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ค�าปรารภ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พุทธศักราช ๒๕๕๖

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

เนื่องในโอกำสที่สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ-
ปริณำยก ทรงเจรญิพระชนัษำ ๑๐๐ ปีบรบิรูณ์ ในวนัที ่๓ ตลุำคม พทุธศกัรำช ๒๕๕๖ 
น้ี นับว่ำเป็นศุภมงคลวำระอันหำได้ยำกยิ่ง และมิได้เคยปรำกฏมีแต่กำลก่อน เป็น
ที่ปีติโสมนัสของพุทธบริษัททั้งปวง รัฐบำลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชำชนไทยผู้
เป็นศำสนิกชนจึงได้ร่วมกันจัดงำนฉลองพระชันษำ 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 ๒๒ คือ “ความเข้าใจเรื่องจิต” ซึ่งประกอบด้วย 

เรื่องต่างๆ รวม ๕ เรื่องคือ จิตศึกษา จิตตภาวนา คู่มือกรรมฐาน หายใจให้เป็นสุข 

และ หลักธรรมส�าหรับการปฏิบัติทางจิต เร่ืองเหล่านี้ได้คัดดัดแปลงจากพระนิพนธ์

เรื่องต่างๆ เพื่อสะดวกแก่ผู้สนใจที่จะศึกษาเฉพาะเรื่องนั้นๆ กล่าวคือ

เรือ่ง จติศกึษา คัดดดัแปลงจากพระนิพนธ์เรือ่ง ลกัษณะพทุธศาสนา ซึง่เป็น

ธรรมบรรยาย สอนนวกภกิษ ุวดับวรนเิวศวิหาร ในพรรษกาล ๒๕๒๖ เรือ่งจติศึกษา

นี้ พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก ในการบ�าเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรือ่ง จติตภาวนา คัดดดัแปลงจากพระนิพนธ์เร่ือง ลกัษณะพทุธศาสนา เช่น

กัน พิมพ์เผยแพร่ ครั้งแรก เมื่อพฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง คู่มือกรรมฐาน รวมพระนิพนธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐาน ๓ เรื่อง 

คือ หลักการท�าสมาธิ เบื้องต้น หลักปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน และคู่มือกรรมฐาน

หลักการท�าสมาธิเบื้องต้น เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร แสดงแก ่

คณะอาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ในโครงการจริยธรรม ณ  ตึก  

สว ธรรมนเิวศ วัดบวรนเิวศวหิาร เม่ือเดอืน มนีาคม ๒๕๒๐ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๑ 

โครงการจริยธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ได้ขออนุญาต จัดพิมพ์เผยแพร่เป็น 

คร้ังแรก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ทรงมีพระราชด�าริว่า เรื่องหลักการ  

ท�าสมาธิเบื้องต้นนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างง่ายส�าหรับผู้ที่มีความสนใจทั่วไป จึงทรง

พระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์ขึ้นพระราชทานทั่วไป พร้อมทั้งทรงอาราธนาเจ้า

พระคณุสมเดจ็ฯ ให้เรยีบเรยีง และอธบิายเพิม่เตมิเรือ่ง ปัญญา นวิรณ์และกรรมฐาน

ส�าหรับแก้ การหลงลืมตัว และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้น�าเรื่อง ศาสนาและ 

ทศพิธราชธรรม ท่ีเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงแสดงในโอกาส ขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 

๒๕๒๓ รวมพิมพ์เป็นเรื่องเดียวกันกับหลักการท�าสมาธิเบื้องต้น เพื่อพระราชทานแก่

บุคคลทั่วไป เน่ืองในวโรกาสวันพระราชสมภพพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ๒๑ 



ตลุาคม ๒๕๒๓ นบัเป็นการรวมเรือ่งพมิพ์ครัง้แรก ต่อมากไ็ด้มีการจดัพมิพ์ในโอกาส

ต่าง ๆ อีกหลาย ครั้ง จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป

หลักปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน คัดดัดแปลงจากพระนิพนธ์เรื่อง แนวปฏิบัติใน

สติปัฏฐาน ซึ่งเป็น ธรรมบรรยายสอนนวกภิกษุในพรรษกาล ๒๕๐๔ และเป็นธรรม

บรรยายสอนกรรมฐานเรื่องแรกของ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พระนิพนธ์เรื่องน้ีได้พิมพ์

เผยแพร่อย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา

คูมื่อกรรมฐาน คัดจากพระนิพนธ์เรือ่ง บันทึกกรรมฐาน ซึง่เป็นธรรมบรรยาย

อบรมพระนกัศกึษาของสภาการศกึษามหามกฏุราชวทิยาลยั ก่อนทีจ่ะรบัปรญิญาเป็น

รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันท่ี ๑๓ สิงหาคม - วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๔ และได้พิมพ์ 

เผยแพร่ครั้งแรก เนื่องในพิธีฉลองหิรัญบัฏของ พระสาสนโสภณ (เจริญ สุวฑฺฒโน) 

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๐๕

เรื่องคู่มือกรรมฐานนี้ พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ

ของเจ้าพระคุณ สมเด็จฯ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓

เร่ือง หายใจให้เป็นสขุ  ถอดจากเทปบนัทกึเสียงธรรมบรรยายอบรมกรรมฐาน 

ณ ตึก สว ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร แต่ไม่ปรากฏวันเดือนปีที่ทรงแสดง  

พระนิพนธ์เรื่องนี้ได้พิมพ์เผยแพร่ ครั้งแรกเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ๓ ตุลาคม 

๒๕๕๑

 เรือ่ง หลกัธรรมส�าหรบัการปฏบิติัทางจิต  ประกอบด้วยพระนพินธ์เก่ียวกับ

การฝึกปฏบัิต ิกรรมฐาน ๕ เรือ่ง คอื จตสุตปัิฏฐาน ทางลม อาหารใจ ปรญิญา และ 

บันทึกกรรมฐาน ซึ่งเคยพิมพ์ เผยแพร่มาแล้วหลายครั้ง

จตุสติปัฏฐาน เป็นธรรมบรรยายพิเศษ ณ ตึก สว ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศ

วิหาร ในโอกาสที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงผนวชเป็น

พระภิกษุ เสด็จประทับบ�าเพ็ญ เนกขัมมปฏิบัติ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ 

๖-๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๒๑ เรือ่งนีพ้มิพ์เผยแพร่ คร้ังแรก ในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 

๔ รอบ ๔๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๓  



ทางลม  เกบ็ความและอธบิายตามหลกัแห่งปฏิสมัภทิามรรคและวสิทุธมิรรค 

แสดงถงึหลกัการ ปฏิบตัทิางลม คอื การก�าหนดลมหายใจเข้าออก ในการเจริญสมาธิ

หรือการปฏิบัติกรรมฐาน ทรงนิพนธ์ เมื่อครั้งด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระโศภนคณาภรณ์ 

และพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

อาหารใจ ว่าด้วยเรื่อง อานาปานสติ ๑๖ ขั้น สติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ 

และวิชชาวิมุตติ ตามล�าดับ เป็นการอธิบายขยายความหลักการปฏิบัติกรรมฐาน  

เร่ิมด้วยการก�าหนดลมหายใจเข้าออก ซึ่ง เป็นทางน�าไปสู่ธรรมย่ิงๆ ขึ้นไป เท่ากับ

ขยายความเรื่องทางลมให้สมบูรณ์ข้ึน เรื่องนี้ทรงนิพนธ์เมื่อครั้ง ด�ารงสมณศักดิ์ที่  

พระโศภนคณาภรณ์ และพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕

ปรญิญา ว่าด้วยเรือ่ง ปรญิญา วปัิสสนาญาณ วสิทุธ ิวโิมกข์ และผลสมาบตัิ 

อันเป็นทางปฏิบัติ ในวิปัสสนากรรมฐานโดยตรง โดยเก็บความและอธิบายตามวิสุทธิ

มรรค อภิธัมมัตถสงัคหะ ปฐมสมโพธธิรรมวิภาค ปรจิเฉทที ่๒ และวิปัสสนากรรมฐาน 

เป็นต้น เท่ากับเป็นการขยายความจาก เรือ่งอาหารใจ เฉพาะในแนวปฏบัิตทิางวปัิสสนา 

เร่ืองนี้ทรงนิพนธ์เมื่อครั้งด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระโศภนคณาภรณ์ และพิมพ์เผยแพร่ 

ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘

ส่วน บันทึกกรรมฐาน นั้น คราวนี้ได้ตัดออก เพราะมีพิมพ์รวมอยู่ใน 

ญาณสังวรธรรม เล่มอื่น แล้ว

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



.





.
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สังขตธรรม ธรรมที่มีปัจจัยปรุง  ๒๕ 

สังขตลักษณะ  ๒๖

โอกาสโลกและสังขารโลก ๒๘

ทรงสอนให้พิจารณาแยกธาตุ  ๒๘

ความหมายของธาตุในธาตุกรรมฐาน  ๒๙

ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ๓๐



อาโปธาตุ ธาตุน�้า  ๓๐
เตโชธาตุ ธาตุไฟ  ๓๑
วาโยธาตุ ธาตุลม  ๓๑
อากาสธาตุ ธาตุอากาศหรือช่องว่าง  ๓๑
พิจารณาให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ  ๓๑
ทรงแสดงว่าอากาศไม่มีที่สุด วิญญาณไม่มีที่สุด ๓๓
อธิบายธาตุและสังขาร  ๓๔
รูปกายและนามกาย  ๓๕
เวทนา    ๓๖
สัญญา    ๓๖
สังขาร    ๓๗
วิญญาณ   ๓๗
อธิบายทบทวนสังขารและวิญญาณในความหมายต่างกัน  ๓๗
กายมีความหมายอย่างเดียวกับขันธ์  ๓๙
อุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่ยึดถือ  ๓๙
สังขตธรรมฝ่ายวัตถุ  ๔๑
สังขารฝ่ายวัตถุมีเกิดมีดับ  ๔๒
เมื่อรูปกายดับ วิญญาณธาตุเคลื่อนไปตามกรรม  ๔๓

วิญญาณธาตุอุปบัติหรือจุติเพราะกิเลส  ๔๕

การรับรู้ของจิต    ๔๗

การรับรู้อารมณ์ของจิต  ๔๗
อธิบายความหมายของสภาพกับภาวะ ๔๗
กระบวนการของกาย ๔๘
กระบวนการของจิต  ๔๙
รูปนามหรือนามรูป  ๕๑
จิตน้อมออกรับอารมณ์ทางทวารทั้ง ๖  ๕๒
อินทรีย์ หรืออายตนะภายใน หรือทวาร ๖  ๕๔
จิตรู้ได้เพราะต่อกับอายตนะภายในภายนอก  ๕๖
จิตรับอารมณ์ด้วยความรู้หรือน้อมไปรู้  ๕๘



ธรรมชาติของจิต  ๖๑

ธรรมชาติแท้ของจิตประภัสสรคือผุดผ่อง ๖๑
จิตเศร้าหมองเพราะอุปกิเลส  ๖๓
อารมณ์และกิเลสตกตะกอนพอกพูนในจิต  ๖๕
อาสวะอนุสัย-กิเลสอย่างละเอียด ๖๖
นิวรณ์-กิเลสอย่างกลาง ๖๘
อกุศลมูล-กิเลสอย่างหยาบ  ๖๙
กิเลสกองราคะ  ๗๐
กิเลสกองโทสะ ๗๑
กิเลสกองโมหะ ๗๑
อริยสัจจ์ ๒ สาย  ๗๒
กิเลส     ๗๓
กิเลสเป็นเรื่องของโลก ๗๓
ปัญญาในสัจจะท�าให้เกิดหิริและโอตตัปปะ  ๗๕
รู้จักทานรู้จักศีล  ๗๖

มีเมตตาแผ่ออกไปโดยไม่มีประมาณ  ๗๗

ความบริสุทธิ์ของจิต   ๗๘

บารมี ๑๐ หรือมรรค ๘ เครื่องท�าลายตะกอนในจิต  ๗๘
จิตบริสุทธิ์สิ้นเชิงเพราะสิ้นอาสวะ ๗๙
จิตสั่งสมทั้งบารมีและอาสวะอนุสัย  ๘๐
ทุกสังขารมีวัฏฏะคือความวน ๘๑
พิจารณาวัฏฏะในวงนอกหรือส่วนหยาบ  ๘๓
พิจารณาวัฏฏะในวงในหรือส่วนละเอียด ๘๔
วัฏฏะของกิเลส  ๘๕
รู้จักทุกข์และเหตุเกิดทุกข์ ๘๖
นิพพาน-ความดับวัฏฏะ  ๘๗
มรรคมีองค์ ๘ เป็นยอดของสังขตธรรม ๘๙



จติตภำวนำ

ความหมายของจิตตภาวนา   ๙๓
ศีลเป็นภาคพื้นของสมาธิและปัญญา ๙๓
ศีลมุ่งความงดเว้นจากอกุศลเจตนา ๙๔
มีความส�ารวมใจคู่กับศีล  ๙๖
มีหิริและโอตตัปปะ  ๙๗
มีอินทรียสังวร  ๙๘
สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน  ๙๙
อริยสาวกย่อมมีจิตตภาวนา  ๑๐๐
สอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพาน  ๑๐๒
ประโยชน์สุขที่บริสุทธิ์เกิดจากจิตที่บริสุทธิ์ ๑๐๓

สีลวิสุทธิ      ๑๐๖
แนวปฏิบัติในการท�าจิตตภาวนาสีลวิสุทธิ ๑๐๖
ศีลและวินัย  ๑๐๗
อริยกันตศีล  ๑๐๘
ปฏิบัติในศีลเพื่อช�าระกิเลส  ๑๑๐
ปฏิบัติในศีลเพื่อสมาธิหรือความสงบใจ  ๑๑๐
สรุปสีลวิสุทธิ  ๑๑๑

จิตตวิสุทธิ      ๑๑๒
อารมณ์ ๖   ๑๑๒
นิวรณ์ ๕   ๑๑๓
กรรมฐานส�าหรับแก้จริต ๖  ๑๑๕
จริต ๔ และสติปัฏฐาน ๔  ๑๑๖
กรรมฐาน ๘๔,๐๐๐ ๑๑๗
การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า  ๑๒๐
สรุปหลักปฏิบัติกรรมฐาน ๕ ประการ  ๑๒๑

ทิฏฐิวิสุทธิ      ๑๒๕
การช�าระทิฏฐิเป็นวิปัสสนากรรมฐาน  ๑๒๕
รู้ขันธ์ ๕ หรือนามรูป  ๑๒๖



รู้อายตนะ ๑๒ ๑๒๗
รู้ธาตุ ๑๘   ๑๒๗
รู้สภาพหรือสภาวธรรม  ๑๒๘
รู้สามัญลักษณะ  ๑๒๙
สรุปการช�าระทิฏฐิ  ๑๓๑

กังขาวิตรณวิสุทธิ   ๑๓๒
ช�าระความสงสัยที่เกิดขึ้น ๘๓  ๑๓๒
ละความสงสัยเกี่ยวกับตัวเราของเรา  ๑๓๓
พิจารณาจับเหตุปัจจัยของขันธ์ ๕ หรือนามรูป  ๑๓๔
รู้จักสามัญปัจจัยและวิสามัญปัจจัย ๑๓๖

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  ๑๔๐
ก�าหนดพิจารณานามรูป ๑๔๐
วิปัสสนาญาณหรือวิปัสสนาปัญญา  ๑๔๒
วิปัสสนูปกิเลส  ๑๔๓

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ๑๔๖
ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริง ๑๔๖
พิจารณาสรุปลงในสังขารโดยไตรลักษณ์  ๑๔๘
วิปัสสนาญาณ ๙ ๑๔๙

ญาณทัสสนวิสุทธิ   ๑๕๔
วิสุทธิขั้นก�าจัดกิเลสได้หรือพ้นโลก  ๑๕๔
อริยบุคคล   ๑๕๕
โลกุตตรธรรม  ๑๕๖
วิปัสสนาญาณ ๑๖ ชั้น ๑๕๘
โลกุตตรธรรมเป็นธรรมะที่บรรลุถึงได้  ๑๖๐

คู่มอืกรรมฐำน

หลักการท�าสมาธิเบื้องต้น  ๑๖๕
หลักปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน  ๑๗๒
 กรรมฐาน   ๑๗๒



 สรณะ    ๑๗๓
 ศีล      ๑๗๔

สติปัฏฐาน  ๑๗๕
กาย     ๑๗๖
เวทนา    ๑๗๖
จิต      ๑๗๗
ธรรม     ๑๗๗
ข้อว่าด้วยลมหายใจ  ๑๗๗
หลักปฏิบัติ ๔ ข้อ  ๑๗๘
สรุปและขยายความ ข้อว่าด้วยลมหายใจ  ๑๘๐
นับ หรือ พุทโธ  ๑๘๒
ย�้าหลัก ๔ ข้อ  ๑๘๓
ประโยชน์สมาธิ  ๑๘๓
อธิบายเรื่องปัญญา  ๑๘๔
ปัญญาสูงสุด  ๑๘๕
นิวรณ์และกรรมฐานส�าหรับแก้ ๑๘๖
หลงตัว ลืมตัว ๑๘๗

คู่มือกรรมฐาน    ๑๘๘
กายานุปัสสนา  ๑๘๘
  อานาปานปัพพะ ๑๘๘
  ปฏิกูลปัพพะ (กายคตาสติ)  ๑๙๒
  สัมปชัญญปัพพะ และ อิริยาปถปัพพะ  ๑๙๔
  ธาตุปัพพะ  ๑๙๕
  นวสีวถิกาปัพพะ  ๑๙๘
เวทนานุปัสสนา  ๒๐๑
จิตตานุปัสสนา ๒๐๓
ธรรมานุปัสสนา  ๒๐๔
  การพิจารณานิวรณ์  ๒๐๕
  การพิจารณาขันธ์  ๒๐๖
  การพิจารณาอายตนะ ๒๐๖



โพชฌงค์   ๒๐๘ 

อริยสัจจ์ ๔		 ๒๑๓
หำยใจให้เป็นสุข

บทน�า      ๒๑๗

ตอนที่ ๑ จิตหลงมายา และ ทางดับกิเลส  ๒๑๙

ตอนที่ ๒ ท�าอย่างไรกับวิตกวิจาร  ๒๒๗

ตอนที่ ๓ วิธีละอกุศลวิตก  ๒๓๓

ตอนที่ ๔ วิธีละอกุศลวิตก (ต่อ)  ๒๔๐

ตอนที่ ๕ สังเวช ๘ เพื่อพร้อมท�าสมาธิ  ๒๔๖

ตอนที่ ๖ สติปัฏฐานเบื้องต้น ๒๕๒

ตอนที่ ๗ กายานุปัสสนา ๔ ขั้น  ๒๕๘

ตอนที่ ๘ กายานุปัสสนา ๔ ขั้น (ต่อ)  ๒๖๗

ตอนที่ ๙ เวทนานุปัสสนา ๔ ขั้น  ๒๗๔

ตอนที่ ๑๐  จิตตานุปัสสนา ๔ ขั้น  ๒๘๐

ตอนที่ ๑๑  ธัมมานุปัสสนา ๔ ขั้น  ๒๘๕

หลักธรรมส�ำหรับกำรปฏบิัตอิบรมทำงจติ

จตุสติปัฏฐาน    ๒๙๓

  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  ๒๙๗

  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  ๒๙๙

  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน  ๓๐๘

  ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน  ๓๑๓

ทางลม        ๓๒๐

อาหารใจ       ๓๓๘

ปริญญา      ๓๔๗

ธัมมานุปัสสนา    ๓๕๙

  นิวรณ์   ๓๕๙

  ขันธ์   ๓๕๙

  อายตนะ   ๓๕๙



.



จติศกึษา



.



ลักษณะของจติ

จติเป็นธาตุรู้

ค�ำว่ำ จิต นี้เป็นภำษำบำลี มีค�ำเรียกสิ่งที่เป็นจิตใจอีก ๒ ค�ำคือ วิญญำณ 

มโน หรือมนะ ค�ำว่ำ จิต วิญญาณ มโน ทั้งสำมนี้เอำมำใช้ในภำษำไทย จนคนไทย

ได้ยินได้ฟังและเข้ำใจในค�ำภำษำไทยว่ำใจ แต่ว่ำมีควำมต่ำงกันตำมที่ใช้ในภำษำธรรม 

ในภำษำธรรมน้ันส่วนใหญ่ค�ำว่ำจิต ใช้หมำยถึงตัวธำตุรู้ที่เป็นภำยใน ค�ำว่ำวิญญำณ 

ใช้หมำยถึงวิญญำณในขันธ์ ๕ ที่เป็นขันธ์ข้อที่ ๕ วิญญำณขันธ์ กองวิญญำณ คือ 

เมื่อตำกับรูปประจวบกัน เกิดควำมรู้คือเห็นรูปขึ้น ก็เรียกว่ำ จักขุวิญญำณ รู้ทำงตำ 

ดั่งนี้ เป็นต้นไป ค�ำว่ำมโนนัน้ใช้เป็นอำยตนะภำยในข้อท่ี ๖ คือ ตำ ห ูจมกู ล้ิน กำย 

และมโนหรือมนะคือใจ อันเป็นอำยตนะข้อที่ ๖ 

ในพระสูตรที่ ๒ ของพระพุทธเจ้ำ คือ อนัตตลักขณสูตร พระสูตรที่ว่ำด้วย

ลักษณะคือเครื่องก�ำหนดหมำยขันธ์ ๕ ว่ำเป็น อนัตตา มิใช่ตัวตน ก็ทรงแสดงขันธ์

ทัง้ ๕ คอื รปูขนัธ์ กองรปู เวทนาขนัธ์ กองเวทนำ สญัญาขนัธ์ กองสญัญำ สงัขารขนัธ์ 

กอง สงัขำร วญิญาณขนัธ์ กองวิญญำณ ว่ำเป็นอนตัตำ มใิช่ตัวตน และเมือ่ผูพ้จิำรณำ

เห็นขันธ์ ๕ ว่ำเป็น อนัตตา พร้อมทั้งเป็น อนิจจะ คือไม่เที่ยง เป็น ทุกข์ คือเป็นสิ่ง

ที่ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ก็หน่ำยในขันธ์ ๕ หน่ำยในรูปในเวทนำ

ในสญัญำในสงัขำรในวญิญำณ เมือ่หน่ำยก็ส้ินก�ำหนดัตดิใจยนิด ีและเมือ่ส้ินตดิใจยินดี 

จติกว็มิตุต ิคอืหลดุพ้นจำกอำสวกเิลสเป็นเครือ่งดองจติทัง้หลำย อนันีแ้สดงว่ำจติต่ำงจำก

วิญญำณ จิตนั้นจะเป็นผู้ที่วิมุตติหลุดพ้น 
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และในพระสูตรที่ ๓ อาทิตตปริยายสูตร พระสูตรที่แสดงว่ำส่ิงทั้งปวงเป็น

ของร้อน ซึ่งสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงยกเอำอำยตนะภำยในภำยนอก อำยตนะภำยในก็คือ 

ตำ หู จมูก ล้ิน กำย และมนะคือใจ ว่ำเป็นของร้อน ร้อนด้วยรำคะโทสะโมหะ  

ร้อนด้วยควำมเกิดควำมแก่ควำมตำยควำมโศกเป็นต้น และเม่ือพิจำรณำเห็นว่ำเป็น

ของร้อน จิตก็หน่ำย เม่ือหน่ำยก็สิ้นควำมติดใจยินดี เมื่อสิ้นควำมติดใจยินดี จิตก็

วิมุตติหลุดพ้นเช่นเดียวกัน ก็แสดงว่ำวิญญำณก็ดี มโนก็ดี เป็นสังขำรคือส่ิงผสม 

ปรุงแต่ง ซ่ึงต้องเป็นอนัตตำและต้องเป็นของร้อนดังกล่ำว เพรำะฉะนั้นจึงต่ำงกับ 

ค�ำว่ำจิต

จติไม่มสีรรีสัณฐาน

ค�ำว่ำจตินีจ้งึมคีวำมหมำยถึงตวัธำตุรูท้ีม่อียู่ในบคุคล อันมีพระพทุธภำษติแสดง

ไว้ว่ำ ไม่มสีรรีะคอืรูปร่างทรวดทรงสณัฐานอนัเป็นเรือ่งของรูป มคีหูาคอืถ�า้เป็นทีอ่าศยั 

และค�ำว่ำมีคูหำคือถ�้ำเป็นที่อำศัยนี้ พระอำจำรย์ได้อธิบำยมำแต่ดั้งเดิมรวม ๆ มำว่ำ

ร่ำงกำยอันนี้ แต่ว่ำมีพระอำจำรย์อีกจ�ำพวกหนึ่งมีควำมเห็นว่ำ จิตนี้ตั้งอยู่ที่หทัยวัตถุ 

คือว่ำเนื้อหัวใจที่เต้นอยู่นี้ และมำถึงสมัยต่อมำเมื่อได้พบมันสมองว่ำเป็นที่รวมของ 

ประสำททั้งหลำย ก็มีคนเข้ำใจว่ำจิตนี้อำศัยตั้งอยู่กับมันสมอง แต่ก็มีบุคคลบำงคน

เข้ำใจว่ำ ตวัมันสมองนีเ้ป็นตวัจติทเีดยีว ดัง่นีก้ม็ ีแต่ว่ำถ้ำพจิำรณำตำมพระพทุธภำษติ 

ที่ตรัสถึงจิตไว้โดยตรงดังท่ียกมำกล่ำวข้ำงต้นว่ำ จิตเป็นอสรีระ คือไม่มีรูปร่ำง 

สรรีสณัฐำน กจ็ะเป็นหลักฐำนท่ีต้องเหน็ว่ำจติกบัมนัสมองต่ำงกนั เพรำะมนัสมองนัน้

เป็นสิง่ทีม่สีรรีสณัฐำน จงึเป็นรูปกำยส่วนหนึง่ แต่ว่ำจติไม่มีสรรีสัณฐำน เพรำะฉะนัน้  

จิตจึงไม่ใช่มันสมอง แต่จิตกบักำยต้องอำศัยกนั เพรำะฉะนัน้ หำกว่ำจติเป็นธรรมชำติ 

ทีไ่ม่มสีรรีสณัฐำน อำศยัอยูก่บักำยนี ้จะอำศัยอยู่กบัส่วนไหน กน่็ำจะเห็นว่ำอำศัยอยู่

กับมันสมองเป็นหลักส�ำคัญ เพรำะมันสมองนั้นเป็นที่ตั้งของประสำททั้งหลำย ให้เกิด

ควำมรูท้ำงประสำททัง้ปวง และจตินีท้ีจ่ะรูอ้ะไรออกมำทำงภำยนอกได้ เช่นรูร้ปูทำงตำ 

รู้เสยีงทำงหู กต้็องอำศยัประสำทตำอำศยัประสำทสมองเป็นต้น ซึง่ศนูย์รวมของประสำท

ก็รวมอยู่ที่มันสมอง ให้ไปดูรูปควำมสัมพันธ์กันของประสำทตำหูเป็นต้นกับมันสมอง 
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ที่พิพิธภัณฑ์ของวัดนี้ ซึ่งได้มีเขียนแสดงควำมสัมพันธ์เอำไว้ ฉะนั้น จิตก็น่ำจะอำศัย

อยู่กับส่วนนี้คือมันสมอง

ค�ำว่ำมีถ�้ำเป็นที่อำศัย มันสมองนั้นก็อยู่ในกะโหลกศีรษะ กะโหลกศีรษะนั้น

ก็มีลักษณะเป็นถ�้ำเป็นคูหำ เพรำะฉะนั้น ก็เข้ำกันกับถ้อยค�ำคูหำคือถ�้ำ มีคูหำเป็นที่

อำศยั ส่วนพระอำจำรย์ในสมัยก่อน ท่ีเอำจติไปอำศยัอยูก่บัหทยัวัตถุคือเนือ้หัวใจทีเ่ต้น

อยู่นี้ ก็เนื่องด้วยเข้ำใจว่ำหัวใจที่เต้นอยู่นี้เป็นส่วนที่ส�ำคัญในชีวิตของบุคคล เมื่อหัวใจ

ยังท�ำงำนอยู่คือเต้นอยู่ ชีวิตก็ยังคงด�ำรงอยู่ หยุดท�ำงำนหรือหยุดเต้นชีวิตก็สิ้นไป  

จึงเอำจิตมำอำศัยอยู่กับเนื้อหัวใจ นี้เป็นข้อที่น่ำพิจำรณำเทียบเคียงดังกล่ำว และก็น่ำ

พจิำรณำต่อไปอกีว่ำ อนัลกัษณะของจตินัน้ก�ำหนดได้ว่ำอำกำรต่ำง ๆ ทีเ่นือ่งมำกบัจิต

กล้็วนเป็นสิง่ทีไ่ม่มสีรรีสณัฐำนด้วยกนัทัง้นัน้ ดงัเช่นว่ำจติทีแ่สดงอำกำรเป็นรำคะหรอื

โลภะ โทสะ โมหะ ตวักิเลสเหล่ำนีก้ไ็ม่มีรปูร่ำงสณัฐำน หรอืจติทีแ่สดงอำกำรออกมำ

เป็นธรรมทีเ่ป็นส่วนคณุเกือ้กลู เช่นเป็นเมตตำเป็นกรุณำ เมตตำกรณุำก็ไม่มีสรรีสัณฐำน 

และจิตน้ีประกอบด้วยอำรมณ์คอืเรือ่ง บรรดำอำรมณ์คอืเรือ่งทัง้หลำยกไ็ม่มสีรรีสณัฐำน 

อำกำรของจิตอ่ืน ๆ ก็เช่นเดียวกัน เป็นต้นว่ำควำมรู้ทำงอำยตนะ เช่นรู้รูปทำงตำ  

รูเ้สยีงทำงหเูป็นต้น ทีเ่รำเรยีกกนัว่ำเหน็รปูได้ยนิเสยีง ควำมรูค้อืกำรเหน็รปูได้ยนิเสยีง

เป็นต้นนั้นก็ไม่มีสรีรสัณฐำน ตัวรูปที่เห็นตัวเสียงที่ได้ยินนั้นมีสรีรสัณฐำน แต่เมื่อมำ

เป็นอำรมณ์ของจิต มำเป็นเร่ืองท่ีจิตคิดถึงหมกมุ่นถึงก�ำหนดถึง มำเป็นเร่ืองที่ต้ังขึ้น 

ในจิต ตัวเรื่องเหล่ำนี้ก็ไม่มีสรีรสัณฐำน

อนึง่ ควำมรูท้ีบ่คุคลได้เรยีนศึกษำตัง้แต่ต้นมำ ต้ังแต่ชัน้อนบุำลชัน้ประถมชัน้

มัธยมถึงชั้นอุดม หรือตลอดจนถึงควำมรู้ที่เล่ำเรียนทำงพระธรรมวินัยกันนี้ ก็ไม่มี 

สรรีสณัฐำนอีกเหมอืนกนั เพรำะฉะนัน้ ทีก่ล่ำวว่ำคนน้ีรูม้ำกเรยีนมำกส�ำเร็จถึงชัน้น้ันชัน้น้ี 

คนนั้นเรียนน้อยรู้น้อย ส�ำเร็จเพียงแค่ชั้นประถมชั้นมัธยมเป็นต้น ก็ไม่มีสรีรสัณฐำน 

ทีจ่ะน�ำมำชีบ้อกได้ว่ำ ควำมรูท่ี้ว่ำน้อยหรอืมำกนัน้มำกน้อยแค่ไหน จะเอำเครือ่งชัง่ตวง

วดัควำมรูข้องบุคคลว่ำเท่ำน้ันเท่ำน้ีกช็ัง่ตวงวดัไม่ได้ เพรำะฉะนัน้ ในกำรทีจ่ะตรวจสอบ

ควำมรูข้องบคุคล จงึต้องจดัเกณฑ์ทีจ่ะทดสอบหรอืตรวจสอบควำมรูข้องบคุคล ขึน้อกี

อย่ำงหนึ่ง ให้บุคคลผู้ท่ีเล่ำเรียนน้ัน ๆ มำแสดงควำมรู้ด้วยกำรเขียนค�ำตอบก็ดี  

กำรแสดงข้อค้นคว้ำก็ดีเป็นต้น แล้วก็เอำใบตอบเหล่ำนั้นมำตรวจอีกทีหนึ่ง แล้วก็ให้
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คะแนนกันไป ให้ชั้นกันไปว่ำส�ำเร็จเป็นชั้นนั้นชั้นนี้เท่ำนั้นเท่ำนี้ ทั้งนี้เพรำะควำมรู้นั้น

ไม่มสีรีรสณัฐำนท่ีจะมำวดัชัง่กนัได้เหมอืนอย่ำงวตัถ ุและมนัสมองนัน้เป็นกำยส่วนหนึง่ 

เพรำะฉะนัน้ โรคของมันสมองกเ็ป็นอีกลักษณะหนึง่ แต่เรำกเ็รยีกกนัว่ำ โรคจิต แต่อนั

ที่จริงนั้นไม่ใช่โรคจิตเป็นโรคสมอง เพรำะฉะนั้น จึงมีกำรรักษำกันเป็นโรคอย่ำงหนึ่ง

ของร่ำงกำย แต่เป็นโรคของส่วนท่ีเป็นมันสมอง จงึมกีำรแสดงออกมำทำงประสำททัง้หลำย 

และจิตใจก็อยู่ใต้อ�ำนำจของประสำท เพรำะฉะนั้น จึงแสดงออกไปเป็นอำกำรที่วิปริต

ที่เรำเรียกกันว่ำเสียจริตและเรียกกันว่ำโรคจิต แต่อันท่ีจริงเรียกว่ำโรคจิตน้ันไม่ถูก  

โรคเสยีจริตนัน้พอได้ ต้องเป็นโรคสมองโรคประสำท แต่ว่ำโรคของจติโดยตรงนัน้กค็อื

กเิลสนัน้เอง อันได้แก่ตณัหำควำมดิน้รนทะยำนอยำกและบรรดำกเิลสทัง้ปวง เป็นต้น

ว่ำรำคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ เหล่ำน้ีเป็นโรคจิตโดยตรง ซึ่งต้ังขึ้นในอำรมณ์  

เพรำะจตินีเ้องไปยดึถอือำรมณ์ แล้วกย็นิดยีนิร้ำยหลงงมงำยไปในอำรมณ์ต่ำง ๆ แล้วกเ็ป็น

ตณัหำ เป็นรำคะหรือโลภะ เป็นโทสะ เป็นโมหะ นี่เป็นโรคจิตโดยตรง อันท�ำให้เกิด

ทุกข์ใจต่ำง ๆ เดือดร้อนใจต่ำง ๆ เพรำะฉะนั้น บรรดำคนท่ีมีกิเลสอยู่ยังละกิเลส 

ไม่ได้ ก็เรียกว่ำมีโรคจิตทั้งนั้น คือโรคกิเลสนั่นแหละเป็นโรคจิตทั้งนั้น เพรำะฉะนั้น

จึงไปเข้ำเร่ืองที่พระพุทธเจ้ำต้องทรงรักษำ ถอนลูกศรคือตัณหำออกจำกจิตให้ได้ 

เสียก่อน ไม่ต้องไปเสียเวลำที่จะสอบสวนอะไรต่ำง ๆ ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว ด้วยกำรที่

ต้องรบีทรงแสดงธรรมให้บคุคลเกดิปัญญำ อนัเป็นยำธรรมเรียกว่ำธรรมโอสถท่ีจะรกัษำ

โรคจิตคือบรรดำกิเลสทั้งหลำย

จติเป็นวญิญาณธาตุ

เพรำะฉะนั้น ธรรมโอสถคือธรรมนั้นเองที่เป็นยำรักษำโรคกิเลสของบุคคล

ส�ำหรับที่จะดับตัณหำ ดับรำคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ ตำมที่ได้ยกมำกล่ำวนี้ก็เพื่อ

แสดงว่ำ ในบคุคลเรำน้ียังมีอีกสิง่หนึง่ท่ีเรยีกว่ำจติ ซึง่ไม่มสีรรีสัณฐำน อำศยัอยู่กบักำย

อนันี ้ซึง่รวมเข้ำกเ็ป็นธำต ุ๖ และจิตน้ีกเ็ป็นวิญญำณธำตุ และธำตอุกี ๕ ข้อทีก่ล่ำวมำ

ข้ำงต้นน้ันก็รวมกันเข้ำเป็นกำย วิญญำณธำตุก็เป็นจิต กำยและจิตนี้อำศัยกันอยู่  

จงึเป็นบคุคล ถ้ำหำกว่ำกำยแตกท�ำลำย จิตกต้็องเคลือ่นออกไป เพรำะฉะนัน้ เม่ือกำย
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รวมเข้ำมำ ธำตดุนิน�ำ้ลมไฟอำกำศรวมเข้ำมำตัง้ต้นแต่ในครรภ์ของมำรดำ จติกป็ฏสินธิ

เรียกว่ำ ปฏิสนธิจิต และในที่สุดเม่ือร่ำงกำยน้ีแตกสลำย คือธำตุที่รวมกันเข้ำนี้  

ธำตดิุน ธำตนุ�ำ้ ธำตไุฟ ธำตลุม ธำตอุำกำศแตกสลำย จติกเ็คลือ่นออกไปเรยีกว่ำ  

จุติจิต ทีแรกก็เป็นปฏิสนธิจิต จิตปฏิสนธิประกอบเข้ำมำ และเมื่อกำยแตกสลำยจิต 

ก็เคลื่อนเรียกว่ำจุติจิต จิตเคลื่อนหรือควำมเคลื่อนของจิตในที่สุด

ในบดันี ้ คนมักเข้ำใจผดิไปเรียกเอำปฏสินธว่ิำจุตกินัมำก เช่นว่ำจตุใินทีน่ัน่ทีน่ี่

คือเกิดในที่นั่นที่นี่ ควำมจริงไม่ใช่เกิด จุติคือเคลื่อนซึ่งเรำเรียกกันว่ำตำย เมื่อเกิดใน

ที่นั่นที่นี่เรำเรียกว่ำปฏิสนธิ แต่ว่ำเป็นค�ำที่ใช้ส�ำหรับจิตเท่ำนั้น จิตปฏิสนธิและจุติจิต

เคลื่อนออกไปในที่สุด

จิตนี้ท่ำนแสดงไว้ในต�ำรำศัพท์ รวมเข้ำก็มีควำมหมำย ๓ อย่ำง คือ

หนึ่ง คิดหรือรู้

สอง สั่งสม และ

สำม วิจิตร คือแตกต่ำงกันหลำยอย่ำงหลำยประกำร.

ลักษณะของจติ ๓ ประการ

พระอำจำรย์ผู้อธิบำยศัพท์ได้ให้ค�ำอธิบำยศัพท์ของจิตไว้ แปลเป็น ๓ อย่ำง 

คือ คิดหรือรู้ เกบ็ และวจิติรคอืหลำยหลำกหลำยอย่ำงต่ำง ๆ กัน ท่ีแปลว่ำคดิหรอืรูน้ัน้ 

ก็โดยอธิบำยว่ำจิตเป็นธรรมชำติที่คิดนึกอะไรได้ หรือว่ำรู้อะไรได้ ค�ำว่ำคิดและค�ำว่ำรู้

ในที่นี้มีควำมหมำยเป็นอย่ำงเดียวกัน เพรำะจะคิดอะไรได้ก็ต้องรู้อะไรนั้น หรือว่ำจะ

รู้อะไรได้ก็ต้องคิดอะไรนั้น และในควำมคิดนั้นก็มีควำมรู้อยู่ด้วย ในควำมรู้ก็มีควำม

คิดอยู่ด้วย ฉะนั้น จิตจึงเป็นธรรมชำติที่คิดนึกอะไรได้หรือว่ำรู้อะไรได้

ลักษณะที่ ๒ เก็บ ก็หมำยควำมว่ำเก็บสิ่งที่ประสบพบผ่ำนต่ำง ๆ ไว้ได้  

และเก็บกรรมที่ได้กระท�ำแล้วไว้ได้ ที่ปรำกฏเป็นเก็บดีที่เรียกว่ำบำรมี เก็บชั่วที่เรียก

ว่ำอำสวะ และที่ว่ำมีลักษณะวิจิตรคือหลำยหลำกหรือว่ำหลำยอย่ำงต่ำง ๆ กัน ก็คือ
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จิตมีลักษณะต่ำง ๆ ดังเช่นที่มีจ�ำแนกไว้ในอภิธรรม เป็นกำมำวจรจิต จิตที่ท่องเที่ยว

ไปในกำม รูปำวจรจิต จิตท่ีท่องเท่ียวไปในรูปภพ อรูปำวจรจิต จิตที่ท่องเที่ยวไปใน

อรปู โลกตุรจติ จติทีเ่ป็นโลกุตตระ ฉะนัน้ จงึเป็นส่ิงทีวิ่จิตรคอืหลำยหลำกหลำยอย่ำง

ต่ำง ๆ กัน ดังเช่นเรำเรียกในภำษำไทยว่ำวิจิตรพิสดำร หรือว่ำวิจิตรงดงำม ดังค�ำว่ำ

รำชรถอนัวจิติร รำชรถท่ีงดงำม ท่ีท�ำอย่ำงงดงำมตกแต่งอย่ำงงดงำม จติกเ็ป็นธรรมชำติ

ทีง่ดงำม เพรำะเหตวุ่ำมลีกัษณะทีเ่หมือนดังตกแต่งเอำไว้อย่ำงรำชรถนัน้ นีเ้ป็นกำรให้

ค�ำอธิบำยค�ำว่ำจิต ดังที่พระอำจำรย์ผู้อธิบำยศัพท์ได้ให้เอำไว้

จติตัวเดมิและจติที่เป็นตัวอาการ

และก็พึงทรำบไว้ ว่ำค�ำว่ำจิตท่ำนใช้เป็น ๒ อย่ำง อย่ำงหนึ่ง ใช้หมำยถึง

ธรรมชำติท่ีเป็นตัวเดิม กับอีกอย่ำงหน่ึงท่ำนใช้หมำยถึงธรรมชำติท่ีเป็นตัวอำกำร  

ที่ใช้หมำยถึงธรรมชำติที่เป็นตัวเดิมนั้น ก็ใช้หมำยถึงธรรมชำติท่ีเป็นธำตุรู้ อันเป็น

ธรรมชำตทิีป่ระภัสสรคือผดุผ่อง ดังท่ีได้มีพระพทุธภำษติแสดงไว้ ว่ำจตินีเ้ป็นธรรมชำติ

ทีป่ระภสัสร คอืผดุผ่อง แต่ต้องเศร้ำหมองไป เพรำะอปุกเิลสคอืเครือ่งเศร้ำหมองท่ีจร

เข้ำมำ แต่ว่ำเมื่อปฏิบัติท�ำจิตตภำวนำคืออบรมจิต จิตก็จะบริสุทธิ์ คือหมดจดสะอำด

ผ่องใสได้ วมิตุตคิอืหลุดพ้นได้ และจิตทีเ่ป็นตวัเดมินี ้ทีม่พีทุธภำษิตแสดงไว้เป็นอันมำก 

เช่นว่ำให้ฝึกจิต ให้ข่มจิต จิตที่ฝึกแล้วน�ำสุขมำให้ และเมื่อบุคคลอบรมให้ได้ปัญญำรู้

แจ้งเหน็จรงิ จติกห็น่ำย จะสิน้ควำมตดิใจยนิดแีละวมิตุตหิลดุพ้นจำกอำสวะ คอืเครือ่ง

ดองจิตดองสันดำนทั้งหลำยได้ ดั่งนี้ เหล่ำนี้หมำยถึงจิตที่เป็นตัวเดิม

ส่วนจิตท่ีเป็นตัวอำกำรน้ันหมำยถึงตัวควำมคิดต่ำง ๆ คิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มี  

ตัวควำมคิดนี้เป็นจิตที่เป็นอำกำร จิตที่เป็นอำกำรนี้เกิดดับอยู่ในอำรมณ์ทุกขณะจิต 

ทกุขณะอำรมณ์ ดังจะพงึเหน็ได้ ว่ำทกุคนย่อมมคีวำมคดิไปในอำรมณ์ คอืเรือ่งต่ำง ๆ 

คิดถึงเรื่องนี้ ปล่อยเรื่องนี้ไปคิดเรื่องโน้น ปล่อยเรื่องโน้นไปคิดเรื่องนั้น เรื่องที่จิตจับ

คดิแล้วปล่อยไปคร้ังหนึง่ กเ็รยีกว่ำเกดิดบัไปครำวหนึง่ เพรำะฉะนัน้ จติท่ีเป็นตวัควำมคดิ

นี้จึงเกิดดับอยู่เสมอ เพรำะฉะนั้น ท่ำนจึงเปรียบจิตที่เป็นตัวอำกำรนี้ ว่ำเหมือนอย่ำง
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วำนรทีก่ระโดดไปมำอยูบ่นต้นไม้ กระโดดจบักิง่ไม้นี ้ปล่อยกิง่ไม้นี ้กระโดดไปจับกิง่ไม้นัน้ 

จำกก่ิงไม้นั้นก็กระโดดไปจับก่ิงไม้อื่นต่อไปอีกอยู่ตลอดเวลำ อำกำรที่จับและปล่อย

อำรมณ์ต่ำง ๆ ของจตินีค้อืจติทีเ่ป็นตวัอำกำร คอืควำมคดิเหมอืนอย่ำงอำกำรของวำนร

ที่กระโดดจับกิ่งไม้ กระโดดจับกิ่งโน้นกิ่งนี้กิ่งนั้นไปอยู่เสมอ อำกำรที่จับปล่อย ๆ 

กระโดดไปดั่งนี้ของวำนรคือควำมคิด แต่ก็น่ำจะต้องคิดดูตรงนี้ด้วยว่ำ แม้วำนรจัก

กระโดดจับปล่อยกิง่ไม้ไปอยูเ่สมอดัง่นีก้ต็ำม แต่ว่ำตวัวำนรนัน้คงเป็นวำนรตวัเดียวกนั 

ตวัวำนรทีอ่ยูท่ีก่ิง่ไม้นี ้ตวัวำนรทีอ่ยูท่ีก่ิง่ไม้นัน้ ตวัวำนรทีอ่ยู่ทีก่ิง่ไม้โน้นซึง่กระโดดไปนัน้ 

ก็เป็นวำนรตัวเดียวกัน จึงเทียบได้กับจิตที่เป็นตัวเดิม ก็เป็นจิตเดียวกัน แต่ว่ำอำกำร

คือควำมคิดนั้นเปลี่ยนไปต่ำง ๆ และตัวควำมคิดนี้ก็คืออำกำร จิตมี ๒ อย่ำงดั่งนี้



อุปบัตแิละจุตขิองจติ

ความอุปบัตแิละจุตขิองจติ

หำกจะมีปัญหำว่ำ จิตท่ีเป็นตัวอำกำรนั้นก็เป็นจิตที่เกิดดับอยู่เสมอดังกล่ำว 

แต่ว่ำจิตท่ีเป็นตัวเดิมนั้นเล่ำ เป็นสิ่งที่เกิดดับหรือไม่ ปัญหำนี้ก็เป็นข้อที่น่ำพิจำรณำ 

ถ้ำจะพิจำรณำจ�ำเพำะชำตินี้ ไม่ตั้งปัญหำไปถึงชำติหน้ำหรือว่ำชำติอดีตก็ตอบได้ง่ำย 

ว่ำจิตที่เป็นตัวเดิมน้ัน ก็เป็นสิ่งท่ีตั้งอยู่ด�ำรงอยู่ตั้งแต่เกิดจนตำย แต่ว่ำจิตที่เป็นตัว

อำกำรน้ันก็เปล่ียนแปลงไปตำมอำรมณ์ เกิดดับไปพร้อมกับอำรมณ์อยู่ทุกขณะจิต  

อยู่ทุกขณะอำรมณ์ดังกล่ำวนั้น จิตที่เป็นตัวเดิมอันเป็นส่ิงท่ีด�ำรงอยู่ตั้งแต่เกิดจนตำย

นั้นก็ดังท่ีได้กล่ำวแล้ว ว่ำเม่ือเกิดจิตมำปฏิสนธิที่เรียกว่ำจิตปฏิสนธิ เม่ือตำยจิตก็จุติ

คือเคลื่อนออกไป อันเรียกว่ำเคลื่อนออกไปหรือว่ำดับ จึงต้องเข้ำใจค�ำนี้ ว่ำค�ำว่ำดับ

กับค�ำว่ำจุตินั้นต่ำงกัน ค�ำว่ำดับก็เหมือนกับไฟดับไป แต่ค�ำว่ำจุตินั้น แปลว่ำเคล่ือน 

คือว่ำไม่ดับ เคลื่อนออกไป ในข้อนี้ก็ตรงกับพระญำณของพระพุทธเจ้ำ ที่ทรงได้ใน

ปฐมยำมแห่งรำตรีที่ตรัสรู้ คือ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ควำมหย่ังรู้ระลึกได้ถึง 

นิวำสน์ คือขันธ์เป็นที่อำศัยอยู่ในปำงก่อน ค�ำว่ำนิวำสน์นั้นเรำแปลกันว่ำบ้ำน คือเป็น

ที่อำศัยอยู่ ในที่นี้ใช้หมำยถึงขันธ์คือขันธ์ ๕ นี่แหละอันเป็นที่อำศัยอยู่ในปำงก่อน 

เพรำะว่ำขันธ์ ๕ นี้เรียกว่ำ นิวำสน์แปลว่ำเป็นที่อำศัยอยู่ หำกจะถำมว่ำเป็นที่อำศัย

อยู่ของใคร เหมือนอย่ำงบ้ำนก็เป็นท่ีอำศัยอยู่ของบุคคล มีคนมำอำศัยอยู่ในบ้ำน  

ปลูกบ้ำนอยู่ ทีนี้มำเรียกว่ำนิวำสน์อันหมำยถึงขันธ์ ๕ นี้  ขันธ์ ๕ นี้เป็นที่อำศัยอยู่

ของใคร
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ส�ำหรับในพระญำณที่ตรัสรู้พระญำณแรกนี้ ตรัสแสดงถึงพระองค์เองโดยใช้

ค�ำว่ำฉันหรือข้ำพเจ้ำหรือว่ำเรำ ซึ่งได้อุปบัติคือเข้ำถึงชำตินี้ แล้วก็จุติคือว่ำเคลื่อนจำก

ชำตินี้ไปสู่ชำติอื่น เคลื่อนจำกชำติอื่นนั้นไปสู่ชำติอื่นต่อไปอีก เรื่อยมำดั่งนี้ ตั้งแต่ ๑ 

ชำติ ๒ ชำติ ๓ ชำติจนถึงนับชำติไม่ถ้วน และระลึกได้ว่ำเรำหรือข้ำพเจ้ำหรือว่ำฉัน

ได้มีชื่ออย่ำงนั้นอย่ำงนี้ในชำตินั้น ๆ มีควำมสุขทุกข์อย่ำงนี้ ๆ ในชำตินั้น ๆ ระลึกได้

ถึงประวัติควำมเป็นไปของชีวิตในชำติหนึ่ง ๆ ด้วยตำมพระญำณที่ตรัสแสดงไว้นี้  

กแ็สดงว่ำข้ำพเจ้ำหรอืว่ำฉนัว่ำเรำนัน้ เป็นผูไ้ม่ดบั และกเ็ป็นผูท้ีเ่ข้ำถึงชำตนิีเ้คลือ่นถึง

ชำตน้ีิ แล้วเข้ำถึงชำตนิัน้เคล่ือนถงึชำตน้ัิน และก็ต้องเข้ำใจว่ำค�ำว่ำดบันัน้คู่กบัค�ำว่ำเกดิ 

หรือค�ำว่ำตำยคู่กับค�ำว่ำเกิด เกิดตำยหรือว่ำเกิดดับ เป็นศัพท์บัญญัติที่หมำยถึงขันธ์

อนัเป็นทีอ่ำศยัอยู ่อันเป็นตวันวิำสน์หรอืเป็นตวับ้ำน ขนัธ์ทีอ่ำศยัอยูอ่นัเป็นตวันวิำสน์

หรือเป็นตัวบ้ำนน้ี ในชำติหนึ่ง ๆ ก็สร้ำงขึ้นมำทีหนึ่ง เช่นเมื่อเกิดมำเป็นมนุษย์นี ้

กเ็ริม่สร้ำงตัง้แต่ในครรภ์ของมำรดำ เป็นกลละหนึง่ แล้วก็แตกเป็นปัญจสำขำ มอีำยตนะ

บริบูรณ์ ได้ก�ำหนดก็คลอดออกมำแล้วก็เติบใหญ่ขึ้นมำ จนในที่สุดขันธ์นี้ก็แตกสลำย 

คือตำยหรือว่ำดับ ค�ำว่ำ เกิดตำยหรือเกิดดับนี้เป็นชื่อของขันธ์ เรียกขันธ์หรือว่ำบ้ำน 

สร้ำงบ้ำนทหีนึง่กเ็กดิ บ้ำนพงัทหีนึง่กด็บัหรอืว่ำตำย แล้วกส็ร้ำงบ้ำนขึน้ใหม่กเ็ป็นเกดิ 

บ้ำนพงัไปอกีทหีนึง่กเ็ป็นดบัหรอืตำย เพรำะฉะนัน้ ค�ำว่ำเกดิตำยกด็เีกดิดบักด็เีป็นชือ่

หรือเป็นศัพท์บัญญัติ หมำยถึงนิวำสน์เป็นท่ีอำศัยอยู่ แต่ว่ำตัวผู้มำอำศัยเหมือนเช่น

คนทีม่ำอยูบ้่ำน ไม่ใช่ตวับ้ำน ซ่ึงเรยีกในพระญำณที ่๑ ว่ำข้ำพเจ้ำหรอืว่ำเรำหรอืว่ำฉัน 

นี่ไม่เรียกว่ำ เกิดดับหรือว่ำเกิดตำย แต่เรียกว่ำอุปบัติ เรียกว่ำจุติ อุปบัติ แปลว่ำ 

เข้ำถึง จตุ ิแปลว่ำเคลือ่น คือเมือ่บ้ำนสร้ำงขึน้ ผูท้ีม่ำอำศยับ้ำนกเ็ข้ำถงึบ้ำนทีส่ร้ำงขึน้นัน้ 

คอืเข้ำมำอยูบ้่ำนน้ัน กเ็ป็นอุปบตั ิแล้วกเ็หมอืนบ้ำนพงั ตัวผูอ้ำศยับ้ำนนัน้กเ็คลือ่นคอื

ย้ำยออกไป เพรำะว่ำบ้ำนพังแล้วก็ต้องย้ำยออกไป นี่แปลว่ำจุติคือเคลื่อน ซึ่งใน 

พระญำณที ่๑ น้ีได้เรียกผูท่ี้เข้ำอำศัยบ้ำน อปุบตัเิข้ำอำศยั และจตุคิอืย้ำยบ้ำน เรยีกว่ำ

เรำหรือข้ำพเจ้ำหรือว่ำฉัน คือหมำยถึงพระองค์เอง คือทรงระลึกถึงพระองค์เองว่ำเรำ

หรือฉันหรือข้ำพเจ้ำเข้ำถึงชำตินี้ แล้วก็เคลื่อนจำกชำตินี้ แล้วก็เข้ำถึงชำตินั้น แล้วก็

เคลือ่นจำกชำตน้ัินแล้วเข้ำถงึชำตโิน้น แล้วเคลือ่นจำกชำตโิน้น เห็นทยอยมำโดยล�ำดบั

ดั่งนี้ ด้วยพระญำณที่ระลึกได้ ซึ่งเรียกกันง่ำย ๆ ว่ำระลึกชำติหนหลังได้ แต่ว่ำตำม
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ศัพท์แสดงของท่ำนนั้น ระลึกถึงชำติคือระลึกถึงบ้ำนเก่ำคือบ้ำนที่อำศัยอยู่ในปำงก่อน

มีควำมหมำยดังที่กล่ำวมำนี้

สัตวโลกหรอืสัตตภาวะ

ครำวนีม้ำถงึในพระญำณที ่๒ เรียกว่ำ จุตปูปาตญาณ ทรงหย่ังรู้ถงึควำมเข้ำถงึ

และจุติ คือควำมเคลื่อนไปของสัตว์ทั้งหลำย ซึ่งในพระญำณที่ ๒ นี้ แสดงว่ำได้ทรง

ระลกึได้ถงึสัตว์ท้ังหลำย ว่ำสัตว์ท่ีประกอบกรรมทีช่ัว่ไว้ คอืประกอบกรรมทีเ่ป็นทจุริต

ทีเ่ป็นอกศุลทีเ่ป็นบำปทำงกำย ทำงวำจำ ทำงใจต่ำง ๆ กำยแตกสลำยท�ำลำยไปแล้วตำยไป

แล้วกอ็ปุบตั ิคอืว่ำเข้ำถึงชำตทิีช่ั่ว ทีเ่ป็นทคุตคิอืคตทิีช่ัว่ ทีเ่ป็นอบำยเป็นนรกเป็นเปรต

เป็นอสุรกำยต่ำง ๆ แต่ว่ำสัตว์ทั้งหลำยที่ประกอบกรรมที่ดีไว้เป็นกุศล เป็นสุจริตทำง

กำย ทำงวำจำ ทำงใจ กำยแตกท�ำลำยตำยไปแล้ว ก็ถึงสุคติโลกสวรรค์ แต่ว่ำก็ไม่ได้

อยู่ยั่งยืนในสุคติในทุคตินั้น เม่ือสิ้นบำปสิ้นบุญที่ให้ไปเกิดในสุคติหรือในทุคตินั้นแล้ว 

ก็ต้องจุติ คือเคลื่อนจำกชำติที่เป็นสุคติหรือทุคตินั้น ไปตำมกรรมที่กระท�ำไว้ต่อไปอีก

ดั่งนี้ ในพระญำณที่ ๒ นี้ ทรงแสดงถึงผู้ที่สร้ำงบ้ำนขึ้น เข้ำถึงบ้ำน และเมื่อบ้ำนพัง 

กเ็คลือ่นออกจำกบ้ำน ว่ำเป็นสตัว์ ซึง่ค�ำว่ำสตัว์นีม้ใิช่หมำยถงึสตัว์เดยีรจัฉำน ดงัทีเ่รำ

เรยีกเพยีงอย่ำงเดยีว แต่หมำยควำมคลมุหมดถงึสตัวโลก จะเป็นเทวดำเป็นมนษุย์หรอื

เป็นสตัว์เดียรัจฉำน เป็นสตัว์นรก เป็นเปรต เป็นอสรุกำยหรอืเป็นอะไร เมือ่ยงัมกีเิลส

เป็นเหตุให้ข้องติดอยู่ในโลก ก็เรียกว่ำสัตว์ทั้งนั้น ดังที่เรียกสัตวโลก เมื่อยังมีกิเลส 

ทีข้่องตดิอยูก่บัโลก จงึต้องเวยีนเกดิเวยีนตำยอยูใ่นโลกทัง้ปวง ควำมท่องเทีย่ววนเวยีน 

เกิดตำยอยู่นี้เรียกว่ำ สังสารวัฏ

สังสำระก็แปลว่ำท่องเที่ยวไป วัฏก็คือวัฏฏะ แปลว่ำวนเวียน สังสำรวัฏก็คือ

ว่ำท่องเที่ยววนเวียนหรือว่ำวนเวียนท่องเที่ยว และค�ำว่ำวนเวียนนี้ ท่องเที่ยวนี้ ก็พูด

กนัง่ำย ๆ ว่ำ วนเวยีนท่องเทีย่วหรือท่องเทีย่วเวียนเกดิเวียนตำย เพรำะว่ำมำจบัควำม

เอำง่ำย ๆ ตอนท่ีว่ำ ต้องเวยีนเกดิเวยีนตำยกนัอยู ่สร้ำงบ้ำนขึน้มำก็เกดิ เข้ำไปอำศยัอยู่ 

บ้ำนพงัขึน้มำกต็ำย ตวับ้ำนพงักต็ำย ตวัผูอ้ำศยัอยูก่จ็ตุเิคลือ่นออกไป และเมือ่เคลือ่น

ออกไป ก็เข้ำถึงชำติใหม่ แปลว่ำ สร้ำงบ้ำนกันใหม่ เข้ำอยู่ใหม่ บ้ำนพังก็คือตำย  
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ผูอ้ำศยักเ็คลือ่นออกไป กว็นเวยีนอยู่เท่ำนี ้จะเป็นเทวดำ เป็นมนษุย์ เป็นสัตว์เดยีรจัฉำน 

เป็นสตัว์นรก เป็นเปรต เป็นอสรุกำย กต้็องขึน้ต้นด้วยเกดิแล้วลงท้ำยด้วยดบัหรอืตำย 

หรอืว่ำขึน้ต้นด้วยเข้ำถงึคอือปุบตั ิลงท้ำยด้วยจตุคิอืเคลือ่นออกไปไม่จบสิน้ จงึเรยีกว่ำ 

สงัสำรวฏั ท่องเทีย่ววนเวยีนหรอืวนเวยีนท่องเทีย่วไป ในพระญำณที ่๒ นีเ้รยีกว่ำ สตัว์

เพรำะฉะนั้น ตำมที่เล่ำมำนี้ ที่แรกนั้นก็คือจิต จิตที่เป็นตัวเดิม แล้วมำถึงว่ำเรำหรือ

ข้ำพเจ้ำหรือฉัน และในพระญำณที่ ๒ ที่อ้ำงมำนี้ก็สัตว์ ซึ่งแสดงว่ำมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เป็น

ตวัเดมิและด�ำรงอยูใ่นปัจจบุนันี ้ทกุคนกม็จีติทีเ่ป็นตวัเดมิ แล้วกม็ตัีวเรำหรอืตวัฉนัตวั

ข้ำพเจ้ำอยู ่ด้วยกันทุกคน และก็มีภำวะที่เป็นสัตว์ คือเป็นผู ้ข ้องติดอยู ่ในโลก  

เป็นสัตวโลก เรียกว่ำมีภำวะที่เป็นจิตตัวเดิม มีภำวะที่เป็นตัวเรำ เป็นข้ำพเจ้ำเป็นฉัน 

แล้วก็มีภำวะที่เป็นสัตวโลกหรือสัตตภำวะอยู่ทุกคนในบัดนี้

วญิญาณธาตุ-จติที่เป็นตัวเดมิ

ได้กล่ำวถึงบุรุษสตรีบุคคลว่ำมีกำยและจิตประกอบกันอยู่ และจิตนั้นในธำต ุ

วิภังคสูตร๑ เรียกว่ำ วิญญาณธาตุ แปลว่ำธำตุรู้ หมำยถึงจิตที่เป็นตัวเดิม และจิตที่

เป็นตัวเดิมนี้ในพระญำณที่ ๑ ของพระพุทธเจ้ำเมื่อก่อนที่จะตรัสรู้ในรำตรีที่จะตรัสรู้

นั้น ที่ทรงได้ในปฐมยำม ท่ีทรงระลึกถึงขันธ์เป็นที่อำศัยอยู่ในปำงก่อนได้ ค�ำว่ำขันธ์

เป็นที่อำศัยอยู่ในปำงก่อนนั้นเรียกว่ำนิวำสน์ ที่มำใช้กันว่ำบ้ำนที่อยู่อำศัย ตรัสเล่ำถึง

พระองค์เอง กท็รงใช้ค�ำว่ำฉนัข้ำพเจ้ำหรอืเรำ และในพระญำณท่ี ๒ ทรงใช้ว่ำสตัว์ท้ังหลำย 

เพรำะฉะนั้น ส่วนที่หมำยถึงในบุคคลทุก ๆ คน อันเป็นส่วนที่แม้เมื่อขันธ์เป็นที่อำศัย

อยู่แตกสลำย ก็ไม่แตกสลำยไป เป็นแต่ว่ำเคลื่อนคือเคลื่อนออกจำกขันธ์เป็นที่อำศัย

อยู่ที่แตกสลำยนั้น ไปเข้ำถึงขันธ์เป็นที่อำศัยอยู่ใหม่ คือว่ำเคลื่อนออกจำกบ้ำนเก่ำไป

เข้ำอำศัยอยู่ในบ้ำนใหม่ ในพระญำณที่ ๑ ตรัสเล่ำถึงพระองค์เองก็เรียกว่ำ เรำ หรือ

ฉันหรือข้ำพเจ้ำ ในพระญำณที่ ๒ ก็ตรัสเรียกว่ำสัตว์ทั้งหลำย และในส่วนที่แบ่งออก

๑ ม.อุป. ๑๔/๑๒๕.
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เป็นกำยและจติ กเ็รยีกว่ำวญิญำณธำตุ ธำตรุู ้หรือเรียกว่ำจิต แม้ในธำตวิุภงัคสูตรนัน้

เองท่ีตรสัแสดงถงึธำต ุ๖ กต็รสัสอนให้พจิำรณำธำต ุ๕ ข้ำงต้น คอื ปฐวีธำต ุธำตดุนิ 

อำโปธำตุ ธำตุน�้ำ เตโชธำตุ ธำตุไฟ วำโยธำตุ ธำตุลม อำกำสธำตุ ธำตุอำกำศคือ

ช่องว่ำง บรรดำท่ีมีอยู่ในกำยนี้ ว่ำเป็นสิ่งที่ไม่พึงยึดถือ ว่ำนี่เป็นของเรำ เรำเป็นนี่  

น่ีเป็นอัตตำตัวตนของเรำ เพรำะเป็นสิ่งที่เกิดดับ จึงแสดงถึงวิญญำณธำตุคือธำตุรู ้

ต่อไปว่ำ ธำตุรู้ย่อมผ่องใสควรแก่กำรงำน ในเมื่อได้พิจำรณำเห็นธำตุ ๕ ข้ำงต้นตำม 

ที่เป็นจริงดั่งน้ัน ฉะนั้น วิญญำณธำตุที่เป็นธำตุรู้นี้จึงหมำยถึงจิตท่ีเป็นตัวเดิม ดังท่ี 

ตรสัสอนช้ีให้รูล้กัษณะของจติว่ำ ไม่มสีรรีสณัฐำน มคีหูำเป็นทีอ่ำศยั เทีย่วไปไกล และ

ตรัสสอนให้ฝึกจิตให้ข่มจิตให้รักษำจิตให้อบรมจิต

จติ-อัตตภาวะหรอืสัตตภาวะ

ฉะนั้น จึงสรุปว่ำสิ่งที่มีอยู่อำศัยอยู่ในกำยอันนี้ ซึ่งแม้กำยอันนี้จะแตกสลำย

ก็เคลื่อนออกไป ไม่แตกสลำยไปตำมกำย เข้ำถึง กำยใหม่ซึ่งเป็นบ้ำนใหม่ต่อไป  

ก็เรียกว่ำจิตบ้ำง วิญญำณธำตุ ธำตุรู้ หรือวิญญำณบ้ำง ถ้ำมุ่งขึ้นมำถึงตัวเรำเอง  

ก็เรียกว่ำเรำหรอืว่ำฉนัหรอืข้ำพเจ้ำ โดยนยันีเ้มือ่มุง่ถงึผูอ้ืน่เมือ่จะพดูถงึ กเ็รยีกว่ำท่ำน

หรือเธอเป็นต้น และเมื่อเรียกรวม ๆ ก็เรียกว่ำสัตว์ทั้งหลำย ซึ่งค�ำว่ำสัตว์นี้ก็ได้กล่ำว

แล้วว่ำ ไม่ได้หมำยจ�ำเพำะถึงสัตว์เดียรัจฉำน แต่หมำยถึงทุกถ้วนหน้ำ จะเป็นมนุษย์ 

สัตว์เดียรัจฉำน เปรต อสุรกำย หรือเป็นเทวดำ มำร พรหม ก็เรียกว่ำสัตว์ทั้งหมด 

ในเมือ่ยงัมกีเิลสเป็นเครือ่งข้องอยูก่เ็รยีกว่ำสัตว์ทัง้นัน้ เพรำะฉะนัน้ จงึสรปุว่ำตำมคติ

ที่แสดงไว้ในพระพุทธศำสนำนั้น บุคคลทุก ๆ คนไม่ว่ำชำยไม่ว่ำหญิงจึงมีกำยและจิต

อำศัยกันอยู่ หรือเมื่อแบ่งเป็นธำตุทั้ง ๖ ก็มีธำตุที่เป็นส่วนกำย คือธำตุดิน ธำตุน�้ำ 

ธำตุไฟ ธำตุลม ธำตุอำกำศ และวิญญำณธำตุหรือธำตุรู้ที่เป็นส่วนจิต และส่วนจิตนี ้

ก็เรียกว่ำเรำเขำหรือเรียกว่ำสัตว์ จึงมีวิญญำณธำตุหรือจิต มี อัตตภาวะ คือภำวะที่

เรยีกว่ำเรำหรอือตัตำตวัตนหรอืเรยีกว่ำ สตัตภาวะ ควำมเป็นสตัว์อยูด้่วยกนั ซึง่สภำพ

ทีเ่ป็นจติเป็นวญิญำณธำต ุเป็นอตัตำหรอือตัตภำวะ ควำมเป็นเรำ ดงัทีเ่รยีกเป็นกิเลส
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ว่ำ อหังการ มมังการ กิเลสที่เป็นเครื่องกระท�ำให้เป็นเรำเป็นของเรำ ในท่ีนี้ไม่ใช้ 

ค�ำน้ัน แต่ใช้ค�ำว่ำอหภำวะ ภำวะที่เป็นของเรำหรือว่ำเขำก็ได้ที่คู่กัน และสัตตภำวะ 

แต่ว่ำภำวะเหล่ำนี้ไม่มีรูปสัณฐำน แต่ก็อำศัยอยู่ในกำยอันนี้ เม่ือก่อเกิดกำยอันนี้ขึ้น

มำก็เกิดปฏสินธหิรืออุปบตัคิอืเข้ำมำอำศัย และเมือ่กำยอนันีแ้ตกสลำยกจ็ตุคิอืว่ำเคลือ่น

ออกไป แล้วก็เข้ำถึงกำยใหม่หรืออุปบัติ แต่ว่ำภำวะที่เข้ำมำและภำวะที่เคลื่อนออกไป 

หรือว่ำสภำพท่ีเข้ำมำสภำพท่ีเคลื่อนออกไปอันเรียกว่ำจิตหรือวิญญำณธำตุ หรือ 

อหภำวะหรือว่ำสัตตภำวะดังกล่ำวนั้น เม่ือไม่มีสรีรสัณฐำนก็เป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น  

เป็นสิ่งที่พิสูจน์ทำงวัตถุ คือจะชั่งตวงวัดหรือจะพิสูจน์เหมือนอย่ำงพิสูจน์วัตถุทั้งหลำย

ไม่ได้ เพรำะไม่มีสรีระ เมื่อเป็นดั่งนี้ ผู้ต้องกำรที่จะพิสูจน์เหมือนอย่ำงผู้ที่มีสรีระ  

จึงกล่ำวปฏิเสธว่ำไม่มี เพรำะเมื่อคนเกิดก็ไม่ปรำกฏเป็นสรีระเป็นวัตถุว่ำ มีสิ่งที่เรียก

ว่ำจิตหรือวิญญำณ หรือภำวะเป็นเรำภำวะเป็นสัตว์ดังกล่ำวนั้นเข้ำมำ และเมื่อตำย 

ก็ไม่ปรำกฏเป็นวัตถุว่ำ มีอะไรเคล่ือนออกไป แต่ว่ำแม้จะพิสูจน์ทำงวัตถุไม่ได้ดั่งนั้น  

ก็ควรจะพิจำรณำว่ำสิ่งที่เรียกว่ำจิตหรือวิญญำณ หรือภำวะเป็นเรำหรือภำวะเป็นสัตว์

ดงักล่ำวนัน้ คือในเดีย๋วนีส้ภำพท่ีเป็นวตัถไุม่มสีรรีสณัฐำนนัน้ มอียูใ่นบคุคลหรอืไม่ใน

บัดนี้ อย่ำงตัวเรำเองในบัดนี้มีอยู่หรือไม่



อาการปรากฏของจติ

อารมณ์คอือาการที่ปรากฏของจติ

ถ้ำหำกพจิำรณำดแูล้วโดยรอบคอบ ทกุคนกจ็ะรูว่้ำทกุคนมธีำตรุูห้รอืวญิญำณ

ธำตอุยู ่คอืรูอ้ะไร ๆ ทำงตำทำงหเูป็นต้นได้ ซึง่เป็นควำมรูท้ำงประสำท สัตว์เดยีรัจฉำน

ทั้งหลำยก็มีควำมรู้ทำงประสำททำงตำทำงหูเป็นต้นเหมือนกัน และเมื่อว่ำถึงควำมรู้

ทำงประสำทตำประสำทหเูป็นต้นนัน้ ประสำทหปูระสำทตำบำงอย่ำงของสตัว์เดยีรจัฉำน

ดีกว่ำของมนุษย์ อย่ำงเช่นตำมองเห็นอะไรในควำมมืด หูฟังเสียงอะไรที่ละเอียด  

ตำหูของสัตว์เดียรัจฉำนบำงจ�ำพวกดีกว่ำตำหูของมนุษย์ แต่วำ่มีอยู่ส่ิงหน่ึงที่สู้มนุษย์

ไม่ได้ ก็คือปัญญำ ซ่ึงเรำมักจะเรียกกันว่ำสมอง สมองของมนุษย์นั้นดีกว่ำของสัตว์

เดยีรัจฉำนสมองอนัเป็นสิง่ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของปัญญำ แต่ว่ำสิง่ทีเ่รยีกว่ำสมองน้ัน เป็นส่วน

หนึง่ของร่ำงกำยซึง่มสีรรีสณัฐำน มอีกีอย่ำงหนึง่คอืจติหรอืวญิญำณธำตซุึง่อำศยัอยูใ่น

ร่ำงกำยอันนี้ และก็อำศัยสมองอันนี้เป็นที่ตั้งของประสำทรับรู้ต่ำง ๆ และเป็นที่ตั้ง  

ของปัญญำต่ำง ๆ สมองนัน้กเ็ป็นเครือ่งมอืของจติคอืธำตรุู ้ซึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่มสีรรีสณัฐำน 

ควรจะต้องพิจำรณำว่ำบรรดำร่ำงกำยนั้น ล้วนเป็นเครื่องมือของจิตหรือวิญญำณธำตุ 

ทีเ่ป็นธำตรุูท้ั้งน้ัน เพรำะว่ำจติหรอืวญิญำณธำตทุีเ่ป็นธำตรุูน้ัน้ ไม่มสีรรีสัณฐำน อำศยั

ร่ำงกำยนี้ซึ่งเป็นตัวสรีรสัณฐำน ส�ำหรับปฏิบัติงำนกำรต่ำง ๆ ไปตำมต้องกำร เช่น

เก่ียวแก่ประสำทท้ังหลำยก็ต้องอำศัยสมอง และเมื่อต้องกำรจะหยิบจับอะไรก็ใช้มือ  

จิตหรือวิญญำณธำตุธำตุรู้จะมำหยิบจับอะไรก็ไม่ได้ จะเดินไปไหนก็ต้องอำศัยเท้ำ  
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เพรำะจิตหรือวญิญำณธำต ุธำตรูุ้นัน้จะเดนิเองกไ็ม่ได้ ต้องอำศยัร่ำงกำยอนันี ้ซึง่รวม

เข้ำแล้ว จะดอูะไรกต้็องอำศยัจกัขปุระสำท จะฟังอะไรกต้็องอำศยัโสตประสำทเป็นต้น 

ซึ่งเป็นปรกติธรรมดำ และอำกำรที่แสดงออกว่ำเป็นอำกำรของจิตและธำตุรู้นั้น ก็คือ

อำกำรที่ปรำกฏเป็นอำรมณ์ คือเรื่องท่ีปรำกฏเป็นกิเลสที่ปรำกฏเป็นอำรมณ์คือเรื่อง

น้ันก็คือเร่ืองที่จิตคิด เรื่องที่จิตด�ำริ เรื่องที่จิตครุ่นคิดถึงทั้งหลำย เมื่อเป็นเรื่องรูปก็

เรียกว่ำ รูปารมณ์ อำรมณ์คือรูป เรื่องเสียงก็เรียกว่ำ สัททารมณ์ อำรมณ์คือเสียง 

เรื่องกลิ่นก็เรียกว่ำ คันธารมณ์ อำรมณ์คือกลิ่น เรื่องรสก็เรียกว่ำ รสารมณ์ อำรมณ์

คอืรสเรือ่งท่ีกำยถกูต้องก็เรยีกว่ำ โผฏฐพัพารมณ์ อำรมณ์คอืโผฏฐพัพะ เรือ่งของเรือ่ง

เหล่ำนัน้ทีรู่ท้ี่คดิอยู่ในใจกเ็รียกว่ำ ธรรมารมณ ์อำรมณ์คอืธรรม คือเรือ่งรำวของเรื่อง

เช่นรูปเป็นต้นเหล่ำนั้น ท่ีประสบพบผ่ำนมำแล้วและก็น�ำมำคิดน�ำมำระลึกถึง และ

อำรมณ์บำงอย่ำงท่ีเป็นท่ีตั้งของรำคะหรือโลภะก็เกิดเป็นรำคะ ควำมก�ำหนัดยินดี 

ติดอยู่ เป็นควำมโลภอยำกได้ เรื่องที่เป็นที่ตั้งของโทสะก็เกิดควำมขัดแค้นโกรธเคือง 

อันเป็นตัวโทสะ เร่ืองท่ีเป็นท่ีตั้งของควำมหลง ก็เกิดควำมหลงที่เป็นตัวโมหะข้ึน  

บรรดำอำรมณ์และกเิลสเหล่ำนีก้ไ็ม่มสีรรีสณัฐำน กเ็ป็นสิง่ทีม่อียู ่และในด้ำนปฏบิตัธิรรม 

ที่เรียกว่ำปฏิบัติก็ดี ที่เรียกว่ำศึกษำก็ดี ที่เป็นเมตตำเป็นกรุณำ เป็นศีลเป็นสมำธ ิ

เป็นปัญญำ ก็ไม่มีสรีรสัณฐำนอีกเหมือนกัน แต่ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ แม้ว่ำกำรศึกษำ 

เล่ำเรยีนในทำงคดโีลกกต็ำม ในทำงคดธีรรมกต็ำม กเ็ป็นควำมรูด้งัทีไ่ด้เคยกล่ำวแล้ว 

ก็ไม่มีสรีรสัณฐำน

อารมณ์เป็นอาหารอย่างหนึ่งของจติ

ในตอนนีจ้ะพจิำรณำเหน็ควำมแตกต่ำงกนัได้ระหว่ำงสมองกบัภำวะท่ีเรยีกว่ำจติ

หรอืวญิญำณธำต ุ อำกำรของอำรมณ์และกเิลสเหล่ำนีเ้ป็นเรือ่งของจติและวญิญำณธำตุ 

ไม่ใช่เป็นเรื่องของสมอง เรื่องของสมองนั้น สมองต้องกำรอำหำร ส�ำหรับเลี้ยง  

สมองเป็นแบบอำหำรส�ำหรบัเลีย้งรปูกำย และเม่ือสมองป่วยกเ็ป็นอำกำรป่วยของรปูกำย 

ซึ่งต้องใช้หยูกยำทำงรูปกำยรักษำ แต่ว่ำอำหำรของจิต หรือวิญญำณธำตุคือธำตุรู้นั้น 

กค็อือำรมณ์ จะพึงกล่ำวได้ว่ำ จติย่อมมีอำรมณ์เป็นอำหำรอย่ำงหนึง่ และจิตทีม่กีเิลส
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กเิลสกม็อีำรมณ์ทีเ่ป็นอำหำร มสีิง่ทีก่เิลสต้องกำรเป็นอำหำร อนันบัว่ำเป็นอำหำรของ

อำรมณ์และอำหำรของกิเลส และเมื่อจิตมีกิเลส กิเลสนั้นเองต้องกำร เช่นว่ำเมื่อโลภ

เกิดขึ้น อยำกจะได้เงินอยำกจะได้ทอง ก็ท�ำให้อำรมณ์ในเงินในทองนั้นมำเป็นอำหำร

ของโลภ ของจิตที่โลภ เมื่อได้เงินได้ทองก็รู้สึกว่ำอิ่มใจสบำยใจ โทสะก็เหมือนกัน

ต้องกำรอำหำร เมื่อโกรธขึ้นมำก็ต้องกำรทุบตีเขำท�ำลำยเขำ ได้ทุบตีท�ำลำยเขำโกรธ

กเ็บำลง แปลว่ำหำยหวิ โทสะหวิกค็อืจะต้องทบุตเีขำท�ำลำยเขำ กำรทีไ่ด้ทบุตเีขำกเ็ป็น

อำหำรแก้หิวของโทสะ โมหะก็เหมือนกันหลงสยบติดอยู่ ก็เพลิดเพลิน สบำยอยู่กับ

สิ่งที่หลงสยบติดอยู่ นั่นก็เป็นอำหำรของโมหะคือควำมหลง อันที่จริงไม่ได้เป็นอำหำร

ของจิตหรือธำตุรู้โดยตรง แต่เป็นอำหำรของกิเลส เหมือนดังว่ำตัวพยำธิที่อำศัยอยู่ใน

ท้องของบุคคล ตัวพยำธิก็ต้องกำรอำหำรที่บุคคลบริโภคเข้ำไป ตัวพยำธิก็แย่งบริโภค 

อำหำรก็ไม่ได้บ�ำรุงเลี้ยงร่ำงกำยเท่ำไหร่ จิตก็เหมือนกัน โดยมำกนั้นก็ต้องกำรอำหำร

ที่เป็นอำหำรของกิเลส ดังกล่ำวนั้น เหล่ำนี้เป็นเรื่องของจิต เป็นเรื่องของธำตุรู้ที่เกี่ยว

แก่กิเลสเป็นอำหำรอีกอย่ำงหนึ่งที่ต่ำงจำกอำหำรของสมอง 

ธรรมะเป็นอาหารของจติโดยตรง

ครำวนี้อำหำรที่เป็นของจิตโดยตรงนั้น ก็คือธรรมที่เป็นคุณเกื้อกูล เมื่อจิตได้

ดูดดื่มธรรมที่เป็นคุณเกื้อกูล เช่นว่ำเมื่อได้ท�ำทำนก็ได้ปีติได้สุขในทำน จิตก็ดื่มปีติสุข

ทีเ่กดิจำกทำน และเม่ือทำนท่ีบรจิำคท่ีท�ำนัน้ไปขดัเกลำโลภะมจัฉรยิะในจติ เมือ่โลภะ

มจัฉริยะเบำบำงลง จติกบ็รสิทุธิผ่์องใส กเ็กดิสุขเกดิปีติอนัเกดิจำกควำมบริสุทธิ ์ จติก็ 

ได้ดูดดื่มปีติสุขอันเกิดจำกควำมบริสุทธิ์นั้น ปฏิบัติในศีลในสมำธิในปัญญำก็เช่น 

เดียวกัน จิตบริสุทธิ์จิตก็ได้ดื่มปีติสุขอันเกิดจำกควำมบริสุทธิ์นั้น ก็ได้ควำมปีติได้ 

ควำมสุขที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น คือธรรมปีติ ปีติในธรรมนั้นเอง นี่เป็นอำหำรของจิตโดยตรง 

ท�ำให้จติมคีวำมสขุมีควำมอ่ิมเอิบ เป็นควำมสขุเป็นควำมอิม่เอบิย่ิงกว่ำทีไ่ด้อำหำรของ

กเิลสเข้ำมำ เช่นได้อำหำรของกเิลส เป็นควำมโลภเป็นต้นดงัทีก่ล่ำวนัน้ เป็นควำมสขุ

เป็นควำมอิม่เอิบท่ีบริสทุธิก์ว่ำ ท่ีสงบกว่ำ ทีเ่ยน็กว่ำ ซึง่บคุคลผูป้ฏบัิตธิรรมได้รบักย่็อม

จะรูส้กึ ธรรมนี้แหละเป็นอำหำรของจิตโดยตรง และยังเป็นธรรมโอสถหรือยำธรรม 
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ส�ำหรับที่จะแก้โรคกเิลสแก้โรคโลภหรอืรำคะ แก้โรคโกรธ แก้โรคหลงได้ด้วย ดงัท่ีได้เคย

กล่ำวแล้ว ฉะนัน้ ยำส�ำหรบัแก้โรคทำงจติคอืโรคกเิลสดงัทีไ่ด้กล่ำวแล้วกคื็อธรรมโอสถ 

ซึง่ต่ำงจำกยำแก้โรคสมองท่ีเป็นเวชโอสถ โอสถของหมอทำงร่ำงกำยนัน้เอง เพรำะฉะนัน้ 

เม่ือพจิำรณำดูแล้ว ดัง่นีจ้ะเหน็ได้ว่ำ ในบคุคลทุก ๆ คนนีม้สีภำพท่ีเรียกว่ำจติหรือธำตรูุ้ 

หรือว่ำภำวะเป็นเรำหรือว่ำภำวะเป็นสัตว์ อันเป็นส่ิงที่ยังด�ำรงอยู่แม้เมื่อร่ำงกำยอันนี้

แตกสลำย แล้วก็เคลื่อนไปสู่ที่บ้ำนใหม่ภพใหม่ต่อไป



การฝึกอบรมจติ

ทรงสอนให้ฝึกจติอบรมจติที่เป็นตัวเดมิ

ทีไ่ด้เริม่กล่ำวมำแล้วว่ำจตินีเ้ป็นหลกัส�ำคญั และทำงพระพทุธศำสนำกส็อนให้ 

อบรมจิต ให้ฝึกจติ ให้ข่มจติ อนัหมำยถงึจติทีเ่ป็นตวัเดมินีเ้อง และในบำงแห่งกเ็รยีก

ว่ำวิญญำณธำตุคือธำตุรู้ ในธำตุ ๖ ดังที่กล่ำวมำแล้ว และในข้อที่กล่ำวถึงจิตนี้ บำงที

กก็ล่ำวว่ำ ตวัฉนัหรอืตวัเรำหรอืตวัข้ำพเจ้ำหรอือตัตำตวัตน และกไ็ด้มีพระพทุธภำษติ

ที่ตรัสสอนอีกเหมือนกัน ให้รักษำตนให้ฝึกตนให้มีตนเป็นที่พึ่ง และเมื่อกล่ำวเป็น 

กลำง ๆ ก็กล่ำวว่ำสัตว์หรือสัตวโลกดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว และก็ได้กล่ำวมำแล้ว ว่ำใน

บุคคลทุก ๆ คนนี้มี ๒ อย่ำงที่ประกอบอำศัยกันอยู่ คือ ส่วนที่เป็นสรีรสัณฐำน  

กบัส่วนทีไ่ม่มสีรรีสณัฐำน ส่วนทีม่สีรรีสณัฐำนนัน้ ก็รวมท้ังรปูธรรมนำมธรรมท่ีประกอบ

กันเป็นขันธ์ ๕ และส่วนที่ไม่มีสรีรสัณฐำนนั้น ก็คือจิตที่เป็นตัวเดิมหรือธำตุรู้ และ 

แม้นำมธรรมน้ัน ท่ีอำศัยกำยบังเกิดขึ้นหรืออำศัยจิตบังเกิดขึ้น ก็ไม่มีสรีรสัณฐำน

เหมือนกัน แต่ก็เป็นสิ่งที่เกิดดับไปกับสรีรสัณฐำน แต่จิตท่ีเป็นตัวเดิมหรือเป็น 

สภำวะอัตตำ ดังที่ตรัสสอนว่ำตนเป็นที่พึ่งของตนให้ฝึกตน และจิตที่เป็นตัวเดิมนี้ก็ 

ตรสัสอนว่ำให้ฝึกจติให้อบรมจติ หรือว่ำเรำหรือข้ำพเจ้ำหรอืฉันดงัท่ีแสดงไว้ในพระญำณ

ที่ ๑ ดังกล่ำวแล้ว หรือสัตว์เรียกว่ำสัตวโลก เมื่อขันธ์เป็นที่ยึดถือหรือนำมรูปนี้ดับ  

ทีเ่รยีกว่ำตำย ส่วนท่ีเรียกว่ำจติ วญิญำณธำต ุตวัเรำ หรอือตัตำ หรอืสตัว์ กไ็ม่ดับไม่

แตกสลำยไม่ตำยไปตำมรูปธรรมนำมธรรม แต่จุติคือเคลื่อนไปถือภพชำติใหม่ตำม
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กรรมดังที่กล่ำวมำแล้ว ก็ชื่อว่ำเป็นสิ่งที่ส่วนหนึ่งตำยส่วนหนึ่งไม่ตำย ส่วนท่ีไม่ตำย 

นั้นก็เคลื่อนไปถือภพชำติใหม่ตำมกรรม จึงมำสรุปเข้ำตอนนี้อย่ำงนี้ และเมื่อสรุปเข้ำ

ตอนน้ีอย่ำงนี้แล้ว จึงใคร่ที่จะได้แสดงเสียตอนนี้เลยทีเดียวว่ำ อันสภำพที่ไม่ตำยที่

เคลื่อนไปถือภพชำติใหม่นั้น ก็จ�ำเป็นที่จะต้องสมมติชื่อขึ้นเรียกว่ำ สภำพนั้นคืออะไร 

เพรำะฉะนั้น ชื่อที่สมมติขึ้นเรียกก็ดังที่ได้กล่ำวมำนั้นนั่นแหละ จิต วิญญำณ อัตตำ 

หรอืเมือ่เพ่งเข้ำมำจ�ำเพำะกต็วัเรำ ตวัข้ำพเจ้ำ หรอืตวัฉัน หรือภำวะทีเ่ป็นสัตว์ ก็สมมติ

เรียกสิ่งนั้นว่ำอย่ำงนี้

อนุสสตญิาณเกดิจากสมาธิ

ครำวนีเ้ม่ือมีสภำพอันหนึง่ท่ียังไม่ตำย ยงัไปถอืภพชำตใิหม่อันสมมตเิรยีกชือ่

ต่ำง ๆ กันนั้น ก็สภำพอันนี้เองที่ได้ผ่ำนภพชำติทั้งหลำยมำเป็นอันมำก และสภำพที่

ผ่ำนภพชำติทั้งหลำยมำเป็นอันมำกนี้ ก็เป็นธรรมชำติที่เก็บไว้ได้ เพรำะฉะนั้น จิตจึง

แปลว่ำเก็บ สั่งสม ซึ่งอย่ำงหนึ่งก็คือสั่งสมอำสวะอันเป็นส่วนชั่ว สั่งสมบำรมีอันเป็น

ส่วนดีไว้ได้ พอกพูนไว้ได้เรื่อย ๆ ไป ตลอดถึงเก็บเรื่องรำวท่ีผ่ำนมำไว้ได้ด้วย  

เหมือนอย่ำงที่เรำเรียกอย่ำงสำมัญว่ำจ�ำได้ จำรึกไว้ได้ อยู่ในสภำพอันนี้ ซึ่งอย่ำงหนึ่ง

กส็มมตเิรียกว่ำจติ ซ่ึงแปลว่ำเกบ็หรอืสัง่สม ฉะนัน้ ทกุ ๆ คนจงึยงัมสีิง่ทีเ่กบ็ไว้ในจติ

อนัเป็นตวัเดิมน้ี หรอืเป็นสภำพท่ียังไม่ตำยอยูไ่ด้ทกุอย่ำงในจิตของตนเอง จติของทกุ ๆ 

คนในบัดนี้ก็เป็นอย่ำงนั้น ยังเก็บเอำไว้ได้ อย่ำงเช่นเหตุกำรณ์ของทุก ๆ คนในบัดนี้ 

ตัง้แต่เกดิมำจ�ำควำมได้จนบัดนี ้ท�ำอะไรทุก ๆ วนั เหน็อะไรทกุ ๆ วนั ได้ยนิอะไรทกุ ๆ 

วนัเป็นต้น จติอนันีก้เ็กบ็ไว้ได้ทกุอย่ำง แต่ว่ำเรำนกึไม่ได้หรอืระลึกไม่ได้ บำงทีเหตกุำรณ์

เมื่อวำนนี้เองก็รู้สึกว่ำลืมไปแล้ว ระลึกไม่ได้นึกไม่ได้ ยิ่งย้อนหลังไปหลำย ๆ วันก็ยิ่ง

นึกไม่ได้ที่เรียกว่ำลืม แต่อันที่จริงนั้นไม่ลืมไม่ได้หำยไป ยังคงเก็บไว้ในจิตของตนของ

ทกุ ๆ คน ครำวน้ีในชำตอิดีตทีแ่ล้วมำกเ็หมอืนกนั ได้เกดิเป็นอะไรมำท�ำอะไรไว้ทีไ่หน 

ก็ยังเก็บเอำไว้ในจิตของตนเช่นเดียวกัน  แต่ว่ำนึกไม่ได้ระลึกไม่ได้ 

พระพุทธเจ้ำเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงท�ำสมำธิ ดังที่กล่ำวแล้วว่ำทรงท�ำ 

อำนำปำนสติ จนทรงได้อัปปนำสมำธิ สมำธิที่แนบแน่น จึงได้ทรงน้อมจิตที่เป็นสมำธิ
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ทีแ่นบแน่นน้ันเองระลึกไป ซ่ึงตวัระลึกไปน้ีกคื็อตวัสตน้ีิเอง ซึง่ท่ำนเรยีกในพระญำณว่ำ 

อนุสสติ ระลึกย้อนไประลึกตำมไป ครำวนี้เมื่อนึกย้อนไปนึกตำมไปก็รู้ รู้ถึงบ้ำนเก่ำ

คือขันธ์เป็นท่ียึดถืออยู่ในปำงก่อน ท่ีเรียกว่ำระลึกชำติหนหลัง ก็คือระลึกได้ถึงส่ิงที่

ผ่ำนไปแล้ว แต่เก็บไว้ในจิตนี้แหละ ไม่ได้เก็บไว้ที่ไหน ระลึกได้ถึงทุก ๆ อย่ำงที่เก็บ

ไว้ในจิตอนันีท้ีผ่่ำนมำแล้วทัง้หมด เพรำะฉะนัน้ จงึใช้ค�ำว่ำ อนสุสตญิาณ คอืพระญำณ

ควำมหยั่งรู้ที่เกิดจำกระลึกตำมไป หรือระลึกย้อนไปถึงหนหลัง ก็ระลึกสิ่งที่เก็บไว้ใน

จิตน้ีแหละ ในบดันีท้ีศ่กึษำค้นคว้ำทำงจติกยั็งได้มีแสดงเอำไว้ในเค้ำทีพ่ระพุทธเจ้ำทรง

ระลึกได้นั้น ซึ่งมำแสดงเป็นจิตในส�ำนึก จิตใต้ส�ำนึก จิตในส�ำนึกก็คือจิตที่อยู่ในภำวะ

พ้ืนผิวที่ปรำกฏแก่ทุก ๆ คนนี้แหละ ท่ีคิดอะไรและมีเรื่องอะไรปรำกฏขึ้นมำ และ

บรรดำกิเลสที่เป็นนิวรณ์ทั้งหลำย  ก็ปรำกฏอยู่ในจิตในส�ำนึกที่เป็นพื้นผิวนี้แหละ 

และอีกอันหนึ่ง ที่เรียกว่ำจิตใต้ส�ำนึก นี้ลึกลงไป ซึ่งใช้วิธีปฏิบัติในปัจจุบัน 

ก็สะกดจิตลงไป เมื่อสะกดจิตลงไปถึงจิตใต้ส�ำนึกแล้ว ก็ให้บุคคลที่ถูกสะกดจิตอยู่ใต้

ส�ำนึกนั้นได้แสดงเรื่องรำวต่ำง ๆ ของตน เช่นส่ังให้ย้อนไป ว่ำเมื่ออำยุ ๕ ขวบ 

เขยีนหนงัสอืได้อย่ำงไรก็ให้เขยีน อำย ุ๔ ขวบเขียนได้อย่ำงไรก็ให้เขยีน เหล่ำนีเ้ป็นต้น 

ซึง่ทกุคนทีไ่ด้ผ่ำนกำรกระท�ำของตนมำในอดตีแล้ว เมือ่ถกูสะกดจติให้ถงึระยะเช่นนัน้ 

และให้แสดงออกไปก็แสดงเช่นนั้น แต่ว่ำจะผิดถูกอย่ำงไรก็ตำม ก็ปรำกฏว่ำกระท�ำ 

กันอยู่ และส�ำหรับที่ย้อนหลังไปในชำตินี้ของตัวเองนั้น ก็อำจสอบสวนได้ง่ำย แต่เขำ

กส็ะกดลงไปจนถงึก่อนทีจ่ะมำเกดิชำตนิีอ้กี ๑ ปี ว่ำไปเป็นอะไรอยู่ทีไ่หน ซึง่ได้มีชำว

ต่ำงประเทศผู้หนึ่ง ที่สนใจในกำรระลึกชำติได้ของคนท้ังหลำยในประเทศ ได้ค้นคว้ำ 

และเขียนเป็นหนงัสอืขึน้ ได้เคยเข้ำมำในเมืองไทยมำสืบหำคนท่ีระลกึชำตไิด้ในเมอืงไทย 

แล้วก็จดบันทึกเอำไปเป็นบำงคน และฝร่ังคนนี้เคยมำพักที่วัดนี้เมื่อนำนปีมำแล้ว  

แต่บดันีไ้ด้ทรำบว่ำถงึแก่กรรมไปแล้ว ได้เขยีนหนงัสอืเรือ่งระลึกชำตไิด้ โดยท่ีไปรวบรวม

จำกคนที่ระลึกชำติได้พร้อมทั้งพยำนหลักฐำนต่ำง ๆ ไว้หลำยเล่ม

ตำมท่ีเล่ำมำนี้ ก็แสดงว่ำแม้ในปัจจุบันนี้ ก็ยังมีกำรศึกษำค้นคว้ำกันเรื่อง 

สภำพจิตนี้เป็นอันมำก ซึ่งเรำทุกคนก็มีจิตใจของเรำนี้แหละ แต่ว่ำเป็นสภำพที่เรำยัง

ศกึษำไม่ถึง ยังไม่รู้ถงึอ�ำนำจจติใจของตวัเอง ยงัไม่รูถ้งึภำวะจติใจของตนเองอย่ำงแท้จรงิ 

และเพียงท่ีได้ศึกษำแล้วก็จับเป็นจิตในส�ำนึก จิตใต้ส�ำนึกดังท่ีกล่ำวมำนี้ ก็อยู่ใน 
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เค้ำเดียวกับอนุสสติญำณ ญำณที่ระลึกย้อนหลังของพระพุทธเจ้ำนั้น ท่ำนปฏิบัต ิ

ให้ระลึกย้อนหลังได้ด้วยอ�ำนำจของอัปปนำสมำธิในพุทธศำสนำ ไม่ใช้วิธีสะกดจิต  

วิธีสะกดจิตน้ัน ให้คนหนึ่งไปสะกดจิตของอีกคนหนึ่ง แต่ก็สำมำรถท่ีจะพอยกขึ้นมำ

พิจำรณำได้ว่ำ จิต ส่วนลึกของทุก ๆ คนนี้เมื่อเข้ำถึงได้แล้ว จะได้พบควำมรู้ต่ำง ๆ 

อีกมำก ควำมรู้ที่เกิดจำกตัวเองได้พบผ่ำนมำแล้วในอดีต ตลอดจนถึงในปัจจุบัน และ

ก็ได้มีคณะแพทย์ของไทยคณะหนึ่งมำสนใจเรื่องนี้อยู่ครั้งหนึ่ง บัดนี้จะเลิกแล้วหรือ 

ยงักไ็ม่ทรำบ แต่ขณะท่ีเขำยังสนใจอยู่นัน้เคยมำพบแล้วมำเล่ำให้ฟัง คอืใช้วธิสีะกดจติ

อันนี้แหละน�ำเอำคนตำบอดมำหัดให้ท�ำสมำธิ และเมื่อได้สมำธิแล้ว คณะแพทย์ที่ท�ำ

เรื่องนี้ก็สะกดจิตเด็กคนนั้น ช่วยสะกดจิตเด็กคนนั้นด้วย เพื่อทดลองดู ว่ำเมื่อจิตอยู่

ในสภำพน้ันจะแสดงถงึสิง่ทีเ่กบ็ไว้ได้เพยีงไร เดก็ทีไ่ด้รบัฝึกหัดคือเดก็ตำบอด บำงคน

สำมำรถเหมือนอย่ำงเห็นอะไรที่วำงอยู่ในห้องของตนได้ และคน ๆ หนึ่งนั้น เมื่อได้

อ�ำนำจพิเศษอย่ำงนี้แล้วเกิดขโมยขึ้นมำ ขโมยของหนีไปนี้ก็รำยหนึ่ง ส่วนอีกรำยหนึ่ง

น้ันพำไปพสิจูน์ในโรงหนงั พำเดก็ตำบอดไปดภูำพยนตร์ และคณะแพทย์กถ็ำมเดก็ว่ำ

ภำพยนตร์แสดงเร่ืองอะไรเป็นอย่ำงไร เด็กกเ็ล่ำให้ฟังว่ำก�ำลังว่ำถึงเร่ืองนัน้ ๆ กถ็กูต้อง 

แต่ว่ำพอถึงบทโอ้โลมปฏิโลมเด็กตำมืดไม่เห็น ทั้งนี้ก็เพรำะเกิดนิวรณ์ขึ้นมำ และ 

เมื่อเกิดนิวรณ์ขึ้นมำก็เสียสมำธิ เสียสมำธิแล้วควำมรู้ที่เคยได้ก็เลยไม่ได้ อันนี้แสดง

ว่ำจิตเป็นธำตุรู้ และแม้ว่ำจักขุประสำทที่เป็นดวงตำส�ำหรับเห็นตำมปรกติจะเสีย  

แต่ถ้ำฝึกปฏิบัติให้จิตเข้ำถึงภำวะอันเหมำะสมแล้ว แม้ตำบอดก็อำจจะเห็นได้โดย 

อำศัยประสำทอื่นของร่ำงกำย

สังขตธรรมและอสังขตธรรม

ได้แสดงถงึจดุทีว่่ำ มสีิง่ทีต่ำยและส่ิงท่ีไม่ตำยประกอบกนัอยู่ในบคุคลทุก ๆ คน 

และสิ่งที่ไม่ตำยนั้นก็ได้มีค�ำสมมติบัญญัติเรียกว่ำจิต อันหมำยถึงจิตที่เป็นตัวเดิม  

หรอืเมือ่หมำยจ�ำเพำะเข้ำมำถงึในตัวบุคคล กเ็รยีกว่ำเจ้ำหรอืฉัน เรียกว่ำอตัตำ เรยีกว่ำ 

สตัว์ อนัหมำยถงึ สตัวโลกหรอืสตัตภำวะ ควำมเป็นสัตว์ และกจ็ะได้กล่ำวถึงจดุนีต่้อไป 

เพรำะจะท�ำให้เข้ำใจถึงเรื่องอะไรท่ียังอยู่ พร้อมทั้งข้อที่ควรคิดว่ำจะถือเอำทำงไหน 
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ฉะนั้น ในเบื้องต้นน้ีก็จะได้กล่ำวสรุปเข้ำมำเสียก่อน ว่ำในสัตว์บุคคลตัวตนเรำเขำที่

ยดึถอืกนัอยูน่ี ้ตลอดจนถงึในโลกธำตทุัง้หมดหรอืในสำกลโลกทัง้หมด ย่อลงกม็อียู ่๒  ส่วน 

ทีท่ำงพระพทุธศำสนำบญัญตั ิชือ่เรียก ไว้เป็นหลักฐำนว่ำ สงัขตธรรม กบั อสงัขตธรรม 

หรือสังขำรและวิสังขำร ได้มีอธิบำยไว้ว่ำ ธรรมอันปัจจัยปรุงเรียกว่ำ สังขตธรรม  

ธรรมอนัปัจจยัไม่ได้ปรงุเรยีกว่ำอสงัขตธรรม และสมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำ

วชริญำณวโรรส ได้ทรงอธิบำยไว้ในธรรมวภิำค ปรจิเฉทท่ี ๒ ว่ำส่ิงหรือสภำพมเีกดิใน

เบ้ืองต้น มแีปรไปในท่ำมกลำง มดีบัในทีส่ดุ เป็นสงัขตธรรม อกีอย่ำงหนึง่ สภำพเกดิ

แต่เหตุทั้งปวงจัดเป็นสังขตธรรม พระนิพพำนจัดเป็นอสังขตธรรม ในพระสูตรได้มี

แสดงไว้ว่ำ ธรรมทั้งหลำยทั้งที่เป็นสังขตธรรม ทั้งท่ีเป็นอสังขตธรรม มีวิรำคธรรม 

ธรรมเป็นที่สิ้นรำคะ คือกิเลสท่ีเป็นเครื่องย้อมใจให้ติดให้ยินดีคือนิพพำน เป็นยอด  

ธรรมทั้งหลำย ที่เป็นสังขตธรรมมีมรรคเป็นองค์ ๘ คือ สัมมำทิฏฐิ ควำมเห็นชอบ 

สัมมำสังกัปปะ ควำมด�ำริชอบ สัมมำวำจำ เจรจำชอบ สัมมำกัมมันตะ กำรงำนชอบ 

สัมมำอำชีวะ เล้ียงชีวิตชอบ สัมมำวำยำมะ เพียรชอบ สัมมำสติ ระลึกชอบ  

สัมมำสมำธิ ตั้งใจไว้ชอบ เป็นยอด ในพระสูตรแสดงอธิบำยไว้อย่ำงนี้ 

ข้อที่พึงสังเกตก็คือว่ำ ทั้งสังขตธรรมทั้งอสังขตธรรม ท่ำนใช้ค�ำเป็นพหูพจน์

ว่ำธรรมทั้งหลำย เม่ือใช้ค�ำเป็นพหูพจน์วำ่ธรรมทั้งหลำย ก็ต้องหมำยควำมว่ำไม่ใช่มี 

สิ่งเดียวทั้ง ๒ อย่ำง และ เพรำะฉะนั้น จึงได้มียอด ถ้ำหำกว่ำมีอย่ำงเดียวก็ไม่ต้อง

กล่ำวว่ำมียอด ท่ีกล่ำวว่ำมียอดน้ันก็ต้องแปลว่ำมีที่ไม่ใช่ยอด เช่นต้นไม้ก็มีส่วน 

ทัง้หลำยของต้นไม้ เช่น รำก ล�ำต้น กิง่ใบ ขึน้ไปต้ังแต่โคนต้นจนถึงยอด เพรำะฉะนัน้ 

ต้นไม้มียอดแปลว่ำต้นไม้นั้นต้องมีโคน มีล�ำต้น เป็นต้น ฉะนั้น ที่แสดงว่ำมียอด  

ดังท่ีแสดงว่ำวิรำคะ คือนิพพำนเป็นยอดทั้งสังขตธรรมทั้งอสังขตธรรม และตรงที ่

แสดงเป็นอสังขตธรรม ก็แสดงเป็นพหูพจน์ว่ำ อสงฺขตา ธมฺมา ธรรมทั้งหลำยที่เป็น 

อสงัขตะ สงัขตะกเ็หมอืนกนั สงขฺตา ธมมฺา ธรรมทัง้หลำยทีเ่ป็นสงัขตะ แปลว่ำมมีำก 

เพรำะฉะนั้น เมื่อหมำยควำมว่ำมีมำก ถ้ำเป็นอสังขตะก็ไม่ใช่นิพพำนเพียงอย่ำงเดียว 

จึงควรพิจำรณำดูว่ำอะไรเป็นสังขตธรรม อะไรเป็นอสังขตธรรม
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สังขตธรรม ธรรมที่มปีัจจัยปรุง 

ว่ำถึงสังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยปรุงเสียก่อน ค�ำว่ำธรรมอันปัจจัยปรุงนี้ 

ก็หมำยควำมว่ำ ธรรมที่มีเหตุทั้งปวงปรุงให้บังเกิดขึ้น คือเป็นส่วนผลท่ีเกิดจำกเหตุ  

จึงมีเหตุเป็นตัวปัจจัย คือเป็นเหตุเป็นเครื่องอำศัยให้บังเกิดขึ้น นี้เรียกว่ำสังขตธรรม 

ดังเช่นขันธ์เป็นที่ยึดถือ ๕ ประกำรนี้ของบุคคล คือกำยและใจอันนี้ นำมรูปอันนี้  

ว่ำถึงรูปอันเป็นส่วนรูปกำยซึ่งประกอบขึ้นด้วยธำตุทั้งหลำย ธำตุดิน ธำตุน�้ำ ธำตุไฟ 

ธำตุลม ธำตุอำกำศคือช่องว่ำง เหล่ำน้ีก็บังเกิดขึ้นจำกเหตุ นำมกำยหรือนำมธรรม 

อำกำรของจติทีแ่สดงออกเป็นเวทนำ สญัญำ สังขำร วิญญำณ กเ็หมือนกนั ทีป่รำกฏ

เป็นเวทนำเป็นต้นนัน้ กเ็ป็นผลท่ีเกิดจำกเหต ุมเีหตุปรงุให้บงัเกดิขึน้ เหตทุีต่ำมองเหน็

หรือที่ทรำบได้ในปัจจุบันก็มี เหตุที่ทรำบด้วยญำณคือควำมหยั่งรู้ของพระพุทธเจ้ำ 

และของท่ำนผู้รู้ก็มี เหตุที่เกิดในปัจจุบันที่ตำมองเห็นและที่ทรำบได้ ก็เช่นรูปกำย 

อันนี้ต้องอำศัยอำหำรที่เป็นธำตุ ๔ นั่นแหละ ซึ่งบุคคลบริโภคใช้สอยส�ำหรับท่ีจะ

ทะนุบ�ำรุงกำยให้ด�ำรงอยู่ได้ ถ้ำขำดอำหำรก็ด�ำรงอยู่ไม่ได้ นำมธรรมก็เหมือนกัน  

กต้็องอำศยัเหตซ่ึุงเป็นอำหำรส�ำหรบัท่ีจะให้เกดิขึน้และบ�ำรงุให้เป็นไปอยู ่เช่นตวัเวทนำ

เองที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่ำเป็นกลำง ๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ ก็เกิดจำกผัสสะหรือสัมผัส

สัญญำก็เหมือนกัน ก็เกิดสืบมำจำกเวทนำ สืบมำจำกสัมผัสหรือผัสสะ วิญญำณนั้น

เล่ำก็เกิดจำกนำมรูปนี้แหละ และโดยตรงก็คือเมื่ออำยตนะภำยใน อำยตนะภำยนอก

มำประจวบกัน ก็เกิดเป็นจักขุวิญญำณเป็นต้น เช่นตำกับรูปมำประจวบกันก็เกิดจักขุ

วิญญำณ วิญญำณทำงตำ ก็คือมองเห็น กำรเห็นนี้ก็เป็นตัวจักขุวิญญำณ กำรเห็นรูป 

และกเ็ป็นสิง่ทีเ่กดิดบั เพรำะฉะนัน้ ท่ำนจงึแสดงว่ำมเีกดิในเบือ้งต้น มแีปรไปในท่ำมกลำง 

และมีดับในที่สุด ฉะนั้น จึงต้องมีอำหำรมำบ�ำรุงกันอยู่เป็นส่วนเหตุ นำมรูปนี้ชีวิตนี ้

จึงด�ำรงอยู่ได้ดังเช่นที่รูปกำยอันนี้ก็ต้องบริโภคอำหำรกันอยู่ วันหนึ่งหนหนึ่งสองหน

สำมหนเป็นต้น และอำหำรบำงอย่ำงก็ต้องบริโภคอยู่ตลอดเวลำ คือลมหำยใจเข้ำ 

ลมหำยใจออก หำยใจไม่ออกเสียสักนำที สองนำทีก็จะอยู่ไม่ได้แล้ว นี้ต้องมีอำหำร

บ�ำรุงอยู่ตลอดเวลำ
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นำมธรรมก็เหมือนกัน กำรที่อำยตนะภำยในภำยนอกประจวบกันอยู่ นี้เป็น
อำหำรของนำมธรรม ทุกคนต้ังแต่ตื่นขึ้นมำตำก็ประจวบกับรูป หูก็ประจวบกับเสียง 
จมกูกป็ระจวบกบักลิน่ ลิน้กป็ระจวบกบัรส กำยกป็ระจวบกบัส่ิงทีก่ำยถูกต้อง มโนคอื
ใจก็ประจวบกับธรรมะคือเรื่องรำว ตั้งแต่ตื่นจนหลับ จึงได้มีเวทนำ สัญญำ สังขำร 
วิญญำณกันอยู่ตลอด แม้ในขณะที่หลับ อันที่จริงนั้นอำยตนะ ๕ ข้ำงต้นพักสนิท 
สกัหน่อยหนึง่ คอื ตำ ห ูจมกู ลิน้ กำย แปลว่ำตำไม่รบัรปู หไูม่รบัเสยีง จมกูไม่รบักลิน่ 
ลิน้ไม่รบัรส กำยไม่รบัส่ิงถกูต้อง คอืไม่รบัรูอ้ะไรทำง ๕ นี ้แต่มโนคอืใจกบัธรรมะ คอื
เรื่องรำวนั้นยังไม่หยุด จึงปรำกฏเป็นควำมฝัน ควำมฝันนั้นก็เกิดขึ้นในขณะที่มโนคือ
ใจกับธรรมะคือเรื่องรำวอันเป็นข้อที่ ๖ นี้ยังไม่พัก คือแปลว่ำยังไม่หลับ ถ้ำมโนคือใจ
หลับละก็ไม่ฝัน แต่นักจิตวิทยำแม้ในปัจจุบันก็บอกว่ำคนเรำฝันอยู่มำกมำย แต่ว่ำตื่น
ขึ้นมำลืมเสียมำก จึงรู้สึกว่ำบำงทีก็ไม่ฝัน บำงทีก็ฝันน้อย จ�ำได้เลือนรำงบ้ำง จ�ำได้
แน่นอนบ้ำง แต่ว่ำอันท่ีจริงนั้นฝันอยู่เรื่อย ก็คือมโนอันนี้ไม่หลับหรือหลับไม่สนิท  
ไม่ค่อยจะได้พัก ถ้ำมโนพักละก็ไม่ฝัน

สังขตลักษณะ

เพรำะฉะนั้น เหล่ำนี้จึงเป็นสังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยปรุงท้ังนั้น และรอบ
กำยของบคุคล สิง่ทีต่ำมองเหน็โดยเป็นรปูต่ำง ๆ เป็นต้นไม้ เป็นภเูขำ เป็นบ้ำน เป็นเรอืน 
เป็นบุคคล เสียงที่ได้ยิน กลิ่นรส และสิ่งถูกต้องที่ได้ทรำบ เรื่องรำวที่คิดนึกทำงใจซึ่ง
ปรุงขึ้นมำ เหล่ำน้ีก็เป็นสังขตธรรมท้ังน้ัน ธรรมมีปัจจัยปรุงทั้งนั้น ตลอดจนถึงโลก 
ที่เรำอำศัยอยู่นี้ ดินฟ้ำอำกำศอะไรทั้งหมด ฝนตกแดดออกอะไรเหล่ำนี้ ดวงอำทิตย์
ดวงจันทร์ทั้งหมด นี้เป็นสังขตธรรม ธรรมที่มีปัจจัยปรุงทั้งนั้น เกิดจำกเหตุทั้งนั้น 
เพรำะฉะนัน้ ทกุสิง่ทกุอย่ำงนีจ้งึตกอยูใ่นลกัษณะของสังขตลักษณะ คือลักษณะท่ีปัจจยั
ปรุงทั้งนั้น  อันได้แก่

๑. อุปฺปาโท ปญฺญายติ ควำมเกิดขึ้นปรำกฏ

๒.  วโย ปญฺญายติ ควำมเสื่อมดับไปปรำกฏ

๓.  ิตสฺส อญฺญถตฺต� ปญฺญายติ เมื่อยังตั้งอยู่ ควำมแปรปรวนเปลี่ยนแปลง 

 ไปปรำกฏ
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หรือว่ำที่แยกออกมำเป็นไตรลักษณ์ ลักษณะเครื่องก�ำหนด ๓ หรือเรียกว่ำ 

สามัญลักษณะ ลักษณะที่ทั่วไปของสังขำรทั้งปวง อันได้แก่อนิจจะไม่เที่ยง ทุกขะเป็น

ทุกข์คือต้ังอยู่คงท่ีมิได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป และอนัตตำมิใช่อัตตำตัวตน 

เพรำะบงัคบัให้เป็นไปตำมปรำรถนำไม่ได้ แต่ว่ำควำมตัง้อยูใ่นระหว่ำงเกดิและเสือ่มดบั

ในที่สุดนั้น มีระยะเวลำที่เร็วและช้ำต่ำงกัน ชีวิตของบุคคลทุกคนก็เร็วและช้ำต่ำงกัน 

แต่ว่ำพอท่ีจะก�ำหนดได้ว่ำส่วนมำกนัน้สกัเท่ำไร ดงัเช่นทีก่�ำหนดว่ำ กปปฺ หนึง่หรอืกปัหนึง่ 

ดังที่มีพระพุทธภำษิตแสดงว่ำ หำกเจริญอิทธิบำทภำวนำ ก็จะเจริญอำยุกัปหนึ่งหรือ

เกนิกปัหนึง่ เป็นพระพทุธภำษติทีต่รสัแก่พระอำนนท์ ทีแ่สดงถงึบคุคลผูเ้จรญิอทิธบิำท

ภำวนำ เมื่อได้ทรงปลงอำยุสังขำรแล้ว พระอำนนท์จึงได้กรำบทูลอัญเชิญให้อย่ำเพิ่ง

เสด็จดบัขนัธปรนิพิพำน ให้ทรงเจรญิอิทธบิำทภำวนำเพือ่มพีระชนม์ยืนไปกปัหนึง่หรอื

เกินกัปหนึ่ง แต่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่ำได้ทรงปลงอำยุสังขำรแล้ว ไม่ทรงกลับค�ำ

ค�ำว่ำกปัหนึง่หรอืเกินกปัหนึง่นี ้พระอำจำรย์ได้อธิบำย ว่ำหมำยถงึ ชีวติกปปฺ 

ซึง่ประมำณ ๑๐๐ ปีส�ำหรบัคนในยคุปัจจบุนั ปัจจบุนักต็ัง้แต่คร้ังพทุธกำลนัน้เรือ่ยมำ 

หรือก่อนพุทธกำลนั้นเรื่อยมำ ไม่ใช่หมำยถึงกัปกัลป์นับอำยุไม่ถ้วนดั่งท่ีบำงคนเข้ำใจ 

ชีวิตปัจจุบันก็อยู่ในรำวน้ันเป็นอย่ำงมำก ที่มำกไปกว่ำก็มีน้อย แต่โดยมำก ก็ไม่ถึง 

๑๐๐ ปี ๘๐ ปีกน็บัว่ำมำก ชวีติของสตัว์เดยีรจัฉำนกม็ยีำวมส้ัีนต่ำง ๆ กนั ดัง่ท่ีทรำบ

กนัอยู ่นีเ้ป็นระยะของเวลำท่ีตัง้อยู ่ขณะตัง้อยู่กแ็ปรปรวนเปลีย่นแปลงไปเรือ่ย ๆ และ

ก็ได้มีแสดงไว้ตั้งแต่เก่ำก่อนพุทธศำสนำบังเกิดขึ้น และเมื่อพุทธศำสนำบังเกิดขึ้น 

ก็รับรองเอำมำแสดงไว้เหมือนกัน คืออำยุของโลก เมื่อโลกเรำนี้ก็มีอำยุเหมือนกัน  

มเีกดิมดีบัเหมือนกนั แต่ว่ำระยะเวลำท่ีตัง้อยู่ของโลกนัน้ยำวมำก แม้ดวงจนัทร์ดวงอำทติย์ 

ดวงดำวต่ำง ๆ นักคิดค้นในปัจจุบันนี้ก็ยังรับรองว่ำเป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับ แต่ระยะเวลำ

ที่ตั้งอยู่นั้นยำวมำก ส�ำหรับระยะเวลำเกิดดับของโลกนั้นยำวมำกจนเรียกว่ำหลำยสิบ

กัปกัลป์ เป็นอสงไขยที่แปลว่ำนับไม่ถ้วนปีคือว่ำยำวมำก และโลกนี้เมื่อถึงครำววินำศ

กจ็ะวนิำศไป แตกสลำยไปดบัไป ด้วยไฟด้วยน�ำ้ด้วยลม นีเ้ป็นคตทิีแ่สดงไว้ตัง้แต่ก่อน

ที่พุทธศำสนำจะบังเกิดขึ้น และเม่ือพุทธศำสนำบังเกิดขึ้นก็รับรองสิ่งนี้เข้ำมำแสดงไว้

เหมือนกัน
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โอกาสโลกและสังขารโลก

เพรำะฉะน้ัน ทุกอย่ำงก็เป็นสงัขตธรรม คอืเป็นสิง่ทีปั่จจยัปรงุทัง้นัน้ มเีกดิมดีบั

มแีปรปรวนเปลีย่นแปลงทัง้นัน้ โลกทัง้หมดนีเ้รยีกว่ำเป็น โอกาสโลก โลกคอืพืน้ปฐพี 

และก็แยกออกมำเป็นภูเขำเป็นต้นไม้พวกพืชต่ำง ๆ เป็นร่ำงกำยมนุษย์ เป็นสัตว์

เดียรัจฉำน ก็เรียกว่ำ สังขารโลก โลกคือสังขำร คือว่ำร่ำงกำยของมนุษย์ของสัตว์

เดียรัจฉำนตลอดถึงของต้นไม้ทั้งหลำย ก็แบ่งส่วนธำตุดินน�้ำลมไฟมำจำกโอกำสโลก

คอืพืน้ปฐพนีีม้ำประกอบกนัขึน้ ผสมปรงุแต่งกนัขึน้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้ กเ็รยีกว่ำ

สังขำรโลก และก็เรียกว่ำสัตวโลกหรือสัตตโลกซ้อนอยู่ในสังขำรโลกของมนุษย์ของ

เดยีรัจฉำน คอืว่ำมจีติใจทีเ่ป็นธำตรูุ้ซึง่ยดึถืออยู่ มีกเิลสอำสวะอยู่ กเ็ป็นสัตวโลกซ้อน

อยู่ในสังขำรโลกอันนี้ ซึ่งหำกจะกล่ำวดังที่กล่ำวมำแล้วก็กล่ำวได้ ว่ำเมื่อสังขำรโลก  

ของคนของสตัว์นีแ้ตกสลำย ส่วนทีเ่รยีกว่ำ สตัวโลกนัน้กจ็ติุคอืเคลือ่นออกไปถือสงัขำร

โลกใหม่ ทุกคนเรำนี้จึงเป็นโลกน้อย ๆ ซึ่งแบ่งส่วนมำจำกโลกใหญ่คือโอกำสโลก  

และก็ตกอยู่ในลักษณะเดียวกันคือเกิดดับ และเมื่อตั้งอยู่ก็แปรปรวน

ทรงสอนให้พจิารณาแยกธาตุ

ครำวน้ีก็จะต้องคิดเหมือนกัน ว่ำตำมที่กล่ำวมำแล้วนั้น จะเป็นรูปธรรม

นำมธรรม ที่รวมกันเป็นอัตภำพร่ำงกำยจิตใจของทุก ๆ คนตลอดถึงสัตว์เดียรัจฉำน 

ตลอดจนถึงสังขำรโลกท้ังหมด โอกำสโลกท้ังหมด นี้เป็นสังขตธรรมฝ่ำยที่เป็นรูป 

หรอืฝ่ำยท่ีเป็นวตัถ ุครำวนีฝ่้ำยทีเ่ป็นรปูหรือทีเ่ป็นวัตถุนีอ้นัเป็นอสังขตธรรม ธรรมอนั

ปัจจัยไม่ปรุงจะมีอีกหรือไม่ คือว่ำบรรดำส่วนที่เป็นวัตถุหรือเป็นรูปซึ่งมำปรุงแต่งกัน

ข้ึนกม็ำจำกเหตุ และบรรดำส่วนท่ีมำปรงุแต่งกันนัน้ ก็จะต้องมีท่ีมำว่ำเอำอะไรมำปรงุแต่ง 

เพรำะฉะนัน้ ในทำงพุทธศำสนำจงึมีสอนให้แยกธำต ุและกำรแยกธำตท่ีุต้องกำรเป็นกำร

ปฏบิตัเิพ่ือสมำธเิพือ่ปัญญำ อันเป็นสมถกรรมฐำนวิปัสสนำกรรมฐำนนัน้ ก็คอืว่ำก้อนกำย

อนัน้ีเอำส่วนทีเ่ป็นรปูก่อน กเ็ป็นทีย่ดึถือว่ำเป็นตวัเรำเป็นของเรำ กม็ำเป็นก้อนอยูอ่ย่ำงนี้ 

มันก็ควรจะเห็นว่ำเป็นตัวเรำเป็นของเรำได้ จึงได้ตรัสสอนให้แยกธำตุออกไป ว่ำอันที่
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จริงน้ันประกอบขึน้จำกธำตทุัง้หลำย โดยมำกกค็อืธำต ุ๔ คอืประกอบขึน้จำกปฐวธีำตุ 

ธำตุดิน อำโปธำตุ ธำตุน�้ำ เตโชธำตุ ธำตุไฟ วำโยธำตุ ธำตุลม และในที่บำงแห่งก็มี

สอนให้แยกออกไปเพิ่มอีกธำตุหนึ่งคืออำกำสธำตุ ธำตุอำกำศคือช่องว่ำง เป็นที่ ๕ 

สอนให้แยกธำตอุอกไป ว่ำอันทีจ่รงินัน้ไม่ใช่เป็นก้อนดอก แต่ว่ำแยกออกไปได้เป็นธำตุ 

๔ หรอืเป็นธำต ุ๕ เพือ่ท่ีจะได้กระจำยออกไปว่ำไม่ใช่เป็นก้อนเป็นแท่ง จะได้มองเหน็ 

ว่ำอันท่ีจริงนั้นไม่ใช่อัตตำตัวตน ไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่แยกออกไปได้เป็น

ธำตุ ๔ หรือธำตุ ๕ 

เพรำะฉะน้ัน ค�ำว่ำธำตุนีจ้งึเป็นค�ำทีแ่สดงถึงส่วนส่ิงทีเ่ป็นทีม่ำประกอบกับของ 

สิ่งที่เรียกว่ำ สังขำรคือส่วนผสมอันนี้ คือว่ำรูปกำยอันนี้ของทุกคนเป็นสังขำรหรือ 

สงัขตธรรมดงัทีก่ล่ำวมำแล้ว คอืเป็นส่วนผสมปรงุแต่งมำประกอบกนัเข้ำ เหมอืนอย่ำง

ว่ำบ้ำน ทีเ่รียกว่ำบ้ำนนัน้กค็อืว่ำเครือ่งทพัสัมภำระท้ังหลำยมำประกอบกนัเข้ำเป็นบ้ำน 

แต่อันที่จริงนั้น บ้ำนก็มำจำกส่ิงท่ีประกอบท้ังหลำย เช่นมำจำกไม้จำกอิฐจำกปูน 

จำกเหลก็ท่ีเป็นบ้ำนตกึรำม สิง่ต่ำง ๆ เหล่ำนีม้ำประกอบกันเข้ำมำปรงุกนัเข้ำกเ็ป็นบ้ำน 

บ้ำนจึงเป็นสงัขำรคอืส่วนผสมปรงุแต่ง ซึง่อนัทีจ่รงินัน้ไม่มตีวับ้ำนจรงิ ๆ คอืตวัตนไม่มี 

ไม่มตัีวบ้ำนจรงิ ๆ แต่มำจำกส่วนผสมปรงุแต่ง ร่ำงกำยอนันีก้เ็หมือนกนั ตัวตนร่ำงกำย

ไม่มี มีมำจำกธำตุที่มำผสมปรุงแต่งกันขึ้น เพรำะฉะนั้น เพื่อที่จะให้ละควำมยึดถือว่ำ

ตัวเรำของเรำ จึงได้ตรัสสอนให้แยกธำตุ ให้พิจำรณำแยกธำตุอันแสดงว่ำธำตุ ค�ำว่ำ

ธำตน้ีุเป็นส่วนทีแ่ยกมำจำกค�ำว่ำสงัขำร สงัขำรคอืส่วนผสมปรงุแต่งนัน้กเ็ป็นสิง่ทีย่ดึถอื

กันว่ำ สมมติบัญญัติกันว่ำเป็นตัวเรำของเรำนี้ ก็มำจำกบรรดำธำตุทั้งหลำยที่มำปรุง

แต่งกันขึ้น ตรัสสอนให้แยกออกไป

ความหมายของธาตุในธาตุกรรมฐาน

ได้แสดงถงึธำตแุละสงัขำร อนัเป็นกำรแสดงสงัขตธรรม และอสังขตธรรมด้ำน

วัตถุในเบื้องต้น สังขำรสิ่งผสมปรุงแต่งที่ก�ำลังแสดง ยกขึ้นเป็นตัวอย่ำงคือรูปกำยนี้ 

ทีพ่ระพทุธเจ้ำตรสัสอนให้พจิำรณำแยกธำตุ อนัเรยีกว่ำ ธาตกุรรมฐาน ในด้ำน

ปฏิบัติในสมถกรรมฐำนและวิปัสสนำกรรมฐำน หำกว่ำจะเปรียบรูปกำยอันนี้ก็เปรียบ
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เหมือนบ้ำน ซึ่งเป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง คือประกอบขึ้นจำกทัพสัมภำระทั้งหลำย และ 

ที่ให้พิจำรณำแยกธำตุน้ันก็เหมือนอย่ำงให้พิจำรณำบ้ำน แยกออกเป็นทัพสัมภำระ 

ทั้งหลำยที่มำประกอบปรุงกันขึ้นเป็นตัวบ้ำนนั้น ที่ตรัสสอนให้พิจำรณำธำตุกรรมฐำน 

ก็เพ่ือที่จะให้เห็นว่ำกำยนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเรำเขำ สักแต่ว่ำเป็นธำตุมำประชุม 

ปรุงแต่งกันขึ้น เช่นเดียวกับว่ำบ้ำน ไม่ใช่เป็นบ้ำนเป็นเรือนที่แท้จริง หรือว่ำไม่มีบ้ำน

ไม่มีเรือนที่แท้จริง มีแต่ทัพสัมภำระที่มำปรุงกันขึ้นเท่ำนั้น เพื่อที่จะได้ดับควำมยึดถือ

รปูกำยอนันีว่้ำเป็นตวัเรำของเรำ หรอืดงัทีเ่รยีกกนัทัว่ ๆ ไปว่ำไม่ใช่สตัว์บคุคลตวัตนเรำเขำ 

ฉะนั้น จึงต้องเข้ำใจ ว่ำค�ำว่ำแยกธำตุ ธำตุในทำงกรรมฐำนนี้จึงมีควำมหมำยดังกล่ำว 

แต่ถงึดังนัน้ กม็คีวำมหมำยอนัเป็นท่ีรวบรวมเข้ำมำ ดงัทีไ่ด้ตรัสแสดงไว้ใน ธำตวุภิงัคสตูร 

เป็นต้น ทีม่คี�ำอธบิำยค�ำว่ำธำตแุต่ละธำตุ และอำกำรของกำย ส่วนไหนต้องด้วยลักษณะ

ของธำตุข้อใด ก็จัดเข้ำในธำตุข้อนั้น

ปฐวธีาตุ ธาตุดนิ

ตัง้ต้นแต่ปฐวธีำต ุธำตดิุน หมำยถึงส่ิงทีแ่ข้นแขง็อนัมอียูใ่นกำยอนันีค้อื เกสา 

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

อฏัฐิมญิชงั เย่ือในกระดกู วกักัง ไต หทยงั หวัใจ ยกนงั ตบั กโิลมกัง พงัผดื ปิหกงั 

ม้ำม ปัปผาสัง ปอด อันตัง ไส้ใหญ่ อันตคุณัง สำยรัดไส้ อุทริยัง อำหำรใหม่ กรีสัง 

อำหำรเก่ำ มัตถเก มัตถลุงคัง ขมองในขมองศีรษะ และส่วนอื่นใดที่แข้นแข็งมีอยู่ใน

กำยอันนี้ เรียกว่ำ ปฐวีธาตุ ธำตุดิน

อาโปธาตุ ธาตุน�้า

ส่วนที่เอิบอำบเหลวบรรดำที่มีอยู่ในกำยนี้คือ ปิตตัง น�้ำดี เสมหัง น�้ำเสลด 

ปพุโพ น�ำ้หนองน�ำ้เหลือง โลหตัิง น�ำ้เลือด เสโท น�ำ้เหง่ือ เมโท มนัข้น อสัส ุน�ำ้ตำ 

วสา มนัเหลว เขโฬ น�้ำลำย สิงฆาณิกา น�้ำมูก ลสิกา ไขข้อ มุตตัง มูตร และสิ่งใด

สิ่งหนึ่งที่เหลวเอิบอำบ บรรดำที่มีอยู่ในกำยนี้ รวมเรียกว่ำ อาโปธาตุ ธำตุน�้ำ
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เตโชธาตุ ธาตุไฟ

ส่วนทีอ่บอุ่นท่ีร้อนบรรดำทีมี่อยู่ในกำยนีค้อื ไฟทีท่�ำร่ำงกำยให้อบอุ่น ไฟทีเ่ผำ

ร่ำงกำยให้ช�ำรุดทรุดโทรม ไฟที่ท�ำร่ำงกำยให้เร่ำร้อน และไฟที่ช่วยในกำรย่อยอำหำร

ที่กิน ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ที่ลิ้ม และสิ่งที่อบอุ่นที่ท�ำให้อบอุ่นให้ร้อนบรรดำที่มีอยู่ในกำยนี้  

ก็รวมเรียกว่ำ เตโชธาตุ ธำตุไฟ

วาโยธาตุ ธาตุลม

ส่วนที่พัดไหวบรรดำที่มีอยู่ในกำยนี้ ก็คือลมที่พัดขึ้นเบ้ืองบน ลมที่พัดลง 

เบื้องต�่ำ ลมในท้อง ลมในไส้ ลมหำยใจเข้ำลมหำยใจออก ลมที่พัดซ่ำนไปทั่วอวัยวะ

ร่ำงกำยทั้งปวง ลมหำยใจเข้ำลมหำยใจออก ก็รวมเรียกว่ำ วาโยธาตุ ธำตุลม

อากาสธาตุ ธาตุอากาศหรอืช่องว่าง

และอีกธำตุหน่ึงท่ีมีแสดงไว้ในพระสูตรเช่นในธำตุวิภังคสูตร คืออำกำศธำตุ 

ธำตุคืออำกำศช่องว่ำง ได้แก่ช่องว่ำงทั้งปวงบรรดำที่มีอยู่ในกำยนี้ คือช่องหู ช่องจมูก 

ทวำรปำกหรอืช่องปำก ช่องทีอ่ำหำรกลนืลงไป ช่องทีอ่ำหำรทีบ่ริโภคทีด่ืม่ทีเ่คีย้วทีล่ิม้

บรรจุอยู่ และช่องที่อำหำรขับถ่ำยออกไปในภำยล่ำง และช่องว่ำงอื่นทั้งหมดที่มีอยู่ใน

กำยนี้ ก็เรียกว่ำ อากาสธาตุ ธำตุอำกำศ

พจิารณาให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ

พระพุทธเจ้ำตรัสสอนให้พิจำรณำธำตุ ๔ คือธำตุดินน�้ำลมไฟ หรือธำตุ ๕ 

ธำตดิุนน�ำ้ไฟลมอำกำศคือช่องว่ำง ด้วยปัญญำโดยชอบตำมเป็นจรงิ ว่ำนัน่ไม่ใช่ของเรำ 

เรำไม่ใช่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่เป็นตัวตนของเรำ คือไม่ใช่ตัวเรำของเรำ สักแต่ว่ำเป็นธำตุ 

เพื่อที่จะได้ละควำมเห็น ยึดถือว่ำเป็นตัวเรำของเรำ ในรูปกำยอันนี้ กำรพิจำรณำดั่งนี้
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เรียกว่ำ ธาตุกรรมฐาน ที่ท่ำนแสดงว่ำเป็นกรรมฐำนที่แก้นิวรณ์ข้อที่ ๕ คือวิจิกิจฉำ 

ควำมเคลือบแคลงสงสัย ทั้งนี้เพรำะอะไร ก็เพรำะว่ำวิจิกิจฉำควำมเคลือบแคลงสงสัย

ทั้งหลำยนั้น ก็ตั้งขึ้นที่ตัวเรำของเรำเป็นข้อส�ำคัญ เช่น ตัวเรำของเรำในอดีตเป็นใคร

มำอย่ำงไรเป็นต้น ตัวเรำของเรำในอนำคตจะเป็นอย่ำงไร เป็นอะไรต่อไปเป็นต้น  

และตวัเรำในปัจจบัุนมีหรอืไม่มี และเป็นอย่ำงไรเป็นต้น ควำมสงสยัทัง้ปวงเหล่ำนีเ้กดิ

ข้ึนจำกควำมเห็นยึดถือขันธ์ ๕ ซึ่งสรุปเป็นรูปธรรมนำมธรรมหรือรูปกำยนำมกำยนี้

เองว่ำเป็นตัวเรำของเรำ เพรำะฉะนั้น ขันธ์ ๕ จึงได้เรียกว่ำ อุปาทานขันธ์ แปลว่ำ

ขันธ์เป็นที่ยึดถือ ฉะนั้น เมื่อมำหัดพิจำรณำธำตุกรรมฐำน พิจำรณำรูปกำยอันนี้ซึ่ง

เป็นส่วนหยำบ เป็นวัตถุ และเป็นส่วนส�ำคัญแห่งควำมยึดถือว่ำสักแต่ว่ำเป็นธำตุมำ

ประกอบกันเข้ำ ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเรำเขำอยู่ท่ีไหน มีแต่ธำตุมำประกอบกันเข้ำ

เท่ำนั้น ก็จะท�ำให้ควำมเห็นยึดถือดังกล่ำวนี้หำยไป ควำมเห็นยึดถือนั้นเรียกว่ำ 

อัตตสัญญา ควำมส�ำคัญหมำยว่ำตัวเรำของเรำ เมื่อมำพิจำรณำท�ำธำตุกรรมฐำนให้

เห็นว่ำสกัแต่ว่ำเป็นธำต ุ ธาตสุญัญา ควำมส�ำคญัหมำยว่ำเป็นสักแต่ว่ำธำตกุจ็ะปรำกฏขึน้ 

อัตตสัญญำก็จะหำยไป เมื่อเป็นดั่งนี้ บรรดำควำมเคลือบแคลงสงสัยทั้งหลำยที่ตั้งขึ้น

บนฐำนคอืควำมเหน็ยึดถอืว่ำตวัเรำของเรำทัง้ปวงกจ็ะหำยไปหมด อนันีเ้ป็นหลกัส�ำคัญ 

เพรำะควำมสงสัยเคลือบแคลงท้ังปวงน้ัน ส่วนส�ำคัญส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนฐำนคือควำม

เห็นยึดถือว่ำตัวเรำของเรำในรูปกำยนำมกำยนี้แหละ ฉะนั้น เมื่อมำพิจำรณำเห็นสัก

แต่ว่ำเป็นธำตุได้แล้ว อัตตสัญญำหำยไป ธำตุสัญญำมำปรำกฏขึ้นแทน อัตตสัญญำ

หำยไป ควำมสงสยัทัง้ปวงท่ีตัง้อยู่บนควำมเหน็ยดึถอืตวัเรำของเรำกห็ำยไป จะมคีวำม

สงสัยต่อไป ก็ควำมสงสัยที่ตั้งขึ้นบนธำตุนั่นแหละ แต่ว่ำก็เป็นเรื่องของควำมสงสัยใน

ธรรมซึ่งเป็นทำงเจริญปัญญำ อันจะน�ำให้ได้ปัญญำที่ยิ่งขึ้นต่อไป

ครำวนี้มำจับพิจำรณำถึงค�ำว่ำธำตุท่ีตรัสสอนไว้ให้พิจำรณำ อันเป็นธำต ุ

กรรมฐำนนี ้กจ็ะเหน็ได้ดงัท่ีได้กล่ำวมำแล้วนัน้ คอืกล่ำวน�ำมำแล้ว ว่ำกเ็ป็นควำมหมำย

ที่รวมเข้ำมำหำส่วนท่ีเป็นสำระคือแก่นสำร ดั่งที่มีอธิบำย ว่ำส่วนที่แข้นแข็งเรียกว่ำ 

ปฐวีธำตุ ธำตุดิน เป็นต้น เพรำะฉะนั้น ค�ำว่ำธำตุนี้ จึงมีควำมหมำยที่รวมเข้ำมำถึง

ส่วนทีเ่ป็น สำระแก่นสำร แต่อนัทีจ่รงินัน้กย็งัมใิช่สิง่ทีเ่ป็นสำระแก่นสำรอย่ำงละเอยีด

ทีเดียวในทำงวัตถุ แต่ก็ได้กล่ำวแล้ว ว่ำที่ได้ตรัสแสดงแยกธำตุดั่งที่มีควำมหมำยดัง
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กล่ำวนั้นมุ่งที่จะให้ปฏิบัติเป็นกำรแยกธำตุทำงกรรมฐำน เพื่อผลคือควำมที่จะได้แยก

ธำตุทำงจิตใจ ท�ำให้บรรลุถึงควำมสิ้นกิเลสและกองทุกข์ของจิตใจ เป็นประกำรส�ำคัญ 

ซึ่งจะได้กล่ำวต่อไปในด้ำนสังขตธรรมและอสังขตธรรมทำงจิตใจ

ทรงแสดงว่าอากาศไม่มทีี่สุด วญิญาณไม่มทีี่สุด

ส่วนที่ก�ำลังกล่ำวนี้ก�ำลังกล่ำวถึงด้ำนวัตถุ และด้ำนวัตถุก็เป็นอันว่ำได้มีกำร

แสดงธำตุที่ท�ำให้เห็นถึงควำมหมำยของค�ำว่ำธำตุ คือเป็นท่ีรวมเป็นส่วนท่ีเป็นสำระ

แก่นสำรเป็นอย่ำง ๆ ไป คอืเป็นส่วนทีแ่ข้นแขง็ ส่วนท่ีเหลวเอบิอำบ ส่วนท่ีอบอุน่รุม่ร้อน 

ส่วนที่พัดไหวและส่วนท่ีเป็นช่องว่ำง อันส่วนที่เป็นช่องว่ำงอันเรียกว่ำอำกำสธำตุนั้น 

หมำยถึงช่องว่ำงในร่ำงกำยอันนี้ แต่อันที่จริงนั้น อำกำสธำตุคือช่องว่ำงนอกกำยอันนี้

อันเป็นส่วนของโลกธำตุ มีอยู่เป็นอันมำกในทำงพระพุทธศำสนำ พระพุทธเจ้ำได้ตรัส

แสดงว่ำเป็นอนนัตะคอืไม่มทีีส่ดุ ได้ตรัสแสดงสิง่ท่ีเป็นอนนัตะไม่มท่ีีสดุไว้ ๒ อย่ำง คอื

อำกำศไม่มท่ีีสุด วญิญำณไม่มีท่ีสดุ และอำกำศคอืช่องว่ำงนี ้ไม่ได้หมำยถงึธำตทุีม่อียู่

ในอำกำศคือช่องว่ำง ค�ำท่ีเรำเรียกกันว่ำอำกำศที่หำยใจเข้ำหำยใจออก อันหมำยถึง

เป็นตัวธำตุละเอียดที่มองไม่เห็นด้วยตำ หำยใจเข้ำหำยใจออก เรำเรียกว่ำอำกำศ  

อันที่จริงสิ่งที่หำยใจเข้ำหำยใจออก ที่เรำเรียกอำกำศดีอำกำศเสียนั้น ไม่ใช่ตัวช่องว่ำง  

ถ้ำตัวช่องว่ำงจริง ๆ แล้วไม่มีอะไร ดังที่เรำบัญญัติเรียกกันว่ำ สูงขึ้นไปมำกที่ไม่มีลม

หำยใจเข้ำลมหำยใจออก ไม่มอีำกำศหำยใจเข้ำหำยใจออก เป็นบรรยำกำศหรอือวกำศ

เป็นต้นน้ัน นัน่ก็เป็นค�ำทีส่มมตเิรยีกขึน้มำ และกอ็ำจจะนัน่แหละทีเ่ป็นช่องว่ำงจรงิ ๆ 

ก็ได้ คือไม่มีอะไร แต่ว่ำต�่ำลงมำน้ีที่อยู่ใกล้โลกเรำนี้ มีส่ิงที่หำยใจได้คือมีอำกำศ  

เรำเรียกกันว่ำอย่ำงนั้น คือขอยืมค�ำนี้ไปเรียก เพรำะเหตุว่ำสิ่งที่เรำหำยใจนั้นมองไม่

เห็น จึงขอยืมเรียกว่ำอำกำศ แต่อันที่จริงนั้นไม่ตรงกับควำมหมำยในทำงธรรมที่เรียก

ว่ำอำกำศธำตุนี้ ควำมหมำยของธรรมในค�ำว่ำอำกำศธำตุนี้ มุ่งถึงช่องว่ำงดังท่ีกล่ำว 

มำแล้ว เมือ่เป็นช่องว่ำงดงันี ้ท่ำนจงึไม่แสดงไว้ในธำตทุัว่ไป ในธำตทุัว่ไปนัน้ท่ำนแสดง

ไว้เป็น ๔ เท่ำนั้น คือ สิ่งที่แข้นแข็ง สิ่งที่เหลวเอิบอำบ สิ่งที่อบอุ่นรุ่มร้อน และสิ่งที่

พดัไหว ซึง่บรรดำสิง่ทัง้ ๔ เหล่ำนี ้กจ็ะพงึกล่ำวได้ว่ำเป็นวตัถทุัง้นัน้ เป็นวตัถทุีห่ยำบ 
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เป็นวัตถุที่ละเอียด หรือเป็นวัตถุที่มีลักษณะต่ำง ๆ กัน ก็ธำตุเหล่ำนี้เองที่มำประชุม

กันก็เป็นสังขำรคือ สิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลำย ดังที่เรียกว่ำ สังขำรโลก และเมื่อม ี

วิญญำณธำตุเข้ำประกอบ เป็นวิญญำณที่ยังมีกิเลสที่ยังยึดถือเกี่ยวเกำะอยู่ ก็เป็น

สัตวโลก สัตวโลกจึงเป็นตัววิญญำณน้ันเอง ที่ยังมีกิเลสที่ยังยึดถือเกี่ยวเกำะอยู่  

ประกอบกันอยู่ก็เป็นธำตุ ๖ ก็มำเป็นบุคคลนี้ ดังที่ตรัสไว้ในธำตุวิภังคสูตร

อธบิายธาตุ และสังขาร

ครำวนีแ้ม้ในวชิำกำรทำงโลก เมือ่รวมเข้ำมำแล้วกเ็ป็นธำตแุละสังขำร ส่วนที่

ผสมปรุงแต่งเป็นสังขำร ส่วนท่ีเป็นวัตถุซึ่งถูกน�ำมำผสมปรุงแต่งก็เป็นธำตุ ดั่งเช่น

ร่ำงกำยอันนี้เป็นสังขำร ธำตุ ๔ ท่ีมำผสมปรุงแต่งเป็นร่ำงกำยอันนี้ นั่นก็เป็นธำตุ 

ครำวน้ีมุ่งวิชำกำรทำงโลกที่อำจแยกให้ละเอียดออกไปอีก เมื่อยังพบว่ำเป็นส่ิงที่ผสม

ปรุงแต่งอยู่สิ่งใดก็ตำม สิ่งนั้นก็เป็นสังขำร และส่ิงท่ีถูกแยกออกไปเป็นตัวแก่นสำร 

อนัมำผสมปรงุแต่งกนัขึน้ สิง่ทีค้่นพบอนัเป็นตวัแก่นสำรนัน้กเ็ป็นธำต ุและสิง่ทีพ่บกนั

