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สัมโมทนียกถา

ตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร ศนูยประสานงานสำนกัปฏบิตัธิรรมประจำจงัหวดัแหง
ประเทศไทย (ศปท.) โดย ทานเจาคุณพระราชญาณวสิฐิ ประธานคณะกรรมการบรหิาร ได
มมีตใิหจดัทำ “หนงัสอืคมูอืการปฏบิตัธิรรม (สมถวปิสสนากมัมฏัฐานตามแนวสตปิฏฐาน ๔)”
ของสำนกัปฏบิตัธิรรมใหญ ๕ สำนกั คอื สำนกัพทุโธ สำนกัอานาปานสต ิ สำนกัยบุพอง
สำนกัรปูนาม และสำนกัสมัมาอรหงั โดยใหรวบรวมขอมลูจากสำนกัปฏบิตัธิรรมทัง้ ๕ นัน้
มาเรียบเรียงข้ึน เพื่อเปนแนวทางการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมของพระพุทธเจา
ตามแบบที่สำนักใหญ ๕ สำนัก ตางเลือกถือธรรมเปนอารมณสมถวิปสสนากัมมัฏฐาน
ตามจริตอธัยาศยัของตน เปนแนวทางปฏบิตัภิาวนาและสอนศษิยานศุษิยสบืตอๆ กนัมานัน้

บดันี ้ศปท. ไดจดัทำหนงัสอืคมูอืดงักลาวเสรจ็เรยีบรอย และไดผานการพจิารณาของ
คณะกรรมการทีป่รกึษาและคณะกรรมการบรหิาร ศปท. เพือ่ขอคำแนะนำในการปรบัปรงุแกไข
แลว ศปท. จกัไดนำเสนอตอมหาเถรสมาคม เพือ่ขอประทานเมตตาพจิารณา “รบัทราบ” แลวจกั
ไดจดัพมิพ ออกเผยแพรใหเปนประโยชนแกการศกึษาสมัมาปฏบิตัขิองพทุธบรษิทัผสูนใจในธรรม
ตอไป

ขาพเจาเห็นวา หนังสือคูมือการปฏิบัติธรรม (สมถวิปสสนากัมมัฏฐานตามแนว
สตปิฏฐาน ๔) ของสำนกัปฏบิตัธิรรมใหญ ๕ สำนกั  ที ่ศปท. ไดรวบรวมขอมลูจาก ๕ สำนกั
ใหญมาเรยีบเรยีงขึน้เพือ่จดัพมิพเปนเลมเพือ่นำออกเผยแพรนัน้ มคีณุประโยชนแกการศกึษา-
สัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมของพระพุทธเจาเปนอยางยิ่ง และประการสำคัญที่สุด คือ
ใหผสูนใจศกึษาสมัมาปฏบิตัไิดมโีอกาสเลอืกวธิปีฏบิตั ิ(สมถวปิสสนากมัมัฏฐาน) ตามจริตอธัยาศยั
ของตน ประการ ๑ และยงัมหีนงัสอื “คมูอืการศกึษาสมัมาปฏบิตัไิตรสกิขาตามแนวสตปิฏฐาน ๔”
ที ่ศปท. ไดตัง้คณะอนกุรรมการรวบรวมขอมลูและเรยีบเรยีงขึน้ตามแนวอรรถาธบิายในคมัภรี
ปกรณวเิศษ “วสิทุธมิรรค” ไวเปนคมูอืการศกึษาสมัมาปฏบิตั ิเพือ่ใหเปนทีเ่ขาใจหลกัและ
วธิกีารปฏบิตัสิมถวิปสสนากมัมฏัฐาน ตลอดถงึผลของการปฏบิตั ิทีเ่ปนมาตรฐานเดยีวกัน
ใหผสูนใจในการศกึษาสัมมาปฏบิตัไิดอาศยัหนงัสอืคมูอืดงักลาว เปนแนวทางปฏบิตัใิหตรง
(อชุปุฏปินโฺน) ตามพระสทัธรรมของพระพทุธเจา โดยไมหลงทาง และใหสามารถปฏบิตัไิด



ถกูตองตรงทาง (ญายปฏปินโฺน) เพือ่ใหถงึธรรมทีค่วรรู ไดแก สมัมาปฏปิทามรรค เปนตน และ
เพือ่ใหบรรลธุรรมทีค่วรบรรลไุดเปนอยางด ีอกีประการ ๑

ขาพเจาจงึขออนโุมทนาสาธกุารดวยเปนอยางย่ิง ทีศ่นูยประสานงานสำนกัปฏบิตัธิรรม
ประจำจงัหวดัแหงประเทศไทย (ศปท.) โดย พระราชญาณวสิฐิ ประธานคณะกรรมการบรหิาร
ศนูยฯ เจาอาวาส และ เจาสำนกัปฏบิตัธิรรมประจำจงัหวดัราชบรุ ีแหงที ่๑ (โดยมตมิหาเถร
สมาคม) วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีและคณะผจูดัทำหนงัสอืคมูอื
การปฏบิตัธิรรมฯ ของสำนกัปฏบิตัธิรรมใหญๆ  ๕ สำนกั ดงักลาว และขออนโุมทนาสาธกุาร
กบัผรูวมเปนเจาภาพอปุถมัภการจดัพมิพหนงัสอืดงักลาวนี ้ใหเปนประโยชนแกการศกึษาสมัมา-
ปฏบิตัขิองสาธชุนพทุธบรษิทัใหกวางขวางออกไปยิง่ขึน้ ไดเปนประโยชนแกการสืบบวรพระพทุธ-
ศาสนาใหเจรญิและมัน่คงสบืไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงไดโปรดดลบันดาลประทานพร ใหคณะผูจัดทำคณะ
กรรมการบรหิาร และกรรมการทีป่รกึษา ศปท. ผชูวยพจิารณาใหขอแนะนำ อกีทัง้คณะเจาภาพอปุถมัภ
บำรุงการจัดพิมพหนังสือนี้ทุกทาน จงเจริญรุงเรืองในพระสัทธรรมของพระพทุธเจา ดวยการ
ไดศกึษาสมัมาปฏบิตัธิรรม ไดพนไปจากไตรวฏัฏะ (กเิลสวฏัฏะ กรรมวฏัฏะ และวปิากวฏัฏะ) และ
ไดถงึมรรค ผล นพิพาน ตามรอยบาทพระพทุธองค และขอจงเจรญิดวยอาย ุ วรรณะ สขุะ
พละ ปฏภิาณ ธรรมสาร/ธนสารสมบตั ิปรารถนาสิง่ใดโดยชอบ กอปรดวยเหตปุจจยัฝายบญุกศุล
ของจงสำเรจ็สมมโนรถ ตามปรารถนาทกุประการ เทอญ

(สมเดจ็พระมหารชัมังคลาจารย)
กรรมการมหาเถรสมาคม แมกองบาลสีนามหลวง

เจาคณะใหญหนเหนอื อธบิดสีงฆ วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ
ประธานคณะกรรมการทีป่รกึษา

ศนูยประสานงานสำนกัปฏบิตัธิรรมประจำจงัหวดัแหงประเทศไทย (ศปท.)
๙ ธนัวาคม ๒๕๕๒
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คำนำ

พระกมัมฏัฐานสายพทุโธ กค็อือานาปานสัสตกิมัมฏัฐานนัน่เอง  แตพระเถราจารยของไทย
ไดนำเอาพทุธคณุซึง่เปนกมัมฏัฐานอยางหนึง่ ทีเ่รยีกวา “พทุธานสุสต”ิ  มาประกอบกบัอานาปานสัสติ
เพ่ือใหจติเปนสมาธงิายขึน้    เมือ่ปฏบิตัเิหน็ผลดวยตนเองแลวจงึไดนำมาสอนศษิยานศุษิยใหได
ผลดเีปนลำดบัสบืมา และเปนทีน่ยิมกนัแพรหลายมาจนทกุวนันี้

แตเนือ่งจากการเจรญิภาวนาสายพทุโธในประเทศไทยมมีากหลายสำนกั  แตละสำนกัอาจ
จะเหมอืนกนัหรอืแตกตางกันไปบางเลก็นอยในสวนเบือ้งตน คอืขัน้สมถะ   สวนในขัน้วปิสสนากล็วน
เปนอนัเดยีวกนั  (แมกรรมฐานสายอืน่กเ็ชนเดยีวกนั)   ดงันัน้จงึขอนำเอาเฉพาะพระกรรมฐาน
สายพทุโธ ทีม่คีรบูาอาจารยผมูชีือ่เสยีงและมศีษิยานศุษิยนยิมนบัถอืและปฏบิตัติามเปนจำนวนมาก
มานำเสนอไวในทีน่ี ้คอืสายของพระอาจารยมัน่ ภรูทิตโฺต  เนือ่งดวยวาหากจะนำวธิขีองครบูาอาจารย
ตางๆ ทีใ่ชคำภาวนาวา “พทุโธ” มาลงไวทัง้หมด กเ็หน็วาเปนการเหลอืวสิยั

สำหรับขอมูลหลักปฏิบัติพระกัมมัฏฐานสายพุทโธ ของพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ที่มี
หลักฐานเปนแบบแผนมาแตเดิมนั้น  ไดรับความเอื้อเฟอจากวัดปาสาลวัน นำมามอบให  ซึ่ง
หลวงพอพธุ ฐานโิย (ศษิยทีม่ชีือ่เสยีงรปูหนึง่ของพระอาจารยมัน่)  ไดสบืทอดและแสดงเทศนาไว
เปนหลกัปฏบิตัทิีพ่ระอาจารยเสารและพระอาจารยมัน่ (อาจารยและศษิย)   ไดปรกึษากันมอบหมาย
ใหพระอาจารยสงิห ขนตฺยาคโม และพระอาจารยมหาปน ปญฺาพโล ผเูปนลกูศษิยรวมกันเขยีน
ขึน้ไวเปนหลกัในการปฏบิตั ิทัง้แบบการถงึไตรสรณคมน และแบบวธินีัง่สมาธภิาวนา  นบัวาหาได
ไมงายนกัในปจจบุนั ทีจ่ะไดพบตำรบัตำราทีค่รบูาอาจารยชัน้ตนๆ ทีเ่ปนลกูศษิยของพระอาจารย
มัน่ไดเรยีบเรยีงไว    ดงันัน้จงึนำมาลงไวทัง้ ๒ แบบตามตนฉบบั   เพือ่ใหทานผทูีส่นใจไดนำไป
ศึกษาปฏิบัติสืบไป

พระมหาพสิฏิฐเอก  เสฏฐธมโฺม
หัวหนาคณะผูรวบรวม
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แบบถึงพระไตรสรณคมน

พระพทุธเจาทรงพระมหากรณุา  ประดษิฐานพระพทุธศาสนาลงในโลก  ยอมทรงวาง
ระเบยีบแบบแผนไวครบบรบิรูณแลว  แบบถงึพระไตรสรณคมนกม็แีลว  แตขาดผนูำ จงึไม
ไดถอืเปนหลกัปฏบิตัสิบืมาจนถงึสมยัปจจบุนัทกุวนันี ้  เนือ่งดวยเหตนุี ้  จงึจำเปนตองนำมา
ลงไวเปนแบบปฏบิตัสิบืไป

พทุธบรษิทัทัง้ ๔  คอื
๑. พระภกิษ ุและสามเณร
๒. พระภกิษณุ ีและสามเณรี
๓. อบุาสก
๔. อบุาสกิา

ทัง้ ๔ จำพวก  เมือ่นอมตนเขามานบัถอืพทุธศาสนานี ้ ยอมประกาศปฏญิาณตนถงึ
พระไตรสรณคมน ทกุคนตลอดไป

ตามแบบทีพ่ระองคไดทรงพระมหากรณุาโปรดพระเจาพิมพสิารกบัทัง้บรวิาร ๑๑ นหตุ
และทรงโปรดสงิคาลมาณพนัน้   พระองคทรงตรสัเทศนาจบลงแลว   พระเจาพมิพสิาร กบั
ทัง้บรวิาร ๑๐ นหตุ ไดสำเรจ็โสดาปตตผิล  อกีนหตุหนึง่นัน้ถงึพระไตรสรณคมน

สวนสิงคาลมาณพ เมื่อฟงธรรมเทศนาจบลง ก็ไดประกาศปฏิญาณตนถึงพระ-
ไตรสรณคมนดงัตอไปนี ้ คอื เปลงวาจาวา

“เอสาห ํ  ภนเฺต  สจุริปรนิพิพฺตุมปฺ  ต ํ  ภควนตฺ ํ  สรณ ํ  คจฉฺามิ
ธมมฺจฺ  ภกิขฺสุงฆฺจฺ  อปุาสก ํ(อปุาสกิ)ํ  ม ํ สงโฺฆ  ธาเรต ุ อชชฺตคเฺค
ปาณเุปต ํ สรณ ํ คต ํฯ

ทตุยิมปฺ  เอสาห ํ...  ตตยิมปฺ  เอสาห ํ...
อชชฺตคเฺค  ปาณเุปต ํ สรณ ํ คต”ํ

แปลความวา
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“ขาพเจา ขอถงึพระผมูพีระภาคเจา แมปรนิพิพานนานมาแลว กบั
พระธรรมและพระอรยิสงฆสาวก  วาเปนทีพ่ึง่ ทีร่ะลกึ ทีน่บัถอื ของขาพเจา
ตลอดสิน้ชวีติ    ขอสงฆจงจำไว ซึง่ขาพเจาวา เปนอบุาสก (อบุาสกิา)
ตัง้แตนีเ้ปนตนไปตราบเทาสิน้ชวีติ”

ตามแบบที่พระพุทธองคไดทรงตรัสแกพระอรหันตขีณาสพพุทธสาวก ๖๐ องค ณ
ปาอสิปิตนมฤคทายวนั ใกลเมอืงพาราณส ี ทีส่งไปประกาศพระพทุธศาสนา เพือ่ใหสำเรจ็กจิ
บรรพชาอปุสมบทแกกลุบตุรทัง้ปวง ดวยวธิใีหถงึพระไตรสรณคมนนี ้ และในสมยันีก้ไ็ดถอืเปน
แบบถงึพระไตรสรณคมน ทัง้อบุาสกอบุาสกิา และบรรพชาเปนสามเณร

พระอาจารยผูนำใหถึงพระไตรสรณคมนนี้   พึงแนะนำพร่ำสอนใหรักษาความสัตย
ความจรงิในพระไตรสรณคมนอยางยิง่  ดงัตอไปนี ้ คอื

๑. สอนใหนัง่คกุเขา กราบ ดวยเบญจางคประดษิฐ ๓ ครัง้   แลวเตอืนใหรกัษาความ
จรงิวาเวลานีเ้ปนเวลารกัษาความสตัยความจรงิ คอืรางกายทีน่ัง่ คกุเขา ประนมมอื อยบูดันี้
พงึทราบวาเปนรางกายทีจ่ะประกาศตน ถงึพระไตรสรณคมนจรงิๆ

๒. วาจาทีก่ลาวถงึคณุ พระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ ในกาลบดันี ้พงึทราบวา
เปนวาจาทีไ่ดประกาศตนถงึพระไตรสรณคมนจรงิ

๓. น้ำใจทีน่อมนกึถงึคณุพระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ  พงึทราบวาเปนน้ำใจจรงิ

๔. พงึตัง้เปนความสตัยอธษิฐานไวในใจวาขาพเจานบัถอืเอา คณุพระพทุธเจา พระธรรม
พระสงฆ ทัง้ ๓ เปนสรณะ ทีพ่ึง่ ทีร่ะลกึ ทีน่บัถอื ของขาพเจา ตัง้แตบดันีเ้ปนตนไปตราบเทา
สิ้นชีวิต

เมือ่ตัง้เปนความสตัยแลว พงึนำใหถงึพระไตรสรณคมน ดงัตอไปนี้

อรห ํ สมมฺาสมพฺทุโฺธ  ภควา  พทุธฺ ํภควนตฺ ํอภวิาเทม ิฯ  (กราบลงครัง้หนึง่)
สวฺากฺขาโต ภควตา ธมโฺม ธมมฺ ํนมสสฺาม ิฯ (กราบลงครัง้หนึง่)
สปุฏปินโฺน ภควโต สาวกสงโฺฆ สงฆฺ ํนมาม ิฯ (กราบลงครัง้หนึง่)

นำวา นโม ๓ จบ   นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมมฺาสมพฺทุธฺสสฺ ฯ
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นำวา  ถงึพระไตรสรณคมน
พทุธฺ ํสรณ ํคจฉฺาม,ิ
ธมมฺ ํสรณ ํคจฉฺาม,ิ
สงฆฺ ํสรณ ํคจฉฺาม,ิ
ทตุยิมปฺ พทุธฺ ํสรณ ํคจฉฺาม,ิ
ทตุยิมปฺ ธมมฺ ํสรณ ํคจฉฺาม,ิ
ทตุยิมปฺ สงฆฺ ํสรณ ํคจฉฺาม,ิ
ตตยิมปฺ พทุธฺ ํสรณ ํคจฉฺาม,ิ
ตตยิมปฺ ธมมฺ ํสรณ ํคจฉฺาม,ิ
ตตยิมปฺ สงฆฺ ํสรณ ํคจฉฺาม,ิ

แปลความวา

ขาพเจา ขอถงึพระพทุธเจา กบัทัง้พระธรรม และพระอรยิสงฆ สาวกวาเปนสรณะ
ทีพ่ึง่ ทีร่ะลกึ ทีน่บัถอื ของขาพเจา ตัง้แตบดันีเ้ปนตนไปตราบเทาสิน้ชวีติของขาพเจานีแ้ล ฯ

นำระลกึถงึพระพทุธคณุ
อติปิ โส ภควา อรห ํสมมฺา สมพฺทุโฺธ วชิชฺาจรณสมปฺนโฺน สคุโต โลกวทิ ูอนตุตโฺร

ปรุสิทมมฺสารถ ิ สตถฺา เทวมนสุสฺาน ํพทุโฺธ ภควาต ิฯ

กราบลงหมอบนิง่อยวูา

กาเยน วาจาย ว เจตสา วา
พทุเฺธ กกุมมฺํ ปกต ํมยา ยํ
พทุโฺธ  ปฏคิคฺณหฺต ุ อจจฺยนตฺํ
กาลนตฺเร สวํรติุ  ํว  พทุเฺธ ฯ

จบพระพทุธคณุแลว เงยขึน้

นำระลกึถึงคณุพระธรรม
สวฺากขาโต ภควตา ธมโฺม  สนทฺฏิฐโิก อกาลโิก เอหปิสสฺโิก โอปนยโิก ปจฺจตฺตํ

เวทติพโฺพ วิฺหูตี ิฯ
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กราบหมอบลงนิง่อยวูา

กาเยน วาจาย ว เจตสา วา
ธมเฺม กกุมมฺ ํปกต ํมยา ยํ
ธมโฺม ปฏคิคฺณหฺต ุอจจฺยนตฺํ
กาลนตฺเร สวํรติ ุ ํ ว ธมเฺม ฯ

จบพระธรรมคณุแลว เงยขึน้

นำระลกึถงึคณุพระอรยิสงฆสาวก
สปุฏปินโฺน ภควโต สาวกสงโฺฆ   อชุปุฏปินโฺน ภควโต สาวกสงโฺฆ

ญายปฏปินโฺน ภควโต สาวกสงโฺฆ   สามจีปิฏปินโฺน ภควโต สาวกสงโฺฆ

ยททิ ํจตตฺาร ิปรุสิยคุาน ิอฏฐ ปรุสิปคุคฺลา  เอส ภควโต สาวกสงโฺฆ

อาหเุนยโฺย ปาหเุนยโฺย ทกขฺเิณยโฺย อชฺลกีรณโีย อนตุตฺร ํปุญฺกเฺขตตฺ ํโลกสสฺาต ิฯ

กราบหมอบลงนิง่อยวูา

กาเยน วาจาย ว เจตสา วา
สงเฺฆ กกุมมฺ ํปกต ํมยา ยํ
สงโฺฆ ปฏคิคฺณหฺต ุอจจฺยนตฺํ
กาลนตฺเร สวํรติุ  ํ ว สงเฺฆ ฯ

จบสงัฆคณุแลว เงยขึน้

กราบ ๓ หน

นัง่พบัเพยีบประนมมอื ฟงคำสัง่สอนในระเบยีบวธิรีกัษาและปฏบิตัไิตรสรณคมนตอไป

ผทูีไ่ดปฏญิาณตน ถงึคณุพระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ แลว ชือ่วาเปน “พทุธบรษิทั”
ชายเปนอบุาสก  หญงิเปนอบุาสกิา ในพระพทุธศาสนา   มหีนาทีจ่ะตองปฏบิตัพิระพทุธศาสนา
สบืตอไป
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วธิรีกัษาพระไตรสรณคมน
วธิรีกัษาพระไตรสรณคมนไมใหขาดและไมใหเศราหมอง  ดงันี้

๑. เปนผตูัง้อยใูนความเคารพ ๖ ประการคอื

เคารพในพระพทุธเจา ๑
เคารพในพระธรรม ๑
เคารพในพระอรยิสงฆสาวก ๑
เคารพในความไมประมาท ๑
เคารพในไตรสกิขา ๓ คอื ศลี สมาธ ิปญญา ๑
เคารพในปฏสินัถาร การตอนรบั ๑

ตองเปนผูมีความเลื่อมใสนับถือพระรัตนตรัยเปนสรณะที่พึ่งที่ระลึกของตนจริงๆ
ถาประมาทเมือ่ไร  กข็าดจากคณุพระรตันตรยัเมือ่นัน้

๒. เวนจากการนบัถอืพระภมูติางๆ คอื ไมนบัถอื ภตูผิ ีปศาจ พระภมูเิจาที ่เทวบตุร
เทวดา มนต กลคาถา วชิาตางๆ ตอไป   ถานบัถอืเมือ่ไร กข็าดจากคณุพระรตันตรยัเมือ่นัน้

๓. ไมเขารดีเดยีรถยี นคิรนถ  คอืไมนบัถอืลทัธวิธิ ีศาสนาอืน่ภายนอกพระพทุธศาสนา
มาเปนสรณะที่พึ่งที่ระลึกของตน สืบตอไป   ถานับถือเขารีดเดียรถียเมื่อไรก็ขาดจาก
พระรตันตรยัเมือ่นัน้

๔. ไมนับถือลัทธิศาสนาพราหมณ คือ ไมดูไมดูหมอ แตงแกแตงบูชา เสียเคราะห
เสยีเขญ็ เปนตน   ถานบัถอืเมือ่ไร กเ็ศราหมองในคณุพระรตันตรยัเมือ่นัน้

๕. เปนผเูชือ่กรรม เชือ่ผลของกรรม เชน เชือ่วาทำชัว่ไดชัว่ ทำดไีดด ีเปนตน    ตลอด
จนความเชือ่ความตรสัรขูองพระสมัมาสมัพทุธเจาเปนทีส่ดุ   ไมเชือ่มงคลตืน่ขาว

ตองเปนผมูสีมาธเิสมอ   ถาขาดสมาธเิมือ่ไรกข็าดศรทัธาความเชือ่เมือ่นัน้

ถาขาดศรทัธาความเชือ่เมือ่ไร  กเ็ศราหมองในคณุพระรตันตรยัเมือ่นัน้
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ตองไหวพระ นัง่สมาธทิกุวนั
ทานสอนใหปฏบิตัใิจของตนเอง เพราะคณุพระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ ทัง้ ๓ นี้

สำเรจ็ดวยใจ ลวนเปนคณุสมบตัขิองใจทัง้นัน้

ทานจงึสอนใหปฏบิตัใิจของตนใหเปนคนหมัน่คนขยนั ไหวพระทกุวนั นัง่สมาธทิกุวนั
“ปฐม ํ ยาม ํ จงฺกมาย นสิชชฺ ํ อาวรณเิยห ิธมเฺมห ิ จติตฺ ํปรโิสเธต”ิ

เวลากอนเขานอนตอนหวัค่ำใหเดินจงกรมแลวทำพธิ ีไหวพระเจรญิพรหมวหิาร

นัง่สมาธภิาวนาทำใหจติสงบและตัง้มัน่เปนสมาธกิอนเขานอน

“อฑฒฺรตตฺ ํ จงกฺมาย นสิชชฺ ํ อาวรณเิยห ิธมเฺมห ิ จติตฺ ํปรโิสเธต”ิ

เวลาเทีย่งคนื นอนตืน่ขึน้เปนเวลาทีส่งบสงดัดี

ใหเดนิจงกรม ทำพธิไีหวพระ เจรญิพรหมวหิาร

นัง่สมาธภิาวนา ทำจติใหสงบ และตัง้มัน่เปนสมาธแินวแน จงึนอนตอไปอกี

“ปจฉฺมิ ํยาม ํ จงกฺมาย นสิชชฺ ํ อาวรณเิยห ิธมเฺมห ิ จติตฺ ํปรโิสเธต”ิ

เวลาปจจบุนัสมยั จวนใกลรงุ ใหลกุขึน้แตเชา ลางหนา เชด็หนาเรยีบรอย  แลวทำ
พิธีไหวพระเจริญพรหมวิหาร  นั่งสมาธิ ภาวนาทำจิตใหสงบและตั้งมั่นเปนสมาธิแนวแน
แลวเดินจงกรมตอไปอกีจนแจงเปนวนัใหม  จงึประกอบการงานตอไป ฯ

แผเมตตาตน
อห ํ สขุโิต  โหมิ ขอเราจงเปนผมูคีวามสขุๆ เถดิ
นทิทฺกุโฺข  โหมิ ขอเราจงเปนผปูราศจากทกุขทัง้ปวงเถดิ
อเวโร  โหมิ ขอเราจงเปนผปูราศจากเวรทัง้ปวงเถดิ
อพยฺาปชโฺฌ  โหมิ ขอเราจงเปนผปูราศจากความเบยีดเบยีนทัง้ปวงเถดิ
อนโีฆ  โหมิ ขอเราจงปราศจากความลำบากยากเขญ็ทัง้ปวงเถดิ
สขุ ี อตตฺาน ํ ปรหิรามิ ขอเราจงเปนผมูคีวามสขุตลอดทกุเมือ่เถดิ



1 - 15
ธรรมปฏิบัติ ๕ สาย : พุทโธ

เจรญิเมตตาผอูืน่
สพเฺพ  สตตฺา สตัวทัง้หลายทีเ่ปนเพือ่นทกุข เกดิแกเจบ็ตาย ดวยกนัทัง้หมดทัง้สิน้
สขุติา  โหนตฺุ จงเปนสขุๆ เถิด
สพเฺพ  สตตฺา สตัวทัง้หลายทีเ่ปนเพือ่นทกุข เกดิแกเจบ็ตาย ดวยกนัทัง้หมดทัง้สิน้
อเวรา  โหนตฺุ จงอยาไดเปนผมูเีวรแกกนัและกนัเลย
สพเฺพ  สตตฺา สตัวทัง้หลายทีเ่ปนเพือ่นทกุข เกดิแกเจบ็ตาย ดวยกนัทัง้หมดทัง้สิน้
อพยฺาปชฌฺา โหนตฺุ จงอยาไดเปนผเูบยีดเบยีนแกกนัและกนัเลย
สพเฺพ  สตตฺา สตัวทัง้หลายทีเ่ปนเพือ่นทกุข เกดิแกเจบ็ตาย ดวยกนัทัง้หมดทัง้สิน้
อนฆีา  โหนตฺุ จงอยามคีวามลำบากยากแคนทัง้ปวงเถดิ
สพเฺพ  สตตฺา สตัวทัง้หลายทีเ่ปนเพือ่นทกุข เกดิแกเจบ็ตาย ดวยกนัทัง้หมดทัง้สิน้
สขุ ีอตตฺาน ํปรหิรนตฺุ จงเปนผมูคีวามสขุ ตลอดทกุเมือ่เถดิ

เจรญิกรณุา
สพเฺพ  สตตฺา สตัวทัง้หลายทีเ่ปนเพือ่นทกุข เกดิแกเจบ็ตาย ดวยกนัทัง้หมดทัง้สิน้
สพพฺทกุขา ปมุจฺนตฺุ จงเปนผพูนจากทกุขทัง้ปวงเถดิ

เจรญิมทุติา
สพเฺพ  สตตฺา สตัวทัง้หลายทีเ่ปนเพือ่นทกุข เกดิแกเจบ็ตาย ดวยกนัทัง้หมดทัง้สิน้
ลทธฺสมปฺตตฺโิต  มา วคิจฉฺนตฺุ จงอยาไดปราศจากสมบตัอินัตนไดเกดิแลวเถดิ

เจรญิอเุบกขา
สพเฺพ  สตตฺา สตัวทัง้หลายทีเ่ปนเพือ่นทกุข เกดิแกเจบ็ตาย ดวยกนัทัง้หมดทัง้สิน้
กมมฺสสฺกา เปนผมูกีรรมเปนของตน
กมมฺทายาทา มกีรรมเปนผใูหผล
กมมฺโยนี มกีรรมเปนแดนเกดิ
กมมฺพนธฺู มกีรรมเปนผตูดิตาม
กมมฺปฏสิรณา มกีรรมเปนทีพ่ึง่อาศยั
ย ํกมมฺ ํกรสิสฺนตฺิ จักทำกรรมอันใดไว
กลยฺาณ ํวา ปาปก ํวา จักทำกรรมทีเ่ปนบญุ หรอืเปนบาป
ตสสฺ ทายาทา ภวสิสฺนตฺ ิเราจักเปนผรูบัผลของกรรมนัน้ๆ
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วธิบีชูาดอกไมธปูเทยีน
ยมห ํ สมมฺาสมพฺทุธ ํ ภควนตฺ ํสรณ ํ คโต  (ผหูญงิใหเปลีย่น คโต เปน คตา)
พระผมูพีระภาคเจา พระองคเปนผตูรสัรแูลวเองโดยชอบพระองคใด  ขาพเจาถงึแลว

วาเปนทีพ่ึง่ กำจดัภยัไดจรงิ

อมินิา  สกกฺาเรน  ต ํ ภควนตฺ ํ อภปิชูยาม ิฯ
ขาพเจาบชูาพระผมูพีระภาคเจาพระองคนัน้  ดวยเครือ่งสกัการะอนันี้

(กราบลงครัง้หนึง่)

ยมห ํ สวฺากขฺาตํ  ภควตา ธมมฺ ํสรณ ํ คโต (ผหูญงิใหเปลีย่น คโต เปน คตา)
พระธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาไวดีแลวเหลาใด  ขาพเจาถึงแลววาเปน

ทีพ่ึง่ กำจดัภยัไดจรงิ

อมินิา  สกกฺาเรน  ต ํ ธมมฺ ํ อภปิชูยาม ิฯ
ขาพเจาบชูาพระธรรมเหลานัน้  ดวยเครือ่งสกัการะอนันี้

(กราบลงครัง้หนึง่)

ยมห ํ สปุฏปินนฺ ํ สงฆฺ ํ สรณ ํ คโต  (ผหูญงิใหเปลีย่น คโต เปน คตา)
พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจา เปนผปูฏบิตัดิแีลวหมใูด  ขาพเจาถงึแลววา

เปนทีพ่ึง่ กำจดัภยัไดจรงิ

อมินิา  สกกฺาเรน  ต ํ ภควนตฺ ํ อภปิชูยาม ิฯ
ขาพเจาบชูาพระสงฆหมนูัน้ ดวยเครือ่งสกัการะอนันี้

(กราบลงครัง้หนึง่)
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แบบวธินีัง่สมาธภิาวนา

ภาวนา เปนชือ่แหงความเพยีร  ทีน่กัปฏบิตัใินพระพทุธศาสนาไดถอืเปนขอปฏบิตัดิี
ปฏบิตัชิอบอยางยิง่  ไมมขีอปฏบิตัอิืน่ดยีิง่ขึน้ไปกวา

ที่มาแหงการภาวนา

ภาวนานี ้มมีาใน สมัมัปปธาน ๔ ประการ  คอื
๑. ปหานปธาน เพยีรสละบาปอกศุล ใหขาดจากสนัดาน
๒. สงัวรปธาน เพียรสำรวมระวงัรกัษา ไมใหบาปเกดิข้ึนในสนัดาน
๓. ภาวนาปธาน เพยีรภาวนา ใหบญุกศุลเกดิข้ึนในสนัดาน
๔. อนรุกัขนาปธาน เพียรรกัษาบญุกุศลทีเ่กดิข้ึนแลว ไมใหเสือ่มสญูอนัตรธาน

ขอที ่๓ แหงสมัมปัปธาน ความวา ภาวนาปธาน เพยีรบำเพญ็บญุกศุลใหเกดิในสนัดาน
นี้  เปนขอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนาอยางดียิ่ง ไมมีขอปฏิบัติอื่นดียิ่งขึ้นไปกวา
พทุธบรษิทัทัง้ ๔ จะเวนเสยีมไิด จำเปนตองบำเพญ็ภาวนาปธานทกุคนตลอดไป  จงึเปนไป
เพือ่พนจากทกุขในวฏัฏสงสาร สำเรจ็พระอมตมหานครนฤพาน  หรอืสำเรจ็มรรคผลธรรมวเิศษ
บรรลจุตปุฏสิมัภทิาญาณ แตกฉานในหองพระไตรปฎก  ดวยการบำเพญ็ภาวนาปธานนีท้ัง้นัน้
ถาไมไดบำเพ็ญภาวนาปธานนี้แลว ก็ไมเปนไปเพื่อพนจากทุกขในวัฏฏสงสาร  คือไมสำเร็จ
พระนพิพานเลยเปนอนัขาด

อนึง่ ภาวนาปธาน นี ้ เปนยอดแหงขอปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบทัง้ปวง  คอื พทุธบรษิทั
ทัง้ ๔  เมือ่มกีารบำเพญ็ทาน และรกัษาศลีใหบรสิทุธิด์แีลว จำเปนตองมกีารบำเพญ็ภาวนา
หรือเหลาพระภิกษุสามเณร เมื่อไดบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแลว ตองบำเพ็ญ
สมัมปัปธานทัง้ ๔ ประการม ีภาวนาปธานเปนยอด   คอื บำเพญ็ศลี สมาธ ิปญญา ใหถงึพรอม
ดวยความไมประมาท

คำวา “ภาวนา” แปลวาทำใหเกดิ ใหม ี ใหเปน  คอื ทำกาย วาจา ใจ ใหเปนศลี
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สมาธ ิปญญา   หรอืทำขนัธสนัดานของตนทีเ่ปนปถุชุน ใหเปนพระอรยิบคุคลในพระพทุธศาสนา
หรอืมฉิะนัน้   กก็ระทำขนัธสนัดานของตน ทีเ่ปนพระโพธสิตัวใหไดตรสัรพูระอนตุตรสมัมา-
สมัโพธญิาณ เปนพระสมัมาสมัพทุธเจาขึน้ในโลก

นบัวากระทำใหเปนไปในธรรมวนิยั ทัง้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธทเีดยีว

ประเภทแหงการภาวนา
พระอนรุทุธาจารยเจา แยกประเภทภาวนาตามลำดบัชัน้ไวเปน ๒ ประการ
๑. สมถภาวนา ทำใจใหมสีตสิมัปชญัญะ สงบจากกามารมณ ตัง้มัน่เปนสมาธภิาวนา
๒. วปิสสนาภาวนา ทำใจทีม่สีตสิมัปชญัญะ และสมาธบิรบิรูณแลว ใหเกดิมปีญญา

ในเบือ้งตนนี ้ จะกลาวสมถภาวนากอนแลว  จงึจะกลาววปิสสนาภาวนา โดยลำดบั
เมือ่ภายหลงั

สมถภาวนา ๓ อยาง
ในพระคมัภรี อภธิมัมตัถสังคหะ  พระอนรุทุธาจารยเจา แยกประเภทแหงสมถภาวนา

ไวเปน ๓ ประการ คอื
๑. บรกิรรมภาวนา เวลานัง่สมาธภิาวนา ใชบรกิรรมบทใดบทหนึง่
๒. อปุจารภาวนา จติตัง้มัน่เปนอปุจารสมาธิ
๓. อัปปนาภาวนา จติตัง้มัน่เปนอปัปนาสมาธิ

สมถะคอือะไร
ในเรือ่ง สมถภาวนาวธิี  มวีธิปีฏบิตัลิะเอยีดมาก  แตในบทเนือ้ความยอนี ้จะกลาว

เฉพาะใจความยอๆ พอใหทราบลวงหนาไววาสมถะคอือะไร

พระสมถกรรมฐานทัง้ ๔๐ ประการ คอื อบุายภาวนาใหจติเปนสมาธิ
เมือ่กลาวถึงเร่ืองทีจ่ติเปนสมาธ ิดำเนนิถกูในหนทางอรยิมรรคอรยิผลแลว  กเ็ปนอนั

ถกูตองแลวในพระสมถกรรมฐานทัง้ ๔๐ ประการ
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อกีประการหนึง่  พระสมถกรรมฐานทัง้ ๔๐ ประการเหลานี ้ มอีาจารยบางจำพวก
สอนคณะศษิยานศุษิยของตน ใหขึน้พระสมถกรรมฐานทัง้ ๔๐ ประการ เปนหองๆ ไป ครบ
ทัง้ ๔๐ ประการ เปน ๔๐ หอง   กระทำใหคณะสานศุษิยเขาใจผดิและถอืเปนถกู

คอืถอืเอาวา พระกรรมฐานทัง้ ๔๐ หอง ใครไดขึน้หองไหนกไ็ดแตหองนัน้  ไมไดครบ
ทัง้ ๔๐ หอง  ถาตองการใหครบทัง้ ๔๐ หอง ตองขึน้ไปทลีะหองๆ จนครบทัง้ ๔๐ หอง จงึ
จะไดพระกรรมฐาน ๔๐ ประการ ดงันี ้  เปนการสอนผดิและเขาใจผดิ  ถอืผดิเปนถกู จาก
พระบรมศาสดาจารย เปนอยางยิง่

ความจรงิ  พระธรรมวนิยัทัง้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ เปนธรรมแทงเดยีวกนั

สมเด็จพระสัพพัญูบรมครูเจา พระองคทรงเปนพระวิภัชชวาที คือ พระองคทรง
จำแนกขนัธ ๕ คอื กาย กบั ใจ ในตวัของมนษุยคนเดยีวเทานัน้ เปนทัง้พระธรรมทัง้พระวนิยั
ครบจำนวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ รวมกนัเขากเ็ปนธรรมแทงเดยีวกนั

เมื่อพระธรรมวินัย เปนธรรมแทงเดียวกันอยูแลว   อาจารยบางจำพวกมาสอนให
แตกตางออกไปเปนหองๆ   ไมสอนใหรวมเปนแทงเดยีวกนั  ชือ่วาสอนผดิจากพระบรมศาสดา-
จารยเปนอยางยิง่

อีกประการหนึ่ง  นักปฏิบัติใหมทั้งหลายยังไมรูชั้นภูมิแหงจิต ตัดสินไมไดวา
สมถกรรมฐานเพยีงแคไหน  เมือ่ไรจะถงึวปิสสนากรรมฐานสกัท ี   ครัน้ไดนัง่สมาธ ิ บงัเกดิ
มีความรูนิดๆ หนอยๆ  ก็เขาใจวาตนไดวิปสสนาญาณเสียแลว  ก็เปนผูหลงผิดติดอยูใน
สมถกรรมฐานตลอดไป

เนือ่งดวยเหตนุี ้จงึจำเปนตองกลาวเนือ้ความยอของสมถะไวดงัตอไปนี้

สมเดจ็พระสพัพญับูรมครเูจา เมือ่พระองคทรงตรสัรพูระอนตุตรสมัมาสมัโพธญิาณ
เปนพระพทุธเจาขึน้ในโลกแลว   พระองคยอมทรงรแูจงวา  เวไนยสตัวทัง้หลาย ลวนเปน
ผหูลงของอยใูนวฏัฏสงสาร  ไมเหน็หนทางพระนพิพาน  จงึเอาตนใหพนจากทกุขไมได

เมื่อพระองคทรงพระมหากรุณาโปรดเวไนยสัตวทั้งหลายใหพนจากทุกขภัยใน
วฏัฏสงสาร   จงึจำเปนตองตะลอมเอาน้ำใจของเวไนยสตัวทัง้หลาย ใหสงบจากเครือ่งของ
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รวมเขาสวูถิหีนทางพระนพิพาน  ซึง่เปนหนทางเอกในโลก  ไมมหีนทางอืน่ยิง่ไปกวา และเปน
ทางอนัเกษมจากโยคะทัง้ปวง

วธิทีีพ่ระองคทรงตะลอมเอาจติใหสงบจากเครือ่งของ  รวมเขาสวูถิหีนทางพระนพิพาน
นี้แลเปนวิธีสำคัญ  จึงจำเปนตองทรงพระมหากรุณาตรัสเทศนาสั่งสอนใหเจริญพระ
สมถกรรมฐาน ๔๐ ประการ บทใดบทหนึ่ง เฉพาะเปนที่สบายแกจริตหรือนิสัยของตน
เทานัน้   ไมใชใหขึน้เปนหองๆ ไปจนครบ ๔๐ หอง

เมือ่ไดพระสมถกรรมฐานเปนทีส่บายแกจรติของตนแลว  พระองคทรงพระมหากรณุา
ตรสัเทศนาโปรดใหนัง่สมาธภิาวนาทเีดยีว  วธินีัง่สมาธภิาวนา มแีจงอยใูนบทนัง่สมาธขิางหนา

ขอทีน่กัปฏบิตัใิหมทัง้หลาย จะพงึวนิจิฉยัวาพระสมถกรรมฐานเพยีงแคไหน  เมือ่ไหร
จะถงึวปิสสนากรรมฐานสกัท ี  ขอนีใ้หพงึวนิจิฉยั ในวธินีัง่สมาธภิาวนา ซึง่กลาวตอไปในบทนัง่
สมาธขิางหนา

ธรรมทีต่องเจรญิอยเูปนนติย
นกัปฏบิตัทิัง้หลายในพระพทุธศาสนานี ้ พงึเปนผมูศีลีเปนทีร่กั  มวีตัรปฏบิตัพิรอม

บรบิรูณ  และมธีรรมซึง่มอีปุการะมาก เปนทีเ่จรญิอย ู จงึเปนผเูจรญิรงุเรอืง

ธรรมมอีปุการะมาก มหีลายประการ แตจะกลาวในทีน่ีเ้ฉพาะ ๓ ประการ คอื
๑. อปปฺมาโท อมต ํปทํ พงึเปนผไูมประมาท ซึง่เปนบทธรรมอนัไมตาย
๒. สตมิา ปรมิขุสตึ พงึเปนผมูสีตเิฉพาะหนาเสมอ
๓. สมฺปชาโน พงึเปนผมูสีมัปชญัญะ รจูติเสมอ

ธรรม ๓ ประการเหลานี ้เปนธรรมมอีปุการะมาก   นกัปฏบิตัยิอมเจรญิอยเูปนนจิ
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การฝกสมาธภิาวนา

ปพุพภาค (เบือ้งตน) แหงการปฏบิตัิ
นกัปฏบิตั ิฝายคฤหสัถ  พงึประกาศปฏญิาณตน ถงึพระไตรสรณคมน เปนอบุาสก

อบุาสกิา กอน  แลวสมาทานศลี ๕ หรอื ศลี ๘ ใหบรสิทุธิ ์  กราบพระหรอืไหวพระเสรจ็แลว
เจรญิพรหมวหิาร ๔   จบแลว จงึนัง่สมาธภิาวนาตอไป

นกัปฏบิตัฝิายบรรพชติ   พงึทำการบรรพชาอปุสมบทใหบรบิรูณ ดวยสมบตั ิ๕ ประการ
คอื วตัถสุมบตั ิญตัตสิมบตั ิอนสุาวนาสมบตั ิสมีาสมบตั ิปรสิสมบตั ิ ชำระศลีใหบรสิทุธิ ์ ทำวตัร
สวดมนต  เจรญิพรหมวหิาร ๔  จบแลว จงึนัง่สมาธติอไป

วธินีัง่สมาธภิาวนา
พระพุทธพจนในโอวาทปาติโมกข

“อธิ  อรยิสาวโก  โวสสฺคคฺารมมฺณ ํกรติวฺา  ลภต ิสมาธึ
ลภต ิจติตฺสเฺสกคคฺตนตฺิ

ความวา
“พระอริยสาวก ในพระธรรมวินัยนี้  กระทำกรรมฐานคือนั่งสมาธิ

ภาวนา  มกีารสละลงเปนอารมณ  ยอมไดสมาธ ิไดความทีจ่ติมธีรรมชาติ
เปนหนึง่” ดงันี้

วิธีนั่งสมาธิภาวนา  ทานสอนใหนั่งขัดสมาธิ  เอาขาเบื้องขวาวางทับขาเบื้องซาย
มอืเบือ้งขวาวางทบัมอืเบือ้งซาย

“อชุุ  ํกาย ํ ปณธิาย”  พงึตัง้กายใหตรง  คอือยานัง่ใหกมนกั เปนคนหนาคว่ำ หนาต่ำ
ไมด ี  และอยานัง่เงยหนานกั  เปนคนหนาสงูเกนิไป  ไมพอดพีองาม

ทัง้อยาใหเอยีงไปขางซาย ขางขวา ขางหนา ขางหลงั   ตัง้ตวัใหเทีย่งตรงจรงิๆ

อยากดและอยาขมอวยัวะรางกายแหงใดแหงหนึง่ใหลำบากกายเปลาๆ    พงึวางกาย
ใหสบายเปนปกตเิรยีบรอย
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ขอทีต่ัง้กายใหตรงนี ้ พงึดรูปูพระพทุธเจานัง่สมาธเิปนตวัอยาง

เมือ่นัง่ตัง้ตวัตรงดแีลว  อชุ ุ ํจติตฺ ํ ปณธิาย  พงึตัง้จติใหตรง คอื ตัง้สติลงตรงหนา
กำหนดรูซึ่งจิตเฉพาะหนา

ไมสงจติใหฟงุซานไปเบือ้งหนา อนาคตกาล อนัยงัมาไมถงึ
และไมใหฟงุซานไปเบือ้งหลงั อดตีกาล อนัลวงไปแลวกเ็ปนอนัลวงไปแลว
ทัง้ไมใหฟงุซานไปเบือ้งบน เบือ้งลาง เบือ้งซาย เบือ้งขวา
ทัง้ไมใหฟงุซานไปในทางตา ทางห ูทางจมกู ทางลิน้ ทางกาย ทางใจ ทางใดทางหนึง่

พงึเปนผมูสีต ิ กำหนดจติรวมเขาตัง้ไวในจติ  จนกวาจติจะเปนเอกคัคตาจติ

ตัง้สตลิงตรงหนา
(พระอาจารย ผนูำพงึอธบิายตรงนีใ้หแจง)

จติ เปนผรูโูดยธรรมชาต ิ เปนแตเพยีงสกัวาร ู คอื รสูกึ รนูกึ รคูดิ รรูอน รเูยน็
รไูดเหน็ ไดยนิ ไดฟง และรดูมกลิน่ ลิม้รส สมัผัสถกูตอง สิง่สารพดัทัง้ปวง

แตจตินัน้ไมรจูกัพนิจิ พจิารณา วนิจิฉยั ตดัสนิอะไรไมไดทัง้นัน้  จงึเปนอนัวา จตินี้
ไมรจูกัด ีไมรจูกัชัว่   ไมรจูกัผดิ ไมรจูกัถกู

สต ิเปนตวัผรู ู มอีำนาจอยเูหนอืจติ สามารถรเูทาทนัจติและรเูรือ่งของจติไดดวีา
เวลานีจ้ติด ี เวลานีจ้ติไมด ี ตลอดมคีวามสามารถทำการปกครองจติของเราใหดไีดจรงิๆ

นกัปฏบิตัใินพระพทุธศาสนานี ้  พงึกำหนดเอาตวัผรูมูอีำนาจอยเูหนอืจตินัน้  มาตัง้
ลงตรงหนาเปนสต ิ ทำหนาทีก่ำหนดรซูึง่จติ และรวมเอาดวงจติเขาตัง้ไวในจติ  พยายาม
จนกวาจติจะรวมเปนหนึง่   ทานจงึจะเปนผมูสีตสิมัปชญัญะพรอมบรบิรูณ ในขณะเดยีวกนั

รวมจติ เขาต้ังไวในจติ
“มนสา  สวํโร  สาธุ สาธ ุ สพพฺตถฺ  สวํโร
สพพฺตถฺ  สวํโุต  ภกิขฺุ สพพฺทกุขฺา  ปมจุจฺต”ิ
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แปลความวา
“สำรวมเอาจติเขาต้ังไวในจติได เปนการด ี   และสำรวมระวงัไมให

จติฟงุซานไปในทีท่ัง้ปวงไดเปนการด ี   ภกิษผุสูำรวมระวงัรกัษารอบคอบ
ในทีท่ัง้ปวงแลว ยอมเปนผพูนจากทกุขทัง้ปวง” ดงันี้

วธิรีวมจิต   พงึเปนผมูสีตติัง้ไวเฉพาะหนา กำหนดรซูึง่จติ ซึง่เปนตวัผรูโูดยธรรมชาติ
ที่รูสึก รูนึก รูคิด อยูเฉพาะหนา  และพึงพิจารณาหรือระลึกในใจวาพระพุทธเจาอยูในใจ
พระธรรมอยใูนใจ พระอรยิสงฆสาวกอยใูนใจ  เมือ่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ อยใูนใจ
ของเรานีแ้ลว เราไมตองกงัวลวนุวายอะไร และไมตองสงใจไปสทูีอ่ืน่

เราจะตองทำความตกลง กำหนดเอาแตใจของเราดวงเดยีวเทานีใ้หได

เมือ่ตกลงดงันี ้พงึตัง้สตลิงตรงหนา กำหนดเอาตวัผรูคูอืจติเฉพาะหนา  นกึคำบรกิรรม
ภาวนากรรมฐานบทใดบทหนึง่ ซึง่เปนทีส่บายแกจติของตน บรกิรรมภาวนาสบืไป

สำรวจแลวนกึ
กอนแตจะนกึคำบรกิรรมภาวนา พงึตรวจดูใหรแูนเสยีกอนวาสตไิดกำหนดจติถกูแลว

หรอืยงั    เมือ่รวูาสตไิดกำหนดจติถกูแลว แตจติยงัไมสงบและยงัไมรวม

พงึตรวจดจูติตอไป วาจติทีย่งัไมรวมเปนเพราะเหตใุด เพราะเปนเพราะจติของเรายงั
ไมตกลงเชือ่มัน่ตอคณุพระรตันตรยัอยางนัน้หรอื  หรอืจติของเรายงัฟงุซานไปในอารมณอะไร

ถาจติของเราตกลงเชือ่มัน่ตอคณุพระรตันตรยั วาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ อยู
ในใจของเรานีจ้รงิแลวกเ็ปนอนันกึคำบรกิรรมภาวนาไดแลว

แตถายงัไมตกลง และไมเชือ่มัน่ตอคณุรตันตรยั วามใีนใจของเราจรงิ กน็กึคำบรกิรรม
ภาวนาไมได   ถงึแมนกึไป กไ็มสงบ และไมรวมเปนหนึง่ลงได  จำเปนตองพจิารณา ใหรู
รอบคอบเสยีกอนวา จติของเราคดิไปตามอารมณอะไร  ในอารมณทีจ่ติคดิไปนัน้ เปนอารมณ
ทีน่ารกั หรอืเปนอารมณทีน่าเกลยีด

เมือ่ทราบวา จติของเราตดิอยใูนความรกักด็ ีหรอืตดิอยใูนความเกลยีดกด็ ี พงึทราบ
เถดิวา จติของเราลำเอยีง จงึไมตกลง และไมสงบ
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เมือ่ทราบความจรงิดงันีแ้ลว พงึปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบดงัตอไปนีค้อื

ตัง้สตลิงเปนคนกลาง กำหนดเอาดวงจติเขามาตัง้ไวเปนกลาง ทำความรเูทาสวนทัง้ ๒
คอืรเูทาทัง้สวนความรกั ทัง้สวนความเกลยีด ตัง้ตรงแนวแนอยทูีเ่ฉพาะหนา

เมือ่มสีตเิปนกลาง จติกย็อมเปนกลาง   เมือ่จติเปนกลาง และไดทำความรเูทาสวน
ทัง้ ๒     รวมเอาจติเขามาตัง้ไวเฉพาะหนา  ทัง้ไดแลเหน็คณุพระรตันตรยัแลว  จตินัน้
ปราศจากนวิรณแลววางจากอารมณดี

นกึคำบรกิรรมภาวนา บทใดบทหนึง่ซึง่เปนทีส่บายของตน เปนตนวา “พทุโฺธ  ธมโฺม
สงโฺฆๆ” ๓ จบ แลว รวมลงเอาคำเดยีววา “พทุโฺธๆ” เปนตน เปนอารมณ  นกึอยแูตในใจ
ไมออกปากคอืไมใหมเีสยีง มสีตจิดจอตอจติจริงๆ

จนจติของเราตกลงสภูวงัคเอง  ใหหยดุคำบรกิรรมนัน้เสยีแลวมสีตติามกำหนดเอา
จติในภวงัคใหตัง้มัน่เปนสมาธติอไป

ภวงัค
ในเบือ้งตนนี ้จะกลาวเรือ่ง ภวงัค ใหทราบกอน  แลวจงึจะกลาวเรือ่ง วธิกีำหนดรู

ซึง่จติตกลงสภูวงัคเอง ใหทราบเมือ่ภายหลงั

คำวา “ภวงัค” แปลวา จติดวงเดมิ  คอื จติเมือ่แรกเขาสปูฏสินธใินครรภของมารดา
แลว จติต้ังภวงัค ขึน้เปนตวัภพ  เหตนุัน้ จติทีต่กลงสภูวงัคแลว จงึเรยีกวา จติดวงเดิม

อนึง่  หนาทีข่องจติในเวลาอยใูนภวงัคนี ้ จติมหีนาทีท่ำการสรางภพ  คอืสบืตออายุ
ใหเจริญรุงเรือง   ไมทำการรับรูรับเห็นในทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น หรือทางกาย
ภายนอก

มนษุยทกุคน เมือ่เขาสปูฏสินธใินครรภของมารดา จติตัง้ภวงัคขึน้เปนตวัภพแลว จงึ
ไดประสตูเิปนชาตมินษุยมา

ในทีน่ี ้ประสงคจะแสดงชือ่ของภวงัค ใหผปูฏบิตัไิดทราบไวทัง้ ๔ ชือ่ ในลำดบัแหง
ขณะจติ ขอ ๑-๒-๓ กบัขอที ่๑๐ แหงขณะจติ ๑๗ ขณะ  ดงัตอไปนี้
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๑. อตตีภวงัคะ จติอยใูนภวงัค ปลอยอารมณลวงไปเปลาๆ ตัง้แต ๑ ขณะ ถงึ ๑๕ ขณะจติ
๒. ภวงัคจลนะ  จติเคลือ่นไหวตวั จะออกจากภวงัค
๓. ภวงัคปุจเฉท  จติขาดจากความไหวๆ ตวั
๔. ปญจทวาราวชัชนะ  จติตกสทูวารทัง้ ๕
๕. สนัตรีณะ  จติใครครวญในอารมณ
๖. สมัปฏจิฉนันะ  จตินอมรบัอารมณ
๗. โวฏฐพัพนะ  จติทีต่กลงจะถอืเอาอารมณ
๘. กามาพจรชวนะ  จติกามาพจร  แลนเนือ่งๆ กนัไป ๗ ขณะจติ
๙. ตทาลมัพนะ  จติรบัเอาอารมณไดสำเรจ็ความปรารถนา
๑๐. ภวงัคปาทะ  จติตกลงสภูวงัคเดมิอกี
เรือ่ง ภวงัคจติ  กบัเรือ่ง ขณะจติ  ทีก่ลาวมานี ้ เปนจติของสามญัมนษุยทัว่ไปใน

โลกทีย่งัไมไดประพฤตปิฏบิตัพิระพทุธศาสนาเลย กเ็ปนอยอูยางนัน้

อนึง่  เรือ่งจติทีอ่อกจากภวงัคและตกเขาสภูวงัค  ดังขอทีก่ลาวแลวในขณะจติ ๑๗
ขณะนัน้  เปนเรือ่งที ่จติออกเรว็เขาเรว็ มากทีส่ดุ  และออกอยทูกุเวลาเขาอยทูกุเวลาที่
กะพรบิตา  จนสามญัมนษุยทัง้หลายไมสามารถตามรทูนัได

แมนยันตาเม่ือดสูิง่ของอนัหนึง่ๆ  อยแูลว  จะสายสายตาไปดสูิง่อืน่อกี  จติกต็กเขาสู
ภวงัคกอนแลวออกจากภวงัค  จงึดสูิง่อืน่ตอไปได  เปนการรวดเรว็  จนเราไมรสูกึวาออก
เมือ่ไร  เขาเม่ือไร

นกัปฏบิตัใินพระพทุธศาสนานี ้ มปีระสงคจะทำจติใหเปนสมาธ ิมปีญญาปรชีาญาณ
รแูจงแทงตลอดในพระธรรมวนิยั  จงึจำเปนตองกำหนดใหรจูติทีต่กลงสภูวงัคเอง

วิธีกำหนดใหรูจิตที่ตกลงสูภวังค  พึงมี “สติ” กำหนดใหรู จิต ในเวลาที่กำลังนึก
คำบรกิรรมภาวนาอยนูัน้

ครัน้เมือ่เราม ีสต ิกำหนดจอตอคำบรกิรรมจรงิๆ   จติของเรากย็อมจดจอตอคำบรกิรรม
ดวยกนั
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เมือ่จติจดจอตอคำบรกิรรมอยแูลว  จติยอมตัง้อยใูนความเปนกลาง
เมือ่จติเปนกลาง  จติยอมวางอารมณภายนอก
เมือ่จติวางอารมณภายนอกหมดแลว  จติยอมตกลงสภูวงัคเอง
เมือ่จติตกลงสภูวงัค ยอมแสดงอาการใหรสูกึไดทกุคนตลอดไป

คอืแสดงใหรสูกึวา  รวมวบูวาบลง  ทัง้แรงก็ด ี หรอืแสดงใหรสูกึวา สงบนิง่แนลงถงึ
ทีแ่ลว  สวางโลงเยอืกเยน็อยใูนใจ  จนลมืภายนอกคอืลมืตนลมืตวั หรอืลมืคำบรกิรรมภาวนา
เปนตน

แตบางคนกไ็มถงึกบัลมืภายนอก แตกย็อมรสูกึวา เบากาย เบาใจ เยอืกเยน็ เปนที่
สบายเฉพาะภายในเหมอืนกนัทกุคน

พระพทุธเจาทรงรบัรองความเบากาย เบาใจ นีเ้รยีกวา พระยคุคละ ม ี๖ ประการคอื
๑. กายลหตุา จติตลหตุา  แปลวา เบากาย เบาใจ
๒. กายมทุตุา  จติตมทุตุา  แปลวา ออนหวานพรอมทัง้กายทัง้ใจ
๓. กายปสสทัธ ิ จติตปสสทัธ ิ แปลวา สงบพรอม ทัง้กายทัง้ใจ
๔. กายชุคุคตา จติตุชคุคตา  แปลวา เทีย่งตรงพรอมทัง้ กาย ทัง้ใจ
๕. กายกัมมญัญตา  จติตกมัมญัญตา แปลวา ควรแกการกระทำ พรอมทัง้กายทัง้ใจ
๖. กายปาคญุญตา จติตปาคญุญตา แปลวา คลองแคลวสะดวกดพีรอมทัง้กายทัง้ใจ
และระงบัทกุขเวทนาตางๆ คอืระงบัความเหนด็ ความเหนือ่ย ความหวิทัง้ปวง  ตลอด

ความเจบ็ปวดทกุประการ  กร็ะงบักลบัหายไปพรอมกนั   รสูกึไดรบัความสบายกาย สบายใจ
ปลอดโปรงในใจ ขึน้พรอมกนัทเีดยีว

เมือ่รสูกึดงัขอทีก่ลาวมานีท้ัง้สิน้  หรอืแมแตอยางใดอยางหนึง่  พงึรวูาจติตกภวงัค
แลว  ใหหยดุคำบรกิรรมภาวนาทีน่กึอยเูสยี  ไมนกึอะไรตอไปอกี   เปนแตใหมสีตติามกำหนด
เอาจิตในภวังคนั้นใหได

คอืใหกำหนดรวูา จติของเราเมือ่ตกเขาไปสภูวงัคแลว  ไปตัง้อยอูยางไร  เมือ่มสีติ
กำหนดรแูลว  ใหมสีตขิดีวงใหรอบ กำหนดเอาจติไวในขอบเขตบรเิวณแหงสตนิัน้  จนกวา
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จตินัน้จะหดตวัละเอยีดเขาเอง   และใสบรสิทุธิเ์ปนหนึง่อยเูองตลอดประชมุอรยิมรรคสมงัคี
เปนเอกจติ เอกธรรม เอกมรรค อยเูอง

เม่ือรูวา  จิตประชุมอริยมรรคสมังคีเองแลว  พึงเปนผูมีสติตรวจดูใหรูแจงวา
สติพรอมทั้งสัมปชัญญะ และสมาธิ  กับองคปญญา ตลอดองคอริยมรรคทั้ง ๘ ประการ
กป็ระชมุพรอมอยใูนอรยิมรรคสมังค ี อนัเดยีวกนั

เมื่อรูแจงประจักษดังกลาวมาฉะนี้  พึงรักษาความไมประมาทเลินเลอ  คืออยา
เผลอตวัและอยาเผลอสต ิ ทัง้อยาทอดธรุะ   ใหมสีติตามกำหนดรอูยอูยางนัน้จนกวาจะรสูกึ
เหนือ่ยหรอืไดเวลาแลว  จงึออกจากทีน่ัง่

ภาวนาอยางทีก่ลาวมานีเ้รยีกวา “ภาวนาอยางละเอยีด”

วธิอีอกจากสมาธิ
เมื่อจะออกที่นั่งสมาธิภาวนานั้น  ใหพึงออกในเวลาที่รูสึกเหนื่อยหรือไดเวลาแลว

จงึออกจากทีน่ัง่สมาธภิาวนา    แตเมือ่จะออกจากทีน่ัง่จรงิๆ นัน้   อยาออกใหเรว็นกัจน
เผลอเรอลมืสต ิไมดี

พึงออกจากที่นั่งสมาธิภาวนา  ดวยความมีสติพิจารณาเหตุผลใหรอบคอบ ทั้ง
กจิเบือ้งตน และกจิเบือ้งปลายกอน  คอื

กจิเบือ้งตน  ใหระลกึถงึวธิทีีเ่ราไดเขานัง่สมาธคิรัง้แรกวา เบือ้งตนเราไดเขาสมาธิ
อยางไร  และไดทัง้สตกิำหนดจติอยางไร   ไดพจิารณาและนกึคำบรกิรรมภาวนาวากระไร
จติของเราจงึสละลง และสงบจากอารมณลงได

กจิเบือ้งปลาย  คอืเมือ่จติของเราสงบแลว  เราไดตัง้สตกิำหนดจติอยางไร  ไดพจิารณา
รจูรงิเหน็จรงิอยางไร  ดวงจิตของเราจงึรวมเปนหนึง่อยไูด  ไมถอนจากสมาธภิาวนา

เมือ่พจิารณาหรอืระลกึไดแลววา ในเบือ้งตน เราไดเขาสมาธอิยางนัน้  ต้ังสตอิยาง
นัน้  กำหนดจติอยางนัน้  พจิารณาและนกึคำบรกิรรมอยางนัน้    จติของเราจงึไดสงบและ
รวมลงมาเปนอยางนี้
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เมือ่จติของเรารวมลงมาแลว  ไดตัง้สตกิำหนดจติอยางนี ้ พจิารณาอยางนี ้ ไดความ
รจูรงิเหน็จรงิอยางนี้

เมือ่ไดความชดัเจนแลว  พงึทำ โยนโิสมนสกิาร คอืกำหนดไวในใจวา  ถาเราออก
จากทีน่ัง่นีแ้ลว  เรากจ็ะกำหนดจติของเราไวใหดอียอูยางนีเ้สมอตลอดไป  ไมใหเผลอสตไิด

ครัน้เมือ่เขาสมาธอิกีคราวหลงั  เรากจ็ะเขาใหถกูตามวิธทีีเ่ราไดทำมาแลวนีท้กุประการ

เมื่อไดทำโยนิโสมนสิการคือกำหนดไวในใจดีแลว  จึงออกจากที่นั่งสมาธิภาวนา
นอนลงไป กใ็หกำหนดใจนัน้ไวจนนอนหลบั

ครัน้เมือ่ตืน่ขึน้จากหลบั  กใ็หมสีตกิำหนดเอาใจไวตลอดวนั และคอื ยนื เดนิ นัง่ นอน

พงึพยายามทำความเปนผมูสีตกิำหนดรซูึง่จติของตนเสมอ จนกวาจะชำนาญ คลอง
แคลวดวย วสี ๕ ประการ คอื

๑. อาวชัชนวสี  ชำนาญในการพจิารณาสมาธภิาวนา
๒. สมาปชชนวส ี ชำนาญในการเขานัง่สมาธภิาวนา
๓. อธษิฐานวส ี ชำนาญในการตัง้สต ิ ทำจติใหเปนสมาธไิวใหมัน่คง  ไมใหเคลือ่น

คลาดจากทีก่ำหนดเดมิ
๔. วฏุฐานวส ี  ชำนาญในการทีจ่ะออกจากสมาธภิาวนาโดยมใิหเคลือ่นคลาดจากที่

กำหนดวธิกีารออก การเขา
๕. ปจจเวกขณวส ี  ชำนาญในการพจิารณาใหรอบคอบ ในเวลาทีจ่ะออกจากทีน่ัง่

สมาธิภาวนานั้น

นกัปฏบิตัพิระพทุธศาสนา ยอมเปนผชูำนาญในวสทีัง้ ๕ ประการ เหลานี้

ครัน้เมือ่เปนผชูำนาญในวสทีัง้ ๕ ประการเหลานีแ้ลว   พงึตรวจดชูัน้ภมูแิหงจติวา
ภมูจิติของเรา เทาทีเ่ราไดพจิารณาเหน็วาชำนาญดวยวสทีัง้ ๕ ประการนัน้ ภมูจิติไดสำเรจ็
อรยิมรรค

ในคมัภรีพระอภธิมัมตัถสงัคหะ  พระอนรุทุธาจารยเจาสอนใหบำเพญ็วสใีหชำนาญ  โดย
ลำดบัชัน้ภมูแิหงอรยิมรรค อรยิผล ดงัตอไปนี้
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เมือ่ชำนาญในปฐมมรรค หรอื ปฐมฌาน ดแีลว  จงึกระทำความเพยีร เพือ่ละเสยี
ซึ่งสวนที่หยาบมีวิตกเปนตน  ใหถึงซึ่งความละเอียดมีวิจารเปนตน  โดยสมควรแกลำดับ
แหงอรยิมรรคอรยิผล

ตอไปจึงเขาสูทุติยมรรค ทุติยผล หรือทุติยฌาน และตติยมรรค ตติยผล หรือ
ตตยิฌาน  ตลอดจตตุถมรรค จตตุถผล หรอื จตุตถฌาน โดยสมควรแกการบำเพญ็ในขอ
ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ทกุประการ เทอญ

อรยิมรรคสมังคี
คำพดูทีเ่รยีกวา “อรยิมรรคสมังค”ี  เปนคำพดูเรยีกชือ่แหงภมูจิติ ทีน่กัปฏบิตัไิดนัง่

สมาธริวมจติลงถงึความเปนหนึง่แลว  และในทีป่ระชมุแหงอรยิมรรคสมงัคนีัน้  เปนทีป่ระชมุ
พรอมแหงองคอรยิมรรคทัง้ ๘ ประการ ประชมุพรอมอยเูองดวย   อรยิสจัจธรรมทัง้ ๔ ประการ
กป็ระชมุพรอมอยเูองดวย  ตลอดพระธรรมวนิยัทัง้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธกป็ระชมุพรอม
อยเูองในขณะจติอนัเดยีวกนันัน้ดวย

นักปฏิบัติผูรูเร็ว สามารถรูพรอมในขณะจิตที่รวมลงเปนหนึ่งนิ่งถึงที่ประชุมแหง
อรยิมรรคสมงัคีนัน้โดยเรว็  เรยีกวา สขุปฏปิทา  ขปิปาภญิญา

แตนักปฏิบัติผูรูชา ก็ไมสามารถจะรูเร็วพรอมในขณะที่จิตรวมลงถึงความเปนหนึ่ง
แหงอรยิธรรมสมงัคนีัน้  เรยีกวา  สขุปฏปิทา  ทนัธาภญิญา   อกีโวหารหนึง่  โบราณาจารย
เจา เรยีกวา  “เอกวธิาภสิมยั”  แปลวา ตรสัรไูดในขณะจติดวงเดยีว

บดันี ้อธบิายคำวา “มรรค อรยิมรรค ผล อรยิผล” นัน้ตอไป
คำวา “มรรค” เปนชือ่แหงหนทางทัว่ไปในมนษุยโลก เทวโลก พรหมโลก   ตลอด

เปนชือ่แหงหนทางพระนวโลกตุตระ คอืทางพระนพิพาน

คำวา “อรยิมรรค” เปนชือ่แหงหนทางพระนวโลกตุตระ คอืเปนชือ่แหงหนทางพระ
นพิพานอยางเดียว  ไมทัว่ไปในหนทางอืน่ๆ

คำวา “ผล”  เปนชือ่แหงความสำเรจ็ หรอืความบรรล ุตลอดความตรสัร ู   วาโดย
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เฉพาะในทางโลกยี หมายเอา ความสำเรจ็ผลทีต่นตองการ    ในทางโลกตุตระ  หมายถงึ
ดวงปญญา

คำวา “อรยิผล” เปนชือ่แหงมรรคผล ธรรมวเิศษ ในทางโลกตุระอยางเดยีว   ไม
เกีย่วของในทางโลกยี

บดันี ้จะอธบิายเหต ุหรอืปจจยั ทีใ่หบงัเกดิมมีรรคมผีลขึน้

ขอนี ้นกัปฏบิตัพิงึทราบดงันีว้า

“มรรคกด็ ีอรยิมรรคกด็”ี ตกแตงเอาเองกไ็ด

“ผลกด็ ีอรยิผลกด็”ี ตกแตงเอาเองไมได  เปนของเปนเอง หรอืสำเรจ็เองมาจากมรรค
และอรยิมรรคทีต่กแตงถกูตองแลว

เมือ่บคุคลตองการผลประโยชนในทางโลกยี  กใ็หพงึตกแตงมรรคในทางโลกยีใหถกูตอง
คอืตองการเดนิไปมาสะดวก กใ็หตกแตงถนนหนทางใหเรยีบรอย

ตองการมวีชิาความรกูใ็หศกึษาเลาเรยีนวชิาความรตูอครอูาจารย

ถาตองการความมัง่คัง่บรบิรูณดวยทรพัยสมบตัมิากๆ  ใหตกแตงการคาขายใหถกูตอง
ในทางสจุรติธรรม

ถาตองการเปนคนด ีกใ็หตกแตงความประพฤตปิฏบิตัติน ใหเปนคนซือ่สตัยสจุรติธรรม

ถาตองการเปนคนมีชื่อเสียง ยศถาบรรดาศักดิ์  ใหตกแตงตนเปนคนทำราชการ
แผนดนิใหถกูตองในทางราชการนยิม

เมือ่บคุคลตองการโลกตุตระ  ใหตกแตงอรยิมรรคใหถกูตองตามพระพทุธพจนเดมิของ
พระพทุธเจา ซึง่จะแสดงในขอตอไปขางหนา

ในทีน่ี ้มปีระสงคจะแสดงรปูเปรยีบไวพอเปนนทิศันะ

มรรค กบั ผล  มรีปูเปรยีบเหมอืนบคุคลปลกูตนไมลงในพืน้ทีไ่ร ทีส่วน  หรอืปลกูตน
ขาวลงในพืน้ทีน่า    ในเวลากำลงัปลกูอยกูด็ ีและเวลาบงัเกดิเปนตนเปนลำแลว  แตตนลำ
ยังออนอยูก็ดี  ยอมไมแลเห็นผล   อาศัยความเชื่อแนในใจวา ถาตนลำแกเต็มที่ และถึง
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ฤดเูปนผล  กจ็ะตองเปนผลแน และเปนผลจรงิๆ ดวย ฉนัใดกด็ ี   มรรค กบั ผล กม็รีปู
เปรยีบเหมอืนกนั  ฉนันัน้

อรยิมรรค กบั อรยิผล  มรีปูเปรยีบเหมอืนบคุคลกอไฟหรอืจดุตะเกยีงเจาพาย ุ ใน
เวลากำลงักอไฟหรอืกำลงัจดุตะเกยีงเจาพายอุยนูัน้  ไฟยงัไมตดิ  กย็งัไมสวางฉนัใด   อรยิมรรค
กเ็หมอืนกนั ฉนันัน้   ตอเมือ่เวลากอไฟตดิแลว  หรอืจดุตะเกยีงเจาพายตุดิแลว ยอมบงัเกดิ
แสงสวางข้ึนพรอมกนั  ฉนัใดกด็ ี  อรยิผล กม็รีปูเปรยีบเหมอืนกนัฉนันัน้

ตรงตามพระพทุธภาษติวา นตถฺ ิปญฺาสมา อาภา แปลวา แสงสวางเสมอดวย
ปญญาไมมี ดงันี ้    ขอนีแ้สดงใหเหน็วา อรยิผลคอืดวงปญญา ซึง่บงัเกดิสวางไสวขึน้ใน
เวลาทีจ่ติประชมุอรยิมรรคแลว

วธิตีกแตงอรยิมรรค
นกัปฏบิตัฝิายฆราวาส พงึตกแตงตนใหถงึพระไตรสรณคมน เปนโลกยีสรณคมนกอน

แลวปฏบิตัตินใหถงึโลกตุตรสรณคมนตอไป  และตกแตงทาน ตกแตงศลี ตกแตงขอวตัรปฏบิตัิ
ใหถกูตองเรยีบรอยทกุประการ   ตลอดตกแตงสตสิมัปชญัญะ รวมจิตใหสงบและตัง้มัน่เปน
สมาธ ิประชมุอรยิมรรคสมงัค ีดงันี ้ ชือ่วาตกแตงศลีอรยิมรรค

นกัปฏบิตัฝิายบรรพชติ ใหตกแตงศลีธรรม ๕ ประการ คอื
๑. พงึตกแตงสมบตัทิัง้ ๕  ใหปราศจากวบิตัทิัง้ ๕  คอื

ก. ตกแตง วตัถสุมบตั ิใหปราศจากวตัถวุบิตัิ
ข. ตกแตง สมีาสมบตั ิใหปราศจากสมีาวบิตัิ
ค. ตกแตง ญตัตสิมบตั ิใหปราศจากญตัตวิบิตัิ
ฆ. ตกแตง อนสุาวนสมบตั ิใหปราศจากอนสุาวนวบิตัิ
ง. ตกแตง ปรสิสมบตั ิใหปราศจากปรสิวบิตัิ

๒. พงึตกแตงกาย วาจา ใจใหบรสิทุธิ ์ ปราศจากโทษ ๕  โทษ ๘  โทษ ๑๐ โทษ ๒๒๗
ทรงไวซึง่ความเปนผมูศีลี ๕  ศลี ๘  ศลี ๑๐  ศลี ๒๒๗ และจตปุารสิทุธศิลีทัง้ ๔
ประการ ใหบรสิทุธิเ์รยีบรอย
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๓. พงึตกแตงกจิวตัร ๑๐  ธดุงควตัร ๑๓  ขนัธวตัร ๑๔  ใหถงึพรอมดวยความไมประมาท
๔. พงึตกแตงสตใิหเปนมหาสต ิคอื เบือ้งตน มสีตเิฉพาะหนา กำหนดตวัผรูเูฉพาะหนา

รวมจิต ประชมุอรยิมรรคไดแลว  ตรวจคนรางกาย พจิารณาเวทนา จติ ธรรม จนเปน
ทีต่ัง้ของสตไิดจรงิๆ  ตลอดทำสมัปชญัญะใหรตูวัและรจูติพรอมทกุขณะตลอดไป

๕. พงึตกแตงสมาธ ิพรอมทัง้ตกแตงดวงจิต ความคดิ ความเหน็ ตลอดความตัง้ใจ
ไวในทีช่อบใหถกูตองเรยีบรอยจรงิๆ

เมือ่นกัปฏบิตั ิทัง้คฤหสัถบรรพชติ ไดตกแตงขอปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ถกูตองเรยีบรอย
แลว   อฏัฐงัคกิมรรคทัง้ ๘ ประการ กเ็ปนอนัตกแตงถกูตองไปพรอมกนัอยใูนตวัเสรจ็แลว
เหมอืนหมนุลานนาฬกิา เม่ือหมนุถูกตองเตม็บรบิรูณแลว  เครือ่งจกัรอืน่ๆ กห็มนุไปพรอมกนั
เอง  ฉนัใดกด็ ี อฏัฐงัคกิมรรคทัง้ ๘ ประการเหลานี ้ กเ็หมอืนกนัฉนันัน้

อรรถาธบิาย ขอนีม้อีรรถาธบิายดงัตอไปนี ้คอื เมือ่ตกแตงสมบตัทิัง้ ๕ และตกแตง
กาย วาจา ใจ ใหบรสิทุธิ ์ปราศจากโทษทัง้ปวงดงักลาวแลว  ตลอดไดตกแตงกจิวตัร ๑๐
ธดุงควตัร ๑๓ ขนัธวตัร ๑๔  ถกูตองเรยีบรอยดแีลว  กช็ือ่วาตกแตงอรยิมรรค ขอที ่๓-๔-๕
คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว  แปลวา มีวาจาชอบ มีการงานชอบ มี
อาชพีชอบ  ประชมุพรอมอยแูลวในความเปนผมูศีลีบรสิทุธิเ์ปนอธศิลี

ในเมื่อไดตกแตงสติ ใหเปนสัมมาสติ พรอมทั้งสมาธิและสัมปชัญญะ รูตัว รูจิตทุก
ขณะตลอดไปนั้น ชื่อวาไดตกแตงอริยมรรคขอที่ ๖-๗-๘ คือ สัมมาวายาโม สัมมาสติ
สมัมาสมาธ ิ  แปลวา มคีวามเพยีรชอบ มสีตชิอบ มสีมาธชิอบ  ประชมุพรอมอยแูลวใน
ความเปนผมูสีมาธสิกิขา เปนอธจิติตสกิขา

ในเมื่อไดตกแตงความรู ความคิด ความเห็น ตลอดความตั้งใจไวในที่ชอบถูกตอง
เรยีบรอยแลว ชือ่วา ไดตกแตงอรยิมรรคขอที ่๑-๒ คอื สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัโป แปลวา
ความเหน็ชอบ ความดำรชิอบ ประชมุพรอมอยใูนความเปนผมูปีญญาสกิขา เปนอธปิญญา

นกัปฏบิตัใินพระพทุธศาสนานี ้พงึเดินมรรคใหถกู ดงัตอไปนี ้คอื บำเพญ็ศลี สมาธิ
ปญญา ใหเปน อธิศีล อธิจิต อธิปญญา ถึงพรอมบริบูรณอยูแลว ชื่อวา เปนผูเดินตาม
หนทางอรยิมรรคถกูตองแลว
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บดันี ้จกัแสดงอรยิมรรคสมงัคตีอไป

นักปฏิบัติ เมื่อเปนผูมีสติบริบูรณ มีสัมปชัญญะบริบูรณ ไดพยายามทำความเพียร
ประกอบกบัจติอยเูสมอ  คอืมสีตกิำหนดจติ หรอืประคบัประคองจติยงัจติใหตกลงสภูวงัคเอง
แลว   ประคบัประคองเอาจติในภวงัคใหตัง้มัน่เปนสมาธอิยไูด ไมไป ไมมา ไมออก ไมเขา
ไมขึน้ ไมลง เปนหนึง่จรงิๆ  ตลอดเปนวหิารธรรมเครือ่งอยขูองจติ และเปนเอกวธิาภสิมยั
ตรสัรไูดในขณะจติดวงเดียววา  อรยิมรรคทัง้ ๘ ประการไดประชมุพรอมแลวในจติดวงเดียว
เมือ่ใด   เมือ่นัน้ นกัปฏบิตัยิอมรเูปนปจจตัตงัจำเพาะกบัจติวา จติของเราไดประชมุอรยิมรรค-
สมงัคคีรัง้หนึง่แลวหรอื ๒ ครัง้ ๓ ครัง้ ตลอดประชมุถงึ ๔ ครัง้ กย็อมรตูลอดไป  ตามนยัแหง
พระพทุธฎกีาทีท่รงตรสัเทศนาในสงัฆคณุวา  “ยททิ ํ จตตฺาร ิปรุสิยคุาน ิ อฏฐปรุสิปคุคฺลา”
แปลวา “นีอ่ยางไร คขูองบรุษุ ๔ ค ูนบัเรยีงตามลำดบัตวับคุคลเปน ๘ บคุคล” ดงันี้

เมือ่นกัปฏบิตัไิดปฏบิตัติามพระพทุธฎกีานีถ้กูตองแลว  จติยอมประชมุอรยิมรรคถงึ ๔
ครัง้ สำเรจ็เปนมรรค ๔ ผล ๔  ดงัทีป่รากฏแจงอยแูลวในพระนวโลกตุรธรรมเจา ๙ ประการ

บัดนี้ จักแสดงอริยผลพอรูเงื่อนเพื่อเปนทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสืบไป นักปฏิบัติใน
พระพทุธศาสนานี ้ เมือ่เปนผปูฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบตามพระธรรมวนิยั คำสัง่สอนของพระพทุธเจา
ดำเนนิตามหนทางอรยิมรรคถกูตองดงักลาวแลว  ตลอดจติประชมุอรยิมรรคสมงัคเีองแลว
ยอมบงัเกิดอรยิผลแจงประจกัษใจ ดงัตอไปนี้

๑. บงัเกดิมีวหิารธรรมเปนเครือ่งอย ูพรอมทัง้มธีรรมจกัษุดวงตาเหน็ธรรมแจงประจกัษ
๒. บงัเกิดม ี จกัขกุรณ ีญาณกรณ ี คอื เหน็ทางปฏบิตัอินัเปนกลาง ซึง่ไมลำเอยีง

เขาไปใกลในความรักและความเกลียด กระทำดวงตาภายในใหบังเกิดเปน
ตาอรยิบคุคล  พรอมทัง้กระทำญาณความรวูเิศษ  ดำเนนิตามหนทางอนัเกษม
จากโยคะทั้งปวงไปไดโดยสะดวก

๓. บงัเกดิม ีอปุสมาย อภญิญาย คอืเขาถงึความเปนผสูงบระงบั และบงัเกิดมอีภญิญา
ความรยูิง่ เหน็จรงิ ในพระธรรมวนิยันีท้กุประการ

๔. บงัเกดิม ีอรยิผล  คอื มปีญญาจักษ ุดวงตาเปนดวงปญญาปรชีาญาณ หยัง่รู
หยัง่เหน็ในสารพดัเญยยธรรมทัง้ปวง
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๕. บงัเกิดม ีพระพทุธเจา ขึน้ในโลก คอื ถานกัปฏบิตัเิปนพระโพธสิตัว ผทูรงสราง
พระสมตงิสบารมเีตม็บรบิรูณแลว ไดมาปฏบิตัพิระพทุธศาสนาถกูตองตามหนทาง
แหงความตรสัรนูี ้ เปนสพัพญัพูทุธสมัมาสมัพทุธเจาขึน้ในโลก ทรงทศพลญาณ
มีพระสมันตจักษุ ดวงตาอันแจงใสสวางยิ่ง  ไมมีแสงสวางอื่นเสมอได  ทรง
ทศันาการทัว่ไปในพระธรรมวนิยัทัง้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ  ตลอดไดทรงทศันาการ
ทัว่ไปในไตรโลกธาตทุัง้สิน้ดวย

อรยิผล เทาทีแ่สดงมาทัง้สิน้นี ้ เปนอรยิผลทีก่ลาวเปนสวนรวมและแสดงเปนกลางๆ
ฟงไดทัง้สมถะ และวปิสสนา  ไมไดชีข้าดลงไปวา ผนูัน้ไดสำเรจ็มรรคผลธรรมวเิศษชัน้นัน้ๆ

ขอนีเ้อาไวใหนกัปฏบิตั ิผทูีป่ฏบิตัไิดแลว ไดรเูปนปจจตัตงัโดยเฉพาะตนเอง

วธิเีดนิจงกรมภาวนา

วธิเีดินจงกรมภาวนา เปนวธิภีาวนาเปลีย่นอริยิาบถ  คอืเปลีย่นจากการนัง่สมาธภิาวนา
มาทำความเพยีรภาวนาในอริยิาบถเดนิ เรยีกวา เดนิจงกรมภาวนา   เปลีย่นมาทำความเพยีร
ภาวนาในอริยิาบถยนื เรยีก ยนืกำหนดจติ   เปลีย่นมาทำความเพยีรภาวนาในอริยิาบถนอน
เรยีก นอนพทุธไสยาสน หรอื สหีไสยาสน กเ็รยีก

เมือ่จะเดนิจงกรม  นกัปฏบิตัพิงึกำหนดหนทางจงกรมทีเ่ราจะพงึเดนิวา เราจะเดนิจาก
ทีน่ีไ้ปถงึทีน่ัน้หรอืถงึทีโ่นน เปนระยะทางจงกรมสัน้ๆ หรอืระยะทางจงกรมยาวๆ  แลวแตความ
ตองการ หรอืแลวแตสถานที ่  พงึกำหนดหรอืตกแตงทางจงกรม ตามสมควรทีเ่ราจะเดนิได
โดยสะดวก

วธิเีดนิจงกรม  ใหไปยนืทีต่นทางแหงจงกรมนัน้แลว พงึยกมอืทัง้ ๒ ขึน้ ประณมมอื
ทัง้ ๒ ไวเหนอืหวางคิว้  ระลกึถึงคณุพระรตันตรยั คอื ระลกึถงึคณุพระพทุธเจา คณุพระธรรม
คณุพระอรยิสงฆสาวกวา  พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ทัง้ ๓  เปนสรณะทีพ่ึง่ ทีร่ะลกึ
ทีเ่คารพนบัถอืของขาพเจา   แลวตัง้เปนสจัจอธษิฐานไวในใจวา
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“บดันีข้าพเจา จะตัง้ใจปฏบิตัพิระพทุธศาสนา เพือ่เปนเครือ่งปฏบิตัิ
บชูาพระพทุธเจา พรอมทัง้พระธรรม และพระอรยิสงฆสาวก

ดวยอำนาจแหงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆนี้  ขอจงบันดล
บนัดาล ใหน้ำใจของขาพเจา จงสงบระงบัและตัง้มัน่เปนสมาธแิลว  จงบงัเกดิ
มีปญญา ปรีชาญาณ รูแจงแทงตลอดในคำสั่งสอนของพระพุทธเจา
ทกุประการเทอญ”

เมือ่ตัง้เปนสจัจะและอธษิฐานไวดแีลว  เอามอืทัง้ ๒ วางจากการประณมมอื หยอน
มอืทัง้ ๒ ลงมา   แลวเอามอืขางขวาจบัมอืขางซาย หยอนมอืลงไวตรงขางหนา ตามแบบ
พระพทุธรำพงึ  เจรญิพรหมวหิารทัง้ ๔ จบ

แลวทอดตาลงเบื้องต่ำ  ตั้งสติกำหนดจิตตามแบบวิธีนั่งสมาธิที่กลาวแลว  นึก
คำบรกิรรมภาวนาบทเดยีวกนักบันัง่สมาธภิาวนา

เสร็จแลวออกเดินจงกรม ตั้งแตหัวสุดจงกรมขางนี้ ไปถึงหัวสุดจงกรมขางโนน
เดินกลับจากหัวสุดจงกรมขางโนน มาถึงหัวสุดจงกรมขางนี้   เพียรพยายามเดินกลับไป
กลบัมา ไมตองนบัเทีย่ว  ใหนบัสต ิ นบัดวงจติ วาสตขิองเราดหีรอืไม  ดวงจติของเราสงบ
หรอืยงั  ถายงัไมสงบ  กใ็หเพยีรพยายามเดนิอยอูยางนัน้จนกวาจติของเราสงบลงไดจรงิๆ
เมือ่จติสงบครัง้แรก ยงัตัง้สตไิมได กอ็ยาเพิง่เดนิตอไป ใหหยดุยนืกำหนดจติอยกูอน จนกวา
จติรวมสงบดแีลว  เราตัง้สตไิดแลว จงึเดนิตอไปอกี ดวยความเปนผมูเีพยีรเพงอย ูพยายาม
ทำความเพยีรใหเปนไปทางใจ จนกวาจะชำนาญคลองแคลวในสมาธภิาวนา

ในวธิเีดนิจงกรมภาวนานี ้มวีธิกีระทำความเพยีรใหเปนไปทางใจ ดวยใชสตสิมัปชญัญะ
นกึคำบรกิรรมภาวนาบทเดยีวกนักบันัง่สมาธภิาวนา  จดุประสงค ตองการใหจติตัง้มัน่เปนสมาธิ
เหมอืนกนั ตางกนัแตอริยิาบถนัง่กบัเดนิเทานัน้    นกัปฏบิตัใินพระธรรมวนิยันี ้ตัง้อยใูนความ
เปนผไูมประมาท ยอมสนใจและเอาใจใส  กระทำความพากเพยีร ทัง้ยนื ทัง้เดิน ทัง้นัง่ ทัง้
นอน ใหชำนาญคลองแคลวจรงิๆ จนกวาจะแตกฉานในหองพระไตรปฎก
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นมิติสมาธิ

บดันี ้จกัไดแสดงเรือ่งนมิติในสมาธภิาวนาและเรือ่งวธิแีกนมิติตอไป

ในเบื้องตนนี้  จะไดแสดงชื่อของนิมิตที่พระอนุรุทธาจารยเจาไดแสดงไวในคัมภีร
พระอภธิมัมตัถสงัคหะวา ตณี ินมิติตฺานิ แปลวา ในพระสมถกรรมฐานภาวนา ประกอบดวย
นมิติม ี๓ ประการ คอื

๑. บรกิรรมนมิติ
๒. อคุหนมิติ
๓. ปฏภิาคนมิติ

นมิติทัง้ ๓ ประการเหลานี ้พระอนรุทุธาจารยเจา แสดงไวแลว  กเ็ปนอนัถกูตองดแีลว
คอืเปนของมจีรงิตามทีท่านกลาวไวทกุประการ   นกัปฏบิตัใินพระพทุธศาสนานี ้โดยมากกถ็อื
เอาเปนเครือ่งร ู เปนเครือ่งเลน เปนเครือ่งพจิารณา   แตผมูงุโลกตุตรธรรมเปนเครือ่งอยู
อนัแทจรงิแลว ยอมไมตดิของอยใูนนมิติทัง้หลายเหลานี ้  คอืเมือ่เหน็แลว กแ็กไขใหหลดุพน
ผานไป  กาวหนาสโูลกตุตรธรรมอยางเดียว

เรือ่งนมิติทีป่รากฏเหน็ หรอืบงัเกดิขึน้นัน้  มนียัดงัจะกลาวตอไปนีค้อื
๑. จติในเวลานอนหลบั กบ็งัเกดินมิติได เรยีกวา ฝน
๒. จติในเวลานัง่สมาธ ิกบ็งัเกดินมิติ เรยีกวา นมิติสมาธิ

ในทีน่ี ้มปีระสงคจะอธบิายเฉพาะแตนมิติสมาธเิทานัน้   เพือ่ไมใหหลงไปตามนมิติ   จะได
มปีญญารเูทานมิติและแกนมิติตอไป

เรือ่งนมิติสมาธิ   ในเวลานัง่สมาธภิาวนา  จติตกลงสภูวงัคแลวเผลอสต ิบงัเกดินมิติ
เปนเรือ่งราวใหญโตขึน้กม็ ี  หรอืไมเผลอสต ิจติเปนขณกิสมาธ ิอปุจารสมาธ ิอปัปนาสมาธิ
ยอมมนีมิติตางๆ บงัเกดิขึน้ ปรากฏเหน็ชดัในจกัขทุวาร มโนทวาร

นักปฏิบัติบางจำพวก กระทำปุพพภาคแหงการปฏิบัติเบื้องตนไมถูกตอง จะกระทำ
โลกตุตระใหแจง กท็ำไมได   เม่ือนัง่สมาธภิาวนา ไดแตเพยีงนมิติสมาธภิาวนา คอืไดเหน็
นิมิตตางๆ มาปรากฏในจักขุทวาร มโนทวาร เทานั้นก็ดีใจ  บังเกิดถือทิฏฐิมานะวาตนไดรู
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ไดเหน็ และไดสำเรจ็มรรคผลธรรมวเิศษชัน้นัน้ๆ   ไมรเูลยวาตนเปนผหูลงตดิของอยใูนชัน้
โลกยี  ไมใชชัน้โลกตุตระ

นักปฏิบัติผูที่มีปุพพภาคแหงการปฏิบัติเบื้องตนไดกระทำถูกตองแลว เมื่อนั่งสมาธิ
ภาวนา  จิตตกลงสูภวังค บังเกิดมีนิมิตขึ้นมาก็ดี หรือจิตเปนขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ
อปัปนาสมาธ ิอนัใดอนัหนึง่  บงัเกดิมนีมิติปรากฏเหน็ชดัในจกัขทุวาร มโนทวาร ยอมไมดใีจ
เสยีใจ คอื ไมยนิด ียนิราย ในนมิตินัน้ๆ   ยอมเปนผมูสีตทิำจติใหเปนสมาธติลอดไป

นมิติบางประการ เม่ือบงัเกดิขึน้แลว เปนอบุายใหไดสต ิมปีญญา พาใหจติสงบตัง้มัน่
เปนสมาธเิรยีบรอยดกีม็ ี   แตนมิติบางประการ เปนนมิติทีน่ากลวั กระทำใหจติหวาดเสยีว
ตกใจกลวักม็ ี  ผไูมมสีตอิาจฟงุซาน เสยีสตอิารมณกเ็ปนได   จงึขอเตอืนสตไิวในทีน่ีว้า ทาน
ผปูฏบิตัใิหมทัง้หลาย พงึเปนผมูสีต ิกำหนดจติไวใหด ี อยาตกใจกลวั  และอยาประหมา กระดาก
เกอเขนิ  คอือยาเปนผกูลาหรอืเปนผกูลวัจนเกนิไป   ถากลาเกนิไป กท็ำใหใจฟงุซานได   หรอื
กลวัเกนิไป กท็ำใหเสยีสต ิ อารมณทอถอยจากความเพยีร  ไมอาจนัง่สมาธภิาวนาอกีได  เพราะ
หลงนมิติเทานัน้

อนึง่  นมิติบางประการแสดงเรือ่งมนษุย   บางประการแสดงเรือ่งสวรรค  บางประการ
แสดงเรือ่งพระนพิพาน   นกัปฏบิตับิางจำพวกชอบเลนนมิติเกินไป กห็ลงเพลนิไปเทีย่วเลน
ในมนษุยโลก และเทีย่วเลนในสวรรค ตลอดเขาสพูระนพิพาน ตามอาการของนมิติทีป่รากฏ
จนสามารถพดูอวดไดวาตนไดสำเรจ็สวรรค สำเรจ็พระนพิพานไปแลว   ครัน้ออกจากสมาธิ
แลว กเ็ปลาๆ หาไดสำเรจ็อะไรไม   นีแ่สดงวานมิติหลอกใหหลง กห็ลงตามจรงิๆ ดวยความ
เขาใจผดิ เหน็ผดิจากความจรงิทกุประการตลอดไป

นกัปฏบิตัใินพระธรรมวนิยันีท้ีม่งุโลกตุตรธรรมจรงิๆ  ยอมเปนผไูมหลงไปตามอาการ
ของนิมิต เมื่อนิมิตบังเกิดขึ้น ยอมมีสติพิจารณาใหรูแจงวา นิมิตนี้บังเกิดขึ้นจากเหตุแหง
คำบรกิรรม เรยีกวา บรกิรรมนมิติ   และนมิตินีบ้งัเกดิข้ึนเปนอบุายใหมสีตมิสีมาธยิิง่ๆ ขึน้
ไป เรยีก อคุคหนมิติ   ทัง้อกีนมิตินี ้บงัเกดิขึน้จากปฏภิาคภายในรางกายตวัเรา หรอืภายใน
รางกายของคนอืน่ เรยีกวา ปฏภิาคนมิติ  ยอมรรูอบคอบตลอดทกุประการ
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นมิติทีป่รากฏเหน็ดวงเดอืน ดวงดาว ดวงอาทติย  หรอืเหน็แสงสวางภายในดวงใจ
ของเรา นบัเขาในพวก อคุคหนมิติ ไมเปนของทีน่ากลวั

 นิมิตที่ปรากฏเห็นโครงกระดูกในรางกายเรา  หรือเห็นตัวของเราตายเปนซากศพ
นอนกลิง้อยตูอหนา   ตลอดเหน็ซากศพมนษุยทัง้หลายตายเตม็โลก นบัเขาเปน ปฏภิาคนมิติ
ผไูมมสีตยิอมตกใจกลวั   แตผมูสีตยิอมไมกลวั ยิง่ไดสตดิขีึน้  คอืไดใชเปนอบุายพจิารณา
อสภุกรรมฐานแยกสวน  แบงสวนซากศพนัน้ออกดใูหตลอดกอน  แลวนอมเขามาพจิารณา
ในรางกายตน  จนเหน็จรงิแจงประจกัษ  แลวพจิารณารางกายของบคุคลผอูืน่  กแ็ลเหน็แจง
แทงตลอดทกุประการ  บงัเกดิมีนพิพทิาญาณ เหนือ่ยหนายสงัเวชสลดใจ  น้ำใจสงบตัง้มัน่
เปนสมาธแินวแนด ี สตกิม็กีำลงัดยีิง่ขึน้ เรยีกวา ปฏภิาคนมิติ

วธิแีกนมิติสมาธิ
เหตจุำเปนทีจ่ะตองแกนมิติสมาธ ิเพราะเหตวุาเรือ่งของนมิติสมาธทิัง้หมด เปนเรือ่ง

ของโลกยี ไมใชโลกตุตระ จดัวาเปนเบญจมาร  ๕ ประการ คอื

กเิลสมาร ๑   เทวบตุรมาร ๑   ขนัธมาร ๑   อภสิงัขารมาร ๑  มจัจมุาร ๑

บันดลบนัดาลใหบงัเกิดมนีมิติขึน้  หลอกลอใหหลงตดิของอยใูนวฏัฏสงสารตลอดไป
คือใหเวียนวายตายเกิดอยูในภพทั้ง ๓ ประการ คือ กามภพ ๑ รูปภพ ๑ อรูปภพ ๑
นกัปฏบิตัผิตูองการพนทกุข คอืตองการโลกตุตระ ไมตองการของอยใูนวฏัฏสงสาร จงึจำเปน
ตองแกนมิติทัง้ ๓ ประการใหหลดุพนไป

บดันีจ้ะกลาว วธิแีกนมิติ ตามหนทางพระพทุธศาสนา ทานสอนไวม ี๓ ประการ

วธิทีี ่๑ เจรญิญาตปรญิญาวธิ ีแปลวา ทำความกำหนดรทูัง้จติทัง้นิมติอยเูฉยๆ  หรอื
มสีตกิำหนดจตินิง่เฉยตอนมิติ

วธิทีี ่๒ เจริญตรีณปรญิญาวธิ ีแปลวา พจิารณาตรวจคนเหตผุลของนมิติใหรอบคอบ

วธิทีี ่๓ เจรญิปหานปรญิญาวธิ ีคอืสละลงซึง่นมิตินัน้ใหขาดหรอืถอนตณัหาเสยีทัง้โคน
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ญาตปรญิญาวธิี
เปนวิธีที่นักปฏิบัติใหมทั้งหลายจำเปนตองใชประกอบกับภูมิจิตของตน ที่ไดเจริญ

สมถกรรมฐานใหมๆ   และไดฝกหดัสมาธนิอย  สตยิงัออน  ไมมกีำลงัพอทีจ่ะตอสกูบันมิติ
ทัง้ปวงได จงึจำเปนตองใชวธิทีี ่๑ เจรญิญาตปรญิญาวิธ ีทำความกำหนดรอูยเูฉยๆ  หรอื
มสีตกิำหนดจตินิง่เฉยตอนมิตินัน้ๆ ทกุประการ

บัดนี้ จะกลาวถึงภูมิจิตแหงนักปฏิบัติใหม ที่ควรเจริญญาตปริญญาวิธี   คือเมื่อ
นกัปฏบิตัใิหมทัง้หลายไดเจรญิสมถกรรมฐานใหมๆ  และไดกระทำความเพยีรนัง่สมาธภิาวนา
ใหมๆ  ยงัไมชำนาญคลองแคลวดใีนวถิหีนทางโลกตุตระ   ในเวลานัง่สมาธภิาวนา จติกำลงั
สงบตัง้มัน่เปนขณกิสมาธหิรอือปุจารสมาธ ิแลวกำลงักาวหนาเขาสอูปัปนาสมาธ ิ  บงัเกดิมี
นมิติอนัใดอนัหนึง่มาปรากฏเฉพาะหนา   ครัน้จะถอืเอานมิตินัน้เปนอารมณ กถ็อืเอาไมได เพราะ
เปนเหตใุหเผลอสต ิ จตินัน้กถ็อนจากสมาธ ินมิตินัน้กห็ายไป  จำเปนตองเจรญิญาตปรญิญา-
วธิ ี คอื มสีตกิำหนดจติทำความกำหนดรนูิง่เฉยอยตูลอดเวลา จนกวานมิตินัน้สงบหาย
ไปเอง

ญาตปรญิญาวิธนีี ้เปนวธิอีบรมบมอนิทรยีใหมกีำลงัแกกลา คอืทำใหจติของเรามคีวาม
เชือ่มัน่และมคีวามเพยีรมากขึน้  มสีตดิขีึน้ตลอด  ทำใหจติตัง้มัน่แนวแนจรงิๆ จนบงัเกิดมี
ปญญาเฉลยีวฉลาดมากขึน้โดยลำดบั  ยิง่มีนมิติมาปรากฏบอยๆ และไดเจรญิญาตปรญิญา-
วธินีีบ้อยๆ กย็ิง่ไดสตแิละมปีญญา สามารถทำจติใหเปนสมาธ ิดำเนนิตามหนทางอรยิมรรค
ไดดมีากขึน้โดยรวดเรว็ ไมถอยหลงั

