๔ นี้ ตั้งสติพิจารณาสิ่งที่มีอยู่ในจิต สิ่งที่ประกอบอยู่กับจิต ก็คือพิจารณาดู

ตวัความยนิด ีความยนิร้าย หรอืความหลงใหลงมงายอยูน่ัน้ ฉะนัน้ จงึเนือ่งกนั ถ้าจะ

เทยีบกบัวานรทีไ่ต่อยูบ่นต้นไม้และเทยีบจติกบัวานร เทยีบสิง่ทีเ่กดิในจติกบัต้นไม้ ข้อ

ที่ ๓ ตั้งสติพิจารณาจิตก็เหมือนอย่างจับตาดูวานรที่วิ่งไต่อยู่บนต้นไม้ จากต้นไม้ต้น

นี้ไปต้นไม้ต้นนั้น ส่วนในข้อที่ ๔ นี้ก็จับตาดูตัวต้นไม้อันเป็นสิ่งที่วานรวิ่งไต่ไป อันสิ่ง

ที่เกิดขึ้นในจิตนี้เมื่อได้ก�าหนดพิจารณาจิตในข้อ ๓ ก็ย่อมจะเห็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นในจิต

ด้วย และเม่ือเห็นสิ่งท่ีบังเกิดขึ้นในจิตก็เล่ือนไปตั้งสติพิจารณาในสิ่งที่บังเกิดขึ้นในจิต

นั้น และเมื่อเป็นดังนี้จึงจะสามารถจัดการกับสิ่งที่บังเกิดขึ้นในจิตได้ คือสามารถที่จะ

ละส่วนที่เป็นอกุศลธรรม และสามารถที่จะอบรมท�าส่วนที่เป็นกุศลธรรมให้บังเกิดขึ้น

ได้ ฉะนั้น เมื่อตั้งสติก�าหนดดูจิต พบว่าจิตประกอบด้วยอะไร ก็ตั้งสติดูสิ่งนั้นคือสิ่งที่

จิตประกอบอยูน่ัน้ให้รูจ้กัตามเป็นจรงิ ว่าสิง่ทีป่ระกอบอยูน่ัน้เป็นอกศุลหรอืว่าเป็นกศุล 

ข้อนี้เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากและก็ต้องประกอบกัน คือเมื่อตั้งสติก�าหนดดูจิตให้รู้จักจิตว่า

เป็นอย่างไร มอีะไรอยูใ่นจติแล้ว ก็ต้องต้ังสตกิ�าหนดดส่ิูงท่ีมอียู่ในจตินัน้ด้วย ให้รูต้าม

เป็นจริงดังกล่าวจึงจะสามารถจัดการได้ถูกต้อง แต่ว่าถ้าตั้งสติก�าหนดดูจิตรู้ว่าจิตของ

ตนเป็นอย่างไรแล้ว มีอะไรอยู่แล้ว หรือประกอบด้วยอะไรอยู่แล้วก็ตาม แต่ถ้าไม่ตั้ง

สติก�าหนดดูให้รู้จักสิ่งที่ประกอบอยู่ในจิตนั้นให้รู้จักตามเป็นจริงว่าเป็นกุศลหรืออกุศล 

ก็ยังไม่สามารถที่จะละอกุศลอบรมกุศลให้บังเกิดขึ้นได้

ฉะนั้น การตั้งสติพิจารณาธรรม คือสิ่งที่บังเกิดขึ้นในจิตให้รู้ตามเป็นจริงนี้ 

จึงเป็นสิ่งส�าคัญ และเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับผู้มุ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งปวง เพราะจะรู้

ว่าดีชั่วผิดชอบอย่างไรก็ต้องอาศัยมีสติพิจารณาให้รู้จักผิดชอบชั่วดีในจิตใจนี่แหละ 

เป็นสิ่งส�าคัญ ถ้าไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีในจิตใจแล้ว ก็ยากที่จะรู้จักตนเองว่าผิดหรือชอบ 

ชั่วหรือดีอย่างไรด้วย อันนี้แหละเกี่ยวพันมาถึงความเห็นผิดหรือความเห็นถูก  

เพราะความเห็นผิดหรือความเห็นถูกนั้นย่อมเนื่องมาจากความมีสติท่ีพิจารณาให้รู้จัก

ธรรมในจิต หรือความขาดสติเป็นข้อข้อคัญ เมื่อขาดสติที่จะพิจารณาผิดชอบช่ัวดี 

ในจิตใจ คือให้รู้ว่าสิ่งที่บังเกิดขึ้นในจิตใจผิดหรือชอบชั่วหรือดีอย่างไรแล้ว ก็ย่อมจะมี

ความเห็นผิด อาจจะมีความเห็นผิดเป็นถูก ถูกเป็นผิด ดีเป็นช่ัวหรือชั่วเป็นดีไปได้  
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อนัน้ีแหละเป็นมิจฉาทิฏฐ ิคือความเหน็ผดิ แต่หากว่าถ้ามสีตพิจิารณาให้รูจ้กัธรรมในจติ 

ให้รูจ้กัสิง่ทีบั่งเกดิขึน้ในจติใจของตนเอง ผดิกร็ูว่้าผดิ ถกูกร็ูว่้าถูก ชัว่ก็รูว่้าชัว่ ดีกร็ูว่้าด ี

ดั่งนี้แล้ว เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ 

ฉะนัน้ ตัง้สติพจิารณาให้รูจ้กัธรรมทีบ่งัเกดิขึน้ในจตินีจ้งึเป็นเครือ่งละทฏิฐจิรติ 

คอืละความทีม่กัจะมคีวามเหน็ผดิหรอืความเห็นท่ีดือ้ดงึถือรัน้ไปในทางท่ีผดิเป็นประการ 

ส�าคัญ และก็พึงเข้าใจว่าสัมพันธ์กับข้อต้ังสติพิจารณาจิตด้วยดังกล่าวแล้ว ผู้ที่มุ่งจะ

ท�าความเห็นให้ถูกต้องอันเรียกว่าสัมมาทิฏฐิโดยท่ัว ๆ ไป จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องตั้งสติ

พจิารณาธรรมคือส่ิงทีบ่งัเกดิขึน้ในจติให้ถกูต้อง สิง่ทีบ่งัเกดิขึน้ในจติของตนเองนีแ้หละ 

และเมือ่รูจั้กธรรมคอืสิง่ทีบ่งัเกดิขึน้ในจติของตนเองได้โดยถูกต้องแล้ว การทีจ่ะดผููอ้ืน่

ให้รู้จักเขาว่าผิดชอบชั่วดีอย่างไรก็ง่ายเข้า แต่แม้ว่าจะดูผู้อื่นรู้จักว่าเขาผิดชอบชั่วดี

อย่างไร แต่ว่าไม่มสีติดใูห้รูจ้กัธรรมทีบั่งเกิดขึน้ในจติใจของตนเองว่าผดิชอบช่ัวดอีย่างไรแล้ว 

ก็ย่อมจะเป็นส่ิงที่ได้ประโยชน์น้อย การรู้จักตนเองก็คือการรู้จักธรรมที่บังเกิดขึ้น 

ในจิตใจของตนเองตามเป็นจริงนั้นเป็นประโยชน์มากกว่า อันนี้เป็นข้อส�าคัญของการ

ตั้งสติพิจารณาธรรมดังที่กล่าวมา

พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงวางแนวสอนให้ตั้งสติพิจารณาธรรมที่บังเกิดขึ้นในจิต 

อนัเป็นอารมณ์ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของอกศุลธรรมฝ่ายหนึง่ อารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้ของกศุลธรรม

อกีฝ่ายหน่ึง “อารมณ์” นัน้ ได้แก่เรือ่ง คอืเรือ่งท่ีจติคดิ เรือ่งท่ีจติด�ารหิมกมุ่นครุน่คดิถงึ 

และอารมณ์นี้ก็เข้ามาทางประตูทั้ง ๖ ของทุก ๆ คน คือทุก ๆ คนมีประตูส�าหรับ 

รบัอารมณ์เข้ามาสู่จติใจ ๖ ประต ูได้แก่ประตตูา ประตหู ูประตจูมกู ประตลูิน้ ประตกูาย 

และประตใูจ อันใช้ศัพท์ว่ามโนหรอืมนะ ประตทูัง้ ๖ ของทกุ ๆ คนเปิดรบัอารมณ์อยู่

ตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นจนถึงหลับไปใหม่ แม้ว่าหลับไปก็ยังฝัน โดยที่ประตูที่ ๖ 

คอืประตมูโนยงัไม่หลบั ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย หลับ แต่ประตูมโนไม่หลับ ยังรบัอารมณ์

ละเอียดปรากฏเป็นความฝันอยู่ 

ฉะนั้น อารมณ์ที่เข้ามาทางประตูทั้ง ๖ นี้ จึงต้องตั้งสติก�าหนดพิจารณาดูให้

รู้จักว่า บัดนี้ก�าลังรับอารมณ์นี้ทางตา บัดนี้ก�าลังรับอารมณ์นี้ทางหู ดั่งนี้เป็นต้น และ
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อารมณ์ทีรั่บเข้ามาแล้วเหล่านี ้บางอย่างกเ็ป็นทีต่ัง้แห่งความยินด ีบางอย่างกเ็ป็นทีต่ัง้

แห่งความยินร้าย บางอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งความหลงงมงาย และโดยเฉพาะการรับ

อารมณ์นัน้กร็บัเข้ามาเป็นเวทนา ถ้าจะเปรยีบเหมอืนอย่างร่างกาย ร่างกายรบัอาหาร 

ดังที่เรียกสามัญว่าบริโภคอาหารหรือกินอาหาร ก็ได้ความสุขบ้าง ความทุกข์บ้างจาก

อาหารนัน้ จติใจเม่ือรบัอารมณ์ก็กินอารมณ์ กนิเข้าไปเป็นสุขกย็นิด ีกนิเข้าไปเป็นทกุข์

กย็นิร้าย กนิเข้าไปเป็นกลาง ๆ ไม่พจิารณากห็ลงใหล ลกัษณะของจติกย่็อมเป็นดัง่นี้ 

เพราะฉะนั้น จึงมีปรกติบังเกิดความยินดี ความยินร้าย และความหลงใหลอยู่เสมอ 

ฉะนั้น ก็ให้ตั้งสติก�าหนดพิจารณาดูให้รู้จักว่า บัดนี้กินอารมณ์นี้เข้าไปเป็นสุขก็บังเกิด

ความยนิด ีเป็นราคะหรอืเป็นโลภะข้ึนมาแล้ว บัดนีก้นิอารมณ์นีเ้ข้าไปเป็นทุกข์ก็บงัเกดิ

ความยินร้าย เป็นโทสะเป็นพยาบาทบังเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาแล้ว บัดนี้กินอารมณ์

นีเ้ข้าไปกเ็ฉย ๆ กท็�าให้ท้อแท้ทางกายท้อแท้ทางใจ หรือไม่เช่นนัน้กท็�าให้ฟุ้งซ่านร�าคาญ 

หรอืท�าให้เคลือบแคลงสงสยัอะไรต่าง ๆ อันรวมเข้าเป็นความหลงใหลเพราะไม่รู้ ฉะน้ัน 

ก็ให้ตั้งสติก�าหนดดูให้รู้จักว่านี่เป็นอกุศลธรรมทั้งนั้น และอกุศลธรรมเหล่านี้ก็บังเกิด

ขึ้นจากอารมณ์ที่เข้ามาทางประตูทั้ง ๖ จิตใจกินอารมณ์เข้าไปเกิดเป็นอกุศลธรรมขึ้น

ดงันี ้กต็ัง้สตกิ�าหนดดใูห้รูจ้กั ความก�าหนดดูให้รู้จกัดงันีจ้ะเป็นเครือ่งสงบร�างบัอารมณ์

และสงบร�างับกิเลสที่ตั้งขึ้นจากอารมณ์เหล่านั้นอันเป็นอกุศลธรรม ธรรมที่เป็นอกุศล

ในจติดงักล่าว เม่ือเป็นดงันีก้เ็ท่ากบัว่าได้ตัง้สตกิ�าหนดให้รูจ้กัว่าสิง่ทีบ่งัเกดิขึน้ในจติใจ

เหล่านีเ้ป็นสิง่ทีผ่ดิเป็นสิง่ทีไ่ม่ด ีกจ็ะท�าให้เป็นสัมมาทิฏฐ ิคือความเห็นชอบขึน้ในตนเอง

คราวนี ้กต็รสัสอนให้ก�าหนดให้รูจ้กัอารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้ของกศุลธรรมท้ังหลาย 

เพราะว่าบรรดากุศลธรรมทั้งหลายก็ตั้งขึ้นจากอารมณ์อีกนั่นแหละ และอารมณ์ก็เข้า

มาทางประตูทั้ง ๖ อีกนั่นแหละมาเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมขึ้น ยกตัวอย่างเช่นว่า  

ได้เห็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งของศรัทธาปสาทะ เช่นได้เห็นพระพุทธปฏิมา ได้เห็นสิ่งที่ชวนใจ

ให้เกิดความปีติยินดีชื่นชมโสมนัสในทางท่ีดีที่ชอบ สิ่งท่ีเห็นทางตานี้ก็มาเป็นอารมณ์ 

จิตใจกินอารมณ์ท่ีดีทางตาน้ีเข้าไปก็เกิดปีติโสมนัส ก็เป็นศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ 

ความเลื่อมใสในพระพุทธาทิรัตนตรัยเป็นต้น และอารมณ์ที่เข้าทางหู เช่นว่าฟังอบรม

ธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติทางจิต ใจก็กินอารมณ์ทางหูนี้เข้าไป ก็จะได้ความสงบใจ  
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ได้ปัญญาในธรรม ก็เป็นสติ เป็นปัญญา ซึ่งเป็นกุศลธรรมข้ึนมาจนถึงมโนคือใจเอง 

อารมณ์ที่เข้ามาทางมโนคือใจ โดยท่ีใจคิดถึงเรื่องธรรม พิจารณาธรรม จิตใจก็กิน

อารมณ์นี้ทางมโนเข้าไป ก็ได้ปัญญาคือความรู้ในธรรมขึ้นได้ ด่ังนี้ก็เป็นกุศลธรรม 

เพราะฉะนั้น จึงตั้งสติก�าหนดให้รู ้จักอารมณ์อันเป็นท่ีตั้งของกุศลธรรมดังกล่าว  

เพราะบรรดากุศลธรรมท้ังหลายก็ต้ังขึ้นจากอารมณ์ซึ่งเข้ามาทางตา ทางหู ทางจมูก 

ทางลิ้น ทางกาย ทางมนะคือใจ นั้นแหละเช่นเดียวกัน 

เพราะฉะน้ัน เม่ือได้หัดต้ังสติก�าหนดให้รู้จักธรรมที่บังเกิดขึ้นในจิต โดยให้

รู้จักอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของอกุศลธรรมทั้งหลาย ว่าเข้ามาอย่างไรทางไหน และตั้งสติ

ก�าหนดให้รูจ้กัอารมณ์อนัเป็นท่ีตัง้ของกุศลธรรมทัง้หลาย อนัเป็นฝ่ายดว่ีาเข้ามาทางไหน 

อย่างไร ดังนี้แล้วก็จะท�าให้สามารถเลือกสรรท่ีจะไม่รับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของ 

อกุศลธรรมท้ังหลาย แต่ว่ารับอารมณ์อันเป็นที่ต้ังของกุศลธรรมทั้งหลายเข้ามาให ้

มาก ๆ ดั่งนี้ ก็จะเป็นการปฏิบัติละอกุศล ท�ากุศลให้บังเกิดขึ้น

ยิง่ขึน้ไปกว่านี ้การตัง้สตพิจิารณาธรรมทีบ่งัเกดิขึน้ในจตินี ้ต้องการให้ก�าหนด

รู้สัจจะ คือความจริง อันเรียกว่า สัจจธรรม ธรรมที่เป็นความจริง อันสรุปเข้ามาแล้ว

ก็คือให้รู้จักทกุข์ ให้รูจ้กัเหตเุกดิทกุข์ ให้รู้จกัความดับทกุข์ ให้รูจ้กัทางปฏบิตัใิห้ถงึความ

ดับทุกข์ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ ทั้ง ๔ นี้เรียกว่าสัจจธรรม ธรรมที่เป็น

สจัจะคือความจรงิ กส็ามารถทีจ่ะก�าหนดสติพจิารณาให้เหน็สจัจธรรมนีไ้ด้ ทีใ่จนีแ่หละ 

ไม่ใช่ที่ไหน

ทัง้น้ีกโ็ดยหดัก�าหนดพจิารณาดท่ีูกายและใจอนันีว่้าทกุๆ คนย่อมประกอบด้วย

กายส่วนหนึ่ง จิตส่วนหนึ่ง หรือเรียกง่าย ๆ ว่ากายใจ ถ้าใช้ภาษาธรรมก็เรียกว่า  

นามรูป นามก็คืออาการของใจ รูปก็คือรูปกายอันนี้ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า กายใจ  

รูปกายนั้นประกอบขึ้นด้วยธาตุดิน น�้า ไฟ ลม อันไม่มีความรู้ในตัว แต่ว่าจิตนั้นเป็น

ธรรมชาติรู้ มีความรู้ในตัวคือรู้ได้คิดได้ และอาการที่จิตคิดนึก หรืออาการที่จิตรู้  

เรียกว่านาม โดยที่จิตนี้น้อมออกไปรับอารมณ์ทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้ว อาการที่จิต

น้อมออกไปรับอารมณ์ทั้งหลายรู้อารมณ์ทั้งหลายนี้เรียกว่านาม แต่ว่าจะใช้ศัพท์ธรรม

มากไปก็จะฟั่นเฝือ รวมความเข้ามาว่ากายใจ กายเป็นสิ่งที่ไม่รู้ในตัว แต่ใจเป็นสิ่งที่รู้
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ในตัว ก�าหนดเอาว่าตัวรู้ที่ปรากฏนี้เป็นนาม นามรูปหรือกายใจ อันนี้เป็นทุกขสัจจะ 

สภาพทีจ่รงิคอืทกุข์ เพราะเป็นสิง่ทีเ่มือ่เกดิมากต้็องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เป็นธรรมดา 

หัดก�าหนดให้รู้จักว่าข้อนี้เป็นสัจจะหรือความจริง

หัดก�าหนดให้รู้จักตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากของใจ คืออาการที่จิต

ดิ้นรนออกไปในรูปบ้าง ในเสียงบ้าง ในกลิ่นบ้าง ในรสบ้าง ในโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กาย

ถูกต้องบ้าง ในธรรมคือเรื่องราวทั้งหลายบ้าง โดยเป็นกามตัณหา คือดิ้นรนทะยาน

อยากไปในรูป เสียงเป็นต้น ที่เป็นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ โดยเป็นภวตัณหา คือ

ดิ้นรนทะยานอยากไปต้องการท่ีจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในรูปเสียงเป็นต้น ที่น่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจนั้น โดยเป็นวิภวตัณหา คือต้องการท่ีจะก�าจัดส่ิงขัดขวางนั้น ๆ  

ออกไป ก�าหนดให้รู้จักความดิ้นรนของใจท้ังหลาย ว่าเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์  

ว่าตัณหานี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริง

หัดท�าความสงบตัณหาคือความดิ้นรนของใจ และคอยสังเกตดูว่าเม่ือใจสงบ

ลงได้ก็เป็นความดับทุกข์ ในขณะที่ยังมีความดิ้นรนของใจอยู่มากนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่ง 

แต่เมื่อสงบความดิ้นรนของใจลงไปได้ก็เป็นความดับทุกข์ สงบลงได้เท่าไหร่ก็เป็น 

ความดับทุกข์เท่านั้น สงบลงได้หมดก็เป็นความดับทุกข์หมดในเรื่องหนึ่ง ๆ 

หัดก�าหนดหาวิธีปฏิบัติดับตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากของใจนั้นตาม

ทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ รวมเข้าก็คือทางสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี่แหละ หัดตั้ง 

สติพิจารณากายเพื่อละตัณหาจริตอย่างหยาบเสียก่อน หัดตั้งสติพิจารณาเวทนาเพื่อ

ละตัณหาจรติอย่างละเอยีด หดัตัง้สตพิจิารณาจติเพ่ือละทิฏฐจิรติอย่างหยาบ ตลอดถึง

หัดต้ังสติพิจารณาธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเพื่อละทิฏฐิจริตอย่างละเอียด หัดปฏิบัติ

ในสติปัฏฐานทั้ง ๔ ข้อที่แสดงมาโดยล�าดับนี้แหละ

เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะได้ความดับตัณหา ได้ความดับความเห็นผิด กลับเป็น

ความเห็นถูก และเมื่อมีความเห็นถูกมากขึ้นเท่าไหร่ก็ย่อมจะเป็นสัมมาทิฏฐิ คือ 

ความเห็นชอบ ที่จะท�าให้รู้จักสัจจธรรม ธรรมที่เป็นสัจจะคือความจริงในจิตใจของ

ตนเองมากขึ้นเท่านั้น จะรู้จักทุกข์มากขึ้น จะรู้จักสมุทัยมากขึ้น จะรู้จักนิโรธคือ 
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ความดับทุกข์มากขึ้น จะรู้จักมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มากขึ้น ตามเป็น

จริงไม่สับสน ทางปฏิบัติดังน้ีแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงว่า “เป็นไปเพื่อความ

หมดจดบริสุทธิข์องสตัว์ทัง้หลาย เพ่ือก้าวล่วงความโศกความระทมใจทัง้หลาย เพือ่ดบั

ทกุข์โทมนัสทัง้หลาย เพือ่บรรลธุรรมทีพ่งึบรรลอุนัเป็นส่วนดส่ีวนชอบยิง่ ๆ ขึน้ไป และ

เพื่อท�าให้แจ้งนิพพานคือความดับทุกข์โดยล�าดับขึ้นไป” 

สรุปสตปิัฏฐำน ๔

ได้แสดงมาในสติปัฏฐานทั้ง ๔ ข้อ คือตั้งสติพิจารณากายข้อหนึ่ง ตั้งสติ

พิจารณาเวทนาข้อหน่ึง ตั้งสติพิจารณาจิตข้อหนึ่ง ตั้งสติพิจารณาธรรมอีกข้อหนึ่ง  

ซึ่งเป็นข้อครบ ๔ ก็เป็นอันจบลง และสติปัฏฐานทั้ง ๔ ข้อนี้ย่อมสัมพันธ์กัน  

เพราะว่ากายนั้นย่อมปรุงเวทนา เวทนาน้ันย่อมปรุงจิตให้เป็นไปต่าง ๆ ด้วยธรรมท่ี

เป็นกุศลหรอืเป็นอกศุลข้อใดข้อหน่ึง และธรรมดังกล่าวนัน้เองกเ็ป็นส่ิงทีบ่งัเกิดขึน้ในจติ 

การต้ังสติพิจารณากายจึงเนื่องถึงเวทนา ตั้งสติพิจารณาเวทนาก็เนื่องถึงจิต ต้ังสติ

พจิารณาจิตกเ็นือ่งถึงธรรม และแม้จะตัง้สตพิจิารณาข้อใดข้อหนึง่กเ็นือ่งถงึกนัทัง้ ๔ ข้อ 

เพราะเป็น เอกายโน มัคโค คือทางปฏิบัติเป็นอันเดียวกัน ฉะนั้น จะตั้งสติก�าหนด 

อันใดอันหนึ่งขึ้นเป็นเบื้องต้นก็ได้ และเมื่อตั้งสติก�าหนดพิจารณาจริง ๆ แล้ว ทั้ง ๔ 

ข้อก็จะปรากฏขึ้นมา จะมองเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ที่สัมพันธ์กันใน

ทางทีเ่ป็นไปเพือ่ความดบัทกุข์ เพือ่ความบริสุทธ์ิ ดงัอานสิงส์ของการปฏบิตัสิตปัิฏฐาน

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วนั้น



ทำงลม

ทางลม คือลมหายใจ เป็นทางของความสืบอายุหรือชีวิต ถ้าขัดข้องส้ินลม  

กส็ิน้ชวีติ แม้ในการปฏบิตัธิรรม ทางลมนีก้เ็ป็นทางแห่งวชิชาวมิตุต ิดงัทีท่่านแสดงว่า 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติด�าเนินทางลมนี้ เมื่อทรงเริ่มเข้าทางถูก คือทรงท�า

อานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก ทรงได้สมาธิฌาน และญาณโดยล�าดับ  

จนถึงอาสวักขยญาณ (ญาณเป็นเหตุสิ้นอาสวะ) จึงได้ตรัสรู้ เพราะฉะนั้น เมื่อทรง

แสดงธรรมสัง่สอนในหมวดอภญิญาเทสติธรรม (ธรรมทีท่รงแสดงเพือ่ความรูย้ิง่เหน็จรงิ) 

คือโพธิปักขิยธรรม ซึ่งเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน จึงทรงยกอานาปานสติขึ้นแสดงเป็น 

ข้อแรกในหมวดกายานุปัสสนา (สติก�าหนดพิจารณากาย)

ต่อไปนี้ จักแสดงอานาปานสติในหมวดนั้น ยกพระบาลีเป็นหลักกระทู้  

แล้วเกบ็ความอธบิายในปฏสิมัภทิามรรคและวสิทุธมิรรค มากล่าวโดยล�าดบั มอีธบิาย

ค�าและอนุสนธิความพอสมควร 

ปฏิสัมภิทามรรคนั้น ท่านว่าเป็นภาษิตพระสารีบุตรเถระ ท่านสังคายนา  

จัดเข้าในชั้นบาลีพระไตรปิฎก หมวดขุททกนิกาย

วิสุทธิมรรคนั้น พระพุทธโฆษาจารย์แต่งในลังกาทวีป จัดเป็นปกรณ์พิเศษ  

ชั้นหลังลงมา
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อำนำปำนสต ิ
ตำมพระบำลมีหำสตปิัฏฐำนสูตร

ที่ทํา คือ ป่า โคนไม้ หรือเรือนว่าง

อิริยาบถ นั่งขัดบัลลังก์ ตั้งกายตรง

อุปัฏฐานแห่งสติ คือ ด�ารงสติก�าหนดมั่น มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก

ชัน้ ๑ หายใจเข้ายาว กร็ูว่้าหายใจเข้ายาว หายใจออกยาว กร็ูว่้าหายใจออกยาว

ชัน้ ๒ หายใจเข้าสัน้ กร็ูว่้าหายใจเข้าสัน้ หายใจออกสัน้ กร็ูว่้าหายใจออกสัน้

ชั้น ๓ ศึกษาคือส�าเหนียกว่า เราจักรู้ตลอดกายทั้งหมดหายใจเข้า เราจักรู้

ตลอดกายทั้งหมดหายใจออก

ชั้น ๔ ศึกษาคือส�าเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขาร (เครื่องปรุงกายคือ 

กองลม) หายใจเข้า ศึกษาคือส�าเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขารหายใจออก

เหมือนอย่างช่างกลึง หรือศิษย์ของช่างกลึงผู้ฉลาด ชักเชือกกลึงยาวหรือสั้น 

ก็รู้ว่าชักเชือกกลึงยาวหรือสั้น

องค์ประกอบสําคัญ ของอานาปานสติ คือ อาตาปี มีความเพียร สมฺปชาโน 

รู้ตัว สติมา มี สติ

จุดมุ่งหมาย คือ วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ ก�าจัดความยินดียินร้ายใน

โลกเสีย

อธบิำยของพระอำจำรย์ 
ข้อว่ำมสีตหิำยใจเข้ำ มสีตหิำยใจออก

ในปฏิสัมภิทามรรค อธิบายโดยความว่าสติย่อมตั้งมั่น เมื่อรู้ทั่วความท่ีจิต 

มอีารมณ์เดยีวไม่ฟุง้ซ่าน ด้วยสามารถแห่งลมอสัสาวะ (หายใจเข้า) ปัสสาสะ (หายใจออก) 

ยาวหรือสั้น ท�าสติ ด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น
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ชั้น ๑ หรือ ๒ หายใจเข้าออกยาวหรือสั้น ก็รู้ว่าหายใจเข้าออกยาวหรือสั้น

 ในปฏิสัมภิทามรรค อธิบายว่า

๑. ระบายลมอัสสาวะยาวหรือสั้น ในกาลกล่าวคือ ระยะเวลาที่หายใจยาว 

 หรือสั้น

๒. ระบายลมปัสสาสะยาวหรือสั้น

๓. ระบายทั้งลมอัสสาสะทั้งลมปัสสาสะยาวหรือสั้น

เมื่อระบายลมอัสสาสะปัสสาสะยาวหรือสั้น ฉันทะย่อมเกิด

๔. ระบายลมอัสสาสะยาวหรือสั้นที่ละเอียดกว่านั้น ด้วยสามารถแห่งฉันทะ

๕. ระบายลมปัสสาสะยาวหรือสั้นที่ละเอียดกว่านั้น ด้วยสามารถแห่งฉันทะ

๖. ระบายท้ังลมอัสสาสะท้ังลมปัสสาสะ ยาวหรือสั้น ที่ละเอียดกว่านั้น  

 ด้วยสามารถแห่งฉันทะ

เมื่อระบายลมอัสสาสะปัสสาสะยาวหรือสั้นที่ละเอียดกว่านั้น ด้วยสามารถ

แห่งฉันทะ ปราโมชย่อมเกิด

๗. ระบายลมอสัสาสะ ยาวหรอืสัน้ ท่ีละเอยีดกว่านัน้ ด้วยสามารถแห่งปราโมช

๘. ระบายลมปัสสาสะ ยาวหรอืสัน้ ท่ีละเอยีดกว่านัน้ ด้วยสามารถแห่งปราโมช

๙. ระบายท้ังลมอัสสาวะ ท้ังลมปัสสาสะ ยาวหรือส้ัน ที่ละเอียดกว่านั้น  

 ด้วยสามารถแห่งปราโมช

เมือ่ระบายลมอสัสาสะปัสสาสะ ยาวหรอืส้ัน ทีล่ะเอยีดกว่านัน้ ด้วยสามารถ

แห่งปราโมช จิตย่อมหยุดจากลมอัสสาสะปัสสาสะ ยาวหรือสั้น อุเบกขาย่อมตั้งมั่น, 

ด้วยอาการเหล่านี ้กองลมอสัสาสะปัสสาสะ ยาวหรอืสัน้ เป็นตวัอปัุฏฐาน คอืทีเ่ข้าไป

ตั้งแห่งสติ สติเป็นตัวอนุปัสสนาญาณ คือความหยั่งรู้เป็นเครื่องพิจารณาดูให้เห็น 

ตามอาการ (ต่างจากวิปัสสนาญาณ คือความหยั่งรู้ เป็นเครื่องพิจารณาดูให้เห็นแจ้ง

ตามลักษณะ คือไตรลักขณ์)
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ในวิสุทธิมรรค อธิบายอ้างในปฏิสัมภิทามรรคนั้น, อธิบายค�าว่ายาวหรือส้ัน

ว่าส�าหรับคนหมายถึงระยะกาลแห่งการหายใจ และได้แสดงคาถาสรุปความว่า

ทีโฆ รสฺโส จ อสฺสาโส

ปสฺสาโสปิ จ ตาทิโส

จตฺตาโร วณฺณา วตฺตนฺติ

นาสิกคฺเคว ภิกฺขุโน

แปลความว่า วรรณะทั้ง ๔ คือ ลมอัสสาสะยาว ๑ ลมอัสสาสะสั้น ๑  

ลมปัสสาสะสัน้ยาว ๑ ลมปัสสาสะสัน้ ๑ เป็นไปทีป่ลายแห่งจมูกของภกิษุ (ผูรู้อ้ยูน่ัน้)

ชั้น ๓ ศึกษาสําเหนียกว่า เราจักรู้ตลอดกายทั้งหมด หายใจเข้าหายใจออก

ในปฏสิมัภทิามรรคอธบิายว่า กายม ี๒ คอื นามกาย ๑ รปูกาย ๑ นามกาย 

ได้แก่ เวทนา สัญญา เจตนา มนสิการ นามและนามกาย และส่วนท่ีเรียกว่า 

จิตตสังขาร, รูปกาย ได้แก่มหาภูตรูป ๔ อุปาทายรูป คือ รูปอาศัยมหาภูตรูป ๔  

ลมอัสสาสะลมปัสสาสะที่เป็นที่ผูกกระชับจิต คือนิมิต และส่วนที่เรียกว่า กายสังขาร 

(รวมความว่า ทั้งนามกายทั้งรูปกายที่รวมกันอยู่หมดทั้งก้อน) 

ข้อว่ารูต้ลอด คือเมือ่รูท้ัว่ความทีจ่ติมีอารมณ์เดียวไม่ฟุง้ซ่าน ด้วยสามารถแห่ง

ลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้น สติย่อมตั้งมั่น, ย่อมรู้ตลอดกายเหล่านั้นด้วยสตินั้น 

ด้วยญาณนั้น, เมื่อค�านึงอยู่ย่อมรู้ตลอดกายเหล่านั้น, เมื่อรู้อยู่..., เมื่อเห็นอยู่...,  

เมื่อพิจารณาอยู่..., เมื่อตั้งจิตอยู่..., เมื่อปลงใจแน่อยู่ด้วยศรัทธา..., เมื่อประคอง 

ความเพียรอยู่..., เมื่อด�ารงสติมั่นอยู่..., เมื่อตั้งจิตมั่นอยู่..., เมื่อรู้ทั่วอยู่ด้วยปัญญา..., 

เมือ่รูย้ิง่ธรรมท่ีควรรูย้ิง่..., เมือ่ก�าหนดรูธ้รรมทีค่วรก�าหนดรู.้.., เมือ่ละธรรมทีค่วรละ..., 

เม่ืออบรมธรรมท่ีควรอบรม..., เมือ่กระท�าให้แจ้งธรรมทีค่วรกระท�าให้แจ้ง ย่อมรูต้ลอด

กายเหล่านั้น, ย่อมรู้ตลอดกายเหล่านั้นอย่างนี้ กองลม (ประเภท) ท่ีรู้ตลอดกาย

ทั้งหมด หายใจเข้าหายใจออก เป็นตัวอุปัฏฐาน สติเป็นตัวอนุปัสสนาญาณ

ข้อว่าศึกษาส�าเหนียก ท่านแสดงสิกขา ๓ และแสดงว่าค�านึงอยู่ รู ้อยู่  

เห็นอยู่ พิจารณาอยู่เป็นต้น ชื่อว่า ศึกษาส�าเหนียก
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ในวสิทุธมิรรค อธบิายว่า ข้อว่ารูต้ลอดกายทัง้ปวงนัน้ ค�าว่ากาย ได้แก่กองแห่ง

ลมอสัสาสะปัสสาสะ รูต้ลอดกายทัง้ปวง กค็อืรูเ้บือ้งต้น ท่ามกลาง และทีสุ่ด แห่งกอง

ลมอัสสาสะปัสสาสะท้ังสิน้ อธบิายรวมกนัว่า ศกึษาส�าเหนยีกว่า เราจักกระท�าเบือ้งต้น 

ท่ามกลางและที่สุด แห่งกองลมอัสสาสะปัสสาสะทั้งสิ้น ให้ปรากฏ แจ่มแจ้ง หายใจ

เข้าหายใจออก

ข้อว่าศึกษา ก็คือสืบต่อ พยายาม และแก้สิกขา ๓ ตามนัยที่กล่าวใน 

ปฏิสัมภิทามรรค

อนึ่ง ได้อธิบายว่า ในชั้น ๑ หรือชั้น ๒ ไม่พึงกระท�ากิจอื่นนอกจากหายใจ

เข้าหายใจออกตามปรกตแิต่อย่างเดยีวส่วน ตัง้แต่ชัน้ ๓ ขึน้ไป พึงประกอบความเพียร 

ในอนัยงัญาณให้เกดิขึน้เป็นต้น ท่านจงึประกอบบาลเีป็นอนาคตกาลว่า... จักรู้ตลอด...

มข้ีอพึงสงัเกตว่า ในช้ัน ๓ น้ี ในวิสุทธมิรรคไม่อ้างอธบิายในปฏสัิมภทิามรรค 

เพราะท่านแก้ค�าว่ากายในชั้นนี้ต่างกัน คือในปฏิสัมภิทามรรค แก้ทั้งนามกายรูปกาย

ทั้งหมด ส่วนในวิสุทธิมรรค แก้เจาะจงเฉพาะกองลมทั้งสิ้นดังกล่าวแล้ว

ชั้น ๔ ศึกษาสําเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขาร หายใจเข้าหายใจออก

ในปฏิสัมภิทามรรค อธิบายว่า กายสังขารก็ได้แก่ ลมอัสสาสะปัสสาสะ  

ยาวหรือสั้น ดังกล่าวใน ๓ ชั้นข้างต้น ศึกษาระงับดับสงบกายสังขารเหล่านั้น  

(อย่างหยาบ) ที่เป็นเหตุให้กายน้อมมาน้อมไปเป็นต้น (อย่างละเอียด) ที่ไม่เป็นเหตุ

ให้กายน้อมมาน้อมไปเป็นต้น ชื่อว่าย่อมศึกษาว่า เราจักระงับกายสังขาร อย่างหยาบ 

(หรือ) อย่างละเอียด หายใจเข้า หายใจออก ศึกษาอยู่เช่นว่าอย่างนี้ (จนลมระงับ) 

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะไม่มีการอบรมก�าหนดเพื่อเข้าไปได้ลม ไม่มีการอบรม ก�าหนด 

ลมอสัสาสะปัสสาสะ ไม่มกีารก�าหนดอบรมอานาปานสต ิไม่มกีารก�าหนดอานาปานสต-ิ

สมาธิ บัณฑิตจะไม่เข้าออกสมาบัตินั้น ให้ศึกษาอยู่เช่นว่าอย่างนี้ว่า เราจักระงับกาย

สงัขาร หายใจเข้า หายใจออก เม่ือเป็นเช่นนี ้กจ็ะมกีารอบรมก�าหนด เพือ่เข้าไปได้ลม 

จะมกีารอบรมก�าหนดลมอัสสาสะปัสสาสะ จะมกีารอบรมอานาปานสต ิจะมกีารก�าหนด

อบรมอานาปานสติสมาธิ บัณฑิตท้ังหลายจะเข้าบ้างออกบ้างซึ่งสมาบัตินั้น มีอุปมา
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เหมอืนอย่างว่า เม่ือบคุคลตกีงัสดาล เสยีงหยาบย่อมเป็นไปก่อน จติย่อมเป็นไปเพราะ

ถอืเอาเสยีงหยาบเป็นนมิติด้วยด ีเมือ่เสยีงหยาบดบัไปแล้วหลงัถดันัน้มาเสยีงทีล่ะเอยีด

ย่อมเป็นไป จิตย่อมเป็นไปเพราะถือเสียงละเอียดเป็นนิมิตด้วยดี เม่ือเสียงละเอียด 

ดับไปแล้ว หลงัถดันัน้มา จติย่อมเป็นไปแม้เพราะมนีมิติแห่งเสยีงทีล่ะเอียดเป็นอารมณ์

ฉันใด ลมอัสสาสะปัสสาสะ ก็ฉันนั้น ส่วนที่หยาบเป็นไปในทีแรก จิตไม่ถึงความ 

ฟุ้งซ่าน เพราะถือเอาลมอัสสาสะปัสสาสะเป็นนิมิตด้วยดี เมื่อลมอัสสาสะปัสสาสะ 

ส่วนที่หยาบดับไปแล้ว หลังถัดนั้นมา ลมอัสสาสะปัสสาสะส่วนที่ละเอียดย่อมเป็นไป 

จิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่าน เพราะถือเอาลมอัสสาสะปัสสาสะส่วนที่ละเอียดเป็นนิมิต 

ด้วยด ี เมือ่ลมอัสสาสะปัสสาสะส่วนท่ีละเอียดดับไปแล้ว จิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่าน 

เพราะมีนิมิต แห่งลมอัสสาสะปัสสาสะส่วนที่ละเอียดเป็นอารมณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้  

ก็จะมีการอบรมก�าหนดเพื่อเข้าไปได้ลม มีการอบรมก�าหนดลมอัสสาสะปัสสาสะ  

มีการก�าหนดอบรมอานาปานสต ิ มีการก�าหนด อบรมอานาปานสตสิมาธ ิ หมูบ่ณัฑติ 

จะเข้าออกสมาบตันิัน้ กองลม (ประเภท) ทีจ่ะระงบักายสงัขาร หายใจเข้า หายใจออก 

เป็นตัวอุปัฏฐาน สติเป็นตัวอนุปัสสนาญาณ

ในวสิทุธมิรรค อธบิายโดยความว่า ในเวลาท่ีมิได้ก�าหนด (ปริคคฺห) ในกาลก่อน 

กายและจติหยาบ กระสบักระส่าย เม่ือเป็นเช่นนี ้ลมอสัสาสะปัสสาสะกห็ยาบ หายใจแรง 

จมูกไม่พอ หายใจทางปากก็มี แต่เมื่อก�าหนดกายและจิตจนสงบระงับ ลมหายใจ 

ย่อมละเอียด ถึงต้องค้นหาว่ามีอยู่หรือไม่หนอ เหมือนคนวิ่งลงจากภูเขา หรือยกของ

หนกัลงจากศรีษะ ลมอสัสาสะปัสสาสะย่อมหยาบ จมกูไม่พอ หายใจทางปาก แต่เมือ่

พักให้หายเหน่ือย อาบ ดื่ม นอนที่ร่มเย็น ลมหายใจย่อมละเอียดฉะนั้น ทั้งนี้  

เพราะในเวลาท่ีมไิด้ก�าหนดในกาลก่อน ย่อมไม่มคีวามค�านงึประมวลใจมนสัการพจิารณาว่า 

เราระงบักายสงัขารทีห่ยาบ ๆ แต่ในเวลาทีก่�าหนด ย่อมมีความค�านงึประมวลใจมนสิการ

พิจารณา ฉะนั้น กายสังขารในกาลที่กําหนดจึงละเอียดกว่าในกาลที่มิได้กําหนด  

ท่านอ้างคาถาของพระโบราณาจารย์ว่า

สารทฺเธ กายจิตฺเต จ อธิมตฺตํ ปวตฺตติ

อสารทฺธมฺหิ กายมฺหิ สุขุมํ สมฺปวตฺตติ.
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แปลว่า “เมื่อกายและจิตกระสับกระส่าย กายสังขารย่อมเป็นไปหยาบ  

เมื่อกายและจิตไม่กระสับกระส่าย กายสังขารย่อมเป็นไปละเอียด″ ท่านอธิบายต่อไป

ว่ากายสังขารย่อมหยาบและละเอียดเลื่อนขึ้นไปเป็นชั้น ๆ เช่น หยาบในเวลาก�าหนด 

ละเอียดในอปุจารแห่งปฐมฌาน หยาบแม้ในอปุจารแห่งปฐมฌาน ละเอยีดในปฐมฌาน 

ดังนี้เป็นต้น นี้ในทางสมถะ ส่วนในทางวิปัสสนา หยาบในเวลามิได้ก�าหนด ละเอียด

ในเวลาก�าหนดมหาภูตรูป แต่ในเวลานั้นก็ยังหยาบ ละเอียดในเวลาก�าหนดยิ่ง ๆ  

ขึ้นไป คือก�าหนดรูปทั้งสิ้น ก�าหนดทั้งรูป ทั้งอรูป ก�าหนดปัจจัย เห็นนามรูปพร้อม 

ทั้งปัจจัย วิปัสสนามีไตรลักษณะเป็นอารมณ์ วิปัสสนาอ่อน วิปัสสนาแก่ ต่อจากนี้  

ท่านอ้างอธิบายในปฏิสัมภิทามรรค ดังกล่าวมาแล้ว

ข้อควรทราบในปฏิสัมภิทามรรค

ในปฏิสัมภิทามรรค ท่านแจกแจงส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอานาปานสติไว้เป็น

อันมาก จะเก็บความมากล่าวแต่บางส่วนที่เห็นว่าควรทราบดังต่อไปนี้ 

ธรรมที่เป็นอันตรายและอุปการของสมาธิอย่างละ ๘

 อันตราย อุปการ

๑. กามฉันท์  เนกขัมมะ 

 (ความพอใจในกาม) (ความออกจากกาม)

๒. พยาบาท อัพยาบาท 

 (ความขัดเคือง) (ความไม่ขัดเคือง)

๓. ถีนมิทธะ  อาโลกสัญญา 

 (ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม) (ความก�าหนดหมายแสงสว่าง)

๔. อุทธัจจะ  อวิกเขปะ 

 (ความฟุ้งซ่าน) (ความไม่ฟุ้งซ่าน)

๕. วิจิกิจฉา  ธัมมววัฏฐานะ 

 (ความลังเล) (ความก�าหนดธรรม)
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๖. อวิชชา  ญาณ 

 (ความไม่รู้จริง) (ความหยั่งรู้จริง)

๗. อรติ  ปามุชชะ 

 (ความไม่ยินดี) (ความปราโมทย์)

๘. อกุศลธรรมทั้งปวง กุศลธรรมทั้งปวง

ความรู้ในธรรมที่เป็นอันตรายของสมาธิ เรียกว่าญาณในธรรมที่เป็นอันตราย 

ความรูใ้นธรรมทีเ่ป็นอปุการของสมาธ ิเรยีกว่าญาณในธรรมทีเ่ป็นอปุการ จติทีซ่มึซาบ

ด้วยญาณเหล่านี้ย่อมตั้งอยู่ในเอกภาพ (ความเป็นหนึ่ง) ย่อมหมดจดจากนิวรณ์  

ธรรมที่เป็นอุปการเหล่าน้ัน ชื่อว่าเอกภาพ ส่วนธรรมที่เป็นอันตราย ชื่อว่านิวรณ์  

เพราะเป็นเคร่ืองกัน้การออกไป และธรรมทีเ่ป็นอปุการเหล่าน้ัน ชือ่ว่าเป็นธรรมเครือ่ง

น�าออกไปด้วย

อุปกิเลส (เครื่องเศร้าหมอง) ๑๘

๑.  เม่ือก�าหนดสติไปตามเบ้ืองต้น ท่ามกลาง ที่สุดของลมอัสสาสะ จิตถึง 

 ความฟุ้งซ่านไปภายใน

๒.  เมื่อก�าหนดสติไปตามเบื้องต้น ท่ามกลาง ท่ีสุดของลมปัสสาสะ จิตถึง 

 ความฟุ้งซ่านไปภายนอก

๓.  มุ่งหวังรักใคร่อยากได้ลมอัสสาสะ

๔.  มุ่งหวังรักใคร่อยากได้ลมปัสสาสะ

๕.  เมือ่ลมอสัสาสะกระทบ เคลบิเคล้ิมไปเสีย (มุจฺฉนา) ในการได้ลมปัสสาสะ

๖.  เมื่อลมปัสสาสะกระทบ เคลิบเคลิ้มไปเสียในการได้ลมอัสสาสะ

๗.  เมื่อค�านึงถึงนิมิต จิตส่ายไปในลมอัสสาสะ

๘.  เมื่อค�านึงถึงลมอัสสาสะ จิตส่ายไปในนิมิต

๙.  เมื่อค�านึงถึงนิมิต จิตส่ายไปในลมปัสสาสะ

๑๐.  เมื่อค�านึงถึงลมปัสสาสะ จิตส่ายไปในนิมิต

๑๑. เมื่อค�านึงถึงลมอัสสาสะ จิตส่ายไปในลมปัสสาสะ
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๑๒. เมื่อค�านึงถึงลมปัสสาสะ จิตส่ายไปในลมอัสสาสะ

๑๓.  จิตแล่นไปคิดอดีต ตกไปในความฟุ้งซ่าน

๑๔.  จิตหวังอนาคต ซัดส่ายไป

๑๕.  จิตย่อหย่อน ตกไปในความเกียจคร้าน

๑๖.  จิตที่ยกเกินไป ตกไปในความฟุ้งซ่าน

๑๗.  จิตที่แจ่ม ตกไปในราคะ (ความก�าหนัดยินดี)

๑๘.  จิตที่ขุ่น ตกไปในพยาบาท (ความขัดเคือง)

เมือ่ประกอบด้วยอุปกเิลสเหล่านี ้ทัง้กาย ทัง้จติ ย่อมกระสบักระส่าย ดิน้รน

กวัดแกว่ง

ฐานะ ๖

ถอดความโดยย่อดังนี้ 

๑. สมาทหนา ตัง้จติมัน่ในฐานะเป็นหนึง่ เว้นความฟุง้ซ่านเพราะแล่นไปคิดอดตี

๒. อธโิมกข์ ตกลงจิตม่ันในฐานะเป็นหน่ึงนัน้ เว้นความซดัส่ายไป เพราะหวัง 

 อนาคต

๓. ปัคคหะ ยกจิตนั้น ละความเกียจคร้านเพราะจิตย่อหย่อน

๔. นิคคหะ ข่มจิต ละความฟุ้งซ่านเพราะยกจิตเกินไป

๕. สัมปชัญญะ รู้ตัว ละราคะเพราะจิตแจ่ม

๖. สัมปชัญญะ รู้ตัว ละพยาบาทเพราะจิตขุ่น

จิตย่อมบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ถึงเอกภาพ ด้วยฐานะ ๖ เหล่านี้

เอกภาพ ๔

๑.  ความปรากฏแห่งการให้การสละ เป็นเอกภาพแห่งผู้ตกลงใจบริจาค

๒.  ความปรากฏแห่งสมถนมิิต (นมิติแห่งสมถะ) เป็นเอกภาพแห่งผูป้ระกอบ 

 อธิจิต (จิตยิ่ง คือสมาธิ)

๓.  ความปรากฏแห่งลักษณะสิน้ไปเส่ือมไป เป็นเอกภาพแห่งผูเ้จรญิวิปัสสนา

๕.  ความปรากฏแห่งนิโรธ (ความดับ) เป็นเอกภาพแห่งพระอริยบุคคล
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จติทีถ่งึเอกภาพด้วยฐานะ ๔ เหล่านี ้ย่อมผ่องใสด้วยปฏปิทาวสิทุธ ิอนัอเุบกขา

พอกพูนและเบิกบานด้วยญาณ

ปฏปิทาวสิทุธ ิ(ความหมดจดแห่งปฏิปทา) มลีกัษณะ ๓ คอื จติหมดจดจาก

อันตราย ๑ จิตด�าเนินไปสู่สมถนิมิตเป็นมัชฌิม (เป็นกลาง ๆ) ๑ จิตแล่นไปใน 

สมถนิมิตนั้น ๑ ปฏิปทาวิสุทธินี้เป็นเบื้องต้นของฌานและมรรค

อุเบกขานุพรูหนา (ความพอกพูนอุเบกขา) มีลักษณะ ๓ คือ เพ่งดูจิต 

ทีห่มดจดแล้ว ๑ เพ่งดจูติท่ีด�าเนนิไปสูส่มถะแล้ว ๑ เพ่งดคูวามปรากฏแห่งเอกภาพ ๑ 

อุเบกขานุพรูหนานี้เป็นท่ามกลางของฌานและมรรค

สัมปหังสนา (ความเบิกบาน) มีลักษณะ ๔ คือ เบิกบานเพราะไม่ล่วงธรรม

ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ๑ เบิกบานเพราะอินทรีย์ทั้งหลายรวมรสเป็นอันเดียวกัน ๑  

เบิกบานเพราะพาหนะ คือ ความเพียรที่เข้าถึงธรรมนั้น ๑ เบิกบานเพราะเสพคุ้น ๑ 

สัมปหังสนานี้เป็นที่สุดของฌานและมรรค

ธรรม ๓

๑. นิมิต (ที่ลมถูก)

๒. ลมอัสสาสะ

๓. ลมปัสสาสะ

ธรรม ๓ เหล่าน้ี ไม่เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวกัน แต่ธรรม ๓ เหล่านี ้ 

จะไม่แจ้งก็หามิได้ และจิตก็ไม่ฟุ้งซ่าน ทั้งปธาน (การตั้งความเพียร) ก็ปรากฏ  

ยงัประโยคให้ส�าเรจ็ บรรลคุณุวเิศษได้ เหมอืนอย่างต้นไม้ทีว่างไว้บนภมิูภาค บรุษุตดั

ต้นไม้น้ันด้วยเล่ือย ย่อมตัง้สตใิห้ก�าหนดฟันเลือ่ยอนัถูกท่ีไม้ ไม่ใส่ใจถึงฟันเลือ่ยทีม่า ๆ 

ไป ๆ ฟันเลือ่ยทีม่า ๆ ไป ๆ จะไม่แจ้งกห็ามไิด้ ทัง้ปธานกป็รากฏยังประโยคให้ส�าเรจ็ 

บรรลุถึงผลดี นิมิตอันเป็นท่ีเข้าผูกพันจิตก็เหมือนอย่างต้นไม้ที่วางไว้บนภูมิภาค  

ลมอัสสาสะปัสสาสะก็เหมือนอย่างฟันเลื่อย นั่งต้ังสติที่ปลายจมูกหรือที่นิมิตปาก  

ไม่ใส่ใจลมอัสสาสะปัสสาสะที่มา ๆ ไป ๆ ลมอัสสาสะปัสสาสะที่มา ๆ ไป ๆ จะไม่

แจ้งกห็ามไิด้ ทัง้ปธานกป็รากฏ ยงัประโยคให้ส�าเรจ็ บรรลคุณุวิเศษได้ กเ็หมือนบรุษุ

ตั้งสติให้ก�าหนดฟันเลื่อยอันถูกที่ไม้ ไม่ใส่ใจถึงฟันเลื่อยที่มา ๆ ไป ๆ เป็นต้น ดังที่
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กล่าวมาแล้ว ปธานคือทั้งกายทั้งจิตสามารถแก่การงาน ประโยค คือละอุปกิเลส  

สงบจติ คุณวิเศษ คือละสังโยชน์ท�าให้สิ้นอนุสัย

ความรูใ้นฐานะ ๖ เอกภาพ ๔ และธรรม ๓ รวม ๑๓ เรยีกว่าญาณในโวทานะ 

(ความผ่องแผ้ว) หรือญาณเป็นเครื่องผ่องแผ้ว

วธิฝีึกหัด

ในวิสุทธิมรรค แสดงค�าแนะน�ากุลบุตรผู้เป็นอาทิกัมมิกะ คือผู้เริ่มต้นปฏิบัติ

ไว้ว่า ให้ท�ากิจท้ังปวงมีการช�าระศีลให้บริสุทธิ์เป็นต้น แล้วให้เรียนกรรมฐานมีสนธิ  

(ที่ต่อ) ๕ ในส�านักอาจารย์ สนธิ ๕ คือ

๑. อุคคหะ เรียนแบบกรรมฐาน

๒. ปริปุจฉนา สอบถามอธิบาย

๓. อุปัฏฐานะ ความปรากฏแห่งกรรมฐาน

๔. อัปปนา ความแอบแนบกรรมฐาน

๕. ลักษณะ ลักษณะก�าหนดกรรมฐานว่า กรรมฐานนี้ มีลักษณะอย่างนี้

ต่อไปนี้ ท่านแนะวิธีมนสิการกรรมฐานไว้คือ

๑.  คณนา การนับ

๒. อนุพันธนา การผูกไว้ด้วยสติ

๓.  ผุสนา การกระทบถูก

๔.  ฐปนา การตั้งจิตให้แอบแนบ

๕.  สัลลักขณา การพิจารณาโดยลักษณะคือวิปัสสนา

๖.  วิวัฏฏนา การหยุดวน คือมรรค

๗.  ปาริสุทธิ ความหมดจด คือผล

๘.  ปฏิปัสสนา ความย้อนพิจารณา คอื ปัจจเวกขณ์ (พจิารณามรรคผลทีไ่ด้แล้ว)

มนสิการวิธีเหล่านี้ ท่านอธิบายเฉพาะข้อที่พึงฝึกหัดแต่เบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
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คณนำ

คณนา การนับ การนับมี ๒ อย่าง คือนับช้า นับเร็ว ๑ ท่านสอนมิให้นับ 

ต�่ากว่า ๕ มิให้นับเกิน ๑๐ มิให้นับขาดตกในระหว่าง เพราะเมื่อนับต�่ากว่า ก็เป็น

โอกาสทีคั่บแคบไป จติจะดิน้รน ถ้านบัเกนิ ๑๐ จติกจ็ะพะวงอยูก่บัการนบั ถ้านบัขาด

ตกในระหว่าง จิตก็จะไหว คิดว่ากรรมฐานของเราถึงที่สุดแล้วหรือหนอ ฉะนั้น  

ท่านจึงสอนให้นับเพื่อเว้นจากโทษเหล่านี้

ทีแรกท่านสอนให้ก�าหนดนับช้าก่อน คือเมื่อลมอัสสาสะปัสสาสะด�าเนิน 

เข้าออก ๆ อยู่โดยปกติ ให้ก�าหนดนับลมที่ปรากฏ ลมที่ไม่ปรากฏไม่นับ นับช้า ๆ 

(ข้ามลมที่ไม่ปรากฏ แต่ไม่ข้ามล�าดับจ�านวนนับ) เรื่อย ๆ เป็นคู่ ๆ ไปดังนี้

๑๑, ๒๒, ๓๓, ๔๔, ๕๕,

๑๑, ๒๒, ๓๓, ๔๔, ๕๕, ๖๖, 

๑๑, ๒๒, ๓๓, ๔๔, ๕๕, ๖๖, ๗๗,

๑๑, ๒๒, ๓๓, ๔๔, ๕๕, ๖๖, ๗๗, ๘๘,

๑๑, ๒๒, ๓๓, ๔๔, ๕๕, ๖๖, ๗๗, ๘๘, ๙๙,

๑๑, ๒๒, ๓๓, ๔๔, ๕๕, ๖๖, ๗๗, ๘๘, ๙๙, ๑๐๑๐,*

เมื่อนับ ๑๑ ถึง ๕๕ แล้วย้อนต้นนับ ๑๑ ใหม่ ถึง ๖๖ ย้อนต้นและ 

เพ่ิมจ�านวนข้างหลังขึ้นโดยล�าดับ ดังนี้ จนถึง ๑๐๑๐ แล้วก็ย้อน ๑๑ ถึง ๕๕  

ตั้งต้นใหม่ นับไปโดยวิธีนี้จนลมอัสสาสสปัสสาสะ ที่เข้าอยู่ออกอยู่ปรากฏตลอด  

ท่านจึงสอนให้ละการนับช้า แต่ให้เปลี่ยนเป็นนับเร็ว คือมิให้ก�าหนดถือเอาลมเข้า 

ข้างในและออกข้างนอก แต่ให้ถือเอาลมที่ถึงช่องจมูกเท่านั้นนับว่า

*
 ๑๑, ๒๒. ฯลฯ ๙๙, ๑๐๑๐, คือ หนึ่ง-หนึ่ง, สอง-สอง ฯลฯ เก้า-เก้า สิบ-สิบ.
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๑, ๒, ๓, ๔, ๕, 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘,

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙,

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐,

เมือ่นบั ๑ ถงึ ๑๐ แล้ว กย้็อนไปนบั ๑ ถึง ๕ ใหม่แล้วย้อนนบั ๑ ถงึ ๖ ใหม่ 

เพิ่มขึ้นโดยล�าดับจนถึง ๑๐ แล้วก็กลับย้อนต้นใหม่ เมื่อนับอย่างนี้ จิตย่อมมีอารมณ์

เดียวด้วยก�าลงัแห่งการนบั เหมอืนอย่างหยุดเรอืในกระแสน�า้อนัเชีย่วด้วยค�า้ไว้ด้วยถ่อ 

ท่านแสดงว่าเมือ่นบัเรว็ ๆ กรรมฐานย่อมปรากฏเหมือนเป็นไปเนอืง ๆ เม่ือรูว่้ากรรมฐาน

เป็นไปเนือง ๆ แล้ว ไม่ก�าหนดลมภายในและภายนอก พึงนับเร็ว ๆ โดยนัยที่กล่าว

ข้างต้น เพราะว่าเมื่อส่งจิตไปกับลมที่เข้าภายใน จิตย่อมเป็นเหมือนภาชนะที่เต็มด้วย

มันข้นอันกระฉอกด้วยลม เมื่อน�าจิตออกกับลมที่ออกภายนอก จิตย่อมฟุ้งซ่านไปใน

อารมณ์หนาแน่นภายนอก แต่เม่ือต้ังจิตไว้ในโอกาสที่ลมถูกก�าหนดอยู่ ภาวนาย่อม

ส�าเร็จ ถามว่าพงึนับไปนานเท่าไร ? ตอบว่า พงึนบัไปจนกว่าจะเว้นการนบั สติกต็ัง้มัน่

อยู่ในอารมณ์คือลมอัสสาสะหรือปัสสาสะได้ เพราะว่า การนับก็เพื่อตัดวิตกที่ซ่านไป

ภายนอก ตั้งสติไว้ในอารมณ์คือลมอัสสาสะปัสสาสะเท่านั้น

อนุพันธนำ

อนุพันธนา การผูกไว้ด้วยสติ คือหยุดการนับ ก�าหนดไปตามลมอัสสาสะ

ปัสสาสะด้วยสติให้ติดต่อกันไปเนือง ๆ การก�าหนดนั้นไม่ควรก�าหนดไปตามเบื้องต้น 

ท่ามกลาง และที่สุด ส�าหรับลมออกข้างนอก นาภีเป็นเบื้องต้น หทัยเป็นท่ามกลาง 

นาสิกเป็นที่สุด ส�าหรับลมเข้าภายใน ปลายนาสิกเป็นเบื้องต้น หทัยเป็นท่ามกลาง  

นาภีเป็นที่สุด เมื่อก�าหนดไปตามเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด จิตย่อมฟุ้งซ่านเป็นเหต ุ

ให้กระสบักระส่ายดิน้รน เหมือนอย่างท่ีท่านแสดงไว้ในอุปกิเลสของอานาปานสตสิมาธิ
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ทีย่กมากล่าวไว้ข้างต้น เพราะฉะน้ัน จงึไม่ควรมนสิการด้วยก�าหนดเบือ้งต้น ท่ามกลาง 

และที่สุด แต่พึงมนสิการด้วยก�าหนดที่ลมกระทบถูก และก�าหนดให้จิตตั้งม่ันจน 

แอบแนบที่เรียกว่า อัปปนา

ผุสนำและฐปนำ

ผุสนา ท่ีลมกระทบถูก หรือการกระทบถูก พึงมนสิการก�าหนดในที่น้ี  

ที่นี้แหละเรียกว่า นิมิต คือที่ก�าหนดสติให้ตั้งลงเป็นหนึ่ง

ฐปนา ตั้งจิตให้แอบแนบ (อัปปนา) คือตั้งจิตให้แอบแนบในนิมิตดังกล่าว 

ในข้อผุสนานั้น

ผุสนากับคณนาพึงใช้ด้วยกันได้ คือ เมื่อนับในที่ที่ลมกระทบถูก ก็เรียกว่า 

มนสกิารด้วยวธิคีณนาและวธิผีสุนา เมือ่หยดุการนบั ผกูจติไว้ด้วยสตใินท่ีท่ีลมกระทบถูก 

และตั้งจิตให้แอบแนบในที่นั้น ก็เรียกว่า มนสิการด้วยวิธีอนุพันธนา วิธีผุสนาและ 

วิธีฐปนารวมกัน

ความข้อนี ้มอีปุมาด้วยคนง่อยไกวชงิช้า คอื คนง่อยไกวชิงช้าของมารดาและ

บุตรผู้เล่นชิงช้า น่ังท่ีโคนเสาชิงช้า ย่อมเห็นที่สุดท้ัง ๒ และท่ามกลางของกระดาน

ชิงช้าที่มาและไปโดยล�าดับ แต่ก็มิได้ขวนขวายเพื่อจะดูที่สุดทั้ง ๒ และท่ามกลางนั้น 

ฉนัใด ภกิษุก็ฉนันัน้ ด�ารงอยูท่ีโ่คนเสา คอืนมิติอนัเป็นทีเ่ข้าผกูจติด้วยสติ แกว่งชงิช้า

คือลมอัสสาสะปัสสาสะ พักอยู่ในนิมิตนั่นแหละด้วยสติ ก�าหนดสติไปตามในที่ที่ 

ลมอสัสาสะปัสสาสะท่ีมา ๆ ไป ๆ ถกูต้อง ตัง้จติไว้ในทีน่ัน้นัน่แหละย่อมเหน็เบ้ืองต้น 

ท่ามกลางและที่สุดของลมอัสสาสะปัสสาสะ แต่ก็ไม่ขวนขวายเพื่อจะดู ฉะนั้น

อนึ่ง ท่านยกอุปมาด้วยฟันเลื่อยในปฏิสัมภิทามรรคมาอ้าง ดังที่กล่าวไว ้

ข้างต้นแล้ว ประโยชน์ส�าคัญในข้อนี้คือ ไม่มนสิการก�าหนดลมที่มา ๆ ไป ๆ  

(ให้ก�าหนดทีน่มิิต คือท่ีท่ีลมกระทบถกู แต่ลมทีม่า ๆ ไป ๆ กแ็จ้งกร็ูโ้ดยมต้ิองมนสิการ

ก�าหนด) ท่านแสดงว่าเมื่อมนสิการกรรมฐาน ส�าหรับบางคน จะเกิดนิมิต (ภาพท่ี

ปรากฏในสมาธิจิต) โดยไม่ยากและจะส�าเร็จเป็นอัปปนาสมาธิ (สมาธิแอบแนบ)
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กำยเบำ

ท่านแสดงว่าบางท่าน เมื่อลมอัสสาสะปัสสาสะที่หยาบดับโดยล�าดับ เหมือน

อย่างอธิษฐานในปฏิสัมภิทามรรคท่ีเปรียบด้วยเสียงกังสดาล ความกระสับกระส่าย 

ทางกายสงบ กายและจิตย่อมเบา สรีระกายเป็นเหมือนลอยขึ้นในอากาศ

ลักษณะที่ต่ำงจำกกรรมฐำนอื่น

กรรมฐานอืน่ เมือ่เจรญิยิง่ข้ึน กแ็จ่มแจ้งย่ิงขึน้ ๆ ส่วนกรรมฐานนี ้เมือ่เจริญ

ยิ่งข้ึน ก็ยิ่งสุขุมละเอียดจนแม้ลมไม่ปรากฏ ถ้าเป็นเช่นนี้ ท่านสอนมิให้ตกใจ และ

เปลีย่นอริิยาบถเลกิเสยี เพราะเม่ือเปลีย่นอริยิาบถเลกิเสยี กรรมฐานกจ็ะเป็นของใหม่

ไปใหม่ ท่านแนะน�าให้น่ังอยู่ตามท่ีน่ันแหละ ให้พิจารณาโจทตนด้วยตนว่า ธรรมดา 

ลมอสัสาสะปัสสาสะย่อมไม่มแีก่บคุคล ๗ จ�าพวก คอื ผูอ้ยู่ในท้องมารดา ๑ ผูจ้มน�า้ 

๑ อสัญญีสัตว์ ๑ ผู้ตายแล้ว ๑ ผู้เข้าจตุตถฌาน ๑ ผู้มีความพร้อมเพรียง คือเข้าถึง

รูปภพอรูปภพ ๑ ผู้เข้านิโรธ ๑ ตนมิใช่บุคคลเหล่านี้ จึงมีลมอัสสาสะปัสสาสะเป็น

แน่นอน แต่ไม่อาจจะก�าหนดเพราะมีปัญญาน้อย เมือ่โจทตนฉะนีแ้ล้วให้ด�าเนนิมนสิการ

ตั้งจิตก�าหนดที่ที่ลมกระทบถูกโดยปรกติ ส�าหรับคนมีจมูกยาวลมย่อมกระทบกระพุ้ง

จมูก (นาสปูฏ) เป็นไป ส�าหรับคนมีจมูกสั้น ลมย่อมกระทบริมฝีปากบนเป็นไป  

พงึตัง้ทีน่ีแ้หละให้เป็นนมิิต (ท่ีก�าหนดดงักล่าวในข้อผสุนา) แต่จ�าปรารถนาสติปัญญา

ที่มีก�าลัง เพราะกรรมฐานนี้สงบละเอียด และข้อส�าคัญผู้มีสติปัญญาไม่พึงแสวงหา  

ลมอัสสาสะปัสสาสะในที่อื่น นอกจากโอกาสที่ลมกระทบถูกโดยปรกติ เมื่อประกอบ

อยู่เนือง ๆ นิมิตจะปรากฏในเวลาไม่นาน จะส�าเร็จอัปปนาสมาธิ

นมิติ

นิมิตในที่นี้ หมายถึงภาพที่ปรากฏในสมาธิจิต มิใช่หมายถึงที่ก�าหนดส�าหรับ

เข้าผูกจิตดังกล่าวมาข้างต้น ท่านแสดงว่านิมิตปรากฏไม่เหมือนกันหมดทุกคน  

บางคนเกิดนิมิตมีสัมผัสสบายเหมือนปุยนุ่น เหมือนปุยฝ้าย เหมือนสายลม บางคน
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เกิดนิมติมสีมัผสัแข็งเหมอืนเมลด็ฝ้าย เหมอืนเสีย้นไม้แก่น บางคนปรากฏนมิติเหมอืน

รูปดาว เหมือนดวงแก้วมณี เหมือนดวงแก้วมุกดา บางคนเหมือนสร้อยยาว  

เหมือนพวงดอกไม้ เหมือนเปลวควัน บางคนเหมือนใยแมงมุม กว้างเหมือนฝนแผ่ 

เหมือนดอกปทุม เหมือนล้อรถ เหมือนมณฑลจันทร์ เหมือนมณฑลอาทิตย์

นมิติเกดิจำกสัญญำ

กรรมฐานอย่างเดียวกันปรากฏนิมิตต่าง ๆ กัน เพราะผู้เจริญมีสัญญา  

(ความส�าคัญหมาย) ต่าง ๆ กัน เพราะนิมิตนี้เกิดจากสัญญาของผู้เจริญ

ท่านสอนว่า พงึตัง้จติในนมิตินัน่แหละ แต่ไม่พงึมนสกิารโดยส ีไม่พงึมนสกิาร

โดยลักษณะ

ธรรม ๓ ข้อ

ท่านย�า้ถงึธรรม ๓ ข้อ ท่ีผูป้ฏบัิตคิวรรูค้วรเข้าใจให้ด ีจติมลีมอสัสาสะเป็นอารมณ์ 

เป็นจิตดวงหนึ่ง จิตมีลมปัสสาสะเป็นอารมณ์ เป็นจิตดวงหนึ่ง จิตมีนิมิตเป็นอารมณ์ 

เป็นจิตดวงหนึง่ ผูใ้ดไม่มธีรรม ๓ เหล่านี ้กรรมฐานของผูน้ัน้ ไม่ถงึอปัปนาและอปุจาร

ส่วนผู้ใดมีธรรม ๓ เหล่าน้ี กรรมฐานของผู้นั้นถึงท้ังอุปจารท้ังอัปปนา (อธิบายใน 

ข้อนี้พร้อมทั้งอุปมาด้วยฟันเลื่อย มาในปฏิสัมภิทามรรค) ท่านอ้างนิคมคาถาที่กล่าว

ไว้ในปฏิสัมภิทามรรคตอนนั้นว่า 

นิมิตฺตํ อสฺสาสปสฺสาสา  อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺส 

นิมิต ลมอัสสาสะ ลมปัสสาสะ ไม่เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวกัน

อชานโต จ ตโย ธมฺเม ภาวนา นุปลพฺภติ

ผู้ไม่รู้ธรรม ๓ ข้อ (นี้) ย่อมไม่ได้ภาวนา

ชานโต จ ตโย ธมฺเม ภาวนา อุปลพฺภติ 

ผู้รู้ธรรม ๓ ข้อ (นี้) ย่อมได้ภาวนา



77หลักธรรมส�ำหรับกำรปฏิบัติอบรมทำงจิต

วธิเีจรญิวปิัสสนำ

ในวิสุทธิมรรคแนะไว้ว่า ผู้ใคร่เจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไป (ตามล�าดับ 

มนสกิารวธิข้ีอสัลลักขณา) ย่อมก�าหนดนามรปู เริม่ต้ังวปัิสสนา คอืพจิารณากรชกาย 

(กายเกดิด้วยธลุ)ี และจติอนัเป็นทีเ่กดิแห่งลมอสัสาสะปัสสาสะ ว่าลมอสัสาสะปัสสาสะ 

อาศยักายและจติสญัจรเข้าออกอยู่ เหมือนอย่างลมอาศยัสบูของช่างทองทีส่บูอยู ่และ

ความพยายามท่ีสมควรกันของบุรุษย่อมสัญจร ฉะน้ัน ย่อมก�าหนดว่า ลมอัสสาสะ- 

ปัสสาสะและกายเป็นรูป จิตและธรรมที่ประกอบกับจิตนั้นเป็นอรูป ครั้นก�าหนด 

นามรูปอย่างนี้ ก็แสวงหาปัจจัยของนามรูปนั้นจนเห็น จึงข้ามพ้นความสงสัยที่ปรารภ

ความเป็นไปของนามรปูในกาลทัง้ ๓ ข้ามความสงสยัได้แล้ว กก็�าหนดพจิารณาหมวด

นามรูปโดยไตรลักษณ์ ละวิปัสสนูปกิเลส (เครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนา) ๑๐  

มีโอภาสเป็นต้น ท่ีเกิดขึ้นในเบื้องต้นของอุทยัพพยานุปัสสนา (ปัญญาพิจารณาเห็น 

เกิดดับ) ก�าหนดปฏิปทาญาณ (ปรีชาหยั่งรู ้ทางปฏิบัติ) ที่พ้นอุปกิเลสท้ังหลาย  

เป็นทาง (ถูก) ด�าเนินปฏิบัติในทางที่ถูกนั้น คือพิจารณาเห็นท้ังเกิดท้ังดับ ละเกิด

พิจารณาเห็นแต่ดับ ครั้นนามรูปปรากฏโดยเป็นของน่ากลัว ก็เห็นโทษ ก็หน่าย  

ก็ใคร่จะพ้น พิจารณาหาทาง วางเฉยในสังขาร จึงก�าหนดรู้อนุโลมอริยสัจจ์แล้ว  

สิน้ก�าหนดัยนิดใีนสงัขารทัง้ปวง ก็วิมุตติหลุดพ้นโดยล�าดับ



อำหำรใจ

อำนำปำนสต ิ๑๖ ชั้น

ใจ (จิต) นี้ โดยปกติ พอใจในสิ่งที่น่าปีติคือ ดูดดื่ม และ ในสิ่งที่ให้เกิดสุข 

เพราะปีติสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน�้าใจให้แช่มชื่น ถ้าขาดปีติสุข ใจก็แห้งแล้งห่อเหี่ยว 

ใจจึงต้องการและแสวงหาสิง่ทีย่งัใจให้มีปีติสุขอยู่เสมอ ส่ิงย่ัวยินดทีัง้หลายคอื รปู เสยีง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ เป็นส่ิงที่ชวนให้เกิดปีติสุข 

โดยง่าย ใจจงึมกัตดิอยู ่ใจสามญัย่อมเป็นเช่นนีโ้ดยมาก จงึเกดิสถานทีร่ืน่เรงิพกัผ่อน

หย่อนใจขึน้เป็นอนัมาก แต่สิง่ยัว่ยินดีเหล่านัน้ แม้ให้เกดิปีตสิขุได้ง่าย กม็จี�านวนน้อย

ชั่วขณะชั่วสมัย ท�าใจให้เพลินให้ติด ให้เศร้าหมอง ไม่สงบระงับใจ ให้มืดมัว เมื่อปีติ

สขุช่ัวขณะอันเกดิจากสิง่ย่ัวยนิดีเหล่านัน้ดบัไปแล้ว กเ็กดิความร้อนรนกระวนกระวาย

เหมอืนอย่างเดมิหรอืยิง่กว่าเดิม เมือ่เป็นเช่นนี ้ กต้็องแสวงส่ิงท่ีจะให้เกดิปีติสขุขึน้ใหม่อกี 

และเมื่อแสวงหาจากสิ่งยั่วยินดี ก็ต้องประสบความเดือดร้อนอย่างนั้นอีก เมื่อได้รับ

ความเดือดร้อนไม่สงบบ่อย ๆ และพิจารณาอยู่ ก็อาจรู้ได้ว่าสิ่งยั่วยินดีทั้งหลายให้

เกิดสุขน้อย แต่มีทุกข์มาก เพราะใจเป็นธาตุรู้ อาจรู้อะไร ๆ ได้ จึงปลีกออกจากสิ่ง 

ยั่วยินดี แสวงหาปีติสุขจากธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในตอนต้น เมื่อยังไม่คุ้นธรรมะยังไม่เข้าถึงใจหรือใจยังไม่เข้าถึงธรรมะ ก็ยัง

ไม่อาจได้ปีตสิขุจากธรรมะตามสมควร แต่ถ้าไม่ทอดทิง้เสยี ใจกจ็กัเข้าถงึธรรมะ หรือ

ธรรมะก็จักเข้าถึงใจโดยล�าดับ เม่ือเป็นเช่นนี้ก็จักมีปีติสุขในธรรมะ เพราะธรรมะที่ 
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความสิ้นก�าหนัดยินดี

ตดิอยู ่เพ่ือความดบั เพือ่ความสงบระงบั เพ่ือความรูย้ิง่ เพ่ือความรูพ้ร้อม เพือ่นพิพาน 

และพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมะกเ็พ่ืออบรมใจ เพือ่อบรมธาตรุูอ้นัเป็นธรรมชาติ

ของใจ และทรงแสดงที่บุคคลนี้เอง ไม่ได้ทรงแสดงที่อื่น

บุคคลทุกคนประกอบด้วยธาตุ ๖ คือ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม  

ธาตุอากาศ และธาตุรู้ ธาตุ ๖ ข้างต้น ประกอบกันเข้าเป็นเรือนกาย ธาตุรู้เป็น

ธรรมชาติของใจซ่ึงเป็นผู้ครองกาย เพราะบุคคลมีธาตุรู ้จึงสามารถรู้อะไร ๆ ได้  

ต่างจากตุ๊กตา ต้นไม้ภูเขาตลอดถึงสิ่งอ่ืน ๆ ที่ไม่มีใจครอง แต่จะรู้ได้ก็ต้องอาศัย  

ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ (มโน) ท่ีเรียกว่า ผัสสายตนะ แปลว่าท่ีต่อผัสสะ  

เพราะธาตรุูจ้ะรู้อะไรโดยล�าพงัตนเองไม่ได้ บคุคลจงึต้องมผีสัสายตนะอกี ๖ ประการ 

เป็นทางส�าหรับให้ธาตุรู้ ออกมารู้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมคือเรื่อง

ราวต่าง ๆ ในโลก รู้รูปทางตาเรียกว่าเห็น รู้เสียงทางหูเรียกว่าฟังหรือได้ยิน รู้กลิ่น

ทางจมูกเรียกว่าสูดหรือดม รู้รส ทางลิ้นเรียกว่าลิ้ม รู้โผฏฐัพพะทางกายเรียกว่า 

ถูกต้อง รู้ธรรมะคือเรื่องราวทางใจ (มโน) ก็เรียกว่ารู้ เมื่อเห็นรูปทางตาเป็นต้น  

ใจก็คลุกเคล้ารูป อันเป็นที่ตั้งของโสมนัสคือยินดีบ้าง เป็นที่ตั้งโทมนัสคือยินร้ายบ้าง 

เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา คือเป็นกลาง ๆ บ้าง รูปที่ตาเห็น เสียงที่หูได้ยิน กลิ่นที่จมูกได้

สูดดม รส ที่ลิ้นได้ลิ้ม โผฏฐัพพะที่กายได้ถูกต้อง ธรรมะที่ใจ (มโน) ได้รู้ จึงเป็นที่

คลุกเคล้าของใจเรียกว่ามโนปวิจาร ฝ่ายโสมนัส ๖ ฝ่ายโทมนัส ๖ ฝ่ายอุเบกขา ๖ 

รวมเป็น ๑๘ บุคคลจึงมีมโนปวิจารอีก ๑๘ 

ธาตุ ๖ เป็นต้นเหล่านี้ บุคคลอาจใช้ให้เป็นที่รองรับอิงอาศัยแห่งธรรมะ  

ตั้งต้นแต่ใช้ธาตุรู้ให้รู้ธรรมะด้วยการฟังธรรม และท�าใจให้คลุกเคล้าอยู่กับธรรมะ  

ให้ตา ห ูเป็นผัสสายตนะ ท่ีต่อผสัสะแห่งธรรมะ ให้ธรรมะเป็นมโนปวิจาร ทีค่ลกุเคล้า

แห่งใจจนรู้ทั่วถึงอรรถ ธรรมะน้ีเป็นฝ่ายปริยัติ ต่อจากนี้ก็ใช้ให้เป็นที่รองรับอิงอาศัย

แห่งปฏิบตัเิพ่ือปฏิเวธต่อไป เม่ือเป็นเช่นน้ีกจ็กัเป็นผูม้ธีรรมะเป็นอธฏิฐานคอืทีอ่งิอาศยั 

เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขโดยส่วนเดียว
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แต่ธาตุ ๖ เป็นต้น จะเป็นท่ีรองรับอิงอาศัยแห่งธรรมะได้ ก็ต้องมีชีวิตอัน

ก�าหนดด้วยปาณะคือลมปราณ ได้แก่ลมหายใจออกและลมหายใจกลับ เมื่อกายนี้อัน

ประกอบด้วยธาตุ ดิน น�้า ไฟ ลม อากาศ ยังมีลมหายใจเดินเข้าและออก ชีวิตก็ยัง

เป็นไปอยู่ เมื่อชีวิตยังเป็นไปอยู่ เรือนกายก็ยังคุมกันอยู่เป็นที่อาศัยแห่งใจ อันมี

ธรรมชาติเป็นธาตุรู้ อาจดูฟังดมลิ้มถูกต้องและรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้ ต่างกับกายซึ่ง

สิน้ลมปราณแล้ว ลมปราณคอืลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี ้ไม่เป็นแต่เพียงเครือ่ง

ท�านุบ�ารุงกายให้ด�ารงอยูเ่ท่านัน้ แต่อาจใช้เป็นทางก�าหนดพจิารณาเพือ่อบรมใจสืบขึน้ไป

ถึงธาตุรู้ จนถึงวิชชา (ความรู้แจ่มแจ้งตามเป็นจริง) และวิมุตติ (ความหลุดพ้น) ได้ 

เพราะเหตุนี้โดยปริยายหนึ่ง

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมส่ังสอนให้มีความเพียร (อาตาปี) มีความ

รู้ตัว (สมฺปชาโน) มีสติ (สติมา) ก�าหนดตามรู้ (อนุปสฺสนา) ลมหายใจเข้าและ 

ลมหายใจออก อันเรยีกว่าอานาปานสต ิคอืสตกิ�าหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก 

เมื่อเพียรตั้งสติก�าหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก จนใจตั้งมั่น ไม่ฟุ้งซ่าน ก็เป็น

อานาปานสติสมาธิ แปลว่าสมาธิเกิดจากสติก�าหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก

กายน้ีหายใจเข้า หายใจออกอยู่โดยปรกติ บางคราวหายใจเข้าออกยาว  

บางคราวสัน้ และลมหายใจย่อมเดนิเข้าเดนิออกในทางเดียวกนั ต่างแต่เมือ่หายใจเข้า

ย่อมน�าอากาศดีเข้าไปหล่อเลี้ยงให้ด�ารงอยู่ เมื่อหายใจออกย่อมน�าอากาศเสียออกมา 

จงึเรยีกว่ากายสงัขาร แปลว่า เคร่ืองปรงุกาย แต่โดยปกติเป็นลมหยาบ บางคราวหยาบ

มากท�าให้กายกระสับกระส่าย เหนื่อยหอบถึงอาจเป็นอันตราย เปรียบเหมือนลมแรง

พัดน�้าในทะเลให้เป็นคลื่น ท�าให้เรือโคลงเคลงถึงอาจอับปาง แม้ไม่ถึงอย่างนั้นก็ยัง 

ปรุงเวทนา จงึควรจะระงบัให้ละเอยีดสขุมุ เพือ่ให้คงเป็นคุณแต่อย่างเดยีว เพราะเหตุ

ฉะนัน้ พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจงึทรงสัง่สอนให้มสีตหิายใจเข้า มสีตหิายใจออก และให้

รู้ตัวตามอาการหายใจที่ยาวหรือสั้นว่า (๑) เม่ือหายใจเข้าออกยาว ก็รู้ว่าหายใจเข้า

ออกยาว (๒) หายใจเข้าออกสั้น ก็รู้ว่าหายใจเข้าออกสั้น ต่อจากนี้ทรงสอนให้ศึกษา 

คือส�าเหนียกว่า จักหายใจเข้าหายใจออกพร้อมทั้ง (๓) รู้ตลอดกองลมทั้งปวง คือ 

เมือ่ลมเดินเข้าเดนิออกในร่างกายนี ้กค็อยดใูห้รู้ตลอดทางตัง้แต่ต้นถงึปลาย (๔) ระงบั
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กายสงัขารคือลมหายใจน้ัน ความมีสตริูต้วัส�าเหนยีกอยูอ่ย่างนี ้ช่ือว่าสต ิพจิารณาเห็น

กายในกาย (กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน) เพราะลมหายใจเข้าออกเป็นกาย

เมือ่มลีมหายใจละเอยีดเพราะระงบัส่วนทีห่ยาบ ใจกจ็กัสงบด้วยสต ิกายกจ็กั

เบาสบาย เพราะความมสีตใินการหายใจ จนถึงสามารถระงบัส่วนทีห่ยาบได้ ย่อมเป็น

เหตุให้สดูอากาศเข้าไปบ�ารงุร่างกายโดยสขุมุ ไม่มเีบยีดเบยีนกายแต่อย่างใด เมือ่เป็น

เช่นนี้ ก็จักเกิดปีติอิ่มใจ สุข คล่องกายคล่องใจ เป็นสุขเวทนา ท�าให้สัญญาความจ�า

หมายแจ่มใส บ�ารุงปรุงใจให้ซาบซ่านเป็นสุข แต่ถ้าปล่อยให้ปรุงเกินไป ก็จักฟุ้งซ่าน  

จึงควรระงับเสียอีก เหตุฉะนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ส�าเหนียกต่อไปว่า 

จักหายใจเข้าหายใจออกพร้อมทั้ง (๕) รู้ตลอดปีติ (๖) รู้ตลอดสุข (๗) รู้ตลอด 

จิตตสังขาร (เครื่องปรุงจิตคือสัญญาเวทนา) (๘) ระงับจิตตสังขารเสีย ความมีสติ

ส�าเหนยีกอยูอ่ย่างนี ้ชือ่ว่าสตพิจิารณาเหน็เวทนาในเวทนา (เวทนานปัุสสนาสตปัิฏฐาน) 

เพราะมนสิการลมหายใจเข้าออกให้ดีอย่างนั้น เป็นเวทนาอย่างหนึ่ง

เมือ่เครือ่งปรงุจติใจอนัจะท�าให้จติฟุง้ซ่านระงบั กเ็หลอืแต่ใจท่ีปราศจากเครือ่ง

ปรุงท�าให้บันเทิง ตั้งมั่น ปลดเปลื้องจากส่ิงเกี่ยวเกาะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรง  

สอนให้ส�าเหนยีกต่อไปว่า จกัหายใจเข้าจกัหายใจออก พร้อมทัง้ (๙) รูต้ลอดจติ (๑๐) 

ท�าจิตให้บันเทิง (๑๑) ตั้งจิตให้ม่ัน (๑๒) ปลดเปลื้องจิต ความมีสติส�าเหนียกอยู่ 

อย่างนี ้ชือ่ว่าสตพิิจารณาเหน็จติในจติ (จติตานปัุสสนาสตปัิฏฐาน) เพราะไม่ตรัสการ

เจริญอานาปานสติสมาธิแก่ผู้หลงลืมสติไม่รู้ตัว (สมาธิข้อนี้เป็นเครื่องอบรมใจข้อหนึ่ง 

สติอบรมสมาธิข้อนี้จึงเป็นสติพิจารณาเห็นจิตในจิตนั่นเอง อันผู้หลงลืมสติไม่รู้ทั่ว  

ไม่อาจอบรมได้)

ก่อนแต่ปลดเปล้ืองจติได้ ย่อมเหน็เบญจขนัธ์คอื สกลกายนีว่้าเทีย่ง แม้จะได้

เคยได้ยินค�าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่เที่ยง และเคยได้เห็นความแปรปรวนไปด้วย

ตนเอง กย็งัแย้งว่า แต่ส่วนนีแ้หละเดีย๋วนีย้งัเท่ียงอยู ่ จึงย้อมใจให้ยนิดยีนิร้ายไปต่าง ๆ 

ต่อเมื่อปลดเปลื้องใจได้ ก็จักไม่เป็นอย่างนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้

ส�าเหนียกต่อไปว่า จักหายใจเข้า หายใจออก พร้อมทั้ง (๑๓) พิจารณาเนือง ๆ  

ซึ่งของไม่เที่ยง (อนิจจานุปัสสี) (๑๔) พิจารณาเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นที่ส�ารอกกิเลส
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(วิราคานุปัสสี) (๑๕) พิจารณาเนือง ๆ ซึ่งธรรมเป็นที่ดับ (นิโรธานุปัสสี) (๑๖) 

พจิารณาเนอืง ๆ ซ่ึงความละคืน (ปฏินิสสัคคานปัุสสี) ความมสีตสิ�าเหนยีกอยูอ่ย่างนี้ 

ชื่อว่า สติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม (ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน) เพราะเห็นการละ

ความยินดียินร้ายด้วยปัญญาแล้ว ก็เพ่งด้วยดี (อัชฌุเปกขา) ความเห็นอย่างนั้นเป็น

ธรรมอย่างหนึ่ง ดู (อัชฌุเปกขา) ความเห็นนั้น จึงเป็นอันเห็นธรรมในธรรม

สตปิัฏฐำน ๔ โพชฌงค์ ๗

อานาปานสติ ๑๖ ข้อนี้ เริ่มด้วยเพียรท�าความรู้ตัวอยู่ในขณะหายใจเข้าและ

หายใจออกในขณะที่เป็นไปอยู่ และศึกษาส�าเหนียกถึงข้อที่จะพึงท�าในขณะหายใจเข้า

หายใจออกที่จักมาถึงข้างหน้าด้วยสติ ครั้นการหายใจนั้นมาถึงแล้วก็มีความรู้ตัว และ 

ส�าเหนียกย่ิงข้ึนไปอีก เมื่อเพียรอยู่อย่างนี้สติก็อบรมใจเปิดใจให้โพลงตั้งมั่นอยู ่  

กาย เวทนา จติ ธรรม ภายนอกคอืหยาบ ภายในคอืละเอยีด กป็รากฏโดยล�าดบัแห่ง

ข้อที่จ�าแนกไว้ข้างต้นน้ันส่วนหยาบปรากฏก่อนเรียกว่าเกิด เมื่อส่วนหยาบนั้นดับคือ

ล่วงไป ส่วนละเอียดก็ปรากฏล่วงกันขึ้นไปโดยล�าดับ (ถ้าส่วนหยาบไม่ดับ ก็ขวางไม่

ให้ส่วนละเอยีดปรากฏ) ใจจงึเหน็กาย เวทนา จติ ธรรม ภายใน ภายนอก ทัง้ภายใน

ทั้งภายนอก เกิด ดับ ทั้งเกิดท้ังดับ เปรียบเหมือนเห็นภาพยนตร์ที่ปรากฏในจอ 

อันสว่างด้วยแสงไฟ ฉะนั้น

เมื่อเห็นหรือเพ่งดูด้วยดี (อัชฌุเปกขา) อยู่อย่างนี้ สติก็ยิ่งตั้งมั่นท�าให้ใจเป็น 

สมาธิย่ิงขึน้ แต่ก่อนเมือ่ยังไม่ได้อบรมให้เป็นอย่างนี ้ สตไิม่ระลกึต้ังมัน่ในกาย เวทนา 

จติ ธรรม กายก็หยาบ ปรุงเวทนา เวทนาก็กล้า ปรุงใจ ใจถูกปรุงก็เกี่ยวเกาะยึดถือ  

ธรรมคือเร่ืองท่ีใจเช่นนั้นคิดก็พลอยเป็นเรื่องเกี่ยวเกาะยึดถือ จึงยินดียินร้ายไปตาม

อารมณ์ ไม่อาจตั้งใจให้เป็นสมาธิได้ ต่อเม่ืออบรมให้เป็นอย่างนี้แล้ว กายก็ระงับไม่

ปรุงเวทนา เวทนาก็ระงับไม่ปรุงใจ ใจก็ปลดเปลื้อง ธรรมคือเรื่องที่ใจอันปลดเปลื้อง

คดิกเ็ป็นเรือ่งไม่เท่ียง เร่ืองส�ารอก เรือ่งดบั เร่ืองสละคนื และเมือ่มสีตคิดิพจิารณาอยู่

เนือง ๆ ธรรมที่เป็นเพียงอารมณ์ของใจ ก็กลายเป็นธรรมแอบแนบใจ ใจจึงแอบแนบ
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อยู่กับธรรมไม่ใช่อารมณ์ เป็นใจ สงัด (วิเวก) ใจ สะอาดปราศจากเครื่องย้อม ใจมุ่ง  

สละ (โวสสัคคปริณามี) ดังที่ท่านแสดงว่า วิเวกนิสสิตะ อิงแอบวิเวก วิราคนิสสิตะ 

อิงแอบวิราคะ นิโรธนิสสิตะ อิงแอบนิโรธ โวสสัคคปริณามี มีความแปรไปเพื่อสละ 

แต่ถ้าไม่พิจารณาอยู่บ่อย ๆ ใจก็อาจเลือนลืม กลับคลุกคลีแปดเปื้อนหมกไหม้และ

กลับแบกทุกข์ไว้ตามเคย ต่อเมื่อนึกพิจารณาบ่อย ๆ จนสติมั่นไม่หลงลืมแล้ว ก็อาจ

ปล่อยกาย เวทนา จิต ธรรม ที่เป็นสติปัฏฐาน คือไม่คิดนึกพิจารณาถึง เข้าอิงแอบ

วิเวกเป็นต้นทีเดียว สติปัฏฐานจึงเลื่อนขึ้นเป็น โพชฌงค์ คือองค์แห่งความรู้ต่อไป 

เหตฉุะน้ี พระสมัมาสมัพุทธเจ้าจงึตรสัต่อไป ความว่า ในสมยัใดพจิารณาเห็น

กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรมอยู่ ในสมัยนั้นสติย่อมตั้งมั่นไม่

หลงลืม ในสมัยใด สติตั้งมั่นไม่หลงลืม ในสมัยนั้นก็เป็นอันเริ่มอบรมสติสัมโพชฌงค์ 

(องค์แห่งความรู้พร้อมคือสติ) สติสัมโพชฌงค์ถึงความเจริญเต็มท่ีในสมัยนั้น ดังนี้ 

และตรสัให้ส่งต่อขึน้ไปเป็นข้อ ๆ โดยนยันี ้คอืเมือ่เริม่อบรมข้อหน้าให้เจรญิเตม็ทีแ่ล้ว 

ก็เป็นอันเริ่มข้อหลังตามกันขึ้นไป จับแต่หัวข้อต่อจากสติสัมโพชฌงค์ได้ดังนี้ ปัญญา  

สอดส่องเลือกเฟ้นธรรมที่ปรากฏด้วยสติ เป็นธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ (สัมโพชฌงค์คือ

ความเลือกเฟ้นธรรม) ความเพียรไม่ย่อหย่อนของผู้เลือกเฟ้นธรรมนั้นด้วยปัญญา  

เป็นวิริยสัมโพชฌงค์ (สัมโพชฌงค์คือความเพียร) ปีติปราศจากอามิส ของผู้ปรารภ

ความเพียร เป็นปีติสัมโพชฌงค์ (สัมโพชฌงค์คือปีติ) ความสงบกายสงบใจของผู้มีใจ

ปีติ เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ (สัมโพชฌงค์คือปัสสัทธิ) ความมีใจตั้งม่ันของผู้สงบ  

มีสุข เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ (สัมโพชฌงค์คือสมาธิ) ความเพ่งดูใจที่ตั้งมั่นแล้วอย่าง

นั้น เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ (สัมโพชฌงค์คืออุเบกขา)

โพชฌงค์ทั้ง ๗ เหล่านี้ เมื่ออบรมให้เป็น วิเวกนิสสิตะ แอบแนบวิเวก  

วริาคนสิสติะ แอบแนบวริาคะ นโิรธนสิสติะ แอบแนบนโิรธ โวสสคัคปรณิาม ีมุง่สละ

ให้มาก ย่อมท�าวิชชาวิมุตติให้บริบูรณ์ เพราะเหตุนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสโดย

ความว่าโพชฌงค์ ๗ ท่ีอิงแอบวเิวก อิงแอบวริาคะ องิแอบนโิรธ มคีวามแปรไปเพือ่สละ 

เมื่ออบรมให้มาก ย่อมท�าวิชชาวิมุตติให้บริบูรณ์ดังนี้
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วชิชำวมิุตติ

วชิชา ท่านแสดงไว้ว่ามีวตัถุ ๘ คอื ทกุเฺข าณ ํรูใ้นทกุข์ ทกุขฺสมทุเย าณํ 

รู้ในเหตุเกิดทุกข์ ทุกฺขนิโรเธ าณํ รู้ในความดับทุกข์ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย 

ญาณ ํรูใ้นข้อปฏิบัติให้ถงึความดบัทุกข์ ปุพพฺนเฺต าณ ํรูใ้นเงือ่นต้น อปรนเฺต าณํ 

รู้ในเงื่อนปลาย ปุพฺพนฺตาปรนฺเต าณํ รู้ในเงื่อนต้นและเงื่อนปลาย ปฏิจฺจสมุปฺปเท 

าณํ รู้ในธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเป็นสาย วิมุตติท่านแสดงไว้ ๒ คือ เจโตวิมุตติ  

พ้นด้วยใจ(เจตะ) ปัญญาวิมุตติ พ้นด้วยปัญญา

ใจน้ี แม้มีธาตุรู้ประจ�าอยู่ แต่เมื่อยังไม่ได้อบรมในธรรมคือ อานาปานสติ 

สมาธิ สติปัฏฐาน โพชฌงค์ ธาตุรู้ก็ยังมัว ไม่อาจรู้อะไรได้ตามเป็นจริง เป็นอวิชชา 

เมื่อได้อบรม ก็ผุดผ่องเห็นความจริงขึ้นโดยล�าดับ จนเป็นวิชชา และเมื่อยังไม่รู้ตาม

เป็นจริง ก็มีกิเลสเครื่องดองใจ ท�าให้คลุกคลีแปดเปื้อนเต็มด้วยทุกข์และหนัก เมื่อรู้

ตามเป็นจริงก็พ้นจากสิ่งเหล่านั้น เป็นวิมุตติ

เมื่อธาตุรู้เป็นอวิชชา จะรู้สิ่งใดก็ไม่จริงหมด เมื่อเป็นวิชชา จะรู้สิ่งใดก็เป็น

จรงิหมด เมือ่ใจยังไม่วมุิตต ิกเิลสและกองทกุข์มเีท่าไรหอบเอาไว้หมด เมือ่เป็นวมิตุติ

กป็ล่อยหมด และวมิตุตเิป็นผลเบือ้งปลาย เกดิสบืมาจากสตปัิฏฐาน โพชฌงค์ อนัเร่ิม

ด้วยอานาปานสติจนถงึวชิชาโดยล�าดับ เม่ือพจิารณาตามกระแสธรรมในธรรมบรรยายนี ้

วมิตุติจึงมปีระการเดยีว แต่เรยีกว่า เจโตวมิตุต ิเพราะยกสต ิ(สตปัิฏฐาน) หรือ สมาธิ 

เครือ่งอบรมใจเป็นทีต่ัง้ เรยีกว่า ปัญญาวมิตุต ิเพราะยกปัญญา (โพชฌงค์) เครือ่งอบรม

ธาตุรู้เป็นที่ตั้ง

แม้จะประสบวิชชาวิมุตติแล้ว เมื่อกายยังด�ารงก็คงหายใจเข้าหายใจออกอยู่ 

และลมหายใจน้ีเอง เป็นทางไปสูส่ติปัฏฐาน โพชฌงค์ จนถึงวิชชา วิมตุต ิเพราะเหตนุี้ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแก่พระอานนทเถระ ในอานาปานสติสังยุตต์ มหาวรรค 

(๑๙/๔๑๗) โดยความว่า “อานนท์ สมาธเิกดิด้วยลมหายใจเข้าออก เป็นธรรมข้อหนึง่

ทีป่ฏบิตัอิบรมให้มากแล้ว ย่อมให้สตปัิฏฐาน ๔ บริบรูณ์ สตปัิฏฐาน ๔ ทีป่ฏบัิตอิบรม
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ให้มากแล้ว ย่อมให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์ โพชฌงค์ ๗ ที่ปฏิบัติอบรมให้มากแล้ว  

ย่อมให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์” ฉะนี้

ธรรมบรรยายนีมี้ความส�าคัญตรงธาตรุูก้บัใจ ธาตรูุ้ของสามญัชนเป็นอวิชชา ใจ

จงึยงัเกลอืกกลัว้อยูด้่วยกเิลสและกองทุกข์ พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงแสดงสตปัิฏฐาน

ก็เพื่ออบรมใจ ทรงแสดงโพชฌงค์ก็เพื่ออบรมธาตุรู้ ทรงชี้อานาปานสติสมาธิเป็นทาง

ด�าเนิน

สตปัิฏฐานจดัเป็นสต ิโพชฌงค์จดัเป็นปัญญา แท้จรงิสตแิละปัญญาจ�าต้องใช้

ในที่ทั่วไป กิจการทุกอย่าง ถ้าหยาบก็ใช้สติปัญญาหยาบ ถ้าละเอียดก็ใช้สติปัญญา

ละเอียด ยกตัวอย่างการอ่านหนังสือ เมื่อจับหนังสือขึ้นอ่าน ถ้าสติเลื่อนลอย ใจก็ไม่

เป็นสมาธิ ถึงตาจะจับอยู่ที่หนังสือก็ไม่รู้เรื่อง เมื่อท�าใจให้เป็นสมาธิ มีสติไปพร้อมกับ

การอ่านตัวอักษรจึงรู้เรื่อง สติเทียบกับสติปัฏฐาน อักษรเทียบกับกาย เวทนา จิต 

ธรรม การอ่านให้รู้เรื่องเป็นปัญญา เทียบกับโพชฌงค์ ผู้ที่เพิ่งเรียนหนังสือต้องหัด

เขยีน หดัอ่านอยูก่บัอักษร ทัง้ยังจะต้องรูภ้าษาอกี เมือ่อ่านได้ช�านชิ�านาญรูภ้าษาดแีล้ว

ก็รู้เรื่องไปพร้อมกับการอ่านทีเดียว แต่ก็ต้องมีสติ ต่างแต่ในตอนศึกษา สติอยู่กับตัว

อักษรและภาษาโดยมาก เทียบกับสติปัฏฐาน ส่วนในตอนช�านาญแล้วสติก็ระลึกล่วง

เข้าไปถึงความ ไม่ได้นึกถึงตัวอักษรและภาษา เทียบกับสติสัมโพชฌงค์ เมื่อตั้งสติ

ระลึกความของภาษาท่ีอ่าน ทิ้งอักษรและภาษา ต่อไปก็ต้องเลือกเฟ้นเรื่องที่มีอยู่ใน

ความนั้น ๆ เทียบธัมมวิจยะ ต้องเพียร เลือกเฟ้น เทียบวิริยะ ต้องมีความดูดดื่มใน

ความเพียร เทียบปีติ ต้องสงบกายสงบใจ เทียบปัสสัทธิ ต้องท�าใจให้เป็นสมาธิ  

เทียบสมาธิ ต้องคุมใจเช่นน้ันไว้ เทียบอุเบกขา โดยนัยนี้ โพชฌงค์จึงได้แก่วิธีอ่าน

ธรรมนั้นเอง และเมื่ออ่านธรรมออกด้วยโพชฌงค์ โพชฌงค์ก็อบรมธาตุรู้ให้เป็นวิชชา 

อบรมใจให้เป็นวิมุตติ

สรปุความว่า ในสกลกายอนัประกอบด้วยธาต ุ๖ ผสัสายตนะ ๖ มโนปวจิาร 

๑๘ มีใจอันมีธาตุรู้ประจ�าอยู่เป็นผู้ครองนี้เอง เป็นที่ปฏิบัติอบรมธรรม คือสติปัฏฐาน 

โพชฌงค์ ตลอดถึงวิชชา วิมุตติ เครื่องอบรมก็มีอยู่ กล่าวคือสติ ปัญญา ความเพียร 
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ผู้รับอบรมก็มีอยู่ คือธาตุรู้เป็นผู้รับอบรมให้เป็นวิชชา ใจเป็นผู้รับอบรมให้วิมุตติ  

เมื่อหมั่นอบรมอยู่ก็จักได้ประสบธรรมสูงขึ้นเป็นล�าดับ รสแห่งธรรมก็จะรู้สึกถึงใจ  

หล่อเล้ียงบ�ารุงใจให้แช่มชื่นเป็นธรรมปีติ เพราะฉะนั้น ผู้ได้ดื่มรสแห่งธรรม จึงเป็น 

ผู้สงบ รื่นรมย์อยู่ในธรรมทุกเมื่อ สมดังพระพุทธภาษิตว่า

ธมฺมปีติ สุขํ เสติ  วิปฺปสนฺเนน เจตสา

อริยปฺปเวทิเต ธมฺเม  สทา รมติ ปณฺฑิโต

บัณฑิตมีใจผ่องใสแล้ว มีปีติดูดดื่มในธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข และรื่นรมย์ 

ในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วทุกเมื่อ ดังนี้



ปรญิญำ

ปญฺำ โลกสฺม ิ ปชฺโชโต 
ดวงประทปีอันสว่ำงโพลงในโลกคอืปัญญำ

ปัญญาอันเปรียบด้วยดวงประทีปอันสว่างโพลงในโลก เป็นเครื่องส่องโลกให้

ปรากฏตวัขึน้ตามสภาพ ท�าให้เหน็โลกตามลกัษณะทีเ่ป็นจรงิ เป็นเหตใุห้ละความหลง

ติดข้องในโลกเสีย 

นี้คือปริญญา มี ๓ คือ

๑. ญาตปริญญา ก�าหนดรู้ด้วยการรู้

๒. ตีรณปริญญา ก�าหนดรู้ด้วยการพิจารณา

๓. ปหานปริญญา ก�าหนดรู้ด้วยการละ

มูลปรญิญำ

สกิขกามบคุคล ผูป้รารถนาศกึษาเพือ่ปรญิญา พึงปลกูศรทัธาปสาทะ ปฏญิญา

ตนถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ คือที่พึ่งของตน

พระผู้ตรัสรู้ธรรมจริง บริสุทธิ์จริง มีกรุณาใหญ่จริง คือพระพุทธเจ้า

ทางปฏิบัติ อย่างสูงคือ มรรค ๔ ผลของการปฏิบัติ อย่างสูงคือ ผล ๔ ภูมิ

ที่บรรลุ อย่างสูงคือ นิพพาน และปริยัติ คือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อันเรียกว่า

พระพุทธศาสนา เหล่านี้คือพระธรรม
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หมูแ่ห่งผูฟั้งธรรมของพระพทุธเจ้าแล้วตรสัรูธ้รรมตาม เป็นชาวพทุธจกัร เป็น

บุญเขตอันเยี่ยมของโลก คือพระสงฆ์

เมื่อมีสรณะแล้ว พึงปฏิบัติในธรรมที่เป็นมูลของปริญญา คือ 

๑.  ช�าระกายวาจาให้บริสุทธิ์ด้วยศีล ให้เป็นสีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล

๒. ช�าระจิตให้บริสุทธิ์ด้วยสมาธิ ให้เป็นจิตตวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจิต

ญำตปรญิญำ

เมื่อมีธรรมเป็นมูลรากของปริญญาอยู่ในตน ชื่อว่ามีกายวาจาจิตพร้อมที่จะ

ปฏิบัติเพ่ือปริญญา พึงน้อมจิตที่บริสุทธิ์ด้วยสมาธิ เพื่อก�าหนดรู้โลก คือนามรูปนี้  

โดยปัจจัตตลักษณะ (ลักษณะเฉพาะตน) ว่านี่รูป (กองธาตุดิน น�้า ไฟ ลม อากาศ) 

นี่เวทนา (ความรู้รับสัมผัสแห่งกองธาตุเหล่านั้น เป็นสุข ทุกข์ หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุข) 

น่ีสญัญา (ความจ�าหมายตามเวทนา) นีส่งัขาร (ความรูค้ดิปรงุตามสญัญา) นีว่ญิญาณ 

(ความรู้ดเูป็นต้น ทางตา ห ูจมูก ล้ิน กาย และมนะ) ก�าหนดโดยสรปุ โดยเป็นนาม 

(เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ) และรปูอาศยักนัเป็นไป จนหย่ังเห็นว่านีน่าม นีร่ปู 

เห็นมีแต่นามและรูปเท่านั้น ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา น้ีช่ือว่า นามรูปว- 

วัฏฐานญาณ (รู้ก�าหนดนามรูป) เรียกว่า ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความเหน็  

เพราะเป็นความเหน็ตรงตามสภาวธรรม (สิง่ท่ีเป็นไปตามเหตปัุจจยัของตน) เพกิความเหน็

ตามสมมติว่าสัตว์บุคคล ซึ่งเป็นเครื่องปิดสภาวลักษณะเสีย

เมือ่ก�าหนดช�าแรกสมมตลิงไป เหน็นามรูปตามประเภท ตามสภาวธรรมแล้ว 

ก็ก�าหนดอายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ว่าเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยแห่งนาม
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อำยตนะ ๑๒ เป็นปัจจัยแห่งวญิญำณ

ตากับรูปต่อกันเกิดความรู้ขึ้น  เรียกจักขุวิญญาณ

หูกับเสียงต่อกันเกิดความรู้ขึ้น  เรียกโสตวิญญาณ

จมูกกับกลิ่นต่อกันเกิดความรู้ขึ้น  เรียกฆานวิญญาณ

ลิ้นกับรสต่อกันเกิดความรู้ขึ้น  เรียกชิวหาวิญญาณ

กายกับโผฏฐัพพะต่อกันเกิดความรู้ขึ้น เรียกกายวิญญาณ

มนะกับเรื่องต่อกันเกิดความรู้ขึ้น  เรียกมโนวิญญาณ

ธำตุ ๑๘ เป็นปัจจัยแห่งนำมนอกนั้น

อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ เรียกว่าธาตุ แต่ละข้อ  

ความประชมุกนัของส่วนทัง้ ๓ นี ้เรยีกสมัผัสตามประเภท คอื ตา รปู กบัจกัขวุญิญาณ

เป็นจักขุสัมผัสเป็นต้น เป็นปัจจัยแห่งเวทนา สัญญา สังขาร โดยล�าดับ

รวมความว่า นามเป็นความรู้อย่างหนึ่ง ๆ ทุกข้อ แต่เป็นความรู้เกิดทาง

อายตนะ และธาตุ

อำหำรเป็นปัจจัยแห่งรูป

อาหาร หรอืรวมปัจจัยทัง้ ๔ เป็นปัจจยัแห่งรปู

อนึง่ ขนัธ์ (นามรปู) อายตนะ ธาต ุทั้งหมดนี้ เป็นวิบาก คือ ผลเกิดจากเหตุ

ตามนัยปฏิจจสมุปบาท แต่ตามที่ท่านยกแสดงไว้คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม 

เมื่อมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน อันเป็นกิเลส ก็เกิดกรรม เม่ือมีกรรม ก็เกิดวิบาก  

เมือ่มวีบิาก ก็เกดิกเิลสทีอ่าศยัวบิากข้ึนอกี เป็นวฏัฏะวนกันไป ทัง้ในอดตี ทัง้ในปัจจบุนั 

ทั้งในอนาคต อัตตา คือตัวตนอันเป็นอุปาทาน สมมติ จึงออก (จุติ) จากขันธ์หนึ่ง 
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เข้า (อุปปัติ) สู่ขันธ์หน่ึง ตามกรรมที่ก่อขึ้นด้วยกิเลส จนกว่าจะดับกิเลสได้ส้ินเชิง  

จึงจะดับกรรมดับวิบาก ดับจุติปฏิสนธิ ไม่เกิดมีภพชาติอีกต่อไป วิบากขันธ์ คือนาม

รูปเก่า ก็อาศัยอายตนะ ธาตุ และอาหาร เป็นไป แต่ไม่มีกิเลสกรรมเป็นเหตุหนุน 

และไม่เป็นเหตกุ่อกิเลสได้อีกต่อไป จนกว่าจะดบัในทีสุ่ด ความก�าหนดรูปั้จจยัแห่งนาม

รูปดังกล่าวมาจนสิ้นสงสัยเพราะเห็นชัดว่า ยถาปจฺจยํ ปวตฺตนฺติ นามรูปเป็นไปตาม

ปัจจัย เมื่อมีปัจจัยก็เกิดขึ้น เมื่อสิ้นปัจจัยก็ดับไป ไม่มีสิ่งอะไร ไม่มีเหตุอะไรอย่างอื่น 