ว่ำเป็นธำตนุัน้ ครัน้เม่ือควำมรูเ้จรญิขึน้ กย็งัพบว่ำยงัไม่ใช่ธำตแุท้ ยงัเป็นส่วนผสมปรงุ

แต่งอกี นัน่กเ็ป็นสังขำร ยงัไม่ใช่ธำตแุท้ และส่ิงทีไ่ด้ค้นพบว่ำเป็นตวัแก่นสำรทีล่ะเอยีด

ที่สุด นั่นก็เป็นธำตุ และหำกว่ำต่อไปถ้ำได้มีควำมรู้ พบว่ำส่ิงท่ีเข้ำใจว่ำเป็นธำตุนั้น  

ยงัเป็นส่วนผสมปรุงแต่งอยูอ่กี กย็งัเป็นสงัขำรอยูน่ัน่แหละ ส่วนส่ิงทีเ่ป็นสำระแก่นสำร

ที่สุดจนถึงไม่สำมำรถจะแยกออกไปได้อีก อันเป็นตัวที่เป็นสำระแก่นสำรทีเดียวแยก

ออกไปไม่ได้อกี ถ้ำสิง่นัน้มจีริง ๆ นัน่กเ็ป็นธำตุแท้ ซึง่ในปัจจบุนันีก้ไ็ด้พบไปโดยล�ำดบั 

จนนับว่ำละเอียดที่สุด อันนี้ก็แสดงว่ำตรงกับหลักของสังขตธรรมกับอสังขตธรรม  

สงัขตธรรม ธรรมท่ีมีปัจจยัปรุงแต่งกคื็อสงัขำร ค�ำว่ำธรรมนีไ้ด้ท้ังวตัถไุด้ทัง้ทีไ่ม่ใช่วตัถุ 

มีควำมหมำยถึงสิ่งทั้งปวงได้ทั้งหมด ก็เป็นสังขำร ส่วนสิ่งที่เป็นตัวธำตุ ตัวธำตุที่เป็น

สำระแก่นสำรจริง ๆ ไม่ได้ถูกปรุงแต่ง เป็นตัวเดิมจริง ๆ ไม่ได้ถูกปรุงแต่งซึ่งนับว่ำ

ละเอยีดทีส่ดุ อย่ำงไรกต็ำม นัน่เป็นตวัธำตทุีเ่ป็นอสังขตธรรม ธรรมท่ีปัจจยัมิได้ปรงุแต่ง 

ถ้ำยังเป็นสังขตธรรมคือสิ่งท่ีปรุงแต่งอยู่ท่ีประกอบอยู่ ก็เป็นสังขำรทั้งนั้น สิ่งที่ไม่ถูก

ปรุงแต่งจรงิ ๆ เป็นตวัเดิมจริง ๆ แยกออกไปไม่ได้จรงิ ๆ ไม่มอีะไรมำปรงุแต่งจรงิ ๆ 

เป็นตวัเดมิจรงิ ๆ นัน้เป็นอสงัขตธรรม ดงัท่ีได้กล่ำวมำน้ี เป็นสังขตธรรมและอสงัขตธรรม
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ทำงวัตถุที่มีอยู่ และพระพุทธเจ้ำก็ได้ตรัสรู้และได้ทรงส่ังสอน แต่ก็ทรงส่ังสอนมุ่งใน

ด้ำนปฏิบัติกรรมฐำนเพื่อให้พ้นทุกข์ ไม่ได้ทรงสั่งสอนในด้ำนทำงโลก จึงได้ตรัสสอน
ให้แยกรูปกำยอันนี้แยกธำตุออกไปเป็นธำตุ ๔ ธำตุ ๕

รูปกายและนามกาย

ได้แสดงถงึสงัขตธรรมและอสงัขตธรรมทำงวตัถ ุจำกนีจ้ะได้แสดงสงัขตธรรม
และอสงัขตธรรมทำงจติหรือ วิญญาณธาต ุดงัทีไ่ด้กล่ำวแล้วว่ำบรุษุ สตรบีคุคลทัง้ปวง 
พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำมีธำตุ ๖ ส�ำหรับธำตุทำงวัตถุนั้นก็คือธำตุ ๕ ข้ำงต้นประกอบกัน

เป็นรูปกำย ส่วนธำตุที่ ๖ คือวิญญำณธำตุ ธำตุรู้ ก็มำประกอบเข้ำ วิญญำณธำตุนั้น

เมือ่มำประกอบเข้ำกับรปูกำยคือธำตุ ๕ ข้ำงต้น กป็รำกฏเป็น นามกาย ซึง่เป็นอำกำร

ของวิญญำณธำตุหรือจิตใจ ส�ำหรับรูปกำยคือกองรูปโดยเฉพำะนั้น เป็นส่ิงที่ม ี

สรีรสัณฐำนเป็นวัตถุ และเม่ือมำประกอบกันก็เป็นสังขำร คือเป็นส่วนผสมปรุงแต่ง 

มำจำกธำตทุัง้หลำย และธำตนุัน้ได้แสดงแล้วว่ำ ทำงพทุธศำสนำพระพุทธเจ้ำแสดงไว้

อย่ำงไร ได้มุ่งอะไร แต่ก็ได้เป็นต้นฉบับหรือต้นทำงที่จะให้มองเห็นได้ ว่ำส่วนท่ีเป็น

สังขำรคือ ส่วนผสมปรุงแต่งนั้น ที่ปรำกฏเป็นรูปกำยของทุก ๆ คน จะต้องมำจำก 

สิง่ทีม่ำปรุงแต่งเข้ำ และสิง่นัน้คอืธำต ุและธำตนุัน้มุ่งถึงส่วนทีเ่ป็นสำระแก่นสำร เช่น 

ปฐวีธำตุ ธำตุดิน ก็หมำยถึงสิ่งที่แข้นแข็ง เป็นต้น และสิ่งที่แข้นแข็งนั้นเมื่อแยกออก

ไปอีก ๆ ก็ย่อมจะพบละเอียดเข้ำ ๆ ไปโดยล�ำดับ จนถึงที่สุด แปลว่ำแยกไปอีกไม่ได้ 

นัน่เป็นตวัธำตุแท้ดัง้เดมิ แต่บดันีจ้ะค้นพบหรอืยงัไม่ทรำบ นีเ้ป็นด้ำนวตัถ ุซึง่ด้ำนวตัถุ

แม้ทีก่ล่ำวมำแล้วนีก้ส็รปุลงได้ ว่ำส่วนทีเ่ป็นสงัขำรนัน้กเ็ป็นสงัขตธรรม และส่วนทีเ่ป็น

ธำตุแท้ก็เป็นอสังขตธรรม เพรำะเมื่อแยกออกไปอีกไม่ได้ เมื่อมีอยู่ก็แปลว่ำเป็นสิ่งที่

ไม่มีอะไรมำปรุงแต่ง เป็นตัวเดิมแท้ ๆ ของวัตถุ

ครำวนี้มำว่ำถึงวิญญำณธำตุ ธำตุรู้ก็เหมือนกัน อันวิญญำณธำตุ ธำตุรู้ ที่มำ

ประกอบอยู่ในกำยนีอ้ันหมำยถึงรูปกำยอันนี ้กย็อ่มจะมตีัวเดมิซึ่งเป็นตัวธำตแุท้ และ

มีตัวอำกำรซึ่งเป็นสังขำรหรือเป็นส่วนผสมปรุงแต่งเช่นเดียวกัน บุคคลทุก ๆ คนนั้น

ย่อมรู้สกึได้หรอืว่ำจบัได้ในส่วนทีเ่ป็นอำกำร ดงัทีไ่ด้ตรสัแสดงไว้ในขนัธ์ ๕ ทีเ่ป็นส่วน

นำมกำย คือ เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ
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เวทนา

นำมข้อท่ี ๑ คอื เวทนา น้ัน ได้แก่ควำมรูสุ้ขรูท้กุข์หรอืรู้เป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์

ไม่สขุ ทีท่กุ ๆ คนได้มีควำมรู้สกึอยู่ ค�ำว่ำเวทนำนัน้มกัจะแปลกนัว่ำเสวยอำรมณ์ คอื

กินอำรมณ์หรือว่ำเอำสุขทุกข์มำใส่เข้ำ ว่ำเสวยสุขเสวยทุกข์เสวยเป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์

ไม่สุข ในเมื่อเสวยสุขทุกคนก็รู้สึกว่ำสบำยกำยสบำยใจ เมื่อเสวยทุกข์ทุกคนก็รู้สึกว่ำ

ไม่สบำยกำยไม่สบำยใจ เมือ่เสวยภำวะเป็นกลำง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สุข กร็ูสึ้กปรกติเฉย ๆ 

ธรรมดำ เหมอืนอย่ำงในเมือ่อยูใ่นทีม่อีำกำศเป็นกลำง ๆ ไม่ร้อนไม่หนำว รูสึ้กเฉย ๆ 

ธรรมดำ เหมือนอย่ำงว่ำไม่มีเวทนำ แต่ควำมจริงนั้นมี คล้ำย ๆ กับว่ำบริโภคอำหำร

ทีม่รีสเป็นปรกตธิรรมดำ กไ็ม่รู้สกึว่ำอร่อย แต่ก็ไม่รูสึ้กว่ำจดืชดืไม่ชอบรส ซึง่ควำมจริง

กเ็คีย้วอำหำรและกก็ลนือำหำรลงท้องไป เรยีกว่ำกนิเหมอืนกนั แต่เมือ่รสเป็นธรรมดำ

ก็รู้สึกเป็นปรกติธรรมดำ อร่อยก็ไม่ใช่ ไม่อร่อยก็ไม่ใช่ ดั่งนี้คือเวทนำที่เป็นกลำง ๆ 

จึงได้แบ่งเวทนำเป็น ๓ คือ สุขเวทนำ ทุกขเวทนำ และอทุกขมสุขเวทนำ เวทนำที่

ไม่ใช่ทกุข์ไม่ใช่สขุ และกมี็แบ่งพสิดำรออกไปเป็น ๕ คือสขุเวทนำนัน้กแ็บ่งเป็น ๒ คอื

สขุเวทนำทำงกำย สขุเวทนำทำงใจ ทุกขเวทนำนัน้ก็แบ่งเป็น ๒ คอืทกุขเวทนำทำงกำย 

ทุกขเวทนำทำงใจ ส่วนเวทนำที่ไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นเรียกว่ำอุเบกขำเวทนำ เวทนำที่เป็น 

กลำง ๆ ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข แบ่งเป็น ๕ เวทนำ นี้ก็เป็นอำกำรของจิตหรือของธำตุรู้  

ซึ่งนับว่ำเป็นตัวสังขำรคือส่วนผสมปรุงแต่งเหมือนกัน จึงเป็นเวทนำขึ้นมำ แต่ว่ำเป็น

สังขำรอย่ำงไรนั้นก็ยังไม่อธิบำย

สัญญา

นำมข้อท่ี ๒ คอื สญัญา ควำมรูจ้�ำ กค็อืจ�ำรปู จ�ำเสียง จ�ำกลิน่ จ�ำรส จ�ำโผฏฐพัพะ 

สิ่งที่กำยถูกต้อง และจ�ำเรื่องรำวทำงใจ แม้ควำมรู้จ�ำคือสัญญำนี้ก็เป็นสังขำร คือส่วน

ผสมปรุงแต่ง เหมือนกัน
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สังขาร

นำมข้อที ่๓ คือ สงัขาร ซึง่เป็นค�ำทีซ่�ำ้กันกบัค�ำว่ำสงัขำร แต่ว่ำสงัขำรในขนัธ์ 

๕ น้ี มุง่ถึงสงัขำรทำงใจเท่ำนัน้ คอืควำมคดิปรงุหรอืปรงุคดิ กคิ็ดปรงุหรอืปรุงคดิรปูบ้ำง 

เสยีงบ้ำง กลิน่บ้ำง รสบ้ำง โผฏฐพัพะ สิง่ทีก่ำยถกูต้องบ้ำง ธรรมะคอืเรือ่งรำวทำงใจบ้ำง 

หรือว่ำแบ่งสรุปลงเป็น ๓ คิดดี คิดชั่วหรือคิดไม่ดี และคิดเป็นกลำง ๆ อันนี้เรียกว่ำ

สังขำร ได้แก่รู้ปรุงหรือรู้คิด คือคิดปรุงหรือปรุงคิด อันนี้ก็เห็นได้ชัดว่ำเป็นตัว สังขำร

โดยตรง คือเป็นส่วนผสมปรุงแต่ง

วญิญาณ

นำมข้อที่ ๔ คือ วิญญาณ ซึ่งเป็นควำมรู้ ในเมื่อตำกับรูปประจวบกันก็รู้รูป

คือเห็น ในเมือ่หกูบัเสียงประจวบกนักร็ูเ้สยีงคอืได้ยิน เม่ือจมูกกบักลิน่ประจวบกนักรู้็

กลิน่คือทรำบกลิน่ เม่ือลิน้กบัรสประจวบกนักร็ูร้สคอืทรำบรส เมือ่มโนคอืใจกบัธรรมะ

คือเรื่องรำวประจวบกันก็รู้เรื่อง คือควำมรู้ท่ีเรำเรียกว่ำเห็นรูป ควำมรู้ท่ีเรำเรียกว่ำ

ได้ยินหรือฟังคือได้ยินเสียงฟังเสียง ควำมรู้ท่ีเรำเรียกว่ำทรำบคือทรำบกล่ินทรำบรส

ทรำบโผฏฐพัพะคือสิง่ท่ีกำยถกูต้อง และควำมรูท้ีเ่รำเรยีกว่ำรูห้รอืคดิคอืรูห้รือคิดเรือ่ง 

ในขณะทีอ่ำยตนะภำยในอำยตนะภำยนอกมำประจวบกนัเข้ำนีคื้อวิญญำณ เป็นวิญญำณ

ในขันธ์ ๕ ไม่ใช่เป็นวิญญำณในวิญญำณธำตุ ธำตุรู้ที่กล่ำวมำโดยล�ำดับ

อธบิายทบทวนสังขารและวญิญาณ 
ในความหมายต่างกัน

เพรำะฉะน้ัน มำถงึตอนน้ีแล้วจะพบค�ำทีซ่�ำ้กนั แต่ควำมหมำยต่ำงกนัอยู่ ๒ ค�ำ 

ค�ำหนึ่งก็คือค�ำว่ำสังขำร ที่พูดมำโดยล�ำดับตั้งแต่ต้นแล้วว่ำสิ่งผสมปรุงแต่ง นี่คลุม

ทัง้หมด ทุกอย่ำงทีผ่สมปรุงแต่งเป็นสงัขำรทัง้นัน้ และมำถงึสงัขำรอกีค�ำหนึง่กค็อืสงัขำร
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ในขันธ์ ๕ ก็หมำยถึงผสมปรุงแต่งเหมือนกัน แต่ว่ำเฉพำะที่เป็นทำงจิตใจคือคิดปรุง

หรือปรุงคิดต่ำง ๆ 

อีกค�ำหนึ่งคือค�ำว่ำวิญญำณ ที่กล่ำวมำโดยล�ำดับน้ัน วิญญำณธำตุ ธำตุรู้  

ซึง่หมำยถึงรูท่ี้เป็นตวัเดมิหรือว่ำจติท่ีเป็นตัวเดมิ แต่ว่ำวญิญำณในขนัธ์ ๕ นีมุ้ง่ถงึกำร

เห็นกำรได้ยนิเป็นต้นดงักล่ำวแล้ว เพรำะฉะน้ัน เมือ่มุง่อธบิำยต่ำงกนัดงันี ้ก็จะพงึเหน็

ว่ำวิญญำณนี้เป็นวิญญำณธำตุ ธำตุรู้ หมำยถึงรู้ที่เป็นตัวเดิมในบุคคลทุก ๆ คนนี้มีรู้

ทีเ่ป็นตวัเดมิประกอบอยู ่จะนอนหลบัหรอืว่ำจะตืน่หรอืว่ำจะสลบไสลไปยงัไม่ตำยละก็ 

ตัวรู้ที่เป็นตัวเดิมน้ียังอยู่ น้ีคือตัววิญญำณธำตุ ธำตุรู้ รู้ที่เป็นตัวเดิม ส่วนวิญญำณ 

ในขันธ์ ๕ นี้ ถ้ำหำกว่ำตำกับรูปไม่มำประจวบกัน จักขุวิญญำณรู้ทำงตำก็ไม่เกิดไม่มี 

เหมอืนอย่ำงหลับตำอยู่ไม่ได้ดอูะไรไม่ได้มองอะไร ยิง่คนตำบอดกแ็ปลว่ำจกัขุวญิญำณ

ไม่มี ทำงอื่นก็เหมือนกัน เช่นว่ำหูกับเสียงถ้ำไม่มำประจวบกัน โสตวิญญำณรู้ทำงหู 

ก็ไม่มี คนหูหนวกก็ย่อมไม่มีข้อนี้ คนตำบอดหูหนวกนั้นก็แปลว่ำไม่มีจักขุวิญญำณ 

ไม่มีโสตวิญญำณ จมูกลิ้นกำยนั้นก็เหมือนกัน คนที่เป็นอัมพำตเอำเข็มแทง ก็ไม่เจ็บ

ตรงที่เป็นอัมพำตนั้น หรือว่ำคนที่เขำฉีดยำชำผ่ำตัดไม่เจ็บ ก็แปลว่ำดับกำยวิญญำณ 

ดบัรูท้ำงกำยในส่วนนัน้ มโนวญิญำณ ถ้ำหำกว่ำมโน คอืใจกบัธรรมะคอืเรือ่งรำวไม่มำ

ประจวบกัน มโนวิญญำณก็ไม่เกิด เช่นขณะที่หลับสนิทหรือสลบไสลไปทีเดียว แต่ว่ำ

แม้คนตำบอดหูหนวกคนที่สลบไสลคนที่ถูกฉีดยำชำดังกล่ำวมำนั้น ตัววิญญำณธำตุที่

เป็นธำตุรู ้คอืรูท้ีเ่ป็นตวัเดมิ ยงัอยู ่เขำจงึสะกดจติทีห่ดักนัมำแล้วให้คนตำบอดเหน็ได้ 

ในขณะทีจ่ติถกูสะกดเข้ำสูส่ภำพท่ีจะเรยีกว่ำเป็นสมำธหิรอืเป็นจติส่วนลกึ ให้รูส้กึเหน็

ได้เหมือนอย่ำงอำศัยทำงประสำทกำยส่วนใดส่วนหนึ่ง เพรำะว่ำยังมีวิญญำณธำตุ  

ธำตุรู้ที่เป็นตัวเดิมคือตัวรู้ รู้ที่เป็นตัวเดิมยังอยู่ เพรำะฉะนั้น เวทนำ สัญญำ สังขำร 

วิญญำณทั้ง ๔ นี้จึงเป็นควำมรู้ ซึ่งเป็นสังขำรคือส่วนผสมปรุงแต่ง ซึ่งมำจำกรู้ที่เป็น

ตวัเดมิคอืธำตรุู ้เม่ือรูท่ี้เป็นตวัเดมิคือธำตรุูน้ัน้มำประกอบกนัอยูก่บัรปูกำย ซึง่เป็นธำตุ

ไม่รู้คือเป็นวัตถุ แล้วก็ได้ควำมรู้ท่ีเป็นตัวอำกำร ทั้ง ๔ นี้ เวทนำ สัญญำ สังขำร 

วิญญำณ รู้สุขรู้ทุกข์รู้เป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข รู้จ�ำ รู้คิดปรุง ปรุงคิด และรู้เห็นรู้

ได้ยนิเป็นต้น ดงัทีส่ำมญัชนทกุ ๆ คนได้อยูม่อียู ่ควำมรูเ้หล่ำนีเ้ป็นสงัขำรคอืส่วนผสม

ปรุงแต่งทั้งนั้น ซึ่งมำจำกธำตุรู้ที่เป็นรู้ตัวเดิมมำประกอบกันกับรูปกำย
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กายมคีวามหมายอย่างเดยีวกับขันธ์

ค�ำว่ำ กาย ซึ่งมักจะเข้ำใจกันว่ำหมำยถึงรูปกำยอย่ำงเดียว และบำงทีเรำ 

ก็เรียกรูปกำยว่ำกำย เช่นค�ำว่ำกำยใจ ค�ำว่ำกำยในค�ำว่ำกำยใจนี้หมำยถึงรูป ใจก็ใจ 

แต่บำงท ีค�ำว่ำกำยน้ันกม็ำใช้กบันำมด้วย เช่นรูปกำย นำมกำย คอืค�ำว่ำกำยน้ีแปลว่ำ

ประชมุ เหมอืนกบัค�ำว่ำขนัธ์ทีแ่ปลว่ำกอง กองกคื็อส่ิงท้ังหลำยหลำยอย่ำงมำกองรวมกนั 

กำยก็แปลว่ำประชุม ก็หมำยถึงสิ่งหลำยอย่ำงมำประชุมกัน เพรำะฉะนั้น ค�ำว่ำกำย

กบัค�ำว่ำขนัธ์จึงมีควำมหมำยเป็นอย่ำงเดยีวกนั และอำจใช้ได้ทัง้แก่รูป เรยีกว่ำรปูกำย 

ทัง้แก่นำม เรยีกว่ำนำมกำย และค�ำว่ำนำมนัน้กบ่็งอยูแ่ล้ว ว่ำไม่ใช่รปู สักแต่ว่ำเป็นนำม 

และค�ำว่ำนำมน่ีแปลว่ำอะไรมีควำมหมำยอย่ำงไรจะต้องอธบิำยอกีหนหนึง่ เพรำะฉะนัน้ 

ให้เข้ำใจค�ำว่ำกำยดั่งนี้ เวลำเรียกว่ำรูปกำยนำมกำยจะได้ไม่สงสัย คือใช้ได้ทั้งสอง  

แปลว่ำประชุมแห่งรูปประชุมแห่งนำม ก็คือกองรูปกองนำม

อุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่ยดึถอื

ครำวนี้ค�ำที่เรียกโดยมำกว่ำขันธ์ ๕ นั้น ขันธ์ก็คือค�ำว่ำกอง ดั่งที่กล่ำวแล้ว 

รปูขันธ์กค็อืกองรปู กห็มำยถึงหลำย ๆ สิง่มำรวมกนัเข้ำ มำกองอยูเ่ป็นรูป เวทนำขนัธ์ 

กองเวทนำ สญัญำขนัธ์ กองสญัญำ สงัขำรขนัธ์ กองสังขำร วิญญำณขนัธ์ กองวิญญำณ 

กห็มำยควำมว่ำ เวทนำก็มหีลำยอย่ำง สญัญำกห็ลำยอย่ำง สังขำรกห็ลำยอย่ำง วิญญำณ

กห็ลำยอย่ำง มำกองรวมกนัอยูเ่ป็นกอง จงึเรยีกว่ำขนัธ์แต่ละข้อ และท่ีเรยีกว่ำ อุปาทาน

ขนัธ์ ขนัธ์เป็นท่ียดึถอื ก็หมำยควำมว่ำ สตัว์บคุคลทัง้ปวงนัน้ย่อมยดึถอืขนัธ์ทัง้ ๕ น้ีว่ำ 

“เอต� มม” นี่เป็นของเรำ “เอโสหมสฺมิ” เรำเป็นนี่ “เอโส เม อตฺตา” นี่เป็นอัตตำตัว

ตนของเรำ เพรำะฉะนัน้ ขนัธ์ทัง้ ๕ นีจ้งึเรยีกว่ำอปุำทำนขนัธ์ แปลว่ำขนัธ์เป็นทีย่ดึถอื 

เพรำะฉะนั้น พระพุทธเจ้ำจึงได้ทรงสั่งสอนให้รู้จักสัจจะคือควำมจริง ว่ำอันที่

จรงินัน้ข้อทีบ่คุคลยดึถอืกนัอยูว่่ำอตัตำ คอืตวัตนกด็ ีอตัตนยิะ คือท่ีจะพงึยึดถือว่ำตวัตน

ก็ดี โดยมำกนั้นก็เข้ำใจหรือว่ำเห็นรวม ๆ กันอยู่ว่ำนี้แหละตัวเรำของเรำ เข้ำใจและ

เห็นรวม ๆ กันอยู่ จึงได้ตรัสแยกออกไป ว่ำอันที่จริงนั้น ก็แยกออกไปได้เป็นขันธ์ ๕ 



40 ความเข้าใจเร่ืองจิต

รูปขันธ์ เวทนำขันธ์ สัญญำขันธ์ สงัขำรขนัธ์ วญิญำณขนัธ์ รปูขนัธ์คอืกองรปูนัน้กเ็ป็น 

สังขำร ส่วนผสมปรุงแต่งทั้งนั้น แต่ว่ำก็เป็นส่วนผสมปรุงแต่งซึ่งเป็นไปตำมธรรมชำติ

ธรรมดำ เหมอืนอย่ำงต้นไม้กเ็ป็นส่วนผสมปรงุแต่ง กเ็กดิขึน้มำตำมธรรมชำติธรรมดำ 

ที่ว่ำธรรมชำติธรรมดำนั้นก็หมำยควำมว่ำเกิดขึ้นจำกเหตุปัจจัย คือเมื่อมีเหตุปัจจัย 

กย่็อมเกดิเป็นผลขึน้มำ ธรรมชำติท้ังหลำยในโลกกเ็ป็นอย่ำงนี ้ซึง่ทีป่รำกฏเป็นฝนตก

แดดออกเป็นผล กเ็กดิขึน้จำกเหตซุึง่เป็นธรรมชำตธิรรมดำ ฟ้ำผ่ำ กเ็ป็นผลทีเ่กดิจำก

เหตซุึง่เป็นธรรมชำตธิรรมดำ กลำงวนักลำงคนืเป็นต้นกเ็หมอืนกนั โลกธำตุ ดำวเดอืน

ทัง้หมดกเ็หมอืนกนั สตัว์บคุคลท้ังหมดกเ็หมอืนกัน และมำเฉพำะจติใจกโ็ดยสิง่ทีเ่รยีกว่ำ

เป็นมนุษย์ก็ดี เป็นเดียรัจฉำนก็ดี ย่อมมีธรรมชำติธรรมดำที่ประกอบกันอยู่ ๒ ส่วน

ดังกล่ำวมำแล้ว คือส่วนที่ไม่รู้คือส่วนที่เป็นวัตถุ ได้แก่ส่วนท่ีเป็นรูปกำย และส่วนท่ี

เป็นธำตรูุ้คือตวัรู ้ส่วนทีไ่ม่รูก้บัส่วนทีรู้่มำประกอบกนัเข้ำ กเ็ป็นมนษุย์เป็นสัตว์เดยีรจัฉำน

ต่ำง ๆ มนุษย์นั้นก็มีชำติก�ำเนิดเกิดในครรภ์ สัตว์เดียรัจฉำนนั้นก็มีชำติก�ำเนิดต่ำง ๆ 

เกดิในไข่กม็ ีเกดิในเถ้ำไคลกม็ ีเกดิในครรภ์อย่ำงมนษุย์กมี็ตลอดไปถึงอกีจ�ำพวกหนึง่ 

เรียกว่ำโอปปำติกะ คือพวกที่ลอยเกิด ไม่ได้เกิดในครรภ์ เกิดในไข่ เกิดในเถ้ำไคล

เหมือนอย่ำงมนุษย์และเดียรัจฉำนทั้งหลำย ได้แก่พวกเทพทั้งหลำย พวกผีทั้งหลำย  

พวกอสรุกำยทัง้หลำย เรยีกว่ำพวกเทวดำ มำรพรหม เปรตอสรุกำย นรก อะไรทัง้หมด

นี้เป็นพวกโอปปำติกะหรือพวกลอยเกิด แต่ก็มีกำยทิพย์ที่เป็นกำยส่วนละเอียด กับมี

ตัวรู้หรือมีธำตุรู้ รู้ที่เป็นตัวเดิมอีกเหมือนกันมำประกอบกัน จึงได้รวมกันเข้ำเรียกว่ำ

สัตวโลก นี้เป็นธรรมชำติธรรมดำกันมำทั้งนั้น

ครำวนี้อย่ำงภูเขำท่ีเป็นภูเขำขึ้นมำ แม่น�้ำเป็นแม่น�้ำขึ้นมำ นี้เป็นแต่วัตถุ  

วัตถุที่ไม่มีรู้ ต้นไม้ทั้งหลำยท่ำนแสดงว่ำเป็นสิ่งที่มีอินทรีย์เดียวกับชีวิตินทรีย์ อินทรีย ์

คอืชีวติ แต่กไ็ม่นับว่ำมีธำตุรูห้รอืรูท่ี้เป็นตัวเดมิ แต่อันทีจ่ริงนัน้ต้นไม้ก็มีตวัรูเ้หมอืนกนั 

แต่เรำไม่เรียกว่ำรู้เหมือนอย่ำงมนุษย์สัตว์ท้ังหลำย อย่ำงต้นไม้บำงอย่ำงไปถูกเข้ำ  

ใบจะหุบทันที เหมือนอย่ำงมีรู้เหมือนกัน หรือเช่นที่เขำทดลองดูแล้ว ว่ำต้นไม้ที่คน

หมั่นไปเยี่ยมและคนแผ่เมตตำให้อยู่เสมอ ๆ มักจะงอกงำมดีกว่ำต้นไม้ที่ปล่อยปละ

ละเลยไม่สนใจ แม้ว่ำจะให้น�ำ้ให้อำหำรคล้ำย ๆ กนักต็ำม กเ็หมอืนอย่ำงว่ำรบัรูเ้หมอืนกนั 
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แต่ว่ำไม่มำกจนเรยีกว่ำธำตรุูห้รอืทีเ่รยีกว่ำรู้ทีเ่ป็นตัวเดมิ ครำวนีท้ีจ่ะมำถึงจดุของควำมรู้

ซึง่เป็นตัวสงัขำร กบัรูท้ีเ่ป็นตวัเดมิทีเ่รยีกว่ำธำตรุู ้อนัจะพงึเรียกได้ว่ำวิสังขำร ควำมรู้

หรือรู้ที่เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งน้ันเป็นสังขตธรรม รู้ที่เป็นตัวเดิมนั้นหรือที่เรียกว่ำธำตุรู้

นัน้คอืทีเ่ป็นธำตแุท้ เรียกว่ำอสงัขตธรรม แต่ครำวนีท้ีจ่ะเป็นสงัขตธรรมขึน้มำ ตลอดจน 

ถึงท�ำให้ธำตุท่ีไม่รู ้คือท่ีเป็นวัตถุเป็นสังขตธรรมไปด้วยกัน ก็เพรำะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ 

เรียกว่ำกิเลส เข้ำมำผสมปรุงแต่งอยู่กับควำมรู้หรือว่ำธำตุรู้ดังกล่ำวนั้นด้วย

สังขตธรรมฝ่ายวัตถุ

ได้แสดงถงึสงัขตธรรมกบัอสงัขตธรรม และได้แสดงทำงฝ่ำยวตัถมุำแล้ว ก�ำลงั

แสดงถึงฝ่ำยจิตใจ ซ่ึงได้กล่ำวว่ำเป็นธำตุรู้ อันใช้เป็นภำษำบำลีในพระสูตรหนึ่งว่ำ 

วิญญำณธำตุ ธำตุรู้ ซึ่ง มำประกอบเข้ำกับฝ่ำยธำตุที่ไม่รู้ จึงเป็นสัตว์บุคคลชำยหญิง

ดั่งที่ปรำกฏอยู่ และเพรำะเหตุท่ียังมีอีกส่วนหนึ่งเข้ำมำผสมปรุงแต่งคือส่วนกิเลส  

จะได้ย�้ำควำมบำงประกำรเพื่อให้ชัดขึ้น

พระพทุธเจ้ำได้ทรงเป็นพระสพัพญัู คอืเป็นผูต้รสัรูท้ั้งหมด ตรสัรูจ้บสำกลธรรม 

ธรรมทั้งสิ้น สำกลโลก โลกท้ังสิ้น อันรวมทั้งสำกลสัตวโลก สัตวโลกทั้งสิ้น ดังนั้น 

จงึได้ทรงประมวลทุก ๆ สิง่ทุก ๆ อย่ำง ท้ังฝ่ำยทีเ่ป็นวัตถ ุและทัง้ฝ่ำยทีไ่ม่ใช่วัตถุคือจติ 

เข้ำเป็นสงัขตธรรม ธรรมทีม่ปัีจจยัปรงุแต่งอย่ำงหนึง่ อสงัขตธรรม ธรรมทีไ่ม่มปัีจจยั

ปรุงแต่งอย่ำงหนึง่ และสิง่ทีป่รำกฏอยูใ่นโลกนีท้ีเ่ป็นฝ่ำยวตัถลุ้วน ๆ ก็ม ี๒ อย่ำงดงักล่ำว

น้ันเช่นเดียวกัน ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว ว่ำเรียกกันถึงส่ิงท่ีมีปัจจัยปรุงว่ำสังขตธรรมว่ำ

สังขำร และสังขำรนั้นก็คือส่วนผสมปรุงแต่งท้ังหลำย ว่ำถึงฝ่ำยที่เป็นวัตถุเท่ำนั้น  

ไม่มีจิตใจเข้ำประกอบ ก็เป็นฝ่ำยสังขำรคือส่วนผสมปรุงแต่ง เอำอะไรมำปรุงแต่ง  

ปรงุแต่งจำกอะไร ก็จำกธำตท้ัุงหลำย คือส่วนทีเ่ป็นสำระแก่นสำร ซึง่จะกล่ำวได้ว่ำเป็น

ตัวเดิม ดังเช่นปรุงแต่งมำจำกธำตุท้ัง ๔ ซึ่งได้กล่ำวแล้วว่ำ แสดงในทำงวิปัสสนำ

กรรมฐำนส�ำหรับจัดข้ึนพิจำรณำแยกธำตุ แต่ก็ได้ประโยชน์ตั้งแต่ทำงสมถกรรมฐำน

ขึ้นไปด้วย สิ่งที่แข้นแข็งก็เรียกว่ำปฐวีธำตุ ธำตุดิน ที่เหลวเอิบอำบก็เป็นอำโปธำตุ  
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ธำตุน�้ำ ที่อบอุ่นก็เป็นเตโชธำตุ ธำตุไฟ ที่พัดไหวก็เป็นวำโยธำตุ ธำตุลม และเมื่อ 

ทั้ง ๔ นี้มำผสมปรุงแต่งขึ้นเป็นสังขำร เช่นเป็นภูเขำ เป็นก้อนดิน ท่อนไม้ ก็ย่อมมี

อำกำศธำตุ ธำตุอำกำศคือช่องว่ำง อยู่ในส่ิงเหล่ำนี้อีกด้วย และนี้คืออำกำศธำตุ  

ช่องว่ำง ควำมจริงในช่องว่ำงนั้นต้องหมำยถึงว่ำไม่มีอะไร แต่ในทุกส่ิงก็มีช่องว่ำงอยู ่

ทั้งนั้น อย่ำงหยำบอย่ำงละเอียด ครำวนี้เมื่อค้นลงไป ๆ ถ้ำสำมำรถจนถึงธำตุที่เป็น

อย่ำงละเอียดที่สุดที่แยกออกไปไม่ได้อีก นั่นก็เรียกว่ำเป็นต้นเดิม และที่เป็นต้น 

เดมินัน้ กก็ล่ำวได้ว่ำไม่มปัีจจยัอะไรมำปรงุ เพรำะเมือ่ยงัมำปรงุอยู ่กย็งัเป็นสงัขำรอยู่ 

จนกว่ำจะได้พบ ถ้ำมส่ีวนทีเ่ป็นวตัถนุัน้ทีไ่ม่มีอะไรมำปรงุ แยกออกไปไม่ได้อกี นัน่แหละ

ถึงจะเป็นอสังขตธรรมคือสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุง ซึ่งก็น่ำจะต้องมีอยู่ แต่จะละเอียดไป

อย่ำงไรหรือจะกลำยเป็นอะไรไป นั่นก็ไม่ทรำบได้ทำงด้ำนวัตถุ

สังขารฝ่ายวัตถุมเีกดิมดีับ

ครำวนี้ไดว้ำ่มำถงึต้นไม้ด้วย ว่ำต้นไม้นัน้กม็ีเกิดมเีตบิโตและกม็ตีำย แตก่็ไม่

รบัรองว่ำมจีติหรอืวญิญำณ ท่ำนแสดงไว้ว่ำมอีนิทรย์ีเดยีวคอืมชีวีติอนิทรย์ี อนิทรีย์คอืชวีติ 

และกดู็เหมอืนว่ำจะมคีวำมรบัสมัผสัอยูบ้่ำง ซึง่น่ำจะคล้ำย ๆ กบัเริม่จะมกีำยประสำท

หรือมีกำยประสำทอยู่บ้ำง เพรำะว่ำเมื่อมีชีวิตอินทรีย์ อินทรีย์คือชีวิต อินทรีย์เดียว 

กน่็ำจะต้องมปีระสำทอยูบ้่ำง เช่นว่ำกำยประสำท ประสำทส่วนกำย ทีร่บัสัมผสัหนำว

ร้อนเป็นต้นได้ เพรำะฉะน้ันจึงยังไม่จัดเป็นสัตว์มีชีวิตที่เข้ำในข้อห้ำมไม่ให้ฆ่ำตำมศีล

ข้อที ่๑ ปำณำตปิำโต ปำณำตปิำตำเวรมณ ีปำณำตปิำโต ก็คอืกำรท�ำสตัว์มีชวิีตให้ตกล่วง 

เมื่อเป็นศีลก็เป็นเวรมณี คือเว้นจำกกำรท�ำสัตว์ มีชีวิตให้ตกล่วง และสัตว์ที่มีชีวิตนี้

ท่ำนใช้ค�ำว่ำปำโณหรอืปำณะ ท่ีแปลว่ำสตัว์ทีม่ลีมหำยใจ มปีำณะ มปีรำณ มลีมปรำณ 

ลมปรำณกค็อืลมหำยใจเข้ำลมหำยใจออก ซึง่ในศลีข้อที ่๑ นี ้ก็รบัรองว่ำ อะไรเป็นปำโณ 

คือ สัตว์มีปรำณหรือมีชีวิต เอำถึงบรรดำมนุษย์และสัตว์เดียรัจฉำนทั้งหลำย ทั้งใหญ่

ทั้งเล็กตลอดจนถึงมดปลวก แต่ว่ำไม่ได้รับรองไปจนถึงเชื้อโรค ซึ่งในบัดนี้พบบรรดำ

เชือ้โรคต่ำง ๆ เป็นต้น ซึง่มอีำกำรเคลือ่นไหวเป็นต้นเหมอืนอย่ำงตวัน�ำ้หรอือะไรทีเ่ป็น

ชนิดเล็กที่สุด แต่ว่ำถ้ำจะเป็นสัตว์มีชีวิต ก็ไม่ได้รับรองเข้ำในศีลข้อที่ ๑ นี้ หรือว่ำจะ
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ไม่ถงึเป็นปำโณ สตัว์มปีรำณมลีมหำยใจเข้ำออก กเ็ป็นอนัว่ำไม่ใช่เข้ำจ�ำพวกนี ้เพรำะฉะนัน้ 

จึงมีอนุญำตให้ใช้ยำได้ ซึ่งยำนี้ก็ใช้ท�ำลำยเชื้อโรคนั่นเอง เพรำะฉะนั้น บรรดำพวกนี้

จงึไม่รบัรองว่ำเป็นสตัว์มชีวีติ ซึง่นบัเข้ำในข้อห้ำมศลีข้อที ่๑ เอำแต่ทีป่รำกฏทัว่ ๆ ไป

สัตว์ใหญ่สัตว์เล็กจนถึงมดปลวกลูกน�้ำเป็นต้น นี้นับว่ำเป็นสัตว์มีชีวิต เพรำะฉะนั้น 

โลกนีจึ้งไม่เลก็ลง ดงัจะพงึเห็นได้ว่ำ บรรดำสิง่ท่ีเป็นสงัขำรนัน้ ซึง่มลีกัษณะแห่งสงัขำร

ที่พระพุทธเจ้ำตรัสเอำไว้ คือมีควำมเกิดขึ้นปรำกฏ มีควำมเสื่อมสิ้นไปปรำกฏ เมื่อยัง

ตั้งอยู่มีควำมปรวนแปรเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่ำงอื่นปรำกฏ และเมื่อมีควำมเส่ือมส้ิน

ไปนัน้ เช่นว่ำต้นไม้ภเูขำต้องสลำยไป ต้นไม้กต็ำยไปผไุป กเ็ป็นอยูด่ัง่นี ้แล้วก็เกดิขึน้ใหม่ 

เพรำะหำกว่ำบรรดำสงัขำรทีม่ำรวมกนัแล้วกแ็ตกสลำยหรือแยกกนัออกไปนัน้ ถ้ำหำกว่ำ

หมดสิน้ไป โลกกจ็ะเลก็ลง ๆ ทกุท ีแต่นีก่ไ็ม่เลก็ลง กเ็พรำะว่ำบรรดำธำตท้ัุงหลำยไม่ได้

สลำยไป เป็นแต่เพยีงว่ำเมือ่ธำตทุัง้หลำยมำรวมกนัเข้ำเป็นสังขำร และเมือ่สังขำรแตก

สลำยธำตุทั้งหลำยก็แยกย้ำยกันไป เช่นธำตุที่แข้นแข็งก็ไปเป็นส่วนที่แข้นแข็ง ธำตุที่

เอบิอำบกไ็ปเป็นธำตทุีเ่อิบอำบ อบอุน่กไ็ปเป็นธำตอุบอุน่ พดัไหวกไ็ปเป็นธำตทุีพ่ดัไหว 

แต่ว่ำควำมส�ำคัญของธำตุเหล่ำนี้ก็น่ำจะรวมกันอยู่ในส่วนที่แข้นแข็ง และมีส่วนอื่น ๆ 

เข้ำมำประกอบ จะเลก็เท่ำไรกต็ำมกแ็ปลว่ำยงัอยู ่และเมือ่ถงึเวลำกม็ำประกอบกนัเข้ำ

เป็นสังขำรอีก และเม่ือสังขำรแตกสลำยก็แยกกันไปอีก ก็ไปรวมกันอยู่ในโลกธำตุ 

ที่เรียกว่ำโอกำสโลกอันนี้นี่เอง ไม่ใช่ไปทำงไหน โลกจึงไม่มีเล็กลง

เมื่อรูปกายดับ วญิญาณธาตุเคลื่อนไปตามกรรม

ครำวน้ีมำกล่ำวถึงท่ีมีท้ัง ๒ ส่วนร่วมกัน คอืว่ำส่วนทีไ่ม่รู้กบัส่วนทีรู้่มำร่วมกัน

ประกอบกนั อนัหมำยถงึสงัขำรคอืส่วนผสมปรงุแต่งนีแ่หละ ทีไ่ม่เป็นวัตถุทัง้หมดหรือ

วัตถุล้วน ๆ แต่ว่ำมีธำตุรู้มำรวมอยู่ด้วย ดังเช่นบุรุษบุคคลชำยหญิงสัตว์เดียรัจฉำน 

ทัง้หลำย ส่วนท่ีเป็นร่ำงกำยหรอืรปูกำยเป็นส่วนทีไ่ม่รู ้แต่ว่ำส่วนทีเ่ป็นนำมกำยคอืส่วน

ที่เป็นจิตใจนี่มีตัวรู้ ก็แปลว่ำทั้ง ๒ ส่วนนี้มำประกอบกัน ก็มำเป็นสัตวโลก ครำวนี ้

ทั้ง ๒ ส่วนที่มำประกอบกันนี้ ว่ำถึงส่วนที่ไม่มีตัวรู้ คือส่วนรูปกำยนั้น ก็เป็นส่วนที่

เป็นวตัถแุละกป็ระกอบมำจำกธำตทุีเ่ป็นวตัถุ เช่นเดยีวกบัส่ิงท่ีเป็นวัตถุล้วน ๆ ท้ังหลำย
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เช่นต้นไม้ภูเขำก้อนดินก็มำประกอบกันเข้ำเป็นสังขำร แต่ว่ำมีส่วนที่เป็นนำมกำย 

หรือนำมธรรมเข้ำประกอบ จงึนบัว่ำเป็นสงัขำรพิเศษขึน้ไปอกีส่วนหนึง่ในโลกนี ้คอืมส่ีวน

ทีเ่ป็นธำตรุูเ้ข้ำประกอบ และส่วนทีเ่ป็นวตัถกุม็ำจำกธำตทุัง้หลำยทีเ่ป็นวตัถุ ส่วนทีเ่ป็น

นำมธรรมหรือนำมกำยคือเป็นควำมรู้ต่ำง ๆ ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว ก็มำจำกตัวรู้ที่เป็น

ธำตรุูท้ีเ่รยีกว่ำวญิญำณธำต ุเพรำะว่ำเมือ่ส่วนทีเ่ป็นวตัถซุึง่มำประกอบกนัเป็นรปูกำย

อนันีก้เ็ป็นสงัขำร เมือ่มำจำกธำตทุัง้หลำยมำประกอบกันเข้ำซ่ึงเป็นธำตท่ีุเป็นวตัถุนัน่แหละ 

ตัวควำมรู้ต่ำง ๆ กเ็ช่นกนั กต้็องมำจำกตวัรูท้ีเ่ป็นธำตุรู ้จงึเป็นอนัว่ำธำตทุีไ่ม่มคีวำมรูใ้น

ตัวหรือธำตุที่ไม่รู้ กับธำตุท่ีเป็นธำตุรู้มำประกอบกัน ก็เป็นบุรุษสตรีบุคคลอันเป็น

สัตวโลกนี้ และก็ต้องท�ำควำมเข้ำใจเช่นเดียวกัน ว่ำส่วนที่เป็นรูปกำยนั้นก็เป็น สิ่งที่มี

เกิดมดัีบ เข้ำกบัลกัษณะของสิง่ท่ีมีปัจจยัปรุงแต่งดังกล่ำวแล้ว และเมือ่ดบักไ็ม่หมดสิน้

ไปอีกเหมือนกัน ดังคนเรำนี้เมื่อตำย ตัวธำตุรู้ดังจะเรียกว่ำจิตก็ตำมวิญญำณก็ตำม 

จุติคือเคลื่อนออกไปแล้ว ทิ้งร่ำงกำยอันนี้ไว้ ร่ำงกำยอันนี้ก็เป็นเหมือนอย่ำงก้อนดิน

ท่อนไม้ไร้วญิญำณ กก็ลำยมำเป็นสงัขำรทีเ่ป็นวัตถุเหมือนอย่ำงสังขำรทีเ่ป็นวัตถุท้ังหลำย 

และก็แตกสลำยไป ลมกด็บัไป ธำตนุ�ำ้กแ็ห้งเหอืดหำยไป ธำตไุฟกดั็บไป ธำตุที่เป็น 

ธำตุดินก็เน่ำเปื่อยไป แต่ว่ำตัวธำตุนั้นก็ไม่หมดสิ้นไม่หำยไปไหนอีก เพรำะฉะนั้น  

เมื่อเกิดขึ้นมำก่อเกิดร่ำงกำยขึ้นมำใหม่ ธำตุเหล่ำนั้นก็มำประกอบกันเข้ำใหม่ แต่เมือ่

กำยอนันีแ้ตกสลำยไป ธำตอัุนน้ีก็แยกย้ำยกันไป ก็อยูใ่นโอกำสโลกนีแ่หละ โลกจึงไม่

เล็กลง เพรำะฉะนั้น เม่ือคนตำยหรือสัตว์ตำยเน่ำเปื่อยไปหรือว่ำเผำไป ตั้งแต่คร้ัง

ดึกด�ำบรรพ์ก็นับไม่ถ้วน โลกก็ไม่เล็กลง ก็คงอยู่เท่ำนั้นนั่นแหละ และธำตุทั้งหลำย 

ก็มำรวมกันเข้ำใหม่ ก็เป็นสังขำรขึ้นมำใหม่ ครำวนี้ ส่วนจิตก็เหมือนกัน คือควำมรู้

ต่ำง ๆ ที่เป็นเวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ ก็ดับไป แต่ว่ำตัวธำตุรู้ก็ไม่ดับ คือรู้ที่

เป็นตัวธำตุก็ไม่ดับ ก็เหมือนกับวัตถุท่ีเป็นตัวธำตุนั้นก็ไม่แตกไม่หำยไม่หมดไม่ส้ิน  

ตวัรูท้ีเ่ป็นธำตรุูท้ีม่ำปรำกฏเป็นควำมรู้กเ็ช่นเดียวกนั ตวัควำมรูท่ี้เป็นเวทนำ สญัญำ สงัขำร 

วิญญำณนั้นเป็นสังขำร เป็นสังขำรฝ่ำยธำตุรู้ ก็เป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับเช่นเดียวกับสังขำร

ที่เป็นฝ่ำยวัตถุ และเม่ือดับในท่ีสุดแล้ว ตัวธำตุรู้คือส่ิงที่เป็นตัวธำตุรู้ รู้ที่เป็นตัวธำตุ 

ก็ไม่ดับ ก็เคลื่อนไปตำมกรรมดังที่กล่ำวมำแล้ว
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ครำวนีก้ำรทีธ่ำตสุ่วนทีเ่ป็นวตัถุกบัธำตทุีเ่ป็นตวัรูม้ำประกอบกนัอยู ่อำศยักนั

อยูน่ี ้ก็เป็นสงัขำรอกีอย่ำงหนึง่ คอืเป็นส่วนผสมปรงุแต่ง และกต้็องมเีหตปัุจจยัเหมอืนกนั 

ซึง่พระพทุธเจ้ำกไ็ด้ตรสัรูพ้บว่ำอะไรเป็นเหตปัุจจยั ท่ีท�ำให้ธำตทุีเ่ป็นวตัถุกบัธำตทีุเ่ป็น

ตวัรูต้้องมำพบกนัมำประกอบกนั ดัง่ท่ีทุก ๆ คนเรำนีก้ม็ทีัง้ ๒ ส่วนนีแ่หละมำประกอบ

กนัอยูม่ำเป็นสงัขำร ซ่ึงมำจำกธำตทุีเ่ป็นวตัถกุบัสงัขำรจำกธำตทุีเ่ป็นตวัรู ้แล้วกส็มมติ

ชื่อเรียกกันไปทั้ง ๒ ฝ่ำยต่ำง ๆ กัน ท�ำไมจึงต้องประกอบกัน เมื่อแยกจำกกันแล้ว

ท�ำไมไม่แยกจำกกันไปเสียเลย ท�ำไมต้องมำพบกันอีกมำประกอบกันอีก และควำม

ที่มำประกอบกันอีกนั้นก็เรียกวำ่มำเกิดอีกน่ันเอง และเม่ือแตกสลำยก็แปลว่ำเคล่ือน

ออกไป เป็นภำษำเรียกฝ่ำยที่เป็นธำตุรู้ ตำยหรือแตกสลำยก็เป็นภำษำเรียก ส�ำหรับ

ธำตท่ีุไม่รู้ คอืภำษำเรยีกตวัสงัขำรทีม่ำจำกธำตุท่ีเป็นวัตถุท่ีไม่ใช่เป็นธำตุรู ้กเ็รยีกว่ำเกดิ 

และเมื่อแตกสลำยก็เรียกว่ำตำยหรือว่ำดับ ส่วนที่มำจำกธำตุที่เป็นตัวรู้นั้น ถ้ำเกิดก็

เรียกว่ำ อุปบัติ ซึ่งแปลว่ำเข้ำถึง และเมื่อจะไปก็เรียกว่ำ จุติ คือเคลื่อนไป อันเป็น 

ค�ำทีม่คีวำมหมำยว่ำไม่ตำย ยงัมตีวัทีไ่ม่ตำย และตวัทีไ่ม่ตำยนีม้ำแล้วกไ็ป กม็ำอำศัย

อยู่ในกำยอันนี้ ซึ่งมำจำกธำตุที่เป็นวัตถุ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับคือตำย แต่ตัวที่

เป็นธำตุรู้นั้นเป็นตัวที่เข้ำถึงมำประกอบเป็นสังขำรขึ้น และเมื่อสังขำรอันนี้แตกแยกก็

เคลือ่นออกไป เรยีกว่ำจตุคิอืเคลือ่น สดุแต่จะตัง้ชือ่เรยีกกนัว่ำจติ ว่ำวญิญำณ ว่ำสตัว์ 

ว่ำเรำ ว่ำเขำ ครำวนีเ้มือ่มำประกอบกันเข้ำเป็นบุรษุสตรเีรำเขำดงันีแ้ล้ว กมี็กระบวนกำร

ทำงร่ำงกำยทำงจิตใจไปตำมธรรมชำติธรรมดำ เช่น มีตำมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกำยและ 

มีมโน คือใจประกอบกันอยู่ แล้วก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะ และมีสิ่งที่ใจรู้

ใจคิดเรียกว่ำธรรม มำประจวบกันอยู่ แล้วก็เกิดเป็นนำมธรรม คือเป็นนำมธรรมที่ว่ำ

ตำมล�ำดับตำมขันธ์ ๕ ก็เป็นเวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ รวมทั้งรูปก็เป็นรูป 

เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ เรียกว่ำขันธ์ ๕ ตำมที่กล่ำวแล้ว ซึ่งก็เป็นธรรมชำติ

ธรรมดำ แต่ว่ำยังมีอีกส่วนหน่ึงเข้ำมำผสมปรุงแต่ง อันเรียกว่ำกิเลสที่แปลว่ำเครื่อง

เศร้ำหมอง และกิเลสอันนี้ก็อำศัยขันธ์ ๕ นี้น่ีแหละบังเกิดข้ึน หรือว่ำอำศัยรูปกำย

อำศัยนำมกำย อำศัยรูปนำมอันนี้นี่แหละบังเกิดขึ้น
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ดังท่ีมีตรสัเอำไว้ใน ปฏิจจสมุปบาท ธรรมทีอ่ำศยักนับงัเกดิขึน้ ว่ำเพรำะเวทนำ

เป็นปัจจัยเกิดตัณหำ และตรัสไว้ในพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่ง ซึ่งมีใจควำมว่ำในเม่ือ

อำศัยรูปกำยและนำมกำยประกอบกัน ก็เกิดเวทนำคือควำมรู้ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือ

เป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว ครำวนี้เมื่อเป็นสุขเวทนำ เป็นสุขได้

กนิสขุได้เสวยสขุ กเ็กดิควำมยินดพีอใจ และควำมยินดพีอใจนีก้ม็ำเป็นรำคำนสัุย อนสุยั

คือรำคะ ควำมติดใจยินดี อนุสัยก็แปลว่ำนอนจม คือหมำยควำมว่ำยังจมเข้ำไปอยู่ใน

จิตส่วนลึก ติดอยู่ในจิตส่วนลึก เป็นรำคำนุสัย อนุสัยเครื่องที่นอนจมอยู่ในจิตส่วนลกึ

คอืรำคะควำมตดิใจยนิด ีคอืยินดอียูใ่นสขุเวทนำนัน่เอง ตลอดจนถึงในส่ิงท้ังหลำยท่ีท�ำให้

เกิดสุขเวทนำด้วย ครำวนี้เมื่อได้รับทุกขเวทนำ ได้กินทุกข์เสวยทุกข์เป็นทุกข์ต่ำง ๆ  

กไ็ม่ชอบไม่พอใจในตวัทกุข์ด้วย และในสิง่ท่ีท�ำให้เกดิทุกข์ด้วย ก็ท�ำให้บงัเกดิปฏิฆำนสัุย 

ปฏฆิะคือควำมกระทบกระทัง่นอนจมตดิอยูใ่นจติส่วนลกึ เมือ่ประสบอทกุขมสุขเวทนำ 

เวทนำ ที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข เมื่อไม่พิจำรณำก็เกิดโมหะคือควำมหลง ก็ท�ำให้บังเกิด

เป็นอวชิชำนสุยั อนุสยัคืออวชิชำคือควำมไม่รู้ ยงันอนจมติดอยูใ่นจิตส่วนลกึ เพรำะว่ำ

จิตนี้ที่เรียกว่ำจิต คือเรียกตัวรู้ท่ีเป็นธำตุรู้นั้นว่ำจิต ก็เพรำะเหตุว่ำคิด รู้ เก็บ และ

วจิิตรคอืหลำกหลำยต่ำง ๆ กนัตำมทีไ่ด้กล่ำวมำแล้ว ฉะนัน้จงึเกบ็เอำไว้เป็นรำคะควำม

ติดใจยนิดีอยูใ่นสขุเวทนำ และในสิง่ทีท่�ำให้เกดิสขุเวทนำ เกบ็ตวัไม่พอใจกระทบกระทัง่

ในทุกขเวทนำ และในสิ่งท่ีท�ำให้เกิดทุกขเวทนำ เก็บเอำอวิชชำคือตัวควำมไม่รู้อันมี

อำกำรให้หลงในเวทนำที่เป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ทั้งในสิ่งที่ท�ำให้เกิดเวทนำเช่นนั้น 

กเ็ป็นอวชิชำข้ึนมำ อันนีแ้หละเป็นตัวกเิลสทีเ่ข้ำมำประกอบเข้ำอกี กเ็ป็นสงัขำรคือส่วน

ผสมปรุงแต่งเข้ำอีก คือว่ำปรกตินั้นก็มีกำรผสมปรุงแต่งจำกส่วนท่ีเป็นธำตุวัตถุไม่รู้ 

กับส่วนทีเ่ป็นธำตรูุ้คอืตวัรู ้มำรวมกนัเข้ำมำเป็นบุรษุสตรบีคุคลสตัว์เดยีรจัฉำนท้ังหลำย 

แล้วยงัมกิีเลสเข้ำมำปรงุแต่งเข้ำอกีส่วนหนึง่ประกอบเข้ำอกี เพรำะฉะนัน้ จึงเป็นสงัขำร 

คือส่วนผสมปรุงแต่งที่มีกิเลสเข้ำผสมอยู่ด้วย



การรับรู้ของจติ

การรับรู้อารมณ์ของจติ

ได้แสดงถึงกิเลส ท่ีมีส่วนเข้ำมำผสมปรุงแต่งกำยคือรูปกำยและจิต ซึ่งเป็น 

สงัขตธรรมส่วนหน่ึงของโลก ซ่ึงมีส่วนวตัถกุบัส่วนจิตใจเข้ำประกอบกนั ก่อนทีจ่ะกล่ำว

ถึงเรือ่งกเิลสต่อไปจำกทีไ่ด้แสดงแล้ว จะได้กล่ำวถึงกระบวนกำรของกำยและจิตทีเ่ป็น

ไปตำมธรรมชำติธรรมดำ กับท่ีมีบุคคลเข้ำไปมีส่วนปรุงแต่ง และก็จะกล่ำวเทียบกับ

ทำงฝ่ำยวัตถุก่อน ซ่ึงทำงฝ่ำยวัตถุนั้นก็มีกระบวนกำรของตนเอง กับมีกระบวนกำร 

ทีม่บีคุคลเข้ำไปเกีย่วข้อง ดัง่เช่นต้นไม้กม็ทีัง้ ๒ อย่ำง คอืทีเ่ป็นไปตำมสภำพคอืภำวะ

ของตนเอง กบัทีม่บีคุคลเข้ำเกีย่วข้อง ส่วนทีม่บีคุคลเข้ำเกีย่วข้องนัน้ กค็อืกำรทีบุ่คคล

ท�ำกำรเพำะหว่ำนปลูก เช่นท�ำนำท�ำสวนก็มีกำรเพำะหว่ำนปลูกข้ำวและต้นไม้ต่ำง ๆ 

ตำมต้องกำร และกำรให้น�ำ้กำรบ�ำรงุต่ำง ๆ กำรรกัษำต่ำง ๆ เหล่ำนีบ้คุคลเข้ำเกีย่วข้อง 

กบัอกีส่วนหนึง่ท่ีเป็นไปตำมภำวะของตน ทีเ่รยีกว่ำตำมสภำพ คอืกำรทีต้่นไม้เริม่งอก

เป็นต้นขึน้จำกเมลด็แล้วกเ็ตบิโตขึน้ไปโดยล�ำดับ ออกดอกออกผล นีต้้นไม้เป็นไปตำม

ภำวะของตนที่เรียกว่ำสภำพ

อธบิายความหมายของสภาพกับภาวะ

เพรำะฉะนั้นจึงใคร่จะอธิบำยค�ำว่ำสภำพ ว่ำมำจำกค�ำว่ำ ภำวะในภำษำบำลี 

ไทยเรำมำใช้ทับศัพท์ว่ำสภำพ เอำ “ว” เป็น “พ” แปลตำมค�ำก็แปลว่ำภำวะของตัว 
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เพรำะฉะน้ัน ส่ิงที่จะเรียกว่ำสภำพนั้นคือสิ่งที่เป็นไปตำมภำวะของตน ดั่งเช่นสภำพ

ของต้นไม้ดังที่กล่ำวมำนั้น บุคคลไม่ได้เป็นผู้ไปท�ำ แต่ต้นไม้เขำท�ำของเขำเองคือเป็น

ไปเอง กำรทีแ่ตกเป็นหน่อขึน้จำกเมด็แล้วกเ็ตบิโตขึน้มำ มีล�ำต้น มีเปลอืก มีกิง่ มีใบ 

มีดอก มีผล เป็นต้นเหล่ำน้ี เขำเป็นไปของเขำเอง เรียกว่ำเขำมีภำวะของเขำเอง  

ไปตำม ภำวะของตนเอง ควำมเป็นของตนเอง ภำวะแปลว่ำควำมเป็น ลักษณะดั่งนี้

เรียกว่ำสภำพหรือ ภำวะ แต่กำรท่ีบุคคลเข้ำไปท�ำเข้ำไปตกแต่งนั้นไม่เรียกว่ำสภำพ 

แต่อำจเรียกว่ำภำวะได้ เช่นว่ำกำรที่เป็นบ้ำนเป็นเรือนน่ีไม่ใช่เป็นสภำพ คือมิได้เป็น

บ้ำนเป็นเรอืนขึน้มำเอง คนไปตดัเอำไม้มำ เอำทพัสมัภำระอืน่ ๆ มำปลกู มำสร้ำงขึน้ 

จึงเป็นบ้ำนเป็นเรือน ฉะนั้น บ้ำนเรือนจึงมิได้เป็นไปตำมสภำพ คือไม่ได้เกิดขึ้นตำม

สภำพตำมภำวะของตน แต่มีคนปรุงแต่ง ถ้ำหำกว่ำบ้ำนเรือนเป็นไปเอง เช่นว่ำเรำ

เพียงแต่หำไม้มำกอง ๆ เอำไว้ เอำทัพสัมภำระมำกอง ๆ เอำไว้ แล้วบ้ำนเรือนเขำมำ

ปรุงของเขำเอง เสำก็ตั้งขึ้นเอง ฝำก็มำประกอบกันเอง หลังคำก็มำประกอบกันเอง 

กระเบือ้งกม็งุเอง ถ้ำดัง่นีจ้งึจะเป็นสภำพ แต่นีค่นท�ำทัง้นัน้ ส่วนต้นไม้น้ันคนท�ำแต่เบือ้งต้น 

คอืว่ำปลกูหว่ำนบ�ำรงุรกัษำ เหล่ำนีเ้ป็นภำวะคอืเป็นเรือ่งของคน แต่ควำมทีต้่นไม้แตก

ขึ้นมำเป็นต้นไม้ นี้เป็นไปตำมภำวะของตน ของตนก็คือของต้นไม้เอง เป็นไปเองดั่งนี้

เรียกว่ำสภำพ นี่เป็นควำมต่ำงกันของถ้อยค�ำที่เรียกว่ำสภำพหรือเรียกว่ำภำวะเฉย ๆ

กระบวนการของกาย

ครำวนี้ในบุคคลเองก็เหมือนกัน ว่ำถึงในส่วนกำย เอำรูปกำยเช่นว่ำอำหำร 

คนกต้็องแสวงหำมำ แล้วก็ต้องมำหงุมำต้มมำบรโิภค น�ำเข้ำปำกเคีย้วกลนืลงไป ทีค่นท�ำ 

แต่เมือ่กลนืลงไปถงึในท้องแล้ว อำหำรน้ันถูกย่อยแล้วน�ำไปบ�ำรงุเลีย้งร่ำงกำย แล้วเป็น

ส่วนท่ีขบัถ่ำยออกมำเหล่ำนีเ้ป็นสภำพคอืเป็นไปเอง ลมหำยใจกค็ล้ำย ๆ กบัเป็นสภำพ 

เพรำะวำ่กำรหำยใจเข้ำหำยใจออกนี ้ก็หำยใจไปตำมเรือ่งของร่ำงกำย และลมทีเ่ข้ำไป

บ�ำรุงเล้ียงร่ำงกำยอย่ำงไร แล้วก็หำยใจออกเอำอำกำศที่ไม่ดีออกมำอย่ำงไร นี่ก็เป็น

ไปเองตำมสภำพตำมภำวะของตนของร่ำงกำย แต่ว่ำส่วนหนึ่งนั้นบุคคลท�ำ เช่นว่ำมี

เจตนำคือควำมจงใจขึ้นมำ ท�ำทำงกำยท�ำทำงวำจำท�ำทำงใจขึ้นมำ เป็นกรรม เหล่ำนี้
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ไม่ใช่สภำพ คือว่ำคนใช้ร่ำงกำยอนันีท้�ำพร้อมทัง้จติใจ ครำวนีเ้มือ่ท�ำเป็นกรรมข้ึนมำแล้ว 

กรรมและกำรให้ผลของกรรมนี่เป็นสภำพของกรรมท่ีเป็นไปเอง เม่ือเป็นกรรมขึ้นมำ

แล้วละก็กำรให้ผลของกรรมก็เป็นไปตำมสภำพของกรรมคือเป็นไปเอง กับมีปัจจัย 

อื่น ๆ เข้ำมำประกอบ น่ันก็สุดแต่จะเป็นอย่ำงไร อันนี้ก็จะปรำรภกล่ำวกันอีกเรื่อง

หนึ่ง แต่นี่เพียงยกมำเป็นตัวอย่ำงเท่ำนั้นก่อน ว่ำกระบวนกำรของสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนี้  

เมื่อผสมปรุงแต่งขึ้นมำแล้ว ก็เป็นไปตำมสภำพคือภำวะของตนนั้นส่วนหน่ึง แล้วก็มี

บุคคลเข้ำไปเกี่ยวข้องนั้นอีกส่วนหนึ่ง ดังเช่นตัวอย่ำงที่กล่ำวนั้น

กระบวนการของจติ

ครำวนีม้ำถงึกระบวนกำรของจติ กำยและจติทีอ่ำศยักนัอยูน่ี ้กม็กีระบวนกำร

ทีเ่ป็นไปตำมธรรมชำตธิรรมดำส่วนหนึง่ และทีม่บีคุคลเข้ำเกีย่วอกีส่วนหนึง่ จะว่ำถึงที่

เป็นไปตำมธรรมชำติธรรมดำดั่งท่ีเรียกว่ำสภำพนั้นก่อน คือว่ำจิตนี้ดังที่ได้กล่ำวแล้ว 

ก็อำศัยอยู่ในกำยนี้ และกำยนั้นในที่นี้ก็หมำยถึงแค่รูปกำยก่อน หรือว่ำธำตุ ๕ ที่เป็น

ฝ่ำยรูปหรือฝ่ำยวัตถุมำรวมกันเข้ำ จิตก็มุ่งถึงตัววิญญำณธำตุธำตุรู้ ที่มำอำศัยอยู่กับ

กำยน้ี ทีน้ีเมื่อมำอำศัยกันแล้ว ก็มีกระบวนกำรท่ีอำศัยกันไปตำมธรรมชำติธรรมดำ 

อันหมำยถึงว่ำกำยจิตของใคร ๆ ก็จะต้องเป็นอย่ำงนั้น คือว่ำควำมที่อำศัยกันนี้ กต็ัง้

ต้นแต่ทีต่รัสแสดงไว้ถงึอำยตนะภำยใน ๖ อำยตนะภำยนอก ๖ ทีป่ระกอบกนัทีคู่ก่นั  

ค�ำว่ำอำยตนะน้ันแปลว่ำทีต่่อคือต่อกนั อำยตนะภำยในกไ็ด้แก่จกัขุคอืตำ หมำยถงึส่วน

ที่เป็นจักษุประสำท โสตะคือหู หมำยถึงที่เป็นโสตประสำท ฆำนะคือจมูก หมำยถึงที่

เป็นฆำนประสำท ชวิหำคอืลิน้ หมำยถงึทีเ่ป็นชวิหำประสำท กำยะคอืกำย หมำยถงึที่

เป็นกำยประสำท และมโนคือใจอันเป็นข้อท่ี ๖ อำยตนะภำยนอกก็คือรูปท่ีคู่กับตำ 

เสยีงท่ีคู่กบัหู กล่ินทีคู่กั่บจมกู รสทีคู่่กบัลิน้ โผฏฐพัพะส่ิงถูกต้องท่ีคูกั่บกำย และธรรมะ

น่ีกใ็ช้ค�ำว่ำธรรมะอกีเหมอืนกนั แต่หมำยถงึเรือ่งรำวทีคู่ก่บัมโนคือใจ นีเ่ป็นกำรแสดง

ถงึกระบวนกำรของกำยและจติอำศยักนั อันนบัว่ำเป็นก้ำวแรก กค็อืว่ำตำกบัรปูประจวบกนั 

หกูบัเสยีงประจวบกนั จมกูกบักลิน่ประจวบกนั ล้ินกบัรสประจวบกนั กำยกบัโผฏฐพัพะ

ประจวบกัน มโนคือใจและธรรมะคือเรือ่งรำวประจวบกนั ดังทีท่กุคนได้มอียูเ่ป็นไปอยู่ 
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และเมือ่มำประจวบกนัแล้วกเ็กดิวญิญำณ กล่ำวคอืเมือ่ตำกบัรปูประจวบกนักเ็กิดจกัขุ

วิญญำณ ควำมรู้ทำงตำ อันได้แก่เห็น หูกับเสียงประจวบกันก็เกิดโสตวิญญำณ  

ควำมรู้ทำงหู คือได้ยิน จมูกกับกลิ่นประจวบกันก็เกิดควำมรู้อันเรียกว่ำฆำนวิญญำณ 

ควำมรู้ทำงฆำนะคอืจมกู อันได้แก่ทรำบกลิน่ ลิน้กบัรสประจวบกนักเ็กดิชวิหำวญิญำณ 

คือ ควำมรู้ทำงลิ้น ได้แก่ทรำบรส กำยและโผฏฐัพพะประจวบกันก็เกิดกำยวิญญำณ 

ควำมรู้ทำงกำย คอืทรำบสิง่ทีถ่กูต้อง มโนคอืใจกบัธรรมะคอืเรือ่งรำวประจวบกนักเ็กดิ

ควำมรู้อันเรียกว่ำมโนวิญญำณ คือควำมรู้ทำงมโนคือใจ

เมื่อเกิดเป็นวิญญำณ ๖ ขึ้นดั่งนี้แล้ว เมื่อทั้ง ๓ อย่ำงมำประชุมกันขึ้นอีก 

ครั้งหนึ่ง ก็เกิดสัมผัสหรือผัสสะ คือว่ำเม่ือตำกับรูปและจักขุวิญญำณมำประชุมกัน  

ก็เกิดจักขุสัมผัสควำมกระทบจำกจักษุ เมื่อหูกับเสียงและโสตวิญญำณมำประชุมกัน 

กเ็กดิโสตสมัผสั ควำมสมัผสัคอืควำมกระทบทำงห ูเมือ่จมกูกบักลิน่และฆำนวญิญำณ

มำประชมุกนั ก็เกดิฆำนสมัผสั คอืสมัผสัทำงจมกู เมือ่ลิน้กบัรสและชวิหำวญิญำณมำ

ประชุมกันมำประจวบกัน ก็เกิดชิวหำสัมผัสคือสัมผัสทำงลิ้น เม่ือกำยกับโผฏฐัพพะ

และกำยวญิญำณท้ัง ๓ นัน้มำประชุมกนั กเ็กดิกำยสมัผสัคอืสมัผสัทำงกำย เมือ่มโน

คือใจกับธรรมะคือเรื่องรำวและมโนวิญญำณทั้ง ๓ นี้มำประชุมกัน ก็เกิดมโนสัมผัส

คือสัมผัสทำงใจ เมื่อมำถึงสัมผัสดั่งนี้แล้วจึงเกิดเวทนำ คือเพรำะสัมผัสทำงตำก็เกิด

เวทนำอนัเกดิจำก สมัผสัทำงตำ เรยีกว่ำจกัขสุมัผสัสชำเวทนำ และเพรำะสมัผสัทำงหู

กเ็กดิเวทนำทีเ่กดิจำกสมัผสัทำงห ูเรยีกว่ำโสตสมัผสัสชำเวทนำ เพรำะสัมัผสัทำงจมกู

ก็เกิดเวทนำที่เกิดจำกสัมผัสทำงจมูก เรียกว่ำฆำนสัมผัสสชำเวทนำ เพรำะสัมผัส 

ทำงลิน้กเ็กดิเวทนำท่ีเกิดจำกสมัผสัทำงล้ินเรยีกว่ำชวิหำสัมผสัสชำเวทนำ เพรำะสัมผสั

ทำงกำยกเ็กดิเวทนำทีเ่กิดจำกสมัผสัทำงกำย เรียกว่ำกำยสมัผสัสชำเวทนำ เพรำะสมัผสั

ทำงมโนคอืใจกเ็กดิเวทนำทีเ่กดิจำกสมัผสัทำงใจ เรยีกว่ำมโนสมัผสัสชำเวทนำ จงึเกดิ

สัญญำคือควำมจ�ำได้หมำยรู้ซ่ึงเกิดถัดมำจำกเวทนำนั้น เป็นสัญญำในรูปก็เรียกว่ำรูป

สญัญำ สญัญำในเสยีงกเ็รยีกว่ำสทัทสญัญำ สัญญำในกลิน่เรยีกว่ำคนัธสัญญำ สัญญำ

ในรสกเ็รยีกว่ำ รสสญัญำ สญัญำในกำยกเ็รยีกว่ำ โผฏฐพัพสญัญำ สญัญำในเรือ่งรำว 

ก็เรียกว่ำธัมมสัญญำ และก็เกิดสังขำรคือควำมปรุงคิดหรือควำมคิดปรุงดังที่ได ้

กล่ำวแล้ว ก็เป็นควำมคิดปรุงหรือควำมปรุงคิดไปในรูปบ้ำงในเสียงบ้ำงในกลิ่นบ้ำง 
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ในรสบ้ำงในโผฏฐัพพะบ้ำงในธรรมะคอืเร่ืองรำวบ้ำง เป็นควำมคดิปรงุหรอืควำมปรงุคดิ

ทีเ่ป็นฝ่ำยดบ้ีำงฝ่ำยชัว่บ้ำง หรอืฝ่ำยทีเ่ป็นกลำง ๆ ไม่ดีไม่ชัว่บ้ำง และเมือ่คดิปรงุหรอื 

ปรุงคิดไปก็รู้ไปด้วย ที่รู้เป็นวิญญำณ ก็เป็นวิญญำณเวียนขึ้น ๆ มำอีก เพรำะฉะนั้น 

กระบวนกำรของกำยและจิตที่อำศัยกันอยู่จึงเป็นดั่งนี้ ตำมท่ีมีแสดงไว้ตำมล�ำดับใน

ธรรมวิภำคในนวโกวำทนั้นแล้ว

รูปนามหรอืนามรูป

ในเบ้ืองต้นกใ็ห้ดแูละก�ำหนดจ�ำไว้ แล้วกท็�ำควำมเข้ำใจ ครำวนีก้จ็ะได้อธบิำย

เพิม่เตมิจำกทีท่่ำนวำงไว้เป็นแบบดัง่นัน้ กค็อืว่ำในฝ่ำยอำยตนะภำยในภำยนอกนัน้ ๕ ข้อ

ข้ำงต้นก็เป็นวัตถุ หรือเป็นรูปกำยเป็นรูปขันธ์โดยตรง ส่วนข้อที่ ๖ คือมโนกับธรรม

คือเรื่องรำวนั้น ก็เป็นสิ่งที่เชื่อมเกี่ยวกันอยู่ในระหว่ำงรูปซึ่งเป็นวัตถุ กับจิตที่เป็นฝ่ำย

ทำงจิตใจ เหตฉุะนัน้จงึจะสำมำรถท�ำให้กำยและจติใจนัน้มำประสำนกนัได้ มำเป็นสังขำร

คือปรุงแต่งด้วยกันได้ และในฝ่ำยที่เป็นส่วนรูปนั้นก็เป็นรูป ในฝ่ำยที่เป็นวิญญำณ 

เป็นสัมผัสเป็นเวทนำเป็นสัญญำเป็นสังขำร แล้วก็กลับมำเป็นวิญญำณขึ้นอีก นั่นรวม

เรียกว่ำเป็นนำม ย่อเข้ำจึงเป็นรูปนำม แต่ว่ำเรียกนำมไว้ต้นเป็นนำมรูป ตำมล�ำดับ 

ที่กล่ำวมำนี้จะเห็นว่ำเรียงล�ำดับต่ำงจำกขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ นั้นเรียงล�ำดับว่ำ รูป เวทนำ  

สัญญำ สังขำร วิญญำณ แต่ว่ำตำมที่ได้อธิบำยถึงกระบวนกำรเกิดขึ้นของกำยและจิต

ทีอ่ำศยักันอยู ่เรยีงว่ำรปูคอือำยตนะทัง้ ๒ แล้วก็วญิญำณ แล้วกส็มัผสั เวทนำ สัญญำ  

สังขำร แล้วก็เวียนมำวิญญำณต่อไป ถ้ำยังไม่กล่ำวถึงวิญญำณที่เวียนต่อไป ก็เอำแค่ 

สงัขำร เพรำะฉะนัน้ จงึต่ำงจำกขันธ์ ๕ โดยท่ีในขนัธ์ ๕ นัน้เรยีงวิญญำณไว้ท้ำยทีเดยีว 

ไม่เรยีงวญิญำณเอำไว้ต่อจำกรปู และไม่ได้แสดงสมัผสั พิจำรณำดแูล้วว่ำท่ำนเรียงขนัธ์ ๕ 

ไว้อย่ำงนั้น ไม่ได้มุ่งแสดงตำมกระบวนกำรที่เกิดขึ้นของกระบวนกำรทำงจิตใจ แต่ว่ำ

มุ่งแสดงขันธ์ ๕ ส�ำหรับให้พิจำรณำทำงด้ำนวิปัสสนำ คือปัญญำที่รู้แจ้งเห็นจริง คือ

ตรัสสอนให้ก�ำหนดแยกก้อนอันน้ีท่ียึดถือกันว่ำตัวเรำของเรำอยู่นี้ออกไป ว่ำอันที่จริง

นั้นไม่ได้รวมเป็นก้อนเดียวกัน แต่ว่ำแยกออกเป็นรูปฝ่ำยหนึ่ง เวทนำ สัญญำ สังขำร 

วิญญำณแต่ละฝ่ำยเป็น ๕ เพื่อให้พิจำรณำเห็นได้ง่ำย เพรำะว่ำรูปนั้นเป็นส่วนหยำบ

เห็นได้ง่ำย ตรัสสอนให้พิจำรณำก่อน ว่ำนี่รูป เวทนำ นั้นก็เป็นควำมที่ปรำกฏอำกำร
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เป็นทกุข์เป็นสขุหรอืเป็นกลำง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุของกำยใจ นีแ่ปลว่ำคำบเก่ียวอยูร่ะหว่ำง

กำยและใจ เวทนำทำงกำยก็มี เวทนำทำงใจก็มี นี่จึงมำเป็นที่ ๒ เพรำะเมื่อพบกำยก็

พบเวทนำ คือเม่ือพบรปูก็พบเวทนำ เพรำะเวทนำทำงรูปมทีำงกำยม ีจงึให้จบัพจิำรณำ

เวทนำต่อไปเลย แล้วจึงมำสัญญำสังขำรซึ่งเป็นอำกำรทำงใจ เพรำะว่ำสัญญำ สังขำร

ทำงรูปไม่มี รูปจ�ำอะไรไม่ได้ รูปคิดอะไรไม่ได้ นั่นต้องใจหรือจิต แต่ว่ำรูปมีเวทนำได้ 

เป็นสขุได้เป็นทุกข์ได้เป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขได้ เพรำะฉะนัน้ จำกเวทนำจงึมำสัญญำ

มำสังขำรแล้วก็กลับมำวิญญำณซึ่งเป็นตัวที่ละเอียด ก็แปลว่ำตรัสเรียบเรียงล�ำดับจำก

หยำบมำหำละเอียดก็เป็นรูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ และก็ไม่จ�ำเป็นจะต้อง

มำพิจำรณำตวัสมัผสัซึง่เป็นตวัส�ำคญั แต่กเ็ป็นตวัทีแ่ฝงอยูใ่นระหว่ำงของวญิญำณและ

เวทนำ ต่อเมือ่มำจบัพจิำรณำถงึกระบวนกำรเกดิทำงจติใจทีอ่ำศยักำย จงึได้ทรงแสดง

ดังที่กล่ำวมำแล้ว เป็นกำรแสดงถึงกระบวนกำรเกิดทำงจิตใจกับร่ำงกำยที่อำศัยกัน

จติน้อมออกรับอารมณ์ทางทวารทั้ง ๖

ครำวน้ีมำถึงค�ำท่ีย่อลงว่ำเป็นนำม นำมนัน้อะไร ค�ำว่ำนำมนัน้ เรำมกัจะเข้ำใจ

กันเพียงว่ำไม่ใช่รปู เป็นแต่เพยีงชือ่ท่ีเรยีก เหมือนอย่ำงคนท่ีชือ่นัน้ชือ่นี ้ เป็นชือ่ท่ีไม่มีรปู 

เป็นสักแต่ว่ำชื่อ แต่ว่ำควำมหมำยในทำงควำมเกิดขึ้นนั้น ค�ำว่ำนำมแปลว่ำน้อม  

เหมือนอย่ำงค�ำว่ำ นโมแปลว่ำควำมนอบน้อม ค�ำว่ำนำมนั้นก็มีมูลธำตุเหมือนกับค�ำ

ว่ำนโม คอืแปลว่ำน้อม แต่ถ้ำนโมแปลว่ำนอบน้อมเคำรพ ถ้ำนำมไม่หมำยควำมว่ำเคำรพ 

แต่ก็มีควำมหมำยว่ำน้อม ก็คือว่ำอำกำรที่จิตที่เป็นตัวธำตุรู ้อันอำศัยอยู ่ในกำย  

ส่วนที่เป็นรูป น้อมออกรู้ รู้โลก คือรู้สิ่งภำยนอก อำศัยอำยตนะภำยในภำยนอกที่

ประจวบกัน เพรำะว่ำจิตนั้นถ้ำหำกว่ำอำยตนะภำยในภำยนอกยังไม่ประจวบกัน จิตก็

ไม่น้อมออกรู้ และเมื่อไม่น้อมออกรู้ก็เหมือนว่ำไม่รู้ ต่อเมื่ออำยตนะภำยในภำยนอก

ประจวบกนั จติจงึน้อมออกรู ้เพรำะฉะนัน้ จงึเปรยีบเหมอืนอย่ำงว่ำมบ้ีำนอยูบ้่ำนหนึง่ 

จิตเป็นเจ้ำของบ้ำนอยู่ภำยในบ้ำน และบ้ำนนั้นมีประตูนอกอยู่ ๕ ประตู ประตูในอยู่ 

๑ ประต ูเมือ่จติจะรู้อะไรในภำยนอก กจ็ะต้องรูโ้ดยประตนูอก ๕ ประต ูประตใูน ๑ 

ดังกล่ำวน้ัน โดยทีจ่ติออกไปรูก้ต็ำม คอืจติออกประตอูอกไปรูก้ต็ำม หรอืส่ิงทีจ่ติรู้นัน้
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เข้ำประตมูำให้จติรูก้ต็ำม จติน้อมออกไปรู ้ฉะนัน้จงึรูไ้ด้ คือว่ำน้อมออกรูร้ปูกท็ำงประตตูำ 

น้อมออกไปรู้เสียงก็ทำงประตูหู กลิ่นรสโผฏฐัพพะเรื่องรำวก็ทำงประตูจมูกประตูลิ้น

ประตูกำยประตมูโนคอืใจ แต่ว่ำในขณะทีย่งัไม่มเีรือ่งอะไรเข้ำประตเูข้ำมำ จติกเ็หมอืน

อย่ำงไม่รูอ้ะไร และในขณะที่จิติยังไม่รูอ้ะไรทำงประตดูงักล่ำวนัน้ อนัน้ีแหละทีเ่รยีกว่ำ 

ภวังคจิต นี้เป็นภำษำในอภิธรรม ภวังคจิต ตำมศัพท์ ภวังค์แปลว่ำองค์ของภพ ภวะ 

อังคะ แปลว่ำองค์ของภพ เป็นจิตที่ยังไม่ออกรับรู้อะไร เพรำะฉะนั้น ท่ำนจึงเปรียบ

เหมือนดังว่ำน�้ำในมหำสมุทรที่ไม่มีลมก็ไม่มีคลื่นสงบอยู่เฉย ๆ นี้คือภวังคจิต แต่เมื่อ

เกิดลมเกิดคลื่นขึ้นมำ นั่นก็แปลว่ำน�้ำที่ออกจำกภำวะปรกติไปสู่ภำวะท่ีมีคล่ืนท่ีเป็น

คลื่นเพรำะลม จิตก็เหมือนกัน เมื่อยังไม่ออกรู้อะไรทำงตำทำงหูเป็นต้นดั่งนั้น ก็เป็น

ภวังคจิต เหมือนอย่ำงน�้ำที่สงบเงียบไม่มีลมไม่มีคลื่น

เพรำะเหตุนี้จึงได้มีเรียกอำยตนะภำยในทั้ง ๖ ว่ำทวำร เช่นจักขุทวำรก็คือ

ประตูตำ โสตทวำรก็ประตูหู ฆำนทวำรก็ประตูจมูก ชิวหำทวำรก็ประตูลิ้น กำยทวำร

ก็ประตูกำย มโนทวำรก็ประตูใจ เป็นประตูส�ำหรับที่จะรับเรื่องเข้ำสู่จิต หรือส�ำหรับ

จิตจะออกรับเรื่อง และสิ่งท่ีเข้ำทำงทวำรทั้ง ๖ นี้จึงเรียกว่ำ อารมณ์ ค�ำว่ำอำรมณ์

หมำยถึงเรื่อง เรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตด�ำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึง ในอภิธรรมเรียกว่ำ  

อาลมัพนะ แปลว่ำเป็นเคร่ืองหน่วงจิต กเ็พรำะว่ำท่ีจติรบัเรือ่งนัน้คอืน้อมออกไปรับเรือ่ง  

อนัหมำยควำมว่ำสิง่ท่ีจติรบัได้นัน้เป็นเพยีงแต่เรือ่งไม่ใช่วตัถ ุอย่ำงเช่นว่ำเมือ่ตำกบัรปู

ประจวบกนั รปูท่ีตำเห็นเป็นภเูขำ ต้นไม้ บคุคล หรอืเป็นอะไรก็ตำม ซึง่ล้วนเป็นวตัถุ 

จติจะรบัเอำต้นไม้เอำภูเขำเอำบุคคลเอำอะไรต่ออะไรเข้ำมำในจติไม่ได้ จิตรบัได้แต่เรือ่ง 

คอืเมือ่ตำกบัรปูประจวบกนั จติกร็บัเอำแต่เรือ่งของรปูท่ีเข้ำมำทำงจกัขทุวำรคือประตูตำ 

เพรำะฉะน้ัน จงึเรยีกว่ำรปูำรมณ์ อำรมณ์คอืรปู คอืรบัอำรมณ์คอืรปูเท่ำนัน้เอง ไม่ใช่

รับเอำต้นไม้ภูเขำบุคคลเข้ำมำ เสียงก็เหมือนกัน ก็รับแต่เรื่องท่ีเรียกว่ำสัททำรมณ์ 

อำรมณ์คือเสียง กลิ่นก็เหมือนกัน เรียกว่ำคันธำรมณ์ อำรมณ์คือกลิ่น รสำรมณ์ 

อำรมณ์คอืรส โผฏฐพัพำรมณ์ อำรมณ์คอืโผฏฐพัพะ สิง่ทีก่ำยถกูต้อง และธรรมำรมณ์ 

อำรมณ์คือเร่ืองรำวของสิ่งเหล่ำนั้น จิตรับได้แต่เรื่องที่เข้ำมำทำงทวำรท้ัง ๖ นั้น  

และโดยเฉพำะ ๕ ข้อข้ำงต้นน้ัน สิง่ท่ีรบัล้วนแต่เพยีงวตัถ ุรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 

จะเอำมำใส่ในจติไม่ได้ จติรบัแต่เร่ืองเข้ำมำ เพรำะฉะนัน้ จงึเรยีกว่ำอำรมณ์ เมือ่อธบิำย
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ในแนวที่แสดงถึงจิตน้อมออกรับอำรมณ์ดั่งนี้ อำยตนะภำยในทั้ง ๖ จึงเรียกว่ำทวำร

ทั้ง ๖ และอำยตนะภำยนอก ๖ จึงเรียกว่ำอำรมณ์ ๖ เพื่อให้ชัดขึ้นมำว่ำ จิตน้อม

ออกรับอำรมณ์ทั้ง ๖ นั้นทำงทวำรทั้ง ๖ ก็ไม่ต่ำงอะไรจำกอำยตนะภำยในภำยนอก

นั่นแหละ แต่ว่ำมำเปลี่ยนชื่อเป็นทวำร ๖ เป็นอำรมณ์ ๖ ก็โดยมุ่งที่จะแสดงถึง

กระบวนกำรของจติ ทีน้่อมออกรบัอำรมณ์ทัง้ ๖ นีท้ำงทวำรทัง้ ๖ รบัมำเป็นวญิญำณ

เป็นสัมผัสเป็นเวทนำเป็นสัญญำเป็นสังขำร

อนิทรยี์ หรอือายตนะภายใน หรอืทวาร ๖

แสดงถงึเรือ่งอำยตนะภำยในอำยตนะภำยนอกสมัพันธ์กบัจติหรือธำตุรู้ ซึง่มำ

ประกอบกบันำมรปู ทวำร อำรมณ์ ภวงัคจติ ซึง่บรรดำชือ่ทัง้ปวงเหล่ำนีต่้ำงมคีวำมหมำย

ตำมลักษณะจ�ำเพำะของแต่ละขันธ์ และที่สัมพันธ์กันอยู่ ซึ่งเมื่อไม่เข้ำใจก็ดูจะยุ่ง  

แต่ถ้ำเข้ำใจแล้วก็จะไม่ยุ่ง และจะทรำบกระบวนกำรของจิตตำมลักษณะที่แสดงไว้ใน

พระพุทธศำสนำดีขึ้น

จะได้กล่ำวอธิบำยทบทวนบ้ำง ต่อไปบ้ำง ในข้อทีค่วรจะกล่ำว เพ่ือให้เกดิควำม

เข้ำใจในกระบวนกำรของจิตตำมทำงพระพุทธศำสนำดีขึ้น จะเริ่มด้วยอำยตนะภำยใน

หรอืทวำร ๖ ตำมทีก่ล่ำวแล้ว โดยจะเพิม่ชือ่ของทัง้ ๖ ข้อนี ้ขึน้อกีชือ่หนึง่คอื อนิทรย์ี  

ที่แปลว่ำเป็นใหญ่ คือทั้ง ๖ ข้อนี้นอกจำกเรียกชื่อว่ำอำยตนะ ซึ่งแปลว่ำที่ต่อ เรียก

ชือ่ว่ำทวำร ท่ีแปลว่ำประตหูรอืช่องทำง ยงัเรียกชือ่ว่ำอนิทรีย์ทีแ่ปลว่ำเป็นใหญ่ด้วย คอื

จักขุนทรีย์ อินทรย์ีคือจกัษุหรอืตำ ช่ือว่ำอินทรย์ีเพรำะเป็นใหญ่ในกำรเหน็รปู โสตนิทรย์ี 

อินทรีย์คือหู ชื่อว่ำอินทรีย์เพรำะเป็นใหญ่ในกำรฟังเสียง ฆำนินทรีย์ อินทรีย์คือจมูก 

ชือ่ว่ำอนิทรย์ีเพรำะเป็นใหญ่ในกำรทรำบกลิน่ ชิวหนิทรย์ี อนิทรย์ีคอืลิน้ ชือ่ว่ำอนิทรย์ี

เพรำะเป็นใหญ่ในกำรลิ้มรส กำยินทรีย์ อินทรีย์คือกำย ชื่อว่ำอินทรีย์เพรำะเป็นใหญ่

ในกำรทรำบโผฏฐัพพะสิง่ถูกต้อง มนนิทรย์ี อนิทรย์ีคอืมนะหรือมโนคอืใจ ชือ่ว่ำอนิทรย์ี

เพรำะเป็นใหญ่ในกำรคิดหรือรู้ธรรมะคือเร่ืองรำว และเป็นใหญ่ใน ๕ ข้อข้ำงต้น 

นั้นด้วย คือในกำรเห็นรูป ในกำรฟังเสียง ในกำรทรำบกลิ่น ในกำรทรำบรส ในกำร

ทรำบสิ่งที่ถูกต้อง
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ตำมที่อธิบำยนี้ มนินทรีย์ อินทรีย์คือมนะหรือมโนคือใจ จึงเป็นใหญ่ในทำง

ของตนโดยจ�ำเพำะด้วย คอืในทำงรู้หรือคดิเรือ่งอนัเป็นข้อ ๖ และเป็นใหญ่ในแต่ละข้อ ๕ 

ข้อข้ำงต้นนั้นด้วย มนินทรีย์ อินทรีย์คือมนะหรือใจ เป็นอำยตนะข้อที่ ๖ และทวำร

ข้อที่ ๖ จึงเป็นใหญ่ครอบไปในอำยตนะ ๕ ข้อข้ำงต้น ในทวำร ๕ ข้อข้ำงต้นนั้นด้วย 

ในข้อนีท่้ำนให้ค�ำอธบิำยไว้ว่ำ ในขณะท่ีตำและรปูประจวบกนั มโนต้องเข้ำไปประกอบด้วย 

จึงจะส�ำเร็จเป็นกำรเห็นรูป หูกับเสียงประจวบกัน มโนจะต้องเข้ำไปประกอบด้วย  

จึงจะส�ำเร็จกำรได้ยินเสียง จมูกกับกลิ่นประจวบกัน มโนจะต้องเข้ำไปประกอบด้วย 

จึงจะส�ำเร็จกำรทรำบกล่ิน ล้ินกับรสประจวบกัน มโนจะต้องเข้ำไปประกอบด้วย  

จึงจะส�ำเร็จกำรทรำบรส กำยและสิง่ถกูต้องคอืโผฏฐพัพะประจวบกนั มโนจะต้องเข้ำไป

ประกอบด้วย จึงจะส�ำเร็จกำรทรำบสิ่งถูกต้อง ตำมนัยนี้มโนต้องเข้ำไปประกอบด้วย

แต่ละข้อทุกข้อ ถ้ำไม่มีมโนเข้ำไปประกอบด้วยทุกข้อแล้ว แต่ละข้อนั้นจะไม่ส�ำเร็จ

เป็นกำรเหน็รปูเป็นต้นได้ และโดยเฉพำะในข้อที ่๖ มโนกป็ระกอบกบัธรรมะคอืเรือ่งรำว 

ก็รู้และคิดเรื่องรำวอีก เป็นประกำรที่ ๖ นั้นด้วย

เพรำะฉะนั้น ตำมอธิบำยนี้จึงท�ำให้ท่ำนผู้รู้ทำงพระพุทธศำสนำหลำยท่ำน  

ซึ่งได้ศึกษำวิชำสรีรวิทยำปัจจุบัน ให้ค�ำอธิบำยว่ำมโนได้แก่มันสมอง แม้สมเด็จ 

พระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ก็ประทำนค�ำอธิบำยไว้อย่ำงนี้ ว่ำมโน

คอืมนัสมอง ท่ำนทัง้หลำยทีข่ึน้ไปดหู้องกรรมฐำนทีต่กึ ภปร. ซึง่ได้มแีสดงถงึประสำท 

ทั้ง ๕ เมื่อกระท�ำหน้ำที่เห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นนั้น ด�ำเนินไปอย่ำงไร คือเมื่อจักขุ

ประสำทกับรปูมำประจวบกนั จะต้องวิง่ไปถงึมันสมอง ส่วนท่ีมีหน้ำท่ีเกีย่วกบักำรเห็นรปู 

จึงจะส�ำเร็จเป็นกำรเห็นรูป ทำงเสียงก็เหมือนกันเมื่อประจวบกับโสตประสำท ก็จะวิ่ง

ไปถึงมนัสมองท่ีมีหน้ำท่ีเกีย่วกบักำรได้ยินเสียง จงึจะส�ำเรจ็เป็นกำรได้ยนิเสียง ทำงจมกู

ทำงลิ้นทำงกำยก็เช่นเดียวกัน เมื่อกล่ินรสและส่ิงถูกต้องมำประจวบกับฆำนประสำท 

ชิวหำประสำท กำยประสำท ก็ต้องวิ่งไปถึงมันสมองส่วนที่จะให้ทรำบกลิ่นทรำบรส

ทรำบโผฏฐพัพะสิง่ถกูต้อง จงึจะส�ำเรจ็เป็นกำรทรำบกลิน่ทรำบรสและทรำบโผฏฐพัพะ 

สิง่ทีก่ำยถูกต้อง ฉะนัน้ ตำมระบบสรรีศำสตร์ตำมทีก่ล่ำวมำนี ้จงึต้องมีมันสมองส่วน

ที่เกี่ยวกับประสำททั้ง ๕ นั้นเข้ำมำประกอบเข้ำอีกส่วนหนึ่งด้วย ก็ตรงกับค�ำอธิบำย

ของพระอำจำรย์ และตรงกบัพระพทุธศำสนำท่ีท่ำนอธิบำยไว้ดงักล่ำวมำแล้วด้วย ถึงหน้ำท่ี
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ของมโนซึ่งเป็นมนินทรีย์ อินทรีย์คือมโน ซึ่งเป็นใหญ่ในกำรช่วยให้ส�ำเร็จกำรเห็นรูป 

กำรได้ยนิเสียง กำรทรำบกล่ิน กำรทรำบรส กำรทรำบโผฏฐพัพะ ตลอดจนถึงในหน้ำที่

เฉพำะของตัวเอง คือรู้คิดเรื่องอันเป็นข้อที่ ๖ นั้น ก็ตรงกับระบบของมันสมองตำม

หลักของสรีรศำสตร์ปัจจุบันนี้ ไปดูบนตึก ภปร. นั้นมีแสดงไว้ไปกดปุ่ม ถ้ำไฟไม่เสีย

ก็จะมองเห็นชัด เช่นตอนที่รูปมำประจวบกับจักขุประสำท แล้วจึงแล่นปรำดไปถึงมัน

สมองจงึจะเหน็รูป และกำรได้เหน็รปู กำรได้ยินเสียง กำรได้ทรำบกล่ิน กำรได้ทรำบรส 

กำรได้ทรำบโผฏฐพัพะสิง่ถกูต้อง และกำรรู้เรือ่งหรือคดิเรือ่ง นีแ่หละคือจกัขวุญิญำณ 

โสตวิญญำณ ฆำนวิญญำณ ชิวหำวิญญำณ กำยวิญญำณ และมโนวิญญำณ ฉะนั้น 

หำกมปัีญหำว่ำเหน็รปูด้วยอะไร เรำพดูตำมภำษำสำมญั ว่ำเหน็รปูด้วยจกัษคุอืดวงตำ 

แต่เมื่อว่ำตำมกระบวนจิตแล้ว ต้องตอบว่ำเห็นรูปด้วยจักขุวิญญำณ ได้ยินเสียงด้วย

อะไร ได้ยินเสียงด้วยหู ถ้ำตอบตำมกระบวนกำรของจิตละก็ ต้องตอบว่ำ ได้ยินเสียง

ด้วยโสตวญิญำณ ข้ออ่ืนกเ็หมือนกนั ทรำบกลิน่ด้วยฆำนวญิญำณ ทรำบรสด้วยชวิหำ

วิญญำณ ทรำบโผฏฐัพพะด้วยกำยวิญญำณ ทรำบเรื่องที่เรียกว่ำธรรมะเรื่องรำวด้วย

มโนวิญญำณดั่งน้ี น้ีเป็นกำรตอบท่ีถูกต้องตำมกระบวนกำรของจิต แต่เรำก็พูดตำม

สำมัญว่ำเห็นรูปด้วยตำ ฟังเสียงด้วยหู เป็นต้น

จติรู้ได้เพราะต่อกับอายตนะภายในภายนอก

ครำวนี้ตำมที่ได้อธิบำยแล้ว ตำ หู จมูก ลิ้น กำยและใจท้ัง ๖ นี้เรียกว่ำ

อำยตนะ เพรำะเป็นที่ต่อ คือว่ำต่อกับอำยตนะภำยนอกที่คู่กัน รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ และธรรมะคือเรื่องรำว เป็นอำยตนะคือท่ีต่อ นอกจำกต่อกันในระหว่ำง

ภำยในและภำยนอกท้ัง ๒ น้ีแล้ว ยังเป็นอำยตนะของจติ คือธำตรูุ้ คอืต่อจติหรอืธำตรุู้ 

จติหรอืธำตรูุ้นัน้ต่อกบัอำยตนะภำยในภำยนอกทัง้ ๒ น้ี จงึรูภ้ำยนอกได้ และเรยีกว่ำ

ทวำรแปลว่ำช่องหรือประตู ก็คือเป็นช่องหรือประตูส�ำหรับที่จิตจะได้รู้อำรมณ์คือเรื่อง 

ดงัทีไ่ด้กล่ำวอธบิำยไว้แล้ว ว่ำจตินัน้ไม่มสีรรีะคอืรปูร่ำงสสีณัฐำน มคีหูำคอืกำยนีเ้ป็น

ที่อำศัย หรือจะพิจำรณำว่ำมันสมองนั้นเป็นที่อำศัยของจิต ส�ำหรับที่จะรู้ส่ิงต่ำง ๆ  

ก็อยู่ในกะโหลกศีรษะ ก็คล้ำย ๆ อย่ำงคูหำคือถ�้ำเหมือนกัน แต่ถ้ำพูดทั้งหมดคลุม
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เสียงหมดเลย ว่ำมีกำยนี้เป็นที่อำศัยอย่ำงท่ำนพระอำจำรย์ก็ไม่มีผิด คือจิตรู้อำรมณ์

คือเรื่องทำงทวำรทั้ง ๖ ดังที่ได้กล่ำวไว้แล้วในวันก่อนนั้น และในวันก่อนนั้นก็ได้กล่ำว

แล้วว่ำสิ่งทั้งหลำยที่ตำได้เห็น ที่หูได้ยิน ที่จมูกที่ลิ้นที่กำยได้ทรำบ คือรูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะต่ำง ๆ น้ัน เป็นวัตถุทั้งนั้น เพรำะฉะนั้น จึงเข้ำไปอยู่ในจิตไม่ได้  

ได้เพียงเห็นเพียงได้ยินได้ทรำบ จะเอำใส่เข้ำไปในจิตไม่ได้ เพรำะเป็นวัตถุ เห็นบ้ำน

หลงัหนึง่ จะเอำบ้ำนหลังน้ันใส่เข้ำไปในจติกไ็ม่ได้ ดัง่นีเ้ป็นต้น แต่ว่ำจติรบัได้เพยีงเรือ่ง 

เร่ืองของสิง่เหล่ำนีซ้ึง่เรยีกว่ำอำรมณ์ เพรำะฉะนัน้ จงึมีค�ำแปลอำรมณ์ว่ำเร่ืองทีจ่ติคดิ 

เรื่องที่จิตด�ำริ เรื่องที่จิตอนุสัยคือหมกมุ่นถึงครุ่นคิดถึง ที่เข้ำมำนอนเนื่องอยู่ในจิตใจ 

คือว่ำบรรดำเรื่องเหล่ำนี้ที่จิตคิด คือว่ำคิดแล้วก็แล้วไป ท่ีจิตด�ำริคือด�ำริแล้วก็แล้วไป  

ที่จิตอนุสัยคือเก็บเข้ำมำไว้ในจิตอีก นอนอยู่ในจิตอีก เหล่ำนี้คืออำรมณ์ ซึ่งได้กล่ำว

แล้วว่ำ ทำงอภิธรรมเรียกอำลัมพนะ แปลว่ำเครื่องหน่วงของจิต คือหน่วงคิดนั่นเอง 

แต่ทำงพระสูตรเรียกว่ำ อำรัมมณะ อำรมณ์ ไม่ใช่อำรมย์ อำรมณ์เหล่ำนี้ก็มี ๖ ดังที่

ได้กล่ำวแล้ว ตำมอำยตนะภำยนอกทั้ง ๕ ประกำร อำรมณ์คือรูป รูปำรมณ์ อำรมณ์

คือเสียง สัททำรมณ์ อำรมณ์คือกลิ่น คันธำรมณ์ อำรมณ์คือรส รสำรมณ์ อำรมณ์

คือสิ่งถูกต้อง โผฏฐัพพำรมณ์ อำรมณ์คือเรื่องรำว ธรรมำรมณ์ จิตที่รับอำรมณ์คือ

กิริยำที่จิตรับอำรมณ์นี้เอง เรียกว่ำนำม ที่แปลว่ำน้อมไป

ครำวนี้ก็ควรจะอธิบำยถึงลักษณะจิตหรือธำตุรู้ ที่ท่ำนอธิบำยไว้ในอภิธรรม 

ว่ำจิตคือธำตรุู้ที่ยังไม่ได้รับอำรมณ์อะไรทำงทวำรทั้ง ๖ เรียกว่ำ ภวังคจิต ก็ได้อธิบำย

แล้วเหมอืนกนั แต่มำทบทวนเพรำะต้องกำรชีแ้จงให้แจ่มแจ้งขึน้อกีในทีน่ี ้ภวงัคะ แปลว่ำ

องค์ของภพ ภพแปลว่ำควำมเป็นควำมมี องค์ของภพคือองค์ของควำมเป็นควำมมี  

แต่ว่ำตำมควำมหมำยนั่น ภวังคจิตคือจิตท่ียังไม่รับอำรมณ์ ท่ำนจึงมีตัวอย่ำงว่ำบุรุษ

นอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วง ผลมะม่วงหล่นลงมำ คนนอนหลับนั้นก็ตื่นขึ้นเอำมือคว้ำ

มะม่วงมำบริโภค บริโภคเสร็จแล้วก็หลับไปใหม่ จิตท่ีเป็นภวังคจิตนั้นเปรียบเหมือน

คนนอนหลับ ผลมะม่วงที่หล่นลงมำนั้นเปรียบเหมือนอำรมณ์ที่มำกระทบกับทวำร 

ทัง้ ๖ คนนอนหลบันัน้ตืน่ขึน้ กเ็ปรยีบเหมอืนจติทีเ่คลือ่นออกจำกภวังค์ และคนนอน

หลบัน้ันเอำมือคว้ำมะม่วงมำบรโิภค กเ็หมอืนจติทีร่บัอำรมณ์ กำรรับอำรมณ์กค็อืกำร

ทีจิ่ตบริโภคอำรมณ์ เหมือนอย่ำงคนทีบ่รโิภคผลมะม่วง ครัน้รบัอำรมณ์แล้วกต็กภวงัค์
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ไปใหม่ กเ็หมอืนอย่ำงทีท่่ำนเปรยีบคนคว้ำมะม่วงมำบรโิภคแล้วกห็ลบัไปใหม่ หลบัไป

ใหม่คอืว่ำจิตทีร่บัอำรมณ์แล้วกต็กภวงัค์ไปใหม่ ฉะนัน้ตำมอปุมำนี ้จติท่ียังไม่รบัอำรมณ์

กอ็ยูใ่นภวงัค์เป็นภวงัคจติ คร้ันมอีำรมณ์ผ่ำนทวำรทัง้ ๖ เข้ำมำ ซึง่น่ำจะอปุมำอกีอย่ำง

หน่ึงเหมือนว่ำมีคนมำเคำะประตู คนนอนหลับอยู่ในบ้ำน แล้วก็มีคนมำเคำะประต ู

ดังปัง ๆ ก็เปิดประตูออกรับแขกให้เข้ำมำ จิตก็ออกจำกภวังค์รับอำรมณ์ และเมื่อรับ 

อำรมณ์เสรจ็แล้วกปิ็ดประต ูแล้วหลบัไปใหม่ กค็อืตกภวงัค์ไปใหม่ มแีขกมำเคะประตู

อีกก็ออกจำกภวังค์มำรับใหม่ แล้วก็ปิดประตูตกภวังค์ไปใหม่ มีแขกมำเคำะประตูอีก 

กเ็ปิดประตรัูบกนัใหม่ กต็กภวงัค์กนัใหม่ ด่ังน้ี เพรำะฉะนัน้ จงึต้องให้อปุมำในตอนนี้

อกีด้วย ว่ำร่ำงกำยอันน้ีเหมือนอย่ำงว่ำบ้ำนซ่ึงมปีระตนูอก ๕ ประต ูประตใูน ๑ ประตู 

แล้วจึงถึงจิตที่เป็นเจ้ำของบ้ำนอยู่ในห้องใน ห้องในนั้นมีประตูเดียว ห้องนอกนั้นมี ๕ 

ประต ู๕ ประตนูัน้คือประตตูำหจูมูกล้ินกำย เมือ่อำรมณ์คอืรปูเข้ำมำกเ็ข้ำมำทำงประตตูำ 

แล้วก็มำผ่ำนประตูมโน แล้วจึงจะถึงจิต หรือจะเปรียบในด้ำนตรงข้ำม คือจิตออกไป

ทำงประตใูนคอืมโนทวำร แล้วกจ็กัขทุวำร รบัอำรมณ์คอืรูป เสยีงกเ็หมอืนกนั เข้ำทำง

ประตูหูแล้วก็มำผ่ำนประตูใจหรือมโน แล้วจึงถึงจิต กลิ่นก็ต้องผ่ำนประตูจมูกแล้ว 

ก็ต้องผ่ำนประตูใจ แล้วจึงถึงจิต รสก็ต้องผ่ำนประตูลิ้น แล้วต้องผ่ำนประตูใจ แล้วจึง

ถึงจิต ธรรมะคือเรือ่งรำวนัน้กผ่็ำนตรงเข้ำประตใูจอย่ำงเดยีว แล้วจงึถงึจติ ทีเ่ปรยีบดัง่นี้

ก็โดยอธิบำยข้ำงต้น ว่ำที่เรียกอินทรีย์ ๖ ส�ำหรับมนินทรีย์ อินทรีย์คือใจอันเป็น 

ข้อที่ ๖ นั้น มีหน้ำท่ีครอบหมด หน้ำที่ข้ำงต้นด้วยและหน้ำที่จ�ำเพำะของตนด้วย  

จึงเปรียบดั่งนี้ เพรำะฉะนั้น กิริยำที่จิตรับอำรมณ์จึงต้องผ่ำนทวำรดั่งนี้

จติรับอารมณ์ด้วยความรู้หรอืน้อมไปรู้

และกค็วรทรำบ ว่ำอันกริยิำท่ีจติรบัอำรมณ์นัน้คอืรับอย่ำงไร กต็อบว่ำรบัด้วย

ควำมรู้ เพรำะว่ำจิตนั้นดังท่ีได้กล่ำวแล้วว่ำเป็นธาตุรู้ และมีอรรถคือควำมหมำยว่ำรู้

หรอืคดิอนัเป็นลักษณะส�ำคัญ เพรำะฉะนัน้ วิธรีบัอำรมณ์ของจตินัน้กคื็อรบัด้วยควำมรู้ 

แต่ว่ำควำมรูน้ัน้มีลักษณะต่ำง ๆ กนั ในอภธิรรมนัน้ส่วนหนึง่ยังไม่พดูถงึ จะพดูถึงแต่

นำมธรรมในขันธ์ ๕ ท่ีแสดงไว้ในทำงปฏิบัติทั่วไป ก็คือว่ำรับด้วยควำมรู้ที่เรียกว่ำ
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วิญญำณ ที่เรียกว่ำสัมผัส ที่เรียกว่ำสัญญำ ที่เรียกว่ำสังขำร กล่ำวคือจิตรับอำรมณ์

ขัน้แรกคอืเป็นวญิญำณ คอืกำรเหน็ กำรได้ยนิ กำรเหน็รปู กำรได้ยนิเสยีง กำรทรำบ

กลิ่น กำรทรำบรส กำรทรำบโผฏฐัพพะ กำรทรำบควำมรู้หรือคิดเรื่องรำว ที่เรียกว่ำ

จักขุวญิญำณ โสตวญิญำณ ฆำนวิญญำณ ชวิหำวิญญำณ กำยวิญญำณ มโนวิญญำณ  

ดงัทีไ่ด้กล่ำวแล้ว ว่ำทีจ่รงินัน้ว่ำกนัว่ำเหน็รปูด้วยตำ แต่ท่ีจรงินัน้เห็นรปูด้วยจกัขวิุญญำณ

เป็นต้น น่ีเป็นกำรรบัรู ้กำรรบัอำรมณ์กค็อืกำรรบัรูอ้ำรมณ์ ควำมรูอ้ำรมณ์เป็นขัน้แรก

คือวิญญำณ ถ้ำหำกว่ำยังไม่ดับไปเสียในขั้นนั้น ก็ต่อมำขั้นสัมผัสที่อธิบำยมำแล้ว 

เหมือนกัน ว่ำอำยตนะภำยในอำยตนะภำยนอกและวิญญำณทั้ง ๓ นั้นมำประชุมกัน

ก็เป็นสัมผัสโดยควำมก็คือกระทบถึงจิต นี่เป็นขั้นท่ี ๒ ขั้นท่ี ๓ ก็เวทนำ คือเป็น 

ควำมรูส้ขุรูทุ้กข์หรอืรู้เป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สขุ เมือ่รบัรู้ในขัน้วญิญำณ กเ็ล่ือนขึน้มำ 

รับรู้ในขั้นสัมผัสแล้วก็เลื่อนมำรับรู้ในขั้นเวทนำ จำกนั้นก็รับรู้ในขั้นสัญญำคือรู้จ�ำหรือ

จ�ำหมำย จ�ำรูปจ�ำเสียงจ�ำกลิ่นจ�ำรสจ�ำโผฏฐัพพะจ�ำเรื่องรำวเป็นต้น แล้วก็เลื่อนขึ้นมำ

รับรู้เป็นเร่ืองสังขำรคือควำมคิดปรุงหรือปรุงแต่ง ก็คิดปรุงแต่งไปในรูปบ้ำงเสียงบ้ำง 

กลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องรำวเหล่ำนี้ คิดดีบ้ำงคิดชั่วบ้ำง คิดเป็นกลำง ๆ  

ไม่ดีไม่ชัว่บ้ำง กเ็ป็นบญุเป็นบำปเป็นกศุลเป็นอกศุลหรือเป็นกลำง ๆ มำถงึในขัน้ทีเ่ป็น

สังขำรนี้ รับรู้ในขั้นสังขำรคือคิดปรุงหรือปรุงคิดและตอนนี้แหละ ท่ีในอภิธรรมท่ำน 

ก็แสดงว่ำก็ตกภวังค์กันไปเสียหนหนึ่ง คือในอำรมณ์อันหนึ่งนั้น จิตจะออกรับรู้เป็น

วิญญำณ เป็นสัมผัส เป็นเวทนำ เป็นสัญญำ เป็นสังขำร ในอำรมณ์ ๑ นั้น แล้วก็ตก

ภวังค์ แล้วก็มำรับอำรมณ์เป็นที่ ๒ ใหม่ ที่ ๓ ใหม่ ที่ ๔ ใหม่

แต่ว่ำบรรดำอำรมณ์ท่ีจิตรบันี ้กไ็ม่ได้หมำยควำมว่ำรบัมำถึงขัน้ทีส่ดุทกุอำรมณ์ 

บำงอำรมณ์กต็กหล่นในระหว่ำง คอืเป็นอำรมณ์ทีผ่วิเผนิมำกไม่กระทบใจมำก จติก็ไม่

รบัอำรมณ์เตม็ท่ี เหมอืนดงัว่ำคนทีน่อนหลบัอยู่ในห้องดังกล่ำวนัน้นัน่แหละ และมใีคร

มำเคำะประตูเบำ ๆ แผ่ว ๆ บำงทีก็ได้ยินนิดหนึ่งแล้วก็หลับไปใหม่ ไม่ถึงกับตื่น  

เสียงนั้นก็ยังไม่ปลุกให้ตื่น เพียงแต่งัวเงียขึ้นมำหน่อยเท่ำนั้นแล้วก็หลับไปใหม่ แต่ว่ำ

ถ้ำเป็นเสยีงดงัโครมครำมเป็นอำรมณ์ท่ีแรงกป็ลกุให้ตืน่ขึน้มำ กร็บักนัมำจนถงึขัน้สังขำร

คือคิดปรุงหรือปรุงคิดต่ำง ๆ จะน้อยหรือมำกก็ตำมแต่ว่ำจะมีควำมผูกพันที่เข้ำมำ 

เกีย่วอกีน้อยหรือมำกเพียงไร แต่ก็ผ่ำนไป ผ่ำนไปนั้นคือว่ำ ตกภวังค์ไปใหม่ ดังจะพึง
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เห็นได้ ว่ำที่มำจำกกุฏิมำถึงที่นี้ หูก็ได้ยินอะไรมำกมำย ตำก็เห็นอะไรมำกมำย  

ก็อำจจะได้กล่ินทำงจมูกหลำยอย่ำง ล้ินก็เหมือนกัน กำยก็เหมือนกัน ก็ถูกต้องกับ

หนำวร้อนแดดลมอะไรต่ำง ๆ ใจก็คิดต่ำง ๆ เหล่ำนี้คงจะหลำยร้อยเรื่องเหมือนกัน

หลำยร้อยสิง่ถ้ำไปคดิรำยละเอยีดของสิง่ทีป่ระสบพบผ่ำนตัง้แต่จำกกฏิุมำทีน่ี ้และกจ็ะ

ต้องเป็นวิญญำณเป็นต้นในอำรมณ์คือเรื่องเหล่ำนั้น ถ้ำเป็นเร่ืองที่มำกระทบแผ่วเบำ

และมีควำมสนใจน้อย ก็เป็นเรื่องที่ผ่ำนไป ๆ แปลว่ำอำจจะเพียงวิญญำณ เห็นแล้ว 

ก็ผ่ำนไป ได้ยินแล้วก็ผ่ำนไป ไม่ขึ้นไปถึงสัมผัสกระทบใจเป็นเวทนำเป็นสัญญำเป็น

สังขำรอะไร เพรำะว่ำจะเป็นสังขำรคือคิดปรุงหรือปรุงคิดน้ัน จะต้องผ่ำนสัญญำ  

ผ่ำนเวทนำ ผ่ำนสมัผสัผ่ำนวญิญำณ ถ้ำกระทบนดิ ๆ หน่อย ๆ กเ็พยีงวญิญำณเท่ำนัน้ 

แล้วก็ผ่ำนไป ๆ เพรำะฉะนั้น สิ่งที่ผ่ำน ๆ มำคงจะตั้งหลำยร้อยเรื่อง แต่ถ้ำคิดเป็น

รำยละเอียดแล้วก็เพียงเห็นเพียงได้ยินแล้วก็ผ่ำน ๆ ไม่ได้จดจ�ำเป็นสัญญำอะไร 

ด้วยซ�ำ้ แต่สิง่ทีจ่ะผ่ำนขึน้มำจนถงึสงัขำรนัน้ จะต้องผ่ำนมำโดยล�ำดบั เป็นสญัญำจดจ�ำ

แล้วกม็ำเป็น สงัขำรปรุงแต่ง ถ้ำหำกว่ำไม่มจีดจ�ำแล้วละก ็กไ็ม่มกีำรปรุงแต่งเป็นสังขำร

น้ีเป็นอำกำรที่จิตรับรู้อำรมณ์ อำกำรที่จิตรับรู้อำรมณ์นี้เรียกว่ำน้อมไป คือ 

จิตน้อมไปรู้ ถ้ำจะเทียบเหมือนกับว่ำมะม่วงอยู่บนต้น คนนอนหลับใต้ต้นมะม่วง 

เอื้อมมือไปคว้ำมะม่วงเข้ำมำใส่ปำก แล้วก็บริโภค ก็คืออำกำรท่ีจิตรับรู้อำรมณ์  

ก็เหมือนกับว่ำเขำน้อมแขนไปจับผลมะม่วงมำใส่ปำก นี่ก็เหมือนกัน จิตก็รับอำรมณ ์

ก็เหมือนอย่ำงน้อมจิต จิตเอ้ือมแขนออกไปจับอำรมณ์ และแขนของจิตที่เอ้ือม 

ออกไปนี้ก็คือว่ำเป็นวิญญำณ เป็นสัมผัส เป็นเวทนำ เป็นสัญญำ เป็นสังขำรดังกล่ำว

แล้วนั่นเอง แล้วก็ตกภวังค์ไปใหม่ เพรำะฉะนั้น ลักษณะของจิตตำมที่แสดงไว้ใน

อภิธรรมนั้น จึงรับอำรมณ์ ก็คือเคลื่อนออกจำกภวังค์รับอำรมณ์อย่ำงหนึ่ง แล้วก็ตก

ภวังค์ แล้วก็เคลื่อนออกรับอำรมณ์ต่อไป แล้วก็ตกภวังค์ เรื่อย ๆ ไปดั่งนี้ทุกอำรมณ์ 

อำรมณ์หน่ึง ๆ ก็ออกจำกภวังค์ไปรับ แล้วก็ตกภวังค์ทุกอำรมณ์ เพรำะฉะนั้น  

ควำมเป็นไปของจติทีร่บัอำรมณ์นีจ้งึรวดเรว็และละเอียดมำก ภวังค์ท่ีแสดงไว้ในอภธิรรม

นั้นมีลักษณะดังที่กล่ำวมำนี้ เป็นพื้นของจิตที่ไม่รับอำรมณ์ เหมือนอย่ำงคนนอนหลับ

ที่อยู่ใต้ต้นมะม่วงดังที่กล่ำวนั้น ออกจำกภวังค์ก็รับอำรมณ์ แล้วก็ตกภวังค์ไปใหม่  

เป็นอยู่ดั่งนี้ตลอดเวลำ



ธรรมชาตขิองจติ

ธรรมชาตแิท้ของจติประภัสสรคอืผุดผ่อง

แสดงมำถึงกระบวนกำรของจิต ซึ่งก็อำศัยกำยนี้ประกอบกัน เป็นอันว่ำได้

แสดงสังขตธรรม ธรรมคือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่ง และอสังขตธรรม ธรรมคือสิ่งที่ปัจจัย

มไิด้ปรงุแต่ง ทำงฝ่ำยวตัถแุละทำงฝ่ำยธำตรูุ้ อนัสรุปลงในตอนนีก่้อน ว่ำได้มอีสงัขตธรรม 

คือสิ่งที่ปัจจัยมิได้ปรุงแต่ง อันหมำยถึงตัวธำตุแท้ซึ่งเป็นตัวเดิมไม่มีอะไรปรุงแต่ง  

ทำงฝ่ำยวัตถุและทำงฝ่ำยจิตใจหรือธำตุรู้ ทำงฝ่ำยวัตถุนั้นไม่มีตัวรู้ ส่วนทำงฝ่ำยจิตใจ

นัน้มตีวัรู้ สรปุลงแล้วกค็อื มธีำตแุท้ซึง่ไม่มคีวำมรูใ้นตวั กบัธำตแุท้ทีเ่ป็นตวัรู ้และธำตุ

แท้ทีไ่ม่มตีวัรูซ้ึง่เป็นวตัถุนัน้มำประสมปรงุแต่งกนัขึน้ กเ็ป็นสงัขตธรรม ธรรมทีม่ปัีจจยั

ปรงุทำงวตัถ ุส่วนตวัรูซ้ึง่เป็นธำตแุท้นัน้ กอ็ำจจะกล่ำวได้ว่ำมี ๒ จ�ำพวก คือตัวรูจ้�ำพวก

หน่ึงยังมีอวิชชำคือยังมิได้อบรม ตัวรู้อีกจ�ำพวกหนึ่งนั้นอบรมแล้ว เป็นตัวรู้จริงรู้แท้

ประกอบด้วยวิชชำ ส�ำหรับตัวรู้ท่ีอบรมแล้วประกอบด้วยวิชชำเป็นรู้จริงรู้แท้ ก็เป็น 

อสังขตธรรม ธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอีกต่อไป ไม่มำประกอบกับฝ่ำยที่ไม่มีตัวรู้คือ

ทำงฝ่ำยทีเ่ป็นวตัถอีุก คือไม่เกดิอีก เม่ือไม่เกิดกไ็ม่มแีก่ไม่มตีำยกไ็ด้แก่ธำตุรู้ทีเ่ป็นตวัรู้

แท้ของพระสัมมำสมัพทุธเจ้ำและพระอรหนัตสำวกทัง้หลำย ผูส้ิน้กเิลสแล้วไม่มอีวชิชำ

อีกแล้ว เป็นรู้ที่รู้พ้น ก็คงด�ำรงควำมเป็นอมตธรรม ธรรมที่ไม่ตำย คือสิ่งที่ไม่ตำยอยู่

น่ันเอง แต่ว่ำธำตรุูท้ีย่งัเป็นตวัรูห้ลงรูผ้ดิคอืยังไม่ได้อบรม ย่อมมำประกอบเข้ำกบัธำตุ

ที่ไม่มีควำมรู้อีกต่อไป จึงนับว่ำเป็นสังขตธรรม ธรรมที่มีปัจจัยปรุง โดยที่ทั้ง ๒ ฝ่ำย

มำปรุงกันผสมกัน คือธำตุรู้กับธำตุท่ีไม่มีควำมรู้ในตัว ฉะนั้นจึงได้มีพุทธภำษิตตรัส 
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เอำไว้ในติกนิบำต ซึ่งแปลโดยควำมว่ำอำศัยธำตุทั้ง ๖ ควำมหยั่งลงแห่งครรภ์คือตั้ง

ครรภ์จึงมี เมื่อมีควำมหยั่งลงแห่งครรภ์ ก็มีนำมรูปเป็นต้นต่อไป

ค�ำว่ำอำศัยธำตุ ๖ นัน้ ธำตุ ๖ กไ็ด้กล่ำวแล้วคอื ปฐวีธำต ุธำตดุนิ อำโปธำตุ 

ธำตุน�้ำ เตโชธำตุ ธำตุไฟ วำโยธำตุ ธำตุลม อำกำสธำตุ ธำตุอำกำศคือช่องว่ำง  

และวิญญำณธำตุ ธำตุรู้ ๕ ข้อข้ำงต้นน้ันเป็นธำตุที่ไม่มีควำมรู้ในตัว เป็นฝ่ำยวัตถุ 

ส่วนวิญญำณธำตุเป็นธำตุรู้ อำศัยธำตุท้ัง ๖ นี้มำปรุงแต่งกันขึ้นก็มีกำรตั้งครรภ์  

และเมื่อมีกำรตั้งครรภ์ข้ึนก็มีนำมรูปเป็นต้นต่อไป ก็คือว่ำมีชำติคือควำมเกิดมำเป็น

บุรุษบุคคลชำยหญิงดังที่ปรำกฏอยู่นี้ ดั่งนี้ก็เป็นอันว่ำธำตุทั้ง ๒ ฝ่ำยนี้มำเป็นสังขำร 

คอืมำผสมปรงุแต่งกนัข้ึน กเ็ป็นสตัว์บุคคลตวัตนเรำเขำ บรรดำสตัวโลกกค็อืท้ัง ๒ ฝ่ำย

น้ีมำผสมปรุงแต่งกันขึ้นนั่นเอง และแม้เมื่อมำผสมปรุงแต่งกันแล้ว ก็มีกระบวนกำร

ฝ่ำยธำตท่ีุไม่มคีวำมรูใ้นตวัปรงุแต่งกนัไปฝ่ำยหนึง่ มีกระบวนกำรทำงจติใจ ซึง่เป็นตวั

ธำตรูุ้ปรงุแต่งกนัไปอีกฝ่ำยหนึง่ แต่กต้็องอำศยักนัอยูน่ัน่เอง ถ้ำหำกว่ำวญิญำณธำตทุี่

เป็นตัวธำตุรู้น้ีเคล่ือนออกไปเสียแล้วเม่ือใดก็ตำม ส่วนที่เป็นธำตุที่ไม่มีควำมรู้ในตัวที่

ปรงุแต่งกนัเป็นรูปกำยก็แตกสลำย เพรำะฉะน้ัน เมือ่ตัง้ครรภ์ยังอยู่ในครรภ์ วิญญำณ

ธำตเุคลือ่นออกไปเม่ือใดกแ็ท้งเมือ่นัน้ เมือ่คลอดออกมำแล้วตัง้แต่เป็นเดก็เล็กเดก็ใหญ่

ขึ้นมำโดยล�ำดับ วิญญำณธำตุเคลื่อนออกไปเมื่อใด ก็ดับเมื่อนั้นแตกสลำยเมื่อนั้นที่

เรียกว่ำตำย เพรำะฉะนั้น จึงต้องมีวิญญำณธำตุประกอบอยู่ด้วยเสมอ และวิญญำณ

ธำตุนี้ที่ตรัสเรียกอีกชื่อหน่ึงว่ำจิต ตรัสแสดงไว้ว่ำ จิตนี้ประภัสสรคือผุดผ่อง จิตนี ้

เศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสทั้งหลายที่จรเข้ามา ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วย่อมไม่รู้ตาม 

เป็นจริงถึงจิตนั้น เราตถาคตกล่าว ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วนั้นว่าไม่มีจิตตภาวนา คือ 

การอบรมจิต ดั่งนี้

ตำมพระพุทธภำษิตนี้ แสดงลักษณะของธำตุรู้ซึ่งเป็นธำตุรู้อันยังมิได้อบรม 

จงึต้องมำเป็นสงัขำรคอืผสมปรงุแต่ง เป็นสตัว์บคุคลเป็นบรุษุเป็นสตรเีป็นชำยเป็นหญงิอยู ่

โดยชื่อว่ำจิตแล้วตรัสว่ำเป็นธรรมชำติประภัสสรคือผุดผ่อง อันเป็นธรรมชำติแท้ของ

ธำตรุูห้รอืของจติ ซึง่ผดุผ่องด้วยและเป็นตวัรูด้้วย ตวัรูแ้ละผดุผ่องนีเ้ป็นธรรมชำตขิอง

จิตหรือของธำตุรู้ และตรัสว่ำเศร้ำหมองไปเพรำะอุปกิเลสทั้งหลำยที่จรเข้ำมำ ค�ำว่ำ

อุปกิเลสนี้ อุปะ แปลว่ำเข้ำมำหรือเข้ำไป กิเลสะ แปลว่ำเศร้ำหมอง หำกจะถำมว่ำ 
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เข้ำมำหรอืเข้ำไปสูอ่ะไรหรอืในอะไร กต็อบว่ำเข้ำมำหรอืเข้ำไปสู่จติ แล้วอะไรเศร้ำหมอง 

ก็คือจิตนั้นเอง คือเมื่อกิเลสอันแปลว่ำเครื่องเศร้ำหมองเข้ำมำหรือเข้ำไปสู่จิต ก็ท�ำจิต

ให้เศร้ำหมอง เพรำะฉะน้ัน จึงเรียกว่ำอุปกิเลส ชื่อนี้เรียกใช้ในท่ีนี้แสดงว่ำกิเลสนั้น

ไม่ใช่เป็นเนือ้แท้ของจติ ไม่ใช่เป็นธรรมชำตขิองจติ หำกถำมว่ำธรรมชำติของจิตคืออะไร 

กต็อบได้ว่ำคอืรูก้บัผดุผ่อง นีเ่ป็นธรรมชำตขิองจติ แต่เพรำะเหตทุียั่งไม่ได้อบรมจงึยัง

มีอวิชชำคือรู้ไม่จริงหรือไม่รู้จริง รู้เหมือนกัน แต่รู้ไม่จริงหรือไม่รู้จริง เพรำะฉะน้ัน  

จึงยังเป็นควำมรู้หลงรู้ผิดเพรำะยังไม่ได้อบรม แต่ว่ำธรรมชำติของจิตนั้นก็คงเป็น

ธรรมชำติผุดผ่อง

จติเศร้าหมองเพราะอุปกเิลส

ครำวนีเ้ม่ือมีกเิลสเข้ำมำหรอืเข้ำไปสูจ่ติ จติทีผ่ดุผ่องนัน้จงึเศร้ำหมอง หำกจะ

เปรียบก็เปรียบเหมือนอย่ำงทองค�ำธรรมชำติเนื้อบริสุทธิ์ เม่ือมีโลหะต่ำง ๆ เข้ำไป

หลอมปน เช่นเงิน เหล็ก สัังกะสี เป็นต้น ทองค�ำที่เป็นเนื้อบริสุทธิ์นั้นก็เป็นเนื้อที่ไม่

บริสุทธิ์ไป หรือเหมือนอย่ำงเพชรน�้ำหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชำติที่ผุดผ่อง เมื่อมีส่ิงต่ำง ๆ 

เข้ำพอก ตั้งต้นแต่สิ่งที่พอกอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมของเพชร อันจะเป็นหินที่หุ้มห่ออยู่ก็ตำม 

เป็นเปลอืกของอะไรท่ีหุม้ห่อเม็ดของเพชรอยู่กต็ำม เพชรกเ็ศร้ำหมอง คือควำมผดุผ่อง

ไม่ปรำกฏ เพรำะฉะนั้น บรรดำสิ่งที่มำหลอมปนเช่นว่ำ เงิน เหล็ก สังกะสี เป็นต้น 

ไม่ใช่เน้ือแท้ของทอง แต่เป็นสิ่งที่เข้ำมำปน ส่ิงที่หุ้มห่อเพชร จะเป็นเปลือกหินหรือ

อะไรที่หุ้มห่ออยู่ก็ตำม นั่นก็ไม่ใช่เป็นเน้ือเพชร ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของเพชร กิเลสก ็

เช่นนัน้ไม่ใช่เป็นเนือ้แท้ของจติใจ เพรำะฉะนัน้ จงึละกเิลสได้ส�ำรอกกเิลสออกได้ และ

กำรส�ำรอกกเิลสออกได้น้ัน กเ็ป็นกำรทีจ่ะท�ำให้จตินีป้รำกฏควำมผดุผ่องตำมธรรมชำต ิ

อย่ำงเตม็ที ่และปรำกฏควำมรูข้องธำตรุูอ้ย่ำงเตม็ที ่ไม่มรู้ีผดิไม่มรีูห้ลง กเ็หมอืนอย่ำง

หลอมทองค�ำเอำโลหะทีป่นออกไปกเ็หลอืแต่เนือ้ทองค�ำท่ีบรสุิทธิ ์หรอืว่ำเพชรทีเ่จียระไน

แล้วกเ็หลือแต่เนือ้เพชรทีบ่รสิทุธิ ์ฉะนัน้ จิตทีส่�ำรอกเอำกเิลสทีเ่ข้ำมำหรอืเข้ำไปท�ำให้

เศร้ำหมองนัน้พ้นไปได้หลดุไปได้ กต้็องเป็นจิตท่ีอบรมแล้ว เพรำะฉะนัน้ จึงได้มพีทุธภำษติ

ตรัสไว้ต่อไปอีกว่ำ จิตน้ีประภัสสรคือผุดผ่อง จิตน้ีพ้นได้แล้วจากอุปกิเลสทั้งหลายที่
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จรเข้ามา อริยบุคคลผู้ได้สดับแล้วย่อมรู้จักจิตนั้นตามเป็นจริง เรากล่าวอริยบุคลผู้ได้  

สดับแล้วว่าผู้มีจิตตภาวนา คือการอบรมจิตดั่งนี้ และค�ำว่ำอุปกิเลสนั้นก็มีใช้ในหมวด

อุปกิเลส ๑๖ ที่แสดงไว้ในหมวด ๑๖ ในนวโกวำท ก็เป็นกำรแสดงจ�ำแนกกิเลสที่เข้ำ

มำหรือเข้ำไปสู่จิต ท�ำจิตให้เศร้ำหมองในลักษณะต่ำง ๆ กัน แต่ก็สรุปเข้ำเป็นกิเลส

กองรำคะหรือโลภะ กิเลสกองโทสะ กิเลสกองโมหะนั้นเอง

กำรใช้ค�ำว่ำอุปกิเลสในที่นี้ได้กล่ำวแล้ว ว่ำแปลตำมศัพท์ว่ำกิเลสที่เข้ำมำหรือ

เข้ำไปสู่จิต ท�ำจิตให้เศร้ำหมอง หรือว่ำสิ่งที่เข้ำมำ หรือเข้ำไปสู่จิตท�ำจิตให้เศร้ำหมอง 

และเป็นกำรทีแ่สดงเพือ่ให้ชดัเจนว่ำกเิลสนัน้ไม่ใช่เนือ้แท้ของจติ แต่เป็นอำคนัตกุะคอื 

สิ่งที่จรเข้ำมำหรือจรเข้ำไป อำคันตุกะนั้นคือแขกผู้มำหำ ไม่ใช่เป็นเจ้ำของบ้ำน แต่ว่ำ

แขกผู้เข้ำมำหำคือกิเลสนี้ เม่ือเข้ำมำหำก็เข้ำมำยึดบ้ำนเป็นที่อยู่อำศัย เหมือนอย่ำง

ข้ำศกึต่ำงบ้ำนต่ำงเมอืงยกเข้ำมำยดึเอำบ้ำนเมอืงของผูอ้ืน่เป็นของตน กเิลสกเ็ป็นเช่นนัน้ 

เข้ำมำหรือเข้ำไปสู่จิต แล้วก็ยึดจิตเป็นที่อยู่อำศัย และก็ครอบง�ำจิตให้อยู่ในอ�ำนำจ

เหมอืนอย่ำงเป็นเจ้ำเป็นนำยปกครองจติน้ีให้อยู่ในอ�ำนำจ เพรำะฉะนัน้ จึงได้มพีระพุทธ

ภำษติตรสัเอำไว้ว่ำ ตณหฺาทาโส บุคคลเป็นทำสของตัณหำคือควำมดิน้รนทะยำนอยำก  

และก็ตรสัไว้ว่ำในบ้ำนในเมอืงมตีณัหำเป็นใหญ่ โดยตรงกคื็ออันน้ีนัน้เอง เมือ่ยงัมตีณัหำ

เป็นใหญ่ครอบง�ำจิตอยู่ จิตตกเป็นทำสของตัณหำ ก็มีระบอบกำรปกครองเรียกว่ำ  

ตัณหาธิปไตย แปลว่ำตัณหำเป็นใหญ่ ค�ำว่ำตัณหำธิปไตยนี้เป็นพระพุทธภำษิตอยู่ใน

พระสตูรบำงพระสตูร ท้ังนีก้เ็พรำะว่ำจติซ่ึงเป็นตวัธำตุรู ้ซึง่ยงัต้องมำเกดิ เป็นจติทีย่งั

มไิด้รบักำรอบรมจงึเป็นจติทีย่งัรูผ้ดิได้ เรยีกว่ำมอีวิชชำคอืควำมไม่รูจ้รงิเพรำะยังไม่ได้

อบรม ถ้ำหำกมีควำมรู้จริงเพรำะอบรมแล้วก็ไม่มำเกิดอีก ที่ยังต้องมำเกิดก็เพรำะยัง

มีอวิชชำคือควำมไม่รู้จริง ยังมิได้อบรม เพรำะฉะนั้น เมื่อมำผสมปรุงแต่งเป็นบุรุษ 

สตรชีำยหญงิเป็นสตัวโลก จงึอำศัยกระบวนกำรทำงจตินีเ้องรบักเิลสเข้ำมำ รบัอำคนัตกุะ

คือกิเลสเข้ำมำให้ยึดครอง และช่วงที่รับกิเลสเข้ำมำนี้ก็คือช่วงกระบวนกำรของจิต  

ที่ถึงเวทนำ ควำมเสวยอำรมณ์หรือควำมรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลำง ๆ ไม่ทุกข์ 

ไม่สุขทำงกำยทำงใจ ทีท่กุคนมีอยูโ่ดยปรกตนิีน้ีเ่อง เมือ่เกดิสุขเวทนำกยิ็นดพีอใจชอบ 

และควำมชอบนีเ้องก็ตกตะกอนลงไปเป็นรำคำนสุยัอยูใ่นจติ เมือ่เกดิทกุขเวทนำคอืได้

รบัทกุขเวทนำ เสวยทุกข์ทำงกำยทำงใจ กไ็ม่ชอบใจ ควำมไม่ชอบใจนีเ้องก็ตกตะกอน
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เป็นปฏฆิำนสุยั อนสุยัคอืควำมกระทบกระทัง่ และเมือ่ประสบเวทนำทีม่ใิช่ทกุข์มใิช่สขุ 

มไิด้พจิำรณำ กเ็กดิควำมไม่รู ้ ซ่ึงเป็นตวัโมหะคอืควำมหลง เพรำะไม่รู้ตำมเป็นจรงิด้วย 

และเพรำะสยบตดิอยูด้่วย ควำมไม่รูน้ั้นกต็กตะกอนเป็นอวิชชำนุสัยอยูใ่นจติ และกเิลส

ทีต่กตะกอนอยูใ่นจติน้ีกต็กตะกอนไปพร้อมกบัตวัอำรมณ์คอืเรือ่ง ดงัทีไ่ด้กล่ำวมำแล้ว 

คือจิตน้อมรับอำรมณ์ทำงทวำรทั้ง ๖ อำรมณ์นั้นก็คือเร่ืองที่จิตคิด เรื่องที่จิตด�ำริ  

เรื่องที่จิตหมกมุ่นถึง

อารมณ์และกเิลสตกตะกอนพอกพูนในจติ

อันเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงนี้เรียกว่ำอารมณ์อนุสัยหรืออารัมณานุสัย อำรมณ์ท่ี

ตกตะกอนอยูใ่นจติ อำรมณ์ทีต่กตะกอนอยูใ่นจตินีม้ทีัง้ฝ่ำยซึง่เป็นทีตั่ง้ของรำคะ มทีัง้

ฝ่ำยซึ่งเป็นที่ตั้งของโทสะ มีทั้งฝ่ำยที่เป็นที่ตั้งของโมหะ และเมื่อมีทั้งอำรมณ์ทั้งกิเลส

ตกเป็นตะกอนอยู่ในจิตดั่งนี้ ในขณะที่ตกตะกอนอยู่จิตนี้จะดูผ่องใส แต่อันท่ีจริงนั้น

ยังเป็นจิตที่มีตะกอน ตะกอนนั้นอำจฟุ้งข้ึนมำอีกได้ และเมื่อตะกอนฟุ้งขึ้นมำจิตท่ีดู

ผ่องใสนั้นก็เป็นจิตขุ่น ท่ำนจึงเปรียบเหมือนอย่ำงน�้ำในตุ่ม ในขณะที่ตะกอนนอนอยู่

ก้นตุ่มน�้ำในตุ่มเบื้องบนก็ดูใส แต่ว่ำเมื่อตะกอนก้นตุ่มนั้นคลุ้งขึ้นมำน�้ำในตุ่มก็จะขุ่น

จนถึงผิวน�้ำเบ้ืองบน จิตก็เหมือนกัน ในขณะที่อำรมณ์ที่เป็นตะกอน ในขณะที่กิเลส

เป็นตะกอนนอนสงบอยู่ในจิตก็ดูคล้ำยไม่มีกิเลส ไม่มีโลภ ไม่มีโกรธ ไม่มีหลง  

คล้ำยเป็นอย่ำงนัน้ แต่ว่ำเม่ือมีอะไรมำกวนตะกอนนัน้ให้คลุง้ขึน้มำแล้วจติกจ็ะขุน่ทนัที  

จะปรำกฏเป็นโลภหรือรำคะบ้ำงโกรธบ้ำงหลงบ้ำง จนถึงพื้นผิวของจิต ดังท่ีเรำเรียก

กนัว่ำใจขุน่หรือจติขุน่ นีแ่ปลว่ำตะกอนคลุ้งขึน้มำแล้ว บำงทกีว่ำจะท�ำจติให้สงบคือขบั

ตะกอนนัน้ให้ลงไปแช่ไว้ก้นตุม่หรอืในก้นจติได้ กต้็องใช้เวลำนำน และเมือ่ตะกอนลงไป 

อยูท่ีก้่นตุม่ได้ก้นจติได้ จติกผ่็องใสกส็บำย คนสำมญัมกัจะเป็นดัง่นี ้และข้อทีว่่ำในจติ

ส่วนลึกของบุคคลน้ีมีตะกอนอารมณ์และตะกอนกิเลสนอนจมอยู่นั้น ดังจะพึงเห็นได้ 

เช่นว่ำรสอำหำรท่ีบรโิภค อันรสน้ันท่ีเป็นตวัรสทีบ่รโิภคจรงิ ๆ กเ็ป็นวัตถุทีบ่รโิภค เช่น

ข้ำว กับข้ำว ของหวำน ผลไม้ และอะไรต่ำง ๆ ก็ตำม เป็นวัตถุที่เมื่อบริโภคก็เป็นรส

ปรำกฏที่ล้ิน รสของสิ่งนั้นรสของสิ่งนี้ คนเรำตั้งแต่เกิดมำก็บริโภคอำหำรตำมท่ีบิดำ
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มำรดำเป็นต้นปรงุให้รบัประทำน กเ็ป็นไปตำมนยิมของท้องถิน่ของชำตนิัน้ ๆ แต่ละแห่ง 

และเมื่อใครได้บริโภคแบบไหนอยู่เป็นประจ�ำ ตั้งแต่เกิดมำนั่นแหละก็เป็นรสำรมณ์ 

อำรมณ์คือรส ที่แม้จะบริโภคไปอิ่มหนึ่งแล้วตัวควำมชอบรสก็ยังตกเป็นตะกอนกับตัว

รสเอง อันหมำยถึงตัวอำรมณ์ของรสเองก็ยังตกเป็นตะกอนอยู่ในจิต เพรำะฉะนั้น  

เมือ่ได้พบอำหำรเช่นน้ันท่ีเคยชอบ จึงได้บังเกดิควำมชอบใจใคร่ทีจ่ะบรโิภค อนัเรยีกว่ำ

เอร็ดอร่อย ทั้งนี้ก็เพรำะว่ำมีรสำรมณ์เช่นนั้นนอนจมเป็นตะกอนมำตั้งแต่แรก เมื่อได้

พบอำหำรเช่นนัน้จงึได้เกดิชอบใจใคร่จะบรโิภค บรโิภคแล้วกเ็อรด็อร่อย บคุคลท่ีบรโิภค

อำหำรเป็นประจ�ำตั้งแต่เกิดมำในถิ่นหน่ึงในชำติหนึ่ง ก็ย่อมจะพอใจในอำหำรที่ตน

บริโภค เรียกว่ำติดรสเช่นนั้นแล้วก็อำหำรของบุคคลนี้กลุ่มนี้ชอบอย่ำงนี้ แต่ว่ำอำหำร