อนึง่  ความรคูวามเหน็บางประการบงัเกดิข้ึน แลวกลายเปน สญัญาวปิลาส จติต-
วปิลาส ทฏิฐวิปิลาส ความรคูวามเหน็เหลานัน้ไมใชเปนความรจูรงิเหน็จรงิในพระธรรมวนิยั
เปนความรคูวามเหน็ทีเ่กิดจากความหวัน่ไหวงอนแงนไปตามอารมณสญัญาและนกึเดา หรอื
คาดคะเนเอาจากนิมิตตางๆ  เนื่องดวยเหตุนี้ เมื่อความรูความเห็นเกิดขึ้น อยาเพิ่งรู
หนาเดยีวเหน็หนาเดยีว ใหพงึเจรญิญาตปรญิญาวธิ ี ทำความเปนผไูมยนิดแีละยนิราย
ในความรูความเห็นเหลานั้น
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การเจรญิญาตปรญิญาวธิมีอีานสิงสมาก สามารถทรมานจติใหละพยศอนัรายได คอื
ในเมือ่ไมยนิด ีไมยนิรายในความร ูความเหน็ และในนมิติตางๆ ทีเ่กดิข้ึน  ตลอดไมสงจติให
คิดไปตามเชนนั้นแลว   ตัณหาความดิ้นรนกระวนกระวายยอมบังเกิดมีขึ้น เปนพยศอัน
รายแรงแหงจติ คอือยากเหน็นมิตินัน้แจมแจงยิง่ขึน้  หรอืมฉิะนัน้ เมือ่ไดเหน็ซึง่นมิติทีน่ากลวั
กอ็ยากใหนมิติทีน่ากลวันัน้หายไป   เมือ่นมิติทีน่ากลวันัน้ไมหายไปตามประสงค กบั็งเกิดความ
เสยีใจ และรอนใจ ไมอยากพบไมอยากเหน็ซึง่นมิติทีน่ากลวันัน้เสยีเลย ชือ่วา พยศอนัราย

ครัน้เมือ่จติบงัเกดิพยศอนัรายดงักลาวแลว  ปฏฆิะกบัความประมาทกบ็งัเกดิข้ึนพรอม
เปนเหตใุหเสือ่มเสยีศรทัธา ทอถอยจากการปฏบิตั ิ  ไมบำเพญ็ศลี สมาธ ิปญญา   กเ็สือ่ม
จากทางมรรค ทางผล ทางสวรรค ทางนพิพาน   ถาไดเจริญญาตปรญิญาวิธนีีเ้สมอ กส็ามารถ
ทรมานซึง่พยศอนัรายแรงแหงจติใหหายได  กบับงัเกดิเปนผมูสีตดิ ีกำหนดรซูึง่จติ ทำความ
สงบนิง่เฉยอยไูดดี

เมือ่จติสงบตัง้มัน่ลงไดแลว ตณัหาทัง้ ๓ คอื กามตัณหา ภวตณัหา วภิวตณัหา กส็งบ
ไปเอง คอื ไมยนิด ีไมยนิราย และไมทะเยอทะยานอยาก พรอมทัง้ความไมอยากกส็งบระงบั
ไปตามกนั กลบัตัง้ใจไวไดในมชัฌมิาปฏปิทา คอืตัง้ใจไวเปนกลาง ไมตกใจกลวั และไมกลวั
เกนิไป สม่ำเสมอ พอเหมาะพอดเีปนหนึง่อยไูด ไมเดอืดรอนในเรือ่งนมิติจะมมีา หรอืไมมมีา
กแ็ลวแตเหตผุล หรอืมมีาแลวจะหายไปหรอืไมหายไป กแ็ลวแตเรือ่งของเรือ่ง

สนัทฏิฐโิก เปนผเูหน็เอง
อกาลโิก ไมเลอืกกาล
เอหิปสสิโก มเีครือ่งแสดงบอกใหรเูหน็ตามความเปนจรงิอยอูยางนัน้
ปจจตัตัง รูจำเพาะกับจิตตลอดไป

เมือ่ทรมานจติใหละพยศอนัรายไดแลว  ยอมบำเพญ็สมาธ ิดำเนนิตามหนทางอรยิมรรค
ไดด ีคอื

๑. ทางดำเนนิของสต ิ กด็ำเนนิไดสะดวกดขีึน้
๒. ทางดำเนนิของสมัปชญัญะ  กด็ำเนนิไดสะดวกดขีึน้



1 - 41
ธรรมปฏิบัติ ๕ สาย : พุทโธ

๓. ทางดำเนนิของมชัฌมิาปฏปิทา  กด็ำเนนิไดสะดวกดขีึน้
๔. ทางดำเนนิทฏิชุกุรรม  กท็ำความเหน็ซือ่ตรงดขีึน้
๕. ทางดำเนนิแหงการรวมจิต พรอมทัง้สตสิมัปชญัญะทัง้ความเหน็ กร็วมไดสะดวกดขีึน้

ชือ่วาดำเนนิอรยิมรรคไดด ี เรยีกวาญาตปรญิญาวิธ ี ดวยประการฉะนี้

ตรีณปรญิญาวธิี
ตรีณปรญิญาวธิ ีแปลวา ใครครวญตรวจตรองเหตผุลแหงนมิติ   ในตรีณปรญิญาวธิี

ที ่๒ นีเ้ปนหนาทีข่องนกัปฏบิตัชิัน้สมถกรรมฐาน ผชูำนาญในญาตปรญิญาวธิมีาแลว มหีนาที่
จำเปนตองเจริญตีรณปริญญาวิธีตอไป

ในขณะเมือ่เจรญิตรีณปรญิญาวธินีัน้  นกัปฏบิตัผิชูำนาญยอมเจรญิในเวลารวมจติได
แลวและมนีมิติมาปรากฏเฉพาะหนา    กอนแตจะเจรญิวปิสสนากรรมฐาน  นกัปฏบิตัผิชูำนาญ
ยอมเจรญิตรีณปรญิญาวธิ ีใหชำนาญกอน คอืพจิารณาปฏภิาคนมิติใหแตกฉาน ดงัตอไปนี้

ปฏภิาคนมิติ ในทีน่ีม้ ี๒ ประการ คอื
๑. ปฏภิาคนมิติภายนอก ไดแก  รปูรางกายของมนษุย ภายนอกจากตวัของเรา
๒. ปฏภิาคนมิติภายใน ไดแก  รปูรางกายของเราเอง
รวมปฏภิาคนมิติ ม ี๒ ประการดงักลาวนี ้มใีนตวัของมนษุยทกุคนตลอดโลก บงัเกดิ

เปนนมิติปรากฏขึน้ในเวลานัง่สมาธ ิเรยีกวาปฏภิาคนมิติ
นกัปฏบิตัใิหมทัง้หลายผไูมชำนาญ กร็ไูมเทา และแกไมได  ยอมไมพนจากทกุขทัง้ปวง

เพราะเหตวุา ตวัปฏภิาคนมิติทัง้หมด เปนตวักองทกุข และอาสวะกองกเิลส

แกปฏภิาคนมิติภายนอก
วธิแีกปฏภิาคนมิติ  นกัปฏบิตัผิชูำนาญ ยอมแกปฏภิาคนมิติภายนอกกอน  คอืใน

เมือ่เวลากำลงันัง่สมาธภิาวนา รวมจิตไดแลว  บงัเกิดเหน็นมิติมาปรากฏตอหนา เปนรปูมนษุย
ผูหญิง หรือรูปมนุษยผูชาย เปนรูปเด็กเล็ก หรือรูปหนุมสาว แสดงอาการแลบลิ้นปลิ้นตา
หนาบิดตาเบือน แปลกประหลาด นาตกใจกลัว อาการอยางใดอยางหนึ่งก็ตาม  หรือ
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แสดงอาการใหเหน็เปนรปูคนตายกต็าม    นกัปฏบิตัผิมูสีตดิ ียอมพลกิจติของตน ทวนกลบั
เขามาตัง้สต ิกำหนดจติไวใหด ีแลววติกถามดวยในใจวา “รปูนีเ้ทีย่งหรอืไมเทีย่ง  จะแกเฒา
ชรา ตายลงไปหรอืไม ?”   เมือ่วติกถามดวยในใจดงันีแ้ลว พงึหยดุและวางคำทีน่กึนัน้เสยี
กำหนดจติใหรวมสนทิ นิง่พจิารณาดวยความวางเฉย  จนไดความรแูจงข้ึนเอง  ปรากฏเหน็
ชดัซึง่รปูนมิตินัน้ไมเทีย่ง แกเฒาชราไปเอง  ตลอดจนเพงใหตาย กต็ายลงเอง   ตามอาการ
ทีว่ติกในใจนัน้ๆ ทกุประการ   ตอแตนัน้ จะวติกในใจใหเหน็ซึง่รปูนมิติทีต่ายแลว เปอยเนา
ตลอดจนแตกทำลาย กระจดักระจาย เปนดนิ เปนน้ำ เปนลม เปนไฟ ไปตามธรรมดา ธรรมธาตุ
ธรรมฐติ ิธรรมนยิาม ยอมไดตามประสงคตลอดปลอดโปรงทกุประการ  เวนแตจติถอนจาก
สมาธแิลว หรอืนกึคาดคะเน หรอืนกึเดาเอาเทานัน้ จงึไมสำเรจ็สมประสงค    อนันกัปฏบิตัผิู
ชำนาญจรงิแลว  ยอมไมใชคาดคะเนและไมนกึเดาเอา  คอืยอมทำตามระเบยีบวธิทีีถ่กูตอง
จรงิๆ จงึสำเรจ็ตามประสงค

แกปฏภิาคนมิติภายใน
ในขณะเมื่อพิจารณาปฏิภาคนิมิตภายนอกไดความชัดแลว ชื่อวา แกปฏิภาคนิมิต

ภายนอกไดแลว  อยาหยดุเพยีงแคนัน้  หรอือยาพงึเปนผปูระมาททอดธรุะเสยี ใหนอมเอา
จติของตนทวนกระแสกลบัเขามาพจิารณาภายในรางกายของเราเอง   ในเบือ้งตน ถาจติของ
ตนไมปลอดโปรง คอืไมแลเหน็รางกายสวนใดสวนหนึง่  ใหพงึรวมเอาแตจติใหสนทิอยกูอน
เมือ่จติของตนรวมสนทิดแีลว พงึใชอบุายวติกดงักลาวแลว  ในทีน่ีป้ระสงคใหวติกวา ศลีของ
เรากบ็รสิทุธิด์แีลว สมาธขิองเรากต็ัง้มัน่ดีแลว   เมือ่มศีลีกต็องมสีมาธ ิ เมือ่มสีมาธกิต็องมี
ปญญา   บดันีม้ศีลี สมาธ ิแลวปญญาเปนอยางไร เมือ่วติกถามดวยในใจดงันีแ้ลว พงึหยดุ
และวางคำทีว่ติกนัน้เสยี  กำหนดจติใหรวมสนทินิง่  พจิารณาดวยความวางเฉย จนกวาได
ความรแูจงขึน้เองปรากฏเหน็ชดั  ซึง่ผรูทูัง้หลายมาชีบ้อกวา  ทางนีเ้ปนทางรกั ทางนีเ้ปน
ทางเกลยีด  ทางนีเ้ปนทางมชัฌมิาปฏปิทา  พรอมทัง้แลเหน็เปนทางโปรงโลงทัง้ ๗ ทาง
ในขณะเดยีวกนักร็ชูดัไดวา ปญญาคอืความเหน็ชอบ พรอมทัง้ความรกูร็อบคอบดวย

ตอแตนัน้ พงึวติกถามถงึสวนของรางกายภายในรางกายตนเองเปนตอนๆ ไป   ใน
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ตอนแรก พงึวติกวา รางกายของเราเปนอยางไร เทีย่งหรอืไมเทีย่ง จะแกเฒาชราและแตก
ทำลายเปอยเนาลงไปเหมอืนกนัหรอืไม  เม่ือวติกถามดวยในใจเชนนัน้แลวพงึหยดุ และวาง
คำวติกนัน้เสยี  กำหนดจติใหรวมสนทินิง่ พจิารณาดวยความวางเฉย จนกวาไดความรแูจง
ขึน้เอง และแลเหน็ชดัแจงประจกัษวา รางกายของเรา แกเฒาชราและลมตายลงไปในปจจบุนั
ทนัใจในขณะนัน้สำเรจ็สมประสงค

ตอนที ่๒ พงึวติกถามดวยในใจวา อาการ ๓๒ ภายในรางกายเรา  สวนไหนตัง้อยู
อยางไร  มลีกัษณะอาการเปนอยางไร  หทยัวตัถุอยทูีไ่หน  ครัน้เมือ่วติกถามดวยในใจดงันี้
แลว พงึหยดุ และวางคำวติกนัน้เสยี กำหนดจติใหรวมสนทินิง่ พจิารณาดวยความวางเฉย
จนกวาไดความรแูจงขึน้เองปรากฏเหน็ชดั ซึง่ดวงหทยัวตัถตุัง้อยทูรวงอกขางซาย  มรีปูลกัษณะ
คลายดอกบวัตมู  มหีนาทีท่ำงานฉดีเลอืดสงไปเลีย้งรางกาย  เมือ่เหน็เครือ่งภายในกอนดงันี้
พงึพจิารณาเครือ่งภายในใหตลอด คอื พจิารณามามวาตัง้อยทูีไ่หน มรีปูลกัษณะอาการเปน
อยางไร ใหวติกถามดวยในใจ แลววางคำวติกนัน้เสยี กำหนดจติรวมใหสนทินิง่ พจิารณาดวย
ความวางเฉย จนกวารขูึน้เองวา มามตัง้อยขูางซายของดวงหทยัวตัถ ุมรีปูลกัษณะคลายตบั
มสีแีดง  สวนตบันัน้ ตัง้อยขูางขวาของดวงหทยัวตัถ ุมสีดีำคล้ำ   ปอดตัง้อยทูรวงอกเบือ้ง
บน  มหีนาทีร่บัลมหายใจเขาออก และสงไปเลีย้งรางกายทัว่สรรพางคกาย  อนัตงั ไสใหญ 
ตอจากลำคอลงไป มีกระเพาะอาหาร สำหรบัรบัอาหารใหม ตอจากกระเพาะอาหารใหมลง
ไป เรยีกวา ลำไสใหญ ตัง้อยใูนทองของเรา เปนเขตๆ มีไสนอยรดัรงึเรยีกวาสายรดัไส ตอ
จากลำไสใหญ มีกระเพาะอาหารเกา สำหรบัรบักากของอาหาร   ตอจากกระเพาะอาหาร
เกาลงไป เปนทวารหนกัสำหรบัถายอจุจาระ

เมื่อเห็นแจงขึ้นเอง ซึ่งเครื่องภายในชัดเจนตลอดแลว  พึงพิจารณาอาการ ๓๒
เปนอนโุลม ปฏโิลม โดยปจจตัตงั รจูำเพาะกบัจติ  ไมใชนกึไปตามตำราทีจ่ำได   นกัปราชญ
ทัง้หลายยอมนกึวติกถามผรูู

ในเวลานัง่สมาธริวมจิตสนทิดแีลว มสีตกิำหนดจติไดแลว พงึวติกถามดวยในใจวา

ตโจ  แปลวา  หนงั    หมุรางกายเรา  ตายแลวถกูเผา  ถมแผนพระธรณี
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เกสา แปลวา ผม ตัง้อยทูีไ่หน  มรีปูพรรณสณัฐานอยางไร   เมือ่วติกถามแลว พงึ
หยดุและวางคำถามนัน้เสยี  มสีต ิรวมจติใหสนทินิง่ พจิารณาดวยความวางเฉย จนปรากฏ
เหน็ชดัขึน้เองวาผมอยบูนศรีษะ มสีดีำคล้ำ  รปูพรรณสณัฐานเปนเสนยาวๆ  แกแลวหงอก
ขาว  ตายแลวลงถมแผนดนิ

โลมา แปลวา ขน เกิดอยตูามขมุขน มทีัว่รางกาย ครัน้เมือ่เราตาย ถมแผนพระธรณี

นขา แปลวา เลบ็  มอียทูีป่ลายนิว้ ทัง้เทาทัง้มอื ทกุคนยอมถอืวาเลบ็ของตน  สิน้ชพี
วายชนมลงถมแผนดนิ

ทนัตา แปลวา ฟน ในปากของเรา ครัน้เมือ่แกเฒา ฟนเราโยกคลอน หนกัเขาหลดุ
ถอนลงถมแผนดนิ

ตโจ แปลวา หนงั หมุรางกายเรา ตายแลวถกูเผา ถมแผนพระธรณี

ครัน้เมือ่พจิารณาปรากฏเหน็เอง แจงประจกัษใจตามความเปนจรงิ ในมลูกรรมฐาน
นีแ้ลว ชือ่วาพจิารณาเปนอนโุลม  พงึพจิารณายอนกลบัเปนปฏโิลม กลบัไปกลบัมาใหชำนาญ
ดแีลว จงึพิจารณาเปนลำดบัตอไปอกีวา

มงัสงั แปลวา เนือ้ มหีนงัหมุอย ูจะแลดดูวยตายอมไมเหน็ เมือ่เราจะพจิารณาดซูึง่
เนือ้ จำเปนจะตองถลกหนงันีอ้อกใหหมดเสยีกอน จงึจะพจิารณาดซูึง่เนือ้ใหเหน็จรงิแจงประจกัษ
ได แตจะตองถลกออกดวยอบุายปญญา   ครัน้พจิารณาเหน็ดงันัน้แลว พงึทำในใจดวยอบุาย
ทีช่อบ คอื มสีตยิกจติขึน้เพงใหหนงัเลกิออกไป ตัง้แตหนงัศรีษะเปนตนไปโดยลำดบั ตลอด
ถงึหนงัพ้ืนเทาเปนทีส่ดุ เสรจ็แลวเอากองไวทีพ่ืน้แผนดนิ   เมือ่พจิารณาใหหนงัเลกิออกไป
หมดแลว กแ็ลเหน็กลามเนือ้เปนกลามๆ ทัว่สรรพางคกาย   จงึตัง้สต ิกลบัจติใหรวมสนทิ
แลวยกจิตขึ้น เพงใหกลามเนื้อหลุดออกจากกระดูกหมดทุกกลาม ตลอดทั่วสรรพางคกาย
ตกลงไปกองอยูที่พื้นแผนดิน  เมื่อกลามเนื้อหลุดออกจากโครงกระดูกหมดแลว  ก็แลเห็น
เสนเอ็นอยางกระจางแจงวา  เสนเอ็นทั้งหลายรัดรึงโครงกระดูกใหติดกันอยูได   เมื่อ
จะพิจารณาใหเสนเอน็หลดุจากโครงกระดกูนัน้  จงึพลกิจติใหกลบัรวมสนทิดแีลว  ยกจติข้ึน
เพงใหเสนเอน็ทัง้หลายหลดุจากโครงกระดกูหมดทกุเสน   เมือ่เสนเอน็หลดุจากโครงกระดกู
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หมดแลว กแ็สดงใหแลเหน็โครงกระดกูไดอยางกระจางแจง    เมือ่เหน็โครงกระดกูแจมแจง
แตเครือ่งภายในโครงกระดกูยงัมอีย ู  พงึกระทำพธิพีจิารณาใหเครือ่งภายในโครงกระดกูนัน้
หลดุออกไปกอน  แลวจงึพจิารณายกจติขึน้ เพงใหโครงกระดกูหลดุออกเมือ่ภายหลงั

วธิพิีจารณาใหเครือ่งภายในหลดุออกจากโครงกระดกู  ใหมสีตพิลกิจติ กำหนดรวม
จติใหสนทิแนวแน  แลวยกจติขึน้เพงใหเครือ่งภายในหลดุออกจากโครงกระดกูทลีะอยางๆ คอื

เพงมาม ใหมามหลดุออกไป
เพงหทยัวตัถุ ใหหทยัวตัถหุลดุออกไป
เพงตบั ใหตบัหลดุออกไป
เพงพงัผดื ใหพงัผดืหลดุออกไป
เพงไต ใหไตหลดุออกไป
เพงปอด ใหปอดหลดุออกไป
เพงลำไสใหญ ใหลำไสใหญหลดุออกไป
เพงไสนอย ใหไสนอยหลดุออกไป
เพงอาหารใหม อาหารเกา ใหอาหารใหม อาหารเกาหลดุออกไป
เมื่อเครื่องภายในโครงกระดูกหลุดออกไปหมดแลว  ธาตุน้ำทั้งหลาย มีน้ำเลือด

นำ้เหลอืงเปนตน มนี้ำมูตร [ปสสาวะ] เปนทีส่ดุ  กห็ลดุออกจากโครงกระดกู ตกลงไปกองอยู
ทีพ่ืน้แผนดนิ   เมือ่มสีตเิพงพจิารณาใหเครือ่งภายในภายนอกหลดุออกจากโครงกระดกูหมด
แลว  ก็แสดงใหเห็นโครงกระดูกอยางชัดเจนแจมแจง ทั้งขางในขางนอก  จึงพิจารณา
โครงกระดกูเปนอนโุลมปฏโิลมตอไป

วธิพีจิารณาโครงกระดกู
พงึมสีต ิกำหนดจติ ใหรวมสนทิดเีรยีบรอยกอน  แลวยกจติข้ึนเพงพจิารณากำหนด

ใหรโูครงกระดกูโดยลำดบั ตัง้แตเบือ้งบนลงไปถงึทีส่ดุเบือ้งต่ำ  คอืเพงพจิารณาดู

กระดกูกะโหลกศรีษะ และกำหนดใหรแูจงวา กระดกูกะโหลกศรีษะนี ้ เปนแผนโคง
เขาหากนั  มฟีนเกาะกนัไวเปนกะโหลกอยไูด
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กระดกูคอ เปนขอๆ และเปนทอนๆ สวมกนัไวเปนลำดบัลงไป
กระดกูหวัไหล กระดกูไหปลารา ตอออกจากระหวางกระดกูทัง้ ๒ ขาง

กระดกูแขน ทัง้ ๒ ขาง กระดกูขอศอก ทัง้ ๒ ศอก กระดกูขอมอื กระดกูฝามอื
กระดกูนิว้มือ ทัง้ ๑๐ นิว้

กระดกูซีโ่ครงทัง้ ๒๔ ซี ่กระดกูสนัหลงัเปนขอๆ และเปนทอนๆ สวมกนัไวเปนลำดบั
ลงไปตัง้แตกระดกูคอ ตลอดถงึกระดกูบัน้เอว กระดกูสะโพก กระดกูโคนขา กระดกูเขา
กระดกูแขง กระดกูขอเทา กระดกูฝาเทา กระดกูนิว้เทาทัง้ ๑๐ นิว้  พจิารณาโดยลำดบั
อยางนี ้เรยีกวา พจิารณาเปน อนโุลม

เมือ่พจิารณาเปนอนโุลมโดยลำดบัดงันีแ้ลว พงึพจิารณายอนกลบัเปนปฏโิลม ดงัตอ
ไปนี้

พงึมสีต ิกำหนดจติใหรวมสนทิเปนหนึง่ตลอดไป   ยกจติข้ึนเพงพจิารณา กำหนดรู
โครงกระดกู ยอนกลบัเปนปฏโิลม ตัง้แตเบือ้งต่ำลำดบัขึน้ไป จนถงึสดุเบือ้งบน

คอืเพงพจิารณาดใูหรใูหเหน็กระดกูนิว้เทา ทัง้ ๑๐ ตลอด  แลวเพงพจิารณา ดใูหรใูห
เหน็กระดกูฝาเทา กระดกูขอเทา กระดกูเทา กระดกูเขา กระดกูโคนขา กระดกูสะโพก
กระดกูบัน้เอว  กระดกูสนัหลงั กระดกูซีโ่ครง กระดกูหวัไหล กระดกูไหปลารา กระดกู
แขน กระดกูศอก กระดกูขอมอื กระดกูฝามอื กระดกูนิว้มอื กระดกูคอ กระดกูกะโหลก
ศรีษะ

พจิารณายอนกลบั ตัง้แตเบือ้งต่ำตลอดขึน้ไปจนถงึเบือ้งบนอยางนี ้เรยีกวา พจิารณา
เปน ปฏโิลม

พจิารณารวมศนูยกลาง
เมือ่พจิารณาโครงกระดกูเปนอนโุลม ปฏโิลม ถอยลง ถอยขึน้ รอบคอบตลอดแลว

พงึพจิารณารวมศนูยกลางทีท่ามกลางอก ดงัตอไปนี้

พงึมสีต ิ รวมจติ พรอมทัง้รวมความคดิเหน็ทีไ่ดพจิารณาเหน็โครงกระดกูตัง้แตเบือ้ง



1 - 47
ธรรมปฏิบัติ ๕ สาย : พุทโธ

บนลงไปถงึเบือ้งลาง  ตัง้แตเบือ้งลางยอนกลบัขึน้มาจนถงึเบือ้งบน รอบคอบตลอดแลวนัน้
ทวนกระแสรวมเขาตัง้ไวในทามกลางอก  มสีตพิจิารณาใหรแูจงวา “รางกายนี ้กเ็ปนแตเพยีง
สกัวากาย   ถาไมมใีจครอง กไ็มรสูกึ รนูกึ รคูดิ และเคลือ่นไหวไปมาไมได  มวีญิญาณจติดวง
เดยีวเทานัน้เปนใหญในชวีติของเรา   รางกายทัง้สิน้นีก้อ็ยใูนใตอำนาจแหงจติดวงนี ้เพราะ
ฉะนัน้ จำเปนเราตองรวมเอาดวงจติของเราเขาตัง้ไวใหเปนเอกจติ เอกธรรม เอกมรรค คอื
ใหเปนจติดวงเดยีว ตัง้มัน่อยทูีท่รวงอก”   วธิทีี ่๒ ดงักลาวมานี ้เรยีกวา เจรญิตรีณปรญิญาวธิี
จบเทานี้

เจรญิปหานปรญิญาวธิี
แปลวา ละ หรอื วาง นมิติไดขาด
นักปฏิบัติในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีเพียรเพงอยู  และประสงคจะบำเพ็ญตนใหกาวสู

โลกตุตรธรรม จงึจำเปนตองเจรญิปหานปรญิญาวิธตีอไป

การเจรญิปหานปรญิญาวธิ ี ยอมเจรญิดวยวปิสสนากรรมฐาน ๓ ประการ คอื
๑. วปิสสนานโุลม  ใชบรกิรรมภาวนาอนโุลมเขาหาวปิสสนาวธิี
๒. วปิสสนาสญุญตวโิมกข  ใชบรกิรรมภาวนาดบัสญัญาใหขาดสญู
๓. วปิสสนาวโิมกขปรวิตัิ  ใชบรกิรรมภาวนาวปิสสนาญาณวธิใีหเตม็รอบ  ระงบั

นมิติใหขาดถอนอปุาทานขนัธ ตลอดจนถอนตณัหาทัง้โคน

บดันีจ้ะกลาวภมูจิติแหงนกัปฏบิตัทิีส่มควรไดเจรญิวปิสสนา ทัง้ ๓ ประการ อยางใด
อยางหนึง่ เพือ่ผปูฏบิตัจิะไดปฏบิตัถิกู คอื

๑. นักปฏิบัติบางคนหรือบางรูปเมื่อนั่งสมาธิภาวนารวมจิตใหสนิทไดดี   แตมีปติ
แรงกลา บงัเกิดขึน้ทบัถมกลบเกลือ่นดวงใจ จะยกจติขึน้พจิารณาอะไรกไ็มสะดวก

๒. นักปฏิบัติบางคนหรือบางรูป เมื่อนั่งสมาธิภาวนา รวมจิตก็สนิทไดดีเหมือนกัน
แตเมือ่บงัเกิดมนิีมติขึน้มาก  เหลอืวสิยัทีจ่ะแกไขได  กลายเปนสญัญาเนือ่งอยใูน
จติ  ระงบัไมได   จำเปนตองเจรญิวปิสสนาสญุญตวโิมกข  ใชบรกิรรมภาวนา
วา “สพเฺพ สงฺขารา  สพพฺสญฺา อนตตฺา” เปนตน
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๓. นกัปฏบิตัผิมูภีมูจิติสงู ไดเจรญิญาตปรญิญาวธิ ี  และไดเจรญิตรีณปรญิญาวธิี
จนตลอด ดงักลาวแลว  เชือ่วามภีมูจิติสงู กาวลวงวปิสสนานโุลม และวปิสสนา-
สญุญตวโิมกขแลว  ควรไดเจรญิ วปิสสนาวโิมกขปรวิตั ิตอไป

ในขณะเมือ่ตรวจคนปฏภิาคนมิติ  เลกิถอนเครือ่งภายในภายนอกหมดแลว   ยงัเหลอื
แตโครงกระดกูเปลา  และไดพจิารณาโครงกระดกูเปนอนโุลม ปฏโิลม รอบคอบตลอดแลว
ไดรวมจติใหสนทิ  ตัง้มัน่ในทีท่รวงอกดแีลว   มสีต ิยกจติข้ึนเพงซึง่โครงกระดกูนัน้  ดวย
อบุายปญญา  ซึง่บงัเกดิขึน้เอง

แลเหน็ดวยในใจของตนเองวาโครงกระดกูทัง้สิน้นี ้ เปนของไมใชตน  ไมใชตวั  ไมใช
เรา  ไมใชเขา  ชือ่วาเหน็อนตัตา ดวยในใจของตนเอง  และเหน็เปนอนจิจงัไมเทีย่ง เปนทกุข
แนแกใจแลว  ยกคำบรกิรรมวปิสสนาวโิมกขปรวิตั ิขึน้บรกิรรมภาวนาวา

“สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา   สพเฺพ ธมมฺา อนจิจฺา   สพเฺพ ธมมฺา ทกุขฺา”
ใหบรกิรรมภาวนา  นกึอยใูนใจอยางเดยีว ไมออกปาก และไมใหมเีสยีง

มสีตกิำหนดจติเพงดวยความนิง่และวางเฉย  จนกวาจะปรากฏเหน็โครงกระดกูนัน้
หลดุถอนจากกนั  ตกลงไปกองอยทูีพ่ืน้แผนดนิ

เมือ่ปรากฏเหน็แจงชดัวาโครงกระดกูนัน้  หลดุออกจากกนัตกลงไปกองอยทูีพ่ืน้แผน
ดนิหมดแลว  พงึมสีตยิกจติขึน้เพง และบรกิรรมภาวนาวปิสสนาวโิมกขปรวิตัิอกีวา

“สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา   สพเฺพ ธมมฺา อนจิจฺา   สพเฺพ ธมมฺา ทกุขฺา”
ใหนกึอยใูนใจอยางเดยีว  จนกวาจะปรากฏเหน็ชดัวาเครือ่งอวยัวะทกุสวนทีต่กลงไป

กองอยทูีพ่ืน้แผนดนินัน้  ไดละลายกลายเปนดนิ  เปนน้ำ เปนลม  เปนไฟ ไปเองหมดแลว

เมือ่จะระงบัสญัญาทีห่มายพืน้แผนปฐพ ี พงึมสีตยิกจติขึน้เพงบรกิรรมภาวนา  วปิสสนา-
วโิมกขปรวิตั ิ ดงักลาวแลว

เมือ่จะระงบัเวทนา  สญัญา สงัขาร  วญิญาณ  ใหบรกิรรมภาวนา วปิสสนา-
วโิมกขปรวิตั ิ แบบเดยีวกนั
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ตลอดระงบัอรปูฌานทัง้ ๔  กใ็ชคำบรกิรรมภาวนา วปิสสนาวโิมกขปรวิตั ิแบบนี้
ตลอดไป   นีแ้ลชือ่วา ไดเจรญิปหานปรญิญาวธิี

ในตอนสดุทายนี ้ ขอเตอืนไววา ในเวลาไดใชคำบรกิรรมภาวนาวปิสสนาวโิมกขปรวิตัิ
นี ้   พจิารณาใหโครงกระดกูละลายไปเองแลวกด็ ีและไดพจิารณาใหเครือ่งอวยัวะตางๆ ที่
ตกลงไปกองอยพูืน้แผนดนินัน้ละลายกลายเปนดนิ เปนน้ำ เปนไฟ เปนลม ไปแลวกด็ ีตลอด
ไดเพงพิจารณาใหพืน้แผนดนิละลายไปเองแลวกด็ ี  พงึเปนผมูสีตบิรบิรูณ กำหนดเอาจติของ
ตนไวใหรวมสนทิเปนเอกจติ เอกธรรม เอกมรรค คอืเปนหนึง่อยกูบัทีต่ลอดไป   อยาพงึเปน
ผปูระมาททอดธรุะ ปลอยจติของตนใหฟงุซานไป

เมือ่ไดบำเพญ็ขอปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบในพระพทุธศาสนาดงักลาวมาถึงข้ันนีแ้ลว  ยอม
แลเหน็อานสิงสแหงการปฏบิตัพิระพทุธศาสนามากไมมปีระมาณ  ชือ่วาไดถงึพระไตรสรณคมน
อนัแทจรงิ   สวนทีย่ิง่กวานีย้งัมอียอูกี



1 - 50
ธรรมปฏิบัติ ๕ สาย : พุทโธ

ตวัอยางคำสอนเรือ่งการเจรญิภาวนา ของพระอาจารยมัน่ ภรูทิตโฺต

ภาวนา  คอื  การอบรมใจใหฉลาดเทีย่งตรงตอเหตผุลอรรถธรรม รจูกัวธิปีฏบิตัติอ
ตวัเองและสิง่ทัง้หลาย   ยดึการภาวนาเปนรัว้กัน้ความคดิฟงุของใจใหอยใูนเหตผุล  อนัจะเปน
ทางแหงความสงบสขุ    ใจทีย่งัมไิดรบัการอบรมจากการภาวนา จงึเปรยีบเหมอืนสตัวทีย่งั
มไิดรบัการฝกหดั ยงัมไิดรบัประโยชนจากมนัเทาทีค่วร   จำตองฝกหดัใหทำประโยชน ถงึ
จะไดรับประโยชนตามควร   ใจจึงควรไดรับการอบรมใหรูเรื่องของตัว จะเปนผูควรแก
การงานทัง้ปวง  ทัง้สวนเลก็สวนใหญ  ภายนอกภายใน

ผมูภีาวนาเปนหลกัใจ  จะทำอะไรชอบใชความคดิอานเสมอ   ไมเสีย่ง และไมเกดิ
ความเสยีหายแกตนเองและผเูกีย่วของ    การภาวนาจงึเปนงานเพือ่ผลในปจจบุนัและอนาคต
การงานทุกชนิดที่ทำดวยใจของผูมีภาวนา จะสำเร็จลงดวยความเรียบรอย  ทำดวยความ
ใครครวญเลง็ถงึประโยชนทีจ่ะไดรบั   เปนผมูหีลกัมเีหตผุล  ถอืหลกัความถกูตองเปนเขม็ทศิ
ทางเดนิของกาย วาจา ใจ    ไมเปดชองใหความอยากอนัไมมขีอบเขตเขามาเกีย่วของ   เพราะ
ความอยากดัง้เดิมเปนไปตามอำนาจของกเิลสตณัหา ซึง่ไมเคยสนใจตอความผดิ ถกู ด ีชัว่
พาเราเสยีไปจนนบัไมถวน ประมาณไมถกู   จะเอาโทษมนักไ็มได   ยอมใหเสยีไปอยางนา
เสยีดาย  ถาไมมสีตริะลกึบางเลย แลวของเกากเ็สยีไป ของใหมกพ็ลอยจมไปดวย  ไมมวีนั
ฟนคนืตวัได     ฉะนัน้ การภาวนาจงึเปนเครือ่งหกัลางความไมมเีหตผุลของตนไดดี

วธิภีาวนา คอื การสงัเกตจติทีอ่ยไูมเปนสขุ ดวยสตติามรกูารเคลือ่นไหวของจติ โดย
บรกิรรมธรรมบททีใ่หผลดี

วิธีภาวนานั้นลำบากอยูบาง เพราะเปนวิธีบังคับใจ  วิธีภาวนาก็คือวิธีสังเกตตัวเอง
สงัเกตจติทีม่นีสิยัหลกุหลกิ  ไมอยเูปนปกตสิขุ ดวยมสีตติามระลกึรคูวามเคลือ่นไหวของจติ
โดยมธีรรมบทใดธรรมบทหนึง่เปนคำบรกิรรม   เพือ่เปนยารกัษาจิตใหทรงตวัอยไูดดวยความ
สงบสขุในขณะภาวนา  ทีใ่หผลดกีม็อีานาปานสต ิคอืกำหนดจติตามลมหายใจเขาออก ดวย
คำภาวนา “พทุโธ”   พยายามบงัคบัใจใหอยกูบัอารมณแหงธรรมบททีน่ำมาบรกิรรมขณะภาวนา
พยายามทำอยางนีเ้สมอ ดวยความไมลดละความเพยีร   จติทีเ่คยทำบาปหาบทกุขอยเูสมอ
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จะคอยรสูกึตวัและปลอยวางไปเปนลำดบั  มคีวามสนใจหนกัแนนในหนาทีข่องตนเปนประจำ
จติทีส่งบตวัลงเปนสมาธ ิ เปนจติทีม่คีวามสขุเยน็ใจมาก และจำไมลมื  ปลกุใจใหตืน่ตวัและ
ตืน่ใจไดอยางนาประหลาด ...   ผมูปีญญา ซึง่มธีรรมเปนเครือ่งอย ู มคีวามเพยีรแยกกเิลส
ใหหมดไป จะไมเกียจคราน ขยนัหมัน่เพยีรทัง้กลางวนัและกลางคนื

กาลใดทีข่าดสต ิ กาลนัน้เรยีกวา ขาดความเพยีร  แมกำลงัเดนิจงกรมหรอืนัง่สมาธิ
อยสูกัแตวาเทานัน้  แตมไิดเรยีกวาเปนความเพยีรชอบ    ดงันัน้ ทานจงึสอนเนนลงในความ
มีสติ มากกวาธรรมอื่นๆ   เพราะสติเปนรากฐานสำคัญของความเพียรทุกประเภทและ
ทกุประโยคทีท่ำ   จนกลายเปนมหาสตขิึน้มา และผลติปญญาใหเปนไปตามๆ กนั

ภมูตินเพือ่ความสงบ ตองใชสตใิหมาก   ภมูติอไป สตกิบัปญญาควรเปนธรรมควบคู
กนัไปตลอดสาย

คำวา ศลี ไดแกสภาพเชนไร   ศลีอยางแทจรงิเปนไปดวยความมสีต ิรสูิง่ทีค่วรหรอื
ไมควร  ระวงัการระบายออกทางทวารทัง้ ๓   คอยบงัคบักาย วาจา ใจ ใหเปนไปในขอบเขต
ของศลีทีเ่ปนสภาพปกต ิ   ศลีทีเ่กิดจากการรักษามีสภาพปกต ิไมคะนองทางกาย วาจา ใจ
ใหเปนทีเ่กลยีด   นอกจากความปกตงิดงามทางกาย วาจา ใจ ของผมูศีลีวา เปนศลีเปนธรรม

ศลีนัน้อยทูีไ่หน  มตีวัตนเปนอยางไร  ใครเปนผรูกัษา   แลวกร็วูาผนูัน้เปนตวัศลี

ศลีกอ็ยทูีต่นนี ้  เจตนาเปนตวัศลี เจตนาคอืจติใจ คนเราถาจติใจไมมกีไ็มเรยีกวาตน
มแีตกายจะทำอะไรได   รางกายกบัจติตองอาศยัซึง่กนัและกนั  เมือ่จติไมเปนศลี  กายกป็ระพฤติ
ไปตางๆ   ผมูศีลีแลวไมมโีทษ  จะเปนปกตแินบเนยีนไมหวัน่ไหว  ไมมเีรือ่งหลงหาหลงขอ
คนทีห่า คนทีข่อ ตองเปนทกุข  ขอเทาไหรยิง่ไมม ี ยิง่อดอยากยากเขญ็ยิง่ไมมี

กายกบัจติเราไดมาแลว  มอียแูลว  ไดจากบดิามารดาพรอมบรบิรูณแลว  จะทำให
เปนศลีกร็บีทำ  ศลีมอียทูีเ่รานีแ้ลว  รกัษาไดไมมกีาล  ไดผลไมมกีาล

ผมูศีลียอมเปนผอูงอาจกลาหาญ  ผมูศีลียอมมคีวามสขุ  ผจูกัมัง่คัง่บรบิรูณสมบรูณ
ไมอด ไมจน กเ็พราะรกัษาศลีไดสมบรูณ   จติดวงเดียวเปนศลี เปนสมาธ ิเปนปญญา    ผมูี
ศลีแท เปนผหูมดเวรหมดภยั
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การบำรงุรกัษาสิง่ใดๆ ในโลก  การบำรงุรกัษาตนคอืใจ เปนจดุทีย่อดเยีย่มของโลก
ไดใจแลวคอืไดธรรม  เหน็ใจตนแลวคอืเหน็ธรรม  รใูจแลวคอืรธูรรมทัง้มวล  ถงึใจตนแลว
คอืถงึนพิพาน   ใจนีแ่ลคอืสมบตัอินัลนคา  จงึไมควรอยางยิง่ทีจ่ะมองขามไป

คนพลาดใจ คอืไมสนใจปฏบิตัติอใจดวงวเิศษในรางนี ้ แมจะเกดิรอยชาตพินัชาตกิค็อื
ผพูลาดอยนูัน่เอง

ใจนีแ่ลเปนผทูรงบญุ ทรงกศุล  ทรงมรรค ทรงผล  ทรงสวรรคนพิพาน  และใจนีแ่ล
เปนผไูปสสูวรรคนพิพาน   นอกจากใจ ไมมอีะไรจะไป

อารมณภายนอกและภายใน เปนของทีต่ัง้อยเูปนธรรมดา  แตจติเปนของทีร่บัร ู ฉะนัน้
ตองทรมานจติใหมากๆ  แกอวชิชา แกอาสวะ แกทกุข แกสมทุยั  นโิรธเกดิญาณตัง้อยเูปน
อมตธรรมทีไ่มตาย

ถาสงจติรเูหน็นอกกาย เปนมจิฉาทฏิฐิ   ใหรเูหน็อยใูนกายกบัจตินัน้ เปนสมัมาทฏิฐิ

ทานกำชบัวาอยาใหจติเพงนอก  ใหรใูนตวั เหน็ในตวั  เมือ่รใูนตวัแลวรทูัว่ไป เพราะ
ตวัเปนตนเหตุ

การนอน การสงบเขาฌาน เปนอาหารของจติและรางกายอยางหนึง่   สมถะตอง
พักจิตสงบอารมณ  สวน วิปสสนา จิตเดินไตรลักษณใหรูอริยสัจ  เหนื่อยแลวเขาพักจิต
พกัจติหายเหนือ่ยแลวจติตรวจอรยิสจัอกี  ดงันี ้   ฉะนัน้ ใหฉลาดในการพกัจติ การเดินจติ
ทัง้วปิสสนาและสมถะ พระโยคาวจรเจาทิง้ไมได  ชำนชิำนาญทัง้ ๒ วธิ ีจงึเอาตวัพน
จากกเิลสทัง้หลายไปได  เปนมหาศลี  มหาสมาธ ิ เปนมหาปญญา  มศีลีทัง้อยางหยาบ
อยางกลางอยางละเอยีด พรอมทัง้จติเจตสกิ พรอมทัง้กรรมบถ ๑๐   ไมกระทำผดิในทีล่บั
และทีแ่จง  สวางทัง้ภายในทัง้ภายนอก  มมีหาสตริอบคอบหมด  วิโมกข  วมิตุต ิ อกปุปธรรม
จติบรสิทุธิ ์  จติปกต ิ  เปนจติพระอรหนัต สวางแจงทัง้ภายนอกภายใน สวางโร   ปถุชุน
ติเตียน [พระอรหันต ยอม] เกิดบาป   เพราะพระอรหันตบริสุทธิ์  กายเปนชาตินิพพาน
วาจาใจเปนชาตนิพิพาน  นพิพานม ี๒ อยาง  นพิพานยงัมชีวีติอย ู๑  นพิพานตายแลว ๑
พระอรหนัตรอขึน้รถขึน้เรอืไปนพิพาน ฉะนัน้
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คำนำ

หนังสืออานาปานสติภาวนาเลมนี้  จัดพิมพเพื่อเปนแนวทางแกการปฏิบัติสำหรับทานที่
สนใจเจรญิกมัมฏัฐานแบบกำหนดลมหายใจเขา-ออก ซึง่เปนกมัมฏัฐานทีเ่หมาะกบับคุคลทกุประเภท
คณะผูรวบรวมไดรวบรวมเนื้อหาสาระที่สำคัญสวนใหญจากหนังสืออานาปานสติภาวนา  ซึ่งเปน
การบันทึกการบรรยายธรรมโดยพระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) และไดมีการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมเนื้อหาบางสวน เพื่อความสมบูรณยิ่งขึ้น

ฉะนัน้ คณะผรูวบรวมหวงัวาหนงัสอืเลมนี ้จะเปนแนวทางในการปฏบิตัเิจรญิอานาปานสต-ิ
กมัมฏัฐานไดเปนอยางดเีลมหนึง่  และหากวามขีอผดิพลาดอนัใดทีเ่กดิมขีึน้จากหนงัสอืเลมนี ้ คณะ
ผูเรียบเรียงยินดีนอมรับขอผิดพลาดอันนั้น เพื่อนำมาปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้นไป.
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สารบัญ

อานาปานสติภาวนา

ภาคนำ วาดวยบพุพกจิของสมาธภิาวนา
บพุพกจิโดยเฉพาะของการเจรญิสมาธิ

ก. อปุมาประจำใจ : คนมปีญญา ยนืบนแผนดนิ ลบัอาวธุคม ถางปา .....................................๑๓
ข. ตดัปลโิพธ ๑๐ อยาง มอีาวาสปลโิพธเปนตน ........................................................................๑๕
ค. การเลือกสิ่งแวดลอม ...............................................................................................................๑๙

- ตองรจูรติ เพือ่หาใหตรงกับจรติเฉพาะๆ ................................................................. ๑๙
- ธรรมชาติเปนที่สัปปายะ ในการปฏิบัติ .................................................................๒๒

ฆ. ตระเตรียมทางหลักวิชาเก่ียวกับสมาธิ ที่ตองทราบลวงหนา ............................................... ๒๖
   ตระเตรยีมทางปฏบิตั ิเพือ่ทฤษฎ-ีปฏบิตัจิะสมัพนัธกนั ......................................................... ๒๙
ทำไมเลือกอานาปานสติ มาเปนกัมมัฏฐานหลัก ? .....................................................................๓๒
ใครที่จะเปนผูเจริญอานาปานสติ ? ..............................................................................................๓๔
วธิเีจริญอานาปานสต ิ มีอยอูยางไร ? ..........................................................................................๓๕

ภาคอานาปานสตภิาวนา - วาดวยวธิเีจรญิอานาปานสติ

จตกุกะที ่๑ - กายานปุสสนาสตปิฏฐาน ...................................................................... ๔๐
ตอน ๑ อานาปานสต ิขัน้ที ่๑  การกำหนดลมหายใจยาว ..............................................๔๑

ใหรจูกัทีว่ายาวนัน้อยางไร ? สงัเกตความแตกตางทีไ่หน ? เมือ่ไร? .......................๔๑
วธิกีารกำหนดลมหายใจ ในลกัษณะทีต่างๆ กนั มอียางไร ?................................... ๔๒
กรรมวธิ ี๑๐ ระยะในขณะแหงการกำหนดลม ...........................................................๔๖
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ตอน ๒ อานาปานสต ิขัน้ที ่๒  การกำหนดลมหายใจสัน้ ...............................................๔๘
การฝกขั้นนี้ก็เพื่อรูจักเปรียบเทียบยาว-สั้น จะทำใหรูลมตามปรกติได ...................๔๙
อปุมาเหมอืนไกวเปล ชาหรอืเรว็ สัน้หรอืยาว สตไิมผละไปไหน ..............................๕๐

ตอน ๓ อานาปานสต ิขัน้ที ่๓  การกำหนดลมหายใจทัง้ปวง ........................................๕๐
เริม่ สกิขติ - ทำในบทศกึษา คอืตัง้แตขัน้นีไ้ป เริม่มญีาณเจอืเขามา ......................๕๑
ขัน้นีเ้ปลีย่นจาก ปชานาติ เปน ปฏสิเํวท ีคอืรพูรอมเฉพาะ .................................. ๕๒
กำหนดรูกายทั้งปวง ก็คือการรูกำหนดลมหายใจโดยประการทั้งปวง .....................๕๓
วิธีการรูกำหนดลมหายใจทั้งปวง ................................................................................๕๓
เม่ือรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจริงแลว ก็นำไปสูสมาธิแนวแนตอไป ....................๕๖

ตอน ๔ อานาปานสต ิขัน้ ๔  การทำกายสงัขารใหรำงับ ...............................................๕๖
“กายสังขาร” หมายถึงลมหายใจทำหนาที่ปรุงแตงรางกาย ....................................๕๖
การทำกายสังขารใหรำงับ ......................................................................................... ๕๗
 - ทำใหรำงบัดวยการกำหนด ....................................................................................๕๙
 - ทำใหรำงบัดวยการพจิารณา .................................................................................๕๙

ลำดับแหงกรรมของวิธีอานาปานสติ ........................................................................................๖๑
  ๔ ระยะแรก เปนขัน้สมถะ ........................................................................................................ ๖๒
  ๔ ระยะหลงั เปนขัน้วปิสสนา ................................................................................................... ๖๒

ระยะที ่๑  คณนา - นบัดวยสงัขยา ...........................................................................๖๓
                   - นบัโดยคำนวณสัน้ยาว ..............................................................๖๔
ระยะที ่๒  อนพุนัธนา การตดิตามลมละเอยีดอยางใกลชดิ ....................................๖๖
ระยะที ่๓  ผสุนา กำหนดฐานลมทีถ่กูตอง ................................................................ ๖๘
ระยะที ่๔  ฐปนา กำหนดฐานแหงนมิติ จนเกดิปฏภิาคนมิติ ....................................๖๘

กฎเกณฑเกีย่วกบันมิติ บรกิรรมนิมติอคุคหนมิติ ปฏภิาคนมิติ .................................................๖๙
- ตวัอยาง กรณเีจรญิกสณิ ........................................................................................๗๐
           กรณเีจริญอสภุกมัมฎัฐาน ........................................................................๗๑
           กรณเีจริญอานาปานสติ ...........................................................................๗๑
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- นมิติตางกนั มผีลแกจติตางกนั ...............................................................................๗๓
- อุปสรรคการเกิดปฏิภาคนิมิตและฌาน - อุปสรรคตอนแรก ..............................๗๔
                                         - อปุสรรคทัว่ไป ๙ คู ........................... ๗๗
- การละนวิรณ เฉพาะทีเ่ปนหนาทีข่องสมาธิ ...........................................................๗๙
- องคแหงฌาน : วติก วจิาร ปต ิสขุ เอกคัคตา .....................................................๗๙
- องคฌานทัง้ ๕  ทำใหเกดิฌานได นบัแตปฐมฌาน ..............................................๗๙
- องคฌาน กำจดันวิรณไดอยางไร .............................................................................๘๔
- องคฌาน กำจดันวิรณเมือ่ไร? .................................................................................๘๕

สมาธ ิ๒ อยาง โดยเปรยีบเทยีบระหวางอปุจาระ กบัอปัปนา .................................................๘๖
- การอาศัยปฏิภาคนิมิต เพื่อหนวงเอาฌาน ............................................................ ๘๗
- การรกัษาปฏภิาคนมิติ ทีเ่พิง่ไดใหมๆ ......................................................................๘๘
- เรงใหเกดิอปัปนาสมาธ ิดวยอปัปนาโกศล ความฉลาด ๑๐ อยาง ......................๙๐
การบรรลฌุาน นบัแตปฏภิาคจะปรากฏ ปรากฏแลว รกัษาและหนวงจนลุ ..........๙๐
- ภาวะของจติในขณะแหงฌาน ..................................................................................๙๑
- ฌานถดัไปปรากฏ : ทตุยิฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌาน ..........................................๙๕
- วส ี๕ ประการ ....................................................................................................... ๑๐๐
สรปุใจความของอานาปานสต ิ ขัน้ที ่ ๔ .................................................................. ๑๐๗
กลาวสรปุ จตกุกะที ่๑  กายานปุสสนาสตปิฏฐาน ................................................ ๑๐๘

จตกุกะที ่๒ - เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน ..................................................................๑๑๐
ตอน ๕ อานาปานสต ิขัน้ที ่๕  การกำหนดปติ ............................................................... ๑๑๐

สกิขฺต ิ - ในขัน้นีม้กีารคมุความรสูกึตอปต ิ เปนบทศกึษา ...................................... ๑๑๑
ปตปิฏสิเํวท ี - เปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่ปต ิ กลาวคอืความอิม่ใจ ............................. ๑๑๑
การเกดิแหงปต ินบัแตขัน้ตนไปตามลำดบั ๑๖ ขัน้ ................................................๑๑๒
ความเปนภาวนา : ทีไ่ดชือ่วา ภาวนา เพราะมคีวามหมาย ๔ : ........................... ๑๑๖
- ภาวนาไดผล เพราะมงุตรงจุดไดถกูและเหมาะ .................................................. ๑๑๗
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- ภาวนาไดผล เพราะประมวลใหธรรมทำหนาทีร่วมกนั ....................................... ๑๑๗
- ภาวนาไดผล เพราะสามารถใชความเพียรไปตามนั้นได ..................................... ๑๑๘
- ภาวนาไดผล เพราะสามารถทำไดมาก ไดสมบรูณ ............................................. ๑๑๘

ตอน ๖ อานาปานสต ิขัน้ที ่๖  การกำหนดสขุ ............................................................. ๑๑๙
วธิปีฏบิตั ิพงึยอนกำหนดองคฌาน ทีเ่กีย่วกบัสขุ ๑๐ หวัขอ ................................๑๒๐

ตอน ๗ อานาปานสต ิขัน้ที ่๗  การกำหนดจติตสงัขาร ............................................. ๑๒๓
จติตสงัขาร คอือะไร ? ............................................................................................ ๑๒๓
จติตสงัขาร ปรากฏแกใคร ? ในขณะไหน ? ...........................................................๑๒๕
รูพรอมเฉพาะดวยอาการอยางไร ?....................................................................... ๑๒๗

ตอน ๘ อานาปานสต ิขัน้ที ่๘  การทำจติตสงัขารใหรำงับ .........................................๑๒๘
ทีแรกพึงทำกายสังขารใหรำงับ จิตตสังขารจะพลอยเปนของรำงับ .....................๑๒๙
เลือ่นมากำหนด สญัญา เวทนา ทีค่อย ๆ รำงบัลง ๆ ............................................ ๑๓๐
แลวพิจารณาไตรลักษณของสัญญาเวทนา จึงเปนทั้งญาณและรำงับ .................  ๑๓๐
สรปุใจความของอานาปานสต ิ ขัน้ที ่ ๘ ................................................................... ๑๓๑
กลาวสรปุ จตกุกะที ่๒  เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน .............................................. ๑๓๑

จตกุกะที ่๓ - จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน ...................................................................๑๓๒
ตอน ๙ อานาปานสต ิขัน้ที ่๙  การรพูรอมซึง่จติ ........................................................ ๑๓๒

สิกขติ -ในขั้นนี้ มีการคุมความรูสึกตอพฤติของจิตเปนบทศึกษา .........................๑๓๓
จิตฺตปฏิสํเวที -เปนผูรูพรอมเฉพาะจิต โดยเอาจิตเปนอารมณ ..............................๑๓๓
รพูรอมเฉพาะซึง่จติในทกุขัน้ของการยอนปฏบิตัมิาแตตน ๘ ขัน้ .......................... ๑๓๔
  ก. พจิารณายิง่ขึน้ๆ โดยอาการ ๑๖ เหน็ความทีจ่ติเปนสงัขารธรรม ................ ๑๓๔
   ข. พจิารณาโดยทกุลกัษณะของจติ เชนจติมรีาคะ-ไมมรีาคะ ฯลฯ .................. ๑๓๕
เมือ่รพูรอมซึง่จติแลว ญาณ สต ิธรรมสโมธาน กเ็กดิตามสวน ............................ ๑๓๖
สรุปเปนขอสังเกตวา จตุกกะนี้คือดูและฝกควบคุมจิตในลักษณะตางๆ ................ ๑๓๖

ตอน ๑๐ อานาปานสต ิขัน้ที ่๑๐  การทำจติใหปราโมทยยิง่อยู ................................... ๑๓๗
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ทำใหปราโมทยขณะไหน ? ทำใหเกดิไดในทกุขัน้ทีฝ่กมาแตตน ............................. ๑๓๗
ความปราโมทยมอียอูยางไร ? ปราโมทยในทีน่ี ้ เอาแตทีอ่าศยัธรรม ๒ .............. ๑๔๐
- ปราโมทยเกิดดวยอำนาจสมาธิ ............................................................................ ๑๔๑
- ปราโมทยเกิดดวยอำนาจปญญา .......................................................................... ๑๔๑
ประคองปราโมทยทกุขัน้ สต ิญาณ ธรรมสโมธาน กม็ทีกุลมหายใจ ....................๑๔๒

ตอน ๑๑ อานาปานสต ิขัน้ที ่๑๑  การทำจติใหตัง้มัน่อยู ............................................... ๑๔๓
การสำรวมจิตอยูในเรื่องใด ชื่อวามีไตรสิกขาครบมาตั้งแตขั้นตนๆ ...................... ๑๔๓
ทีว่าทำจติใหตัง้มัน่นัน้  ๑. ความตัง้มัน่เปนอยางไร ? ............................................ ๑๔๔
                       ๒. ความตัง้มัน่มไีดเมือ่ไร ? .............................................. ๑๔๖
                          - ตัง้ม่ันในระยะเริม่แรกแหงการกำหนดอารมณ ........ ๑๔๖
                          - ตัง้มัน่ในขณะทีจ่ติอยใูนฌาน (อปัปนาสมาธ)ิ .......... ๑๔๗
                          - ตัง้มัน่ในขณะอนนัตรกิสมาธิ ..................................... ๑๔๗
สรปุการฝกในขัน้ที ่๑๑ ทำใหเกดิสต ิญาณ ธรรมสโมธาน ตามสวน .................. ๑๔๗

ตอน ๑๒ อานาปานสต ิขัน้ที ่๑๒  การทำจติใหปลอย ................................................... ๑๔๘
ทีว่าทำจติใหปลอยอยนูัน้ ปลอยอยางไร ? ............................................................. ๑๔๙
  - ทำจติใหปลอยสิง่ทีเ่กดิขึน้ในจติ (ขัน้สมถะ) ...................................................... ๑๕๐
  - ทำจติใหปลอยสิง่ทีจ่ติยดึไวเอง (ขัน้วปิสสนา) .................................................. ๑๕๐
กลาวสรปุ จตกุกะที ่๓  จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน ................................................ ๑๕๑

จตกุกะที ่๔ - ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน ................................................................... ๑๕๒
ตอน ๑๓ อานาปานสต ิขัน้ที ่๑๓  การตามเหน็ความไมเทีย่ง ........................................ ๑๕๔

อะไรคอืสิง่ไมเทีย่ง ?   - สิง่ทีถ่กูสมัผสั (อายตนะภายนอก) ................................. ๑๕๔
                        - สิง่ทำหนาทีส่มัผสั (อายตนะภายใน) ............................ ๑๕๕
                       - อาการทีเ่นือ่งกนัในการสมัผสั ........................................ ๑๕๕
ภาวะความไมเทีย่งเปนอยางไร ? ............................................................................ ๑๕๖
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วธิกีารตามเหน็ไมเทีย่งนัน้ ทำอยางไร ? ................................................................ ๑๕๗
  - มองทีก่ลมุสงัขาร เชนวยัเปลีย่นไปทกุขณะ .................................................... ๑๕๗
  - มองทีส่ิง่รูปนาม ลวนขึน้อยกูบัจติทีเ่กดิดบั ...................................................... ๑๕๘
  - มองทีส่ิง่ตางๆ มเีหตปุจจยัทีเ่ปลีย่นไปๆ ............................................................ ๑๕๘
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อานาปานสติภาวนา

ภาคนำ บุพพกิจในการเจริญสมาธิ

(ก) การทำอปุมาเปนหลกัประจำใจ
เกีย่วกบัการทำกมัมฏัฐานนี ้ ทกุคนควรจะมคีวามแจมแจงในอปุมาของการทำกมัมฏัฐาน

ทัง้หมด ไวเปนแนวสงัเขป กนัความฟนเฝอ.     การทีต่องใชฝากไวกบัอปุมา กเ็พราะเปน
การงายแกการกระทำไวในใจ  ในลักษณะที่เปนการเห็นแจง   มิใชเปนเพียงความจำหรือ
ความเขาใจ.   เก่ียวกบัเรือ่งนี ้พระอาจารยในกาลกอน เชน อาจารยผรูจนาคมัภรีวสิทุธมิรรค
โดยเฉพาะ  ไดถอืเอาอปุมานีเ้ปนหลกั  มใีจความวา “คนมปีญญา ยนืหยดัมัน่คงอยบูน
แผนดนิ  ฉวยอาวธุทีค่มดวยมือ ลบัทีห่นิแลว มคีวามเพยีร ถางปารกใหเตยีนไปได”๑

คำอธบิายของทานมวีา คนมปีญญา หมายถงึปญญาเดมิๆ   ทีต่ดิมากบัตวัทีเ่รยีกวา
“สหชาตปญญา” หรอืทีเ่รยีกในสมยันีว้า Intellect  หมายความวา เปนปญญาทีย่งัดบิอยู
จะตองไดรบัการทำใหงอกงามเปนปญญาทีแ่ทจรงิโดยสมบรูณ  ซึง่เรยีกวา “วปิสสนาปญญา”
หรอืทีเ่รยีกในบดันีว้า Intuitive wisdom.   ขอนีห้มายความวา คนทีจ่ะทำกมัมฏัฐานตองมี
แววฉลาดอยตูามสมควร  เพือ่เปนพืน้ฐานสำหรบัเพาะปลกูปญญาตอไป.   ถาเปนคนโงเงา
กไ็มมทีางทีจ่ะทำไดตามแนวนี ้  จกัตองไปกระทำตามแนวของพวกศรทัธา  หรอืพธิรีตีองตางๆ
ไปกอน เปนธรรมดา.

คนแมมปีญญา กย็งัตอง ยนืใหมัน่คงบนแผนดนิ.  แผนดนิในทีน่ีไ้ดแก ศลี หรอื
ความสมบรูณดวยศลี  ซึง่เปนรากฐานของการเปนอยปูระจำวนั  เพือ่ไมใหมทีกุขมโีทษทีเ่ปน
ชัน้หยาบๆ หรอืทีเ่ปนภายนอกซึง่แวดลอมบคุคลนัน้อย ู เกดิเปนสิง่รบกวนขึน้มาได   ศลีจงึ
ถูกเปรียบดวยแผนดินที่แนนหนาสามารถที่จะยืนหยัดได    ไมใชที่เปนหลมเปนโคลนหรือ
เปนเลน เปนตน.    ผปูฏบิตัจิะตองชำระแผนดนิคอืศลีของตน ใหเหมาะสมสำหรบัทีจ่ะยนื
ไมวาจะเปนบรรพชติหรอืฆราวาส.
๑ วสิทุธมิรรคบาล ี ภาค ๑  หนา ๑.
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จบัอาวธุทีค่มขึน้มาเพือ่จะลบั :  คำวา “อาวธุทีค่ม” ในทีน่ีไ้ดแก โลกยิปญญา หรอื
สมัมาทฏิฐติางๆ  ทีไ่ดมาจากการศกึษาเลาเรยีนเพือ่การนีโ้ดยเฉพาะ  เอามาลบัใหคม หรอื
กลายเปนโลกตุตรปญญาไปดวยการลบั คอืการทำกมัมฏัฐานนัน่เอง  จนกวามนัจะคมถงึขนาด
ตดัสญัโญชนหรอืตดัอนสุยัได.

จบัดวยมือ   คำวา “มอื” ในทีน่ี ้หมายถงึ ปารหิารกิปญญา หมายถงึ ปญญาสวนที่
รหูรอืทำใหแนใจวา สิง่นีเ้ปนสิง่ทีต่องทำ หรอืจำเปนจะตองทำโดยเดด็ขาด สำหรบัสตัวทีเ่วยีน
วายอยใูนวฏัฏสงสาร.  หรอืหมายถงึปญญาเดิมๆ ทีไ่ดรบัการเพาะหวานใหรสูกึในหนาทีข่อง
ตนอยางแทจรงิ  รวมทัง้รจูกัเลอืกหนาทีท่ีค่วรเอามาเปนหนาทีอ่ยางสงูสดุดวย.

ลบัอาวธุนัน้ทีห่นิ  คำวา “หนิ” หมายถงึ สมาธ ิ  สมาธเิปนสิง่ทีต่องทำใหไดกอน  ใน
ฐานะที่เปนบาทฐานของปญญาที่เปนตัววิปสสนา;   จะเปนสมาธิที่เกิดเองตามธรรมชาติ
พรอมกบัปญญาเดมิๆ หรอืจะเปนสมาธทิีเ่พิง่ทำใหเจรญิข้ึนมาใหมในขณะนีก้ต็าม   ลวนแต
เรยีกวา หนิสำหรบัลบั ในทีน่ีด้วยกนัทัง้นัน้.

คำวา “มคีวามเพยีรเขมแขง็ในการทีใ่ชศาสตรา” นัน้ หมายถงึ อทิธบิาททัง้ ๔  คอื
ความพอใจในสิง่ทีจ่ะทำจรงิๆ,  ความกลาหรอืความเขมแข็งในการทีจ่ะทำจรงิๆ,  ความเอาใจ
ใสในเรือ่งนัน้จรงิๆ   หมายถงึความมจีติจดจออยตูัง้แตตนปลาย ไมมกีารเปลีย่นแปลง,   และ
มคีวามพนิจิพจิารณาดวยสตปิญญาในการทีจ่ะแกไขขอขดัของดวยปฏภิาณทีเ่ฉลยีวฉลาด และ
ทนัทวงทอียเูสมอ.   เรยีกเปนบาลวีา ฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมัิงสา อนัเปนปจจยัสำคญัของการ
บรรลคุวามสำเรจ็.

คำวา “ยอมถางปารกได” หมายถึง สามารถถางสิ่งที่รกรุงรังอยางยุงเหยิง เชน
ซมุเซงิของกอไผทีเ่ก่ียวกนัอยางหนาแนน และเตม็ไปดวยหนามได.    ปารกเชนนี ้หมายถงึ
กเิลสทีม่อียใูนสนัดานของสตัว  เพราะมลีกัษณะเชนเดยีวกนักบัเชงิหนามดงัทีก่ลาวแลว.

อปุมาทีก่ลาวนี ้ยอมใหความกระจางในลทูางของการปฏบิตั ิ ตลอดถงึความเกีย่วพนั
กนัของกศุลธรรมเหลานัน้วามอียอูยางไร   เปนเครือ่งประกนัความฟนเฝอและใหความแนใจ
ในทางปฏบิตัพิรอมกนัไปในตวั    นบัวาเปนสตูรทีค่วรเดนชดัอยใูนสายตา ทัง้ตานอกและตาใน
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ของผปูฏบิตัอิยเูสมอ.    สรปุเปนประโยคสัน้ๆ อกีครัง้หนึง่วา   “คนมปีญญา ยนืหยดับน
แผนดนิ   ฉวยศาสตราอนัคมดวยมอื ลบัทีห่นิ มเีพยีรแลว ยอมถางรกชฏัได” ดงันี้.

(ข) การตัดปลโิพธ
เมือ่แนใจในการทำกมัมฏัฐานแลว   มกีจิทีจ่ะตองตดัปลโิพธคอืสิง่ทีเ่ปนกงัวล อนัจะ

เกาะเกีย่วหรอืรบกวนใจตางๆ   ทัง้ทีเ่ปนเรือ่งใหญและเรือ่งหยมุหยมิ   ซึง่ทานยกมาแสดงไว
ใหสงัเกตเปนตวัอยาง ๑๐ อยาง๒ คอื :-

๑. อาวาสปลโิพธ  ความกงัวลใจเนือ่งดวยทีอ่ยอูาศยัไดแก หวงเรือ่งทีอ่ย ู นบัตัง้แต
หวงวัด หวงกุฏ ิทีต่นตองทิง้ไป  เพือ่ไปทำกมัมฏัฐานในปาหรอืทีอ่ืน่.   แมทีส่ดุแตความหวงใน
หนาทีท่ีจ่ะตองทำ เก่ียวกบักระตอบเลก็ๆ ทีน่ัง่ทำกมัมฏัฐานนัน่เอง  เชน ถายงัมหีวงวาสตัว
เชนปลวกจะรบกวน หรอืหลงัคาจะรัว่ หรอือะไรบางอยางจะเกดิข้ึน   ซึง่จะตองดแูลระวงั
รกัษาแลว  เรยีกวาเปนปลโิพธ เปนอปุสรรคในการทำกมัมฏัฐานโดยตรง.   เขาจะตองสะสาง
ปญหาเหลานัน้ใหเสรจ็เสยีกอนทกุสิง่ทกุอยางจรงิๆ   และเมือ่ไดลงมอืทำกมัมฏัฐานแลว  ตอง
ไมมหีวงวามนัจะเปนอยางไรหมด   แมแตกระตอบทีต่นกำลงันัง่กมัมฏัฐานอยู.   โดยนยันี้
จะเหน็ไดทนัทวีา  การทีผ่เูริม่ฝกไปทำกมัมฏัฐานเสยีในถิน่อืน่ ซึง่ไมมอีะไรเปนตวันัน้ ดกีวา
ทำในถิน่ของตวัเอง,  และทำทีโ่คนไมดกีวาทำทีก่ฏุเิปนตน.   แมไปนัง่ทำทีโ่คนไม กค็วรจะเปน
โคนไมทีไ่มทำใหเกดิการระแวงวาจะมใีครมายนืดู.    ถาหาโคนไมอยางนัน้ไมได กต็องตดัใจ
ลงไปวาใครจะมายนืดกูช็างหวัมนั ดงันีเ้ปนตน  จงึจะเปนอนัวา  มกีารตัดปลโิพธขอนีแ้ลว
โดยสิน้เชงิ.

๒. กลุปลโิพธ  หมายถงึความหวงสกลุอปุฏฐาก หรอืบคุคลผชูวยเหลอืสนบัสนนุตน
เชน  หวงวาเขาเหลานั้นจะเจ็บไขเปนตนบาง เขาจะเหินหางจากเรา เพราะไมไดพบกัน
ทุกวัน ดังนี้บาง.   ขอนี้หมายถึงความรักใครเปนหวงอาลัยอาวรณ ในบุคคลผูทำหนาที่
สนบัสนนุตนทกุชนดิ.   ผปูฏบิตัจิะตองทำจติใจใหม ในลกัษณะทีอ่าจจะสรปุไดวา เดีย๋วนีบ้คุคล
เหลานัน่ไมมอียใูนโลกแลว.
๒ วสิทุธมิรรคแปลภาค ๑ ตอน ๒  หนา ๑๕.



ธรรมปฏิบัติ ๕ สาย : อานาปานสติ
2 - 16

๓. ลาภปลโิพธ  ความหวงใยในลาภสกัการะ ทีเ่คยมอีย ูหรอืกำลงัมอีย ูวาจะขาดไป
หรอืแมแตความรสูกึวา เมือ่ทำกมัมฏัฐานสำเรจ็แลว ลาภสกัการะสรรเสรญิและชือ่เสยีงจะมี
มากขึน้กวาเดมิ ดงันีเ้ปนตนกด็ ี   รวมเรยีกวา ความหวงใยในลาภสกัการะ ดวยกนัทัง้นัน้.
ผูปฏิบัติจะตองทำในใจใหมีความเห็นอยางแจมแจงวา ลาภสักการะเปนสิ่งที่นาขยะแขยง
ในฐานะทีเ่ปนอนัตรายโดยตรงตอการปฏบิตัเิพือ่บรรลนุพิพานทกุชนดิ   รวมความวา จะตอง
สละทรัพยสมบัติทั้งที่เปนอดีต ปจจุบัน และอนาคตโดยสิ้นเชิง   ยอมตนเปนผูสิ้นเนื้อ
ประดาตวัในขณะนี้.   ถามีเรือ่งจะตองใชสอยอะไรกนัใหมไวพดูกนัใหมทหีลงั ไมใชเวลานี้.

๔. คณปลโิพธ  ความหวงใยในหมคูณะทีอ่ยภูายใตบงัคบับญัชาดแูลหรอืความรบัผดิ
ชอบของตน  ก็เปนสิ่งที่ตองสลัดออกไปแลวโดยสิ้นเชิง  มีการปกใจในการเปนบุคคลผู
โดดเดีย่วโดยแทจรงิ.   แมวาจะตองกลบัไปอยใูนหมคูณะอกี ตองไมมเีรือ่งทีจ่ะกงัวลในขณะนี้.

๕. กมัมปลโิพธ หมายถงึการงานตางๆ ทีก่ำลงัคาราคาซงัอยใูนมอื หรอืโดยการรบั
ผดิชอบกต็าม นีเ้ปนสวนหนึง่.   อกีสวนหนึง่คอื นสิยัทีช่อบทำนัน่ทำนีไ่มหยดุ หรอืความรทูี่
จะทำนัน่ทำนีเ่สยีเรือ่ยไป.   ทัง้ ๒ ประเภทนี ้จดัเปนปลโิพธโดยเทากนั.   ผปูฏบิตัจิะตอง
ทำในใจจนกระทัง่มองเหน็ชดัวา ไมมกีารงานทีไ่หนอกีแลว ทีจ่ะเสมอเหมอืนการงานคอืการ
ทำกมัมฏัฐาน ทีเ่รากำลงัทำอยนูี้.    เราตองไมทำใหการงานทีไ่มมคีาอะไรมากมาย มาทำให
การงานอนัมคีาสงูสดุตองเสยีหายไป.   หรอืถาหากมทีางทีจ่ะสะสางเครือ่งกงัวลอนันีไ้ดโดย
วธิใีด เชน มอบหมายใหผทูีค่วรไดรบัมอบหมายไปทำเสยีได  กเ็ปนอบุายทีค่วรทำใหเสรจ็เสยี
กอนเปนการลวงหนา ดงันีเ้ปนตน.

๖. อทัธานปลโิพธ  ความกงัวลเนือ่งดวยการเดนิทาง.  ขอนีม้คีวามหมายเปน ๒ สถาน
คอื สำหรบัผทูีเ่ดนิทองเทีย่วไปพลาง ทำกมัมฏัฐานไปพลาง  นีจ้ะตองไมกงัวลถงึการเดินทาง
ทีจ่ะมใีนวนัตอไปวา จะมดีวยอาการอยางไร  เชนไมคำนงึถงึทีพ่กัหรอือาคารขางหนาเปนตน
จะตองทำในใจเหมอืนกบัไมมกีารเดินทางไกล นีพ้วกหนึง่.    อกีพวกหนึง่ ซึง่ไดแกพวกปฏบิตัอิยู
กบัที ่แตนสิยัรกัการทองเทีย่วเดนิทางไกล   เขาจะตองระงบัความรสูกึขอนัน้เสยีโดยสิน้เชงิ
ไมมกีารระลกึวาเวลานีฤ้ดอูะไร  ทีโ่นนทีน่ีม่อีะไรนาด ูหรอืนาอยอูยางสบาย เปนตน    ตลอด
จนถงึกบัไมคดิถึงความสนกุสนานเพลดิเพลนิทีต่นเคยพอใจ ในการเดนิทางทกุสิง่ทกุอยางดวย.
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แมทีส่ดุ แตการกะแผนวา เสรจ็การปฏบิตัอิอกพรรษาแลว เราจะเดนิทางไปไหนกนัใหสนกุ
ดงันี ้กไ็มควรจะมี.

๗. ญาตปิลโิพธ  หมายถงึ ความกงัวลหวงใยในญาตโิดยตรง  นบัตัง้แตบดิามารดา
เปนตนลงไป  ทีอ่ยใูกลหรอือยไูกลกต็าม  กำลงัเดือดรอนหรอืกำลงัเปนสขุกต็าม  สิง่นีจ้ะไม
ตองมารบกวนอยใูนใจของผปูฏบิตั ิ  เขามคีวามฉลาดในการทีจ่ะตดัสนิใจหรอืระงบัความหวงใย
เหลานั้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งใหจนได.   ถาเปนบรรพชิต ก็คือการระลึกถึงความจริงที่วา
การบรรพชาเปนการสละญาตแิลวโดยสิน้เชงิ และโดยเฉพาะอยางยิง่ กใ็นเวลาทีจ่ะปฏบิตัธิรรม.
ถาเปนคฤหสัถ กม็ทีางทีจ่ะคดิวา เราจะไปแสวงหาสิง่ทีด่ทีีส่ดุ ทีญ่าติควรจะไดรบัมาใหญาติ
ดงันีเ้ปนตน.   ทีเ่ปนเรือ่งรวมๆ อาจจะคดิไปไดถงึวา การเวยีนวายอยใูนวฏัฏสงสารนัน้ ไมมี
ญาติคนไหนทีจ่ะชวยกนัได แมแตบดิามารดา แมแตบตุรธดิาโดยตรง.   ทกุคนตองชวยตวัเอง
และควรจะมสีทิธิใ์นการชวยตวัเองโดยสมบรูณ.   เมือ่ใครพนจากวฏัฏสงสารขึน้มาไดสกัคนหนึง่
คนนัน้แหละจะกลบักลายเปนคนทีส่ามารถชวยญาต ิทีก่ำลงัเวียนวายอยใูนวฏัฏสงสารได.   คนที่
เวยีนวาย ไมอาจจะชวยคนทีเ่วียนวายดวยกนัไดเลย ดงันี้.

๘. อาพาธปลโิพธ  คอืความหวงใยเกีย่วกบัการเจบ็ไข.    ผปูฏบิตัติองไมกลวัลวงหนา
วาการปฏบิตัใินขอทีไ่มเคยปฏบิตันิัน้จะทำใหเกดิการเจบ็ไขข้ึน นีอ้ยางหนึง่.    อกีอยางหนึง่
กค็อื แมจะเกดิการเจบ็ไขขึน้เพราะการปฏบิตั ิอยางไมมทีางหลกีเลีย่ง  กย็นิดสีตูาย  รวม
ความวา ไมหวงใยในการเจ็บไขในอนาคตวาจะเปนอยางไร จะไดรับการรักษาหรือไม หรือ
จะเอายาทีไ่หนมากนิ กไ็มเหน็เปนเรือ่งสำคญั เพราะถอืเสยีวา การปฏบิตันิัน้เปนการทำให
ไดกนิยาอมตะซึง่อาจรกัษาโรคกเิลส หรอืโรคทกุข อนัเปนโรคทีน่ากลัวกวาโรคใดๆ ทัง้
สิน้.  และเมือ่กนิยานัน้แลว จติใจจะลถุงึความเปนผไูมมคีวามตายอกีตอไป.   อกีทาง
หนึง่ ถาเปนผเูจบ็ๆ ไขๆ  อยกูอน กใ็หรบีรกัษาเสยี อยาใหมคีวามกงัวลในการรกัษาโรคใน
ขณะทีป่ฏบิตัอิยอูกี.   และถาไดพยายามรกัษาแลวรกัษาอกี จนถงึทีส่ดุของความสามารถแลว
โรคกย็งัไมหาย ดงันีไ้ซร กจ็งหยดุการรักษา สลดัความกงัวลในโรค แลวทำความเพยีรปฏบิัติ
เอาชนะความตาย ดวยการปฏิบัตินั่นเอง ดวยการตัดสินใจในวิธีเดียวกันกับที่กลาวมาแลว
ขางตน   เปนผมูจีติใจเขมแขง็เฉยีบขาดเหนอืความกลวัโรค และความกลวัตายจรงิๆ แลว
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ทำการปฏบิตัไิปตามทีท่างออกของชวีติมนัมใีหเพยีงเทานัน้.

๙. คนัถปลโิพธ หมายถงึความหวงใยในการศกึษาเลาเรยีน. การเลาเรยีนพลางและ
เจรญิภาวนาในขัน้สงูพลาง เปนสิง่ทีท่ำไมได.  เมือ่สมคัรปฏบิตัใินทางจติโดยตรง กต็องพกั
การศึกษาเลาเรียนไวกอน จึงจะไดผลเต็มที่. นี้หมายถึงการเรียนทางวิชา หรือทางตำรา.
สวนการศกึษาทีเ่ปนการไตถามจากกัลยาณมติร หรอือาจารยผสูอนกมัมฏัฐานโดยตรง และ
เทาทีจ่ำเปนนัน้ ไมรวมอยใูนขอนี้.    อกีทางหนึง่พงึทราบวา นกัศกึษาทีห่ลงใหลในการศกึษา
ยอมตดิการอานหนงัสอืเหมอืนกบัตดิฝน.   แมสิง่นีก้ต็องไมมโีดยเดด็ขาด. ผปูฏบิตัทิีเ่ปนครู
สอนเขาอย ู กต็องถอืหลกัเกณฑอยางเดียวกนั ในการทีจ่ะตดัปลโิพธขอนี้.

๑๐. อทิธปิลโิพธ คอืความกงัวลหวงใยเกีย่วกบัการไดฤทธิ ์หรอืการไดอทิธปิาฏหิารยิ
ซึง่นบัวาเปนสิง่ทีย่ัว่ยวนใจอยางยิง่ ทัง้แกผปูฏบิตัแิละผไูมปฏบิตัิ.   ผทูีห่ลงใหลในการไดฤทธิ์
แลวมาทำกมัมฏัฐานนัน้ มทีางทีจ่ะวกิลจรติไดโดยงาย.    เขาจะตองตดัความหวงใยในการที่
จะไดฤทธิ์เสียแลวโดยเด็ดขาด  การปฏิบัติจึงจะดำเนินไปตามคลองของการบรรลุมรรค
ผลนพิพาน นีอ้ยางหนึง่.

อกีอยางหนึง่ กค็อื  บคุคลทีป่ฏบิตัมิาดวยความบรสิทุธิใ์จ  ครัน้ลถุงึข้ันทีจ่ติสามารถ
ทำอทิธปิาฏหิารยบางอยางได   ความสนใจกเ็ริม่เบนมาทางฤทธิน์ี ้  และอยากจะใหดำเนนิ
ตอไปในทางนีจ้นถงึทีส่ดุ  นีจ้ดัเปนปลโิพธอยางยิง่ตอการปฏบิตัทิีจ่ะดำเนนิตอไปในทางของ
อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา หรอืความไมมตีวัตนซึง่เปนทางธรรมแท.   การทำพรอมกนัทัง้ ๒
อยาง ไมมทีางทีจ่ะทำไดดวยเจตนา แตเปนไปไดในทางทีเ่มือ่ปฏบิตัถิงึทีส่ดุในทางธรรมแลว
บางคนกย็งัมคีวามสำเรจ็ทางฝายอทิธปิาฏหิารยเปนของผนวก อกีสวนหนึง่ดวย.   แตมไิด
หมายความวาจะเปนอยางนัน้ทกุคนไป เปนไดเฉพาะคน และเฉพาะเหตกุารณ.    สำหรบัการ
ปฏบิตัฝิกฝนเพือ่ไดอทิธปิาฏหิารยโดยตรงนัน้ เปนอกีเรือ่งหนึง่ตางหาก ไมตองเอามาปนกบั
เรือ่งนี้.   ผปูฏบิตัธิรรมจะตองทำจติใหเปนธรรมาธปิไตยลวน ไมมงุหวงัอทิธปิาฏหิารยิ ซึง่
เปนทางแหงลาภสกัการะและอืน่ๆ ไมเกีย่วกบัการตดักเิลสเลย.

สิง่ทัง้ ๑๐ เทาทีท่านยกมาแสดงเปนตวัอยางนี ้ เปนปลโิพธโดยเสมอกนั เปนเครือ่ง
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กดีขวางทางเดนิของจติ ทีจ่ะเดนิไปตามทางภาวนา.   ถาจะเปรยีบดงัในอปุมาขางตนกเ็ทา
กบัทำใหแสวงหากอนหนิทีอ่าจจะใชลบัมดีไมพบนัน่เอง.  ไมไดลบัมดีแลวไปถางปานัน้ เรือ่ง
จะเปนอยางไรลองคดิดู.   เพราะฉะนัน้เปนอนัวา  การตดัปลโิพธเหลานีย้อมเปนบพุพกจิโดย
แทจริง.

(ค) การเลอืกสิง่แวดลอม
ผจูะปฏบิตัจิะตองรจูกัเลอืกสถานที ่และสิง่แวดลอมอืน่ๆ ทีส่นบัสนนุแกการปฏบิตัขิอง

ตนใหดเีทาทีจ่ะทำได.  เพ่ือรจูกัเลอืกสิง่แวดลอมไดด ีกจ็ำเปนจะตองรจูกัตวัเองใหดเีสยีกอน
วาตนเปนอยางไร  เขากันไดหรอืเขากันไมไดกบัสิง่ใด โดยธรรมชาติ.

แมวาการทำกมัมฏัฐาน จะมคีวามมงุหมายถงึการหลดุพนเพือ่อยเูหนอืความยนิดยีนิราย
หรอืเหนอืการครอบงำของธรรมชาตกิจ็รงิ  แตในขัน้เตรยีมตวันีผ้ปูฏบิตัจิะตองหลกีเลีย่งจาก
การครอบงำของธรรมชาต ิใหมากทีส่ดุเทาทีจ่ะทำได.   เพราะฉะนัน้ จงึจำเปนทีจ่ะตองรจูกั
อทิธพิลของ ธรรมชาตภิายนอก ซึง่เปนสิง่แวดลอม และรจูกั ธรรมชาตภิายใน คอืจรตินสิยั
ของตนเอง วามนัจะขดักนัหรอืจะเขากันไดอยางไรและเพยีงไรเสยีกอน.

[ตองรจูรติ เพือ่หาใหตรงกับจรติเฉพาะๆ]
ธรรมชาตภิายในของตน ในทีน่ี ้เรยีกสัน้ๆ วา “จรติ” หมายถงึสิง่ทีจ่ติเคยประพฤติ

มาจนเคยชนิเปนนสิยั.   เมือ่รจูกัจรติของตนแลว ยอมสามารถจะจดัจะทำ จะแสวงหรอืหลกี
เลีย่งไดตรงตามทีค่วรจะเปน ในสิง่แวดลอมทกุประการ.   เกีย่วกบัจรตินี ้ทานจำแนกไวเปน
๖ คอื ราคจรติ โทสจรติ โมหจรติ สทัธาจรติ พทุธจิรติ และวติกจรติ๓   แตละอยางๆ มี
ลกัษณะอาการอยางไร เขากันไดหรอืเขากันไมไดกบัสิง่ใด จะไดวนิจิฉยักนัทลีะขอดงัตอไปนี้

(๑) ราคจรติ หมายถงึ นสิยัสนัดานทีห่นกัไปในทางกำหนดั ยนิดหีรอืละโมบ รกัสวย
รกังาม  ยดึม่ันอยางรนุแรงในความเปนระเบยีบเรยีบรอยตลอดถงึการอยดูกีนิด ีดงันีเ้ปนตน
มากเกนิไป   เกีย่วกบัจรตินี ้ทานแนะใหเลอืกสิง่แวดลอมตนเองดวยสิง่ทีเ่ปนของปอน เชนที่
อยอูาศยัอยางปอนๆ ไมนาดู.   จวีรกเ็นือ้เลว แลวยงัแถมมกีารปะชนุหรอืขาดกระรงุกระริง่.
๓ วสิทุธมิรรคแปลภาค ๑ ตอน ๒  หนา ๔๑-๕๙.
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แมบาตรกเ็ปนอยางเลว  ตะปมุตะปำ เตม็ไปดวยรอยตอ หรอืการซอม.    เลอืกทางบณิฑบาต
ทีส่กปรกโสมม ไมมสีิง่ทีเ่จรญิตาเจรญิใจ.   รบัอาหารบณิฑบาตของคนยากจนชนดิทีด่แูลว
นาขยะแขยง  และเลอืกไปในหมบูานทีม่คีนรปูรางข้ีริว้ข้ีเหร  กริยิาอาการกใ็หหยาบคาย  ดงั
นีเ้ปนตน.   สำหรบัอริยิาบถประจำวนั กใ็หมากไปดวยอริยิาบถยนืและอริยิาบถเดนิ   หลกี
เลีย่งการนัง่หรอืการนอนใหมากทีส่ดุเทาทีจ่ะมากได.   แมสิง่อืน่ๆ กค็วรระมดัระวงัโดยหลกั
เกณฑขอเดยีวกนั;  ยกตวัอยางเชน สขีองสิง่ทีจ่ะใชสอย กค็วรจะเปนสเีขยีว หรอืสเีขยีวแกม
ดำ.   แมทีส่ดุแตการเลอืกสทีีจ่ะใชในการทำวงของกสณิ ในเมือ่จะเจรญิกสณิภาวนา กค็วร
เลอืกสเีขยีว.   สรุปความวา สิง่ตางๆ สำหรบัคนราคจรตินัน้ จะตองเปนไปในทางปอนหรอื
คล้ำ ไมสดใสฉดูฉาด จงึจะเปนไปในทางสบายตอจรติ หรอืสงเสรมิแกการปฏบิตัิ,  มฉิะนัน้
จะเกดิความยงุยากขึน้ไมมากกน็อยโดยไมจำเปนเกีย่วกบัสิง่ทีข่ดักนักบัจรติของตน ในความ
มุงหมายที่จะเจริญกัมมัฏฐานภาวนา.

(๒) โทสจรติ หมายถงึจรตินสิยัทีข่ีโ้กรธ ฉนุเฉยีว หงดุหงดิงาย  ทานแนะสิง่ทีส่บาย
สำหรบัผมูโีทสจรติไวในลกัษณะทีอ่าจกลาวไดวา ตรงกันขามจากสิง่ทีส่บายของราคจรติ คอื
ทานแนะใหทำ หรอืม ี หรอืไปสแูตสิง่แวดลอมทีเ่ปนระเบยีบเรยีบรอย สภุาพ และสวยงาม
นาเจรญิตาเจริญใจ เชน ทีอ่ยอูาศยัควรสะอาดหมดจด เปนระเบยีบเรยีบรอย  ไมมอีะไรที่
เราใจใหเกิดความหงดุหงดิ   จวีรก็เปนผาเนือ้ออนเนือ้ดเีนือ้เกลีย้ง สดี ีไมมกีลิน่ ดงันีเ้ปนตน.
เลอืกไปบณิฑบาตในหมบูานทีเ่จรญิแลวในความเปนระเบยีบเรยีบรอย ความสะอาด ประณตี
ความมรีสนยิมสงู และความพอเหมาะพอดอีืน่ๆ  เปนหมชูนทีม่วีฒันธรรมด ีมกีริยิามารยาทดี
ดงันีเ้ปนตน.   รวมความก็คอื ใหถกูแวดลอมอยดูวยสิง่ทีไ่มปอน แตความสะอาดและความ
เปนระเบยีบเรยีบรอยตามทีค่วร.   แมในสวนอริยิาบถ กอ็ยใูนอริยิาบถทีเ่ปนการพกัผอน เชน
อริยิาบถนัง่หรอือริยิาบถนอน มากกวาอริยิาบถยนืหรอืเดนิ.   เรือ่งเบด็เตลด็อืน่ๆ กพ็งึเทยีบ
เคยีงโดยนยัอนัเดยีวกนั  เชน เรือ่งส ี กเ็ปนสทีีส่ดใสมสีเีขยีวเปนตน  ซึง่ถอืวาเปนสิง่ทีย่ัว่
อารมณนอยกวาสอีืน่ดงันีเ้ปนตน.

(๓) โมหจรติ หมายถงึจรตินสิยัเปนไปในทางทีง่วงซมึมนึชา  ไมคอยมคีวามโปรงใจ
อยเูปนปรกติ.  สิง่สบายสำหรบับคุคลประเภทนี ้ทานแนะไววา ตองเปนสิง่ทีโ่ลงโถงสวางไสว
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เชน เสนาสนะทีอ่ย ูกค็วรจะเปดโลงเหน็ไดในระยะไกล ไมมอีะไรกดีขวาง และมแีสงสวางมาก.
เกีย่วกบัจวีรมีหลกัเกณฑอยางเดียวกนั  คอืสะอาดเรยีบรอยและมสีสีนัด ี(เทาทีค่วรแกสมณะ).
แมในเรื่องบิณฑบาต ก็มีหลักเกณฑไปในทางที่เจริญตาเจริญใจอยางเดียวกัน  และทาน
แนะนำใหใชวตัถเุครือ่งใชสอยทีม่ขีนาดใหญ  แมทีส่ดุแตดวงกสณิ  กต็องเปนขนาดใหญมาก
ทีส่ดุเทาทีจ่ะทำได.  ชอบอริยิาบถอยางเดยีวกนักบัคนทีม่รีาคจรติ.

(๔) สทัธาจรติ หมายถงึนสิยัเชือ่งายเชือ่ดาย  หรอืหนกัไปแตในทางความเชือ่โดย
สวนเดยีว   สิง่ทีส่บายสำหรบับคุคลประเภทนี ้ ตามทีท่านแนะไวเปนอยางเดียวกนักบัสำหรบั
บคุคลทีม่โีทสจรติ  แตควรจะเขาใจไววา ผมูสีทัธาจรติ ควรจะไดรบัสิง่แวดลอมทีเ่ปนไปใน
ทางชวนใหขยนัคดินกึเสยีบางกจ็ะเปนการด ี และควรอยใูกลกบับคุคลทีส่ามารถใหคำแนะนำ
ทีช่วนใหคดินกึอยางถูกตอง.

(๕) พทุธจิรติ หมายถงึจรตินสิยัทีช่อบเรยีนชอบร ู คดินกึไปในทางศกึษา ไปในทาง
สตปิญญา เกีย่วกบับคุคลประเภทนีไ้มสจูะมปีญหาอนัเนือ่งดวยสิง่แวดลอม   ทานถอืวาผเูปน
พทุธจิรติจะเปนอยไูดสบาย ไดทกุแบบของจรติอืน่ๆ ทัง้หมด.   สรปุความวา ไมมอีะไรทีจ่ะจำกดั
รดักมุ เหมอืนกบับคุคลทีเ่ปนราคจรติ หรอืโทสจรติ โดยเฉพาะ.

(๖) วติกจรติ  หมายถงึสิง่ทีฟ่งุซานงาย  แตมไิดหมายความวาฟงุซานไปในทางสติ
ปญญา  เปนแตเพียงการนกึคดิทีฟ่งุซาน หาทศิทางและหลกัเกณฑไมคอยได.   สิง่ทีส่บาย
สำหรบับคุคลผมูจีรติอยางนี ้ตองเปนสิง่ทีไ่มยัว่ใหคดิ ไมสนับสนนุใหคดิ ไมชวนใหฉงน หรอื
ไมมกักอใหเกดิปญหาใดๆ   ควรอยใูนทีแ่คบ แตเกลีย้งเกลาสะอาด  อยใูนทีม่แีสงสวางพอสมควร
มเีครือ่งใชสอยแตนอยทีส่ดุ และงายทีส่ดุ   ไมสมาคมกบับคุคลทีช่วนใหเพอเจอ  มอีริยิาบถที่
สบายอยางเดียวกบัผเูปนราคจรติ  แมสเีปนตนกอ็ยางเดียวกนั.

สรปุความวา  ราคจรติ คอื ขีม้กักำหนดั ใหใชของปอนแก.  โทสจรติ ขีม้กัโกรธ ให
ใชของเรยีบรอยสวยงามแก.  โมหจรติ ขีม้กัมดืมวั ใหใชสภาพของความโลงโถงสวางไสวแก.
สทัธาจรติ  ขีม้กัเชือ่งายไป ใชความมหีลกัเกณฑมรีะเบยีบทีแ่นนอนแก.   พทุธจิรติ หนกัไป
ในทางความร ู  ใชความฉลาดของตวัเองแก.  และ วติกจรติ ใชสภาพของสิง่แวดลอม ทีไ่มยัว่
ใหเกดิความนกึคดิแก.   เมือ่ผปูฏบิตัไิดสำรวจตวัเอง จนรจูกัจรตินสิยัของตนอยางถกูตอง ยอม
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สามารถเลอืกสิง่แวดลอมไดโดยไมยาก สามารถสนบัสนนุการปฏบิตัขิองตนไดดวยตนเองอยาง
มากมายทเีดยีว   แมการเลอืกบทกมัมฏัฐานบทใดบทหนึง่โดยเฉพาะ เพือ่ใหถกูจริตนสิยัของ
ตน ก็ถือหลักเกณฑอยางเดียวกันนี้  เชน ราคจริต เลือกกัมมัฏฐานพวกอสุภกัมมัฏฐาน
พวกโทสจริต เลือกกัมมัฏฐานพวกพรหมวิหารหรืออัปปมัญญา และวรรณกสิณ ๔  พวก
โมหจริต และวิตกจริต เลือกอานาปานสติกัมมัฏฐาน  พวกสัทธาจริต เลือกกัมมัฏฐาน
พวกอนสุสต ิ เชน พทุธานสุสต,ิ  พวกพทุธจิรติ ไมสจูะมกีารจำกัด,  สวนกสณิทีเ่หลอืและ
อรปูฌาน ๔ เปนธรรมทีส่บายแกจรติทัง้ปวง.

ในกรณทีีบ่คุคลคนหนึง่มจีรติแสดงออกหลายจรติ ใหถอืเอาจรติทีอ่อกหนาหรอืแกกลา
กวาจริตอื่น เปนหลักสำหรับการเลือกกอน แลวจึงถึงจริตที่ถัดไปเทาที่จะผอนผันกันได.
เมือ่ไดกลาวถึงธรรมชาตภิายใน คอืจรตินสิยัแลว กค็วรจะกลาวถงึธรรมชาตภิายนอก ซึง่เปน
ทีต่ัง้แหงการเลอืกเฟนสบืตอไป.

[ธรรมชาตเิปนทีส่ปัปายะ ในการปฏบิตั]ิ
ธรรมชาตภิายนอก ทีจ่ะตองเลอืกเฟนในทีน่ีเ้รยีกวา “สปัปายธรรม” แปลวา สิง่

เปนทีส่บายสำหรบับคุคลผปูฏบิตั ิทานจำแนกไวเปน ๗ คอื :-
(๑) อาวาสสปัปายะ ทีอ่ยสูบาย
(๒) โคจรสัปปายะ ที่หาอาหารสบาย
(๓) กถาสปัปายะ ถอยคำสบาย
(๔) ปคุคลสปัปายะ บคุคลสบาย
(๕) อาหารสัปปายะ อาหารสบาย
(๖) อตุสุปัปายะ ฤดสูบาย
(๗) อริยิาบถสปัปายะ อริยิาบถสบาย๔

แตละอยางๆ มทีางวนิจิฉยั เก่ียวกบัการเลอืก ดงัตอไปนี ้:

๑. อาวาสสปัปายะ หมายถงึทีอ่ยสูบาย  นอกจากเปนการถกูกบัจรติดงักลาวไวใน
เรือ่งของจรติ ๖ ประการขางตนแลว ทานยงัแนะใหเลอืกทีอ่ยทูีป่ระกอบไปดวยลกัษณะเหลา
๔ วสิทุธมิรรคแปลภาค ๑ ตอน ๒  หนา ๑๐๐-๑๐๓.
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นีค้อื ไมใหญเกนิไป เพราะทำใหมกีารดแูลรกัษามากเปนตน,  ไมใหมเกนิไป เพราะมเีรือ่งที่
จะตองทำมาก,  ไมคร่ำคราเกินไปเพราะมอีนัตรายจากตวัวตัถนุัน้เอง หรอืจากสตัวเลือ้ยคลาน
ตางๆ.   ไมอยใูกลทางเดนิ เพราะจะถกูรบกวนดวยบคุคลและเสยีงของบคุคลผเูดนิ,   ไมอยู
ใกลบอน้ำสาธารณะ เพราะจะถกูรบกวนจากบคุคล หรอืจากการตกัน้ำของบคุคลโดยเฉพาะ
เพศตรงกนัขาม,   ไมอยใูนทีท่ีม่ใีบไม หรอืผกัหญา เปนตน ทีใ่ชเปนอาหารได เพราะจะถกูรบกวน
จากคนหาผกั โดยเฉพาะทีเ่ปนเพศตรงกนัขาม,   ไมอยใูนทีท่ีม่ดีอกไมหรอืผลไม เปนตน ทีใ่ช
ประโยชนได เพราะจะถกูรบกวนจากสตัวบคุคลทีเ่นือ่งจากดอกไม หรอืผลไม,   ไมอยใูนทีท่ี่
คนมงุหมายจะได เพราะกอใหเกิดศตัร ูแลวไดรบัความรบกวนจากศตัรนูัน้,   ไมอยใูนสถานที่
ศกัด์ิสทิธิท์ีเ่ปนทีบ่ชูาของประชาชน เพราะจะทำใหรำคาญ;    ไมอยใูกลตวัเมือง เพราะตวั
เมอืงยอมเปนทางมาแหงการรบกวนทกุประการ,   ไมอยใูกลแหลงหาฟน หรอืทีท่ำนาเปนตน
เพราะเปนการยากทีจ่ะไมถกูรบกวนดวยเสยีง หรอืจากบคุคลโดยตรง,    ไมอยใูกลสิง่หรอื
บคุคลทีเ่ปนวสิภาค แปลวาเขากันไมได เชนคนโกรธกนั หรอืเพศตรงกนัขามเปนตน,   ไมอยู
ใกลทาน้ำ เพราะเปนทีไ่ปมาไมหยดุ, ไมอยบูานนอกปลายแดนเกนิไป, เพราะคนเหลานัน้ไม
ศรทัธาทีจ่ะสนบัสนนุ ไมเขาใจแลวยงัจะทำตนเปนปฏปิกษอกีดวย,   ไมอยทูีพ่รมแดนของ
ประเทศ เพราะเปนถิน่ทีต่องระวงัรกัษาอยางกวดขนัของเจาหนาทีผ่รูกัษา และมทีางทีจ่ะกระทบ
กระเทอืน ในเมือ่เกดิปญหาพรมแดนหรอืชายแดนขึน้,  ไมอยใูนทีไ่มมสีปัปายะ ๗ ประการ
ขางตนดังกลาวแลว  และไมอยูในที่ที่ไมอาจจะติดตอกับกัลยาณมิตร เชนอาจารยผูสอน
กมัมฏัฐาน.    ทัง้หมดนีเ้ปนตวัอยางของทีอ่ยทูีค่วรหรอืไมควรอย ูซึง่เปนหลกัเกณฑสำหรบั
วนิจิฉยัในปญหาอนัเกีย่วกบัสถานทีบ่ำเพญ็สมณธรรมโดยตรง.   เมือ่ไดสถานทีท่ีป่ราศจาก
โทษเหลานัน้แลว กเ็รยีกวามี อาวาสสปัปายะ ซึง่อาจจะหมายถงึสถานทีท่ัง้หมบูาน ทัง้ปา
หรอืทัง้วดัหรอืสวนแหงวดั หรอืแมแตเพยีงกฏุ ิกระตอบ กระทอม หรอืถ้ำ หรอืโคนไมหรอืหบุ
เหว ทีอ่ยเูปนสวนตวัโดยเฉพาะจรงิๆ กต็าม รวมความแลว กค็อืไมมอีะไรรบกวนและสะดวก
สำหรบัการปฏบัิตกิมัมฏัฐาน.