ทัง้ในอดตี ปัจจุบนั ท้ังในอนาคต ชือ่ว่า ปัจจัยปรคิคหญาณ (รูก้�าหนดปัจจยั) เรยีกว่า 

กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความรู้เป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย

ก�าหนดรูด้้วยการรูน้ามรูปโดยปัจจัตตลกัษณะ (ลักษณะเฉพาะตน) พร้อมท้ัง

เหตุปัจจัย เรียกญาตปริญญา ก�าหนดรู้ด้วยการรู้ เป็นเครื่องส่องโลก คือนามรูปให้

ปรากฏขึ้นตามสภาพแล

ตรีณปรญิญำ-ปหำนปรญิญำ

โลก คือ นามรูป เมื่อปรากฏขึ้นตามสภาพด้วยญาตปริญญาว่า นี่นาม นี่รูป 

นามรูปเกิดจากเหตุปัจจัยน้ี ๆ แล้ว ก็ควรก�าหนดพิจารณานามรูปนั้นสืบต่อไปว่า  

นามรูปํ อนิจฺจํ นามรูปไม่เท่ียง นามรูปํ ทุกฺขํ นามรูปเป็นทุกข์ นามรูปํ อนตฺตา  

นามรูปมิใช่ตน

การพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงดังนี้ เป็นวิปัสสนา

นามรูป หรือขนัธ์ ๕ กบัทัง้อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ดงักล่าวแล้ว เป็นวปัิสสนา

ภูมิ ธรรมเป็นภูมิคือ อารมณ์ของวิปัสสนา

อนจิจตา ความเป็นของไม่เท่ียง ทกุขตา ความเป็นทกุข์ อนตัตตา ความเป็น

ของมิใช่ตน เป็นธรรมนิยาม ความก�าหนดลงจริงแท้แน่นอนแห่งธรรมท่ีพึงพิจารณา 

ให้รู้แจ้งเห็นจริง
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ไตรลักขณ์ ลักษณะ ๓ อย่าง เป็นเครือ่งก�าหนดให้เหน็ธรรมนยิามดงักล่าว คอื 

อนิจจลักขณะ เครื่องก�าหนดว่าไม่เที่ยง เช่น ลักษณะเกิดดับของนามรูป 

เพราะมีแล้วกลับไม่มี เป็นเหมือนสิ่งของที่ขอยืมเขามา

ทกุขลกัขณะ เครือ่งก�าหนดว่าเป็นทุกข์ เช่น ลกัษณะกรอบเกรยีม (เผาไหม้) 

เพราะถูกความเกิดดับบีบคั้นอยู่เสมอ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอาการหยุด

คงที่อยู่ได้

อนตัตลักขณะ เครือ่งก�าหนดว่ามิใช่ตน เช่นลกัษณะทีบ่งัคบัให้เป็นไปในอ�านาจ

มิได้ ไม่มีแก่นสารอยู่โดยแท้จริง เป็นสภาพว่างเปล่าจากตัวตน

ไตรลกัขณ์นี ้เป็นสามญัญลกัขณ์ ลกัษณะทีท่ัว่ไปแห่งสังขารทัง้ปวง บางแห่ง 

แสดงไว้เพียง ๒ คือ อนิจจะ และอนัตตา เพราะรวมทุกขะไว้ในอนิจจะ

ในส่วนท่ีเป็นปัจจบัุนธรรม นามรปูเกดิทางอายตนะ เป็นสายทกุขสัจจ์โดยตรง 

เพราะเกิดตามสภาพ จึงเรียกว่าสภาวธรรม นี้ก็คือสภาวทุกข์ในทุกขสัจจ์ แต่อาจเป็น

ที่อาศัยเกิดของสังโยชน์ (กิเลสเครื่องประกอบ) มีฉันทราคะ (ความติดด้วยพอใจ) 

หรอืตณัหา อปุาทาน เป็นต้น อันเป็นสมทุยัสัจจ์ ถ้าเป็นเช่นนี ้พงึก�าหนดว่านีม้ใิช่ทาง 

และละเสยี พงึก�าหนดนามรปูทีด่�าเนนิไปตามสภาพนัน่แลให้เหน็เกดิดบั ให้เหน็ความ

แปรปรวนเปลีย่นแปลง ให้เหน็ความไม่มแีก่นสารว่างเปล่าจากตวัตน ตามลกัษณะดงักล่าว 

ซึง่เป็นทางวปัิสสนา เม่ือการก�าหนดพจิารณาด�าเนนิไปถกูทางวปัิสสนาแล้ว ท่านแสดง

ว่าวิปัสสนาปัญญาอ่อน ๆ จักเกิดขึ้น และจักเกิดผลแห่งการปฏิบัติ มีโอภาส ญาณ 

เป็นต้น ทีเ่กดิเพราะวิปัสสนาในขัน้นี ้เมือ่เป็นเช่นนี ้พึงก�าหนดพจิารณาให้รูว่้า โอภาส 

เป็นต้นมใิช่ทาง จึงไม่หลงเข้าใจผดิหรอืข้องแวะติดอยู่ ส่วนการพิจารณาโดยสามญัญลักขณะ

นี้แหละเป็นทาง จึงปฏิบัติในทางวิปัสสนาสืบต่อไป นี้ชื่อว่า สัมมสนญาณ รู้พิจารณา

ด้วยสัมมสนะ (การพจิารณา) ๓ คือ ไม่เทีย่ง ๑ เป็นทกุข์ ๑ เป็นอนตัตา ๑ เรียกว่า 

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความรู้เห็นว่าทางหรือมิใช่ทาง

เมื่อการปฏิบัติในวิปัสสนา ด�าเนินก้าวหน้าไปถูกทางแน่นอน ปราศจากการ

แวะเวียนลังเล ท่านแสดงว่าจักเกิดวิปัสสนาญาณแก่ผู้ปฏิบัติ โดยล�าดับดังนี้



92 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๒

๑.  อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ รู้หยัง่เห็นความเกดิและความดบัส้ินแห่งสังขาร 

ท่านแสดงว่าสันตติ (ความสืบต่อกันไป) เป็นเครื่องปิดอนิจจตา อิริยาบถ เป็นเครื่อง

ปิดทุกขตา ความเป็นก้อน เป็นเครื่องปิดอนัตตตา ท�าให้ไม่เห็นเกิดดับคู่กันไป  

เมื่อเพิกเครื่องปิดได้ จึงเห็นสังขาร (หรือนามรูป) เกิดแล้วดับ เกิดแล้วดับ

๒. ภังคานุปัสสนาญาณ รู้หยั่งเห็นแต่ความดับ ท่านแสดงว่า เมื่อวิปัสสนา

ญาณแก่กล้าขึ้น เห็นเกิดดับละเอียดขึ้น จนถึงเห็นแต่ดับ ๆ 

๓. ภยตุปัฏฐานญาณ รู้ (เห็น)สังขารปรากฏน่ากลัว คือเห็นเป็นตัวทุกข์ภัย 

เพราะถูกเกิดดับบีบคั้น แต่ผู้ปฏิบัติไม่กลัว เพราะเป็นผู้ดูเหมือนอย่างยืนดูกองไฟใน

ภายนอก

๔. อาทีนวานุปัสสนาญาณ รู้หย่ังเห็นโทษ เพราะประกอบด้วยทุกข์ภัย  

จึงเต็มด้วยโทษ ปราศจากส่วนที่น่ายินดีพอใจ

๕. นิพพิทานุปัสสนาญาณ รู้หยั่งเห็นเป็นที่หน่าย เพราะเห็นประกอบด้วย

โทษ จึงไม่ยินดี

๖. มญุจติกุมัยตาญาณ รูเ้ป็นเหตใุคร่จะพ้นไปเสยี เพราะเมือ่หน่าย ไม่ยนิดี 

ก็ใคร่จะพ้นไป

๗. ปฏิสงัขานปัุสสนาญาณ รูห้ย่ังเหน็ด้วยการพจิารณา เพราะเมือ่ใคร่จะพ้น 

กพ็จิารณาหาทางพ้น ทางพ้นนัน้ ไม่มทีางอืน่นอกจากทางวิปัสสนาปัญญาอนัย่ิงขึน้ไป 

จึงยังไม่ทิ้งสังขารอันเป็นวิปัสสนาภูมิเสีย ยกสังขารนั่นแหละขึ้นเป็นนิมิตคือท่ีหมาย

แห่งการพิจารณา (สงัขารนมิติ) และพิจารณาให้เห็นความเป็นไปแห่งสังขาร (สังขารปวัต) 

โดยวิปัสสนานัยว่าสูญเปล่าจากตัวตน หรือจากภาวะอันพึงเห็นว่าตัวตน

๘. สังขารุเบกขาญาณ รู้เป็นเหตุวางเฉยในสังขาร เพราะเมื่อพิจารณาเห็น

สงัขารเป็นของสญูเปล่าจากตวัตน กว็างเฉยในสังขาร ไม่กลวั ไม่ยินดี มคีวามมธัยัสถ์

เป็นกลางในสังขาร ไม่ถือว่าเรา ของเรา
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๙. สัจจานุโลมิกญาณ รู้เป็นไปโดยอนุโลมแก่สัจจะ ท่านแสดงว่าอนุโลมแก่

ส่วนเบือ้งต้นคอื วปัิสสนาญาณ ๘ ข้อข้างต้น และแก่ส่วนเบือ้งปลาย คอืโพธปัิกขยิธรรม

สงูข้ึนไป เพราะเมือ่ได้อเุบกขาญาณแล้ว กเ็ลือ่นขึน้เป็นอนโุลมญาณ ก่อนแต่จะเลือ่น

ข้ึนเป็นอริยสัจจญาณต่อไป ท้ังอนุโลมญาณนี้ ก็สอดคล้องต้องกันกับญาณข้างหน้า 

ข้างหลังทัง้หมด ท่านแสดงว่าญาณนีเ้ป็นทีสุ่ดแห่งวปัิสสนา อนัเป็นวฏุฐานคามนิ ี(ท�าให้

ถึงการออกจากกิเลส) มีสังขารเป็นอารมณ์และเกิดขึ้นในขณะจิตที่อริยมรรคจักเกิด 

ในที่สุดแห่งสังขารุเบกขาญาณ

วปัิสสนาญาณทัง้ ๙ มอีทุยพัพยญาณเป็นต้น มีอนโุลมญาณเป็นท่ีสุด เรียกว่า

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความรู้เห็นในปฏิปทาปฏิบัติ

ต่อจากนี้ ท่านแสดงว่า จักเกิดญาณสืบขึ้นไปคือ โคตรภูญาณ รู้ครอบโคตร 

คือรูท้ีอ่อกจากภูมิปุถชุนย่างเข้าสูอ่รยิภูมิ ยงัอยู่ในระหว่างภมูทิัง้ ๒ ท่านนบัเป็นวปัิสสนา

ปัญญาด้วย

มคัคญาณ รูใ้นมรรค คอืเลือ่นจากรูโ้ดยอนโุลมแก่สัจจะ ผ่านโคตรภญูาณขึน้

เป็นสัจจญาณ รู้สัจจะโดยตรง รู้ชั้นนี้ท�าให้ถึงทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์) จึงเรียกว่า

มัคคญาณ ท่านแสดงว่าญาณนี้ท�ากิจในสัจจะ ๔ ส�าเร็จในขณะเดียวกัน คือก�าหนดรู้

ทุกข์ ละสมุทัย ท�าให้แจ้งนิโรธ อบรมมรรค เหมือนอย่างประทีปท�ากิจ ๔ อย่างใน

ขณะเดียวกัน คือเผาไส้ ก�าจัดมืด กินน�้ามัน ส่องแสงสว่าง

ผลญาณ รู้ในผล คือในนิโรธอันเป็นผลแห่งมรรค

ปัจจเวกขณญาณ รู้ปัจจเวกขณ์ (พิจารณา) มรรคผลที่บรรลุ

มัคคญาณ รวมท้ังผลญาณ ปัจจเวกขณญาณ เรียกว่า ญาณทัสสนวิสุทธิ 

ความหมดจดแห่งความรู้ ความเห็น

ปัจจเวกขณญาณ ท่านกล่าวไว้เพือ่แสดงว่า พระอริยบคุคล ผูบ้รรลุมรรคผลแล้ว 

ย่อมปัจจเวกขณ์รูเ้องได้ สมด้วยบาลท้ีายพระสตูรโดยมากว่า วมิตุตฺสมฺ ึวมิตุตฺมติ ิาณํ 

โหติ เมื่อพ้นแล้ว ก็รู้ว่าพ้นแล้ว เป็นต้น และสมด้วยพระธรรมคุณว่า สนฺทิฏฺิโก  

เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติบรรลุเห็นเอง ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ อันผู้รู้พึงรู้เฉพาะตน
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สัมมสนญาณ และอุทยัพพยญาณ ท่านเรียกว่า ตีรณปริญญา ก�าหนดรู้ด้วย

การพิจารณา นบัตัง้แต่ภงัคญาณเป็นต้นขึน้ไป จนถงึอนโุลมญาณ และจนถงึมคัคญาณ 

ท่านเรียกว่า ปหานปริญญา ก�าหนดรู้ด้วยการละ เพราะมีก�าลังให้ละนิจจสัญญา  

(ความส�าคัญหมายว่าเที่ยง) ด้วยอนิจจานุปัสสนา (ความพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง)  

ละสุขสญัญา (ความส�าคญัหมายวา่เปน็สขุ) ด้วยทกุขานปัุสสนา (ความพจิารณาเหน็

ว่าเป็นทุกข์) ละอัตตสัญญา (ความส�าคัญหมายว่าตน) ด้วยอนัตตานุปัสสนา  

(ความพิจารณาเห็นว่ามิใช่ตน) ละความเพลินด้วยนิพพิทา (ความหน่าย) ละราคะ 

(กเิลสเครือ่งย้อมใจ) ด้วยวริาคะ (ความสิน้ราคะ) ละสมทุยัด้วยนโิรธ ละความยึดถือ  

ด้วยความสละคืน

ตีรณปริญญา ปหานปริญญา เป็นปัญญาเครื่องส่องให้เห็นโลกตามลักษณะ 

ที่เป็นจริง เป็นเหตุละความหลงติดข้องในโลกแล

วโิมกข์

มรรค ผล ดงักล่าวในญาณทสัสนวิสุทธ ิท่านเรยีกว่า วิโมกข์ แปลว่าเคร่ืองพ้น 

หรือความพ้น มี ๓ คือ

สุญญตวิโมกข์ ความพ้นว่างเปล่าจากตัวตน

อนิมิตตวิโมกข์ ความพ้นไม่มีนิมิตแห่งกิเลส

อัปปณิหิตวิโมกข์ ความพ้นไม่มีที่ตั้งแห่งตัณหา

อนึ่ง ท่านแสดง วิโมกขมุข ทางแห่งวิโมกข์ไว้ ๓ คือ

สุญญตานุปัสสนา พิจารณาสังขารว่ามิใช่ตนจนเห็นว่าว่างเปล่าจากตัวตน  

ด้วยอนัตตานุปัสสนา เป็นทางแห่งสุญญตวิโมกข์

อนิมิตตานปัุสสนา พจิารณาสังขารว่าไม่เทีย่งจนเหน็ว่าไม่มนีมิติ (เครือ่งหมาย) 

ว่าเที่ยง ที่เป็นเหตุท�าสัญญาเป็นต้นให้วิปลาสไป ด้วยอนิจจานุปัสสนา เป็นทางแห่ง 

อนิมิตตวิโมกข์
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อัปปณิหิตานุปัสสนา พิจารณาสังขารว่าเป็นทุกข์จนเห็นว่าไม่มีที่ตั้ง คือที่

ปรารถนาแห่งตณัหาว่าของเราว่าสขุ ด้วยทกุขานปัุสสนา เป็นทางแห่งอปัปณหิิตวโิมกข์

วิโมกขมุขเหล่านี้ โดยความ คือวิปัสสนาญาณ ที่แสดงมาโดยล�าดับ

อำนสิงส์ปรญิญำ

ความร�างับกิเลสและทุกข์ได้จริง เป็นผลที่เกิดจากปริญญา นี้คืออริยผลหรือ

วิโมกข์ดังที่กล่าวมาแล้ว แม้ยังไม่ถึงอริยผล ปริญญาก็อาจบรรเทากิเลสและทุกข์ได้

ตามภมูชิัน้แห่งการปฏิบัต ิคนมีศีล แม้สงบทุกข์เวรได้ กย็งัมทีกุข์โศก แม้มสีมาธอิาจ

หลบทุกข์โศกได้เมื่อเข้าสมาธิ ออกจากสมาธิแล้ว ก็ต้องมีทุกข์โศกอีก และสมาธิแม้

ถึงฌาน ท่านก็ยังไม่จัดว่าเป็นสัลเลขธรรม (ธรรมเครื่องขัดเกลา) ส่วนปัญญาเท่านั้น

เป็นสลัเลขธรรม เพราะอาจขดัเกลากเิลสได้ โดยนัยสัลเลขสูตร จึงอาจร�างับทุกข์ได้จริง 

ฉะน้ัน ผู้ปรารถนาสันติอันเป็นสุขจริง พึงอบรมปัญญา คือปริญญาของพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าแล

อน่ึง ผู้ประสบผลแห่งปริญญาชั้นสูงคืออริยผล ท่านแสดงว่ายังได้อานิสงส์ 

พิเศษ เป็นต้นว่าได้เสวยรสแห่งอริยผลในเวลาที่ด�าเนินไปในวิถีแห่งมรรค และในผล

สมาบัติ วิถีแห่งมรรคน้ัน คือในขณะแห่งผลญาณ อันเป็นล�าดับแห่งมรรคญาณ  

ส่วนผลสมาบัตินั้น ท่านอธิบายว่า ผล ก็ได้แก่อริยผล สมาบัติ ได้แก่ความแอบแนบ

ในนิโรธ ผลสมาบัติ ก็ได้แก่ความแอบแนบในนิโรธแห่งอริยผล ท่านแสดงว่า ปุถุชน

ทั้งปวงไม่เข้าผลสมาบัติ เพราะยังมิได้บรรลุอริยผล ส่วนพระอริยบุคคลย่อมเข้าผล

สมาบัติได้เพราะได้บรรลุอริยผลแล้ว ท่านแสดงว่าการเข้าผลสมาบัติมีได้เพราะ 

ไม่มนสิการอารมณ์อื่นจากนิพพาน และเพราะมนสิการนิพพาน

ความตั้งอยู่แห่งผลสมาบัติ มีได้เพราะอาการทั้ง ๒ น้ัน และเพราะความ

ก�าหนดเวลาไว้ก่อน คือก�าหนดไว้ก่อนว่า จักออกในเวลาโน้น จึงเข้าผลสมาบัติ  

เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็อยู่ในผลสมาบัติได้ตลอดเวลาที่ยังไม่ถึงก�าหนดออก 
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ส่วนการออกแห่งผลสมาบัติ มีได้เพราะอาการ ๒ ตรงกันข้ามกับการเข้า  

ท่านสาธกมหาเวทัลลสูตร (ม.มู. ๑๒/๕๔๓) แปลว่าความ “ปัจจัยแห่งอนิมิตตเจโต

วิมุตติ สมาบัติ (ความเข้าเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิต) ๒ คือ ไม่มนสิการนิมิตทั้งปวง ๑ 

มนสิการอนิมิตตธาตุ ๑ ปัจจัยแห่งความตั้งอยู่แห่งเจโตวิมุตติ ๓ คือ ๒ ข้อนั้น และ

ความก�าหนดกาลไว้ก่อน ปัจจยัแห่งความออกแห่งอนมิติตเจโตวมุิตต ิ๒ คอื มนสกิาร

นิมิตทั้งปวง ๑ ไม่มนสิการอนิมิตตธาตุ ๑” ตามมติของท่านนี้ ผลสมาบัติ ก็คือ 

อนิมิตตเจโตวิมุตติสมาบัติ 

และพิจารณาตามอาการเข้าออก ผลสมาบัติน่าจะมีลักษณะเป็น อนารมฺมณํ 

ไม่มอีารมณ์ เพราะไม่มนสกิารนมิติทัง้ปวง และแม้มนสิการนพิพาน ท่ีกล่าวตามโวหารว่า 

มนีพิพานเป็นอารมณ์ แต่นพิพานท่านแสดงว่าเป็น อนารมฺมณ ํ เพราะเป็นอนมิติตธาตุ 

ฉะนั้น เมื่อไม่มนสิการนิมิต มนสิการอนิมิตตธาตุ จิตก็พ้นจากอารมณ์ทั้งปวง  

เป็นอนิมิตตเจโตวิมุตติ (ความพ้นแห่งใจอันไม่มีนิมิต) เป็น อนารมฺมณํ ไม่มีอารมณ์ 

นี้น่าจะชื่อว่านิโรธ ความดับในที่นี้ 

อาการท่ีจิตแอบแนบเป็นอัปปนาอยู่ในนิโรธดังกล่าว ชื่อว่า สมาบัติในที่นี้  

และ สมาบตันิีเ้ป็นของอรยิผล เพราะเหตุท่ีผูบ้รรลุอรยิผลแล้วเท่านัน้พงึเข้าได้ จงึเรยีกว่า 

ผลสมาบัติ ท่านแสดงว่า พระอริยสาวกผู้ต้องการผลสมาบัติ ไปสู่ที่หลีกเร้นแล้ว  

พงึพนิิจสงัขารด้วยวปัิสสนาจติ ตัง้ต้นแต่เกดิดบั (อทุยพัพยญาณ) เมือ่วปัิสสนาด�าเนนิ

ไปโดยล�าดับจนถึงโคตรภูญาณ ในล�าดับนั้น จิตจะแอบแนบในนิโรธด้วยสามารถ 

ผลสมาบติั การพนิจิสงัขารด้วยวปัิสสนาของพระอริยะ คงสงเคราะห์เป็นปัจจเวกขณญาณ 

เพราะเป็นมรรควิถีที่ท่านได้ปฏิบัติผ่านมาแล้ว ท่านแสดงว่า การเข้าผลสมาบัติ หรือ

ที่เรียกในพระสูตรว่า อนิมิตตเจโตวิมุตติ เป็นการเสวยรสแห่งอริยผล ตามความใน

ปฐมสมโพธิ พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุข เมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ ๆ ก็คือทรงเข้า 

ผลสมาบัติ

สามัญญชนหัดท�าใจให้มีอารมณ์น้อยด้วยสมาธิ และหัดท�าให้ไม่มีอารมณ์  

ให้รูอ้ยูก่บัรู้แม้ในบางคร้ังบางคราว ก็จะเป็นผูไ้กลกงัวล จนถึงไม่มกีงัวล เป็นเหตใุห้เกิด 

สุขได้ตามควร
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ค�ำสั่ง

ปรญิญา วปัิสสนาญาณ วสุิทธ ิวิโมกข์ ผลสมาบตั ิตามทีก่ล่าวมา เก็บความ

จากวิสุทธิมรรค อภิธัมมัตถสังคหะ ปฐมสมโพธิ เป็นต้น และโดยเฉพาะจากหนังสือ

ธรรมวภิาคปริจเฉทที ่๒ หนงัสอืวปัิสสนากรรมฐาน หลกัสตูรนกัธรรมและธรรมศึกษา

โท-เอกของประเทศไทย ซึง่ได้มพีระภกิษสุามเณร กลุบตุรกลุธดิา เล่าเรยีนศกึษา และ 

สอบส�าเร็จเป็นนักธรรมและธรรมศึกษาโท-เอกมาแล้วเป็นอันมากแล



.



ธัมมำนุปัสสนำ

นวิรณ์-ขันธ์-อำยตนะ

วนันีจ้ะอบรมธรรมปฏิบัตใินหมวดธรรม การต้ังสติก�าหนดใจให้เป็นสมาธนิัน้ 

ในสตปัิฏฐานให้รวมใจมาก�าหนดทีก่ายอนัน้ี ตรวจดสู่วนต่าง ๆ ทีก่ายอนันี ้เหมอืนดงั

ที่ได้อธิบายแล้ว แต่ก็เป็นการตรวจดูทั่ว ๆ ไป เหมือนอย่างเข้าไปในบ้านแห่งหนึ่ง  

ก็ตรวจดูในบ้านนั้นทั่ว ๆ ไป แต่การที่จะนั่งพักนอนพักในบ้านเพียงแห่งเดียว ชอบใจ

จะนัง่พกันอนพักท่ีไหนกน็ัง่พกันอนพักท่ีน่ัน ในกายอนันีก็้เหมอืนกนั เมือ่ตรวจดทูัว่ ๆ 

ไปแล้ว จะนั่งที่ไหนก็ก�าหนดเอาไว้จุดหนึ่ง แต่ให้อยู่ภายในกายอันนี้ เช่นก�าหนดลม

หายใจเข้า ก�าหนดลมหายใจออกด้วยตั้งนิมิต คือที่ก�าหนดไว้ เช่นริมฝีปากเบื้องบน

หรือปลายกระพุ้งจมูก ซึ่งเป็นที่ลมกระทบดังที่กล่าวมาแล้ว และเมื่อรู้สึกเวทนาอย่าง

ใดก็ให้รู้ เช่นว่าเมื่อได้รับทุกขเวทนา เช่นถูกยุงกัดหรือว่าร้อน หรือว่าส่งใจนึกออกไป

ข้างนอก ในเรื่องท�าให้เป็นทุกข์ ก็ให้รู้แล้วก็ต้องให้รู้ด้วยว่ามีอะไรเป็นเครื่องล่อให้เกิด

เวทนาอันนั้น และเมื่อไม่แพ้ทุกขเวทนา ยังตั้งใจไว้มั่นต่อไป ทุกขเวทนาก็จะค่อย ๆ 

สงบไป คราวนีเ้มือ่ได้รบัสขุเวทนาคอืความสบาย กต้็องให้รูแ้ละกต้็องให้รูด้้วยว่าอะไร

มาเป็นเครื่องล่อสุขเวทนา เช่นว่าได้รับลมเย็น หรือบางทีใจแล่นออกไปข้างนอก  

ไปพบอารมณ์ที่น่ายินดี ก็เกิดความยินดีข้ึน เมื่อคอยรู้เวทนาอยู่อย่างนี้ เวทนาที่มี
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เครือ่งล่อข้างนอกกจ็ะน้อยลง ใจกจ็ะสงบเข้า ๆ จนถงึสงบมาก กจ็ะได้รบัเวทนาทีไ่ม่ใช่

ทุกข์ไม่ใช่สุข ที่เรียกว่าเป็นอุเบกขา นี้ก็เหมือนกัน บางทีเฉย ๆ ด้วยโมหะก็ต้องให้รู้

ว่าความโง่นั่นเองมาท�าให้เฉย ๆ แต่เมื่อปฏิบัติตั้งจิตให้มั่นต่อไปจนเกิดความรู้สึกเป็น

อุเบกขาเพราะจิตสงบนั่นแหละ เรียกว่าเป็นอันเจริญการปฏิบัติสูงขึ้น 

คราวนีก้ต้็องให้ดเูข้ามาถงึจติใจ จติใจเป็นอย่างใดกต้็องให้รู ้และจติใจนัน้เป็น

ฝ่ายทีเ่ป็นกเิลสกเ็นือ่งมาจากเวทนานัน่เอง สขุเวทนากม็าปรงุจติให้มรีาคะ ทกุขเวทนา

มาปรุงให้จิตมีโทสะ อทุกขมสุขเวทนามาปรุงให้จิตมีโมหะ แต่ว่าถ้าคอยดูให้รู้อยู่  

เวทนาก็ปรุงจิตไม่ได้ จิตก็ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ดังนี้เป็นต้น ก็ต้องก�าหนดดู

ให้รู้

แต่ถ้าเพยีงเท่านีจ้ติกับกเิลสกย็งัเนือ่งกนั ฉะนัน้ กต้็องก�าหนดให้ลกึซึง้เข้าไป

อีกช้ันหนึ่ง คือให้ดูเฉพาะกิเลสคือภาวะในจิตว่าเป็นอย่างไร ไม่ต้องค�านึงถึงตัวจิต  

แต่ดภูาวะในจติ กามฉนัท์มีหรอืไม่ พยาบาทมหีรอืไม่ ถนีมทิธะ ความง่วงงนุเคลบิเคลิม้

มีหรือไม่ อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญมีหรือไม่ วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลง 

สงสยัมหีรือไม่ เม่ือท�าสมาธติัง้จติก�าหนดลมหายใจดงักล่าวแล้วอยู ่ถ้าสตกิ�าหนดมัน่คง

นิวรณ์ก็ไม่มีโอกาส แต่ว่าถ้าจิตแลบออกไปก็ต้องคอยดูให้รู้ใจว่า กามฉันท์เข้ามาหรือ

เปล่า พยาบาทเข้ามาหรือเปล่าเป็นต้น บางทีกามฉันท์สงบ พยาบาทสงบ แต่ก็ยังมี

ล่อแหลมอยู่อีก ๒ คือ ง่วงกับฟุ้งซ่าน ถ้าก�าหนดสติไม่ตั้งมั่น ใจก็ฟุ้งออกไป นี้ก็ให้

รีบรู้แล้วก็ชักเข้ามา เมื่อชักเข้ามา จิตสงบ บางทีง่วง เพราะว่าความง่วงกับความสงบ

ใกล้กัน ก็ต้องให้รู้ให้ตื่นอยู่ อย่าให้หลับ อย่าให้เผลอไผล บางทีใจตื่นอยู่ด้วยสติและ

ด้วยรู ้แต่กไ็ม่เหน็จะได้ถงึอะไร กส็งสยัจะไม่มผีลกระมงั หรอืว่าอะไรจะมาปรากฏต่อ

ไป ก็คิดสงสัยไปดังน้ี ก็เป็นอันตรายแก่สมาธิ ฉะนั้น ก็ต้องอย่าสงสัย หน้าที่ก็คือ

ด�าเนินการปฏบิตัต่ิอไป และผลของการปฏบิตักิจ็ะมาปรากฏขึน้เอง การทีค่อยก�าหนด

ให้รูท้นันวิรณ์และคอยระงับนวิรณ์ดงักล่าวมานี ้เป็นการเลือ่นการปฏิบตัขิึน้อีกชัน้หนึง่ 

เข้าในหมวดธรรม
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แต่ว่ากค็วรจะรูต่้อไปอกีว่านวิรณ์นัน้เดนิเข้ามาทางไหน อาศยัอะไร นวิรณ์นัน้

อาศัยเบญจขันธ์เข้ามา คืออาศัยรูป อาศัยเวทนา อาศัยสัญญา อาศัยสังขาร  

อาศัยวิญญาณ รูป ก็คือรูปกายที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง ๔ เป็นมหาภูตรูป และ

ประกอบด้วยอุปาทายรูป รูปอาศัย รวมกันเป็นรูปกาย เวทนา ก็คือความรู้สึกเป็นสุข 

เป็นทุกข์ ไม่ทุกข์ไม่สุข สัญญานี้ ก็คือความจ�าได้หมายรู้ สังขาร ก็คือความคิดปรุง

หรือความปรุงคิด วิญญาณ ก็คือความรู้สึกเห็นรูป ได้ยินเสียง ได้ดมกลิ่น ได้ลิ้มรส  

ได้ถกูต้องสิง่ทีก่ายถกูต้องและได้รูเ้รือ่งรปูเรือ่งเสยีงเป็นต้น ในอดตีทีไ่ด้ประสบพบผ่าน

มาแล้ว เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณนีเ้ป็นนามธรรม รวมเรยีกว่านามรปู นามรปู

อนัน้ีเป็นทีอ่าศยัเกดิของกิเลส ถ้าไม่มนีามรูป กเิลสกไ็ม่มทีีอ่าศยัเกดิขึน้ เพราะฉะนัน้ 

ก็ต้องดูให้รู้ที่อาศัย เท่ากับว่าให้รู้บ้านของกิเลส

คราวนี ้เมือ่รู้บ้านของกเิลสแล้ว กต้็องรูป้ระตูบ้าน บ้านนัน้ ถ้าหากว่าปิดประตู

หน้าต่างหมด อะไรกเ็ข้ามาไม่ได้ แต่ว่าเม่ือเปิดประตหูน้าต่างท้ิงไว้ กเิลสจงึจะเข้ามาได้ 

เพราะฉะนัน้ เมือ่รูจ้กับ้านของกเิลส คอืเบญจขันธ์ อันได้แก่นามรูปนีแ้ล้ว กต้็องรูป้ระตู

หน้าต่างของบ้าน ซึ่งเป็นทางเข้าของกิเลสด้วย ก็ได้แก่อายตนะภายใน ๖ ซึ่งเป็น 

ตัวทวาร ๖ ก็ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะ ทั้ง ๖ นี้เรียกว่าทวารก็ได้ คือ

เป็นประตสู�าหรบัอารมณ์เข้ามา อารมณ์กค็อือายตนะภายนอก ๖ อนัได้แก่ รปู เสยีง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมะ คือเรื่อง เมื่อเรียกคู่กับอายตนะภายใน ก็เรียกว่า

อายตนะภายนอก แต่เม่ือเรียกคู่กับทวารก็เรียกว่าอารมณ์ จะเรียกอย่างไหนก็ได้ 

อายตนะภายในก็ดี ทวารก็ดี ก็เป็นอันเดียวกัน อายตนะภายนอกก็ดี อารมณ์ก็ดี  

ก็หมายความถึงอันเดียวกัน อารมณ์เป็นสิ่งที่เข้ามา ทวารเป็นประตูเข้า เบญจขันธ ์

นั้นเป็นบ้าน จิตก็เท่ากับว่าเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ข้างใน อารมณ์ที่เข้ามานั้น โดยปกติ

ก็เข้ามาเป็นสังโยชน์ คือมาผูกมัดรัดรึงจิตไว้ เมื่อมาผูกมัดรัดรึงจิตไว้ จึงได้เกิดเป็น

นิวรณ์ขึ้น ถ้าหากว่าอารมณ์ไม่เข้ามาผูกจิต นิวรณ์ก็ไม่เกิด 

เพราะฉะน้ัน จิตต้องรู้จักว่าน่ีเป็นบ้านอาศัยของกิเลส นี่เป็นทวารคือประตู

บ้าน ส�าหรับกิเลสจะเข้ามา และนี่เป็นอารมณ์คือเป็นสิ่งที่เข้า ถ้ารู้อยู่ดังนี้ อารมณ์ก็
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จะไม่เข้ามารัดรึงจิตได้ คือไม่เข้ามาเป็นสังโยชน์ เครื่องประกอบเครื่องรัดรึงผูกมัดจิต 

เพราะฉะนั้น จึงต้องคอยมีสติอยู่เต็มตัว สติต้องให้อยู่เต็มบ้าน สติต้องให้อยู่เต็ม 

ทกุประต ูเมือ่มสีตคิอยรบัรองอยูด่งันี ้อารมณ์กเ็ข้ามาผกูมัดจติไม่ได้ กเ็กดินวิรณ์ขึน้

ไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าเผลอสติเข้าเมื่อใด อารมณ์ก็เข้ามาผูกมัดจิตได้ เมื่อผูกมัดจิตได้  

ก็เกิดเป็นนิวรณ์ขึ้น เพราะฉะนั้น ก็ต้องให้มีสติรู้ลู่ทางไว้รอบคอบ

การท่ีก�าหนดให้รูจ้กัขนัธ์ ๕ ให้รูจ้กัอายตนะภายในภายนอก ให้รู้จกัสงัโยชน์

คืออารมณ์ทีเ่ข้ามาผกูมดัรดัรงึจติไว้ให้ตลอดดงันี ้กเ็ป็นการรูท้ีเ่ป็นการป้องกนัตวัด้วย 

เป็นการแก้ไขด้วย แต่ถ้าหากว่าไม่รู้ ก็ชื่อว่าไม่รู้การป้องกันการแก้ไข ท�าสมาธิก็ไม่ 

ส�าเร็จ ฉะนั้น ในหมวดธรรมะนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ก�าหนดให้รู้จักนิวรณ์  

ให้รู้จักขันธ์ ๕ ให้รู้จักอายตนะ ให้รู้จักสังโยชน์ พร้อมทั้งให้รู้ในด้านสงบระงับ และ

วธิีปฏิบตัิ ก็ตรวจดลููท่างใหรู้ใ้ห้ทัว่ถงึ แต่ว่าการก�าหนดใจให้เปน็สมาธินัน้กก็�าหนดอยู่

ในอานาปานสติเป็นหลัก และเมื่ออะไรจะพลอบแพลบเข้ามา ก็ให้รู้ลู่ทาง แล้วก็จะ

แก้ไขได้ทันท่วงที กลับมาท�าใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่ได้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านประมวลใจก�าหนดฟังและส่งจิตให้ด�าเนินไปในกระแสธรรม

จิตใจนี้ มีอารมณ์และกิเลสพอกพูนอยู่เป็นอันมาก ดังท่ีปรากฏอยู่ ต้องรับ

อารมณ์ทางตา หู เป็นต้น อยู่เป็นปกติ และมโน คือใจ ซึ่งเป็นอายตนะที่ ๖ ก็ยังคิด

อารมณ์ คือเรื่องที่เก็บผูกพันไว้อยู่อีกมากมาย และยังคิดปรุงเป็นเรื่องเป็นราว ดังที่

เรยีกว่าวติกวจิาร อีกเป็นอันมาก ท้ังท่ีเร่ืองยงัไม่เกดิ แต่ก็คิดปรงุไป ปรงุคิดไป ยนิดไีป 

ยินร้ายไป หรือว่าชอบใจไป โกรธไป กับเรื่องที่ปรุงน้ัน ๆ อันไม่มีความเป็นจริง  

ความคิดปรุงหรือความปรุงคิดน้ีเป็นเรื่องส�าคัญมาก ซึ่งน�าจิตใจให้บังเกิดโลภ โกรธ 

หลง หรือบังเกิดนิวรณ์ขึ้นข้อใดข้อหนึ่ง

ฉะนัน้ จงึมพีระพทุธภาษติตรสัสอนให้คอยพิจารณา จบัวติก คอืความคดิปรงุ

ของจิต และให้รู้ ถ้าคิดปรุงไปในทางอกุศลก็ให้รู้ คิดปรุงไปในทางกุศลก็ให้รู้ คิดปรุง

ไปในทางอกุศลนั้น คือ คิดปรุงไปในทางกามบ้าง คิดปรุงไปในทางพยาบาทปองร้าย 

ผูอื้น่สตัว์อืน่บ้าง คดิปรงุไปในทางเบยีดเบยีนบ้าง ถ้ามคีวามคดิปรงุไปดงันี ้กใ็ห้รูว่้านีอ่กศุล

วติกข้อนีบั้งเกดิขึน้ และให้รูว่้าอกศุลวติกนีม้โีทษ ท�าให้จติใจเดอืดร้อนไม่สงบ 

เมื่อมีความรู้อยู่ดังนี้ อกุศลวิตกนั้น ๆ ก็จะสงบไปได้ และถ้ากุศลวิตกบังเกิดขึ้น  

คอื คดิปรงุหรอืปรงุคิดไปในทางดี อันเป็นความคดิเป็นไปในทางออกจากเครือ่งพวัพัน 
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ทั้งหลาย คิดไปในทางไม่พยาบาทปองร้าย คิดไปในทางไม่เบียดเบียน เช่น คิดไปใน

ทางทีจ่ะเกือ้กลูให้เกดิความสขุ ก็ให้รูว่้า บัดนีก้ศุลวิตกบงัเกดิขึน้ กศุลวิตกนีบ้งัเกดิขึน้

เป็นความคิดท่ีดี ไม่ก่อให้เกิดทุกข์เดือดร้อน แต่ว่าก็ให้ท�าความรู้ด้วยว่า แม้เป็น 

กุศลวิตก คือความคิดไปในทางดี เป็นกุศล ถ้าคิดนานเกินไป คิดมากเกินไป ก็ท�าให้

ร่างกายเหน็ดเหนื่อย ท�าให้จิตใจเหน็ดเหนื่อยให้ฟุ้งซ่านขึ้นได้

เพราะฉะนัน้ กใ็ห้ท�าสมาธ ิคือหยุดความคิดแม้ทีเ่ป็นกุศล แต่ตัง้จติให้เพ่งอยู่

ในอารมณ์คือเรื่องอันเดียว ดังท่ีเรียกว่าท�าสมาธิ เมื่อจิตตั้งมั่นก็จะไม่หวั่นไหวไปใน

อารมณ์ทัง้หลาย ตามก�าลังของความตัง้ม่ันแห่งจิต และเมือ่จติมคีวามตัง้มัน่ไม่หว่ันไหว

ดังนี้ ก็ไม่ติดอยู่ในความต้ังม่ันของจิตนี้ เพราะว่า ความติดอยู่ก็เป็นสังขารขึ้น  

คอื เป็นความปรงุขึน้ และเม่ือเป็นความปรงุขึน้ กจ็ะต้องมคีวามเกดิ ความดบั ฉะนัน้  

ก็ให้ไม่ยึดมั่นอยู่ในความตั้งมั่นของจิตนั้น แต่ให้มีความรู้อยู่ เป็นความรู้ปล่อย รู้วาง 

และก็อยู่กับความรู้ปล่อยรู้วางนี้ นี้เป็นทางปฏิบัติอย่างสะดวกทางหนึ่ง คือ ปฏิบัติใน

ทางแห่งสมาธิกับปัญญาประกอบกัน สมาธิ ก็คือ ท�าจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปใน

อารมณ์ ปัญญา ก็คือท�าความรู้ว่าแม้สมาธิก็เป็นสังขาร คือความปรุงอย่างหน่ึงที่จะ

ต้องมเีกิดมดีบั เมือ่ตดิอยูใ่นสมาธกิเ็ป็นความตดิอยูใ่นสงัขาร เพราะฉะนัน้ จงึไม่ยดึถอื

แต่ปล่อยวาง ท�าความรู้ อยู่กับความปล่อยวางนี้ ดังนี้ ก็เป็นการปฏิบัติทางปัญญา 

และการปฏิบัติทางปัญญาน้ี เม่ือแสดงตามหลักอริยสัจจ์ ก็คือ อบรมความรู้ในทุกข์ 

ในเหตุเกิดทุกข์ ในความดับทุกข์ ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

ความทุกข์ ๒ อย่าง

ทุกข์ นั้น มีความหมายเป็น ๒ อย่าง คือ

หมายถึง ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ อันตรงข้ามกับสุข อย่างหนึ่ง

หมายถึง สิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป อย่างหนึ่ง

ทุกข์ตามที่พูดถึงกันนั้น มักหมายถึงทุกข์ คือความไม่สบายกาย ความไม่

สบายใจ อันเป็นทุกขเวทนา คือความเสวยอารมณ์เป็นทุกข์ นี้ก็เป็นทุกข์ในลักษณะ

หนึง่เหมอืนกนั อีกอย่างหนึง่ ทุกข์ คือความทีท่รงอยูไ่ม่ได้ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป 
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สิ่งอันใดทนอยู่คงท่ีไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ส่ิงอันนั้นเป็นทุกข์ทั้งหมด  

น้ีเป็นทุกข์อีกลักษณะหนึ่ง ในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์นี้ หมายรวมกันทั้งสอง

ลักษณะคือ-

สิง่ทีท่นอยูไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป และทีเ่ป็นความไม่สบายกาย 

ความไม่สบายใจ

ในการแสดงทุกขสัจจะ พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ไว้ชัดเจนว่า

ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดเป็นทุกข์

ชราปิ ทุกฺขา  ความแก่เป็นทุกข์

มรณมฺปิ ทุกฺขํ  ความตายเป็นทุกข์ และ

โสกปริเทวทุกฺข- ความแห้งใจ ความคร�่าครวญร�าพันอยู่ในใจ 

โทมนสฺสุปายาสาปิ ทุกฺขา หรือร�าพันออกมา ความไม่สบายกายความ 

  ไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ เป็นทุกข์

อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์

ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์

ยมฺปิจฉํ น ลภติ ตมฺปิ ทุกฺขํ ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น สมปรารถนา

 เป็นทุกข์

สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา กล่าวโดยย่อแล้ว ขันธ์เป็นที่ยึดถือ 

  ทั้ง ๕ ประการ เป็นทุกข์ ดังนี้ 

ทุกข์ตามท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชี้ให้เห็นนี้ เป็นการชี้ลักษณะของทุกข์ 

ทัง้สองอย่างประกอบกนั คือทุกข์ทีเ่ป็นความทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป 

และทุกข์ที่เป็นตัวทุกขเวทนา คือความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ

ในประการแรก ได้ทรงชี้ว่า เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ ทั้ง ๓ 

ประการนี้ เมื่อว่าถึงความรู้สึกที่เป็นสามัญของชาวโลกทั่วไป ก็มักจะเห็นว่า ความแก่

เป็นทกุข์อย่างหน่ึง ความตายเป็นความทุกข์อย่างหนึง่ แต่ไม่เห็นว่า ความเกดิเป็นทกุข์
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เพราะฉะนั้น จึงถือว่าเกิดเป็นมงคล แต่ว่า แก่ ตาย เป็นอวมงคล ในงานวันเกิดไม่มี

ใครไว้ทุกข์ แต่แสดงความรืน่เรงิ แต่ว่าในคราวตายมกีารไว้ทกุข์ นีเ้ป็นความรูส้กึสามัญ

ของชาวโลกท่ัวไป แต่ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่า เป็นทุกข์ทั้งหมด เกิดก็เป็นทุกข์ 

แก่ก็เป็นทุกข์ ตายก็เป็นทุกข์ เพราะว่า มีแก่ มีตาย ก็เพราะมีเกิด ถ้าไม่มีเกิดก็จะ

ไม่มแีก่มตีาย ฉะน้ัน ความเกดิจงึเป็นตวัทุกข์ส�าคญั นีเ้ป็นหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 

พระอาจารย์กไ็ด้แสดงอธิบายว่า ความเกดิเปน็ทุกขอ์ยา่งไร ความแกเ่ป็นทกุข์อย่างไร 

ความตายเป็นทกุข์อย่างไร ไว้เป็นอนัมาก เช่นแสดงว่า ความเกิดน้ันเป็นทุกข์ กเ็พราะ

ว่าผู้ที่เกิดมาต้องทนทุกข์อยู่ในครรภ์ของมารดามาตั้งแต่เบื้องต้นเป็นเวลานานเดือน 

และแสดงอาการทีช่วนให้เหน็ว่าเป็นทกุข์ต่าง ๆ คราวนีม้าถงึความแก่ แสดงถงึลกัษณะ

ที่เป็นความเสื่อมโทรมของสังขาร อันแสดงถึงเป็นความทุกข์ และความตาย ก็แสดง

ถึงอาการที่น่ากลัวต่าง ๆ ดังที่คนสามัญทั่วไปกลัวตาย ก็เพราะเห็นว่าความตายเป็น

ความทกุข์ เม่ือนกึถงึความตายกเ็กิดทุกข์ขึน้มาเสียแล้ว เหมอืนอย่างว่า นกึถงึจะต้อง

ไปเผชิญกับอันตรายที่ใหญ่หลวงอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เกิดความกลัวข้ึนมา รู้สึกใน 

ความตายกค็ล้าย ๆ อย่างนัน้ ถอืว่าเป็นภยัใหญ่หลวงอนัหนึง่ และเมือ่พจิารณาดูให้เหน็แล้ว 

ก็จะเห็นได้ว่า ความกลัวตายนี้แหละ เป็นความกลัวท่ีเป็นต้นของความกลัวท้ังหลาย 

เช่นกลัวต่ออันตรายอันเกิดจากอาวุธ หรือเกิดจากสัตว์ร้ายเป็นต้น ก็เพราะเหตุท่ีว่า 

อาวธุและสตัว์ร้ายนัน้จะมาตัดชวีติ คือท�าให้ตาย กค็อืกลวัตายนัน่เอง ซ่ึงน�าให้กลวัต่อ

เหตุต่าง ๆ อันจะน�าความตายมาถึง พระอาจารย์ได้แสดงให้เห็นว่า เกิดเป็นทุกข์

อย่างไร แก่เป็นทกุข์อย่างไร ตายเป็นทกุข์อย่างไร รวมความเข้าแล้วกคื็อ แสดงในทาง

ให้เห็นว่าเป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจ ดังที่เรียกว่า ทุกขเวทนานั่นเอง

นี้ก็เป็นทางพิจารณาอย่างหนึ่ง แต่ว่าควรจะพิจารณาอีกอย่างหนึ่ง คือใน

ลกัษณะทีเ่ป็นความตัง้อยู่คงท่ีไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป อนัเป็นลกัษณะของ

ทุกข์อย่างละเอียด

ชวีตินี ้เป็นทกุข์กเ็พราะเป็นสิง่ทีด่�ารงอยูค่งทีไ่ม่ได้ เพราะแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไป ชีวิตนี้ตั้งต้นขึ้นด้วยชาติ คือความเกิด ในระหว่างก็เป็นชรา คือความแก่ ลงท้าย

ด้วยมรณะ คือความตาย เกิดจึงเป็นต้นชีวิต ตายเป็นปลายของชีวิต และแก่ก็เป็น

ท่ามกลางของชีวิต เพราะฉะน้ัน แก่ เจ็บ ตายนี้ จึงเป็นลักษณะของทุกข์ที่มีความ
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หมายว่า ตัง้อยูค่งท่ีไม่ได้ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป ถ้าหากว่าชวีตินีจ้ะไม่เป็นทกุข์ 

คือตั้งอยู่คงที่ โดยไม่มีแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ก็จะมีแต่ชาติคือความเกิดเท่านั้น 

แล้วก็ไม่ต้องแก่ ไม่ต้องตาย ดังท่ีเรียกว่าเป็นอมตะ คือเป็นผู้ไม่ตาย แต่ว่าจะเป็น 

เช่นนั้นหาได้ไม่ เมื่อมีชาติคือความเกิดก็ต้องมีแก่ มีตาย จะมีแต่ชาติคือความเกิด 

โดยปราศจากแก่ตายนั้น หาได้ไม่

ฉะนั้น ทั้งหมดนี้ จึงรวมเป็นตัวทุกข์ท่ีมีลักษณะเป็นความตั้งอยู่คงที่ไม่ได ้

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ดังกล่าว

การพจิารณาให้เห็นทุกขสัจจะ

การพจิารณาให้เหน็ทกุข์ในลกัษณะนี ้ย่อมพจิารณาให้เห็นได้ทัง้ในกาลทัง้ ๓ 

และทั้งในปัจจุบัน ในกาลทั้ง ๓ นั้น ก็คือ พิจารณาอย่างหยาบ ชาติ คือความเกิด 

เป็นอดีต คือได้เกิดมาแล้ว มรณะ คือความตาย เป็นอนาคต เพราะว่ายังไม่ตาย  

ความตายรออยู่ข้างหน้า ชรา เป็นปัจจุบัน เพราะในปัจจุบันนี้ก็ต้องเก่าแก่ไปอยู่ 

ทุกวินาที หรือว่าทุกขณะ

ชาต ิคอืความเกดิทีเ่ป็นอดตี ชรา คอืความแก่ทีเ่ป็นปัจจุบัน และ มรณะ คือ 

ความตาย ท่ีเป็นอนาคตน้ี รวมกันเข้าเป็นทุกข์ คือเป็นสิ่งที่ตั้งอยู ่คงที่ไม่ได้  

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ดังจะพึงเห็นได้ว่า ตั้งแต่เกิดมาก็ต้องบ่ายหน้าไปหา 

ความดบัอย่างไม่หยดุยัง้ เหมอืนอย่างอาทิตย์อทุยัขึน้ก็โคจรไปสู่อัศดงคต คอืความดบั

อย่างไม่หยุดยั้ง นี้จึงเป็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์อย่างหนึ่ง และเมื่อพิจารณา

ให้ละเอียดเข้ามา ชาติ คือความเกิด ชรา คือความแก่ มรณะ คือความตาย ปรากฏ

อยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ ชีวิตนี้ต้องประกอบด้วยขันธ์ท้ังหลายท่ีเป็นส่วนรูปและเป็น 

ส่วนนามรูปและนามนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ทุกขณะ เกิดก็เป็นชาติ ดับก็เป็นมรณะ 

ความแปรไปจากเกิดถึงดับ แม้จะเป็นระยะที่ส้ันที่สุดก็เป็นชรา และเมื่อพิจารณาให้

ละเอียดเข้ามาสั้นเข้ามาที่สุด ก็เหลือแต่เกิดดับ เกิดก็เป็นชาติ ดับก็เป็นมรณะ และ

เมื่อพิจารณาให้ละเอียดเข้ามาอีก ก็จะปรากฏแต่ความดับ คือปรากฏแต่มรณะ
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ความพิจารณาให้เห็นเกิดดับ ปรากฏขึ้นในปัจจุบันด่ังนี้ เป็นทุกขสัจจะ  

ทีป่รากฏในปัจจบุนั การพจิารณารูปกร็ปูกายอนันี ้เป็นส่ิงท่ีเกดิดับอยู่ทุกขณะ ธาตท้ัุง ๔ 

ทีป่ระกอบเข้าเป็นรปู กส็ิน้เสือ่มไปอยูทุ่กขณะ แต่อาศยัธาตท้ัุง ๔ ทีพ่อกพนูเข้าไปใหม่ 

กไ็ปทดแทนสิง่ทีส่ิน้เส่ือมไปนัน้ เหมอืนอย่างทีท่กุ ๆ คนต้องบริโภคอาหาร ต้องหายใจ

เข้าหายใจออก อยู่ทุกขณะ ก็เป็นการบริโภคธาตุดิน น�้า ไฟ ลม นี่เอง เข้าไปเป็น

อาหารส�าหรับที่จะทดแทนสิ่งที่สิ้นไปหมดไป ธาตุทั้ง ๔ ที่สิ้นไปหมดไป ก็สิ้นไปหมด

ไปอยู่ทุกขณะ และที่ทดแทนเข้าไปใหม่ ก็ทดแทนอยู่ทุกขณะเหมือนกัน นี้เป็นความ

เกดิความดบัทีเ่ป็นปัจจบุนั แต่ว่าปรากฏยากกเ็พราะว่าม ีสนัตต ิคอื ความสบืต่อ เช่น 

สิ้นไปเสื่อมไป แล้วก็มีความเกิดทดแทนต่อไป สิ่งที่เกิดทดแทนนั้นสิ้นไปหมดไป ก็มี

สิง่ทีท่ดแทนเข้าไปใหม่เหมอืนอย่างลมหายใจเข้าลมหายใจออก หายใจเข้าแล้วกห็ายใจออก 

ออกแล้วก็หายใจเข้าไปใหม่ เป็นสนัตตสิบืต่อไปอยูด่งันี ้เพราะฉะนัน้ จงึมองเหน็เหมอืน

อย่างว่าเป็นความเที่ยง และปรากฏเป็นความสุข เพราะความทกุข์ทีเ่กดิข้ึนก็มส่ิีงทีม่า

บ�าบดั ความทุกข์ก็หายไป ก็ปรากฏเป็นความผาสกุขึน้ เช่นว่าร่างกายหวิกระหายเป็น

ความทุกข์ ดื่มน�้าบริโภคอาหารเข้าไปบ�าบัดความทุกข์นั้น ก็ปรากฏเป็นความสุข  

นัง่นานเมือ่ย กลุ็กข้ึนยืนหรอืเดิน ยืนนานเมือ่ย กน็ัง่ เดนินานเมือ่ยก็หยดุ ยนื หรือนัง่ 

หรือว่านั่งนานเหน็ดเหนื่อยก็นอนพัก นอนนานพอแล้วก็ลุกขึ้น ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ

กันไปดังนี้ ก็เป็นการแก้ทุกข์ปรากฏเป็นความสุขขึ้น

เพราะฉะนั้น ความสุขต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ จึงเป็นสุขที่เป็นความแก้ทุกข์ให้สุด

สิน้ลงไปครัง้หนึง่ ๆ เท่านัน้ หาใช่เป็นความสขุทีแ่ท้จรงิไม่ แต่บคุคลผูไ้ม่พจิารณากยั็ง

ยดึมัน่อยูว่่าเป็นความสขุ และนอกจากนี ้กยั็งยึดม่ันอยู่ในส่ิงทีเ่ห็นว่าเทีย่ง ทีเ่ป็นสุขนี้

ว่าเป็นเรา เป็นของเรา ว่าเป็นตวัตนของเรา มอัีตตาตวัตนของเราในส่ิงเหล่าน้ี และเมือ่

มอัีตตาตัวตนของเราอยูใ่นสิง่เหล่านี ้กเ็ทีย่วออกรบัเป็นสขุเป็นทกุข์และออกรับสิง่ต่าง ๆ

เพราะฉะนัน้ ความท่ีมีสนัตตคืิอมคีวามสืบต่อกดี็ ความทีป่รากฏเป็นความสุข

แก้ทกุข์อยูก่ด็ ีความทีป่รากฏเป็นก้อนเป็นแท่ง อนัสบืเนือ่งมาจากทีม่คีวามสบืต่อและ

มีสุขดังกล่าวก็ดี จึงเป็นเครื่องปกปิด อนิจจตา ความเป็นของไม่เท่ียง ทุกขตา  

ความเป็นทุกข์ และ อนัตตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน ท�าให้บังเกิดความยึดถือว่าเป็น

ความเที่ยง เป็นความสุข เป็นอัตตาตัวตน
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เพราะฉะน้ัน การพิจารณาให้เห็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ ก็จ�าที่จะ

ต้องใช้ปัญญา เจาะแทงเครื่องปกปิดเหล่านี้ลงไปให้เห็นความเกิด ความดับ ท่ีมีอยู ่

ทุกขณะเป็นปัจจุบัน และให้เห็นว่าความสุขที่ปรากฏนั้นเป็นเพียงความแก้ทุกข์ไป 

คราวหน่ึง ๆ เท่านัน้ หาใช่เป็นความสขุทีแ่ท้จรงิไม่ และเพราะชวิีตนี ้เป็นส่ิงทีเ่กดิดับ  

จงึไม่เทีย่งเป็นสิง่ทีเ่ตม็ไปด้วยทกุข์ จงึเป็นทกุข์ และไม่ควรเป็นส่ิงท่ีจะพงึยึดถือว่าเป็นเรา 

เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา โดยเป็นสาระเป็นแก่นสาร จึงเป็นอนัตตา

ความพจิารณาลงไปให้อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ปรากฏขึน้ดัง่นี ้เรยีกว่าเป็นการ

พิจารณาให้เห็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ โดยมีชาติ ความเกิด ชรา ความแก่ 

มรณะ ความตาย ดังกล่าวนี้แหละเป็นเครื่องน�าความคิดพิจารณา และผู้ท่ีเห็นทุกข์

ดังนี้ก็จะเป็นผู้ที่พ้นทุกข์ ไม่ใช่ผู้ที่เป็นทุกข์ เพราะจะท�าให้ไม่ยึดถือ ท�าให้เป็นผู้ที่อยู่

เหนือทุกข์ แต่ไม่ใช่เป็นตัวทุกข์

เพราะฉะนั้น ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัว ที่เห็น

แล้วตกใจเดอืดร้อน แต่ว่าเป็นสิง่ท่ีเหน็แล้วมคีวามสุข เพราะจะพ้นทกุข์ จะอยูเ่หนอืทกุข์ 

จะมองเห็นทุกข์ เหมือนอย่างมองเห็นเรือนที่ไฟไหม้อยู่ข้างนอก แต่ไม่ได้อยู่ในเรือนที่

ไฟไหม้ เม่ืออยู่ในเรือนท่ีไฟไหม้จึงร้อน แต่เมื่อออกมาอยู่นอกเรือนที่ไฟไหม้และ 

ยืนมองดูเรือนที่ไฟไหม้นั้น ผู้ที่ดูอยู่นั้น ก็เป็นผู้ที่ไม่ร้อน และก็มองเห็นสัจจะคือ 

ความจรงินีเ้ป็นสารตัถะแห่งการพจิารณาทกุขสัจจะ สภาพทีจ่รงิคือทุกข์ ของพระพทุธเจ้า

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔



ครั้งที่ ๒
อบรมจติให้ปฏบิัตใินศลี สมาธ ิ ปัญญา

จติใจนีต้้องอบรมจงึจะเป็นประโยชน์ และจะพบความสุขอย่างประณีตอนัเหนอื

ความสุขที่เคยได้รับ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม โดยตรงก็เพื่ออบรมจิต แม้การ

ปฏิบัติใน ศีล เมื่อปฏิบัติใหม่ ๆ ย่อมจะกระวนกระวาย  แต่เมื่อได้ปฏิบัติจนศีลหยั่ง

รากลงในจิต ศลีกอ็บรมจติให้มคีวามสงบ และจตินีจ้ะขาดศีลเสียมิได้ เม่ืออบรมใน สมาธิ 

กเ็ช่นเดยีวกนั  ในชัน้แรก จติจะไม่ยอมเป็นสมาธ ิจะดิน้รนกวดัแกว่งกระสบักระส่าย 

แต่เมือ่สมาธไิด้หย่ังรากลงในจติ  จติกจ็ะต้องการสมาธ ิจะขาดสมาธิเสียมิได้ ปัญญา 

คือความรู้ ก็เช่นเดียวกัน  ในชั้นแรก จิตจะมืดมัวไม่มองเห็นสัจจะคือความจริง  

แต่เมือ่อบรมปัญญาอยู่บ่อยๆ ปัญญา จะหย่ังรากลงจติกจ็ะต้องการปัญญา คอืต้องการ

ความรู้ จะขาดปัญญา คือความรู้เสียมิได้  จิตที่มี ศีล สมาธิ ปัญญา หยั่งรากลง

ต้องการ ศีล สมาธิ ปัญญา อยู่เช่นนี้ ก็จะได้พบผล คือ สันติ ความสงบหรือ วิมุติ 

ความหลดุพ้น อนัสนัต ิความสงบ หรอื วิมติุ ความหลดุพ้นนี ้ไม่ใช่เป็นธรรมอนัสุดเอือ้ม 

อันสามัญชนไม่ได้ไม่ถึง แต่ว่าเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติ จะได้ จะถึง อยู่ทุกเวลา ตามภูมิ 

ตามชัน้ เพราะเมือ่ได้ปฏบิตัอิยูใ่น ศีล สมาธ ิปัญญา ก็ย่อมจะได้พบกบั สนัตคิอืความ

สงบใจ และวิมุติคือความหลุดพ้น ซ่ึงปรากฏอยู่ที่สันติ คือความสงบใจนี้ เพราะว่า

จติใจจะมสีนัต ิคือความสงบระงบั ก็จะต้องเป็นจิตใจทีม่วิีมตุ ิคอืพ้น พ้นจากส่ิงทีท่�าให้

ไม่สงบ เหมอืนอย่างพืน้น�า้ทีใ่นแม่น�า้หรอืในทะเลท่ีสงบ กจ็ะต้องสงบ ในขณะทีล่มได้

พ้นไป หรือว่าพ้นไปจากลม ซึง่เป็นเครือ่งมากวนน�า้ให้เป็นคลืน่ อาการทีท่ะเลหรอืพืน้
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น�า้พ้นไปจากลมหรอืว่าลมพ้นไป ดงัน้ี เรยีกว่าเป็นวิมตุ ิอาการทีส่งบเป็นสันต ิเพราะฉะน้ัน 

วิมุติกับสันติจึงเป็นธรรมส่วนผลท่ีประกอบอยู่ด้วยกัน อันผู้ปฏิบัติอยู่ใน ศีล สมาธิ 

ปัญญา จะพึงได้ประสบอยู่ทุกขณะ

ก็แหละจิตใจ ที่อบรมด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมเป็นจิตใจที่ได้พบกับวิมุติ

หรือสันติ และต้องการ ศีล สมาธิ ปัญญา ต้องการวิมุติหรือสันติ ส่วนท่ีได้อบรม 

ไปแล้ว กย่็อมจะเป็นพืน้ฐาน และเมือ่มพีืน้ฐานท่ีสูงขึน้ ขัน้ของการปฏบิติักย่็อมจะสูงขึน้ 

และการปฏบิตัใิน ศลี สมาธ ิปัญญา นี ้กจ็ะพงึปฏบิตัใิห้มปีระกอบกนัอยู ่ศลีนัน้กพึ็ง

มเีป็นภาคพืน้  และสมาธกิพ็งึอบรมให้มีขึน้ส�าหรบัเป็นบาทของปัญญา ความมุง่หมาย

ของสมาธิ โดยตรงต้องการให้เป็นบาทของปัญญา แต่ว่าผลของสมาธิอีกอย่างหนึ่ง 

กคื็อ ความอยู่เป็นสขุใจปัจจบัุน เพราะสมาธกิเ็หมอืนอย่างห้องเยน็ เมือ่เข้าสูห้่องเยน็

ก็ย่อมมีความสุข ปราศจากความร้อนและเครื่องรบกวนทั้งหลาย จิตที่เข้าสู่สมาธิ  

กย่็อมเป็นสขุปราศจากเครือ่งรบกวนทัง้ปวง เพราะฉะนัน้ ความอยูเ่ป็นสขุใจปัจจุบนันี้ 

จึงเป็นผลของสมาธอิกีอย่างหนึง่ แต่ว่าถ้าตดิอยู่ในผลดงันี ้สมาธกิจ็ะกลายเป็นนวิรณ์ 

คือเป็นเครื่องก้ันอย่างหน่ึง ไม่ให้เจริญปัญญา เพราะเมื่อเข้าห้องเย็น คือหลบเข้าสู่

สมาธิ อยู่กับความสุขในสมาธิ ก็ไม่อยากที่จะคิดอะไร ไม่อยากท่ีจะพิจารณาอะไร  

สงบอยู่เฉย ๆ สบาย ๆ เมื่อมีความช�านาญในสมาธิ จะอยู่เฉย ๆ สบาย ๆ ดังนี้  

นานสกัเท่าไรก็ได้  แต่ว่ากไ็ม่บงัเกดิผลทางปัญญาแต่อย่างใด เมือ่ตดิอยูด้่วยความสขุ

ในสมาธ ิดงันี ้ก็กลายเป็นอุปกิเลสเป็นนิวรณ์ เป็นเครือ่งกัน้ไว้ไม่ให้เกดิปัญญาดงักล่าว  

เพราะฉะนั้น ท่านจึงต้องการให้มีสมาธิเป็นบาท คือให้เป็นที่ตั้ง เหมือนอย่างเป็นเท้า

ส�าหรับที่จะด�าเนินเข้าสู่ปัญญา ซึ่งเป็นตัวความรู้

ลักษณะของสภาวธรรม

ก็แหละ อันปัญญา คือความรู้ที่เป็น ปัญญาสิกขา หรือเป็นข้อที่ ๓ สืบมา

จากสมาธิ และศีลนั้น โดยตรงก็มุ่งถึง วิปัสสนาปัญญา คือความรู้ที่เห็นแจ้ง เห็นแจ้ง

ในอะไร กค็อืเหน็แจ้งในสภาวธรรมโดยสามญัญลกัษณะ นีเ้ป็นค�าจ�ากดัความอย่างสัน้ 
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เห็นแจ้งในสภาวธรรมโดยสามัญญลักษณะ สภาวธรรม นั้น คือธรรมโดยสภาพ  

ค�าว่า สภาพ หรอื สภาวะ แปลว่า ภาวะของตน คอื มภีาวะของตนตามเหตแุละปัจจยั 

หมายถึง นามรูป อันนี้ คือกายและใจอันนี้ กายและใจอันนี้ ชื่อว่าเป็นสภาวธรรม 

ธรรมโดยสภาพ คอืมภีาวะของตนตามเหตแุละปัจจยันัน้ เหต ุกค็อื มกีเิลสและกรรม

เป็นเหตใุห้เกิดมาและมีปัจจัยอุดหนนุต่าง ๆ เป็นต้นว่า ความประกอบกนัเข้าของธาตุ

ทั้ง ๔ มีจิตใจเข้ามาครองก็เป็นชาติ คือความเกิดขึ้น และเมื่อเป็นชาติ คือความเกิด

ขึ้นมาแล้ว ก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป จนถึงแตกสลายในที่สุด ความเกิดและความ

แก่และความตาย ท่ีมีในอันดับต่อไปของนามรูป หรือกายและใจอันนี้ก็เป็นสภาวะ  

คือ ความเป็นไปของตนเองตามเหตุและปัจจัย ดังนี้ จึงชื่อว่าเป็นสภาวธรรม นามรูป

หรือกายและใจอันนี้ ย่อมมีลักษณะที่ก�าหนดให้รู้ได้ คือ

อนิจฺจํ ไม่เที่ยง  คือเป็นสิ่งที่เกิดดับ

ทุกฺขํ เป็นทุกข์  คือแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป

อนตฺตา  มิใช่อัตตาตัวตน

ลกัษณะทัง้ ๓ นี ้เป็นลักษณะของกายและใจอนันี ้ทีจ่ะก�าหนดให้รูไ้ด้ วปัิสสนา

ปัญญา ปัญญาคือวิปัสสนาความเห็นแจ้ง ก็ต้องการให้เห็นแจ้งในนามรูปนี้ โดย 

สามัญญลักษณะ คือ อนิจฺจํ ไม่เที่ยง ทุกฺขํ เป็นทุกข์ อนตฺตา มิใช่ตัวตน ในการนี้ก็

จะต้องอาศัยสมาธิ คือความรวมจิตเข้ามาเพ่งพินิจ ที่นามรูปอันนี้

ขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา

ในการรวมจติเข้ามาเพ่งพนิจิ เมือ่แสดงโดยอนตัตลกัขณสตูร พระสตูรทีแ่สดง

ลักษณะอนัตตา คือยกอนัตตาขึ้นแสดง ก็ต้องการให้ใช้สมาธิ คือรวมจิตเข้ามาเพ่ง

พินิจดูที่กายอันเรียกว่า รูปขันธ์ คือกองรูป รูป อันประกอบด้วยธาตุดิน น�้า ไฟ ลม 

ที่เป็นก้อน กองอยู่นี้ คือที่นั่งอยู่นี้ นี่เป็นรูปขันธ์ กองรูป นาม หรือ ใจ ในส่วนที่รู้

เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นกลางๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข ดังในบัดนี้ ใจก็มีทุกข์มีสุข กายเอง
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กม็ทีกุข์มสีขุ ใจทีส่งบเยน็กเ็ป็นสขุ ใจทีด่ิน้รนกวดัแกว่ง อดึอดั ก็เป็นทกุข์ กายทีร้่อน 

ที่เมื่อยขบ ก็เป็นทุกข์ กายที่ต้องลมเย็น สะดวกคล่อง ก็เป็นสุข นี่ก็เป็น เวทนาขันธ์ 

กองเวทนา คราวนี้ ใจที่จ�าได้หมายรู้ จ�ารูปได้ จ�าเสียงได้ จ�ากลิ่นได้ จ�ารสได้ จ�าสิ่งที่

กายถูกต้องได้ จ�าเรือ่งราวต่าง ๆ ได้ นีก่เ็ป็น สญัญาขนัธ์ กองสญัญา ใจทีค่ดิปรงุแต่ง

ไปต่าง ๆ ดบ้ีาง ไม่ดบ้ีาง กเ็ป็น สงัขารขนัธ์ กองสงัขาร ใจท่ีรูส้กึเหน็อะไร รูส้กึได้ยนิ

อะไร ดังเช่นในบัดนี้ก็รู้สึกได้ยินเสียงที่พูดในที่นี้ รู้สึกได้ยินเสียงรถข้างนอก นี่ก็เป็น

วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ

ผู้ปฏิบัติอบรมวิปัสสนาปัญญา ก็พึงท�าสมาธิ คือเพ่งพินิจลงไปให้รู้จักว่านี ่

กองรูป รูปกองอยู่นี่ นี่กองเวทนา เวทนากองอยู่ที่นี่ นี่กองสัญญา สัญญากองอยู่ที่นี่ 

น่ีกองสังขาร ความคิดปรุงหรือความปรุงคิด สังขารกองอยู่ที่น่ี นี่กองวิญญาณ  

ความรูส้กึเหน็รปู ได้ยนิเสยีงเป็นต้น วญิญาณกองอยูท่ีน่ี ่เพ่งพนิจิลงไปให้รูจ้กัหน้าตา

ของขันธ์ทั้ง ๕ นี้ และก็ระลึกถึงค�าสอนของพระพุทธเจ้า ที่ตรัสแสดงไว้ว่า ทั้งห้านี้

เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน เพราะว่าเป็นไปเพื่ออาพาธ ถ้าจะพึงเป็นอัตตา คือตัวตนแล้ว 

ก็จะไม่พึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ ใคร ๆ ก็จะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ว่า ขอให้  

รูป เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ เป็นอย่างนีเ้ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้เลย  แต่ว่า 

จะบงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนาอย่างนัน้หาได้ไม่ รปู เวทนา สญัญา สังขาร วญิญาณ 

ย่อมเป็นไปเพื่ออาพาธ เพราะฉะนั้น จึงเป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน อาพาธ นั้น แปลว่า

เบยีดเบียน เป็นไปเพือ่อาพาธกค็อืเป็นไปเพือ่ความเบยีดเบยีน ก็คอื รปู เวทนา สญัญา 

สังขาร วิญญาณน้ี มีอาพาธ คือมีเครื่องเบียดเบียนอยู่โดยรอบ เม่ือเกิดขึ้นมาแล้ว  

กถ็กูความแก่เบียดเบียนให้แก่ ถกูความเจบ็เบยีดเบยีนให้เจบ็ ถูกความตายเบียดเบยีน

ให้แตกสลาย นีว่้าตามหลักใหญ่ ๆ และเม่ือจะพจิารณาให้ย่อยออกไป ก็จะพงึเห็นได้ว่า 

ถูกความสิ้นไป ความเสื่อมไป เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลา ว่าถึง รูปขันธ์ เห็นได้ชัด  

ทีต้่องถูกความสิน้ไป เสือ่มไป เบยีดเบยีนอยู่ตลอดเวลา ซ�า้ยังแถมถูกเครือ่งแวดล้อม

เป็นต้นว่าดนิ ฟ้า อากาศ และกรรมของบคุคลด้วยกนัเองเบยีดเบยีนอกีด้วย นามขนัธ์ 

คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  มีความสิ้นความเสื่อมไปที่มีอยู่ประจ�าตลอดนี้

เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน และเมื่อรูปต้องถูกเบียดเบียน เวทนา สัญญา 
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สังขาร วิญญาณ ซึ่งเป็นส่วนนามธรรมหรือส่วนใจ ก็ถูกเบียดเบียนไปด้วย และ 

เมื่อใจถูกเบียดเบียน รูปก็พลอยถูกเบียดเบียนไปด้วย เครื่องเบียดเบียนนั้นมีอยู่ 

ตลอดเวลา จนถึงตาย หรือแตกสลายไปจนได้ในท่ีสุด แม้ในปัจจุบันนี้ ความส้ินไป 

ความเสื่อมไป ความแตกสลายไป ก็มีอยู่ตลอด แต่อาศัยอาหารมาเป็นเครื่องบ�ารุง

เลี้ยงทดแทนกัน จึงด�ารงอยู่ได้

เพราะฉะนั้น เมื่อบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ ต้องถูกเบียดเบียนอยู่

เช่นนี้ตลอดเวลา จึงเป็น อนัตตา มิใช่ตัวตน เพราะถ้าเป็น อัตตา คือตัวตนแล้วไซร้ 

ก็จะต้องบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้

นัยแห่งพระสูตร สอนให้พิจารณาดังนี้ ก็หัดพิจารณาไปตามที่พระพุทธเจ้า

ทรงสั่งสอนอยู่เนือง ๆ ดังนี้ ก็เป็นทางปฏิบัติอบรมวิปัสสนาปัญญาประการหนึ่ง  

แต่ก็ต้องอาศัยมีสมาธิคือรวมจิต เพ่งพินิจพิจารณา

๔ ธันวาคม ๒๕๑๔



ครั้งที่ ๓
กาย เวทนา จติ ธรรม

กระแสของธรรมนัน้ คอื กระแสของความจรงิทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัรู ้และได้

ทรงแสดงสั่งสอน กระแสของความจริงนี้ ก็เป็นความจริงภายในตนเองนี้เอง กระแส

ของธรรม ซ่ึงมีอยู ่ภายในตนเองนี้ ก็มีอยู ่ที่กายและใจอันนี้ ไม่ใช่มีอยู ่ในที่อื่น  

โดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ทุกๆคนย่อมมีกาย มีเวทนา มีจิต และมีธรรม

กาย ก็คือรูปกายอันนี้ ที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุดิน น�้า ไฟ ลม อันเป็นวัตถุซึ่ง

เรียกว่า เป็น  มหาภตูรูป คอืเป็นรปูทีเ่ป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วยรปูทีเ่ป็นส่วนละเอยีด

ต่าง ๆ เช่น ประสาททัง้ห้า มจีกัขปุระสาท ประสาทตา โสตประสาท ประสาทหู เป็นต้น 

ประกอบด้วยชีวิต นี้เรียกว่าเป็น กาย

เวทนา เม่ือเป็นกายที่ประกอบด้วยชีวิตดังนี้ ก็ย่อมมี เวทนา คือ ความรู้

เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข นี้เรียกว่า เวทนา

จติ คอื ธรรมชาตทิีม่คีวามรู ้มคีวามคดิ ท่ีอาศัยอยู่ในกายอนันี ้ดงัท่ีเรยีกกนัว่า 

จิตใจ ซึ่งทุก ๆ คนมีอยู่และย่อมจะรู้จิตใจของตนเองอยู่เสมอ ว่ามีความคิดอย่างไร 

และมีอาการอย่างไร นี้เรียกว่า จิต

ธรรม ธรรมหมายถึงส่วนประกอบที่ประกอบอยู่กับจิต เป็นส่วนช่ัวเรียกว่า 

อกุศลธรรม ก็มี เป็นส่วนดีเรียกว่า กุศลธรรม ก็มี เป็นส่วนกลาง ๆ เรียกว่า  

อัพยากตธรรม ก็มี นี้เรียกว่า ธรรม
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กาย เวทนา จิต ธรรมนี้  จึงเป็นส่วนที่ทุกคนมีอยู่ และทั้ง ๔ นี้ ก็ย่อมมี

กระแส คอืความเป็นไป ความเป็นไปของกาย ของเวทนา ของจติ ของธรรม ดงักล่าวนี้  

โดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ก็คือ ความเกิด ความดับ  ซึ่งมีอยู่เสมอตลอดเวลา และ

อกีอย่างหน่ึง กค็อืกระแสของจติใจ ทีป่รารถนาและยึดถืออยู่ใน กาย เวทนา จติ ธรรมนี้ 

ดงัเช่นปรารถนาให้กายสวยงาม ไม่เจ็บ ไม่แก่ ด�ารงอยู่เสมอ ปรารถนาให้เวทนาเป็นสุข 

เวทนาอยูเ่สมอ คอืต้องการสขุ ปรารถนาให้จติใจเป็นจติใจทีส่มประสงค์อยูเ่สมอ อยาก

จะได้อะไรก็ต้องการที่จะให้ได้ดังใจ และปรารถนาที่จะให้พบเรื่องที่พอใจ ที่ชอบใจอยู่

เรื่อย ๆ เช่นต้องการที่จะพบแต่สิ่งที่เรียกว่า เป็นลาภ เป็นยศ เป็นสรรเสริญ เป็นสุข 

ที่จะเป็นอารมณ์ คือ เป็นเร่ืองที่ปรารถนาพอใจ และก็มีความยึดถืออยู่ในส่ิงเหล่านี้  

จึงได้กลายเป็น จรติ คอื ตดิเป็นอธัยาศยั เป็นนสิยัขึน้ ท่ีท�าให้ต้องการแต่ความสวยงาม

ของร่างกาย ไม่ชอบแก่ ไม่ชอบเจบ็ ไม่ชอบตาย ต้องการความสุข ต้องการทีจ่ะตามใจ

ตนเอง และต้องการสิ่งทั้งหลายที่ใจชอบ จึงกลายเป็น ตัณหา อุปาทาน ขึ้น และ

ตณัหาอปุาทานท่ีเป็นตวัจรติ ดงัท่ีกล่าวมาน้ีกซ็บัซ้อนอยู ่ ในตณัหาอปุาทานทียึ่ดถืออยู่ 

ในกาย เวทนา จิต ธรรมน้ีน่ีแหละ ว่าเป็นตวัเรา เป็นของเรา เพราะฉะนัน้ จงึต้องการ

ที่จะให้สิ่งที่เป็นตัวเรา ของเราน้ี ไม่แก่ ไม่ตาย สวยงามอยู่เสมอ เป็นสุขอยู่เสมอ  

ได้ดังใจอยู่เสมอ พบเรื่องราวอะไรที่ชอบอยู่เสมอ ตัณหาอุปาทานดังนี้ ย่อมท�าจิตใจ

ให้ปรารถนาให้ยึดถือ ซึ่งท�าให้บังเกิดผลอีกหลายอย่างสืบเนื่องกันไป เช่น ก่อเจตนา 

คือความจงใจ ประกอบกรรมต่าง ๆ ออกไป ทางกาย ทางวาจา และแม้ทางใจเอง  

ทีจ่ะปรนปรอืความต้องการและความยดึถอืนีน้ีเ่อง เช่น ต้องการไม่แก่ ไม่ตาย ต้องการ

ความสวยงามของร่างกาย ก็ปรนปรือให้ได้รับผลเช่นนั้น แสวงหาสิ่งต่าง ๆ มาบ�ารุง

ร่างกาย เป็นผ้านุ่งห่มบ้าง เป็นอาหารบ้างเป็น สิ่งต่าง ๆ บ้าง จนร่างกายนี้ใช้ไม่หวัด 

ไม่ไหว แล้วยงัไม่พอ และแสวงหาความสขุต่าง ๆ มาปรนปรือให้เกดิสุขเวทนา แสวงหา

สิ่งต่าง ๆ มาปรนปรือใจเอง และแสวงหาเรื่องที่ใจชอบตา่ง ๆ เมือ่ความปรารถนานี้มี

มากเพียงไร ก็ท�าให้ความดิ้นรนแสวงหามากเพียงนั้น จนถึงไม่เลือกว่าเป็นทางผิด  

หรือทางถูก จึงบังเกิดเป็นบาป เป็นอกุศล เป็นทุจริตขึ้น และนอกจากนี้ ก็ยังจะต้อง

ประสบกับความไม่สมปรารถนา เพราะการที่จะแสวงหาสิ่งต่าง ๆ มาปรนปรือความ

อยากความต้องการดังกล่าวน้ัน ย่อมไม่สามารถที่จะสมปรารถนาไปทั้งหมดได้ และ



119แนวปฏิบัติทางจิต

ไม่สามารถที่จะท�าให้เพียงพอกับความอยากได้ เหมือนอย่างการหาเชื้อมาใส่ไฟ ที่จะ

ให้เพียงพอแก่ไฟนั้น หาได้ไม่ ยิ่งหาเชื้อมาใส่ไฟให้มากขึ้นเพียงไร ไฟก็ลุกกองโตขึ้น

เพยีงน้ัน กนิเชือ้มากขึน้ ไหม้หมดไปท้ังเมืองแล้วกย็งัไม่พอ ไฟของตณัหากเ็ป็นฉนันัน้ 

ไม่สามารถจะปรนปรือให้พอได้ และนอกจากนี้ คติธรรมดา คือ ความเกิด ความดับ 

ซึ่งเป็นอาการที่ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ก็ย่อมมีอยู่ในสิ่งทั้งหลาย กาย เวทนา จิต ธรรม 

ซึ่งทุก ๆ คนปรนปรืออยู่ด้วยตัณหาอุปาทานอย่างนักหนาดังกล่าวนี้ ก็ย่อมตกอยู่ใน

คติธรรมดาเช่นนั้น

เพราะฉะนั้น จึงต้องประสบความทุกข์ เดือดร้อน เพราะความปรารถนาไม่

สมหวงับ้าง เพราะอกศุลทจุรติต่าง ๆ ทัง้หลายบ้าง และจติใจเองกไ็ม่ได้พบกบั ความสงบ 

ซึง่เป็นความสขุอย่างยิง่ เพราะฉะนัน้ จงึต้องอยู่ด้วยความเศร้าหมอง คือตณัหาอปุาทาน 

ซึ่งเป็นตัวกิเลสเครื่องเศร้าหมอง และความทุกข์เดือดร้อนทั้งหลาย ต้องเป็นตัวกิเลส

เครือ่งเศร้าหมอง และความทกุข์เดอืดร้อนทัง้หลาย ต้องมีความไม่บริสทุธิก์าย บรสิทุธิว์าจา 

บรสิทุธิใ์จ ต้องมโีสกะ ปรเิทวะ คอืความแห้งใจ ความคร�า่ครวญใจ ต้องมทีกุข์โทมนสั 

คือความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ต้องตกต�่า ต้องวนเวียนอยู่ในความทุกข์เดือดร้อน

ทั้งหลาย

จรติ ๔ ประเภท

โลกียสัตว์ย่อมเป็นไปอยู่เช่นนี้ เพราะฉะนั้น ท่านจึงแสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งหลาย

ในโลกนี้

บางจ�าพวกเป็นผูมี้ ตณัหาจริตอย่างหยาบ คอื มตีณัหาความอยากอย่างหยาบ

เป็นอัธยาศัย ซึ่งท�าให้ติดอยู่ใน กาย

บางจ�าพวกม ีตณัหาจรติอย่างละเอียด คอื มตีณัหาความอยากอย่างละเอยีด

เป็นอัธยาศัย ซึ่งท�าให้ติดอยู่ใน เวทนา

บางจ�าพวกมี ทฏิฐิจริตอย่างหยาบ คอื มคีวามเหน็ผิดอย่างหยาบเป็นอธัยาศยั 

ซึ่งท�าให้ติดอยู่ใน จิต
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บางจ�าพวกมี ทิฎฐิจริตอย่างละเอียด คือ ความเห็นผิดอย่างละเอียดเป็น

อัธยาศัย ซึ่งท�าให้ติดอยู่ใน ธรรม คือเรื่องที่ปรารถนาต้องการ

แต่เมือ่พจิารณาดแูล้ว โลกยีสตัว์บคุคลทัว่ไป กย่็อมมจีริตทัง้ ๔ นีอ้ยูด้่วยกนั

น้อยหรือมาก เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นผู้รู้ ทรงเป็นผู้เห็น ทรงเป็นผู้มี 

พระกรณุา จงึได้ตรสับอกทางปฏิบตัเิพือ่ช�าระจรติอัธยาศยัทัง้ ๔ ประการนี ้อันเรียกว่า 

สติปัฏฐาน คือที่ตั้งของสติ หรือความปรากฏขึ้นแห่งสติ ๔ ประการ สติปัฏฐาน ๔ 

ประการนี ้กมิ็ได้ตรสับอกไว้ในท่ีห่างไกลท่ีไหน แต่กต็รสับอกไว้ให้ต้ังสตพิจิารณากาย 

เวทนา จิต ธรรม ทั้ง ๔ ประการนี้เอง ที่ทุก ๆ คนมีอยู่ เพื่อจะให้รู้ให้เห็นตามความ

เป็นจริง

อานสิงส์ของสตปิัฏฐาน ๔

สตปัิฏฐาน ท้ัง ๔ ประการนี ้มีอานิสงส์ผลดงัท่ีตรสัแสดงไว้ในต้นพระสูตรว่า

เอกายโน อยํ มคฺโค   ทางนีเ้ป็นทางไปอนัเอก คอืเป็นทางไปอนัเดยีว

สตฺตานํ วิสุทฺธิยา   เพือ่ความบรสิทุธิห์มดจด แห่งสตัว์บคุคลทัง้หลาย

โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย   เพือ่ก้าวล่วงความโศก ความปรเิทวะทัง้หลาย

ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย เพื่อดับทุกข์และโทมนัสทั้งหลาย

ญายสฺส อธิคมาย   เพื่อบรรลุญายธรรม คือธรรมที่ถูกที่ชอบ  

 ซึง่จะถึงบรรลไุด้ด้วยการปฏบิตัชิอบโดยล�าดบั

นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย  เพื่อกระท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ดังนี้

เครื่องมอืส�าหรับปฏบิัตสิตปิัฏฐาน

ก็แหละ ครั้นตรัสแสดงชี้ทางปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง ๔ ประการนี้ พร้อมทั้ง

ตรัสบอกอานิสงส์ผลดังน้ี ก็ได้ตรัสจ�าแนกข้อที่พึงตั้งสติพิจารณาไว้เป็น ๔ ประการ 

คือ กายอย่างหนึ่ง เวทนาอย่างหนึ่ง จิตอย่างหนึ่ง ธรรมอย่างหนึ่ง ดังกล่าว และได้
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ตรัสบอกเครื่องมือส�าหรับที่จะใช้ปฏิบัติไว้ อันผู้ปฏิบัติพึงทราบ และพึงใช้เป็นเครื่อง

มือในการปฏิบัติ ๔ ข้อ คือ

อาตาปี มีความเพียร คือจะต้องมีความพากเพียรพยายามในการปฏิบัติ

- เพียรเริ่มต้นปฏิบัติ

- เพียรด�าเนินการปฏิบัติ และ

- เพียรปฏิบัติเรื่อยไปให้ก้าวหน้าไปอยู่เสมอ ถ้าขาดความเพียรเสียดังนี้  

 ก็จะไม่มีการปฏิบัติขึ้นได้

สมฺปชาโน มีสัมปชานะ คือความรู้ ในที่นี้หมายถึงความรู้ตัว คือมีความรู้ใน

อิริยาบถน้อย อิริยาบถใหญ่ ของตนเอง มีความรู้ที่ควบคุมตนเองอยู่

สติมา มีสติ ก็คือมีความรู้อีกนั่นแหละ แต่เป็นความรู้ที่ก�าหนดอยู่ในข้อสติ

ปัฏฐานที่ตั้งขึ้น ส�าหรับปฏิบัติ คือความรู้ที่ระลึกก�าหนดในกาย เวทนา จิต ธรรม 

ตามที่ยกขึ้นส�าหรับตั้งสติ และ

วเินยยฺ โลเก อภชิฌฺาโทมนสสฺ ํก�าจัดความยินด ีความยินร้ายในโลกเสีย คอื

เมื่อเกิดความยินดีข้ึนก็ดี ความยินร้ายขึ้นก็ดี ก็ให้ก�าจัดเสีย ดังเช่นเมื่อจับปฏิบัติ 

ขั้นแรกก็น่าจะเกิดความยินร้าย เช่นว่าต้องเมื่อยขบในการนั่ง จิตใจก็ไม่เป็นสุข  

เพราะต้องมานั่งก�าหนดอยู่ในการปฏิบัติ ก็แปลว่า ก็น่าจะไม่สบายทั้งกายทั้งใจ  

เมือ่ปฏบิตัทิแีรกนีก่ท็�าให้ยนิร้าย ถ้าหากว่าแพ้ต่อความยนิร้ายเสยีเช่นนี ้กต้็องเลิกการ

ปฏิบัติ การปฏิบัติจะเกิดขึ้นและจะด�าเนินไปไม่ได้ หรือว่าเกิดความยินดีในอารมณ์

ภายนอกที่ดึงใจออกไปอยู่เสมอ ใจรวมเข้ามา ก็มีอารมณ์ที่น่ายินดีที่ค้างอยู่ในใจ  

คอยดึงใจออกไป ดงันี ้กต้็องก�าจดั ใจจงึจะรวมเข้ามาเป็นสมาธไิด้ แม้ยนิดใีนข้อปฏบิตัิ

ก็ต้องก�าจัดเหมือนกัน เพราะจะท�าให้จิตใจฟุ้งซ่านไปด้วยความยินดี ต้องคอยก�าจัด

ความยนิดยีนิร้ายอยูดั่งนี ้ประคองใจให้เป็นอเุบกขา คอืเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ในการปฏบิตัิ

รวมเข้า ก็เป็นเครื่องมือ ๔ ประการ ซึ่งผู้ปฏิบัติจะพึงยึดถือเป็นเครื่องมือใน

การปฏิบัติอยู่เป็นประจ�า และครั้นทรงแสดงเครื่องมือในการปฏิบัติ ๔ ประการดังนี้ 

ก็ทรงได้ตรัสสอนให้เลือกสถานที่ปฏิบัติ ที่ตรัสชี้ไว้ ก็คือ
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- ป่า

- โคนไม้

- เรือนว่าง

พจิารณาดถูงึสถานท่ีท่ีตรสัชีไ้ว้นี ้กค็อืต้องการทีท่ี่สงบสงดั แต่กพึ็งเข้าใจว่าที่

สงบสงัดน้ี เป็นสถานที่ภายนอกอย่างหนึ่ง เป็นสถานที่ภายในอย่างหนึ่ง สถานที่

ภายนอกนั้น ก็ต้องการสถานท่ีสงบสงัด จะเป็นป่า เป็นโคนไม้ เป็นเรือนว่าง หรือ 

เป็นที่อื่นใดก็ตาม แม้จะหาสถานที่ที่มีลักษณะเป็นความสงบสงัดสมบูรณ์เต็มท่ีไม่ได้ 

เมื่อรู้จักท�าใจของตัวเองให้สงบสงัด ก็ใช้ได้เหมือนกัน ดั่งที่เรียกว่าท�าบ้านให้เป็นป่า 

ท�าให้เป็นเหมือนโคนไม้ ให้เป็นเหมือนเรือนว่าง ตามที่ตรัสสอนไว้ในบางพระสูตร  

กค็อืท�าจิตใจ ให้สงบสงดันีเ้อง ไม่ยดึถอืในรูป ในเสียงเป็นต้น ทีร่บกวน เมือ่รูจ้กัท�าใจ

ให้สงบสงัดดังนี้ แม้จะไม่ได้สถานที่ที่สงบสงัดเต็มที่ ก็สามารถปฏิบัติได้ แต่ถ้าท�าใจ

ให้สงบสงัดไม่ได้ แม้จะไปอยูป่่าจรงิ ๆ ใจเองกย็งัไม่สงบอยูน่ัน่เอง เพราะยงัคลกุเคล้าอยู่ 

คลุกคลีอยู่ อลหม่านอยู่ ด้วยอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย

เพราะฉะน้ัน จึงต้องมีกาย มีใจ ประกอบด้วยสถานทีภ่ายนอกภายในดงักล่าว

ที่สงบสงัดพร้อมที่จะปฏิบัติได้ จึงเริ่มปฏิบัติ ตามสติปัฏฐานทั้ง ๔ ที่พระพุทธเจ้าได้

ทรงสั่งสอนไว้

๒ สิงหาคม ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๔
วธินีั่งสมาธิ

กระแสของธรรมนั้นคือกระแสของธรรม ในค�าบรรยายอบรม ซึ่งชี้เข้ามาถึง

กระแสธรรมภายในตน คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ตั้ง

สติก�าหนดรู้ ก็แหละในการปฏิบัติกรรมฐานนี้ เมื่อได้ทราบธรรมที่เป็นเครื่องมือใน 

การปฏิบัติ และสถานท่ีท่ีจะพึงใช้ในการปฏิบัติดังที่กล่าวแล้ว ก็พึงทราบต่อไปว่าได ้

ตรสัสอนให้นัง่คูบ้ลัลงัก์ คอืนัง่ขดัสมาธหิรอืขดัสมาธิ ์ต้ังกายตรงด�ารงสตมิัน่คอืรวมใจ

เข้ามา กิริยาที่น่ังนี้ เป็นกิริยาที่ใช้ในการน่ังสมาธิท่ัวไป แต่แม้จะใช้กิริยาในการน่ัง

อย่างอื่นซึ่งสะดวกแก่ตน เช่น นั่งพับเพียบหรือนั่งเก้าอี้ก็ใช้ได้ แต่ต้องนั่งตั้งตัวตรง 

เพราะกิริยาท่ีน่ังตัวตรงน้ี การหายใจเข้าออกย่อมเป็นไปสะดวกและเป็นกิริยานั่งที ่

ถูกหลักอนามัย เลือดลมเดินสะดวกก็ท�าให้การปฏิบัติอบรมใจสะดวก และไม่ชวนให้

ง่วงได้ง่ายเหมือนอย่างนั่งพิงฝา เพราะว่าเมื่อนั่งพิงก็อาจท�าให้สบายเกินไป ท�าให้ง่วง

ได้ง่าย เมื่อได้นั่งให้มีสัปปายะแก่การปฏิบัติอย่างนี้

บุพภาคของการปฏบิัตกิรรมฐาน

ข้อที่หนึ่ง ท่านอาจารย์ทั้งหลายท่านก็สอนให้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นสรณะ คือท่ีพึง่โดยแท้จริง พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์นี ้เป็นสรณะ

ที่พึ่งของจิตใจที่ผู้ปฏิบัติจะพึงตั้งใจถึงให้มั่นคงดังบทที่สวดว่า
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นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ   ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

พุทฺโธ เม สรณํ วรํ   พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

ธมฺโม เม สรณํ วรํ   พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

สงฺโฆ เม สรณํ วรํ   พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตน สจฺจวชฺเชน   ด้วยความกล่าวค�าสัตย์นี้

โสตฺถิ เม โหตุ สพฺพทา   ขอความสวัสดี จงมีแก่ข้าพเจ้า ดังนี้

การตัง้ใจถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะคอืทีพ่ึง่อย่างแท้จรงิ

ดังนี้ ก็เชื่อว่าได้ถึงสรณะ เป็นบุพภาคของการปฏิบัติกรรมฐาน ข้อหนึ่ง

อีกข้อหน่ึง ก็ต้ังใจท�า วิรัติ คือความงดเว้น ทางกาย ทางวาจา ตลอดถึง 

ทางใจต่อความละเมดิศลี ทางกาย ทางวาจา ทางใจทัง้ปวง ให้เป็นผูม้ศีลีขึน้ในปัจจบุนั 

เพราะวิรัติเจตนานี้เป็นตัวศีล ซึ่งเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบท้ังสิ้น  

แม้การปฏิบัติในกรรมฐาน ก็ต้องมีศีลนี้แหละเป็นพื้นฐาน ถ้าไม่มีศีลเป็นพื้นฐาน  

การปฏบิตักิรรมฐานกเ็ป็นไปไม่ได้ แต่กพ็งึท�าความเข้าใจว่าศลีทีเ่ป็นพืน้ฐานนี ้ให้จ�ากดั

เข้ามาเป็นศีลในปัจจุบัน เพราะว่าศีลในอดีตนั้นก็อาจจะบริสุทธิ์บ้าง เศร้าหมองบ้าง 

อาจจะมบ้ีาง ไม่มีบ้าง ถ้าพงึนกึถงึศีลในอดตีท่ีเศร้าหมอง หรอืถงึความไม่มศีลีในอดตี 

ข้อนี้ก็จะเป็นนิวรณ์ต่อการท�ากรรมฐาน เพราะฉะนั้น ให้ตั้งศีลเข้าในปัจจุบัน คือ 

ตัง้ท�าวรัิตใินปัจจบัุนว่า บดันี ้ข้าพเจ้าตัง้ใจงดเว้นจากความประพฤตลิะเมดิผดิทางกาย 

ทางวาจา ตลอดจนถึงทางใจ วิรัติเจตนานี้ก็จัดเป็นข้อป้องกันโลภ โกรธ หลง  

อย่างหยาบที่จะดึงใจไปให้ละเมิดผิดต่าง ๆ ไม่ไปพูดอะไรทางวาจาเป็นการผิดศีล  

แต่ใจก็คิดว่าจะไปท�าร้ายเขาบ้าง คือคิดจะไปท�าการฆ่าเขาบ้างคิดจะไปลักของของ 

เขาบ้าง ดังนี้เป็นต้น เรียกว่าไม่มีศีลทางใจ กายไม่ได้ไปท�า วาจาก็ไม่ได้ไปพูด แต่ว่า

ศีลทางใจไม่มี เม่ือศีลในทางใจไม่มี การที่จะไปนั่งกรรมฐานที่เป็นสมาธิเป็นปัญญา 

ก็เป็นไปไม่ได้

เพราะฉะนัน้ เม่ือกายสงบ วาจาสงบ ใจกต้็องสงบ คอืความสงบความคดิล่วง

ดังกล่าวนั้น ดังนี้ เรียกว่า กายเป็นศีล วาจาเป็นศีล ใจเป็นศีล
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สรณะและศีลท้ังสองนี ้รวมกนัเป็นภาคพืน้ของการปฏบิตักิรรมฐาน เพราะฉะนัน้ 

ผู้ปฏิบัติในกรรมฐานก็พึงตั้งใจถึงสรณะ และตั้งใจท�าวิรัติเจตนาให้เป็นตัวศีลขึ้นใน

ปัจจุบัน เมื่อเป็นดังนี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้กระท�าภาคพื้นส�าหรับการปฏิบัติกรรมฐาน และ 

ก็ท�าความตั้งใจอัญเชิญพระกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งมาปฏิบัติด้วยกายและใจอันนี้  

ให้เป็นที่รองรับการปฏิบัติ และกรรมฐานที่จะพึงเลือกมา อัญเชิญมา ปฏิบัตินั้น  

ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ ก็คือ สติปัฏฐานทั้ง ๔ ที่ได้กล่าวแล้ว

อานาปานปัพพะ

ในการปฏิบัติน้ันก็ให้อัญเชิญมาตั้งส�าหรับปฏิบัติเพียงหนึ่งข้อ และข้ออันพึง

ควรอัญเชิญปฏิบัติข้อแรกที่ทรงตรัสสอนไว้ คือ อานาปานปัพพะ ข้อที่ตรัสสอนให้ตั้ง

สติท�าความรูใ้นความหายใจเข้า หายใจออก ตัง้สต ิคอืตัง้ความรูห้ายใจเข้าหายใจออก 

ตามที่ได้ตรัสสอนไว้ตามล�าดับ ดังนี้

- หายใจเข้ายาว กใ็ห้รูว่้าเราหายใจเข้ายาว หายใจออกยาว กใ็ห้รูว่้าเราหายใจ 

 ออกยาว

- หายใจเข้าสั้น ก็ให้รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้น หายใจออกสั้น ก็ให้รู้ว่าเราหายใจ 

 ออกสั้น

- ศึกษา คือท�าความส�าเหนียกว่า เราจักรู้กายทั้งหมด หายใจเข้าออก  

 (เป็นอันรู้การหายใจทั้งหมด)

- ศึกษา คือส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจักสงบระงับกายสังขาร คือเครื่อง 

 ปรุงกายหรือการปรุงกายหายใจเข้า ออก ดังนี้

ตามวธิทีีต่รสัสอนไว้นี ้มอีธบิายโดยสังเขปว่า การหายใจเข้า การหายใจออก

ของทุก ๆ คนนี้ ย่อมมีอยู่ประจ�าขาดไม่ได้ นับว่าเป็นเอกของความด�ารงชีวิต หรือ 

เป็นตัวชีวิต ท�าสติในลมหายใจ ก็คือท�าความรู้ในลมหายใจนั้นเอง เมื่อท�าความรู้ให้รู้

อยู่ในลมหายใจ หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจออกก็ให้รู้ ดังนี้ ชื่อว่าท�าสติในลมหายใจ
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จุดก�าหนดลมหายใจ

เพราะฉะนั้น กล่าวสั้น ๆ การท�าสติในลมหายใจ ก็คือการท�าความรู้ในการ

หายใจ ลมหายใจนั้นก็คือลมที่หายใจเข้าหายใจออก เม่ือพิจารณาดูก็ย่อมจะรู้ว่า  

ในการหายใจดังกล่าวนี้ ลมมากระทบที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบน และนาภีก็

จะเคลือ่นไหวอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ เม่ือท�าความรูเ้ข้ามา กย่็อมจะพบลมกระทบจมกู 

หรือริมฝีปากเบื้องบน และย่อมจะพบความเคลื่อนไหวของนาภีที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอด

เวลาเช่นเดียวกัน ท่านอาจารย์จึงได้สอนให้ตั้งจุดก�าหนด เป็นสามจุด คือ

๑.  ปลายกระพุ้งจมูก หรือริมฝีปากเบื้องบน

๒.  นาภีที่เคลื่อนไหว จุด ๒ นี้นับว่าเป็นจุดต้นจุดปลาย

๓.  สมมติที่หทัยเป็นจุดกลาง

หายใจเข้ากใ็ห้รู ้ลมหายใจเข้าผ่านปลายกระพุง้จมกู ผ่านหทยัถึงนาภ ีหายใจ

ออกจากนาภีผ่านหทัยมาออกปลายกระพุ้งจมูก อาจารย์ท่านหนึ่งสอนก�าหนดอย่างนี้ 

และให้ทิ้งเสียสองจุด ให้เหลือไว้เพียงจุดเดียว คือที่ปลายกระพุ้งจมูกหรือที่ริมฝีปาก

เบื้องบน เมื่อรวมใจเข้ามารู้ อยู่ดังนี้

สงบระงับกายสังขาร

รปูกายนามกาย กายท้ังหมดกจ็ะปรากฏข้ึนด้วย รปูกาย คอื รูปกายทีน่ั่งอยูน่ี้ 

ตลอดถงึกองลมท้ังหมดทีห่ายใจเข้าออก นามกาย กคื็อจติใจอนันีท่ี้ประกอบด้วยความรู้

ความคิด หรือประกอบด้วยสติปัญญา คือความระลึกรู้ ก�าหนดความรู้ ที่รวมกันอยู่นี้ 

รวมความว่าทั้งกายและใจทั้งหมดให้รวมกันเข้าปรากฏอยู่ในความรู้ เมื่อเป็นเช่นนี้จิต

กจ็ะรวมเข้ามา การรวมจติเข้ามานัน้ กค็อืการรวมใจนีเ้องเข้ามาอยู่ในความรู ้กายและ

ใจทัง้หมดปรากฏอยูแ่ก่ความรู ้ก�าหนดเหมอืนอย่างเป็นก้อนกลม ๆ ก้อนหนึง่ ปรากฏ

แก่สายตาทีด่อูยู ่ เม่ือกายและใจท้ังหมดรวมเข้ามาแก่ความรูอ้ย่างนี ้สมาธกิจ็ะเริม่มข้ึีน 
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กายก็จะเริ่มสงบเข้า ใจก็เริ่มสงบเข้า เมื่อกายและใจสงบเข้า อาการที่ปรุงทางกายอัน

เรยีกว่า กายสงัขาร กล็ะเอียดเข้า สงบเข้า ตัง้ต้นแต่กริยิาทีห่ายใจทีว่่าถึงอวัยวะภายใน

กคื็อในทรวงอก เม่ือว่าถงึภายนอกท่ีปรากฏกค็อืใช้ทางจมกู และปรากฏความเคลือ่นไหว

ทีน่าภี เรยีกว่าการปรงุทางกายท้ังน้ัน ใจกต้็องปรงุคอืต้องตัง้สติ ตัง้ความรู้ ต้องมีวิตก 

คือต้องต้ังจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธิ ต้องมีวิจาร คือคอยประคองไม่ให้ตกออกไป  

เมื่อตกออกไปต้องคอยน�าเข้ามาน้ี เป็นทางปรงุทางใจ แต่เมือ่ได้สมาธดีิขึน้ กายสงบ  

ใจสงบ อาการปรุงอย่างน้ีก็จะสงบเข้าจนถึงการเคลื่อนไหวของนาภีไม่ปรากฏ สงบ

เหมือนอย่างไม่ได้หายใจ แต่ความจริงก็เป็นการหายใจอย่างละเอียด ทั้งจิตเองที่ต้อง

คอยปรุงอยู่ เมื่อจิตรวมเข้า ความที่คอยปรุงก็สงบไป คือไม่ต้องปรุง เมื่อใจอยู่ที่ดขีึน้ 

เรยีกว่าสงบระงบักายสงัขารคือการท่ีจะต้องปรงุใจ เพราะว่าจติอยู่ทีเ่ป็นสมาธดิขีึน้

เมือ่เป็นดังนี ้กาย กล่าวคือการหายใจเข้าหายใจออก ทีต่ัง้ไว้เป็นอารมณ์ของ

สมาธิก็มีอยู่ คือมีอยู่แก่ความรู้ ความรู้ก็ก�าหนดรู้อยู่เป็นจุดอันเดียว แต่ก็เพียงแค่รู้ 

ไม่ยึด จิตก็เป็นอุเบกขา คือความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย ก็นับว่าเป็น 

สติปัฏฐาน คือเป็นความตั้งสติ หรือเป็นความปรากฏแห่งสติ ซึ่งชื่อว่า อานาปานสติ 

ตั้งสติการหายใจเข้าออก

๓ สิงหาคม ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๕
หลักปฏบิัติ

ขอกล่าวถึงหลักปฏิบัติพอเป็นเครื่องเตือนให้เกิดความระลึก การปฏิบัตินั้น

เรียกว่า

สมถกรรมฐาน ที่ตั้งของการงานทางจิตใจ ที่ท�าให้จิตใจเกิดความสงบตั้งมั่น

อย่างหนึ่ง

วิปัสสนากรรมฐาน กรรมฐานอันเป็นที่ตั้งของการงานทางจิตใจ ที่ท�าให้เกิด

ปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริง อย่างหนึ่ง

ในการปฏบิตัทิัง้สองนี ้เบือ้งต้นกพ็งึต้ังใจถึงพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

เป็นสรณะ คือที่พึ่ง เพราะได้ปฏิบัติในทางที่พระพุทธจ้าทรงแสดงไว้ มิใช่มาปฏิบัติใน

ทางของใครอื่น ฉะนั้น ก็ต้องตั้งศรัทธาความเชื่อ ปสาทะความเลื่อมใสในท่านซึ่งเป็น

ผู้แสดงทางปฏิบัติไว้นี้ เรียกว่าถึงสรณะประการหนึ่ง และให้ตั้งใจสมาทานศีลด้วย

ตนเอง อย่างต�่าก็ตั้งใจสมาทานศีลห้า แม้ในปัจจุบันคือในขณะที่มานั่งอยู่นี้ เพื่อให้จิต

มีศีลขึ้น เมื่อมีสรณะมีศีลดังนี้แล้ว จึงด�าเนินการปฏิบัติให้เกิดเป็นสมถะ คือให้จิตใจ

สงบตั้งมั่น และให้เกิดวิปัสสนา คือปัญญาเห็นแจ้งตามความจริง ดังกล่าวนั้น
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วธิปีฏบิัตใิห้เกดิเป็นสมถะ

ในการปฏิบัติให้เกิดเป็นสมถะคือจิตใจตั้งม่ันสงบนั้น วิธีท่ีแสดงแล้วตาม 

มหาสตปัิฏฐานสตูรก็คือ อานาปานสต ิสติก�าหนดลมหายใจเข้าออก คอืให้มสีตหิายใจ

เข้าให้มสีตหิายใจออก ยาวหรือสัน้กใ็ห้รู้ ก�าหนดให้รูก้ายทัง้หมด ก�าหนดท�าความสงบ

ระงบักองลมหายใจ หายใจเข้าออกนี ้ตามทีท่่านแสดงไว้ในพระสตูร และพระอาจารย์

ได้แสดงวธิปีฏบิตัเิพือ่หดัไว้เป็นต้นว่า ให้ก�าหนดทีจ่ดุลมหายใจผ่าน คอืทีป่ลายกระพุง้

จมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบน เมื่อหายใจเข้าลมก็กระทบท่ีนั่น เมื่อหายใจออกลม 

กก็ระทบทีน่ัน่ ตามทีเ่ป็นจรงิ ก็ให้จติก�าหนดอยู่ทีต่รงนัน้ หายใจเข้ากใ็ห้รู ้หายใจออก

ก็ให้รู้ รู้อยู่ท่ีจุดเดียวน้ัน คราวน้ีถ้าก�าหนดไปเฉยๆอย่างนั้น จิตจะไม่สามารถตั้งมั่น  

ก็ให้ใช้วิธีนับ เช่นว่า หายใจเข้านับหนึ่ง หายใจออกนับหนึ่ง เป็นต้นไป จนถึงห้าแล้ว 

กลับมาใหม่จนถึงหกเป็นต้นไปจนถึงสิบ หรือว่าจะนับอย่างไรที่จะเกิดความสะดวกใน

การปฏบิตักิส็ดุแต่ชอบ หรอืจะไม่ใช้วิธนัีบ จะใช้วิธหีายใจเข้า พุท หายใจออก โธ กไ็ด้ 

และก็ยังมีอาจารย์อื่นแนะน�ากันด้วยวิธีต่าง ๆ แต่รวมความก็เพื่อให้จิตรวมเข้ามาอยู่

ที่จุดเดียว ฉะนั้น เมื่อสามารถท�าจิตใจรวมเข้ามาอยู่ที่จุดเดียวได้ ก็ใช้ได้ แต่คอยท�า