ของอกีบคุคลหนึง่กลุ่มหนึง่ชอบอีกอย่ำงหนึง่ไม่ตรงกนั อย่ำงคนไทยจะไปบรโิภคอำหำร

ทีฝ่รัง่ว่ำอร่อยของเขำ คนไทยกไ็ม่อร่อย หรอืฝร่ังจะมำบริโภคอำหำรทีค่นไทยว่ำอร่อย 

ฝรั่งก็ไม่อร่อย ด่ังน้ีเพรำะว่ำมีตัวรสำรมณ์ควำมชอบในรสตกอยู่เป็นตะกอนในจิตใจ

ของแต่ละบคุคลแตกต่ำงกนั ดัง่นีแ้สดงว่ำตวัเวทนำนีเ้องเป็นปัจจยัให้บงัเกดิรำคะหรอื

โลภะ โทสะ โมหะ หรือบังเกิดตัณหำในอำรมณ์นั้น ๆ และอำรมณ์นั้น ๆ พร้อมทั้ง

ตัวควำมชอบควำมชังควำมหลงหรือควำมดิ้นรนเหล่ำนี้ ก็ตกเป็นตะกอนอยู่ในจิต  

ก็สั่งสมพอกพูนขึ้นมำโดยล�ำดับ ดั่งนี้เรียกว่ำเป็นกิเลสอย่างละเอียด

อาสวะอนุสัย-กเิลสอย่างละเอยีด

ได้แสดงลักษณะของจิตมำถึงตะกอน ซึ่งสรุปลงเป็น ๒ คือ

กิเลสานสุยั อนสุยัย่ิงทีน่อนจมเป็นตะกอนอยูใ่นจติคอืกเิลส กบั อารมัมณานุสยั 

สิ่งที่นอนจมเป็นตะกอนอยู่ในจิตคืออำรมณ์

ฉะนัน้ กเิลสและอำรมณ์ทีเ่ป็นอนสุยันีจ้งึเรยีกว่ำเป็นกเิลสอย่ำงละเอยีดทีน่อน

จมอยูใ่นจติ อกีชือ่หนึง่เรยีกว่ำ อาสวะ แปลว่ำหมกัหมม คอืทีห่มกัหมมหรอืทีด่องอยู่

ในจิต ก็หมำยถึงกิเลสหรืออำรมณ์ซ่ึงเป็นอนุสัยนั้นนั่นเอง แต่ว่ำเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ 

อำสวะ แปลว่ำหมักหมมหรือแปลว่ำดอง เหมือนอย่ำงน�้ำดองของเมำก็เรียกว่ำอำสวะ

ด้วยเหมือนกัน  เพรำะว่ำสิ่งที่เป็นน�้ำเมำดังกล่ำวนี้ใช้วิธีหมักดอง ก็เป็นน�้ำเมำขึ้นมำ 
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ซึง่ดืม่เข้ำไปกเ็มำ แต่ว่ำกำรแสดงจ�ำแนกมต่ีำงกนับ้ำง คอือนสุยันัน้จ�ำแนกแสดงไว้เป็น 

๓ คือ

๑. ราคานุสัย อนุสัยคือรำคะควำมติดใจยินดี

๒. ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือควำมกระทบกระทั่ง

๓. อวิชชานุสัย อนุสัยคืออวิชชำ ควำมไม่รู้จริง หรือรู้ไม่จริง

ส่วนอำสวะนั้นก็จ�ำแนกเป็น ๓ เหมือนกัน คือ

๑. กามาสวะ อำสวะคือกำม ควำมใคร่

๒. ภวาสวะ อำสวะคือภพ ควำมเป็น ตั้งต้นแต่อัสมิมำนะควำมส�ำคัญ 

  หมำยว่ำเรำมีเรำเป็น และ

๓. อวิชชาสวะ อำสวะคืออวิชชำ

ส�ำหรับข้อที่ ๑ ของทั้ง ๒ หมวด รำคำนุสัย อนุสัยคือ รำคะ กำมำสวะ  

อำสวะคอืกำม กำมกบัรำคะนัน้กม็อีรรถอยูใ่นกเิลสกองเดยีวกนั รำคะ ควำมตดิใจยินดี 

กำมหรือกำมะ ควำมใคร่ และข้อที่ ๓ ของทั้ง ๒ หมวด อวิชชำนุสัยกับอวิชชำสวะ 

ก็ใช้ชื่อเดียวกัน เป็นอันเดียวกัน ส่วนข้อที่ ๒ อนุสัยคือปฏิฆะ ควำมกระทบกระทั่ง 

ส่วนอำสวะนัน้ได้แก่ภวำสวะ อำสวะคอืภพควำมเป็น กต่็ำงกนัโดยชือ่ แต่ว่ำโดยควำม

ทีเ่กีย่วข้องกนัแล้วกย่็อมเนือ่งถงึกนั อันควำมกระทบกระท่ังนัน้จ�ำเป็นจะต้องมีส่ิงกระทบ

กระทัง่ ถ้ำไม่มสีิง่กระทบกระทัง่ควำมกระทบกระท่ังกไ็ม่มี เหมือนอย่ำงกำรท่ีมือท้ังสอง

มำกระทบกัน เช่นว่ำตบมอืหรอืปรบมอื อำกำรทีม่อืทัง้สองมำกระทบกนัน้ันกเ็ทยีบกบั

ว่ำเป็นปฏิฆะ ควำมกระทบกระทั่ง จึงจะต้องมีมือทั้งสองมำกระทบกัน ถ้ำไม่มีควำม

กระทบกระท่ังกันของมอืก็ไม่มีเสยีง และถ้ำไม่มอีะไรเลยควำมกระทบกระทัง่ก็ไม่มเีลย 

จึงจะต้องมีอะไรข้ึนมำส�ำหรับเป็นที่กระทบกระทั่ง สิ่งที่จะพึงกระทบกระทั่งก็คือภพ

หรือภวะควำมเป็นนั้นเอง อย่ำงละเอียดก็ตั้งต้นแต่ควำมเป็นเรำควำมเป็นของเรำ  

เมือ่มคีวำมเป็นเรำควำมเป็นของเรำ กจ็ะต้องมคีวำมเป็นเขำมคีวำมเป็นของเขำ ฉะนัน้

จึงมีควำมกระทบกระทั่งกันระหว่ำงเรำกับเขำ ควำมเป็นเรำควำมเป็นของเรำนั้นก็คือ 

ภวะหรอืภพน้ันเอง อนัเป็นภวำสวะข้อที ่๒ ซึง่กจ็ะต้องมคีวำมเป็นเขำควำมเป็นของเขำ 

จึงจะมีปฏิฆะคือควำมกระทบกระทั่งกันขึ้นได้ ฉะนั้น แม้จะเรียกชื่อต่ำงกันออกไปใน
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ข้ออนุสัยเป็นปฏิฆำนุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ ในข้ออำสวะเป็นภวำสวะ อำสวะคือภพ  

แต่ว่ำโดยอรรถคือเนื้อควำมแล้วก็อยู่ในกิเลสกองเดียวกันนั้นเอง เพรำะเม่ือกล่ำวว่ำ

ปฏฆิะกระทบกระท่ัง กจ็ะต้องมีภพคือควำมเป็นเรำควำมเป็นของเรำ อนัเป็นทีต่ัง้ของ

ควำมกระทบ และเมื่อกล่ำวว่ำภวำสวะ อำสวะคือภพ ควำมเป็นเรำควำมเป็นของเรำ 

ก็จะต้องมีควำมกระทบกระทั่ง

นวิรณ์-กเิลสอย่างกลาง

ทัง้อำสวะและอนสุยันี ้พระพทุธเจ้ำทรงแสดงไว้ บำงแห่งกท็รงแสดงไว้เป็นอนสุยั 

บำงแห่งกท็รงแสดงไว้เป็นอำสวะ แต่กห็มำยถงึกิเลสทีเ่ป็นอย่ำงละเอยีด เพรำะมกีเิลส

ทีเ่ป็นอย่ำงละเอยีดดัง่นี ้จงึมกีเิลสเป็นอย่ำงกลำง และมีกเิลสทีเ่ป็นอย่ำงหยำบ กเิลส

ที่เป็นอย่ำงกลำงนั้นได้แก่กิเลสที่เป็นชั้นนิวรณ์ คือท่ีปรำกฏขึ้นในจิตใจ ท�ำจิตใจให้

กลดักลุ้มให้ฟุ้งซ่ำนวุน่วำย กระสบักระส่ำยไม่สงบ เพรำะฉะนัน้ จงึเรยีกว่ำ ปริยฏุฐานะ 

แปลว่ำกิเลสที่ปล้นจิตที่กลุ้มจิต หมำยควำมว่ำท�ำจิตให้กลัดกลุ้ม และเป็นกิเลสที่เป็น

เครือ่งท�ำจิตให้ไม่สงบ ก�ำบงัปัญญำหรือกัน้มใิห้เกดิปัญญำรูแ้จ้งเหน็จรงิขึน้ได้ จงึเรยีกว่ำ 

นิวรณ์ แปลว่ำเครื่องกั้น คือกั้นจิตไว้มิให้บรรลุถึงควำมสงบ และมิให้ได้ปัญญำคือ 

ควำมรูแ้จ้งเหน็จรงิ ซึง่นิวรณ์นัน้จ�ำแนกไว้ในทีท่ัว่ไปก็เป็น ๕ ข้อ ดงัทีแ่สดงไว้ในหมวด 

๕ ในธรรมวิภำคในนวโกวำท ได้แก่

กามฉันทะ หรือ กามฉันท์ ควำมพอใจรักใคร่อยู่ในกำม หมำยถึงรูปเสียง

กลิน่รสโผฏฐพัพะท่ีน่ำรกัใคร่ปรำรถนำพอใจ หรอืว่ำควำมพอใจรกัใคร่ด้วยอ�ำนำจของ

กิเลสกำม คือกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ให้ปรำรถนำ มีรำคะเป็นต้น

พยาบาท  ควำมมุ่งร้ำยหมำยให้พินำศ หมำยถึงบรรดำกิเลสที่เป็น 

 กองโทสะ ควำมโกรธแค้นขัดเคือง

ถีนมิทธะ  ควำมง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม

อุทธัจจกุกกุจจะ  ควำมฟุ้งซ่ำนร�ำคำญใจ และ

วิจิกิจฉา  ควำมเคลือบแคลงสงสัยลังเลไม่แน่นอนใจ
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ย่อลงก็เป็นกิเลส ๓ กอง คือรำคะหรือโลภะหนึ่ง โทสะหนึ่ง โมหะหน่ึง  

กำมฉันท์ก็เป็นรำคะ พยำบำทก็เป็นโทสะ ส่วนถีนมิทธะ ควำมง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม  

อทุธจัจกกุกจุจะ ควำมฟุง้ซ่ำนร�ำคำญใจ และวจิกิจิฉำ ควำมเคลอืบแคลงสงสยัลงัเลใจ

ไม่แน่นอน เป็นโมหะ แต่บำงอำจำรย์ท่ำนแยกเอำนิวรณ์ข้อที่ ๔ อุทธัจจกุกกุจจะ  

ควำมฟุ้งซ่ำนร�ำคำญใจ ท่ำนแยกเอำอุทธัจจะ ควำมฟุ้งซ่ำนเป็นกิเลสกองโมหะ  

ส่วนกุกกจุจะ ควำมร�ำคำญใจเอำเป็นกเิลสกองโทสะ นวิรณ์ท้ัง ๕ ข้อนีย่้อมปรำกฏอยู่

ในจติ ในเมื่อมีขึ้นทุกคนก็รู้ ว่ำบัดนี้จิตของเรำมีนิวรณ์ข้อนี้ ๆ แต่ก็กลุ้มกลัดอยู่ในจิต 

ท�ำจติให้ไม่สงบ และกัน้มิให้ได้ปัญญำคือรู้แจ้งเห็นจริง ฉะนัน้ ทีท่�ำสมำธกินัไม่ได้เพรำะ

ว่ำยังสงบนิวรณ์เหล่ำนี้ยังไม่ได้นั้นเอง นี้เป็นกิเลสอย่างกลาง

อกุศลมูล-กเิลสอย่างหยาบ

ส่วนกิเลสอย่ำงหยำบนั้นก็ได้แก่กิเลสอันเป็นอกุศลมูล อันหมำยถึงว่ำรำคะ 

โทสะ โมหะ นั่นเอง รำคะก็ก�ำเริบแรงขึ้น เป็นอภิชฌำ ควำมโลภเพ่งเล็งเอำทรัพย์

สมบัติของผู้อ่ืนมำเป็นของตน เห็นของของเขำก็อยำกได้มำเป็นของของตน เรียกว่ำ 

อภิชฌา แรงกว่ำโลภะธรรมดำ โลภะธรรมดำนั้นอยำกได้ แต่ว่ำไม่ถึงกับไปเพ่งเล็ง 

เอำของผู้อื่นมำเป็นของตน แต่ถ้ำเป็นอภิชฌำแล้วละก็แรงเข้ำจนถึงไปเพ่งเล็งที่จะเอำ

ของผู้อื่นมำเป็นของตน 

ส่วนโทสะนั้นที่เป็นกิเลสอย่ำงกลำง แรงขึ้นก็เป็นพยาบาทควำมมุ่งร้ำย 

หมำยให้พินำศ ดังที่แสดงในข้อนิวรณ์นั้น แต่อันที่จริงในข้อนิวรณ์นั้นเป็นอย่ำงกลำง 

ตำมอธิบำยนั้นก็เป็นชั้นโทสะ ซึ่งโทสะนั้นแปลว่ำประทุษร้ำย หมำยถึงว่ำประทุษร้ำย

ใจของตวัเอง เพรำะว่ำท�ำให้ใจของตวัเองนัน้เดอืดพล่ำน ทีเ่รยีกว่ำเดอืดคอืประทษุร้ำย

ใจของตัวเองให้รุ่มร้อน แต่ไม่ถึงกับจะมุ่งร้ำยไปในผู้อื่น แต่เมื่อแรงเข้ำจนถึงเป็น 

พยำบำทแล้ว ก็หมำยถึงว่ำมุ่งร้ำยไปในผู้อื่นหมำยให้พินำศ เช่นอยำกจะไปท�ำร้ำยเขำ

ต่ำง ๆ ดั่งนี้เป็นพยำบำท ถ้ำเป็นแต่เดือดปุด ๆ อยู่ในใจนี้คือโทสะ ประทุษร้ำยใจ 

ตวัเอง และเม่ือมุ่งร้ำยไปในผูอ่ื้น มุ่งทีจ่ะไปท�ำร้ำยหมำยให้พนิำศกเ็ป็นพยำบำท กเ็ป็น

กิเลสอย่ำงหยำบ กองโทสะ
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ครำวนีโ้มหะคือควำมหลงนัน้ เมือ่แรงเข้ำกเ็ป็นมจิฉาทฏิฐ ิควำมเหน็ผดิ เหน็ผดิ

จำกท�ำนองคลองธรรมไปทีเดยีว เช่นเหน็ว่ำไม่มีบญุไม่มีบำป ท�ำบญุกไ็ม่เป็นบญุ ท�ำบำป

ก็ไม่เป็นบำป บุญบำปไม่มี และบุคคลที่ได้รับสุขได้รับทุกข์ไม่มีเหตุให้ต้องได้รับสุขให้

ต้องได้รบัทุกข์ เป็นไปตำมเรือ่งรำวเอง ไม่มกีรรมมำเป็นเหตใุห้ต้องประสบสขุหรอืต้อง

ประสบทกุข์ หรือว่ำไม่มอีะไรอย่ำงอืน่มำเป็นเหต ุเป็นไปตำมครำวตำมสมยัตำมกระแส

ของครำวของสมัยเป็นต้น และเห็นว่ำทุกอย่ำงไม่มี เช่นว่ำบิดำมำรดำก็ไม่มีคุณ คือ

ไม่มีบิดำไม่มีมำรดำที่นับถือว่ำเป็นผู้มีคุณ ไม่มีสมณพรำหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบ 

เหล่ำนี้เป็นต้น เป็นมิจฉำทิฏฐิคือควำมเห็นผิดจำกท�ำนองคลองธรรม 

อภิชฌำพยำบำทและมิจฉำทิฏฐนิีเ้ป็นกเิลสอย่ำงหยำบ ทีเ่รยีกว่ำ วตีกิกมกเิลส 

กิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทำงกำยทำงวำจำทำงใจ เพรำะฉะนั้น อภิชฌำ

พยำบำทและมจิฉำทฏิฐนิีจึ้งจดัว่ำเป็นอกศุลกรรมบถ ทำงแห่งกรรมทีเ่ป็นอกศุลทีเ่ป็น

ฝ่ำยมโนกรรม และเมือ่เป็นอกุศลกรรมบถฝ่ำยมโนกรรม คอืเป็นมโนกรรมฝ่ำยอกุศล 

กย่็อมจะท�ำให้ประกอบกำยกรรม วจกีรรมทีเ่ป็นอกศุล กำยกรรมทีเ่ป็นอกศุลนัน้กไ็ด้

แก่ฆ่ำเขำ ลักของของเขำ ประพฤติผิดในกำม วจีกรรมที่เป็นอกุศลนั้นก็ได้แก่พูดเท็จ 

พูดส่อเสียด พูดค�ำหยำบ พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล ไม่มีสำระแก่นสำร ไม่ต้องด้วยกำร

ด้วยเวลำ เพรำะฉะนั้น จึงจัดเป็นกิเลสอย่ำงหยำบ เป็นเหตุให้ละเมิดออกไปเป็น

มโนกรรม และท�ำให้เป็นกำยกรรมวจีกรรมฝ่ำยอกุศลได้ทุกอย่ำง

กเิลสกองราคะ

เพรำะฉะนั้น จะพึงเห็นได้ว่ำตำมสำยที่กล่ำวนี้ กิเลสอย่ำงละเอียดเรียกว่ำ 

อนุสัย หรือเรียกว่ำ อาสวะ อนุสัยที่เป็นตะกอนนอนจมอยู่ในจิต อำสวะที่ดองจิตนี้

เป็นอย่ำงละเอียด อย่ำงกลำงก็มำเป็นปริยุฏฐานะ กิเลสที่ปล้นจิตที่กลุ้มรุมจิต ท�ำจิต

ให้กลัดกลุ้มวุ่นวำย และที่เป็นอย่ำงหยำบก็เป็นวีติกกมะ คือกิเลสท่ีเป็นเหตุให้ล่วง

ละเมิดออกไปทำงใจทำงวำจำทำงกำย คือเป็นมโนกรรมวจีกรรมกำยกรรม หรือเป็น

กำยกรรมวจีกรรมมโนกรรม ฝ่ำยอกุศล และชื่อที่เรียกนั้นส�ำหรับกองที่ ๑ คือกอง

รำคะนั้น ที่เป็นอย่ำงละเอียดก็เรียกว่ำราคะบ้ำงกามบ้ำง แต่ว่ำหมำยถึงที่นอนจมเป็น
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ตะกอนอยู่ในจิต ที่เรียกว่ำอนุสัย หรือท่ีดองจิตที่เรียกว่ำอำสวะ เมื่อยังไม่ฟุ้งขึ้นมำ 

ก็ไม่ปรำกฏ มีก็เหมือนอย่ำงไม่มี เหมือนอย่ำงตะกอนที่นอนก้นตุ่ม น�้ำในตุ่มก็ดูใส 

ครำวนี้เมื่อฟุ้งขึ้นมำเป็นอย่ำงกลำง คือเป็นปริยุฏฐำนะหรือเป็นนิวรณ์ดังกล่ำวนั้น  

ก็เรียกว่ำรำคะควำมติดใจยินดี หรือเรียกว่ำโลภะธรรมดำที่บังเกิดขึ้นในจิต แรงออก

มำอีกจนถึงเป็นอย่ำงหยำบก็เรียกว่ำอภิชฌา ควำมโลภเพ่งเล็ง คือไม่ใช่โลภธรรมดำ

เฉย ๆ ถ้ำโลภธรรมดำเฉย ๆ ก็ยังเป็นชั้นกลำง แต่ว่ำนี่โลภเพ่งเล็งคือเพ่งเล็งเอำของ

ผู้อื่นมำเป็นของตน ก็เป็นมโนกรรมฝ่ำยอกุศลขึ้นทันที

กเิลสกองโทสะ

กองที่ ๒ ที่เป็นอย่ำงละเอียดนั้นเรียกว่ำ ปฏิฆะ ควำมกระทบกระทั่ง หรือ

เรยีกว่ำ ภว หรอื ภพ ควำมเป็น คอืควำมเป็นเรำเป็นของเรำ เม่ือฟุง้ซ่ำนขึน้มำกเ็ป็น

โทสะ ควำมโกรธแค้นขดัเคืองท่ีเกดิขึน้ในจติใจ ทีป่ระทษุร้ำยใจเองนีแ่หละให้เดอืดปุด ๆ 

ให้ร้อน ครำวนีแ้รงข้ึนมำอีกกเ็ป็นพยาบาท เป็นอย่ำงหยำบ แต่ว่ำมุง่ร้ำยออกไปหมำย

ท�ำร้ำยหมำยล้ำงผลำญใคร ๆ ก็เป็นมโนกรรมฝ่ำยอกุศลขึ้นทันที

กเิลสกองโมหะ

ส่วนกองที่ ๓ คือกองอวิชชำนั้น ที่เป็นอย่ำงละเอียดก็เรียกว่ำ อวิชชา เป็น

ตะกอนนอนจมดองจิตสันดำน ฟุ้งขึ้นมำก็เป็นโมหะควำมหลงถือเอำผิดเข้ำใจผิด  

และที่หยำบออกมำอีกก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดจำกท�ำนองคลองธรรม เช่นเห็นว่ำ

ไม่มีบุญไม่มีบำปเป็นต้นดังท่ีกล่ำวมำแล้ว ก็เป็นมโนกรรมฝ่ำยอกุศลข้ึนทันที และ 

ทุกคนนั้นเม่ือเกิดมำ จิตเข้ำปฏิสนธิเกิดมำในภพชำติต่ำง ๆ ซึ่งในบัดนี้เกิดมำใน 

ภพชำติปัจจบุนันี ้กเ็ป็นจติทีม่อีำสวะมอีนสุยัอยูแ่ล้วจึงมำเกดิ ถ้ำไม่มอีำสวะอนสุยัแล้ว

ก็ไม่ต้องมำเกิด แต่ท่ีมำเกิดก็เพรำะมีอำสวะมีอนุสัยอยู่แล้ว และมำอำศัยสังขำรคือ

ควำมผสมปรุงแต่งของรูปกำยและของจิต เป็นกระบวนกำรทำงกำยเป็นกระบวนกำร

ทำงจิตดังที่กล่ำวมำแล้ว มำถึงเป็นเวทนำ เวทนำนี้เองก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหำ  



72 ความเข้าใจเร่ืองจิต

เป็นปัจจัยให้เกิดรำคะโทสะโมหะหรืออวิชชำขึ้น อันหมำยควำมว่ำเวทนำนี้เองก็เป็น

ปัจจัยให้กเิลสทีเ่ป็นอำสวะอนสุยั ทีน่อนจมหมกัหมมอยู่ฟุง้ข้ึนมำ แล้วกเ็พิม่รำคะปฏิฆะ

อวิชชำ เพิ่มกิเลสกองละเอียดนี้ให้มำกขึ้น แล้วก็เพิ่มอำรมณ์เข้ำไปเก็บไว้ให้มำกข้ึน  

เป็นไปอยู่ดั่งนี้

อรยิสัจจ์ ๒ สาย

เพรำะฉะนัน้ พระพทุธเจ้ำได้ตรัสรูพ้ระธรรมกไ็ด้ตรสัรูสั้จจะคอืควำมจรงิ ดงัที่

ได้แสดงแล้วว่ำทรงได้พระญำณมำโดยล�ำดับ จนถึงอำสวักขยญำณ ญำณเป็นเหตุสิ้น

อำสวะ คอืได้ตรสัรูอ้ริยสจัจ์ ๒ สำย สองสำยน้ันกค็อื ตรัสรูว่้ำนีทุ้กข์ นีเ้หตุเกดิทกุข์  

นี้ควำมดับทุกข์ นี้ทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์ และได้ตรัสรู้ว่ำ นี้อำสวะ นี้เหตุเกิด

อำสวะ นี้ควำมดับอำสวะ นี้ทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับอำสวะ

ส�ำหรบัสำยท่ี ๑ ท่ีตรสัรูว่้ำนีทุ้กข์ นีเ้หตเุกดิทกุข์ นีค้วำมดับทกุข์ นีท้ำงปฏบิติั

ให้ถึงควำมดบัทกุข์นัน้ ได้กล่ำวโดยย่อแล้ว ในวันนีจ้ะกล่ำวในข้ออำสวะ กคื็อได้ตรสัรู้

ว่ำนีอ้ำสวะ คือน้ีกำมำสวะ อำสวะคือกำมทีด่องจิต นีภ้วำสวะ อำสวะคอืภพ ควำมเป็น 

ตั้งต้นแต่ควำมเป็นเรำเป็นของเรำที่ดองจิต นี้อวิชชำสวะ อำสวะคืออวิชชำ ควำมรู้ไม่

จริงหรือควำมไม่รูจ้ริง นีเ้หตเุกดิอำสวะ กต็รัสชีเ้อำตณัหำ คอืควำมดิน้รนทะยำนอยำก

นัน้เอง กคื็อเวทนำนัน้เองเป็นปัจจัยให้เกดิตณัหำควำมดิน้รนทะยำนอยำก ควำมดิน้รน

ทะยำนอยำกนัน้กเ็ป็นเหตใุห้เกดิอำสวะเพิม่อำสวะให้มำกขึน้ กต้็องเข้ำใจว่ำในทีน่ีท่้ำน

ยกเอำตัณหำขึ้นมำ แต่ก็รวมถึงกิเลสท่ีเป็นกองรำคะโทสะโมหะดังกล่ำวนั้นด้วย  

รวมอยูใ่นค�ำว่ำตณัหำควำมดิน้รนทะยำนอยำก นีค้วำมดับอำสวะก็คอืดับตณัหำเสียได้

ก็ดับอำสวะได้ ดับตัณหำเสียได้นั้น ในท่ีอื่นได้ตรัสอธิบำยไว้อีกว่ำคือดับตัณหำนุสัย 

ตัณหำที่เป็นอนุสัยที่นอนจม หรือที่เป็นตัวอำสวะนั้นแหละ ก็ยกเอำตัณหำขึ้นมำ  

แต่อันที่จริงนั้นก็รวมทั้งอำสวะอนุสัยทั้งหมดดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว นี้ทำงดับอำสวะก็ได้

แก่ มรรคมอีงค์ ๘ อนัได้แก่ สัมมำทฏิฐ ิควำมเห็นชอบ สัมมำสังกปัปะ ควำมด�ำรชิอบ 

ทั้งสองนี้สงเครำะห์เป็นปัญญำสิกขำ นี้เป็นปัญญำสิกขำ และสัมมำวำจำ เจรจำชอบ 

สัมมำกัมมันตะ กำรงำนชอบ สัมมำอำชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ สงเครำะห์เป็นสีลสิกขำ  
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นีเ้ป็นสลีสกิขำ และสมัมำวำยำมะ เพยีรชอบ สมัมำสต ิระลกึชอบ สมัมำสมำธ ิตัง้ใจชอบ 

สงเครำะห์เป็นจิตตสกิขำหรือสมำธ ินีเ้ป็นจติตสิกขำหรอืสมำธ ิเพรำะฉะนัน้ ทำงปฏบิตัิ

ที่จะดับกิเลสจนถึงกิเลสท่ีเป็นชั้นอำสวะอนุสัย ก็คือมรรคมีองค์ ๘ นี้เอง รวมเข้ำ 

ก็เป็น ไตรสิกขา หรือศีล สมำธิ ปัญญำ

กเิลส

ได้แสดงถึงเร่ืองจติหรอืวญิญำณธำต ุธำตรุู ้ซึง่สรปุลงว่ำธำตรูุ้นัน้แบ่งออกเป็น 

๒ คอืธำตรุูท้ีอ่บรมแล้วทีพ้่นแล้ว กเ็ป็นธำตรุูท้ีไ่ม่มำเกดิอกี แต่ว่ำธำตรุูท้ียั่งมำเกดิอยู่

นั้นเป็นธำตุรู้ที่ยังไม่ได้อบรม หรือว่ำอบรมมำบ้ำงแล้วแต่ว่ำยังไม่ถึงที่สุด กล่ำวคือยัง

ช�ำระกิเลสท่ีนอนจมเป็นตะกอนหรือกิเลสท่ีดองจิตไม่หมดสิ้น ก็ต้องเกิดอีกต่อไป  

และก็ได้กล่ำวถึงขั้นของกิเลสซ่ึงก็อำจแบ่งออกได้เป็นกิเลสอย่ำงละเอียด อย่ำงกลำง 

และอย่ำงหยำบ ซึ่งจะช�ำระให้หมดได้ด้วยมรรคมีองค์ ๘ ย่อเข้ำในศีล สมำธิ ปัญญำ 

พระพุทธเจ้ำก่อนจะตรสัรูก็้ได้ทรงพบมรรคมอีงค์ ๘ จงึได้ทรงปฏบัิตสิมบรูณ์ ได้ตรสัรู้

อริยสัจจ์ ๒ สำย สำยที่ตั้งทุกข์ขึ้นเป็นข้อ ๑ กับสำยที่ตั้งอำสวะเป็นข้อ ๑ แต่ว่ำเมื่อ

สรปุถงึตวัเหตุ กต็รสัช้ีแจงแสดงเหตไุว้เป็นอย่ำงเดียวกนั คอืตณัหำเป็นทกุขสมทุยัหรอื

เหตุให้เกิดทุกข์ เป็นอำสวสมุทัยหรือเหตุให้เกิดอำสวะ และมรรคมีองค์ ๘ ก็เป็นทำง

ปฏบิตัใิห้ถึงควำมดบัทุกข์ และเป็นทำงปฏบิตัใิห้ถงึควำมดับอำสวะด้วย ตำมทีก่ล่ำวมำ

แล้วนี้ ได้กล่ำวในฝ่ำยดีคือมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งย่นย่อเป็นศีลสมำธิปัญญำ เพรำะฉะนั้น 

จึงสมควรที่จะกล่ำวเพิ่มเติมต่อไป แต่ว่ำจะกล่ำวถึงเรื่องกิเลสก่อน

กเิลสเป็นเรื่องของโลก

อันกิเลสนั้นเป็นเรื่องของโลก เม่ือเป็นโลกก็ย่อมจะมีกิเลส เช่นตัณหำ  

ควำมดิ้นรนทะยำนอยำก เมื่อมีตัณหำควำมดิ้นรนทะยำนอยำกจึงได้มีกำรสืบต่อชีวิต 

คือว่ำเป็นมำรดำบิดำให้เกดิบุตรธดิำ บตุรธดิำกเ็ป็นมำรดำบิดำให้เกดิบตุรธดิำสืบต่อไป 

คอืว่ำสบืพนัธุต่์อไปทัง้มนษุย์ทัง้เดียรัจฉำน และแม้ต้นไม้ทัง้หลำยกม็กีำรสืบพนัธ์ุต่อไป  
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ควำมสืบพันธุ์ต่อไปนี้ต้องมีตัณหำควำมดิ้นรนทะยำนอยำก และกล่ำวอีกอย่ำงหนึ่งก็

คือรำคะโทสะโมหะ หรือโลภะโทสะโมหะ ก็เป็นเรื่องของโลก เมื่อมีโลกก็จะต้องมี

ตัณหำ มีรำคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ ถ้ำหำกว่ำละเสียได้ก็เป็นโลกุตตระคืออยู ่

เหนอืโลก เมื่ออยู่เหนือโลกแล้วก็แปลว่ำไม่เกิดอีก ฉะนั้น เมื่อยังเป็นโลกอยู่ก็จะต้อง 

มีตัณหำ มีรำคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ เป็นธรรมดำโลกที่จะสืบพืชพันธุ์ต่อไป  

และที่จะได้ป้องกันรักษำตัวต่อไปให้ด�ำรงอยู่ในโลก

ตำมท่ีได้กล่ำวมำแล้วถึงบรรดำกิเลสทั้งหลำยนั้น เป็นกำรกล่ำวในด้ำนกิเลส 

ส่วนในด้ำนตรงกนัข้ำมกม็เีหมอืนกนั เพรำะว่ำจตินีเ้ป็นธำตุรู ้ฉะนัน้เม่ือได้อบรมควำมรู้

เพรำะได้ผ่ำนโลกมำมำกเข้ำ ๆ ได้มีกำรศึกษำเล่ำเรียนมีกำรสังเกต ก็ย่อมจะมีควำม

รูม้ำกขึน้ ๆ และควำมรูท่ี้มำกขึน้ ๆ นีก้ย่็อมจะท�ำให้รูจ้รงิถงึเหตผุลตำมควำมเป็นจรงิ 

และอกีประกำรหนึง่ บรรดำกเิลสดงัท่ีกล่ำวมำนี ้ว่ำถงึตณัหำควำมดิน้รนทะยำนอยำก 

หรอืรำคะหรอืโลภะโทสะโมหะนัน้ กย่็อมจะมทีัง้ด้ำนท่ีน�ำเข้ำมำและด้ำนทีผ่ลักออกไป 

เช่น กำมตณัหำ อยำกจะได้สิง่ทีน่่ำรกัใคร่ปรำรถนำพอใจ ภวตณัหำอยำกทีจ่ะเป็นนัน่

เป็นนี ่นีเ่ป็นตณัหำทีอ่ยำกน�ำเข้ำมำ คอือยำกจะได้กำมเข้ำมำ อยำกจะได้ภพคอืควำม

เป็นน่ันเป็นนี่เข้ำมำ อยำกจะได้รูปได้เสียงเป็นต้นที่ชอบใจ อยำกจะเป็นนั่นเป็นนี่ที่

ปรำรถนำพอใจ นี้เป็นควำมอยำกที่จะน�ำเข้ำมำ และที่ผลักออกไปนั้นก็คือวิภวตัณหำ 

ควำมดิ้นรนทะยำนอยำกในควำมไม่เป็นนั่นเป็นนี่ คือต้องกำรที่จะผลักที่จะท�ำลำยสิ่ง

ที่ไม่ชอบและภำวะที่ไม่ชอบนั้นให้ออกไปเสีย หรือท�ำลำยให้ย่อยยับไปเสีย และกิเลส

ทีเ่ป็นกองรำคะหรอืโลภะน้ัน กเ็ป็นกเิลสตวัท่ีน�ำเข้ำมำ ตัวรำคะควำมตดิใจยินด ี โลภะ

ควำมอยำกได้ กอ็ยำกได้สิง่ทีเ่ป็นกำม กค็อืทีน่่ำรกัใคร่ปรำรถนำพอใจนัน่แหละเข้ำมำ

เป็นของของตน แล้วกอ็ยำกท่ีจะให้ตนเป็นนัน่เป็นนีเ่ช่นเดยีวกบัตณัหำเหมอืนกนั

ถ้ำเป็นสิง่ทีไ่ม่ชอบใจ กต้็องกำรทีจ่ะผลกัออกไป ทีจ่ะท�ำลำยไปเสีย นัน่กเ็ป็น

โทสะ และโมหะควำมหลงนั้นเล่ำ ข้อส�ำคัญก็คือหลงยึดถือว่ำกำยใจนั้นเป็นของเรำ 

หรือว่ำหลงยึดขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประกำรว่ำเป็นตัวเรำเป็นของเรำ เพรำะฉะนั้น 

คนเรำจึงมีควำมรักชีวิตของตนเองเป็นอย่ำงยิ่ง เรียกว่ำในบรรดำควำมรักทั้งหลำย  

รักตัวนี้เป็นอย่ำงยิ่ง ได้มีพระพุทธภำษิตตรัสไว้ ว่ำได้ทรงตรวจดูไปทั่วทิศทั้งปวงแล้ว 
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กไ็ด้พบว่ำตนเองน่ีแหละเป็นท่ีรักของตน เพรำะฉะนัน้ เมือ่รักตนและเมือ่มคีวำมยดึถือ

ว่ำที่ตั้งของตนก็คือชีวิตอันนี้จึงต้องมีควำมรักชีวิต และเมื่อมีควำมรักชีวิตเป็นอย่ำงยิ่ง

ดังนี้แล้ว สิ่งที่กลัวนั้นก็คือกลัวตำย ควำมกลัวตำยของสำมัญชนนั้นมีเป็นอย่ำงยิ่ง 

เพรำะว่ำควำมตำยนั้นเป็นสิ่งที่มำเด็ดเอำสิ่งที่รักเป็นอย่ำงยิ่งไป เมื่อเป็นอย่ำงนี้ก็เป็น

อนัว่ำมำตดัรอนตนฆ่ำตนนีเ้องให้สิน้ไป และแม้ว่ำจะมคีวำมเข้ำใจว่ำรกัส่ิงอืน่คล้ำย ๆ 

กับว่ำยิ่งกว่ำชีวิต แต่ถ้ำคิดดูให้ดีแล้ว ก็จะเห็นว่ำควำมรักสิ่งอื่นนั้นก็รักเพรำะเหตุว่ำ

เพื่อที่จะให้สิ่งที่รักนั้นมำเป็นของตน เช่นสำมีที่รักภรรยำ ภรรยำที่รักสำมี ก็ต้องกำร

ทีจ่ะให้แต่ละฝ่ำยเป็นของของตน สำมกีต้็องกำรให้ภรรยำเป็นของของตนเท่ำนัน้ ภรรยำ

กต้็องกำรให้สำมเีป็นของของตนเท่ำนัน้ กม็ำลงท่ีว่ำรกัตวันีเ้อง คือต้องกำรให้เป็นของตน 

ไม่ต้องกำรทีจ่ะให้เป็นของคนอืน่ นีก่แ็ปลว่ำทกุคนมคีวำมรักตวัรักชวีติและมคีวำมกลัวตำย 

จนถึงวิชำกำรปัจจุบันก็บอกว่ำควำมกลัวตำยนี้ เป็นสัญชำตญำณของมนุษย์อย่ำงหนึ่ง 

แต่มีควำมรักพิเศษ คือมำรดำบิดำรักลูก พ่อแม่รักลูก อันนี้ธรรมชำติ เท่ำกับว่ำ

ธรรมชำติอ�ำนวยไว้เหมือนกัน จึงปรำกฏว่ำทั้งมนุษย์และเดียรัจฉำนก็รักลูกท้ังนั้น 

แม้แต่สัตว์เดียรัจฉำนซ่ึงดุร้ำยเช่นเสือก็ยังรักลูก และก็ไม่ฆ่ำลูกไม่กินลูก ควำมรักที่

เสอืรกัลกูนีก้เ็หน็ได้ชดัว่ำเท่ำกบัเป็นธรรมชำตขิองโลกได้สร้ำงไว้ให้ได้ท�ำไว้ให้  เพือ่ว่ำ

จะได้สืบพันธุ์ต่อไป

ปัญญาในสัจจะท�าให้เกดิหริแิละโอตตัปปะ

ว่ำถึงมนุษย์นั้น พ่อแม่ก็รักลูกเหมือนอย่ำงเป็นธรรมดำเป็นธรรมชำติ แต่ว่ำ 

ส�ำหรับมนษุย์น้ันย่อมมีระดบัของปัญญำสงูข้ึน จงึรูจ้กัรกัในทำงทีถ่กูต้องอกีด้วย เช่นว่ำ

ลกูท�ำผดิกม็กีำรว่ำกล่ำวตักเตอืน หรือท�ำโทษเพ่ือให้ลกูกลับเป็นคนดี ไม่ท�ำผดิอกีต่อไป 

แปลว่ำมปัีญญำทีรู่ผ้ดิชอบชัว่ดยีิง่กว่ำสตัว์เดียรจัฉำน นีก่เ็พรำะเหตวุ่ำเป็นธำตรุูน้ัน่เอง 

คือจติเป็นธำตรูุ้ จงึได้มคีวำมรูย้ิง่ขึน้ไปถึงผิดชอบชัว่ดน้ีอยหรอืมำก บรรดำส่ิงทีม่นษุย์

มอียูเ่ช่นควำมรกัตวัรกัชวีติท�ำให้รูจ้กัรกัษำชวีติรกัษำตวั และรูจ้กัรกัลกู รูจ้กัทีจ่ะเลีย้ง

ลูกที่จะรักษำลูกให้มีควำมสวัสดีเหมือนกันทั้งมนุษย์และเดียรัจฉำน นักปรำชญ์ใน

ปัจจุบันนี้บำงคนกล่ำวว่ำ สัตว์เดียรัจฉำนท่ีมีควำมรู้น้อยนั้นรู้จักกลัวเจ็บ แต่ไม่รู้จัก 
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กลวัตำย แต่ว่ำสตัว์ท่ีมปัีญญำคอืควำมรูส้งูข้ึน คือธำตุรูน้ีมี้ควำมรูสู้งขึน้ จงึรูจ้กักลัวตำย 

แต่เขำจะทรำบอย่ำงไรก็ไม่ทรำบเขำว่ำอย่ำงนั้น ระดับของควำมรู้นั้นมีต่ำง ๆ กันจริง 

แต่ก็มำจำกมีธำตุรู้ดังกล่ำวแล้วนั่นเอง ครำวนี้เมื่อจิตเป็นธำตุรู้และเมื่อจิตได้ผ่ำนโลก

มำกขึ้น จึงได้รู้จักสัจจะที่เป็นตัวควำมจริงตำมเหตุและผลมำกขึ้นโดยล�ำดับ สัตว์

เดียรัจฉำนนั้นรู้ได้น้อย แต่มนุษย์นั้นรู้ได้มำกกว่ำ เมื่อเป็นดั่งนี้ ปัญญำที่เข้ำถึงสัจจะ

ทีเ่ป็นตวัควำมจริงโดยล�ำดบันัน้ ท�ำให้บคุคลได้รูจั้กอกีส่ิงหนึง่ทีเ่รยีกธรรมคอืควำมจรงิ

และควำมดีที่ตรงกันข้ำมกับควำมชั่วมำกข้ึน และเมื่อเป็นดั่งนี้ จึงเริ่มรู้จักมีหิริและ

โอตตปัปะ ควำมละอำยและควำมเกรงกลัว อนัเป็นพ้ืนฐำนของศีลคอืควำมทีรู่จ้กังดเว้น 

จำกควำมประพฤติชั่วประพฤติผิดทำงกำยทำงวำจำ

รู้จักทานรู้จักศลี

บรรดำบคุคลผูท่ี้เกดิมำเป็นมนษุย์นี ้จงึรูจ้กัมหีริโิอตตปัปะ รูจ้กันุง่ห่มผ้ำและ

รู้จักเว้นในกำรที่ควรเว้น ประพฤติในกำรที่ควรประพฤติต่ำง ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ละเอียด

ข้ึนไปเหล่ำนี้เป็นธรรมทั้งนั้น จึงรู้จักทำนรู้จักศีลนี้เป็น ๒ ข้อแรก ทำนคือกำรให้ 

เป็นกำรช่วยเหลือ ศีลก็คือกำรงดเว้นจำกควำมประพฤติเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  

แต่ว่ำประพฤติตรงกันข้ำมในทำงเกื้อกูล ส�ำหรับสัตว์เดียรัจฉำนนั้น โดยปรกติสัตว์

เดียรจัฉำนทีเ่ป็นตวัพ่อตวัแม่รูจ้กัท�ำทำนและมศีลีในลกู เช่นนกกไ็ปหำอำหำรมำเลีย้งลกู 

นี่เรียกว่ำนกรู้จักท�ำทำนแก่ลูก และนกก็ไม่จิกตีท�ำร้ำยลูก นี่เรียกว่ำนกมีศีลในลูก  

โดยปรกตแิล้วสตัว์เหล่ำนีม้กัจะไม่รูจ้กัท�ำทำนแก่ใครไม่รูจ้กัมีศีลต่อใคร เสือกเ็หมือนกนั 

หรือว่ำทุกชนิดก็มักจะเป็นเช่นนั้น แต่ก็มีเหมือนกันที่ว่ำเมื่ออยู่ด้วยกันนำน ๆ ที่เป็น

สัตว์พวกเดียวกัน เช่นเป็นนกด้วยกันเป็นเสือด้วยกันก็อำจจะไม่ท�ำร้ำยกัน และก็อำจ

จะแบ่งอำหำรกันกนิบ้ำง กแ็ปลว่ำมีควำมคุน้เคย รูจ้กัเป็นมติรหรอืว่ำรูจ้กัเป็นญำตกัิน

ขึ้นบ้ำง
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มเีมตตาแผ่ออกไปโดยไม่มปีระมาณ

มนุษย์เรำก็เหมือนกัน ก็รู้จักท�ำทำนแก่ลูก รู้จักมีศีลแก่ลูก คือกำรที่แบ่งปัน

อะไรต่ออะไร เล้ียงดูลูก ตัง้ต้นแต่แม่กเ็ล้ียงลกูมำพ่อกเ็ลีย้งลูกมำตัง้แต่ต้นในทำงต่ำง ๆ 

ประคบประหงมมำและก็มีศีลในลูก ไม่เบียดเบียนลูก เสือก็มีทำนในลูกมีศีลในลูก 

เช่นเดยีวกนั เหล่ำนีเ้ป็นธรรมชำตเิป็นธรรมดำ เรียกว่ำมคีวำมรกัในตวัและกม็คีวำมรกั

ในลูก รู้จักมีควำมรักในมิตรสหำยอยู่บ้ำง สัตว์เดียรัจฉำนก็เป็นเช่นนั้น คนก็เป็น 

เช่นนัน้ แต่ว่ำคนเรำนัน้มีภมิูปัญญำท่ีสงูกว่ำ จงึรูจ้กัท่ีจะปฏบิตัทิำงควำมรกัทีม่อียูเ่ป็น

ธรรมชำตนิีใ้ห้เป็นเมตตำขึน้มำ คือควำมคิดทีจ่ะแผ่ควำมรกัควำมคดิเป็นมติรเป็นสหำย

ควำมช่วยเหลอืออกไปในวงกว้ำง กว้ำงมำกขึน้ ๆ จนถงึไม่มีประมำณ แปลว่ำในสรรพสตัว์

ทุกถ้วนหน้ำ ก็เป็น อัปปมัญญา คือไม่มีประมำณ เมตตำนั้นโดยปรกติเรำเรียกว่ำ

พรหมวิหำรธรรม ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม แต่ที่แผ่ออกไปไม่มีประมำณก็เป็น 

อปัปมญัญำในสรรพสตัว์ทกุถ้วนหน้ำ และเมตตำนีเ้มือ่มใีนจติแล้วจะท�ำให้ได้สภุสญัญา 

คือควำมเห็นว่ำงดงำม งดงำมไปในบุคคลและในสัตว์เดียรัจฉำนทุกชนิดทุกจ�ำพวก  

ไม่ข้ึงเคียดเกลยีดแค้น และอีกอย่ำงหนึง่นัน้ท่ีเป็นอสภุกรรมฐำน พจิำรณำว่ำไม่งดงำม

น้ันเป็นอีกกรรมฐำนหนึ่งส�ำหรับที่จะก�ำจัดกิเลสกองรำคะ แต่ว่ำส�ำหรับท่ีเป็นเมตตำ

คอืควำมรกันี ้ถ้ำแผ่ควำมรกัออกไป มีเมตตำอยูใ่นจติมคีวำมรกัอยู่ในจติ เหมอืนอย่ำง

ทีรั่กตวัรักลกู แล้วกแ็ผ่ควำมรกัออกไปในมติรสหำย ในมนษุย์ในสัตว์เดยีรจัฉำนทัง้หลำย 

ในวงแคบจนถึงวงกว้ำงที่สุดไม่มีประมำณ ก็จะมีควำมรู้สึกว่ำบรรดำสัตว์ทั้งปวงนั้น

งดงำมทั้งหมด ไม่มีน่ำเกลียดไม่มีน่ำชัง นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์สำมำรถปฏิบัติท�ำได้ โดยที่

ปรับปรุงจำกตัวควำมรักที่มีในธรรมชำตินั่นแหละให้เป็นธรรมขึ้นมำ เมื่อมีเมตตำเป็น

พื้นอยู่ดังนี้แล้วที่จะมีทำนมีศีลก็จะไปง่ำย ก็จะต้องมีควำมช่วยเหลือเกื้อกูล แล้วก็จะ

ต้องเว้นจำกควำมเบียดเบียนท�ำลำยในสัตว์บุคคลทั้งปวงที่มีเมตตำนั้น แปลว่ำทำนศีล

ก็มำเองด้วยอ�ำนำจของเมตตำนั้น
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บารม ี๑๐ หรอืมรรค ๘ เครื่องท�าลายตะกอนในจติ

เหล่ำนีเ้ป็นธรรมท่ีคนรูจ้กัเม่ือมีระดบัปัญญำสูงขึน้โดยล�ำดับ จนถงึพระพทุธเจ้ำ

เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ ท่ำนแสดงว่ำได้ทรงบ�ำเพ็ญบำรมี ๑๐ ประกำร คือ ทำน  

กำรให้ ศีล กำรงดเว้นจำกควำมประพฤติชั่วประพฤติผิด อันเป็นกำรเบียดเบียนทำง

กำยทำงวำจำ เนกขมัมะ ควำมออกคือควำมทีม่จิีตเป็นสมำธ ิสงบกำมและอกุศลธรรม

ทัง้หลำยกไ็ด้ เป็นกำรออกทำงใจ ออกทำงกำย คือออกบวช ปัญญำ คอืควำมรู้ ควำมรู้

ทีอ่บรมข้ึนโดยล�ำดับ วริยิะ ขนัต ิสจัจะ อธษิฐำนะ ควำมตัง้ใจมุง่มัน่ เมตตำ อเุบกขำ 

ควำมที่ท�ำควำมรู้อันเป็นเหตุให้เฉยอยู่ได้ เฉยอยู่ได้ด้วยควำมรู้ เหล่ำนี้เป็นบำรมีท่ี 

พระโพธสิตัว์บ�ำเพญ็ และบำรมีนีก้ค็อืบรรดำทำนศลีเป็นต้น ดังกล่ำวน้ันทีไ่ด้ปฏบัิตมิำ  

และเมื่อปฏิบัติแต่ละคร้ัง ๆ น้ันควำมดีน้ีก็ยังเก็บอยู่ในจิต ถ้ำเป็นกิเลสก็เรียกว่ำตก

ตะกอนอยู่ในจิต แต่ส�ำหรับบำรมีนี้หำกจะเปรียบว่ำเป็นตะกอนก็จะเป็นกิเลสไป  

น่ำจะเปรียบเหมือนเป็นเครื่องท�ำลำยตะกอนที่ตกลงไปในจิตส่วนลึก จะเป็นสำรส้ม

หรือเป็นอะไรก็ตำม ที่เป็นเครื่องท�ำลำยตะกอนให้หมดไปโดยล�ำดับ ตกไปในจิตส่วน

ลึกก็เก็บเอำไว้อีกเหมือนกัน แต่เป็นส่วนตรงกันข้ำมกับอำสวะอนุสัยซึ่งเป็นเหมือน

ตะกอน แต่น้ีเป็นเครื่องท�ำลำยตะกอน เม่ือมีบำรมีคือควำมดี มีทำนศีลเป็นต้น  

ดังกล่ำวนั้นบ�ำเพ็ญเรื่อย ๆ ไปแล้ว ควำมดีนั้นก็ไม่ไปไหน ยังตกไปอยู่เก็บอยู่ในจิต 

แต่ว่ำไม่ใช่เป็นตะกอน เป็นเครือ่งท�ำลำยตะกอน เม่ือควำมดนีีล้งไปมำกเท่ำไร กท็�ำลำย

ตะกอนไปได้มำกเท่ำนั้น ท�ำให้ตะกอนน้อยลง ๆ
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พระโพธิสัตว์ก็บ�ำเพ็ญบำรมีทั้ง ๑๐ นี้มำกขึ้น ๆ โดยล�ำดับ เมื่อสรุปเข้ำเป็น

มรรคมอีงค์ ๘ ดงัท่ีกล่ำวแล้ว ก็ลงไปเป็นเครือ่งท�ำลำยตะกอนจนหมดส้ิน ตรงนีแ้หละ

ทีพ่ระพทุธเจ้ำตรสัรูพ้ระธรรมเป็นผูส้ิน้กิเลส เพรำะฉะนัน้ จงึเรยีกผูส้ิน้กิเลสว่ำ ขณีาสวะ 

แปลว่ำผูม้อีำสวะสิน้แล้ว หมำยควำมว่ำควำมดทีีไ่ด้บ�ำเพญ็นัน้ได้เป็นเครือ่งท�ำลำยตะกอน

ในจิตจนหมด จิตหมดตะกอนเป็นจิตที่บริสุทธิ์ตลอดด่ังนี้ จึงเป็นอันว่ำหมดกจิ และ

เมือ่หมดกจิแล้วกสิ็น้บญุสิน้บำป เพรำะว่ำเมือ่ยงัมตีะกอนอยูก่เ็รียกว่ำมบีำป กต้็องท�ำบญุ 

คือกำรท�ำควำมดีนั้นก็เป็นกำรท�ำบุญนั่นเองหรือว่ำท�ำกุศล กำรท�ำบุญท�ำกุศลท้ังปวง

น้ันก็ลงไปก�ำจัดอำสวะแต่ละคร้ังที่ท�ำ ก็รวมกันเข้ำในจิตอีกเหมือนกัน ก�ำจัดอำสวะ

ก�ำจดัอนสุยัให้หมดไป ๆ โดยล�ำดบั จนถงึหมด และเม่ือหมดกเ็ป็นจติทีบ่รสุิทธิ ์ส้ินเชงิ 

ตรงนี้แหละที่เรียกว่ำ นิพพาน หรือเรียกว่ำเสร็จกิจและเป็นจิตที่อบรมแล้ว

จติบรสิุทธิ์สิ้นเชงิเพราะสิ้นอาสวะ 

ได้แสดงถึงสงัขตธรรมอสงัขตธรรม ธรรมท่ีมีปัจจัยปรงุแต่งและธรรมท่ีไม่มีปัจจยั

ปรุงแต่ง คือสิ่งทีเ่ป็นสังขำรสว่นผสมปรงุแตง่ กับสิง่ทีเ่ป็นวสิังขำรคือไม่มกีำรปรงุแต่ง

ทั้งทำงวัตถุและทำงสิ่งที่มิใช่วัตถุคือจิต หรือวิญญำณธำตุ ธำตุรู้มำจนถึงจิตที่เป็น

วญิญำณธำต ุธำตรุูค้อืตวัรูซ่ึ้งยังมิได้อบรม จงึมำผสมปรงุแต่งกบัส่วนทีเ่ป็นวตัถ ุกเ็กดิ

เป็นกำยจตินี ้และได้แสดงถงึควำมผสมปรงุแต่งของกำยจตินีเ้ป็นกระบวนกำรปรงุแต่ง

ทำงกำย กระบวนกำรปรุงแต่งทำงจิต และกระบวนกำรปรุงแต่งของจิตที่ประกอบกับ

กำยปรำกฏเป็นขันธ์ ๕ ดังที่ได้แสดงแล้ว และจิตนี้เมื่อยังไม่มีอำรมณ์ก็เป็นภวังคจิต 

เมื่อเคลื่อนออกไปสู่อำรมณ์ จึงเป็นจิตในวิถีที่เป็นเวทนำ เป็นสัญญำ เป็นสังขำร  

และกม็ำเป็นปัจจยัให้เกดิตัณหำเกดิกเิลส และกต็กเป็นตะกอนอยูใ่นจติเป็นอนสุยัดอง

จิตเป็นอำสวะ จึงปรำกฏเป็นกิเลสที่เรียกว่ำ อุปกิเลส คือกิเลสที่เข้ำไปนอนจมเข้ำไป

ดองจิต และก็เป็นกิเลสที่กล่ำวว่ำเป็นอย่ำงละเอียดเป็นข้ันตะกอน เมื่อประสบกับ

อำรมณ์ทีเ่ข้ำทำงทวำรทัง้ ๖ หรอืทีอ่ำจแบ่งเป็นประตชูัน้นอก ๕ ประตชูัน้ใน ๑ ตำม

ที่กล่ำวแล้ว ก็ไปกวนกิเลสที่เป็นตะกอนให้ฟุ้งขึ้น ก็ปรำกฏเป็นกิเลสท่ีเป็นขั้นนิวรณ์ 

หยำบออกมำอีกก็เป็นขั้นท่ีท�ำให้ล่วงละเมิดทำงกำยทำงวำจำทำงใจ ซึ่งกำยวำจำใจนี้ 
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กเ็รยีกว่ำทวำรอกีเหมอืนกนั กำยทวำร วจีทวำร มโนทวำร กเ็ป็นกำยกรรม วจกีรรม 

มโนกรรม กน็บัเป็นกเิลสท่ีเป็นอย่ำงหยำบ เพรำะฉะนัน้ จงึสรปุว่ำกเิลสนัน้กล่ำวโดย

ย่อกอ็ย่ำงหยำบอย่ำงกลำงและอย่ำงละเอยีด จงึจะต้องย�ำ้ในทีน่ีอ้กี ว่ำกำรละกเิลสนัน้

จะต้องละให้ได้จนถึงอย่ำงละเอียดละอำสวะอนุสัย จึงจะเป็นอันว่ำละกิเลสได้

พระพุทธเจ้ำและพระอรหันตขีณำสพทั้งหลำยละกิเลสได้จนถึงอย่ำงละเอียด 

คือละอำสวะอนุสัยได้จึงเรียกว่ำ ขีณาสวะ ผู้มีอำสวะสิ้นแล้วนั่นแหละจึงจะเป็น 

พระอรหันต์ และเมื่อเป็นผู้มีอำสวะสิ้นแล้ว ก็เป็นผู้ที่มีจิตที่บริสุทธิ์สิ้นเชิง เมื่อมีจิตที่

บริสุทธิ์ สิ้นเชิงดั่งน้ีแล้ว เวลำรับอำรมณ์จึงไม่มีตะกอนที่จะฟุ้งขึ้นมำเป็นกิเลสอย่ำง

กลำงเป็นกิเลสอย่ำงหยำบ และตะกอนใหม่ก็ไม่ลงไป เพรำะว่ำไม่รับเป็นควำมยินดี

เป็นควำมยนิร้ำยเป็นควำมหลงงมงำย ต่ำง ๆ ซึง่เรยีกว่ำเป็นตะกอนใหม่ ไม่มตีะกอน

ใหม่ที่จะตกลงไป ตะกอนเก่ำก็สิ้นไปหมด เพรำะฉะนั้น ท่ำนจึงเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสด้วย

ประกำรทั้งปวง และก็พึงทรำบว่ำควำมท่ีจะท�ำกิเลสให้สิ้นไปได้นั้น ก็เพรำะจิตนี้เอง 

คอืจิตนีเ้ป็นธำตรูุ้ คอืเป็นวญิญำณธำตธุำตรุูด้งักล่ำวแล้ว เพรำะฉะนัน้ เม่ือได้ประสบ

กับผลที่เป็นตัวทุกข์ต่ำง ๆ อันเกิดจำกกิเลส ก็มีควำมรู้จับเหตุจับผลได้โดยล�ำดับ 

ตำมควำมเป็นจริง เพรำะฉะนัน้ จงึได้รูจ้กัเทยีบเคยีงในระหว่ำงควำมดคีวำมชัว่บญุบำป 

ทั้งหลำย เพรำะฉะนั้น จึงได้รู้จักที่จะละควำมชั่ว ที่จะกระท�ำควำมดี และที่จะช�ำระ

จติใจของตนให้บรสิทุธิผ่์องใส ก็เป็นกำรท่ีได้อำศยัอำรมณ์นีแ่หละ จติกป็ระกอบเจตนำ

คอืควำมจงใจ ประกอบควำมดเีป็นกรรมดทีำงไตรทวำร คอืกำยวำจำใจ กเ็ป็นกำยกรรม

วจีกรรมมโนกรรมทีเ่ป็นส่วนกุศล คอืเป็นควำมดกีเ็กบ็ควำมดนีีเ้ป็นบำรมีส่ังสมขึน้ในจติ 

ช�ำระตะกอนที่เป็นฝ่ำยกิเลสนั้นให้น้อยลงไปโดยล�ำดับ

จติสั่งสมทั้งบารมแีละอาสวะอนุสัย

ทกุคนจงึมทีัง้ส่วนดทีัง้ส่วนชัว่ ทีเ่กบ็ในจติใจของตน ส่วนดนีัน้กเ็รยีกว่ำบำรมี  

ส่วนชัว่นัน้กเ็รยีกว่ำอำสวะหรอือนสุยัซ่ึงเกบ็อยู่ และควำมทีไ่ด้เกดิมำเป็นมนษุย์ท่ำนก็

แสดงว่ำด้วยอ�ำนำจของกุศล กิจของคนฉลำด โดยตรงกค็อืตวัปัญญำน้ีเอง ทีสู่งข้ึนโดย

ล�ำดบัและกห็มำยรวมถงึกรรมทีเ่ป็นกศุลทัง้หลำย หรอืทีเ่รยีกว่ำบญุซึง่ได้สัง่สมกระท�ำมำ 
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เป็นเหตุให้มำเกิดเป็นมนุษย์ เพรำะฉะนั้น ผู้ที่เกิดมำเป็นมนุษย์นี้จึงได้ชื่อว่ำเป็นผู้ที่มี

ใจสงู มมีนะสงู หรอืว่ำมีควำมรูส้งู มนะท่ีแปลกนัว่ำใจนัน้ อกีอย่ำงหนึง่แปลว่ำควำมรู ้

มีใจสูงก็คือมีควำมรู้สูง ก็คือมีปัญญำนั่นเอง เพรำะฉะนั้นจึงสำมำรถที่จะละอำยแก่ใจ 

และสำมำรถที่จะเกรงกลัวต่อสิ่งที่ควรเกรงกลัว และรู้จักควำมดีควำมชั่ว รู้จักที่จะละ

ควำมชั่วกระท�ำควำมดีดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว และสำมำรถท่ีจะศึกษำให้มีควำมรู้สูงขึ้น 

จนถึงได้ปัญญำคือตัวควำมรู้เข้ำถึงสัจจะท่ีเป็นตัวควำมจริง อันเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ได้ 

ดังเช่นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ และพระอรหันตสำวก และพระอริยสำวก กับทั้งสำวก

สำวกิำผูท้ีป่ฏบิตัติำมพระธรรมค�ำสัง่สอนของพระพทุธเจ้ำทัง้หลำย กแ็ปลว่ำแม้ในกำร 

กระท�ำควำมดน้ีีก็เป็นสงัขตธรรม ธรรมท่ีปรุงแต่งอกีเหมอืนกนั คอืต้องท�ำต้องปรุงแต่ง

จึงจะเป็นควำมด ีแม้ในด้ำนควำมชัว่กเ็ป็นสังขตธรรม คือต้องท�ำต้องปรงุแต่งจงึจะเป็น

ควำมช่ัว ควำมดคีวำมชัว่น้ันต้องท�ำ เม่ือท�ำดจีงึเป็นควำมด ีเมือ่ท�ำชัว่จงึจะเป็นควำมช่ัว 

เมื่อท�ำก็เป็นสังขตธรรม ต้องปรุงต้องแต่ง

ทุกสังขารมวีัฏฏะคอืความวน

ฉะนั้น จึงควรเข้ำใจในตอนนี้อีกด้วย ว่ำอันค�ำว่ำปรุงแต่งคือสังขตธรรม สิ่งที่

ปรุงแต่งหรือสังขำรสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้น ก็มีควำมหมำยอันเดียวกับค�ำว่ำ วัฏฏะ คือ

ค�ำว่ำวน และอยู่ในข่ำยของกำลเวลำ คือมีอดีตมีอนำคตมีปัจจุบัน กำลเวลำคืออดีต

อนำคตและปัจจุบนักด็ ีควำมวนอนัเรยีกว่ำวฏัฏะก็ด ีควำมเป็นสงัขำรคือผสมปรงุแต่งก็ดี 

ย่อมสัมพนัธ์กนัอยู่กบั อนิจจตา คือควำมไม่เทีย่ง ทกุขตา คอืควำมเป็นทุกข์ อนตัตตา 

คอืควำมเป็นอนัตตำมิใช่เป็นอัตตำตัวตน กเ็พรำะว่ำส่ิงทีเ่ป็นสังขำรคอืส่ิงทีผ่สมปรงุแต่ง 

ทัง้ทีม่ชีวีติและท้ังท่ีไม่มชีวีติ จะต้องมีวฏัฏะคอืควำมวน คอืไม่นิง่ ต้องปรงุแต่งอยู่เสมอ

ไม่หยุดไม่น่ิง และควำมไม่หยุดไม่น่ิงน้ันก็คือไม่หยุดไม่นิ่งอยู่ด้วยควำมเกิดควำมดับ 

ควำมที่ปรุงเข้ำมำเป็นควำมเกิด และควำมที่เสื่อมสลำยไปก็เป็นควำมดับ แล้วก็ต้อง

ปรงุเข้ำมำใหม่ และเมือ่ปรงุเข้ำมำใหม่แล้วกเ็สือ่มสลำยไปอกี แล้วกป็รงุเข้ำมำใหม่อกี 

ไม่มหียดุ ลกัษณะดงักล่ำวมำนีเ้รียกว่ำไม่เทีย่ง และลกัษณะทีก่ล่ำวมำนีก้เ็รยีกว่ำเป็น

ทุกข์ด้วย เพรำะเป็นสิ่งที่คงอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป และทั้งเป็น
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สิ่งที่เป็นอนัตตำมิใช่อัตตำตัวตน เพรำะเหตุว่ำบังคับให้เป็นไปตำมปรำรถนำมิได้  

จะบังคับให้เที่ยงคือคงอยู่คงที่ คือให้ด�ำรงอยู่คงที่ไม่เกิดไม่ดับก็บังคับไม่ได้ จะให้หยุด

ก็บังคับไม่ได้ ต้องเกิดต้องดับต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอดั่งนี้ เพรำะฉะนั้น จึงเป็น

อนตัตำมใิช่อัตตำตวัตน คือเป็นไปตำมคตธิรรมดำ และเมือ่เป็นไปตำมคตธิรรมดำดัง่นี้ 

กต้็องมกีำลมเีวลำ คือมีอดตีมีอนำคตมีปัจจบุนั อดตีกค็อืว่ำล่วงไปแล้ว ปัจจบุนักค็อืบดัน้ี 

อนำคตก็คือเบื้องหน้ำ ทุก ๆ สิ่งต้องมีอดีตต้องมีปัจจุบัน ต้องมีอนำคต ดังที่สิ่งที่เกิด

ดบัมำแล้วกเ็ป็นอดตี ทีเ่กดิดบัอยูใ่นปัจจบัุนกเ็ป็นปัจจบุนั ทีเ่กดิดบัต่อไปกเ็ป็นอนำคต 

กส็ิง่เดยีวกนันีเ้อง แต่เพรำะมีสนัตตคืิอควำมสบืต่อ อนัหมำยควำมว่ำยงัไม่หยุดควำม

เกิดควำมดับ ยังเกิดดับต่อไป เพรำะฉะนั้น จึงมีอดีต มีปัจจุบัน มีอนำคต และแม้ว่ำ

จับเอำเพียงค�ำว่ำเกิดดับเท่ำนั้น ถ้ำเดี๋ยวนี้เกิดก็เป็นปัจจุบัน ดับก็เป็นอนำคต ครั้นมำ

ถึงเวลำดับ ดับก็เป็นปัจจุบัน ที่จะเกิดสืบต่อก็เป็นอนำคต เพรำะฉะนั้น อดีตอนำคต

ปัจจุบัน หรืออดีตปัจจุบันอนำคต จึงเนื่องอยู่กับสิ่งที่เป็นสังขำรคือสิ่งผสมปรุงแต่ง 

ทั้งหลำย และท่ีว่ำเป็นวัฏฏะคือควำมวนนั้น ก็เพรำะว่ำวนอยู่ในควำมเกิดควำมดับ  

ไม่นอกไปกว่ำควำมเกิดควำมดับ เกิดดับ แล้วก็เกิดแล้วก็ดับ ก็วนอยู่ดั่งนี้

พระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงถึงวัฏฏะ คือควำมวนของสัตวโลกไว้ ๓ อย่ำง คือ

๑.  กิเลสวัฏฏะ  วนคือกิเลส

๒.  กรรมวัฏฏะ  วนคือกรรม และ

๓.  วิปากวัฏฏะ  วนคือวิบำก

วนคือกิเลสนั้น ก็หมำยควำมว่ำกิเลสเป็นเหตุให้กระท�ำกรรม ก็มำถึงกรรม 

และกรรมนั้นก็เป็นเหตุก่อวิบำกคือผล ก็มำถึงวิบำก วิบำกคือผลนั้นก็เป็นท่ีต้ังของ

กิเลสขึ้นอีก หรือจะกล่ำวว่ำเป็นเหตุให้เกิดกิเลสขึ้นอีกก็ได้ ก็เป็นกิเลสขึ้นมำอีก  

และเมื่อเป็นกิเลสก็เป็นเหตุให้กระท�ำกรรม กรรมก็เป็นเหตุให้ได้ประสบวิบำกคือผล 

และผลกเ็ป็นท่ีตัง้หรอืเป็นเหตขุองกเิลสข้ึนอีก กว็นอยูใ่น ๓ ประกำรนี ้คอืกเิลส กรรม 

วิบำก แล้วก็วิบำก กิเลส กรรม วิบำกก็วนเป็นวงกลมอยู่ดั่งนี้ อันนี้เรียกว่ำวัฏฏะ  

วัฏฏสังสำระ สังสำระแปลว่ำควำมท่องเที่ยวไป คือควำมท่องเที่ยวไปของสัตวโลก  

ก็ท่องเที่ยวไปในกิเลสกรรมวิบำกทั้ง ๓ ประกำรนี้ หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งก็ท่องเที่ยว
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เวยีนเกดิเวยีนตำย หรอืเวยีนเกดิเวยีนดบัดังทีก่ล่ำวมำแล้ว และเมือ่ดเูข้ำไปทีค่วำมวน

อนัเป็นตวัเหตุชัน้ในแล้ว จงึจะพบว่ำวนอยู่ในกเิลสกรรมวิบำกทัง้ ๓ ประกำรนี ้ ส่วนที่

ว่ำเวยีนเกดิเวยีนตำยหรอืเวยีนเกดิเวยีนดับมำข้ำงต้นนัน้ กย็กเอำข้อวบิำกข้ึนมำเพยีง

ประกำรเดยีว วบิำกคือผล ผลของกรรม จบัเอำขันธ์เป็นท่ีอำศยัยดึถือทัง้ ๕ ประกำรนี้ 

หรือกำยใจอันน้ีหรือชีวิตนี้ ก็มีเกิดมีดับ และเมื่อเกิดดับแล้วก็เกิดในเมื่อยังมีกิเลส 

มกีรรมอยู ่เม่ือมีเกดิกมี็ดับอีก และเม่ือมดีบักม็เีกดิแล้วกม็ดีบัอกี แม้ว่ำดแูค่วบิำกคอื

ผลคือตัวชีวิตน้ีเท่ำน้ันก็วนอยู่ในเกิดในดับดังที่กล่ำวมำ แต่นั่นยกขึ้นมำเพียงข้อเดียว 

แต่เมื่อจะยกทั้งหมดแล้วก็ต้องยกทั้ง ๓ อย่ำงคือกิเลส กรรม วิบำก เพรำะเหตุว่ำยัง

มีกิเลสมีกรรมอยู่ จึงต้องมีเกิดดับแห่งชีวิตหรือแห่งอัตภำพแห่งกำยใจอันนี้ เมื่อไม่มี

กรรมไม่มีกิเลสก็ไม่มีวิบำกที่จะต้องเกิดดับ ดังกล่ำวมำ เพรำะฉะนั้น เมื่อจะยกขึ้น

กล่ำวถงึวฏัฏะทัง้หมด จงึต้องกล่ำวทัง้ ๓ คอื กเิลส กรรม วบิำก กเิลส กรรม วบิำก 

น้ีเองเป็นกุญแจของสังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง คือเพรำะมีวัฏฏะคือควำมวน 

แห่งกเิลสแห่งกรรมแห่งวบิำกอยูด่ั่งนี ้ จงึยงัเป็นสงัขตธรรม ธรรมทีป่รุงแต่งอยูต่ลอดไป 

เพรำะต้องปรุงต้องแต่ง กิเลสก็แต่งกรรม กรรมก็แต่งวิบำก วิบำกก็แต่งกิเลส กิเลส

ก็แต่งกรรม กรรมก็แต่งวิบำก ก็วนเวียนกันดั่งนี้

พจิารณาวัฏฏะในวงนอกหรอืส่วนหยาบ

ครำวนี้กำรพิจำรณำวัฏฏะทั้ง ๓ ประกำรนี้ พิจำรณำในวงนอกคือพิจำรณำ

ในวงของควำมเวียนว่ำยตำยเกิดชำตินี้ชำติหน้ำ ก็ให้พิจำรณำในวงนอกด่ังนี้ ก็คือ 

ควำมที่ทุกคนต้องเกิดมำ หรือกล่ำวอีกอย่ำงหนึ่ง จิตหรือธำตุรู้ต้องมำถือปฏิสนธิใน

กำยนี ้กเ็พรำะยงัมกีเิลสซึง่เป็นเหตใุห้กระท�ำกรรม และกรรมทีเ่ป็น ชนกกรรม กรรม

ที่น�ำให้เกิดก็ให้มำเกิด คือเกิดก่อกำยน้ีท้ังรูปกำยทั้งนำมกำย รูปกำยนำมกำยนี้เป็น

ตัววิบำกคือวิบำกขันธ์ และเม่ือได้วิบำกขันธ์มำแล้วจิตเข้ำอำศัย จิตยังมีกิเลส จิตก็

ยดึถอืรปูกำยนำมกำยนี ้ยนิดพีอใจอยูใ่นรปูกำยนำมกำยนี ้ไม่เบือ่หน่ำย เพรำะฉะน้ัน

รูปกำยนำมกำยน้ีก็เป็นท่ีตั้งของกิเลสขึ้นอีก ดังจะพึงเห็นได้ว่ำรูปกำยนำมกำยน้ีย่อม

มีที่ตั้งของกิเลสอยู่ในรูปกำยนำมกำยนี้เองด้วย เพรำะฉะนั้น จึงได้ก่อให้เกิดกิเลสได้
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ง่ำยตัง้แต่ตวักเิลสท่ีเป็นเหตใุห้สบืพนัธุก์นัอกีต่อไป อนัเป็นเรือ่งของโลก กม็กีำยนีเ้ป็น

ที่ตั้งอยู่แล้ว และเมื่อเป็นดั่งนี้ กำยนี้เองก็เรียกว่ำเป็นวิบำกขันธ์ เป็นตัววิบำก เป็นที่

ต้ังเป็นเหตุก่อกเิลสขึน้อกี เพรำะฉะนัน้ กเิลสจงึได้ตัง้อยูแ่ละได้เกดิงอกงำม กก่็อกรรม 

และกรรมกก่็อวบิำกคือผลต่ำง ๆ ตลอดจนถงึเป็นชนกกรรม กรรมทีท่�ำให้เกดิในชำติ

ภพต่อไปอีก เพรำะฉะนั้น เมื่อดูในวงกว้ำงก็จะเห็นได้ ว่ำกิเลสกรรมวิบำกเป็นวัฏฏะ

คือตัววน ก่อชำติก่อภพเวียนว่ำยตำยเกิดกันเรื่อยไป

พจิารณาวัฏฏะในวงในหรอืส่วนละเอยีด

เมื่อจะดูในวงในให้แคบเข้ำมำ ก็จะเห็นได้แม้ในตัวจิตและอำรมณ์ท่ีประกอบ

กันอยู่ในปัจจุบัน ดังเช่นว่ำกิเลสเป็นเหตุให้อยำกดูรูปที่สวยงำม ให้อยำกฟังเสียงที่

ไพเรำะ น่ีเป็นตัวกิเลส เป็นตัวรูปตัณหำ ตัณหำในรูป สัททตัณหำ ตัณหำในเสียง  

เป็นตัวกิเลส เมื่อเกิดตัณหำในรูปเกิดตัณหำในเสียงขึ้น ก็เป็นเหตุให้กระท�ำกรรมคือ

ให้ท�ำกำรดู เช่นกำรแสวงหำสถำนที่ที่มีรูปที่งดงำม สถำนที่ที่มีเสียงที่ไพเรำะที่อยำก

จะดูอยำกจะฟัง แล้วก็ไป แล้วก็ดู เหล่ำนี้เป็นกรรม ดั่งนี้จะเห็นได้ว่ำกิเลสเป็นเหตุให้

ท�ำกรรม และเมือ่เป็นกรรมขึน้แล้วกใ็ห้เกดิผลเป็นวบิำกเป็นควำมสุขบ้ำงเป็นควำมทุกข์บ้ำง 

ตั้งต้นแต่เป็นตัวเวทนำเป็นสุขเวทนำเป็นทุกขเวทนำ ตัวสุขเวทนำทุกขเวทนำเหล่ำนี้

เป็นวบิำก เป็นส่วนผลของกรรม คอืกำรดกูำรฟังดงัทีก่ล่ำวมำแล้ว และเมือ่เป็นเวทนำ 

เป็นสุขเวทนำเป็นทุกขเวทนำขึ้นมำดั่งนี้แล้ว เวทนำนี้เองและผลอื่น ๆ ก็เป็นที่ตั้งของ

กเิลสข้ึนอกี ถ้ำเป็นสขุเวทนำเป็นวตัถุท่ีชอบใจทีไ่ด้มำ กก่็อตณัหำคอืควำมดิน้รนทะยำน

อยำกในสิ่งน้ันมำกขึ้น เป็นส่วนกำมตัณหำบ้ำงภวตัณหำบ้ำง ถ้ำเป็นทุกขเวทนำ  

เป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจ ก็ก่อให้เกิดวิภวตัณหำ ควำมทะยำนอยำกท่ีจะท�ำให้ส่ิงนั้นส้ินไป

หมดไป ต้องกำรที่จะผลักออกไป ถ้ำเป็นกำมตัณหำภวตัณหำก็ต้องกำรที่จะดึงเข้ำมำ 

ก็เป็นอันว่ำวิบำกคือผล ก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสขึ้นอีกดั่งนี้ ก็วนอยู่ดั่งนี้ เป็นวัฏฏะของ

กเิลส กรรม วบิำก และถ้ำดเูข้ำมำท่ีจติและอำรมณ์ดัง่นี ้เป็นกำรดเูข้ำมำอย่ำงละเอยีด 

ดจูติทีพ่บกบัอำรมณ์ทัง้หลำย ตรวจดก็ูจะเห็นด่ังนี ้ว่ำจติใจของตนเป็นเช่นนี ้เป็นกเิลส 

ถ้ำเป็นตัณหำขึ้นมำก็อยำกจะได้นั่นได้นี่ ก็ท�ำให้ประกอบกรรมเพื่อที่จะได้มำ เมื่อได้
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มำแล้วสิ่งที่ได้มำก็เป็นวิบำกคือผล จะได้สิ่งที่ต้องกำรหรือจะได้สิ่งที่ไม่ต้องกำรก็ตำม

คือท้ังกำรได้และกำรไม่ได้เป็นผล เป็นวิบำกคือผล และถ้ำเป็นกำรได้ก็ก่อกิเลสด้ำน

กำมตัณหำภวตณัหำ ถ้ำเป็นกำรไม่ได้หรอืได้ส่ิงท่ีไม่ชอบ กก่็อให้เกดิกเิลสกองวิภวตณัหำ 

ก็เป็นไปอยู่ดังน้ีเป็นประจ�ำ เพรำะฉะนั้น แม้จิตใจนี้เองก็วนอยู่ในกิเลสกรรมวิบำก 

ทั้ง ๓ ประกำรนี้อยู่เป็นประจ�ำ ส�ำหรับสำมัญชนทั่วไป

พระพุทธเจ้ำจึงได้ทรงแสดงสั่งสอนชี้ให้รู้จัก ว่ำควำมวนอยู่ดั่งนี้เป็นควำมวน

อยู่ในทุกข์ เมื่อจะพ้นทุกข์ ก็จ�ำเป็นต้องพยำยำมปฏิบัติตัดควำมวนเหล่ำนี้ และกำรที่

จะตดัควำมวนเหล่ำนีก้ต้็องตดัด้วยกำรปฏบิติัเพือ่ละกิเลส อนันีเ้ป็นสิง่ส�ำคญั เพรำะฉะนัน้ 

กำรปฏิบัติพระพุทธศำสนำท้ังหมดนั้นให้ตั้งใจว่ำเพื่อละกิเลส ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อสะสม

กองกิเลส จะเป็นขั้นศีลก็ตำม ขั้นสมำธิก็ตำม ขั้นปัญญำก็ตำม เป็นกำรปฏิบัติเพื่อ 

ละกิเลส จะท�ำบุญท้ังหลำย เช่นทำน จะให้สิง่นัน้ จะให้ส่ิงนีก้ต็ำม กต้็องตัง้ใจว่ำให้ทำน

เพือ่ละกเิลส ให้มคีวำมตัง้ใจไว้ดัง่นี ้และเมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว กำรกระท�ำทกุ ๆ อย่ำงกจ็ะ

ได้รับผลเป็นควำมพ้นทุกข์ น้อยหรือมำกตำมแต่ที่จะปฏิบัติได้

วัฏฏะของกเิลส

ได้แสดงถงึสิง่ทีเ่รยีกว่ำปรงุแต่ง อนัคูก่บัไม่ปรงุแต่ง ส่วนซึง่เกีย่วกบัเรือ่งปรงุ

แต่งนัน้กม็ำถงึวฏัฏะ คือ วน ๓ ได้แก่ กิเลส กรรม และวิบำก ซึง่เป็นวัฏฏะ คอืควำม

วนที่สัตวโลกย่อมวนอยู่ในกิเลส กรรม และวิบำก ทั้งที่เป็นควำมวนส่วนหยำบ ทั้งที่

เป็นควำมวนส่วนละเอียด และจิตนี้ซึ่งได้กล่ำวแล้วว่ำเป็นธำตุรู้ แต่เมื่อยังอยู่ในควำม

ปรงุแต่งกเ็ป็นธำตรูุ้ท่ียังมิได้อบรม หรือว่ำอบรม แต่ว่ำยงัไม่เตม็ที ่เพรำะฉะนัน้ จงึยงั

มีอวิชชำคือควำมไม่รู้ อันหมำยควำมว่ำไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวควำมจริง ยังเป็นควำมรู้

ที่ไม่จริง ฉะนั้น จึงยังเป็นตัวอวิชชำคือตัวไม่รู้ในควำมจริง หรือรู้ไม่จริง เพรำะฉะนั้น  

จึงต้องปรุงแต่งไปต่ำง ๆ แต่ก็ได้กล่ำวแล้วว่ำเป็นธำตุรู้ ฉะนั้น เมื่อปรุงแต่งไปก็ย่อม

ได้ควำมรู้ย่ิงขึน้อยูเ่สมอ เพรำะฉะนัน้ แม้จะยังต้องเวียนว่ำยตำยเกดิ เป็นควำมปรุงแต่ง

ที่เป็นวัฏฏะอยู่ดังกล่ำวนั้น จึงเป็นควำมเวียนว่ำยที่กล่ำวได้ว่ำเพ่ือศึกษำ คือเพื่อเพิ่ม

เติมควำมรู้อยู่เสมอ
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รู้จักทุกข์และเหตุเกดิทุกข์

ฉะน้ันหำกจะมีปัญหำว่ำคนเรำเกิดมำท�ำไป ก็อำจจะตอบได้ อย่ำงหนึ่ง  

ว่ำเกดิมำเพือ่ศกึษำคอืเพือ่ควำมรูท้ีย่ิง่ ๆ ขึน้ไป อนัควำมรูท้ีย่ิง่ ๆ ขึน้ไปนัน้กค็อืควำม

รู้ที่เข้ำถึงสัจจะ อันเป็นตัวควำมจริง กล่ำวได้ว่ำทุกคนจึงมีควำมรู้เข้ำถึงควำมจริง  

ว่ำอะไรเป็นทุกข์ อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยิ่งขึ้นไปโดยล�ำดับ แม้ว่ำในเบื้องต้นจะยัง

เป็นควำมรูท่ี้ไม่ถกูต้อง แต่ว่ำกพ็อจะจบัหลกัได้ถูก คอืจับหลกัได้ถูก ว่ำอะไรเป็นทกุข์ 

อะไรเป็นเหตุใหเ้กิดทกุข์ และเมื่อไดป้ระกอบในเหตุอนัเป็นเหตุใหเ้กิดผล จึงไดร้บัผล

ซึง่เกดิจำกเหตุอนัประกอบนัน้บ่อยเข้ำ ๆ กท็�ำให้จบัควำมจรงิได้ถกูต้องยิง่ขึน้ ว่ำอะไร

เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ อะไรเป็นตัวทุกข์จริงยิ่งขึ้นไปโดยล�ำดับ ดังเช่นทุกคนต้องกำร

ควำมสขุและต้องกำรเหตใุห้เกดิสขุ เพรำะฉะนัน้ จงึได้แสวงหำควำมสขุกนัต่ำง ๆ คอืว่ำ

ประกอบเหตทุีเ่หน็ว่ำจะท�ำให้เกดิควำมสุขกนัต่ำง ๆ ซึง่ค�ำว่ำควำมสขุและเหตใุห้เกดิสขุ

นีก้เ็ป็นกำรกล่ำวในทำงทีก่ลบักนักบัทกุข์และเหตใุห้เกดิทุกข์นัน้เอง คอืว่ำในกำรกล่ำว

ว่ำทกุข์และเหตใุห้เกดิทุกข์นัน้ อำจจะเรยีกว่ำเป็นกำรกล่ำวยกผลในทำงแง่ร้ำยขึน้เป็น

ทีต่ัง้กไ็ด้ ส่วนกำรกล่ำวว่ำควำมสขุและเหตใุห้เกดิสขุนัน้ เป็นกำรกล่ำวทีเ่รยีกว่ำยกผล

ในแง่ดีข้ึนมำกไ็ด้ แต่ว่ำจะยกผลในแง่ดหีรอืว่ำยกผลในแง่ร้ำยดังกล่ำวกต็ำม อรรถคอื

เนื้อควำมก็เป็นอย่ำงเดียวกัน เหมือนอย่ำงว่ำมีแก้วอยู่แก้วหนึ่ง และมีน�้ำอยู่ครึ่งแก้ว 

อำจจะกล่ำวว่ำแก้วนี้มีน�้ำอยู่ครึ่งแก้วก็ได้ อำจจะกล่ำวว่ำแก้วนี้มีน�้ำพร่อง อยู่ครึ่งแก้ว

กไ็ด้ ฉะนัน้แม้จะกล่ำวว่ำทกุข์และเหตใุห้เกดิทกุข์ หรอืสขุและเหตใุห้เกดิสขุ อรรถแม้

ถ้อยค�ำจะตรงกันข้ำม แต่ก็ชี้ให้เห็นเหตุผลเป็นอันเดียวกัน เพรำะว่ำเมื่อรู้จักทุกข ์

และเหตุให้เกิดทุกข์ และปฏิบัติดับเหตุให้เกิดทุกข์นั้น ทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้น ดั่งนี้ก็เป็นตัว

ควำมสขุทีต่รงกนัข้ำมกบัควำมทกุข์ขึน้เอง หรอืว่ำรูจ้กัสขุและเหตใุห้เกดิสขุ ปฏบิตัใิน

เหตุให้เกิดสุขนั้น ก็ได้ควำมสุข ดั่งนี้ก็หมำยควำมว่ำไม่มีทุกข์ซึ่งตรงกันข้ำม

เพรำะฉะนั้น ก็เป็นอันว่ำท่ีกล่ำวว่ำสุขก็ตรงกันข้ำมกับทุกข์ เม่ือกล่ำวว่ำสุข 

ก็หมำยควำมว่ำไม่มีทุกข์ หรือกล่ำวว่ำทุกข์ก็ตรงกันข้ำมกับค�ำว่ำสุข เมื่อกล่ำวว่ำพ้น

ทุกข์ก็คือว่ำมีควำมสุขนั้นเอง ควำมก็เป็นอันเดียวกัน จะกล่ำวในทำงยกเอำแง่ดีขึ้นว่ำ 
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หรอืจะยกเอำแง่ร้ำยขึน้ว่ำก็ได้เหมอืนกนั แต่ว่ำข้อส�ำคญันัน้อยูท่ีก่ำรปฏบิติั กำรปฏบัิติ

ในเหตใุห้เกิดสขุ หรอือกีอย่ำงหนึง่กำรปฏบิตัดิบัเหตใุห้เกดิทกุข์  กค็งได้ควำมพ้นทกุข์

หรือได้ควำมสุขเช่นเดียวกัน เพรำะฉะนั้น จิตที่เป็นธำตุรู้นี้เมื่อได้ปฏิบัติไป ๆ และได้

เสวนำกบับณัฑติคอืคนดีซึง่เป็นผูฉ้ลำดรู ้ทีใ่ห้ค�ำแนะน�ำสัง่สอนให้ใคร่ครวญ พิจำรณำ 

ก็ย่อมจะจับควำมจริงได้โดยล�ำดับว่ำอะไรเป็นตัวทุกข์ อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เมื่อ

เป็นดั่งนี้ เมื่อเกิดบ่อย ๆ เข้ำและได้ประสบเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ มำกเข้ำได้มีกำรเสวนำ

คือคบหำกับบรรดำผู้รู้ผู้ฉลำดมำกขึ้น ก็ท�ำให้จิตนี้ได้มีกำรอบรม และได้ปัญญำคอื 

ควำมรูท้วีมำกข้ึนทกุท ี ๆ เพรำะฉะนัน้ จงึกล่ำวว่ำเกดิมำกเ็พ่ือศกึษำ เพือ่ให้มคีวำมรู้

ควำมฉลำดยิง่ข้ึน และเพ่ืออบรมจติย่ิงขึน้นัน้เอง และกำรทีต้่องมคีวำมวนอนัเป็นควำม

วนเวียนอยู่นี้ จิตที่ต้องประสบกับควำมเวียนเกิดเวียนตำย ประสบกับวัฏฏะคือ 

ควำมวนทั้ง ๓ ดังกล่ำวมำนั้นมำกขึ้น ๆ ก็ได้ควำมฉลำดและควำมรู้มำกขึ้น ว่ำนั่น

เป็นตัวทุกข์ นั่นเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์

นพิพาน-ความดับวัฏฏะ

พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำเมือ่ยงัทรงเป็นพระโพธสัิตว์ ได้ทรงศกึษำเพือ่พระโพธญิำณ 

คือเพ่ือควำมหยั่งรู้ในสัจจะคือควำมจริงให้ย่ิงขึ้นโดยล�ำดับนั้นเอง และก็ได้ทรงปฏิบัติ

ละบำปอกศุลทุจรติ ประพฤติอยูใ่นบุญกศุลสุจริตทำงไตรทวำร คอืกำยวำจำใจยิง่ขึน้ ๆ 

อันน้ีก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบำรมีท่ีได้ทรงปฏิบัติยิ่งขึ้น ๆ จนถึงได้ทรงพบทำงที่เป็น 

มชัฌมิาปฏปิทา คอืมรรคทีเ่ป็นองค์ ๘ ประกำร ม ีสัมมำทฏิฐ ิควำมเห็นชอบเป็นต้น 

มีสัมมำสมำธิ ควำมตั้งใจมั่นชอบเป็นที่สุด จึงได้พระโพธิญำณ คือได้ตรัสรู้พระธรรม 

กคื็อวชิชำคอืควำมรูแ้จ่มแจ้งโพลงขึน้ในอรยิสจัทัง้ ๔ คือ ทกุข์ เหตเุกิดทกุข์ โดยควำม

ก็คือว่ำควำมที่ต้องวนเวียนอยู่ในกิเลสในกรรมและในวิบำก คือผลอันเป็นวัฏฏะทั้ง ๓ 

นัน้เป็นตวัควำมทกุข์ อนัมตีณัหำควำมดิน้รนทะยำนอยำกคอืตวักเิลส นีแ่หละเป็นตวัเหต ุ

วชิชำคอืควำมรูแ้จ่มแจ้งได้แทงตลอดลงไป จนถึงทรงพบตณัหำนสัุย ตณัหำทีเ่ป็นอนสัุย

คือที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตสันดำน วิชชำควำมรู้แจ่มแจ้งจึงโพลงตลอด อวิชชำ
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ควำมไม่รู้ก็ดับไปหมด เมื่อเป็นดั่งนี้ ตัณหำนุสัยพร้อมทั้งกิเลสทั้งปวงก็ดับไปหมดสิ้น 

ก็เป็นอันว่ำได้ทรงตัดกิเลสวัฏฏะ วนคือกิเลส เมื่อตัดวัฏฏะวนคือกิเลสเสียได้ ก็เป็น

อนัว่ำตัดกรรมตัดวบิำกคือผลได้ เพรำะฉะน้ัน จงึทรงเป็นผูห้กัวัฏฏะ ผูห้กัวน หยดุวน 

เมื่อเป็นผู้หยุดวนแล้ว ก็เป็นอันว่ำนั่นแหละคือตัวอสังขตธรรม ธรรมท่ีปัจจัยไม่ปรุง 

จิตก็เป็นจิตทีบ่รสิทุธิเ์ตม็ทีป่รำศจำกกเิลสกรรมวบิำกด้วยประกำรทัง้ปวง เป็นจติทีห่ยดุ 

เป็นจิตที่สงบ และเมื่อเป็นจิตที่หยุดเป็นจิตที่สงบดั่งนี้ จิตนี้ก็เป็นจิตที่อบรมดีแล้ว  

เป็นจิตท่ีไม่มีกเิลสแล้ว สิน้ควำมปรงุแต่งด้วยประกำรทัง้ปวง อนันีแ้หละเป็นตวัอสงัขตธรรม 

ธรรมที่ปัจจัยไม่ปรุง เป็นตัววิสังขำร มีสังขำรไปปรำศแล้ว ซึ่งเรียกว่ำ “นิพพาน”  

ก็คือจิตท่ีบริสุทธิ์เป็นอย่ำงย่ิงน้ันเอง ปรำศจำกกิเลสทั้งหมด เพรำะฉะนั้น จึงทรง 

ประสบอสงัขตธรรม ธรรมทีปั่จจยัไม่ปรงุ กค็อืจติส้ินกเิลสด้วยประกำรทัง้ปวง เป็นจิต

ทีห่ยดุเป็นจติท่ีไม่หมนุไม่วนไม่ปรงุไม่แต่ง อนันีแ้หละจงึไม่เกดิอกี และเม่ือวิบำกขนัธ์

คือขันธ์ที่อำศัยอยู่ อันเป็นชำติสุดท้ำยของพระองค์แตกสลำย ดั่งที่เรียกว่ำดับขันธ-

ปรนิพิพำน จงึไม่เกดิอีกต่อไป แต่กไ็ม่ดบัสญู เพรำะว่ำสภำพทีห่ยดุไม่ปรุงแต่ง ต่อไป

นั้น เป็นสภำพธรรมอันเรียกว่ำธำตุแท้ซ่ึงเป็นตัวด�ำรงอยู่ และธำตุแท้ซึ่งเป็นตัวด�ำรง

อยู่นี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีถ้อยค�ำอันเป็นสมมติบัญญัติที่จะเรียก ไม่เรียกว่ำจิตไม่เรียกว่ำ 

อัตตำตัวตน และไม่เรียกว่ำอะไรทั้งหมด เข้ำสู่ควำมเป็นสภำพธรรมหรือสภำพที่เป็น

ธำตแุท้ ทีห่ยดุทีไ่ม่ปรงุแต่งทัง้หมด ดัง่นีค้อือสังขตธรรมหรอืวิสังขำรในพระพุทธศำสนำ 

พ้นสมมติบัญญัติด้วยประกำรทั้งปวงและไม่เกิดอีก และก็เป็นสิ่งที่ไม่สูญไม่สิ้นไป

เพรำะฉะนั้น เมื่อมีภิกษุกล่ำวว่ำพระอรหันต์ตำยสูญ ท่ำนจึงกล่ำวว่ำควำม

เห็นเช่นน้ันเป็นควำมเห็นผิด เพรำะว่ำอะไรเป็นพระอรหันต์ ขันธ์ ๕ คือรูปเวทนำ 

สญัญำสงัขำรวญิญำณนีก้เ็ป็นขันธ์ ๕ ไม่ใช่พระอรหนัต์ และพระอรหันต์กไ็ม่ใช่ขนัธ์ ๕ 

แต่ว่ำเมือ่พระอรหนัต์ยงัด�ำรงอยู ่พระอรหนัต์กอ็ำศยัอยู่ในขนัธ์ ๕ นี ้และเม่ือขนัธ์ ๕ 

น้ีแตกสลำย พระอรหนัต์กไ็ม่แตกสลำย เพรำะพระอรหนัต์ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ เมือ่พระอรหนัต์

ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ พระอรหนัต์จงึไม่แตกสลำยไปตำมเบญจขันธ์ทีแ่ตกสลำยไปเป็นธรรมดำ 

เพรำะฉะนัน้ กำรกล่ำวว่ำพระอรหนัต์ตำยสญูจงึไม่ถกู และกไ็ม่ควรแก่ถ้อยค�ำทีจ่ะพดู

ทั้งน้ัน จะว่ำเกิด จะว่ำไม่เกิด จะว่ำเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ ดั่งน้ีก็ไม่ถูกทั้งนั้น  
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เพรำะไม่ควรที่จะพูดถึงด้วยสมมติบัญญัติอะไรท้ังส้ิน เพรำะว่ำถอนธรรมท้ังปวงขึ้น

หมดสิน้แล้ว นีเ้ป็นคตใินพระพทุธศำสนำซึง่แสดงดัง่นี ้และตำมท่ีกล่ำวมำนีก้จ็ะพงึเหน็

ได้ว่ำคติในพระพุทธศำสนำนั้นไม่แสดงว่ำตำยเกิด ไม่แสดงว่ำตำยสูญ  ถ้ำตำยเกิดก็

แสดงว่ำเมือ่ขนัธ์  ๕  อนันีแ้ตกสลำย ยงัมอีตัตำคอืตวัตนทีไ่ม่ตำยซึง่จะไปเกดิในภพ

ชำติใหม่อีกต่อไป เป็นไปอยู่ดั่งนี้ไม่มีท่ีสิ้นสุด ควำมเห็นเช่นนี้เรียกว่ำ สัสสตทิฏฐ ิ

ควำมเหน็ว่ำเทีย่ง แต่อกีด้ำนหนึง่ทีต่รงกนัข้ำมเหน็ว่ำตำยสญู คอืเหน็ว่ำมีอตัตำตวัตน

อยูใ่นชำตน้ีิเท่ำนัน้ เมือ่เบญจขนัธ์อันน้ีแตกสลำยไป อตัตำคอืตวัตนก็แตกสลำยไปด้วย 

ดั่งนี้เรียกว่ำตำยสูญ พระพุทธศำสนำนั้นไม่มีวำทะว่ำตำยเกิดหรือตำยสูญดั่งนี้ แต่ว่ำ

มีวำทะที่แสดงตำมเหตุและผล คือแสดงว่ำเมื่อยังมีเหตุให้เกิดก็เกิด แต่ว่ำเมื่อสิ้นเหตุ

ให้เกิดก็ไม่เกิด แต่ว่ำเม่ือสิ้นเหตุให้เกิดแล้ว ดังพระพุทธเจ้ำและพระอรหันตสำวก 

ทัง้หลำย เมือ่เบญจขนัธ์นีด้บัไปแล้วกไ็ม่สญู เพรำะว่ำภำวะทีเ่ป็นพระอรหันต์นัน้ไม่ใช่

ขันธ์ ๕ ดังที่กล่ำวมำแล้ว แต่ว่ำเมื่อไม่มีเหตุให้เกิดอีก ก็ไม่มีที่ตั้งของสมมติบัญญัติที่

จะเรียกว่ำอะไรท้ังสิน้ เพยีงแต่กล่ำวได้ว่ำมสีภำพธรรมคอืธำตแุท้ อนัเป็นอสงัขตธรรม  

ธรรมที่ปัจจัยไม่ปรุงอันด�ำรงอยู่

มรรคมอีงค์ ๘ เป็นยอดของสังขตธรรม

เพรำะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงแก่พระเบญจวัคคีย์ เม่ือเสด็จไป 

จะทรงแสดงปฐมเทศนำโปรด ว่ำพระองค์ทรงบรรลุอมตธรรม ธรรมที่ไม่ตำยแล้วคือ

ธรรมของบุคคลที่ไม่ตำยแล้ว ดั่งนี้แหละ และได้มีพระพุทธภำษิตตรัสไว้ว่ำ บรรดำ 

สังขตธรรม คือธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลำยนั้น มรรคมีองค์ ๘ เป็นยอด และ 

บรรดำอสังขตธรรม ธรรมที่ไม่ปรุงแต่งทั้งหลำยนั้น ก็มีวิรำคธรรม ธรรมที่สิ้นควำม

ตดิใจยนิด ีคอืนพิพำน เป็นยอดดัง่นี ้ในข้อนีจ้ะเหน็ได้ ว่ำมรรคมอีงค์ ๘ นีเ้ป็นสงัขตธรรม 

เพรำะต้องปรุงแต่ง อันหมำยควำมว่ำต้องปฏิบัติอบรมจึงจะเป็นมรรคมีองค์ ๘ ข้ึน  

แต่ว่ำมรรคมอีงค์ ๘ นีเ้ป็นไปเพือ่ตดัควำมปรงุแต่งทัง้หมด กล่ำวคอืเมือ่ปฏบิตัใินมรรค

มีองค์ ๘ ได้เต็มท่ีแล้ว จะตัดกิเลสได้หมดส้ิน เมื่อตัดกิเลสได้หมดสิ้นก็จะบรรลุถึง  

อสังขตธรรรม ธรรมที่ปัจจัยไม่ปรุง คือ นิพพาน เพรำะฉะนั้น มรรคมีองค์ ๘ นั้นจึง
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เป็นสังขตธรรม ธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่ง อันนับว่ำเป็นยอดของสังขตธรรม ทั้งหมด

เพรำะเป็นเหตุให้ตัดสังขตธรรมทั้งหมด ให้บรรลุถึงอสังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยไม่ปรุง 

คือนิพพำนได้ และเมื่อเป็นดั่งนี้ ก็เป็นอันว่ำสิ้นควำมปรุงแต่งทั้งหมด ฉะนั้น เมื่อยัง

ไม่บรรลุถึงยอดของสังขตธรรมคือมรรคมีองค์ ๘ นี้แล้ว ก็ยังต้องปรุงแต่งกันเรื่อยไป  

และจะปรงุแต่งกนัไปนำนเท่ำไรนัน้ กส็ดุแต่ว่ำเมือ่ไรจะได้มรรคมอีงค์ ๘ อย่ำงสมบรูณ์ 

เมื่อได้มรรคมีองค์ ๘ อย่ำงสมบูรณ์แล้ว ก็เป็นอันว่ำสิ้นปรุงแต่งด้วยประกำรทั้งปวง 

เพรำะฉะนั้น จึงนับว่ำเป็นยอดของสังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยปรุงทั้งหมด ก็ท�ำให ้

หยุดปรุงแต่งได้ บรรลุถึงที่สุดคือควำมไม่ปรุงแต่งได้ นี้เป็นคติในพระพุทธศำสนำ  

เพรำะฉะน้ัน คตใินพระพทุธศำสนำจงึเป็นคตทิีก่ล่ำวสจัจะคอืควำมจริง ซึง่ไม่กล่ำวว่ำ

ตำยเกิด ไม่กล่ำวว่ำตำยสูญ แต่กล่ำวเป็นกลำง ๆ ว่ำ เมื่อมีเหตุให้เกิดก็เกิด เมื่อดับ

เหตุให้เกิดได้ก็ไม่เกิด กำรดับเหตุให้เกิดได้นั้นก็ต้องดับในมรรคมีองค์ ๘ นั้นเอง  

เพรำะฉะนั้น ทำงพระพุทธศำสนำจึงตรัสสอนให้ศึกษำในไตรสิกขำ คือ ศีล สมำธิ 

ปัญญำ เพ่ือให้ได้ปัญญำคือควำมรู้ท่ียิ่ง ๆ ขึ้นไป อันนี้เป็นกำรอบรมจิตอันเรียกว่ำ 

จิตตภาวนา.



จติตภาวนา



.



ความหมายของจติตภาวนา

จิตตภาวนา แปลว่า การอบรมจิต การอบรมจิตนี้ มีความหมายไปได ้

ในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ สีลสิกขา จิตตสิกขา และปัญญาสิกขา  

เพราะว่าไตรสกิขาต้องปฏบัิตใิห้ถงึจติจึงจะเป็นศลีเป็นสมาธเิป็นปัญญา ถ้าปฏบิตัไิม่ถงึจติ

ก็ไม่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา แต่อาการของไตรสิกขานั้น ในขั้นศีลก็ปรากฏที่กาย

ที่วาจาที่ใจท้ัง ๓ เหมือนกัน แต่ว่าปรากฏออกไปภายนอกให้คนอื่นเห็นก็เพียงกาย 

เพียงวาจา ส่วนใจนั้นไม่ปรากฏออกไปโดยตรง ตนเองย่อมรู้ใจตนเองว่าเป็นอย่างไร 

และผู้อื่นที่อ่านใจได้ก็ย่อมรู้ได้ อาการของสมาธินั้นปรากฏที่จิตใจโดยตรง อาการของ

ปัญญาน้ันปรากฏทีค่วามรู ้เป็นความรูค้วามเหน็อันถูกต้อง แต่ความรู้น้ีดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว 

ว่าเป็นความรู้ของจิตนี้เอง หรือจิตก็คือธาตุรู้

ศลีเป็นภาคพื้นของสมาธแิละปัญญา

เพราะฉะนัน้ จติตภาวนา จงึครอบง�าหรอืว่ามีความหมายไปทัง้สมาธท้ัิงปัญญา 

อนัศลีนัน้จะต้องมีเป็นภาคพ้ืนเหมือนอย่างเป็นแผ่นดิน ซึง่จะต้องมหีรอืจ�าเป็นท่ีจะต้องมี 

สมาธแิละปัญญาจึงจะตัง้ขึน้มาได้ ท่านจึงเปรยีบศลีเหมอืนแผ่นดนิอนัเป็นทีต่ัง้เป็นทียื่น

ของสรรพส่ิงและของบุคคลท้ังหลาย ฉันใดก็ดี กุศลธรรมทั้งหลายเมื่อมีศีลเป็นที่ตั้ง 

จึงบังเกิดและเจรญิขึน้ได้ เพราะฉะนัน้การปฏบิตัใินศลีจงึจ�าปรารถนาของผูป้ฏบิตัธิรรม

ทั้งปวง ศีลนั้นท่านแสดงไว้ว่าย่อมเกิดขึ้นจากการสมาทาน หรือความตั้งใจรับศีลก็ได้ 

เกิดขึ้นในขณะท่ีประจวบกับวัตถุที่จะพึงล่วงศีลได้ และก็งดเว้นขึ้นได้เองในปัจจุบัน  
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ดัง่นีก้ไ็ด้ และเกดิขึน้จากธรรมปฏบิตั ิซึง่เมือ่ได้ธรรมปฏบิตัข้ิอนัน้ ๆ แล้ว ศลีก็บงัเกิด

ขึ้นมาเอง และธรรมะที่ได้ที่ถึงหากเป็นขั้นมรรคผลที่ท่านแสดงว่าโสดาปัตติมรรค  

โสดาปัตตผิล หากได้แล้ว ศีล ๕ กม็าเอง ด่ังน้ีกม็ ีศลีทีเ่กิดจากการสมาทานคอืการรบั 

จะรับจากผูท่ี้มีศีล อย่างคฤหสัถ์รบัศีลจากภกิษุสามเณร หรอืแม้ทีผู่เ้ข้ามาขอบวชรบัศลี

จากพระอาจารย์ส�าเรจ็เป็นสามเณร หรอืว่าไม่รับจากผูอ้ืน่ ตัง้ใจสมาทานขึน้ด้วยตนเอง 

ดังเช่นวนัอโุบสถ พอตืน่เช้าขึน้กต็ัง้ใจว่าวนันีจ้ะสมาทานอโุบสถศลีตัง้แต่เช้าด้วยตวัเอง 

ดั่งนี้ก็ได้ 

ศีลท่ีได้จากการสมาทานจากท่านผู ้อื่นก็ดี ด้วยตัวเองก็ดี ดั่งนี้เรียกว่า  

สมาทานวิรัติ ความงดเว้นได้ด้วยการสมาทาน ส่วนศีลที่ได้ในขณะเมื่อไปประสบวัตถุ

ทีจ่ะพงึล่วงละเมิด แต่ว่าไม่ล่วงละเมิด งดเว้นขึน้ได้ในปัจจบุนัน้ัน เรียกว่า สมัปัตตวริตั ิ

ความงดเว้นในขณะทีว่ตัถมุาถงึเข้างดเว้นได้ เช่นไม่ได้สมาทานศลีมา แต่เมือ่ไปประสบ

วัตถุที่จะพึงฆ่า แต่ก็ไม่ฆ่า งดเว้นได้ ไปประสบวัตถุที่จะพึงลักขโมย แต่ก็ไม่ลักขโมย 

งดเว้นได้ ดั่งนี้ก็เป็นสัมปัตตวิรัติ ส่วนศีลท่ีได้จากธรรมปฏิบัติ ท่านยกเอามรรคผล 

เช่นได้โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล ศีล ๕ ก็มาเอง ดั่งนี้เป็น สมุจเฉทวิรัติ  

ความงดเว้นได้อย่างเดด็ขาด ท่านแสดงว่าพระโสดาบนันัน้จะไม่มล่ีวงละเมดิศลี ๕ เลย 

และก็ไม่ได้สมาทาน เป็นศีลที่มาเอง งดเว้นได้อย่างเด็ดขาดทีเดียว เป็นสมุจเฉทวิรัติ 

แต่ว่าแม้ธรรมะข้ออื่น เมื่อปฏิบัติได้ธรรมะข้อนั้นจะไม่ถึงมรรคผลก็ตาม ศีลก็มาเอง

เหมือนกันในขณะที่ธรรมะข้อนั้นยังมีอยู่ เช่นว่า เจริญเมตตา เมื่อจิตมีเมตตาก็ย่อม

จะมศีลีตามมาด้วย เพราะว่าเมือ่มเีมตตาในสัตว์บคุคลใด ย่อมจะไม่ประพฤตเิบยีดเบยีน

สตัว์บคุคลนัน้ มีแต่เกือ้กลูอุดหนนุ ฉะนัน้ ผูท้ีม่เีมตตาจงึไม่ท�าอนัตรายแก่บคุคลหรอื

สตัว์ทีต่นเองมีเมตตา อย่างเช่นมารดาบิดาท่ีมเีมตตาต่อบตุรธิดา ย่อมจะไม่ท�าอันตราย

แก่บุตรธิดาเป็นการละเมิดศีล เพราะมีธรรมะคือเมตตานี้น�าให้เกิดศีลขึ้นมา

ศลีมุ่งความงดเว้นจากอกุศลเจตนา

เพราะฉะนัน้ แม้ธรรมปฏิบัตดิงักล่าวกน็�าให้เกดิศลีขึน้ได้ และศลีนีท่้านมุง่เอา

ตัววิรัติคือความงดเว้นเป็นหลักส�าคัญ คือจงใจงดเว้นได้ไม่ท�า ดั่งนี้เป็นศีล ถ้าศีล ๕ 
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กง็ดเว้นจากเจตนาคือความจงใจท่ีจะฆ่า ท่ีจะลกั ทีจ่ะประพฤติผดิในกาม ทีจ่ะพดูเท็จ 

และที่จะดื่มน�้าเมา คือสุราเมรัยอันเป็นฐานของความประมาท ซึ่งความงดเว้นได้จาก

อกศุลเจตนาดงักล่าวนัน้เป็นตวัศีล ท่ีว่างดเว้นจากอกศุลเจตนาดงักล่าวนัน้ กเ็พราะว่า

กรรมทีป่ระกอบกระท�าออกไปเป็นการละเมดิศลีน้ัน ต้องเกดิจากเจตนาก่อน คอืต้องมี

ความจงใจเสยีก่อน เมือ่จงใจขึน้แล้วจงึเป็นเหตใุห้บงัเกดิการกระท�า เป็นการฆ่า เป็นการ

ลกัเป็นต้น ฉะนัน้ เมือ่วรัิติคอืงดเว้นจากเจตนานัน้ได้ กเ็ป็นอนัว่างดเว้นจากกรรมนัน้ได้ 

ความงดเว้นดังกล่าวนีจ้ะต้องถงึใจ คอืจติจะต้องมคีวามงดเว้น และความงดเว้นทีเ่ป็นตวัศลี

ที่บริสุทธิ์น้ันจะต้องงดเว้นจากนิวรณ์ อันหมายความว่าอกุศลจิตในการนั้นด้วย  

กล่าวคือการงดเว้นที่เป็นศีลนั้น ที่จะท�าให้ศีลขาดก็ต้องประกอบกระท�าออกไป เช่น

การฆ่า ก็จะต้องท�าให้สัตว์หรือบุคคลนั้นตายจึงจะเป็นปาณาติบาต ดั่งนี้ศีลจึงขาด  

ถ้าหากว่าสตัว์หรอืบคุคลไม่ตาย ศลีกไ็ม่ขาด แต่ว่าในประโยคคอืการประกอบกระท�านัน้

บางทีจิตก็กลัดกลุ้มด้วยความโกรธ คิดที่จะฆ่าเหมือนกัน คือเรียกว่าเป็นพยาบาท 

ความมุ่งร้ายหมายล้างผลาญ แต่ว่าก็บังเกิดขึ้นในใจ ยังยับยั้งไว้ได้ในใจไม่ประกอบ

กระท�าออกไป แต่ใจน้ันกเ็ป็นพยาบาทคิดมุง่ร้ายขึน้มาแล้วดัง่นี ้ กเ็รยีกว่าเสียศลีทางใจ 

ใจไม่บริสุทธิ์ ศีลก็ไม่บริสุทธิ์ แต่ไม่เสียศีลทางกายทางวาจาคือยังไม่ได้ท�า บางทีก็

ประกอบกระท�าออกไป แต่ว่าไม่ถึงให้ตาย เช่นว่าทบุตที�าร้ายให้ร่างกายบอบช�า้ล�าบาก

หรอืว่าทรมานต่าง ๆ ไม่ตาย ดัง่นีศ้ลีก็ไม่ขาด ยังไม่เป็นปาณาตบิาต แต่ว่าการปฏบิตัิ

กระท�าซึ่งเป็นการท�าร้ายทางกายทางวาจานั้น ก็เสียศีลทางกายทางวาจาออกไปแล้ว 

เพราะฉะนั้น ศีลก็ไม่บริสุทธิ์ ไม่ขาด แต่ไม่บริสุทธิ์ ฉะนั้น แม้ศีลจะไม่ขาดที่เรียกว่า 

ไม่เป็นท่อน แต่ว่าก็เป็นช่องด่างพร้อย

อนัศีลท่ีจะบรสิทุธิน้ั์นต้องไม่เป็นท่อนไม่เป็นช่องไม่ด่างไม่พร้อย ศีลทีเ่ป็นท่อน

นั้นคือศีลที่ขาด เหมือนอย่างผ้าที่เป็นผืนเดียวแล้วก็ขาดออกจากกันเป็น ๒ ผืน ดั่งนี้

เรียกว่าขาด ศีลที่ขาดนั้นคือศีลที่ได้ละเมิดออกไปอย่างเต็มที่จนบรรลุถึงที่สุด ดั่งเช่น

ข้อปาณาตบิาตนัน้ ฆ่าสตัว์ ตัง้ต้นแต่มีอกุศลเจตนาทีจ่ะฆ่า แล้วกท็�าการฆ่า แล้วสตัว์

นัน้ตายด้วยอกศุลเจตนานัน้ แปลว่า ครบองค์ ยกตวัอย่างเช่นศลีข้อ ๑ นี ้ทีท่่านแสดง

ไว้ว่ามีองค์ ๕ คือ ๑. ปาโณ สัตว์มีชีวิต ๒. ปาณสญฺญิตา ตนรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต  

๓. วธกจิตฺตํ จิตคิดจะฆ่า ๔. ตชฺโช วายาโม ความเพียรที่เกิดจากเจตนานั้น  
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และ ๕. เตน มรณํ สัตว์น้ันตายด้วยความเพียรนั้น ดั่งนี้ศีลขาด ทีนี้หากสัตว์นั้น 

ไม่ตายด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตาม แต่ว่าได้มีจิตคิดจะฆ่า ได้มีความเพียรท่ีจะฆ่า  

น้อยหรือมากก็ตาม แต่ว่าสัตว์ไม่ตาย ด่ังนี้เรียกว่าศีลเป็นช่อง คือเหมือนอย่างผ้าที่

ขาดเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ แต่ว่าไม่ถงึกบัขาดออกจากกนัเป็น ๒ ท่อน แต่ว่าเป็นช่อง ๆ 

ทะลุเป็นช่อง ๆ ดั่งนี้เรียกว่าศีลเป็นช่อง คราวนี้หากว่ามีจิตคิดที่จะฆ่าและไม่ถึงกับได้

ประกอบความเพียรออกไป คิดงุ่นง่านอยู่ในใจล่วงละเมิดอยู่ในใจ ไม่ถึงกับจะท�าออก

ไปดั่งนี้ เรียกว่าศีลด่างศีลพร้อย เหมือนอย่างผ้าท่ีไม่ขาดเป็นท่อน ไม่ทะลุเป็นช่อง  

แต่ว่าเปรอะเป้ือนด่างพร้อย ไม่เป็นผ้าท่ีสะอาด ฉะนัน้ แม้มจีติงุน่ง่านคดิทีจ่ะฆ่าอยูด่ัง่นี้ 

กเ็รยีกว่าศลีด่างศลีพร้อย คอืถ้าคดิว่าจะฆ่าอย่างแรง ถ้าหากว่าไม่ถงึคดิว่าจะฆ่าแต่จติ

เดอืดร้อนคดิทีจ่ะท�าร้าย กแ็ปลว่าไม่ถงึกบัด่างทีเดียว แต่ว่าพร้อย กเ็ป็นอนัว่าไม่บริสทุธิ์

มคีวามส�ารวมใจคู่กับศลี

เพราะฉะน้ัน ท่ีจะเป็นศีลถึงจิตใจนั้นจะต้องท�าจิตใจให้สงบ ซึ่งจะต้องอาศัย

ความคอยส�ารวมใจอยูด้่วย เพราะฉะนัน้ แม้ว่าศลีนัน้จะชีเ้อาตัววิรตัคิอืความงดเว้นได้

เป็นข้อส�าคัญกต็าม กต้็องอาศยัม ีสังวโร คอืความส�ารวม เป็นข้ออาศยัหรอืเป็นเครือ่ง

อาศัยอย่างใกล้ชิดอีกด้วย คือจะต้องมีความส�ารวม ต้องมีความระมัดระวังใจท่ีจะไม่

ให้เกิดอกุศลเจตนาออกไป ในอันท่ีจะฆ่าหรือในอันที่จะท�าร้ายส่ิงมีชีวิต อันรวมทั้ง

บุคคลและสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ตลอดจนถึงไม่คิดที่จะท�าร้ายด้วย ต้องพยายาม

ส�ารวมใจที่จะดับใจได้ เพราะฉะนั้น นอกจากวิรัติอย่างหยาบแล้ว ต้องมีวิรัติอย่าง

ละเอียดอันหมายถึงความส�ารวมระวังดังกล่าวนี้ด้วย อันความส�ารวมระวังนี้เรียกว่า 

สังวโร หรือเรียกว่า สัญญมะ แปลว่า ความส�ารวมระวัง เพราะฉะนั้น ความส�ารวม

ระวงันีจ้งึต้องอยูคู่ก่บัวริตั ิจงึจะประคองวริตัใิห้เป็นไปด้วยด ีและตวัความส�ารวมระวงั

น้ันกคื็อสตนิัน้เอง คอืความระลกึได้ เพราะฉะนัน้ เมือ่สอนให้มคีวามส�ารวมระวงัคูก่นั

ไปกบัวริตัทิีเ่ป็นศลีโดยตรงดัง่นีแ้ล้ว การปฏบิตัใินศลีจะต้องอาศัยธรรมะอกี ๒ หมวด 

หมวดหนึ่งก็คือหิริโอตตัปปะ หิริก็คือความละอายใจ โอตตัปปะก็คือความเกรงกลัว
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มหีริแิละโอตตัปปะ

อัน หิริ ความละอายใจ และ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวนี้ หมายถึง ละอาย

ใจต่อความชัว่ เกรงกลวัต่อความช่ัว คอื ละอายใจต่อบาปอกศุลทจุรติทางกายทางวาจา

ทางใจทั้งหลาย เกรงกลัวต่อบาปอกุศลทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจทั้งหลาย  

หิริและโอตตัปปะน้ีอันท่ีจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนจากความละอายและความกลัว 

ที่บุคคลมีอยู่นี้เอง แต่ว่าความละอายและความกลัวที่บุคคลมีอยู่เป็นประจ�า เรียกว่า

โดยมิต้องปฏิบัตินี้ เป็นความละอายและความกลัวต่อความรู้ของผู้อื่นและต่อบุคคล 

ผู้อื่น เช่นว่าละอายที่เขาจะรู้จะเห็นจึงได้ปกปิดซ่อนเร้น กลัวต่อโจรผู้ร้ายหรือว่ากลัว

เขาจะรูจ้ะเห็นจงึได้ปกปิดซ่อนเร้นจงึได้หลบซ่อนดัง่นีเ้ป็นต้น พระพทุธเจ้าตรสัสอนให้

ละอายต่อตัวเอง ที่จะรู้เห็นตัวเองประกอบความชั่วต่าง ๆ เกรงกลัวต่อตัวเองที่ตัวเอง

จะประกอบความชัว่ต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ ความทีเ่ป็นหริโิอตตปัปะนี ้จงึเป็นความละอาย

และเกรงกลัวที่สูงกว่าความละอายและเกรงกลัวที่ทุกคนมีอยู่ ก็ปรับปรุงความละอาย

และเกรงกลัวที่ทุกคนมีอยู่นั้นเอง มาท�าให้เป็นความละอายและความเกรงกลัวที่เป็น

ทางธรรมะ และข้อนี้จะพึงเห็นได้ง่าย ดังที่คนต้องซ่อนเร้นกระท�าความชั่วทั้งหลาย 

เพราะละอายแต่คนอืน่จะเหน็ แต่หากว่าถ้าตนเองมีความละอายต่อตัวเองแล้ว ว่าตัวเอง

จะต้องรู้เห็นตัวเองอยู่ทุกขณะ ไม่มีความลับอะไรต่อตัวเองดั่งนี้แล้ว ก็จะท�าให้ตัวเอง

งดเว้นการกระท�าความชัว่ได้ทัง้ในทีล่บัและในท่ีแจ้ง ความเกรงกลวักเ็หมือนกนั อย่างเช่น

ความเกรงกลวัทัว่ไปกค็อืเกรงกลวัโจรผูร้้ายว่าจะมาฆ่าตน จะมาลักของของตน แต่ว่าลืม

ไปที่จะกลัวตัวเองท่ีจะไปเป็นโจรผู้ร้ายส�าหรับผู้อื่น ท่ีจะไปลักของของเขา ที่จะไป 

ฆ่าเขา เพราะฉะน้ัน ถ้าหากว่าได้ปรับปรุงความเกรงกลัวนี้มาให้เป็นความเกรงกลัว 

ตวัเองทีจ่ะเป็นผูร้้าย โดยทีเ่มือ่มคีวามเกรงกลวัตัวเองทีจ่ะเป็นผูร้้ายดัง่นีแ้ล้ว กจ็ะท�าให้

ตัวเองละความเป็นผู้ร้ายได้ ตัวเองก็จะไม่ไปเป็นผู้ร้ายได้ คือว่าจะไม่ไปฆ่าใครไม่ลัก

ของใคร เป็นต้น ดั่งนี้ก็เป็นโอตตัปปะขึ้นมา

 เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมะ เอาธรรมดานีแ่หละ เอาความละอาย

ความเกรงกลัวที่คนมีอยู่เป็นธรรมดานี่แหละ มาปรับปรุงให้เป็นธรรมะขึ้น ให้เป็นหิริ
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เป็นโอตตปัปะขึน้ ดัง่นีเ้รยีกว่าเป็นการทีท่�าให้เจรญิขึน้ พฒันาให้เจรญิขึน้ เม่ือยังเป็น

ความละอายความเกรงกลัวที่เป็นสามัญอยู่ดังกล่าวนั้น ก็เหมือนอย่างว่าเป็นคนป่า 

คราวน้ีก็มาพัฒนาให้เป็นคนเมืองขึ้น ให้เจริญขึ้น ให้รู้จักละอายให้รู้จักเกรงกลัวต่อ

ความชัว่ทัง้หลาย และกใ็ห้งดเว้นตวัเองได้ ดัง่นีก้เ็ป็น หริโิอตตปัปะ ขึน้มา หริโิอตตปัปะ

นี้เรียกว่าเป็นเหตุใกล้ของศีล ท�าให้ปฏิบัติในศีลได้ดีขึ้น

มอีนิทรยีสังวร

ธรรมะอีกหมวดหนึ่งหรืออีกข้อหนึ่งก็คือ อินทรียสังวร ความส�ารวมอินทรีย์ 

หรือส�ารวมตา ส�ารวมหู ส�ารวมจมูก ส�ารวมกาย ส�ารวมใจ ในขณะท่ีตาเห็นอะไร  

หไูด้ยนิอะไร จมูกล้ินกายได้ทราบกล่ินรสโผฏฐพัพะอะไร ใจได้รูเ้รือ่งราวอะไร กม็สีติ

รักษาเหมือนอย่างรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เสมอ โดยตรงก็คือรักษาใจอยู่เสมอ  

ที่จะไม่ไปยึดถือสิ่งที่ได้เห็น ที่ได้ยิน ที่ได้ทราบ มาก่อกิเลส เป็นราคะโทสะโมหะหรือ

โลภะโทสะโมหะขึ้นในจิตใจ คอยป้องกันไว้ ให้สิ่งที่ได้เห็นที่ได้ยินที่ได้ทราบนั้นอยู่แค่

ตาหูจมกูลิน้กายใจ ให้ตกอยูแ่ค่นัน้ ไม่ให้ก่อกเิลสเข้ามา เหมอืนอย่างสตเิป็นนายประตู

คอยรักษาทวารทั้ง ๖ นั้น คือรักษาจิตนั้นเองอยู่เสมอ ไม่ให้สิ่งเหล่านั้นก่อกิเลส 

เข้ามาในจิตใจ คือไม่ยึดถือไว้น่ันเอง ให้เห็นสักแต่ว่าได้เห็น ให้ได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน 

ให้ทราบสักแต่ว่าได้ทราบ ให้รู้ให้คิดสักแต่ว่าได้รู้ได้คิด แปลว่าถือเอาประโยชน์จาก 

สิ่งเหล่าน้ันในทางที่เป็นคุณประโยชน์ทั้งหลาย ไม่ก่อให้เกิดโทษเข้ามา ถ้าหากว่าจะ

เป็นชนวน กใ็ห้รูว่้านีจ่ะเป็นชนวนแล้ว คอืจะเป็นชนวนแห่งราคะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง 

กค็อยห้ามใจบอกว่าอย่าไปรบัชนวนนัน้ อย่าให้จิตอนันีเ้ป็นข้างไม้ขดี แล้วอย่าให้ชนวน

นั้นเป็นตัวไม้ขีด มาขีดให้เป็นไฟลุกขึ้นมาในใจ คอยป้องกันเอาไว้อยู่ดั่งนี้ คือไม่ยอม

ที่จะให้ชนวนนั้นมาเป็นตัวไม้ขีด ไม่ให้จิตเป็นข้างไม้ขีดท่ีจะก่อไฟขึ้นมา คอยดับไว้ 

อยู่เสมอ ดั่งนี้แล้วก็เป็นความส�ารวมระวังจิตใจอย่างหนึ่ง เป็นเครื่องที่จะท�าให้การ

ปฏิบัติศีลเป็นไปได้
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สมถกรรมฐานและวปิัสสนากรรมฐาน

ค�าว่า “จิตตภาวนา” ในพระพุทธภาษิตที่อ้างมานี้ ย่อมมีความหมายถึงการ

อบรมจิตที่เศร้าหมองแล้วให้บริสุทธิ์ได้ ในการอบรมจิตให้บริสุทธิ์ได้นี้ ก็จะต้องอาศัย 

สญัญมวธิ ีวธิสี�ารวมระวงัซึง่ได้แก่สติ และ ทมวธิ ีวธิฝึีกดัดอนัได้แก่ปัญญา หรอืกล่าว

อกีอย่างหน่ึงต้องอาศัย สมถกรรมฐาน กรรมฐานท่ีท�าจติให้สงบ และ วปัิสสนากรรมฐาน 

กรรมฐานที่ท�าให้ได้ปัญญาเห็นจริงรู้แจ้งหรือว่ารู้แจ้งเห็นจริง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง

ก็ได้แก่สมาธิและปัญญาในไตรสิกขา 

ตามข้อธรรมทีอ้่างมานีจ้ะรูส้กึว่าขาดศลีไป แต่อนัทีจ่รงินัน้กต้็องมศีลีเป็นภาคพืน้ 

เพราะว่าศลีนัน้ตรัสเปรยีบไว้ว่าเหมอืนอย่างพืน้ดิน ซึง่จะต้องมีเป็นภาคพืน้ไว้ ถ้าไม่มี

พื้นดิน ก็ไม่มีท่ียืน ไม่มีท่ีตั้งของสิ่งท้ังหลายฉันใด ไม่มีศีลก็ไม่มีที่ตั้งของกุศลธรรม 

ทัง้หลายฉนัน้ัน เพราะฉะน้ัน จงึจะต้องมีศีลอนัเป็นกศุลธรรมข้อทีเ่ป็นพืน้ฐาน กศุลธรรม

อื่น ๆ จึงจะอาศัยศีลเกิดขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้น จึงตกลงว่าต้องปฏิบัติให้มีขึ้นทั้งศีล 

สมาธแิละปัญญา ครบไตรสกิขา หรอืจะกล่าวขยายออกไปอีก กใ็ห้ครบมรรคมอีงค์ ๘ 

ซึง่มทีัง้ศลีทัง้สมาธทิัง้ปัญญา สมัมาทฏิฐิ ความเหน็ชอบ สมัมาสงักปัปะ ความด�ารชิอบ 

เป็นปัญญา สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ  

เลี้ยงชีวิตชอบ เป็นศีล สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ 

ตั้งใจมั่นชอบ เป็นสมาธิ 

และในไตรสิกขาได้ใช้ค�าว่าจิตในข้ันสมาธิ คือเรียกว่า สีลสิกขา จิตตสิกขา 

และ ปัญญาสิกขา จิตตสิกขาก็เป็นขั้นสมาธิ หากจะน�าค�าว่าภาวนามาแทนสิกขา 

ในไตรสิกขา เป็นสีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนาก็ได้ แต่ก็จะต้องเข้าใจว่า

จิตตภาวนาในไตรสิกขานี้ก็มีความหมายแค่สมาธิ แต่ว่าจิตตภาวนาตามพุทธภาษิต 

ที่ตรัสไว้ อันสืบมาจากที่ตรัสว่าจิตนี้ประภัสสรคือผุดผ่องนั้น ย่อมมีความหมายไม่ใช่

จ�าเพาะแต่จิตตสิกขาหรือสมาธิ แต่มีความหมายครอบไปท้ังหมด คือจิตตสิกขา  

ปัญญาสิกขา หรือสมาธิ ปัญญา หรือสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน หรือ 

สญัญมวธิ ีทมวิธ ีรวมทัง้ศลีอนัเป็นภาคพืน้อีกด้วย เพราะฉะนัน้ กพึ็งเข้าใจความหมาย 

ของค�าว่าจิตตภาวนาตามที่ได้กล่าวมานี้
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อนัวธิอีบรมจติทีแ่สดงอธบิายกนัทัว่ไปนัน้ กม็กัจะยกเอาสญัญมวธิแีละทมวธิี 

แต่ว่าก็มคีวามหมายถงึกรรมฐานท้ังสอง เป็นต้น ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว เพราะสญัญมะนัน้

ก็อยู่ในข้ันของสมาธิ ทมะนั้นก็อยู่ในขั้นของปัญญา ได้กล่าวมาแล้วถึงเร่ืองจิต จิตที่

อบรมแล้ว จิตที่ไม่ได้อบรมแล้ว และก็ได้กล่าวมาแล้ว ว่าจิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดา

คือเป็นตัวธาตุรู้ดังที่ตรัสแสดงไว้ในธาตุ ๖ ก็ล้วนเป็นจิตท่ีไม่ได้อบรม จึงได้มาเป็น

สังขารคือผสมปรุงแต่งกับธาตุไม่รู้ เกิดเป็นสัตวโลกเป็นต้นว่ามนุษย์และเดรัจฉาน 

ทั้งหลาย ตลอดจนถึงโอปปาติกะทั้งหลาย และจิตที่ไม่ได้อบรมนี้ก็ย่อมมีอวิชชาคือ

ความไม่รูห้มายถงึไม่รูจ้รงิ ฉะนัน้ จงึได้เศร้าหมองไปได้ด้วยเครือ่งเศร้าหมองทัง้หลาย

ทีจ่รเข้ามา อันเรยีกว่า อปุกิเลส กคื็อ กิเลส นัน่เอง แต่ในทีน่ีเ้รยีกว่าอปุกเิลสเพือ่จะ

ชี้ให้ชัดว่าบรรดากิเลสนั้นล้วนเป็นเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามา คือเป็นอาคันตุกะ  

ที่เราแปลกันว่า ผู้เข้ามาหาหรือแขก ไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้าน แต่ว่าเมื่อจรเข้ามาแล้วก็

ไม่ยอมออกไป ยึดอยู่ในจิต เป็น อาสวะ เป็น อนุสัย เพราะฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้

ประกอบกรรม กรรมกส่็งวบิากคอืผล ผลนัน้กก่็อเพิม่เตมิกิเลสขึน้อกี ก็เป็นอนัว่าเกดิ

วัฏฏะคือวน จิตที่มิได้อบรมจึงต้องท่องเที่ยววนอยู่ในกิเลสกรรมวิบาก อันเรียกว่า  

วัฏฏสังสาระ หรือ วัฏฏสงสาร 

อรยิสาวกย่อมมจีติตภาวนา

ปุถุชนผู้ยังมิได้สดับ ค�าว่า “ปุถุชน” นั้นแปลว่า คนหนา มีความหมาย  

๒ อย่าง อย่างหนึ่งคือเป็นคนมีกิเลสหนา เพราะว่ายังมีสังโยชน์ที่เป็นเครื่องประกอบ

ผูกไว้อยู่ครบทั้ง ๑๐ ประการ ละไม่ได้สักประการเดียว อีกอย่างหนึ่งปุถุชนแปลว่า 

คนจ�านวนมาก หรือว่ามีมาก ผู้มิได้สดับแล้วหมายถึงผู้ที่ยังมิได้สดับฟังค�าสั่งสอนที ่

พระอริยะประกาศไว้แล้ว ยังไม่เข้าถึงธรรมะจนถึงตัดกิเลสได้บางส่วนหรือสิ้นเชิง  

ย่อมไม่มีจิตตภาวนาหรือการอบรมจิตตามวิธีที่พระอริยะประกาศไว้ เพราะฉะนั้น  

จึงท�าจิตให้บรสิทุธิไ์ม่ได้ ส่วนอรยิสาวกผูไ้ด้สดบัแล้วย่อมมจีติตภาวนา ค�าว่า “อรยิสาวก” 

นั้นแปลได้ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งแปลว่าศิษย์ของพระอริยะ ตามศัพท์ “สาวก” แปลว่า 

ผูฟั้งหรอืผูส้ดับฟัง กร็วมแปลว่าศษิย์ของพระอริยะ อกีอย่างหนึง่แปลว่าสาวกผูเ้ป็นอรยิะ 



101จิตตภาวนา

คือศิษย์ผู้เป็นอริยะด้วยตนเอง ค�าว่า “อริยะ” ในที่นี้หมายถึงบุคคลผู้ตัดกิเลสได้แล้ว

บางส่วนจนถึงสิ้นเชิง คือโสดาบันบุคคลผู้ตัดสังโยชน์ได้ ๓ สกทาคามีบุคคลผู้ตัด

สังโยชน์ได้ ๓ เหมือนกัน กับท�ากิเลสกองราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางยิ่งขึ้นไปกว่า

โสดาบนัอกี อนาคามบีคุคลตดัสงัโยชน์ได้ ๕ อรหนัตบคุคลตดัสงัโยชน์ได้ ๑๐ สงัโยชน์

นั้นมี ๑๐ กิเลสทั้งหมดก็รวมอยู่ในสังโยชน์ ๑๐ นี้แหละ ฉะนั้น เมื่อตัดสังโยชน์ได้

หมดก็เป็นอันว่าตัดกิเลสได้สิ้นเชิง ถ้าแปลว่าสาวกผู้เป็นอริยะ ก็ต้องหมายถึงสาวก

ของพระพุทธเจ้าผูไ้ด้ฟังค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าแล้วตดักเิลสได้ตัง้แต่ขัน้พระโสดาบนั

ขึ้นไปจนถึงขั้นพระอรหันต์ แต่ถ้าแปลว่าสาวกแห่งพระอริยะคือศิษย์ของพระอริยะ  

ก็ย่อมรวมถึงศิษย์ผู้ท่ีได้ฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้ปฏิบัติตามพระธรรมค�า 

สั่งสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เบื้องต้น คือต้ังแต่เป็นปุถุชนอยู่ เม่ือได้ฟังค�าส่ังสอน 

ของพระพุทธเจ้า และได้ปฏิบัติตามธรรมะค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เบื้องต้น 

ขึน้ไป กข็ึน้ชือ่ว่าเป็นอรยิสาวกได้ ผูไ้ด้สดบัแล้วกค็อืผูท้ีไ่ด้สดับตรบัฟังได้เรยีนได้ศกึษา

ธรรมะค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าและได้ปฏบิตั ิอรยิสาวกผูไ้ด้สดบัแล้ว มีจติตภาวนา

คอืการอบรมจติ ปฏบัิตใินสญัญมวธิทีมวธิ ีปฏบิติัในสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน

เพราะฉะนั้น การปฏิบัติอบรมจิตนี้จึงเป็นสิ่งส�าคัญ เป็นเครื่องประกาศว่าได้

เป็นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติก็ยังไม่ได้ชื่อว่าอริยสาวกผู้สดับแล้ว  

แต่ช่ือว่าเป็นปุถุชนผู้ยังมิได้สดับ เป็นการแสดงชี้ให้เห็นความส�าคัญของการปฏิบัติ

อบรมทางจิตใจว่าเป็นสิง่จ�าเป็นท่ีจะต้องปฏบิตั ิและเมือ่ได้ปฏบิตัอิบรมจติใจให้บรสุิทธิ์

แล้วอย่างเตม็ทีอ่ย่างสิน้เชงิ คอืเป็นอรหนัตบคุคล กช็ือ่ว่าเป็นผู้ทีม่จีติอนัได้อบรมแล้ว  

จิตที่ได้อบรมแล้วนี้ย่อมไม่มาเป็นสังขาร คือผสมปรุงแต่งกับธาตุที่ไม่รู้ทั้งหลายอีก  

หยดุวฏัฏะคอืหยุดวน เพราะเม่ือไม่มีกเิลสอนัเป็นเหตใุห้กระท�ากรรมกไ็ม่ประกอบกรรม 

เมือ่ไม่มกีรรมอันเป็นเหตสุ่งวบิากกไ็ม่มีวบิาก และความไม่มวีบิากนัน้กเ็ริม่ต้นแต่ไม่มี

วิบากขันธ์คือขันธ์ที่ไม่เป็นวิบากอีกต่อไป ที่เรียกว่าไม่เกิดอีกเพราะความที่เกิดอีกนั้น

เป็นการก่อวิบากขันธ์ขึ้นอีกต่อไป เม่ือตัดกิเลสออกได้ก็ตัดกรรมก็ตัดวิบาก จึงหยุด

วฏัฏะคือหยดุวน เป็น ววิฏัฏะ คอืไม่วน มีความส่วนไปปราศแล้ว ซึง่สภาพธรรมดังนี้

เรียกว่า “นิพพาน”
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สอุปาทเิสสนพิพานและอนุปาทเิสสนพิพาน

พระพทุธเจ้าและพระอรหนัตสาวกผู้ทีย่งัมชีวีิตอยู ่ยงัมวีบิากขนัธ์เหลอือยูค่อื

ยังด�ารงชีวิตอยู่ แต่ว่าวิญญาณธาตุหรือจิตก็ไม่มาปรุงแต่งเป็นสังขาร คือไม่ปรุงแต่ง

เป็นกิเลส ไม่ปรุงแต่งเป็นกรรม ไม่ปรุงแต่งเป็นวิบาก หยุดวัฏฏะคือหยุดวน ยังเหลือ

แต่วบิากขันธ์ ซึง่ท่านกใ็ช้วบิากขนัธ์นีบ้�าเพญ็ประโยชน์ อย่างพระพทุธเจ้าก็ทรงใช้วบิาก

ขันธ์นี้บ�าเพ็ญประโยชน์ อันเรียกว่า อัตถจริยา ประพฤติประโยชน์ คือ โลกัตถจริยา 

ประพฤตปิระโยชน์ต่อโลก ญาตตัถจริยา ประพฤตปิระโยชน์ต่อพระญาต ิพุทธัตถจริยา 

ประพฤติประโยชน์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้า 

โลกตัถจรยิา ประพฤตปิระโยชน์ต่อโลกนัน้กค็อื เสดจ็จาริกไปทรงแสดงธรรม 

สั่งสอนโปรดสัตวโลกทุกถ้วนหน้า โปรดเวไนยนิกรคือหมู่ชนที่ฝึกอบรมส่ังสอนได้  

ให้บรรลุประโยชน์ปัจจุบันบ้าง ประโยชน์ภายหน้าบ้าง ประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผล

นิพพานบ้าง ตามภูมิตามชั้น

ญาตตัถจรยิา ประพฤตปิระโยชน์ต่อพระญาตนิัน้กค็อื โปรดพระญาตใินโอกาส

พิเศษเป็นบางคราวหรือเป็นบางประการ เพราะพระญาตินั้นนับตั้งแต่พระพุทธบิดา

พระพทุธมารดา ย่อมมอุีปการคุณแก่พระองค์มา และมคีวามสัมพนัธ์เกีย่วเนือ่งกนัอยู่

ในฐานะเป็นพระญาติ 

พุทธัตถจริยา ประพฤติประโยชน์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้านั้น ได้แก่ได้ทรง

แสดงธรรมบัญญัติพระวินัย ตั้งพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัททั้ง ๔ ขึ้นในโลก 

พระพทุธเจ้าได้ทรงบ�าเพญ็ประโยชน์อยูถ่งึ ๔๕ ปี จงึเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน ทีเ่รยีกว่า 

“ดับขันธปรินิพพาน” ดับขันธ์ก็คือดับวิบากขันธ์ทั้ง ๕ นี้ซึ่งเป็นวิบากขันธ์ครั้งสุดท้าย

ของพระองค์

ความดับขันธ์ คือ ขันธ์ ๕ อันเป็นความแตกดับหรือที่เรียกว่าตายในโวหาร

โลกท่ัวไปนัน้ กเ็ป็นความแตกดบัหรอืเป็นความตายของขันธ์ ๕ ครัง้สุดท้าย จงึเรียกว่า 

ปรินิพพาน แปลว่า ดับโดยรอบ เพราะค�าว่านิพพานนั้นมี ๒ อย่าง คือ สอุปาทิเสส-
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นิพพาน ดับกิเลสที่ยังมีเบญจขันธ์เหลือ เป็นความดับกิเลสของพระพุทธเจ้าและ 

พระอรหันตสาวกทั้งหลาย ยังมีเบญจขันธ์อยู่ อีกอย่างหนึ่ง อนุปาทิเสสนิพพาน  

ดับกิเลสที่ไม่มีเบญจขันธ์เหลือ คือดับขันธ์ขั้นปรินิพพานดังกล่าวนั้น ดังโวหารสามัญ

เรียกว่าตายหรือแตกดับ ดับขันธ์

แต่ก็พึงทราบด้วยว่าอธิบายในดับขันธ์ทั้ง ๒ นี้ก็ยังมีต่างกันอีก อธิบายอีก

อย่างหนึ่งว่าตัดกิเลสของพระโสดาบัน ของพระสกทาคามี ของพระอนาคามี เป็น  

สอุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสของพระอรหันต์ คือดับกิเลสทั้งหมด เป็น อนุปาทิเสส-

ปรินิพพาน ก็เป็นอันว่าอธิบายตามนัยหลังนี้ นิพพานท้ังสองก็เป็นดับกิเลสด้วยกัน

ทัง้หมด ในขณะทีว่บิากขนัธ์ยงัเหลืออยูน่ัน้ วบิากขนัธ์กเ็ป็นสงัขารทีป่รงุแต่ง เพราะว่า

นามรูปก็ยังปรุงแต่งกัน ยังมีรูปที่ต้องหายใจเข้าหายใจออก ต้องผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ 

มอีาการ ๓๒ มธีาตทุัง้ ๔ ประกอบกนัท�างาน ต้องอาศยัอาหาร ยงัมเีวทนาสญัญาสงัขาร 

แปลว่า ขันธ์ ๕ ที่ยังเหลืออยู่นั้นก็ต้องเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง ยังผสมยังต้อง

ปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลา โดยที่เป็นที่อาศัยของจิตที่บริสุทธิ์ จิตที่ได้อบรมแล้ว จิตที่

บริสุทธิ์แล้ว

ประโยชน์สุขที่บรสิุทธิ์เกดิจากจติที่บริสุทธิ์

เพราะฉะน้ัน จิตที่บริสุทธิ์แล้ว จิตที่อบรมแล้วของพระอริยเจ้า คือของ

พระพุทธเจ้าและของพระอรหันต์ทั้งหลายนั้น เมื่อยังอาศัยอยู่ในวิบากขันธ์ ก็ออกมา

ปฏิบตัปิระโยชน์ต่าง ๆ โดยทีไ่ม่ได้มีความยึดถอืมุง่หวงัประโยชน์ตนแม้แต่น้อย ประกอบ

ด้วยกรณุาอนับรสิทุธิค์อืมุง่จะช่วยให้พ้นทุกข์ ฉะนัน้ พระพทุธเจ้ามพีระมหากรณุาเป็น

ปุเรจาริก คือน�าไปข้างหน้า จึงได้ทรงใช้พระสัพพัญญุตญาณ พระทศพลญาณและ 

พระปาฏิหาริย์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่โลกแก่เวไนยนิกรทั้งส้ิน 

โดยไม่มีมุ่งลาภยศสรรเสริญสุขเพื่อตนแม้แต่น้อย เพราะว่าพระองค์ไม่มีตนท่ียึดถือ 

ไม่ยึดถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเรา ไม่ยึดถือว่าอะไรเป็นของเรา หรือ

ไม่ยดึถือว่าเราเป็นอะไร จงึไม่มคีวามเหน็แก่ตนแม้แต่น้อย มุ่งประโยชน์สุขแก่โลกแก่
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เวไนยนิกรเพียงอย่างเดียว ด้วยพระมหากรุณา เพราะฉะนั้น ส่ิงที่พระองค์ปฏิบัติ

กระท�านั้นจึงเป็นตัวประโยชน์ที่บริสุทธิ์ ไม่เป็นกรรมที่บังเกิดข้ึนแก่พระองค์ แม้ว่า

ประโยชน์ทีก่ระท�าอย่างบรสิทุธิน์ัน้จะเข้าใจกนัว่าเป็นกรรมดเีป็นกรรมเกือ้กลู แต่ส�าหรบั