๒. โคจรสปัปายะ หมายถงึทีแ่สวงหาอาหารสบายโดยตรง และหมายถงึทีแ่สวงหา
สิง่ทีต่องการอืน่ๆ โดยออม ตลอดถงึการคมนาคม ทีจ่ำเปนตองใชเกีย่วกบัการปฏบิตัธิรรมโดย
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เฉพาะ.  เกีย่วกบัโคจรสบายนี ้มหีลกัสำคญัอยวูา พอทีจ่ะแสวงหาอาหารไดโดยไมยาก หรอื
ยากเกนิไป และในทีน่ัน้ๆ ไมมวีสิภาคารมณ โดยเฉพาะกค็อืสิง่ทีเ่ปนขาศกึแกจติใจ ทำจติใจ
ใหตกไปฝายต่ำหรือใหยอนระลึกนึกถึงความหลัง ซึ่งทำใหอยากกลับไปสูเพศต่ำ ดังนี้เปน
ตวัอยาง.  ทานไดอปุมาไววา เหมอืนกบัโคตองไดทงุหญาทีด่ ีไมมโีจร ไมมเีสอื ไมมโีรค หรอื
อปุทวะอืน่ๆ.  ถาทีโ่คจรไมด ีกไ็ดรบัอนัตรายถงึตาย ซึง่เปนโวหารอปุมาของการสกึ.

๓. กถาสปัปายะ  คำพดูสบาย หมายถงึการไดยนิไดฟงสิง่ทีด่มีปีระโยชน  ขจดัขอ
สงสยัตางๆ ได สนบัสนนุแกการปฏบิตั ิ มคีวามไพเราะงดงามและถกูแกจรตินสิยัของบคุคล
นัน้โดยเฉพาะ  แมแตเสยีงสตัวบางอยาง  สบายกม็ ี ไมสบายกม็ ี ไมตองกลาวถงึเสยีงของ
มนษุยเลย.    ฉะนัน้ เสยีงทีอ่กึทกึครกึโครมหรอืสิง่ยัว่ยวนตางๆ ทีด่งัมาจากระยะไกลนัน้  กถ็กู
จดัไวในฐานะเปน อสปัปายะ.

ในทำนองตรงกนัขาม  ถาหากวาผปูฏบิตัไิดฟงถอยคำทีช่กัจงูจติใจหรอืประเลาประโลม
ใจใหอาจหาญราเริง และมีความรูความเขาใจเพ่ิมขึ้นในหนาที่ของตัวแลว จัดวาเปน
สปัปายะ ในขอนี ้ โดยเฉพาะอยางยิง่กค็อื ถอยคำของกลัยาณมติรทีพ่ร่ำแนะอยนูัน่เอง.

๔. ปคุคลสัปปายะ หมายถงึบคุคลทีแ่วดลอมอย ูในฐานะเปนอาจารยหรอืกลัยาณมติร
กด็ ี เพือ่นรวมการปฏบิตัดิวยกนักด็ ีและผสูนบัสนนุเชนทายกทายกิากด็ ี  ลวนแตเปนสภาค
(ตรงกนัขามกบัวสิภาค) คอืเขากันไดกบับคุคลผปูฏบิตันิัน้อยางถูกฝาถูกตวั.   อาจารยอยใูน
ฐานะชวยดึงขึ้นไป, เพื่อนสหธรรมิกอยูในฐานแวดลอมใหปลอดภัย และเปนเพื่อนเดินทาง,
ผสูนบัสนนุอยใูนฐานทีช่วยผลกัดนัใหกาวไปเรว็หรอืโดยสะดวก,  เหลานี ้คอืใจความสำคญั
ของปคุคลสปัปายะ.

๕. อาหารสปัปายะ  หมายถงึอาหารทีถ่กูแกจรตินสิยั ของบคุคลผปูฏบิตัติามหลกัเกณฑ
ดงักลาวแลว ในเรือ่งของจรติ และทัง้ยงัเปนอาหารทีส่บายแกรางกาย มคีณุสมบตัเิพยีงพอที่
จะหลอเลีย้งรางกาย และปองกนัโรคเตม็ตามความหมายของอาหารทีด่ ีและเปนอาหารทีบ่คุคล
นัน้ บรโิภคดวยปจจเวกขณพจิารณา และดวยกริิยาอาการทีส่มควรแกผปูฏบิตัติามหลกัเกณฑ
ทีม่อียู.   สวนทีจ่ะเปนอาหารเนือ้ หรอือาหารผกั ผลไม แปงขาว หรอือะไรอืน่นัน้เปนเรือ่ง
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เฉพาะคน เฉพาะสถาน หรอืเฉพาะกาลเวลา และเหตผุลสวนตวัอืน่ๆ  ซึง่ไมอาจจะกลาวไว
เปนสวนรวม  แตถาไดมาตรงตามทีร่างกายหรอืจติใจของผปูฏบิตัสิมณธรรมตองการจรงิๆ แลว
ก็นับวาเปนอาหารสัปปายะอยางยิ่ง.

๖. อุตุสัปปายะ คือฤดูสบาย คำวาอุตุ หรือฤดูในที่นี้ ทานหมายถึงกาลเวลาที่
เหมาะสม คอืเปนกาลเวลาทีอ่ำนวยใหเกดิสิง่แวดลอมทีด่ ีคอืทวิทศันด ีอากาศด ีอณุหภมูดิ ีและ
อะไรอืน่ทีเ่นือ่งกนัทกุอยางด ีซึง่เราอาจรวมเรยีกไดวาดนิฟาอากาศดนีัน่เอง.   เกีย่วกบัเรือ่ง
นี ้มทีางเลอืกเปน ๒ สถาน คอื  ถาเปนการปฏบิตัธิรรมชัว่ระยะ หรอืเปนการกำหนดจะตอง
ลงมอืรเิริม่ จะตัง้ตนลงมอืแรกเริม่กด็ ีทานใหเลอืกฤดทูีเ่หมาะสมทีส่ดุเทาทีจ่ะเลอืกได และเปน
โอกาสทีจ่ะเลอืกเวลาหรอืสถานทีไ่ดตรงตามความมงุหมายยิง่ข้ึน.   ถาเปนการปฏบิตัธิรรม
อยตูลอดกาลแลว กม็ทีางเลอืกไดนอยลงแตกย็งัมทีางทีจ่ะเลอืกไดวา จะทำกมัมฏัฐานขอไหน
ตอนไหน หรือระยะไหนใหเครงครัดเปนพิเศษในเวลาไหน ในฤดูไหนอยูนั่นเอง; รวมทั้งอาจ
จะโยกยายสถานทีห่รอืประเทศ ใหไดรบัดนิฟาอากาศ ทีร่วมเรยีกกนัวา ฤดู ในทีน่ีต้รงตาม
ความประสงคดวย เชนฤดรูอนจะควรอยทูีไ่หน ฤดหูนาวจะควรอยทูีไ่หน ฤดฝูนจะควรอยทูี่
ไหน หรอืวาถาเคลือ่นยายไมได เราจะดดัแปลงสถานทีน่ัน้อยางไรเพือ่ใหไดรบัผลอยางเดยีว
กนั.  ทัง้หมดนีล้วนแตรวมเรยีกวา อตุสุปัปายะ.

๗. อริยิาปถสปัปายะ คอื ทานัง่ นอน ยนื เดนิ ในลกัษณะใดเปนทีส่บายแกผใูด ควร
ใชอริยิาบถไหนใหมาก สำหรบัเขา.   ถงึรไูดดวยการทดลองสงัเกตดดูวยตนเอง โดยถอืหลกั
วา ในอริยิาบถใด จติเปนสมาธไิดงาย และตัง้มัน่อยไูดนานแลว ใหถอืวา นัน่เปนอริยิาปถ-
สปัปายะแกผนูัน้, เพือ่ทำใหมากเปนพเิศษ แลวจงึทำใหเปนทีท่ำไดทัว่ไป แกอริยิาบถทีเ่หลอื
ตอภายหลงั.

สรปุความวา สปัปายะ ๗ ประการนี ้ หมายถงึความเหมาะสม ของสิง่ทีส่มัพนัธกบั
ตน อยางใกลชดิ หรอืไมมทีางจะหลกีเลีย่งได  คอื  ทีอ่ย ูทีเ่ทีย่ว เสยีงทีไ่ดยนิ คนเกีย่วของ
ดวย  ปจจยัทีเ่ลีย้งชวีติ และดนิฟาอากาศทีห่มหมุ   ถาเลอืกใหเหมาะสมทีส่ดุเพยีงไร ผนูัน้
จะมจีติใจแชมชืน่ผองใส ไมรจูกัเหนด็เหนือ่ยในการบำเพญ็สมณธรรมของตน   ทานจงึจดัไว
ในฐานะเปนสิ่งที่ตองศึกษาและระมัดระวังเทาที่จะทำได.
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(ฆ) การเตรยีมตวัทัง้ทางหลกัวชิา และทางปฏบิตัิ
การเตรียมตวัเพือ่การเจรญิภาวนา หรอืการปฏบิตักิมัมฏัฐาน เกีย่วกบัเรือ่งนี ้มขีอควร

สงัเกตอย ู๒ ประเภท : ประการแรกคอื หลกัวชิา หรอืแนวทาง ทางฝายทฤษฎ ีทีม่อียอูยาง
เพียงพอที่ทำใหสามารถดำเนินการฝายปฏิบัติใหตรงจุด ซึ่งจะตองมีการตระเตรียมดวย
การศึกษามาแลว แลวนำมาวินิจฉัยวาตนจะตองตระเตรียมในทางปฏิบัติอยางไรและเทาไร
สวนอกีประเภทหนึง่ กค็อืการตระเตรยีมในทางปฏบิตัโิดยตรง.

การเตรียมทางหลักวิชา
เกี่ยวกับหลักทั่วๆ ไป ทางฝายทฤษฎี ที่ตองทราบเปนการลวงหนานั้นทานใหหัวขอ

ไว ดงัตอไปนี ้:

๑. สมาธคิอือะไร ?๕ คำตอบขอนีม้ไีดตางๆ กนั อาจจะมงุหมายถงึการทำ กริยิาทีท่ำ
หรอืสิง่ทีถ่กูทำ และผลทีเ่กิดขึน้จากการกระทำ ลวนแตเรยีกวา สมาธไิปหมด.  สวนความ
มงุหมายอนัแทจรงิ  ทานใหคำจำกดัความไววา  สมาธคิอื กศุลจติทีม่อีารมณแนวแน ดงันี้
นีเ่ปนการแสดงวา ทานเพงเลง็ถงึผลทีเ่กดิข้ึน โดยตรง.   สวนการทำ กพ็ลอยมคีวามหมายไป
ตามนัน้ กลาวคอืการทำใหเกิดมกีศุลจติทีม่อีารมณแนวแนนัน่เอง.   ขอควรสงัเกตอยางยิง่
อยตูรงคำทีว่า กศุลจติ  มไิดอยตูรงคำทีว่าแนวแน แตอยางเดยีว  เพราะเปนอกศุลจติ แมมี
อารมณแนวแนกก็ลายเปนมจิฉาสมาธไิป.   ดวยเหตนุีแ้หละ สิง่ทีจ่ะใชเปนอารมณของสมาธิ
นัน้ ตองเปนอารมณซึง่เปนทีต่ัง้แหงกศุลจติเสมอไป   ทัง้เจตนาในการทีจ่ะทำสมาธ ิกต็อง
เปนสิง่ทีบ่รสิทุธิม์าแตเดมิ หรอืประกอบดวยปญญา หรอืสมัมาทฏิฐ ิดงัทีก่ลาวมาแลวขางตน.

๒. ไดชือ่วาสมาธ ิเพราะมอีรรถ (ความหมาย) วาอยางไร ?  อธบิายวา อรรถวา
ตัง้มัน่ ทัง้สวนจติและเจตสกิ.   จติตัง้มัน่เพราะมเีจตสกิธรรมซึง่เปนความตัง้มัน่เกดิอยกูบัจติ
ซึง่กำลงัเปนกศุลจติ โดยนยัทีก่ลาวแลวในขอหนึง่.   คำวา ตัง้มัน่ หมายความวา ตัง้มัน่อยใูน
อารมณอนัเดยีว อนัอารมณอืน่แทรกแซงเขามาไมได อนันวิรณหรอืกเิลสครอบงำไมได.

๕ วสิทุธมิรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒  หนา ๑-๑๕.
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๓. อะไรเปนลกัษณะ รส เครือ่งปรากฏ และปทฏัฐานของสมาธิ ? ตอบวา ลกัษณะ
ของสมาธ ิคอืความไมฟงุซาน.  รสของสมาธ ิคอื การกำจดัความฟงุซาน แลวมคีวามรสูกึสงบ.
เครือ่งปรากฏหรอืเครือ่งสงัเกตของสมาธคิอืความไมหวัน่ไหว  และปทฏัฐานของสมาธ ิ คอื
ความสขุ.  เกีย่วกบัปทฏัฐานนีม้ขีอทีค่วรระลกึไวเสมอวา ตองมคีวามพอใจ สบายใจ อาจหาญ
ราเรงิหรอืปตปิราโมทย ซึง่เปนลกัษณะอาการของความสขุอยตูลอดเวลา เปนสิง่ทีส่งัเกตได
ไมยาก และจะตองควบคมุใหคงมอียตูลอดเวลา จงึจะไดชือ่วา เปนปทฏัฐาน.

๔. สมาธนิีม้กีีอ่ยาง ?  ขอนีเ้ปนทางทฤษฎลีวน และเลยไปเปนเรือ่งของการบญัญตัิ
ทางภาษา หรอืทางตรรกะ ซึง่ไมตองสนใจกไ็ด เพราะมมีากมายเกนิไป ทราบแตหลกัเกณฑ
ยอๆ ไวบางกพ็อ คอืจะตอบวา สมาธอิยางเดยีวกไ็ดหมายถงึอาการทีจ่ติตัง้มัน่.  จะตอบวา
มี ๒ อยางกไ็ด โดยแบงเปนโลกยิสมาธแิละโลกตุตรสมาธิ.  หรอืแบงเปนสมาธเิฉยีดๆ หรอื
สมาธพิืน้ฐานทีเ่รยีกวาอปุจารสมาธ;ิ  และสมาธแินวแน ทีเ่รยีกวา อปัปนาสมาธ ิดงันีก้ไ็ด;
และมทีางจำแนกโดยชือ่อืน่ๆ อกีเปนคูๆ  ไป.  ทีจ่ำแนกเปน ๓ อยางนัน้ กค็อืสมาธอิยางหยาบ
อยางกลาง อยางละเอยีด เปนตน.   ทีจ่ำแยกเปน ๔  กจ็ำแนกตามทีส่มัปยตุกบัอทิธบิาท ๔
เปนตน.  ทีจ่ำแนกเปน ๕ กจ็ำแนกตามองคแหงฌานดงันีเ้ปนตน;  ซึง่เกีย่วกบัหลกัวชิาอยาง
เดยีวกนั.

๕. อะไรเปนเครือ่งมวัหมองของสมาธ ิ?  ทานระบคุวามทีจ่ติกลบัตกลงสกูามและ
อกศุลธรรม เปนเครือ่งมวัหมองของสมาธ.ิ  ขอนีเ้หน็ไดวาหมายถงึจติทีเ่ปนสมาธแิลวในประเภท
โลกยิสมาธทิีย่งักลบักำเรบิได เกีย่วกบัการรกัษาไมดหีรอืมเีหตกุารณอยางอืน่มาแทรกแซง.

๖. อะไรเปนความผองแผวของสมาธ ิ?  คำตอบกค็อื อาการทีต่รงกนัขามจากอาการ
ในขอ ๕   หมายถงึจิตทีไ่มมวีติกอยางอืน่  กำลงัรงุเรอืงอยเูสมอ เพราะสหรคตะอยดูวยเจตสกิ
ธรรมประเภทปญญา.

๗. เจรญิสมาธอิยางไร ?  ขอนีเ้ปนทางปฏบิตัลิวนๆ  จะยกไวกลาวโดยละเอยีดใน
ตอนอนักลาวดวยการตระเตรยีมประเภทที ่๒ ขางหนา รวมความสัน้ๆ กไ็ดเปนหวัขอวาการ
เจรญิโลกยิสมาธเิชนนี ้การเตรียมกค็อืชำระศลีใหบรสิทุธิ ์ตดัปลโิพธตางๆ ดงัทีก่ลาวแลวใน
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เรือ่งอนัวาดวยปลโิพธ,  ตดิตอกบัอาจารยใหถกูวธิี,  ศกึษาและรบัเอากมัมฏัฐาน, ไปอยใูน
สถานทีอ่นัสมควรแกการเจริญกมัมฏัฐาน.  ตดัปลโิพธหยมุหยมิ แลวทำการเจรญิกมัมฏัฐาน
ตามวิธีที่จะไดแยกไวกลาวขางหนาเปนอีกแผนกหนึ่งตางหาก.

๘. อะไรเปนอานสิงสของสมาธ ิ?   การทราบอานสิงสหรอืผลทีจ่ะไดจากสิง่ทีต่นทำ
เปนการลวงหนานัน้  นอกจากเปนเครือ่งสนบัสนนุกำลงัใจอยางแรงกลาแลว  ยงัเปนหลกั
เกณฑทีจ่ะชวยใหมกีารจัดเตรียมอยางถกูตองตรงตามทีต่นตองการจรงิๆ อกีดวย.   เนือ่งจาก
มสีมาธหิลายอยางหลายประเภท   อานสิงสจงึมหีลายอยางหลายประเภทไปตาม   ทานแสดง
อานสิงสของสมาธไิวเปน ๕ อยางดวยกนั คอื

๑) ทฏิฐธรรมสขุ  คอืสขุทนัตาเหน็ ของบคุคลทีก่ำลงัอยใูนสมาธ ิ แตโดยเฉพาะอยาง
ยิง่นัน้ คอืของพระอรหนัตทีก่ำลงัเขาอยใูนสมาธเิพือ่การพกัผอน

๒) มวีปิสสนาเปนอานสิงส หมายถงึสมาธนิัน้ๆ  เปนบาทฐานใหเกดิวปิสสนาตอไป
คอืการเหน็อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา จนถงึขนาดทีจ่ติหลดุพนและปลอยวาง

๓) มอีภญิญาเปนอานสิงส   ขอนีแ้ตกตางไปจากขอที ่๒  โดยใจความสำคญักค็อืวา
แมจะไดวิปสสนา ก็มิไดหมายความวาจะตองมีอภิญญาเสมอไป จะตองมีการ
ทำสมาธใิหยิง่ไปกวานัน้ หรอืพเิศษออกไปจากนัน้ จงึจะทำอภญิญาใหเกดิได    การ
ตระเตรยีมจงึมากกวากัน.  อภญิญาในทีน่ีห้มายถงึอทิธวิธิมีปีระการตางๆ ทีเ่ปน
ฝายกศุล

๔) มภีพอนัวเิศษเปนอานสิงส  ขอนีเ้ลง็ถงึพรหมโลกเปนสวนใหญ ภพทีต่่ำกวานัน้
ไมเรยีกวาภพอนัวเิศษ.   สมาธทิัง้ปวงยอมเปนปจจยันำไปสภูพทีส่งูกวากามภพ
ดวยกนัทัง้นัน้ ทานจงึไดกลาวอยางนี้.   อยางไรก็ตาม คำกลาวขอนี ้แสดงรอง
รอยใหเห็นวา เปนการกลาวที่กวางออกไปนอกวงของพุทธศาสนา ซึ่งตองการ
จะออกจากภพ หรอืกำจดัภพเสยีโดยสิน้เชงิ   จงึเปนการแสดงอยใูนตวัวาไดรวม
เอาเรือ่งของสมาธกิอนพทุธศาสนา หรอืนอกพทุธศาสนาเขามารวมดวยกนั.  นี่
เปนสิง่ทีต่องเขาใจไวใหถกูตอง เพราะเปนทางเกดิแหงตณัหาอปุาทานไดโดยไมรสูกึ
ตวัยิง่ไปกวาอานสิงสขอที ่๓
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๕) มนีโิรธสมาบตัเิปนอานสิงส  นโิรธสมาบตั ิไดรบัการยกยองวาเปนสมาบตัสิงูสดุ
ในบรรดาอตุตรมินษุยธรรมทีแ่สดงออกใหผอูืน่ทราบได  ในฐานะเปนอาการของ
การเสวยวมิตุตสิขุทีต่นไดรบั  และเปนคณุสมบตัทิีจ่ดัไวเฉพาะพระอนาคามแีละ
พระอรหนัตบางประเภทเทานัน้  ไมอยใูนฐานะเปนวตัถทุีป่ระสงคทัว่ไป  เพราะ
เปนสิง่ทีไ่มสาธารณะแกคนทัว่ไป  แมทีเ่ปนพระอรยิเจา ไมจำเปนตองวนิจิฉยักนั
ในทีน่ี ้ :   อานสิงสทัง้ ๕ อยางนี ้เปนการบญัญตัขิองอาจารยชัน้หลงักจ็รงิ แต
เปนทางพิจารณาใหเห็นลูทางแหงการเตรียมตัว เพื่อทำสมาธิอยางใดอยางหนึ่ง
ตามความประสงคของตนไดงายขึน้.

เรือ่งทีต่องเตรยีมรใูนฝายทฤษฎ ี มอียโูดยยอเพยีงเทานี ้  ตอไปนีเ้ปนเรือ่งการเตรยีม
ประเภททีเ่ปนตวัการปฏบิตัิ.

การเตรียมทางปฏิบัติ
การตระเตรียมฝายปฏิบัติ  สำหรับโลกิยสมาธิ กลาวคือ สมาธิของบุคคลที่มิใช

พระอรยิเจา และหมายตลอดลงมาถงึการริเริม่ในระยะแรกของการทำสมาธนิัน้  มหีวัขอทีท่าน
นยิมวางไวเปนหลกัดงัตอไปนี ้คอื :-

๑. การชำระศีลใหบริสุทธิ์ หมายถึงการทำตนใหเปนผูที่ไมมีอะไรเปนเครื่องตะขิด
ตะขวงใจ หรอืรงัเกียจตวัเอง ในเรือ่งอนัเกีย่วกบัศลีของตน.   การวนิจิฉยัในประเดน็นีไ้ดกลาว
แลวในตอนตน อนักลาวถงึบพุพภาคขอทีว่าดวยการแสดงอาบตั ิไมวนิจิฉยักนัในทีน่ีอ้กี.

๒. การตัดปลโิพธตางๆ ขอนีไ้ดวนิจิฉยัแลวในตอนอนักลาวถึงปลโิพธ ๑๐ ประการ
ขางตน.

๓. การตดิตอกบักลัยาณมติรหรืออาจารยผูสอนกัมมัฏฐานนั้น  ทานพรรณนาไว
ยดืยาว แตกเ็ปนเรือ่งเฉพาะถิน่เฉพาะยคุ และอนโุลมตามวฒันธรรมของประเทศทีแ่ตงคมัภรี
นัน้ ในยคุสมยันัน้ๆ   ฉะนัน้จงึไมอาจจะนำมาใชไดโดยตรงตามตวัหนงัสอืทีก่ลาวไว ขนืทำตาม
นัน้ กร็งัแตจะเกดิความงมงาย หรอืเรือ่งขบขนัหลายอยางหลายประเภท  ดงัทีไ่ดนำวนิจิฉยั
ไวบางแลวขางตน.   ในทีน่ี ้จะสรปุไวแตใจความวาใหรจูกักาละเทศะ ในการเขาไปตดิตอกบั
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อาจารย สรางความเคารพนบัถอื หรอืความไววางใจใหเกดิข้ึนอยางมัน่คงเสยีกอน แลวแจง
ความจำนงตางๆ  ซึง่ทานใหใชความอดทน แมเปนเวลานานตัง้เดอืนๆ เพือ่ใหสิง่ตางๆ เปน
ไปในลกัษณะทีส่ขุมุรอบคอบ ทัง้ฝายศษิยและฝายอาจารย  ไมมอีาการอยางรวบหวัรวบหาง
เหมอืนดงัทีท่ำกนัอยใูนบดันี ้    สงัเกตดกูพ็อจะเขาใจได  เชนกวาอาจารยจะรจูกันสิยัของ
ศษิย กก็นิเวลานานไมนอย  และตองการอยปูฏบิตัวิตัรฐากทีอ่ยใูกลชดิพอสมควรจงึรไูดดงันี้
เปนตน.    อกีทางหนึง่ซึง่จะตองตระเตรยีมกค็อืขอทีว่า ตนจะมโีอกาสตดิตอกบัอาจารยได
มากนอยเพยีงไรตอไป.    ถาอยปูฏบิตัใินสำนกัของอาจารยกไ็มมปีญหาอะไรนกั สงสยัเมือ่ไร
กถ็ามได; แตถาตองอยใูนถิน่ทีไ่กลออกไป กต็องมกีารเตรียม วาจะรบัคำสัง่สอนขอไหน เพยีง
ไรเพือ่ระยะเวลานานเทาไร ซึง่เปนหนาทีฝ่ายอาจารยจะตองกำหนดใหอยางเหมาะสม   ทาน
แนะไวอยางละเอยีด ตามลกัษณะของการเปนอยใูนครัง้โบราณวา  บณิฑบาตแลว เลยมาสู
สำนักอาจารย  ๒ วันครั้งหนึ่งบาง  ๓ วันครั้งหนึ่งบาง หรือ ๗ วันครั้งหนึ่งบาง.   ใน
ตอนกลบัออกบณิฑบาตจากสำนกัอาจารย  ฉนัแลวจงึเลยไปสำนกัของตน ดงันีก้ย็งัม ี  ซึง่
เปนหลกัเกณฑทีเ่หมาะสมแกความเปนอยขูองสมยัโบราณโดยตรง  แตกค็วรนำมาพจิารณา หรอื
ดดัแปลงแกไข นำมาใชใหเปนประโยชนในสมยันี ้ใหมากเทาทีจ่ะมากได.    การเตรียมกไ็ดแก
การตระเตรยีมใหเขารปูกนักบัการเปนอยนูัน้ๆ นัน่เอง.    ในกรณทีีต่องออกไปอยใูนทีไ่กล
ออกไปจนถงึกบัเรยีกวา อยตูางเมอืง ตางจงัหวดักนันัน้ ทานกไ็ดแนะนำใหมกีารตระเตรยีม
รบักมัมฏัฐานในครัง้แรก และการตดิตอในครัง้หลงั โดยวธิทีีเ่หมาะสมเฉพาะเรือ่งยิง่ขึน้ไปอกี
กค็อืเปนหนาทีท่ีเ่ราจะตองนำหลกัเกณฑเหลานัน้ มาดดัแปลงใหเหมาะสมแกเรือ่งชนดิทีเ่ปน
เรือ่งพเิศษเหลานีใ้หไดจรงิๆ.    ถาจดัไมเหมาะสมแลว  จกัตองเกดิความฟงุซานขึน้แทรกแซง
อยางทีจ่ะขจดัปดเปาไมไหวเอาทเีดยีว.    เราควรพจิารณาดถูงึขอทีท่านแนะไว ในบางกรณี
ทีอ่าจารยกบัศษิยจะพดูจากันหรอืซกัถามกันนัน้  ทานแนะใหนัง่คนละฝายโคนไม หนัหลงัเขา
หากนั;  หลบัตาพดูกนัดวยความระมดัระวงัใหถกูตองรดักมุตรงไปตรงมา เทาท่ีจำเปนจะตอง
พดู;  เสรจ็แลวตางคนตางลกุไปจากทีข่องตน ไมตองดหูนากนัเลย  ทัง้นีก้เ็พราะประสงคจะตดั
ทางมาแหงความฟงุซานใหมากทีส่ดุเทาทีจ่ะทำไดนัน่เอง.    เมือ่เราไดทราบถงึความมงุหมาย
ตางๆ เหลานีแ้ลว เราก็สามารถทีจ่ะเตรยีมสิง่ตางๆ ในการตดิตอกบัอาจารยทกุๆ ระยะ ได
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อยางเหมาะสม นบัตัง้แตการมาติดตอ,  สรางความคนุเคย,  รบัคำสัง่สอนแนะนำ  นำไป
ปฏบิตัิ;  แลวยงัตองตดิตอเพือ่แกไขขอขดัของและการทำใหกาวหนาสบืไปตามลำดบั ไมมทีี่
สิน้สดุ ดงันี้.

๔. การศกึษากมัมฏัฐาน ทานแนะนำใหทำ ๒ แผนก กมัมฏัฐานประเภทหนึง่ เรยีก
วากัมมัฏฐานทัว่ไป หรอืตายตวัคงที ่ไมตองเปลีย่นแปลง   และกมัมฏัฐานอกีประเภทหนึง่คอื
กมัมฏัฐานเฉพาะ ไดแกกมัมฏัฐานทีม่งุหมายจะทำใหไดโดยเรว็ทีส่ดุในฐานะเปนวตัถทุีป่ระสงค.
กมัมฏัฐานอยางแรกทีเ่รยีกวาทัว่ไปนัน้ ทานหมายถงึกมัมฏัฐานทีต่องทำทกุวนั ใหเหมาะแกนสิยั
ของผปูฏบิตั ิเชนเปนคนขลาดกต็องเจรญิกมัมฏัฐานเมตตาทกุวันเปนตน หรอืเปนคนราคจรติ
จะตองเจรญิอสภุกมัมฏัฐาน เปนตน เปนประจำทกุวนั   หรอืคนมนีสิยัประมาทเฉือ่ยชา จะตอง
เจริญมรณสตเิปนประจำทกุวนั กอนแตทีจ่ะลงมอืเจรญิกมัมฏัฐานตวัจริงทีจ่ะตองทำใหกาวหนา
ไปทกุวนัๆ แลวแตวาตนกำลงัปฏบิตักิมัมฏัฐานขอใดอย.ู     การเจริญเมตตาก็ด ีอสภุกมัมฏัฐาน
กด็ ีมรณสตกิด็ ีตองไดรบัการแนะนำเปนพเิศษตางหาก ตามทีอ่าจารยจะเหน็สมควร  วาบคุคล
นัน้ควรจะมกีมัมฏัฐานอะไรเปนกมัมัฏฐานเพือ่ตวั หรอืคมุครองตวั หรอืตกัเตอืนตวัเปนประจำ
วนั  ตางหากไปจากกมัมฏัฐานหลกั หรอืกมัมฏัฐานทีเ่ปนตวัความมงุหมายจรงิๆ ทกุคนตองได
รบักมัมัฏฐานเปน ๒ แผนกอยางนี ้ ตามทีเ่หมาะสมดวยการพจิารณาอยางรอบคอบของอาจารย
ดงัทีก่ลาวแลว.

๕. การอยใูนวหิารทีส่มควร  ไดกลาวแลวอยางละเอยีดขางตน ไมจำเปนตองวนิจิฉยั
กนัอกี.

๖. การตดัปลโิพธหยมุหยมิ หมายถงึเรือ่งเลก็ๆ นอยๆ ทีจ่ะตองทำใหเสรจ็สิน้ไปเสยี
กอนจะลงมอืทำกมัมฏัฐาน เพือ่ไมเปนเรือ่งกงัวลในขณะทีท่ำกมัมฏัฐานใหดทีีส่ดุเทาทีจ่ะทำได
สิง่เหลานีไ้ดแกการปลงผม, โกนหนวด, ปะชนุซกัยอมจวีร, การรมบาตร, การถายยา, และ
ของเบด็เตลด็อืน่ๆ เทาทีจ่ะทำใหเสรจ็ไปโดยสมควรแกบคุคลนัน้ ไมตองหวง ไมตองกงัวลเปน
ระยะเทาที่จะกำหนดได.

๗. การเจรญิสมาธภิาวนาโดยตรง   ขอนีไ้ดแกการลงมอืทำการเจรญิสมาธ ิตาม
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หลกัเกณฑทีไ่ดรบัไป จนกวาจะถงึทีส่ดุ  มรีายละเอยีดดงัทีจ่ะไดบรรยายตอไปขางหนา.

ทัง้หมดนีเ้ปนการตระเตรยีมทีจ่ะสมัพนัธกนัทัง้ฝายทฤษฎ ีและทางฝายปฏบิตั ิซึง่จะตอง
ทำใหดีที่สุดเทาที่จะทำได.

(จบตอนอนัวาดวยบพุพกิจเบือ้งตน)

ทำไมจงึเจรญิอานาปานสต ิ?
กอนแตทีเ่ราจะไดทราบวา เราจะเจรญิอานาปานสตกินัอยางไรนัน้ควรจะไดวนิจิฉยัใน

ปญหาทีว่า ทำไมเราจงึเลอืกเอาอานาปานสต ิมาเปนกมัมฏัฐานหลกั ในทีน่ีก้นัเสยีกอน ซึง่
เมือ่ทราบแลว จะชวยใหการเจริญอานาปานสตเิปนไปไดงายขึน้.   พงึทราบวา อานาปานสติ
เปนชือ่ของกมัมฏัฐานอยางหนึง่ ในบรรดากมัมฏัฐาน ๔๐ อยาง.   กมัมฏัฐาน ๔๐ นัน้ แบงเปน
หมวดๆ คอื

ก. การเจรญิกสณิ ๑๐ อยาง ไดแก ปฐวกีสณิ (ดนิ), อาโปกสณิ (น้ำ), เตโชกสณิ (ไฟ),
วาโยกสณิ (ลม), นลีกสณิ (สเีขยีว), ปตกสณิ (สเีหลอืง), โลหติกสณิ (สแีดง), โอทาตกสณิ
(สขีาว), อาโลกกสณิ (แสงสวางจากดวงอาทติย) และปรจิฉนินกสณิ (ชองหรอืรู); ซึง่ทัง้หมดนี้
เปนกมัมฏัฐานทีห่นกัไปในทางฝายรปู และมงุหมายทีจ่ะฝกฝนจติไปในทางอทิธวิธิมีาแตเดมิ;

ข. การเจรญิอสภุ ๑๐ อยาง คอื ศพแรกพอง, ศพขึน้เขยีว, ศพหนองไหล, ศพขาด
เปนทอน, ศพถกูสตัวกดักนิ, ศพหลดุออกเปนสวน, ศพแหลกละเอยีด, ศพอาบไปดวยเลอืด,
ศพเตม็ไปดวยหนอง และศพเหลอืแตกระดกู, ซึง่มคีวามมงุหมายหนกัไปในทางกำจดักามฉนัทะ
เปนสวนใหญ;

ค. การเจริญอนุสสติ ๑๐ อยาง คือ พุทธานุสสติ, ธัมมานุสสติ, สังฆานุสสติ,
สลีานสุสติ, จาคานสุสติ, เทวตานสุสต ิ (ระลกึถงึธรรมทีท่ำความเปนเทวดา), มรณานสุสติ,
กายคตาสติ, อานาปานสต ิและ อปุสมานสุสต ิ (ระลกึถงึคณุพระนพิพาน), ควรจะสงัเกตไว
ดวยวา อานาปานสต ิ  ทีเ่รากำลงัจะกลาวถงึอยนูี ้มชีือ่รวมอยใูนหมวดนี;้

ง. การเจรญิพรหมวหิาร ๔ อยาง คอืเมตตาพรหมวหิาร, กรณุาพรหมวหิาร, มทุติา-
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พรหมวหิาร, อเุบกขาพรหมวหิาร;

จ. การเจรญิอรปูฌาน ๔ อยาง คอื อากาสานญัจายตนะ (กำหนดความไมมทีีส่ิน้สดุ
ของอากาศเปนอารมณ), วญิญาณญัจายตนะ (กำหนดความไมมทีีส่ิน้สดุของวญิญาณธาตเุปน
อารมณ),   อากิญจัญญายตนะ (กำหนดความไมมีอะไรเปนอารมณ) และเนวสัญญานา-
สญัญายตนะ (กำหนดความมสีญัญาก็ไมใช และความไมมสีญัญากไ็มใชเปนอารมณ),   ซึง่ทัง้
หมดนี ้เปนอรปูฌาน เปนสมาธ ิเพ่ือสมาบตัชิัน้สงูแตไมเปนไปเพือ่วปิสสนา.

สวนอกี ๒ อยางทีเ่หลอื คอื

ฉ. อาหาเรปฏกิลูสญัญา  (กำหนดความเปนปฏกิลูแหงอาหาร) และ
ช. จตธุาตวุวฏัฐานะ  (การกำหนดพจิารณาโดยความเปนธาต ุ๔).    ๒ อยางหลงันี้

เปนการพจิารณาคอนไปทางปญญา.   รวมทัง้หมดเปน ๔๐ อยางดวยกนั, การทีเ่ลอืกเอา
เพยีงอยางหนึง่จาก ๔๐ อยางนัน้ มเีหตผุลดงัทีจ่ะไดกลาวตอไปนี ้:-

ในบรรดาสมาธิภาวนา ซึ่งมีอยูทั้งหมดดวยกันถึง ๔ ประเภทนั้น  อานาปานสติ-
กมัมฏัฐาน สามารถเปนสมาธภิาวนาไดทัง้ ๓ ประเภท.   สมาธภิาวนา ๔ ประเภทเหลานัน้
คือ :

๑. สมาธภิาวนาเปนไปเพือ่ทฏิฐธรรมสขุวหิาร การอยเูปนสขุทนัตาเหน็.
๒. สมาธภิาวนาเปนไปเพือ่ญาณทสัสนะ (อนัเปนทพิย หมายถงึความมหีทูพิย, ตาทพิย,

ฯลฯ),
๓. สมาธภิาวนาเปนไปเพือ่ความสมบรูณของสตสิมัปชญัญะ, และ
๔. สมาธภิาวนาเปนไปเพือ่ความสิน้อาสวะโดยตรง,

สำหรบัอานาปานสตภิาวนา หรอืการเจรญิอานาปานสตนิัน้ ยอมเปนไปในสมาธภิาวนา
ประเภทที ่๑ ประเภทที ่๓  ประเภทที ่๔  โดยสมบรูณ เวนประเภทที ่๒ ซึง่ไมเกีย่วกบัความ
ดบัทกุขแตประการใด.    อานาปานสต ิยอมเปนไปในสมาธภิาวนา ๓ ประเภท ดงัทีไ่ดระบุ
แลวอยางไรนัน้ จะชีใ้หเหน็โดยละเอยีดขางหนา หรอื อาจเหน็ไดแมดวยตนเอง ในเมือ่ไดศกึษา
หรอืปฏบิตัเิรือ่งอานาปานสตจิบไปแลว สวนกมัมฏัฐานอืน่ ไมสำเรจ็ประโยชนกวางขวางดงั
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เชนอานาปานสตนิี้.    ยิง่กวานัน้ อานาปานสต ิเปนกมัมฏัฐานประเภททีส่งบ และประณตี
ทัง้โดยอารมณ และ ทัง้โดยการกำจดักเิลส.    กมัมฏัฐานอืน่โดยเฉพาะกายคตาสต ิแมเปน
ของคเูคยีงกนักบัอานาปานสต ิ กห็าเปนเชนนัน้ไมคอืสงบและประณตีแตโดยการกำจดักเิลส
แตไมสงบและประณตีทางอารมณ.    สวนอานาปานสตสิงบประณตีโดยทางอารมณ คอืเปน
อารมณของกมัมฏัฐานทีเ่ยอืกเยน็สบาย  ไมนาหวาดเสยีว  ไมนาขยะแขยง  ไมลำบากแกการ
ทำ แลวยงักำจัดกเิลสไดถงึทีส่ดุดวย.  อานาปานสตเิปนเชนนี;้    สวนกายคตาสตนิัน้มอีารมณ
นาหวาดเสยีว นาขยะแขยงเปนตน   และโดยเฉพาะอยางยิง่ คอื อสภุกมัมฏัฐานแลว ยอมมี
ความหมายเปนอยางนีม้ากขึน้ถงึทีส่ดุ.    เนือ่งจากอานาปานสตมิคีณุสมบตัดิงักลาวนี ้จงึ
ปรากฏวาถูกแนะนำโดยพระผมูพีระภาคเจาเองวาเหมาะแกทกุคน  และทรงสรรเสรญิวาเปน
กมัมฏัฐานทีพ่ระอรยิเจาทัง้หลายรวมทัง้พระองคดวยไดเคยประสบความสำเรจ็มาแลว และยงั
คงใชเปน “วหิารธรรม” อยเูปนประจำอกีดวย.

ยิง่ไปกวานัน้อกี, การเจรญิอานาปานสต ิ เปนการเจรญิทีส่ามารถทำตดิตอกนัไป
ไดโดยไมตองเปลีย่นเรือ่ง หรอืไมตองเปลีย่นอารมณตัง้แตตนจนปลาย คอืสามารถเจรญิ
เพือ่ใหเกดิสมาธใินระยะแรก และสมาธทิีเ่จอืปญญาในระยะกลาง และเกดิปญญาอนัสงูสดุที่
ทำใหสิน้อาสวะไดในระยะสดุทายดวยการเจรญิอานาปานสตนิัน่เอง จนตลอดสาย.    ถาเปน
กมัมัฏฐานอืน่โดยเฉพาะเชนกสณิ    กจ็ะไปตายดานอยแูคเพยีงสมาธ ิแลวกต็องเปลีย่นเปน
เรือ่งอืน่ เพือ่เปนขัน้วปิสสนาตอไป.    สวนอานาปานสตนิัน้ เมือ่เจรญิครบทัง้ ๔ จตกุกะ หรอื
ทัง้ ๑๖ ระยะแลว ยอมสมบรูณอยใูนตวั ทัง้โดยสมาธแิละโดยวปิสสนา.

ดงัทีไ่ดกลาวแลวขางตนวา อานาปานสตเิพยีงอยางเดยีว เปนสมาธภิาวนาไดถงึ ๓
ประเภท ไมมกีมัมฏัฐานขอใดทีส่ะดวกเชนนี ้ สบายเชนนี ้และไดรบัการยกยองสรรเสรญิมาก
เชนนี;้  เพราะเหตนุีเ้อง เราจงึเลอืกเอาอานาปานสตเิปนกมัมฏัฐานหลกั เพือ่การศกึษาและ
ปฏบิตัโิดยตลอด.    ทัง้หมดนีค้อืเหตผุลทีว่าเจรญิอานาปานสตทิำไม.

ใครจะเปนผเูจรญิอานาปานสต ิ?
ตอไปนีจ้ะไดวนิจิฉยักนัเปนพเิศษในปญหาทีว่า ใครจะเปนผเูจรญิอานาปานสต.ิ    เกีย่ว
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กบัคำตอบขอนี ้  เราจะไดพบวาในสตูรนัน้เอง พระผมูพีระภาคเจาไดทรงใชคำวา “ภกิษใุน
ธรรมวนิยันี”้  ซึง่ความหมายวา ไดแก บคุคลผศูกึษาในศาสนานี ้เหน็โลกเหน็ทกุขอยางนี้
แลว ตองการจะดับทุกขตามวิธีนี้  คือตามวิธีแหงธรรมวินัยที่เราเรียกกันในบัดนี้วา
“พทุธศาสนา”  พระพทุธองคไดตรสัวา สมณะที ่๑  สมณะที ่๒  สมณะที ่๓  สมณะที ่๔  มแีต
ในธรรมวินัยนี้ เทานั้น หมายความวาผูพนทุกขตามแบบแหงธรรมวินัยนี้ ที่เราเรียกกันวา
พระโสดาบนั พระสกทิาคาม ีพระอนาคาม ีและพระอรหนัตนัน้  มแีตในธรรมวนิยัทีม่กีารปฏบิัติ
อยางนีเ้ทานัน้.   ธรรมวนิยัอืน่ หรอืลทัธอิืน่ ยอมวางจากสมณะเหลานี ้ดงันีเ้ปนตน.   ขอนี้
บงความวา ผทูีม่งุหมายจะดบัทกุขตามแบบแหงธรรมวนิยันีน้ัน่แหละ  คอืผทูีจ่ะเจรญิอานาปาน-
สติ;   เพราะฉะนั้น  เขาจะตองทำตนใหเปนผูเหมาะสม ทั้งในทางที่จะศึกษาและในทางที่
จะปฏบิตั ิดงัทีจ่ะไดกลาวสบืไป.

วธิเีจรญิอานาปานสติ
บดันีจ้กัไดวนิจิฉยักนัถงึขอทีว่า จะเจรญิอานาปานสตอิยางไร สบืไปตามลำดบั โดย

หวัขอดงัตอไปนี ้:

ที่มาของเรื่อง
เกีย่วกบัเรือ่งนี ้มบีาลพีระพทุธภาษติเปนหลกัอยโูดยตรง เรยีกวา  อานาปานสตสิตูร

ปรากฏอยใูนคมัภรีมชัฌมินกิาย ตอนอปุรปิณณาสก (พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั เลม ๑๔
หนา ๑๙๐ ขอ ๒๘๒) และมทีีก่ลาวถงึอยใูนทีอ่ืน่อกีมากแหงในพระไตรปฎก   ขอความทีเ่ปน
ตวัใจความสำคญันัน้มอียตูรงกันหมดทกุแหง.    สวนบทประกอบเรือ่งเบด็เตลด็นัน้ ตางกัน
บางตามกรณี.    สำหรบัสวนทีเ่ราจกัไดถอืเอาเปนหลกันัน้ คอื ตวัสตูรซึง่มขีอความทีท่รง
แสดงถงึวิธกีารเจรญิอานาปานสตโิดยตรง จนกระทัง่ถงึผลทีเ่กดิอานาปานสตนิัน้ เปนทีส่ดุ.

หัวขอหรือใจความของเรื่อง.
พระพทุธภาษติทีเ่ปนอเุทศแหงเรือ่งนี ้เริม่ขึน้ดวยคำวา “ภกิษทุัง้หลาย!  ภกิษใุนธรรม

วนิยันี ้ ไปแลวสปูาก็ตาม  ไปแลวสโูคนไมกต็าม  ไปแลวสเูรอืนวางกต็าม  นัง่คขูาเขามาโดย
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รอบแลว ตัง้กายตรง ดำรงสตมิัน่.    ภกิษนุัน้เปนผมูสีตอิยนูัน่เทยีว หายใจเขา, มสีตอิย ูหายใจ
ออก” ดงันี.้   ตอนตอจากนี ้ไดตรสัถงึวธิกีำหนดลมหายใจเขาออกอยางไร และ การพจิารณา
สิง่ใดอยทูกุลมหายใจเขาออก จนครบ ๑๖ ระยะ; จดัเปนหมวดๆ ได ๔ หมวด หมวดละ ๔
ระยะ   ตอนตอจากนั้น ก็ไดตรัสถึงผลที่เกิดขึ้นวา การทำเชนนั้นไดทำใหเกิดมีสติปฏฐาน
ทัง้ ๔ และโพชฌงคทัง้ ๗ ขึน้มาโดยสมบรูณไดอยางไร แลวเกดิวชิชาและวมิตุตซิึง่เปนความ
ดบัทกุขสิน้เชงิไดอยางไร ในทีส่ดุ.    เพ่ือสะดวกในการทำความเขาใจ และเพือ่เปนไปอยาง
ถกูตองตามหลกัเกณฑนัน้ๆ โดยตรง จะไดยกเอาพระพทุธภาษติเหลานัน้มาอธบิายทลีะตอน
ตามลำดบั และในตอนหนึง่ๆ กจ็ะอธบิายทลีะขอ หรอืทลีะคำ ตามทีเ่หน็วาจำเปน.

อานาปานสติภาวนา

อานาปานสตขิัน้ที่ กมัมัฏฐาน สตปิฏฐาน ๔ ไตรสิกขา
๑-๒ ศลี
๓-๔ สมาธิ
๕-๘ เวทนานุปสสนา
๙-๑๒ จติตานปุสสนา
๑๓-๑๖ วิปสสนา ธมัมานปุสสนา

อานาปานสตขิัน้ที ่๑-๒ เปนการเจรญิสตริะดบัศลี เปนศลีสกิขา
ขัน้ที ่๓-๔ เปนการเจรญิสตใินระดบัสมาธิ เปนสมาธสิกิขา

ตัง้แตขัน้ที ่๑-๔ เปนกายานปุสสนาสตปิฏฐาน  ถอืวาเปนสมถกมัมฏัฐาน
เมือ่ขัน้ที ่๔ สมบรูณแลว  ถอืวา สมถกมัมฏัฐานสมบรูณ

ขัน้ที ่๕-๘ เปนเวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน
ขัน้ที ่๙-๑๒ เปนจติตานปุสสนาสตปิฏฐาน
ขัน้ที ่๑๓-๑๖ เปนธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน  เปนวปิสสนากมัมฏัฐานลวนๆ๖
๖ อานาปานสต ิ: วถิแีหงความสขุ ๒  อานาปานสต ิ ขัน้ที ่๑-๘  หนา ๑๖.

สมถะ

สมถะ + วปิสสนา

กายานปุสสนา

ปญญา
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การทำความเขาใจในเบื้องตน
สำหรบัตอนแรกนี ้เริม่ดวยขอพทุธภาษติวา “ภกิษใุนธรรมวนิยันีไ้ปแลวสปูากต็าม ไป

แลวสโูคนไมกต็าม ฯลฯ หายใจเขา-ออก” ดงันี ้มคีำอธบิายเปนลำดบัขอ ดงันี ้:

(ก) คำวา “ภกิษใุนธรรมวนิยันี”้ ไดวนิจิฉยัแลวในขอทีว่า ใครเปนผเูจรญิอานาปาน-
สติ.   ในทีน่ี ้ สรปุแลวกไ็ดแกพระสาวกผทูีจ่ะปฏบิตัติามคำสัง่สอนของพระผมูพีระภาคเจา
โดยเครงครดันัน่เอง.

(ข) คำวา “ไปแลวสูปาก็ตาม สูโคนไมก็ตาม สูเรือนวางก็ตาม”๗  นี้แสดงการ
ทีภ่กิษนุัน้เลอืกหาเสนาสนะทีเ่หมาะแกการเจริญอานาปานสตสิมาธ ิ เพราะวา จติของภกิษุ
นี้เคยซานไปในอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตนเสียนาน  จึงไมอยากจะกาวข้ึนสูอารมณของ
อานาปานสตสิมาธ ิ   คอยแตจะแลนไปนอกทางอยางเดียว ดจุรถทีเ่ขาเทยีมดวยโคโกงฉะนัน้.
เพราะฉะนั้น คนเลี้ยงโคตองการจะฝกลูกโคโกงตัวดื่มน้ำนมทั้งหมดของแมโคโกงเติบโตแลว
พงึพรากออกจากแมโคนม  ปกหลกัใหญไวสวนหนึง่แลวเอาเชอืกผกูไวทีห่ลกันัน้,   คราวนัน้
ลกูโคนัน้ของเขาดิน้รนไปทางโนนทางนี ้ไมอาจหนไีปได  พงึยนืพงิหรอืนอนองิหลกันัน้นัน่แล
ชื่อแมฉันใด;   ภิกษุแมรูปนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ประสงคจะฝกฝนจิตที่ถูกโทษประทุษราย
ซึ่งเจริญดวยการดื่มรสแหงอารมณมีรูปเปนตนมานานแลว พึงพรากออกจากอารมณมีรูป
เปนตน  แลวเขาไปสปูา หรอืโคนไม  หรอืเรอืนวางเปลา   แลวพงึเอาเชอืกคอืสตผิกูไวทีห่ลกั
คอืลมอสัสาสะและปสสาสะนัน้  เม่ือเปนเชนนัน้  จติของเธอนัน้ แมจะกวดัแกวงไปทางโนน
และทางนี้ก็ตาม  เมื่อไมไดรับอารมณที่เคยชินมาในกาลกอน ไมสามารถจะตัดเชือกคือสติ
หนไีปได  ยอมจดจอและแนบสนทิอารมณนัน้แล  ดวยอำนาจอปุจาระและอัปปนา.  เพราะ
เหตนุัน้ พระโบราณาจารยทัง้หลายจงึกลาววา

“คนจะฝกลกูโค พงึผกู (มนั) ไวทีห่ลกั ฉนัใด  พระโยคาวจรใน
ศาสนานี้ ก็พึงผูกจิตของตนไวที่อารมณ (กัมมัฏฐาน) ใหมั่นดวยสติ
ฉนันัน้.”

๗ วสิทุธมิรรคแปล ภาค ๒  ตอน ๑  หนา ๙๐-๙๗.
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เสนาสนะนัน้ ยอมเปนสถานทีเ่หมาะแกการเจริญอานาปานสตสิมาธนิัน้  ดวยประการ
ฉะนี้.  เพราะเหตุนั้น “คำนี้แสดงการที่ภิกษุนั้น เลือกหาเสนาสนะที่เหมาะแกการเจริญ
อานาปานสตสิมาธ.ิ”   อกีอยางหนึง่  เพราะอานาปานสตกิมัมฏัฐานนีเ้ปนยอดในประเภท
แหงกรรมฐาน เปนปทัฏฐานแหงการบรรลุคุณพิเศษและเปนสุขวิหารธรรมในปจจุบันของ
พระสพัพญัูพทุธเจา   พระปจเจกพทุธเจา   และพระสาวก   อนัพระโยคาวจรไมละชายบาน
ทีอ่ือ้องึดวยเสยีงสตร ี  บรุษุ   ชาง   และมาเปนตน   จะเจรญิใหถงึพรอม   ทำไมไดงายเพราะ
เสียงเปนขาศึกตอฌาน.

(ค) คำวา “นัง่คขูาเขามาโดยรอบ”  การนัง่พบัขาทัง้ ๒ โดยรอบ (คอืนัง่ขัดสมาธิ)
อริยิาบถนัง่  เปนอริยิาบถทีเ่หมาะสมทีส่ดุสำหรบัการเจรญิภาวนา  คอืทำใหสามารถคดินกึ
อะไรไดอยางแนวแน  โดยไมตองหวงวาจะเซหรอืลม อยางในอริยิาบถยนื; และไมกอใหเกดิ
อาการอยากหลบั หรอืความหลงใหลอยางอืน่เหมอืนอริยิาบถนอน

(ง) คำวา “ตัง้กายตรง”  หมายความวา ใหนัง่ตวัตรง   หมายความวา  ตัง้รางกาย
สวนบนใหตรง   คอืใหกระดกูสนัหลงั  ๑๘  ทอน  จรดทีส่ดุตอทีส่ดุ.    จรงิอย ู เมือ่นัง่ดวย
อาการอยางนัน้แลว   หนงั เนือ้ และเสนเอน็ ยอมไมหงกิงอ.   เวลานัน้ เวทนาทัง้หลายที่
จะพึงเกิดขึ้นแกเธอในขณะๆ  เพราะความหงิกงอแหงหนังเนื้อและเอ็นเหลานั้นเปนปจจัย
นัน่แล  ยอมไมเกดิขึน้.    เมือ่เวทนาเหลานัน้ไมเกดิขึน้  จติกม็อีารมณเปนอนัเดยีว.   กมัมฏัฐาน
ไมตกไป   ยอมเขาถึงความเจรญิรงุเรอืง.

(จ) คำวา “ดำรงสตมิัน่” ทีเ่รยีกวา “ปรมิขุ” นัน้ หมายถงึสตทิีต่ัง้มัน่ในอารมณที่
จะกำหนด ซึง่ในทีน่ีไ้ดแกลมหายใจโดยตรง.    ทานจำกดัความไววา ทำจติใหเปนเอกคัคตาตอ
ลมหายใจ คอืมลีมหายใจอยางเดียว ทีจ่ติกำลงัรสูกึอย ูหรอืกำหนดอยู.    คำวา สต ิในทีน่ี้
เปนเพยีงการกำหนดลวนๆ  ยงัไมเก่ียวกบัความร ูหรอืการพจิารณาแตอยางใด เพราะเปน
เพยีงขึน้ทีเ่พิง่เริม่กำหนดเทานัน้.    โดยพฤตนิยั กค็อื นัง่ตวัตรงแลวกเ็ริม่ระดมความสงัเกต
หรอืความรสูกึทัง้หมด ตรงไปยงัลมหายใจ ทีต่นกำลงัหายใจอยนูัน่เอง ผกูระทำไมจำเปน
ตองหลบัตาเสมอไป กลาวคอืสามารถทำไดทัง้ลมืตา โดยทำใหตาของตนจองจบัอยทูีป่ลายจมกู
ของตน จนกระทัง่ไมเหน็สิง่อืน่ใด.    อาศยักำลงัใจทีเ่ขมแขง็แลวยอมจะทำไดโดยไมยาก.
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ตาลมือย ูและมองอยทูีป่ลายจมกูกจ็รงิ แตจติไมไดมามองดวย คงมงุอยทูีก่ารจะกำหนดลมหรอื
ตดิตามลมแตอยางเดยีว.    การทำอยางลมืตา ยากกวาการหลบัตา, ตองใชความพยายาม
มากในเบือ้งตน แตแลวกไ็ดผลคมุกนั คอืงวงยาก และมกีำลงัจติเขมแข็งกวา ในตอนหลงั;   หรอื
กลาวอกีอยางหนึง่กค็อื เปนผทูีส่ามารถดำรงสตไิดมัน่คงกวานัน่เอง.    พวกทีต่ัง้ใจจะทำอยาง
เขมแข็งถงึขนาดเปนโยคทีีส่มบรูณแบบ ยอมไดรบัการแนะนำใหเริม่ฝกอยางลมืตาทัง้นัน้.

(ฉ) คำวา “ภกิษนุัน้เปนผมูสีติอยนูัน่เทยีว” มสีิง่ทีต่องวนิจิฉยัตรงคำวา “มสีต”ิ   ถา
ถามวามีสตใินอะไรขึน้มากอน  กต็องตอบวามสีตไิปตัง้แตการหายใจ คอืมสีตหิายใจเขา มสีติ
หายใจออก.   เมือ่การหายใจเขาและออกถกูกำหนดอยเูพยีงใด ภกิษนุัน้กไ็ดชือ่วา สโตการี
คอืผทูำสต ิอยเูพยีงนัน้.

 ฉะนัน้ จะพดูกลบักนัวา “มสีตหิายใจ” หรอื “หายใจมสีต”ิ กย็อมมคีวามหมายเทา
กนั.    ลมหายใจเขาเรียกวา อาปานะ,  ลมหายใจออกเรยีกวา อานะ รวม ๒ คำเขาดวยกนั
โดยวธิสีนธติวัหนงัสอื หรอืสนธทิางเสยีงกต็ามยอมไดเปนคำเดยีววา “อานาปานะ”; แปลวา
ลมหายใจเขาและออก.   สตทิีก่ำหนดลมทัง้เขาและออก นัน้ ชือ่วา อานาปานสติ.  ผกูระทำ
สตเิชนนีช้ือ่วา สโตการี ในทีน่ี้
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ภาคอานาปานสติภาวนา
จตกุกะที ่๑  กายานปุสสนาสตปิฏฐาน
(ตัง้แตการเริม่กำหนดลม จนถงึการบรรลฌุาน)

เมือ่พระผมูพีระภาคเจาไดตรสัขอความอนัปรารภถงึลกัษณะและกริยิาอาการของบคุคล
ผเูริม่ทำสตดิงันีแ้ลว  ไดตรสัถงึลำดบัหรอืระยะแหงการกำหนดลมหายใจ และสิง่ทีเ่นือ่งกบั
การกำหนดลมหายใจสบืไปวา :

(๑) ภกิษุนัน้ เมือ่หายใจเขายาว กร็สูกึตวัทัว่ถงึวา “หายใจเขายาว”;  เมือ่หายใจออกยาว
กร็สูกึตวัทัว่ถงึวา “หายใจออกยาว”,

(๒) ภกิษนุัน้ เมือ่หายใจเขาสัน้ กร็สูกึตวัทัว่ถงึ วา “หายใจเขาสัน้”;  เมือ่หายใจออกสัน้
กร็สูกึตวัทัว่ถงึวา “หายใจออกสัน้”.

(๓) ภกิษนุัน้ ยอมทำในบทศกึษาวา “เราเปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่กายทัง้ปวง จกัหายใจเขา”;
ยอมทำในบทศกึษาวา “เราเปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่กายทัง้ปวง จกัหายใจออก”.

(๔) ภกิษนุัน้ ยอมทำในบทศกึษาวา “เราเปนผทูำกายสงัขารใหรำงับอย ูจกัหายใจเขา”;
ยอมทำในบทศกึษาวา “เราเปนผทูำกายสงัขารใหรำงบัอย ูจกัหายใจออก”.

ทัง้ ๔ ขอนี ้เรยีกวา จตุกกะที ่๑  หรอือานาปานสตหิมวดที ่๑  ซึง่ควรจะไดรบัคำอธบิาย
อยางละเอยีดทัว่ถงึเสยีกอนแตทีจ่ะไดกลาวถงึจตกุกะที ่๒ ที ่๓ เปนลำดบัไป.    แมเพยีงแต
จตกุกะที ่๑ นี ้กม็คีำอธบิายและเรือ่งทีต่องปฏบิตัอิยางยดืยาว และทัง้เปนการปฏบิตัทิีส่มบรูณ
ขัน้หนึง่ อยใูนตวัเอง  หรอืผปูฏบิตัอิาจจะยกัไปสกูารปฏบิตัทิีเ่ปนวปิสสนาโดยตรงตอไป  โดย
ไมตองผานจตกุกะที ่๒  ที ่๓  กเ็ปนสิง่ทีก่ระทำได;  ฉะนัน้ จงึเปนการสมควรทีจ่ะไดวนิจิฉยั
ในจตกุกะที ่๑ นี ้โดยละเอยีดเสยีชัน้หนึง่กอน.

อานาปานสต ิหมวดที ่๑ นี ้มช่ืีอวา “กายานปุสสนา” อกีชือ่หนึง่ เพราะเหตวุามกีาย
กลาวคอืลมหายใจเขา-ออก เปนอารมณของการกำหนดและพจิารณา และจดัเปนสตปิฏฐาน
ขอแรกแหงสตปิฏฐานทัง้ ๔  อนัมอีธบิายดงัตอไปนี ้:
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ตอน ๑  อานาปานสต ิขัน้ทีห่นึง่ (การกำหนดลมหายใจยาว)
อานาปานสตขิัน้ที ่๑ นี ้มหีวัขอวา

“ภกิษนุัน้ เมือ่หายใจเขายาว กร็สูกึตวัทัว่ถงึวา ‘หายใจเขายาว’;
เมือ่หายใจออกยาว กร็สูกึตวัทัว่ถงึวา ‘หายใจออกยาว’”. (บาลวีา ทฆี ํวา
อสสฺสนโฺต ทฆี ํอสสฺสามตี ิปชานาต ิ  ทฆี ํวา ปสสฺสนโฺต ทฆี ํปสสฺสามตี ิปชานาต.ิ)

อานาปานสตขิอนี ้กลาวถึงการหายใจเขา-ออก ยาว เปนสวนสำคญั   ฉะนัน้ สิง่ที่
ควรทำความเขาใจกค็อืคำทีว่า หายใจยาว นัน่เอง.  เพือ่ใหเปนการเขาใจงายแกผปูฏบิตั ิ ผู
ปฏบิตัคิวรจะตองฝกหดัและสงัเกตการหายใจเขา-ออกใหยาวกวาธรรมดาใหมากท่ีสดุ เทาที่
จะทำได เพือ่จะใหทราบวายาวทีส่ดุนัน้เปนอยางไรเสยีกอน, แลวจะไดนำไปเปรยีบเทยีบกบั
การหายใจตามปรกตธิรรมดาวามนัยาวสัน้กวากนัอยางไร,  แลวนำไปเปรยีบเทยีบกบัการหายใจ
ทีส่ัน้กวาธรรมดา เชน การหายใจในเวลาเหนือ่ย เปนตน วามนัยาวสัน้กวากันอยางไรตอไป
อกี.    และในทีส่ดุ ควรจะมกีารทดลองหายใจอยางสัน้ทีส่ดุเทาทีจ่ะใหสัน้ได ดวยการบงัคบั
ของเราเอง เพือ่เปรยีบเทยีบกนัอกีครัง้หนึง่ ในทีส่ดุ กจ็ะทราบไดวา คำวาหายใจยาว หรอื
หายใจสัน้นัน้ มคีวามหมายตางกนัอยางไร หรอืมตีวัจรงิอยอูยางไร และจะเปนผสูามารถกำหนด
ลมหายใจทีย่าวหรอืสัน้ไดถกูตรงตามทีต่องการ.

ขอที่วาใหพยายามหายใจใหยาวที่สุดเทาที่จะหายใจไดนั้น มีขอที่ตองควรกำหนดคือ
จะกนิเวลานานประมาณ ๓๐-๔๐ วนิาท ีในระยะหนึง่ๆ เทาทีเ่ราจะผอนใหยาวได ทัง้เขาและ
ออก : และใหสงัเกตวา จะตองนัง่ตวัตรงจรงิๆ จงึจะหายใจไดยาวถงึทีส่ดุจรงิๆ และ เมือ่
หายใจเขาถึงที่สุดจริงๆ นั้นจะมีอาการปรากฏวาสวนทองแฟบถึงที่สุด สวนโครงอก
พองออกถงึทีส่ดุ,  และโดยนยัตรงกนัขาม เมือ่หายใจออกถงึทีส่ดุ กจ็ะปรากฏวาทองปอง
ออกไป สวนโครงอกแฟบ อยางนีจ้งึเรยีกวายาวถงึทีส่ดุจรงิๆ มคีวามหมายอยตูรงทีว่ามกีาร
หายใจทัง้ยาว ทัง้นาน.

เพ่ือเขาใจเรือ่งนีไ้ดถงึทีส่ดุ ควรพจิารณาเพือ่การเปรยีบเทยีบ เลยไปถงึการหายใจสัน้.
คำวา “หายใจสัน้” จะมอีาการตรงกนัขาม คอืเมือ่หายใจเขาทองปองออกไป, เมือ่หายใจออก
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ทองแฟบเขามา พอเปนทางสงัเกตไดวาทีเ่ปนดงันี ้เปนเพราะหายใจเขานอย จนไมถงึกบัทำให
โครงอกตอนบน พองออกไปมาก  หรอืหายใจออกนอย จนไมทำใหโครงอกตอนบนแฟบเขา
ไปมาก  อาการทีป่รากฏทีท่องจงึแตกตางกันอยางตรงกนัขาม ซึง่ผฝูกหดัจะตองรจูกัสงัเกต
ใหด ีมิฉะนัน้จะเขาใจผิดและสบัสนกนัไปหมด.    เกีย่วกบัเรือ่งนี ้อาจจะยตุเิปนหลกัทีเ่รยีกวา
“หายใจเขาสัน้” กค็อื สัน้เพยีงเทาทีท่ำใหโครงอกขยายออกหนอยหนึง่ แตไมถงึกบัทำให
ทองแฟบ.    ถาถึงกบัทำใหทองแฟบ กเ็รยีกวา หายใจเขายาว.    ทีเ่รยีกวา “หายใจออก
สัน้” กค็อื หายใจออกหนอยหนึง่เพยีงทีท่ำใหโครงอกแฟบลงหนอยหนึง่ แตไมถงึกบัทำให
ทองปองออก.    ถาถึงกบัทำใหทองปองออก กเ็รยีกวาเปนการหายใจออกยาว.    ขอเทจ็
จรงิอยตูรงทีว่าโครงอกแฟบมากหรอืนอยนัน่เอง;   สวนทองนัน้ จะมอีาการตรงกนัขามกบั
โครงอกเสมอไป ในเมือ่มกีารหายใจอยางยาวทีส่ดุ ทัง้เขาและออก.    ผมูกีารศกึษาเกีย่วดวย
อวยัวะเครือ่งหายใจ มปีอดเปนตน มาแลวเปนอยางด ียอมอาจจะเขาใจเรือ่งนีไ้ดดี.

คำวา “หายใจนาน” พระอรรถกถาจารยแนะใหสงัเกตการหายใจของสตัว ๒ ประเภท.
สตัวประเภทแรก เชนชาง มรีะยะหายใจนานกวาสตัวประเภทหลงั เชน หน ูหรอืกระตาย.
การกำหนดเอาเวลาเปนหลกัเชนนี ้แมจะเรยีกวาหายใจชาหรอืเรว็กต็าม ผลยอมเปนอยางเดียว
กนักบัคำวาหายใจยาวหรอืสัน้.    นีก้ลาวเฉพาะในการปฏบิตักิารกำหนดลมหายใจ;  สวน
ขอเทจ็จริงทีว่า ลมจะเขาไปมากหรอืนอยกวากนัอยางไรนัน้ เปนอกีเรือ่งหนึง่ตางหาก.

สิง่ทีต่องการความสงัเกตในความแตกตางอกีอยางหนึง่ กค็อื “การหายใจเบา” หรอื
“หนกั” “หยาบ” หรอื “ละเอยีด”.    ถาหากลมกระทบพืน้ผวิแหงชองหายใจรนุแรง กเ็รยีก
วาหายใจหนกัหรอืหยาบ   ถาหากกระทบพืน้ผวิเหลานัน้ไมรนุแรง หรอืถงึกบัวาไมรสูกึวากระทบ
กเ็รยีกวาหายใจเบาหรอืละเอยีด.    อาการทัง้ ๒ อยางนี ้เปนสิง่ทีค่วรศกึษาใหเขาใจอยางยิง่
ไวอยางเดียวกนั เพราะมเีรือ่งทีจ่ะตองปฏบิตัใินขอตอไปขางหนาเกีย่วกบัเรือ่งนี้.

การกำหนดลมหายใจ
บดันี ้มาถึง วธิกีารกำหนดลมหายใจ ในลกัษณะทีต่างๆ กนัเปนลำดบัไป ดงัจะได

แยกวนิจิฉยัทลีะบท :
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บทวา “เมือ่หายใจเขายาว กร็วูาหายใจเขายาว” หรอื “เมือ่หายใจออกยาว กร็ู
วาหายใจออกยาว” นัน้ มหีลกัแหงการปฏบิตัคิอื  หลงัจากการทีไ่ดซกัซอมอวยัวะเครือ่งหายใจ
ตางๆ มชีองจมกู เพดาน หลอดลมและปอดเปนตนใหอยใูนสภาพทีป่รกตแิละเหมาะสมดแีลว
กป็ลอยใหมกีารหายใจตามปรกตธิรรมดาบาง   บงัคบัใหยาวกวาธรรมดาบาง  ใหสัน้กวา
ธรรมดาบาง  เปนการซกัซอมทางรางกายโดยตรง วาควรจะมอีตัราปรกตอิยางไร ทีเ่ปนอตัรา
ปรกตถิาวรไมยาวไมสัน้เสยีกอน  แลวจงึเร่ิมกำหนดวามนัยาวหรอืสัน้เทาไร.

ลมหายใจทีส่ัน้หรอืยาว นี ้ยอมขึน้อยกูบัอารมณทางจติและความผนัแปรทางรางกาย
หรอืแมทีส่ดุ เพยีงแตการไปสนใจมนัเขาเทานัน้ มนักท็ำใหการหายใจนัน้ สัน้หรอืยาว ออกไป
ไดกวาธรรมดา.    เพราะฉะนัน้ ในขัน้แรกเราจะตองสงัเกตความสัน้ยาว ทีม่นัเปลีย่นแปลง
ไปตามสิง่แวดลอม ซึง่กำลงัแวดลอมอยใูนขณะนัน้ เชนถาอารมณปรกตดิ ีการหายใจกย็าวกวา
เมือ่มอีารมณรายเชน ความโกรธเปนตนเขาครอบงำ.    หรอืเมือ่รางกายสบายด ีลมหายใจ
กย็าวกวาเมือ่รางกายกำลงัผดิปรกต ิเพราะความเหนด็เหนือ่ย เปนตน.    แมลมหายใจจะมี
อาการอยูอยางนั้น อยางใดอยางหนึ่ง แตพอเราไปตั้งใจทำการกำหนดมันเขามันก็จะตอง
ยาวกวานัน้อกีเปนธรรมดา.    เพราะฉะนัน้ ผปูฏบิตัจิะตองรจูกัสงัเกตความพลกิแพลงของ
ลมหายใจในลกัษณะอยางนีด้วย จงึจะกำหนดความยาวหรอืสัน้ไดโดยถกูตอง หรอือยางนอย
ทีส่ดุ กก็ำหนดไดวา มนัยาวกวากนัเทาไร  แลวทำการกำหนดไปเปนเวลานานพอสมควร กจ็ะ
รจูกัความสัน้ยาวทีแ่นนอนยิง่ขึน้.

ในขัน้แรกๆ ควรจะหดัหายใจใหหยาบทีส่ดุ ใหยาวทีส่ดุ เพือ่ใหกำหนดไดโดยงาย
วาลมหายใจเองเปนอยางไร ?  ทางทีม่นักระทบนัน้ ถกูมนักระทบอยางไร ?  กำลงักระทบ
อยทูีต่รงไหน ?   มอีาการเหมอืนกบัวามันไปสดุลงทีต่รงไหน ?  หยดุอยทูีต่รงไหน ?  นาน
เทาไร ?  แลวจงึหายใจกลบัออกมาหรอืกลบัเขาไปกต็าม แลวแตกรณี.    ถาหายใจเบาหรอื
ละเอยีดไปตัง้แตทแีรก กไ็มมทีางทีจ่ะสงัเกตสิง่เหลานัน้ได   ทำใหกำหนดลมหายใจไดโดยยาก
หรอืถงึกบัลมเหลวไปกไ็ด.    ทางทีด่ยีิง่ไปอกี คอืควรจะหายใจใหหยาบหรอืหนกั จนกระทัง่
เกิดมเีสยีงไดยนิทางห ูขึน้มาดวยสวนหนึง่   หกูเ็ปนประโยชนในการชวยใหสตกิำหนดลมหายใจ
ไดงายขึ้นอีกแรงหนึ่ง.
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โดยทีแ่ทแลว คำวา “การกำหนดลมหายใจ” นัน้ เปนการกำหนดทีพ่ืน้ผวิทีล่มกระทบ
นัน้ มากกวาทีจ่ะกำหนดทีต่วัลม เพราะลมเปนสิง่ทีล่ะเอยีดออน กำหนดยาก   แตเมือ่มนักระทบ
พืน้ผวิซึง่เตม็ไปดวยเสนประสาทเขาทีต่รงไหน  กเ็ปนการงายทีจ่ะกำหนดวาลมกำลงัอยทูีน่ัน่
หรอืเดนิไปถงึไหน.    และยิง่เม่ือมเีสยีงทีไ่ดยนิทางหเูขามาชวยดวย กเ็ปนการชวยใหกำหนด
ไดงายขึน้อกีวาหายใจครัง้หนึง่ ยาวหรอืนานเทาไร.   การหายใจหนกัๆ ในขัน้แรก จงึเปนสิง่
ทีม่ปีระโยชน ดงันี.้   แมในขัน้ตอไป การหายใจยาวหรอืหนกั จนเคยชนิเปนนสิยั กย็งัมปีระโยชน
อยูนั่นเอง เพราะนอกจากจะเปนประโยชนทางอนามัยแกรางกายโดยเฉพาะแลว ยังเปน
ประโยชนในทางทีจ่ะทำใหเราฝกหดัในบทฝกหดัข้ันตอๆ ไป ไดอยางงายดายเสมอไป  จงึขอแนะ
นำใหฝกในการหายใจใหยาวและหนกัอยเูปนปรกต ิ ตามโอกาสทีจ่ะพงึกระทำได.

การกำหนดลมหายใจดวยสติ
ตอไปนี ้กม็าถงึระยะแหงการฝกในการกำหนดลมหายใจ ซึง่ยาวอยเูองแลว เพราะการ

ที่เราไปกำหนดมันเขา.

อาการทีเ่รยีกวา “กำหนด” ในทีน่ี ้ถากลาวอยางโวหารธรรมดากค็อื การทีเ่ราตัง้จติ
กำหนดลมหายใจ ทีก่ำลงัแลนเขาแลนออกอยตูามเร่ืองตามราวของมนัเอง จะเรยีกวาเปนการ
สงัเกตลมหายใจวากำลงัเปนอยอูยางไร ดงันีก้ไ็ด  แตเราไมนยิมเรยีกเชนนัน้  นยิมเรยีกให
แนชัดลงไปเปนภาษากัมมัฏฐาน หรือภาษาที่ใชในการสอนอภิธรรมวา เปนการผูกจิตไวที่
ลมหายใจ ดวยเครือ่งผกูคอืสติเลย  ทำใหเกดิมสีิง่ทีจ่ะตองศกึษาขึน้มาถงึ ๓ เรือ่งเปนอยาง
นอย คอื ลมหายใจ ๑  จติ ๑  สต ิ๑  รวมเปน ๓ แลว   ยงัจะตองศกึษาเร่ืองผลทีเ่กดิขึน้เพราะ
การทำเชนนัน้ วามอียอูยางไร กีอ่ยาง  ตามลำดบัไป.

ลมหายใจ มเีรือ่งราวอยางไร เปนเรือ่งทีก่ลาวถงึแลวขางตน.    สวนเรือ่งจตินัน้ หมาย
ความวาเม่ือกอนนี ้ สาละวนอยกูบัโลกยิารมณตางๆ  เดีย๋วนีถ้กูพรากหรอืถกูเปลีย่นมาใหเปน
จติทีต่ดิอยกูบัลมหายใจ ดวยเครือ่งผกูคอืสต ิไมใหเปนจติทีไ่ปคลกุคลอียกูบัโลกยิารมณดงัเชน
เคย.     สำหรบัสตนิัน้ หมายถงึเจตสกิธรรมซึง่เปนสมบตัขิองจติอยางหนึง่ ในบรรดาสมบตัิ
ทัง้หลายของจติ.    เจตสกิธรรมขอนีเ้ปนฝายกศุล ทำหนาทีย่กจติข้ึน หรอืดงึจติมาผูกไวกบั
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ลมหายใจ ซึง่ในทีน่ีเ้ปนรปูธรรมบรสิทุธิ ์ไมเปนทีต่ัง้แหงอกศุล จติจงึพนจากความเปนอกศุล
มาสคูวามเปนกศุล ดวยอำนาจแหงเจตสกิธรรม อนัมชีือ่วา สต ินัน้.

อาการที่จิตถูกสติผูกไวกับอารมณ คือลมหายใจในที่นี้ แมเพียงเทานี้ก็เรียกไดวา
การกำหนด คอืการกำหนดของจติทีล่มหายใจดวยอำนาจสต.ิ    ในขัน้นีย้งัเปนเพยีงการกำหนด
ลวนๆ ไมเปนการพจิารณาแตประการใด  และยงัไมเกีย่วกบัความรหูรอืญาณ จงึเรยีกแตเพยีง
วา การกำหนด หรอืตรงกบัคำอกีคำหนึง่วา “บรกิรรม” ลวนๆ จดัเปนอาการอยางหนึง่  ซึง่
ตอไปขางหนา จะถกูจดัเปนองคของฌาน ทีเ่รยีกวา “วติก”.    ผศูกึษาถงึเขาใจไวเสยีดวยวา
คำวา “วติก” ในทีน่ี ้มคีวามหมายอยางนี ้ มไิดหมายอยางโวหารพดูทัว่ไป  ซึง่หมายถงึการ
คดินกึตรกึตรองเปนเรือ่งราวไป แตประการใดเลย.    ทัง้หมดนีค้อืสิง่ทีจ่ะตองทำความเขาใจ
เกีย่วกบัคำวา “กำหนด”.

การเกิดของความรู.
เมือ่มกีารกำหนดในลกัษณะเชนทีก่ลาวนี ้กแ็สดงอยใูนตวัแลววา ยอมเปนทางใหเกดิ

ความร ูหรอืความรสูกึแกจติ ขึน้มาไดเอง วาลมหายใจนัน้ยาวหรอืสัน้เปนตน.    ขอนีอ้ธบิาย
วา เมือ่ลมหายใจกแ็ลนไปแลนมาอย ูและจติกถ็กูสตผิกูตดิไวกบัลมหายใจ   จติจงึมอีาการ
เหมอืนกบัพลอยแลนไปแลนมา ตามไปดวยกนั จงึเกดิ “ความร”ู ขึน้ได โดยไมตองมกีารคดิ
หรอืการพจิารณาเลย.  ความรเูชนนีย้งัไมควรเรยีกวา “ญาณ” เปนเพยีงสัมปชญัญะ คอื
ความรสูกึตวัทัว่ถงึวามนัเปนอยางไรในขณะนัน้.  แตถงึอยางนัน้กต็าม บางททีานกใ็ชคำวา
“ญาณ” แกอาการรเูชนนี ้ในบางคมัภรีบางเหมอืนกนั,  ควรจะทราบไวกนัความสบัสน.  ทัง้นี้
เพราะคำวา ญาณ นัน้ มคีวามหมายกวางขวาง เอาไปใชกบัความรชูนดิไหนกไ็ด แตความหมาย
ทีแ่ทนัน้ ตองเปนความรทูางสตปิญญาโดยตรง.  เมือ่คำวา “ญาณ” หรอืความร ูใชไดกวาง
ขวางอยางนี ้ รวมกบัการทีท่านไมอยากใชคำอืน่เพิม่เขามาใหมากมายและสบัสนโดยไมจำเปน
อาจารยบางพวกจงึกลาววา แมความรสูกึทีเ่กดิขึน้วา เรากำลงัหายใจยาว ดงันีเ้ปนตนกจ็ดัเปน
ญาณอนัหนึง่ดวยเหมอืนกนั ทำใหมกีารกลาวไดวา ญาณไดปรากฏแลวแมแตในขณะทีเ่ริม่
ทำอานาปานสต ิพอสกัวาเมือ่หายใจเขายาว กร็สูกึตัวทัว่พรอมวา เราหายใจเขายาว ดงันี.้
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กรรมวธิใีนขณะแหงการกำหนดลม.
กรรมวิธทีางจติ ทีเ่ปนไปในขณะแหงการกำหนดลมหายใจในขัน้ทีก่ลาวนี ้มอียเูปนลำดบั

ดงันี ้:-

๑. เมื่อเขากำหนดลมหายใจนานๆ เขา ก็จะประสบความสำเร็จแหงการกำหนด
จึง “เกดิฉนัทะ” คอืความพอใจ  อนัเปนกศุลเจตสกิอนัใหมขึน้มาเนือ่งจากการกำหนดลม
หายใจนัน้แลว  มปีฏกิริยิาสบืไป คอื :-

๒. เมือ่ฉนัทะเปนอย ูลมหายใจกป็รากฏวา ยาวไปกวาเดมิดวยมคีวามละเอยีดยิง่
กวาเดมิดวย.    แมจะไมมคีวามละเอยีดแหงลมในระยะแรกแหงการเกิดของฉนัทะ กจ็ะตอง
มใีนระยะตอมา.

 ผปูฏบิตัอิาศยักำลงัแหงฉนัทะนัน้ทำการกำหนดลมหายใจทีย่าวกวาเดิม หรอืละเอยีด
กวาเดิมขึน้ไปอกี นานเขาปฏกิริยิาเกดิขึน้สบืไป คอื :-

๓. ปราโมทยไดเกดิขึน้  คำวา “ปราโมทย” ในทีน่ี ้ ตรงกบัภาษาบาลวีา ปามชุชฺ
ไดแก ปตอิยางออน ซึง่ทีแ่ทไดแกเจตสกิธรรมทีเ่ปนกศุลอกีอนัหนึง่ ซึง่ตอไปจะตัง้อยใูนฐานะ
เปนองคสำคญัแหงฌานองคหนึง่,  ดวยอำนาจแหงปราโมทยนัน่เอง ลมหายใจกย็าวไปกวา
เดิม ละเอียดไปกวาเดิม, การกำหนดลมหายใจของผูปฏิบัตินั้นก็ตั้งอยูไดอยางแนนแฟน
จนกระทัง่กลาวไดวาไมละจากอารมณ จตินีจ้งึไดสมมตนิามใหมวา… (อานตอไปยงับรรทดัลาง)

๔. “จติทีเ่กดิจากลม” เพราะมลีมหายใจหรอืการกำหนดลมหายใจเปนสิง่ทีป่รงุจติอยู
อยางเตม็ที่.    ขอนีม้ไิดมคีวามหมายอะไรอืน่ นอกจากจะแสดงวา เดีย๋วนีจ้ติเริม่มคีวามเปน
“เอกคัคตา, คอืความมอีารมณอยางเดยีวเกดิขึน้แลวแกจตินัน้ กลายเปน เอกคัคตาจติ เนือ่ง
มาจากลมหายใจนัน้มผีลทำใหเกิดขึน้.    ตอจากนัน้ กม็อีาการแหง…

๕. อเุบกขา หรอืความวางเฉยตอโลกยิารมณ ไมถูกนิวรณตางๆรบกวนไดอีกตอไป
ปรากฏชดัอย ูสวน…

๖. ภาวะแหงความที่ลมหายใจนั้น เปลี่ยนรูปปรากฏเดนเปนนิมิตแหงกัมมัฏฐาน มี
อคุคหนมิติเปนตน เหน็อยชูดัดวยตาอนัเปนภายใน ในรปูนมิติใหม อยางใดอยางหนึง่นัน้ ยอม
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แปลกกนั แลวแตลกัษณะของบคุคล.   เมือ่นมิตินัน้ปรากฏชดั กเ็ปนเหตใุหกลาวไดวา…

๗. สตเิปนธรรมชาตปิรากฏชดั ปรากฏทัง้ในฐานะทีเ่ปนตวัเจตสกิธรรมดวย ปรากฏ
ทั้งในฐานะที่เปนการทำหนาที่ของมัน คือการกำหนดดวย  และเนื่องจากสติเปนไปดังนี้ไม
ขาดตอน  สิง่ทีเ่รยีกวา สมัปชญัญะ คอืความรสูกึตวัทัว่พรอมกป็รากฏ  แตเราไปเรยีกชือ่มนั
เสยีใหมวา แม…

๘. ญาณกป็รากฏ   คำวา “ญาณกป็รากฏ” ในทีน่ี ้มคีวามหมายตางๆ กนั แลวแตวา
มนัจะปรากฏในขัน้ไหนแหงการกระทำอานาปานสต ิ  สำหรับในขัน้นี ้ซึง่เปนขัน้แรกทีส่ดุนัน้
ญาณในทีน่ี ้กเ็ปนเพยีงสมัปชญัญะทีก่ำลงัรสูกึวา “เราหายใจออกยาว หรอืหายใจเขายาว”
เทานั้น.

๙. แมกายกป็รากฏ ลมหายใจชือ่วากาย ในฝายรปูธรรม หรอืเรยีกอกีอยางหนึง่วา
รปูกาย.   แมจะกลาวเลยไปถงึวา แมนามกายกป็รากฏ ดงันีก้ย็งัได เพราะวาจติกด็ ีหรอื
เจตสกิธรรม กลาวคอืฉนัทะและปราโมทยเปนตนกด็ ีเหลานีเ้ปนนามกาย ซึง่ลวนแตปรากฏ
ดวยเหมอืนกนั   หากแตวาการปฏบิตัใินขัน้นี ้เปนเพยีงขัน้ริเริม่ มงุหมายกำหนดแตเพยีงลม
หายใจซึง่เปนรปูกาย   ฉะนัน้ คำวา กาย ในอานาปานสตริะยะที ่๑ นี ้จงึหมายถงึแตเพยีง
รปูกาย และโดยเฉพาะเพยีงลมหายใจเทานัน้.    คำวา “กายานปุสสนาสตปิฏฐาน” กลาวคอื
การตัง้ไวซึง่สตเิปนเครือ่งตามเหน็ซึง่กาย ในขัน้ที ่ ๑ นี ้   ยอมเพงเลง็เอาลมหายใจเปน
ความหมายของคำวา กาย แหงวลนีัน้.   เมือ่ลมคอืกายกป็รากฏ สตกิป็รากฏ และ ญาณ
กป็รากฏ ครบถวนทัง้ ๓ ประการแลว  ผปูฏบิตั ิหรอืกลาวโดยเฉพาะ กค็อืจติแหงผปูฏบิตันิัน้
เปนอนัวาไดลถุงึ…

๑๐. กายานปุสสนาสตปิฏฐาน แลวโดยสมบรูณ แมในระยะเริม่แรกซึง่เปนเพยีงการ
กำหนดลมหายใจทีย่าวอยางเดียว.

จากกรรมวธิทีัง้ ๑๐ ระยะทีก่ลาวขางตนเราจะเหน็ไดจากระยะที ่๑-๒-๓ วา ความ
ยาวแหงลมหายใจนัน้มอีย ู๓ ลกัษณะ ดวยกนั คอืยาวหรอืนานตามปรกตขิองลมหายใจนัน้
อยางหนึง่,   ยาวออกไปอกีเพราะอำนาจของฉนัทะทีเ่กดิข้ึนอยางหนึง่,  และยาวออกไปอกี
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เพราะอำนาจของปราโมทยเกิดสบืตอจากฉนัทะอกีอยางหนึง่, จงึเปน ๓ ลกัษณะดวยกนั.

เมือ่ลมหายใจออกกย็าว ลมหายใจเขากย็าว และรวมกนัทัง้ออกทัง้เขากย็าว เปนลม
ยาว ๓ ชนดิดวยกนัดงันีแ้ลว เอาไปคณูกนัเขากบัความยาวทีม่ลีกัษณะ ๓ ดงัทีก่ลาวมาแลว
กก็ลายเปน ๙ เรยีกวา ความยาวมีอาการ ๙  เปนหลกัสำหรบัการศกึษาในบทวาหายใจยาว
แหงอานาปานสตขิอที ่๑ นี ้โดยตรง.

(จบอานาปานสตขิัน้ที ่๑   อนัวาดวยการกำหนดลมหายใจยาว)

ตอน ๒  อานาปานสต ิขัน้ที ่๒ (การกำหนดลมหายใจสัน้)
อานาปานสตขิัน้ที ่๒ นี ้มหีวัขอวา

“ภกิษนุัน้ เมือ่หายใจเขาสัน้ กร็สูกึตวัทัว่ถงึวา ‘หายใจเขาสัน้’; เมือ่
หายใจออกสั้น ก็รูสึกตัวทั่วถึงวา ‘หายใจออกสั้น’”.  (บาลีวา รสฺสํ วา
อสฺสสนฺโต รสฺสํ อสฺสสิสฺสามีติ ปชานาติ;   รสฺสํ วา ปสฺสสนฺโต รสฺสํ
ปสฺสสิสฺสามีติ ปชานาติ.)

อานาปานสตขิอนี ้มคีวามหมายแตกตางจากข้ันที ่๑  เพยีงทีก่ลาวถึงลมหายใจทีส่ัน้.
ลมหายใจสัน้ในทีน่ี ้ เปนเพยีงชัว่ขณะ คอืชัว่ทีม่กีารฝกใหหายใจสัน้แทรกแซงเขามา.   เมือ่
บคุคลผปูฏบิตัริคูวามทีล่มหายใจสัน้เปนอยางไรอยางทัว่ถงึแลว ระงบัความสนใจตออาการแหง
การหายใจชนดิทีเ่รยีกวาสัน้นัน้เสยี  ไปหายใจอยดูวยลมหายใจทีเ่ปนปกต ิซึง่จะเรยีกวาสัน้
หรอืยาวกไ็ด แลวแตจะเอาหลกัเกณฑอยางใดเปนประมาณ   ปญหากห็มดไป  ไมมสีิง่ทีจ่ะตอง
อธบิายเปนพเิศษสำหรบักรณทีีม่กีารหายใจสัน้.

แตถาหากวาบคุคลผนูัน้ มารสูกึตัววา ตนเปนผมูกีารหายใจสัน้กวาคนธรรมดาอยเูปน
ปรกตวิสิยั กพ็งึถอืวาระยะหายใจเพยีงเทานัน้ ของบคุคลนัน้เปนการหายใจทีเ่ปนปรกตอิยแูลว.
และเมือ่ไดปรบัปรงุการหายใจใหเปนปรกตแิลว กถ็อืเอาเปนอตัราปรกตสิำหรบัทำการกำหนด
ในระยะเริม่แรก เปนลำดบัไปจนกวาจะเกดิฉนัทะและปราโมทย ซึง่มคีวามยาวแหงลมหายใจ
เพิม่ขึน้เปนลำดบัๆ และมกีรรมวธิตีางๆ ดำเนนิไปจนครบทัง้ ๑๐ ขัน้ ตามทีก่ลาวมาแลวใน
อานาปานสตขิัน้ที ่๑  อนัวาดวยการหายใจยาว ฉนัใดกฉ็นันัน้.    ในกรณทีีมี่การหายใจสัน้
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เปนพเิศษ เพราะเหนด็เหนือ่ย การตกใจหรอืโรคภยัไขเจบ็เบยีดเบยีนนัน้ ยอมมกีารกำหนด
ใหรวูาสัน้เพยีงในขณะนัน้เทานัน้  เมือ่สิง่เหลานัน้ผานไปแลว  การหายใจกเ็ปนปรกต ิและ
ดำเนินการปฏิบัติไปโดยนัยแหงการหายใจปรกติ เพราะการหายใจสั้นชนิดนั้นไดผานไปแลว
โดยไมตองคำนงึ.

ในกรณทีีม่กีารหายใจสัน้แทรกแซงเขามา เพราะอบุตัเิหตอุยางอืน่กต็าม เพราะความ
สบัสนแหงการฝกในขัน้ทีย่งัไมลงรปูลงรอยกต็าม  การหายใจสัน้เหลานัน้ถกูกำหนดรวูาสัน้
แลวกผ็านไป ไมกลบัมาอกี  ปญหากห็มดไป.

ในกรณทีีเ่ราฝกใหลมหายใจสัน้ เพือ่การทดลองในการศกึษานัน้ ยอมหมดปญหาไปใน
ขณะทีก่ารทดลองสิน้สดุลง.   สำหรบัความมงุหมายอนัแทจรงิแหงการฝกลมหายใจสัน้นัน้ มี
อยวูา เมือ่ฝกจติใหเปนสมาธไิดดวยลมหายใจอยางยาวแลว กค็วรฝกใหเปนสมาธดิวยลมหายใจ
สัน้ ซึง่เปนของยากขึน้ไปกวาใหไดดวย เพ่ือความสามารถและคลองแคลวถงึทีส่ดุ ในการฝก
สมาธดิวยลมหายใจทกุชนดินัน่เอง.

สรปุความวา การหายใจสัน้ในอานาปานสตขิัน้ที ่๒ นี ้กลาวไวสำหรบัการหายใจสัน้
ทีจ่ะพงึมแีทรกแซงเขามาเอง เปนครัง้คราว และทีเ่ปนในการฝกเพ่ือการสงัเกตเปรยีบเทยีบ
ใหเรารจูกัลกัษะแหงการหายใจ ยาว-สัน้ และมอีะไรแตกตางกันอยางไรตามธรรมชาตเิทานัน้.
เมือ่ไดกำหนดจนเขาใจดทีัง้ ๒ อยางแลว การกำหนดกด็ำเนนิไปในการหายใจทีเ่ปนไปตาม
ปรกตหิรอืในอตัราทีเ่ราถือวาเปนปรกต ิและสามารถเปนสมาธอิยทูัง้ในขณะทีม่ลีมหายใจสัน้
หรอืยาว ไมหวัน่ไหว.

การหายใจตามธรรมชาต ิยอมเปลีย่นไปตามอำนาจสิง่แวดลอม เชนฉนัทะเปนตน สัน้ๆ
ยาวๆ แทรกแซงกนับาง แตกไ็มมากมายนกั  ซึง่จะตองไดรบัการแกไขตามกรณทีีเ่กดิข้ึน เชน
เมือ่มคีวามหงดุหงดิเกิดขึน้  กส็งัเกตไดดวยลมหายใจทีส่ัน้เขา แลวก็แกไขดวยการนอมจติไป
สคูวามปราโมทย ซึง่จะทำใหลมหายใจกลบัยาวไปตามเดมิ.    ความรสูกึตวัทัว่พรอมของบคุคล
ผปูฏบิตันิัน่เอง  ทำใหกำหนดไดทัง้ลมหายใจทีย่าวและสัน้  ไมวามนัจะเกดิข้ึนสลบัซบัซอน
อยางไรและสามารถกำหนดใหเปนสมาธไิด ไมวามนัจะอยใูนสภาพทีเ่รยีกกนัวายาวหรอืสัน้.
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เมือ่การปฏบิตัไิดดำเนนิมาถงึขัน้ที ่๒ นีแ้ลว เราอาจจะเขาใจหลกัการปฏบิตัไิดดวย
การอปุมากบัการไกวเปล:    การไกวเปลในทีน่ี ้ เปนการไกวเปลของคนเลีย้งเดก็.    เมือ่
คนเลีย้งเดก็จบัเดก็ใสเปลลงไป    ใหมๆ  เดก็กย็งัไมหลบั และพยายามทีจ่ะลงจากเปล ซึง่อาจ
จะตกจากเปลเมื่อไรก็ได เขาจะตองระวังดวยการจับตาดู ไมวาเปลนั้นจะแกวงไปทางไหน
จะแกวงสัน้หรอืแกวงยาว จะแกวงเร็วหรอืแกวงชา ตามการตอสขูองเดก็กต็าม, หรอืการชกั
อันไมสม่ำเสมอของตนเองก็ตาม, หมายความวาเขาจะตองจับตาดูอยูทุกครั้งที่แกวง และ
ทกุทศิทาง ทีม่นัแกวงไป.    ครัง้ไหนแกวงไปสัน้ ครัง้ไหนแกวงไปยาวอยางไร เขายอมรไูดดี
การกำหนดลมหายใจในขัน้นี ้กม็อีปุมยัฉนันัน้.    ดวยอำนาจทีส่ตหิรอืจติกต็าม กำหนดอยทูี่
ลมหายใจนัน้ จงึทราบความทีล่มหายใจแลนไปชาหรอืเรว็ สัน้หรอืยาว ไดอยตูลอดเวลา เพราะ
ความที่สติไมผละจากลมนั้น และดำเนินไปโดยทำนองนี้จนกวาจะสม่ำเสมอเปนระเบียบดี
จงึเริม่กำหนดในขัน้ละเอยีดยิง่ขึน้ไป คอืในอานาปานสตขิัน้ที ่๓.

กรรมวิธแีหงการเกิดขึน้ ของฉนัทะ ปราโมทย และอืน่ๆ มสีต ิญาณ และลมหายใจ
เปนตน ในการหายใจสัน้นี ้ยอมเปนไปโดยทำนองเดยีวกนักบัทีเ่กดิจากการหายใจยาว โดย
ประการทั้งปวง.

(จบอานาปานสตขิัน้ที ่๒  อนัวาดวยการกำหนดลมหายใจสัน้)

ตอน ๓  อานาปานสต ิขัน้ที ่๓ (การกำหนดลมหายใจทัง้ปวง)
อานาปานสตขิัน้ที ่๓ นี ้มหีวัขอวา

“ภกิษนุัน้ ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่กาย
ทัง้ปวง จกัหายใจเขา’;    ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผรูพูรอมเฉพาะ
ซึ่งกายทั้งปวง จักหายใจออก’”. (บาลีวา สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามีติ
สกิขฺต;ิ สพพฺกายปฏสิเํวท ีปสสฺสสิสฺามตี ิ สกิขฺต;ิ)

อานาปานสติขอนี้ มีขอที่จะตองวินิจฉัยก็คือ คำวา “ยอมทำในบทศึกษา”, คำวา
“รพูรอมเฉพาะ”, คำวา “กายทัง้ปวง”, และ การทีอ่านาปานสตไิดดำเนนิถงึขัน้ทีเ่รยีกวา
ญาณ โดยสมบรูณไดแลวต้ังแตขอนีไ้ป:
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คำวา “ยอมทำในบทศกึษา” หมายถงึการประพฤตปิฏบิตั ิในบททีท่านวางไวสำหรบั
การปฏบิตัทิีเ่รยีกวาสกิขานัน่เอง และมกีารจำแนกไวเปน ๓ สกิขา คอื สลีสกิขา, สมาธสิกิขา
หรอืจติตสกิขา, และ ปญญาสกิขา.    เก่ียวกบัการทีจ่ะทำในบทสกิขาใหครบทัง้ ๓ อยางได
อยางไรนัน้ ทานแนะใหพจิารณาวา เม่ือผนูัน้มกีารกำหนดลมหายใจเปนตนอย ูชือ่วายอมมี
การสำรวม.    เมือ่มกีารสำรวม ชือ่วายอมมศีลี.    นีจ้ดัเปนสลีสกิขาของภกิษนุัน้ในขณะนัน้
โดยสมบรูณเพราะวาเธอไมสามารถลวงสกิขาบทใดๆ ได ในขณะนัน้.    นีช้ือ่วาเธอยอมทำอยู
ในบทสกิขาคอืศลี ๑.    และเมือ่สตขิองเธอนัน้ ไมละจากอารมณ ไมปราศจากอารมณ ไมทิง้
อารมณ กลาวคอืลมหายใจเปนตนนัน้ ยอมชือ่วาเธอมสีมาธ ิคอืความทีจ่ติมอีารมณอยทูีอ่ารมณ
ใดอารมณหนึง่เพียงอารมณเดยีว และตัง้มัน่อยใูนอารมณนัน้ ภกิษนุัน้ชือ่วายอมทำ ในบทศกึษา
คอืสมาธอิยใูนขณะนัน้.    นีจ้ดัวาเปนสมาธสิกิขาของภกิษนุัน้ ๑.    ถดัจากนัน้กค็อืการเหน็
ซึง่อารมณนัน้ๆ หรอืในอารมณนัน้ๆ วามีลกัษณะแหงธรรมเปนอาทอิยอูยางไรและเหน็ความ
ทีส่ตเิปนตนปรากฏชดั เก่ียวกบัอารมณนัน้ๆ (คำวา “อารมณนัน้ๆ” คอืหมายถงึอารมณของ
อานาปานสตใินขัน้ทีต่นกำลงัปฏบิตั ิในเวลานัน้ ขัน้ใดขัน้หนึง่ ใน ๑๖ ขัน้นัน่เอง.) กด็ ีนีช้ือ่วา
ญาณหรอืปญญาของภกิษนุัน้ ในขณะนัน้.    เปนอนัวาในขณะนัน้ เธอนัน้ยอมทำในบทศกึษา
คอืปญญาหรอืปญญาสกิขา ๑.   ดงันัน้ ภกิษนุัน้ จงึเปนผปูฏบิตัอิยใูนบทแหงสกิขาทัง้ ๓ โดย
ครบถวน,   และเปนทีน่าสนใจอยางยิง่ในขอทีว่า ดวยขอปฏบิตัเิพยีงอยางเดยีวไดทำให
เกดิมสีกิขา ขึน้พรอมกนัทัง้ ๓ สกิขา  อนัเปนเครือ่งรบัประกนัวา แมดวยการทำอยเูพยีง
เทานี ้  กย็อมทำใหเปนทีส่มบรูณไดดวย ศลี สมาธ ิและปญญา  เปนการชีใ้หเหน็ความนา
อศัจรรยของสิง่ทีเ่รยีกวา ศลี สมาธ ิปญญา.     และเปนคำตอบของปญหาทีว่าคนทีไ่มไดเลา
เรยีนปรยิตัมิาอยางสมบรูณนัน้  จะสามารถปฏบิตั ิศลี สมาธ ิปญญา ใหสมบรูณไดโดยวธิไีร
พรอมกนัไปในตวั.