สติก�าหนดอยู่ เมื่อตั้งใจท�าสติก�าหนดอยู่ ก็สามารถที่จะรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งได้

ลักษณะจติ

ต่อจากนีจ้ะได้แสดงเพิม่เตมิต่อไปเพยีงเล็กน้อย จตินีม้ปีกตดิิน้รน กวัดแกว่ง 

รักษายาก ห้ามยาก เม่ือมาใช้สตใิห้ก�าหนดอยูใ่นทีเ่ดยีว กค็อยแต่จะดิน้รน จะกวดัแกว่ง

ไปเสมอ ดิ้นรนกวัดแกว่งไปในที่ไหน ก็ดิ้นรนกวัดแกว่งไปในอารมณ์ คือ เรื่องตามที่

ใคร่ตามที่ปรารถนา หรือตามที่ชอบ หรือตามที่มี ปลิโพธ คือความกังวล ถ้าย่ิงมี

อารมณ์ภายนอกมาก มีปลิโพธ คือ ความกังวลมาก จิตก็ยิ่งดิ้นรนกวัดแกว่งไปมาก 

อารมณ์ภายนอกที่มีมากนั้น ก็ได้แก่เรื่องต่าง ๆ ที่คิดถึง ที่ด�าริถึง หรือที่พัวพันอยู ่
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ในใจกเ็ป็นปลิโพธ คือ เครือ่งกังวล เคร่ืองกงัวลนีถ้้ามมีากและไม่สามารถสลดัออกจาก

ใจได้ ก็ท�าใจให้สงบไม่ได้ แต่ว่าถ้าสามารถสลัดออกไปจากใจได้ จึงจะท�าใจให้สงบได้ 

และทุก ๆ คนก็สามารถที่จะสลัดออกไปจากใจได้ ถ้ามีความตั้งใจจริง

วธิสีอบจติ

ในเบื้องต้น ก็จ�าเป็นที่จะต้องคอยใช้สติก�ากับอยู่เสมอ เม่ือเผลอตัวจิตแวบ

ออกไป มสีตขิึน้ก็ต้องรบีน�าจติกลับเข้ามาทนัท ีเมือ่จติแวบออกไปนัน้ ถ้าลองสอบสวน

ว่าแวบออกไปเพราะอะไร กอ็าจทีจ่ะจับเหตไุด้ เช่น บางทไีด้ยนิเสยีงรถวิง่ ได้ยนิเสยีง

คนเดิน ได้ยินเสียงของตก จิตก็แวบออกไปที่นั่นก่อน แวบออกไปที่นั่นแล้ว ก็ต่อไป

เรื่องโน้นเรื่องนี้ บางทีตั้งหลายเรื่องกว่าจะกลับมีสติชักเข้ามา และเมื่อชักเข้ามาให้อยู่ที่

ความตัง้ใจแล้ว กจ็ะกลบัเข้ามาได้ แต่ครัน้มีเสียงกระทบบางทีกแ็วบออกไปอกี แล้วก็

ไปเรือ่งโน้นเรือ่งนีห้ลายเรือ่ง บางทกีร็ูส้กึว่าเดีย๋วเดยีวแต่ว่าเรือ่งมากมาย เมือ่มสีตนิ�า

กลบัเข้ามาอยูใ่นจดุท่ีก�าหนดใจไว้ คอยมสีตอิยูแ่ละคอยจบัจติมาสอบสวนอยูเ่สมอดงัน้ี 

จิตก็จะเชื่องเข้าและถ้าถูกสอบสวนในเรื่องหนึ่งแล้ว ก็มักจะไม่แวบไปในเรื่องนั้น  

แต่มกัแวบไปในเรือ่งอืน่ กต้็องคอยจบัตวัมาสอบสวนอยู่ แล้วกจ็บัเข้ามาให้ก�าหนดอยู่

ในจุดที่ต้องการ จนจิตเชื่องเข้าและสงบอยู่ได้ ก็จะเกิด ฉันทะคือความพอใจ เกิดปีติ

คือความซาบซ่านอิ่มใจ เกิดปราโมทย์คือความบันเทิง

เมือ่ได้ฉนัทะ ได้ปีต ิได้ปราโมทย์ขึน้ กช็ือ่ว่าได้รบัรสของสมาธ ิคอืความสงบ

เป็นเบื้องต้น ก็จะยิ่งท�าให้เกิดความพอใจในสมาธิ คือความสงบยิ่งขึ้น การก�าหนดจิต

ให้สงบก็ง่ายเข้า

ข้อว่าด้วยอริยิาบถ

อริยิาปถปัพพะ ข้อท่ีว่าด้วยอิรยิาบถ คอืท่านสอนให้ท�าสัมปชญัญะความรูต้วั 

เมื่อเดินก็ให้รู้ เมื่อยืนก็ให้รู้ เมื่อนอนก็ให้รู้ และเมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ 
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ทางกายอย่างใดกใ็ห้รูอ้ย่างนัน้ มุ่งให้มีสมัปชญัญะคอืความรูต้วัอยูเ่สมอ เมือ่พจิารณา

ดูแล้วก่อนทีจ่ะยืน จะเดนิ จะนัง่ จะนอน หรอืจะเปลีย่นแปลงอริยิาบถอย่างใดอย่างหนึง่ 

กม็กัจะมเีจตนาคอืความตัง้ใจก่อน เช่นว่า ต้ังใจจะเดนิ ตัง้ใจจะนัง่ แต่ในขณะทีก่�าลงัเดนิ 

ก�าลังนั่งนั้น มักจะขาดความรู้ตัว เพราะได้น�าจิตไปคิดในเรื่องอื่นต่อไป จึงต้องการที่

จะให้มีสัมปชัญญะ ความรู้ตัว ควบคุมอิริยาบถที่ก�าลังด�าเนินอยู่นั้น

ข้อว่าด้วยสัมปชัญญะ

อีกปัพพะหนึ่ง คือ สัมปชัญญะปัพพะ ข้อที่ว่าด้วยสัมปชัญญะ คือความรู้ตัว

เหมือนกัน คือ จ�าแนกอิริยาบถใหญ่ ๆ นั้นออกไปอีกเป็นอิริยาบถน้อย ๆ คือเมื่อ 

ก้าวไปข้างหน้า จะถอยไปข้างหลัง จะแล จะเหลียว จะเหยียดกายออก จะคู้กายเข้า

อย่างไรกใ็ห้รู ้จะนุง่ จะห่มอย่างไรกใ็ห้รู ้จะบรโิภค จะดืม่อย่างไรกใ็ห้รู ้จะท�าการถ่าย

อย่างไรก็ให้รู้ ตลอดจนถึง จะเดิน จะยืน จะนั่ง จะหลับ จะตื่น จะพูด จะนิ่งก็ให้รู้  

มีความรู้อยูกั่บตวัเสมอเป็นการหดัท�าสมัปชัญญะ คอืความรูต้วั เมือ่มสัีมปชัญญะ คอื

ความรูต้ัวอยู่ดังนี้ ก็ท�าให้ไม่เผลอตัว เป็นสิ่งที่ไม่มีโทษ มีแต่คุณ

ข้อว่าด้วยปฏกิูล

อนึง่ ปฏิกูลปัพพะ ข้อท่ีว่าด้วยสิง่ปฏกิลู คอืให้พจิารณาร่างกายเบือ้งบนตัง้แต่

พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่าตั้งแต่ปลายผมลงมา มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบ อันเต็มไป

ด้วยสิง่ปฏกิลูทีน่่าเกลยีดต่าง ๆ ได้แก่อาการทีมี่อยู่ในกายนี ้คอื เกสา ผม โลมา ขน 

นขา เล็บ ทนฺตา ฟัน ตโจ หนัง มํสํ เนื้อ นหารู เอ็น อฏฺิ กระดูก อฏฺิมิญฺชํ  

เยื่อในกระดูก วกฺกํ ไต หทยํ หัวใจ ยกนํ ตับ กิโลมกํ พังผืด ปิหกํ ม้าม ปปฺผาสํ 

ปอด อนฺตํ ไส้ใหญ่ อนฺตคุณํ ไส้เล็ก อุทริยํ อาหารใหม่ กรีสํ อาหารเก่า ปิตฺตํ ดี 

เสมฺหํ เสลด ปุพฺโพ น�้าหนอง โลหิตํ น�้าเลือด เสโท น�้าเหงื่อ เมโท มันข้น อสฺสุ 

น�้าตา วสา มันเหลว เขโฬ น�้าลาย สิงฺฆานิกา น�้ามูก ลสิกา ไขข้อ มุตฺตํ มูตร นี่คือ
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อาการ ๓๑  อนึง่ ท่านแสดงอกีอาการหนึง่ คอื มตฺถเก มตฺถลงุคํฺ หมายถึงมันสมอง

ศีรษะ ก็เป็นอาการ ๓๒  ถ้าแสดงอาการ ๓๑ ท่านรวมมันสมองเข้าไว้ใน อฏฺฐิมิญฺชํ 

เยื่อในกระดูก ในพระสูตรโดยมากแสดงอาการ ๓๑

อันที่จริงท่านมุ่งสอนพระ แต่ส�าหรับคฤหัสถ์นั้นก็อาจพิจารณาได้โดยอนุโลม

คอืถงึท่านจะสอนพระ  แต่ท่านกแ็สดงความจรงิของอาการต่าง ๆ ในร่างกายเป็นของ

ที่จะต้องเน่าเปื่อย ดังปรากฏในเมื่อเป็นศพ แต่เมื่อเวลายังเป็น อาศัยการทะนุบ�ารุง

รกัษากยั็งพอเป็นทีอ่าศยั ยงัเป็นไปได้ ความปฏกิลูไม่ใคร่จะปรากฏ แต่กย่็อมจะปรากฏ

อยูแ่ก่ตวัเองเสมอในเมือ่พจิารณา ทัง้นีก้เ็พือ่ทีจ่ะท�าจติใจให้สงบจากความพอใจรกัใคร่

ในร่างกาย เมือ่ประสงค์จะสงบความรูส้กึในด้านนี ้กพึ็งใช้ปัพพะข้อนีเ้ป็นเคร่ืองพจิารณา 

โดยเฉพาะในเวลาที่ท�าจิตให้เป็นสมาธิ ก็จ�าเป็นที่จะต้องท�าใจให้สงบจากความรักใคร่

พอใจในร่างกาย ทัง้ของตนและของผูอ้ืน่ จึงเป็นอุบายอนัหนึง่ทีจ่ะเป็นอปุการะให้จติใจ

สงบตั้งมั่นเป็นสมถะ



ครั้งที่ ๖
สมถะ ๒ วธิี

ได้แสดงวิธีปฏิบัติฝ่ายสมถะ คือ ให้ท�าจิตใจให้สงบตั้งมั่นมาแล้ว ๒ ประการ 

คืออานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออกอย่างหนึ่ง กายคตาสติ สติที่ไปในกาย

อย่างหนึ่ง การท�าสมาธิด้วยวิธีทั้ง ๒ ดังกล่าวมานั้น มุ่งรวมจิตไว้เป็นหนึ่งให้รู้หายใจ

เข้าหายใจออก ส่วนกายคตาสติ สติที่ไปในกาย มุ่งพิจารณาไปตามอาการของกาย 

มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็นต้น เพื่อให้ความปฏิกูลปรากฏตาม

เป็นจริง

ธาตุกรรมฐาน

จะแสดงอีกวิธีหนึ่ง อันเรียกว่า ธาตุกรรมฐาน คือการก�าหนดพิจารณาโดย

ความเป็นธาต ุค�าว่า ธาต ุในทีน่ี ้คอืส่วนซึง่เป็นทีร่วมโดยลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกนั ไม่ใช่

หมายความว่าเป็นธาตุคือเป็นต้นเดิม กล่าวคือในกายนี้ ส่วนท่ีแข้นแข็งก็สมมติ 

เรียกว่า ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ส่วนที่เอิบอาบก็สมมติเรียกว่า อาโปธาตุ ธาตุน�้า ส่วนที่

อบอุ่นก็สมมติเรียกว่า เตโชธาตุ ธาตุไฟ ส่วนท่ีพัดไหวก็สมมติเรียกว่า วาโยธาต ุ 

ธาตุลม การพิจารณากายโดยอาการ ๓๑ หรือ ๓๒ ดังที่ได้แสดงแล้วในวันก่อน 

เป็นการจ�าแนกออกไปตามอวยัวะภายนอกอวัยวะภายใน ส่วนในการพิจารณาโดยความ

เป็นธาตุนี้ก็สรุปอาการเหล่านั้นเข้ามา กล่าวคือ:
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ธาตุดนิ

เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทนฺตา ฟัน ตโจ หนัง มํสํ เนื้อ นหารู เอ็น 

อฏฺิ กระดกู อฏฺฐิมญิชฺ ํเยือ่ในกระดกู วกกฺ ํไต หทย ํหวัใจ ยกน ํตบั กโิลมก ํพงัผดื 

ปิหกํ ม้าม ปปฺผาส� ปอด อนฺตํ ไส้ใหญ่ อนฺตคุณํ ไส้เล็ก อุทริยํ อาหารใหม่ กรีสํ 

อาหารเก่า และส่วนใดส่วนหนึ่งที่แข้นแข็งในร่างกายนี้ ก็สมมติเรียกว่าเป็น ปฐวีธาตุ 

คือธาตุดิน

ธาตุน�้า

ปิตฺตํ น�้าดี เสมฺหํ เสลด ปุพฺโพ น�้าหนอง โลหิตํ น�้าเลือด เสโท เหงื่อ เมโท 

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

มุตฺตํ มูตร และส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายนี้เป็นส่วนเหลวเอิบอาบ ก็สมมติเรียกว่า

เป็น อาโปธาตุ ธาตุน�้า

ธาตุไฟ

เยน สนฺตปฺปติ ไฟท่ีท�าให้ร่างกายอบอุน่ เยน ชริยิต ิไฟทีท่�าให้ร่างกายช�ารดุ

ทรุดโทรม เยน ปริฑยฺหติ ไฟท่ีท�าให้ร่างกายเร่าร้อน เยน อสิตปีตขายิตสายิตํ  

สมฺมาปริณามํ คจฺฉติ ไฟท่ีท�าให้อาหารที่กิน ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ที่ลิ้มย่อย และส่วนใด 

ส่วนหนึ่งในร่างกายนี้ที่มีลักษณะอบอุ่น ก็สมมติเรียกว่า เป็นเตโชธาตุ ธาตุไฟ

ธาตุลม

อุทธฺงคฺมา วาตา ลมพดัขึน้เบือ้งบน อโธคมา วาตา ลมพดัลงเบือ้งต�า่ กุจฺฉิสยา 

วาตา ลมในท้อง โกฏฺฐสยา วาตา ลมในไส้ องฺคมงฺคานุสาริโน วาตา ลมพัดไปตาม

อวยัวะน้อยใหญ่ อสสฺาโส อปสสฺาโส ลมหายใจเข้าลมหายใจออก และส่วนใจส่วนหนึง่

ในร่างกายนี้มีลักษณะพัดไหวได้ ก็สมมติเรียกว่า เป็นวาโยธาตุ ธาตุลม
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ธาตุอากาศ

อนึ่ง ได้มีแสดงธาตุท่ีห้าในพระสูตรอื่น คือ อากาศธาตุ ธาตุคือช่องว่างใน

ร่างกายอันนี้ ได้แก่ กณฺณจฺฉิทฺทํ ช่องหู นาสจฺฉิทฺทํ ช่องจมูก มุขทฺวารํ ช่องปาก  

เยน จ อสิตปิตขายิตสายิตํ อชฺโฌหรติ ช่องที่อาหารล่วงล�้าล�าคอลงไป ยตฺถ จ  

สนฺติฏฺติ และช่องที่อาหารเก็บอยู่ เยน จ อโธภาคา นิกฺขมติ และช่องที่อาหารออก

ไปในภายนอก หรือช่องว่างเหล่าอื่นในร่างกายอันนี้ สมมติเรียกว่าเป็น อากาศธาตุ 

ธาตุอาการ คือช่องว่าง

วธิแียกธาตุ

โดยปกติคนเราย่อมมีความยึดถือร่างกายอันนี้ว่าเป็นเรา เป็นตัวตนของเรา 

เมื่อมาพิจารณาโดยความเป็นธาตุ คือแยกออกไปว่า ส่วนท่ีแข้นแข็ง ก็เป็นธาตุดิน 

ส่วนที่เอิบอาบก็เป็นธาตุน�้า ส่วนที่อบอุ่น ก็เป็นธาตุไฟ ส่วนที่พัดไหว ก็เป็นธาตุลม 

และส่วนที่เป็นช่องว่างก็เป็นอากาศธาตุ เมื่อเป็นเช่นนี้ ตนหรือของตนที่ยึดถืออยู่นี้ 

กก็ลายเป็นธาต ุและถ้าลองพจิารณาแยกธาตเุหล่านีอ้อกไปทลีะอย่าง คอืเมือ่พจิารณา

ดูส่วนที่แข้นแข็งอันเรียกว่าเป็นธาตุดิน แยกเอาธาตุดินออกไปเสียจากร่างกายอันนี้  

ก็จะเหลืออยู่แต่ธาตุน�้า เป็นต้น เมื่อแยกเอาธาตุน�้าออกไปเสียอีก ก็จะเหลืออยู่แต ่

ธาตุไฟเป็นต้น เมื่อแยกเอาธาตุไฟออกไปเสีย ก็จะเหลือแต่ธาตุลมเป็นต้น เมื่อแยก

เอาธาตุลมออกไปเสียอีก ก็จะเหลือแต่ช่องว่างไปทั้งหมด

สมถะเจอืวปิัสสนา

การพจิารณาโดยความเป็นธาตนุี ้จะพจิารณาตามทีท่่านแสดงไว้ดังกล่าวมานี้

ก็ได้ หรือจะพิจารณาโดยวิธีอ่ืนท่ีวิทยาการในบัดนี้ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดจนถึงเป็น

อนูหรือปรมาณูก็ได้ เมื่อพิจารณาดูดังนี้และแยกเอาธาตุออกไปเสียทีละอย่าง ๆ  

ในทีส่ดุสิง่ทีส่มมตทิีย่ดึถอืว่าเป็นเรา เป็นของเรา นีก้จ็ะกลายเป็น อากาศธาต ุคอืเป็น
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ช่องว่างไปทัง้หมด ไม่มีเรา ไม่มีของเรา ไม่มตีวัตนของเรา การพจิารณาธาตกุรรมฐาน

แยกร่างกายออกโดยความเป็นธาตุดังกล่าวมานี้ จึงเป็นอุบายที่จะระงับความยึดถือว่า

เป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา และแม้ในภายนอก คือ บุคคลอื่น สิ่งอื่นก็คง

มีลักษณะเช่นเดียวกัน เม่ือเป็นเช่นน้ีก็ท�าให้ไม่ยึดถือในบุคคลอื่น ส่ิงอื่นว่าเป็นตัว 

เป็นตน ท�าให้เกิดความปล่อยวาง ท�าจิตให้เกิดความสงบตั้งมั่น นี้ก็เป็นวิธีหนึ่งใน 

ฝ่ายสมถะ แต่ว่าสตทิีพิ่จารณาไปในกายดังทีก่ล่าวมาแล้วในคราวก่อนกด็ ีการพจิารณา

แยกธาตุดังที่กล่าวในบัดนี้ก็ดี เป็นฝ่ายสมถะ คือท�าให้ใจสงบตั้งมั่นด้วย เจือวิปัสสนา 

คอืความรู้แจ้งเหน็จรงิด้วย แต่มุง่ให้เกดิความรูแ้จ้งขึน้โดยท่ีไม่ได้แกล้งจะให้เห็น เพราะว่า

เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นธาตุปรากฏขึ้นอย่างแจ่มแจ้งแล้ว ก็จะเห็นสักว่า  

เป็นธาตุ ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน เราเขา ท�าให้จิตใจท่ีเคยหมกมุ่นอยู่  

ที่เคยเป็นทุกข์อยู่ในความเป็นตน ในความเป็นของตนตลอดจนถึงในภายนอกพลอย

สงบไปด้วย จึงเป็นเหตุให้ได้ความสงบใจ ความเย็นใจ

นิ่งหรอืคดิ

การก�าหนดพิจารณาไปในกายและโดยความเป็นธาตุนี้ จิตไม่ได้รวมเป็นหนึ่ง

เพราะต้องใช้พจิารณา ส่วนอานาปานสตนิัน้มุ่งให้จติรวมเป็นหนึง่ ไม่ต้องใช้พจิารการ

จะใช้วิธีไหนนั้นก็สุดแต่ความพอใจ เพราะว่าจิตใจของคนเรานั้น ในบางคราวก็ชอบ

หยดุนิง่ ในบางคราวกช็อบคิด ฉะนัน้ ในเวลาทีจิ่ตพอใจในการหยดุน่ิงกใ็ช้อานาปานสติ 

ในเวลาที่จิตชอบเที่ยว คิดไปทางโน้น ชอบคิดไปในทางนี้ แทนที่จะปล่อยให้จิตเที่ยว

คิดไปภายนอก กห็าทีเ่ทีย่วให้จติภายในกายนี ้ก�าหนดว่า เบือ้งบนตัง้แต่พืน้เท้าข้ึนมา 

เบือ้งต�า่ ตัง้แต่ปลายผมลงไป มหีนงัหุม้อยูเ่ป็นทีสุ่ดโดยรอบ ให้จติเทีย่วอยู่ภายในกาย

นี้เท่านั้น โดยพิจารณาให้เป็นไปในกาย หรือให้เป็นไปโดยความเป็นธาตุ
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กายเป็นต�าราการกรรมฐาน

การศึกษาในสมถะ การศึกษาในวิปัสสนา ก็ศึกษาที่กายนี้เท่านั้น ก็คล้าย ๆ

กับการเรียนเป็นแพทย์ ต�าราแพทย์เล่มใหญ่ก็อยู่ที่ร่างกายอันนี้ ศึกษาอยู่ที่กายอันนี้ 

การปฏิบตัใินฝ่ายสมถวปัิสสนากเ็ช่นเดยีวกนั ศึกษาอยูท่ี่กายอนันี ้แต่มุง่ผลให้จติตัง้มัน่ 

สงบ และให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง ปล่อยวาง

๔ สิงหาคม ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๗
อภญิญา ๑ ปริญญาในนามรูป

พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาสั่งสอนธรรมแก่เราทั้งหลาย พระองค์

ทรงเป็นผู้รู้ ผู้เห็น จนเป็นผู้ตื่นขึ้นด้วยความรู้ พระคุณของพระองค์ข้อนี้ ย่อมปรากฏ

อยูใ่นพระธรรมค�าสัง่สอนทุกข้อทุกบท  ท่ีล้วนแต่สัง่สอนให้เป็นผูรู้ผู้เ้หน็ จนเป็นผูต้ืน่

ข้ึนด้วยความรู้ พิจารณาดูตามกระแสพระธรรมค�าส่ังสอน บุคคลผู้ยังประกอบด้วย

ความรู้ที่เป็นความรู้ผิดเป็นความรู้หลง ย่อมเป็นเหมือนอย่างเป็นผู้หลับอยู่ ซึ่งหลับ

สนิทไม่ฝันหรือว่าหลับฝัน หลับสนิทไม่ฝันนั้นก็ไม่รู้อะไรเลย แต่ว่าหลับฝันก็ย่อมมี

ความรู้อยู่ในฝัน ฝันบางคราวบางอย่างก็น่าตกใจ ท�าให้เกิดความตกใจ ความยินร้าย

อยู่ในความฝัน ฝันบางคราวบางอย่างก็น่าดีใจ ก็ท�าให้เกิดความดีใจอยู่ในความฝัน  

กค็ล้าย ๆ กบัว่า เรือ่งท่ีฝันไปนัน้เป็นความจรงิ แต่คร้ันตืน่ข้ึนมาแล้วกรู้็ว่าฝันไปท้ังนัน้  

ความยินดีความยินร้ายทั้งปวงน้ัน ก็เป็นความยินดีความยินร้ายอยู่ในเรื่องท่ีฝันเห็น  

ก็ล้วนเป็นความฝันไปทั้งสิ้น หาใช่เป็นความจริงไม่ ฉันใดก็ดี บุคคลผู้ที่ยังรู้ผิด ยังรู้

หลงอยู่ในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย เรื่องทั้งหลายนั้น เมื่อกล่าวยกเอาอายตนะขึ้นเป็น

ทีต่ัง้ กไ็ด้แก่เรือ่งรูปท่ีตาเห็น เรือ่งเสยีงท่ีหูได้ยนิ เรือ่งกล่ินทีจ่มกูได้รู ้เรือ่งรสท่ีลิน้ได้รู้ 

เรื่องสิ่งที่ถูกต้องที่กายได้ถูกต้อง และเรื่องของรูป เสียงเป็นต้น เหล่านั้นท่ีประสบ 

พบผ่านมาแล้ว แต่ยังจ�าอยู่และเก็บมานึกมารู้อยู่ในใจ หรือเม่ือยกเอาโลกธรรม  

ธรรมส�าหรบัโลกขึน้เป็นทีต่ัง้ กเ็ป็นเรือ่งลาภ เร่ืองยศ เร่ืองสรรเสรญิ เรือ่งสุข อนัเป็น
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ฝ่ายทีเ่ป็นอฏิฐารมณ์ อารมณ์ทีน่่าปรารถนาต้องการยินดบ้ีาง เป็นเร่ืองความเส่ือมยศ

เสือ่มลาภได้รบันนิทาและทกุข์ต่าง ๆ อนัเป็น อนฏิฐารมณ์ อารมณ์ท่ีไม่น่ายินดพีอใจบ้าง 

และเมื่อได้รับเรื่องที่เป็นอารมณ์ของใจเหล่านี้ ก็เกิดความยินดีบ้าง ความยินร้ายบ้าง 

ไปในเรื่องทั้งหลายเหล่านั้น

นี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาโลกที่บังเกิดขึ้นแก่ทุก ๆ คน ผู้เกิดอยู่ในโลก แต่ผู้ท่ี 

มิได้พิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงของโลก ของสิ่งทั้งหลายในโลก ก็ย่อมเป็นผู้มี

ความรู้ผิดมีความรู้หลง ยึดถือโดยความเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา และ

เมื่อได้สมปรารถนา ก็เกิดความยินดี เม่ือไม่ได้สมปรารถนา ก็เกิดความยินร้าย  

ความยินด ีความยินร้ายน้ี กย่็อมมีน้อยบ้างมากบ้าง ให้เกิดทกุข์โทษน้อยบ้าง มากบ้าง 

แต่เมือ่ได้มาศึกษาให้รูพ้ระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า พจิารณาให้เหน็สจัจะ คอื

ความจริงของโลกของสิ่งทั้งหลาย ก็ย่อมจะได้ความรู้ขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับ

ความรู้ที่เคยรู้มาก่อน ความรู้ที่เคยรู้มาก่อนนั้น เป็นความรู้ยึดถือด้วยความเห็นในสิ่ง

ทีไ่ม่เทีย่งว่าเป็นของเท่ียง ในสิง่ท่ีเป็นทุกข์ว่าเป็นสขุ ในสิง่ท่ีเป็นอนตัตามใิช่ตวัตน ว่าเป็น 

อัตตาตัวตน ในสิ่งที่ไม่สวยงามว่าเป็นสิ่งที่สวยงาม ความรู้แต่เดิมมาก่อนแต่ได้ปฏิบัติ

อบรมก็ย่อมเป็นเช่นน้ี แต่เม่ือได้มาปฏิบัติอบรม พิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริง 

คือพิจารณาให้เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับ ว่าเป็นส่ิงที่ไม่เที่ยง ส่ิงที่เป็นทุกข์ว่า

เป็นทกุข์ สิง่ท่ีเป็นอนตัตาว่าเป็นอนตัตา สิง่ทีไ่ม่สวยงามก็ว่าไม่สวยงาม ตามสจัจะคอื

ความจริง

เมื่อเป็นเช่นน้ี ความรู ้ท่ีบังเกิดขึ้นจึงเป็นความรู ้ปล่อย เป็นความรู ้วาง  

เป็นความรู้ท่ีเหมือนอย่างตื่นขึ้นจากหลับ เห็นความยินดีความยินร้ายทั้งหลายในโลก 

ที่เคยเป็นมาอยู่นั้น เป็นเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในความฝัน  แต่ครั้นตื่นขึ้นมาก็รู้ว่านั่น

เป็นความฝันไปทั้งนั้น หาใช่เป็นความจริงไม่ ความจริงนั้นจึงอยู่เหนือจากความฝัน

เมือ่รูเ้ม่ือเหน็ในสจัจะคือความจรงิทีเ่หนอืขึน้ไปเช่นนี ้จงึท�าให้เป็นผูอ้ยูเ่หนอืทกุข์ 

ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะโลกหรือเพราะสิ่งทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นในโลก เพราะเมื่อรู้เมื่อ 

เห็นตามสจัจะคอืความจรงิแล้ว ก็ไม่ยดึถอื มคีวามปล่อยวาง ความรูด้งัน้ีแหละทีเ่รยีกว่า



140 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๒

เป็นความรู้ที่เป็น อภิญญา แปลว่า ความรู้ยิ่ง ความรู้ที่เป็นอภิญญา คือความรู้ยิ่งนี้ก็

คอื ยิง่ไปกว่าความรู้สามัญ เหนือความรู้สามญั ความรูส้ามญัเป็นความรู้ผดิ เป็นความ

รูค้วามหลง ดงัทีก่ล่าวแล้ว ส่วนความรูย้ิง่ทีเ่ป็นอภญิญานี ้กเ็ป็นความรูท้ีย่ิง่กว่าทีเ่หนือกว่า 

เพราะเป็นความรู้ถูกตามสัจจะคือความเป็นจริง ท�าให้คนผู้รู้เป็นผู้อยู่เหนือจากความ

ทุกข์ของโลก เป็นผู้ที่ย่ิงไปกว่าสามัญที่ยังอยู่ด้วยความทุกข์ของโลก เพราะฉะนั้น 

อภิญญา คือความรู้ยิ่งนี้ จึงสมควรที่ผู้ปฏิบัติธรรม จะพึงอบรมจิตใจของตนให้เกิดมี 

อภญิญา คอืความรูย้ิง่ดงักล่าวนีม้ขีึน้เมือ่ใด กจ็ะพบความพ้นเมือ่นัน้ แม้เป็นความพ้น

ทุกข์ช่ัวครู่ชั่วขณะหรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็ยังเป็นอันได้พบทางปฏิบัติและผลของ

ความปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า

อภิญญา คือความรู้ยิ่งนี้ เมื่อแสดงในทางปฏิบัติโดยปริยายคือทางอันหนึ่ง 

กค็อืความรูท่ี้เป็นเคร่ืองก�าหนดให้รูส้จัจะ คอืความจรงิของนามรปู นามรปูนีเ้ป็นภายใน 

โดยปกตินั้นคนเราก็รู้จักนามรูปของตน รูปก็คือรูปกายอันนี้ที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุ  

ดนิ น�า้ ไฟ ลม เป็นท่ีอาศัยของจติ ซ่ึงเป็นธาตรุู ้จิตทีเ่ป็นธาตรุูน้ีก้อ็าศยัอยูใ่นรปูกาย

อนัน้ี และกอ็อกมารู้อารมณ์ คอืเรือ่งภายนอก อาศยัอายตนะ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย 

และมนะคือใจ เม่ือออกมารู้ก็มาเป็นเวทนา คือรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ  

ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง รู้จ�าเรียกว่าสัญญาจ�านั่นจ�านี่ได้ต่าง ๆ บ้าง รู้คิด เรียกว่าสังขาร  

คิดนั่นคิดนี่ดีบ้างไม่ดีบ้าง รู้สึกเห็นรูปอะไรทางตา รู้สึกได้ยินอะไรทางหู รู้สึกได้กลิ่น

อะไรทางจมกู รูส้กึรสอะไรทางล้ิน รูส้กึสิง่ทีก่ายถูกต้อง และรูส้กึถึงเรือ่งราวอะไรทีใ่จ

คิดต่าง ๆ ก็เป็นวิญญาณ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ เป็นอาการของจิตที่

ออกมารู้อารมณ์ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็บังเกิดขึ้นในอารมณ์นั่นเอง  

นี้เป็นนาม เรียกสั้น ๆ ก็คืออาการของใจหรือว่าใจ รูปก็คือรูปกาย เรียกสั้นว่ากาย 

รวมความก็คือกายและใจอันน้ี คนเรากร็ูจั้กกายและใจของตนอยูด้่วยกันทัง้นัน้  แต่ก็

รูจั้กโดยเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตวัตนของเรา หรอืว่าเป็นหญงิ เป็นชาย เป็นบคุคลนัน้ 

เป็นบุคคลนี้ เหล่านี้เป็นต้น
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ชาต ิ ชรา มรณะ ตามที่เข้าใจกัน

นี่ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่ง แต่ว่าเป็นความรู้ตามสมมติบัญญัติบ้าง เป็นความรู้

ตามความยึดถือซ่ึงเป็นตัณหาอุปาทานบ้าง ยังไม่ใช่เป็นอภิญญา เป็นความรู้สามัญ  

แต่ที่ประสงค์ให้ท�าความก�าหนดรู้ซ่ึงจะเป็นอภิญญาขึ้นดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้น  

ก็คือให้รู้ความเกิดความดับของนามรูปท่ีเป็นไปอยู่ นามรูปนี้มีความเกิดดับอันจะพึง

พิจารณาเห็นได้ โดยชาติ ชรา มรณะ ตามที่เข้าใจ หรือว่า ชาติ ชรา มรณะ  

อย่างละเอียด ชาติชรามรณะอย่างที่เข้าใจกันนั้นก็คือ ความเกิดขึ้นมาเป็นชาติ  

ความแก่เป็นชรา มรณะเป็นความตาย แต่ถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้ว คนเรามองไม่เห็น

ไม่รู้ เพราะว่าชาติคือความเกิดนั้น ก็เกิดมาแล้วเกิดมาเมื่อไรก็ไม่รู้ บุคคลเริ่มมารู้จัก

ตนเองในเมื่อรู้เดียงสาแล้วเท่านั้น ก่อนแต่นั้นไม่รู้ เพราะฉะนั้น ก็เป็นอันไม่รู้ไม่เห็น

ชาตคิอืความเกดิ ความตายกเ็หมอืนกนั ตายเมือ่ไหร่ก็ยังไม่รู ้และเมือ่ถึงคราวจะตาย

จริงก็คงไม่รู้อีก ท่ียังรู้อยู่นั้นก่อนตาย กล่าวคือยังรู้เจ็บตลอดจนถึงยังรู้จักกลัวตาย  

นัน่ก่อนตายทัง้น้ัน ถ้ายงักลัวตายอยู่ก็ยงัไม่ตาย เพราะว่าความกลวัตายนัน้กเ็ป็นความ

รูส้กึอย่างหนึง่ จะตายจรงินัน้ไม่รูอ้ะไรเสยีแล้ว กลัวตายก็ไม่รู ้เจบ็กไ็ม่รู ้เพราะฉะนัน้ 

ก็เป็นอันว่าไม่รู้ไม่เห็นมรณะคือความตายอีกเช่นกัน ว่าถึงความแก่ก็เช่นกัน แม้ว่า

ร่างกายจะเปล่ียนแปลงไป แต่ว่าก็ยากที่จะมองเห็นความแก่ เพราะแม้กายจะแก่  

ใจก็ยังไม่ยอมแก่อยู่นั่นเอง เพราะว่าจิตใจนั้นเป็นธรรมชาติท่ีอาจจะกล่าวได้ว่าไม่แก่ 

ความจรงิเป็นเช่นน้ี เพราะฉะน้ัน แม้จะมองเหน็ความแก่อยูโ่ทนโท่ แต่ใจกย็งัไม่ยอมรับ

ความแก่ เป็นอันว่าเหมือนอย่างไม่รู้ไม่เห็นความแก่เช่นเดียวกัน

เพราะฉะนั้น การพิจารณาว่า เรามีความเกิด เรามีความแก่เป็นธรรมดา  

เรามีความตายเป็นธรรมดา หรือเติม เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา จึงเป็นสิ่งที่จะต้อง

คดิพจิารณาอย่างไร กอ็าจพจิารณาด้วยคดิเอาเองว่า ต้องเกดิจงึได้มีกายใจอนันี ้หรอื

นามรูป อันนี้ และก็จะต้องตาย เพราะทุก ๆ คนก็จะต้องตาย และก็มองเห็นคนที่

ตายอยูเ่ป็นปกต ิและความแก่ความเจบ็กอ็าจพจิารณาเหน็ได้ แม้เช่นนีก้ย็งัเป็นประโยชน์ 

อาจท�าให้เกิดธรรมสังเวชขึ้นได้ตามสมควร
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ชาต ิ ชรา มรณะ อย่างละเอยีด

แต่ว่าอีกอย่างหนึ่ง พิจารณาชาติ ชรา มรณะ อย่างละเอียด คือ ชาติ ชรา 

มรณะ ปัจจุบัน ชาติ ก็มีอยู่ในปัจจุบัน ชราก็ปัจจุบัน มรณะก็ปัจจุบัน ว่าถึงรูป  

ก็มีชาติความเกิดอยู่ในปัจจุบัน เพราะว่าธาตุดิน น�้า ไฟ ลม ที่มาประกอบขึ้นเป็นรูป

กายนี้ เป็นสิ่งที่เสื่อมสิ้นไปอยู่เสมอ ไม่มีเวลาหยุดว่าง แต่ในขณะเดียวกันก็มีธาตุดิน 

น�้า ไฟ ลม เป็นอาหารเข้ามาทดแทนสืบต่อไป แปลว่า ดับคือหมดสิ้น แต่ก็มีเกิดเข้า

มาต่อเป็นสันตติคือความสืบต่ออยู่ดังนี้ ทุก ๆ คนจะต้องบริโภคอาหาร การบริโภค

อาหารนีก้ดู็เพยีงอาหาร คอืค�าข้าวทีบ่รโิภคกนั วนัละหนึง่มือ้ สองมือ้ สามมือ้ เป็นต้น 

แม้จะอดไปสักวัน สองวัน ก็ยังไม่ตายยังอยู่ได้ ถ้าเพียงเท่านี้ก็ยังเป็นการหยาบ  

ถ้าพิจารณาให้ละเอียดยิง่ขึน้แล้วจะเหน็ว่าต้องกนิลมกนัอยูท่กุชัว่ลมหายใจเข้าออก คอื

ต้องหายใจเข้าออกกันอยู่ทุกขณะ ลมหายใจนี้เป็นวาโยธาตุ เป็นธาตุอย่างหนึ่งที่บ�ารุง

เลี้ยงร่างกาย และในวาโยธาตุคือในลมนี้มีปฐวีมีวาโยมีเตโช อย่างละเอียดปนอยู่ด้วย 

ซึ่งทุก ๆ คนต้องบริโภคลมกันอยู่เสมอเป็นอาหารเข้าไปบ�ารุงเลี้ยงทดแทนสิ่งที่สิ้นไป

หมดไป แสดงว่าธาตดุนิ น�า้ ไฟ ลม ท่ีมาประกอบกนัเป็นกายนี ้ ส้ินไปหมดไปอยูท่กุ

ลมหายใจเข้าออก จึงต้องหายใจเอาธาตุดิน น�้า ไฟ ลม นี้เข้าไปทดแทนกันอยู่ทุกลม

หายใจเข้าออก ความเกดิความดบัของรปูกายอนันี ้จงึมีอยู่ทกุลมหายใจเข้าออก แต่มี 

สนัตตคืิอความสบืต่อ ดบัคอืหมดสิน้ไปแล้วกม็เีกดิต่อไปอกี ตามเหตปัุจจยั เหตกุค็อืกรรม 

กรรมทีส่นบัสนนุชวีติ ปัจจยักค็อือาหาร เมือ่เหตคืุอกรรม ปัจจยัคืออาหาร ยังสนบัสนนุ

อยู่ตราบใด ชีวิตของรูปกายอันนี้ ก็เป็นไปได้อยู่ตราบนั้น เม่ือส้ินกรรมท่ีสนับสนุน  

สิ้นอาหารที่สนับสนุน รูปกายอันนี้ก็ดับ โดยที่ไม่มีเกิดขึ้นมาทดแทนอีก หรือหายใจ

ออกแล้วไม่หายใจเข้าอีก ก็เป็นอันสิ้นสุดของชีวิต ส่วนนามธรรม หรือใจนี้เล่า ก็ดังที่

ได้กล่าวแล้วว่า เวทนา สัญญา วิญญาณนั้นเกิดขึ้นในอารมณ์คือเรื่อง และเรื่อง 

ทัง้หลายทีผ่่านเข้ามาในใจนี ้กม็ากมายมีอยูท่กุขณะจิต เป็นเรือ่งรปูบ้าง เรือ่งเสยีงบ้าง 

เป็นต้น และเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็บังเกิดขึ้นในอารมณ์อย่างหนึ่ง  

แล้วก็ดับไป รับอารมณ์อย่างอื่นก็เกิดใหม่แล้วก็ดับไป เป็นไปอยู่ดังน้ีรวดเร็วย่ิงกว่า

ความเกิดความดับของรูปกายยิ่งนัก
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พจิารณาให้เหน็ดงันีแ้ล้ว กจ็ะเกิดความรูข้ึน้ว่า นามรปูนี ้มแีต่ความเกดิ ความดบั 

ความเกิดความดับย่อมเป็นไปอยู่ดังนี้ ก็เป็นอภิญญา คือความรู้ยิ่งอีกประการหนึ่งซึ่ง

เป็นความรู้ยิ่งขึ้นไปจากความรู้สามัญ

พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมสัง่สอนโดยปรยิาย คอืทางเป็นอันมาก กเ็พือ่ทีจ่ะ

ให้รู้เข้าถึงสัจจะ คือความจริง คือความเกิดความดับดังนี้ แต่การที่จะพิจารณาให้เข้า

ถึงสัจจะ คือความจริงดังนี้ได้ ก็จะต้องตั้งสติคือความรู้เพ่งพินิจเข้ามาดูที่กายเวทนา 

จิตธรรม ตามหลักสติปัฏฐาน แม้จะยกเอาข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาพิจารณาก็ได้ทั้งนั้น  

ลมหายใจเข้าออกกไ็ด้ อิริยาบถกไ็ด้ อาการ ๓๑, ๓๒ กไ็ด้ ธาต ุ๔ ก็ได้ หรอืพจิารณา

ถึงศพในภายนอกเทียบเข้ามาถึงกายอันนี้ก็ได้

ดงัเช่นทีไ่ด้แสดงไว้ถงึบรรพทีว่่าด้วยป่าช้า ให้พจิารณาศพทีท่ิง้อยูใ่นป่าช้าหรอื

นึกถึงศพเช่นนั้น ซึ่งตายวันหนึ่ง สองวัน สามวัน มีสีเขียวขึ้นอืด และนึกเทียบเข้ามา

ว่ากายนีก้จ็ะต้องเป็นเช่นนัน้ หรือพิจารณาว่าศพทีท้ิ่งไว้เช่นนัน้ กม็สีตัว์ต่าง ๆ ทัง้สตัว์ใหญ่ 

สัตว์เล็ก มากัดกิน และพิจารณาเทียบเข้ามาถึงกายนี้ว่า ก็จะต้องเป็นเช่นนั้น หรือว่า

พิจารณาถึงซากศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้า หรือนึกถึงซากศพเช่นนั้น ซึ่งได้ถูกสัตว์กัดกินจน

เหลืออยู่แต่โครงกระดูกแต่ก็ยังเปื้อนเลือดเปื้อนเนื้ออยู่ พิจารณาเทียบเข้ามาถึงกาย

อันนี้ว่าก็จะต้องเป็นเช่นนั้น ดังนี้ก็ได้ ความพิจารณาเช่นนี้ รวมเข้าแล้วก็จะท�าให้เห็น

ความเกดิความดบั ดงัท่ีกล่าวแล้ว และเม่ือเป็นเช่นนี ้ความรูเ้ช่นนีก้จ็ะเป็นตวัอภญิญา

อย่างหนึง่ ซึง่จะท�าให้สลัดความยดึถอืเกีย่วเกาะ พร้อมทัง้ความทกุข์ทัง้หลายให้ตกลง

ไปจากใจได้ตามควรแก่ความอบรมปฏิบัติ

๑ กันยายน ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๘
อภญิญา ๒ ปหานะในอวชิชา ภวตัณหา

พระพทุธเจ้านัน้ทรงเป็นพระผูรู้้ ผูเ้หน็ เป็นผูต้ืน่ข้ึนจากความหลบั คอื อวชิชา 

ความไม่รู้ โมหะ ความหลง ทรงแสดงธรรมเพื่อให้รู้ให้เห็นให้ตื่นขึ้นจากหลับ และ

ธรรมทีท่รงแสดงนัน้ กม็เีหตผุลทีผู่ฟั้งอาจตรองตามให้เหน็จรงิได้ เพราะได้ทรงจ�าแนก

เหตผุลให้มองเหน็ ไม่ใช่ทรงแสดงไม่จ�าแนกเหตผุลทีท่รงแสดงนัน้ เหต ุก็คอืส่ิงทีท่�าให้

บังเกิดผล ผล ก็คือสิ่งที่บังเกิดขึ้นโดยเป็นผลของเหตุนั้น และเหตุผลที่ทรงจ�าแนกนี้ 

ก็ทรงจ�าแนกที่บุคคลนี้เอง

เพราะฉะนัน้ เมือ่ทรงแสดงธรรมให้ท�าความรูก้�าหนดนามรปูทีเ่กดิดบัอยู่เพือ่

ให้รู้ให้เห็นความเกดิดบัของนามรปูตามเป็นจรงิแล้ว กไ็ด้ทรงแสดงเพือ่ให้รูใ้ห้เห็นเป็น

เหตุละ อวิชชา กับ ภวตัณหา อันเป็นตัวเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งหลาย ตั้งต้นแต่ 

ชาตทุิกข์ ทุกข์คือชาตคิวามเกดิเป็นต้น ความรูอั้นเป็นเหตุละนีก้สื็บเนือ่งมาจากความรู้

ก�าหนด นามรูป ที่เกิดดับอยู่นี้เอง เพราะว่าเมื่อรู้เมื่อเห็นความเกิดความดับของนาม

รปูกย่็อมเป็นเครือ่งละอวชิชาและภวตณัหาต่อไปด้วย เมือ่ยงัมไิด้ก�าหนดนามรปูทีเ่กดิ

ดับอยู่ตามความเป็นจริง เมื่อรู้เม่ือเห็นนามรูปคราวใด ก็ย่อมยึดถือนามรูปท่ีรู้ท่ีเห็น

น้ันคราวน้ัน ความรูค้วามเหน็นามรปู และยดึถอืดงันี ้เป็นความรูส้ามญัดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว 

ทุก ๆ คนต่างก็รู้ก็เห็นนามรูปของตนอยู่ รู้นาม ก็คือเมื่อเสวยเวทนาอะไร สุขทุกข์

อย่างไร ก็รู้เหมือนกัน จ�าอะไรได้ก็รู้ คิดอะไรก็รู้ เห็นอะไร ได้ยินอะไร ก็รู้สึกเห็น  

สิง่น้ัน สิง่นี ้ดงันีเ้ป็นนาม รูร้ปู กเ็หมอืนกนั เม่ือส่องดกูระจกกม็องเห็นเงาหน้า หรอื
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เงารูปของตนในกระจก ถ่ายรูปก็มองเห็นรูปของตน และนอกจากนี้ นามเหล่าน้ัน 

ก็เนื่องไปจากรูปเป็นส่วนมาก เพราะเหตุว่าอายตนะภายใน ตา หู จมูก ล้ิน กาย  

กเ็ป็นรปู อายตนะภายนอกท่ีคู่กนั รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ กเ็ป็นรปู อายตนะ

ที่ ๖ คือมโนหรือใจ แม้จะเป็นนาม คือไม่ใช่รูป แต่ก็เนื่องอยู่กับรูป เรื่องราวที่คู่กัน

กบัใจ แม้จะไม่ใช่รปูกเ็นือ่งอยูก่บัรูป เพราะฉะนัน้ อารมณ์ของจติอนัเป็นทีเ่กดิขึน้ของ

นามธรรมทั้งหลาย ส่วนใหญ่ก็ไปจากรูป เพราะฉะนั้น รูปนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นที่เกิดส่วน

ใหญ่ของนาม และเป็นสิง่ทีป่รากฏแก่ ตา ห ูจมกู ลิน้ และกาย ทีเ่ป็นประสาททัง้หมด

เพราะฉะน้ัน ต่างก็รูก็้เหน็รปูกายกนัอยู่ และรปูกายนีเ้องกเ็ป็นทีรู้่จกักนัส�าหรบั

คนอื่น เพราะแต่ละคนท่ีเห็นกันรู้จักกันก็ด้วยรูปกายนี้แหละ หาได้รู้ได้เห็นเข้ามาถึง

นามธรรม คือใจของกันและกันไม่  นอกจากผู้ที่ได้เจโตปริยญาณเท่านั้น หรือผู้ที่มี

กิเลสในใจยังเกิดข้ึนแรง แสดงออกมาทางหน้าตาและกิริยาอาการทางกาย ก็ท�าให้รู้

ได้ว่าก�าลังมีใจเป็นอย่างไร เช่น ก�าลังมีใจชอบหรือก�าลังมีใจชัง โกรธแค้นขัดเคือง  

ดังนี้เป็นต้น

สมมต-ิบัญญัติ

เพราะฉะนั้น ที่รู้ที่เห็นกันอยู่นี้ ต่างก็รู้เห็นกันอยู่ดังนี้ แต่รู้เท่าใดเห็นเท่าใด 

ก็ยึดถือเท่านั้น โดยเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา หรือเป็นเขา เป็นของเขา 

เป็นตัวตนของเขาตามสมมติบัญญัติทั้งหลาย และนอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าเท่ียง  

ว่าเป็นสขุ ว่าสวยงามต่าง ๆ ความเหน็ ความรู้ ดงันี ้พระพทุธเจ้าทรงเรยีกว่า อวชิชา 

ทีแ่ปลว่า ความไม่รู ้เพราะรูเ้หมอืนไม่รู ้หรอืว่ารูผ้ดิ รูห้ลง ด้วยว่าตามสจัจะคือความจรงิ

ของพระพุทธเจ้านั้น สมมติบัญญัติท้ังหลาย สมมติ ก็คือความหมายรู้กัน บัญญัติ  

ก็คือแต่งตั้ง เพราะว่าจะต้องมีความหมายรู้กัน ส�าหรับที่จะพูดจากันที่จะเรียกร้องกัน 

เพราะฉะนัน้ จงึต้องมบีญัญตัคิอืแต่งตัง้ขึน้ นีเ้ป็นธรรมดาโลก เหมือนอย่างว่ากองท้ังห้า 

คือขันธ์ทั้งห้านี้ รูปขันธ์กองรูป ก็คือ กองของธาตุ ดิน น�้า ไฟ ลม ที่มากองรวมกัน

เข้าเป็นรูปขันธ์ ก็บัญญัติคือแต่งตั้งขึ้นว่า ให้กองรูปน้ีจงเป็นรูปขันธ์ กองนี้ก็เป็นรูป

ขันธ์ข้ึน และค�าว่ารูปขันธ์น้ี ก็เป็นสมมติคือเป็นที่หมายรู้กันรับรองกันเรียกกันทั่วไป 
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สขุ ทกุข์ หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สขุท่ีทกุๆคนเสวยกนัอยู ่รบักนัอยู ่ก็แต่งตัง้ขึน้ว่า 

เจ้าจงเป็นเวทนาขนัธ์นะ ส่วนนีก้เ็ป็นเวทนาขนัธ์ขึน้ นีเ้ป็นบญัญตั ิแล้วกเ็ป็นท่ีหมายรู้

กันว่านี่เป็นเวทนาขันธ์ รับรองกัน เรียกกัน สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เหมือนกัน 

คราวน้ี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้รวมกันเข้าก็แต่งตั้งขึ้นว่า ทั้ง ๕  

ที่มารวมกันเข้านี้จงเป็นสัตว์บุคคลนะ ก็เป็นสัตว์บุคคลขึ้น จงเป็นชายเป็นหญิงนะ  

กเ็ป็นชายเป็นหญงิขึน้ หญงิชายนีจ้งชือ่น้ันช่ือนี ้ตลอดจนถึงเป็นนัน่เป็นนีน่ะ กเ็ป็นข้ึน 

ดังนี้เป็นบัญญัติ ก็หมายรู้กัน รับรองกัน พูดจากัน ก็เป็นสมมติ สมมติบัญญัตินี้ 

จึงต้องมีอยู่เป็นธรรมดาโลก แต่ว่าเม่ือยึดถือสิ่งที่สมมติบัญญัติขึ้นนี้ว่าเป็นจริงเป็นจัง 

เป็นตัวตนเราเขาก็ดี ยึดถือว่าเป็นของเที่ยง เป็นสุข เป็นของสวยงามน่ารักน่าชมก็ดี

ดังนี้ ความเห็น ความรู้ ที่เป็นเหตุยึดถือดังนี้ก็เป็น อวิชชา และความที่ยึดถือก็เป็น 

ตัณหา ซึ่งมีอาการเป็นความอยากและยึด ความอยากและยึดนี้ ลักษณะที่ส�าคัญ  

ก็คืออยากและยึดว่าเป็นตัวเราสืบมาเป็นของเรา ความอยากยึดว่าเป็นตัวเราขึ้นนี้  

เรยีกว่า อหงัการ คือท�าให้เป็นเราขึน้ สร้างให้เป็นเราขึน้ ความอยากและยึดว่าของเรา 

เรียกว่า มมังการ คือกระท�าหรือสร้างให้เป็นของเราขึ้น

ลักษณะอวชิชาและภวตัณหา

เพราะฉะนัน้ อวชิชาคือความไม่รู ้อนัหมายถึงรูน้ัน่แหละแต่ว่ารูผ้ดิ รูห้ลงอนั

เป็นความรูท้ีเ่ป็นเหตุให้เกิดความอยากและยึดถือ ความรู ้ความเห็น ดงันีเ้ป็น อวชิชา 

ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัว่า ไม่รู ้คอืไม่รู้ในสจัจะทีเ่ป็นตวัความจรงิ ความอยากยึดซึง่มีลักษณะ

ส�าคัญ คืออยากและยึดถือว่าเป็นตัวเราสืบมาเป็นของเราดังนี้ เป็น ภวตัณหา

อวชิชาและภวตณัหาดงันี ้เป็นสิง่ทีม่อียู่แก่จติใจทีเ่ป็นสามญัทัว่ไป ซึง่พระพทุธเจ้า

ได้ตรัสรู้และตรสัแสดงบอกไว้ว่า ยังมีอวชิชาและภวตณัหาอยู ่และนีเ่ป็นอวชิชา นีเ่ป็น

ภวตัณหา นี่เป็นอวิชชา ก็คือความรู้ ความเห็นในนามรูป ท่ีเข้าใจกันว่ารู้ ว่าเห็น  

แต่เป็นความรู้เห็นท่ียึดถือดังท่ีกล่าวมาแล้ว รู้เห็นเท่าใดก็ยึดถือเท่านั้น มีตัวเรา 

ของเราออกไปครอบคลุมอยู่เต็มไปหมดเท่านั้น
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พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงตักเตือนให้รู้ว่า นี่เป็นตัวอวิชชานะ ไม่ใช่เป็นวิชชา 

คอืความรู้ดอก คราวนีค้วามอยากและยดึถอืว่าเป็นตวัเรา เป็นของเรา ทีอ่อกไปรบัรอง

อารมณ์ทั้งหลายอยู่นี่ก็เป็น ภวตัณหา คือเป็นตัณหาในภพ คือเป็นตัวความอยากที่

เป็นเหตใุห้ยดึถืออยูใ่นภพคือความเป็น ได้แก่ความเป็นเรา นีเ่ป็นภวตัณหาดอก ไม่ใช่

เป็นตัวตนอะไรจริงจัง

เพราะฉะน้ัน นามรปูอันนีจ้งึกลายเป็นตวัเหตุให้เกิดทกุข์ด้วย เป็นตวัทกุข์ด้วย 

ดงัจะพงึเหน็ได้ว่าตวัเราหรอืของเรานี ้ได้ออกไปรบัรองอยูใ่นอารมณ์ทัง้หลายทีป่ระสบ

พบผ่านเต็มไปหมด เป็นต้นว่าเมื่อเห็นอะไรก็รู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้เห็น และเม่ือตัวเรา

เป็นผูเ้หน็ สิง่ทีเ่ห็นนัน้บางอย่างเราก็ชอบ บางอย่างเรากไ็ม่ชอบ เมือ่ได้ยินอะไรก็มตีวั

เราออกไปรับว่า ตัวเราได้ยินเสียงบางอย่างเราก็ชอบ เสียงบางอย่างเราก็ไม่ชอบ  

เมื่อได้กลิ่น ได้รส ได้ถูกต้อง ได้คิดถึงเรื่องอะไร ก็รู้สึกว่าตัวเรานี้เองเป็นผู้ได้รส  

เป็นผู้ได้กล่ิน เป็นผู้ได้ถูกต้อง เป็นผู้ได้คิด บางอย่างตัวเราก็ชอบ บางอย่างตัวเรา 

ก็ไม่ชอบ เพราะฉะนั้น จึงได้เกิดความชอบบ้าง ความชังบ้าง ความติดอยู่ที่เรียกว่า 

ความหลงบ้างในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายก็ตัวเราทั้งนั้น ตัวเรานี่เองเป็นผู้ชอบ ตัวเรา

นี่เองเป็นผู้ไม่ชอบ ตัวเรานี่เองเป็นผู้ติด หรือเป็นผู้หลง

การปฏบิัตเิพื่อละอวชิชาและภวตัณหา

คราวนี้ถ้ามาพิจารณาดูให้ดีว่า ตัวเรานี่อยู่ที่ไหนกัน สมมติว่าตัวเรามีสมมติ

บัญญัติขึ้นว่าเป็นนั่นเป็นนี่ และยึดถือในสมมติบัญญัติขึ้น แต่ว่าบางคราวได้รับการ

รับรองไม่สมยศสมเกียรติก็เกิดไม่ชอบขึ้น หรือว่าบางคราวก็ได้รับรองอย่างดี หรือ 

ได้รับสรรเสริญ ก็เกิดยินดีขึ้นดังนี้เป็นต้น ก็พิจารณาลงไปว่าตัวเราที่มีสมมติบัญญัติ  

มียศ มีเกียรติ อะไรเป็นต้น หรือเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเป็นต้นนั้น อยู่ที่ไหน ที่มาท�าให้

หัวใจต้องวุ่นวาย ชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง เป็นต้น ตัวเราอยู่ที่รูปหรือ ก็รูปอันนี้เป็นสิ่งที่

ประกอบขึน้ด้วยธาต ุดนิ น�า้ ไฟ ลม เป็นสิง่ทีไ่ม่เทีย่งต้องแปรปรวน ซึง่ในทีส่ดุกต้็อง

แตกสลายกลายเป็นศพ ถ้าหากว่าเขาไม่น�าไปเผาไปฝังเสียกต้็องกลายเป็นศพเน่าเป่ือย
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ดงัเช่นทีแ่สดงไว้ในบรรพว่าด้วยป่าช้า ๙ ประการว่า เหมอืนอย่างศพทีเ่ขาทิง้

ไว้ในป่าช้า ตายวนัหนึง่ สองวนั สามวนั ขึน้พองมสีเีขยีวน่าเกลียด ร่างกายนีก้ฉ็นันัน้ 

ถ้าเม่ือเป็นศพแล้วไม่มีใครเขาจดัอย่างไร หรอืแม้มใีครเขาจดัใส่โลงไว้กจ็ะต้องเป็นเช่นนี้ 

และถ้าเขาปล่อยท้ิงไว้ในป่าช้ากจ็ะต้องมีสตัว์มากดักนิ สตัว์ใหญ่บ้าง สตัว์เลก็บ้าง และ

เมื่อเขาปล่อยทิ้งไว้ในป่าช้า ต้องมีสัตว์มากัดกินดังนั้น อย่างน้อยก็จะเหลือเป็น 

โครงร่างกระดูก ยังเปื้อนเลือดติดอยู่ด้วยเนื้อและเลือด และถ้าเขายังทิ้งไว้เช่นนั้น  

ก็คงเป็นร่างกระดูกท่ีปราศจากเน้ือเพราะว่าถูกสัตว์กัดกินไปหมด เหลือแต่เลือดที่ยัง

เปื้อนอยู่ ยังผูกเป็นร่างกระดูกดังนี้ เป็นต้น

ถ้าหากว่ากายอันนี้จะเป็นตัวเป็นตนที่เป็นนั่นเป็นนี่ ก็กายอันนี้ยังต้องเป็น 

อย่างน้ีแล้ว จะเป็นตวัเป็นตนท่ีไหนกนั แล้วท�าไมจงึจะมาหลงเอารปูกายอนันี ้ว่าเป็นเรา 

ซึง่ท�าให้ต้องเดอืดร้อน ยนิดบ้ีาง ยนิร้ายบ้าง คราวนีห้ากว่าจะมาถอืเอาเวทนา สัญญา 

สงัขาร วญิญาณ เป็นอัตตา คอืตวัตน สิง่เหล่านีก้เ็ป็นส่ิงทีเ่กดิดบัไม่เทีย่ง ต้องแปรปรวน

ไปเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น ก็ไม่ควรจะมาถือว่าเป็นตัวเราให้เดือดร้อนร�าคาญ

พจิารณาอยูด่งันีเ้สมอ มองให้เป็นธรรมดาของนามรปูทีเ่กดิขึน้แล้วต้องดับไป

เสื่อมไป สัจจธรรมก็จะปรากฏขึ้นแก่ความรู้ ดังนี้แหละเป็นตัวการปฏิบัติอบรมวิชชา 

และวชิชาดังกล่าวนีก้จ็ะรูจ้กัว่า นีแ่หละเป็นตวัอวิชชา นีแ่หละเป็นตวัภวตณัหา ทีเ่ป็น

ตัวสร้าง ตัวเรา ของเรา ให้บังเกิดความทุกข์ร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา ความรู้จักขึ้น

ดังนี้นี่แหละเป็นตัวละ คือละอวิชชา ละภวตัณหา ละไปเองไม่ต้องไปคิดละ แต่ความ

รู้นี่เองเป็นตัวละ

ความรู้จกัก�าหนดนามรปูท่ีเกดิดบัอยูอ่นัท�าให้รูจั้กอวิชชา ภวตณัหา ว่าน่ีแหละ

ที่เป็นตัวสร้าง ตัวเรา ของเรา ขึ้นในนามรูปอันท�าให้บังเกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย 

อยู่เสมอ ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นเหตุละ ละอวิชชา ละภวตัณหา นี่เป็น อภิญญา คือ 

ความรูย้ิง่ขึน้ไปอกีชัน้หนึง่ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงส่ังสอนไว้ และความรูย่ิ้งดงันีจ้ะพึงปฏบิติั

ให้บังเกิดมีขึ้นได้ โดยปริยายอันหนึ่งก็คือการปฏิบัติตามสติปัฏฐาน ดังที่กล่าวมา 

ข้างต้น

๒ กันยายน ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๙
วธิที�าจติให้สงบตั้งมั่น

วิธีท�าจิตให้สงบตั้งมั่นอันเป็นทางสมถะ ได้แสดงไว้แล้ว คือ อานาปานสติ  

กายคตาสติ และธาตุกรรมฐาน เพื่อได้เลือกปฏิบัติตามแต่ความประสงค์ เมื่อมุ่งที่จะ

ตัง้จติให้เป็นหนึง่ไม่ให้เทีย่วไป กใ็ช้อานาปานสต ิจติปรารถนาจะเทีย่ว กใ็ห้เทีย่วไปใน

กายและไปในธาต ุคือให้ใช้กายคตาสติและธาตกุรรมฐาน แต่ในการทีจ่ะให้จติเทีย่วไป

นั้นจะประสงค์เพ่งช้า ๆ และให้หยุดตั้งสติอยู่ที่อาการอันใดอันหนึ่งให้ปรากฏชัดก็ได้ 

เช่นท�าสมาธิให้เท่ียวไปในกาย พิจารณา เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา  

ฟัน ตโจ หนัง มังสัง เนื้อ นหารู เอ็น อัฏฐิ กระดูก จะหยุดตั้งสติก�าหนดดูกระดูก

ให้เหน็เป็นโครงร่างกระดกู ท่ีตนเองเพยีงอาการเดยีวดงันีก้ไ็ด้ เป็นการรวมจติให้อยูท่ี่

เช่นเดียวกัน

ข้อว่าด้วยพจิารณาศพ

แต่ตามที่ได้กล่าวมานั้น เป็นการพิจารณากายที่ยังเป็นอยู่ จะพิจารณากายที่

เป็นศพปราศจากชวีติแล้วกไ็ด้ เป็นการเทยีบเคียงกนั คอืพจิารณากายนีเ้ทยีบเคยีงกบั

ศพที่เขาทิ้งในป่าช้า ตั้งแต่เป็นศพซึ่งตายวันหนึ่ง สองวัน สามวัน ขึ้นพองมีน�้าเหลือง

ไหลจนถึงเป็นกระดูกผุป่น เพื่อท�าจิตให้เกิดความหน่ายและความสงบ และเมื่อได้

พจิารณาเทยีบเคยีงจนคุน้ กจ็ะท�าให้เกดิความไม่กลวัในศพ นีก้เ็ป็นอกีวธิหีนึง่ซึง่กต้็อง

ใช้การพิจารณา
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สมาธ ิ๒ อย่าง

สมาธินั้น กล่าวโดยย่อก็มี ๒ อย่าง คือเป็น อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียด ๆ 

อย่างหน่ึง อัปปนาสมาธิ สมาธิที่แน่วแน่อีกอย่างหนึ่ง สมาธิท่ีใช้การพิจารณาให้จิต

เที่ยวไปก็ได้ผลเพียงเฉียด ๆ เพราะจิตไม่รวมเป็นหนึ่ง แต่สมาธิที่รวมจิตไว้เป็น 

อันเดียวเป็นอัปปนาสมาธิ คือสมาธิที่แน่วแน่ได้ เช่น ก�าหนดลมหายใจเข้าออก  

แม้ต้ังสติเป็นไปในกาย แต่ให้รวมอยู่ท่ีอาการใดอาการหนึง่ กใ็ห้เกดิอปัปนาสมาธ ิสมาธิ

ที่แน่วแน่ได้เหมือนกัน

อุปกรณ์ในการปฏบิัติ

อุปกรณ์ในการปฏิบัตินั้น ต้องมี วิตก คือความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิ

วิจาร คือต้ังจิตไว้ให้แน่วแน่แนบแน่นอยู่กับอารมณ์ของสมาธินั้น ให้คลุกเคล้าไปกับ

อารมณ์ของสมาธินั้น เมื่อตั้งสติก�าหนดลมหายใจเข้าออก ด้วยตั้งจุดไว้ท่ีปลายจมูก 

หรือรมิฝีปากเบือ้งบน ซึง่เป็นที ่ๆ ลมผ่านเม่ือเข้าและเม่ือออก กจ็ะต้องใช้วิตกคอืยก

จิตไปให้จับอยู่ที่จุดนั้น และต้องใช้วิจาร คือประคองจิตให้คลุกเคล้าแน่วแน่อยู่ท่ีจุด 

อันนั้นจุดเดียวในเวลาปฏิบัตินั้น เมื่อใช้วิตก คือ ยกจิตให้จับอยู่ที่จุดนั้น ถ้าเผลอสติ

เมือ่ใด จิตกแ็วบออกไป กต้็องใช้วติก คอื จบัจติมายกตัง้ไว้ท่ีจดุนัน้ใหม่ และคอยประคอง

ให้จิตแน่วแน่คลุกเคล้าอยู่ในอารมณ์นั้น ไม่ให้พลัดตกไปในอารมณ์อื่น ท่านจึงเปรียบ

วติกเหมอืนอย่างเสยีงตีระฆงัทีแรก เสยีงระฆงักด็งัขึน้ วิจารกค็อืเสียงครางของระฆงันัน้ 

ในการปฏิบัติ ต้องใช้วิตกวิจารดังกล่าวน้ีอยู่เสมอ เพราะจิตนั้นคอยพลัดตกไปจาก

อารมณ์ของสมาธิเท่ียวไปในที่อื่น ก็ต้องใช้วิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ และใช้วิจารคือ

ประคองจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์ของสมาธินั้น เมื่อใช้วิตกวิจารอยู่เสมอจนจิต 

เชือ่งเข้าและอยูต่วัมาก กจ็ะเร่ิมได้ผลของสมาธ ิคอืได้ ปีต ิความอิม่ใจให้รู้สกึซาบซ่าน

ไปทั่วตัว หรือมีความรู้สึกซาบซ่านแรงกว่านั้น และจะได้ความสุข คือ สบายกายและ

สบายใจ เมื่อมีความสบายกายและสบายใจ จิตก็จะเป็นเอกัคคตา คือ มีอารมณ์เป็น

อันเดียว ไม่วอกแวก
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ในการปฏิบตั ิเม่ือยังไม่ได้ปีต ิไม่ได้สุข การท�าสมาธกิย่็อมจะรูสึ้กอดึอดัร�าคาญ

เพราะยังไม่ได้ผล และเมื่อใช้วิตกวิจารอยู่เสมอดังท่ีกล่าวมา ปีติสุขก็จะเกิดขึ้นเอง  

และเมื่อสุขเกิดขึ้น เอกัคคตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว คือเป็นตัวสมาธิก็จะ 

เกิดขึ้นเป็นอันได้ผลของสมาธิเป็นขั้นต้น แม้เพียงเท่านี้ก็จะท�าให้เกิดความพอใจใน 

การปฏิบัติ และท�าให้การปฏิบัติงอกงามยิ่งขึ้น

ข้อที่พึงก�าหนดในการปฏิบัติท่ีได้กล่าวในวันนี้ คือ วิตก ความยกจิตขึ้นสู่

อารมณ์ของสมาธิ วิจาร ความประคองจิตให้คลุกเคล้าแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ของสมาธิ 

ปีติ ความอิ่มใจ สุข ความสบายกาย สบายใจ และ เอกัคคตา ความที่จิตมีอารมณ์

เป็นอันเดียวกัน ซึ่งเป็นตัวสมาธิ

๓ กันยายน ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๑๐
สรุปหมวดกาย

จะได้อธิบายบรรพสุดท้ายในหมวดพิจารณากายในสติปัฏฐานสูตร ซึ่งจะได้

จบลงในวันนี้ ฉะนั้น จึงจะกล่าวสรุปข้อที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นการทบทวนโดยสังเขป 

พระพทุธเจ้าได้ทรงสอนสตปัิฏฐาน แม้จะมุง่สอนพระ แต่คฤหัสถ์ผูมุ่้งท�าใจให้สงบต้ังม่ัน 

ก็อาจปฏิบัติให้ได้รับผลคือความสุขได้ ฉะนั้น ก็เป็นข้อที่ควรจะทราบ

ในเบื้องต้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ตั้งสติก�าหนดดูเข้ามาท่ีกายของตนนี้

ไม่ดอูอกไปข้างนอก แต่ว่ากายของตนเองนัน้ กป็ระกอบด้วยส่วนทัง้หลายเป็นอนัมาก 

ฉะนั้น ในการที่จะดูก็ต้องดูก�าหนดลงไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง จะดูส่วนไหนก็ก�าหนดดูที่

ส่วนนั้น และเมื่อจะเปลี่ยนก็เลื่อนไปดูเป็นส่วน ๆ

เมื่อย้อนกลับเข้ามาตั้งสติดูที่กายตนเอง ก็จะพบว่า ทุก ๆ คน หายใจเข้า

หายใจออกอยู่เป็นปกติ ฉะนั้น ในเบื้องต้น ท่านจึงสอนให้ตั้งสติก�าหนดดูลมหายใจ 

หายใจเข้าก็มีสติ หายใจออกก็มีสติ หายใจเข้าหายใจออก ยาวก็ให้รู้ สั้นก็ให้รู้ และ

ให้รู้กองลมท้ังหมด ดังเม่ือหายใจเข้า กส็งัเกตจดุทีป่ลายจมกู หรอืทีร่มิฝีปากเบือ้งบน 

หทัยและนาภี หายใจออกก็จากนาภี หทัย แล้วก็ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบน  

แต่ว่าการที่จะส่งจิตให้เข้าไปพร้อมกับลมหายใจและให้ออกมาพร้อมกับลมหายใจ  

จิตก็จะด�าเนินเข้าออกไปมาอยู่ ไม่รวมเป็นจุดเดียว ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้ก�าหนดตั้ง

จิตไว้ที่จุดเดียว คือท่ีจุดริมฝีปากเบื้องบน หรือที่ปลายจมูก สุดแต่ว่าเมื่อหายใจเข้า
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หายใจออก ลมจะกระทบที่จุดใด ให้มีความรู้อยู่ที่จุดนั้น และก็เป็นอันรู้ลมหายใจ 

เข้าลมหายใจออกด้วย เหมอืนอย่างเลือ่ยไม้ผู้ท่ีเล่ือยไม้ ก็จบัตาดอูยู่ท่ีตรงไม้ท่ีก�าลังเล่ือย 

แต่ว่าไม่ได้ดทูีต่วัเลือ่ยทัง้หมดทีเ่ลือ่นไปเลือ่นมา มองดอูยูท่ี่ตรงจดุท่ีเลือ่ยกบัไม้กระทบ

กันน้ันเพียงจุดเดียว เมื่อตั้งจิตให้อยู่จุดเดียวดังนี้จิตก็จะสงบละเอียด กายก็จะสงบ

ละเอียด ลมหายใจก็จะสงบละเอียดเข้า จนบางทีรู้สึกว่าจะไม่หายใจ แต่ก็ต้องมีลม

หายใจอยู่นั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ปล่อย ต้องก�าหนดจิตอยู่ แม้จะไม่รู้สึกว่าหายใจ 

ก็ต้องก�าหนดอยู่ที่นิมิต คือที่จุดก�าหนดแห่งลมหายใจ ไม่ปล่อยสติออกไป

คราวนี้ เมื่อจะก�าหนดกายส่วนอื่นต่อไปอีก ก็ท�าให้สองอย่าง อย่างหนึ่งทิ้ง

ลมหายใจ ไปก�าหนดกายส่วนอ่ืนต่อไป อีกอย่างหนึ่งไม่ทิ้งลมหายใจ คงก�าหนด 

ลมหายใจอยูเ่ป็นหลัก และก็ก�าหนดกายส่วนอืน่ควบคูไ่ปด้วย แต่การก�าหนดควบคู่ไปนี้ 

ใช้ได้ในขณะท่ีจิตยังไม่รวมเป็นหนึ่ง และในขณะท่ีจิตยังไม่รวมเป็นหนึ่งนี้ การใช้คิด

ควบคู่ไปก็เป็นประโยชน์ส�าหรับจะได้เป็นเครื่องช่วยไม่ให้จิตออกไปข้างนอก เมื่อจะ

ออกไป ก็ออกไปอยู่ภายในกายอันนี้

ส่วนอืน่ทีจ่ะควรก�าหนดให้รูน้ัน้ กค็อืให้รูอ้ริยิาบถส�ารวจดกูายของตนว่าอยูใ่น

อริยิาบถอนัใด เช่นน่ังอยู ่กใ็ห้รู ้และมีอิริยาบถน้อย เช่นวางเท้า วางมอือย่างไร กใ็ห้รู้ 

มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ในอิริยาบถ

เมื่อรู้อิริยาบถดังนี้แล้ว ก็ตรวจดูร่างกายให้ละเอียดขึ้นไปอีก คือดูว่าร่างกาย

อันนี้ประกอบด้วยอวัยวะอาการต่าง ๆ ที่ปรากฏแก่ตาก็คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 

และทีไ่ม่ปรากฏแก่ตากค็อื เนือ้ เอ็น กระดกู และอวัยวะภายในต่าง ๆ การเท่ียวตรวจดูนี้ 

ในเบือ้งต้นจะตรวจดใูห้ทัว่ไปก่อน หรอืจะจบัขึน้มาดใูห้ชดัทลีะอย่างก็สดุแต่ความพอใจ

เมื่อตรวจดูปรากฏอาการต่าง ๆ ของร่างกายดังนี้ ก็พิจารณาสรุปลงไปอีก 

ชั้นหนึ่งว่า ร่างกายนี้ ส่วนอันใดที่แข้นแข็งก็เรียกว่าเป็นปฐวีธาตุ ธาตุดิน ก็พิจารณา

ยกเอาธาตุดินไว้ส่วนหนึ่ง ส่วนอันใดที่เอิบอาบก็เป็นอาโปธาตุ ธาตุน�้า ก็พิจารณายก

เอาธาตนุ�า้ไว้เสยีส่วนหนึง่ ส่วนอนัใดทีอ่บอุน่กเ็ป็นเตโชธาต ุธาตุไฟ กพ็จิารณายกเอา

เตโชธาตไุว้เสยีส่วนหนึง่ ส่วนอนัใดทีพ่ดัไหวกเ็ป็นวาโยธาตุ ธาตลุม กพ็จิารณายกเอา

ธาตุลมไว้เสียส่วนหนึ่ง ส่วนอันใดที่เป็นอากาศคือช่องว่างก็เป็นอากาศธาตุ
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ธาตตุ่าง ๆ เหล่านี ้ก�าหนดพจิารณาดกูจ็ะรูแ้ละแยกออกได้ แต่ว่าตามความ

เป็นจริงนั้น ถ้าธาตุทั้งหลายแยกกัน ไม่รวมกัน ความเป็นกายที่แปลว่าประชุมก็ไม่มี 

ชีวิตก็ไม่มี แต่เพราะธาตุทั้งหลายยังรวมกันอยู่ ความเป็นกายท่ีแปลว่าประชุม  

อันประกอบด้วยชีวิตก็มีอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ยังหายใจอยู่ ยังผลัดเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ 

อวัยวะอาการต่าง ๆ ทั้งภายนอกภายในยังท�าหน้าที่ของตนอยู่ เป็นกายที่มีชีวิตอย่าง

สมบูรณ์เช่นกายที่เป็นอยู่นี้

ครั้นพิจารณาดูกายที่ยังมีชีวิตอยู ่สมบูรณ์นี้แล้ว ก็พิจารณาสืบไปอีกว่า  

กายอันนี้เอง เมื่อธาตุทั้งหลายไม่รวมกัน วาโยธาตุ คือธาตุลมดับ ส้ินลมอัสสาสะ

หายใจเข้า ปัสสาสะหายใจออก เม่ือธาตุลมดับ ธาตุไฟก็ดับ กายที่เคยอบอุ่นก็เป็น

กายทีเ่ยน็ ต่อจากนัน้อาโปธาต ุธาตนุ�า้ ปฐวีธาต ุธาตดิุนกส็ลายไปโดยล�าดบั ในทีสุ่ด

ก็สลายไปหมด กลายเป็นอากาศธาตุคือช่องว่าง เป็นอันว่าไม่มี เดิมก่อนที่ทุก ๆ คน

เกิดมา กายอันนี้ก็ไม่มี ในที่สุดกายอันนี้ก็จะกลับไม่มีเหมือนอย่างเดิม

ป่าช้า ๙

พิจารณากายท่ีดับธาตุลมธาตุไฟเป็นต้นไป โดยล�าดับดังนี้อีกชั้นหนึ่ง และ 

ก็จะรู้สกึว่า กายทีดั่บแล้วเช่นนีเ้รยีกว่าเป็นศพ ศพนัน้กไ็ม่ใช่กายทีไ่หน กก็ายอนันีเ้อง 

เมือ่ธาตทุัง้หลายยังประชมุกันอยู่ก็เป็นกายทีม่ชีวิีต เมือ่ธาตทุัง้หลายดบัแตกสลายออก

ไปก็กลายเป็นศพ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรัสสอนให้พจิารณากายอนันี ้ แต่ในการพจิารณานัน้ 

เมือ่เป็นกายท่ีมีชวีติ จะพจิารณาให้เป็นศพนัน้เป็นการยาก จงึสอนให้พจิารณาศพจรงิ ๆ 

และเทียบเคียงเข้ามา เพราะทุกๆคนก็จะต้องเคยพบคนเจ็บคนตาย โดยเฉพาะคือจะ

ต้องเคยพบศพ แต่ว่าศพในบัดน้ีได้มีการจัดการตกแต่ง ความจริงของศพไม่ปรากฏ 

ฉะนั้น ก็ต้องอาศัยพิจารณาไปตามเค้าคือ

๑. นกึดศูพท่ีสิน้ชวีติไปแล้วหน่ึงวนั สองวนั สามวนั เป็นศพข้ึนพองมสีเีขยีว 

น่าเกลียด มีน�้าเหลืองไหล



155แนวปฏิบัติทางจิต

๒. ต่อไปก็คิดถึงศพที่ถูกสัตว์ทั้งหลายกัดกิน เช่น ศพที่ทิ้งไว้ ถูกกา ถูกแร้ง 

ถูกนกตระกรุม ถูกสุนัข ถูกสุนัขจิ้งจอกและสัตว์ต่าง ๆ กัดกิน

๓. เม่ือเป็นเช่นน้ี ก็นึกถึงศพท่ีมีเนื้อหลุม เพราะถูกสัตว์กัดกินดังกล่าวมา

นั้น แต่กย็งัไม่หมด ยังเป้ือนเปรอะอยูด้่วยเน้ือและเลือด และโครงกระดกูยงัมเีส้นเอน็

รงึรดั

๔. สืบไป ก็นึกถึงศพที่ไม่มีเนื้อเหลืออยู่แล้ว แต่ก็ยังเปื้อนเลือด โครงร่าง

กระดูกก็ยังมีเส้นเอ็นรึงรัด

๕. ต่อจากนัน้ กน็กึถงึศพทีป่ราศจากเนือ้ ปราศจากเลอืด มโีครงร่างกระดกู

ยังคุมกันอยู่เพราะยังมีเส้นเอ็นรึงรัด

๖. จากนั้น ก็นึกถึงศพที่เส้นเอ็นรึงรัดนั้นหมดไปแล้ว โครงกระดูกที่รวมกัน

อยูก็่กระจัดกระจายไปคนละทาง กระดูกเท้าไปทางหนึง่ กระดกูมือไปทางหนึง่ กระดกูขา 

กระดูกตะโพก กระดูกสันหลัง กระดูกซี่โครง กระดูกหน้าอก กระดูกแขน กระดูก

หัวไหล่ กระดูกคอ กระดูกคาง กระดูกฟัน จนถึงกะโหลกศีรษะ ก็หลุดไปคนละทาง 

ก็กลายเป็นอัฐิ คือกระดูก

๗. แต่เมื่อยังเป็นกระดูกใหม่อยู่ ก็ยังเป็นสีขาว

๘. ครั้นล่วงปีไปแล้วก็เป็นกระดูกเก่า รวมเป็นกอง ๆ อยู่

๙. ต่อจากนัน้กก็ลายเป็นกระดกูผปุ่นละเอยีด เม่ือถูกลมพัดกป็ลิวกระจัดกระจาย

ไปจนสิ้นชื่อที่จะเรียกว่ากระดูก

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณากายนี้ ดูไปทีละส่วน ดูกายที่มีชีวิต และ

กด็คูาดไปถงึกายท่ีไม่มีชวีติ ซ่ึงทุก ๆ กายกจ็ะต้องเป็นไปอย่างนัน้ ในการดนูีก้อ็าจจะ

มีความกลัว ความกลัวนั้นโดยปกติ มักจะเกิดจากความไม่รู้ เกิดจากความว้าเหว่และ

ก็นึกว่าจะมีสิ่งที่เป็นภัยอันตราย แต่ถ้าดูให้รู้ว่าอะไร อย่างไร และสิ่งที่ดูนั้นความจริง

ไม่ใช่เป็นภัยอันตราย เม่ือมีความรูด้งันีก้จ็ะเลกิกลวัไม่กลวั และเมือ่ดจูนเกดิความไม่กลวั

ดงักล่าวนีก้จ็ะท�าให้เป็นคนกล้าเผชิญต่อความจริง จะไม่กลวัส่ิงทีเ่รยีกว่าผ ีคอืไม่กลัวผี
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ตรวจดูบ้าน

การพิจารณาดูกายดังที่กล่าวมานี้ จิตจะท่องเที่ยว แต่ก็คล้าย ๆ กับว่าย้าย

ไปอยูบ้่านใหม่ ในเบือ้งต้น กจ็ะต้องเท่ียวดเูสียให้จนท่ัวว่า มอีะไรอยูท่ีไ่หนบ้าง คราวนี้

ถึงคราวที่จะพักจริง ๆ จะนอน จะนั่ง ก็จะต้องหยุดนั่งหยุดนอนอยู่แห่งเดียว ไม่ใช่

เดินเที่ยวดูอยู่ตลอดเวลา ถ้าเดินเที่ยวดูอยู่ตลอดเวลา ก็เป็นอันว่าไม่ต้องพัก ฉะนั้น 

ตรวจดูบ้านของเราเหน็ตลอดทัง้บ้านแล้ว จะตัง้เก้าอีน้ัง่พกัทีไ่หน จะตัง้เตยีงนอนส�าหรบั

นอนพกัทีไ่หน อันน้ีกส็ดุแต่พอใจ พระพทุธเจ้าจึงได้ตรสับอกวธิไีว้หลายอย่างดงัทีก่ล่าว

มานี้ คือตรัสชี้ให้เข้ามาดูกายอันน้ีแหละ ดูให้ทั่ว แล้วคราวนี้ ใครจะต้องการพักนั่ง

นอนที่ไหนก็นั่งพักนอนพักเอาได้ตามชอบใจ จะนั่งพักนอนพักอยู่ที่ลมหายใจ ด้วยตั้ง

สติก�าหนดลมหายใจเพียงจุดเดียวเท่านั้นก็ได้ หรือจะนั่งพักนอนพักอยู่ที่อาการ ๓๒ 

เช่นว่าจะตัง้จดุพจิารณาอยูท่ีก่ระดกู ให้โครงกระดกูปรากฏกไ็ด้ หรอืว่าจะพอใจในการ

พจิารณาศพ อยูก่บัศพกไ็ด้ แปลว่าจะอยู่กบัส่วนเป็น หรอืว่าจะอยู่กบัส่วนตาย จะอยู่

ในจุดไหน สุดแต่จะพอใจ จะพอใจลมหายใจเข้าออก ก็ตั้งสติก�าหนดให้จิตตั้งมั่นแน่ว

แน่อยู่ในจุดนี้เพียงจุดเดียว ถ้าจิตจะต้องการเที่ยว ก็ให้เที่ยวไปในส่วนอื่น แต่ให้อยู่

ภายในกายอันนี ้จะให้เป็นความคดิสองอย่างประกอบไปด้วยกนักไ็ด้ แต่กย็งัไม่เป็นสมาธิ 

เมื่อจะเป็นสมาธินั้นก็ต้องมาอยู่ในจุดเดียว

๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๔



ครั้งที่ ๑๑
ดูภายนอก-ดูภายใน

ในบัดนี้ ขอให้ตั้งสติประมวลเข้ามาอยู่ที่กายของทุก ๆ คน ใจอาจวิ่งออกไป

ตามกังวล เพราะทุก ๆ คนย่อมมีกังวลในการงานบ้าง ในญาติบ้าง ในที่อยู่อาศัยบ้าง  

ในสิ่งอื่น ๆ อีกบ้าง ฉะน้ันก็ให้มีสติระลึก สัมปชัญญะ รู้ตัว ตั้งใจว่าจะพักกังวล 

ต่าง ๆ ไว้ น�าใจเข้ามารวมอยูท่ีก่ายอนันีก่้อน และเม่ือพอใจในอานาปานสติ สติก�าหนด

ลมหายใจเข้าออกกต็ัง้จติให้ม่ันอยู่ท่ีนมิิตคือทีก่�าหนดใจ เมือ่ก�าหนดทีร่มิฝีปากข้างบน

หรือทีป่ลายกระพุง้จมกูซึง่เป็นทีล่มกระทบเม่ือเข้าและเม่ือออก กใ็ห้ตัง้จติก�าหนดไว้ที่

จุดนั้น หรือว่าจะตั้งไว้ที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งตามที่ได้อธิบายแล้ว

จะยกเอาจุดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกผ่านเป็นจุดส�าหรับตั้งจิต เพื่อเป็น

ตัวอย่างในการอธิบาย การตั้งจิตก�าหนดที่จุดดังกล่าวนี้ ให้มีสติระลึก มีสัมปชัญญะ 

รู้ทั่วอยู่ท่ีจุดน้ัน หายใจเข้าถึงจุดนั้นก็ให้รู้ หายใจออกถึงจุดนั้นก็ให้รู้ แต่ว่าการดูลม

หายใจให้รู้นี้ ตามสติปัฏฐานมุ่งดูให้รู้ภายใน ให้รู้ภายนอก ให้รู้เกิด ให้รู้ดับ

ดูภายนอก นั้น โดยวิธีคิดพิจารณาอย่างหนึ่ง คือให้รู้ลมโดยสมมติบัญญัต ิ

ลมหายใจทีจ่ะกระทบรมิฝีปากเบือ้งบน หรอืทีป่ลายกระพุง้จมูกน้ัน เมือ่กล่าวโดยสมมติ

บัญญัติก็ว่าลมหายใจ ดังที่ทุก ๆ คนเมื่อก�าหนดก็รู้สึกอยู่ นี้เรียกว่า ดูภายนอก
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ดูภายใน นั้น ลมหายใจนี้เอง เมื่อว่าโดยปรมัตถ์ คืออย่างละเอียด ก็เป็น 

ธาตุ ๔ ประกอบกัน ดังเมื่อใช้มือมารอไว้ที่ใกล้จมูก และหายใจออกให้ลมมากระทบ 

ก็จะรู้สึกมีส่วนแข้นแข็งที่มากระทบนั้น มีส่วนพัดไหว มีส่วนเอิบอาบชุ่มชื้น มีส่วน

อบอุ่น ส่วนที่แข้นแข็งที่ท�าให้รู้สึกการกระทบ ก็เป็นธาตุดิน ส่วนท่ีรู้สึกชุ่มชื้นก็เป็น

ธาตุน�้า ส่วนท่ีพัดไหวก็เป็นธาตุลม ส่วนที่อบอุ่นก็เป็นธาตุไฟ เป็นอันว่าลมหายใจ 

นั้นเอง เมื่อว่าโดยปรมัตถ์ก็เป็นธาตุ ๔ นี้เรียกว่า ดูภายใน

ดูทั้งภายนอก คือโดยสมมติบัญญัติว่าเป็นลมหายใจ ดูท้ังภายใน คือดูโดย

ปรมัตถ์ว่าเป็นธาตุ ๔

อีกชั้นหนึ่ง เมื่อดูอยู่ที่ตัวลม ก็เป็นภายนอก แต่เมื่อดูที่จิต คือก�าหนดให้ติด

เป็นนิมิต คือเป็นเครื่องก�าหนดติดอยู่ท่ีจิต นั่นก็เป็นภายใน เหมือนอย่างถ่ายรูป  

รูปที่ถ่ายนั้นเป็นภายนอก ส่วนที่ติดอยู่ในฟิล์ม หรือติดอยู่ท่ีเล็นซ์เป็นภายใน ลมนี้ 

ก็เหมอืนกันก�าหนดดท่ีูส่วนเป็นกาย นัน่กเ็ป็นภายนอก ก�าหนดดทูีจ่ติทีเ่ป็นนมิติปรากฏ

ขึ้นที่จิต นั่นก็เป็นภายใน ก�าหนดดูทั้งที่เป็นภายนอก ทั้งที่เป็นภายใน

เมื่อก�าหนดดูอยู่อย่างนี้ ก็จะเห็นเกิดเห็นดับ เม่ือหายใจเข้าก็นับว่าเป็นเกิด

หายใจออกก็นับว่าเป็นดับ หายใจเข้านั้น โดยที่แท้ก็หายใจเอาธาตุทั้ง ๔ เข้ามาด้วย 

หายใจออกนั้น ก็น�าเอาธาตุทั้ง ๔ ออกไปด้วย จึงเกิดดับอยู่ทุกขณะลมหายใจ

และบุคคลก็มีความยึดถืออะไร ๆ อยู่ในขณะที่ยังหายใจ เมื่อส้ินลมหายใจ

แล้วกส็ิน้ความรูท่ี้จะให้ยึดถอื ฉะน้ัน จดุมุ่งของการดูกายในส่วนกายทีพ่ระพทุธเจ้าทรง

แสดงไว้ก็ต้องการดูให้รู้ท้ังข้างในท้ังข้างนอก ให้รู้ทั้งเกิดให้รู้ทั้งดับ แต่ก็ให้ก�าหนดว่า

กายมีอยู่ โดยเฉพาะก็คือลมหายใจมีอยู่ แต่ว่ามีอยู่เพียงส�าหรับจะได้ตั้งสติก�าหนด

ส�าหรับจะได้รู้ แต่ก็ให้ปล่อยวางไม่ยึดถืออะไร ๆ ไว้ ก�าหนดว่ากายมี ว่าลมหายใจมี 

และในขณะเดยีวกนักป็ล่อยวางใจจากความยึดถือเกีย่วเกาะ ท�าใจให้ว่าง ท�าใจให้โปร่ง 

ท�าใจให้สบาย ตั้งสติให้แน่วแน่ในอารมณ์ที่ก�าหนดนี้
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ก�าหนดดูเวทนา

ในขณะท่ีนัง่ปฏิบตัอิยู่นี ้กอ็าจจะรูส้กึเป็นทกุข์ เช่นเม่ือยขบบ้าง ถกูยงุกัด บ้าง 

ใจกระสบักระส่ายบ้าง คืออาจจะมท้ัีงทกุข์กายและทกุข์ใจ กใ็ห้ก�าหนดรูว่้าก�าลงัเป็นทกุข์ 

กายไม่สบาย ใจไม่สบาย ไม่สบายเพราะอะไร กจ็ะจบัเหตไุด้ว่ากายไม่สบายเพราะถกู

ยุงกัดเมื่อยขบ หรือเจ็บที่กายส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็ให้รู้ว่านี่ทุกข์ เกิดจากอามิส คือสิ่งที่

ท�าให้เกิดทุกข์ต่าง ๆ คราวนี้ถ้าไม่สบายใจ เช่นอึดอัด ใจตั้งมั่นไม่ลง ก็ให้พิจารณาว่า

ไม่สบายใจ เนื่องมาจากอะไร ก็จะพบเหตุว่า เพราะใจบางทีมีกังวลอยู่กับสิ่งนั้น 

สิ่งนี้ รวมใจไม่ได้ บางทีเพราะยังไม่เคยท�าความสงบ ใจจึงมักแล่นไปทางโน้นแล่นไป

ทางนี ้เพราะไม่เคยท�าให้อยูน่ิง่ จงึไม่เป็นสขุทีจ่ะอยู่นิง่ กใ็ห้รูท้กุข์ใจนีว่้าเกดิจากอามสิ 

คือมีสิ่งที่มาท�าให้เป็นทุกข์ต่าง ๆ คราวนี้ เมื่อก�าหนดดูให้รู้ทุกข์ทั้งทุกข์กายทั้งทุกข์ใจ  

ในขณะปฏบิตัอิยู ่และดใูห้รูว่้ามาจากเหตอุะไร ไม่ยอมแพ้ต่อความทกุข์นัน้ คงตัง้ใจที่

จะปฏบิตัต่ิอไปตามก�าหนด ทกุข์กจ็ะค่อย ๆ สงบไป ใจกจ็ะตัง้มัน่ขึน้ เมือ่ใจตัง้มัน่ขึน้ 

ก็จะมีความสุขขึ้น

อามสิสุข-นริามสิสุข

เมือ่ได้รบัความสขุขึน้ ก็ให้ก�าหนดดูความสุข สุขกายกใ็ห้รู้ สุขใจกใ็ห้รู ้สุขกาย 

เช่นได้รับลมพัดมาต้องกายสบาย ไม่มีความเม่ือยขบ ก็ให้คิดต่อไปว่าที่เป็นสุขนี ้

เพราะอะไร ถ้าความรู้สึกเป็นสุขกายนั้น มีเพราะดินฟ้าอากาศ หรือไม่รู้สึกเมื่อยขบ 

เพราะได้ผลัดเปล่ียนอิริยาบถบ้าง ก็ให้รู้ว่ายังเป็น อามิสสุข สุขที่มีอามิส คือมีสิ่งที่

ท�าให้เป็นสุขอยู่ข้างนอก ถ้ามีความสุขใจ ก็ให้รู้ว่าสุขใจนั้นเกิดเพราะอะไร บางทีเกิด

เพราะใจแวบออกไปถึงเรื่องข้างนอกที่สุขใจ คิดเพลินไปกับเร่ืองนั้น ก็ให้รู้ว่าเป็นสุข 

ที่มีอามิส คือมีสิ่งที่ท�าให้เป็นสุขภายนอก แต่ถ้าความสุขใจนั้นเกิดจากความสงบ  
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คือ เมื่อรวมจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่จนได้ปีติ ความอิ่มใจ สุข ความสบายกาย สบายใจที่

เกิดจากความสงบสงัด ถ้าได้ความสุขดังน้ี ก็ให้รู้ว่านี่เป็นนิรามิสสุข สุขไม่มีอามิส  

คอื เป็นสขุไม่ใช่เกดิจากอามิสเครือ่งล่อในภายนอก ความสบายกายทีเ่กดิขึน้เพราะจติ

สงบสงัดก็เหมือนกัน ก็ให้รู้ว่านี้เป็นความสุขที่ไม่ใช่เกิดจากอามิสเครื่องล่อภายนอก  

แต่เกิดจากความสงบสงัด และเม่ือได้ท�าจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้น ความสุขที่ปรากฏ 

ก็จะสงบลงไปโดยล�าดับ จนรู้สึกเหมือนไม่ทุกข์ไม่สุขใจรวมแน่วแน่ ถ้าไม่ทุกข์ไม่สุข

อย่างนี้จึงจะเป็นนิรามิส คือมิใช่เกิดจากอามิสเครื่องล่อข้างนอก แต่ถ้าตรงกันข้าม  

ก็เกิดจากอามิสเครื่องล่อในภายนอก

เพราะฉะน้ัน ในการท�าสมาธิ คือเมือ่ก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออกเป็น

อานาปานสติน้ัน ก็ต้องคอยดูให้รู้เวทนาของตนด้วย ในเบื้องต้นก็เป็นทุกข์ก่อนแล้ว

ทุกข์ก็จะสงบเป็นสุข และเมื่อละเอียดเข้า สุขก็จะสงบเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข  

เมื่อถึงขั้นน้ี ก็เป็นอันจิตใจได้ต้ังม่ันแน่วแน่ แต่ข้อส�าคัญน้ันต้องคอยดูไม่ให้เป็นทุกข์

ไม่ให้เป็นสขุ ท่ีเกดิจากอามิสเครือ่งล่อข้างนอก ต้องคอยดใูห้รูไ้ว้ เมือ่เป็นสขุทีเ่กดิจาก

ความสงบลงได้ ในข้ันต้นนี้ ก็ควรที่จะรักษาไว้ก่อนเพ่ือเป็นเครื่องส่งเสริมฉันทะใน 

การปฏิบัติ แต่ก็มิให้ติดอยู่ในความสุขนั้น ให้มุ่งอยู่ที่อารมณ์อันเดียวเท่านั้น

๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๔



ครั้งที่ ๑๒
อภญิญา ๓ สัจฉกิรณะในวชิชา วมิุติ

ธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน อันเป็นข้อปฏิบัติอบรมจิตนั้น ก็มุ่งให้จิตได้

รับความสงบตั้งมั่น และให้ปกติ ฉะนั้น จึงได้ทรงสอนให้ท�าความรู้ในนามรูป ให้ท�า 

ความรู้ใน อวิชชาและภวตัณหา นามรูปนั้นก็เป็นส่ิงท่ีทุก ๆ คนมีความรู้กันอยู่  

แต่ก็เป็นความรู้ตามสมมติบัญญัติ และเป็นความรู้ยึดถือ อันเรียกได้ว่าเป็นความรู้ที่

พระพุทธเจ้าตรสัเรยีกว่า ไม่รู ้และตรสัเรยีกว่าเป็นตวัภวตัณหา ฉะนัน้ จงึได้ทรงแสดง

ธรรมสั่งสอนให้ท�าความรู้ นามรูป ตามสัจจะ คือ ตามที่เป็นจริงว่า เป็น อนิจจะ คือ 

ไม่เทีย่ง ต้องเกดิดับ เป็น ทกุขะ เป็นทุกข์ คือต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลง เป็น อนตัตา 

มิใช่ตัวตน

ค�าสั่งสอนเป็นอันมาก ได้ทรงแสดงให้ทุก ๆ คนพิจารณาให้มีความรู้ในนาม

รูปดังนี้ และ

ในการที่จะปฏิบัติท�าความรู้ดังนี้ได้ ก็ต้องอาศัยจิตที่มีสมาธิ สงบจากกาม  

และอกุศลธรรมทั้งหลาย ถ้าจิตยังพลุกพล่านอยู่ด้วยกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย  

กท็�าปัญญาใหบ้งัเกดิขึน้ไม่ได้ เพราะฉะนัน้ จงึได้ตรสัสอนให้ท�าสมาธก่ิอน คอื ทาํจติ

ให้สงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย ด้วยการฝึกหัดปฏิบัติตั้งจิตไว้ในอารมณ ์

ของกรรมฐานเป็นต้นว่า อานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก เมื่อจิตสงบ 

จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย ก็ตั้งสมาธิจิตนี้ก�าหนดเข้ามาที่นามรูป ให้รู้จักว่า  

นี่รูป นี่นาม และเมื่อนามรูปปรากฏลักษณะหน้าตาขึ้นในความรู้ สัจจะ คือความจริง

ของนามรปู อนัได้แก่ความเกิดดบักจ็ะปรากฏขึน้ ความรูท้ีรู่เ้ข้าถึงสัจจะของนามรปูคอื
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ความเกิดดับดั่งนี้ เป็นอภิญญา คือความรู้ยิ่งประการหนึ่ง และเมื่อพบความรู้ยิ่งดังนี้ 

กย่็อมจะได้พบอวชิชาและภวตัณหา กล่าวคือเมือ่ยงัไม่พบสจัจะ คือความจรงิของนามรปู 

คือความเกิดดับ ความรู้ที่รู ้อยู่ในนามรูปย่อมเป็นความรู้ตามสมมติบัญญัติ และ 

ตามความยึดถือ ยึดถือว่าเป็นของเที่ยง เป็นสุข เป็นอัตตาตัวตน เป็นของสวยงาม 

ความรู้ดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าไม่รู้ คือเรียกว่า อวิชชา แต่ว่าคนสามัญทั่วไป 

เรียกว่าวิชา คือเรียกว่ารู้ และก็เถียงกับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา

พระองค์ตรัสสอนว่าไม่เที่ยง ความรู้สามัญก็เถียงว่าเที่ยง

ตรัสสอนว่าเป็นทุกข์ ความรู้สามัญก็เถียงว่าเป็นสุข

ตรัสสอนว่าเป็นอนัตตา ความรู้สามัญก็เถียงว่าเป็นอัตตา

ตรสัสอนว่าไม่สวยงามเป็นของปฏกิลู ความรูส้ามญักเ็ถยีงว่าเป็นของสวยงามดงันี้

และเพราะความรู้สามัญที่เถียงพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสว่าเป็นอวิชชา 

นี้จึง เป็นภวตัณหา คือความด้ินรนทะยานอยากในภพ ความเป็นนั่นเป็นนี่ต้ังต้นแต่

เป็นเราเป็นของเรา มคีวามยึดถอือยู ่สิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัเรยีกว่า อวิชชาและภวตณัหานี้ 

เป็นสิ่งที่มีอยู่แก่สามัญบุคคลทั่วไป ซึ่งเมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติ ก็ยังไม่รู้สึกว่าความรู้ยึด 

เช่นนี้เป็นตัว อวิชชา แต่ก็ยังยืนยันว่าเป็นวิชชาคือความรู้ เพราะมีความยึดถืออยู่  

คร้ันเมือ่ได้ปฏบิตัทิ�าสมาธจินจติสงบจากกามและอกศุลธรรม เพ่งสมาธจิติอันบริสุทธิ์

ก�าหนดในนามรูป เห็นลักษณะหน้าตาของนามรูป จนสัจจะของนามรูปปรากฏข้ึน  

เมือ่สจัจะของนามรปูปรากฏข้ึน กจ็ะพบหน้าตวัอวิชชาของตนเองเข้าอย่างประจกัษ์ชดั

ว่าทีเ่คยรูม้า เคยเข้าใจยดึถอืมา ว่าเป็นของเทีย่ง เป็นสุข เป็นอตัตาของตน เข้าใจเป็น

ของสวยงามนัน้ เป็นตวั ทฏิฐวิปิลาส จติวปิลาส สญัญาวปิลาส คอืความเหน็ทีว่ปิลาส

คลาดเคลื่อน ความคิดที่วิปลาสคลาดเคลื่อน ความหมายรู้ที่วิปลาสคลาดเคลื่อน  

เป็นตวัอวชิชาโดยตรง และทีย่ดึถอืไว้ทกุประการนี ้กเ็ป็นตวัตณัหาอปุาทาน เมือ่สจัจะ 

คอืความจรงิปรากฏขึน้ กไ็ม่มีอะไรท่ีจะยึดถอืเอาไว้ได้ เพราะฉะนัน้ ตณัหาอปุาทานนี้ 

จึงเป็น ตวักเิลส เป็นตวัอวชิชาโดยตรงนัน่แหละ เพราะไม่เป็นความจรงิอย่างทียึ่ดถือ

เอาไว้อย่างหนึ่ง แต่สัจจะคือความจริงปรากฏขึ้นอีกอย่างหนึ่งดังนี้ ความรู้ที่บังเกิดขึ้น

รูจั้กตวัอวิชชา ภวตณัหานี ้เรยีกว่าเป็นอภญิญา คอืความรูย้ิง่อกีประการหนึง่ อภญิญา

คือความรู้ย่ิง ท่ีรู้ในสัจจะของนามรูป เป็นความรู้ที่เป็น ปริญญา คือความรู้ก�าหนด
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รอบคอบในสัจจะคือความจริง ว่านามรูปมีลักษณะเป็นเช่นนี้ ๆ เมื่อรู้นามรูปก็คงเป็น

นามรปู เพราะนามรูปนีเ้ป็นสภาวธรรม ธรรมทีบ่งัเกดิขึน้ คอืส่ิงทีเ่กดิขึน้ตามเหตแุละ

ปัจจยั นบัว่าเป็นธรรมชาตธิรรมดาอย่างหนึง่ กค็งเป็นนามรปูเหมอืนอย่างต้นไม้ ภเูขา 

ทั้งหลาย ดินฟ้าอากาศทั้งหลาย ก็คงเป็น ต้นไม้ ภูเขา ดินฟ้าอากาศ เป็นสิ่งที่มีเหตุ

ปัจจยัให้เกดิขึน้ เมือ่สิน้เหตปัุจจยัทีร่กัษาเอาไว้กด็บัไป เหมอืนอย่างนามรปูนีก้เ็กดิขึน้

ตามเหตุและปัจจัย เหตุปัจจัยนี้ก็เลี้ยงรักษา

เหตุ ก็คือกรรม

ปัจจัย ก็คืออาหาร

เมือ่เหตปัุจจยัยังรักษาอยู่ กย็งัมี สนัตติ คอืความสบืต่ออยู ่เมือ่สิน้เหตปัุจจยั

ก็ดับไป หมดสันตติ คือความสืบต่อ ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่อย่างนี้

เพราะฉะนั้น อภิญญา คือความรู้ยิ่งในนามรูป จึงเป็นความรู้ชนิดที่เรียกว่า 

ปริญญา รู้ก�าหนดรอบคอบตามสัจจะคือความเป็นจริง ก็เหมือนอย่างที่รู้สัจจะ คือ 

ความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายในโลกดังกล่าว ส่วนความรู้ยิ่งในอวิชชาและภวตัณหา 

เป็น ปหานะ คือความรู้ละ เพราะว่าเม่ือรู้จัก อวิชชา ภวตัณหา อวิชชาภวตัณหา 

ก็ย่อมดับไป ละไป สิ้นไป ด้วยอ�านาจของความท่ีรู้จัก เพราะว่าอวิชชาภวตัณหาน้ี 

ก็เหมอืนอย่างว่าความมืด ส่วนความรูท้ีเ่ป็นอภญิญา คอืความรูย้ิง่ เหมอืนอย่างว่าเป็น

ความสว่าง เม่ือความสว่างบงัเกิดขึน้ ความมดืกห็ายไป เมือ่ความมดืหายไป สิง่ทัง้หลาย

ที่เนื่องกับความมืดก็หายไปหมดเช่นกัน เพราะฉะนั้น อภิญญา คือความรู้ยิ่ง ที่รู้จัก

หน้าตาอวิชชา ภวตัณหา จึงเป็นปหานะ คือความรู้ละ รู้ขึ้นเมื่อใด อวิชชา ภวตัณหา

ก็หลบหน้าไปทันที ละไปทันที ดังนี้

และเม่ือ อวชิชา ภวตณัหา ดบัไป ละไป หลบไป ดงันี ้ภาวะแห่งความรูก้จ็ะ

ปรากฏขึน้อกีลกัษณะหนึง่ จากทีเ่คยเป็นมาแล้วทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัเรยีกว่า วชิชาและ

วิมุติ วิชชา ก็คือความรู้ เป็นความรู้ที่แจ่มแจ้ง ตรงกันข้ามกับอวิชชา ถ้าจะเทียบกัน

กับอวชิชาเป็นความมดื วชิชากเ็ป็นความสว่างทีต่รงกนัข้าม วชิชาคือความรูท้ีเ่ป็นความ

สว่างตรงกนัข้ามกนันี ้เป็นความสว่างไสวทีม่องเห็นสัจจธรรม ธรรมทีเ่ป็นตวัความจรงิ

ประจักษ์ชดั นามรปูกจ็ะประจกัษ์ชดัขึน้โดยเป็นส่ิงทีเ่กดิดบัอยู่เป็นประจ�า และเม่ือยัง
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ไม่รู้คือยังเป็นอวิชชา ก็ย่อมมีตัณหาอุปาทานอยู่ในนามรูป อวิชชา ตัณหา อุปาทาน

เป็นตัวเหตุให้เกิดความทุกข์ต่าง ๆ เพราะเป็นตัวที่ยึดถือเอาทุกข์ไว้ไม่ปล่อยวาง  

ส่วนปัญญาทีพิ่จารณาเหน็สจัจะ คือ ความจรงิของนามรปู เป็น วชิชา และเมือ่เป็นวชิชา

มองเห็นความจริงของนามรูปสว่างไสวขึ้น ก็ย่อมมีความปล่อยวางไม่ยึดถือ เพราะว่า

ไม่มีส่วนไหนเป็นของเที่ยง อันจะพึงยึดถือไว้ว่าเที่ยง

ไม่มีส่วนไหนเป็นสุข อันจะพึงยึดถือไว้ว่าเป็นสุข

ไม่มส่ีวนไหนทีเ่ป็นอตัตาตวัตนโดยแท้จรงิ ทีจ่ะพงึยึดถือไว้ว่าเป็นอตัตาตวัตน

ไม่มีส่วนไหนที่เป็นของสวยงาม อันจะพึงยึดถือไว้ว่าเป็นของสวยงาม

ปล่อยวางธรรมดาไว้ที่ธรรมดา

เมือ่ปรากฏว่า ไม่มไีม่เป็นเช่นนัน้ จงึมคีวามปล่อยวางจากความยดึถอื ความ

ปล่อยวางน้ีกป็ล่อยวางลงไปท่ีนามรปูน่ันแหละ ไม่ใช่ไปปล่อยวางไว้ทีไ่หน ปล่อยให้นามรปู 

เป็นนามเป็นรปู ปล่อยให้อนจิจงั เป็นอนจิจงั ปล่อยให้ทุกขงั เป็นทุกขงั ปล่อยให้อนัตตา 

เป็นอนัตตา ปล่อยให้อสภุงั คอืไม่งดงาม กเ็ป็นอสุภงั เป็นอย่างไรกป็ล่อยให้เป็นอย่างนัน้ 

ก่อนที่จะมีวิชชาความรู้บังเกิดขึ้น ย่อมมีความยึดถือที่ฝืนไปจากสัจจะคือความจริง  

ฝืนไปจากธรรมชาตธิรรมดา สิง่ทีเ่ขาไม่เทีย่งกไ็ปยึดถือให้เทีย่ง ท่ีเป็นทกุข์เป็นอนตัตา 

ก็ไปยึดถือฝืนไว้ ให้เป็นสุขเป็นอัตตา ที่เป็นอสุภะ ก็ไปยึดถือไว้ให้เป็นสุภะ แต่ก็ไม่