พระองค์แล้วไม่เป็นตัวกรรม เพราะว่าไม่ได้มีกิเลสสร้างขึ้นมา

เพราะฉะนัน้ จติทีบ่รสิทุธิอ์ย่างยิง่นีท้�าอะไรออกไปกเ็ป็นตวัประโยชน์ทีบ่รสิทุธิ์ 

และทรงประกอบกระท�าด้วยพระญาณปัญญา จึงเป็นสิ่งที่มีคุณโดยส่วนเดียวไม่มีโทษ

แม้แต่น้อย เป็นประโยชน์แก่ผูท้ีร่บัไปปฏบิตัท้ัิงนัน้ ถ้าเป็นคนท่ียังมีกเิลสจะกระท�าไม่ได้ 

เพราะคนทีม่กีเิลสนัน้จะต้องมคีวามเหน็แก่ตวัถ้ามตีวั เมือ่มตีวักต้็องมคีวามเหน็แก่ตวั

แม้เล็กน้อย จะไม่มีความเห็นแกต่ัวกต็อ้งไมม่ีตวั และจะไม่มตีัวไดก้็ต้องไม่มอีุปาทาน 

ความยึดถือตัวเราทั้งหมด เป็นจิตที่บริสุทธ์ิเป็นจิตที่มีอิสระเสรีด้วยประการทั้งปวง 

อิสระเต็มที่เสรีเต็มที่

ส่วนอิสระเสรีประการอ่ืนนั้นอันท่ีจริงไม่ใช่อิสระไม่ใช่เสรี เพราะยังเป็นทาส

ของตัณหาทั้งนั้น รู้สึกว่าจะเป็นอิสระเสรีอยู่ข้างนอก แต่ข้างในนั้นไม่ใช่ เป็นทาสของ

ตณัหาทัง้นัน้ พระพทุธเจ้าจงึตรสัเรยีกว่า ตณัหาธปิไตย ตณัหาเป็นใหญ่ ถ้าไม่ใช่เป็น

ตณัหาธปิไตยก็ต้องเป็น ธรรมาธปิไตย ธรรมะเป็นใหญ่ ท่านผูมี้จติทีบ่ริสุทธิน์ัน้ไม่เป็น

ตัณหาธิปไตย แต่ว่าเป็นธรรมาธิปไตย ธรรมะเป็นใหญ่

ดงัทีแ่สดงว่าพระพทุธเจ้าเองนัน้ ได้ทรงพจิารณาไปในทศิทัง้หมด ว่าจะมใีคร

บ้างทีเ่ป็นบคุคลหรอืเป็นเทพกต็ามทีจ่ะทรงให้ความเคารพ กไ็ม่ทรงเหน็ว่ามบีคุคลหรอื 

มีเทพหรือมีอะไรที่จะทรงให้ความเคารพได้ ก็ได้ทรงเห็นแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  

ที่พระองค์ทรงพึงเคารพคือธรรมะหรือพระธรรม พระพุทธเจ้าจึงทรงเคารพพระธรรม 

และกต็รัสว่าพระพทุธเจ้าทัง้ปวงนัน้เคารพพระธรรม และวธิเีคารพพระธรรมของพระองค์

เป็นอย่างไร พระองค์ก็ได้ทรงบอกไว้ด้วยคือตรัสว่า ได้ทรงมีพระมหากรุณาแผ่ทั่ว

เหมือนกันไปหมด ทรงแสดงธรรมสั่งสอนด้วยพระกรุณาแผ่เหมือนกันไปหมด คือว่า

จะทรงสัง่สอนแก่คนจนคนมัง่มหีรอืว่าคนชัน้ต�า่หรอืว่าคนชัน้สงูทกุชัน้ในโลก ทัง้มนษุย์

ทัง้สตัว์เดรจัฉาน ทรงมพีระกรณุาแผ่เสมอเหมือนกนัหมด แล้วทรงแสดงธรรมเพือ่ให้ 

ทุกคนได้บรรลุสุขประโยชน์เหมือนกันไปหมดท่ัวกันไปหมด ไม่มีความล�าเอียง ไม่มี 
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ความลดหลั่น ตามสมควรแก่อัธยาศัยนิสัยของแต่ละบุคคล ทรงปฏิบัติดั่งนี้คือทรง

เคารพพระธรรม

เพราะฉะนัน้ ระยะเวลาทีพ่ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้หลายได้ปฏิบตัิ

ประโยชน์นัน้ จงึเป็นประโยชน์ทีแ่ท้จริง เป็นประโยชน์ทีบ่ริสุทธิ ์ไม่ได้บงัเกดิจากกเิลส

เพราะฉะนั้น จึงไม่เป็นกรรมท่ีจะส่งวิบากอันเป็นวัฏฏะคือความวนต่อไป ไม่มีความ

ยึดถือด้วยประการทั้งปวง จนดับขันธ์ในที่สุด และเมื่อดับขันธ์แล้วก็เป็นอันว่าสิ้น 

สมมติบัญญัติท่ีจะเรียกต่อไป ไม่เรียกว่าจิต ไม่เรียกว่าวิญญาณธาตุ ไม่เรียกว่าดิน  

ไม่เรียกว่าน�้า ไม่เรียกว่าลม ไม่เรียกว่าไฟ ไม่เรียกว่าอะไรทั้งหมด ไม่มีความมา  

ไม่มีความไป ไม่มีความตั้งอยู่ ไม่มีอารมณ์ เป็นอันว่าถอนธรรมทั้งหลายขึ้นทั้งหมด  

เพราะฉะนัน้ จงึสิน้สมมตบิญัญตั ิไม่มถ้ีอยค�าทีจ่ะพดูถงึ แต่ว่าไม่สญู หากว่าจะสมมติ

ถ้อยค�าขึน้เรยีก กเ็รยีกว่าด�ารงอยูเ่ป็นธรรม หรอืเป็นสภาพธรรมดา หรอืเป็นตัวธาตุแท้ 

ซึ่งสิ้นสมมติบัญญัติสิ้นถ้อยค�าที่จะพูดถึงทั้งสิ้น



สลีวสิุทธิ

แนวปฏบิัตใินการท�าจติตภาวนา - สลีวสิุทธิ

วสิทุธ ิ๗ เป็นหลักธรรมทีจ่ะแสดงอธบิายเป็นวธิปีฏิบตัใินการท�าจติตภาวนาได้ 

เพราะว่าการท�าจิตตภาวนานั้นก็มุ่งท�าจิตให้บริสุทธิ์ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า จิตนี้

ประภัสสรคอืผดุผ่อง เศร้าหมองไปเพราะอุปกเิลสทัง้หลายทีจ่รมา และพระองค์กต็รสัว่า 

ปถุุชนผูม้ไิด้สดบัไม่มีจติตภาวนา และกไ็ด้ตรัสว่าจติทีป่ระภสัสรคอืผดุผ่องซึง่ได้เศร้าหมอง

ไปนี้ ปฏิบัติท�าให้บริสุทธิ์ได้ ให้หลุดพ้นได้จากเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง พระองค์ตรัส

ว่า อริยสาวกผู้สดับแล้วย่อมมีจิตตภาวนา ดั่งนี้ อันส่องความว่า จิตตภาวนานั้นเป็น

วธิที�าจติให้บรสิทุธิจ์ากเครือ่งเศร้าหมองทัง้หลาย กแ็หละวสิทุธทิัง้ ๗ น้ีก็เป็นวธิปีฏบิตัิ

ตั้งแต่เบื้องต้น อันท�าให้จิตบริสุทธิ์จากความเศร้าหมองไปโดยล�าดับ เพราะฉะนั้น 

จึงจะแสดงอธิบายวิสุทธิ ๗ เป็นแนวปฏิบัติ หรือเป็นวิธีปฏิบัติในการท�าจิตตภาวนา

วิสุทธิ ๗ ก็คือ

๑. สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล

๒. จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจิต

๓. ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ

๔. กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย

๕. มคัคามคัคญาณทสัสนวิสทุธ ิความหมดจดแห่งญาณเป็นเครือ่งเหน็ว่าทาง 

 หรือไม่ใช่ทาง
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๖. ปฏิปทาญาณทัสสนวสิทุธ ิความหมดจดแห่งญาณเป็นเครือ่งเหน็ทางปฏบิตัิ

๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ

โดยที่วิสุทธิทั้งเจ็ดนี้เป็นทางปฏิบัติ จับตั้งแต่ศีลไปสู่สมาธิและปัญญา ฉะนั้น

จึงรวมทางปฏิบัติทั้งหมดจนถึงญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ  

จะได้แสดงข้อที่ ๑ คือ สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล

ศลีและวนิัย

ศีล น้ันได้แก่ความประพฤติงดเว้นจากความประพฤติที่เป็นภัยเป็นเวร  

ความประพฤติที่ไม่งดงามตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ ตลอดจนถึงความที่ควร

งดเว้นทั้งปวง อันเป็นเครื่องท�ากายวาจาตลอดถึงใจให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงาม ศีลนี้

เนื่องด้วยวิรัติคือความงดเว้น ฉะนั้น จึงต้องมี วิรัติเจตนา ความตั้งใจงดเว้นจากข้อที่

พึงงดเว้นตามภมิูตามชัน้ของตน เช่นเม่ืองดเว้นจากข้อทีพ่งึงดเว้น ๕ ประการ กเ็รยีกว่า 

ศลี ๕, ๘ ประการกเ็รยีกว่า ศลี ๘, ๑๐ ประการกเ็รยีกว่า ศีล ๑๐, ๒๒๗ ประการ

กเ็รยีกว่า ศลี ๒๒๗ ฉะน้ันจงึเน่ืองด้วยวนัิย วนิยั นัน้กไ็ด้แก่พระบญัญติัของพระพทุธเจ้า 

ที่เป็นเครื่องห้ามกันความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่งดงามต่าง ๆ ที่ไม่ถูกไม่ชอบ

ต่าง ๆ ดังเช่นศีล ๕ ก็คืองดเว้นจากข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ เป็นการห้าม

มิให้กระท�า ๕ ประการ ดั่งนี้เป็นต้น ข้อที่ทรงบัญญัติไว้ห้ามมิให้กระท�าก็เรียกว่าเป็น

สกิขาบท คอืเป็นทางแห่งการศึกษาข้อหน่ึง ๆ ดงัทีต่ามกฎหมายเรยีกว่ามาตราหนึง่ ๆ 

และในพระวินัยของภิกษุ ก็ได้มีทรงบัญญัติข้อที่พึงปฏิบัติ คือทรงบัญญัติไว้ให้กระท�า

อกีส่วนหน่ึงด้วย เช่นทรงบญัญติัไว้ให้เกบ็อตเิรกจวีรไว้ไม่ให้เกนิ ๑๐ วันโดยมิได้วกิปั 

ต้องท�าการวิกัปคือท�าการอนุญาตให้ภิกษุหรือสามเณรเป็นต้นมาร่วมเป็นเจ้าของด้วย 

เรียกว่าเป็นสองเจ้าของ เมื่อเป็นด่ังนี้ผ้าที่วิกัปแล้วจึงจะเก็บเอาไว้เกิน ๑๐ วันได้  

การทีต่รัสสัง่ให้ท�าวกิปันีเ้ป็นการบญัญตัใิห้กระท�า ฉะนัน้ จงึมใิช่เป็นการบัญญตัใิห้เว้น

อย่างเดียว บัญญัติให้กระท�าด้วยส�าหรับที่เป็นพระวินัยส�าหรับภิกษุ

ฉะนั้น เมื่อรวมความเข้าแล้ว พระบัญญัติที่เป็นพระวินัยของพระพุทธเจ้านั้น 

จึงเป็นการบัญญัติให้เว้นอย่างหนึ่ง เป็นการบัญญัติให้กระท�าอีกอย่างหนึ่ง พระวินัยนี้
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เป็นที่ตั้งของศีล ฉะนั้น จึงต้องมีความเชื่อฟังปฏิบัติตามพระวินัย เมื่อจะรักษาศีล ๕  

ก็ต้องมีความเชื่อฟัง ปฏิบัติตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ ๕ สิกขาบท  

หรือที่เรียกว่า ๕ มาตรา คือเว้นจากการท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง เว้นจากการถือเอา

สิ่งของท่ีเจ้าของเขามิได้ให้ด้วยอาการเป็นขโมย เว้นจากประพฤติผิดในกามทั้งหลาย 

เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากน�้าเมาคือสุราเมรัยอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งความประมาท  

ในการเชื่อฟังปฏิบัติตามพระบัญญัตินี้ จึงต้องมีวิรัติเจตนา ความตั้งใจงดเว้น  

เพราะฉะน้ัน อะไรช่ือว่าศีล ก็อาจจะจับเอาวิรัติคือความงดเว้น ว่าวิรัติชื่อว่าศีลก็ได้ 

จับเจตนาคือความตั้งใจงดเว้นว่าชื่อว่าศีล ดั่งนี้ก็ได้ หรือว่าจับเอาตัวความสังวรคือ 

ความระวังความส�ารวมชื่อว่าศีล ดั่งนี้ก็ได้ แต่ว่าศีลตามพระวินัยบัญญัติตามที่กล่าว 

มานี้ ย่อมมีหลายประเภท เม่ือย่อลงไปแล้วก็ย่อมเป็น อาคาริยวินัย วินัยส�าหรับ

คฤหัสถ์ ก็เป็นศีลส�าหรับคฤหัสถ์ คือ ศีล ๕ ศีล ๘ อนาคาริยวินัย วินัยส�าหรับ

บรรพชิต ก็เป็นศีลส�าหรับบรรพชิต ได้แก่ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ 

เพราะฉะนั้น ศีลที่ก�าหนดด้วยพระวินัยบัญญัติเป็นข้อ ๆ ดั่งนี้ จึงมีจ�านวน 

และก็มีหลายประเภท แต่ก็อาจย่อรวมเข้าเป็น ๑ ได้ ศีลนั้นมีลักษณะรวมกันเข้า 

เป็นอย่างเดียวกัน ได้แก่ ความเป็นปรกติ คือความที่กายวาจาใจเป็นปรกติ อาการที่

กายวาจาใจเป็นปรกตนิีเ้ป็นลกัษณะทีเ่ป็นอนัเดยีวกนัของศลีทัง้ปวง และลกัษณะทีเ่ป็น

อนัเดยีวกนัของศลีทัง้ปวงคอืความเป็นปรกตินี ้ย่อมเป็นเครือ่งรองรบักศุลธรรมท้ังหลาย 

เพราะฉะนั้น ความท่ีกายวาจาใจของบุคคลเป็นท่ีรองรับของกุศลธรรมทั้งหลายได้  

ด่ังน้ีก็เป็นลกัษณะอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของศลี ฉะนัน้เมือ่เพ่งการท่ีกายวาจาใจเป็นปรกติ  

ก็เรียกว่าความปรกตินีแ่หละเป็นลักษณะท่ีเป็นอนัเดยีวกนัของศลี เมือ่เพ่งความทีอ่าการ

ของกายวาจาใจเป็นท่ีรองรับของกุศลธรรมท้ังหลายได้ ก็เรียกว่านี่แหละเป็นลักษณะ 

ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของศีล

อรยิกันตศลี

ฉะนัน้ ความทีจ่ะรกัษาศลีให้บรสิทุธิน์ัน้จงึต้องรกัษาศลีให้ถงึใจ อนัหมายความว่า

ใจจิตน้ีต้องเป็นศีลด้วย ใจจิตที่เป็นศีลนี้ก็คือใจจิตท่ีเป็นปรกติท่ีเป็นท่ีรองรับของกุศล
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ธรรมทั้งหลายได้พร้อมไปกับกายวาจาที่เป็นปรกติที่รองรับกุศลธรรมทั้งหลาย ศีลที่มี

อยูใ่นกายวาจาจิต คือกายวาจาจติเป็นศีล เป็นปรกติเป็นทีร่องรบักศุลธรรมทัง้หมดได้นี้ 

ชื่อว่าเป็นความหมดจดแห่งศีล เพราะฉะนั้น ท่านจึงได้มีการแสดงลักษณะแห่งศีล 

ดงักลา่วนี้ไว ้ว่าคือศลีทีไ่ม่เปน็ทอ่น ไมเ่ป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันวิญญูชน

สรรเสริญ เป็นไปเพือ่สมาธ ิศีลทีมี่ลกัษณะดัง่นีม้ชีือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า อรยิกนัตศลี 

คือศีลที่พระอริยะรักใคร่ปรารถนา ฉะนั้น ก็ควรจะท�าความเข้าใจในลักษณะของศีล 

ดงักล่าวนีไ้ปทีละข้อ คอืข้อทีว่่าไม่ขาดนัน้ กค็อืไม่ประพฤตลิะเมิดศีลอย่างรนุแรงจนถงึ

กับศีลขาด ยกตัวอย่างข้อปาณาติบาต ค�าว่าปาณาติบาตนั้นแปลว่าการท�าสิ่งที่มีชีวิต

ให้ตกล่วง ท่านแสดงไว้ว่าการฆ่าสตัว์หรือการท�าสตัว์มชีวีติให้ตกล่วง จะต้องประกอบ

ด้วยองค์ ๕ คือ

๑. ปาโณ   สัตว์มีชีวิต

๒. ปาณสญฺญิตา   ตนรู้ว่าสัตว์มีชีวิต

๓. วธกจิตฺตํ   จิตคิดจะฆ่า

๔. อุปกฺกโม   ท�าความเพียรที่จะฆ่า

๕. เตน มรณํ   สัตว์ตายด้วยความเพียรนั้น

เมื่อปฏิบัติละเมิดศีลข้อที่ ๑ ครบทั้ง ๕ องค์นี้ คือสัตว์มีชีวิต ตนก็รู้ว่าสัตว์

มีชีวิต จิตคิดจะฆ่า ท�าความเพียรที่จะฆ่า สัตว์ก็ตายด้วยความเพียรนั้น ดั่งนี้เรียกว่า

ละเมิดศีลอย่างแรง ศีลขาด ฉะนั้น ศีลที่จะบริสุทธิ์นั้นจึงต้องเป็นศีลที่ไม่ขาด คือไม่มี

การละเมดิศีลจนถงึท�าสตัว์ให้ตายครบองค์ ๕ ของการฆ่า ข้อว่าไม่เป็นช่อง กค็อืละเมดิ

แต่ว่าไม่ถึงทีส่ดุ ทีก่ล่าวข้างต้นว่าไม่ร้ายแรงคอืไม่ถงึทีส่ดุสตัว์ไม่ตาย เช่นว่าสตัว์มชีวีติ 

รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต ท�าความเพียรที่จะฆ่า แต่ว่าสัตว์ไม่ตาย ดั่งนี้เรียกว่าศีลเป็นช่อง  

ศลีทีบ่ริสทุธิน์ัน้แม้ว่าไม่ขาดเป็นท่อน กต้็องไม่เป็นช่องดังกล่าว ข้อว่าไม่ด่างกค็อืละเมดิ

ศลีทีอ่่อนลงไปกว่านัน้ เช่นว่าสตัว์มชีีวติ จติคิดจะฆ่า แต่ว่าท�าความเพียรท่ีจะฆ่าอ่อน ๆ 

หรอืแค่ท�าให้ร่างกายบอบช�า้ล�าบากไปบ้าง ดัง่นีเ้รยีกว่าศลีด่าง ฉะนัน้ ศลีทีบ่รสุิทธิน์ัน้

แม้ว่าไม่ขาดไม่เป็นช่อง ก็ต้องไม่ด่าง ข้อว่าไม่พร้อย ศลีพร้อยนัน้กค็อืมกีารละเมดิศลี

ชนิดที่ไม่รุนแรงเพียงในใจ เช่นว่าสัตว์มีชีวิต รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต จิตคิดจะฆ่า แต่ว่าไม่
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ได้ประกอบกระท�าอะไร คิดอยู่ในใจเท่านั้น ยังไม่ประกอบกระท�าอะไรออกไป ดั่งนี้

เรียกว่าศีลพร้อย ฉะนั้น ศีลที่บริสุทธิ์นั้นจึงต้องไม่เป็นท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง และ 

ไม่พร้อย ดั่งกล่าวนี้ด้วย

ปฏบิัตใินศลีเพื่อช�าระกเิลส

อนึ่ง ยังต้องประกอบด้วยลักษณะอื่น ๆ อีก คือว่าเป็นไท หมายความว่าไม่

เป็นทาสของตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก อันหมายความว่าปฏิบัติในศีล 

เพือ่ช�าระกเิลสเพือ่ก�าจัดกเิลสไม่ใช่เพือ่มุ่งหวังความส�าเร็จในลาภในผลเป็นต้นอย่างใด

อย่างหนึง่ ดังท่ีเรยีกว่า สลีพัพตปรามาส ลบูคล�าในศลีในวตัร เช่นการปฏบิตัเิป็นการ

ถอืขลงั เพือ่ให้เกดิลาภเพือ่ให้เกิดยศดงักล่าวนัน้เป็นต้น ฉะนัน้ จึงชือ่ว่าศลียงัไม่เป็นไท 

ยังเป็นทาสของตัณหา ตัณหาเข้ามาบงการให้รักษาให้ปฏิบัติ ยังไม่เป็นไทแก่ตน  

การปฏบิตัใินศีลต้องปฏิบัติด้วยจติใจท่ีบรสิทุธิ ์ไม่ใช่ด้วยตณัหาอกีด้วยจงึจะช่ือว่าเป็นไท 

วิญญูชนสรรเสริญก็คือผู้รู้สรรเสริญ จะเป็นตนเองก็ตาม ผู้อื่นก็ตาม ซึ่งเป็นวิญญูคือ

ผู้รู้ก็ติเตียนตนโดยศีลมิได้ เพราะเป็นศีลที่มีลักษณะไม่เป็นท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง 

ไม่พร้อย และเป็นไท ดั่งนี้

ปฏบิัตใินศลีเพื่อสมาธหิรอืความสงบใจ

และอกีข้อหนึง่คอืเป็นไปเพือ่สมาธ ิกห็มายความว่าเป็นศีลท่ีเป็นไปเพ่ือส่งเสรมิ

ให้ได้สมาธดีิยิง่ขึน้ เพราะฉะนัน้ ในข้อนีจ้งึควรท�าความเข้าใจเป็นพเิศษอกีสกัหน่อยหนึง่ 

กต้็องอธบิายเพ่ิมเตมิในข้อท่ีเป็นไทอีกด้วย คอืว่าศลีทีไ่ม่เป็นไปเพือ่สมาธนิัน้เพราะเหตุ

หลายอย่าง ดงัเช่นผูท้ีเ่ข้ามาบวชทแีรกกม็สีมาธดิ ีแต่ว่าเม่ือใกล้จะออกพรรษา บางที

ก็รู ้สึกว่าออกพรรษาไม่ทัน ก็อึดอัดในศีล จิตใจกลุ้มกลัด ด่ังนี้ศีลก็ไม่เป็นไท  

เพราะการปฏิบัติในศีลนั้นจะต้องปฏิบัติ เพราะยังไม่ถึงก�าหนดที่จะลาสิกขา แต่ว่าจิต

อยากจะลาสิกขา รู ้สึกว่าพอ เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วก็รู ้สึกอึดอัด ดั่งนี้ศีลก็ไม่เป็นไท  

เป็นทาสของตัณหาแล้วเหมือนกัน และศีลก็ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ คือไม่ได้สมาธิ ไม่ได้
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ความสงบใจ ต้องอึดอัดร�าคาญ แต่ก็มีหิริโอตตัปปะ ความละอายใจไม่ละเมิดศีล  

รกัษาศลีได้ ไม่ใช่รกัษาไม่ได้ แต่ว่ารกัษาด้วยความจ�าใจหรือว่าต้องต่อสูใ้จอย่างรนุแรง 

ก็อยากจะทิ้งศีล แต่ว่าท้ิงไม่ได้เพราะยังไม่ถึงก�าหนด ก็ต้องรักษา แต่ก็กลุ้มกลัด  

ดั่งนี้เรียกว่าศีลไม่เป็นไท และก็ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ ฉะนั้นจึงต้องให้เป็นไท คือไม่ให้

เป็นทาสของตัณหา ต้องข่มตัณหาได้แล้วก็ต้องเป็นไปเพื่อสมาธิ คือใจต้องให้ได้ความ

สงบด้วย ดั่งนี้จึงจะใช้ได้

สรุปสลีวสิุทธิ

ศีลที่มีลักษณะดังกล่าวมานี้ทั้งหมด ที่ท่านเทียบหรือใช้ถ้อยค�าว่าไม่เป็นท่อน

ไม่เป็นช่องไม่ด่างไม่พร้อยนั้น ก็เทียบด้วยผ้าขาว ผ้าขาวที่เป็นท่อนก็คือว่าขาดจนถึง

หลดุเป็น ๒ ท่อน ๓ ท่อน และท่ีเป็นช่องน้ันกค็อืว่าไม่ถึงกบัขาดแต่ว่าทะลเุป็นช่อง ๆ 

ด่างก็คือเหมือนอย่างผ้าด่าง พร้อยก็คือเหมือนอย่างผ้าพร้อยหรือด่างท่ีอ่อนลงมา  

เทยีบกบัผ้าขาวได้ดงันี ้เพราะฉะนัน้ สลีวสิทุธ ิความบรสิทุธิแ์ห่งศลีหรอืความหมดจด

แห่งศีล จึงต้องเป็นศีลที่ไม่เป็นท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไทคือไม่เป็น

ทาสของตณัหา อนัวญิญชูนสรรเสริญ และเป็นไปเพือ่สมาธ ิและศีลท่ีกล่าวมานีก้มี็ชือ่ว่า 

อริยกันตศีล ศีลที่พระอริยะรักใคร่ปรารถนาอีกชื่อหนึ่งด้วย การที่จะรักษาศีลให้เป็น

สีลวิสุทธิได้นั้นก็จะต้องอาศัยความมีหิริ ความละอายใจต่อความชั่ว โอตตัปปะ  

ความเกรงกลัวต่อความชั่ว จะต้องมีสังวร คือความส�ารวมระวัง จนถึงอินทรียสังวร  

ความส�ารวมอินทรีย์ เป็นต้น และจะต้องมีจิตใจที่มีสมาธิเข้าช่วยอีกด้วยศีลจึงจะเป็น

ไปเพื่อสมาธิ และเมื่อได้สมาธิสมาธิก็ช่วยศีลให้ด�ารงอยู่ด้วยดีอีกด้วย 

เพราะฉะนั้น จึงได้มีเรื่องเล่าไว้ในธรรมบท ว่าภิกษุรูปหนึ่งรู้สึกอึดอัดว่าศีล 

มมีากมายเหลอืเกนิ จงึเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้าขอประทานเพือ่จะลาสิกขาออกไป พระพทุธเจ้า

จึงตรสัว่า เมือ่เธอเหน็ว่ามีมากมายหลายข้อจะรกัษาเพยีงข้อเดยีวได้ไหม ท่านกก็ราบทลูว่า

ถ้าข้อเดยีวพอรกัษาได้ พระพุทธเจ้ากต็รสัว่าให้รกัษาจติ เมือ่รกัษาจติได้เพยีงข้อเดยีวแล้ว 

กร็กัษาข้ออืน่ ๆ ได้ทัง้หมด ภกิษนุัน้กร็บัเอาพทุธโอวาทนัน้ไปปฏิบตัริกัษาจติใจให้สงบ 

เมื่อรักษาจิตใจให้สงบได้แล้ว การรักษาศีลก็ง่ายเข้าไม่ล�าบาก
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ได้แสดงวธิปีฏบิตัทิ�าจติตภาวนาด้วยวิสุทธ ิ๗ ในวิสุทธ ิ๗ นัน้เริม่ด้วยสีลวิสุทธิ 

ความหมดจดบริสุทธิ์แห่งศีล ซึ่งได้แสดงแล้ว จึงถึงข้อ ๒ จิตตวิสุทธิ ความหมดจด

แห่งจิต ข้อนี้หมายถึงสมถะหรือสมาธิ ฉะนั้น จึงจะได้อธิบายศัพท์ทั้ง ๒ นี้ก่อน

ค�าว่า สมถะ นัน้ใช้ในค�าว่า สมถกรรมฐาน แห่งกรรมฐาน ๒ คอื สมถกรรมฐาน 

และ วปัิสสนากรรมฐาน ตามศพัท์แปลว่าความสงบ หรอืกรรมฐานทีเ่ป็นเหตทุ�าให้ใจ 

สงบส่วนสมาธิใช้ในค�าว่า ศีล สมาธิ ปัญญา แต่ว่าในไตรสิกขานั้น เมือ่ใช้ค�าว่าสกิขา

ที่แปลว่าศึกษาส�าเหนียกปฏิบัติ ก็ใช้ว่าสีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา ซึ่งค�าว่า 

จติตสกิขานัน้ก็หมายถงึสมาธิน้ีเอง ค�าว่า สมาธ ิแปลว่า ตัง้จติม่ัน และค�าว่า จติตสกิขา 

ในไตรสกิขานัน้ กห็มายถงึ จติตวสิทุธ ิความหมดจดบรสิทุธ์ิแห่งจตินีเ้อง อนัเป็นขัน้สมาธิ

หรือขั้นสมถะ

อารมณ์ ๖

อนัจตินีดั้งท่ีได้กล่าวอธบิายมาในตอนต้น ๆ แล้ว เป็นจติท่ีต้องรบัอารมณ์คอื

เรื่อง มีเรื่องรูป เรื่องเสียง เป็นต้น รวมกันเข้าเป็นอารมณ์ ๖ โดยสรุปตามอายตนะ

ภายนอก ซึ่งต้องผ่านทวาร ๖ ทวารก็คือประตูหรือช่องทาง ทวาร ๖ ก็เป็นทวารแห่ง

จตินัน่เองทีร่บัอารมณ์ เพราะว่าจตินัน้จะรบัเอาวตัถมุาใส่เข้าไปไม่ได้ รบัได้แต่อารมณ์

คือเรือ่งของวตัถุนัน้ ๆ เช่นว่ารปูารมณ์ อารมณ์คอืรูป ก็คอืรูปท่ีตาเหน็ เป็นคนเป็นต้นไม้
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เป็นภูเขา จิตจะรับเอาคนเอาต้นไม้เอาภูเขาเป็นต้นเข้ามาใส่ไว้ในจิตไม่ได้ รับได้แต่

อารมณ์คือเรือ่ง คอืเรือ่งของรปูทีต่าเหน็ รบัเอาเรือ่งเข้ามา เรือ่งนัน้ไม่มรูีปร่างสณัฐาน 

เหมอืนอย่างจติเองกไ็ม่มสีรรีสณัฐาน เรือ่งทีจ่ติรับเข้ามากไ็ม่มสีรรีสณัฐานเช่นเดยีวกัน 

และกิริยาที่ว่ารับนั้นก็ไม่ใช่เหมือนอย่างที่ร่างกายรับ เช่นว่ารับด้วยมือ เป็นต้น แต่ว่า

รบัด้วยรู้ เพราะว่าจติเป็นธาตรุู ้กร็บัรูร้ปูทีป่ระจวบทางตา เรือ่งของรูปทีร่บัรูน้ัน้กเ็ป็น

รูปารมณ์ อารมณ์คือรูป เพราะว่าการรับรู้นั้น ก็จะต้องถามว่ารับรู้ซึ่งอะไร รับรู้ซึ่งรูป 

ก็คือซึ่งเรื่องของรูปนั่นเอง รับตัวเรื่องเข้ามาเป็นรูปารมณ์ รับรูปนั่นแหละ แต่ว่าอันที่

จริงรับเรื่องของรูปเข้ามา รูปเป็นสิ่งที่จิตรู้ 

คราวนีเ้ม่ือเป็นเสยีงท่ีประจวบทางห ูกร็บัรูซ้ึง่เสียง กร็บัรูซ้ึง่กลิน่ทางประตจูมกู 

รับรู้ซึ่งรสทางประตูลิ้น รับรู้ซึ่งโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องทางประตูกาย รับรู้ซึ่งเรื่อง

ของเร่ืองเหล่าน้ันทางประตูใจคือมโน ใจในที่นี้คือมโน แต่ว่าใจนั้นจะเห็นได้ว่าบางที 

กห็มายถึงจติ บางทกีห็มายถงึมโน กส็ดุแต่ว่าถ้อยค�าทีพ่ดูนัน้จะมีความหมายถึงอะไร 

เพราะว่าใจนีเ่ป็นภาษาไทย เราใช้เป็นกลาง ๆ เพราะฉะนัน้ อารมณ์ทัง้ ๖ นัน้จงึเป็น

เรื่องที่จิตรับรู้ รับรู ้ซึ่งรูปซึ่งเสียงซึ่งกลิ่นซึ่งรสซึ่งโผฏฐัพพะซึ่งธรรมะคือเรื่องราว  

เพราะฉะนั้น สิ่งที่จิตรับรู้นี้เราเรียกว่าเรื่องคืออารมณ์

นวิรณ์ ๕

จติมกีเิลสคอืมอีาสวะอนสุยันอนจมหมกัหมมอยู ่ดองจติสนัดานอยู ่เมือ่อารมณ์

อนัเป็นทีต่ัง้แห่งราคะหรอืโลภะอนัเป็นตวักเิลสเกดิขึน้ ราคะหรอืโลภะกเ็กดิขึน้ อารมณ์

อันเป็นที่ตั้งของโทสะความโกรธเกิดขึ้น โทสะก็เกิดขึ้น อารมณ์อันเป็นที่ตั้งของโมหะ

คือความหลงเกดิขึน้ โมหะกเ็กดิขึน้ กม็าเป็นนวิรณ์อนัท�าจติให้กลดักลุม้วุน่วายไม่สงบ

กระสับกระส่ายดิ้นรนกวัดแกว่งไปด้วยอารมณ์และกิเลสท้ังหลายดังกล่าวมานั้น  

ซึ่งท่านก็จัดนิวรณ์นี้ไว้เป็น ๕ คือ

กามฉันท์ ความยินดีรักใคร่อยู่ในกาม คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ที่น่ารัก

ใคร่พอใจทั้งหลาย
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พยาบาท ความกระทบกระทัง่หงดุหงดิโกรธแค้นขดัเคือง ซึง่พยาบาทในนวิรณ์ 

๕ น้ี มีความหมายเพียงที่เป็นความโกรธขัดเคืองอยู่ในจิตใจ ยังไม่มุ่งร้ายออกไป  

อนัเรียกว่าโทสะท่ีแปลว่าประทุษร้ายใจ คอืประทษุร้ายใจตวัเอง ยงัไม่คดิออกไปประทุษร้าย

ผู้อื่น นี่เป็นแค่นิวรณ์

ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม

อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ และ

วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย

นิวรณ์ทั้ง ๕ นี้กามฉันท์ก็จัดเข้าในกิเลสกองราคะ พยาบาทก็จัดเข้าในกิเลส

กองโทสะ ส่วนอีก ๓ ข้อจัดเข้าในกิเลสกองโมหะ แต่พระอาจารย์ท่านอธิบายว่า 

ส�าหรับกุกกุจจะ ความร�าคาญใจจัดเข้าในกิเลสกองโทสะ เป็น ปริยุฏฐานะ คือกิเลส

ที่กลุ้มรุมจิตใจ อันหมายความว่าท�าจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายไม่สงบ เพราะฉะนั้น  

จิตจึงเป็นจิตท่ีไม่บริสุทธิ์คือไม่เป็นวิสุทธิ ไม่สงบคือไม่เป็นสมถะ และไม่ตั้งมั่นคือ 

ไม่เป็นสมาธิ อันหมายความว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันเป็นอารมณ์ท่ีดี  

เพราะฉะนัน้ เมือ่จติเป็นดัง่นี ้การทีร่กัษาศลีให้บริสุทธิก์ย็าก เพราะว่าเม่ือจติไม่บรสุิทธิ์

ไม่ต้ังม่ันไม่สงบด่ังนี ้จงึง่ายทีจ่ะก่อเจตนาคอืความจงใจประกอบกรรมทางกายทางวาจา

ทางใจ อันเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฝ่ายอกุศล ก็ท�าให้ศีลไม่บริสุทธิ์ ท�าให้ศีล

เป็นท่อนเป็นช่องด่างพร้อยไม่เป็นไท เพราะยังเป็นทาสของกิเลสและวิญญูชนยังไม่

สรรเสริญ เพราะยังถูกกิเลสลูบคล�าจับต้องและไม่เป็นไปเพื่อสมาธิได้

ฉะนั้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องปฏิบัติท�าจิตให้บริสุทธิ์ ตั้งต้นแต่ท�าจิตให้สงบเป็น

ปรกติ เพื่อให้ศีลนั้นเป็นศีลท่ีสนับสนุนสมาธิ ที่เรียกว่าเป็นไปเพื่อสมาธิดังที่กล่าว 

มาแล้ว ให้ศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิ และก็ปฏิบัติท�าจิตให้เป็นสมาธิด้วยวิธีที่เป็น 

สมถกรรมฐาน หรือกรรมฐานที่ท�าจิตให้สงบ 

อันกรรมฐานน้ัน แปลว่าท่ีต้ังของการงาน เพราะฉะนั้น จึงจ�าเป็นท่ีจะต้อง

ทราบกรรมฐานอนัเป็นทีต่ัง้ของการงาน คอืการงานอนัได้แก่การท�าจติให้สงบให้บรสุิทธิ์  

ซึ่งเป็นการงานทางจิตใจ การปฏิบัติท�าจิตให้สงบก็เป็นการงานทางจิตใจอย่างหนึ่ง  
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เมื่อเป็นการงานก็จะต้องมีการต้ังการงานข้ึนมา คือว่าจับกระท�าจับปฏิบัติ ความจับ

กระท�าจบัปฏิบัตนิัน้เรยีกว่า วริิยารัมภะ เริม่ความเพยีร โดยทีศ่กึษาให้รูจ้กักรรมฐาน

อันเป็นที่ตั้งของการงานทางจิตนี้ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ และก็น�ามาปฏิบัติ

คือท�าจิตให้ตั้งอยู่ในกรรมฐานข้อน้ัน ๆ การที่น�าจิตมาตั้งไว้ในกรรมฐานข้อนั้น ๆ  

น่ีแหละเรยีกว่าท�ากรรมฐาน เมือ่เป็นสมถกรรมฐานกค็อืว่าท�าสมถกรรมฐานหรอืปฏบัิติ

ในสมถกรรมฐาน

กรรมฐานส�าหรับแก้จรติ ๖

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกรรมฐานไว้ในท่ีต่าง ๆ ซึ่งพระอาจารย์ผู้รวบรวม

เรียบเรียง วิสุทธิมรรค ได้น�ามาแสดงไว้ ๔๐ ประการ ก็คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ 

อนสุสต ิ๑๐ พรหมวหิาร ๔ สญัญา ๑ คืออาหาเรปฏกูิลสัญญา ความก�าหนดหมายว่า

ปฏิกูลในอาหาร ววัตถานะคือความพิจารณาก�าหนด ๑ คือจตุธาตุววัตถานะ  

ความก�าหนดพิจารณาธาตุ ๔ และท่านแสดงว่าคนเรานั้นจัดเป็นจริตทางจิตใจ ๖ ค�า

ว่าจรติน้ันคูกั่บค�าว่าจรยิา ค�าว่า จรยิา แปลว่า ความประพฤต ิเป็นค�าท่ีเป็นกริยิาอาการ 

และถ้าเป็นบุคคลผู้ประพฤติเรียกว่าจริต ค�าว่า จริต จึงหมายถึงบุคคลผู้ประพฤติ  

และเราเรียกกันในภาษาไทยว่าจริต ๖ ก็คือบุคคลปันออกเป็น ๖ พวกตามจริยาคือ

ความประพฤติทางจิตใจของตน ๆ ดังนี้

๑. ราคจริต คือ คนที่ประพฤติทางจิตใจด้วยอ�านาจของราคะคือความติดใจ 

 ยินดีอยู่เป็นปรกติ

๒. โทสจริต คือ คนที่ประพฤติด้วยอ�านาจของโทสะอยู่เป็นปรกติ

๓. โมหจรติ คอื คนทีป่ระพฤตด้ิวยอ�านาจของโมหะคือความหลงอยู่เป็นปรกติ

๔. วติกจรติ คอื คนท่ีประพฤติด้วยอ�านาจของวติกคอืความคดิมากอยูโ่ดยปรกติ

๕. สัทธาจริต คือ คนที่ประพฤติด้วยอ�านาจของความเชื่ออยู่โดยปรกติ 

๖. พุทธิจริต คือ คนที่ประพฤติด้วยอ�านาจของความรู้อยู่โดยปรกติ
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และพระอาจารย์ได้แสดงว่า คนท่ีเป็นราคจรตินัน้มกัจะรกัสวยรกังาม ท่านแนะ

ให้ปฏิบัติในกรรมฐาน ๑๑ ประการ คือ อสุภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑ คนโทสจริต 

มีปรกติโกรธง่ายใจน้อย ท่านสอนให้ปฏิบัติในพรหมวิหาร ๔ และวัณณกสิณ กสิณที่

เกีย่วด้วยส ี๔ รวมเป็น ๘ คนโมหจรติมปีรกติหลงใหลง่าย และคนทีเ่ป็นวิตกจรติคอื

คนมปีรกตคิดิมาก เรือ่งเล็กคิดเป็นเรือ่งใหญ่ เรือ่งสัน้คิดเป็นเรือ่งยาว ท่านสอนให้ท�า

อานาปานสติ คนทีเ่ป็นสทัธาจริตมกัจะเชือ่ง่าย ชอบทีจ่ะใช้ศรทัธามากกว่าจะใช้ปัญญา 

ท่านสอนให้ปฏิบัติในอนุสสติ ๖ ข้างต้น ส่วนคนที่เป็นพุทธิจริตมีปรกติชอบใช้ปัญญา 

ไม่ยอมทีจ่ะเชือ่อะไรนอกจากจะต้องรู ้ท่านสอนให้ปฏบิติัในมรณสต ิในอปุสมานสุสติ 

ในจตุธาตุววัตถานะ และในอาหาเรปฏิกูลสัญญา คือความก�าหนดหมายพิจารณาให้

เห็นปฏิกูลในอาหารส่วนกสิณที่เหลือกับอรูป ๔ ท่านแสดงว่าอนุกูลแก่จริตทั้งสิ้น  

ในทีน่ีจ้ะไม่อธิบายกรรมฐาน ๔๐ ประการและจรติทัง้ ๖ กบักรรมฐานท่ีเหมาะแก่จรติ

ทั้ง ๖ ตามที่พระอาจารย์ได้กล่าวอธิบายไว้ใน วิสุทธิมรรค แต่ว่าจะกล่าวโดยสรุป

จรติ ๔ และสตปิัฏฐาน ๔

ส�าหรบัในกรรมฐาน ๔๐ ประการน้ีไม่มีสติปัฏฐานท้ัง ๔ ส�าหรบัในสติปัฏฐาน

ทั้ง ๔ น้ัน พระอาจารย์ได้แสดงบุคคลไว้ ๔ จ�าพวก คือแบ่งบุคคลเป็นจริตทั้ง ๔  

อีกนัยหนึ่ง ที่เรียกว่าอีกนัยหนึ่งนั้นไม่ใช่หมายความว่าเป็นอีกจ�าพวกหนึ่งจากจริต ๖ 

กบ็คุคลทีเ่ป็นประชาโลกหรอืสตัวโลกด้วยกนัทัง้หมดนีแ้หละ ท่านแสดงว่าเป็นจรติ ๖ 

ไว้อย่างหนึง่ อกีอย่างหนึง่ท่านแสดงไว้เป็นจรติ ๔ คอื ตณัหาจริตอย่างหยาบ ตณัหาจรติ

อย่างละเอียด ทิฏฐิจริตอย่างหยาบ ทิฏฐิจริตอย่างละเอียด

ตัณหาจรติอย่างหยาบนัน้ คอืคนทีม่ปีรกตติดิอยูใ่นกาย ชอบแต่งกายให้งดงาม 

ชอบความงดงามของร่างกาย ท่านสอนให้ปฏิบัติในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ตัณหาจริตอย่างละเอียดนั้น คือคนที่ติดเวทนา ไม่ค่อยจะติดร่างกายเท่าไหร่ 

คือต้องการสขุเวทนาให้สบายกแ็ล้วกัน ร่างกายจะสวยงามไม่สวยงาม เครือ่งแต่งกาย

จะสวยงามไม่สวยงามก็ไม่ใคร่จะว่า ต้องการให้สบาย ให้อยู่อย่างสบาย ๆ ท่านสอน

ให้ปฏิบัติในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
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ทิฏฐิจริตอย่างหยาบ คือคนที่มีความเห็นผิด อันหมายความ ว่ามีความเห็น

ยังไม่บริสุทธิ์นั่นแหละ ยังติดโน่นติดน่ีอยู่มาก มักจะเป็นคนท่ีชอบเอาใจตนเองเป็น

ประมาณ ต้องการให้ถกูใจตนเอง และการถูกใจตนเองนัน้กห็มายความว่าถูกกบัความ

เห็นความชอบใจของตนเองนั่นเอง อันนี้ก็เป็นทิฏฐิอันหนึ่ง ก็ไม่ได้เป็นความเห็นผิด

อะไรมากมาย เป็นความเห็นผิดชนิดที่เอาแต่ใจตนเอง ชอบที่จะท�าตามความเห็นของ

ตนเองตามความชอบใจของตนเองดัง่นี ้ท่านสอนให้ปฏบิตัใินจติตานปัุสสนาสตปัิฏฐาน

ทฏิฐจิรติอย่างละเอียด ซ่ึงยงัมีความยดึถอือยูใ่นตวัเราของเรา เป็นต้น ท่านสอน

ให้ปฏิบัติในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า แม้สติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ก็เหมาะส�าหรับทุก ๆ คน

ที่จะปฏิบัติ และทุก ๆ คนนั้นอันที่จริงก็ต้องมีจริต ต้องเป็นจริตทั้ง ๔ นี้อยู่ด้วยกัน

น้อยหรือมาก บางทีก็ติดกาย บางทีก็ติดเวทนา บางทีก็ติดจริต บางทีก็ติดธรรมะคือ

เรือ่งในจติ ซ่ึงจะพดูง่าย ๆ สรปุเข้ามาอีกคือ ตดิกายก็ชอบให้ร่างกายสวยงามกแ็ล้วกนั 

ตดิเวทนาก็คอืว่าชอบสบาย ร่างกายจะสวยงามไม่สวยงามกไ็ม่ว่ากระไร ให้สบายกแ็ล้วกนั 

ตดิจิตกค็อืว่าให้ถกูใจกแ็ล้วกนั บางทกีไ็ม่ท�าให้ร่างกายสวยงามนกั บางทกีไ็ม่ต้องเป็น 

สุขนัก แต่ถูกใจชอบใจก็แล้วกัน ติดธรรมะก็คือติดเร่ืองราวในจิตใจ เมื่อเป็นเรื่องที ่

จิตชอบละกเ็ป็นอันว่าใช้ได้ เพราะฉะน้ัน กใ็ห้ปฏิบตัใินสตปัิฏฐานทัง้ ๔ นี ้สติปัฏฐาน

ทั้ง ๔ นี้ก็ใช้แทนกรรมฐานทั้ง ๔๐ ประการนั้นได้ด้วย

กรรมฐาน ๘๔,๐๐๐

กรรมฐาน ๔๐ ประการและสติปัฏฐาน ๔ ได้แสดงแล้ว ก็เป็นอันว่ายัง 

ไม่หมดกรรมฐานแม้ส�าหรบัเพ่ือสมาธิอันเรยีกว่า สมถกรรมฐาน พระอาจารย์ผู้อธบิาย 

กรณียเมตตสูตร ได้กล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนกรรมฐานแก่ภิกษุทั้งหลาย 

๘๔,๐๐๐ กรรมฐาน อันจ�านวน ๘๔,๐๐๐ น้ีเป็นค�าที่พระอาจารย์ได้แสดงจ�านวน 

พระธรรมขันธ์ เรียกว่า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ โดยที่ได้แสดงไว้ว่า พระไตรปิฎก 

คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และ พระอภิธรรมปิฎก ท่ีแบ่งค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าอันจารึกไว้เป็นตัวอักษรเป็น ๓ หมวด 
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ค�าว่า “ปิฎก” แปลว่า ตะกร้า “ไตร” แปลว่า สาม ติ-ปิ-ฏะ-กะ “ไตรปิฎก”  

กแ็ปลว่า ๓ ตะกร้า เหมือนอย่างว่าเอาพระวินยัมาใส่ไว้ตะกร้าหนึง่ ก็เรยีกว่าวินยัปิฎก 

เอาพระสตูรมาใส่ไว้ตะกร้าหน่ึง กเ็รยีกว่าสตุตนัตปิฎก เอาพระอภธิรรมมาใส่ไว้ตะกร้าหนึง่ 

กเ็รียกว่าอภธิรรมปิฎก ความหมายกค็อืว่าหมวดหรอืกอง เช่นเดยีวกบัค�าว่าธรรมขนัธ์

ทีแ่ปลว่ากองของธรรม อันหมายความว่าธรรมะหลาย ๆ ข้อทีเ่ป็นเรือ่งเดยีวกนั กร็วม

อยู่เป็นหมวดเดียวกัน ก็เป็นธรรมขันธ์อันหนึ่ง เรียกว่ากองแห่งธรรม

สมมติว่าธรรมะหมวดที่มีอุปการะมากในทุกะหมวด ๒ ก็มี ๒ ข้อ คือ สติ 

ความระลึกได้ สมัปชญัญะ ความรูตั้ว กเ็ป็นธรรมขันธ์หนึง่ คือกองแห่งธรรมกองหนึง่

ดั่งนี้เป็นต้น และ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นี้เอา ๒ หาร ก็เป็น ๔๒,๐๐๐ ส�าหรับ

อภธิรรมปิฎกน้ันว่ามถีงึครึง่หน่ึงของพระธรรมขนัธ์ทัง้หมด กค็อื ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ 

คราวนี้ส่วนวินัยปิฎกกับสุตตันตปิฎกนั้น ก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งมาแบ่งเป็น ๒ เมื่อแบ่ง

เป็น ๒ ส่วนหนึ่งก็เป็น ๒๑,๐๐๐ เพราะฉะนั้น พระวินัยปิฎกจึงมี ๒๑,๐๐๐  

พระธรรมขันธ์ พระสตุตนัตปิฎกกม็ ี๒๑,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ รวมเข้ากเ็ป็น ๘๔,๐๐๐ 

พระธรรมขันธ์ แต่ว่าจะมใีครเคยนบัหรอืเปล่าไม่ทราบ แต่กเ็ป็นจ�านวนทีพ่ระอาจารย์

ท่านตัง้เอาไว้ ก็เหน็จะต้องถอืเอาความหมายว่ามมีากนัน้เอง และพระอาจารย์ผูอ้ธบิาย

พระสูตรดังกล่าวข้างต้น ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานภิกษุทั้งหลายนั้น 

๘๔,๐๐๐ กรรมฐาน หรือ ๘๔,๐๐๐ ข้อ ก็เป็นอันว่าพระธรรมขันธ์ทั้งหมดนี้เป็น

กรรมฐานทั้งนัน้

อนัท่ีจรงิพิจารณาดแูล้ว ก็เหน็ว่าทุก ๆ อย่างผูท้ีเ่ป็นบัณฑติถอืเป็นข้อกรรมฐาน

ได้ทั้งนั้น คือว่าอารมณ์ทั้ง ๖ ซึ่งจิตรับทางทวารทั้ง ๖ ดังที่กล่าวมาแล้วอยู่ทุก ๆ วัน 

ทกุ ๆ เวลานัน้ กเ็ป็นกรรมฐานได้ท้ังหมด รปูทีต่าเหน็ทัง้หมด เสยีงท่ีหไูด้ยนิทัง้หมด 

กลิ่นรสโผฏฐัพพะที่จมูกลิ้นกายได้ทราบทั้งหมด และธรรมะคือเรื่องราวที่ใจได้รู้ได้คิด

ทัง้หมด บณัฑติถอืเป็นกรรมฐานได้ท้ังนัน้ เพราะว่าเมือ่มสีตกิ�าหนดในอารมณ์ทัง้ปวง

เหล่านัน้อยู่ทกุอริยิาบถ อารมณ์ทัง้ปวงเหล่านัน้กเ็ป็นกรรมฐานท้ังนัน้ ดงัเช่นท่ีมเีรือ่งเล่า 

ว่าภิกษุหรือภิกษุณีรูปหนึ่งท่านไปบิณฑบาต กลับจากบิณฑบาตก็เอาน�้าล้างเท้า  

น�้าที่เทล้างเท้านั้น เมื่อเทลงไปทีแรกก็ปรากฏเป็นน�้าไหล แล้วค่อย ๆ ซึมไหลไปใน
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แผ่นดินหมด ท่านก็มาจับอาการท่ีน�้าไหลซึมลงไปในแผ่นดินหมดนั้นมาพิจารณา  

ว่าทุกอย่างที่เป็นสังขารก็เป็นสิ่งที่เกิดและดับ ท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรม

อนัท่ีจริงนัน้เมือ่เข้ามาบวชกต้็องบิณฑบาตกันอยูท่กุวนั ๆ และก็ต้องมนี�า้ล้างเท้า

กันอยู่ทุกวัน ๆ แต่ในวันอื่นนั้นไม่ได้ตั้งสติที่จะพิจารณาสติ ไม่เกิดก็ไม่เป็นกรรมฐาน 

แต่เมือ่สตเิกดิขึน้จติท่ีก�าหนดกเ็ป็นจติท่ีบรสุิทธิ ์เป็นจติตวสิทุธขิึน้ในขณะนัน้ เพราะฉะนัน้ 

จงึได้ปัญญามองเหน็เกดิดับจากน�า้ท่ีเทล้างเท้า ซึง่เป็นน�า้ทีไ่หลแล้วกค่็อย ๆ ซึมหายไป

ในแผ่นดินหมด อันแสดงว่าสังขารท้ังหลายเป็นส่ิงที่เกิดดับ ชีวิตนี้ก็เกิดดับดั่งนั้น  

ก็เป็นตัวปัญญาซึ่งเป็นวิปัสสนาขึ้นมา

หรือแม้ในสมยัหลงันีท้ีท่่านแสดงถงึพระเถระรปูหนึง่ทีม่ชีาวบ้านหลังวดัเขาด่ากนั 

ท่านก็เอาธูปเทียนมาจุดพนมมือฟัง ว่านาน ๆ จะได้ยินเสียงด่าแบบนี้สักทีหนึ่ง  

เพราะฉะนัน้แม้ทีเ่สยีงด่ากนันีก้เ็ป็นกรรมฐานเหมอืนกนั ในเมือ่ก�าหนดพจิารณาลงไป 

ว่าคนเราเมือ่โทสะเกดิขึน้กเ็ป็นดัง่นี ้ด่ากนัโครมครามอย่างนี ้ตีกนัด่ากนั เพราะฉะนัน้ 

ถ้าใครเห็นเป็นกรรมฐานในค�าด่าได้ก็แปลว่าโทสะก็สงบ จิตก็บริสุทธิ์ 

แม้เสยีงเพลงทีร้่องกม็เีล่าไว้ว่า พระเถระรปูหนึง่ไปบิณฑบาต ได้ยนิเสยีงเพลง

ที่ชาวบ้านร้อง ก็ก�าหนดเสียงเพลงและเนื้อเพลงที่แสดงถึงความเกิดดับ คือว่าท่านจับ

ความไปในความเกดิดบั แต่เนือ้เพลงนัน้จะว่าอย่างไรท่านไม่ทราบ แต่ว่าท่านจับความ

ไปในทางสิ่งที่แสดงถึงการเกิดดับ ก็เป็นกรรมฐานขึ้นได้เหมือนกัน ก็เกิดดวงตาเห็น

ธรรมขึน้ได้เหมือนกนั ก็เป็นอันว่าท้ังเสยีงด่าทัง้เสยีงร้องเพลงนัน้บณัฑติถอืเป็นกรรมฐาน

ได้ทั้งนั้น ให้ส�าเร็จประโยชน์เหมือนกัน

เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า กรรมฐานนั้นมีอยู่รอบตัว เมื่อรู้จักที่จะคิดให้ถูก

ทางของกรรมฐานแล้ว กเ็ป็นกรรมฐานทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ ทีพ่ระอาจารย์ว่าพระพทุธเจ้า

สอนกรรมฐาน ๘๔,๐๐๐ แก่ภิกษุทั้งหลายนั้นก็มีเหตุผล คือว่าทรงจับเรื่องที่บังเกิด

ขึน้เป็นกรรมฐานทัง้นัน้ ผูท้ีไ่ด้อ่านเรือ่งธรรมบท หากมาคดิในแง่นีแ้ล้วกจ็ะเหน็ว่าเป็น

เช่นนั้น
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การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า

พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรม ท่ีกล่าวไว้ว่า อาการทีพ่ระพุทธเจ้าแสดงธรรม ๓ 

อย่างใน นวโกวาท คือ 

๑. ทรงแสดงธรรมเพื่อให้รู้

๒. ทรงแสดงธรรมมีนิทาน คือเหตุที่ตรองตามให้เห็นจริงได้ 

๓. ทรงแสดงธรรมที่มีปาฏิหาริย์ คือผู้ฟังย่อมได้รับผลตามสมควรแก่ความ

ปฏิบัติ อันนี้เป็นความจริง ปฏิบัติได้ผลจริง

และข้อที่ว่าทรงแสดงธรรมเพื่อรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมท่ีควรรู้ควรเห็นนั้น ก็คือ

ว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งสิ้นนั้น ทรงแสดงในตนเอง ไม่ใช่ทรงแสดงท่ีอื่น 

เหมอืนอย่างนายแพทย์ทีศ่กึษาวชิาแพทย์นัน้กศ็กึษาภายในร่างกายของมนษุย์และของ 

สตัว์ท้ังนัน้ และเม่ือประกอบยารกัษา กป็ระกอบยารกัษาร่างกายของสัตว์และคนทัง้นัน้ 

ไม่ใช่ที่อื่น พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมภายในดั่งนี้ จึงรู้ได้เห็นได้ด้วยตัวเอง ถ้าทรง

แสดงที่อื่นข้างนอก เช่นทรงแสดงเรื่องโลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด เป็นต้น ผู้ฟังก็ได้แต่

เชื่อเท่านั้น หรือไม่เช่นนั้นก็ไม่เชื่อเอาเสียเลย ที่จะรู้นั้นไม่มี ได้แต่เชื่อ

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึไม่ทรงพยากรณ์ในเรือ่งภายนอกทัง้หลายดงักล่าว 

ทรงพยากรณ์คือแสดงแก้ไขแต่ภายใน ดงัท่ีแสดงว่าทรงบัญญตัทิกุข์ บญัญตัเิหตเุกิดทกุข์ 

บญัญตัคิวามดบัทกุข์ บญัญตัทิางปฏบิตัใิห้ถงึความดับทกุข์ ในกายอันยาววาหน่ึง มีสัญญา

มใีจนีเ้อง ในพระบาลนีัน้ท่านใช้ค�าว่า ทรงแสดงโลก ทรงแสดงเหตเุกดิโลก ทรงแสดง

ความดบัโลก ทรงแสดงทางปฏบิตัใิห้ถงึความดับโลก กห็มายถึงทรงแสดงทกุข์เป็นต้น

นั้นเอง เพราะฉะนั้น จึงรู้ได้เห็นได้

และทรงแสดงธรรมมีนิทานคือเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ ค�าว่า 

“นิทาน” นี้เป็นค�าบาลีที่ท่านใช้ ว่าทรงแสดงธรรมมีนิทาน แต่ว่าไม่ได้หมายความว่า

เป็นนิทานที่เล่าอ้างกันเป็นเรื่อง แต่หมายความว่ามีเหตุที่ทรงปรารภ และเหตุที่ทรง

ปรารภนัน้มแีสดงไว้ในธรรมบทมาก คอืบางทีกเ็สดจ็ไปบณิฑบาต เห็นเด็กก�าลงัตงีกูนั 
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ก็ทรงจับขึ้นมาทรงแสดงเป็นธรรมะสั่งสอน ซึ่งโดยความก็คือว่าทุก ๆ สัตว์บุคคลต่าง

กร็กัชวีติของตน ต้องการความสขุอยูด้่วยกนั จงึไม่ควรท�าร้ายกัน ไม่ควรจะก่อทุกข์ให้

แก่กนั กท็รงปรารภเอาเหตทุีเ่กดิขึน้มาจบัเป็นธรรมะสัง่สอน กเ็หมอืนอย่างทีเ่ล่าทแีรก 

ว่าภกิษหุรอืภกิษณีุรปูหนึง่ท่านกลบัจากบณิฑบาต ล้างเท้า กเ็ห็นน�า้ซมึหายไปโดยล�าดบั 

ก็ได้ความคิดถึง ความเกิดดับของสังขารทั้งหลาย ดังที่เล่ามานั้น

เพราะฉะนัน้ เมือ่จบัเอาเรือ่งทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนันีแ้หละเป็นตัวนทิานคือตัวเหตุ 

มาแสดงเป็นธรรมะแล้ว ทกุ ๆ เรือ่งนัน้กเ็ป็นกรรมฐานทัง้นัน้ และกโ็ดยเฉพาะทกุคน

เมื่อเป็นบัณฑิตคือเป็นผู้ฉลาด ได้ประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ย่อมสามารถจับเอา

เหตกุารณ์เหล่านัน้มาสอนตวัเอง เป็นกรรมฐานข้ึนได้ทกุ ๆ อย่างเหมอืนกนั เพราะฉะนัน้ 

เรือ่งทีเ่ป็นกรรมฐานน้ันจงึมีมากมาย ใช้ได้ทัง้นัน้ ดังทีก่ล่าวมาแล้วว่าด่าก็ใช้ได้ ร้องเพลง

ก็เป็นได้ ดั่งนี้เป็นต้น

สรุปหลักปฏบิัตกิรรมฐาน ๕ ประการ

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจึงได้ตรสัไว้อกีปรยิายหนึง่สรปุข้อทีป่ฏบิตัเิป็นกรรมฐาน

ในการที่จะท�าจิตให้บริสุทธิ์เป็นจิตตวิสุทธิไว้เพียง ๕ ประการเป็นหลัก คือ

ประการที่ ๑ เพื่อสงบกิเลสกองราคะ อันกิเลสกองราคะนั้นย่อมเกิดขึ้น 

ในอารมณ์ท่ียดึถอืว่าสวยงาม เพราะฉะนัน้ กใ็ช้กรรมฐานส�าหรบัพจิารณาว่าไม่สวยงาม 

เช่น กายคตาสติ มีสติพิจารณากาย ดังที่ในสติปัฏฐานแสดงไว้ในหมวดปฏิกูลปัพพะ 

ข้อทีว่่าด้วยสิง่ปฏกิลูทีพ่ระอปัุชฌาย์เอามาสอนนาค ผมขนเล็บฟันหนงัว่าเป็นส่ิงปฏิกลู

ไม่สวยงาม หรือว่าพิจารณาอาการ ๓๑ หรือ ๓๒ ดังที่ได้เคยแสดงมาแล้ว เมื่อเป็น

ดั่งนี้ก็จะท�าให้จิตสงบจากราคะได้ เพราะว่าราคะนั้นเกิดขึ้นต้ังอยู่ในอารมณ์ที่เห็นว่า

สวยงาม หรืออารมณ์ท่ียึดถือว่างาม เพราะฉะนั้น ก็ต้องพิจารณาว่าไม่งามในทาง 

ตรงกันข้าม ซึ่งเป็นสัจจะคือความจริง เพราะว่าส่ิงท่ียึดถือว่างามนั้นอันท่ีจริงไม่งาม  

เพราะมองในแง่ที่ปฏิกูลต่าง ๆ ของผมขนเล็บฟันหนัง เป็นต้น
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ข้อที ่๒ เพือ่จะสงบกเิลสกองโทสะ อนักเิลสกองโทสะนัน้ย่อมเกดิขึน้ในอารมณ์

ที่ยึดถือว่าไม่งามอันตรงกันข้าม เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ต้องใช้กรรมฐานที่จะท�าให้เห็นว่างาม 

จึงได้ตรัสสอนให้เจริญเมตตาแผ่จิตออกไปให้มีความสุข ไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีทุกข์  

รักษาตนให้สวัสดีอันตรงกันข้ามกับโทสะ เพราะเมตตานั้นจะท�าให้จิตกลับอ่อนโยน

เห็นว่างาม ในบุคคลหรือในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะนั้น ดังจะพึงเห็นได้ ว่าคนท่ีมี

เมตตาต่อกันน้ัน จะมองเห็นกันด้วยสายตาที่เป็นมิตรจิตใจที่เป็นมิตร ไม่ขัดลูกตา 

ก็คืองาม เหมือนอย่างพ่อแม่เห็นลูก พ่อแม่เต็มไปด้วยเมตตาในลูก เพราะเห็นว่า 

ลูกงามไม่ขัดลูกตา มีความรัก แม้ว่าหน้าตาจะเขลอะขละอย่างไร หรือว่าลูกจะเจ็บ

ป่วยน่าเกลียดอย่างไร ก็ยังเห็นว่างามอยู่นั่นเองด้วยความรัก อาบน�้าให้ได้ปฏิบัติได้

รักษาให้ได้ ไม่รังเกียจในสิ่งไม่สะอาดต่าง ๆ ของร่างกาย ท�าให้ลูกได้ นี่เป็นข้อ ๒ 

และเมื่อท�าในข้อ ๒ นี้ก็จะดับโทสะได้

เพราะฉะนั้น ให้เทียบเคียงกันในระหว่าง ๒ ข้อก่อน คือข้อ ๑ นั้นให้เห็นว่า

ไม่งามในอารมณ์อันเป็นท่ีตัง้ของราคะ เพราะว่าราคะนัน้ต้ังอยูใ่นอารมณ์ท่ียดึถือว่างาม 

เพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยกรรมฐานที่พิจารณาว่าไม่งาม แต่อันที่จริงก็ไม่งาม คือมอง

ในแง่ที่ไม่งามในส่วนที่ไม่งาม เพื่อจะดับกิเลสกองราคะ คราวนี้มาถึงข้อ ๒ กิเลสกอง

โทสะกลับใช้กรรมฐานข้อเมตตาให้เห็นว่างาม เพราะว่าโทสะนั้นเกิดขึ้นในอารมณ์ 

ที่เห็นว่าไม่งามขัดลูกตา ท�าให้ขัดใจ เพราะฉะนั้น เมื่อได้เมตตาแล้วก็จะดับโทสะได้ 

ความที่เห็นว่าไม่งามอันเป็นที่ตั้งของโทสะก็หายไป เพราะฉะนั้นจึงตรงกันข้าม

คราวนีม้าถงึข้อ ๓ ให้หดัท�ากรรมฐานทัง้ ๒ อย่าง คอืว่าในอารมณ์บางอย่าง

นั้นเป็นที่ตั้งคือชนวนให้เกิดโทสะก็มี เป็นชนวนให้เกิดราคะก็มี เพราะฉะนั้น ก็หัด

ท�ากรรมฐานในอารมณ์เช่นนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่งามได้ คือให้สงบได้ทั้งราคะทั้งโทสะ  

เพราะว่าแม้กรรมฐานท่ีก�าหนดพิจารณาว่าไม่งาม เช่นกายคตาสติดังกล่าว หรือ 

อสุภกรรมฐาน พิจารณาซากศพ ก็ย่อมระงับได้ ทั้ง ๒ เหมือนกัน ระงับกองราคะ

ก็ได้ ระงับกองโทสะก็ได้ อันหมายความว่าเมื่อปฏิบัติในกรรมฐานส�าหรับระงับกิเลส

กองราคะโดยตรงคอืกายคตาสต ิ สตทิีพ่จิารณากายว่าไม่งดงาม กส็งบกเิลสกองราคะลง

ไปได้ แต่ว่าก็อย่าให้กิเลสกองโทสะเกิดขึ้นด้วย เพราะบางทีกิเลสกองโทสะนั้นบังเกิด
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ขึ้นโดยไม่รู้ตัว ไม่รู้ว่าเป็นโทสะ แต่อันที่จริงเป็นโทสะเป็นการประทุษร้าย 

ดังเช่นที่มีเล่าว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมฐานก็กายคตาสตินี่แหละ ท�าให้

ภิกษุท้ังหลายมองเห็นว่าร่างกายน้ีเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาด เต็มไปด้วยของปฏิกูล 

ไม่สะอาดต่าง ๆ กิเลสกองราคะก็สงบ แต่คราวนี้มันเกินไป คือเกิดรังเกียจร่างกาย

ขึ้นมาว่าสกปรก อยู่กับสิ่งที่สกปรกทุกวัน ท�าลายมันเสียดีกว่า ก็เลยฆ่าตัวตาย ดั่งนี้

ไม่ถูก เพราะฉะนั้น จึงต้องมีเมตตาประกอบด้วย เพราะว่าชีวิตร่างกายนี้ต้องเมตตา 

พระพทุธศาสนาไม่ได้สอนให้ฆ่า แต่ให้เล้ียงเอาไว้เพ่ือจะท�าประโยชน์ต่อไป อย่างเมตตา 

ที่สอนนั้นก็สอนให้มีความเมตตาเอ็นดูอยู่ในชีวิตทั้งหลาย ในสัตว์ทั้งหลาย ไม่ให้ฆ่า 

ไม่ให้ท�าลาย การฆ่าตัวตายนี้ก็เป็นโทสะเหมือนกัน แต่เป็นโทสะอย่างละเอียด  

มันเป็นโมหะน่ันแหละมากกว่า แต่อาการที่ท�าลายนั้นก็เป็นเร่ืองคล้าย ๆ ของโทสะ 

ที่แปลว่าเครื่องประทุษร้าย เพราะฉะนั้นต้องอย่าให้เลยเถิดไป ต้องมีเมตตามาก�ากับ

ไว้ด้วย บางทีถ้าเบื่อ ๆ หนักเข้าไปก็โยนทิ้ง นี่ก็ไม่ได้ ไม่ควรที่จะโยนทิ้ง ต้องเลี้ยงไว้

ต้องรักษาไว้

คราวน้ีมาถึงข้อท่ี ๔ ก็เหมือนกัน คือว่ามุ่งเพื่อที่จะท�าลายโทสะดับโทสะ  

กเ็จรญิเมตตา แต่เมือ่ได้เมตตาแล้วอย่าให้เมตตานัน้กลายเป็นราคะขึน้มา เพราะฉะนัน้ 

จึงให้พิจารณาให้เห็นความปฏิกูลคู่กันไปด้วย ดังเช่นเจริญเมตตาไปในสัตว์บุคคล 

ทัง้หลาย กเ็กดิจติมีเมตตามีความรกัใคร่ปรารถนาให้เป็นสุข แต่บางทก็ีเลยเกดิราคะใน 

สัตว์บุคคลนั้นด้วย ดั่งนี้ก็ไม่ถูกต้อง เมตตาก็กลายเป็นราคะไป เพราะฉะนั้น ก็ต้อง

ให้พิจารณาในข้อที่เป็นของไม่งามประกอบกันไปด้วย เพราะฉะนั้น จึงต้องแบ่งกันว่า

ส่วนไหนควรพจิารณาไปในทางทีไ่ม่งาม ส่วนไหนควรพจิารณาว่างาม อย่าให้เป็นกเิลส 

ทั้ง ๒ ฝ่าย และเพื่อให้ไม่เป็นกิเลสทั้ง ๒ ฝ่ายนั้น จึงต้องมีกรรมฐานคู่กันอยู่ดั่งนี้

ส�าหรับที่จะช่วยกัน 

เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติกรรมฐานจึงต้องหัดไว้ท้ัง ๒ ส่วน หัดท�ากรรมฐาน 

ในด้านพิจารณาให้เห็นว่าไม่งาม เช่น กายคตาสติ อสุภกรรมฐานด้วย และก็หัด

พจิารณาในด้านว่างามคือเมตตาไว้ด้วย เพราะเมตตาจะเหน็ว่างาม แม้ในวตัถสุิง่เดยีวกนั

นัน้ เช่นมุง่ท่ีจะสงบราคะก่อน พจิารณาว่าไม่งาม แต่ก็ให้มเีมตตาก�ากบัด้วยเพือ่จะได้
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ไม่ท�าลาย แล้วกใ็นส่วนทีเ่พือ่ท�าลายโทสะกเ็หมอืนกัน แผ่เมตตาไปเพือ่ทีจ่ะระงบัโทสะ

ท�าลายโทสะ ก็ต้องหัดที่จะพิจารณาในด้านที่เป็นกายคตาสติหรืออสุภกรรมฐาน คือ

ในทางที่เห็นว่าไม่งามนั้นด้วย เพื่อไม่ให้เมตตากลายเป็นราคะ ดั่งนี้เป็นข้อที่ ๔

คราวนีม้าถงึข้อที ่๕ เมือ่ปฏบิตัไิด้ดัง่นีแ้ล้วกเ็ว้นได้ทัง้ ๒ คอืไม่ต้องใช้กรรมฐาน

เพื่อระงับราคะ คือในทางพิจารณาว่าไม่งาม และกรรมฐานเพื่อระงับโทสะ คือในทาง

พจิารณาว่างามอันเป็นทางตรงกนัข้ามกนันัน้ เว้นได้เสยีทัง้ ๒ อย่าง และท�าจติให้เป็น

อุเบกขา คือเข้าไปเพ่งเฉยอยู่เป็นกลางในภายใน มีสติ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ  

ความรู้ตัวก�ากับอยู่ เป็นการตั้งสงบอยู่ในภายในเป็นอุเบกขา ดั่งนี้เป็นข้อที่ ๕

นี้เป็นวิธีปฏิบัติท�าจิตตวิสุทธิ คือท�าจิตให้บริสุทธิ์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรง 

สัง่สอนสรปุเอาไว้ ว่าวธิปีฏบิติันัน้ม ี๕ ประการดัง่นี ้กรรมฐานทัง้หมดจะมกีีข้่อกต็าม 

ก็เพื่อให้ได้ผลตามหลักปฏิบัติทั้ง ๕ ประการนี้



ทฏิฐวิสิุทธิ

การช�าระทฏิฐเิป็นวปิัสสนากรรมฐาน

วสุิทธิข้อท่ี ๓ คือ ทฏิฐิวสิทุธ ิความหมดจดแห่งความเหน็ วสิทุธข้ิอที ่๑ คอื 

สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล ข้อที่ ๒ จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจิต ก็คือศีล 

และสมาธิ ข้อที่ ๑ คือศีลนั้นต้องมีเป็นภาคพื้น ข้อที่ ๒ คือสมาธิต้องมีเป็นบาท 

ของวิปัสสนา คือของปัญญา และตั้งแต่ข้อที่ ๓ ไปจนถึงข้อที่ ๗ เป็นตัวปัญญาหรือ

เป็นตัววิปัสสนา เพราะฉะนั้น การแสดงอธิบายวิปัสสนากรรมฐานหรือปัญญาใน

ไตรสิกขา จึงอธิบายได้ด้วยวิสุทธิตั้งแต่ข้อ ๓ จนถึงข้อที่ ๗ รวมเป็น ๕ ข้อ

ข้อที่ ๓ นี้เป็นตัววิปัสสนาข้อแรก คือจะต้องปฏิบัติท�าทิฏฐิคือความเห็นให้

หมดจดบริสุทธิ์ก่อน อันทิฏฐิคือความเห็นนั้น ส�าหรับขั้นท่ีท�าให้บริสุทธิ์ในท่ีนี้ ก็คือ

ความเห็นในตวัวปัิสสนาภมู ิภมูขิองวปัิสสนา ค�าว่า “ภมิู” นัน้เราใช้เรยีกกนัว่าภมิูชัน้

หรือว่าภูมิแผ่นดิน ภูมิของวิปัสสนานั้นก็คืออารมณ์ของวิปัสสนา ที่ตั้งของวิปัสสนา  

ในการปฏิบัติวิปัสสนานั้น จะต้องได้วิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นที่ตั้งของวิปัสสนา  

เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา อันเรียกว่า วิปัสสนาภูมิ และวิปัสสนาภูมิในท่ีน้ีหมายถึง 

การปฏบิตัชิ�าระทฏิฐิคอืความเหน็เสยีก่อน อนัการช�าระทฏิฐคิอืความเห็นเสียก่อนนัน้  

ก็จะต้องมีศีลมีสมาธิเป็นพื้นฐานเป็นบาทมาโดยล�าดับ คือว่าศีลนั้นเป็นเครื่องก�าจัด

กิเลสอย่างหยาบ ราคะโทสะโมหะที่เป็นอย่างหยาบ อันเป็นเหตุให้ละเมิดออกไปทาง

กายทางวาจาทางใจ และกจ็ะต้องมสีมาธสิ�าหรบัทีจ่ะสงบหรอืช�าระกเิลสอย่างกลางคอื
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นิวรณ์ ก็คือราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นขั้นนิวรณ์ท่ีเกิดข้ึนในใจ เม่ือเป็นดั่งนี้จิตก็จะสงบ

ตั้งมั่นลงได้ ก็น้อมจิตท่ีเป็นสมาธิอันมีศีลเป็นพื้นฐานนี้ซึ่งเป็นจิตที่สงบ มาก�าหนด

พจิารณาดอูตัภาพนี ้คือความเป็นอัตตาตวัตนน้ี ว่าอตัภาพน้ีคอืความเป็นอตัตาตวัตนนี้ 

เป็นอตัตสญัญา ความส�าคญัหมายว่าตวัตน เป็นสตัตสญัญา ความส�าคญัหมายว่าเป็น

สัตว์บุคคล อัตตสัญญากับสัตตสัญญานี้ กล่าวรวมกันในภาษาไทยอย่างง่าย ๆ ก็คือ

ความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ความส�าคัญหมายว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา

รู้ขันธ์ ๕ หรอืนามรูป

อันความส�าคัญหมายว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี้เกิดขึ้นที่ไหน ก็เกิดขึ้น

ที่กองทั้ง ๕ ที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า ขันธ์ ๕ คือ รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์  

กองเวทนา สญัญาขนัธ์ กองสญัญา สงัขารขนัธ์ กองสังขาร วิญญาณขนัธ์ กองวิญญาณ 

เพราะเหตุท่ีมีความยึดถืออยู่ในขันธ์ ๕ นี้ว่า เอตํ มม นี่เป็นของเรา เอโสหมสฺม ิ 

เราเป็นน่ี เอโส เม อตฺตา น่ีเป็นอัตตาตัวตนของเรา หรือกล่าวสั้นว่าเป็นตัวเรา 

ของเรา เพราะฉะนั้นขันธ์ ๕ จึงช่ือว่า อุปาทานขันธ์ แปลว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือ 

ดังกล่าว ฉะนั้น อัตภาพนี้ก็คือตัวอัตตสัญญาสัตตสัญญา ซึ่งตั้งขึ้นที่ขันธ์ ๕ นี้  

อันเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเรา จึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์

เพราะฉะนั้น จึงก�าหนดพิจารณาให้รู้จักขันธ์ ๕ ว่ารูปเป็นอย่างนี้ ก็คือเป็น 

มหาภูตรูป รูปที่เป็นใหญ่ อันได้แก่ธาตุทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม 

เรียกว่ามหาภูตรูป และ อุปาทายรูป รูปอาศัย ก็คืออาศัยซึ่งมหาภูตรูปนั้นอยู่  

เป็นต้นว่าประสาทท้ัง ๕ จักขุประสาท โสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท 

กายประสาท วสัิยคอืสิง่ทีต่่อกนักับประสาททัง้ ๕ นัน้ กค็อืรปูเสียงกลิน่รสโผฏฐพัพะ

สิง่ทีก่ายถกูต้อง ดัง่น้ีเป็นต้น กเ็ป็นกองหนึง่เรียกว่า รปูขนัธ์ กองรปู เวทนาเป็นอย่างนี้ 

คอืความรูเ้ป็นสขุ เป็นทุกข์ หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ ไม่สุข กร็วมเป็นกองหน่ึงเรยีกว่า 

เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาเป็นอย่างนี้ คือความจ�าหมายต่าง ๆ จ�ารูปจ�าเสียง 

จ�ากลิน่จ�ารสจ�าโผฏฐพัพะจ�าเร่ืองราวทัง้หลาย กร็วมเป็นกองหนึง่เรยีกว่า สญัญาขันธ์ 

กองสัญญา สังขารเป็นอย่างนี้ คือความปรุงคิดหรือความคิดปรุงต่าง ๆ คิดปรุงรูปคิด



127จิตตภาวนา

ปรงุเสยีงคดิปรงุกลิน่คดิปรงุรสคดิปรงุโผฏฐพัพะคดิปรุงเรือ่งราวต่าง ๆ กร็วมเป็นกอง

หนึ่งเรียกว่า สังขารขันธ์ กองสังขาร วิญญาณเป็นอย่างนี้ คือว่ารู้เห็น คือรู้รูปทางตา

ที่เรียกว่าเห็น รู้เสียงทางหูท่ีเรียกว่าได้ยินหรือได้ฟัง ทราบกลิ่นทางจมูก ทราบรส 

ทางลิน้ ทราบสิง่ถกูต้องทางกาย และรูเ้รือ่งทีค่ดิทีน่กึทางมโนคอืใจ กร็วมเป็นกองหนึง่

เรียกว่า วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ 

เรียกว่า รูป ก็เพราะเป็นสิ่งที่ต้องช�ารุดทรุดโทรมไป และอีก ๔ กองนั้นรวม

เรียกว่า นาม ก็เพราะเป็นสิ่งที่น้อมไปของจิตเพื่อรับอารมณ์ทางทวารทั้ง ๖ ดังที่ได้

กล่าวแล้ว เพราะว่าจิตที่น้อมออกรับอารมณ์นั้นก็คือรับรู้นั้นเอง เป็นเวทนาก็เป็นรู้ 

อย่างหนึ่ง คือว่ารู้เป็นสุข เป็นทุกข์ เป็นกลาง ๆ ก็ไม่ทุกข์ไม่สุข เป็นสัญญาก็รู้ 

อย่างหนึ่งคือรู้จ�าหมาย เป็นสังขารก็รู้อย่างหนึ่งคือรู้คิดปรุงหรือปรุงคิด เป็นวิญญาณ

ก็รู้อย่างหนึ่งคือรู้ท่ีเรียกว่าเห็นท่ีเรียกว่าได้ยิน เป็นต้น จึงเรียกว่านาม ดูให้รู้จักว่า 

รูปเป็นอย่างนี้ เวทนาเป็นอย่างนี้ สัญญาเป็นอย่างนี้ สังขารเป็นอย่างนี้ วิญญาณเป็น 

อย่างนี้ รวมเข้าก็คือว่ารูปเป็นอย่างนี้ นามเป็นอย่างนี้ ดูให้รู้จัก

รู้อายตนะ ๑๒

และก็ดใูห้รู้จกัสบืไปถงึอายตนะ ๖ กค็อือายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก 

๖ ที่ต่อกัน ว่าตาเป็นอย่างนี้ รูปเป็นอย่างนี้ หูเป็นอย่างนี้ เสียงเป็นอย่างนี้ จมูกเป็น

อย่างนี้ กลิ่นเป็นอย่างนี้ ลิ้นเป็นอย่างนี้ รสเป็นอย่างนี้ กายเป็นอย่างนี้ โผฏฐัพพะ 

สิง่ทีก่ายถูกต้องเป็นอย่างนี ้มโนคอืใจเป็นอย่างนี ้ธรรมะคอืเร่ืองราวเป็นอย่างนี ้อายตนะ

ภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ ก็เป็น ๑๒

รู้ธาตุ ๑๘

ต่อจากนี้ก็ดูให้รู้จักธาตุทั้ง ๑๘ ธาตุทั้ง ๑๘ นั้นก็คือ จักขุ ตา รูปและจักขุ

วิญญาณ โสตะ หู เสียงและโสตวิญญาณ ฆานะ จมูก กลิ่นและฆานวิญญาณ ชิวหา 

ลิ้น รสและชิวหาวิญญาณ กาย กาย โผฏฐัพพะและกายวิญญาณ มโน ใจ ธรรมะ 
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เรื่องราวและมโนวิญญาณ ๖ กับ ๓ ก็เป็น ๑๘ เรียกว่าธาตุ ๑๘ ที่เรียกว่าธาตุ ๑๘ 

นั้นก็โดยอธิบายว่า ท้ังหมดน้ีทรงหรือด�ารงภาวะของตนอยู่ตามประเภท เช่นจักขุคือ

ตากท็รงภาวะเป็นตาด�ารงภาวะเป็นตาอยู ่รปูกเ็ช่นเดียวกนั จกัขวิุญญาณก็เช่นเดยีวกนั 

เพราะฉะน้ันจึงมีจักขุคือตา มีรูปและมีจักขุวิญญาณ ถ้าหากว่าไม่มีความทรงภาวะ 

ของตนอยู่แล้ว ก็จะไม่ปรากฏว่ามีจักขุคือตา ไม่ปรากฏว่ามีรูปและมีจักขุวิญญาณ

ฉะน้ัน จึงเรียกว่า ธาตุ ซ่ึงเป็นสิ่งที่ทรงอยู่ด�ารงอยู่ แต่ไม่ใช่หมายความว่า

ทรงอยู่หรือด�ารงอยู่ตลอดไป หมายความว่าทรงอยู่ด�ารงอยู่ในขณะที่ต้ังอยู่ เพราะว่า

ทัง้หมดน้ีก็เป็นสงัขารคอืสิง่ผสมปรงุแต่งทัง้นัน้ หรอืเรยีกว่า สงัขตธรรม ธรรมทีปั่จจยั

ปรุงแต่ง ดังที่ได้อธิบายมาแล้ว ซึ่งมีลักษณะ ๓ คือมีความเกิดขึ้นปรากฏ มีความตั้ง

อยูป่รากฏ และเม่ือตัง้อยู่กแ็ปรปรวนเปลีย่นแปลงไปเป็นอย่างอ่ืนปรากฏ เพราะฉะนัน้ 

ลักษณะที่ ๒ คือความตั้งอยู่ปรากฏนั้นก็เพราะมีความเป็นธาตุคือยังตั้งอยู่ได้ แม้ว่า

จะตั้งอยู่แล้วก็จะต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไปก็ตาม แล้วในที่สุดก็ต้องแตกสลายไป

ก็ตาม แต่ก็ยังมีภาวะที่ตั้งอยู่ ตรงนี้แหละที่มีความเป็นธาตุ จึงรู้ว่าธาตุ ๑๘

รู้สภาพหรอืสภาวธรรม

และต่อจากนีก้เ็ป็นเวทนา เป็นสญัญา เป็นสงัขาร ความท่ีมาก�าหนดดใูห้รูจ้กั

ขนัธ์ ๕ ย่อเป็นนามรูป และอายตนะ ๑๒ กับธาต ุ๑๘ ดัง่น้ี เรยีกว่าเป็นวิปัสสนาภมูิ 

คือเป็นภูมิของวิปัสสนา และก�าหนดให้รู้จักว่าทั้งหมดนี้เป็น สภาวธรรม สภาวธรรม

น้ันแปลว่าธรรมะทีม่ภีาวะของตนเอง ทีเ่รยีกว่ามีภาวะของตนเองนัน้กค็อืว่ามีความเกดิขึน้ 

มคีวามต้ังอยู ่และเมือ่ตัง้อยูก่ม็คีวามแปรปรวนเปล่ียนแปลงไปของตนเอง คือมีลักษณะ

ของตนเองดังที่กล่าวมาแล้วทั้ง ๓ นั้น และค�าที่ว่าของตนเองนี้ ก็ไม่ใช่หมายความว่า

ไม่มเีหตไุม่มีปัจจยั แต่ว่ามีเหตมีุปัจจยัซ่ึงจะกล่าวในข้อต่อไป ส�าหรบัในข้อนีย้งัไม่กล่าว

ถึงเหตุถึงปัจจัย ก็เพราะเหตุและปัจจัยนั้นเอง จึงท�าให้มีความเกิดขึ้นปรากฏเป็นต้น

ดงัทีก่ล่าวมาน้ัน และเหตปัุจจยันีก้เ็ป็นเหตปัุจจยัทีเ่นือ่งกบัสตัว์บคุคล ไม่ใช่ว่าไม่เนือ่ง
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กับสัตว์บุคคล แต่ความที่มีสัตว์บุคคลมาเนื่องนี้ ก็มาเนื่องตามความเป็นไปที่เรียกว่า 

สภาพภาวะของตนน้ัน คอืต้องมาเข้าในวงของเหตผุลทีเ่ป็นตัวสภาพคอืตวัภาวะของตน 

มาเข้าวงจรหรอืวงกลมหรอืเข้าทางของเหตผุลทีเ่ป็นภาวะของตน เอาแต่เพยีงว่าความ

เกิดข้ึนของขันธ์อายตนะธาตุดังกล่าวนี้ แม้ว่าจะมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด ก็ยังต้อง

ประกอบกับเหตุปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาอีก เช่นว่าจะต้องมีสัตว์ที่เรียกว่าคันธัพพะ เข้ามา

ถือปฏิสนธิ โดยที่สัตว์ผู้มาถือปฏิสนธินั้นยังมีกิเลสและมีกรรม ซึ่งเป็นวัฏฏะ มีกรรม

เป็นชนกกรรม กรรมที่ท�าให้เกิด จึงมาถือปฏิสนธิเกิดขึ้นในครรภ์ของมารดา และก็มี

ความก่อก�าเนิดขึ้นมาไปตามภาวะของตน

รู้สามัญลักษณะ

ฉะน้ัน ค�าว่าสภาพตามภาวะของตนนั้น จึงหมายความว่า ตามเหตุปัจจัย 

ของตนเอง เหมอืนอย่างต้นไม้ทีบ่งัเกดิขึน้ คนอาจจะเป็นผูป้ลูกคอืปลกูเพาะเมลด็หรอื

ว่าตนเอามาปลกูรดน�า้พรวนดนิให้ปุย๋ เป็นต้น แต่ว่าความแตกออกของเมลด็เป็นหน่อ

หรอืว่าเป็นต้นโดยล�าดบันัน้ ต้นไม้แตกเป็นหน่อจนถึงเป็นต้นตามภาวะของตนเอง คอื

ตามเหตุปัจจยัของตนเองหรอืของต้นไม้นัน้เอง คนคอยแต่เพยีงรดน�า้เป็นต้น คอยบ�ารงุ

เท่านั้น แต่ความเกิดของต้นไม้นั้นเป็นไปตามสภาพตามภาวะของตน หมายความว่า

ตามเหตุปัจจัยของต้นไม้นั้นเอง ดั่งนี้เรียกว่าสภาพ และความเป็นสภาพนี้ก็ไม่ได้หยุด

เพียงความเกิดขึ้นปรากฏเท่าน้ัน ยังมีความต้ังอยู่ปรากฏ และเมื่อตั้งอยู่ก็ยังมีความ

แปรปรวนเปลีย่นแปลงไปเป็นอย่างอ่ืนปรากฏอกี ดัง่นีก้เ็ป็นไปตามสภาพคอืภาวะของตน 

คนเราจะไปฝืนสภาพของขนัธ์อายตนะธาตไุม่ได้ คือจะไปฝืนให้เป็นไปตามทีช่อบใจไม่ได้ 

ขันธ์อายตนะธาตเุหล่านีเ้มือ่เกดิขึน้มาแล้ว กเ็ตบิใหญ่ขึน้ เรยีกว่าเจรญิขึน้มา เมือ่เรยีก

ตามถ้อยค�าธรรมดาของร่างกาย ก็เรียกว่าเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาว

เป็นผู้ใหญ่ แล้วก็แก่ลงไปหง่อมลงไป แล้วก็แตกสลายในที่สุด นี้เป็นสภาพคือเป็นไป

ตามภาวะของตนเองท้ังนัน้ ท่ีเราเรยีกว่าคตธิรรมดา อนัน้ีแหละคอืตวัสภาพ จะไปฝืน
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ก็ไม่ได้ ดั่งที่ทุกคนก็ชอบที่จะอยู่ในความเจริญ ที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่ มีก�าลัง

แขง็แรง ไม่ต้องการทีจ่ะแก่ทีจ่ะหง่อมทีจ่ะแตกสลาย แต่ว่ากแ็ก้ไขห้ามไม่ได้ กต้็องเป็น

ไปตามสภาพ และความท่ีเป็นไปตามสภาพดั่งนี้ตั้งแต่เกิด ความเกิดขึ้นปรากฏ  

ความตั้งอยู่ปรากฏ เมื่อตั้งอยู่ความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏ คือปรากฏให้

ก�าหนดรู้ได้ ให้เห็นให้สัมผัสได้ว่าเป็นอย่างนั้นให้รู้ได้ และความที่ปรากฏเกิด ตั้งอยู่ 

และแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนี้ ก็มีลักษณะต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น 

แต่ว่าเม่ือรวมขึ้นโดยท่ัวไปแล้ว คือดูที่ตรงกันหมดของสิ่งที่เป็นสังขารที่ปรุง

แต่งทั้งหมดแล้ว ก็รวมเข้ามาได้เป็นลักษณะ ๓ อันเรียกว่า สามัญลักษณะ ลักษณะ

ทีท่ั่วไปของสงัขารทัง้ปวง กค็อื อนิจจลกัษณะ ลกัษณะทีไ่ม่เทีย่ง ทกุขลกัขณะ ลกัษณะ

ที่เป็นทุกข์ อนัตตลักขณะ ลักษณะที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน ซึ่งอันนี้ก็ได้เคยอธิบาย

มาบ้างแล้ว กจ็ะยงัไม่พดูไม่อธบิายในสามัญลกัษณะนี ้พิจารณาให้รูจ้กัสามญัลกัษณะ 

คือลักษณะที่ตรงกันหมดเหมือนกันหมดของสิ่งที่เป็นสังขารทุกอย่างให้รู้จัก

ส่วนลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไปนัน้ กอ็าจจะมทีีแ่ตกต่างกันไปเป็นอย่างโน้นเป็น

อย่างนี้ เช่นว่าขันธ์ ๕ ย่อเป็นนามรูป อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ มีความเกิดปรากฏ 

ความตั้งอยู่ปรากฏ มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปปรากฏ ที่ลักษณะที่แตกต่างกัน

ไปก็มีมาก เช่นว่าโดยรูป ก็อาจจะมีบางคนเตี้ย บางคนสูง บางคนปานกลาง บางคน

ผิวด�า บางคนผิวขาว อะไรเหล่านี้ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ก็เหมือนกัน ก็ต่างกัน

อย่างน้ันบ้างต่างกันอย่างนี้บ้าง ตามลักษณะเฉพาะตัว ๆ ไป แต่ว่าก็รวมกันได้ว่า  

ทุก ๆ ขันธ์ ๕ ทุก ๆ อายตนะ ๑๒ ทุก ๆ ธาตุ ๑๘ นั้น ย่อมไม่เที่ยง เป็นทุกข์  

ตั้งอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตนเพราะบังคับให้เป็น

ไปตามปรารถนามิได้ เป็นแต่เพียงยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา ดั่งที่ได้อธิบายแล้วข้าง

ต้นว่าอปุาทานขนัธ์ หรอืสตัตสญัญา อตัตสญัญานัน้เท่านัน้ แต่อนัทีจ่รงินัน้ไม่มตีวัเรา

ของเราที่แท้จริงอะไรเลย บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ทั้งน้ัน ต้องเป็นไปตาม

สภาพดังที่กล่าวมาแล้ว 
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สรุปการช�าระทฏิฐิ

ผู้ท�าวิปัสสนานั้นเมื่อได้มีศีลและได้ท�าสมาธิให้ใจสงบ แล้วก็มาจับพิจารณา

ช�าระทฏิฐคิอืความเหน็ ความเหน็ท่ียังยึดถอือยูใ่นตวัตนของเรานี ้โดยก�าหนดดูให้รูจ้กั

ประการที่ ๑ ก็คือให้รู้จักขันธ์ ๕ ย่อเป็นนามรูป อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ 

อันเรียกว่า วิปัสสนาภูมิ ให้รู้จักสภาพของสิ่งเหล่านี้ตามที่กล่าวมาแล้ว ว่าต้องเป็นไป

ตามสภาพคือภาวะเหตุปัจจัยของตัวเอง ตั้งแต่ความเกิดปรากฏ ตั้งแต่ความตั้งอยู่

ปรากฏ ตั้งแต่เมื่อตั้งอยู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปปรากฏดังที่กล่าวมาแล้ว  

ให้รูจั้กสภาพว่าสิง่เหล่านีเ้ป็นไปตามสภาพคือภาวะเหตผุลของตนเองของแต่ละสิง่เหล่านี้ 

และความปรากฏน้ันย่อมปรากฏให้เห็นได้ให้สัมผสัได้เป็นต้น ให้ก�าหนดพิจารณาให้รูไ้ด้ 

โดยที่ต้องมีลักษณะเป็นเครื่องก�าหนดหมาย ซึ่งลักษณะเป็นเครื่องก�าหนดหมายนั้น

ปรากฏ ความปรากฏนั้นปรากฏโดยที่มีลักษณะนั้นเป็นเคร่ืองก�าหนดหมาย ถ้าไม่มี

ลกัษณะเป็นเครือ่งก�าหนดหมายแล้ว กป็รากฏให้รูไ้ม่ได้ให้พจิารณาไม่ได้ ทีป่รากฏคอื

ปรากฏให้รู้ได้พิจารณาได้ ซ่ึงรวมเข้ามาแล้วก็คือว่าในไตรลักษณ์ ลักษณะคือเครื่อง

ก�าหนดหมาย ก�าหนดให้รู้ได้พิจารณาได้ว่า ไม่เที่ยงอย่างนี้ เป็นทุกข์อย่างนี้ เป็น

อนตัตาอย่างนี ้ถ้าไม่ปรากฏกพ็จิารณาให้รูไ้ม่ได้ นีป่รากฏ เหมอืนอย่างว่าจะร้องบอก

ด้วยซ�า้ว่า ฉนัไม่เท่ียงนะ ฉนัเป็นทุกข์นะ ฉนัเป็นอนตัตานะ อย่ามายดึถอื เมือ่พจิารณา

ให้ดแีล้วกค็ล้าย ๆ กบัว่าขนัธ์ ๕ ท่ีย่อเป็นนามรูป อายตนะ ๑๒ ธาต ุ๑๘ จะตะโกน

บอกอยู่ตลอดเวลาว่าอย่ามายึดถือ อันที่จริงนั้นข้าพเจ้าไม่เที่ยง ข้าพเจ้าเป็นทุกข์  

ข้าพเจ้าเป็นอนัตตา

ประการที่ ๒ ก็ให้รู้จักสภาพ

ประการที่ ๓ ก็คือให้รู้จักสามัญลักษณะ

รวมเป็น ๓ ประการ ประการท่ี ๑ ให้รู้จกัตวัขนัธ์ ๕ ย่อเป็นนามรูป อายตนะ 

๑๒ ธาตุ ๑๘ ประการที่ ๒ ให้รู้จักสภาพ ของสิ่งเหล่านี้ และประการที่ ๓ ให้รู้จัก 

สามญัลกัษณะของสิง่เหล่านี ้การปฏบัิตด่ัิงนีเ้ป็นการปฏบัิตทิ�าทฏิฐคิวามเหน็ให้หมดจด 

ให้หมดจดจากความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา และเมื่อพิจารณาไปจนรู้จักทั้ง ๓ 

ประการนี้ ก็ย่อมจะได้ทิฏฐิวิสุทธิ คือความหมดจดแห่งความเห็น อันเป็นวิสุทธิข้อที่ 

๓ อันนับว่าเป็นวิปัสสนาข้อที่ ๒



กังขาวติรณวสิุทธิ

ช�าระความสงสัยที่เกดิขึ้น

วิสุทธิข้อที่ ๔ กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้น

ความสงสยั เมือ่ได้เริม่ปฏบิตัทิ�าวปัิสสนากรรมฐาน ช�าระทฏิฐคิอืความเห็นให้บรสุิทธิ์

ดังที่ได้กล่าวแล้ว ก็ถึงข้ันที่ปฏิบัติช�าระความสงสัยท่ีเกิดขึ้น เพราะว่าย่อมจะมีความ 

สงสยัถงึตวัเราในอดตีบ้าง ในอนาคตบ้าง ในปัจจบัุนบ้าง เพราะว่าเม่ือยังมอีตัตสัญญา 

ความส�าคัญหมายว่าตัวเราของเราสัตตสัญญา ความส�าคัญหมายว่าสัตว์ ดังที่จะเรียก

รวมกันว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เมื่อยังมีความส�าคัญหมายอยู่ ว่าสัตว์บุคคลตัวตน

เราเขาบังเกิดขึ้น เพราะความยึดถือในขันธ์อายตนะธาตุดังที่ได้กล่าวแล้ว ก็ย่อมจะมี

กังขาคือความสงสัยเกี่ยวแก่ตัวเราของเราในกาลท้ัง ๓ นั้น และแม้ว่าจะช�าระความ

เห็นให้บริสุทธิ์ได้ ด้วยก�าหนดพิจารณาให้พบขันธ์อายตนะธาตุ อันเป็นที่ตั้งแห่งความ

ยดึถือว่าตวัเราของเรานัน้ ก�าหนดให้รูจ้กัหน้าตาของขนัธ์อายตนะธาต ุและก�าหนดให้รูจ้กั 

ภาพคือภาวะความเป็นของขันธ์อายตนะธาตุนั้น ที่มีที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของตน  

ดังที่ได้กล่าวแล้ว ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมดับไป ซึ่งความเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมดับ

ไปนั้น ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของขันธ์อายตนะธาตุนั้นเอง ปรากฏอยู่

ตามที่กล่าวนี้ก็กล่าวตามพระบาลีที่ตรัสไว้ว่า อุปฺปาโท ปญฺญายติ ความเกิด

ขึ้นปรากฏ วโย ปญฺญายติ ความเสื่อมสิ้นไปปรากฏ ิตสฺส อญฺญถตฺตํ ปญฺญายติ 

เมื่อยังตั้งอยู่ ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปปรากฏ ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสนี้ 
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ยกเอาข้อเส่ือมดับไปเป็นข้อท่ี ๒ เม่ือตัง้อยูค่วามแปรปรวนเปลีย่นแปลงไปเป็นข้อที ่๓ 

แต่ว่าท่ีอธิบายนั้นจับตามล�าดับเพื่อให้เข้าใจง่าย คือว่าความเกิดขึ้นปรากฏ ความตั้ง

อยู่ก็ปรากฏ และความที่เปลี่ยนแปลงเสื่อมสิ้นไปในที่สุดก็ปรากฏ เอาความตั้งอยู่ 

มาไว้เป็นที่ ๒ เอาความที่เสื่อมสิ้นไปมาเป็นข้อที่ ๓ ก็มีความเป็นอันเดียวกันกับ 

พระพุทธภาษิตนั้น นี้เป็นสภาพของขันธ์อายตนะธาตุ คือความมีความเป็นท่ีเป็นไป

ตามเหตปัุจจยัของตนเอง และกก็�าหนดให้รูจ้กัสามญัลกัษณะ คอืลกัษณะเครือ่งก�าหนด

ที่ท่ัวไปของขันธ์อายตนะธาตุ ก็คือที่ปรากฏทั้ง ๓ นั้นนั่นเอง เมื่อรวมเข้าแล้วก็มี

ลกัษณะทัว่ไปกค็อื ลกัษณะทีไ่ม่เทีย่ง ลกัษณะทีเ่ป็นทกุข์ ลกัษณะทีเ่ป็นอนตัตา ก�าหนด

ให้รู้จักไตรลักษณ์ ดั่งนี้เป็นวิธีช�าระทิฏฐิความเห็นให้บริสุทธิ์ แต่ว่าในขั้นนี้ก็ยังละ

อุปาทานไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็ย่อมจะมีความสงสัยอยู่เกี่ยวกับตัวเราของเราที่ฝังลึกอยู่

ในกาลทั้ง ๓ ตัวเราของเรานี่แหละเป็นที่ตั้งของ “กังขา” คือความสงสัยอย่างยิ่ง และ

วิจิกิจฉาในนิวรณ์ ๕ ก็มีตัวเราของเรานี่แหละเป็นที่ตั้งของวิจิกิจฉาเป็นอย่างยิ่ง เช่น

เดียวกับเป็นมูลฐานของวิจิกิจฉาทั้งปวง

ละความสงสัยเกี่ยวกับตัวเราของเรา

อนัความสงสยัเก่ียวกับตัวเราของเราในกาลทัง้ ๓ นัน้ กคื็อความสงสยัทีป่รารภ

กาลที่เป็นอดีตคือล่วงไปแล้ว ว่าตัวเราได้มีแล้วได้เป็นแล้วในอดีตหรือไม่หนอ ตัวเรา

ไม่ได้มีแล้วไม่ได้เป็นแล้วในอดีตหรือหนอ ตัวเราได้มีได้เป็นอะไรแล้วในอดีตหรือหนอ 

ตวัเราได้มไีด้เป็นอย่างไรแล้วในอดตีหรอืหนอ ตวัเราได้เป็นอะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรอกี

ต่อไปในอดีตหรือหนอ ดั่งนี้ นี้เป็นกังขาความสงสัยในอดีตหรือปรารภส่วนที่เป็นอดีต

สรปุเข้าแล้วก็เป็น ๕ ประการส่วนความสงสัยทีป่รารภอนาคตกาลข้างหน้าทีย่งัไม่มาถึง 

รวมเข้าแล้วกไ็ด้แก่ความสงสยัว่า เราจกัมีจักเป็นต่อไปในอนาคตหรอืหนอ เราจกัไม่มี

ไม่เป็นในอนาคตหรอืหนอ เราจักเป็นอะไรหรอืหนอในอนาคต เราจกัเป็นอย่างไรหรอื

หนอในอนาคต เราจกัเป็นอะไรแล้วจงึจะเป็นอะไรต่อไปในอนาคตหรอืหนอ ส่วนความ

สงสัยที่ปรารภปัจจุบันรวมเข้าก็คือ เดี๋ยวนี้เรามีเราเป็นอยู่หรือหนอ เดี๋ยวนี้เราไม่มีไม่

เป็นอยู่หรือหนอ เดี๋ยวน้ีเราเป็นอะไรหรือหนอ เดี๋ยวนี้เราเป็นอย่างไรอยู่หรือหนอ  
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เดีย๋วนีส้ตัว์นีคื้อตวัเราน้ีมาจากไหนหรอืหนอ เด๋ียวนีสั้ตว์น้ีคอืตวัเราจกัไปในทีไ่หนต่อไป

หรอืหนอ ดัง่น้ี รวมเข้าก็เป็น ๖ ประการ เหล่านีเ้ป็นความสงสัยเกีย่วกบัตวัเราของเรา

พจิารณาจับเหตุปัจจัยของขันธ์ ๕ หรอืนามรูป

เพราะฉะน้ัน เม่ือช�าระทิฏฐิคือความเห็นให้บริสุทธิ์ดังกล่าวมาแล้ว เมื่อ 

อัตตสัญญา สัตตสัญญา ความส�าคัญหมายว่าตัวเราของเราสงบลงไปได้ ปรากฏเป็น

ขันธ์อายตนะธาตุขึ้นมาแทน แม้ว่าจะได้พิจารณาให้รู้จักสภาพคือความเป็นไปของ 

ขันธ์อายตนะธาตุตามเหตุปัจจัยของตน คือเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมดับไปดังกล่าวนั้น  

และรวมเข้ามาให้รูจ้กัสามญัลกัษณะคอืลกัษณะทีท่ัว่ไปของขนัธ์อายตนะธาต ุแม้อย่าง

นั้นก็ย่อมจะมีความสงสัยว่าขันธ์อายตนะธาตุนี้มาจากไหน ปรารภกาลทั้ง ๓ ได้เช่น

เดียวกัน ในอดีตขันธ์อายตนะธาตุได้มีหรือไม่มี ในปัจจุบันขันธ์อายตนะธาตุมีอยู่หรือ

ไม่ม ีในอนาคตขนัธ์อายตนะธาตมุอียูห่รอืไม่ม ีและถ้ามอียูก่ม็าจากไหน เหมอืนอย่าง

ว่ามองเห็นเด็กที่เขามาวางทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้านของตน หรือที่ถนนหน้าบ้าน ก็ย่อมจะ

ต้องมีความสงสัยว่าเด็กคนนี้ลูกใคร ใครเอามาทิ้งไว้ ฉันใดก็ดี เมื่อพิจารณาก�าหนด

แม้ว่าเห็นขันธ์อายตนะธาตุว่าเป็นอย่างน้ี ๆ เห็นหน้าตาของขันธ์อายตนะธาตุ แต่ก็

ย่อมจะมีความสงสัยได้ว่าขันธ์อายตนะธาตุนี้มาจากไหน ทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันและ

ต่อไปในอนาคต

เพราะฉะน้ัน ทางพระพุทธศาสนาและโดยเฉพาะในข้อปฏิบัติวิธีท�าวิปัสสนา

ถัดจากช�าระความเห็นให้บริสุทธิ์ดังกล่าวนั้น จึงได้สอนให้พิจารณาจับเหตุปัจจัยของ 

นามรปู กข็นัธ์ ๕ นัน่แหละ กค็อืขันธ์อายตนะธาตดุงักล่าวมาน้ัน ยกเอาขันธ์ ๕ ก็ย่อเป็น

นามรปู ขึ้นเป็นที่ตั้ง จับเหตุปัจจัยของนามรูป และก็ได้แสดงเหตุปัจจัยของนามรูปไว้ 

ส�าหรบัผูท้ีป่ฏบิตัวิปัิสสนาธรุะจะพงึจบัขึน้พจิารณา คอืให้รู้จัก สามญัปัจจยั คือเหตุปัจจัย

ทีท่ัว่ไปของนามรปูท้ัง ๒ อย่างหรอืของขนัธ์ ๕ ทัง้หมด ตามท่ีพระพทุธเจ้าได้ตรัสแสดง

ไว้ว่า อวิชชา ตัณหา อุปาทาน และกรรม เป็นสามัญปัจจัยแห่งนามรูป อวิชชาก็คือ

ความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง ความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง ก็คือไม่รู้ใน
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อรยิสจั ตณัหาก็คือความดิน้รนทะยานอยาก อปุาทานกค็อืความยดึถอื กรรมก็คือการ

งานที่บุคคลกระท�าทางกายทางวาจาทางใจ เป็นกรรมที่ดีก็มี เป็นกรรมที่ชั่วก็มี  

เป็นกรรมทีเ่ป็นกลาง ๆ กม็ ีอวชิชาตณัหาอปุาทานกรรมทัง้ ๔ นีเ้ป็นสามญัปัจจัยแห่ง

นามรูป 

และได้สอนให้รูจั้ก วสิามญัปัจจยั คอืเหตปัุจจยัทีไ่ม่เป็นสามญัคอืทัว่ไปแก่นามรูป

เหมือนกันทั้งหมด แต่ว่าเป็นเหตุปัจจัยจ�าเพาะของแต่ละข้อในขันธ์ ๕ หรือย่อเป็น 

นามรูป กค็อืให้รูจ้กัว่า อาหารทีบ่ริโภคเข้าไปเป็นวสิามญัปัจจัยแห่งรปู อาหารทีบ่รโิภค

เข้าไปนัน้กเ็ช่นข้าวสกุและอาหารท้ังปวง ส�าหรบัท่ีจะทะนบุ�ารงุรปูกาย รวมเข้าก็คอืว่า

ธาตดุนิธาตนุ�า้ธาตไุฟธาตลุมนัน้เอง เป็นอาหารทีบ่คุคลบรโิภคเข้าไปส�าหรบัทะนบุ�ารงุ

รูปกาย เพราะว่ารปูกายนีก้ป็ระกอบขึน้ด้วยธาตดุนิน�า้ลมไฟ ธาตดุนิน�า้ลมไฟทีป่ระกอบ

เข้าเป็นรปูกายนีก้ส็ิน้ไปเสือ่มไปอยูต่ลอดเวลา จงึต้องมอีาหารคอืธาตดุนิน�า้ไฟลมใหม่

เข้าไปทะนุบ�ารุงเพิ่มเติมเอาไว้ รูปกายนี้จึงด�ารงอยู่ได้

เพราะฉะนั้น ในข้อนี้ดูเข้ามาสักหน่อยก็จะเห็นได้ ว่าเป็นสภาวธรรมอย่างไร 

เป็นสามัญลักษณะอย่างไร ซึ่งเป็นอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออก ท่ีเป็นไปตามสภาพ

หรือที่เป็นตัวสภาพคือความมีความเป็นท่ีเป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนนั้น ก็ได้กล่าว

มาแล้ว เกิดขึ้นตั้งอยู่และแปรปรวนเปลี่ยนแปลงดับไป นี่เป็นตัวสภาวธรรมและก็เป็น

ไปตามสภาวธรรมดั่งนี้ ธาตุทั้งหลายที่มาประกอบเข้าเป็นรูปกายอันนี้ ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่

แปรปรวนเปล่ียนแปลงดับไปอยู่ทุกขณะจิต จึงต้องการอาหารเข้าไปบ�ารุงเพิ่มเติมอยู่

ทกุขณะเช่นเดยีวกนั จะเหน็ได้ชดักค็อืว่าทุกคนต้องบรโิภคลมอยูท่กุขณะลมหายใจเข้าออก 

คือต้องหายใจเข้าหายใจออกกนัอยูท่กุขณะ หยดุไม่ได้ เพราะว่าต้องการธาตลุมนีเ้ข้าไป

เพิ่มเติมส่วนที่เสื่อมสิ้นไปอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออก และในธาตุลมอันน้ีอันท่ีจริง

นั้นก็มีธาตุดินธาตุน�้าธาตุไฟรวมเข้าอยู่ในธาตุลมนี้ด้วยที่เป็นอย่างละเอียด ถ้าหากว่า

ต้องหยุดหายใจสักครู่เดียว ชีวิตก็จะดับแล้ว ก็แสดงว่าธาตุที่เข้าไปด�ารงเลี้ยงชีวิตอัน

เป็นส่วนรูปกายน้ีต้องเสือ่มดบัอยูทุ่กขณะลมหายใจเข้าออกทเีดยีว ต้องเข้าไปซ่อมแทน

กนัให้ได้ทกุขณะลมหายใจเข้าออกทเีดยีวจะเว้นเสียไม่ได้ เพราะฉะนัน้ อาหารรวมเข้า

ก็คือธาตุทั้ง ๔ นี้จึงเป็นวิสามัญปัจจัยของรูป ซึ่งต้องการอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
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คราวนี้มาถึงนาม อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ เป็นวิสามัญปัจจัยแห่ง

วิญญาณอันเป็นส่วนจิต ก็คือว่าอายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ นี้ต้องประจวบกัน  

จงึจะเกดิวญิญาณ รูร้ปูกค็อืเห็นรปู รูเ้สยีงกค็อืได้ยนิเสยีง เป็นต้น ถ้าหากว่าอายตนะ

ภายใน ๖ ภายนอก ๖ ไม่ประจวบกัน วญิญาณก็ไม่บงัเกดิขึน้ ถ้าคนหลบัตาเสยีไม่ดอูะไร 

จักขุวญิญาณกไ็ม่เกดิ คนท่ีตาบอดจกัขวุญิญาณกไ็ม่เกดิ หหูนวกโสตวญิญาณกไ็ม่เกดิ 

หรือคนที่ตาดีหูดี ถ้าหากว่าไม่ดูไม่ฟัง คือไม่ท�าให้อายตนะภายในภายนอกในข้อตา 

ข้อหูน้ันมาประจวบกัน จักขุวิญญาณโสตวิญญาณก็ไม่เกิดเช่นเดียวกัน แต่ว่าคนเรา

นั้นแม้ว่าจะพิการตาบอดหูหนวก แต่อายตนะคู่ที่ ๖ นั้นยังอยู่คือมโนกับธรรมะ และ

อาจจะใช้ทดแทนได้ เช่นใช้กายอันเป็นอายตนะภายในข้อที่ ๕ กับโผฏฐัพพะคือ  

สิ่งที่กายถูกต้องทดแทนได้บ้าง ทดแทนตาได้ ดังเช่นที่เคยเล่าแล้วถึงคนตาบอดและ

มาหดัปฏบิตัทิางจติให้อ่านหนงัสอืได้ หรอืดอูะไรได้บ้างเป็นต้น ทีท่่านกล่าวสันนษิฐาน

กนัว่าใช้กายส่วนใดส่วนหนึง่ทดแทน ถ้าไปปิดกายส่วนนัน้เสียแล้วกม็องไม่เห็น แต่นั่น 

ต้องใช้อาศยัอ�านาจสมาธิจติเข้ามาช่วย แต่โดยปรกตแิล้วอายตนะภายในและภายนอก

ดงักล่าวเป็นวสิามัญปัจจยัของวิญญาณ ผสัะอนัเกดิเพราะวญิญาณกบัอายตนะภายใน

อายตนะภายนอก เป็นวิสามัญปัจจัยโดยตรงและโดยอ้อมแห่งเวทนาสัญญาสังขาร

รู้จักสามัญปัจจัยและวสิามัญปัจจัย

เพราะฉะน้ัน ก็ให้พิจารณาจบัปัจจัยหรอืเหตปัุจจัยของขนัธ์ ๕ ย่อเข้าเป็นนาม

รูปดังกล่าวมานี้ ให้รู้จักทั้งที่เป็นสามัญปัจจัยทั้งที่เป็นวิสามัญปัจจัยดังกล่าวมานั้น  

และเมือ่พจิารณาก�าหนดอยู่ดัง่นีแ้ล้ว กย่็อมจะได้ความรูท้ีส่รปุเข้ามา ว่านามรปูทีม่มีา

ในอดีตก็ตาม ที่จะมีในอนาคตก็ตาม หรือที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ตาม ย่อมมีสามัญปัจจัย

คือเหตุปัจจัยที่เป็นสามัญ อันได้แก่ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม 

และย่อมมีวิสามัญปัจจัย ก็ได้แก่อาหารเป็นวิสามัญปัจจัยของรูป อายตนะ

ภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ เป็นวิสามัญปัจจัย ของวิญญาณ และผัสสะอันเกิด

จากวญิญาณประกอบท้ังอายตนะภายในอายตนะภายนอก เป็นวสิามญัปัจจยัทัง้โดยตรง
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ทั้งโดยอ้อม แห่งเวทนาสัญญาสังขาร โดยตรงนั้นก็คือเป็นวิสามัญปัจจัยเวทนา  

โดยอ้อมนั้นก็คือตลอดถึงสัญญาและสังขาร และทั้ง ๓ นี้ย่อมเป็นปัจจัยของกันและ

กันอีกด้วย ก็คือเวทนาก็เป็นเหตุปัจจัยแห่งสัญญา สัญญาก็เป็นเหตุปัจจัยแห่งสังขาร  

ก็คือว่าเมื่อมีเวทนาก็ย่อมจะมีสัญญาคือความจ�าหมายได้ในอารมณ์ของเวทนานั้น คือ

เวทนาบังเกิดขึ้นอาศัยผัสสะที่สืบเนื่องมาจากวิญญาณ ประกอบด้วยอายตนะภายใน

อายตนะภายนอก สญัญากย่็อมจ�าหมายในอายตนะภายในในอายตนะภายนอกเหล่านัน้ 

และในวญิญาณเหล่าน้ันได้ด้วย และเม่ือมีสัญญาความจ�าหมาย กย่็อมมีสังขารคอืความ

คดิปรงุหรอืความปรงุคิดอยูใ่นอารมณ์ทีส่ญัญาจ�าหมายได้แล้วนัน้ ถ้าหากว่าไม่มสีญัญา

จ�าหมายไว้ได้ สังขารก็ปรุงแต่งอะไรไม่ได้ สังขารจะปรุงแต่งอะไรได้นั้น ก็ปรุงแต่งได้

ในอารมณ์คอืเร่ืองทีส่ญัญาจ�าไว้ได้ ดงู่าย ๆ กค็อืว่าเราจะคดิปรงุแต่งอะไรทีเ่ราลมืแล้ว

ย่อมไม่ได้ เราจะปรงุแต่งอะไรได้กต้็องในเร่ืองทีเ่ราจ�าได้ก�าหนดไว้ได้ จึงจะปรุงแต่งคอื

คิดปรุงแต่งอะไรต่อไปอีกได้ เพราะฉะนั้น สังขารก็ต้องอาศัยสัญญา แต่ก็สืบเนื่องมา

จากตัวผัสสะน้ัน ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา แล้วก็สืบมาถึงสัญญาสืบมาถึงสังขาร  

จะยกเอาผัสสะนั่นข้ึนมาข้อเดียวว่าเป็นวิสามัญปัจจัยโดยตรงและโดยอ้อม โดยตรง 

ก็คือเวทนา โดยอ้อมก็คือตลอดถึงสัญญาสังขาร แต่ว่าสัญญาสังขารนั้นก็ต้องอาศัย 

สบืมาจากเวทนาดงักล่าวนัน้ เพราะฉะนัน้ กใ็ห้จบัพจิารณาก�าหนดเหตปัุจจยัของนามรปู 

ดังกล่าวมานี้ให้เห็นชัด ว่านามรูปพร้อมทั้งอายตนะธาตุนั้นย่อมมีเหตุปัจจัยของตน 

ดั่งนี้ และเหตุปัจจัยของนามรูปดังท่ีกล่าวมานี้นั้นเอง ท�าให้นามรูปบังเกิดขึ้นต้ังอยู่ 

และแปรดับไป

เพราะฉะนั้น การท่ีก�าหนดจับให้รู้เหตุปัจจัยของนามรูปนี้ จึงท�าให้รู้จักตัว

สภาวธรรมดีขึ้น ดังที่ได้กล่าวแล้ว ว่าสภาวะนั้นคือสภาพ ภาวะความเป็นความมีตาม

เหตปัุจจยัของตน นีเ้รียกว่าสภาพ ความมีความเป็นตามเหตปัุจจยัของตน จ�าเอาไว้ว่า

สภาพแปลอย่างนี้

คราวน้ีตัวนามรูปก็เป็นตัวสภาวธรรมเอง คือเป็นสิ่งที่มีขึ้นเป็นขึ้นตามเหตุ

ปัจจัยของตน และตัวนามรปูนีเ้มือ่เป็นตวัสภาวธรรมในตัวเอง กต้็องเป็นไปตามสภาว

ธรรมคือเป็นไปตามภาวะตามเหตุปัจจัยของตน เพราะฉะนั้น ที่แล้วมานั้นยังไม่ได้จับ
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อธบิายว่าอะไรเป็นตัวเหตปัุจจยั ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของค�าว่าสภาวธรรมนี ้มาวันนีจ้งึมาอธบิาย

ถงึตวัเหตปัุจจยัอนัได้แก่สามญัปัจจยัของนามรปู อนัได้แก่อวิชชาตณัหาอปุาทานกรรม 

และวิสามัญปัจจัยของนามรูป อันได้แก่อาหารอายตนะภายในอายตนะภายนอก และ

ผสัสะดังทีก่ล่าวมานัน้ นีแ้หละคอืตวัวสิามญัปัจจยัแห่งนามรูป รวมเข้าแล้วสามญัปัจจยั

และวิสามัญปัจจัยแห่งนามรูปทั้ง ๒ นี้ ก็คือเหตุปัจจัยของนามรูป นามรูปจึงเป็น 

ตัวสภาวธรรมและต้องเป็นไปตามสภาวธรรม กล่าวคือเมื่อมีเหตุปัจจัยนามรูปก็เกิด 

เมือ่สิน้เหตปัุจจยันามรปูก็ดบั เม่ือมีตณัหาอปุาทานกรรมนามรปูกเ็กดิ เมือ่สิน้อวชิชา

ตัณหาอปุาทานกรรมนามรปูกด็บัหมด ไม่เกดิอกี เมือ่มอีาหารรปูกต็ัง้อยู ่เมือ่ส้ินอาหาร

รปูกด็บั และทีเ่หน็ง่ายกด็งัยกตวัอย่างเช่นธาตลุมทีก่ล่าวมานัน้ ลมยงัเดนิเข้าเดนิออก

อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกรูปก็ตั้งอยู่ และเมื่อสิ้นลมเสียเมื่อใดรูปก็ดับ อายตนะภายใน

อายตนะภายนอกประจวบกันวิญญาณก็เกิด เมื่ออายตนะภายในภายนอกไม่ประจวบ

กนัวญิญาณกด็บั เมือ่ผสัสะเกดิเวทนาสญัญาสังขารกเ็กดิ เม่ือผสัสะดับเวทนาสัญญา

สังขารก็ดับ และในข้อหลังนี้ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเปรียบเทียบไว้ในที่อื่น ว่าเหมือน

อย่างไม้สีไฟ ๒ อันที่มาสีกัน ก็เกิดไฟ ก็คือเมื่อมีผัสสะอันสืบเนื่องมาจากวิญญาณ 

กับอายตนะภายในอายตนะภายนอกประจวบกันเวทนาก็เกิด เมื่อไม้สีไฟ ๒ อันนั้น

แยกกันเสยีไฟกไ็ม่เกดิ และขณะท่ีสกีนัไฟกเ็กดิ เม่ือแยกกนัเสียไฟกดั็บ เมือ่ผัสสะดบั 

เวทนาก็ดับ และสัญญาสังขารก็ดับไปตามกัน

เพราะฉะนัน้ ความเกิดข้ึนของนามรปูนีก้เ็พราะปัจจยัของนามรปูเกดิ คอืเมือ่

มีปัจจัยนามรูปก็เกิด เมื่อไม่มีปัจจัยหรือว่าปัจจัยนั้นดับ นามรูปก็ดับ จะเป็นในอดีต

ก็ตามในอนาคตก็ตามในปัจจุบันก็ตามก็เป็นอยู่ดั่งนี้ ไม่มีเหตุปัจจัยอื่นนอกไปจากนี้  

มเีหตปัุจจยัอยูเ่พยีงเท่านีเ้หมอืนอย่างว่าเมือ่จบัเหตปัุจจยัของฝนตกได้ ฝนทีต่กในอดตี

ฝนทีต่กอยูเ่ดีย๋วนีฝ้นทีต่กต่อไปข้างหน้า กเ็พราะเหตปัุจจยัอนัเดยีวกนั เมือ่มเีหตปัุจจยั

ให้ฝนตกเมื่อใดฝนก็ตกเมื่อนั้น ในอดีตล่วงไปกี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีก็อย่างนี้ เดี๋ยวนี ้

ก็อย่างน้ีต่อไปข้างหน้ากอ็ย่างนี ้เป็นอนัเดยีวกนั เพราะฉะนัน้ จงึไม่จ�าเป็นต้องไปค้นหา

ถึงเหตุปัจจัยของฝน ว่าเมื่อล้านปีมาแล้วเพราะอะไรจึงตก เด๋ียวน้ีเพราะอะไรจึงตก 
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ต่อไปข้างหน้าอีกล้านปีเพราะอะไรจงึตก และกต็กมากีค่รัง้ไม่จ�าเป็น ไม่จ�าเป็นจะต้อง

ไปรวมบัญชี เมื่อจับเหตุปัจจัยได้แน่นอนแล้วก็เป็นอันเดียวกัน นี่เป็นเรื่องฝนที่ยกมา

เป็นตัวอย่าง

เร่ืองของนามรูปก็เช่นเดียวกัน นามรูปในอดีตจะนานเท่าไรก็ตาม ปัจจุบัน

เดีย๋วนีก้ต็าม ในอนาคตกต็าม ถ้ายงัมเีหตปัุจจยัอยู ่ในอนาคตนานเท่าไรกต็าม กเ็หตุ

ปัจจัยอนัเดียวกนันีเ้ท่านัน้ ไม่มีแตกต่างกนัไปอย่างอืน่ เมือ่เหตปัุจจยัเกดินามรปูกเ็กดิ 

เมื่อเหตุปัจจัยดับนามรูปก็ดับ เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาจับเหตุปัจจัยให้ได้แน่นอน

อย่างนี้เป็นอันเดียวกันอย่างน้ีแล้ว ก็สิ้นความสงสัยในนามรูป จิตก็ไม่พะวักพะวน  

เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็ได้ชื่อว่าได้ กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่อง

ข้ามพ้นความสงสัย



มัคคามัคคญาณทัสสนวสิุทธิ

ก�าหนดพจิารณานามรูป

วสิทุธข้ิอที ่๕ มัคคามคัคญาณทสัสนวสิทุธ ิความหมดจดแห่งญาณเป็นเครือ่ง

เห็นว่าทางหรอืมิใช่ทาง เม่ือได้ปฏิบตัใินศีลให้บรสุิทธิ ์ท�าจติให้บรสุิทธิจ์ากนวิรณ์ทัง้หลาย 

อนันับว่าได้ปฏบิติัในศลีให้เป็นภาคพืน้ เป็นท่ีรองรบั เป็นท่ีทรงไว้แห่งกศุลธรรมท้ังหลาย 

ท�าจิตให้บริสุทธิ์คือให้เป็นสมาธิ สงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นบาท

ของวปัิสสนา จงึได้จับปฏิบตัใินวปัิสสนา ตัง้ต้นแต่ช�าระความเห็นให้บรสุิทธิ ์และก�าหนด

จบัเหตปัุจจยัแห่งนามรปูจนข้ามพ้นความสงสยัเกีย่วแก่นามรปูทัง้หลาย เพราะจบัเหตุ

ปัจจัยได้แล้ว จึงปฏิบัติก�าหนดพิจารณาขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ก�าหนด 

จับพิจารณารวมเข้ามาในขันธ์ ๕ ย่อลงเป็นนามรูปโดยลักษณะจ�าเพาะของแต่ละข้อ

ตามทีพ่ระอาจารย์ได้แนะน�าไว้ เช่นก�าหนดจบัพจิารณารปู ว่าเป็นสิง่ทีช่�ารดุทรดุโทรม 

ก�าหนดจบัพจิารณาเวทนา ว่าเป็นความรู้สขุทุกข์และเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ก�าหนด

พิจารณาสัญญา ว่าเป็นความรู้ที่จ�าหมาย ก�าหนดพิจารณาสังขาร ว่าเป็นความรู้ท่ี 

ปรุงแต่ง ก�าหนดจับพิจารณาวิญญาณ ว่าเป็นความรู้ท่ีเป็นความเห็นรูป ได้ยินเสียง 

ทราบกลิ่นรสโผฏฐัพพะ และรู้เรื่องราวของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ กับรู้เรื่องราว

ของรปูเสยีงกล่ินรสโผฏฐพัพะเหล่าน้ันท่ีประสบพบผ่านมาแล้ว หรอืทีค่าดคดิล่วงหน้า

ไปข้างหน้า และกก็�าหนดรวมเข้ามาเป็นรปูนาม โดยเป็นรปูกค็อืเป็นสิง่ทีต้่องช�ารดุทรดุ

โทรมดังกล่าวนั้น 
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และสิ่งที่ช�ารุดทรุดโทรมนั้นก็คือเป็น มหาภูตรูป คือรูปที่เป็นส่วนใหญ่ คือที่

เป็นธาตุทั้ง ๔ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�า้ เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ  

ธาตุลม กับอากาสธาตุ ธาตุอากาศคือช่องว่าง และเป็น อุปาทายรูป รูปอาศัย ก็คือ

ประสาททัง้ ๕ จกัขปุระสาท โสตประสาท ฆานประสาท ชวิหาประสาท กายประสาท 

และเป็นวสิยัคอืเป็นอารมณ์ของประสาททัง้ ๕ นัน้ คอืรปู เสียง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 

ตลอดจนถึงทีเ่ป็นเพศชายเพศหญงิ เป็นต้น บรรดาท่ีอาศยัอยู่กบัมหาภตูรปูท้ัง ๔ นัน้ 

จงึล้วนเป็นสิง่ท่ีต้องช�ารดุทรดุโทรม และเป็นนามกค็อืเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ 

ซึ่งเป็นความรู้ดังกล่าว ก็คืออาการท่ีจิตน้อมออกรู้อารมณ์คือเรื่องทางทวารทั้ง ๖  

ก็สมมติเรียกว่าเป็นวิญญาณ ทีแรกก็คือความรู้ที่เป็นความเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้น

ตามที่กล่าวแล้ว เรียกว่าจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ เป็นต้น แล้วก็เป็นสัมผัสก็คือ

อายตนะภายในภายนอกมาประจวบกนักเ็ป็นสมัผสัแล้วก็เป็นเวทนาเป็นสญัญาเป็นสงัขาร 

แล้วกเ็ป็นวญิญาณขึน้อกี รวมก็เป็นความรู้คอืทีจ่ติน้อมออกรูอ้ารมณ์ทีเ่ข้ามาทางทวาร

ทั้ง ๖ จึงเรียกว่า นาม ท่ีแปลว่าอาการท่ีจิตน้อมออกไปรู้อารมณ์คือเรื่องทางทวาร 

ทัง้ ๖ กป็รากฏเป็นวญิญาณ เป็นสมัผสัเป็นเวทนา เป็นสญัญา เป็นสงัขาร แล้วกเ็ป็น

วิญญาณขึ้นอีก 

แต่ว่าในขันธ์ ๕ นั้นไม่กล่าวถึงสัมผัสและเอาวิญญาณไปไว้เป็นข้อท้าย  

เอาเวทนาไว้เป็นข้อต้น จึงนบัว่าเป็นเวทนาสญัญาสงัขาร ซึง่พจิารณาดูแล้วท่ีท่านเรยีง

อย่างน้ีก็สะดวกแก่การพจิารณา เพราะว่าเมือ่จบัพจิารณารปู ซึง่เป็นของหยาบก�าหนด

ได้ง่าย แล้วกม็าเวทนา ซึง่เวทนานัน้กบ็งัเกดิขึน้ทัง้ทางกายทัง้ทางใจ เวทนากเ็ป็นของ

หยาบแม้จะเป็นนามธรรม คือเป็นตวัความรูด้งักล่าวนัน้ แต่ก็บงัเกิดขึน้แก่ทัง้กายทัง้ใจ 

ก�าหนดได้ง่าย จงึเอามาไว้ในข้อท่ี ๒ แล้วกจ็บัก�าหนดพจิารณาสัญญาซึง่เป็นนามธรรม

อย่างเดยีวกนั แล้วก็สงัขาร แล้วก็จบัพิจารณาวญิญาณ เพราะว่าการพจิารณาสงัขารนัน้ 

คือการพิจารณาความรู้ที่เป็นการปรุงแต่งของใจ ปรุงแต่งรูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะ 

และธรรมะคอืเรือ่งราว และเมือ่จบัพจิารณาการปรงุแต่งอย่างนี ้กเ็ป็นการง่ายทีจ่ะจบั

พิจารณาวิญญาณ ซึ่งเป็นตัวความรู้เห็นรู้ได้ยินเป็นต้นดังกล่าวนั้น เพราะว่าวิญญาณ

น้ีก็เกิดจากความปรุงแต่ง คืออายตนะภายนอกอายตนะภายในประจวบกัน หรืออีก

อย่างหนึ่งท่านแสดงว่า นามรูป
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เพราะฉะนั้น เมื่อจับเอานามรูป ก็นามรูปนี้เองเมื่อมาประจวบกันเข้าก็ให ้

เกิดเป็นวิญญาณ และหากจะพิจารณาให้ชัดขึ้น ก็อายตนะภายในอายตนะภายนอก

ประจวบกัน เช่นตากับรูปมาประจวบกันเข้าก็เกิดเป็นจักขุวิญญาณ คือว่าความรู้ที ่

เรียกว่าความเห็นคือเห็นรูปทางตา อันนี้ก็เป็นความปรุงแต่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้น 

เมือ่จับพิจารณา สงัขาร กจ็บัพิจารณาวญิญาณได้สะดวกขึน้ แล้วกเ็ป็นการจับพิจารณา

ให้พบต้นทางของนามธรรมทั้งหลายด้วย คือนามธรรมทั้งหลายนั้นก็มาจากอายตนะ

ภายในภายนอกท่ีประจวบกนั หรอืจะเรียกอกีอย่างหนึง่ว่าเกดิจากนามรูปกไ็ด้ รปูกร็ปู

นัน้เอง นามกคื็อบรรดานามท้ัง ๔ หรอืว่าเอาตวัมโนคอืใจนัน้กไ็ด้ ซึง่เป็นทวารในของ

จิตดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในครั้งก่อน ๆ ซึ่งต้องมีประกอบอยู่ในอายตนะภายในทุกข้อ 

เช่นว่าเมื่อตากับรูปประจวบกัน ก็ต้องมีมโนเข้ามาประกอบด้วย จึงจะท�าให้เกิดจักขุ

วิญญาณ ความรู้เห็นรูป อันตัวมโนที่มาประกอบนั้นก็คือตัวนามนั้นเอง ก็แปลว่า 

ทัง้รปูทัง้นาม หรอืพดูอกีนยัหนึง่กค็อือายตนะภายในอายตนะภายนอกมาประจวบกนั 

ก็เป็นปัจจัยให้เกิดจักขุวิญญาณ เป็นต้น เพราะฉะนั้น การที่มีแสดงเอาไว้ ๒ อย่าง 

ว่านามรูปเป็นเหตุปัจจัยของวิญญาณ อีกอย่างหนึ่งแสดงว่าอายตนะภายในอายตนะ

ภายนอกเป็นปัจจัยให้เกิดวญิญาณนัน้ ถ้าหากว่าอธบิายไม่เอามโนเข้ามาประกอบด้วย

ก็เห็นได้ยาก ถ้าหากว่าอธิบายเอามโนเข้ามาประกอบด้วยก็จะเห็นได้ง่าย ว่าเรียกว่า

นามรูปก็ได้เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ ก็เพราะว่าจะต้องมีมโนเข้ามาประกอบด้วย 

ทุกข้อดังที่กล่าวมาแล้ว จึงจะเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณขึ้นได้

วปิัสสนาญาณหรอืวปิัสสนาปัญญา

เพราะฉะน้ัน ก็ก�าหนดพิจารณาให้รู้จักลักษณะจ�าเพาะข้อของแต่ละข้อดังที่

กล่าวมาน้ี และกจ็บัพจิารณารวมกนัเข้าเป็นหมวดเป็นหมู่ กค็อืรวมกันเข้าขนัธ์ ๕ ทุกข้อ 

นามรปูทัง้หมดซึง่มลีกัษณะจ�าเพาะ ๆ ดงัทีก่ล่าวมานัน้ กล้็วนเป็นสิง่ทีต้่องไม่เทีย่งคอื

เป็นสิ่งที่เกิดดับ เป็นทุกข์คือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป และต้อง

ถูกความเกดิความดบับบีคัน้อยู่ตลอดเวลา และต้องเป็นอนตัตา คอืไม่เป็นอัตตาตวัตน

เพราะบงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ แม้ว่าขันธ์ ๕ หรอืนามรูปซึง่มลัีกษณะจ�าเพาะ
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ของแต่ละข้อดังที่กล่าวมานั้น ก็ต้องเป็นส่ิงท่ีอนิจจะ ไม่เท่ียง ทุกขะ เป็นทุกข์  

และเป็นอนตัตา มใิช่อัตตาตวัตน ดงัท่ีกล่าวมานัน้ทกุข้อไปเหมอืนกนั เช่นว่าในข้อรปู 

ทัง้ทีเ่ป็นมหาภตูรปู ท้ังท่ีเป็นอุปาทายรปู กเ็ป็นส่ิงทีไ่ม่เทีย่งเป็นทกุข์เป็นอนตัตา เวทนา 

สัญญาสังขารวิญญาณท่ีมีลักษณะเป็นความรู้ของจิตที่น้อมออกรู้อารมณ์ ก็ล้วนเป็น

อนิจจะเป็นทุกขะและเป็นอนัตตา และเมื่อรวมกันเข้าทั้งหมดเป็นหมวดเป็นหมู่ทั้งสิ้น 

กเ็ป็นอนจิจะเป็นทกุขะอนตัตาทัง้หมด และเมือ่ประมวลเข้าทัง้หมด ทัง้ทีเ่ป็นส่วนอดตี

ทัง้ทีเ่ป็นส่วนอนาคตท้ังท่ีเป็นส่วนปัจจุบัน อดตีกค็อืว่าทีเ่กดิมาแล้วทีม่มีาแล้ว อนาคต

กค็อืว่าทีจ่ะเกดิจะมต่ีอไป ทีเ่ป็นปัจจุบนักค็อืทีเ่กดิตัง้อยู่ในปัจจบุนั และทัง้ทีเ่ป็นภายใน

ทัง้ท่ีเป็นภายนอก และท้ังท่ีเป็นส่วนหยาบทัง้ทีเ่ป็นส่วนละเอยีด ทัง้ทีเ่ป็นส่ิงทีด่ปีระณตี

ทัง้ทีเ่ป็นสิง่หยาบหรือเลว ทัง้ทีอ่ยูไ่กลทัง้ทีอ่ยู่ใกล้ทัง้หมด กล้็วนเป็นอนจิจะคือไม่เทีย่ง 

ทุกขะคือเป็นทุกข์ อนัตตามิใช่อัตตาตัวตนทั้งนั้น 

เมือ่ก�าหนดพจิารณาลงไปในไตรลกัษณ์ด่ังน้ี ทแีรกกต้็องอาศยัสญัญาคอืความ

ก�าหนดหมาย ความก�าหนดหมายหรอืว่าความจ�าตามทีพ่ระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอนเอาไว้ 

และน�าเอาความจ�านั้นมาก�าหนดพิจารณาดูตั้งแต่ช�าระทิฏฐิคือความเห็นให้บริสุทธ์ิ 

ดังที่ได้กล่าวแล้วโดยล�าดับ ก็จะเกิด วิปัสสนาญาณ คือความรู้ที่เป็นตัวความเห็นแจ้ง

ขึ้นในขันธ์ ๕ ในนามรูป ว่าเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยงอย่างนี้ ๆ เป็นทุกขะคือเป็นทุกข์

อย่างนี ้ๆ เป็นอนตัตามใิช่ตวัตนอย่างนี ้ๆ ปรากฏชดัขึน้ อนักล่าวได้ว่าเป็นวปัิสสนาญาณ

หรือวิปัสสนาปัญญาที่บังเกิดขึ้น

วปิัสสนูปกเิลส

เมื่อได้พบกับวิปัสสนาญาณหรือวิปัสสนาปัญญาจากการปฏิบัติท�าวิปัสสนา

กรรมฐานมาถึงขั้นนี้ ท่านแสดงว่าจะเกิด วิปัสสนูปกิเลส ที่แปลว่าเครื่องที่เข้ามาท�า

วิปัสสนาให้เศร้าหมองขึ้น ๑๐ ข้ออย่างใดอย่างหนึ่ง

วปัิสสนปูกเิลสดงัทีก่ล่าวนีก้คื็อ โอภาส แสงสว่าง ญาณ ความหย่ังรู้ท่ีชดัแจ้ง

หรอืว่าแจ่มแจ้ง ปีต ิความอ่ิมใจ ปัสสทัธ ิความสงบ สขุ คอืความสุข ความสบายกาย
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ความสบายใจ อธิโมกข์ ความน้อมใจเชื่อ คือมีความเชื่อที่บังเกิดข้ึนอย่างมั่นคง  

ปัคคาหะ ความเพียร คือรู้สึกว่ามีก�าลังความเพียรที่บังเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งชนิดที่ว่า

จะปฏบิตัทิ�าวปัิสสนาต่อไปกนัอกีนานเท่าไหร่ จะท�าเร่ือยไปโดยไม่หยดุกท็�าได้ อปัุฏฐาน 

คือสติอันได้แก่ความท่ีมีสติตั้งม่ัน ไม่หลงลืม อุเบกขา ความวางจิตเป็นกลาง คือ 

ความที่มีจิตเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายมั่นคง แม้จิตจะเที่ยวไปในอารมณ์ทั้งหลาย 

ก็เป็นกลางอยู่ได้ไม่ยินดีไม่ยินร้าย นิกันติ ความพอใจ คือมีความพอใจต้องการจับจิต

จับใจในวิปัสสนาปฏิบัติและในผลที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง

อาการเหล่านี้จะบังเกิดขึ้น และอันท่ีจริงนั้นอาการท่ีบังเกิดขึ้นนี้ ก็เป็นเรื่อง

ปกติหรือเป็นเรื่องสามัญทั่วไปของผู้ที่ปฏิบัติท�าวิปัสสนากรรมฐานท้ังหลาย เม่ือการ

ปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐานได้เข้าถึงระดับท่ีปรากฏเป็นตัวความรู้เห็นแจ้งในขันธ์ ๕ 

ในนามรูปโดยไตรลักษณ์ชัดแจ้งปราศจากความสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะว่าข้ามพ้น

ความสงสัยทั้งหลายได้แล้ว ก็จะเกิดอาการเหล่านี้เป็นผลที่ได้รับในขั้นนี้ เรียกว่าเป็น

ผลพลอยได้ ไม่ใช่เป็นผลโดยตรง เพราะว่าผลโดยตรงนั้นต้องการที่จะก�าจัดกิเลส 

และกองทุกข์ แต่ว่าผลเหล่านี้เป็นผลพลอยได้ซึ่งบังเกิดขึ้นและเมื่อได้ประสบผลเช่นนี้ 

ถ้าหากว่าเกดิความหลงเข้าใจผดิขึน้ว่าน้ีเป็นตวัมรรคตวัผลทีต้่องการ และบดันีไ้ด้บรรลุ

มรรคบรรลผุลแล้ว คือได้ประสบความส�าเรจ็แล้ว หากมคีวามเข้าใจดัง่นีอ้าการทีป่รากฏ

เหล่าน้ีจึงจะเรียกว่า วิปัสสนูปกิเลส คือเคร่ืองท่ีเข้าไปท�าให้วิปัสสนาเศร้าหมอง  

อันผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานและได้ประสบอาการดังที่กล่าวมานี้

บางท่านที่เคยได้ฟังมาปรากฏเป็นเสียงมาร้องบอกก็มี ว่าเธอส�าเร็จแล้ว  

และท่านทีป่ฏิบัตเิม่ือได้ยนิเสียงมาตะโกนบอกว่าส�าเรจ็แล้ว บางท่านกเ็ชือ่ รบีไปบอก

พระทีเ่ป็นผูร่้วมปฏิบติัว่าส�าเร็จแล้ว ท่านท่ีร่วมปฏบิตัด้ิวยกถ็ามว่ารูอ้ย่างไรว่าส�าเร็จแล้ว 

ก็เล่าให้ฟังว่ามีเสียงมาตะโกนบอก เพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติซึ่งเป็นผู้รู้หลักก็ชี้แจงให้ฟัง  

จึงได้เกิดความเข้าใจขึ้นว่าไม่ส�าเร็จ ที่เป็นดั่งนี้ก็มี

หรอืบางทีกป็รากฏเป็นนมิิตเหน็เป็นพระพทุธเจ้าเสด็จมาประทานค�าแนะน�ากม็ี 

ดงัทีท่่านรปูหนึง่เหน็พระพทุธเจ้าเสด็จมาประทานค�าแนะน�า ครัง้แรกกแ็นะน�าว่าให้ท�า

เรือ่ยไปไม่ต้องหยดุ จงึได้ท�าเรือ่ยไปไม่นอน แต่ยงัยอมฉนั เมือ่ถงึเวลากฉ็นั แต่ต่อมา
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ก็เห็นพระพุทธเจ้ามาประทานค�าแนะน�าอีกว่าต้องไม่ฉัน เมื่อถึงขนาดนี้เพื่อนฝูงก็ต้อง

ไปตามอาจารย์มาช่วยให้ค�าแนะน�าแก้ไข ก็ประสบความส�าเร็จในการแก้ไข ก็รู้ตัวใน

ภายหลัง เหล่านี้เป็นวิปัสสนูปกิเลสทั้งนั้น

เพราะฉะนั้น อาการเหล่านี้น้ันอันที่จริงไม่ใช่เป็นวิปัสสนูปกิเลส เป็นสิ่งที่

ปรากฏขึน้เป็นธรรมดา หรอืเป็นสามัญของผูป้ฏิบัต ิเม่ือเข้าถึงขัน้กจ็ะเกดิอาการเหล่านี้ 