สิง่ทีพ่งึสงัเกตอกีอยางหนึง่  คอืขอทีว่า ในบรรดาอานาปานสตทิัง้ ๑๖ ขัน้นัน้ พระองค
ไดทรงเริ่มใชคำวา “ยอมทำในบทศึกษา” ตั้งแตขั้นที่ ๓ นี้เปนตนไป ตลอดจนถึงขั้น
สดุทาย ซึง่มคีวามหมายวา ตัง้แตขัน้ที ่๓ ถงึขัน้ที ่๑๖ นัน้ เปนตวัการปฏบิตัทิีเ่รยีกไดวา เปน
ตวัสกิขาแท และยงัแถมมีครบทัง้ ๓ สกิขาอกีดวย.    สวนขัน้ที ่๑ และขัน้ที ่๒ เปนเพยีงขัน้
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รเิริม่ คอืเริม่ฝกหดักำหนดอารมณ จะมบีางกเ็พยีงการสำรวม ซึง่เปนศลี;  สวนทีเ่ปนสมาธิ
และปญญายงัไมปรากฏเตม็ตามความหมาย  จงึยงัไมถอืวามกีารทำในบทศกึษาทีส่มบรูณ ใน
ขัน้ที ่๑ และขัน้ที ่๒ นัน้ ซึง่เปนเพยีงการกำหนดลมเปนสวนใหญ;  เพิง่มาสมบรูณในขัน้ที ่๓
นีเ้อง จงึกลาวไดวาเปนขัน้ทีเ่ริม่มญีาณแลวโดยสมบรูณตามความหมาย.

คำวา “รพูรอมเฉพาะ” ในทีน่ี ้หมายถงึความรทูีส่มบรูณ สงูข้ึนไปกวาความรทูีเ่ปน
เพยีงสมัปชญัญะอยางในขัน้ที ่๑ และขัน้ที ่๒.    คำวา รพูรอมคอืรหูมดทกุอยาง.    คำวา
รเูฉพาะ คอืรอูยางละเอยีดชดัเจนไปทกุอยาง.    รวมความวารอูยางสมบรูณในกรณนีัน้ๆ และ
ในอนัดบันัน้ๆ อยางชดัเจน  ซึง่ในทีน่ีไ้ดแกรจูกัสิง่ทีเ่รยีกวา กาย กลาวคอืลมหายใจนัน้เอง
วามลีกัษณะอยางไร มพีฤตอิยางไร มเีหตแุละมผีลอยางไร เปนตน.    เมือ่คำวา กาย ในทีน่ี้
ไดแกลมหายใจ  การรกูค็อืรลูกัษณะสัน้ยาวของลมหายใจ,  อาการแหงการเคลือ่นไหวของ
ลมหายใจ,  สมฏุฐานแหงลมหายใจ คอืความทีม่ชีวีติยงัเปนไปอยู, และผลจากลมหายใจคอื
ความทีล่มหายใจนีก้ำลงัทำหนาทีเ่ปนกายสงัขาร หรอืเปนปจจยัแกชวีติสวนทีเ่ปนรปูธรรมโดย
ตรงนีอ้ย ูดงันีเ้ปนตน.    เมือ่กลาวโดยสรปุกค็อืรเูรือ่งทัง้ปวงของลมหายใจโดยตรงนัน้เอง.
และใจความสำคญัทีต่องรนูัน้ ตองไปสิน้สดุลงทีร่คูวามเปนอนจิจงั ทกุขัง อนตัตา ของสิง่หรอื
ภาวะเหลานีท้ัง้หมด ซึง่จะไดกลาวถงึในขัน้ทีส่งูข้ึนไปตามลำดบั.

คำวา “กายทัง้ปวง” ควรจะไดรบัการวนิจิฉยัเฉพาะคำวา “กาย” โดยตรงเสยีกอน
จะทำใหเขาใจไดงายขึ้น.

 คำวา “กาย” แปลวา หม,ู และแบงออกเปน ๒ ประเภท คอื นามกายและรปูกาย.
นามกาย คอืหมนูามหรอืกลมุนามธรรม ไดแกความรสูกึคดินกึของจติรวมทัง้จติเอง ทีเ่รยีกโดย
ทัว่ไปวา เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณเปนวงกวาง.   แตโดยเฉพาะในทีน่ีน้ัน้ไดแก
ความรสูกึตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในขณะทีม่กีารกำหนดลมหายใจ เชนฉนัทะเกดิข้ึน ปราโมทยเกดิข้ึน
สตเิกดิขึน้  ความรสูกึตวัทัว่พรอมเกดิขึน้  เหลานีล้วนแตเปนกลมุนามกาย  ซึง่จดัเปนกาย
ประเภทหนึง่.    สวน รปูกาย นัน้ โดยทัว่ไปหมายถงึมหาภตูรปู คอื ดนิ น้ำ ลม ไฟ ทีเ่ปนสวน
ประกอบสวนใหญของรางกาย.   แตในทีน่ี ้คำวา รปูกาย หมายถงึลมหายใจทีเ่นือ่งกนัอยู
กบัมหาภตูรปูทัง้ ๔  นัน้โดยเฉพาะในฐานะเปนสิง่ทีท่ำใหมหาภตูรปูนัน้ดำรงอยไูด มคีาหรอื
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มคีวามหมายอยไูด และทัง้เปนทีต่ัง้แหงนามกาย มเีวทนาเปนตน สบืไปได.    กลาวโดยสรปุ
ก็คือ กาย กลาวคือลมหายใจทำหนาที่เปนกายสังขาร คือปรุงแตงรูปกายใหเปนที่ตั้งแหง
นามกายไดสบืไปนัน่เอง,   เมือ่ผพูจิารณาไดพจิารณาเหน็ความทีก่ายทัง้ปวง (คอืทัง้รปูกาย
และนามกาย) มอียอูยางไร และสมัพันธกนัอยางไรแลว   กย็อมพจิารณาเหน็ความสำคญัของ
กาย คอืลมหายใจโดยเฉพาะได ในฐานะทีค่วรเพงเลง็เพยีงสิง่เดยีวในทีน่ี้.    เมือ่เปนดงันี้
ยอมเปนการเพยีงพอแลวทีจ่ะกลาววา “ภกิษนุัน้เปนผมูปีรกตติามเหน็ซึง่กายในกายทัง้หลาย”
(กาเย กายานปุสส)ี คอืเธอไดมองเหน็กายอยางใดอยางหนึง่ในบรรดากายทัง้หลายโดยประจกัษ
ซึง่ในทีน่ีห้มายถงึการเหน็ดวยปญญา ซึง่กายคอืลมหายใจ ในระหวางกายทัง้หลายอยางอืน่ๆ
ทัง้ทีเ่ปนรปูกายและนามกาย.  อาศัยเหตุขอนี้เองเปนใจความสำคัญ จึงทำใหอานาปานสติ
จตกุกะที ่๑  พลอยไดชือ่วา กายานปุสสนาสตปิฏฐาน ซึง่มหีลกัสำคญัวา ภกิษเุปนผมูปีรกติ
ตามเห็นซึ่งกายในกายทั้งหลาย อยูเปนประจำ ซึ่งในที่นี้ ไดแกรูอยูทุกลมหายใจเขาออก
ดังนี้.

คำวา “ทัง้ปวง” แมจะกนิความไปถงึวากายทกุชนดิ กจ็รงิอย ูแตในทีน่ี ้หมายความ
แตเพยีงวา กายคอืลมหายใจทัง้หมด หรอืเรือ่งทัง้หมดทีเ่กีย่วกบักายนัน้.    เมือ่คำวา กาย ใน
ที่นี้ไดแกลมหายใจ เรื่องที่จะตองรู ก็คือเรื่องทุกเร่ืองเกี่ยวกับลมหายใจนั้นโดยตรง คือวา
ลมหายใจนัน้ มลีกัษณะอาการเปนตนอยางไร ? และมอีะไรเกดิข้ึนเนือ่งจากลมหายใจนัน้ ?
อนึง่ สำหรบั อานาปานสตขิัน้ที ่๓ นี ้ยงัอยใูนกลมุของเรือ่งทีเ่ปนสมาธโิดยสวนใหญ  คำวา
กายทัง้ปวง จงึม ีความหมายสวนใหญ เทาทีเ่กีย่วกับความเปนสมาธ ิทีท่ำใหเกดิข้ึนไดเนือ่ง
จากลมหายใจนั้น  เพราะฉะนั้น จึงกลาวไดโดยเจาะจงวากายทั้งปวงก็คือลมหายใจทั้งปวง
นัน่เอง.  การกำหนดรกูายทัง้ปวง กค็อืการกำหนดรลูมหายใจโดยประการทัง้ปวง นัน้เอง.

วธิกีารกำหนดรลูมหายใจทัง้ปวง ทานแนะวธิกีำหนดอยางงายไวดวยการแบงแยกเปน
เบือ้งตน ทามกลาง และทีส่ดุ ของลมหายใจเสยีกอน  ขอนีถ้อืเอาความรสูกึของบคุคลนัน้เอง
เปนประมาณ  วาตนรสูกึวาลมหายใจเริม่ตัง้ตนทีต่รงไหน แลวเคลือ่นไปอยางไร แลวไปสดุที่
ตรงไหน จงึกลบัออกหรอืกลบัเขาแลวแตกรณี.    ในการหายใจเขายอมกลาวโดยสมมตไิดวา
ลมหายใจมกีารตัง้ตนจากขางนอก  ซึง่จะตองเปนทีช่องจมกูหรอืจดุใดจดุหนึง่ในบรเิวณนัน้ อนั



ธรรมปฏิบัติ ๕ สาย : อานาปานสติ
2 - 54

เปนจดุทีเ่รารสูกึวา ลมไดกระทบในเมือ่ไดมกีารผานเขาไปจากภายนอกสภูายใน.    ในกรณี
ของคนปรกต ิกอ็ยทูีป่ลายจะงอยจมกูเปนธรรมดา  แตในกรณขีองบคุคลทีม่รีมิฝปากสงูเชิด
เกนิไป กจ็ะมคีวามรสูกึทีร่มิฝปากบน ดงันีเ้ปนตน  แลวกถื็อเอาโดยสมมต ิหรอืโดยบญัญตัิ
กต็ามวา นีเ้ปน จดุเบือ้งตน ของลมหายใจเขา.    สวนคำวา ทามกลาง นัน้ หมายถงึระยะ
ตัง้แตจดุเบือ้งตนเปนตนไป จนถงึทีส่ดุหรอืเบือ้งปลาย  เพราะฉะนัน้ เราจะตองพจิารณาถงึ
จดุทีส่ดุ หรอื จดุเบือ้งปลายกนัเสยีกอน.    ลมหายใจเขา ไดเขาไปจนถงึทีส่ดุทีไ่หน แลวจงึ
กลบัออกมานัน้ไมจำเปนจะตองยดึถอืในขอเทจ็จรงิอะไรใหมากมายเกนิไป เอาแตความรสูกึ
อยางใดอยางหนึง่ ทีป่รากฏชดักวาอยางอืน่  และสะดวกแกการกำหนด ยิง่กวาอยางอืน่กพ็อ
แลว.    เมือ่เราลองหายใจเขา เขาไปใหมากทีส่ดุ แลวถอืเอาความรสูกึของเราเองวา ความ
กระเพือ่มหรอืความเคลือ่นดนัของลมหายใจนัน้ ไดแสดงอาการระยะสดุทายของมนัทีต่รงไหน
เรากเ็อาตรงนัน้เปนทีส่ดุ.    ขอนี ้ทานถอืกนัเปนหลกัทัว่ไปวา ไปสดุอยทูีบ่รเิวณสะดอื และ
จดัเอาจดุสะดอืนัน้เปนทีส่ดุหรอืเปนเบือ้งปลายของการหายใจเขา.    ผศูกึษาจะตองทำความ
สำเหนยีกไวดวยวาในทีน่ีม้ไิดเปนการเรยีนกายวภิาควทิยา หรอืสรรีวทิยา  แตเปนเรือ่งของ
การฝกหดัสมาธ;ิ   ขอเทจ็จริงของลมหายใจจะเปนอยางไร ไมใชของสำคญั   ขอสำคญัอยู
ตรงทีเ่ราจะกำหนดมนัใหไดอยางไรตางหาก;   จงึเปนอนัใหยตุไิดวาทีส่ดุของลมหายใจทีเ่ปน
ภายในนัน้ อยตูรงทีส่ะดอืกพ็อแลว.    เมือ่เปนดงันี ้กเ็ปนอนักลาวไดวา สำหรบัการหายใจ
เขานัน้ ลมหายใจมเีบือ้งตนอยทูีป่ลายจะงอยจมกู  และมเีบือ้งปลายอยตูรงทีส่ะดอื  และ
มทีามกลางอยตูรงบรเิวณกึง่กลางระหวางนัน้.    แตสำหรบัการกำหนดนัน้ จะตองถอืเอา
ทัง้หมดคอืตัง้แตปลายจมกูจนถงึสะดอื วาเปนสวนทามกลาง.    สวนการหายใจออกนัน้ มี
การบญัญตัใินทางกลบัตรงกนัขาม  คอืเอาทีส่ะดอืเปนเบือ้งตน และทีป่ลายจะงอยจมกู เปน
เบือ้งปลาย โดยความทีก่ลบักนั.

การเปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่กาย (คอืลมหายใจ) ทัง้ปวง มขีึน้มาไดในเมือ่มกีารกำหนด
ลมนัน้ ตลอดตัง้แตเบือ้งตน ทามกลาง และทีส่ดุ โดยไมมรีะยะวางเวน ทัง้ขณะหายใจเขาและ
หายใจออก.    โดยทีแ่ท ตามธรรมชาตนิัน้จติเปนของกลบักลอกไดเรว็  ในชัว่ระยะการหายใจ
เขาหรอืออกครัง้หนึง่นัน้ ถาไมกำหนดกนัใหทัว่ถงึจรงิๆ  จติอาจจะผละจากการกำหนดลม หนี
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ไปคดิเร่ืองอืน่ไดตัง้หลายแวบ ในชัว่ระยะการหายใจเขาและออกเพยีงครัง้เดียว.    ตวัอยาง
เชนในขณะตัง้ตนหายใจเขา  จติกำหนดอยทูีล่ม   เมือ่หายใจเขาถงึทีส่ดุ จติกก็ำหนดอยทูีล่ม
ได   แตในระยะทีเ่ปนระหวางตรงกลางนัน้  จติอาจจะหนไีปคดิถงึสิง่อืน่ใดเสยีแวบหนึง่หรอื
สองสามแวบก็ยังได  ถาหากวามิไดมีการกำหนดในระยะที่เรียกวาทามกลางนั้นไวอยางมั่น
คงจริงๆ.

ดวยเหตดุงักลาวมานีแ้หละ ทานจงึตกัเตอืนวา ระยะทีเ่รยีกวาทามกลางนัน่เอง เปน
ระยะทีต่องระมดัระวงัอยอูยางเขมงวดกวดขนั ดวยอบุายตางๆ กนั เชน อบุายอยางหยาบๆ
มกีารสอนใหนบัชาๆ ๑-๒-๓-๔-๕ หรอืกระทัง่ถงึ ๑๐  ตลอดเวลาทีท่ำการหายใจเขาหรอืออก
ครัง้หนึง่ แลวแตความเหมาะสมของบคุคลหนึง่ๆ เปนคนๆ ไป.    เมือ่ตองกำหนดในการนบั
อยตูลอดเวลา จนกวาจะสิน้สดุการหายใจครัง้หนึง่ๆ  จติก็ไมมโีอกาสจะผละหนไีปไหนได.    และ
ทัง้เปนการทำใหสามารถควบคมุความสัน้ยาวของการหายใจไดเปนอยางด ีดวยการนบัจำนวน
ใหมากข้ึน หรอืนอยลง แลวแตตนจะตองการลมหายใจสัน้ยาวเพยีงไร.    รายละเอยีดเรือ่งนี้
จะกลาวถงึในขัน้ที ่๔ ขางหนา ในตอนอนัวาดวยคณนา สวนทีเ่ปน อบุายอยางละเอยีด นั้น
อยากจะแนะวาใหทำอบุายในการกำหนดเสมอืนหนึง่วา จตินัน้ถกูผกูตดิอยกูบัลม ถกูลมลาก
พาไปมา ตลอดระยะการหายใจทัง้เขาและออก.    และดวยเหตนุีเ้อง เขาจะตองมกีารหายใจ
ชนดิทีเ่พยีงพอทีจ่ะทำใหรสูกึไดวา เดีย๋วนีล้มกำลงัเคลือ่นหรอืเดนิไปถงึไหนแลว ท้ังเขาและ
ออก.    เขาจะตองทำความรสูกึคลายกบัวาทางลมเดนินัน้ ออนหรอืไว ตอความรสูกึอยางยิง่,
ลมเหมอืนกบัสิง่สิง่หนึง่หรอืกอนอะไรกอนหนึง่ ซึง่วิง่ถูไปถมูา อยบูนทางนัน้ อยางทีจ่ะกำหนด
ไดโดยงาย.    ดวยอบุายนีเ้อง ทำใหเราสามารถกำหนดลมหายใจไดตดิตอกนัทกุระยะ วามนั
เริม่ตนทีต่รงไหน เคลือ่นไปอยางไร ไปสิน้สดุทีต่รงไหน  หยดุอยทูีต่รงไหน นานเทาไร แลว
มนัจงึกลบัออกมา หรอืกลบัเขาไป แลวแตกรณี.    เขาทำดจุประหนึง่วาลมหายใจนัน้ เปน
ดวงมณีวิเศษดวงหนึ่ง ซึ่งวิ่งไปวิ่งมา อยูบนเสนทางทางหนึ่ง  ซึ่งจะไมยอมใหละไปจาก
สายตาไดแมชัว่ขณะจติเดยีว หรอืกระพรบิตาเดยีว.

ถาเปรยีบดวยอปุมาอกีอนัหนึง่ทีแ่ลวมา กค็อืวา เมือ่เขาเปนคนใชทีเ่ลีย้งลกูของนาย
และจะตองระมดัระวงัเดก็ไมใหตกจากเปลแลว  ตลอดเวลาทีเ่ดก็ยงัไมหลบั หรอืถงึกบัพยายาม
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ลงจากเปล  เขาจะตองจบัตาของเขาอยทูีเ่ดก็ ไมใหวางเวนได  ไมวาเปลนัน้กำลงัไกวไปถงึที่
สดุขางโนน  หรอืกลบัมาถงึทีส่ดุขางนี ้ หรอืยงัอยตูรงกลาง ในขณะใดขณะหนึง่กต็าม   ลวน
แตเปนขณะทีเ่ดก็จะลกุออกมาจากเปลไดทัง้นัน้    สายตาของเขาจงึตองจบัอยทูีเ่ดก็นัน้ตลอด
เวลา  มไิดมรีะยะวางเวน   ซึง่กลาวไดวา  เขาไดเหน็เดก็อยโูดยประการทัง้ปวง และตลอด
เวลาทัง้ปวงเหลานัน้ไมวาสิง่ใดๆ จะเกดิขึน้แกเดก็  เขายอมรเูหน็โดยสิน้เชงิ;   ขอนีม้อีปุมา
ฉันใด ผูปฏิบัติก็ใชสติเปนเครื่องกำหนดลมหายใจ ใหจิตกำหนดอยูตรงที่ลมหายใจโดย
ประการทัง้ปวง และตลอดเวลาทัง้ปวง โดยไมมรีะยะเวลาวางเวน ฉนันัน้,   ในทีส่ดุ ผู
ปฏบิตัเิชนนัน้  กส็ามารถเปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่กายคอืลมหายใจทัง้ปวง  ดวยการกำหนด
เบือ้งตน ทามกลาง และเบือ้งปลาย อยางตดิตอกนัไมขาดสายดวยอาการอยางนี้.

เมือ่มกีารกระทำอยดูงันี ้ อยางถกูตองตามระเบยีบวธิแีลว   กายคอืลมหายใจกป็รากฏ
ชดั  สตกิป็รากฏชดั  ญาณหรอืความรสูกึตางๆ ตามควรแกกรณ ีกป็รากฏชดั,   สตปิรากฏโดย
ความเปนสต,ิ  ญาณกป็รากฏโดยความเปนญาณ,  กายกป็รากฏโดยความเปนกาย,   ไมปรากฏ
ในฐานะอนัจะเปนทีต่ัง้แหงความยดึมัน่ถอืมัน่ วาเปนสตัวหรอืบคุคล  วาเปนตวัตนหรอืเปนเรา
เปนเขา.    เมือ่เปนดงันีก้ก็ลาวไดวา เขาเปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่กายทัง้ปวงจรงิๆ เหน็กายคอื
ลมหายใจในบรรดาในกายทัง้หลายทัง้ปวงอยเูปนปรกต,ิ จนไมมโีอกาสสำหรบัการเกดิขึน้แหง
อภชิฌาและโทมนสั หรอืกเิลสอืน่ใด.    อเุบกขาชือ่วาตัง้มัน่ดวยดอียตูลอดเวลาเปนทางนำไป
สคูวามเกดิข้ึนแหงสมาธทิีแ่นวแนในลำดบัตอไป ดงันี้.

(จบอานาปานสตขิึน้ที ่๓  อนัวาดวยการกำหนดลมหายใจทัง้ปวง)

ตอน ๔  อานาปานสต ิขัน้ที ่๔  (การทำกายสงัขารใหรำงบั)
อานาปานสตขิัน้ที ่๔ นี ้มหีวัขอวา

“ภกิษนุัน้ ยอมทำในบทศกึษาวาเราเปนผทูำกายสงัขาร ใหรำงบั
อย ูจกัหายใจเขา’;  ยอมทำในบทศกึษาวาเราเปนผทูำกายสงัขาร ใหรำงับ
อย ู จกัหายใจออก’”. (บาลวีา ปสสฺมภฺย ํ กายสงขฺารํ อสสฺสสิสฺามตี ิสกิขฺต;ิ
ปสสฺมภฺย ํ กายสงขฺารํ ปสสฺสสิสฺามตี ิสกิขฺต.ิ)
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คำวา “กายสงัขาร” หมายถงึลมหายใจในเมือ่ทำหนาทีป่รงุแตงมหาภตูรปู อนัเปนที่
ตัง้แหงเวทนาเปนตน ดงัทีไ่ดกลาวมาแลวขางตน   ไมจำเปนตองวนิจิฉยัอกีในทีน่ี ้ แตควร
จะเขาใจสบืไปวา  ลมหายใจเปนสิง่ทีเ่นือ่งกนัอยกูบัรางกายอยางใกลชดิ ในฐานะเปนสิง่ทีป่รงุ
สิง่ตางๆ ทีเ่นือ่งกบัรางกาย เชนความรอนหนาวในรางกาย  การเคลือ่นไหวของรางกาย  ตลอด
ถงึความออนสลวยและความแขง็กระดางเปนตน ของรางกาย   เพราะฉะนัน้  จงึเปนอนักลาว
ไดวา  รางกายกบัลมหายใจนี ้มคีวามสมัพนัธกนัในทางทีจ่ะหยาบหรอืละเอยีด ในทางทีจ่ะระส่ำ
ระสายหรอืสงบรำงบั ดงันีเ้ปนตน ไดพรอมกนัไปในตวั   ซึง่เปนเหตใุหเราสงัเกตไดวา เมือ่
รางกายหยาบหรอืระส่ำระสายเปนตน   ลมหายใจกห็ยาบหรอืระส่ำระสายไปตาม;  เมือ่ลม
หายใจละเอยีดหรอืรำงบั  รางกายกส็ขุมุหรอืรำงบัไปตาม;  ฉะนัน้ การบงัคบัรางกาย กค็อื
การบงัคับลมหายใจ;   การบงัคบัลมหายใจ กค็อืการบงัคบัรางกายพรอมกนัไปในตวั.    เมือ่
ลมหายใจละเอียดหรืออยูในภาวะที่ละเอียด   รางกายก็สุขุมละเอียดไมกระดาง  ไม
เมือ่ยขบ และไมระส่ำระสายอยางอืน่ๆ   จงึเปนอนัวานอกจากจะเปนเครือ่งสงัเกตวา  เปน
ไปดวยกันหรือเสมอกันทุกลักษณะและอาการแลว   ยังเปนสิ่งที่ตองไดรับการกำหนดหรือ
การฝกฝนพรอมกันไปในคราวเดียวกัน  ในฐานะเปนเครื่องสงเสริมซึ่งกันและกัน ดังที่
กลาวแลว.

สิ่งที่จะพึงสำเหนียกศึกษาตอไป ก็คือขอที่วาลมหายใจยอมมีลักษณะหยาบ หรือ
ละเอียด สงบรำงับ หรือไมสงบรำงับ อยูระดับหนึ่งตามธรรมชาติของมันเอง สุดแลวแต
รางกายนัน้กำลงัเปนอยอูยางไร.    แตแมวามนัจะเปนอยางไรอยแูลวกต็าม ลกัษณะทีเ่ปน
อยูตามธรรมชาตินี้ เรายอมบัญญัติวาเปนของหยาบ หรืออยูในขั้นหยาบ ซึ่งเราจักได
กระทำใหกลายเปนของละเอียดหรือสงบรำงับยิ่งขึ้นไปตามลำดับ ดวยอำนาจของ
กมัมฏัฐาน กลาวคอือานาปานสตใินขัน้ที ่๔ นี้.

การทำกายสังขารใหรำงับ
คำวา “การทำกายสงัขารใหรำงบั” นัน้  ควรจะไดวนิจิฉยัถงึกริยิาทีเ่รยีกวา “รำงับ

ใหเปนที่เขาใจแจมแจงกันเสียกอน.
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ดงัทีไ่ดกลาวมาแลวขางตนวา  ลมหายใจทีเ่ปนอยตูามธรรมชาตนิัน้ จดัเปนของหยาบ
หรอืบญัญัตวิาหยาบ แตวาไมปรากฏเพราะมไิดกำหนด   ครัน้พอสกัวาไปกำหนดเขาเทา
นัน้  ความหยาบกจ็ะปรากฏขึน้มาทนัทอียางรนุแรง  แลวกจ็ะเริม่เปลีย่นไปในทางทีจ่ะ
ละเอยีดหรอืสงบรำงบัลง.    ถายิง่ไปพจิารณาจรงิๆ เขาดวยแลว กย็ิง่ละเอยีดรำงบัลงอกี
ตามลำดบั ดงันี้.    ขอนีอ้ปุมาเพือ่จะใหเขาใจงายขึน้ โดยเปรยีบกบัเสยีงฆอง  เมือ่มกีาร
ตฆีอง ยอมเกดิเสยีงดงัทีส่ดุของฆองขึน้.   เมือ่เสยีงดงัทีส่ดุ สิน้สดุไปแลว ยอมเหลอืแตเสยีง
กงัวานเปนระยะยาว.    เสยีงกงัวานในระยะแรก ยอมดงัมากเกอืบเทากบัเสยีงทีต่โีดยตรง
แตแลวเสยีงกงัวานนัน้ ยอมคอยๆ นอยลง หรอืจางลงๆ จนถงึขนาดจะไมไดยนิเสยีง และ
เงยีบหายไปในทีส่ดุ.    เปรยีบเทยีบกนัไดกบัลมหายใจ ทีม่ลีกัษณะอาการละเอยีดหรอืรำงบั
ลงๆ เชนเดยีวกบัเสยีงกงัวานของฆอง ฉนัใดกฉ็นันัน้.    ขณะทีย่งัไมมกีารตฆีองเสยีงกไ็ม
ปรากฏ นีย้อมเหมอืนกบัขณะทีย่งัไมไดกำหนดลมหายใจ รสูกึวาสิง่ตางๆ เงยีบไปหมด หรอื
ราวกะวามไิดมกีารหายใจเลย ทัง้ๆ ทีม่กีารหายใจอยเูปนปรกต ินีเ้ปนเพราะยงัไมไดกำหนด.
พอสกัวาไปกำหนดเขาก็รทูนัทวีามกีารหายใจ และอยใูนระดบัทีห่ยาบ เชนเดยีวกบัเอาไมไป
ตฆีอง กเ็กดิเสยีงชนดิทีดั่งมากหรอืหยาบมากขึน้มาทนัที.    ครัน้มกีารกำหนดลมหายใจแลว
มันก็เริ่มละเอียดไปตามลำดับของการกำหนด หรือการพิจารณาที่ยิ่งละเอียดลงตามลำดับ
รำงบัลงตามลำดบั เหมอืนเสยีงกงัวานของฆองฉนันัน้,   ทัง้หมดนี ้ เพือ่จะชีใ้หเหน็ใจความ
สำคญั ๒ ประการ คอืถาไมมกีารกำหนด กเ็ปนของหยาบ  หยาบอยตูามปกต ิแตเรามริสูกึ,
และเมือ่ไปกำหนดเขา ยอมเปลีย่นเปนของละเอยีดยิง่ขึน้ไปตามลำดบั.    แตการละเอยีดโดย
อตัตโนมตัเิชนนี ้ยงัไมเปนการเพยีงพอ เราจกัตองทำใหละเอยีดใหถงึทีส่ดุจรงิๆ โดยวธิแีหง
อานาปานสตขิัน้ที ่๔ นี้.    นีค้อืความหมายของคำวา “รำงับ” ในบทบาลทีีม่อียวูา “เราเปนผู
ทำกายสงัขารใหรำงบัอย”ู ดงันี้.

สิง่ทีต่องวนิจิฉยัสบืไป กค็อืทำใหรำงับ ดวยอาการอยางไร ?

การทำใหรำงบัในทีน่ี้ อาจจะแบงไดเปน ๒ ประเภท คอื รำงบัดวยการกำหนด อยาง
หนึง่  และรำงบัดวยการพจิารณา อกีอยางหนึง่.
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การกำหนด ในทีน่ี ้เปนอาการทีท่ำใหเปนสมาธ ิไดแกการกำหนดสตเิขาทีล่มหายใจ
โดยอาการทีก่ลาวในขัน้ที ่๓.    ยิง่กำหนดมากขึน้เพยีงไร ลมกย็ิง่ละเอยีดมากเขา กระทัง่
ละเอยีดถงึทีส่ดุ ถงึกบักำหนดไมได  ตองรือ้ขึน้มาตัง้ตนใหม ดงัทีจ่ะกลาวตอไปขางหนากด็ี
หรือละเอียดไปในทางที่ถูกจนกระทั่งเกิดปฏิภาคนิมิต กลายเปนอัปปนาสมาธิ หรือฌานก็ดี
ทัง้ ๒ อยางนี ้ลวนแตเปนการสงบรำงบัดวยการกำหนด และเปนแนวของฝายสมาธโิดยตรง.

สวนคำวา “การพจิารณา” นัน้ เปนแนวทางฝายปญญา หรอืการปฏบัิตทิีล่ดัตรงไป
ทางวปิสสนา โดยไมประสงคการทำสมาธถิงึทีส่ดุ,   หรอือกีอยางหนึง่ กเ็ปนแนวปฏบิตัขิอง
บคุคลผปูระสงคจะทำใหควบคกูนัไปทัง้ ๒ อยาง   การพจิารณาในทีน่ี ้จะเปนการพจิารณา
ตัวลมหายใจนั่นเองก็ได  หรือพิจารณาสัจจะของธรรมชาติอันอื่น ซึ่งเรียกวาธรรมะอยาง
ใดอยางหนึง่อยตูลอดเวลาทีห่ายใจเขา-ออก อยกูไ็ด.    ถาสิง่ทีน่ำมาพจิารณาอยนูัน้ เปน
ของละเอยีดยิง่ขึน้เพยีงไร การพจิารณากย็ิง่ละเอยีดมากยิง่ขึน้เพยีงนัน้ และลมหายใจ
กย็ิง่ละเอยีดขึน้เพยีงนัน้  ฉะนัน้ จงึเปนอนักลาวไดวา ผทูีท่ำอานาปานสตถิงึข้ันนีย้อมได
ชื่อวาเปนผูทำกายสังขารใหรำงับอยู ทั้งในทางของสมาธิและทั้งในทางของปญญา  คือวา
เขาจะทำสมาธใิหสงูยิง่ขึน้ไปตามลำดบักต็าม  หรอืวาจะยกัไปในทางของวปิสสนา คอืพจิารณา
เพือ่ความรกูต็าม  ยอมไดชือ่วาเปนผทูำกายสงัขารใหรำงบัอย ูดวยกนัทัง้นัน้.

สำหรบัการทำการพจิารณา ทีส่ามารถทำกายสงัขารใหรำงบัลง  ในทีน่ี ้มลีำดบั
แหงความรำงบัลงตามลำดบัแหงความหยาบละเอยีด ของสิง่ทีน่ำมาพจิารณา คอื :

ในขัน้แรก เมือ่ยงัไมไดพจิารณาหรอืกำหนดอะไร ลมหายใจกห็ยาบอยตูามปรกติ
เมือ่กำหนดพจิารณาอยทูีล่มหายใจนัน้วาเปนอยางไรเปนตน ลมหายใจกย็อมสงบรำงบัลงทนัท;ี

เมือ่กำหนดพจิารณามหาภตูรปู (คอื ดนิ น้ำ ลม ไฟ) ซึง่เปนของเนือ่งดวยลมหายใจ
อย ู  ลมหายใจกย็ิง่รำงบัลงไปกวานัน้;  เม่ือกำหนดพจิารณาอปุาทายรปู กลาวคอืลกัษณะ
และภาวะตางๆ ซึง่อาศยัอยกูบัมหาภตูรปู ซึง่เปนของละเอยีดยิง่ไปกวามหาภตูรปู   ลมหายใจ
ก็ยิ่งรำงับลงไปกวานั้น;

เมือ่กำหนดพรอมกนัทัง้ ๒ อยาง เชนกำหนดพจิารณาอาการทีอ่ปุาทายรปูเนือ่งอยู
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กบัมหาภตูรปูอยางไร เปนตน ลมหายใจกย็ิง่รำงบัลงไปกวานัน้;

เมือ่กำหนดอรปู คอืสิง่ทีไ่มมรีปูเลย  มอีากาศและวญิญาณเปนตน   ลมหายใจกย็ิง่
รำงับลงไปกวานั้น;

เมือ่กำหนดพรอมกนัทัง้ ๒ อยาง คอื ทัง้รปูและอรปู เชน กำหนดความทีส่ิง่ทัง้ ๒
อยางนีแ้ตกตางกันอยางไร  และเนือ่งกนัอยางไรเปนตน   ลมหายใจกย็ิง่ละเอยีดหรอืรำงบั
ลงไปยิ่งกวานั้น;

เมือ่กำหนดละเอยีดลงไปถงึสิง่ซึง่เปนปจจยัของรปูและอรปู  ซึง่เรยีกอกีอยางหนึง่
วา นามรปู อกีตอหนึง่  จนกระทัง่เหน็วานามรปู มอีะไรเปนปจจยั  และปจจยันัน้ๆ กำลงัปรงุ
แตงนามรปูนัน้อยอูยางไร ดงันีเ้ปนตน  ลมหายใจกย็ิง่ละเอยีดและรำงบัลงไปยิง่กวานัน้;

และ เมือ่ไดกำหนดพจิารณาไป กระทัง่ถงึลกัษณะแหงนามรปู หรอืความทีน่ามรปู
ประกอบอยดูวยไตรลกัษณะ คอืความไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา ดงันีเ้ปนตนแลว  ลมหายใจ
กล็ะเอยีดหรอืรำงบัลงไปยิง่กวานัน้.    สวนทีเ่ปนการกำหนดแลวพจิารณา ทัง้หมดนี ้ยอม
แสดงใหเห็นอาการของความสงบรำงับที่เปนไปดวยอำนาจของการพิจารณาตามแนวของ
วปิสสนา ซึง่เปนทางของปญญาอนัแตกตางจากการกำหนดอยางไมพจิารณา ซึง่เปนอาการ
ของสมถะ และเปนแนวของสมาธ ิอยางแจงชดั.

มสีิง่สำคญั ทีค่วรจะทราบเสยีดวยเลยในทีน่ีว้า  เมือ่การเจรญิอานาปานสตดิำเนนิ
มาจนถงึข้ันที ่๔ นี ้ ผปูระสงคจะทำอานาปานสตติอไปตามลำดบัทีม่อียใูหครบทัง้ ๑๖ ขัน้นัน้
กต็องทำไปตามแนวของการกำหนดเพือ่ความเปนสมาธโิดยตรงไปกอน  จนกระทัง่ถงึเกดิ
จตตุถฌานเปนอยางสงูสดุ ดวยอำนาจของการทำอานาปานสตขิอที ่๔ นี ้แลวจงึทำขัน้
ที ่๕ ที ่๖ ตามลำดบัไป และไปกำหนดความไมเทีย่งเปนทกุข เปนอนตัตาเปนตน ใหถงึทีส่ดุ
เอาในขัน้แหงอานาปานสตหิมวดสดุทาย คอืตัง้แตขัน้ที ่๑๓-๑๔ และเปนลำดบัไป.

สวนบคุคลผไูมประสงคจะทำใหเตม็ทีใ่นฝายสมถะ  แตมคีวามประสงคจะลดัตรง
ไปสวูปิสสนาโดยดวน  กส็ามารถทีจ่ะยกั หรอืเปลีย่นการกำหนด ใหกลายเปนการพจิารณา
และ พจิารณารปูนาม โดยความเปนอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา อยางยิง่ ไปเสยีตัง้แตอานาปานสติ
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ขัน้ที ่๔ นี ้แลวดำเนนิขามเลยไปยงัขัน้ที ่๑๓-๑๔-๑๕-๑๖  ดวยอำนาจของการพจิารณาดิง่
ไปในทางของปญญาอยางเดียว  ดงัทีจ่ะไดกลาวในขัน้นัน้ๆ  โดยไมหวงหรอืไมตองการบรรลุ
ฌานเปนตนไป แตอยางใด   ซึง่หมายความวาไมตองการสมาธถิงึขนาดบรรลฌุานนัน้เอง   ตอง
การสมาธเิพยีงเทาทีจ่ะเปนบาทฐานของวปิสสนาเทานัน้  โดยเพงเลง็เอาความดบัทกุขเปนที่
มงุหมาย แตไมประสงคสมรรถภาพ หรอืคณุสมบตัพิเิศษ เชนอภญิญาเปนตน.

การพจิารณาตามแนวแหงวปิสสนาในเรือ่งนี ้มรีายละเอยีดอยางไรจะกลาวขางหนา
ในเรือ่งทีถ่งึเขา คอืในขัน้ที ่๑๓-๑๔.    ในทีน่ี ้มงุหมายจะวนิจิฉยักนัเฉพาะ การทำกายสงัขาร
ใหสงบรำงบั ตามหลกัของฝายสมาธอิยางเดยีว  แมจะมกีารระงบัความมสีตัว บคุคล ตวั
ตน เราเขา ในขัน้เหลานีบ้าง  กเ็ปนเพยีงการเหน็ความไมเปนสตัว บคุคล ตวัตน เราเขา เพราะ
สกัวาเปนกายบาง เปนลมหายใจบาง เปนสตบิาง เปนจติทีม่สีตกิำหนดลมหายใจบาง เปน
สมัปชญัญะคอืเปนเพยีงญาณในขัน้ตนๆ รอูยวูาอะไรเปนอะไรดงันีบ้าง.    การเหน็เปนแต
ธรรมชาต ิไมเหน็ความเปนสตัว บคุคล ตวัตน เราเขา ซึง่นายดึถอืหรอืเปนทีต่ัง้แหงความรกั
และความชงัแตอยางใด ทำนองนี ้กเ็ปนอนักลาวไดวา  เปนการนำอภชิฌาและโทมนสัออก
เสยีไดระดบัหนึง่เชนเดยีวกนั.    โดยใจความกค็อืวา แมยงัเปนเพยีงเรือ่งของสมาธ ิ กย็งั
สามารถกำจดัความยึดถอืวาสตัวบคุคล ตวัตน เราเขา ไดตามสวนของสมาธนิัน้  ในเมือ่
การกระทำนัน้มสีมัมาทฏิฐิเปนมลูฐานมาแตเดมิ แมจะนอยเพยีงไรกต็าม.    ฉะนัน้ เราจะได
พจิารณากนัถงึการทำกายสงัขารใหรำงบั โดยวถิทีางแหงการกำหนดลมหายใจตามแนวสมาธิ
โดยตรงอยางเดียวเปนลำดบัไป จนกระทัง่เกดิฌาน ใหเสรจ็สิน้ไปเสยีกอน.

ลำดับแหงกรรมวิธีของอานาปานสติ
เมือ่มาถงึขัน้นี ้ควรจะไดทราบอยางทัว่ถงึกวางขวางออกไป รวมทัง้เร่ืองทีแ่ลวมา และ

เรือ่งทีจ่ะกลาวตอไปขางหนา ทีต่ดิตอเปนสายเดยีวกนัวา  ลำดบัแหงกรรมวธิขีองการเจรญิ
อานาปานสตติัง้แตตน จนถงึทีส่ดุ กลาวคอื การบรรลมุรรคผล นัน้อาจจะแบงออกไดโดย
หลกัใหญเปน ๘ ระยะ คอื:
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๑. คณนา  การคำนวณหรอืการนบั  เพือ่ทราบความสัน้ยาวของลมหายใจ หรอืเพือ่
ควบคมุการหายใจอยางมรีะยะ  มเีบือ้งตน ทามกลาง ทีส่ดุ กต็าม  เปนการกำหนดลมหายใจ
อยางหยาบ. (มไีดในอานาปานสต ิขัน้ที ่๑-๒-๓).

๒. อนพุนัธนา  การตดิตามลมหายใจอยางละเอยีด  ดวยสตทิีส่งไปตามอยางไมทิง้
ระยะวาง โดยไมตองนบั ไมตองกำหนดเบือ้งตน ทามกลาง ทีส่ดุเปนตน. (มไีดในอานาปานสติ
ขัน้ที ่๓).

๓. ผสุนา  การกำหนดฐานทีล่มถกูตอง แตเพยีงแหงใดแหงหนึง่เพยีงจดุเดยีว เพือ่
การเกดิข้ึนแหงอคุคหนมิติ ณ ทีน่ัน้.  (มไีดในอานาปานสต ิขัน้ที ่๔).

๔. ฐปนา ความแนนแฟนมัน่คง แหงการกำหนดทีพ่ืน้ฐานอนัเปนทีต่ัง้แหงอคุคหนมิติ
นัน้  จนกระทัง่เปลีย่นรปูเปนปฏภิาคนมิติปรากฏขึน้อยางชดัเจนมัน่คงแนนแฟน เพือ่เปนที่
หนวงใหเกดิอปัปนาสมาธ ิหรอืฌานตอไป.  (มไีดในอานาปานสต ิขัน้ที ่๔).

(ทัง้ ๔ ระยะนีเ้ปนระยะเนือ่งดวยสมาธโิดยตรง.   ตอจากนีไ้ป เปนระยะทีเ่นือ่งดวย
วปิสสนา หรอืการพจิารณา).

๕. สลัลกัขณา  การกำหนดพจิารณานามรปู ตามทางของวปิสสนาเพือ่ความเหน็แจง
ลกัษณะแหงความไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา โดยเฉพาะ.  (มไีดตัง้แตอานาปานสต ิขัน้ที ่๕
เปนตนไป จนถงึทีส่ดุ).

๖. ววิฏัฏนา  อาการตดักเิลสของมรรค นบัตัง้แตวริาคะเปนตนไปจนกระทัง่ถงึขณะแหง
มรรคโดยตรง.  (ยอมมใีนจตกุกะที ่๔  ขัน้ใดขัน้หนึง่).

๗. ปรสิทุธ ิ การบรรลผุลของการตดักเิลส  ทีเ่รยีกโดยตรงวาวมิตุต ิในขัน้ทีเ่ปนสมจุเฉท-
วมิตุติ. (เปนผลแหงการเจรญิอานาปานสตใินขัน้สดุทาย ทีก่ำหนดอยทูกุลมหายใจเขา-ออก).

๘. ปฏปิสสนา ไดแกญาณเปนเครือ่งพจิารณา ในความสิน้ไปแหงกเิลส และผลแหง
ความสิน้ไปแหงกเิลส ทีเ่กดิขึน้แลว. (เปนการพจิารณาผลอยทูกุลมหายใจเขา-ออก).

(๔ ขัน้ตอนหลงันี ้เปนระยะแหงวปิสสนาและมรรคผล).
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เกี่ยวกับการทำกายสังขารใหรำงับนั้น ยอมมีในระยะที่ ๓ และที่ ๔ คือผุสนาและ
ฐปนาโดยตรง.   สำหรบัระยะที ่๑ คอืคณนานัน้ เปนเพยีงการกำหนดลมหายใจเขา-ออก ตาม
ทีก่ลาวมาแลวในอานาปานสตขิัน้ที ่๑ และที ่๒.   สวนอนพุนัธนาระยะที ่๒ นัน้ เปนการ
กำหนดตดิตามลมอยางละเอยีดถีย่บิและวกไปวกมา ตามอาการทีล่มแลนไป ดงัทีก่ลาวแลวใน
อานาปานสตขิัน้ที ่๓ เปนสวนใหญ.   แตถงึกระนัน้กต็าม การมคีวามรคูวามเขาใจ และ
การกระทำมาอยางถกูตอง ตัง้แตระยะที ่๑  ที ่๒ นัน้ ยอมสงเสรมิความสำเรจ็ในระยะ
ที ่๓  ที ่๔ นีเ้ปนอยางยิง่  จงึควรมกีารพจิารณามาใหม ตัง้แตระยะที ่๑ ถงึที ่๔  ในลกัษณะ
ทีส่มัพันธกนัอกีครัง้หนึง่, ดงัตอไปนี้:

ระยะที่ ๑ คือ คณนา ไดแกการคำนวณหรือการนับ มีความหมายเปน ๒ อยาง
คอื คำนวณเพือ่ใหรคูวามสัน้ยาวของลมหายใจ อยางหนึง่   และเพือ่วาเมือ่คำนวณอยู
จติจะไมมโีอกาสละจากลมหายใจ นีอ้กีอยางหนึง่.    เมือ่มคีวามมงุหมายอยางนี ้อาการที่
นบัหรอืคำนวณนัน้ ตองมคีวามสมัพันธกนัดวยด ีคอืการนบัหรอืคำนวณกส็ำเรจ็  การปองกนั
จติละจากอารมณกส็ำเรจ็.    การคำนวณหรอืการนบันัน้ ถานบัดวยสงัขยา กน็บัไมนอยกวา
๕ และไมมากเกินกวา ๑๐.   ถาไมนบัดวยสงัขยากค็อืเพยีงแตคำนวณเอาวา สัน้ยาวเทาไร,
อยางไร ดงัทีก่ลาวแลวในตอนทีว่าดวยลมหายใจสัน้หรอืยาวนัน่เอง.    ทัง้หมดนี ้ตองทำดวย
ความตัง้ใจทีม่กีำลงัพอเหมาะสม ไมเนอืยเกนิไป และไมขะมกัเขมนเกนิไป.

การกำหนดนับดวยสังขยานั้น เปนอุบายที่ทำใหการกำหนดเปนไปในลักษณะที่
งายขึน้  แตกห็ยาบกวาการคำนวณโดยไมตองนบั.

วิธีนับดวยสังขยา คือชั่วระยะที่หายใจเขาหรือหายใจออกครั้งหนึ่ง  มีการนับวา
๑-๒-๓-๔-๕ ใหจบลงพอเหมาะพอดกีนัทกุครัง้ทีห่ายใจเขาหรอืออก.  แมจะยดืการนบัออกไป
ถงึ ๑๐ คอืนบั ๑-๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙-๑๐ กต็องกะใหจบลงพอดกีบัการสิน้สดุของการหายใจ
ระยะหนึง่ๆ.   แมจะนบัชนดิ ๑ ถงึ ๖,  ๑ ถงึ ๗,  ๑ ถงึ ๘,  ๑ ถงึ ๙ กต็าม ยอมมวีธิแีหงการ
นบัใหลงจงัหวะพอเหมาะพอดอียางเดยีวกนั  หากแตวาไมนยิม  สนูบัถงึ ๕  หรอืถงึ ๑๐ ไมได.
การนบัอยางนีจ้ะเหน็ไดวา เปนการนบัเมือ่มกีารหายใจยาวเปนปรกตเิทานัน้ และทัง้ยงัเปน
ระยะแหงการกำหนดเปนเบือ้งตน ทามกลางทีส่ดุ หรอืการกำหนดเปนระยะๆ อยนูัน่เอง และ
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ยงัเปนเหตผุลเกีย่วกบัขอทีว่าไมใหนอยกวา ๕ และไมใหเกนิ ๑๐,  เพราะถานบันอยกวา ๕
ก็ทิ้งระยะแหงการนับหางกันมาก จนนานพอที่จะทำใหจิตผละหนีไปไดจากอารมณ หรือจัด
วาเปนอาการนับที่หยาบเกินไป,  และมีผลไมตางอะไรกับการกำหนดแตเพียงวาเบื้องตน
ทามกลาง ทีส่ดุ.    แตถานบัเกนิกวา ๑๐ ซึง่เปนระยะทีต่ดิกนัมากเกนิไป กจ็ะทำใหเกิดอาการ
ลกุลนเมือ่นบั หรอืความระหกระเหนิในการนบัขึน้แกจติ.   รวมความก็คือ ชาเกินไปก็ไมดี
เรว็เกนิไปกไ็มด ี หางเกนิไปกไ็มด ี ถีเ่กนิไปกไ็มด ี ลวนแตเปนทางมาแหงการกระทบกระเทอืน
และความฟงุซานแหงจติไดดวยกนัทัง้นัน้.   นีค้อืการนบัดวยวธิแีหงสงัขยา ซึง่ควรจะทดลอง
ฝกฝนดใูหครบถวนทกุแบบ เพราะเปนอบุายวธิทีีเ่ปนทัง้การฝกฝน และการปรบัปรงุใหจติอยู
ในสภาพทีค่ลองแคลว  ทัง้ใหจตินัน้รจูกัตวัมนัเองอยางชดัเจนยิง่ข้ึน.

วิธีนับโดยการคำนวณความสั้นยาว โดยไมตองมีการนับดวยสังขยานั้น มีวิธีการ
ดงัไดกลาวแลวขางตน อนัวาดวยความสัน้ยาวแหงลมหายใจ และการกำหนดความสัน้ยาวนัน้
ในอานาปานสตขิัน้ที ่๑ ขัน้ที ่๒ มาแลวอยางเพยีงพอ.    ในทีน่ีข้อสรปุใจความสำคญัแตเพียง
วา การคำนวณความสัน้ยาวนัน้ กต็องทำดวยความรสูกึทีพ่อเหมาะพอด ีคอืไมทำดวยความ
รอนรน หรอืกระหายเกนิไป  กลาวคอืมคีวามตัง้ใจรุนแรงเกนิไป หรอืทำดวยความเฉือ่ยชา
เนอืยๆ เลอืนๆ กลาวคอืมคีวามตัง้ใจนอยเกนิไป.    การทำอยางแรก ทำใหจติฟงุซาน ซึง่
กำหนดอารมณไมได.    การทำอยางหลงั ทำใหจติมโีอกาสผละหนจีากอารมณ โดยลกัษณะ
อาการเชนเดยีวกบัโทษทีเ่กิดขึน้จากการนบัทีม่ากหรอืนอยเกนิไป  ชาหรอืเร็วเกนิไปนัน่เอง.
อปุมาขอนีเ้ปรยีบไดกบัการจบันกตวัเลก็ๆ  ถาทำมอืหลวมๆ นกกห็นไีปตามชองมอืได;  ถาจบั
แนนเกนิไปนกกต็ายในมอื ไมสำเรจ็ประโยชนอะไรแกบคุคลผหูวงัจะไดนกเปนๆ ฉนัใดกฉ็นันัน้.

การนบัดวยสงัขยากด็ ี การคำนวณโดยไมตองนบัสงัขยากด็ ีลวนแตเรยีกวา คณนา
ในทีน่ีด้วยกนัทัง้นัน้  เปนสิง่ทีต่องทำในขณะทีม่กีารกำหนดอยตูลอดระยะสัน้หรอืระยะยาว
ของลม กลาวคอื ตลอดเวลาทีส่ตเิริม่กำหนดไปตามลม  ครัน้ถดัมาถึงระยะทีล่มหายใจเปน
ระเบยีบแลว มคีวามรำงบัลงบางแลว   การกำหนดอยางหยาบเชนนัน้กก็ลายเปนสิง่ทีไ่มควร
แตจะตองมวีธิกีารกำหนดทีล่ะเอยีดยิง่ขึน้ไป กลาวคอื การกำหนดเฉพาะแหง อนัจะไดกลาว
ถงึไดโดยสมบรูณขางหนาในขัน้ ผสุนา,  สำหรบัในทีน่ี ้จะกลาวแตพอสงัเขปเทาทีย่งัคาบเกีย่ว
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กนัอยบูางอยางกบัการนบัหรอื คณนา เทานัน้.

การกำหนดลมเฉพาะแหง  คอืเมือ่เหน็วาไมจำเปนจะมกีารกำหนดวิง่ไปตามลมอยตูลอด
เวลา เพราะจติรำงบัพอสมควรแลว กเ็ลอืกกำหนดเฉพาะทีจ่ดุใดจุดหนึง่ซึง่ลมจะผานไปหรอื
ผานมาเทานัน้  แลวคอยกำหนดนบัหรอืคำนวณทีน่ัน้   เพือ่ความเขาใจงาย กค็วรยอนระลกึ
ไปถงึอปุมาเรือ่งคนใชทีไ่กวเปลเดก็อกีตามเคย :  เขานัง่อยทูีต่รงเสาเปลซึง่ตัง้อยกูึง่กลางของ
การไกวไปและการไกวมา.    เมือ่เดก็ยงัไมหลบัหรอืไมงวง ยงัจะดิน้ลงจากเปลอย ูเขาก็ตอง
เหลยีวหนาไปเหลยีวหนามา ซายท ีขวาท ีอยตูลอดเวลา จบัตาดเูพือ่ไมใหเดก็นัน้มโีอกาสลง
จากเปล.    แตครัน้เดก็นัน้ยอมนอน หรอืงวงนอนลงบางแลวเขากไ็มจำเปนทีจ่ะตองทำเชน
นัน้ คงจบัตาอยเูฉพาะตรงหนา ชัว่ขณะทีเ่ปลผานมาเพยีงแวบ็หนึง่เทานัน้กพ็อแลว.    เขาไม
ตองเหลยีวซายเหลยีวขวาอกีตอไป  เพราะไมมคีวามจำเปนและยงัแถมจะเหนือ่ยเปลา  ขอนี้
ฉนัใด; เมือ่ลมหายใจเริม่รำงบัลงอยางทีเ่รยีกวา “กายรำงบัลง” การปฏบิตักิเ็ลือ่นไปสขูัน้ที่
ละเอยีดกวาเดมิ คอืไมกำหนดดวยการวิง่ตามลมเขาออก   แตไปหยดุคอยกำหนดอยตูรงจดุ
ใดจดุหนึง่ซึง่เปนการไดเปรยีบหรอืเหมาะสมทีส่ดุ ฉนันัน้.   จดุทีก่ลาวนี ้ควรทีจ่ะไดรบัการ
พจิารณาวาจะเปนทีต่รงไหน และเพราะเหตอุะไร.

ไดกลาวมาแลวขางตนวา เราไดแบงพืน้ฐานของทางลมหายใจสมัผัสออกเปน ๓ สวน
คอืทีต่รงปลายจมกู ทีก่ลางอก และทีส่ะดอื ฉะนัน้ควรจะพจิารณาตอไปวา การคอยเฝากำหนด
ที่จุดไหนจะไดผลอยางไร : สมมติวา ถากำหนดที่กลางอก พื้นฐานก็จะใหญหรือยาวเกินไป
จนยากแกการทีจ่ะกำหนดใหเปนจดุเลก็ๆ จดุหนึง่ได : ถากำหนดทีส่ะดอื กย็งัเปนการเลือ่น
ลอย เพราะเปนเพยีงการอนมุานเอาตามความรสูกึทีร่สูกึเปนวงกวางๆ ไมมจีดุเลก็ๆ ทีจ่ะสามารถ
กำหนดไดอยางเดยีวกนั : เพราะฉะนัน้จงึเหลอือยแูตทีช่องจมกู ซึง่เปนจดุเลก็ๆ จดุหนึง่ ทีล่ม
หายใจจะตองผานอยเูสมอ ทัง้ออกและเขา และแรงพอทีจ่ะกำหนดไดโดยงาย จงึเกิดความ
นยิมตรงเปนอนัเดยีวกนัหมดทกุพวกวา  จะตัง้จดุแหงการกำหนดทีต่รงนี ้สำหรบัการปฏบิัติ
ในขัน้นี้.    อปุมาทีช่วยใหเขาใจงายยิง่ขึน้ไปอกี กไ็ดแกการเฝาเมอืง (สมยัโบราณ) ทัง้เมือง ที่
ตรงประตเูมอืงแหงเดียว.    คนเฝาประตเูมอืงไมจำเปนจะตองตรวจคนคนทีย่งัไมไดเขาประตู
เมอืงหรอืคน ทีไ่ดเขาเลยประตเูมอืงไปจนอยใูนเมอืงแลว.    เขาจะตรวจคนแตบคุคลทีก่ำลงั
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จะผานชองประตเูมอืงกแ็ลวกนั.  เขายอมเหนือ่ยนอย เปลอืงเวลานอย แตไดผลมาก นีฉ้นัใด;
การกำหนดลมหายใจในขัน้นี ้กม็คีวามมงุหมายฉนันัน้ คอื การกำหนดเฉพาะตอเมือ่ลมผาน
ชองจมกู โดยเฉพาะทีป่ลายจะงอยจมกูดานใน.   ใหปฏบิตัทิำความรสูกึราวกะวาทีต่รงนัน้เปน
เนือ้ออนมากหรอืกำลงัเปนแผล ซึง่มอีาการไวตอความรสูกึอยางยิง่ ถงึกบัวา เมือ่ลมผานแม
เพยีงเลก็นอย กย็งัอาจทีจ่ะรสูกึได.    สตคิอยกำหนดอยทูีจ่ดุนีจ้ดุเดียว กเ็ปนการเพยีงพอสำหรบั
การปฏบิตัใินขัน้นี ้และพงึทราบลวงหนาไวเสยีดวยวา ณ จดุๆ นีเ้อง ซึง่จะไดนามวา ผสุนา
อนัเปนระยะที ่๓  ของกรรมวธิขีองการกำหนดซึง่จะตองพจิารณากนัอยางละเอยีดขางหนา.
สำหรบัคนธรรมดาเราๆ กม็ทีางทีจ่ะกำหนดจดุๆ นีไ้ดโดยงาย และจะงายยิง่ข้ึนไปอกี สำหรบั
คนประเภททีม่จีมกูโงงเปนขอ.    สำหรบัคนประเภททีม่จีมกูสัน้และหกัหงาย เชนจมกูของ
ชนเผาพนัธนุโิกร ทำใหมกีารกำหนดทีส่ดุชองจมกูไดยากกวาคนธรรมดา เพราะลมหายใจจะพงุ
ไปกระทบทีร่มิฝปากบน ทำใหมคีวามรสูกึทีต่รงนัน้มากกวาทีป่ลายจมกู.   ถาเปนอยางนี ้ ทาน
แนะใหเปลีย่นตำแหนงจดุทีป่ระสงคนัน้ ไปทีจ่ะงอยฝปากบน แทนทีจ่ะเปนทีป่ลายจะงอยจมกู
ซึง่เรือ่งนีเ้จาตวัทกุคน ยอมรไูดดดีวยตนเอง.

เปนอนัวาในบดันี ้การกำหนดลมหายใจไดเปลีย่นการกำหนดนบัตลอดสาย มาเปนการ
กำหนดนบัเมือ่ลมผาน เฉพาะทีจ่ดุใดจุดหนึง่ ดวยอาการดงักลาวแลว;   ฉะนัน้ ในกรณนีี้
การนบัหรอืการคำนวณยอมเปลีย่นไปตาม กลาวคอืสำหรบัการนบัอยางวธิสีงัขยา ทานแนะ
ใหนบัคราวละ ๕ คอืเริม่นบัเปน ๕ เปน ๑๐ เปน ๑๕-๒๐-๒๕ เรือ่ยไป ทกุคราวทีล่มผานจดุๆ
นี้.    หรอืจะนบัเปนคราวละ ๑๐ , เปน ๑๐-๒๐-๓๐-๔๐-๕๐ แทนกไ็ด : ไมตองมกีารแจกโดย
รายละเอยีดเปน ๑-๒-๓-๔-๕ อกีตอไป กจ็ะเขารปูกนัได กบัการฝกในระยะทีแ่ลวมา และดำเนนิ
ไปไดโดยสะดวกในตวัมนัเอง.    สวนการคำนวณโดยไมตองนบันัน้ กก็ลายเปนการคำนวณ
เอาตรงจดุนัน้เพือ่ใหรลูมสัน้หรอืยาวหนกัหรอืเบา หยาบหรอืละเอยีดเปนตน ไดผานเขาหรอื
ผานออก กร็ไูดทีต่รงนัน้เอง.   นีเ่ปนเรือ่งทัง้หมดของคณนา หรอืการคำนวณ.

ระยะที ่๒  คอื อนพุนัธนา ไดแกการตดิตามลมอยางละเอยีดใกลชดิถงึทีส่ดุ โดยทกุ
วถิทีางนัน้ สวนใหญเปนลกัษณะของปฏบิตัแิหงอานาปานสตขิัน้ที ่๓ โดยตรง กลาวคอืการ
กำหนดรซูึง่ลมหายใจทัง้ปวง หายใจเขาอย ูหายใจออกอยู.    สำหรบัวธิปีฏบิตัใินขัน้นี ้กย็งั
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เปนการกำหนดลมหายใจอยนูัน่เอง   หากแตวาเปนขัน้ทีล่ะเอยีดยิง่ข้ึนไป โดยการขจดัอาการ
หรอืวธิกีารตางๆ ทีเ่ปนภาระในการกำหนดใหนอยลง เทาทีจ่ะใหนอยได.    อธบิายวา เมือ่มี
การกำหนดชนิดที่เปนการนับ หรือชนิดที่กำหนดเปนเบื้องตน ทามกลาง ที่สุด อยูเพียงใด
การกำหนดกต็องยงัหยาบอยเูพียงนัน้  คอืตองมคีวามรสูกึทีเ่กดิดบั-เกดิดบั ทกุคราวทีก่ำหนด
วาเบือ้งตน หรอืทามกลาง หรอืทีส่ดุ.    การกำหนดขนาดทีเ่รยีกวาวติก ซึง่จะเปนองคฌาน
ขางหนากย็งัหยาบอย ูหรอืมวีติกไปในทางความหมายของคำนัน้ๆ : แทนทีจ่ะมวีติกอยทูีล่ม
หายใจเพยีงจดุเดยีว กไ็ปมวีติกเปนเบือ้งตนบาง ตรงกลางบาง ทีส่ดุบาง  เปนการรบกวน
จติอยางหยาบอยู.    การละการกำหนดเชนนัน้เสยี สงสตไิปตามโดยไมตองมกีารกำหนดเปน
ระยะเชนนัน้เลย ยอมเปนการกำหนดทีเ่ขาถงึตวัลมอยางประณตีกวา หรอืละเอยีดกวา ไมวา
จะเปนการกำหนดตลอดสาย หรอืเปนการกำหนดเฉพาะจดุกต็าม.    ยิง่สำหรบัการนบัดวย
แลว นบัวายิง่หยาบไปกวานัน้อกี จงึควรเวนเสยีโดยสิน้เชงิในขัน้นี้.

เนื่องจากการเจริญอานาปานสติขั้นที่ ๓  ซึ่งเปนการกำหนดลมหายใจโดยประการ
ทั้งปวงนั้น ก็ยังสามารถปฏิบัติใหเขยิบสูงขึ้นมา จนถึงขั้นที่ไมมีการกำหนดวาเปนเบื้องตน
ทามกลาง หรอืทีส่ดุ  ภายหลงัไดทำการกำหนดโดยอาการเชนนัน้มาแลวอยางเพยีงพอ : ดวย
เหตนุี ้ แม การกำหนดลมเฉพาะทีผ่านตรงชองจมกู กย็งัเปนสิง่ทีก่ลาวไดวาเปนการกำหนด
กายสังขาร หรือลมหายใจ “ทั้งปวง” อยูนั่นเอง ทั้งที่สติไมไดวิ่งตามลมหายใจเขาออก
คงกำหนดอยเูฉพาะทีต่รงนัน้ เหมอืนนายประตทูีต่รวจตราอยตูรงทีป่ระตแูหงเดยีว กเ็ปนอนั
ชือ่วาตรวจคนทัง้หมด ทัว่ทัง้ในเมอืงและนอกเมอืง  ไมวาคนเหลานัน้จะเขาหรอืออกหรอืเดนิ
วกไปวนมา ชนดิใดกต็าม ฉนัใดกฉ็นันัน้.    การกำหนดอย ูณ จดุๆ เดยีวโดยหลกัเกณฑเชนนี้
มผีลเทากบัเปนการกำหนดวกกลบัไปกลบัมา,  เทากบัเปนการกำหนดเปนวงกลม และเทากบั
เปนการกำหนดอยางถ่ียบิ ไมมรีะยะวางเวนโดยประการทัง้ปวง อยางนี.้    โดยความหมายอยาง
นีเ้อง จงึไดชือ่วา อนพุนัธนาคอืการตดิตามอยางใกลชดิถงึทีส่ดุ และไมมรีะยะวางเวน และ
จดัเปนระยะที ่๒ ของกรรมวธิแีหงมนสกิารอานาปานสตกิมัมฏัฐาน ซึง่ผปูฏบิตัจิะตองสงัเกต
ใหเขาใจอยางแจงชดัจรงิๆ เปนพืน้ฐานเสยีกอน จงึจะสามารถปฏบิตักิาวหนาในอนัดบัตอไป
ไดโดยสะดวก.
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หลกัสำคญัมอียวูา ยิง่กำหนดลมทีล่ะเอยีดยิง่ข้ึนไปเพยีงใด หรอืโดยวธิเีขาถงึตวัลมโดย
ละเอยีดประณตียิง่ขึน้ไปเพยีงใด  จติกจ็ะยิง่กลายเปนของละเอยีดหรอืสงบรำงบัประณตียิง่
ขึน้ไปเพยีงนัน้ โดยอาการแหงอตัโนมตั ิคอืเปนไปในตวัเอง; เพราะฉะนัน้ ผปูฏบิตัจิะตองสนใจ
ในลม หรอืในการกำหนดลม โดยวธิทีีเ่รยีกวาละเอยีดแยบคาย ยิง่ขึน้ไปทกุท ีใหเพยีงพอกนั.

ระยะที ่๓  คอื ผสุนา ไดแกฐานทีล่มถกูตอง.   ระยะนีต้องศกึษาพรอมกนัไปกบั
ระยะที ่๔  คอื ฐปนา ซึง่หมายถงึการทีจ่ติกำหนดหรอืตัง้ลงอยางมัน่คง จงึจะเขาใจ

ไดโดยงาย เพราะเปนสิง่ทีเ่นือ่งกนัอยางใกลชดิและทัง้ยงัคาบเกีย่วไปถงึระยะที ่๒ กลาวคอื
อนพุนัธนา โดยปรยิายอกีดวย.

ผสุนา หมายถงึ ฐานทีล่มถูกตอง กไ็ด หมายถงึ การถูกตอง กไ็ดโดยใจความหรอื
โดยพฤตนิยั ยอมเปนอยางเดยีวกนั เพราะถาไมมกีารถกูตองกย็อมไมมฐีานทีถ่กูตอง:  และอกี
ประการหนึง่กค็อื  ถาไมมกีารกำหนดแลว ยอมไมมทีัง้การถกูตองและฐานทีถ่กูตอง เพราะ
ฉะนัน้เปนอนักลาวไดวา มกีารกำหนดเมือ่ไร และทีไ่หน ผสุนากจ็ะมเีมือ่นัน้ และทีน่ัน่.

ในระยะแรกแหงการปฏิบัติ ยอมมีการกำหนดลมหายใจตลอดสาย คือจากเบื้องตน
ถงึทีส่ดุ ดงัทีก่ลาวแลวในอานาปานสตขิัน้ที ่๑ ที ่๒ และที ่๓, ผสุนา ชือ่วามตีลอดสายอยแูลว
หากแตวาการฝกในระยะนั้นยังไมมีเรื่องที่จะตองกลาวถึงผุสนา เพียงแตเปนการฝกใหสติ
กำหนดอยทูีล่ม โดยเอาลมนัน้เปนนมิติของการกำหนด และเรยีกวา “บรกิรรมนมิติ” ยงัเปน
ของหยาบอย.ู    สวนในบดันีจ้ะกำหนดเอาจดุใดจดุหนึง่ แหงพืน้ทีห่รอืฐานทีล่มถกูตองมา
เปนนมิติ เพือ่การปฏบิตัทิีล่ะเอยีดยิง่ขึน้ไป จงึตองเริม่สนใจไปยงัพืน้ฐานทีล่มถกูตอง   ซึง่ใน
ทีส่ดุก็ไดแกจดุๆ หนึง่ ทีป่ลายจะงอยจมกู ดงัทีไ่ดกลาวแลวขางตน.   การกำหนดนมิติจงึเปลีย่น
จากลมทีเ่คลือ่นไปเคลือ่นมา แตไปกำหนดลงทีต่รงพ้ืนฐานจดุนี ้  และทำพืน้ฐานจดุนีใ้หเปน
ทีต่ัง้ของนมิติอนัใหมในขัน้ทีป่ระณตียิง่ขึน้  และเมือ่ทำไดสำเรจ็ยอมไดนามวา “อคุคหนมิติ”
ซึง่จะตองกำหนดเรือ่ยไป และฝกฝนเรือ่ยไป  แกไขอปุสรรคตางๆ ใหลลุวงไปดวยด ีมรีาย
ละเอยีดตางๆ ดงัทีจ่ะไดกลาวขางหนา  จนกระทัง่นมิตินัน้ตัง้ลงแนนแฟนมัน่คง กลายเปน
ฐปนา จนกระทัง่ทำใหเกดิ “ปฏภิาคนมิติ” ขึน้ไดในทีส่ดุ ซึง่จะไดอาศยัเปนทีห่นวงใหเกดิฌาน
สืบไป.
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พงึสงัเกตในทีน่ีอ้กีครัง้หนึง่วา ผสุนา กบั ฐปนา เปนสิง่ทีเ่นือ่งกนัอยางทีไ่มแยกจาก
กนัได.    มกีารกำหนดลมทีถ่กูตองพืน้ฐานสำหรบัการกำหนดทีต่รงไหน กเ็ปนผสุนาทีต่รงนัน้
และฐปนากม็อียใูนนัน้ หากแตยงัไมเรยีกวาฐปนาแท  จนกวาเมือ่ไร การกำหนดผสุนาเปนไป
ดวยด ีเปนระยะยาวไดตามทีต่องประสงค  ฐปนาจงึจะตัง้ลงเองโดยสมบรูณ เกดิเปนการ
กำหนดโดยไมตองมกีารกำหนดขึน้มาในขณะนัน้  โดยจะเรยีกวาเปน การหยดุกำหนด เพราะ
การกำหนดไดตัง้มัน่ถงึทีส่ดุแลว ดงันีก้ย็งัได.    ขอนีอ้าจจะเปรยีบเทยีบดวยอปุมางายๆ เชน
การจบัของบคุคลทีเ่อามอืไปจบัเขาทีส่ิง่ใดสิง่หนึง่;  กริยิาทีจ่บันัน้เอง เรยีกวาจบั, ครัน้เอา
มอืไปจบัเสรจ็แลว  แมมอืยงัหยดุอยทูีน่ัน้ แตการจบักส็ิน้สดุลงไปแลว เหลอือยเูปนการกมุอยู
ทีน่ัน่ ไดแกอาการทีม่อืหยดุ หรอืตัง้แนนแฟนอยทูีน่ัน่ :   ฉะนัน้จงึเปรยีบ การจบั ไดกบั
ผสุนา  และเปรยีบ การกมุอยเูฉยๆ อยางมัน่คง ไดกับ ฐปนา ฉนัใดกฉ็นันัน้.    อยาลมืวา
ถาไมสงัเกตดูใหละเอยีดแลว จะไมเหน็ความแตกตางระหวาง “การจับ” กบั “การกุม” หรอื
ระหวาง ผสุนา กบั ฐปนา :   ดวยเหตนุีแ้หละ ผปูฏบิตัจิงึตองทำการสำเหนยีกศกึษาและ
สงัเกตกำหนดอยางใกลชดิทีส่ดุวา ฐานทีถ่กูตองคอือะไร, การถกูตองคอือะไร, ความหยดุอยู
แหงการถูกตอง ทีเ่ปนไปอยางม่ันคงดแีลวนัน้คอือะไร;  กจ็ะสามารถกำหนดนมิติทีล่ะเอยีด
ยิง่ขึน้ไป และจติทีส่งบยิง่ขึน้ไปไดโดยไมยาก.

เทาทีก่ลาวมาแลวเพียงเทานี ้ยอมชีใ้หเหน็ไดวา คณนา และ อนพุนัธนาเปนเรือ่ง
ของบรกิรรมนมิติ   ผสุนาเปนเรือ่งของอคุคหนมิติ และ ฐปนาเปนเรือ่งของปฏภิาคนมิติ
ซึง่เราจะไดศกึษาเร่ืองนมิติทัง้ ๓ นี ้เพ่ือความเขาใจการปฏบิตัใินขัน้นีใ้หละเอยีดยิง่ข้ึนไปอกี
สวนหนึง่ ซึง่จะเปนการทำใหเขาใจผสุนาและฐปนายิง่ข้ึนไปตามลำดบั.

กฎเกณฑเกี่ยวกับนิมิต
สิง่ทีเ่รยีกวา นมิติ นัน้ ทานนยิมจดัไวเปน ๓ เสมอไปในทกุกมัมฏัฐาน,  หากแตวา

กมัมฏัฐานบางอยาง มนีมิติครบทัง้ ๓ ประการไมไดเสยีเอง.    กมัมฏัฐานใดเปนเชนนัน้ กมัมฏัฐาน
นัน้กไ็มสำเรจ็ประโยชนจนกระทัง่ถงึเกิดฌาน :   สวนกมัมฏัฐานใดอาจทำใหนมิติเกิดข้ึนทัง้
๓ ขัน้  กมัมฏัฐานนัน้กใ็หสำเรจ็ประโยชนไดจนกระทัง่เกดิฌานเปนธรรมดา.
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นมิติในขัน้ที ่๑  เรยีกวา บรกิรรมนมิติ.    ขอนีไ้ดแกตวัสิง่นัน้ๆ โดยตรง ซึง่เราไปจบั
หรอืไปทำ หรอืไปเอามาสำหรบัเปนวตัถเุพือ่การเพงหรอืกำหนดในระยะแรกทีส่ดุ.    นมิตินี้
ในกรณอีานาปานสต ิกค็อืตวัลมหายใจทีเ่คลือ่นไป-เคลือ่นมา อยนูัน่เอง.    นมิติข้ันที ่๒  เรยีก
วา อคุคหนมิติ  หมายถงึ นมิติทีเ่ขาไปตดิอยทูีต่าภายใน หรอืในใจ กลายเปนมโนภาพภายใน
อกีสวนหนึง่ตางหาก จากตัววตัถโุดยตรง ทีเ่ราเอามากำหนดในครัง้แรกไปเสยีแลว.    นมิตินี้
ในกรณขีองอานาปานสต ิกไ็ดแก จดุ หรอืดวงขาวๆ  ทีส่ามารถทำใหปรากฏเปนมโนภาพเดน
ชดัอยไูดทีต่รงจดุของผสุนา กลาวคอืทีป่ลายจะงอยจมกูนัน่เอง.    สวนนมิติข้ันที ่๓ ตอไปที่
เรียกวา ปฏิภาคนิมิต นั้น หมายถึงอุคคหนิมิตในภายในนั่นเอง   หากแตวาไดเปลี่ยนรูป
เปนอยางอืน่ไป เปลีย่นสเีปนอยางอืน่ไป  เปลีย่นขนาดเปนอยางอืน่ไป และเปลีย่นอะไรๆ อกี
บางอยาง  กระทัง่ถงึใหเคลือ่นทีไ่ปมา หรอืขึน้ลงไดตามควรแกการนอมจติไป โดยความรสูกึ
ที่เปนสมาธิกึ่งสำนึก แลวสามารถทำใหแนวแนอยูในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยสมควรแก
อปุนสิยัของตน และหยดุนิง่และแนวแนอยอูยางนัน้ เพือ่เปนนมิติ คอืเปนทีเ่กาะแหงจติอยาง
ประณตีทีส่ดุ จงึมคีวามตัง้มัน่ถงึทีส่ดุ ชนดิทีเ่รยีกวา ฌาน เกดิข้ึนโดยสมควรแกการกระทำ.

เพือ่ความเขาใจงายขึน้  ควรเปรยีบเทยีบกนัดกูบักมัมฏัฐานทีใ่ชวตัถทุีม่รีปูรางชดัเจน
เปนอารมณ เพือ่เปนตวัอยาง : เชนในการเจรญิกสณิ วงสเีขยีวหรอืวงสแีดง ทีเ่ราทำขึน้แลว
วางไวตรงหนาเพือ่เพงตาด,ู   วงสเีขยีวหรอืสแีดงทีว่างอยตูรงหนานัน่แหละคอื บรกิรรมนมิติ.
การเพงตาด ู เรยีกวาการทำบรกิรรมในนมิตินัน้.    ครัน้เพงตาดูบรกิรรมนมิตินัน้หนกัเขาๆ
จนสำเร็จประโยชนคือนิมิตนั้นติดตาในภายใน แมจะหลับตาเสีย ก็ยังเห็นชัดเหมือนเมื่อลืม
ตาแลว.    นิมติทีต่ดิตาในภายใน อยางนัน้แหละ เรยีกวา อคุคหนมิติ.    การหลบัตาเสยี แลว
เพงดนูมิติในเชนนีอ้ย ูเรยีกวาการเพงตออคุคหนมิติ.    เพยีงเทานีเ้รากเ็หน็ไดแลววาบรกิรรม-
นมิติ กบัอคุคหนิมตินัน้ ไมใชของอนัเดยีวกนัแลว :  อยางแรกเปนวตัถขุางนอก; อยางหลงั
เปนมโนภาพทีเ่ราสรางขึน้จนสำเรจ็ภายในใจ  โดยเลยีนมาจากของภายนอก หรอืเนือ่งมาจาก
ภายนอกเปนตนเหตุ.    ครัน้กำหนดอคุคหนมิติทีเ่ปนภายในไดแนวแนในรปูเดมิของมนัตาม
สมควรแลว  การฝกอาจจะเลือ่นไปถงึขัน้ทีบ่งัคบัจติใหนอมนกึ เพือ่เปลีย่นแปลงอคุคหนมิติที่
เหน็ในภายในนัน้ใหเปลีย่นรปูไปตางๆ เปลีย่นขนาดไปตางๆ  เชนดวงกสณิทีเ่คยเหน็กลมๆ เลก็ๆ
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มเีสนผาศนูยกลางเพยีง ๖ นิว้ (เทาทีใ่ชกนัโดยมาก)  กก็ลายเปนดวงใหญเทาทีด่วงอาทติย
ดวงจนัทร หรอืเลก็ลงมาในขนาดทีเ่ปนเพยีงจดุๆ เดยีว  หรอืจะเปลีย่นแปลงไปอยางอืน่อกีกี่
อยางกไ็ด  จนกระทัง่ไปหยดุอยใูนลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ซึง่เปนทีพ่อใจทีส่ดุ หรอืเหมาะสม
ทีส่ดุ ทีจ่ะทำใหจติกำหนดแนวแนวอยใูนนมิตินัน้  โดยไมมกีารเปลีย่นแปลงอกีตอไป เพราะ
แนนแฟนมัน่คงถงึทีส่ดุ  เรยีกไดวาเปนการหยดุลงหรอืตัง้มัน่ลงไดจรงิๆ.    นีค้อืขณะแหง
ฐปนา ทีจ่ะเปนไปจนกวาจะถงึทีส่ดุ คอืการบรรลฌุาน.    นมิติทีเ่ปลีย่นแปลงได และตัง้มัน่
ลงในรปูอืน่จากอคุคหนมิตินี ้เรยีกวา ปฏภิาคนมิติ.

ตัวอยางที่ ๒: ในกรณีแหงการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน อันเปนกัมมัฏฐานประเภทที่
นาหวาดเสยีว และวนุวายกวาประเภทกสณินัน้   สิง่ทีเ่รยีกวาบรกิรรมนมิติ คอืตวัซากศพชนดิ
ใดชนดิหนึง่ ซึง่ผปูฏบิตัจิะใชเปนสิง่ทีถ่กูกำหนด.  เพราะฉะนัน้ ผนูัน้จะตองมซีากศพชนดิหนึง่
นัน้วางอยตูรงหนา  แลวกเ็พงตาดูเพือ่กำหนดทกุสวนสดัของซากศพอยางแมนยำ  นีเ้รยีกวา
กำลงัเพงตอบรกิรรมนมิติคอืซากศพนัน้.    ระยะตอมากค็อืการเพงจนตดิตาแลว แมหลบัตาเสยี
กย็งัเหน็เชนเดยีวกบัเมือ่ลมืตา หรอืชดัแจวยิง่ไปกวาเมือ่ลมืตาเสยีอกี.    ภาพแหงซากศพที่
เปนมโนภาพ คอืเหน็ไดโดยไมตองลมืตานัน้ เรยีกวาอคุคหนมิติ ในกรณนีี้.    การเพงซากศพ
ในมโนภาพนัน้ เรยีกวาการเพงอคุคหนมิติ ในกรณนีี้.    ระยะตอไปกค็อืการเพงทีป่ระณตี
ละเอยีดยิง่ข้ึนไป และคลองแคลวในการนอมนกึยิง่ๆ ขึน้ไปจนสามารถเปลีย่นมโนภาพนัน้ให
เปนไปอยางซาบซึง้ ตามทีต่นปรารถนา โดยประการทีจ่ะทำใหเกดิความเบือ่หนายคลายกำหนดั
หรอืความสลดสงัเวชอยางซาบซึง้ตรงึใจใหมากทีส่ดุเทาทีจ่ะมากได แลวไปหยดุเปนมโนภาพ
อยางใดอยางหนึง่อยอูยาง เหมาะสมและมัน่คง แลวไมมกีารเปลีย่นแปลงอกีตอไป เปนอารมณ
ทำใหเกดิสมาธทิีม่ผีลในการรำงบัความกำหนดั ไดเปนพเิศษ.    มโนภาพในระยะหลงันีเ้รยีก
วา “ปฏภิาคนมิติ” ในกรณนีี้.

สวนใน กรณทีีเ่ปนการเจรญิอานาปานสต ิทีเ่รากำลงัศกึษากนัอยนูีก้ม็หีลกัเกณฑอยาง
เดยีวกนั  ทัง้ๆ ทีว่ตัถทุีน่ำมาใชกำหนดนัน้ แตกตางกัน :  ลมหายใจทีเ่ปนตามธรรมชาต ิซึง่
เราไปกำหนดเขานัน่แหละ คอืบรกิรรมนมิติในกรณนีี้.    การกำหนดทีต่วัลมหายใจอยางนี้
กเ็รยีกวาการเพงตอบรกิรรมนมิติอยางเดยีวกนั.    ระยะถดัไป ไมกำหนดทีต่วัลม แตไปกำหนด
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ทีจ่ดุใดจุดหนึง่ทีล่มกระทบเพยีงจดุเดยีว และเปนจดุทีต่ัง้อยอูยางเหมาะสมทีส่ดุ สำหรบัการ
กำหนด;  และมกีารทำในใจ ประหนึง่วาจุดนัน้เปนแผลออนทีไ่วตอการรสูกึ  หรอืราวกะวามี
อะไรอยางหนึง่ไดถไูป-ถมูา ทีจ่ดุนัน้อยางรนุแรง โดยไมตองคำนงึวาเปนการหายใจ หรอืลม
หายใจ หรอืการผานไป-ผานมา ของลมหายใจ หรอือะไรๆ ทัง้สิน้  ทัง้ทีเ่ปนภายนอกและ
ภายใน.    กำหนดแนวแนอยแูต ณ จดุทีเ่ปนทีเ่กดิของความรสูกึ ทำใหเปนราวกะวาเปนจดุ
ในมโนภาพ อยางใดอยางหนึง่อยอูยางแนวแน, นีเ้ปนอคุคหนมิติในกรณนีี้.    นมิติในขัน้สดุ
ทายนัน้ไดแกปฏภิาคนมิติ  กลาวคอื นมิติทีเ่ปลีย่นรปูไปเปนอยางอืน่จากอคุคหนมิติ คอืจาก
ความรสูกึทีเ่ปนเพยีงวามจีดุอยจูดุหนึง่.    มนัไดเปลีย่นไปดวยอำนาจของความทีส่ิง่ตางๆ ที่
เนือ่งกนัอย ูมลีมหายใจเปนตน เปนของละเอยีดยิง่ข้ึนไปกวาเดมิ พรอมกบัอาศยัอดตีสญัญา
อยางใดอยางหนึง่ ในอปุนสิยัของบคุคลนัน้เขาชวยปรงุแตงดวย.     สิง่ทีเ่รยีกวาปฏภิาคนมิติ
นีจ้ะเกดิขึน้ผดิแผกกันบาง เปนคนๆ ไปคอืจะปรากฏแกคนบางคนทีต่รงจุดๆ นัน้ หรอืใกลๆ
กบัจดุนัน้ ออกไปขางนอกกต็าม เขามาขางในกต็าม ราวกะวามปียุนนุกระจกุหนึง่ มาตดิอยู
ตรงนัน้ หรอืมหีมอกกลมุหนึง่ปรากฏอยทูีน่ัน้ นีพ้วกหนึง่.    บางพวกจะมนีมิติปรากฏชดัยิง่
ขึน้ไปกวานัน้ คอืเปนดวงขาวลอยเดนอย ูหรอืเปนดวงแกวดวงหนึง่ หรอืเปนไขมกุเม็ดหนึง่ หรอื
เปนเพยีงสิง่ทีร่ปูรางอยางเมลด็ฝายเมลด็หนึง่ ดงันีก้ม็ี.    ทีน่อยลงไปอกีกค็อื คนบางพวก
จะมนีมิติปรากฏเปนรปูสะเกด็ไมชิน้หนึง่ หรอืพวงดอกไมพวงหนึง่ หรอืสายสรอยพวงหนึง่ หรอื
สายแหงควนัไฟเกลยีวหนึง่ดงันี ้กม็อียปูระเภทหนึง่.    และประเภททีน่อยไปกวานัน้อกี คอื
มไีดยากไปกวานัน้อกี กค็อืบางจำพวกจะมนีมิติปรากฏเหมอืนใยแมงมมุรงัหนึง่  เมฆทีซ่บัซอน
กนัหมหูนึง่  ดอกบวัทีบ่านออกเปนแฉกๆ ดอกหนึง่  หรอืลอรถทีม่ซีีก่ำออกไปจากดมุเปนซี่ๆ
วงหนึง่  จนกระทัง่ถงึบางพวกมนีมิติเปนดวงจนัทร หรอืดวงอาทติยดวงใหญเกนิประมาณดวง
หนึง่ๆ กไ็ด แลวแตกรณี.    ทัง้หมดนีเ้รยีกวาปฏภิาคนมิติในกรณนีี้.    แมจะตางกันอยางไร
กล็วนแตเปนสิง่ทีต่ัง้อยอูยางแนนแฟน  หยดุอยอูยางมัน่คง เปนทีย่ดึหนวงของจติอนัสงบรำงบั
จนถึงขนาดที่เปนฌานไดดวยกันทั้งนั้น.

ขอทีป่ฏภิาคนมิติมีลกัษณะแตกตางกันมากชนดิ  เชนนี ้ในกรณทีีเ่กีย่วกบัอานาปาน-
สตนิี ้ เหน็ไดวามมีากชนดิกวาทีจ่ะเปนไปในกรณขีองกมัมฏัฐานประเภทอืน่ เชน กสณิ หรอื
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อสภุเปนตน :  ทัง้นีเ้พราะเหตวุาลมหายใจเปนสิง่ทีล่ะเอยีด หรอืไมมดีนุหรอืชิน้ใหเหน็ชดัเหมอืน
วงกสณิหรอืทอนอสภุ นีอ้ยางหนึง่.    และอกีอยางหนึง่ ซึง่เปนเหตผุลทีใ่กลชดิไปกวานัน้
ก็คือความที่คนเราแตละคนๆ มีสัญญาหรือความรูสึกหรือความกำหนดจดจำตางๆ ที่เราได
สะสมมาตัง้แตเกดิและฝงไวในอปุนสิยัสนัดานของเราเองนัน้ ตางกนัอยางทีจ่ะเปรยีบกนัไมได.
เมือ่ถงึคราวทีส่ิง่เหลานีม้โีอกาสแสดงตวัออกมา  กแ็สดงออกมาในรปูแหงการปรงุทีม่ลีกัษณะ
ตางๆ กนั  ในขณะทีจ่ติกำลงัอยใูนภาวะกึง่สำนกึ หรอืเกอืบไรสำนกึ  เชนในขณะแหงปฏภิาค-
นมิตินี ้เปนตน.    สรปุไดสัน้ๆ วา จติปรงุปฏภิาคนมิติข้ึนมาในลกัษณะทีแ่ตกตางกัน เพราะ
ความมสีญัญาในอปุนสิยัมอียผูดิแผกกันนัน่เอง.  ผปูฏบิตัไิมควรไปทำความฉงนในความไมคงเสน
คงวา หรอืความพสิจูนไมไดเหลานี ้: เพราจะทำใหเกดิกงัวลและเปนอนัตรายแกการเจรญิสมาธิ
นัน้เปลาๆ.    ขนืไปคนควาเขา กก็ลายเปนเรือ่งจติวทิยาแขนงหนึง่ไป หาใชการทำสมาธไิม.

นมิติตางกัน มผีลแกจติตางกนั
เมือ่ไดกลาวถงึความแตกตางของนมิติเชนนีแ้ลว  อยากจะถอืโอกาสแนะใหสงัเกตเสยี

เลยทเีดยีววา  กมัมฏัฐานตางๆ นัน้ มใิชวาเพยีงแตจะใหเกดินมิติตางๆ กนัอยางเดยีว   มนัยงั
ทำใหมผีลเปนปฏกิริยิาตออปุนสิยัหรอืจติใจหรอืจรติของบคุคลผปูฏบิตั ิตางๆ กนัไปดวย.    เรา
ควรจะเปรยีบเทยีบกนัดเูพือ่ความเขาใจในเรือ่งนีใ้หชดั.

ถาเราเอาสิ่งไมมีชีวิต หรือไมคอยจะมีความหมายอะไร เชนดินสีเหลืองกอนหนึ่งมา
ทำเปนวงกสณิแลวเพง แมเปนสมาธแิลว ทำปฏกิริยิาใหแกจติในทางทีผ่ดิแผกแตกตางจาก
การทีเ่ราจะไปนำเอาศพเนาศพ หนึง่มาทำเปนวตัถสุำหรบัเพง.    แมวาสิง่ทัง้ ๒ นีจ้ะใหเกดิ
สมาธไิดอยางเดยีวกนั แตกท็ำใหเกดิปฏกิริยิาอยางอืน่ผดิแผกแตกตางจากกนัมาก  เชนมผีลที่
จะระงบัความกำหนดั หรอืสงเสรมิความกำหนดัเปนตนหรอืไม ตางกัน ทำใหเกดิความยากงาย
หรอืเกดิอนัตรายทางประสาทเปนตน แกผปูฏบิตัติางกัน  เทากบัทีเ่ราอาจจะพจิารณาเหน็ได
เองวา ดนิกอนหนึง่กอใหเกดิความรสูกึเฉยๆ งายๆ เงยีบๆ เปนนมิติทีไ่มโลดโผนไมกระทบ
กระเทอืนประสาท สมกบัเปนสิง่ทีไ่มเคยมชีวีติอะไรเลย.    สวนซากศพซากหนึง่นัน้ มคีวาม
หมายมาก หรอือาจจะมคีวามหมายมากกวาชวีติธรรมดาสำหรบัคนทีก่ลวัผีเปนพเิศษ  หรอื
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คนทัว่ไปกต็าม.   นีเ่ปนเพราะวามนัมคีวามหมายมากเกนิไป หรอืมชีวีติมากเกินไปนัน่เอง.

สวนการเจรญิอานาปานาสต ิซึง่ยดึเอาลมหายใจมาเปนอารมณสำหรบักำหนดนัน้ ยอม
ตัง้อยใูนระดบักลาง.  ไมสดุโตงไปในทางเนอืยๆ เหมอืนกบักอนดนิกอนหนึง่ และกไ็มสดุโตง
ไปในทางรนุแรงเหมอืนกบัศพเนาศพหนึง่ ฉะนัน้นมิติทกุระยะจงึตางกันไปหมด ซึง่จะตองไม
ลมืวา แมมนัจะทำใหเกดิมบีรกิรรมนมิติ อคุคหนมิติ และปฏภิาคนมิติ จนกระทัง่เปนฌานได
ดวยกนักจ็รงิ แตผลยอมแตกตางกนัในทางอืน่ บางอยางอยอูยางมากมายดงักลาวแลวนัน่เอง.
ทัง้นีก้เ็พราะวา  กมัมฏัฐานบางประเภทหรอืบางกลมุ ยอมมคีวามมงุหมายเฉพาะประเภทของ
ตนเปนกลมุๆ ไป เพือ่แกปญหาปลกียอยของกเิลสเฉพาะคนในระยะแรกเสยีกอน  แลวจงึนอม
ไปสผูลอยางเดยีวกนัในเบือ้งปลาย.   สวนกมัมฏัฐานกลมุกลางๆ หรอืซึง่อยากจะเรยีกในทีน่ี้
วา “กลมุทัว่ไปทีส่ดุ” กลาวคอือานาปานสตนิี ้ ยอมใหนมิติทีส่งบประณตีราบรืน่ไปตัง้แตตน
จนปลายทเีดยีว เหมาะแกคนทกุประเภท ไมวาจะเปนผคูรองเรอืน หรอืผอูอกจากเรอืน ผหูญงิ
หรอืผชูาย คนกลา หรอืคนขลาด ฯลฯ  เพราะความตัง้อยใูนระดบักลางนัน่เอง.

อุปสรรคของการเกิดปฏิภาคนิมิตและฌาน
ตอไปนี้ จะไดวินิจฉัยกันถึงอุปสรรคหรืออันตราย ของการทำสมาธิในอานาปานสติ

ขัน้ที ่๔  โดยละเอยีด.

อุปสรรคเฉพาะตอนแรก
ดงัทีไ่ดกลาวมาแลวขางตนวา อานาปานสตขิัน้ที ่๔  มใีจความสำคญัอยตูรงทีก่ารกำหนด

ลมหายใจทีล่ะเอยีด หรอืกลาวอกีอยางหนึง่ก็คอื กายสงัขารทีร่ำงับลงๆ จนถงึทีส่ดุ.    อปุสรรค
อาจจะเกดิขึน้ไดในตอนแรก คอื จากการทีล่มหายใจละเอยีดจนถงึกบักำหนดไมได หรอื
รสูกึราวกะวาหายไปเสยีเฉยๆ.    นีก้เ็ปนอปุสรรคอยางหนึง่ ซึง่ทำใหเกดิความระส่ำระสาย
ขึน้ในใจของผปูฏบิตัซิึง่ประสบเขาเปนครัง้แรก.    ในกรณเีชนนี ้เขาอาจจะระงบัความสงสยั
หรอืความกระวนกระวายใจนัน้ โดยวธิแีหงการปลอบใจตวัเอง หรอืชกันำจติใจของตวัเอง
ใหเกิดความแนใจหรือกำลังอยางเพียงพอขึ้นมาใหม  โอกาสก็จะอำนวยใหสำหรับการ
กำหนดไดโดยงาย โดยลมหายใจนั้นคอยๆ ปรากฏชัดขึ้นมาใหมโดยสมควรแกการกระทำ
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ในการประคับประคองจิต หรือการชักนำจิตของตนไปในทางที่จะใหเกิดปฏิกิริยาตอรางกาย
อยางพอเพยีงทีจ่ะทำใหลมหายใจคอยๆ กลบัปรากฏชดัเจนขึน้มาใหม.

ตวัอยางเชน  เมือ่ไดทำมาจนถงึขัน้ทีจ่ะทำลมหายใจใหละเอยีดแลว  ลมหายใจไมปรากฏ
หรอืมอีาการราวกะวาแกลงหายไปเสยีเฉยๆ ดงันีแ้ลว  อธษิฐานจติในการทีพ่จิารณาอยาง
จรงิจงัวาตนไมไดอยใูนสภาพอยางใดอยางหนึง่  ในพวกบคุคลผมูลีมหายใจไมปรากฏแต
ประการใดเลย.    เขาพิจารณาเพือ่ใหเกิดความแนใจสบืไปวา คนทีไ่มหายใจนัน้ใครๆ กร็วูา
มอีย ูแตคนเหลานีค้อื คนทีย่งัอยใูนครรภมารดา.  คนทีก่ำลงัดำน้ำ, พวกอสญัญสีตัว, คนตาย
แลว, คนทีก่ำลงัอยใูนจตตุถฌาน, คนทีก่ำลงัอยใูนรปูสมาบตัหิรอือรปูสมาบตัิ, และคนทีก่ำลงั
อยใูนนโิรธสมาบตัเิทานัน้;   กเ็รานีม้ไิดอยใูนสภาพใดสภาพหนึง่ของบคุคลเหลานัน้แลว ไฉน
เราจึงตองเปนบคุคลทีม่ลีมหายใจไมปรากฏดวยเลา.

เมือ่เขาอธษิฐานจติอยางแนวแน  ในการทีจ่ะตองเปนบคุคลทีย่งัมลีมหายใจอยู
เชนนัน้ ลมหายใจกย็อมปรากฏแมในขัน้ทีล่ะเอยีดและในลกัษณะทีล่ะเอยีดไดโดยอตัโนมตัิ
โดยไมสญูเสยีผลแหงการปฏบิตัทิีไ่ดปฏบิตัมิาแลวจนถงึข้ันนี้.    ญาณ คอืความรทูีจ่ะเกดิข้ึน
แกเขาวา เพราะลมหายใจละเอยีดเกนิไปบาง, เพราะลมหายใจถกูแปรสภาพเปนละเอยีด
เรว็เกนิไปบาง, เพราะ การกำหนดผสุนาไมถกูทีอ่นัเหมาะสม บาง, หรอืเพราะ กำหนด
ฐปนาโดยอาการที่พรวดพลาดผลุนผลัน บาง,  ลมหายใจจึงไมปรากฏเพื่อประโยชน
แกการกำหนดนัน้ๆ   ขอนีเ้ปนทางแหงการปรบัปรงุขยบัขยายสิง่ตางๆ ทีเ่กีย่วของกนัให
เหมาะสมเสยีใหม ลมหายใจกจ็ะกลบัปรากฏในลกัษณะทีเ่หมาะสมยิง่ขึน้ไปอกี.   อปุสรรคเกีย่ว
กับการที่ลมหายใจไมปรากฏก็จะหมดไป เขาจะสามารถกำหนดลมหายใจไดดี  ทั้งในขณะ
แหงคณนา อนพุนัธนา ผสุนา และฐปนา แลวแตวาอปุสรรคและปญหาจะเกดิข้ึนระยะไหน.
ตามปรกตทิัว่ไปในกรณขีองอานาปานสตมิกัจะเปนปญหายงุยากขอนีข้ึน้ ในขณะแหงผุสนานัน่
เอง.    อคุคหนมิติไมปรากฏเพราะไมมคีวามรสูกึวาลมมากระทบทีฐ่านแหงผสุนา ทำใหกำหนด
จดุๆ นัน้ไมได;  นีเ่รยีกวาลมหายใจหายไปในระยะแหงผุสนา.    เขาจะตองแกไขดวยอบุาย
ดงัทีก่ลาวมาแลว.    สำหรบัในขณะแหงปฏภิาคนมิตินัน้ สตกิำหนดนมิติทีเ่ปนมโนภาพทีป่รากฏ
ขึน้มาใหม ไมเนือ่งดวยลมหายใจโดยตรงกจ็ริง แตกย็งัเนือ่งกนัอยโูดยออมคอืถาลมหายใจไม
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เปนไปตามปรกตติามทีต่องประสงคขัน้นี ้ ปฏภิาคนมิติกไ็มอาจจะเกดิขึน้  หรอืเกดิขึน้แลวกก็ลบั
ลมเหลวไป เพราะฐปนาไมอาจเปนไปดวยดนีัน่เอง.

“จรงิอย ูกมัมฏัฐานอยางใดอยางหนึง่ ยอมสำเรจ็แกผมูสีต ิมคีวามรตูวัเทานัน้ แมกจ็รงิ,
ถงึกระนัน้  กมัมฏัฐานอยางอืน่  นอกจากอานาปานสัสตกิมัมฏัฐานนี ้ ยอมปรากฏไดแกผทูี่
มนสกิารอย.ู   แตอานาปานสตกิมัมฏัฐานนีเ้ปนภาระหนกั  เจรญิสำเรจ็ไดยาก ทัง้เปนภมูิ
แหงมนสกิารของมหาบรุษุทัง้หลาย  คอื พระพทุธเจา พระปจเจกพทุธเจา และพทุธบตุรเทา
นัน้,   ไมใชเปนกมัมฏัฐานต่ำตอย,  ทัง้มไิดเปนกมัมฏัฐานทีส่ตัวผตู่ำตอยสองเสพ,  เปนกมัมฏัฐาน
สงบและละเอยีด  โดยประการทีม่หาบรุษุทัง้หลายยอมทำไวในใจ;   เพราะฉะนัน้ ในอานาปาน-
สตกิมัมัฏฐานนี ้ จำตองปรารถนาสตแิละปญญาอนัมกีำลงั.    เหมอืนอยางวา ในเวลาชนุผา
สาฎกเนื้อเกลี้ยง แมเข็มก็จำตองปรารถนาอยางเล็ก, แมดายซึ่งรอยในบวงเข็ม ก็จำตอง
ปรารถนาเสนละเอียดกวานั้น ฉันใด,  ในเวลาเจริญกัมมัฏฐานนี้ ซึ่งเปนเชนกับผาสาฎก
เนื้อเกลี้ยง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   สติมีสวนเปรียบดวยเข็มก็ดี ปญญาที่สัมปยุตดวยสตินั้น
มสีวนเปรยีบดวยดายรอยบวงเขม็กด็ ี จำตองปรารถนาใหมกีำลงั.