สามารถจะฝืนได้ เพราะว่าสิ่งที่มีธรรมดาเป็นอย่างไรก็จะต้องเป็นอย่างนั้น

บุคคลที่ยึดถือจึงต้องเป็นทุกข์เดือดร้อน แต่เมื่อมีวิชชามองเห็นสัจจะ คือ 

ความจริงขึ้น ก็ย่อมปล่อยวางความยึดถือที่ฝืนธรรมดาอย่างนั้น ปล่อยให้เป็นไปตาม

ธรรมดานั่นเอง ไม่ใช่ไปปล่อยวางไว้ที่ไหน ดังนี้ เป็น วิมุติ ความหลุดพ้น เมื่อความ

ปล่อยวางธรรมดาไว้ทีธ่รรมดาตามทีธ่รรมดาจะเป็นไปดงันี ้กย่็อมปล่อยวางทกุข์ทัง้สิน้ 

วิชชาวิมุตินี้เป็นผลของการปฏิบัติท�าความรู้ในนามรูป ดังที่กล่าวมาโดยล�าดับ และ

แม้ว่าจะยงัไม่เป็นวชิชาวมุิตท่ีิสิน้เชงิหรอืท่ีเป็น อกปุธรรม ธรรมทีไ่ม่ก�าเริบ แต่ว่ายงัเป็น 

กปุธรรม ธรรมทีก่�าเรบิก็ตาม เมือ่มขีึน้ กย่็อมจะท�าให้บคุคลผูป้ฏิบตัไิด้พบความรูแ้ละ
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ได้พบความสุขที่เกิดจากวิมุติเช่นนี้ เป็นส่ิงที่ละเอียดประณีตกว่าความสุขท้ังหลายท่ี

เคยได้รบั และข้อน้ีแหละท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรสัสอนไว้ ให้ผูท่ี้ได้หมัน่กระท�าให้แจ่มแจ้งข้ึน 

คอื วชิชาวมุิตเิป็นผลของการปฏบิตัธิรรม อบรมปัญญาให้รูจ้กันามรปูโดยวธิทีีก่ล่าวแล้ว

เมือ่มจีติเป็นสมาธทิีบ่รสิทุธิแ์ละเพ่งก�าหนดพจิารณา นามรปู ตามท่ีพระพทุธเจ้า

ทรงสั่งสอน ย่อมจะได้พบภาวะของความรู้ที่นับว่าเป็นวิชชา และภาวะของจิตที่นับว่า

เป็นวมิตุอินัมลีกัษณะปล่อยวางอย่างนีไ้ม่มากก็น้อย แต่ว่าถ้าไม่ได้รกัษาเอาไว้กจ็ะเสือ่ม

ไปเร็ว และบางทีเม่ือเสือ่มไปแล้วจะท�าให้กลบัมาอกีกย็าก เพราะฉะนัน้ เมือ่ได้มาแล้ว

แม้น้อยก็ต้องรกัษา เหมือนอย่างว่าท�างาน กย่็อมจะต้องได้รบัผลของงานไม่น้อยกม็าก 

แม้จะได้มาสกัหนึง่สตางค์ แต่ถ้ารู้จกัรักษา ก็จะท�าให้หนึง่สตางค์นัน้พอกพนูมากขึน้ได้ 

คนที่จนมาแต่เดิมประกอบอาชีพร�่ารวยขึ้น ก็ต้องพอกพูนมาแต่น้อยดังนี้ การปฏิบัติ

ธรรมก็เช่นเดยีวกนั เม่ือได้รบัผลของการปฏบิตัแิม้น้อยหน่ึง เมือ่รูจ้กัรกัษากจ็ะพอกพูน

มากขึ้นทุกที การรักษาผลของการปฏิบัติทางจิตใจนี้ ก็คือการที่กระท�าให้แจ้ง ดูลงไป

ที่ตัวความรู้ท่ีได้ในขณะท่ีปฏิบัติ ดูลงไปที่ภาวะของจิตที่ปล่อยวางที่ได้จากความรู้  

ในขณะที่ปฏิบัติ ให้มองเห็นลักษณะหน้าตาว่าความรู้เช่นนี้ภาวะของจิตเช่นนี้เป็น 

อย่างนี ้อย่างนี ้เม่ือเป็นเช่นนี ้วชิชาคือความรูแ้ละวมิตุน้ัิน กจ็ะแจ่มแจ้งขึน้มา ดงันีแ้หละ

เป็นอภิญญาอีกประการหนึ่ง ที่ตรัสสอนให้ท�า สัจฉิกรณะ คือ การกระท�าให้แจ้ง 

เป็นการรักษาไว้ กล่าวอย่างสามัญก็เหมือนอย่างว่า เมื่อท�าความดีก็ให้รักษาความดี

เอาไว้และหม่ันท�าความดีนั้นพอกพูนให้มากขึ้น ถ้าหากว่าไม่หมั่นรักษาความดีเอาไว้ 

ความดีท�าไว้ครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วไป ดังนี้ ความดีก็จะไม่พอกพูน กลับจะเป็นโอกาสให้

ท�าความชัว่อืน่ ๆ มากขึน้ไปอกีกไ็ด้ เพราะฉะนัน้ กใ็ห้รกัษาความดีไว้ แม้ท่ีท�าทีละน้อย

และท�าให้มาก ๆ ขึ้น

ภาวะทางจติใจทางปัญญากเ็ช่นเดยีวกนั เมือ่ได้มากต้็องรักษาและต้องพอกพนู

กล่าวคอืหม่ันเพ่งพินจิ การกระท�าให้แจ่มแจ้งและรกัษาความรูก้บัภาวะเช่นนีข้องจติไว้

ให้นานที่สุด ให้ย่ังยืนท่ีสุดและพอกพูนไว้อยู่เสมอ การกระท�าดังนี้ จะเป็นปัจจัยให้

บรรลถึุงการละโดยสิน้เชงิในทีส่ดุ และบคุคลผูจ้ะละได้ส้ินเชิงในทีสุ่ดนัน้ กจ็ะต้องเริม่

ปฏิบัติมาจากการที่รักษาสิ่งที่ได้ไว้ทีละน้อย ๆ ดังนี้

๘ กันยายน ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๑๓
ปุถุจติ

เบื้องต้น จิตที่ยังปกคลุมอยู่ด้วยอารมณ์และกิเลสเป็นอันมาก ย่อมเป็นจิตที่

หนาแน่น หนาแน่นด้วยอารมณ์และกิเลส ดังจะเรียกว่า ปุถุจิต บุคคลผู้มีปุถุจิต คือ

จิตที่หนาแน่น ย่อมเป็นปุถุชนที่ยังหนาแน่น เมื่อเป็นดังนี้ จิตจึงยังไม่ซาบซึ้งในธรรม 

และธรรมกย็งัไม่ซาบซึง้เข้าถงึจติ แต่การทีไ่ด้ส่งจติให้ด�าเนนิไปในกระแสธรรมแม้ด้วย

การตัง้ใจฟังธรรมทีแ่สดง ย่อมเป็นการขัดสจีติให้เบาบางเข้าโดยล�าดบั เพราะธรรมแม้

เป็นธรรมบรรยาย ก็เป็นเครื่องช�าระล้างจิตใจได้เหมือนกัน ความตั้งใจฟังให้กระแส

ของธรรมไหลเข้ามาสู่จิต จึงเป็นวิธีหนึ่ง ซึ่งท�าให้จิตใจก้าวลงลึกสู่สัจจะ คือความจริง

สัจจะ

อันสัจจะคือความจริงนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่เสมอ

๑. ทุกขสัจจะ สัจจะ คือทุกข์ก็ปรากฏอยู่เสมอ

๒. สมุทัยสัจจะ สัจจะ คือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ก็ปรากฏอยู่เสมอ

๓. นิโรธสัจจะ และแม้นิโรธสัจจะ สัจจะ คือนิโรธ ความดับทุกข์ เมื่อได้

ปฏบิตัใินทางให้ถงึความดบัทุกข์ นิโรธกย่็อมปรากฏน้อยหรอืมากตามควรแก่การปฏบัิติ



167แนวปฏิบัติทางจิต

๔. มัคคสัจจะ และแม้มัคคสัจจะ สภาพที่แท้จริงคือ มรรคเมื่อปฏิบัติมรรค

ก็ย่อมปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติอยู่เสมอเช่นเดียวกัน

เพราะฉะนัน้ สจัจะจงึเป็นสิง่ทีป่รากฏตวัอยู ่ไม่ใช่เป็นสิง่ทีซ่่อนเร้น แต่ว่าจติใจ

นีเ้องเมือ่ยงัเป็นปถุุจติ จิตทีห่นาแน่นอยูด้่วยอารมณ์คอืกเิลส ย่อมมองไม่เหน็ เหมอืน

อย่างตาบอดมืดมองไม่เห็น

ปุถุชน ๓ ประเภท

๑.  อนัธพาลปุถุชน บุคคลท่ีเป็นผูม้ตีาใจบอดมดืสนทิ มองไม่เหน็สัจจะเอาเลย 

เรียกว่าเป็นอันธพาลปุถุชน ปุถุชนผู้เป็นอันธพาล คือเป็นผู้เขลาไม่รู้เหมือนอย่างคน

ตาบอด

๒.  ปุถุชนสามัญ บุคคลเมื่อมีความรู้ขึ้นลาง ๆ เช่น เม่ือได้สดับฟังธรรม 

ค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาท่ีชี้ให้รู้จักทุกข์ ให้รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ ให้รู้จัก

ความดับทุกข์ ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์ ก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นลาง ๆ  

แม้จะไม่แจ่มชดันกัตามค�าสัง่สอนของสมเด็จพระบรมศาสดา สามารถทีจ่ะละความชัว่ 

กระท�าความดีได้ตามสมควร ความเป็นอันธพาลก็ย่อมหายไป มาเป็นปุถุชนสามัญ

๓.  กลัยาณปถุชุน บุคคลเมือ่ได้ปฏบิตัชิอบย่ิงขึน้ มดีวงตาใจทีแ่จ่มใสขึน้มอง

เห็นสัจจะตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแจ่มชัดขึ้น สัจจะทั้ง ๔ มีทุกขสัจจะเป็นต้น 

ปรากฏถนดัขึน้  แต่ยงัไม่ถึงขัน้มรรค ซ่ึงเป็นเหตลุะสังโยชน์ได้ ความเป็นปถุุชนสามญั

ก็หายไป เลื่อนมาเป็นกัลยาณปุถุชน คือปุถุชนผู้ที่เป็นคนดีคนงาม มีความมั่นคงใน

ธรรมตามค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา จิตใจของกัลยาณปุถุชนย่อมแจ้งชัด

ข้ึนในสัจจะทั้ง ๔ เพราะฉะนั้น สัจจะทั้ง ๔ นี้ตามท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรง 

สั่งสอนไว้ จึงเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาทุกคนจะพึงตั้งใจฟัง ตั้งใจพิจารณาให้

ตระหนักชัด
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อายตนะ ๑๒

จิตใจนี้เป็นเพียงธาตุรู้ แม้ว่าจะยังเป็นรู้หลง ก็สามารถที่จะก�าจัดความหลง 

ท�าให้เป็นผู้รู้ถูกรู้จริงขึ้นได้ตามสมควรแก่ความปฏิบัติ เพราะฉะนั้น ข้อส�าคัญจึงอยู่ที่

ความตัง้ใจน�ากระแสธรรมนีแ่หละให้เข้ามาสูจ่ติใจให้มากขึน้ จติใจนีถู้กกระแสโลกไหล

เข้ามาท่วมทับอยู่เป็นประจ�า กล่าวคือกระแสของอารมณ์และกิเลสไหลเข้ามา

๑.  ตา กระแสของอารมณ์ทีไ่หลเข้ามาทางตาบ้าง โดยเป็น รูปารมณ์ อารมณ์  

 คือ รูป

๒.  หู กระแสของอารมณ์ที่ไหลเข้ามาทางหู โดยเป็น สัททารมณ์ อารมณ์  

 คือ เสียง

๓.  จมกู กระแสของอารมณ์ท่ีไหลเข้ามาทาวจมกู โดยเป็น คนัธารมณ์ อารมณ์  

 คือ กลิ่น

๔.  ลิ้น กระแสของอารมณ์ที่ไหลเข้ามาทางลิ้น โดยเป็น รสารมณ์ อารมณ์  

 คือ รส

๕.  กาย กระแสของอารมณ์ที่ไหลเข้ามาทางกาย โดยเป็น โผฏฐัพพารมณ์  

 อารมณ์ คือ โผฏฐัพพะที่กายถูกต้อง

๖.  ใจ กระแสของอารมณ์ท่ีไหลเข้ามาทางใจเอง โดยเป็น ธรรมารมณ์ อารมณ์  

 คือ เรื่องราวทั้งหลาย

อรรณพ โอฆะ

อารมณ์เหล่านี้เป็นที่ตั้งของราคะ คือความติดใจยินดี ก็ก่อราคะให้บังเกิดขึ้น

ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของโทสะ กก่็อโทสะให้บังเกดิขึน้ ท่ีเป็นท่ีตัง้ของโมหะ กก่็อโมหะคือความหลง

ให้บงัเกดิขึน้ ราคะ โทสะ โมหะนี ้กเ็ป็นกระแสกเิลสท่ีไหลท่วมจติใจพร้อมกบักระแส
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อารมณ์ดงักล่าว เพราะฉะนัน้ ในจติใจนีจ้งึม ีอรรณพ คอืทะเลลกึตัง้อยู ่ม ีโอฆะ คอื

ห้วงน�้าที่ไหลบ่าท่วมตั้งอยู่ ท�าให้จิตใจนี้ถูกท่วมทับอยู่ด้วยห้วงน�้า อยู่ด้วยทะเลลึก  

อันเต็มไปด้วยคลื่นลม และปลาร้ายต่าง ๆ เป็นอันมาก นี้เป็นทะเลใจ กล่าวคือทะเล

แห่งอารมณ์ และทะเลแห่งกเิลสอนัข้ามได้ยากนกั มกัจะตกทะเลใจนีแ้หละเป็นอนัตราย

กันเสียเป็นอันมาก ดังจะพึงเห็นได้ว่า ในการที่จะปฏิบัติชอบ จะปฏิบัติอยู่ในศีลก็ดี  

ในสมาธิก็ดี ในปัญญาก็ดี การปฏิบัตินั้นมักจะไปไม่รอด ก็เพราะว่าไม่สามารถท่ีจะ

ข้ามทะเลใจน้ีได้ ต้องถกูคล่ืนลม ถกูปลาร้ายในทะเลใจอันนี ้ท�าอนัตรายจนไม่สามารถ

ที่จะปฏิบัติได้ เว้นไว้แต่ผู้ที่มาปฏิบัติให้มีธรรมท่ีเป็น พละ คือเป็นก�าลังท่ีเพียงพอ 

กล่าวคือ

พละ ๕

๑.  สัทธาพละ  ก�าลัง  คือศรัทธาความเชื่อที่ตั้งมั่น

๒.  วิริยพละ  ก�าลัง  คือความเพียรที่มั่นคง

๓.  สติพละ  ก�าลัง  คือสติที่ตั้งมั่น

๔.  สมาธิพละ  ก�าลัง  คือสมาธิที่แน่วแน่

๕.  ปัญญาพละ  ก�าลัง  คือปัญญา ความรู้ที่ถูกที่ชอบ

ธรรมที่เป็น พละ เหล่านี้ ย่อมเป็นเครื่องน�า ผู้ปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา 

ข้ามทะเลใจอันเต็มไปด้วยคลื่นลมร้ายและปลาร้าย ก็แหละ ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย 

ต่างก็มีธรรมที่เป็นพละ คือก�าลังเหล่านี้อยู่น้อยหรือมาก เพราะฉะนั้น ก็ให้ตั้งใจใช้

ธรรมทีเ่ป็นพละเหล่านี ้โต้คลืน่ลมและปลาร้ายในทะเลใจของตน ยนืหยดัในการปฏบิตัิ

ศลี สมาธ ิปัญญา ให้ด�าเนนิไปให้จงได้ ตามภมิูตามขัน้และข้อปฏบัิตทิัง้ ๓ ประการนี้ 

พึงประคับประคองการปฏิบัติให้ประกอบกันอยู่ตามส่วนอันสมควร พึงปฏิบัติในศีล  

พึงปฏิบัติในสมาธิ และพึงปฏิบัติอบรมทางปัญญา
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ทุกขสัจจะ

การปฏิบัติอบรมทางปัญญานัน้ โดยปรยิายคอืทางอนัหนึง่ กค็อืการพจิารณา

ในสัจจะทั้ง ๔ อันเป็นหลักใหญ่ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ และได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้ 

คือ ทุกขสัจจะ สภาพที่แท้จริงคือทุกข์ เป็นต้น และในทุกขสัจจะนั้น ก็ให้พิจารณาไป

ตามพระพุทธาธิบายโดยล�าดับก่อนว่า

ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิด เป็นทุกข์

ชราปิ ทุกฺขา ความแก่ เป็นทุกข์

มรณมฺปิ ทุกฺขํ ความตาย เป็นทุกข์

โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺ- ความโศก ความคร�่าครวญ ร�่าไร

สุปายาสาปิ ทุกฺขา ร�าพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ  

 ความคับแค้นใจ เป็นทุกข์

อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์

ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก เป็นทุกข์

ยมฺปิจฺฉํ น ลภติ ตมฺปิ ทุกฺขํ ปรารถนาส่ิงใดไม่ได้ส่ิงนัน้สมประสงค์ เป็นทกุข์

สงขฺติเฺตน ปญฺจปุาทานกฺขนฺธา ทกฺุขา กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึด

   ถือทั้ง ๕ ประการ เป็นทุกข์ ดังนี้

พระพุทธาธิบายนี้ ชี้ให้เห็นสัจจะ คือความจริงของชีวิต ว่าจะต้องมีเกิด  

แก่ ตาย จะต้องประกอบด้วยความเกดิ เป็นต้น จะต้องมคีวามประจวบกับส่ิงทีไ่ม่เป็น

ที่รัก จะต้องมีความพลัดพรากจากสิ่งท่ีเป็นที่รัก จะต้องมีความปรารถนาไม่สมหวัง 

และทั้งหมดนี้ก็รวมเข้าที่ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการ อันรวมเข้าเป็นกายและใจ 

อันรวมเข้าเป็นตัวชีวิตนี้เอง ให้รู้สัจจะ คือความจริงของชีวิต ว่าเป็นไปอยู่อย่างนี้  

นี้เป็นทุกขสัจจะ สภาพที่แท้จริงคือทุกข์ ที่ควรพิจารณาให้รู้ไว้เป็นประการแรก

๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๑๔
จติเป็นธาตุรู้

จิตใจนีเ้ป็นธาตรูุ้ แม้จะเป็นความรูห้ลง แต่กอ็าจก�าจดัความหลงให้เป็นธาตรุู้

ที่รู้เข้าถึงสัจจะ คือความจริงขึ้นได้ และเมื่อความหลงหายไป ก็เป็นธาตุรู้ท่ีบริสุทธิ์ 

หน้าที่ของทุก ๆ คนที่พึงปฏิบัติก็คือ ปฏิบัติในภาวนากับปหานะ ปฏิบัติในภาวนานั้น 

ก็คือภาวนาใน พุทโธ ธัมโม สังโฆ ปฏิบัติในปหานะนั้น คือละกิเลสและกองทุกข์ไป

ตามควรแก่การภาวนา ภาวนา พุทโธ ธัมโม สังโฆ นี้  ไม่ใช่หมายความเพียงภาวนา

ด้วยถ้อยค�า การภาวนาเพียงถ้อยค�าก็จะเป็นเหมือนอย่างนกแก้วนกขุนทองหัดพูด 

ภาษาคน ซึ่งไม่รู้ความหมายของค�าที่พูด หัดแต่เสียงเท่านั้น แต่แม้เช่นนั้น ก็ยังอาจ

ได้ประโยชน์ในการรวมจิตเข้ามา

ภาวนาใน พทุโธ ธัมโม สงัโฆ ในทีน่ี ้หมายถงึภาวนาด้วยระลกึถงึพระพทุธคณุ 

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ โดยศีล โดยสมาธิ และโดยปัญญา เพราะว่าศีล สมาธิ 

ปัญญา พร้อมด้วยวิมุตติ อันเป็นผลและนิพพาน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นธรรมท่ีอยู่เหนือ

เหตุและผล รวมเข้าเป็น องค์พระพุทโธ ก่อน และศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ นิพพาน 

เหล่านี้  ก็เป็นองค์พระธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชี้แจงให้เกิดเป็น องค์พระ

สังโฆ ข้ึน เพราะฉะนัน้ ศีล สมาธ ิปัญญา อนัเป็นข้อปฏบิตั ิวมิตุอินัเป็นผลของความ

ปฏิบัติและนิพพานอันเป็นธรรมอันเหนือเหตุเหนือผลที่ปรากฏแก่ผู ้ประสบผู้พบ   

จึงเป็นองค์พระพทุโธ ธมัโม สงัโฆ ภาวนาในพทุโธ ธมัโม สังโฆ  จงึต้องปฏบิตัใินศีล 
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สมาธิ ปัญญา ความระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ โดยพระคุณ  

โดยบุคลาธิษฐานก็ดี โดยธรรมาธิษฐานก็ดี ย่อมเป็นอุปกรณ์ก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะ 

น�าให้เกิดสมาธิ ส่งเสริมให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา  

อนัเป็นข้อปฏิบัตท่ีิรวมอยู่ในองค์พระพุทโธ ธมัโม สังโฆ โดยตรง เพราะฉะนัน้ ภาวนา

ว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ จึงไม่หมายถึงการภาวนาด้วยถ้อยค�า แต่หมายถึงการปฏิบัติ

ท�าศีล สมาธิ ปัญญา ให้บังเกิดขึ้น เพื่อให้ลุนิพพานโดยล�าดับ

ภาวนา ๓

๑. ภาวนาในศีล ภาวนาในศีล ก็มิได้หมายความว่า ภาวนาว่า สีลํ สีลํ จะ

หมายถงึการปฏบิตัทิ�า วริตัเิจตนา ความตัง้ใจงดเว้นจากภยัเวรอนันัน้ ต้ังต้นแต่ภัยเวร 

๕ ประการให้บังเกิดขึ้น ให้มีวิรัติเจตนาประจ�าอยู่ในใจ โดยตั้งใจไว้ด้วยการรับจาก 

พระกดี็ ด้วยความตัง้ใจไว้เอาเองกดี็ กส็�าเร็จเป็นวิรตัเิจตนา เป็นศลีได้ทัง้นัน้ ต้ังใจขึน้

เมื่อใดก็เป็นศีลขึ้นเมื่อนั้น ดังนี้ เป็นการภาวนาในศีล ปหานะ คือ การละภัยเวรอัน

เป็นเครื่องเดือดร้อนต่าง ๆ ก็บังเกิดตามขึ้นมาทันที ภาวนาในศีลนี้ต้องมีเป็นภาคพื้น

๒. ภาวนาในสมาธ ิและกต้็องภาวนาในสมาธ ิคอืท�าจติให้สงบระงบัจากนวิรณ์

ทั้งหลาย ด้วยเปล้ืองจิตจากอารมณ์อันเป็นเครื่องก่อนิวรณ์ ด้วยน�าจิตให้เข้ามาตั้งไว้

ในอารมณ์ของสมาธิ จะตั้งสติก�าหนดลมหายใจเข้าออก หรือจะบริกรรมว่า พุทโธ  

ธัมโม สังโฆ แม้โดยพยัญชนะหรือถ้อยค�าดังกล่าวมาข้างต้นก็ได้ เพียงเพื่อเป็นอุบาย

ให้เกดิความรวมใจ ให้ใจสงบจากอารมณ์และกเิลส คือนวิรณ์ท้ังหลาย ด้วยการบรกิรรมว่า 

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ส�าหรับผู้ที่ได้ศึกษาปฏิบัติ รู้เรื่องรู้ราวมาแล้ว แม้จะบริกรรมว่า 

พทุโธ ค�าเดียว  แต่ความรู้เรือ่งพระพทุโธก็ย่อมแล่นเข้ามาด้วย เมือ่บรกิรรมว่า ธมัโม 

สังโฆ ความรู้เรื่องพระธรรม พระสงฆ์ ก็ย่อมแล่นเข้ามาด้วย

๓. ภาวนาในปัญญา และเม่ือความรู้เร่ืองนี้ ได้เลื่อนข้ึนเป็นความรู้องค์จริง

อันเกิดจากความปฏิบัติให้เข้าถึง เมื่อบริกรรมว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ ความรู้ดังนี้ 
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ก็ย่อมแล่นตามเข้ามาด้วย ท�าให้เกิดศรัทธาปสาทะและปัญญาตั้งมั่นแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น 

และเมื่อเป็นดังนี้ จิตก็สงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย ชื่อว่าได้ภาวนาในสมาธิ 

และกย่็อมจะมีปหานะ คือการละกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย เมือ่จิตใจสงบจากกาม

และอกุศลธรรมทั้งหลาย ธาตุรู้ของจิตก็จะแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น เพราะว่า เครื่องปิดคือกาม 

และอกุศลธรรมทั้งหลายสงบไป ธาตุรู้ก็แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น ก็เป็นโอกาสที่จะพิจารณาใน

นามรูปให้เห็นสัจจะคือความจริง

สัจจะคือความจริงของนามรูปนั้น ก็คือ

(๑) อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง

(๒) ทุกขตา ความเป็นทุกข์

(๓) อนัตตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน

สภาพทั้ง ๓ นี้มีอยู่แก่นาม รูป ลักษณะ คือเครื่องก�าหนดหมายให้เห็นว่า 

ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ก็มีอยู่และก็มีอยู่อย่างไม่ปิดบัง เป็นสิ่งที่มีอยู่ปรากฏ

ชดัแจ้ง พระพุทธเจ้าได้ทรงรูท้รงเห็นและตรสับอกแสดงเอาไว้น�าทางให้ผู้ปฏบิติัพจิารณา 

กล่าวคือให้พิจารณาถึงความเกิด ความดับ ที่ปรากฏอยู่แก่นามรูป  ทั้งระยะยาวและ

ทั้งระยะสั้น เกิดดับที่ปรากฏแก่นามรูปนี้ พิจารณาอย่างสามัญก็คือ เกิด แก่ ตาย  

ที่มีอยู่แก่นามรูปนี้ เกิด แก่ ตายนี้ เป็นสัจจะของนามรูปของชีวิตนี้ ซึ่งเมื่อย่นเข้ามา

ในระยะสั้นแล้ว ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ทุกขณะจิต ในปัจจุบัน

อัตตานุทฏิฐิ

การพจิารณาทีแรก จะมองไม่เห็นความดบั จะเหน็แต่ความเกดิ และความเกดิ

ที่มองเห็นจะปรากฏเป็น ตัวชีวะ คือความเป็นอยู่เหมือนอย่างไม่ดับ แต่เมื่อหมั่น

พิจารณาบ่อยๆด้วยจิตท่ีสงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย จะเห็นความดับข้ึนมา

คู่กับความเกิด และเมื่อสติปัญญาท่ีพิจารณาฉับไวยิ่งขึ้น ความดับจะปรากฏเต็มที่
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เหมือนอย่างมีแต่ความดับอย่างเดียว และเมื่อเป็นดังนี้ นิโรธ คือความดับทุกข์  

ก็จะปรากฏชัดเต็มที่ เม่ือปรากฏแต่ความเกิด เป็นตัวชีวะ คือเป็นตัวความด�ารงอยู่ 

สมุทัยย่อมปรากฏเต็มที่ คือตัณหา อุปาทาน วิ่งเข้าจับชีวะที่เป็นตัวความด�ารงอยู่นั้น

ทนัท ีตวัเรา ของเรา กป็รากฏขึน้ทนัที และเมือ่เป็นดงันี ้ทกุข์ต่าง ๆ มโีสกะ ปรเิทวะ 

เป็นต้น ก็ปรากฏขึ้นทันที มิใช่แต่เท่านี้ แม้เกิด แก่ ตาย ซึ่งเป็นธรรมดา ก็ปรากฏ

เป็นตัวทุกข์ขึ้น และก็จะต้องมีความประจวบ ต้องมีความพลัดพราก ต้องมีปรารถนา

ต่าง ๆ เพราะอ�านาจของตวัสมุทัย คือตณัหา อปุาทานท่ีเข้าจบัอยูก่บัตวัชวีะ ความเป็น

อยูห่รอืความด�ารงอยูแ่ละตวัชวีะดงักล่าวนีเ้อง เป็นตวั อตัตานทุฏิฐ ิความตามเหน็ว่า

เป็นอัตตาตัวตน ประกอบด้วย ตัณหา อุปาทาน อวิชชา รวมอยู่ด้วยกันหมด เกิด 

แก่ ตาย ที่เป็นตัวธรรมดา ก็กลายเป็นตัวทุกข์ขึ้น เพราะว่าเกิด แก่ ตาย ที่เป็น 

ตัวธรรมดานั้น ไม่มี สัตว์ บุคคล เกิด แก่ ตาย  แต่เมื่อมีอัตตานุทิฏฐิ ความตาม

เห็นว่าอัตตาตัวตนขึ้น ก็เกิดมีตัวเรา เกิด แก่ ตาย ชาติจึงเป็นทุกข์ขึ้น ชราจึงเป็น

ทกุข์ขึน้ มรณะจงึเป็นทุกข์ขึน้ และโสกะปรเิทวะเป็นต้นกเ็กดิขึน้ ความประจวบกบัสิง่

ที่ไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นท่ีรักก็มีขึ้น ความปรารถนาไม่ได้สมหวัง 

ก็มีขึ้น ก็เป็นทุกข์ตามกันขึ้นไปหมด และนามรูปอันนี้ ซึ่งเป็นธรรมดาอันหนึ่งก็เป็น

ทุกข์ขึ้น และเป็นที่รองรับทุกข์ทั้งหมด เพราะเม่ือชั้นต้นเป็นทุกข์ นามรูปซึ่งเป็นท่ี

รองรับก็พลอยเป็นทุกข์ขึ้นทั้งหมด ความปรารถนาท่ีเป็นความปรารถนาฝืนธรรมดา

ย่อมมีขึ้น เพราะว่าเมื่อมีสมุทัยอยู่ ทุกข์ต่าง ๆ ก็ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ ชาติทุกข์ เป็นต้น  

แต่เมื่อเป็นทุกข์ ก็ย่อมปรารถนาท่ีจะให้ทุกข์นั้นหายไป แต่เมื่อมีอัตตานุทิฏฐิ หรือ

ตัณหาอุปาทานอยู่ ก็ไม่อาจท่ีจะพ้นจากทุกข์ได้ก็ต้องเป็นทุกข์ เหมือนอย่างเอามือ 

จับไฟ เกิดความร้อน ก็ปรารถนาที่จะให้ไม่ร้อน แต่ว่าไม่ปล่อยไฟ ดังนี้ ก็เป็นไป 

ไม่ได้ เป็นความปรารถนาไม่สมหวงัจนกว่าจะปล่อยไฟ เมือ่ปล่อยไฟ กไ็ม่ต้องปรารถนา 

ความร้อนก็หายไป

เพราะฉะน้ัน เม่ือยังปรากฏแต่ความเกิดเป็นตัวชีวะ เป็นที่วิ่งเข้ามาจบแห่ง 

อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็นอัตตานุทิฏฐิ สมุทัยย่อมปรากฏเต็มที่ สิ่งต่าง ๆ ก็เป็น

ทกุข์ขึน้หมด ต่อเมือ่ได้ภาวนาใน พุทโธ ธมัโม สงัโฆ จนถงึขัน้ปัญญาพจิารณาให้เหน็
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ความดับขึ้นมาคู่กับความเกิด คือเห็นเกิดดับ ทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เกิดขึ้นแล้ว 

ก็ดับไป ต่อเมื่อเห็นความดับปรากฏเต็มที่ ตัณหา อุปาทาน ไม่มีที่เกาะ อัตตานุทิฏฐิ

ตกลงไป ทุกข์ก็ตกลงไปหมด นิโรธคือความดับทุกข์ก็ปรากฏเต็มที่ การภาวนาใน 

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ขั้นปัญญา ย่อมน�าไปสู่วิมุติ นิพพาน ให้ส�าเร็จเป็นปหานะ  

การละ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ละอัตตานุทิฏฐิ ฉะนั้น การภาวนาใน พุทโธ ธัมโม 

สังโฆ ในขั้นของศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นไปเพื่อปหานะการละไปโดยล�าดับ จึงเป็น

ข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งปวง

๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๑๕
จติเป็นธาตุรู้

จตินีเ้ป็นธาตรุู ้แต่ยงัเป็นรูห้ลง รูผ้ดิ เพราะยงัมอีวิชชาความไม่รูใ้นสจัจะเป็น

เครื่องปิดบังจิตที่เป็นธาตุรู้ จึงรู้ผิดรู้หลง อันเรียกว่า อวิชชา ฉะนั้น สิ่งที่รู้อยู่อันเป็น

รู้ผิดรู้หลงนั้น จึงผิดไปจากสัจจะ พระพุทธเจ้าได้ทรงก�าจัดอวิชชา ธาตุรู้ของพระองค์

จึงเป็นธาตุรู้ที่ถูกต้องตามสัจจะดังที่เรียกว่า ตรัสรู้ เพราะฉะนั้น จึงเป็นความรู้ถูก  

จึงถูกต่อสจัจะ ค�าสัง่สอนของพระองค์กเ็ป็นค�าสัง่สอนทีถ่กูต่อสจัจะ ฉะนัน้ ทกุ ๆ คน

จงึต้องการขดัเกลาอวิชชาจากจติ สมควรทีจ่ะสดบัฟังและพจิารณาตามสจัจะท่ีทรงสัง่สอน 

แม้จะขดัต่อความรูค้วามเหน็ของตน แต่เม่ือได้ปฏิบตัขิดัเกลาไป ธาตรุูก้จ็ะรูถู้กต้องขึน้ 

และก็จะรับรองสัจจะตามที่ทรงสั่งสอน

ประมวลสัจจะ

ค�าสั่งสอนของพระองค์ที่แสดงสัจจะนั้น ก็ประมวลเข้าในสัจจะทั้ง ๔ คือ

๑. ทุกขสัจจะ สัจจะคือ ทุกข์

๒. สมุทัยสัจจะ สัจจะคือ เหตุให้เกิดทุกข์

๓. นิโรธสัจจะ สัจจะคือ ความดับทุกข์

๔. มัคคสัจจะ สัจจะคือ ความปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
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ทุกขสัจจะ

ทุกขสัจจะนั้น ก็รวมเข้ามาท่ีขันธ์อันเป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ได้แก่ รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ อันเรียกว่า ปัญจอุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕  

ย่นลงก็เป็นนามรูป

ในเบื้องต้นก็พึงพิจารณาให้รู้จักขันธ์ทั้ง ๕ คือ

๑. รูปขันธ์ กองรูป คือรูปกายอันประกอบด้วยธาตุดิน น�้า ไฟ ลม นี้

๒. เวทนาขันธ์ กองเวทนา อันได้แก่ความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือ 

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ทางกาย และทางใจนี้

๓. สญัญาขนัธ์ กองสญัญา กไ็ด้แก่ ความจ�าได้หมายรู ้จ�ารปู จ�าเสยีง เป็นต้นนี้

๔. สังขารขันธ์ กองสังขาร ก็ได้แก่ความคิดปรุง หรือความปรุงคิดไปในรูป

ในเสียงเป็นต้น เป็นการปรุงดีบ้าง ปรุงไม่ดีบ้าง ปรุงเป็นกลาง ๆ บ้าง อันเป็นอาการ

ปรุงทางใจ ที่เป็นไปอยู่นี้

๕. วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ คือความรู้สึกเห็นรูป ได้ยินเสียง เป็นต้น  

ที่รู้อยู่นี้ 

ทกุ ๆ คนมขีนัธ์ทัง้ ๕ นีอ้ยูด้่วยกนั และขนัธ์ทัง้ ๕ นี ้ตัง้ต้นขึน้ด้วยชาต ิคอื

ความเกดิ ลงท้ายด้วยมรณะ คอืความตาย จากเกดิจนถึงตายกแ็ปรปรวนเปลีย่นแปลง

เร่ือยไปลักษณะที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลง เรียกว่าเป็นชรา คือความแก่ไปโดยล�าดับ 

เกิด แก่ ตาย จึงเป็นธรรมดาของขันธ์ทั้ง ๕ และข้อที่พึงพิจารณาก็พิจารณาให้เห็น

ธรรมดา คือเกิด แก่ ตายที่มีประจ�าอยู่นี้ รวมลงก็เป็นความเกิดความดับ

ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นส่ิงที่มีเกิดมีดับเป็นธรรมดา ความเกิด ความดับของขันธ ์

ทั้ง ๕ นี้ พิจารณาเห็นได้ทั้งอย่างหยาบ ทั้งอย่างละเอียด

๑. ความเกิดความดับอย่างหยาบ ความเกิดความดับอย่างหยาบนั้น ก็คือ

ความเกดิความดับท่ีมีเป็นขัน้ ๆ ตอน ๆ ดงัเช่นความเกดิทีม่เีป็นเบือ้งต้น และความตาย

ที่มีเป็นที่สุด เป็นลักษณะเกิดดับอย่างหนึ่งที่สกัดอยู่ข้างต้น สกัดอยู่ข้างปลาย แต่นับ

ว่าเป็นระยะยาว
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๒. ความเกิดความดับอย่างละเอียด ความเกิดความดับ ย่นให้สั้นเข้ามา 

กเ็ป็นวยั วยัแบ่งเป็นปฐมวยั มชัฌมิวยั ปัจฉิมวัย ปฐมวัยต้นกเ็ป็นเกดิ ปลายปฐมวัย

กเ็ป็นดบั มชัฌมิาวยัต้นกเ็ป็นเกดิ ปลายกเ็ป็นดบั ปัจฉิมวยัต้นกเ็ป็นเกดิ ปลายกเ็ป็นดบั 

ดังน้ี ก็พิจารณาให้เห็นเกิดดับใกล้เข้ามา และก็พิจารณาให้เห็นเกิดดับใกล้ชิดเข้ามา

เป็นล�าดบั จนถงึให้เหน็เกดิดบั ทกุขณะลมหายใจเข้าออก ทกุขณะจติ สิง่ทีปิ่ดบงัมใิห้

เห็นกคื็อสนัตต ิความสบืต่อ กล่าวคอื เกดิดบัและกเ็กดิต่อไปอีก เหมือนอย่างหายใจ

เข้าหายใจออก แล้วก็หายใจเข้าไปอีก มีสันตติ คือความสืบต่อไปดังนี้

สันตตินี้เอง เป็นเครื่องปิดมิให้เห็นอาการดับที่มีอยู่ทุกขณะจิต ทุกขณะลม

หายใจเข้าออก แต่ก็พึงพิจารณาให้เห็นได้ตามเหตุและผล ก�าหนดการพิจารณาให้แน่

ลงไปด้วยจิตใจที่ตั้งมั่น สัจจะ คือความจริง อันได้แก่เกิด ดับ ก็จะปรากฏชัดขึ้น  

เมื่อเกิดดับปรากฏชัดขึ้น ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ก็จะปรากฏ เพราะสิ่งที่เป็น

ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์นั้น ก็ได้แก่ตัวเกิดดับนี่แหละ สิ่งที่เกิดดับเป็นสิ่งที่ทน

อยู่คงที่ไม่ได้ ถูกเกิดดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา จึงเรียกว่าเป็นทุกข์ และเป็นตัวทุกข์อยู่

ตามธรรมชาตธิรรมดา ตวัทกุข์ท่ีมีอยูเ่ป็นไปอยูต่ามธรรมชาตธิรรมดานี ้ ไม่มใีครเป็น

ทกุข์ ทุกข์เป็นทุกข์ไปเอง เหมือนอย่างต้นไม้ ภูเขาทั้งหลาย ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่  

เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่มีใครเป็นทุกข์ ทุกข์เป็นทุกข์ไปเอง แต่ว่าที่มีบุคคล  

มีเรา มีเขา เข้าไปเป็นทุกข์นั้นก็เพราะมีสมุทัยอันเป็นสัจจะข้อที่ ๒

สมุทัยสัจจะ

สมทัุยสจัจะ สัจจะ คือสมทุยั นัน้ พระพทุธเจ้าได้ตรสัชีเ้อาตณัหาความดิน้รน

ทะยานอยากของใจ ดังที่ได้ตรัสไว้ในนิเทศแห่งสมุทัยสัจจะทั่ว ๆ ไปว่า ตัณหา ที่ให้

เกิดใหม่ สหรคต คือ ไปกับ นันทิ และ ราคะ คือความเพลินและความติดใจยินดี  

มีความเพลิดเพลินยินดียิ่ง ๆ ขึ้นไป อารมณ์นั้น ๆ ได้แก่

๑. กามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ
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๒. ภวตัณหา ความดิน้รนทะยานอยากในภพ คอื ความเป็นนัน่เป็นนีต่่าง ๆ

๓. วิภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากในวิภพ คือ ความไม่เป็นนั่นไม่เป็น

นี่ต่าง ๆ หมายถึงความอยากที่จะให้สิ่งที่ไม่ชอบ ภาวะที่ไม่ชอบ สิ้นไปหมดไป หรือ

ความต้องการที่จะท�าลายสิ่งที่ไม่ชอบภาวะที่ไม่ชอบ

ใน ปฏิจจสมุปบาท อันแสดงธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น อันเนื่องกันไปเป็น

สาย ได้ยก อวชิชา ความไม่รูใ้นสจัจะเป็นข้อต้น โดยเป็นปัจจัยแห่งข้อต่อ ๆ มาจนถึง

ตัณหา และ ตัณหา ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน คือ ความยึดถือ อุปาทาน ก็เป็น

ปัจจยัให้เกดิภพ ภพ ก็เป็นปัจจยัให้เกดิชาต ิชาติ กเ็ป็นปัจจยัให้เกดิ ชรา และ มรณะ 

และโสกะ ปริเทวะ เป็นต้น ต่าง ๆ กองทุกข์ทั้งสิ้น ย่อมเกิดขึ้นสืบมาจาก อวิชชา 

ดังนี้

เพราะฉะนั้น ตามนัยปฏิจจสมุปบาทนี้ ตัณหาจึงสืบเนื่องมาจากอวิชชา และ

เป็นปัจจัยสืบต่อไป อุปาทาน คือ ความยึดถือ เมื่อยกเอาเฉพาะตัณหาและอุปาทาน 

ก็กล่าวสั้นว่า ได้แก่ความอยากยึด อยากอยู่ในสิ่งใด ก็ยึดในสิ่งนั้น อยากเป็นตัณหา 

ยดึเป็นอปุาทาน เพราะฉะนัน้ ทัง้สองนีจ้งึเนือ่งกนัอย่างใกล้ชดิ แม้จะยกขึน้กล่าวเพยีง

ข้อเดยีว กจ็ะต้องมีอยูถ่งึสอง เหมือนอย่างยกตณัหาขึน้กล่าวข้อเดียว กต้็องมอีปุาทาน

อยูด้่วย หรอืยกอปุาทานขึน้กล่าวข้อเดยีว กห็มายถงึว่า มีตณัหาอยูด้่วย เพราะฉะนัน้ 

เพราะตัณหาอุปาทานดังกล่าวนี้เอง ขันธ์ทั้ง ๕ ซึ่งเป็นทุกข์อยู่ตามธรรมชาติธรรมดา 

โดยไม่มใีครเป็นทุกข์ ทุกข์เป็นทุกข์ไปเอง แต่เมือ่มตีณัหาอปุาทานเข้าไปจบั ขนัธ์ทัง้ ๕ 

จงึเป็นอปุาทานขนัธ์ขึน้คอืขนัธ์เป็นทีย่ดึถอื เม่ือเป็นอุปาทานขนัธ์ขึน้ จงึม ีสัตว์ บคุคล 

ตวัตน เรา เขา เป็นขึน้เพราะว่า เม่ือตณัหาอปุาทานเข้าไปเกีย่วข้องยดึถอื ขนัธ์ทัง้ ๕ 

นี้ก็เป็นเราขึ้น เป็นของเราขึ้นเป็นตัวตนของเราขึ้น

เม่ือมีเรา มีของเรา มีตัวตนของเรา จึงมีเรา มีของเรา มีตัวตนของเรา  

เกิดเป็นทุกข์ขึ้น เมื่อขันธ์เกิดก็เราเกิด ขันธ์แก่ก็เราแก่ ขันธ์ตายก็เราตาย เพราะมี

ตณัหาอุปาทานอยู่ในขนัธ์ จึงมีสัตว์ บคุคล ตวัตน เรา เขา เป็นทกุข์ขึน้ ทกุข์จงึบงัเกดิ

ขึน้เตม็อตัรา ดังท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรสัแสดงไว้ว่า เกดิเป็นทกุข์ ตายเป็นทกุข์ ความโศก 

ความร�า่ไร รัญจวญใจ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ คบัแค้นใจเป็นทกุข์ ความประจวบ
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กบัสิง่ทีไ่ม่เป็นทีร่กั ความพลดัพรากจากสิง่เป็นทีร่กั ความปรารถนาไม่สมหวงัเป็นทกุข์ 

แต่ละอย่าง และเม่ือกล่าวโดยย่อ กข็นัธ์เป็นทียึ่ดถอืท้ัง ๕ นีแ้หละเป็นทกุข์ เพราะเป็น

ที่รวมรับทุกข์ทั้งหมด

เมื่อมีตัณหาอุปาทานขึ้นในขันธ์ ขันธ์ก็เป็นอุปาทานขันธ์ขึ้น จึงมีสัตว์ บุคคล 

ตัวตน เรา เขา เป็นทุกข์ ทุกข์บังเกิดขึ้นเต็มอัตรา ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแล้ว  

แต่เมือ่ไม่มตัีณหาอปุาทานในขนัธ์ ขนัธ์กไ็ม่เป็นอุปาทานขนัธ์ แต่เป็นขนัธ์ทีเ่ป็นไปตาม

ธรรมชาตธิรรมดา กเ็ป็นทกุข์อยูต่ามธรรมชาตธิรรมดา แต่ไม่มใีครเป็นทกุข์ ทกุข์เป็น

ทุกข์อยู่เอง ฉะนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชี้ทุกขสัจจะ สัจจะคือทุกข์แล้ว จึงได้

ทรงแสดงสมุทัยสจัจะ สจัจะคือสมุทัย เพือ่ให้ผูป้ฏบิตัพิจิารณาจบัตวัเหตขุองทกุข์ คอื

ตณัหาอปุาทานทีบ่งัเกิดขึน้ในขนัธ์ และได้ตรสัชีใ้ห้เห็นลกัษณะของตัณหา ความดิน้รน

ทะยานอยากของใจ ตั้งต้นแต่ โปโนพฺภวิกา เป็นเหตุให้ถือเอาภพใหม่ คือให้เกิดอีก 

นนฺทิราคสหคตา ไปกับ นันทิ คือ ความเพลิน และราคะ ความติดใจยินดี ตตฺร- 

ตตฺราภินนฺทินี มีความเพลิดเพลินยินดียิ่งในอารมณ์นั้น ๆ และก็ได้ทรงจ�าแนก 

ออกเป็น กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ดังที่ได้กล่าวแล้ว

ปิยรูปสาตรูป

และต่อจากนั้นได้ทรงแสดง ปิยรูป สาตรูป ที่แปลตามศัพท์ว่า รูปเป็นที่รัก 

รูปเป็นที่ส�าราญใจ

ค�าว่า รูป ในท่ีนี้ ไม่ได้หมายถึงรูปที่ตามองเห็นอย่างเดียว อันเป็นรูป 

ในอายตนะทั้ง ๖ แต่ก็หมายถึง นิมิต คือเครื่องก�าหนดหมายของตัณหาท่ีเกิดขึ้น 

เพราะว่าตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก ที่บังเกิดข้ึนนี้ ต้องมี นิมิต คือเคร่ือง

ก�าหนดหมาย ไม่ใช่ว่าจะบังเกดิขึน้เอง เหมอืนอย่างไฟทีบ่งัเกดิขึน้กต้็องมเีชือ้ ถ้าไม่มี

เชื้อไฟก็ไม่บังเกิดขึ้น ปิยรูป สาตรูป นี้ ก็คือตัวเชื้อตัณหา เป็นเครื่องแหย่ให้ตัณหา

บงัเกดิขึน้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชีเ้อาไว้ ส�าหรับเป็นทางพจิารณาจับตัง้แต่อายตนะ
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ภายใน อายตนะภายนอก อายตนะภายในก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ 

อายตนะภายนอกกคื็อ รูป เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรม คอืเรือ่งราว เหล่านี้

เป็น ปิยรูป สาตรูป คือเป็นเชื้อเป็นนิมิตให้ตัณหาบังเกิดขึ้น หรือเป็นเครื่องแหย่ให้

ตัณหาบังเกิดข้ึน เรียกว่า ตัณหารัก ตัณหาชอบ สิ่งเหล่านี้เป็น ปิยรูป สาตรูป  

ของตัณหา เป็นสิ่งท่ีตัณหาชอบ เหมือนอย่างเชื้อไฟเป็นสิ่งที่ไฟชอบ เป็นปิยรูป  

สาตรูปของไฟ อายตนะภายใน อายตนะภายนอกเป็นต้น ก็เป็นปิยรูป สาตรูป 

ของตัณหา คือเป็นสิ่งที่ตัณหาชอบ ดังจะพึงพิจารณาเห็นได้ว่า เม่ืออายตนะภายใน

ภายนอกประจวบกนั ยกตวัอย่างตากบัรูปประจวบกนั ตณัหาจะวิง่จากรปูทีต่าเห็นแล่น

เข้าไปสู่ใจ เป็นกามตัณหาบ้าง ภวตัณหาบ้าง วิภวตัณหาบ้าง ตากับรูปจึงเป็นคู่แรก 

ที่เป็นปิยรูป สาตรูปของตัณหา จึงได้ตรัสให้หัดพิจารณาว่า ตัณหาเกิดขึ้นที่ตากับรูป

น่ีแหละที่หูกับเสียงนี่แหละเป็นต้น ก็เพื่อที่จะให้รู้เท่าทันและให้จับพิจารณาให้รู้ว่า  

นีแ่หละเป็นตวั ปิยรปู สาตรปูของตณัหา ตณัหาชอบอยูท่ีต่ากบัรปู หกูบัเสยีงนีแ่หละ

เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็น ปิยรูป สาตรูปของตัณหา และเม่ือมีความรู้เท่าทันดังนี้  

ก็จักเป็นตวัสต ิเป็นตวัปัญญา จะเป็นเครือ่งกัน้เป็นเครือ่งอ้าง เป็นเครือ่งดบั ได้อย่างหนึง่

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕



ครั้งที่ ๑๖
ดวงตาแห่งปัญญา

พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระผู้ตรัสรู้ คือเป็นผู้รู้ ผู้เห็นสัจจะ ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์

จากกิเลส เป็นผู้พ้นจากกองทุกข์ทั้งสิ้น และได้ทรงมีพระกรุณาแผ่ไปในสัตวโลก 

ทุกกาลทุกสมัย ธรรม คือค�าสั่งสอนของพระองค์ เมื่อตั้งใจฟังก็จะได้ประสบพบ 

พระคุณของพระองค์ คือ พระปัญญา พระบริสุทธิ์และพระกรุณา ดังกล่าวแล้ว  

ธรรมที่ทรงสั่งสอนด้วยความรู้ ความเห็น ย่อมประมวลลงในสัจจะทั้ง ๔ ดังที่เรียกว่า 

อริยสัจจ์ ๔ แต่ผู้ที่จะฟังและพิจารณาให้เข้าถึงสัจจะ ก็จ�าจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติในธรรม

ปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานขัดเกลาจิตใจจากกิเลสอย่างหยาบด้วยศีล และกิเลสอย่างกลาง

ด้วยสมาธ ิเม่ือมศีลีเป็นภาคพืน้ และมจีติเป็นสมาธสิงบสงดัจากกาม และอกศุลธรรม

ซึง่เป็นเคร่ืองหุม้ห่อ การพจิารณาสจัจธรรมตามค�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้าจงึจะปรากฏ

ได้ง่าย และพระพุทธเจ้าจะปรากฏเหมือนอย่างเป็นผู้ชูดวงประทีปในที่มืด ส�าหรับผู้ที่

มีจักษุคือดวงตาจะได้มองเห็นทาง เมื่อพระองค์ทรงชูประทีปขึ้นในที่มืด ทุก ๆ คนก็

จะต้องมดีวงตาและจะต้องลืมตาขึน้มอง ดงันี ้จงึจะเหน็ทางทีท่รงส่องให้เหน็ด้วยประทปี  

ฉะนั้น ธรรมท่ีทรงแสดงสั่งสอน จึงเป็นเหมือนอย่างดวงประทีปที่ทรงชูขึ้นในที่มืด  

เมื่อธรรมคือค�าสั่งสอน ยังด�ารงอยู่ยังเป็นไปอยู่ ดวงประทีปส�าหรับส่องให้มองเห็น

สัจจะในโลกนี้ก็ยังมีอยู่

ฉะนั้น ในบัดนี้ จึงตกอยู่แก่หน้าที่ของเราทั้งหลายทุกคน ที่จะต้องใช้ดวงตา

ลมืตาดทูางทีท่รงส่องแสดงนัน้ ดัง่นี ้จงึจะบงัเกดิประโยชน์และพระพทุธเจ้ากจ็ะปรากฏ
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เป็นสรณะ คือที่พึ่งอย่างแจ้งชัด พระพุทธะทรงเป็นสรณะ คือที่พึ่งก็ในฐานะที่ทรงชู

ดวงประทีปให้มองเห็นทาง ธรรมเป็นสรณะ คือที่พึ่ง ก็โดยเป็นทางที่ประทีปส่องให ้

มองเห็น และพระสงฆ์เป็นสรณะ คือที่พึ่ง ก็โดยที่ได้เป็นผู้เดินไปในทางท่ีทรงส่อง  

ได้บรรลุถึงความเกษมสวัสดิ์แล้ว และผู ้ปฏิบัติทุกคนก็เป็นผู ้เดินตามพระสงฆ์  

และเมื่อเดนิไปประสบความสวสัด ีกเ็ป็นผูเ้ข้าหมู่พระสงฆ์นบัเนือ่งอยูใ่นพระรตันตรยั 

และเมื่อเป็นดังนี้ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ก็ย่อมมาประมวลกันเต็มที่  

แต่ดวงตาที่ทุก ๆ คนมีอยู่ซ่ึงจะพึงลืมตาขึ้นดูทางน้ัน ก็ย่อมมีกิเลสธุลี คือผงกิเลส  

ที่เข้าตาอยู่น้อยบ้าง มากบ้าง อันท�าให้มองไม่เห็นชัดหรือมองไม่เห็น

ผงกเิลสเข้าดวงตาแห่งปัญญาของสัตวโลก

พระพุทธเจ้า ในขั้นแรกที่ท่านเล่าว่า ไม่คิดจะโปรดโลกก็เพราะปรารภถึงผง

กิเลสที่เข้าตาสัตวโลกอยู่มีมากมาย แม้จะทรงส่องประทีปส่องทาง แต่เมื่อสัตวโลก 

มีผงกิเลสเข้าตากันมาก ไม่อาจจะเห็นทางได้ การสอนก็เป็นการสอนเหนื่อยเปล่า  

ไม่ส�าเร็จประโยชน์ แต่อาศัยพระกรุณาที่ได้ทรงพิจารณาเห็นว่า สัตวโลกที่มีผงกิเลส

เข้าตาน้อยมีอยู่ อาจที่จะพอมองเห็น อาจที่จะเขี่ยผงที่เข้าตานั้นออกไป และเห็นทาง

ชดัเจนได้มอียู่ จงึได้ทรงแสดงธรรมสัง่สอน และสตัวโลกจ�าพวกทีม่ผีงกเิลสเข้าตาน้อย 

อนัพอจะเขีย่ออกให้มองเหน็ทางได้นัน้ กเ็รยีกว่า เวเนยยะ หรอืเวไนย คอืผูท้ีพ่งึแนะน�าได้ 

หรือ ทัมมะ ผู้ท่ีพึงฝึกได้ ดังในบทพระพุทธคุณว่า ปุริสทมฺมสารถิ ทรงเป็นสารถี 

ฝึกคนที่พึงฝึกได้ ดังนี้ อันหมายความว่า สัตวโลกจ�าพวกที่เป็น อเวเนยะ คือผู้ไม่พึง

แนะน�าอบรม หรือเป็น อทัมมะ ย่อมมีอยู่ ซึ่งสัตวโลกจ�าพวกนี้เป็นผู้ที่ไม่อาจจะทรง

ฝึกได้

เพราะฉะน้ัน เราท้ังหลายผูท่ี้ได้ตัง้ใจปฏิบตัติามพระธรรมค�าสัง่สอนของพระองค์ 

ตั้งใจปฏิบัติตนอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา พยายามที่จะเขี่ยผงกิเลสที่เข้าตาปัญญาอัน

เป็นเครื่องก�าบังไม่ให้มองเห็นสัจจะ คือความจริง ให้น้อยเข้าโดยล�าดับ ก็ย่อมจัดอยู่

ในจ�าพวกทีร่บัการฝึก รบัการแนะน�าอบรมสัง่สอน ส่วนจะแนะน�าอบรมได้ หรอืฝึกได้

ไม่ได้เพียงไรนั้น ก็สุดแต่การปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมของทุก ๆ คน
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การปฏบิัตเิพื่อเขี่ยผงกเิลสอันเข้าดวงตา

การปฏิบัติเพื่อที่จะเขี่ยผงกิเลสอันเข้าตาออกไปนั้น ก็คือการปฏิบัติอยู่ในศีล 

สมาธิ ปัญญา ดังกล่าว คือ

๑. ศลี การต้ังใจปฏบิตัอิยูใ่นศลีกเ็ป็นการเขีย่กเิลสอย่างหยาบออกไป มจีติใจ

สงบ งดเว้น กาย วาจา และใจของตนที่จะก่อภัยก่อเวร อย่างน้อยก็ ๕ ประการ  

อันผู้ปฏิบัติพึงสมาทานให้มั่นคง แม้ในขณะที่ปฏิบัติในสมาธิและปัญญา

๒. สมาธิ การปฏิบัติในสมาธิเป็นการปฏิบัติเขี่ยกิเลสอย่างกลางออกไป คือ

เป็นการปฏิบัติระงับนิวรณ์

๓. ปัญญา เมือ่นวิรณ์สงบ จติสงบจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย ดวงตา

ก็จะแจ่มใสขึ้น การมองดูทางที่พระพุทธเจ้าทรงชูประทีปขึ้นไว้แล้ว ก็จะเห็นชัดขึ้น 

พระองค์ตรสัชีว่้า น่ีทุกข์ เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ ความโศก ความร�า่ไร

ร�าพรรณ เป็นต้น เป็นทุกข์ ความประจวบกบัส่ิงทีไ่ม่เป็นทีรั่กเป็นทกุข์ ความพลดัพราก

จากสิ่งที่เป็นท่ีรักเป็นทุกข์ ปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่

ยึดถือทั้ง ๕ ประการ คือ กองรูป กองเวทนา กองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณ 

เป็นทุกข์ ดังนี้ พิจารณาดูทุกข์เหล่านี้ ก็ย่อมจะเห็นทุกข์ชัดเจนขึ้นว่าเป็นทุกข์จริง 

พจิารณาสมทุยัเหตเุกดิทกุข์ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงชีบ้อกไว้ว่า คือตณัหา ความดิน้รนทะยาน

อยากของใจ ก็จะเห็นชัดได้ง่ายขึ้น และตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากของใจนี้ 

ตรัสชี้ให้พิจารณาดูที่ ปิยรูป สาตรูปของตัณหา ดังที่ได้กล่าวแล้วในคร้ังก่อน คือที่  

ตากบัรปู หกัูบเสยีง จมกูกับกล่ิน ล้ินกับรส กายและโผฏฐพัพะ ส่ิงทีก่ายถูกต้อง และ

มนะคอืใจกบัเร่ืองราวของใจ พระองค์ได้ทรงแสดงชีท้ีเ่กดิของตณัหา ตัง้ต้นแต่อายตนะ

ภายใน อายตนะภายนอก ท่ีคู่กันเป็นต้นทาง แล้วก็ทรงชี้เข้ามาจนถึงอาการของใจ  

ที่เกิดข้ึนสืบจาก อายตนะภายใน อายตนะภายนอก กระทบกัน กล่าวคือ เม่ือดูท่ี

อายตนะภายใน อายตนะภายนอก กใ็ห้ดูเข้ามาทีต่วัอาการของใจ ตัง้ต้นแต่ วญิญาณ 

คือตัวความรู้ ก็ให้จับดูที่วิญญาณคือตัวความรู้นี้ และการจับดูวิญญาณคือตัวความรู้นี้ 
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ก็จับดูที่ตา ที่หูเป็นต้นนี่แหละ ดังในบัดนี้ รู้เสียง คือเสียงที่ก�าลังพูดอยู่นี้ ผู้ที่พูดเอง

ก็รู้เสียงที่ตนพูดเอง คือเป็นผู้ฟังด้วย และผู้ฟังทั้งหลายก็รู้เสียงที่พูดอยู่นี้ นอกจากนี้ 

ยังรู้เสียงอื่น ๆ ที่ดังแทรกเข้ามา เช่นเสียงรถ ความรู้เสียงนี้เป็นวิญญาณอย่างหนึ่ง

เรียกว่า โสตวิญญาณ รู้ทางหู เป็นความรู้เสียง ถ้าหากว่าไม่มีตัวความรู้ เช่นในขณะ

ที่สลบ หรือในขณะที่หลับ หรือแม้ว่าส่งใจไปเสียในที่อื่น หูก็ดับ คือไม่ได้ยิน  

แม้อายตนะทางอ่ืนกเ็ช่นเดียวกนั ลืมตาดกูรู้็รูป ถ้าไม่มคีวามรู ้แม้จะเหน็อะไรกเ็หมือน

ไม่เห็น ไม่ต้องสลบไสล เพียงแต่ส่งใจไปในที่อื่นเท่านั้น ตาลืมอยู่ก็มองไม่เห็น เรียก

ว่าตาดับ รู้ทางจมูก รู้ทางล้ินก็เช่นเดียวกัน รู้ทางกาย เช่นในบัดนี้ รู้ร้อน รู้เย็น  

ลมมากระทบกายกร็ูเ้ป็นความเย็น ยงุกดักรู้็กเ็ป็นรูท้างกาย รู้ทางใจ คิดอะไรขึน้มากร็ู้ 

ความรู้ในทางต่าง ๆ เหล่านี้ รู้ทางตาก็เป็น จักขุวิญญาณ คือรู้รูป เรียกว่า เห็นรูป  

รู้ทางหูก็เรียกว่า โสตวิญญาณ คือรู้เสียง เรียกว่า ได้ยินเสียง รู้ทางจมูกก็เรียกว่า 

ฆานวญิญาณ คอืรูก้ลิน่ ดงัทีเ่รยีกว่า ทราบกลิน่ รู้ทางลิน้เรยีกว่า ชิวหาวญิญาณ คอื

รู้รส ได้แก่ทราบรส รู้ทางกายก็เรียกว่า กายวิญญาณ คือรู้สิ่งที่กายถูกต้อง เรียกว่า 

ทราบสิ่งที่กายถูกต้อง รู้ทางมโนกคื็อใจกเ็รยีกว่า มโนวญิญาณ คอืรู้เรือ่งท่ีใจคดิต่าง ๆ 

รูเ้หล่านีเ้ป็นตวัวญิญาณ ตรสัสอนให้พจิารณาดทูีต่วัรูท้ีเ่ป็นวญิญาณนี ้เป็นอนัตรสัสอน

ให้พิจารณาเข้ามาถึงอาการของจิตใจซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญ อายตนะภายในภายนอกที่

ประจวบกันก็เป็นสิ่งส�าคัญ แต่ก็เป็นต้นทางซึ่งนับว่าเป็นชั้นนอก

พิจารณาถงึวญิญาณ นบัว่าล่วงเข้ามาถึงชัน้ในจบัตวัวิญญาณ คอืตวัรู ้ดงักล่าวนี้

ทีเ่กดิทางอายตนะทัง้หลายดังกล่าว และกจ็ะมองเห็นตณัหาท่ีเกดิขึน้ทีอ่ายตนะภายใน

ภายนอก ทีว่ญิญาณเหล่านีน้ีแ่หละ จะเป็นกามตณัหาก็เกดิขึน้ทีน่ี ่ภวตณัหากเ็กดิขึน้

ทีน่ี่ วภิวตณัหากเ็กดิขึน้ทีน่ี ่คอือาการทีเ่ป็นความอยากยึดอยู่ ในรปูทีต่าเห็น ในเสียง

ที่หูได้ยิน ในกลิ่นที่จมูกได้ ในรสที่ลิ้นได้ ในโผฏฐัพพะที่กายได้ และในเรื่องราว 

ที่ใจคิด มีอาการเป็นความอยากยึดอยู่ คืออยากจะได้รูปบ้าง เสียงบ้าง เป็นต้น หรือ

อยากจะเป็นน่ันเป็นน่ีก็เนื่องอยู่กับรูปและเสียงเป็นต้นนี่แหละ หรือว่าอยากที่จะให้  

รูป เสียง ที่ไม่ชอบสิ้นไป หมดไป นี่เป็นอาการที่อยากยึดทั้งนั้น มีลักษณะเป็น 

ตัวตัณหา
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เพราะฉะนัน้ ผูป้ฏบิตัเิม่ือมาพจิารณาท่ีอายตนะภายในภายนอก ทีต่วัวิญญาณ 

คือตวัรูดั้งนี ้กจ็ะจบัตวัตณัหาทีบ่งัเกดิขึน้ได้ และตัณหาทีบั่งเกดิขึน้นี ้ว่ิงเข้ามาสู่จติใจ

รวดเร็ว ตากับรูปกระทบกัน วิญญาณรู้ในรูปเกิดขึ้น ตัณหาก็ว่ิงเข้าจับทันที จับใน 

รูปน้ันที่กล่าวว่าจับในรูปน้ัน เป็นการกล่าวเพื่อเข้าใจง่าย แต่อันที่จริงนั้นจับทั้งตา  

ทั้งรูป จับทั้งตัววิญญาณเอง ความอยากยึดดังนี้ พิจารณาดูได้ที่ใจของตัวเองดังกล่าว 

นี่เป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์

เพราะฉะนัน้ กใ็ห้มองให้เหน็ตณัหาท่ีว่ิงเต้นอยูใ่นใจของตวัเองว่า มอีาการเป็น

อย่างไร ท่านสอนให้จบัพจิารณาด ูและตณัหามันเต้นอยู่ในใจตวัอย่างนี ้นีเ่ป็นกามตณัหา 

นี่เป็นภวตัณหา นี่เป็นวิภวตัณหา มันเต้นอยู่อย่างนี้ อยากอยู่อย่างนี้ ยึดอยู่อย่างนี้ 

ความเพ่งพินิจเป็นตัวสติ ความรู้ว่านี่เป็นตัณหา และให้รู้ลงไปว่า นี่เป็นตัวสมุทัยคือ

เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์ทั้งหมดดังกล่าวมาข้างต้นนั้น บังเกิดขึ้นเต็มที่ตั้งแต่  

ชาติทุกข์ ชราทุกข์ คือตั้งแต่ต้นแถวจนถึงปลายแถว ก็เมื่อตัณหานี่แหละที่เข้ามาเต้น

อยู่ในใจ ท�าใจให้ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย ให้อยากให้ยึดต่าง ๆ ไม่ปล่อยสติ

ปัญญาท่ีเพ่งพินิจให้รู้ในสัจจะคือความจริง ดังนี้ เมื่อสัจจะคือความจริงปรากฏขึ้นว่า  

นี่เป็นตัวสมุทัยแล้ว ความปล่อย ความวาง ก็จะบังเกิดข้ึน ซึ่งเป็นไปเองและทุกข์ 

ต่าง ๆ ก็จะดับลงไปทันที ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้พิจารณาดูเข้ามาให้รู้จัก

๔ มกราคม ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๑๗
การปฏบิัตกิุศลกรรมบถ

ชีวิตนี้มีอันตรายต่าง ๆ อยู่รอบด้าน ความมีชีวิตล่วงมาได้วันหนึ่ง ๆ เดือน

หนึง่ ๆ ปีหนึง่ ๆ จงึเป็นความสวสัดขีองชวีติ ทีน่บัว่าเป็นสิง่ทีไ่ด้ด้วยยาก เพราะฉะนัน้ 

จึงควรที่จะไม่ประมาท เลินเล่อเผลอเพลินอยู่ในเรื่องแวดล้อมทั้งหลาย ที่น่ายินดี

เพลิดเพลิน แต่พิจารณาถึงสัจจะซึ่งทุก ๆ คนจะต้องประสบ คือ ความแก่ ความเจ็บ 

ความตาย ความพลัดพราก อันมีอยู่ทุกขณะจิต ทุกขณะลมหายใจเข้าออก แต่ความ

ดับนั้นยังมีความเกิดสืบต่อเป็นสันตติ จึงไม่ใช่เป็นความดับในที่สุด แต่แม้เช่นนั้น  

ทุก ๆ คนก็ไม่รู้จักกาลอันแน่นอนของความดับในที่สุดซึ่งจะมีแก่ชีวิต ฉะนั้น ในขณะ

ที่ชีวิตยังด�ารงอยู่ ยังมีความสวัสดีอยู่ ก็ใช้ชีวิตประกอบกรณี คือกิจท่ีควรท�าต่าง ๆ 

อันเป็น กายสุจริต ความสุจริตทางกาย วจีสุจริต ความสุจริตทางวาจา มโนสุจริต 

ความสจุรติทางใจ ความประพฤตอิยู่ในกรณีอนัเป็นสุจรติธรรมดงันี ้ย่อมเป็นกศุลกรรม 

กรรมที่เป็นกุศลอันเป็นของ ๆ ตน ชีวิตอันประกอบด้วยร่างกาย และใจส่วนที่เป็น

นามธรรมทั้งปวง หาใช่เป็นของตนไม่ ต้องแก่ไป ต้องเจ็บไป ต้องตายไป แม้ส่ิง 

ทั้งหลายที่มาประจวบเข้าเป็นลาภผลต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่จะต้องพลัดพรากไปทุกอย่าง 

แต่ว่ากรรมที่บุคคลกระท�าเอาไว้ ทั้งกุศล ทั้งอกุศลย่อมเป็นของ ๆ ตน

เพราะฉะนั้น จึงควรส่ังสมกรณีที่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลาย ด้วยความไม่

ประมาท และต้ังใจอบรมในกรรมฐานตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติใน 

สมถ กรรมฐาน ท�าจิตให้มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิ มีความสงบสงัดจากกามและอกุศล
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ธรรมทั้งหลาย ในบางครั้งบางคราวหรือเสมอ ตามควรแก่ภาวะของตน และน้อมน�า

จิตที่สงบตั้งมั่น พิจารณาในสัจจะทั้ง ๔ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ น้อมเข้า

มาให้เป็น โอปนยิโก ที่ตนเอง ให้เห็นสัจจะในตนเอง คือให้เห็นทุกขสัจจะ สภาพที่

จริงคือทุกข์ในตนเอง สมุทัยสัจจะ สัจจะคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ในตนเอง ตลอด

จนถึง นิโรธสจัจะ และมคัคสจัจะ ตามควรแก่ความปฏบิตั ิการหัดพจิารณาให้รูสั้จจะ  

ตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงส่ังสอนไว้ให้เป็นโอปนยิโก น้อมเข้ามาให้เห็นสัจจะในตน 

ดังนี้ ย่อมเป็นการปฏิบัติทางวิปัสสนากรรมฐาน อบรมปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริง

การพจิารณาให้รู้จักสมุทัย

กล่าวโดยเฉพาะพิจารณาให้รู้จัก สมุทัย คือตัณหา การพิจารณาสมุทัยนี้  

ย่อมเป็นประโยชน์ เพราะว่า โดยปกตินั้น สมุทัยคือตัณหา เป็นตัวนายที่ครอบครอง

สัง่การทกุ ๆ คนให้ปฏบิตัติาม ดงัท่ีเรยีกว่า เป็นทาสของตณัหา ตณัหาเป็นนายบงการ

ใช้สอยบุคคลให้ท�านั่นท�าน่ีต่าง ๆ บุคคลมิได้พิจารณาดูตัณหาที่เป็นตัวนายนี้ให้รู้จัก 

แต่ก็ปล่อยให้ตัณหาใช้ ให้เข้าครองบังคับบัญชา บุคคลก็เป็นคนใช้ที่ซื่อสัตย์ ที่เชื่อฟัง

ตณัหาไปทกุสิง่ทกุอย่าง พระพทุธเจ้าได้ทรงเป็นผูช้นะตณัหา และได้ทรงส่ังสอนธรรม

ไว้ส�าหรับที่จะได้เอาชนะตัณหาในใจของตนเอง ธรรมที่ทรงสั่งสอนทุก ๆ ข้อ ก็เพื่อที่

จะเอาชนะตณัหาในใจนีแ่หละ แม้จะยงัเป็นทาสอยู่ แต่กไ็ม่เป็นทาสจนสุดตวั เร่ิมทีจ่ะ

ขัดขืนค�าสั่งของตัวตัณหา ที่จะท�าตัวเองให้เป็นผู้มีอ�านาจต้านทานตัณหาข้ึนบ้าง  

และเพิม่ก�าลงัทีจ่ะต้านทานตณัหาขึน้โดยล�าดบั กโ็ดยการทีป่ฏิบัต ิในศลี สมาธ ิปัญญา 

มาโดยล�าดับและโดยเฉพาะการปฏิบัติทางปัญญาที่เป็นวิปัสสนานี้ ก็เป็นการที่ปฏิบัติ

ต่อสูต้ัณหาในใจของตนเองโดยตรง ที่พระพทุธเจา้ไดท้รงสอนไวต้้องใหพ้ิจารณาดทูาง

ที่ตัณหาบังเกิดขึ้น และเมื่อตัณหาบังเกิดขึ้น ก็พิจารณาให้รู้จักลักษณะหน้าตาของ

ตัณหา ทางที่ตัณหาบังเกิดขึ้นนั้น ก็ได้แก่ทางที่เรียกว่า ปิยรูป สาตรูป ซึ่งได้อธิบาย

มาแล้วว่า หมายถงึ สิง่ทีเ่ป็นเชือ้ให้ตณัหาบงัเกดิขึน้ วิง่เข้ามาสูจ่ติใจ เหมอืนอย่างเชือ้

ของไฟส�าหรับที่จะให้ไฟติดเชื้อลุกโพลงขึ้น
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การพจิารณาปิยรูป สาตรูป

ปิยรปู สาตรปู แปลว่ารปูเป็นทีร่กั รูปเป็นท่ีชอบใจ กห็มายถงึว่าสิง่ทีเ่ป็นนมิติ 

คือที่ก�าหนดหมาย สิ่งที่เป็นเชื้อของตัณหา ซึ่งตัณหารัก ตัณหาชอบ เมื่อตัณหาพบ

เชื้อน้ีเข้า ก็รักนัก ชอบนัก จะวิ่งเข้ามาจับเชื้อนี้ทันที จึงเรียกว่า ปิยรูป สาตรูป  

ดังกล่าวแล้ว และก็ได้ยกเอาอายตนะภายในภายนอกที่เป็นคู่กัน เป็นปิยรูป สาตรูป 

คูแ่รก ต่อมากว็ญิญาณทีล่่วงเข้ามาถงึใจ วญิญาณเป็นอาการของใจทีมี่อาการเป็นตวัรู้ 

รูร้ปูเมือ่ตากบัรปูประจวบกนั ดงันี ้เป็นต้น  ตัณหากว่ิ็งเข้าจบัอายตนะภายใจ ภายนอก 

จับวิญญาณนี่แหละบังเกิดขึ้น และมิใช่แต่เพียงเท่านี้ พระพุทธเจ้ายังได้ทรงจ�าแนก

แจกแจงละเอียดต่อไปอีก

สัมผัสทางใจ ๖

อาการของใจทีส่บืต่อจากวญิญาณ คอืสมัผสั ค�าว่าสัมผสันัน้ แปลว่า ถูกต้อง 

สัมผัส คือความถูกต้องนี้ ไม่ใช่หมายถึงสัมผัสถูกต้องทางกายซ่ึงเป็นวัตถุต่อวัตถุ 

ด้วยกัน แต่หมายถึงสัมผัสถูกต้องทางใจ คือสัมผัสใจถูกต้องใจ ว่าถึงท่านอธิบายไว้ 

ท่านอธิบายไว้ว่า อายตนะภายในอายตนะภายนอก และวิญญาณ ๓ อย่างนี้ มาพบ

กันประจวบกัน เรียกว่า สัมผัส และก็จะแบ่งออกเป็น ๖ ตามอายตนะท้ัง ๖  

กล่าว คือ

ตา ๑ รปู ๑ วญิญาณทางตา ๑ ประจวบกนัเรยีกว่า จักขุสมัผสั สมัผสัทางตา

ห ู๑ เสยีง ๑ วญิญาณทางห ู๑ ประจวบกนัเรียกว่า โสตสมัผสั สมัผสัทางหู

จมกู ๑ กลิน่ ๑ วญิญาณทางจมกู ๑ ประจวบกนัเรยีกว่า ฆานสมัผสั สมัผัส

ทางจมูก

ลิ้น ๑ รส ๑ วิญญาณทางลิ้น ๑ ประจวบกันเรียกว่า ชิวหาสัมผัส สัมผัส

ทางลิ้น
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กาย ๑ โผฏฐัพพะ คือสิ่งที่กายถูกต้อง ๑ วิญญาณทางกาย ๑ ประจวบกัน

เรียกว่า กายสัมผัส สัมผัสทางกาย

มโนคือใจ ๑ ธรรมคือ เรื่องราว ๑ วิญญาณทางมโน ๑ ประจวบกันเรียกว่า 

มโนสัมผัส สัมผัสทางมโน คือใจ

ท่านอธิบายสัมผัสไว้ดังนี้ ถือเอาความง่าย ๆ ว่า สัมผัสใจ หรือสัมผัสจิต 

อะไรมาสัมผสัจติ กคื็ออารมณ์นัน่เอง ได้แก่เรือ่งรปูท่ีตาเห็น เรือ่งเสียงท่ีหูได้ยินเป็นต้น 

อันเรียกว่า อารมณ์ อารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นวัตถุ วัตถุเข้าไปถึงจิตใจไม่ได้ วัตถุอยู ่

ข้างนอก แต่สิ่งท่ีจะเข้าไปถึงจิตใจได้น้ันเป็นอารมณ์ คือเป็นเรื่องที่ถอดออกจากวัตถุ

ต่าง ๆ เป็นตัวเรื่องอายตนะภายในภายนอกพบกันเกิดวิญญาณ คือความรู้ รู้เสียง 

ทางห ูเป็นต้น ดงัทีก่ล่าวแล้ว กค็อืรูอ้ารมณ์ ได้แก่รูเ้รือ่งนัน้เอง รูเ้รือ่งรปู รูเ้รือ่งเสยีง

เป็นต้น และเรื่องรูปเรื่องเสียงนั้นก็สัมผัสถึงใจ คือกระทบใจ ถูกต้องใจ นี่แหละเป็น

ตัวสัมผัส เพียงแค่อายตนะภายในภายนอกกระทบกัน ไม่เกิดวิญญาณ ก็มีอยู่เป็น 

อนัมาก และเกดิวญิญาณแล้วกห็ายไปแค่วิญญาณเท่านัน้ กมี็อยู่เป็นอันมาก อารมณ์

บางอย่างที่แรงข้ึน จึงล่วงเข้ามาเป็นสัมผัส คือกระทบถูกต้องจิตเหมือนอย่างมา 

ทุบประตูร้องเรียกซึ่งมีอาการที่แรงขึ้นดังนี้ท่านจึงแสดงไว้ว่า ทั้ง ๓ อย่างมาประจวบ

กันดังกล่าวแล้ว จึงเป็นสัมผัส

การพจิารณานามรูปที่หยาบและละเอยีด

สมัผสัทางจติใจดงักล่าวนี ้ไม่ได้แสดงไว้ในขนัธ์ ๕ ในขนัธ์ ๕ นัน้ เรียงล�าดบั

ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เอาวิญญาณไว้ท้าย และไม่มีสัมผัส ส่วนใน

มหาสติปัฏฐานสูตรนี้ และในพระสูตรอ่ืนอีกเป็นอันมาก เรียงวิญญาณไว้เป็นอันดับ

ต้นต่อจากอายตนะภายนอกภายในแล้วก็มาวิญญาณแล้วก็มาสัมผัส เป็นการแสดง

ความเกิดขึ้นของนามธรรมเหล่านี้ ซึ่งเป็นไปตามล�าดับ คือ อายตนะภายในภายนอก

ประจวบกันเกิดวิญญาณ แล้วก็เป็นสัมผัส แล้วจึงจะไปข้ออื่น ในขันธ์ ๕ นั้น  

เรียงวิญญาณไว้ท้ายพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้เหมาะแก่การพิจารณาของผู้ปฏิบัติทาง

วิปัสสนา จึงจัดแต่หยาบไปหาละเอียด
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รูปเป็นของหยาบพจิารณาก่อนย่อมเหน็ได้ง่าย เวทนากเ็ป็นของหยาบประกอบ

อยู่ใกล้เคียงกับรูป เหมือนอย่างเช่นรูปกายของทุก ๆ คนในบัดนี้  เวทนาของรูป  

เช่น หนาวร้อน ร่างกายสบายไม่สบาย ปวดเมือ่ยทีไ่หนอนัเป็นส่วนไม่สบาย หรอืว่าที่

เป็นส่วนสบาย นี่เป็นเวทนาทางกาย ตลอดจนถึงใจที่สบายหรือไม่สบาย เป็นเวทนา

ทางใจ น่ีพิจารณาได้ง่าย เป็นนามธรรมที่หยาบ ก็เรียงเวทนาไว้ก่อน แล้วก็สัญญา 

ก็ละเอียดเข้า สังขารก็ละเอียดเข้า แล้วจึงถึงวิญญาณซึ่งเป็นของละเอียดกว่าข้ออื่น

เมื่อพิจารณาจาก รูป เวทนา สัญญา สังขาร ได้โดยล�าดับ ก็พิจารณาจับ

วญิญาณได้ง่ายขึน้ และเม่ือพจิารณาจับวญิญาณได้ กโ็ยงไปถึงอายตนะภายในภายนอก

ที่มาประจวบกัน อันเป็นท่ีตั้งของวิญญาณ และเมื่อพบอายตนะภายในภายนอกมา

ประจวบกันก็พบวิญญาณ พบวิญญาณและพบสัมผัสอารมณ์ที่มากระทบถึงใจ แล้วก็

ย่อมพบเวทนา เป็นต้น ดงัน้ี ธรรมก็ด�าเนินไปตามล�าดบัเอง เพราะฉะนัน้ ในทีน่ี ้ท่าน

จึงแสดงวิญญาณไว้เป็นล�าดับแรกของนามธรรมแล้วก็แสดงสัมผัส ตัณหาก็วิ่งเข้าจับ

สมัผสัน้ี เม่ืออารมณ์มากระทบใจ ตณัหาก็วิง่เข้าจบัอารมณ์ทีม่ากระทบใจนี ้พร้อมทัง้

จบัใจขึน้ทนัท ีลองมาพจิารณาด ูตณัหาทีว่ิง่เข้ามาจบั จบัทางตา กเ็ป็น รปูตณัหา จบั

ทางห ูกเ็ป็น สทัทตณัหา จบัทางจมกู กเ็ป็น คนัธตณัหา จบัทางลิน้ กเ็ป็น รสตณัหา  

จับทางกาย ก็เป็น โผฏฐัพพตัณหา จับทาง มโน ก็เป็น ธรรมตัณหา พิจารณาดูให้รู้

ดังนี้ ก็จะเป็นตัวสติและเป็นตัวปัญญาขึ้น ตัณหาก็จะสงบลง

๕ มกราคม ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๑๘
จติ วญิญาณ มนะ

จิตใจนี ้ย่อมด�าเนนิไปในกระแสโลก หรอืกระแสตัณหาอยู่โดยปกต ิกล่าวคอื

อารมณ์ทั้งหลายที่ไหลเข้ามาสู่จิตใจ เป็นอารมณ์ท่ีนับว่าเป็นสภาวธรรมส่วนหนึ่ง  

เป็นอารมณ์ท่ีนับว่าเป็นท่ีต้ังของตัณหา หรือตัณหาอีกส่วนหนึ่ง อันที่จริงสภาวธรรม

เป็นสิ่งที่มีอยู่ เป็นไปอยู่ กล่าวคือ กระบวนการของกายและใจอันนี้ ซึ่งเป็นไปอยู่

มหาภูตรูป กายน้ีในส่วนที่เป็นมหาภูตรูป ก็เป็นธาตุ ดิน น�้า ไฟ ลม  

ธาตุดิน น�้า ไฟ ลม ก็เป็นไปอยู่ตามเหตุปัจจัยของตน คือของธาตุดิน น�้า ไฟ ลมเอง

อุปาทายรูป ในส่วนที่เป็นอุปาทายรูป รูปอาศัยเป็นต้นว่า ประสาทท้ัง ๕  

จักขุประสาท ประสาทตา ก็รับรูป โสตประสาท ประสาทหู ก็รับเสียง ฆานประสาท 

ประสาทจมกู ก็รบักล่ิน ชิวหาประสาท ประสาทลิน้ กร็บัรส กายประสาท ประสาทกาย 

ก็รับโผฏฐัพพะ ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของประสาทเหล่านี้เอง

แหละยังมีประสาทที่ ๖ คือมโน หรือมนะ อันไม่ใช่เป็นรูปโดยตรง ก็นับว่า

เป็นพวกนามธรรม แต่ว่าไม่ใช่เป็นนามธรรมชนิดที่เป็นอาการ แต่เป็นนามธรรมชนิด

ที่เป็นตัวตั้ง เหมือนอย่างตา หู จมูก ลิ้น กาย ที่เป็นประสาททั้ง ๕ เป็นสิ่งที่เป็น 

ตวัตัง้อย่างหน่ึง ๆ มโนก็เช่นเดยีวกัน ไม่ใช่เป็นรปูโดยตรง แต่กไ็ม่ใช่นามธรรมเหมอืน

อย่างนามธรรมอย่างอื่น แต่เป็นนามธรรมชนิดที่เป็นตัวตั้ง ท�านองเป็นประสาทที่ ๖ 

ซึ่งมโนอันนี้ในอภิธรรมก็จัดเข้าเป็นพวกจิต พวกวิญญาณ แต่ผู้พิจารณาในสมัยต่อมา 
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เช่น สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงมพีระมตว่ิา หน้าทีข่อง

มโนทีแ่สดงไว้ คล้ายคลงึกันกบั หน้าทีข่องมนัสมอง จงึถือเอาว่าเป็นมนัสมอง แต่เมือ่

เป็นมันสมองก็จะต้องเป็นรูปธรรม แต่มโนจะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมก็ตามที 

ก็ยตุไิด้ว่ามโนเป็นสิง่ทีม่อียู ่นบัว่าเป็นประสาทท่ี ๖ ซึง่เป็นประสาทส�าคญั ซึง่พระพทุธเจ้า

ตรัสเรียกว่าเป็น อายตนะที่ ๖ คืออายตนะภายในข้อที่ ๖ และเมื่อตรัสเรียกทั้ง ๖ 

ข้อนี้ว่า ทวาร มโนก็เป็นทวารที่ ๖ และเมื่อเรียกว่าเป็นอายตนะ เหมือนอย่างตา หู 

จมูก ลิ้น กาย หรือเป็นทวารเหมือนอย่าง ๕ ข้อนั้น มโนจึงอยู่ในฐานะเป็นอายตนะ

อย่างหนึ่ง มีหน้าที่เป็นที่ต่อ หรือว่าเป็นทวาร ๆ หนึ่ง มีหน้าที่เป็นทางเข้า เช่นเดียว

กบัตา หู จมูก ลิน้ กาย จงึเป็นอันแบ่งแยกออกจากสภาพทีเ่รยีกว่า จติ  ซึง่ตรสัสอน

ให้ฝึกอบรมรักษา คือให้ฝึกจิต ให้อบรมจิต ให้ท�าจิตให้บริสุทธ์ิ ดังที่ตรัสสอนไว้ว่า 

ช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ ดังนี้

จิตนี้ ตรัสว่า เป็นธรรมชาติประภัสสร คือผุดผ่อง แต่ว่าเศร้าหมองไปเพราะ

อุปกิเลส คือเคร่ืองเศร้าหมองทั้งหมายท่ีจรมา แต่ว่าจิตนี้ก็อาจอบรมให้วิมุติ คือ 

หลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองท้ังหลายได้ เป็นจิตวิมุติ เป็นจิตที่บริสุทธิ์ดังนี้ ฉะนั้น 

สภาพทีเ่รียกว่า จิต จงึต่างจากสิง่ทีเ่รยีกว่า อายตนะ หรอืทวารมโน โดยอายตนะนัน้

เป็นที่ต่อหรือที่เรียกว่า ทวาร ก็เป็นทางเข้า ถามว่าเป็นที่ต่อของอะไร ก็ตอบว่าเป็นที่

ต่อของอารมณ์ เป็นทางเข้าของอะไร ก็เป็นทางเข้าของอารมณ์ กล่าวคือ ตา หู จมูก 

ลิน้ กาย มโน เป็นท่ีต่ออารมณ์เข้าไปสูจิ่ต เป็นทวาร คือเป็นทางเข้าไปแห่งอารมณ์สู่จติ 

หรอืจะกล่าวอกีอย่างหนึง่ว่า เป็นทีซ่ึง่จติต่ออารมณ์ หรอืเป็นทางทีจ่ติรบัอารมณ์ ดงันี้

ก็ได้ ก็แปลว่าจิตกับอารมณ์ จะพบกันก็ต้องอาศัยอายตนะและทวารทั้ง ๖ นี้ เป็นที่

ต่อหรือเป็นทวาร ฉะนั้น มโนจึงอยู่ในฐานะเป็นอายตนะ หรือเป็นทวารเท่านั้น

แต่ว่าท่านอธบิายไว้ว่า อายตนะหรอืทวาร ๕ ข้อข้างต้น ย่อมมีวสัิยอ�านาจเฉพาะ 

กล่าวคือ ตาก็มีวิสัยเฉพาะ คือมีอ�านาจหรือมีความสามารถรับได้เฉพาะรูปเท่านั้น 

หูก็รับได้เฉพาะเสียงเท่านั้น จมูกก็เฉพาะกลิ่นเท่านั้น ลิ้นก็เฉพาะรสเท่านั้น กายก็

เฉพาะโผฏฐัพพะ คอืสิง่ทีก่ายถกูต้องเท่านัน้ ส่วนมโนซึง่เป็นข้อที ่๖ นัน้ มวีสัิยอ�านาจ

รบัได้ทัง้หมด กล่าวคอื ร่วมรบัรปูทางตาด้วย ร่วมรบัเสียงทางหูด้วย ร่วมรบักลิน่ทาง
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จมกูด้วยร่วมรบัรสทางลิน้ด้วย ร่วมรบัสิง่ทีก่ายถกูต้องทางกายด้วย และรบัอารมณ์คอื  

เรื่องราวของรูปเสียงเป็นต้น ที่ประสบพบผ่านมาแล้วในอดีต อันเป็นอารมณ์จ�าเพาะ

ของตนได้อีกด้วย

มโนข้อท่ี ๖ นี ้จงึมีวสิยัอ�านาจท่ีกว้างขวาง และถ้าหากว่า มโนไม่ไปร่วมรบัรปู 

เสียง ทางตา ทางหู เป็นต้นด้วยแล้ว แม้ว่าตากับรูปจะประจวบกัน หูกับเสียงจะ

ประจวบกันเป็นต้น ก็ไม่ส�าเร็จความรู้เรื่องรูปเสียงเป็นต้น ต่อเมื่อมโนไปร่วมรับด้วย 

จงึจะให้ส�าเรจ็ความรูร้ปูเสยีงเป็นต้น ดงัจะพงึเห็นได้ว่า เมือ่ลมืตาอยู่ กย่็อมพบกบัรปู

ต่าง ๆ ที่อยู่ในคลองของจักขุประสาท ก็แปลว่า รูปกับจักขุประสาทจะต้องมาพบกัน 

แต่กม็เีป็นอนัมากทีบุ่คคลไม่มคีวามรูเ้หน็ คอืไม่เห็นเพราะว่ามโนนัน้ไม่ได้ไปร่วมดรูปูด้วย 

มโนไปอยูเ่สยีในท่ีอืน่ หกูบัเสยีงกป็ระจวบกนัอยู่เสมอเพราะว่าหูไม่หนวก มเีสียงอะไร

มากระทบก็ต้องมาประจวบกัน แต่ว่ามีเป็นอันมากเหมือนกันที่บุคคลไม่ได้ยินเสียง 

เพราะว่ามโนไม่ได้มาฟังด้วย มโนไปอยู่เสียในที่อื่น ฉะนั้น แม้จะลืมตาอยู่ ก็เรียกว่า 

ตาดับ ไม่เห็น เปิดหูอยู่ก็เรียกว่า หูดับ ไม่ได้ยิน ถ้ามโนไม่ได้ไปร่วมดูร่วมฟังด้วย

ฉะน้ัน มโนซึง่เป็นข้อที ่๖ นี ้จงึเป็นข้อส�าคัญทีจ่ะต้องไปร่วมดรู่วมฟังเป็นต้น 

ทั้ง ๕ อายตนะนั้น จึงจะให้เกิดความรู้สึก เห็นรูป ได้ยินเสียง เป็นต้นขึ้นได้ และ

ความรู้สึกเห็นรูป ได้ยินเสียงเป็นต้นนี่แหละ ตั้งชื่อเรียกว่า วิญญาณ  ฉะนั้น ค�าว่า

วญิญาณ จึงเป็น นามธรรมทีเ่ป็นอาการ ทีเ่ป็นอาการเริม่รูข้ึน้ ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วใน

ข้อที่ว่าด้วยวิญญาณ เม่ือด�าเนินสืบขึ้นไปก็เป็นสัมผัส แล้วก็เป็นเวทนา จากเวทนา 

ก็เป็น สัญญา คือความจ�าหมายก็จ�าแนกออกเป็น ๖ ตามสิ่งที่จ�า คือจ�ารูป ก็เรียกว่า 

รูปสัญญา จ�าเสียง ก็เรียกว่า สัททสัญญา จ�ากลิ่น ก็เรียกว่า คันธสัญญา จ�ารส  

ก็เรียกว่า รสสัญญา จ�าสิ่งท่ีกายถูกต้อง ก็เรียกว่า โผฏฐัพพสัญญา จ�าเรื่องราว 

ทัง้หลายกเ็รยีกว่า ธรรมสญัญา ก็เป็นสญัญา ๖ เพราะฉะนัน้ สัญญาจงึเป็นนามธรรม

อีกอย่างหนึ่ง วิญญาณ สัมผัส เวทนา สัญญา ที่กล่าวมาโดยล�าดับนี้เป็นนามธรรม 

ที่ตัวการ เป็นปิยรูป สาตรูปของตัณหา ดังได้กล่าวมาแล้ว
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ฉะน้ัน ก็ให้พิจารณาดูอายตนะภายในภายนอกที่มาประจวบกัน พิจารณาดู 

วิญญาณ สัมผัส เวทนา สัญญา ที่ด�าเนินมาโดยล�าดับ และพิจารณาจับดูตัณหาที่วิ่ง

ออกจับสิง่เหล่านี ้อันกล่าวได้ว่า สิง่เหล่านีก้เ็ป็นสภาวธรรม ธรรมทีม่ภีาวะของตน คอื

เป็นขึน้เองตามเหตตุามปัจจยั เป็นกระบวนการทางกาย ทางใจ ตัณหากว่ิ็งจบักระบวนการ

ทางกาย ทางใจนี ้เกดิขึน้ ตัง้อยู ่กท่ี็กระบวนการทางกาย ทางใจนี ้เมือ่ตัง้สตกิ�าหนด

พิจารณาดูอยู่ สภาวธรรมคืออายตนะภายในภายนอกที่ประจวบกัน วิญญาณ สัมผัส 

เวทนา สัญญา ก็จะปรากฏขึ้น กระแสตัณหาที่วิ่งมาตามส่ิงเหล่าน้ี ก็จะปรากฏขึ้น 

อาจจะเทียบได้ว่าสภาวธรรมเหล่านี้ เหมือนอย่างเป็นสายไฟ กระแสตัณหาเหมือน

อย่างกระแสไฟฟ้าที่วิ่งมาตามสายไฟเหล่านี้ เมื่อมีสติก�าหนดดูอยู่ พร้อมทั้งพิจารณา

ให้เห็นความเกิด ความดับ เมื่อความเกิดพร้อมกับความดับปรากฏขึ้น ความแล่นไป

ของกระแสตณัหากจ็ะดบัลงไปพร้อมกบัความดบัของนามธรรม รูปธรรม ทีป่รากฏขึน้

๑๓ มกราคม ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๑๙
ข้อว่าด้วยนโิรธ-กายกับจติ

จิตใจนี้เป็นธาตุรู้ที่รู้อะไร ๆ ได้ ในบัดนี้ ก็ก�าลังรู้ฟัง สิ่งที่ฟังก็คือการอบรม

ในกรรมฐาน และยังมีเสียงอ่ืนสอดแทรกเข้ามาเป็นคร้ังเป็นคราว นอกจากนี้ยัง 

รู้ทางอื่น ๆ รวมความเข้ามาก็คือ รู้ทางอายตนะทั้ง ๖ ซึ่งมีกายนี้เป็นที่ตั้ง และกายนี้

ก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ และประกอบด้วย

วิญญาณธาตุ ซึ่งเป็นธาตุรู้อันได้แก่จิตนี้เราเรียกว่า กายและใจ หรือกายและจิต  

ซึง่ทกุ ๆ คนกไ็ด้มาตัง้แต่ถอืก�าเนดิเกดิก่อขึน้ในครรภ์ของมารดา และกด็�ารงอยูจ่นถงึ

บัดนี้ ความเกิดก่อขึ้นมานั้นก็ด้วยอ�านาจของ ตัณหา อุปาทาน กรรม ประกอบด้วย

อวชิชาเป็นต้นเดมิ พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ดงันี ้ตามนยัทีต่รสัไว้ในปฏจิจสมปุบาท 

เป็นต้น

บคุคลไม่รูด้้วยตนเอง ความรูข้องตนเองนัน้มาเริม่รูจ้�าได้ก็ต่อเมือ่รูเ้ดียงสาขึน้

มาแล้ว เป็นต้นมาเท่านั้น ก่อนแต่นั้น เมื่อยังเล็กมากก็ย่อมมีความรู้ทางอายตนะแต่

กจ็�าไม่ได้ เมือ่อายตนะยงัไม่บรบิรูณ์ กไ็ม่มีทางทีจ่ะสือ่ให้เกดิความรู้ดงักล่าว แต่อาศยั

พระพทุธเจ้าผู้ทรงเป็นพระสพัพญัญ ูตรสัรู ้และได้ทรงแสดงบอกไว้ตลอดจนถึงได้ตรสั

ชีใ้ห้เหน็สจัจะคอืความจรงิว่า สงัขารทัง้ปวงไม่เท่ียว สังขารท้ังปวงเป็นทุกข์ ธรรมท้ังปวง

เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน กายและใจท่ีประกอบกันอยู่นี้ก็เป็นสังขาร คือเป็นส่วนผสม

ปรุงแต่ง ว่าถงึกายเอง กป็รงุแต่งขึน้ด้วยธาตดุนิ น�า้ ไฟ ลม และอากาศ เม่ือประกอบ

กันข้ึนเป็นสัตว์บุคคล ก็มีวิญญาณธาตุหรือจิตใจนี้เข้าประกอบอีกส่วนหนึ่ง จึงเป็น

สังขาร คือเป็นส่วนผสมปรุงแต่งดังกล่าว คือต้องมีการปรุงเข้ามา กายและจิตอันนี้ 
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หรือธาตุทั้ง ๖ ดิน น�้า ไฟ ลม อากาศ และวิญญาณธาตุ เข้ามาประกอบกันก็เป็น 

เกิด และเมื่อเกิดก็มีแก่ มีตาย ความตายนั้นก็คือ ความแยกออกไปแห่งธาตุทั้ง ๖ นี้ 

พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงชี้ให้เห็นสัจจะ คือความจริงของความเกิดแก่ตายนี้ และก็ได้ทรง

ชี้ถึงเหตุ คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม ซึ่งเป็นผู้สร้างให้บังเกิดขึ้น

ในอริยสจัจ์ ๔ ได้ทรงยกขึน้ชีใ้ห้เหน็แต่เพยีงข้อเดยีว คอื ตณัหา และตณัหา

นั้นก็มีอยู่ ๒ อย่าง คือ

๑. ตัณหาอย่างละเอียด เป็น ตัณหานุสัย นอนจมอยู่ในจิต

๒. อีกอย่างหน่ึง ตัณหานิวรณ์ คือตัณหาที่บังเกิดขึ้น กลุ้มกลัดจิตใจ  

ท�าจิตใจให้กลัดกลุ้ม ดิ้นรน วุ่นวาย กระสับกระส่าย มีอาการที่อยากได้บ้าง อยาก

เป็นบ้าง อยากที่จะให้เสื่อมสิ้นไปบ้าง

ธรรมฐติ ิ ธรรมนยิาม

ตรัสชีใ้ห้บุคคลพิจารณาให้เหน็ สจัจะ คอื ข้อทีสั่งขารทัง้หลายไม่เทีย่ง สังขาร

ทัง้หลายเป็นทกุข์ ธรรมทัง้หลายเป็นอนตัตา ทรงชีใ้ห้เห็นสัจจะของชวิีต คอื เกดิ แก่ 

ตาย และทรงชี้ให้เห็นเหตุที่เป็นผู้สร้างคือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม หรือว่า

ทรงยกข้ึนแต่เพียงตัณหาข้อเดียว พิจารณาดูตามกระแสพระพุทธภาษิตท่ีตรัสชี้แจง

บอกไว้ ก็จะพึงเห็นได้ว่า สังขารทั้งหลาย คือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายบรรดาที่มีอยู่ใน

โลกนี้ หรือว่าธรรมทั้งหลาย กล่าวคือ ทั้งสิ่งที่เป็น สังขาร คือสิ่งผสมปรุงแต่ง ทั้งสิ่ง

ที่เป็น วิสังขาร คือมิใช่สิ่งผสมปรุงแต่ง ย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาของตนเอง คือ 

อนจิจา ความไม่เทีย่ง ทุกขตา ความเป็นทกุข์ อนตัตตา ความเป็นของมใิช่ตนดงักล่าวแล้ว 

พระพทุธเจ้าจะทรงอุบัตขิึน้ในโลกหรอืไม่ทรงอบุติัขึน้ในโลก สังขารทัง้ปวง ธรรมทัง้ปวง 

ก็ย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาดังนี้ ไม่เป็นทุกข์ ไม่เป็นสุข แก่ใครผู้ใดผู้หนึ่งทั้งสิ้น  

จงึได้เรยีกว่า ธรรมฐติ ิความตัง้อยูแ่ห่งธรรม ธรรมนยิาม ความก�าหนดแห่งธรรม คอื

เป็นธรรมดา โลกนีย่้อมเป็นสงัขาร คือส่วนผสมปรงุแต่งทัง้นัน้ และกผ็สมปรงุแต่งขึน้

จากธาตุทั้งหลาย ธาตุทั้งหลายนั้น ในทางวิปัสสนาท่ีแสดงไว้ส�าหรับยกข้ึนพิจารณา  

กค็อืธาต ุดนิ น�า้ ไฟ ลม อากาศ เพราะเป็นสิง่ทีพ่งึแยกออกพจิารณาได้ทางวปัิสสนา
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ลักษณะของธาตุ

แต่แม้เช่นนัน้ กยั็งมีก�าหนดลักษณะส�าหรบัทีจ่ะเป็นทีร่วม คอืลกัษณะทีแ่ข้น

แข็งก็เป็น ธาตุดิน ลักษณะที่เอิบอาบก็เป็น ธาตุน�้า ลักษณะที่อบอุ่นก็เป็น ธาตุไฟ 

ลกัษณะทีพ่ดัไหวกเ็ป็น ธาตลุม ลกัษณะทีเ่ป็นช่องว่างกเ็ป็น อากาศ และกอ็าจหยิบยก

เอาค�าว่าธาตขุึน้มาก�าหนดลกัษณะรวมอกีอย่างหนึง่ คอื ลกัษณะทีท่รงตวัแยกออกไป

อีกไม่ได้ คู่กับสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง สังขารก็ผสมปรุงแต่งขึ้นจากธาตุ ธาตุเป็น 

สิ่งที่มาผสมปรุงแต่งขึ้นเป็นสังขาร ธาตุนั้นที่มีลักษณะเป็นอันหนึ่ง คือทรงตัว เป็นสิ่ง

แยกออกไปไม่ได้ก็เป็น ธาตุแท้ แต่เม่ือยังแยกออกไปอีกได้ก็เป็นสังขาร สังขารนั้น

ย่อมเป็นสิง่ทีแ่ยกออกไปได้ เพราะเป็นสิง่ทีธ่าตมุาปรงุแต่งกนัเข้า และเม่ือเป็นสังขาร

ก็ต้องไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา และเมื่อเป็นธรรมดังจะกล่าวว่า คือตัวธาตุแท้

นั้นเอง ก็ยังเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน นี้เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม สิ่งที่เป็น

ธาตุแท้หรือเป็นธรรม ส่วนท่ีเป็นธาตุแท้นี้ ก็พึงแยกออกได้เป็นสองคือ เป็นธาตุที่ 

เป็นวัตถุ กับธาตุที่เป็นธรรมมิใช่วัตถุ

ธาตุแท้ ๒ อย่าง

ธาตุที่เป็นวัตถุ นั้น ส่วนที่เป็นธาตุแท้ คือที่แยกออกไปไม่ได้ ในบัดนี้  

กค้็นกนัลงไปจนถงึเป็นปรมาณ ูแต่เม่ือยงัแยกออกไปได้อกีก็ยงัมใิช่ธาตแุท้ จนกว่าจะ

พบถึงส่วนท่ีแยกออกจากกันไม่ได้อีก จึงจะเป็นธาตุแท้ แต่จะมีได้หรือไม่อย่างไรนั้น 

ก็เป็นสิ่งที่นักปราชญ์ทางวัตถุจะได้ค้นคว้ากันต่อไป

ส่วนธาตุแท้ทีเ่ป็นธรรมไม่ใช่วตัถุ นัน้ พระพุทธเจ้าได้ทรงพบดงัทีต่รสั เรียกว่า 

วิราคธรรม ธรรมะที่สิ้นติด สิ้นยินดี หรือว่าสิ้นกิเลสเป็นเครื่องย้อมใจให้ติด ให้ยินดี 

ได้แก่ พระนิพพาน อันเป็นธรรมเป็นที่สิ้นกิเลสกองทุกข์ทั้งสิ้น เป็น อสังขตธาตุ  

ธาตท่ีุเป็นอสังขตะ คือไม่มีปัจจยัปรงุแต่ง เป็น วสิงัขาร ส้ินสังขาร คอืส้ินความปรงุแต่ง 

ไม่ใช่เป็นสิง่ทีป่รงุแต่ง เป็นสจัจะทีเ่รยีกว่า บรมอรสิจัจะ คอืเป็นสัจจะท่ีเป็นอรยิะอย่างย่ิง 
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ไม่เป็นโมฆะ คือไม่เป็นของเปล่า แต่เป็นตัวสัจจะที่แท้จริง นี้ก็รวมอยู่ในธรรมฐิติ  

ในธรรมนิยามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงบอกไว้ ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุข  

แก่ใครผูใ้ดผูห้นึง่ทัง้สิน้ เป็นธรรมฐติิ เป็นธรรมนยิาม อยู่โดยแท้ แต่เม่ือบคุคลมีอวิชชา 

ตัณหา อุปาทาน และกรรม ที่สืบเนื่องกันไป หรือยกขึ้นเพียงอย่างเดียวว่าตัณหา  

ซึ่งจะต้องหมายรวมถึงอุปาทานเข้าด้วย ดังจะกล่าวว่า ตัณหาอยาก อุปาทานยึด  

เมื่อมีความอยากยึดบังเกิดขึ้น อยากยึดกายและใจนี้ที่เป็นสังขารดังกล่าวหรือที่เรียก

ว่า อยากยดึ รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ อนัรวมเข้าเป็นนามรปูว่า เอตํ มม 

นี่เป็นของเรา เอโส หมสฺมิ เราเป็นนี่ เอโส เม อตฺตา นี่เป็นตัวตนของเรา ขันธ์ ๕ 

ทีย่่นเข้าเป็นนามรปู คือ กายและใจอันน้ี กก็ลายเป็นอุปาทานขนัธ์ ขนัธ์เป็นทียึ่ดถือขึน้ 

ก็กลายเป็นทุกข์ขึ้น คือเป็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือ ทุกข์ แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งมีเป็น

ธรรมฐิติ มีเป็นธรรมนิยาม ก็กลายเป็น เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์  

เมื่อยังไม่มีตัณหาอุปาทานเข้าจับ เกิดเป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม แก่ตายเป็น 

ธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม ไม่เป็นทุกข์แก่ใคร แต่เมื่อมีตัณหาอุปาทานเข้าจับ ก็เป็น 

ชาติปิ ทุกฺขา ชราปิ ทุกฺขา มรณมฺปิ ทุกฺขํ และเป็นทุกข์ต่าง ๆ ดังที่เราทั้งหลายฟัง

หรือสวดกนัอยู่ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัชีใ้ห้รู้จกัธรรมฐติ ิ ธรรมนยิาม ให้รูจ้กัตัณหาที่ 

เกดิขึน้ พร้อมทัง้อปุาทานอนัสร้าง ทกุขสจัจะ สภาพทีจ่รงิคอืทุกข์ดงักล่าว ตณัหาก็เป็น  

สมทุยัสจัจะ สภาพท่ีจริงคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ปัญญาที่ก�าหนดรู้เป็นความรู้ละ  

รู้วาง ละวางตัณหาอุปาทานได้เมื่อใด ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้น ขันธ์ ๕ 

ก็คงเป็นขันธ์ ๕ นามรปู หรอืกายและใจก็คงเป็นนามรปู หรอืกายและใจ แต่ว่าเม่ือ 

ดบัตณัหาอปุาทานได้ สิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏเป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยามได้ ไม่เป็นทุกข์

แก่ใคร ฉะนั้น จึงได้ตรัสสอนให้ท�าความรู้จัก ตัวนิโรธ คือตัวความดับ

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๒๐
ข้อว่าด้วยมรรคมอีงค์ ๘

การต้ังใจ ก็เป็นการอบรมจิตอย่างหนึ่ง ดังจะพึงเห็นได้ในศาสนาประวัติว่า 

พระพทุธสาวกไม่น้อยท่านส�าเรจ็มรรคผล เมือ่ได้ฟัง ธรรม ค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า

พระอัญญาโกณฑัญญะได้ฟังปฐมเทศนา ก็ได้ ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรม และเมื่อ

พระพทุธเจ้าทรงแสดงพระสตูรท่ี ๒ ทีเ่รียกว่า อนตัตลกัขณสตูร พระเบญจวัคคย์ีกมี็

จิตพ้นจากอาสวะ คอื ส�าเร็จเป็นพระอรหนัต์ทัง้ ๕ รปู และได้มพีระสงฆ์สาวกอกีไม่น้อย

ผูไ้ด้ธรรม เม่ือได้ฟังธรรมค�าสัง่สอนของสมเด็จพระบรมศาสดา ฉะนัน้ มรรคมีองค์ ๘ 

จึงเกิดข้ึนได้แก่ผูต้ัง้ใจฟัง การตัง้ใจฟัง จงึเป็นการปฏิบัติธรรม เป็นการอบรมจติอย่างหนึง่ 

พจิารณาดูแม้จะไม่ได้ไม่ถงึธรรมดงักล่าว กเ็ป็นการปฏิบตั ิเป็นการอบรมจติ ทกุคราว

ที่ตั้งใจฟัง ที่เป็นการปฏิบัตินั้น ก็กล่าวได้ว่า เป็นการปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ ย่นลงมา

ก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

ศลี สมาธ ิ ปัญญา

ศีล ในการตั้งใจฟังธรรม จะต้องมีความส�ารวมกาย ส�ารวมวาจา ส�ารวมใจ

สํารวมกาย ก็คือกายจักต้องอยู่ในอาการที่สงบไม่หลุกหลิก กระสับกระส่าย
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สํารวมวาจา นั้นก็คือ จะต้องตั้งวิตกวิจารไปเป็นธรรม เพราะว่า วิตกวิจารนี้