เพราะฉะนั้นก็ต้องท�าญาณคือความหยั่งรู้ ว่าอาการที่ปรากฏเหล่านี้ยังไม่ใช่เป็นมรรค

ยังไม่ใช่เป็นผล คือไม่ใช่เป็นทางที่บรรลุอันเรียกว่ามรรคและไม่ใช่ผล แต่เรียกว่าเป็น

อาการที่บังเกิดขึ้นอันเป็นสิ่งที่พลอยได้ และเมื่อเป็นดั่งนี้ก็ไม่ติดอยู่ในอาการเหล่านี้  

มคีวามรู้ว่าไม่ใช่เป็นตวัมรรคไม่ใช่เป็นตัวผล แต่เป็นอาการทีบั่งเกดิขึน้แก่ผูป้ฏบัิตติาม

ข้ันตอนเท่านัน้ และเมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้วกไ็ม่ติดไม่ยนิด ีกป็ฏบัิตต่ิอไป ปรารภขนัธ์อายตนะ

ธาตุหรือขันธ์ ๕ นามรูป พิจารณาในไตรลักษณ์ให้เห็นชัดย่ิงขึ้นต่อไป ดั่งนี้เรียกว่า 

มคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธ ิความหมดจดแห่งญาณเป็นเครือ่งเหน็ว่าทางหรอืมใิช่ทาง



ปฏปิทาญาณทัสสนวสิุทธิ

ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจรงิ

วิสุทธิข้อที่ ๖ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่อง

เห็นทางปฏิบัติ เมื่อได้ความรู้จักว่าอะไรเป็นทาง อะไรมิใช่ทาง ตามอธิบายในวิสุทธิ

ข้อที ่๕ แล้ว กจ็ะท�าให้การปฏบิติัในวปัิสสนากรรมฐานได้ด�าเนนิตรงแน่วไปสู่ทางแห่ง

วิปัสสนา คือปัญญาที่เห็นแจ้งรู้จริงในสังขารทั้งหลาย โดยไม่มีความรู้ผิดเห็นผิดที่จะ

ท�าให้พลัดหรือหลงทางแห่งวิปัสสนาไป เพราะฉะนั้น ในขั้นที่จะปฏิบัติแน่วไปตรงทาง

แห่งวิปัสสนาอันแท้จริงนั้น ก็ใคร่จะกล่าวย�้าตรงหัวต่อนี้ ๒ ข้อ 

ข้อหนึ่งก็คือความหลงผิดในทางแห่งวิปัสสนาตามที่กล่าวมาแล้วเป็นอันตราย 

ส�าคัญแห่งความปฏิบัติก้าวหน้า วิปัสสนูปกิเลส ส่ิงที่จะเข้ามาท�าให้ปัญญาที่รู้แจ้ง 

เห็นจริงเศร้าหมองไป ที่ท่านยกขึ้นไว้ ๑๐ ประการนั้น ก็เป็นข้อส�าคัญ แต่ว่าแม้จะมี

ข้ออืน่อกีอนัหมายความว่าความเหน็ผดิเข้าใจผดิในนมิติเป็นต้น ซึง่ดูเหมอืนจะนอกไป

จากนั้นอีก เมื่อเป็นทางที่ผิดแล้ว ก็นับเข้าในวิปัสสนูปกิเลสทั้งสิ้น ดังที่ยกมาเล่าแล้ว

ที่พระผู้ปฏิบัติได้เห็นพระพุทธเจ้ามาแสดงแนะน�านั้น ซึ่งก็ล้วนเป็นนิมิตคือเป็นสิ่งที่

ปรากฏให้เห็นข้ึนมา อันเป็นภาพมายาท่ีหลอกให้เข้าใจผิด เพราะว่าข้อที่แนะน�านั้น

เป็นข้อที่ปฏิบัติมิได้ เพราะฉะน้ัน ผู้ปฏิบัติจึงต้องท�าความรู้ล่วงหน้าไว้ ว่าแม้จะเกิด

นิมิตมองเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสแนะน�าอย่างโน้นอย่างนี้อะไรโดยตรง แต่เมื่อ

ข้อแนะน�าน้ัน ๆ ไม่ถกูต้อง กเ็ป็นอนัว่านัน่เป็นภาพมายา และภาพมายานีถ้้าไปปฏบิติั

ด้วยความหลงผิดก็เกิดอันตราย
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มอีกีเรือ่งหนึง่ ได้รูจ้กัเองกับพระองค์หน่ึง เป็นพระชาวต่างประเทศซึง่ไปปฏบิตัิ

อยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ก็นั่งปฏิบัติท�ากรรมฐาน แต่ว่าจะปฏิบัติด้วยวิธี

ไหนอย่างไรน้ันไม่ทราบ แต่ก็ได้ปีติได้สุขในการปฏิบัติ ซึ่งปีติสุขในการปฏิบัตินั้นแม้

ในข้ันสมาธิก็ย่อมได้ ดังที่มีแสดงไว้ในองค์ของปฐมฌานคือ วิตก วิจาร ปีติสุข  

เอกัคคตา เอกัคคตาก็คือความที่จิตมีอารมณ์ เป็นอันเดียว วิตกก็คือความน�าจิตขึ้นสู่

อารมณ์ของกรรมฐาน วิจารก็คือความที่ประคองจิตไว้ในอารมณ์ของกรรมฐานไม่ให้

ตก ปีติ ความอิ่มใจ สุขก็คือความสบายกายสบายใจ แล้วก็เอกัคคตา นี่ในขั้นสมาธิ  

ก็ได้มีนิมิตเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาทางหน้าต่าง และก็เสด็จออกไปทางหน้าต่าง 

ก็ตามเสด็จออกไปทางหน้าต่าง รุ่งขึ้นก็มีคนเห็นพระรูปนั้นตกมาสลบอยู่ที่ข้างกุฏิตรง

หน้าต่างนัน้ กน็�าไปส่งโรงพยาบาล พยาบาลแก้ไขกนัต่อไป ดัง่นีอ้าจจะเป็น สมถปูกิเลส 

ก็ได้ คือสิ่งท่ีมาท�าให้การปฏิบัติในสมถกรรมฐานเศร้าหมองไป และแม้ในขั้นปฏิบัติ

วิปัสสนานี้ ก็ย่อมจะได้ภาวะของจิตเป็นความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งดังที่แสดงแล้ว

ในวิปัสสนูปกิเลสนั้นเหมือนกัน

เพราะฉะน้ัน จะปรากฏนิมิตเป็นประการใดประการหนึ่งก็ตาม ซึ่งนอกทาง

วปัิสสนาไปแล้วกอ็ย่าไปยึดถอื อย่าไปหลงผิดว่าเป็นจรงิเป็นจงั อนัจะท�าให้เป็นอนัตราย

แก่วิปัสสนาปฏิบัติเอง ต้องถือทางปฏิบัติแห่งวิปัสสนา กล่าวคือจับพิจารณาขันธ์ ๕ 

หรอืนามรปูโดยไตรลกัษณ์ต่อไปเป็นประการส�าคญั คอืไม่ทิง้วปัิสสนากรรมฐานทีป่ฏบัิติ

น้ันเอง ต้องถอืวปัิสสนากรรมฐานทีป่ฏบิตันิัน้เป็นหลกัต่อไป โดยไม่ไปหลงพะวกัพะวง

กับภาวะของจิตต่าง ๆ หรือนิมิตต่าง ๆ ที่บังเกิดขึ้น และข้อนี้ก็ได้กล่าวไว้แล้ว ว่าอัน

ภาวะของจิตต่าง ๆ หรือนิมิตต่าง ๆ นั้น อาจบังเกิดขึ้นได้แก่ผู้ปฏิบัติทุกคนในข้อใด

ข้อหน่ึงหรอืหลายข้อ บางอย่างกเ็ป็นผลของวปัิสสนาปฏบิตัเิรยีกว่าเป็นผลพลอยได้ คอื

เม่ือจิตได้ญาณคือความหยั่งรู้ในวิปัสสนาดีขึ้นโดยล�าดับ ก็ช�าระฟอกจิตให้บริสุทธิ์ 

สะอาด เมือ่เป็นดัง่นี ้กท็�าให้จิตทีเ่คยดิน้รนกวดัแกว่งกระสบักระส่ายกลบัสงบลง และ

ก็ท�าให้จิตที่เศร้าหมองด้วยกิเลสน้ันผ่องใสขึ้น จึงได้ความสงบได้ความสุขอันประณีต 

ก็ปรากฏออกมาเป็นตัวสุขเวทนา กายใจสบาย เหมือนอย่างว่าการนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้

มีลมพัดสบาย คราวน้ีถ้าไปติดกับความสบายนั้นเสียแล้ว ก็ท�าให้นั่งพักอยู่นั่นแหละ 

ไม่ออกจากต้นไม้เดนิทางต่อไป เพราะจะต้องเดนิทางกนัต่อไปอกี ยงัไม่สิน้สดุของการ



148 ความเข้าใจเร่ืองจิต

เดนิทาง หรอืบางทีกไ็ปเข้าใจว่าต้นไม้ท่ีไปนัง่พกันัน้เป็นสุดทางแล้ว เหน็ว่าเป็นความสุข

เป็นความสงบพอแล้ว ดั่งนี้ก็เป็นอันว่าท�าให้ชะงักการปฏิบัติอยู่แค่นั้น

อันผลต่าง ๆ หรือภาวะต่าง ๆ ที่บังเกิดขึ้นนั้น ตัวของภาวะนั้น ๆ ไม่ใช่เป็น

ตัวกิเลส ไม่ใช่เป็นตัววิปัสสนูปกิเลสเป็นสิ่งท่ีผู้ปฏิบัติจะพึงได้จะพึงพบ ก็เป็นอาการ

หรือเป็นภาวะที่ปรากฏขึ้นตามข้ันตอนของการปฏิบัตินั้นเอง เพราะฉะนั้น ในตัวเอง 

ของสิ่งเหล่านั้นไม่เปน็วปัิสสนปูกิเลสดังกล่าว แตจ่ะเปน็กใ็นเมือ่ผูป้ฏบิัติไปหลงยดึถอื

เข้ามาหรือไปหลงตดิ เม่ือไปหลงตดิเข้าเม่ือใดสภาวะหรอืสิง่ทีบ่งัเกดิขึน้นัน้กก็ลายเป็น

วิปัสสนูปกิเลสไป เพราะฉะนั้น จึงอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเอง อย่าไปยึดถืออย่าไปติด ปล่อยให้

ผ่าน ๆ ไปเสยี แล้วกป็ฏบิตัใินทางวปัิสสนาต่อไปคอืเดนิทางปฏบิตัต่ิอไปไม่หยดุอยูแ่ค่นัน้ 

แม้จะเป็นนิมิตอะไรปรากฏเห็นโน่นเห็นนี่ก็ตาม จะเห็นพระพุทธเจ้า เห็นเทวดา มาร

พรหม ผสีาง เหน็ป่าเหน็เขา เหน็อะไรทัง้นัน้ น่ันเป็นนมิติทัง้นัน้ อย่าไปยดึถอืเกีย่วเกาะ 

อย่าไปหวาดกลัว อย่าไปหลงตืน่ อย่าไปเชือ่ฟัง เป็นนิวรณ์ทีแ่วบเข้ามาในใจได้ เรยีกว่า

เป็นสญัญาเก่ากไ็ด้ หรอืว่าจะเป็นมารอย่างใดอย่างหนึง่เข้ามาขดัขวางกไ็ด้ เพราะฉะนัน้ 

ก็อย่าไปหลงยึดถือทั้งนั้น ปล่อยวางไป อะไรจะปรากฏขึ้นมาก็ช่าง ก็จับปฏิบัติ คือว่า

เดินทางปฏิบัติต่อไป

พจิารณาสรุปลงในสังขารโดยไตรลักษณ์

อีกข้อหนึ่งก็คือให้ท�าความเข้าใจ ว่าอารมณ์ของวิปัสสนาอันเรียกว่าวิปัสสนา

กรรมฐานหรือวิปัสสนาภูมินั้น ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยกเอาขันธ์อายตนะธาตุขึ้นมา

พิจารณา หรือว่ายกเอาแต่เพียงขันธ์ ๕ ย่อมาเป็นนามรูป ก็สรุปหมดนั่นแหละ  

อกีค�าหนึง่ก็คือว่ายกเอาค�าว่าสงัขารข้ึนมาเป็นทีร่วมสรปุ ค�าว่าสังขารนัน้แปลว่าส่ิงผสม

ปรุงแต่ง ทั้งหมดนั่นแหละรวมเข้าในค�าว่าสังขารได้ ท้ังขันธ์ ๕ ย่อเป็นนามรูป  

ทัง้อายตนะ ๑๒ ท้ังธาต ุ๑๘ สิง่ซ่ึงผสมปรงุแต่งทัง้หมดรวมเข้าในค�าว่า สงัขารทัง้นัน้ 

เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่า สังขารเป็นบทสรุปก็มี หรือเรียกว่าพิจารณาสังขารโดย

ไตรลักษณ์ดั่งนี้ก็ได้ หรือว่าเรียกว่าสภาวธรรม พิจารณาสภาวธรรมโดยไตรลักษณ ์

ดั่งนี้ก็ได้
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ค�าว่า สภาวธรรม นั้นก็ได้อธิบายมาแล้ว ก็เป็นอันเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละ

สภาวธรรม ขนัธ์ อายตนะ ธาต ุ สงัขาร ยกเอาค�าใดค�าหนึง่ขึน้มากไ็ด้ทัง้น้ัน คลมุถึง 

กันทั้งหมด เพราะฉะนั้น แม้ว่าอะไรจะปรากฏ เป็นเทวดามารพรหม เป็นต้นไม้ภูเขา  

เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย อะไรที่เป็นนิมิตโผล่เข้ามาในการปฏิบัติแล้วละก็จับเข้าในสังขาร

น่ีทัง้หมด เป็นสิง่ผสมปรุงแต่งทัง้นัน้ รวมอยูใ่นขนัธ์อายตนะธาตนุีท่ัง้หมด เพราะฉะนัน้ 

ก็อย่าไปตั้งเป็นสมมติบัญญัติอะไรขึ้น อย่าไปตั้งเป็นสมมติบัญญัติว่าเป็นเทวดา 

เป็นมาร เป็นพรหม เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย เป็นภูเขาเป็นต้นไม้ เพราะว่ามาถึงขั้น

วิปัสสนาน้ี แปลว่าช�าระความเห็นให้บริสุทธิ์ตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิแล้ว ไม่ใช่สัตตสัญญา  

อัตตสัญญา ความส�าคัญหมายว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา แต่ว่าพิจารณาจับเข้ามาถึง

ขันธ์อายตนะธาตุถึงสภาวธรรมถึงตัวสังขารนี้ ก็ต้องจับอันนี้แหละเป็นหลัก อย่าให้

กลับวกไปหาอัตตสัญญา สัตตสัญญา ความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมาอีก  

ถ้าปรากฏอะไรขึน้ เป็นสตัว์บคุคลตวัตนเราเขาอะไรขึน้ ก็ให้ปล่อยวางทัง้หมด แปลว่า

จะดงึให้ผดิทางไปเสยีแล้ว ต้องกลบัมาเข้าสูข่นัธ์อายตนะธาตสุภาวธรรมสามญัลกัษณะ 

สภาวธรรม สงัขาร โดยสามัญลักษณะนีน้ัน่แหละทัง้หมด อนันีแ้หละเป็นทางโดยตรง 

เดินต่อไปในทางนี้

เพราะฉะนัน้ อารมณ์หรอืภาวะอะไรทีบ่งัเกดิขึน้อนัจะท�าให้หลงผดิทางไปนัน้ 

ต้องคิดเสียว่าเป็นเรื่องที่บังเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติทุกคน และก็บังเกิดขึ้นตามขั้นตามตอน

เป็นผลพลอยได้ก็มี เป็นนิวรณ์หรือเป็นมารเข้ามาก็มี ฉะนั้น ก็อย่าไปหลงส�าคัญที่ผู้

ปฏบิติัเองอย่าไปหลงเข้า ต้องยดึอยู่ในทางของวิปัสสนา คอืจับขนัธ์อายตนะธาตสุงัขาร

สภาวธรรม เดนิไปทางสามญัลกัษณะนีแ่หละทัง้หมดตรงแน่วไปทเีดยีว ไม่พะวงอะไร

ทั้งหมด เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว วิปัสสนาญาณ ๙ จะบังเกิดขึ้น

วปิัสสนาญาณ ๙

๑.  อุทยพัพยานปัุสสนาญาณ ปรีชาค�านึงเห็นทั้งความเกิด ทั้งความดับ

๒.  ภังคานุปัสสนาญาณ ปรีชาค�านึงเห็นความดับ
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๓.  ภยตูปัฏฐานญาณ ปรีชาค�านึงเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว

๔.  อาทีนวานุปัสสนาญาณ ปรีชาค�านึงเห็นโทษ

๕.  นิพพิทานุปัสสนาญาณ ปรีชาค�านึงถึงความเบื่อหน่าย

๖.  มุญจิตุกัมยตาญาณ ปรีชาค�านึงด้วยใคร่จะพ้นไปเสีย

๗.  ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ ปรีชาค�านึงด้วยพิจารณาหาทาง

๘. สังขารุเปกขาญาณ ปรีชาค�านึงด้วยความวางเฉยเสีย

๙. สัจจานุโลมิกญาณ ปรชีาเป็นไปโดยสมควรแก่การก�าหนดรูอ้รยิสจัจ์

ข้อ ๑ ปรีชาคํานึงเห็นทั้งความเกิดทั้งความดับ ก็คือจะได้ความรู้เห็นสังขาร

ทัง้หลายทัง้ความเกดิทัง้ความดบั คอืจะเหน็สงัขารส่ิงปรุงแต่งทัง้หลาย ว่ามคีวามเกดิขึน้ 

มีความดับไปเป็นธรรมดา เม่ือจับพิจารณารูปหรือขันธ์ ๕ ก็จะเห็นว่าขันธ์ ๕ นั้น 

เกิดดับไปอยู่ เมื่อจับพิจารณาอายตนะจับพิจารณาธาตุก็จะเห็น ว่าสิ่งทั้งปวงนี้เกิดดับ

ไปอยู่ อันหมายความว่าสังขารข้อใดโผล่ขึ้นมา ก็จะเห็นเกิดเห็นดับของสังขารข้อนั้น

พร้อมกันไปทีเดียว ในขั้นนี้ผู้ปฏิบัติต้องท�าความเข้าใจ ว่าเช่นมีบุคคลหนึ่งเดินมา  

มองเห็นด้วยตากด็ ีด้วยใจคือคดิไปถงึกด็ ีความรูค้วามเหน็ของผูป้ฏบิตัทิ�าวปัิสสนานัน้

จะไม่เห็นว่าคนเดินมา แต่จะเห็นว่าขันธ์ ๕ มาหรือนามรูปมาหรือสังขารมา และจะ

ไม่เห็นแค่นั้น จะเห็นว่าเกิดว่าดับพร้อมกันไปทีเดียว คือสิ่งที่มานั้นเกิดสิ่งที่มานั้นดับ 

อะไรที่เห็นทางตาก็จะเห็นอย่างนี้ทั้งหมด อะไรที่ได้ยินทางหูก็จะเห็นดั่งนี้ทั้งหมด  

อะไรที่ทราบทางจมูกทางลิ้นทางกาย ก็จะเห็นดั่งนี้ท้ังหมด อะไรท่ีเกิดขึ้นทางใจด้วย

ความคิดก็จะเห็นดั่งนี้ทั้งหมด คือว่าเห็นว่าขันธ์ ๕ เห็นว่าอายตนะเห็นว่าสังขาร  

ไม่ยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งหมด คือไม่ยึดถือว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็น

ช้างเป็นม้าเป็นบ้านเป็นเรอืนเป็นโคเป็นกระบอืทัง้หมด แต่จะเหน็เป็นขนัธ์เป็นธาตเุป็น

อายตนะเป็นสงัขาร แล้วขณะท่ีได้เหน็ทีไ่ด้ยนิทีน่กึขึน้นัน้สิง่เหล่านัน้เป็นสงัขารทัง้หมด 

และเกิดดับทั้งหมด 

อันน้ีจะรู้สึกว่าต่างจากผู้ท่ีมิได้ปฏิบัติจนถึงข้ันนี้ คือผู้ที่มิได้ปฏิบัติจนถึงข้ันนี้

นั้นสิ่งที่ปรากฏทางอายตนะทั้งหมดน้ี ดังเช่นทางตาก็จะเป็นชายเป็นหญิงเป็นต้นไม้

เป็นภเูขา เป็นแก้วแหวนเงนิทองเป็นสิง่น้ันเป็นส่ิงนีท้ัง้หมด ทางหกูเ็ป็นเสียงนัน้เสียงนี้ 
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เสยีงสรรเสรญิเสยีงนนิทาเสยีงเล่าเรือ่งอะไรต่าง ๆ ทางจมกูกเ็ป็นกลิน่ทีด่บ้ีางไม่ดีบ้าง 

รสก็เป็นรสสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถูกลิ้นบ้างไม่ถูกลิ้นบ้าง ทางกายก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง ทางใจก็เป็น

เรื่องโน้นบ้างเรื่องน้ีบ้างอะไรต่าง ๆ เป็นที่ตั้งของกิเลสต่าง ๆ ท้ังนั้น เพราะว่าเป็น 

สตัว์บคุคลตวัตนเราเขาไปทัง้นัน้ แล้วกไ็ม่ปรากฏความดบัความเกดิ ปรากฏเป็นความ

ด�ารงอยู่ต้ังอยู่ เกิดข้างต้นก็ไม่เห็น ดับข้างปลายก็ไม่เห็นท้ังน้ัน ปรกติเป็นอย่างนั้น 

แต่เมื่อเป็นวิปัสสนาแล้วจะไม่เห็นเป็นอย่างนั้น เห็นเป็นสังขารทั้งหมด จะเป็นรูปเป็น

เสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะเป็นเร่ืองราวต่าง ๆ เป็นสังขารส่ิงผสมปรุงแต่ง

ทัง้หมด ไม่เป็นสตัว์บุคคลตวัตนเราเขาท้ังนัน้ และเป็นสิง่เกดิสิง่ดับท้ังนัน้ แปลว่าเกดิ

ปรากฏดับปรากฏ เห็นเกิดเห็นดับทันทีพร้อมกันไป ดั่งนี้แหละจึงจะเป็นข้อที่ ๑  

ปรีชาค�านึงเห็นทั้งความเกิดทั้งความดับ

และเมื่อได้ข้อ ๑ นี้แล้ว เมื่อวิปัสสนาญาณนี้แก่กล้าขึ้น ก็จะเห็นว่าดับ  

ดับไปแต่เพียงอย่างเดียว อะไรโผล่ขึ้นมาก็เห็นดับทั้งนั้น ไม่มีความตั้งอยู่ปรากฏ  

เห็นดับเห็นดับไปทั้งหมด เพราะฉะนั้น ในข้อนี้ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างว่ามารดา 

ทีม่บีตุร ๓ คน ทีท่�าความผดิถกูเขาตดัสนิประหารทัง้ ๓ คน เวลาเขาน�าบตุร ๓ คน

ไปประหารกป็ระหารทลีะคน มารดากไ็ปยนืดอูยูด้่วย เหน็เขาประหารคนที ่๑ ไปแล้ว 

และก็ก�าลังประหารคนที่ ๒ และคนที่ ๓ นั้นก�าลังรออยู่ แต่มารดาก็รู้สึกกว่าเหมือน

อย่างถูกประหารไปแล้วเหมือนกนั แม้ว่าสงัขารนัน้จะต้ังอยู ่ แต่กร็ูส้กึว่าไม่มหีวงัเสยีแล้ว 

ทีจ่ะตัง้อยู่ ต้องถูกประหารเป็นอันดับท่ี ๓ ต่อไป เพราะฉะนั้น การที่เห็นดับก็เห็น 

อย่างนี้ แม้ว่าจะเห็นสังขารทั้งหลายปรากฏเป็นรูปเป็นเสียงเป็นต้น แต่ว่าก็จะต้องดับ  

เพราะฉะนัน้ เม่ือวปัิสสนาญาณอันนีแ้ก่กล้าข้ึนแล้วกจ็ะเหน็แต่ดบั ๆ ทัง้นัน้ แม้จะตัง้

อยู่ก็ดับ ความดับก็จะมาอยู่แล้ว เหมือนอย่างมารดาที่รอบุตรคนที่ ๓ ก�าลังจะถูก

ประหาร ยงัไม่ถกูประหารกจ็รงิ แต่ว่ากจ็ะถูกประหารเป็นอนัดบัต่อไปแล้ว ความหวัง

ที่จะตั้งอยู่ไม่มีแล้ว จึงเห็นดับเห็นดับไปทั้งหมด ดั่งนี้ก็เป็น ข้อที่ ๒ ปรีชาคํานึงเห็น

ความดับ

คราวนี้มาถึง ข้อ ๓ เห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว ก็โดยที่เมื่อมีความ

เห็นว่าต้องเกดิต้องดบัอยู่ดัง่นัน้ กจ็งึเป็นเหมอืนอย่างว่าเป็นเรอืนท่ีถูกไฟไหม้ เพราะฉะนัน้ 

เรอืนทีถ่กูไฟไหม้นัน้กเ็ป็นสิง่ทีน่่ากลวั แต่ไม่กลวักเ็พราะว่ามายนืดอูยูข้่างนอก ไม่ได้ตัง้อยู่
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ในเรอืนไม่ได้ยืนอยูใ่นเรอืนท่ีก�าลังไฟไหม้ แปลว่าดอูยู่ข้างนอก ก็เหน็เรอืนก�าลงัถกูไฟ

ไหม้หมดไปเป็นของน่ากลัว ไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้เรือนที่ก�าลังถูกไฟไหม้นั้น ต้องถอย

ห่างออกมา ฉะนัน้ จงึได้ญาณข้อต่อไปกค็อื คาํนึงเหน็โทษ เม่ือเป็นของน่ากลวัอย่างนัน้

ก็เป็นสิ่งที่มีโทษไม่มีคุณ ก็เป็น ข้อที่ ๔

และเมื่อค�านึงเห็นโทษดั่งนั้น แล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่าย ก็เป็นข้อที่ ๕

เมื่อเบ่ือหน่ายก็ ใคร่ท่ีจะพ้นไปเสีย ก็เป็น ข้อที่ ๖ เมื่อใคร่ที่จะพ้นไปเสีย  

ก็พิจารณาหาทาง ก็เป็น ข้อที่ ๗

การพจิารณาหาทางนัน้กคื็อเดนิทางปฏบิตัวิปัิสสนานัน้ต่อไปนัน้เอง และเม่ือ

ได้พบทาง ก็ย่อมจะได้ ข้อที่ ๘ คือว่าวางเฉยเสียได้ในสังขารทั้งหลาย

ในข้อนี้ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าคนจับปลาวางข้องจับปลาไปในแม่น�้า  

เมือ่รูส้กึกว่าปลาจะเข้าข้องกย็กขึน้มา กเ็อามือล้วงไปจบัทีค่อของปลา แล้วกย็กขึน้มา  

ก็ปรากฏว่าไม่ใช่ปลาเสียแล้ว เป็นงู เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เกิดความกลัว มองเห็นโทษของงู

ว่ากัดเข้าก็ตาย ฉะนั้นก็เกิดความหน่ายในงู ก็ใคร่ที่จะพ้นไปเสีย จึงได้จับงูนั้นให้มั่น

ไม่ให้กดัได้แล้วกช็ขึูน้ แกว่งไปแกว่งมาให้งอู่อนก�าลงัลง แล้วกเ็หว่ียงทิง้ไป เม่ือเหว่ียง

ทิง้ไปแล้วก็ได้ความสบาย พ้นภยั ท่านเปรยีบไว้ว่า ความทีจ่บัยดึถือสงัขารทัง้หลายว่า

เป็นตวัเราของเราน้ัน ก็เปรยีบเหมือนว่าจบังดู้วยความหลง กค็อืด้วยความไม่รู้ เหมอืน

อย่างล้วงลงไปในข้องนึกว่าปลา จับม่ัน แต่เมื่อยกขึ้นมาดูแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ปลาแต่

เป็นงู เพราะฉะน้ัน เม่ือเหน็ว่าเป็นงกูเ็ปรียบเหมอืนอย่างว่าความทีย่ดึถอืสังขาร เมือ่ได้

ปัญญามองเห็นว่าสังขารทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่เกิดดับ เป็นสิ่งที่ดับ ๆ ไปโดยส่วนเดียว 

กเ็กดิความรู้เหน็ข้ึนมา ว่าความท่ียึดถอืว่าเป็นตวัเราของเรานัน้ยดึถือผดิ แต่ว่ายงัปล่อย

ไม่ได้ เพราะว่ายังยึดเอาไว้อยู่ ถ้าปล่อยไม่ดีก็จะเป็นอันตราย ปัญญาที่จะปล่อยก็ยัง

ไม่ถึงในขณะนัน้ แต่กเ็รยีกว่าได้มองเหน็แล้วว่ายึดถือผดิ และกป็รากฏว่าเป็นของท่ีน่ากลวั

เพราะเป็นสิ่งที่เกิดดับเผาไหม้อยู่ตลอดเวลา เมื่อเป็นดั่งนี้จึงเห็นโทษ เหมือนอย่างว่า

จับงูขึ้นมาก็เห็นโทษว่างูมันกัดให้ตายได้ จึงมีความหน่ายในงู ก็เหมือนอย่างมีความ

หน่ายในสงัขารทัง้หลาย มคีวามใคร่จะพ้นจากสงัขารทัง้หลาย ก็เหมอืนใคร่ทีจ่ะพ้นจากงู
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คราวนี้พิจารณาท่ีจะพ้นก็คือพิจารณาหาทางที่จะปล่อยวางสังขารนั้นเอง  

ก็เหมือนอย่างว่าพิจารณาว่าจะหาทางเหวี่ยงงูออกไปอย่างไร งูจึงจะไม่หวนมากัดเอา 

เพราะฉะน้ัน เมือ่หาทางทีจ่ะปล่อยงไูด้ กช็งูขูึน้เหนอืศรีษะแล้วกเ็หวีย่งงทูิง้ไปเสยีให้ไกล 

ก็เหมือนอย่างความที่วางสังขารได้ ก็มีความเฉย คือความที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อน 

มีความเบาสบาย อันเรียกว่าวางเฉย อันเป็นข้อที่ ๘ เพราะเมื่อเหวี่ยงงูไปพ้นแล้ว  

ก็แปลว่าวางเฉยในงูนั้นได้ เมื่อวางสังขารได้ ก็แปลว่าวางเฉยในสังขารทั้งหลายได้

จงึมาถงึ ข้อที ่๙ ทีเ่มือ่ได้ความวางเฉยในสงัขารแล้ว ก ็พจิารณาโดยสมควร 

กาํหนดรูอ้รยิสจัจ์ กค็อืพจิารณาถงึความรูค้วามเหน็ทีไ่ด้มาจนถงึขัน้วางสงัขารทัง้หลาย

ลงได้ ได้ความวางเฉยในสังขารแล้ว กับที่ได้ปฏิบัติมาโดยล�าดับตั้งแต่ในเบื้องต้น  

ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ด�าเนินมาถูกต้องตามแนวอริยสัจจ์ หรือตามแนว โพธิปักขิยธรรม  

อันเป็นทางที่ถูกต้อง และที่จะปฏิบัติต่อไปก็เป็นทางท่ีถูกต้องแก่โพธิปักขิยธรรมหรือ

แก่อริยสัจจ์ ที่ท่านมีอุปมาเหมือนอย่างว่า มีมหาอมาตย์ ๘ คนผู้มีหน้าที่วินิจฉัย 

อรรถคดขีองพระราชา ได้ถวายข้อวนิจิฉยั พระราชากท็รงอนมุตัไิปตามข้อวนิจิฉยัของ 

มหาอมาตย์ทัง้ ๘ คนนัน้ และข้อทีพ่ระราชทานพระบรมราชานมุตัไิปนัน้ กส็อดคล้อง

กับหลักของนิติธรรม อันเป็นพระราชนิติหรือกฎหมายของแผ่นดิน แปลว่าพระราชา

ทรงอนุมัติไปตามวินิจฉัยของมหาอมาตย์ทั้ง ๘ และก็โดยถูกต้องต่อหลักนิติธรรม 

ของบ้านเมืองอีกด้วย นี้ก็เป็นข้อที่ ๙ เรียกว่าปรีชาเป็นไปโดยสมควรแก่การก�าหนด

รู้อริยสัจจ์

วิปัสสนาญาณทั้ง ๙ นี้เรียกว่า ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่ง

ญาณเป็นเครื่องเห็นทางปฏิบัติอันเป็นวิสุทธิข้อที่ ๖



ญาณทัสสนวสิุทธิ

วสิุทธขิั้นก�าจัดกเิลสได้หรอืพ้นโลก

วิสุทธิข้อที่ ๗ ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะคือความรู้

ความเห็น ญาณทัสสนวิสุทธินี้ได้แก่ญาณในอริยมรรค ๔ วิสุทธิข้อที่ ๗ นี้จึงเป็น 

ญาณทสัสนะ ความรูเ้หน็ในอรยิมรรค ๔ อนัได้แก่ โสดาปัตตมิรรค สกทาคามิมรรค  

อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค จึงเป็นญาณทัสสนะที่เป็นโลกุตตระอันแปลว่าอยู่ 

เหนือโลก ฉะนั้น วิสุทธิข้อที่ ๗ นี้ จึงเป็นวิสุทธิซึ่งเป็น โลกุตตรธรรม ธรรมะที่อยู่

เหนือโลก หรือว่าเป็น โลกุตตรวิสุทธิ วิสุทธิที่อยู่เหนือโลก

ส่วนวิสุทธิ ๖ ข้อข้างต้น ตั้งแต่สีลวิสุทธิจนถึงปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  

เป็นวิสุทธิท่ียังเป็น โลกิยธรรม ธรรมะท่ียังเกี่ยวกับโลก หรือเป็น โลกิยวิสุทธิ  

วิสุทธิที่ยังเกี่ยวกับโลกหรือยังเป็นขั้นโลก

ฉะนั้นจึงพึงเข้าใจว่าขั้นแห่งธรรมปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้น เบื้องต้นก็ยัง

เป็นข้ันโลกิยะหรือว่ายังเป็นขั้นโลก อันหมายความว่ายังเป็นขั้นท่ีก�าจัดกิเลสยังไม่ได้  

เรียกว่าขั้นโลก หรือขั้นโลกิยธรรม ส่วนขั้นที่ก�าจัดกิเลส ได้เรียกว่าขั้นโลกุตตรธรรม  

ที่แปลว่าพ้นโลกหรือว่าเหนือโลก และแบ่งบุคคลออกเป็น ๒ คือเป็นขั้นปุถุชนที่แปล

ว่าคนที่ยังมีกิเลสหนาแน่น “ปุถุ” แปลว่า หนาหรือมาก ฉะนั้นจึงหมายถึงคนจ�านวน

มากก็ได้ กับขั้นอริยชน คือคนท่ีเป็นอริยะ อันหมายถึงว่าก�าจัดกิเลสได้ และค�าว่า 

“อริยะ” นีก้ใ็ช้เป็นชือ่ของหมู่คนท่ีมีความเจรญิ ดงัทีแ่สดงไว้ในพทุธประวตั ิว่าในชมพู

ทวีป ในขั้นแรกก็เป็นที่อาศัยของหมู่ชนอันไม่มีความเจริญเรียกว่า “มิลักขะ” หรือว่า 
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“ทสัสย”ุ แต่ต่อมามีชนท่ีเรยีกตวัเองว่า “อรยิะ” ได้ยกเข้ามาอาศยัอยู ่และกป็ราบพวก

มลิกัขะหรอืทัสสยน้ัุนให้พ่ายแพ้ไป และท�าพวกนัน้ให้เป็นทาส พระพทุธเจ้ากไ็ด้ประสูติ

ขึน้ในหมูช่นเหล่าอรยิะ ได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า ทรงก�าจดักเิลสได้สิน้เชงิ และได้ทรง

ประกาศพระพุทธศาสนาสั่งสอนธรรมะให้หมู่เวไนยนิกรได้ดวงตาเห็นธรรมและก�าจัด

กเิลสได้ และกไ็ด้เรยีกหมู่ชนทีย่งัก�าจัดกเิลสไม่ได้ว่าปถุชุน และกเ็รยีกเหล่าชนทีก่�าจดั

กิเลสได้ว่าอริยชน แต่ค�าว่า “อริยะ” นี้ ภาษาสันสกฤตว่า “อารยะ” ดังที่เรามาเรียก

กนัในบดัน้ีว่าอารยประเทศ หรือเรยีกหลักธรรมะท่ีปฏบิตัสิ�าหรบัชนท่ีมคีวามเจรญิหรอื

หมูค่นทีม่คีวามเจรญิว่าอารยธรรม ก็คือค�าว่าอรยิะในภาษาบาลนีัน้เอง เป็นค�าเดยีวกนั

อรยิบุคคล

อริยชนนั้นก็มาจากปุถุชนนั้นเอง ในเบื้องต้นก็ยังเป็นปุถุชน และปุถุชนนี้เอง

ถ้ายังมีกิเลสหนาแน่นมาก ไม่มีดวงตาที่จะเห็นธรรมะแม้ในขั้นต้นขั้นต�่า ก็เรียกว่า 

อันธพาลปุถุชน ปุถุชนที่เป็นอันธพาล คือเป็นผู ้เขลาเหมือนอย่างเป็นผู ้บอด  

ไม่ใช่หมายความว่าตาบอดหรอืตาเนือ้บอด แต่หมายความว่าตาใจบอด คอืไม่มปัีญญา

ที่จะรู้เห็นธรรมะแม้ที่เป็นขั้นต้นขั้นต�่า พูดง่าย ๆ ว่าไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไร  

เมือ่ปุถุชนผูไ้ด้สดบัธรรมะของพระอรยิะ คอื ของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า และได้มศีรัทธา 

ได้มีปัญญา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ได้รู ้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์  

แต่ยังไม่ตัดกิเลสได้ ก็เรียกว่า กัลยาณปุถุชน ปุถุชนที่ดีงาม ต่อเมื่อตัดกิเลสได้จึงจะ

เรียกว่า อริยชน 

และส�าหรบัทีต่ดักเิลสได้นีก้ย็งัแบ่งออกเป็น ๒ จ�าพวก คือ ทีต่ดักเิลสได้บาง 

ส่วนกับตัดกิเลสได้สิ้นเชิง ตัดกิเลสได้บางส่วนนั้นก็มี ๓ คือ โสดาบัน แปลว่าผู้ถึง

กระแสแห่งธรรมะ ตดัสงัโยชน์ได้ ๓ สกทาคาม ีแปลว่าผูม้าอกีกเ็พยีงครัง้เดยีว กต็ดั 

สังโยชน์ได้ ๓ เหมือนอย่างโสดาบันนั่นแหละ แต่ท�ากิเลสให้เบาบางลง คือท�าราคะ 

โทสะโมหะให้เบาบางลงย่ิงข้ึนไปอีก อนาคามี แปลว่า ผู้ไม่มาอีก ที่ท่านแสดงว่า 

ไปเกิดในพรหมชั้นสุทธาวาส และนิพพานในพรหมช้ันนั้น ตัดสังโยชน์ได้ ๕ กับ  

อรหันตบุคคล หรือพระอรหันต์ ตัดสังโยชน์ได้ ๑๐
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บคุคล ๔ จ�าพวกน้ี เรยีกว่า อริยบุคคล ดงัทีไ่ด้สวดในบทสังฆคณุว่า ภควโต 

สาวกสงฺโฆ หมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ คือคู่แห่ง

บรุุษบคุคล ๔ คอืบุคคล ๔ คู ่อฏฺ ปรุสิปคุคฺลา นบัเรยีงตวักเ็ป็นบรุษุบคุคล ๘ บรุษุ

บคุคล ๔ คู่ก็คือ คูท่ี่ ๑ พระผู้ตัง้อยูใ่นโสดาปัตตมิรรค กับพระผูท้ีต่ัง้อยูใ่นโสดาปัตตผิล 

คูท่ี ่๒ พระผูต้ัง้อยูใ่นสกทาคามิมรรค กบัพระผูต้ัง้อยู่ในสกทาคามผิล คูท่ี ่๓ พระผูต้ั้ง

อยู่ในอนาคามิมรรค กับพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผล คู่ที่ ๔ พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตมรรค 

และพระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผล นับรายบุคคลก็เป็น ๘ นับเป็นคู่ก็เป็น ๔ คู่ดั่งนี้ และ

ท่านผู้ที่ได้บรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลแล้ว ก็เรียกว่า โสดาบัน พระผู้ตั้งอยู่ 

ในสกทาคามิมรรคกับพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผลแล้ว ก็เรียกว่า สกทาคามี หรือ  

สกทาคามีบุคคล พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรค กับพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผลแล้ว  

ก็เรียกว่า อนาคามี หรือ อนาคามีบุคคล พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตมรรคอรหัตผลแล้ว  

ก็ชื่อว่า พระอรหันต์ หรือ อรหันตบุคคล

โลกุตตรธรรม

อันมรรคผลดังกล่าวกับนิพพานอีกหนึ่ง เรียกว่า โลกุตตรธรรม ธรรมะที่อยู่

เหนือโลกหรือธรรมะที่พ้นโลก และนิพพานอันเป็นข้อที่ ๙ นี้ ท่านเรียกว่า อนุปาทา-

ปรินพิพาน กม็ ีค�าว่า “อนปุาทาปรนิพิพาน” นีแ้ปลว่า ปรนิพิพาน คอืดบักเิลสได้โดยรอบ 

คอืดับกเิลสได้หมดสิน้ อนปุาทา ไม่ยึดม่ัน คอืไม่ยดึมัน่อะไร ๆ ในโลกทัง้ส้ิน เรยีกว่า 

อนุปาทาปรนิพิพาน แต่กเ็รยีกสัน้ค�าเดยีวว่า นพิพาน อันหมายความว่าดบักเิลสแต่ที่

เป็นนิพพานอย่างสูงสุดก็คือดับกิเลสได้ทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาดูนิพพานที่ท่านใช้ใน

ที่ต่าง ๆ แล้วก็สรุปลงได้ ว่าอันมรรคผลที่ตัดกิเลส ก็ยังมีแบ่งเป็น ๒ คือตัดกิเลสได้

บางอย่าง กับตัดกิเลสได้ทั้งหมด นิพพานก็เป็นอย่างเดียวกัน ตัดกิเลสได้บางอย่าง 

ก็เป็นนิพพาน ตัดกิเลสได้ทั้งหมดก็เป็นนิพพาน และที่ตัดกิเลสได้ทั้งหมดนี่แหละ 

จงึเรียกว่า อนุปาทาปรินิพพาน คือดบักเิลสได้โดยรอบ ได้โดยส้ินเชิง ไม่ยดึมัน่อะไร ๆ 

ในโลกทัง้หมด เพราะฉะนัน้ โลกตุตรธรรม ธรรมะทีอ่ยูเ่หนอืโลกในพระพทุธศาสนานัน้ 

จึงมี ๙ อันได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ และ นิพพาน ๑
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อันมรรคผลนิพพานนี้ท่านแสดงไว้ว่า มรรคนั้นเมื่อตั้งเป็นมรรคจิตขึ้น ก็ดับ 

ผลนัน้เมือ่เป็นผลจติขึน้ กด็บั ส่วนนพิพานน้ันเป็น อมตธรรม ไม่เกดิไม่ดบั เป็นธรรมะ

ทีบ่รรลุถงึ ตามทีไ่ด้เคยอธบิายแล้ว ว่านพิพานนัน้ ตามศพัท์แปลว่าออกจากกเิลสเป็น

เครือ่งร้อยรดั ค�าว่าเคร่ืองร้อยรดันัน้มาจากค�าว่าวานะ คอืนพิพานนัน้ประกอบขึน้ด้วย

ศัพท์ว่า นิ แปลว่า ออก กับ วานะ แปลว่า เครื่องร้อยรัด หรืออีกอย่างหนึ่งแปลว่า 

ลกูศร มาประกอบเป็นค�าว่า นิพพาน กแ็ปลว่า ออกจากกเิลสเป็นเครือ่งร้อยรดั หรอื

ว่าออกจากกเิลสทีเ่ป็นเหมอืนอย่างลกูศรเสยีบแทงจติใจ เพราะฉะนัน้ เมือ่ดบักเิลสได้

ทั้งหมด ภาพจิตบริสุทธิ์สิ้นเชิงไม่มีกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดทั้งหมด หรือไม่มีลูกศรคือ

กเิลสเสยีบแทงทัง้หมด ถอนลกูศรคอืกเิลส เสียบแทงจติใจท้ังหมดแล้ว เป็นจติท่ีบรสุิทธิ์

อย่างยิ่ง ไม่มีทุกข์ด้วยประการท้ังปวง นี้คือนิพพาน ซึ่งเป็นสภาพจิตที่เป็นนิรามโย 

ไม่มีโรคคือกิเลสซึ่งเป็นเคร่ืองเสียบแทงทั้งหมด เป็นจิตท่ีมีอนามัยอย่างสมบูรณ์  

มเีสรอีย่างสมบรูณ์ คือไม่มีโรคสิน้เชงิ โรคคอืกเิลสเป็นเครือ่งเสียบแทงให้เจบ็ช�า้ล�าบาก 

ไม่มลีกูศรเสยีบแทงใจให้เป็นทุกข์ท้ังหมด สภาพจติทีเ่ป็นดงันีเ้ป็นสภาพจิตทีเ่ป็นนพิพาน 

หรอืเป็นนิพพานธรรมทีป่รากฏขึน้ในจติ ซึง่ด�ารงอยู่ตลอดไป แต่ว่ามรรคนัน้ท�าหน้าที่

ก�าจัดกิเลส เม่ือท�าหน้าท่ีก�าจัดกิเลสได้แล้วก็สิ้นหน้าที่มรรค ผลนั้นเล่าก็เป็นผลของ

การก�าจัดกิเลส เมื่อเป็นผลขึ้นแล้วก็หมดหน้าที่ เพราะฉะนั้น สภาพนิพพานจึงด�ารง

อยู่ตลอดไป

เพราะฉะนั้น จึงมีเปรียบเทียบว่าเหมือนอย่างการเดินทางไปสู่ที่ใดที่หนึ่ง  

เช่นว่าการเดนิทางไปสูพ่ระปฐมเจดย์ีไปนมสัการพระปฐมเจดย์ี พระปฐมเจดย์ีนัน้เป็น

ที่ไปเพื่อนมัสการ การไปนั้นเป็นมรรค จะไปด้วยรถยนต์ จะไปด้วยรถไฟ หรือจะไป

ด้วยพาหนะอะไร ตลอดจนถึงเดินไปก็ตาม เป็นการไปที่เทียบได้กับมรรค การถึง 

พระปฐมเจดย์ีเทยีบได้กบัตวัผล และทีถ่งึคอืพระปฐมเจดย์ีนัน้กค็อืนพิพาน อนัการไป

นั้นเมื่อไปจนถึงก็สิ้นหน้าที่ของการไป เรียกว่าการไปก็ดับ ก็ถึง ถึงนั้นก็มีหน้าที่เท่าที่

ไปถึง เมื่อถึงแล้วก็หมดหน้าท่ีของการถึง ก็เป็นอันว่าหมดหน้าท่ีของผล ผลก็ดับ  

จึงอยู่แต่ที่ถึงคือพระปฐมเจดีย์เท่านั้น เพราะฉะนั้น การไปเม่ือถึงก็หมดหน้าท่ีของ 

การไป และเมื่อถึงแล้วก็หมดหน้าที่ของการถึง 
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เพราะฉะนัน้ ท่านจงึแสดงว่ามรรคกับผลนีเ้ป็น สงัขตธรรม ธรรมะท่ีมีปัจจยัปรุง 

เพราะว่าต้องปรงุต้องแต่งคือต้องปฏิบตั ิปถุชุนหรอืสามญัชนหรอืแม้แต่กลัยาณปถุชุน

ก็ต้องปฏิบัติ เมื่อยกเอาวิสุทธิ ๗ นี้ขึ้นเป็นทางปฏิบัติ ก็ต้องปฏิบัติในวิสุทธิทั้ง ๗ นี้ 

ตั้งแต่สีลวิสุทธิเป็นต้นมา จนถึงข้อที่ ๖ คือปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ซึ่งข้อที่ ๖ นี้

เมือ่ปฏบิติัจนถึงวปัิสสนาญาณข้อที ่๙ คอื สจัจานโุลมกิญาณ ปรชีาเป็นไปตามสมควร

แก่การก�าหนดรู้อริยสัจจ์ ท่านแสดงว่าเป็นวิปัสสนาญาณซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของความ

เป็นปุถุชน คือเมื่อปฏิบัติในสีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ และจับปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐาน  

จับตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นมา จนถึงปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิอันเป็นข้อที่ ๖ ซึ่งทุก

ข้อนี้คือตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิมาจนถึงปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ รวมเป็น ๔ ข้อ นี้คือ 

เป็นการปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐาน เป็นวิปัสสนาโดยตรง และเม่ือปฏิบัติมาจนถึง

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ก็คือ วิปัสสนาญาณ ๙ ถึงข้อที่ ๙ คือ สัจจานุโลมิกญาณ 

ดังกล่าวนั้น ก็เป็นอันว่าได้ถึงที่สุดของวิปัสสนาญาณในภูมิของปุถุชน

วปิัสสนาญาณ ๑๖ ชั้น

เมือ่ได้บรรลุถงึขัน้วปัิสสนาญาณท่ีสดุของภมูปิถุุชนดัง่นีแ้ล้ว สืบขึน้ไปจะบรรลุ 

โคตรภญูาณ อนัแปลว่า ญาณครอบโคตร อนัหมายความว่า เป็นญาณทีอ่ยู่ในระหว่าง

แห่งภูมิปุถุชนและภูมิอริยชน เทียบได้เท่ากับเส้นขีดคั่นพรมแดนระหว่างประเทศ 

เมื่อจะก้าวข้ามประเทศหน่ึงไปสู่อีกประเทศหนึ่ง ก็จะต้องผ่านเส้นขีดคั่นพรมแดนนี้ 

ฉนัใดกด็ ี ความท่ีจะก้าวข้ามจากภมิูปุถชุนไปสู่ภมูอิรยิชนกจ็ะผ่านโคตรภญูาณ แปลว่า 

ญาณครอบโคตรคอืครอบระหว่างโคตรของปถุุชนกบัโคตรของอรยิชน โคตรกค็อืโคตร

ตระกูลน่ีแหละ ใช้ในความหมายถึงความท่ีจะข้ามไปจากโคตรคือภูมิปุถุชนไปสู่โคตร

คือภูมิของอริยชน และท่านแสดงว่าอันที่จริงนั้นโคตรภูญาณนี้เองเท่ากับเป็นที่สุดของ

ภูมิปุถุชนจริง ๆ และวิปัสสนาญาณคือตัวโคตรภูญาณนี้ก็เป็นวิปัสสนาญาณนั้นเอง  

แต่เป็นวิปัสสนาญาณที่ครอบโคตร เพราะฉะนั้น จึงสูงกว่าวิปัสสนาญาณข้อที่ ๙ คือ 

สจัจานโุลมกิญาณนัน้ และเมือ่ได้โคตรภญูาณ กเ็ป็นอนัว่าได้ก้าวเข้าไปสู่โคตรอรยิบคุคล 

จึงบรรลุ มัคคญาณ คือวิปัสสนาญาณนั่นเองซึ่งเป็นตัวมรรค ก�าจัดกิเลสได้บางส่วน
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จนถึงสิน้เชงิ และเมือ่ได้มคัคญาณคอืวปัิสสนาญาณทีเ่ป็นตวัมรรคก�าจดักเิลสได้ กไ็ด้ 

ผลญาณ คอืวิปัสสนาญาณทีเ่ป็นตวัผล และต่อจากนัน้กไ็ด้ ปัจจเวกขณญาณ คอืญาณ

ทีพ่จิารณารูว่้าก�าจดักเิลสอะไรได้แล้ว และจะต้องก�าจดักเิลสอะไรต่อไป หรอืว่าก�าจดั

กิเลสได้สิ้นเชิงแล้ว 

กล่าวคือเม่ือได้มัคคญาณผลญาณท่ีเป็นขั้นโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล  

สกทาคามมิรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามผิล อรหตัมรรค อรหตัผล  

หากได้มรรคผล ๓ ข้างต้น ปัจจเวกขณญาณ ก็พิจารณากิเลสที่ละได้แล้วและกิเลสที่

จะละต่อไป เพราะว่ามรรคผลท้ัง ๓ ข้างต้นน้ัน ละกเิลสได้บางส่วนแล้ว และจะต้องละ

ต่อไป แต่ว่าเมื่อได้อรหัตมรรค อรหัตผลแล้ว ปัจจเวกขณญาณก็พิจารณากิเลสที่ละ

ไปแล้วทั้งหมด

มคัคญาณ ผลญาณ ปัจจเวกขณญาณ ทัง้ ๓ นีเ้ป็นโลกตุระ กน็บัรวมเข้าใน

วิสุทธิข้อท่ี ๗ ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความรู้ความเห็น เพราะฉะนั้น  

ญาณทสัสนวิสทุธข้ิอท่ี ๗ น้ี เม่ือจะกล่าวรวมทัง้หมด กน็บัตัง้แต่โคตรภญูาณ มคัคญาณ 

ผลญาณ และปัจจเวกขณญาณ เป็น ๔ ญาณ ท้ัง ๔ นี้รวมเข้าในวิสุทธิข้อที่ ๗  

ญาณทสัสนวสิทุธ ิและท่านได้แสดงวปัิสสนาญาณทัง้หมด คอืนบัจากทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว

ทั้งหมดนี้รวมเป็นญาณ ๑๖ ชั้น กล่าวคือ ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความเห็น 

เป็นวิปัสสนาญาณข้อแรก เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า นามรูปววัตถานญาณ ญาณเป็น

เครื่องก�าหนดนามรูป กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความรู้เป็นเครื่องข้ามพ้น

ความสงสยั เรยีกอีกชือ่หนึง่ว่า ปัจจยัปริคคหญาณ หรือ ปัจจยปริคคหญาณ ญาณเป็น

เครือ่งก�าหนดรูเ้หตปัุจจยั กม็าถงึมคัคามคัคญาณทัสสนวิสุทธ ิความหมดจดแห่งความรู้

ความเห็นว่าทางหรือมิใช่ทาง ก็เรียกว่า มัคคามัคคญาณ หรือ สัมมสนญาณ ญาณที่

เป็นเครือ่งพิจารณาให้รูว่้าทางหรอืมใิช่ทาง นีร่วมเป็น ๓ กบัปฏปิทาญาณทสัสนวิสุทธิ 

ความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นในปฏิปทาคือทางปฏิบัติ อันได้แก่ วิปัสสนาญาณ 

๙ ๙ กับ ๓ ก็รวมเป็น ๑๒ และมาถึงวิสุทธิข้อที่ ๗ ก็ได้ญาณ ๔ ข้อ คือ  

โคตรภูญาณ มัคคญาณ ผลญาณ ปัจจเวกขณญาณ อีก ๔ ก็รวมเป็น ๑๖ ก็ได้แก่ 

ญาณ ๑๖ ก็เป็นวิปัสสนาญาณทั้งหมด
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แต่ว่าในวิสุทธิข้อ ๗ นี้ท่านมักจะยกแสดงเพียงมัคคญาณ ว่าได้แก่ ญาณ- 

ทัสสนวิสุทธิ อันท่ีจริงน้ันก็รวมเข้าท้ัง ๔ นั่นแหละ คือ โคตรภูญาณ มัคคญาณ  

ผลญาณ และปัจจเวกขณญาณ

เพราะฉะนั้น ก็เป็นอันว่าวิสุทธิ ๕ ข้อข้างหลัง ตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิจนถึงญาณ

ทัสสนวิสุทธินี้เป็นตัววิปัสสนาญาณทั้งหมด

และท่านได้มีแสดงเป็นอุปมาไว้ถึงญาณท่ีกล่าวในขั้นสูงข้างหลังนี้ ว่าเหมือน

อย่างว่าเจ้าของเรือนบริโภคในเวลาเย็น ก็ขึ้นสู่ท่ีนอนแล้วนอนหลับไป เรือนก็ถูกไฟ

ไหม้ข้ึนมา เจ้าของเรือนตื่นขึ้นเห็นไฟไหม้เรือนก็กลัว จึงได้คิดอยู่ว่าท�าอย่างไรจึงจะ

ออกไปได้ไม่ต้องถกูไฟไหม้ เหน็ทางแล้วกร็บีหนอีอกไป กไ็ปยนือยูใ่นทีท่ีพ้่นไฟโดยเรว็ 

การที่มีความยึดถืออยู่ในขันธ์ ๕ ของปุถุชนทั้งหลายว่าตัวเราของเรา ก็เหมือนอย่าง

เจ้าของเรือนที่บริโภคแล้ว ก็ขึ้นไปสู่ที่นอนและก็หลับไป

การทีไ่ด้มญีาณโดยทีป่ฏบิตัทิางปฏบิตัทิีช่อบ ได้เห็นไตรลกัษณ์ ได้ญาณ คอื

ความหยัง่รู้ปรากฏว่าขนัธ์ ๕ เป็นของน่ากลัว กเ็หมอืนอย่างเวลาทีเ่จ้าของเรอืนตืน่ขึน้มา 

เห็นไฟก�าลงัไหม้เรอืนกก็ลวั ญาณท่ีท�าให้ใคร่จะพ้นออกไป กเ็หมอืนอย่างเจ้าของเรอืน

ใคร่ที่จะออกไปจากเรือนท่ีไฟไหม้ ก็มองเห็นทางที่จะออก สัจจานุโลมิกญาณ คือ 

ญาณทีอ่นุโลมแก่สมัมาปฏปิทาทีป่ฏบิตัมิาแล้ว และแก่อรยิสัจจ์หรอืโพธปัิกขยิธรรมที่

จะปฏิบัติต่อไป ก็เหมือนอย่างเจ้าของเรือนเห็นทางที่จะหนีออกจากเรือนที่ไฟไหม ้

โคตรภญูาณ กเ็หมอืนอย่างการทีเ่จ้าของเรอืนทีไ่ฟไหม้นัน้ออกไปจากเรือนทีไ่ฟไหม้ได้ 

มัคคญาณ ก็เหมือนอย่างการที่ออกไปได้โดยเร็ว ผลญาณ ก็เหมือนการที่ออกมาได้

แล้วและยืนอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ท่านเปรียบไว้อย่างนี้

โลกุตตรธรรมเป็นธรรมะที่บรรลุถงึได้

คราวนีก้ใ็คร่จะได้กล่าวว่าการทีก่ล่าวถงึโลกตุตรธรรมหรอืกล่าวถงึอรยิบคุคลนัน้ 

ก็ไม่ใช่หมายความว่าเม่ือเป็นดั่งนี้ก็เป็นธรรมะที่สุดเอื้อม เม่ือเป็นปุถุชนหรือเป็น 

สามญัชนกไ็ม่สามารถทีจ่ะปฏบิตัไิด้ แต่อันทีจ่รงินัน้ความเข้าใจดัง่นัน้ไม่ถกู เพราะว่าการ
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ที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นอริยบุคคลบรรลุถึงโลกุตตรธรรมได้ ก็ต้องปฏิบัติมาตั้งแต ่

ในขั้นธรรมปฏิบัติที่ยังอยู่ในขั้นโลกหรือส�าหรับผู้ท่ียังเป็นปุถุชนนั้นเอง เพราะฉะน้ัน 

พระพุทธเจ้าจึงได้แสดงวิสุทธิ ๗ นี้มาตั้งแต่ในข้อ ๑ คือตั้งแต่ในข้อ ๑ ถึงข้อ ๖ นี้

เป็นข้อปฏบิตัสิ�าหรบัสามญัชนหรอืปถุชุนทัง้นัน้ และเมือ่ได้ปฏบิตัขิึน้มาโดยล�าดบัแล้ว 

กจ็ะก้าวขึน้สูค่วามเป็นอรยิบคุคลหรือก้าวขึน้สูโ่ลกตุตรธรรมได้เอง เพราะฉะนัน้ ท่าน

จึงแสดงถึงโคตรภูญาณก็แปลว่าต้องก้าวขึ้นมาโดยล�าดับ ๆ เหมือนอย่างจะก้าวจาก 

เขตประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งก็ต้องเดินไปโดยล�าดับ เมื่อถึงเส้นกั้นเขตแดน 

อันเป็นโคตรภูญาณ ก็เป็นอันว่าก้าวข้ามเส้นนี้แล้ว ก็ไปสู่อริยภูมิ ไปสู่โลกุตตรธรรม

ได้โดยล�าดับ ก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัตินั้นเอง

รวมความเข้าแล้วเวไนยชนคือชนที่พระพุทธเจ้าทรงแนะน�าได้ก็พึงปฏิบัติได้ 

ทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ ท่านจงึเปรยีบวสิทุธ ิ๗ นีไ้ว้ อกีอย่างหนึง่ ว่าเหมอืนอย่างเป็นรถ 

๗ ผลดั คือมาจาก รถวนิตีสตูร ทีพ่ระสารบีตุรเถระได้สนทนากบัพระปณุณมนัตานบีตุร 

พระสารบีตุรได้ถามท่านพระปณุณมนัตานบุีตรว่า ท่านประพฤตพิรหมจรรย์เพือ่สีลวิสุทธิ

หรอื ท่านพระปุณณมันตานีบุตรก็ตอบว่าไม่ใช่ พระสารีบุตรก็ถามไปทีละข้อว่าเพื่อ 

จิตตวิสุทธิหรือเป็นต้นไปจนถึงข้อญาณทัสสนวิสุทธิ ว่าท่านปฏิบัติเพื่อญาณทัสสน- 

วิสุทธิหรือ ท่านก็ตอบว่าไม่ใช่ คราวนี้ท่านพระสารีบุตรก็ถามอีกว่าท่านปฏิบัติเว้นไป

จากหรือนอกไปจากวสิทุธท้ัิง ๗ นีห้รอื ท่านพระปณุณะท่านกต็อบว่าไม่ใช่อกีเหมอืนกนั 

พระสารีบตุรกถ็ามต่อไปว่า ถ้าเช่นนัน้ท่านปฏบิตัพิรหมจรรย์นีเ้พือ่อะไร ท่านพระปณุณะ

ก็ตอบว่าเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน คือเพ่ือความดับกิเลสโดยรอบคือส้ินเชิงทั้งหมด  

ไม่ยึดถืออะไร ๆ ในโลกทั้งหมด ท่านพระสารีบุตรจึงถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อท่าน

ถามว่าท่านปฏิบัติเพื่อสีลวิสุทธิหรือ ก็ตอบว่าไม่ใช่ เมื่อถามไปทุกข้อทั้ง ๗ ข้อ  

ท่านกต็อบว่าไม่ใช่ และเมือ่ท่านถามอกีว่าท่านปฏบิตันิอกไปจากหรือเว้นจากวสิทุธ ิ๗ 

นีห้รือ ท่านกบ็อกว่าไม่ใช่อีก ท่านอธบิายอย่างไร ท่านพระปุณณมนัตานบีตุรกต็อบว่า 

คอืว่าการปฏบัิตพิรหมจรรย์น้ีมิใช่ยุตลิงแค่วิสุทธข้ิอใดข้อหนึง่เท่านัน้ แต่เพือ่ให้ส่งต่อ ๆ 

กันขึ้นไป จนถึงอนุปาทาปรินิพพานเป็นที่สุด และที่ท่านตอบว่าท่านปฏิบัติไม่นอกไป

จากทั้ง ๗ ข้อนี้ ก็หมายความว่าท่านก็ต้องปฏิบัติอยู่ในทั้ง ๗ ข้อนี้โดยล�าดับนั้นเอง 
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แต่ว่าไม่ใช่พอเพียงเท่านั้น แต่ว่าเพื่อให้บรรลุอนุปาทาปรินิพพานเป็นท่ีสุด และ 

ถ้าหากว่าท่านตอบว่าไม่ใช่แล้ว กเ็ป็นอันว่าไม่ต้องปฏบิตักินั เมือ่ไม่ต้องปฏบิตักินัแล้ว 

ใคร ๆ ก็บรรลุอนุปาทาปรินิพพานกันได้ แต่ว่าไม่ใช่เช่นนั้น ต้องปฏิบัติ แต่ว่าไม่ใช่

ยตุลิงเพยีงข้อใดข้อหนึง่เพยีงเท่านัน้ คอืไม่ใช่พอเพยีงเท่านัน้ แต่ว่าต้องให้ส่งต่อ ๆ กนั

ขึ้นไป จนถึงอนุปาทาปรินิพพานเป็นที่สุด 

จงึเปรียบเหมอืนอย่างการเดนิทางด้วยรถ ๗ ผลดัของพระเจ้ากรุงสาวัตถี คอื

เมือ่พระเจ้ากรงุสาวตัถีจะเสดจ็จากกรงุสาวัตถีไปสู่เมอืงสาเกตโดยรถม้าพระทีน่ัง่ กจ็ะ

ต้องเปลีย่นกนัถงึ ๗ ผลดั คราวน้ีเมือ่เสด็จโดยรถม้าพระทีน่ัง่ผลดัที ่๑ ไปจนถึงผลดั

ที่ ๒ ก็ขึ้นรถม้าพระที่นั่งผลัดที่ ๒ ก็เรื่อย ๆ ไปดั่งนี้จนถึงผลัดที่ ๗ ก็เสด็จขึ้นรถม้า

พระที่นั่งผลัดที่ ๗ ก็ไปถึงประตูเมืองสาเกต ก็ลงจากรถม้าพระที่นั่งเข้าสู่เมืองสาเกต 

ฉนัใดกด็ ีการปฏบิตัใินวสิทุธท้ัิง ๗ ข้อนีก้ต้็องปฏบิตัไิปทัง้ ๗ ข้อโดยล�าดบั จนถึงข้อ

ที่ ๗ ก็จะบรรลุต่อไปถึงอนุปาทาปรินิพพานอันเป็นข้อที่สุดของพรหมจรรย์ ท่านสอน

ไว้ดั่งนี้



 คู่มอืกรรมฐาน
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หลักการท�าสมาธเิบื้องต้น

สมาธนิีไ้ด้มอียูใ่นหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเป็นอนัมาก ในสกิขาสามก็ม ีศลี 

สมาธิ ปัญญา ในมรรคมีองค์แปดก็มีสัมมาสมาธิเป็นข้อสุดท้าย และในหมวดธรรม 

ทั้งหลายก็มีสมาธิรวมอยู่ด้วยข้อหนึ่งเป็นอันมาก ทั้งได้มีพระพุทธภาษิตตรัสสอนไว้ 

ให้ท�าสมาธิในพระสูตรต่าง ๆ อีกเป็นอันมาก เช่น ที่ตรัสสอนไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย  

เธอทั้งหลายจงอบรมสมาธิ เพราะว่าผู้ท่ีมีจิตต้ังม่ันเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามเป็นจริง 

ดั่งนี้ ฉะนั้น สมาธิจึงเป็นธรรมปฏิบัติส�าคัญข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนา

แต่ว่าสมาธนิัน้ มใิช่เป็นข้อปฏบิตัใินทางศาสนาเท่านัน้ แต่เป็นข้อทีพ่งึปฏบิตัิ

ในทางทั่ว ๆ ไปด้วย เพราะสมาธิเป็นข้อจ�าเป็นจะต้องมีในการกระท�าทุกอย่าง ไม่ว่า

จะเป็นทางด้านการด�าเนินชีวิตทั่วไปหรือทางด้านปฏิบัติธรรม มีคนไม่น้อยท่ีเข้าใจว่า

เป็นข้อทีพึ่งปฏบิตัเิฉพาะในด้านศาสนา คอืส�าหรบัผูท่ี้ต้องการปฏบิตัธิรรมอย่างเป็นภิกษุ 

สามเณร หรอืเป็นผู้ทีเ่ข้าวดัเท่านัน้ ซึง่เป็นความเข้าใจทีไ่ม่ถกูต้อง ฉะนัน้ กจ็ะได้กล่าวถงึ

ความหมายของสมาธิทั่วไปก่อน

สมาธินั้น ได้แก่ความตั้งใจม่ันอยู่ในเรื่องที่ต้องการให้ใจตั้งไว้เพียงเรื่องเดียว 

ไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านออกไปนอกจากเรื่องที่ต้องการจะให้ใจตั้งนั้น ความต้ังใจด่ังนี้เป็น

ความหมายทั่วไปของสมาธิ และก็จะต้องมีในกิจการที่จะท�าทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการ

เล่าเรียนศึกษา หรือว่าการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
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ในการเล่าเรยีนศกึษา จะอ่านหนงัสอืกต้็องมสีมาธใินการอ่าน จะเขยีนหนงัสอื

ก็ต้องมสีมาธใินการเขยีน จะฟังค�าสอนค�าบรรยายของครอูาจารย์กต้็องมสีมาธใินการฟัง 

ดั่งที่เรียกว่าตั้งใจอ่าน ตั้งใจเขียน ตั้งใจฟัง

ในความตัง้ใจดังกล่าวนีก้จ็ะต้องมอีาการของกายและใจประกอบกัน เช่นว่าใน

การอ่าน ร่างกายก็ต้องพร้อมที่จะอ่าน เช่นว่าเปิดหนังสือ ตาก็ต้องดูหนังสือ ใจก็ต้อง

อ่านด้วย ไม่ใช่ตาอ่านแล้วใจไม่อ่าน ถ้าใจไปคิดถึงเรื่องอื่นเสียแล้ว ตาจับอยู่ที่หนังสือ

กจ็บัอยูค้่าง ๆ เท่านัน้ เรยีกว่าตาค้าง จะมองไม่เหน็หนงัสอื จะไม่รูเ้รือ่ง ใจจงึต้องอ่านด้วย 

และเมือ่ใจอ่านไปพร้อมกับตาท่ีอ่าน จงึจะรู้เรือ่งทีอ่่าน ความรู้เรือ่งก็เรยีกว่าเป็นปัญญา

อย่างหนึง่ คือ ได้ปัญญาจากการอ่านหนงัสือ ถ้าหากว่าตากบัใจอ่านหนงัสือไปพร้อมกนั 

ก็จะอ่านได้เร็ว รู้เรื่องเร็ว และจ�าได้ดี ใจอ่านนี่แหละคือใจมีสมาธิ คือหมายความว่า

ใจตั้งอยู่ที่การอ่าน

ในการเขยีนหนงัสอืกเ็หมือนกนั มอืเขยีนใจกต้็องเขยีนด้วย การเขยีนหนงัสอื

จึงจะส�าเร็จด้วยดี ถ้าใจไม่เขียน หรือว่าใจคิดไปถึงเรื่องอื่น ฟุ้งซ่านออกไปแล้วก็เขียน

หนังสอืไม่ส�าเรจ็ ไม่เป็นตวั ใจจงึต้องเขยีนด้วย คอืว่าตัง้ใจเขยีนไปพร้อมกบัมอืทีเ่ขยีน

ในการฟังกเ็หมอืนกนั หฟัูงใจกต้็องฟังไปพร้อมกบัหูด้วย ถ้าใจไม่ฟัง แม้เสียง

มากระทบหูก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ ใจจึงต้องฟังด้วย ใจจะฟังก็ต้องมีสมาธิในการฟัง คือ 

ตั้งใจฟัง

ดัง่นีจ้ะเหน็ว่า ในการเรยีนหนงัสอื ในการอ่าน การเขยีน การฟัง จะต้องมีสมาธิ

ในการท�าการงานทุกอย่างก็เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการงานที่ท�าทางกายทาง

วาจา แม้ใจที่คิดอ่านการงานต่าง ๆ ก็ต้องมีสมาธิอยู่ในการงานที่ท�านั้น เมื่อเป็นดั่งนี้

จึงท�าการงานส�าเร็จได้

ตามนัยนี้จะเห็นว่า สมาธิเป็นสิ่งจ�าเป็นต้องมีในการท�างานทุกอย่าง นี้เป็น 

ความหมายของสมาธิท่ัวไป และเป็นการแสดงว่า จ�าเป็นต้องมีสมาธิในการเรียน  

ในการงานที่พึงท�าทุกอย่าง
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ต่อจากนี้จะได้กล่าวถึงสมาธิในการหัด ก็เพราะว่าความต้ังใจให้เป็นสมาธ ิ

ดังกล่าวนัน้ จ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารหดัประกอบด้วย สมาธท่ีิมอียูต่ามธรรมดา เหมอืนอย่าง

ที่ทุกคนมีอยู่ยังไม่เพียงพอ ก็เพราะว่าก�าลังใจที่ตั้งมั่นที่ยังอ่อนแอ ยังดิ้นรนกวัดแกว่ง 

กระสับกระส่ายได้ง่าย โยกโคลงได้ง่าย หวั่นไหวไปในอารมณ์ คือเรื่องต่าง ๆ ได้ง่าย 

และทุกคนจะต้องพบเรื่องราวต่าง ๆ ที่เข้าไปเป็นอารมณ์ คือเร่ืองของใจ ทางตา  

หู จมูก ลิ้น กาย ใจ คือทางอายตนะทั้ง ๖ อยู่เป็นประจ�า เมื่อเป็นดั่งนี้จึงได้มี 

ความรักใคร่บ้าง ความชังบ้าง ความหลงบ้าง เมื่อจิตใจมีอารมณ์ที่หว่ันไหว และ 

มีเครื่องท�าให้ใจหวั่นไหวเกิดประกอบขึ้นมาอีก อันสืบเนื่องมาจากอารมณ์ดังกล่าว  

ก็ยากที่จะมีสมาธิในการเรียน ในการท�าการงานตามที่ประสงค์ได้

ดังจะพึงเห็นได้ว่า ในบางคราวหรือในหลายคราว รวมใจให้มาอ่านหนังสือ 

เขยีนหนังสอื ฟังค�าสอน ไม่ค่อยจะได้ เพราะว่าใจพลุง่พล่านอยู่ในเรือ่งนัน้บ้าง ในเร่ือง

นี้บ้าง ที่ชอบบ้าง ที่ชังบ้าง ที่หลงบ้าง จนรวมใจเข้ามาไม่ติด เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ท�าให ้

ไม่สามารถจะอ่านจะเขียนจะฟัง ท�าให้การเรียนไม่ดี

ในการงานก็เหมือนกัน เม่ือจิตใจกระสับกระส่ายไปด้วยอ�านาจของอารมณ์ 

และภาวะที่เกิดสืบจากอารมณ์ดังจะเรียกว่ากิเลส คือ ความรัก ความชัง ความหลง 

เป็นต้น ดังกล่าวนั้น ก็ท�าให้ไม่สามารถที่จะท�าการงานให้ดีได้เช่นเดียวกัน

ใจที่ไม่ได้หัดท�าสมาธิก็จะเป็นดั่งนี้ และแม้ว่าจะยังไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามา 

รบกวนให้เกิดกระสับกระส่ายดังนั้น ความตั้งใจก็ยังไม่สู้จะแรงนัก ฉะนั้น จึงสู้หัดท�า

สมาธิไม่ได้

ในการหดัท�าสมาธน้ัินมีอยู่ ๒ อย่าง คอือย่างหนึง่ หัดท�าสมาธเิพือ่แก้อารมณ์

และกิเลสของใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อย่างหนึ่ง ก็เพื่อฝึกใจให้มีพลังของสมาธิมากขึ้น

อย่างแรกนั้นก็คือว่า อารมณ์และกิเลสของใจในปัจจุบันนั้น บางคราวก็เป็น

อารมณ์รกั เป็นความรกัซ่ึงจะชกัใจให้กระสับกระส่ายเสียสมาธ ิเมือ่เป็นดัง่นี ้กต้็องหดั 

สงบใจจากอารมณ์รกั จากความรกัชอบนัน้ ซึ่งเป็นอนัตรายต่อการศกึษา ต่อการงาน

ทีพ่งึท�า ตลอดจนถงึต่อกฎหมายต่อศีลธรรม นีเ่ป็นวธิหีนึง่ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอน คอื

ต้องหัดเอาชนะใจให้สงบจากอารมณ์ดั่งนั้นให้ได้
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บางคราวก็เกิดอารมณ์โกรธ ความโกรธอันท�าใจให้ร้อนรุ่มกระสับกระส่าย  

ก็เป็นอันตรายอีกเหมือนกัน เพราะท�าให้เสียสมาธิ ฉะนั้น ก็ต้องหัดท�าสมาธิ คือ 

หัดสงบใจจากอารมณ์โกรธ จากความโกรธ ดั่งนั้น

ในบางคราวกม็อีารมณ์หลง ความหลงซึง่มลีกัษณะเป็นความง่วงงนุเคลบิเคล้ิมบ้าง 

มีลักษณะเป็นความฟุ้งซ่านร�าคาญใจต่าง ๆ บ้าง มีลักษณะเป็นความเคลือบแคลง 

สงสัยบ้าง เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ต้องหัดท�าสมาธิ หัดสงบใจจากอารมณ์หลง จากความหลง

นั้น ๆ

คราวนี้ หลักของการสอนสมาธิทางพระพุทธศาสนา วิธีที่จะท�าสมาธิ สงบใจ

จากอารมณ์รัก โกรธ หลง ดังกล่าว ก็จะต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้แก่ใจ

คือว่า เป็นท่ีทราบแล้วว่าอารมณ์รักท�าให้เกิดความรักชอบ เมื่อเป็นดั่งนี้  

ก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์รักนั้นมาเป็นอารมณ์ที่ไม่รักไม่ชอบ

ความโกรธกเ็หมอืนกนั กต้็องเปลีย่นอารมณ์โกรธนัน้มาเป็นอารมณ์ท่ีไม่โกรธ

หรือให้เปลี่ยนมาเป็นอารมณ์รัก แต่ว่าเป็นความรักท่ีเป็นเมตตา คือเป็นความรักท่ี 

บริสุทธิ์ อย่างญาติมิตรสหายรักญาติมิตรสหาย มารดาบิดาบุตรธิดารักกัน

ความหลงก็เหมือนกัน ก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์หลงมาเป็นอารมณ์ที่ไม่หลง

เพราะว่าภาวะของใจจะเป็นอย่างไรนั้น สุดแต่ว่าใจตั้งอยู่ในอารมณ์อะไร

เมื่อใจตั้งอยู่ในอารมณ์รัก ความรักชอบก็เกิดขึ้น ถ้าใจไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์รัก 

แต่ว่าตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ตรงกันข้าม ก็เกิดความสงบ

ใจโกรธก็เหมือนกัน ก็เพราะตั้งอยู่ในอารมณ์โกรธ เมื่อเปลี่ยนอารมณ์ให้ใจ

ตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ตรงกันข้าม โกรธก็สงบ

หลงก็เหมือนกัน เมื่อตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ไม่หลง ความหลงก็สงบ

พระพทุธเจ้าจึงได้ตรสัชีเ้อาไว้ว่า อารมณ์เช่นไรควรจะหดัใจให้ตัง้ไว้ในเวลาไหน 

เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว การท่ีหดัไว้กจ็ะท�าให้รูลู่้ทางทีจ่ะสงบใจของตน อย่างนีก้จ็ะท�าให้สามารถ

สงบใจของตนเองได้ ดัง่น้ีเป็นข้อมุ่งหมายของการท�าสมาธิอย่างหน่ึง ทีจ่ะต้องหดัเอาไว้
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ประการที่ ๒ หัดท�าสมาธิเพื่อให้เกิดพลังใจที่ตั้งมั่นมากขึ้น คือให้มีพลังขึ้น

ก็เหมือนอย่างการที่ออกก�าลังกายเพื่อให้กายมีก�าลังเรี่ยวแรง เมื่อหัดออก

ก�าลงัอยูบ่่อย ๆ ก�าลงัร่างกายกจ็ะดีข้ึน จิตใจกเ็หมอืนกัน เมือ่หดัท�าสมาธิอยู่บ่อย ๆ แล้ว 

โดยที่ปฏิบัติอยู่ในหลักของสมาธิข้อใดข้อหนึ่งเป็นประจ�าส�าหรับที่จะหัดใจให้มีพลัง 

ของสมาธเิพิม่ขึน้ กจ็ะท�าให้พลงัของสมาธนิีม้ากขึน้ได้ เช่นเดยีวกบัการออกก�าลงักาย

ท�าให้พลังทางกายเพิ่มมากขึ้นได้ นี้คือสมาธิในการฝึกหัด

คราวนี ้สมาธใินการใช้กม็ ี๒ อย่างเหมือนกนั อย่างหนึง่ กเ็พือ่ใช้ระงบัอารมณ์ 

ระงับกิเลสท่ีเป็นปัจจุบันดังกล่าวข้างต้น ผู ้ที่ได้ฝึกหัดท�าสมาธิตามสมควรแล้ว  

จะสามารถระงับใจได้ดี จะไม่ลุอ�านาจของอารมณ์ของกิเลสท่ีเป็นความรัก ความชัง 

ความหลงทัง้หลาย จะสามารถสงบใจตวัเองได้ รกัษาใจให้สวัสดไีด้ อารมณ์และกเิลส

เหล่านีจ้ะไม่มาเป็นอันตรายต่อการเรยีน ต่อการงาน ต่อกฎหมาย ต่อศลีธรรมอันดงีาม 

และอีกอย่างหนึ่ง ก็ต้องการเพื่อใช้ส�าหรับประกอบการงานที่จะพึงท�าทั้งหลาย ตั้งต้น

ด้วยในการเรียน ในการอ่าน ในการเขียน ในการฟัง จะมีพลังสมาธิในการเรียน  

ในการงานดีขึน้ และเม่ือเป็นดงันี ้จะท�าให้เรยีนด ีจะท�าให้การท�าการงานดี นีค้อืสมาธิ

ในการใช้

ตามที่กล่าวมานี้ เป็นการที่แสดงให้เห็นหลักของการท�าสมาธิทั่ว ๆ ไป และ

ก็ตั้งต้นแต่ความหมายทั่วไปของสมาธิ การหัดท�าสมาธิ และการใช้สมาธิ

จะได้ให้วิธีท�าสมาธิย่อ ๆ ข้อหนึ่ง ก็คือว่าท่านสอนให้เลือกสถานที่ท�าสมาธ ิ

ทีส่งบจากเสยีงและจากบคุคลรบกวนทัง้หลาย เช่น ในป่า โคนไม้ เรอืนว่าง มุ่งหมาย

ก็คือว่า ที่ที่มีความสงบพอสมควรที่จะพึงได้ และเข้าไปสู่สถานที่นั้น

น่ังขัดบัลลังก์หรือที่เรียกว่าขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือชนกัน หรือว่า

มอืขวาทบัมือซ้าย ต้ังตวัตรง หรือว่าจะน่ังพบัเพยีบกไ็ด้สุดแต่ความพอใจหรอืตามทีจ่ะมี

ความผาสุก
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ด�ารงสติจ�าเพาะหน้า คือหมายความว่ารวมสติเข้ามา

ก�าหนดลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจออกก็ให้รู้ หากจะถามว่ารู้

ที่ไหน ก็คงจะตอบได้ว่า จุดที่รู้ง่ายนั้นก็คือว่าปลายกระพุ้งจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบน

อนัเป็นทีล่มกระทบ เมือ่หายใจเข้า ลมหายใจเข้าก็จะมากระทบทีจ่ดุนี ้ในขณะเดยีวกนั

ท้องกจ็ะพองขึน้ ลมหายใจออก ออกทีจ่ดุน้ี ในขณะเดยีวกนัท้องกจ็ะฟบุลงหรือว่ายบุลงไป 

เพราะฉะนัน้ กท็�าความรูล้มหายใจเข้าจากปลายกระพุง้จมกูเข้าไปถงึนาภทีีพ่อง หายใจ

ออกก็จากนาภีที่ยุบถึงปลายกระพุ้งจมูกก็ได้ ก็ลองท�าความรู้ในการหายใจเข้าหายใจ

ออกดูดั่งนี้ก่อน หายใจเข้าก็จากปลายกระพุ้งจมูกเข้าไปถึงนาภีที่พอง ออกก็จากนาภี

ที่ยุบจนถึงปลายจมูก นี่ท่านเรียกว่าเป็นทางเดินของลมในการก�าหนดท�าสมาธิ

คราวนี ้กไ็ม่ต้องดเูข้าไปจนถงึนาภดีัง่นัน้ แต่ว่าก�าหนดอยู่เฉพาะทีป่ลายจมูก

แห่งเดียว หายใจเข้าก็ให้รู้ว่าเราหายใจเข้า หายใจออกก็ให้รู้ว่าเราหายใจออก รวมใจ

เข้ามาให้รูด้ัง่นี ้และในการตัง้สตกิ�าหนดนี ้จะใช้นบัช่วยด้วยกไ็ด้ หายใจเข้า ๑ หายใจออก 

๑ หายใจเข้า ๒ หายใจออก ๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ แล้วก็กลับ ๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ 

๕-๕ ๖-๖ แล้วก็กลับ ๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ ๗-๗ แล้วก็กลับ ๑-๑ ๒-๒ 

๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ ๗-๗ ๘-๘ แล้วก็กลับ ๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ ๗-๗ 

๘-๘ ๙-๙ แล้วกก็ลบั ๑-๑ ๒-๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ ๖-๖ ๗-๗ ๘-๘ ๙-๙ ๑๐-๑๐ แล้ว

ก็กลับ ๑-๑ ถึง ๕-๕ ใหม่ แล้วก็ ๑-๑ ถึง ๖-๖ ใหม่ ดั่งนี้หลาย ๆ หน จนจิตรวม

เข้ามาได้ดพีอควร กไ็ม่ต้องนับคู่ แต่ว่านับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕, ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ เป็นต้นไป 

เมื่อจิตรวมเข้ามาดีแล้วก็เลิกนับ ท�าความก�าหนดรู้อยู่ที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปาก 

เบื้องบนเท่านั้น

วิธีนับดั่งนี้เป็นวิธีนับที่พระอาจารย์ท่านสอนมาในคัมภีร์วิสุทธิมรรค แต่ว่า 

จะใช้วิธีอื่นก็ได้ เช่น นับ ๑-๑ จนถึง ๑๐-๑๐ ทีเดียว แล้วก็กลับใหม่ หรือว่าจะเลย 

๑๐-๑๐ ไปก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าที่ท่านสอนไว้แค่ ๑๐-๑๐ นั้น ท่านแสดงว่าถ้ามาก
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เกินไปแล้วจะต้องเพิ่มภาระในการนับมาก จะต้องแบ่งใจไปในเรื่องการนับมากเกินไป 

ฉะนั้น จึงให้นับอยู่ในวงที่ไม่ต้องใช้ภาระในการนับมากเกินไป

อีกอย่างหนึ่ง พระอาจารย์ท่านสอนให้ก�าหนด หายใจเข้า พุท หายใจออก 

โธ พุทโธ พุทโธ หรือ ธัมโม ธัมโม หรือว่า สังโฆ สังโฆ ก็ได้ เมื่อใจสงบดีแล้วก็เลิก

ก�าหนดอย่างนัน้ ท�าความรูเ้ข้ามาให้ก�าหนดอยูแ่ต่ลมทีม่ากระทบเท่านัน้ ให้ท�าด่ังนีจ้น

จิตรวมเข้ามาให้แน่วแน่ได้นาน ๆ นี่เป็นแบบฝึกหัดขั้นต้นที่ให้ในวันนี้ ท่านที่สนใจ 

ก็ขอให้น�าไปปฏิบัติต่อไป

สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ

สุขิตา โหนฺตุ นิพฺภยา



หลักปฏบิัติสมาธกิรรมฐาน

กรรมฐาน

ค�าว่า กรรมฐาน แปลว่า ท่ีตัง้ของการงาน หมายความว่าเป็นทีต่ัง้ของการงาน

ทางจิตใจ โดยปกติ จิตใจของทุก ๆ คนย่อมคิดไปต่าง ๆ คิดไปในเรื่องโน้นบ้าง  

ในเร่ืองนีบ้้าง และเรือ่งทีค่ดินัน้กเ็ป็นเรือ่งทีจ่ะชกัน�าให้เกดิราคะ (ความตดิ ความยนิด)ี 

หรือโลภะ (ความอยากได้) บ้าง ให้เกิดโทสะ (ความโกรธแค้นขัดเคือง) บ้าง ให้เกิด

โมหะ (ความลุม่หลง) บ้าง ฉะนัน้ จติใจจงึประกอบด้วยราคะหรอืโลภะบ้าง โทสะบ้าง 

โมหะบ้าง ตามเรือ่งทีคิ่ดไปนัน้ ๆ จติใจจงึผกูพนัหุม้ห่ออยู่ด้วยเรือ่งต่าง ๆ และผกูพนั

หุ้มห่ออยูด้่วยราคะหรอืโลภะ โทสะ โมหะ เป็นอาจณิ จงึเป็นจติใจทีไ่ม่สงบ ไม่ตัง้มัน่

เหมือนอย่างน�้าในทะเลที่เป็นคลื่นอยู่เสมอ หาเวลาที่จะสงบได้ยาก

อีกประการหนึ่ง เมื่อจิตใจของบุคคลประกอบด้วยราคะหรือ โลภะ โทสะ 

โมหะ ดังกล่าวนัน้ กเ็ป็นจติใจทีล่�าเอยีงไม่รูอ้ะไรตามความเป็นจรงิ จะสนันิษฐานอะไร

ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงก็ไม่ได้ กล่าวคือ เมื่อจิตใจมีราคะหรือโลภะอันเป็นกิเลส 

ข้างให้ตดิให้ยนิดใีห้อยากได้ เป็นไปในฝ่ายทีช่อบ เม่ือชอบในส่ิงใดแล้ว กย่็อมล�าเอยีง

ไปในสิง่นัน้ เหน็สิง่น้ันว่าเป็นสิง่ทีด่ทีัง้น้ัน หรอืว่าดีโดยมาก สุดว่าจะชอบมากหรือชอบน้อย 

ถ้าชอบที่สุดก็ต้องเห็นว่าสิ่งนั้นดีที่สุด ถ้าชอบมากก็จะต้องเห็นส่ิงน้ันดีมาก ถ้าชอบ

น้อยก็จะเห็นสิ่งนั้นว่าดีน้อย ตามแต่ชอบ เมื่อจิตใจล�าเอียงไปเช่นนี้ ความสันนิษฐาน

ของใจก็จะต้องสันนิษฐานว่าสิ่งนั้นเป็นของที่ดี ถึงสิ่งนั้นจะเป็นของที่ไม่ดีแต่ก็เห็นว่าดี 

เพราะจิตใจมคีวามล�าเอยีงไปข้างชอบเสยีแล้ว อกีทางหนึง่ ถ้าจติใจประกอบด้วยโทสะ
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อนัเป็นข้างไม่ชอบหรอืว่าข้างชงั กย่็อมจะล�าเอยีงไปทางนัน้ ถ้าชงัทีสุ่ดกจ็ะต้องเห็นว่า

สิ่งนั้นไม่ดีที่สุด ถ้าชังมากก็จะเห็นสิ่งนั้นไม่ดีมาก ถ้าชังน้อยก็จะต้องเห็นว่าสิ่งน้ัน 

ไม่ดีน้อย ตามแต่จะล�าเอียงไปในทางชังอย่างไร ถ้าจิตใจประกอบไปด้วยโมหะ  

(ความลุม่หลง) กย็ิง่จะไม่เหน็ความจรงิในส่ิงนัน้ เหมอืนอย่างมตีาอันมดืมวั มองไม่ชดั 

ไม่อาจสนันิษฐานลงไปให้ถกูต้องได้ ถ้าจะสนันษิฐานลงไปกจ็ะสนันษิฐานผดิจากความ

เป็นจริง เพราะว่าจิตใจมืดมัวอยู่ด้วยอ�านาจของโมหะ (ความหลง) เสียแล้ว

เพราะฉะนั้น ราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ นอกจากจะท�าจิตใจให้ไม่สงบ 

ไม่ตัง้มัน่แล้ว ยงับังปัญญา ท�าให้ไม่เกดิปัญญา คอืความรูค้วามเหน็ตามความเป็นจรงิ 

ฉะนัน้ ในทางพระพุทธศาสนาท่านจงึแสดงกรรมฐาน คอืทีตั่ง้ของการงานทางใจไว้ ๒ 

อย่าง คือ

สมถกรรมฐาน แปลว่า ทีต้ั่งของการงานทางใจ ซึง่จะท�าใจให้เป็นสมถะคอืให้สงบ

วิปัสสนากรรมฐาน แปลว่า ท่ีต้ังของการงานทางใจ อันจะท�าใจให้เกิดเป็น 

วิปัสสนา คือความรู้แจ้งเห็นจริง

สมถกรรมฐานนัน้ เป็นประการแรก เพราะจะต้องท�าใจให้สงบจากราคะหรอื

โลภะ โทสะ โมหะ ท่ีหุ้มห่อจิตใจอยู่เสยีก่อน เพือ่ให้จติใจปลอดโปร่งหลดุพ้นจากเครือ่ง

หุ้มห่อที่มีอยู่อย่างหนาแน่น

ต่อจากนั้นจึงด�าเนินในวิปัสสนากรรมฐาน คือ เมื่อจิตใจปลอดโปร่งหลุดพ้น

จากกิเลสที่เป็นเครื่องหุ ้มห่ออยู ่อย่างมากมาย ก็จะเป็นจิตใจที่สิ้นความล�าเอียง  

ดังที่กล่าวมาแล้ว เมื่อจิตใจสิ้นความล�าเอียง จะพินิจพิจารณาดูอะไรก็จะเห็นแจ่มแจ้ง

ตามเหตุผลตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นขั้นวิปัสสนาต่อไป

สรณะ

ในการทีจ่ะปฏบิติัในกรรมฐานทัง้ ๒ นี ้เบ้ืองต้นกจ็�าเป็นทีจ่ะต้องมทีีพ่ึ่งของจิตใจ 

และจะต้องมีท่ีต้ัง เหมือนอย่างเป็นพื้นแผ่นดินส�าหรับเหยียบ ที่พึ่งของจิตใจนี้ ก็คือ 



174 ความเข้าใจเร่ืองจิต

พระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ในเบื้องต้นก็ให้ตั้งใจ 

ถึงพระพุทธเจ้า ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งของจิตใจอย่างแท้จริง

การที่จะถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งของจิตใจอย่างแท้จริง

ได้น้ัน ก็จะต้องระลกึรูพ้ระคณุของท่าน ตัง้พระคณุของท่านไว้เป็นเบือ้งต้นว่า พระพทุธเจ้า

นั้นท่านเป็นผู้ตรัสรู้จริง พระธรรมนั้นเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกิเลสและกองทุกข์

ได้จริง พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมจนบรรลุผลได้จริง

การที่จะมีความรู้สึกซาบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  

ดังกล่าวน้ีอย่างแท้จรงิ กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องมคีวามรูซ้าบซึง้ ในพระธรรมของพระพทุธเจ้าว่า 

ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าทีท่รงแสดงออกมานัน้ เป็นข้อชีท้างปฏบิติัให้ถึงความดบัทุกข์

ร้อนได้จรงิ ไม่มข้ีอทีจ่ะเคลอืบแคลงสงสยั เม่ือมีความซาบซึง้ในพระธรรมเท่าใด กย่ิ็ง

จะมีความซาบซึ้งในองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นว่าพระองค์เป็นผู้ที่ตรัสรู้จริง ตั้งใจถึง

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ คือที่พึ่งส�าหรับใจโดยแท้จริง ไม่มีข้อที่

จะเคลือบแคลงสงสัย

การมีสรณะดังกล่าวนี้เป็นปุพพภาค คือเป็นส่วนเบื้องต้นของการปฏิบัติ 

ในกรรมฐานเป็นประการแรก เพราะฉะนัน้ กข็อให้ทกุ ๆ ท่านได้ตัง้ใจถงึพระพทุธเจ้า 

ถงึพระธรรม ถงึพระสงฆ์ เป็นสรณะ คือท่ีพึง่ของจิตใจ ตัง้ความเชือ่มัน่ในพระพทุธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ โดยไม่คลอนแคลน มีความเชือ่มัน่ในทางปฏบิตัขิองตน โดยเฉพาะ

ก็คือในกรรมฐาน ท่ีตั้งใจปฏิบัติอยู่น้ี ว่าเป็นทางปฏิบัติท่ีจะเป็นทางให้เกิดความสงบ 

ให้เกิดปัญญา เป็นที่พึ่งของตน ได้อย่างแท้จริง

ศลี

ต่อจากนี ้กใ็ห้มีท่ีตัง้ ซ่ึงเหมือนอย่างเป็นพืน้แผ่นดนิของจติใจ ได้แก่ ศลี ศลีนี้ 

โดยตรง ได้แก่ความที่มีจิตเป็นปกติเรียบร้อย ไม่ถูกกิเลสอะไรฉุดชักไปที่จะให้เกิด

เจตนา คือความจงใจ จะท�าหรือจะพูดในทางที่ผิดต่าง ๆ แม้ในเวลาอื่นอาจจะรักษา 

ความปกตเิรยีบร้อยของจติใจไว้ไม่ได้ อันเกีย่วด้วยธรุกิจทีจ่ะต้องประกอบกระท�าต่าง ๆ 

แต่ในเวลาที่เข้าสู่ที่ปฏิบัติ ก็ให้ตั้งใจให้มีวิรัติเจตนา คือความตั้งใจงดเว้นขึ้นว่า จะไม่
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ประพฤติล่วงละเมิดในทางที่ผิดต่าง ๆ เป็นต้นว่าจะไม่ประพฤติล่วงละเมิดในศีล ๕ 

โดยเฉพาะก็ในเวลาน้ี รักษาจิตใจน้ีไว้ให้เป็นปกติ ให้เรียบร้อย ไม่ให้ถูกฉุดชักไปใน

ทางผิดในทางเสียต่าง ๆ เมื่อรักษาจิตใจให้เป็นปกติเรียบร้อยดังนี้ได้ ก็ชื่อว่าเป็นศีล 

เป็นศีลอยูใ่นปัจจบัุน เม่ือเป็นศีลอยู่ในปัจจุบนัแล้ว กเ็ท่ากับว่ามแีผ่นดิน ซ่ึงเป็นภาคพ้ืน

เป็นที่ตั้งของจิตใจ

เมื่อจิตใจมีแผ่นดินคือศีลเป็นภาคพื้นอยู่ดังนี้ พร้อมทั้งมีสรณะคือที่พึ่งในอัน

ทีจ่ะป้องกนัมารต่าง ๆ ซ่ึงจะมาท�าลายการปฏบิตั ิก็เป็นโอกาส คอืเป็นช่องทีจ่ะปฏบิตัิ

ในกรรมฐานดังกล่าวนั้น สืบต่อไป

สตปิัฏฐาน

สติปัฏฐานสูตร เป็นพระสูตรท่ีแสดงการปฏิบัติทางจิตใจโดยตรง จนถึง 

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ตรสัว่า เป็นทางอนัเดยีวทีจ่ะก้าวล่วงความโศกความคร�า่ครวญ 

ที่จะให้สิ้นความทุกข์โทมนัส ที่จะให้บรรลุธรรมะท่ีพึงบรรลุ จนถึงท่ีจะท�าให้แจ้ง 

พระนิพพาน ฉะนั้น สติปัฏฐานนี้จึงให้ส�าเร็จได้ทั้งสมถะ ทั้งวิปัสสนา แต่ในเบื้องต้น

ควรท�าความเข้าใจให้สัมพันธ์กันก่อนว่าจะเป็นกรรมฐานได้อย่างไร

ได้กล่าวแล้วว่า ค�าว่า กรรมฐาน น้ันแปลว่า ทีต้ั่งของการงานคอืทีต่ัง้ของการงาน

ทางใจ ฉะนั้น ในการปฏิบัติกรรมฐาน เมื่อจะให้ใจมีกรรมฐาน คือใจมีที่ตั้ง ก็จ�าเป็น

ที่จะต้องหาที่ตั้งไว้ให้ใจ และก็ตั้งใจไว้ในที่นั้น ที่ตั้งที่จะหาให้ใจตั้งไว้นั้น จะหาที่ไหน 

คือจะตั้งใจไว้ในที่ไหน ถ้าจะตั้งใจไว้ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและธรรมะ คือ

เร่ืองต่าง ๆ ในภายนอก รปู เสยีง เป็นต้นเหล่านัน้กจ็ะน�ากเิลสเข้ามาสูใ่จ ใจกจ็ะประกอบ

ด้วยกเิลสไม่เป็นกรรมฐาน เพราะฉะนัน้ เรือ่งทีต่ัง้ของใจนีจ้งึเป็นเรือ่งส�าคญั จะต้องหา

ว่าจะตั้งใจไว้ที่ไหน หรือว่าจะเอาอะไรเป็นที่ตั้งของใจ

ในเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ให้ตั้งใจไว้ที่ตัวของเราเอง ที่ตั้งของใจ

นัน้กอ็ยูท่ีต่วัของเราเอง ไม่ให้ไปตัง้ไว้ข้างนอก ต้องต้ังไว้ข้างในท่ีตัวของเราเอง ท่ีเรยีกว่า

ตัวของเราเองนั้นก็เป็นการพูดรวม ๆ เมื่อจ�าแนกออกไปก็คือตั้งใจไว้ที่กาย ที่เวทนา 
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ที่จิต และที่ธรรม ในตัวของเราเอง คือทุก ๆ คนมีกาย มีเวทนา มีจิต และมีธรรม 

อยู่ในตัวของเราเองอย่างบริบูรณ์ กล่าวคือ

กาย

เมื่อกลับมาพิจารณาดูที่ตัวของเราเอง ดูข้างนอกเข้าไปข้างใน ในตอนแรก 

ก็จะพบกาย กล่าวคือจะพบว่า ตัวเราเองนี้มีการหายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นปกติ  

อันจะขาดเสียมิได้ ทั้งในเวลาตื่นอยู่ ทั้งในเวลาหลับ ทั้งจะต้องมีอิริยาบถ คือ มีเดิน 

มียืน มีน่ัง มีนอน อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่ง อย่างเช่นในบัดนี้ก็อยู่ในอิริยาบถน่ัง 

นอกจากนียั้งมีอิริยาบถย่อย ๆ เช่น มีการก้าวไปข้างหน้า ถอยไปข้างหลงั ในเมือ่เดิน 

มีการเหลียว มีการแลและมีการคู้ส่วนขาส่วนแขน ดังที่นั่งอยู่นี้ก็ต้องมีการวางเท้าอยู่

ในท่าที่นั่งโดยปกติ และยังต้องมีอาการอย่างอื่นอีก ทั้งรูปกายอันนี้ก็ประกอบด้วย

อวยัวะอาการทัง้ภายใน ทัง้ภายนอก เช่น ทีเ่ป็นส่วนภายนอกกม็ ีผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั 

ที่เป็นส่วนภายในก็มี เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ดี ไต หัวใจ เป็นต้น

อวัยวะร่างกายเหล่านี้ เมื่อสรุปลงไปแล้ว ส่วนที่แข้นแข็งก็สมมติเรียกว่าเป็น 

ธาตุดิน ส่วนท่ีเอิบอาบก็สมมติเรียกว่าเป็นธาตุน�้า ส่วนที่อบอุ่นก็สมมติเรียกว่าเป็น 

ธาตุไฟ ส่วนที่พัดไหวก็สมมติเรียกว่าเป็น ธาตุลม

เมือ่ธาตท้ัุงหลายยังคุมอยู่โดยปกติ ร่างกายกเ็ป็นปกต ิเมือ่ธาตทุัง้หลายสลาย 

เช่นว่าเมื่อธาตุลมดับ ดับลมหายใจเข้าลมหายใจออก ร่างกายนี้ ก็เป็นร่างกายที่ตาย 

ทิ้งไว้ไม่ช้าก็จะขึ้นพอง และส่วนต่าง ๆ ก็จะสลายไปโดยล�าดับ ในที่สุด ก็จะเหลือแต่

กระดูก และกระดูกนั้นในท่ีสุดก็ผุป่นไปหมด เป็นอันว่าเดิมร่างกายนี้ไม่มี ในที่สุด 

ก็จะกลับไม่มีไปตามเดิม นี้เป็นส่วนกาย

เวทนา

อนึ่ง เมื่อกายยังมีชีวิต ธาตุทั้งหลายยังคุมอยู่โดยปกติ ก็มีเวทนา คือความ 

เสวยอารมณ์เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง เช่นในทางกาย

ประสาทก็รับรู้อ่อนแข็ง เป็นต้น
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จติ

อนึ่ง เม่ือร่างกายยังคุมกันอยู่ ธาตุทั้งหลายยังด�ารงอยู่โดยปกติ ร่างกายนี ้

กเ็ป็นทีอ่าศยัของจติใจ จติใจของทกุ ๆ คนกมี็อาการต่าง ๆ เป็นจติใจทีมี่ราคะ โทสะ 

โมหะ บ้าง เป็นจิตใจที่ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ บ้าง เป็นต้น

ธรรม

อนึง่ เมือ่พจิารณาให้ลกึซึง้เข้าไปอีกชัน้หนึง่ กจ็ะพบเรือ่งทัง้หลายมปีระจ�าอยู่

ในจิตใจ เพราะจติใจจะต้องประกอบด้วยเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่ป็นส่วนดบ้ีาง ทีเ่ป็นส่วนไม่ดีบ้าง 

ที่เป็นส่วนกลาง ๆ บ้าง เข้าหลักที่ว่า กุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเป็นกุศล อกุสลา 

ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเป็นอกุศล อพฺยากตา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเป็นอัพยากฤตคือ

เป็นกลาง ๆ ล้วนมีอยู่ในจิตใจทั้งนั้น

เป็นอันว่า กาย เวทนา จิต และ ธรรม นีเ้อง รวมกนัเป็นตัวเราอยู ่ในพระสตูร

นีท้่านสอนให้เอาส่วนเหล่านี้เองเป็นที่ตั้งของจิตใจ ให้ตั้งจิตใจไว้ในส่วนเหล่านี้ แต่ใน

ขั้นปฏิบัตินั้น ให้ตั้งจิตใจไว้เพียงในส่วนใดส่วนหนึ่งก่อน

ข้อว่าด้วยลมหายใจ

ในข้อต้นกคื็อ ให้ต้ังจติใจไว้ในลมหายใจเข้า ในลมหายใจออก คือมสีตกิ�าหนด

ลมหายใจเข้า ก�าหนดลมหายใจออก ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้ก็มีอยู่ที่กาย 

เป็นปกติแล้ว แต่ไม่ได้ก�าหนด ในการปฏิบัติ ก็ตั้งสติก�าหนดอยู่ท่ีลมหายใจเข้า 

ลมหายใจออกท่ีมีอยูเ่ป็นประจ�าน้ีเอง ดงัท่ีท่านสอนไว้ในพระสูตรนีว่้า ตัง้กายตรง ด�ารง

สติมั่น มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก คือแทนที่จะส่งใจไปในที่อื่น ก็รวมใจมาไว้ให้

อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เท่านั้น มีสติอยู่ที่ลมหายใจเสมอ
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คราวนี้ก�าหนดให้ละเอียดลงไป หายใจเข้ายาว ก็ให้รู้ หายใจออกยาว ก็ให้รู้ 

หายใจเข้าสัน้ กใ็ห้รู ้หายใจออกสัน้ กใ็ห้รู ้ไม่ต้องบงัคบัลมหายใจ คงให้หายใจอยูโ่ดย

ปกตินั้นเอง เป็นแต่เพียงให้รู้ เป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้น ไม่ต้องเกร็ง ไม่ต้องบังคับ 

ปล่อยให้เป็นไปโดยปกติ แต่ว่าให้รู้

ต่อจากนี้ ในพระสูตรสอนให้ศึกษา คือส�าเหนียกให้รู้กายทั้งหมด หายใจเข้า 

ให้รู้กายทั้งหมด หายใจออก คือให้ขยายความรู้สึกตัวออกไปให้ทั่วตัว ทั้งที่เป็นส่วน

นามกาย และทัง้ทีเ่ป็นส่วนรปูกาย ทีเ่ป็นส่วนนามกายนัน้ คอืสตใินขณะนีเ้ป็นอย่างไร 

ก็ให้รู้ตัวทั้งหมด ในส่วนรูปกายนั้น รูปกายมีอิริยาบถอย่างไร เช่นว่านั่งอยู่อย่างไร 

เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเป็นอย่างไร เบื้องต�่าแต่ศีรษะลงไปเป็นอย่างไร  

ก็ให้มีความรู้ตัวอยู่โดยตลอด

เมือ่มคีวามรูต้วัอยูโ่ดยตลอดทัง้รปูกายและทัง้นามกาย ต่อจากนี ้ในพระสตูร

กส็อนให้ศกึษา คอืส�าเหนยีกว่า จะผ่อนท�าลมหายใจให้สงบ หายใจเข้า จะผ่อนท�าลม

หายใจให้สงบ หายใจออก ความผ่อนท�าลมหายใจให้สงบนัน้ ไม่ใช่หมายความว่ากลัน้ใจ 

กค็งหายใจโดยปกตนิัน้เอง แต่ว่าเมือ่ก�าหนดจิตใจให้ละเอยีดเข้า ลมหายใจกจ็ะละเอยีดเข้า 

ท่านแสดงว่า เม่ือจติยงัไม่สงบ ลมหายใจกย่็อมหยาบ แต่ว่าเมือ่จติสงบเข้า ลมหายใจ 

กจ็ะละเอียดเข้าเอง บางทีจนรูส้กึเหมอืนไม่หายใจ แต่กไ็ม่ต้องตกใจ เพราะกค็งหายใจ

อยู่นั่นเอง เป็นแต่เพียงเกิดความสงบขึ้นเท่านั้น

หลักปฏบิัติ ๔ ข้อ

ในการปฏบิตันิี ้ให้ม ีอาตาปะ คอืความเพยีร หมายความว่า ให้มีความตัง้ใจ 

ประกอบด้วยสจัจะ คอืความจรงิ เช่นตัง้ใจไว้ว่าจะปฏบิตัเิป็นเวลาเท่านัน้เท่านี ้กต้็องปฏบิตัิ

ให้ครบตามทีต่ัง้ใจเอาไว้ ไม่ท�าเหลาะแหละ ย่อหย่อน กลับกลอก เรียกว่าให้มีความเพยีร 

แม้จะรู้สกึอดึอดัร�าคาญอยากจะเลกิ แต่เม่ือตัง้ใจว่าจะท�า กต้็องท�าไปตามท่ีตัง้ใจไว้ให้

จงได้ เมือ่ท�าจรงิเช่นนีแ้ล้วกจ็ะเกดิความราบรืน่ข้ึนเอง จงึต้องให้มอีาตาปะ ความเพยีร 

คือท�าจริง นี่ข้อ ๑
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ข้อที่ ๒ ให้มี สัมปชานะ ความรู้ตัว คือให้มีความรู้ตัวอยู่เสมอ ตื่นอยู่เสมอ 

อย่าเผลอตัวให้หลับไปหรือดับไป ถ้าหลับไป หรือดับไป สูญไป เช่นนี้แล้ว ก็ขาด 

สัมปชัญญะ คือความรู้ตัว การปฏิบัติกรรมฐานก็เหมือนกับเดินพลัดตกลงไปในเหว

หรือในหลมุ จะปล่อยให้ขาดความรูต้วัไปไม่ได้ ต้องคมุความรูต้วัอยูใ่ห้มัน่คง สัมปชญัญะ

คือความรู้ตัวนี้ จึงเป็นประการที่ ๒

ให้มี สติ คือความระลึกอยู่ที่ที่ตั้งซึ่งก�าหนดไว้นั้นให้แน่วแน่ ไม่ปล่อยให้สติ

เลือ่นลอยไปในทางโน้นทางนี ้แม้จะมอีารมณ์อ่ืนแวบเข้ามา ซึง่ท�าให้เกิดปีต ิหรอืท�าให้

ตื่นเต้น ก็ไม่หลงอยู่ในอารมณ์นั้น ต้องกลับเข้ามาหาที่ตั้งซึ่งได้ตั้งใจไว้ เช่นเมื่อจะเอา

ลมหายใจเข้าออกเป็นทีต่ัง้ กต้็องกลบัมาก�าหนดอยูท่ีล่มหายใจเข้าออกนัน้ ทิง้อารมณ์

อื่นที่จะมาชักน�าให้เขวไปเสียให้หมด ถ้ามีสติอยู่ดังนี้ ไม่มีโทษในการปฏิบัติ

โทษในการปฏิบัตินั้นอยู่ที่การปล่อยสติออกจากที่ตั้ง ส่งให้เลื่อนลอยไป 

กับอารมณ์ท่ีบังเกิดขึ้น เพลินไปกับอารมณ์นั้น ถ้าปล่อยสติไปเช่นนั้นบ่อย ๆ แล้ว  

กจ็ะท�าให้เป็นคนมกัจะเผลอใจลอย โทษอยู่ท่ีตรงนี ้จงึให้ตัง้สตไิว้กบัทีต่ัง้นัน้ให้แน่วแน่ 

อย่าปล่อยให้หลุดลอยไป เพราะฉะนั้น ความมีสติจึงเป็นข้อที่ ๓

ประการที่ ๔ ก�าจัดความยินดียินร้ายในโลก อันนี้ก็เป็นประการส�าคัญ คือ

เมือ่ประสบอารมณ์ของกรรมฐานทีน่่ายนิดี ก็ต้องคดิว่านัน้เป็นสญัญาหรอืเป็นของหลอก

ทัง้หมด ไม่ใช่ความจรงิ เม่ือประสบอารมณ์ของกรรมฐานท่ีน่ายนิร้าย เช่นปรากฏนมิติ 

เป็นรูปต่าง ๆ ที่ท�าให้ตกใจ ก็ต้องมีสติรู้ว่านั่นไม่ใช่เป็นของจริง แต่เป็นของหลอก

ทั้งหมด ไม่ไปยินดี ไม่ไปยินร้าย ในอารมณ์ที่ได้รับนั้น ให้มีสติกลับมาคอยตั้งอยู่ใน 

ที่ตั้งเสมอ กระชับอยู่กับท่ีตั้งอันนั้น เม่ือเป็นเช่นนี้ การปฏิบัติที่จะเกิดสมาธิตลอด

จนถึงให้เกิดปัญญา ก็จะด�าเนินไปได้ด้วยดี

ฉะนั้น หลักทั้ง ๔ ประการนี้จึงเป็นข้อส�าคัญมาก ที่ผู้ปฏิบัติทุกคนจะทิ้งเสีย

ไม่ได้ ทิ้งเสียเม่ือใด ก็เสียกรรมฐาน และก็อาจจะเกิดโทษ แต่ถ้ารักษาหลักทั้ง ๔ 

ประการน้ี ให้ม่ันคงอยู่เสมอแล้ว การปฏิบัติกรรมฐานไม่มีโทษ มีแต่คุณ และก็จะ

เจริญขึ้น
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สรุปและขยายความ ข้อว่าด้วยลมหายใจ

จะแสดงประมวลหวัข้อท่ีได้กล่าวแล้ว อานาปานสต ิแสดงในพระสูตรว่า ให้น่ัง

คู้บัลลังก์ คือขัดสมาธิ ตั้งกายตรง ด�ารงสติมั่น มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก  

ต่อจากนี้ก็แนะวิธีใช้สติก�าหนดต่อไปว่า

๑. หายใจเข้ายาว ก็ให้รูว่้าหายใจเข้ายาว หายใจออกยาว กใ็ห้รู้ว่าหายใจออกยาว

๒. หายใจเข้าสัน้ ก็ให้รูว่้าหายใจเข้าส้ัน หายใจออกส้ัน กใ็ห้รู้ว่าหายใจออกส้ัน

๓. ศึกษา คือส�าเหนียกหรือก�าหนดให้รู้กายท้ังหมดหายใจเข้า ศึกษา คือ

ส�าเหนียกหรือก�าหนดให้รู้กายทั้งหมดหายใจออก

๔. ศึกษา คือส�าเหนียกหรือก�าหนดระงับกองลมหายใจ หายใจเข้า ศึกษา 

คือส�าเหนียกหรือก�าหนดระงับกองลมหายใจ หายใจออก 

ท่านชี้ทางปฏิบัติไว้เรียกว่าเป็น ๔ ขั้น ควรท�าความเข้าใจในขั้นทั้ง ๔ เหล่านี้

ขั้นที่ ๑ หายใจเข้ายาว หายใจออกยาว ก็ให้รู้

ขั้นที่ ๒ หายใจเข้าสั้น หายใจออกสั้น ก็ให้รู้

คอื เม่ือหายใจอยู่อย่างไรในบดัน้ี คือการหายใจนัน้ยาว กใ็ห้รู ้หรอืว่าส้ันกใ็ห้รู ้

การหายใจยาวหรอืสัน้นี ้กห็มายถงึการหายใจโดยปกต ิการหายใจโดยปกตมิกัไม่ค่อย

จะก�าหนดให้รู้ แต่ว่าเม่ือคอยก�าหนดให้รู้อยู่ ก็จะรู้ว่ามียาว มีส้ัน ในเวลาที่เหนื่อย  

จะรู้สึกว่ามีอาการหายใจที่เรียกว่าหอบ เป็นอาการที่หยาบ

ในเวลาที่จิตไม่สงบ การหายใจก็ย่อมจะยาวกว่าในเวลาที่จิตสงบ หรือบางที

อาจจะท�าการหายใจเข้าออกให้ยาวได้ อย่างเช่นสูดลมหายใจเข้าให้ยาว และเมื่อออก

ก็ให้ยาว เป็นการออกก�าลังหรอืเป็นการฝึกหดั ในเวลาทีไ่ม่เหนือ่ย ร่างกายสงบเป็นปกติ 

ลมหายใจก็ละเอียดเข้า ในเวลาที่จิตสงบ ลมหายใจก็ละเอียดยิ่งขึ้น

การท่ีตัง้สตกิ�าหนดให้รู้ว่าลมหายใจเป็นอย่างไร ในเบือ้งต้นกอ็าจจะไม่ใคร่ได้ผล 

แต่เมื่อตั้งใจคอยก�าหนดอยู่จริง ๆ จนจิตแน่วแน่ขึ้น ก็จะเกิดฉันทะคือความพอใจ  

เกดิปีตคิอืความอิม่ใจ เกดิปราโมทย์คอืความบนัเทงิ เมือ่เป็นเช่นนี ้กเ็ป็นอนัเริม่ได้รส

ของความสงบหรือของสมาธิ อันจะชักน�าให้พอใจในการปฏิบัติยิ่ง ๆ ขึ้น
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ในข้ันท่ี ๓ ท่านสอนให้ศึกษา คอืส�าเหนียกหรอืก�าหนดกายท้ังหมด หายใจเข้า 

หายใจออก การก�าหนดนั้น ก็คือก�าหนดกาย ให้รู้ทั้งรูปกาย ทั้งนามกาย ในขณะที่

ปฏิบัตินี้ รูปกายนั่งอยู่อย่างไร วางมือวางเท้าอย่างไร ก็ให้รู้ นามกาย คือจิตใจเป็น

อย่างไร สติความก�าหนดเป็นอย่างไร ก็ให้รู้ เมื่อรู้ทั้งรูปกายทั้งนามกายดั่งนี้ ก็ได ้

ชื่อว่ามีสติรู้ตัวทั้งหมด

แต่กย็งัเป็นรูท้ีก่ว้าง จึงให้รูแ้คบเข้ามาอกี ให้รู้กาย อนัหมายถึงกองลมท่ีหายใจ

เข้าและออกน้ัน ลมหายใจน้ัน ตามท่ีสงัเกตก�าหนดอย่างง่าย ๆ เมือ่หายใจเข้า ต้นทาง

ก็คือจมูก กลางทางก็คือหทัย ปลายทางก็คือนาภี และเมื่อออก ต้นทางก็คือนาภี  

กลางทางก็คือหทัย ปลายทางก็คือจมูก นี้คือว่าตามที่ตั้งเกณฑ์จะก�าหนด

แต่การที่ให้ก�าหนดรู้นั้น ถ้าส่งจิตใจให้เข้าไปตามลมและให้ออกไปตามลม  

ก็ยังเป็นจิตที่ซัดส่าย ไม่ตั้งลงในจุดเดียว ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้ตั้งจิตไว้ที่จุดเดียว คือ

จุดต้นทาง เม่ือหายใจเข้า หรอืว่าปลายทางเมือ่หายใจออก ได้แก่ทีท่ีล่มกระทบเมือ่เข้า

หรือเมือ่ออก คอืปลายกระพุง้จมูกหรอืว่ารมิฝีปากเบือ้งบน ให้ตัง้จติไว้ทีจ่ดุนัน้จดุเดยีว 

เรียกว่า นิมิต อันหมายถึงที่ก�าหนดจิต คือให้ใช้ที่ที่ลมกระทบดังกล่าวนั้นเป็นนิมิต 

คือเป็นจุดส�าหรับก�าหนดจิต ให้จิตก�าหนดอยู่ที่ตรงนั้น เม่ือหายใจเข้า ลมหายใจ 

ก็จะมากระทบท่ีตรงน้ัน ก็ให้รู้ เม่ือหายใจออก ลมหายใจก็จะมากระทบที่ตรงนั้น  

ก็ให้รู้ และเม่ือก�าหนดจิตให้ตั้งอยู่ที่แห่งเดียวอย่างนี้ ก็เป็นอันว่าได้รู้กองลมทั้งหมด

หรือว่าได้รู้กายทั้งหมด

ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าคนเลื่อยไม้ด้วยเลื่อย ในขณะที่เขาเลื่อยไม้ด้วย 

เลือ่ยน้ัน เขากม็องก�าหนดดทูีไ่ม้ตรงท่ีเลือ่ยก�าลงัเลือ่ยอยูเ่ท่านัน้ ไม่ได้ก�าหนดตวัเลือ่ย

ทั้งหมดที่เลื่อยไปเลื่อยมา เมื่อก�าหนดดูอยู่ตรงจุดนั้น ก็เป็นอันว่าได้เห็นเลื่อยทั้งหมด 

นี้ฉันใด

เมื่อตั้งสติก�าหนดอยู่ท่ีนิมิตคือท่ีริมฝีปากเบื้องบนหรือที่ปลายกระพุ้งจมูก  

อนัเป็นทีท่ีล่มกระทบเม่ือเข้าและเม่ือออกอยูเ่พยีงจดุเดยีว หายใจเข้ามากระทบตรงนัน้ 

ก็ให้รู้ หายใจออกมากระทบตรงนัน้ กใ็ห้รู ้เมือ่ตัง้สตกิ�าหนดแน่วแน่อยู่ดงันี ้เป็นอนัว่า

ได้รู้กายทั้งหมดหรือได้รู้กองลมทั้งหมด ฉันนั้น นี่เป็นขั้นที่ ๓
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ขั้นที่ ๔ ศึกษา คือส�าเหนียกหรือก�าหนดระงับกองลมหายใจเข้า หายใจออก 

ไม่ใช่หมายความว่า พยายามกลั้นลมหายใจท�าให้ละเอียดเข้า แต่หมายความว่า  

ท�าจิตให้สงบตั้งม่ันแน่วแน่ย่ิงขึ้น เม่ือจิตสงบยิ่งข้ึน ลมหายใจก็จะละเอียดย่ิงข้ึน  

ฉะนัน้ จึงตรงกนัข้ามกับปลุกตวั การปลกุตวัให้ตงึตงันัน้ เป็นการทีเ่ร่งให้เกดิการเกรง็ 

ไม่ใช่เป็นการท�าให้สงบ แต่การปฏิบัติสมาธนิี ้ไม่ประสงค์เช่นนัน้ ประสงค์ผ่อนให้เกดิ

ความสงบ ทัง้กายทัง้จติไปโดยล�าดับ กายกส็งบ จติก็สงบ อนันี ้จงึเข้าถึงความประสงค์

ของการปฏิบัติ แต่ว่าขั้นที่ ๔ นี้ เนื่องมาจากขั้นที่ ๓ ความส�าคัญจึงอยู่ในขั้นที่ ๓

นับ หรอื พุทโธ

ในการปฏิบัติเบื้องต้น ถ้าตั้งจิตก�าหนดดังที่สอนไว้ในบาลีไปเฉย ๆ ก็อาจจะ 

ส�าเร็จยาก ฉะน้ัน ท่านจงึสอนให้หาเคร่ืองผูกจิตช่วยเข้าอกีด้วย คอืว่า ท่านสอนให้นบั 

ในเบือ้งต้นสอนให้นบัช้า คอื เมือ่หายใจเข้ากน็บัหนึง่ หายใจออกกน็บัหนึง่ หายใจเข้า

ก็นับสอง หายใจออกก็นับสอง หายใจเข้าก็นับสาม หายใจออกก็นับสาม หายใจเข้า 

ก็นับสี่ หายใจออกก็นับสี่ หายใจเข้าก็นับห้า หายใจออกก็นับห้า เมื่อถึงห้าแล้วก็ให้

ย้อนมานับหนึ่งไปใหม่เป็นคู่ ๆ ดั่งนั้นคือ หนึ่ง ๆ สอง ๆ สาม ๆ สี่ ๆ ห้า ๆ หก ๆ 

เมื่อถึงหกแล้วก็ย้อนไปใหม่ หนึ่ง ๆ สอง ๆ สาม ๆ สี่ ๆ ห้า ๆ หก ๆ เจ็ด ๆ แล้ว

ก็ย้อนไปใหม่ หนึ่ง ๆ เรื่อยไปจนถึงแปด ๆ แล้วก็ย้อนไปใหม่ หนึ่ง ๆ เรื่อยไปจนถึง

เก้า ๆ แล้วก็ย้อนไปใหม่ หนึ่ง ๆ เรื่อยไปจนถึงสิบ ๆ เมื่อถึงสิบแล้วก็กลับมาหนึ่ง ๆ 

จนถึงห้า ๆ ใหม่ แล้วก็หนึ่ง ๆ จนถึงหก ๆ ใหม่ เป็นต้น เมื่อนับช้าจนจิตตั้งมั่นอยู่

พอสมควรแล้ว ท่านกส็อนให้นบัเร็ว คอืหายใจเข้านบัหนึง่ หายใจออกนับสอง ไปจนถงึห้า 

แล้วกลับไปนับใหม่จนถึงหกเป็นต้น โดยนัยหนึ่ง

วิธีนับนี้ ก็สุดแต่ผู้ปฏิบัติจะพอใจ ถ้ารู้สึกว่าใช้วิธีนี้จะได้ผลก็ใช้ และจะแก้ไข

วิธีนับใหม่ตามท่ีจะเป็นสัปปายะคือสะดวกแก่ตนก็ได้ เช่นนับหนึ่งไปถึงสิบทีเดียว  

แล้วกลบัไปหนึง่ถงึสบิใหม่ หรอืว่าจะไม่ชอบวธินีบั จะใช้วธินีบัหายใจเข้า พทุ หายใจออก 

โธ ก็ได้ การนับก็ดีหรือการใช้บทใดบทหนึ่ง เช่นพุทโธ มาช่วยด้วยก็ดี ก็ส�าหรับเป็น 

การฝึกหัดตอนต้น เหมอืนอย่างเป็นการหดัเขยีนหนงัสือต้องตีเส้นบรรทดั เม่ือปฏบิตัิ
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จนจิตใจต้ังมั่นพอสมควรแล้ว ท่านก็ให้เลิกนับ ใช้แต่สติก�าหนดอยู่เท่านั้น นี้เป็นวิธี

ปฏิบัติ สุดแต่ท่านผู้ปฏิบัติจะพอใจ

วิธีที่กล่าวมานี้ เป็นฝ่ายสมถะอย่างเดียว คือท�าให้จิตสงบตั้งมั่น

ย�้าหลัก ๔ ข้อ

ขอย�้าหลักของการปฏิบัติที่กล่าวเมื่อคราวก่อนนี้ว่า ต้องยึดหลักคือ

ต้องมี อาตาปะ ความเพียร หมายความว่า ให้ตั้งสัจจะว่าจะท�าจริง ก�าหนด

เวลาไว้ว่าจะท�าเท่าไร ก็ต้องท�า ถึงจะอึดอัดร�าคาญ ก็ต้องพยายามรักษาสัจจะไว้ให้

มั่นคง ไม่ทิ้งสัจจะ

ให้มี สัมปชานะ ความรู้ตัว คือให้มีรู้อยู่เสมอ อย่าให้เผลอตัวไปได้

ให้ม ีสต ิคอืก�าหนดสตไิว้ทีอ่ารมณ์ของสมาธทิีก่�าลงัท�าอยู ่เช่นเมือ่จะก�าหนด

ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก กต้็องก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ก็ต้องก�าหนดอยู่ 

อย่าปล่อยให้ใจล่องลอยไป จะกลายเป็นใจลอยซึ่งเป็นโทษ แต่หากว่าคุมใจให้หยุด 

อยู่ที่อารมณ์ได้แล้ว ไม่มีโทษ

และให้ คอยก�าจัดความยินดียินร้ายในอารมณ์ เมื่อประสบความรู้สึกอะไร  

ให้เกดิความยนิดขีึน้กด็ ีให้เกดิความยนิร้ายตกใจไม่ชอบกด็ ีกใ็ห้คดิว่านัน่ไม่ใช่ของจรงิ

ทั้งนั้น อย่าไปยินดี อย่าไปยินร้าย ต้องท�าใจให้สงบ และก�าหนดอยู่ท่ีอารมณ์ของ 

สมาธิเสมอ

ประโยชน์สมาธิ

การหดัใจให้สงบดงักล่าวนี ้ได้ประโยชน์มาก โดยมากมักไปเสียเวลาอยู่ท่ีความ

ไม่สงบ เช่นว่าจะมุ่งประโยชน์ในการศึกษา จะอ่านหนังสือ อ่านหนังสือหน้าหนึ่ง  

เสียเวลาไปเพราะความฟุง้ซ่านของจติมาก แต่หากวา่หดัจติให้ตัง้มัน่สงบอยูด่งักล่าวนี้ 
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จนเคยแล้ว เอาไปใช้ เช่นเอาไปอ่านหนงัสอื กจ็ะสงบอยูท่ีห่นงัสอืทีอ่่านนัน้ จะอ่านได้

รวดเร็ว เข้าใจดี จ�าได้ดี

เพราะฉะนั้น การท�าจิตให้ตั้งมั่นสงบ จึงเป็นประโยชน์ ทั้งในด้านที่เป็นการ

พักใจให้มีความสุข ทั้งในด้านที่ที่จะน�าไปใช้ปฏิบัติงานอะไร ๆ ให้ได้ผลดี

อธบิายเรื่องปัญญา

“ปัญญาเป็นเรื่องรัตนะของนรชน” นี้เป็นพระพุทธภาษิต เพราะนรชนคือ 

คนเรามรีตันะ คอืปัญญาตดิตวัมาตัง้แต่เกดิเป็นพเิศษกว่าสัตว์ร่วมโลกทัง้หลาย จงึได้

ชื่อว่าเป็นมนุษย์ และสามารถอบรมปัญญาให้มากขึ้นได้ด้วย ฉะนั้น คนเราจึงม ี

ความฉลาดสามารถเปล่ียนภาวะจากความเป็นคนป่ามาเป็นคนเมอืง มคีวามเจรญิด้วย

อารยธรรม วัฒนธรรม มีบ้านเมือง มีระเบียบ การปกครอง มีศาสนา มีเครื่องบ�ารุง

ความสขุทางกายทางใจต่าง ๆ ส่ิงทัง้ปวงเหล่านีสั้ตว์ดริจัฉานทัง้หลายหามไีม่ ท้ังน้ีด้วย

อ�านาจของปัญญานี้เอง

พระรตันตรยั คอื พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ กเ็กดิขึน้ด้วยอ�านาจของ

ปัญญา แต่ปัญญาทีเ่ป็นรตันะของนรชนดงักล่าวมานี ้พงึทราบว่าจะต้องเป็นปัญญาทีช่อบ 

มลีกัษณะเป็นความฉลาดรู้ ความจดัเจน การวนิิจฉยัถกูต้อง สามญัส�านกึด ีมีเหตผุล

ในสิ่งทั้งหลาย ปัญญาที่ชอบดังกล่าวเป็นผลสืบมาจากปัญญาที่มีเป็นพื้นฐานอันได ้

มาแต่ก�าเนิดของนรชน อันเรียกว่า สชาติปัญญา และจากการศึกษาอบรมที่ถูกชอบ

อนัสชาตปัิญญานัน้มีพลงัอ�านาจทีท่�าให้ประจกัษ์ เรยีนรู้ เข้าใจ และตระหนกั 

เป็นพลงัใจทางปัญญาของบคุคล ถ้าอบรมศึกษาในทางทีผ่ดิ กจ็ะเพิม่ความรูใ้นทางฉลาด

แกมโกง ในทางท�าความชั่วร้าย ในทางเบียดเบียนต่าง ๆ 

ฉะนั้น จึงตรัสสอนไม่ให้ประมาทปัญญา คือใช้ปัญญาพิจารณาอบรมศึกษา 

ให้เข้าถึงความจริงตามเหตุและผลในสิ่งทั้งหลาย เพื่อให้บรรลุถึงความชอบถูกต้อง 

ในทุก ๆ ส่ิง รวมเข้าในมรรคมีองค์ ๘ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาจนได้ตรัสรู ้

พระธรรมและทรงสั่งสอนไว้นั่นเอง คือ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะ  
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ความด�าริชอบ (รวมเข้าเป็นปัญญาสิกขา)สัมมาวาจา เจรจาชอบสัมมากัมมันตะ  

การงานชอบ สมัมาอาชีวะ เลีย้งชวีติชอบ (รวมเข้าเป็นสีลสิกขา)สมัมาวายามะ เพยีรชอบ 

สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ (รวมเข้าเป็นจิตตสิกขา หรือสมาธิ)

มรรคมีองค์ ๘ นี้ ก็เท่ากับ ปัญญา ศีล สมาธิ นั่นเอง อันแสดงว่าปัญญา

เป็นหวัหน้า แต่ท่ีแสดงไว้เป็นข้อปฏิบติัโดยล�าดบัทัว่ไปว่า ศลี สมาธ ิปัญญา พระพทุธเจ้า

ได้ตรัสรบัรองไว้ด้วยว่าสมัมาทิฏฐิเป็นหวัหน้า เพราะเมือ่มสัีมมาทิฏฐกิย่็อมรูเ้หน็ทกุ ๆ 

อย่างว่าผิดหรือถูกอย่างไร และเมื่อมีความเพียรชอบ ความระลึกชอบเข้าประกอบ  

ก็จะท�าให้มีความเพียร มีสติ ละทุกสิ่งที่ผิด ท�าทุกสิ่งที่ถูกให้เกิดขึ้น จนถึงเป็นความ

ถูกต้องสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นหลักเป็นที่ตั้งแห่งทุก ๆ ข้อ เพราะจิต 

ทีไ่ม่มสีมาธย่ิอมดิน้รนกระสบักระส่าย ไม่อาจทีจ่ะใช้ปัญญาอบรมปัญญาทีม่อียู่ให้เจรญิ

ขึ้นได้ เหมือนอย่างไฟฉายที่แกว่งไปแกว่งมา ไม่อาจจะส่องอะไรให้มองเห็นชัดเจนได้ 

จึงต้องท�าจิตให้สงบด้วยสมาธิเป็นหลัก ก็จะปฏิบัติให้มรรคทุกข้อแวดล้อมเข้ามา

ปัญญาสูงสุด

เรื่องกรรมฐานส�าหรับแก้นิวรณ์ เก็บจากค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากที่มา

ต่าง ๆ และข้อที่ตรัสก�าชับไว้ให้มีเป็นประจ�าในการปฏิบัติแก้นิวรณ์ทุกข้อ หรือในการ

ปฏิบัติกรรมฐานทุกคราว คือ โยนิโสมนสิการ แปลว่า การท�าไว้ในใจโดยแยบคาย 

ได้แก่การใช้ปัญญาพจิารณาให้ทราบตระหนกัแน่ถงึเหตผุลในการปฏบิตันิัน้ ตามเป็นจรงิ 

เมือ่ใช้ปัญญาดังน้ี จงึจะไม่ปฏิบัตผิดิทาง ทัง้จะไม่หลงตวัลมืตวั การใช้ปัญญาจงึเท่ากบั

เป็นการใช้เกราะป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นจากความหลงถือเอาผิดดังกล่าว  

และการใช้ปัญญาก็เป็นการศึกษาธรรมนั่นเอง

การฝึกหัดปฏิบัติสมาธิอย่างขาดโยนิโสมนสิการ หรือขาดการใช้ปัญญา  

กเ็ท่ากบัไม่เป็นการศึกษาธรรม อาจหลงไปผดิทาง เช่นหลงตดิอยูกั่บนมิติทีพ่บเหน็ใน 

สมาธิ หรืออ�านาจบางอย่างที่ได้จากสมาธิ ท�าให้กรรมฐาน (ที่ถูก) หลุด หรือหลุด

จากกรรมฐานได้ง่าย
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พระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกด้วยว่า “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” การใช้ปัญญา

อบรมเพิ่มเติมปัญญาให้ส่องสว่างยิ่งข้ึนโดยล�าดับ จึงเป็นเหตุให้มองเห็นสัจจะคือให้รู้

แจ้งเห็นจรงิ ให้บรรลสุขุประโยชน์ ต้ังแต่ขัน้ต้นจนถึงขัน้สูงสุด เพราะปัญญาขัน้สูงสุด 

คือปัญญาทีส่มบรูณ์เตม็ท่ีย่อมท�าให้จติปภสัสร คอืผดุผ่องสว่างเตม็ที ่ท�าให้รูแ้จ้งเหน็จรงิ

และบรรลุสุขประโยชน์สูงสุด เหมือนดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท้ังหลาย 

ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัเตอืนไว้ว่า “อย่าประมาทปัญญา” คอืให้ใช้ปัญญานัน่เอง

การทีฝึ่กฝนใช้ปัญญาจนรู้แจ้งเหน็จรงิแล้ว ย่อมปฏบิตัตินไปในทางท่ีถูกทีค่วร

ตลอดเวลา โดยปราศจากกิเลสตัณหา เป็นไปโดยอัตโนมัติ 

นวิรณ์และกรรมฐานส�าหรับแก้

จติท่ีไม่มีสมาธก็ิเพราะมีนิวรณ์ ท�าให้ไม่ได้ความสงบ ไม่ใช้ปัญญา จงึจะแสดง

นิวรณ์ ๕ และกรรมฐานส�าหรับแก้เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๑. ความพอใจใฝ่ถงึดว้ยอ�านาจกเิลสกาม เรยีกวา่ กามฉนัทะ แก้ดว้ยเจรญิ

อสุภกรรมฐาน พิจารณาซากศพ หรือเจริญกายคตาสติ พิจารณาร่างกายอันยังเป็น 

ให้เป็นของน่าเกลียด

๒. ความงุ่นง่านด้วยก�าลังโทสะ เรียกรวมว่า พยาบาท แก้ด้วยเจริญเมตตา 

กรณุา มทุติา อุเบกขา หดัจติในทางหดัคิดให้เกดิเมตตาสงสาร กรณุา ช่วยเหลอืเมือ่

มคีวามสามารถ เกดิความพลอยยนิด ีไม่ริษยา เกดิความปล่อยวาง หยดุใจทีค่ดิโกรธได้

๓. ความท้อแท้หรอืคร้าน และความหดหู ่ง่วงงนุ เรยีกว่า ถนีมทิธะ แก้ด้วย

เจรญิอนสุสตกิรรมฐาน พจิารณาคณุของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์บ้าง พจิารณา

ความดขีองตนบ้าง เพือ่ให้จติเบกิบาน และมีแก่ใจชวนอตุสาหะ หรือท�าอาโลกสัญญา 

ก�าหนดหมายแสงสว่างให้จิตสว่าง
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๔. ความฟุ้งซ่านหรือคดิพล่าน และความจืดจางเรว็หรอืความร�าคาญ เรยีกว่า 

อุทธจัจะกกุกุจจะ แก้ด้วยเพ่งกสณิ ก�าหนดลมหายใจเข้าออก หดัผกูใจไว้ในอารมณ์เดยีว 

หรือเจริญมรณสติ อันจะท�าให้ใจสงบด้วยสังเวช

๕. ความลงัเลไม่แน่ลงได้ เรยีกว่า วจิกิจิฉา แก้ด้วยเจรญิธาตกุรรมฐาน หรือ

วิปัสสนากรรมฐาน เพื่อก�าหนดรู้สภาวธรรมที่เป็นอยู่ตามเป็นจริง

อีกอย่างหนึ่ง ท�าความก�าหนดรู้จิตที่มีนิวรณ์ และนิวรณ์ที่มีในจิตกับทั้งโทษ 

เมื่อเกิดปัญญาความรู้จักนิวรณ์และโทษของนิวรณ์ขึ้น นิวรณ์ก็จะสงบหายไป

หลงตัว ลมืตัว

อนึง่ ความหลงท่ีกล่าวข้างต้น มีลักษณะเป็นความง่วงงนุเคลบิเคลิม้เป็นต้นนัน้ 

เป็นความหลงที่เป็นนิวรณ์ของจิตที่พึงระงับได้ด้วยสมาธิ ยังมีความหลงที่ส�าคัญยิ่งขึ้น

ไปกว่า คือ หลงตัว ลืมตัว มีความอวดดีว่าตนเก่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากความประมาท 

ไม่ใช้ปัญญา ฉะนัน้ ผูท้ีเ่หน็โทษของความหลงตวั ลมืตวั จึงควรรูจ้กัใช้ปัญญากบัทัง้  

สตริกัษาจติของตนไว้ให้ดีเป็นนิตย์ มิให้หลงใหลไปในลาภ ยศ สรรเสรญิ สุข ในโลก 

ทัง้หลาย เพราะจะท�าให้หลงตัว ลมืตวั เป็นอนัตรายต่อความดทีกุอย่าง เมือ่ได้อะไร  

มลีาภ เป็นต้น กใ็ห้รูว่้าได้สิง่ทีม่เีกดิ มดีบั เมือ่มกีารได้กต้็องมกีารเสยี มกีารประจวบ

ก็ต้องมีการพลัดพราก แม้ชีวิตร่างกายของตน เมื่อได้มาก็ต้องเสียไปในที่สุด

เมือ่มปัีญญารูค้วามจรงิ เมือ่ได้ลาภยศเป็นต้นมา กจ็ะไม่หลงใหลในส่ิงทัง้ปวง

เหล่านี ้จะไม่หลงตวั ลมืตวั และจะใช้ลาภ ยศ เป็นต้น ในทางทีถู่ก เพือ่ประโยชน์สขุ

แก่ตนเองและผูอ่ื้น เม่ือถงึคราวจะเสยีกไ็ม่เสยีใจ ไม่ท�าลายตวั จะสามารถรกัษาความดี

และจิตใจให้มีความสงบ มีสุข ได้อย่างสม�่าเสมอ.
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กายานุปัสสนา

การปฏิบัติธรรม เป็นความมุ่งหมายส�าคัญของพระพุทธศาสนา เพราะการ

เรยีนเป็นส่วนปรยิตั ิจะได้ผลก็ต้องมีการปฏบิตั ิการปฏบัิติส�าหรบับรรพชติ คือ ผูบ้วช

ในพระพุทธศาสนา เบ้ืองต้น คือการปฏิบัติพระวินัย ซึ่งเป็นส่วนศีล แต่การปฏิบัต ิ

พระวินัยยังมีข้อที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนศีลนั้น เป็นสิกขาที่หนึ่ง สืบขึ้นไปอีก คือ 

สมาธแิละปัญญา เมือ่มุง่ผลของการปฏบิตัทิีส่งูขึน้ กต้็องปฏบิตัใินสมาธแิละในปัญญา

ตามหลักพระพุทธศาสนาอีกด้วย 

อานาปานปัพพะ

ฉะนั้น ในบัดนี้จะได้แสดงถึงหลักปฏิบัติสมาธิก่อน สมาธิคือการท�าจิตให้ตั้ง

มั่นแน่วแน่ในอารมณ์อันเดียว ซึ่งเป็นอารมณ์ของสมาธิ เพราะว่าจิตนี้ มีปกติดิ้นรน

กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก แต่ก็อาจที่จะท�าให้สงบได้ อาจที่จะรักษาได้ ห้ามได้ 

ด้วยใช้สติก�าหนดอารมณ์ของสมาธิ อารมณ์ของสมาธินั้นมีมาก แต่ในบัดน้ีจะแสดง

เพยีงข้อหนึง่ คอื อานาปานสต ิสตกิ�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ในสตปัิฏฐาน 

สูตร ท่านสอนให้ผู้ที่จะท�าสมาธิข้อนี้ นั่งขัดบัลลังก์คือขัดสมาธิ ตั้งกายตรง ด�ารงสติ  

มีสติมั่น มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก และให้ตั้งสติก�าหนดเป็นขั้น ๆ ไป คือ
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๑. หายใจเข้ายาวก็ให้รู้ หายใจออกยาวก็ให้รู้

๒. หายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ หายใจออกสั้นก็ให้รู้

๓. ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนดกายทั้งหมดหายใจเข้า ศึกษาคือส�าเหนียก

ก�าหนดกายทั้งหมดหายใจออก

๔. ศกึษาคอืส�าเหนยีกก�าหนดสงบระงบักายสังขาร เครือ่งปรงุกายอนัหมาย

ถึงลมหายใจ หายใจเข้า ศกึษาคอืส�าเหนียกก�าหนดสงบระงบักายสงัขาร เคร่ืองปรงุกาย 

อันหมายถึงลมหายใจ หายใจออก

ท่านแสดงไว้เป็น ๔ ขัน้ ควรท�าความเข้าใจในลมหายใจทัง้ ๔ ข้ันนี ้โดยสงัเขป 

คอื เมือ่ยังมไิด้ปฏิบตัทิ�าจิตให้สงบ ลมหายใจก็หยาบ มรีะยะทีห่ายใจยาว อกีอย่างหนึง่ 

ต้องการสูดลมหายใจยาว ก็ท�าการสูดหายใจให้ยาวได้ ส�าหรับในขั้นนี้ จะท�าการสูด

ลมหายใจให้ยาวอย่างออกก�าลัง หรือหายใจโดยปกตินั่นแหละ แต่เมื่อยังไม่ท�าสมาธิ 

ก็ยาวคือว่าหยาบ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้ท�าสติให้รู้อยู่ เข้ายาวก็ให้รู้ ออกยาวก็ให้รู้

คราวน้ี เม่ือท�าสมาธ ิจติละเอียดเข้า ลมหายใจกล็ะเอยีดเข้า ช่วงหายใจกส้ั็น

เข้า เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้รู้ คือว่าเข้าสั้นก็ให้รู้ ออกสั้นก็ให้รู้

ต่อจากนีก้ศ็กึษา คอืส�าเหนยีกก�าหนดให้รูก้ายทัง้หมดนี ้ในปฏสัิมภทิามรรค

อธิบายว่า กายมี ๒ คือ รูปกายและนามกาย รูปกายได้แก่รูปขันธ์ ก็ให้รู้ว่ารูปขันธ ์

มอีริยิาบถในปัจจุบนันีเ้ป็นอย่างไร อริยิาบถใหญ่เป็นอย่างไร อิริยาบถน้อยเป็นอย่างไร 

ตลอดจนให้รู้ลมหายใจ ซึ่งก็จัดว่าเป็นรูปขันธ์เหมือนกัน นี้เรียกว่า รูปกาย และให้รู้

นามกาย คือให้รู้ความคิด ให้รู้สัญญา 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 เม่ือเป็นเช่นน้ีก็รักษาความละเอียดไว้ และคอยก�าหนดจิต 
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ให้ละเอยีดยิง่ขึน้ และรกัษาลมหายใจทีล่ะเอยีดน้ันไว้ให้ละเอยีดย่ิงขึน้ ปล่อยให้เป็นไป