กแ็ล ภกิษผุปูระกอบดวยสติและปญญานัน้แลว  ไมจำตองแสวงหาลมหายใจเขา
และลมหายใจออกนัน้  นอกจากโอกาสทีล่มถกูตองโดยปกติ.    จรงิอย ูลมหายใจเขาและ
ออกนี้ กระทบโครงจมูกของผูมีจมูกยาวผานไป,  กระทบริมฝปากขางบนของผูมีจมูกสั้น
ผานไป.    เพราะฉะนัน้ เธอนัน่ จงึควรตัง้นมิติไววา  “ลมหายใจเขาและออก  ยอมกระทบ
ฐานชือ่นี้.”  ความจรงิ พระผมูพีระภาคเจาทรงอาศยัอำนาจประโยชนนีแ้ล  จงึตรสัวา  “ดกูอน
ภกิษุทัง้หลาย!  เราไมกลาวการเจรญิอานาปานสตแิกภกิษผุหูลงลมืสต ิไมรสูกึตวัอย.ู”๘

อีกอยางหนึ่ง “ลมหายใจดับไปในความรูสึก” ขณะภาวนาอานาปานสติในบางครั้ง
ทีส่ดุของลมคอืดบัไป  ทีส่ดุของใจคอืรวมลงสนทิหมดความรบัผดิชอบกบัลม  ตัง้อยเูปนเอกจติ
คอืมอีารมณเดยีว  เพยีงรอูยางเดียวไมเกีย่วกบัสิง่ใดตอไปอกี  ทีเ่รยีกวา จติรวมสนทิทางสมาธ-ิ
ภาวนา  แตผภูาวนาอานาปานสต ิ เมือ่เขาถงึลมละเอยีดและลมดบัไปในความรสูกึขณะนัน้
เกดิตกใจดวยความคดิหลอกตวัเองวา “ลมดบัตองตาย” เพยีงเทานัน้  ลมกก็ลบัมมีาและกลาย
๘ ปฐมสมนัตปาสาทกิา แปล เลม ๓  หนา ๕๔-๕๕.
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เปนลมหยาบไปตามเดมิ  จติกห็ยาบ  สดุทาย การภาวนากไ็มกาวไปถงึไหน  คงไดเพยีงขัน้
กลวัตาย  แลวถอยจติถอยลมขึน้มาหาทีท่ีต่นเขาใจวาจะไมตายนีเ้ทานัน้  การภาวนาแบบนีม้ี
มากรายในวงปฏบิตั ิ  จงึไดเรยีนไวบาง   เพราะอาจเกดิแกทานทีภ่าวนาอานาปานสตเิปน
บางรายแลว อาจเสยีทาใหกบัความหลอกลวงนีไ้ด    การภาวนาเพือ่เหน็ความจรงิกบัลมใน
อานาปานสต ิ กรณุากำหนดลมดวยสต ิ จนถงึทีส่ดุของลมและของจติ  จะเหน็ความอศัจรรย
อยางเดนชดั  ขณะผานความกลวัตาย ในระยะทีเ่ขาใจวาลมดบัไปแลว ดวยความกลาหาญ
คือ ขณะเจริญอานาปานสติไปจนถึงลมละเอียดและลมดับไปในความรูสึกขณะนั้น  โปรด
ทำความเขาใจวา  แมลมจะดับไปจริงๆ ก็ตาม เมื่อความรูสึกคือใจยังครองตัวอยูในรางนี้
อยางไรก็ไมตายแนนอน  ลมจะดบักจ็งดับไป หรอือะไรๆ ในกายจะดบัไปตาม ลมกจ็งดับไป
ตามธรรมชาติของตน  สำหรับใจผูไมดับไมตายไปกับสิ่งเหลานั้น จะกำหนดดูใหรูทุกอยาง
บรรดาทีผ่านเขามาในความรสูกึขณะนี ้ แตจะไมเปนกงัวลกบัอะไรทีเ่ปนสภาพเกดิๆ ดบัๆ เพยีง
เทานี ้   จติจะตดัความกลวัและกงัวลตางๆ ทีเ่คยสัง่สมไวออกไดอยางไมคาดฝน  และสงบลง
ถงึฐานของสมาธ ิ โดยไมมอีะไรมากดีขวางไดเลย   สิง่ทีเ่ปนอปุสรรคกดีขวาง ขณะลมจะดบั
หรอืขณะลมดบัไป  กม็เีฉพาะความกลวัตายเทานัน้เอง  ครัง้ตอไปความกลวัหายหนาไปเลย
ไมอาจกลบัมาหลอกไดอกี”๙

สรปุความไดวา การหายไปแหงลมหายใจจรงิๆ นัน้ ตองไมมอียางแนนอน,   ถามี
ก็ตองเปนความสำคัญผิด ตองขจัดใหหายไปดวยอุบายดังที่กลาวแลว;  ผูนั้นจึงจะสามารถ
กำหนดลมหายใจ หรอืกายสงัขาร ในขัน้ทีร่ำงับลงอยางละเอยีดทีส่ดุได.

นีค้อือปุสรรค และวธิขีจดัอปุสรรคชนดิทีม่กัเกดิในขัน้แรกแหงอานาปานสตขิัน้ที ่๔ นี้.

อปุสรรคทัว่ไป ๙ คู
สำหรบัอปุสรรคทัว่ไปนัน้  อาจจะมไีดแทบทกุระยะแหงการปฏบิตัแิละการเลือ่นลำดบั

ของการปฏบิตั ิ หากแตวาเปนปญหาทีอ่าจจะเกดิเฉพาะคน  เพราะอปุนสิยัแตกตางกัน ดงัที่
ไดเคยกลาวแลวขางตน.    เมือ่นำมาประมวลมาใหหมด หรอืเผือ่ไวสำหรบัทกุคน กจ็ะไดอปุสรรค
ทัว่ไป ๙ คดูงัหวัขอดงัตอไปนี ้ซึง่เปนหวัขอทีค่วรสำเนยีกศกึษาไวใหดี.
๙ วธิทีำสมาธแิบบหลวงปมูัน่ หนา ๕๐-๕๒  เลาโดย พระธรรมวสิทุธมิงคล (พระอาจารยมหาบวั  ญาณสมปฺนโฺน)
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คทูี ่๑ ก. เมือ่สตกิำหนดลมหายใจออก จติฟงุอยใูนภายใน.
ข. เม่ือสตกิำหนดลมหายใจเขาถงึทีส่ดุแลว จติแลนออกไปภายนอก.

คทูี ่๒ ค. ความหวงัอยกูด็ ีความพอใจอยกูด็ ีความอยากกด็ ีซึง่มอียใูนลมหายใจออก.
ง. ความหวงัอยกูด็ ีความพอใจอยกูด็ ีความอยากกด็ ีซึง่มอียใูนลมหายใจเขา.

คทูี ่๓ จ. เมือ่ลมหายใจออกครอบงำ เกดิการลมืตอการหายใจเขา.
ฉ. เม่ือลมหายใจเขาครอบงำ เกดิการลมืตอการหายใจออก.

คทูี ่๔ ช. เมือ่กำหนดนมิติ จติในลมหายใจออกหวัน่ไหว.
ซ. เมือ่กำหนดลมหายใจออก จติในนมิติหวัน่ไหว.

คทูี ่๕ ฌ. เมือ่กำหนดนมิติ จติในลมหายใจเขาหวัน่ไหว.
ญ. เมือ่กำหนดลมหายใจเขา จติในนมิติหวัน่ไหว.

คทูี ่๖ ด. เมือ่กำหนดลมหายใจออก จติในลมหายใจเขาหวัน่ไหว.
ต. เมือ่กำหนดลมหายใจเขา จติในลมหายใจออกหวัน่ไหว.

คทูี ่๗ ถ. จติแลนไปตามอารมณในอดตี เปนจติตกไปขางกระสบักระสาย (วกิเขปะ).
ท. จติหวงัอารมณในอนาคต เกิดเปนจติหวัน่ไหว (วกิมัปตะ).

คทูี ่๘ ธ. จติหดห ูเปนจติตกไปขางฝายเกยีจคราน.
น. จติเพยีรจดัเกนิไป เปนจติตกไปขางฝายฟงุซาน.

คทูี ่๙ บ. จติไวตอความรสูกึเกนิไป เปนจติตกไปขางฝายกำหนัด.
ป. จติไมแจมใส เปนจติตกไปขางฝายพยาบาท.

อปุสรรคทัง้ ๙ ค ูหรอืนบัเรยีงอยางได ๑๘ อยางเหลานี ้บางทกีเ็รยีกวา อปุกเิลส
ของสมาธิ บาง ในฐานะทีเ่ปนเครือ่งเศราหมองของสมาธ ิ: เรยีกวา อนัตรายของสมาธ ิบาง
ในฐานะทีเ่ปนสิง่ทีท่ำอนัตรายตอสมาธโิดยตรง :  เมือ่เกดิอาการเหลานีอ้ยางใดอยางหนึง่ขึน้
แลว กายกด็ ีจติกด็ ียอมกระวนกระวายยอมหวัน่ไหว ยอมดิน้รนไปตามกนั.  เมือ่จติหมดจดจาก
อปุสรรคเหลานี ้การเจรญิสมาธทิกุขัน้ยอมเปนไปไดโดยหลกัใหญๆ .   สวนขอปลกียอยหรอื
รายละเอยีดนัน้ จะไมมคีวามสำคญัจนถงึกบัจะแกไขไมได  ในเมือ่ตวัอปุสรรคอนัแทจรงิเหลา
นีไ้ดถกูขจดัไปหมดสิน้แลว.    จติทีป่ลอดจากอปุสรรคเหลานี ้ชือ่วาเปนจติขาวรอบหรอืเปน
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จติถงึซึง่ความเปนเอก (เอกตตฺ)  ความเปนเอกในทีน่ี ้ มคีวามหมายทัง้ความเปนหนึง่ ไมมสีอง
และความเปนเอกคอืประเสรฐิ.

การละนิวรณ คือหนาที่ของสมาธิ
สำหรบัการปฏบิตัใินขัน้นี ้เปนเพยีงขัน้สมาธ ิยงัไมใชขัน้วปิสสนา   หนาทีข่องเราอนั

เกี่ยวกับนิวรณ จึงเปนเพียงการทำสมาธิหรืออุบายอันเปนเครื่องกีดกันนิวรณออกไปเสีย
จากจิต  ดวยการนำเอาสิง่ทีเ่ปนปฏปิกษตอนวิรณเขามาสจูติ  จนกระทัง่นวิรณตางๆ ระงบั
ไป.    สิง่ทีก่ดีกันนวิรณออกไปจากจติในทีน่ีค้อืตวัสตทิีเ่กดิข้ึนในการกำหนดลมหายใจ โดยวธิี
ทีไ่ดกลาวมาแลวขางตน.    โดยกรรมวธิกีค็อื เปนการนำจติเขาไปผกูไวกบัลมหายใจ จนกระทัง่
เกดิเอกตัตธรรมตางๆ ซึง่ลวนแตเปนปฏปิกษตอนวิรณ นวิรณจงึหมดโอกาสทีจ่ะครอบงำจติ.
ตลอดเวลาทีส่ตยิงัไมละไป.    จติยงักำหนดอยทูีล่มหายใจหรอืนมิติแหงสมาธไิดอย ูเมือ่นัน้
ชือ่วาไมมนีวิรณ มแีตเอกตัตธรรมอยแูทนทีด่งัทีก่ลาวแลว.    ผปูฏบิตัจิะตองมองใหเหน็ชดัเจน
ทเีดยีววา เอกตัตธรรมเหลานีม้อียอูยางไร :  ยกตวัอยางเชนเนกขมัมะ หรอืการหลกีออกจาก
กามนัน้ เปนสิง่ทีอ่าจกลาวไดวา ไดเริม่มแีลวตัง้แตขณะหลกีออกไปสทูีส่งดั และมมีากขึน้ หรอื
มัน่คงขึน้ นบัตัง้แตขณะแหงคณนา คอืการกำหนดนมิติ หรอืลมหายใจเปนตนไป กระทัง่ถงึ
ขณะแหงปฏภิาคนมิติ ซึง่เปนอนักลาวไดวาเปนเนกขมัมะในทีน่ีแ้ลวอยางสมบรูณ   เอกตัตธรรม
ขออื่น เชนอัพยาบาทเปนตน ก็ดำเนินไปในแนวเดียวกัน.   แตทั้งหมดนี้จะเห็นไดชัดเจน
ยิง่ขึน้ กต็อเมือ่ไดศกึษาจนทราบวาองคฌานนัน้ๆ มอีะไรบาง  และองคแหงฌานนัน้ๆ เปนตวั
เอกตัตธรรมขอไหน, ฉะนัน้ จะไดวนิจิฉยักนัถงึองคแหงฌานสบืไป.

องคแหงฌาน
 คำวา “องคแหงฌาน” หมายความวา สวนประกอบสวนหนึง่ๆ ของฌาน.  เมือ่

ประกอบรวมกนัหลายอยาง จงึสำเรจ็เปนฌานขัน้หนึง่.   เชนอาจจะกลาวไดวา ปฐมฌานมี
องค ๕  ทตุยิฌานมอีงค ๓  ตตยิฌานมอีงค ๒ จตตุถฌานมอีงค ๒  ดงันีเ้ปนตน.   ทัง้นี ้เปน
การแสดงชดัอยแูลววาองคแหงฌานนัน้ ไมใชตวัฌาน เปนแตเพยีงสวนประกอบสวนหนึง่ๆ ของ
ฌาน.   องคแหงฌาน ม ี๕ องค คอื ๑ วติก, ๒ วจิาร, ๓ ปติ, ๔ สขุ, ๕ เอกคัคตา, มอีธบิาย
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ดงัตอไปนี ้:-

๑. วติก คำๆ นี ้โดยทัว่ไปแปลวา ความตรหิรอืความตรกึ.    แตในภาษาสมาธ ิคำวา
วติกนี ้หาใชความคดินกึตริตรกึอยางใดไม.    ถาจะเรยีกวาเปนความคดิ กเ็ปนเพยีงการกำหนด
นิง่ๆ แนบแนนอยใูนสิง่ๆ เดยีว, ไมมคีวามหมายทีเ่ปนเรือ่งเปนราวอะไร.    อาการแหงจติ
จะมีปรากฏอยูในขณะแหงคณนาและอนุพันธนาโดยออม.    และในขณะแหงผุสนาและ
ฐปนาโดยตรง ดงัทีก่ลาวแลวขางตนนัน่เอง คอืสิง่ทีเ่รยีกวาวติกในทีน่ี้. (ควรยอนไปดตูอนอนั
วาดวยคณนาเปนตนใหเขาใจจรงิๆ อกีครัง้หนึง่) และจะเขาใจอาการของวติกไดด ีกต็อเมือ่
ถกูนำไปเปรยีบเทยีบ กบัสิง่ทีเ่รยีกวาวจิาร และกลาวบรรยายลกัษณะควบคกูนัไป.

๒. วจิาร คำๆ นี ้โดยทัว่ไป หมายถงึการตรกึตรอง หรอืสอดสองหรอืวนิจิฉยั แตใน
ทางภาษาสมาธ ิ หาไดมคีวามหมายอยางนัน้ไม  เปนแตเพยีงอาการทีจ่ติรตูออารมณทีก่ำหนด
อยนูัน้, ซึง่ในทีน่ี ้ไดแกลมหายใจ, อยอูยางทัว่ถงึ  โดยเฉพาะอยางยิง่กค็อื อาการทีเ่กดิข้ึนใน
ขณะของอนพุนัธนาเปนตนไป. (ควรยอนไปดเูร่ืองตอนอนพุนัธนาเปนตน ดงัทีแ่นะไวแลวในกรณี
ของวติก) และจะเขาใจสิง่นีไ้ดด ี  ดวยการนำอปุมาเปรยีบเทยีบ ซึง่จะดยีิง่กวาบรรยายดวย
คำพดูตรงๆ   ยกตวัอยางเชน เปรยีบเทยีบกบัการดู : เมือ่สายตาทอดไปจบัทีส่ิง่ใดสิง่หนึง่นี้
เปรยีบกนัไดกบัอาการของวติก, เมือ่เหน็สิง่นัน้ทัว่หมด เปรยีบกนัไดกบัอาการของวจิาร.    หรอื
เปรียบดวยการสาดน้ำ : เมื่อน้ำกระทบกับสิ่งที่ถูกสาด ก็เปรียบไดดวยอาการของวิตก,
เมือ่น้ำเปยกซมึไปทัว่ กเ็ปรยีบไดดวยอาการของวจิาร.    หรอืถาเปรยีบกบัการฝกลกูววั ซึง่
มกัถกูใชเปนอทุาหรณในการฝกจติทัว่ๆ ไป กอ็าจจะเปรยีบไดวา เมือ่ลกูววัถกูแยกไปจากแม
เอาไปผกูไวทีเ่สาหลกัแหงหนึง่ดวยเชอืก เสาหลกัเปรยีบดวยลมหายใจ เชือกนัน้เปรยีบดวยสติ
ลกูววันัน้เปรยีบดวยจติ การทีม่นัถกูผกูตดิอยกูบัเสา เปรยีบดวยอาการของวติก และการทีม่นั
ดิน้ไปดิน้มา วนเวยีนอยรูอบๆ เสา รอบแลวรอบอกี เปรยีบดวยอาการของวจิาร.

ผศูกึษาจะตองรจูกัสงัเกต ความแตกตางระหวางคำวา วติก กบัคำวา วจิาร   และ
รจูกัความทีส่ิง่ทัง้ ๒ นีม้อียพูรอมกนั   กลาวคอืการทีล่กูววัถกูผกูตดิอยกูบัเสากเ็ปนสิง่ทีม่อียู
ในขณะทีม่นัวนเวยีนอยรูอบๆ เสา, หรอือาการทีม่นัวนเวยีนอยรูอบๆ เสา กม็อียใูนขณะทีม่นั
ยงัถูกผกูตดิอยกูบัเสา,  แตอาการทัง้ ๒ อยางนีไ้มใชเปนของสิง่เดยีวกนัเลย  ทัง้ทีม่อียพูรอม
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กนัหรอืในขณะเดยีวกนั.    ความเขาใจอนันี ้เปนเหตใุหเขาใจไปถงึวา ในขณะแหงปฐมฌาน
นัน้ วติกกบัวจิารมอียใูนขณะเดยีวกนัไดอยางไร.    สำหรบัอาการอนันีโ้ดยเฉพาะ จะเหน็ได
ชดัในกรณขีองคนขดัหมอ ซึง่มอืซายจบัหมอ มอืขวาจบัเครือ่งขดัหมอ แลวถไูปทัว่ๆ ตวัหมอ
ในขณะเดยีวกนั; มอืซาย คอืวติก มอืขวา คอืวจิาร, ฉนัใดกฉ็นันัน้.

สรปุความวา วติก คอื อาการทีจ่ติกำหนดนมิติ, วจิาร คอื อาการทีจ่ติเคลาเคลยีกนั
อยกูบันมิติอยางทัว่ถงึนัน่เอง และเปนสิง่ทีม่อียพูรอมกนั.

๓. ปติ.  คำนี ้ตามปรกตแิปลวา ความอิม่ใจ.    ในภาษาของสมาธ ิหมายถงึความ
อิม่ใจดวยเหมอืนกนั  แตจำกดัความเฉพาะความอิม่ใจทีไ่มเนือ่งดวยกาม  และตองเปนความ
อิม่ใจทีเ่กดิมาจากความรสูกึวาตนทำอะไรสำเรจ็  หรอืตนไดทำสิง่ทีค่วรทำเสรจ็แลว  หรอืตอง
เสรจ็แนๆ  ดงันีเ้ปนตนเทานัน้.     ปตนิีอ้าศยัเนกขมัมะ ไมอาศยักาม,  ฉะนัน้ จงึอาจจำกดั
ความลงไปวา ปต ิคอื ความอิม่ใจทีเ่กดิมาจากการทีต่นเอาชนะกามไดสำเรจ็ดวยนัน่เอง.    ปติ
ในกรณนีีจ้ดัเปนกศุลเจตสกิประเภทสงัขารขนัธ คอืความคดิชนดิหนึง่ กลาวคอื การทำความ
อิม่ใจยงัไมจดัเปน เวทนาขนัธ  ผศูกึษาพงึรจูกัสงัเกตความแตกตางระหวางปตกิบัสขุในขอนี้,
คอืขอทีป่ตเิปนสงัขารขันธ และสขุเปนเวทนาขนัธ,  เพือ่กนัความสบัสนกนัโดยสิน้เชงิ  แลว
พงึทราบความทีป่ตเิปนแดนเกดิของความสขุ.

๔. สขุ.  คำวาสขุในทีน่ี ้หมายถงึสขุอนัเกดิจากการทีจ่ติไมถกูนวิรณรบกวน รวมกัน
กบักำลงัของปตหิรอืปราโมทย ทีไ่ดสงเสรมิใหเกดิความรสูกึอนัเปนสขุนีข้ึน้.   ตามธรรมดา
คนเราเมือ่มปีต ิกย็อมรสูกึเปนสขุอยางทีไ่มมทีางหลกีเลีย่งได  แตสขุโดยอาการอยางนี ้ยอม
ตั้งอยูชั่วขณะ   สวนสุขที่เกิดมาจากที่นิวรณไมรบกวนนั้น ยอมตั้งอยูถาวรและมั่นคงกวา.
เมือ่ผศูกึษาเขาใจพฤตอินันีด้ ีกจ็ะเหน็ชดัแจงไดโดยตนเองวา  ปตกิบัสขุนัน้ไมใชของอยางเดยีว
กนัเลยแตกม็อียพูรอมกนัไดในขณะเดยีวกนั  เหมอืนกบัการทีว่ติกและวจิารมอียพูรอมกนัได
ฉันใดก็ฉันนั้น.

๕. เอกคัคตา.  เปนคำทีย่อมาจากคำวา จติเตกัคคตา (จติต +เอกคัคตา) แปลวาความ
ทีจ่ติเปนสิง่ซึง่มยีอดสดุเพยีงอนัเดยีว.    โดยใจความกค็อืความทีจ่ติมทีีก่ำหนดหรอืทีจ่ด-ทีต่ัง้
เพยีงแหงเดียว.    อธบิายวา ตามธรรมดาจตินัน้ ยอมดิน้รนกลบักลอก เปลีย่นแปลงอยเูสมอ
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เพราะเปนของเบาหววิ.   ตอเมือ่ไดรบัการฝกฝนโดยสมควรแกกรณแีลว จงึจะเปนจติทีต่ัง้มัน่
มอีารมณอยางเดยีวอยไูดเปนเวลานาน.    ในกรณแีหงสมาธนิี ้เอกคัคตาหมายถงึความทีจ่ติ
กำหนดแนวแนอยไูดในขณะแหงฐปนา หรอืในระยะแหงปฏภิาคนมิติเปนตนไป (สวนระยะที่
ต่ำกวานัน้ ยงัลมลกุคลกุคลาน คอืเปนไปชัว่ขณะ)  และอาการแหงเอกคัคตานีเ้อง เปนอาการ
ทีเ่ปนความหมายอนัแทจรงิของคำวา สมาธ ิหรอืเปนตวัสมาธแิทเอกคัคตานี ้  ในทีบ่างแหง
เรยีกวา “อธษิฐาน” กม็ี.

องคฌาน ทำใหเกดิฌานไดอยางไร
สิง่ทีต่องพจิารณาหรอืวนิจิฉยัตอไปกค็อื องคฌานทัง้ ๕ องคนี ้ มอียอูยางไร  และ

สมัพันธกนัในหนาทีอ่ยางไร ในขณะแหงปฐมฌาน เปนตน ?

ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ปฐมฌาน มีองค ๕ คือมีวิตก วิจาร ปติ สุข และ
เอกคัคตา.   ขอนีย้อมหมายความวา ในขณะแหงปฐมฌานนัน้ สิง่ทัง้ ๕ นี ้ยอมมอีย ูและ
สมัพนัธเปนสิง่เดยีวกนั คอืปฐมฌาน.   ปญหาอาจจะเกดิขึน้แกคนทัว่ไปวา ถาจติทีเ่ปนสมาธิ
เปนสิง่ทีม่อีารมณอนัเดยีวและมยีอดสดุอนัเดยีว คอืเปนเอกคัคตา  ทัง้ไมมคีวามนกึตรกึตรอง
อะไรแลว  จะมคีวามรสูกึถงึ ๕ อยางพรอมกนัไดอยางไร ?   ปญหานี ้เปนปญหาทีถ่าสางไม
ออกแลวก็ไมมทีางทีจ่ะเขาใจสิง่ทีเ่รยีกวาสมาธใิน ขัน้ปฐมฌานไดเลย.

 ในขัน้แรกจะตองเขาใจเสยีกอนวา สิง่ทีเ่รยีกวา องค    องคนัน้ เปนเพยีงสวนประกอบ
หรอืองคประกอบ คอืเปนสิง่ทีร่วมกันปรงุใหเกิดสิง่ใดสิง่หนึง่ขึน้มา ในฐานะเปนสิง่ๆ เดยีว เชน
เชอืกเสนหนึง่ม ี๕ เกลยีว เราเรียกวาเชือกเสนเดยีว;   หรอืขนมบางอยาง ประกอบดวยเครือ่ง
ปรงุ ๕ อยาง เราเรียกวาขนมอยางเดยีว,  นีค้อืความหมายของคำวาองค หรอืองคประกอบ.
สำหรบัในกรณขีองปฐมฌานนัน้  หมายความวา  เมือ่จติกำลงัเปนสมาธถิงึข้ันนี ้ จติยอมมี
สมัปยตุตธรรม คอืสิง่ทีเ่กดิขึน้พรอมกนัแกจติ ถงึ ๕ อยาง,   แตละอยางๆ กเ็ปนความมัน่คงใน
ตวัของมนัเองดวย สนบัสนนุซึง่กนัและกนัดวย จงึตัง้อยอูยางมัน่คงยิง่ข้ึนไปอกี.    เปรยีบ
เหมอืนไม ๕ อนั แตละอนัๆ กป็กอยอูยางแนนแฟนแลวยงัมารวมกลมุกนัในตอนยอดหรอืตอน
บน เปนอนัเดยีวกนั กย็ิง่มคีวามมัน่คงมากยิง่ข้ึนไปอกี, ขอนีฉ้นัใด;   ในขณะทีป่ฏภิาคนมิติ
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ปรากฏแลวตัง้อยอูยางมัน่คงจติหนวงเอาความเปนอปัปนา คอืความแนวแนได   องคทัง้ ๕ นี้
ซึง่มคีวามสำคญัแตละองคกร็วมกันเปนจดุเดยีว เปนสิง่ทีเ่รยีกวา “ฌาน” หรอืสมาธทิีแ่นวแน
ขึน้มาได.

ในขณะทีป่ฏภิาคนมิติปรากฏนัน้  วติกมไิดมอียใูนลกัษณะแหงการกำหนดลมหายใจ
เขาหรอืออก แตเปลีย่นมาเปนการกำหนดวา “ลม” อยใูนจดุหรอืในดวงแหงปฏภิาคนมิตินัน้
ฉะนัน้ เปนอนักลาวไดวา สิง่ทีเ่รยีกวาวิตกในขัน้รเิริม่ตางๆ นัน้ มไิดรำงบัไปเสยีในขณะแหง
คณนา หรอือนพุนัธนาหรอืผสุนาเลย แตไดกลายมาเปนวติกทีล่ะเอยีดสขุมุสงบรำงบั เหลอื
อยูจนกระทั่งถึงขณะแหงฐปนาหรือปฏิภาคนิมิตนั้น.

สำหรบัองคทีเ่รยีกวาวจิารกเ็ปนอยางเดยีวกนั คอืมเีหลอือยใูนลกัษณะสขุมุมาตัง้แตแรก
จนกระทัง่ถงึขณะแหงฐปนา กท็ำหนาทีร่สูกึอยางทัว่ถงึในปฏภิาคนมิติ: ทำหนาทีพ่รอมกนักบั
วติกดังทีเ่ปนมาแตตน : เปนอนัวาในขณะแหงปฏภิาคนมิติ กย็งัมวีจิารเหลอือยเูตม็สดัเตม็สวน.

ปตนิัน้เปนสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดโดย อตัโนมตั ิในฐานะทีเ่ปนปฏกิริยิาอนัออกมาจากวติกและ
วจิารอยางประปราย ลมลกุคลกุคลานมาตัง้แตระยะเริม่แรก แมในขณะแหงอนพุนัธนา หรอื
ผสุนากต็าม.    เมือ่วติกวิจารเปนสิง่ทีม่ัน่คงอยางละเอยีดสขุมุยิง่ข้ึนทกุท ีปตกิย็งัคงมอียอูยาง
ละเอยีดสขุมุยิง่ขึน้ ในฐานะทีเ่ปนปฏกิริยิามาจากวติกและวจิารไปตามเดมิ : ฉะนัน้ปตจิงึมอียู
ดวย แมในขณะแหงฐปนา หรอืปฏภิาคนมิติ.    สำหรบัความสขุนัน้ เปนสิง่ทีไ่มเคยละจากปติ
ปญหาจงึไมมคีวามทีจ่ติเปนฐปนาหรอืกำหนดอยใูนปฏภิาคนมิติไดถงึทีส่ดุ แนวแนไมหวัน่ไหว
นัน่เอง จดัเปนเอกคัคตา.    จงึเปนวาสิง่ทัง้ ๕ นี ้ไดเริม่กอตวัขึน้แลว ในขณะแหงปฏภิาคนมิติ
โดยสมบรูณ.

เมือ่จติไดอาศยัปฏภิาคนมิติแลวหนวงเอา อปัปนาสมาธไิดอยางสมบรูณถงึขัน้ฌานแลว
สิง่ทัง้ ๕ นี ้จงึตัง้อยใูนฐานะเปนองคแหงฌานดวยกนัและกนั ในคราวเดยีวกนั โดยไม
ตองทำการกำหนดนิมิตอีกแตประการใด เพราะองคแหงฌานเขาไปตั้งอยูแทนที่ของนิมิต :
คงเหลอือยแูตการควบคมุแนวแนไวเฉยๆ ดวยอำนาจขององคทัง้ ๕ ทีส่มงัคกีนัดแีลว.    เหมอืน
นายสารถทีีเ่พยีงแตนัง่ถอืบงัเหยีนเฉยๆ ในเมือ่มาทีล่ากรถไดหมดพยศแลว และวิง่ไปตามถนนอนั
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ราบรืน่ ฉนัใดกฉ็นันัน้.    ผศูกึษาไมพงึเขาใจวาองคทัง้ ๕ นี ้เปน ความคดินกึทีต่องทำอยู
ดวยเจตนา แตละอยางๆ : โดยทีแ่ทมนัเปนเพยีงผลของการปฏบิตัทิีไ่ดทำมาอยางถกูตองจนเขา
รปูแลว กย็อมเปนไปไดเองโดยไมมเีจตนา เหมอืนการกระทำของนายสารถทีีก่มุบงัเหยีนอยเูฉยๆ
แมไมมเีจตนาในขณะนัน้ สิง่ตางๆ กเ็ปนไปดวยด ีครบถวนเตม็ตามความประสงค.

องคฌาน กำจดันวิรณไดอยางไร
ในการที่จะเขาใจวาองคฌานองคหนึ่งๆ  จะสามารถกำจัดนิวรณแตละอยางๆ ได

อยางไรนัน้  จำเปนจะตองศกึษาใหทราบวา  องคฌานองคไหนมลีกัษณะตรงกนัขามกบันวิรณ
ขอไหน.    ขอนีอ้าจจะพจิารณาดไูดดวยเหตผุลธรรมดา คอื :

สิง่ทีเ่รยีกวา วติก ไดแกการกำหนดอารมณอนัใดอนัหนึง่อย ู: ถาสิง่นีม้อีย ูนวิรณทีม่ี
อาการตรงกนัขาม เชนอทุธจัจะกกุกจุจะ กย็อมมขีึน้ไมได   แมทีส่ดุแตกามฉนัทะ กย็งัมขีึน้ไม
ได  เพราะจติกำลงัตดิอยกูบัอารมณของสมาธิ.

สิง่ทีเ่รยีกวา วจิาร กเ็ปนอยางเดียวกนั : เมือ่วจิารมอีย ูกห็มายถงึมกีารทำงานอยาง
ใดอยางหนึง่อยใูนตวัมนัเอง  ไมลงัเลในการทำ,   สิง่ทีเ่รยีกวาวจิกิจิฉายอมระงบัไปโดยตรง,
แมสิง่ทีเ่รยีกวากามฉนัทะหรอือืน่ๆ กย็อมระงบัไปโดยออม.

สิง่ทีเ่รยีกวา ปต ิและ สขุ นัน้ เปนขาศกึตอพยาบาทและถนีมทิธะอยแูลวโดยธรรมชาติ
และยงัสามารถระงบักามฉนัทะ เพราะเหตทุีม่อีารมณตางกนั  แมวาอาการจะคลายกนั คอื
ปตแิละสขุนัน้ปรารภธรรมหรอือาศยัธรรมเปนกำลงั;   สวนกามฉนัทะ อาศยัวตัถกุามเปนอารมณ
หรือเปนกำลัง.

สำหรบัสิง่ทีเ่รยีกวา เอกคัคตา นัน้ ยอมเปนทีร่ะงบัของนวิรณทัว่ไป.

ทัง้หมดนี ้เปนเครือ่งแสดงใหเหน็สบืไปอกีกวา  องคแหงฌานแตละองคๆ   นอกจาก
จะเปนขาศกึตอนวิรณอยางหนึง่ๆ โดยเฉพาะแลว  ยงัเปนขาศกึตอนวิรณโดยสวนรวม  ตามมาก
ตามนอย   เพราะฉะนัน้ ทัง้ ๒ ฝาย จงึมอียพูรอมกนัไมได  เหมอืนความมดืกบัแสงสวาง  มี
อยพูรอมกนัไมไดโดยธรรมชาต ิฉนัใดกฉ็นันัน้.
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องคฌาน กำจดันวิรณเมือ่ไร
สำหรบัทางพฤตนิยันัน้ นวิรณเริม่ระงบัไปตัง้แตขณะแหงอปุจารสมาธิ  คอืตัง้แต

ฌานยงัไมปรากฏ.    ครัน้ถงึขณะแหงฌานหรอือปัปนาสมาธ ิ องคแหงฌานทัง้ ๕ จงึปรากฏ
ขึน้โดยสมบรูณทัง้ ๕ องค :   นีเ้ปนการแสดงอยใูนตวัแลววา องคแหงฌานองคหนึง่ๆ หา
จำตองทำหนาทีป่ราบนวิรณทีเ่ปนคปูรบัอยางหนึง่ๆ เปนคูๆ  ไปโดยเฉพาะไม;  หรอืวา องค
แหงฌานตองพรอมกนัทกุองค คอืเปนอปัปนาสมาธเิสยีกอน จงึอาจจะละนวิรณได กห็าไม.
ตามพฤตินยัทีเ่ปนจรงินัน้ นวิรณทัง้หลายเริม่ถอยหลงั ตัง้แตขณะแหงการกำหนดบรกิรรมนมิติ
และไมปรากฏใหเหน็ตัง้แตในขณะอคุคหนมิติ   เพราะถานวิรณมอีย ูสิง่ทีเ่รยีกวาอคุคหนมิติ
กเ็กดิข้ึนไมได.    ครัน้ตกมาถงึขณะแหงปฏภิาคนมิติ  นวิรณกก็ลายเปนสิง่ทีห่มดกำลงั ทัง้ที่
องคแหงฌานยงัไมปรากฏอยางชดัแจงครบทัง้ ๕ องค และสมาธกิย็งัเปนเพยีงอปุจารสมาธิ
อยู.    ครัน้องคแหงฌานปรากฏชดัแจงมัน่คงทัง้ ๕ องค คอืเปนอปัปนาสมาธหิรอืฌานแลว
นวิรณกเ็ปนอนัวาขาดสญูไป ตลอดเวลาทีอ่ำนาจของฌานยงัคงมอีย ู  หรอืเหลอือยแูตรอง
รอยกลาวคอืสขุอนัเกดิจากฌาน.   ฉะนัน้  สิง่ทีค่วรกำหนดสำหรบัการศกึษาตอไปกค็อืความ
เปนสมาธ ิ๒ อยาง;

สมาธ ิ๒ อยาง
สิง่ทีเ่รยีกวา สมาธ ิทีแ่ทจรงินัน้ พอทีจ่ะแบงไดเปน ๒ อยางคอื  อปุจารสมาธ ิและ

อปัปนาสมาธิ.    อปุจารสมาธ ิแปลวาสมาธขิัน้ทีเ่ขาไปใกล  กลาวคอืสมาธทิีเ่ฉยีดความเปน
ฌาน.    อปัปนาสมาธ ิแปลวาสมาธแินวแนคอืสมาธขิัน้ทีเ่ปนฌาน.    สวนสมาธใินขณะเริม่
แรก เชนในขณะแหงคณนาและอนพุนัธนาเปนตน ยงัไมใชสมาธแิท.    อยางจะเรยีกไดกเ็รยีก
ไดวา บรกิรรมสมาธิ คอืเปนเพยีงสมาธใินขณะแหงบรกิรรม หรอืการเริม่กระทำ  ยงัไมให
ผลอนัใดตามความมงุหมายของคำวาสมาธ ิ  ในทีน่ีจ้งึเวนเสยี : คงนบัแตเปนสมาธเิพยีง ๒
อยาง ดงักลาวแลว.
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เปรยีบเทยีบสมาธ ิ๒
การเปรยีบเทยีบระหวางอปุจารสมาธ ิกบั อปัปนาสมาธ ิจะชวยใหเขาใจสมาธทิัง้ ๒

ดขีึน้ คอืเมือ่กลาวโดยผล อปุจารสมาธเิปนอปุจารภมูิ ตัง้อยใูนขัน้ทีเ่ฉยีดตอฌาน ไมขึน้ไป
ถงึฌาน ไมเขาไปถงึฌาน ตัง้อยไูดเพยีงเขตอปุจาระของฌาน คอืรอบๆ.    สวน อปัปนาสมาธิ
นัน้ ตัง้อยใูนฐานะเปนปฏลิาภภมูิ คอืการไดเฉพาะซึง่ความเปนฌาน.    ถาเปรยีบกบัการไป
ถงึหมบูาน :  อยางแรกก็ถงึเขตบาน, อยางหลงักถ็งึใจกลางบาน;  แตกเ็รยีกวาถงึบานดวย
กันทั้งนั้นนี้อยางหนึ่ง.

อกีอยางหนึง่ เมือ่กลาวโดยการกระทำหรอืกรรมวธิ ี อปุจารสมาธเิกดิในขณะทีพ่อสกั
วานวิรณไมปรากฏ  หรอืในขณะทีจ่ติละจากนวิรณเทานัน้;   สวนอปัปนาสมาธจิะเกดิตอเมือ่
องคแหงฌานปรากฏชดัครบถวนทกุๆ องคจรงิๆ  โดยเฉพาะอยางยิง่ คอืองคเอกคัคตา.    นี้
เปนเครือ่งแสดงวา การละไปแหงนวิรณกบัการปรากฏแหงองคทัง้ ๕ ของฌานนัน้ ไมจำเปน
ตองมขีณะเดยีวกนัแท.

ขอแตกตางอกีอยางหนึง่ กค็อื อปุจารสมาธ ิหรอืสมาธเิฉยีดฌานนัน้มกีารลมๆ ลกุๆ
เหมอืนเดก็สอนเดนิ เพราะองคแหงฌานปรากฏบางไมปรากฏบาง,  ปรากฏแลวกลบัหายไป
บาง,  แลวกลบัมาใหม แลวกลบัหายไปอกีบาง, ดงันีเ้รือ่ยๆ ไป.    สวนในขณะแหงอปัปนาสมาธิ
นัน้ องคแหงฌานปรากฏครบถวนอยางมัน่คง  สมาธจิงึมัน่คงเหมอืนการยนืหรอืการเดนิของ
คนทีโ่ตแลว ยอมไมลมๆ ลกุๆ เหมอืนเดก็ทีส่อนเดนิ ฉนัใดกฉ็นันัน้.

ถาจะระบใุหชดัแจงลงไปอกี  กก็ลาวไดวา เมือ่การเจรญิอานาปานสตดิำเนนิมาถงึ
ขัน้ทีป่ฏภิาคนมิติปรากฏแลว   ความเปนสมาธใินขณะนัน้ เรยีกวาอปุจารสมาธอิยางสมบรูณ
ในขณะนีจ้ติมปีฏภิาคนมิตินัน้เอง สำหรบักำหนดเปนอารมณ.    องคแหงฌานยงัไมปรากฏ
ครบทัง้ ๕  หรอืปรากฏอยางลมๆ ลกุๆจิตจงึยงัไมอาจจะเลือ่นจากปฏภิาคนมิติไปกำหนดที่
องคแหงฌานได   เรยีกวายงัไมสามารถยกจติข้ึนสอูงคแหงฌาน จงึยงัไมแนวแนถงึขนาดที่
เปนอปัปนาสมาธิ.    ครัน้การปฏบิตัดิำเนนิไป จนกระทัง่ผปูฏบิตัสิามารถหนวงความรสูกึใน
องคฌานทัง้ ๕ ใหปรากฏชดัอย ู มอีงคฌานทัง้ ๕ กำหนดเปนอารมณ แทนการกำหนดปฏภิาค
นมิติโดยแนนอนแลว    สิง่ทีเ่รยีกวาอปัปนาสมาธกิเ็กดิขึน้และสำเรจ็เปนฌาน มคีวามรสูกึอยู
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ในองคทัง้ ๕ พรอมกนัไปในคราวเดยีวกนั โดยไมมคีวามคดินกึอยางอืน่ใด ดงัทีก่ลาวมาแลว
ขางตน.

ขอสำคญั มอียตูรงทีจ่ะตองรกัษาปฏภิาคนมิตินัน้ไวอยางม่ัน จนกวาจติจะหนวงไปสู
องคฌานไดสำเรจ็.    ถาปฏภิาคนมิติเลอืนลบัไป จติกไ็มสามารถจะอาศยั เพือ่หนวงองคฌาน
หรอืความรสูกึทัง้ ๕ ประการนัน้ ใหเกิดขึน้ได.    กลาวอกีทางหนึง่กค็อื จะหนวงเอาองคฌาน
ทัง้ ๕ ได กใ็นขณะทีป่ฏภิาคนมิติยงัคงปรากฏอยอูยางม่ันคง.    หรอืกลาวอกีอยางหนึง่กค็อื
จะทำจติใหเปนอปัปนาสมาธไิด กด็วยการหนวงในองคฌานทัง้ ๕  ทำใหปรากฏขึน้ในขณะที่
จติกำลงัเปนอปุจารสมาธ ิอยางม่ันคงอยนูัน่เอง;   เพราะฉะนัน้ ปฏภิาคนมิติจงึเปนสิง่สำคญั
ทีต่องประคบัประคองเอาไวในขณะแหงอปุจารสมาธ ิตลอดไป  แมจะเปนเวลากีว่นั กีเ่ดอืน
หรือแมกี่ป : ถาตองประสงคจะไดฌาน ก็ตองพยายามประคับประคองดวยความพยายาม
ไมหมดมานะ จนกวาจะลถุงึอปัปนาสมาธหิรอืฌานนัน้.    ทานสอนใหทำในใจในระยะนีใ้ห
เปนพเิศษ โดยใหการอปุมาวาผปูฏบิตัจิะตองรกัษาปฏภิาคนมิติใหเปนไปจนตลอดรอดฝง เหมอืน
นางแกวทีอ่มุครรภบคุคลทีจ่ะเกดิมาเปนพระเจาจกัรพรรดิ ฉนัใดกฉ็นันัน้.

เราจะสงัเกตเหน็ไดวา ยงัไมเคยมกีารกำชบัอยางหนึง่อยางใดในการทำสมาธ ิหรอื
กำชบัมากอยางจรงิจงัเหมอืนกบัการกำชบักนัในตอนนี้.   ปฏภิาคนมิติเหมอืนกบัการตัง้
ครรภ และจะคลอดออกเปนฌาน.    ถาทำไมด ีกต็ายในครรภ จะตองรอจนกวาจะตัง้ครรภ
ใหมยอมเสยีเวลา   หรอืถาถึงกบัตายกนัทัง้แมทัง้ลกู คอืเลกิการทำสมาธเิสยีเลย กเ็ปนอนั
ลมเหลวหมด.

เพราะฉะนัน้ ปฏภิาคนมิติ จงึเปนสิง่ทีต่องประคบัประคองไวใหดเีพือ่ใหเปนทีม่ัน่  เปน
บาทฐาน  เพือ่หนวงเอาองคฌาน  จนกวาองคแหงฌานทัง้ ๕  จะตัง้ลงอยางม่ันคง หรอื
ปรากฏอยอูยางแจมชดั เปนอปัปนาสมาธ ิคอืฌาน.

การอาศัยปฏิภาคนิมิต เพื่อหนวงเอาฌาน
การหนวงองคแหงฌานใหปรากฏขึน้โดยสมบรูณ  โดยมปีฏภิาคนมิติเปนบาทฐาน

นัน้ เปนงานทีป่ระณตีทีส่ดุ  หรอืเปน กรรมวิธตีอนทีป่ระณตีสขุมุทีส่ดุของการทำกมัมฏัฐาน
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ทัง้หมด คอืรวมทัง้ฝายสมถะและวปิสสนา.    มนัเหมอืนกบังานฝมอืทีล่ะเอยีด : จะทำแรงไป
กไ็มได เบาไปกไ็มได แนนไปกไ็มได หลวมไปกไ็มได ชาเกนิไปกไ็มได เรว็เกนิไปกไ็มได ดวย
เจตนาทีร่นุแรงกไ็มได  ดวยเจตนาทีเ่ฉือ่ยชากไ็มได  จะวาเต็มสำนกึกไ็มใช ไรสำนกึกไ็มใช
และอะไรๆ กล็วนแตจะตองพอเหมาะพอด ี และออกจะเปนอตัโนมตั ิคอืดำเนนิไปไดงายโดย
ตวัมนัเองในเมือ่สิง่ตางๆ ไดดำเนนิไปโดยถกูวธิ;ี    และจะตดิตนัหรอืลมเหลว ไมมีทางทีเ่ปน
ไปไดในเมือ่สิง่ตางๆ ไมเปนไปอยางเหมาะสมหรอืไมถกูวธิเีชนกนั.

ผปูฏบิตัจิะตองทำงาน ๒ อยางพรอมกนั คอื การต้ังอยใูนปฏภิาคนมิติและ การหนวง
ใหความรสูกึทีเ่ปนองคฌานทัง้ ๕ ปรากฏ และเดนขึน้มาๆ จนสมบรูณและมัน่คง   สำหรบั
การต้ังอยใูนปฏภิาคนมิตินัน้  สำเรจ็ไดดวยการทีไ่ดทำมาอยางเคยชนิในการคมุปฏภิาคนมิติ
ใหตัง้อยอูยางแนวแนมาแลวจรงิๆ  ซึง่จะตองกนิเวลาเปนสปัดาหๆ  มาแลว  จงึจะอยใูนลกัษณะ
ทีม่ัน่คงพอทีจ่ะใชเปนบาทฐานใหจติหนวงเหนีย่วเอาองคฌานใหบรบิรูณได.    บางคนอาจ
จะเปนเดอืนๆ เปนปๆ  หรอืลมเหลวในทีส่ดุ  คอืทำสมาธไิมสำเรจ็เปนอปัปนาสมาธ ิ เพราะ
เหตทุีอ่ปุนสิยัไมอำนวย หรอืเพราะเหตใุดกต็าม   เขาจะตองผละจากการทำสมาธ ิไปสกูาร
ทำวปิสสนาตามลำดบัไป  เพ่ือการบรรลผุลประเภททีไ่มตองเกีย่วกบัอปัปนาสมาธิ.

สวนบคุคลผมูอีปุนสิยัหรอืความเหมาะสมนัน้  อาจจะประสบความสำเรจ็ตางกันไปตาม
ลำดบัๆ  คอืหนวงเอาองคแหงฌานใหเกิดข้ึนไดเปนฌานตามลำดบั แลวจงึทำวปิสสนาดวย
สมาธทิีเ่ขมแขง็และสมบรูณเชนนัน้ ไดผลเปนเจโตวมิตุต ิ  ในขณะทีพ่วกโนนไดรบัผลเปนปญญา-
วมิตุตลิวนๆ.

ฉะนัน้  ผสูนใจในอปัปนาสมาธ ิจะตองมคีวามพยายามมากเปนพเิศษ.    ตลอดเวลา
ทีป่ฏภิาคนมิติยงัไมเปนอปุการะ แกอปัปนาสมาธอิยเูพยีงใด  เขาจะตองประคบัประคองมนั
อยางยิง่อยเูพยีงนัน้  โดยไมยอมทอถอย   นีเ้รยีกวา การรักษาปฏภิาคนมิติในระยะแหงอปุจาร-
สมาธ ิจนกวาจะเกดิอปัปนาสมาธิ.

การรักษาปฏิภาคนิมิต
ในระยะแหงการรกัษาปฏภิาคนมิติ ทีเ่พิง่ไดมาใหมๆ   เพือ่การเกดิอปัปนาสมาธนิี ้ใน
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ทางภายนอก มกีารแนะใหใชวตัถอุปุกรณตางๆ เพือ่สะดวกในการปฏบิตัยิิง่ขึน้ เชนใชรองเทา
เพือ่อยาใหเสยีเวลาชกัชา หรอืฟงุซาน ในการทีจ่ะตองมวันัง่ลางเทาในเมือ่เทาเปอน หรอืเทา
เปนอะไรขึน้มาในขณะนัน้ ซึง่ลวนแตทำจติใหฟงุซาน ไมสามารถประคบัคองปฏภิาคนมิติให
ประณตีสขุมุตดิตอกนั.   ในบางกรณแีนะใหใชไมเทา เพือ่ใหมกีารยนืทีส่บาย เพือ่ใหมกีารเดิน
ทีส่ะดวกและมัน่คง  ซึง่ลวนแตอำนวยความสะดวกแกการประคบัประคองปฏภิาคนมิติดวยกนั
ทัง้นัน้ ดงันีเ้ปนตวัอยาง.    พรอมกนันัน้ กค็วรจะมกีารสำรวจ หรอืปรบัปรงุ หรอืระมดัระวงั
ใหสปัปายธรรมทัง้ ๗ ไดเปนไปอยางดทีีส่ดุอกีครัง้หนึง่ คอืความสะดวกสบายเหมาะสม
เนือ่งดวยอาวาส โคจร กถา บคุคล อาหาร ฤด ูและอริยิาบถ ดงัทีก่ลาวมาแลวขางตนนัน่
เอง เพือ่ความเหมาะสมในการเปนอยขูองบคุคลผปูระคบัประคองปฏภิาคนมิติใหถงึทีส่ดุจรงิๆ.

การรักษาปฏภิาคนมิติ เปนสิง่ทีจ่ะตองทำเรือ่ยไปในฐานะทีเ่ปนตวัการปฏบิตัโิดยตรง
ในขณะนี ้และดเูปนกจิทีน่าเบือ่หนาย.    เพ่ือปลกูฉนัทะ คอืความพอใจ หรอืเพิม่กำลงัใจใน
เรือ่งนี ้ ควรทำความเขาใจในเรือ่งนีใ้หเพยีงพออยเูสมอ โดยเฉพาะในขอทีส่ิง่เหลานีต้องสมัพนัธ
กนัอยางไร จงึจะเกดิมคีวามสำเรจ็ในการบรรลฌุานโดยเฉพาะ.

ความสมัพนัธกนัในระหวางธรรมเหลานี้ คอื :
ก. ปฏภิาคนมิติปรากฏขึน้ ทำใหนวิรณรำงบัไป  สวนอปัปนาสมาธยิงัลมๆ ลกุๆ อยู

จนกวาจะหนวงเอาองคฌานไดโดยสมบูรณ.
ข. เมือ่นวิรณรำงบัไป  องคแหงฌานจงึปรากฏขึน้  และจะตองทำใหชดัขึน้จนสมบรูณ

ทัง้ ๕ องค โดยอาศยัปฏภิาคนมิติเปนหลกั และมอีงคฌานทีจ่ะเกดิข้ึนเปนอารมณ.
ค. เมือ่องคแหงฌานปรากฏโดยสมบรูณ  อปัปนาสมาธติัง้ลงอยางสมบรูณคอืบรรลุ

ถึงฌานขั้นแรก.

นี้ทำใหเห็นไดวา กิจที่จะตองทำอยางยิ่งในขณะนี้ก็คือ การรักษาหรือการประคับ
ประคองปฏภิาคนมิตินัน้ ใหมัน่คงอยตูลอดเวลา พรอมๆ กนักบัการหนวงเอาองคฌานมา เพือ่
ใหเกิดอัปปนาสมาธิ.
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การเรงใหเกิดอัปปนาสมาธิ
อุบายวิธีที่เปนการสนับสนุนใหเกิดอัปปนาสมาธิโดยเร็ว  ในระยะแหงการรักษา

ปฏภิาคนมิตินัน้ เรยีกกนัดวยคำทีไ่พเราะวา อปัปนาโกศล แปลวา ฉลาดในการสรางอปัปนาสมาธิ
ทานแนะไวเปน ๑๐ อยาง คอื :-

๑. ทำวตัถุอปุกรณทีแ่วดลอมใหเหมาะสมยิง่ขึน้,
๒. ปรบัปรงุอนิทรยีทัง้ ๕  ใหมกีำลงัเทากนั,
๓. ฉลาดในเรือ่งของนมิติ,
๔. ประคองจติโดยสมยัทีค่วรประคอง,
๕. ขมจติโดยสมยัทีค่วรขม,
๖. ปลอบจติโดยสมยัทีค่วรปลอบ,
๗. คมุจติโดยสมยัควรคมุ,
๘. เวนคนและสิง่ทีโ่ลเล,
๙. คบคนมัน่คง,
๑๐. การคอยนอมจติไปตามความเหมาะสมแกจงัหวะ๑๐

อบุายวธิทีัง้ ๑๐ ประการนี ้รวมเรียกวา อปัปนาโกสล  เพราะมคีวามมงุหมายตรงกนั
หมด คอื เปนอบุายหรอืความฉลาดในการเรงรดัจติ ใหกาวไปสคูวามเปนอปัปนา   เปนการ
บมนสิยัหรอือนิทรยีใหแกกลาถงึทีส่ดุ พรอมกนัไปในตวั.    อปัปนาโกสลนี ้มผีลนอกจากทำความ
สำเรจ็ในการทำสมาธแิลว ยงัมผีลเพือ่การปฏบิตัอิยางอืน่ทัว่ๆ ไป แมกระทัง่ในขัน้แหงวปิสสนา
อนัเปนระยะสดุทาย   เม่ืออปัปนาโกสลในขัน้รกัษาปฏภิาคนมิติ และการหนวงเอาองคฌาน
เปนไปดวยดแีลว   ผลทีเ่กิดขึน้กค็อื อปัปนาสมาธ ิหรอื การบรรลฌุาน.

การบรรลฌุาน
ลำดบัของการปฏบิตั ิในขัน้ทีเ่ปนการบรรลถุงึฌานนี ้ควรจะไดยอนไปทำความเขาใจ

ตัง้แตขัน้ทีป่ฏภิาคนมิติปรากฏขึน้มาตามลำดบัอกีครัง้หนึง่ เพือ่ความเขาใจงายในขัน้นี ้:
๑๐ วสิทุธมิรรคแปล ภาค ๑  ตอน ๒ หนา ๑๐๔-๑๒๑.
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เมือ่ปฏภิาคนมิติจะปรากฏ  มสีิง่ใหสงัเกตลวงหนาได คอื  อคุคหนมิติในขณะนัน้
แจมใสยิง่ขึน้;   จติรสูกึสงบยิง่ขึน้; รสูกึสบายใจหรอืพอใจในการกระทำนัน้มากยิง่ข้ึน;   ความ
เพยีรเปนไปโดยสะดวก  แทบจะไมตองใชความพยายามอะไรเลย;  ลกัษณะเหลานีแ้สดงวา
ปฏิภาคนิมิตจะปรากฏ.

ครัน้ปฏภิาคนมิติปรากฏแลว ตองระมดัระวงัในการรกัษาปฏภิาคนมิติโดยนยัดงัทีก่ลาว
มาแลวขางตน เปนระยะยาวตามสมควร.    แมวาในขณะนีน้วิรณจะระงบัไป ไมปรากฏกจ็รงิ
แตอปัปนาสมาธยิงัลมๆ ลกุๆ อย ูเพราะองคฌานยงัไมปรากฏแนนแฟนโดยสมบรูณ.   ผปูฏบิตัิ
จะตองดำรงตนอยอูยางสม่ำเสมอ ในลกัษณะแหงอปัปนาโกสล ๑๐ ประการ ดงัทีก่ลาวแลว
เพือ่เปนการเรงรดัอปัปนาสมาธใิหปรากฏตอไป.

ผปูฏบิตัหินวงจิตใหลถุงึอปัปนาสมาธไิด ดวยการหนวงความรสูกึทีเ่ปนองคฌานทัง้
๕ ประการ ใหปรากฏขึน้ในความรสูกึแจมชดั สมบรูณ และตัง้อยอูยางแนนแฟน.    เมือ่
องคฌานตัง้มัน่ทัง้ ๕ องคแลว  ชือ่วาลถุงึอปัปนาสมาธ ิหรอืกลาวอกีนยัหนึง่กค็อื  การได
ฌานในอนัดบัแรก ซึง่เรียกวา ปฐมฌาน.  ทานผสูนใจลกัษณะความสมบรูณของปฐมฌาน
๒๐ ประการพงึดไูดจากหนงัสอือานาปานสตภิาวนา ของพระธรรมโกศาจารย (พทุธทาสภกิข)ุ.

ภาวะของจิตในขณะแหงฌาน
เปนที่ทราบกันแลววา จิตเปนธรรมชาติที่ตองกำหนดอยูที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนอารมณ

แลวอะไรเลาเปนอารมณในขณะทีจ่ติบรรลฌุาน ?   เพือ่ความเขาใจงาย ควรจะแยกเปน ๒
ระยะ คอื ขณะทีจ่ติจะบรรลฌุาน อยางหนึง่  ขณะทีจ่ติตัง้อยแูลวในฌาน อยางหนึง่.

สำหรบัจติในขณะทีจ่ะบรรลฌุานโดยแนนอน ซึง่เรยีกวา “โคตรภจูติในฝายสมถะ”
นัน้ พอทีจ่ะกลาวไดวา มคีวามเปนอปัปนาหรอืฌาน ซึง่จะลถุงึขางหนาเปนอารมณ.    สวน
จติทีต่ัง้อยแูลวในฌานนัน้ อยใูนสภาพทีไ่มควรจะกลาววามอีะไรเปนอารมณ แตถาจะกลาว
กก็ลาววา มอีงคแหงฌานทีป่รากฏชดัเจนโดยสมบรูณแลวนัน้เองเปนอารมณ เพราะมคีวาม
รสูกึทีเ่ปนองคแหงฌานนัน้ปรากฏอย.ู    แตขอนีย้งัมใิชปญหาสำคญัในการการปฏบิตั ิเพราะ
วามนัเปนสิง่ทีเ่ปนไปไดเอง.    ปญหาสำคญัของเราอยตูรงทีว่า :-
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ในขณะที่จิตลุถึงฌานนั้น มีอะไรเปนอารมณ และมีการเก่ียวของกับอารมณนั้น ใน
ลกัษณะอยางไร ?  ซึง่จะไดวนิจิฉยัสบืไป.

ดังที่ไดกลาวแลววา จิตในขณะที่กำลังจะลุถึงฌานนี้ มีการหนวงตออัปปนาสมาธิ
จงึม ีความเปนอปัปนานัน่เอง เปนอารมณของการหนวง.  นีท้ำใหเหน็ไดวา มไิดมกีารกำหนด
อารมณนัน้ในฐานะทีเ่ปนนมิติ ดงัทีเ่คยกระทำกนัมาแลวแตกาลกอน กลาวคอื ในขณะแหง
บรกิรรมนมิติ อคุคหนมิติ และแมปฏภิาคนมิติ;  ฉะนัน้ จงึถอืเปนหลกัอนัสำคญัสำหรบัการ
ศกึษาในขัน้นีว้าธรรม ๓ คอื นมิติ ลมหายใจออก และลมหายใจเขา ทัง้ ๓ นีม้ไิดตัง้อยใูน
ฐานะเปนอารมณแหงเอกคัคตาจติ หรอืแมจติทีก่ำลงัจะเปนเอกคัคตา;   แตถงึกระนัน้ ธรรม
ทัง้ ๓ นี ้กย็งัคงปรากฏดวยอำนาจของสตอิยนูัน่เอง ทัง้จติกไ็มฟงุซาน ทัง้ความเพยีรกป็รากฏ
หรอืเปนไปอย ูและผปูฏบิตักิส็ามารถทำประโยคใหสำเรจ็จนลถุงึคณุพเิศษทีต่นประสงค และ
นีค้อืหวัขอทีต่องทำความเขาใจ หรอืทีอ่ยใูนลกัษณะทีพ่อจะเรยีกไดวา เปน “กลเมด็ทีเ่กีย่ว
กับการบรรลุฌาน”

ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็น ใจความสำคัญของหลักที่กลาวแลว ซึ่งมีอยูวาในขณะนี้
นมิติกต็าม ลมหายใจออกกต็าม ลมหายใจเขากต็าม มไิดเปนอารมณของจติ แตกย็งัคงปรากฏ
อยนูี ้ขอหนึง่;  และอกีขอหนึง่คอื แมมไิดมกีารกำหนดสิง่เหลานัน้เปนอารมณ จติกไ็มฟงุซาน.
ความพยายามทำกป็รากฏอยู.    ตวัประโยค กลาวคอืตวัการกระทำ กด็ำเนนิไปอย ูจนกระทัง่
เปนสมาธ ิดงันี้.    นกึดแูลว มนัจะเปนไปไดอยางไรกนั ?   ปญหายอมจะเกดิข้ึนวา นมิติและ
ลมหายใจจะปรากฏแกจติไดอยางไร ในเมือ่ไมไดตัง้อยใูนฐานะเปนอารมณของจติ ?  ความ
พยายามและความดำเนนิไปของภาวนา จะมไีดอยางไร ในเมือ่จติสงบไมมพีฤติหรอืความหวัน่
ไหวแตอยางใด ?   นีแ่หละ คอืความหมายของคำทีก่ลาววาถาเปนไปได กต็องเปนไปในลกัษณะ
ทีเ่ปนกลเมด็หรอืเปนเคลด็ลบั.    แตทีแ่ทจรงินัน้ หาไดเปนกลเมด็หรอืเคลด็ลบัอยางใดไม มนั
เพยีงอาการของการกระทำทีแ่ยบคายทีส่ดุ  ตามแบบของจติทีฝ่กแลวถงึทีส่ดุ และเปนไปได
โดยกฎธรรมดา หรอืตามธรรมชาตนิัน่เอง.    ถาไมมกีารสงัเกตหรอืการศกึษาทีเ่พยีงพอ กด็ู
คลายกบัวาเปนสิง่ทีเ่ปนไปไมได.    การอธบิายสิง่ทีอ่ธบิายดวยคำพดูตรงๆ ไมได หรอืไดกม็ี
ความยากลำบากเกนิไปนัน้  ทานนยิมใหทำการอธบิายดวยการทำอปุมา;   พอผฟูงเขาใจ
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ความหมายของอปุมาแลว กเ็ขาใจความหมายของตวัเรือ่ง ซึง่เปนตวัอปุมยัไดทนัที.   ในทีน่ี้
กจ็ำเปนจะตองใชวธิกีารอนันัน้ กลาวคอื การทำอปุมาดวยการเลือ่ยไมอกีตามเคย :-

คนๆ หนึง่ กำลงัเลือ่ยไมอย ูซึง่หมายความวาฟนเลือ่ยกำลงักนิเนือ้ไมอยู.    สิง่ที่
จะตองสงัเกตเพือ่ทำความเขาใจกค็อื เขามไิดมองตรงไปทีฟ่นเลือ่ยกนิเนือ้ไมเลย เขามไิดสนใจ
ทีต่รงนัน้  แตสตกิป็รากฏอยชูดัเจน วาเขากำลงัเลือ่ยไมอย;ู   ทัง้นีก้ม็ใิชอะไรอืน่ แตเปน
เพราะอำนาจของฟนเลือ่ยทีก่ำลงักนิเนือ้ไมนัน่เองใหความรสูกึแกเขา.  พงึสงัเกตวา :-

๑. ทำไมเขาจงึรสูกึตวัอยวูาเขากำลงัเลือ่ยไม  ทัง้ๆ ทีเ่ขามไิดสนใจตรงทีฟ่นเลือ่ยกำลงั
กนิเนือ้ไมอยโูดยเฉพาะ;

๒. ขอถดัไปกค็อื ฟนเลือ่ยยอมเดนิไปเดนิมาตามการชกัของบคุคลผเูลือ่ย แตสิง่ทีเ่รยีก
วา “ความแนวแน” ในการเลือ่ยกย็งัมอีย ู ทัง้ทีเ่ลือ่ยมอีาการวิง่ไปวิง่มา.   ขอนีพ้งึตัง้ขอสงัเกต
วา “ความแนวแน” มนัปรากฏไดอยางไร ในเมือ่การเคลือ่นไหวไปเคลือ่นไหวมากป็รากฏอย;ู

๓. ขอถดัไปกค็อื ความพยายามกระทำของบคุคลนัน้ กม็อียโูดยมไิดมคีวามสนใจตรง
ทีฟ่นเลือ่ยกนิไม หรอืมไิดสนใจแมแตในความพยายามทีต่นกำลงัพยายามอย,ู  แมสตกิม็ไิดปรากฏ
อยางเดนชดัรนุแรงในการควบคมุความพยายาม;   ความพยายามนัน้กย็งัเปนไปไดเตม็ตามความ
ตองการ และ

๔. ขอสดุทายทีค่วรสงัเกตกค็อื  แมวาเขาจะหลบัตาเสยีในขณะนัน้  ไมกค็งขาดไป
เรือ่ยๆ  จนกระทัง่ขาดออกจากกนัในทีส่ดุ  ซึง่ทำใหกลาวไดวาประโยคไดเปนไปเอง โดยที่
บคุคลนัน้มไิดสนใจฟนเลือ่ย ในการแนวแนตอการเลือ่ย ในความพยายามของตน หรอืในอะไร
อืน่ คงมแีตสตทิีค่มุสิง่ตางๆ อยตูามสมควรเทานัน้;   สิง่ตางๆ ซึง่ชำนชิำนาญ และถกูปรบั
ปรงุมาดีแลวถึงขัน้นี ้กด็ำเนนิไปไดถงึทีส่ดุเอง.

ทัง้ ๔ ขอนี ้มอีปุมาฉนัใด ภาวะแหงจติในการบรรลฌุาน กม็อีปุมยัฉนันัน้ : ตนไมเทา
กบัสิง่ทีเ่รยีกวานมิติหรอือารมณ;   ฟนเลือ่ย เทากบัการหายใจเขาและออก กลาวคอื การที่
ลมหายใจเขาออก ไดผานนมิติหรอืทีก่ำหนดผสุนานัน่เอง;  การทีบ่รุษุนัน้ไมดทูีฟ่นเลือ่ยกย็งั
มสีตอิยไูด เปรียบเหมอืนผปูฏบิตัใินขัน้นี ้แมจะไมกำหนดลมหายใจหรอืกำหนดนมิติอกีตอไป
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กย็งัคงมสีตอิยไูด หรอืจะยิง่มสีตใินขัน้ทีป่ระณตีสงูสดุขึน้ไปอกี :   ฟนเลือ่ยทีเ่คลือ่นไปเคลือ่น
มากป็รากฏชดัอย ูแตเขาไมไดสนใจเลย.    นีเ้ทากบัขอทีผ่ปูฏบิตักิย็งัมกีารหายใจอย ู  นมิติ
แมในลกัษณะแหงปฏภิาคนมิติกป็รากฏอย ู แตเขาไมมคีวามสนใจเลย คงมแีตสตทิีค่วบคมุความ
เพยีร และประโยคในการหนวงเอาองคฌาน หรอือปัปนาอยอูยางเรนลบั หรอืโดยไมมเีจตนา
ทีเ่ปนขัน้สำนกึ.    คนเลือ่ยไมไมสนใจฟนเลือ่ยเลยวามนัจะกนินอยหรอืกนิมากอยางไร   ความ
เพยีรของเขากเ็ปนสิง่ทีม่อียไูด, เลือ่ยกย็งักนิไมได.    นีเ่ทากบัการทีผ่ปูฏบิตัใินขัน้นี ้ไมสนใจ
ในลมหรอืในนมิติเลย  ไมตัง้ใจทำความพยายามอะไรเลย  ความเพยีรกย็งัเปนไปได ประโยค
คอืการบรรลถุงึฌานกย็งัดำเนนิไปเองได.

ทัง้หมดนี ้เพือ่ทีจ่ะแสดงใหเหน็ ความสำคญัของคำวา “นมิติและลมหายใจออกเขา
มไิดเปนอารมณแหงจติ แตยงัคงปรากฏอย”ู  ซึง่เมือ่มคีวามเขาใจขอนีถ้กูตองแลว กอ็าจ
เขาใจไดดวยตนเองทนัทวีา  จติในขณะนัน้ไมสนใจตอปฏภิาคนมิติ  ไมสนใจตอลมออกเขา
ไมกำหนดสิง่ใดเปนนมิติ   สตกิย็งัคงเปนไปไดเอง และคมุสิง่ตางๆ ใหเปนไปตามวถิทีางที่
ถกูตอง จนถงึขณะแหงอปัปนาคอืการบรรลฌุาน.     ถากลาวอยางโวหารพดูตามธรรมดา
ของสมัยนี้ก็กลาวไดวา  เพียงแตสติคุมสิ่งตางๆ ที่ไดปรับปรุงดีแลวเทานั้น  คุมอยูเฉยๆ
เทานัน้  สิง่ตางๆ กเ็ปนไปไดเองโดยอตัโนมตั ิซึง่ในทีน่ีห้มายถงึเปนไปในการหนวงตออปัปนาหรอื
การปรากฏชดัแหงองคฌานทัง้ ๕.   ธรรมะตางๆ ไมกดีขวางกาวกายกนันัน้ เปนเพราะได
ฝกฝนและปรบัปรงุมาดีแลวแตหนหลงั จนกระทัง่อยใูนภาวะทีถ่กูตองและเหมาะสม จะกลาว
ไดวา ไมตองหวงตอการทีจ่ะมอีะไรเกดิขึน้กดีขวางกาวกายกนั;  สตจิงึตัง้อยใูนฐานะเหมอืน
กับนายสารถี ที่เพียงแตถือสายบังเหียนไวเฉยๆ  รถก็แลนไปจนถึงที่สุด ดังที่ไดกลาวแลว
ขางตน.

สิง่ทีค่วรสงัเกตอยางยิง่ กค็อื กอนหนา นี ้ตัง้แตเริม่ตนมาทเีดยีวลมหายใจอยใูนฐานะ
ทีต่องกำหนดหรอืทำใหเปนอารมณ,  นมิติอยใูนฐานะทีต่องเพง ดงัทีไ่ดกลาวแลวอยางละเอยีด
ในตอนตนๆ นั้น;  บัดนี้กลายเปนวาลมหายใจก็ไมตองกำหนด,  นิมิตก็ไมตองกำหนด,
แตมนักย็งัมีผลเทากับมกีารกำหนด กลาวคอื ความทีส่ตคิมุสิง่ตางๆ ไปไดตามวิถทีางของสมถะ.
เพราะฉะนัน้  การรเูทาทนัสิง่ทัง้ ๓  กลาวคอื นมิติ ลมหายใจออก ลมหายใจเขาอยทูกุๆ
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ระยะแหงการปฏิบัตินั่นแหละ นับวาเปนใจความสำคัญของการเจริญสมาธิในขั้นหนึ่งกอน.
เรากระทำมนัอยางหนึง่เรือ่ยๆ มา  จนกระทัง่เปลีย่นมาอยใูนลกัษณะทีก่ลบักนั และประสบ
ความสำเรจ็ขัน้สดุทาย ซึง่ในขัน้นี ้อาจจะกลาวไดวา :-

๑. ไมกำหนดอะไรๆ เปนนมิติเลย.
๒. ในทำนองตรงกนัขาม  อะไรๆ กป็รากฏอยเูองโดยไมตองกำหนด.
๓. ความรสูกึในธรรมตางๆ มอีงคฌานเปนตน รสูกึอยไูดเองโดยไมตองเจตนา, (ถา

เจตนาก็เปนการกำหนด ซึ่งผิดไปจากความรูสึก).

ทัง้หมดนี ้เปนใจความสำคญั ทีแ่สดงลกัษณะแหงภาวะของจติในขณะทีบ่รรลฌุาน.

ฌานถดัไปปรากฏ  คอื ทตุยิฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌาน
ภาวะของจิต ในขณะแหงทุติยฌานเปนตน

เมือ่ไดกลาวถงึภาวะแหงจติในขณะทีล่ถุงึปฐมฌานแลว จะไดกลาวถงึภาวะของจติใน
ขณะแหงฌานทีส่งูขึน้เปนลำดบัไป กลาวคอื ในขณะแหง ทตุยิฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌาน.

ความแตกตางระหวางฌาน
ความแตกตางระหวางฌานหนึง่ๆ อยทูีม่กีารมอีงคฌานมากนอยกวากนักจ็รงิ แต

ใจความสำคัญนั้น อยูที่มันสงบรำงับหรือประณีตยิ่งกวากันตามลำดับ เปนลำดับไป ตั้งแต
ปฐมฌานจนกระทัง่ถงึจตตุถฌาน.  ขอทีฌ่านสงูขึน้ไปยอมมจีำนวนองคแหงฌานนอยลงๆ กวา
ฌานทีต่่ำกวานัน่แหละคอืความทีส่งบกวา หรอืประณตีกวา; โดยเหตนุีจ้ะเหน็ไดวา ปฐมฌาน
มอีงคแหงฌานมากกวาฌานอืน่  และฌานตอไปกม็อีงคแหงฌานนอยลงไปตามลำดบัดงันี้.

องคแหงฌานคอือะไร มลีกัษณะอยางไร ไดกลาวแลวขางตน พงึยอนไปดใูนทีน่ัน้ๆ.
ในที่นี้ จะกลาวแตเฉพาะอาการที่องคฌานนั้นๆ จะละไปไดอยางไร สืบไป.  แตในขั้นตนนี้
ควรจะทำการกำหนดกันเสียกอนวาฌานไหนมีองคเทาไร.

ตามหลักในบาลีทั่วไป และที่เปนพุทธภาษิตโดยตรงนั้น มีหลักเกณฑที่อาจสรุปได
ปรากฏชดัอย ูดงันี ้:
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๑. ปฐมฌาน  ประกอบดวยองค ๕  คอื วติก วจิาร ปต ิสขุ และ เอกคัคตา.
๒. ทตุยิฌาน  ประกอบดวยองค ๓  คอื ปต ิสขุ และ เอกคัคตา.
๓. ตตยิฌาน  ประกอบดวยองค ๒ คอื สขุ และ เอกคัคตา.
๔. จตตุถฌาน  ประกอบดวยองค ๒ คอื อเุบกขา และ เอกคัคตา.

สวนหลักเกณฑฝายอภิธรรม ตลอดถึง คัมภีรชั้นหลังที่อิงอาศัยคัมภีรอภิธรรม
ไดกำหนดองคแหงฌานไวแตกตางกันบางบางอยาง คอื ปฐมฌานประกอบดวยองค ๕  และ
มรีายชือ่เหมอืนกนั;  สวน ทตุยิฌาน มอีงค ๔ โดยเวนวติกเสยีเพยีงอยางเดยีว;  ตตยิฌาน มี
องค ๓  คอื เวนวติกและวจิารเสยี;  จตตุถฌาน มอีงค ๒  คอื เวนวติก วจิาร และปตเิสยี
สวนสขุ กลายเปนอเุบกขา.

โดยนยันีจ้ะเหน็ไดวา มกีารลดหลัน่กนัลงมาตามลำดบัตวัเลข คอื ๕, ๔, ๓, ๒, ตาม
ลำดบั;   ชะรอยทานจะเหน็วาความเปนลำดบันีจ้ะเปนความเหมาะสมกวา.   ความแตกตาง
กัน แมโดยทั้งนิตินัยและพฤตินัยเชนนี้ หาไดทำใหฝายใดฝายหนึ่งกลายเปนของผิดไปได;
หากแตเปนการบญัญตัวิางกฎเกณฑตางกนัดวยการขยบัโนนนดิ รนนีห้นอยเทานัน้.   คงมี
ความเปนสมาธิที่อาจใชเปนบาทฐานแหงวิปสสนาไดเทากัน.

ความแตกตางทีแ่สดงไดดวยพทุธภาษติ
ตอนีไ้ป จะไดวนิจิฉยักนัถงึความแตกตางระหวางฌานทัง้ ๔  โดยอาศยัแงของบาลี

พระพทุธภาษติทีป่รากฏอยเูปนหลกั :-

สำหรบัปฐมฌาน มหีลกัอยวูา
๑. มขีึน้ เพราะความสงดัจากกามและอกศุลธรรมทัง้ปวง,
๒. ยงัเตม็อยดูวยวติกและวจิาร,
๓. มปีตแิละสขุชนดิทีย่งัหยาบ คอืชนดิทีเ่กดิมาจากวิเวก,
๔. จดัเปนขัน้ที ่๑  คอืระดบัที ่๑ ของรปูฌาน.

สวนทตุยิฌาน นัน้
๑. มขีึน้เพราะวติก วจิาร รำงบัไป,
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๒. เตม็อยดูวยความแนวแนและความพอใจของจติภายใน,
๓. มปีตแิละสขุชนดิทีส่งบรำงบั เพราะเกดิมาจากสมาธิ,
๔. จดัเปนระดบัที ่๒ ของรปูฌาน.

สวนตตยิฌาน นัน้
๑. มขีึน้เพราะปตจิางไปหมด  โดยการแยกออกจากความสขุ,
๒. มกีารเพงดวยสตสิมัปชญัญะถงึทีส่ดุ,
๓. เสวยสขุทางนามธรรมทีล่ะเอยีดไปกวา,
๔. จดัเปนระดบัที ่๓ ของรปูฌาน.

สวนจตตุถฌาน  อนัเปนอนัดบัสดุทายนัน้
๑. มขีึน้เพราะดบัความรสูกึทีเ่ปนสขุ ทกุข โสมนสั และโทมนสั ทีม่มีาแลวในกาลกอน

(ในฌานขัน้ตนๆ) เสยีไดอยางสิน้เชงิ,
๒. มคีวามบรสิทุธิข์องสต ิ เพราะการกำหนดสิง่ทีไ่มสขุ-ไมทกุข  อยอูยางเตม็ที่,
๓. มเีวทนาทีเ่ปนอเุบกขา แทนทีข่องเวทนาทีเ่ปนสขุ,
๔. จดัเปนลำดบัที ่๔ ของรปูฌาน.

ทัง้หมดนัน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกนัดใูนระหวางฌานทัง้ ๔  โดยพฤตนิยัตางๆ อยางละเอยีด
แลวจะเหน็ไดวา มคีวามแตกตางกันอยางชัดแจง ดงัตอไปนี ้:

๑. เกีย่วกบัทีต่ัง้ หรอืมลูเหตอุนัเปนทีต่ัง้,  ถาเอามลูเหตหุรอืทีต่ัง้ของฌานนัน้ๆ เปน
เกณฑกนัแลว เราจะเหน็ไดวา :-

ปฐมฌาน เกดิมาจากความสงดั (วเิวก) จากกามและอกศุล,
ทตุยิฌาน เกิดมาจากความสงดัจากวติก วจิาร,
ตตยิฌาน เกิดมาจากความสงดัจากปติ,
จตตุถฌาน เกิดมาจากความสงดัจากสขุและทกุขโดยประการทัง้ปวง.

อาจจะมผีสูงสยัวา เมือ่ปฐมฌานสงดัจากกามและอกศุลแลว   ฌานทีถ่ดัไปไมไดสงดั
จากกามหรอือกศุลหรอื ดงันีเ้ปนตน.    ขอนีพ้งึเขาใจวา สิง่ทีถ่กูละไปแลวในฌานขัน้ตนๆ
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กเ็ปนอนัไมเหลอือยใูนฌานขัน้ตอไป   ฉะนัน้ จงึไมกลาวถึงสิง่นัน้อกี จะกลาวถึงแตสิง่ทีย่งั
เหลอือยหูรอืทีเ่ปนปญหาใหตองละตอไปอกีในขัน้ตอไปตามลำดบัเทานัน้ :   เชนในขัน้ปฐมฌาน
ความรสูกึทีเ่ปนกามและอกศุลธรรมอยางอืน่ในระดบัเดยีวกนั ไมรบกวนหรอืไมมาใหเหน็หนา
อีกตอไป  แตมีความรูสึกที่เปนวิตกวิจาร ตั้งอยูในฐานะที่จะเปนปญหาสำหรับใหละตอไป,
ในขั้นทุติยฌาน จึงไมกลาวถึงกามและอกุศลวาเปนสิ่งที่ตองละ  แตกลาววิตกวิจารวาเปน
สิง่ทีต่องละขึน้มาแทน แลวเปนอยดูวยปตแิละสขุ.    ครัน้ถงึข้ันตตยิฌานปรากฏวา ปตเิปน
สิง่ทีต่องละตอไปอกี เหลอือยแูตสขุซึง่สงูข้ึนระดบัหนึง่.    ครัน้ไปถงึจตุตถฌาน สขุแมประณตี
ถงึระดบันัน้แลว กย็งัตองละโดยสิน้เชงิ แลวยงัแถมกลาวกวางไปถงึกบัวา ละเสยีทัง้สขุทัง้ทกุข
ทัง้โสมนสัโทมนสั โดยประสงคจะใหเหลอือยแูตอเุบกขาจรงิๆ ซึง่เราอาจจะสรปุความไดวา :-

ตอเมือ่กามและอกศุลไมรบกวน จงึจะมปีฐมฌาน.
ตอเมือ่วติก วจิาร แมในรปูธรรมทีบ่รสิทุธิไ์มรบกวน จงึจะมทีตุยิฌาน.
ตอเมือ่ปต ิแมจะเปนปตใินธรรม ไมรบกวน จงึจะมตีตยิฌาน, และ
ตอเมือ่สขุเวทนา แมทีบ่รสิทุธิใ์นทางนามธรรมไมรบกวน (ซึง่ไมตองกลาวถงึความ

ทกุขรบกวน) จงึจะมจีตตุถฌาน.

ทัง้หมดนี ้เปนเครือ่งแสดงใหเหน็ความแตกตางอยางยิง่ ของมลูเหตอุนัเปนทีต่ัง้ของ
ฌานนัน้ๆ พรอมทัง้ความสงูต่ำกวากันอยางไร.

๒. เมือ่พจิารณาดกูนัถงึสิง่ทีก่ำลงัมอียอูยางเดนทีส่ดุ ในฐานะเปนเครือ่งสงัเกตเฉพาะ
แหงฌานนัน้ๆ เราจะเหน็ไดวา :-

ในปฐมฌาน ม ีวติกวจิาร เปนตวัการ ตัง้เดนอยู, สวนในทตุยิฌาน  สิง่ ๒ นัน้หาย
หนาไป แตม ีปตแิละสขุ เดนอยแูทน,  สวนในตตยิฌาน ปตหิายหนาไป  แมสขุกไ็มปรากฏ
เดน แตมลีกัษณะของ การเพงดวยสตสิมัปชญัญะทีส่มบรูณ ทีส่ดุ มาเดนอยแูทน,  ครัน้ถงึ
ขั้นจตุตถฌาน มี ความบริสุทธิ์ของสติดวยอำนาจอุเบกขา ตั้งอยูแทน.    นี้คือความ
แตกตางของลกัษณะทีป่รากฏเดนๆ ในขณะแหงฌานทัง้ทีว่ามอียแูตกตางกันอยางไร.

๓. เมื่อกลาวถึงรส หรือความสุขอันเนื่องดวยฌาน นั้น ก็จะเห็นไดวาปฐมฌาน
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มี ปตแิละสขุอนัเกดิแตวเิวก,  ทตุยิฌาน ม ีปตแิละสขุอนัเกดิแตสมาธิ,  ตตยิฌาน มแีต
ความสุขทางนามกายขัน้ทีป่ระณตีทีส่ดุ,  จตตุถฌาน มแีต อเุบกขาคอืไมมทีัง้ปตแิละสขุ
ไมมีชั้นไหนหมด.

ยอนกลบัไปดอูกีทหีนึง่ เพือ่พจิารณาใหเหน็ขอเทจ็จริงตางๆ วาในปฐมฌาน ปตแิละ
สุขที่เกิดมาจากวิเวก นั้น หยาบหรือต่ำกวาปติและสุขที่เกิดจากสมาธิ  ทั้งนี้เพราะวาใน
ขณะแหงปฐมฌาน นัน้   สขุนัน้กย็งัตองอาศยัวติกวิจาร และเพยีงแตสงดัจากความรบกวน
ของนิวรณเทานั้น :   ความเปนสมาธิยังหยาบอยู ไมถึงขนาดที่จะใหเกิดความสุขโดยตรง
ทีเ่ต็มตามความหมายได.

ครัน้มาถงึทตุยิฌาน ความเปนสมาธ ิมกีำลงัมากพอทีจ่ะใหเกดิความสขุอนัใหม  จงึ
เกดิม ีปตแิละสขุทีเ่กดิจากสมาธ ิแทนทีจ่ะเรยีกวา ปตแิละสขุอนัเกดิจากวเิวก ดงัแตกอน.
ครัน้ถงึขณะแหงตตยิฌาน ความสขุประณตีขึน้ไป ถงึขนาดทีส่ลดัปตทิิง้เสยี เหลอืแตความสขุ
ทางนามธรรมชัน้สงูของผทูีส่มบรูณดวยสตสิมัปชญัญะจรงิๆ คอืเปน ความสขุขัน้ทีพ่ระอรยิ-
เจากย็อมรบันบัถอืวาเปนความสขุ.    ครัน้ตกไปถงึขึน้ จตตุถฌาน มเีหลอือยแูต รสอนัจดืสนทิ
ไมเรยีกวาเปนสขุหรอืทกุข ไมเปนโสมนสัหรอืโทมนสัอกีตอไป.    นีค้อืความแตกตางของสิง่ที่
เรยีกวารสแหงฌาน อนัแสดงใหเหน็ความสงูต่ำกวากนัอยางชดัแจง.

๔. สำหรบัลำดบัแหงฌาน ทีก่ลาวไววา ฌานที ่๑  ฌานที ่๒  ฌานที ่๓  ฌานที ่๔
นัน้  เปนเพยีงการบญัญตัติามกฎเกณฑทีเ่หน็วาควรบญัญตั ิ  เพือ่สะดวกแกการศกึษาและ
การพูดจา.    เมือ่การบญัญตัไิดบญัญตัไิปตามความสงูต่ำ  คำทีบ่ญัญตัขิึน้กย็อมแสดงความ
สงูต่ำอยใูนตวั เปนการทำความเขาใจกนัไดโดยงาย ในขณะทีพ่อสกัแตวาไดยนิชือ่;  แตทัง้นี้
เปนไปไดเฉพาะหมูบุคคลผูมีการศึกษาในเรื่องนี้มาแลวเทานั้น.    ถาผูปฏิบัติไดศึกษาและ
พจิารณาใหเหน็ความแตกตางกันในแงตางๆ ของสิง่ทีเ่รยีกวาฌาน ตามทีก่ลาวมานีอ้ยางทัว่
ถงึแลว  กเ็ปนการงายแกการปฏบิตั ิ  ยิง่ไปกวาการทีจ่ะรอไวถามตอเมือ่สิง่เหลานัน้เกดิข้ึน
วานัน้คอือะไร หรอืจะทำอยางไรตอไป ดงันีเ้ปนตน.    สำหรบันกัศกึษาทัว่ๆ ไปนัน้ เมือ่มี
ความเขาใจในเรื่องนี้แลว ยอมเปนหนทางที่จะอนุมานเพื่อทราบถึง ภาวะแหงจิตในขณะที่
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ลถุงึฌานไดเปนอยางด ีและพอทีจ่ะทำใหเกดิความสนใจในการศกึษาถงึสิง่เหลานี ้ แทนทีจ่ะ
ดถูกูดหูมิน่ หรอืเขาใจวาเรือ่งเหลานีไ้มมคีวามหมายอะไรสำหรบัคนในยคุปจจบุนันี้.

วส ี๕ ประการ
สิง่ทีเ่รยีกวา วส ีหมายถงึความชำนาญแคลวคลองวองไวในสิง่ทีจ่ะตองทำ และทำได

อยางใจทีส่ดุ.   จนกลาวไดวา เปนผมูอีำนาจเหนอืสิง่นัน้โดยเดด็ขาด.

คำวา วสี โดยพยญัชนะ แปลวา ผมูอีำนาจ ซึง่ในทีน่ีไ้ดแกความมอีำนาจอยเูหนอื
การกระทำ สามารถทำอะไรไดอยางผูมีอำนาจ คือแคลวคลองวองไวไมติดขัด ไดอยางใจ.
อำนาจในกรณีของการฝกสมาธินี้ มีทางมาจากความชำนาญในการฝกฝน ยิ่งชำนาญเทาไร
กย็ิง่มอีำนาจมากขึน้เทานัน้   ฉะนัน้ ใจความของคำวา วส ีโดยสัน้ๆ กค็อื ผมูอีำนาจแหง
ความชำนาญ นัน่เอง เขาเปนผมูคีวามชำนาญเกีย่วกบัฌาน ในกรณดีงัตอไปนี ้คอื  ๑) ชำนาญ
ในการกำหนด  ๒) ชำนาญในการเขาฌาน  ๓) ชำนาญในการหยดุอยใูนฌาน  ๔) ชำนาญใน
การออกจากฌาน  และ ๕) ชำนาญในการพจิารณาฌาน; รวมเปน ๕ ประการดวยกนั มี
อธบิายดงันี ้:-

๑. ชำนาญในการกำหนด เรยีกวา อาวชัชนวสี   ขอนีไ้ดแกความเชีย่วชาญในการ
กำหนดอารมณ นิมิต และองคฌาน ไดเร็วขึ้นกวาแตกาลกอนและเร็วทันใจยิ่งขึ้นไปทุกที.
วธิฝีก คอืเมือ่ไดปฏบิตัจินทำปฐมฌานใหเกดิข้ึนไดโดยนยัดงัทีก่ลาวแลวขางตน กค็ำนวณดวูา
การกำหนดอารมณและนิมิตตางๆกระทั่งถึงองคฌานทั้ง ๕ ของตนในหนหลังนั้น ไดเปนมา
อยางไร ใชเวลานานเทาใดในการกำหนดอยางหนึง่ๆ  และในขัน้หนึง่ๆ บดันีเ้ราจะทำใหดกีวา
นัน้และเรว็กวานัน้   เพราะฉะนัน้ จะตองยอนไปหดักำหนดทกุสิง่ทีจ่ะตองกำหนดในลกัษณะ
ทีร่วดเร็วกวาเดมิ กลาวคอืกำหนดลมหายใจ อยางยาว-อยางสัน้ ไดดแีละเรว็กวาเดมิ กำหนด
ผสุนาและฐปนาทำใหเกดิอคุคหนมิติไดเรว็กวาเดมิ  กำหนดอคุคหนมิติใหเปลีย่นรปูเปนปฏภิาค
นมิติไดเรว็กวาเดมิ และในทีส่ดุกค็อืการอาศยัปฏภิาคนมิตินัน้ หนวงเอาองคฌานทัง้ ๕  ให
ปรากฏออกมาไดในลกัษณะทีร่วดเรว็กวาเดมิยิง่ขึน้ทกุท.ี   กลาวสรปุใหสัน้ทีส่ดุกค็อื การซอม
ความเรว็ ความชำนาญในการกำหนดอารมณ นมิติ และองคฌานนัน่เอง.
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ในการกำหนดเพือ่ทำความเรว็ หรอืเรงอตัราความเรว็อยางหนึง่ๆ ในทีน่ี ้  เมือ่เรงเรว็
ขึน้มาไดอยางใด  ในขัน้แรกๆ ตองมกีารกำหนดในสิง่ทีป่รากฏแลวนัน้ใหนานพอสมควร คอื
นานพอทีจ่ะเหน็ชดั แลวจงึคอยเลือ่นไปกำหนดสิง่ทีถ่ดัไป.    ทัง้นีเ้พือ่ความมัน่คงของสิง่ที่
กำหนดไดในอตัราความเรว็ใหม  ทำดงันีเ้ปนลำดบัไปและเพิม่ความเรว็ใหมากข้ึนทกุท ีจนมี
ความชำนาญทีก่ลาวไดวา รวดเดยีวถึง   นบัตัง้แตการกำหนดอารมณทกุขัน้ กำหนดนมิติ
ทกุตอน จนกระทัง่ถงึองคฌานทกุองค มผีลทำใหการเจรญิสมาธใินครัง้หลงัๆ มกีารกำหนด
สิง่ตางๆ ลลุวงไปเรว็กวาเดิม และมัน่คงกวาเดมิ.

อปุมาทีจ่ะชวยใหเขาใจไดงาย เชนผฝูกในการปรงุอาหาร เตรยีมหาสวนประกอบตางๆ
ทีจ่ะเอามาปรงุกนัขึน้เปนอาหารอยางหนึง่ :  ในการทำไดครัง้แรกยอมงมุงามและชกัชา กวา
จะไดมาครบทกุอยาง  กวาจะทำใหมสีวนสดัทีถ่กูตองไดทกุอยาง กก็นิเวลานาน;  แตในการ
ปรงุอาหารอยางเดยีวกนันัน้เปนครัง้ที ่๒  ครัง้ที ่๓  ที ่ ๔ เขาอาจจะทำใหเรว็ยิง่ข้ึนทกุที
จนกระทัง่ครัง้สดุทายจรงิๆ กท็ำไดเรว็เปนวาเลน.     ทัง้นี ้มผีลเนือ่งมาจากฝกกำหนดในสิง่
ทีไ่ดทำไปแลว วามอีะไรกีอ่ยาง และอยางละเทาไร เปนตนนัน่เอง จนมคีวามชำนาญถงึทีส่ดุ
กท็ำไปไดเปนวาเลน โดยปราศจากความยากลำบากหรอืหนกัอกหนกัใจแตประการใด, ขอนี้
อปุมาฉนัใด การฝกกำหนดอารมณแตละตอนนมิติแตละขัน้ และองคฌานแตละองค ของบคุคล
ผทูำปฐมฌานใหเกิดขึน้ไดเปนครัง้แรก เพ่ือความเชีย่วชาญในขัน้ตอไป กม็อีปุมยัฉนันัน้.    นี้
เรยีกวา มอีำนาจในการกำหนด.

๒. ชำนาญในการเขาฌาน เรยีกวา สมาปชชวสี.    คำวา “เขาฌาน” ในทีน่ีห้มายถงึ
กริยิาทีอ่าศยัปฏภิาคนมิติ แลวหนวงเอาองคฌานทัง้ ๕  ทำใหเกดิขึน้โดยครบถวนและสมบรูณ
ปรากฏอยเูปนฌาน โดยนยัดงัทีก่ลาวขางตนอยางละเอยีด.    หากแตวาการทำไดในครัง้แรก
นัน้ เปนมาอยางชกัชาและงมุงาม ฉะนัน้ จะตองฝกใหเรว็เขาโดยอาการอยางเดยีวกนันัน่เอง
คอืสามารถทำปฏภิาคนมิติใหปรากฏขึน้ฉบัพลนั หนวงความรสูกึทีเ่ปนองคฌานใหปรากฏ
ขึน้ฉบัพลนั ยิง่กวาเดิมยิง่ขึน้ทกุท ีดวยการขยนัฝกจนกระทัง่วา พอสกัวาคดิจะเขาสฌูานกเ็ขา
ฌานได ดงันี้.    เรือ่งทีแ่ทกไ็มมอีะไรมากไปกวาการทำของอยางเดยีวกนัและอยางเดมินัน่
เอง แตวาทำไดเรว็ยิง่ขึน้จนถงึอตัราเรว็สงูสดุ.    เมือ่เรือ่งนีเ้ปนเรือ่งทางฝายจติ ความเรว็
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กม็ไีดถงึขนาดชัว่เวลาดดีนิว้มอืครัง้เดยีวหรอืกระพรบิตาเดยีว กเ็ขาอยใูนฌานแลวดงันีเ้ปนตน.

อปุมาในชัน้นี ้เปรยีบเหมอืนผปูรงุอาหารคนเดยีวกนั  ทีเ่คยใชเวลาในการปรงุอาหาร
อยางนัน้นานเปนชัว่โมง  บดันีอ้าจจะปรงุใหเสรจ็ไดภายใน ๕๐ นาท ีหรอื ๔๐ นาท ี๓๐ นาที
รนเขาตามลำดบั จนถงึอตัราเรว็สงูสดุของการปรงุอาหารอยางนัน้ เชนภายใน ๑๐ นาทเีปน
ตน.    เมือ่การจดัหาเครือ่งปรงุกเ็รว็และการปรงุกเ็รว็ ความเรว็กเ็พิม่ข้ึนตามสวนในการที่
จะไดอาหารมารบัประทาน;   ขอนีม้อีปุมาฉนัใด อาวชัชนวส ี  ซึง่เปรยีบเหมอืนการจดัหา
เครือ่งปรงุ  และ สมาปชชวสี ซึง่เปรยีบเทยีบการปรงุ กม็อีปุมยัฉนันัน้.    ความสามารถเขา
ฌานไดเรว็ทนัความตองการ ในอตัราทีเ่รยีกวา ชัว่เวลากระพรบิตาเดยีวนัน้  เปนขดีสงูสดุของ
สมาปชชส ีหรอืผมูอีำนาจในการเขาฌานนัน้.

๓. ชำนาญในการหยดุอยใูนฌาน เรยีกวา อธฏิฐานวสี.    คำวา “อธษิฐาน” โดย
พยญัชนะแปลวา การตัง้ทบั :  โดยใจความ กค็อืการตัง้ทบัฌานหรอืหยดุอยใูนฌานนัน่เอง.
ความชำนาญในการหยดุอยใูนฌานนัน้ หมายความวา สามารถหยดุอยใูนฌานไดนานตามที่
ตนตองการจริงๆ.    ในชั้นแรกๆ ผูเขาฌานไมสามารถจะหยุดอยูในฌานไดนานตามที่ตน
ตองการ หรอืถงึกบัไมสามารถอยไูดนานดวยซ้ำไป :   เขาจะตองฝกใหอยใูนฌานไดนานยิง่
ขึน้ นบัตัง้แตไมกีน่าท ีจนถงึเปนชัว่โมงๆ  กระทัง่ถงึเปนวนัๆ ม ี๗ วนัเปนทีส่ดุ : และพรอม
กนันัน้ ตองฝกใหไดตามทีต่องการอยางเฉยีบขาดจรงิๆ ดวย เชนจะอยใูนฌานเพยีง ๕ นาที
กใ็หเปนเพยีง ๕ นาทจีรงิๆ  ไมขาดไมเกินแมแตเพยีงวนิาทเีดยีวเปนตน จงึจะเรยีกวามคีวาม
ชำนาญไดถึงที่สุด ในกรณีแหงอธิฏฐานวสี.    ขอสำคัญอยูที่ การกำหนดในการเขาและ
การออก มคีวามชำนาญในการเขาและการออก.    สิง่ทีเ่รยีกวาอธฏิฐานหรอืการหยดุอยู
ในฌานนัน้ ไดแก ระยะทีม่อียใูนระหวางการเขาและการออก  เพราะฉะนัน้ เขาจะตองฝกให
มคีวามชำนาญทัง้ในการเขาและการออก จงึจะสามารถควบคมุการหยดุในฌานใหเปนไปไดตาม
ทีต่นตองการจรงิๆ.    เม่ือมคีวามชำนาญในการหยดุอยใูนฌาน กย็อมหมายถงึเปนผชูำนาญ
ในการเขา และการออกจากฌานอยางยิง่อยดูวยในตวัเปนธรรมดา.   การฝกในการนอนหลบั
ชั่วเวลาที่กำหนดไว แลวตื่นขึ้นมาไดตรงตามเวลาจริงๆ ก็นับวาเปนสิ่งที่นาอัศจรรยอยูแลว
แตการฝกในอธิฏฐานวสีหรือการหยุดอยูในฌานนั้น สามารถทำไดเฉียบขาดกวานั้น  และ
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นาอศัจรรยยิง่ไปกวานัน้  ทัง้นีเ้ปนเพราะอำนาจของการฝกอยางเฉยีบขาด  จนมคีวามชำนาญ
ขนาดทีเ่รยีกวา วส ีหรอืผมูอีำนาจนัน่เอง.

อปุมาในขอนี้ เปรยีบเหมอืนการบรโิภคอาหาร หรอืการเกบ็อาหารไวบรโิภคอยางไร
ตามทีต่นตองการ  ดวยความชำนาญอกีชัน้หนึง่  หลงัจากทีม่คีวามชำนาญในการจดัหาเครือ่ง
ปรงุอาหาร และความชำนาญในการปรงุ ดงัทีก่ลาวแลวขางตน.    การหยดุอยใูนฌานนาน
เทาใดนัน้ ยอมแลวแตความมงุหมายซึง่มอียมูากมายหลายอยางดวยกนั  เชนเขาฌานเพือ่
แสวงหาความสขุอยใูนฌานกใ็ชเวลาทีห่ยดุอยใูนฌานนาน หรอืนานมาก ตามทีต่นตองการ,
แตถาเปนการเขาฌานขั้นตนเพื่อเปลี่ยนเปนฌานขั้นสูงขึ้นไป  การหยุดอยูในฌานขั้นตนๆ
ขัน้หนึง่ๆ กม็เีวลานอยลงไปเปนธรรมดา ยิง่ถาเปนการเขาฌานอนัเนือ่งดวยการแสดงอทิธิ-
ปาฏหิารยิอยางใดอยางหนึง่ดวยแลว  การเปลีย่นฌาน จะตองเปนไปอยางรวดเร็วยิง่ข้ึนไป
กวานัน้อกี.    ผทูีส่ามารถเขาฌาน หยดุอยใูนฌานและออกจากฌานไดเรว็ดงัประสงค ใน
กรณอียางนีเ้รยีกวา ผมูอีำนาจในอธฏิฐานวสถีงึทีส่ดุ.