เป็นต้นของวาจา คนเราจกัต้องคดิขึน้มาก่อนจงึพดู บางทีรูสึ้กคล้ายกับว่าพดูโดยไม่ได้คดิ 

คือ พูดโพล่งออกไป แต่อันที่จริงต้องมีคิดน�า คือ คิดจะพูดแล้วก็พูด แต่ว่ายังไม่ทัน

คดิว่าทีจ่ะพดูนัน้เหมาะหรอืไม่เหมาะอย่างไร เพราะความคดินีร้วดเรว็มาก เมือ่จะพดู

จึงจะต้องคิดก่อนดังกล่าว คิดที่เป็นเหตุให้พูด นี่แหละ เรียกว่า วิตกวิจาร จะต้องคิด

ไปในธรรมที่ฟัง เรียกว่า พูดในใจไปกับธรรมที่ฟัง ไม่ใช่ว่าคุยกันไป เมื่อส�ารวมวาจา

ดังนี้ จึงชื่อว่าส�ารวมวาจา

สํารวมใจ นั้นก็คือ ส�ารวมใจให้สงบ ไม่ตั้งเจตนา คือความจงใจไปว่า จะท�า

อย่างนัน้อย่างนี ้จะพดูอย่างนัน้อย่างนี ้จะคิดอ่านอย่างนัน้อย่างนี ้ซึง่เป็นการงานต่าง ๆ 

ถ้าส่งใจไปคดิการงานต่าง ๆ เสยี กไ็ม่ส�ารวมใจ ต่อเม่ือส�ารวมใจอยู่ คอื ท�าใจให้สงบ

จากเจตนาที่คิดการงานต่าง ๆ ดังกล่าว จึงจะชื่อว่า ส�ารวมใจ

ความสํารวมกาย วาจา ใจ ดังนี้ นับเป็นศีล ซึ่งจะต้องมีในขณะที่ฟังธรรม

สมาธิ จะต้องมีสมาธิในการฟัง คือท�าจิตใจให้สงบจากนิวรณ์ทั้งหลาย และ

ตั้งใจไว้ในธรรมท่ีฟัง น�าธรรมท่ีฟังเข้ามาสู่ใจ เปิดใจออกรับธรรมที่ฟัง ให้ธรรมที่ฟัง

ไหลเข้ามาสู่ใจตามล�าดับเสียง อักษร ภาษาที่แสดง เมื่อมีสมาธิในการฟัง ดังนี้  

ก็เป็นการปฏิบัติในสมาธิ

ปัญญา และจะต้องมีความรู้ท่ีฉวยได้จากธรรมที่ฟัง ความรู้ที่ฉวยได้ คือที ่

เกิดขึ้นจากธรรมที่ฟังนี้ เริ่มตั้งแต่ความรู้เรื่องท่ีแสดง เม่ือรู้เรื่องท่ีแสดง ก็รู้เหตุผล 

ที่แสดง เมื่อรู้เหตุผลที่แสดง ความรู้ก็เข้าถึงสัจจะ ตามเหตุและผลตามล�าดับ และ 

ส่องเข้ามาจนถึงรูส้จัจะในตนเอง ซ่ึงเป็นสจัจะภายใน เหมอืนอย่างว่าการส่องดเูงาหน้า

ของตนในกระจก ก็มองดูไปที่กระจกเงาหน้าของตนที่ปรากฏในกระจกนั้น ก็เป็นเงา

หน้าในกระจกไม่ใช่หน้าของตนเอง แต่เป็นเพียงเงา เงาที่ปรากฏในกระจก ไม่ใช่เป็น

ตวัหน้าของตนเอง ตวัหน้าของตนเองนัน้ตนเองมองไม่เห็น เพราะว่าโดยปกต ิตาของ
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ตนเองนั้น ได้แต่มองออกไปข้างนอก เห็นแต่ข้างนอก ไม่เห็นย้อนกลับเข้ามา จะต้อง

มเีครือ่งมอื คือกระจกตัง้ไว้และก็มองไปทีก่ระจก กระจกนัน้กส่็องเงาหน้า คอืส่องหน้า

ของตนเอง ให้เงาไปปรากฏที่กระจก ก็เห็นเงาในกระจก คราวนี้ บุคคลผู้ต้องการจะ

แต่งหน้า ถ้าไปแต่งท่ีเงาในกระจกกแ็ต่งไม่ถกูหน้า จะต้องกลับมาแต่งทีห่น้าของตนเอง 

จึงจะแต่งถูกหน้า ฉันใดก็ดี ธรรมค�าสั่งสอนของพระบรมศาสดา ก็เป็นเหมือนอย่าง

กระจกส�าหรับท่ีจะส่องให้เห็นตนเอง แต่ตัวธรรมท่ีเป็นปริยัติธรรมนั้น ก็เป็นเหมือน

อย่างกระจกที่แสดงได้แต่เงาหน้า แต่ตัวของหน้านั้นก็คงอยู่ที่บุคคลนั่นเอง ฉะนั้น  

เมื่อได้เห็นตนในปริยัติธรรม ก็เท่ากับว่า เห็นเงาหน้าของตนในกระจก ตนที่ปรากฏ

ในปริยัติธรรมนั้น เป็นเพียงเงาของตน เม่ือไปตกแต่งเงาอยู่เท่านั้น การตกแต่ง 

ก็ไม่ถึงตน แต่งแค่เงา ฉะนั้น ที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนั้นก็จักต้องมาแต่งที่ตน คือ 

เมือ่เหน็ตน หรอืเหน็เงาของตนจากกระจก คือปริยตัธิรรมแล้วกม็าแต่งทีต่น เมือ่ปรยิตัิ

ธรรมส่องให้มองเห็นว่า นี้เป็นทุกข์ ทุกข์ควรก�าหนดรู้ ก็ต้องกลับมาก�าหนดให้รู้ทุกข์

ทีต่น เมือ่ปรยิตัธิรรมแสดงว่า นีเ้ป็นสมุทัย เหตทุีเ่กดิทกุข์ และควรละเสยี กต้็องกลับ

มาดใูห้รูจ้กัสมทุยัทีต่น เมือ่ปรยิตัธิรรมแสดงว่า ส่องว่า นีเ้ป็นทกุขนิโรธ ความดบัทกุข์ 

ซึ่งควรกระท�าให้แจ้ง ก็กลับมาท�าความรู้ในทุกขนิโรธที่ตน กระท�าให้แจ้งทุกขนิโรธ 

ที่ตน เมื่อปริยัติธรรมส่องว่า น้ีเป็นมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ซึ่งควรจะ

อบรมให้มีข้ึน ให้เป็นข้ึน ให้สมบูรณ์ ก็กลับมาศึกษาปฏิบัติธรรมให้บังเกิดขึ้นที่ตน 

กล่าวโดยย่อก็คือ ปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา

เหล่านี้ เป็นการปฏิบัติทางปัญญาท้ังนั้น ซึ่งมีได้ด้วยการฟังธรรมให้รู้จักตน 

ก็คือ ให้รู้จักทุกข์ ให้รูจ้กัสมุทยัเหตท่ีุเกดิทกุข์ ให้รูจ้กันโิรธความดบัทกุข์ ให้รูจ้กัมรรค

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ และให้มาปฏิบัติท�าความรู้จักที่ตนเอง ดังนี้ จึงจะเป็น

ปฏิบัติธรรมขึ้น และเมื่อเป็นปฏิบัติขึ้น ปฏิเวธธรรม คือปัญญาท่ีเจาะแทงเข้าไปถึง

สัจจะ คือความจริง ก็จะปรากฏขึ้นโดยล�าดับ ตามควรแก่ความปฏิบัติ
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อุทาหรณ์เรื่อง คนเจาะไม้และดอกบัว ๔ เหล่า

ก็เหมือนอย่างช่างไม้ ใช้สว่านเจาะแทงไม้ เมื่อหมุนสว่านทีหนึ่ง ก็เจาะแทง

ไม้ลงไปได้ส่วนหน่ึง แม้จะยังไม่ทะลุหรือยังไม่ถึงขนาดที่ต้องการ ก็เป็นอันว่าได้เริ่ม

เจาะแทง และเม่ือได้ใช้สว่านเจาะแทงอยู่บ่อย ๆ กจ็ะเจาะแทงได้ลกึลงไปทกุที จนทะลุ 

หรือจนได้ขนาดท่ีต้องการ การปฏิบัติศึกษาในสัจจะทั้ง ๔ ที่ตนเองดังกล่าวก็เป็น 

ฉันนั้น ก็เหมือนอย่างการที่ใช้สว่านเจาะแทง ปฏิบัติเมื่อใด ก็เป็นการเจาะแทงลงไป

ได้หน่อยหนึ่ง ๆ เท่านั้น ในขั้นแรก ก็อาจจะยังไม่รู้สึกว่า เจาะแทงลงไปได้ลึกเท่าใด 

เหมือนอย่างยังไม่ปรากฏผลอะไรขึ้นมาเลย แต่ว่าเมื่อปฏิบัติอยู่บ่อย ๆ การเจาะแทง

ก็ลึกลงไปลึกลงไป จนทะลุในท่ีสุด ทะลุเมื่อใดก็โปร่งเมื่อนั้น นั่นแหละเรียกว่า  

เป็นขั้นมรรคผล ซึ่งขั้นมรรคผลนี้ปรากฏขึ้น ในขั้นสุดท้าย ในเมื่อเจาะทะลุ คราวนี้ 

บางคนเขาได้ปฏิบัติเจาะแทงดังกล่าวมาแล้วนานนักหนา ก็เหมือนอย่างว่า ใช้สว่าน

เจาะแทงกระดานแผ่นหนึง่ ซึง่หนามาก เขากเ็จาะลงไป เจาะลงไป จนเหลืออีกนดิเดยีว

จะทะลแุล้ว แต่ว่ายังไม่ทะลุ ดังน้ีเรียกว่า เป็นผู้ที่ได้บ�าเพ็ญบารมีมามาก สั่งสมมา 

คราวนี้ เมื่อได้ฟังธรรมค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาบางทีเพียงประโยคสั้น ๆ 

การเจาะแทงของเขากท็ะลพุรวดลงไปทันท ีเพราะเหลอือกีนิดเดยีวเท่านัน้ พวกนีแ้หละ

ที่เรียกว่า เป็น อุคฆฏิตัญญู คือรู้เร็ว เรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนเพียงแต่ยกหัวข้อ

ขึน้มาเท่านัน้ ยังไม่ทนัจะต้องอธบิายอะไร เขากเ็จาะแทงพรวดลงไปแล้ว เพราะว่าส่วน

ที่เหลืออยู่ยังไม่ได้เจาะนั้นอีกนิดหนึ่งเท่านั้น

คราวนี้ผู้ที่เจาะแทงลงไปยังเหลือหนากว่านั้น เรียกว่าต้องเจาะอีกสักทีสองที

จึงจะทะลุ ดังนี้ พระพุทธเจ้าเมื่อทรงยกหัวข้อขึ้นแล้ว ก็ต้องทรงอธิบายแล้วผู้ฟังนั้นก็

เจาะแทงทะลุได้ พวกนี้เรียกว่า วิปจิตัญญู คือเมื่อยกหัวข้อขึ้นแล้ว ต้องอธิบายจึงรู้

ส่วนพวกทีส่าม ยงัเหลอืหนามากกว่านัน้ จะต้องเจาะแทงอกีหลายหน แต่เขา

ก็เจาะลงไปได้มากแล้ว พระพุทธเจ้าเมื่อทรงยกหัวข้อขึ้นแล้ว ทรงอธิบายแล้ว ก็ต้อง

แนะน�าแล้วแล้วเล่าเล่าอกีหลายหน เขาก็เจาะเรือ่ย ๆ ไปกท็ะลไุด้ พวกนีเ้รยีกว่า เนยยะ 

ผูท้ีพึ่งแนะน�าได้ สามพวกนีแ้หละทีเ่รยีกว่าเป็น เวเนยยะ หรอื เวไนย คอืผูท่ี้พระพุทธเจ้า
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โปรดได้ ซึง่ในพระบาลเีทยีบด้วยดอกบวัสามเหล่า คือดอกบวัชนดิท่ีโผล่ขึน้มาพ้นน�า้แล้ว 

ต้องแสงอาทิตย์ก็บานทันที ได้แก่พวก อุคฆฏิตัญญู คือผู้รู้เร็ว ดอกบัวจ�าพวกที่ 

ปริ่มขึ้นมาเสมอน�้า ต้องรออีกสักวันหนึ่งให้โผล่ขึ้นมาพ้นน�้าก็บานได้ เทียบกับจ�าพวก

ที่สอง วิปจิตัญญู คือที่รู้ต่อเมื่อต้องอธิบาย พวกที่สามอยู่ใต้น�้า แต่ก็จะโผล่ขึ้นมาพ้น

น�้าได้ในอีกสักสองสามวัน แล้วก็บานได้ เทียบกับบุคคลจ�าพวกที่เรียกว่า เนยยะ คือ

พึงแนะน�าได้

ส่วนอีกจ�าพวกหนึง่น้ัน คือจ�าพวกทีไ่ด้เจาะแทงมาน้อย ทัง้สว่านเคร่ืองเจาะกท็ือ่ 

เจาะให้ทะลไุม่ไหว ดงันีเ้รยีกว่า ปทปรมะ ซึง่เทยีบเหมอืนอย่างบวัอยูใ่ต้น�า้ลกึ ๆ ไม่มี

โอกาสจะโผล่ขึ้นมาบาน จะต้องเป็นอาหารของปลาและเต่า จ�าพวกนี้เองที่เป็น  

อทมัมะ คอืผูท่ี้พระพทุธเจ้าฝึกไม่ได้ ส่วนอกีสามพวกข้างต้นนัน้ เป็น ปรุสิทมัมะ คอื 

บุคคลที่พระพุทธเจ้าฝึกได้

เราทัง้หลายในบดันี ้จะเป็นพวกไหนกต็าม แต่กม็หีน้าทีท่ีจ่ะพงึลบัเครือ่งเจาะ

ให้คมขึ้นอยู่เสมอ อย่าให้ทื่อนัก เครื่องเจาะดังนี้ก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่ปฏิบัติให้

เป็นพืน้เพนีแ่หละ อันจะต้องปฏิบัติกนับ่อย ๆ จงึจะเป็นการลบัเครือ่งมือนีใ้ห้หมดสนมิ 

และให้คมขึ้นอยู่เสมอ และก็เจาะแทงอยู่เสมอ คือปฏิบัติอยู่เสมอ การเจาะแทงก็จะ

ลกึลงไป ๆ โดยล�าดบั แต่ถ้าหากว่าไม่สร้างเครือ่งมอืส�าหรบัเจาะไว้ และไม่ค่อยลบัให้

คมอยู่เสมอเครื่องมือก็จะทื่อเป็นสนิม คือผู้ที่มิได้ใส่ใจที่จะปฏิบัติเป็นการตั้งต้น และ

ไม่ปฏิบัติอยู่เสมอ ดังนี้ การเจาะแทงก็ช้าเข้า ก็ชื่อว่าได้ท�าตนเองนี้แลให้เป็นบุคคล

จ�าพวกที ่๔ ไม่ใช่ว่า ใครท�าให้ แต่ถ้าหากว่าได้ปฏบิตัอิบรมตนเองอยูเ่สมอ สร้างเคร่ือง

มอืเจาะ คอื ศลี สมาธิ ปัญญา ทีเ่ป็นพืน้เพให้มคีณุภาพดย่ิีงขึน้ ให้คมย่ิงขึน้ ขดัเกลา

สนิมออกไป และเจาะแทงอยูเ่สมอดังนีแ้ล้ว กจ็ะท�าตนเองนีแ่หละให้เป็นเนยยะขึน้ คือว่า 

แปลว่าเจาะลงไปได้ครัง้หนึง่ หรอืค่อนหนึง่แล้ว ก็เป็นเนยยะขึน้ และท�าตนเองนีแ้หละ

ให้เป็นวปิจิตญัญขูึน้ คอืว่าใกล้ท่ีจะทะลจุนถงึให้เป็นอุคฆฏติญัญ ูคอือกีทเีดยีวกจ็ะทะลุ

พรวดแล้ว ดังนี้ การบรรลุธรรมในที่สุด จึงจะบังเกิดขึ้น

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๒๑
อย่าเป็นผู้ล่วงขณะ

จิตใจนี้เป็นสิ่งประเสริฐสุด เป็นสมบัติล�้าค่าที่ทุก ๆ คนมีอยู่ และจิตใจนี้เอง

ซึ่งได้อบรมมาด้วยกุศลจึงน�าให้มาถือก�าเนิดเป็นมนุษย์ประกอบด้วยปัญญา คือ  

ตวัความรูท้ีม่อียูต่ัง้แต่เกิดมเีป็นพ้ืนเพ เลิศล�า้กว่าสัตว์เดรจัฉานทัง้หลาย ท�าให้สามารถ

ที่จะเพิ่มพูนกุศลบารมี ส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกโดยล�าดับ ฉะนั้น 

ถ้าไม่ฉวยโอกาสแห่งความเกิดมาเป็นมนุษย์บ�าเพ็ญความดีให้ยิ่งขึ้นไป ก็ยิ่งเป็นที่น่า

เสยีดาย และเมือ่ได้อาศัยปัจจยั คือเหตอุุปถมัภ์ทัง้หลายของความเป็นมนษุย์ไปท�าความ

ชัว่ร้ายเสยีหายก็ย่ิงเป็นท่ีน่าเสยีดาย เพราะจะท�าตนให้ตกต�า่ลงไป ได้ชือ่ว่าเป็นผูล่้วงขณะ 

และผูท่ี้ล่วงขณะไปเสยี กจ็ะต้องไปเกดิเบียดเสียดกนัในนรก ดงันี ้พระพทุธเจ้าได้ประทาน

แสงสว่างให้เราท้ังหลายได้มองเห็นทางปฏิบัติ น�าไปสู่สวรรค์ สู่มรรค ผล นิพพาน 

และจิตใจนี้เองก็มีปัญญาจักขุ คือดวงตา คือปัญญา อาจที่จะมองเห็นทางซึ่งพระองค์

ได้ทรงชีแ้จงแสดงบอกไว้ได้ สจัจะทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงชีแ้จงแสดงบอกไว้ กเ็ป็นสัจจะ 

คือ ความจริง อันมีอยู่ที่ตนนี้เอง

ฉะนัน้ เมือ่ได้ฟังธรรมทีพ่ระองค์ทรงแสดง และมาท�าความก�าหนดรู้ว่านีท้กุข์ 

นี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ในตนเอง สัจจะคือ

ความจริงที่มีอยู่ ก็ย่อมจะปรากฏขึ้นแก่จิตใจเป็น ปัญญา คือความรู้
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อรยิสัจจ์ทั้ง ๔ อยู่ที่ตนเอง

นีท้กุข์ กห็มายความว่า ทกุข์นัน้ไม่ใช่อยูท่ีไ่หน กอ็ยูท่ีต่นน้ีเอง เกดิ แก่ ตาย 

เป็นทุกข์ก็อยู่ที่ตนนี้เอง ความโศก เป็นต้น เป็นทุกข์ ก็อยู่ที่ตนนี้เอง ความประจวบ

ความพลดัพราก ความปรารถนาไม่สมหวังทัง้หลายทีเ่ป็นทกุข์ กอ็ยูท่ี่ตนเป็นทีต่นนีเ้อง 

และกล่าวโดยย่อ ขนัธ์เป็นทีย่ดึถือทัง้ ๕ ประการ รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

ก็อยู่ที่ตนนี้เอง ไม่ใช่ที่ไหน

นี้สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ก็อยู่ที่ตนนี้เองอีกเหมือนกัน อันได้แก่ตัณหา  

ความดิ้นรนทะยานอยากทั้งหลาย ก็ปรากฏที่จิตใจนี้แหละ ไม่ใช่ที่ไหน

ความดบัทกุข์ คอืความดบัตณัหาเสยี กมี็ท่ีใจนีแ้หละ ไม่ใช่มีท่ีไหน ทางปฏบิติั

ให้ถึงความดับทุกข์ ก็มีที่ใจนี้อีกเหมือนกัน

ผูท้ีไ่ด้ปฏบิตัใิน ศลี สมาธ ิปัญญา ตามค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า ย่อมเป็น

ผู้สร้างทาง น�าไปสู่ความดับทุกข์ขึ้นที่ตนเอง มีอยู่น้อยหรือมากแล้ว และก็ย่อมจะมี

ความดับทุกข์อันเป็นตัวนิโรธ น้อยหรือมาก เพราะฉะนั้น หัดท�าสติคือความก�าหนด

รู้ตามอาการ ปัญญา คือตัวความรู้เจาะแทง เข้าถึงสัจจะ คือความจริงว่า นี้ทุกข์  

นี้เหตุให้เกิดทุกข์ น้ีความดับทุกข์ น้ีทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ให้รู ้จักสัจจะ 

เหล่านี้ที่ตนเอง ก็เป็นการอบรมสติ ปัญญา ประการหนึ่ง

ผลส�าคัญในพระพุทธศาสนา

และโดยเฉพาะนิโรธ คือความดับทุกข์นั้น เป็นผลส�าคัญในพระพุทธศาสนา 

เพราะทุกขนิโรธนี้เอง เป็นเครื่องแสดงว่า การปฏิบัติตามพระธรรมค�าส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้าเป็นสิ่งท่ีมีผลดับทุกข์ได้จริง ไม่ใช่ดับไม่ได้ และผู้ที่ได้เคยพบทุกขนิโรธ 

ความดับทุกข์น้อยหรือมาก ย่อมจะได้พบผลของพระพุทธศาสนา และ เมื่อได้พบผล

ของพระพุทธศาสนานี้มาก ก็ยิ่งจะท�าให้เกิดศรัทธาปสาทะ เกิดปัญญาในธรรมยิ่งขึ้น

ไปอีก ก็แหละการหัดท�าความรู้จักตัวนิโรธ คือความดับทุกข์นี้ ก็พึงสังเกตให้รู้ได้ใน

ขณะทีป่ฏบิตัทิกุคราว และในขณะทีม่กีเิลสบงัเกดิขึน้ ครอบง�าจติใจ ย่อมต้องการการ
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ปฏบิตัเิพือ่ดบั เม่ือกิเลสบงัเกดิขึน้ครอบง�าจติใจดบัไม่ได้ กแ็สดงว่าการปฏบิตัยิงัย่อหย่อน 

ยังไม่ได้ผล

วถิขีองตัณหาอุปาทานและทุกข์

ฉะนั้น ก็ลองพิจารณาดู ดูตัวตัณหาก็ได้ คือความดิ้นรนของใจ ความอยาก

ของใจ พร้อมทัง้อปุาทานคอื ความยดึถือ เม่ือมคีวามอยากในสิง่อันใด กย่็อมมคีวามยึดถอื

อยู่ในสิ่งอันนั้น และเมื่อเป็นดังนี้จึงเกิดทุกข์ขึ้น เพราะความยึดถืออันสืบเนื่องมาจาก

ความอยากนั้น

ทางที่จะพิจารณาจับตัวตัณหาอุปาทานและตัวทุกข์นั้น ก็พิจารณาได้ท่ีความ

ประจวบกันของอายตนะภายในภายนอกอันมีอยู่เป็นประจ�านี้แหละ กล่าวคือ เมื่อตา

กับรูปประจวบกัน เมื่อหูกับเสียงประจวบกัน เป็นต้น ก็เกิดความรู ้สึกเห็นรูป  

ความรู้สึกได้ยินเสียงเป็นต้นขึ้น และสิ่งเหล่านี้ก็มาสัมผัสถึงจิตใจ มากระทบถึงจิตใจ 

ตอนนี้แหละที่บังเกิดอาการทางจิตใจสืบเนื่องกันไป แต่จักกล่าวตัดลัดว่า ตัณหา คือ

ความดิ้นรนทะยานอยาก ก็ฉวยโอกาสวิ่งเข้ามาสู่จิตใจทางอารมณ์ คือเรื่องดังกล่าว  

มเีรือ่งรปูทีต่าเห็นอันมาสัมผสัถงึใจนีแ้หละ ตณัหาก็วิง่เข้าไปสูใ่จ คอืความดิน้รนทะยาน

อยากพร้อมทัง้ความยึดถอือยูใ่นอารมณ์น้ัน ๆ พจิารณาดูจติใจของตนในขณะทีเ่หน็รปู

อะไร ได้ยินเสียงอะไร เป็นต้น ก็ย่อมจะรู้ได้ว่า ตัณหาอุปาทานจะบังเกิดขึ้นวิ่งเข้าไป

จบัรปูทีต่าเหน็ เสยีงท่ีหูได้ยิน เป็นต้น น้ันอยูเ่สมอ และเมือ่จบั ก็บังเกดิเป็นตวัความ

ทุกข์ขึ้น

ทุกข์อย่างละเอยีด

ตวัความทกุข์อย่างละเอยีดนัน้ พจิารณาจงึจะมองเห็นได้ เมือ่ตณัหาอปุาทาน

วิ่งเข้ามาจับจิตใจเมื่อใด ความทุกข์ ย่อมบังเกิดขึ้นเม่ือนั้น แต่อาจจะเป็นความทุกข์

อย่างละเอียดก่อน ซ่ึงมีอาการเป็นความเศร้าหมอง เป็นความร้อนรุ่มไม่สงบไม่ปกติ 

เหล่าน้ีเป็นอาการทีเ่รยีกว่าเป็นทกุข์ทัง้นัน้ และถ้ามีความปรารถนาแรงมาก ยึดไว้แรงมาก 

อาการที่กระสับกระส่ายไม่สงบที่เศร้าหมอง ก็ปรากฏมากขึ้นตามส่วน และน�าให้เกิด
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อาการอย่างอ่ืน เช่น ความระแวง ความตระหนี่ ความหวงกัน เพิ่มความทุกข์ให้ 

มากขึ้นอีก และเมื่อจะต้องพบกับความพลัดพรากเข้าอันเป็นของธรรมดา ก็ยิ่งเพ่ิม

ความทกุข์มากขึน้อกี เพราะเหตทุีม่คีวามยดึถือเอาไว้ไม่ยอมปล่อย แต่เม่ือส่ิงทียึ่ดถือ

ไว้น้ัน ไม่เป็นไปตามท่ีต้องการตามทีอ่ยากจะให้เป็น กลายเป็นความปรารถนาไม่สมหวัง 

จึงได้เพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้น

ตัวการให้อาสวะอนุสัยฟุ้งขึ้น

เพราะฉะนัน้ ให้สงัเกตดใูห้รูจ้กั ตัวตัณหา อปุาทาน ทีว่ิง่วุน่อยูใ่นใจ ในขณะ

ที่ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง เป็นต้น ตลอดจนถึงที่ใจคิดนึกเรื่องต่าง ๆ และข้อที่ ๖ คือ 

มโนทวาร ใจทีค่ดิธรรม คอืเรือ่งราวต่าง ๆ นีแ้หละ เป็นทวารทีขุ่ดคุย้เอาอาสวะอนสัุย

ทั้งหลายให้โผล่ข้ึนมาย้ัวเย้ียไปหมด กล่าวคือ อารมณ์เก่าทั้งหลายที่เก็บเอาไว้ในใจ 

ความชอบความชังทั้งหลายที่เก็บเอาไว้ในใจ เมื่อมโนคิดเรื่องทั้งหลาย สิ่งที่เก็บไว ้

เหล่านี้จะพลอยฟุ้งขึ้นมาอีกมากมาย เพราะฉะนั้น ก็ให้จับดูอาการที่วุ่นวายของจิตใจ 

ดังกล่าวนี้ ให้มีความรู้ว่า นี้แหละเป็นสายทุกข์ สายอาสวะ

นโิรธขั้นศลี

คราวน้ี เม่ือมาหดัปฏิบติัอยูใ่นมรรคมีองค์แปด ย่นลงมาเป็นศลี สมาธ ิปัญญา 

ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซ่ึงเป็นการปฏิบัติฝืนกระแสของตัณหาอุปาทาน 

ดังกล่าว เพราะว่า ศีลนั้นคือวิรัติเจตนาความตั้งใจงดเว้น ตัณหาอุปาทานจะส่ังให้ 

ท�าอะไร ศีลก็ต้านทานเอาไว้งดเว้นไม่ท�าดังนี้ เมื่อได้มั่นคงอยู่ในศีล ไม่ยอมประพฤติ

ชั่วประพฤติผิดไปตามตัณหาอุปาทานที่ส่ัง ก็ย่อมจะพบกับความดับภัยดับเวรซึ่งเป็น

ตัวนิโรธ อันเป็นผลของศีล เพราะฉะนั้น ก็คอยก�าหนดดูให้รู้จัก ความดับภัยดับเวร 

ความดับตัณหาอุปาทานอย่างหยาบ ท่ีท�าให้ละเมิดศีล ดังนี้ นี่แหละ เป็นตัวนิโรธ 

ขั้นศีล ให้คอยท�าความรู้จักนิโรธขั้นศีลน้ีไว้ แล้วจักได้ความตระหนักแน่ชัดเจนในตัว

ความดับน้ียิ่งขึ้นและจะรู้ว่า ตัวนิโรธคือความดับ แม้ดับภัยดับเวรดับอกุศลธรรม 
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ทั้งหลาย ดับตัณหาอุปาทานอย่างหยาบทั้งหลาย ด้วยศีลนี้แหละ เป็นตัวความสุข  

เป็นตัวความสุขที่สงบที่ประณีตยิ่งกว่าความประพฤติล่วงละเมิดศีลไปตามอ�านาจของ

ตัณหาอุปาทาน

นโิรธขั้นสมาธิ

คราวนี้ เมื่อปฏิบัติในสมาธิ สงบตัณหา อุปาทาน ซึ่งเป็นขั้นนิวรณ์ ด้วยท�า

จิตให้ต้ังมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ จิตสงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย  

กแ็ปลว่า ดับตณัหาอปุาทานข้ันกลาง กเ็ป็นนโิรธ คือความดบัตัณหา อปุาทาน อกีข้ัน

หน่ึงก็ให้สังเกตตัวความสุขจากนิโรธนี้ ก็จะพบว่า เป็นความสุขท่ีละเอียดประณีตย่ิง

ขึ้นไปกว่าศีลอีก

นโิรธขั้นปัญญา

และเมื่อปฏิบัติอบรมปัญญา ท�าความรู้ให้เข้าถึงสัจจะ คือความจริงดังกล่าว

มาข้างต้น ให้สจัจะปรากฏชดัขึน้ จนตณัหาอปุาทานอย่างละเอยีดดบัลงไปได้โดยล�าดบั

ก็ให้สังเกตดูตัวความดับ ที่ปรากฏขึ้นในใจนี้แหละ ด้วยอ�านาจของปัญญา คือความรู้

ที่เข้าถึงสัจจะ ให้มีความรู้จักอยู่กับตัวนิโรธนี้ ก็จะพบว่าเป็นตัวความสุขที่ละเอียด

ประณีตยิ่งข้ึนไปกว่านิโรธขั้นสมาธิ ดังน้ี ก็จะพึงเห็นได้ว่า นิโรธ คือความดับกิเลส

และดับทกุข์นีเ้ป็นผลของการปฏบิตัธิรรมทีม่อียูต่ัง้แต่ในเบือ้งต้น และเมือ่พจิารณาสรุป

เข้ามาแล้ว ก็ให้ก�าหนดดูตัวความนิโรธน้ี ที่กายและใจนี่เอง เมื่อนิโรธปรากฏข้ึน 

อายตนะภายในภายนอกจะต้องประจวบกัน ก็คงเป็นนิโรธอยู่นั่นเอง และอาการทาง

จิตใจที่บังเกิดขึ้น สืบเนื่องกันไปเป็นวิญญาณ ความรู ้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงก็ด ี 

เป็นสมัผสัทีถ่งึใจกด็ ีเป็นอืน่ ๆ ทีส่บืเนือ่งกนัไปก็ด ีกเ็ป็นนโิรธ คอื ดบัทัง้นัน้ ตณัหา

อุปาทานจะไม่บังเกิดวิ่งย้ัวเยี้ยเข้ามาจับใจ แต่จะปรากฏเป็นตัวนิโรธ คือตัวความดับ 

ความเย็น ตลอดสายไปหมดให้พยายามก�าหนดดู ท�าความรู้จักตัวนิโรธดังนี้อยู่เสมอ 

ย่อมจะยิง่เพิม่ศทัธาปสาทะ เพิม่ปัญญาในศาสนธรรม ธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า

ยิ่งขึ้น

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๒๒
กระแสธรรม-กระแสโลก ชั้นในชั้นนอก

อันกระแสของธรรมนี้ ที่แรกอาจเข้าไปสู่จิตใจทางเสียงที่แสดง และทางใจที่

รับเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็บังเกิดผลเป็นความดับทุกข์ขึ้นทันที แม้จะเป็นขั้นต้นขั้นต�่า  

ส่วนกระแสโลกนั้น ก็อาจเข้าไปทางเสียงและทางใจที่รับเสียงได้เช่นเดียวกัน แต่เมื่อ

เป็นกระแสโลกขึน้แล้วกบ็งัเกิดเป็นทุกข์ขึน้ทนัท ีแม้จะเป็นทกุข์อย่างละเอยีด ผู้ปฏิบตัิ

อาจพิจารณาในกระแสทั้งสองนี้ ที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของตนได้

ว่าถงึกระแสดงักล่าว ท้ังเป็นกระแสธรรมทัง้เป็นกระแสโลก ย่อมมอียู่สองชัน้

คือชั้นในกับชั้นนอก

กระแสชั้นใน

ทีเ่ป็นช้ันในนัน้ ก็หมายถึงท่ีเป็นชัน้บารม ีคือความดทีีม่อียูใ่นจติใจ กบัอาสวะ 

คือความชั่วต่าง ๆ อันตรงกันข้ามที่มีอยู่ในจิตใจเช่นเดียวกัน กระแสที่เป็นช้ันในนี้  

โดยปกติก็ไม่แสดงออกมาให้ปรากฏ ทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่ว เหมือนอย่างทุก ๆ คนที่อยู่

เป็นปกติก็ดูเหมือนว่าไม่ปรากฏความดีหรือความชั่วอะไร นี้เป็นชั้นใน

กระแสชั้นนอก

ส่วนทีเ่ป็นช้ันนอกนัน้ กค็อืกระแสทีป่รากฏโดยที ่ทวารท้ัง ๖ คอื ตา หู จมกู 

ลิ้น กาย ใจ รับกับอารมณ์ต่าง ๆ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และเรื่องราว
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ทางใจต่าง ๆ ดังที่ทุก ๆ คน ได้รับกันอยู่เป็นปกติ ทวารทั้ง ๖ ที่รับอารมณ์ทั้ง ๖  

ดังกล่าวนี้ บางอย่างก็เป็นกระแสธรรมเข้าไป บางอย่างก็เป็นกระแสโลกเข้าไป ที่เป็น 

กระแสธรรมเข้าไปนัน้ ก็เช่น เป็นรปูารมณ์ อารมณ์คอืรูป ทีเ่ป็นวดัวาอาราม ปชูนยีสถาน

ทั้งหลายเป็นภิกษุ เป็นสามเณร เป็นผู้ประพฤติธรรม อุบาสก อุบาสิกา หรือเป็นรูป

สิง่ของต่าง ๆ ท่ีดท่ีีชอบ จกัขทุวารกร็บัอารมณ์คอืรปูน้ีเข้าไปเป็นกระแสธรรม เพราะท�าให้

จิตใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ระลึกถึงทาน ศีล ภาวนาต่าง ๆ 

บางทีก็เป็นสัททารมณ์ อารมณ์คือเสียง เช่นเสียงแสดงธรรม น�าให้จิตใจเกิดศรัทธา 

เกิดปัญญาในธรรมขึ้น บางทีก็เป็นคันธารมณ์ อารมณ์คือกลิ่น รสารมณ์ อารมณ์คือ

รส โผฏฐัพพารมณ์ อารมณ์ที่กายถูกต้อง อันเป็นส่วนดีที่ชอบน�าจิตใจให้ระลึกถึงคุณ

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นต้น ดังกล่าว บางทีก็เป็นธรรมารมณ์ อารมณ์

คือเรื่องราวที่ใจคิดขึ้น เป็นเรื่องของคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นต้น 

หรือเป็นเร่ืองราวของทาน ศีล ภาวนาต่าง ๆ ดังนี้ก็เป็นกระแสธรรม เพราะใจรับ

อารมณ์เช่นนี้ ก็เป็นกระแสธรรมเกิดขึ้นในใจ สติที่ระลึกก็เป็น สัมมาสติ ระลึกชอบ 

วิตกวิจารต่าง ๆ ก็เป็นความตรึกความตรองที่ชอบ ก็เกิดเป็นกระแสธรรมขึ้นหมด

แต่บางทกีเ็ป็น กระแสโลก คอืเป็น รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะทีเ่ป็นกาม 

คุณารมณ์ คือ เป็นอารมณ์ท่ีเป็นกามคุณเป็นที่ตั้งของราคะ โทสะ โมหะ ต่าง ๆ  

ใจรบัอารมณ์ดงันี ้กเ็ป็นกระแสโลกขึน้ในใจ กบ็งัเกดิเป็นราคะหรอื โลภะ โทสะ โมหะ 

ขึ้นในใจ ความระลึกก็เป็น มิจฉาสติ ระลึกผิด วิตกวิจารก็เป็นความนึกคิดตรึกตรอง

ไปในทางทีช่ัว่ท่ีผิด เจตนาก็เป็นอกุศลเจตนาข้ึนต่าง ๆ ดังนีเ้ป็นต้น นีก้เ็ป็นกระแสโลก 

กระแสที่ปรากฏอันเรียกว่า กระแสชั้นนอก ก็หมายถึงกระแสธรรม หรือกระแสโลก

ทีป่รากฏอยู่เป็นไปอยูท่ี่ทุก ๆ คนกร็ูส้กึอยูดั่งกล่าวนี ้ กพ็งึพจิารณา เมือ่กระแสโลก 

บงัเกดิขึน้ ทุกข์ก็บังเกิดขึ้น สมุทัยก็บังเกิดขึ้น ทุกข์นั้นก็เริ่มตั้งแต่ความไม่สบายกาย

ไม่สบายใจ ความดิ้นรนกวัดแกว่ง กระสับกระส่ายต่าง ๆ นี้เป็นทุกข์ สมุทัยนั้นก็คือ

ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก ในกระแสโลกทุกอย่างจะต้องมีทุกข์ และจะต้องมี

สมุทัย คือ ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากและเมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้ว ก็จะพบว่า

ความด้ินรนทะยานอยากนี ้มีอุปาทาน คือ ความยดึถอืรวมอยูด้่วย ดงัท่ีเคยกล่าวว่าคอื

ความอยากยดึนีเ้ป็นสมทุยั และเมือ่ยดึเข้าไปสิง่ใดเท่าใด กเ็ป็นทกุข์ขึน้ในสิง่นัน้เท่านัน้ 

ยึดน้อยสิ่งก็เป็นทุกข์น้อยอย่าง ยึดแน่นมากก็เป็นทุกข์มาก และอาการที่เป็นทุกข์นี้  
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ก็จะเห็นได้ตั้งต้นแต่ความท่ีไม่มีความเป็นอิสระเสรีแห่งจิตใจ จิตใจต้องถูกยึดถือถูก

บงัคับ อะไรเป็นสิง่ทีย่ดึถอืและบงัคบัทีใ่จ กค็อืตณัหาอปุาทานนีเ้อง อนัท�าให้จติใจตก

เป็นทาส ดงัทีเ่รยีกว่าเป็นทาสของตัณหา คอืความดิน้รนทะยานอยาก และกเ็กดิทกุข์

อันสืบเนื่องไปอีกมากมาย

สรุปกระแสโลกกระแสธรรม

พิจารณาดูให้ดีก็จะเห็นได้ ตลอดจนถึงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้บอกไว้ว่า  

เกดิเป็นทุกข์ แก่เป็นทกุข์ ตายเป็นทกุข์ เป็นต้น กเ็พราะตัณหา อปุาทาน เพราะฉะนัน้ 

กระแสโลกเม่ือกล่าวโดยสรุปแล้ว ก็คือ กระแสของทุกข์กับสมุทัย คือตัณหา  

หรอืตณัหาอปุาทานนีเ้อง ส่วนกระแสของธรรมอนัตรงกนัข้ามนัน้ กคื็อ ความดบัทกุข์

กับทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เพราะว่าที่เป็นกระแสธรรมทั้งหมดนั้นเป็นความดับ

ตณัหาอุปาทานทัง้นัน้ ไม่ใช่เป็นความก่อ แม้จะเป็นความดบัอย่างต�า่ หรอืว่าอย่างหยาบ 

เช่นว่ากระแสของธรรมที่น�าให้จิตใจระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ระลึก

ถงึทาน ศลี ภาวนา กท็�าให้จติใจปลอดโปร่งจากตัณหาอปุาทาน เพราะวตัถุเหล่านีเ้ป็น

วัตถุที่บริสุทธ์ิท้ังนั้น เม่ือจิตใจอยู่กับวัตถุที่บริสุทธิ์ จึงเป็นจิตใจท่ีบริสุทธิ์ขึ้น ทั้งนี ้

ก็เพราะว่า อันความด�าเนินไปในกระแสธรรมตั้งต้นแต่ทวารทั้ง ๖ ข้อใดข้อหนึ่ง  

รับอารมณ์ท่ีเป็นท่ีตั้งของกระแสธรรมดังกล่าว ก็นับว่าเป็นมรรค คือเป็นทางปฏิบัติ 

น�าไปสูค่วามดบัทกุข์ทัง้นัน้ ดงัฟังธรรมการอบรม กช็ือ่ว่าเป็นมรรค คอืเป็นการปฏบัิติ

น�าไปสู ่ความดบัทุกข์ จติใจก็จะได้พบกับความดบัทกุข์ คอื ความสงบ ความปลอดโปร่ง 

น้อยหรือมากสุดแต่ก�าลังของสติ ปัญญา ที่บังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น กระแสธรรม  

เมื่อกล่าวสรุปเข้ามาแล้ว ก็คือ นิโรธ ความดับทุกข์ และมรรค คือทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับทุกข์ นั่นเอง

เพราะฉะน้ัน ผูป้ฏบิตัธิรรมก็พงึตรวจดใูห้พบกระแสทัง้สอง ในจติใจของตนเอง

ตามทีเ่ป็นไป ให้รูต้ามเป็นจรงิ ดงันีก้ไ็ด้ช่ือว่า ได้ศกึษาให้รูจ้กัอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ทีต่นเอง 

และก็จะได้พบเองที่ตนเอง

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๒๓
ปรยิัตธิรรม ปฏบิัตธิรรม

อันกระแสธรรมนั้น ดังที่ได้กล่าวแล้ว ย่อมเป็นกระแสของทุกขนิโรธ คือ 

ความดบัทกุข์ และของมรรค คอืทางปฏบิตัใิห้ถึงความดบัทกุข์ ตรงกนัข้ามกับกระแสโลก 

ดังที่ได้กล่าวแล้วเหมือนกันว่า ได้แก่ทุกข์ และสมุทัย คือเหตุให้เกิดทุกข์ และกระแส

ธรรมนัน้ ย่อมไหลเข้าสูใ่จกท็างตา ทางห ูเป็นต้น นีแ่หละ โดยท่ีใช้ตาใช้หูนี ้ด ูฟังธรรม 

ให้รูปที่ตาเห็น เสียงที่หูได้ยิน เป็นรูปแห่งธรรม เป็นเสียงแห่งธรรม น�ากระแสธรรม

เข้าสู่ใจ ดังในบัดนี้ ก็ใช้หูฟังเสียงธรรม น�ากระแสธรรมเข้าสู่ใจ การดูการฟังนี่แหละ

เป็น ปริยัติธรรม ธรรมคือปริยัติ ซึ่งเป็นธรรมขั้นแรก และเมื่อดู ฟังธรรม น�าธรรม 

เข้าสู่จิตใจ ก็ย่อมเกิดเป็นมรรค คือเป็นการปฏิบัติขึ้น เป็นศีลขึ้น เป็นสมาธิขึ้น  

เป็นปัญญาขึ้น ดังนี้ก็เป็น ปฏิบัติธรรม

ดงัท่ีท่านสาธชุนท้ังหลายได้ฟังธรรมแสดงถงึเรือ่งศลี กรั็กษาศลี สมาทานศลี

ก็เรียกว่าปฏิบัติในศีลขึ้น ได้ฟังธรรมแสดงเรื่องสมาธิก็ปฏิบัติในสมาธิขึ้น ได้ฟังธรรม

แสดงเรื่องปัญญาก็ปฏิบัติอบรมปัญญาขึ้น การปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา ดังนี้  

เป็นมรรค เป็นปฏิบัติธรรม ให้เกิดผลเป็นความดับทุกข์ขึ้นทันที ตามควรแก่ภูมิชั้น

ของการปฏิบัติ เพราะเมื่อปฏิบัติในศีล ก็ดับทุกข์อันเกิดจากภัยเวรต่าง ๆ ได้ทันที 

ปฏิบัติในสมาธิก็ดับทุกข์ อันเกิดจากนิวรณ์ อันเป็นกิเลสที่กลุ้มกลัดจิตใจ ได้ทันที 

ปฏบิตัใินปัญญา กด็บัทกุข์ อนัเกดิจากความยดึมัน่ถอืมัน่ เพราะปล่อยวางด้วยอ�านาจ

ของปัญญาที่รู้ตามเป็นจริง อันเป็นการดับทุกข์อย่างละเอียด
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การดับทุกข์ตามล�าดับชั้นนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมพึงศึกษาให้เข้าใจ เพราะ

จะต้องเข้าใจว่าเป็นทุกข์ จึงจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ ถ้าไม่เข้าใจไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ ก็จะ

ไม่มีการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ ดังเช่น ทุกข์อย่างละเอียดที่พึงดับด้วยปัญญา เพราะดับ

ความยึดมั่นถือมั่นด้วยอ�านาจของความปล่อยวาง เพราะเกิดปัญญารู้ตามเป็นจริง  

เมื่อยังไม่เกิดฃปัญญารู้ตามเป็นจริง ก็ไม่ปล่อยวาง ยังยึดไว้ถือเอาไว้ ขันธ์ ๕ นี้  

ก็กลายเป็นอุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่ยึดถือ เป็นที่ยึดถืออย่างไร ก็เป็นที่ยึดถือว่า  

รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เป็นเรา เป็นของเรา เป็นตวัตนของเรา เรากค็อื 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็คือเรา 

หรือว่าเรามีอยู่ใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ... รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ มีอยู่ในเรา ถ้าไม่ว่าเราก็ของเรา หรือว่าเป็นอัตตา คือตัวตนของเรา

ยดึถอืขันธ์ห้าเหมอืนก�าไฟไว้ในมอื

ความยดึถอืดงันี ้เป็นความยดึถอืทีม่อียูแ่ก่สามญัชนทัว่ไป แม้พระอรยิบคุคล

ท่านกย็งัแสดงว่า ยงัปล่อยวางได้บางส่วน บางส่วนกย็งัยดึเอาไว้ จนกว่าจะเป็นพระอรหนัต์

จึงจะปล่อยให้หมดดงันี ้เพราะฉะนัน้ เมือ่ยังไม่มีปัญญารู้ในสัจจะ ยังยึดถืออยู่ในขันธ์ 

ขันธ์กเ็ป็นอปุาทานขันธ์ ขนัธ์เป็นทีย่ดึถอือยูดั่งน้ี ก็ไม่เห็นทุกข์ และนอกจากไม่เหน็ทกุข์

ยังเห็นว่าเป็นสุข และโดยเฉพาะยังเห็นว่า อัตตาคือตัวตนนี้เป็นของเท่ียง เป็นของ

ยั่งยืนและก็ต้องการให้อัตตาตัวตนนี้มีสุข มีความงดงาม ต้องการที่จะบังคับให้เป็นไป

ตามปรารถนาต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ ตวัทีท่กุ ๆ คนเข้าใจว่าตวัเรา จึงไม่มีความรูสึ้กใน

ความแก่ เจ็บ ตาย รู้สึกเหมือนไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย และก็ต้องการให้ไม่แก่ ไม่เจ็บ 

ไม่ตาย ต้องการอะไร ก็ต้องการสิ่งที่ยึดถืออยู่นี่แหละ ยึดถืออยู่ในรูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ ก็ต้องการให้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ ด�ารงอยู่ และ

เป็นไปตามปรารถนาต้องการ คือ ไม่แก่ สดชืน่ ผ่องใส อยู่เสมอ ไม่เจบ็ มสุีขอยูเ่สมอ

ไม่ตาย ด�ารงอยู่เสมอ ความยึดถือดังนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ตั้งแต่อย่างละเอียดจนถึง

อย่างหยาบ แต่ว่าทุกข์อย่างละเอียดที่เกิดจากความยึดถือ อันมีควบคู่อยู่กับอัตตาคือ 

ตัวตนเสมอมองไม่เห็น ต่อเม่ือเป็นทุกข์ที่หยาบขึ้น และโดยเฉพาะเป็นทุกขเวทนา  

เป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจ จึงจะบ่นกันว่าเป็นทุกข์ ๆ แต่ว่าเมื่อยังไม่เป็น
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ทุกขเวทนา เป็นทุกข์จริง ๆ แท้ ๆ มองไม่เห็น และเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่เกิดฉันทะใน
อันที่จะละทุกข์ เหมือนอย่างว่าการจับอะไรก�าไว้ ไม่รู้สึกว่าส่ิงที่ก�าไว้นั้นเป็นเหตุให ้
เกิดทุกข์ ก็ไม่เกิดความต้องการท่ีจะวาง ที่จะท้ิง แต่อันที่จริงสิ่งที่ก�าไว้นั้นเป็นไฟซึ่ง
เผาให้เร่าร้อน แต่ว่าเป็นไฟอย่างท่ีมองไม่เหน็ได้ชดั คล้ายกบัว่าเป็นไฟพเิศษชนดิหนึง่
ที่ก�าเอาไว้ แต่ว่าไม่ร้อนท่ีมือท่ีก�า ไปร้อนที่อ่ืน เม่ือเป็นเช่นนี้ก็เลยเที่ยวหาเหตุของ
ทุกข์ในที่อื่นต่าง ๆ แต่ว่าไม่รู้ว่าตัวทุกข์จริงๆนั้น อยู่ที่ก�าไฟเอาไว้ ก็คล้าย ๆ กับว่า
โรคที่ทุก ๆ คนเป็นกันอยู่ โรคบางอย่างมีสมุฏฐานส�าคัญจากภายใน แต่ว่าไม่ปรากฏ
อาการเจ็บในภายใน มาปรากฏอาการเจ็บในภายนอก ตามส่วนของร่างกายต่าง ๆ  
ในภายนอก ส่วนตัวสมุฏฐานจริง ๆ ของโรคนั้นไม่ปรากฏอาการเจ็บ เมื่อเป็นเช่นนี้ 
จึงมุ่งหรือมวัไปรกัษาปลายเหต ุไม่ได้รกัษาเข้าไปทีต้่นเหต ุกไ็ม่อาจท่ีจะรกัษาให้หายได้ 
ทกุข์อย่างละเอียดดังกล่าวนี้ก็เหมือนกัน ก�าไฟเอาไว้แต่ว่าเป็นไฟพิเศษไม่ร้อนที่มือก�า 
ไปร้อนที่อื่น หมายความว่า ความรู้สึกเป็นอย่างนั้น เพราะยังไม่มีปัญญาที่จะรู้เข้าถึง
สัจจะ เมื่อเป็นดั่งนี้จึงได้ก�าเอาทุกข์ไว้ เหมือนอย่างก�าเอาไฟไว้ เพราะว่ารูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ก�าเอาไว้ทั้งหมดนี้ เป็นตัวทุกข์ทั้งนั้น เป็นตัวที่ ต้องแก่ 
ต้องเจ็บ ต้องตาย และเมื่อไปก�าเอาไว้ โดยี่ไม่อยากจะให้แก่ ให้เจ็บ ให้ตาย ก็คือไม่
อยากทีจ่ะให้พลัดพราก ทุกข์ต่าง ๆ ท่ีเป็นปลายเหต ุจงึบงัเกดิขึน้ และนอกจากนี ้ยงั
มทีกุข์ต่าง ๆ ทีเ่ป็นปลายเหต ุเพราะเหตทุีต้่องจดั ต้องท�า ต้องบ�ารงุเลีย้ง ต้องบรหิาร
รักษา ตลอดจนถึง ต้องทะเลาะวิวาท แย่งชิงแข่งขันกันต่าง ๆ เป็นต้น  บังเกิดตาม
ข้ึนอกีเป็นทวิแถว กม็วัไปแก้ท่ีเหตขุ้างนอกเหล่านี ้ กไ็ม่สามารถทีจ่ะจบทกุข์กันได้สกัที 
จนกว่าจะได้อบรมปัญญานี่แหละ ให้เจาะแทงเข้าถึงสัจจะ คือความจริง และปัญญาที่
เจาะแทงเข้าถงึสจัจะ คอืความจริงนี ้ กค็อืเจาะแทงให้รูถึ้งธรรมฐติิ ความตัง้อยู่แห่งธรรม 
ธรรมนยิาม ความด�ารงอยู่แห่งธรรม คือ ข้อที่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ข้อที่สังขารทั้ง
หลายเป็นทกุข์ ข้อท่ีธรรมท้ังหลายเป็นอนตัตา คอืไม่ใช่ตวัตน พจิารณาในอนจิจงั ทุกขงั 
อนัตตา ให้เห็นตามเป็นจริง จนสรุปลงได้ว่า ทุก ๆ สิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 
ก็จะต้องมีความดับไปเป็นธรรมดา เบญจขันธ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความเกิดขึ้นและดับไป
เป็นธรรมดา จะหยิบยกเอาอายตนะ ตากับรูปที่ประจวบกัน หูกับเสียงที่ประจวบกัน 
หรือว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินทุก ๆ อย่าง ตลอดจนถึงเรื่องที่ใจคิดทุก ๆ อย่าง ก็เป็นสิ่ง

ที่ต้องเกิดต้องดับไปทันที ในปัจจุบัน รูปที่ตาเห็น เกิดขึ้นก็ดับไปทันที เสียงที่หูได้ยิน 

เกิดขึ้นก็ดับไปทันที
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การอบรมปัญญาท�าให้มองเห็นทุกข์

เพราะฉะน้ัน จึงไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ด�ารงอยู่มั่นคงถาวร นี้เป็นธรรมฐิติ เป็น

ธรรมนิยาม ดงัท่ีได้เคยกล่าวแล้วว่า ไม่เป็นทกุข์ไม่เป็นสขุ แต่เมือ่ไปยดึถอืเข้ากก็ลาย

เป็นทกุข์ขึน้ หรือกล่าวอย่างสามัญ กเ็กิดเป็นทกุข์เป็นสุขข้ึน ทกุขสัจจะจงึได้ปรากฏข้ึน 

เพราะเหตุที่มีสมุทัยสัจจะ คือมีตัณหาอุปาทานเข้าจับ เพราะฉะนั้น การอบรมบ่ม

ปัญญาจงึเป็นสิง่ส�าคัญจะท�าให้มองเหน็ทุกข์ ซึง่เป็นทกุข์อย่างละเอยีด ทีเ่ปรียบเหมอืน

อย่างไฟที่ก�าเอาไว้ แต่ว่าไม่ร้อนที่มือก�า ไปปรากฏร้อนที่อื่น เพราะฉะนั้น จึงชอบที่

จะก�าเอาไว้อยูเ่สมอ เพราะนอกจากจะไม่รูส้กึว่าร้อนแล้ว ยงัรูส้กึว่าเยน็สบาย กเ็หมอืน

อย่างคนไข้ทีช่อบของแสลง จงึได้ก�าเอาไว้อย่างหนาแน่น ไม่ปล่อย จนกว่าจะเกดิปัญญา

มองเห็นว่าสิ่งที่ก�าเอาไว้นี้เป็นทุกข์ นั่นแหละจึงจะปล่อยได้ แต่ท้ังนี้ก็ต้องอาศัยการ

ปฏบิตัใินสมาธ ิ อนัหมายถงึสมาธซิึง่เป็นการส�าคญัดงัท่ีฝึกหัดปฏบิตักินัอยู่ นัน้อย่างหนึง่ 

กับสมาธิในปัญญา คือเพ่งใจลงไปในอารมณ์ของปัญญาหรือของวิปัสสนา ดังเพ่งใจลง

ไปในขันธ์ ๕ ในอายตนะเป็นต้น ตั้งสมาธิจับลงไปในขันธ์ ๕ ในอายตนะเป็นต้น 

เหมือนอย่างส่องไฟให้สว่างจ้าเข้าไปในสิ่งที่ต้องการจะดู นี้แหละคือไฟสมาธิ แต่ว่าไฟ

สมาธนัิน้ไม่เหน็เองเหมือนอย่างเราฉายไฟฉายส่องเข้าไปในวตัถทุีต้่องการจะด ูตวัไฟฉาย

นัน้ไม่เหน็เอง แต่ส่องเข้าไปเพ่ือให้ตาเห็น นีแ้หละคือปัญญา เพราะฉะนัน้ ไฟฉายกบั

ตานีค้นละอย่าง สมาธนิัน้เท่ากับไฟฉาย ปัญญาน้ันเท่ากบัตาทีม่องเหน็ ถ้าหากว่าไม่มี

ไฟส่องเข้าไป ตากม็องไม่เหน็ หรอืว่ามไีฟส่องเข้าไป ถ้าตาหลบัเสยีไม่มองกไ็ม่เหน็อกี

เหมอืนกนั เพราะฉะนัน้ จงึต้องมทีัง้สมาธ ิทัง้ปัญญา ซึง่สมาธใินทีนี่ ้กห็มายถึงสมาธิ

ทีส่่องเข้าไปในส่ิงท่ีต้องการจะให้ปัญญาด ูปัญญารู ้ ต้องการทีจ่ะให้ปัญญาดท่ีูเบญจขนัธ์ 

ก็ต้องเอาส่องเข้าไปที่เบญจขันธ์ แล้วตาก็มองเห็น มองเห็นก็รู้ นี่แหละจึงเป็นปัญญา 

ซึ่งก็ต้องอาศัยสมาธิดังนี้ และก็ต้องมีศีลเป็นภาคพื้น ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกระแสธรรม

ทั้งนั้น

๔ มีนาคม ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๒๔
ต้นทางของกระแสโลกกระแสธรรม

ดังทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า กระแสธรรมนัน้ กร็วมเข้าในความดบัทกุข์อนัเรยีกว่า นโิรธ 

และทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทุกข์ อันเรยีกว่า มรรค ตรงกนัข้ามกบักระแสโลกอนัรวม

เข้าในทุกข์ และเหตุเกิดทุกข์อันเรียกว่า สมุทัย กระแสทั้งสองนี้ย่อมปรากฏเกิดขึ้นที่

กายและใจนี่เองไม่ใช่ที่อื่น

ว่าถงึต้นฐานของกระแสท้ังสอง กไ็ม่ใช่อืน่ไกลไปจากทวารทัง้ ๖ ของทกุ ๆ คน 

และอารมณ์ของทวารท้ัง ๖ อันทวารท้ัง ๖ ของทกุ ๆ คนนีก้ค็อื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย 

และมนะคือใจ ทั้ง ๖ นี้เรียกว่าเป็นทวาร คือเป็นประตูหรือเป็นช่องทางรับอารมณ ์

ทั้ง ๖ ให้ไหลเข้ามาสู่จิตใจ ดังเช่นตา ก็เป็นประตูรับอารมณ์คือรูป ให้ไหลเข้ามาสู่

จติใจดงันีเ้ป็นต้น ทวารท้ัง ๖ นีก้บัอารมณ์ของทวารทัง้ ๖ เป็นต้นทาง ทัง้ของกระแส

โลกทั้งของกระแสธรรม ดังจะพึงเห็นได้ว่า รูปต่าง ๆ ที่ตามองเห็น เสียงต่าง ๆ ที่หู

ได้ยนิ รูปเสยีงบางอย่าง เมือ่ไหลเข้ามาสูใ่จ กน็�าให้เกดิราคะหรอื โลภะ โทสะ โมหะ 

ดังนี้ ก็กลายเป็นกระแสโลก หรือกระแสกิเลส รูปเสียงบางอย่าง เมื่อไหลเข้ามาสู่ใจ 

ก็น�าให้เกิด ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ ทาน ศีล ภาวนา ดังนี้ ก็กลายเป็นกระแสธรรม

เพราะฉะนั้น ต้นของกระแสโลกและกระแสธรรมทั้งสองนี้ ก็เป็นอันเดียวกัน

ดังกล่าว และอาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า อารมณ์อย่างเดียวกันนั่นแหละ น�าให้เกิด

กระแสโลกก็ได้ น�าให้เกิดกระแสธรรมก็ได้
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ยกตวัอย่างเช่น ถ้อยค�าทีก่ล่าวต�าหนติเิตยีน หรอืถ้อยค�าทีเ่รยีกว่า นนิทาว่าร้าย 

โดยปกตสิ�าหรบัสามญัชน ย่อมน�าให้เกิดกระแสโลก กเ็พราะว่า เมือ่ใครได้ยินค�าต�าหนิ

ตเิตยีน หรือนนิทาว่าร้ายตน ค�าเช่นนีก้ไ็หลเข้ามาสู่ใจ ท�าให้เกดิความโกรธแค้น ขดัเคอืง 

ความไม่พอใจต่าง ๆ น้อยหรือมากดังนี้ เป็นกระแสโลก

แต่ว่าส�าหรับผูท้ีพิ่จารณา เมือ่ได้ฟังค�าต�าหนติเิตยีน นนิทาว่าร้าย กพ็จิารณา

ว่าเขาว่าจรงิไหม ถ้าเขาว่าจรงิ กเ็ท่ากบัว่าเขามาบอกความจริงให้ เพือ่ให้เราได้รูต้วัเรา

ว่าเราท�าผิด ท�าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ให้คิดเหมือนอย่างเป็นผู้มาชี้ขุมทรัพย์ ถ้าเขาว่า

ไม่จริงก็ไม่รับถ้อยค�านั้น ใครพูดก็เป็นของผู้พูด เราไม่จ�าเป็นที่จะต้องไปรับค�าของเขา 

เมือ่เป็นวจีกรรมของเขา ก็เป็นกรรมของเขาเอง ไม่ใช่เป็นวจกีรรมของเรา กไ็ม่ใช่กรรม

ของเรา ท�าไมเราจงึจะต้องไปรบักรรมของเขามาเป็นกรรมของตน แล้วท�าไมจะต้องไป

โกรธในกรรมของเขา พจิารณาดงันีแ้ล้วกไ็ม่รับ กบ็งัเกดิความสงบใจดงันี ้เสยีงเช่นนัน้

ไหลเข้ามาสู่ใจสนใจ ก็กลายเป็นกระแสธรรม เพราะว่าแทนท่ีจะท�าใจให้โกรธแค้น  

ก็กลับท�าใจให้สงบ และเม่ือเขาพูดจริงก็ย่ิงเป็นประโยชน์ เพราะเป็นการชี้ให้ตนรู้จัก

ความผิดของตนจึงเป็นกระแสธรรมขึ้นดังนี้

อนึ่ง เสียงสรรเสริญโดยปกติย่อมเป็นกระแสโลก เพราะบุคคลโดยท่ัวไป  

เมือ่ได้ยนิเสยีงสรรเสรญิ เสยีงนัน้กเ็ป็นอารมณ์ไหลเข้ามาสูใ่จ กท็�าใจให้เกดิความยนิดี

พอใจในเสียงสรรเสริญ ดังนี้ ก็เป็นกระแสโลกเช่นเดียวกัน

แต่ว่าส�าหรับผูท้ีพ่จิารณา เมือ่ฟังค�าทีเ่ขาสรรเสรญิ กพ็จิารณาว่าเขาสรรเสรญิ

จริงหรือไม่ ถ้าเขาสรรเสริญจริง ก็เพราะความดีที่ตนท�าเองต่างหาก คือไม่ใช่ดีเพราะ

เขาสรรเสริญ แต่ว่าดีเพราะตนเองท�าดี เพราะฉะนั้น ก็ควรท่ีจะท�าดีย่ิง ๆ ขึ้นไป  

ถ้าหากว่าเขาสรรเสรญิไม่จรงิ ค�าสรรเสรญินัน้ กเ็ป็นการยกยอปอป้ัน เขาพดูยอต่างหาก 

ดังน้ีกไ็ม่รับ กเ็ป็นเรือ่งท่ีเขาพดูเอง เพราะฉะนัน้ แทนทีจ่ะลอยลมไปตามค�าสรรเสรญิ 

ก็กลับเป็นผู้รู้และสงบ ลอยลมก็คือลอยลมปากนี่แหละ ซึ่งเป็นลมที่แรงมาก พัดคน

ให้ลอยละล่องและต้องประสบความพิบตัไิปเสยีเป็นอนัมาก แต่เมือ่พจิารณาให้ถ่องแท้ 
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ไม่ลอยไปตามค�าสรรเสรญิ ไม่รับค�าสรรเสริญดงันี ้ค�าสรรเสรญินัน้กเ็ป็นอารมณ์ทีไ่หล

เข้ามาสู่ใจกลายเป็นกระแสธรรม เพราะท�าใจให้สงบ ให้ระลกึถึงความด ีให้ยนิดอียูใ่น

ความดี และให้ขะมักเขม้นที่จะท�าความดียิ่งขึ้นไปอีก

สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ที่ทุก ๆ คนต้องประสบทางทวารทั้ง ๖ นี้ ย่อมเข้ามา

เป็นกระแสทั้งสองอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรม มีสติ มีปัญญา ท่ีจะ

ระลึกพิจารณาให้รู้สัจจะ คือความจริงแล้ว ย่อมจะท�าให้เป็นกระแสธรรมได้ และเมื่อ

เป็นเช่นน้ีกจ็ะกลบัสิง่ทีน่่าจะเป็นโทษให้เป็นคณุ ท�าส่ิงทีเ่ป็นคณุให้เป็นคณุทีย่ิ่ง ๆ ขึน้ 

เป็นการบ�าเพ็ญบารมีที่ยิ่งขึ้นไป

เพราะฉะน้ัน ผูป้ฏิบัติธรรม ก็คือผูท้ีจ่ะใช้สตปัิญญาท�ากระแสทัง้หลายทีป่ระสบ

พบพานทางทวารทั้ง ๖ นี้ ให้เป็นกระแสธรรมดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุข และ

ความสงบได้ในท่ีทุกสถาน พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรัสรูใ้นสัจจะ แห่งกระแสทัง้สองนี ้เพราะฉะนัน้ 

เมื่อทรงแสดงอธิบายสมุทัยสัจจะ ความจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์ อันได้แก่ตัณหา  

ความด้ินรนทะยานอยากของใจ จงึได้ทรงชีว่้า ตณัหานัน้กเ็กดิทีก่ายและใจอันนีน้ีแ่หละ 

ไม่ใช่เกิดในที่อ่ืน โดยเฉพาะก็ตั้งต้นที่ทวารท้ัง ๖ ดังกล่าว คราวน้ีเมื่อทรงแสดง 

นิโรธสัจจะ สภาพที่จริง คือ นิโรธความดับทุกข์ คือดับตัณหา ก็ได้ทรงชี้ว่าตัณหา 

ก็ดับที่กายและใจอันนี้นี่แหละไม่ใช่ดับที่อื่น และตั้งต้นก็ที่ทวารทั้ง ๖ ดังกล่าวแล้ว

เหมอืนกนั เพราะฉะนัน้ ตณัหาเกดิขึน้ เป็นทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ บคุคลจงึอาจ

พิจารณาที่กายและใจอันนี้ แม้เมื่อตัณหาดับ เป็นทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ บุคคลก็

อาจพิจารณาได้ที่กาย และใจอันนี้อีกเหมือนกัน กล่าวคือ เมื่อเป็นสมุทัยแล้ว มองดู

อะไรทางตา ก็เกิดตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก ได้ยินอะไรทางหู ก็เกิดตัณหา

ความดิ้นรนทะยานอยาก ตลอดจนถึง คิดอะไรทางใจ ก็เกิดตัณหา คือความดิ้นรน

ทะยานอยาก ทั้งประกอบด้วยยินดี ยินร้าย หรือว่า โลภ โกรธ หลง ดังนี้  ก็เป็น

ความร้อน ร้อนทางตา ร้อนทางห ูตลอดจนถึงร้อนทางใจ นีเ้ป็นทกุข์และเป็นทกุขสมทุยั 

คราวน้ีเมื่อเป็นนิโรธ คือความดับ มองอะไรทางตา ตัณหาก็ไม่เกิด เป็นความดับ  
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ความเย็น ได้ยินอะไรทางหู ตัณหาก็ไม่เกิด เป็นความดับ ความเย็น ตลอดจนถึงคิด

อะไรทางใจ ตณัหากไ็ม่เกดิ เป็นความดบัความเยน็ดงันี ้เป็น นโิรธความดบั เป็นมรรค 

ผูป้ฏบิตัธิรรม  เม่ือปฏบัิตใินศีล สมาธ ิปัญญาอยู่ ย่อมจะได้พบกบัความดบัความเยน็

ดังกล่าว กล่าวคือในขณะที่ปฏิบัติอยู่ในศีลมีวิรัติงดเว้นทางใจ ปฏิบัติอยู่ในสมาธิ  

มีจิตใจสงบจากกาม และอกุศลธรรมท้ังหลาย ปฏิบัติอยู่ในปัญญา มีความรู้แจ่มใน

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ยึดม่ันถือมั่นในอะไรในขณะที่ปัญญาแจ่มน้ัน ดังนี้  

มองอะไรทางตาก็เย็น ได้ยินอะไรทางหูก็เย็น ถึงจะมีใครมาด่าเท่าไรก็โกรธ มายอ

เท่าไรก็ไม่ฟุ้ง ได้กล่ินอะไรทางจมูกก็เย็น ได้รสอะไรทางล้ินก็เย็น ถูกต้องอะไร 

ทางกายก็เย็น แม้จะตากแดดอยู่ก็ไม่ร้อนใจ คิดอะไรทางใจก็เย็น ดังนี้เป็นความดับ 

คือเป็นตัวนิโรธ ก็ไม่ใช่ดับที่ไหน ก็ดับที่กายและใจอันนี้นี่แหละดังกล่าว เพราะฉะนั้น 

ผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรศึกษาให้รู้จักสมุทัยกับนิโรธ ดังกล่าวนี้

๕ มีนาคม ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๒๕
ความดับทุกข์ระดับต่าง ๆ

พระพุทธศาสนานั้นย่อมแสดงสัจจะ คือความจริง เพื่อให้ทุกๆ  คนรู้ เข้าใจ

เป็นสจัจะอนัมีอยู่ในตนเอง ดงัท่ีได้เคยกล่าวแล้วว่า ทกุขสจัจะ สัจจะคอืทกุข์ สมทุยัสจัจะ 

สัจจะคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ล้วนมีอยู่ในตนเองนี้ทั้งน้ัน และเมื่อได้ปฏิบัติธรรม

ตามค�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้า กย่็อมจะมีนโิรธสัจจะ สภาพทีจ่รงิคอืนโิรธความดบัทกุข์ 

มัคคสัจจะ สภาพที่จริงคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ขึ้นที่ตนเช่นเดียวกัน เพราะ

พระพุทธศาสนา ชี้สัจจะคือความจริงท่ีตน และน�าให้ผู้ปฏิบัติถึงความดับทุกข์ได้  

จึงเป็นศาสนาที่เป็นประโยชน์ ซึ่งผู้ปฏิบัติทุกคน ย่อมจะได้พบประโยชน์ กล่าวคือ 

ความดับทกุข์ เม่ือเป็นดงันี ้กเ็พิม่ศรทัธาปสาทะ พร้อมท้ังปัญญา พร้อมทัง้สัมมาปฏบัิติ

ให้ยิ่งขึ้น จนกว่าจะได้ประสบความดับทุกข์ทั้งหมดในที่สุด พระพุทธศาสนาย่อมสอน

ให้ผูป้ฏบิตับิรรลถุงึความดบัทุกข์ได้ดงันี้ 

ทกุ ๆ คนจงึสมควรทีจ่ะศกึษาปฏบิตัพิระพทุธศาสนา ให้พบกับความดับทุกข์ 

และก็พึงเข้าใจว่า อันความดับทุกข์นี้ไม่ใช่หมายถึงดับทั้งหมดในที่สุดแต่อย่างเดียว  

แต่ย่อมหมายถงึดบัมาโดยล�าดบั ตัง้แต่ในเบือ้งต้น แม้ทกุข์จะยงัเหลืออยูม่าก เมือ่ดบั

ได้แม้น้อยหนึง่ ๆ กย็งัเป็นประโยชน์ และเมือ่ว่าโดยทัว่ไปแล้ว ทกุ ๆ คนกต้็องปฏบิตัิ

ให้พบความดับ ตั้งแต่น้อยไปก่อน และท�าความดับให้มากขึ้นโดยล�าดับ
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ความดับขั้น สมาธ ิ ปัญญา

อนัความดบัทกุข์นี ้ย่อมปรากฏอยูท่ีจ่ติใจนีเ้อง ไม่ใช่ปรากฏขึน้ทีอ่ืน่ ดงัทีเ่คย

กล่าวแล้วว่า เมื่อปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา แล้ว ความดับย่อมปรากฏขึ้น เช่น

ปฏิบตัใินศีล ศีลกเ็ป็นเครือ่งดบักเิลสอย่างหยาบ คือดบัความโลภ โกรธ หลง 

อย่างแรง ที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดศีล นี้ก็เป็นนิโรธ คือความดับอย่างหนึ่ง

ปฏิบัติในสมาธิ สมาธิเป็นเครื่องก�าจัดกิเลสอย่างกลาง คือกิเลสที่กลุ้มกลัด

จิตใจ ให้กระสับกระส่ายเดือดร้อน นี้ก็เป็นความดับอย่างหนึ่ง

ปฏิบัติในปัญญา ปัญญาเป็นเครื่องดับกิเลสอย่างละเอียดเป็นต้นว่า ตัณหา

อปุาทาน ความด้ินรนทะยานอยาก ความยึดมัน่ถือมัน่ กเ็ป็นความดบัอย่างหนึง่ไปโดย

ล�าดับ ดับได้ครั้งหนึ่งก็เป็นนิโรธความดับ เหมือนกัน

ความดับขั้นสามัญชน

ส�าหรบัสามัญชนน้ัน ต้องคอยดบักนัอยูบ่่อย ๆ เช่นว่าเกดิความโลภ ความโกรธ 

ความหลงข้ึน อยากจะฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง เป็นต้น กดั็บเสียไม่ไปฆ่าเขา ไม่ไป

ลกัของของเขาเป็นต้น เมือ่ดบัได้ทกุครัง้กเ็ป็นอนัรักษาศลีได้ แต่ว่าในครัง้ไหนดบัไม่ได้ 

ไปท�าร้ายเขาเข้าก็เสียศีลไป ต้องดับกันอยู่บ่อย ๆ ดังนี้ แต่แม้จะดับได้บ้าง ไม่ได้บ้าง 

เมือ่ตัง้ใจทีจ่ะดบัอยูก่ย็งัดี และการทีจ่ะดบัได้ครัง้หนึง่ ๆ กเ็พ่ิมก�าลงัใจให้ดบัได้ง่ายขึน้ 

ดีขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไปด้วย เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติให้พบกับนิโรธ คือ

ความดับดังนี้นี่แหละให้ได้ แม้ในขั้นศีล ถ้าไม่พบนิโรธในขั้นศีลดังนี้แล้ว จะไปปฏิบัติ

ให้พบนิโรธในขั้นสมาธิขั้นปัญญาต่อไปก็เป็นการยาก เพราะฉะนั้น ทุก ๆ คนผู้ที่เคย

โกรธ เคยโลภ เคยหลง กันมาแล้ว ก็ให้พิจารณาดูว่า เมื่อดับเสียได้ในศีล จิตใจเป็น

อย่างไร จิตใจจึงมีความสุข ความสงบ ไม่ต้องเสียใจว่าไปท�าอะไรเขา เพราะยับยั้งใจ

ไว้ไม่ได้ ซึ่งคนเป็นอันมากมักจะเป็นเช่นนั้น เพราะยับยั้งใจของตนไว้ไม่ได้ ไปก่อ 

กรรมอะไร ๆ เข้าแล้วจึงนึกได้ทีหลัง แล้วก็เสียใจว่าไม่ควรไปท�า แต่ก็ไปท�าเสียแล้ว 
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น่ีแปลว่าดับไม่ทัน แต่ผู้ท่ีปฏิบัติดับเสียทัน ดับไฟในใจของตัวเองนี่แหละ ดับเสีย 

ทนัแล้ว กจ็ะไม่ต้องไปก่อกรรมอะไร อนัเป็นเคร่ืองเบยีดเบยีนตนเอง และผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อน 

น่ีแหละคือตวัศีล และตวัศลีกค็อื ตวันโิรธ ความดบันีเ้อง เป็นการดบัภยั ดบัเวร ท�าให้

จิตใจมีความสุข ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องปฏิบัติให้พบกับนิโรธ ดังนี้ให้ได้ และก็ให้หมั่น

พจิารณาดอูาการของจติใจว่าเมือ่พบนิโรธแล้วเป็นอย่างไร พยายามท่ีจะรกัษาความดบั

อนัน้ีไว้ให้นานทีส่ดุ และแม้ความดบัอนันีจ้ะหมดไป เกดิไฟขึน้ใหม่ กต้็องดบัให้ได้ และ

ความดับเก่า ๆ ที่ว่าหมดไปแล้วนั้น ความจริงหาหมดไปเลยไม่ ยังไปเป็นบารมีคือ

ความด ีทีเ่กบ็อยู่ในใจส่วนลึกซ่ึงเม่ือได้ตัง้ใจปฏิบตัทิ�าความดบัอยูเ่สมอแล้ว บารมเีก่า ๆ 

ที่เก็บไว้เป็นส่วนลึกนี้ ก็จะโผล่ขึ้นมาช่วยได้ แต่ถ้าหากว่าไม่สนใจที่จะปฏิบัติ ปล่อย

ให้ไฟใจบังเกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้ก่อกรรมอะไรออกไป ก็ย่อมจะเพิ่มอาสวะ คือส่วนชั่ว

ที่เก็บไว้ในใจ ให้มากขึ้นได้ เช่นเดียวกัน และเมื่อส่วนชั่วนี้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ครอบง�าใจ

ได้อยู่บ่อย ๆ แล้ว ก็จะกดบารมีส่วนดีลงไปไม่ให้โผล่ขึ้นมาได้ หรือโผล่ขึ้นมาได้ยาก 

ดีกับชั่วในใจของคน ย่อมผลัดแพ้ผลัดชนะกันอยู่เสมอดังนี้ แต่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นก็พึง

พยายามที่จะเอาชนะความชั่ว รักษาความดีฟื้นฟูความดีไว้อยู่เสมอ ก็ด้วยอ�านาจของ

นโิรธคอืความดบัอันนีน่ี้แหละ ไฟอะไรในใจจะโผล่ขึน้มา กด็บัลงไปเสียให้ได้ ด้วยศีล

เป็นเบือ้งต้น และเม่ือดบัไฟอย่างหยาบลงไปได้ด้วยศลี กต้็องดับไฟอย่างละเอยีดขึน้ไป 

กล่าวคอืกเิลสอย่างกลางทีก่ลุ้มกลดัจติใจอยูด้่วยอ�านาจของสมาธ ิและไฟอย่างละเอยีด

ยิ่งขึ้นที่นอนจมหมักหมมอยู่ด้วยปัญญาสืบต่อไป การปฏิบัติในสมาธินั้น โดยปริยาย

คือทางอันหนึ่ง ต้องมี วิตก คือความน�าจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิ วิจาร ความรักษา

จิตไว้ในอารมณ์ของสมาธ ิปีต ิความอ่ิมกาย อิม่ใจ สขุ ความสบายกายสบายใจ และ

เอกัคคตา  ความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว

อานาปานสติ

เมื่อท�าอานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก น�าจิตเข้ามาก�าหนดอยู่ที่

กองลม หายใจเข้าก็ให้รู้ หายในออกก็ให้รู้ โดยรู้ลมหายใจเข้าที่ผ่านปลายจมูกเข้าไป

ปรากฏอาการพองทีอ่ทุร หายใจออกกป็รากฏอาการยบุทีอ่ทุร และออกผ่านปลายจมกู
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ไปท�าความรู้ในกิริยาอาการที่หายใจดังนี้ หายใจเข้าหายใจออก ยาวก็รู้ สั้นก็รู้ น�าจิต

เข้ามาตั้ง ท�าความรู้อยู่ที่ปลายจมูก ตามลมเข้าไป และหายใจออกก็ตามลมออกมารู้

ทีป่ลายจมกู แต่ว่าการน�าจติตามลมเข้าไป และตามลมออกมาดงันีจ้ติไม่อยูท่ี ่เพราะฉะนัน้ 

เมือ่ท�าดงัน้ันบ่อย ๆ รูท้างของลมดแีล้ว กน็�าจติให้ตัง้ท�าความรูอ้ยู่ทีป่ลายจมูกแต่แห่ง

เดียว ในการปฏิบัติดังนี้ หายใจเข้าและคิดว่า พุท หายใจออก โธ หรือหายใจเข้า อะ 

หายใจออก ระหัง หรือจะใช้วิธีนับช่วยดังนี้ก็ได้ คือนับหนึ่ง ๆ หายใจเข้าหนึ่ง  

หายใจออกหนึ่ง หนึ่ง ๆ สอง ๆ ไปจนถึงสิบ ๆ และก็ถอยกลับสิบ ๆ เก้า ๆ มาถึง

หนึ่ง ๆ ดังนี้ก็ได้ แต่เมื่อจิตรวมเข้ามาแล้วและด�าเนินไปดี ไม่ตกออกไป จะเลิกนับ

หรือจะเลิกคิดว่า พุทฺโธ หรือ อรห� ก็ได้ ท�าความรู้รู้รวมเข้ามาแต่เพียงจุดเดียว  

การปฏิบัติท�าอานาปานสติปฏิบัติได้ดังนี้

ปฐวกีสนิ

ท่านอาจารย์บางท่านสอนให้ท�าปฐวีกสิณช่วยด้วย ปฐวีกสิณนั้นคือ ก�าหนด

ดินเป็นอารมณ์ เมื่อก�าหนดดินเป็นอารมณ์ ดินที่ก�าหนดนั้น ก็เรียกว่าปฐวีกสิณ  

ค�าว่า กสิณ น้ัน ได้แก่วัตถุส�าหรับเป็นเครื่องจูงใจให้ก�าหนด เม่ือใช้ดินอันเรียกว่า 

ปฐวกีสณิ ดนิกเ็ป็นวตัถสุ�าหรบัจงูใจให้ก�าหนด และค�าว่า ปฐว ีคอืดนิในทีน่ี ้หมายถงึ

สิ่งที่เป็นวัตถุที่จะพึงมองเห็นได้ที่จะถูกต้องได้ เป็นวัตถุภายนอกอย่างหนึ่ง เป็นวัตถุ

ภายในอีกอย่างหนึ่ง

ปฐวีกสิณภายนอก วัตถุภายนอกนั้นเมื่อว่าถึงตามที่ท่านสอนไว้ ท่านก็สอน

ให้หาดินที่เป็นสีอรุณ เอามาใส่ไว้ในภาชนะกลม ๆ ท�าให้เรียบร้อยและตั้งห่างจากที่

น่ังพอสมควร ผู้ปฏิบัติก็นั่งมองดูดินที่เตรียมไว้นั้น และก็บริกรรมในใจว่า ปฐวี ๆ  

เมื่อลืมตามองพอสมควรแล้ว ก็หลับตาคิดก�าหนดในใจถึงดินนั้น เมื่อยังไม่ชัดก็ลืมตา

มองดใูหม่ แล้วกห็ลบัตาก�าหนดดจูนเกดิ อคุหนมิติ คอืนมิติตดิตาขึน้ในใจ หรอืแม้ว่า

จะไม่ใช้วตัถทุีเ่ป็นดนิใส่ในภาชนะกลม ๆ ดังกล่าว ผูป้ฏบัิติบางท่านก็ใช้นัง่เพ่งดพูระพทุธรูป 

หรือวัตถุอันใดอันหน่ึงท่ีสมควร ก็นับสงเคราะห์เข้าเป็นปฐวีกสิณเหมือนกัน ดังนี้  

เป็นปฐวีกสิณภายนอก
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ปฐวกีสณิภายใน ส่วนปฐวกีสณิภายในนัน้ ก็คอืก�าหนดปฐวธีาตใุนร่างกายนีเ้อง 

เพราะว่าร่างกายของบุคคลนี้ ประกอบด้วยธาตุสี่ หรือห้า มีปฐวีธาตุเป็นที่หนึ่ง ซึ่งมี

อยู่เป็นอันมาก เป็นต้นว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก 

เป็นต้น เหล่านี้เป็นปฐวีธาตุทั้งนั้น ก�าหนดเป็นปฐวีกสิณได้ อาจารย์บางท่านได้สอน

ให้กําหนดปลายจมูกของตนนี้แหละ เป็นปฐวีกสิณ ในขณะที่หายใจเข้า หายใจออก 

โดยให้ก�าหนดมองดูปลายจมูกของตนด้วยใจ ให้เห็นปลายจมกูของตนด้วยใจ ประกอบ

กันไปกับท�าความรู้ หายใจเข้าหายใจออก และเม่ือมองเห็นปลายจมูกของตนด้วยใจ

ชัดข้ึน ก็มองเลยเข้ามาในตนเอง ตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงเท้า ตั้งแต่เท้าขึ้นไปจนถึง 

สุดศีรษะ เมื่อภาพของปลายจมูกปรากฏชัดขึ้น การก�าหนดส่วนอื่นของกายก็ปรากฏ

ชัดขึ้น จากศีรษะลงไปก็จะปรากฏเป็นภาพกะโหลกศีรษะ ขมองศีรษะ มองลงไปก็จะ

ปรากฏเป็นภาพกระดูกคอ กระดูกอก ประกอบด้วยซี่โครง เป็นต้น พร้อมทั้งหัวใจ 

ปอด ตับ ล�าไส้ และกระดูกขา เป็นต้น ก็จะปรากฏเป็นโครงกระดูกขึ้น ดังนี้ นับว่า

เป็นปฐวีกสิณภายใน

จติรวม นโิรธปรากฏ

เมื่อปฏิบัติธรรมเช่นดังกล่าวมาแล้ว จิตก็จะรวมเข้ามา จะปรากฏวิตก คือ

ความตั้งจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธินี้ วิจารความประคองจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธินี้ 

ปีต ิสขุ และเอกัคคตา จติกจ็ะรวมเข้ามามอีารมณ์เป็นอันเดยีว และเมือ่จติรวมเข้ามา

มีอารมณ์เป็นอันเดียว ตั้งไว้ตรงไหนจะสะดวก สงบ และตั้งอยู่ได้นาน ก็ตั้งไว้ตรงนั้น 

ซึ่งผู้ปฏิบัติเองก็จะรู้ได้ด้วยตนเอง น้ีเป็นสมาธิ ก็จะเป็นนิโรธความดับ ดับกาม  

ดับอกุศลธรรมทั้งหลายดับความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ ใจจะมีความสงบตั้งมั่น

การปฏบิัตทิางปัญญา

เมือ่ใจมคีวามสงบตัง้มัน่ดงันี ้ กใ็ห้ปฏบิตัทิางปัญญาต่อไปโดยก�าหนดพจิารณาว่า 

ในองค์ของสมาธิ ในอาการของสมาธิที่ปรากฏอยู่นั้น ส่วนนี้เป็นรูปขันธ์ กองรูปกล่าว



226 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๒

คอืลมหายใจเข้าออก พร้อมทัง้ปลายจมกูทีก่�าหนดเป็นปฐวีกสณิ พร้อมท้ังร่างกายท้ังสิน้ 

อันประกอบด้วยโครงกระดูก และสิ่งที่แข้นแข็ง ทั้งหลายเหล่านี้ รวมกันเป็นรูปขันธ์ 

กองรปู ปีต ิสขุ ในสมาธหิรือแม้เวทนาอย่างอืน่อย่างใดอย่างหนึง่ทีเ่กิดขึน้รวมกนัเป็น

เวทนาขันธ์ ความจ�าได้หมายรู้ร่วมกันเป็น สัญญขันธ์  ความคิดที่เป็นวิตก วิจารใน

สมาธ ิคือทีน่�าจติเข้าต้ังไว้ในอารมณ์ของสมาธ ิทีค่อยประคองจติไว้ในอารมณ์ของสมาธิ 

เป็นสังขารขันธ์ ความรู้สึกเห็นแม้ด้วยใจ ความรู้สึกรู้แม้ด้วยใจในอารมณ์ของสมาธิ  

นี่เป็นวิญญาณขันธ์

ขันธ์ห้าน้ี เป็นอนิจจะไม่เท่ียง เป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นทุกขะ ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป เป็นอนัตตามิใช่ตัวตน เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยึดถือว่า นี่เป็นของเรา  

เราเป็นนี่ นี่เป็นตัวตนของเรา ดังนี้  เป็นการปฏิบัติทางปัญญา และเมื่อปฏิบัติทาง

ปัญญาดังนี้ จิตก็จะถอนออกจากความยึดถือทั้งหลายใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ

ทางปฏบิัติเพื่อละสังโยชน์

เมื่อจิตถอนออกมาได้ ก็ให้น้อมไปต้ังอยู่ใน อมตธาตุ ธาตุที่ไม่ตายหรือใน

ธรรมที่ไม่ตาย โดยการพิจารณาว่า ขันธ์ห้าเป็น มตธาตุ หรือ มตธรรม เป็นธาตุที่

ตายเป็นธรรมที่ตาย แต่ว่าสิ่งนี้สงบประณีต คือส่ิงที่สงบจากสังขารทั้งปวง สลัดคืน

อปุธ ิกเิลสทีเ่ข้าไปทรงใจไว้ท้ังปวง เป็นธรรมเป็นทีส้ิ่นตณัหา ความด้ินรนทะยานอยาก 

เป็นธรรมที่สิ้นความติดใจยินดี เป็นธรรมที่ส้ินกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัด เป็นความดับ

กิเลส และทุกข์ทั้งหมด ธรรมนี้แหละ เป็นอมตธาตุ เป็นอมตธรรม เป็นส่ิงท่ีสงบ  

เป็นส่ิงทีป่ระณีต พิจารณาน้อมจติเข้ามาสูอ่มตธาตอุมตธรรม ให้อยูก่บัสิง่ทีส่งบประณีต 

ดังน้ี เป็นทางปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์ คือกิเลสเป็นเครื่องผูกใจทั้งหลาย น�าให้พบกับ

นิโรธให้เป็นตัวความดับที่ละเอียด ยิ่งขึ้นไปอีก

๑๙ มีนาคม ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๒๖
จติตั้งมั่นย่อมรู้ตามเป็นจรงิ

จิตใจนี้ เป็นประธานอยู่ในบุคคลทุก ๆ คน ร่างกายย่อมเป็นที่อาศัยและเป็น

เครื่องมือของจิตใจ การอบรมให้เข้าถึงจิตใจ จึงเป็นการอบรมโดยตรง พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงธรรมก็มุ่งอบรมจิตใจ ดังที่ตรัสถึง จิตภาวนา คือการอบรมจิต ด้วยสมถวิธี 

วธิที�าจติให้สงบตัง้มัน่ และวปัิสสนาวธิ ีวธิอีบรมปัญญาให้รูแ้จ้งเป็นจรงิ และได้ตรัสไว้ว่า 

ผู้มีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นย่อมรู้ตามเป็นจริง รู้อะไรตามเป็นจริง ก็คือรู้นามรูป หรือขันธ์ 

๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้เอง รู้อย่างไร ก็คือรู้สัจจะของนามรูป

หรือของขันธ์ ๕ อะไรเป็นสัจจะของนามรูป หรือขันธ์ ๕ ก็คือ

อนิจจตา  ความเป็นของไม่เที่ยง

ทุกขตา  ความเป็นทุกข์

อนัตตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน

น้ีเป็นสจัจะของนามรปูหรือของขนัธ์ ๕ ปรากฏอยูท่ีน่ามรปูหรอืขนัธ์ ๕ นีเ้อง

อวชิชาเป็นเครื่องก�าบังสัจจะ

อาศัยที่บุคคลมีอวิชชาความไม่รู้ในสัจจะ ตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก 

อุปาทาน ความยึดถือ คือกิเลสเหล่านี้ เป็นเครื่องก�าบังสัจจะและน�าให้เห็นกลับตรง
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กนัข้าม คือให้เหน็เป็นของเทีย่ง เป็นสขุ เป็นอตัตา และกย็ดึถอือยูด่งันัน้ เพราะฉะนัน้ 

จงึได้ตรสัสอนให้จบัพิจารณาดกิูเลสท่ีก�าลังบงัเกดิขึน้ในจติใจ บรรดากเิลสเหล่านี ้ตณัหา

คือความดิ้นรนทะยานอยากจับตัวดูได้ง่าย ในเมื่อโผล่ขึ้นมา จึงได้ตรัสสอนให้จับ

พจิารณาดูให้รูใ้ห้เหน็ตณัหาความดิน้รนของใจ ความอยากของใจท่ีบงัเกดิขึน้ อนัทีจ่รงิ

กท็ีใ่จนีแ่หละ แต่ว่าก็ให้จบัพิจารณาตัง้แต่ต้นทางของใจหรอืของนามธรรม คอือายตนะ

ภายในอายตนะภายนอกทีป่ระจวบกนั กเ็กดิความรูส้กึเหน็รปู ได้ยนิเสยีง เป็นวญิญาณ 

รูปเสียงเป็นต้นก็มาสัมผัสถึงใจ เป็นสัมผัสแล้วก็เป็นเวทนา เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือ

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข แล้วก็เป็นสัญญาจ�าหมายในรูปเสียง เป็นต้น เหล่านั้น 

แล้วก็เป็น สัญเจตนา ความคิดปรุงคิด แล้วก็เป็นตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก  

ในรปู ในเสยีง เป็นต้นนัน้ขึน้ แล้วกเ็ป็นวติก ตรกึ วจิาร ตรองไปในรปู เสยีง เป็นต้น  

ตามอ�านาจของตณัหา อาการของใจดงักล่าวนี ้ย่อมมอียู่เป็นปกต ิแต่ผูท้ียั่งเป็นปถุุชน 

หรือแม้เป็นอริยชนชั้นต้น ชั้นต�่ายังละอาสวกิเลสไม่ได้ ตัณหานุสัย คือตัณหาที่นอน

เนื่องอยู่ในใจก็คอยโผล่ขึ้นมา จับรูป เสียง เป็นต้น ที่ตาเห็น ที่หูได้ยิน น�าจิตให้คิด

นกึไปในทางทีเ่ป็น ตณัหาดงันีเ้ป็นสมทุยั คอืเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ให้พจิารณาจบัดูดงันี้

ก็จะมองเห็นว่าตัณหาในใจน้ีบังเกิดขึ้นวุ่นวายในรูปที่ตาเห็น ในเสียงที่หูได้ยินเป็นต้น 

ตลอดจนถงึในเรือ่งราวทางใจเพยีงไร และโดยเฉพาะ มโน คอืใจ  อนัเป็นอายตนะข้อ

ที่ ๖  เมื่อปล่อยให้คิดนึกเรื่องราวต่าง ๆ บรรดาอารมณ์และกิเลสที่เก็บไว้เป็นอนุสัย 

คือที่นอนจมหรือที่เป็นอาสวะ คือหมักหมม ก็จะถือโอกาสโผล่ขึ้นมายั้วเยี้ย เรื่องนั้น

บ้าง เรือ่งน้ีบ้าง ชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง ดงันีเ้ป็นเรือ่งของสมุทยัทัง้นัน้ เป็นเหตกุ่อทกุข์

เดือดร้อนทั้งนั้น

ผลของการปฏบิัตศิลี สมาธ ิ ปัญญา

คราวนี้เมื่อมาปฏิบัติในทางดับ คือ ในศีล สมาธิ ปัญญา ดังที่ได้กล่าวแล้ว

ย่อมเกิดผลดี ๓ ประการ คือ :

เร่ืองศลี คอืกเิลสอะไรในใจอย่างหยาบทีโ่ผล่ขึน้มา อนัจะให้ฆ่าเขาบ้าง ให้ลกั

ของของเขาบ้าง เป็นต้น กด็บัเสยีด้วยศลี ไม่เป็นทาสของกเิลส ท�าตามกเิลส ท�าตาม



229แนวปฏิบัติทางจิต

กเิลส กเิลสอะไรทีก่ลุม้กลดัใจ ไม่หยาบถงึกับให้ล่วงศลี กด็บัเสียด้วยสมาธ ิกเิลสอนั

ใดที่เป็นอย่างละเอียดอันท�าให้เห็นผิด ท�าให้อยากยึดถือไม่ปล่อยวาง ก็ดับเสียด้วย

ปัญญา การปฏิบัติอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา ดังนี้ เป็นการปฏิบัติทางดับ

เร่ืองสมาธิ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติในสติปัฏฐานตั้งสติก�าหนดพิจารณากาย  

เวทนา จิต ธรรม ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็นการปฏิบัติในทางสมาธิ และ

ปัญญาประกอบกัน แต่ในเบื้องต้น ตั้งสติก�าหนดพิจารณา กาย ก�าหนดรู้ลมหายใจ

เข้าออกดังกล่าวแล้ว ก็เป็นการปฏิบัติที่หนักมาในทางสมาธิ เป็นอุบายท�าจิตให้สงบ 

ตั้งมั่นจากกิเลสที่กลุ้มกลัดจิตใจทั้งหลาย กิเลสที่กลุ้มกลัดจิตใจจ�าพวกนิวรณ์ ก็สงบ

ลงไป ในขณะทีจ่ติสงบจากนวิรณ์ อนักล่าวได้ว่าสงบจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย 

ตัณหาจะไม่โผล่ขึ้นมา เมื่ออายตนะภายในภายนอกกระทบกัน เกิดความรู้เห็นรูป 

ได้ยินเสียงเป็นต้น ตลอดจนถึง วิตก วิจาร อยู่ในรูปเสียงเป็นต้น ตัณหาก็จะไม่โผล่ 

จะปรากฏเป็นความดับความเย็นทั้งหมดในขณะเมื่อจิตสงบจากกามและอกุศลธรรม 

ทั้งหลาย ด้วยอ�านาจของสมาธิ แต่ว่ายังมีกิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยอันหมักดองนอน 

จมอยู่ เมื่อจิตออกจากสมาธิ ครั้นอายตนะภายในภายนอกกระทบกัน เกิดความรู้สึก

เห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นขึ้น ตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมาอีกได้ เพราะฉะนั้น ก็ต้องปฏิบัติ

ทางปัญญา

เรื่องปัญญา การปฏิบัติทางปัญญา พึงท�าในเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิ สงบจาก

กามและอกุศลธรรมทั้งหลาย ก็จับพิจารณาองค์ของสมาธินั่นแหละ อันใดเป็นรูป  

กจ็บัข้ึนพจิารณาโดยเป็นรูป อันใดเป็นเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ก็จบัขึน้พจิารณา

โดยเป็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็นพระไตรลักษณ์กล่าวคือ เป็น

อนิจจะ  ไม่เที่ยง

ทุกขะ  เป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง

อนัตตา  ไม่ใช่ตัวตน

ดงัทีก่ล่าวแล้ว การปฏิบตัทิางปัญญานี ้เมือ่ท�าบ่อย ๆ กจ็ะท�าให้รูแ้จ้งเหน็จรงิ

ในสัจจะของขันธ์ ๕ นี้ ชัดขึ้น ๆ ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงนี่แหละเป็นเครื่องเจาะแทง 
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อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เจาะแทงอาสวะอนุสัย ท�าให้ลดน้อยลงไป และเมื่อเป็นดังนี้ 

แม้จะออกจากสมาธิ พวกตัณหาอนุสัยก็จะอ่อนก�าลังลง ไม่บังเกิดขึ้นมาวุ่นวายใน

อารมณ์ทั้งหลายมากนัก หรือว่าเกิดขึ้น ก็สงบลงไปได้โดยง่าย เพราะว่าปัญญารู้ทัน

ขึ้นมา กิเลสก็ตกลง แต่ถ้าปัญญาเพลาก�าลังอ่อนก�าลัง กิเลสก็แข็งแรง เพราะฉะนั้น 

วธิทีีจ่ะท�าให้กเิลสอ่อนก�าลงันัน้ ก็ต้องท�าปัญญานีแ่หละให้มีก�าลงั ดงันีเ้ป็นการปฏบิตัิ

ในทางดับ นิโรธคือความดับนี้ ก็ปรากฏขึ้นที่อายตนะภายในภายนอกเป็นต้น

รวมความว่า ปรากฏขึ้นที่กายและใจอันนี้นี่แหละ ปรากฏที่ ตา หู เป็นต้น 

อนัเป็นต้นทาง จนถึง วติก วจิาร ตรกึตรอง อันเป็นปลายทาง เมือ่ตณัหาไม่บงัเกิดขึน้ 

อาการของกายและใจเหล่านี้ ก็เป็นนิโรธ คือความดับหมด เป็นความเย็นหมด  

ไม่มีกิเลสอะไรบังเกิดขึ้น ไม่มีตัณหาบังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น นิโรธ คือความดับดังนี้ 

จึงเป็นผลที่พึงปรารถนาของผู้ปฏิบัติธรรม

๒๐ มีนาคม ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๒๗
การปฏบิัตเิข้าถงึธรรม

กรรมฐานเป็นการงานทางใจที่ทุก ๆ คนสมควรจะฝึกหัดปฏิบัติให้เป็นกิจ

ประจ�าวัน ก็ด้วยการท�าจิตให้สงบตั้งมั่น และด้วยการหัดใช้ปัญญาพิจารณาตามสัจจะ

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน

การท�าจติให้สงบตัง้มัน่นัน้ กด้็วยการทีท่�าสมาธติัง้สตกิ�าหนดอารมณ์ของสมาธิ

ข้อใดข้อหนึ่ง เช่น ลมหายใจเข้าออก อาการต่าง ๆ ของกาย หรือธาตุของกรรมฐาน

หรอืว่า กสณิข้อใดข้อหน่ึง ตามแต่ใจจะสะดวกทีจ่ะกระท�า เป็นการหัดท�าจติให้มสีมาธิ

คือให้สงบตัง้มัน่ เพราะสมาธนิีเ้ป็นสิง่จ�าเป็นแก่จติใจ เป็นเครือ่งท�าให้มีการอยู่เป็นสุข

ในปัจจุบัน และเป็นบาทของปัญญา

อีกอย่างหนึ่ง หัดใช้ปัญญาพิจารณาตามสัจจะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอน

เป็นการปฏิบตัิท�าญาณคอืความหยัง่รู ้และทฏิฐ ิคือ ความเหน็ให้ถกูตรงต่อสจัจะ คือ

ความจริง ทุก ๆ คนย่อมมีความรู้ความเห็นของตนเองอยู่

แต่ว่าความรู้ความเหน็ทีเ่ป็นสามญัของแต่ละคนนัน้เป็นอกีอย่างหนึง่ จากความรู้

ความเห็นตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอน เพราะว่าความรูค้วามเห็นทีเ่ป็นสามญัของ

แต่ละคนน้ัน มอีตัตา คอื ตวัตนเข้าเกีย่วข้อง มตีณัหาอปุาทาน คอื ความด้ินรนทะยาน

อยาก และยึดถือเข้าเกี่ยวข้อง มีราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ เข้าเกี่ยวข้องจึงมีความ

ล�าเอียงของใจ เพราะเหตแุห่งตนบ้าง เพราะเหตแุห่งผูอ้ืน่บ้าง ความรูค้วามเหน็สามญั 
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ของแต่ละบุคคล ย่อมเป็นไปอยู่ดังน้ี ส่วนความรู้ความเห็นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรง

สัง่สอนน้ัน เป็นความรูค้วามเหน็ทีบ่รสิทุธิ ์ไม่มีอตัตา ตวัตนเข้าเกีย่วข้อง ไม่มีตณัหา

อปุาทานเข้าเกีย่วข้อง ไม่มรีาคะหรอืโลภะ โทสะ โมหะ เข้าเกีย่วข้อง ปราศจากความ

ล�าเอียง เพราะเหตุแห่งตนเองบ้าง เพราะเหตุแห่งผู้อื่นบ้าง เพราะฉะนั้น การปฏิบัติ

ข้ันปัญญาในพระพทุธศาสนา จงึเป็นการปฏบิตัทิีจ่ะเปลีย่นความรูค้วามเห็นของตนเองนี้ 

ไปสู่ความรู้ความเห็นตามสัจจะท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอน ถ้าหากว่ายังไม่เปลี่ยน

ความรู้ความเห็นดังกล่าว ก็ยังเข้าถึงธรรมไม่ได้ เพราะว่าการเข้าถึงธรรมนั้น จะต้อง

มีการเปล่ียนความรู้ความเห็นอันเป็นฝ่ายกิเลสของตนเองไปสู่ความรู้ความเห็นท่ีเป็น

ความพ้นกิเลส แม้ว่าจะยังเปลี่ยนไม่ได้ทันที แต่ก็เป็นการเปลี่ยนไปโดยล�าดับ  

เพราะการเปลี่ยนทันทีนั้นเป็นสิ่งที่ท�าไม่ได้ ต้องค่อย ๆ ปฏิบัติขัดเกลาไป แต่อาศัยที่

ต้องให้รู้ คือรู้จักความรู้ความเห็นเดิมของตนเอง และรู้จักความรู้ความเห็นตามสัจจะ

ของพระพุทธเจ้า

จะกล่าวถึงความรู้ความเห็นตามสัจจะของพระพุทธเจ้า ในมรรคที่มีองค์แปด

ประการ ประการท่ีหน่ึงกคื็อ สมัมาทิฏฐ ิความเหน็ชอบ ประการทีส่อง สัมมาสังกัปปะ 

ความด�าริชอบ

สัมมาทฏิฐ ิ ความเห็นชอบ

สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั้นก็คือ:

ทุกฺเข ญาณํ ความหยั่งรู้ในทุกข์

ทุกฺขสมุทเย ญาณํ ความาหยั่งรู้ในสมุทัย คือ เหตุให้เกิดทุกข์

ทุกฺขนิโรเธ ญาณํ ความหยั่งรู้ในทุกขนิโรธ ความดับทุกข์

ทกุขฺนิโรธคามนิยิา ปฏปิทาย ญาณ ํความหยัง่รูใ้นปฏปิทา คอืข้อปฏบิตัทิีใ่ห้

ถึงความดับทุกข์ ข้อสี่น้ีเรียกสั้นว่ารู้ในมรรค คือทาง ก็คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับ

ทุกข์นั่นแหละ
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ความหยั่งรู้ในทุกข์ อะไรเป็นทุกข์ ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสอธิบายไว้ว่า

ความเกิดเป็นทุกข์

ความแก่เป็นทุกข์

ความตายเป็นทุกข์

โสกะ ความโศกแห้งใจ ปริเทวะ ความคร�่าครวญ ทุกขะ ความไม่สบายกาย 

โทมนัส ความไม่สบายใจ อุปายาส ความคับแค้นใจ เป็นทุกข์

ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์

ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก เป็นทุกข์

ความปรารถนาไม่ได้สมหวัง เป็นทุกข์

กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

เป็นทุกข์ ดังนี้

ทุกฺเข ญาณํ หยั่งรู้ในทุกข์ ก็คือหยั่งรู้ในทุกข์ทั้งหลาย ตามที่ตรัสอธิบายไว้นี้ 

แต่ที่เรียกว่าเป็นความหยั่งรู้นั้น จะต้องเป็นความรู้ที่เห็นแจ่มแจ้งชัดเจน ในอาการที่

เป็นทุกข์เหล่าน้ี และความเห็นดังกล่าวนี้ก็ต้องเป็นความเห็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  

เก็บรวมเข้ามาโดยย่อ ว่าทุก ๆ สิ่งที่เกิดขึ้น ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา คือเป็น

ความรู้ความเห็นในความเกิดดับของส่ิงท้ังหลายที่ปรากฏอยู่ สิ่งอะไรท่ีปรากฏทางตา 

คือเห็นรูปอะไรทางตา ก็หย่ังรู้ขึ้นทันทีว่า รูปที่ตาเห็นเป็นสิ่งที่เกิดดับ รูปเกิดรูปดับ 

เสยีงเป็นต้นกเ็ช่นเดยีวกนั เกดิความรูข้ึ้นทนัทว่ีาเสยีงเกดิดบั กลิน่เกดิดบั รสเกดิดบั 

สิง่ทีก่ายถูกต้องเกดิดบั เร่ืองทีผ่ดุขึน้ทางใจทัง้หลายกเ็กิดดับ การปฏบิตัหิดัให้มองเหน็

ทุกข์ดังกล่าว แต่ละข้อตามท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน และเก็บความสรุปเข้ามา  

เป็นทุก ๆ สิ่งที่ประสบพบผ่าน ดังเช่นรูปเสียงเป็นต้นนั้น รวมเป็นความเกิดดับ ดังนี้

เป็นการฝึกหัดปฏิบัติให้เห็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์

ความหยั่งรู้ในสมุทัย สมุทัย คือ เหตุให้เกิดทุกข์นั้นก็คือ

ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากของใจเป็นกามตัณหา ใจดิ้นรนอยากไปใน

กาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ ก็มี
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เป็นภวตณัหา ใจด้ินรนทะยานอยากไปในภพ คอืความเป็นน่ันเป็นนีต่่าง ๆ กม็ี

เป็นวภิวตณัหา ใจดิน้รนทะยานอยากไปในความไม่เป็นนัน่เป็นนี ่คอืต้องการ

ให้สิ่งหรือภาวะที่ไม่ชอบสิ้นไปหมด ดั่งนี้ก็มี

ดัง่นัน้ ใจท่ีดิน้รนอยากไปต่าง ๆ นีแ้หละเป็นตวัตณัหา ซึง่เป็นสมทุยั เหตใุห้

เกิดทุกข์ เพราะฉะนั้น ก็ปฏิบัติหัดจับตัวตัณหาในใจที่บังเกิดขึ้น พล่านไปในอารมณ์

ทั้งหลาย มีรูปารมณ์ เป็นต้น ว่านี่เป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ หัดจับตัวตัณหาในใจ

ของตัวเอง ให้รู้ว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ ดั่งนี้ เป็นการฝึกหัดปฏิบัติให้หยั่งรู้ในสมุทัย

ความหยั่งรู้ในทุกขนิโรธ นิโรธ คือ ความดับทุกข์นั้น คืออะไร ก็คือความดับ

ตณัหาได้สิน้เชิง เม่ือดับตณัหาได้ ทุกข์กย่็อมดับไป เพราะฉะนัน้ กฝึ็กหดัปฏบิตัจิบัตวั 

นิโรธ คอืความดบัดังกล่าว แต่ว่านโิรธ คอืความดบัดงักล่าวน้ัน บางทตีณัหาทีบั่งเกดิขึน้ 

ทุกข์ที่บังเกิดขึ้น ครอบง�าใจ ดับหายไปเอง ตามกาลเวลา ดังนี้ก็เป็นนิโรธ อย่างหนึ่ง

อกีอย่างหนึง่ ดบัเพราะมรรคในอรยิสจัจ์ ๔ ในทีนี่ ้หมายถงึดบัเพราะการปฏบิตัมิรรค

ในอรยิสจัจ์ ๔ เพราะว่าดบัด้วยกาลเวลานัน้ ไม่ต้องอาศัยการปฏบัิตอิะไร และกไ็ม่ได้

ดับไปหมด เป็นการดับชนิดตกตะกอน คือยังตกตะกอนเก็บอยู่เป็นตัณหานุสัย  

ในจิตใจส่วนลึก ซึ่งจะพลุ่งโผล่ขึ้นมาอีก ในเมื่อถูกอารมณ์มากระทบ

ความหยัง่รูใ้นปฏิปทา คอื ข้อปฏิบติัให้ถงึความดับทุกข์ การดบัด้วยมรรคนัน้ 

เป็นการดับชนิดที่ขุดรากตะกอน คือตัณหานุสัยในจิตใจ เพราะฉะนั้น เมื่อพบนิโรธ

คือ ความดับเพราะมรรค ก็ให้ท�าความหยั่งรู้ว่าความดับนั้น คือดับที่ใจ มีอาการเป็น

ความเยน็ความสงบดงันี ้ทุกข์ท้ังปวงดบัสงบไปหมดสิน้ ส่วนความดบัตามกาลเวลานัน้ 

หัดจับพิจารณาโดยเปรียบเทียบได้ว่าในกิเลส ว่าในเวลาท่ีความอยากและความทุกข ์

ครอบง�าใจ ใจเดือดร้อน อย่างนี้ ๆ แต่ว่าในเวลาที่กิเลสสงบ ทุกข์สงบ ใจมีความเย็น 

ความสงบ ดังนี้ เพราะฉะนั้น แม้เป็นความดับตามกาลเวลา ก็ยังเป็นผลดีอยู่นั่นเอง 

เมื่อเป็นความดับด้วยมรรค ก็จะยิ่งเป็นความดับท่ีสนิทและเป็นผลดีย่ิงขึ้น พิจารณา

ดังน้ีเพ่ือเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เกิดความปฏิบัติ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้น 