ตามปกติธรรมดาที่เป็น ไม่เกร็งตัว ไม่บังคับลม ถ้าไปเกร็งตัว ไปบังคับลม ก็อาจจะ

ท�าให้เกิดเกร็งกาย หายใจฮืดฮาด เป็นปลุกตัว ท�าให้ร่างกายบางทีก็เอะอะตึงตัง  

ซึ่งนั่นไม่ใช่เป็นวิธีปฏิบัติในอานาปานสติ วิธีปฏิบัติในอานาปานสตินั้น ต้องก�าหนดให้

ละเอียดยิ่งขึ้น นี่ก็เป็น ๔ ขั้น

แต่ว่าในทางปฏิบัตนิัน้ ส�าหรบัขัน้ที ่๑ ขัน้ที ่๒ กก็�าหนด ไปตามทีเ่ป็น ส�าหรบั

ในขัน้ ๔ กเ็ป็นผลทีล่ะเอียดเข้า ความส�าคัญจึงอยู่ในขัน้ที ่๓ ขัน้ท่ี ๓ นัน้ในเบือ้งต้น 

ก็อาจจะต้องคอยตามลมเข้าตามลมออก ตามลมที่เข้าก็คือส่งจิตจากนาสิกไปอุระ  

(หรอืหทัย) แล้วกไ็ปนาภ ีขาออกกจ็ากนาภ ีมาอรุะ แล้วกอ็อกนาสกิ เช่นนี ้จติยงัไม่สงบ 

เพราะฉะนัน้ ท่านจงึสอนให้ก�าหนดไว้จดุหนึง่ เพยีงจดุเดียว ในต�าราปฏสิมัภทิามรรค

และวสิทุธมิรรค ท่านสอนให้ก�าหนดจดุท่ีลมกระทบ ในทีต้่นทางเข้าและในทีป่ลายทางออก 

คือถ้าคนจมูกยาวก็ท่ีกระพุ้งจมูก ถ้าคนจมูกส้ันก็ท่ีริมฝีปากเบื้องบน แต่ว่าที่ไหนนั้น 

ก็สุดแต่ละบุคคล ให้สังเกตดูว่าเมื่อหายใจเข้า ลมกระทบที่ไหนก่อน ที่ริมฝีปากเบื้อง

บนหรือทีก่ระพุง้จมกู กใ็ห้ก�าหนดไว้ทีจ่ดุนัน้ และเม่ือออกลมออกกจ็ะมากระทบท่ีนัน่ 

จุดท่ีลมกระทบเมือ่เข้าและเมือ่ออกนัน้ เรยีกว่า นมิิต แปลว่า ท่ีก�าหนดจติ เม่ือก�าหนด

จติไว้ทีก่�าหนดไว้ดงัน้ี เม่ือหายใจเข้า ลมกระทบทีน่มิติคอืทีก่�าหนดจิตอนันีก้ร็ู ้เมือ่หายใจ

ออกลมมากระทบท่ีนิมิตท่ีก�าหนดจิตอันนี้ก็รู้ และเมื่อให้จิตก�าหนดอยู่ในจุดนี้ รู้อยู่

เสมอดงันี ้กช็ือ่ว่าได้รูก้องลมท้ังหมด เปรยีบเหมอืนอย่างว่าคนเลือ่ยไม้ กม็องก�าหนด

ดูอยู่ที่ไม้ตรงที่เลื่อย ๆ อยู่ ก็เห็นไม้ที่ตรงนั้นด้วย เห็นเลื่อยอยู่ที่ตรงนั้นด้วย ก�าหนด

อยูท่ี่จดุนัน้จดุเดยีว ไม่ต้องดเูล่ือยท้ังหมดทีเ่สอืกไปเสอืกมาท�าการเลือ่ย ดอูยูจ่ดุเดยีว

คือที่ไม้ตรงเลื่อยถูกนั้นเพียงจุดเดียว และเมื่อเห็นอยู่ที่จุดนั้นจุดเดียว ก็เป็นอันว่าได้

เห็นทั้งหมด ก�าหนดจิตให้อยู่ตรงนี้จุดเดียว

ในการท่ีตั้งสติก�าหนดอยู่ท่ีจุดเดียวนี้ เพื่อจะช่วยให้จิตก�าหนดมั่นคง ท่านก็ 

สอนวิธีเป็นอุบายส�าหรับช่วยต่าง ๆ เช่น สอนให้นับ ดังในวิสุทธิมรรคสอนให้นับ  

นับช้านับเรว็ นบัช้ากค็อื หายใจเข้านบั 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, 
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จนถึง ๙-๙, แล้วก็กลับไป ๑-๑, จนถึง ๑๐-๑๐, แล้วก็กลับไป ๑-๑, จนถึง ๕-๕,  
แล้วก็กลับไป ๑-๑, จนถึง ๖-๖ ย้อนไปใหม่ดังนี้ อยู่เสมอ จนจิตเชื่องเข้าพอจะอยู่ที่
ก็เปลี่ยนเป็นนับเร็ว คือไม่นับคู่ แต่ว่านับเดี่ยว หายใจเข้า ๑ หายใจออก ๒ เป็นต้น 
เมื่อจิตเชื่องเข้าอยู่ที่แล้วก็ทิ้งการนับ ก�าหนดอยู่ท่ีจุดนั้นเสมอ ไม่ให้คลาดเคล่ือนไป 
แต่ว่าบางอาจารย์กส็อนอย่างอ่ืน ให้หายใจเข้าว่า พุท, หายใจออกว่า โธ, แต่ว่าวิธเีหล่านี้
เป็นวิธีอุปกรณ์ สุดแต่ว่าใครจะชอบอย่างไร ใครจะใช้วิธีนับ ใช้นับอย่างท่ีสอนไว้ใน 
วิสุทธิมรรค หรือจะใช้อย่างอื่นก็สุดแต่จะชอบ เช่นว่าจะนับ ๑ ไปจนถึง ๑๐ ทีเดียว 
แล้วกลับนับ ๑ ถึง ๑๐ ใหม่ อย่างนี้ก็ไม่ขัดข้องอะไร เพราะเป็นอุบายเท่านั้น

การปฏิบัติดังกล่าวนี้ ให้มีขั้นปฏิบัติ ๔ ขั้น คือ

๑. ต้องมี อาตาปะ แปลว่า มีความเพียร หมายความว่า ตั้งใจไว้ว่าจะท�า
สมาธิเป็นเวลาเท่าไร เมื่อไร ก็ต้องท�าตามที่ตั้งใจ รักษาสัจจะคือความตั้งใจจริงเอาไว้ 
และก็ท�าให้ได้จริงตามที่ก�าหนดไว้ ไม่ให้เหลวไหล เบื่อก็ต้องทนให้ครบตามที่ตั้งใจไว้

๒. ต้องม ีสมัปชานะ คอืความรูต้วั คือให้มคีวามรูต้วัอยู่เสมอ ไม่ให้เผลอตวั 
ยิง่สมาธลิะเอยีดเท่าไร กต้็องให้มคีวามรูแ้จ่มใสขึน้เท่านัน้ ถ้าหลบัไปเสยีหรอืว่าดบัไปเสยี 
เช่นว่าปล่อยใจให้ตกวูบไป ก็จะเป็นสัปหงกหรือว่าเป็นหลับไป หรือว่าเผลอตัวดังนี้  
ก็ชื่อว่าขาดสัมปชานะ ไม่ถูกต้อง ต้องให้มีสัมปชานะคือความรู้ตัวอยู่

๓. สติ คือความระลึกก�าหนด ต้องมีสติระลึกก�าหนดอยู่ที่อารมณ์ของสมาธิ
นั้นให้แน่วแน่ อย่าปล่อยให้สติเลื่อนลอย ถ้าปล่อยให้สติเลื่อนลอยไป ก็จะกลายเป็น
คนใจลอย กลายเป็นมีโทษ เท่ากับว่ามาหัดให้เป็นคนใจลอย เพราะฉะน้ัน ต้องต้ัง  
สติก�าหนดไว้ท่ีอารมณ์ของสมาธิให้ม่ันคง แพลบไปข้างไหนก็ต้องจับเข้ามาเอาไว้ที่
อารมณ์ของสมาธินั้น และ

๔. ไม่ยินดียินร้ายอะไร ๆ ในโลกน้ี ในตอนนี้ก็หมายเพียงแต่ว่า ไม่ยินดี 
ในอารมณ์ของสมาธิ ไม่ยินดีในนิมิตของสมาธิที่ปรากฏ ซึ่งเป็นตัวกิเลส เพราะถ้าไป
ยินดีในอารมณ์ของสมาธิ ก็อาจที่จะท�าเกินพอดี อย่างบางคนนั่งจนไม่รู้เวลาท่ีจะพัก 
ไม่รูเ้วลาทีจ่ะบรโิภค ถ้าย่ิงไปตดิไปเพลนิในนมิิตของสมาธด้ิวยแล้ว กจ็ะย่ิงไปกนัใหญ่ 
ในด้านตรงกันข้ามก็เหมือนกัน ต้องไม่ยินร้ายในอารมณ์ของสมาธิ ในนิมิตของสมาธิ 

คือเมื่อตั้งใจจะท�าแล้ว ถึงตอนต้นจะไม่ชอบ ต้องพยายามฝืนใจไป ท�าไปให้จงได้  
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และเมือ่ประสบนมิิตท่ีไม่ชอบ กต้็องคิดว่าไม่ใช่เป็นของจรงิ แต่เป็นของทีเ่ป็นสญัญชะ 

คือเกิดจากสัญญาหรือเป็นภาพอุปาทานทั้งนั้น ไม่มีความจริงอะไร โดยสรุปคือ ไม่ให้

เกิดความยินดีตื่นเต้นในอารมณ์ ในนิมิตของสมาธิ  ไม่ให้เกิดความยินร้ายตกใจกลัว

ในอารมณ์ ในนิมิตของสมาธิทุก ๆ อย่าง ท�าความรู้ตัวให้ตั้งมั่น ท�าสติให้ตั้งมั่นอยู่ใน

อารมณ์ของสมาธิเท่านั้น จนกว่าจะหมดเวลาที่เราได้ก�าหนดไว้

จิตที่เป็นสมาธิท่านว่าเป็นจิตที่ควรแก่การงาน เห็นได้ชัดดังเช่นในการอ่าน

หนังสือ จะอ่านหนังสือสักหน้าหนึ่ง ถ้าใจฟุ้งซ่าน บางทีก็ต้องอ่านหลายเที่ยว และยัง

จะก�าหนดความให้เกดิความเข้าใจกไ็ม่ค่อยได้ จ�ากไ็ม่ค่อยได้ แต่ถ้าอ่านด้วยจติใจท่ีตัง้ม่ัน

และแน่วแน่ ก็จะอ่านได้รวดเร็วกว่า และจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งดีกว่า เพราะฉะนั้น  

การที่หัดท�าสมาธินี้จึงเป็นกิจที่ชอบ อาจจะใช้จิตที่เป็นสมาธินี้ไปเล่าเรียนศึกษา หรือ

จะไปบ�าเพญ็ประโยชน์อะไรกไ็ด้เป็นอันมาก ตามท่ีแสดงมานีเ้ป็นเรือ่งของอานาปานสติ

โดยย่อ ก็เพียงนี้

ปฏกิูลปัพพะ (กายคตาสต)ิ

ตามพระสตูร พระพทุธเจ้าตรสัสอนให้ตัง้สตริะลกึไปในกาย ตัง้แต่พ้ืนเท้ามา

จนถึงศรีษะเป็นส่วนเบือ้งบน ตัง้แต่ศีรษะลงไปจนถงึพืน้เท้าเป็นส่วนเบือ้งต�า่ มหีนงัหุม้

อยู่โดยรอบ ก�าหนดว่าเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยปฏิกูลน่าเกลียดประการต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ใน

กายน้ี คอื เกสา ผม, โลมา ขน, นขา เล็บ, ทนตฺา ฟัน, ตโจ หนัง, ม�ส� เนือ้, นหาร ู

เอน็, อฏฺิ กระดูก, อฏฺิมิญฺช� เยือ่ในกระดูก, วกกฺ� ไต, หทย� หวัใจ, ยกน� ตบั, กโิลมก� 

พังผืด, ปิหก� ม้าม, ปปฺผาส� ปอด, อนฺต� ไส้ใหญ่, อนฺตคุณ� สายรัดไส้, อุทริย�  

อาหารใหม่, กรีส� อาหารเก่า, ปิตฺต� ดี, เสมฺห� เสลด, ปุพฺโพ น�้าหนอง, โลหิต�  

น�้าเลือด, เสโท น�้าเหงื่อ, เมโท มันข้น, อสฺสุ น�้าตา, วสา มันเหลว, เขโฬ น�้าลาย,  

สิงฺฆาณิกา น�้ามูก, ลสิกา ไขข้อ, มุตฺต� มูตร รวมเป็นอาการ ๓๑ กับในท่ีอื่น  

ท่านแสดงไว้อีก ๑ คือ มตฺถเก มตฺถลุงค� สมอง มันสมองในสมองศีรษะ รวมเป็น

อาการ ๓๒ การตั้งสติระลึกไปในกาย ซ่ึงประกอบด้วยอาการ ๓๑ หรอื ๓๒ ให้เห็น

ว่าเป็นของปฏิกูลดังกล่าวมานี้ เป็นเครื่องก�าจัดฉันทราคะ ความติด ความยินดี  
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ความก�าหนัดด้วยอ�านาจของความพอใจในกาม ท�าลายกามฉันทนิวรณ์ให้สงบให้ส้ิน 

ไปได้

วิธีตั้งสติก�าหนดน้ัน อาศัยการพิจารณา คือต้องตั้งสติก�าหนดให้เห็นอาการ

เหล่าน้ี ทลีะอาการในครัง้หนึง่ จะเพยีงอาการเดยีว หรอืหลายอาการก็สุดแต่ เม่ือสติ

ก�าหนดลงไปให้เหน็เหมอืนอย่างมองเหน็แล้ว กพ็จิารณาให้ความปฏกิลูของอาการเหล่านี้

ปรากฏตามทีเ่ป็น คอื ความปฏกิลูนัน้เป็นอย่างไร ก็ให้พจิารณาให้เหน็อย่างนัน้ ไม่ใช่

ให้เห็นโดยทีไ่ม่เป็นหรอืโดยสญัญา โดยแกล้งนกึเอา อาการเหล่านี ้ปรากฏความปฏกิลู

ในตวัเอง ทัง้โดยส ีท้ังโดยสณัฐานคือทรวดทรง ทัง้โดยกลิน่ ทัง้โดยทีเ่กิด ทัง้โดยทีอ่ยู่ 

เห็นได้ง่ายเพราะปรากฏอยู่ที่ตัวเอง เมื่อปล่อยหมักหมมไว้ไม่ช�าระล้าง ความปฏิกูล 

ก็ปรากฏข้ึนทันที ท�าไมถึงเป็นอย่างนี้ ก็เพราะธรรมชาติธรรมดาของอาการเหล่านี้  

มคีวามเป็นของปฏกิลู แต่โดยปกตไิม่ได้ก�าหนด ไม่ได้พจิารณา ซ�า้ยงัมกีารตกแต่งแก้ไข 

จึงไปติดอยู่ที่การตกแต่งแก้ไข แถมมีฉันทราคะมาประกอบ ก็ท�าให้เห็นเป็นที่น่ายินดี 

แต่เมือ่เพกิอาการตกแต่งแก้ไขท่ีปกปิดความปฏกิลูนัน้ออกเสยี ความปฏิกลูปรากฏขึน้

แก่ใจ ฉันทราคะก็จะหายไป เพราะความเป็นปฏิกูลนั้นเป็นข้าศึกต่อฉันทราคะหรือ

กามฉันท์ ความปฏิกูลปรากฏขึ้นเมื่อใด กามฉันท์หรือฉันทราคะก็หายไปเมื่อนั้น

ในวธิกี�าหนดนี ้จะก�าหนดยกออกไปทีละอย่างก็ได้ คอื ก�าหนดให้เหน็ เกสา ผม 

แล้วก็ยกเอาผมออกไป ก�าหนดให้เห็น โลมา ขน แล้วก็ยกเอาขนออกไป นขา เล็บ 

กใ็ห้เล็บออกไป ทนฺตา ฟัน กใ็ห้ฟันหลุดออกไป ตโจ หนงั กล็อกหนงัออกไป ม�ส� เนือ้ 

กใ็ห้เนือ้หลดุไป นหาร ูเอน็ กใ็ห้เอน็หมดไป อฏฺิ กระดกู ในตอนนี ้จะก�าหนดกระดกู

เอาไว้ให้เหน็แต่โครงร่างกระดกู ตัง้แต่พืน้เท้าขึน้มา ตัง้แต่ศรีษะลงไป ก�าหนดดกูระดกู

ที่ปรากฏอยู่เพียงเท่านี้ก็ได้ หรือจะให้กระดูกหมดไป เหลือแต่เยื่อในกระดูก ให้หมด

ทีละอย่าง ๆ ในที่สุดก็ไม่มีอะไร ดังน้ีก็ได้ แต่ต้องอาศัยตั้งสติก�าหนดพิจารณา  

เมือ่จิตสงบกจ็ะมอีปัุฏฐานะ คอืความปรากฏของอารมณ์แจ่มชดั เม่ือมีอปัุฏฐานะ คอื

ความปรากฏของอารมณ์แจ่มชดัขึน้ สตท่ีิก�าหนดกจ็ะเป็นอปัุฏฐานะ คอืแจ่มชดัขึน้เช่น

เดียวกนั และเมือ่เป็นเช่นนีก้จ็ะเหมอืนอย่างมองเหน็ เท่ากบัเป็นการสร้างตาเอก็ซเรย์ 

มองเห็นจนถึงกระดูก เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ กามฉันท์หรือฉันทราคะที่เกิดขึ้น ก็จะ

สงบไปได้  จิตใจก็จะตั้งมั่น
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สัมปชัญญะปัพพะ และ อริยิาปถปัพพะ

อนึ่ง ท่านสอนให้ท�าสัมปชัญญะในอิริยาบถใหญ่ คือเมื่อเดินก็ให้มีความรู้ตัว 

เมื่อยืนก็ให้มีความรู้ตัว เมื่อนั่งก็ให้มีความรู้ตัว เมื่อนอนก็ให้มีความรู้ตัว เมื่อจะน้อม

กายไปอย่างใดก็ให้มีความรูตั้วอย่างน้ันทุกอริยิาบถ และท่านสอนให้ท�าสัมปชญัญะ คอื

ความรู้ตัวในอิริยาบถน้อย ๆ ต่าง ๆ เช่น เมื่อก้าวไปข้างหน้า เมื่อถอยไปข้างหลัง  

เมือ่คูแ้ขนเข้า หรืออวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงเข้า เมือ่เหยียดออก เมือ่นุง่ห่ม เมือ่กิน เมือ่ดืม่ 

เมื่อเคี้ยว เมื่อลิ้ม เมื่อถ่าย หรือเมื่อเดิน ยืน นั่ง นอน ตื่น พูด นิ่ง ก็ให้มีความรู้ตัว

อยู่ให้ตลอด การท�าสัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี้ ก็เป็นบทประกอบเข้า เพราะประสงค์

ให้มีทั้งสติ ทั้งสัมปชัญญะ ดังที่กล่าวมาแล้ว

กายคตาสตินี้ ควรจะหัดพิจารณาอีกข้อหนึ่ง เพราะนอกจากท�าจิตใจให้เป็น 

สมาธิ  ยังอาจเป็นเครื่องก�าจัดกามฉันท์หรือฉันทราคะได้ด้วย ส่วนอานาปานสตินั้น

เป็นสมาธิได้ดี แต่ไม่สู้จะก�าจัดฉันทราคะหรือกามฉันท์ได้ถนัดนัก เพราะฉะนั้น ก็ให้

เจริญสมาธิไว้ทั้ง ๒ ข้อ 

เหล่านี้ท่านแสดงว่า สมาธิล้วนคือจิตใจตั้งมั่นสงบเพียงอย่างเดียวนั้น ถ้าไม่

เจริญวปัิสสนา เม่ือออกจากสมาธน้ัินแล้ว บางทีกเิลสแรงขึน้ เช่น ราคะ โทสะ แรงขึน้ 

เพราะเป็นจติทีม่กี�าลงั แต่ไม่ได้ผ่อนปรนเอากเิลสออกไปบ้าง เมือ่จิตมกี�าลงัและมกีเิลส

หนนุอยู ่กเิลสไม่ถูกผ่อนปรนออกเสยีบ้าง เมือ่คราวประสบอารมณ์ทีเ่ป็นเหตุยัว่ราคะ 

ราคะก็เกิดแรง เมื่อประสบอารมณ์ที่ยั่วโทสะ โทสะก็เกิดแรง แรงกว่าไม่ได้ท�าสมาธิ 

สว่นกายคตาสตินีเ้จอืวปิสัสนาไปในตวัด้วย ก็เป็นการผ่อนปรนกิเลสกองราคะออกไป

ได้บ้าง เพราะฉะนัน้ เมือ่หดัเจรญิไว้และออกจากสมาธอินันีแ้ล้ว เมือ่ถกูอารมณ์ทีเ่ป็น

เครื่องยั่วราคะมายั่ว ก็จะไม่สู้เป็นอะไรนัก เพราะจิตใจเคยก�าหนดอยู่ในความปฏิกูล  

ก็ย่อมจะเห็นปฏิกูลได้ง่าย 

ฉะนัน้ ในเวลาทีบ่วช พระอปัุชฌายะท่านจงึสอนตจปัญจกกรรมฐาน คอืยกขึน้

สอนเพียง ๕ ข้อ เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ส�าหรับจะได้พิจารณาเป็นเครื่องมือ

ในเวลาที่บวชอยู่ เมื่อมีกรรมฐานอันนี้คู่ใจอยู่ ก็จะประพฤติพรหมจรรย์ได้เรียบร้อยดี 
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ถ้าขาดกรรมฐานข้อน้ี พรหมจรรย์ก็จะเร่าร้อน เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนกรรมฐาน 

ข้อนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อบวช ก็ควรที่จะเจริญกายคตาสตินี้อีกข้อหนึ่งไปด้วย

ธาตุปัพพะ

วธิที�าจติให้เป็นสมาธอีิกข้อหน่ึง คือ ธาตุกรรมฐาน หรอืทีเ่รยีกว่า ธาตวุวัตถาน 

การก�าหนดธาต ุค�าว่า ธาตุ นัน้แปลว่า ทรงไว้ คล้ายกบัค�าว่า ธมัมะ มาใช้ในภาษาไทย 

ในความหมายว่า ราก หรอื มลูราก ซึง่หมายถงึต้นเดมิ หรอืหมายถงึส่วนทีค่งที ่ไม่ใช่

ส่วนผสม เมือ่มาหมายอย่างนี ้กเ็ลยมคีวามเห็นค้านธาตใุนพระพทุธศาสนาว่ายังไม่ได้

เป็นธาตุแท้ เช่น ธาตุดินก็ไม่ใช่เป็นธาตุแท้ ธาตุน�้าก็ไม่ใช่เป็นธาตุแท้ ดังที่แยกได้ใน

ทางวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อก่อนนี้ก็มีแสดงสิ่งที่เรียกว่าธาตุแท้เป็นอย่าง ๆ ในบัดนี้สิ่งที่

ว่าเป็นธาตุแท้นั้นก็ไม่ใช่เสียแล้ว เพราะทุก ๆ อย่าง วิทยาศาสตร์ในบัดนี้ก็บอกว่ามา

จากอะตอม (Atom) ซึ่งแยกออกไปได้เป็นส่วนประกอบต่าง ๆ เพราะฉะนั้น ธาตุแท้

ในทางโลกก็ยังไม่แน่นอน ยังเป็นแต่เพียงยุติกันด้วยก�าหนดคุณลักษณะอย่างหนึ่ง ๆ 

แล้วสมมติกันว่าเป็นธาตุอย่างหนึ่ง ๆ

ส่วนธาตใุนทางพระพุทธศาสนาน้ัน มคีวามหมายถึงว่า คณุลักษณะอย่างหนึง่ ๆ 

ที่เป็นที่สรุปรวมสิ่งที่มีคุณลักษณะอย่างเดียวกันเข้าด้วยกัน และแสดงไว้ว่าในร่างกาย

อันนี้ประกอบด้วยธาตุ ๔ คือ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ 

วาโยธาตุ ธาตุลม และในบางพระสูตรก็แสดงธาตุ ๕ คือ อากาสธาตุ ธาตุอากาศ 

เพิ่มเข้าอีกหนึ่ง อะไรบ้างเป็นธาตุเหล่านี้ ท่านก็ชี้ไว้ส�าหรับให้พิจารณา คือ

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

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

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

สายรดัไส้, อุทริย� อาหารใหม่, กรีส� อาหารเก่า และส่ิงอืน่ ๆ ทีม่ลีกัษณะแข้นแขง็  

เรยีกว่า 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, สงฺิฆาณกิา น�า้มกู, 
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ลสิกา ไขข้อ, มุตฺต� มูตร และส่วนอื่น ๆ ที่มีลักษณะเอิบอาบเรียกว่า อาโปธาตุ  

ธาตุน�้า  นี้ก็เอาลักษณะที่เอิบอาบ

ส่วนไฟนั้นก็ได้แก่ เยน จ สนฺตปฺปติ ไฟที่ท�าให้ร่างกายอบอุ่น เยน จ ชิรยติ 

ไฟที่ท�าให้ร่างกายทรุดโทรม เยน ปริทยฺหติ ไฟที่ท�าให้ร่างกายเร่าร้อน เยน อสิตปีต-

ขายติสายติ� สมมฺาปริณาม� คจฺฉต ิไฟท่ีท�าให้อาหารท่ีกินทีด่ืม่ทีเ่คีย้วท่ีลิม้ ถงึความย่อยได้ 

และไฟอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีท�าให้เกิดความร้อนขึ้น ก็เรียกว่าเป็น เตโชธาตุ ธาตุไฟ  

นี้ก็เอาลักษณะที่เร่าร้อน หรือรุ่มร้อน

ส่วนทีเ่ป็นลมนัน้กไ็ด้แก่ อทุธฺงคฺมา วาตา ลมท่ีพดัขึน้เบือ้งบน อโธคมา วาตา 

ลมที่พัดลงเบื้องต�่า กุจฺฉิยา วาตา ลมที่อยู่ในท้อง คือในกระเพาะอาหาร โกฏฺสยา 

วาตา ลมทีอ่ยูใ่นไส้ องคฺมงฺคานสุารโิน วาตา ลมทีพ่ดัไปตลอดอวัยวะน้อยอวัยวะใหญ่ 

และอสฺสาโส ลมหายใจเข้า ปสฺสาโส ลมหายใจออก หรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะ

พัดไหว เรียกว่า วาโยธาตุ ธาตุลม นี่ก็เอาลักษณะพัดไหว

อัสสาสะน้ัน ในวิสุทธิมรรคแสดงไว้ว่า ลมหายใจออก ปัสสาสะแสดงไว้ว่า  

ลมหายใจกลับ คือลมหายใจเข้า เพราะอธิบายว่า เด็กเม่ือคลอดออกมาจากครรภ์

มารดานั้นหายใจออกก่อน แล้วจึงหายใจเข้า และค�าว่าอัสสาสะ น�าหน้าปัสสาสะ  

เมื่อเป็นเช่นน้ี อัสสาสะ จึงได้แก่ลมหายใจออก ซึ่งเป็นลมหายใจคร้ังแรกของเด็ก  

และปัสสาสะ จึงเป็นหายใจเข้า แต่ก็มีอาจารย์อื่นแปลกลับกันว่า อัสสาสะหายใจเข้า 

ปัสสาสะหายใจออก คราวนีถ้้าจะพจิารณาว่าเดก็เมือ่คลอดออกมาทแีรกนัน้ หายใจเข้า

ก่อนหรือหายใจออกก่อน อันนี้ก็จะต้องศึกษาในทางแพทย์ดู แต่ในทางปฏิบัตินั้นก็ไม่

ถือเป็นส�าคัญนัก ต้องการให้ก�าหนดก็แล้วกัน คือให้รู้ของจริงในปัจจุบัน หายใจเข้าก็

ให้รู ้หายใจออกกใ็ห้รู ้ส่วนศพัท์ทีเ่ป็นสมมตบิญัญตันิัน้ กสุ็ดแต่จะใช้ ถ้าต้องการจะรู้

ว่าความจริงเป็นอย่างไร ก็ต้องไปค้นทางต�าราแพทย์ หรือไปถามแพทย์ดูอีกทางหนึ่ง

ส่วนอากาศน้ันก็ได้แก่ กณฺณจฺฉิทฺท� ช่องหู นาสจฺฉิทฺท� ช่องจมูก มุขฉิทฺท� 

ช่องปาก เยน อสติปีตขายติสายติ� อชโฺฌหรต ิช่องทีอ่าหารทีก่นิทีด่ืม่ทีเ่คีย้วทีล่ิม้กลนื

ผ่านลงไป ยตฺถ อสิตปีตขายิตสายิต� ติฏฺติ ช่องที่อาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มตั้งอยู่ 

และ เยน จ อสิตปีตขายิตสายิต� อโธภาคา นิกฺขมติ ช่องที่อาหาร ที่กินที่ดื่มที่เคี้ยว
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ที่ลิ้มออกไปภายนอก หรือว่าช่องว่างอย่างใดอย่างหนึ่ง เรียกว่า อากาศธาตุ  นี้ก็เอา

ลักษณะที่เป็นช่องว่าง

การจดัธาตแุละระบอุวยัวะ ระบลุกัษณะทีเ่ป็นธาตดัุงกล่าวนี ้แสดงตามทีท่่าน

จัดไว้ในพระคัมภีร์ แสดงความรู้ในทางกายวิภาคที่จะพึงหยิบยกมาเป็นทางพิจารณา

ท�าธาตุกรรมฐาน ในบัดนี้ ถ้าผู้ที่รู้วิชาแพทย์ รู้วิชากายวิภาค จะมาจัดระบุขึ้นตามใน

ต�าราปัจจุบัน ก็อาจจะได้ความละเอียดพิสดารขึ้นอีก แต่ก็ยังไม่มีใครท�า ถ้าผู้ที่เรียน

แพทย์มาท�าขึ้นได้ จัดตามต�าราแพทย์ในปัจจุบันได้ ก็จะดีเหมือนกัน

ในร่างกายอนันี ้เมือ่ไม่พจิารณาแยกธาต ุดรูวม ๆ กนัอยู ่กเ็ป็นก้อนเป็นแท่ง 

เป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตน และเมื่อยึดถือว่าเป็นตัวเปน็ตน ก็มีเรื่องกระวนกระวาย

ต่าง ๆ สืบเนื่องกันไป เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนให้พิจารณาแยกธาตุ คือดูลงไป 

ว่าก้อนที่เรายึดถือกันว่าเป็นตัวเป็นตนน้ัน มีอะไรบ้าง และตัวตนอยู่ที่ไหน เมื่อเป็น 

เช่นนี ้แยกออกไปทีละส่วนกจ็ะพบว่า เป็นธาตดุนิบ้าง เป็นธาตนุ�า้บ้าง เป็นธาตไุฟบ้าง  

เป็นธาตลุมบ้าง เป็นธาตอุากาศบ้าง ในทางสรีรศาสตร์ปัจจบุนัน้ีกม็แีสดงไว้ว่า ช่องว่าง

ในร่างกายมนษุย์นีม้ากมาย ถ้าหากว่าจะยบุให้เป็นก้อนเข้าจรงิ ๆ โดยไม่ให้มีช่องว่างเลย 

ตัวมนุษย์เราน้ีก็จะเล็กเหลือนิดเดียว ผู้น้ันเขาว่าเท่าขนาดหัวไม้ขีด จะเป็นอย่างนั้น

หรือไม่ก็ตาม แต่เม่ือพิจารณาดูย่อมจะรู้สึกว่าช่องว่างในตัวเรานี้มากมายเหลือเกิน  

ดูด้วยกล้องจึงจะรู้สึก ย่ิงกล้องน้ันละเอียดเท่าไร ก็ยิ่งจะเห็นโพรงในร่างกายเรามาก

ขึ้นเท่านั้น 

คราวนีม้าพจิารณาด ูถ้าสมมตว่ิา หยิบออกไปวางเสียทลีะอย่าง หยิบเอาธาตุ

ดินไปเสียก่อน แล้วหยิบเอาธาตุน�้าออกไป หยิบเอาธาตุไฟออกไป หยิบเอาธาตุลม

ออกไป ก็เหลือแต่อากาศคือช่องว่าง ๆ อยู่เท่านั้น เดิมก่อนที่จะมาเป็นร่างกายอันนี ้

ก็เป็นอากาศธาตุอยู่ เมื่อธาตุทั้งหลายมาประกอบกันเข้าเป็นสังขาร จึงได้เป็นร่างกาย

อนันี ้และเมือ่ธาตทัุง้หลายเหล่านีแ้ยกออกไป ก็มาเป็นอากาศธาตคุอืเป็นช่องว่างตามเดมิ 

การก�าหนดธาตุดังกล่าวมาน้ี จะเห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ ก็จะท�าให้เห็นความว่างเปล่า

จากตวัจากตน เพราะสิง่ทีย่ดึถือว่าเป็นกลุม่เป็นก้อน เป็นตวัเป็นตนนัน้ เม่ือแยกออก

ไปแล้วกพ็บแต่ว่าเป็นธาตุท้ังนัน้ ถ้าจะแยกอย่างในสมยัปัจจุบนันีก้ค็อืว่า แยกออกไป ๆ 
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กเ็ป็นอะตอมท้ังหมดบรรจอุยูใ่นอากาศธาตุคอืช่องว่าง เมือ่แยกอะตอมออกไปอีกทหีนึง่ 

ก็เหลือแต่อากาศธาตุคือช่องว่างนี้ เรียกว่าเป็น ธาตุกรรมฐาน ท�าให้เกิดสมาธิคือ 

ความสงบต้ังม่ันด้วย และแถมวิปัสสนาปัญญาก็เห็นแจ้งด้วย เพราะท�าให้ความเห็น

เป็นอนัตตาประกอบไปด้วยกัน

นวสวีถกิาปัพพะ

ได้แสดงวิธีปฏิบัติมาแล้ว เรื่องการท�าอานาปานสติ การท�าสัมปชัญญะ 

ในอิริยาบถใหญ่ ในอิริยาบถน้อย และกายคตาสติ สติที่ระลึกไปในกายตามอาการ 

๓๑ หรือ ๓๒ ที่นับเป็นปฐวีธาตุและอาโปธาตุ กับได้แสดงธาตุววัตถาน ก�าหนดธาตุ 

หรือว่าธาตุกรรมฐาน ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น พิจารณากายที่ยังมีชีวิต คือกายที่ยังมี

ลมหายใจ เคลื่อนไหวอิริยาบถต่าง ๆ ได้ มีอาการของกายต่าง ๆ ยังท�างานได้ตาม

หน้าที่ ธาตุต่าง ๆ ก็ยังรวมกันอยู่เป็นอุปาทินนะคือมีใจครอง

คราวน้ีเม่ือธาตุต่าง ๆ แตกสลาย หยดุหายใจ หยดุเคลือ่นไหวอริยิาบถต่าง ๆ 

อาการต่าง ๆ ของกายหยุดท�าหน้าที่ ร่างกายนี้ก็กลายเป็นศพ ฉะนั้น จึงมีวิธีสอนให้

พิจารณาศพ ศพที่ตายแล้วจริง ๆ ที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า น�ามาพิจารณาเทียบกับกายนี้ 

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อสุภะ หรือ อสุภ แปลว่าไม่งาม ในที่อื่นว่าไว้ ๑๐  แต่ในสติ

ปัฏฐาน จ�าแนกไว้ ๙ หมวด คือ

หมวดที ่๑ พจิารณาศพท่ีตาย ทีเ่ขาท้ิงไว้ในป่าช้า ตายวนัหน่ึง สองวนั สามวนั 

ขึน้พอง มสีเีขยีวน่าเกลยีด มนี�า้หนองไหล  แล้วเทยีบเข้ามาทีร่่างกายอนันีว่้ากจ็ะเป็น

เช่นเดียวกัน

หมวดที่ ๒ พิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้านั้น ที่ถูกสัตว์ทั้งหลายกัดกิน คือ

ว่าถูกกา ถูกแร้ง ถูกนกตะกรุม ถูกสุนัข ถูกสุนัขจิ้งจอกกัดกิน ถูกปาณชาติต่าง ๆ 

กัดกิน แล้วน้อมเข้ามาว่า กายอันนี้ก็จะต้องเป็นฉันนั้น
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หมวดท่ี ๓ พิจารณาศพท่ีท้ิงไว้ในป่าช้า เป็นโครงกระดูก มีเนื้อ มีเลือด  

มีเส้นเอ็นรึงรัด แล้วก็น้อมเข้ามาเทียบกับกายนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้น

หมวดที่ ๔ พิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นโครงร่างกระดูก ไม่มีเนื้อ  

แต่ว่ายังเปื้อนเลือด ยังมีเส้นเอ็นรึงรัด แล้วก็น้อมเข้ามาเทียบกับกายอันนี้ว่าจะต้อง

เป็นฉันนั้น

หมวดที่ ๕ พิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นโครงร่างกระดูก มีเนื้อและ

เลือดหมดสิ้นไป แต่ว่าโครงกระดูกนั้นยังมีเส้นเอ็นรึงรัดให้คุมกันอยู่กับร่าง แล้วก็

น้อมน�ามาเทียบกับกายอันนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้น

หมวดที ่๖ พจิารณาศพทีเ่ขาทิง้ไว้ในป่าช้า เป็นโครงร่างกระดกูทีไ่ม่มเีส้นเอน็

รดัรึง กลายเป็นกระดกูทีก่ระจดักระจายเรีย่ราด กระดกูมอืกห็ลดุไปทางหนึง่ กระดกู

เท้ากห็ลดุไปทางหนึง่ กระดกูเข่ากห็ลุดไปทางหนึง่ กระดกูขากห็ลดุไปทางหนึง่ กระดกู 

สะเอวกห็ลดุไปทางหนึง่ กระดูกสนัหลงักห็ลดุไปทางหนึง่ กระดกูซีโ่ครงก็หลดุไปทางหนึง่ 

กระดกูอกกห็ลดุไปทางหนึง่ กระดกูแขนกห็ลดุไปทางหน่ึง กระดกูหวัไหล่ก็หลุดไปทางหน่ึง 

กระดูกคอกห็ลดุไปทางหนึง่ กระดกูคางกห็ลดุไปทางหนึง่ กระดกูฟันกห็ลดุไปทางหนึง่ 

จนถึงกระโหลกศีรษะก็หลุดไปอีกทางหนึ่ง เรี่ยราดกระจัดกระจาย แล้วน้อมมาเทียบ

กับกายอันนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้น

หมวดที่ ๗ พิจารณากระดูกท่ีหล่นเรี่ยราดอยู่ในป่าช้านั้น มีสีขาว มีสีแสง

เหมือนสีสังข์ น้อมมาเทียบกับกายอันนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้น

หมวดที่ ๘ พิจารณากระดูกที่เรี่ยราดอยู่ในป่าช้านั้น ซึ่งรวมอยู่เป็นกอง ๆ 

เป็นส่วน ๆ มีอายพุ้นหนึง่ปีออกไป  และพิจารณาเทยีบกับกายอนันีว่้าจะต้องเป็นฉันนัน้

หมวดที่ ๙ ก็พิจารณากระดูกเหล่านั้น ที่เป็นกระดูกป่นละเอียด สิ้นรูปร่าง  

สิน้สมมตบิญัญตัว่ิาเป็นกระดกู หมดสิน้ไป  แล้วน�ามาเทยีบกบักายอนันีว่้าจะต้องเป็น

ฉันนั้น
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รวมเป็น นวสีวถิกาปัพพะ ข้อที่ว่าศพในป่าช้า ๙ ข้อ พิจารณาตั้งแต่เป็นศพ

ตายใหม่ ๆ จนถึงกระดูกผุป่น เป็นอันว่าหมดส้ินไป ร่างกายอันเดิมนี้ก็ไม่มี มีแต่

อากาศธาตุ ช่องว่างหรือท่ีว่างเปล่าไปท้ังนั้น แต่ครั้นเมื่อก่อเกิดร่างกายอันนี้ขึ้นมา  

กม็าเป็นสิง่หนึง่ แล้วในทีส่ดุสิง่ต่าง ๆ ทีม่าก่อขึน้นัน้ กจ็ะสลายไปหมด กลบัเป็นไม่มี 

ความทีเ่คยเปลืองท่ีอยูน้ั่นก็สิน้ไป ก็กลับเป็นทีว่่างเป็นอากาศธาตไุปตามเดมิ ไม่มอีะไร

ตามท่ีกล่าวมาน้ี เป็นวิธีพิจารณากายในกาย อันเรียกว่า กายานุปัสสนา 

สติปัฏฐาน ที่ตั้งที่ปรากฏของสติที่ใช้เป็นอนุปัสสนา คือดูตามไปซึ่งกายในกาย ค�าว่า  

ในกาย เป็นค�ารวม หมายถงึว่าในกายท้ังหมด แต่ว่าในกายทัง้หมดนีม้ส่ีวนต่าง ๆ อยูม่าก 

ก็จะต้องดูไปทีละอย่าง จะยกส่วนไหนขึ้นมาพิจารณาก็ได้ เพราะฉะนั้น ท่านจึงว่า 

พจิารณากายในกายคือพจิารณาส่วนใดส่วนหนึง่ เช่นว่าลมหายใจเข้าออก หรอือิรยิาบถ 

เป็นต้น แต่กพ็จิารณาอยู่ในกายอนันี ้จะพจิารณากายในเวทนา ในจติ ในธรรมกไ็ม่ได้ 

เม่ือจะพิจารณากายก็ต้องพิจารณาในกาย หรือว่าที่กายอันนี้ พิจารณาภายในบ้าง 

ภายนอกบ้าง ภายในก็คือที่กายของตน ภายนอกก็คือที่กายของผู้อื่น แต่ว่าที่กาย 

ของผูอ้ืน่นัน้ กเ็ป็นแต่เพยีงเทียบเคียงว่า กายของเราฉนัใด ของผูอ้ืน่กฉ็นันัน้ ไม่ใช่ว่า

ให้ไปจ้องพิจารณาที่ตัวเขาจริง ๆ ถ้าไปจ้องเขาอย่างนั้น บางทีจะกลับเกิดกิเลสขึ้นอีก 

แต่ว่าอีกอย่างหนึง่ กห็มายความว่า ภายในกค็อืทีเ่ป็นส่วนละเอยีด ภายนอก

กคื็อทีเ่ป็นส่วนหยาบ ภายในทีเ่ป็นส่วนละเอยีดนัน้ กค็อื ก�าหนดให้เป็นนมิติทีก่�าหนด

ขึ้นที่ใจของตัว ส่วนภายนอกนั้นก็คือกายที่เป็นส่วนหยาบ ที่เป็นตัวกายจริง ๆ ทีแรก

ก็ต้องหยาบก่อน จะเรียกว่าภายนอกก็ได้ เช่นก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก  

กต้็องก�าหนดท่ีลมหายใจจรงิ ๆ เช่น ก�าหนดทีป่ลายดัง้จมกูหรอืทีร่มิฝีปากบน ซึง่เป็น

จดุทีล่มหายใจผ่านเม่ือเข้าและเม่ือออก แต่ว่าครัน้ลมละเอยีดเข้า ๆ กม็าก�าหนดนมิติ

ขึ้นที่จิต เปรียบเหมือนอย่างว่า เมื่อตีระฆัง เสียงระฆังก็ดัง ก็ก�าหนดเสียงระฆังนั้น 

คร้ันเสยีงระฆงันัน้เงยีบไปแล้ว กก็�าหนดนมิติของเสยีงระฆงันัน้ เสยีงระฆงัจรงิ ๆ นัน้

เงยีบไปแล้ว แต่ว่านมิติของเสยีงระฆงัในใจยงัไม่เงยีบ ยงัก�าหนดอยู ่เสยีงระฆงัจรงิ ๆ 

นั้นเรียกว่าเป็นภายนอก แต่ว่านิมิตของเสียงระฆังท่ีอยู่ในใจเรียกว่าเป็นภายใน ลม

หายใจกเ็หมือนกนั ลมหายใจจรงิ ๆ ท่ีก�าหนดในตอนแรกเรยีกว่าเป็นภายนอก แต่ว่า
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นิมิตของลมหายใจที่เป็นในจิตเรียกว่าเป็นภายใน นี่ก็เรียกว่าเป็นภายนอกภายในอีก

อย่างหนึง่ ข้ออืน่ ๆ กเ็หมอืนกนั และท่านให้พจิารณาทัง้ภายในทัง้ภายนอกให้ตรงกนั 

และก็ให้พิจารณาทั้งเกิดทั้งดับด้วย

เรือ่งของเกดิดบันี ้เมือ่สตกิ�าหนดอยูท่ีก่ายดงักล่าวมานี ้ความเกดิกจ็ะปรากฏขึน้ 

ความดับก็จะปรากฏขึ้น อย่างเช่นลมหายใจ หายใจเข้ามา หายใจออกไป นี้ก็เกิดดับ

กันหนหน่ึง และก็เกิดก็ดับกันทุก ๆ ขณะท่ีหายใจเข้าหายใจออก อิริยาบถต่าง ๆ  

ก็เหมือนกัน เมื่อเดินอยู่ หยุดเดิน ยืน อาการเดินนั้นก็ดับ และเมื่อยืน เลิกยืนมานั่ง 

อาการยืนก็ดับมาเป็นนั่ง ก็เกิดดับกันอยู่ดังนี้ จนกว่าชีวิตดับเป็นศพ เมื่อเป็นศพแล้ว 

ศพนั้นก็จะต้องแตกสลายจนเป็นกระดูกละเอียดป่น ก็เป็นอันว่าดับไปหมด 

แต่ว่าในการพิจารณานั้น ก็จะต้องยกขึ้นมาเป็นอารมณ์ของจิต เพื่อเป็นที่ตั้ง

ของสติ เพื่อเป็นที่ตั้งของความรู้ ในขั้นนี้ยังไม่ปล่อยให้ว่างไปหมด ยังต้องก�าหนดให้

เป็นอารมณ์ไว้ในจิต แต่ว่าก็ให้ก�าหนดสักแต่ว่าเป็นที่ต้ังของสติและเป็นที่รู้เท่านั้น  

ไม่ให้เกิดความยึดถืออะไร ๆ ขึ้นได้ และระวังไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายอะไรขึ้นได้ 

เมื่อปฏิบัติดังน้ี ก็ชื่อว่าได้ท�ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน แต่ในข้ันที่ปฏิบัตินั้น ก็ไม่ใช่

หมายความว่า จะพิจารณารวดเดียวไปทุกประการ เพียงข้อใดข้อหนึ่งที่ตนชอบที่ตน

พอใจ ซึ่งเป็นสัปปายะของตัวก็ใช้ได้ และเมื่อท�าใจให้เป็นสมาธิได้แล้ว จะยักย้ายไป

อย่างอื่น ก็เห็นง่ายเข้าเห็นชัดเข้า

เวทนานุปัสสนา

แสดงวิธีปฏิบัติสืบต่อข้ึนไป การต้ังสติไปในกายดังกล่าวมาโดยล�าดับนั้น  

เมือ่น่ังปฏิบติักอ็าจจะรูส้กึไม่สบาย เช่นว่าเมือ่ยขบ เหนือ่ยหน่าย ท�าให้กระสบักระส่าย 

เพราะถ้าไม่คุ้นเคยปฏิบัติ เริ่มปฏิบัติทีแรกจะรู้สึกเช่นนั้น ไม่สบาย ไม่สนุกสนาน 

เหมือนอย่างการปล่อยใจให้เพลิดเพลินไปทางอื่น เช่น ดูภาพวิวท่ีสวยงาม ฟังวิทยุ  

ดูหนังสือหรืออะไรท�านองนั้น แต่ว่าเมื่อได้ลองควบคุมใจให้สงบอยู่ในอารมณ์ที่ตั้ง  

มีความคุ้นเคยเข้าโดยล�าดับ ก็จะได้รับความสุขในการปฏิบัติ และเมื่อได้รับความสุข
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ในการปฏบิตันิัน้ กจ็ะเริม่ได้รสของสมาธ ิและก็จะรู้สึกว่าความสุขท่ีได้รับจากความสงบน้ัน

ละเอียด ประณีตยิ่งกว่าความสุขอันเกี่ยวแก่รูป รส กลิ่น เสียง ดังที่กล่าวมา ฉะนั้น 

เมื่อรู้สึกสบายหรือไม่สบายอย่างไร ก็ให้ตั้งสติก�าหนดรู้ เรียกว่าเลื่อนเข้ามารู้เวทนา 

คือความเสวยอารมณ์ เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง  

เมื่อเลื่อนเข้ามาดูเวทนาดังนี้ จะพบว่าในตนของเรานี้ ก็เต็มไปด้วยเวทนา และเวทนา

นี้เองเป็นต้นเหตุอันหนึ่ง ที่จะท�าให้จิตใจเป็นอย่างไร

เวทนาที่ก�าหนดดูนี้ ก็ดูที่เวทนาตัวจริงที่ประสบอยู่ ในขณะที่นั่งปฏิบัติอยู่  

ถ้ารู้สึกว่ามีความสุข ก็ให้รู้ว่านี้เป็นสุขเวทนา ถ้ารู้สึกว่ามีความทุกข์ ก็ให้รู้ว่านี้เป็น

ทุกขเวทนา ถ้าเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข  ก็ให้รู้ว่านี่เป็นอทุกขมสุขเวทนา

และแม้ว่าเป็นสุขเวทนา ก็ต้องให้รู้ว่าเป็นสามิสหรือว่าเป็นนิรามิส เช่นว่าใน

ขณะที่ก�าลังนั่งท�าสมาธิอยู่ สติหลุดออกไปนึกถึง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  

ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ แล้วเกิดเป็นสุขขึ้น นี่ก็ให้รู้ว่านี่สุขอย่างนี้เป็นสามิสสุข 

สุขที่เกิดจากอามิสสุขที่มีอามิส แต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากความสงัด เกิดจากสมาธิ   

นี่ก็เป็นนิรามิสสุข  สุขที่ไม่มีอามิส

ทุกข์ก็เหมือนกัน ถ้าขณะที่นั่งอยู่ได้รับความทุกข์ เช่นว่าเมื่อยขบ ถูกยุงกัด 

กระสบักระส่ายตา่ง ๆ นี้กจ็ดัวา่เป็นพวกสามิสทกุข์ ทุกข์ทีม่อีามสิทั้งนัน้ เพราะเกี่ยว

แก่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ถ้าเป็นทุกข์ที่เกิดจากความยังไม่ได้ไม่ถึงสมาธิ 

ต้องการจะให้ได้ให้ถงึ กย็งัไม่ได้ไม่ถงึ มีความทกุข์ เพราะเหตนุี ้กจ็ดัว่าเป็นนริามสิทกุข์  

ทุกข์ที่ไม่มีอามิส

อทกุขมสขุกเ็หมือนกนั ถ้าว่าเฉย ๆ ไป เพราะความคุน้อนัเกีย่วแก่รปู เสยีง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ข้างนอก นั่นก็เป็นสามิสะ มีอามิส แต่ว่าถ้าเกี่ยวด้วยอุเบกขา

ภายในจิตที่เกิดจากสมาธิ นี่ก็เป็นนิรามิส ไม่มีอามิส

ในขั้นปฏิบัตินั้น ทุกข์จะละไปได้ก็ด้วยสุข คือเมื่อทีแรกก็มีทุกข์ในการปฏิบัติ

ดงักล่าว แต่เม่ือการปฏิบัตนิัน้ได้ประสบผลเข้าบ้าง กมี็ความสุข ทุกข์กห็ายไป คราวนี้
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เมื่อจิตละเอียดเข้า สุขก็หายไป เหลือแต่อุเบกขา ซึ่งเป็นอทุกขมสุข เพราะฉะนั้น 

ในขั้นปฏิบัตินั้น อทุกขมสุขเป็นขั้นสูง การที่ตั้งสติพิจารณาให้รู้ดังนี้เรียกว่า เวทนา- 

นุปัสสนา

จติตานุปัสสนา

คราวน้ีท่ีเวทนาจะเป็นอย่างใดน้ัน ถ้าจิตไม่เป็นไปอย่างนั้น ก็ไม่เป็นอะไร  

แต่ว่าโดยปกตเิวทนามกัจะชกัจติใจให้เป็นไปอย่างหนึง่ คอืว่าเมือ่มสีขุเวทนากช็กัจติให้

มรีาคะ ความตดิความยนิด ีความก�าหนดั ทกุขเวทนากช็กัจติให้มโีทสะ คอืความไม่ชอบ 

ความหงุดหงิด ความร�าคาญ ความขัดเคือง อทุกขมสุขเวทนาก็ชักจิตให้มีโมหะ คือ

ความหลง สยบตดิอยู ่เพราะฉะนัน้ เมือ่พิจารณาให้ละเอยีดเข้ามาอกี กต้็องมาดทูีจ่ติ

จิตมีราคะหรือไม่มีราคะ ก็ให้รู้

จิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะ ก็ให้รู้

จิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะ ก็ให้รู้

นอกจากนีก้ใ็ห้รูอ้าการของจติปลีกย่อยทีป่ระกอบอยู่กบัหัวข้อทัง้ ๓ นี ้คอืว่า

จิตหดหู่หรือฟุ้งซ่าน ก็ให้รู้

จิตที่กว้างขวางหรือคับแคบ ก็ให้รู้

จิตที่ยิ่งหรือไม่ยิ่ง ก็ให้รู้

จิตที่ตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่น ก็ให้รู้

จิตที่หลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้น ก็ให้รู้

โดยปกตนิัน้ เมือ่จติมรีาคะ โทสะ โมหะ กเ็ป็นจติทีห่ดหูห่รอืฟุง้ซ่าน เป็นจติ

ทีคั่บแคบ เป็นจติทีไ่ม่ตัง้มัน่ เป็นจติทีไ่ม่หลดุพ้น แต่ถ้าจติปราศจากราคะ โทสะ โมหะ 

ก็เป็นจิตที่กว้างขวาง เป็นจิตที่ยิ่ง เป็นจิตที่ตั้งมั่น เป็นจิตที่หลุดพ้น คอยดูจิตของตน

ว่าเป็นอย่างใด การที่ตั้งสติก�าหนดจิตดังกล่าวมานี้ เรียกว่าเป็น จิตตานุปัสสนา
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ในขั้นแรก ก็ตั้งสติก�าหนดกายในกาย ต่อมาก็ก�าหนดเวทนาในเวทนา  

เพื่อจะได้ดูให้ใกล้ชิดเข้ามา เพราะเวทนานี้เป็นตัวร้าย ที่จะคอยท�าลายการปฏิบัติ  

ถ้าไม่ดูให้ดแีล้วกจ็ะท�าลายสมาธ ิ และเม่ือจะดูให้ละเอียดเข้ามาอกี กใ็ห้ดจิูต เพราะว่า

ส�าคัญอยู่ที่จิตนี่เอง  แปลว่าดูให้ใกล้ชิดเข้ามาที่สุด

ในการปฏิบัติทั้ง ๓ ขั้นที่กล่าวมานี้ ถ้าในขั้นฝึกหัด ตรวจเร่ือย ๆ มา  

ตรวจกายเรื่อย ๆ มา ตรวจเวทนาเรื่อย ๆ มา ตรวจจิตเรื่อย ๆ มา คล้ายกับว่าเรา

อพยพเข้าไปอยู่กุฏิใหม่ ก็เดินดูเสียให้ทั่ว อะไรอยู่ที่ไหนบ้าง กว้างขวางเท่าไร แต่ว่า

เวลาที่เราจะพักจริง ๆ นั้น เราก็พักอยู่เพียงแห่งเดียว เช่นว่าจะนอนก็ตั้งเตียงนอน

แห่งเดยีว ไม่ใช่ว่าเดินไปลอย ๆ อยูว่นัยงัค�า่คนืยังรุง่ กเ็ป็นอนัว่าไม่ต้องพกักนัเท่านัน้ 

เพราะฉะนั้น ถึงเวลาที่พักจริง ๆ นั้น เราพักอยู่เพียงแห่งเดียว นี่ก็เหมือนกัน เราก็

พักอยู่เพียงแห่งเดียว คือว่าถ้าชอบอานาปานสติ ก็พักอยู่ที่อานาปานสติเท่านั้น  

เป็นแต่เพียงว่าคอยดูเอาไว้ มีเวทนาอะไรโผล่เข้ามาจะขัดขวาง ก็ให้รู้ มีจิตอะไรโผล่

เข้ามา ก็ให้รู้ แล้วก็ประคับประคองอยู่เพียงแห่งเดียวนั้น ให้แน่วแน่ต่อไปนั่นแหละ 

การปฏิบัติจึงจะด�าเนิน

ธรรมานุปัสสนา

วนันีจ้ะอบรมธรรมปฏบิตัใินหมวดธรรม การตัง้สตกิ�าหนดใจให้เป็นสมาธนิัน้ 

ในสตปัิฏฐานให้รวมใจมาก�าหนดทีก่ายอนัน้ี ตรวจดสู่วนต่าง ๆ ทีก่ายอนันี ้เหมอืนดงั

ที่ได้อธิบายแล้ว แต่ก็เป็นการตรวจดูทั่ว ๆ ไป เหมือนอย่างเข้าไปในบ้านแห่งหนึ่ง  

ก็ตรวจดูในบ้านนั้นทั่ว ๆ ไป แต่การที่จะนั่งพักนอนพักในบ้านเพียงแห่งเดียว ชอบใจ

จะนัง่พกันอนพกัทีไ่หน กน็ัง่พกันอนพกัท่ีนัน้ ในกายอนันีก้เ็หมือนกนั เม่ือตรวจดท่ัูว ๆ 

ไปแล้ว จะนั่งที่ไหนก็ก�าหนดเอาไว้จุดหนึ่ง แต่ให้อยู่ภายในกายอันนี้ เช่นก�าหนดลม

หายใจเข้า ก�าหนดลมหายใจออกด้วยตั้งนิมิต คือที่ก�าหนดไว้ เช่นริมฝีปากเบื้องบน

หรือปลายกระพุ้งจมูก ซึ่งเป็นที่ลมกระทบดังที่กล่าวมาแล้ว 
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และเมื่อรู้สึกเวทนาอย่างใด ก็ให้รู้ เช่นว่าเมื่อได้รับทุกขเวทนา เช่นถูกยุงกัด

หรือว่าร้อน หรือว่าส่งใจนึกออกไปข้างนอกในเรื่องท�าให้เป็นทุกข์ ก็ให้รู้ แล้วก็ต้องให้

รูด้้วยว่ามอีะไรเป็นเครือ่งล่อให้เกดิเวทนาอนันัน้ และเมือ่ไม่แพ้ทกุขเวทนา ยงัตัง้ใจไว้

มั่นต่อไป ทุกขเวทนาก็จะค่อย ๆ สงบไป คราวนี้เมื่อได้รับสุขเวทนาคือความสบาย 

ก็ต้องให้รู้ และก็ต้องให้รู้ด้วยว่าอะไรมาเป็นเครื่องล่อสุขเวทนา เช่นว่าได้รับลมเย็น 

หรือบางทใีจแล่นออกไปข้างนอก ไปพบอารมณ์ทีน่่ายินด ีกเ็กดิความยนิดข้ึีน เมือ่คอย

รู้เวทนาอยู่อย่างนี้ เวทนาที่มีเครื่องล่อข้างนอกก็จะน้อยลง ใจก็จะสงบเข้า ๆ จนถึง

สงบมาก กจ็ะได้รบัเวทนาทีไ่ม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สขุ ทีเ่รยีกว่าเป็นอเุบกขากเ็หมอืนกนั บางที

เฉย ๆ ด้วยโมหะ ก็ต้องให้รู้ว่าความโง่นั่นเองมาท�าให้เฉย ๆ แต่เมื่อปฏิบัติตั้งจิต 

ให้มัน่ต่อไป จนเกดิความรูl้สกึเป็นอุเบกขาเพราะจติสงบ น่ันแหละเรยีกว่าเป็นอนัเจริญ

การปฏิบัติสูงขึ้น 

คราวน้ีก็ต้องให้ดูเข้ามาถึงจิตใจ จิตใจเป็นอย่างใดก็ต้องให้รู้ และจิตใจนั้น 

เป็นฝ่ายที่เป็นกิเลส ก็เน่ืองมาจากเวทนานั่นเอง สุขเวทนาก็มาปรุงให้จิตมีราคะ 

ทุกขเวทนามาปรุงให้จิตมีโทสะ อทุกขมสุขเวทนามาปรุงให้จิตมีโมหะ แต่ว่าถ้าคอยดู

ให้รู้อยู่ เวทนาก็ปรุงจิตไม่ได้ จิตก็ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ดังนี้เป็นต้น ก็ต้อง

ก�าหนดดูให้รู้

การพจิารณานวิรณ์

แต่ถ้าเพยีงเท่านี ้จติกบักเิลสกย็งัเนือ่งกนั ฉะนัน้ ก็ต้องก�าหนดให้ลกึซึง้เข้าไป

อีกชั้นหน่ึง คือให้ดูเฉพาะกิเลส คือภาวะในจิตว่าเป็นอย่างไร ไม่ต้องค�านึงถึงตัวจิต 

แต่ดูภาวะในจติ กามฉนัท์มีหรอืไม่ พยาบาทมหีรอืไม่ ถนีมทิธะ ความง่วงงนุเคลบิเคลิม้ 

มีหรือไม่ อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญมีหรือไม่ วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลง 

สงสัยมีหรือไม่ เมื่อท�าสมาธิตั้งจิตก�าหนดลมหายใจดังกล่าวแล้วอยู่ ถ้าสติก�าหนด 

มั่นคง นิวรณ์ก็ไม่มีโอกาส แต่ว่าถ้าจิตแลบออกไป ก็ต้องคอยดูให้รู้ใจว่า กามฉันท์ 

เข้ามาหรือเปล่า พยาบาทเข้ามาหรือเปล่า เป็นต้น บางทีกามฉันท์สงบ พยาบาทสงบ 

แต่ก็ยังมีล่อแหลมอยู่อีก ๒ คือ ง่วงกับฟุ้งซ่าน ถ้าก�าหนดสติไม่ตั้งมั่น ใจก็ฟุ้งออกไป 
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น้ีกใ็ห้รีบรู้แล้วกช็กัเข้ามา เม่ือชกัเข้ามา จติสงบ บางทง่ีวง เพราะว่าความง่วงกบัความ

สงบใกล้กัน ก็ต้องให้รู้ให้ตื่นอยู่ อย่าให้หลับ อย่าให้เผลอไผล บางทีใจตื่นอยู่ด้วยสติ

และด้วยรู้ แต่ก็ไม่เห็นจะได้จะถึงอะไร ก็สงสัยจะไม่มีผลกระมัง หรือว่าอะไรจะมา

ปรากฏต่อไป ก็คิดสงสัยไปดังนี้ ก็เป็นอันตรายแก่สมาธิ ฉะนั้น ก็ต้องอย่าสงสัย  

หน้าที่ก็คือว่าด�าเนินการปฏิบัติต่อไป และผลของการปฏิบัติก็จะมาปรากฏข้ึนเอง  

การที่คอยก�าหนดให้รู้ทันนิวรณ์และคอยระงับนิวรณ์ดังกล่าวมานี้ เป็นการเลื่อนการ

ปฏิบัติขึ้นอีกชั้นหนึ่ง เข้าในหมวดธรรม

การพจิารณาขันธ์

แต่ว่าก็ควรจะรู้ต่อไปอีกว่า นิวรณ์นั้นเดินเข้ามาทางไหน อาศัยอะไร นิวรณ์

นั้นอาศัยเบญจขันธ์เข้ามา คือ อาศัยรูป อาศัยเวทนา อาศัยสัญญา อาศัยสังขาร  

อาศัยวิญญาณ รูปก็คือรูปกาย ที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง ๔ เป็นมหาภูตรูป และ

ประกอบด้วยอุปาทายรูป รูปอาศัย รวมกันเป็นรูปกาย เวทนาก็คือความรู้สึกเป็นสุข

เป็นทุกข์ ไม่ทุกข์ไม่สุข สัญญาก็คือความจ�าได้หมายรู้ สังขารก็คือความคิดปรุงหรือ

ความปรุงคิด วิญญาณก็คือความรู้สึกเห็นรูป ได้ยินเสียง ได้ดมกล่ิน ได้ล้ิมรส  

ได้ถกูต้องสิง่ทีก่ายถกูต้อง และได้รูเ้รือ่งรูปเรือ่งเสียงเป็นต้นในอดตีทีไ่ด้ประสบพบผ่าน

มาแล้ว เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณนีเ้ป็นนามธรรม รวมเรยีกว่านามรปู นามรปู

อนัน้ีเป็นทีอ่าศยัเกดิของกิเลส ถ้าไม่มนีามรูป กเิลสกไ็ม่มทีีอ่าศัยเกดิขึน้ เพราะฉะนัน้ 

ก็ต้องดูให้รู้ที่อาศัย เท่ากับว่าให้รู้บ้านของกิเลส

การพจิารณาอายตนะ

คราวนี ้เมือ่รูบ้้านของกิเลสแล้ว กต้็องรูป้ระตบู้าน บ้านนัน้ถ้าหากว่าปิดประตู

หน้าต่างหมด อะไรก็เข้ามาไม่ได้ แต่ว่าเม่ือเปิดประตหูน้าต่างท้ิงไว้ กเิลสจงึจะเข้ามาได้ 

เพราะฉะน้ัน เม่ือรูจ้กับ้านของกเิลสคอืเบญจขนัธ์ อนัได้แก่นามรปูนีแ้ล้ว กต้็องรูป้ระตู
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หน้าต่างของบ้าน ซึ่งเป็นทางเข้าของกิเลสด้วย ก็ได้แก่อายตนะภายใน ๖ ซึ่งเป็นตัว

ทวาร ๖ ก็ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะ ทั้ง ๖ นี้เรียกว่าทวารก็ได้ คือเป็น

ประตูส�าหรับอารมณ์เข้ามา อารมณ์ก็คืออายตนะภายนอก ๖ อันได้แก่ รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมะ คือเรื่อง เมื่อเรียกคู่กับอายตนะภายใน ก็เรียกว่า

อายตนะภายนอก แต่เม่ือเรียกคู่กับทวารก็เรียกว่าอารมณ์ จะเรียกอย่างไหนก็ได้ 

อายตนะภายในก็ดี ทวารก็ดี ก็เป็นอันเดียวกัน อายตนะภายนอกก็ดี อารมณ์ก็ดี  

ก็หมายความถึงอันเดียวกัน 

อารมณ์เป็นสิง่ทีเ่ข้ามา ทวารเป็นประตเูข้า เบญจขนัธ์นัน้เป็นบ้าน จติกเ็ท่ากบั

ว่าเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ข้างใน อารมณ์ที่เข้ามานั้น โดยปกติก็เข้ามาเป็นสังโยชน์ คือ

มาผกูมดัรดัรงึจติไว้ เม่ือมาผกูมัดรดัรงึจติไว้ จึงได้เกดิเป็นนวิรณ์ขึน้ ถ้าหากว่าอารมณ์

ไม่เข้ามาผูกจิต นิวรณ์ก็ไม่เกิด เพราะฉะนั้น จิตต้องรู้จักว่านี่เป็นบ้านอาศัยของกิเลส 

น่ีเป็นทวารคือประตูบ้านส�าหรับกิเลสจะเข้ามา และนี่เป็นอารมณ์คือเป็นสิ่งที่เข้ามา  

ถ้ารูอ้ยูด่งันี ้อารมณ์กจ็ะไม่เข้ามารดัรึงจติได้ คอืไม่เข้ามาเป็นสังโยชน์ เครือ่งประกอบ

เครื่องรัดรึงผูกมัดจิต เพราะฉะนั้น จึงต้องคอยมีสติอยู่เต็มตัว สติต้องให้อยู่เต็มบ้าน  

สตต้ิองให้อยูเ่ตม็ทกุประต ูเมือ่มสีตคิอยรับรองอยู่ดงันี ้อารมณ์กเ็ข้ามาผกูมดัจติไม่ได้ 

ก็เกิดนิวรณ์ขึ้นไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าเผลอสติเข้าเมื่อใด อารมณ์ก็เข้ามาผูกมัดจิตได้  

เมื่อผูกมัดจิตได้ ก็เกิดเป็นนิวรณ์ขึ้น เพราะฉะนั้น ก็ต้องให้มีสติรู้ลู่ทางไว้รอบคอบ

การท่ีก�าหนดให้รูจ้กัขนัธ์ ๕ ให้รูจ้กัอายตนะภายในภายนอก ให้รู้จกัสงัโยชน์ 

คืออารมณ์ทีเ่ข้ามาผกูมดัรดัรงึจติไว้ให้ตลอดดงันี ้กเ็ป็นการรูท้ีเ่ป็นการป้องกนัตวัด้วย 

เป็นการแก้ไขด้วย แต่ถ้าหากว่าไม่รู ้กช็ือ่ว่าไม่รูก้ารป้องกนัการแก้ไข ท�าสมาธกิไ็ม่ส�าเรจ็ 

ฉะนั้น ในหมวดธรรมนี้ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ก�าหนด ให้รู้จักนิวรณ์ ให้รู้จัก

ขนัธ์ ๕ ให้รูจ้กัอายตนะ ให้รูจ้กัสงัโยชน์ พร้อมทัง้ให้รูใ้นด้านสงบระงบั และวธิปีฏบิตัิ

ก็ตรวจดูลู ่ทางให้รู้ให้ท่ัวถึง แต่ว่าการก�าหนดใจให้เป็นสมาธินั้น ก็ก�าหนดอยู่ใน 

อานาปานสติเป็นหลัก และเมื่ออะไรจะพลอมแพลมเข้ามา ก็ให้รู้ลู่ทางแล้วก็จะแก้ไข

ได้ทันท่วงที กลับมาท�าใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่ได้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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โพชฌงค์

วันนี้จะกล่าวการปฏิบัติทางจิตสืบต่อไป ได้กล่าวมาแล้วในหมวดกาย หมวด

เวทนา หมวดจติ และหมวดธรรม ถงึข้อให้ก�าหนดอายตนะ ซึง่มีแนวการปฏบิติัเนือ่ง

กนัมาโดยตลอดด้วย ตัง้จติให้เป็นสมาธอิยู่ในอารมณ์ข้อหนึง่ให้เป็นหลกั อารมณ์ทีใ่ห้

ตัง้เป็นหลกัไว้นัน้ คอื อานาปานสต ิสตกิ�าหนดลมหายใจเข้าออก แต่กใ็ห้ก�าหนดตรวจ

กายให้ทั่ว ๆ ไปด้วย แล้วมาพักอยู่ท่ีส่วนอานาปานสติ เมื่อประสบเวทนาอันใด  

เมื่อจิตเป็นอย่างใด ก็ให้รู้ เพื่อมิให้เป็นอันตรายแก่สมาธิในอานาปานสติ ประคอง 

อานาปานสตินั้น และก็ให้ตรวจดูอาการของจิต คือว่าแยกออกไปจากจิต คือดูนิวรณ์

ในจติ ทีล่่อแหลมอยู่กคื็อง่วงกับฟุง้ ดงัท่ีกล่าวแล้ว นอกจากน้ีกส็งสัย แต่ถ้ามสีตติืน่อยู่ 

ง่วงก็จะไม่เกิด ฟุ้งก็จะไม่เกิด และเมื่อคอยระงับตัณหา คือตัวอยากที่จะประสบผลไว้ 

สงสัยก็ไม่เกิด ประคองอานาปานสติน้ันไว้ และก็ส�ารวจดูขันธ์ดูอายตนะสืบต่อไป  

พอให้รู้ทางเกิดของนิวรณ์ แต่ในขั้นนี้ ก็พอให้รู้ลู่ทางไว้เท่านั้น ต้องการให้ประคับ

ประคองอานาปานสติไว้ให้เป็นจุดเดียว ไม่เช่นนั้นก็จะฟุ้งซ่าน ใจแตกไม่รวม

คราวนี้ จะย้อนมาเตือนให้ระลึกถึงหลักของการปฏิบัติที่ทิ้งไม่ได้ คือ

อาตาปี มีความเพียร ไม่เกียจคร้านย่อหย่อน ตั้งสัจจะว่าท�าก็ต้องท�า

สมฺปชาโน มีความรู้ ไม่ให้เผลอตัว ให้รู้ตัวทั้งที่เป็นส่วนรูปกาย ให้รู้ว่านั่งอยู่

อิริยาบถอย่างไร อาการอย่างไร ให้รู้นามกาย ความคิดเป็นอย่างไร  สติเป็นอย่างไร  

ความก�าหนดเป็นอย่างไร

สติมา มีสติ คือมีสติก�าหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้า หายใจออก ไม่ปล่อยให้สติ

เลื่อนลอย เมื่อจะเลื่อนลอยไป ก็ต้องชักกลับเข้ามาคุมสติให้อยู่ที่ และ

วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส� ก�าจัดความยินดียินร้ายในโลก โดยเฉพาะ 

กคื็อเมือ่เกดิความยินดอีะไรขึน้ในขณะปฏิบตั ิเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึง่ เช่น ปรากฏ

นมิติทีช่อบใจก็ตาม กต้็องระงบัความยินดี เมือ่เกดิความยนิร้ายข้ึน เพราะเหตุอย่างใด

อย่างหนึ่ง เช่น เม่ืออึดอัดร�าคาญ หรือว่าประสบนิมิตที่ไม่ชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ก็ต้องระงับความยินร้ายนั้น ความคิดก็ตาม อารมณ์ก็ตาม นิมิตก็ตาม อันใดอันหนึ่ง

ที่ปรากฏขึ้นที่จะล่อให้ยินดียินร้าย ก็ต้องละทั้งหมด
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หลกัอนันีท้ิง้ไม่ได้ คนทีท่�าการปฏบิติัแล้วสตเิสียไป กเ็พราะเหตวุ่าท้ิงหลกัอนันี้ 

ท�าไม่ส�าเรจ็กเ็พราะขาดอาตาปี มกัจะสะดุง้เหมอืนอย่างเป็นโรคประสาท กเ็พราะขาด

สัมปชาโน ใจลอย คือยิ่งท�าสมาธิไปยิ่งเป็นคนใจลอยเผลอไผล ก็เพราะขาดสติมา  

ป�้าเป๋ออะไรไปบ้าง ก็เพราะขาดการก�าจัดความยินดียินร้ายในความคิด ในอารมณ์  

ในนิมิตอะไรที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ในการปฏิบัติแล้ว หลักทั้ง ๔ นี้ทิ้งไม่ได้ ยิ่งท�า

สมาธิละเอียดขึ้นเท่าใด หลักทั้ง ๔ นี้ก็ต้องละเอียดยิ่งขึ้นเท่านั้น

และเม่ือได้ปฏิบัติในสมาธิ ในเบื้องต้นก็จะได้อุปจาร คือว่า สมาธิเฉียด ๆ 

ก่อน แล้วก็จะได้อัปปนา คือแนบแน่นเข้าโดยล�าดับ ต้องอาศัยอุปกรณ์ คือ ๑ วิตก 

๒ วิจาร 

วิตก นั้นได้แก่การน�าจิตเข้ามาสู่อารมณ์ของสมาธิ ที่เปรียบเหมือนอย่างการ

เคาะระฆงัขึน้ทีแรก วจิาร นัน้ได้แก่การน�าจติให้คลกุเคล้าอยูก่บัอารมณ์ เหมอืนอย่าง

เสียงครางของระฆัง ในตอนต้นจะต้องใช้วิตกวิจารอยู่เร่ือย คือเมื่อชักจิตเข้ามาอยู ่

กับอารมณ์ จิตก็มักจะหลุดออกไป แลบออกไปโน้นแลบออกไปนี้ ก็ต้องคอยชักกลับ

เข้ามาอยูเ่สมอ โดยต้องใช้อยูเ่สมอ จนจติค่อยเช่ืองเข้า และค่อยแน่วอยู่กบัอารมณ์ของ 

สมาธิ เรียกว่าคลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์ของสมาธิ เมื่อจิตเริ่มคลุกเคล้าเข้ามาดังนี้  

ก็เริ่มเป็นวิจาร เมื่อค่อยเป็นวิจารข้ึน อันนี้ก็เรียกว่า เร่ิมจะได้อุปจาร คือเฉียด ๆ  

เข้ามาแล้ว 

เมื่อเฉียด ๆ เข้ามาดังนี้ ก็เร่ิมจะได้ปีติ ความอิ่มกายอิ่มใจ บางทีก็ถึงกับ

ขนลกุซู ่ได้สขุคือความสบายกายสบายใจ แต่กอ็ย่าให้ฟุง้ไปเพราะปีต ิเพราะถ้าสุขฟุง้

ไปเพราะปีติเพราะสุข ก็เสียสมาธิ ต้องคอยคุมสติไว้ไม่ให้ฟุ้งไปเพราะปีติเพราะสุข 

และเมือ่กายใจเป็นสขุ จติกจ็ะตัง้มัน่เป็นเอกคัคตา คอืมอีารมณ์เดยีว ซึง่เกดิจากวเิวก 

คือ สงัดจากกามและจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะในเวลานั้น กามก็สงบไปจากจิต 

อกุศลธรรมก็สงบไปจากจิต เมื่อถึงขั้นนี้ จึงชื่อว่าได้อัปปนาสมาธิขั้นแรก เป็นสมาธิที่

แน่วแน่ เรยีกว่าได้ปฐมฌาน คอืความเพ่งทีห่นึง่ เพราะฉะนัน้ ปฐมฌาน จึงมีองค์ ๕ 

คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
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คราวนี ้เมือ่รกัษาเอกคัคตาอนันีไ้ว้สนทิแนบเนยีนย่ิงขึน้ วิตก วจิาร กเ็ลกิใช้ 

เพราะว่าจิตก็เป็นหนึ่งแล้ว ไม่ต้องคอยเฝ้าชักจิตเข้ามาสู่อารมณ์ ซึ่งเรียกว่าวิตก  

ไม่ต้องคอยเฝ้าประคองจิตไว้ให้แน่วอยู่กับอารมณ์ ซึ่งเป็นวิจาร เพราะว่าจิตแน่วเป็น

หน่ึงอยู่ได้แล้ว วิตกวิจารก็หมดหน้าท่ี เอกัคคตานั้นก็ละเอียดเข้าเรียกว่า เกิดจาก

สมาธิ คือความตั้งใจมั่น เป็นเอกัคคตาข้างในเข้า เมื่อถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าได้ ทุติยฌาน 

ความเพ่งที่สอง มีองค์สาม คือ ปีติ สุข เอกัคคตา

เมื่อรักษาเอกัคคตาอันน้ีไว้ให้แน่วแน่ยิ่งขึ้น ความรู้สึกซู่ซ่าทางกายทางจิต 

ซึ่งเป็นปีติก็สงบ เพราะว่าความรู้สึกที่เป็นปีตินี้ มีในจิตที่ยังไม่เป็นเอกัคคตาเต็มที่  

เมือ่เป็นเอกคัคตาเตม็ที ่ปีตคืิอความรูส้กึซูซ่่ากก็ลายเป็นของหายไป กส็งบไป เม่ือถึง

ขั้นนี้ก็เป็นตติยฌาน ความเพ่งที่สาม ซึ่งมีองค์สองคือ สุข กับ เอกัคคตา

เมื่อรักษาเอกัคคตาอันน้ีให้แน่วแน่ยิ่งขึ้น ก็สิ้นความรู้สึกเป็นสุข กลายเป็น

อุเบกขา คือไม่ทุกข์ไม่สุข เพราะเมื่อยังรู้สึกเป็นสุขอยู่ จิตก็ยังแบ่งมารู้สึก ก็แปลว่า

จิตยังเป็นสองง่าม คือว่าแน่วอยู่กับอารมณ์ด้วย รู้สึกด้วย เมื่อเอกัคคตาละเอียดเข้า 

จิตกม็ารวมอยูก่บัเอกคัคตาอนัเดยีว ไม่ออกมารูส้กึข้างนอก ลักษณะอนันีก้เ็ป็นอเุบกขา 

คือไม่ทุกข์ไม่สุข เมื่อถึงขั้นนี้ก็เป็น จตุตถฌาน คือฌานที่สี่ มีองค์สอง คือ เอกัคคตา  

อุเบกขา

ในทางปฏิบัตินั้น จะปฏิบัติท�าสมาธิให้มากเรื่อยขึ้นไปจนถึงฌานชั้นที่สี่ หรือ

จะเอาแต่ฌานชัน้ทีห่นึง่กไ็ด้ ทีส่องกไ็ด้ ทีส่ามกไ็ด้ จิตทีเ่ป็นเอกคัคตาแม้ด้วยฌานชัน้

ทีห่นึง่ ก็เรยีกว่าเป็นจติท่ีอ่อนท่ีควรแก่การงาน พอทีจ่ะใช้ปฏบิติัในวิปัสสนาสูงขึน้ไปได้ 

เพราะฉะน้ัน เมื่อถึงขั้นนี้แล้ว ก็น้อมจิตท่ีเป็นเอกัคคตานั้นไปจับพิจารณาเบญจขันธ์  

ที่เคยตรวจดูมาคราวหนึ่งอย่างคร่าว ๆ แล้วให้จัดเจน ตรวจดูอายตนะ ตรวจดูให้รู้จัก

หน้าตาของเบญจขันธ์ว่ารูปมีลักษณะหน้าตาอย่างไร เวทนามีลักษณะหน้าตาอย่างไร  

สัญญามีลักษณะหน้าตาอย่างไร สังขารมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไร และตรวจดูทาง

เกิดนามธรรม คือทางเกิดของเวทนา สัญญา สังขาร ก็ตรวจดูสืบไปถึงอายตนะ  

ดูลักษณะหน้าตาของอายตนะภายใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย มนะ ดูลักษณะหน้าตา

ของอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมะ คือเรื่องราว 
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นามธรรมเกิดขึ้นอาศัยอายตนะกระทบกัน คือเกิดอายตนะ และเมื่อสิ้นวาระก็ดับไป

คราวหน่ึง ๆ เช่นว่าเมือ่ตาเหน็รปู กเ็กดิวญิญาณความรูส้กึเหน็รปู เกดิเวทนาความรูส้กึ

เป็นทุกข์ เป็นสุขหรือเฉย ๆ เกิดสัญญาความจ�าได้หมายรู้ในรูป เกิดสังขารคือความ

คดิปรงุหรอืความปรงุคดิในรปู ในตอนนีเ้องสังโยชน์ คอื เครือ่งผกูกเ็ข้ามาผกูอารมณ์

ไว้กบัจติ เม่ือผกูอารมณ์ไว้กบัจติ ถ้าอารมณ์นัน้เป็นทีต่ัง้ของฉันทราคะ กเ็กดิกามฉันท์ 

ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของโทสะ ก็เกิดพยาบาท ถ้าอารมณ์นั้นเป็นท่ีต้ังของโมหะ  

ก็เกิดถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอันว่าอายตนะ

นีเ้องท�าให้เกดินามธรรม น�าให้เกดิเครือ่งผกูจติ คอืผกูจติไว้กบัอารมณ์หรอืผกูอารมณ์

ไว้กับจิต แล้วก็น�าให้เกิดนิวรณ์ 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ตั้งสติให้มั่นคง ให้เป็นตัวรู้ตัวตื่นอยู่ตามเป็นจริง เมื่อตั้งสติ

มั่นเป็นตัวตื่นตัวรู้อยู่ดังนี้ ก็เป็น สติสัมโพชฌงค์ ขึ้น 

ก็ย่อมจะเกิดปัญญาวิจัย คือว่าแยกออกได้เป็นส่วน ๆ ว่า นี่เป็นเบญจขันธ์

คือนามรูป นี่เป็นอายตนะภายในภายนอก นี่เป็นสังโยชน์ผูกใจเข้าแล้ว นี่เป็นนิวรณ์ 

ดูจนวิจัยออกไปได้ดังนี้ ก็เป็น ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์

เมื่อวิจัยออกไปได้แล้ว ก็ท�าหน้าที่ละส่วนที่เป็นกิเลส อบรมส่วนที่เป็นสติให้

มากข้ึน แต่ว่าในขั้นนี้นั้น ละเป็นส�าคัญ คือละส่วนที่เป็นกิเลสออกไปเสีย ด้วยวิธี

ป้องกันอย่างหน่ึง ละอย่างหน่ึง คือมีสติวิจัยอยู่ อายตนะก็จะไม่เป็นทางก่อกิเลส 

ต้ังต้นแต่สังโยชน์ แต่ว่าถ้าเผลอสติ อายตนะก็จะเป็นทางก่อกิเลสตั้งต้นแต่สังโยชน์ 

ถ้าก่อขึ้นในใจ ก็ต้องดู ดูให้รู้ว่านี่กิเลส จนกิเลสสงบ ก็ชื่อว่าละด้วยการดูให้รู้ อันนี้

เรียกว่าเป็น วิริยสัมโพชฌงค์

เมื่อละกิเลสออกไป ก็ฟอกจิตใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ผลคือปีติก็เกิดขึ้น เป็นปีติ

ที่ละเอียด คือเป็นความดูดดื่มใจอันเกิดจากการวิจัยการละส่วนที่เป็นกิเลสออกไป  

เป็นปีติที่ประกอบด้วยความสุขอยู่ในตัว ท�าให้สุขกาย สุขใจ มีความละเอียดยิ่งขึ้น  

เป็นปีติสุขที่ละเอียดกว่าปีติสุขในสมาธิ อันนี้ก็เป็น ปีติสัมโพชฌงค์
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คร้ันปรากฏปีตินี้ ปรากฏเป็นความสงบกาย สงบใจมากขึ้นก็เป็น ปัสสัทธิ  

สัมโพชฌงค์

เมือ่ได้ความสงบกาย สงบใจ จติใจกต็ัง้มัน่แน่วแน่ยิง่ขึน้ กเ็ป็น สมาธสิมัโพชฌงค์

เมื่อใจตั้งมั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้น ก็เพ่งดูธรรมะนั้นด้วยจิตสมาธินั้น คือดูความจริง

ทีป่รากฏขึน้ กเิลสทีอ่าศยัอายตนะเกดิสงบ ความจรงิของเบญจขนัธ์ไม่ปรากฏกเ็พราะ

ไม่ดู หรือว่าดู แต่ว่ายังมีฝ้าอยู่ในจิตปิดบังไว้ เมื่อช�าระฝ้าในจิตออกไปเสียได้ และใช้

จิตที่บริสุทธิ์นั้นดูเบญจขันธ์ ดูลักษณะหน้าตาของเบญจขันธ์นั้นนั่นแหละให้ปรากฏ 

ความจริง ของเบญจขันธ์ก็จะปรากฏขึ้น ดูอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องไปตกแต่งความจริง  

เพราะถ้าไปตกแต่งความจริง เป็นความจริงที่ตกแต่งขึ้นแล้ว ก็ไม่ใช่ความจริงที่แน่แท้  

ดูความจริงนั้นให้ปรากฏเป็นความจริงขึ้นเอง ดูที่ไหน ก็ดูที่เบญจขันธ์อันนี้ เมื่อดูอยู่

ด้วยสมาธิจิตที่เป็นสัมโพชฌงค์ ก็เป็น อุเบกขาสัมโพชฌงค์

ฉะนั้น เมื่อการปฏิบัติมาถึงขั้นนี้ ก็เลื่อนจากสมาธิมาปฏิบัติขั้นปัญญา หรือ

เลือ่นจากข้ันสมถะมาในขัน้วปัิสสนา เม่ือมาถงึขัน้วิปัสสนาแล้ว กต้็องยกเบญจขนัธ์ขึน้

เป็นอารมณ์ ในขั้นของสมถะนั้น ยกอานาปานสติเป็นอารมณ์ เมื่อมาถึงขั้นวิปัสสนา 

ยกเบญจขันธ์ขึ้นเป็นอารมณ์ เม่ือยกเบญจขันธ์เป็นอารมณ์ ก็ด�าเนินมาตั้งแต่ขั้น 

สติสัมโพชฌงค์ เป็นล�าดับจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์

พจิารณาตรวจดแูล้ว  จะปฏิบัติในสมาธหิรอืจะลองหดัพจิารณาในด้านวปัิสสนา

กไ็ด้ ถ้าพจิารณาในด้านวปัิสสนา กย็กเบญจขนัธ์ขึน้เป็นอารมณ์ ดเูบญจขนัธ์ ดูอายตนะ

ภายใน ภายนอก ดูสงัโยชน์ ดูให้รูใ้ห้ท่ัวถงึ แล้วก็วิจยัว่าอันไหนเป็นอะไร เป็นอย่าง ๆ 

แล้วก็เลื่อนขึ้นไปเป็นวิริยะ คือว่าละ ละด้วยดูให้รู้ ส่วนที่เป็นกิเลสก็จะสงบ แล้วผล 

ก็เป็นปีติ เมื่อเป็นปีติเป็นสุขแล้ว ก็จะเป็นสมาธิเป็นอุเบกขา อุเบกขานั่นก็มิใช่อื่น  

ก็กลับมาดูเบญจขันธ์นั้น ให้ความจริงของเบญจขันธ์ปรากฏ นี้เป็นแนวปฏิบัติในขั้น

วิปัสสนาตามสติปัฏฐาน
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อรยิสัจจ์ ๔

การอบรมในวนันี ้จะสบืต่อจากทีไ่ด้กล่าวมาแล้วถงึโพชฌงค์ แต่จะย้อนกล่าว

เพื่อให้อนุสนธิกันว่า การปฏิบัติในสติปัฏฐานนั้น ท�าทางสมถะและท�าทางวิปัสสนา  

ในหมวดกาย หมวดเวทนา หมวดจิต ด�าเนินทางสมถะ ครั้นถึงหมวดธรรม ก็เริ่มมา

ทางวิปัสสนา 

แต่เมื่อปฏิบัติทางสมถะ ก็อาจพิจารณาในหมวดนิวรณ์ หมวดขันธ์ หมวด

อายตนะ ให้รูลู้ท่างเกดิของสงัโยชน์ ของนวิรณ์ แล้วกก็ลบัมาตัง้จติไว้ในอานาปานสติ 

เมื่อจะมีอะไรมาท�าให้วอกแวกนั้น แล้วก็กลับมาตั้งจิตไว้ในสมาธิ จนจิตตั้งมั่นแน่วแน่ 

เป็นอปัปนาสมาธ ิซึง่เมือ่แน่วแน่มาก กเ็ข้าถึงขัน้ฌานตามล�าดบัข้ันตามทีก่ล่าวมาแล้ว 

คราวนี้ ในขั้นปฏิบัติต่อไป ก็น้อมจิตที่เป็นสมาธินั้นมาด�าเนินทางวิปัสสนา

โดยตรง การด�าเนนิทางวปัิสสนาโดยตรงนัน้ จะต้องพจิารณาขนัธ์ อายตนะ เพราะว่า

ขันธ์ อายตนะนี้เป็นภูมิ เป็นภาคพื้นของวิปัสสนา เมื่อก�าหนดขันธ์ ดูอายตนะ สติก็

จะตั้งมั่นเป็น สติสัมโพชฌงค์ และจะสืบต่อมาโดยล�าดับ  จนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์

ที่ได้กล่าวแล้ว

อเุบกขานัน้ กค็อืการดธูรรมนัน้ กห็มายถึงว่าดูเบญจขนัธ์นัน้ ดท่ีูไหน กด็ท่ีูจติ 

จติทีต่ัง้มัน่ ฉะนัน้ จะกล่าวว่าดท่ีูจติตัง้ม่ันกไ็ด้ เมือ่จติตัง้มัน่ ตัง้มัน่ในอะไร ตัง้มัน่อยู่

ในเบญจขันธ์ ก็จะพบเบญจขันธ์ ความจริงของเบญจขันธ์ก็จะปรากฏ ความจริงของ

เบญจขนัธ์นัน้คอืเกดิดับ รูปขันธ์ในอดีตกเ็กิดดบัมาโดยล�าดบั ในปัจจบุนักเ็กิดดบัอยูใ่น

ปัจจบุนั ในอนาคตกจ็ะเกดิดับในอนาคต แต่ว่าดใูนปัจจบุนัเท่านัน้ ลมหายใจเข้ากเ็กดิ 

ออกกด็บั อริยิาบถต่าง ๆ กเ็ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ เท่ากบัเกดิดบัอยูเ่สมอ อาการ ๓๑ 

หรือ ๓๒ รวมเข้าก็เป็นธาตุ ธาตุ ๔ หรือธาตุ ๕ นี้ก็เกิดดับอยู่เสมอ แต่เพราะมี

สนัตต ิคือความสบืต่อตามล�าดบั จงึไม่ปรากฏ แต่ถ้าพิจารณาก็อาจปรากฏได้ เวทนา  

สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เกิดดับอยู่เสมอ เมื่อเห็นความเกิดเห็นความดับชัดเจนขึ้น  

ทุกขสัจจ์ ความจริงคือทุกข์ก็ปรากฏขึ้น
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เมือ่ดทูีท่กุขสจัจ์นี ้สมทุยัสจัจ์กป็รากฏ คอือตัตาหรอืเรา ซึง่ยดึอยูท่ีเ่บญจขนัธ์ 

ยึดนี้เป็นอุปาทาน ยึดด้วยอะไร ยึดด้วยตัณหา ตัณหาอุปาทานก็ปรากฏ

และเมื่อสมุทัยสัจจ์ปรากฏหน้าตาขึ้นแก่ปัญญาที่ดูอยู่ กิเลสนั้นมีปกติต้อง 

หลบหน้าปัญญาเหมือนอย่างของไม่จริงหรือของปลอม เมื่อรู้ว่าจริง ความปลอม 

ปรากฏขึ้น ก็ไม่เป็นที่ต้องการ เมื่อดูอยู่รู้หน้าตาของสมุทัย สมุทัยก็จะสงบ นิโรธคือ

ความดับก็ปรากฏขึ้น

สมทุยัปรากฏข้ึนแก่อะไร ปรากฏขึน้แก่ความรู้ ความรู้นัน้ ก็เป็นรู้ปล่อย ความรู้

วางก็ปรากฏขึ้นเป็นมรรค ซึ่งเมื่อประมวลถึงอาการทั้งปวงของมรรคก็เป็นองค์ ๘ คือ

เมื่อจะดูความรู้ความเห็นนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อจะดูความด�าริก็เป็นสัมมาสังกัปปะ 

เมื่อจะดูความปกติกายปกติวาจาก็เป็นสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ ดูความเป็นอยู่ก็

เป็นสัมมาอาชีวะ ดูความเพียรที่ปฏิบัติอยู่นั้นก็เป็นสัมมาวายามะ ดูตัวสติของตน 

ในเวลานั้นก็เป็นสัมมาสติ ดูความตั้งใจมั่นก็เป็นสัมมาสมาธิ ประกอบกันเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน มรรคสัจจ์ก็ปรากฏขึ้น

เมือ่ปฏิบัตใิห้สัจจะท้ัง ๔ ปรากฏขึน้ เป็นอนัหนึง่อนัเดียวดงัน้ี ถ้าความปรากฏ

ขึ้นนั้นเป็นกุปปธรรม ก็ชื่อว่าได้รับผลที่ยังเป็นกุปปธรรม ถ้าความปรากฏขึ้นนั้นเป็น

อกุปปธรรม ก็ได้รับผลท่ีเป็นอกุปปธรรม แต่แม้ว่าได้รับผลที่เป็นกุปปธรรมคือยัง 

ก�าเริบได้ ก็ยังชื่อว่าได้รู้ทางด�าเนิน และได้รับความสุขอันเกิดจากการปฏิบัติ

การบรรยายในวันนี้ จึงเป็นอันว่าจบสติปัฏฐาน หมวดกาย หมวดเวทนา  

หมวดจติ และหมวดธรรม สตปัิฏฐานนีเ้ป็นหนทางอนัเอก คอืเป็นทางด�าเนนิอันเดยีว 

เพือ่วสิทุธคิอืความหมดจดซ่ึงจะท�าให้ล่วงโสกะ ปรเิทวะ ดบัทกุข์โทมนสั เป็นทางทีจ่ะ

ให้ด�าเนินไปเพื่อญายธรรม เพื่อนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงเป็นพระสูตรที่ควรจะสนใจ 

ควรจะเข้าใจ และควรที่จะได้ปฏิบัติ เมื่อได้ปฏิบัติอยู่เสมอ จะท�าให้ได้ประสบรสของ

พระพทุธศาสนา ผูท่ี้รูส้กึจดืชดืในพระพทุธศาสนา เกดิความเบือ่หน่าย ดงัท่ีเรียกว่า  

อนวิรติ ในพระพุทธศาสนา สงสัยในพระพุทธศาสนา ก็เพราะไม่ได้พิจารณาให้เข้าใจ

ในสติปัฏฐาน ไม่ได้ลองปฏิบัติ แต่ถ้าหากพิจารณาให้เข้าใจและลองปฏิบัติดู จนได้รับ

รสในการปฏิบัติบ้างแล้ว ก็จะเห็นค่าของพระพุทธศาสนายิ่งนัก
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.



บทน�า

ลมหายใจเข้าออกของทุก ๆ คนนี้เป็นแหล่งบังเกิดขึ้นแห่งสมาธิและปัญญา 

ซึ่งพระพุทธเจ้าเองตามที่ปรากฏในพระสูตรก็ได้ทรงจับปฏิบัติก�าหนด ตั้งแต่เป็น 

พระราชกุมารดังได้กล่าวแล้ว และเมื่อจะทรงพบทางอันเป็นมัชฌิมาปฏิปทา ก็ได้ทรง

หวนระลกึถึงสมาธท่ีิทรงได้จากการก�าหนดลมหายใจเข้าออก ในขณะเป็นพระราชกมุาร

นั้น จึงมาทรงจับก�าหนดลมหายใจเข้าออก และก็เป็นอันว่าได้ทรงพบทางท่ีเป็น 

มชัฌมิาปฏปิทา ข้อปฏบิตัอินัเป็นหนทางกลาง เป็นการเริม่แรก จงึกล่าวได้ว่าเหมือน

กบัทรงได้พระองค์เองขณะเมือ่เป็นพระราชกมุารน้อยนัน้ มาเป็นพระอาจารย์บอกทาง

ปฏบิตั ิแก่พระองค์ในขณะท่ีเสดจ็ออกทรงผนวชแล้วนัน้ เพราะฉะนัน้ ในสตปัิฏฐานสตูร 

จึงได้ตรัสแสดงอานาปานัสสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออกไว้เป็นข้อแรก

และกไ็ด้กล่าวแล้วว่า ผูป้ฏบิติัควรจะถอืเอาหลกัทีท่รงสัง่สอนไว้ด้วยพระองค์

เองในการท�าอานาปานัสสติเป็นหลักส�าคัญ พิจารณาให้เข้าใจในแนวปฏิบัติที่ได้ตรัส

สอนไว้ ส่วนแนวปฏิบัติของพระอาจารย์ทั้งหลาย เลือกปฏิบัติมาประกอบเข้าตามท่ี

เหมาะสมแก่อัธยาศัยของตน

และทีต่รสัสอนให้นัง่ขดับลัลงัก์ ตัง้กายตรง ด�ารงสตมิัน่รวมจติเข้ามาก�าหนด

หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจออกก็ให้รู้ แม้ว่าจะนั่งขัดบัลลังก์หรือขัดสมาธิ์ ไม่สะดวก  
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จะนั่งเก้าอี้ก็ใช้ได้ และการตั้งกายตรงไม่พิงนั้น ถ้าท�าได้ก็เป็นการดี แต่ถ้าท�าไม่ได ้

ก็พิงได้ แต่ว่าการตั้งสติไว้จ�าเพาะหน้า คือไม่ส่งสติไปข้างไหนเป็นสิ่งที่ต้องท�า รวมใจ

เข้ามานั้นเอง

เมื่อรวมใจเข้ามาดั่งนี้ ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ก็จะปรากฏแก่ความรู้ 

เพราะว่าจิตนี้เป็นธาตุรู้ จิตอยู่ท่ีไหนก็รู้ที่นั่น เมื่อจิตเกาะอยู่กับอารมณ์ภายนอก  

ก็รู้อารมณ์ภายนอกน้ัน เม่ือจิตปล่อยอารมณ์ภายนอก เข้ามาตั้งอยู่ในลมหายใจเข้า 

ลมหายใจออก ก็ย่อมรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ นี้เป็นความรู้ขั้นแรก



ตอนที่ ๑
จติหลงมายา และ ทางดับกเิลส

บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

การอบรมจิตนั้น มาจากภาษาบาลีว่า จิตตภาวนา พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงจิต

ไว้ว่า จิตนี้เป็นธรรมชาติประภัสสรคือผุดผ่อง แต่เศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสคือ 

เครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามา แต่ว่าจิตนี้เมื่อปฏิบัติท�าจิตตภาวนา ก็วิมุตติหลุดพ้นจาก

เครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามาได้

เครื่องเศร้าหมองนั้นมาจากค�าว่ากิเลส และกิเลสนี้เป็นส่ิงที่จรเข้ามาดองจิต 

นอนเน่ืองอยูใ่นจติ จงึหมายความว่ากเิลสไม่ใช่เป็นธรรมชาตขิองจติ แต่เป็นสิง่ทีจ่รเข้า

มาดังกล่าวจึงเป็นเหมือนอย่างแขกหรือผู้มาหาที่เข้ามาสู่บ้าน แต่เมื่อเข้ามาแล้วก็ยึด

บ้านที่เข้ามานั้นเป็นที่อาศัย ทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตนี้ยังเป็นธรรมชาติที่น้อมไปได้ ถ้าน้อม

ไปในฝ่ายชั่ว ก็จะคุ้นเคยอยู่กับความชั่ว ถ้าน้อมไปในทางดีในความดี ก็จะคุ้นเคยอยู่

ในความดี จิตเป็นธรรมชาติที่น้อมไปได้ดั่งนี้
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ธรรมชาตขิองจติ

แต่ว่าจตินัน้กยั็งมธีรรมชาตอีิกอย่างหนึง่ คือเป็นธาตรุูอ้นัเรยีกว่าวญิญาณธาตุ

คือธาตุรู้ คือรู้อะไร ๆ ได้ แต่ว่าเพราะจิตที่ยังมิได้อบรมนั้น แม้จะเป็นธรรมชาติรู้  

ก็ยังเป็นรู้ผิดรู ้หลงอยู่ เพราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู ้ในสัจจะท่ีเป็นตัวความจริง  

เพราะฉะนั้น เมื่อรู้สิ่งใดก็เป็นความรู้ที่ไม่ทะลุปรุโปร่ง แต่เป็นความรู้ที่ติดอยู่แค่มายา

ของสิ่งเหล่านั้น ยังไม่ทะลุถึงสัจจะคือความจริง ฉะนั้นจึงมีความยึดถือติดอยู่ในมายา

ของสิ่งน้ัน ๆ ในโลก เม่ือสิ่งท่ียึดนั้นเป็นเพียงมายา ไม่ใช่เป็นสัจจะคือความจริง  

ความรู้ที่ยึดมายานั้นจึงเป็นความรู้ผิด เป็นความรู้หลง

ฉะนั้น จึงรับอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่ได้ประสบพบเห็นทางตา โดยเป็นรูป

ต่าง ๆ ที่ได้ยินทางหูโดยเป็นเสียงต่าง ๆ ที่ได้ทราบทางจมูกโดยเป็นกลิ่นต่าง ๆ ที่ได้

ทราบทางลิ้นโดยเป็นรสต่าง ๆ ที่ได้ทราบทางกายโดยเป็นสิ่งถูกต้องต่าง ๆ และที่ได้

รู้ได้คิดทางใจโดยเป็นธรรมะที่แปลว่าเรื่องราวต่าง ๆ คือเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้ประสบ

พบผ่านมาแล้วเป็นต้น สิ่งที่รับทางตาหูเป็นต้นดังกล่าว เข้ามาคิดปรุงหรือปรุงคิด 

ในจิตใจ เรียกว่าอารมณ์และเม่ือความรู้ของจิตที่รับน้ัน ยังเป็นความรู้แค่มายาของ 

สิ่งเหล่าน้ัน ฉะนั้นจึงบังเกิดความยินดีในอารมณ์คือเรื่องอันเป็นที่ต้ังของความยินดี 

ยนิร้ายในอารมณ์ คือเรือ่งอันเป็นท่ีตัง้ของความยนิร้าย หลงตดิในอารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้

ของความหลงตดิ จงึปรากฏเป็นราคะความตดิใจยนิด ีหรอืโลภะความโลภอยากได้เป็น

โทสะความกระทบกระทั่งโกรธแค้นขัดเคือง เป็นโมหะคือความหลงอันเรียกว่ากิเลส

อาสวะ อนุสัย

อารมณ์และกิเลสเหล่านี้ก็ประกอบกันอยู่ หมักดองจิตอยู่ทับถมทวีขึ้น และ

มุ่งอาการที่หมักดองก็เรียกว่าอาสวะ มุ่งอาการที่นอนเนื่องก็เรียกว่าอนุสัย อันเป็น 

ที่ตั้งของอาการจิตที่เรียกว่า นิสสัย อุปนิสัย สันดาน ของบุคคลแต่ละคน

และเม่ืออารมณ์และกิเลสหมักดองนอนเนื่องอยู่ดั่งนี้ เมื่อจิตนี้รับอารมณ์คือ

เรื่องใหม่ ๆ เข้ามาทางตาทางหูเป็นต้น ก็ท�าให้อารมณ์และกิเลสที่หมักดองอยู่เป็น 
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อาสวะเป็นอนสุยัดงักล่าวนัน้ฟุง้ขึน้มา ปรากฏเป็นความชอบบ้างในเมือ่อารมณ์ใหม่ ๆ 

เหล่านัน้เป็นพวกเดียวกนักบัสิง่ทีช่อบ เป็นความชงับ้างในเมือ่อารมณ์ใหม่ ๆ เหล่านัน้

เป็นที่ตั้งของสิ่งท่ีชัง เป็นอย่างเดียวกัน เป็นพวกเดียวกันกับความชังที่หมักดองอยู่ 

บังเกิดความหลงบ้างในเมื่ออารมณ์ใหม่ ๆ เหล่านั้นเป็นที่ตั้ง คือเป็นพวกเดียวกันกับ

ความหลงที่นอนจมอยู่ ก็เพิ่มพูนราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ ดังกล่าวนั้นทวีมากขึ้น

ไปอีก

จติเศร้าหมอง

เพราะฉะนั้น จิตของแต่ละบุคคลนี้จึงเป็นจิตที่เศร้าหมองไม่ผ่องใส เพราะยัง

มีเครื่องเศร้าหมองมาหมักดอง นอนจมอยู่มาก�าบังธรรมชาติของจิตท่ีประภัสสรคือ

ผดุผ่องนัน้ ท�าให้ไม่ผดุผ่อง และมาปิดบงัความรูท้ีเ่ป็นธาตรุูน้ัน้ไม่ให้รู้จรงิ ให้รูแ้ค่มายา

ติดอยู่แค่มายาเท่านั้น

อันสิ่งทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ดังกล่าวนั้น ซึ่งทุก ๆ คนก็ชอบบางอย่าง  

ชังบางอย่าง หลงอยู่บางอย่าง อยู่โดยปรกติก็เป็นเพราะเหตุดังที่กล่าวมา

มายาของรูปเป็นต้น

และข้อที่เรียกว่ามายานั้น ถ้าพิจารณาก็พอเห็นได้ว่าเป็นมายาจริง ดังรูป 

ทั้งหลายที่ตาเห็น เช่นร่างกายนี้ของกันและกันก็เห็นแค่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง  

ใต้หนังเข้าไปก็มองไม่เห็น และผมขนเล็บฟันหนังนั้น ก็เป็นไปตามวัย เมื่ออยู่ในวัยที่

งดงามเปล่งปลั่ง ก็งดงามเปล่งปลั่ง เมื่อผ่านวัยที่งดงามเปล่งปลั่งไปแล้ว ก็ทรุดโทรม

ช�ารุด และก็ประกอบอยู่ด้วยสิ่งที่ไม่งดงาม

และที่สกปรกเป็นอันมากภายในผืนหนังที่หุ้มห่ออยู่นี้ ถ้าเปิดออกมาดูแล้ว  

ก็จะไม่ปรากฏเป็นสิ่งท่ีงดงามน่ารักน่าชม และเป็นสิ่งที่น่าเกลียด ทั้งโดยสี ทั้งโดย

สณัฐาน ทัง้โดยกล่ิน ท้ังโดยท่ีเกดิ ท้ังโดยท่ีอยู ่เพราะฉะน้ัน ความงดงามทีป่รากฏอยู ่
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จึงมีอยู่แค่ขนเล็บฟันหนังที่ตามองเห็น และที่ก�าลังอยู่ในวัยที่เปล่งปลั่ง และที่ได้มีการ

ตบแต่ง มีการช�าระล้างตบแต่งไว้แล้ว

เสียงก็เช่นเดียวกัน ก็สักแต่ว่าเป็นเสียง จะเป็นเสียงนินทาเสียงสรรเสริญ  

ก็เป็นแค่เสียง ความเป็นเสียงนั้นจะเป็นนินทาก็ตาม จะเป็นสรรเสริญก็ตาม ไม่แตก

ต่างกัน เหมือนอย่างลมท่ีพัดมา กระทบตัวเองของทุก ๆ คน จะมาทางทิศไหน 

ก็ไม่ต่างกัน จะพัดเบาพัดแรงก็เป็นลม แต่ว่าเพราะมีภาษาคือเสียงนั้นเองเป็นภาษา 

และก็มีสมมติภาษานั้นขึ้น บัญญัติภาษานั้นขึ้น ส�าหรับส่ือให้รู้จิตใจของกันและกัน  

จึงท�าให้ติดในสมมติบัญญัติตามที่เสียงแสดงออก

แต่ว่าเสียงท่ีแสดงออกไว้เป็นภาษานั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นความจริง ทั้งสรรเสริญ

ทั้งนินทา ในเมื่อสรรเสริญผิดนินทาผิดเช่นว่าท�าชั่ว สรรเสริญว่าท�าดี ก็ไม่ท�าให้ผู้ท่ี 

ถูกสรรเสริญว่าดีนั้นดีขึ้นมาได้ ต้องชั่วตามที่ตนท�านั้นเอง เมื่อท�าดีแต่ถูกนินทาว่าชั่ว 

ก็ไม่ท�าให้ความดีกลับเป็นความชั่วได้ เมื่อท�าดีก็คงเป็นท�าดีอยู่นั่นเอง

แต่ว่าบคุคลตดิในสมมตบิญัญตัขิองภาษา จงึได้มนีนิทามสีรรเสริญ ท�าให้เสยีง

ที่สักแต่ว่าเป็นลม หรือดังท่ีเรียกว่าลมปาก มีพลังอ�านาจขึ้น ด้วยการที่มายึดถือใน

สมมติบัญญัติเป็นภาษาของเสียง

กลิน่นัน้จะเป็นอย่างไรกแ็ค่ประสาทจมกู  พ้นประสาทจมกูไปแล้วกไ็ปปรากฏ

ว่าเป็นอย่างไร

รสนั้นก็เช่นเดียวกัน อร่อยหรือไม่อร่อย ท่ีชอบใจหรือไม่ชอบใจก็อยู่แค่ล้ิน 

พ้นประสาทสิ้นไปถึงคอแล้ว ความอร่อยไม่อร่อยต่าง ๆ ก็ไม่ปรากฏ

สิ่งที่กายถูกต้องก็เหมือนกัน ก็ปรากฏว่าเป็นอย่างไรอยู่แค่กายประสาท  

พ้นกายประสาทเข้าไปแล้วก็ไม่ปรากฏเป็นความรู้สึกอย่างใด

ธรรมะคือเรื่องราวทางใจต่าง ๆ ที่จิตมาปรุงคิดหรือคิดปรุงก็ปรากฏเป็น 

อย่างน้ันอย่างนี้อยู่ท่ีความปรุง เหมือนอย่างพ่อครัวท่ีปรุงอาหาร จะปรุงให้มีรสเค็ม 

ก็เค็ม จะปรุงให้มีรสเปรี้ยวก็เปรี้ยว จะปรุงให้มีรสหวานก็หวาน จิตก็เหมือนกัน  
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จะปรงุให้ชอบกช็อบ จะปรงุให้ชงักช็งั จะปรงุให้หลงกห็ลง ถ้าจติไม่ปรงุเสยีอย่างเดยีว 

ชอบชังหลงก็ไม่ปรากฏ

สิ่งเหล่านี้เป็นมายาทั้งนั้น แต่ว่าจิตนี้เพราะยังมีอวิชชาอยู่ จึงไม่รู้ถึงสัจจะคือ

ความจริง รู้แค่มายา ก็ติดอยู่แค่มายาและปรุงแต่งกันอยู่แค่มายา โลกเป็นดั่งนี้

ความหลงอยู่ในมายา

เพราะฉะนัน้ จึงได้มคีวามหลงอยูใ่นสัจจะท่ีเป็นตวัความจรงิ ตัง้ต้นแต่ความจรงิ

ทั่ว ๆ ไปที่เป็นเรื่องสามัญ จนถึงความจริงที่เป็นสิ่งละเอียด ที่เป็นสิ่งสามัญนั้น ก็คือ

ความจริงในกิจการท้ังหลาย ในความติดต่อกันทั้งหลายของบุคคลนั้น ๆ เมื่อจิตรู้ 

แค่มายา ไม่รู้ถึงความจริง จึงได้พากันเช่ือผิด คิดผิด ปฏิบัติผิด ทางกายทางวาจา  

ทางใจกันอยู่ในเร่ืองนั้น ๆ พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้จิตนี้เองพิจารณา โดยตรัสชี ้

ให้เหน็วา่โลกนีม้มีายาอย่างไร เพือ่ให้รูจ้กัว่านั่นเป็นมายา และใหรู้ท้ะลเุข้าไปถงึสจัจะ

ความจริง

ประพฤตใินศลี

ตัง้ต้นแต่กรรมท่ีกระท�า ตรสัสอนให้รูจั้กว่า อย่างไรเป็นอกศุลกรรม กรรมชัว่ 

อย่างไรเป็นกุศลกรรม คือกรรมดีเพื่อท่ีจะได้ละกรรมชั่วประกอบกรรมดี และการที ่

จะได้ปัญญาพิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงดั่งนี้ด้วยตนเอง ให้จิตใจของตนเอง 

รับรองด้วย ไม่ใช่เป็นแต่เชื่อพระวาจาตรัสเท่านั้น จึงตรัสสอนให้ช�าระจิตของตนให้

บริสุทธิ์ผ่องใส คือให้บริสุทธ์ิจากกิเลสดังกล่าว ราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ และ 

เมื่อสงบกิเลสเหล่านี้ลงได้อย่างหยาบด้วยศีล คือด้วยการที่มาเชื่อพระพุทธเจ้ารับศีล

ของพระพทุธเจ้า มาปฏิบัตงิดเว้นใจของตวัเองจากโลภโกรธหลง ทีจ่ะก่อให้เกดิเจตนา

ประกอบกรรม อันเป็นอกุศลทุจริตทางกายวาจาใจต่าง ๆ ได้
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คือว่าเม่ืองดเว้นในของตัวเองได้ ก็คืองดเว้นกิเลสกองโลภโกรธหลงเหล่านี้ 

เองได้ สามารถที่จะรักษาศีลได้ ตั้งต้นด้วยศีล ๕ และงดเว้นใจของตัวเองจากกิเลส

เหล่านี้ ที่เมื่อรับอารมณ์ต่าง ๆ ที่บังเกิดขึ้น และเมื่อยึดถืออยู่ก็ยังรักษากิเลสเหล่านี้

ไว้ในจิตใจ เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงในจิตใจ แม้ไม่ก่อเจตนากรรมออกมาเป็นบาป

อกุศลทุจริต ก็ยังท�าจิตใจให้ฟุ้งซ่านดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย

ถ้าหากว่าไม่ระงบัเสีย กเิลสทีบั่งเกดิกลุม้รมุจติใจอยู่นีก้จ็ะแรงขึน้ได้ ลุกลามขึน้

เป็นกิเลสอย่างหยาบ มาเป็นนายของจิตใจ ก่อเจตนากรรมให้ประพฤติผิดศีลต่าง ๆ 

ก่ออาชญากรรมต่าง ๆ

ปฏบิัตใินสมาธิ

พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ปฏิบัติในสมาธิ ตั้งจิตมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลาย 

หัดน้อมจิตมาในกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งของสมาธิท่ีเป็นกุศล อาการท่ีเป็นสมาธินั้นคือ

อาการที่จิตตั้งและเมื่อตั้งมั่น ไม่ใช่ตั้งชนิดท่ีคลอนแคลน กวัดแกว่ง กลับกลอก  

แต่เป็นชนิดที่ตั้งมั่น ตั้งม่ันอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติท�า 

กรรมฐานเพ่ือสมาธิ และเม่ือท�าบ่อย ๆ เข้าแล้ว ก็จะท�าให้จิตน้ีตั้งมั่นได้ดียิ่งข้ึน  

เพราะว่าน้อมมาบ่อย ๆ จติกจ็ะมีความคุ้นเคยอยูใ่นกรรมฐาน กจ็ะสละจากอารมณ์ที่

เป็นฝ่ายกิเลสได้ มาเอากรรมฐานเป็นอารมณ์ มาดดูดืม่ในกรรมฐานและในการปฏบิตัิ

กรรมฐานเพื่อสมาธินั้น เป็นทางพิจารณาก็มี เป็นทางท่ีท�าจิตรวมเข้ามาไม่พิจารณา 

ก็มี จึงจะรู้

ทีพิ่จารณานัน้กเ็ช่นพจิารณากาย ให้เหน็ว่าผมขนเลบ็ฟันหนงัเป็นต้น ทีย่ดึถอื

กนัอยูว่่าสวยงามน่ารักน่าชมสะอาดนัน่ กเ็ป็นเพยีงยึดในมายาของกาย จงึตรสัสอนให้

พิจารณาละมายาเสีย มองเข้าไปเห็นสัจจะคือความจริง ซึ่งเป็นส่ิงที่ปฏิกูลไม่สะอาด 

ไม่งดงาม เพื่อดับกิเลสกองราคะ อันจะท�าให้จิตสงบจากราคะ

และให้เจริญเมตตาแผ่จิตออกไป มุ่งให้บุคคลนั้น ๆ สัตว์นั้น ๆ โดยเจาะจง

และโดยไม่เจาะจงเป็นสุข ก็เป็นเครื่องดับโทสะพยาบาท
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และก�าหนดพิจารณาธาตุกรรมฐาน ซึ่งรวมกันอยู่เป็นก้อนนี้อันเป็นที่ยึดถือ

ว่าเป็นตวัเราของเรา โดยตรสัสอนให้แยกธาตอุอกไป ว่าสักแต่ว่าเป็นธาตดุนิน�า้ไฟลม 

หรือเติมอากาศ (เพิ่มธาตุทั้ง ๕ คือ อากาสธาตุ) มาประกอบกันเข้า สักแต่ว่า 

เป็นธาตุ เมื่อ ธาตุสัญญา ความก�าหนดหมายว่าเป็นธาตุปรากฏขึ้น อัตตสัญญา  

ความส�าคัญหมายยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราก็หายไป ก็เป็นการแก้โมหะดับโมหะใน

ข้อนี้

เมื่อปฏิบัติก�าจัดดับราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ อันบังเกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจ

ได้ด้วยกรรมฐานเหล่านี ้จติกจ็ะบรสิทุธิส์ะอาด และเม่ือต้องการเพิม่พลังให้เป็นจิตใน

สมาธิ ก็ก�าหนดสมาธิที่รวมจิตเข้ามา ให้มีอารมณ์เป็นอันเดียว เช่นอานาปานัสสติ 

สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก หรือท�าเพ่งกสิณตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน จิตก็จะ

รวมเป็นเอกัคคตา คือความท่ีมีอารมณ์เป็นอันเดียวกันของจิตได้ เป็นสมาธิได้ตั้งแต่

ขั้นบริกรรม คือขั้นที่ปฏิบัติก�าหนด ขั้นอุปจารคือว่าใกล้ท่ีจะสงบแน่วแน่ จนถึงขั้น 

อัปปนาคือแน่วแน่

บ�าเพ็ญในปัญญา

และก็น้อมจิตที่แน่วแน่นี้ ก�าหนดพิจารณานามรูปหรือขันธ์ ๕ ให้เห็นสัจจะ

คือความจริงว่าล้วนเป็นอนิจจะไม่เท่ียงต้องเกิดต้องดับ ทุกขะเป็นทุกข์ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลง เป็นอนัตตามิใช่ตัวเราของเรา คือไม่ควรจะเห็นยึดถือว่าตัวเราของเรา 

เพราะไม่มีตัวเราของเราอยู่ในนามรูป หรือในขันธ์ ๕ นี้

ดั่งนี้ ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อลดอวิชชาโมหะ ท�าลายอวิชชาโมหะ ท�าให้จิตนี้

ปรากฏความประภัสสรคือผุดผ่องมากขึ้น หยั่งรู้ถึงสัจจะคือความจริงมากขึ้น

เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นมา ดังที่เรียกว่าจักษุคือดวงตาผุดขึ้น ญาณความหย่ังรู ้

ผุดข้ึน ปัญญาความรู้ทั่วผุดขึ้น วิชชาความรู้แจ่มแจ้งผุดขึ้น โอภาสคือความสว่าง 

ผุดข้ึน ในทุกข์ ในเหตุเกิดทุกข์ ในความดับทุกข์ ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 

ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว และทรงแสดงสั่งสอนไว้
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การปฏิบัติโดยล�าดับดั่งนี้เอง คือ สติปัฏฐาน ตั้งสติหรือสติตั้ง สัมมัปปธาน

เพยีรชอบ อทิธบิาท ธรรมทีใ่ห้บรรลถุงึความส�าเรจ็ อนิทรย์ี ธรรมทีเ่ป็นใหญ่ พละ  

ธรรมทีเ่ป็นก�าลงั โพชฌงค์ ธรรมทีเ่ป็นองค์ของความตรสัรู ้และมรรคมอีงค์ ๘ กร็วม

อยู่ในทางปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้ อันน�าให้บังเกิดดวงตา บังเกิดญาณ บังเกิดปัญญา  

บังเกิดวิชชา บังเกิดแสงสว่าง ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ของพระพุทธเจ้า ดับอวิชชาได้  

ดับกิเลสทั้งปวงได้ ดับทุกข์ได้

เมือ่ปฏบิตัยิงัไม่ถงึ กย่็อมดบัได้โดยล�าดบั ตัง้แต่เล็กน้อยจนถงึมาก บางอย่าง

จนถึงทัง้หมด เพราะว่า ความบรรลถุงึผลดงัทีก่ล่าวมานี ้ไม่ใช่จะบรรลไุด้ด้วยความคดิ

ว่าจะบรรลุหรืออยากจะบรรลุ แต่อยู่ด้วยการปฏิบัติมาโดยล�าดับ ขึ้นไปโดยล�าดับ  

ธรรมก็จะสนับสนุนส่งผู้ปฏิบัติขึ้นไปโดยล�าดับเองด้วย

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติท�าความสงบสืบต่อไป



ตอนที่ ๒
ท�าอย่างไรกับวติกวจิาร

บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

ในการปฏิบัติจิตตภาวนาสมาธินั้น ต้องอาศัยแนวปฏิบัติตามองค์ฌานทั้ง ๕ 

คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา และ ๒ ข้อแรก คือ วิตกวิจารนั้น ต้องใช ้

ตั้งแต่ในเบื้องต้น ในขั้นบริกรรมภาวนา คือการภาวนาบริกรรม อันหมายความว่า  

ต้องก�าหนดใจถึงกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่ง ที่เรียกว่าเป็นอารมณ์ของสมาธิ คือเป็นที่ตั้ง

ของสมาธิ

การยกจิตขึ้นสู่กรรมฐาน หรืออารมณ์ของสมาธิ เรียกว่า วิตก ความคอย

ประคองจิตไว้ให้อยู่ในกรรมฐาน หรืออารมณ์ของสมาธิ เรียกว่า วิจาร ต้องมี ๒ ข้อ

น้ีเป็นเบือ้งต้นในการเริม่ปฏบิตั ิอันเรียกว่าบรกิรรมภาวนา พระพทุธเจ้าได้ตรสัถงึวิตก

คือความตรึกของจิตใจไว้เป็นอันมาก เพราะวิตกทั่วไปนั้นก็คือความตรึกนึกคิด

จนถึงได้มีพระพุทธภาษิต ตรัสตอบปัญหาที่มาณพผู้หนึ่งได้กราบทูลถามว่า 

อะไรเป็นเครื่องผูกพันโลกไว้ โลกมีอะไรเป็นเครื่องผูกพัน อะไรเป็นที่เที่ยวไปของ 

โลกนั้น ก็ตรัสตอบว่า โลกมีนันทิคือความเพลินเป็นเครื่องผูกพัน อันนันทิคือ 
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ความเพลินย่อมผูกพันโลกไว้ วิตกคือความตรึกนึกคิดเป็นที่เที่ยวไปของโลกนั้น  

ซึ่งโลกก็หมายถึงสัตว์โลก มนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกจ�าพวกหนึ่ง 

เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า คนเราทุก ๆ คนโดยปรกติสามัญนั้น ย่อมมีนันทิ

คือความเพลินเป็นเครื่องผูกพันไว้ และคนเรานั้นย่อมมีวิตกคือความตรึกนึกคิดเป็นที่

เทีย่วไป ดงัจะเหน็ได้ว่าจติใจนีข้องทุก ๆ คน ย่อมผกูพนัอยูด้่วยความเพลนิในอารมณ์

นั้น ๆ ในเรื่องนั้น ๆ ในสิ่งนั้น ๆ และจิตใจนี้ย่อมเที่ยวไปโน่นเที่ยวไปนี่ ด้วยวิตกคือ

ความตรกึนกึคดิ คอืคดิไปน้ันเอง ตวัความคดิคือวิตกจึงเป็นท่ีเท่ียวไปของโลกคือสัตว์โลก 

โดยตรงคือของจิตนี้เอง

ข้อปฏบิัตเิกี่ยวแก่วติก

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติเกี่ยวแก่วิตกคือ ความคิดของจิตใจของ

ทุกคน ว่าพระองค์เองเมื่อยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ยังมิได้ตรัสรู้ ทรงปฏิบัติแสวงหา

ความตรัสรู้ ได้ทรงปฏิบัติด้วยการกระท�าวิตกคือความตรึกนึกคิดของพระองค์เองให้

เป็น ๒ ส่วน คือให้เป็นอกุศลวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลส่วนหนึ่ง ให้เป็นกุศล

วิตกคือความตรึกนึกคิดที่เป็นกุศลอีกส่วนหน่ึง คือพระองค์ได้ทรงตั้งความเพียร  

เป็นผู้ไม่ประมาท คือไม่เลินเล่อเผลอเพลินมัวเมา มีสติก�าหนดดูวิตกคือความคิด 

ของพระองค์ที่เป็นไปอยู่

เมือ่อกศุลวติกคอืความตรกึนกึคดิทีเ่ป็นอกุศลข้อใดข้อหนึง่บังเกดิขึน้ กท็รงรู้ 

คือเมือ่กามวติก ความตรึกนกึคดิไปในกาม คอืในเรือ่งรปู เสียง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 

สิง่ถูกต้องทีใ่คร่ทีป่รารถนาทีพ่อใจ หรอืด้วยอ�านาจกาม คอืความใคร่ ปรารถนาพอใจ

ก็ดี ความตรึกนึกคิดไปในทางท�าร้ายหมายล้างผลาญผู้อื่นใคร ๆ บังเกิดขึ้น  ก็ทรงรู้ 

ว่าบดันีก้ามวติก ความตรกึนึกคิดไปในกามบังเกดิขึน้  พยาบาทวิตก ความตรกึนกึคดิ

ไปในทางท�าร้ายหมายล้างผลาญผูอ้ืน่ บงัเกิดขึน้ วิหิงสาวิตกความตรกึนกึคดิไปในทาง

เบียดเบียน บังเกิดขึ้น ความตรึกนึกคิดข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นอกุศล มีโทษ 

เป็นเครือ่งดับปัญญา เป็นฝ่ายท�าให้คับแค้นใจ ไม่เป็นไปเพ่ือนพิพานคอืความดบักเิลส
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และกองทกุข์ เม่ือทรงพิจารณารู้จกัดัง่นี ้ อกศุลวิตกดงักล่าวก็จะตัง้อยู่ไม่ได้ ต้องดบัไป 

สงบไป

และเม่ือวติกคือความตรึกนึกคิดท่ีตรงกนัข้าม คอืท่ีเป็นกศุลบงัเกดิขึน้ ก็ทรงรู้ 

คือเมื่อความตรึกนึกคิดไปในทางออกจากกาม ไม่ติดอยู่ในกาม บังเกิดขึ้น ก็ทรงรู้  

ว่านี่คือเนกขัมมวิตก ความตรึกไปในทางออก หรือเมื่อความตรึกนึกคิดไปในทาง 

ไม่ปองร้ายหมายล้างผลาญ เป็นไปด้วยเมตตากรุณาหมายเกื้อกูล บังเกิดขึ้น ก็ทรงรู้ 

หรือเมือ่ความตรกึนกึคดิไปในทางไม่เบยีดเบยีน เป็นไปในทางช่วยสงเคราะห์ อนเุคราะห์ 

บังเกิดขึ้น ก็ทรงรู้ ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดเหล่านี้เป็นกุศล คือเป็นเนกขัมมวิตก 

ความตรึกนึกคดิไปในทางออกจากกาม อัพยาบาทวติกความตรกึคดิไปในทางไม่พยาบาท

ปองร้ายหมายล้างผลาญ อวิหิงสาวิตกความตรึกนึกคิดไปในทางไม่เบียดเบียน และก็

ทรงทราบด้วยการพิจารณาว่ากุศลวิตกเหล่านี้เป็นกุศล มีอานิสงส์คือมีคุณไม่มีโทษ 

เป็นเคร่ืองเจรญิปัญญา ไม่เป็นฝักฝ่ายคอืท�าให้คบัแค้น เป็นไปเพือ่นพิพานคอืความดบั

กิเลสและกองทุกข์

ธรรมดาของจติเป็นดั่งนี้

อนึง่ ทรงทราบธรรมดาของจติด้วย ว่าจตินีย่้อมน้อมไปได้ตามวติกคอืความตรกึ 

วิจารคือความตรอง กล่าวคือเม่ือตรึกตรองไปมาก ๆ บ่อย ๆ ด้วยอกุศลวิตก คือ 

เป็นกามวิตกบ้าง พยาบาทวิตกบ้าง วิหิงสาวิตกบ้าง จิตก็ย่อมน้อมไปในอกุศลวิตก

เหล่านี้มาก ย่อมไม่น้อมไปในฝ่ายตรงกันข้ามคือฝ่ายกุศล และถ้าหากว่าตรึกตรองไป

ในทางกุศลมาก คือในทางเนกขัมมวิตก อัพยาบาทวิตก อวิหิงสาวิตก จิตก็น้อมไป

มากในกุศลทั้งหลาย

เพราะฉะนั้น วิตกวิจารคือความตรึกตรองของจิต นี้จึงเป็นปัจจัยส�าคัญ ที่จะ

เป็นเหตุให้จิตใจน้ีน้อมไปได้ตามทางท่ีวิตกวิจารไป เมื่อวิตกวิจารไปในทางอกุศลมาก 

จิตก็น้อมไปในทางอกุศลมาก เมื่อวิตกวิจารไปในทางกุศลมาก จิตก็น้อมไปในทาง 

กุศลมาก เป็นธรรมดาของจิตเป็นดั่งนี้
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เพราะฉะนั้น พระองค์จึงคอยก�าหนดดูจิตของพระองค์เอง ว่าจิตบังเกิดขึ้น

อย่างไร คือมีวติกวจิารบงัเกดิข้ึนอย่างใดในจิต พระองค์มคีวามเพยีร มคีวามไม่ประมาท 

ไม่เลินเล่อเผลอเพลิน เมื่อกุศลวิตกบังเกิดขึ้นทรงทราบ ก็ทรงจับพิจารณาทันที  

ให้รู้จักว่านี่เป็นอกุศลมีโทษ เป็นเครื่องดับปัญญา เป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น  

ไม่เป็นไปเพือ่นิพพาน ด้วยอ�านาจแห่งสตท่ีิก�าหนดและปัญญาทีรู่ด้ัง่นี ้อกศุลกย่็อมจะดบั

และเม่ือฝ่ายกุศลจิตคือกุศลวิตกบังเกิดขึ้น พระองค์ก็ทรงรู้อีกว่านี่เป็นกุศล  

มคีณุ เจริญปัญญา ไม่เป็นฝักฝ่ายแห่งความคบัแค้น เป็นไปเพือ่นพิพาน คอืความดบั

กเิลสและกองทกุข์และเมือ่ทรงรูด้ัง่นี ้วติกฝ่ายกศุลนัน้กย่็อมจะต้ังอยู ่และย่อมจะเจรญิ

ยิ่งขึ้น

ข้อพงึปฏบิัติในอกุศลวติก

และได้ทรงทราบความเป็นไปของจิตในขณะที่ประกอบด้วยอกุศลวิตก กับ

ความเป็นไปของจิตในขณะท่ีประกอบด้วยกุศลวิตก ว่าแตกต่างกัน และการปฏิบัติ 

ก็แตกต่างกัน คือในขณะที่จิตเป็นไปด้วยอกุศลวิตกมีกามวิตกเป็นต้น การปฏิบัต ิ

ในการส�ารวมระวังจิต ข่มจิต จะต้องมีมาก ซึ่งเปรียบเหมือนอย่างคนเลี้ยงโค ที่ได้น�า

ฝงูโคไปเลีย้งในแถวทีส่ดุบ้าน ซึง่เป็นเขตท�านา ในเดอืนท้ายแห่งฤดฝูน ข้าวกล้าก�าลงั

งอกงามอยู่ในนาทั่วไป การที่จะต้อนฝูงโคให้เดินไปตรงตามทาง ไม่ให้โคตัวใดตัวหนึ่ง

หันซ้ายหันขวา ไปกินรวงข้าวของชาวนานั้นเป็นสิ่งที่ท�ายาก คนเลี้ยงโคต้องคอย

ระมัดระวังโค ต้องใช้ปฏักตีบ้างทิ่มแทงบ้าง เพื่อให้โคไม่กล้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไป 

กนิข้าวของชาวนา ให้เดนิตรงไปตามทาง ต้องมีความระมัดระวังกวดขนัโคอย่างเตม็ที่ 

จึงจะน�าโคให้เดินไปโดยไม่แวะซ้ายขวา ไปท�าข้าวของชาวนาให้เป็นอันตรายดังกล่าว 

เพราะกลัวที่จะถูกเจ้าของข้าวเจ้าของนาเขาโกรธแค้นขัดเคืองด่าว่าเอาบ้าง ท�าร้าย 

เอาบ้าง ว่าปล่อยให้โคไปกนิข้าวของเขา เพราะฉะนัน้ จงึต้องคอยควบคมุอยูอ่ย่างใกล้ชดิ 

เมือ่ถึงคราวทีจ่ะใช้ปฏกัตก็ีต้องใช้ปฏักต ีใช้ปฏักแทงกต้็องใช้ปฏกัแทง บังคบัให้โคเดนิ

ไปตามทาง
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จตินีก้เ็ช่นเดยีวกนั ในขณะทีเ่ป็นไปด้วยอกศุลวติกมกีามวติกเป็นต้น กจ็ะต้อง

มสีตคิวบคมุระมัดระวงั มีปัญญาคอยข่ม เพือ่ให้อกศุลวติกเหล่านัน้สงบลงมากฉนันัน้ 

ถึงคราวทีจ่ะต้องแนะน�าจติกต้็องแนะน�า ถงึคราวทีจ่ะต้องดวุ่าจิตกต้็องดวุ่า เพือ่บงัคบั

ให้จิตน้ีสละอกศุลวติกเหล่านัน้ และด�าเนนิไปตรงทางแห่งสมาธทิีต้่องการ เพราะฉะนัน้ 

การปฏิบัติควบคุมจิตระงับจิต ในขณะที่จิตเป็นไปกับด้วยกามวิตกเป็นต้น จึงเป็นของ

ท�ายาก แต่เม่ือมีความเพยีรท�าจรงิ มีความไม่ประมาท ไม่เลนิเล่อเผลอเพลนิ คอืไม่มี

นันทิคือความเพลินผูกเอาไว้ ต้องพยายามละนันทิคือความเพลิน คือไม่มีนันทิคือ 

ความเพลินผูกเอาไว้ ต้องพยายามละนันทิคือความเพลิน ซึ่งเป็นเครื่องผูกใจเอาไว ้

เสียด้วย จึงจะท�าให้กามวิตกเป็นต้นนั้นสงบลงได้ ละเสียได้

ข้อพงึปฏบิัติในกุศลวติก

แต่ว่าเม่ือสามารถวติกคือตรกึนึกคดิไปในกศุลทีต่รงกนัข้าม เป็นเนกขมัมวิตก

เป็นต้นได้แล้ว จติน้อมมาในทางกศุลได้แล้ว จติกจ็ะมคีวามสงบ และด�าเนนิไปตรงต่อ

สมาธิได้ดี การท่ีจะต้องควบคุมจิตอย่างเข้มงวดก็ลดลง จะปฏิบัติสบายเข้าจึงเปรียบ

เหมือนอย่างว่า ชาวนาที่น�าโคไปเล้ียงในแถวท่ีสุดบ้าน ซึ่งเป็นท่ีนาของชาวบ้าน 

ในเดอืนท้ายแห่งฤดูร้อน ยงัไม่ใช่เป็นฤดเูพาะปลกูไถหว่าน กป็ล่อยให้โคเทีย่วกนิหญ้า

ไปตามทีเ่หล่านัน้ ส่วนคนเลีย้งโคเองนัน้กน็ัง่พกันอนพกั อยู่ท่ีโคนไม้บ้าง ในท่ีแจ้งบ้าง 

ไม่ต้องคอยติดตามโคอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องใช้การตีการแทงโคด้วยปฏัก เพราะว่าโค 

ก็กินแต่หญ้าไปตามเรื่อง ไม่มีข้าวอยู่ในนาของชาวบ้านที่โคจะไปกินของเขา ท�าให้เขา

เสียหาย คนเลี้ยงโคจึงปล่อยโคให้กินหญ้าอยู่ตามสบาย ตัวเองก็นอนหรือนั่งใต้ต้นไม้

หรือในที่แจ้ง คอยดูแต่เพียงว่าโคอยู่ที่นั่นเท่านั้น

จิตที่น้อมมาได้ในกุศลวิตกแล้วก็เช่นเดียวกัน ก็ปล่อยจิตให้ตรึกไปในกุศลได้ 

และตัวจิตเองนั้นก็พักอยู่ เหมือนอย่างคนเลี้ยงโคนั่งพักนอนพักอยู่ใต้ต้นไม้หรือใน 

ทีแ่จ้งนัน้ เพยีงแต่ท�าความรูว่้านัน่คอืจติทีค่ดิ หรือนัน่คือวิตกคือความตรกึ คือว่าธรรมะ

เหล่านั้น อันหมายความว่านั่นคือวิตกคือความตรึกที่เป็นกุศลอย่างนั้นเท่านั้น
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เพราะฉะนั้น เมื่อสามารถปฏิบัติอยู่เนือง ๆ บ่อย ๆ ตามที่พระพุทธเจ้าทรง

สั่งสอน คือให้ท�าความรู้จักจิตของตนที่คิดไปอย่างไร แล้วคอยจ�าแนกให้รู้ว่า ถ้าคิด

อย่างนี้เป็นอกุศล ก็เหมือนอย่างว่าจัดเอาไว้กองหนึ่ง ส่วนหนึ่ง คิดอย่างนี้เป็นกุศล 

ให้รู้ดั่งนี้ก็เหมือนอย่างว่าจัดเอาไว้อีกกองหนึ่ง อีกส่วนหนึ่ง

คอยมีสตกิ�าหนดดใูห้รูจ้กัแยกหมู่แยกกองกนัอยูอ่ย่างนี ้พร้อมทัง้มสีตกิ�าหนด

และพิจารณา ปัญญาพิจารณาให้รู้จักโทษของฝ่ายอกุศลที่บังเกิดขึ้น อานิสงส์คือ 

คุณประโยชน์ของฝ่ายกุศลที่บังเกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างกันดังที่ตรัสสอนไว้ดั่งนี้

ปฏิบัติดั่งน้ีก็จะเป็นเคร่ืองกันจิตด้วยสติหรือด้วยปัญญานั้นเอง ไม่ให้น้อมไป

ในฝ่ายอกุศล แต่ให้น้อมมาในฝ่ายกุศล และเมื่อท�าอยู่อย่างนี้ได้เสมอ ๆ แล้ว ก็จะ

สามารถป้องกนัจติได้ มใิห้น้อมไปในทางอกุศลมาก แต่ให้น้อมไปในกศุลมาก และเมือ่

น้อมไปในทางกุศลมากเนอืง ๆ อยูด่ัง่น้ี ก็จะท�าให้จิตอยู่ตวัในฝ่ายกศุลหรอืในทางกศุล

มากขึ้น ๆ 

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป



ตอนที่ ๓
วธิลีะอกุศลวติก

บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็น ได้ตรัสแสดงแนะน�าวิธีปฏิบัติกรรมฐาน 

อันเกี่ยวแก่วิตกไว้อีกประการหนึ่ง เพราะวิตกนั้นคือความตรึกหรือความคิดนึก คู่กับ

วิจารที่แปลว่าความตรอง และก็เป็นอกุศลวิตก วิตกท่ีเป็นอกุศลก็มี เป็นกุศลวิตก  

วิตกที่เป็นกุศลก็มี แม้ในการปฏิบัติจิตภาวนาหรือกรรมฐาน ก็ต้องใช้วิตกคือความที่

ตรกึนึกถึงกรรมฐานทีป่ฏบิตั ิทีเ่รียกว่าเป็นการยกจติขึน้สู่อารมณ์ของกรรมฐาน หรอื

ยกอารมณ์กรรมฐานขึน้สูจ่ติ ต้องมวีติกคอืความตรกึนกึคดิ ซึง่เป็นความก�าหนดด้วย

สติข้ึนเป็นเบ้ืองต้น แต่ว่าถ้าเป็นอกุศลวิตกแล้วก็ตรัสสอนให้ร�างับเสีย ดังที่ได้แสดง

อธิบายไปแล้ว

ส�าหรับอีกปริยายหนึ่งนั้นตรัสสอนภิกษุ แต่ก็รวมถึงผู้ปฏิบัติประกอบกระท�า

จติสมาธทิัง้ปวงด้วย ว่าในการกระท�ากรรมฐานนัน้ กรรมฐานทีต่ัง้สตกิ�าหนดธรรมนัน้

เรียกว่านิมิตที่แปลว่าก�าหนด สิ่งที่ก�าหนดก็เรียกว่านิมิต ความก�าหนดก็เรียกว่านิมิต 

เพราะฉะนั้น ในการท�ากรรมฐานจึงต้องมีนิมิตคือเครื่องก�าหนดของใจ หรือความ

ก�าหนดใจในเครื่องก�าหนดนั้น
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นมิติของกรรมฐาน

เช่นว่า เมื่อปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม หรือปฏิบัติ

ตามข้อทีพ่ระพุทธเจ้าตรสัสอนไว้ในพระสตูรใหญ่ ทีว่่าด้วยสตปัิฏฐานดงักล่าว เริม่ด้วย

หมวดกายอันตั้งต้นแต่อานาปานัสสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก ต่อมาก็ก�าหนด

อิริยาบถท้ัง ๔ ต่อมาก็ให้ก�าหนดอิริยาบถประกอบทั้งหลาย เช่น ก้าวไปข้างหน้า  

ถอยมาข้างหลังเป็นต้น ให้มีความรู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวนั้น ๆ และต่อมา 

ก็ก�าหนดอาการ ๓๑ หรือ ๓๒ ที่มีอยู่ในกายนี้ เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่า 

แต่ปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ และต่อมาก็ตรัสสอนให้ก�าหนดธาตุท้ัง ๔  

ในกายนี้อย่างน้ีเป็นต้น ข้อท่ีตั้งจิตก�าหนดเหล่านี้ให้ก�าหนดข้อใดข้อหนึ่งในคราวหนึ่ง 

เรียกว่าเป็นนิมิตแปลว่าเครื่องก�าหนดของจิตใจ ความก�าหนดในเครื่องก�าหนดนี้ก็ 

เรียกว่านิมิต

เพราะฉะนัน้ ในเวลาทีต่ัง้ใจท�ากรรมฐาน ก�าหนดนมิิตของกรรมฐานดงัท่ีกล่าว

มานี้ ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ ถ้าหากว่าจิตไม่อยู่ในบทกรรมฐาน ไม่อยู่ในนิมิตของกรรมฐาน 

แต่ว่ามวิีตกคือความตรกึนกึคิดไปในอารมณ์ ทีป่ระกอบด้วยฉนัทะความพอใจ ชอบใจ 

หรอืด้วยราคะความตดิใจยนิด ีโลภะความโลภอยากได้กด็ ีตรกึนึกคดิไปด้วยพยาบาท 

คอืความตรกึนกึคิดไปถึงสตัว์และสงัขารท้ังหลาย ด้วยพยาบาท คอืความกระทบกระทัง่

ขัดเคืองโกรธแค้น จนถึงมุ่งหมายล้างผลาญก็ดี ตรึกนึกคิดไปด้วยอ�านาจโมหะคือ 

ความหลงก็ดีในสัตว์และสังขารทั้งหลาย

ค�าว่าในสัตว์และสังขารท้ังหลายนี้ สัตว์หมายบุคคลก็ได้เดรัจฉานก็ได้ คือ 

เป็นสิง่ทีม่ใีจครอง สงัขารก็คือสิง่ท้ังหลาย เช่นบ้านเรอืนต้นไม้ภเูขา ส่ิงใดส่ิงหนึง่ก็ตาม

ที่ไม่มีใจครอง
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เปลี่ยนนมิติ แก้วติก

หากว่าจติเป็นดัง่นี ้พระพทุธเจ้ากต็รสัสอนให้ส่งจติไปสูอ่ารมณ์อืน่หรอืสูน่มิติอืน่ 

จากนมิติกรรมฐานทีก่�าลงัปฏบิตัอิยูน่ัน้ เพ่ือท่ีจะได้ระงบัวิตกคือความตรกึนกึคิดนัน้เสีย 

และอารมณ์อ่ืนหรอืนมิิตอ่ืนท่ีตรสัสอนให้ส่งจติไปนัน้ พระอาจารย์ได้อธบิายว่า จะเป็น