๔. ชำนาญในการออกจากฌาน เรยีกวา วฏุฐานวสี.    ขอนีม้พีฤติกรรมตรงกันขาม
ตอสมาปชชวส ีกลาวคอื สมาปชชวสเีขาไดเร็ว   สวนวฏุฐานวสอีอกมาไดเรว็ โดยอาการที่
กลาวไดวา ถอยหลงักลบัออกมาในทำนองทีต่รงกนัขามตอกนันัน้เอง.    ผทูีไ่มมคีวามชำนาญ
ในการออก ยอมออกไดชาหรอืออกไมคอยจะไดตามทีต่นตองการ จากความรสูกึทีเ่ปนการอยู
ในฌาน มาสคูวามรสูกึปรกตอิยางสามญัธรรมดา   ฉะนัน้ เขาจะตองฝกในการถอยหลงักลบั
ออกมาอยางรวดเดียวถงึเชนเดยีวกนั  ซึง่โดยพฤตนิยักไ็ดแกการถอยจากความรสูกึทีเ่ปนฌาน
มาสคูวามรสูกึทีเ่ปนองคฌาน มาเปนปฏภิาคนมิติ มาเปนอคุคหนมิติกระทัง่มาเปนการบรกิรรม
กลาวคอืการกำหนดลมหายใจในขัน้ละเอยีด และขัน้ปรกตธิรรมดาเปนทีส่ดุ.    หากแตวา
การกระทำทางจิตนี้ เมื่อฝกถึงที่สุดแลวยอมเปนไปไดเร็วอยางสายฟาแลบ จึงเปนสิ่งที่ยาก
จะสงัเกตวามลีำดบัมาอยางไรโดยแทจรงิ.    ทางทีด่ทีีส่ดุนัน้ ควรจะฝกมาอยางชาๆ ทลีะ
ขัน้ๆ และอยางเปนระเบยีบดงัทีก่ลาวแลวนัน่เอง :  จากฌานสอูงคฌาน  จากองคฌานสู
ปฏิภาคนิมิต  จากปฏิภาคนิมิตสูอุคคหนิมิต   จากอุคคหนิมิตสูฐปนาและผุสนาชั้นตนๆ
จากฐปนาและผสุนาสกูารกำหนดลมหายใจสัน้ยาวในขณะแหงการบรกิรรม.    เมือ่ฝกไดอยาง



ธรรมปฏิบัติ ๕ สาย : อานาปานสติ
2 - 104

เปนระเบยีบแลว จงึเรงใหเรว็เขาทกุทจีนถงึเรว็ทีส่ดุ ทีเ่รยีกวาแวบ็เดยีวถงึ  ดงัทีก่ลาวแลว.
การทำไดอยางนีเ้รยีกวา ผมูอีำนาจถงึทีส่ดุในการออกจากฌาน.    อปุมาในกรณนีี้ เหมอืน
กับการเลิกกินอาหารอยางมีระเบียบและรวดเร็ว และเปนผลดีถึงที่สุด.    อีกอยางหนึ่ง
“การออก  ถาจิตรวมสงบอย ู กต็องออกในเวลาทีจ่ติถอนขึน้มาแลวหรอืเวลาทีร่สูกึเหนือ่ย
ขณะออก ก็ควรมีสติ  ไมควรออกแบบพรวดพราดไรสติสัมปชัญญะซึ่งเปนธรรม
ประดบัตวัตามกริยิาทีเ่คลือ่นไหว  กอนออกควรนกึถึงวธิทีำทีต่นเคยไดผล  ในขณะที่
ทำสมาธกิอนวา ไดตัง้สติกำหนดจติอยางไร  นกึคำบรกิรรมบทใด ชาหรอืเรว็ขนาดใด
ใจจงึรวมสงบลงได   หรอืเราพจิารณาอยางไร ดวยวธิใีด  ใจจงึมคีวามแยบคายไดอยาง
นี ้ เมือ่กำหนดจดจำทัง้เหตแุละผล  ทีต่นทำผานมาไดทกุระยะแลว  คอยออกจากสมาธิ
ภาวนา  การทีก่ำหนดอยางนีเ้พือ่วาระหรอืคราวตอไป  จะทำใหถกูตองตามรอยเดมิและ
งายขึน้”๑๑

๕. ชำนาญในการพจิารณา เรยีกวา ปจจเวกขณวสี  ขอนีห้มายถงึความชำนาญใน
การทีจ่ะพจิารณาดสูิง่ตางๆ เชน ลกัษณะอาการ พฤตแิละความสมัพนัธเปนตน  ทีเ่กีย่วกบั
ฌานนัน้โดยทัว่ถึงอกีครัง้หนึง่  เพือ่ใหมคีวามแจมแจงแคลวคลองวองไวในสิง่นัน้โดยตลอดสาย
อยางทบทวนไป ทบทวนมา   วธิปีฏบิตัคิอื เมือ่ออกจากฌานนัน้แลว อยาเพอลกุจากทีน่ัง่
อยาเพอสงใจไปเรือ่งอืน่หรอืคดิเรือ่งใดๆ   แตจะกำหนดพจิารณาดสูิง่ตางๆ ทีเ่กีย่วกบัฌาน
นัน้อยางทบทวนไปมา คอืลำดบัตางๆ แหงการเขาฌานและการออกจากฌาน ทัง้ข้ึนทัง้ลอง
อยางทัว่ถึงอกีครัง้หนึง่;    ทัง้นี ้กระทำโดยทำนองของการพจิารณาในขัน้อาวชัชนวสนีัน่เอง
เปนเทีย่วขึน้จนถงึทีส่ดุคอืความเปนฌาน  การหยดุอยใูนฌาน  หรอืแมการเสวยสขุเนือ่งดวย
ฌานนัน้  ในลกัษณะแหงวกิขมัภนวมิตุตจินเพยีงพอแลวจงึยอนกลบัลงไปตามลำดบั  โดยทำนอง
ของอาวชัชนวสเีทีย่วถอยกลบั  จนกระทัง่ถงึขณะแหงบรกิรรมเปนทีส่ดุ.    การกระทำทัง้นี้
ยอมเปนการตรวจดสูมาธขิองตนเองตัง้แตตนจนปลาย ทัง้ขาขึน้และขาลง หรอืทัง้เทีย่วเขา
เทีย่วออกอยางละเอยีดทกุๆ ขัน้ไป เพ่ือความแจมแจงยิง่ๆ ขึน้ไป เพือ่ความชำนาญยิง่ๆ ขึน้
ไปในโอกาสหนา  และมผีลพเิศษ เพือ่ความพอใจในการทีจ่ะบมอทิธบิาท และอนิทรยีของตนให
๑๑ วธิทีำสมาธแิบบหลวงปมูัน่ หนา ๖๔  เลาโดย พระธรรมวสิทุธมิงคล (ทานพระอาจารยมหาบวั  ญาณสมปฺนโฺน)
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แกกลายิง่ๆ ขึน้ไป ในการปฏบิตัธิรรมขางหนาดวย อกีโสดหนึง่.    ถาไมเชีย่วชาญในวสขีอนี้
ยอมไมเปนผคูลองแคลวถงึทีส่ดุในวสขีออืน่;   ดงันัน้ วสขีอนีจ้งึเปนเหมอืนการประมวลไวซึง่
ความร ูและความชำนาญแหงวสขีออืน่ไวทัง้หมด อยางเปนระเบยีบและมัน่คงนัน่เอง.

อปุมาในกรณนีี้  เปรยีบเหมอืนบคุคลทีเ่สาะแสวงหาเครือ่งปรงุอาหารอยางชำนาญ
แลวมาปรงุอยางชำนาญ  แลวบรโิภคอยางชำนาญ  แลวเลกิบรโิภคหรอืถายออกอยางชำนาญ
และสามารถพจิารณาเหน็คณุและโทษของอาหารนัน้อยางชำนาญ  ดวยการพจิารณาทบทวน
ไปมา จากตนไปยงัปลาย จากปลายไปยงัตน  กย็อมมคีวามรคูวามชำนาญในเรือ่งของอาหาร
ไดถงึทีส่ดุ   ขอนีม้อีปุมาฉนัใด การกระทำในขัน้แหงปจจเวกขณส ี ซึง่เปนความชำนาญขัน้
สดุยอด กม็อีปุมยัฉนันัน้.

ทัง้หมดนี ้เปนการฝกในวสทีัง้ ๕  สวนทีเ่กีย่วกบัปฐมฌาน  เมือ่ทำไดถงึทีส่ดุแลว กเ็รยีก
วาเปนผมูคีวามคลองแคลวในปฐมฌาน หรอืมปีฐมฌานอยใูนอำนาจของตวัโดยแทจรงิ.

หลงัจากนัน้กม็ ีการปฏบิตัใินวส ีทีเ่ปนการเลือ่นขึน้ไปสฌูานทีส่งูขึน้ไปตามลำดบั
กลาวคอืทตุยิฌาน ตตยิฌาน และจตตุถฌาน โดยวธิกีารดังทีก่ลาวแลวขางตน ในตอนอนัวา
ดวยฌานนัน้ๆ โดยละเอยีดแลว.    วธิฝีกคอื เมือ่ไดฌานใหมมาอกีขัน้หนึง่ กพ็งึฝกในวสทีัง้ ๕
โดยอาการทำนองเดยีวกบัการฝกวสใีนขัน้ปฐมฌาน ไมมอีะไรทีผ่ดิกนัเลย หากแตวาสงูขึน้หรอื
ไกลออกไปทกุทีๆ  เทานัน้   เมือ่การฝกวสใีนปฐมฌานถงึทีส่ดุแลว กเ็ริม่การปฏบิตัเิพือ่การลุ
ถงึทตุยิฌาน;   ครัน้ทำทตุยิฌานใหเกิดขึน้ไดแลว กฝ็กวสทีัง้ ๕ ในสวนทตุยิฌานสบืไป.   แต
วาในการฝกนัน้ ตองยอนไปตัง้ตนมาตัง้แตระยะตนของปฐมฌานดวยทกุคราวไป   กลาวคอื
ใหมคีวามชำนาญมาตัง้แตตนจนปลาย เนือ่งกนัไปตลอดสายเสมอ.    อยาไดมคีวามประมาท
ตดัลดัฝกแตตอนปลายเปนขัน้ๆ ตอนๆ เลย  เพราะเปนเรือ่งของจติเปนของเบาหววิ  อาจสญู
หายไปไดงาย ไมวาตอนไหน   ฉะนัน้จะตองฝกไวตลอดสาย ทกุคราวไป.    แมการปฏบิตัขิอง
ผูใดจะไดดำเนินไปโดยทำนองนี้ จนขึ้นถึงขั้นจตุตถฌานแลวก็ตาม   การปฏิบัติในวสีใน
จตตุถฌานนัน้คราวหนึง่ๆ  กจ็ะตองยอนไปตัง้ตนมาตัง้แตระยะตนของปฐมฌานอยนูัน่เอง เพือ่
“ความชำนาญตลอดสาย” และเพือ่ “ความชำนาญในการเปลีย่นฌานทีส่มัพนัธกนัอยเูปน
ลำดบั”   การทำอยางนี ้นอกจากมปีระโยชนในความแตกฉานและมัน่คงในเรือ่งของฌานแลว
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ยงัมปีระโยชนอยางยิง่ ในการทีจ่ะดำเนนิเขาสลูำดบัของสมาบตัใินขัน้สงู  อนัหากจะพงึมขีาง
หนาในเมื่อตองประสงค.

สรปุความแหงวสทีัง้ ๕ วา การฝกในวสทีัง้ ๕ ลำดบันี ้เปนการฝกเพือ่ ๑) ใหเกดิ
ความชำนาญ   ๒) ใหเกิดความเรว็ไว  และ ๓) ใหเกดิความไดอยางใจ;   ซึง่เมือ่รวมกนัแลว
กค็อื ความมอีำนาจเหนอืสิง่นัน้ หรอื ความมีสิง่นัน้อยใูนอำนาจของตน นัน่เอง ซึง่เปน
ความหมายโดยตรงของคำวา “วส”ี.    การฝกนีเ้ปนสิง่ทีจ่ำเปนอยางยิง่ จนถงึกับ ถาปราศจาก
การฝกในระบอบแหงวสีนี้แลว สิ่งตางๆ จะติดตันอยูพักหนึ่ง แลวกลับลมเหลวในที่สุด.
ผปูฏบิตัพิงึสงัเกตใหเหน็ความจำเปนของการทีต่องซกัซอมใหเกดิความชำนาญ ไมวาในกจิการ
ใดๆ.    ตวัอยางเชนผฝูกดนตร ีฝกเพลงไดเปนครัง้แรก เพลงหนึง่หรอืเพยีงตอนหนึง่กต็าม
ถาไมขยนัซอมใหชำนาญจรงิๆ แลว ไมกีว่นักล็มื;  ยิง่กระโดดขามไปฝกเพลงใหมอืน่อกี กจ็ะ
ตองเลอะดวยกนัทัง้ ๒ เพลง;   ฉะนัน้ นบัวาเปนการฝกใหเกดิความชำนาญเสยีตอนหนึง่ๆ
กอน ทุกตอนๆ นัน้ เปนความจำเปนสำหรบักจิการทัง้ปวง และโดยเฉพาะอยางยิง่ สำหรบั
การฝกทางฝายจติโดยตรง เชนการฝกฌานนีเ้ปนตน.    แมทีส่ดุแตเดก็ๆ ทีก่ำลงัเรยีนเลข
กย็งัตองซอมการทองสตูรคณูเปนตน ใหเชีย่วชาญไปทกุๆ ชัน้ จงึจะเรยีนเรือ่ยไปได มฉิะนัน้
กเ็ลอะเทอะรวนเรกนัไปหมด.    นีค่อืความชำนาญ พรอมกนันัน้กม็ผีลเกดิข้ึนคอืความไวกวา
เดิมยิง่ขึน้ทกุท ีจนถงึขนาดทีใ่ชประโยชนไดสำเรจ็อยางนาอศัจรรยเหมอืนกบัคนงานทีช่ำนาญ
ซึง่ปนอฐิ ปนหมอไดไว จนคนธรรมดาเหน็แลวตองตกตะลงึ  เพราะเขาทำไดเรว็กวาเราตัง้
๒๐ เทา ดงันีเ้ปนตน.   ในทีส่ดุจากความชำนาญและความไวนัน้เอง ยอมกอใหเกดิความได
อยางใจ คอืตรงตามความประสงคอยางเต็มทีไ่ปเสยีทกุอยางทกุทางในทีส่ดุ;   นีค้อื ประโยชน
ของสิง่ทีเ่รยีกวา วส ี๕ อยาง  อนัเปนสิง่ทีผ่ฝูกสมาธทิกุคนจะตองสนใจทำเปนพเิศษ แลว
การเจริญอานาปานสติในขั้นแหงการทำกายสังขารใหสงบรำงับ  ก็จะอยูในกำมือของ
บคุคลนัน้ ไดถงึทีส่ดุโดยไมตองสงสยั สามารถทำอานาปานสตใินขัน้ที ่๔  ใหสมบรูณได
จรงิๆ ในเวลาอนัรวดเรว็โดยแท.
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สรปุใจความของอานาปานสตขิัน้ที ่๔
อานาปานสติขั้นที่ ๔  มีหัวขอวา ทำกายสังขารใหรำงับอยู หายใจเขา-ออก มี

รายละเอยีดดงักลาวแลวอยางยดืยาว แตกอ็าจจะสรปุความเปนไปทัง้หมดนัน้ไดเปน ๔ ขัน้ :-

(๑) ในระยะลมหายใจเขา-ออก อยางหยาบเปนไปอยูตลอดเวลา เพราะเธอถือเอา
ลมหายใจหยาบเปนนมิิต  ถอืเอานมิติเปนอยางด ี  ทำไวในใจเปนอยางด ีและใครครวญอยู
อยางดี ในการที่จะทำใหลมหายใจอยางหยาบนั้นดับไป.

(๒) ระยะตอมา ครัน้ลมหายใจหยาบดบัไป ลมหายใจละเอยีดตัง้อยแูทน เพราะเธอ
ถอืเอาเปนนมิติ ถอืเอาอยางด ี ทำไวในใจอยางด ี ใครครวญอยอูยางด ี เพือ่ความดบัไปแหง
ลมอนัละเอยีด.

(๓) ระยะตอมา ครัน้ลมหายใจละเอยีดดบัไป  กลาวคอืไมปรากฏในการกำหนด เพราะ
เธอถอืเอาเพยีงนมิติอนัเกดิจากลมอนัละเอยีดไวเปนอารมณ  จติจงึไมถงึความฟงุซาน  แตถงึ
ความแนวแนถงึทีส่ดุดวยเหตนุัน้ จนกระทัง่…

(๔) เมือ่เปนอยอูยางนี ้เธอนัน้ไดชือ่วา มภีาวนา (การเจรญิ) ถงึทีส่ดุ ของสิง่ทัง้ ๔  คอื
๑. ของวาตปุลทัธิ,
๒. ของอสัสาสะปสสาสะ,
๓. ของอานาปานสติ,
๔. ของอานาปานสตสิมาธ;ิ

ครบทัง้ ๔ ประการ.    เมือ่เปนเชนนีเ้ปนอนักลาวไดวาความรำงบัแหงกายสงัขารคอื
ลมหายใจนัน้ ชือ่วาปรากฏถงึทีส่ดุแลว.

รวมความวา เมือ่ยงัไมไดสิง่ทัง้ ๔ นี ้กย็งัไมชือ่วา เขาถงึความรำงบัแหงกายสงัขาร
โดยแทจรงิ;  ตอเมือ่ไดเขาถงึสิง่ทัง้ ๔ นี ้หรอืสิง่ทัง้ ๔ นีต้ัง้อยอูยางสมบรูณแลว กจ็ะไดชือ่วา
เขาถงึความรำงบัแหงกายสงัขารถึงทีส่ดุ.    สำหรบัสิง่ทัง้ ๔ นัน้ วาตปุลทัธิ คอืการไดความ
รเูรือ่งลม เพือ่ทำการปฏบิตักิมัมฏัฐานภาวนาขอนีโ้ดยสมบรูณ;   อสัสาสะ ปสสาสะ คอืการได
ลมหายใจเขา-ออกเปนไปตามทีต่องการทกุระยะโดยสมบรูณ  ไมวาจะเปนชัน้หยาบ  หรอืชัน้
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ละเอยีดประณตีเพยีงไร;   อานาปานสติ คอืสตทิีไ่ปในการกำหนดลมหายใจ เขา-ออก อยาง
สมบรูณทกุข้ันทกุตอน;    อานาปานสตสิมาธ ิคอืสมาธทิีเ่กดิข้ึนจากสตทิีก่ำหนดลมหายใจ
เขา-ออกอยางสมบรูณ (หมายถงึตัง้แตปฐมฌานขึน้ไป จนถงึจตตุถฌาน),   ถาจะเรยีกอยาง
สัน้-ตรงๆ กเ็รยีกไดอกีอยางหนึง่วา :

ไดความเตม็ที ่หรอืเตม็เปยมของเรือ่งทีจ่ะกระทำ ๑. [ความรเูรือ่งนี้];
ไดความเตม็เปยม ของสิง่ทีถ่กูทำ ๑. [ลมหายใจ];
ไดความเตม็เปยม ของเครือ่งมอืทีใ่ชในการกระทำ ๑. [สติ];
ไดความเตม็เปยม ของผลทีเ่กิดขึน้จากการกระทำ ๑. [สมาธิ];

รวมเปน ๔ อยางดวยกนัดงันี ้ ซึง่เปนเครือ่งแสดงถงึลกัษณะแหงความสมบรูณของ
การกระทำนัน้ๆ  ซึง่ในทีน่ี ้ไดแกการกระทำความรำงบัแหงกายสงัขาร.

สรปุความแหงจตกุกะที ่ ๑
จตกุกะที ่๑  แหงอานาปานสติ ดงัทีก่ลาวมาแลวแตตนจนบดันี ้  เมือ่ประมวลเขา

เปนหลกัใหญๆ  โดยใจความแลว กม็อียวูา : อานาปานสติ

ขัน้ที ่๑ กำหนดลมหายใจเขา-ออก ทีย่าว,
ขัน้ที ่๒ กำหนดลมหายใจเขา-ออก ทีส่ัน้,
ขัน้ที ่๓ กำหนดลมหายใจโดยประการทั้งปวง,
ขัน้ที ่๔ กำหนดลมหายใจทีส่งบรำงบัยิง่ๆ ขึน้ไป  จนกระทัง่ถงึการบรรลฌุาน.

ขั้นแรกที่สุด เปนการกำหนดลมหายใจโดยเฉพาะเจาะจง และตามที่เปนอยูตาม
ธรรมชาต ิ กระทัง่ถงึไดรบัการปรบัปรงุดแีลว อยทูกุขณะ,  ขัน้ถดัมาไมกำหนดโดยลกัษณะ
เฉพาะ หรอืโดยรายละเอยีดเชนนัน้   แตไดกำหนดสิง่ทีเ่รยีกวา นมิติ  กลาวคอืมโนภาพทีเ่กดิ
จากความรสูกึอยางใดอยางหนึง่ ทีเ่กดิขึน้มาแทน เนือ่งจากการทีไ่ดกำหนดลมหายใจอยางเปน
ระเบยีบหรอืเคยชนิ จนถงึทีส่ดุ   และ ขัน้ตอมา ไดผละจากการกำหนดนมิตินัน้ ไปกำหนดที่
ความรสูกึอกีประเภทหนึง่ ซึง่เปนผลอนัเกดิมาจากการกำหนดทีล่ะเอยีดยิง่ขึน้ทกุท ี จนกระทัง่
เปนความรำงบัชัน้สงูสดุแลวเพงเฉยอย ูซึง่เรยีกวา ฌาน ในทีน่ี้.   ลมหายใจมอียตูลอดเวลา
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แตวาคอยๆ เปลีย่นจากหยาบทีส่ดุ ไปจนถงึขัน้ทีป่ระณตีหรอืละเอยีดทีส่ดุ จนไมปรากฏแกความ
รสูกึ ซึง่เรยีกโดยโวหารวา ดบัหมด ในทีน่ี ้  ซึง่นบัวาเปนระยะสดุทายของจตกุกะที ่๑.

ความไดเปนอยางนี้  จดัวาเปนผลอนัสมบรูณของการทำสมาธ ิ เพยีงพอทีจ่ะกลาว
ไดวาไดลถุงึ ทฏิฐธรรมสขุวิหาร  กลาวคอื การเสวยสขุทีม่รีสอยางเดยีวกนักบัสขุอนัเกดิจาก
นพิพานทนัตาเหน็ หากแตวายงัเปนของชัว่คราวและกลบัเปลีย่นแปลงได.   ผทูีพ่อใจเพยีง
เทานี ้กร็กัษาความเปนอยางนีไ้วจนตลอดชวีติกม็ี.    กอนพทุธกาล เคยมผีบูญัญตัคิวามเปน
อยางนี ้ดวยความสำคญัผดิวาเปนนพิพานไปกม็;ี  สวนผทูีม่คีวามเขาใจถกูตอง ยอมทราบได
วา ยงัมีสิง่ทีจ่ะตองทำใหยิง่ไปกวานัน้  เพราะเหตฉุะนัน้  พระผมูพีระภาคเจาจงึไดตรสัขอ
ปฏบิตัทิีส่งูขึน้ไปโดยจตกุกะอนัมอียใูนลำดบัตอไป.

อยางไรกด็ ีไมควรจะลมืวา การปฏบิตัอิกีสายหนึง่ (อานาปานสตแิบบลดัสัน้) ซึง่ดิง่
ไปยงัการเหน็แจงแทงตลอดตามแบบของปญญาวิมตุตนิัน้  ไมจำเปนจะตองปฏบิตัใินทางจติ
หรอืทางสมาธอิยางลกึซึง้จนถงึขัน้นีเ้สยีกอน   กลาวคอืมกีารปฏบิตัเิพยีงขัน้ทีเ่รยีกวา อปุจาร-
สมาธ ิแมทีเ่กดิอยเูองตามธรรมชาต ิแลวกข็ามไปปฏบิตัใินขัน้ทีเ่ปนวปิสสนาได,  เพ่ือเหน็ อนจิจงั
ทกุขงั อนตัตา อยางแจมแจงได.    เพราะฉะนัน้ ผทูีป่ฏบิตัมิาจนถงึข้ันทีส่ดุแหงจตกุกะที ่๑
แลว กย็งัอาจขามจตกุกะที ่๒  ที ่๓  เลยไปปฏบิตัใินจตกุกะที ่๔  อนัเปนขัน้วปิสสนาโดยตรง
กเ็ปนสิง่ทีท่ำไดดจุเดยีวกนั แตเพือ่ความสมบรูณของการปฏบิตัอิานาปานสตติามแบบนี ้เรา
จะไดวนิจิฉยักนัตามลำดบั คอืจตกุกะที ่๒  ที ่๓  สบืไป.    สวนผทูีป่ระสงคจะลดัขามไปนัน้
พงึขามไปศกึษาในขอปฏบิตัอินักลาวไวในจตกุกะที ่๔ โดยตรงเถดิ. (อยางไรก็ตาม  “จติมคีวาม
สงบ เพราะสมาธมิากเพยีงไร กเ็หน็โทษแหงความวนุวายของอวชิชาเปนเหตมุากเพยีงนัน้”๑๒)

(จบอานาปานสตขิัน้ที ่  ๔   อนัวาดวยการทำกายสงัขารใหรำงบั)

๑๒ วธิทีำสมาธแิบบหลวงปมูัน่ หนา ๕๖  เลาโดย พระธรรมวสิทุธมิงคล (ทานพระอาจารยมหาบวั  ญาณสมปฺนโฺน)
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จตกุกะที ่๒  เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน
(ตัง้แตการกำหนดเวทนา จนถงึการเวทนา ไมใหปรงุแตงจติ)

บดันี ้มาถงึการปฏบิตัใินอานาปานสต ิจตกุกะที ่๒  ซึง่กลาวถงึอานาปานสตอิกี ๔ ขัน้
เปนลำดบัไป คอื;

   ขัน้ที ่๕ การเปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่ปต ิหายใจเขา-ออก ๑,
   ขัน้ที ่๖ การเปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่สขุ หายใจเขา-ออก ๑,
   ขัน้ที ่๗ การเปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่จติตสงัขาร หายใจเขา-ออก ๑,
   ขัน้ที ่๘ การเปนผทูำจติตสงัขารใหรำงับอย ูหายใจเขา-ออก ๑,

รวมเปน ๔ ขัน้ดวยกนัดงันี.้   ทัง้ ๔  ขัน้นี ้จดัเปนหมวดแหงการเจริญภาวนาทีพ่จิารณา
เวทนาเปนอารมณสำหรบัการศกึษา  แทนทีจ่ะกำหนดพจิารณากาย คอื ลมหายใจ ดงัทีก่ลาว
แลวในจตกุกะที ่๑.

ตอน ๕  อานาปานสต ิขัน้ที ่๕  (การกำหนดปต)ิ
อุทเทสหรือหัวขอแหงอานาปานสติขอที่ ๑ แหงจตุกกะที่ ๒  หรือจัดเปนขั้นที่ ๕

แหงอานาปานสตทิัง้ปวงนัน้ มอียวูา :-
“ภกิษนุัน้ ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่ปต ิจกั

หายใจเขา’; ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่ปต ิจกัหายใจ
ออก’” (ปตปิฏสิเํวท ีอสสฺสสิสฺามตี ิสกิขฺต;ิ ปตปิฏสิเํวท ีปสสฺสสิสฺามตี ิสกิขฺต)ิ

ใจความสำคญัทีจ่ะตองศกึษา มหีวัขอใหญๆ  คอื  ๑. การทำในบทศกึษา, ๒. การเปน
ผรูพูรอมเฉพาะซึง่ปต ิหายใจเขา-ออกอยู, และ ๓. ญาณ สต ิและธรรมอืน่ๆ ทีเ่กดิข้ึนโดย
สมควรแกการปฏบิตัใินขัน้นี้.

บดันี ้จะไดวนิจิฉยัในหวัขอทีว่า “ยอมทำในบทศกึษา” เปนขอแรกกอน.
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คำวา “บทศกึษา”  ในทีน่ี ้กจ็ำแนกเปน ศลี สมาธ ิปญญา อยางเดยีวกนักบัทีก่ลาว
มาแลวในอานาปานสตขิัน้กอนๆ.    แตสำหรบัขอนีม้ใีจความแตกตางออกไปกต็รงทีใ่นขัน้นี้
มกีารกำหนดปต ิแทนการกำหนดลมหายใจ.

เมือ่ทำปตใิหเกดิขึน้ไดแลว  การควบคมุสตใิหมคีวามรสูกึตอปตนิัน้อย ู โดยประการที่
กำหนดไว นัน่แหละคอืสิง่ทีเ่รยีกวา บทศกึษา ในทีน่ี้.

เมือ่มกีารสำรวมดวยสต ิใหรสูกึในปตอิยไูดตลอดเวลาเทาใด กเ็ปนอนัวาม ีสลีสกิขา
อยางยิง่ อยตูลอดเวลาเทานัน้   เพราะวาตลอดเวลานัน้มคีวามไมเบยีดเบยีน และมแีตความ
เปนปรกตขิองกายและวาจาอยเูตม็ตามความหมายของคำวา สลีสกิขา.    และเมือ่มกีารกำหนด
ปตใินฐานะเปนอารมณของจติ เพือ่ความไมฟงุซานเปนตนแลว กช็ือ่วาม ีสมาธสิกิขา อยอูยาง
เตม็ทีใ่นขณะนัน้.    เพราะจตินัน้สงบรำงบัตัง้มัน่ มอีารมณเดยีว และเปนจติทีค่วรแกการ
ทำวปิสสนาเตม็ตามความหมายของคำวา สมาธิ.    และเมือ่มกีารพิจารณาซึง่ปตนิัน้อย ูโดย
ความเปนของไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา หรอืสญุญตา.    ในขัน้นีเ้รยีกวาม ีปญญาสกิขา
อยอูยางสมบรูณ;  จงึเปนอนัวามสีกิขาทัง้ ๓  ครบถวนอยใูนการกำหนดพจิารณาปตใินขัน้
ตางๆ กนั แลวแตจะเลง็ถงึความหมายของคำวา สกิขา ขอไหน.

พึงทราบเสียดวยวา ความหมายของคำวา “ยอมทำในบทศึกษา” ในอานาปานสติ
ขัน้ตอๆ ไป ยอมมอียเูหมอืนกนัดงันี ้ทกุๆ ขัน้ไป  โดยใจความ ผดิกนัอยตูรงทีส่ิง่ซึง่เปนอารมณ
สำหรบัการกำหนดนัน้ จะตองเปลีย่นแปลงไปตามกรณ ี เชนในขัน้นี ้กำหนดปติ,   สวนขัน้ตอ
ไปกำหนดความสขุ,  หรอืขัน้ถดัไปอกี กก็ำหนดจติตสงัขาร ดงันีเ้ปนตน;  นีค้อืนยัทีผ่ปูฏบิตัจิะตอง
ทำความเขาใจใหแจมแจงตัง้แตแรก  เพ่ือความรสูกึอนัมัน่คงกวา  ตนเปนผมูสีลีสกิขา สมาธิ
สกิขา และปญญาสกิขา  อยางเต็มทีต่ลอดเวลาแหงอานาปานสตทิกุขัน้ในอนัดบัตอไป.

ตอไปนี ้จะไดวนิจิฉยักนัในขอทีว่า “เปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่ปต”ิ

คำวา ปต ิแปลวา ความอิม่ใจ และหมายรวมถงึความรสูกึอยางอืน่  ซึง่มอีาการคลาย
กนั  ดงัทีท่านใหตวัอยางไวเชน ปามชุชฺ ไดแกปราโมทย,  อาโมทนาไดแก ความเบกิบาน,
ปโมทนา ไดแก ความบนัเทงิใจ,  หาโส ไดแก ความราเรงิหรรษา,  ปหาโส ไดแก ความราเรงิ
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เตม็ที่,  จติตฺสสฺ โอทคยฺ ํไดแก ความฟใูจ  จติตฺสสฺ อตตฺมนตา ไดแก ความชอบใจ  เหลานี้
เปนตน;   สรปุรวมกค็อื ความอิม่อกอิม่ใจทีเ่กดิขึน้จากการทีร่สูกึวาตนไดทำหรอืได รบัสิง่
ทีด่ทีีส่ดุ ทีต่นควรจะได.    สำหรบัในทีน่ี ้ไดแกปตใินการเจรญิอานาปานสตไิดรบัผลสำเรจ็
ตามลำดบัๆ นัน่เอง นบัตัง้แตลมหายใจเขา-ออกทีย่าวมาทเีดยีว และสมบรูณเปนปตเิตม็ที่
ตอเมือ่รสูกึวาจิตของตนไมฟงุซาน  มคีวามสงบรำงบัเปนอารมณเดยีวจรงิๆ;  ฉะนัน้ เปนอนั
กลาวไดอกีอยางหนึง่วา สิง่ทีเ่รยีกวาปตนิีไ้ดเริม่มมีาแลว  แมตัง้แตอานาปานสตขิอที ่๑ แหง
จตุกกะที ่๑ และสงูขึน้เปนลำดบัมา จนกระทัง่ถงึข้ันที ่๕ (คอืขอที ่๑ แหงจตุกกะที ่๒ นี้) ซึ่ง
ผปูฏบิตัจิะไดเริม่กำหนดปตโิดยตรงกนัจรงิๆ ในขัน้นี้.

การเกิดแหงปติ
อาการทีป่ตจิะเกดิขึน้ มอียอูยางสงูต่ำกวากัน  ตามลำดบัของการกำหนดหรอืสิง่ทีถ่กู

กำหนดอนัสงูต่ำ หรอืหยาบละเอยีดกวากันนัน่เอง ซึง่อาจจะแบงไดถงึ ๑๖ ขัน้ คอื :-
๑. เมือ่รสูกึอย ู(ปชานโต)  วาจติไมฟงุซานและเปนเอกคัคตา พรอมดวยอำนาจของ

การกำหนดลมหายใจยาว หรอืลมหายใจสัน้ หรอืลมหายใจของผรูพูรอมเฉพาะซึง่กายทัง้ปวง
หรอืลมหายใจของผยูงักายสงัขารใหรำงบัอย ูดงันี ้ปตยิอมเกดิข้ึน;

๒. เมือ่กำหนดอย ู(อาวชชฺโต) ซึง่ความทีจ่ติไมฟงุซานและเปนเอกคัคตา ดวยอำนาจ
ของการกำหนดลมหายใจยาว หรอืลมหายใจสัน้  หรอืลมหายใจของผรูพูรอมเฉพาะซึง่กาย
ทัง้ปวง หรอืลมหายใจของผยูงักายสงัขารใหรำงับอย ูดงันี ้ปตยิอมเกดิข้ึน;

๓. เมือ่รชูดัอย ู(ชานโต) ซึง่ความทีจ่ติไมฟงุซานและเปนเอกคัคตา ดวยอำนาจของการ
กำหนดลมหายใจยาว หรอืลมหายใจสัน้ หรอืลมหายใจของผรูพูรอมเฉพาะซึง่กายทัง้ปวง หรอื
ลมหายใจของผยูงักายสงัขารใหรำงบัอยดูงันี ้ปตยิอมเกดิข้ึน;

๔. เมือ่เหน็ชดัอย ู(ปสสฺโต) ซึง่ความทีจ่ติไมฟงุซานและเปนเอกคัคตา ดวยอำนาจของ
การกำหนดลมหายใจยาว หรอืลมหายใจสัน้ หรอืลมหายใจของผรูพูรอมเฉพาะซึง่กายทัง้ปวง
หรอืลมหายใจของผยูงักายสงัขารใหรำงบัอย ูดงันี ้ปตยิอมเกดิข้ึน;

๕. เมือ่พจิารณาอย ู(ปจจฺเวกฺขโต) ซึง่ความทีจ่ติไมฟงุซานและเปนเอกคัคตา ดวยอำนาจ



ธรรมปฏิบัติ ๕ สาย : อานาปานสติ
2 - 113

ของการกำหนดลมหายใจยาว หรอืลมหายใจสัน้  หรอืลมหายใจของผรูพูรอมเฉพาะซึง่กาย
ทัง้ปวง หรอืลมหายใจของผยูงักายสงัขารใหรำงับอยดูงันี ้ปตยิอมเกดิข้ึน;

๖. เมือ่อธษิฐานจติอย ู(จติตฺ ํอธฏิฐหโต) (ดวยอำนาจของลมทัง้ ๔ ประเภทและขยาย
ออกไดเปน ๘ ชนดิ ดวยนบัการหายใจเขาและหายใจออกเปน ๒.   แลวคณู ๔ เปน ๘ ชนดิ,
ดงักลาวแลวในขอ ๑ ถงึ ขอ ๕) ดงันี ้ปตยิอมเกดิข้ึน;

๗. เมือ่ปลงจติลงดวยความเชือ่ (สทธฺาย อธมิจุจฺโต) (ดวยอำนาจลมทัง้ ๔ ประเภท
ดังทีก่ลาวแลวขางตน) ดงันี ้ปตยิอมเกดิขึน้;

๘. เมือ่ประคองความเพยีรอย ู(วริยิ ํปคคฺณหฺโต) (ดวยอำนาจลมทัง้ ๔ ประเภท ดงัที่
กลาวแลวขางตน) ดงันี ้ปตยิอมเกดิขึน้;

๙. เมือ่ดำรงสตอิย ู(สต ึอปุฏฐายโต) (ดวยอำนาจลมทัง้ ๔ ประเภท ดงัทีก่ลาวแลวขาง
ตน) ดงันี ้ปตยิอมเกดิขึน้;

๑๐. เมือ่จติตัง้มัน่อย ู(จติตฺ ํสมาหโต) (ดวยอำนาจลมทัง้ ๔ ประเภทดงัทีก่ลาวแลวขาง
ตน) ดงันี ้ปตยิอมเกดิขึน้;

๑๑. เมือ่รชูดัดวยปญญา (ปญฺาย ปชานโต) (ดวยอำนาจลมทัง้ ๔ ประเภท ดงัทีก่ลาว
แลวขางตน) ดงันี ้ปตยิอมเกดิขึน้;

๑๒. เมือ่รยูิง่ดวยปญญาเปนเครือ่งรยูิง่อย ู(อภิญฺาย อภชิานโต) (ดวยอำนาจลมทัง้
๔ ประเภท ดงัทีก่ลาวแลวขางตน) ดงันี ้ปตยิอมเกดิข้ึน;

๑๓. เมือ่รอบรธูรรมทีค่วรรอบรอูย ู(ปริเฺญยยฺ ํปรชิานโต) (ดวยอำนาจลมทัง้ ๔ ประเภท
ดงัทีก่ลาวแลวขางตน) ดงันี ้ปตยิอมเกดิขึน้;

๑๔. เมือ่ละธรรมทีค่วรละอย ู(ปหาตพพฺ ํปชหโต) (ดวยอำนาจลมทัง้ ๔ ประเภท ดงัที่
กลาวแลวขางตน) ดงันี ้ปตยิอมเกดิขึน้;

๑๕. เมือ่เจรญิธรรมทีค่วรเจรญิอย ู(ภาเวตพพฺ ํภาวยโต) (ดวยอำนาจลมทัง้ ๔ ประเภท
ดงัทีก่ลาวแลวขางตน) ดงันี ้ปตยิอมเกดิขึน้;

๑๖. เมือ่ทำใหแจงซึง่ธรรมทีค่วรทำใหแจงอย ู(สจฉฺกิาตพฺพ ํสจฉฺกิโรโต) (ดวยอำนาจ
ลมทัง้ ๔ ประเภท ดงัทีก่ลาวแลวขางตน) ดงันี ้ปตยิอมเกดิข้ึน;
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ทัง้หมดนี ้แตละอยางๆ ยอมแสดงถงึตนเหตทุีป่ตจิะเกดิขึน้ดวยกนัทัง้นัน้  และมอีธบิาย
โดยสงัเขป ดงัตอไปนี ้:-

ขอ ๑ ถงึขอ ๕  ปตเิกดิขึน้เพราะอาศยัการกำหนดทำความรสูกึทีค่วามไมฟงุซาน หรอื
ความมอีารมณอนัเดยีวของจติ   ซึง่มขีึน้ดวยอำนาจลม ๔ ประเภท หรอื ๘ ชนดิ คอื ลมหายใจ
ยาว ทั้งเขาและทั้งออก, ลมหายใจสั้นทั้งเขาและทั้งออก,  ลมหายใจในขณะที่เปนความ
รสูกึตวัทัว่พรอมซึง่กายทัง้ปวงทัง้เขาและทัง้ออก,   และลมหายใจในขณะทีท่ำกายสงัขารให
รำงับอยู ทั้งเขาและทั้งออก.   ขอนี้หมายความวา ในการกำหนดลมทั้ง ๔ ประเภทนั้น
ปติอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่กำหนดลมประเภทไหนก็ได.

สำหรบัการกำหนดนัน้เลา ทานแบงออกเปน ๕ วธิ ีหรอื ๕ ลำดบัดวยกนั ตามทีร่ะบไุว
ในขอ ๑ ถงึขอ ๕  มอีาการสงูต่ำหรอืหยาบประณตีตางกนั เปนลำดบัขึน้ไปคอื กำหนดรวมๆ
ทัว่ๆ ไป เรยีกวา ปชานน;ํ   ทีส่งูไปกวานัน้กค็อื การกำหนดเจาะจงลงไปเรยีกวา อาวชชฺน;ํ
ทีส่งูขึน้ไปอกี คอืทำความรแูจง เรยีกวา ชานน;ํ ทีเ่ปนการเหน็แจง เรยีกวา ปสสฺน;ํ และทีเ่ปน
การพิจารณาโดยละเอยีดเฉพาะเรยีกวา ปจจฺเวกฺขณ;ํ ตามลำดบัๆ รวมเปน ๕ อยางดวยกนั
ดงันี้.    ทัง้ ๕ อยางนี ้ตองกำหนดเพงเลง็ไปยงัความเปนสมาธขิองจติกอน แลวจงึเกดิมปีติ
ขึน้ไดดวยกนัทัง้ ๕ ลำดบั แตมคีณุสมบตัสิงูต่ำกวากนั ตามอาการทีก่ำหนด หยาบหรอืละเอยีด
กวากันนั่นเอง.

ขอ ๖ อธิษฐานจิตอยู.   ในที่นี้หมายถึงการทำจิตใหมุงเฉพาะตอคุณธรรมเบื้องสูง
ดวยการปกใจแนวแนในธรรมนัน้ๆ ขอใดขอหนึง่ โดยไมเปลีย่นแปลง.    ในทีน่ี ้ไดแกมงุตอ
ความสงบรำงบัในขัน้สมาธนิี้.   ปตเิกิดขึน้เพราะการตัง้จติสำเรจ็ในขณะนัน้.

ขอ ๗ ถงึขอ ๑๑ หมายถงึ อาการของอนิทรยีทัง้ ๕ แตละอยางๆ  ดำเนนิไปไดเตม็
ตามความหมาย จงึเกดิปตขิึน้  กลาวคอื  ขอ ๗ หมายถงึการปลงความเชือ่ลงไปไดในการ
กระทำของตน วาเปนสิง่ทีเ่ปนทีพ่ึง่ไดแนนอน จงึเกดิปตขิึน้;   ขอ ๘ หมายถงึเมือ่เกดิความ
กลาหาญพากเพยีรยิง่ขึน้ เพราะอำนาจความพอใจในความเชือ่หรอืพอใจในการปฏบิตั ิหรอื
เพราะอำนาจของปตใินกาลกอนแตนีน้ัน่เอง,  ปตเิกดิขึน้;    ขอ ๙ หมายถงึเม่ือดำรงสตขิอง
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ตวัไดเปนทีพ่อใจ คอื ควบคมุสตไิดตามทีต่องการ  ไมวาจะเปนการปฏบิตัใินการกำหนดลม
ขัน้ไหน, ปตเิกดิขึน้;   ขอ ๑๐ หมายถงึความรสูกึวาตนสามารถทำจติใหเปนสมาธไิด ทำให
เกดิปตขิึน้;    ขอ ๑๑ หมายถงึปตทิีเ่กิดมาจากความรวูาตนสามารถทำปญญาใหเกดิข้ึนได
และรชูดัดวยปญญานัน้ ถงึลกัษณะทกุประการอนัเนือ่งดวยลมหายใจ ๘ ชนดินัน้.    ทัง้ ๕ ขอ
นี ้กเ็ปนไปโดยอาศยัลมทัง้ ๘ ชนดินัน้เหมอืนกนั  แตวาเปนคณุธรรมทีส่งูหรอืประณตียิง่ข้ึน
มาตามลำดบัๆ.

 ขอ ๑๒  หมายถงึความรทูีย่ิง่ขึน้ไปกวาความรทูีก่ลาวแลวในขอ ๑๑  คอืรนูอกเหนอื
ไปจากลกัษณะทีเ่ก่ียวเนือ่งกนัอยกูบัลมหายใจ  กลาวคอืรธูรรมทีเ่ปนไปเพือ่ความดบัทกุขโดย
ตรงยิง่ขึน้ หรอืกวางออกไป, ปตจิงึเกิดขึน้;

ขอ ๑๓ ถงึขอ ๑๖  ทัง้ ๔ ขอนี ้เปนความรทูีแ่ลนไปในทางของอรยิสจัโดยตรง   กลาว
คอื ขอ ๑๓ เปนการรแูจงในเรือ่งของความทกุข ในฐานะทีเ่ปนเรือ่งทีค่วรรอูยางชดัแจงวา
เปนทกุขอยอูยางไร และเปนทกุขจรงิๆ   ปตเิกดิข้ึนเพราะพบสิง่ทีเ่ปนตวัการสำคญั และมี
หวังที่จะละ.

 ขอ ๑๔  เปนความรเูรือ่งเหตใุหเกิดทกุข โดยเฉพาะคอืกเิลสทัง้ปวงลวนแตเปนเหตุ
ใหเกดิทกุขและเปนสิง่ทีค่วรละ และตนกำลงัละอย ูหรอืละไดแลว  เชนในขณะทีก่ำลงัเจรญิ
อานาปานสตอิยนูี ้  กเ็ปนการรสูิง่ควรละ และเปนการละสิง่ทีค่วรละนัน้ พรอมกนัอยใูนตวั
ปตจิงึเกดิข้ึน.

 ขอ ๑๕ เปนการรถูงึสิง่ทีค่วรทำใหเกดิม ี  ทีต่นกำลงัทำใหม ีหรอืไดทำใหมขีึน้แลว.
สิง่ทีก่ลาวนีไ้ดแกทางแหงความดบัทกุข ซึง่สามารถตดัตนเหตขุองความทกุขนัน้ๆ ได  เชนใน
ขณะที่กำลังเจริญอานาปานสติขั้นนี้อยู กิเลสบางประการระงับไป หรือละไป  ความทุกข
บางอยางทีม่าจากกิเลสนัน้โดยตรงกด็บัไป  เปนตนเหตใุหรวูาการปฏบิตัอิยางนีเ้ปนการดบัทกุข
ไดจรงิ.    เมือ่รถูงึความจรงิขอนัน้  ปตยิอมเกดิข้ึน.

สวนขอ ๑๖ นัน้ หมายถงึการรสูิง่ทีค่วรกระทำใหแจง กลาวคอืตวัความดบัทกุข หรอื
ภาวะแหงความดบัทกุขสิน้เชงิ ซึง่มกัเรยีกกนัวา นโิรธ หรอื นพิพาน หรอือืน่ๆ อกี เชนวมิตุติ
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เปนตน.    การปฏบิตัอิยนูี ้หมายถงึการทีเ่มือ่ปฏบิตัอิยอูยางนี ้  นวิรณไมรบกวน โดยประการ
ทัง้ปวง, กเิลสบางอยางถกูละไป,  ภาวะแหงความไมมทีกุขเลยปรากฏขึน้โดยสมควรแกการ
ละไปของกเิลสอยางชัดแจง.   เม่ือมคีวามรสูกึตอภาวะแหงความไมมทีกุขเลย  แมเปนของ
ชัว่ขณะ ปตกิเ็กดิขึน้.  การกำหนดรแูมทัง้ ๔ ประการนี ้กย็งัคงองิอาศยัลมหายใจ ๘ ชนดิดงั
ทีก่ลาวแลวอกีนัน่เอง.

สรปุความวา  อาการทีป่ตจิะเกดิขึน้ทัง้ ๑๖ อาการนี ้แมจะมคีวามสงูต่ำกวากันอยาง
มากเพยีงไร กล็วนแตองิอาศยัลมหายใจเขา-ออกดวยกนัทัง้นัน้  เพราะฉะนัน้ ทานจงึกลาว
เปนหลกัวา “รพูรอมเฉพาะซึง่ปต ิหายใจเขา-หายใจออกอย”ู ดงันี.้    ปตทิกุชนดิในทีน่ี้
ลวนเปนอารมณของอานาปานสตใินขัน้นี้.    ผปูฏบิตัพิงึฝก พงึทำใหเกดิข้ึนตามลำดบั และ
สมบรูณ  จกัไดชือ่วาเปนผทูำเตม็ทีใ่นบทแหงการศกึษา กลาวคอื อานาปานสตขิัน้ที ่๕ นี.้

สวนการดำเนนิการปฏบิตัติอปต ิ ทานผสูนใจสามารถอานไดจากหนงัสอือานาปานสต-ิ
ภาวนาฉบบัสมบรูณของพระธรรมโกศาจารย (พทุธทาสภกิข)ุ

ความเปนภาวนา
ความหมายของคำวา ภาวนา โดยตวัหนงัสอืนัน้ แปลวา การทำใหมขีึน้ หรอื การ

ทำใหเจรญิขึน้;  แตในทางปฏบิตัใินทีน่ัน้ จะเรยีกวา ภาวนาได กต็อเมือ่ไดทำใหเกดิข้ึนแลว
จรงิๆ หรอืไดทำใหเจรญิขึน้แลวจรงิๆ เทานัน้   ฉะนัน้ ถอยคำเชนคำวา สตปิฏฐานภาวนา
จงึหมายถงึการทำการกำหนดดวยสตทิีไ่ดทำไปแลวจริงๆ เทานัน้  ดงัเชนการตามเหน็ปตหิรอื
เวทนาอยู ดวยอาการทั้ง ๗ ดังที่กลาวแลวขางตน จึงจะเรียกวาภาวนาที่ถูกตองตรงตาม
ความหมาย.    ในกรณขีองอานาปานสตนิี ้ทานจำกดัความของคำวาภาวนาไว ๔ อยาง คอื :-

๑. ชือ่วาภาวนา เพราะมคีวามหมายวาความไมกาวกาย ก้ำเกินซึง่กนัและกนั ของธรรม
ทีเ่กิดขึน้แลวในการกำหนดดวยสตนิี ้ เปนสิง่ทีป่รากฏชดัแลว จงึถอืวาสตปิฏฐาน
นีเ้กดิแลวหรอืเจรญิแลว;

๒. ชือ่วาภาวนา เพราะธรรมทัง้หลายมอีนิทรยีเปนตน  ซึง่รวมกนัทำกจิอนัเดยีวกนั
เพือ่เกดิผลอยางเดียวกนั ปรากฏชดัแลว;
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๓. ชือ่ภาวนา เพราะวาการกระทำนัน้  ทำใหเกดิความเพยีรพอเหมาะสมกบัธรรมนัน้ๆ
และอนิทรยีนัน้ๆ : และ

๔. ชือ่ภาวนา เพราะเปนทีส่องเสพอยางมากของจติ.

อธิบายโดยโวหารธรรมดา ที่สามารถใชไดในกรณีที่เปนการทำความดีโดยทั่วๆ ไป
มอียวูา การประสบความสำเรจ็  ยอมหมายถงึการกระทำใหเกดิสิง่ทีค่วรทำใหเกดิ  เพราะ
การกระทำนัน้พอเหมาะพอสม  และมขีอบเขตจำกดัวาเทาไรและเพยีงไร  ไมใชเปดกวางจนไม
มทีีส่ิน้สดุ ซึง่ไมมทีางทีจ่ะลถุงึได.    สิง่ทีท่ำใหเกดิข้ึนมานัน้ แตละสิง่ตองเขารปูเขารอยตอ
กนั คอืประสานกนัได  ไมกาวกายก้ำเกนิกนั  เชนการเหน็อนจิจงัพอเหมาะกบัการทำใหเหน็
ทกุข หรอืเปนไปในทางทีจ่ะใหเหน็ทกุข;   การเหน็ทกุข กพ็อเหมาะหรอืเปนไปในทางทีจ่ะให
เหน็อนตัตา;   เหน็อนตัตา กพ็อเหมาะหรอืเปนไปในทางทีใ่หเบือ่หนายหรอืคลายกำหนดัดงันี้
เปนตน จงึจะเรยีกวา “ภาวนา” หรอืความเจรญิ.

ยกตวัอยางงายๆ ดวยอทุาหรณในปจจบุนั :  วชิาความรหูรอืความเจรญิกาวหนาไม
เหมาะสวน ในทางทีจ่ะเปนไปเพือ่สนัต ิ จงึเปนไปในทางทีจ่ะวนุวายมากกวาสวนทีจ่ะเปนไป
ทางสนัติ.    นีแ้สดงวา บางอยางนอยไป บางอยางมากไป  บางอยางกาวกายกนั บางอยาง
บบีบงัคบักดดนัไปในทศิทางอืน่ ดงันีเ้ปนตน  จงึไมประสบสิง่ทีเ่รยีกวา ภาวนาหรอืความเจรญิ
นีอ้ยางหนึง่.    อยางทีถ่ดัไป หมายถงึความกลมเกลยีวของสิง่ทีเ่ปนเครือ่งมอื : เครือ่งมอืทกุ
ชิน้ทกุชนดิหรอืมอืทกุมอื ตองรวมกันมงุทำสิง่ๆ เดยีวกนั  ถามฉิะนัน้ สิง่ทีเ่รยีกวาภาวนา จกั
ไมเกดิข้ัน;   ตวัอยางเชนในโลกนี ้ มวีชิาความรมูากมายหลายสบิหลายรอยแขนง แตไมถกูรวม
กนัและนำไปใชเพือ่สรางสิง่ๆ เดียวกนั คอืสนัต ิ มกีารแตกแยกกนัไปตามทางทีต่วัตองการ.

การปฏบิตัธิรรมในทางจติ  ธรรมะประเภททีเ่ปนเครือ่งมอืทกุอยาง ตองถกูนำไปใช
รวมกันเพื่อจุดประสงคเพียงอยางเดียว  ตามที่ตนตองการอยูในขณะนั้น :  ถาผิดจากนี้
ยอมไมเกดิสิง่ทีเ่รยีกวาภาวนา.    พระพทุธภาษติมอียวูา  ปฏปิทาอาศยัลาภกอ็ยางหนึง่,
ปฏปิทาเปนไปเพือ่นพิพานกอ็กีอยางหนึง่, (อญฺา ห ิ ลาภปูนสิา อญฺา นพิพฺานคามนิี) :
หมายความวา การกระทำมรีปูรางเหมอืนกนั แตความมงุหมายอาจจะตางกัน เชนรกัษาศลี
เครงครดัเพ่ือไดลาภกไ็ด  รกัษาศลีเครงครดัเพ่ือทำลายความเหน็แกตวักไ็ด;  อยางแรกเปน
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ไปเพือ่ลาภ   อยางหลงัเปนไปเพือ่นพิพาน   ทัง้ทีร่ปูแหงการกระทำเหมอืนกนั.   ในการ
ทำความเพยีรหรอืการทำสมาธ ิหรอืการทำวปิสสนาเปนตน กม็คีำอธบิายอยางเดียวกนั.    เมือ่
ธรรมเหลานีไ้มสจุรติตดิตอกนั  ไมเสมอกนั  ไมซือ่ตรงตอกนั  เพราะอำนาจตณัหาและทฏิฐิ
เปนตน ลบูคลำอยางใดอยางหนึง่แลว  ธรรมทีเ่ปนเหมอืนยานพาหนะ หรอืเครือ่งมอืทัง้ปวง
กไ็มมรีสหรอืกจิเปนอนัเดยีวกนั  สิง่ซึง่เรยีกวาภาวนาในขัน้นีก้ไ็มปรากฏ   นีอ้ยางหนึง่.

อยางทีถ่ดัไปอกี  คอืการกระทำนัน้ๆ ตองเปนการนำความเพยีรไปตรงจดุของสิง่ทีต่อง
การใหเกดิขึน้  รวมทัง้วตัถปุระสงคของสิง่ทีจ่ะตองใชเปนเครือ่งมอืนัน้ดวย.    การกระทำ
ใดๆ ทีไ่มสามารถประมวลกำลงัความเพยีรทัง้หมดเขาไปสจูดุนีแ้ลว  ไมอาจจะเรยีกวาเปนภาวนา
หรอืไมอาจเปนภาวนาขึน้มาไดนัน่เอง.    ภาวนาในความหมายของการทำใหเกดิมกีด็ ี ภาวนา
ในความหมายของการทำใหเจรญิยิง่ขึน้กด็ ี ตองเปนภาวนาทีส่ามารถควบคมุความเพยีรหรอื
กำลงั ใหเปนไปในลกัษณะทีก่ลาวนีเ้ทานัน้.    โดยเฉพาะอยางยิง่ ในการปฏบิตัธิรรมขัน้ละเอยีด
นี้  ความเพียรเปนสิ่งที่ตองระมัดระวังอยางแยบคายและรัดกุมอยางที่สุด  มิฉะนั้นแลว
การกระทำแตละขัน้ๆ จะเปนไปไมได ตัง้แตขัน้แรกทเีดยีว เชนปญญาไมพอทีจ่ะเหน็อนจิจงั;
หรอืปญญามพีอ แตความเพยีรไมนำปญญาเขาสจูดุๆ นัน้    หรอืสตไิมอาจจะนำความเพยีร
ใหทำหนาทีน่ำปญญาเขาสจูดุๆนัน้ ดงันีเ้ปนตน   ยอมเปนการตดิตนัหรอืตายดานของภาวนา.
ความรทูีเ่ปนหลกัเกณฑมเีพยีงพอ  แตความรทูีจ่ะนำหลกัเกณฑไปใชปฏบิตัมิไีมเพยีงพอ หรอื
ไมถกูไมตรงกันกต็าม,  นีเ้ปนคำอธบิายความหมายขอนีข้องคำวาภาวนา.

สวนขอสดุทายทีว่า  เปน ภาวนาเพราะเปนทีส่องเสพมากจติ นัน้  หมายความวา
กระทำอยางมาก  ทำจนชนิ ทำจนคนุเคย และคลองแคลว เปนตน ทัง้ในการทำ และการ
เสวยผลการกระทำขัน้ตน  เพือ่เปนมลูฐานสำหรบัการกระทำขัน้ตอไป.    สรปุความกค็อื ความ
หมกมนุอยแูตในสิง่ๆ เดยีวนัน่เอง   การกระทำนัน้จงึจะถงึข้ันทีเ่รยีกวาภาวนา.    สำหรบั
การกระทำในทางจตินี ้ คำวา “การกระทำ” ยอมกนิความกวางขวาง  คอืทำในระยะเริม่แรก,
ทำในทามกลาง, ทำในทีส่ดุ, นีอ้ยางหนึง่ :   ทำในระยะเริม่แรกเพ่ือความเกดิข้ึน ทัง้ในขัน้
ตระเตรยีมและขัน้ทำจรงิ  แลวทำการรกัษาสิง่ซึง่ทำขึน้ไดไวไดอยางเตม็ที ่จนกวาจะถงึการ
ทำขัน้สดุทาย.    การเขา การออก การหยดุ การพจิารณา ของจติทีม่ตีออารมณนัน้ๆ ลวนแต
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เปนสิ่งที่ยากแกการกระทำ แตเปนสิ่งที่งายดายตอการลมเหลว  จึงตองอาศัยการทำมาก
ซึง่หมายถงึมากกวาการทำงานทางวตัถ ุหรอืทางรางกาย อยางทีเ่ปรยีบกนัไมไดทเีดยีว.

อกีทางหนึง่  คำวา เปนทีส่องเสพมากของจติ นัน้  หมายความวา ถาเปนตัวภาวนา
ขึน้มาจรงิๆ แลว  ยอมเปนทีพ่อใจของจติ หรอืจติพอใจทีจ่ะสองเสพในสิง่นัน้ จนเกดิความ
เคยชนิ อนัเปนปจจยัทีจ่ะทำใหเกิดการกระทำอนัใหมไดโดยงายดาย.

สรปุความสัน้ๆ อกีครัง้หนึง่วา  ภาวนาคอืการทำสำเรจ็;  เพราะสามารถมงุไปยงัสิง่
ทีจ่ะเกดิขึน้ไดอยางถกูตองและเหมาะสม;  เพราะประมวลเครือ่งมอืทัง้หมดใหรวมกนัทำหนาที่
เพยีงอยางเดยีว;  เพราะสามารถนำกำลงัของความเพยีรไปไดในทางของสิง่ทัง้ ๒ นัน้ (คอื
วตัถปุระสงคและการควบคมุเครือ่งมอื); และเพราะเปนสิง่ทีก่ระทำอยางมากหรอือยางสมบรูณ.

ผูศึกษาหรือผูปฏิบัติก็ตาม จะตองพยายามสังเกตใหเห็นความหมาย ๔ ประการนี้
แลวระมดัระวงัใหมนัมอีย ูหรอืใหมนัเปนไปไดจรงิๆ ทกุขณะของการปฏบิตั ิ โดยไมตองพดูวา
ทกุขัน้หรอืทกุลำดบั  แตตองเปนทกุๆ ขณะของทกุข้ันหรอืทกุลำดบันัน่เอง.    สวนการสโมธาน
แหงธรรมทัง้หลายในขณะภาวนา  ทานผสูนใจสามารถอานไดจากหนงัสอือานาปานสตภิาวนา
ของพระธรรมโกศาจารย (พทุธทาสภกิข)ุ  ในหวัขอ “การสโมธานของธรรมในขณะแหงภาวนา”.

ตอน ๖  อานาปานสต ิขัน้ที ่ ๖  (การกำหนดสขุ)
อเุทส หรอื หวัขอแหงอานาปานสตขิอที ่๒ แหงจตกุกะที ่๒  หรอืจดัเปนขัน้ที ่๖  แหง

อานาปานสตทิัง้ปวงนัน้ มอียวูา :
“ภกิษนุัน้ ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่สขุ จกั

หายใจเขา’;  ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่สขุ จกัหายใจออก’”.
(สขุปฏสิเํวท ีอสสฺสสิสฺามตี ิสกิขฺต;ิ สขุปฏสิเํวท ีปสสฺสสิสฺามตี ิสกิขฺต.ิ)

คำอธบิายของอานาปานสตขิัน้ที ่๖ นี ้เปนไปในทำนองเดยีวกนักบัอานาปานสตขิัน้ที่
๕ ทกุประการ จนแทบจะกลาวไดวาเหมอืนกนัทกุตวัอกัษรแตตนจนปลาย.    ผดิกนัอยหูนอย
เดยีวตรงทีว่า ในขัน้ที ่๕ นัน้ เปนการเพงพจิารณาทีป่ติ.    สวนในขัน้ที ่๖ นี ้เพงพจิารณาที่
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ตวัความสขุ อนัเปนสิง่ทีค่กูนัอยกูบัปติ.    แตเนือ่งจากสิง่ทัง้ ๒ นีจ้ดัเปนเวทนาดวยกนั เมือ่
กลาวโดยหลกัรวมจงึเปนสิง่ๆ เดยีวกนั คอืเปนเพยีงเวทนาดวยกนั นัน่เอง.    คำอธบิายเกีย่ว
กบัเรือ่งนีจ้งึเหมอืนกนั โดยประการทัง้ปวง,  มอียแูตวาจะตองทำการวนิจิฉยัในขอทีว่า ปติ
กบัความสขุโดยลกัษณะเฉพาะ  มคีวามแตกตางกันอยางไรบางเทานัน้.

คำวา สขุ
คำวา “สขุ” โดยทัว่ไป  ทานจำแนกเปน ๒ คอื สขุเปนไปในทางกาย และสขุเปนไปใน

ทางจติ.    สขุทีเ่ปนไปในทางกาย เปนสิง่ทีม่มีลูโดยตรงมาจากวตัถหุรอืรปูธรรม และอาการ
ของความสขุแสดงออกมาทางกาย หรอืเนือ่งดวยกายเปนสวนใหญ.    สวนความสขุทีเ่ปนไป
ในทางจติ เปนสิง่ทีส่งูหรอืประณตีขึน้ไปกวานัน้  ฉะนัน้ จงึมมีลูมาจากนามธรรมเปนสวนใหญ
ปรารภธรรมะเปนสวนใหญ และเปนไปในทางจติ คอืแสดงออกในทางจติโดยเฉพาะ;   สวนที่
เปนผลเนือ่งมาถงึทางกายดวยนัน้ ยอมมเีปนธรรมดา แตถอืวาเปนสวนทีพ่ลอยได,   คงเพง
เลง็เอาสวนทีเ่นือ่งอยกูบัจติเปนสวนใหญ.    คำวา ความสขุ ในการเจรญิอานาปานสต ินัน้
หมายถงึความสขุทีเ่ปนความรสูกึขององคฌาน เชนเดยีวกบัปต ิซึง่เปนองคฌานดวยกนั   ฉะนัน้
จงึหมายถงึความสขุทีเ่ปนไปในทางใจโดยสวนเดยีว  และเปนสิง่ทีจ่ะตองหยบิขึน้มาเพงพจิารณา
ในฐานะเปนเวทนาอกีอยางหนึง่ เพ่ือการเจรญิอานาปานสตขิัน้ที ่๖ นี้, โดยวธิอียางเดยีวกนั
กบัการพจิารณาปติ.

วิธีปฏิบัติ
การปฏบิตัอิานาปานสตขิัน้ที ่๖ นี ้  ผปูฏบิตัพิงึยอนไปทำการกำหนดศกึษามาต้ังแต

อานาปานสตขิัน้ที ่๔  พงึกำหนดองคฌานตางๆ ใหแจมแจงอกีครัง้หนึง่.   เมือ่แจมแจงทัว่ทกุ
องคแลว เพือ่กำหนดเจาะจงเอาเฉพาะองคทีเ่รยีกวา “สขุ”  เพือ่การเพงพจิารณาหรอืการ
ตามด ูโดยนยัทีก่ลาวแลวโดยละเอยีดในอานาปานสตขิัน้ที ่๕ ทกุๆ ประการ โดยหวัขอดงัตอ
ไปนี ้คอื :-

๑. สิง่ทีเ่รยีกวาความสขุนี ้คอือะไร ?  มลีกัษณะอยางไร ?
๒. สิง่ทีเ่รยีกวาความสขุนัน้ เกิดขึน้ในขณะไหน  เวลาใด ?
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๓. เกดิขึน้ดวยอำนาจอะไร ? หรอืดวยการทำอยางไร ?
๔. เกดิญาณและสตขิึน้ในลำดบัตอไปดวยอาการอยางไร ?
๕. ในขณะนัน้ชือ่วาเธอยอมตามเหน็ซึง่เวทนา คอืความสขุนัน้  โดยลกัษณะอยางไร

อย ู? แลวละอะไรเสยีได ?
๖. การตามเหน็เวทนานัน้มอีาการแหงการเจริญสตปิฏฐานภาวนาเกดิข้ึนดวยอาการ

อยางไร ?
๗. ในขณะทีส่โมธานซึง่ธรรมยอมมกีารสโมธานธรรม,   ยอมรโูคจรและยอมแทงตลอด

สมตัถะของธรรมนัน้ๆ อยางไร ?
๘. ยอมสโมธานธรรมทีเ่ปนหมวดหม ูโดยรายละเอยีดอยางไร ?
๙. ยอมสโมธานธรรมโดยหลกัใหญ หรอืโดยกวางขวางมจีำนวนเทาไร ? และ
๑๐. มวีธิกีารพิจารณาการเกดิขึน้ ตัง้อย ูดบัไป ของสขุเวทนานัน้โดยละเอยีดอยางไร ?

รวมเปน ๑๐ ประการดงันี ้ซึง่ควรจะกลาวแตใจความ เพือ่เปนเครือ่งทบทวนความจำได
โดยสะดวกอกีครัง้หนึง่ ดงัตอไปนี ้:-

๑. ความสขุในทีน่ี ้คอืสขุทีเ่ปนไปทางจติทีเ่รยีกวา เจตสกิสขุ มลีกัษณะเยอืกเยน็เปนที่
ตัง้แหงปสสทัธหิรอืสมาธโิดยตรง.    ในทีน่ี ้เลง็ถงึสขุซึง่เปนองคฌานองคหนึง่นัน่เอง.

๒. สขุทีเ่ปนเวทนา เนือ่งในการเจรญิอานาปานสตนิี ้ อาจจะเกดิขึน้ไดตัง้แตขณะแหง
อานาปานสตขิัน้ที ่๑  ขัน้ที ่๒  ที ่๓  เปนลำดบัมาและถงึทีส่ดุเปนสขุโดยสมบรูณในขัน้ที ่๔
ขัน้ที ่๕  ที ่๖  (มขีอความโดยละเอยีดดงัทีก่ลาวแลว  ในคำอธบิายอานาปานสตขิัน้ที ่๔  อนั
วาดวยองคฌานเปนลำดบัมา).

๓. ความสขุในทีน่ี ้เกิดมาจากอบุายของการกระทำอนัแยบคาย เนือ่งดวยลมหายใจ
เขา-ออก ดวยอาการ ๑๖ อยาง มกีารรทูัว่ถงึอยซูึง่เอกคัคตาจติเปนตน  และมกีารทำใหแจง
ซึง่ธรรมทีค่วรทำใหแจงไดดวยการกำหนดลมหายใจเขา-ออก เปนทีส่ดุ (โดยอาการอยางเดียว
กนักบัทีก่ลาวแลวในอานาปานสตขิัน้ที ่๕  ในตอนทีก่ลาวถึงการเกดิแหงปต ิ๑๖ ประการ).

๔. เมือ่ความสขุเกดิขึน้ดวยอาการ ๑๖ อยางนัน้แลว  สขุเปนสิง่ทีผ่ปูฏบิตัริพูรอมเฉพาะ
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ดวยอำนาจการหายใจเขา-ออก  สตเิกิดขึน้เปนอนปุสสนาญาณ,  สขุปรากฏขึน้ในฐานะเปน
อารมณ,  สตปิรากฏในฐานะเปนผกูำหนดอารมณ,  ผปูฏบิตัติามเหน็สขุ ดวยสตนิัน้ ดวยญาณ
นัน้ (ดงัทีไ่ดกลาวแลวโดยละเอยีดในอานาปานสตขิัน้ที ่๕).

๕. เธอตามเหน็ความสขุนัน้ โดยความเปนของไมเทีย่ง เปนทกุขเปนอนตัตา.    แลวละ
สญัญาวาเทีย่ง วาสขุ วาอตัตาเสยีได,  เมือ่เบือ่หนายอยลูะความเพลดิเพลนิเสยีได   เมือ่
คลายความกำหนดัอย ูละความกำหนดัเสยีได    เมือ่ทำความดบัอย ูละการกอเสยีได.  เมือ่
ทำการสละคนือย ูละการยดึมัน่เสยีได (ดงัทีไ่ดกลาวแลวโดยละเอยีดในอานาปานสตขิัน้ที ่๕)

๖. เมือ่ตามเหน็เวทนาอย ูดงันัน้ ยอมเปนการเจรญิสตปิฏฐานภาวนาเพราะความหมาย
ทีว่า ไดทำไมใหเกดิความก้ำเกนิของธรรมทีเ่กดิขึน้ในขณะทีส่ตกิำหนดเวทนา, ไดทำใหอนิทรยี
เปนตน รวมกันทำกจิอนัเดยีว,  สามารถทำใหมกีารนำความเพยีรเขาไปเหมาะสมแกธรรมเหลา
นัน้ และอนิทรยีเหลานัน้,  และเพราะเปนสิง่ทีท่ำมากและสองเสพมาก, ดวยเหต ุ๔ ประการนี้
จงึไดชือ่วาภาวนา (ดงัทีไ่ดกลาวแลวโดยละเอยีดในอานาปานสตขิัน้ที ่๕).

๗. เมือ่ภาวนาโดยทำนองนัน้เปนไปโดยสมบรูณ ยอมมกีารสโมธานธรรม เชนอนิทรยี
๕  เปนตน,  ในขณะนัน้มกีารรโูคจร กลาวคอื อารมณของธรรมมอีนิทรยีเปนตนเหลานัน้ และ
มีการแทงตลอดซึ่งสมัตถะ คือคุณคาอันสม่ำเสมอของธรรมเหลานั้น (ดังที่ไดกลาวแลวโดย
ละเอยีดในอานาปานสตขิัน้ที ่๕).

๘. ยอมมกีารสโมธานธรรม อนัเปนหมวดหมโูดยละเอยีด คอืมกีารสโมธานอนิทรยีทัง้
๕  พละทัง้ ๕  โพชฌงคทัง้ ๗  มรรคทัง้ ๘  โดยรายละเอยีดทีอ่าจชีใ้หเหน็ไดอยางชดัเจนวา
เพราะประกอบดวยความหมายอยางไรจึงไดชือ่วาสโมธานธรรมอนัมชีือ่อยางนัน้ (ดงัทีไ่ดกลาว
แลวโดยละเอยีดในอานาปานสตขิัน้ที ่๕).

๙. ยอมสโมธานธรรมโดยกวางขวางถึง ๒๙ ประการ มกีารสโมธานอนิทรยี ๕ เปนตน
และสโมธานอมโตคธะ กลาวคอืนพิพานเปนทีส่ดุ (ดงัทีไ่ดกลาวแลวโดยละเอยีดในอานาปาน-
สตขิัน้ที ่๕).

๑๐. การพจิารณาเวทนาโดยละเอยีด  ไดแกการพจิารณาตวัเวทนาและธรรมอืน่ ที่
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เกดิสบืตอจากเวทนาคอื สญัญา และวติก วาแตละอยางๆ เกดิข้ึน ตัง้อย ูดบัไป อยางไร,
เมือ่เกดิ เกดิเพราะปจจยัอะไร, เมือ่ดบั ดบัเพราะปจจยัอะไร และเมือ่ตัง้อย ูมนัแสดงใหเหน็
อะไร จนเกิดความรูสึกในจิตใจของผูปฏิบัติขึ้นมาอยางไรตามลำดับ (ดังที่ไดกลาวแลวโดย
ละเอยีดในอานาปานสตขิัน้ที ่๕).

สรปุความวา การเจริญอานาปานสตขิัน้ที ่๖ นี ้มกีารปฏบิตัทิกุอยางทกุตอน เปนอยาง
เดยีวกนักบัอานาปานสตขิัน้ที ่๕  ผดิกนัแตอารมณสำหรบัเพงพจิารณาไดเปลีย่นจากเวทนา
คอื ปต ิมาเปนเวทนา คอื สขุ.    ทัง้นี ้เพือ่ใหสิง่ทีเ่รยีกวาความสขุไดรบัการพจิารณาสบืตอไป
จากปต ิในฐานะทีค่วามสขุเปนทีต่ัง้แหงความยดึถอืมากยิง่ขึน้ไปกวาปต,ิ  ผลของการพจิารณา
ยอมสงูกวาปตติามขัน้ไปเปนธรรมดา  เพือ่วาผปูฏบิตัจิกัเปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่เวทนาทัง้ปวง
อยางแทจริง.

ตอน ๗  อานาปานสต ิขัน้ที ่ ๗  (การกำหนดจติตสงัขาร)
อทุเทสแหงอานาปานสตขิัน้ที ่๗  มหีวัขอโดยบาลพีระพทุธภาษติวา

“ภกิษนุัน้ ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่จติต-
สงัขาร จกัหายใจเขา’; ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่
จิตตสังขาร จักหายใจออก’”. (จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ;
จติตฺสงขฺารปฏสิเํวท ีปสสฺสสิสฺามตี ิ สกิขฺต)ิ

   “จติตสังขาร” ในทีน่ี ้คอืสญัญา และเวทนา ซึง่เปนพวกเจตสกิธรรม.    สญัญา
และเวทนาถกูจดัเปนจติตสงัขาร เพราะเปนสิง่ทีเ่ปนไปกบัดวยจติ เนือ่งเฉพาะอยกูบัจติ และ
เปนสิง่ทีป่รงุแตงจติ.    เหตนุัน้สิง่ทัง้ ๒ นีจ้งึไดชือ่วา จติตสงัขาร ซึง่แปลวา เครือ่งปรงุแตง
จิต.    ผมูคีวามสงัเกต จะสงัเกตเหน็ไดเองวา ในอานาปานสตขิัน้กอน ไดพดูถงึสิง่ทัง้ ๓  คอื
เวทนา สญัญา และวติก ในทีน่ีก้ลาวถึงแตเพยีง ๒  คอื สญัญาและเวทนา   สวนวติกนัน้ขาด
หายไป.    ขอนีเ้พราะเหตวุา สิง่ทีเ่รยีกวาวติกนัน้ถกูจดัอยใูนฝายจติ  มไิดอยใูนฝายเครือ่ง
ปรงุแตงจติ  ฉะนัน้ ทานจงึกลาวถงึแตสญัญา กบัเวทนา เพยีง ๒ อยางในฐานะทีเ่ปนจติต-
สงัขาร,  สวนวติกนัน้เปนจติ.
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ทำไมสิง่ทัง้ ๒ นี ้จงึไดชือ่วาเครือ่งปรงุแตงจติ ?  คำตอบมไีดอยางงายๆ วา เพราะ
สญัญาและเวทนาเปนเหตใุหเกดิวติก กลาวคอืความคดิ หรอืทีเ่รยีกวาจติในทีน่ีน้ัน่เอง :   เวทนา
และสญัญา รวมกันทำหนาทีป่รงุแตงจติโดยไมแยกกนั.

 ดงัทีไ่ดกลาวมาแลววา เมือ่มเีวทนาเกดิข้ึน กเ็กดิสญัญาข้ึน ๒ ระยะ คอื สญัญาที่
เปนตวัสมปฤด ีคอืความจำไดหมายรวูา เปนเวทนาชนดิไหน นีอ้ยางหนึง่, ถดัมา คอืสญัญา
ชนดิทีเ่ปนการทำความสำคญัมัน่หมายวาเวทนานัน้เปนตวัตน และเปนของของตนดวยความ
ยดึมัน่ถอืมัน่.    สญัญาอยางในระยะแรกเปนสญัญาในเบญจขนัธ เปนอาการทีเ่ปนไปโดย
อตัโนมตั ิเปนไปตามธรรมชาตยิงัไมเปนตวัเจตนา ยงัไมจดัเปนกศุลหรอือกศุล.    สวนสญัญา
ในระยะหลงั เปนอาการของกเิลสโดยตรง จดัเปนอกศุลเพราะมโีมหะเปนมลู และเปนเหตใุห
ทำกรรมอยางใดอยางหนึง่ โดยเฉพาะกค็อื มโนกรรม ไดแก ความคดิทีจ่ะทำอะไรลงไปดวย
เจตนา และไดชือ่วาเปนมโนกรรมเสรจ็แลวเมือ่ความคดินัน้ไดเปนไปแลว;   สวนทีจ่ะออกมา
เปนกายกรรมหรอืวจกีรรมทหีลงันัน้ เปนอกีกรณหีนึง่.    เพยีงแตทำใหเกดิมโนกรรมอยาง
เดยีวเทานัน้ กไ็ดชือ่วามกีารปรงุแตงจติถงึทีส่ดุเสยีแลว.    ดวยอาการอยางนีเ้อง เวทนากบั
สญัญาจงึไดชือ่วา จติตสงัขาร ซึง่แปลวาธรรมเปนเครือ่งปรงุแตงจติ,   ถาปราศจากเวทนา
และสญัญาเสยีแลว  ความคดิตางๆ จะไมเกดิข้ึน.

อนึง่  พงึทราบวาสญัญาเวทนาทีเ่ปนอดตี กส็ามารถปรงุแตงจติไดโดยทำนองเดยีว
กบัสญัญาและเวทนา ทีเ่พิง่จะเกดิขึน้ในขณะนัน้.    นีเ้รยีกวาเปนตวัเหตโุดยตรง สวนทีเ่ปน
ตวัเหตโุดยออม หรอืทีเ่รยีกวาเปนปจจยั หรอืเปนอปุกรณนัน้กย็งัมอีย ู ไดแกสญัญาทีผ่นวก
เขามาทางใดทางหนึง่ หรอืสวนใดสวนหนึง่ ซึง่ไดแก สญัญาทีม่อียปูระจำสนัดาน เชนนจิจสญัญา
ความสำคญัวาเทีย่ง,  สขุสญัญา ความสำคญัวาสขุ,  และสภุสญัญา ความสำคญัวางาม.    เหลา
นีเ้ปนตน.    สญัญาประเภทนี ้ยอมเขาผนวกกบัสญัญาในรปู เสยีง กลิน่ รส ทีเ่ปนไปในทาง
สำคญัมัน่หมายวาตวั วาตน  วาตวัเขา ตวัเรา  วาของเขา ของเรา ดงันีเ้ปนตน  ความคิด
ตางๆ จงึเกิดขึน้.    ทัง้หมดนี ้ยอมแสดงใหเหน็ไดวา  สิง่ทีเ่รยีกวาสญัญาทกุชนดิยอมเปน
จติตสงัขาร คอืเปนสิง่ทีป่รงุแตงจติ.

ขอสงัเกตพิเศษอยางหนึง่ ซึง่ทกุคนควรจะสงัเกต คอื ขอทีใ่นกรณเีชนนี ้ทานยกเอา
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สญัญามาไวขางหนาเวทนา   ซึง่ในกรณอีืน่หรอืกรณทีัว่ไปทานจะเรยีงลำดบัไววา เวทนา สญัญา
วติก.    การทีย่กเอาสญัญามาวางขางหนาเวทนาเชนนี ้เปนการแสดงอยใูนตวัแลววา สญัญา
นัน่เองเปนตวัการปรงุแตงจติ.    ถาเวทนาใดปราศจากการเกีย่วของกบัสญัญา คอืไมทำหนาที่
กอใหเกดิสญัญาไดแลว  เวทนานัน้กไ็มอาจปรงุแตงจติ เชนเวทนาของพระอรหนัต.

สรุปความไดวา เวทนาที่เนื่องอยูกับสัญญา หรือสัญญาที่เนื่องอยูกับเวทนาเทานั้น
ทีจ่ะทำหนาทีป่รงุแตงจติได.   ถาไมมเีวทนา สญัญากไ็มอาจจะเกดิ จงึไมมอีะไรปรงุแตงจติ.
เวทนากเ็หมอืนกนั เกิดแลวถาไมปรงุแตงสญัญาข้ึนมาได กไ็มปรงุแตงจติ,  และเมือ่มนัปรงุ
แตงสญัญาได กป็รงุแตงจติตอไปโดยแนนอน.    นีค้อืสิง่ทีเ่รยีกวาจติตสงัขาร และอาการที่
มนัปรงุแตงจติ.

อานาปานสตขิอนี ้ มกีารพจิารณาเพงไปยงัเวทนาทีป่รงุแตงจติ ผดิจากอานาปานสติ
ขอที ่๕  และขอที ่๖  ซึง่เพงไปยงัเวทนาในฐานะทีเ่ปนเวทนา :  ขอที ่๕  เพงไปยงัปต ิเปนการ
เพงดเูวทนาโดยเอกเทศ,  ขอที ่๖ เพงดสูขุ เปนการเพงเวทนาโดยวงกวาง หรอืครอบคลมุ
เวทนาทัง้หมด,   สวนขอที ่๗ นีเ้ปนการเพงดเูวทนาในฐานะเปนสิง่ทีป่รงุแตงสญัญา แลว
ปรงุแตงจติในทีส่ดุ, ดงัทีก่ลาวแลว.    ผศูกึษาจะตองสงัเกตความแตกตางกันอยางนี ้ใหเขา
ใจชัดเจนเสยีกอน  มฉิะนัน้จะตองมคีวามฟนเฝอ เพราะชือ่เหมอืนๆ กนั และอธบิายดวยหลกั
เกณฑอยางเดยีวกนั.

บดันี ้จะไดวนิจิฉยัในขอทีว่า จติตสงัขารทีก่ลาวนี้ ปรากฏแกใคร ในขณะไหนตอไป.
ผศูกึษาพึงสงัเกตดูใหด ีจนกระทัง่จบัหลกัสำคญัไดวา สิง่ทีจ่ะตองเพงพจิารณานัน้ ตอง

เปนสิง่ทีก่ำลงัเกดิแกบคุคลนัน้เอง และตรงตามขณะทีท่านระบไุวเปนระเบยีบตายตวัในลำดบั
ของอานาปานสต ิ คอืใหสงัเกตใหเหน็วาสิง่นัน้ๆ ไดเกดิอยตูลอดทกุระยะ นบัตัง้แตระยะเริม่
แรก จนกระทัง่ระยะสดุทายทีต่นกำลงัปฏบิตัอิยู.    สำหรบัสิง่ทีเ่รยีกวาเวทนาทีม่นัมอียอูยาง
ทีจ่ะทำใหเรามองเหน็ไดมา ตัง้แตอานาปานสตขิัน้ที ่๑  คอืการกำหนดลมหายใจยาว,   แตใน
ขณะนัน้เราไปทำในใจอยทูีล่มหายใจ จงึไมไดมองดเูวทนา  ซึง่ทีแ่ทกเ็กดิอยใูนขณะนัน้ กลาว
คอื ความสขุอยางผิวเผิน ทีเ่ริม่เกิดขึน้จากการกำหนดลมหายใจนัน่เอง :   แมเปนเพยีงเวทนา
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เลก็ๆ นอยๆ เพยีงไรกย็งัคงเปนเวทนาอยนูัน่เอง.    นีแ้สดงใหเหน็ชดัลงไปวา แมในขณะแหง
อานาปานสตขิัน้ที ่๑  กม็เีวทนาเกดิอยใูนนัน้  แตเราไมไดกำหนดมนั เพราะบทฝกหดัของเรา
ในขณะนัน้ ไดตองการใหเราฝกกำหนดทีต่วัลมหายใจยาว.    ครัน้ตกมาถงึอานาปานสตขิัน้ที่
๗ นี ้มรีะเบยีบแนะใหยอนกลบัไปกำหนดเวทนามาใหมตัง้แตขัน้ที ่๑  คอืใหเริม่ทำอานาปาน-
สตขิัน้ที ่๑ มาใหม  พอทำแลว แทนทีจ่ะกำหนดทีล่มหายใจ  กลบัสอดสายไปกำหนดเวทนา
เพ่ือใหรวูาเวทนาในขัน้นีเ้ปนอยางไร,  เมือ่พจิารณาเวทนาทีส่งัเกตไดในขัน้นีเ้สรจ็แลว กเ็ลือ่น
มาพิจารณาทีเ่วทนาอนัเกดิขึน้ในขณะแหงอานาปานสตขิัน้ที ่๒  ที ่๓ ที ่๔  ที ่๕  สบืไปตาม
ลำดับ ซึ่งจะทำใหเห็นไดชัดวาเวทนาที่เปนตัวสุขนั้น ไดมีสูงยิ่งขึ้นทุกที จนถึงขั้นสูงสุดใน
อานาปานสตขิัน้ที ่๔ และเรากก็ำหนดด ู มนัรนุแรงยิง่ข้ึนทกุท ีในอานาปานสตขิัน้ที ่๕  ที ่๖
ในลกัษณะตางๆ กนั ตามทีร่ะบไุวในขัน้นัน้ๆ.    ครัน้มาถงึข้ันที ่๗ นี ้เรามองดมูนัในฐานะเปน
ตวัการทีป่รงุแตงจติ หรอืในฐานะทีเ่ปนตวัมารราย ทีก่อใหเกดิความยดึมัน่ถอืมัน่ ตดิพนัอยใูน
วฏัฏสงสาร.

ผศูกึษาอยาเผลอถงึกับทำใหเกดิความสบัสนขึน้แกตวัเอง  โดยเมือ่ไดฟงอยางนี ้ แลว
เกดิเขาใจไปวา มกีารสอนใหกำหนดเวทนาทกุขัน้ของอานาปานสตใินเมือ่ฝกการทำในขัน้นัน้ๆ.
ในทีน่ี ้เพยีงแตบอกใหทราบวาเวทนามนัมอียทูกุขัน้จรงิ  แตเมือ่ฝกนัน้ เราฝกการกำหนดสิง่
อื่นเปนลำดับมาคือกำหนดลมหายใจยาว, กำหนดลมหายใจสั้น, กำหนดลมหายใจทั้งปวง,
กำหนดลมหายใจทีค่อยรำงบัลงๆ, กำหนดปตทิีเ่กดิข้ึนเพราะเหตนุัน้, กำหนดความสขุทีเ่ปน
วงกวางทีส่ดุของเวทนา, และในขัน้นีเ้รากำหนดเวทนาทีท่ำหนาทีป่รงุแตงจติ.    ครัน้มาถงึ
บทฝกทีจ่ะตองกำหนดเปนความไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา ของเวทนาในขัน้ไหนกต็าม  เรา
จะตองยอนไปกำหนดมาตัง้แตเวทนาในขัน้ตน เปนลำดบัมา  จนถงึข้ันปจจบุนัทีก่ำลงัฝกอยู
จนกระทัง่เหน็ชดัวาแมในเวทนาขัน้ทีก่ำหนดลมหายใจยาว กไ็มเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา
เวทนาในขณะทีก่ำหนดลมหายใจสัน้ กไ็มเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา,  เวทนาในขณะทีก่ำหนด
ลมหายใจทัง้ปวง กไ็มเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา,  กระทัง่เวทนาในขัน้ทีล่มหายใจทีร่ำงับ
ลงๆ แมจะเปนเวทนาทีส่งูสดุ และสมบรูณเพยีงไร กย็งัเปนอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา, และเปน
อนจิจงั ทกุขัง อนตัตา ทีน่าสงัเวชยิง่ขึน้ ตามสวนของเวทนาทีส่งูและสมบรูณยิง่ข้ึน.
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ครัน้มาถงึอานาปานสตขิัน้ที ่๕  ที ่๖  เปนขณะทีต่นกำลงัเอบิอาบอยดูวยสขุเวทนาสงู
สดุ กย็ิง่เหน็ความเปนอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา สงูสดุยิง่ข้ึนไปตามสวน เหลอืทีจ่ะประมาณได
ในเมือ่นำไปเทยีบกนักบัการเหน็แจง   เวทนาทีเ่กดิข้ึนในขัน้ตนๆ คอืขัน้ทีก่ำหนดลมหายใจ
ยาวสัน้ เปนตน.   ฉะนัน้เมือ่ถามขึน้วา จติตสงัขารคอืสญัญาและเวทนานีเ้กดิข้ึนแกใคร ?
ในขณะไหน ?   คำตอบจงึมวีา มนัเกดิและแจมแจงแกผปูฏบิตั ิ  ในขณะทีก่ำลงัปฏบิตัใิน
อานาปานสตทิกุๆ ขัน้  ทกุขณะทีเ่ขาหายใจเขา-ออกอย ูตัง้แตขัน้ที ่๑ มาจนถงึขัน้ที ่๗ ทเีดยีว;
ในขัน้แรก กเ็หน็เวทนาทีไ่มเปนล่ำเปนสนัอะไร  ครัน้ผานขัน้ที ่๓ มาแลว  กถ็งึเวทนาทีเ่ปน
ล่ำเปนสนั  จนประกอบอยกูบัเอกคัคตาจติคอืความเปนสมาธ ิ ชนดิทีม่สีขุเปนองคฌานอยดูวย
องคหนึง่  โดยเจาะจงกค็อืสงูขึน้มา ไดถงึองคฌานในขัน้ตตยิฌาน ทีส่ามารถทำใหเราแจม
แจงตอเวทนาทีเ่รยีกวาสขุนีไ้ดเตม็ที่.    ยิง่เหน็เวทนาชดัเทาไร กห็มายความวาเหน็อนจิจงั
ทกุขังอนตัตา ชดัยิง่ขึน้ไปเทานัน้ จงึจะเรยีกวาแจมแจงตอเวทนาจรงิๆ หรอืเวทนาเปนสิง่ที่
แจมแจงตอผูนั้นจริงๆ.

สรปุความอยางสัน้ๆ ทีส่ดุอกีครัง้หนึง่วา เวทนาโดยความหมายทัว่ไปกด็ ีเวทนาโดย
ความหมายที่เปนจิตตสังขารก็ดี  ปรากฏแกบุคคลผูปฏิบัติไดในทุกขั้นของอานาปานสติ
จนกระทัง่ถงึขัน้ที ่๗ นี ้ และแมในขณะทีก่ำลงัแจมแจงอยดูวยความเปนอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา
ดังนี้.

บดันี ้จะไดวนิจิฉยัตอไปถงึขอทีว่า  ผปูฏบิตัจิะรพูรอมเฉพาะซึง่จติตสงัขารดวยอาการ
อยางไรตอไป.

คำวา รพูรอมเฉพาะซึง่จติตสงัขาร  ในทีน่ี ้มหีลกัเกณฑทำนองเดยีวกนักบัการรพูรอม
เฉพาะตอปตแิละสขุ ดงัทีก่ลาวมาแลวในอานาปานสตขิัน้ตนๆ  จนแทบจะกลาวไดวา เหมอืน
กนัทกุตัวอกัษร กลาวคอื สญัญาและเวทนาทีท่ำหนาทีเ่ปนจติตสงัขารในทีน่ี ้ปรากฏชดัแจง
แกผปูฏบิตั ิในเมือ่เขาไดพจิารณาเวทนานีอ้ย ูดวยอาการ ๑๖ อยาง เปนลำดบัไป คอื รทูัว่อยู
กำหนดอย ู  รชูดัอย ู  เหน็ชดัอย ู  พจิารณาอย ู  อธษิฐานอย ู  ปลงจติลงดวยความเชือ่อยู
ประกอบความเพยีรอย ู ดำรงสตอิย ู จติตัง้มัน่อย ู รชูดัดวยปญญาอย ู รยูิง่ดวยปญญาเปน
เครือ่งรยูิง่อย ูรอบรสูิง่ทีค่วรกำหนดรอูย ู ละธรรมทีค่วรละอย ูเจรญิธรรมทีค่วรเจรญิอย ูและ
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ทำใหแจงธรรมในธรรมทีค่วรใหแจงอย ูดวยอำนาจการหายใจเขา-ออก ดวยตนเองผเูหน็ชดั
แจงอยวูาเวทนาทีก่ำลงัปรากฏอยใูนการกำหนดของตนนัน่แเหละ เปนสิง่ทีป่รงุแตงจติรวมกัน
กบัสญัญา ดงัทีก่ลาวแลว.

ขอนีห้มายความวา ทกุระยะแหงการกำหนดทัง้ ๑๖ ระยะ ตองรแูจงเวทนาในฐานะที่
ปรุงแตงจิต เชนเดียวกับรูแจงเวทนาในอานาปานสติขั้นที่ ๕  ที่ ๖  ในฐานะที่เปนเวทนา
ลวนๆ แตรอูยดูวยอาการทัง้ ๑๖ อยางเดียวกนั.

สรปุความสัน้ทีส่ดุกค็อืวา ทกุลมหายใจเขา-ออก ตนกำลงัปฏบิตัอิยใูนขัน้ไหน ดวยอาการ
อยางไร ก็แจมแจงตอเวทนาโดยความหมายทีว่าเปนจติตสงัขารอยตูลอดเวลานัน่เอง,  ลกัษณะ
และอาการตางๆ ของเวทนามรีายละเอยีดปรากฏอยแูลว ในอานาปานสตขิัน้ที ่๕.

เรือ่งตอไปทีเ่หลอือย ูคอืเรือ่งการทีส่ตแิละญาณเกดิข้ึนโดยสมบรูณ.    การเหน็เวทนา
ในลกัษณะทีเ่ปนเวทนานปุสสนาสตปิฏฐานถาวนา,  การสโมธานซึง่อนิทรยีรพูรอมทัง้รโูคจร
และสมตัถะโดยรายละเอยีดตางๆ,  กระทัง่อาการของธรรมะทีผ่ปูฏบิตั ิยอมประมวลมาไดใน
ขณะนัน้ถงึ ๒๙ อยางดวยกนั,  มรีายละเอยีดตรงเปนอยางเดียวกนักบัทีก่ลาวแลวในตอนทาย
ของอานาปานสตขิัน้ที ่๕,  ไมจำเปนตองนำมาวนิจิฉยัอกีในทีน่ี้.    สรปุความแหงอานาปาน-
สตขิัน้ที ่๗ นีไ้ดวา มหีลกัเกณฑแหงการปฏบิตัอิยางเดียวกนักบัอานาปานสตขิัน้ที ่๕  ที ่๖
ทกุประการ ผดิกนัอยางเดียวคอืในทีน่ีเ้ปนการพจิารณาเวทนาในฐานะทีเ่ปนเครือ่งปรงุแตงจติ
แทนทีจ่ะพจิารณาแตเพยีงวา เวทนาคอือะไร หรอืเปนอยางไร  ซึง่เปนการพจิารณาในขัน้ที่
๕  ที ่๖  นัน่เอง.

ตอน ๘  อานาปานสต ิขัน้ที ่๘  (การกำหนดจติตสงัขารใหรำงบั)
อทุเทสแหงอานาปานสตขิัน้ที ่๘ นี ้มหีวัขอวา

“ภกิษนุัน้ ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผทูำจติตสงัขารใหรำงบั
อย ูจกัหายใจเขา’; ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผทูำจติตสงัขารใหรำงับ
อย ูจกัหายใจออก’”. (ปสสฺมภฺย ํจติตฺสงขฺารํ อสสฺสสิสฺามตี ิสกิขฺต;ิ ปสสฺมภฺยํ
จติตฺสงขฺาร ํปสสฺสสิสฺามตี ิ สกิขฺต.ิ)
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การทำจติตสงัขารใหรำงบั ยอมเนือ่งกนัอยกูบัการทำกายสงัขารใหรำงบั,  ฉะนัน้ จงึ
มกีารทำโดยแยบคาย ในสวนทีเ่ปนการทำกายสงัขารใหรำงบัรวมอยดูวย  กลาวคอื เมือ่บคุคล
ผปูฏบิตักิำลงัมอีำนาจของสญัญาและเวทนาครอบงำจติอยอูยางรนุแรง  มวีติกอยางใดอยาง
หนึง่อย ูแมในทางทีเ่ปนกศุลกต็าม  เขายอมสามารถบรรเทากำลงัหรอือำนาจของสญัญาและ
เวทนาลงเสยีได ดวยการทำลมหายใจเขา-ออกทีก่ำลงัเปนไปอยอูยางหยาบๆ นัน้ ใหละเอยีด
ลงๆ;  เมือ่ลมหายใจละเอยีดลง  ความรสูกึทีเ่ปนสญัญาและเวทนากร็ำงบัลง ซึง่มผีลทำให
วติกพลอยรำงบัลงไปตามกนั.    นีค่อืการทำจติสงัขารใหรำงบัลงดวยอบุายอนัแรก.

วธิปีฏบิตั ิคอืผปูฏบิตัคิอยกำหนดความรนุแรงของสญัญาและเวทนาเปนนมิติและเปน
อารมณอย ูในใจ  กำหนดใหเหน็ชดัเจนจรงิๆ วามนัรนุแรงอยอูยางไรเบือ้งตน แลวมนัคอยๆ
ระงบัหรอืคอยออนกำลงัลงอยางไรเปนลำดบัมา  ในเมือ่มกีารควบคมุลมหายใจใหประณตี หรอื
ละเอยีดยิง่ข้ึนตามลำดบั   พงึถอืเปนหลกัวา การควบคมุลมหายใจ เปนการควบคมุสญัญา
และเวทนาพรอมกนัไปในตวั :  เมือ่ทำลมหายใจใหประณตีได กส็ามารถทำสญัญาและเวทนา
ใหออนกำลงัลงได.    หากแตวาในขัน้นี ้  ไมกำหนดนมิติหรืออารมณทีล่มหายใจอนัคอยๆ
รำงบัลง  แตกำหนดตวัสญัญาและเวทนาทีค่อยๆ รำงบัลงตามลมหายใจนัน้เอง  เปนนมิติ
หรอือารมณของสต ิ  ฉะนัน้ จงึไดชือ่วา ทำในบทศกึษาวา เราเปนผทูำจติตสงัขารใหรำงบั
อยู  ดงันี้.

หลักสำคัญมีอยูวา เมื่อลมยิ่งละเอียดเทาไร  เวทนาและสัญญาก็รำงับลงเทานั้น
จติถงึความละเอยีดไมฟงุซานยิง่ขึน้เทานัน้.   เมือ่ถอืเอาความทีจ่ติไมฟงุซาน เพราะมคีวาม
รำงบัลงแหงสญัญาและเวทนา กด็ ี  และความทีจ่ติไมฟงุซาน เพราะกำหนดเอาสญัญาและ
เวทนาในขณะนัน้เปนอารมณอย ูกด็ ี มาเปนหลกั   กเ็ปนอนักลาวไดวา ไดมกีารถอืเอาเวทนา
ทีเ่ปนตวัจติตสงัขารโดยตรงทีก่ำลงัรำงบัอยูๆ  เปนอารมณแหงการกำหนดแลว ดงันี้.     เปน
อนัวาในขณะนัน้มคีวามเตม็ทีแ่หงการหายใจ :  มคีวามเตม็ทีแ่หงการหายใจเขา-ออก,  มคีวาม
เตม็ทีแ่หงสตทิีเ่ขาไปกำหนดเวทนาทีร่ำงบัลงๆ ตามลมหายใจทีร่ำงบัลง,  และมคีวามเตม็ที่
แหงความเปนสมาธ ิ คอืความทีจ่ติแนวแนดวยอำนาจของสตทิีก่ำหนดเวทนาอนัรำงบัลงตามลม
หายใจนัน้.    ฉะนัน้ จงึเปนอนัวา แมจะเปนการกำหนดจติตสงัขาร คอืเวทนาและสญัญาที่



ธรรมปฏิบัติ ๕ สาย : อานาปานสติ
2 - 130

รำงบัอยกูม็คีวามเปนสต ิและความเปนสมาธโิดยสมบรูณ.