ก็คือ มรรคมีองค์แปด ดังที่ก�าลังกล่าวอยู่ในบัดนี้ ก็คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
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สัมมาสังกัปปะ ความด�ารชิอบ

สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ เป็นมรรคข้อ ๒ และก็ยังมีอีก ๖ ข้อ แต่ละ

ข้อก็เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ท้ังน้ัน ท�าความหยั่งรู้ในความดับ ในทางปฏิบัติ 

หรือในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็คือ ลงมือปฏิบัติในมรรคมีองค์แปดนี้ ดังที ่

เริม่ใช้ปัญญา พจิารณา ในทกุข์ เหตเุกดิทกุข์ ความดบัทกุข์ ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ 

ตามสัจจะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอน ดังนี้เป็นการฝึกหัดปฏิบัติ ในสัมมาทิฏฐิ  

ความเห็นชอบ และเมือ่มคีวามเหน็ชอบดังกล่าว ความด�าร ิคอืความคดิหรอืความตรกึ

ตรองต่าง ๆ ก็จะเป็น

เนกขัมมสังกัปปะ ความด�าริในทางออก ออกจากความพัวพัน ความติดอยู่

ในบ่วงมารท้ังหลาย คือรปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ ทีน่่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ

อัพยาปาทสังกัปปะ ความด�าริในทางไม่พยาบาทมุ่งร้าย

อวิหึสาสังกัปปะ ความด�าริในทางไม่เบียดเบียนใคร

กล่าวสัน้เข้ามา เม่ือไม่มีความเหน็ชอบคอืยงัไม่เหน็ในทกุข์เป็นต้น ความด�าริ

ก็ย่อมเป็นความด�าริที่ติดข้องพัวพันอยู่ในทุกข์ ด�าริในทางพยาบาทปองร้ายอยู่ในทุกข์ 

ด�าริในทางเบียดเบียนทุกข์ เพราะอะไร ก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ก็ย่อมรวมอยู่

ในสิ่งที่ต้องเกิด แก่ ตาย ทั้งนั้น ต้องรวมอยู่ในขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ ตนเองกล่าวคือขันธ์ ๕ ของตนเองก็ต้อง เกิด แก่ ตาย บุคคลอื่น สัตว์อื่น

ก็เกิด แก่ ตาย สิ่งทั้งหลายที่เป็นวัตถุ เมื่อได้มาเป็นสัมปโยค ก็จะต้องพลัดพราก 

เป็นวิปโยค การได้มานั้น เท่ากับเป็นเบื้องต้น หรือการเริ่มของการพลัดพราก  

เหมอืนอย่างชวีตินีไ้ด้มาด้วยการเกดิ และเมือ่เกดิกช็ือ่ว่าเป็นการเร่ิมต้นการพลดัพราก 

เพราะชีวิตนี้จะต้องบ่ายหน้าไปสู่ความดับหรือความตายทุกขณะ การได้มาจึงเป็น 

การเริ่มต้นของการพลัดพรากนั่นเอง เพราะฉะนั้น ทุก ๆ สิ่งที่ต้องเกิดต้องดับดังนี้ 

จึงชื่อว่าเป็นทุกข์ ความติดข้องพัวพันอยู่ด้วยอ�านาจของกามกิเลส ก็ติดข้องพัวพันอยู่

ในสิ่งที่เป็นทุกข์ คือสิ่งท่ีเกิดดับดังนี้แหละ จะปองร้ายอะไรใคร บุคคลและสัตว์ที่ 
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ปองร้ายนั้น ก็เป็นสิ่งที่เกิดดับ คือ เป็นทุกข์นั่นแหละ จะเบียดเบียนบุคคลและสัตว์

อะไร บคุคลและสตัว์นัน้ ๆ กเ็ป็นสิง่ท่ีเกดิดับ รวมเข้าก็เป็นทกุข์นัน่แหละ จงึเป็นการ

ด�ารพิวัพนัอยูใ่นทุกข์ ปองร้ายอยู่ในทุกข์ เบยีดเบยีนอยูใ่นทกุข์ แต่เมือ่มคีวามเห็นชอบ 

ความด�าริก็จะด�าริในทางออกจากทุกข์ ด�าริในทางไม่ปองร้ายผู้อื่น ด�าริในทางไม่

เบียดเบียนผู้อื่น

เพราะฉะนัน้ กฝึ็กหดัปฏบัิตคิวามด�าริในใจของตนเอง คอืดูความคดิในใจของ

ตนเอง และก็ฝึกหัดปฏิบัติเพื่อให้เป็น เนกขัมมสังกัปปะ ด�าริในทางออก อัพยาปาท-

สังกัปปะ ด�าริในทางไม่ปองร้าย อวิหึสาสังกัปปะ ด�าริในทางไม่เบียดเบียด ดังน้ี  

เป็นการฝึกหดัปฏบิตัทิ�าปัญญาอนัเรยีกว่า ปฏบิตัใินสมัมาทฏิฐ ิและในสมัมาสงักปัปะ



ครั้งที่ ๒๘
การฟังธรรมน�าไปสู่สัมมาทฏิฐิ

การส่งจติไปในกระแสธรรมนี ้กค็อืการส่งจติไปสู่ธรรมทีก่�าลังแสดง กล่าวคอื

ส่งจิตไปฟังนั่นเอง ไม่ส่งจิตไปในที่อื่น การส่งจิตไปฟังนี้ชื่อว่าเป็นการส่งจิตให้ด�าเนิน

ไปในกระแสธรรมเป็นข้ันแรก และเม่ือส่งจิตไปฟัง ก็ย่อมจะได้ยินเสียงที่แสดงธรรม 

การได้ยินนี้ไม่ใช่สักแต่ว่าหูกับเสียงมากระทบกัน แต่จะต้องมีจิตใจนี้รับฟังอยู่ด้วย  

เมื่อมีจิตใจรับฟังจึงจะได้ยิน ถ้าหากว่าจิตใจไม่รับฟัง เพราะส่งจิตไปคิดเสียเรื่องอ่ืน 

การได้ยนิกไ็ม่บังเกดิขึน้ กเ็หมือนอย่างหหูนวก หรอืเหมอืนอย่างไม่มเีสียงมากระทบหู 

ฉะนั้น การส่งจิตไปให้รับฟังด้วย จึงเป็นสิ่งส�าคัญประการแรก

เมือ่ฟัง ได้ยินเพราะส่งจิตไปรบัฟังธรรม ความรูใ้นธรรมทีฟั่งกย่็อมบังเกิดขึน้ 

ความรู้ดังกล่าวนี้แหละเป็นความรู้ที่เจาะแทงเข้าสู่สัจจะ คือ ความจริง เพราะธรรมที่

ฟังกช้ี็เข้ามาถงึสจัจะในตนเอง เมือ่เป็นเช่นนี ้ความรู้อนัเกิดจากการฟัง ได้ยิน จงึเจาะ

แทงเข้าไปสูส่จัจะดงักล่าว น้ีกเ็ป็นตวัปัญญา คอืความรูอ้ย่างหนึง่ เรยีกว่า เป็นปัญญา 

ก็เพราะเป็นความรู้ตามที่เป็นจริง คือตามท่ีเป็นไปอย่างไร ธรรมท่ีแสดงอบรมตาม 

ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้านัน้ ประมวลกล่าวได้ว่า ล้วนแต่ชีเ้ข้ามาถงึ ทกุขสัจจะ สมทุยั

สัจจะ นิโรธสัจจะ มรรคสัจจะ ดังกล่าวแล้ว

เพราะฉะนั้น ความรู้ธรรมก็ย่อมเป็นความรู้ในสัจจะทั้ง ๔ นี้ น้อยหรือมาก

เมื่อเป็นเช่นนี้ ความรู้ดั่งนี้เอง ก็เป็นเครื่องท�าความเห็นให้ตรงต่อสัจจะขึ้นโดยล�าดับ
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ความรู้ความเห็นที่เป็นพื้นเพของสามัญชนนั้น ย่อมรู้เห็นผิดไปจากสัจจะ  

เฉไปจากสจัจะ ไม่ตรงต่อสจัจะ ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว เพราะฉะนัน้ เมือ่ได้ปัญญาดงักล่าว

ขึ้นโดยล�าดับ ก็ย่อมจะแก้ความรู้ความเห็นที่ผิดนั้นให้กลับถูก ที่เฉไฉให้กลับตรงต่อ

สจัจะตามท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่สอนข้ึนโดยล�าดับ ฉะนัน้ การฟังธรรมให้ได้ยนิ ด้วยการ

ส่งจิตไปในกระแสธรรมดังกล่าว จึงเป็นจิตที่ดีที่ชอบ ย่อมจะเปลี่ยนความรู้ความเห็น

ของตนไปสู่สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบดังกล่าวแล้วขึ้นโดยล�าดับ

สัมมาทฏิฐนิ�าไปสู่สัมมาสังกัปปะ

เมื่อมีความรู้ ความเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้น ความด�าริคือความ คิด นึก 

ตรึกตรองทั้งหลาย ก็ย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบขึ้นตามกันไปคือ

จะเป็นความด�าริในทางออกจากเครื่องพัวพันในทุกข์

จะเป็นความด�าริในทางไม่ปองร้ายในทุกข์

จะเป็นความด�าริในทางไม่เบียดเบียนทุกข์

อนัหมายถงึว่า ไม่ปองร้าย ไม่เบยีดเบยีนร่างกาย ชวิีต ทรพัย์สมบติัของใคร ๆ 

เพราะว่าสิง่เหล่านีเ้ป็นทุกข์ท้ังนัน้ เพราะต้องแก่ ต้องตายทัง้นัน้ ไม่ต้องไปเบยีดเบยีน 

กจ็ะต้องแก่ต้องตายไปเอง และความปองร้ายความเบยีดเบยีนนัน้กเ็ป็นอกุศล เป็นเหตุ

ก่อทกุข์ข้ึนอกีส่วนหนึง่ บุคคลทุก ๆ คนต้องแบกทกุข์กนัอยูเ่ตม็เพยีบแล้ว ทัง้สภาวทกุข์ 

ทุกข์ตามสภาพ ทั้งทุกข์ที่เกิดจากกิเลส เมื่อมาปองร้าย มาเบียดเบียนซึ่งกันและกัน 

ก็เป็นการสร้างกรรม ก่อทุกข์เพิ่มขึ้นอีก และทุกข์ที่ก่อให้คนอื่นนั้น ก็ย่อมจะสะท้อน

กลับมาเป็นทุกข์แก่ตน ซึ่งเป็นผู้ก่อกรรม ปองร้ายเบียดเบียนผู้อื่นอีกด้วย ฉะนั้น  

เมื่อปองร้ายเบียดเบียนเขา ก็เท่ากับปองร้ายเบียดเบียนตนเองนั่นเอง ฉะน้ัน ผู้ที่มี

สมัมาทฏิฐิ คือ ความเหน็ชอบ จงึไม่ด�าร ิคือ คดินกึ ตรกึตรอง ในทางพวัพนัอยูก่บัทกุข์ 

และในทางพยาบาทปองร้ายเบียดเบียนดังกล่าว แต่จะด�าริ คือ คิดนึก ตรึกตรองใน

ทางออกจากทุกข์ ในทางไม่พยาบาทปองร้าย เบียดเบียนด้วยประการทั้งปวง ดังนี้  

เป็นสัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ
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สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชวีะ

เมื่อมีความด�าริชอบอยู่ดั่งน้ี ดังที่ได้กล่าวแล้ว กรรมท่ีแสดงออกทางกาย  

ทางวาจา ตลอดจนถึงท่ีเป็นมโนกรรม กรรมทางใจเอง ก็ย่อมจะเป็นกายกรรมที่ 

เป็นกศุล วจีกรรมทีเ่ป็นกศุล มโนกรรมท่ีเป็นกศุล อาชพีกย่็อมจะเป็นอาชพีทีเ่ป็นกศุล 

เพราะว่ากรรมทั้งหลายย่อมมาจากเจตนา คือความจงใจ และเจตนาคือความจงใจนั้น

กม็าจากความด�าริ คือความคิดนึก ตรึกตรอง อนัเน่ืองมาจากความรู ้ความเหน็นัน้เอง 

เพราะฉะนั้น เม่ือมีความรู้ความเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิ อันท�าให้มีความด�าริชอบ  

เป็นสมัมาสงักปัปะ กย่็อมจะส่งต่อไปถงึกรรมต่าง ๆ ทีแ่สดงออก ท�าให้เป็น สัมมาวาจา 

เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ

เพือ่ท่ีจะช้ีให้ชดั ท่านจึงแสดงไว้ว่า สมัมาวาจา เจรจาชอบนัน้กคื็อ เวรมณ ีได้แก่

ความเว้นจากพูดเท็จ

ความเว้นจากพูดส่อเสียด

ความเว้นจากพูดค�าหยาบ

ความเว้นจากพูดส�าราก หรือพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล

สัมมากัมมันตะ การงานชอบนั้นก็คือ เวรมณี

ความเว้นจากฆ่าเขา

ความเว้นจากการลักของเขา

ความเว้นจากการประพฤติผิดประเพณีในทางกาม หรือจากพรหมจริยกิจ

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบนั้น ก็คือละมิจฉาอาชีวะ อาชีพที่ผิด ประกอบ 

สัมมาอาชีวะ อาชีพที่ชอบ

สมัมาวาจา สมัมากมัมันตะ ท่านยกเอาเวรมณ ีคือความเว้นนัน้ กพ็งึเข้าใจว่า 

เมื่อมีเวรมณี คือความงดเว้นอยู่ในใจ ก็ย่อมเป็นสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะขึ้น คือ 

แม้จะไม่พูดอะไร จะไม่ท�าอะไร ก็เป็นสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ ดังเช่นผู้ที่ม ี



240 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๒

ความเห็นชอบ มีความด�าริชอบดังกล่าวแล้ว ย่อมมีเวรมณีขึ้นตามกัน เพราะเมื่อมี

ความเห็นชอบมีความด�าริชอบอยู่ ก็ย่อมไม่มีความคิดที่จะก่อเจตนาเพื่อที่จะพูดเพื่อ 

ที่จะท�าในทางผิดในทางชั่วทั้งหลาย แต่จะมีความสงบวาจา สงบกาย เมื่อจะพูดอะไร

ไปกพ็ดูวาจาท่ีด ีเม่ือจะท�าอะไรกท็�าสิง่ท่ีดเีป็นไปเพือ่เกือ้กลูดงันี ้จงึบังเกดิเป็นเวรมณี 

คือความเว้นขึ้น แม้โดยท่ีไม่ได้คิดจะเว้น และเมื่อเป็นเช่นนี้ แม้จะนั่งนิ่งอยู่เฉย ๆ  

ก็ชื่อว่ามีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และแม้จะพูดอะไรจะท�าอะไรออกไป ก็ย่อม

แสดงออกเป็นสมัมาวาจา หรอืกศุลวาจา สมัมากมัมันตะ หรอืกศุลกัมมันตะ โดยแท้ 

ส่วนอาชีพนั้น ทุก ๆ คนจ�าจะต้องอาศัยปัจจัย ๔ ส�าหรับด�ารงชีวิตอยู่ทุกวัน  เพราะ

ฉะน้ัน จึงจะอยูเ่ฉย ๆ ไม่ได้ จะต้องประกอบอาชพีอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ให้ได้ปัจจัย

ทั้ง ๔ มาทะนุบ�ารุงร่างกาย ชีวิต ผู้ที่มีความเห็นชอบ ความด�าริชอบ ก็ย่อมจะเว้น 

ย่อมจะละมิจฉาชีพต่างๆประกอบแต่สัมมาอาชีวะ คือเล้ียงชีวิตโดยชอบ โดยหมาย

ถึงว่าแสวงหาปัจจัย ๔ ในทางทีชอบและเมื่อได้มา ก็พิจารณาบริโภคใช้สอยในทาง

ทะนุบ�ารุงรักษาร่างกายและชีวิตไว้เพื่อประพฤติสิ่งที่ดีที่ชอบทั้งหลาย แต่ไม่ใช่บริโภค

เพื่อเพิ่มตัณหา หรือเพิ่มกิเลส ดังนี้ก็เป็นสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ

มรรคดงัทีไ่ด้กล่าวมาน้ี ย่อมเป็นข้อทีถึ่งปฏบัิตอิยู่ด้วยกนัทุก ๆ คน เพราะฉะนัน้ 

ก็ให้หมั่นพิจารณาดูมรรคที่ตนเอง และตั้งใจปฏิบัติท�ามรรคให้ดีขึ้นอยู่ทุก ๆ วัน ดังนี้ 

ก็ย่อมจะชื่อว่าได้เป็นผู้ปฏิบัติขยับใกล้นิพพานเข้าไปโดยล�าดับ



ครั้งที่ ๒๙
ใจมักไปตามกระแสโลก

จิตใจนี้มีอารมณ์ คือเรื่องต่าง ๆ ที่คิดนึกอยู่เป็นอันมาก เป็นเรื่องที่ผ่านเข้า

มาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจเอง เรื่องเหล่านี้บางอย่างก็

ท�าใจให้ยนิด ีพอใจ รกัใคร่ บางอย่างกท็�าใจให้หงดุหงดิ ขดัเคอืง โกรธแค้น บางอย่าง

กท็�าใจให้ง่วงเหงา บางอย่างกท็�าใจให้ฟุ้งซ่าน บางอย่างกท็�าใจให้ลังเล สงสัย ไม่แน่นอน 

อาการของใจดงักล่าวนีเ้รยีกว่า นวิรณ์ แปลว่า เครือ่งกัน้ คอืกัน้จติไว้ไม่ให้เกดิปัญญา 

รู้แจ้ง เห็นจริง กั้นจิตไว้มิให้สงบตั้งมั่น รวมความว่า กั้นจิตไว้ไม่ให้ด�าเนินไปในทางดี 

แต่ว่ากลับส่งให้ด�าเนินไปในทางต�่าทรามต่าง ๆ และจิตใจท่ีประกอบด้วยความยินดี 

พอใจ รักใคร่ ในอารมณ์บางอย่าง หงุดหงิด ขัดเคือง โกรธแค้น ในอารมณ์บางอย่าง 

เป็นต้น ดังกล่าวนี้เรียกว่าเป็นจิตใจที่ด�าเนินไปในกระแสของตัณหา หรือในกระแส 

ของโลก เพราะค�าว่าโลก กห็มายถงึอารมณ์อนัเป็นทีต้ั่งของกเิลสทัง้หลาย และบรรดา

กิเลสทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นเกาะอารมณ์นั้นเอง

เมือ่จติใจด�าเนนิไปในกระแสโลก หรอืในกระแสตณัหาดัง่นี ้กเ็ป็นอนัหันหลงั

ให้กระแสของธรรม เพราะกระแสของธรรมนัน้ด�าเนนิไปตรงกนัข้าม เหมือนอย่างแม่น�า้

สองสายขนานกัน แต่ว่าไหลกลับกันไปคนละทาง สายหนึ่งไหลไปทางทิศตะวันตก  

อีกสายหนึ่งไหลไปทางทิศตะวันออก ได้ยินว่ามีกล่าวถึงเรื่องแม่น�้าที่ไหลขนานกัน  

แต่ว่ากลับกันคนละข้างดังนี้  ในเรื่องพระศรีอารย์ว่า ในสมัยพระศรีอารย์ จะมีแม่น�้า

เช่นน้ี แต่เรือ่งพระศรอีารย์นัน้ยกไว้ กล่าวเฉพาะในปัจจบุนั คือในสมยัของพระพทุธเจ้า 
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คือพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนี้แหละ แม่น�้าดังกล่าวนี้ก็มีอยู่ในใจของทุก ๆ คน

แล้วทัง้สองสาย กระแสโลกสายหน่ึง กระแสธรรมอีกสายหนึง่ ทีไ่หลขนานกนัอยู่ในใจ 

แต่ว่าไหลไปคนละทาง ตรงกันข้ามดังกล่าวแล้ว 

กระแสโลกที่แรงให้เกดิอกุศลกรรมบถ

พิจารณาดูให้ดีก็จะพึงเห็นได้ ในขณะที่จิตใจนี้ไหลไปตามกระแสโลก คือ

อารมณ์และกิเลสดังกล่าว อารมณ์นั้นก็เป็นเรื่องต่าง ๆ ที่ผูกพันอยู่ในใจ กิเลส  

นัน้บางทกีเ็ป็นความยนิด ีรกัใคร่ พอใจ บางทกีเ็ป็นความหงดุหงดิ ขดัเคอืง โกรธแค้น 

บางทีก็เป็นความหลงต่าง ๆ ที่มีอาการเป็นความง่วงเหงา ฟุ้งซ่าน ลังเล สงสัย และ

บางทีก็ไหลอยู่แต่ในใจเท่านั้น แต่ว่าบางทีเมื่อเป็นโอฆะ คือเป็นห้วงน�้า หมายถึงว่า 

บังเกิดข้ึนรุนแรง เป็นคลื่นลมอย่างแรงขึ้นในใจ ก็ไหลออกนอกใจมาปรากฏทาง 

กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร เป็น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทางอกุศลต่าง ๆ 

เช่น ฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง ประพฤตผิดิประเพณใีนทางกามบ้าง นีเ้ป็นกายกรรม 

พดูเทจ็บ้าง พดูส่อเสยีดบ้าง พดูค�าหยาบบ้าง พดูเพ้อเจ้อเหลวไหลบ้าง นีเ้ป็นวจกีรรม 

โลภเพ่งเลง็ทรพัย์ของเขา เพือ่มาเป็นของตนบ้าง พยาบาทปองร้ายเขาบ้าง เหน็ผดิจาก

คลองธรรม เช่นเห็นว่า ท�าดีไม่ได้ดี ท�าชั่วไม่ได้ชั่ว บุญบาปไม่มี ดังนี้เป็นต้น นี้เป็น

มโนกรรม อันเรียกว่า อกุศลกรรมบถ ทางของกรรมที่เป็นอกุศล อกุศลกรรมทั้งปวง

เหล่านี ้กเ็กดิขึน้จากกระแสในใจน้ีแหละท่ีรนุแรง มคีล่ืนลมรนุแรง จนถึงไหลบ่าออกไป 

จิตใจที่ด�าเนินไปดังนี้ เรียกว่าด�าเนินไปในกระแสโลกโดยแท้ หรือกระแสของกิเลส 

กระแสของตัณหา ก็เรียกได้

ต้นของกระแสโลก-กระแสธรรม

แต่ว่าการท่ีคนเราไม่ได้ด�าเนินไปอย่างนี้โดยส่วนเดียว ก็เพราะในจิตใจยังมี

กระแสธรรมอยู่อีกกระแสหนึ่ง ซึ่งเป็นกระแสที่ไหลทวนกระแสโลกอันขนานกันอยู่  

คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้น ท่านแสดงว่าเกิดขึ้นมาด้วยผลของกุศลกรรม ก็แปลว่า 
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ทุก ๆ คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ จะต้องมีกุศลกรรมอยู่ในตัวเพียงพอ ที่จะให้เกิดมา 

เป็นมนุษย์ทุกคน แปลว่ามีพื้นดีกันมาแล้ว จะนับถือพระพุทธศาสนา หรือไม่นับถือ 

พระพุทธศาสนาก็ตาม จะเกิดในตระกูลสูงต�่าอย่างไรก็ตาม มั่งมีหรือยากจนอย่างไร

ก็ตาม ก็เกิดมาด้วยผลของกุศล ส่วนความเป็นไปต่าง ๆ กันนั้น ก็เพราะมีกรรม 

ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกรรมอุปถัมภ์หรือตัดรอน ประกอบเข้ามาอีก เพราะฉะนั้น ทุกคน  

จึงมีต้นของกระแสธรรมอยู่ในใจด้วยกัน เช่นเดียวกับมีต้นของกระแสโลก ต้นของ

กระแสโลกน้ันก็ได้แก่ อาสวอนุสัย คือกิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตส่วนลึก  

เรยีกว่าประจ�าสันดาน ซ่ึงท�าให้เป็นสันดานฝ่ายชัว่ ต้นของกระแสธรรม นัน้กค็อื บารมี 

คือความดีต่าง ๆ ที่ได้กระท�า เก็บอบรมส่ังสมกันมา เรียกว่าเป็นสันดานฝ่ายดี  

ทัง้สองน้ีเป็นต้นแห่งความดี ความชัว่ของทุก ๆ คน และกเ็ป็นต้นของกระแสโลกกระแส

ธรรมดังกล่าวแล้ว

กระแสธรรมน�าให้เกดิกุศลกรรมบถ

เพราะฉะน้ัน จิตใจของทุกๆคนจึงไม่ด�าเนินไปตามกระแสโลกอย่างเดียว  

แต่ยงัด�าเนนิทวนมาตามกระแสธรรมอีกด้วย กค็อือารมณ์ต่าง ๆ ดงักล่าวแล้วนัน่แหละ 

แต่ว่ามีธรรมบังเกิดขึ้นในอารมณ์นั้น ๆ ก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ

เรือ่งราวทัง้หลายท่ีประสบพบผ่าน ทางตา ห ูจมูก ลิน้ กาย ใจ นีแ่หละ  แต่ว่าท�าให้

บังเกิดธรรมเป็นต้นว่า ทาน ศีล ภาวนา หรือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา หรือ

คุณงามความดีอย่างอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกล่าวเข้ามาก็คือ น�าให้เกิดศีล สมาธิ 

ปัญญา น�าให้ละความชั่ว ท�าความดี ให้ช�าระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ ผ่องใส นี้เป็น 

กระแสธรรม กระแสธรรมที่บังเกิดขึ้นในใจนี้ เมื่อแรงขึ้นก็ไหลออกไปทาง กายทวาร 

วจีทวาร มโนทวาร เช่นเดียวกัน แต่ว่าก่อให้เกิด กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม  

อนัเป็นฝ่ายกศุล คือให้เป็น เวรมณี ความงดเว้นจากฆ่าเขาบ้าง เว้นจากลกัของเขาบ้าง 

เว้นจากประพฤตผิดิประเพณใีนทางกามบ้าง โดยท่ีมีจิตประกอบด้วย เมตตา ปรารถนาสุข 

ประพฤติเกื้อกูล ประกอบตนอยู่ในสัมมาอาชีวะ ยินดีอยู ่ในคู ่ครองของตนด่ังนี้  

กเ็ป็นกายกรรมฝ่ายกศุล ทางวาจาเล่า กเ็ว้นจากพดูเทจ็ พดูแต่ค�าจรงิทีเ่ป็นประโยชน์
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ที่สมควรจะพูด เว้นจากพูดส่อเสียด พูดค�าที่ประสานสามัคคี เว้นจากพูดค�าหยาบ  

พูดค�าทีไ่พเราะอ่อนหวานท�าจติใจให้ยนิด ีเว้นจากความโลภเพ่งเลง็สมบตัขิองผูอ้ืน่ แต่

มีความสันโดษพอใจอยู่ในสมบัติของตน เว้นจากพยาบาทปองร้ายเขา แต่มีจิตในไม่

พยาบาทปองร้ายใคร และมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ เช่น เห็นว่าท�าบุญได้บุญ 

ท�าบาปได้บาป บุญบาปมีดังนี้เป็นต้น นี่ก็เป็น กุศลกรรมบถ ที่บังเกิดขึ้นจากต้นเดิม

คือ บารมี ส่วนหนึ่ง  และเกิดจาก เสวนา คือการคบหา อีกอย่างหนึ่ง แม้ในฝ่ายชั่ว

ก็เช่นเดียวกัน ก็เกิดจากต้นเดิม คือ อาสวกิเลส ส่วนหนึ่ง เกิดจาก เสวนา คือ  

การคบหาอกีส่วนหนึง่ เพราะฉะนัน้ ทางพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงแสดง

มงคลเริม่ด้วยเสวนาคือ การคบหา โดยท่ีสัง่สอนให้ไม่เสวนาคบหาคนพาล แต่ให้เสวนา

คบหาบณัฑติ และให้บชูาบคุคลทีค่วรบูชา และได้มบีาลแีสดงไว้ในทีอ่ืน่อกีว่า พระพทุธเจ้า

คอืพระบรมศาสดาของเราท้ังหลาย ได้ทรงเป็นมติรทีด่ขีองสตัวโลก ได้ทรงแสดงธรรม

สั่งสอนสัตวโลก ให้พ้นจากความทุกข์จนถึงสังสารทุกข์ คือให้พ้นจาก แก่ เจ็บ ตาย 

เพราะฉะนั้น เมื่อบุคคลมาเสวนาคบหาพระพุทธเจ้า เป็นกัลยาณมิตร คือเป็นมิตรที่

ดีงาม และปฏิบัติตามพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์ ก็ย่อมน�าตนให้พ้นจาก

ทุกข์ได้ ธรรมที่เป็นเครื่องพ้นจากทุกข์นั้นได้ตรัสว่า เป็นทรัพย์ของตน ของทุก ๆ คน 

ดังที่ตรัสไว้ในเอสุการีสูตร ว่าพระองค์ตรัสอริยโลกุตรธรรม ว่าเป็นทรัพย์ของตน  

ของทกุ ๆ คน ดงันี ้เพราะฉะนัน้ ผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาทัง้หลาย จงึชือ่ว่าได้เสวนา

กบับณัฑติ ตัง้ต้น แต่พระพทุธเจ้า คอืพระบรมศาสดา ได้สดบัค�าสัง่สอนของพระองค์ 

ที่ชี้ให้รู้จักกระแสโลก กระแสธรรมตามเป็นจริง

สัมมาวายามะ

เมื่อทราบว่ากระแสโลกหรือกระแสของกิเลส กระแสของตัณหานั้น น�าไปสู่

ทุกข์ทั้งปวง ไม่ใช่น�าไปสู่ทุกข์อย่างเดียว น�าไปสู่อกุศลกรรมทั้งปวงด้วย ส่วนกระแส

ธรรมน้ันน�าไปสู่ความส้ินทุกข์ ความดับทุกข์ น�าไปสู่กุศลกรรมท้ังหลายดั่งนี้แล้ว  

กต้็องมวีริยิะ คอืความเพยีร ปฏบิตัติามพระธรรมค�าส่ังสอน เพราะว่าพระพทุธเจ้านัน้
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ทรงเป็นเพียงผู้บอกดั่งที่ตรัสไว้ว่า พระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้บอก ท่านทั้งหลาย 

ต้องปฏบิตัด้ิวยตนเอง ฉะน้ัน จงึต้องมวีริิยะ คอืความเพยีร อนัเรยีกว่า สัมมาวายามะ 

ความเพียรชอบ อันจัดเป็นองค์มรรคประการหนึ่ง ซึ่งกล่าวโดยย่อก็คือ

เพียรเพื่อจะยังอกุศลที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น

เพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว

เพียรเพื่อจะยังกุศลที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น

เพียรรักษากุศลที่บังเกิดขึ้นแล้วให้ด�ารงอยู่ และให้เพิ่มพูนงอกงามยิ่งขึ้น

ความเพยีรดงักล่าวนีเ้ป็นความเพยีรชอบ และท่ีเรยีกว่าเพยีรนัน้ก็คือ ทํา ฉันทะ 

ความพอใจให้บังเกดิขึน้ คือพอใจท่ีจะกระท�าการละอกศุล พอใจทีจ่ะกระท�าการอบรม

กุศลให้บังเกิดขึ้น เริ่มความเพียร คือมิใช่แต่พอใจเท่านั้น เริ่มละและเริ่มกระท�าด้วย 

ประคองความเพียร ให้ด�าเนินไปให้สม�่าเสมอ รักษาจิต ให้เข้มแข็งแกล้วกล้าไม่ให้

อ่อนแอย่อท้อ ตัง้ความเพยีรขึน้ไว้ให้เป็นประธาน กล่าวคอืให้ถือว่า การละอกศุล การ

ท�ากุศลนั้นต้องเป็นที่หนึ่ง ต้องเป็นหัวหน้า ไม่ใช่มีสิ่งอื่นมาเป็นที่หนึ่ง มาเป็นหัวหน้า 

เมือ่ตัง้ความเพยีรขึน้ดงันี ้กช็ือ่ว่าได้ปฏบัิตใินสมัมาวายามะ คอืความเพยีรชอบ สตปัิฏฐาน 

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน ก็เป็นทางปฏิบัติส่งจิต และการปฏิบัติไปในกระแสธรรม

นัน้เอง ตัง้ต้นแต่อานาปานสต ิสตกิ�าหนดลมหายใจเข้าออก เพราะฉะนัน้ เม่ือฟังสวดแล้ว 

ในขณะที่น่ังท�าความสงบ จะพิจารณาธรรมตามที่แสดงทบทวน หรือว่าจะพิจารณา

ธรรมข้ออื่น เป็นทางปฏิบัติก็ตาม ก็ย่อมท�าได้ หรือจะท�าสมาธิรวมใจเข้ามาก�าหนด

ลมหายใจเข้าออก ต้ังใจไว้ที่ปลายจมูก ให้รู้ลมหายใจ หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจออก 

กใ็ห้รู ้ยาวกใ็ห้รู ้สัน้กใ็ห้รู ้ให้รูก้ายใจนีท้ัง้หมดไม่ให้ไปรูใ้นทีอ่ืน่ แต่ว่าให้รูอ้ย่างปล่อยวาง 

คือสักแต่ว่ารู้ ไม่ยึดถือ และเมื่อใจรวมเข้ามาภายในดังนี้ มีสติรักษาอยู่ไม่ให้ฟุ้งซ่าน

ออกไป ก็ย่อมจะได้สมาธิ

๑๗ เมษายน ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๓๐
ปฏเิวธธรรม

ความตั้งใจฟัง เป็นการอบรมจิตและปัญญาไปด้วยกัน เพราะท�าจิตให้สงบตั้ง

มั่นและท�าให้เกิดปัญญาคือความรู้ จิตและปัญญานี้จึงเป็นไปด้วยกัน ตั้งแต่เบื้องต้น

การปฏิบัติในบางข้ัน ก็มุ่งท�าจิตให้อยู่ในอารมณ์อันเดียว ไม่ต้องการปัญญา 

ก็นับว่าเป็นสมาธิหรือเป็นสมถะแต่อย่างเดียว บางคราวก็มุ่งท�าปัญญาคือความรู้ใน

ธรรมด้วยการพิจารณาตามเหตุและผล ให้เกิดความรู้ความเห็นท่ีแจ่มแจ้งขึ้น ไม่ได ้

มุง่ทีจ่ะท�าให้จติสงบ การทีป่ฏบิตัแิยกกนัดังนี ้กเ็ป็นการปฏิบตัขิัน้ฝึกหดัเพือ่ทีจ่ะสร้าง

สมาธิข้ึน หรือเพ่ือท่ีจะสร้างความรูค้วามเหน็ท่ีแจ่มแจ้งขึน้ ยงัไม่เป็นข้ันสงูหรอืขัน้รูแ้จ้ง

แทงตลอดอนัเป็นตวั ปฏเิวธธรรม การปฏบิตัใินเบือ้งต้นของทกุ ๆ คนกม็กัจะเป็นไป

อยูด่งันี ้คอืมุ่งท�าสมาธอิย่างเดยีว หรอืไม่เช่นนัน้กม็ุง่ท�าปัญญาอย่างเดยีว เมือ่ต้องการ

ปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นความรู้แจ้งแทงตลอด อันเป็นตัวปฏิเวธธรรม ก็จะต้องปฏิบัติ

ให้มีสมาธิเป็นภาคพื้นให้เพียงพอ คือให้จิตใจมีความสงบจริง ๆ จากกามและอกุศล

ธรรมทั้งหลาย โดยที่มีจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งก็ตั้งมั่นได้  

อันท�าให้จิตใจมีความสงบลงได้จริง ๆ เรียกว่ามีสมาธิเป็นบาทเป็นภาคพื้นที่เพียงพอ 

และก็อบรมท�าปัญญาต่อไป

ในการอบรมท�าปัญญานัน้กโ็ดยพจิารณา รปูธรรม นามธรรม ทีป่รากฏอยู่ใน

สมาธินั่นแหละ โดยจ�าแนกออกว่านี่เป็นรูป นี่เป็นเวทนา นี่เป็นสัญญา นี่เป็นสังขาร 
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นี่เป็นวิญญาณ แต่ละข้อทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับ ไม่ด�ารงอยู่คงท่ี บังคับให้เป็นไป 

ตามปรารถนามิได้ เพราะต้องเกิดดับอยู่ตลอดเวลา พิจารณาให้สัจจะข้อนี้คือ  

ความเกิดดับปรากฏขึ้นแก่ความรู้ดั่งนี้ เป็นการปฏิบัติทางปัญญา

สัมมาสต-ิสตคิู่กับปัญญา

แต่ว่าการปฏบิตัอิบรมจติและปัญญาดงัเช่นว่ามานี ้จะต้องอาศยัอปุการธรรม

ที่ส�าคัญข้อหนึ่งก็คือ สติ ที่แปลว่า ความระลึกได้ แต่ค�าแปลนี้ก็เป็นค�าแปลข้อหนึ่งที่

แปลที่ใช้กันอยู่เท่านั้น ความหมายของสติยังมีอีกคือ ความรู้ ความตื่น ซึ่งฟังดูก็จะ

คล้าย ๆ กบัปัญญา แต่ว่าต่างกนั ความระลกึได้หรอืความรู ้ความต่ืน ทีเ่ป็นตัวสตนิัน้ 

เป็น อนุสต ิความระลกึตาม เป็น อนปัุสสนา ความรูค้วามเหน็ตาม ส่วนความรูท้ีเ่ป็น

ตวัปัญญานัน้เป็น วปัิสสนา คือความรูแ้จ้งเหน็จรงิ แต่ว่าท้ังสตท้ัิงปัญญา ก็ต้องไปด้วยกนั 

ประกอบกันอยู่ เมื่อมีสติก็ย่อมมีปัญญา ขาดสติเสียจะเกิดปัญญาขึ้นมาหาได้ไม่  

สตจิงึเท่ากบัเป็นต้นทางของปัญญา เพราะฉะนัน้ ในหมวดธรรมทีส่�าคญั ท่านจงึใช้สติ

ตั้งเป็นชื่อ ดังเช่นสติปัฏฐาน ที่แปลว่าที่ตั้งสติหรือความปรากฏแห่งสติ และในหมวด

ธรรมหลาย ๆ ข้อท่ีเรียงกันไปโดยล�าดับ ก็เรียงสติไว้หน้าปัญญาอยู่เสมอ ดังจะพึง

เห็นได้ดังตัวอย่างในสิ่งหรือเรื่องท่ีรู้ ๆ ทั่ว ๆ ไป ก็ต้องนึกขึ้นมาได้ก่อนแล้วจึงรู้  

ถ้าไม่นึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมา รู้ท่ีเป็นปัญญาในเร่ืองน้ันก็มีขึ้นไม่ได้ เพราะฉะนั้น จึงจะ

ต้องมคีวามเกดิข้ึนแห่งสตอัินเรยีกว่า สตปุปฺาท ความเกดิขึน้แห่งสตใินเรือ่งนัน้ขึน้ก่อน 

ปัญญาในเรื่องนั้นจึงจะเกิดตามภายหลัง สตุปฺปาท ความเกิดขึ้นแห่งสติ จึงเป็น 

สิ่งส�าคัญ ก็เมื่อลืมเสียแล้ว ปัญญาจะเกิดขึ้นในสิ่งที่ลืมนั้นได้อย่างไร จะต้องระลึกขึ้น

ได้เสยีก่อน เพราะฉะนัน้ ในการปฏบิตัธิรรมจึงต้องการสตินีแ่หละเป็นข้อส�าคญัเบือ้งต้น 

ก็ต้องท�าความระลึกความนึกคิดขึ้นมา ถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการอบรมจิตและปัญญา 

อันเรื่องที่จะพึงนึกระลึกถึงดังกล่าวนี้ พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนเอาไว้แล้ว คือ ให้นึก

ระลกึถึง กาย เวทนา จติ และธรรม ซึง่ทัง้หมดนีก้ม็อียู่ในตวัของบุคคลทกุ ๆ คนแล้ว 

จะนึกระลึกถึงหรือไม่นึกระลึกถึง ทั้ง ๔ นี้ก็ยังมีอยู่
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กาย ก็คือกายอันนี้

เวทนา ก็คือ สุข ทุกข์ หรือภาวะเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข อันมีอยู่ที่กาย 

และใจอันนี้

จิต ก็คือจิตใจอันนี้ ที่บางคราวก็มี ราคะ โทสะ โมหะ บางคราวก็ปราศจาก 

ราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น

ธรรม ก็คือ เรื่องในจิต บางคราวก็เป็นอกุศล เช่น ตัวราคะ โทสะ โมหะ  

นั่นแหละ เป็นตัวอกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นในจิต บางคราวก็เป็นกุศล เช่น ความสงบ 

ราคะ โทสะ โมหะ หรือความมีกุศลจิตคิดจะท�าทาน รักษาศีล เจริญภาวนาเป็นต้น 

ในบางคราวก็เป็นธรรมกลาง ๆ ไม่จัดว่ากุศลหรืออกุศล

กาย เวทนา จิต ธรรม ของทุก ๆ คนย่อมมีอยู่ดังนี้ จะนึกระลึกถึงหรือ 

ไม่ระลึกถึง ก็คงมีอยู่ดังนี้นั่นแหละ แต่ว่าถ้าไม่นึกระลึกถึง กาย เวทนา จิต ธรรม  

ก็อาจด�าเนินไปในทางอกุศล ในทางน�าทุกข์โดยมาก แต่ถ้าท�าสติระลึกนึกถึง กาย 

เวทนา จิต ธรรม ก็จะด�าเนินไปในทางกุศล ในทางดับทุกข์โดยมาก ฉะนั้น การท�า

สตินึกระลึกถึงจึงเป็นการดีกว่า

วธิที�าสตริะลกึถงึ

วธิที�าสตนิกึระลกึถงึนัน้ เมือ่กล่าวอย่างง่าย ๆ กค็อื ตัง้จตินกึถึง กาย เวทนา 

จิต ธรรม ท่ีด�าเนินไปอยู่ในปัจจุบัน จะจับอันไหนขึ้นก่อนก็ได้ตามถนัด เพราะว่า  

กาย เวทนา จิต ธรรม ของแต่ละบุคคลนี้ มีลักษณะอาการที่จะก�าหนดเป็นอันมาก 

เช่นว่าจะจบักายขึน้มาก่อน จะจบักายส่วนไหน สมมตว่ิาจะจบัลม เพราะว่าลมหายใจ

นี้ก็เป็นกายส่วนหนึ่ง ก็ท�าสตินึกพึงลมหายใจ หายใจเข้าหายใจออก ตั้งจิตให้ก�าหนด

ไว้ที่ปลายจมูกนึกถึงลมหายใจออก และเมื่อนึกถึงก็ย่อมรู้ และเมื่อรู้ก็ย่อมตื่นอยู่  

ไม่ง่วงหงุบ หลับไหล ลืมเลือน นึกถึงอะไร ก็นึกถึงลมหายใจเข้าออก รู้อะไร ก็รู้ลม

หายใจเข้าออก ตื่นอยู่ในอะไร ก็ตื่นอยู่ในลมหายใจเข้าออก ไม่เลอะเลือน หลับไหล
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หลงลืม เพราะฉะนั้น ลักษณะที่นึก ลักษณะที่รู้ ลักษณะที่ตื่น อยู่ดังนี้ เป็นตัวสติ  

ถ้าไม่นึกกไ็ม่รู ้ไม่รูก้ไ็ม่ตืน่ อาการของสตเิหล่านีเ้นือ่งกนั นกึนัน้ตรงกนัข้ามกบัไม่นกึ 

รู้น้ันตรงกันข้ามกบัไม่รู ้ตืน่นัน้ตรงกนัข้ามกบัหลบัไหล ลมืเลอืน หลงลมื แต่ว่าอาการ

ที่นึก อาการที่รู้ อาการที่ตื่นดังนี้เป็นนึกตาม รู้ตาม ตื่นตาม ตามอะไร ก็คือตามลม

หายใจ อาการของลมหายใจเป็นอย่างไรก็นึกรู้ตื่นตามอาการเหล่านั้น เพียงเท่านั้น 

น้ีเป็นกาย และก็นึกรู้ตื่นในเวทนาที่เนื่องกับลมหายใจในจิตเองที่เนื่องกับลมหายใจ  

ในธรรมเองที่เนื่องกับลมหายใจ

กาย เวทนา จิต ธรรม ก็เนื่องกันไปหมด  และสติดั่งนี้จะน�าสมาธิให้บังเกิด

ขึน้ได้กต่็อเมือ่เวทนาต้องสนับสนุน จติใจกต้็องสนบัสนนุ ธรรมในจติใจกต้็องสนบัสนนุ

กายเองอนัหมายถึงกายทุก ๆ ส่วนกต้็องสนบัสนนุ ธรรมทีต้่องสนบัสนนุนัน้ โดยตรง

ก็คือลมหายใจต้องมาเป็นธรรมอยู่ในใจ มาเป็นธรรมารมณ์อยู่ในใจ ไม่ใช่ธรรมข้ออื่น

เข้ามาแทรกอยู่ในใจแล้วก็เป็นสมาธิไม่ได้ ต้องลมหายใจนั่นแหละมาเป็นธรรมารมณ์

อยู่ในใจแต่อย่างเดียว จึงจะเป็นสมาธิขึ้นได้ สติที่นึก ที่รู้ ที่ตื่น ในกาย เวทนา จิต 

ธรรมดังนี้จะปรากฏความเป็นไปเป็นต้นของกาย เวทนา จิต ธรรมชัดขึ้น ๆ คือกาย 

เวทนา จิต ธรรม ภายใน กาย เวทนา จิต ธรรมภายนอก  กาย เวทนา จิต ธรรม 

ทั้งภายในทั้งภายนอก ความเกิดข้ึนแห่งกาย เวทนา จิต ธรรม ความดับแห่งกาย 

เวทนา จิต ธรรม ทั้งความเกิด ความดับแห่งกาย เวทนา จิต ธรรม

วธิตีั้งสต ิ๒ อย่าง

วิธีที่จะตั้งสตินั้นก็มีอยู่ ๒ อย่าง

อย่างท่ีหนึง่ ตัง้สตกิ�าหนดว่า กายมอียู่ เวทนามอียู ่จติมอียู ่ธรรมมอียู ่ดตูวั

ที่มีอยู่ของกาย เวทนา จิต ธรรมนี้ แต่ว่ามีอยู่ก็เพียงเป็นท่ีตั้งของสติเพียงเพื่อรู้  

ไม่ยึดถืออะไร ๆ คือว่า ตั้งสตินึกรู้ตื่นว่า กาย เวทนา จิต ธรรมมีอยู่ แต่ว่าไม่ยึด 

ท�าความรู้แต่เพียงว่ามีอยู่ ดังนี้เป็นไปในทางสมาธิโดยมาก
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อกีอย่างหนึง่ เมือ่มุง่นกึรูต้ืน่อยูใ่นความเป็นไปของกาย เวทนา จติ ธรรม คือ

เกิดดับ ย่อมเป็นไปในทางปัญญา เพราะเมื่อความเกิดดับของกาย เวทนา จิต ธรรม 

ปรากฏชดัขึน้นัน่แหละเป็นตวัสจัจะ และเม่ือตวัสัจจะนีป้รากฏแก่ความรู ้ความรูท้ีเ่ข้า

ถึงสัจจะนั้นเลื่อนขึ้นเป็นปัญญา ความรู้ที่เป็นอนุปัสสนาคือรู้ตาม เป็นตัวสติ คือตาม

กาย เวทนา จิต ธรรม แต่ความรู้ที่เข้าถึงสัจจะอันเป็นตัวความจริง คือตัวเกิดดับนี่

แหละเป็นตวัสจัจะ ความรูด้ัง่นีเ้ป็นปัญญา ซึง่มลีกัษณะเป็นวิปัสสนา คอืรูแ้จ้งเห็นจรงิ 

ดั่งนี้เรียกว่าเป็น สัมมาสติ คือระลึกชอบ

๑๘ เมษายน ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๓๑
สรุปมรรค ๘ – สัมมาทฏิฐิ

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ คือ รู้เห็นในทุกข์ รู้เห็นในเหตุให้เกิดทุกข์ รู้เห็น

ในความดบัทกุข์ รูเ้ห็นในทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ ก�าหนดดทูกุข์ทีต่นประสบทกุข์ 

ดใูห้รูท้กุข์ทีป่ระสบนัน้ทีต่น ดวู่า เบญจขนัธ์ซึง่เกดิมา เป็นชาติ คือ ความเกดิ กต้็องแก่ 

ต้องตายเป็นธรรมดา และเมื่อมีความยึดถือในเบญจขันธ์นั้น ว่าเป็นเรา เป็นของเรา 

เมื่อเบญจขันธ์นั้นเป็นทุกข์ต่าง ๆ ดังกล่าว เราจึงเป็นทุกข์ไปด้วย ดูเราที่พลอยเป็น

ทุกข์ไปกับเบญจขันธ์นี้ และดูเหตุให้เกิดทุกข์ คือดูตัวตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก

ที่ใจ ว่าจิตใจที่ยังมีความดิ้นรนทะยานอยากอยู่เป็นตัวก่อให้เกิดทุกข์ต่าง ๆ ดูความ

สงบทกุข์ คือดจูติใจท่ีปลอดโปร่งจากความดิน้รนทะยานอยาก เพราะความดิน้รนทะยาน

อยากนั้นสงบดังเช่นในบัดนี้ เมื่อความดิ้นรนทะยานอยาก ซึ่งเป็นตัวตัณหาในจิตสงบ 

ความทกุข์ทางใจกส็งบ นีก้เ็ป็นความดบัทกุข์แม้ชัว่คราว ดคูวามดบัทุกข์ในจติแม้ชัว่คราวนี้ 

และดูตัวความรู้ความเห็นที่ท�าให้ความดิ้นรนทะยานอยากสงบ คือความดิ้นรนทะยาน

อยากสงบลงได้ ด้วยความรูค้วามเหน็อันใด กด็คูวามรูค้วามเหน็อนันัน้ นีช้ือ่ว่าดมูรรค 

ก�าหนดดูทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และมรรคที่ตนเท่าที่มีอยู่เป็นไปอยู่
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สัมมาสังกัปปะ

สัมมาสงักปัปะ ความด�ารชิอบ คอื ด�ารอิอกจากกาม ด�ารไิม่พยาบาทมุ่งร้ายใคร 

ด�าริไม่เบียดเบียน ก�าหนดดูความด�าริที่จิต คือ ความตรึกความตรอง หรือรวม 

เรยีกว่า ความคิดท่ีจิต ว่ามีความคิดอย่างไร เมือ่มคีวามคดิออกจากกาม คอืมคีวามคดิ 

ก�าหนดธรรม ที่ไม่ชักน�าให้เกิดความรักใคร่ ปรารถนาพอใจในเร่ืองรูป เรื่องเสียง  

เรื่องกลิ่น เรื่องรส เรื่องโผฏฐัพพะ อันเป็นทางกาม ก็ให้รู้ว่า มีความด�าริในทางออก 

เมือ่มคีวามคดิไม่มุ่งร้าย เม่ือมีความคิดไม่เบยีดเบยีน กใ็ห้รู้ว่า มคีวามด�ารไิม่เบยีดเบยีน 

ดูความด�าริคือความตรึกตรอง หรือความคิดที่ใจให้รู้

สัมมาวาจา

สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือเว้นจากพูดเท็จ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจากพูด

ค�าหยาบ เว้นจากพูดเหลวไหล ก�าหนดดูที่จิตของตนว่า มีความคิดที่เป็นตัววิรัติ คือ

ตัวงดเว้นดังกล่าวหรือไม่ เม่ือก�าหนดดู รู้เห็นว่ามีตัววิรัติ คือความงดเว้นที่จะพูด 

ดังกล่าว ก็ชื่อว่ามีสัมมาวาจา เจรจาชอบ ไม่ต้องพูด นิ่งอยู่นั่นเองด้วยวิรัติ ก็ชื่อว่า

เป็นสัมมาวาจาได้

สัมมากัมมันตะ

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ คืองดเว้นจากการฆ่า เว้นจากการลัก เว้นจาก

ความประพฤติผิดประเพณีในทางกาม หรือเว้นจากอพรหมจริยกิจ ตรวจดูจิตของตน

ว่าวิรัติ คืองดเว้นท่ีจะประพฤติดังกล่าวหรือไม่ เมื่อพบว่า มีวิรัติอยู่ ก็พึงทราบว่า  

เป็นสัมมากัมมันตะ การงานชอบ ไม่ต้องท�าอะไร เมื่อมีวิรัติอยู ่ดังนั้น ก็เป็น 

สัมมากัมมันตะได้
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สัมมาอาชวีะ

สมัมาอาชวีะ เล้ียงชวีติชอบ คือเว้นจากการเลีย้งชวิีตในทางทีผ่ดิ ด�าเนนิเลีย้ง

ชวีติในทางทีช่อบ ก�าหนดดูท่ีจิตว่าชีวิตคือความเป็นอยูใ่นบดันี ้เป็นอยูด้่วยปัจจยัเครือ่ง

อาศัยส�าหรับเล้ียงชีวิต อันได้มาในทางท่ีชอบหรือในทางที่ผิด เมื่อพบว่าชีวิตเป็นอยู่

ด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยที่ได้มาในทางที่ชอบ ก็ชื่อว่า มีสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบได้

สัมมาวายามะ

สัมมาวายามะ พยายามชอบ คอืเพยีรชอบ ได้แก่พยายามป้องกนัไม่ให้อกศุล

เกิดขึ้น พยายามละอกุศลที่เกิดแล้ว พยายามท�ากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น พยายาม

ท�ากศุลทีเ่กดิขึน้แล้วให้ด�ารงอยู่และเพ่ิมเตมิให้มากขึน้ ตรวจดอูกศุลและกศุลทีจ่ติของตน 

เพราะว่าจิตน้ีเป็นเบื้องต้นของอกุศลคือบาป และกุศลคือบุญทั้งหมด และตรวจดู 

ออกไปตลอดถึงกรรม คือการงานท่ีท�า อันเนื่องจากจิต ว่าเป็นอย่างไร ถ้าพบว่า  

จติคดิจะท�าอกศุลหรอืท�าบาป กเ็พยีรพยามป้องกนัจติไม่ให้ท�า ถ้าตรวจดพูบว่า ได้เคย

ประกอบอกุศล หรือบาปมาแล้ว จิตก็ได้คิดที่ท�าบาปมาแล้ว ก็เพียรพยายามละ คือ

ไม่ท�าอีก การท�าบาปนั้น บุคคลสามารถละเว้นได้ คือสามารถท่ีจะไม่ท�าได้ คราวนี ้

ก็ตรวจดูกุศล คือความดี ความดีอันใดที่ควรท�า สามารถจะท�าได้ แต่ยังไม่ได้ท�า  

กเ็พยีรพยายามท�า ความดอีนัใดทีท่�าแล้วกเ็พยีรพยายามรกัษาความดนีัน้ไว้ และตัง้ใจ

ส่งเสริมเพื่อจะท�าความดีนั้นให้เจริญมากข้ึน ในเรื่องนี้ ต้องอบรมความพยายามคือ

ความเพยีร ความเพยีรนัน้ แปลว่าความเป็นผูก้ล้า คอืต้องมคีวามกล้าทีจ่ะละความชัว่ 

และที่จะท�าความดี ท�าไมจึงต้องกล้า ก็เพราะมีอุปสรรค อุปสรรคนั้นเป็นตัวกิเลสใน

จิตของตนก็มี เป็นเหตุการณ์แวดล้อมภายนอกก็มี ที่เป็นตัวกิเลสในจิตของตนนั้น  

ก็คือตัวความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือความดิ้นรนปรารถนาที่จะชักน�าให้เว้น

จากความด ีแต่ให้ท�าความชัว่ เหตกุารณ์แวดล้อมภายนอกนัน้ คอืบุคคลหรอืวตัถ ุหรอื
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เหตุต่าง ๆ ข้างนอก ที่เป็นเครื่องชักน�าจะให้ท�าความชั่ว จะให้เว้นความดี เมื่อเป็น 

เช่นนั้น ถ้าจิตมีความอ่อนแอ ไม่กล้าแข็ง ก็จะพ่ายแพ้ต่อกิเลสในใจของตนเอง  

พ่ายแพ้ต่อเหตกุารณ์แวดล้อมภายนอกดงักล่าวมาแล้ว จงึเว้นจากความดแีละท�าความ

ชั่วต่าง ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงต้องอบรมความเพียร คือความเป็นผู้กล้า หมายความว่า

ต้องมีจิตใจท่ีกล้าแข็ง พอท่ีจะเอาชนะกิเลสในใจของตนเอง ที่จะเอาชนะเหตุการณ์

แวดล้อมภายนอก และเว้นจากความชั่ว ท�าความดี ดังกล่าวแล้ว ฉะนั้น ก็ให้ตรวจดู

จติใจว่า มคีวามเพยีรคอืความกล้า ทีจ่ะเอาชนะกเิลสในใจของตนเอง และทีจ่ะเอาชนะ

เหตุการณ์ภายนอกดังกล่าวหรือไม่ และที่จะเอาชนะความเกียจคร้านเฉื่อยชาหรือไม่ 

ถ้ามีจิตใจกล้าแข็ง ไม่อ่อนแอ ไม่เกียจคร้านเฉื่อยชา ก็จะสามารถละความช่ัว และ

ท�าความดีได้ ความชั่วอะไร ๆ ก็สามารถจะละได้ ความดีอะไร ๆ ก็สามารถจะท�าได้ 

ถ้าจิตใจมีความเข้มแข็ง และไม่เกียจคร้านเฉื่อยชา มีความขะมักเขม้นอย่างเพียงพอ 

เมือ่ตรวจดูจติใจของตนพบว่า มคีวามกล้าแขง็ มีความขะมกัเขม้นทีจ่ะละความชัว่ และ

ที่จะท�าความดี ก็พึงทราบว่า มีสัมมาวายามะ ความเพียรชอบ

สัมมาสติ

สัมมาสติ ระลึกชอบ ตรวจดูความระลึก ที่เป็นตัวสติในจิตของตนว่าเป็น

อย่างไร ระลึกไปในเรื่องอันใด ถ้าระลึกไปในเรื่องที่ท�าให้เกิดราคะ หรือโลภะ โทสะ 

และโมหะ ถ้าไม่ใช่สัมมาสติ ราคะ หรือโลภะ โทสะ และโมหะ หรือจะเรียกให้สั้น

เพียงสองว่า ความยินดแีละความยินร้าย เป็นเรือ่งทีส่ต ิคอืความระลกึน�าให้เกดิทัง้นัน้ 

คือจติจะต้องระลกึ คือจะต้องแล่นหวนไปจับเอาเรือ่งทีน่่ายินดีเข้ามา จงึเกดิความยินดี 

ไปจบัเอาเรือ่งทีน่่ายนิร้ายเข้ามา จงึเกดิความยนิร้าย สตจิงึเป็นตวัน�ากเิลสดงักล่าวเข้า

มาเกิดที่จิต อันนี้ไม่ใช่สัมมาสติ สัมมาสตินั้น ต้องเป็นตัวความระลึก คือจิตจะต้อง

แล่นหวนไปในเรื่องที่จะน�าให้เกิดความสงบยินดี ความสงบยินร้าย ที่จะท�าจิตให้สงบ

ให้บริสุทธิ์สะอาด คือระลึกตรวจดูกายทั้งหมดของตนเอง ดังท่ีแสดงมาโดยล�าดับใน
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หมวดกายานปัุสสนา ตรวจด ูเวทนา คือความรูสึ้กเป็นสุข เป็นทกุข์ หรือเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ ไม่สุข ดังแสดงในหมวด เวทนานุปัสสนา ตรวจดูจิตว่า จิตเป็นอย่างไร  

ดงัแสดงในหมวดจติตานปัุสสนา ตรวจดูธรรม ดงัแสดงในหมวดธรรมานุปัสสนา ทีไ่ด้

กล่าวมาโดยล�าดับ โดยย่อ ก็คือระลึกดูกายของตน ดูเวทนาของตน ดูจิตของตน  

ดูธรรม คือเรื่องในจิตของตน ดูให้ปรากฏอยู่ในจิตว่า กายเป็นอย่างไร เวทนาเป็น

อย่างไร จิตเป็นอย่างไร เรื่องในจิตเป็นอย่างไร ให้ส่วนเหล่านี้มาเป็นตัวอารมณ์ คือ 

เป็นเรือ่งทีป่รากฏชดัอยูใ่นจติ คือ เม่ือก�าหนดดกูายส่วนใดกใ็ห้กายส่วนนัน้มาปรากฏ

เป็นอารมณ์ชัดอยู่ในจิต เวทนาให้ปรากฏชัดเป็นอารมณ์อยู่ในจิต จิตที่เป็นอย่างไร 

ก็ให้ปรากฏชดั ธรรม คอืเรือ่งในจิตกใ็ห้ปรากฏชดั นี ้ชือ่ว่า ดภูายนอก คือดใูห้ปรากฏ

โดยเป็นอารมณ์รวม ๆ คราวนีก้ก็�าหนดดใูห้ซึง้เข้าไปว่า ส่วนเหล่านี ้มีความเป็นอย่างไร 

เป็นอนัหนึง่อันเดยีวอยู ่หรอืมีความเปล่ียนแปลงไปอย่างไรกจ็ะรู้สกึตามความเป็นจริง

ชดัลงไปว่า ส่วนเหล่านีไ้ม่ได้มเีป็นอนัหนึง่อนัเดยีว แต่กม็เีกดิดบัอยูเ่สมอ กายกม็เีกดิ

ดับอยู่เสมอ เวทนาก็เหมือนกัน จิตก็เหมือนกัน ธรรม คือเร่ืองในจิตก็เหมือนกัน  

ดูกาย เวทนา จิต ธรรม ที่เกิดและดับอยู่ นี้ชื่อว่าดูภายใน ก็คือ ดูจนความเกิดและ

ดบัของอาการเหล่าน้ีปรากฏ เม่ือเป็นเช่นน้ี จะเกดิความยนิดียนิร้ายในอะไร เพราะว่า 

เกิดดับอยู่เสมอ ยินดียินร้ายไม่ทัน ท่ีจะมีความยินดียินร้ายในสิ่งใด ก็เพราะไม่เห็น

เกิดดับในสิ่งนั้น เห็นแต่สิ่งนั้นเกิดปรากฏอยู่เสมอไม่ดับ แต่เมื่อก�าหนดดูอยู่ จนเห็น

เกดิดบัเสมอแล้ว ยนิดียนิร้ายกไ็ม่เกดิหรอืว่าเกดิไม่ทนั ส่ิงทีจ่ะเป็นทีต่ัง้ของความยินดี

ยนิร้ายนัน้ไม่พอทีจ่ะตัง้อยูใ่ห้ยนิดียินร้าย เพราะว่าเมือ่เกดิแล้วกด็บั ความยนิดียนิร้าย

ก็ไม่มีที่ตั้งจะเกิด ต้ังอยู่ไม่ทัน ก�าหนดดูสติ คือความรู้สึกว่าเป็นอย่างไร ถ้ารู้ว่า  

สติของตนก�าหนดอยู่ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ซึ่งเป็นสติปัฏฐาน เพียงสติ

รวมเข้ามา แม้ในวาระเริ่มแรก ไม่ซัดส่ายออกไปในอารมณ์ข้างนอก รวมเข้ามาใน

ภายใน ก็ช่ือว่าเริ่มเป็นสัมมาสติ และเมื่อสตินี้มีความสมบูรณ์ว่องไวทันทีจะก�าหนด

จับความเกดิความดับกจ็ะเป็นเคร่ืองห้ามความยนิดยีนิร้ายได้ เป็นสตทิีต้ั่งมัน่ ทีส่มบูรณ์ 

ทีว่่องไว ก�าหนดดสูตขิองตน เมือ่เหน็ว่าเป็นสตท่ีิมีลกัษณะดังกล่าว กชื็อ่ว่าเป็นสมัมาสติ
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สัมมาสมาธิ

สมัมาสมาธ ิความตัง้ใจชอบ กคื็อตัง้ใจให้เป็นสมาธเิมือ่ก�าหนดอารมณ์อันใด

ก็ก�าหนดให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันนั้น ทั้งนี้ก็ด้วยอาศัยสติ สตินั้น ระลึกอยู่ในกาย 

ในเวทนา ในจติ ในธรรม สมาธกิป็ระมวลให้ตัง้ม่ันแน่วแน่อยู่ในกาย ในเวทนา ในจิต 

ในธรรม ถ้าสติระลึก แต่สมาธิไม่ตั้งมั่นแน่วแน่ ความรู้ความเห็นต่าง ๆ ก็เกิดไม่ได้ 

หรือว่าสมาธิจะตั้งมั่นแน่วแน่ แต่สติไม่ระลึก สมาธิก็ตั้งไม่ได้ ฉะนั้น จึงต้องมีควบคู่

กันไป สติระลึกไปในเรื่องอันใด สมาธิก็ตั้งใจแน่วแน่อยู่ในเรื่องอันน้ัน ตรวจดูสมาธิ 

คือความต้ังใจแน่วแน่ในจิตของตนว่าเป็นอย่างไร ถ้าจิตยังซัดส่าย ไม่ตั้งมั่นแน่วแน่ 

สมาธิก็ยังไม่เกิด ต่อเมื่อตั้งจิตมั่นแน่วแน่ ควบคู่กันไปกับสติ อย่างสูงเรียกว่า ฌาน  

จึงจะเป็นสัมมาสมาธิตั้งใจชอบ

สรุปมรรค ๘ ลงในไตรสกิขา

มรรคมีองค์ ๘ น้ี สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ  

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ รวมเป็น ศีล เมื่อสรุปลงให้สั้น ก็คือ ตัวปกติจิต คือ 

จิตที่เป็นปกติเรียบร้อย ประกอบด้วยวิรัติ คือความงดเว้นไม่คิดที่จะล่วงละเมิดใน 

ทางผิด ฉะนั้น ตรวจดูจิต เมื่อพบว่าจิตเป็นปกติ ก็ชื่อว่า เป็นศีล และก็เป็น 

สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ อยู่ในตวั ไม่ต้องก�าหนดอะไรมาก ก�าหนด

ดูว่าจิตเป็นปกติหรือไม่เท่านั้น เมื่อจิตปกติก็เป็นศีล

สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ รวมเป็น สมาธิ คือตัวความสงบ  

ตั้งมั่นของจิต จึงตรวจดูจิตว่าสงบ ไม่ซัดส่าย ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่มุ่งจะตั้งใจแน่วแน่

หรือไม่ เมื่อพบว่า จิตสงบ ตั้งมั่น ก็เป็นสมาธิ ไม่ต้องค�านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ  

ดูตัวสงบตั้งมั่นอันเดียวเท่านั้น
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สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ รวมเป็น ปัญญา คือตัวรู้ ตรวจดูจิตว่า มีตัวรู้ 

รู้ทันอาการเกิดดับดังกล่าวหรือไม่ เมื่อพบว่า มีตัวรู้ที่เมื่อรู้แล้ว ก็ปลงกิเลสให้ตกไป

ได้ทันที หรือว่ารู้ก่อนที่กิเลสจะเกิดขึ้น และถ้ารู้ไม่ทัน กิเลสเกิดขึ้นแล้วรู้ทีหลัง  

แต่ว่าเมือ่รูแ้ล้ว กป็ลงกเิลสให้ตกไปจากใจได้ทนัที ตวัรู้เช่นนีเ้ป็นปัญญา ดตูวัรูอ้นัเดยีว

เท่านั้นไม่ต้องค�านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ

เพราะฉะนั้น เม่ือสรุปลงแล้ว ก็ก�าหนดดูจิตท่ีเป็นปกติ ก�าหนดดูจิตที่สงบ 

ตั้งมั่น ก�าหนดดูจิตที่รู้ เมื่อจะกระจายออกไป ก็กระจายออกไปเป็นองค์มรรคทั้ง ๘ 

ตามอาการตามที่กล่าวมาแล้ว

เมื่อสรุปลงดั่งนี้แล้ว ก็ก�าหนดดูว่า จิตที่เป็นปกติ กับจิตที่สงบตั้งมั่น กับจิต

ที่รู้นั้น ต้องเป็นอันเดียวกัน จิตท่ีเป็นปกติ ต้องเป็นจิตสงบตั้งมั่น ต้องเป็นจิตที่รู้  

จิตที่สงบตั้งมั่น ก็จะต้องเป็นจิตที่เป็นปกติ ต้องเป็นจิตที่รู้ จิตที่รู้ ก็จะต้องเป็นจิตที่

เป็นปกติและสงบตั้งมั่น ฉะนั้น จึงรวมเป็นอันเดียวกัน ดังท่ีท่านกล่าวว่า ศีลอันใด 

สมาธิก็อันนั้น ปัญญาก็อันนั้น สมาธิอันใด ศีลก็อันนั้น ปัญญาก็อันนั้น ปัญญาอันใด 

ศีลก็อันนั้น สมาธิก็อันนั้น ดังนี้จึงจะเป็น มัคคสมังคี คือความพร้อมเพรียง เป็นอัน

หนึ่งอันเดียวของมรรค

มรรคมีองค์ ๘ ซ่ึงสรุปลงก็เป็นสาม และสรุปลงไปก็เป็นหนึ่ง คือ เป็นตัว 

มัคคสมังคี ดังกล่าวมาแล้ว เป็นธรรมปฏิบัติที่ทุก ๆ คน มีอยู่น้อยบ้างมากบ้าง

ควรตรวจดอูงค์มรรคทีต่น โดยตรงคอืทีจ่ติของตน ตรวจดโูดยอาการพสิดาร

ทั้ง ๘ ตรวจรวมเข้ามาก็เป็น ๓ ตรวจดูเข้าก็เป็น ๑ เมื่อคอยตรวจดูอยู่เสมอก็จะมี

ความรู้ว่า มรรคของตนนั้นเป็นอย่างไร หย่อนหรือยิ่งอย่างไร และเมื่อคอยตรวจดูให้

รู้มรรคของตน ตามความเป็นจริงอยู่เสมอแล้ว ก็จะท�าให้เป็นอัตตัญญู คือรู้ตน และ

สามารถที่จะอบรมมรรคของตนให้เจริญขึ้นไปโดยล�าดับ

ต่อไปนี้ ก็ขอให้ตั้งใจฟังพระสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป

๑๙ เมษายน ๒๕๑๖



ครั้งที่ ๑

บัดนี้จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทุก ๆ ท่าน ประมวลใจก�าหนดฟังและส่งจิตให้ด�าเนินไปในกระแสธรรม

สมถะ-วปิัสสนา-อนัตตลักขณะ

จิตใจนี้เป็นสมบัติอันประเสริฐที่ทุก ๆ คนมีอยู่ เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าสูงย่ิงกว่า

สมบัติใด ๆ ในโลก ไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองหรือเป็นวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง  

และทัง้คนจนทัง้คนมี ทัง้คนมีอ�านาจวาสนาน้อย หรอืว่ามอี�านาจวาสนามาก นัน่กเ็ป็น

ความแตกต่างกันแห่งสมบัติอื่น ๆ อันเป็นเครื่องประกอบ แต่ว่าทุก ๆ คนผู้เกิดมา

ย่อมมีจิตอันเป็นสมบัติล�้าค่า เป็นของตนมาด้วยกัน และความที่เกิดมาเป็นมนุษย์  

แม้จะมภีาวะต่าง ๆ กนัดงักล่าวมาข้างต้น แต่ท่านกแ็สดงว่าเกดิมาได้ด้วยอ�านาจกศุล 

คือกุศลส่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์

วปิัสสนาโดยปรยิาย
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เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าทุก ๆ คนมีกุศลเป็นต้นทุนมาด้วยกัน จึงมาเกิดเป็น

มนุษย์ด้วยกัน แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างอื่น นั่นก็เป็นความยิ่งหย่อนของกุศล 

กับยังมีอกุศลท่ีเจือปนเข้ามา แตกต่างกันอีกสถานหนึ่ง แม้เช่นนั้น ก็ยังกล่าวได้ว่า  

มีกุศลเป็นต้นทุนมาด้วยกัน และกุศลอันเป็นต้นทุนนี้ ก็กล่าวได้ว่าเก็บอยู่ที่จิตใจนี้เอง 

ไม่ใช่ที่อื่น เพราะฉะนั้น ทุก ๆ คนจึงสมควรท่ีจะได้ส�านึกในสมบัติล�้าค่าของตน  

ซึง่นับว่าเป็นลาภอย่างยิง่ทีม่อียูป่ระจ�าตวั กบัควรส�านกึในบญุกศุลอนัเป็นต้นทนุ ทีใ่ห้

มาถือก�าเนิดเกิดเป็นมนุษย์ดังกล่าว และเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรที่จะปฏิบัติท�าจิตภาวนา 

คือการอบรมจิตใจนี้แหละให้ดีย่ิงข้ึน สั่งสมกองกุศลลงไปให้มากข้ึน ดังนี้จึงจะชื่อว่า 

ได้เป็นผู้มีปัญญาสมกับที่เป็นมนุษย์

ใจ-โลก

มนษุย์นัน้กค็อืผูท้ีม่ ีมนะ ทีเ่ราแปลกนัว่าใจ แต่ว่าตามธาตขุองมนะนัน้ กค็อื 

ความรู้ ฉะนั้น จึงแปลว่าผู้ที่มีใจสูง หรือแปลว่าผู้ที่มีความรู้สูง ดั่งนี้ก็ได้ แต่ว่าการที่

จะท�าจิตภาวนา คอืการท�าการอบรมจติใจนัน้ ก็จ�าทีจ่ะต้องศกึษาให้รูวิ้ธตีามค�าส่ังสอน

ของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาก็คือค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้านี้เอง และตัว 

พระพทุธศาสนาน้ันก็ไม่ใช่หมายความว่า เป็นเพยีงหนงัสือทีเ่ขยีนหรอืทีพ่มิพ์ค�าส่ังสอน

ต่าง ๆ ไว้ ไม่ใช่หมายความแต่เพียงว่าเสียงที่แสดง ค�าสั่งสอนดังเสียงเทศน์ หรือ 

เสียงที่กล่าวอบรมต่าง ๆ และก็ไม่ใช่หมายความแต่เพียงว่าการได้ยิน คือการฟัง  

ดังที่ได้ฟัง ๆ การสั่งสอนกันอยู่เท่านั้น แต่ตัวพระพุทธศาสนานั้น เมื่อกล่าวในทาง

ปฏิบัติ ก็คือ สัจจะ ความจริง ซึ่งจะพึงเข้าถึงได้ด้วยปัญญา คือความรู้ อันสัจจะ คือ

ความจริงน้ีไม่ใช่เป็นรูปที่ตาเห็น ไม่ใช่เป็นเสียงที่หูได้ยิน ไม่ใช่เป็นกลิ่นที่จมูกได้ดม 

ไม่ใช่เป็นรสท่ีล้ินได้ล้ิม ไม่ใช่สิ่งท่ีกายถูกต้อง และก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใจคิดต่าง ๆ  

สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นกระแสของโลก เพราะที่ชื่อว่าโลก ๆ นั้น เมื่อกล่าวโดยปริยาย

คอืทางอนัหนึง่ กไ็ด้แก่รปูท่ีตาเหน็ เสยีงท่ีหไูด้ยนิเป็นต้นนีแ่หละ ส่ิงเหล่าน้ีเรยีกว่าโลก 

และสิง่เหล่านีเ้องกเ็ป็นกระแสโลกทีท่กุ ๆ คนจะต้องประสบอยูท่กุวนัทกุเวลา จงึกล่าว

ได้ว่าตัง้แต่ตืน่นอนเช้าขึน้จนถึงหลบัไปใหม่ ทกุ ๆ คนกอ็ยู่กบัโลก ลมืตาขึน้กเ็ห็นโลก 

ได้ยินเสียงก็ได้ยินโลก ได้กลิ่นโลก ได้รสโลก ได้ถูกต้องโลก และได้คิดถึงโลกคือ 
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เร่ืองต่าง ๆ ดงักล่าว ถ้าหากว่าไม่มสีิง่เหล่านี ้ค�าว่าโลกกห็ามีไม่ กล่าวคือ ถ้าทุก ๆ คน 

ไม่มตีาทีจ่ะเหน็อะไร ไม่มีหูท่ีจะได้ยินอะไร ตลอดจนถึงไม่มใีจท่ีจะคดิอะไร ดงันีก้ไ็ม่มโีลก 

ค�าว่าโลกก็ไม่ม ีแต่เพราะว่าทกุ ๆ คนมตีา หู เป็นต้นดงักล่าว ท่ีต่อรปูต่อเสียงเป็นต้นได้ 

จงึได้มโีลก อย่างทีเ่รยีกกนัว่าอยูใ่นโลก กอ็าศัยท่ีมีตา หู เป็นต้นนีแ่หละ จงึได้มีโลกขึน้ 

และสิ่งเหล่านี้ก็ไหลเข้ามาสู่ใจ กล่าวคือเมื่อเห็นรูปอะไรทางตา ก็มาเป็นรูปารมณ์ขึ้น

ในใจ ได้ยินอะไรทางหู ก็มาเป็นสัททารมณ์ขึ้นในใจ ใจก็ยึดอารมณ์ หน่วงอารมณ์  

มรีปูเสยีงเป็นต้นดงัน้ันเข้าไว้ ตัง้แต่ตืน่นอนเช้าขึน้จนถึงหลับไปใหม่ ดังนีเ้รยีกว่ากระแสโลก 

คนเรามจิีตใจทีร่บักระแสโลกอยูด่งันีต้ลอดเวลา และในการรบักระแสโลกดงักล่าวนี ้ ยังมี

กิเลสบังเกิดข้ึนอีก กล่าวคือกระแสโลกบางอย่าง เป็นที่ตั้งของราคะ ความติดความ

ยนิด ีราคะกบั็งเกดิขึน้ กระแสโลกบางอย่างเป็นทีต่ัง้ของโทสะ ความโกรธแค้นขดัเคอืง 

โทสะก็บังเกิดขึ้น กระแสโลกบางอย่างเป็นที่ตั้งของโมหะความหลง โมหะความหลงก็

บงัเกดิขึน้ กระแสกเิลสด่ังนีก้ไ็หลเข้ามาท่วมทับใจพร้อมกนัไปกับกระแสโลก หรอืกล่าว

อีกอย่างหนึ่งว่า กระแสอารมณ์ดังกล่าว เพราะฉะนั้น จิตใจของคนเรานี้จึงคลุกเคล้า

อยูก่บัอารมณ์คอืเร่ืองต่าง ๆ และกิเลส คอื ราคะ โทสะ โมหะ ดงักล่าวนีอ้ยู่เป็นประจ�า 

บรรดาอารมณ์และกิเลสเหล่านี้ อารมณ์และกิเลสที่เป็นกองราคะคือความติดความ

ยินดีย่อมน�า และอารมณ์และกิเลสที่เป็นกองโมหะ คือความหลง ย่อมมีเป็นพื้น  

มอีารมณ์และกเิลสทีเ่ป็นกองโทสะสลบัฉากเป็นครัง้เป็นคราว เพราะฉะนัน้ จติใจของ

บุคคลจึงได้ยึดถืออยู่แน่นหนาในอารมณ์และกิเลสซึ่งเป็นกองราคะ คือความติด 

ความยินดี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กามคุณ หรือ กามคุณารมณ์ ได้ยกเอาวัตถุก็

คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา พอใจทั้งหลาย

สมถกรรมฐานหรอืสมาธภิาวนา

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ท�าจิตตภาวนา คือการอบรมจิต 

โดยยกจิตข้ึนจากอารมณ์และกเิลสทีม่อียูเ่ป็นพืน้เพ ขึน้สู่อารมณ์ของสมถะและวปัิสสนา 

เช่น ยกจิตขึน้สู ่อารมณ์ของสมถะ คอืลมหายใจเข้าออก หรอืพุทธานสุต ิธรรมานสุติ 

สังฆานุสติ หรือกายคตาสติ พิจารณากาย ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ว่าเป็นสิ่งปฏิกูล
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ไม่สะอาด เพือ่ให้จิตพ้นจากนวิรณ์ คอืกเิลสทีเ่ป็นเครือ่งกัน้ไว้ทัง้หลาย ได้แก่ตวัราคะ 

โทสะ โมหะ ที่บังเกิดยุ่มย่ามอยู่ในใจ การยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของสมถะดังนี้เรียกว่า 

สมถกรรมฐาน หรือว่า สมาธิภาวนา การท�าสมาธิให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้น แต่ก็อย่าเข้าใจ

ว่าเป็นสิ่งที่ท�าได้ง่ายอย่างใจหวัง เพราะว่าใจนั้นอยู่กับอารมณ์และกิเลสเสียจนชิน 

เหมือนอย่างปลาท่ีอยู่ในน�้า อารมณ์และกิเลสก็กลายเป็นอาลัย คือเป็นที่อาศัยจิตใจ

สามัญ ฉะนั้น เมื่อยกจิตใจสามัญนี้ขึ้นสู่อารมณ์ของสมถะ จิตใจนี้จึงมักจะดิ้นเพื่อจะ

กลับไปสู่อาลัย คือ กาม อันเป็นที่อยู่อาศัยปกติของตน ฉะนั้น ก็ต้องอาศัยความมี 

อาตาปะ คือความเพียรเผากเิลส สมัปชานะ ความรูใ้นตนเอง สต ิความระลึกทีก่�าหนด

แน่วแน่ และ อุเบกขา คือความท่ีคอยก�าจัดยินดียินร้าย ประคองใจให้สงบ ให้วาง  

ให้เฉย ไม่วุ่นวายอยู่เสมอ ดังนี้ก็จะค่อยได้สมถะ คือความสงบ ได้สมาธิ คือความมี

ใจตั้งมั่นแน่วแน่

วปิัสสนากรรมฐาน

ในเรือ่งของวปัิสสนากรรมฐานน้ี พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนให้ยกจิตขึน้สู่อารมณ์

ของวปัิสสนา คอืปัญญาทีเ่หน็แจ้ง ให้ก�าหนดค้นหาสิง่ทีเ่ป็นตวัอารมณ์ของวปัิสสนาก่อน 

คือก�าหนดลงไปในสมถะหรือสมาธิ พร้อมทั้งองค์อาการของสมถะหรือสมาธินี้แหละ 

ว่านีเ่ป็นรูป นีเ่ป็นเวทนา นีเ่ป็นสญัญา นีเ่ป็นสงัขาร นีเ่ป็นวญิญาณ เรยีกว่าจดักระบวนใหม่ 

ก็ของเก่านั้นแหละ แต่ว่ามาก�าหนดลงไปให้เป็นขันธ์ ๕ มีรูป เป็นต้น เพราะว่าสิ่ง 

ทั้ง ๕ นี้ก็มีอยู่พร้อมแล้วในสมถะหรือสมาธิ พร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งองค์ของสมถะ

และสมาธิ และสิ่งท่ีมีอยู ่พร้อมนี้ก็เป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร  

เป็นวิญญาณนั้นเอง

รูปขันธ์ รูปน้ันก็คือรูปกายอันน้ี อันประกอบขึ้นด้วย ดิน น�้า ไฟ ลม นี้  

อันเป็นส่วนวัตถุ ในสมาธิหรือในสมถะก็มีรูปนี้เหมือนกัน และยังมีรูปที่ละเอียด 

อีกอย่างหนึ่งอาศัยอยู่ รูปดังกล่าวมาข้างต้นเรียกว่า มหาภูตรูป รูปใหญ่หมายถึงธาตุ 

ดิน น�้า ไฟ ลม ส่วน รูปละเอียด ที่อาศัยเรียกว่า อุปาทายรูป รูปอาศัยเป็นต้นว่า 

ประสาททั้ง ๕ คือจักขุประสาท โสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท  
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กายประสาท ในขณะปฏิบัตสิมาธหิรอืสมถะกต้็องใช้อปุาทายรูปนีน้ัน่แหละ เช่นว่าท�า

อานาปานสติ ก็ต้องใช้กายประสาท ประสาทกาย รับโผฏฐัพพะ คือลมที่มากระทบ 

ดังทีเ่มือ่ก�าหนดลมหายใจท่ีปลายจมูก ปลายจมกูนัน้เป็นกายประสาท ลมท่ีมากระทบ

ก็เป็นโผฏฐัพพะ จิตก็ก�าหนดอยู่ท่ีกายประสาทและโผฏฐัพพะนี้ นี่ก็เป็นอุปาทายรูป 

เพราะฉะน้ัน ตัวลมหายใจกับตัวกายท่ีลมท่ีมากระทบนั้นก็เป็นรูป น้ีเป็นรูปขันธ์  

กองรูป

เวทนาขันธ์ สุข ทุกข์ เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข นี้ก็เป็น เวทนาขันธ ์ 

กองเวทนา ในขณะท่ีปฏิบตัใินสมถะหรอืสมาธนิัน้ ทแีรกทกุขเวทนามาก่อน ปวดเมือ่ย

ทีน่ี ่ท่ีนัน่ จติใจเองก็เป็นทกุข์ไม่สงบ อยากจะเลกิ แต่ว่าเมือ่ได้สมาธขิึน้ ทุกข์กจ็ะหาย

ไปเป็นปีติ เป็นสุขสบาย พอสบายขึ้นแล้วก็ไม่อยากจะเลิกท�าสมาธิ ชักจะติด คราวนี้

เมื่อสมาธิดียิ่งขึ้นแล้ว สุขก็จะหายไปอีก เป็นอุเบกขา คือเป็นกลาง ๆ เข้าไปเพ่งเฉย

อยู่ ไม่ปรากฏความสุข ก็ให้ก�าหนดว่านี่เป็นเวทนาขันธ์ กองเวทนา

สญัญาขนัธ์ คราวนีค้วามจ�าได้หมายรู้ต่าง ๆ ในขณะทีท่�าสมาธหิรือท�าสมถะ

ใหม่ ๆ น้ัน จ�าก็ไม่ค่อยดี เพราะต้องการจะก�าหนดอยู่ในลมหายใจ ก็มักจะเผลอ  

พอเผลอจิตก็ออกไปคิดเรื่องโน้นเร่ืองนี้ คร้ันนึกขึ้นมาได้ก็น�าจิตเข้ามาตั้งไว้ใหม่  

แต่ว่าเมื่อสมาธิดีขึ้นแล้ว ความจ�าความก�าหนดนี้ค่อยดีขึ้น ไม่ค่อยลืม จนถึงจ�าแม่น 

ก�าหนดแน่ ไม่ซัดส่าย ก็ก�าหนดลงไปว่า นี้เป็น สัญญาขันธ์ กองสัญญา

สังขารขันธ์ คราวนี้ความปรุงคิดหรือคิดปรุงในขณะที่ก�าลังท�าสมาธิใหม่ๆนั้น

ก็ต้องการให้มาปรุงสมาธิ คือสร้างสมาธิขึ้น แต่มักจะไม่ค่อยส�าเร็จ จิตใจคอยจะออก

ไปปรุงน่ันปรุงนี่อะไรอยู่เสมอ แต่ครั้นเม่ือสมาธิดีขึ้นแล้ว จิตจะมาจับปรุงสมาธิแน่ว

แน่ขึ้น คือว่าสร้างสมาธิ ไม่ไปสร้างเรื่องอื่น แล้วก็จะสร้างอยู่เรื่องเดียวมากขึ้น ดังนี้

กใ็ห้ก�าหนดลงไปว่า นีเ่ป็น สงัขารขนัธ์ กองสงัขาร สมาธดิกีค็อืว่า สงัขารขันธ์ของตน

ก�าลังสร้างสมาธิดี ปรุงสมาธิขึ้นดีแล้ว

วญิญาณขนัธ์ คราวน้ี ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย ใจ นีก่เ็หมอืนกนั ในขณะทีก่�าลงั

ท�าสมาธิใหม่ ๆ นั้น ลืมตาขึ้นก็อาจจะเห็นนั่นเห็นนี่ หลับตาเสียก็ปิดไปได้ทางหนึ่ง 
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แต่หูก็ยังได้ยิน ได้ยินเรื่องนั้นเรื่องนี้ กลิ่นอะไรมาก็ได้กลิ่น รสนั้นเมื่อไม่ได้ไปดื่มไป

กินอะไรก็ไม่ปรากฏ กายนั้นก็ยังรับร้อนรับเย็น ยิ่งใจแล้วก็ยิ่งฟุ้ง โผล่ไปคิดเรื่องนั้น

เรื่องนี้ นี่เป็นวิญญาณทั้งนั้น คือว่ารู้ทางตา รู้ทางหู รู้ทางจมูก รู้ทางลิ้น รู้ทางกาย  

รู้ทางใจ วุ่นวายอยู่ตลอดเวลา ต้องการจะให้รู้ทางสมาธิอย่างเดียว ก็ไม่ค่อยจะยอม 

คอืว่าอย่างจะท�าอานาปานสตดิงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว กก็�าหนดอยูท่ีก่ายและลมทีม่าต้องกาย 

ปลายจมกูนัน้กค็อืกาย ลมกค็อืโผฏฐพัพะ ก�าหนดในอายตนะคูท่ี ่๕ กายและโผฏฐพัพะ 

ก็ต้องการให้ตัววิญญาณนี้รู้อยู่ที่กายและโผฏฐัพพะเท่านั้น แต่ว่าก็ไม่ส�าเร็จ ก็ยังออก

ไปรู้ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางใจเองบ่อย ๆ นี่ก็เป็น วิญญาณขันธ์  

กองวิญญาณทั้งนั้น จนเมื่อได้สมาธิแน่วแน่แล้ว วิญญาณก็จะลดลง ๆ วิญญาณทาง

ตาก็สงบ วิญญาณทางหูก็จะสงบ วิญญาณทางลิ้นก็สงบ วิญญาณทางจมูกก็สงบ  

ยังเหลือแต่วิญญาณทางกายและโผฏฐัพพะ คือลมที่มากระทบกาย และวิญญาณ 

ทางใจทีจั่บอยูใ่นเรือ่งเดยีวกันนัน้ นีด่งันีก็้เป็นเรือ่งของวญิญาณขนัธ์ กองวญิญาณทัง้นัน้

เพราะฉะนั้น เมื่อท�าวิปัสสนานั้น ก็ให้ก�าหนดลงไปว่านี่เป็นรูปขันธ์ กองรูป 

นี่เป็นเวทนาขันธ์ กองเวทนา นี่เป็นสัญญาขันธ์ กองสัญญา นี่เป็นสังขารขันธ์  

กองสังขาร นี่เป็นวิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ

ทั้งหมดนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน ตามนัยอนัตตลักขณสูตร



ครั้งที่ ๒

อุปาทานขันธ์ – อนัตตลักขณะ

ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนกล้็วนชีส้จัจะคอืความจรงิอนัเป็นตัวสจัธรรมที่

มีอยู่ในตนทั้งนั้น โดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ทรงแสดงธรรมส่ังสอน จ�าแนกสมมติ

ธรรมก้อนนี้ ซึ่งเรียกว่าตนตนนี้ ออกเป็นขันธ์ คือ กองทั้ง ๕ ได้แก่

รปูขันธ์ กองรูป กคื็อรูปกายอันประกอบด้วยธาตุดนิ น�า้ ไฟ ลม คมุกันอยูน่ี้

เวทนาขันธ์ กองเวทนา อันเป็นความรู้ เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุข ทางกายทางใจ ซึ่งมีอยู่นี้

สญัญาขนัธ์ กองสญัญาคือความรูจ้�า จ�ารปู จ�าเสียง จ�ากลิน่ จ�ารส จ�าโผฏฐพัพะ 

สิ่งที่กายถูกต้อง และจ�าเรื่องราวทั้งหลาย มีเรื่องรูป เรื่องเสียง เป็นต้นที่ประสบพบ

ผ่านมาแล้ว อันมีอยู่นี้

สังขารขันธ์ กองสังขาร คือความรู้ปรุง ปรุงคิดต่าง ๆ ถึงเรื่องรูปบ้าง เสียง

บ้าง กลิ่นบ้าง รสบ้าง โผฏฐัพพะบ้าง เรื่องราวของรูปเสียงเป็นต้นนั้น ที่ประสบพบ

ผ่านมาแล้วบ้าง

วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ ก็คือความรู้ที่เป็นความรู้สึกรูปทางตา รู้สึกเสียง

ทางหู รู้สึกกลิ่นทางจมูก รู้สึกรสทางลิ้น รู้สึกสิ่งที่กายถูกต้องทางกาย และรู้สึกเรื่อง

ราวที่คิดทางใจต่าง ๆ
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ขันธ์คือกองทั้ง ๕ นี้ เป็นสิ่งที่มีอยู่ในบุคคลทุก ๆ คน ทรงสอนให้พิจารณา

ดเูข้ามา ให้รูจั้กว่ารปูกองอยู่ทีน่ี ่เป็นกองรูป เวทนากองอยู่ทีน่ี ่เป็นกองเวทนา สัญญา

กองอยู่ที่น่ี เป็นกองสัญญา สังขารกองอยู่ที่นี่ เป็นกองสังขาร วิญญาณกองอยู่ที่นี่ 

เป็นกองวญิญาณ สรปุลงแล้ว กคื็อว่ากองทีมี่ความรูอ้ย่างหนึง่กบักองทีไ่ม่มีความรูอ้กี

อย่างหนึ่ง

กองรูป – กองนาม

กองที่ไม่มีความรู้นั้น ก็คือ กองรูป ไม่มีความรู้ในตัวเอง เพราะว่ารูปกายอัน

น้ีประกอบขึน้ด้วยธาตดิุน น�า้ ไฟ ลม ทีป่ราศจากความรู ้แต่ว่า มีกองทีมี่ความรู้รวม

กันอยู่ก็คือ เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารขันธ์ กองสังขาร 

วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ นี้เป็นกองที่มีความรู้ จึงย่อเรียกกองท่ีไม่มีความรู้ว่ารูป 

กองที่มีความรู้ว่านาม และกองที่มีความรู้ ซึ่งมีลักษณะเป็นรู้สุข ทุกข์ รู้จ�า รู้คิดปรุง 

และรู้สึกเห็น ได้ยินเป็นต้น ก็รวมเรียกว่าเป็นจิต หรือเป็นอาการของจิต เพราะว่าจิต

นี้จะก�าหนดพิจารณาได้ ก็ที่ตัวรู้นี่เอง คือตัวรู้ที่เป็นเวทนา ที่เป็นสัญญา ที่เป็นสังขาร 

ทีเ่ป็นวญิญาณ จะพิจารณาจติ ก็พิจารณาได้ทีต่วัรูด้งักล่าว เพราะฉะนัน้ ในตนอันเป็น

สมมติธรรมก้อนนี้จึงแยกออกเป็นกองที่ไม่มีความรู้กองหนึ่ง และกองท่ีมีความรู้อีก  

๔ กอง ทั้ง ๔ กองนี้รวมเข้าให้เป็นหนึ่งก็ได้ เรียกว่ากองนาม อันเป็นอาการของจิต

นั้นเอง และกองทั้ง ๕ นี้ เรียกว่าเป็น อุปาทานขันธ์ แปลว่าขันธ์ คือกองเป็นที่ยึดถือ 

เป็นที่ยึดถืออย่างไร ก็คือ เป็นที่ยึดถือว่าเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา  

เพราะฉะน้ัน ตนที่เป็นสมมติบัญญัติ จึงตั้งอยู่ท่ีกองท้ัง ๕ นี้เอง ไม่ใช่ตั้งอยู่ท่ีไหน  

ดังที่พูดกันว่า เรา เรา ของเรา ของเรา หรืออัตตา อาตมา ตัวตนของเราก็ตั้งอยู่ที่

กองทั้ง ๕ นี้ ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ไหน เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า อุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่

ยึดถือ ยึดเอาไว้ ถือเอาไว้ว่า เป็นเรา เป็นตัวตนของเรา เพราะในตนอันเป็นสมมติ

บัญญัติก้อนนี้ ถ้าไม่มีกองทั้ง ๕ นี้ ก็ไม่มีอะไรที่จะยึดถือดังนั้น
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อุปาทานขันธ์

เพราะฉะนัน้ จงึได้ตรสัเรยีกว่า อปุาทานขนัธ์ ดงักล่าว กเ็พ่ือเป็นเครือ่งเตอืน

ใจของผูพิ้จารณาปฏบิตัว่ิา ท่ีว่าเรา ของเรา ตวัตนของเรานัน้ เป็นสกัแต่ว่าตวัอปุาทาน 

คือความยึดถือเท่านั้น หาได้มีอัตตาจริง ๆ อยู่ในกองทั้ง ๕ นี้ไม่ อัตตาที่เข้าใจกันว่า

มอียูใ่นกองท้ัง ๕ นี ้กค็อืตัวอปุาทาน ความยึดถือนัน่เอง และอัตตาทีเ่ป็นความยึดถือ

หรอืเป็นตวัอุปาทานนี ้อาจจะเลก็กไ็ด้ ใหญ่ก็ได้ ยดึถอืน้อยอตัตากน้็อย ยดึถอืไว้ใหญ่

อตัตากใ็หญ่ แม้ของเรากเ็ช่นเดยีวกนั กเ็ป็นความยดึถือ ยดึถอืไว้น้อยของเรากม็น้ีอย 

ยึดถือไว้มากของเราก็มีมาก ดังจะพึงเห็นได้ว่า ในขณะเมื่อเป็นเด็กเล็กยังไม่เดียงสา 

ก็ดูเหมือนไม่มีความยึดถืออะไร เพราะยังไม่รู้อะไร แต่ท่านว่าความยึดถือท่ีเป็นตัว

อนสุยัมอียู ่เป็นแต่เพยีงว่าเม่ือร่างกายยงัอ่อนทีเ่รียกว่ายงัไม่เดียงสา ความยดึถอืทีต่วั

อนุสัยนั้น ยังไม่แสดงตัวออกมา เพราะว่าความยึดถือที่เป็นอนุสัยนั้นจะแสดงตัวออก

มาได้ก็ต้องอาศัยความรู้ตั้งต้นแต่กองที่มีความรู้ทั้ง ๔ กองดังกล่าว ในขณะที่เป็นเด็ก

ยังไม่เดียงสานั้น กองเวทนาก็มี เพราะว่าเด็กก็ยังรู้สึกเจ็บที่เป็นตัวทุกข์ และรู้สึกสุข 

ดังเมื่อท�าให้เด็กทุกข์เด็กก็ร้อง ท�าให้เด็กสุขเด็กก็สงบ เด็กมีตัวรู้ที่เป็นตัวเวทนา  

แต่ว่าตวัรูที้เ่ป็นสญัญา ตวัรูท้ีเ่ป็นสงัขารคอืคดิปรงุ ยังไม่แขง็แรง ส่วนตวัรูท่ี้เป็นวิญญาณ 

รู้สึกเห็นรูป ได้ยินเสียงนั้นก็มีอยู่ เพราะเด็กก็มองเห็น เด็กก็ได้ยิน นั่นคือตัวรู้ที่เป็น

วิญญาณ ตกว่ามีตัวรู้ที่เป็นวิญญาณ มีตัวรู้ที่เป็นเวทนา แต่ว่าตัวรู้ที่เป็นสัญญากับตัว

รู้ที่เป็นสังขาร รู้คิดปรุงหรือปรุงคิดนั้น ยังอ่อนยังไม่แข็งแรง อุปาทานที่เป็นอนุสัย  

กยั็งไม่โผล่ออกมาเตม็ท่ี แต่ว่าเม่ือกองท่ีมีความรูอ้นัเป็นตวัสัญญา ตวัสังขารแขง็แรงขึน้ 

คือรู้เดียงสาขึ้น อุปาทานก็เริ่มขยายตัวออกตามความรู้ เช่นว่า เมื่อรู้จ�าได้ว่าเป็นชาย

เป็นหญิง เป็นลูกของคนนั้นคนน้ี ตระกูลนั้นตระกูลนี้ มีส่ิงนั้นส่ิงนี้ ตัวเราก็เข้ามา  

ว่าตัวเราเป็นชาย ตัวเราเป็นหญิง ตัวเราเป็นลูกคนนั้นคนนี้ มีฐานะอย่างน้ันอย่างนี ้

ตวัเราชือ่นีน้ามสกลุนี ้สิง่นี้ๆ เป็นของเรา นีก่ค็อืว่าตวัรูท้ีเ่ป็นสญัญากบัสงัขารนัน่เองจ�า

ได้เป็นสัญญา คิดปรุงหรือปรุงคิดก็เป็นสังขารแก่กล้าขึ้น อุปาทานความยึดถือก็เข้า
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มาสร้างตัวเราของเราขึ้น และเมื่อตัวเราดังกล่าว เป็นนั่น เป็นนี่ อย่างไร ก็ยึดถือไว ้

อย่างนัน้ ของเรามเีท่าไรกย็ดึถอืไว้เท่านัน้ ตวัเราของเราจงึโตออกไปเท่าไรกไ็ด้ สดุแต่

ว่าจะด�ารงอยู่ในฐานะเช่นไรและจะมีอะไรเท่าไร อุปาทานความยึดถือก็ขยายออกไป

เท่าน้ัน ตามท่ีกล่าวมานีก้เ็ป็นการชีใ้ห้เหน็ว่า ตัวเราของเราดงักล่าวเป็นอปุาทานทัง้นัน้

อุปาทานอาศัยขันธ์ ๕ บังเกดิขึ้น

อุปาทาน ทีบ่งัเกดิขึน้กอ็าศยัขนัธ์ ๕ นีแ่หละ โดยเฉพาะกอ็าศัยขันธ์ทีมี่ความรู ้

ถ้าหากว่าขันธ์ท่ีมีความรู้สิ้นไป เส่ือมไป ตัวเราของเราที่เป็นอุปาทานนี้ก็ส้ินไป  

เสื่อมไปด้วย แต่ว่าไม่หมด ยังเก็บอยู่เป็นอนุสัย ดังเช่น ตัวเรา ของเราดังกล่าว  

ย่อมด�ารงอยู่ในขณะที่ขันธ์ที่มีความรู้ยังมีอยู่เป็นปกติ ยกขึ้นเป็นตัวอย่างอันเป็นข้อ

ส�าคัญก็คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ รู้จ�ากับรู้คิดปรุงหรือปรุงคิด ถ้ากองรู้จ�านี้เสื่อม 

คอืลมืไปด้วยเหตใุดเหตหุนึง่แล้ว ตวัเรา ของเราทัง้หมดกถู็กลมืไปด้วย หรอืว่าสังขาร

กองรู้คิด คิดปรุงหรือปรุงคิด ต้องเสียไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ท�าให้คิดอะไรไม่ได้  

ตวัเราของเรากพ็ลอยสะดดุหยดุลงไปด้วย ไม่มทีีจ่ะคดิถงึตวัเราของเรา ตกว่าเมือ่ไม่มี

สญัญาสงัขารกลื็มตวัเราของเราหมด ไม่คดิถงึตวัเราของเราท้ังสิน้ เช่นเดยีวกบัในเวลา

ทีน่อนหลบั เมือ่หลบัลงไปแล้วกไ็มม่คีวามรู้สกึอะไร ในเรือ่งของตวัเราของเราทัง้หมด 

ใครจะเป็นอะไรอย่างไรกไ็ม่มีความรูท้ั้งหมด แต่แม้เช่นนี ้ตวัอปุาทานทีเ่ป็นอนสัุยกย็งัอยู่ 

พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจารณาเข้ามาดูให้มีความรู้โดยประการฉะนี้ แล้วตรัสสอน

ให้พิจารณาว่าโดยท่ีแท้ ตวัเรา ตวัเราของเราทีต่ัง้อยูบ่นกองขนัธ์ ๕ นี ้ทัง้นัน้ เป็นการ

ที่ตั้งอยู่ด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ โมหะคือความหลงโดยแท้ เพราะว่ากองทั้ง ๕ นี้เป็น 

อนัตตา มิใช่อัตตาตัวตนดังท่ียึดถือไว้ด้วย เหตุท่ีต้องเป็นไปเพื่ออาพาธ คือต้องถูก

เบียนเบียน โดยมีชาติความเกิดเป็นเบื้องต้น มีมรณะความตายเป็นที่สุด ในระหว่าง

ความเกิดถึงความตายก็ต้องถูกความแก่ความเจ็บเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลา ดังนี้เป็น
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ธรรมดา จะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาหาได้ไม่ ไปคิดบังคับขึ้นเมื่อใด ก็เป็นทุกข์

ขึ้นเมื่อนั้น ปล่อยเม่ือใด ก็พ้นทุกข์เม่ือน้ัน ในอนัตตลักขณะสูตร ครั้นทรงแสดงว่า 

ขันธ์ ๕ เป็นอนัตตาแล้ว ก็ได้ตรัสสอบถามท่านปัญจวัคคีย์เป็นข้อ ๆ ไป โดยตรัส 

ชีใ้ห้เหน็ว่า แต่ละข้อเป็นอนจิจะ ไม่เทีย่ง ทกุขะ เป็นทกุข์ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไป จึงไม่ควรที่จะยึดถือด้วยอุปาทาน ว่าเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา
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ขันตเิมตตากถา๑

นโม ตฺสส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

ขนฺติโก เมตฺตวา ลาภี ยสสฺสี สุขสีลวา

ปิโย เทวมนุสฺสานํ มนาโป โหติ ขนฺติโกติ

บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในขันติเมตตากถา

ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีในโอกาสที่สมเด็จบรมบพิตรพระราช

สมภารเจ้าทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๗ วันพระราชทานศพ หม่อม

ราชวงศ์ บุง  ลดาวัลย์ ตามทางพระพุทธศาสนา

หม่อมราชวงศ์ บุง  ลดาวัลย์ เป็นบุตรหม่อมเจ้าเพิ่ม  ลดาวัลย์ ในพระเจ้า

บรมวงศ์เธอชั้น ๓ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี หม่อมคลี่ ลดาวัลย์ 

ณ อยุธยา เป็นหม่อมมารดา สมภพวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๖  

ในกรงุเทพมหานคร ได้เข้าศึกษาวชิาสามัญทีโ่รงเรียนราชวิทยาลยั ศกึษาต่อทีโ่รงเรยีน

๑   แสดงในการทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลทักษณิานปุทาน ๗ วนัพระราชทานศพ หม่อมราชวงศ์  

 บงุ ลดาวลัย์ ต.ช., ต.ม. ณ ศาลาท้องพระโรง วดัตรทีศเทพ กรงุเทพมหานคร วนัเสาร์ที่  

 ๑๖ กนัยายน ๒๕๒๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.
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ราชกุมาร พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้เดินทางไปศึกษาวิชาในประเทศอังกฤษ พ.ศ. ๒๔๕๙  

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และได้เข้าศึกษาวิชากฎหมายที่กรุงลอนดอน 

จน พ.ศ. ๒๔๖๔ จึงเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร เข้ารับราชการที่กระทรวง 

เกษตราธิการ กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการหลายจังหวัด เช่น จังหวัดชัยภูมิ 

สายบุรี ยะลา พังงา ล�าพูน ก�าแพงเพชร แม่ฮ่องสอน รับพระราชทานบรรดาศักดิ์

เป็นหลวงวรุณเกษตรสิทธิ์ หลวงฤทธามาตย์ และพระภูมิพิชัย ตามล�าดับ ในปี  

พ.ศ. ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักพระราชหฤทัยใน

ความซื่อตรงจงรักภักดีต่อเบื้องพระยุคลบาท จึงได้ทรงพระราชด�าริท่ีจะพระราชทาน

บรรดาศักดิ์ให้เป็นพระยาในราชทินนามว่า “พระยาพิทักษ์ภูมินทร์” โปรดเกล้าฯ  

ให้อาลักษณ์ท�าประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้ง อาลักษณ์ก็ด�าเนินการสนอง 

พระราชประสงค์แล้ว ยังคงรอแต่จังหวะที่จะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายค�าประกาศ

พระบรมราชโองการแต่งตัง้เพือ่ทรงลงพระปรมาภไิธยอยูเ่ท่านัน้ กพ็อดีมกีารเปลีย่นแปลง

การปกครองแผ่นดินเสียก่อน การพระราชทานบรรดาศักดิ์ก็เลยเป็นอันต้องรั้งรอมา 

และนบัแต่นัน้การพระราชทานบรรดาศกัดิก์เ็ป็นอนัระงบั หม่อมราชวงศ์ บงุ ลดาวลัย์ 

กเ็ลยมไิด้รบัพระราชทานบรรดาศกัดิเ์ป็นพระยา แต่การทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า

เจ้าอยูหั่วทรงพระด�ารเิช่นนัน้ กป็รากฏว่าทายาทส�านึกในพระมหากรณุาธคิณุล้นเหลอื 

และก็ภาคภูมิใจอย่างยิ่งในราชทินนามท่ีจะพระราชทาน เพราะนอกจากจะเป็นการ

แสดงว่าทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์เบื้องพระยุคลบาทในสมเด็จ

พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแล้ว ค�าว่า “ภูมินทร์” ยังเป็นค�าหนึ่งในพระนามกรมของ

พระผู้ทรงเป็นต้นราชสกุลลดาวัลย์คือ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี

หม่อมราชวงศ์ บุง  ลดาวัลย์ เป็นผู้มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง มีความจ�าดี 

แต่ในระยะหลังเมื่อมีอายุมากแล้วมีอาการโรคหัวใจ ต่อมาเม่ือวันท่ี ๙ กันยายนมี

อาการปวดศีรษะ อาเจียน แขนขาซ้ายไม่มีแรง และไม่รู้สึกตัว จึงได้เข้ารับการรักษา

พยาบาลในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และถงึแก่อนจิกรรมเม่ือเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. 

ของวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน รวมอายุได้ ๘๕ ปี

หม่อมราชวงศ์ บงุ ลดาวลัย์ เป็นผูห้นึง่ซึง่หาได้ยากทีม่อีายยุนืนานถึง ๘๕ ปี 

นับว่าเป็นผูไ้ด้เหน็โลกทีเ่ปลีย่นแปลง เหน็ความไม่เทีย่ง เห็นความเป็นทกุข์ มาตลอด
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เวลานาน โดยที่สามารถปฏิบัติตนให้ผ่านพ้นมาได้อย่างดียิ่ง ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยที่มีขันติ

และเมตตาประกอบกนั ดังพระพทุธภาษติบทอเุทศแปลความว่า “ผูม้ขีนัตแิละมเีมตตา” 

ย่อมเป็นผูม้ลีาภมียศ และมีสขุเสมอ ผูมี้ขนัตเิป็นทีร่กัทีช่อบใจของเทวดามนษุย์ทัง้หลาย”

ขันติคือความอดทนหรืออดกล้ันต่อเหตุแห่งทุกข์ที่มาถึงเฉพาะหน้าทั้งปวง  

ซึ่งเหตุนั้นๆ เป็นที่ตั้งแห่งโลภะบ้างเช่นหิวกระหาย เป็นที่ตั้งแห่งโทสะบ้างเช่นถ้อยค�า

เสียดแทง เป็นท่ีตั้งแห่งโมหะบ้างเช่นทุกขเวทนาอันแรงกล้า กล่าวโดยลักษณะจะ

ปรากฏว่ามีขันติก็เพราะยับยั้งไว้อยู่ ไม่แสดงกายวิการวิจีวิการออกมาก จะถูกหนาว

หรอืร้อนกอ็ดจะเจบ็ไข้ได้ทกุข์กท็น จะถกูล่วงเกนิด้วยวาจาเช่นพดูเสียดแทงหรอืด้วยกาย

เช่นเบยีดเบยีนกส็ะกดกลัน้ได้ รวมความว่าอนัใดไม่เป็นทีพ่งึใจมากระทบกอ็ดไว้ทนไว้

กลั้นไว้ได้ที่เรียกว่ามีน�้าอดน�้าทน ไม่ทอดถอยการงานเพราะหนาวร้อน ไม่ตอบสนอง

เพราะถกูล่วงเกนิ ไม่กระสบักระส่ายครวญครางเพราะอาพาธกล้า ผูใ้ดเป็นเช่นนีผู้น้ัน้

ชื่อว่าขนฺติโก ผู้มีขันติ  

ขันติอาจย่อลงได้โดยอาการเป็น ๒ คือ อดทนท�า เช่นตรากตร�าปฏิบัติธุรกิจ 

๑ อดทนนิ่ง เช่นอดทนนิ่งได้เมื่อถูกด่าว่าหรืออดกล้ันอาพาธไม่กระสับกระส่าย ๑ 

ธรรมข้อน้ีเป็นคุณเกื้อกูลบุคคลในการด�ารงชีพและการงานทั่วไป จึงมีปรากฏอยู่ใน

หมวดธรรมเป็นอันมาก เช่นในฆราวาสธรรม สมเดจ็พระบรมศาสดาตรสัสรรเสรญิไว้

มีความว่า “ธรรม ๔ ประการนี้ คือความสัจ ๑ ความข่มใจไว้ได้ ๑ ความธารทนไว้

ได้ ๑ ความเผื่อแผ่ ๑ ของคฤหัสถ์ชนใดผู้มีศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลมีอยู่ คฤหัสถ์ชน

ผู้น้ันละโลกนี้ไปย่อมไม่เศร้าโศก อันผู้ครองเรือนถ้าขาดขันติเสีย จะเป็นคนไม่ทน 

การงาน เข้าลักษณะอ่อนแอ เป็นคนผลุนผลันหุนหัน เข้าลักษณะร้ายกาจน่าเกลียด 

เป็นคนเสยีก�าลังใจง่ายในเวลาเจบ็ไข้ เจ็บน้อยก็เหมอืนมาก เข้าลกัษณะใจเสาะ เหล่านี้

ไม่เหมาะแก่ภาวะแห่งผู้ครองเรือน ส่วนผู้มีขันติย่อมปรากฏตรงกันข้าม จะเป็นคน 

ขันแข็งต่อการงาน มีใจหนักแน่นมั่นคง เหมาะเป็นผู้ครองเรือน แม้ในอนาคาริยวิสัย

กต้็องอาศยัขันตเิป็นก�าลัง ดงัพระพทุธศาสนสภุาษติแปลความว่า “ขนัตเิป็นก�าลงัของ

นักพรต” เพราะการบรรพชาเป็นการยาก ตั้งต้นแต่ความเป็นอยู่ จะเห็นได้ในนิสสัย 

๔ ที่พระอุปัชฌาย์บอกแก่สัทธิวิหาริกในเวลาอุปสมบทเสร็จ และจ�าต้องมีอดกลั้น 

ทางใจอกีเป็นอนัมากจงึจะสามารถบ�าเพญ็พรตอยูไ่ด้ จะปล่อยกายใจอย่างฆราวาสวสัิย
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เป็นอันไม่ได้ ด้วยเหตุน้ีสมเด็จพระชินสีห์สัมพุทธเจ้าเมื่อประทานพระบรมพุทโธวาท

ปาฏโิมกข์จึงทรงยกขนัติข้ึนตรสัเป็นประการต้นว่า “ขนตฺ ีปรม� ตโป ตตีกิขฺา ขนัตคิอื

ความทน เป็นตบะ คอืคณุอันเผาผลาญบาปธรรมเป็นอย่างยิง่” แม้ในทศพธิราชธรรม

และในทศบารมีก็มีขันติประการหนึ่ง     

ขันติเป็นคณุเกือ้กลูดงัแสดงมา ถงึอย่างนัน้ถ้าให้เป็นไปไม่ถกูทางกจ็กัไม่ส�าเรจ็

ประโยชน์ หรือกลับให้โทษกเ็ป็นได้ ต่อให้เป็นไปถกูทางจงึจกัให้ผลข้างด ีเปรยีบเหมอืน

วางยา การให้เป็นไปถูกทางนั้น เช่นให้ถูกอารมณ์ อารมณ์บางอย่างควรปฏิบัติข่ม  

เชน่ รูปทีเ่หน็ดว้ยตาท�าใหเ้กิดยนิดียนิรา้ย บางอย่างควรปฏบิัตสิงบเชน่อกุศลวิตก ๓ 

ประการเหล่านี้จะใช้ขันติไม่ควร เพราะมีวิธีปฏิบัติต่างกัน เช่นเมื่ออกุศลวิตกอย่างใด

อย่างหนึ่งเกิดขึ้น ท่านสอนว่าให้ละ บรรเทาให้สงบ ส่วนเมื่ออาพาธกล้าเกิดขึ้น  

ท่านสอนให้ปฏิบัติตรงกันข้ามว่าอดกล้ันเป็นปกติไว้ นี้เป็นลักษณะของขันติแท้  

แม้อารมณ์ของขันติเองก็ต้องปฏิบัติให้ถูกประสงค์อีก เช่นอดทนต่อหิวกระหาย  

ถ้าไม่กินไม่ดื่มในเวลาที่ควรกินควรดื่ม ด้วยคิดว่าปฏิบัติอดทน ช่ือว่าปฏิบัติไม่ถูก

ประสงค์ และกลบัจะได้รับโทษ ต่อเมือ่กนิและดืม่ในเวลาทีค่วรกนิควรดืม่แล้ว เกิดหวิ

กระหายขึ้นนอกเวลาก็อดทนไว้ ไม่พร�่าเพรื่อ จึงจักชื่อว่าใช้ขันติถูกประสงค์ และควร

รู้ประมาณคือความพอดี เพราะถ้าอดทนเกินพอดี เช่นตรากตร�าท�างานจนไม่มีเวลา

พักผ่อนตามสมควรก็ให้เกิดโทษ ต่อเมื่อใช้ขันติพอดีจึงจักส�าเร็จประโยชน์ ทั้งยังควร

ใช้ให้ถกูกาล คอืให้ทนัท่วงทีทีไ่ด้ประสบอารมณ์ทีพ่งึอดทน ไม่ให้ช้าหรือผดัผ่อนไว้ ถ้า

ผดัเวลาต่อขนัตไิว้ก่อน เช่นในวนันีห้นาว นอน ร้อน หน ีด้วยคดิว่าพรุง่นีจ้งึจกัอดทน 

ขันติก็เกิดไม่ทันกาล ไม่ให้ช้าหรือผัดผ่อนไว้ ต้องขาดประโยชน์ที่จะพึงได้ในวันนี้  

รวมความว่าใช้ขันติในทางใดส�าเร็จประโยชน์ได้เรียกว่าใช้ถูกทาง ขันติที่ใช้ผิดทาง

นอกจากไม่ให้ประโยชน์หรือให้โทษต่าง ๆ อื่นแล้ว บางทีก็จะเป็นเช่นค�าของ 

อสุรินทเวปจิตติท่ีกล่าวว่า “คนพาลย่อมส�าคัญเสียว่า คนนี้อดนิ่งเพราะกลัวเรา  

เขาเป็นผู้หาปัญญามิได้ ย่อมเข้าครอบ เหมอืนโค ยิง่หนียิง่วิง่ไล่” ต่อให้เป็นไปถกูทาง

จึงจักยงัประโยชน์ให้ส�าเรจ็ สมด้วยพระวาจาของอมรนิทราธริาชว่า “คนผูไ้ม่โกรธตอบ 

กล่าวคือคนมีขันติชื่อว่า ย่อมประพฤติประโยชน์แก่ตนแก่ผู้อื่นทั้งสองฝ่าย” 
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ในการปฏิบัติอดทน เบ้ืองต้นอาจต้องทนปฏิบัติก่อน เมื่อช�านาญแล้วขันติก็

อาจเกิดขึ้นทันท่วงทีจนไม่รู้สึกอยาก โดยปกติสิ่งท้ังปวงในโลกย่อมมีก�าลังต้านทาน 

ของตนมากบ้างน้อยบ้าง เช่นต้นไม้กม็คีวามแขง็เป็นก�าลงัด�ารงตนให้ตัง้อยู ่แม้ร่างกาย

และจิตใจของบุคคลก็มีก�าลังต้านทานอยู่ตามธรรมชาติเช่นเดียวกัน ขันติก็คือการดึง

ก�าลงัต้านทานนัน้ออกมาใช้นัน่เอง ถ้าไม่หม่ันใช้กายกจ็ะอ่อนแอ ผูท้ีม่ขีนัตย่ิอมปรากฏ

เป็นสหายต่อเยน็ร้อนลมแดดและปราศจากโรค ถงึทางจติใจกเ็ช่นเดียวกนั แต่มคีวาม

ส�าคญัยิง่กว่าทัง้ทางโทษและทางคณุ เพราะใจย่อมเป็นท่ีเกดิแห่งขนัติท้ังทางกายท่ีแสดง

มาแล้ว ทั้งทางใจเอง เมื่อใจไม่มีน�้าอดน�้าทนกายก็ทนไปไม่ได้ เหมือนอย่างเมื่อกาย

ปราศจากใจกริิยายนืกมี็ไม่ได้ เฉพาะความอดทนทางใจนัน้คอืการอดทนต่อการล่วงเกนิ

ดังที่แสดงมาข้างต้น ถ้าไม่มีขันติอยู่ใจก็อ่อนก�าลังต้านทาน เมื่อถูกกระทบกระทั่งล่วง

เกินกิเลสก็อาจพลุ่งขึ้นท่วมใจได้ แต่ถ้ามีขันติก�ากับอยู่ก็มีก�าลังต้านทานแข็งแรง  

กิเลสไม่อาจพลุ่งขึ้นครอบง�า จึงเป็นผู้ชนะกิเลสในใจตนเอง ผู้อดทนได้ต่อผู้ไม่มีก�าลัง

ท่านกล่าวว่าเป็นขันติอย่างสูง สมด้วยสักกภาษิตความว่า “ชนใดเป็นผู้มีก�าลังแท้จริง 

แต่ยอมอดนิง่แก่ผูห้าก�าลงัมไิด้ ปราชญ์ทัง้หลายได้กล่าวความอดนิง่ของชนนัน้ ว่าขนัติ

อย่างยิ่ง เพราะคนหาก�าลังมิได้จ�าต้องอดอยู่เองเป็นนิตย์” ดังนี้    

ผูป้ฏบิตัอิดทนมขัีนตติามทีพ่รรณนา เมือ่มเีมตตาสนบัสนุนย่อมประคบัประคอง

ขันติให้เป็นไปด้วยดี เมตตาโดยพยัญชนะได้แก่ความสนิทสนมรักใคร่ เว้นราคะ  

โดยอรรถได้แก่ปรารถนาความสุขความเจริญเพื่อผู้อื่น คุณข้อนี้เปรียบเหมือนน�้า  

เป็นเครื่องดับไฟคือโทสะพยาบาท เป็นเครื่องชูใจให้แจ่มใสชื่นบาน ไม่มีเวรมีกรรม 

ต่อใคร เพราะแม้ปรารถนาให้ผู้อื่น ก็เป็นปฏิกิริยาให้ผู้เมตตาจิตเองไม่มีเวรมีภัย 

ต่อใครหมด ถ้าตนยังมีผูกภัยเวรอยู่ก็ส่องว่าเมตตายังไม่บริสุทธิ์ ผู้มีจิตรักใคร่สนิท

สนมปรารถนาให้เป็นสขุปราศจากโทสะพยาบาทผกูภยัเวรชือ่ว่าผูม้เีมตตา เมือ่ถกูล่วง

เกินย่อมให้อภัยได้ ไม่เกิดโทสะถึงต้องใช้ขันติ เปรียบเหมือนมารดาไม่เครียดขึ้ง 

ต่อบุตรสุดที่รักผู้ดื้อดึง ด้วยเมตตาฉะนั้น และเมตตายังเป็นธรรมอ�านวยให้มีโสรัจจะ

อนัเป็นธรรมคูก่บัขันต ิโสรจัจะโดยพยัญชนะได้แก่ความยนิดใีนธรรมอันงาม โดยอรรถ

ได้แก่ความสงบเสง่ียม ขันติและโสรัจจะต่างเป็นเหตุอิงอาศัยกันและกัน คนชอบใน 

ทางสงบเสงีย่มจึงอดกล้ันเหตอัุนไม่เป็นท่ีปรารถนา คนถือขันตกิจ็�าต้องหาทางปลอบจติ
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มิให้อึดอัดด้วยโสรัจจะ พึงก�าหนดความต่างหน้าท่ีตามตัวอย่างดังนี้ เมื่อถูกล่วงเกิน 

ขันติอดกลั้นไว้ ไม่แสดงกายวิการวจีวิการตอบ เปรียบเหมือนปิดประตูขังคนดุไว้  

โสรจัจะกล่อมใจมิให้อึดอัด เปรยีบเหมือนปลอบโยนเขาผูด้ิน้รนจะออกให้สงบ เมตตาดับ

โทสะที่พลุ่งขึ้นในใจ เปรียบเหมือนเปลี่ยนใจเขาให้เป็นคนใจดีได้

ผู้มีขันติและมีเมตตาตามที่พรรณนามาฉะนี้ ย่อมได้ประสบอานิสงสผลเป็น

อเนกประการ ดงัท่ีมีภาษิตสรรเสริญไว้เป็นอันมาก แสดงเฉพาะในคาถาบทอเุทศในที่

นี้คือ ลาภี มีลาภ ยสสฺสี มียศ สุขสีลวา มีสุขเสมอ ปิโย เทวมนุสฺสาน� มนาโป โหติ 

เป็นทีร่กัทีช่อบใจของเทวาดามนษุย์ทัง้หลาย ฉะนัน้พงึปลกูฉนัทธัยาสยั ปฏบิตัใินขมา

ปฏปิทาถอืขนัตวิาทีภาษิตว่า “ขนฺตยา ภยิโฺย น วชฺิชติ ธรรมอนัยิง่กว่าขนัตย่ิอมไม่ม”ี 

และพงึอบรมเมตตา ถอืพระมหาสมณภาษติว่า “โลโกปตถฺมฺภกิา เมตตฺา เมตตาเป็น

เครื่องค�้าจุนโลก” ให้เป็น ขนฺติโก มีขันติ เมตฺตวา มีเมตตา ก็จักประสบศุภผลคือ 

ลาภยศสขุเสมอและเป็นทีร่กัของปวงเทวดาและมนษุย์ มใีจความพร้อมทัง้อรรถาธบิาย 

ดังรับพระราชทานถวานวิสัชนามาด้วยประการฉะนี้   

หม่อมราชวงศ์ บุง  ลดาวัลย์ ผู้ล่วงพ้นไปแล้ว แม้เป็นผู้ไม่มีขันติและเมตตา

ย่อมไม่สามารถด�าเนินชีวิตงดงามด้วยดีมาได้ตลอดดังปรากฏในประวัติข้างต้น

ขออ�านาจพระราชกศุลทีท่รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บ�าเพญ็พระราชทานท้ังปวง 

จงเป็นผลสัมฤทธ์ิส่วนพระราชทานแก่ หม่อมราชวงศ์ บุง ลดาวัลย์ โดยฐานะนิยม 

ทุกประการ    

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี ้พระสงฆ์ทัง้ ๔ รูปจกัได้รบัพระราชทานสวด

คาถาธรรมบรรยายโดยสรภัญญวิธี เพิ่มพูนอัปมาทธรรมในธรรมสมาคมนี้ สืบต่อไป

รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในขันติเมตตากถา ยุติลง เอว�

ก็มีด้วยประการฉะนี้

ขอถวายพระพร



อุปสมานุสสติ๑

(ขัน้ศลี)

บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นแครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทุก ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมัสการพระผูมี้พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์น้ัน 

ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวมกายวาจาใจ 

ให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม 

ในเบื้องต้นก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้เจริญอนุสสติข้อ ๑ เมื่อว่าถึงตาม

ล�าดับแห่งอนุสสติ ๑๐ วันนี้ก็ถึงข้อ อานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก  

ท่านนับเป็นข้อที่ ๙ แต่ว่าเรื่องอานาปานสติได้แสดงอธิบายในอานาปานปัพพะ คือ 

ข้อที่ว่าด้วยลมหายใจเข้าออกแล้ว ฉะนั้น จึงจะไม่กล่าวซ�้าอีกและจะต่อไปข้อท่ี ๑๐ 

คอื อปุสมานุสสต ิระลึกถงึความสงบร�างบั หรือธรรมท่ีท�าให้สงบร�างบั เป็นทีส่งบร�างับ

“ความสงบ” ใช้ค�าว่า “สันติ” ก็มี “อุปสม” ดั่งที่ใช้ในที่นี้ก็มี เป็นข้อที่ทุกคน

สมควรทีจ่ะระลกึถงึ และความระลกึถึงน้ันกพ็งึระลกึถงึความสงบ หรอืความสงบระงบั

ที่ได้ที่ถึง หรือว่าที่พึงได้พึงถึงโดยไม่ยาก หรือท่ีอาจจะได้จะถึง กับความสงบท่ีเป็น 

๑   บรรยายที ่ สว ธรรมนเิวศ วดับวรนเิวศวหิาร วนัที ่ ๒๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
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จุดหมายอนัจะพงึบรรลตุ่อไปในภายหน้า ความสงบประการแรกทีไ่ด้ทีถ่งึนัน้พึงพจิารณา

ตรวจดูว่า เคยได้พบกับสินติความสงบ หรืออุปสมะความสงบอันระงับของตนมา 

อย่างใดบ้าง เพราะทุกคนก็จะต้องเคยพบกันมาแล้วไม่น้อยก็มาก ฉะนั้น จะได้กล่าว

น�าเพือ่เป็นทางทีจ่ะตรวจตราดดู้วยตนเองจากง่ายไปหายาก จากภายนอกเข้ามาหาภายใน

ความสงบอันเกี่ยวแก่สถานที่ก็เช่นป่า โคนไม้ เรือนว่าง หรือว่าที่สงบแห่งใด

แห่งหนึ่งอันเป็นที่ซึ่งปราศจากเสียงรบกวนท้ังหลาย ปราศจากบุคคลและส่ิงรบกวน 

ทั้งหลาย สถานท่ีดั่งกล่าวน้ีเรียกว่าท่ีอันสงบสงัด ทุกคนย่อมจะต้องเคยพบเคยไป 

สูส่ถานทีส่งบสงดันี ้และเม่ือไปกย่็อมจะพบความสงบในสถานทีน่ัน้ ซึง่อาจจะชอบบ้าง

ไม่ชอบบ้าง หรือว่าชอบในบางคราวไม่ชอบในบางคราว แต่แม้เช่นนั้นก็ควรพิจารณา 

ดูว่าได้อะไรในท่ีอันสงบน้ัน ประการแรกย่อมจะได้ความสงบปราศจากเสียงรบกวน

เป็นต้นดัง่ทีก่ล่าวมา จะท�าให้รูส้กึสงบ และความรูสึ้กสงบนีผู้ท่ี้ไม่เคยอาจจะเกดิความกลวั

ต่อความสงบนั้นก็ได้ หรืออาจที่จะไม่ชอบต่อความสงบนั้น แต่ว่าถ้าได้พิจารณาตรวจ

ตราดใูห้ดแีล้ว กจ็ะเหน็ว่าเป็นสิง่ท่ีไม่น่ากลวั และเป็นสิง่ท่ีไม่น่าเกลยีดหรอืน่ารงัเกยีจ 

แต่ว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าความสงบนั้นเป็นของดี ชีวิตแม้โดยปรกติก็ต้องอาศัยความ

สงบอยูเ่ป็นอันมาก ความพกัผ่อนย่อมต้องการทีอั่นสงบ ต้องการความสงบ การเรยีน

การท�างานก็ต้องการที่อันสงบ ต้องการความสงบ การท�างานละเอียดก็ย่อมต้องการ

ความสงบมาก ถ้าขาดความสงบ ขาดทีส่งบเสียอย่างเดยีวแล้วจะเรยีนกไ็ม่ได้ จะท�างาน

อันใดที่ละเอียดประณีตก็ท�าไม่ได้ จะพักผ่อนก็ไม่ได้ และย่ิงในเวลาที่ต้องการพัก 

จริง ๆ เช่น เวลาที่ต้องการหลับก็ต้องการท่ีที่สงบและความสงบเป็นอย่างมาก  

เพราะฉะน้ัน ท่ีสงบหรือว่าความสงบนั้นจึงเป็นส่ิงที่ทุก ๆ คนต้องอาศัยอยู่ทุกวันใน

ชวีติทุก ๆ วันของบุคคล ย่ิงในการปฏิบตัธิรรมทางจติกย็ิง่ต้องการทีอ่นัสงบสงดั ต้องการ

ความสงบสงดัเป็นอย่างมาก เพราะฉะน้ัน ทีอ่นัสงบสงดัความสงดัจงึเป็นสิง่ทีจ่�าปรารถนา

ต้องการ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่ทุกคนต้องอาศัย แม้ดังที่กล่าวมานี้เกี่ยวกับสถานที่

คราวนีเ้กีย่วกบัจติใจเอง แม่จิตใจนีเ้องตลอดจนถึงร่างกายกต้็องการทีอั่นสงบ

ต้องการความสงบ เพราะว่าจิตใจน้ีไม่สามารถท่ีจะอยู่กับความวุ่นวายได้ทั้งวันทั้งคืน 

แม้ว่าความวุน่วายนัน้จะเป็นสิง่ทีน่กึว่าน่าชอบ เช่นว่าเป็นการละเล่นเต้นร�า เป็นเครือ่ง
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ดนตรีดดีสีตเีป่า แมท้ี่บางคนจะชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี ้แต่ก็ฟงัอยู่ไดเ้ล่นสนุกอยู่ได้

ในเวลาที่จ�ากัด ไม่สามารถที่จะเล่นจะฟังจะสนุกอยู่ท้ังวันท้ังคืนได้ และเม่ือร่างกาย

และจติใจต้องการความสงบแล้วก็ไม่ต้องการส่ิงเหล่านัน้ทัง้หมด ต้องการความสงบจาก

สิ่งเหล่าน้ัน จิตใจย่อมต้องการความสงบดังกล่าวนี้อยู่เป็นอันมากในวันหนึ่ง ๆ และ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่าเรียนศึกษา ในการท�างาน ในการปฏิบัติธรรมก็ต้องการ

ความสงบใจตามภูมิตามชัน้ของการงานท่ีกระท�านัน้ และยิง่ในเวลาทีจ่ะหลบันอน จติใจ

จะกังวลอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหาได้ไม่ เพราะถ้าจิตใจมีกังวล มีห่วงใย มีอาลัย มีวิตก

ตรกึนึกคิดวุน่วายอยูแ่ล้วกท็�าให้นอนไม่ได้ เพราะจะนอนกน็อนไม่หลบั จงึจ�าเป็นท่ีจะ

ต้องพักกังวล พักอาลัย พักวิตกคือความตรึกนึกคิดในเรื่องท้ังหลายเสียให้หมดส้ิน  

ใจปล่อยจากอารมณ์ท่ีวิตกกังวลน้ัน จิตใจปล่อยเมื่อใดความหลับก็มาเมื่อนั้น นับว่า

เป็นการพักผ่อนที่ร่างกายต้องการอยู่เป็นประจ�า ใจเองจึงต้องการความสงบ ร่างกาย

เองก็ต้องการความสงบอยู่เป็นอันมาก นี้นับว่าเป็นความสงบที่เป็นสามัญทั่วไปซึ่ง 

ทุกคนควรมีอนุสสติคือระลึกถึง อันเกี่ยวแก่สถานที่ อันเกี่ยวแก่ร่างกายและจิตใจ

ต้องการแม้ดั่งที่กล่าวนี้ ระลึกให้จ�าได้ว่าลักษณะท่ีเป็นความสงบนั้นเป็นอย่างไร  

เป็นความเงยีบ เป็นความปราศจากกังวล ปราศจากอาลยั ปราศจากวิตกนกึคดิฟุ้งซ่าน 

แต่เป็นความว่าง เป็นความปล่อย เป็นความวาง ซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะที่จะ

ท�าให้จิตใจมีความสุข มีอิสระเป็นใหญ่จากเครื่องวิตกกังวลท้ังหลายเป็นต้น เป็นเสรี 

เรียกว่ามีอ�านาจของตนเอง ไม่ต้องถูกบีบบังคับ ไม่ต้องถูกชักจูง ไม่ต้องวุ่นวาย  

ไม่ต้องเดอืดร้อน เป็นลกัษณะเรยีกว่าสงบ อนัเป็นค�ารวม หรอืว่าสงบร�างบั ซึง่ลกัษณะ

ดังกล่าวน้ีเองนับได้ว่าเป็นลักษณะของความสุขอย่างหนึ่งที่ชีวิตนี้ต้องการ ที่ร่างกาย

ต้องการ ที่จิตใจต้องการ     

คราวน้ีมาถึงสันติคือความสงบ อุปสมะความสงบระงับ อันเป็นธรรมปฏิบัติ

ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ย่อมเป็นสิ่งที่ละเอียดขึ้นไปอีกตามภูมิตามชั้น ฉะนั้น

จึงสมควรทีจ่ะตรวจดคูวามสงบทีเ่ป็นขัน้ศลี คอืเมือ่ตัง้ใจปฏบิตัศีิลโดยตัง้ใจงดเว้นจาก

ภัยเวรน้ัน ๆ หรอืจากความประพฤตทิีท่รงห้ามไว้จากสิกขาบทนัน้ ๆ ตัง้แต่ศีล ๕ ข้ึนไป 
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ว่าได้รับผลเป็นความสงบอย่างไรบ้าง ถ้าไม่พิจารณาก็อาจจะไม่มองเห็นผลถนัดนัก 

และบางทีกลับจะมองเห็นความเดือดร้อนของศีล คือมองเห็นว่าศีลเป็นเครื่องจ�ากัด

อิสรภาพเสรีภาพของความประพฤติ ต้องเว้นจากสิ่งนั้นต้องเว้นจากสิ่งนี้ คือจะท�าสิ่ง

นี้ก็ไม่ได้ จะท�าอย่างน้ันก็ไมได้ จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้จะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ มีศีล ๕  

ก็เท่ากับว่ามีเครื่องจ�ากัดอยู่ ๕ อย่าง มีศีล ๘ ก็มีเครื่องจ�ากัดอยู่ ๘ อย่าง ศีลยิ่งขึ้น

ไปเป็นศลี ๑๐ ศลี ๒๒๗ กม็เีครือ่งจ�ากดัอยู ่๑๐ อย่าง ๒๒๗ อย่าง จนถึงรู้สึกเหมือน

กับว่าเป็นรั้วล้อมหรือห้องขัง ศีลยิ่งมากก็ยิ่งถูกขังจนอึดอัด จะท�าอะไรก็ไม่ได้ จะพูด

อะไรกไ็ม่ได้เป็นต้น เป็นการหมดอสิรเสรภีาพ เมือ่มองอย่างนีแ้ล้วก็ท�าให้รูสึ้กไม่สงบ ใจ

ก็ฟุ้งซ่านยากจะแหวกศีลออกไป คือว่าศีลเหมือนอย่างเป็นคอกขังเอาไว้ จึงไม่พบ 

ความสงบไม่พบผลของศีล แต่ว่าถ้าพิจารณาอีกด้านหนึ่งว่าความรู้สึกที่เป็นดั่งนั้น  

อะไรท�าให้รูส้กึดัง่นัน้ กจ็ะพบว่าตัณหาคือความดิน้รนทะยานอยากนัน้เอง เป็นเหตใุห้

มีความรู้สึกอย่างน้ัน เป็นตัณหาไปในทางความอยากเป็นนั้นเอง เป็นเหตุให้มีความ

รู้สึกอย่างนั้น เป็นตัณหาไปในทางกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร ่

น่าปรารถนาน่าพอใจบ้าง เป็นตณัหาไปในทางความอยากเป็นนัน่เป็นนีบ้่าง เป็นตณัหา

ไปในทางที่อยากจะให้สิ่งท่ีไม่ชอบภาวะท่ีไม่ชอบทั้งหลาย หมดส้ินไปบ้างถูกท�าลาย 

ไปบ้าง เมื่อความอยากมี ๑๐ อย่างก็ดิ้นรนไป ๑๐ อย่าง ความอยากมี ๒๐ อย่าง  

ก็ดิ้นรนไป ๒๐ อย่าง อันศีลของพระพุทธเจ้านั้น ทรงบัญญัติไว้ส�าหรับเป็นเครื่อง

ป้องกนัตณัหา คือความอยากในใจน้ีเอง โดยทีท่รงเห็นว่าตณัหาอย่างแรงนัน้ย่อมอยาก

ไปใน ๕ อย่าง จงึได้ทรงบญัญตัศิลี ๕ กนัเอาไว้ว่า ถ้าตณัหาดิน้รนไปในทางนีก้ไ็ปตดิ

ศีลข้อนี้ เช่นตัณหาดิ้นรนไปในทางที่อยากจะฆ่าเขา ก็ไปติดศีลในข้อที่ให้เว้นจากการ

ฆ่า ดัง่นีเ้ป็นต้น คราวนีส้�าหรบัฆราวาสทัว่ไปนัน้ ๕ ข้อกเ็พยีงพอ ส�าหรบับรรพชติซึง่

ต้องการความท�าทกุข์ให้สิน้ ต้องการดับตณัหามีบญัญตัศิลีเอาไว้มาก เพราะทรงทราบ

ว่าตัณหาจะดิ้นรนไปในทางใดบ้าง ดิ้นรนไป ๑๐๘ อย่าง ก็ต้องบัญญัติศีล ๑๐๘ ข้อ

ด่ังน้ีเป็นต้น เพื่อป้องกันตัณหานั้นเอง ส�าหรับที่จะระงับดับตัณหาลงไปนั้นเอง  

พึงพิจารณาดูก็จะเห็นว่า เมื่อตัณหาดิ้นไปทางนั้น ดิ้นไปทางนี้ ดิ้นไปทางโน้น เมื่อไป

ตดิอยูใ่นศลีข้อนัน้ข้อนีก้อ็อกไปไม่ได้ เพราะผูป้ฏบิตัม่ัินอยู่ในวิรตัคิอืความงดเว้น เชือ่
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ฟังตามพระบัญญัติอยู่ ครั้นดิ้นรนหนักเข้าออกไปไม่ได้ตัณหานั้นก็จะสงบ เมื่อตัณหา

สงบหายไปแล้วนั่นแหละความสงบจึงจะมาเป็นสันติ ความสงบระงับซึ่งเป็นขั้นหลัง  

ในข้ันแรกนัน้จะพบกบัความวุน่วายสบัสนอนัเป็นตวัตณัหานัน้เอง ตัณหาออกไปไม่ได้

หนกั ๆ เข้าตณัหากเ็หนือ่ยกส็งบ และผูป้ฏบิตัใินศลีจะพบสนัติคอืความสงบ คอืความ

สงบตณัหานัน้เอง สงบตณัหานีแ้หละนบัว่าเป็นสขุของใจอย่างแท้จรงิ อนัเป็นความสขุ

ที่เป็นขั้นสูงข้ึนมาจากความสุขที่เกิดจากตัณหา อันความสุขท่ีเกิดจากตัณหานั้นเป็น 

ความสุขที่วู่วามชั่วคราวประเดี๋ยวประด๋าว เหมือนอย่างการบริโภคอาหารที่มีรสอร่อย

ในขณะที่บริโภค รสหวานบ้างรสเค็มบ้างรสเปรี้ยวบ้างอร่อยในขณะที่บริโภค อร่อยที่

ลิ้นเท่านั้น กลืนลงไปแล้วบริโภคแล้วความอร่อยนั้นก็จางหายไป ท�าไมจึงต้องอร่อย 

เพราะความอร่อยนั้นเป็นเครื่องล่อใจล่อลิ้นให้ต้องบริโภค ถ้าหากว่าไม่มีรสอร่อยเป็น

เครือ่งล่อแล้วคนเราจะไม่ยอมกนิอาหารเข้าไป ชวีติกอ็ยู่ไม่ได้ จงึต้องมสีิง่ทีเ่ป็นเครือ่ง

ล่อคือรสต่าง ๆ และรสที่อร่อยอันเป็นความสุขนั้น ก็แค่ล้ินในขณะท่ีบริโภคเท่านั้น  

รสต่าง ๆ อนัเป็นความอร่อยอันเป็นความสขุ ซึง่นบัว่าเป็นผลของตณัหานัน้ ล้วนเป็น

รสเป็นความอร่อยเป็นความสุขผิวเผิน เหมือนอย่างรสอาหารดังที่กล่าวมาแล้ว  

วูว่ามอยูช่ั่วขณะแล้วกห็ายไป ฉะนัน้ จงึได้ตรสัสอนไว้ว่าเป็นสิง่ทีม่สีขุมคีวามอร่อยน้อย

แต่ว่ามีทุกข์มาก เพราะว่าความทุกข์ต่าง ๆ อันเป็นผลสืบต่อมาจากความเอร็ดอร่อย

น้ันมากมายหลายประการนัก เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาให้รู้สิ่งนี้แล้วก็พยายามที ่

จะสงบให้ได้จากรสจากความอร่อย จากความสุขอันวู่วามอันเป็นผลของตัณหาต่าง ๆ 

ดงักล่าวมานี ้อนัเป็นไปในอารมณ์หรอืกามคณุารมณ์ทัง้หลาย สงบตณัหาลงไปได้แล้ว

จะพบสนัตคิอืความสงบหรือความสงบระงบัอันเป็นส่ิงท่ีละเอยีด และนับว่าเป็นความสุข

ที่เย็น เป็นความสุขท่ีสงบ นับเป็นความสุขที่แท้จริง แม้ในขั้นศีล และนอกจากเป็น 

ความสขุทีจ่ติใจจะพงึได้รบัอย่างละเอียดดงันีแ้ล้ว ยังเป็นความสงบระงับภยัเวรทัง้หลาย

ด้วย เพราะว่าเม่ือรักษาวิรัติเจตนาความงดเว้นเอาไว้แล้ว ก็จะไม่ฆ่าเขาจะไม่ลักของ

เขาเป็นต้น เม่ือเป็นดั่งนี้แล้วก็สงบภัยสงบเวร เมื่อสงบภัยสงบเวรได้เป็นสันติ คือ 

ความสงบจากภัยจากเวร อันส่งผลให้เป็นความสุขสืบต่อไปอีกมากมายหลายอย่าง

หลายประการนัก 
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ความระลึกถงึความสงบคอืสนัตหิรอือปุสมะแม้ทีไ่ด้จากศลี ให้ถูกต้องแม้ตาม

ที่กล่าวมานี้ จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และแม้ว่าจะยังไม่พบกับสันติมากนัก เพราะเหตุ

ว่ายังสงบระงับตัณหายังไม่ได้มากนัก ใจยังอยากอยู่ยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ตาม แต่ถ้าหม่ัน

พิจารณาตรึกตรองอยู่เนือง ๆ แล้วจะมองเห็นความจริงและจะสงบตัณหาคือความ

ดิน้รนทะยานอยากในใจลงได้ จะอยูก่บัศลีได้อย่างเป็นมิตรเป็นสหายและทีเ่คยเห็นว่า

ศลีเป็นคอกล้อมเป็นห้องขัง กจ็ะกลบัเหน็ตรงกนัข้าม ว่าศลีนัน้เป็นสิง่ทีเ่ป็นอสิระเป็น

เสรีเป็นไทด้วยประการทั้งปวง เมื่อสงบตัณหาลงได้เสียแล้วศีลนั้นจะเป็นแดนที่เกษม 

เป็นแดนที่ปลอดภัย เป็นสิ่งที่ปรารถนาต้องการ ผู้มีศีลจะรู้สึกว่ามีอิสระมีเสรีอย่าง

แท้จริง โดยที่มีอิสรเสรีจากตัณหานั้นเอง จึงเป็นไทแก่ตนเอง เป็นอันว่าได้ปฏิบัติท�า

ตนให้พ้นจากความเป็นทาสของตัณหาซึ่งเป็นขั้นหยาบ แม้จะยังมีตัณหาก็จะเป็น 

นายของตัณหา ไม่เป็นทาสของตัณหา เพราะว่าเป็นผู้ใช้ตัณหาคือความดิ้นรนทะยาน

อยากนี้ให้เป็นไปในทางที่ชอบ

ต่อไปนีก้ข็อให้ตัง้ใจฟังสวดในหมวดป่าช้าทัง้ ๙ ประการ ตัง้ใจพจิารณาก�าหนด

ให้เห็น ว่ากายอันนี้ก็จะต้องเป็นศพ เหมือนอย่างที่ตรัสแสดงไว้ดังที่พระจะสวดนั้น  

ไม่ล่วงภาวะอย่างนัน้ไปได้ ความพจิารณาอย่างนีก้เ็ป็นอบุายอย่างหนึง่ เรียกว่าเป็นทาง

สมาธสิ�าหรับเป็นเครือ่งสงบระงบัตณัหาความดิน้รนทะยานอยากของใจ จะเป็นอปุการะ

ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลดี และท�าใจให้เป็นสมาธิดียิ่งขึ้น และเมื่อตั้งใจฟังสวดแล้วก็ตั้งใจ

ท�าความสงบสืบต่อไป 



อุปสมานุสสติ๑

(ขัน้สมาธ)ิ

บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทุก ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมัสการพระผูมี้พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์น้ัน 

ตัง้ใจถงึพระองค์พร้อมทัง้พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้

เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม 

ในเบือ้งต้นก็ขอเชญิชวนให้ทุก ๆ ท่านเจรญิอนสุสตข้ิอ ๑ คอื อปุสมานสุสติ 

ระลึกถึงความสงบหรือความสงบระงับ เมื่อคืนนี้ได้แสดงน�าความสงบในขั้นศีลแล้ว  

วันนี้จะแสดงน�าในขั้นสมาธิ แต่จะขอกล่าวเพิ่มเติมในข้ันศีลอีกหน่อยหน่ึง ว่าความ

สงบในข้ันนี้ท่านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “กายวิเวก” ความสงบสงัดทางกาย ความมีศีล

ประกอบด้วยความงดเว้นจากความประพฤติ ที่เป็นภัยเป็นเวรที่ชั่วที่ผิดทั้งหลายเรียก

ว่าเป็นความสงบสงดัทางกาย เพราะว่าเว้นจากความวุน่วายทางกาย อนัเกดิจากกรรม

คือการงานที่กระท�า เป็นไปในทางเบียดเบียนก่อภัยก่อเวรท้ังหลาย จึงเป็นผู้ท่ีมีกาย

อันสงบ อันหมายถึงมีกรรมอันสงบ และก็มิได้หมายจ�าเพาะกรรมทางกายอย่างเดียว

เท่านั้น กรรมทางวาจากรรมทางใจก็สงบด้วย แต่ก็นับอยู่ในข้อนี้ 

๑   บรรยายที ่ สว. ธรรมนเิวศ วดับวรนเิวศวหิาร วนัที ่ ๒๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
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อีกอย่างหนึ่ง กายวิเวกหมายถึงการปลีกกายออกไปอยู่ในที่อันสงบสงัด เช่น

ในป่าในเรือนว่างหรือในที่อันสงบสงัดทั้งหลาย ปราศจากความคลุกคลีด้วยบุคคลและ

ด้วยเรื่องทั้งหลาย ความที่น�ากายออกไปอยู่ในที่อันสงบสงัดดั่งนี้ก็เรียกว่ากายวิเวก 

ย่อมเป็นอปุการะอย่างดใีนการทีจ่ะปฏบัิตอิบรมจติใจอนัเรยีกว่าจติตภาวนา การอบรม

จิตใจอันเป็นทางสมาธิหรือสมถะ และทางปัญญาหรือวิปัสสนา สันติคือความสงบ 

อุปสมะความสงบระงับในขั้นสมาธินั้น โดยตรงก็หมายถึงความสงบทางจิตใจซึ่งเป็น

ของจ�าเป็นทัง้แก่ความด�ารงชวีติ ทัง้แก่การทีจ่ะเล่าเรยีนศกึษาประกอบการงาน ตลอด

ถงึทีจ่ะปฏบิตัทิ�าจติตภาวนาดังกล่าว พจิารณาดกูจ็ะเหน็ได้ว่าจติใจนีต้้องการความสงบ

เพียงไร โดยปรกติจิตใจนี้ย่อมจะอยู่กับอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย คิดถึงเรื่องนั้นบ้าง 

คดิถึงเรือ่งนีบ้้าง และกม็กัจะเพลิดเพลนิอยู่กบัเรือ่งทีช่วนให้เพลดิเพลนิทัง้ปวง อนัเรือ่ง

ที่ชวนให้เพลิดเพลินท้ังปวงนั้น ก็เป็นเรื่องที่ประสบพบพานทางตาบ้าง ทางหูบ้าง  

ทางจมกูบ้าง ทางลิน้บ้าง ทางกายบ้าง ทางใจเองบ้าง ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า ตัง้แต่ตืน่นอน

ข้ึนมาตอนเช้า ลืมตาขึ้นก็มองเห็นบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เมื่อเป็นบุคคลและ 

สิ่งที่เป็นที่รักใคร่พอใจก็ท�าให้มีความเพลิดเพลินยินดี ใจก็มักจะอยู่กับส่ิงที่ชวนให้

เพลดิเพลนิยนิดด่ัีงนีอ้ยู่เป็นประจ�า และกท็�าให้ขวนขวายแสวงหาส่ิงท่ีชวนให้เพลดิเพลิน

ยนิดดีัง่กล่าวนีม้าไว้ให้พร้อมมลูบรบูิรณ์ อยากจะได้สิง่นัน้อยากจะได้สิง่นีก้แ็สวงหามา

ส�าหรับน�าให้เกดิความเพลดิเพลนิยินด ีแต่ว่ากห็าอาจท่ีจะพบกบัความเพลดิเพลนิยนิดี

แต่เพียงอย่างเดียวไม่ ยังจะต้องพบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาพอใจ ลืมตาขึ้นก็อาจจะมอง

เหน็เป็นบคุคลนัน้บคุคลนีท้ีไ่ม่น่าปรารถนาพอใจ เม่ือเป็นดัง่นีก้น็�าให้บงัเกดิความกระทบ

กระทัง่ขดัใจโกรธแค้นขดัเคอืง ตรงกนัข้ามกบัความเพลดิเพลินยนิดดีงักล่าวมาข้างต้น 

จงึกล่าวว่าจติใจน้ีย่อมพบกบัสิง่ท่ีน่าเพลิดเพลนิยนิด ีและส่ิงทีน่่ายนิร้ายไม่ชอบใจ จติใจ

จึงประกอบด้วยความยินดียินร้ายอยู่เป็นประจ�า ไม่มากก็น้อย ถ้าพบกับสิ่งดังกล่าวนี้

เป็นส่วนน้อยพอประมาณกไ็ม่กระทบกระเทอืนอะไรมากนกั แต่ว่าถ้าพบกบัส่ิงเหล่านี้

ที่รุนแรงซึ่งท�าให้ยินดีมากหรือว่ายินร้าย จิตใจก็วุ่นวายมากฟุ้งซ่านมาก ทั้งในทางขึ้น

ทางลง ทัง้ในทางได้ทางเสยี เพราะฉะนัน้ เมือ่พิจารณาดแูล้วกจ็ะพอมองเหน็ ว่าจติใจ

โดยปรกติทีอ่ยูกั่บอารมณ์คือเรือ่งท้ังหลาย อนัประสบพบผ่านเข้ามาทางตาบ้างทางหบู้าง

เป็นต้น ย่อมจะขึน้ลงอยูด้่วยความยนิดยีนิร้าย เหมือนอย่างน�า้ในทะเลหรอืในมหาสมุทร



285ธรรมบรรยายอบรมจิต

ทีเ่ป็นคลืน่อยูเ่สมอ ทีจ่ะราบเรยีบปรกตนิัน้เป็นการยาก อย่างไม่มีอะไรกเ็ป็นคลืน่น้อย ๆ 

เป็นระลอกน้อย ๆ ข้ึนลง ถ้าหากว่าถูกฤดูมรสุมมีลมแรงคลื่นก็แรงขึ้นจัด ลงจัด  

และในขณะท่ีต้องประสบมรสุมดังกล่าวน้ีก็จะรู้สึกว่าเป็นขณะที่มีสุขมาก หรือไม่เช่น

นัน้กร็ูส้กึว่ามีทกุข์มาก จนถงึกบัต้องเป็นอนัตราย เพราะทนคลืน่ไม่ไหวในด้านขึน้และ 

ด้านลง ด่ังนี้ก็มี และนอกจากเป็นคล่ืนลมเกี่ยวแก่ยินดียินร้ายทั่วไปดังกล่าวแล้ว  

ยังจะต้องประสบกับการได้การเสีย อันเป็นคติธรรมดาอีกด้วย ความเกิดก็เป็นความ

ได้ คอืได้ชีวตินีม้า เม่ือได้มาแล้วกบ่็ายหน้าไปสู่ความเสีย คอืความแก่ความเจบ็จนถึงความ

ตายในที่สุด นอกจากนี้เมื่อได้สิ่งอันใดมาอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาพอใจ การได้มานั้น 

ก็หมายความว่าเป็นการเริ่มต้นของการเสียนั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นบุคคล ไม่ว่าจะเป็น 

ทรพัย์สมบตัอัินใดอันหนึง่ เพราะว่าทุก ๆ สิง่ทีไ่ด้รบัมานัน้กจ็ะต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไปตามคตธิรรมหรอืตามเหตกุารณ์ทัง้หลาย ทัง้ผู้ทีไ่ด้มาเองกต้็องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป 

ฉะนั้น ทุก ๆ สิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้น ถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่สิ้นไปหมดไปก่อน

เจ้าของเองก็จะต้องส้ินไปหมดไป คือในที่สุดก็จะต้องละทิ้งชีวิตอันนี้พร้อมทั้งส่ิง 

ต่าง ๆ ไป เม่ือเกิดมาน้ันกรรมเป็นผู้ให้เกิด ก็มากับบุญและบาปที่ได้กระท�าไว้  

ในขณะทีไ่ปในทีส่ดุก็ไปกบับญุและบาปเท่านัน้ ร่างกายอนัน้ีชวีติอนันีก้ต้็องทิง้ไว้ในโลก

นี้ทั้งหมดพร้อมทั้งทุก ๆ สิ่ง เพราะฉะนั้น ทุก ๆ สิ่งที่เรียกว่าได้นั้นไม่ว่าอะไรทั้งนั้น 

ก็หมายถึงว่าเป็นการเริ่มต้นของการเสียไปนั้นเอง เมื่อไม่ได้พิจารณาให้ตระหนักถึง

ความจริงดัง่นี ้ย่อมมคีวามดใีจเมือ่ได้และมคีวามเสยีใจเมือ่เสยี กต็กว่าต้องยนิดยีนิร้าย 

ต้องมคีวามโศกระทม มีการร้องไห้บ้างหวัเราะบ้างสลบักนัไป ซึง่เป็นธรรมดาของชวีติ

ฉะนั้น จิตใจท่ีขึ้นลงอยู่ด้วยการได้เสีย ด้วยความยินดียินร้ายอย่างเบาบ้าง

อย่างปานกลางบ้าง อย่างหนกับ้าง จึงเป็นจิตใจทีไ่ม่สงบ แต่คนโดยมากนัน้มักจะเห็น

ว่าไม่สงบในเมื่อพบกับภาวะท่ีรุนแรง แต่ว่าภาวะที่เป็นธรรมดามักจะมองไม่เห็นว่า 

ไม่สงบ และนอกจากนี้โดยทั่วไปก็มักจะมองไม่เห็น ว่าอันความเพลิดเพลินยินด ี

ดังกล่าวมาข้างต้น อันรวมถึงสิ่งท่ีน่าเพลิดเพลินยินดี อันน�าให้เกิดความเพลิดเพลิน 

ยินดีน้ัน อันที่จริงก็เป็นความไม่สงบอย่างหนึ่งด้วย แต่ว่าเข้าใจว่าเป็นความสงบเป็น

ความสุข ก็ยินดีพอใจอยู่เพียงเท่านั้น ครั้นไปพบสิ่งท่ีน่ายินร้ายมีความยินร้ายข้ึน 
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จึงรู้สึกว่าเป็นทุกข์ไม่สงบ แต่ถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าไม่สงบทั้งสองอย่าง  

เพราะมีอาการที่เป็นความขึ้นลงน้อยหรือมาก และจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ 

ต้องการได้โดยไม่ให้มเีสยีกไ็ม่ได้ เมือ่ต้องการจะได้กต้็องพร้อมทีจ่ะเสยี เพราะการเสยี

นัน้กย่็อมมเีป็นธรรมดาดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น เพราะฉะนัน้ ผูท้ีไ่ม่ได้ปฏบิตัทิางจติใจนกึ

แต่ว่าต้องได้ และสิ่งที่จะได้นั้นคิดว่า จะต้องอยู่จะต้องเป็นไปตามที่ปรารถนาต้องการ 

ครั้นไปพบกับความไม่สมปรารถนาไปพบกับการเสียเข้า จึงต้องเป็นทุกข์มากวุ่นวาย

มาก ไม่สามารถท่ีจะระงับจติใจมาก และนอกจากนีตั้ณหาคอืความด้ินรนทะยานอยาก

หรือสิ่งที่ต้องการปรารถนาดังกล่าวเป็นต้น ยังเป็นเหตุให้ก่อกรรมที่เป็นอกุศลต่าง ๆ 

น้อยหรือมากอีกด้วย เพราะฉะนั้น พิจารณาดูให้ดีว่าความสุขนั้นอยู่ที่ไหน ถ้าเห็นว่า

ความสขุอยูท่ีค่วามยนิดสีิง่ทีน่่ายนิด ีกต้็องพบกบัความทกุข์สิง่ทีต่รงกนัข้าม ถ้าเหน็ว่า

ความสุขอยู่ที่การได้ ก็จะต้องพบกับความทุกข์คือการเสีย

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้ท�าสมาธ ิคอืให้หดัท�าจติใจให้สงบ

โดยที่ทิ้งอารมณ์คือเรื่องที่น่ายินดียินร้ายทั้งหลาย ที่ท�าให้เกิดคลื่นขึ้นในจิตใจดังกล่าว 

มาปฏบิตัทิ�าสมาธ ิก�าหนดจติใจในอารมณ์ของสมถกมัมฏัฐาน กมัมฏัฐานทีเ่ป็นอบุาย

สงบใจในทางสติปัฏฐานทั้ง ๔ ตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรม หรือว่ายกเอาข้อใด

ข้อหนึง่ เพือ่ให้จติสงบจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย มาตัง้อยูใ่นอารมณ์ของสมาธิ 

เมื่อเป็นดั่งน้ีแล้วจะพบกับภาวะอีกอย่างหนึ่งอันเรียกว่า “จิตตวิเวก” ความสงบสงัด

ทางจิต พ้นจากอารมณ์ทีน่่ายนิดยีนิร้ายทัง้หลาย พ้นจากอารมณ์ทีไ่ด้ทีเ่สียทัง้หลายดงั

กล่าวมาข้างต้น สุขท่ีเกิดจากสมาธิน้ีจึงเป็นสุขที่เกิดจากความสงบอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งผู้ที่

ได้ความสขุอนัเกดิจากสมาธแิล้ว กอ็าจจะพจิารณาเทยีบเคยีงกบัความสขุทีไ่ด้เกีย่วกบั

กระแสคลื่นของอารมณ์ ท่ีน่ายินดียินร้ายอันกล่าวมาข้างต้นนั้นได้ ว่าแตกต่างกัน 

อย่างไร จะมองเหน็ชดัว่าความสขุอันเกดิจากกระแสคล่ืน ทีข่ึน้ลงอันกล่าวมาข้างต้นนัน้

เป็นความสุขบนทุกข์ เป็นความสุขประเดี๋ยวประด๋าว เป็นความสุขท่ีไม่อิ่ม ไม่เต็ม  

ไม่พอ และมเีป็นอนัมากทีใ่ห้ความทกุข์มากกว่า และถ้ามคีวามหลงยดึถอือยูเ่ป็นอย่าง

ยิง่แล้วกจ็ะให้ทุกข์เป็นอันมาก ความสขุท่ีได้นัน้เป็นส่วนน้อย แต่ว่าความสขุทีเ่กดิจาก

สมาธอินัเป็นความสงบสงดัจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายนัน้ เป็นความสขุทีบ่ริสทุธ์ิขึน้
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มากกว่า เป็นความสงบไม่วุน่วายทางจติใจ จติใจจะปลอดโปร่งแช่มชืน่แจ่มใสสว่างไสว 

ทัง้จะเป็นจติใจทีอ่่อนแต่ไม่ใช่อ่อนแอ ไม่แขง็กระด้าง เป็นความอ่อนละมนุละไมท่ีงดงาม

ควรแก่การงาน คืออาจสามารถท่ีจะปฏิบัติความดีความชอบโดยเฉพาะ ที่จะท�า

จิตตภาวนาสืบไปได้   

เพราะฉะน้ัน สนัติ คือความสงบ สงบจากนวิรณ์สงบจากกามและอกศุลธรรม

ทัง้หลายทางจติใจ อันเกดิจากอ�านาจของสมาธดิัง่น้ี จึงเป็นสันติหรอือปุสมะ ความสงบ

ระงบัอกีขัน้หน่ึง ซ่ึงทุกคนควรจะระลึกตรวจพจิารณาดู เพือ่ให้เหน็ประโยชน์ของความ

สงบดังกล่าว ผู้ที่เคยได้ความสงบจากสมาธิมาบ้างก็จะท�าให้จิตใจมีความอิ่มเอิบ เกิด

ฉันทะ อุตสาหะในการท่ีจะปฏิบัติยิ่งขึ้น และบุคคลผู้ที่ยังไม่ได้ท�าสมาธิเมื่อพิจารณา

ไปตามแม้ทีแ่สดง กอ็าจจะเกดิฉนัทะอตุสาหะในการทีจ่ะปฏบิตัขิึน้ เพือ่ให้พบกบัสนัติ

หรืออุปสมะ อันจะให้ความสุขที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปกว่าความสุขสามัญทั้งปวง

ต่อไปนีก้ข็อให้ตัง้ใจฟังสวดในหมวดป่าช้าทัง้ ๙ ท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึง

ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า ให้พิจารณาน้อมเข้ามาว่ากายนี้ก็จะต้องเป็นฉันนั้น ไม่อาจ

พ้นภาวะอย่างนั้นไปได้ อันจะท�าให้เกิดสติระลึกได้ถึงคติธรรมดาของชีวิตร่างกายท่ี 

ทกุคนจะต้องประสบ จะท�าให้บังเกดิธรรมสังเวช น้อมน�าใจให้ใคร่ในอนัทีจ่ะปฏบิตัทิ�า

จิตตภาวนาอบรมใจให้ยิ่งขึ้นไป ณ กาลบัดนี้



วธิปีฏบิัตโิพชฌงค์๑

บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทุก ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมัสการพระผูมี้พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์น้ัน 

ตัง้ใจถงึพระองค์พร้อมทัง้พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้

เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

วันนี้จะแสดงวิธีปฏิบัติในโพชฌงค์อาศัยพระสูตรที่ว่าด้วยหมวดหก ๖ หมวด

ซึ่งได้แสดงแล้วโดยสังเขป โพชฌงค์นั้นเป็นวิธีปฏิบัติธรรมขั้นสติและปัญญาประกอบ

กัน หรือว่าขั้นสมาธิและปัญญา ขั้นสมถและวิปัสสนาประกอบกัน เป็นวิธีปฏิบัติท่ี 

ทุก ๆ คนใช้ปฏิบัติได้ และจะตั้งต้นการปฏิบัติจากการฟังธรรมเทศนา การอ่านธรรม 

หรือการฟังธรรมบรรยาย อันเป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือของพระอาจารย์ที่

แสดงอธบิายข้อใดข้อหนึง่กไ็ด้ โดยทีเ่มือ่ได้สดบัฟังธรรมทีแ่สดงกป็ลกีตนออกทางกาย

และทางใจ อนัหมายถงึว่าทางกายน้ันกป็ลกีตนออก โดยทีน่ัง่อยู่ในทีอ่นัสงบแห่งใดแห่ง

หนึ่งก็ได้ ยืนหรือเดินหรือแม้นอนในที่อันสงบแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นในบ้าน

หรือในวัด เม่ือได้พบที่อันสงบและก็ยืนเดินนั่งนอนอยู่ในที่อันสงบนั้น ดั่งน้ีก็เรียกว่า

ปลกีกายออกได้ เพราะน�ากายออกจากความคลกุคลีด้วยบคุคลอืน่ และจากเสยีงหรอื

๑   บรรยายที ่ สว. ธรรมนเิวศ วดับวรนเิวศวหิาร วนัที ่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐
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สิ่งที่จะเป็นเคร่ืองขัดขวางความสงบท้ังหลาย ปลีกตนออกทางจิตใจนั้นก็คือพักจิตใจ

จากความคิดหมกมุ่นด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ว่าน�าใจมาตรึกตรองระลึกถึงธรรมที่ได้

สดับฟัง ทีไ่ด้อ่านหรอืทีไ่ด้ตัง้ขึน้ไว้ว่าจะนกึคดิพจิารณา ความปลกีตนออกทางกายและ

ทางจติใจนี ้ย่อมมีได้แม้ในขณะท่ีฟังธรรมสดบัธรรมอ่านธรรม หรอืว่านกึถงึธรรมทีไ่ด้

ฟังแล้วที่ได้อ่านแล้ว แม้ในที่ใดที่หนึ่งดังเช่นในที่นี้ ก็ชื่อได้ว่าปลีกกายออกมา แม้จะ

มาอยู่รวมกันหลาย ๆ คน แต่ก็หาชื่อว่ามาอยู่คลุกคลีกันไม่ เพราะต่างคนก็ต่างปลีก

กายออกมา มุง่ท่ีจะได้ท�าความสงบใจได้ฟังธรรมด้วยกัน ฉะนัน้ แม้จะมาฟังธรรมด้วยกนั

ปฏบิตัด้ิวยกนัเป็นจ�านวนมากคน กไ็ม่ชือ่ว่ามาคลกุคลกีนั กช็ือ่ว่าปลกีกายออกมาด้วยกนั 

และเมือ่ได้ปลีกใจออกจากเรือ่งอ่ืน ๆ ท้ังหลาย ส่งใจมาสู่กระแสธรรมด้วยแล้ว กช็ือ่ว่า

ปลีกใจด้วยกัน ฉะนั้น แม้จะอยู่ในบ้านซึ่งอยู่ด้วยกันหลายคนมาก ๆ แต่เมื่อต่างให้

โอกาสแก่กันเพื่อท�าความสงบ แม้จะน่ังท�าความสงบอยู่ในบ้าน และจิตใจก็สงบปลีก

ออกจากเร่ืองพวัพนัทัง้หลาย มาระลกึถงึธรรมพจิารณาธรรมดงันี ้กช็ือ่ว่าปลกีกายปลกี

ใจออกได้ ทัง้ข้อส�าคญัน้ันอยูท่ีก่ารปลกีใจออก เมือ่สามารถปลกีใจออกได้ แม้ว่าจะอยู่

ท่ามกลางของคนทัง้หลายในบ้านในครอบครัว กช็ือ่ว่าปลีกกายออกได้เหมือนกนั ฉะนัน้ 

ความส�าคัญจงึอยู่ทีก่ารปลกีใจออก แม้เม่ือได้พบสถานทีห่รอืได้เวลาอนัสงบพอสมควร 

และก็ปลีกใจออกมาตรึกนึกพิจารณาธรรมดั่งนี้ก็เป็นการใช้ได้ ฉะนั้น ความเริ่มต้น 

ของการปฏิบัติในโพชฌงค์จึงอยู่ที่การปลีกกายปลีกใจออกดั่งนี้

อีกอย่างหนึ่ง การปลีกกายปลีกใจออกย่อมหมายถึงศีลและสมถหรือสมาธ ิ

ทีเ่ป็นภาคพืน้ด้วย ดังท่ีได้กล่าวแล้ว เพราะว่าความปลกีกายปลีกใจออกน้ัน ย่อมหมาย

ถงึการส�ารวมกายส�ารวมวาจาส�ารวมใจอันเป็นตัวศีลด้วย และหมายความถึงความท�า

จิตใจให้สงบ ระงับจากนิวรณ์ซึ่งเป็นเครื่องกั้นทั้งหลายด้วย ฉะนั้น เมื่อสามารถที่จะ

ได้ท�าศีลและสมาธิที่เป็นภาคพื้นดั่งนี้ให้บังเกิดข้ึน ก็เรียกว่าเป็นการปลีกกายปลีกใจ

ออกเช่นเดียวกัน และก็เป็นเบื้องต้นในการท่ีจะปฏิบัติในโพชฌงค์ เพราะเม่ือมีกาย

สงบใจสงบดั่งนี้แล้ว ก็เป็นโอกาสที่จะได้ใช้สติและปัญญา ได้พิจารณาถึงธรรมที่ได้ฟัง

ก็ตาม ที่ได้อ่านก็ตาม หรือว่าที่ได้เลือกไว้ส�าหรับจะมาพิจารณาก็ตาม

ในวนัน้ีจะได้แสดงวธิปีฏิบัต ิอาศัยธรรมคอืค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าหมวดหนึง่ 

ฉะนัน้ ในบัดนีทุ้กคนกช็ือ่ว่าได้ปลีกกายปลกีใจออกมา เพือ่ทีจ่ะได้ปฏบิตัธิรรมอยูแ่ล้ว 
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เป็นอันว่าได้พร้อมท่ีจะปฏิบัติธรรม ก็ขอให้ปฏิบัติตามแนวโพชฌงค์ที่พระพุทธเจ้าได้

ทรงแสดงไว้ ตั้งต้นก็คือสติ ความระลึกได้ ต่อจากสติก็คือธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัย 

ความเลือกเฟ้นใคร่ครวญพิจารณาธรรม สติและธรรมวิจยะน้ีใช้ปฏิบัติเป็นคู่กันไปได้ 

คือว่าสติระลึกได้ หมายความว่าน�าใจเข้ามาตั้งระลึก คือว่านึก นึกไปตามธรรม  

และกน็กึให้ได้ อันหมายความว่าไม่เผลอสต ิเช่นว่าในขณะทีก่�าลงัฟังตัง้สตริะลกึถงึธรรม

ทีฟั่งอยู่ ระลกึให้ได้กคื็อว่าไม่เผลอสตส่ิงใจไปทีอ่ื่น แต่ว่ามมีนสกิารท�าไว้ในใจ กค็อืท�า

ธรรมที่ฟังนี้ไว้ในใจ หรือท�าใจไว้ในธรรมที่ฟัง ให้ใจตั้งอยู่ก�าหนดอยู่ในธรรมที่ฟัง  

เมือ่เป็นดงันีจ้งึจะฟังได้ยนิ ได้ยนิทกุถ้อยค�าไม่ขาดตกบกพร่องดัง้นีเ้รยีกว่ามสีตใินการ

ฟัง และที่เรียกว่ามีสติในการฟังนี้ก็หมายถึงว่ามีสมาธิอยู่ในการฟังด้วย เพราะสมาธิ

จะมีขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยสติ และสติจะสมบูรณ์ก็ต้องอาศัยสมาธิเหมือนกัน ตกว่าสติ

กับสมาธินัน้ต้องอาศัยกนัแยกกนัไม่ได้ จะท�าให้เกดิมนสิการคอืท�าไว้ในใจ หรือท�าใจไว้

ในธรรมนัน้ คราวนี้ถ้าหากว่าเผลอสติไปเมื่อใด หมายถึงว่าส่งใจไปคิดถึงเรื่องอื่น ทิ้ง

ธรรมที่ฟังนี้ออกไป ในขณะนั้นก็จะฟังไม่ได้ยิน หูจะดับ เพราะว่ามโนคือใจไม่รับเอา

ธรรมทีฟั่งเข้ามาไว้ในใจทีเ่รยีกว่ามนสกิาร แต่ว่าไปเอือ้มเอาเรือ่งอืน่เข้ามาไว้ในใจแทน 

เพราะว่าเมื่อนึกออกไปถงึเรือ่งอ่ืนใด กย่็อมจะเอาเร่ืองนัน้เข้ามาไว้ในใจ เมือ่น�าเรือ่งอ่ืน

เข้าไว้ในใจแล้ว หูก็ดับฟังไม่ได้ยินธรรมที่ก�าลังพูดอยู่นี้ เสียงที่แสดงธรรมนี้ก็เข้าไปไม่

ถงึใจ เมือ่กระทบโสตประสาทกด็บัอยูเ่พยีงนัน้ ไม่ทะลเุข้าไปถงึใจได้เพราะว่าใจมเีรือ่ง

อืน่อยูแ่ล้ว ฉะนัน้ ใจนีจ้งึสามารถท่ีจะรบัเรือ่งอนัใดอนัหนึง่ได้คราวละหนึง่เร่ืองเท่านัน้ 

จะรับพร้อม ๆ กัน ๒ เรื่อง ๓ เรื่องไม่ได้ รับได้คราวละเรื่อง เมื่อมีเรื่องอันใดอยู่ใน

ใจแล้วเรือ่งอืน่กย็งัเข้าไม่ได้ ต่อเมือ่ปล่อยเรือ่งอืน่ไปเสียหมด แต่ว่าส่งใจมารบัธรรมที่

ก�าลงัฟังนีเ้พยีงเรือ่งเดียวเท่านัน้ เสยีงท่ีแสดงธรรมนีเ้มือ่กระทบโสตประสาทกจ็ะทะลุ

เข้าไปถึงใจ ใจก็รับอันเรียกว่าได้ยิน เพราะฉะนั้น ที่เรียกว่าได้ยินนี้ โดยตรงจึงหมาย

ว่าใจได้ยนิ ไม่ใช่หไูด้ยนิ แต่ทีพ่ดูกนัอยูอ่ย่างสามญันัน้คล้าย ๆ กบัว่าหไูด้ยนิ แต่ความจรงิ

นั้นไม่ใช่ ใจได้ยิน แม้ทางตาก็เหมือนกัน พูดกันอยู่ทั่ว ๆ ไปว่าตาเห็น แต่ความจริง

ไม่ใช่ ใจต่างหากเห็น อันหมายความว่าในขณะที่ตาดู ถ้าใจไม่ดูด้วยคือไม่ตั้งใจที่จะดู 

ตากด็บัเหมอืนกนัอนัหมายความว่ารปู ทีม่ากระทบตานัน้กม็าหยดุอยูแ่ค่จกัขปุระสาท

เท่านั้น ไม่ทะลุถึงใจก็มองไม่เห็น เพราะฉะนั้น ท่ีว่ามองเห็นนั้นก็คือว่าใจเห็น ท่ีว่า

ได้ยนินัน้กค็อืว่าใจได้ยนิ ฉะนัน้ การฟังธรรมจงึต้องหมายถงึว่าใจฟัง เมือ่ใจฟังกไ็ด้ยนิ 
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นี่แหละคือตัวสติและตัวสมาธิ ในขณะที่ใจได้ยินฟังอยู่ตลอดก็เรียกว่าใจมีสมาธิตลอด 

ใจมีสติตลอด แต่ว่าถ้าไม่ได้ยินขึ้นเม่ือใดก็แปลว่าใจออกไปแล้ว คือไปรับเอาเรื่องอ่ืน  

เมื่อเป็นดังนี้ก็เรียกว่าขาดสติขาดสมาธิ สมาธิก็เสีย สติก็เสีย ฉะนั้น ความที่ได้มีสติ

มสีมาธ ิใจได้ยนิธรรม ตลอดจนใจคดิถงึธรรม จะเป็นธรรมทีฟั่ง ธรรมทีอ่่าน ธรรมที่

ตั้งไว้จะคิดก็ตาม เรียกว่าเป็นสติทั้งนั้น เป็นสมาธิทั้งนั้น นี่แหละคือสติ สติปัฏฐาน 

ก็เป็นดังนี้ คือเมื่อพิจารณาในกาย เวทนา จิต ธรรมก็เป็นสติปัฏฐาน สติโพชฌงค ์

กเ็ป็นอย่างนี ้อาจจะขึน้มาจากสตปัิฏฐานกไ็ด้ อนัหมายถงึว่าเป็นสตติัง้มัน่ ไม่หลงลมื 

เช่นว่าฟังธรรมได้ตลอดไม่ออกไปข้างไหน คิดถึงธรรมได้ตลอด อยู่ในกระแสธรรม

เท่านั้น ไม่ตกไปอยู่ในกระแสของตัณหาของกิเลสข้างนอก มั่นคงก็เป็นสติโพชฌงค ์

ขึ้นมา หรือแม้ว่าจะไม่ยกเอากาย เวทนา จิต ธรรม จะใช้สติใช้สมาธิระลึกถึง คือ 

ว่าฟังคดิธรรมทีอ่่าน ธรรมทีก่�าลงัฟัง หรอืธรรมท่ีตัง้ขึน้ไว้จะคิดดงักล่าวกใ็ช้ได้เหมอืนกนั 

อาศัยแนวปฏิบัติทางโพชฌงค์ 

คราวน้ีกข็อให้เริม่ปฏิบัตต่ิอสติสมัโพชฌงค์ ด้วยฟังธรรมทีก่�าลงัแสดงนีด้้วยว่า 

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงฉักกะ คือหมวดหก ๖ หมวดซึ่งได้กล่าวมาแล้ว และทั้ง ๖ 

นี้ก็มีอยู่ในบุคลคลนี้เอง อายตนะภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมโนคือ 

ใจ อายตนะภายนอก ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมคือเรื่องราว 

วิญญาณ ๖ ก็คือ ความรู้สึกเห็นรูปทางจักขุ เรียกว่าจักขุวิญญาณ เป็นต้น ก็คือ

วิญญาณทางอายตนะทั้ง ๖ นั้น สัมผัส ๖ ก็คือ เพราะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนา 

ตัณหา ๖ ก็คือ เพราะเวทนาเป็นปัจจัยก็เกิดตัณหาขึ้นมา เป็นความอยากในรูป  

ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ และในธรรมคือเรื่องราว

คราวนี้เมื่อฟังก�าหนดหมวดหกนี้ทั้ง ๖ หมวด อายตนะภายใน ๖ อายตนะ

ภายนอก ๖ วญิญาณ ๖ สมัผัส ๖ เวทนา ๖ ตณัหา ๖ ดังนี ้ฟังได้ยนิและคดิก�าหนด

ได้ครบทั้ง ๖ ก็เรียกว่า เป็นสติเป็นสมาธิ และในขั้นนี้ก็เรียกว่า เป็นขั้นปริยัติ คือ 

ว่าเป็นต�าราเป็นค�าสั่งสอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ เป็นสติเป็นสมาธิที่เป็นปริยัติ 

คราวนี้ก็ก�าหนดสติเข้ามา พิจารณาให้รู้จักหมวดหกทั้ง ๖ นี้ที่ตนเอง เหมือนอย่างว่า

ตวัปรยิตัหิรอืค�าสัง่สอนนัน้เป็นกระจกเงาซึง่ส่องดเูงาหน้าของตนเอง เงาหน้าทีป่รากฏ

อยูใ่นกระจกเงานัน้เป็นเงา แต่ว่าไม่ใช่เป็นตวัจริงของตนเอง ฉะนัน้ เมือ่ดเูงาทีก่ระจกแล้ว 



292 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๒

ก็ก�าหนดเข้ามาดตูวัจรงิทีต่นเอง ให้รูจ้กัตวัจริงท่ีตนเองตามท่ีกระจกเงาส่องให้มองเห็นนัน้ 

ความทีม่าก�าหนดให้รูจ้กัหมวดหกท้ัง ๖ นีด้้วยตนเอง ให้รูจ้กัอายตนะภายในภายนอก 

วิญญาณ สัมผัส เวทนา ตัณหา ดั่งนี้ให้รู้จัก สติท่ีก�าหนดเข้ามาให้รู้จักได้เรียกว่า  

เป็นสติเป็นสมาธิท่ีเป็นขั้นปฏิบัติ ขั้นปฏิบัตินั้นจึงอยู่ที่การน�าเข้ามาดูให้รู้จักธรรมที่

ตนเองดังกล่าว ดั่งน้ีเป็นสติเป็นสมาธิที่เป็นข้ันปฏิบัติ เป็นขั้นปฏิบัติธรรม การดูให้

รู้จักที่ตนเองดั่งนี้ ให้ก�าหนดดูเข้ามาทีละหมวด ให้รู้จักทีละหมวดให้ตลอดเสียก่อน 

และเมื่อก�าหนดให้รู้จักให้ตลอดดั่งนี้ แล้วก็จับระลึกก�าหนดเอาเพียงอันใดอันหนึ่งท่ี

ปรากฏง่าย ปรากฏชัด เช่นว่า ก�าหนดเอาแค่ที่อายตนะภายในภายนอกประจวบกัน 

เอาแค่ตาเหน็รปู หไูด้ยนิเสยีง นีก่ย็งั ๒ เอาเพยีง ๑ ในบดันีห้กูไ็ด้ยนิเสยีง กก็�าหนด

หกูบัเสยีงทีก่�าลังรบักนัอยู่อย่างนี ้แล้วกก็�าหนดดูใจว่าเป็นอย่างไร สมมตว่ิาหกูบัเสยีง

รับกัน แต่ว่าเป็นเสียงอื่น ก็อาจจะเกิดสัททตัณหา ตัณหาในเสียง คือว่าความดิ้นรน

ทะยานอยากในเสยีง กใ็ห้รูหู้กบัเสยีง และกใ็ห้รู้ตัณหาในเสียง ว่านีเ่ป็นตณัหาในเสียง

บงัเกิดข้ึนด่ังนี ้และกก็�าหนดให้รูว่้า นีเ่ป็นตวัอกศุลกรรม เป็นทุกขสมุทัย เหตใุห้เกดิทุกข์ 

ก�าหนดให้รู้ แต่ในบัดนี้เป็นเสียงแสดงธรรมมากระทบอยู่กับหู ก็แทนที่จะเกิดตัณหา

ในเสียง ก็เกิดธรรมฉันทะ คือความพอใจในธรรม ก็ให้ก�าหนดรู้ว่าตัวธรรมฉันทะ  

ความพอใจในธรรม ซึ่งเป็นตัวต้นของอิทธิบาทนี้ เป็นกุศลธรรม เป็นธรรมที่เป็นกุศล 

ให้รูจั้กว่าน่ีเป็นกศุลธรรม นีเ่ป็นอกศุลธรรม และกใ็ห้รูด้้วยว่าตัวหูกบัเสียงตรง ๆ นัน้

ไม่เป็นกศุล ไม่เป็นอกศุล แต่ว่าเป็นอัพยากตธรรม ธรรมทีเ่ป็นกลาง ๆ เพราะว่าเป็น

วิบากขันธ์เท่าน้ัน ไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่ว แต่ว่าถ้าเป็นตัณหาข้ึนมาก็เป็นอกุศลธรรม แต่ถ้า

เป็นฉันทะในธรรมขึ้นมาก็เป็นกุศลธรรม ก็ให้มีความรู้ดั่งนี้ นี่คือตัวธรรมวิจัย คือ 

ตัวเลือกเฟ้นธรรม พินิจใคร่ครวญธรรม การเลือกเฟ้นธรรมแบ่งแยกธรรมตามแบบ

ตามต�าราตามค�าสอนนัน้เรยีกว่า เป็นปริยตั ิดงัทีพ่ดูกันว่าพระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า

ข้อนั้นดีข้อนั้นไม่ดี คราวนี้การที่มารู้ใจมาแบ่งแยกให้รู้จักในตัวเอง คือสิ่งที่บังเกิดขึ้น

กับตัวเอง ให้รู้ว่าน่ีเป็นกุศล น่ีเป็นอกุศลและน่ีเป็นกลาง ๆ ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศล  

ดั่งนี้ ตามเป็นจริงคือใจที่เป็นขั้นปฏิบัติ ดั่งนี้ คือเป็นการปฏิบัติโพชฌงค์ท่ีเป็น 

ขัน้ปฏบิตัธิรรม และเมื่อได้เริ่มปฏิบัติท�าสติและท�าธรรมวิจัยเกิดขึ้นแล้ว ก็จะส่งต่อไป

ถึงวิริยะ ถึงปีติ ถึงปัสสัทธิ ถึงสมาธิ ถึงอุเบกขาขึ้นไปโดยล�าดับ 

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป



วธิปีฏบิัตโิพชฌงค์๑

บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทุก ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมัสการพระผูมี้พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์น้ัน 

ตัง้ใจถงึพระองค์พร้อมทัง้พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้

เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

ความส�ารวมกายวาจาใจดงัทีไ่ด้นัง่ด้วยกริยิาอันส�ารวม มจีติใจอนัส�ารวม และ

มวีาจาอนัส�ารวม ดัง่นีช้ือ่ว่าเป็นศีล ความตัง้ใจฟังโดยอาศยัโสตประสาทคอืหทูีร่บัเสยีง

และท�าเสียงที่ฟังไว้ในใจ คือส่งใจรับเสียงที่แสดงนี้ อันเรียกว่ามนสิการ คือท�าไว้ในใจ

อันจะต้องมีความตั้งใจ และเมื่อมีความตั้งใจย่อมจะได้ยินเสียงท่ีแสดงนี้ตลอด ดังนี ้

ก็ช่ือว่าเป็นสมาธิในการฟัง และเมื่อมีสมาธิในการฟังดั่งน้ีย่อมจะได้ปัญญาคือความรู้ 

เบือ้งต้นกเ็ป็นปัญญาคือความรูใ้นค�าสัง่สอน อนัสืบมาจากพระสัมมาสัมพทุธเจ้า เรียก

ว่าเป็นปรยิตัปัิญญา เป็นปัญญาในปรยิตั ิคอืในค�าสัง่สอนทีฟั่ง ครัน้น้อมเอาค�าสัง่สอน

ที่ฟังที่รู้ อันเป็นปริยัติปัญญาน้ันเข้ามาปฏิบัติที่กาย ที่วาจา ที่ใจ ให้เป็นศีล สมาธิ 

๑   บรรยายที ่ สว. ธรรมนเิวศ วดับวรนเิวศวหิาร  วนัที ่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
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ปัญญา ขึ้นที่กาย ที่วาจา ที่ใจ และก็รู้ รู้กาย รู้วาจา รู้ใจของตน รู้ศีล สมาธิ ปัญญา

ที่กายวาจาใจของตน ดั่งนี้ก็เป็นปฏิบัติปัญญา เป็นปัญญาในปฏิบัติ อันปริยัติปัญญา

และปฏบิตัปัิญญา น้ีย่อมบังเกิดขึน้ควบคู่กันไปได้ คอืเมือ่ฟังได้ปัญญาในการฟังอนัเป็น

ปริยัติปัญญา ก็น้อมเข้ามาปฏิบัติที่กายที่วาจาที่ใจ และก็รู้ในการปฏิบัตินั้นของตน  

ก็ย่อมจะเป็นปฏิบัติปัญญาขึ้นต่อเนื่องกันทันที 

ธรรม คอืค�าสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้านัน้ ล้วนเป็นเหมอืนอย่างกระจกเงา

ที่ส่องเข้ามาที่ตนเองทั้งนั้น ฉะนั้นเมื่อส่องกระจกเงาคือธรรมที่เป็นค�าสั่งสอน ได้พบ

ตนเองและกช็�าระตนเองแต่งตนเองท่ีตน ด่ังนีย่้อมเป็นปฏบิติัขึน้มา ฉะนัน้ ในโอกาสนี้ 

จักได้แสดงแนะทางปฏิบัติอันเป็นส่วนปริยัติ ซึ่งทุกคนอาจน้อมเข้ามาเป็นปฏิบัติขึ้นที่

ตนเองได้ ตามหลกัสตปัิฏฐานและโพชฌงค์ตามค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า โดยทีต่รัส

สอนให้ทุก ๆ คนท�าสติคือความระลึกถึงกาย เวทนา จิต และธรรม อันมีอยู่ในตน

เป็นไปอยู่ในตน ให้ตามดูให้รู้ให้เห็นกาย เวทนา จิต ธรรมที่เป็นไปอยู่ ดั่งนี้เป็น 

ค�าสั่งสอนที่ส่องเข้ามา ฉะนั้น ก็ให้ติดตามค�าสั่งสอนที่ส่องเข้ามา ตรวจดูกาย เวทนา 

จิต ธรรมในบัดนี้และก็ให้ท�าความรู้จักดังนี้ คือให้รู้จักกาย เวทนา จิต ธรรม ที่เป็น

ปัจจุบันธรรม คือท่ีเป็นไปอยูเ่ดีย๋วนี ้หกูบัเสียงทีก่�าลงัประจวบกนัอยูน่ีเ้ป็นกาย ความสุข

หรอืทกุข์หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุในเสียงทีก่�าลงัได้ยินอยู่นีเ้ป็นเวทนา จติทีต่ัง้ใจ

ฟังอยู่กับเสียงท่ีก�าลังแสดงนี้หรือว่าออกไปข้างนอก ดั่งนี้ก็เป็นจิต และการท่ีรับเอา

เสียงที่ฟังอยู่นี้มาเป็นอารมณ์ในใจ คือมาเป็นเรื่อง เรื่องที่รับมาติดอยู่รู้อยู่ในบัดนี้เป็น

เร่ืองธรรมบรรยายถงึสต ิคอืความระลกึได้ทีมี่ลกัษณะเป็นความตามรูต้ามเห็น ดัง่นีก้็

เป็นธรรม เป็นธรรมในใจที่ก�าลังตัง้ก�าหนดอยู่ และธรรมในใจทีก่�าลังก�าหนดอยู่นี้เป็น

กุศลธรรม ธรรมที่เป็นกุศล จิตจึงสงบตั้งมั่นไม่ทุรนทุรายเดือดร้อน เวทนาก็สุขุม

ละเอียด กายเองก็สงบอยู่ในอาการที่ส�ารวม โดยเฉพาะโสตประสาทที่รับฟังเสียง  

ก็อยู่ในอาการเตรียมพร้อมที่จะฟัง ที่เรียกตามภาษาไทยว่าเงี่ยหูหรือเงี่ยโสตประสาท

ที่จะฟัง ดั่งนี้อันเป็นว่า กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นไปในกุศลทั้งหมด นี้เป็นปัจจุบัน

ธรรมในบัดนี้ สติที่ระลึกอยู่ว่ากายเป็นอย่างไร เวทนาเป็นอย่างไร จิตเป็นอย่างไร 

ธรรมคือเรื่องในจิตที่ก�าลังรับอยู่บัดนี้เป็นอย่างไร ดั่งนี้เป็นสติ คือความระลึกได้ ที่มี
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ลักษณะเป็นความตามรู้ตามเห็น เหมือนอย่างพี่เลี้ยงซึ่งต้ังตาดูเด็กท่ีตนเลี้ยง ซึ่งยืน

เดินนั่งนอนอยู่ข้างหน้า เด็กจะยืนเดินนั่งนอนอย่างไรก็รู้ เพราะว่าตั้งตาดูอยู่ จึงมอง

เห็นอยู่ อิริยาบถของเด็กเป็นอย่างไรก็มองเห็นอยู่ทุกอย่าง ไม่คลาดไปจากสายตาได้ 

สตติัง้ดใูห้รูใ้ห้เหน็กาย เวทนา จติ ธรรม ทีเ่ป็นไปอยูด่ัง่นีแ้ละสตจิะก�าหนดอยูด่ัง่นีไ้ด้

ก็ย่อมเป็นสมาธิ คือความตั้งใจมั่นด้วยประกอบกันไป และความรู้นั้นก็เป็นญาณหรือ

เป็นปัญญาซึ่งมีลักษณะเป็นความรู้ประกอบอยู่อย่างหนึ่งด้วย คราวนี้ในขณะที่การ

บรรยายธรรมนี้จบลงแล้ว จะนั่งท�าความสงบก็จะต้องก�าหนดจิตในกาย เวทนา จิต 

ธรรม ข้อใดข้อหน่ึงโดยยกขึ้นมาส�าหรับเป็นที่ตั้งก�าหนดจิต ดั่งเช่นจะตั้งจิตก�าหนด 

ลมหายใจเข้าออก ตามทีต่รสัสอนไว้ในปัพพะแรกของสตปัิฏฐานท่ีไปในกาย เมือ่เลอืก

อันน้ีข้ึนมา ก็ตั้งจิตก�าหนดลมหายใจเข้าออกให้รู้ลมหายใจ หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจ

ออกก็ให้รู้ ในความรู้ลมหายใจนี้ก็ไม่ใช่จะมีแต่ลมหายใจเท่านั้น ย่อมมีเวทนา มีจิต 

และมีธรรมประกอบอยู่ด้วย เวทนาก็คือสุขหรือทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข 

ในขณะทีห่ายใจเข้าออกอยู ่จติกค็อืจติใจทีต่ัง้ก�าหนดหรอืไม่ตัง้ก�าหนด และถ้าหากว่า

ไม่ตั้งก�าหนด ลมหายใจเข้าออกก็เข้าไปเป็นอารมณ์อยู่ในจิต ถ้าหากว่าไม่ตั้งก�าหนด

ลมหายใจเข้าออก ก็ไม่เข้าไปถึงอารมณ์อยู่ในจิต แต่ว่าสิ่งที่จิตวิ่งออกไปนั้นจะเข้ามา

ตัง้อยูใ่นจิตแทน ดัง่เช่นว่าในขณะทีน่ัง่ก�าหนดลมหายใจเข้าออกอยู ่จติวิง่ออกไปนกึถงึ

เรื่องราว บุคคล สิ่งของ เป็นต้น ท่ีได้ประสบพบพานมาเมื่อเช้านี้ ยังเป็นกังวลอยู่ 

บคุคลนัน้เรือ่งนัน้สิง่นัน้กเ็ข้ามาเป็นธรรม คอืมาเป็นธรรมารมณ์อยูใ่นจติ กเ็ลยลมืการ

ก�าหนดลมหายใจ หายใจเข้าก็ไม่รู้ หายใจออกก็ไม่รู้ รู้อยู่ในเรื่องที่จิตก�าหนดนั้น  

ดั่งนี้ก็ไม่ได้สมาธิ และไม่ชื่อว่าได้สติก�าหนดลมหายใจ จิตจะต้องตั้งก�าหนดลมหายใจ 

รับเอาลมหายใจนั้นมาเป็นธรรมารมณ์ คือมาเป็นเรื่องอยู่ในจิตเพียงเรื่องเดียว นึกถึง

ลมหายใจนั้นเพียงเรื่องเดียว ดั่งนี้จึงจะเป็นสมาธิ จึงจะเป็นสติที่ก�าหนดลมหายใจ 

ฉะน้ัน แม้ว่าจะตั้งก�าหนดเพียงลมหายใจเพียงอย่างเดียว เวทนาจิตธรรมก็ย่อมรวม

อยู่ด้วย จะต้องเป็นไปในเรื่องเดียวกัน ประกอบกันจึงจะเป็นสติเป็นสมาธิขึ้นมา ผู้ที่

ประสงค์ก�าหนดกายข้ออ่ืนก็ยกเอากายข้อนัน้ขึน้มาก�าหนดได้ตามต้องการ เช่นก�าหนด

อริยิาบถ ก�าหนดอาการ ๓๑ หรอื ๓๒ ก�าหนด ธาต ุ๔ หรอืแม้ก�าหนดนกึถงึซากศพ 

และน้อมเทียบเข้ามาที่กายอันนี้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้น อย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้ หรือ
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จะก�าหนดเวทนากไ็ด้ ก�าหนดจติขึน้มากไ็ด้ ก�าหนดเรือ่งในจติขึน้มากไ็ด้ ยกเอาข้อใด

ข้อหนึ่งมาเป็นท่ีตั้งก�าหนดก็ได้ท้ังน้ัน แต่ว่าให้ตั้งก�าหนดให้จริง ๆ ให้อีก ๓ ข้อมา 

รวมอยู่ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดั่งนี้ก็จะเป็นสติเป็นสมาธิขึ้นมา และเมื่อตั้งจิต 

ก�าหนดอยู่ดั่งนี้ก็ได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติในสติปัฏฐาน คือ กาย เวทนา จิต ธรรม อันจะน�า

จิตให้อิงอาศัยวิเวก คือความสงบสงัด ให้อิงอาศัยวิราคะ คือความสิ้นติดหรือคลาย 

จากความติดใจยินดี ให้อิงอาศัยนิโรธหรือความดับ ดับสมุทัย คือดับตัณหา  

ความดิ้นรนทะยานอยาก หรือนันทิ ความเพลิดเพลิน ย่อมจะน�าจิตใจให้แปรไปสู่ 

ความสละ คนืสิง่ท่ียดึถอืไว้ทัง้หลาย เมือ่ยดึถือกายเอาไว้ก็สละคนืให้แก่กายไป ยึดถือ

เวทนา จติหรอืธรรมคอืเรือ่งราวอนัใดอนัหนึง่ไว้กส็ละคนืให้แก่เวทนา แก่จติ แก่ธรรม

คอืเรือ่งราวอนันัน้ไป กเ็พราะว่าทัง้หมดทัง้กาย ทัง้เวทนา ทัง้จติ และทัง้ธรรมคอืเรือ่ง

ราวทั้งหลาย ก็ล้วนเป็นสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา  

ไม่มสีิง่อนัใดท่ีจะตัง้อยู่ด�ารงอยู่เป็นความยัง่ยืนมัง่คง ความเกดิความดบันีย่้อมพจิารณา

เหน็ท้ังอย่างหยาบท้ังอย่างละเอียด อย่างหยาบก็คอืพจิารณาเกดิดบัในระยะทีห่่างไกล

กัน เช่นว่าเกิดขึ้นมา ที่แรกก็เป็นเกิด ตายก็เป็นดับ หรือว่าแบ่งออกเป็นปฐมวัย 

มัชฌิมวัย ปัจฉิมวัย วันหนึ่ง ๆ ก็เป็นเกิดเป็นดับ ละเอียดเข้ามากว่านั้นความเกิดดับ

ย่อมมอียูท่กุลมหายใจเข้าออก ทกุขณะจติ ฉะนัน้ จงึไม่มส่ิีงอนัใดทีจ่ะพงึอาศยัยึดถือ 

เมือ่พจิารณาเหน็กาย เวทนา จติ ธรรมทัง้หมดว่าเป็นดัง่นี ้จติกย่็อมจะน้อมไปสู่วิเวก

คือความสงบสงัดเป็นต้น และย่อมจะแปรไปสู่ความส่งคืนก็คือปล่อยวางนั้นเอง  

เหมือนอย่างว่าขอยมืของเขามาแล้วกนึ็กว่าเป็นของเรา ต่อมากน็กึข้ึนมาได้ว่าไม่ใช่ของ

เราแต่ขอยมืเขามา ก็ส่งคนืเขาไป จงึส่งคืนสิง่ท่ียึดถือเอาไว้ให้แก่ธรรมดาไป ส่ิงเหล่านัน้

คือกาย เวทนา จิต ธรรม ทั้งหมดก็ย่อมจะเป็นธรรมฐิติ ธรรมนิยาม คือเป็นสิ่งที ่

ตั้งอยู่ ก�าหนดอยู่ เป็นไปอยู่ตามธรรมดา ก็ถือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง คือเกิดดับ เป็นสิ่งที่

เป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่ควรที่จะยึดถือเป็นจริง

เป็นจงั ความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตวัตนของเราต่าง ๆ นัน้เป็นสมมตสิจัจะ 

ความจรงิโดยสมมตอัินหนึง่ ๆ เหมือนอย่างว่าเมือ่ธาตทุัง้หลายประกอบเข้ากนั สมมติ

ว่าสัตว์บุคคลก็มีขึ้น เมื่อสรรพสัมภาระทั้งหลายประกอบกันเข้า สมมติว่ารถ ว่าบ้าน 

ว่าเรือน เป็นต้น ก็มีขึ้น 
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ค�าว่ากาย เวทนา จติ ธรรม ทัง้หมดนัน้ กห็มายถงึว่าทกุส่ิงทกุอย่างดงัทีท่่าน

แสดงไว้ในสติปัฏฐาน ก็คือท่ีแสดงว่าภายนอกภายใน คือทั้งภายนอกทั้งภายใน  

เพราะว่าเมื่อเป็นสิ่งเป็นอันขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีข้างนอกข้างใน เหมือนอย่างเมื่อเป็น

บ้านเป็นเรือนขึ้นมาแล้ว ก็ย่อมจะต้องมีในบ้านนอกบ้าน แต่ว่าทั้งนอกทั้งในนั้นก็รวม

ข้ึนเป็นบ้าน รวมเข้าเป็นเรอืน กาย เวทนา จติ ธรรม ทีว่่านอกทีว่่าในนัน้ กห็มายความ

ว่าทัง้หมดนีเ้องเป็นความก�าหนดอย่างง่าย ๆ สตทิีก่�าหนดดัง่นีก็้เป็นสตปัิฏฐานทีส่มบรูณ์ขึน้ 

และสตทิีส่มบูรณ์ขึน้นีเ้ป็นสตท่ีิไม่หลงลืม ทีก่�าหนดมัน่คงในกาย ในเวทนา จติ ธรรม 

ก็น้อมไปสู่ปัญญาคือความรู้ สติก็เป็นโพชฌงค์ขึ้นมา คือเป็นองคคุณส�าหรับความรู้ 

และเมื่อเป็นด่ังน้ีแล้ว สิ่งที่สติก�าหนดคือ กาย เวทนา จิต ธรรม ก็จะปรากฏ  

โดยเฉพาะกาย เวทนา นั้นก็จะปรากฏว่า เป็นอัพยากตธรรม ธรรมท่ีเป็นกลาง ๆ  

ไม่เป็นดีไม่เป็นชั่ว จิตเองก็เช่นเดียวกัน จิตแท้ ๆ ก็เป็นกลาง ๆ ไม่เป็นดีไม่เป็นชั่ว 

แต่ว่าอาศัยกิเลสที่บังเกิดขึ้น ซึ่งกิเลสนั้นก็อาศัยกาย อาศัยเวทนา อาศัยจิตนี่แหละ

บงัเกดิขึน้ เป็นตณัหากด็ ีเป็นความโลภ ความโกรธ ความหลงกด็ ีตลอดจนถงึเจตนา

คอืว่าตัง้ใจทีจ่ะกระท�าทางกายทางวาจาทางใจเป็นไปตามกเิลสกดี็ เหล่านีก้เ็ป็นอกศุลธรรม 

ธรรมทีเ่ป็นอกุศล ก็เกดิขึน้ในใจน่ีแหละ ส่วนศีล สมาธิ ปัญญา หรือว่าสตทิีก่�าหนดนี้ 

สมาธิที่ตั้งอยู่นี้ ปัญญาที่รู้อยู่นี้ ก็เป็นกุศลธรรม ธรรมที่เป็นกุศล ดั่งนั้นอะไรโผล่ขึ้น

มาในใจกรู้็ทันทีว่า นีอ่กศุลบังเกดิขึน้ นีก่ศุลบงัเกดิขึน้ และนีก่เ็ป็นกลาง ๆ เท่านัน้ เป็นต้น

ว่า นิวรณ์โผล่ขึน้มา จะเป็นกามฉนัท์กด็ ีพยาบาทกด็ ีข้ออืน่กด็ ีก็รูท้นัทว่ีานีเ่ป็นอกศุล 

สติที่ก�าหนดแจ่มแจ้ง สมาธิตั้งม่ัน หรือแม้กุศลเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งบังเกิดขึ้น  

กร็ูว่้าน่ีเป็นกศุล มเีสยีงมากระทบ กร็ูว่้าเสยีงกบัหนูีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกศุล 

จะเป็นเสียงอะไรก็ตาม แต่ว่าจิตที่รับเสียงอันนั้นมาแล้วก็มาชอบบ้างมาชังบ้าง  

ความชอบความชงักเ็ป็นอกศุลขึน้มา แต่ว่าอาศยัเสยีงนัน้ เช่นว่าเสยีงแสดงธรรมกเ็กดิ

สติเกดิปัญญา เกดิศรทัธาปสาทะขึน้ กร็ูว่้านีเ่ป็นกศุล นีแ่หละคอืธรรมวจิยั ความเลอืก

เฟ้นธรรม รูจ้กัปันธรรมในใจของตนเองนีแ่หละออกไปได้ตามเป็นจรงิ อะไรโผล่เข้ามา

ก็รู้ได้ทันทีว่านี่เป็นกุศล นี่เป็นอกุศล นี่เป็นกลาง ๆ อันสิ่งที่เป็นกลาง ๆ นี้นี่แหละ 

ที่เป็นเหตุใหญ่ท่ีผู้ไม่ปฏิบัติอาศัยก่ออกุศลขึ้น ก็รูปที่ตาเห็น เสียงที่หูได้ยิน กล่ินที่ 

จมกูได้ทราบ รสทีล่ิน้ได้ทราบ สิง่ทีก่ายถกูต้อง ตลอดถงึเรือ่งราวทัง้หลายทีโ่ผล่ขึน้มาในใจ 
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อันที่จริงก็สักแต่ว่าเป็นรูปเป็นเสียงเป็นต้นเท่านั้น ไม่มีความดีความชั่วอยู่ในรูปใน 

เสียงนั้น เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมดา เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม แต่ว่าจิตที่รับ ๆ 

เข้ามาแล้วมาปรุง ปรุงเป็นรักขึ้นบ้าง ปรุงเป็นชังขึ้นบ้าง เป็นหลงขึ้นบ้าง เกิดรักเกิด

ชังเกิดหลง ดังนี้ก็เป็นอกุศลขึ้นมา ถ้าหากว่ารับเอาเข้ามาแล้วมาปรุงเป็นกุศล ก็เป็น

กุศล ดั่งเห็นรูป เช่นรูปพระพุทธปฏิมา วัดวาอาราม ใจก็เกิดศรัทธาปสาทะ ฟังเสียง

แสดงธรรม ใจก็ได้ปัญญาได้ศรัทธาเป็นต้น ก็เป็นกุศลขึ้นมา เพราะฉะนั้น พิจารณา

ดูให้รู้ รู้กุศลอกุศล รู้อัพยากฤตที่ใจปรุงขึ้นมา ดังนี้เป็นธรรมวิจัย ก็เป็นความปรุง 

ทั้งนั้น ให้รู้จักว่านี่เป็นความปรุงทั้งนั้น และเมื่อรู้ดังนี้แล้ว ปหานะคือการละ ภาวนา

คือการอบรมก็บังเกิดขึ้น คือว่าสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นก็จะถูกละไปสงบไปด้วยความรู้  

แต่ว่าสิง่ทีเ่ป็นกศุลกจ็ะต้ังอยู ่จากงอกงามขึน้ ก็เป็นภาวนา ดงัน้ีก็เป็นวริยิะคอืความเพยีร

คราวนี้กายและจิตอันนี้ ในขณะที่อยู่กับกิเลสอยู่กับอกุศล ก็ย่อมเศร้าหมอง  

แต่เมื่อมีปหานะ คือละอกุศลออกไป ภาวนาคืออบรมกุศลให้บังเกิดมากขึ้น กายและ

จิตอันนี้ก็ผ่องใสขึ้น จึงมีลักษณะเป็นการอิ่มเอิบกายอิ่มเอิบใจ เหมือนอย่างร่างกายที่

อาบน�า้แล้วใหม่ ๆ กส็ดช่ืนอิม่เอบิเป็นต้น ดงันีก้เ็ป็นปีต ิเป็นผลข้ึนมาทนัท ีเม่ือมีปีติ

แล้วกย่็อมจะได้ความสงบกายสงบใจ จติใจกจ็ะเป็นสมาธย่ิิงขึน้ แล้วความทีจ่ติด�าเนนิ

แน่วไปดีด้วยสมาธิ ก็ก�าหนดดูสมาธินั้น สงบอยู่กับสมาธินั้น ดังนี้ก็เป็นอุเบกขา  

ฉะนั้น วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา ที่เป็นโพชฌงค์ก็บังเกิดขึ้น และเมื่อเป็น

ดังนี้แล้ว ธรรมก็จะรวมตัวขึ้นมาอยู่ในสมาธิ ปรากฏเป็นนามรูปหรือเป็นขันธ์ห้าสุด 

แต่จะก�าหนด สัจจะทั้ง ๔ ก็จะปรากฏขึ้นมาแยกตัวออกไปชัดเจน ว่านี้เป็นทุกข์  

น้ีเป็นเหตุเกิดทุกข์ นี้เป็นความดับทุกข์ นี้เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็เป็น 

ตวัธรรมวจัิยทีส่งูขึน้ไปนัน้เอง นีค้อืขัน้ปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตามแนวสตปัิฏฐานและโพชฌงค์ 

แม้การปฏิบัติในเบื้องต้นต้องอาศัยแนวสติปัฏฐานและโพชฌงค์นี้ คืออาศัยสติปัญญา

นี้เองเป็นหลัก

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป 



นวิรณ์ ๕๑

บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทุก ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมัสการพระผูมี้พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์น้ัน 

ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

ปัญญานี้เป็นความรู้ ผู้มีปัญญาย่อมเป็นผู้รู้ ให้น้อมความรู้เข้ามาที่ตน ให้ตน

เป็นผู้รู้ รู้กายรู้ใจอันนี้ เมื่อมีกิเลสข้อใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้นในใจ จะเป็นกิเลสกองราคะ

หรือโลภะก็ตาม เป็นกิเลสกองโทสะก็ตาม เป็นกิเลสกองโมหะก็ตาม ให้รู้ว่านี่เป็น 

กเิลส และเม่ือเป็นกิเลสกองราคะกจ็ะต้องตดิต้องยนิด ี หรอืโลภะกจ็ะต้องโลภอยากได้ 

เมื่อเป็นกิเลสกองโทสะก็จะต้องโกรธแค้นขัดเคือง เมื่อเป็นกิเลสกองโมหะก็จะต้อง 

ลุ่มหลงไปต่าง ๆ ให้รู้ว่านี่เป็นกิเลสบังเกิดขึ้นในใจ เม่ือมีความรู้อยู่ก็ย่อมเป็นผู้รู้ขึ้น 

เมื่อเป็นผู้รู้ข้ึนก็ย่อมรู้ว่า กิเลสท่ีบังเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เป็นผู้รู้ ผู้รู้ไม่มีกิเกส เมื่อมีความรู้

เป็นผู้รู้ขึ้นดังนี้ กิเลสก็จะสงบลงไปคราวหนึ่ง ๆ ปัญญาที่เป็นความรู้ ผู้มีปัญญาที่เป็น

ผู้รู้ ดั่งนี้ย่อมเป็นผู้รู้พ้น เป็นผู้รู้ที่ไม่มีกิเลส และย่อมรู้จักกิเลสว่าเมื่อเป็นกิเลสข้อใด

ข้อหน่ึงบังเกิดขึ้น อาการของกิเลสก็จะต้องเป็นอย่างนี้ จะต้องเป็นอย่างนี้ แต่ว่า 

กิเลสน้ีไม่ใช่เป็นผู้รู้ เม่ือผู้รู้อยู่ดั่งนี้กิเลสก็จะต้องสงบลงไปไม่ว่าจะเป็นกิเลสกองไหน 

๑   บรรยายทีห้่องประชมุ สภาการศกึษา วดับวรนเิวศวหิาร วนัที ่ ๑๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
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เพราะฉะนัน้ แม้ในทกุๆคนนีเ้อง ในภาวะปัจจบุนั เมือ่หัดท�าผูรู้ใ้ห้เกดิขึน้ในตน กย่็อม

จะได้มองเห็นว่าผู้รู้เป็นผู้ไม่มีกิเลส เป็นผู้รู้พ้น แม้ว่าจะเป็นผู้รู้พ้นเป็นผู้รู้ที่ไม่มีกิเลส

ซึ่งอยู่ได้ชั่วคร้ังชั่วคราวก็ตาม แต่ก็ย่อมจะท�าให้มองเห็น ว่าอันตัวผู้รู้ท่ีแท้จริงนั้น 

ไม่มีกิเลสแม้ในปัจจุบันนี้เอง แต่ว่าเม่ือไม่ปฏิบัติ ตัวผู้รู้นี้ก็ขาดปัญญาก็กลายไปเป็น

ตัวผู้โลภ ผู้โกรธ ผู้หลง เมื่อเป็นผู้โลภผู้โกรธผู้หลงก็อยู่กับความโลภความโกรธ 

ความหลง นี้แหละเป็นสัตตะ คือเป็นผู้ข้อง ผู้ติด เป็นโลกียะ คือเกี่ยวอยู่กับโลก  

จึงเกี่ยวอยู่กับทุกข์ หลุดออกจากทุกข์ไปไม่ได้ 

อันท่ีจริงความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นกิเลส ซึ่งมีปริมาณที่จ�ากัด

ขอบเขต ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่มีปริมาณไม่จ�ากัดขอบเขต และย่อมปรากฏว่ามีอ�านาจมาก

ส�าหรบัผูโ้ลภผูโ้กรธผูห้ลง คือผูท้ีข้่องอยูต่ดิอยู ่ขาดปัญญาทีท่�าให้เป็นผู้รู้ข้ึน แต่ถ้าได้

ฝึกปัญญาท่ีท�าให้เป็นผู้รู้ขึ้นอยู่เน่ือง ๆ ก็จะเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นความโลภความโกรธ 

ความหลง พร้อมท้ังอาการของความโลภความโกรธความหลงที่เป็นไปอยู่ เมื่อเป็น 

ด่ังนี ้ความโลภความโกรธความหลง ทีม่ปีรมิาณมจี�ากดักจ็ะคอยถอยก�าลังลงไปจนสงบ

ลงไป แต่ว่าความสงบลงไปของความโลภความโกรธความหลงนี้ ไม่ใช่สิ้นไปหมดไป  

แต่หลบลงไปอยู่ในกองอาสวะ คือกิเลสท่ีนอนจมหมักหมมอยู่ในก้นบึ้งของจิตใจ  

กิเลสทีเ่ป็นกองอาสวะนีเ้ป็นสิง่ส�าคญัมากในการปฏบิตัธิรรม และท�าให้คนไม่น้อยเข้าใจ

ว่าสิ้นกิเกส เพราะว่าสามารถสร้างปัญญาให้เป็นผู้รู้ได้ฉับพลันยิ่งขึ้น สงบกิเกลกอง

ราคะหรอืโลภะ โทสะ โมหะ ดงักล่าว ท่ีเป็นขัน้หยาบ และทีเ่ป็นขัน้กลาง คอืทีป่รากฏ

อยู่ในพื้นผิวของจิตให้สงบลงไปได้ แต่หารู้ไม่ว่าทั้งหมดนั้นยังไปหลบซ่อนอยู่ในกอง 

อาสวะอันเป็นก้นบึ้งของจิตใจ เม่ือได้ความสงบเข้ามานาน ๆ ก็เลยส�าคัญตนว่าส้ิน

กเิลสไปเสยีแล้ว ย่อมมอียูด่ัง่นีไ้ม่น้อย แต่ท่านผูป้ฏิบตัสิอบค้นคว้าในกระบวนของจติ  

ไม่หลงตนเอง ย่อมจะสามารถพบอาสวกิเลสได้ โดยที่เผลอสติเผลอปัญญาขึ้นเมื่อใด

กเิลสทีเ่ป็นกองอาสวะกจ็ะโผล่หน้าตาขึน้มาทนัท ีไม่น้อยกม็าก แปลว่ามวีธิทีีจ่ะล่อให้

กเิลสทีเ่ป็นกองอาสวะน้ีโผล่หน้าขึน้มาได้ เมือ่เป็นเช่นนีก้ป็ฏบิตัอิบรมปัญญาให้เป็นผูรู้้ 

ส่องให้ทะลุลงไปถึงอาสวะ จนถึงดับอาสวะได้หมดนั่นแหละ จึงจะเป็นพระขีณาสวะผู้

สิ้นอาสวะขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติไปโดยล�าดับ และไม่ด่วนหลงตัวเอง

เข้าใจผิดตัวเองว่าเป็นผู้สิ้นอาสวะเสียก่อนที่อาสวะจะสิ้นไปจริง ๆ
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เพราะฉะนั้น เรื่องของกิเลสในใจนี้มีซ้อนกันหลายชั้น ซึ่งผู้อบรมปัญญาให้

เป็นผู้รูข้ึ้นจะพึงอบรมให้ก�าลงัของปัญญานีม้ากขึน้ ๆ โดยล�าดับ จนถงึให้ส่องได้ลกึลงไป

ถึงก้นบึ้งของจิตใจนั่นแหละ จึงจะท�าให้อาสวะสิ้นไปได้ แต่ในขั้นปฏิบัติที่พึงปฏิบัติไป 

โดยล�าดบันีก้พ็งึปฏบิตัขิดัเกลาจติใจของตนไปโดยล�าดบั โดยปฏบิตัใินทางของสตปัิฏฐาน 

ตั้งสติพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ในบัดนี้ได้มาถึงนิวรณปัพพะ ข้อว่าด้วยนิวรณ์

ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือสติปัฏฐานข้อว่าด้วยตั้งสติตามดูธรรม นิวรณ์นี้เป็น

เร่ืองส�าคัญท่ีผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐานควรจะต้องท�าความรู้จักการปฏิบัติ ท�ากัมมัฏฐาน 

ไม่ส�าเรจ็หรอืได้ผลแต่น้อย การปฏิบตัไิม่ก้าวหน้า กเ็พราะนวิรณ์นีเ้อง สงบนวิรณ์เสยี

ได้การปฏบิตัใินกมัมัฏฐานกส็�าเร็จและก้าวหน้า สมารถได้สมาธไิด้ปัญญายิง่ ๆ ขึน้ไป

นิวรณ์นั้นแปลว่าเครื่องกั้นจิต คือกั้นจิตใจไว้มิให้เป็นสมาธิ มิให้เกิดปัญญา 

ตามโวหารธรรมเรยีกว่าท�าปัญญาธรรมให้ทราม คอืท�าปัญญาให้อ่อนก�าลงัลง กห็มายถงึ

ราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ ที่บังเกิดขึ้นกลุ้มรุมใจดังกล่าวมาข้างต้นนั้นแหละ  

อันท�าให้บุคคลผู้ที่ถูกครอบง�า เป็นคนมีราคะหรือเป็นคนมีโลภะ เป็นคนมีโทสะ  

เป็นคนมีโมหะ หรือเป็นคนโลภโกรธหลง ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว 

ก็ท�ากัมมัฏฐานไม่ส�าเร็จ จิตจะเป็นสมาธิไม่ได้ และปัญญาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ จึงเป็น 

ผู้รู้ซึ้งเป็นผู้พ้นซึ่งเป็นผู้ไม่มีกิเลสดังกล่าวมาข้างต้นไม่ได้ แต่ว่าในข้อที่ว่าด้วยนิวรณ์นี้

ท่านแสดงชื่อของนิวรณ์แผกออกไป คือ

ข้อหนึ่ง กามฉันท์ ความพอใจรักใคร่อยู่ในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะ ทีน่่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทัง้หลาย นีก็่คอืข้อว่าด้วยราคะหรอืรวมโลภะ

เข้าด้วยดังกล่าวมาข้างต้นนั้นเอง

ข้อสอง พยาบาท อันหมายถึงความหงุดหงิดโกรธแค้นขัดเคือง ตลอดจนถึง

ความมุ่งร้ายปองร้าย ก็ได้แก่โทสะนั่นแหละ

ข้อสาม ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม

ข้อสี่ อุทัจจะกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ

และข้อห้า วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัยลังเลใจ ไม่ตกลงใจลงไปได้
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สามข้อข้างหลงันีก้ร็วมเข้าโมหะนัน่แหละ เหล่านีเ้ป็นนวิรณ์ คือเป็นเครือ่งกัน้

จิตใจไว้ไม่ให้เป็นสมาธิ ไม่ให้ได้ปัญญาดังกล่าว

ข้อแรก กามฉนัท์ ความพอใจรกัใคร่ในกามนัน้ ให้พิจารณาด ูถ้าบงัเกดิมขีึน้

ในใจก็ให้รู้ว่ามี ถ้าไม่บังเกิดขึ้นให้ในก็ให้รู้ว่าไม่มี และถ้าบังเกิดขึ้นในจิตใจ คือจิตใจ

ประกอบด้วยกามฉันท์ หรือประกอบด้วยราคะโลภะดังกล่าวมาข้างต้น ก็ให้พิจารณา

ว่ากามฉันท์นี้เกิดขึ้นเพราะศุภนิมิต คือความก�าหนดหมายว่างาม เมื่อมีความก�าหนด

หมายของใจลงไปว่างาม ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะคือส่ิงท่ีกายถูกต้อง 

อนัใด รปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะอนันัน้กเ็ป็นกามขึน้ทันที คือเป็นส่ิงท่ีน่าใคร่น่าปรารถนา

น่าพอใจ นี่แหละคือกามฉันท์ เพราะฉะนั้น กามฉันท์จึงบังเกิดขึ้นเพราะศุภนิมิต คือ

ความก�าหนดหมายของใจลงไปว่างดงาม ฉะนั้น กามฉันท์จะสงบลงได้ จะละเสียได ้

ก็ด้วยไม่ก�าหนดหมายว่างดงามดั่งนั้น หรือด้วยก�าหนดหมายว่าในทางตรงกันข้าม 

ว่าไม่งดงามอันเรียกว่าอสุภนิมิต คือความก�าหนดหมายลงไปว่าไม่งดงาม ในข้อนี้ 

ท่านจึงสอนให้พิจารณากายนี้ ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ เป็นของ

ปฏิกูลโสโครกน่าเกลียด ไม่ควรจะเป็นที่ชอบที่รักที่พอใจอันใด เมื่อก�าหนดหมายลง

ไปได้ว่าไม่งดงามอันเรียกว่าอสุภนิมิต กามฉันท์ก็ย่อมจะสงบลงไป ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติก็