นิมิตกรรมฐานข้อใด ก็ขึ้นอยู่กับวิตกของจิตในขณะนั้น

ศุภนมิติ

ถ้าหากว่าวิตกคือความตรึกนึกคิดของจิต เป็นไปในสัตว์และสังขารท้ังหมด  

ด้วยฉันทะความชอบหรือราคะความติดใจยินดี โลภะความโลภอยากได้ ถ้าเป็นไปใน

สัตว์คือบุคคลนั้น ๆ หรือแม้ในสัตว์เดรัจฉานนั้น ๆ ก็ให้ใช้อสุภสัญญา ความส�าคัญ

หมายในบุคคลน้ัน ๆ ว่าไม่งาม ด้วยพิจารณาว่ากายนี้ประกอบไปด้วยสิ่งท่ีปฏิกูลไม่

สะอาดต่าง ๆ เป็นอันมาก

ถ้าเป็นความชอบในสังขาร คือในสิ่งทั้งหลายจะเป็นบ้านเรือนแก้วแหวนเงิน

ทองหรอืสิง่ใด ๆ กต็าม กใ็ห้พจิารณาด้วยอนจิจสญัญา ความก�าหนดหมายว่าไม่เทีย่ง 

คอืเป็นสิง่ทีต้่องเกิดดบั หรอืว่าด้วยอนัตตสญัญา ความส�าคัญหมายว่าเป็นเหมอืนอย่าง

ของขอยมื ไม่ใช่เป็นของ ๆ ตน คือแม้จะได้มา กไ็ม่ใช่ได้มาเป็นของ ๆ ตน เหมอืนอย่าง

เป็นของขอยมืเขามา ซึง่จะต้องส่งคนื ไม่มีเจ้าของ คอืไม่มีตวัเราเป็นเจ้าของ เม่ือเป็น

ดัง่นี ้กจ็ะเป็นเหตุให้ระงบัความตรกึนึกคิดออกไป ด้วยความส�าคญัหมายว่างดงามหรอื

ว่าเป็นของ ๆ เราดั่งนี้ได้

ถ้าวติกตรกึนกึคิดไปด้วยอ�านาจของความชอบในวัตถุท้ังหลาย กใ็ห้ปฏบิติัดัง่นี้ 

ถ้าในสัตว์ทั้งหลายก็ให้ปฏิบัติด้วยอสุภสัญญาดังกล่าวข้างต้น

ถ้าปฏิบัติด่ังนี้ ความตรึกนึกคิดไปด้วยความชอบนั้นก็จะสงบ และเม่ือสงบ  

กก็ลบัเข้ามาสูก่รรมฐานท่ีตัง้ไว้เดมิ เช่น หากก�าลงัปฏิบตัทิ�าอานาปานสัสตอิยู ่กก็ลบั

มาท�าอานาปานัสสติตามเดิม
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ปฏฆินมิติ

อนึ่ง ถ้าตรึกนึกคิดไปในสัตว์และสังขารทั้งหลายด้วยอ�านาจของโทสะ คือ 

ความกระทบกระท่ังขัดใจโกรธเคือง จนถึงพยาบาทมุ่งร้ายหมายล้างผลาญดังกล่าว  

ถ้าหากว่าเป็นไปในสัตว์เช่นในบุคคลนัน้ ๆ กใ็ห้ก�าหนดเมตตานมิติ นมิติเคร่ืองก�าหนด

คือเมตตา แผ่เมตตาออกไปให้บุคคลนั้น ๆ เป็นสุข ถ้าวิตกคือความตรึกนึกคิดด้วย

โทสะนั้นเป็นไปในสังขาร ในวัตถุทั้งหลายเช่นว่า ถูกหนามต�า ก็โกรธหนาม เหยียบ

กระเบื้องแตก บาดเท้าหรือเจ็บเท้า ก็โกรธกระเบื้อง เหยียบหินกรวดเจ็บเท้า ก็โกรธ

ก้อนหิน ดั่งน้ีเป็นต้น ก็ให้พิจารณา ธาตุกรรมฐาน คือพิจารณาโดยความเป็นธาตุ  

ว่านั่นเป็นแต่สักว่าธาตุดินน�้าไฟลมอากาศ แม้ร่างกายของตนเองก็เป็นสิ่งประกอบขึ้น

ด้วยธาตุดินน�้าไฟลมอากาศ เพราะฉะนั้น ก็ไม่ควรจะไปโกรธธาตุทั้งหลายและเมื่อ

พิจารณาดั่งนี้ โทสะก็จะสงบ

โมหนมิติ

อนึ่ง หากตรึกนึกคิดไปในสัตว์และสังขารทั้งหลาย ด้วยอ�านาจของความหลง 

เพื่อที่จะแก้ความหลง หากว่าแก้ด้วยปัญญาของตนไม่ได้ ตนยังไม่มีปัญญาท่ีจะแก้ 

ความหลง กใ็ห้เข้าไปสูส่�านกัอาจารย์ เรยีนกบัอาจารย์ ไต่ถามอาจารย์ ฟังธรรมโดยกาล 

และพจิารณาวนิจิฉยัธรรมะทีเ่ป็นฐานะและไม่เป็นฐานะ คอืตามเหตแุละผล เพือ่ให้ได้

ปัญญาที่จะแก้ความหลงนั้น เมื่อเป็นดั่งนี้ก็จะท�าให้ความหลงนั้นดับลงไปได้

และเมือ่ดบัวติกทีป่ระกอบด้วยโทสะ ประกอบด้วยโมหะคือความหลงลงได้แล้ว 

ก็กลับเข้ามาปฏิบัติในกรรมฐานที่ตั้งเอาไว้เดิมต่อไป

เพราะว่าต้องการให้เปลีย่นจากนมิติของกรรมฐานเดมิทีป่ฏบิติัอยู ่ไปสูก่รรมฐาน

อื่นใหม่ ในเมื่ออกุศลวิตก ความตรึกที่เป็นอกุศลบังเกิดขึ้นดังกล่าว ก็เพื่อที่จะได้ 

ดับอกุศลวิตกที่บังเกิดขึ้นนั้น เพราะฉะนั้นเม่ือดับได้แล้วจึงกลับเข้ามาสู่กรรมฐานที ่

ตั้งไว้เดิม ซึ่งถือเป็นข้อปฏิบัติเริ่มต้น หรือที่ถือเป็นข้อปฏิบัติประจ�า
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อธบิายอย่างนี ้เป็นการอธบิายท่ีเป็นไปแก่บุคคลทีก่�าลังปฏิบตักิรรมฐานข้อใด

ข้อหน่ึงที่ตนตั้งไว้อยู่ก่อนแล้ว และเกิดอกุศลวิตกขึ้นมาขัดขวางเป็นกรรมวิตกบ้าง 

พยาบาทวิตกบ้าง วิหิงสาวิตกบ้าง หรือว่าเป็นฉันทะราคะโลภะ หรือโทสะ หรือโมหะ  

จึงเปลี่ยนนิมิตของกรรมฐานใหม่ คือหยุดกรรมฐานที่ก�าลังปฏิบัติไว้เดิมก่อน แล้วไป

แก้จิตที่เกิดอกุศลวิตกนี้ขึ้นเสียก่อน เมื่อดับได้แล้วจึงกลับไปสู่กรรมฐานข้อที่ตั้งเอาไว้ 

นี้เป็นวิธีปฏิบัติในกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้

พจิารณาโทษ

และเม่ือเปลีย่นกรรมฐานให้ใหม่ดัง่นีแ้ล้ว อกศุลวติกกย็งัไม่สงบ พระพทุธเจ้า

ก็ได้ตรัสสอนต่อไปให้พิจารณาโทษของอกุศลวิตก ที่บังเกิดขึ้นขัดขวางนั้น ว่าเป็นสิ่ง 

ทีม่โีทษ ดบัปัญญา ไม่เจริญปัญญา เป็นฝักฝ่ายแห่งความคบัแค้นเดอืดร้อน ไม่เป็นเพือ่

ความดับกิเลสและดับทุกข์ และเมื่อเห็นโทษดั่งนี้ก็จะท�าให้เกิดความหน่าย เกิดความ

ระอา เกิดความเกลียดชังอกุศลวิตกที่บังเกิดขึ้น จิตก็จะสงบจากอกุศลวิตกนั้น และ

เมือ่สงบแล้วกก็ลับเข้าไปสูก่รรมฐานข้อเดมิทีไ่ด้ตัง้เอาไว้ เปรยีบเหมอืนอย่างว่า ขยะแขยง

รังเกียจศพของงูของสุนัขหรือของมนุษย์ท่ีผูกไว้ที่คอ ต้องการที่จะเหวี่ยงทิ้งไปเสียให้

พ้นคอของตน เพราะฉะนัน้ เมือ่พจิารณาเหน็โทษของอกศุลวติก บงัเกดิความรงัเกยีจ 

ต้องการจะสลัดทิ้งดั่งนี้ ก็จะสลัดทิ้งเสียได้ จะสงบลงได้

ส่วนข้อแรกที่ตรัสสอนไว้เป็นประการแรก ให้เปลี่ยนนิมิตของสมาธิใหม่ คือ

ให้พกันมิติของสมาธทิีท่�าไว้แต่เดมิก่อน และไปก�าหนดนมิิตของสมาธอิกีอนัหนึง่อืน่แทน 

ดงัทีไ่ด้อธบิายแล้วนัน้ ท่านกอุ็ปมาเหมอืนอย่างว่า ช่างไม้หรอืลกูมอืของช่างไม้ ทีต่อก

ลิ่มเก่าที่ติดอยู่บนกระดานแล้ว อันเป็นลิ่มที่หยาบ ที่ไม่ดี ด้วยลิ่มใหม่อันเป็นลิ่มที่ดี 

ลงไปแทนให้ลิม่เก่านัน้หลดุออกไป ลิม่ใหม่เข้าไปแทนที ่กเ็ปรียบเหมอืนอย่างว่าใช้วติก

ในนมิติของสมาธใิหม่ ตอกนมิติของสมาธเิก่า โดยตรงกค็อืว่าตอกอกุศลวติกนัน่แหละ 

ให้หลุดไปจากจิต เพราะอกุศลวิตกที่บังเกิดขึ้นนั้นก็เปรียบเหมือนเป็นลิ่มสลัก ที่ตอก

อยู่ในแผ่นกระดานคือจิตใจ ไม่หลุดไป ก็ต้องเอาลิ่มใหม่มาตอก
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เพราะว่าสมาธทิีป่ฏบิตัอิยูเ่ดมินัน้ยังไม่อาจทีจ่ะสลดัอกุศลวิตกได้ เพราะไม่ใช่

คู่ปรับกันโดยตรง จึงต้องใช้นิมิตของสมาธิที่เป็นคู่ปรับกันโดยตรง ดังที่แสดงแล้วใน

ข้อ ๑ และเมือ่ไม่ส�าเรจ็กม็าใช้ข้อ ๒ คอืพจิารณาเหน็โทษ เมือ่มาใช้ในข้อ ๒ พจิารณา

ให้เห็นโทษไม่ส�าเร็จอีก ก็ตรัสสอนให้ใช้ข้อ ๓ คือไม่ระลึกถึง

ไม่ระลกึถงึ

คอืให้ไม่ตัง้สตริะลกึถงึ ไม่ใส่ใจถงึอกศุลวิตกเหล่านัน้ คอืถอนใจออกเสียจาก

อกศุลวติกเหล่าน้ัน เบ่ียงบ่ายใจออกเสยีจากอกุศลวิตกเหล่านัน้ เปรียบเหมอืนอย่างว่า 

เมือ่มองดูสิง่ท่ีมาประจวบกับสายตาจ�าเพาะหน้า เมือ่ไม่ชอบใจในรปูทีม่าประจวบจ�าเพาะ

หน้านั้น ไม่อยากดูก็หลับตาเสีย หรือว่าเบนหน้าไปเสียในที่อื่น ไม่มอง เมื่อเป็นดั่งนี้

ก็จะท�าให้อกุศลวิตกที่เบี่ยงบ่ายใจออกไปเสียได้นั้นต้องสงบลงไป

แต่ว่าในข้อนี้แม้ว่าจะเบี่ยงเบนหน้าไปเสียจากส่ิงท่ีเห็นจ�าเพาะหน้า ไม่เห็น 

สิ่งจ�าเพาะหน้าแล้ว ถ้าไม่หลับตาเสียก็จะต้องเห็นส่ิงอื่น จึงหมายความว่าไปคิดถึง 

สิ่งอื่นแทนกไ็ด้ ดงัทีพ่ระอาจารยอ์ธบิายไว้ว่า วธิีที่จะเบนใจออกไปจากอกศุลวิตกดังที่

ตรัสสอนไว้ในข้อนี้นั้น กระท�าได้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่นด้วยวิธีที่มาจัดโน่นจัดนี่ ท�าโน่น 

ท�านี่ ด้วยกายก็ได้ ให้จิตใจเบนไปเสียจากอกุศลวิตก

ซึ่งวิธีนี้ก็ได้มีแสดงถึงว่าพระอาจารย์ ได้เคยท�ากับสามเณรรูปหนึ่งมาแล้ว  

ซึง่เป็นสามเณรท่ีบวชเข้ามาเพือ่ตัง้ใจปฏิบัตใิห้บรรลถุงึผลทีส่ดุ และต่อมาสามเณรนัน้

ก็เกิดเบื่อหน่ายใคร่ที่จะลาสิกขาไปเสีย พระอาจารย์จึงใช้วิธีที่น�าตัวเข้าไปอยู่ในถ�้า  

และให้สามเณรสร้างเสนาสนะส�าหรบัอยู่ด้วยตนเอง ให้ไปท�าการท�างาน และเมือ่สร้าง

เสนาสนะเสร็จแล้ว พระเถระก็ให้สามเณรอยู่ในเสนาสนะที่สร้างขึ้นนั้นเอง คราวนี้

สามเณรก็กลับมาจับท�าสมาธิไปใหม่ ก็ได้ความปลอดโปร่งของจิต จากอกุศลวิตก 

ทัง้หลาย เพราะได้เบนใจมาท�าการท�างาน ท�าโน่นท�านีเ่สียจนหลดุออกจากอกศุลวิตก 

คือความเบื่อหน่ายที่บังเกิดขึ้นนั้นก็บรรลุถึงความส�าเร็จได้ ดั่งนี้เป็นวิธีที่ ๓
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เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนไว้ถึงวิธีปฏิบัติในการท�าสมาธิดั่งนี้ 

และหากจะถามว่า จะท�าสมาธิข้อที่ตั้งไว้แต่เดิมต่อไปให้จริง ๆ ไม่ได้หรือ ก็ตอบว่า  

ก็อาจได้เหมือนกัน แต่ว่าอาจจะดับอกุศลวิตกได้ยากกว่า เหมือนอย่างการดับไฟท่ี

บงัเกิดขึน้ จะดบัด้วยฟืน ดบัด้วยไม้ หรอือะไรกด็บัได้ คอืเอาฟืนฟาดไฟ เอาไม้ฟาดไฟ 

เอาผ้าฟาดไฟ อะไรเป็นต้น ก็อาจจะดับไฟได้เหมือนกัน แต่ว่าไม่เหมือนอย่างดับ 

ด้วยน�้า ดับด้วยน�้าสะดวก ไฟจะดับได้ง่าย  เพราะฉะนั้น การจะใช้กรรมฐานที่ไม่ใช่

คูป่รับกนัดบัน้ัน เช่นกรรมฐานท่ีตัง้ท�าไว้เดมิ หากว่าไม่ใช่คู่ปรบักัน เช่นอานาปานสัสติ

เป็นต้นนั้น ก็จะดับได้เหมือนกัน แต่ว่าดับยาก

เพราะฉะนัน้ กใ็ห้พกักรรมฐานทีท่�าไว้เดิมนัน้ก่อน แล้วมาก�าหนดนมิติกรรมฐาน

ใหม่จากกรรมฐานเดิมนั้น ดังที่ตรัสสอนมาในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ นี้ ก็จะดับ

อกุศลวิตกได้สะดวกเหมือนอย่างไฟบังเกิดขึ้น ก็เอาน�้ามาเทดับ ก็จะดับได้ง่ายกว่า 

และเมื่อดับแล้วจึงกลับไปท�ากรรมฐานเดิมต่อไปใหม่

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป



ตอนที่ ๔
วธิลีะอกุศลวติก (ต่อ)

บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

ได้แสดงนิมิตคือเครือ่งก�าหนดหมายของจติ ๕ ประการ ส�าหรบัแก้ไขอกศุลวติก 

ที่บังเกิดขึ้นแทรกแซง ในขณะเมื่อปฏิบัติกรรมฐานหรือจิตตภาวนา ดังเช่นเมื่อปฏิบัติ

ตัง้สตกิ�าหนดสตปัิฏฐานทัง้ ๔ กาย เวทนา จติ ธรรม ข้อใดข้อหนึง่อยู่ อกศุลวติกคอื

ความตรึกที่เป็นอกุศลบังเกิดแทรกแซง อันประกอบด้วยฉันทะความชอบหรือราคะ

ความตดิใจยนิดบ้ีาง ประกอบด้วยโทสะบ้าง ประกอบด้วยโมหะบ้าง ผูป้ฏบัิตกิพ็งึมหีน้า

ที่จะต้องท�าจ�าเพาะหน้า คือจัดการระงับอกุศลวิตกที่บังเกิดขึ้นแทรกแซงนั้น ด้วยการ

ที่มาก�าหนดให้รู้จักว่าอกุศลวิตก ความตรึกท่ีเป็นอกุศลข้อนี้ ๆ บังเกิดขึ้น จิตได้ไป

ก�าหนดนิมติคอืเครือ่งก�าหนดหมายของอกศุลวติกนัน้ ๆ คอืเอาอารมณ์ของอกศุลวติก

น้ัน ๆ มาเป็นนมิิต คอืเครือ่งก�าหนดของใจ เมือ่เป็นดัง่นีก้ใ็ห้ต้องแก้ไขในปัจจบุนั โดย

๑.  ก�าหนดนิมิตอื่นจากนิมิตนั้น

๒.  พิจารณาให้เห็นโทษของนิมิตอันเป็นอกุศลที่บังเกิดขึ้นแทรกแซงนั้น

๓. ไม่ใส่ใจในนิมิตของอกุศลวิตกนั้น เมินใจไปเสียในนิมิตอื่น
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ซึ่งได้อธิบายไปแล้ว จึงมาถึงนิมิตที่ ๔ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ ให้ใส่ใจ

ถึงสัณฐานของวิตกสังขาร

สัณฐานของวติกสังขาร

เพราะว่าวิตกคือความตรึกนึกคิดนี้ ทั้งที่เป็นกุศล และทั้งที่เป็นอกุศล ย่อมมี

สังขาร สังขารนั้นแปลว่าเครื่องปรุงแต่งก็ได้ สิ่งปรุงแต่งก็ได้ คือว่าปรุงแต่งขึ้นเป็นนั่น

เป็นนี ่เช่น ทีเ่รยีกกนัว่าสงัขารร่างกาย คอืร่างกายนีก้เ็ป็นสงัขารอย่างหนึง่ คอืเป็นสิง่

ผสมปรงุแต่งอย่างหน่ึง ซ่ึงแม้ว่าจะเป็นนามธรรมคอืตวัวติกเองก็เป็นสังขาร คอืสิง่ผสม

ปรุงแต่งเหมือนกัน เรียกว่าสังขารของวิตก เหมือนอย่างสังขารร่างกายของบุคคล  

อนัสงัขารร่างกายของบุคคลน้ัน กป็รงุแต่งขึน้เป็นร่างกายของบคุคล ดงัเช่นประกอบขึน้

ด้วยธาต ุ๔ มอีาการ ๓๒ รูปร่างภายนอกกม็ส่ีวนศรีษะ ส่วนล�าตวั และส่วนขาเป็นต้น 

มมีอื มีแขน มขีา ส่วนศรีษะกม็จีมกูมตีามหี ูเป็นต้น เหล่านีเ้ป็นสงัขารร่างกายทัง้นัน้ 

และก็มีอิริยาบถยืนเดินนั่งนอน ก็เป็นอิริยาบถของสังขารร่างกาย

แม้วิตกคือความตรึกนึกคิดเอง ก็มีสังขารของวิตกท่ีมีลักษณะอาการ และ 

ก็มีอิริยาบถของวิตกเอง คือวิตกท่ีเดินยืนนั่งนอน เหมือนอย่างอิริยาบถของร่างกาย 

วิตกที่เป็นไปอยู่ในจิต ก็เหมือนอย่างเดินไปหรือว่ิงไปในจิต วิตกท่ีหยุดอยู่ก็เหมือน 

อย่างนัง่ หรอืว่าเหมอืนอย่างนอน แล้วเมือ่เป็นไปกเ็หมอืนอย่างลกุขึน้มาจากนัง่ลกุขึน้

มาจากนอน แล้วก็เดินไปวิ่งไป เป็นกระบวนการของวิตกในใจ นี่เป็นสังขารของวิตก

และก็มีสัณฐานคือทรวดทรงของสังขารของวิตก เหมือนอย่างมีสัณฐานคือทรวดทรง

ของสังขารร่างกายของสัตว์บุคคลทั้งหลายเช่นเดียวกัน แต่ว่าเป็นนามธรรม

วธิหียุดวติก

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจึงมาตรสัสอนว่า เมือ่แก้ด้วย ๓ วธิข้ีางต้นไม่ส�าเรจ็ 

ไม่สามารถทีจ่ะร�างบัอกศุลวิตกทีบั่งเกิดขึน้แทรกแซงในจติใจได้ หรอืจะกล่าวอกีอย่างหน่ึง

กก็ล่าวได้ว่าไม่สามารถท่ีจะระงบัดบันวิรณ์ทีบ่งัเกดิขึน้ในจติใจได้ เมือ่เป็นเช่นนีก้ใ็ห้ใช้
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การพิจารณาดูสัณฐานคือทรวดทรงของวิตกสังขารท่ีบังเกิดขึ้น และเม่ือเป็นดั่งนี้ก็จะ

ท�าให้สงัขารของวติกนัน้ ในขณะท่ีอยูใ่นอิรยิาบถทีส่มมตว่ิาว่ิงไปนัน้ กจ็ะช้าเข้าในขณะ

ที่จิตก�าหนดดู เป็นเดิน แล้วก็จะช้าเข้าอีกได้ตามต้องการ เหมือนอย่างเป็นยืนเป็นนั่ง

เป็นนอน คือว่าหยุด

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัเปรยีบไว้เหมอืนอย่างว่า เมือ่บคุคลวิง่อยู่ 

ก็คิดว่าท�าไมเราจึงจะต้องวิ่ง ท�าไฉนเราจึงจะเปลี่ยนมาเป็นเดิน ดั่งนี้ ก็เปลี่ยนจากวิ่ง

มาเป็นเดิน และเมื่อเดินอยู่ก็คิดว่าท�าไมเราจึงจะต้องเดิน ควรจะหยุดยืนก็หยุดยืนได้ 

และเมื่อหยุดยืนแล้วก็คิดว่าท�าไมเราจึงจะต้องยืน ควรจะนั่ง ก็นั่งได้ และเมื่อนั่งก็คิด

ว่าท�าไมเราจงึจะต้องนัง่ ควรจะนอน กน็อนลงได้ กเ็ป็นอนัว่าเป็นอริยิาบถท่ีหยุดพกัฉันใด 

การพิจารณาจับดูสัณฐาน คือทรวดทรงของสังขารของวิตกก็ฉันนั้น การที่เริ่มมาจับดู

น้ันก็เหมือนอย่างว่า การท�าให้วิตกที่ก�าลังว่ิงอยู่ หยุดว่ิงเป็นเดิน และเม่ือเพ่งดู 

ต่อไปอีก ก็จะท�าให้วิตกที่เหมือนอย่างก�าลังเดินนั้น หยุดยืนและเมื่อดูเพิ่งพินิจ 

ต่อไปอกี กจ็ะท�าให้วติกท่ีเหมือนอย่างหยุดยนืนัน้นัง่ลง และเมือ่ดตู่อไปอกี กจ็ะท�าให้

วิตกที่ก�าลังนั่งนั้นนอนลง เป็นอันว่าสามารถหยุดอกุศลวิตกนั้นได้ ดั่งนี้เป็นวิธีที่ ๔

ในข้อท่ีตรัสสอนให้ก�าหนดดูให้รู้จักวิตก คือให้รู้จักสัณฐานคือทรวดทรงแห่ง

สังขารของวิตกดั่งนี้ เป็นวิธีที่หยุดวิตก

จะท�าให้รู้เหตุรู้ผลว่าท�าไมจึงต้องวิตก สมควรจะหยุดเพราะว่าเมื่อวิตกวิ่งไป

หรือเดินไป หยุดยืนอยู่หรือนั่งอยู่ก็ดี ก็เป็นการท�าให้จิตไม่เป็นสมาธิ ไม่สามารถที่จะ

ปฏบิตักิรรมฐานทีต่ัง้เอาไว้ได้ ท�าให้รูจ้กัเหตุรูจั้กผล และรู้จกัเหตรูุ้จกัผลด้วยว่ามลูเหตุ

ของวิตกอันเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นแทรกแซงนั้น เกิดมาจากอะไร และวิ่งไปด�าเนินไป

อย่างไร เช่นว่าในขณะท่ีก�าลังนัง่ท�ากรรมฐานอยู ่จติก�าลงัรวมอยูใ่นกรรมฐาน มเีสยีง

อะไรมากระทบห ูจติกว็ิง่ไปทีเ่สยีงนัน้ และเมือ่ว่ิงไปทีเ่สียงนัน้แล้วกว่ิ็งต่อไปถึงอนัโน้น

ถึงอันนี้อันนั้นอีกมากมาย จนเมื่อมีสติระลึกขึ้นมาได้ ก็น�าจิตกลับเข้ามาตั้งไว้ใหม่

เพราะฉะนัน้ เม่ือดสูณัฐานคอืทรวดทรงแห่งสงัขารของวติกดงักล่าว กเ็ท่ากบั

เป็นการตรวจดู ว่าอกุศลวิตกที่บังเกิดขึ้นแทรกแซงนั้นเกิดมาจากเหตุอะไร แล้วก็ไป
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ไหนมาบ้าง แล้วจึงจะรูส้กึว่าจตินีแ้ล่นไปเรว็มาก แว้บเดยีวเท่านัน้จะออกไปหลายเรือ่ง

หลายราว เพราะฉะนั้น สามารถจะจับจิตได้ ท�าให้หยุดวิตกลงได้ ตั้งแต่ผ่อนให้ที่วิ่ง

ไปเร็วนั้นกลับช้าลง ๆ จนนอนลงได้ คือว่าหยุดได้ และเมื่อจิตแล่นออกไปอีก ก็ดูอีก

ว่ามาจากอะไร ก็สามารถที่จะน�าจิตกลับมาให้สงบอยู่ในกรรมฐานได้ คือให้รู้ต้นเหตุ

อุปมาเรื่องกระต่ายตื่นตูม

ท่านจึงตรัสอุปมาด้วยเรื่องกระต่ายตื่นตูม ซึ่งเรื่องกระต่ายตื่นตูมนี้ มีอยู่ใน

นิทานสอนเด็กตั้งแต่ในชั้นประถม ซ่ึงมีเร่ืองเล่าว่า กระต่ายนอนอยู่ใต้ต้นมะตูมซึ่งมี

ลกูสกุ มะตูมผลหนึง่กห็ล่นลงมาจากต้น ตกลงทีใ่กล้หขูองกระต่ายเสยีงดงัตมู กระต่าย

ก�าลงัหลบัเพลนิ ได้ยนิเสยีงมะตมูหล่นลงดงัตมูดงันัน้กต็กใจคดิว่าแผ่นดนิถล่ม รบีวิง่

หนีออกไปโดยเร็ว

บรรดาสัตว์ทั้งหลายเห็นกระต่ายวิ่งหนีออกไปโดยเร็ว ไต่ถามว่าแผ่นดินถล่ม 

ก็พากันตกใจวิ่งตามกระต่ายออกไปเป็นพรวน จนถึงไปพบกับราชสีห์ซึ่งเป็นสัตว์ 

มีปัญญา ราชสีห์จึงได้ถามกระต่ายว่าวิ่งมาท�าไมกัน กระต่ายก็ตอบว่าแผ่นดินถล่มจึง

พากันวิ่งหนี ราชสีห์ก็ถามว่าถล่มที่ไหน กระต่ายก็ตอบว่า เริ่มที่ใต้ต้นมะตูม ราชสีห์

จึงให้กระต่ายน�าไป กระต่ายก็ไม่กล้า ราชสีห์บอกไม่เป็นไร เราพญาราชสีห์ก็จะไป

ด้วย จงึได้พาสตัว์เหล่าน้ันเดินย้อนกลับไปยงัต้นมะตมู และเมือ่ถึงต้นมะตมูแล้วราชสีห์

ก็เข้าไปดู ก็เห็นลูกมะตูมหล่นอยู่ตรงท่ีกระต่ายนอนนั้น และแหงนขึ้นดูที่ต้นมะตูม 

ก็พบว่ามะตูมนั้นมีผลสุก เพราะฉะนั้น จึงได้พูดให้กระต่ายเข้าใจว่าไม่ใช่แผ่นดินถล่ม 

แต่ว่าผลมะตูมหล่นลงจากต้น เท่านั้นสัตว์ทั้งหลายก็เลยหายความตกใจ

นิทานเรื่องนี้เป็นนิทานส�าหรับสอนว่า อาการที่จิตเป็นไปกับด้วยอกุศลวิตก 

วิ่งพล่านไปนั้น ก็เหมือนอย่างกระต่ายตื่นตูมด้วยคิดว่าแผ่นดินถล่ม พากันวิ่งพร้อม

ด้วยสตัว์ทัง้หลายเพือ่จะหนแีผ่นดนิถล่ม แต่ว่าเมือ่ใช้การพจิารณาดสูณัฐานแห่งสงัขาร

ของวิตก ก็เหมือนอย่างว่าย้อนกลับไปดูถึงว่าวิตกนั้นมาจากไหน มาจากเรื่องอะไร  

ก็จะพบปฐมเหตุหรือว่าต้นเหตุ และเม่ือเป็นดั่งนี้แล้ววิตกในเรื่องนั้นก็จะสงบไป  

จิตกลับมาตั้งอยู่เป็นสมาธิได้
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ใช้วธิบีังคับ

ดั่งนี้เป็นอธิบายในวิธีปฏิบัติในข้อที่ ๔ และหากว่าเมื่อปฏิบัติในข้อที่ ๔ นี้ยัง

ไม่สามารถที่ระงับความฟุ้งซ่านของจิตได้ คือไม่สามารถที่จะระงับอกุศลวิตกที่บังเกิด

ขึ้นนั้นได้ ก็ให้มาใช้ข้อ ๕ ซ่ึงใช้วิธีบังคับ คือว่าให้ใช้ฟันกัดฟัน เอาลิ้นดุนเพดาน 

ข่มจิต บังคับจิต เพื่อให้หยุดวิตกคือความตรึกนึกคิด เหมือนอย่างบุรุษที่มีก�าลังกว่า 

จับบุรุษที่มีก�าลังอ่อนกว่าท่ีศีรษะที่คอหรือท่ีก้านคอ บังคับกดเอาไว้ไม่ให้ไปข้างไหน  

ดั่งนี้เป็นวิธีที่ ๕

และเมื่อใช้บังคับด้วยวิธีที่ ๕ นี้แล้ว ก็จะสามารถระงับวิตก หรือความตรึก

นึกคิดที่ฟุ้งซ่านไปนั้นได้ จิตจะกลับมาตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิตามที่ต้องการ

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าผู้ที่ปฏิบัติตามวิธีท้ัง ๕ ประการนี้ ย่อมจะเป็นผู้มี

ความช�านาญในกระบวนการของวติกคือความตรกึนกึคิด จะตดัตณัหาได้ จะคลีค่ลาย

สัญโญชน์คือความผูกได้จะท�าทุกข์ให้สิ้นสุดลงได้ เพราะตรัสรู้ตามเป็นจริง

อ�านาจของตัณหาสัญโญชน์

เพราะว่าตัณหาและสัญโญชน์นี้เอง ที่เป็นเครื่องดึงจิตให้วิ่งไปด้วยวิตกคือ 

ความตรึกนึกคิด ด้วยอ�านาจของฉันทะคือความชอบใจบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง  

ก็ด้วยอ�านาจของตัณหาและสัญโญชน์นี่เอง

ตัณหาก็คือความอยากหรือความดิ้นรนของใจ ที่จะออกไปในกามคุณารมณ์

ทั้งหลายบ้าง ออกไปเป็นนั่นเป็นนี่บ้าง ออกไปไม่เป็นนั่นเป็นนี่บ้าง

และสัญโญชน์ก็คือความผูกใจ ความผูกใจในเมื่อตากับรูปประจวบกัน ก็จะ

เกดิสญัโญชน์คอืความผกูใจขึน้ในรปู เมือ่หกูบัเสียงประจวบกนั กจ็ะเกดิสัญโญชน์คอื

ความผูกใจขึ้นในเสียงที่ผ่านหู เมื่อจมูกกับกลิ่นประจวบกัน ก็จะเกิดความผูกใจขึ้นใน

กลิน่ทีผ่่านจมกู เมือ่ลิน้กับรสประจวบกนั กจ็ะเกดิความผกูใจในรสทีผ่่านนัน้ เมือ่กาย
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กับสิ่งที่กายถูกต้องประจวบกัน ก็จะเกิดความผูกใจในสิ่งถูกต้องที่ผ่านกาย เมื่อมโน

คือใจกับธรรมะคือเรื่องราวประจวบกัน ก็จะเกิดความผูกใจ คือเป็นสัญโญชน์ขึ้นใน

เรื่องราวที่ผ่านใจ นี้เป็นตัวสัญโญชน์

เพราะฉะน้ัน ตัณหาคือความอยาก หรือความดิ้นรนของใจดังกล่าว และ 

สัญโญชน์คือความผูกใจน้ี จึงเป็นต้นเงื่อนอันส�าคัญของวิตกคือความตรึก ตลอดถึง

วิจารคือความตรอง ความตรึกความตรองทั้งหลายที่ให้ว่ิงไปในโลก คือในอารมณ์ 

ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น เม่ือสามารถเป็นผู้ฉลาดในกระบวนการของวิตก ช�านาญใน

กระบวนการของจิตดั่งนี้ จึงจะเป็นผู้สามารถท่ีจ�านงจะตรึกเรื่องอันใด ก็จะตรึกเรื่อง

อันนั้น ไม่จ�านงจะตรึกเร่ืองอันใด ก็จะไม่ตรึกเรื่องอันนั้น สามารถจะหยุดได้ตามที่

จ�านง ต้องปฏิบัติเป็นไปเพื่อตัด เพื่อละตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก เพื่อคลี่คลาย

สัญโญชน์คือความผูกใจจากอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่ผูกใจอยู่ ท�าให้เป็นผู้สามารถ 

ท�าทุกข์ให้สิ้นไปได้ เพราะตรัสรู้ คือรู้ถึงกระบวนการของวิตกเหล่านี้โดยชอบ

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป



ตอนที่ ๕
สังเวช ๘ เพื่อพร้อมท�าสมาธิ

บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรสัสอนให้ละอกศุลวิตก ความตรกึนกึคดิทีเ่ป็นอกศุล 

ให้ตรึกนึกคิดในส่วนที่เป็นกุศล อันเรียกว่า กุศลวิตก และก็ตรัสสอนต่อไป ให้สงบ

ความตรึกนึกคิดแม้ที่เป็นกุศล รวมจิตเข้ามาตั้งสงบอยู่ในภายใน

วติก ๒ อย่างของพระพุทธเจ้า

และได้ตรสัแสดงถงึพระองค์เอง ในเวลาปรกติกไ็ด้ทรงวติก คอืทรงตรกึนึกคิด 

๒ อย่างอยู่เป็นประจ�า คือ

๑. ความตรึกนึกคิดที่เกษม อันหมายความว่า ไม่เบียดเบียนใครอะไร  

อันเรียกว่าเขมวิตก และ

๒.  ความตรึกนกึคดิทีส่งบสงดั โดยตรงกคื็อสงบสงดัจากอกศุลธรรมท้ังหลาย 

อันเรียกว่าวิเวกวิตก
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โดยปรกตพิระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงมคีวามเกษม คอืความ

ไม่เบียดเบียน เป็นท่ีมายินดี ยินดีอยู่ในความไม่เบียดเบียนอันเป็นความเกษม  

เพราะฉะนั้น วิตกคือความตรึกนึกคิดน้ี จึงได้บังเกิดขึ้นเท่ียวไปกับพระตถาคต 

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นท่ีมายินดี ยินดีอยู่ในความ 

ไม่เบียดเบียน ว่าเราไม่เบียดเบียนอะไรใครด้วยความเป็นไป หรืออาการที่เป็นไปแห่ง

ความตรึกนึกคิดนี้

อนึ่ง ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงพระองค์เอง ทรงมีความสงบ

สงดัจากอกศุลธรรมทัง้หลายเป็นทีม่ายนิด ียนิดอียูใ่นความสงบสงดั วติกคอืความตรกึ

นึกคิดน้ีจึงบงัเกดิขึน้เทีย่วไปกบัพระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูม้คีวามสงบสงดั

จากอกศุลเป็นทีม่ายนิด ียินดแีล้วในความสงบสงดั ว่าอะไรเป็นอกศุล อะไรเป็นอกศุล

ทั้งหมดละได้แล้ว ดั่งนี้

พระพทุธองค์เมือ่ได้ตรสัถงึพระองค์เองดัง่นีแ้ล้ว จงึได้ตรสัสอนภกิษทุัง้หลาย 

อันรวมถึงผู้ปฏิบัติธรรมท้ังหลาย ว่าท่านทั้งหลายก็จงมีความไม่เบียดเบียน อันเป็น

ความเกษม เป็นท่ีมายินดี ยินดีอยู่ในความไม่เบียดเบียน และวิตกคือความตรึก 

นึกคิดนี้ ก็จักบังเกิดขึ้นเที่ยวไป แก่ท่านทั้งหลายผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดี 

ยินดีอยู่ในความไม่เบียดเบียน ว่าเราท้ังหลายจักไม่เบียดเบียนใครอะไร ด้วยอาการ 

ที่เป็นไปแห่งวิตกคือความตรึกนึกคิดนี้

อนึ่ง ท่านทั้งหลายพึงมีความสงบสงัดจากอกุศลทั้งหลายเป็นที่มายินดี ยินดี

ในความสงบสงดั ความตรกึนึกคิดน้ีกจ็กัมีแก่ท่านทัง้หลาย ผูม้คีวามสงบสงดัจากอกศุล

ทั้งหลายเป็นที่มายินดี ยินดีในความสงบสงัด ว่าอะไรเป็นอกุศล อกุศลที่ยังไม่ละแล้ว 

เราก็จะละอกุศลนั้น ดั่งนี้

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจ้าเองได้ตรสัถึงพระองค์เอง ว่าโดยปรกตไิด้ทรงมวิีตก

ความตรึกนกึคดิ ๒ อย่างอยูเ่ป็นประจ�า คอืตรกึนกึคดิไม่เบยีดเบียนอนัเป็นความเกษม 

ไม่เบยีดเบยีนใคร ๆ อะไร และมีความวติกคอืตรกึนกึคดิทีส่งบสงดัจากอกศุลทัง้หลาย 

ทรงละอกุศลทั้งหลายได้ ไม่ว่าอกุศลอะไรทั้งหมด
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และก็ตรัสสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย พยายามที่จะท�าความยินดีในความ

ไม่เบียดเบียน คือในความเกษม ใครอะไรทั้งหมด คือไม่เบียดเบียนใครอะไรทั้งหมด 

ด้วยคดิว่าเราจะไม่เบยีดเบยีนใครอะไรทัง้หมด คอืสตัว์บคุคลอะไรทัง้หมดทัง้ทีเ่คลือ่น 

ที่ได้ ทั้งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ทั้งหมดไม่มียกเว้น เรียกว่าเขมวิตก หรือเกษมวิตก หัดให้มี

วิตกคือความตรึกนึกคิด ดั่งนี้อยู่เป็นประจ�า

ถ้าหากว่าจะมีความตรึกนึกคิดไปในทางเบียดเบียน ด้วยเหตุแห่งโทสะความ

กระทบกระทั่งขัดใจโกรธแค้นขัดเคือง ก็ให้หัดท�าสติก�าหนดรู้ตัวว่านี่เป็นอกุศลวิตก 

ไม่เกษมไม่สวัสดีให้ละเสีย ตั้งใจอยู่เสมอว่าเราจะไม่คิดเบียดเบียนใครอะไร คือสัตว์

บุคคลใครอะไรทั้งหมด ทั้งที่เคลื่อนที่ได้ ทั้งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ทั้งสิ้น หัดให้มีเขมวิตก

หรือความตรึกนึกคิดอันเกษม ดั่งนี้อยู่เป็นประจ�า

กับหัดให้มีวิเวกวิตกคือความตรึกนึกคิดที่สงบสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย 

คือตรึกนึกคิดว่าอะไรเป็นอกุศล อะไรท่ีเป็นอกุศลนั้นที่ละไม่ได้ เราก็จะละอกุศลนั้น 

ให้สงบสงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย อันเป็นความสงบสงัดทางใจ ประกอบกันไปกับ

ความสงบสงัดทางกาย ตามที่จะพึงเป็นไปได้ เรียกว่าเป็นการหัดปฏิบัติให้มีวิเวกวิตก 

ความตรึกนึกคิดไปในวิเวกคือความสงบสงัด จากอกุศลจิตทั้งหลาย จากอกุศลกรรม 

ทั้งหลาย ที่เป็นอกุศลทั้งหมด หัดปฏิบัติควบคุมจิตใจของตนอยู่ดั่งนี้

ข้อที่ควรถอืเป็นหลักปฏบิัตปิระจ�า

อน่ึง พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนข้อปฏบิตัทิีค่วรถอืเป็นหลกัปฏบิตัปิระจ�า ส�าหรบั

แก้ทางจิตใจของตนเองอกีประการหนึง่คอืได้ตรสัไว้ว่าภกิษ ุซึง่หมายถึงบุคคลผูป้ฏบิตัิ

ธรรมทัง้หลาย ไม่ว่าจะเป็นภกิษ ุไม่ว่าจะเป็นคฤหสัถ์ เมือ่ประกอบด้วยธรรมะ ๒ ประการ 

ย่อมมากด้วยสุขโสมนัสในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันนี้ทีเดียว ย่อมเป็นผู้เริ่มปฏิบัติโดย

แยบคาย เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ คือกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลาย
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ธรรมะ ๒ ประการนั้นคือ ประกอบด้วยความสังเวชคือความสลดใจ ความรู้

ซาบซึ้งในฐานะที่พึงสังเวชทั้งหลายประการหนึ่ง ด้วยมีสังเวช ตั้งความเพียรโดยชอบ

เพือ่สิน้อาสวะทัง้หลาย ตัง้ความเพยีรโดยแยบคายเพือ่สิน้อาสวะทัง้หลาย อกีประการ

หนึ่งดั่งนี้

กามสุขัลลกิานุโยค

ข้อแรกให้ประกอบด้วยสังเวช คือ ความสลดใจ ความรู้ซาบซึ้ง ในที่ตั้งแห่ง

ความสังเวชทั้งหลาย ข้อนี้เป็นข้อที่พึงปฏิบัติให้บังเกิดขึ้นเป็นประการแรก เพราะโดย

ปรกติจิตใจนีท้ีเ่ป็นกามาพจรคอืเทีย่วไปในกาม หรือหยัง่ลงในกามทัง้หลาย ย่อมประกอบ

ด้วยความสุขสดชื่นอยู่ในกาม อันเรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยค เป็นปรกติของจิตที่เป็น

กามาพจร จงึเป็นจติท่ีมากด้วยความประมาท คอืความเลนิเล่อเผลอเพลนิ มคีวามตดิใจ 

มีความเพลินอยู่ในกามคุณารมณ์ทั้งปวง

เมื่อเป็นดั่งนี้ หากไม่หัดปฏิบัติพิจารณาในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช  

ก็ย่อมจะน้อมจิตมาปฏิบัติให้ยินดีในธรรมปฏิบัติได้ยาก ให้ตั้งอยู่ในสมาธิที่สงบสงัด

จากกามและอกศุลกรรมทัง้หลายได้ยาก ให้เหน็ไตรลกัษณ์แห่งสังขารทัง้หลายได้ยาก

ความหมายของค�าว่าสังเวช

เพราะฉะนั้น จึงต้องมีวิธีปฏิบัติส�าหรับพิจารณา เพื่อจะท�าจิตให้สลด ค�าว่า

ให้สลดนัน้ หมายความว่าให้กามฉนัท์ ความพอใจรกัใคร่ในกาม กามนนัทคิวามเพลดิเพลนิ

ในกาม ความรู้สึกสดชื่นอยู่ในกาม สลดลง คือลดลง สลดก็คือลด ลดระดับแห่ง 

ความเพลิน ความติดใจ ความบันเทิง ความพอใจในกามลง เรียกว่าสลดคือลด  

ลดระดับของจิตลง เมื่อลดระดับของจิตลงจากความติดความเพลิดเพลินในกามได้  

จิตก็จะน้อมมาปฏิบัติในสมาธิได้ หรือกล่าวรวบว่าในศีลในสมาธิในปัญญาได้
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สังเวชวัตถุ ๘ ประการ

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัฐานะอนัเป็นทีต้ั่งแห่งสงัเวชไว้ ๘ ประการ

ส�าหรับให้หัดพจิารณา คอืให้พจิารณาถึงชาต ิความเกดิ ชรา ความแก่ พยาธ ิความป่วยไข้ 

มรณะ ความตาย ท่ีจะมีแก่ชีวิตเป็นธรรมดา คือเมื่อเกิดมาเป็นชาติความเกิด  

ชาตคิวามเกดิเองกเ็ป็นทกุข์ เกดิมาแล้วกเ็ป็นทกุข์ต่าง ๆ ต้องพบชราความแก่ ความแก่

ก็เป็นทกุข์ ต้องพบพยาธคิวามป่วยไข้ ความป่วยไข้กเ็ป็นทกุข์ ต้องพบมรณะความตาย 

ความตายก็เป็นทุกข์ นี้เป็น ๔ ข้อ

ข้อที่ ๕ คืออบายทุกข์ ทุกข์ในอบาย คือในภพชาติที่ต�่าต้อย ไม่มีความสุข 

หรือมีความสุขน้อย เช่นก�าเนิดสัตว์เดรัจฉาน ก�าเนิดในนรกหรือในนิรยะ ก�าเนิดเป็น

เปรต ก�าเนดิเป็นอสรุกาย เพราะเหตแุห่งอกศุลกรรม กรรมเป็นอกศุลทีป่ระกอบกระท�า

เพราะว่าเมือ่มคีวามมวัเมาประมาทอยู่ในกาม ไม่ลดหรอืไม่สลดลง กามกจ็ะ

ชักน�าให้ประกอบอกุศลกรรมทั้งหลายอันเป็นบาป เป็นอกุศลทุจริตทางกายทางวาจา

ทางใจต่าง ๆ อกุศลกรรมนี้เองก็จะน�าให้เกิดในอบาย คือก�าเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน 

ต้องไปนรก ไปเกิดเป็นเปรต ไปเกิดเป็นอสุรกาย อันเป็นอบายชาติ อบายภพต่าง ๆ 

ต้องเสวยอบายทุกข์ ทุกข์ในอบาย นี้เป็นข้อที่ครบ ๕

และอีก ๓ ข้อกค็อื พจิารณาถงึทุกข์ทีม่วีฏัฏะ คอืความเวยีนว่ายตายเกดิเป็น

มูลในอดีตท่ีผ่านมาแล้ว ว่าอดีตทีผ่านมาแล้วนั้น เมื่อประกอบอกุศลกรรมต่าง ๆ  

เพราะความมัวเมาประมาทอยู่ในกามท้ังหลาย ก็ต้องเป็นทุกข์มาแล้วในอดีตเป็น 

อันมาก นี้ข้อหนึ่ง และพิจารณาถึงทุกข์ที่มีวัฏฏะเป็นมูลในอนาคต คือแม้ในอนาคต 

ก็จะต้องพบทุกข์อีกเป็นอันมากในภายหน้า เพราะในเมื่อยังมัวเมาประมาทอยู่ในกาม 

ก็จะต้องท่องเที่ยววนเวียน เกิดตายตายเกิดมีทุกข์ต่าง ๆ ในอนาคตสืบไปอีกยืดยาว 

เป็นทุกข์ที่มีวัฏฏะเป็นมูลในอนาคต ก็เป็น ๗ ข้อ

และอีกข้อหน่ึงคือในปัจจุบัน บัดนี้ก็มีการแสวงหาอาหารเป็นมูลให้เกิดทุกข์

อยูทุ่กวนัทกุเวลา เพราะชวีติร่างกายนีต้้องอาศยัอาหาร รวมเข้ากเ็ป็นปัจจยัทัง้ ๔ คอื

โภชนาการ อาหารคอืโภชนะส�าหรบับรโิภค ผ้านุง่ห่มส�าหรบับริโภคใช้สอย ทีอ่ยูอ่าศยั



251หายใจให้เป็นสุข

กส็�าหรบับรโิภคอาศยั ยาแก้ไข้กส็�าหรับทีจ่ะบรโิภคแก้ไข้และส่ิงอืน่ ๆ อกีเป็นอันมาก 

ร่างกายอนันีต้้องบรโิภคอาหารทัง้ปวงนีอ้ยู่ตลอดเวลา เรยีกว่าต้องบรโิภคทกุลมหายใจ 

กค็อืต้องหายใจเข้าหายใจออก น�าเอาลมหายใจนีเ้ข้าไปเป็นอาหารบ�ารงุเลีย้ง และเมือ่

บริโภคเข้าไปแล้ว กย่็อยบ�ารงุเลีย้งร่างกายแล้วกถู็กเผาไหม้หมดไป กต้็องบรโิภคใหม่ 

อาหารหยาบนัน้ก็อาจจะวันละ ๑ ครัง้ ๒ ครัง้ ๓ ครัง้ อาหารละเอยีดคอืลมหายใจนัน้ 

ต้องบริโภคกันอยู่ทุกลมหายใจ ขาดไม่ได้ ดั่งนี้ก็เป็นความทุกข์ในเพราะต้องแสวงหา

อาหารอยู่เป็นปัจจบุนั อนัเป็นข้อค�ารบ ๘ รวมเป็นฐานะทีต่ัง้แห่งความสงัเวช ๘ หรอื

ว่าสังเวชวัตถุที่ตั้งแห่งความสังเวช ๘ ข้อด้วยกัน ส�าหรับพิจารณาเพื่อให้ใจสลด คือ

ลดความติดใจเพลิดเพลินยินดีหลงระเริงอยู่ในกาม ให้ใจสลดลงคือให้ลดลงจากกาม

คุณารมณ์

เหตุให้น้อมใจปฏบิัตไิด้ง่าย

เมือ่เป็นดัง่นี ้ใจสลดเพราะมีความรูซ้าบซึง้ ซึง่เป็นศพัท์ของสงัเวชโดยตรงคอื

ความรูซ้าบซึง้ อยูใ่นสจัจะคอืความจรงิ คอืความทีต้่องเป็นทกุข์ เพราะเกดิแก่เจบ็ตาย

เพราะอบาย เพราะมีวัฏฏะคือความเวียนว่ายตายเกิด เป็นมูลในอดีตที่ผ่านมาแล้ว  

ในอนาคตท่ีจะไปภายหน้า และในปัจจุบันก็ต้องแสวงหาอาหารมาบ�ารุงเล้ียงร่างกาย

ชวีติอยูท่กุวนัเวลา ใจกจ็ะสลด คอืลดความตดิใจเพลดิเพลนิในกามลง และน้อมใจมา

ปฏิบัติในสมาธิปัญญา หรือรวบยอดว่าในศีลในสมาธิในปัญญา ก็สะดวกขึ้น จิตนี้จะ

เป็นศลีขึน้ จะเป็นสมาธขิึน้ จะเป็นปัญญาขึน้โดยสะดวก และจะพบกบัความหลดุพ้น 

ของจิต ซึ่งเป็นความหลุดพ้นชั่วคราว เป็นคร้ังคราว จนถึงหลุดพ้นอย่างเด็ดขาด  

ตามควรแก่ความปฏิบัติ

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป



ตอนที่ ๖ 
สตปิัฏฐานเบื้องต้น

บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

ในพรรษกาลนี ้การปฏิบัตอิบรมจิต กค็งถอืหลกัสติปัฏฐานทัง้ ๔ ตามแนวที่

พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ ซึ่งรวมเข้าในพระสูตรใหญ่แห่งสติปัฏฐาน อันเรียกว่า 

มหาสติปัฏฐานสูตร เพราะว่าสติปัฏฐานนี้ เป็นหลักปฏิบัติอันส�าคัญที่พระพุทธเจ้าได้

ทรงสอนไว้ และได้ทรงแสดงอานิสงส์ผลของการปฏิบัติไว้ต้นพระสูตรว่า สติปัฏฐาน

ทั้ง ๔ เป็นทางไปอันเอก หรือเป็นทางไปอันเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย 

เพื่อล่วงโศกคือความแห้งใจ ปริเทวะคือความรัญจวนคร�่าครวญใจ เพื่อดับทุกข์คือ 

ความไม่สบายกาย โทมนสัคอืความไม่สบายใจ เพือ่บรรลญุายธรรมคอืธรรมะทีพ่งึบรรลุ 

ที่ท่านแสดงว่าได้แก่อริยมรรคเป็นอย่างสูง เพื่อท�าให้แจ้งนิพพาน ดั่งน้ี ซ่ึงประมวล

ความเข้าแล้ว การปฏิบัตติามหลักสตปัิฏฐานทัง้ ๔ นีเ้ป็นไปเพือ่ดบั เพือ่ละอปัุทวเหตุ

ขัดข้องทั้งหลาย ๔ ประการ คือความโศก ๑ ความปริเทวะ คร�่าครวญรัญจวนใจ ๑ 

ทุกข์ไม่สบายกาย ๑ โทมนัสไม่สบายใจ ๑ และเพ่ือบรรลุคุณวิเศษ ๓ ประการ  

อนัได้แก่ความบรสิทุธิ ์อรยิมรรค และนพิพาน ดัง่นี ้แม้ว่าจะยงัดบัยงัละอปัุทวะทัง้ ๔ 
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ไม่ได้ ยังบรรลุคุณวิเศษทั้ง ๓ ไม่ได้ แต่ก็ย่อมจะได้ไปโดยล�าดับตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต�่า  

เมื่อจับปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ และสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ที่ตรัสจ�าแนกไว้ ก็ได้แก่

การตั้งสติก�าหนดรู้เห็น กาย เวทนา จิต และธรรม

บุพพกจิเบื้องต้น

พระพทุธเจ้าได้ตรัสสอนแนะแนวทางปฏบิตัใินการปฏบิตัทิ�าสต ิหรือตัง้สติใน

ข้อทั้ง ๔ นี้ไว้ว่า ให้ปฏิบัติบุพพกิจคือกิจเบื้องต้นในกุศลธรรมทั้งหลายให้บริสุทธิ์ก่อน 

คือ ๑. ให้มีศีลที่บริสุทธิ์ ๒. ให้มีความเห็นที่ตรง

มศีลีทีบ่รสิทุธิน์ัน้กมี็ความหมายถงึความส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศลี อันเป็น

หลกัรวมของศีลทัง้หลาย จะเป็นคฤหสัถ์ทีส่มาทานศีล ๕ ศีล ๘ กต็าม จะเป็นบรรพชติ

คือผูบ้วช เมือ่เป็นสามเณรกส็มาทานศลี ๑๐ เมือ่เป็นภกิษกุช็ือ่ว่ามศีลี ๒๒๗ อนัเป็น

ส่วนส�าคัญ

จะมีจ�านวนของศีลต่างกันอย่างไรก็ตาม แต่เมื่อประมวลเข้าแล้ว ก็คือ 

ความส�ารวมนั้นเอง ส�ารวมกาย ส�ารวมวาจา ส�ารวมใจ ให้เป็นปรกติ ปราศจาก 

ความคดิจงใจเพื่อที่จะละเมิดศีลข้อต่าง ๆ แต่ว่ามีจิตเป็นปรกติเรียบร้อย เหมือนดังที่

นั่งกันอยู่นี้เพื่อฟังธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน ก็มีความส�ารวมกายวาจาใจเป็นปรกติ

เรียบร้อยดีงาม ทั้งฝ่ายบรรพชิตและทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ ดั่งนี้เรียกว่ามีศีลที่บริสุทธิ์

มีความเห็นตรงนั้น ก็คือมีความเห็นตรงต่อความบริสุทธิ์ มีความเห็นตรงต่อ

การปฏบิตัสิตปัิฏฐาน อันเป็นเครือ่งล่วงโสกะปรเิทวะ ดับทกุข์โทมนสั มคีวามเหน็ตรง

ต่อญายธรรม คืออรยิมรรค เพือ่บรรลุอรยิมรรค หรอืเมือ่กล่าวอย่างสามญัก็เพือ่ปฏิบตัิ

เข้าทางอันถูกต้อง และมุ่งท�าให้แจ้งนิพพานด้วยกัน คือท�าให้แจ้งความดับกิเลสและ

กองทุกข์ด้วยกัน เรียกว่ามีความเห็นตรงต่อทางปฏิบัติที่ออกจากทุกข์ ออกจากกิเลส 

มิใช่ความเห็นในทางปฏิบัติเข้าหาทุกข์เข้าหากิเลส
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เมือ่มศีลีทีบ่รสิทุธิ ์และมคีวามเหน็ทีต่รงดัง่นี ้กเ็รยีกว่าได้ปฏบิตัใินส่วนทีเ่ป็น

เบ้ืองต้นในกศุลธรรมทัง้หลาย และจึงจะสามารถจบัปฏบิตัติัง้สตกิ�าหนดกายเวทนาจติ

และธรรม อันเป็นสติปัฏฐานทั้ง ๔ ประการนี้ได้

ที่ตั้งของสต ิ๔ ประการ

อนัข้อทัง้ ๔ ทีต่รัสสอนให้เป็นท่ีต้ังของสต ิคอื กาย เวทนา จิต ธรรม นี ้กเ็ป็น

สภาพทีทุ่กคนมอียูใ่นตนเอง หรือจะกล่าวว่ารวมเข้าเป็นตนเอง หรือรวมเข้าเป็นอตัภาพ

อนัน้ี คอืว่ารวมเข้าเป็นกายใจอนันี ้อนัเป็นทีต่ัง้แห่งสมมตบิญัญตัว่ิาเป็นตวัเราของเรา

กายกคื็อกายอันนี ้คอืส่วนทีเ่ป็นธาตดุนิน�า้ไฟลม ประกอบเข้ามาเป็นก้อนกาย

อนันี ้ทีห่ายใจเข้าหายใจออกกนัอยูน่ี ้และทีม่อีริยิาบถยนืเดนินัง่นอนกนัอยูน่ี ้และทีม่ี

อริิยาบถเบด็เตลด็ท้ังหลาย เช่นก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลงั ตลอดจนถงึการยนืเดนิ

นั่งนอน การหลับตา การตื่น การพูด การนิ่ง อันประกอบด้วยธาตุดิน น�้า ไฟ ลม 

ซึง่มอีาการสามสบิเอด็สามสบิสอง มผีม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เป็นต้น รวมเข้าเป็นธาตุ

ทัง้ ๔ ดงักล่าว จึงเป็นกายทีมี่ชวิีต และกายนีเ้มือ่ธาตทุัง้ ๔ แตกสลาย อาการสามสบิเอด็

สามสิบสองหยุดปฏิบัติหน้าที่ อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็หยุดท�าหน้าที่ ลมหายใจ 

เข้าออกก็หยุด ร่างกายนี้ก็กลายเป็นศพ เป็นศพที่ทีแรกก็ยังมีส่วนของธาตุดินธาตุน�้า  

ส่วนธาตไุฟหมดไปจึงเป็นกายทีเ่ยน็ ธาตลุมนั้นก็ดบัไปก่อนที่เรียกว่าดบัลม ก็เปน็ศพ

ทีย่งัปรากฏรปูร่าง และเม่ือน�าไปเผาฝัง หรอืเน่าเป่ือยไปโดยไม่เผาเสยี ในทีส่ดุกเ็หลอื

แต่กระดูก และในที่สุดกระดูกนั้นก็ละเอียดป่นไป นี้เป็นเรื่องของกาย

และในขณะที่กายนี้ยังด�ารงชีวิตอยู่ ธาตุท้ังหลายยังประกอบกันอยู่ อาการ 

ทั้งหลายยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ยังผลัดเปล่ียนอิริยาบถต่าง ๆ ได้อยู่ ยังหายใจอยู่  

ก็มีเวทนา คือความรู้เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข และมีจิตที่รู้

เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขนั้น และมีธรรมะคือเรื่องในจิต  

อันได้แก่อารมณ์ คือเรื่องที่จิตคิดนึก และมีภาวะของจิตท่ีเป็นไปต่าง ๆ ในอารมณ ์

ต่าง ๆ เป็นส่วนกศุลกม็ ีเป็นส่วนอกุศลกม็ ีเป็นส่วนกลาง ๆ กม็ ีเหล่านีก้เ็ป็นธรรมะ 
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และโดยเฉพาะธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิต ที่มีอยู่ในจิต

ทุกคนก็มีทั้ง ๔ นี้อยู่ด้วยกัน แต่ว่าโดยปรกตินั้นมิได้ใช้สติก�าหนดรู้จักกาย

เวทนา จติ และธรรม กายเวทนาจติและธรรมกเ็ป็นไปตามความประสบพบพานต่าง ๆ 

หรือเหตุแวดล้อมต่าง ๆ ที่ประสบพบพาน หรือที่บังเกิดขึ้น แต่ก็ยังคงเป็นไปอยู่

ธรรมะคือเรื่องในจิตที่เป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง เป็นกลาง ๆ บ้าง ที่ปรากฏ

อยูใ่นความคดิของจติ และท่ีปรากฏเป็นอาการของจติ กค็งเป็นไปอยู่ ตวัจิตเองกยั็งคง

เป็นไปอยู่ มีอาการเป็นความคิดต่าง ๆ เป็นความรู้ต่าง ๆ และมีอาการที่เป็นโลภบ้าง 

โกรธบ้าง หลงบ้าง หรือเป็นอาการที่สงบโลภ สงบโกรธ สงบหลง บ้าง เรียกว่า 

บางคราวกด็ ีบางคราวกร้็ายดงัทีเ่รียกกนัว่าใจดีใจร้าย และเวทนาคอืความรูส้กึเป็นสขุ 

เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็คงมีอยู่เป็นไปอยู่ทั้งทางกายและทั้งทางใจ 

กายเองเล่ากย่็อมมอียูเ่ป็นไปอยู ่คงปฏบิตัหิน้าทีข่องกายได้ตามธรรมดา เพราะฉะนัน้ 

จึงยังต้องมีความไม่บริสุทธิ์ คือความเศร้าหมองต่าง ๆ โดยเฉพาะจิตใจ และธรรมะ

คอืเร่ืองในจติใจ คือจติใจกยั็งมีเศร้าหมอง และธรรมะคอืเรือ่งในจติใจกยั็งมเีป็นอกศุล

อยู่ต่าง ๆ และอาจจะมีอกุศลมากเสียด้วย เป็นไปอยู่ดั่งนี้

เพราะฉะน้ัน จึงต้องมโีสกะความโศกความแห้งใจ ต้องมปีริเทวะความรญัจวน

ใจคร�่าครวญใจ แล้วมาปรากฏเป็นความคร�่าครวญทางวาจา อันเนื่องจากความทุกข์

ต่าง ๆ ต้องมีทุกข์คือความไม่สบายกาย โทมนัสคือความไม่สบายใจ

การปฏบิัตผิดิทาง

และทางปฏิบัตินั้นเล่า ก็ยังมีการปฏิบัติเข้าทางผิด ไม่เข้าทางท่ีถูกต้อง  

อาจจะเข้าทางที่ผิดมาก ก่อให้เกิดความทุกข์มาก ก่อให้เกิดกิเลสโลภ กองโกรธ 

กองหลงมาก จึงท�าให้ธรรมะคือเรื่องในใจที่บังเกิดขึ้นนั้น เป็นกิเลสกองโลภกองโกรธ

กองหลง เป็นอารมณ์คือเรื่องที่เป็นที่ตั้งของโลภโกรธหลงต่าง ๆ และก็ส่งให้จิตนี้เอง

ปรากฏเป็นความโลภ ความโกรธ ความหลงขึน้ในจตินีเ้องสูจ่ตินีเ้อง เป็นตัวโลภตวัโกรธ
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ตวัหลง อารมณ์คือเร่ืองต่าง ๆ ในใจก็เป็นเรือ่งทีจ่ะน�ามาซึง่โลภ โกรธ หลง และส่งเสรมิ

ให้โลภ โกรธ หลง ย่ิงขึน้ ก่อให้เกดิเจตนาคือความจงใจ ใช้กายนีเ้องปฏบิตัเิป็นบาปเป็น

อกศุลเป็นทจุรติต่าง ๆ จงึปรากฏเป็นบาปเป็นอกศุลเป็นทจุรติทางกายทางวาจาทางใจ

โลกย่อมเป็นไปอยู่ดั่งนี้ รวมความก็คือว่า ยังต้องพบอุปัทวะเคร่ืองขัดข้อง

อันตรายทั้งหลายทั้ง ๔ ประการ อันได้แก่ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ และโทมนัส ยังไม่

สามารถจะพบกับความบริสุทธิ์ ไม่สามารถจะปฏิบัติเข้าทางอันถูกต้อง ได้พบทางอัน

ถูกต้อง ไม่สามารถจะพบกับความดับกิเลสและกองทุกข์ได้ แม้เป็นการดับชั่วคราว 

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้ใช้สตคิอืความระลกึได้ หรอืความก�าหนดรู้ 

ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม

สต ิ สัมปชัญญะ

อนัสตนิัน้โดยปรกตแิสดงคูก่นักบัสมัปชญัญะ และท่านสอนให้แปลว่า สตคิอื

ความระลึกได้ สัมปชัญญะคือความรู้ตัวซึ่งธรรมะท้ังคู่นี้ บางแห่งก็แสดงรวมกัน  

บางแห่งก็แสดงแยกกัน แต่ในทางปฏิบัติแม้จะแสดงแยกกัน ก็ต้องเนื่องกันอยู่ในการ

ปฏบิตัิทกุอย่าง ดังเช่นทกุคนหายใจเข้าทกุคนหายใจออก พระพทุธเจ้าตรสัสอนใหต้ัง้

สติก�าหนดพิจารณากาย ตรัสสอนให้ตั้งสติก�าหนดรู้ลมหายใจออกของตนน่ีแหละ 

เป็นข้อแรก และแม้จะใช้ค�าว่าสตคิ�าเดยีว กต้็องมสีมัปชญัญะคอืความรูต้วัรวมอยูด้่วย

ดังจะพึงเห็นได้ว่า สตินั้นมีหน้าที่ก�าหนด คือเมื่อตั้งสติ คือตั้งความก�าหนด

ใจที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ก็ย่อมจะรู้ว่า เราหายใจเข้า เราหายใจออก

คือเม่ือหายใจเข้าก็รู้ว่าเราหายใจเข้า เมื่อหายใจออกก็รู้ว่าเราหายใจออก  

ตัวความก�าหนดคือสติ ตัวความรู้ว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกนี่เป็นสัมปชัญญะ  

คือความรู้ตัว แต่ถ้าไม่มีสติคือไม่มีตัวความก�าหนดเข้ามาดู สัมปชัญญะคือความรู้ตัว

ก็จะไม่มี
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เหมอืนโดยปรกตทิกุคนไม่ได้ท�าความก�าหนดใจลงทีก่ารหายใจของตน กไ็ม่มี

ความรู้ตัวว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกอยู่นี่แปลว่าไม่มีทั้งสติ ไม่มีทั้งสัมปชัญญะ  

แต่เมื่อมาเริ่มปฏิบัติในสติปัฏฐาน ตั้งสติก็คือความก�าหนดใจลงที่ลมหายใจเข้า  

ลมหายใจออก กย่็อมจะรูว่้าเราหายใจเข้า เราหายใจออก ความก�าหนดใจนัน่เป็นปกติ 

ความรู้ดังกล่าวนี่เป็นสัมปชัญญะคู่กันอยู่ดั่งนี้

การปฏบิัตใินสตปิัฏฐาน ๔

และเม่ือมาปฏิบัติท�าสติท�าสัมปชัญญะ หรือว่าเรียกแต่เพียงว่าสติค�าเดียว  

ซึ่งหมายรวมถึงสัมปชัญญะด้วยแล้ว ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติในสติปัฏฐาน คือตั้งสติ

ก�าหนดดูกาย ยกเอากายคือลมหายใจเข้าออกนี่เป็นที่ตั้ง แล้วอีก ๓ ข้อก็จะรวมเข้า

มาเอง เพราะว่าเป็นก้อนเดียวกัน เหมือนอย่างเก้าอี้ที่มีสี่ขา ในการจะยกเก้าอี้นั้น  

ยกขึน้เพยีงขาเดยีว อนัหมายความว่าเก้าอีท้ีพ่อจะยกได้ด้วยมอืข้างเดยีว จบัทีข่าเดยีว

ยกขึ้นมา อีก ๓ ขาก็ติดขึ้นมาด้วย เป็นเก้าอี้ทั้งหมด คือเป็นอันว่ายกเก้าอี้ทั้งหมด

การปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง ๔ ก็เป็นเช่นนี้ แม้จะแยกเป็น ๔ ก็สามารถที่จะ

ยกขึ้นก�าหนดเพียงข้อใดข้อหนึ่งใน ๔ ข้อนี้ และทั้งหมดก็จะติดขึ้นมาด้วยกันทั้งหมด 

เป็นอนัเดยีวกันและเม่ือหดัปฏิบัตใินสตปัิฏฐานดัง่นีแ้ล้ว ตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงส่ังสอน 

คอืน�าสตกิ�าหนดเข้ามาดกูาย เวทนา จติ ธรรม ของตนให้รูจ้กักาย รูจ้กัเวทนา รู้จกัจติ 

รู้จักธรรมของตน ภายใน ภายนอก ท้ังภายในทัง้ภายนอก กช็ือ่ว่าได้ปฏบิตัสิตปัิฏฐาน 

อันจะน�าให้เกิดความบริสุทธิ์ ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติสติปัฏฐานอันจะน�าให้เกิดความบริสุทธิ์ 

น�าให้ล่วงโสกะปริเทวะ ดับทุกข์โทมนัส และชื่อว่าปฏิบัติเข้าทางแห่งอริยมรรค และ

เป็นการปฏิบัติเพื่อนิพพาน คือดับกิเลสและกองทุกข์

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป



ตอนที่ ๗ 
กายานุปัสสนา ๔ ขั้น

บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

ในสตปัิฏฐานท้ัง ๔ คือตัง้สตพิจิารณากายเวทนาจติธรรม ได้มพีระพทุธาธบิาย

ไว้ในพระสูตรใหญ่แห่งสติปัฏฐานตั้งต้นแต่อานาปานปัพพะ คือข้อว่าด้วยลมหายใจ 

เข้าออก ในหมวดกายานุปัสสนา คือตั้งสติตามดูพิจารณากาย และได้มีอีกพระสูตร

หนึ่งที่ได้แสดงสติปัฏฐานทั้ง ๔ ตั้งสติพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ด้วยยกเอา 

ลมหายใจเข้าออกเป็นทางปฏบิตัติลอดทัง้ ๔ ข้อ คอืการปฏบิตัติัง้สตกิ�าหนดลมหายใจ

เข้าออกเพียงอย่างเดียวนี้ เป็นสติปัฏฐานได้ทั้ง ๔ ข้อ

เพราะฉะนั้น ลมหายใจเข้าออกนี้จึงเป็นสิ่งส�าคัญ ทุกคนสามารถก�าหนดตั้ง

สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก ส�าเร็จเป็นสติปัฏฐานได้ตั้งแต่ข้อกาย ต่อไปข้อเวทนา 

ข้อจิต และข้อธรรม เป็นการปฏิบัติต่อเนื่อง ดังนั้น วันนี้จะได้จับอธิบายแนวปฏิบัต ิ

สติปัฏฐานทั้ง ๔ ข้อนี้ โดยอาศัยตั้งสติก�าหนดลมหายใจเข้าออกเป็นที่ตั้ง
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ข้อปฏบิัตใินเบื้องต้น

ทกุคนมลีมหายใจเข้าลมหายใจออกของตนเองอยู่แล้วเป็นประจ�า จงึให้ปฏบิตัิ

ในเบ้ืองต้นตามที่ตรัสแนะน�าไว้ในพระสูตร คือเข้าสู่ป่า โคนไม้ เรือนว่าง อันเป็นท่ี

เรียกว่ากายวิเวกสงบกาย ข้อนี้เป็นจุดต้องการ แม้ว่าจะไม่อาจไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือ

เรือนว่างได้ ก็ปฏิบัติท�าจิตนี้เองให้มีป่า มีโคนไม้ มีเรือนว่างในจิตใจ ให้เป็นป่า  

เป็นโคนไม้ เป็นเรือนว่างในจิตใจ คือท�าจิตใจให้สงบ ไม่กังวลถึงสิ่งต่าง ๆ ถึงบุคคล

ต่าง ๆ ทีเ่รียกว่าเป็นบ้านหรอืเป็นหมูช่น แต่ให้ว่างจากสิง่ต่าง ๆ จากหมูช่น จะทีไ่หน

ก็ได้อันเป็นที่ ๆ ตนอาจจะหาได้ ในวัดก็ตามเช่นในที่นี้ หรือในบ้านของตนเองก็ตาม 

แต่ว่าสร้างความเป็นป่าความเป็นโคนไม้ ความเป็นเรือนว่างในจิตใจ คือให้จิตใจนี้ว่าง 

ให้สงบสงัด ดั่งนี้ก็ใช้ได้

และนั่งขัดบัลลังก์คือขัดสมาธิ หรือเมื่อไม่สามารถจะนั่งในอิริยาบถไหน เช่น

น่ังพบัเพยีบกไ็ด้ นัง่บนเก้าอ้ีกไ็ด้ แต่ว่าให้พยายามตัง้กายตรง ท�าสตใิห้ตัง้อยูจ่�าเพาะหน้า 

ไม่ฟุ้งซ่านไปข้างไหน โดยมีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก

อานาปานัสสตขิั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒

ข้อ ๑ หายใจเข้ายาวกร็ูว่้าเราหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวกรู้็ว่าเราหายใจออกยาว

ข้อ ๒ หายใจเข้าสัน้กร็ูว่้าเราหายใจเข้าสัน้ หายใจออกสัน้กร็ูว่้าเราหายใจออกสัน้

อันลมหายใจเข้าออกนี้เมื่อยังมิได้ปฏิบัติ ย่อมเป็นไปโดยปรกติ เรียกว่า 

หายใจทั่วท้อง คือหายใจถึงท้องที่พองขึ้นเมื่อหายใจเข้า และยุบลงเมื่อหายใจออก  

ซึ่งพระอาจารย์ได้ตั้งจุดส�าหรับก�าหนดไว้ ๓ จุด

เมือ่หายใจเข้า จดุแรกกค็อืปลายจมกูหรอืริมฝีปากเบือ้งบน จดุกลางกค็อือรุะ

หรือทรวงอกภายใน และจุดที่ ๓ ก็คือนาภี (ท้อง) และในขณะหายใจออก จุดที่ ๑ 

ก็คือนาภี จุดที่ ๒ ก็คืออุระหรือทรวงอกข้างใน จุดที่ ๓ ก็คือปลายจมูกหรือริมฝีปาก

เบื้องบน
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นมิติของลมหายใจ

ส�าหรับปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนนั้น ทุกคนอาจรู้ได้ด้วยความกระทบ

ของลม เมื่อหายใจเข้าและเมื่อหายใจออกลมจะกระทบที่จุดนี้ท�าให้รู้ได้ เพราะฉะนั้น 

จึงก�าหนดลมหายใจได้ที่การกระทบเมื่อหายใจเข้าและเมื่อหายใจออก หากจะจัดเป็น

อายตนะภายในภายนอกที่มากระทบกัน ก็จัดได้ว่ากายและโผฏฐัพพะคือส่ิงที่กาย 

ถูกต้อง ริมฝีปากเบื้องบนหรือปลายกระพุ้งจมูกเป็นกาย ลมหายใจเป็นโผฏฐัพพะคือ

สิ่งที่กายถูกต้อง หรือสิ่งที่มาถูกต้องกาย กายและโผฏฐัพพะคือส่ิงท่ีถูกต้องกาย  

มากระทบกันที่จุดนี้ในการหายใจ ส่วนอุระกับนาภีนั้นไม่ทราบถึงความกระทบได้  

เป็นแต่เพียงความรู้สึกว่านาภีที่พองขึ้นและยุบลงเท่านั้น

แต่อันท่ีจรงินัน้ ตามกายวิภาควทิยา ลมหายใจนัน้ย่อมเข้าไปสูป่อด แต่ว่าไม่

สามารถจะก�าหนดรู้ได้ จะก�าหนดรู้ได้ท่ีความเคล่ือนไหวของนาภีท่ีพองขึ้นหรือยุบลง 

เพราะฉะนั้น ในทางปฏิบัติกรรมฐาน จ�าเป็นที่จะต้องมี นิมิต คือเครื่องก�าหนดทาง

ปฏิบัติกรรมฐาน จ�าเป็นท่ีจะต้องมี นิมิต คือเครื่องก�าหนดหมาย จึงต้องก�าหนด 

เอาที่นาภีที่พองหรือยุบ ว่าเป็นจุดที่สุดของการหายใจเข้า และเป็นจุดตั้งต้นของการ

หายใจออก และกก็�าหนดอุระสมมตเิอาว่าเป็นจุดกลางของการหายใจ ส่วนท่ีรมิเบือ้งบน

หรือปลายกระพุ้งจมูกนั้น เป็นจุดเดียวที่ก�าหนดลมหายใจเข้าออกได้ แต่ว่าก็ได้ด้วย

ก�าหนดทางกายและโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องดังกล่าวนั้น

เพราะฉะนัน้ พระอาจารย์และนกัปฏบิตัทิางกรรมฐานข้อนี ้จงึมนียิมก�าหนด

ลมหายใจเข้าออกนีท้ีป่ลายกระพุ้งจมกูหรอืท่ีรมิฝีปากเบือ้งบนนัน้จดุหนึง่ หรอืว่าก�าหนด

ทีน่าภีทีพ่องหรอืยบุ หรอืว่าก�าหนดทีอ่รุะเองคอืทีท่รวงอกข้างใน พระอาจารย์ทางปฏบิตัิ

บางท่านก็ก�าหนดที่อุระคือทรวงอกข้างใน ดั่งนี้ก็สุดแต่ผู้ปฏิบัติจะพอใจ หรือจะท�าได้

สะดวกในจุดไหน
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ก�าหนดจุดเดยีว

แต่ท่านก็สอนว่า ในเบ้ืองต้นน้ันให้ก�าหนดทั้ง ๓ จุด คือให้ท�าสติตามดูลม

หายใจเข้า จุดแรกก็คือปลายจมูกกระพุ้งจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบน จุดที่ ๒ ก็คือ 

อุระหรือทรวงอกข้างใน จุดที่ ๓ ก็คือนาภี และเมื่อหายใจออก ก็ตามดูจากนาภีเป็น

จุดที่ ๑ อุระเป็นจุดที่ ๒ ปลายกระพุ้งจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนเป็นจุดที่ ๓

ให้ตามดูการหายใจเข้าหรอืลมหายใจเข้า ตามดกูารหายใจออกหรือลมหายใจออก 

ดัง่นีอ้ยูบ่่อย ๆ จนจติรวม จงึยตุกิารตามดูท้ัง ๓ จุดน้ัน ให้เหลอืแต่จดุเดยีว เหมอืนอย่าง

ว่าในทีแรกนั้น เดินตามลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปมาไปมาทั้ง ๓ จุด แต่ว่าเมื่อ 

คุ้นเคยกับทางของการหายใจดีแล้ว ก็หยุดนั่งดูอยู่จุดเดียว คือบางอาจารย์ท่านก ็

สอนให้นั่งดูท่ีจุดปลายจมูก หรือริมฝีปากเบื้องบน บางอาจารย์ก็สอนให้นั่งดูที่นาภี  

บางอาจารย์ก็สอนให้นั่งดูที่อุระภายใน แต่เพียงจุดเดียว

ในการปฏบิตัทิแีรกนัน้ สตกิเ็หมอืนอย่างเดนิเข้าเดนิออก ๓ จดุ แต่ว่าในขัน้

ต่อมานั่งดูอยู่จุดเดียว แต่ว่าให้รู้ทั้งหมด เปรียบเหมือนอย่างว่า คนนั่งไกวเด็กที่นอน

ในอูส่�าหรับไกว หรอืว่าคนท่ีนัง่โคนชงิช้าดเูด็กทีน่อนในชงิช้า แล้วกไ็กวเดก็ไปไกวเดก็มา 

ก็มองเห็นชิงช้า หรือมองเห็นเปล ดูเปลที่แกว่งไปแกว่งมาได้ตลอด เพราะฉะนั้น  

แม้จะนั่งดูอยู่ที่จุดเดียวก็มองเห็นลมหายใจที่เข้าออกเข้าออกอยู่ตลอด

เมือ่เหน็อยู่ตลอดดัง่นี ้จงึจะเรยีกว่ามสีตติัง้อยูเ่ป็นสมาธใินลมหายใจในเบือ้งต้น

ของการปฏบิตั ิและในชัน้ต้นน้ันลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะยาวเป็นปรกต ิเรียกว่า

หายใจจากต้นทาง คือปลายจมูก ปลายกระพุง้จมกู หรือรมิฝีปากเบือ้งบน จนถงึนาภี 

ขาออกก็จากนาภี จนถึงปลายกระพุ้งจมูก หรือริมฝีปากเบื้องบน ดังที่เรียกกันสามัญ

ว่าหายใจทั่วท้อง อย่างนี้เรียกว่าเป็นหายใจยาว เข้ายาวออกยาวโดยปรกติ
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ลมละเอยีด

แต่เมื่อได้ตั้งสติก�าหนดจนถึงขั้นนั่งดูดังกล่าว ร่างกายก็จะสงบเข้า จิตใจก็จะ

สงบเข้า เพราะสามารถท่ีรวมจติใจได้ เม่ือเป็นดัง่นีล้มหายใจกจ็ะละเอยีดเข้าคือจะสัน้

เข้า ตัง้ต้นแต่อาการของร่างกายในการหายใจ คอืนาภทีีพ่องหรอืยบุ เคลือ่นไหวไปโดย

ปรกตินั้น จะเคลื่อนไหวน้อยเข้า พองยุบน้อยเข้าจนถึงการหายใจเข้าการหายใจออก 

ก็จะเป็นไปคล้าย ๆ กับครึ่งท้อง ไม่เต็มท้อง และเมื่อร่างกายละเอียดจิตใจละเอียด

สงบมากขึ้นอีก การหายใจหรือลมหายใจนั้น ก็จะเป็นเหมือนไปจรดนาภี อาการ

เคลื่อนไหวของนาภีก็จะน้อยเข้า ๆ จนถึงไม่เคลื่อนไหว แต่ความจริงนั้นก็หายใจเข้า

หายใจออกอยู่ แต่ว่าอย่างละเอียด อย่างนี้เรียกว่าสั้นเข้า เป็นไปเอง

เพราะฉะน้ัน ในการปฏิบัติข้ันนี้จึงปล่อยให้เป็นไปเอง ไม่ตั้งใจจะท�าให้ลม

หายใจสั้นลมหายใจยาว แต่ให้เป็นไปโดยปกติ ซึ่งลมหายใจที่เป็นไปโดยปกตินี้  

ทีแรกก็จะต้องยาว หายใจทั่วท้องตามปกติ และเมื่อได้มาปฏิบัติก็จะส้ันเข้าเองดังที่

กล่าวนั้น ฉะนั้น จึงให้ท�าความรู้อยู่ตามเป็นจริง หายใจเข้าออกยาวก็รู้ว่ายาว หายใจ

เข้าออกสั้นก็รู้ว่าสั้น เป็นไปเองโดยปรกติ

วธิกี�าหนดให้ลมหายใจยาวหรอืสั้น

อีกอย่างหนึ่งเป็นการท�าการหายใจให้ยาวหรือส้ันในการปฏิบัติเบื้องต้น เช่น 

ต้องการท�าให้ยาว เวลาหายใจเข้าเริ่มตั้งแต่เมื่อลมถึงปลายกระพุ้งจมูก หรือริมฝีปาก

เบื้องบน ก็นับ ๑ และเรื่อยไปจนถึง ๙ คือ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ เมื่อถึง ๙  

ก็ให้ถึงท้องพอดีทีพ่องขึน้ นีใ้นการหายใจเข้า ส่วนในการหายใจออกกเ็ริม่นบั ๑ ตัง้แต่

เมื่อเริ่มหายใจออกจากนาภีเรื่อยข้ึนมา ให้ครบ ๙ เมื่อถึงปลายกระพุ้งจมูกหรือ 

ริมฝีปากเบื้องบน นับ ๑ ถึง ๙ ไป ๆ มา ๆ ดั่งนี่ เป็นการท�าขึ้นนี่เรียกว่าหายใจยาว

คราวนี้การท�าให้หายใจสั้นก็นับอย่างนั้นแหละ แต่ว่าให้เหลือ ๖ ๑ ถึง ๖  

เมื่อหายใจเข้า ๑ ถึง ๖ เมื่อหายใจออก นี่เรียกว่าสั้น ให้สั้นเข้าอีกนับเหลือแค่ ๑  

ถึง ๓, ๑ ถึง ๓ หายใจเข้า ๑ ถึง ๓ หายใจออก ปฏิบัติดั่งนี้ก็ได้ในการเบื้องต้น 
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เป็นการท�าการหายใจให้ยาวหรือให้สั้นตามต้องการ แต่ว่าการท�าการหายใจน้ี หาก

ต้องการจะลองท�าดู ก็อาจจะท�าได้ แต่ในการปฏิบัติเป็นประจ�านั้น ก็ควรจะปล่อยให้

เป็นไปตามธรรมดาของการหายใจ และก็ให้เป็นไปยาวตามธรรมดา และเมื่อปฏิบัติ

จนถึงรวมจิตรวมใจได้ดี ก็สั้นเข้ามาเอง ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดา ดั่งนี้จะดีกว่า

อานาปานัสสตขิั้นที่ ๓

ขัน้ที ่๑ ขัน้ที่ ๒ ดังกลา่วมานี้ คอืขัน้ที ่๑ ยาว ขัน้ที ่๒ สัน้ เปน็การปฏิบตัิ

ในเบื้องต้น และเมื่อสามารถรวมใจได้ดีพอสมควรแล้ว ก็เลื่อนมาเป็นขั้นที่ ๓ คือ

ข้อ ๓ ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจักรู้กายทั้งหมดหายใจเข้า ศึกษา

คือส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจักรู้กายทั้งหมดหายใจออก ข้อนี้ต้องมีการศึกษาคือ 

ความส�าเหนยีกก�าหนดด้วยเจตนาคือความจงใจ ว่าจักรู้กายท้ังหมด พร้อมไปกับหายใจเข้า 

พร้อมไปกับหายใจออก

กายทั้งหมด รูปกาย นามกาย

อนักายท้ังหมดนัน้ ท่านอธบิายกนัอยูเ่ป็น ๒ อย่าง อย่างที ่๑ เป็นค�าอธบิาย

ของพระอาจารย์ในชัน้เดมิ ว่ากายนัน้ม ี๒ อย่าง คอืรปูกายอย่างหนึง่ นามกายอย่างหนึง่ 

คอืรปูนามน้ันเอง รปูกายน้ัน ก็คือกายท่ีเป็นส่วนรปู อนัประกอบด้วยธาตดุนิน�า้ไฟลมนี้ 

เหมือนอย่างทุกคนมีภายที่นั่งอยู่นี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป 

มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบทั่วกาย นี้คือรูปกาย นามกายนั้นได้แก่ใจ หากจ�าแนก

ออกกเ็ป็น เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ หรอืพดูง่าย ๆ ว่าใจ ประกอบด้วยความรู้

และความคดิ อันเรยีกว่าวิตก คือความคิดนกึต่าง ๆ ความรู้ความคดินกึต่าง ๆ น้ีคอืใจ

ให้รู้กายและใจน้ีท้ังหมด ว่าบัดนี้รูปกายนี้เป็นอย่างนี้ ดังในขณะนี้รูปกายนี้

ก�าลังนั่งอยู่นี้ นามกายคือใจของตนในบัดนี้เป็นอย่างนี้ เช่นในบัดน้ีผู้แสดงก็ก�าลัง 

แสดงอยู ่ผูฟั้งกต็ัง้ใจฟังอยู ่ผูแ้สดงกต็ัง้ใจแสดง หรอืว่าใจคดิไปทางไหนกร็ู ้แต่เม่ือใจ
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คิดอยู่ในหน้าที่ อย่างในบัดนี้ผู้ฟังก็มีหน้าท่ีฟัง ใจตั้ง ใจฟัง ก็แปลว่าใจก�าลังปฏิบัติ

หน้าท่ีอยู่ ผู้แสดงก็ตั้งใจแสดง ใจก็มีหน้าที่แสดง ก็ให้รู้ใจของตนท้ังหมด คิดไป 

อย่างไรก็รู้ และหากว่าคิดออกไปข้างนอกผิดหน้าท่ี ก็น�าใจกลับเข้ามา ต้ังไว้เพื่อ 

ที่จะแสดง เพื่อที่จะฟัง ไปตามหน้าที่ พร้อมทั้งกายนี้ บัดนี้ก็ก�าลังนั่งอยู่ในอิริยาบถนี้

คือว่าศึกษา คือส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจักรู้กายทั้งหมด ทั้งรูปกายทั้งนาม

กายนี้ หายใจเข้าหายใจออก เป็นอันว่าในขั้นนี้ให้รู้ ๒ อย่างพร้อมกัน อย่างหนึ่งก็คือ

ว่ากายทั้งหมดอย่างหนึ่งก็คือว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออก ให้รู้ ๒ อย่างพร้อมกัน 

การรูอ้ย่างนีจ้ะให้บงัเกิดผล ท�าให้ใจไม่ไปไหน เพราะว่ามหีน้าทีจ่ะต้องรู้อยูถึ่ง ๒ อย่าง 

คือต้องรู้กายท้ังหมดด้วย และต้องรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วย พระอาจารย์ใน

ชั้นเดิมท่านอธิบายอย่างนี้

กายทั้งหมดหมายถงึกองลม

พระอาจารย์ในภายหลงัต่อมา ท่านอธบิายแคบเข้ามาว่า ค�าว่ากายทัง้หมดนัน้

หมายถึงกองลม เพราะกายแปลว่ากองแปลว่าหมู่ แปลว่าประชุม เพราะฉะนั้น  

จึงหมายถึงกองของลมหายใจ หมู่ของลมหายใจ หรอืประชมุของลมหายใจ เพราะฉะนัน้ 

จึงให้ท�าความรู้ลมหายใจทั้งหมด โดยวิธีที่ได้อธิบายมาในเบื้องต้นแล้ว คือให้เดินตาม

ดูลมหายใจทั้ง ๓ จุด และเมื่อเดินไปเดินมาด้วยสติ ดูลมหายใจทั้ง ๓ จุดนี้ จนจิต

รวมตัวเข้าได้ดีพอสมควรแล้ว ก็ลงนั่งดูลมหายใจทั้ง ๓ จุด นั่งดูให้รู้ให้เห็นทั้ง ๓ จุด  

ในขณะหายใจเข้า ในขณะหายใจออก

อธิบายด่ังน้ีเป็นการอธิบายท่ีแคบเข้ามา เพราะลมหายใจนี้ก็ถือว่าเป็นกาย

อย่างหน่ึงเหมือนกัน จึงจัดเข้าในหมวดกายก็เป็นการอธิบายที่ใช้ได้ เพราะฉะนั้น  

หากถือตามอธิบายน้ีก็ปฏิบัติดังที่กล่าวนั้น คือ ด้วยสตินี้เองเดินดูน่ังดูลมหายใจเข้า 

ลมหายใจออกทั้ง ๓ จุด ให้ครบทั้ง ๓ จุด ให้สติอยู่ทั้ง ๓ จุด ในการหายใจเข้าและ

ในการหายใจออก ไม่ตกหล่น ให้ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจักรู้กายทั้งหมด

หายใจเข้า เราจักรู้กายทั้งหมดหายใจออก
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อานาปานัสสตขิั้นที่ ๔

ข้อ ๔ ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจักสงบร�างับกายสังขารหายใจเข้า 

เราจักสงบร�างับกายสังขารหายใจออก

กายสังขารเครื่องปรุงกาย

กายสังขารนั้นแปลว่าเครื่องปรุงกาย ท่านอธิบายว่าได้แก่ ลมหายใจเข้า  

ลมหายใจออก นี้เองได้ชื่อว่ากายสังขาร คือเป็นเครื่องปรุงกาย เพราะร่างกายนี้ด�ารง

อยู่ได้ก็ด้วยมีลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ชีวิตของกายนี้จึงด�ารงอยู่ ถ้าดับลมเสีย 

เมื่อใด ก็สิ้นชีวิตเมื่อนั้น กายก็แตกสลาย เพราะฉะนั้น ท่านจึงจัดเอาลมหายใจเข้า 

ลมหายใจออกนีว่้า เป็นกายสงัขารเครือ่งปรุงกาย ปรุงแต่งกายให้ด�ารงอยู่ ให้มชีวิีตอยู่

แต่คราวนีจ้ะท�าอย่างไรในการร�างบักายสงัขาร ไม่ท�าให้สิน้ชวีติไปหรอื กต็อบว่า 

ไม่ได้มุง่ให้กลัน้ลมหายใจเข้าออก เพราะเป็นไปไม่ได้ ทุกคนต้องหายใจเข้า ต้องหายใจออก 

ไม่มีใครที่จะหยุดได้ หยุดเมื่อใด ร่างกายก็แตกสลายเมื่อนั้น สิ้นชีวิตเมื่อนั้น

เพราะฉะนั้น ระงับกายสังขารนี้ จึงมีความหมายว่า ระงับการปรุงแต่งที่เป็น

ส่วนหยาบในการหายใจ การหายใจนั้นก็ให้มีอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าระงับอาการท่ีเป็น

ส่วนหยาบ อาการที่เป็นส่วนหยาบนี้ก็มี ๒ อย่าง คือส่วนหยาบส�าหรับคนปรกติที่ไม่

ได้ปฏิบัติ คือเมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติน้ัน การหายใจทั่วท้องโดยปรกติ ก็ชื่อว่าเป็นปรกติ 

ไม่ใช่หยาบ แต่ว่าหยาบน้ันจะต้องมีในขณะที่ เช่นวิ่ง วิ่งเหนื่อยหอบ หายใจฮัก ๆ  

นั่นเรียกว่าหยาบ นี่ส�าหรับคนปรกติ

แต่ว่าส�าหรับผู้ที่ปฏิบัตินั้น แม้การหายใจท่ีหายใจอยู่โดยปรกตินี้ ท่ีเรียกว่า

หายใจทั่วท้อง ก็ยังหยาบ

เพราะฉะนั้น ในการปฏิบัติร�างับนั้น จึงหมายถึงว่าคอยคุมการหายใจในขณะ

ปฏบิตั ิให้เป็นไปโดยปรกตนิีเ้อง เป็นขัน้ตอนขึน้ไป ไม่ไปบงัคบัให้หายใจส้ัน ให้หายใจยาว 
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แต่ให้เป็นไปโดยปรกติ คือเมื่อลมหายใจละเอียดเข้า เพราะเหตุว่าจิตละเอียด สงบ 

กายละเอียดคือสงบ หายใจก็สงบเข้า อาการหายใจของร่างกายที่ปรากฏ เช่น ท้องที่

พองหรือยุบก็จะน้อยเข้า ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนั้น

และในขัน้นีก้จ็ะต่อไปอกีหน่อยหนึง่ว่า เม่ือจิตสงบมากขึน้ ร่างกายสงบมากขึน้ 

อาจจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างท�าให้เกิดอาการ เช่นหอบ หรือว่าเกิดอาการอย่างอื่น 

เช่นว่าร่างกายนีเ้องทีโ่อนเอนไปข้างหน้าบ้าง โอนเอนไปข้างหลงับ้าง ข้าง ๆ บ้าง หรอื

ว่าเกิดอาการเม่ือยเจ็บต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นเหน็บบ้างอะไรบ้างเป็นต้น เหล่าน้ี 

เป็นเรือ่งของกายสงัขาร คือปรงุแต่งทางกายทัง้นัน้ อนัเกดิจากการปฏิบัติทางกรรมฐาน

ข้อนี้หรือข้ออื่นก็ตาม ต้องตั้งใจร�างับไม่ให้มีอาการเช่นนั้น

เมื่อมีอาการเช่นนั้นบังเกิดขึ้น ก็ให้ท�าความรู้ รู้แล้วก็ให้จัดร่างกายของตน 

เช่นว่ามีการโอนเอนไปข้างหน้า ข้างหลัง ข้าง ๆ ก็ให้ร่างกายของตนตั้งตรง ให้สงบ

เป็นปรกต ิหอบกใ็ห้ท�าจติให้เป็นปรกต ิไม่ให้หอบ หรือไม่ให้ขดัข้อง อดึอดัก็เหมอืนกนั 

หรือว่าเมื่อยเจ็บก็จะต้องจัดการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ หรือว่าร�างับความเมื่อยเจ็บด้วย

การเพ่งดูเวทนาเป็นต้น ให้ร่างกายนีด้�ารงอยู่โดยปรกต ิไม่ให้มีอาการแทรกซ้อนอะไร

เข้ามา และให้สงบไป สงบไป ลมหายใจกจ็ะส้ันเข้าเอง ส้ันเข้าเอง จนถึงรูสึ้กว่าท้องเอง

ก็ไม่พองไม่ยุบ รู้สึกว่าหายใจแค่ถึงอุระจากอุระออกเท่านั้น แล้วต่อไปก็ไม่ถึงอุระ  

เหมือนอย่างหายใจอยู่แค่ปลายจมูก แล้วต่อไปก็จะรู้สึกเหมือนอย่างว่า ที่ปลายจมูก 

ก็ไม่ปรากฏ แต่ความจริงหายใจ หายใจเข้าหายใจออกอยู่โดยปรกตินั้นเอง แต่ว่า 

อย่างละเอียดมาก ท�าไมจึงละเอียดสงบหรือด้วยสมาธิ จิตรวมเป็นหนึ่ง ไม่วอกแวก 

ไปข้างไหน ดั่งน้ีแหละจึงจะถึงขั้นท่ีสุดของข้อกายานุปัสสนา อันเกี่ยวแก่ลมหายใจ 

เข้าออกนี้ อันเป็นขั้นที่ ๔

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป



ตอนที่ ๘
กายานุปัสสนา ๔ ขั้น (ต่อ)

บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

ได้แสดงทางปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง ๔ โดยอาศัยลมหายใจเข้าออก และได้

แสดงในข้อกายานุปัสสนามาแล้ว ซึ่งการปฏิบัติก็ตั้งใจก�าหนดลมหายใจเข้าลมหายใจ

ออกเป็น ๔ ชั้น ชั้นที่ ๑ หายใจเข้าออกยาวก็ให้รู้ ชั้นที่ ๒ หายใจเข้าออกสั้นก็ให้รู้

ชัน้ที ่๓ ศกึษาคอืส�าเหนยีกก�าหนดว่า จกัรูก้ายทัง้หมดหายใจเข้าหายใจออก ชัน้ที ่๔ 

ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนดว่า จักสงบร�างับกายสังขารเครื่องปรุงกาย (คือลมหายใจ

เข้าหายใจออก) หายใจเข้าหายใจออก

ก่อนที่จะต่อไป ก็จะขอเพิ่มเติมไว้ตรงนี้ก่อนว่า ทางปฏิบัติทั้ง ๔ ชั้นที่แสดง

มาแล้วนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เองในพระสูตร มาในชั้นหลัง พระอาจารย์ได้

อธิบายถึงวิธีปฏิบัติ และได้แนะวิธีปฏิบัติไว้ต่าง ๆ กัน

เช่นว่า ในการเริ่มปฏิบัตินั้น จิตยังไม่สงบ เปรียบเหมือนอย่างว่าน�้าเชียว  

การพายเรือ เมื่อผ่านน�้าเชี่ยว ใช้พายแต่เพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถน�าเรือไปได้ 

ต่อใช้ถ่อช่วยค�้าจุนให้เรือผ่านที่น�้าเชี่ยวนั้น
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เครื่องประคองจติ

ก็เปรยีบเหมือนอย่างจติทียั่งฟุง้ซ่าน การน�าจิตให้ตัง้ก�าหนดลมหายใจเข้าออก

อาจส�าเร็จยาก ฉะน้ัน ท่านจึงให้ใช้วิธีช่วยค�้าจุนจิตให้อยู่กับลมหายใจ ด้วยวิธีใช้นับ 

หายใจเข้านับ ๑ หายใจออกนับ ๑ หายใจเข้านับ ๒ หายใจออกนับ ๒ เรียกว่า 

นบัช้า ๑-๑, ๒-๒, ไปจนถงึ ๕-๕ แล้วกก็ลบัมา ๑-๑, ๒-๒ จนถึง ๖-๖ แล้วกก็ลับมา 

๑-๑, ๒-๒, จนถึง ๗-๗ แล้วก็กลับต้นมาจนถึง ๘-๘ แล้วกลับต้นมาจนถึง ๙-๙  

แล้วก็กลับต้นมาจนถึง ๑๐-๑๐ แล้วก็กลับไป ๑-๑ จนถึง ๕-๕ ใหม่ แล้วก็เติมขึ้น 

อีกทีละจ�านวนจนถึง ๑๐-๑๐ แล้วก็กลับใหม่ เรียกว่านับช้า

ก็เปรียบเหมือนอย่างว่า การนับนี้เป็นถ่อส�าหรับที่จะค�้าเรือให้ไปผ่านแม่น�้า

เชี่ยวได้ คือให้จิตที่ฟุ้งซ่านนี้ได้มาก�าหนดในลมหายใจเข้าออก เป็นอันว่าเหมือนอย่าง

มอีารมณ์ ๒ อย่างพร้อมกนัไป คอืให้จติอยู่กบัลมหายใจเข้าออกอย่างหนึง่ และให้จติ

อยูก่บัการนบัอกีอย่างหนึง่ เมือ่นบัช้าดัง่นีจ้นจติสงบตามสมควรแล้ว กเ็ปลีย่นจากนบั

ช้าเป็นนับเร็ว คือหายใจเข้านับ ๑ หายใจออกนับ ๒ ไม่ต้องนับคู่ แต่ในทีแรกพอถึง 

๕ แล้วก็กลับใหม่ หรือว่าจะไม่ใช้นับเป็นตอน ๆ แบบขยักขย่อน อย่างนั้นทั้งนับช้า

นบัเรว็ จะนบั ๑-๑ ไปจนถงึ ๑๐-๑๐ ทีเดยีว หรอืว่านบั ๑ ถึง ๑๐ ทเีดยีว หรอืมาก

ไปกว่านั้น ก็สุดแต่ผู้ปฏิบัติ

แต่ว่าท่านอธบิายวา่ ที่ก�าหนดไว้ไมใ่หน้ับเกิน ๑๐ นัน้ กเ็พือ่มิใหจ้ิตต้องเป็น

กังวลในการนับที่มีจ�านวนมาก ๆ เมื่อนับจ�านวนน้อย ๆ เพียงแค่ ๑-๑๐ ก็ไม่ท�าให้

ต้องกงัวลในการนบัมาก เพราะจะต้องก�าหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลัก ส่วนการนบั

นั้นก�าหนดให้การนับเพื่อเป็นเครื่องประคองจิตให้อยู่เท่านั้น

แต่อาจารย์ผูป้ฏิบตักิใ็ช้วธิอ่ืีน เช่นว่า หายใจเข้า พุท หายใจออก โธ แทนนบั 

ซึ่งวิธีก�าหนด พุทโธ ดั่งนี้ ก็เป็นที่นิยมกันมาก และก็ยังมีวิธีอื่นอีก เช่น วิธีที่ก�าหนด

ท้องทีพ่องหรอืยบุ กเ็ป็นวธิปีระคองจติไว้ เหมอืนอย่างถ่อ เช่นเดยีวกัน และเมือ่ดตูาม

อุปมาของท่าน ว่าการนับเหมือนอย่างถ่อค�้าเรือเมื่อผ่านน�้าเชี่ยว ก็แสดงว่าเมื่อน�้า 

ไม่เชี่ยวแล้ว ก็ไม่ต้องนับ ก�าหนดลมหายใจเข้าออกแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องแบ่งไป

ก�าหนด ๒ อย่างพร้อม ๆ กัน
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ข้อควรปฏบิัตใินขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒

วิธีที่ท่านสอนไว้นี้ เมื่อไปพิจารณาเทียบกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ ก็จะ

เห็นว่า ควรใช้ได้ในขั้น ๑ ขั้น ๒ ตามที่ได้แสดงแล้ว ขั้น ๑ หายใจเข้าออกยาวก็ให้รู้ 

ขั้น ๒ หายใจเข้าออกส้ันก็ให้รู้ คือในขั้น ๑ ขั้น ๒ นี้ ก�าหนดลมหายใจแต่เพียง 

อย่างเดียว เพียงแต่ให้รู้ว่ายาวหรือสั้น และในขั้น ๑ ขั้น ๒ นี้ ก็เป็นขั้นที่เริ่มปฏิบัติ 

อนักล่าวได้ว่าอยู่ในระยะทีจ่ติยงัฟุง้ซ่าน ยงักวัดแกว่ง ยังกระสับกระส่าย เหมอืนอย่าง

น�้าเชี่ยว ยากที่จะรวมเข้ามาได้ ก็ใช้ถ่อช่วยอีกแรงหนึ่ง จึงเห็นว่าใช้ได้ส�าหรับในขั้นที่ 

๑ ขั้นที่ ๒

ข้อควรปฏบิัตใินขั้นที่ ๓ และขั้นที่ ๔

แต่เม่ือมาถงึข้ันท่ี ๓ ท่ี ๔ แล้ว ตามทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัสอนไว้นัน้ ว่าขัน้ที ่๓ 

ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจักรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออก ก็เป็นการ

ก�าหนด ๒ อย่างเหมอืนกนั คอืว่าให้รูก้ายทัง้หมด ไปพร้อมกบัรูห้ายใจเข้า รูห้ายใจออก 

จึงเป็นการก�าหนดให้รู้ ๒ อย่างไปพร้อมกัน

แม้ในขั้นที่ ๔ ก็เช่นเดียวกันว่า ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจักระงับ

กายสงัขารเครือ่งปรงุกาย หายใจเข้าหายใจออก กเ็ป็นอนัปฏบิตัใิห้รู ้๒ อย่างในขณะ

เดยีวกนั คอืว่าให้รู้ระงบักายสงัขารเครือ่งปรงุกายด้วย ให้รูล้มหายใจเข้าหายใจออกด้วย 

ไปพร้อมกัน ก็แปลว่ามี ๒ อย่าง

ฉะนั้น จะแถมการนับ หรือแม้การบริกรรมอย่างอื่นเข้ามาอีก ก็กลายเป็น  

๓ อย่าง ซึ่งเป็นการปฏิบัติยาก เมื่อมาถึงขั้นที่ ๓ ที่ ๔ นี้แล้ว จึงเห็นว่าควรจะต้อง

งดการนับ หรือการบริกรรมอย่างอ่ืน มาปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอน 

อย่างขั้นที่ ๓ ก็ให้รู้กายท้ังหมด ไปพร้อมกับหายใจเข้าหายใจออก ขั้นที่ ๔ ก็ให้รู้

ร่างกายสงัขารเครือ่งปรงุกาย ไปพร้อมกบัหายใจหายใจออก แปลว่ารู ้๒ อย่างพร้อมกนั
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และในขั้นท่ี ๓ ที่ตรัสสอนไว้นั้น เมื่อปฏิบัติก็ย่อมจะรู้สึกได้ด้วยตนเองว่า 
ความรู้ลมหายใจเข้าออกนั้น กว้างออกไปกว่าที่จะก�าหนดเพียงแค่ปลายจมูก หรือ 
ริมฝีปากเบื้องบน แต่ว่าออกไปจนถึงกายทั้งหมด ซึ่งได้แก่รูปกายนามกาย

รูปกาย 

รูปกายนั้น เมื่อว่าถึงรูปกายทั้งหมด ก็ได้แก่รูปกายท้ังหมดของทุก ๆ คน 
เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่โดยท่ีสุดเป็นท่ีสุด 
โดยรอบนี้

และแม้ท่านอาจารย์จะอธิบายว่าหมายถึงกองลม ที่หายใจเข้า ที่หายใจออก 
แต่ว่ากองลมนัน้ กก็�าหนดให้แคบกไ็ด้ ให้กว้างก็ได้ เพราะลมท่ีหายใจเข้าหายใจออกนัน้ 
ย่อมเป็นลมที่ซาบซ่าน

ก�าหนดให้ซาบซ่านไปท่ัวร่างกายก็ได้ ท้ังเข้าท้ังออกและจะก�าหนดดูลมเดิน
เข้าเดนิออก ท้ังหมดท่ีแบ่งเป็น ๓ จดุ ดงัทีไ่ด้อธบิายแล้ว ดงันัน้กไ็ด้ แต่ว่าเมือ่ก�าหนด
ให้กว้างออกไปจนถึงกายทั้งหมดนี้ ก็เป็นการปฏิบัติครอบคลุมทั้งหมด

นามกาย

และนามกายนั้นก็คือดูใจนี้เอง ใจที่รู้ที่คิด ใจรู้ใจคิดอย่างไร ก็รู้ ใจรู้ใจคิดอยู่
ทีล่มหายใจเข้าออก กร็ูว่้าเดีย๋วนีใ้จรูใ้จคดิอยูท่ีล่มหายใจเข้าออก แล้วกต้็องการให้เป็น
อย่างน้ัน หากใจออกไปก็ต้องน�าเข้ามาใหม่ แต่ก็ต้องให้รู้ใจ ว่าคิดอะไรรู้อะไรอยู่ใน
ขณะที่ปฏิบัติ

รู้กายทั้งหมด

ก็เป็นอันว่า ให้จิตอยู่ในขอบเขตของกายทั้งหมดนี้ ทั้งรูปกายท้ังนามกาย  
รูก้ายรูใ้จของตวัเอง และเมือ่รู้กายรูใ้จของตวัเอง กย่็อมรูล้มหายใจเข้าออกรวมอยู่ด้วย 
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เหมือนอย่างว่าเมื่อคนเลี้ยงเด็กไกวเปลเด็ก นั่งอยู่ท่ีโคนเสาข้างหนึ่งของเปลแล้วไกว  

ก็มองเห็นเด็กที่นอนอยู่ในเปล เปลก็แกว่งไปแกว่งมา เมื่อมองเห็นเปลทั้งหมด ก็ต้อง

เห็นเด็ก

เพราะฉะนัน้ เมือ่รู้กายทัง้หมด กย่็อมเห็นลมหายใจเข้าออก กย่็อมรูล้มหายใจ

เข้าออกอยูด้่วย ย่อมรู้ว่าใจนีคิ้ดอยู่รูอ้ยู่ท่ีลมหายใจเข้าออก เป็นอนัว่าใจรวมอยูใ่นกาย

ใจทั้งหมดนี้ของตนเอง ไม่ออกไปข้างนอก ก็เป็นอันว่าจ�ากัดวงของจิตให้แคบเข้ามา  

ให้อยู่ในภายใน ภายในกายภายในใจทั้งหมดนี้เอง ไม่ไปข้างไหน ลองนึกดูว่า  

เราก�าหนดเหมอืนอย่างเหน็ตวัเราเองทัง้หมดนีน้ัง่อยู ่และกน็ัง่หายใจเข้าอยู ่นัง่หายใจ

ออกอยู่คล้าย ๆ กับว่า ตัวเราเองนี้ออกไปยืนอยู่ข้างนอกแล้วมองเข้ามาดูที่ตัวของเรา

ที่ก�าลังนั่งอยู่น้ี ก็เห็นตัวเราท้ังหมด น่ังหายใจเข้าหายใจออกอยู่ แล้วก็รู้ใจทั้งหมดที่

คิดอยู่ที่รู้อยู่ ดั่งนี้ก็เป็นอันว่า เป็นเหตุให้ใจรวมเข้ามา รู้ทั้ง ๒ อย่าง รู้กายทั้งหมด 

ไปพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออก ได้ในขั้นที่ ๓

ในการปฏิบัติดั่งนี้ จะไปมัวนับอยู่นั้นไม่สะดวก หรือมีก�าหนดอย่างอื่นก็ไม่

สะดวกเช่นเดียวกนั เพราะไม่สามารถจะแบ่งใจออกไปอกีได้ ต้องให้ใจอยูท่ีก่ายท้ังหมด 

หายใจเข้าหายใจออกเท่านั้น

สงบกายสังขาร

วธิขีองพระพทุธเจ้านีใ้ห้เพ่งให้ดี ให้เข้าใจ แล้วจะเห็นว่าถกูต้อง และปฏิบตัไิด้ 

อันจะน�าให้ถึงขั้นที่ ๔ คือขั้นที่ศึกษาส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจักระงับสงบกายสังขาร

เคร่ืองปรุงกายหายใจเข้าหายใจออก กเ็หมือนอย่างว่าเราออกไปนัง่ดกูายของตวัเราเอง 

ซึ่งหายใจเข้าหายใจออกอยู่ เมื่อเห็นว่ากายนี้โคลงไปโคลงมา ก็ต้องก�าหนดท�าให้กาย

นีไ้ม่โคลง แต่ให้นัง่สงบเป็นปกต ิและถ้าเหน็ว่า อยากให้หายใจเรว็บ้างช้าบ้าง เบาบ้าง 

แรงบ้าง ก็ต้องระงับเสียอีก ก็จะไปอยากไม่ได้ ต้องปล่อยให้หายใจไปโดยปกติ และ

เม่ือเหน็ว่ามอีาการเมือ่ยบ้าง เป็นเหนบ็บ้าง กต้็องด�าเนนิการระงับ ไม่ใส่ใจในการเมือ่ย 

แก้เมื่อยเสียด้วยการอธิษฐานลมให้แผ่ไปในตรงที่เมื่อยนั้น แต่ถ้าหากว่าเมื่อยเต็มที่  
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ก็ต้องยอมทีจ่ะเปลีย่นอริยิาบถ เช่นพลกิขาในการนัง่ หรอืขยับขาเลก็น้อย อะไรเป็นต้น 

เป็นการช่วยและก็คอยประคับประคองใจ ให้ปล่อย ให้เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดา

ที่สุด โดยไม่ไปคิดตบแต่งให้เป็นอย่างโน้นให้เป็นอย่างนี้ และเมื่อปฏิบัติให้เข้าทางดั่ง

นีแ้ล้ว ใจกจ็ะรวมดีขึน้ กายเองก็สงบดขีึน้ และหายใจเข้าหายใจออกกจ็ะมาปรากฏอยู่

ทั่วตัวทั่วใจ

อาการที่แสดงว่าได้อานาปานัสสตสิมาธิ

ความปรากฏของหายใจเข้าหายใจออกอยู่ทั่วตัวอันหมายถึงส่วนกาย และ 

ทัว่ใจนี ้เป็นการแสดงว่าได้อานาปานสัสตสิมาธ ิคือสมาธทิีไ่ด้จากสตกิ�าหนดลมหายใจ

เข้าลมหายใจออก และกายก็จะสงบไปพร้อมกับใจที่สงบ อาการของร่างกายที่หายใจ

ต่าง ๆ ก็จะสงบลง ๆ

แต่อันท่ีจริงหายใจอยู่ เพราะเม่ือจิตใจสงบ และเมื่อกายสงบ อาการของ

ร่างกายทีห่ายใจ กไ็ม่จ�าเป็นจะต้องหยาบเหมอืนอย่างปรกตสิามญั อาการทีห่ายใจเอง

ก็ละเอียดเข้า ๆ คือ ไม่จ�าเป็นที่จะต้องใช้ความเคลื่อนไหว อาการเคลื่อนไหวของกาย

กน้็อยเข้า อาการเคลือ่นไหวของจติใจกน้็อยเข้า อาการเคลือ่นไหวของร่างกายทีห่ยาบ 

ก็เพราะว่าอาการเคลื่อนไหวของจิตหยาบ เมื่ออาการเคลื่อนไหวของจิตละเอียด  

อาการเคลื่อนไหวของกายก็ละเอียดตาม

เพราะฉะน้ัน จติท่ีสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออก กายและใจหายเข้าหายใจออก

อยูอ่ย่างละเอยีด จงึเป็นกายและจติทีล่ะเอยีด การหายใจกเ็ป็นไปอย่างละเอยีด จนถึง

แม้ว่าความเคล่ือนไหวของร่างกายสงบลงไป เพราะเหตวุ่าจติละเอยีดทีส่ดุ กายกล็ะเอยีด

ที่สุดตามกัน

เมื่อจิตละเอียดที่สุด กายละเอียดที่สุด อาการเคลื่อนไหวในการหายใจอย่าง

ปรกติสามัญก็หยุดลง เหมือนอย่างไม่หายใจ ท้องไม่มีพองไม่มียุบ และอาการที่ลม

กระทบปลายจมูก ลงไปถงึทรวงอก ถึงท้อง กส็งบลงหมด จนถึงว่าแม้มากระทบแผ่ว ๆ 

ที่ปลายจมูกก็สงบหมด เหมือนอย่างไม่หายใจและในขณะที่เป็นเช่นนั้น ก็จะไม่ม ี
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ความรู้สกึอดึอดั จะรูส้กึว่ามีความผาสกุสบายเป็นปรกต ิและการหายใจนัน้กค็งหายใจ

อยู่นั้นเอง หายใจเข้าหายใจออกอยู่นั้นเอง แต่ว่าเป็นอย่างละเอียดที่สุด เป็นไปตาม

กายและจิตที่ละเอียดดังกล่าว เมื่อเป็นดั่งนี้ก็เป็นอันว่าได้ในขั้นที่ ๔

ผู้ที่ได้ในขั้นที่ ๔ นี้ ถ้าคนอื่นมองก็รู้สึกตกใจว่าไม่หายใจ หรือเมื่อตนเองใจ

ออกมาดูกาย เหน็ว่ากายไม่หายใจกต็กใจดัง่นีก้มี็ บางคนกม็าแสดงอย่างนัน้ ว่าตกใจ 

กลวัตาย กต้็องถอนใจออกมา พอกายหยาบใจหยาบ กห็ายใจเป็นปรกต ิแต่ความจริง

นั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวตาย เป็นลักษณะของธรรมชาติ ต้องเป็นดังนั้น

พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่า ลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นตัวกายานุปัสสนา

สติปัฏฐาน ซ่ึงจะพึงใจในขณะท่ีจะต้องถึงขั้นที่ ๔ ระงับกายสังขาร ถึงขั้นที่ว่ากาย

ทั้งหมดและใจทั้งหมด หายใจด้วยกันอย่างละเอียดที่สุด เป็นอันว่าได้ถึงขั้นที่ ๔ และ

ขั้นที่ ๔ นี้ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เองเป็นตัวกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ซึ่งเป็น

สติปัฏฐานขั้นกาย หรือเป็นขั้นที่ ๑

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป



ตอนที่ ๙
เวทนานุปัสสนา ๔ ขั้น

บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

ได้แสดงอานาปานัสสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออกในชั้นกายานุปัสสนา- 

สติปัฏฐาน ตั้งสติพิจารณากาย ๔ ชั้นแล้ว และเมื่อถึงชั้นที่ ๔ นี้ จิตกับลมหายใจ

ย่อมรวมกนัอยู ่พร้อมกบักายทัง้หมดใจทัง้หมด ซึง่สงบตัง้ม่ันและละเอยีดอ่อน จติได้

สัมผัสกับสติและสมาธิอย่างดียิ่ง จึงเกิดปีติคือความอิ่มใจ แต่ก่อนจะพบกับสติสมาธิ

ดั่งนี้ จิตย่อมกระสับกระส่ายดิ้นรนไปอยู่กับอารมณ์ต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดยินดีบ้าง  

ยินร้ายบ้าง หลงสยบติดอยู่บ้าง ซึ่งอะไร ๆ ในโลก จิตจึงมีลักษณะที่เศร้าหมอง 

ประกอบด้วยความอยากความดิ้นรน อันท�าให้จิตใจแห้งแล้ง ไม่แช่มชื่น

เวทนานุปัสสนาขั้นที่ ๑

แต่เมื่อมาพบกับสติกับสมาธิ รวมอยู่กับกายใจทั้งหมด กับลมหายใจ จิตได้

พบกับความสงบ ความละเอียดอ่อน อาการที่ดิ้นรนที่หิวกระหาย กระสับกระส่าย 

ก็สงบไป จิตจึงได้ดูดดื่มความสงบ ความบริสุทธิ์ ซึ่งยังไม่เคยพบมาก่อน จึงได้ความ

ดูดด่ืมใจ อิม่ใจ สงบใจ แต่ก่อนนัน้ใจยงัไม่เคยอ่ิม ยังกระหายหิว ในอารมณ์ทัง้หลาย
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ทีเ่ป็นกาม แต่คร้ันสงบได้ด้วยสตสิมาธ ิกายใจลมหายใจรวมกนัอยู ่ได้ดดูดืม่ความสงบ 

จงึมคีวามอิม่ใจ ใจทีห่วิกระหายกระวนกระวายก็หาย ร่างกายทีเ่ม่ือยขบต่าง ๆ กห็ายหมด 

ปีติจึงบังเกิดขึ้น เป็นความอิ่มใจ

ปีต ิ ๕

ซึง่ปีตนิี ้ท่านแสดงไว้ตัง้แต่อย่างหยาบไปหาอย่างละเอยีด หรอืน้อยไปหามาก 

คอืเบ้ืองต้นกจ็ะได้ ขทุทกาปีต ิปีตอิย่างน้อย อันท�าให้น�า้ตาไหลขนชนั เม่ือแรงขึน้กเ็ป็น 

ขณิกาปีติ ปีติช่ัวขณะ อันท�าให้รู้สึกเสียวแปลบเหมือนอย่างฟ้าแลบ ย่ิงขึ้นก็เป็น  

โอกกนัตกิาปีต ิปีตเิป็นพัก ๆ ท�าให้รูส้กึซูซ่่ามากยิง่กว่าเสยีวแปลบปลาบ เหมอืนอย่าง

คล่ืนกระทบฝั่ง แรงข้ึนอีกก็เป็น อุพเพงคาปีติ ปีติอย่างโลดโผน ท�าให้ใจฟู จนถึง 

บางคราวท�าให้เปล่งอุทานขึ้นมา โดยที่มิได้เจตนามาก่อนหรือท�าให้กายเบา กายลอย 

กายโลดขึ้น และ (รวมถึงปีติ) อย่างแรงที่มีอาการดั่งนี้ แต่ไม่ละเอียด ที่ยิ่งกว่านั้น  

ก็เป็นปีติอย่างแรง แต่ละเอียด เป็น ผรณาปีติ ปีติที่ซาบซ่านไปทั่วจิตใจและร่างกาย 

ทั่วสรรพางค์กาย เมื่อปีติบังเกิดขึ้น ก็ให้ท�าความรู้ทั่วถึงปีติที่บังเกิดขึ้นนั้น ก�าหนดดู

ให้รู ้จักปีติท่ีบังเกิดขึ้นน้ัน ในขั้นน้ีเป็นอันว่า กายานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเต็มขั้น  

ก็เลื่อนขึ้นมาเองเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน สติที่พิจารณาเวทนา ก�าหนดเวทนา 

อนัได้แก่ความรูส้กึท่ีเป็นสุข เป็นทุกข์ หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สุข ปีตนิีก้เ็ป็นเวทนา

อย่างหนึง่ ซึ่งบังเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติสติปัฏฐาน หรือปฏิบัติสมาธิแม้ในกรรมฐานบทอื่น

เมื่อจิตได้สมาธิ ก็จะได้ปีติบังเกิดขึ้นเอง ตามขั้นตอนเอง

เวทนานุปัสสนาขั้นที่ ๒

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ก�าหนดลมหายใจเข้าออก พร้อมกับก�าหนด

เวทนาคือปีติที่บังเกิดขึ้นตามที่เป็นไปจริงอย่างไร เป็นอันว่าตั้งสติก�าหนดรู้ ๒ อย่าง 

ลมหายใจเข้าออกด้วย ปีติที่บังเกิดขึ้นด้วย และเมื่อได้ยินดีปีติดั่งนี้ ก็ย่อมจะได้สุขที่ 

สบืเนือ่งจากปีต ิเป็นการได้สขุท่ีสบืเน่ืองกันขึน้ไปเอง คอืความสบายกายความสบายใจ 

ร่างกายก็สบาย ไม่มีเมื่อยขบเจ็บปวดอะไรทั้งหมด จิตใจก็สบาย และสงบกายสงบใจ

ประกอบอยู่ในสุขที่ได้
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พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัสอนให้ก�าหนดลมหายใจเข้าออกไปพร้อมกบัก�าหนดสุข

ทีบ่งัเกดิขึน้ เป็นอันว่าได้เล่ือนขึน้สูขั่น้เวทนานุปัสสนาสตปัิฏฐาน ตัง้สตกิ�าหนดตามดู

ตามรู้ตามเห็นเวทนาขั้นที่ ๑ คือปีติ ขั้นที่ ๒ คือสุข ซึ่งทั้งปีติทั้งสุขนี่บังเกิดขึ้นเอง 

บังเกิดขึ้นจริงตามล�าดับ และในการปฏิบัตินั้น ก็ให้ศึกษาส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจัก

รู้ทั่วถึงปีติหายใจเข้าหายใจออก เราจักรู้ทั่วถึงสุขหายใจเข้าหายใจออก เป็นอันว่า 

ทัง้ ๒ ขัน้นีก้ใ็ห้รูท้ัง้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก และปีตทิีบ่งัเกดิข้ึนตามทีเ่ป็นจรงิ และ

เวทนาขั้นที่ ๒ ก็ให้ศึกษาส�าเหนียกก�าหนดให้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก พร้อมทั้ง

สุขที่บังเกิดขึ้นตามเป็นจริง

จติตสังขารเครื่องปรุงจติ

และปีตกัิบสขุน้ีเมือ่บงัเกดิขึน้ กท็�าให้จติใจน้ีเพลดิเพลนิอยูก่บัปีติ เพลดิเพลิน

อยู่กับสุขได้ เพราะว่าท้ังปีติและทั้งสุขน้ีเป็นสุขเวทนาด้วยกัน ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัส 

เรียกว่าเป็นจิตตสังขารเครื่องปรุงจิต คือสัญญาและเวทนา เวทนานั้นมาก่อน สัญญา

ก็ตามเวทนา ตามล�าดับในขันธ์ ๕ คือเมื่อเวทนาบังเกิดขึ้นเป็นเวทนา ก็จ�าได้หมายรู้

ในเวทนา ก็เป็นสัญญา แต่เรียกเอาสัญญาออกหน้าเป็นสัญญาเวทนา

ทั้ง ๒ นี้เป็นจิตตสังขารดังกล่าว เครื่องปรุงใจ คือปรุงจิตใจให้ยินดีก็ได้  

ให้ยนิร้ายก็ได้ เมือ่เป็นปีตเิป็นสขุ กเ็ป็นสขุเวทนาเหมอืนกนั กป็รงุใจให้ยนิด ีอนัท�าให้

เกิดราคะคือความติดใจยินดี นันทิคือความเพลิดเพลินติดอยู่ และท�าให้เกิดตัณหา 

ความอยากได้ความต้องการสขุเวทนา แต่ถ้าหากว่าเป็นทกุขเวทนาท่ีตรงกันข้าม กเ็ป็น

จิตตสังขารปรุงจิตใจให้ยินร้ายไม่ต้องการ

ทุกขเวทนาในการปฏบิัติ

ในการปฏบิตักิรรมฐานนี ้เมือ่เริม่ปฏบิตั ิจติยังไม่ได้สต ิยงัไม่ได้สมาธ ิย่อมเกดิ

ทุกขเวทนาในการปฏิบัติ ฉะนั้นทุกขเวทนานี้จึงเป็นจิตตสังขารปรุงจิตใจให้ยินร้าย  

ท�าให้ไม่ชอบไม่อยากท�า อยากเลกิ เพราะรูส้กึว่าเป็นทกุข์ในการปฏบิตั ิเป็นทกุขเวทนา 
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จิตจึงใคร่ที่จะสลัดกรรมฐานออกอยู่เสมอ จิตมักตกออกไปสู่กามคุณารมณ์ อันเป็นที่

อาศัยของจิตที่เป็นกามาพจร หยั่งลงในกาม ปรากฏเป็นนิวรณ์ทั้งหลายบังเกิดข้ึน 

กลุ้มรุมจิตใจอยู่เป็นอันมาก ระงับจิตใจจากนิวรณ์ได้ยาก จิตก็อยู่ได้ยาก

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเปรียบไว้ ว่าเหมือนอย่างจับปลาขึ้นมาจากน�้า วางไว้

บนบก ปลาก็จะด้ินลงน�้า เพราะว่าบกไม่ได้เป็นที่อยู่ของปลา ส่วนในน�้าเป็นที่อยู่ 

ของปลา ปลาก็จะดิ้นไปหาที่อยู่ของตนคือน�้า

ที่อยู่ของจติที่เป็นกามาพจร

จิตทีเ่ป็นกามาพจรทีห่ย่ังลงในกามกเ็ช่นเดียวกนั เมือ่ยกจติขึน้มาสู่กรรมฐาน 

ซึง่ไม่ใช่เป็นทีอ่ยู่ของจติมาแต่ก่อน จติไม่มีความสขุในกรรมฐาน มคีวามทุกข์ในกรรมฐาน 

เหมือนอย่างปลาท่ีถูกวางไว้บนบก มีความทุกข์อยู่บนบก ไม่มีความสุขอยู่บนบก  

จิตจึงได้ดิ้นรน ไม่ต้องการที่จะอยู่ในกรรมฐานต้องการท่ีจะกลับไปอยู่ในอาลัยคือน�้า  

อันได้แก่กามคุณารมณ์ อันเป็นท่ีอยู่ของจิตที่เป็นกามาพจร หรือหยั่งลงในกามของ

สามัญชนทั่วไป เพราะไม่ได้สุขนั้นเอง

แต่ครั้นเม่ือมาได้ปีติได้สุข อันรวมกันเป็นสุขเวทนา จิตก็สบาย เมื่อสบาย 

กช็อบ กต็ดิใจ ใคร่ท่ีจะอยู่กบัปีตแิละสขุนีเ้รือ่ยไป ไม่อยากทีจ่ะไปไหน อาการทีต่ดิใจ

และตดิอยูน่ี ้คอือาการทีเ่ป็นราคะความตดิใจยินด ีนนัทคิวามเพลนิ และอาการทีส่ยบ

ตดิก็เป็นอาการของโมหะคอืความหลง ท�าให้หลงอยู่ในสมาธ ิคอืหลงในปีตสุิขในสมาธิ 

ตดิในปีตสิขุสมาธ ิเพราะเหตท่ีุปีตแิละสขุเป็นจิตตสังขาร คอืเครือ่งปรุงจติให้ตดิให้ยนิดี 

ดั่งนี้

เวทนานุปัสสนาขั้นที่ ๓ และขั้นที่ ๔

พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้พิจารณาต่อขึน้ไปอกีว่า ให้ศกึษาก�าหนดส�าเหนยีก 

ว่าเราจักรู้ทั่วถึงจิตตสังขาร คือให้รู้ทั่วถึงปีติสุขท่ีก�าลังบังเกิดขึ้นอยู่ว่าเป็นจิตตสังขาร

เครือ่งปรงุจิต หายใจเข้าหายใจออก คอืให้รูจ้กัปีต ิให้รูจ้กัสขุ ว่าเป็นจติตสงัขารเครือ่ง
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ปรุงจิตให้ติดใจให้ยินดี ให้รู้จักตามเป็นจริงเพื่อจะได้ไม่ให้ถูกปรุง ไม่ให้ติดใจ ไม่ให้

สยบติดอยู่กับปีติกับสุข ก็เป็นเวทนานุปัสสนาขั้นที่ ๓ คือให้รู้จักจิตตสังขาร

และยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ตรัสสอนให้ศึกษาส�าเหนียกก�าหนดอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นที่ 

๔ ว่าเราจักสงบร�างับจิตตสังขารเครื่องปรุงจิต คือปีติสุข หายใจเข้าหายใจออก คือ 

ในการปฏบิตัติัง้สตกิ�าหนดลมหายใจเข้าออก ให้ปฏบิตัพิร้อมกนัไปกบัตัง้จติสงบร�างบั

จติตสงัขารเครือ่งปรงุจติ คือไม่ให้ปีติสขุมาปรุงจติให้ตดิยนิด ีให้เพลิดเพลนิ ให้ต้องการ 

ปล่อยให้ปีติสุขนั้นเป็นไปตามธรรมดาของตนเอง

ปีติสุขแม้จะบังเกิดขึ้นอยู่ ก็ให้เป็นเรื่องของปีติ ให้เป็นเรื่องของสุข จิตเพียง

แต่รู้ ว่าน่ีปีติ นี่สุข แต่ไม่ยึดไม่ติดในปีติในสุข และให้รู้ว่าปีติสุขก็เป็นส่ิงเกิดดับไป 

ทกุขณะจติ ไม่ตัง้อยู่ยัง่ยืน แต่ว่าบังเกดิขึน้ต่อเนือ่งทกุขณะจิต จงึเหมอืนอย่างยดืยาว 

แต่ความจรงินัน้ปีติสขุบงัเกิดขึน้ทุกขณะจิต ขณะจิตหน่ึงกปี็ตสุิขหนึง่ไปพร้อมกนั แต่ว่า

ต่อ ๆ ๆ กนัไปโดยรวดเรว็ จงึเหมือนเป็นอนัเดียวกนั ให้รูจ้กัว่าปีตสิขุเป็นสิง่ทีเ่กดิดบั 

เพือ่ไม่ให้ปีตสิขุปรงุจติดงักล่าว ปีติสขุก็จะไม่ปรงุจติ แต่จะเกดิขึน้และดบัไปตามธรรมดา

ของปีติสุขเอง ก็ปล่อยให้ปีติสุขเป็นไปไม่ต้องคิดดับปีติ ไม่ต้องคิดดับสุข ให้ปีติสุข 

เกิดขึ้นแหละไปตามธรรมดาของปีติสุข

คุณและโทษของปีตสิุข

เพราะว่าถ้าไม่มีปีติสุข จิตก็เป็นสมาธิไม่ได้ เพราะจิตไม่ต้องการอยู่กับความ

แห้งแล้ง จิตต้องการอยู่กับความชุ่มชื่นหรือความสุข ตัวปีติสุขนี้จึงเป็นฐานของสมาธิ

ด้วย แต่ในขณะเดียวกันก็มีโทษ ถ้าปล่อยให้ปีติสุขน้ีปรุงจิตให้ติดใจยินดีให้อยากได้  

กจ็ะท�าให้หลงใหลตดิอยูก่บัปีตสิขุเท่านัน้ ไม่ต้องการจะปฏบิตัใิห้คืบหน้าไป เหมือนอย่าง

เข้านั่งพักในห้องเย็นสบาย ก็เลยนอนหลับสบายไปในห้องเย็นนั้น งานอะไรที่จะต้อง

ท�าต่อไป ก็เป็นอันว่าไม่ได้ท�า

ปฏิบัติสมาธิก็เหมือนกัน จะปล่อยให้จิตสยบติดอยู่กับปีติสุขนั้นไม่ได้ แต่จะ

ไม่มีปีติสุขก็ไม่ได้ จะต้องมีปีติสุข หรือต้องมีสุข สมาธิจึงจะตั้งอยู่กับความสุขคือ 

ความสบาย ให้มีปีติสุขนั่นแหละตามที่จะมี แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ให้ปีติสุขนั้นปรุง
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จิตใจให้ติดให้ยินดี คอยระงับเสีย ด้วยความรู้ตามเป็นจริง ว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับ และ 

ติดเข้าเป็นโทษ ให้รู้ความเป็นจริงด้วย ให้รู้จักโทษด้วย ในการที่ติดปีติสุข ให้ปีติสุข

ปรุงจิต ก็เป็นขั้นที่ ๔

ในเมื่อถึงขั้นที่ ๔ นี้ ปีติสุขก็จะปรุงจิตไม่ได้ จิตก็จะเป็นจิตที่ได้สมาธิ ได้สติ 

ได้ลมหายใจเข้าออก ได้ปีติ ได้สุขประกอบกันอยู่อย่างถูกต้อง ก็เป็นอันว่าเป็น 

เวทนานปัุสสนาในข้ันท่ี ๔ กร็วมความว่า จิตเลือ่นจากขัน้กายานปัุสสนาข้ึนมา เป็นขัน้

เวทนานุปัสสนา

พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนให้

ศกึษาส�าเหนยีกก�าหนดว่า เราจกัรูท่ั้วถงึปีติหายใจเข้าหายใจออก เป็นขัน้ท่ี ๑

ศกึษาส�าเหนยีกก�าหนดว่า เราจกัรูท่ั้วถงึสุขหายใจเข้าหายใจออก เป็นขัน้ท่ี ๒

ศกึษาคอืส�าเหนยีกก�าหนดว่า เราจกัรูท่ั้วถึงจติตสังขาร เครือ่งปรงุจติ คือปีตสุิข 

ว่าเป็นจติตสงัขารเครือ่งปรุงจติ ปรงุให้ยนิดีตดิอยู่เมือ่เป็นสุขเวทนา ให้ยินร้ายเมือ่เป็น

ทุกขเวทนานี่เป็นขั้นที่ ๓

และขั้นที่ ๔ ก็ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจักหายใจเข้าหายใจออก 

พร้อมทั้งรู้ทั่วถึงการสงบระงับจิตตสังขารเครื่องปรุงจิต

เม่ือสงบร�างบัจิตตสงัขารได้ สมาธ ิสต ิลมหายใจเข้าออก ปีต ิสขุ กป็ระกอบ

กันอยู่อย่างถูกส่วน โดยไม่ปรุงกัน แต่ว่าสนับสนุนในการปฏิบัติสติปัฏฐานสมาธินี้  

ให้แนบแน่นยิ่งขึ้น

การมนสิการในลมหายใจเข้าออกในขั้นนี้ก็แนบแน่นยิ่งขึ้นและพระพุทธเจ้า 

กต็รสัไว้ว่า การมนสกิารลมหายใจเข้าออกอย่างด ีคอืการใส่ใจลมหายใจเข้าออกไว้เป็น

อย่างดี น่ีแหละเป็นตัวเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน อันเป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติมา 

ใน ๔ ขั้นนี้ จึงรวมเป็นกายานุปัสสนา ๔ ขั้น เวทนานุปัสสนา ๔ ขั้น เป็น ๘ ขั้น 

ต่อกันขึ้นไปเอง

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป



ตอนที่ ๑๐
จติตานุปัสสนา ๔ ขั้น

บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

ได้แสดงสติปัฏฐานท้ัง ๔ ตั้งสติพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม ตาม 

พระพุทธภาษิตที่ได้ตรัสยกอานาปานัสสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก นับตั้งแต ่

ขั้นกายขึ้นไปโดยล�าดับติดต่อเนื่องกัน เป็นขั้นกายานุปัสสนา ๔ ข้ัน สืบต่อโดย 

เวทนานุปัสสนา ๔ ขั้น

วนันีจ้ะต่อขัน้จิตตานปัุสสนา แต่จะแสดงอนสุนธคิอืความสืบเนือ่งจากขัน้เวทนา

ว่า ในขั้น ๔ ของเวทนานุปัสสนานั้น ตรัสสอนให้ศึกษาส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจัก

ระงับจิตตสังขารนั้นได้แก่ สัญญา เวทนา ชื่อว่าจิตตสังขาร เพราะเป็นเครื่องปรุงจิต 

ให้ยินดีก็ได้ ให้ยินร้ายก็ได้ ให้หลงสยบติดอยู่ก็ได้

เพราะฉะนัน้ ในข้อเวทนาเอง ซ่ึงเมือ่ปฏบิตัสิบืเนือ่งขึน้มาจากขัน้กาย กย่็อม

จะได้สุขซึ่งเป็นสุขเวทนา ปรกติย่อมจะปรุงใจให้ยินดี คือให้มีราคะติดอยู่ในสุข จึงได้

ตรัสสอนในข้ันเวทนา ว่าให้ศึกษาท�าความรู้จักสุขเวทนาท่ีได้นั้น ว่าเป็นจิตตสังขาร

เครื่องปรุงจิตให้ติด เป็นการปฏิบัติในขั้น ๓ ของเวทนานุปัสสนา และในขั้น ๔ ก็ให้

ศกึษาส�าเหนยีกก�าหนดว่าจกัสงบระงับจติตสังขาร คอืระงบัสัญญาเวทนา ไม่ให้ปรุงจติ

ให้ติด นับเป็นขั้นที่ ๔ ของเวทนานุปัสสนา
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จติตานุปัสสนาขั้นที่ ๑

และเมื่อได้ขั้นที่สุด คือขั้นที่ ๔ ของเวทนานุปัสสนาดั่งนี้แล้ว ก็ให้ปฏิบัติ 

สืบต่อขึ้นมาในขั้นจิตตานุปัสสนา อันเป็นสติปัฏฐานข้อที่ ๓ คือ ให้ศึกษาส�าเหนียก

ก�าหนดว่า เราจกัรู้ท่ัวจติหายใจเข้า เราจกัรู้ทัว่จิตหายใจออก อนันับเป็นจติตานปัุสสนา

ขั้นที่ ๑

และก็พึงทราบว่าจิตที่ตรัสสอนให้ท�าความรู้ทั่วนี้ เป็นจิตที่ไม่มีจิตตสังขารคือ

เครือ่งปรุงจติแล้ว จงึเป็นจติท่ีสงบร�างบัจากราคะคอืความตดิใจยนิดใีนสขุ หรือจากปฏฆิะ

คือความกระทบกระทั่ง ไม่ยินดีในทุกข์ ที่เรียกกันง่าย ๆ ว่าความยินดี ความยินร้าย 

เป็นจติทีส่งบจากความยินดีจากความยนิร้าย จะกล่าวว่าเป็นจติทีต่ัง้อยูใ่นอเุบกขาก็ได้ 

คือเป็นกลาง ไม่ยินดี ติดอยู่ในสุขเวทนา ไม่ยินร้ายในทุกขเวทนาที่ตรงกันข้าม แต่ว่า

ในที่นี้น่าจะในสุขเวทนา คือในขั้นจิตตานุปัสสนานี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะย่อมได้

ปีติได้สุขดังกล่าว จึงเป็นจิตที่สงบจากทุกขเวทนาในขั้นนั้นแล้ว ปรากฏปีติสุข แต่ว่า

เมื่อร�างับจิตตสังขาร คือไม่ให้ปีติสุขนี้มาปรุงจิตให้ยินดีติดอยู่ใต้แล้วก็เป็นจิตที่เป็น 

กลาง ๆ ไม่ปรากฏราคะคือความติดอยู่ในสุข ก็ให้ท�าความก�าหนดรู้จักจิตดั่งนี้  

พร้อมกับท�าความก�าหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ว่าจิตเป็นดั่งนี้หายใจเข้า  

จิตเป็นดั่งนี้หายใจออก อันนับว่าเป็นจิตตานุปัสสนาขั้นที่ ๑

จติตานุปัสสนาขั้นที่ ๒

เมื่อก�าหนดให้รู้จักจิตท่ีไม่มีสุขปรุงจิตให้ยินดีติดอยู่ดั่งนี้ หายใจเข้าหายใจ 

ออกแล้ว ก็ตรสัสอนให้ปฏิบติัต่อ เป็นขัน้ท่ี ๒ ต่อไป คอื ให้ศกึษาส�าเหนยีกก�าหนดว่า 

เราจักท�าจติให้บันเทงิย่ิงขึน้หายใจเข้า เราจักท�าจิตให้บนัเทงิยิง่ขึน้หายใจออก คอืแม้จะ

ไม่ให้สุขเวทนามาปรุงจิตให้ติดในสุข แต่ก็ต้องการท่ีจะท�าจิตให้บันเทิง อาการจิตที่

บนัเทงินี ้กต็รงกนัข้ามกบัจติท่ีห่อเหีย่ว เศร้าระทม หรอืแห้งใจ ต้องไม่ให้จติแห้งเศร้า 

แต่ให้จิตบันเทิง ก็นับว่าเป็นอาการของความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกัน
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ความบันเทิงดั่งน้ี เป็นความต้องการของการปฏิบัติท�าสมาธิ ถ้าหากว่าจิตมี

ความบนัเทงิในสมาธิ กย่็อมจะท�าให้ปฏิบัตใินสมาธไิด้ ถ้าจติไม่บนัเทงิในสมาธ ิกย็าก

ที่จะท�าสมาธิได้ หรือท�าไม่ได้ จึงต้องรักษาจิตไว้ให้บันเทิงอยู่เสมอในสมาธิ

และการท่ีไม่ให้สุขเวทนาปรงุจติให้ตดิอยูใ่นสขุนัน้ อาจจะท�าให้เกดิความแห้ง

แล้งขึ้นในจิตได้ ท�าให้จิตหมดความบันเทิงได้ ต้องไม่ให้เป็นอย่างนั้น คือต้องให้จิตมี

ความบันเทิง แต่ไม่ยอมให้ความบันเทิงซึ่งเป็นความสุขอย่างหนึ่งของจิต มาท�าจิตให้

ติดอยู่ในสุขบันเทิง เพียงแต่อาศัยความบันเทิงส�าหรับให้เป็นที่ตั้งของสมาธิ จึงต้องมี

การศกึษาส�าเหนยีกก�าหนดปฏบิตัทิ�าจติให้บนัเทงิยิง่ขึน้ พร้อมทัง้ก�าหนดรู ้ว่าหายใจเข้า 

ว่าหายใจออก พร้อมกับทั้งว่าจิตบันเทิงยิ่งขึ้น ซึ่งค�าว่า ยิ่งขึ้น ในที่นี้มีความหมายว่า

ต่อเนื่องกันไปก็ได้ คือต่อไปข้างหน้า คือยิ่ง ๆ ขึ้น คือหมายความว่าสืบต่อไป ไม่ให้

ขาดหายก็ได้ หมายความว่ามากขึ้นก็ได้ อันนับว่าเป็นจิตตานุปัสสนาขั้นที่ ๒

จติตานุปัสสนาขั้นที่ ๓

และเมื่อปฏิบัติได้ขั้นที่ ๒ ดั่งนี้แล้ว ก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติในขั้นที่ ๓ ต่อไปว่า 

ศกึษาส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจกัต้ังจติให้เป็นสมาธิหายใจเข้า เราจักตัง้จิตให้เป็นสมาธิ

หายใจออก คือให้ปฏิบัติรักษาสมาธิจิตสืบต่อไป ยิ่งขึ้นไป ถ้าไม่เช่นนั้นจิตก็จะออก

จากสมาธิ อานาปานัสสติที่ปฏิบัติก็จะสะดุดหยุดลง จึงต้องปฏิบัติรักษาสมาธิจิต ที่มี

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์สืบต่อไป ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษา คือจะต้อง

ปฏิบัติให้เป็นดั่งนี้ ตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ คือให้จิตเป็นสมาธิหายใจเข้า ให้จิตเป็นสมาธิ

หายใจออก ให้จติก�าหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก น่ีแหละเป็นทีต่ัง้ของสมาธิ และ

ให้ตัวสมาธินี่ตั้งอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้น

เมื่อเป็นดั่งนี้ สมาธิจิตพร้อมท้ังอานาปานัสสติ ก็รวมกันด�าเนินไปด้วยกัน  

ไม่สะดดุหยดุลง คอืมุง่ให้สมาธจิิตนีบ้งัเกดิขึน้สืบต่อพร้อมกบัอานาปานสัสตไิปด้วยกนั 