สวนทีจ่ดัเปนอนปุสสนา หรอืเปนญาณในอานาปานสตขิัน้นีน้ัน้ ไดแก การพิจารณา
เหน็เวทนาทีก่ำลงัรำงบัลงนัน้เอง วาเปนจติตสงัขารทีไ่มเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา  จนกระทัง่
ละสญัญาวาเทีย่ง วาสขุ วาตวัตนเสยีได,  นีเ้ปนอนปุสสนาดวย  เปนการรำงบัสญัญาวาเทีย่ง
วาสขุ วาอตัตาเสยีดวย;  จงึเปนทัง้ญาณและเปนทัง้การรำงับจติตสงัขารอยางยิง่พรอมกนั
ไปในตวั.    หลงัจากนัน้ยอมเกดิความเบือ่หนาย คลายกำหนดั ความดบั และความสละคนื ซึง่
ทำใหละความเพลนิ ความกำหนดั ความกอขึน้ และความยดึมัน่เสยีได โดยนยัทีก่ลาวแลวโดย
ละเอยีดในตอนทายของอานาปานสตขิัน้ที ่๕.    และอาการทัง้หมดนีเ้ปนอาการของเวทนา-
นุปสสนาสติปฏฐานภาวนา  ซึ่งมีความหมายเต็มตามอรรถแหงคำวา ภาวนา โดยสมบูรณ
จงึเปนการประมวลมาไดซึง่ธรรมทัง้ปวงมอีนิทรยี ๕ เปนตน และมอีมโตคธะเปนทีส่ดุ  รวม
กนัเปน ๒๙ อยาง ดงัทีก่ลาวแลวในตอนทายของอานาปานสตขิัน้ที ่๕  เชนเดยีวกนั.

คำวา รำงบั  มคีวามหมายตัง้แตความคอยๆ รำงับลง กระทัง่ถงึความดบัสนทิ และ
เปนความเขาไปสงบรำงับแลวโดยสิ้นเชิง.    ขอนี้หมายถึงการที่เวทนามีกำลังออนลงๆ
จนกระทัง่ดบัไปไมปรากฏ.    ผลกค็อืปรงุแตงจตินอยๆ ลง จนกระทัง่ไมมกีารปรงุแตงจติเลย
ซึง่เรียกวาระงบัจติสงัขารเสยีได.    อาการทัง้หมดนี ้เปนไปไดเพราะการควบคมุกำลงัของ
สญัญาและเวทนา โดยอาศยัการควบคมุลมหายใจโดยนยัดงัทีก่ลาวแลว.    โดยอำนาจของ
สตเิปนการทำใหจติตสงัขารรำงบัลง,   ดวยอำนาจของสมาธ ิเปนการใหจติตสงัขารรำงบัไป
ไมปรากฏ.    ดวยอำนาจของอนปุสสนาหรอืญาณ ทำใหจติตสงัขารขาดเหตขุาดปจจยัทีจ่ะ
ปรงุแตง คอืจะไมมสีญัญาหรอืเวทนาชนดิทีจ่ะเปนจติตสงัขารขึน้มาได ตลอดเวลาทีอ่นปุสสนา
หรอืญาณนัน้ยงัมอียู, กลาวคอื ยงัเปนการเจรญิภาวนาอยู.

สรปุความวา สตกิด็ ีสมาธกิด็ ีอนปุสสนา หรอืญาณกด็ ี ซึง่รวมเรยีกวาภาวนาในทีน่ี้
เปนไปโดยอาศยัลมหายใจเขา หายใจออก  และควบคมุลมหายใจเขา-ออกโดยอาการทีส่ามารถ
ควบคมุสญัญาและเวทนาไดอกีตอหนึง่.

ภาวนานีไ้ดชือ่วาอานาปานสต ิ  เพราะมกีารกำหนดทีล่มหายใจ หรอืดวยลมหายใจ
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หรอืโดยการเนือ่งดวยลมหายใจ  เชนเดยีวกบัอานาปานสตใินขัน้ตนๆ ทีแ่ลวมา  และไดชือ่วา
เวทนานุปสสนาสติปฏฐานภาวนา ก็เพราะเปนการเจริญภาวนา ที่มีการกำหนดสติหรือการ
เขาไปตัง้ไวซึง่สต ิดวยการตามพจิารณาซึง่เวทนานัน้เอง.  และเนือ่งจากภาวนานีเ้ปนไปทกุ
ลมหายใจเขา-ออก จึงกลาววาเปนอานาปานสติดวย เปนสติปฏฐานภาวนาดวย ดวย
อาการอยางนี้.

การวนิจิฉยัในอานาปานสตขิัน้ที ่๘  สิน้สดุลงเพยีงแคนี ้ซึง่เปนการสิน้สดุของจตกุกะ
ที ่๒  อนักลาวถงึภาวนาทีม่เีวทนาเปนอารมณทัง้ ๔ ขัน้.

(จบ อานาปานสตขิัน้ที ่๘  อนัวาดวยการทำจติตสงัขารใหรำงบั)

ในจตกุกะที ่๒ นี ้ทานแนะใหสงัเกตวา การปฏบิตัทิีด่ำเนนิมาถงึจตกุกะที ่๒ นี ้สิง่ที่
เรยีกวาญาณในอนปุสสนา กม็อีย ู๘.    และอนสุสตซิึง่เปนเครือ่งกำหนด กม็อีย ู๘.    ทีก่ลาว
วา ๘  ในทีน่ี ้หมายถงึญาณกต็าม อนสุสตกิต็าม ทีท่ำหนาทีเ่ขาไปร ูและเขาไปกำหนดตาม
ลำดบันัน้ ไดกำหนดปตหิายใจเขา ๑ หายใจออก ๑, กำหนดสขุหายใจเขา ๑ หายใจออก ๑,
กำหนดจติตสงัขารหายใจเขา ๑ หายใจออก ๑  และกำหนดความทีจ่ติตสงัขารนัน้รำงบัลงๆ
หายใจเขา ๑ หายใจออก ๑, รวมกันจงึเปน ๘.    ขอนัน้เปนการแสดงวาอนปุสสนาคอืการ
ตามเหน็กด็ ี อนสุสตคิอืการตามกำหนดกด็ ี ตองเปนไปครบทัง้ ๘ จรงิๆ และสม่ำเสมอเทากนั
จรงิๆ จงึจะเปนการสมบรูณแหงจตกุกะที ่๒ นี้.

อานาปานสต ิจตกุกะที ่๒ จบ
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จตกุกะที ่๓  จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน
(ตัง้แตการกำหนดลกัษณะของจติ จนถงึ การทำจติใหปลอยสิง่ทีเ่กดิกบัจติ)

บดันีม้าถงึการปฏบิตัใินอานาปานสตจิตกุกะที ่๓  ซึง่กลาวถงึอานาปานสตอิกี ๔ ขัน้
เปนลำดบัไปคอื :-

ขัน้ที ่๙  การเปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่จติ หายใจเขา-ออก ๑,

ขัน้ที ่๑๐ การทำจติใหปราโมทยยิง่อย ูหายใจเขา-ออก ๑,

ขัน้ที ่๑๑ การทำจติใหตัง้มัน่อย ูหายใจเขา-ออก ๑,

ขัน้ที ่๑๒ การทำจติใหปลอยอย ูหายใจเขา-ออก ๑,

รวมเปน ๔ ขัน้ดวยกนัดงันี;้   ทัง้ ๔ ขัน้นี ้จดัเปนหมวดทีพ่จิารณาจติเปนอารมณ
สำหรบัการศกึษา,  แทนทีจ่ะกำหนดพจิารณากายคอืลมหายใจ และเวทนาดงัทีก่ลาวแลว ใน
จตกุกะที ่๑  และที ่๒.

ตอน ๙  อานาปานสต ิขัน้ที ่ ๙  (การรพูรอมซึง่จติ)
อทุเทสแหงอานาปานสตขิอที ่๑ แหงจตกุกะที ่๓  หรอืจดัเปนอานาปานสตขิอที ่๙

แหงอานาปานสตทิัง้หมดนัน้ มวีา
“ภกิษนุัน้ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่จติ จกั

หายใจเขา’; ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผรูพูรอมเฉพาะ ซึง่จติ จกัหายใจ
ออก’”. (จติตฺปฏสิเํวท ี  อสสฺสสิสฺามตี ิ  สกิขฺต;ิ จติตฺปฏสิเํวท ีปสสฺสสิสฺามตีิ
สิกฺขติ.)

ใจความสำคญัทีจ่ะตองศกึษามีอยเูปนหวัขอใหญๆ  คอื  ๑. คำวายอมทำในบทศกึษา;
๒. คำวา เปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่จติ;   ๓. ญาณและสตพิรอมทัง้ธรรมอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้โดยสมควร
แกการปฏบิตั;ิ มคีำอธบิายโดยละเอยีดดงัตอไปนี ้:-
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คำวา “ยอมศกึษาในบทศกึษา”.  คำนี ้ มคีำอธบิายเหมอืนกนัทกุขัน้ของอานาปาน-
สติ  โดยใจความทั่วไปก็คือ  ขณะที่กำหนดอารมณของอานาปานสติอยางใดอยางหนึ่งอยู
ยอมไมมโีทษเกดิขึน้ทางกายหรอืทางวาจา และเปนการสำรวมเปนอยางดี  ชนดิทีเ่ปนศลีอยู
ในตวั;   นีช้ือ่วาสลีสกิขาของผนูัน้ในขณะนัน้.    ความไมฟงุซานแหงจติในขณะทีท่ำอานาปาน-
สตอิย ูชือ่วาจติตสกิขาของผนูัน้ในขณะนัน้.    การพิจารณาอารมณของอานาปานสต ิกลาว
คอื กาย เวทนา และจติ เปนตน โดยความเปนของไมเทีย่ง เปนตน นัน้ชือ่วาเปนปญญาสกิขา
ของผนูัน้ในขณะนัน้.    เม่ือเปนดงันี ้ เปนอนักลาวไดวา ในขณะนัน้ผนูัน้ยอมทำสมบรูณใน
สกิขาทัง้ ๓ อยแูลวในตวั.    สวนทีเ่ปนเฉพาะกรณนีัน้ หมายถงึการทีใ่นขณะแหงอานาปาน-
สตขิัน้หนึง่ๆ นัน้  ผนูัน้กำลงัปฏบิตัอิยางไรอย ูคอืกำลงัพจิารณาอารมณอะไรอย ู โดยอาการ
อยางใด;   แตถงึกระนัน้กต็าม ยงัเปนอนักลาวไดวาดวยการปฏบิตัเิพยีงอยางเดียวนัน้  เขา
กก็ำลงัทำในบทศกึษาครบทัง้ ๓ อยางในตวัอยนูัน่เอง ดงันี้.    ความหมายของคำวา ยอม
ทำในบทศกึษา ยอมเปนดงันีเ้หมอืนกนัในทีท่กุแหง ซึง่ไมจำเปนจะตองกลาวถึงอกีในโอกาส
ขางหนาในบทตอๆ ไป.

ที่วา “รูพรอมเฉพาะซึ่งจิต” นั้น  มีสวนที่ตองทำความวินิจฉัยแยกกัน คือคำวา
“รพูรอมเฉพาะ” และคำวา “จติ”   สำหรบัคำวา “รพูรอมเฉพาะ” นัน้ มคีำอธบิายเหมอืนใน
บททีแ่ลวมา ซึง่อาจจะสรปุความไดสัน้ๆ วา  การทีจ่ะรพูรอมเฉพาะตอสิง่ใดนัน้  หมายถงึ
การทำสิง่นัน้ใหเกดิขึน้เปนอารมณของการกำหนด แลวพจิารณาโดยละเอยีดถีถ่วนวาสิง่นัน้เปน
อยางไร  ประกอบอยดูวยลกัษณะอยางไร  จนกระทัง่เกดิความเบือ่หนายคลายกำหนดัจาก
สิง่นัน้อยทูกุลมหายใจเขา-ออก,  ชือ่วารพูรอมเฉพาะตอสิง่นัน้.    สำหรบัในทีน่ี ้กค็อืรพูรอม
เฉพาะตอจติโดยวธิดีงักลาวแลว  ซึง่จะไดวนิจิฉยัในคำวาจติ โดยละเอยีดสบืไป.

คำวา “จติ” ทานจำแนกโดยละเอยีดดวยคำตอไปนีค้อื มโน = ใจ,  มานส ํ= มนสั,
หทย ํ = หวัใจ, ปณฑฺร ํ = น้ำใจ (คำนีแ้ปลวาขาว), มนายตนํ=อายตนะ คอืใจ, มนนิทฺรฺยิ ํ =
อนิทรยี คอืใจ, วิญฺาณ ํ= ธรรมชาตทิีร่โูดยวเิศษ,  วิญฺาณกขฺนโฺธ = กองหรอืสวนคอืวญิญาณ,
มโนวิญฺาณธาต ุ= ธาตคุอืความรวูเิศษฝายใจ  ทัง้หมดนีล้วนแตหมายถงึจติ หรอืเปนคำทีใ่ช
เรยีกแทนคำวาจติ  แมจะมคีำวา หทย ํรวมอยดูวย กใ็หถอืเอาความวา หมายถงึจติ มไิดหมาย
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ถงึกอนเนือ้หวัใจดงัความหมายธรรมดา;  ฉะนัน้ ขอใหถอืเอา ความหมายของคำเหลานีท้กุ
คำมารวมกนัเปนความหมายของคำวา “จติ” ในทีน่ี้.

จตินีจ้ะรพูรอมเฉพาะไดทีไ่หน ?  คำตอบในวงการทำอานาปานสตยิอมตอบวา รพูรอม
เฉพาะไดทีจ่ติทกุขัน้  ในทกุขณะแหงการทำอานาปานสตนิัน่เอง;  เพราะฉะนัน้ ผทูีท่ำอานาปาน-
สตขิัน้ที ่๙ นี ้ จะตองพจิารณาดจูติวาเปนอยางไร  มาทกุขัน้ของการทำอานาปานสตทิีแ่ลว
มาทัง้ ๘ ขัน้   เขาจะตองเริม่ทำอานาปานสตมิาตัง้แตขัน้ตน ทกุขัน้ตามลำดบั  และเพงพจิารณา
ดลูกัษณะของจติมาตามลำดบัตัง้แตขัน้ที ่๑ จนถงึข้ันที ่๘  จนกระทัง่เหน็ชดัวา :-

๑. จติในขณะกำหนดลมหายใจยาว นัน้เปนอยางไร;
๒. จติในขณะกำหนดลมหายใจสัน้ นัน้เปนอยางไร;
๓. จติในขณะมกีารกำหนดรพูรอมเฉพาะซึง่กายทัง้ปวง นัน้เปนอยางไร;
๔. จติในขณะทีก่ำลงัทำกายสงัขารใหรำงบั นัน้เปนอยางไร;
๕. จติในขณะทีก่ำลงัรพูรอมเฉพาะตอปตอิย ูนัน้เปนอยางไร;
๖. จติในขณะทีก่ำลงัรพูรอมเฉพาะตอสขุอย ูนัน้เปนอยางไร;
๗. จติในขณะทีก่ำลงัรพูรอมเฉพาะซึง่จติสงัขารอย ูนัน้เปนอยางไร;
๘. จติในขณะทีก่ำลงัทำจติตสงัขารใหรำงบัอย ูนัน้เปนอยางไร;

ซึง่จะพจิารณาเหน็ไดวา มลีกัษณะแตกตางกนัอยางไรเปนลำดบัมา จนกระทัง่ถงึขณะนี;้
ครัน้ในทีส่ดุตองพจิารณาใหเหน็ลกัษณะแหงความไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา เปนตน  ของ
จติเหลานัน้ทกุๆ ขัน้ เพ่ือถอนเสยีซึง่ความสำคญัผดิวาเทีย่ง วาสขุ วาอตัตา  จนกระทัง่มคีวาม
เบือ่หนายคลายกำหนดั ความดบัและความสละคนืดงัทีก่ลาวแลว.    ทัง้หมดนี ้กระทำดวย
การพิจารณาทีล่ะเอยีดยิง่ขึน้เปนลำดบั โดยอาการ ๑๖ อยาง ดงัทีก่ลาวแลวโดยละเอยีดใน
อานาปานสตขิัน้ตนๆ,  ซึง่โดยใจความกค็อื รทูัว่อยู, กำหนดอย,ู  รอูย,ู  เหน็อยู,  พจิารณาอยู,
อธษิฐานอยู,  ปลงจติลงโดยความเชือ่อยู,  ประคองความเพยีรอยู,  ดำรงสตอิยู, จติตัง้มัน่อยู,
รูชัดดวยปญญาอยู,  รูยิ่งดวยปญญาเปนเครื่องรูยิ่งอยู,  รอบรูในธรรมที่ควรกำหนดรูอยู,
ละธรรมที่ควรละอยู,  เจริญธรรมที่ควรเจริญอยู,  และทำใหแจงธรรมที่ควรทำใหแจงอยู;
ทกุๆ ขัน้ทำดวยจติทีป่ระกอบไปดวยเอกคัคตาไมฟงุซานอยทูกุลมหายใจเขา-ออก จนกระทัง่
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เหน็อยางแจมแจงวา จติทัง้หมดนัน้เปนสงัขารธรรม มคีวามไมเทีย่ง เปนทกุข ? เปนอนตัตา
เปนตน ดงักลาวแลว.    ทัง้หมดนี ้คอืคำอธบิายของคำวา “รพูรอมเฉพาะซึง่จติ”.

ในทีอ่ืน่อกีบางแหง  มบีาลแีสดงลกัษณะตางๆ  ของจติไวอกีปรยิายหนึง่ ซึง่สามารถ
นำมาใชเปนหลกัในการพจิารณาดจูติได เพิม่ขึน้อกีสวนหนึง่  ในทีน่ัน้มกีารแนะใหพจิารณา
ดจูติโดยนยัดงัตอไปนี ้:-

๑. จติกำลงัประกอบอยดูวยราคะ หรอืไมประกอบดวยราคะ;
๒. จติกำลงัประกอบอยดูวยโทสะ หรอืไมประกอบดวยโทสะ;
๓. จติกำลงัประกอบอยดูวยโมหะ หรอืไมประกอบดวยโมหะ;
๔. จติกำลงัหดห ูหรอืกำลงัฟงุซาน;
๕. จติกำลงัตัง้อยใูนฌาน หรอืไมตัง้อยใูนฌาน;
๖. จติมจีติอืน่เหนอื หรอืไมมจีติอืน่เหนอื;
๗. จติมัน่คง หรอืไมมัน่คง;
๘. จติมกีารปลอยสิง่ทีเ่กดิแกจติ หรอืไมมกีารปลอย;

แตในทีส่ดุ กย็อมนำไปสกูารพิจารณาวา แมจติจะประกอบอยดูวยลกัษณะเชนไร  กย็งั
คงประกอบอยดูวยความเปนอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา อยนูัน่เอง,  ซึง่ทำใหมผีลแหงการพจิารณา
เปนไปในทำนองเดยีวกนักบัการพจิารณาตามวธิทีีก่ลาวแลวขางบน ทัง้สิน้.

สวนขอทีว่า ญาณและสตพิรอมทัง้ธรรมอืน่ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้โดยสมควรแกการปฏบิตั ิอยาง
ไรนัน้  กม็คีำอธบิายเหมอืนอยางทีก่ลาวแลว ในอานาปานสตขิัน้ตน  แตนีซ้ึง่ใครจะขอซกั
ซอมความเขาใจอกีครัง้หนึง่  คอืเมือ่มกีารพิจารณาและรพูรอมเฉพาะซึง่จติอยโูดยอาการ ๑๖
อยางดงัทีก่ลาวแลว  จติกเ็ปนสิง่ทีป่รากฏชดั  ดวยอำนาจลมหายใจเขา-ออกของบคุคลผรูู
พรอมเฉพาะอยดูวยอาการอยางนี้.    การกำหนดนัน้เปนสต;ิ  สตนิัน้เปนอนปุสสนาญาณใน
ทีส่ดุ;  ผปูฏบิตัติามเหน็จตินัน้ ดวยสตนิัน้ ดวยญาณนัน้ อยทูกุลมหายใจเขา-ออก จงึเกดิมี
ภาวนาที่เรียกวาจิตตานุปสสนาสติปฏฐานภาวนาขึ้นโดยสมบูรณอยูในขณะนั้น  เพราะวา
สมบรูณไปดวยอรรถทัง้ ๔ ของภาวนา ดงัทีก่ลาวแลวขางตนโดยละเอยีด
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อรรถ ๔ โดยหวัขอ คอื
๑. ความไมก้ำเกินกนัของธรรมทีเ่กดิข้ึนในสตปิฏฐานนัน้
๒. อนิทรยีทัง้หลายมรีสหรอืกจิเปนอนัเดยีวกนั
๓. นำความเพยีรเขาไปสมควรแกธรรมและอนิทรยี
๔. เปนทีส่องเสพมากแหงจติ.

เมือ่การปฏบิตัเิปนสตปิฏฐานภาวนาโดยสมบรูณเชนนีแ้ลว ยอมสโมธานธรรมตางๆ คอื
กอใหเกดิธรรมะชือ่นัน้ๆ ขึน้โดยสมควรแกการปฏบิตัใินขณะนัน้  ดงัทีท่านใหตวัอยางไวเปน
๒๙ อยางดวยกนั มกีารสโมธานซึง่อนิทรยี ๕  พละ ๕  โพชฌงค ๗  มรรคมอีงค ๘  สตปิฏฐาน
๔  ฯลฯ เปนลำดบัไป  จนกระทัง่ถงึวมิตุตแิละอมโตคธะ เปนทีส่ดุ ดงัทีก่ลาวแลวโดยละเอยีด
ในคำอธบิายของอานาปานสตขิัน้ที ่๕.    อนึง่ จะตองเขาใจไวเสมอไปวา การสโมธานธรรม
หมวดใดหมวดหนึง่กต็าม ยอมมกีารรซูึง่โคจร คอืสิง่ทีเ่ปนอารมณของธรรมนัน้  และยอมมี
การแทงตลอดสมตัถะเกีย่วกบัธรรมนัน้ดวยเสมอไป  มรีายละเอยีดดงัทีก่ลาวแลวในคำอธบิาย
เรือ่งนัน้ในอานาปานสตขิัน้ตนๆ แตนี้.    รวมความวา สต ิคอืการกำหนดกเ็กดิข้ึน, ญาณคอื
ความรกูเ็กิดขึน้,  การกระทำทีเ่รยีกวาภาวนากเ็กดิข้ึน,  ธรรมตางๆ ๒๙ อยางก็ประมวลมา
ได.    ความเบือ่หนาย คลายกำหนดั ความดบัและความสลดัคอื ซึง่เปนผลของการกระทำ
กเ็กดิข้ึนโดยอาการตางๆ ดงัทีก่ลาวแลวในเรือ่งนัน้ๆ.  นีค้อืญาณและสตเิปนตน ซึง่เกิดข้ึน
ดวยอำนาจอานาปานสตขิัน้นี ้ซึง่เปนขัน้ทีเ่พงดจูติชนดิตางๆ หรอืมจีติชนดิตางๆ เปนอารมณ
เพือ่พจิารณาใหเหน็ความจรงิในขอทีว่า จติทัง้หมดนัน้แมจะตางกันอยางไร กต็กอยใูนฐานะ
เปนเพียงสังขารธรรม อยูใตอำนาจของความไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา โดยเสมอกัน
นั่นเอง.

ขอสงัเกตในระหวางจตกุกะทัง้ ๓  เพือ่ใหเหน็ความแตกตางอยางชัดแจงยิง่ข้ึนไป ใน
ตอนนีม้อียวูา เมือ่เปรยีบเทยีบกนัดรูะหวางจตุกกะทัง้ ๓ นีแ้ลวจะเหน็ไดวา จตกุกะที ่๑  มี
การดูและควบคมุทีล่มหายใจในลกัษณะตางๆ กนั;   ในจตกุกะที ่๒ มกีารดแูละควบคมุทีค่วาม
รสูกึอนัเปนเวทนาในลกัษณะตางๆ กนั;   ใน จตกุกะที ่๓  นีจ้ะไดดแูละทำการฝกฝนควบคมุ
จติในลกัษณะตางๆ กนั สบืตอไป   ทัง้หมดนีต้องไมลมืวา คำทีว่า ด ูกค็อื ดใูหเหน็ วามี
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ลกัษณะอยใูนตวัมนัเองอยางไร ทำหนาทีอ่ยางไร เกดิมาจากอะไรจะดบัไปอยางไร เปนตน;
และคำวาควบคมุ กค็อืทำใหมนัสงบรำงบัลงจากความหยาบมาสคูวามละเอยีด, จากการปรงุ
แตงมาก มาเปนการปรงุแตงนอย กระทัง่ไมใหมกีารปรงุแตงเลย, หรอืจากความยดึถอืเตม็ที่
มาสคูวามยดึถือนอย กระทัง่ไมมคีวามยดึถอืเลย.    ทัง้หมดนี ้คอืความมงุหมายอนัแทจรงิ
ของการทีเ่ราทนสคูวามลำบากนานาประการ ในการปฏบิตัอิานาปานสตกิมัมฏัฐานตลอดมา.

สรปุใจความสัน้ๆ อกีครัง้หนึง่วา คำวา รพูรอมเฉพาะซึง่จติทัง้ปวงนัน้ หมายถงึจติทกุ
ชนดิ ในขณะแหงการปฏบิตัอิานาปานสตทิกุขัน้  ไดรบัการพจิารณาสอดสองดวยญาณและ
สตอิยางทัว่ถงึ  จนไมมคีวามยดึถอืจติวาเปนตวัตนแตประการใดนัน่เอง  และมคีวามเบือ่หนาย
คลายกำหนดั จากความยดึถอืจติวาเปนตวัตนมาแตเดมิเสยีได.    การวนิจิฉยัในอานาปานสติ
ขัน้ที ่๙ สิน้สดุลงเพยีงเทานี้.    ตอนีไ้ปจะไดวนิจิฉยัในขัน้ที ่๑๐

ตอน ๑๐  อานาปานสต ิขัน้ที ่ ๑๐  (การทำจติใหปราโมทยยิง่อย)ู
อทุเทสแหงอานาปานสตขิัน้ที ่๑๐  หรอืขอที ่๒ แหงจตุกกะที ่๓  นัน้มหีวัขอวา

“ภกิษนุัน้ ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผทูำจติใหปราโมทยยิง่
อย ูจกัหายใจเขา’;  ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผทูำจติใหปราโมทย
ยิ่งอยู จักหายใจออก’ (ปโมทยํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ; ปโมทยํ จิตฺตํ
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ.)

มอีธบิายโดยละเอยีดดงัตอไปนี ้:-   คำวา ยอมทำในบทศกึษา มอีธบิายอยางเดียวกนั
กบัทีอ่ธบิายมาแลวในตอนกอน.    คำวา ทำจติใหปราโมทย มขีอควรวนิจิฉยัคอื ทำใหปราโมทย
เกดิขึน้ในขณะไหน และความปราโมทยนัน้มอียอูยางไร, ดงัจะไดวนิจิฉยัสบืไปดงัตอไปนี ้:

ความปราโมทยโดยธรรม ในทีน่ี ้เมือ่กลาวโดยสรปุแลว ยอมทำใหเกดิข้ึนไดในทกุขัน้
แหงอานาปานสต ิ เพราะฉะนัน้ผทูีล่งมอืปฏบิตัใินขัน้นี ้จะตองพยายามทำใหเกดิความปราโมทย
ขึน้ ในทกุข้ันแหงอานาปานสติ.    เขาจกัตองยอนไปปฏบิตัมิาตัง้แตอานาปานสตขิัน้ที ่๑ เปน
ลำดบัมา.    จนกระทัง่ถงึขัน้ที ่๙ พยายามทำความปราโมทยใหเกดิข้ึน ใหปรากฏชดัในทกุขัน้
และใหประณตี หรอืสงูขึน้มาตามลำดบัดจุกนั คอื :-
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๑. เมือ่รชูดัความทีจ่ติเปนเอกคัคตาไมฟงุซาน ดวยอำนาจลมหายใจเขาและออกยาว
ทำความปราโมทยใหเกดิขึน้;

๒. เมือ่รชูดัความทีจ่ติเปนเอกคัคตาไมฟงุซาน ดวยอำนาจลมหายใจเขาและออกสัน้
ทำความปราโมทยใหเกดิขึน้;

๓. เมื่อรูชัดความที่จิตเปนเอกัคคตาไมฟุงซาน ดวยอำนาจความรูพรอมเฉพาะซึ่ง
ลมทัง้ปวง ทำความปราโมทยใหเกดิข้ึน;

๔. เมือ่รชูดัความทีจ่ติเปนเอกคัคตาไมฟงุซาน ดวยอำนาจการทำกายสงัขารใหรำงบั
อย ูทำความปราโมทยใหเกดิขึน้;

๕. เมือ่รชูดัความทีจ่ติเปนเอกคัคตาไมฟงุซาน เพราะการรพูรอมเฉพาะซึง่ปต ิทำความ
ปราโมทยใหเกิดขึ้น;

๖. เมือ่รชูดัความทีจ่ติเปนเอกคัคตาไมฟงุซาน เพราะการรพูรอมเฉพาะซึง่สขุ ทำความ
ปราโมทยใหเกิดขึ้น;

๗. เมือ่รชูดัความทีจ่ติเปนเอกคัคตาไมฟงุซาน เพราะการรพูรอมเฉพาะซึง่จติตสงัขาร
ทำความปราโมทยใหเกดิขึน้;

๘. เมื่อรูชัดความที่จิตเปนเอกัคคตาไมฟุงซาน เพราะการทำจิตตสังขารใหรำงับอยู
ทำความปราโมทยใหเกดิขึน้;

๙. เมือ่รชูดัความทีจ่ติเปนเอกคัคตาไมฟงุซาน เพราะความเปนผรูพูรอมเฉพาะซึง่จติ
ทำความปราโมทยใหเกดิขึน้;

เมื่อทำอยูดังนี้ ไดช่ือวาเปนการปฏิบัติอานาปานสติขั้นที่ ๑๐  ซึ่งมีใจความสำคัญ
มงุหมายถงึการรจูกัทำ หรอืสามารถทำจติใหปราโมทยขึน้มาไดในทกุๆ ขัน้  แลวถอืเอาความ
รสูกึปราโมทยนัน้เปนอารมณสำหรบัพจิารณา เพือ่เหน็ลกัษณะแหงความไมเทีย่ง ความเปน
ทุกข และความเปนอนัตตาแหงจิตที่ปราโมทยนั้นสืบตอไป เหมือนดังที่ไดกลาวแลวในการ
พจิารณาปตใินอานาปานสตขิัน้ที ่๕.

สำหรบัการเกดิแหงความปราโมทยนัน้  มทีางทีจ่ะเกดิไดตางๆ กนัตามแตเหตปุจจยั
ซึง่เปนตนเหตแุหงปราโมทย.  สำหรบัในกรณแีหงการทำอานาปานสตนิัน้ อาจกลาวไดวา :-
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ในอานาปานสตขิัน้ที ่๑  และขัน้ที ่๒  ปราโมทยเกดิเพราะรสูกึพอใจในการกระทำ
หรือในโอกาส ที่ไดกระทำตามคำสอนอันเปนนิยยานิกธรรมของพระผูมีพระภาคเจา เปน
เบื้องตน;   และสูงขึ้นมาก็คือ มีความปราโมทยเพราะประสบความสำเร็จในการกำหนด
ลมหายใจเขา-ออก ทัง้ยาวและสัน้ ดงันีเ้ปนตน.

ในอานาปานสตขิัน้ที ่๓  ยอมเกดิความปราโมทยทีส่งูข้ึนไปกวานัน้ แมไมมากก็นอย
เพราะเหตทุีม่กีารกำหนดลมหายใจอยางแยบคายยิง่ขึน้ไปกวาเกา ดงัทีไ่ดกลาวแลวโดยละเอยีด
ในอานาปานสตขิัน้นัน้  ซึง่ทำใหสมัปยตุตธรรมเชนฉนัทะเปนตน เปนไปแรงกลาข้ึน   ปราโมทย
ยอมเกดิขึน้ในลกัษณะทีป่ระณตีกวา หรอืสงูกวาตามสมควรแกกรณี.

ในอานาปานสตขิัน้ที ่๔  การปฏบิตัดิำเนนิไปจนถงึข้ันทีเ่กดิฌาน ความปราโมทยใน
การกระทำของตน ก็สูงขึ้นไปตาม ดวยอำนาจแหงการที่ไดเสวยผลเปนทิฏฐธรรมสุข โดย
เหตทุีจ่ติเปนเอกคัคตาไมถกูนวิรณรบกวนเลยเปนตน.

ในอานาปานสตขิัน้ที ่๕  มกีารพจิารณาถงึปตทิีเ่ปนองคฌานโดยตรง  ซึง่หมายถงึ
ความปราโมทยโดยพฤตนิยัอยใูนตวั  เปนการแยกเอาตวัความปราโมทยออกมากำหนดและ
พิจารณาไปโดยเฉพาะ  เปนการเห็นตัวความปราโมทยโดยชัดกวาข้ันอื่นๆ และกลายเปน
ปราโมทยทีอ่งิอาศยัปญญายิง่ขึน้  ในเมือ่มกีารพจิารณาเวทนานัน้ๆ โดยลกัษณะแหงความ
ไมเทีย่ง เปนตน.

ในอานาปานสติขั้นที่ ๖  มีอาการคลายกันกับในขั้นที่ ๕  เพราะเปนการพิจารณา
องคฌานดวยกนั.

ในอานาปานสตขิัน้ที ่๗  ปราโมทยสงูข้ึนไป  เพราะมคีวามรเูพิม่ข้ึนวาเวทนานัน้ๆ
เปนเครือ่งปรงุแตงจติ;  ทำใหสามารถรเูทาทนัเวทนา ซึง่เปนทางมาแหงกเิลส คอืตณัหาและ
อปุาทาน เปนตน จนเหน็ลทูางทีจ่ะดบัทกุขไดยิง่ข้ึนไป ปราโมทยในธรรมจงึสงูข้ึนไปตาม.

ในอานาปานสตขิัน้ที ่๘  ปราโมทยเกดิมาจากความรสูกึวาตนสามารถทำจติตสงัขาร
ใหออนกำลงัลงหรอืใหรำงับไป ซึง่เปนความสามารถทีส่งูยิง่ข้ึนไปอกี ทำใหเกดิความรสูกึวา
การควบคมุกิเลสนัน้จกัตองอยใูนกำมอืของตนโดยแนนอน.
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สำหรบัอานาปานสตขิัน้ที ่๙ นัน้ ปราโมทยเกดิข้ึน เพราะบดันีเ้ปนผมูคีวามรแูจมแจง
ในเรือ่งจติ และลกัษณะอาการตางๆ ของจติ เชนทีเ่กดิ ทีด่บั ทีไ่ปทีม่า ของจติ จนถงึกบัรสูกึ
วาการควบคมุจตินัน้ตองอยใูนกำมอืของตนโดยแท.

สวนในอานาปานสตขิัน้ที ่๑๐ นี ้เปนการประมวลมาซึง่ความปราโมทยทัง้หมดทกุชนดิ
มา  กำหนดพจิารณาอย ูและมคีวามปราโมทยเฉพาะในขอนีว้า  บดันีต้นเปนผสูามารถบงัคบั
จติไดตามความตองการ  ดงัทีส่ามารถบงัคบัใหเกดิความปราโมทยอยใูนขณะนี ้  อยางพลกิ
แพลงอยางไรก็ไดตามตองการ และกวางขวางถึงทีส่ดุ  จงึเปนจติทีบ่งัเทงิอยดูวยความปราโมทย
ทีก่วางขวางและสงูสดุไปตามกนั.

สวนขอทีว่า ความปราโมทยมอียอูยางไร นัน้  มทีางทีจ่ะวนิจิฉยั คอืความปราโมทย
คอือะไร ?  และมทีางทีจ่ะแบงแยกปราโมทยไดก่ีทาง ?

เมือ่กลาวโดยทางศพัทศาสตร ทานระบชุือ่เหลานีว้า เปนชือ่ของความปราโมทย คอื
อาโมทนา = ความเบกิบาน, ปโมทนา = ความบนัเทงิหรอืปราโมทย, หาโส = ความราเริงหรอื
หรรษา, ปหาโส = ความรืน่เรงิอยางยิง่หรอืความรืน่รมยแหงใจ,  โอทคยฺ ํ= ความโสมนสัหรอื
ความเยน็ใจ,  และ อตตฺมนตา = ความปลืม้ใจ หรอื ความภมูใิจตอตวัเองเปนทีส่ดุ;   อาการ
ทัง้หมดนีร้วมเรยีกวา อาการของความปราโมทย ในทีน่ี้.

เมือ่กลาวโดยเหตทุัว่ไป กเ็หมอืนกบักรณขีองปตแิละสขุ  กลาวคอื ปราโมทยนีอ้าจจะเปน
เคหสติคอือาศยัเรอืนหรอืกามกไ็ด; หรอืจะเปนเนกขมัมสติ คอือาศยัธรรมโดยเฉพาะ คอืความ
ปราศจากกามกไ็ด.    แตสำหรบัในทีน่ีน้ัน้ เปนทีเ่หน็ไดชดัเจนอยแูลววา เปนปราโมทยทีอ่าศยั
ธรรมแท ทกุขัน้แหงอานาปานสตทิเีดยีว.   ผศูกึษาพงึสงัเกตในขอทีช่ือ่เหมอืนกนัวา ปราโมทยๆ
แตตวัจรงินัน้อาจจะแตกตางราวกบัฟาและดนิ เพราะวตัถุหรอือารมณแหงการเกดิของปราโมทย
นั้นตางกัน.

ขอทีว่าปราโมทยในทางธรรม มทีางเกดิไดกีท่างนัน้  เมือ่กลาวตามหลกัแหงอานาปาน
สตนิีแ้ลว  ขอเทจ็จรงิยอมแสดงชดัอยแูลววา มทีางมา ๒ ทาง คอื ปราโมทยทีเ่กดิขึน้ดวย
อำนาจของสมถะหรอืสมาธ ินีอ้ยางหนึง่;  และ ปราโมทยทีเ่กดิขึน้ดวยอำนาจของวปิสสนา-
ญาณหรอืปญญา นีอ้กีอยางหนึง่.
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ปราโมทยทีเ่กดิขึน้ดวยอำนาจของสมาธินัน้ ทีเ่หน็ไดงายๆ หรอืโดยตรง กค็อืปตทิี่
เปนองคฌานและความสขุทีเ่ปนองคฌานโดยตรง  หรอืความสขุทีไ่ดรบัมาจากการทีจ่ติเปน
เอกคัคตาไมฟงุซานโดยทัว่ไปทกุขณะ เรยีกสัน้ๆ วา ความสขุทีเ่กดิจากฌาน นัน่เอง;  หรอืแม
ทีส่ดุแตความพอใจอยางปราโมทย ทีเ่กดิขึน้ดวยอำนาจของสมถะหรอืสมาธ ิเพราะมสีมถะและ
สมาธเิปนมลูฐาน.

สวนปราโมทยทีเ่กดิขึน้ดวยอำนาจของวปิสสนาหรอืปญญา  นัน้ละเอยีดยิง่ข้ึนไป
กวา สงูยิง่ขึน้ไปกวา หรอืมคีณุคายิง่กวา.  ปราโมทยขอนีไ้ดแกความปราโมทยทีเ่กดิขึน้ในขณะ
ทีพ่จิารณาปราโมทยอนัเปนตวัเวทนานัน่เอง หรอืพจิารณาสงัขารทัง้หลายทัง้ปวงกต็าม โดย
ความไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา เหน็แจงในความเปนอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา แลวเกดิความ
ปราโมทยข้ึนมาเพราะเหตทุีร่วูา  ไดเหน็ธรรมลกึซึง้ลงไป. จดัเปนความปราโมทยในธรรมแท.

ขอยอนไปเปรียบเทียบดวยตัวอยางของปติใหเห็นไดงายๆ คือปติในองคฌานเปน
ปราโมทยดวยอำนาจสมาธ.ิ    ครัน้ปตนิัน้ถกูนำมาพจิารณาใหเหน็วาเปน อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา
เชนเดยีวกบัเวทนาทัง้หลาย เกดิปตขิึน้มาใหมอกีชนดิหนึง่ ดวยอำนาจของปญญานัน้ เปนปติ
ตอธรรมหรอืในธรรมแทยิง่ขึน้ไปอกี;  นีเ่รยีกวาปตทิีเ่กดิข้ึนดวยอำนาจของปญญา นบัวามี
อยเูปน ๒ อยางดวยกนั ดงันี้.    สรปุใหสัน้ทีส่ดุ กไ็ดความวา ปราโมทยอยางที ่๑ เกดิอยใูน
ขณะทีจ่ติเปนสมาธ;ิ  ปราโมทยอยางที ่๒ เกดิอยใูนขณะทีจ่ติประกอบดวยปญญา.    ปราโมทย
ทัง้ ๒ อยางนี ้มอียอูยางแรกซมึปนเปกนัไปในอานาปานสตทิกุขัน้.   ดงัทีก่ลาวมาแลวขางตน
อานปานสติในสวนใดหรือขณะใดเปนสวนแหงสมาธิ  ปราโมทยที่เกิดข้ึนในขณะนั้นเปน
ปราโมทยทีเ่กดิมาจากความเปนสมาธ;ิ   อานาปานสตสิวนใดหรอืระดบัใด ทีเ่ปนสวนของปญญา
หรอืกำลงัดำเนนิไปดวยอำนาจของปญญาอย ู  ปราโมทยทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ กจ็ดัเปนปราโมทย
ทีเ่กิดข้ึนดวยอำนาจของปญญา;   ฉะนัน้ เปนอนักลาวไดวา ปราโมทยทีผ่ปูฏบิตัไิดทำใหเกดิ
ขึน้โดยอาศยัอานาปานสต ิทีแ่ลวมาทัง้ ๙ ขัน้ และกำลงัจดัเปนอานาปานสตขิัน้ที ่๑๐ อยใูน
ขณะนีน้ัน้ กไ็ดแกปราโมทย ๒ ประเภทนีน้ัน่เอง  หรอืกลาวไดอกีอยางหนึง่วา หมายถงึแต
ปราโมทย ๒ ประเภทนี ้ ซึง่เปนปราโมทยอาศยัเนกขมัมะเทานัน้ หาไดหมายถงึปราโมทยที่
เปนเคหสติ คอือาศยัเรอืนหรอืกามแตประการใดไมเลย.
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สิง่ทีอ่ยากจะแนะใหสงัเกตอกีอยางหนึง่ กค็อื การฝกอานาปานสตใินขัน้ที ่๑๐ นี ้จดั
วาเปนทีน่าสนกุหรอืนาพอใจยิง่กวาอืน่ทัง้หมด  เพราะถากลาวอยางสำนวนโวหารธรรมดากค็อื
การเลนกบัความสขุนัน่เอง :  เปนการเลนของบคุคลผมูคีวามสขุทีเ่ขาไปสคูวามสขุอยางนัน้
อยางนี ้  ออกจากความสขุอยางนี ้แลวเขาไปสคูวามสขุอยางโนน  ออกจากความสขุอยาง
โนน แลวกเ็ขาไปสคูวามสขุอยางอืน่อกีตอไป  ไมมทีีส่ิน้สดุกบัความสขุ  จงึถอืวาอานาปานสติ
ในขัน้นีเ้ปนจดุเดนทีส่ดุ,  หรอืเปนเหมอืนจดุเดนทีส่ดุจดุหนึง่ ในแถวแหงอานาปานสตทิัง้หลาย,
แมการปฏบิตัจิะไดรบัผลเพยีงเทานี ้ กย็งักลาวไดวาเขาถงึธรรมรตันะ  เปนผรู่ำรวยดวยเพชร
พลอยของพระธรรม อยางประมาณมิไดอยูแลว :  นับวาควรแกการสนใจและการปฏิบัติ
เปนอยางยิ่ง.

สิ่งที่จะตองวินิจฉัยขอสุดทาย  คือญาณและสติ ตลอดถึงธรรมอื่นๆ จะเกิดขึ้นได
อยางไรนัน้  สวนใหญมอีธบิายอยางเดยีวกนักบัในขัน้ทีแ่ลวมา   สำหรบัสวนทีจ่ะตองทำความ
เขาใจเปนพิเศษเฉพาะในขั้นนี้ก็คือ  การกำหนดปราโมทยที่ตนไดทำใหเกิดขึ้นทุกข้ันของ
อานาปานสต ิโดยนยัดงัทีก่ลาวแลว  ดวยอำนาจของเอกคัคตาจติทีไ่มฟงุซาน นีเ้รยีกวา สติ.
การกำหนดตดิตามดปูราโมทยนัน้ดวยอำนาจของสต ิจนเกดิการพจิารณาเหน็ความเปนอนจิจงั
ทกุขงั อนตัตาสตกิลายเปนอนปุสสนาญาณไป; นีเ้รยีกวา ญาณ.    ผปูฏบิตักิำหนดและพจิารณา
จติซึง่ประกอบดวยปราโมทยทัง้หลายดวยสตนิัน้ ดวยญาณนัน้  การกระทำนีช้ือ่วาจติตานุ-
ปสสนาสตปิฏฐานภาวนา ซึง่จดัเปนภาวนาทีส่มบรูณดวยอรรถทัง้ ๔ ดงัทีก่ลาวแลว.    ใน
ขณะนั้นเปนการสโมธานซึ่งธรรมทั้งหลาย ๒๙ ประการ  พรอมทั้งการรูโคจรแทงตลอด
สมตัถะแหงธรรมทัง้หลายเหลานัน้ ดวยอำนาจของการกระทำทีแ่ยบคาย มอีาการ ๑๖ มกีาร
รทูัว่อยู, กำหนดอยู, รอูยู, เหน็อยู,พจิารณาอยู, อธษิฐานจติอย ู ฯลฯ เปนลำดบัๆ ไป จน
กระทัง่ถงึการทำใหแจงซึง่ธรรมทีค่วรทำใหแจงอย;ู  แตละขัน้ๆ เกีย่วกบัปราโมทยนัน้โดยตรง
ดวยจติทีเ่ปนเอกคัคตาไมฟงุซานอยทูกุลมหายใจเขา-ออก  ดงัทีไ่ดอธบิายแลวโดยละเอยีดใน
อานาปานสตขิัน้ที ่๕ นัน้แลว ไมจำเปนจะตองกลาวซ้ำในทีน่ี้.

การวนิจิฉยัในอานาปานสตขิัน้ที ่๑๐  สิน้สุดลงเพยีงเทานี้.    ตอไปนีจ้ะไดวนิจิฉยัใน
อานาปานสตขิัน้ที ่๑๑ สบืไป.
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ตอน ๑๑  อานาปานสต ิขัน้ที ่๑๑   (การทำจติใหตัง้มัน่อย)ู
อทุเทสแหงอานาปานสตขิัน้ที ่๑๑  หรอืขอที ่๓ แหงจตกุกะที ่๓ นัน้มวีา

“ภกิษนุัน้ ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผทูำจติใหตัง้มัน่อย ูจกั
หายใจเขา’;  ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผทูำจติใหตัง้มัน่อย ูจกัหายใจ
ออก’”; (สมาทห ํจติตฺ ํอสสฺสสิสฺามตี ิสกิขฺต;ิ สมาทห ํจติตฺ ํปสสฺสสิสฺามตี ิ สกิขฺต)ิ

และมอีธบิาย ดงัตอไปนีค้อื :-

การวนิจิฉยัในบทวา “ยอมทำในบทศกึษา” ยอมมใีจความเหมอืนกบัในขัน้ทีแ่ลวมาโดย
ประการทัง้ปวง มอียบูางทีจ่ะตองทำความเขาใจเปนพเิศษเฉพาะขัน้นีค้อื:- สวนทีจ่ะถอืวาเปน
สลีสกิขา นัน้ จะตองรจูกัสอดสองใหถกูตรงตามทีม่อีย;ู โดยใจความใหญๆ  นัน้เลง็ถงึ ขอทีม่ี
การสำรวมหรอืระวงัจติไมใหละไปจากอารมณ ทีก่ำลงักำหนดอยใูนขัน้นัน้ๆ; ตวัการสำรวมนัน่
แหละจดัเปนศลีในทีน่ี้.    เพราะวาเม่ือมกีารสำรวมในเวลาใด โทษทางกาย วาจา หรอืการ
ทศุลีอยางใดๆ กม็ขีึน้ไมได.    การชีใ้หเหน็เชนนีเ้ปนการปองกนั ไมใหเกดิความเขาใจผดิไป
วา เมือ่การปฏบิตัดิำเนนิมาถงึขัน้สมาธหิรอืปญญาอยางสงูเชนนีแ้ลวมนัจะยงั คงมกีารสำรวม
ศลีอยไูดอยางไรกัน; ฉะนัน้ ขอใหถอืวา เมือ่มกีารสำรวมจติใดๆ อยใูนเรือ่งใดกต็าม ดวยอำนาจ
ของสตแิลว การสำรวมนัน้ยอมเปนการประมวลไวไดซึง่สลีสกิขาอยใูนตวัโดยสมบรูณ.    เปน
อนักลาวไดวาแมในขณะทีก่ำลงัปฏบิตัหิมกมนุอยใูนอานาปานสตขิัน้สงู เหลานี ้การสำรวมใน
ศลีกย็งัสมบรูณอยตูามเดมิ จงึเปนการทำใหไตรสกิขา หรอืสกิขาทัง้ ๓ ยงัคงเปนธรรมสมงัคี
สมบรูณอย;ู ฉะนัน้ คำวา “ยอมทำในบทศกึษา” ในอานาปานสตขิอนี ้และในอานาปานสตขิอ
ตอไปทัง้หมด กย็งัหมายความถงึการทำเตม็ทีใ่นสกิขาทัง้ ๓ อยนูัน่เอง.

สวนทีเ่ปนสมาธแิละสวนทีเ่ปนปญญา นัน้ เหน็ไดชดัอยแูลววามกีารกำหนดสมาธแิละ
การพิจารณาทางปญญาอยูทุกขั้น; แตสวนที่เปนศีลนั้นเปนอยูอยางไมเปดเผย จะตองรูจัก
พจิารณาจงึจะมองเหน็ไดชดัเจน กลาวคอืในอานาปานสตขิัน้ที ่๑  ขัน้ที ่๒  ขัน้ที ่๓  มกีาร
สำรวมอยทูีก่ารระวงัจติใหคอยกำหนดลมหายใจในวธิตีางๆ กนั.    การสำรวมนัน่เองควบคมุ
เอาความมศีลีไวได.    ในอานาปานสตขิัน้ที ่๔   การสำรวมมอียทูีก่ารพยายามทำลมหายใจให
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รำงบัลงๆ ซึง่เปนการสำรวมทีย่ากยิง่ไปกวาขัน้ทีแ่ลวมา;  การสำรวมในขัน้ที ่๕ และที ่๖ มอียู
ตรงทีค่อยกำหนดปตแิละสขุอยางแรงกลา;  ในขัน้ที ่๗  มอียทูีก่ารคอยกำหนดเวทนาหรอื
การทีเ่วทนาทำหนาทีป่รงุแตงจติ;  ในขัน้ที ่ ๘ การสำรวมมอียใูนการทีเ่ฝาพยายามปองกนั
ไมใหเวทนาปรงุแตงจติได  หรอืปรงุแตงแตนอยทีส่ดุ;   ในขัน้ที ่๙  การสำรวมมอียใูนขณะที่
ตัง้หนาตัง้ตาคอยเฝากำหนดลกัษณะตางๆ ของจติ;   ในขัน้ที ่๑๐  การสำรวมมอียทูีก่ารประคอง
จติใหมปีราโมทย และการกำหนดซึง่ความปราโมทยนัน้ๆ;   สำหรบัขัน้ที ่๑๑ นีค้วามสำรวมมี
อยตูรงทีค่วามพยายามประคองจติใหตัง้มัน่ในแบบตางๆ กนั.  ความสำรวมทกุอยางเหลานี้
ลวนเปนแตตวัศลี หรอืความควบคมุไวไดซึง่สลีสกิขา ใหยงัคงมอียตูลอดเวลา  สำหรบัในขัน้
ตอไปพงึถือเอาใจความอยางเดียวกนั  จกัไมกลาวถึงอกีโดยละเอยีด  จกัชีใ้หเหน็แตในแงที่
จำเปนจะตองชี้เทานั้น.

สิง่ทีต่องวนิจิฉยัสบืไป คอืขอทีว่า “ทำจติใหตัง้มัน่อย”ู   สิง่ทีต่องวนิจิฉยัมอีย ู๒ ประการ
คอื ความตัง้มัน่เปนอยางไร  และความตัง้มัน่มไีดเมือ่ไร  ซึง่จะไดวนิจิฉยักนัสบืไป.

คำวา “ความตัง้ม่ัน” ในทีน่ี ้โดยใจความกค็อืความเปนสมาธนิัน่เอง.   เนือ่งจากความ
เปนสมาธินี้ มีอาการที่อาจจะแยกพิจารณาใหเห็นไดในมุมหรือแงตางๆ กัน เพราะฉะนั้นใน
ทางศพัทศาสตร เมือ่ถามวาสมาธคิอือะไรแลว  ยอมตอบดวยการจำแนกชือ่ตางๆ เหลานีใ้ห
ฟงคอื ฐติ ิ= ความตัง้มัน่.   สณฐฺติ ิ= ความหนกัแนน หรอื ความตัง้มัน่ดวยด,ี  อธฏิฐติ ิ= ความ
แขง็แรงหรอืเขมแขง็,  อวสิาหาโร = ความมไิดมอีาการดจุอาหารเปนพษิ,   อวกิเฺขโป = ความ
ไมฟงุซาน,  อวสิาหตมานสตา = ความมใีจทีพ่ษิมไิดกระทบกระทัง่,  สมโถ = ความสงบ,
สมาธนิทฺรฺยิ ํ= อนิทรยีคอืความตัง้มัน่,  สมาธพิล ํ= กำลงัคอืความตัง้มัน่,  สมมฺาสมาธ ิ= ความ
ตัง้มัน่ชอบ.   ดงันีเ้ปนตน; ซึง่เปนการเพยีงพอแลวทีย่กมาเปนตวัอยาง ทัง้ทีย่งัมคีำอืน่อกีมาก.

อธบิายความหมายแหงคำทีแ่สดงลกัษณะแหงความตัง้มัน่ เหลานีพ้อเปนทางเขา
ใจมอียดูงันี ้: คำวา ตัง้มัน่ หนกัแนน หรอืแขง็แรง เปนตนนี ้ลวนแตเปนอาการของจติ ซึง่
เรยีกวาสมาธ.ิ  คำวา ความตัง้มัน่ หมายถงึความทีอ่ารมณหรอืนวิรณกระทบไมหวัน่ไหว;  คำวา
หนกัแนน หรอืตัง้มัน่ดวยดนีัน้หมายความวาเปนอยางนัน้ยิง่ไปอกี คอืสามารถทนสตูออารมณ
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หรอืนวิรณทีม่กีำลงัมากไดจรงิ.   คำวา แขง็แรง หมายถงึไมออนไปตามอารมณ ทีย่ัว่เยา
หรอืขเูขญ็บงัคบั.   คำวา มไิดเปนดจุอาหารเปนพษิ นีเ้ปนการทำอปุมา :  เหมอืนอยางวา
คนที่เกิดมีอาหารเปนพิษขึ้นในกระเพาะ ยอมมีอาการกระสับกระสายเหมือนคนจะตาย
ไมสามารถประกอบการงานอนัใดได   ไมมคีวามสดชืน่เบกิบานแตประการใดเลย.   จตินีก้เ็หมอืน
กนั  ถานวิรณเขาไปเปนพษิอยใูนภายในแลว  ยอมตายจากความด ีไมสามารถประกอบกจิ
ใดๆ ทางจติได  ไมมคีวามสดชืน่เบกิบานแตประการใดเลย.   เพราะฉะนัน้ ทานจงึกลาววา
ลกัษณะของสมาธนิัน้ตองเปนเหมอืนกบัความทีไ่มมอีาหารเปนพษิอยใูนกระเพาะ.    คำวา
ไมฟงุซาน หมายถงึ มอีารมณเพยีงอยางเดยีว ไมแลนไปสอูารมณใดๆ  กำหนดอยแูตอารมณ
ทีม่อียสูำหรบัสมาธนิัน้  เหมอืนกบัสตัวทีม่สีิง่ทีต่องการอยใูนทีน่ัน้อยางเพียงพอแลว  กไ็มลกุลน
ไปในทีอ่ืน่ๆ เหมอืนลงิทีเ่ทีย่วแสวงหาผลไมไปทัว่ๆ ปา ฉนัใดกฉ็นันัน้.

คำวา มใีจอนัพษิมิไดกระทบกระทัง่ นัน้ พษิในทีน่ี ้หมายถงึนวิรณและกเิลสชือ่อืน่
ทกุชนดิ;  เมือ่กเิลสไมกระทบจติ จติมคีวามเปนปกตสิงบอยไูด.   คำวา กระทบจติ ในทีน่ี้
หมายถึงครอบงำจิต ดึงจิตไปตามอำนาจของมัน เชน ความอยากดึงไปสูสิ่งที่มันอยาก
ความโกรธดงึไปสสูิง่ทีม่นัโกรธ ดงันีเ้ปนตน;  เมือ่ไมมสีิง่เหลานีจ้ติกส็งบ เปนสมาธ ิ  คำวา
สมถะ หรอื สงบ  มคีวามหมายตรงตามภาษาไทย  คอืหมายถงึความระงบั  ไมมคีวามดิน้รน
ไมมคีวามเรารอนไมมคีวามหมนหมอง ดงันีเ้ปนตน.   คำวา สมาธนิทฺรฺยิ ํตองการใหหมายถงึ
สมาธิที่แทจริง คือขนาดที่จะเปนใหญ เปนประธานไดอยางหนึ่ง ในบรรดาธรรมที่เปนใหญ
เปนประธานทัง้หลาย,  คำวา สมาธพิลํ กเ็ปนอยางเดยีวกนั หมายถงึ สมาธทิีถ่งึขนาดทีม่ี
กำลงัหรอืใชเปนกำลงัตอสขูาศกึคอืนวิรณได.    คำวา สมัมาสมาธ ิตองการใหหมายถงึแต
สมาธทิีถ่กูทีช่อบ หรอื สมาธใินทางพทุธศาสนา เพราะยงัมสีมาธทิีเ่ปนของนอกพทุธศาสนา
หรอืสมาธทิีเ่ดนิผดิทางเปนมจิฉาสมาธอิยอูกีพวกหนึง่.    เมือ่ผศูกึษาไดพจิารณาดคูวามหมาย
ของคำเหลานีท้กุคำอยางละเอยีดลออแลว  กส็ามารถเขาใจถงึความหมายของสิง่ทีเ่รยีกวาสมาธิ
ไดอยางทัว่ถึง และเขาใจไดวาสมาธนิัน้คอือะไร.    แตอยางไรกด็ ีทัง้หมดนีเ้ปนเพยีงการ
อธิบายตามทางศัพทศาสตรหรือทางหนังสือเทานั้น.
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สวนในทางปฏบิตันิัน้ ทานจำกดัความไวสัน้ๆ ตามหลกัแหงอานาปานสตวิา ความที่
จติมีอารมณเปนหนึง่ไมฟงุซาน  ดวยอำนาจการกำหนดลมหายใจยาว-สัน้ ชือ่วา สมาธ;ิ หรอื
อกีอยางหนึง่วา จติทีม่อีารมณเปนอนัเดยีวไมฟงุซาน  ดวยอำนาจจากการกำหนดลมหายใจ
ของบคุคลผมูจีติตัง้มัน่ชือ่วาสมาธ ิดงันี ้ ซึง่ทัง้หมดนีอ้าจจะสรปุความไดวา เมือ่จติมอีารมณ
สำหรบักำหนดและจติกำหนดอารมณนัน้ได  การกำหนดอารมณไดนัน้ ชือ่วา สมาธ ิจะเปน
อยางต่ำ อยางกลาง อยางสงู หรอือยางหยาบ อยางกลาง อยางประณตี นัน้ยอมแลวแต
กรณ ีแตไมถอืเอาเปนประมาณ เพราะอาจจะเรยีกไดวาเปนสมาธไิดดวยกนัทัง้นัน้.    นีค้อื
วนิจิฉยัขอทีว่า สมาธคิอือะไร ?

สวนขอทีว่า สมาธหิรอืความตัง้มัน่ มไีดเมือ่ไรนัน้  มวีนิจิฉยัดงัตอไปนี ้:-

ดงัทีก่ลาวมาแลวขางตนวา สมาธมิไีดทกุขณะทีจ่ติมกีารกำหนดอารมณ  นีเ่ปนหลกั
ทัว่ๆ ไป;   ทีเ่ปนอยางพเิศษนัน้ สมาธมิไีดหรอืยงัคงมอียไูดแมในขณะทีจ่ติกำหนดลกัษณะ
มลีกัษณะแหงความไมเทีย่ง เปนตน ในขณะแหงวปิสสนา;   ฉะนัน้ เมือ่จะประมวลใหสิน้กระแส
ความ กเ็ปนอนักลาวไดวา สมาธไิดโดยประเภทใหญๆ  ใน ๓ กาล คอื :-

๑. สมาธใินขณะระยะเริม่แรกแหงการกำหนดอารมณ  ซึง่ไดแกบรกิรรมสมาธแิละ
อุปจารสมาธิ.

๒. สมาธใินขณะทีจ่ติตัง้อยใูนฌาน ไดแกอปัปนาสมาธโิดยตรง.
๓. สมาธ ิทีเ่ปนอนนัตรกิสมาธแินบเนือ่งกนัอยกูบัปญญา ในขณะทีม่กีารกำหนด

และการพจิารณาลกัษณะมลีกัษณะแหงความไมเทีย่ง เปนตน.

สมาธอิยางที ่๑  คอืสมาธใินระยะเริม่แรก แหงการกำหนดอารมณนัน้ เปนสมาธโิดย
ออมหรอืโดยปรยิาย คอืเปนสมาธทิีย่งัไมถงึขนาดทีจ่ะกลาวไดวาเปนสมาธแิท  เหมอืนมนษุย
ยงัเด็กอย ูยงัไมมคีวามเปนมนษุยทีเ่ต็มที ่ฉนัใดกฉ็นันัน้,  แตถงึกระนัน้ ก็ยงัดกีวาไมมสีมาธิ
เสยีเลยเปนไหนๆ.    สรปุความในขอนีว้า  พอสกัวาลงมอืทำสมาธ ิกม็สีมาธโิดยปรยิายนี้
ไดเรือ่ยๆ ไปเปนลำดบั จนกระทัง่ถงึขณะแหงอปุจารสมาธ ิคอืนวิรณระงบัไปบาง กลบัมมีา
บาง หรอืนวิรณถอยกำลงัลงไปมาก  แตไมถงึขนาดทีจ่ะระงบัหมดสิน้ไป  ทัง้นีเ้พราะเหตทุีว่า
องคฌานยงัไมครบถวนและตัง้มัน่  จงึตองจดัเปนสมาธโิดยปรยิายอยนูัน่เอง  แตถงึกระนัน้
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กย็งัดีกวาไมมสีมาธเิสยีเลย ดงักลาวแลว.

สมาธอิยางที ่๒  คอื อปัปนาสมาธนิัน้ หมายถงึความทีจ่ติตัง้มัน่อยใูนฌาน นีค้อืตวั
สมาธแิท และมคีวามหมายเตม็ตามความหมายของคำวาสมาธทิกุประการ.    เมือ่กลาววา จติ
ใหตัง้ม่ันอย ูและเปนความตัง้มัน่อยอูยางแทจรงิ  กต็องหมายถงึความทีจ่ติตัง้อยใูนสมาธขิัน้
ที่เปนฌานขั้นใดขั้นหนึ่งเทานั้น  ไมวาจะเปนรูปฌานหรืออรูปฌานก็ตาม.   ถาผูปฏิบัติใน
อานาปานสตมิคีวามมงุหมายทีจ่ะฝกฝนในสวนอรปูฌาน  กม็โีอกาสทีจ่ะฝกฝนไดในอานาปาน-
สตขิัน้ที ่๑๑ นี ้  มรีายละเอยีดดงัทีก่ลาวไวในทีอ่ืน่อกีสวนหนึง่  เพราะไมไดเปนสิง่ทีม่งุหมาย
โดยตรงในทีน่ี้.    ในทีน่ีม้งุหมายโดยตรงแตเพยีงรปูฌานทัง้ ๔  แตประเภทเดยีว.

สวนสมาธอิยางที ่๓  คือ สมาธทิีแ่นบเนือ่งกนัอยกูบัปญญาโดยไมแยกกนันัน้ จดัเปน
สมาธโิดยปรยิายอกีอยางหนึง่  เพราะในขณะนีเ้ปนขณะทีป่ญญาจะทำหนาทีข่องมนัดวย  กำลงั
คอืสมาธิ.    เมือ่บคุคลกำหนดอารมณของสมาธจินทำฌานใหเกดิข้ึนได  ดำรงอยใูนฌาน
นานพอสมควร คอืจติมกีำลงัเขมแขง็ และเขารปูเขารอยเพยีงพอแกความตองการแลว กอ็อก
จากฌานนัน้ไปกำหนดอารมณแหงวปิสสนา เชนเวทนาเปนตน อยางใดอยางหนึง่ขึน้มาพจิารณา
โดยลกัษณะ มลีกัษณะแหงความไมเทีย่งเปนตนอยู.    ในขณะนีก้ำลงัแหงสมาธกิย็งัอยใูน
การพิจารณานัน้ คอื แฝงตวัหรอืแนบเนือ่งกนัอยกูบัปญญาโดยสดัสวนทีส่มควรกนั : ถาเพง
ปญญาแรง กำลงัของสมาธกิแ็รงข้ึนตาม,  ถาเพงปญญาหยอน กำลงัของสมาธกิห็ยอนลง
ตาม, และเปนไปในตวัเองไดเชนนีโ้ดยไมตองเจตนา ดงันี้.    สมาธชินดินีเ้รยีกวา สมาธใิน
ขณะแหงวปิสสนา และเพราะเหตนุัน้ จงึไดชือ่วา สมาธโิดยปรยิาย; แตเปนปรยิายทีม่คีาสงู
ไมเหมอืนกบัสมาธโิดยปรยิายดงัทีก่ลาวแลวในขอที ่๑.

จากลกัษณะอาการแหงสมาธทิัง้ ๓ ชนดิ หรอื ๓ ขัน้ ๓ ตอน ดงัทีก่ลาวมาแลวนี้
ทำใหเราเหน็ไดวาสมาธมิอียใูนขณะไหนหรอืเมือ่ไร  และสมาธใินขณะไหน มลีกัษณะและหนาที่
อยางไร เปนการรอบรตูอความทีจ่ติเปนสมาธไิดโดยประการทัง้ปวง.

สรปุความวา การฝกในขัน้ที ่๑๑ นี ้ฝกในการกำหนดความตัง้มัน่ทัง้ในแงของสมถะ
และทัง้ในแงของวปิสสนา จากอานาปานสตทิกุขัน้เทาทีม่ใีหกำหนดไดวามคีวามตัง้มัน่อยกูีอ่ยาง
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จนกระทัง่ตนมคีวามคลองแคลวในการทำจติใหตัง้มัน่ไดทกุอยาง ดวยความชำนชิำนาญสมตาม
ความปรารถนา.

สวนคำวนิจิฉยัในขอทีว่า ญาณและสต ิตลอดถงึสมัปยตุตธรรมอืน่ๆ ซึง่มอียใูนขณะนัน้
มขีึน้ไดโดยวธิไีรนัน้  พงึทราบวา เมือ่จติมคีวามตัง้มัน่ ไมวาชนดิไหนอยทูกุลมหายใจเขา-ออก
จิตที่ตั้งมั่นนั้นก็ปรากฏดวย  สติที่กำหนดความตั้งมั่นนั้นก็ปรากฏดวย จึงเกิดมีจิตรูแจงคือ
วญิญาณจติ ซึง่ไดแก อนปุสสนาญาณดงัทีไ่ดกลาวแลวในขอกอน.    เมือ่เปนดงันี ้กเ็ปนอนั
วามกีารตามเหน็ซึง่จติในจติ ดวยอำนาจของสตนิัน้ จนกระทัง่เหน็ความไมเทีย่ง เปนทกุข เปน
อนตัตาของจติ แมทีต่ัง้มัน่แลวทกุชนดิ;  เมือ่กระทำอยดูงันี ้กเ็รยีกวา มจีติตานปุสสนาสตปิฏฐาน-
ภาวนา อนัเปนภาวนาทีส่มบรูณดวยอรรถทัง้ ๔  ดงัทีไ่ดเคยอธบิายมาแลวอยางละเอยีดใน
ขอตนๆ;  ในขณะนัน้ยอมมกีารสโมธานมาไดซึง่ธรรมทัง้หลาย ๒๙ อยาง พรอมทัง้รโูคจรและ
แทงตลอดสมตัถะของธรรมนัน้ๆ ดงัทีก่ลาวโดยละเอยีด ในอานาปานสตขิัน้ที ่๕ อกีนัน่เอง.

การวินิจฉัยในอานาปานสติขั้นที่ ๑๑ สิ้นสุดลงเพียงเทานี้ ตอไปนี้จะไดวินิจฉัยใน
อานาปานสตขิัน้ที ่๑๒ สบืไป.

ตอน ๑๒  อานาปานสตขิัน้ที ่ ๑๒  (การทำจติใหปลอย)
อทุเทสแหงอานาปานสตขิัน้ที ่๑๒  หรอืขอที ่๔ แหงจตกุกะที ่๓ นีม้หีวัขอวา

“ภกิษนุัน้ ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผทูำจติใหปลอยอย ูจกั
หายใจเขา’;   ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผทูำจติใหปลอยอย ูจกัหายใจ
ออก’.” (วิโมจยํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ; วิโมจยํ จิตฺตํ ปสฺสสิสฺสามีติ
สิกฺขติ.)

วนิจิฉยัมอียดูงัตอไปนี ้:-

การทำในบทศกึษาทัง้ ๓ ในอานาปานสตขิัน้นีน้ัน้ ความสำรวมสตใินการคอยกำหนด
การปลอยชนดิตางๆ ของจติ  หรอืแมแตการคอยกำหนดจติใหทำการปลดเปลือ้งสิง่ตางๆ จาก
จติ  ซึง่เปนความสำรวมอยางยิง่ และอยางละเอยีดทีส่ดุนัน่แหละ คอื ความสำรวมทีป่ระมวล
ไวไดซึง่สลีสกิขาในขณะนี้.    สำหรบัจติตสกิขาและปญญาสกิขานัน้ มอียไูดโดยลกัษณะเดยีว



ธรรมปฏิบัติ ๕ สาย : อานาปานสติ
2 - 149

กนักบัอานาปานสตขิัน้อืน่ๆ ทกุขัน้ดงัทีก่ลาวแลว  ไมจำเปนตองวนิจิฉยัซ้ำในทีน่ีอ้กี.    สำหรบั
คำวา “ทำจติใหปลอยอย”ู นัน้ มสีิง่ทีจ่ะตองวนิจิฉยัเปน ๒ อยางคอื :-

๑. ปลอยอยางไร ?
๒. ปลอยซึง่อะไร ? ซึง่จะไดวนิจิฉยัตอไป.

การทีย่กเอาปญหาวาปลอยอยางไรมาวินจิฉยักอนนัน้ เปนเพราะจะชวยทำใหเกดิความ
เขาใจไดโดยงาย เพราะจะไดอาศยัขอความตางๆ ดงัทีก่ลาวมาแลวขางตนเปนเครือ่งชวยทำให
เกดิความเขาใจงาย  โดยเฉพาะกค็อื เรือ่งองคแหงฌานอนักลาวแลวในอานาปานสตขิัน้ที ่๔
โดยละเอยีด  และเรือ่งการละนจิจสญัญาเสยีไดดวยอนจิจสญัญา เปนตน ดงัทีก่ลาวแลวโดย
ละเอยีดในอานาปานสตขิัน้ที ่๕.

คำวา ทำจติใหปลอย มคีวามหมายโดยตรงวา ทำจติใหปลอยสิง่ทีเ่กดิขึน้ในจติหรอื
กลุมรุมหอมลอมจิต อยางหนึ่ง และ สิ่งที่จิตยึดไวเองดวยอำนาจของอุปาทานอันเกิด
จากอวชิชา อนันอนเนือ่งอยใูนสนัดาน นีอ้กีอยางหนึง่.    ถากลาวกลบักนัอกีอยางหนึง่
กค็อื แทนทีจ่ะกลาววาทำจติใหปลอย กก็ลาวกลบักนัไดวา “เปลือ้งจติเสยีจากสิง่ซึง่ควรปลด
เปลือ้ง” ดงันีก้ไ็ด; ผลยอมเปนอยางเดยีวกนั จะแตกตางกนักแ็ตวธิพีดู.

ทีว่าทำจติใหปลอยเสยี หรอืเปลือ้งจติเสยีจากสิง่ทีม่ากลมุรมุจตินัน้ หมายถงึการเปลือ้ง
จิตจากนิวรณในขณะแหงสมาธิ นับตั้งแตระยะเริ่มแรกข้ึนมาจนกระทั่งถึงสมาธิที่เปนฌาน.
สมาธทิีย่งัไมเปนฌาน กเ็กยีดกนันวิรณออกไปไดเลก็ๆ นอยๆ ตามสดัสวน และลมลกุคลกุคลาน
ไปตามเรือ่งของมนั  แตถงึอยางนัน้กย็งัเปนการเปลือ้งจติจากนวิรณอยนูัน่เอง.    เมือ่มคีวาม
ตัง้อกตัง้ใจทำอยใูนสมาธขิัน้นี ้กเ็ปนการทำจติใหปลอยอยซูึง่นวิรณในขัน้นี ้ซึง่ทำใหเหน็ไดอกีวา
ผปูฏบิตัใินอานาปานสตขิัน้ที ่๑๒ นี ้กจ็ำเปนทีจ่ะตองตวีงกวาง คอืการยอนมาฝกการกำหนด
ในการทีจ่ติเปลือ้งจากนวิรณออกไปไดอยางไร ไปตัง้แตอานาปานสตขิัน้ตนๆ อกีนัน่เอง.

แตโดยทีแ่ทนัน้ คำวา “ทำจติใหเปลือ้งอย”ู นัน้ อยางนอยหมายถงึการทำจติใหเปลือ้ง
นวิรณออกไปไดจรงิๆ โดยตรง มไิดมงุหมายถงึการปลดเปลือ้งเลก็นอยโดยตวัมนัเองในระยะ
เริม่แรกทีส่ดุ เชนนัน้ แตการทีน่ำมากลาวนีก้เ็พือ่จะชีใ้หเหน็ชดัวา การปลดเปลือ้งนวิรณนัน้
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ยอมมีใหเห็นไดตั้งแตเมื่อไร ฉะนั้นถาผูใดประสงคจะยอนกลับไปฝกการกำหนดอาการอันนี้
มาตัง้แตอานาปานสตขิัน้ที ่๑  กเ็ปนสิง่ทีค่วรทำ เพือ่เหน็การปลดเปลือ้งนวิรณ “อยางลมลกุ
คลกุคลาน” ดงัทีก่ลาวแลวนัน่เอง ซึง่จะชวยใหเขาใจความหมายของคำวา”ทำจติใหปลอยอย”ู
ไปไดตัง้แตตนทเีดยีว.

การทำจติใหปลอยอยซูึง่นวิรณในขัน้แหงสมถะ นัน้ กค็อืการกำจดันวิรณทัง้ ๕ เสยี
ไดดวยอำนาจของปฐมฌาน เรยีกวา การปลอยนวิรณ ๕ เสยีไดจากจติ.    สงูข้ึนมา คอืการ
ปลอยวติก วจิาร เสยีได ดวยอำนาจทตุยิฌาน;  จติจะเกลีย้งเกลายิง่ข้ึนเพยีงไร ขอใหลอง
คำนวณด.ู    สงูขึน้มาเปนการปลอยปตเิสยีได ดวยอำนาจของตตยิฌาน; และการปลอยความ
รสูกึทีเ่ปนสขุและทกุขเสยีได ดวยอำนาจของจตตุถฌานในทีสุ่ด.    ผปูฏบิตัจิะตองพยายาม
กำหนดความทีจ่ติปลอยนวิรณหรอืเปลือ้งตนเองจากนวิรณไดอยางไร  แลวความเกลีย้งเกลา
หรอืโวทาตะเกดิขึน้ไดอยางไร และจติเปลือ้งจากองคฌาน  ตางๆ เปนลำดบัขึน้มาอยางไร
และจติมคีวามเกลีย้งเกลาตามขึน้ไปอยางไร  เปนการฝกทำซ้ำๆ ซากๆ ใหชำนาญในการเปลือ้ง
และปลอยเหลานี ้จนชำนชิำนาญเหมอืนของเลน  กเ็ปนอนักลาวไดวา เปนผปูระสบความสำเรจ็
ในการทำจิตใหปลอยอยูในขั้นของสมถะสำเร็จไปขั้นหนึ่ง.

ถัดไปอีกขั้นหนึ่ง ก็คือการทำจิตใหปลอยจากสิ่งที่จิตยึดไวเองดวยอำนาจของ
อปุาทาน.   ขอนี ้คอืการทำจติใหเปลือ้งปลอยอยใูนขัน้วปิสสนา.    ขอนีจ้ะมไีดในขณะแหง
อานาปานสติที่ไดหยิบยกเอาธรรมไมวารูปหรือนามอยางใดอยางหนึ่งขึ้นมาพิจารณาอยูโดย
ลกัษณะ คอืโดยความไมเทีย่งเปนทกุข เปนอนตัตา เปนตน.    ถาจะมกีารยอนไปฝกมาตัง้แต
อานาปานสตขิัน้ที ่๑  กก็ำหนดเอาลมหายใจยาวมาเปนวตัถสุำหรบัดคูวามไมเทีย่ง เปนทกุข
เปนอนตัตา ของลมนัน้.    อานาปานสตทิกุขัน้ในอานาปานสตจิตกุกะที ่๑ นีม้ลีมหายใจนัน่
เองในลกัษณะทีต่างๆ กนั เปนวตัถสุำหรบัพจิารณาโดยลกัษณะ;  อานาปานสตใินจตกุกะที ่๒
ทัง้หมด มเีวทนาทีอ่ยใูนลกัษณะตางๆ กนันัน่แหละเปนวตัถสุำหรบัการพจิารณาโดยลกัษณะ;
อานาปานสตทิกุขัน้ในจตกุกะที ่๓ มจีติซึง่กำลงัเปนอยใูนลกัษณะทีต่างๆ กนันัน่แหละ เปน
วตัถุสำหรบัพจิารณาโดยลกัษณะ.    เปนอนัวาในอานาปานสตทิกุขัน้ ลวนแตมวีตัถอุยางใด
อยางหนึง่สำหรบัใหพจิารณาโดยลกัษณะ คอืโดยความไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา.    เมือ่
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การพจิารณามอีย ูการเหน็แจงโดยลกัษณะกย็อมม ี  ฉะนัน้ เมือ่มกีารเหน็ความไมเทีย่งทีใ่ด
จติกป็ลอยนจิจสญัญา คอืความเหน็วาเทีย่งเสยีไดเมือ่นัน้;   เมือ่เหน็โดยความเปนทกุขเมือ่ใด
จิตก็ปลอยสุขสัญญา คือความสำคัญวาสุขเสียไดเมื่อนั้น;   เมื่อเห็นโดยความเปนอนัตตา
จติกป็ลอยอตัตสญัญา ความสำคญัวาตนเสยีได;  เมือ่จติเบือ่หนายอย ูยอมปลอยนนัท ิคอืความ
เพลนิเสยีได;   เมือ่จติคลายกำหนดัอย ูยอมปลอยราคะ คอืความกำหนดัเสยีได;   เมือ่จติดบั
อย ูคอืไมมอีะไรปรงุแตง ยอมปลอยสมทุยั คอืความกอเสยีได;  เมือ่จติสละคนือย ูยอมปลอย
อปุาทาน คอืความถอืมัน่เสยีได มรีายละเอยีดดงักลาวแลวในคำอธบิายสวนหนึง่ของอานาปาน-
สตขิัน้ที ่๕.    นีค้อืการทำจติใหปลอยในขัน้ของวปิสสนา.    ในขัน้ของสมาธ ิจติเปลือ้งปลอย
นวิรณและอกศุลธรรมตางๆ ตลอดถงึองคแหงฌานตางๆ ไดดวยอำนาจของฌานนัน้ๆ.    สวน
ในขัน้ของวปิสสนานีจ้ติเปลือ้งปลอยความเหน็ผดิและกเิลสอนัละเอยีดตางๆ ดวยอำนาจของ
ปญญา.

วนิจิฉยัในอานาปานสตขิัน้ที ่๑๒ ยตุลิงเพยีงเทานี้.

สิง่ทีค่วรสนใจเปนพเิศษอกีอยางหนึง่กค็อื ในจตกุกะที ่๓ นี ้มกีารกำหนดจติทีเ่รยีก
วาจติตานปุสสนาโดยเทากัน หรอืเสมอกนัทกุขัน้ แตอาการทีก่ำหนดพจิารณานัน้ตางกนั คอื
ขัน้ที ่๑ กำหนดจติวามลีกัษณะอยางไรในขณะแหงอานาปานสตขิัน้ตางๆ ตัง้แตเริม่ทำอานาปาน-
สตจินถงึการทำอานาปานสตขิัน้นี้.    ขัน้ที ่๒ กำหนดจติทีถ่กูทำใหบนัเทงิอยใูนธรรม หรอืมี
ความบนัเทงิอยใูนธรรมโดยลกัษณะทีส่งูต่ำอยางไรข้ึนมาตามลำดบั.    ขัน้ที ่๓ กำหนดจติที่
ถกูทำใหตัง้มัน่และมคีวามตัง้มัน่อยอูยางไรตามลำดบั  นบัตัง้แตต่ำทีส่ดุถงึสงูทีส่ดุ อยางหยาบ
ทีส่ดุถงึอยางละเอยีดทีส่ดุ.    และขัน้ที ่๔  กำหนดจติทีถ่กูทำใหปลอย และมคีวามปลอยอยซูึง่
กศุลธรรมตางๆ  ซึง่ทัง้หมดนีเ้ปนไปทกุขณะแหงลมหายใจเขา-ออก จนเปนสตปิฏฐานภาวนา
ชนดิทีส่ามารถประมวลมาไดซึง่คณุธรรมตางๆ โดยทำนองเดยีวกนัและเสมอกนั.

อานาปานสต ิจตกุกะที ่๓ จบ
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จตกุกะที ่๔  ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน
(ตัง้แตการเหน็อนจิจงัโดยประจกัษ จนถงึ การเหน็ความสลดัคนืสงัขารออกไป)

บดันีม้าถงึการปฏบิตัใินอานาปานสต ิจตกุกะที ่๔  ซึง่กลาวถงึอานาปานสตอิกี ๔ ขัน้
เปนลำดบัไปคอื :-

   ขัน้ที ่๑๓ การตามเหน็ ความไมเทีย่ง อยเูปนประจำ หายใจเขา-ออก ๑,
   ขัน้ที ่๑๔ การตามเหน็ ความจางคลาย อยเูปนประจำ หายใจเขา-ออก ๑,
   ขัน้ที ่๑๕ การตามเหน็ ความดับไมเหลอื อยเูปนประจำ หายใจเขา-ออก ๑,
   ขัน้ที ่๑๖ การตามเหน็ ความสลดัคนื อยเูปนประจำ หายใจเขา-ออก ๑,

รวมเปน ๔ ขัน้ดวยกนั ดงันี้.   ทัง้ ๔ ขัน้นี ้จดัเปนหมวดแหงการเจริญภาวนา ที่
พจิารณาธรรม คอืความจรงิทีป่รากฏออกมา เปนอารมณสำหรบัการศกึษา แทนทีจ่ะกำหนด
พจิารณากายคอืลมหายใจ เวทนาคอืปตแิละสขุ และพจิารณาจติในลกัษณะตางๆ กนั ดงัที่
กลาวแลวในจตกุกะที ่๑ ๒ และ ๓.

ในจตกุกะที ่๔ นี ้มสีิง่ทีจ่ะตองสนใจเปนสิง่แรก คอืทานไดกลาวถึงธรรม๔ อยาง คอื
อนจิจงั วริาคะ นโิรธะ และปฏนิสิสคัคะ ซึง่เหน็ไดวา ไมมกีารกลาวถงึทกุขงัและอนตัตา
ผทูีเ่ปนนกัคดิยอมสะดดุตาในขอนี ้ และมคีวามฉงนวาเรือ่งทกุขและเรือ่งอนตัตา ไมมคีวามสำคญั
หรอืยางไร.    เกีย่วกบัขอนีพ้งึเขาใจวา เรือ่งความทกุขและความเปนอนตัตานัน้ มคีวามสำคญั
เตม็ที ่  หากแตในทีน่ี ้  ทานกลาวรวมกันไวกบัเรือ่งอนจิจงั เพราะความจรงิมอียวูา ถาเหน็
ความไมเทีย่งถงึทีส่ดุแลว ยอมเหน็ความเปนทกุขอยใูนตวั   ถาเหน็ความไมเทีย่งและความเปน
ทกุขจรงิๆ แลว ยอมเหน็ความเปนอนตัตา คอืไมนายดึถอืวาเปนตวัตน หรอืตวัตนของเราอยู
ในตวั.    เหมอืนอยางวาเมือ่เราเหน็น้ำไหล เรากย็อมจะเหน็ความทีม่นัพดัพาสิง่ตางๆ ไปดวย
หรอืเหน็ความทีม่นัไมเชือ่ฟงใคร เอาแตจะไหลทาเดยีว ดงันีเ้ปนตนดวย;  นีย้อมแสดงใหเหน็
วา มนัเปนเรือ่งทีเ่นือ่งกนัอยางทีไ่มแยกออกจากกนั.    โดยใจความกค็อื เมือ่เหน็อยางใด
อยางหนึง่ถึงทีส่ดุจรงิๆ แลว ยอมเหน็อกี ๒ อยางพรอมกนัไปในตวั ดงันี;้  เพราะเหตนุีเ้อง
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พระพทุธองคจงึไดกลาวถงึแตอนจิจงั และขามไปกลาววริาคะและนโิรธะเปนลำดบัไป โดยไม
กลาวถึงทกุขงัและอนตัตา ในลกัษณะทีแ่ยกใหเดนออกมาเปนอยางหนึง่ๆ ตางหาก.    ใน
บาลแีหงอืน่มพีระพทุธภาษติตรัสวา “ดกูอนเมธยีะ, อนตัตสญัญา ยอมปรากฏแกบคุคลผมูี
อนจิจสญัญา,  ผมูอีนตัตสญัญายอมถงึซึง่การถอนเสยีไดซึง่อสัมมิานะ ประสบนพิพานอยใูน
ทฏิฐธรรม” ดงันี.้    ขอนีย้อมแสดงอยแูลววา พระผมูพีระภาคเจาทรงถอืวา เมือ่มอีนจิจสญัญา
กเ็ปนอนัวามีอนตัตสญัญา และเปนอนัวาละอสัมมิานะเสยีได และลถุงึนพิพานอยใูนตวั.    กลาว
ใหสัน้ทีส่ดุกค็อื ผมูอีนจิจสญัญา ยอมลถุงึนพิพานไดนัน่เอง.    แตพงึเขาใจวาการเหน็อนจิจงั
ในทีน่ี ้ ไมใชเห็นอยางครึง่ๆ กลางๆ อยางทีม่กีลาวอยใูนบาลบีางแหงวา.    ลทัธอิืน่ภาย
นอกพทุธศาสนากม็กีารเหน็อนจิจงัอยางพิศดาร เชนลทัธขิองศาสดาชือ่ดารกะเปนตน การเหน็
อนจิจงัทำนองนัน้ แมจะพศิดารอยางไรก็มใิชเปนการเหน็อนจิจงัดงักลาวถึงในทีน่ี ้คงยงัเปน
อนจิจงัภายนอกพทุธศาสนาอยนูัน่เอง.    ฉะนัน้ เปนอนัวา การเหน็อนจิจงัแหงอานาปานสติ
ขั้นที่ ๑๓ นี้มีความหมายเฉพาะของมันเอง ไมเหมือนกับใครในที่อื่นๆ;   กลาวคือในที่นี้
เหน็ลกึไปถงึทกุขงัและอนตัตาพรอมกนัไปดวยในตวั.    ถงึเขาใจไววายงัมกีารเหน็อนจิจงั
ที่มีความหมายทำนองนี้ในบาลีอื่นๆ อีกมากแหง แมวาโดยทั่วไปคำๆ นี้จะหมายถึงการเห็น
อนจิจงัอยางเดยีวกต็าม, พงึถอืเปนหลกัวา ถาในทีใ่ดมกีารแยกกลาวไวเปน ๓ อยาง ในที่
นัน้  การเหน็อนจิจงักก็นิความแคบ คอืเหน็อนจิจงัอยางเดยีวจรงิๆ;  แตถาในทีใ่ดมกีารกลาว
ถงึแตอนจิจงัอยางเดยีวพงึทราบวา ในทีน่ี ้พระพทุธองคทรงรวมทกุขงัและอนตัตาเขาไวดวย;
พระองคทรงมหีลกัในการตรสัเรือ่งอยางนี ้ ดงัเชนในอานาปานสตขิัน้ที ่๑๓ นี ้เปนตวัอยาง.

อานาปานสต ิจตกุกะที ่๔ นี ้โดยใจความ เปนวปิสสนาหรอืเปนปญญาลวน ไมเหมอืน
กบัทกุขอทีแ่ลวมา ซึง่เปนสมถะบาง เปนสมถะเจอืกนักบัวปิสสนาบาง.    เพราะฉะนัน้ การ
ปฏบิตัอิานาปานสตแิหงจตกุกะนี ้จงึมกีารกำหนดธรรมมคีวามไมเทีย่งเปนตน ทำใหไดนามวา
เปนหมวดธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน ดงัจะไดวนิจิฉยัเปนขอๆ ตามลำดบัไป.
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ตอน ๑๓  อานาปานสต ิขัน้ที ่ ๑๓  (การตามเหน็ความไมเทีย่งอยเูปนประจำ)
อานาปานสตขิัน้ที ่๑๓  หรอืขอที ่๑ แหงจตกุกะที ่๔ นี ้มหีวัขอวา

“ภกิษนุัน้ ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผตูามเหน็ซึง่ความไมเทีย่ง
อยเูปนประจำ (อนจิจานปุสส)ี จกัหายใจเขา’;  ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เรา
เปนผูตามเห็นซึ่งความไมเที่ยงอยูเปนประจำ จักหายใจออก’”. (อนจิจฺานุ-
ปสสฺ ีอสสฺสสิสฺามตี ิสกิขฺต;ิ อนจิจฺานปุสสฺ ีปสสฺสสิสฺามตี ิสกิขฺต.ิ)

คำวา “ผตูามเหน็ซึง่ความไมเทีย่งอยเูปนประจำ หรอื อนจิจานปุสส”ี นัน้มสีิง่ที่
ตองวนิจิฉยัโดยสงัเขปคอื : สงัขารทัง้ปวงคอืสิง่ทีไ่มเทีย่ง;   การเกดิข้ึน-ตัง้อยู-ดบัไป คอืภาวะ
แหงความไมเทีย่ง;    การใชสตคิอยตามกำหนดภาวะแหงความไมเทีย่งนัน้ คอื อนจิจานุ-
ปสสนา หรือการตามเห็นซึ่งความไมเที่ยง;  บุคคลที่ทำเชนนั้นอยูทุกลมหายใจเขา-ออก
ชือ่วา “อนจิจานปุสส”ี คอืผตูามเหน็ซึง่ความไมเทีย่งอยเูปนประจำ.

๑. เมือ่ถามวา อะไรคอืสิง่ทีไ่มเทีย่ง ? กต็อบไดอยางสัน้ๆ หรอืคลมุๆ เปนการรวบ
ยอดวา สังขารทั้งปวงคือสิ่งที่ไมเที่ยง;   แตการตอบเชนนั้นยังไมสำเร็จประโยชนในการที่
จะปฏบิตัเิพือ่พจิารณาสิง่ทีไ่มเทีย่ง จะตองมคีำตอบทีช่ดัแจงออกไปกวานี ้  ฉะนัน้ ในวงการ
ของการเจริญอานาปานสตขิัน้นี ้  เมือ่ถกูถามวาอะไรคอืสิง่ทีไ่มเทีย่ง  ทานนยิมตอบกนัเปน
หลกัวา ขนัธทัง้ ๕  อายตนะภายในทัง้ ๖  และ อาการ ๑๒ แหงปฏจิจสมปุบาท คอืสิง่ทีไ่ม
เทีย่ง; โดยทีท่านมงุหมายจะใหหยบิเอาธรรมเหลานัน้  ขึน้มาพจิารณาแตละอยางๆ  เปนหมวดๆ
ไป ทลีะหมวดนัน่เอง.

หมวดแรกคอื ขนัธ ๕  ไดแกรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ นัน้เปนการพจิารณา
โดยทัว่ไปเปนวงกวางครอบคลมุถงึสิง่ตางๆ หมดทัง้โลก ซึง่อาจจะสรปุไวดวยคำ ๒ คำสัน้ๆ
วา นาม และ รปู แตกนิความถงึสิง่ทกุสิง่ในโลกทัง้ทางฝายกายและฝายใจ.    สิง่ทัง้หลาย
เหลานีจ้ดัเปนประเภทอารมณ คอื สิง่ทีถ่กูดู ถกูเหน็ ถกูไดยนิ ถกูฟง ฯลฯ หรอืถกูกระทำ
นัน่เอง   จะจำแนกเปนกีส่บิอยางกีร่อยอยางกไ็ด แตสรปุแลวมนัรวมอยทูีค่ำวาขันธ ๕  หรอื
คำวานามรปู;   นีจ้ดัเปนอารมณของวปิสสนาทัว่ไป.
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สวนหมวดทีเ่รยีกวา อายตนะ ๖  ไดแก ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจซึง่รวมทัง้วญิญาณที่
จะเกดิตามทวารทัง้ ๖ เหลานัน้ดวย รวมทัง้สิง่อืน่ๆ ทีจ่ะทำหนาทีร่วมกันดวย.    สิง่เหลานีท้ัง้
หมดจดัเปนประเภท ฝายผกูระทำ คือ ผดู ูผฟูง ผดูม ผชูมิ หรอืผทูำการสมัผัสตางๆ ตอ
อารมณ ดังที่กลาวมาแลวนั่นเอง.    ฝายโนนเปนฝายถูกทำ ฝายนี้เปนฝายผูทำ ทานให
นำมาพจิารณากนัเสยีทัง้ ๒ ฝาย กเ็พ่ือจะใหหมดจนสิน้เชงิ วามนัลวนแตไมเทีย่งดวยกนัทัง้
๒ ฝาย จะไดไมยดึถอืทัง้ ๒ ฝาย  ฉะนัน้ เมือ่ตาเหน็รปู เปนตน  กใ็หพจิารณาเสยีวา รปูซึง่
เปนฝายถกูเหน็ กไ็มเทีย่ง  ตาซึง่เปนฝายผเูหน็ กไ็มเทีย่ง.

ทนีีห้มวดตอไป คอื หมวดปฏจิจสมุปบาท ทัง้ ๑๒ อาการนัน้ เลง็ถงึอาการหรอืความ
เปนไปของการปรงุแตงทกุชนดิ ทีท่ำการปรงุแตงกนัขึน้ในขณะทีเ่หน็รปูเปนตนอกีนัน่เอง.    ใน
ขณะนัน้มนัมกีารปรงุแตงกนักีช่ัน้  และดวยอาการอยางไรทกุๆ อาการ  กเ็อาอาการทีม่นัปรงุ
แตงนัน้ทกุอาการมาพจิารณาใหเหน็ความไมเทีย่ง  ในอาการเหลานัน้ทกุอาการไปทเีดยีว คอื
อาการทีอ่วชิชาปรงุแตงสงัขาร  สงัขารปรงุแตงวญิญาณ  วญิญาณปรงุแตงนามรปู  นามรปู
ปรงุแตงอายตนะ  อายตนะปรงุแตงผสัสะ  ผสัสะปรงุแตงเวทนา  เวทนาปรงุแตงตณัหา
ตณัหาปรงุแตงอปุาทาน  อปุาทานปรงุแตงภพ  ภพปรงุแตงชาต ิ ชาตปิรงุแตงชรา มรณะ
โสกะ ปรเิทวะ ทกุขะ โทมนสัสะ เปนตน;   ทัง้หมดนีเ้ปนอาการปรงุแตงฝายเกดิ.    สำหรบั
อาการปรงุแตงฝายดบั กม็นียัเดยีวกนั  หากแตเปนไปในทางตรงกนัขาม  คอืเปนไปในทาง
ชวนดบั กลาวคอืการดบัของอวชิชาทำใหมกีารดับสงัขาร  การดับของสงัขารทำใหมกีารดับ
ของวญิญาณการดบัของวญิญาณ  ทำใหมกีารดบัของนามรปู ดงันีเ้ปนลำดบัไปๆ จนกระทัง่
ถงึการดบัของชาตทิำ ใหมกีารดบัของชรา มรณะเปนตน  เปนอนัวาจบกนั,  อาการปรงุแตง
ฝายเกดิ ๑๒  และอาการปรงุแตงฝายดบั ๑๒  กต็องนำมาพจิารณาใหเหน็ความไมเทีย่งทกุ
อาการ   เพือ่วาเมือ่เหน็อายตนะภายนอก เชนรปูเปนตนกไ็มเทีย่ง อายตนะภายใน เชนตาเปน
ตนกไ็มเทีย่งแลว  อาการทีอ่ายตนะทัง้ ๒ เกีย่วของกนั ทำใหเกดิอะไรขึน้ตางๆ นานา กีอ่าการ
กต็าม,  อาการเหลานัน้ทกุอาการกไ็มเทีย่ง,  จงึเปนการทำใหเหน็ความไมเทีย่งของสิง่ทกุสิง่
หมดจดสิน้เชงิจริงๆ คอืหมดจดสิน้เชงิยิง่กวาทีจ่ะพจิารณาโดยวธิอีืน่จรงิๆ.

สรปุความ ใหเปนเปนตวัอยางสัน้ๆ  อกีครัง้หนึง่คอื เมือ่ตาเหน็รปูเกดิความรสูกึตางๆ
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ขึน้เปนลำดบัไปนัน้ ถาแยกพจิารณาเปน ๓ ฝาย คือ
(๑) ฝายอารมณหรอือายตนะภายนอกไดแกรปูทีแ่ลเหน็
(๒) ฝายผสูมัผสัอารมณหรอือายตนะภายในไดแกตา หรอืสิง่ทีเ่นือ่งดวยตาทัง้หมด และ
(๓) คอือาการตางๆ ของการทีม่นัมาเกีย่วของกนั เชน อาการทีต่ากระทบกบัรปู  อาการ

ที่ทำใหจักขุวิญญาณเกิดขึ้น

อาการทีส่มัผสักนัระหวางสิง่ทัง้ ๓ นี ้ทีเ่รยีกวาจกัขสุมัผัสและอาการทีจ่กัขสุมัผัสทำให
เวทนาเกดิขึน้เปนจกัขสุมัผสัสชาเวทนา,  และอาการทีเ่วทนาปรงุแตงใหเกดิสญัญา สญัเจตนา
วติก วจิาร เปนตน เปนลำดบัไปจนกระทัง่ถงึการทำกรรม และการรบัผลของกรรม  เปน
ความทกุขนานาชนดิ  เหลานีก้จ็ะตองพจิารณาใหเหน็วาทกุๆ อาการ ทกุๆ ขัน้ ทกุๆ ตอน
กล็วนแตมคีวามไมเทีย่ง  เชนเดยีวกบัอายตนะทัง้ ๒ นัน้เหมอืนกนั  เปนอนัวาเราเหน็ความไม
เทีย่งสิน้เชงิจริงๆ  ซึง่อาจสรปุความไดวา  เหน็ความไมเทีย่งของอายตนะภายนอก ของอายตนะ
ภายใน และของกริยิาอาการตางๆ ทีม่นัเกีย่วของกนั ดงันี้.

การเหน็ความไมเทีย่งของสิง่เหลานีแ้ละโดยทำนองนีเ้ทานัน้ ทีจ่ะทำใหเหน็ทะลเุลยไป
ถงึความเปนทกุข ความเปนอนตัตา หรอืสญุญตา  จนกระทัง่เบือ่หนายคลายกำหนดัไดในที่
สดุ.    ถาผดิไปจากนี ้กเ็ปนการเหน็ความไมเทีย่งอยางครึง่ๆ กลางๆ แลวตดิตนัอยเูพยีงแค
นัน้  ดงัเชนการเหน็ความไมเทีย่งของพวกลทัธอิืน่ภายนอกพระพทุธศาสนา  ดงัทีก่ลาวมาแลว
ขางตน.

๒. ตอนีไ้ปจะไดวนิจิฉยัถงึ ลกัษณะหรอืภาวะแหงความไมเทีย่ง พรอมทัง้แนวการ
พจิารณา :   ลกัษณะหรอืภาวะแหงความไมเทีย่ง มใีจความสำคญัอยตูรงที ่มคีวามเกดิข้ึน
ปรากฏ มีความเสื่อมปรากฏ มีความดับลงปรากฏ รวมกันเปน ๓ อยาง ดังบาลีกลาววา
“สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง มีการเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปนธรรมดา ครั้นเกิดขึ้นแลวก็ดับไป”
(อนจิจฺา วต สงขฺารา  อปุปฺาทวยธมมฺโิน อปุปฺชฌฺติวฺา นริชุฌฺนตฺิ) ดงันี.้    ขอนีต้รงตามความ
หมายของคำวาไมเทีย่ง คอืดไูมไดอยใูนภาวะอยางใดอยางหนึง่แตอยางเดยีวตลอดไป  แตมี
การเปลี่ยนแปลงเรื่อย.   เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ก็ยอมหมายความวาตองมีการเกิดและ
การดับ.    ถาไมมกีารดบั การเปลีย่นไปเกดิมอียางใหม กม็ไีมได  ฉะนัน้ คำวาเปลีย่นแปลงจงึ



ธรรมปฏิบัติ ๕ สาย : อานาปานสติ
2 - 157

หมายถงึการเกิดแลวดบัลงเพือ่เกดิใหมในรปูอืน่ ทีไ่มสิน้สดุ.    โดยเหตนุีค้ำวาไมเทีย่ง จงึมี
ความหมายอย ู๒ ความหมาย คอื  (๑) เกิดดบัอยเูรือ่ย  (๒) เกดิครัง้หลงัไมเหมอืนครัง้กอน
เพราะมเีหตปุจจยัใหมๆ  เขามาแทรกแซงอยเูรือ่ย.    ทัง้ ๒ นี ้เปนความหมายทีจ่กัตองพจิารณา
ดใูหเหน็อยางชัดแจงจริงๆ จงึจะเหน็ความหมายของคำวาไมเทีย่ง.