พึงท�าความรู้ที่ใจของตนเองดังกล่าว และให้รู้เหตุเกิดให้รู้เหตุดับของกามฉันท์ด้วย  

เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็จะสามารถปฏิบัติดับกามฉันท์ในใจได้

ข้อสอง พยาบาท เมื่อเกิดขึ้นในใจก็ให้รู้ว่าเกิดพยาบาทขึ้นแล้ว เมื่อพยาบาท

ไม่เกดิมใีนจิตใจก็ให้รูว่้าพยาบาทไม่มี และเมือ่พยาบาทมขึีน้กใ็ห้รูว่้าพยาบาทนีเ้กดิจาก

ปฏิฆนิมิต คือความก�าหนดหมายลงไปว่าไม่ชอบ เป็นที่กระทบกระทั่ง เมื่อก�าหนด

หมายลงไปว่าไม่ชอบเป็นที่กระทบกระทั่ง ใจพยาบาทก็บังเกิดขึ้น ฉะนั้น เมื่อจะสงบ

พยาบาทก็ต้องไม่ก�าหนดใจลงไปว่าไม่ชอบเป็นการกระทบกระทั่งดังกล่าว คือไม่ปลุก

ปฏิฆนิมิตความก�าหนดหมายว่าไม่ชอบ อันเป็นการกระทบกระทั่งใจลงไป เมื่อเป็น

ดังน้ี พยาบาทก็ไม่เกิด และเม่ือเกิดขึ้นแล้วก็จะสงบลงไปได้ ท่านสอนให้ปฏิบัติท�า

เมตตาเจโตวมิติุ คอืแผ่เมตตาปรารถนาให้มคีวามสขุ เมือ่หดัแผ่เมตตาปรารถนาให้มี

ความสขุ จนถึงเมตตาตั้งอยู่ในจิตใจ เป็นพื้นของจิตใจได้ หากว่าพยาบาทเกิดข้ึนใน 

รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันใด แผ่เมตตาไปอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนั้น 
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พยาบาทกจ็ะดบั นี้คือเจโตวิมุติ คือจิตใจพ้นจากพยาบาทได้ด้วยอาศัยเมตตา ท่านจึง

เรียกว่าเมตตาเจโตวิมุติ เป็นเครื่องดับพยาบาทได้ ฉะนั้นผู้ปฏิบัติพึงท�าความรู้ที่จิตใจ

ของตน รู้เหตุเกิดของพยาบาทเหตุดับพยาบาท เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วก็จะสามารถปฏิบัติ

สงบพยาบาทลงได้

ข้อสาม ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มอันหมายถึงความที่ย่อท้อทางกาย

อนัมลีกัษณะให้ง่วงงนุ ย่อท้อทางกายอันมีลกัษณะให้เคลบิเคลิม้ ความง่วงงนุเคลบิเคลิม้

อันมีลักษณะให้ย่อท้อทางกายทางใจดั่งนี้ เป็นความย่อหย่อนประการหน่ึง โกสัชชะ 

คอืความเกยีจคร้าน กร็วมอยูใ่นข้อนีด้้วย เพราะว่าความเกยีจคร้านนัน้กมี็ลกัษณะเป็น

ความย่อท้ออ่อนแอทางกายทางใจนัน่เอง กายใจทีย่่อท้อง่วงงนุเคลบิเคลิม้ดงัน้ี นอกจาก

จะมีอาการอ่อนแอย่อท้อดังกล่าวแล้ว ยังมีที่อาการซบเซามึนซึมมืดมัวไม่แจ่มใส  

ดงัเมือ่ความง่วงเกดิขึน้กม็อีาการสะลมึสะลอืมืดมัวไม่แจ่มใส เพราะฉะนัน้ กใ็ห้ผูป้ฏบิติั

ท�าความรู้ที่ตนเอง เมื่อมีความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มก็ให้รู ้ว่ามี เมื่อไม่มีก็ให้รู ้ว่าไม่มี  

และเมื่อมีความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มก้ให้รู้ว่าเกิดขึ้น เพราะเหตุเป็นต้นว่าเหตุใดเหตุหนึ่ง

ทีท่�าให้เกดิความย่อท้อทางกายทางใจ ตลอดจนถึงความทีเ่มาในภตัตาหาร คอืบรโิภค

อิ่มใหม่ ๆ และบริโภคเกินความจ�าเป็นก็เป็นเหตุอันหนึ่ง เมื่อเป็นดังนี้ก็ให้รู้ว่าเมื่อ 

ความง่วงงนุเคลิบเคล้ิมบังเกดิขึน้จะสงบลงได้ กต้็องปฏบิตัใินทางระงับเหตทุีท่�าให้เกดิ

ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มนั้น เป็นต้นว่าเมื่อนอนก็ต้องลุกขึ้นนั่ง เมื่อนั่งเกิดความง่วงงุน

เคลิบเคลิ้มขึ้นก็ต้องลุกขึ้นเดิน ฉะนั้นในการปฏิบัติสมาธิในการปฏิบัติกรรมฐานเป็น

เครื่องระงับนิวรณ์ของจิตใจ ท่านจึงสอนให้นั่งบ้าง เดินจงกรมบ้าง ผลัดเปลี่ยนกันไป

ตามสมควร อริยิาบถนอนนัน้ใกล้ทีจ่ะท�าให้เกดิถีนมทิธะความง่วงงนุเคลบิเคลิม้ได้มาก 

เพราะฉะนั้น จึงยากที่จะปฏิบัติกรรมฐานในอิริยาบถนอนได้ ท่านจึงมักสอนให้ใช้

อิริยาบถน่ังหรือเดินจงกรมดังกล่าวมานั้น และนอกจากนี้ก็สอนถึงวิธีปฏิบัติประกอบ

อย่างอื่นอีก เช่นว่าใช้น�้าล้างหน้า แหงนดูดาว ตลอดจนถึงท่านสอนให้เมื่อร่างกาย

ต้องการพักจริง ๆ ก็ต้องให้นอนพัก เพราะว่าการนอนพักนั้นเป็นความจ�าเป็นของ

ร่างกายอย่างหนึ่ง แต่ว่าเม่ือร่างกายมีการนอนพักอยู่ตามสมควรแล้วยังง่วงอยู่อีก  

ก็จะต้องปฏิบัติในทางระงับความง่วงอย่างอื่น เช่นนั่งก็เดินเป็นต้นดังท่ีกล่าวแล้ว  

ในทางจติใจนัน้ท่านสอนให้ท�าอาโลกสญัญา คอืความท�าความส�าคญัในความสว่างหรอื
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ในแสงสว่าง มองดูความสว่าง มองดูแสงสว่าง ก�าหนดให้แสงสว่าง ให้ความสว่าง

ปรากฏขึ้นในใจ ไม่ให้ใจสะลึมสะลือ ไม่ให้ใจหรี่ลง ๆ แต่ท�าให้สว่างขึ้นเหมือนอย่าง

ตะเกียงที่หรี่ลง ๆ ก็ไขให้สว่างขึ้น ๆ ฉะนั้น แต่ก�าหนดพิจารณาส่งเสริมใจให้มีวิริยะ 

คือความพากเพียรพยายามไม่ให้ย่อหย่อนท้อแท้ เมื่อแก้ทางจิตใจให้สว่างขึ้นและให้มี

ความเข้มแขง็เพิม่ความเพียรขึน้ ดงันีแ้ล้วกายทีง่่วงงนุกจ็ะหายไป กลบัเป็นกายทีแ่จ่มใส 

เพราะว่าเนื่องอยู่กับจิตใจ

อกีอย่างหนึง่ ท่านสอนให้เจรญิพทุธานสุต ิระลกึถึงคณุของพระพทุธเจ้า เป็นต้น 

อันจะน�าใจให้เกิดปสาทะ คือความเล่ือมใสซึ่งมีอาการท่ีผ่องใสแช่มช่ืน ก็เป็นเครื่อง 

แก้ความง่วงงนุเคลบิเคลิม้ได้อกีประการหน่ึง ฉะนัน้ ผูป้ฏบิตักิพ็งึทราบจติใจของตนเอง

และปฏิบัติแก้ถีนมิทธะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม เมื่อแก้ถูกก็จะสงบนิวรณ์ข้อนี้ลงได้

ข้อสี่ อุทธัจจะกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ เกิดจากใจที่ไม่สงบ จึงให้ใช้

วธิทีีจ่ะท�าใจให้สงบลงได้เป็นเครือ่งแก้ เช่นอานาปานสต ิสตกิ�าหนดลมหายใจเข้าออก 

ท�าใจให้รอบรู้อยู่คิดอยู่ที่ลมหายใจ

ข้อห้า วิจิกิจฉา ความสงสัยลังเลใจ เกิดจากเรื่องที่เป็นที่ตั้งแห่งความสงสัย

ต่าง ๆ จึงให้แยกเร่ืองเหล่านี้ออกเป็น ๒ คือ เรื่องที่เป็นอจินไตย คือไม่ควรคิด  

เพราะคิดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ก็ให้เลิกคิดถึงเรื่องเช่นนั้นเสีย กับเรื่องที่เป็นจินไตย คือ 

ควรคดิ ก็ให้คดิพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองถงึเรือ่งเช่นนี ้เช่นธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นกศุล 

เป็นอกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ เลว ประณีต มีส่วนเปรียบด้วยของมีสีด�าสีขาว ก็จะรู้จะ

เข้าใจหายสงสัยได้

เหตุที่เป็นสามัญทั่วไปแก่นิวรณ์ทั้งห้าทุกข้อ คือ อโยนิโสมนสิการ การท�าไว้

ในใจโดยไม่แยบคาย คอืโมหะน�าความคดิ ส่วนเหตทุีเ่ป็นเครือ่งแก้นวิรร์ทัง้ห้าทกุข้อก็

ตรงกันข้าม คือโยนิโสนมสิการ การท�าไว้ในใจโดยแยบคาย คือปัญญาน�าความคิด 

ฉะนัน้ ในการปฏบัิตริะงบันวิรณ์ จงึจ�าเป็นต้องใช้ปัญญาน�าความคดิประกอบอยูก่รรมฐาน

วิธีนั้น ๆ ด้วยทุกข้อแล
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ครั้งที่ ๑
กายานุปัสสนาสตปิัฏฐาน๑ 

บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทุก ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมัสการพระผูมี้พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์น้ัน 

ตัง้ใจถงึพระองค์พร้อมทัง้พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้

เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

วันนี้ จักแสดงสติปัฏฐานว่าด้วยที่ตั้งของสติ หรือว่าการตั้งสติ การท�าให้สติ

ปรากฏอนัเป็นหลกัปฏบัิตจิติภาวนา การอบรมจติในพระพทุธศาสนาเป็นเครือ่งแก้จรติ

ของบคุคลทัง้หลายได้ทกุอย่าง อนัจรตินัน้หมายถึงความประพฤตขิองจติใจอนัมอียูเ่ป็น

พื้นเพคล้าย ๆ กับนิสัย อัธยาศัย หรือสันดาน ความประพฤติของจิตใจดังกล่าว 

ย่อมเป็นมลูฐานของความประพฤติทางกายทางวาจา กเ็พราะว่าอนัความประพฤตทิาง

กายวาจาน้ันย่อมออกมาจากจิตใจ จิตใจจะต้องประพฤติก่อน คือจิตใจจะต้องคิดจะ

ต้องด�าริจะต้องมคีวามน้อมเอยีงไปอย่างใดอย่างหนึง่ คอืมกีารแสดงออกทางจติใจก่อน 

การแสดงออกทางจติใจนีเ้รียกว่าเป็นการแสดงออกของจติใจ ความประพฤตขิองจติใจ 

เมื่อจิตใจแสดงออกก็ย่อมจะท�าให้เกิดความประพฤติทางกายทางวาจา เป็นเพราะ

แสดงออกทางกายทางวาจาต่อไปอกีด้วย เพราะฉะนัน้ จรติของบคุคลจงึเป็นสิง่ส�าคญั 

๑   ธรรมบรรยายพเิศษ กายานปัุสสนาสตปัิฏฐาน ณ สว ธรรมนเิวศ วัดบวรนเิวศวหิาร

 วนัที ่ ๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๒๑
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และเมือ่เป็นจรติซึง่ประกอบด้วยกเิลสอนัเป็นเครือ่งเศร้าหมอง จติทัง้หลายกเ็ป็นส่ิงซึง่

จ�าเป็นจะต้องแก้ และการแก้จรตินีจ้ะต้องใช้วิธแีก้ให้ถึงจิตใจ เพราะว่าจรติดงักล่าวนัน้

มอียูใ่นจิตใจ เกบ็อยูใ่นจติใจ บงัเกดิขึน้ในจติใจ ถ้าการแก้เข้าไม่ถึงจติใจกย็ากทีจ่ะแก้

จริตของบุคคลได้ การเรียนก็ดี การฟังค�าแนะน�าตักเตือนทั่ว ๆ ไปก็ดี ก็ให้ผลในทาง

แก้ได้ตามสมควร แต่โดยมากนัน้มักจะแก้ให้ถงึจิตใจดงัทีเ่ป็นจรติดงักล่าวไม่ได้ ฉะนัน้ 

จึงปรากฏว่าผู้ที่เรียนมามากบ้างน้อยบ้างและแม้ที่เรียนมาสูง ๆ แต่ก็ปรากฏว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงจริตที่เป็นนิสัยอัธยาศัยในจิตใจไม่ได้ และแม้การปฏิบัติที่เป็นผิวเผิน 

เก่ียวกับลัทธิพิธีกรรมต่าง ๆ หรือแม้การปฏิบัติในศีลซึ่งเป็นขั้นผิวเผิน ตลอดจนถึง

การแสดงตนจะเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตาม ซึ่งเป็นการแสดง 

แต่ภายนอก อย่างเช่นทีเ่รยีกการบวชว่าเป็นการบวชทางกาย ถ้าเพยีงเท่านัน้กไ็ม่อาจ

แก้ถึงจริตอัธยาศัยอันเป็นพ้ืนเพได้ จึงต้องมีการแก้ถึงจิตใจ ดังที่เรียกว่าการบวช  

เมือ่บวชทางกายก็ต้องมกีารบวชทางใจอีกด้วย และการบวชทางใจนัน้กห็มายถึงว่าต้อง

มีการปฏิบัติอบรมทางจิตใจอีกส่วนหนึ่ง ตั้งต้นแต่ให้มีศีลถึงใจ มีอินทรียสังวรถึงใจ 

และปฏิบัติในสมาธิในปัญญา อันรวมอยู่ในไตรสิกขาของพระพุทธเจ้า เมื่อต้องปฏิบัติ

ดังนี้จึงจะเป็นการบวชใจ เป็นการปฏิบัติท่ีเข้าถึงจิตใจอันจะสามารถแก้จริตอัธยาศัย 

อันประกอบด้วยกิเลสเครื่องเศร้าหมองท้ังหลายได้ ตามควรแก่ความปฏิบัติ และใน

การปฏิบัติแก้น้ีก็รวมอยู่ในหลักของสมาธิและปัญญานั้นเอง แต่ว่าเมื่อกล่าวถึงสมาธิ

และปัญญาก็อาจจะเป็นการแสดงหลักอย่างกว้าง ๆ เมื่อจะเจาะจงหยิบยกเอาธรรม

ส�าหรับแก้ขึ้นมาเป็นหลักสักเพียงข้อใดข้อหนึ่ง ก็อาจจะสะดวกแก่การปฏิบัติ และ 

ธรรมทีเ่ป็นหลกัของกาปฏบิติันัน้กอ็าจทีจ่ะใช้ได้ทัง้เพือ่สมาธ ิเพือ่ปัญญา ตลอดจนถึง 

อุปการะแก่สีลสังวร อินทรียสังวร อันเป็นส่วนเบื้องต้น อันเป็นส่วนพื้นฐานนั้นด้วย

ธรรมข้อเดยีวดงักล่าวนีพ้ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงแนะน�าไว้แล้ว คอื “สต”ิ สติ

นัน้ได้แก่ความระลกึรู ้เมือ่จะแสดงให้ครบถ้วนกป็ระกอบด้วยธรรม ๒ ข้อควบคูก่นัอยู่

คือ สติความระลึกได้ สัมปชัญญะความรู้ตัว ธรรมทั้ง ๒ ข้อนี้ควบคู่กันต้องมีด้วยกัน

จึงจะเป็นสตทิีส่มบรูณ์ เป็นสมัปชญัญะทีส่มบรูณ์ ฉะนัน้ เมือ่ยกข้ึนกล่าวเพียงข้อเดยีว

เพียงสต ิจงึอาจให้ค�านยิามเป็นค�าแปลว่า “ความระลกึรู”้ อนัความระลกึรูท้ีเ่ป็นตวัสติ

นีม้คีวามหมายถงึความจ�าอนัเป็นอปุการะทัว่ไปในเบือ้งต้น ดงัทีแ่สดงว่าระลกึถงึการที่

ท�าค�าที่พูดแม้นานได้ ท�าอะไรไว้ พูดอะไรนาน ๆ ก็ระลึกได้ก็คือจ�าได้ ความระลึกได้
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ดังน้ีย่อมเป็นอุปการะส�าคัญในการท�าการพูดการคิดทุกอย่าง เพราะการท�าการพูด 

การคิดของบุคคลในเรื่องทั้งปวงนั้นต้องอาศัยความจ�า คือความระลึกได้ถึงการที่ท�า 

ค�าที่พูดแล้วนาน ๆ ได้ ถ้าหากว่าลืมเสียก็พูดอะไรไม่ถูกท�าอะไรไม่ถูก ฉะนั้น  

การฝึกหัดนึกถึงการท่ีท�าค�าท่ีพูดเป็นการทบทวนอยู่เสมอไม่ให้ลืม เวลาต้องการก็ 

ระลึกได้ ฉวยเอามาพูดมาท�าได้ทันที ดังนั้นเป็นลักษณะของสติประการหนึ่ง ซึ่งจะ
ต้องใช้เป็นอุปการะโดยทั่วไป และบุคคลทุกคนสามาถจะฝึกได้

อีกประการหนึ่ง ความระลึกรู้ในตนเองที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบัน อันท�าให้มีการ
ควบคุมตนเองได้ ยับยั้งตนเองได้ในการที่จะท�าในค�าที่จะพูดในเรื่องที่จะคิดทั่ว ๆ ไป 
คือว่าก่อนทีจ่ะท�าอะไร จะพดูอะไร จะคดิอะไร กร็ะลกึรู้ได้ว่าจะท�าอย่างนี ้ จะพดูอย่างนี้ 
จะคิดอย่างนี้ และก็ระลึกรู้ได้ตลอดจนถึงว่าสิ่งที่จะท�าจะคิดนี้ถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว  
ควรหรือไม่ควรอย่างไร กับในขณะที่ก�าลังท�าก�าลังพูดก�าลังคิดก็ระลึกรู้ได้ ว่าก�าลังท�า
อย่างนี ้ก�าลังพูดอย่างน้ีเป็นอย่างไร คือว่าดหีรือชัว่ ถูกหรอืผดิ ควรหรอืไม่ควรอย่างไร 
ก็ระลกึรู้ได้ กบัทัง้สิง่ทีท่�าไปแล้ว สิง่ทีพ่ดูไปแล้ว ส่ิงท่ีคดิไปแล้ว กร็ะลกึรูไ้ด้อกีเหมือนกนั 

ว่าได้ท�าไว้แล้วอย่างนี้ ๆ ได้พูดไปแล้วอย่างนี้ ๆ ได้คิดไปแล้วอย่างนี้ ๆ และสิ่งที่ท�าที่

พูดที่คิดไปแล้วนั้นถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว ควรหรือไม่ควรอย่างไร ก็ระลึกรู้ได้ ดังนี้เป็น

ลกัษณะของสตท่ีิปกครองตนรกัษาตน และสตทิีม่ลีกัษณะอย่างนีแ้ลจะเป็นเคร่ืองยบัยัง้

ไม่ให้ท�า ไม่ให้พูด ไม่ให้คิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ในสิ่งที่ไม่ดีงาม ในสิ่งที่ไม่เหมะสม  

จะส่งเสริมให้ท�า ให้พูด ให้คิดในสิ่งท่ีดีงาม ในสิ่งท่ีถูกต้อง ในสิ่งที่เหมาะสม และ 

สิ่งใดที่ก�าลังกระท�าอยู่ ก�าลังพูดอยู่ ก�าลังคิดอยู่ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม 

ก็จะหยุดได้ ไม่ท�าไม่พูดไม่คิดต่อไป กับทั้งสิ่งที่ท�าที่พูดที่คิดไปแล้ว เมื่อระลึกรู้ได้ว่า

ไม่ถกูต้องไม่เหมาะสมกจ็ะไม่ท�าไม่พดูไม่คดิอกีต่อไป จะท�าให้ตัง้ใจส�ารวมระวงัตนเอง

ในการที่จะไม่ท�าไม่พูดไม่คิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นอีกต่อไป

ฉะนั้น สติจึงเป็นธรรมอันส�าคัญมาก และสติดังกล่าวนี้จ�าเป็นจะต้องอบรม

ให้มขีึน้ในตนเอง ถ้าสตขิองตนเองมีไม่พอจะเอาสตขิองคนอืน่มาช่วยนัน้ไม่ได้ สตขิอง

คนอืน่น้ันกอ็าจจะช่วยแนะน�าตกัเตอืนในสิง่ทีพ่งึแนะน�าตกัเตอืนได้เท่านัน้ แต่ไม่สามารถ

จะท�าอะไรให้ย่ิงไปกว่าน้ัน สตขิองตนเองจงึเป็นส่ิงส�าคญัมาก ถ้าสติของตนเองบกพร่อง

ก็จะขาดความระลึกรู้ดังกล่าว เม่ือขาดความระลึกรู้ดังกล่าวก็จะท�าให้ความประพฤติ

อันเป็นตัวจริงของจิตเองก็ดี ความประพฤติทางกายทางวาจาอันเนื่องมาจากจริตของ
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จิตก็ดีเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่สมควร อันจะน�าให้บังเกิดโทษทุกข์

ต่าง ๆ เป็นผลตามมา

ฉะนั้น สติท่ีเป็นความระลึกรู้ดังกล่าวจึงเป็นส่ิงส�าคัญมาก และการปฏิบัติ 
ตัง้สตสิ�ารวจตนเอง ระลึกรูใ้นตนเองดังกล่าวนัน้ วธิทีีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนไว้อนั
เป็นไปเพ่ือความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลาย เป็นไปเพื่อความก้าวล่วงความโศก
ความระทมใจท้ังหลาย เพือ่ดบัทุกข์โทมนสัทัง้หลาย เพือ่บรรลธุรรมทีพึ่งบรรลอุนัเป็น
ธรรมส่วนทีด่ท่ีีชอบ และเพือ่กระท�าให้แจ้งนพิพานคอืความดบัทกุข์ไปโดยล�าดบั กไ็ด้แก่ 

“สติปัฏฐานทั้ง ๔” คือตั้งสติพิจารณากายข้อหนึ่ง ตั้งสติพิจารณาเวทนาข้อหนึ่ง  

ตั้งสติพิจารณาจิตข้อหนึ่ง ตั้งสติพิจารณาธรรมอีกข้อหนึ่ง เพราะว่าท่ีชื่อว่าตัวเรา 

อนัพงึต้ังสติส�ารวจตรวจดเูพือ่ทีจ่ะได้ปกครองตนเองรกัษาตนเองนัน้เป็นค�ารวม “อะไร

คอืตวัเรา” ในทางหนึง่ พระพทุธเจ้าจงึตรสัสอนให้แยกสิง่ทีเ่รยีกว่าตวัเรานีเ้ป็น ๔ ส่วน 

คือเป็นกายส่วนหน่ึง เป็นเวทนาส่วนหน่ึง เป็นจิตส่วนหนึ่ง และเป็นธรรมส่วนหนึ่ง

ส�าหรับให้เป็นที่ตั้งของสติ คือให้สติก�าหนดพิจารณา และท่านแสดงว่าท้ัง ๔ ข้อนี ้ 

การตัง้สตพิจิารณากายเป็นเครือ่งแก้ตณัหาจรติอย่างหยาบ การตัง้สตพิจิารณาเวทนา

เป็นเครื่องแก้ตัณหาจริตอย่างละเอียด การตั้งสติพิจารณาจิตเป็นเคร่ืองแก้ทิฏฐิจริต 

อย่างหยาบ การตั้งสติพิจารณาธรรมเป็นเครื่องแก้ทิฏฐิจริตอย่างละเอียด วันนี้จะว่า 

แต่เพียงข้อเดียวโดยสังเขป คือ ตั้งสติพิจารณากาย

การตั้งสติพิจารณากายนี้ต้องการที่จะให้สติระลึกอยู่ในกาย ว่ากายนี้เป็น

อย่างไรตามเป็นจริง และการตั้งสติพิจารณานั้นก็มุ่งผลเพื่อความบริสุทธ์ิของสัตว์ 

ทัง้หลายดงักล่าวน้ัน และโดยเฉพาะก็แก้ตณัหาจรติอย่างหยาบได้ ฉะนัน้ จงึควรเข้าใจ

ตัณหาจริตอย่างหยาบเสียก่อนว่าหมายถึง มีตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก  

มีอุปทานคือความยึดถืออยู่ในกาย คือยังติดอยู่ในกายเป็นส่วนมาก เช่นต้องการ 

ความสวยงามของร่างกาย พอใจในความสวยงามของร่างกายโดยไม่ค�านึงถึงอย่างอื่น 

ฉะนั้น จึงต้องการบ�ารุงบ�าเรอกายเป็นที่ตั้ง ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นตัวอย่างของตัณหา

จริตอย่างหยาบ ฉะน้ัน ทางแก้ก็ให้ต้ังสติก�าหนดพิจารณากายที่เป็นไปอยู่ ว่ากายที่

เป็นไปอยูน่ีต้้องหายใจเข้า ต้องหายออกอยูเ่ป็นปรกต ิแสดงถงึความมชีวีติ ดบัลมหายใจ

เมื่อใดชีวิตดับเมื่อนั้น และต้องผลัดเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเป็นประจ�า กับทั้ง

ต้องผลัดเปล่ียนอิริยาบถเล็กน้อยท้ังหลาย ตลอดจนถึงบางคราวก็พูด บางคราวก็นิ่ง 
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และต้องบริโภคอาหาร ต้องดื่ม ต้องน�าเข้า ต้องน�าออกอยู่เป็นประจ�า ต้องหลับ  

ต้องตื่น และกายนี้ก็ประกอบด้วยอาการทั้งหลายอันล้วนเป็นของไม่สะอาด มีผม ขน 

เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น เมื่อรวมเข้ามาแล้วในร่างกายอันนี้ ส่วนที่แข้นแข็งก็เป็น 

ปฐวีธาตุ คือธาตุดิน ส่วนที่เอิบอาบก็เป็นอาโปธาตุ คือธาตุน�้า ส่วนที่อบอุ่นก็เป็น

เตโชธาตุ คือ ธาตุไฟ ส่วนที่พัดไหวก็เป็นวาโยธาตุ คือธาตุลม และเมื่อธาตุทั้ง ๔ นี้

ประกอบกันอยู่ไม่แตกสลาย อาการทั้งหลายในร่างกายอันมี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง

เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่กันไปด�าเนินกันไปเป็นอาการนั้น ๆ และก็ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ

กนัไป กบัทัง้ยงัหายใจเข้าหายใจออกอยูต่ลอดเวลา เมือ่เป็นดงันี ้ร่างกายอนันีก้ม็ชีวีติ

ด�ารงอยู่ แต่เมื่อร่างกายอันนี้แตกสลาย คือ ธาตุทั้งหลายที่รวมกันอยู่แตกสลาย  

ธาตุลมดับไปก่อน ธาตุไฟก็ดับตาม ธาตุน�้า ธาตุดินก็เน่าเปื่อยแตกสลายผุพังไป  

ก็กลายเป็นศพ ในที่สุดก็กลายเป็นกระดูก กระดูกในท่ีสุดก็ป่นไปหมด ก่อนเกิดมา 

ถือก�าเนิดในครรภ์ของมารดาก็ไม่มีอะไร และในที่สุดก็ไม่มีอะไรเหมือนอย่างเก่า  

กลายเป็นอากาศคือช่องว่าง เป็นสุญญตาคือความว่าง หมั่นพิจารณากายอยู่ดังนี ้

เนอืง ๆ กจ็ะเหน็ทัง้ภายในทัง้ภายนอก จะเหน็ทัง้เกดิและทัง้ดบั เมือ่เป็นดงันีก้จ็ะท�าให้

ผ่อนคลายตณัหาจรติอย่างหยาบทีต่ดิอยูใ่นกาย ทีห่ลงกายอยูท่ัง้ทีเ่ป็นกายตนทัง้ทีเ่ป็น

กายผู้อื่น และเม่ือเป็นดังนี้ สีลสังวร อินทรียสังวรเป็นตันก็ปฏิบัติรักษาได้ง่าย  

สติพิจารณากายข้อแรกนี้จึงเป็นเครื่องแก้ตัณหาจริตอย่างหยาบได้จริง ๆ และแก้ได้ 

ถึงจริตที่เป็นความประพฤติทางจิตใจ เป็นอัธยาศัยนิสัยทางจิตใจจะท�าให้จิตใจม ี

ความสขุขึน้ ลดตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก อนัท�าให้จติใจวุน่วายไปในกายตนบ้าง 

ในกายผู้อื่นบ้าง โดยไม่รู้อิ่มไม่รู้พอ ท�าให้เกิดความยับยั้ง ปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง

ฉะนั้น การปฏิบัติในสติปัฏฐานข้อนี้ จึงเป็นจิตภาวนาประการส�าคัญที่นัก

ปฏิบัติจะเว้นเสียมิได้ และเมื่อต้องการปฏิบัติอาศัยการท�าให้เกิดสมาธิที่แน่วแน่ใน 

ข้อใดข้อหนึ่งก็ให้เจริญ “อานาปานสติ” เป็นต้น ดังท่ีได้แสดงอบรมแล้ว ต้ังจิตให้ 

แน่วแน่อยู่ในลมหายใจเข้าออกแต่เพียงประการเดียว เป็นการพักจิตให้สงบ และเมื่อ

จติสงบได้ปีตไิด้สขุอันเกดิจากสมาธ ิก็ย่อมจะได้ความสขุอีกอย่างหนึง่อนัเป็นความสขุ

เกิดจากสมาธิ

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป



ครั้งที่ ๒
เวทนานุปัสสนาสตปิัฏฐาน๑

บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทุก ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมัสการพระผูมี้พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์น้ัน 

ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมท้ังพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวมกายวาจาให้

เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

เมื่อคืนนี้ได้แสดงอธิบายสติปัฏฐานท้ัง ๔ ข้อกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  

ซึ่งเป็นเครื่องแก้ตัณหาจริตอย่างหยาบ ในวันนี้จะแสดงสติปัฏฐานข้อท่ี ๒ คือ  

เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ซึ่งเป็นเครื่องแก้ตัณหาจริตอย่างละเอียด สติปัฏฐานข้อนี้

ก็คือ ตั้งสติพิจารณาเวทนา เวทนานั้น ได้แก่ความรู้สึกเป็นสุข ความรู้สึกเป็นทุกข์ 

หรอืความรูส้กึเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ อันสุขทกุข์หรืออาการทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์

ไม่สุขย่อมมีอยู่แก่กายและจิตใจเป็นปรกติ และที่พูดกันว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ต่าง ๆ 

ส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าเวทนานี้เอง อันความสุขความทุกข์ย่อมมี

เป็นธรรมดาแก่ทุก ๆ คนท้ังทางกายและทั้งทางจิตใจ แต่ว่าจะเป็นความทุกข์ได้น้ัน 

๑   ธรรมบรรยายพเิศษ เวทนานปัุสสนาสตปัิฏฐาน ณ สว ธรรมนเิวศ วัดบวรนเิวศวหิาร

 วนัที ่ ๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๒๑
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ทุกคนก็ต้องมีความรู้สึก คือมีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์น้ัน ถ้าไม่มีความรู้สึก  

สุขทุกข์ก็ไม่ปรากฏ เหมือนอย่างผู้ที่ถูกฉีดยาก่อนที่จะผ่าตัด ไม่มีความรู้สึกในขณะที่

หมอท�าการผ่าตดั ความทกุข์อันเกดิจากการถกูผ่าตดักไ็ม่ปรากฏ เพราะไม่มคีวามรู้สกึ 

ฉะน้ัน จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ก็จะต้องมีความรู้สึก ถ้ามีความรู้สึกไม่สบาย

เช่นเจ็บปวดรวดร้าวก็เป็นทุกข์ ถ้ามีความรู้สึกสบายก็เป็นสุข และนอกจากนี้ยังม ี

ความรู้สึกที่เป็นกลาง ๆ อีกอย่างหนึ่งคือไม่ทุกข์ไม่สุข ความรู้สึกดังนี้ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่

เหมอืนกนัและอาจจะมีอยู่มากก็ได้ เช่นในเวลาปรกตตินเองกไ็ม่รูสึ้กว่าเป็นสุขเป็นทกุข์

อะไร ดเูหมอืนรูส้กึเฉย ๆ ในขณะเช่นนีจ้ะเรยีกว่าไม่มคีวามรูส้กึอะไรหาได้ไม่ เพราะ

มีความรู้สึกอยู่ เช่นร่างกายก็ไม่ได้ถูกฉีดยาให้ชา หรือไม่ได้เป็นอัมพาตอะไรเป็นต้น 

ก็มีความรู้สึกอยู่ แต่ว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นกลาง ๆ ความรู้สึกที่เป็นกลาง ๆ ดังนี้ 

ก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งเหมือนกัน

ฉะนัน้ กล่าวสรปุท้ังหมด ความรูส้กึทีเ่รียกว่าเวทนานีจ้งึมอียู ่๓ คอืความรูสึ้ก

เป็นสุข เรียกว่า สุขเวทนา ความรู้สึกเป็นทุกข์ เรียกว่า ทุกขเวทนา ความรู้สึกเป็น 

กลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ เรยีกว่า อทกุขมสขุเวทนา หรอื อเุบกขาเวทนา เวทนาดังกล่าว

มานีท้ีเ่ป็นเวทนาทัว่ไปมอียู่แก่กายและจติกม็ ีและกมี็อยู่เป็นพืน้ดงัท่ีแสดงไว้ในโลกธรรม

โลกธรรม คอืธรรมส�าหรบัโลก หมายความว่าเรือ่งทีม่ปีระจ�าโลก ซึง่ทกุ ๆ คน

จะต้องประสบพบผ่าน กค็อื ลาภ การได้อะไร ๆ ความเสือ่มลาภ คอืไม่ได้อะไร หรอื

ได้มาก็เสื่อมไปสิ้นไป ยศ คือความได้ยศได้ความเป็นใหญ่อะไร ๆ ความเสื่อมยศ คือ

ความสิ้นยศ อะไร ๆ นินทา คือการถูกติฉินนินทาว่าร้าย สรรเสริญ คือการได้รับ

ยกย่องชมเชย สุข คอื ความสบายกายสบายใจ ทกุข์ คือความไม่สบายกายไม่สบายใจ 

ทั้ง ๘ นี้เรียกว่าโลกธรรม คือ เป็นเรื่องประจ�าโลก ซึ่งทุก ๆ คนผู้เกิดมาในโลกจะ

ต้องได้รับน้อยหรือมากในเรื่องนั้น ไม่ว่าจะเป็นปุถุชนคือชนสามัญทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น

อริยบุคคล คือบุคคลผู ้ที่เป็นอริยะ คือบุคคลผู ้ประเสริฐ แม้เช่นพระพุทธเจ้า  

พระอรหนัตสาวกท้ังหลายกจ็ะต้องประสบโลกธรรมทัง้ ๘ นี ้โลกธรรมทัง้ ๘ นีก้ต้็อง

บังเกิดขึ้นแก่บุคคลทุก ๆ คน ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเรียกว่าโลกธรรม คือเป็น

ธรรมประจ�าโลกมีเป็นธรรมดาของโลก สขุทกุข์จึงเป็นโลกธรรม ดงันีย่้อมมอียูแ่ก่กาย

และใจของทุก ๆ คนเป็นธรรมดา เป็นต้นว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่แก่ร่างกาย เช่นร่างกายก็
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ต้องมีหิวระหาย เม่ือเกดิหิวระหายข้ึนกเ็ป็นทุกข์ เมือ่ได้บรโิภคอาหารอิม่หน�าส�าราญก็

เป็นสขุ หนาว ร้อนก็ต้องการผ้านุ่งห่ม ได้ผ้านุ่งห่มมาก็เป็นสุข ขาดแคลนผ้านุ่งห่มก็

เป็นทุกข์ ร่างกายต้องการท่ีอยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยกันแดดกันฝนได้เป็นต้นก็เป็นสุข 

ไม่มีที่อยู่อาศัยก็เป็นทุกข์ ร่างกายเจ็บป่วยก็ต้องการหยูกยารักษา ได้หยูกยารักษาให้

โรคผ่อนคลายบรรเทาหายก็เป็นสุข ไม่ได้หยูกยารักษาก็เป็นทุกข์ และเมื่อร่างกาย

เป็นสขุใจกเ็ป็นสขุด้วย เมือ่ร่างกายเป็นทุกข์ใจกเ็ป็นทกุข์ด้วย เป็นต้นว่าเกิดความเจบ็

ปวดรวดร้าวขึ้นท่ีร่างกาย ใจเหมือนกับเจ็บปวดรวดร้าวไปด้วย ต้องร้องครวญคราง 

เมื่อร่างกายเป็นสุขใจก็เป็นสุขไปด้วย เพราะร่างกายและใจนี้ต้องอาศัยกัน ดังนี้  

เรียกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอาการที่เป็นกลาง ๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งมีอยู่เป็น 

ธรรมดาแก่ทุก ๆ คน ฉะนั้น ในสติปัฏฐานข้อนี้ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงส่ังสอน 

ให้ตั้งสติระลึกรู้ในเวทนาที่ทุกคนประสบกันอยู่ เม่ือเป็นสุขก็ให้รู้ว่าเป็นสุข เม่ือเป็น

ทุกข์ก็ให้รู้ว่าเป็นทุกข์ เม่ือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ให้รู้ว่าเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ 

ไม่สขุ และให้รูด้้วยว่าเป็นสขุทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สขุซึง่มอียูแ่ก่ร่างกายและ

จิตใจเป็นธรรมดา ดังที่ตรัสแสดงไว้ในโลกธรรมดังกล่าว เช่น เมื่อหิวระหายเป็นทุกข์ 

ก็ให้รู้ว่าเป็นทุกข์เพราะหิวระหาย ซึ่งเป็นธรรมดาของร่างกายที่ต้องการอาหาร เมื่อมี

สตรู้ิดัง่นีย่้อมจะมีประโยชน์อีกหลายอย่าง เป็นต้นว่าจะมปีระโยชน์ท�าให้รูไ้ด้ว่าจ�าต้อง

บรโิภคอาหาร จึงบรโิภคอาหารเพ่ือบ�าบัดทกุข์คอืความหิวระหาย และท�าไมจะมอีาหาร

มาบรโิภค กจ็�าเป็นต้องประกอบอาชพีการงาน แสวงหารอาหาร สติกจ็ะเตือนให้บรโิภค

ในเวลาทีค่วรบรโิภค และสตกิจ็ะเตือนให้ท�าการงานแสวงหาอาหารทีจ่ะบรโิภคมา ดังนี้

เรียกว่าเป็นความระลึกรู้อันถูกต้อง ไม่ใช่หมายความว่า เมื่อต้องการอาหารเป็นทุกข์

หิวระหายก็บริโภคพร�่าเพรื่อไม่เป็นเวล�่าเวลา บริโภคสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย 

และแสวงหาในทางทีผ่ดิ เช่นว่าแทนท่ีจะประกอบาชพีการงานแสวงหาอาหารมาในทาง

ที่ถูกต้อง ก็คิดไปลักขโมยเขามากิน ดังนี้ เป็นต้น ก็เรียกว่าขาดสติ

ฉะนั้น เมื่อมีสติระลึกรู้สึกในเวทนาอันมีอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาดังนี้ ก็จะ

ท�าให้มสีติอกีหลายอย่างประกอบกนัไปในทางทีถ่กูต้อง ดงันีเ้ป็นความประสงค์ประการหนึง่ 

ซึ่งเป็นประโยชน์ของการต้ังสติพิจารณาเวทนาโดยทั่วไป ดังนี้ และยิ่งขึ้นไปกว่านั้น 

เวทนา คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขดังกล่าวนี้  
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ยังสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากของใจอีกด้วย เพราะว่า

เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก สุขเวทนา คือความรู้สึก

เป็นสุข เป็นปัจจัยให้เกิดกามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในกาม คือรูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย เป็นปัจจัยให้เกิดภวตัณหา 

คอืความดิน้รนทะยานอยากไปในภพ เป็นนัน่เป็นนี ่โดยความเป็นเจ้าของกาม เจ้าของ

รูป เจ้าของเสียง เจ้าของกลิ่น เจ้าของรส เจ้าของโผฏฐัพพะ คือส่ิงท่ีกายถูกต้อง 

อันน�าให้เกิดความสุขนั้น ถ้าเป็นทุกขเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาคือความดิ้นรน

ทะยานอยากไปในวิภพ ความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ คือต้องการให้สิ่งที่มาท�าให้เป็นทุกข์

น้ันสิ้นไปหมดไป เวทนาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา และเมื่อเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิด

ตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากแล้ว ตัณหานั้นเองยังเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา 

อกีด้วย คอืว่าเมือ่ได้ส่ิงทีต้่องการมาหรอืว่าเม่ือเป็นตามทีต้่องการ กรู้็สึกเป็นสุขสบาย

ร่าเริงแจ่มใส ถ้าหากว่าไม่ได้ตามทีต้่องการคอืไม่ได้สิง่ทีต้่องการไม่ได้เป็นอย่างทีต้่องการ

ก็เกิดทุกขเวทนา ความงุ่นง่านหงุดหงิดร�าคาญ ไม่สบาย ทุรนทุราย อาดูรเดือดร้อน

ทัง้ทางกายทัง้ทางใจ และนอกจากนีแ้ม้จะได้สิง่ทีต้่องการมาคอืได้รปูได้เสยีงได้กลิน่ได้

รสได้โผฏฐัพพะทีต้่องการมา หรอืว่าได้เป็นตามทีต้่องการ แต่ว่าส่ิงทีไ่ด้มานัน้เส่ือมส้ิน

ไปพลัดพรากไป หรือว่าภาวะที่เป็นนั้นเสื่อมสิ้นไปเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดทุกข์เมื่อระลึก

ถึงที่เคยได้ท่ีเคยเป็นแต่ว่าเสื่อมสิ้นไปแล้วก็เป็นทุกข์ตรมตรอมเดือดร้อน และบางที

เมื่อไปนึกถึงสิ่งที่เคยได้ที่เคยเป็นมาแล้วแต่ว่าเส่ือมส้ินไปแล้ว พอไปนึกถึงก็เพลินไป

สบายใจไป ดังนี้ก็มี ก็เป็นสุข เพราะฉะนั้น ก็ต้องมีสติที่ระลึกรู้ด้วยว่า บัดนี้เราก�าลัง

เป็นสุข แต่สุขของเราน้ีเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาหรือไม่ ถ้าเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาคือ

ความดิ้นรนทะยานอยากอันเป็นกามตัณหาก็ดี ภวตัณหาก็ดี ก็ให้รู้และก็ให้รู้ต่อไปว่า 

ตัณหานี้ไม่ดี การดิ้นรนเดือดร้อนใจดังนี้ไม่ดี หรือว่าเมื่อได้รับทุกข์ รู้สึกเป็นทุกข์  

กใ็ห้รูด้้วยว่าเราก�าลงัรูส้กึเป็นทกุข์ และทกุข์นีเ้ป็นปัจจยัให้เกดิตณัหาหรอืไม่ คอืให้เกดิ

วภิวตณัหา คอืความดิน้รนทะยานอยากไปในทางให้ส่ิงท่ีเป็นทุกข์นัน้ส้ินไปหมดไปหรอืไม่ 

ถ้าเป็นตัณหาก็ให้มีสติระลึกรู้ว่าตัณหานี้เป็นตัวยุ่ง เป็นตัวให้เกิดทุกข์ เป็นสิ่งที่ไม่ดี

อนึ่ง ให้มีสติระลึกรู้ด้วยว่า สุขหรือทุกข์ที่ก�าลังรับอยู่นี้เนื่องมาจากตัณหาคือ

ความดิ้นรนทะยานอยากหรือไม่ เช่นว่า รู้สึกว่าเป็นสุขสบายรื่นเริงก็ให้มีสติระลึกรู้  
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ว่านี้เกิดมาจากการได้สิ่งที่ตัณหาอยากจะได้ การได้เป็นส่ิงท่ีตัณหาอยากจะเป็น  

เมือ่ได้มาหรอืว่าได้เป็นมากใ็ห้รูส้กึสนกุสบายรืน่เรงิกใ็ห้รู ้รูว่้าสขุนีเ้กดิจากตณัหา หรือ

เมื่อเป็นทุกข์ซ่ึงเน่ืองมาจากการท่ีไม่ได้ตามที่ต้องการ ไม่ได้เป็นตามที่ต้องการก็ให้มี

สตริะลกึรู้ว่าทกุข์นีเ้กิดมาจากตณัหา พระพทุธเจ้ากต็รสัไว้แล้วว่า ตณัหาเป็นทกุขสมทุยั 

เหตุให้เกิดทุกข์

แต่ก็มีค�าแย้งว่า ก็สุขท่ีเกิดจากตัณหานั้นเล่าก็สุขมิใช่หรือ ในข้อนี้ก็เป็น 

ความจรงิทีว่่าเม่ือได้กย่็อมจะมีความสขุความสบายความรืน่เริง แม้ว่าจะได้เพราะตณัหา

จากตัณหาก็ตาม แต่ว่าความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ต้ังอยู่ชั่วแล่นและเป็นสิ่งที่อยู่ผิวเผิน  

ไม่ยั่งยืนอันใด เพราะฉะนั้น เมื่อส่ิงที่ได้มาและท�าให้เกิดความสุขชั่วแล่นนั้นต้อง

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป สิ้นไป หมดไป ทุกข์ก็จะบังเกิดขึ้นมาแทนที่และเป็นทุกข์

มากด้วย เหมือนอย่างร่างกายอันน้ีก็กล่าวได้ว่ามีความบกพร่องอยู่เป็นธรรมดาหรือ

เป็นธรรมชาติ คือว่ามีความสิ้นไปเสื่อมไปอยู่เป็นธรรมดา เมื่อมีอะไรมาทดแทนสิ่งที่

สิน้ไปเสือ่มไปนัน้กร็ูส้กึเป็นสขุ แต่ว่าเป็นสขุเพราะเหตุทีม่สีิง่มาทดแทนชัว่แล่นเท่านัน้ 

เมื่อสิ่งที่ทดแทนนั้นสิ้นไปเสื่อมไปก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะความบกพร่องนั้น เช่น 

ความบกพร่องของร่างกายอันท�าให้เกิดความหิวระหายต้องการอาหาร ก็กล่าวได้ว่า 

อนัทีจ่รงิน้ัน ความหวิมเีป็นธรรมดาของร่างกาย และเมือ่ได้อาหารเข้ามาเพิม่เตมิกรู้็สกึ

เป็นสุข ที่จริงนั้นเป็นความสุขซึ่งทดแทนทุกข์ ซึ่งตั้งอยู่ชั่วคราว แล้วก็หิวอีก ก็ต้องมี

อาหารมาเตมิอกี แล้วกหิ็วอกี ความสุขทีเ่กดิจากการได้อาหารจงึเป็นความรูส้กึทีเ่ป็นสขุ

ทดแทนความหิวได้เพยีงคร้ังหนึง่ ๆ เท่านัน้ แต่อนัทีจ่รงินัน้ ร่างกายอนันีม้ทีกุข์อยูเ่ป็น

ธรรมชาตธิรรมดา กค็อืความสิน้ไปเสือ่มไป ซึง่จ�าเป็นต้องอาศัยส่ิงท่ีมาทดแทนอยู่เสมอ 

ต้องเอาเชื้อมาเติมอยู่เสมอ เม่ือมาเติมขึ้นเมื่อใด ไฟก็ลุกโพลงขึ้นเมื่อนั้น แล้วก็หรี ่

ลงไป ๆ ก็เอาเชื้อมาเติมเข้าไปอีก ไม่เติมเชื้อก็ดับ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าตรสัไว้

ว่าเป็นทกุข์นัน้จึงเป็นของจรงิแท้ ตรวจตรองดูให้ดแีล้วกจ็ะเห็นได้ชดัว่า ความสุขท่ีเข้าใจ

ว่าเป็นความสขุนัน้จงึเป็นสิง่ผวิเผนิ เป็นสิง่ชัว่แล่น ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอน

ให้มสีตริะลกึรูข้ึน้ไปอกีชัน้หนึง่ดงักล่าว และกเ็ม่ือมสีติระลึกรูด้งันี ้กย่็อมจะมีสติระลึกรู้

ที่ยิ่งขึ้นไป
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ข้อที่ตรัสสอนให้มีสติระลึกรู้ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนั้น ก็คือให้มีสติระลึกรู้ว่า เมื่อ

ได้รับสขุกใ็ห้มีสตริะลกึรูว่้า เราก�าลงัรูส้กึเป็นสขุท่ีมอีามสิ คอืทีเ่ป็นปัจจยัให้เกดิตณัหา 

หรือว่าที่เกิดจากตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก เม่ือเป็นทุกข์ก็ให้มีสติรู้สึกว่า  

เราเป็นทกุข์อนัเป็นปัจจยัให้เกดิตัณหา หรอืทีว่่าสืบเนือ่งมาจากตณัหา คอืความดิน้รน

ทะยานอยาก เมื่อรู้สึกเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็ให้ระลึกรู้ว่า นี้เป็นปัจจัยให้เกิด

ตัณหา หรือว่าสืบเนื่องมาจากตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากของใจดังกล่าว  

ที่เรียกตามภาษาธรรมว่า เป็น สามิสสุข สุขท่ีมีอามิส คือ มีกิเลสเป็นเครื่องล่อใจ  

เป็น สามิสทุกข์ ทุกข์ที่มีอามิสคือกิเลสเป็นเครื่องล่อใจ เป็น สามิสอทุกขมสุข คือ

ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่มีอามิสคือกิเลสเป็นเครื่องล่อใจ ให้มีสติระลึกรู้ตามเป็นจริง และ

เมื่อเป็นดังนี้ ก็จะท�าให้มีสติระลึกรู้ต่อขึ้นไปอีกได้ว่า อันสุขหรือทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุขดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นชั่วแล่นผิวเผินท้ังนั้น แต่ว่าจิตใจอันนี้เอง 

ไปยึดถือ ยึดถือในสุขในทุกข์หรือในสิ่งที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขนั้น เมื่อไปยึดถือ

เข้าก็ท�าให้ต้องเป็นทุกข์นานมากกว่าเป็นสุข ทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สุขนัน้ไม่ต้องพดูถงึ 

เอาแค่ทีส่ขุทกุข์ ๒ อย่าง และทกุข์นัน้กเ็นือ่งมาจากสุขนัน้เอง กค็อืว่าเม่ือสืบเนือ่งมาจาก

ตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากแล้ว ก็มีฐานะ ๒ อย่างเท่านั้น คือว่าได้ก็เป็นสุข 

ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ ได้มาแล้วรักษาไว้ได้ก็เป็นสุข รักษาไว้ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ หรือว่าได้มา

แล้วเบื่อก็เป็นทุกข์ ไม่เบื่อก็เป็นสุข ก็สุดแต่ตัณหา

ตัณหานั้นเป็นสิ่งที่พอใจก็ง่าย เบื่อก็ง่าย เพราะมีลักษณะที่เรียกว่า ปุนภโว 

เป็นอกี เป็นอกี มอีกี มอีีก คอืหมายความว่า เบือ่ง่าย ต้องการใหม่อยู่เสมอ เป็นใหม่

อยู่เสมอ มีใหม่อยู่เสมอ ดังนี้เป็นลักษณะของตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก 

เพราะเหมือนอย่างไฟต้องการเชื้อ เอาเชื้อใส่เข้าไปชิ้นหนึ่ง เดี๋ยวเดียวเชื้อนั้นก็ถูกไฟ

ไหม้หมด เป็นเถ้าเป็นถ่านไป ก็ต้องโยนเชื้อใส่เข้าไปเป็นชิ้นที่สองชิ้นที่สาม ก็ถูกไหม้

สิ้นไปไหมดไปอีก ก็ต้องโยนเชื้อใส่เข้าไปเป็นชิ้นที่สี่แปลว่าไฟนั้นต้องการเชื้อใหม่ 

อยู่เสมอ ถ้าไม่ใส่เชื้อให้ก็ดับ ตัณหาก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น จึงเป็นสิ่งที่เกิดง่าย  

เบ่ือง่าย ต้องการใหม่อยู่เสมอ เปล่ียนใหม่อยู่เสมอ ดังนี้เป็นลักษณะของตัณหา  

เพราะฉะนั้น สิ่งที่คิดว่าเป็นสุขได้มาก็เป็นสุขประเดี๋ยวเดียวเท่านั้น เหมือนอย่าง 

เชื้อก�าลังไฟไหม้ก็ลุกโพลงแล้วก็กลายเป็นเถ้าเป็นถ่านไป ก็ไม่ติดไฟอีก ไฟก็เบื่อเสีย
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แล้วคือเบื่อเถ้าเบื่อถ่านนั้น ไม่ต้องการเถ้าไม่ต้องการถ่าน แต่ต้องการสิ่งที่สดชื่น คือ

สิ่งที่ยังเป็นเชื้อ เช่นว่าไม้ท่ีเป็นเชื้อท่ียังไม่เป็นเถ้าเป็นถ่านไฟก็ต้องการ ครั้นเป็นเถ้า

เป็นถ่านไปแล้วก็ไม่ต้องการ ตัณหาของใจก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้า 

จึงได้ตรัสสอนว่า ไปตามตัณหาไม่ได้ คือไม่ให้ลุอ�านาจแห่งตัณหาความดิ้นรนทะยาน

อยากของใจ ต้องมีการระงับตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากของใจด้วยปัญญา 

ที่พิจารณาให้รู้จักลักษณะของตัณหาดังกล่าวนั้น ดังนี้ประการหนึ่ง

อกีประการหนึง่ ก็ก�าหนดพิจารณาดตูวัสขุ ตวัสขุทีเ่ป็นตวัสขุเกดิจากตณัหานัน้ 

เมื่อรวมความเข้ามาแล้ว ก็เป็นสุขเพราะเห็นรูปอะไรที่น่ารักใคร่ทางตา ได้ยินเสียง

อะไรทีน่่าชอบใจทางห ูได้กล่ินได้รสได้ถูกต้องทางกาย อะไรทีน่่าชอบใจ แต่ว่าความสุข

ทีไ่ด้จากตาห ูเป็นต้น เหล่านี ้เม่ือพจิารณาดแูล้วเป็นส่ิงผวิเผนิทัง้นัน้ ยกตวัอย่างเช่น 

รสทางลิ้น ความอร่อยที่ได้จากอาหารทางลิ้นเป็นรสเปรี้ยว รสเค็ม รสหวานเป็นต้น 

อันที่จริงน้ันก็อร่อยเพียงแค่ลิ้นเท่านั้น พ้นลิ้นลงไปถึงคอแล้วไม่รู้สึกอร่อยอะไรเลย 

ความอร่อยที่ท�าให้คนติดรสอาหารหลงในรสอาหารน้ันอยู่แค่ลิ้น ไม่เลยลิ้นลงไป  

พ้นลิ้นลงไปแล้วไม่มีรสอะไรหมด จึงเป็นความสุขแค่ลิ้น ทางตาหูจมูกก็เป็นความสุข

แค่ตา แค่ห ูแค่จมกู ทางกายคือความสมัผสัต่าง ๆ ท�าให้รูส้กึเป็นสขุแค่ผวิเผนิเหมอืน

อย่างแค่ลิน้เช่นเดยีวกนั จงึเป็นความสขุทีผิ่วเผิน ไม่ใช่เป็นสุขทีจ่รงิจัง ประโยชน์ทีไ่ด้

ไม่ใช่ได้จากความสุขอันผิวเผินดังนี้ แต่ว่าได้จากคุณค่า เช่นอาหารที่บริโภคอันอร่อย

แค่ลิน้ ประโยชน์ทีไ่ด้จากอาหารไม่ใช่ได้จากความอร่อย แต่ว่าได้จากคุณภาพของอาหาร

ที่บริโภคเข้าไป บางทีเป็นสิ่งที่ไม่อร่อย เช่นว่าบริโภคยาขมไม่เป็นสุข ตรงกันข้ามกับ

ความอร่อย แต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ส�าหรับยารักษาโรค เพราะฉะนั้น สิ่งที่เป็น

ประโยชน์ดังกล่าวนี้เป็นส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยถูกตา ไม่ค่อยถูกหู ไม่ค่อยถูกจมูก  

ไม่ค่อยถูกลิ้น ไม่ค่อยถูกกาย คือไม่ชอบ เช่นว่าไม่ถูกตานั้น ตัณหานั้นอยากจะให้ตา

ดูสิ่งที่น่ารักใคร่พอใจทั้งหลาย แต่เมื่อมาเข้าวัด มาเห็นพระพุทธรูป มาเห็นพระสงฆ์

ตณัหากช็กัจะไม่ชอบไม่สบายตา หกูเ็ช่นเดียวกนัได้ฟังค�าสรรเสรญิเยินยออะไรต่าง ๆ 

แต่ครัน้มาได้ฟังค�าตกัเตอืนแนะน�า ฟังธรรม กช็กัจะไม่ชอบ ดงันีเ้ป็นต้น อนัสิง่ทีเ่ป็น

ประโยชน์นั้นมักจะเป็นดังนี้ มักจะไม่ค่อยชอบในที่แรก คราวนี้มาถึงการปฏิบัติธรรม
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ก็เช่นเดียวกัน มาปฏิบัติในศีลเป็นฆราวาสก็ตาม มาเป็นพระเป็นเณรก็ตามก็ต้องเว้น

นัน่กต้็องเว้นนี ่กล้็วนแต่เว้นในสิง่ทีตั่ณหาต้องการทัง้นัน้ ตณัหาอยากจะไปฆ่าเขา ศลี

ก็บอกว่าไม่ได้ อยากจะไปลักของเขา ศีลก็บอกว่าไม่ได้ ก็อึดอัดไม่สบาย ตัณหาไม่มี

ทางออก จะออกไปทางไหนศีลก็กั้นอยู่ทางนั้น ถือศีล ๕ ตัณหาอยากจะออกไป ๕ 

ทาง ศลีกก็ัน้อยู ่๕ ทาง ถอืศีล ๘ ตณัหาอยากจะออกไป ๘ ทาง ศลีกก็ัน้อยู ่๘ ทาง 

ถือศลี ๑๐ กเ็ช่นเดยีวกนั ถอืศลี ๒๒๗ กเ็ช่นเดยีวกนั ตณัหาอยากจะออกไป ๒๒๗ 

ทาง ศีลก็กั้นอยู่ทุกทาง ก็ออกไม่ได้ ก็เกิดความอึดอัดร�าคาญ ก็คิดว่าใจไม่ต้องการ  

ที่จริงไม่ใช่ใจอันบริสุทธิ์ แต่ตัณหานั้นเองไม่ต้องการศีล ครั้นมารักษาศีลเข้าก็อึดอัด

ร�าคาญไม่สบายเป็นทุกข์ขึ้นมา เมื่อเป็นดังนี้ ก็ต้องให้มีสติรู้ ว่าทุกข์เกิดจากสิ่งที่มิใช่

มีอามิสเป็นเครื่องล่อ คือว่าเกิดจากศีล ศีลนั้นไม่เอาใจตัณหา ศีลข้อนั้นขัดคอตัณหา 

เมือ่ไปขดัคอตณัหาเข้ากเ็ป็นทุกข์ มาปฏิบัตใินสมาธก็ิเช่นเดยีวกนั กท็�าใจให้สงบตัง้มัน่ 

จะคดิฟุง้ซ่านไปในอารมณ์ทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจทัง้หลาย เมือ่มาท�าสมาธเิข้ากค็ดิ

ไปไม่ได้ ใจกด็ิน้รนกวดัแกว่งกระสบักระส่ายไม่เป็นสขุในขณะทีท่�าสมาธ ิเพราะว่าต้อง

มาท�าใจให้สงบซึ่งไม่ชอบ ไม่รู้สึกว่าเป็นสุข ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีก เม่ือเป็นดังน้ีก็ให้รู้  

ว่านี่แหละเป็นนิรามิสทุกข์ ทุกข์ที่ไม่มีอามิสเป็นเครื่องล่อ ก็เกิดมาจากขัดตัณหา 

อีกเหมือนกัน เมื่อมาปฏิบัติทางปัญญาก็เช่นเดียวกัน มาพินิจพิจารณาเพ่งธรรม  

ให้รูจ้กัสต ิสัมปชญัญะ ขนัต ิโสรจัจะ กตญัญกูตเวทติา อนิจจฺ ํทกฺุข ํอนตตฺา อรยิสจั

ของพระพุทธเจ้าเป็นต้น และมาปฏิบัติทางมีปัญญาพิจารณาสังขารให้เห็นว่า อนิจฺจํ 

ไม่เที่ยง ทุกฺขํ เป็นทุกข์ อนตฺตา ไม่ใช่อัตตาตัวตน ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีก เพราะเหตุว่า

มองไม่เหน็ พระพทุธเจ้าว่าไปอย่างหนึง่ แต่ว่าจิตใจอนันีเ้หน็ไปอกีอย่างหนึง่ คอืเหน็ว่า

เป็นของเที่ยง เห็นว่าเป็นสุข เห็นว่าเป็นอัตตาตัวตน ตรงกันข้าม เม่ือมาพิจารณา 

เข้าก็เกิดค้าน หรือว่าเม่ือไม่ค้านก็เป็นทุกข์ ปลงใจไม่ลง ดังนี้เป็นต้น ก็ให้รู้ว่าอันนี้ 

ก็เป็นนิรามิสทุกข์ เป็นทุกข์ท่ีไม่มีอามิสเป็นเครื่องล่อ คือไม่มีอะไรมาล่อใจ ซึ่งเป็น 

ตัวตัณหานั้น สัจจะคือความจริง ซ่ึงรู้สึกว่าแห้งแล้ง ฉะนั้น ก็ให้มีสติให้รู้จักทุกข ์

ที่บังเกิดข้ึนนี้ว่าเป็นพวกไหนอย่างไรตามเป็นจริง และเมื่อไม่ยอมแพ้ต่อตัณหาคือ 

ความดิ้นรนทะยานอยาก ใจปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาย่ิงขึ้นไป ตัณหานั้นก็จะ 
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อ่อนก�าลังลง และเมื่อตัณหาอ่อนก�าลังลงก็จะเริ่มได้ความสุขจากศีล จากสมาธิ  

จากปัญญาขึน้ได้โดยล�าดบั เพราะใจสงบขึน้ และศีลนัน้เป็นเครือ่งก�าจดักเิลสอย่างหยาบ

ตัณหาอย่างหยาบ ก็แปลว่าได้ความสงบขึ้นมาเป็นครั้งแรก สมาธินั้นเป็นเครื่องก�าจัด

กิเลสอย่างกลาง กไ็ด้ความสงบย่ิงขึน้ไป ปัญญานัน้เป็นเครือ่งก�าจดักเิลสอย่างละเอียด

ตัณหาอย่างละเอียด ก็ได้ความสงบยิ่งขึ้นไปอีก ก็เป็นความสุขย่ิงขึ้นไปโดยล�าดับ  

เมื่อเป็นดังนี้ก็ให้รู้ว่าน่ีแหละเป็นตัวนิรามิสสุข สุขที่ไม่มีอามิสเป็นเครื่องล่อคือเป็น 

ความสุขที่เกิดจากศีล จากสมาธิ จากปัญญา ไม่ใช่เกิดจากตัณหาคือความดิ้นรน 

ทะยานอยาก อันเป็นความสุขที่เป็นแก่นสาร ไม่ใช่เป็นความสุขแค่ผิวเผิน เช่นแค่ลิ้น

เป็นต้นดงักล่าวมาข้างต้น จติใจกจ็ะตัง้ม่ันอยูใ่นทางธรรมยิง่ขึน้ ในความถกูต้องยิง่ขึน้ 

สามารถท่ีจะละความชั่ว กระท�าความดีได้ยิ่งขึ้น การที่ยังกระท�าไม่ได้ทั้งที่รู้อยู่นั้น 

กเ็พราะว่ายงัสงบตณัหาซึง่เป็นขัน้หยาบไม่ได้ ต้องสงบตณัหาข้ันหยาบด้วยศีลขึน้มาก่อน 

แล้วจึงจะสงบตัณหาขั้นสมาธิได้ แล้วจึงจะมาสงบตัณหาขั้นปัญญาได้ และเมื่อปฏิบัติ

มาโดยล�าดับดังนี้แล้ว ก็จะสามารถละความชั่วกระท�าความดีได้มากยิ่งขึ้น ที่เคยรู้สึก

ว่าท�าดีไม่ได้แต่ว่าท�าชั่วได้นั้นก็จะกลับตรงกันข้าม เป็นว่าท�าชั่วได้ยากแต่ท�าดีได้ง่าย 

ผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมน้ันท�าดียากท�าชั่วง่าย แต่เมื่อปฏิบัติธรรมขึ้นมาโดยล�าดับแล้ว  

ท�าชัว่ยากเข้าท�าดง่ีายทุกที ดงันีเ้ป็นผลของการปฏบิตัธิรรม ซึง่มสีตทิีก่�าหนดพจิารณา

ดังกล่าวนี้เป็นก�าลังอุปถัมภ์อันส�าคัญ นับว่าเป็นสติปัฏฐานข้อที่ ๒

สตพิจิารณาเวทนานีเ้ป็นเคร่ืองละตัณหาจริตอย่างละเอยีดซึง่ท�าให้ตดิในเวทนา

เป็นประการส�าคัญ

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป



ครั้งที่ ๓
จติตานุปัสสนาสตปิัฏฐาน๑

บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

ได้แสดงสติปัฏฐานข้อกายานุปัสสนา ตั้งสติพิจารณากาย เวทนานุปัสสนา 

ตั้งสติพิจารณาเวทนา มาแล้ว สติปัฏฐานทั้ง ๒ ข้อที่แสดงแล้วนั้นได้แสดงด้วยว่า  

ข้อกายานุปัสสนา พิจารณากายเพื่อละตัณหาจริตอย่างหยาบ เพราะผู้ที่มีตัณหาจริต

อย่างหยาบนัน้ย่อมตดิกาย ต้องการทะนบุ�ารงุกายเป็นทีต่ัง้ และต้องการความสวยงาม

ตบแต่งร่างกายเป็นทีต่ัง้ ส่วนข้อเวทนานปัุสสนาตัง้สตพิจิารณาเวทนา ได้แสดงด้วยว่า

เป็นเครื่องละตัณหาจริตอย่างละเอียด เพราะบุคคลผู้มีตัณหาจริตอย่างละเอียดย่อม

ติดเวทนา ต้องการสุขเวทนาเป็นที่ตั้ง แม้ร่างกายจะขาดการตบแต่งไปบ้าง แต่เมื่อได้

ความสุขก็ย่อมจะพอใจและติดอยู่ในความสุขนั้น

๑   ธรรมบรรยายพเิศษ จิตตานปัุสสนาสตปัิฏฐาน ณ สว ธรรมนเิวศ วดับวรนิเวศวหิาร

 วนัที ่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑



322 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๒

ในวนันีจ้ะได้แสดงข้อจติตานปัุสสนาสติปัฏฐาน คอืตัง้สตพิจิารณาจติ สตปัิฏฐาน

ที่แสดงมาโดยล�าดับน้ีย่อมมีความสัมพันธ์เน่ืองกันอยู่ โดยเฉพาะก็คือกาย ย่อมเป็น

สิ่งที่ปรุงเวทนาเช่น ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ซึ่งนับว่าเป็นกายส่วนหนึ่ง เมื่อการ

หายใจเป็นไปคล่องสะดวกกใ็ห้เกดิสขุเวทนา เม่ือการหายใจตดิขดักใ็ห้เกดิทกุขเวทนา 

เพราะฉะนั้น เวทนาจึงเนื่องไปจากกายและอาศัยกายเป็นส่วนใหญ่ และเวทนาเองก็

ปรุงจิตใจ กล่าวคือเม่ือเป็นสามิสเวทนา คือเป็นเวทนาที่เป็นอามิสอันหมายความว่า

เป็นเวทนาที่บังเกิดขึ้น อาศัยเรือน อันหมายถึงเกี่ยวกับบ้านเรือน เกี่ยวแก่บุคคลและ

สิง่ทีเ่กีย่วพนัอยูใ่นบ้านเรอืนอันเรียกว่าเคหสติะ อาศยัเรอืน อกีอย่างหน่ึงเรยีกว่าอาศยั

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจท้ังหลาย อันส่ิงเหล่านี ้

กย่็อมมอียูใ่นบ้านในเรอืนนีเ้อง เพราะฉะนัน้ จะเรียกว่าเคหสติะ อาศยับ้านอาศัยเรอืน

หรอืจะเรยีกว่าเป็นกาม คอืสิง่ท่ีน่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจ หรอืจะเรยีกว่าสามสิ มอีามสิคอื

สิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเหล่านั้น เป็นเครื่องล่อให้เกิดเวทนา ดังนี้ก็ได้ เมื่อเป็น

สามสิเวทนา เวทนาทีม่อีามสิดงักล่าว ถ้าเป็นสขุกน็�าให้เกดิราคะ ความติด ความยนิดี 

หรอืโลภะ ความโลภอยากได้ เมือ่เป็นดงันี ้ใจกเ็ป็นจติทีป่ระกอบด้วยราคะ คอืความตดิ

ความยนิดหีรอืความโลภอยากได้ แต่ถ้าเป็นทกุขเวทนาคอืเป็นเวทนาทีเ่ป็นทกุข์ กท็�าให้

เกิดโทสะความโกรธแค้นขัดเคอืง กเ็ป็นจติทีป่ระกอบด้วยโทสะความโกรธแค้นขดัเคอืงขึน้ 

ถ้าเป็นเวทนาทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุและมไิด้พจิารณาให้รูจ้กัคณุรูจั้กโทษ ให้รูจ้กั

เกิดรู้จักดับ ให้รู้จักการน�าจิตออกไป ก็เป็นที่ตั้งของโมหะ คือความหลง เมื่อเป็นดังนี้

จิตก็ประกอบด้วยโมหะคือความหลง ฉะนั้น สามิสเวทนา เวทนาที่มีอามิสเคร่ือง 

ล่อใจทัง้หลาย จงึน�าให้เกดิราคะหรอืโลภะอันรวมเรยีกว่าความยินดีบ้าง น�าให้เกดิโทสะ

อันรวมเรียกว่าความยินร้ายบ้าง น�าให้เกิดโมหะคือความหลงบ้าง เมื่อเป็นดังนี้จิต 

ก็เป็นจิตที่ประกอบด้วยราคะหรือโลภะ ประกอบด้วยโทสะ ประกอบด้วยโมหะคือ 

ความหลง จิตอันประกอบด้วยกิเลสเหล่านี้ย่อมเป็นจิตที่บางคราวก็ฟุ้งซ่าน บางคราว 

กห็ดหู่ และเป็นจติทีค่บัแคบด้วยอ�านาจของราคะหรอืโลภะเป็นต้น เป็นจติทีย่่อหย่อน 

เป็นจิตที่ไม่มีสมาธิคือตั่งมั่น และเป็นจิตที่ข้องติดอยู่ในสิ่งอันเป็นที่ตั้งของราคะหรือ 

โลภะและโทสะกับโมหะน้ัน คราวนี้ถ้าเป็นนิรามิสเวทนา คือเวทนาที่ไม่มีอามิสอัน 

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เนกขัมมสิตะ เขกขัมมะคือการออก คือเป็นเวทนาที่บังเกิดขึ้น 

มิได้อาศัยเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย บุคคลหรือสิ่งทั้งหลายอันเกี่ยวกับการบ้าน
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การเรือน แต่ว่าอาศัยเนกขัมมะคือการออก ได้แก่การปฏิบัติออกจากกาม ออกจาก

บ้านจากเรือน จากภัยจากเวรจากอกุศลธรรมท้ังหลาย ก็ได้แก่การปฏิบัติในศีล  

การปฏบิตัใินสมาธ ิการปฏบิตัใินปัญญา เมือ่ปฏบิตัอิยูใ่นศลี ในสมาธ ิในปัญญา บาง

คราวก็เกดิสขุ บางคราวก็เกดิทุกข์ บางคราวก็เกดิความรู้สึกเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สุข 

ดังทีแ่สดงแล้วในข้อเวทนานัน้ เมือ่เป็นดงันี ้เวทนาทีบ่งัเกดิขึน้จึงน�าให้บงัเกดิความสงบ

ราคะหรอืโลภะ สงบโทสะ สงบโมหะ และน�าให้จติใจกว้างขวางไม่คับแคบ น�าให้จติใจ

เป็นจติใจทีย่ิง่ขึน้ไปดขีึน้ไป น�าให้จติใจสงบตัง้มัน่ น�าให้จติใจหลดุพ้นจากความข้องตดิ 

เมื่อเป็นดังนี้ จิตใจก็เป็นจิตใจที่สงบกิเลส มีราคะเป็นต้น เป็นจิตใจที่กว้างขวาง  

เป็นจิตใจที่ยิ่งขึ้นไป เป็นจิตที่ตั้งมั่น เป็นจิตใจที่หลุดพ้นไม่ติดขัดขัดข้อง

ฉะนัน้ ในสตปัิฏฐานข้อจติตานปัุสสนา พจิารณาจตินีจ้งึตรสัสอนให้พจิารณา

ตรงเข้ามาดจูติใจของตนเองว่าเป็นอย่างไร เมือ่จติใจประกอบด้วยราคะหรอืโลภะกใ็ห้รู้ 

จติใจประกอบด้วยโทสะกใ็ห้รู ้จติใจประกอบด้วยโมหะกใ็ห้รู ้จิตใจฟุ้งซ่านหรอืห่อเหีย่ว

ก็ให้รู้ จิตใจกว้างขวางก็ให้รู้ จิตใจคับแคบก็ให้รู้ จิตใจยิ่งก็ให้รู้ จิตใจไม่ยิ่งคือว่าหย่อน

ก็ให้รู้ จิตใจตั้งมั่นก็ให้รู้ จิตใจไม่ตั้งมั่นก็ให้รู้ จิตใจหลุดพ้นก็ให้รู้ จิตใจข้องติดก็ให้รู้ 

ความต้ังสติก�าหนดดูจิตใจว่าเป็นอย่างไรดังนี้เป็นส่ิงส�าคัญมาก เพราะโดยปรกตินั้น 

มกัไม่ดทูีจ่ติใจ แต่ดอูอกไปในบคุคลและวตัถุเป็นต้น อนัเป็นทีต่ัง้ของกเิลสมรีาคะหรอื

โลภะเป็นต้น เมือ่เป็นดงันี ้จงึไม่รูจ้ติใจของตนเองว่าเป็นอย่างไร แต่ไปรูใ้นบคุคลหรอื

วตัถภุายนอกอันเป็นท่ีตัง้ของกิเลสเหล่าน้ัน เป็นต้นว่าเมือ่จติใจประกอบด้วยความชอบ

ในบุคคลหรือวัตถุอันใด ก็มุ่งดูออกไปที่บุคคลหรือวัตถุอันนั้น เมื่อเป็นดังนี้ ก็จะท�าให้

เพิ่มความชอบมากขึ้นไปอันเจือด้วยความหลง เป็นความหลงชอบยิ่งขึ้น แต่ถ้าจิต

ประกอบด้วยความโกรธ ก็จะดูออกไปที่บุคคลหรือวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธนั้น 

กจ็ะท�าให้มคีวามหลงโกรธย่ิงขึน้ไปอีก มีความโกรธนานข้ึน แต่ถ้าดกูลบัเข้ามาทีจ่ติใจ

ของตนเอง ว่าบัดนีจ้ติใจของตนประกอบด้วยกเิลสข้อนี้ๆ  ประกอบด้วยความชอบดังนี้ 

ประกอบด้วยความชงัดงันี ้ตลอดจนถงึดเูข้ามาทีจ่ติใจของตนเองว่าประกอบด้วยความ

หลงดงันี ้ใช้ปัญญาพิจารณาให้รูจ้กัสภาพของส่ิงเหล่านัน้ตามเป็นจรงิ ดูกลบัเข้ามาดงันี้ 

กิเลสที่ถูกดูพร้อมทั้งจิตใจก็จะสงบลงได้ เพราะธรรมชาติของกิเลสนั้นไม่ชอบให้ดู  

ให้พบหน้าตาของกิเลส แต่ว่าชอบให้เพ่งดอูอกไปข้างนอกซึง่ไม่ใช่ตวักเิลสเอง ถ้ากลบั

เพ่งเข้ามาดูที่จิตใจเองและจะพบตัวกิเลสซึ่งอยู่ในจิตใจนั้น จะเป็นความชอบก็ตาม  
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จะเป็นความชงักต็าม จะเป็นความหลงกต็าม เมือ่เป็นดังนีแ้ล้ว กิเลสทีถู่กดนูีก้จ็ะสงบ

ตวัลงไป เพราะธรรมดาของกเิลสนัน้ไมใ่ช่เป็นของจรงิ ไม่ใช่เป็นของแท้ แต่เป็นของที่

บังเกิดขึ้นวู่วามไปตามอารมณ์เท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อดูเข้ามาที่จิตใจว่าเป็นอย่างไร 

กเิลสทีถู่กดก็ูจะสงบ และเม่ือกิเลสสงบ คือจะเป็นกองราคะหรอืโลภะกต็าม กองโทสะ

ก็ตาม กองโมหะก็ตาม สงบลงไปแล้ว จิตใจท่ีเคยหดหู่หรือฟุ้งซ่าน ท่ีคับแคบ  

ทีย่่อหย่อน ทีไ่ม่ตัง้มัน่ และทีข้่องตดิกจ็ะกลบัเป็นจติใจทีไ่ม่ฟุง้ซ่าน ไม่หดหู ่เป็นจติใจ

ที่กว้างขวาง เป็นจิตใจที่ตั้งมั่นสงบและหลุดพ้นไม่ข้องติด หรือไม่ติดขัดอยู่ในอารมณ ์

อันใดอันหนึ่ง เป็นจิตใจเกษมสวัสดี

ฉะนัน้ การดจูติใจเข้ามาดงันีจึ้งเป็นส่ิงส�าคญัมาก เมือ่พบความสงบกเิลส คอื

สงบราคะหรือโลภะ สงบโทสะ สงบโมหะ และสงบความหดหู่หรือฟุ้งซ่าน มีความ

กว้างขวาง มีความยิ่ง มีความสงบต้ังมั่นยิ่งขึ้นและมีความหลุดพ้น ก็ก�าหนดดูจิต 

อันประกอบด้วยความสงบเป็นต้นดังกล่าวนั้น ให้รู้จักหน้าตาของความสงบ ว่าความ

สงบนั้นเป็นอย่างนี้ ๆ จิตใจที่กว้างขวาง ที่ยิ่ง ที่ตั่งมั่นเป็นอย่างนี้ ๆ และที่หลุดพ้น 

ไม่ข้องตดินัน้เป็นอย่างน้ี ๆ การดเูข้ามาให้รูจ้กัจิตใจดงันี ้ย่อมจะท�าให้จติใจแม้ทีป่ระกอบ

ด้วยกิเลสกลับเป็นจิตใจท่ีสงบกิเลส และท�าให้จิตใจที่หดหู่หรือฟุ้งซ่าน ที่คับแคบ  

ที่ย่อหย่อน ท่ีฟุ้งซ่านไม่สงบ และท่ีข้องติด กลายเป็นจิตใจที่สงบความฟุ้งซ่านหรือ

ย่อหย่อน เป็นจิตใจที่กว้างขวาง เป็นจิตใจท่ีย่ิง เป็นจิตใจท่ีต้ังม่ันย่ิงขึ้น เป็นจิตใจ 

ที่หลุดพ้น จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานน้ีจึงเป็นส่ิงส�าคัญมาก แต่ว่าเป็นส่ิงที่ละเอียด  

ในเมื่อได้หัดปฏิบัติอยู่บ่อย ๆ คือในขณะที่บังเกิดสิ่งที่เรียกว่ากิเลส คือความชอบอัน

เป็นราคะหรือโลภะ ความชังอันเป็นโทสะ ความหลงอันเป็นโมหะ ก็หัดกลับเข้ามา

พิจารณาดูจิต หยุดใจเพ่งดูจิตของตนท่ีประกอบด้วยกิเลสเหล่านี้ให้รู้ตามเป็นจริง  

ว่าจิตเป็นอย่างนี ้ๆ โดยทีพ่กัการเพ่งออกไปในภายนอก หยดุการเพ่งออกไปดภูายนอก 

คอืว่า เมือ่เกดิความชอบขึน้ในบคุคลใดในวัตถุอันใด กห็ยุดการเพ่งดูบคุคลนัน้วัตถุน้ัน 

กลับมาดูจิตอันประกอบด้วยความชอบนั้น เกิดความโกรธขึ้นในบุคคลใดในส่ิงใด  

ก็หยดุการเพ่งดบุูคคลนัน้สิง่นัน้ แต่ว่ากลบัเข้ามาดจิูตของตนเองอันประกอบด้วยความ

โกรธความชังนั้นแทน ดังนี้เป็นต้น เมื่อเป็นดังนี้แล้ว จะพบความสงบยิ่งขึ้น และจะ

พบคณุสมบตัขิองจติใจอนัสบืเนือ่งมาจากความสงบนัน้มากขึน้ ดงันีแ้หละเป็นประโยชน์



325ธรรมบรรยายพิเศษ จตุสติปัฏฐาน

ของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติในจิตตานุปัสสาสติปัฏฐานโดยย่อ  

ก็แหละสติปัฏฐานข้อนี้ท่านแสดงว่าเป็นเครื่องละทิฏฐิจริตอย่างละเอียด 

อนัทิฏฐนิัน้แปลว่าความเหน็ กเ็ป็นค�ากลาง ๆ คอืถ้าเป็นความเหน็ชอบกเ็รียก

ว่าสัมมาทิฏฐิ ถ้าเป็นความเห็นผิดเรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ แต่เมื่อใช้เป็นค�ากลาง ๆ เช่น 

ในทนีีห้มายถงึความเหน็ผดิ อันทิฏฐคืิอความเหน็ผดินีย่้อมเนือ่งมาจากจิตทีม่ลีกัษณะ 

ดังกล่าว เพราะว่าภาวะของจิตอันเกี่ยวกับความรู้ความเห็นย่อมสืบเนื่องมาจากส่ิงที่

ประกอบอยูใ่นจติเป็นประการส�าคัญ กล่าวคือ เป็นส่ิงทีป่ระกอบอยูใ่นจติเป็นราคะหรอื

โลภะ เป็นโทสะ เป็นโมหะ ความรู้ความเห็นของจิตก็จะเห็นไปตามอ�านาจของกิเลส

เช่นว่า เมือ่จิตประกอบด้วยราคะหรอืโลภะในสิง่อนัใด กย่็อมจะท�าให้เกดิความเหน็ใน

สิ่งอันนั้น ว่าเป็นสิ่งท่ีดี เป็นสิ่งท่ีน่าชอบ เป็นสิ่งที่น่าพอใจ เป็นต้น จึงท�าให้เกิด 

ความล�าเอียง ดังเช่นท่ีเรียกว่า ฉันทาคติ ล�าเอียงไปเพราะฉันทะคือความพอใจ  

ก็เพราะเกิดมีความเห็นในทางชอบใจข้ึนมา แต่ถ้าสิ่งที่ประกอบอยู่ในจิตนั้นเป็น 

ความสงบ สงบราคะหรอืโลภะเป็นต้น กจ็ะท�าให้เกดิความเห็นอนัถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิ 

เพราะว่าปราศจากความล�าเอียง เมื่อปราศจากความล�าเอียง ความเห็นก็ถูกต้อง  

ดีกเ็ป็นด ีชัว่กเ็ป็นชัว่ คราวนีเ้มือ่ว่าโดยปรกต ิสามญัชนนัน้โดยมากประกอบด้วยราคะ

หรือโลภะเป็นต้น อันเป็นฝ่ายกิเลสมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายสงบ เมื่อเป็นดังนี้ ทิฏฐิคือ

ความเห็นจึงเป็นความเหน็ทีผ่ดิอยูเ่ป็นอาจณิเหมอืนอย่างสวมแว่นตาทีเ่ป็นสี เม่ือสวม

แว่นตาสีแดงก็จะเห็นสิ่งภายนอกเป็นสีแดง ดังน้ีเป็นต้น อันที่จริงส่ิงเหล่านี้เขาก็มีสี

ของเขาเป็นอย่างไรอยู่แล้ว เมื่อสวมแว่นตาสีอันใดก็มักจะท�าให้เห็นเป็นสีอันนั้นไป 

แว่นตาที่สวมนั้นก็คือกิเลสนั้นเอง เมื่อเป็นราคะหรือโลภะบังเกิดขึ้น ก็จะท�าให้เห็นว่า

น่าชอบ เมื่อโทสะบังเกิดข้ึนก็จะท�าให้เห็นว่าน่าชัง ฉะนั้น เม่ือมาปฏิบัติในจิตตานุ- 

ปัสสนาสตปัิฏฐานดังนี ้กจ็ะท�าให้บังเกดิความสงบ ฉะนัน้ ท่านจงึแสดงว่าเป็นข้อปฏบัิติ

อันเป็นเคร่ืองละทิฏฐิจริตอย่างหยาบ อันหมายถึงว่าละมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด 

อย่างหยาบ การปฏิบัติในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงเป็นข้อปฏิบัติอันสมควรที่ 

ทุก ๆ คนจะพึงน�าไปปฏิบัติ ก็สามารถปฏิบัติได้ไม่ยาก เป็นแต่เพียงว่าหัดพิจารณา 

ตั้งสติกลับเข้ามาดูจิตใจของตนเองในขณะที่ประสบอารมณ์นั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป



ครั้งที่ ๔
ธัมมานุปัสสนาสตปิัฏฐาน๑

บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทุก ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมัสการพระผูมี้พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์น้ัน 

ตัง้ใจถงึพระองค์พร้อมทัง้พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้

เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

ได้แสดงสติปัฏฐาน ๔ มา ๓ ข้อแล้วโดยล�าดับ คือตั้งสติพิจารณากาย  

ตั้งสติพิจารณาเวทนา ตั้งสติพิจารณาจิต เพื่อละตัณหาจริตอย่างหยาบ ตัณหาจริต

อย่างละเอียด และทิฏฐิจริตอย่างหยาบ ในวันนี้จะแสดงข้อครบ ๔ คือ ธัมมานุ- 

ปัสสนาสติปัฏฐาน ตั้งสติพิจารณาธรรมที่ท่านแสดงว่าเพื่อละทิฏฐิจริตอย่างละเอียด

ค�าว่า “ธัมมะ” หรือ “ธรรม” นั้น มีเนื้อความกว้าง เมื่อกล่าวโดยสรุปก็เป็น 

๓ คือ

หนึ่ง ธรรมที่เป็นกุศล คือธรรมที่เป็นส่วนดีหรือเรียกง่าย ๆ ว่าความดี

สอง ธรรมที่เป็นอกุศล คือธรรมที่เป็นส่วนชั่วหรือเรียกง่าย ๆ ว่าความชั่ว

และสาม ธรรมที่เป็นกลาง ๆ ไม่ชัดแจ้งว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล ก็ได้แก่

ภาวะที่เป็นกลาง ๆ ดังกล่าว

๑   ธรรมบรรยายพเิศษ ธมัมานปัุสสนาสตปัิฏฐาน ณ สว ธรรมนเิวศ วดับวรนเิวศวหิาร

 วนัที ่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑
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ธรรมในสติปัฏฐานข้อที่ ๔ นี้ มุ่งถึงกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมหรือแม้ที่เป็น 

กลาง ๆ อันบังเกิดขึ้นในจิตใจอยู่ในจิตใจ และข้อนี้ก็สัมพันธ์กันมาจากข้อ ๓ คือตั้ง

สติพิจารณาจิต ดังที่ได้แสดงแล้ว ว่าสุขเวทนาเป็นท่ีตั้งของความยินดีหรือท่ีเรียกว่า 

ราคะโลภะ ก็ท�าให้จิตประกอบด้วยความยินดี ทุกขเวทนาเป็นที่ต้ังของความยินร้าย

หรือที่เรียกว่าโทสะ ก็ท�าให้จิตประกอบด้วยความยินร้าย เวทนาที่เป็นกลาง ๆ ก็เป็น

ที่ตั้งของโมหะคือความหลง เพราะไม่พิจารณาให้รู้ ก็ท�าให้จิตประกอบด้วยความหลง

การต้ังสติพิจารณาจิตก็เพื่อก�าหนดดูให้รู้ ว่าจิตใจนี้ประกอบด้วยอะไร คือ 

มีความยินดีก็ประกอบด้วยความยินดี มีความยินร้ายก็ประกอบด้วยความยินร้าย  

มีความหลงใหลอยู่ก็ประกอบด้วยความหลงใหล ดังนี้ เป็นการตั้งสติพิจารณาจิต  

ส่วนในข้อที ่๔ นี ้ตัง้สตพิจิารณาสิง่ท่ีมีอยูใ่นจติ สิง่ทีป่ระกอบอยูก่บัจติ กค็อืพจิารณา

ดูด้วยความยินดีความยินร้ายหรือความหลงใหลงมงายอยู่นั้น ฉะนั้น จึงเนื่องกัน  

ถ้าจะเทยีบกบัวานรทีไ่ต่อยูบ่นต้นไม้และเทยีบจิตกบัวานร เทยีบสิง่ทีเ่กิดในจติกับต้นไม้  

ข้อที่ ๓ ตั้งสติพิจารณาจิตก็เหมือนอย่างจับตาดูวานรที่วิ่งไต่อยู่บนต้นไม้ จากต้นไม้

ต้นน้ีไปต้นไม้ต้นนั้น ส่วนในข้อที่ ๔ นี้ก็จับตาดูตัวต้นไม้อันเป็นสิ่งที่วานรวิ่งไต่ไป 

อันสิ่งที่เกดิข้ึนในจติน้ี เม่ือได้ก�าหนดพิจารณาจิตในข้อ ๓ กย่็อมจะเหน็ส่ิงทีบ่งัเกดิขึน้

ในจิตด้วย และเมื่อเห็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นในจิตก็เล่ือนไปตั้งสติพิจารณาในส่ิงท่ีบังเกิดข้ึน

ในจตินัน้ และเมือ่เป็นดงันี ้จงึจะสามารถจดัการกบัสิง่ทีบ่งัเกดิขึน้ในจติได้ คอืสามารถ

ทีจ่ะละส่วนทีเ่ป็นอกศุลธรรม และสามารถทีจ่ะอบรมท�าส่วนทีเ่ป็นกศุลธรรมให้บงัเกดิ

ขึ้นได้ ฉะนั้น เมื่อตั้งสติก�าหนดดูจิต พบว่าจิตประกอบด้วยอะไร ก็ตั้งสติดูสิ่งนั้นคือ

สิ่งที่จิตประกอบอยู่นั้นให้รู ้จักตามเป็นจริง ว่าสิ่งที่ประกอบอยู่นั้นเป็นอกุศลหรือ 

ว่าเป็นกุศล ข้อนี้เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากและก็ต้องประกอบกัน คือเมื่อตั้งสติก�าหนดดูจิต

ให้รู้จักจิตว่าเป็นอย่างไร มีอะไรอยู่ในจิตแล้ว ก็ต้องตั้งสติก�าหนดดูสิ่งที่มีอยู่ในจิตนั้น

ด้วยให้รู้ตามเป็นจริงดังกล่าวจึงจะสามารถจัดการได้ถูกต้อง แต่ว่าถ้าตั้งสติก�าหนด 

ดจูติรูว่้าจติของตนเป็นอย่างไรแล้ว มอีะไรอยูแ่ล้ว หรอืประกอบด้วยอะไรอยูแ่ล้วก็ตาม 

แต่ถ้าไม่ต้ังสตกิ�าหนดดใูห้รูจ้กัสิง่ทีป่ระกอบอยูใ่นจตินัน้ให้รูจ้กัตามเป็นจรงิว่าเป็นกศุล

หรือเป็นอกุศล ก็ยังไม่สามารถที่จะละอกุศลอบรมกุศลให้บังเกิดขึ้นได้ 
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ฉะนั้น การตั้งสติพิจารณาธรรม คือสิ่งที่บังเกิดขึ้นในจิตใจให้รู้ตามเป็นจริงนี้

จึงเป็นสิง่ส�าคญั และเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัผู้มุ่งปฏบัิตดิปีฏบิตัชิอบทัง้ปวง เพราะจะรูด้ี

ว่าดีชั่วผิดชอบอย่างไร ก็ต้องอาศัยมีสติพิจารณาให้รู้จักผิดชอบชั่วดีในจิตใจนี่แหละ

เป็นสิ่งส�าคัญ ถ้าไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีในจิตใจแล้ว ก็ยากที่จะรู้จักตนเองว่าผิดหรือชอบ 

ชั่วหรือดีอย่างไรด้วย อันนี้แหละเกี่ยวพันมาถึงความเห็นผิดหรือความเห็นถูก เพราะ

ความเห็นผิดหรือความเห็นถูกนั้น ย่อมเน่ืองมาจากความมีสติพิจารณาให้รู้จักธรรม 

ในจิต หรือความขาดสติเป็นข้อส�าคัญ เมื่อขาดสติท่ีจะพิจารณาผิดชอบชั่วดีในจิตใจ 

คอืให้รูว่้าสิง่ทีบ่งัเกดิขึน้ในจติใจผดิหรอืชอบชัว่หรอืดอีย่างไรแล้ว กย่็อมจะมีความเห็นผดิ 

อาจจะมีความเห็นผิดเป็นถูก ถูกเป็นผิด ดีเป็นชั่วหรือชั่วเป็นดีไปได้ อันนี้แหละเป็น

มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด แต่หากว่าถ้ามีสติพิจารณาให้รู้จักธรรมในจิต ให้รู้จักสิ่งที่

บังเกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง ผิดก็รู้ว่าผิด ถูกก็รู้ว่าถูก ชั่วก็รู้ว่าชั่ว ดีก็รู้ว่าดี ดังนี้แล้ว 

เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ฉะนั้น ตั้งสติพิจารณาให้รู้จักธรรมมที่บังเกิดขึ้นใน

จตินีจ้งึเป็นเครือ่งละทฏิฐจิรติ คอืละความทีม่กัจะมคีวามเหน็ผดิหรอืความเหน็ทีด่ือ้ดงึ

ถือรั้นไปในทางท่ีผิดเป็นประการส�าคัญ และพึงเข้าใจว่าสัมพันธ์กับข้อต้ังสติพิจารณา

จติด้วยดงักล่าวแล้ว ผูท่ี้มุ่งจะท�าความเหน็ให้ถูกต้องอนัเรียกว่าสัมมาทิฏฐโิดยท่ัว ๆ ไป 

จึงจ�าเป็นที่จะต้องตั้งสติพิจารณาธรรม คือสิ่งที่บังเกิดขึ้นในจิตให้ถูกต้อง สิ่งที่บังเกิด

ขึ้นในจิตของตนเองน้ีแหละ และเม่ือรู้จักธรรมคือสิ่งที่บังเกิดข้ึนในจิตใจของตนเองได้

โดยถูกต้องแล้ว การที่จะดูผู้อื่นให้รู้จักว่าเขาผิดชอบชั่วดีอย่างไรก็ง่ายเข้า แต่แม้ว่าจะ

ดูผู้อื่นรู้จักเขาผิดชอบชั่วดีอย่างไร แต่ว่าไม่มีสติดูให้รู้จักธรรมที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของ

ตนเองว่าผิดชอบชั่วดีอย่างไรแล้ว ก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์น้อย การรู้จักตนเอง

กค็อืการรูจ้กัธรรมท่ีบังเกดิขึน้ในจติใจของตนเองตามเป็นจรงินัน้ เป็นประโยชน์มากกว่า

อันนี้เป็นข้อส�าคัญของการตั้งสติพิจารณาธรรมดังที่กล่าวมา

พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงวางแนวสอนให้ตั้งสติพิจารณาธรรมที่บังเกิดขึ้นในจิต 

อนัเป็นอารมณ์ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของอกศุลธรรมฝ่ายหนึง่ อารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้ของกศุลธรรม

อกีฝ่ายหน่ึง “อารมณ์” นัน้ ได้แก่เรือ่ง คอืเรือ่งท่ีจติคดิ เรือ่งท่ีจติด�ารหิมกมุ่นครุน่คดิถึง 

และอารมณ์นี้ก็เข้ามาทางประตูทั้ง ๖ ของทุก ๆ คน คือทุก ๆ คนมีประตูส�าหรับรับ

อารมณ์เข้ามาสูจ่ติใจ ๖ ประต ูได้แก่ประตตูา ประตุหู ประตูจมูก ประตูล้ิน ประตูกาย 
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และประตใูจ อันใช้ศัพท์ว่ามโนหรอืมนะ ประตทูัง้ ๖ ของทกุ ๆ คนเปิดรบัอารมณ์อยู่

ตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นจนถึงหลับไปใหม่ แม้ว่าหลับไปก็ยังฝัน โดยที่ประตูที่ ๖ 

คอืประตมูโนยงัไม่หลบั ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย หลับ แต่ประตูมโนไม่หลับ ยังรบัอารมณ์

ละเอียดปรากฏเป็นความฝันอยู่ ฉะนั้น อารมณ์ที่เข้ามาทางประตูทั้ง ๖ นี้ จึงต้องตั้ง

สติก�าหนดพิจารณาดูให้รู้จักว่า บัดนี้ก�าลังรับอารมณ์นี้ทางตา บัดนี้ก�าลังรับอารมณ์นี้

ทางหู ดังนี้เป็นต้น และอารมณ์ที่รับเข้ามาแล้วเหล่านี้ บางอย่างก็เป็นท่ีตั้งแห่ง 

ความยินดี บางอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งความยินร้าย บางอย่างก็เป็นท่ีตั้งแห่งความหลง

งมงายและโดยเฉพาะการรบัอารมณ์นัน้กรั็บเข้ามาเป็นเวทนา ถ้าจะเปรยีบเหมอืนอย่าง

ร่างกาย ร่างกายรับอาหาร ดังที่เรียกสามัญว่าบริโภคอาหารหรือกินอาหาร ก็ได้ 

ความสขุบ้าง ความทกุข์บ้างจากอาหารนัน้ จติใจเมือ่รบัอารมณ์กก็นิอารมณ์ กนิเข้าไป

เป็นสุขก็ยินดี กินเข้าไปเป็นทุกข์ก็ยินร้าย กินเข้าไปกลาง ๆ ไม่พิจารณาก็หลงใหล 

ลักษณะของจิตก็ย่อมเป็นดังนี้ เพราะฉะนั้น จึงมีปรกติบังเกิดความยินดีความยินร้าย

และความหลงใหลอยู่เสมอ ฉะนั้น ก็ให้ตั้งสติก�าหนดพิจารณาดูให้รู้จักว่า บัดนี้กิน

อารมณ์น้ีเข้าไปเป็นสขุกบ็งัเกดิความยนิด ีเป็นราคะหรอืเป็นโลภะขึน้มาแล้ว บดันีก้นิ

อารมณ์นี้เข้าไปเป็นทุกข์ก็บังเกิดความยินร้าย เป็นโทสะเป็นพยาบาทบังเกิดความ

หงดุหงดิขึน้มาแล้ว บัดนีก้นิอารมณ์น้ีเข้าไปกเ็ฉย ๆ ก็ท�าให้ท้อแท้ทางกายท้อแท้ทางใจ 

หรือไม่เช่นนัน้กท็�าให้ฟุง้ซ่านร�าคาญ หรอืท�าให้เคลอืบแคลงสงสัยอะไรต่าง ๆ อนัรวม

เข้ากเ็ป็นความหลงใหลเพราะไม่รู ้ฉะนัน้ กใ็ห้ตัง้สตกิ�าหนดให้รูจั้กว่านีเ่ป็นอกศุลธรรม

ทั้งนั้น และอกุลศลธรรมเหล่านี้ก็บังเกิดขึ้นจากอารมณ์ที่เข้ามาทางประตูทั้ง ๖ จิตใจ

กินอารมณ์เข้าไปเกิดเป็นอกุศลธรรมขึ้นดังนี้ ก็ตั้งสติก�าหนดดูให้รู้จัก ความก�าหนดดู

ให้รู้จักดังน้ีจะเป็นเครือ่งสงบร�างบัอารมณ์และสงบร�างบักเิลสทีต่ัง้ขึน้จากอารมณ์เหล่า

นัน้อนัเป็นอกศุลธรรม ธรรมท่ีเป็นอกศุลในจติดงักล่าว เมือ่เป็นดงันี ้กเ็ท่ากบัว่าได้ตัง้

สติก�าหนดให้รู้จักว่าสิ่งที่บังเกิดขึ้นในจิตใจเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีผิดเป็นส่ิงท่ีไม่ดี ก็จะท�าให้

เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบขึ้นในตนเอง

คราวนี ้กต็รสัสอนให้ก�าหนดให้รูจ้กัอารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้ของกศุลธรรมท้ังหลาย 

เพราะว่าบรรดากุศลธรรมทั้งหลายก็ตั้งขึ้นจากอารมณ์อีกนั่นแหละ และอารมณ์ก็เข้า

มาทางประตูทั้ง ๖ อีกนั่นแหละมาเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมขึ้น ยกตัวอย่างเช่นว่า  



330 ธรรมกถาปฏิบัติอบรมจิต เล่ม ๒

ได้เห็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งของศรัทธาปสาทะ เช่นได้เห็นพระพุทธปฏิมา ได้เห็นสิ่งที่ชวนใจ

ให้เกิดความปีติยินดีชื่นชมโสมนัสในทางท่ีดีที่ชอบ สิ่งท่ีเห็นทางตานี้ก็มาเป็นอารมณ์ 

จิตใจกินอารมณ์ท่ีดีทางตาน้ีเข้าไปก็เกิดปีติโสมนัส ก็เป็นศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ 

ความเลือ่มใส ในพระพทุธาทริตันตรยัเป็นต้น และอารมณ์ท่ีเข้าทางหู เช่นว่าฟังอบรม

ธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติทางจิต ใจก็กินอารมณ์ทางหูนี้เข้าไป ก็จะได้ความสงบใจ  

ได้ปัญญาในธรรม ก็เป็นสติ เป็นปัญญา ซึ่งเป็นกุศลธรรมข้ึนมาจนถึงมโนคือใจเอง 

อารมณ์ทีเ่ข้ามาทางมโนคอืใจ โดยทีใ่จคิดถึงเรือ่งธรรม พจิารณาธรรมจติใจกก็นิอารมณ์

น้ีทางมโนเข้าไป กไ็ด้ปัญญาคอืความรูใ้นธรรมขึน้ได้ ดัง่นีก้เ็ป็นกศุลธรรม เพราะฉะนัน้ 

จึงตั้งสติก�าหนดให้รู้จักอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมดังกล่าว เพราะบรรดากุศล

ธรรมทั้งหลายก็ตั้งขึ้นจากอารมณ์ซึ่งเข้ามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย 

ทางมนะคือใจ นัน้แหละเช่นเดียวกนั เพราะฉะนัน้ เมือ่ได้หดัต้ังสติก�าหนดให้รูจ้กัธรรม

ที่บังเกิดขึ้นในจิต โดยให้รู้จักอารมณ์อันเป็นท่ีตั้งของอกุศลธรรมท้ังหลาย ว่าเข้ามา

อย่างไรทางไหน และตั้งสติก�าหนดให้รู้จักอารมณ์อันเป็นท่ีตั้งของกุศลธรรมท้ังหลาย 

อนัเป็นฝ่ายดว่ีาเข้ามาทางไหน อย่างไร ดงันีแ้ล้วกจ็ะท�าให้สามารถเลือกสรรทีจ่ะไม่รบั

อารมณ์อันเป็นทีต่ัง้ของอกศุลธรรมทัง้หลาย แต่ว่ารับอารมณ์อนัเป็นท่ีตัง้ของกศุลธรรม

ทั้งหลายเข้ามาให้มาก ๆ ดังนี้ ก็จะเป็นการปฏิบัติละอกุศล ท�ากุศลให้บังเกิดขึ้น

ยิง่ขึน้ไปกว่านี ้การตัง้สตพิจิารณาธรรมทีบ่งัเกดิขึน้ในจตินี ้ต้องการให้ก�าหนด

รู้สัจจะคือความจริง อันเรียกว่า สัจธรรม ธรรมที่เป็นความจริง อันสรุปเข้ามาแล้วก็

คือให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักเหตุเกิดทุกข์ ให้รู้จักความดับทุกข์ ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดบัทกุข์ ตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนไว้ ท้ัง ๔ นีเ้รยีกว่า สัจธรรม ธรรมท่ีเป็น

สจัจะคอืความจริง กส็ามารถท่ีจะก�าหนดสตพิจิารณาให้เห็นสจัธรรมนีไ้ด้ ท่ีใจนีแ่หละ 

ไม่ใช่ที่ไหน

ทัง้น้ีกโ็ดยหดัก�าหนดพจิารณาดท่ีูกายและใจอนันีว่้าทกุๆ คนย่อมประกอบด้วย

กายส่วนหนึ่ง จิตส่วนหนึ่ง หรือเรียกง่าย ๆ ว่ากายใจ ถ้าใช้ภาษาธรรมก็เรียกว่า  

นามรูป นามก็คืออาการของใจ รูปก็คือรูปกายอันนี้ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า กายใจ รูป

กายน้ันประกอบขึ้นด้วยธาตุดิน น�้า ไฟ ลม อันไม่มีความรู้ในตัว แต่ว่าจิตนั้นเป็น
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ธรรมชาติรู้ มีความรู้ในตัวคือรู้ได้คิดได้ และอาการที่จิตคิดนึก หรืออาการที่จิตรู้  

เรียกว่านาม โดยท่ีจิตนี้น้อมเอาไปรับอารมณ์ท้ังหลายดังที่กล่าวมาแล้ว อาการที่จิต

น้อมเอาไปรบัอารมณ์ทัง้หลาย รูอ้ารมณ์ทัง้หลายนีเ้รยีกว่านาม แต่ว่าจะใช้ศพัท์ธรรม

มากไปก็จะผั่นเผื่อ รวมความเข้ามาว่ากายใจ กายเป็นสิ่งที่ไม่รู้ตัว แต่ใจเป็นสิ่งที่รู ้

ในตัว ก�าหนดเอาว่าตัวรู้ที่ปรากฏนี้เป็นนาม นามรูปหรือกายใจอันนี้เป็นทุกขสัจจะ 

สภาพทีจ่รงิคือทกุข์ เพราะเป็นส่ิงท่ีเมือ่เกดิมาก็ต้องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตายเป็นธรรมดา 

หัดก�าหนดให้รู้จักว่าข้อนี้เป็นสัจจะคือความจริง

หัดก�าหนดให้รู้จักตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากของใจ คืออาการท่ีจิต

ดิ้นรนออกไปในรูปบ้าง ในเสียงบ้าง ในกลิ่นบ้าง ในรสบ้าง ในโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กาย

ถูกต้องบ้าง ในธรรมคือเรื่องราวทั้งหลายบ้าง โดยเป็นกามตัณหา คือดิ้นรนทะยาน

อยากไปในรูปเสียงเป็นต้น ที่เป็นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ โดยเป็นภวตัณหา คือ

ดิ้นรนทะยานอยากไป ต้องการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในรูปเสียงเป็นต้น ที่น่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจน้ัน โดยเป็นวภิวตณัหา คือต้องการทีจ่ะก�าจดัส่ิงขัดขวางนัน้ ๆ ออกไป 

ก�าหนดให้รูจ้กัความดิน้รนของใจท้ังหลาย ว่าเป็นสมทุยัคอืเหตใุห้เกดิทกุข์ ว่าตณัหานี้

เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริง

หัดท�าความสงบตัณหาคือความดิ้นรนของใจ และคอยสังเกตดูว่าเม่ือใจสงบ

ลงได้ก็เป็นความดับทุกข์ ในขณะที่ยังมีความดิ้นรนของใจอยู่มากนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่ง 

แต่เมื่อสงบความดิ้นรนของใจลงไปได้ก็เป็นความดับทุกข์ สงบลงได้เท่าไหร่ก็เป็น 

ความดับทุกข์เท่านั้น สงบลงได้หมดก็เป็นความดับทุกข์หมดในเรื่องหนึ่ง ๆ

หดัก�าหนดหาวธิปีฏิบัตดิบัตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยากของใจดงันัน้ตาม

ทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ รวมเข้าก็คือทางสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี่แหละ หัดตั้ง

สติพิจารณากายเพื่อละตัณหาจริตอย่างหยาบเสียก่อน หัดตั้งสติพิจารณาเวทนาเพื่อ

ละตัณหาจริตอย่างละเอียด หัดตั้งสติพิจารณาจิตเพื่อละทิฏฐิอย่างหยาบ ตลอดถึง 

หัดต้ังสติพิจารณาธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเพื่อละทิฏฐิจริตอย่างละเอียด หัดปฏิบัติ

ในสติปัฏฐานทั้ง ๔ ข้อที่แสดงมาโดยล�าดับนี้แหละ
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เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะได้ความดับตัณหา ได้ความดับความเห็นผิด กลับเป็น

ความเหน็ถกู และเม่ือมีความเหน็ถกูมากขึน้เท่าไหร่กย่็อมจะเป็นสมัมาทฏิฐ ิคอืความ

เห็นชอบ ที่จะท�าให้รู้จักสัจธรรม ธรรมที่เป็นสัจธรรมคือความจริงในจิตใจของตนเอง

มากขึน้เท่านัน้ จะรู้จกัทกุข์มากขึน้ จะรูจ้กัสมทุยัมากขึน้ จะรู้จกันโิรธคอืความดบัทกุข์

มากขึ้น จะรู้จักมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มากขึ้น ตามเป็นจริงไม่สับสน 

ทางปฏิบัติดังนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงว่า “เป็นไปเพื่อความหมดจดบริสุทธิ์

ของสัตว์ทั้งหลาย เพ่ือก้าวล่วงความโศกความระทมใจทั้งหลาย เพื่อดับทุกข์โทมนัส 

ทั้งหลาย เพื่อบรรลุธรรมที่พึงบรรลุอันเป็นส่วนดีส่วนชอบยิ่ง ๆ ขึ้นไป และเพื่อท�าให้

แจ้งนิพพานคือความดับทุกข์โดยล�าดับขึ้นไป”

สรุปสตปิัฏฐาน ๔

ได้แสดงมาในสติปัฏฐานทั้ง ๔ ข้อ คือตั้งสติพิจารณากายข้อหนึ่ง ตั้งสติ

พิจารณาเวทนาข้อหน่ึง ตั้งสติพิจารณาจิตข้อหนึ่ง ตั้งสติพิจารณาธรรมอีกข้อหนึ่ง  

ซึ่งเป็นข้อครบ ๔ ก็เป็นอันจบลง และสติปัฏฐานทั้ง ๔ ข้อนี้ย่อมสัมพันธ์กัน  

เพราะว่ากายนั้นย่อมปรุงเวทนา เวทนานั้นก็ย่อมปรุงจิตให้เป็นไปต่าง ๆ ด้วยธรรมที่

เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลข้อใดข้อหนึ่ง และธรรมดังกล่าวนั้นเองก็เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้น 

ในจิต การตั้งสติพิจารณากายจึงเนื่องถึงเวทนา ตั้งสติพิจารณาเวทนาก็เนื่องถึงจิต  

ตั้งสติพิจารณาจิตก็เน่ืองถึงธรรม และแม้จะต้ังสติพิจารณาข้อใดข้อหนึ่งก็เนื่องถึงกัน 

ทั้ง ๔ ข้อ เพราะมีเอกายโน มัคโค คือทางปฏิบัติเป็นอันเดียวกัน ฉะนั้น จะตั้งสติ

ก�าหนดอันใดอันหนึ่งขึ้นเป็นเบื้องต้นก็ได้ และเมื่อตั้งสติก�าหนดพิจารณาจริง ๆ แล้ว

ทัง้ ๔ ข้อกจ็ะปรากฏขึน้มา จะมองเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม ทีส่มัพนัธ์

กันในทางที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ เพื่อความบริสุทธิ์ ดังอานิสงส์ของการปฏิบัต ิ

สติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วนั้น

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป



.
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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