ควบคู่กันไป เพราะสมาธินั้นก็สมาธิอยู่ในลมหายใจเข้าออก อันประกอบด้วยสต ิ

ที่ก�าหนด และจิตก็ตั้งมั่น ไม่วอกแวกสั่นคลอน เมื่อปฏิบัติได้ถึงขั้นนี้ก็ชื่อว่า เป็นการ

ปฏิบัติในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานขั้นที่ ๓
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จติตานุปัสสนาขั้นที่ ๔

เมื่อได้ขั้นท่ี ๓ ด่ังน้ี ก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติในขั้นที่ ๔ ต่อไป คือ ให้ศึกษา

ส�าเหนยีกก�าหนดว่า เราจกัเปลือ้งจติหายใจเข้า เราจกัเปลือ้งจติหายใจออก คอืต้องมี

สติระมัดระวังสมาธิจิต พร้อมท้ังอานาปานัสสติที่ได้มาโดยล�าดับ ให้ด�ารงอยู่สืบ 

ต่อไปด้วย

เพราะว่าจิตน้ีเป็นธรรมชาติท่ีดิ้นรน กวัดแกว่ง กระสับกระส่าย รักษายาก

ห้ามยาก จงึอาจจะเผลอ จงึบงัเกดิเป็นกเิลสโผล่เข้ามาได้ เพราะฉะนัน้ จงึได้มอีธิบาย

ว่าจะต้องคอยระมดัระวงั คอยเปลือ้งจติจากอะไรบ้าง ทีท่่านสอนเอาไว้กย็กเอาบรรดา

กิเลสทั้งหลายหลายข้อนี้ขึ้นมา คือให้คอยเปลื้องจิต จากราคะความติดใจยินดี  

จากโทสะความกระทบกระทั่งขัดเคือง ไม่พอใจ จากโมหะความหลง ไม่รู้จริง อันเป็น

เหตุให้ถือเอาผิด จากมานะความส�าคัญตน เช่นความส�าคัญตนว่าเราได้แล้วถึงแล้ว

เป็นต้น จากทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดไม่ถูกต้องต่าง ๆ จากวิจิกิจฉาความเคลือบแคลง

สงสัย จากถีนมิทธะความง่วนงุนเคลิบเคลิ้ม จากอุทธัจจะความฟุ้งซ่าน จากอหิริ 

คือความไม่ละอายใจต่อความชั่ว จากอโนตตัปปะคือความไม่เกรงกลัวต่อความชั่ว 

เพราะอาจจะมีกิเลสเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งโผล่ขึ้นมา เพราะความเผลอสติ หรือความที่

สมาธหิลดุ อนัเนือ่งมาจากเผลอสต ิเผลอสตเิมือ่ใด สมาธกิห็ลดุเมือ่นัน้ และเมือ่สมาธิ

หลุดเมื่อใดฟุ้งเม่ือใด สติก็ย่อมเสียเม่ือน้ันเหมือนกัน ซึ่งอาจมีได้ เพราะจิตนี้ดิ้นรน

กวัดแกว่งไปได้เร็วมาก จึงอาจจะมีกิเลสเหล่านี้โผล่ขึ้นมาในจิตเป็นครั้งคราว ฉะนั้น 

ก็จะต้องรีบมีสติรู้โดยเร็วและเปลื้องจิตออกเสีย จากข้อใดข้อหนึ่งทุกข้อเช่นที่กล่าวมา

หรือแม้ข้ออื่นที่ไม่ได้กล่าวมา

เพราะกิเลสนั้นมีลักษณะมากมาย ดังที่แสดงไว้ในหมวดอุปกิเลส ๑๖ และที่

แสดงไว้ถงึ ๑๗ ข้อกมี็ ไม่ว่าข้อใดจะโผล่ขึน้มากต้็องเปลือ้งจติออกไปเสยี หรอืเปลือ้ง

กิเลสออกไปเสียจากจิตไม่ให้ตั้งอยู่ในจิตได้ เพราะถ้ากิเลสข้อใดข้อหนึ่งตั้งอยู่ในจิตได้

ก็เสียอานาปานัสสติ เสียสมาธิในลมหายใจเข้าออก
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เพราะสตกิบัสมาธนิัน้จะอยู่กบักเิลสไม่ได้ กเิลสก็อยูก่บัสตสิมาธไิม่ได้ ต้องรบี

ต้ังสติต้ังสมาธิขึ้นมา กิเลสก็จะสงบระงับลงไป ก็จะถูกเปล้ืองออกไป เพราะท้ังสอง

อย่างนีจ้ะไม่ต้ังขึน้พร้อม ๆ กัน เม่ือกิเลสต้ังขึน้ได้ สมาธกิบัสตกิห็าย และเมือ่กเิลสหาย 

สติกับสมาธินี้ก็ตั้งขึ้นมาได้ จึงต้องมีสติที่จะคอยเปลื้องจิตออกจากกิเลสทั้งปวงอยู่ 

ตลอดเวลา ให้จิตปลอดกิเลสและเมื่อจิตปลอดกิเลสแล้ว อานาปานัสสติสมาธิก็กลับ

มาต้ังอยูเ่ต็มจติ ให้อานาปานสัสตสิมาธติัง้อยูเ่ตม็จติ จงึจะชือ่ว่าเปลือ้งจติได้ เมือ่ปฏบิตัิ

ได้ในขั้นนี้ ก็ชื่อว่าปฏิบัติได้ในขั้นจิตตานุปัสสนาครบทั้ง ๔

รวมความว่าในขั้นจิตตานุปัสสนานี้ก็มี ๔ ชั้นหรือ ๔ ขั้น คือ ตรัสสอนให้

ศึกษาส�าเหนียกก�าหนด  ว่าเราจักรู้ทั่วถึงจิต หายใจเข้าหายใจออก

ศึกษาส�าเหนียกก�าหนด  ว่าเราจกัท�าจติให้บนัเทิงยิง่ขึน้ หายใจเข้าหายใจออก

ศึกษาส�าเหนียกก�าหนด  ว่าเราจกัท�าจติให้ตัง้มัน่เป็นสมาธ ิหายใจเข้าหายใจออก

ศึกษาส�าเหนียกก�าหนด  ว่าเราจักเปลื้องจิต หายใจเข้าหายใจออก

และเมื่อถึงขั้นนี้ จิตนี้ก็มีอานาปานัสสติสมาธิตั้งอยู่เต็มจิต พระพุทธเจ้าจึง 

ได้ตรัสว่า พระองค์ไม่ตรัสจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแก่ผู้ท่ีมีสติหลงลืม กลับความ 

ก็คือว่า ตรัสว่าบุคคลผู้มีสติไม่หลงลืมย่อมได้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ก็คือว่าม ี

อานาปานัสสติสมาธิตั้งอยู่เต็มจิตนั้นเอง เพราะว่าเปลื้องจิตจากกิเลสทั้งหลายได้  

อานาปานัสสติสมาธิจึงตั้งอยู่เต็มจิต เป็นอันได้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๔ ขั้นหรือ 

๔ ชั้น

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป



ตอนที่ ๑๑

ธรรมานุปัสสนา ๔ ขั้น

บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

ได้แสดงสติปัฏฐาน ๔ ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสยกเอาอานาปานัสสติ  

สตกิ�าหนดลมหายใจเข้าออกเป็นทีต้ั่ง และกก็�าหนดลมหายใจเข้าออกเป็นขัน้ กายานปัุสสนา 

เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา มาขั้นละ ๔ ชั้น และในขั้นจิตตานุปัสสนาก็ได้มาถึง

ชั้นศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจักเปลื้องจิต หายใจเข้าหายใจออก อันเป็นชั้นที่ 

๔ ของจิตตานุปัสสนา

เมื่อมาถึงชั้นนี้ขั้นนี้ จิตก็จักได้อานาปานัสสติสมาธิเต็มจิต เป็นจิตที่บริสุทธิ์

ด้วยอานาปานัสสติสมาธิ เป็นอันว่ามาถึงข้ันสมาธิหรือจิตตสิกขา ที่ถึงพร้อมหรือ

สมบรูณ์ จิตในชัน้นีจ้งึเป็นจิตทีส่ะอาด ตัง้มัน่ ควรแก่การงาน การงานของจติทีป่ฏบิตัิ

มาแล้ว กค็อืขัน้ศีลและขัน้สมาธ ิหรอืสลีสิกขาจติตสกิขาเป็นจติทีค่วรแก่ศลี ทีค่วรแก่

จิตหรือสมาธิ หรือว่าจิตตสมาธิมาโดยล�าดับ อันเป็นขั้นสมถกรรมฐาน จึงถึงวาระที่

จะเลือ่นจิตขึน้สูว่ปัิสสนากรรมฐาน และเลือ่นอนปัุสสนา ดงัทีใ่ช้ในค�าว่า กายานุปัสสนา 

เวทนานุปัสสนา จติตานปัุสสนา มาข้ึนเป็นธรรมานปัุสสนา เพือ่วปัิสสนา คอืเหน็แจ้ง

รู้จริงสืบต่อไป
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ธรรมานุปัสสนาขั้นที่ ๑

พระพุทธเจ้าจงึได้ตรัสสอนให้น้อมจติ ทีบ่รสิทุธิส์ะอาดควรแก่การงานนี ้ ขึน้สู่

ธรรมานปัุสสนาสตปัิฏฐาน โดยตรสัสอนให้ศกึษา คือให้จตินีเ้องศึกษาส�าเหนยีกก�าหนด

ว่า เราจักตามดูอนิจจะคือไม่เที่ยง หายใจเข้าหายใจออก อันเรียกว่าอนิจจานุปัสสนา 

คือให้จิตนี้เองศึกษาส�าเหนียกก�าหนด รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็น 

อปุาทานขันธ์ คือขนัธ์เป็นท่ียึดถอืว่าตวัเราของเราทัง้ ๕ ประการนี ้ว่าไม่เทีย่ง ไม่เทีย่ง

อย่างไร คือมีเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดา

จึงจับพิจารณาว่า รูปอย่างนี้ เวทนาอย่างนี้ สัญญาอย่างนี้ สังขารอย่างนี้ 

วิญญาณอย่างนี้ ความเกิดขึ้นของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ ความดับไป

ของรปูเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณอย่างนี ้คอืจบัดูทีจ่ตินีเ้อง ดรูปูทีเ่ป็นกายส่วนใหญ่ 

อันประกอบด้วยธาตุดินน�้าไฟลม และดูส่วนที่เป็นสิ่งอาศัย ดังเช่นจักขุประสาท  

โสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท กายประสาท และโคจรคืออารมณ์ของ

ประสาททั้ง ๕ อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และก�าหนดให้รู้จักว่าเป็น

อายตนะภายใน อายตนะภายนอก เมื่อเป็นอายตนะดั่งนี้ เพิ่มมโนคือใจ กับธรรมะ

คือเรื่องราว

และโดยเฉพาะอายตนะ ๕ ข้อข้างต้นนั้น ทั้งภายในทั้งภายนอก ก็เป็นรูป

ส่วนทีเ่รยีกว่ารูปอาศัย ส่วนท่ีเป็นธาตดุนิน�า้ไฟลมอากาศโดยส่วนรวม กเ็ป็นส่วนใหญ่ 

ซึง่มคี�าเรยีกส่วนใหญ่ว่า มหาภตูรปู และเรยีกส่วนท่ีอาศัยคือท่ีเป็นประสาทเป็นอายตนะ

ว่าเป็น อุปาทายรูป ดูให้รู้จักว่าอย่างนี้คือ รูป

ความเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้ ก็คือความเกิดขึ้นของรูป ท้ังมหาภูตรูป ท้ัง 

อุปาทายรูป ก็มีชาติความเกิดเป็นเบื้องต้น และมีชราแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปโดย

ล�าดับ จนถึงมรณะคอืแตกสลายในทีส่ดุ และกายนีท้ัง้ทีเ่ป็นส่วน มหาภตูรปู อปุาทายรปู 

ก็เป็นที่อาศัยของจิต ซึ่งจิตนี้เองก็น้อมออกรู้อารมณ์คือเรื่องท้ังหลาย ทางอายตนะ

ภายในทั้ง ๖ อันเรียกว่า ทวารทั้ง ๖ และก็เรียกอายตนะภายนอกทั้ง ๖ ว่าอารมณ์ 

คู่กับทวาร ซึ่งทวารทั้ง ๖ คือทวารตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจก็รับอารมณ์ทั้ง ๖ 

คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องราว จิตนี้ก็น้อมออกรู้อารมณ์คือเรื่อง
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ความน้อมของจติอนันีเ้องเรยีกว่า นาม กน้็อมออกรูร้ปูทางทวารตา เสยีงทาง

ทวารหู กลิ่นทางทวารจมูก รสทางทวารล้ิน สิ่งถูกต้องทางทวารกาย ธรรมะคือ 

เรือ่งราวทางทวารใจ ความรูค้รัง้แรกของจิตเรยีกว่า วิญญาณ ซึง่ได้แก่รู้รปูกคื็อเหน็รปู 

รู้เสยีงกค็อืได้ยนิเสยีง รูก้ล่ินกค็อืทราบกลิน่ รูร้สกค็อืทราบรส รูโ้ผฏฐพัพะส่ิงถูกต้อง 

ก็คือทราบโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้อง รู้ธรรมะคือเรื่องราวก็คือรู้คิดเรื่องราว เหล่านี้เป็น

วิญญาณ ก็รู้ว่าวิญญาณเกิดขึ้นอย่างนี้ และเมื่อเป็นวิญญาณ จิตนี้ก็รู้ที่เป็นสัมผัสคือ

ความกระทบ ก็ได้แก่ เรื่องรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมะเรื่องราวนั้นก็มา 

กระทบจิต จิตก็รู้ความกระทบ เรียกว่าสัมผัส สัมผัสนี้ไม่ได้มีแสดงไว้ในขันธ์ ๕  

แต่ว่ามีแสดงไว้ในทางเกิดขึ้นของขันธ์ ๕ โดยล�าดับดังกล่าว แล้วจึงเป็นเวทนา รู้สุข 

รู้ทุกข์ รู้เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข แล้วจึงเป็นสัญญารู้จ�า จ�ารูป จ�าเสียง จ�ากลิ่น  

จ�ารส จ�าโผฏฐัพพะ จ�าธรรมะเรื่องราวแล้วจึงเป็นสังขารคือปรุงคิดหรือคิดปรุง ก็คิด

ปรุงรูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะธรรมะเรื่องราวเหล่านั้นนั่นแหละ ปรุงดีก็เป็นกุศล  

ปรุงไม่ดีก็เป็นอกุศล ปรุงเป็นกลาง ๆ ก็เป็นอัพยากฤต คือเป็นกลาง ๆ ไม่ว่ากุศล 

ไม่ว่าอกุศล และเมือ่เป็นสงัขาร คอืเมือ่คดิปรงุหรือปรงุคดิไป กร็ูไ้ปด้วย กเ็ป็นวญิญาณ

ขึ้นมาอีก

ความเกิดขึ้นของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อย่างนี้ และความเกิดข้ึน

ดังกล่าวน้ีก็เกิดขึ้นในอารมณ์อันหนึ่ง เม่ืออารมณ์อันหนึ่งนั้นเกิดขึ้นมาจนถึงที่สุด  

กด็บัไป กร็บัอารมณ์ทีส่อง กเ็กดิขึน้ในอารมณ์ทีส่อง แล้วกด็บัไป เพราะฉะน้ันเม่ือจบั

เอาปัจจุบันธรรมขึ้นมาพิจารณาด่ังนี้ ก็จะมองเห็นว่ารูปคือรวมหมดที่เป็นอายตนะ

ภายนอก เมือ่มาประจวบกบัอายตนะภายใน อายตนะภายนอกกเ็ป็นอารมณ์ อายตนะ

ภายในกเ็ป็นทวาร อันหนึง่ ๆ กเ็กิดขึน้ และเมือ่เกดิขึน้ผ่านไปโดยล�าดบักเ็ป็นวญิญาณ 

เป็นสัมผัส เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร แล้วเป็นวิญญาณขึ้นอีก แล้วก็ดับ  

เป็นอย่างนี้ทุกอารมณ์ ซึ่งอารมณ์อันหนึ่ง ๆ เป็นขณะจิตอันหนึ่ง ๆ 

เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ อย่างละเอียดนี้ จึงเกิดดับอยู่ทุกขณะจิต แต่อาศัย 

มีสันตติคือความสืบต่อ คือเม่ืออารมณ์ท่ี ๑ เกิดขึ้นดับไป อารมณ์ที่ ๒ ก็เกิดต่อ 

อารมณ์ที่ ๒ เกิดขึ้นดับไป อารมณ์ที่ ๓ ก็เกิดต่อ เป็นไปโดยรวดเร็ว เพราะฉะนั้น

จึงเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยง มีความเกิดดับเป็นธรรมดา
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เมือ่ก�าหนดพจิารณาดัง่นี ้ให้ตามดูตามรูต้ามเหน็เกดิดบัของขันธ์ ๕ ในระยะยาว 

หรอืว่าในระยะสัน้คอืในปัจจบุนั เป็นปัจจบุนัธรรม กย่็อมจะได้ปัญญาทีเ่หน็แจ้ง อนัเรยีกว่า

วิปัสสนาในอนิจจะลักขณะ คือลักษณะที่เป็นเครื่องก�าหนดหมายว่าไม่เท่ียงดังกล่าว 

เป็นอนัว่าท�าให้เหน็ความไม่เทีย่ง จึงศึกษาส�าเหนียกก�าหนดว่า เราจกัตามดูตามรูต้าม

เห็นอนิจจะคือไม่เท่ียง หายใจเข้าหายใจออก และเมื่อได้เห็นอนิจจลักขณะอนิจจตา

ความไม่เที่ยงก็ปรากฏ ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติในชั้นที่ ๑ นี้

ธรรมานุปัสสนาขั้นที่ ๒

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนในขั้นที่ ๒ ต่อไป ให้ศึกษาส�าเหนียกก�าหนดว่า 

เราจกัตามดตูามรูต้ามเห็นวริาคะ คือ ความสิน้ตดิใจยนิด ีหายใจเข้าหายใจออก วริาคะ

คือความสิ้นติดใจยินดีนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นเองในเมื่อได้อนิจจานุปัสสนาดังกล่าวใน 

ชั้นที่ ๑ เพราะฉะนั้น จึงให้ศึกษาส�าเหนียกก�าหนดดูให้รู้จักวิราคะที่บังเกิดขึ้นในจิต 

คือความสิ้นติดใจยินดี อันเรียกว่า วิราคานุปัสสนา สิ้นติดใจยินดีในอะไร ก็คือในรูป 

ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ นั้นเอง

ก่อนแต่ได้ชัน้ที ่๑ คอือนจิจานปัุสสนา จตินีย่้อมจะยังมีราคะ คอืความตดิใจ

ยินดีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แต่เม่ือจิตได้อนิจจานุปัสสนา คือตามด ู

ตามรู้ตามเห็นอนิจจะคือไม่เที่ยง อันเป็นตัวสติน�า ได้ปัญญาเห็นแจ้งในความไม่เที่ยง 

วริาคะคือความสิน้ตดิใจยนิดกีบั็งเกดิขึน้เอง ทีเ่คยตดิใจยินดอียู่กจ็ะส้ินไป เป็นวิราคะ

คือความสิ้นติดใจยินดี ก็ให้ก�าหนดดูให้รู้จักวิราคะคือความสิ้นติดใจยินดีนี้ให้เด่นชัด

ขึ้นในจิต หายใจเข้าหายใจออก อันเป็นชั้นที่ ๒

ธรรมานุปัสสนาขั้นที่ ๓ และขั้นที่ ๔

และเม่ือได้ขัน้ที ่๒ นี ้ย่อมจะได้นโิรธะคอืความดบั ดบัอะไร กค็อืว่าดบัความ

เพลิดเพลิน พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสชั้นที่ ๓ ต่อไปว่า ให้ศึกษาส�าเหนียกก�าหนดดู  

ตามดูตามรูต้ามเหน็ นโิรธคอืความดบั ดบัความเพลนิ หายใจเข้าหายใจออก ดบัความ
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เพลิดเพลินในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ พร้อมทั้งดับอุปาทานคือความยึดถือ

และเมื่อได้ความดับ ก็ย่อมจะได้ความสละคืน ความสละคืนนั้นโดยตรงก็คือ 

สละคืนความยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา เหมือนอย่างขอยืมของ ๆ เขามา เอามา

ยึดถือว่าเป็นของเรา แต่ครั้นเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของขอยืมเขามา ก็ส่งคืน

เขาไป ยึดถือสิ่งใดไว้ก็ส่งคืนสิ่งนั้น

ยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเรา ก็ส่งคืนรูปเวทนา

สัญญาสังขารวิญญาณน้ันแก่ธรรมชาติธรรมดา เพราะว่าเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นตามเหตุ

ปัจจยั ไม่ใช่เป็นตวัเรา ไม่ใช่เป็นของเรา แต่จตินีเ้องไปยึดถอื หรอืบคุคลนีเ้องไปยดึถือ 

ว่าเป็นตัวเราของเรา เพราะฉะน้ัน เม่ือสละความยึดถือได้ ก็เหมือนอย่างส่งคืนสิ่งที่

ยึดถือนั้นไปแก่ธรรมดา ไม่ยึดเข้ามาว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา

ท่านอธิบายถึงการสละคืนนี้ว่ามีลักษณะ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งคือสละบริจาค 

อย่างหนึ่งคือแล่นไป สละบริจาคก็คือสละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ จากความ

ยดึถอืว่าตวัเราของเรา แล่นไปนัน้กค็อืแล่นไปในนพิพาน อนัเป็นทีด่บัรปูเวทนาสญัญา

สังขารวิญญาณ จึงศึกษาดูให้รู้จักลักษณะของปฏินิสสัคคะคือการสละคืนที่บังเกิดขึ้น

ในจิตใจ เป็นปฏินิสสัคคานุปัสสนา อันบังเกิดสืบกันมาโดยล�าดับ ชั้นท่ี ๑ ก็เป็น 

อนจิจานปัุสสนา ที ่๒ กเ็ป็นวริาคานปัุสสนา ที ่๓ กเ็ป็นนโิรธานปัุสสนา ที ่๔ กเ็ป็น

ปฏินิสสัคคานุปัสสนา ก็เป็นอันว่าสุดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ซึ่งมี ๔ ชั้น

จติในชัน้ที ่๔ นี ้จงึมลีกัษณะทีเ่หน็การละความยนิดคีวามยนิร้ายด้วยปัญญา

อันชอบ เข้าไปเพ่งสงบอยู่ในภายใน อันจัดว่าเป็นอุเบกขา จะว่าเป็นสังขารุเบกขา 

อุเบกขาคือวางเฉยในสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งก็ได้ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าการเห็น

การละความยินดีความยินร้ายด้วยปัญญาอันชอบ เข้าไปเพ่ง สงบเฉยอยู่ วางอยู่  

นี่เป็นตัวธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

เป็นอันว่าอานาปานัสสติ สติที่ก�าหนดลมหายใจเข้าออกนี้ ปฏิบัติไปตาม 

พระพทุธโอวาททีท่รงสอน โดยจบัปฏบิตัติัง้แต่ในเบือ้งต้น ในขัน้กายานปัุสสนา ตัง้แต่

มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก ก็จะเลื่อนภูมิชั้นขึ้นไปเอง ในเมื่อจิตได้สติได้สมาธิใน
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ลมหายใจเข้าออกเป็นชั้น เป็นขั้นกายานุปัสสนา ๔ ชั้น ขั้นเวทนานุปัสสนา ๔ ชั้น 

ขัน้จติตานปัุสสนา ๔ ชัน้ ขัน้ธรรมานปัุสสนา ๔ ช้ัน เป็น ๑๖ ช้ัน เรยีกว่าอานาปานสัสต ิ

๑๖ ชั้น ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้

และในทางปฏิบัตินั้น ก็จับปฏิบัติตั้งแต่เบ้ืองต้นนี่แหละ คือมีสติหายใจเข้า  

มสีตหิายใจออก ดังท่ีตรสัสอนไว้ในเบือ้งต้น และเมือ่ประคองการปฏบิตัใิห้เข้าทางแล้ว 

การปฏิบัติก็จะเข้าทางไปเอง และเลื่อน ๆ ขึ้นไปเอง

แต่ผู้ปฏิบัตินั้นก็จะต้องมีสติมีสมาธิ อันเรียกว่าอานาปานัสสติสมาธิตั้งแต ่

ในเบื้องต้นก�ากับอยู่ ก�ากับจิตน้ีให้รู้ ก�าหนดให้รู้หายใจเข้าออก ไปพร้อมกับขั้นของ

การปฏิบัติที่เลื่อนขึ้นและธรรมะท่ีปรากฏขึ้น เป็นกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา  

จิตตานุปัสสนา ธรรมานุปัสสนา ก็จะเป็นไปเองตามขั้นของธรรมะด้วย เป็นไปด้วย

อ�านาจของการปฏิบัติศึกษา ส�าเหนียกก�าหนดให้รู้จัก และไม่ทิ้งลมหายใจเข้าออกไป

ทกุข้ันตอน อาศยัลมหายใจเข้าออกเป็นพาหะน�าจติ ให้ได้สต ิให้ได้สมาธสูิง ๆ ขึน้ไป 

ก็จะได้อานาปานัสสติ ๑๖ ชั้น แล้วก็ชื่อว่าได้การปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง ๔ สมบูรณ์

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป
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บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทุก ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมัสการพระผูมี้พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์น้ัน 

ตัง้ใจถงึพระองค์พร้อมทัง้พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้

เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

วนันี ้จกัแสดงสตปัิฏฐานว่าด้วยทีต่ัง้ของสต ิหรอืว่าการตัง้สต ิการท�าให้สตปิรากฏ 

อันเป็นหลักปฏิบัติจิตตภาวนา การอบรมจิตในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องแก้จริตของ

บุคคลทั้งหลายได้ทุกอย่าง อันจริตน้ันหมายถึงความประพฤติของจิตใจอันมีอยู่เป็น

พื้นเพคล้าย ๆ กับนิสัย อัธยาศัย หรือสันดาน ความประพฤติของจิตใจดังกล่าวย่อม

เป็นมลูฐานของความประพฤตทิางกายทางวาจา กเ็พราะว่าอนัความประพฤตทิางกาย

ทางวาจานั้นย่อมออกมาจากจิตใจ จิตใจจะต้องประพฤติก่อน คือจิตใจจะต้องคิดจะ

ต้องด�าริจะต้องมคีวามน้อมเอยีงไปอย่างใดอย่างหนึง่ คอืมกีารแสดงออกทางจติใจก่อน 

การแสดงออกทางจติใจนีเ้รียกว่าเป็นการแสดงออกของจติใจ ความประพฤตขิองจิตใจ 

เมือ่จติใจแสดงออกกย่็อมจะท�าให้เกิดความประพฤตทิางกายทางวาจา เป็นการแสดงออก

ทางกายทางวาจาต่อไปอีกด้วย เพราะฉะนั้น จริตของบุคคลจึงเป็นสิ่งส�าคัญ และ 

เมื่อเป็นจริตซ่ึงประกอบด้วยกิเลสอันเป็นเคร่ืองเศร้าหมอง จริตทั้งหลายก็เป็นส่ิงซึ่ง

จ�าเป็นจะต้องแก้ และการแก้จรติน้ีกจ็ะต้องใช้วิธแีก้ให้ถงึจติใจ 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

คือสต ิความระลึกได ้สัมปชัญญะ ความรูต้ัว ธรรมทั้ง ๒ ข้อนี้ควบคูก่ันต้องมีดว้ยกนั

จงึจะเป็นสตทิีส่มบรูณ์ เป็นสมัปชญัญะทีส่มบรูณ์ ฉะนัน้ เมือ่ยกข้ึนกล่าวเพียงข้อเดยีว

เพียงสต ิจงึอาจให้ค�านยิามเป็นค�าแปลว่า “ความระลกึรู”้ อนัความระลกึรูท้ีเ่ป็นตวัสติ

นีม้คีวามหมายถงึความจ�าอนัเป็นอปุการะทัว่ไปในเบือ้งต้น ดงัทีแ่สดงว่าระลกึถงึการที่

ท�าค�าที่พูดแม้นานได้ ท�าอะไรไว้พูดอะไรนาน ๆ ก็ระลึกได้ก็คือจ�าได้ ความระลึกได้
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ดังนี้ย่อมเป็นอุปการะส�าคัญในการท�า การพูด การคิดทุกอย่าง เพราะการท�าการพูด

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



296 ความเข้าใจเร่ืองจิต

จะท�าอะไรให้ยิง่ข้ึนไปกว่าน้ันสตขิองตนเองจงึเป็นสิง่ส�าคญัมาก ถ้าสตขิองตนเองบกพร่อง

ก็จะขาดความระลึกรู้ดังกล่าว เม่ือขาดความระลึกรู้ดังกล่าวก็จะท�าให้ความประพฤติ

อันเป็นตัวจริงของจิตเองก็ดี ความประพฤติทางกายทางวาจาอันเนื่องมาจากจริตของ

จิตก็ดีเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่สมควร อันจะน�าให้บังเกิดโทษทุกข์

ต่าง 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



297หลักธรรมส�ำหรับกำรปฏิบัติอบรมทำงจิต

กำยำนุปัสสนำสตปิัฏฐำน

การตัง้สตพิจิารณากายนีต้้องการทีจ่ะให้สตริะลกึอยูใ่นกาย ว่ากายนีเ้ป็นอย่างไร

ตามเป็นจริง และการตั้งสติพิจารณานั้นก็มุ่งผลเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย 

ดงักล่าวนี ้และโดยเฉพาะกจ็ะแก้ตัณหาจรติอย่างหยาบได้ ฉะนัน้ จงึควรเข้าใจตณัหา

จริตอย่างหยาบเสียก่อนว่าหมายถึง มีตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก มีอุปาทาน

คอืความยึดถอือยูใ่นกาย คอืยงัตดิอยูใ่นกายเป็นส่วนมาก เช่นต้องการความ สวยงาม

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 

เลบ็ ฟัน หนัง เป็นต้น เม่ือรวมเข้ามาแล้วในร่างกายอนันี ้ส่วนทีแ่ข้นแขง็กเ็ป็นปฐวีธาตุ 

คือธาตุดินส่วนที่เอิบอาบก็เป็นอาโปธาตุ คือธาตุน�้า ส่วนที่อบอุ่นก็เป็นเตโชธาตุ คือ 

ธาตุไฟ ส่วนที่พัดไหวก็เป็นวาโยธาตุ คือธาตุลม และเมื่อธาตุทั้ง ๔ นี้ประกอบกันอยู่

ไม่แตกสลาย อาการทั้งหลายในร่างกายอันมี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ปฏิบัติ

หน้าที่กันไปด�าเนินกันไปเป็นอาการนั้น ๆ และก็ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถกันไป กับทั้งยัง

หายใจเข้าหายใจออกอยูต่ลอดเวลา เมือ่เป็นดังนีร่้างกายอนันีก้มี็ชวิีตด�ารงอยู่ แต่เม่ือ

ร่างกายอันนี้แตกสลาย คือธาตุทั้งหลายที่รวมกันอยู่แตกสลาย ธาตุลมดับไปก่อน  

ธาตไุฟกด็บัตาม ธาตนุ�า้ ธาตดุนิกเ็น่าเป่ือยแตก ทะลายผพุงัไป ก็กลายเป็นศพ ในทีสุ่ด

ก็กลายเป็นกระดูก กระดูกในที่สุดก็ป่นไปหมด ก่อนเกิดมาถือก�าเนิดในครรภ์มารดา



298 ความเข้าใจเร่ืองจิต

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

ฉะนั้น การปฏิบัติในสติปัฏฐานข้อนี้ จึงเป็นจิตตภาวนาประการส�าคัญท่ีนัก

ปฏิบัติจะเว้นเสียมิได้ และเมื่อต้องการปฏิบัติอาศัยการท�าให้เกิดสมาธิที่แน่วแน่ใน 

ข้อใดข้อหนึ่งก็ให้เจริญ “อานาปานัสสติ” เป็นต้น ดังท่ีได้แสดงอบรมแล้ว ตั้งจิตให ้

แน่วแน่อยู่ในลมหายใจเข้าออกแต่เพียงประการเดียว เป็นการพักจิตให้สงบ และเมื่อ

จติสงบได้ปีตไิด้สขุอันเกดิจากสมาธ ิก็ย่อมจะได้ความสขุอีกอย่างหนึง่อนัเป็นความสขุ

เกิดจาก สมาธิ
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เวทนำนุปัสสนำสตปิัฏฐำน

บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมัสการพระผูมี้พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์นัน้ 

ตัง้ใจถงึพระองค์พร้อมทัง้พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้

เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

เมือ่คืนนีไ้ด้แสดงอธบิายสตปัิฏฐานทัง้ ๔ ข้อกายานปัุสนาสตปัิฏฐาน ซึง่เป็น

เคร่ืองแก้ตณัหาจรติอย่างหยาบ ในวนันีจ้ะแสดงสตปัิฏฐานข้อท่ีสอง คอื เวทนานปัุสสนา-

สตปัิฏฐาน ซึง่เป็นเครือ่งแก้ตณัหาจรติอย่างละเอยีดสตปัิฏฐานข้อนีก้คื็อ ตัง้สตพิจิารณา

เวทนา เวทนานั้นได้แก่ ความรู้สึกเป็นสุข ความรู้สึกเป็นทุกข์ หรือความรู้สึกเป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข อันสุขทุกข์หรืออาการที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ย่อมมีอยู่

แก่กายและจติใจเป็นปรกต ิและทีพ่ดูกนัว่าเป็นสขุหรอืเป็นทกุข์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่กเ็ป็น

สิ่งที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าเวทนานี้เอง อันความสุขความทุกข์ย่อมมีเป็นธรรมดาแก่

ทกุ ๆ คนทัง้ทางกายและทัง้ทางจติใจ แต่ว่าจะเป็นความสขุทกุข์ได้นัน้ทกุคนกต้็องมี 

ความรู้สกึ คอืมีความรูส้กึเป็นสขุหรือเป็นทุกข์นัน้ ถ้าไม่มีความรูสึ้กสุขทกุข์ก็ไม่ปรากฏ 

เหมอืนอย่างผู้ท่ีถูกฉีดยาก่อนท่ีจะผ่าตัด ไม่มีความรู้สึก ในขณะที่หมอท�าการผ่าตัด 

ความทกุข์อนัเกดิจากการถกูผ่าตดักไ็ม่ปรากฏเพราะไม่มีความรูสึ้ก ฉะนัน้ จะเป็นสขุ

หรือเป็นทุกข์ขึน้มาได้ก็จะต้องมีความรูส้กึ ถ้ามคีวามรูสึ้กไม่สบายเช่นเจบ็ปวดรวดร้าว 

กเ็ป็นทกุข์ ถ้ามีความรู้สึกสบายก็เป็นสุข และนอกจากนี้ยังมีความรู้สึกที่เป็นกลาง ๆ 

อีกอย่างหนึ่งคือไม่ทุกข์ไม่สุข ความรู้สึกดังนี้ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เหมือนกันและอาจจะมีอยู่

มากกไ็ด้ เช่นในเวลาปรกตตินเองกไ็ม่รู้สกึว่าเป็นสขุเป็นทกุข์อะไร ดเูหมอืนรูส้กึเฉย ๆ 

ในขณะเช่นนีจ้ะเรยีกว่าไม่มีความรูส้กึอะไรหาได้ไม่ เพราะมคีวามรู้สกึอยู ่เช่นร่างกาย

กไ็ม่ได้ถูกฉีดยาให้ชา หรอืไม่ได้ เป็นอัมพาตอะไรเป็นต้น กม็คีวามรูส้กึอยู่ แต่ว่าเป็น

ความรู้สกึทีเ่ป็นกลาง ๆ ความรูส้กึทีเ่ป็นกลาง ๆ ดัง่น้ีก็เป็นเวทนาอย่างหนึง่เหมอืนกนั 

ฉะนั้น กล่าวสรุปทั้งหมด ความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนานี้จึงมีอยู่ ๓ คือความรู้ 

สึกเป็นสุข เรียกว่า สุขเวทนา ความรู้สึกเป็นทุกข์ เรียกว่า ทุกขเวทนา ความรู้สึก
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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�าโลกมเีป็นธรรมดาของโลกสขุทกุข์จงึเป็นโลกธรรม ดงันีย่้อมมีอยู่แก่กายและใจ

ของทุก ๆ คนเป็นธรรมดา เป็นต้นว่าเป็นส่ิงท่ีมีอยู่แก่ร่างกาย เช่นร่างกายก็ต้องมี 

หวิระหาย เม่ือเกิดหวิระหายขึน้กเ็ป็นทุกข์ เมือ่ได้บรโิภคอาหารอ่ิมหน�าส�าราญกเ็ป็นสุข 

หนาวร้อนก็ต้องการผ้านุ่งห่ม ได้ผ้านุ่งห่มมาก็เป็นสุข ขาดแคลนผ้านุ่งห่มก็เป็นทุกข์ 

ร่างกายต้องการที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยกันแดดกันฝนได้เป็นต้นก็เป็นสุข ไม่มีท่ีอยู่

อาศัยก็เป็นทุกข์ ร่างกายเจ็บป่วยต้องการหยูกยารักษา ได้หยูกยารักษาให้โรคผ่อน

คลายบรรเทาหายก็เป็นสุข ไม่ได้หยูกยารักษาก็เป็นทุกข์ และเมื่อร่างกายเป็นสุขใจ 

ก็เป็นสุขด้วย เม่ือร่างกายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ด้วย เป็นต้นว่าเกิดความเจ็บปวด 

รวดร้าวขึ้นที่ร่างกาย ใจก็เหมือนกับเจ็บปวดรวดร้าวไปด้วย ต้องร้องครวญคราง  

เมื่อร่างกายเป็นสุขใจก็เป็นสุขไปด้วย เพราะร่างกายและใจนี้ต้องอาศัยกัน ดังนี้ 

เรียกว่าเป็นสขุเป็นทกุข์หรอืเป็นอาการทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่สขุไม่ทกุข์ ซึง่มีอยูเ่ป็นธรรมดา

แก่ทุก ๆ คน 
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ฉะนั้น ในสติปัฏฐานข้อนี้ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้ตั้งสติระลึกรู้ใน

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 

ดังกล่าวนี้ ยังสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากของใจอีกด้วย 

เพราะว่าเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาคือความด้ินรนทะยานอยากสุขเวทนา คือ 

ความรู้สึกเป็นสุข เป็นปัจจัยให้เกิด กามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในกาม 

คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่ารักใคร่ปรารถนา พอใจทั้งหลาย เป็นปัจจัย

ให้เกิด ภวตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพ เป็นนั่นเป็นนี่ โดยความเป็น

เจ้าของกาม เจ้าของรูป เจ้าของเสียง เจ้าของกลิ่น เจ้าของรสเจ้าของโผฏฐัพพะ คือ

สิ่งที่กายถูกต้องอันน�าให้เกิดความสุขนั้น ถ้าเป็นทุกขเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา
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คือความดิ้นรนทะยานอยากไปในวิภวตัณหา ความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ คือต้องการให้

สิ่งที่มาท�าให้เป็นทุกข์นั้นสิ้นไปหมดไป เวทนาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา 

และเม่ือเวทนาเป็นปัจจยัให้เกดิตณัหา คอืความดิน้รนทะยานอยากแล้ว ตณัหา

นั้นเองยังเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาอีกด้วย คือว่าเมื่อได้สิ่งที่ต้องการมา หรือว่าเมื่อเป็น

ตามทีต้่องการ กร็ูส้กึเป็นสขุสบายร่าเรงิแจ่มใสถ้าหากว่าไม่ได้ตามทีต้่องการ คอืไม่ได้ 

สิ่งที่ต้องการไม่ได้เป็นอย่างท่ีต้องการก็เกิดทุกขเวทนา ความงุ่นง่านหงุดหงิดร�าคาญ 

ไม่สบาย ทุรนทุราย อาดูรเดือดร้อนทั้งทางกายทั้งทางใจ และนอกจากนี้แม้จะได้สิ่งที่

ต้องการมา คือ ได้รูป ได้เสียง ได้กลิ่น ได้รส ได้โผฏฐัพพะที่ต้องการมา หรือว่าได้

เป็นตามที่ต้องการ แต่ว่าสิ่งที่ได้มานั้นเสื่อมส้ินไปพลัดพรากไป หรือว่าภาวะท่ีเป็น 

นั้นเสื่อม สิ้นไปเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดทุกข์ เมื่อระลึกถึงท่ีเคยได้ที่เคยเป็นแต่ว่า 

เสือ่มส้ินไปแล้วกเ็ป็นทกุข์ตรอมตรมเดอืดร้อน และบางทเีมือ่ไปนกึถึงส่ิงทีเ่คยได้ท่ีเคย

เป็นมาแล้วแต่ว่าเสื่อมสิ้นไปแล้ว 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

อนึ่ง ให้มีสติระลึกรู้ด้วยว่า สุขหรือทุกข์ที่ก�าลังรับอยู่นี้เนื่องมาจากตัณหาคือ

ความดิ้นรนทะยานอยากหรือไม่ เช่นว่า รู้สึกว่าเป็นสุขสบายรื่นเริงก็ให้มีสติระลึกรู้  

ว่านี้เกิดมาจากการได้สิ่งที่ตัณหาอยากจะได้ การได้เป็นส่ิงท่ีตัณหาอยากจะเป็น  

เมือ่ได้มาหรอืว่าได้เป็นมากใ็ห้รูส้กึสนกุสบายรืน่เรงิกใ็ห้รู ้รูว่้าสขุนีเ้กดิจากตณัหา หรือ

เมื่อเป็นทุกข์ซึ่งเนื่องมาจากการที่ไม่ได้ตามที่ต้องการ ไม่ได้เป็นตามที่ต้องการ ก็ให้มี

สตริะลกึรูว่้าทุกข์นีเ้กดิมาจากตัณหา พระพทุธเจ้ากต็รสัไว้แล้วว่า ตณัหาเป็นทกุขสมุทัย 

เหตุให้เกิดทุกข์
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แต่กม็คี�าแย้งว่า กส็ขุทีเ่กดิจากตณัหานัน้เล่ากส็ขุมใิช่หรอื ในข้อนีก้เ็ป็นความจรงิ

ที่ว่า เมื่อได้ก็ย่อมจะมีความสุขความสบายความรื่นเริง แม้ว่าจะได้เพราะตัณหาจาก

ตัณหาก็ตาม แต่ว่าความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ชั่วแล่นและเป็นสิ่งที่อยู่ผิวเผิน ไม่ยั่งยืน

อันใด เพราะฉะนั้น เมื่อสิ่งท่ีได้มาและท�าให้เกิดความสุขชั่วแล่นนั้นต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป สิ้นไป หมดไป ทุกข์ก็จะบังเกิดข้ึนมาแทนที่และเป็นทุกข์มากด้วย 

เหมอืนอย่างร่างกายอนันีก้ก็ล่าวได้ว่ามคีวามบกพร่องอยูเ่ป็นธรรมดาหรอืเป็นธรรมชาติ 

คอืว่ามคีวามสิน้ไปเสือ่มไปอยู่เป็นธรรมดา เมือ่มอีะไรมาทดแทนสิง่ทีส่ิน้ไปเสือ่มไปนัน้

กร็ูส้กึเป็นสขุ แต่ว่าเป็นสขุเพราะเหตทุีม่สีิง่มาทดแทนชัว่แล่นเท่านัน้ เมือ่สิง่ทีท่ดแทน

น้ันสิ้นไปเส่ือมไปก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะความบกพร่องนั้น 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 

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าตรสัไว้ว่าเป็นทกุข์นัน้จงึเป็นของจรงิแท้ ตรวจตรอง

ดใูห้ดแีล้วก็จะเหน็ได้ชดัว่า ความสขุทีเ่ข้าใจว่าเป็นความสขุนัน้จงึเป็นสิง่ผวิเผนิ เป็นสิง่

ชัว่แล่น ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้มสีตริะลกึรูข้ึน้ไปอกีชัน้หนึง่ดงักล่าว และ

ก็เมื่อมีสติระลึกรู้ดั่งนี้ ก็ย่อมจะมีสติระลึกรู้ที่ยิ่งขึ้นไป

ข้อท่ีตรสัสอนให้มีสตริะลึกรูข้ึน้ไปอกีชัน้หนึง่นัน้ กค็อืให้มสีตริะลึกรูว่้า เมือ่ได้

รับสุขก็ให้มีสติระลึกรู้ว่า เราก�าลังรู้สึกเป็นสุขท่ีมีอามิส คือท่ีเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา 

หรือว่าที่เกิดจากตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก เม่ือเป็นทุกข์ก็ให้มีสติรู้สึกว่า  
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เราเป็น ทกุข์อันเป็นปัจจยัให้เกดิตณัหา หรอืว่าสบืเนือ่งมาจากตณัหา คอืความด้ินรน

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 

สิ้นไปหมดไปอีก ก็ต้องโยนเชื้อใส่เข้าไปเป็นชิ้นที่สี่ แปลว่าไฟนั้นต้องการเชื้อใหม่อยู่ 

เสมอ ถ้าไม่ใส่เชื้อให้ก็ดับ ตัณหาก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น จึงเป็นสิ่งที่เกิดง่าย  

เบื่อง่าย ต้องการใหม่อยู่เสมอ เปล่ียนใหม่อยู่เสมอ ดั่งนี้ เป็นลักษณะของตัณหา  

เพราะฉะน้ันส่ิงที่คิดว่าเป็นสุขได้มาก็เป็นสุขประเดี๋ยวเดียวเท่านั้น เหมือนอย่างเชื้อ

ก�าลังไหม้ไฟก็ลุกโพลงแล้วก็กลายเป็นเถ้าเป็นถ่านไป ก็ไม่ติดไฟอีก ไฟก็เบื่อเสียแล้ว

คือเบื่อเถ้าเบื่อถ่านนั้น ไม่ต้องการเถ้าไม่ต้องการถ่าน แต่ต้องการสิ่งที่สดชื่น คือสิ่งที่

ยังเป็นเช้ือ เช่นว่าไม้ที่เป็นเชื้อที่ยังไม่เป็นเถ้าเป็นถ่านไฟก็ต้องการ คร้ันเป็นเถ้าเป็น
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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  

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�าหรับรักษาโรค 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวน้ี เป็นส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยถูกตา 

ไม่ค่อยถูกหู ไม่ค่อยถูกจมกู ไม่ค่อยถกูลิน้ ไม่ค่อยถูกกาย คอืไม่ชอบ เช่นว่าไม่ถูกตานัน้ 

ตณัหาน้ันอยากจะให้ตาดสูิง่ทีน่่ารกัใคร่พอใจทัง้หลาย แต่เม่ือมาเข้าวัด มาเห็นพระพทุธรปู 

มาเหน็พระสงฆ์ ตณัหาก็ชักจะไม่ชอบ ไม่สบายตา หูกเ็ช่นเดยีวกนั ได้ฟังค�าสรรเสรญิ

เยนิยออะไรต่าง ๆ แต่ครัน้มาได้ฟังค�าตกัเตอืนแนะน�า ฟังธรรม กช็กัจะไม่ชอบ ดัง่นี้

เป็นต้น อันสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นมักจะเป็นดังนี้ มักจะไม่ค่อยชอบในทีแรก 

คราวน้ีมาถงึการปฏิบัตธิรรมกเ็ช่นเดยีวกนั มาปฏบัิตใินศลี เป็นฆราวาสกต็าม 

มาเป็นพระเป็นเณรกต็าม กต้็องเว้นนัน่กต้็องเว้นนี ่กล้็วนแต่เว้นในส่ิงทีต่ณัหาต้องการ
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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

สติสัมปชัญญะ ขันติ โสรัจจะ กตัญญูกตเวทิตา อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา อริยสัจของ

พระพทุธเจ้าเป็นต้น และมาปฏบัิตทิางมปัีญญาพิจารณาสังขารให้เห็นว่า อนจฺิจํ ไม่เทีย่ง 

ทกุขฺ ํเป็นทกุข์ อนตตฺา ไม่ใช่อัตตาตวัตน กเ็ป็นทกุข์ข้ึนมาอกี เพราะเหตวุ่ามองไม่เหน็ 

พระพทุธเจ้าว่าไปอย่างหนึง่ แต่ว่าจติใจอันนีเ้หน็ไปอกีอย่างหนึง่ คอืเหน็ว่าเป็นของเทีย่ง 

เหน็ว่าเป็นสขุ เหน็ว่าเป็นอตัตาตัวตน ตรงกนัข้าม เมือ่มาพจิารณาเข้ากเ็กดิค้าน หรอื

ว่าเมื่อไม่ค้านก็เป็นทุกข์ ปลงใจไม่ลง ดั่งนี้เป็นต้น ก็ให้รู้ว่าอันนี้ก็เป็นนิรามิสทุกข์  

เป็นทกุข์ทีไ่ม่มอีามสิเป็นเครือ่งล่อ คอืไม่มอีะไรมาล่อใจ ซึง่เป็นตวัตณัหานัน้ เป็นสจัจะ

คอืความจรงิ ซึง่รูส้กึว่าแห้งแล้ง ฉะน้ัน ก็ให้มสีตใิห้รูจ้กัทกุข์ทีบ่งัเกดิขึน้นีว่้าเป็นพวกไหน

อย่างไรตามเป็นจรงิ และเม่ือไม่ยอมแพ้ต่อตัณหาคอืความด้ินรนทะยานอยาก ใจปฏบัิติ

ในศลีในสมาธใินปัญญายิง่ขึน้ไป ตณัหานัน้กจ็ะอ่อนก�าลงัลง และเมือ่ตณัหาอ่อนก�าลงั

ลงก็จะเริ่มได้ความสุขจากศีล จากสมาธิ จากปัญญาขึ้นได้โดยล�าดับ เพราะใจสงบขึ้น 
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และศีลนั้นเป็นเครื่องก�าจัดกิเลสอย่างหยาบตัณหาอย่างหยาบ ก็แปลว่าได้

ความสงบข้ึนมาเป็นขั้นแรกสมาธินั้นเป็นเครื่องก�าจัดกิเลสอย่างกลาง ก็ได้ความสงบ

ยิ่งขึ้นไป ปัญญานั้นเป็นเครื่องก�าจัดกิเลสอย่างละเอียดตัณหาอย่างละเอียด ก็ได้ 

ความสงบยิ่งขึ้นไปอีก ก็เป็นความสุขยิ่งขึ้นไปโดยล�าดับ เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ให้รู้ว่านี่แหละ

เป็นตัวนิรามสิสขุ สขุทีไ่ม่มอีามสิเป็นเครือ่งล่อ คอืเป็นความสุขทีเ่กดิจากศลี จากสมาธิ 

จากปัญญา ไม่ใช่เกิดจากตัณหาคือความด้ินรนทะยานอยาก อันเป็นความสุขท่ีเป็น

แก่นสาร ไม่ใช่เป็นความสุขแค่ผิวเผิน เช่นแค่ลิ้นเป็นต้นดั่งกล่าวมาข้างต้น จิตใจ 

ก็จะตั้งมั่นอยู่ในทางธรรมยิ่งขึ้น ในความถูกต้องยิ่งขึ้นสามารถที่จะละความชั่วกระท�า

ความดีได้ยิ่งขึ้น การท่ียังกระท�าไม่ได้ทั้งท่ีรู้อยู่นั้นก็เพราะว่ายังสงบตัณหาซึ่งเป็นขั้น

หยาบไม่ได้ ต้องสงบตณัหาขัน้หยาบด้วยศลีขึน้มาก่อน แล้วจงึจะสงบตัณหาข้ันสมาธิได้ 

แล้วจึงจะมาสงบตณัหาขัน้ปัญญาได้ และเมือ่ปฏบัิตมิาโดยล�าดับดัง่นีแ้ล้ว กจ็ะสามารถ

ละความชั่วกระท�าความดีได้มากยิ่งขึ้น ท่ีเคยรู้สึกว่าท�าดีไม่ได้แต่ว่าท�าชั่วได้นั้นก็จะ

กลับตรงกันข้าม เป็นว่าท�าชั่วได้ยากแต่ท�าดีได้ง่าย ผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมนั้นท�าดียาก

ท�าชั่วง่าย แต่เม่ือปฏิบัติธรรมข้ึนมาโดยล�าดับแล้ว ท�าชั่วยากเข้าท�าดีง่ายเข้าทุกที  

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�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

ได้แสดงสติปัฏฐานข้อกายานุปัสนา ตั้งสติพิจารณากาย เวทนานุปัสสนา  

ตั้งสติพิจารณาเวทนา มาแล้วสติปัฏฐานท้ัง ๒ ข้อที่แสดงแล้วน้ันได้แสดงด้วยว่า  

ข้อกายานุปัสสนา พิจารณากายเพื่อละตัณหาจริตอย่างหยาบ เพราะผู้ที่มีตัณหาจริต

อย่างหยาบนัน้ย่อมตดิกาย ต้องการทะนบุ�ารงุกายเป็นทีต่ัง้ และต้องการความสวยงาม

ตบแต่งร่างกายเป็นทีต่ัง้ ส่วนข้อเวทนานปัุสสนาตัง้สตพิจิารณาเวทนา ได้แสดงด้วยว่า

เป็นเครื่องละตัณหาจริตอย่างละเอียด เพราะบุคคลผู้มีตัณหาจริตอย่างละเอียดย่อม

ติดเวทนา ต้องการสุขเวทนาเป็นที่ตั้ง แม้ร่างกายจะขาดการตบแต่งไปบ้าง แต่เมื่อได้

ความสุขก็ย่อมจะพอใจและติดอยู่ในความสุขนั้น

ในวันน้ีจะได้แสดงข้อ จติตานุปัสสนาสตปัิฏฐาน คือตัง้สตพิจิารณาจติ สตปัิฏฐาน

ที่แสดงมาโดยล�าดับน้ีย่อมมีความสัมพันธ์เน่ืองกันอยู่ โดยเฉพาะก็คือกาย ย่อมเป็น

สิง่ทีป่รงุเวทนา เช่น ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ซ่ึงนบัว่าเป็นกายส่วนหนึง่ เมือ่การ

หายใจเป็นไปคล่องสะดวกกใ็ห้เกดิสขุเวทนา เม่ือการหายใจตดิขดักใ็ห้เกดิทกุขเวทนา 

เพราะฉะนั้น เวทนาจึงเนื่องไปจากกายและอาศัยกายเป็นส่วนใหญ่ และเวทนาเองก็

ปรุงจิตใจ กล่าวคือเมื่อเป็นสามิสเวทนา คือ เป็นเวทนาที่เป็นอามิสอันหมายความว่า

เป็นเวทนาที่บังเกิดขึ้น อาศัยเรือน อันหมายถึงเกี่ยวกับบ้านเรือนเกี่ยวแก่บุคคลและ 

สิง่ทีเ่กีย่วพนัอยู่ในบ้านเรอืนอันเรียกว่าเคหสติะ อาศัยเรอืน อีกอย่างหนึง่เรยีกว่าอาศยั

รปู เสยีง กล่ิน รสโผฏฐพัพะ ท่ีน่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจทัง้หลาย อนัสิง่เหล่านีก้ย่็อม

มีอยู่ในบ้านในเรือนนี้เอง เพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเคหสิตะ อาศัยบ้านอาศัยเรือนหรือ

จะเรยีกว่าเป็นกาม คือสิง่ท่ีน่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจ หรือจะเรยีกว่าสามสิ มอีามสิคอื 

สิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเหล่านั้น เป็นเครื่องล่อให้เกิดเวทนา ดั่งนี้ก็ได้ 
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เมือ่เป็นสามิสเวทนา เวทนาท่ีมีอามสิดงักล่าว ถ้าเป็นสขุกน็�าให้เกดิราคะความตดิ

ความยินดี หรือโลภะความโลภอยากได้ เม่ือเป็นดั่งนี้ ใจก็เป็นจิตใจท่ีประกอบด้วย

ราคะคอืความตดิความยนิด ีหรือความโลภอยากได้ แต่ถ้าเป็นทกุขเวทนาคอืเป็นเวทนา

ที่เป็นทุกข์ ก็ท�าให้เกิดโทสะความโกรธแค้นขัดเคือง ก็เป็นจิตที่ประกอบด้วยโทสะ 

ความโกรธแค้นขดัเคอืงขึน้ ถ้าเป็นเวทนาทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุและมไิด้พิจารณา

ให้รู้จักคุณรู้จักโทษ ให้รู้จักเกิดรู้จักดับ ให้รู้จักการน�าจิตออกไป ก็เป็นที่ตั้งของโมหะ 

คือความหลง เมื่อเป็นดั่งนี้จิตก็ประกอบด้วยโมหะคือความหลง 

ฉะน้ันสามิสเวทนา เวทนาท่ีมีอามิสเครื่องล่อใจทั้งหลาย 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 

บางคราว ก็เกิดความรู้สึกเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ดังที่แสดงแล้วในข้อเวทนานั้น 

เมือ่เป็นดัง่นี ้เวทนาท่ีบงัเกดิขึน้จงึน�าให้บังเกดิความสงบราคะหรอืโลภะสงบโทสะสงบ

โมหะ และน�าให้จิตใจกว้างขวางไม่คับแคบ ท�าให้จิตใจเป็นจิตใจที่ยิ่งขึ้นไปดีขึ้นไป  

น�าให้จิตใจสงบตั้งมั่น น�าให้จิตใจหลุดพ้นจากความข้องติด เมื่อเป็นดังนี้ จิตใจก็เป็น

จิตใจที่สงบกิเลสมีราคะเป็นต้น เป็นจิตใจที่กว้างขวาง เป็นจิตใจที่ยิ่งขึ้นไป เป็นจิตที่

ตั้งมั่น เป็นจิตใจที่หลุดพ้นไม่ติดขัดขัดข้อง
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ฉะนั้น ในสติปัฏฐานข้อจิตตานุปัสนา พิจารณาจิตนี้จึงตรัสสอนให้พิจารณา

ตรงเข้ามาดจูติใจของตนเองว่าเป็นอย่างไร เมือ่จติใจประกอบด้วยราคะหรอืโลภะกใ็ห้รู้ 

จติใจประกอบด้วยโทสะกใ็ห้รู ้จติใจประกอบด้วยโมหะกใ็ห้รู ้จิตใจฟุง้ซ่านหรอืห่อเหีย่ว

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 ้ตลอดจนถงึดเูข้ามาท่ีจติใจของตนเองว่าประกอบด้วยความหลง

ดังน้ี ใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้จักภาพของสิ่งเหล่านั้นตามเป็นจริง ดูกลับเข้ามาดังนี้  

กิเลสที่ถูกดูพร้อมทั้งจิตใจก็จะสงบลงได้ เพราะธรรมชาติของกิเลสนั้นไม่ชอบให้ดูให้

พบหน้าตาของกิเลส แต่ว่าชอบให้เพ่งดูออกไปข้างนอกซึ่งไม่ใช่ตัวกิเลสเอง ถ้ากลับ

เพ่งเข้ามาดูที่จิตใจเองแล้วจะพบตัวกิเลสซึ่งอยู่ในจิตใจนั้น จะเป็นความชอบก็ตาม  

จะเป็นความชังก็ตาม จะเป็นความหลงก็ตาม เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วกิเลสที่ถูกดูนี้ก็จะสงบ

ตวัลงไป เพราะธรรมดาของกเิลสนัน้ไม่ใช่เป็นของจรงิ ไม่ใช่เป็นของแท้ แต่เป็นของที่

บังเกิดขึ้นวู่วามไปตามอารมณ์เท่านั้น 

เมือ่เป็นเช่นนีเ้ม่ือดเูข้ามาทีจ่ติใจว่าเป็นอย่างไร กเิลสทีถ่กูดกูจ็ะสงบ และเมือ่

กิเลสสงบ คือจะเป็นกองราคะหรือโลภะก็ตาม กองโทสะก็ตาม กองโมหะก็ตาม 

สงบลงไปแล้ว จิตใจที่เคยหดหู่หรือฟุ้งซ่าน ที่คับแคบ ที่ย่อหย่อน ที่ไม่ตั้งมั่น และที่
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ข้องตดิกจ็ะกลบัเป็นจิตใจทีไ่ม่ฟุง้ซ่านไม่หดหู่ เป็นจติใจทีก่ว้างขวาง เป็นจติใจทีต่ัง้มัน่สงบ

และหลุดพ้นไม่ข้องติดหรือไม่ติดขัดอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่ง เป็นจิตใจเกษมสวัสดี

ฉะนั้น การดูจิตใจเข้ามาดั่งนี้จึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก เมื่อพบความสงบกิเลสคือ 

สงบราคะหรอืโลภะ สงบโทสะ สงบโมหะ และสงบความหดหูห่รอืฟุง้ซ่าน มคีวามกว้างขวาง 

มคีวามยิง่ มคีวามสงบตัง้ม่ันย่ิงขึน้และมีความหลดุพ้น กก็�าหนดดจูติอนัประกอบด้วย

ความสงบเป็นต้นดงักล่าวนัน้ ให้รูจ้กัหน้าตาของความสงบ ว่าความสงบนัน้เป็นอย่างนี ้ ๆ 

จติใจทีก่ว้างขวาง ท่ียิง่ ท่ีตัง้ม่ันนัน้เป็นอย่างนี ้ๆ และทีห่ลดุพ้นไม่ข้องติดนัน้เป็นอย่างนี ้ๆ 

การดูเข้ามาให้รู้จักจิตใจดังนี้ ย่อมจะท�าให้จิตใจแม้ที่ประกอบด้วยกิเลสกลับเป็นจิตใจ

ที่สงบกิเลสและท�าให้จิตใจที่หดหู่หรือฟุ้งซ่าน ที่คับแคบ ที่ย่อหย่อน ที่ฟุ้งซ่านไม่สงบ 

และที่ข้องติด กลายเป็นจิตใจที่สงบความฟุ้งซ่านหรือย่อหย่อน เป็นจิตใจที่กว้างขวาง 

เป็นจิตใจที่ยิ่ง เป็นจิตใจที่ตั้งมั่นยิ่งขึ้น เป็นจิตใจที่หลุดพ้น 

จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก แต่ว่าเป็นสิ่งที่ละเอียด  

ในเมื่อได้หัดปฏิบัติอยู่บ่อย ๆ คือในขณะที่บังเกิดสิ่งที่เรียกว่ากิเลสคือความชอบ 

อนัเป็นราคะหรอืโลภะ ความชงัอันเป็นโทสะ ความหลงอนัเป็นโมหะ กห็นักลบัเข้ามา

พิจารณาดูจิต หยุดใจเพ่งดูจิตของตนท่ีประกอบด้วยกิเลสเหล่านี้ให้รู้ตามเป็นจริง  

ว่าจิตเป็นอย่างนี ้ๆ โดยทีพ่กัการเพ่งออกไปในภายนอก หยดุการเพ่งออกไปดภูายนอก 

คือว่าเมื่อเกิดความชอบขึ้นในบุคคลใดในวัตถุอันใดก็หยุดการเพ่งดูบุคคลนั้นวัตถุนั้น 

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

ในทางชอบใจขึน้มา แต่ถ้าสิง่ท่ีประกอบอยูใ่นจตินัน้เป็นความสงบ สงบราคะหรอืโลภะ

เป็นต้น ก็จะท�าให้เกิดความเห็นอันถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิ เพราะว่าปราศจาก 

ความล�าเอียง เมื่อปราศจากความล�าเอียง ความเห็นก็ถูกต้อง ดีก็เป็นดี ชั่วก็เป็นชั่ว 

คราวนี้ เมื่อว่าโดยปกติสามัญชนนั้นโดยมากประกอบด้วยราคะหรือโลภะ

เป็นต้น อันเป็นฝ่ายกิเลสมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายสงบ เมื่อเป็นดั่งนี้ ทิฏฐิคือความเห็น 

จึงเป็นความเห็นที่ผิดอยู่เป็นอาจิณ เหมือนอย่างสวมแว่นตาที่เป็นสี เมื่อสวมแว่นตา 

สีแดงก็จะเห็นสิ่งภายนอกเป็นสีแดง ดั่งนี้เป็นต้น อันที่จริงสิ่งเหล่านั้นเขาก็มีสีของเขา

เป็นอย่างไรอยู่แล้ว เมื่อสวมแว่นตาสีอันใดก็มักจะท�าให้เห็นเป็นสีอันนั้นไป แว่นตาที ่

สวมน้ันก็คือกิเลสน้ันเอง เม่ือเป็นราคะหรือโลภะบังเกิดขึ้น ก็จะท�าให้เห็นว่าน่าชอบ 

เมื่อโทสะบังเกิดขึ้นก็จะท�าให้เห็นว่าน่าชัง ฉะนั้น เมื่อมาปฏิบัติในจิตตานุปัสสนา- 

สติปัฏฐานดังนี้ ก็จะท�าให้บังเกิดความสงบ 

ฉะนั้น ท่านจึงแสดงว่าเป็นข้อปฏิบัติอันเป็นเคร่ืองละทิฏฐิจริตอย่างหยาบ  

อนัหมายถงึว่าละมจิฉาทฏิฐคิอืความเหน็ผดิอย่างหยาบ การปฏิบตัใินจติตานปัุสสนา- 

สตปัิฏฐานจึงเป็นข้อปฏิบัติอันสมควรที่ทุก ๆ คนจะพึงน�าไปปฏิบัติ ก็สามารถปฏิบัติ

ได้ไม่ยาก เป็นแต่เพียงว่าหัดพิจารณาต้ังสติกลับเข้ามาดูจิตใจของตนเองในขณะที่

ประสบอารมณ์นั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร
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ธัมมำนุปัสสนำสตปิัฏฐำน

บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทุก ๆ ท่านต้ังใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

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

๑.  ธรรมที่เป็นกุศล คือธรรมที่เป็นส่วนดีหรือเรียกง่าย ๆ ว่าความดี

๒.  ธรรมที่เป็นอกุศล คือธรรมที่เป็นส่วนชั่วหรือเรียกง่าย ๆ ว่าความชั่ว

๓.  ธรรมที่เป็นกลาง ๆ ไม่ชัดแจ้งว่าเป็นกุศลหรืออกุศล ก็ได้แก่ภาวะที่เป็น 

กลาง 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 เป็นการตั้งสติพิจารณาจิต 
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ส่วนในข้อที่ ๔ นี้ ตั้งสติพิจารณาสิ่งที่มีอยู่ในจิตสิ่งที่ประกอบอยู่กับจิต ก็คือพิจารณา

ดูตัวความยินดี ความยินร้าย หรือความหลงใหลงมงายอยู่นั้น ฉะนั้นจึงเนื่องกัน  

ถ้าจะเทยีบกบัวานรทีไ่ต่อยูบ่นต้นไม้และเทยีบจิตกบัวานร เทยีบสิง่ทีเ่กิดในจติกับต้นไม้ 

ข้อที่ ๓ ตั้งสติพิจารณาจิตก็เหมือนอย่างจับตาดูวานรที่วิ่งไต่อยู่บนต้นไม้ จากต้นไม้

ต้นน้ีไปต้นไม้ต้นนั้น ส่วนในข้อที่ ๔ นี้ก็จับตาดูตัวต้นไม้อันเป็นสิ่งที่วานรวิ่งไต่ไป  

อันสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตนี้เมื่อได้ก�าหนดพิจารณาจิตในข้อ ๓ ก็ย่อมจะเห็นสิ่งที่บังเกิดขึ้น

ในจิตด้วย และเม่ือเห็นสิ่งท่ีบังเกิดขึ้นในจิตก็เล่ือนไปตั้งสติพิจารณาในสิ่งที่บังเกิดขึ้น

ในจิตน้ัน และเมือ่เป็นดังนีจ้งึจะสามารถจดัการกบัส่ิงทีบ่งัเกดิขึน้ในจติได้ คอืสามารถ

ทีจ่ะละส่วนทีเ่ป็นอกศุลธรรม และสามารถทีจ่ะอบรมท�าส่วนทีเ่ป็นกศุลธรรมให้บงัเกดิ

ข้ึนได้ ฉะนั้นเม่ือตั้งสติก�าหนดดูจิต พบว่าจิตประกอบด้วยอะไร ก็ตั้งสติดูส่ิงนั้นคือ 

สิ่งที่จิตประกอบอยู่นั้นให้รู้จักตามเป็นจริง ว่าสิ่งที่ประกอบอยู่นั้นเป็นอกุศลหรือว่า 

เป็นกศุล ข้อนีเ้ป็น สิง่ทีส่�าคญัมากและกต้็องประกอบกนั คอืเมือ่ตัง้สตกิ�าหนดดจูติให้

รูจ้กัจิตว่าเป็นอย่างไร มอีะไรอยูใ่นจติแล้ว กต้็องตัง้สติก�าหนดดูส่ิงท่ีมอียู่ในจตินัน้ด้วย

ให้รูต้ามเป็นจรงิดังกล่าวจงึจะสามารถจัดการได้ถูกต้อง แต่ว่าถ้าตัง้สตกิ�าหนดดจูติรูว่้า

จิตของตนเป็นอย่างไรแล้ว มอีะไรอยูแ่ล้ว หรอืประกอบด้วยอะไรอยู่แล้วกต็าม แต่ถ้า

ไม่ตั้งสติก�าหนดดูให้รู้จักสิ่งที่ประกอบอยู่ในจิตนั้นให้รู้จักตามเป็นจริงว่าเป็นกุศลหรือ

อกุศล 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  

อนัน้ีแหละเป็นมิจฉาทิฏฐ ิคือความเหน็ผดิ แต่หากว่าถ้ามสีตพิจิารณาให้รูจ้กัธรรมในจติ 
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ให้รูจ้กัสิง่ทีบั่งเกดิขึน้ในจติใจของตนเอง ผดิกร็ูว่้าผดิ ถกูกร็ูว่้าถูก ชัว่ก็รูว่้าชัว่ ดีกร็ูว่้าด ี

ดั่งนี้แล้ว เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ 

ฉะนัน้ ตัง้สตพิจิารณาให้รูจ้กัธรรมทีบ่งัเกดิข้ึนในจตินีจ้งึเป็นเครือ่งละทฏิฐจิรติ 

คอืละความทีม่กัจะมคีวามเหน็ผดิหรอืความเห็นท่ีดือ้ดงึถือรัน้ไปในทางทีผ่ดิเป็นประการ 

ส�าคัญ และก็พึงเข้าใจว่าสัมพันธ์กับข้อต้ังสติพิจารณาจิตด้วยดังกล่าวแล้ว ผู้ที่มุ่งจะ

ท�าความเห็นให้ถูกต้องอันเรียกว่าสัมมาทิฏฐิโดยท่ัว ๆ ไป จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องตั้งสติ

พจิารณาธรรมคอืสิง่ทีบ่งัเกดิขึน้ในจติให้ถกูต้องสิง่ทีบ่งัเกดิขึน้ในจติของตนเองนีแ้หละ 

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

อารมณ์ทีรั่บเข้ามาแล้วเหล่านี ้บางอย่างกเ็ป็นทีต่ัง้แห่งความยินด ีบางอย่างกเ็ป็นทีต่ัง้

แห่งความยินร้าย บางอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งความหลงงมงาย และโดยเฉพาะการรับ
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อารมณ์นัน้กร็บัเข้ามาเป็นเวทนา ถ้าจะเปรยีบเหมอืนอย่างร่างกาย ร่างกายรบัอาหาร 

ดังที่เรียกสามัญว่าบริโภคอาหารหรือกินอาหาร ก็ได้ความสุขบ้าง ความทุกข์บ้างจาก

อาหารนัน้ จติใจเม่ือรบัอารมณ์ก็กินอารมณ์ กนิเข้าไปเป็นสุขกย็นิด ีกนิเข้าไปเป็นทกุข์

กย็นิร้าย กนิเข้าไปเป็นกลาง ๆ ไม่พจิารณากห็ลงใหล ลกัษณะของจติกย่็อมเป็นดัง่นี้ 

เพราะฉะนั้นจึงมีปรกติบังเกิดความยินดี 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

ให้เกิดความปีติยินดีชื่นชมโสมนัสในทางที่ดีที่ชอบส่ิงที่เห็นทางตานี้ก็มาเป็นอารมณ์ 

จิตใจกินอารมณ์ที่ดีทางตานี้เข้าไปก็เกิดปีติโสมนัสก็เป็นศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ 

ความเลื่อมใสในพระพุทธาทิรัตนตรัยเป็นต้น และอารมณ์ที่เข้าทางหู เช่นว่าฟังอบรม

ธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติทางจิต ใจก็กินอารมณ์ทางหูนี้เข้าไป ก็จะได้ความสงบใจ  

ได้ปัญญาในธรรม ก็เป็นสติ เป็นปัญญา ซึ่งเป็นกุศลธรรมข้ึนมาจนถึงมโนคือใจเอง 

อารมณ์ที่เข้ามาทางมโนคือใจ โดยท่ีใจคิดถึงเรื่องธรรม พิจารณาธรรม จิตใจก็กิน

อารมณ์นี้ทางมโนเข้าไป ก็ได้ปัญญาคือความรู้ในธรรมขึ้นได้ ด่ังนี้ก็เป็นกุศลธรรม 
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เพราะฉะน้ัน จงึตัง้สตกิ�าหนดให้รูจ้กัอารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้ของกศุลธรรมดงักล่าว เพราะบรรดา

กุศลธรรมทั้งหลายก็ตั้งขึ้นจากอารมณ์ซ่ึงเข้ามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น  

ทางกาย ทางมนะคือใจ นั้นแหละเช่นเดียวกัน 

เพราะฉะน้ัน เม่ือได้หัดต้ังสติก�าหนดให้รู้จักธรรมที่บังเกิดขึ้นในจิต โดยให้

รู้จักอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของอกุศลธรรมทั้งหลาย ว่าเข้ามาอย่างไรทางไหน และตั้งสติ

ก�าหนดให้รูจ้กัอารมณ์อนัเป็นท่ีตัง้ของกุศลธรรมทัง้หลาย อนัเป็นฝ่ายดว่ีาเข้ามาทางไหน 

อย่างไร ดังน้ีแล้วก็จะท�าให้สามารถเลือกสรรท่ีจะไม่รับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของอกุศล

ธรรมทั้งหลาย แต่ว่ารับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมท้ังหลายเข้ามาให้มาก ๆ  

ดั่งนี้ ก็จะเป็น การปฏิบัติละอกุศล ท�ากุศลให้บังเกิดขึ้น

ยิง่ขึน้ไปกว่านี ้การตัง้สตพิจิารณาธรรมทีบ่งัเกดิขึน้ในจตินี ้ต้องการให้ก�าหนด

รู้สัจจะ คือความจริง อันเรียกว่า สัจจธรรม ธรรมที่เป็นความจริง อันสรุปแล้วเข้ามา

แล้วก็คือให้รู้จักทุกข์ ให้รู้จักเหตุเกิดทุกข์ ให้รู้จักความดับทุกข์ ให้รู้จักทางปฏิบัติให้

ถึงความดับทุกข์ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอนไว้ ทั้ง ๔ นี้เรียกว่าสัจจธรรม  

ธรรมทีเ่ป็นสจัจะคือความจรงิ กส็ามารถท่ีจะก�าหนดสตพิจิารณาให้เหน็สจัจธรรมนีไ้ด้ 

ที่ใจนี่แหละ 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

ในตัว ก�าหนดเอาว่าตัวรู้ที่ปรากฏนี้เป็นนาม นามรูปหรือกายใจ อันนี้เป็นทุกขสัจจะ 

ภาพทีจ่รงิคอืทุกข์ เพราะเป็นสิง่ท่ีเม่ือเกดิมาก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เป็นธรรมดา 

หัดก�าหนดให้รู้จักว่าข้อนี้เป็นสัจจะหรือความจริง
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หัดก�าหนดให้รู้จักตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากของใจ คืออาการที่จิต

ดิ้นรนออกไปในรูปบ้าง ในเสียงบ้าง ในกลิ่นบ้าง ในรสบ้าง ในโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กาย

ถูกต้องบ้าง ในธรรมคือเรื่องราวท้ังหลายบ้าง โดยเป็นกามตัณหา คือดิ้นรนทะยาน

อยากไปในรูป เสียงเป็นต้น ที่เป็นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ โดยเป็นภวตัณหา คือ

ดิ้นรนทะยานอยากไปต้องการท่ีจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในรูปเสียงเป็นต้น ที่น่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจนั้น โดยเป็นวิภวตัณหา คือต้องการท่ีจะก�าจัดส่ิงขัดขวางนั้น ๆ  

ออกไป ก�าหนดให้รู้จักความดิ้นรนของใจท้ังหลาย ว่าเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์  

ว่าตัณหานี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริง

หัดท�าความสงบตัณหาคือความดิ้นรนของใจ และคอยสังเกตดูว่าเมื่อใจสงบ

ลงได้ก็เป็นความดับทุกข์ ในขณะที่ยังมีความดิ้นรนของใจอยู่มากนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่ง 

แต่เมื่อสงบความดิ้นรนของใจลงไปได้ก็เป็นความดับทุกข์สงบลงได้เท่าไหร่ก็เป็น 

ความดับทุกข์เท่านั้นสงบลงได้หมดก็เป็นความดับทุกข์หมดในเรื่องหนึ่ง ๆ 

หัดก�าหนดหาวิธีปฏิบัติดับตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากของใจนั้นตาม

ทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ รวมเข้าก็คือทางสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี่แหละ หัดตั้ง 

สติพิจารณากายเพื่อละตัณหาจริตอย่างหยาบเสียก่อน หัดตั้งสติพิจารณาเวทนาเพื่อ

ละตัณหาจรติอย่างละเอียด หัดตัง้สตพิิจารณาจิตเพือ่ละทฏิฐจิริตอย่างหยาบ ตลอดถึง

หัดต้ังสติพิจารณาธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเพื่อละทิฏฐิจริตอย่างละเอียด หัดปฏิบัติ

ในสติปัฏฐานทั้ง ๔ ข้อที่แสดงมาโดยล�าดับนี้แหละ

เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะได้ความดับตัณหา ได้ความดับความเห็นผิด กลับเป็น

ความเห็นถูก และเมื่อมีความเห็นถูกมากขึ้นเท่าไหร่ก็ย่อมจะเป็นสัมมาทิฏฐิ คือ 

ความเห็นชอบ ที่จะท�าให้รู้จักสัจจธรรม ธรรมที่เป็นสัจจะคือความจริงในจิตใจของ

ตนเองมากขึ้นเท่านั้น จะรู้จักทุกข์มากขึ้น จะรู้จักสมุทัยมากขึ้น จะรู้จักนิโรธคือ 

ความดับทุกข์มากขึ้น จะรู้จักมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มากขึ้น ตามเป็น

จริงไม่สับสน ทางปฏิบัติดังน้ีแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงว่า “เป็นไปเพื่อความ

หมดจดบริสุทธิข์องสตัว์ทัง้หลาย เพ่ือก้าวล่วงความโศกความระทมใจทัง้หลาย เพือ่ดบั

ทกุข์โทมนัสทัง้หลาย เพือ่บรรลธุรรมทีพ่งึบรรลอุนัเป็นส่วนดส่ีวนชอบยิง่ ๆ ขึน้ไป และ

เพื่อท�าให้แจ้งนิพพานคือความดับทุกข์โดยล�าดับขึ้นไป” 
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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 

เพราะเป็นเอกายโน 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 ซ่ึงเร่ิมต้นด้วยสติปัฏฐาน จึงทรงยกอานาปานัสสติข้ึนแสดงเป็น 

ข้อแรกในหมวดกายานุปัสสนา (สติก�าหนดพิจารณากาย)

ต่อไปนี้ จักแสดงอานาปานัสสติในหมวดนั้น ยกพระบาลีเป็นหลักกระทู้  

แล้วเกบ็ความอธบิายในปฏสิมัภทิามรรคและวสิทุธมิรรค มากล่าวโดยล�าดบั มอีธบิาย

ค�าและอนุสนธิความพอสมควร 

ปฏิสัมภิทามรรคนั้น ท่านว่าเป็นภาษิตพระสารีบุตรเถระ ท่านสังคายนา  

จัดเข้าในชั้นบาลีพระไตรปิฎก หมวดขุททกนิกาย

วิสุทธิมรรคนั้น พระพุทธโฆษาจารย์แต่งในลังกาทวีป จัดเป็นปกรณ์พิเศษ  

ชั้นหลังลงมา
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อำนำปำนัสสต ิ
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

องค์ประกอบสาํคัญ ของอานาปานสัสต ิคอื อาตาปี มคีวามเพยีร สมปฺชาโน 

รู้ตัว สติมา มี สติ

จุดมุ่งหมาย คือ วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ ก�าจัดความยินดียินร้ายใน

โลกเสีย
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อธบิำยของพระอำจำรย์ 
ข้อว่ำมสีตหิำยใจเข้ำ มสีตหิำยใจออก

ในปฏิสัมภิทามรรค อธิบายโดยความว่าสติย่อมตั้งมั่น เมื่อรู้ทั่วความท่ีจิต 

มอีารมณ์เดยีวไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถแห่งลมอสัสาสะ (หายใจเข้า) ปัสสาสะ (หายใจออก) 

ยาวหรือสั้น ท�าสติ ด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น

ชั้น ๑ หรือ ๒ หายใจเข้าออกยาวหรือสั้น ก็รู้ว่าหายใจเข้าออกยาวหรือสั้น

 ในปฏิสัมภิทามรรค อธิบายว่า

๑. ระบายลมอัสสาสะยาวหรือสั้น ในกาลกล่าวคือ ระยะเวลาท่ีหายใจยาว 

 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. ระบายทั้งลมอัสสาสะ ทั้งลมปัสสาสะ ยาวหรือส้ัน ที่ละเอียดกว่านั้น  

 ด้วยสามารถแห่งปราโมช

เมือ่ระบายลมอสัสาสะปัสสาสะ ยาวหรอืส้ัน ทีล่ะเอยีดกว่านัน้ ด้วยสามารถ

แห่งปราโมช จิตย่อมหยุดจากลมอัสสาสะปัสสาสะ ยาวหรือสั้น อุเบกขาย่อมตั้งมั่น 
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ด้วยอาการเหล่านี ้กองลมอสัสาสะปัสสาสะ ยาวหรอืสัน้ เป็นตวัอปัุฏฐาน คอืทีเ่ข้าไป

ตั้งแห่งสติ สติเป็นตัวอนุปัสสนาญาณ คือความหยั่งรู้เป็นเครื่องพิจารณาดูให้เห็น 

ตามอาการ (ต่างจากวิปัสสนาญาณ คือความหยั่งรู้ เป็นเครื่องพิจารณาดูให้เห็นแจ้ง

ตามลักษณะ คือไตรลักษณ์)

ในวสิทุธมิรรค อธบิายอ้างในปฏิสมัภทิามรรคนัน้ อธบิายค�าว่ายาวหรอืสัน้ว่า

ส�าหรับคนหมายถึงระยะกาลแห่งการหายใจ และได้แสดงคาถาสรุปความว่า

ทีโฆ รสฺโส จ อสฺสาโส

ปสฺสาโสปิ จ ตาทิโส

จตฺตาโร วณฺณา วตฺตนฺติ

นาสิกคฺเคว ภิกฺขุโน

แปลความว่า วรรณะทั้ง ๔ คือ ลมอัสสาสะยาว ๑ ลมอัสสาสะสั้น ๑  

ลมปัสสาสะยาว ๑ ลมปัสสาสะสั้น ๑ เป็นไปที่ปลายแห่งจมูกของภิกษุ (ผู้รู้อยู่นั้น)

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 เมื่อรู ้อยู ่... เมื่อเห็นอยู่... 

เมื่อพิจารณาอยู่... เมื่อตั้งจิตอยู่... เมื่อปลงใจแน่อยู่ด้วยศรัทธา... เม่ือประคอง 

ความเพียรอยู่... เม่ือด�ารงสติม่ันอยู่... เมื่อตั้งจิตมั่นอยู่... เมื่อรู้ทั่วอยู่ด้วยปัญญา... 
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เมือ่รูย่ิ้งธรรมทีค่วรรูย้ิง่... เมือ่ก�าหนดรูธ้รรมทีค่วรก�าหนดรู.้.. เม่ือละธรรมทีค่วรละ... 

เมือ่อบรมธรรมทีค่วรอบรม... เมือ่กระท�าให้แจ้งธรรมทีค่วรกระท�าให้แจ้ง ย่อมรูต้ลอด

กายเหล่าน้ัน ย่อมรูต้ลอดกายเหล่านัน้อย่างนี ้กองลม (ประเภท) ทีรู่ต้ลอดกายทัง้หมด 

หายใจเข้าหายใจออก เป็นตัวอุปัฏฐาน สติเป็นตัวอนุปัสสนาญาณ

ข้อว่าศึกษาส�าเหนียก ท่านแสดงสิกขา ๓ และแสดงว่าค�านึงอยู่ รู ้อยู่  

เห็นอยู่ พิจารณาอยู่เป็นต้น ชื่อว่า ศึกษาส�าเหนียก

ในวสิทุธมิรรค อธบิายว่า ข้อว่ารูต้ลอดกายทัง้ปวงนัน้ ค�าว่ากาย ได้แก่กองแห่ง

ลมอสัสาสะปัสสาสะ รูต้ลอดกายทัง้ปวง กค็อืรูเ้บือ้งต้น ท่ามกลาง และท่ีสดุ แห่งกอง

ลมอสัสาสะปัสสาสะท้ังสิน้ อธบิายรวมกนัว่า ศกึษาส�าเหนยีกว่า เราจกักระท�าเบือ้งต้น 

ท่ามกลางและที่สุด แห่งกองลมอัสสาสะปัสสาสะทั้งสิ้น ให้ปรากฏ แจ่มแจ้ง หายใจ

เข้าหายใจออก

ข้อว่าศึกษา ก็คือสืบต่อ พยายาม และแก้สิกขา ๓ ตามนัยที่กล่าวใน 

ปฏิสัมภิทามรรค

อนึ่ง ได้อธิบายว่า ในชั้น ๑ หรือชั้น ๒ ไม่พึงกระท�ากิจอื่นนอกจากหายใจ

เข้าหายใจออกตามปรกตแิต่อย่างเดยีว ส่วนตัง้แต่ชัน้ 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
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ให้กายน้อมมาน้อมไปเป็นต้น ชื่อว่าย่อมศึกษาว่า เราจักระงับกายสังขาร อย่างหยาบ 

(หรือ) อย่างละเอียด หายใจเข้า หายใจออก ศึกษาอยู่เช่นว่าอย่างนี้ (จนลมระงับ) 

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะไม่มีการอบรมก�าหนดเพื่อเข้าไปได้ลม ไม่มีการอบรมก�าหนด 

ลมอัสสาสะปัสสาสะ ไม่มกีารอบรมก�าหนดอานาปานสัสติ ไม่มีการก�าหนดอานาปานัสสต-ิ

สมาธิ บัณฑิตจะไม่เข้าออกสมาบัตินั้น ให้ศึกษาอยู่เช่นว่าอย่างนี้ว่า เราจักระงับกาย

สงัขาร หายใจเข้า หายใจออก เม่ือเป็นเช่นนี ้กจ็ะมกีารอบรมก�าหนด เพือ่เข้าไปได้ลม 

จะมีการอบรมก�าหนดลมอัสสาสะปัสสาสะ จะมีการอบรมอานาปานัสสติ จะมีการ

ก�าหนดอบรมอานาปานัสสติสมาธิ บัณฑิตทั้งหลายจะเข้าบ้างออกบ้างซึ่งสมาบัตินั้น 

มอีปุมาเหมอืนอย่างว่า เมือ่บคุคลตีกงัสดาล เสยีงหยาบย่อมเป็นไปก่อน จิตย่อมเป็น

ไปเพราะถือเอาเสยีงหยาบเป็นนมิิตด้วยด ีเมือ่เสยีงหยาบดับไปแล้วหลงัถดันัน้มาเสยีง

ที่ละเอียดย่อมเป็นไป จิตย่อมเป็นไปเพราะถือเสียงละเอียดเป็นนิมิตด้วยดี เมื่อเสียง

ละเอียดดับไปแล้ว หลังถัดนั้นมา จิตย่อมเป็นไปแม้เพราะมีนิมิตแห่งเสียงท่ีละเอียด

เป็นอารมณ์ฉนัใด ลมอัสสาสะปัสสาสะกฉ็นันัน้ ส่วนทีห่ยาบเป็นไปในทแีรก จติไม่ถงึ

ความฟุ้งซ่าน เพราะถอืเอาลมอัสสาสะปัสสาสะเป็นนมิติด้วยด ีเมือ่ลมอสัสาสะปัสสาสะ

ส่วนที่หยาบดับไปแล้ว หลังถัดนั้นมา ลมอัสสาสะปัสสาสะส่วนที่ละเอียดย่อมเป็นไป 

จิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่าน เพราะถือเอาลมอัสสาสะปัสสาสะส่วนที่ละเอียดเป็นนิมิต 

ด้วยด ี เมือ่ลมอัสสาสะปัสสาสะส่วนท่ีละเอียดดับไปแล้ว จิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่าน 

เพราะมนิีมติ แห่งลมอสัสาสะปัสสาสะส่วนทีล่ะเอยีดเป็นอารมณ์ เม่ือเป็นเช่นนี ้กจ็ะ

มีการอบรมก�าหนดเพื่อเข้าไปได้ลม มีการอบรมก�าหนดลมอัสสาสะปัสสาสะ มีการ

อบรมก�าหนดอานาปานสัสต ิ มกีารอบรมก�าหนดอานาปานสัสติสมาธ ิ หมูบ่ณัฑติจะเข้า

ออกสมาบตันิัน้ กองลม (ประเภท) ที่จะระงับกายสังขาร หายใจเข้า หายใจออก  

เป็นตัวอุปัฏฐาน สติเป็นตัวอนุปัสสนาญาณ

ในวสิทุธมิรรค อธบิายโดยความว่า ในเวลาท่ีมิได้ก�าหนด (ปริคคฺห) ในกาลก่อน 

กายและจติหยาบ กระสบักระส่าย เม่ือเป็นเช่นนี ้ลมอสัสาสะปัสสาสะกห็ยาบ หายใจแรง 

จมูกไม่พอ หายใจทางปากก็มี แต่เมื่อก�าหนดกายและจิตจนสงบระงับ ลมหายใจ 

ย่อมละเอียด ถึงต้องค้นหาว่ามีอยู่หรือไม่หนอ เหมือนคนวิ่งลงจากภูเขา หรือยกของ
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หนกัลงจากศรีษะ ลมอสัสาสะปัสสาสะย่อมหยาบ จมกูไม่พอ หายใจทางปาก แต่เมือ่

พักให้หายเหน่ือย อาบ ดื่ม นอนที่ร่มเย็น ลมหายใจย่อมละเอียดฉะนั้น ทั้งนี้  

เพราะในเวลาท่ีมไิด้ก�าหนดในกาลก่อน ย่อมไม่มคีวามค�านงึประมวลใจมนสกิารพจิารณาว่า 

เราระงบักายสงัขารทีห่ยาบ ๆ แต่ในเวลาทีก่�าหนด ย่อมมีความค�านงึประมวลใจมนสิการ

พิจารณา ฉะนั้น กายสังขารในกาลที่กําหนดจึงละเอียดกว่าในกาลที่มิได้กําหนด  

ท่านอ้างคาถาของพระโบราณาจารย์ว่า

สารทฺเธ กายจิตฺเต จ  อธิมตฺตํ ปวตฺตติ

อสารทฺธมฺหิ กายมฺหิ สุขุมํ สมฺปวตฺตติ.

แปลว่า เม่ือกายและจิตกระสับกระส่าย กายสังขารย่อมเป็นไปหยาบ  

เมื่อกายและจิตไม่กระสับกระส่าย กายสังขารย่อมเป็นไปละเอียด 

ท่านอธิบายต่อไปว่ากายสังขารย่อมหยาบและละเอียดเลื่อนขึ้นไปเป็นชั้น ๆ 

เช่น หยาบในเวลาก�าหนด ละเอียดในอุปจารแห่งปฐมฌาน หยาบแม้ในอุปจารแห่ง

ปฐมฌาน ละเอียดในปฐมฌาน ดังนี้เป็นต้น นี้ในทางสมถะส่วนในทางวิปัสสนา  

หยาบในเวลามไิด้ก�าหนด ละเอยีดในเวลาก�าหนดมหาภตูรปู แต่ในเวลานัน้กยั็งหยาบ 

ละเอยีดในเวลาก�าหนดยิง่ ๆ ขึน้ไป คือก�าหนดรปูทัง้ส้ิน ก�าหนดทัง้รปูทัง้อรูป ก�าหนด

ปัจจัย เห็นนามรูปพร้อมทั้งปัจจัย วิปัสสนามีไตรลักษณะเป็นอารมณ์ วิปัสสนาอ่อน  

วปัิสสนาแก่ ต่อจากนี้ ท่านอ้างอธิบายในปฏิสัมภิทามรรค ดังกล่าวมาแล้ว.

ข้อควรทราบในปฏิสมัภทิามรรค ในปฏิสมัภทิามรรค ท่านแจกแจงส่วนต่าง ๆ 

ที่เก่ียวกับอานาปานัสสติไว้เป็นอันมาก จะเก็บความมากล่าวแต่บางส่วนที่เห็นว่าควร

ทราบดังต่อไปนี้ 

ธรรมที่เป็นอันตรายและอุปการของสมาธิอย่างละ ๘

 อันตราย อุปการ

๑. กามฉันท์  เนกขัมมะ 

 (ความพอใจในกาม) (ความออกจากกาม)
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๒. พยาบาท อัพยาบาท 

 (ความขัดเคือง) (ความไม่ขัดเคือง)

๓. ถีนมิทธะ  อาโลกสัญญา 

 (ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม) (ความก�าหนดหมายแสงสว่าง)

๔. อุทธัจจะ  อวิกเขปะ 

 (ความฟุ้งซ่าน) (ความไม่ฟุ้งซ่าน)

๕. วิจิกิจฉา  ธัมมววัฏฐานะ 

 (ความลังเล) (ความก�าหนดธรรม)

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
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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

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. มาทหนา ต้ังจติม่ันในฐานะเป็นหนึง่ เว้นความฟุง้ซ่านเพราะแล่นไปคดิอดตี

๒. อธโิมกข์ ตกลงจิตม่ันในฐานะเป็นหน่ึงนัน้ เว้นความซดัส่ายไป เพราะหวัง 

 อนาคต
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๓. ปัคคหะ ยกจิตนั้น ละความเกียจคร้านเพราะจิตย่อหย่อน

๔. นิคคหะ ข่มจิต ละความฟุ้งซ่านเพราะยกจิตเกินไป

๕. สัมปชัญญะ รู้ตัว ละราคะเพราะจิตแจ่ม

๖. สัมปชัญญะ รู้ตัว ละพยาบาทเพราะจิตขุ่น

จิตย่อมบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ถึงเอกภาพ ด้วยฐานะ ๖ เหล่านี้

เอกภาพ ๔

๑.  ความปรากฏแห่งการให้ การละ เป็นเอกภาพแห่งผู้ตกลงใจบริจาค

๒.  ความปรากฏแห่ง มถนมิิต (นมิติแห่ง มถะ) เป็นเอกภาพแห่งผูป้ระกอบ 

 อธิจิต (จิตยิ่ง คือสมาธิ)

๓.  ความปรากฏแห่งลักษณะสิน้ไปเส่ือมไป เป็นเอกภาพแห่งผูเ้จรญิวิปัสสนา

๕.  ความปรากฏแห่งนิโรธ (ความดับ) เป็นเอกภาพแห่งพระอริยบุคคล

จติท่ีถงึเอกภาพด้วยฐานะ 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 

อุเบกขานุพรูหนานี้เป็นท่ามกลาง ของฌานและมรรค

สัมปหังสนา (ความเบิกบาน) มีลักษณะ ๔ คือ เบิกบานเพราะไม่ล่วงธรรม

ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ๑ เบิกบานเพราะอินทรีย์ทั้งหลายรวมรสเป็นอันเดียวกัน ๑  

เบิกบานเพราะพาหนะ คือ ความเพียรที่เข้าถึงธรรมนั้น ๑ เบิกบานเพราะเสพคุ้น ๑ 

สัมปหังสนานี้เป็นที่สุดของฌานและมรรค
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ธรรม ๓

๑. นิมิต (ที่ลมถูก)

๒. ลมอัสสาสะ

๓. ลมปัสสาสะ

ธรรม ๓ เหล่าน้ี ไม่เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวกัน แต่ธรรม ๓ เหล่าน้ี  

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

กล่าวมาแล้ว ปธานคือท้ังกายท้ังจิตสามารถแก่การงาน ประโยค คือละอปุกเิลสสงบจิต 

คุณวิเศษ คือละสังโยชน์ท�าให้สิ้นอนุสัย

ความรูใ้นฐานะ ๖ เอกภาพ ๔ และธรรม ๓ รวม ๑๓ เรยีกว่าญาณในโวทานะ 

(ความผ่องแผ้ว) หรือญาณเป็นเครื่องผ่องแผ้ว
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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 จติกจ็ะไหวคิดว่ากรรมฐานของเราถึงทีสุ่ดแล้วหรอืหนอ ฉะนัน้ ท่านจงึ

สอนให้นับเพื่อเว้นจากโทษเหล่านี้

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 นับไปโดยวิธีน้ีจนลมอัสสาสะปัสสาสะ ที่เข้าอยู่ออกอยู่ปรากฏตลอด  
ท่านจึงสอนให้ละการนับช้า แต่ให้เปลี่ยนเป็นนับเร็ว คือมิให้ก�าหนดถือเอาลมเข้า 

ข้างในและออกข้างนอก แต่ให้ถือเอาลมที่ถึงช่องจมูกเท่านั้นนับว่า

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,

*
 ๑๑, ๒๒. ฯลฯ ๙๙, ๑๐๑๐, คือ หนึ่ง-หนึ่ง, สอง-สอง ฯลฯ เก้า-เก้า สิบ-สิบ.
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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 กรรมฐานย่อมปรากฏเหมอืนเป็นไปเนอืง ๆ เมือ่รูว่้ากรรมฐาน

เป็นไปเนือง ๆ แล้ว ไม่ก�าหนดลมภายในและภายนอก พึงนับเร็ว ๆ โดยนัยที่กล่าว

ข้างต้น เพราะว่าเมื่อส่งจิตไปกับลมที่เข้าภายใน จิตย่อมเป็นเหมือนภาชนะที่เต็มด้วย

มันข้นอันกระฉอกด้วยลม เมื่อน�าจิตออกกับลมที่ออกภายนอก จิตย่อมฟุ้งซ่านไปใน

อารมณ์หนาแน่นภายนอก แต่เม่ือต้ังจิตไว้ในโอกาสที่ลมถูกก�าหนดอยู่ ภาวนาย่อม

ส�าเร็จ ถามว่าพงึนบัไปนานเท่าไร ? ตอบว่า พึงนบัไปจนกว่าจะเว้นการนบัสติกต็ัง้มัน่

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  

นาภีเป็นทีส่ดุ เมือ่ก�าหนดไปตามเบ้ืองต้น ท่ามกลาง ทีสุ่ด จติย่อมฟุง้ซ่านเป็นเหตใุห้

กระสบักระส่ายด้ินรน เหมือนอย่างท่ีท่านแสดงไว้ในอปุกเิลสของอานาปานสัสตสิมาธิ

ทีย่กมากล่าวไว้ข้างต้น เพราะฉะน้ัน จงึไม่ควรมนสิการด้วยก�าหนดเบือ้งต้น ท่ามกลาง 

และที่สุด แต่พึงมนสิการด้วยก�าหนดที่ลมกระทบถูก และก�าหนดให้จิตตั้งม่ันจน 

แอบแนบที่เรียกว่า อัปปนา
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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) ท่านแสดงว่าเมื่อมนสิการกรรมฐานส�าหรับบางคน จะเกิดนิมิต (ภาพที่

ปรากฏในสมาธิจิต) โดยไม่ยากและจะส�าเร็จเป็นอัปปนาสมาธิ (สมาธิแอบแนบ)
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กำยเบำ

ท่านแสดงว่าบางท่าน เมือ่ลมอัสสาสะปัสสาสะทีห่ยาบดบัโดยล�าดบั เหมอืนอย่าง

อธษิฐานในปฏิสมัภทิามรรคท่ีเปรยีบด้วยเสยีงกงัสดาล ความกระสบักระส่ายทางกาย

สงบ กายและจิตย่อมเบา สรีระกายเป็นเหมือนลอยขึ้นในอากาศ

ลักษณะที่ต่ำงจำกกรรมฐำนอื่น

กรรมฐานอืน่ เมือ่เจรญิยิง่ข้ึน กแ็จ่มแจ้งย่ิงขึน้ ๆ ส่วนกรรมฐานนี ้เมือ่เจริญ

ยิ่งข้ึน ก็ยิ่งสุขุมละเอียดจนแม้ลมไม่ปรากฏ ถ้าเป็นเช่นนี้ ท่านสอนมิให้ตกใจ และ

เปลี่ยนอิริยาบถเลิกเสีย เพราะเม่ือเปลี่ยนอิริยาบถเลิกเสีย กรรมฐานก็จะเป็น 

ของใหม่ไปใหม่ ท่านแนะน�าให้น่ังอยู่ตามที่นั่นแหละ ให้พิจารณาโจทตนด้วยตนว่า 

ธรรมดาลมอัสสาสะปัสสาสะย่อมไม่มีแก่บุคคล ๗ จ�าพวก คือ ผู้อยู่ในท้องมารดา ๑ 

ผู้จมน�้า ๑ อสัญญีสัตว์ ๑ ผู้ตายแล้ว ๑ ผู้เข้าจตุตถฌาน ๑ ผู้มีความพร้อมเพรียง 

คอืเข้าถงึรปูภพอรปูภพ ๑ ผูเ้ข้านโิรธ ๑ ตนมิใช่บคุคลเหล่านี ้จงึมีลมอสัสาสะปัสสาสะ

เป็นแน่นอน แต่ไม่อาจจะก�าหนดเพราะมีปัญญาน้อย เม่ือโจทตนฉะนี้แล้วให้ด�าเนิน

มนสกิารตัง้จติก�าหนดทีท่ีล่มกระทบถกูโดยปรกตสิ�าหรบัคนมีจมูกยาวลมย่อมกระทบ

กระพุ้งจมูก (นาสปูฏ) เป็นไป ส�าหรับคนมีจมูกส้ัน ลมย่อมกระทบริมฝีปากบน 

เป็นไป พึงตั้งท่ีน้ีแหละให้เป็นนิมิต (ท่ีก�าหนดดังกล่าวในข้อผุสนา) แต่จ�าปรารถนา

สติปัญญาที่มีก�าลัง เพราะกรรมฐานนี้สงบละเอียด และข้อส�าคัญผู้มีสติปัญญาไม่พึง

แสวงหา ลมอัสสาสะปัสสาสะในที่อื่น นอกจากโอกาสท่ีลมกระทบถูกโดยปรกติ  

เมื่อประกอบอยู่เนือง ๆ นิมิตจะปรากฏในเวลาไม่นาน จะส�าเร็จอัปปนาสมาธิ
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นมิติ

นิมิตในที่นี้ หมายถึงภาพที่ปรากฏในสมาธิจิต มิใช่หมายถึงที่ก�าหนดส�าหรับ

เข้าผูกจิตดังกล่าวมาข้างต้น ท่านแสดงว่านิมิตปรากฏไม่เหมือนกันหมดทุกคน  

บางคนเกิดนิมิตมีสัมผัสสบายเหมือนปุยนุ่น เหมือนปุยฝ้าย เหมือนสายลม บางคน

เกิดนิมติมสีมัผสัแข็งเหมอืนเมลด็ฝ้าย เหมอืนเสีย้นไม้แก่น บางคนปรากฏนมิติเหมอืน

รูปดาว เหมือนดวงแก้วมณี เหมือนดวงแก้วมุกดา บางคนเหมือนสร้อยยาว เหมือน

พวงดอกไม้ เหมือนเปลวควัน บางคนเหมือนใยแมงมุม กว้างเหมือนฝนแผ่ เหมือน

ดอกปทุม 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 
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นิมิตฺตํ อสฺสาสปสฺสาสา  อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺส 

นิมิต, ลมอัสสาสะ, ลมปัสสาสะ, ไม่เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวกัน

อชานโต จ ตโย ธมฺเม ภาวนา นุปลพฺภติ 

ผู้ไม่รู้ธรรม ๓ ข้อ (นี้) ย่อมไม่ได้ภาวนา

ชานโต จ ตโย ธมฺเม ภาวนา นุปลพฺภติ 

ผู้รู้ธรรม ๓ ข้อ (นี้) ย่อมได้ภาวนา

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  

มโีอภาสเป็นต้น ทีเ่กดิขึน้ในเบ้ืองต้นของอทุยพัพยานปัุสสนา (ปัญญาพิจารณาเหน็เกิดดบั) 

ก�าหนดปฏิปทาญาณ (ปรีชาหยั่งรู้ทางปฏิบัติ) ที่พ้นอุปกิเลสทั้งหลาย เป็นทาง (ถูก) 

ด�าเนนิปฏบัิติในทางท่ีถกูนัน้ คือพจิารณาเหน็ทัง้เกดิทัง้ดบั ละเกดิพจิารณาเห็นแต่ดบั 

คร้ันนามรูปปรากฏโดยเป็นของน่ากลัว ก็เห็นโทษ ก็หน่าย ก็ใคร่จะพ้น พิจารณา 

หาทาง วางเฉยในสังขาร จึงก�าหนดรู้อนุโลมอริยสัจแล้ว สิ้นก�าหนัดยินดีในสังขาร 

ทัง้ปวง 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 ก็อาจรู้ได้ว่าสิ่งยั่วยินดีทั้งหลาย 

ให้เกิดสุขน้อย แต่มีทุกข์มาก เพราะใจเป็นธาตุรู้ อาจรู้อะไร ๆ ได้ จึงปลีกออกจาก

สิ่งยั่วยินดี แสวงหาปีติสุขจากธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในตอนต้น เมือ่ยงัไม่คุน้ ธรรมะยงัไม่เข้าถงึใจหรอืใจยงัไม่เข้าถงึธรรมะ กย็งั

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 อนัเรยีกว่าอานาปานัสสต ิคอืสตกิ�าหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก 

เมื่อเพียรตั้งสติก�าหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก จนใจตั้งมั่น ไม่ฟุ้งซ่าน ก็เป็น

อานาปานัสสตสิมาธ ิแปลว่าสมาธเิกดิจากสตกิ�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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กายสงัขารคอืลมหายใจนัน้ ความมสีตริูต้วัส�าเหนยีกอยูอ่ย่างนี ้ชือ่ว่าสตพิจิารณาเหน็

กายในกาย (กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน) เพราะลมหายใจเข้าออกเป็นกาย

เมือ่มลีมหายใจละเอยีดเพราะระงบัส่วนทีห่ยาบ ใจกจ็กัสงบด้วยสต ิกายกจ็กั

เบาสบาย เพราะความมสีตใินการหายใจ จนถึงสามารถระงบัส่วนทีห่ยาบได้ ย่อมเป็น

เหตุให้สดูอากาศเข้าไปบ�ารงุร่างกายโดยสขุมุ ไม่มเีบยีดเบยีนกายแต่อย่างใด เมือ่เป็น

เช่นน้ี ก็จักเกิดปีติอิ่มใจสุข คล่องกายคล่องใจ เป็นสุขเวทนา ท�าให้สัญญาความจ�า

หมายแจ่มใสบ�ารุงปรุงใจให้ซาบซ่านเป็นสุข แต่ถ้าปล่อยให้ปรุงเกินไป ก็จักฟุ้งซ่าน  

จึงควรระงับเสียอีก เหตุฉะนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ส�าเหนียกต่อไปว่า 

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

จิตตสังขาร (เครื่องปรุงจิตคือสัญญาเวทนา) (๘) ระงับจิตตสังขารเสีย ความมีสติ

ส�าเหนยีกอยูอ่ย่างนี ้ช่ือว่าสติพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนา (เวทนานปัุสสนาสตปัิฏฐาน) 

เพราะมนสิการลมหายใจเข้าออกให้ดีอย่างนั้น เป็นเวทนาอย่างหนึ่ง

เมือ่เครือ่งปรงุจติใจอนัจะท�าให้จติฟุง้ซ่านระงบั กเ็หลอืแต่ใจทีป่ราศจากเครือ่ง

ปรุงท�าให้บันเทิง ตั้งมั่น ปลดเปลื้องจากส่ิงเกี่ยวเกาะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรง  

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

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

อย่างนี ้ชือ่ว่าสตพิิจารณาเหน็จติในจติ (จติตานปัุสสนาสตปัิฏฐาน) เพราะไม่ตรัสการ

เจรญิอานาปานสัสติสมาธแิก่ผูห้ลงลมืสตไิม่รูต้วั (สมาธข้ิอนีเ้ป็นเครือ่งอบรมใจข้อหน่ึง 

สติอบรมสมาธิข้อนี้จึงเป็นสติพิจารณาเห็นจิตในจิตนั่นเอง อันผู้หลงลืมสติไม่รู้ทั่ว  

ไม่อาจอบรมได้)

ก่อนแต่ปลดเปลื้องจิตได้ ย่อมเห็นเบญจขันธ์คือสกลกายนี้ว่าเที่ยง 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) 

พจิารณาเนือง ๆ ซ่ึงความสละคืน (ปฏินิสสัคคานปัุสสี) ความมสีตสิ�าเหนยีกอยูอ่ย่างนี้ 

ชื่อว่า สติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม (ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน) เพราะเห็นการละ

ความยินดียินร้ายด้วยปัญญาแล้ว ก็เพ่งด้วยดี (อัชฌุเปกขา) ความเห็นอย่างนั้นเป็น

ธรรมอย่างหนึ่ง ดู (อัชฌุเปกขา) ความเห็นนั้น จึงเป็นอันเห็นธรรมในธรรม

สตปิัฏฐำน ๔ โพชฌงค์ ๗

อานาปานสัสต ิ๑๖ ข้อนี ้เริม่ด้วยเพยีรท�าความรูต้วัอยู่ในขณะหายใจเข้าและ

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) อยู่อย่างนี้สติก็ยิ่งตั้งมั่นท�าให้ใจเป็น 

สมาธยิิง่ข้ึน แต่ก่อนเมือ่ยังไม่ได้อบรมให้เป็นอย่างน้ีสตไิม่ระลกึตัง้มัน่ในกาย เวทนา จติ 

ธรรม กายก็หยาบปรุงเวทนา เวทนาก็กลับปรุงใจ ใจถูกปรุงก็เกี่ยวเกาะยึดถือ  

ธรรมคือเร่ืองท่ีใจเช่นนั้นคิดก็พลอยเป็นเรื่องเกี่ยวเกาะยึดถือ จึงยินดียินร้ายไปตาม

อารมณ์ ไม่อาจตั้งใจให้เป็นสมาธิได้ ต่อเม่ืออบรมให้เป็นอย่างนี้แล้ว กายก็ระงับไม่

ปรุงเวทนา เวทนาก็ระงับไม่ปรุงใจ ใจก็ปลดเปลื้อง ธรรมคือเรื่องที่ใจอันปลดเปลื้อง

คิดก็เป็นเรื่องไม่เที่ยง เรื่องส�ารอก เรื่องดับ เรื่องละคืน และเมื่อมีสติคิดพิจารณาอยู่

เนือง ๆ ธรรมที่เป็นเพียงอารมณ์ของใจ ก็กลายเป็นธรรมแอบแนบใจ ใจจึงแอบแนบ
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อยู่กับธรรมไม่ใช่อารมณ์ เป็นใจสงัด (วิเวก) ใจสะอาดปราศจากเครื่องย้อม ใจมุ่ง  

ละ (โวสสัคคปริณามี) ดังท่ีท่านแสดงว่า 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 ในสมัยนั้นสติย่อมตั้งมั่น 

ไม่หลงลืม ในสมยัใดสตติัง้มัน่ไม่หลงลมื ในสมยันัน้กเ็ป็นอนัเริม่อบรมสตสัิมโพชฌงค์ 

(องค์แห่งความรู้พร้อมคือสติ) สติสัมโพชฌงค์ถึงความเจริญเต็มท่ีในสมัยนั้น ดังนี้ 

และตรสัให้ส่งต่อขึน้ไปเป็นข้อ ๆ โดยนยันี ้คอืเมือ่เริม่อบรมข้อหน้าให้เจรญิเตม็ทีแ่ล้ว 

ก็เป็นอันเริ่มข้อหลังตามกันขึ้นไป จับแต่หัวข้อต่อจากสติสัมโพชฌงค์ได้ดังนี้ ปัญญา  

สอดส่องเลือกเฟ้นธรรมที่ปรากฏด้วยสติ เป็นธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ (สัมโพชฌงค์คือ

ความเลือกเฟ้นธรรม) ความเพียรไม่ย่อหย่อนของผู้เลือกเฟ้นธรรมนั้นด้วยปัญญา  

เป็นวิริยสัมโพชฌงค์ (สัมโพชฌงค์คือความเพียร) ปีติปราศจากอามิสของผู้ปรารภ

ความเพียร เป็นปีติสัมโพชฌงค์ (สัมโพชฌงค์คือปีติ) ความสงบกายสงบใจของผู้มีใจ

ปีติ เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ (สัมโพชฌงค์คือปัสสัทธิ) ความมีใจตั้งม่ันของผู้สงบ  

มีสุข เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ (สัมโพชฌงค์คือสมาธิ) ความเพ่งดูใจที่ตั้งมั่นแล้ว 

อย่างนั้น เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ (สัมโพชฌงค์คืออุเบกขา)

โพชฌงค์ทั้ง ๗ เหล่านี้ เมื่ออบรมให้เป็น วิเวกนิสสิตะ แอบแนบวิเวก  

วริาคนสิสติะ แอบแนบวริาคะ นโิรธนสิสติะ แอบแนบนโิรธ โวสสคัคปรณิาม ีมุง่สละ

ให้มาก ย่อมท�าวิชชาวิมุตติให้บริบูรณ์ เพราะเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสโดย

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 ทุกฺขนิโรธคามินิยาปฏิปทาย 

าณ ํรูใ้นข้อปฏิบัติให้ถงึความดบัทุกข์ ปุพพฺนเฺต าณ ํรูใ้นเงือ่นต้น อปรนเฺต าณํ 

รูใ้นเงือ่นปลาย ปุพพฺนตฺาปรนเฺต าณ ํรูใ้นเงือ่นต้นและเงือ่นปลาย ปฏิจฺจสมุปปฺาเท 

าณํ รู้ในธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเป็นสาย วิมุตติท่านแสดงไว้ ๒ คือ เจโตวิมุตติ  

พ้นด้วยใจ (เจตะ) ปัญญาวิมุตติ พ้นด้วยปัญญา

ใจนี ้แม้มธีาตรุูป้ระจ�าอยู ่แต่เมือ่ยงัไม่ได้อบรมในธรรมคอื อานาปานัสสตสิมาธ ิ

สติปัฏฐาน โพชฌงค์ ธาตุรู้ก็ยังมัว ไม่อาจรู้อะไรได้ตามเป็นจริง เป็นอวิชชา เมื่อได้

อบรม ก็ผุดผ่องเห็นความจริงขึ้นโดยล�าดับ จนเป็นวิชชา และเมื่อยังไม่รู้ตามเป็นจริง 

ก็มีกิเลสเคร่ืองดองใจ ท�าให้คลุกคลีแปดเปื้อนเต็มด้วยทุกข์และหนัก เมื่อรู้ตามเป็น

จริงก็พ้นจากสิ่งเหล่านั้น เป็นวิมุตติ

เมื่อธาตุรู้เป็นอวิชชา จะรู้สิ่งใดก็ไม่จริงหมด เมื่อเป็นวิชชา จะรู้สิ่งใดก็เป็น

จริงหมด เมือ่ใจยงัไม่วมิตุ กเิลสและกองทกุข์มีเท่าไรหอบเอาไว้หมด เม่ือเป็นวิมุตตกิ็

ปล่อยหมด และวิมุตติเป็นผลเบื้องปลาย เกิดสืบมาจากสติปัฏฐาน โพชฌงค์ อันเริ่ม

ด้วยอานาปานสัสตจินถงึวชิชาโดยล�าดบั เมือ่พจิารณาตามกระแสธรรมในธรรมบรรยายน้ี 

วมิตุติจึงมปีระการเดยีว แต่เรยีกว่า เจโตวมิตุต ิเพราะยกสต ิ(สตปัิฏฐาน) หรือ สมาธิ 

เครือ่งอบรมใจเป็นทีต่ัง้ เรยีกว่า ปัญญาวมิตุต ิเพราะยกปัญญา (โพชฌงค์) เครือ่งอบรม

ธาตุรู้เป็นที่ตั้ง

แม้จะประสบวิชชาวิมุตติแล้ว เมื่อกายยังด�ารงก็คงหายใจเข้าหายใจออกอยู่ 

และลมหายใจน้ีเอง เป็นทางไปสูส่ติปัฏฐาน โพชฌงค์ จนถึงวิชชา วิมตุต ิเพราะเหตนุี้ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแก่พระอานนทเถระในอานาปานสติสังยุตต์ มหาวรรค 

(๑๙/๔๑๗) โดยความว่า “อานนท์สมาธิเกิดด้วยลมหายใจเข้าออก เป็นธรรมข้อหนึ่ง

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

กเ็พ่ืออบรมใจ ทรงแสดงโพชฌงค์กเ็พือ่อบรมธาตุรู ้ทรงชีอ้านาปานสัสตสิมาธเิป็นทาง

ด�าเนิน

สตปัิฏฐานจดัเป็นสต ิโพชฌงค์จดัเป็นปัญญา แท้จรงิสตแิละปัญญาจ�าต้องใช้

ในที่ทั่วไป กิจการทุกอย่าง ถ้าหยาบก็ใช้สติปัญญาหยาบ ถ้าละเอียดก็ใช้สติปัญญา

ละเอียด ยกตัวอย่างการอ่านหนังสือ เมื่อจับหนังสือขึ้นอ่าน ถ้าสติเลื่อนลอย ใจก็ไม่

เป็นสมาธิ ถึงตาจะจับอยู่ที่หนังสือก็ไม่รู้เรื่อง เมื่อท�าใจให้เป็นสมาธิ มีสติไปพร้อมกับ

การอ่านตวัอกัษรจงึรูเ้รือ่งสติเทยีบกบัสตปัิฏฐาน อักษรเทยีบกบักาย เวทนา จติ ธรรม 

การอ่านให้รู้เรื่องเป็นปัญญา เทียบกับโพชฌงค์ ผู้ที่เพิ่งเรียนหนังสือต้องหัดเขียน  

หัดอ่านอยู่กับอักษร ท้ังยังจะต้องรู้ภาษาอีก เมื่ออ่านได้ช�านิช�านาญรู้ภาษาดีแล้วก็รู้

เรือ่งไปพร้อมกบัการอ่านทีเดียว แต่กต้็องมีสต ิต่างแต่ในตอนศกึษา สตอิยูกั่บตวัอักษร

และภาษาโดยมาก เทียบกบัสตปัิฏฐาน ส่วนในตอนช�านาญแล้ว สตกิร็ะลกึล่วงเข้าไป

ถงึความ ไม่ได้นกึถงึตวัอกัษรและภาษา เทยีบกบัสตสัิมโพชฌงค์เมือ่ตัง้สตริะลกึความ

ของภาษาที่อ่าน ท้ิงอักษรและภาษา ต่อไปก็ต้องเลือกเฟ้นเรื่องที่มีอยู่ในความนั้น ๆ  

เทียบธัมมวิจยะ ต้องเพียร เลือกเฟ้น เทียบวิริยะ ต้องมีความดูดดื่มในความเพียร 

เทียบปีติ ต้องสงบกายสงบใจ เทียบปัสสัทธิ ต้องท�าใจให้เป็นสมาธิ เทียบสมาธิ  

ต้องคุมใจเช่นนัน้ไว้ เทยีบอุเบกขา โดยนัยนี ้โพชฌงค์จงึได้แก่วธิอ่ีานธรรมนัน้เอง และ

เมื่ออ่านธรรมออกด้วยโพชฌงค์ โพชฌงค์ก็อบรมธาตุรู้ให้เป็นวิชชา อบรมใจให้เป็น

วิมุตติ

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 รื่นรมย์อยู่ในธรรมทุกเมื่อสมดังพระพุทธภาษิตว่า

ธมฺมปีติ สุขํ เสติ  วิปฺปสนฺเนน เจตสา

อริยปฺปเวทิเต ธมฺเม  สทา รมติ ปณฺฑิโต

บัณฑิตมีใจผ่องใสแล้ว มีปีติดูดดื่มในธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข และรื่นรมย ์

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 ให้เป็นศีลวิสุทธิ 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 

เหน็มแีต่นามและรปูเท่านัน้ ไม่มสีตัว์ บคุคล ตวัตน เราเขา น้ีชือ่ว่า นามรูปววฏัฐานญาณ 

(รู้ก�าหนดนามรูป) เรียกว่า ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความเห็น เพราะเป็น 

ความเหน็ตรงตาม ภาวธรรม (ส่ิงท่ีเป็นไปตามเหตปัุจจยัของตน) เพิกความเห็นตาม 

สมมติว่าสัตว์บุคคล ซึ่งเป็นเครื่องปิดภาวลักษณะเสีย

เมือ่ก�าหนดช�าแรกสมมตลิงไป เหน็นามรูปตามประเภท ตามสภาวธรรมแล้ว 

ก็ก�าหนดอายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ว่าเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยแห่งนาม

อำยตนะ ๑๒ เป็นปัจจัยแห่งวญิญำณ

ตากับรูปต่อกันเกิดความรู้ขึ้น  เรียกจักขุวิญญาณ

หูกับเสียงต่อกันเกิดความรู้ขึ้น  เรียกโสตวิญญาณ
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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 เป็นปัจจัยแห่งเวทนาสัญญาสังขาร โดยล�าดับ

รวมความว่า นามเป็นความรูอ้ย่างหนึง่ๆ ทุกข้อ แต่เป็นความรู้เกดิทางอายตนะ 

และธาตุ

อำหำรเป็นปัจจัยแห่งรูป

อาหาร หรือรวมปัจจัยทั้ง ๔ เป็นปัจจัยแห่งรูป อนึ่ง ขันธ์ (นามรูป)  

อายตนะ ธาต ุท้ังหมดน้ีเป็นวบิาก คือ ผลเกดิจากเหตตุามนยัปฏจิจสมปุบาท แต่ตาม

ที่ท่านยกแสดงไว้คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม เมื่อมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน 

อนัเป็นกเิลสกเ็กดิกรรม เม่ือมกีรรม กเ็กดิวบิาก เมือ่มวีบิาก กเ็กดิกเิลสทีอ่าศยัวบิาก

ขึ้นอีก เป็นวัฏฏะวนกันไป ทั้งในอดีต ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในอนาคต อัตตา คือตัวตน 

อันเป็นอุปาทาน สมมติ จึงออก(จุติ)จากขันธ์หนึ่ง เข้า(อุปปัตติ)สู ่ขันธ์หนึ่ง  

ตามกรรมที่ก่อขึ้นด้วยกิเลสจนกว่าจะดับกิเลสได้สิ้นเชิง จึงจะดับกรรมดับวิบาก  

ดับจุติปฏิสนธิ ไม่เกิดมีภพชาติอีกต่อไป วิบากขันธ์ คือนามรูปเก่า ก็อาศัย 

อายตนะ ธาตุ และอาหาร เป็นไป แต่ไม่มีกิเลสกรรมเป็นเหตุหนุน และไม่เป็นเหตุ

ก่อกเิลสได้อกีต่อไป จนกว่าจะดบัในท่ีสดุ ความก�าหนดรูปั้จจยัแห่งนามรปูดงักล่าวมา

จนสิ้นสงสัยเพราะเห็นชัดว่า ยถาปจฺจยํ ปวตฺตนฺติ นามรูปเป็นไปตามปัจจัย เมื่อมี
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ปัจจัยก็เกิดขึ้น เมื่อสิ้นปัจจัยก็ดับไป ไม่มีสิ่งอะไร ไม่มีเหตุอะไรอย่างอื่น ทั้งในอดีต 

ปัจจุบัน ทั้งในอนาคต ชื่อว่า ปัจจยปริคคหญาณ (รู้ก�าหนดปัจจัย) เรียกว่า กังขา- 

วิตรณวิสุทธิ 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 หรือขันธ์ ๕ กบัทัง้อายตนะ ๑๒ ธาต ุ๑๘ ดงักล่าวแล้ว เป็นวปัิสสนาภมูิ 

ธรรมเป็นภูมิคืออารมณ์ของวิปัสสนา

อนจิจตา ความเป็นของไม่เท่ียง ทุกขตา ความเป็นทกุข์ อนตัตตา ความเป็น

ของมิใช่ตน เป็นธรรมนิยาม ความก�าหนดลงจริงแท้แน่นอนแห่งธรรมท่ีพึงพิจารณา 

ให้รู้แจ้งเห็นจริง

ไตรลกัษณ์ ลกัษณะ ๓ อย่าง เป็นเครือ่งก�าหนดให้เหน็ธรรมนยิามดงักล่าว คอื 

อนิจจลักขณะ เคร่ืองก�าหนดว่าไม่เที่ยง เช่น ลักษณะเกิดดับของนามรูป 

เพราะมีแล้วกลับไม่มี เป็นเหมือนสิ่งของที่ขอยืมเขามา

ทกุขลกัขณะ เครือ่งก�าหนดว่าเป็นทุกข์ เช่น ลกัษณะกรอบเกรยีม (เผาไหม้) 

เพราะถูกความเกิดดับบีบคั้นอยู่เสมอ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอาการหยุด

คงที่อยู่ได้
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อนตัตลกัขณะ เครือ่งก�าหนดว่ามใิช่ตน เป็นลักษณะท่ีบงัคับให้เป็นไปในอ�านาจ

มิได้ ไม่มีแก่นสารอยู่โดยแท้จริง เป็นสภาพว่างเปล่าจากตัวตน

ไตรลกัษณ์นี ้เป็นสามญัญลักษณ์ ลกัษณะทีท่ัว่ไปแห่งสงัขารทัง้ปวง บางแห่ง 

แสดงไว้เพียง ๒ คือ อนิจจะ และอนัตตา เพราะรวมทุกขะไว้ในอนิจจะ

ในส่วนท่ีเป็นปัจจบัุนธรรม นามรปูเกดิทางอายตนะ เป็นสายทกุขสัจจ์โดยตรง 

เพราะเกดิตามสภาพ จึงเรยีกว่าสภาวธรรม นีก้ค็อืสภาวทกุข์ในทกุขสัจจ์ แต่อาจเป็นที่

อาศัยเกดิของสงัโยชน์ (กเิลสเครือ่งประกอบ) มฉีนัทราคะ (ความตดิด้วยพอใจ) หรอื

ตัณหา อุปาทาน เป็นต้น อันเป็นสมุทัยสัจจ์ ถ้าเป็นเช่นนี้ พึงก�าหนดว่านี้มิใช่ทาง  

และละเสยี พงึก�าหนดนามรปูทีด่�าเนนิไปตามสภาพนัน่แลให้เหน็เกดิดบั ให้เหน็ความ

แปรปรวนเปลีย่นแปลง ให้เหน็ความไม่มแีก่นสารว่างเปล่าจากตวัตน ตามลกัษณะดงักล่าว 

ซึ่งเป็นทางวิปัสสนา เมื่อการก�าหนดพิจารณาด�าเนินไปถูกทางวิสสนาแล้ว ท่านแสดง

ว่าวิปัสสนาปัญญาอ่อน ๆ จักเกิดขึ้น และจักเกิดผลแห่งการปฏิบัติมีโอภาส ญาณ 

เป็นต้น ทีเ่กดิเพราะวิปัสสนาในขัน้นี ้เมือ่เป็นเช่นนี ้พึงก�าหนดพจิารณาให้รูว่้า โอภาส 

เป็นต้นมใิช่ทาง จงึไม่หลงเข้าใจผดิ หรอืข้องแวะตดิอยูส่่วนการพจิารณาโดยสามญัญลกัขณะ

นี้แหละเป็นทาง จึงปฏิบัติในทางวิปัสสนาสืบต่อไป นี้ชื่อว่า สัมมสนญาณ รู้พิจารณา

ด้วยสัมมสนะ (การพิจารณา) ๓ คือ ไม่เที่ยง ๑ เป็นทุกข์ ๑ เป็นอนัตตา ๑ เรียกว่า 

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความรู้เห็นว่าทางหรือมิใช่ทาง

เมื่อการปฏิบัติในวิปัสสนา ด�าเนินก้าวหน้าไปถูกทางแน่นอน ปราศจากการ

แวะเวียนลังเล ท่านแสดงว่าจักเกิดวิปัสสนาญาณแก่ผู้ปฏิบัติ โดยล�าดับดังนี้

๑.  อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ รู้หยัง่เห็นความเกดิและความดบัส้ินแห่งสังขาร 

ท่านแสดงว่าสันตติ (ความสืบต่อกันไป) เป็นเครื่องปิดอนิจจตา อิริยาบถ เป็นเครื่อง

ปิดทกุขตา ความเป็นก้อน เป็นเครือ่งปิดอนตัตา ท�าให้ไม่เหน็เกดิดบัคูก่นัไป เมือ่เพกิ

เครื่องปิดได้ จึงเห็นสังขาร (หรือนามรูป) เกิดแล้วดับ เกิดแล้วดับ

๒. ภังคานุปัสสนาญาณ รู้หยั่งเห็นแต่ความดับ ท่านแสดงว่า เมื่อวิปัสสนา

ญาณแก่กล้าขึ้น เห็นเกิดดับละเอียดขึ้น จนถึงเห็นแต่ดับ ๆ 
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๓. ภยตปัุฏฐานญาณ รู ้(เหน็)สงัขารปรากฏน่ากลวั, คอืเหน็เป็นตวัทกุข์ภยั 

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

๙. สัจจานุโลมิกญาณ รู้เป็นไปโดยอนุโลมแก่สัจจะ ท่านแสดงว่าอนุโลมแก่

ส่วนเบือ้งต้นคอื วปัิสสนาญาณ ๘ ข้อข้างต้น และแก่ส่วนเบือ้งปลาย คอืโพธปัิกขยิธรรม

สงูข้ึนไป เพราะเมือ่ได้อเุบกขาญาณแล้ว กเ็ลือ่นขึน้เป็นอนโุลมญาณ ก่อนแต่จะเลือ่น

ข้ึนเป็นอริยสัจจญาณต่อไป ท้ังอนุโลมญาณนี้ ก็สอดคล้องต้องกันกับญาณข้างหน้า 

ข้างหลังทั้งหมด ท่านแสดงว่าญาณนี้เป็นที่สุดแห่งวิปัสสนา อันเป็นวุฏฐานคามินี  

(ท�าให้ถึงการออกจากกิเลส) มีสังขารเป็นอารมณ์และเกิดขึ้นในขณะจิตที่อริยมรรค 

จักเกิดในที่สุดแห่งสังขารุเบกขาญาณ
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วปัิสสนาญาณทัง้ ๙ มอีทุยพัพยญาณเป็นต้น มีอนโุลมญาณเป็นท่ีสุด เรียกว่า

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความรู้เห็นในปฏิปทาปฏิบัติ

ต่อจากนี้ ท่านแสดงว่า จักเกิดญาณสืบขึ้นไปคือ

โคตรภูญาณ รู้ครอบโคตร คือรู้ที่ออกจากภูมิปุถุชนย่างเข้าสู่อริยภูมิ ยังอยู่

ในระหว่างภูมิทั้ง ๒ ท่าน นับเป็นวิปัสสนาปัญญาด้วย

มัคคญาณ รู้ในมรรค คือเลื่อนจากรู้โดยอนุโลมแก่สัจจะ ผ่านโคตรภูญาณ 

ขึ้นเป็นสัจจญาณ รู้สัจจะโดยตรง รู้ชั้นนี้ท�าให้ถึงทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์) จึงเรียก

ว่ามัคคญาณ ท่านแสดงว่าญาณน้ีท�ากิจในสัจจะ ๔ ส�าเร็จในขณะเดียวกัน คือ 

ก�าหนดรู้ทุกข์ละสมุทัย ท�าให้แจ้งนิโรธ อบรมมรรค เหมือนอย่างประทีปท�ากิจ  

๔ อย่างในขณะเดียวกัน 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 วมิตุตฺสฺม ึวมิตุตฺมตี ิาณํ 

โหติ เมื่อพ้นแล้ว ก็รู้ว่าพ้นแล้ว เป็นต้น และสมด้วยพระธรรมคุณว่า สนฺทิฏฺิโก  

เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติบรรลุเห็นเอง ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ อันผู้รู้พึงรู้เฉพาะตน

สัมมสนญาณ และอุทยัพพยญาณ ท่านเรียกว่า ตีรณปริญญา ก�าหนดรู้ด้วย

การพจิารณา, นบัตัง้แต่ภงัคญาณเป็นต้นขึน้ไป จนถงึอนโุลมญาณ และจนถงึมคัคญาณ 

ท่านเรยีกว่า ปหานปรญิญา ก�าหนดรูด้้วยการละ เพราะมกี�าลงัให้ละนจิจสัญญา (ความส�าคญั

หมายว่าเที่ยง) ด้วยอนิจจานุปัสสนา (ความพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง) ละสุขสัญญา 

(ความส�าคัญหมายว่าเป็นสุข) ด้วยทุกขานุปัสสนา (ความพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์) 
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ละอัตตสัญญา (ความส�าคัญหมายว่าตน) ด้วยอนัตตานุปัสสนา (ความพิจารณาเห็น

ว่ามิใช่ตน) ละความเพลินด้วยนิพพิทา (ความหน่าย) ละราคะ (กิเลสเครื่องย้อมใจ) 

ด้วยวิราคะ (ความสิ้นราคะ) ละสมุทัยด้วยนิโรธ ละความยึดถือด้วยความสละคืน

ตีรณปริญญา ปหานปริญญา เป็นปัญญาเครื่องส่องให้เห็นโลกตามลักษณะ 

ที่เป็นจริง เป็นเหตุละความหลงติดข้องในโลกแล

วโิมกข์

มรรค ผล ดงักล่าวในญาณทสัสนวสิทุธ ิท่านเรยีกว่า วโิมกข์ แปลว่า เครือ่งพ้น 

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

อัปปณิหิตานุปัสสนา พิจารณาสังขารว่าเป็นทุกข์จนเห็นว่าไม่มีที่ตั้ง คือที่

ปรารถนาแห่งตณัหาว่าของเราว่าสขุ ด้วยทกุขานปัุสสนา เป็นทางแห่งอปัปณหิิตวโิมกข์

วิโมกขมุขเหล่านี้ โดยความ คือวิปัสสนาญาณ ที่แสดงมาโดยล�าดับ
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อำนสิงส์ปรญิญำ

ความร�างับกิเลสและทุกข์ได้จริง เป็นผลที่เกิดจากปริญญา นี้คืออริยผลหรือ

วิโมกข์ดังที่กล่าวมาแล้ว แม้ยังไม่ถึงอริยผล ปริญญาก็อาจบรรเทากิเลสและทุกข์ได้

ตามภูมิชั้นแห่งการปฏิบัติ คนมีศีล แม้สงบทุกข์เวรได้ ก็ยังมีทุกข์โศก แม้มีสมาธ ิ

อาจหลบทุกข์โศกได้เมื่อเข้าสมาธิ ออกจากสมาธิแล้ว ก็ต้องมีทุกข์โศกอีก และสมาธิ

แม้ถึงฌาน ท่านก็ยังไม่จัดว่าเป็นสัลเลขธรรม (ธรรมเครื่องขัดเกลา) ส่วนปัญญา 

เท่านั้นเป็นสัลเลขธรรม เพราะอาจขัดเกลากิเลสได้ โดยนัยสัลเลขสูตร จึงอาจระงับ

ทุกข์ได้จริง ฉะนั้น ผู้ปรารถนาสันติอันเป็นสุขจริง พึงอบรมปัญญา คือปริญญาของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล

อนึง่ ผูป้ระสบผลแห่งปรญิญาชัน้สงูคอือรยิผล ท่านแสดงว่ายงัได้อานสิงส์พเิศษ 

เป็นต้นว่าได้เสวยรสแห่งอริยผลในเวลาที่ด�าเนินไปในวิถีแห่งมรรค และในผลสมาบัติ 

วถิแีห่งมรรคนัน้ คือในขณะแห่งผลญาณ อันเป็นล�าดบัแห่งมรรคญาณ ส่วนผลสมาบตันิัน้ 

ท่านอธิบายว่า ผล ก็ได้แก่อริยผลสมาบัติ ได้แก่ความแอบแนบในนิโรธ ผลสมาบัติ 

กไ็ด้แก่ความแอบแนบในนโิรธแห่งอริยผล ท่านแสดงว่า ปถุชุนทัง้ปวงไม่เข้าผลสมาบัติ 

เพราะยังมิได้บรรลุอริยผล ส่วนพระอริยบุคคลย่อมเข้าผลสมาบัติได้เพราะได้บรรลุ

อรยิผลแล้ว ท่านแสดงว่าการเข้าผลสมาบัติมไีด้เพราะไม่มนสกิารอารมณ์อืน่จากนิพพาน 

และเพราะมนสิการนิพพาน

ความตัง้อยูแ่ห่งผลสมาบัต ิมีได้เพราะอาการทัง้ ๒ นัน้ และเพราะความก�าหนด

เวลาไว้ก่อน คือก�าหนดไว้ก่อนว่า จักออกในเวลาโน้น จึงเข้าผลสมาบัติ เมื่อเป็น 

เช่นนี้ ก็อยู่ในผลสมาบัติได้ตลอดเวลาที่ยังไม่ถึงก�าหนดออก 

ส่วนการออกแห่งผลสมาบัติ มีได้เพราะอาการ ๒ ตรงกันข้ามกับการเข้า  

ท่านสาธกมหาเวทัลลสูตร (ม.มู. ๑๒/๕๔๓) แปลว่า “ปัจจัยแห่งอนิมิตตเจโตวิมุตติ 

สมาบัติ (ความเข้าเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิต) ๒ คือ ไม่มนสิการนิมิตท้ังปวง ๑  

มนสิการอนิมิตตธาตุ ๑ ปัจจัยแห่งความตั้งอยู่แห่งเจโตวิมุตติ ๓ คือ ๒ ข้อนั้น และ

ความก�าหนดกาลไว้ก่อน ปัจจยัแห่งความออกแห่งอนมิติตเจโตวมุิตต ิ๒ คอื มนสกิาร
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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 พระอริยสาวกผู้ต้องการผลสมาบัติไปสู่ท่ีหลีกเร้นแล้ว  

พงึพนิิจสงัขารด้วยวปัิสสนาจติ ตัง้ต้นแต่เกดิดบั (อทุยพัพยญาณ) เมือ่วปัิสสนาด�าเนนิ

ไปโดยล�าดับจนถึงโคตรภญูาณ ในล�าดบันัน้ จิตจะแอบแนบในนโิรธด้วยสามารถในผล 

สมาบัต ิการพนิจิสงัขารด้วยวปัิสสนาของพระอริยะ คงสงเคราะห์เป็นปัจจเวกขณญาณ 

เพราะเป็นมรรควิถีที่ท่านได้ปฏิบัติผ่านมาแล้ว ท่านแสดงว่า การเข้าผลสมาบัติ หรือ

ที่เรียกในพระสูตรว่า อนิมิตตเจโตวิมุตติ เป็นการเสวยรสแห่งอริยผล ตามความใน

ปฐมสมโพธิ พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุข เมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ ๆ ก็คือทรงเข้าผล

สมาบัติ

สามัญชนหัดท�าใจให้มีอารมณ์น้อยด้วยสมาธิ และหัดท�าให้ไม่มีอารมณ์  

ให้รูอ้ยูก่บัรู้แม้ในบางคร้ังบางคราว ก็จะเป็นผูไ้กลกงัวล จนถึงไม่มกีงัวล เป็นเหตใุห้เกิด 

สุขได้ตามควร
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ค�ำส่ง

ปรญิญา วปัิสสนาญาณ วสุิทธ ิวิโมกข์ ผลสมาบตั ิตามทีก่ล่าวมา เก็บความ

จากวิสุทธิมรรค อภิธัมมัตถสังคหะ ปฐมสมโพธิ เป็นต้น และโดยเฉพาะจากหนังสือ

ธรรมวภิาค ปรจิเฉทที ่๒ หนงัสอืวปัิสสนากมัมัฏฐาน หลักสูตรนกัธรรมและธรรมศึกษา

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

เครือ่งล่อข้างนอกกจ็ะน้อยลง ใจกจ็ะสงบเข้า ๆ จนถงึสงบมาก กจ็ะได้รบัเวทนาทีไ่ม่ใช่

ทุกข์ไม่ใช่สุข ที่เรียกว่าเป็นอุเบกขา นี้ก็เหมือนกัน บางทีเฉย ๆ ด้วยโมหะก็ต้องให้รู้
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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

นวิรณ์ก็ไม่มโีอกาสแต่ว่าถ้าจติแลบออกไปกต้็องคอยดูให้รูใ้จว่า กามฉนัท์เข้ามาหรอืเปล่า 

พยาบาทเข้ามาหรอืเปล่าเป็นต้น บางทกีามฉนัท์สงบ พยาบาทสงบ แต่กย็งัมล่ีอแหลม

อยู่อีก ๒ คือ ง่วงกับฟุ้งซ่าน ถ้าก�าหนดสติไม่ตั้งมั่น ใจก็ฟุ้งออกไป นี้ก็ให้รีบรู้แล้ว 

ก็ชักเข้ามา เมื่อชักเข้ามา จิตสงบ บางทีง่วง เพราะว่าความง่วงกับความสงบใกล้กัน 

ก็ต้องให้รู้ให้ตื่นอยู่ อย่าให้หลับ อย่าให้เผลอไผล บางทีใจต่ืนอยู่ด้วยสติและด้วยรู้  

แต่ก็ไม่เห็นจะได้ถึงอะไร ก็สงสัยจะไม่มีผลกระมัง หรือว่าอะไรจะมาปรากฏต่อไป  

ก็คิดสงสัยไปดังนี้ ก็เป็นอันตรายแก่สมาธิ ฉะนั้น ก็ต้องอย่าสงสัย หน้าที่ก็คือด�าเนิน

การปฏบิตัต่ิอไป และผลของการปฏิบตัก็ิจะมาปรากฏขึน้เอง การทีค่อยก�าหนดให้รูท้นั

นวิรณ์และคอยระงบันวิรณ์ดงักล่าวมานี ้เป็นการเลือ่นการปฏบัิตขิึน้อกีชัน้หนึง่ เข้าใน

หมวดธรรม

แต่ว่าก็ควรจะรู้ต่อไปอีกว่านิวรณ์นั้นเดินเข้ามาทางไหน อาศัยอะไร นิวรณ ์

น้ันอาศัยเบญจขันธ์เข้ามา คืออาศัยรูป อาศัยเวทนา อาศัยสัญญา อาศัยสังขาร  

อาศัยวิญญาณ รูป ก็คือรูปกายที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง ๔ เป็นมหาภูตรูป และ

ประกอบด้วยอุปาทายรูป รูปอาศัย รวมกันเป็นรูปกาย เวทนา ก็คือความรู้สึกเป็นสุข 
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เป็นทุกข์ ไม่ทุกข์ไม่สุข สัญญานี้ ก็คือความจ�าได้หมายรู้ สังขาร ก็คือความคิดปรุง

หรือความปรุงคิด วิญญาณ ก็คือความรู้สึกเห็นรูป ได้ยินเสียง ได้ดมกลิ่น ได้ลิ้มรส  

ได้ถกูต้องสิง่ทีก่ายถกูต้องและได้รูเ้รือ่งรปูเรือ่งเสยีงเป็นต้น ในอดตีทีไ่ด้ประสบพบผ่าน

มาแล้ว เวทนา สัญญาสังขาร วิญญาณนี้เป็นนามธรรม รวมเรียกว่านามรูป นามรูป

อนัน้ีเป็นทีอ่าศยัเกดิของกิเลส ถ้าไม่มนีามรูป กเิลสกไ็ม่มทีีอ่าศยัเกดิขึน้ เพราะฉะนัน้ 

ก็ต้องดูให้รู้ที่อาศัย เท่ากับว่าให้รู้บ้านของกิเลส

คราวนี ้เมือ่รู้บ้านของกเิลสแล้ว กต้็องรูป้ระตูบ้าน บ้านนัน้ ถ้าหากว่าปิดประตู

หน้าต่างหมด อะไรกเ็ข้ามาไม่ได้ แต่ว่าเม่ือเปิดประตหูน้าต่างท้ิงไว้ กเิลสจงึจะเข้ามาได้ 

เพราะฉะน้ันเม่ือรูจ้กับ้านของกเิลส คอืเบญจขนัธ์ อนัได้แก่นามรปูนีแ้ล้ว 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 

เพราะฉะนัน้ จติต้องรู้จกัว่าน่ีเป็นบ้านอาศยัของกเิลสนีเ่ป็นทวารคอืประตบู้าน 

ส�าหรับกิเลสจะเข้ามา และนี่เป็นอารมณ์คือเป็นสิ่งที่เข้า ถ้ารู้อยู่ดังนี้ อารมณ์ก็จะไม่

เข้ามารัดรึงจติได้ คอืไม่เข้ามาเป็นสงัโยชน์ เครือ่งประกอบเครือ่งรดัรงึผูกมดัจติ เพราะ

ฉะนั้น จึงต้องคอยมีสติอยู่เต็มตัวสติต้องให้อยู่เต็มบ้านสติต้องให้อยู่เต็มทุกประตู  

เมื่อมีสติคอยรับรองอยู่ดังนี้ อารมณ์ก็เข้ามาผูกมัดจิตไม่ได้ ก็เกิดนิวรณ์ขึ้นไม่ได้  

แต่ถ้าหากว่าเผลอสติเข้าเมื่อใด อารมณ์ก็เข้ามาผูกมัดจิตได้ เมื่อผูกมัดจิตได้ ก็เกิด

เป็นนิวรณ์ขึ้น เพราะฉะนั้น ก็ต้องให้มีสติรู้ลู่ทางไว้รอบคอบ
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การทีก่�าหนดให้รูจ้กัขันธ์ ๕ ให้รูจ้กัอายตนะภายในภายนอก ให้รู้จกัสงัโยชน์

คืออารมณ์ทีเ่ข้ามาผกูมดัรดัรงึจติไว้ให้ตลอดดงันี ้ก็เป็นการรูท้ีเ่ป็นการป้องกนัตวัด้วย 

เป็นการแก้ไขด้วย แต่ถ้าหากว่าไม่รู้ ก็ชื่อว่าไม่รู้การป้องกันการแก้ไข ท�าสมาธิก็ไม่ 

ส�าเร็จ ฉะนั้น ในหมวดธรรมะนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ก�าหนดให้รู้จักนิวรณ์  

ให้รู้จักขันธ์ ๕ ให้รู้จักอายตนะ ให้รู้จักสังโยชน์ พร้อมทั้งให้รู้ในด้านสงบระงับ และ

วธิีปฏิบตัิ ก็ตรวจดลููท่างใหรู้ใ้ห้ทัว่ถงึ แต่ว่าการก�าหนดใจให้เป็นสมาธนิั้นก็ก�าหนดอยู่

ในอานาปานสติเป็นหลัก และเมื่ออะไรจะพลอบแพลบเข้ามา ก็ให้รู้ลู่ทาง แล้วก็จะ

แก้ไขได้ทันท่วงที กลับมาท�าใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่ได้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป



.
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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
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