๓. วธิพีจิารณาใหเหน็ความไมเทีย่ง นัน้ มทีางทีจ่ะทำไดเปนชัน้ๆ  ตืน้ลกึกวากนั
ตามลำดบั :

ในขัน้แรกทีส่ดุคอือยางงายทีส่ดุ ทีค่นธรรมดาสามญัทัว่ไปจะมองเหน็ กค็อืดคูวามไม
เทีย่งของสงัขารทัง้กลมุ เปนกลมุๆ เพราะดงูาย เชนดเูบญจขนัธทีค่มุกนัแลวถกูสมมตวิาเปน
สตัวหรอืคนๆ หนึง่กจ็ะเหน็ไดงายๆ วา  มกีารเกิดขึน้มาเปนเดก็  แลวคอยเจรญิเติบโตจนชรา
และตายไป คอืดบั.    หรอืใหยอยลงไปกวานัน้อกี กด็วยการแบงอายขุองคนออกเปน ๓ วยั
คอืปฐมวยั มชัฌมิวยัและปจฉมิวยั  แลวพจิารณาดเูฉพาะวา  แมในวยัหนึง่ๆ กย็งัมกีารเปลีย่น
แปลงอยอูยางมากมาย.    แตแมการพจิารณาดอูยางนีแ้ลว กย็งัเปนการพจิารณาทีห่ยาบอยู
จะตองรจูกัพจิารณาใหละเอยีดลงไปจนถงึวา   สิง่ตางๆ เหลานัน้มใิชเพยีงแตเปลีย่นแปลงอยู
ทกุวัน หรอืทกุช่ัวโมง หรอืทกุนาท ีหรอืแมทกุวนิาทเีทานัน้  หากแตวามนัไดเปลีย่นแปลงอยู
ทกุขณะจติทเีดยีว.    คำวา ขณะจติ เปนระยะเวลาทีไ่มอาจจะวดัไดดวยมาตราธรรมดาสามญั
ทีพ่ดูกันอยตูามภาษาธรรมดา;   แตในภาษาธรรมะทีเ่รยีกวาฝายปรมตัถนัน้ หมายถงึระยะ
เวลาทีส่ัน้มาก จนเรารสูกึไมไดในการแบงของมนั หรอืไมอาจจะพดูใหเขาใจไดตรงๆ แตตอง
ใชการเปรยีบเทยีบ เชนวาเรว็กวาสายฟาแลบ อยางทีจ่ะเปรยีบเทยีบกนัไมได ดงันีเ้ปนตน.
ขอนีห้มายความวาสวนลกึทีส่ดุ หรอืสวนละเอยีดทีส่ดุถงึกบัดดูวยตาไมเหน็ของสิง่ตางๆ ทัง้ฝาย
รปูธรรมและนามธรรม เปลีย่นแปลงอยทูกุขณะจตินัน่เอง คอืทกุๆ ปรมาณขูองรปูธรรมเปลีย่น
แปลงอยอูยางโกลาหล แตดไูมเหน็เพราะละเอยีดเกนิไป;  และสวนทีเ่ปนนามธรรมหรอืธาตุ
จตินัน้ ยิง่ละเอยีดและยิง่เปลีย่นแปลงเรว็ไปกวานัน้อกี.    ทัง้หมดนีเ้ปนการพจิารณาดคูวาม
เปลีย่นแปลงโดยแงของเวลา คอืเอาเวลาเขาจบัจงึเหน็ความเปลีย่นแปลงไปตามแงของเวลา
ซึง่เกีย่วของกนัอยกูบัขนาด  ทำใหกลาวไดวา ความเปลีย่นแปลงนัน้มอียแูมในสิง่ทีเ่ลก็ทีส่ดุ
จนแบงแยกไมไดอกี  และในระยะเวลาทีส่ัน้ทีส่ดุเทาทีจ่ะคำนวณไดเพยีงไร นีอ้ยางหนึง่.



ธรรมปฏิบัติ ๕ สาย : อานาปานสติ
2 - 158

อกีอยางหนึง่ เปนการพจิารณาเหน็ความไมเทีย่ง ทีแ่ยบคายลงไปอกี คอืพจิารณา
เหน็ความทีส่ิง่ตางๆ ทกุสิง่ในโลก ไมวาเปนรปูธรรมหรอืนามธรรม ไมวานอกกายหรอืในกาย
ทัง้หมดนัน้ ลวนขึน้อยกูบัจติดวงใดดวงหนึง่เพยีงดวงเดยีว  คอืดวงทีก่ำลงัทำหนาทีส่มัผัส
หรอืรสูกึตอสิง่นัน้อย ูจะเปนทางตาหรอืทางหกูต็าม หรอืทางอืน่ๆ นอกจากนัน้กต็าม   เรา
รสูกึวาสิง่เหลานัน้มอียใูนโลกนีใ้นลกัษณะอยางไร กเ็พราะจติไดรสูกึตอมนั;   ถาจติไมม ีสิง่
ตางๆ ทัง้หมดกเ็ทากับไมม ีจงึเปนอนักลาวไดวา  เพราะจติม ีสิง่เหลานัน้จงึม ีเพราะจติเกดิ
(คอืเกดิความรสูกึตอสิง่เหลานัน้)   สิง่เหลานัน้จงึเกดิ (ปรากฏตอความรสูกึ);  พอจติดบัสิง่
เหลานัน้กด็บั กม็คีาเทากับไมม ี สำหรบัคนๆ นัน้   เพราะเหตฉุะนัน้เอง จงึกลาววาทกุสิง่
ทกุอยางขึน้อยทูีจ่ติ  อยใูนอำนาจของจติ หรอืมคีวามสำคญัทีจ่ติ เกดิดบัไปตามจติอยเูสมอ
ไป.   เพราะฉะนัน้ เมือ่จติเปนสิง่ทีเ่กดิดบัอยเูสมอเปนขณะๆ  สิง่ทัง้หลายทัง้ปวงเหลานัน้ กม็ี
ความหมายเพยีงสิง่ทีเ่กดิดบัอยทูกุขณะจติดวย  ซึง่ตองไมลมืวา ทัง้รปูธรรมและนามธรรม ทัง้
ภายนอกและภายในกาย ดงัทีก่ลาวแลวขางตน  นีค้อืการเหน็อนจิจลกัษณะทีป่ระณตียิง่ข้ึน
ไปอีกชั้นหนึ่ง.

อกีอยางหนึง่ มทีางทีจ่ะเหน็ ความเปนอนจิจงัไดลกึลงไปเปนชัน้ๆ คอืเหน็ความที่
สิง่ตางๆ ประกอบอยดูวยเหตปุจจยัเปนชัน้ๆ   ความไมเทีย่งหรอืความเปลีย่นแปลงนัน้ มไิดมี
อยทูีส่ิง่นัน้ๆ โดยตรง  แตมนัมอียทูีเ่หตปุจจัยทีป่รงุแตงสิง่นัน้ๆ ซึง่ลวนแตไมเทีย่งเพราะมเีหตุ
ปจจยัอืน่ ซึง่ลวนแตไมเทีย่งดวยกนั ปรงุแตงมนัอยอูกีชัน้หนึง่.    ยกตวัอยางเชน ทำไมเนือ้
หนงัของคนเราจงึเปลีย่นแปลง ?  ทัง้นีก้เ็พราะวามนัเกดิมาจากขาวปลาอาหาร ซึง่เปนของ
ไมเทีย่งและเปลีย่นแปลง.    ทำไมขาวปลาอาหารเหลานัน้จงึเปนของเปลีย่นแปลง ? ทัง้นี้
เพราะวาขาวปลาอาหารเหลานัน้ มมีลูมาจากธาตหุรอืดนิฟาอากาศทีเ่ปนของเปลีย่นแปลงอยู
เสมอไปอกีนัน่เอง;  และดนิฟาอากาศเหลานัน้ กล็วนแตมมีลูมาจากเหตปุจจยัอืน่ๆ ทีเ่ปลีย่น
แปลงอยไูมรสูิน้สดุอกีอยางเดยีวกนั.    เมือ่ทางฝายรปูธรรมเปนอยางนี ้ทางฝายนามธรรม
กย็ิง่เปนอยางนีม้ากข้ึนไปอกี เพราะเปนของเบากวา ไวกวา.

สรปุความ วาสิง่ตางๆ เปลีย่นแปลง เพราะมนัตัง้อยบูนสิง่อืน่ๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงเปน
ชัน้ๆ กนัลงไปทกุชัน้  การเหน็อนจิจงัโดยทำนองนีม้คีวามหมายกวางขวาง ถงึกบัทำใหเหน็
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ทกุขงั และอนตัตาได พรอมกนัไปในตวั; นีท้างหนึง่.

อกีทางหนึง่ เปน การพจิารณาความไมเทีย่งโดยความหมายทีว่า สงัขารแตละอยางๆ
เปนสิง่ทีป่ระกอบขึน้ดวยของหลายสิง่  ซึง่แตละสิง่ๆ อาจจะแยกลงเปนสวนยอยไดเรือ่ยไป
จนกระทัง่เปนของวางเปลา  หากแตวาในขณะนัน้ๆ มนัมกีารบงัเอญิหรอืการเกีย่วของกนัอยาง
เหมาะสมเทานัน้  มนัจงึแสดงแสดงอาการออกมาราวกะวาเปนตวัเปนตน หรอืเปนของนารกั
นาพอใจ.    เมือ่ใดอาการทีม่นัเกีย่วของกนันัน้แปรรปูไปในทางอืน่ การเผอญิอยางสบเหมาะ
ทีแ่ลวมาก็สลายลงทนัที.    ขอใหตัง้ขอสงัเกตตรงท่ีวา อาการทีข่องหลายอยางเขามาเก่ียว
ของกนันัน้มนัจะเปนสิง่ทีเ่ทีย่งแทถาวร ไปไมได  มนัยิง่แตกแยกเปลีย่นแปลงไดงายทีส่ดุยิง่
ขึน้ไปอกี ทำนองทีเ่อาคนหลายคนมาทำงานรวมกนั  ความแตกตางกนัในทางความคดิเหน็ยอม
มไีดงายขึน้ เทากบัจำนวนของคนทีเ่อามาเกีย่วของดวยกนัมากขึน้ ความไมเทีย่งของการเกีย่ว
ของกนันัน้กย็ิง่มมีากข้ึนเปนเงาตามตวั.    ความมงุหมายของคำอธบิายของขอนี ้มงุหมาย
จะชีค้วามไมเทีย่งของอาการทีม่นัเกีย่วของกนั  ผดิกบัขอทีแ่ลวมา ทีช่ีใ้หเหน็ความไมเทีย่งที่
ตวัมนัเอง.

เทาทีย่กมาพอเปนตวัอยางนี ้เปนการชีใ้หเหน็ภาวะหรอืลกัษณะของความไมเทีย่งใน
รปูทีต่างกนั.   ตอไปนีจ้ะไดวนิจิฉยัถงึวธิพีจิารณาใหเหน็ความไมเทีย่งสบืไป.

การพจิารณาใหเหน็ความไมเทีย่งโดยทัว่ๆ ไปนัน้ คอืการพจิารณาใหเหน็การเกดิขึน้-
ตัง้อย-ูดบัไปของสิง่ทัง้ปวง  แตการทีจ่ะสงจติไปยงัสิง่ทัง้ปวงแลวใครครวญดตูามเหตผุล หรอื
เรือ่งราวตางๆ ทีเ่กีย่วกนัอยกูบัสิง่เหลานัน้ แลวลงสนันษิฐานวา ไมเทีย่ง ดงันี ้ ไมเปนทีป่ระสงค
ในทีน่ี;้  เพราะการทำอยางน้ันเปนเรือ่งของนกัคดิ หรอืนกัใชเหตผุลตางหาก  ไมใชเปนเรือ่ง
ของการเจริญภาวนา  การทำอยางนั้นไดผลเปนหลักวิชาหรือกฎเกณฑอะไรตางๆ ตามที่
จะบญัญตัขิึน้ ไมไดผลเปนความรแูจงเหน็แจง หรอืแทงตลอด ชนดิทีจ่ะใหเกดิความเบือ่หนาย
คลายกำหนดัเลย.

การพจิารณาตามทางของการเจรญิภาวนา นัน้  ตองเปนการนอมเขามาในภายใน
คอืการเพงดสูิง่ตางๆ ทีก่ำลงัมอียใูนภายใน  ซึง่ตนไดทำใหปรากฏหรอืไดทำ ใหเกดิขึน้ภาย
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ในจรงิๆ แลวจึงดคูวามผนัแปรทีป่รากฏอยทูีส่ิง่นัน้ๆ  และทีป่รากฏอยแูกใจของตนเองพรอม
กนัไปในตวัดวย   และทัง้หมดตองเปนปจจบุนั คอืเปนสิง่เฉพาะหนากอน แลวจงึคอยกลาย
เปนอดตี หรอืนอมไปเพือ่เทยีบเคยีงอนาคต ดวยการมองใหเหน็วา ปจจบุนัทีก่ำลงัพจิารณา
อยนูีแ้หละคอืสิง่ทีเ่คยเปนอนาคตมาหยกๆ เมือ่ตะกีน้ีเ้อง.    เมือ่ทำอยดูงันี ้กจ็ะเขาถงึตวั
ความไมเทีย่ง หรอืซมึทราบตอความไมเทีย่งไดอยางแทจรงิและสิน้เชงิ.

ยกตวัอยางเชน การพจิารณาเบญจขนัธ ขนัธใดขนัธหนึง่ กต็องทำสิง่นัน้ใหปรากฏ
จรงิๆ เสยีกอน  เชนพจิารณารปูขนัธหรอืรางกาย กใ็หเจาะจงเอาสิง่ใดสิง่หนึง่ซึง่เปนสวน
ของรางกายจริงๆ  หรือเปนที่รวมไวซึ่งความมีอยูของรางกายจริงๆ  ดังที่ทานแนะใหเอา
ลมหายใจมาเปนตวัรางกายหรอืเปนรปูขนัธกต็าม  ในการเจรญิอานาปานสตขิัน้แรกๆ   นี่
กเ็พือ่จะใหเรามคีวามรแูจงแทงตลอดในเรือ่งของรางกายนัน้ วามคีวามไมเทีย่งเปนตนไดอยาง
ชดัเจน   จนเกดิความเบือ่หนายคลายกำหนดัไดจรงิ;   มนัผดิกนัลบิ กบัการทีจ่ะพจิารณาเอา
ดวยปากวากายๆ  หรอืแจกเปนรายละเอยีดอยางนัน้อยางนีใ้หยงุไปหมด จนมจีำนวนนบัไม
ไหว  กไ็มสามารถเขาถงึตวักาย  หรอืเหน็ความไมเทีย่งของกายไดอยางแทจรงิ.

ลมหายใจนัน้เปนธาตลุม หรอืเปนธาตุๆ  หนึง่ ในบรรดาธาตทุัง้ ๔   ประกอบกนัขึน้
เปนกาย   และยิง่กวานัน้อกีกค็อื  มนัเปนปจจยัสวนสำคญัทีส่ดุของบรรดากายอืน่ๆ ทัง้หมด
คอืสวนทีเ่ปนธาตดุนิ ธาตนุ้ำ ธาตไุฟ;   เพราะถามนัวปิรติไปเพยีงอยางเดียว กายสวนอืน่ๆ
กว็ปิรติ หรอืถงึกบัทำลายไปได.    เพราะฉะนัน้  การเอากายสวนทีเ่ปนลมหายใจขึน้มาพจิารณา
นี ้นบัวาเหมาะสมทีส่ดุ เปนการกระทำทีฉ่ลาดทีส่ดุ  เพราะไดกายตวัจรงิมาเปนตวัสำคญัที่
สดุ แลวยงัอาจพจิารณาไดโดยสะดวกทีส่ดุอกีดวย.    เมือ่เรากำหนดลมหายใจอยทูกุลมหายใจ
เขา-ออก  กเ็ทากบักำหนดตวักายโดยตรงอยางใกลชดิทีส่ดุ และอาจพจิารณาเหน็ความไมเทีย่ง
เปนตนของมนัไดถงึทีส่ดุสบืไป โดยนยัดงักลาวแลวในอานาปานสตขิัน้ตนๆ.

ทั้งหมดนี้ คืออุบายวิธีที่ทำใหสามารถเขาถึงตัวสิ่งที่เราจะพิจารณา และสามารถ
พจิารณาไดจรงิ และเหน็ไดจรงิในทีส่ดุ   ซึง่ใครๆ กย็อมเหน็ไดวา  มนัตางจากการทองดวย
ปากหรอืการคำนวณดวยการใชเหตผุล  อยางทีจ่ะเปรยีบกนัไมไดเลย เพราะการทำเชนนัน้
มนัอยไูกลจากตวัสิง่ทีเ่รยีกวา “กาย” มากเกนิไปนัน่เอง.
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แมในกรณขีองการพจิารณา ขนัธทีเ่ปนนามธรรม  เชนเวทนาเปนตน กม็หีลกัเกณฑ
อยางเดยีวกนั คอืจะตองทำเวทนาใหปรากฏแกใจจรงิๆ  ขึน้มากอนโดยเฉพาะอยางยิง่เชน
ทำสมาธจินเกดิปตแิละความสขุซึง่เปนตวัเวทนาขึน้มา  แลวจงึสอดสองพจิารณาใหเหน็ลกัษณะ
ของความไมเทีย่งและมลูเหตตุางๆ  ทีท่ำใหเกดิความไมเทีย่ง  ตามนยัทีก่ลาวมาแลวขางตน
ในตอนทีก่ลาวถึงภาวะของความไมเทีย่ง.    ทัง้หมดนีเ้ปนการชีใ้หเหน็ใจความสำคญัของการ
ที ่จะพจิารณาสิง่ใดตองทำตวัสิง่นัน้ใหปรากฏขึน้มาใหไดเสยีกอน แลวจงึมองดทูีส่ิ่งนัน้
ดวยจิตอนัเปนสมาธิ กจ็ะเหน็ลกัษณะหรอืความจรงิตางๆ ทีเ่กีย่วกบัสิง่นัน้ไดโดยประจกัษ.
การทีเ่พยีงแตนกึถงึชือ่สิง่นัน้  แลวนกึตอไปวามนัมเีรือ่งราวอยางไรบางตามทีเ่ลาเรยีนมาโดย
ละเอยีด แลวใชเหตผุลของตนเองทบัลงไปอกีทหีนึง่ วามนัคงจะเปนอยางนัน้จรงิ ดงันีน้ัน้ แม
จะพจิารณาอยสูกัเทาไรกไ็มทำใหเหน็ความจรงิโดยประจกัษได  เหมอืนวธิทีีก่ลาวแลวขางตน
ซึง่เปนวธิขีองการปฏบิตัโิดยตรง;   สวนวธิหีลงันีเ้ปนวธิขีองปรยิตัิ.

แมจะไดจำแนกสิง่ทีจ่ะถกูพจิารณาไว เปน ๓ ประเภท และประเภทหนึง่ๆ กม็หีลายๆ
ขอ ดงัทีก่ลาวมาแลวขางตนกต็าม   เรายงัม ีทางทีจ่ะปฏบิตัชินดิทีเ่ขาถงึตวัสิง่เหลานัน้โดย
ประจกัษดวยกนัทัง้นัน้ คอื :-

ก. ประเภทเบญจขันธ เราเขาถึงตัวรูปขันธได ดวยการกำหนดพิจารณาลงไปที่
ลมหายใจโดยนยัทีก่ลาวขางตน.    เขาถงึตวัเวทนาไดดวยการกำหนดพจิารณาลงไปทีป่ตแิละ
ความสขุทีเ่กดิข้ึนในขณะทีท่ำสมาธ ิหรอืแมแตเวทนาอืน่ๆ ทีเ่กดิแกตนเองจรงิๆ;  คอืกำลงั
ปรากฏแกใจอยจูรงิๆ.    เราเขาถึงตวัสญัญาไดอยางหยาบๆ ดวยการพจิารณาถงึความจำได
หมายรขูองเราเองวามคีวามเปลีย่นแปลงอยางไร;    และทีเ่ปนอยางละเอยีดนัน้ ไดแกการ
กำหนดถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้สบืตอจากเวทนา คอืความรสูกึหรอืความสำคญั  หรอืความหมายมัน่ตอ
เวทนานั้น วามีอยูอยางไร  คือเกิดขึ้นอยางไร เปลี่ยนแปลงไปอยางไร แลวดับไปอยางไร
ดงันีเ้ปนตน.    การเขาถึงตวัสงัขาร หรอืสงัขารขันธในทีน่ีก้ม็วีธิกีารอยางเดยีวกบัในกรณี
ของสญัญา กลาวคอืโดยทัว่ๆ ไป  กไ็ดแกการกำหนดจติทีป่ระกอบอยดูวยความคดิ ซึง่จะเปน
ความคดิเรือ่งอะไรกไ็ด   แลวจงึพจิารณาดวูาทำไมจงึตองคดิ   ความคดิเกดิข้ึนมาอยางไร
เปลีย่นไปอยางไร ดำเนนิไปอยางไรแลวสิน้สดุหรอืดบัลงอยางไร.    สวนทีเ่ปนอยางประณตี
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นัน้ ไดแกการทำเวทนาเชนเวทนาอนัเปนปตแิละสขุเกดิจากฌาน เปนตน ใหเกดิข้ึน  แลว
คอยเฝาสงัเกตสญัญาและวติกทีเ่กดิขึน้จากเวทนานัน้ วามนัไมเทีย่งอยางไร  โดยรายละเอยีด
ดงัทีก่ลาวแลวในอานาปานสตขิัน้ที ่๗  ที ่๘;   กลาวโดยระบสุิง่ทีเ่รยีกวาวติก กค็อืสิง่ทีเ่รยีก
วาสงัขารขันธในทีน่ีน้ัน่เอง.   การพจิารณาถงึวญิญาณขนัธโดยประจกัษเปนกรณทีัว่ๆ ไปก็
คอื พจิารณาทีค่วามเหน็แจง หรอืความรแูจงตออารมณทีม่ากระทบกบัอายตนะภายในวา  ความ
เหน็แจงหรอืรแูจงตออารมณเกิดขึน้ไดเพราะอะไร  ดวยอาการอยางไร  ปรากฏอยอูยางไร
แลวดับไปอยางไร   แตทัง้หมดนีก้ระทำไดโดยยาก เพราะมนัเปนไปในขณะทีฉ่บัไวเกนิไป.

ทางที่ดีหรือประณีตไปกวานั้น ก็คือการยายไปกำหนดพิจารณาที่ตัวจิตเองเปนการ
สะดวกกวา คอืการกำหนดพจิารณาจติทีท่ำหนาทีต่างๆ สบัสนกนัอย ูคอืเดีย๋วทำหนาทีร่อูารมณ
เดีย๋วทำหนาทีร่เูวทนา เดีย๋วทำหนาทีค่ดินกึไปตางๆ เดีย๋วมอีาการถกูปรงุตอไปในทางทีท่ำให
เกิดมีราคะ หรือวางจากราคะ มีโทสะ หรือวางจากโทสะ มีโมหะ หรือวางจากโมหะ ดังนี้
เปนตน เปนการกำหนดตดิตามดซูึง่พฤต ิคอืการเคลือ่นไหวของจติทกุชนดิทกุระยะ ในรปูที่
แตกตางกันอยทูัง้หมดกจ็ะเปนการกำหนดพจิารณาวญิญาณขนัธ โดยประจกัษไดถงึทีส่ดุจรงิๆ.
สิง่อืน่ๆ บรรดาทีเ่ปนอารมณดวยกนั เชน อายตนะภายนอกทัง้ ๖ เหลานัน้เปนตน กร็วมอยู
ในคำวาเบญจขนัธนีด้วยกนัทัง้นัน้ และจะตอง ไดรบัการพจิารณาในขณะทีส่ิง่เหลานัน้กำลงั
ทำหนาทีข่องมนัโดยตรง คอืเปนอารมณแหงสมัผสัอยจูรงิๆ นัน่เอง.

ข. ประเภทอายตนะภายใน กลาวคอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ซึง่จดัเปนฝายทำหนาที่
ผรูอูารมณนัน้  กม็หีลกัเกณฑอยางเดียวกนัอกี  คอืพจิารณาในขณะทีม่นัทำหนาทีร่อูารมณ
อยตูามทวารตางๆ จรงิๆ  เชน เมือ่ตากำลงัเหน็รปู รสูกึตอรปูอยจูรงิๆ เปนตนวา  กอนนีใ้น
ขณะทีต่ายงัไมเหน็รปู  ตาก็เทากบัไมม ีคอืไมมคีวามหมายอะไรเลย  พอมรีปูมาใหสมัผสั  ตาก็
เทากบัเกดิมขีึน้มาทนัท ี นีเ้รยีกวาการเกิดขึน้แหงตา  ตัง้อยชูัว่ขณะการเหน็รปู  เสรจ็จาก
การเหน็รปูแลวก็ดบัไป  คอืเทากบัไมมตีาตามเดิมอกีตอไป จนกวาจะมรีปูมาใหสมัผสัใหม.    เมือ่
เปนดงันี ้ เรากพ็จิารณาเหน็การเกดิขึน้ การตัง้อย ูและการดบัไปของตาไดชดัเจน,   ในกรณี
ของห ูจมกู ลิน้ กาย และใจในทีส่ดุ กม็หีลกัเกณฑอยางเดยีวกนักบัเรือ่งของตา  ฉะนัน้ จงึ
กลาววา ตองเพงพจิารณาดใูนขณะทีม่นักำลงัทำหนาทีข่องมนัอยเูทานัน้  จงึจะเปนตวัมนัจรงิๆ
และเหน็ความไมเทีย่งของมนัจรงิๆ.



ธรรมปฏิบัติ ๕ สาย : อานาปานสติ
2 - 163

ค. อาการตางๆ ทีเ่กีย่วของ ปรงุแตงกนัในระหวางรปูธรรมนามธรรม ซึง่เราเรยีก
วาอาการแหงปฏจิจสมปุบาทนัน้ กม็หีลกัเกณฑอยางเดยีวกนัอกี  ในการทีเ่ราจะกำหนดให
ถงึตวัมนั และเหน็ความไมเทีย่งของมนั กลาวคอื ตองเพงพจิารณาดใูนขณะทีม่นักำลงัทำงาน
กนัอยจูรงิๆ เทานัน้,  กลาวโดยสงัเขป เชนเมือ่ตากระทบรปู  อวชิชาของเรามอียอูยางไร ใน
ขณะนัน้  และอวชิชานัน้ผลกัดนัไปในทางใหเกดิความคดิปรงุแตง หรอือำนาจททีำใหเกดิการ
คิดปรุงแตงขึ้นมาไดอยางไร,   แลวปรุงแตงใหวิญญาณปรากฏตัวข้ึนมาอยางไร,  แลว
ปรงุแตงใหนาม-รปู ปรากฏออกมาอยางไร,  แลวปรงุแตงใหอายตนะ ไดมโีอกาสทำหนาที่
ของมนัอยางไร,  แลวปรงุแตงใหผสัสะ ไดทำหนาทีข่องมนัไดสมบรูณอยางไร,  แลวปรงุแตง
ความรสูกึทีเ่ปนเวทนาขึน้มาไดอยางไร, แลวปรงุแตงใหเกดิวามประสงคหรอืเกดิความตองการ
อนัเกีย่วกบัเวทนานัน้ขึน้มาไดอยางไร,   แลวทำใหเกดิความยดึมัน่ถอืมัน่ในสิง่เหลานัน้สำเรจ็
รปูลงไปอยางไร,   ทำใหเรยีกไดวาเปนเรือ่งๆ หนึง่  หรอืเปนชาต ิคอืความเกดิชาตหินึง่ๆ ได
อยางไร  แลวในทีส่ดุจะเปลีย่นเปนความเสือ่มสลาย  ซึง่เรยีกวาความแกและความตาย  หรอื
เปลีย่นเปนความทกุขอยางใดอยางหนึง่  มโีสกะ ปรเิทวะ เปนตนไดอยางไร   ซึง่เรียกไดวา
เปนอาการแหงปฏจิจสมปุบาทฝายเกดิวงหนึง่แลวโดยสมบรูณ.    ทัง้หมดนีเ้ราจะตองพจิารณา
ดตูรงอาการทีม่นัทำการปรงุแตง หรอืเกีย่วของกนัจรงิๆ เทานัน้ จงึจะเหน็ตวัมนัจรงิๆ  คอื
เหน็อวชิชาตวัจรงิในขณะทีม่นัทำหนาทีป่รงุแตงสงัขารดวยอำนาจความไมร ูหรอืความโงของ
มนั;   และเหน็สงัขารตัวจรงิในขณะทีม่ันทำหนาทีป่รงุแตงวญิญาณ ดวยอำนาจทีข่ึน้ชือ่วา
สงัขารแลวอยนูิง่ไมได ตองปรงุเสมอไป;   และจะเหน็วญิญาณตวัจริง กต็อเมือ่มนัทำหนาที่
ปรงุใหเกดิมนีามรปูชนดิทีส่ามารถทำหนาทีเ่ตม็ตามความหมายของมนัได (สมกบัคำวานามและ
รปู) ดวยอำนาจวญิญาณธาตนุีเ้ปนธาตทุีม่อีำนาจตามธรรมชาตเิชนนัน้เอง.    ถายงัเปนวญิญาณ
ธาตุลวนๆ   ยังไมทำใหเกิดเรื่องเกิดราวอะไรได   แตถาเขามาเกี่ยวของกับสิ่งที่เรียกวา
นามรปูแลว มนักแ็สดงฤทธิอ์ำนาจอนัมหศัจรรยของมนัไดทางนามรปูนัน้.    นามรปูนัน้กเ็หมอืน
กนั ถาไมไดอาศยัวญิญาณธาตกุเ็ปนนามรปูขึน้มาไมได  เพราะไมมคีวามรสูกึใดๆ ไดทัง้ฝาย
รปูและฝายนาม;   และเราจะรจูกันามรปูตวัจริงได กต็อเมือ่มนัทำหนาทีท่ีเ่ปนอายตนะ หรอื
เปนความรสูกึทางอายตนะ คอื ทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ใหเปนทีต่ัง้แหงความรสูกึขึน้มาได
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ดงันีเ้ปนตวัอยาง.    แมในกรณผีสัสะ, เวทนา, ตณัหา, อปุาทาน, ภพ, ชาต ิและความทกุข
ตางๆ มชีรา มรณะ เปนตน กเ็ปนสิง่ทีม่คีวามหมายและคำอธบิายอยางเดยีวกนั    ในการ
บำเพญ็อานาปานสต ิจตกุกะที ่๓  จะชวยไดมากในเรือ่งนี ้คอืชวยใหเหน็ความพลกิแพลง และ
การปรงุแตงตางๆ ของจติไดโดยงาย  เพราะมอีาการของปฏจิจสมปุบาทรวมอยดูวยไมนอย
เลย.    เมือ่เราทำอยดูงักลาวแลว จะเหน็ไดชดัแจงวา ตวัอวชิชาเองกไ็มเทีย่ง   ตวัอาการที่
มนัปรงุแตงสงัขารก็ไมเทีย่ง  สงัขารทีถ่กูปรงุแตงข้ึนมากไ็มเทีย่ง และจะเหน็เปนลำดบัๆ ไป
โดยทำนองนีจ้นตลอดสายของปฏจิจสมปุบาททเีดยีว,  ซึง่นีค่วรกลาววาเปนการเหน็อนจิจงั
ทีล่ะเอยีดประณตีสขุมุหรอืแยบคายยิง่กวาการเหน็ในขอ ก. และ ข. ซึง่เปนการดทูีอ่ายตนะ
ภายนอกลวนๆ หรอือายตนะภายในลวนๆ ดงัทีไ่ดกลาวมาแลว.

ตอนีไ้ปจะไดวนิจิฉยัในขอทีว่า การเหน็ความไมเทีย่งโดยแทจรงินัน้ ยอมเปนการเหน็
ความเปนทกุข และความเปนอนตัตารวมอยดูวยอยางไรสบืไป.    การเหน็ความไมเทีย่งชนดิ
ทีล่กึซึง้ จนถงึกบัมองเหน็ความทกุขพรอมกนัไปในตวันัน้  อาจจำแนกไดตามความหมายของ
คำวา “ทกุข” ตางๆ กนั คอื :-

ก.  ทกุขในความหมายวา ทนทรมาน,   จะเหน็ไดชดัตอเมือ่ไดพจิารณาเหน็วา ความ
ไมเทีย่งนัน่เอง คอืชาต ิชรา มรณะ หรอืความเกดิ ความแกความตาย โดยตรง   ถาเทีย่งคอื
ไมเปลีย่นแปลงแลว   ความเกดิ ความแก ความตายจะมไีดอยางไร,  ความทกุขอนัเนือ่งมา
จาก เกดิ แก ตาย มนัเนือ่งมาจากความไมเทีย่งหรอืความเปลีย่นแปลงนัน้โดยตรง.    ความ
ทกุขทีถ่ดัไปอกี เชน โสกะ ปรเิทวะ โทมนสั อปุายาส เปนตน  ทัง้หมดนีเ้กดิมาจากความทีส่ิง่
ตางๆ ไมเปนไปตามใจตน หรอืปรารถนาสิง่ใดแลว ไมไดตามทีป่รารถนา มแีตประสบกบัสิง่ที่
ไมปรารถนา พลดัพรากจากสิง่ทีป่รารถนาอยเูปนประจำ ทัง้นีก้ม็มีลูมาจากความทีส่ตัวหรอื
สงัขารทัง้ปวงนัน้ เปลีย่นแปลงไปตามเหตตุามปจจยัของมนัอยเูปนนจินัน่เอง.   แมความทกุข
ทีเ่บด็เตลด็ประจำเปนเจาเรอืน  เชนความหนาวความรอน ความหวิ ความกระหาย ความตอง
กนิ ตองอาบ ตองถายเหลานีเ้ปนตน  ทัง้หมดนีก้เ็ปนเพราะความไมเทีย่งของสงัขารเหลานัน้
ทีป่ระกอบกนัเขาเปนรางกาย.    มนัเปลีย่นแปลงอยทูกุขณะจติ  มนัจงึตองการนัน่ตองการนี่
และตองการจะใหเปลีย่นอยางนัน้อยางนีอ้ยตูลอดเวลา  ทำใหเกดิภาวะในการบรหิารรางกาย
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สารพดัอยางขึน้มาทเีดยีว  ทำใหเหน็ชดัวา ความตองทนลำบากเหลานี ้  มมีลูมาจากความ
เปลี่ยนแปลงของรางกายนั้นโดยตรง.    เมื่อพิจารณาถึงความทุกขคือความเจ็บไขไดปวย
ไมวาความเจบ็ไขไดปวยของเดก็ หรอืของคนแก ของคนมรีางกายสมบรูณหรอืไมสมบรูณก็ตาม
นัน้กม็าจากความเปลีย่นแปลงของสงัขารทีป่ระกอบกนัขึน้เปนรางกาย  หรอืแวดลอมรางกายอยู
อกีนัน้เอง;   ถาไมมอีะไรเปลีย่นแปลง  ความเจบ็ปวยไมอาจจะเกดิข้ึนได.    เมือ่พจิารณาถงึ
ความทกุขทีค่นเราตองกนิอาหาร ตองนงุหม หรอืมทีีอ่ยอูาศยั แลวตองพยายามประกอบอาชพี
แสวงหาดวยความยากลำบากตรากตรำ อยางเหนด็เหนือ่ย จนตลอดชวีติกด็ ี  หรอืมกีารแขง
ขนัแยงชิงตอสกูนัในระหวางคแูขงขนัดวยประการตางๆ   ตลอดจนถงึกบัววิาทหมายมัน่จอง
เวรกันกด็ ี  แมความทกุขเหลานี ้ กม็มีลูมาจากความไมเทีย่งหรอืความเปลีย่นแปลงไมหยดุ
ของรางกาย ของจติใจ ของกเิลสตณัหา หรอืของวชิาความร ู  ซึง่กล็วนแตเปนสงัขารอยาง
เดยีวกนัอกีเหมอืนกนั   จงึทำใหกลาวไดวา  แมความทกุขชนดินีก้ม็มีลูมาจากความเปลีย่น
แปลงของสงัขาร.    เมือ่เราพจิารณามองเหน็ความเปลีย่นแปลงชดัแจง กย็อมมองเหน็ความ
ทกุข อยางชัดแจงอยใูนตวัความเปลีย่นแปลงนัน้.

ทนีี ้ถาจะมองใหละเอยีดไปในทางฝายนามธรรม คอื พจิารณาดถูงึความทกุขทีเ่กดิ
มาจากความแผดเผาของกเิลส มรีาคะเปนตน ทีท่ำสตัวใหดิน้รนกระวนกระวาย หาความ
สงบสขุไมได  กย็งัคงพบวาทัง้หมดนี ้ กม็มีลูมาจากความไมเทีย่งโดยตรงอกีนัน่เอง :  อนัแรก
ทีส่ดุคอื ความเปลีย่นแปลงทางรายกาย ทีจ่ะเหน็ไดงายๆ จากสตัวเลีย้ง  เมือ่รางกายเจรญิ
เตบิโตขึน้มาถงึระดบันัน้ หรอืเวยีนมาถงึรอบนัน้ กม็ปีญหาตางๆ ทางเพศ หรอืทางกเิลสเกดิ
ขึ้นเปนธรรมดา อยางที่หลีกเลี่ยงไมได  นี้มีมูลมาจากความเปลี่ยนแปลงของรางกายตาม
ธรรมชาติ.    สวนทีส่งูไปกวานัน้คอืความเปลีย่นแปลงทีน่อกเหนอืไปจากธรรมชาต ิคอืการ
กนิ-การอย ูดขีึน้ มวีชิาความรแูละการคดินกึกวางขวางยิง่ขึน้   ปญหาเกีย่วกบัเรือ่งเพศเรือ่ง
กเิลสกเ็ปลีย่นแปลงไปตาม และเปนไปในทางทีล่กึซึง้ซบัซอนยิง่ข้ึน  ความทกุขทีม่มีลูมาจาก
สิง่นีก้ล็กึซึง้ซบัซอนยิง่ขึน้ไปตาม นีค้อื ความเปลีย่นแปลงทางจติ.    เมือ่รวมเขาดวยกนัทัง้
ความเปลีย่นแปลงทางกายและทางจติ  กย็อมเปนทีต่ัง้แหงความทกุข  เพราะถกูไฟกเิลสเผา
ไดทัง้มากและทัง้ลกึซึง้  แตกพ็ากนัมองขามไปเสยี  ไมเหน็วา ทีแ่ทเปนเพราะความเปลีย่น
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แปลง และความหลอกลวงมายาของกเิลส อนัเนือ่งมาจากความเปลีย่นแปลงทางกายและทาง
จติ ดงัทีก่ลาวแลว.    ถาผใูดตัง้หนาตัง้ตาเฝาสงัเกตความเปลีย่นแปลงทัง้ทางกายและทาง
จติของตน เองในกรณนีี ้ กจ็ะเหน็ความทกุขประเภททีก่ลาวนีไ้ดอยางชดัแจงวา เปนผลของ
ความเปลีย่นแปลงลวนๆ  หรอืเปนความเปลีย่นแปลงอยางหนึง่อยใูนตวัมนันัน่เอง  กจ็ะไม
ถกูลวงดวยมายาของความเปลีย่นแปลง  จนถงึกบัหลงไปเทีย่วแกไขในทางอืน่  หรอืหนกัเขา
แกไขไมได กท็ำลายตวัเอง ดงันีเ้ปนตน.

ถาพิจารณาใหลึกลงไปอีก  คือพิจารณากันถึงความทุกขที่เกิดมาจากการตองรับ
ผลกรรม หรอืการเปนไปตามกรรมนานาชนดิของสตัวทัง้หลาย  เราก็ยงัเหน็ไดวาเปนเรือ่งของ
ความเปลีย่นแปลงอกีนัน่เอง.    กรรมกเ็ปนสิง่ทีไ่มเทีย่งคอืเปลีย่นแปลงได ฉะนัน้ผลกรรม
กเ็ปนสิง่ทีไ่มเทีย่งคอืเปลีย่นแปลงไดเชนเดยีวกนั;   ผทูำกรรมกเ็ปนสิง่ทีไ่มเทีย่ง การรบัผลกรรม
กเ็ปนสิง่ทีไ่มเทีย่ง  ทกุอยางเปลีย่นแปลงอยเูสมอ  คนเราจงึไดรบัผลกรรมตามโอกาส ตาม
วาระของการเปลีย่นแปลงเมือ่รบัผลของกรรมชัว่  กท็นทกุขทรมานอยางเปดเผย  เมือ่รบัผลของ
กรรมดีกท็นทกุขทรมานอยางเรนลบัทีส่ดุ  ถงึกบัไมรสูกึวาเปนการทนทรมาน;  แตทัง้ ๒ อยาง
นี ้คอืจะเปนนรกหรอืสวรรคกต็าม  ลวนแตเปนการทนเวยีนวายอยใูนกระแสของวฏัฏสงสาร
โดยเสมอกนั.    ทัง้หมดนีเ้ราจะเรยีกวาเปนตวัความไมเทีย่งเองกไ็ด หรอืเปนผลของความไม
เทีย่งกไ็ด ยอมมคีาเทากนัอยนูัน่เอง  คอืเปนตวัความทกุขท่ีเนือ่งอยกูบัความเปลีย่นแปลง.    ยิง่
พจิารณากย็ิง่จะเหน็วา ยิง่เปลีย่นแปลงมากกย็ิง่ทกุขมาก  เพราะความเปลีย่นแปลงนัน้ เปน
ความไมสงบ.    ความสขุกเ็ปนความเปลีย่นแปลงชนดิหนึง่ มนัจงึเปนความสขุไปไมไดอยาง
แทจรงิ  เปนไดเพียงความทกุข ชนดิทีเ่ปนมายาหลอกลวงมาก พอทีจ่ะทำใหคนเราเขาใจผิด
เทานั้น.

เมือ่พจิารณากนัเปนขัน้สดุทาย ถงึความทกุขทีเ่ปนขัน้สรปุรวบยอด คอืทกุขตามที่
พระพทุธองคไดตรสัวา “โดยสรปุแลว เบญจขนัธทีป่ระกอบอยดูวยอปุาทานเปนตวัทกุข”
ดังนี้ ก็จะยิ่งเห็นไดวา มีมูลมาจากความไมเที่ยงโดยตรงอีกนั่นเอง.   การยึดมั่นถือมั่นใน
เบญจขนัธเปนความทกุข กเ็พราะเบญจขนัธนีไ้มเทีย่ง  ความไมเทีย่งของเบญจขนัธนัน่แหละ
เปนสิง่ทีท่ำใหผยูดึมัน่ถอืมัน่เปนทกุขโดยตรง.    อกีอยางหนึง่ตองไมลมืวา ตวัความยดึมัน่ถอื
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มัน่เองกไ็มเทีย่ง   หรอืถากลาวโดยสมมตกิว็า ตวับคุคลผยูดึมัน่ถอืมัน่นัน้กไ็มเทีย่ง.    เมือ่สิง่
ทีถ่กูยดึมัน่กไ็มเทีย่ง และอะไรๆ ทีเ่ขาไปเกีย่วของดวย กล็วนแตเปนสิง่ทีไ่มเทีย่งไปดวยกนัทัง้
หมดดงันีแ้ลว   อาการทีเ่ปนทกุขกเ็ปนสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมได.    ทัง้หมดนีเ้ปนการแสดงใหเหน็
วา  สิง่ทีไ่มเทีย่งยอมผลติอาการทีเ่ปนความทรมานออกมาจากตวัมนัเอง และอยใูนตวัมนัเองอยู
ตลอดเวลา   ทำใหเกดิความทกุขทรมานอยใูนตวัมนัเองและแกบคุคลผเูขาไปยดึถือ อยางไมมี
ทางหลกีเลีย่งได คอืไมอาจแยกกนัได นีอ้ยางหนึง่.

ข. ทกุขในความหมายวา  ดแูลวนาเกลยีดอยางย่ิง.  ทกุขโดยปรยิายนีม้คีวามหมาย
วา ยิ่งดูยิ่งนาเกลียด  ยิ่งเห็นลึกซึ้งก็ยิ่งขยะแขยง  ไมวาจะดูที่สังขารฝายไหน ก็จะยิ่ง
ขยะแขยงเพิม่ขึน้ เทาทีเ่หน็ลกึลงไปในความไมเทีย่งหรอืความเปนมายาของสงัขารเหลานัน้.
ความรสูกึเกลยีดหรอืความรสูกึขยะแขยง จดัวาเปนความทกุขอกีปรยิายหนึง่ เพราะคำวาทกุข
ซึง่ประกอบดวยบท ๒ บทคอืบทวา “ท”ุ กบับทวา “ข” หรอื “ข”ํ กต็าม ยอมตคีวามไดหลาย
ปรยิาย  คอื ถาถือวา ทุ=ยาก  ขม=ทน, ดงันีแ้ลว  คำวาทกุขกแ็ปลวา ทนยาก คอืภาวะที่
เหลอืทนตางๆ ดงัทีไ่ดอธบิายมาแลวในขอ ก.   สวนทกุขในปรยิายหลงัคอืขอ ข. นี ้ท=ุนาเกลยีด
หรอืชัว่ ข=อกิขฺ= ด,ู   ทกุขในปรยิายนีไ้ดความหมายวา ดแูลวนาเกลยีด หรอืนาสะอดิสะเอยีน
ดงัทีก่ลาวแลว   เมือ่พดูวาสงัขารเปนทกุข  กห็มายความวาสงัขารทัง้ปวงดแูลว นาสะอดิ
สะเอยีน.   นาสะอดิสะเอยีนทีต่รงไหน ?  นาสะอดิสะเอยีนตรงทีไ่มเปลีย่นแปลงอยางรนุแรง
อยูทุกขณะจิต ในอาการที่หลอกใหสำคัญผิดวาเปนของเที่ยง  พรอมกันนั้นก็มีอาการ
ทนทรมานอยใูนตวัมนัเอง  หรอืสาดและเทความทกุขใสใหแกบคุคลผเูปนเจาของสงัขารนัน้
อยางไมมหียดุไมมหียอนโดยประการตางๆ ดงัทีก่ลาวแลวในขอ ก.    ซึง่ควรจะยอนไปพจิารณา
ดอูยางละเอยีด กจ็ะเหน็ไดวาสงัขารทัง้หลายทัง้ปวง มภีาวะทีน่าสะอดิสะเอยีนเพยีงไร ในเมือ่
พจิารณาดกูนัดวยสตปิญญา ไมใชหลบัหหูลบัตาดดูวยกเิลสตณัหา.

ค. ความทกุขโดยปรยิายที ่๓  มคีวามหมายวา วางอยางนาเกลยีด  วางอยาง
ชัว่ชาทีส่ดุ  โดยการแยกศพัทๆ  นี ้ออกไปวา ทุ=นาเกลยีด  ขํ=วาง  รวมกันแลวแปลวา
วางอยางนาเกลยีด,   ภาวะทีเ่รยีกวา วางอยางนาเกลยีดนัน้  หมายถงึความทีส่งัขารทัง้ปวง
มแีตความไมเทีย่ง  คอืความเปลีย่นแปลงทีไ่หลเชีย่วเปนเกลยีวไปไมมหียดุ  จนถงึกบักลาวได
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วาตวัมนัเองมแีตความไมเทีย่งหรอืความเปลีย่นแปลง   กระแสแหงความเปลีย่นแปลงนัน่เอง
คอืตวัมันเอง   นอกจากนีแ้ลว หามตีวัตนอะไรทีไ่หนไม;  สงัขารทัง้ปวงจงึมแีตภาวะทีว่างอยาง
นาเกลยีด ดงันี้.    แตความทกุขในความหมายเชนนี ้สองความเลยไปถงึความเปนอนตัตา
ฉะนั้น จะไดวินิจฉัยกันโดยละเอียดตอนที่วา  ถาเห็นความไมเที่ยง ก็เห็นความเปนอนัตตา
อนัจะกลาวถงึขางหนา.    ในทีน่ี ้เพยีงแตมงุหมายจะชีใ้หเหน็วา แมในความทกุขโดยปรยิาย
ที ่๓ นี ้คอืวางอยางนาเกลยีดนี ้ ก็รวมอยใูนคำวาไมเทีย่งดวยเหมอืนกนั เพราะความไมเทีย่ง
นัน้เปนความวางอยางยิง่  คอืมแีตความเปลีย่นแปลงไมมหียดุอยางเดยีว.    สรปุความวา ใน
ความไมเทีย่งนัน้ มภีาวะแหงความทนทรมาน ๑,  ภาวะแหงความดแูลวนาเกลยีด ๑, และ
ภาวะแหงความวางอยางนาเกลยีด ๑,  รวมอยพูรอมกนัในทีเ่ดยีวกนั ในขณะเดยีวกนั อยาง
ครบถวน.    ผใูดสามารถเหน็ความไมเทีย่งไดจรงิๆ จกัตองเหน็ภาวะทัง้ ๓ นีอ้ยางชดัแจง
พรอมกนัไปในตวัโดยไมมทีางทีจ่ะหลกีเลีย่งได เพราะฉะนัน้จงึกลาววา เมือ่เหน็ความไมเทีย่ง
กต็องเหน็ความเปนทกุขดวย โดยไมตองสงสยัเลย และนีย้อมเปนการอธบิายอยแูลววา  ทำไม
อานาปานสตจิตกุกะที ่๔ นีพ้ระพทุธองคจงึตรสัถงึแตความไมเทีย่งอยางเดยีว  ไมตรสัถงึความ
ทกุข;   นัน่กเ็พราะวา ความทกุขรวมอยใูนความไมเทีย่ง โดยไมมทีางทีจ่ะแยกกนัได นัน่เอง.

ลกัษณะแหงความไมเทีย่ง  ยอมสอลกัษณะแหงความเปนอนตัตาโดยสวนใหญกค็อื
ลกัษณะแหงความเปนมายา หรอืความไมมตีวัจรงิของสิง่ทีไ่มเทีย่งนัน่เอง เพราะลกัษณะเชน
นัน้ ยอมแสดงถงึ ความวางจากตวัตน หรอืทีเ่รยีกวาสญุญตา อยอูยางเตม็ทีแ่ลว;   นีน้บัวา
เปนใจความสำคัญของการที่ความไมเที่ยง  ยอมแสดงถึงความเปนอนัตตาอยูในตัวมันเอง
โดยไมตองพดูวา เพราะไมเทีย่งจงึเปนอนตัตา  ทัง้นีเ้พราะ ความจรงิมอียแูลววา สิง่ทีไ่มเทีย่ง
นัน้ ไมมตีวัตนจรงิ มแีตกระแสแหงความเปลีย่นแปลงนัน้แหละเปนตวัมนัเอง  นีป้ระการหนึง่.
นอกจากนี ้  กย็งัมทีางทีจ่ะพจิารณาใหเหน็โดยปรยิายอืน่อกีทกุปรยิาย โดยความหมายของ
คำวา อนตัตา ซึง่มอียตูางๆ กนั เชน :-

ก. เปนอนตัตา เพราะมแีตความเปนไปตามอำนาจของเหตปุจจยั  ไมมตีนเองที่
เปนอสิระ ซึง่หมายความวา สิง่เหลานีข้ึน้อยกูบัเหตปุจจยัทีป่รงุแตงมนั;   หรอืกลาวอกีปรยิาย
หนึง่  ตวัมนัเองกเ็ปนเพยีงเหตปุจจยั เพือ่ปรงุแตงสิง่อืน่ตอไปในลำดบัตอมา  ซึง่เปนการแสดง
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วาทกุสิง่ตกอยภูายใตอำนาจของกฎธรรมชาตอินันี ้ จงึไดเปลีย่นกนัเปนเหตปุจจยัสลบักนัไป
ไมมีที่สิ้นสุด.    ความเปนอนัตตาโดยทำนองนี้ ก็คือลักษณะแหงความไมเที่ยงโดยตรงอีก
นัน่เอง เพราะเปนความเปลีย่นแปลงเรือ่ยไป ตามกฎแหงความเปลีย่นแปลงของสิง่ทีเ่ปนเหตุ
เปนปจจัย ซึง่ตองมอีาการเกดิขึน้-ตัง้อย-ูดบัไปอยใูนตวัมนัเองตลอดเวลา  หยดุเปลีย่นเมือ่ใด
กห็มดความเปนตวัมนัเองเมือ่นัน้   ขอนี ้สรปุความวา เปนอนตัตาเพราะมแีตความไมเทีย่ง
ของสิง่ทีเ่ปนเพยีงเหตปุจจยั.

ข. เปนอนตัตา เพราะบงัคบัไมได  ขอนีม้งุหมายถงึความไมเทีย่งหรอืความเปลีย่น
แปลงทีใ่ครๆ บงัคบัไมไดอกีนัน่เอง  และยิง่กวานัน้ยงักนิความเลยไปถงึความทกุขมปีระการ
ตางๆ ทีเ่กดิมาจากความบงัคบัไมไดนัน้อกีดวย เพราะตามธรรมดา  คนเราตองการไมใหมนั
ทกุข แตแลวก็บงัคบัไมได  ความทกุขยอมเกดิมาจากความไมเทีย่ง.   ความทีบ่งัคบัไมได กเ็กดิ
มาจากความไมเทีย่ง   ความไมเทีย่งจงึเปนเหตขุองความเปนอนตัตาโดยสิน้เชงิแตอยางเดียว
โดยไมตองมอีะไรมาชวย.    เมือ่มคีวามรสูกึตอความบงัคบัไมได กย็อมรสูกึตอความเปนทกุข
และความไมเทีย่งขึน้มาทนัท ีเหมอืนกบัเมือ่ถกูไฟไหมรสูกึเจบ็ กต็องรสูกึตอความรอนของไฟ
พรอมกนัไปในตวั โดยไมมทีางทีจ่ะแยกกนั.

ค. ความเปนอนตัตา เพราะมสีภาพเปนสิง่ทีห่าเจาของไมได กต็าม หรอืเพราะใครๆ
ไมสามารถเปนเจาของมนัไดกต็าม   รวมความแลว กเ็พราะอำนาจความไมเทีย่งอยางทีเ่รยีก
วา ไมเช่ือฟงใคร  เอาแตเปลีย่นแปลงตะพดึอกีนัน่เอง  มนัจงึอยใูนสภาพทีใ่ครๆ เขาไปทำตน
เปนเจาของสิง่นีไ้มได  แมผมูอีำนาจถงึขนาดทีส่มมตกินัวา พระเปนเจา กห็าสามารถทำตน
เปนเจาของสิง่นีไ้ดไม  กลบัมแีตสิง่นีอ้กี ทีจ่ะเขาครอบงำพระเปนเจาใหอยใูนอำนาจของตน
กลาวคอื พระเปนเจากก็ลายเปนของไมเทีย่งไปดวย.

ง. ความเปนอนตัตา โดยความหมายทัว่ๆ ไป  หมายถงึความทีม่ลีกัษณะแยงหรอื
ตรงกนัขามกบัอตัตา  ซึง่เปนความหมายทีร่วมเอาความหมายตางๆ ทัง้หมดเขามาเปนเครือ่ง
พสิจูน.    ความหมายเหลานีท้ัง้หมด กค็อืลกัษณะแหงความไมเทีย่ง และความเปนทกุขทกุ
ประการ ดงัทีก่ลาวมาแลวขางตนทกุอยางนัน้เอง.    เกีย่วกบัเรือ่งนี ้มคีำจำกดัความวา ถา
เปนอตัตาก็คอืเปนของเทีย่งและเปนสขุ  ถาทัง้ไมเทีย่งและทัง้เปนทกุขกเ็ปนอนตัตา เมือ่เปน
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ดงันีก้เ็ปนอนัรบัรองชดัอยใูนตวัเองแลววา  ความเปนอนตัตาคอื ความไมเทีย่งและเปนทกุข
หรอืการเปนอนตัตา กค็อืการเปนความไมเทีย่งและเปนทกุขนัน่เอง   เพราะฉะนัน้  สงัขาร
ทัง้หลายทัง้ปวง ซึง่ลวนแตประกอบอยดูวยความไมเทีย่งและเปนทกุข จงึเปนอนตัตาเตม็ที.่    เมือ่
มองเห็นอนัตตาของสังขารทั้งปวง  ก็เทากับมองเห็นความไมเที่ยงและเปนทุกขของสังขาร
ทัง้ปวง.    และเมือ่กลาวกลบักนั คอื เหน็ความไมเทีย่งของสงัขารทัง้ปวง  กต็องเหน็ความ
เปนทกุขและเปนอนตัตาของสงัขารทัง้ปวง อยางไมมทีางหลกีเลีย่งได.

เมือ่ผปูฏบิตักิำหนดความไมเทีย่งของสงัขารธรรม ทีป่รากฏในการเจรญิอานาปานสติ
อยางใดอยางหนึง่อยดูงันี ้  ยอมมอีาการซมึซาบในความเปนอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา อยาง
ลกึซึง้ ชนดิทีท่ำใหเกดินพิพทิา วริาคะ ในขัน้ตอไปไดจรงิ  และเมือ่มคีวามรสูกึซมึซาบอยดูงันี้
ในลกัษณะทีก่ลาวนี ้ ซึง่เปนการเหน็อนจิจงัอยางลกึซึง้และชดัแจง  ยิง่กวาในอานาปานสติ
ขัน้ทีแ่ลวๆ มา จงึสามารถสโมธานธรรมทัง้ ๒๙ ประการมาได ในอตัราทีส่งูกวาประณตีกวา
ขัน้ทีแ่ลวๆ มาดุจกนั  ทำใหการเจริญภาวนาในขัน้นี ้เปนภาวนาทีส่งูยิง่ข้ึนไปตามลำดบั และ
ทำใหไดนามวา ธรรมานุปสสนาสติปฏฐานภาวนา  เพราะเหตุที่ไดกำหนดเอาตัวธรรมคือ
ตวัความไมเทีย่งโดยตรงมาเปนอารมณสำหรบัการกำหนด  แทนทีจ่ะเอาลมหายใจหรอืเวทนา
หรอืจติ มาเปนอารมณสำหรบัการกำหนด ดงัเชนในอานาปานสต ิ๓ จตกุกะขางตน.

ตอน ๑๔  อานาปานสต ิขัน้ที ่๑๔  (การตามเหน็ความจางคลายอยเูปนประจำ)
อานาปานสตขิัน้ที ่๑๔   หรอืขอที ่๒ แหงจตกุกะที ่๔ นี ้มหีวัขอวา

“ภิกษุนั้นยอมทำในบทศึกษาวา ‘เราเปนผูตามเห็นซึ่งความจาง
คลายอยเูปนประจำ จกัหายใจเขา’;   ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผู
ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยูเปนประจำจักหายใจออก’”. (วิราคานุปสฺสี
อสสฺสสิสฺามตี ิ สกิขฺต ิ :วริาคานปุสสฺ ีปสสฺสสิสฺามตี ิ สกิขฺต.ิ)

ความจางคลายเรยีกโดยบาลวีา วริาคะ  โดยตวัพยญัชนะ แปลวาปราศจากราคะ คอื
ปราศจากเครือ่งยอม อนัไดแกความกำหนดั.    สวนโดยความหมาย หมายถงึความจางคลาย
ของความยดึมัน่ถอืมัน่ และความสำคญัผดิอืน่ๆ ทีท่ำใหหลงรกัหลงพอใจอยางหนึง่ และหลง
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เกลยีดชงัอกีอยางหนึง่ เปนอนัวาวริาคะในทีน่ี ้ หาไดหมายถงึอรยิมรรคโดยตรงแตอยางเดียว
เหมอืนในทีบ่างแหงไม   แตหมายความกวางๆ ถงึการทำกเิลสใหขาดออก หรอืหนายออก
โดยอาการอยางเดียวกนักบัอรยิมรรคทำลายกเิลสนัน่เอง และมงุหมายถงึ อาการทีจ่างคลาย
ยิง่กวาทีจ่ะมงุหมายถงึ ธรรมทีเ่ปนเครือ่งทำความจางคลาย.

แตโดยนยัแหงการปฏบิตันิัน้  ยอมเหน็พรอมกนัไปทัง้ ๒ สิง่ กลาวคอื เมือ่เหน็
ความจางคลายอยอูยางชัดแจง  กย็อมเหน็ธรรมเปนเครือ่งทำความจางคลายดวยเปน
ธรรมดา เหมือนกับเมื่อเราเห็นเชือกที่ขมวดอยูคลายออก ก็ยอมเห็นสิ่งที่ทำใหขมวดนั้น
คลายออกดวยกนัเปนธรรมดา.    ฉะนัน้ วริาคะในอานาปานสตนิี ้หมายถงึ ความจางคลาย
โดยตรง และธรรมทีท่ำความจางคลายโดยออม   คำวา จางคลาย มคีวามหมายตรงกนัขาม
จากคำวา ยอมตดิ.

ตามธรรมดา สตัวมใีจยอมตดิอยใูนสิง่ทัง้ปวง โดยความเปนของนาใครอยางหนึง่ และ
โดยความเปนตวัตนอยางนัน้อยางนี ้ อกีอยางหนึง่  ดวยอำนาจความยดึมัน่ถอืมัน่หรอืความ
สำคญัผดิอนัมมีลูมาจากอวชิชา.    เมือ่ใดความยอมตดิอนันีถ้กูทำใหหนายออก เมือ่นัน้ชือ่วา
มคีวามจางคลายในทีน่ี;้   โดยกริยิาอาการกค็อื คลายความรสูกึทีเ่ปนความใคร และความ
รสูกึวาเปนนัน่เปนนี ่เปนตวัตนอยางนัน้อยางนี้.

การเหน็ธรรมในลกัษณะเชนนัน้ เปนเหมอืนการแกหรอืการชะลางใหจางคลายออก-
คลายออก  เพราะเปนการแสดงใหเหน็ตามทีเ่ปนจรงิวา  สิง่เหลานัน้ไมควรยดึตดิ ไมควรยดึ
มัน่ถอืมัน่ เพราะมนักำลงัเปนอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา อยตูลอดเวลา และทำความทกุขใหเกดิ
ขึน้แกบคุคลผเูขาไปยดึมัน่ถอืมัน่อยตูลอดเวลา  หากแตวา เขาไมมองเหน็ความจรงิในขอนี ้จงึ
ยดึม่ันถอืมัน่ตอสิง่ซึง่กำลงัทำความทกุขใหแกตน  เหมอืนคนทีไ่มรจูกัโรค ไมรจูกัมลูเหตขุอง
โรค กย็อมพอใจในการคลกุคลอียกูบัสิง่เหลานัน้  เพือ่ความสนกุสนาน ดวยอำนาจความสำคญั
ผดิไดตลอดไป  เมือ่ใดเหน็โทษของสิง่นัน้ ความจางคลายหนายหนตีอสิง่นัน้กเ็กดิข้ึน ฉะนัน้
จงึกลาววาความจางคลายเกดิขึน้  เพราะการเหน็ความจรงิของสิง่ทีต่นเขาไปยดึถอื.

ผปูฏบิตัเิมือ่เหน็ความไมเทีย่งของสิง่ใดสิง่หนึง่ จนเกดิความจางคลายจากความยดึถอื
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อยทูกุลมหายใจเขา-ออก   การกระทำดงันัน้ ชือ่วา วริาคานปุสสนา คอืการตามเหน็ความ
จางคลาย.    บคุคลผทูำเชนนัน้อยเูรยีกวา วริาคานปุสส ีคอืผตูามเหน็ความจางคลายอยเูปน
ประจำ  ซึง่มวีนิจิฉยัในทางปฏบิตั ิดงัตอไปนี ้:-

ผูปฏิบัติที่ประสงคจะทำความจางคลายใหเกิดข้ึนในสิ่งใด จะตองพิจารณาใหเห็น
อาทนีวะ คอืโทษอนัรายกาจของสิง่นัน้กอน   ครัน้เหน็โทษของสิง่นัน้แลว ความพอใจทีจ่ะพราก
หรอืหยาขาดจากสิง่นัน้ จงึจะเกดิขึน้;   มฉิะนัน้แลวทำอยางไรเสยี กย็อมไมพอใจทีจ่ะหยา
ขาดจากสิง่นัน้.   ทานอปุมาความขอนีไ้ววา เหมอืนกบับคุคลทีส่ำคญัผิดเขาใจวา งคูอืปลา
ยอมมคีวามพอใจในงนูัน้  ในลกัษณะทีเ่หน็กงจกัรเปนดอกบวัอยเูรือ่ยไป  และจะไดรบัอนัตราย
ตายแลวตายอกี เพราะสิง่นัน้อยรู่ำไป  จนกวาเมือ่ไรจะเหน็ตามทีเ่ปนจรงิวานัน่เปนง ู หาใช
เปนปลาไม ดงันี ้  คำวา เหน็โทษอนัรายกาจ ในทีน่ี ้หมายถงึพจิารณาเหน็ชดัแจง ในความไม
เที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ดังที่กลาวมาแลว โดยละเอียดขางตน  จึงยินดีหรือสมัครใจ
ทีจ่ะหยาขาดจากสิง่นัน้   มคีวามแนวแนขนาดทีท่านเรยีกกนัวา  ปลงความเชือ่ลงไปหมด
(สทธฺาธมิตุตฺ)   ขอนีห้มายถงึความแนใจดวยอำนาจของปญญา และทัง้เปนไปในขณะทีจ่ติ
เปนสมาธ ิคอืมกีำลงัของสมาธริวมอยดูวยอยางเต็มที่.    อำนาจของสมาธทิำใหเหน็แจงถงึ
ทีส่ดุ   อำนาจของความเหน็แจงถงึทีส่ดุ ทำใหปลงความเชือ่ลงไปถงึทีส่ดุ ในการทีจ่ะไมยดึ
ตดิตอสิง่นัน้อกีตอไป.    ทัง้หมดนีค้อืขณะแหงความจางคลาย ทัง้หมดนีเ้ปนไปทกุขณะแหง
การหายใจเขาและออก.

ตามที่กลาวมาแลวขางตนวา  สิ่งที่เรียกวาสังขารธรรมทั้งปวง ซึ่งเปนวัตถุสำหรับ
การพจิารณาใหเหน็ความไมเทีย่งเปนตนนัน้  เมือ่จำแนกตามหลกัวชิา  จำแนกเปนพวกอารมณ
ไดแกเบญจขนัธเปนตน นีพ้วกหนึง่  เปนพวกทีเ่สวยอารมณ ไดแก อายตนะภายในพวกหนึง่
และอาการของสิง่ตางๆ  ปรงุแตงกนัเกดิขึน้เปนลำดบัๆ  ไดแก อาการแหงปฏจิจสมปุบาท
นีอ้กีพวกหนึง่,   ฉะนัน้  ผทูีป่ระสงคจะทำอานาปานสตใินขัน้นีโ้ดยกวางขวาง กค็วรทำการ
กำหนดเรยีงอยางไปทัง้ ๓ พวก  คอือยางนอย กพ็จิารณาขนัธ ๕  อายตนะ ๖  และอาการ
ของปฏจิจสมปุบาท ๑๒ อาการ ทลีะอยางๆ โดยวธิทีำใหปรากฏมขีึน้ในตน หรอืมองใหเหน็
ชดัตามทีม่นัมอียแูลวในตน   กำลงัแสดงอาการอยใูนตนอยางนัน้ๆ โดยประจกัษ  แลวจงึ
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หยบิขึน้มาพจิารณาโดยความเปนของไมเทีย่งเปนเบือ้งตนกอน  จงึจะมองเหน็โทษอนัรายกาจ
ของสงัขารเหลานัน้มรีปูเปนตน  แลวเพงดโูทษนัน้อยทูกุลมหายใจเขา-ออก  จนกระทัง่เกิด
ความพอใจขึน้มาเอง  ในการทีจ่ะแยกจากกนัดวยอาการทีส่มมตเิรยีกวา “หยาขาดจากกนั”
จากสิง่นัน้   ประคองความพอใจอนันีไ้วทกุลมหายใจออก-เขา จนกวาความเชือ่จะปลงลงไป
โดยสิน้เชงิดวยอำนาจของปญญา  และกำลงัของสมาธริวมกัน ขาดจากสิง่นัน้แลวจริงๆ คอื
ไมพอใจในทางกามวาเปนสิง่ทีน่ารกันาใคร  และไมยดึถอืในทางภพวาเปนนัน่เปนนี ่ เปนตวั
ตนหรอืเปนของของตนอยางนัน้อยางนี ้อยทูกุลมหายใจเขา-ออก จนกวาจะถงึทีส่ดุ.    เม่ือมี
เวลามาก กแ็ยกทำไดโดยละเอยีด และเรยีงอยาง   จนมคีวามชำนาญคลองแคลว แลวกจ็ะ
ประสบกนัเขาสกัอยางหนึง่ หรอืสกัโอกาสหนึง่ ทีต่นสามารถทำใหเกดิความจางคลายไดเตม็
ตามความหมาย   เปนผสูรางคลายจากความเมาในกาม และสรางคลายจากความยดึมัน่ใน
ภพไดจรงิ   ราคะ โทสะ โมหะ กลายเปนสิง่ไมมทีีต่ัง้ทีอ่าศยัตอไปเพราะเหตนุัน้.

เมือ่กลาวรวบรดัตามแบบของอานาปานสต ิ ทานแนะใหหยบิเอาลมหายใจซึง่เปนหมวด
กาย  ปตแิละสขุซึง่เปนหมวดเวทนา  องคฌานและความคดินกึตางๆ ซึง่เปนหมวดจติ  ขึน้มา
พจิารณาเพือ่เหน็ความไมเทีย่ง  จนกระทัง่เกดิความจางคลายโดยอาการอยางเดยีวกนั.    โดย
หลกัเกณฑนี ้ ผปูฏบิตัจิะตองทำอานาปานสตทิกุข้ันเริม่ตนมาใหม  แลวพจิารณาทกุสิง่ทกุอยาง
ทีป่รากฏขึน้และอาจจะพจิารณาได เพือ่เหน็ความไมเทีย่ง  เพือ่เกดิความจางคลายดงัทีก่ลาว
แลว การหยิบเอาความสุขอันสูงสุดมาพิจารณา และไมตองมีการแยกแยะพิจารณาไปเสีย
ทกุอยางทกุประเภท  ซึง่ดเูปนการแจกลกูตามแบบปรยิตัอิยอูกีไมนอยเหมอืนกนั.    เหตทุี่
การพิจารณาอยางเดียว แตไดผลกวางขวางครอบคลมุไปทกุอยางนัน้ กเ็พราะวา สิง่อนัเปน
ทีต่ัง้ของกเิลสทัง้หมดทัง้สิน้ ยอมรวมจดุอยทูีเ่วทนา คอืสขุเวทนาทีท่ำใหรกั และทกุขเวทนา
ทีท่ำใหเกลยีด  ๒ อยางนีเ้ปนปญญาใหญของความมทีกุข : การแกปญหาทีจ่ดุนีจ้งึเปนการ
เพยีงพอ.    ถาเหน็วานอยไปหรอืลนุไป กค็วรจะขยายออกไป อยางมากเพียง ๓ คอื  เพิม่
พวกกาย อนัไดแกลมหายใจเปนตนอยางหนึง่ และพวกจติเชน วติกหรอืตวัจติเอง ทีก่ำลงัอยู
ในภาวะอยางนัน้อยางนีเ้ปนตน อกีพวกหนึง่ รวมเปน ๓ พวกดวยกนั.    ขอสำคญัอยตูรงที่
ตองเปนการกระทำดวยจิตที่เปนสมาธิ โดยการเพงของปญญาที่เพียงพอ คือเพงไปในทาง
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ลักษณะ ที่เรียกวา ลักขณูปณิชฌาน จนลักษณะแหงอนิจจังปรากฏ มีอาการของอุทยัพ-
พยญาณ และภงัคญาณเปนตน ปรากฏขึน้ชดัเจน  จนกระทัง่เหน็โทษอนัรายกาจในขนาดที่
เปน อาทนีวญาณ และปลงความเชือ่ทัง้หมดลงไปไดดวยอำนาจของปญญา ดงัทีก่ลาวแลว.
ทัง้หมดนีใ้หเปนอยทูกุลมหายใจเขา-ออก ทกุๆ ขัน้ไปทเีดยีว.

เมือ่ทำอยดูงันี ้ยอมชือ่วาเปนวริาคานปุสส ี คอืผตูามเหน็ความจางคลายอยเูปนประจำ
อยทูกุลมหายใจเขา-ออก   เมือ่ทำไดอยางนีถ้งึทีส่ดุ  การกระทำนีช้ือ่วา ธรรมานปุสสนา-
สติปฏฐานภาวนาทีส่มบรูณ  เปนภาวนาทีส่ามารถทำใหประมวลมาได ซึง่ธรรมสโมธาน ๒๙
ประการ ในระดบัทีส่งูขึน้ไปอกี.

ตอน ๑๕  อานาปานสต ิขัน้ที ่ ๑๕  (การตามเหน็ความดบัไมเหลอือยเูปนประจำ)
อานาปานสตขิัน้ที ่๑๕   หรอืขอ ๓ แหงจตกุกะที ่๔  มหีวัขอวา

“ภกิษนุัน้ ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผตูามเหน็ซึง่ความดบัไม
เหลอือยเูปนประจำ จกัหายใจเขา’;  ยอมทำในบทศกึษาวา เราเปนผตูาม
เห็นซึ่งความดับไมเหลืออยูเปนประจำ จักหายใจออก’.” (นิโรธานุปสฺสี
อสสฺสสิสฺามตี ิ  สกิขฺต;ิ นโิรธานปุสสฺ ี  ปสสฺสสิสฺามตี ิ  สกิขฺต.ิ)

คำวา ความดบัไมเหลอื ในทีน่ี ้ หมายถงึความตรงกนัขามตอความมอีย ู  ยกตวัอยาง
เชนความมอียแูหงรปู กบัความไมมอียแูหงรปู  นีเ้รยีกวาภาวะทีต่รงกันขาม;   อยางแรกเปน
ความมอีย ู  อยางหลงัเปนความดบัไมเหลอื.   แตความหมายตามทางธรรมของคำวา “มอีย”ู
กบัคำวา “ดบัไมเหลอื” นี ้ มไิดหมายถงึตวัวตัถ ุนัน้มอียหูรอืไมมอีย ู หากแตหมายถงึ “คณุ”
หรอืคณุลกัษณะของสิง่เหลานัน้ ทีม่ผีลตอจติใจหรอืไมอกีตอหนึง่.    ทีเ่หน็ไดงายๆ เชนความ
มอียแูหงรปู หมายถงึ ความมอียแูหงความไมเทีย่ง ความเปนทกุขทรมาน และสิง่อืน่ๆ ทีเ่นือ่ง
กนัอยกูบัรปู;  ถาสิง่เหลานีไ้มม ีกม็คีาเทากบัรปูไมม ี หรอืเปนความดบัไมเหลอืของรปู.    เพราะ
ฉะนัน้ คำวา “ดบัไมเหลอื” จงึหมายถงึความดบัทกุขทีเ่นือ่งมาจากรปูนัน้ โดยไมเหลอื นัน่
เอง; นีเ่รยีกสัน้ๆ วานโิรธ หรอืความดบัไมเหลอื ในกรณทีีเ่กีย่วกบัรปู.

ขอทีว่า ดบัไมเหลอืแหงอะไร นัน้  ถาตอบสัน้ๆ ตรงๆ กต็อบวา ดบัไมเหลอืแหงสิง่ที่
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เปนทกุข หรอืแหงสิง่ทีม่กีารเกดิ อนัเปนทีต่ัง้ของความทกุข แตถาจะจำแนกใหละเอยีดออก
ไป กอ็าจจะจำแนกไดเปนประเภทใหญๆ  ๓ ประเภท และมรีายละเอยีด เทาทีย่กมาเปนตวัอยาง
แตละประเภทคอื ขนัธ ๕  อายตนะภายใน ๖  และอาการแหงปฏจิจสมปุบาท ๑๒  ดงัทีก่ลาว
แลวในอานาปานสตขิัน้ตนแตนี ้ ในฐานะทีเ่ปนวตัถแุหงความไมเทีย่ง และความจางคลายนัน่
เอง.    ความมอียแูหงเบญจขนัธ คอื ความมอียแูหงอารมณอนัเปนทีต่ัง้การสมัผัส และเปน
ความมอียขูองสิง่เปนทีต่ัง้แหงความยดึถอื  โดยความเปนกามและโดยความเปนภพ ดงัทีก่ลาว
แลว;  ดงันัน้ ยอมหมายความวา เปนความมอียขูองสิง่อนัเปนทีต่ัง้แหงความทกุข.    เมือ่สิง่
เหลานีไ้มม ีหรอืเรยีกวาสิง่เหลานีด้บัไปกต็าม  ยอมหมายความวา ไมมสีิง่อนัเปนทีต่ัง้แหงความ
ทกุข.    หรอืวาเปนความดบัไมเหลอืแหงสิง่อนัเปนทีต่ัง้ของความทกุข.   ถาอายตนะภายใน
มอีย ูกห็มายความวา สิง่ซึง่ทำหนาทีเ่สวยอารมณ หรอืสิง่ทีจ่ะทำหนาทีส่มัผัสกบัสิง่อนัเปนที่
ตัง้แหงความทกุขมอีย;ู  ถาสิง่เหลานีไ้มม ีกไ็มมกีารสมัผสักบัสิง่อนัเปนสิง่ทีต่ัง้แหงความทกุข.
ความดบัไมเหลอืแหงสิง่เหลานี ้กค็อืการไมมกีารสมัผัสชนดิทีจ่ะกอใหเกดิความทกุขนัน่เอง.

ความมอียแูหงอาการปฏจิจสมปุบาททกุขัน้ตอน เปนความมอียแูหงการปรงุของสงัขาร
ธรรมตางๆ ทกุๆ ขัน้  ทีอ่งิอาศยักนัแลวปรงุสิง่ใหมใหเกดิข้ึน แลวไปองิอาศยัสิง่อืน่ปรงุสิง่
ใหมใหเกดิข้ึน เปนลำดบัไป จนกระทัง่ถงึเกิดอาการทีเ่ปนตวัความทกุขโดยตรงในทีส่ดุ และ
ผลทีเ่ปนทกุขนัน้ กย็งัสามารถหลอเลีย้ง หรอืปรงุตนเหตเุดมิของมนั กลาวคอือวชิชา ใหยงั
คงมอีย ูและใหเปลีย่นรปูไปในลกัษณะตางๆ.    ถาหากอาการเหลานีไ้มม ีคอืไมเกดิข้ึน หรอื
ไมเปนไป  ความทกุขกก็อรปูขึน้ในลกัษณะตางๆ ไมได;   ฉะนัน้ ความดบัไปหรอืความไมมอียู
ของการปรงุแตงเหลานี ้ จงึมคีาเทากบัความดบัทกุข หรอืความไมมอียแูหงทกุข หรอืความที่
ทกุขไมสามารถกอรปูขึน้มาได.

สวนขอทีว่า จะทำการดบัไดโดยวธิใีด นัน้ มอีธบิายวา ผปูฏบิตัจิะตองพจิารณาให
เหน็โทษของความมอียแูหงสิง่เหลานีก้อนโดยประจกัษ   แลวจติกจ็ะนอมไปพอใจในคณุของ
ความทีไ่มมสีิง่เหลานี ้ แลวเพงอยทูี ่“คณุ” ของความไมมสีิง่เหลานีอ้ยทูกุลมหายใจ เขา-ออก
จนกระทัง่จตินอมไปสคูวามดบัไมเหลอืของสิง่เหลานีไ้ดโดยสิน้เชงิ   อยางทีเ่รยีกวา ปลงความ
เชือ่ลงไปไดจนหมดสิน้ในความเปนอยางนี ้และทำไปดวยจติทีเ่ปนสมาธเิพยีงพอ.
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คำวา  เหน็โทษของสิง่เหลานี้  หมายถงึเหน็ดวยลกัษณะ หรอือาการ ๕ อยางคอื
สิง่เหลานีม้คีวามไมเทีย่งหนึง่,  มคีวามเปนทกุขหนึง่,  มคีวามเปนอนตัตาหนึง่, มคีวามเผา
ผลาญ (อยใูนตวัเอง) หนึง่,  มคีวามแปรรปูอยเูสมอหนึง่.   สำหรบัโทษ คอื ความไมเทีย่ง เปน
ทกุข เปนอนตัตานัน้  มกีารวนิจิฉยัแลวโดยละเอยีดในอานาปานสตขิัน้ที ่๑๓  ไมจำตองวนิจิฉยั
อกีในทีน่ี้.    สวนคำวา มกีารเผาผลาญอยเูปนประจำนัน้ หมายถงึความทีส่ิง่เหลานี ้มกีาร
เผาผลาญตวัเองใหรอยหรอไป เหมอืนไฟทีก่นิฟน และใหความรอนแกผเูขาไปใกล และทำความ
เผาผลาญใหแกผทูีส่มคัรเขาไปเปนฟน โดยไมมสีวนเหลอื;   นีค่อืโทษของการเขาไปใกลสิง่นี้
หรอืการยดึมัน่ถอืมัน่อยกูบัสิง่นี.้

สวน อาการทีเ่รยีกวาแปรรปู อยเูสมอนัน้  หมายความวา ความไมเทีย่งนัน้ แปร
รปูอยเูสมอ  จากความไมเทีย่งอยางนีไ้ปสคูวามไมเทีย่งอยางอืน่ เรือ่ยไปไมมหียดุ   ฉะนัน้ สิง่
ทีม่กีารแปรไปในรปู ทีเ่ผอญิไปตรงกนัเขากบัความตองการของบคุคลนัน้ๆ   เขาจงึเหน็เปน
ความดงีาม ความสขุ หรอืแมแตเปนความยตุธิรรมเปนตน;  แลวกย็ดึถอืเอาความไมเทีย่งนัน้
วา เปนสิง่ทีน่ายดึถอื จนกระทัง่มนัเปลีย่นไปเปนอยางอืน่  ถงึกบัเขาตองนัง่ลงรองไหอกีครัง้
หนึง่.    ความสขุหรอืความทกุข การหวัเราะหรอืรองไห การฟขูึน้หรอืการแฟบลง และอืน่ๆ
ซึง่เปนคกูนัทำนองนี ้จงึมอียเูปนเครือ่งหลอกลวงสตัวทัง้หลายไมมทีีส่ิน้สดุ.    ในรอบหนึง่ๆ
หรอืคหูนึง่ๆ  ยอมมอีายขุยัอนัจำกดัของมนัเอง  มนัเปลีย่นแปลงไปในวงจำกดัของมนัเอง จนสิน้
อายขุยัวงหนึง่หรอืรอบหนึง่ของมนั แลวกแ็ปรไปสวูงอืน่ หรอืรอบอืน่ในลกัษณะอืน่ตอไปอกี
อยางไมมทีีส่ิน้สดุ.    นีเ้รยีกวาความไมเทีย่งของความไมเทีย่ง หรอืความไมเทีย่งซอนความไม
เทีย่ง ซึง่มอียเูปนรปูหรอืเปนรอบๆ เปนวงๆ แปรผนัไปไมมทีีส่ิน้สดุ ซึง่เรยีกวา วปิรณิามธรรม
ในทีน่ี้.    ความไมเทีย่งกด็ ีความเปนทกุขกด็ ีความเปนอนตัตากด็ ี สนัตาปธรรม คอืความเผา
ผลาญกด็ ีและวปิรณิามธรรม คอืความแปรรปูอยเูสมอกด็ ีเรยีกวาโทษของสงัขารธรรม และ
มอียเูตม็อดัไปหมดในสงัขารธรรมทัง้หลาย.

ผปูฏบิตัจิะตองเพงทีส่งัขารธรรมนัน้ๆ จนกระทัง่ เหน็โทษ เหลานี ้ โดยประจกัษชดั
ถงึขนาดทีเ่รยีกวา อาทนีวานปุสสนาญาณจรงิๆ แลวเทานัน้  จงึจะเกดิความจางคลายจาก
ความกำหนดัในสิง่เหลานัน้ แลวนอมมาพอใจตอความดบัสนทิ หรอืความไมมอียขูองสิง่เหลา
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นัน้ไดจรงิๆ  เมือ่พอใจในความดบัแลว  การทำความดบัหรอืทำสิง่เหลานัน้ใหมคีาเทากบัไมมี
ก็เปนสิ่งที่ทำไดโดยงาย.

การทำความดบันัน้ จะตองทราบเสยีกอนวาสิง่นัน้ๆ จะดบัไปดวยอำนาจอะไร ซึง่โดย
หลกัใหญแลว  สิง่นัน้ๆ ยอมดบัไปดวยอำนาจการดบัของเหตปุจจยั ซึง่ปรงุแตงสิง่เหลา
นัน้ และดวยอำนาจการเกดิขึน้ของสิง่ตรงกนัขาม.    สิง่ทีเ่รยีกวาเหตปุจจยันัน้ แยกออก
ไดเปน ๖ อยางคอื :-

๑. เรยีกวา นทิาน มคีวามหมายวา เปนแดนมอบใหซึง่ผล คอืเปนทีใ่หเกดิผลเปนสิง่
นัน้ๆ ขึน้มา เหมอืนกบัตนไมเปนทีเ่กดิแหงผลไม;   ถาตนไมไมมผีลไมจะมไีดอยางไร.   ฉะนั้น
การดบัของตนไม จงึเปนการดบัผลไมพรอมกนัไปในตวั.  นีอ้กีอยางหนึง่  ซึง่แสดงวา ถาจะดบั
สิง่ใด จะตองสบืหาแดนอนัเปนทีม่าของสิง่นัน้ เพือ่ทำการดบัทีต่นตอของสิง่นัน้.

๒. เรยีกวา สมทุยั แปลวา แดนเปนทีต่ัง้ขึน้พรอม.  ขอนีห้มายถงึสิง่ซึง่เปนทีต่ัง้อาศยั
ของสิง่อืน่ เพือ่ความมีอยไูด หรอืตัง้อยไูด ของสิง่นัน้  เชนแผนดนิเปนทีต่ัง้ทีอ่าศยัของตนไม
ซึง่ใครๆ ยอมเหน็ไดทกุคน วาตนไมทกุตน หรอืบรรดาสิง่อืน่ทกุสิง่ทีอ่าศยัแผนดนิ ลวนแตงอก
ขึน้หรอืตัง้ข้ึนบนแผนดนิทัง้นัน้   ถาแผนดนิสลายลงหรอืดบัลงไป  ตนไมจะตัง้อยไูดอยางไร
ยอมจะตองสลายหรอืดบัไป ตามอาการซึง่เปนทีต่ัง้ทีอ่าศยั   อยางนีเ้รยีกวาเปนสมทุยั;   ตาง
กบัอาการในขอหนึง่ ซึง่เปนแดนมอบใหซึง่ผล  ซึง่ผศูกึษาจะตองสงัเกตใหเหน็ความแตกตาง
กันใหชัดแจง.

๓. เรยีกวา ชาต ิแปลวา ความเกดิหรอืการเกดิ  ถาเปนตนไมยอมหมายถงึการงอก
ถามแีผนดนิ มเีมลด็พชื หรอืมเีหตปุจจยัอืน่กต็าม   แตถาไมมกีารงอกหรอืการงอกงามแลว
ตนไมกม็ขีึน้ไมได   ฉะนัน้ การเกดิ หรอืการงอก จงึเปนตวัการสำคญัอนัหนึง่ดวยเหมอืนกนั
ในการทีจ่ะทำใหอะไรๆ เกดิมขีึน้มา.    เราอาจจะทำลายตนไมตนหนึง่ได โดยไมตองทำลาย
แผนดนิ ทำลายอาหารของมนัหรอืทำลายสิง่อืน่ๆ  แตทำลายทีค่วามงอกของมนั เชนทำลาย
ชวีติในเมลด็พชืนัน้ๆ เสยี  หรอืตวัหนทางทีม่นัจะงอกงามไดโดยทางใดทางหนึง่เสยี ดงันีเ้รยีก
วาทำลายทีช่าติของมนั.
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๔. เรยีกวา อาหาร หมายถงึ สิง่ทีน่ำมาซึง่ความเจรญิเติบโต หรอืนำมาซึง่ผลอยางใด
อยางหนึง่  ซึง่หมายถงึความเจรญิงอกงามอกีนัน่เอง.    ตวัอยางเชนตนไมจะตองอาศยัอาหาร
โดยเฉพาะแรธาตตุางๆ ซึง่มอียใูนดนิทีใ่ชเปนอาหารได  มนัจงึจะอยไูด   ไมใชวาเพียงแตมี
แผนดนิเปนทีต่ัง้อาศยัใหงอกแลว มนัจะเจรญิงอกงามไปได   ถาสมมตวิาในดนินัน้ไมมอีาหาร
เลย ตนไมนัน้กจ็ะตองตายอยดูี.    นีเ้ราจะเหน็ได วาสิง่ทีเ่รยีกวาอาหารกเ็ปนตวัการทีส่ำคญั
อนัหนึง่ของความมอียขูองสิง่ทัง้ปวง.

๕. เรยีกวา เหต ุอนันีห้มายถงึ ตนเหตโุดยตรงของสิง่นัน้ ยกตวัอยางเกีย่วกบัตนไม
อกีตามเคย.    สิง่ทีเ่รยีกวาเหตนุัน้ ไดแกเจตนาของคนใดคนหนึง่กต็าม ทีต่ัง้ใจจะปลกูตนไม
นัน้  ดวยการเอาเมลด็มาฝงดนิเปนตน  หรอืทีส่ตัวนำไปกนิแลวถายโดยไมมเีจตนาปลกูกต็าม
หรอืแมทีล่มหรอืน้ำพดัพาไป หรอืทำใหหลนลงมาจากตนกต็าม  เหลานีเ้รยีกวา เปนเหตโุดย
ตรงของความเกดิขึน้แหงตนไมนัน้.    ถาเหตเุหลานีไ้มม ีแมสิง่อืน่ๆ จะม ี  ตนไมนัน้กไ็มมี
โอกาสจะงอกขึ้นมา.

๖. เรยีกวา ปจจยั  หมายถงึ สิง่ทีช่วยเหลอืในฐานะเปนเครือ่งอปุกรณทีต่รงตามความ
ตองการของสิง่นัน้ๆ.    ในตวัอยางทีเ่กีย่วกบัตนไมดงัไดกลาวมาแลวขางตนนัน้ ยอมหมายถงึ
การไดรบัการพรวนดนิด ี ไดรบัแสงแดด  ไดรบัการคมุครองใหคลาดแคลวจากอนัตรายทีจ่ะมี
เชนสตัวทีม่ากดักนิหรอืเจาะไชเปนตน ไดเปนอยางดแีลว  กเ็รยีกวาไดปจจยัด ีมคีวามเจรญิ
งอกงามไดเปนลำดบัๆ ไป.    ถาไมไดรบัปจจยัในทำนองนีเ้พยีงพอ มนักจ็ะไมงอกหรอืงอก
ขึน้มาอยางแกนๆ  แลวกเ็ปนอนัตรายไปโดยไมมกีารเจรญิเตบิโตตอไปได.    ผปูฏบิตัจิะตอง
ศกึษา ใหทราบความแตกตางระหวางความหมายของคำทัง้หมดนีใ้หเปนอยางด ี   คอืคำวา
นทิาน สมทุยั ชาติ อาหาร เหตุ และปจจยัโดยนยัทีก่ลาวมาแลวขางตน ดวยการทำตนไมให
เปนอุปมา วาจะตองประกอบดวยสิ่งทั้ง ๖ เหลานี้อยางไร  มันจึงจะเกิดขึ้น หรือตั้งอยูได
แลวนำไปเปรยีบเทยีบกนัดกูบัคนเรา หรอื กลมุแหงขนัธทัง้ ๕  อนัเปนทีต่ัง้แหงอายตนะ
ทัง้ ๖  และอาการ ๑๒ แหงปฏจิจสมปุบาท จนกระทัง่รวูาจะดบันทิาน ดบัสมทุยั ดบัชาติ
ดบัอาหาร ดบัเหต ุและดบัปจจยัของมนั ไดอยางไร.  ทัง้หมดนี ้ทำใหมนัดบัไปดวยการตดั
ตนเหตตุางๆ ของมนั.



ธรรมปฏิบัติ ๕ สาย : อานาปานสติ
2 - 179

สวนที ่ดบัไปดวยอำนาจของการเกดิขึน้ของสิง่ทีต่รงกนัขามจากมนั นัน้ เลง็ถงึสิง่
๒ อยาง คอื :-

๑. การเกิดขึน้ของสิง่ทีเ่รยีกวา ญาณ  ไดแกความรซูึง่เปนของตรงกนัขามตออวชิชา.
เมือ่ญาณเกดิข้ึน อวชิชากด็บัไปในตวัเอง.    นามรปู กลาวคอืสงัขารทัง้ปวง ทีม่มีลูมาจากอวชิชา
กย็อมดบัไปกต็าม;   นีก้เ็รยีกวาดบัไปเพราะการเกดิขึน้ของญาณ.    เชนคนดบัไปเพราะความ
รเูกดิขึน้วา คนไมม ี  มแีตขนัธธาตอุายตนะเปนตน.    สำหรบัในกรณทีีม่อีปุมาดวยตนไม
ขางตนนัน้  กอ็าจจะกลาวไดวาผทูีจ่ะทำลายตนไมได  กต็องมคีวามรทูีถ่กูตอง ในการทีจ่ะทำลาย
มนั  ซึง่เปนเหตใุหกลาวไดวา ทำลายมนัลงไดดวยความร ูซึง่จะเปนความรใูนการตดันทิาน
หรอืดบัสมทุยัหรอือะไรๆ กต็าม ทีเ่ก่ียวกบัตนไมนัน้.    หรอืถาจะกลาวโดยโวหารธรรมะ กย็งั
กลาวไดวาตนไมไมม ีหรอืดบัไป เพราะญาณหรอืความรทูีถ่กูตองวา  คำวาตนไมนัน้เปนเพยีง
คำเรยีกสมมต ิ ตนไมจรงิๆ ไมม ี มแีตธาตตุางๆ ทีป่ระชมุกนัอยกูลมุหนึง่  ดวยกฎเกณฑตางๆ
ดงัทีก่ลาวแลวขางตนเทานัน้เอง ดงันี ้  ความรสูกึวาตนไมกด็บัไป.    แมโดยปรยิายนี ้กเ็ปน
อนักลาวไดวาดบัไป เพราะอำนาจแหงความเกดิขึน้ของญาณหรอืวชิชา ซึง่เปนของตรงกนัขาม
จากอวชิชาอกีนัน่เอง.

๒.  ไดแกการปรากฏขึน้ของอาการแหงความดบัสนทิ หรอืของธรรมอนัเปนทีด่บัของ
สิง่นัน้ๆ.    สิง่นีต้รงกันขามกับความเกดิ เพราะสิง่นีต้รงกันขามกับนทิาน สมทุยั ชาติ อาหาร
เหต ุปจจยั.    เมือ่สิง่น้ีมเีขามา  สิง่ทีต่รงกันขามก็ตองดบั.    กลาวโดยตรง สิง่นีไ้ดแกผลของ
ขอปฏบิตัทิีถ่กูตองถงึทีส่ดุ จนเปนอรยิมรรคดบักเิลสและสงัโยชนได;   โดยใจความคอื ดบั
อวชิชาไดอกีนัน่เอง;  เปนแตเลง็ถงึตวัธรรมท่ีมอีำนาจในการทำความดบั หรอืการตดั หรอื
การลาง หรอืการเพกิถอน หรอืการแผดเผา กต็าม ซึง่แลวแตจะสมมตเิรยีก   แตมนัเปนภาวะ
ของธรรมทีท่ำการดบัอวชิชาหรอืกเิลสตณัหานัน้ๆ.    ถาธรรมนีป้รากฏออกมาใหเหน็แลว ยอม
หมายความวามกีารดบัไปแลว แหงสิง่ตรงกนัขามกอนหนานัน้  เพราะวามสีิง่ซึง่ตรงกนัขาม
กับสิ่งนั้น เหลือปรากฏอยู.    สำหรับในกรณีที่ถือเอาตนไมเปนอุปมานั้น ก็กลาวไดอีกวา
บดันีต้รงทีท่ีต่นไมเคยอยนูัน้  เหลอือยแูตขีเ้ถาปรากฏอย ูดงันีเ้ปนตน  ซึง่ยอมเปนการแสดง
วาไดมีการเผาผลาญเกิดขึ้นแลว จะโดยน้ำมือของมนุษยหรืออำนาจของธรรมชาติ เชน
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ฟาผาเปนตนกต็าม  สิง่ทีต่รงกันขามคอืสิง่ทีเ่ปนทีด่บัของตนไมนัน้ไดปรากฏแลว ความดบัของ
ตนไมนัน้จงึม ีนีเ้รยีกวาดบัไปเพราะการปรากฏของธรรมเปนแดนทีด่บัสนทิของสิง่นัน้.

การบงัเกิดขึน้ของญาณกด็ ีหรอืการปรากฏขึน้ของธรรมเปนทีด่บัสนทิกด็ ี นีร้วมเรยีก
วาสิง่นัน้ๆ ดบัไป เพราะการมมีาของสิง่ทีต่รงกันขาม ซึง่เราจำแนกได เปน ๒ อยาง  และเมือ่
นำเอาการตดัตนตอหรอืตดัสิง่แวดลอมตางๆ รวม ๖ อยาง ดงัทีก่ลาวมาแลวขางตน มารวม
กนัเขาก็เปน ๘ อยาง  ซึง่ทำใหกลาวไดวา สงัขารธรรมนัน้ๆ ดบัไปดวยอาการ ๘ อยางเหลานี.้

ผปูฏบิตัอิานาปานสตขิัน้นี ้จะไดนามวานโิรธานปุสสี คอืผตูามเหน็อยซูึง่ความดบัอยู
เปนประจำ  กโ็ดยการกระทำตนเปนผกูำหนดสงัขารธรรมเหลานัน้อยโูดยประจกัษชดั ดวย
การเพงเหน็โทษ ๕ ประการแหงสงัขารธรรมดงัทีก่ลาวแลวขางตนอยอูยางรุนแรง จนถงึขนาด
เกิดความพอใจในความไมมีอยูของสังขารธรรมเหลานี้  กลาวคือดับสังขารเหลานี้เสียแลว
โทษเหลานัน้กจ็ะไดดบัไปตาม.    เธอเพงพจิารณาอยซูึง่ความดบัของสงัขารธรรมเหลานีโ้ดย
เห็นวามันดับไปดวยอาการ ๘ อยาง ดังที่กลาวแลวอยูทุกลมหายใจเขา-ออก ก็จะไดชื่อวา
นโิรธานปุสส ีซึง่มใีจความสำคญัอยวูา แมจะเพงดคูวามดบัอยเูปนสวนใหญกต็าม แตลกัษณะ
แหงอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา กย็งัคงปรากฏอยเูปนพืน้ฐานแหงการนอมจติไปสคูวามดบัอยนูัน่เอง.

เกี่ยวกับสิ่งที่จะหยิบเอามาเปนอารมณ สำหรับการตามเห็นซึ่งความดับนั้น จะ
ถอืเอาตามแบบฉบบัดงัทีก่ลาวไววาไดแกขนัธ ๕  อายตนะภายใน ๖ และอาการแหงปฏจิจ-
สมปุบาท ๑๒  ดงันีก้ไ็ด  แตเปนภมูขิองนกัปฏบิตัทิีผ่านการศกึษาทางปรยิตัมิาแลวอยางเพยีง
พอเทานั้น;   สวนผูที่ยึดมั่นในแนวของอานาปานสติ ยอมยึดเอาสิ่งตางๆ ที่ปรากฏอยูใน
การทำอานาปานสติ เชนตัวลมหายใจนั่นเอง หรือตัวเวทนา อันไดแกปติและสุข ซึ่งเปน
องคฌานก็ตาม หรือแมแตจิตซึ่งกำลังผันแปรอยูในลักษณะตางๆ ในขณะนั้นก็ตาม มาเปน
อารมณสำหรบัเพงใหเหน็ความดบั โดยนยัดงัทีล่าวแลวอยทูกุลมหายใจเขา-ออก กย็อมไดชือ่
วา นโิรธานปุสส ีอยางเต็มทีเ่ชนเดยีวกนั.    เมือ่ทำอยดูงันี ้สกิขาทัง้ ๓ มสีลีสกิขาเปนตน
ยอมสมบรูณแกเธอ  การกระทำนัน้ๆ ชือ่วา ธรรมานปุสสนาสตปิฏฐานภาวนา เปนภาวนาที่
สามารถสโมธานซึง่ธรรมทัง้หลาย ๒๙ ประการ ในอตัราทีส่งูยิง่ข้ึนไปอกี ดงันี้.
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วนิจิฉยัในอานาปานสตขิัน้ที ่๑๕  สิน้สดุลงเพยีงเทานี ้ ตอแตนีจ้ะไดวนิจิฉยัในอานาปาน-
สตขิัน้ที ่๑๖ สบืไป.

ตอน ๑๖  อานาปานสต ิขัน้ที ่๑๖  (การตามเหน็ความสลดัคนือยเูปนประจำ)
อานาปานสตขิัน้ที ่๑๖  หรอืขอที ่๔ แหงจตุกกะที ่๔  มหีวัขอวา

“ภกิษนุัน้ ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผตูามเหน็ซึง่ความสลดั
คนือยเูปนประจำจกัหายใจเขา’;    ยอมทำในบทศกึษาวา ‘เราเปนผตูาม
เห็นซึ่งความสลัดคืนอยูเปนประจำ จักหายใจออก’.”  (ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี
อสสฺสสิสฺามตี ิสกิขฺต;ิ ปฏนิสิสฺคคฺานปุสสฺ ีปสสฺสสิสฺามตี ิสกิขฺต.ิ)

คำวา สลดัคนื หรอื ปฏนิสิสคัคะ นัน้ มลีกัษณะ ๒ อยาง คอื การสลดัคนืซึง่สิง่นัน้
ออกไปโดยตรง อยางหนึง่;   หรอืม ีจตินอมไปในนพิพานอนัเปนทีด่บัสนทิแหงส่ิงทัง้หลาย
เหลานัน้ อกีอยางหนึง่.    อยางแรกมคีวามหมายเปนการสลดัสิง่เหลานัน้ออกไปในทำนอง
วาผสูลดัยงัคงอยใูนทีเ่ดมิ;  อยางหลงัมคีวามหมายไปในทำนองวา สิง่เหลานัน้อยใูนทีเ่ดมิ  สวน
ผสูลดัผลหนไีปสทูีอ่ืน่.    ถากลาวอยางบคุคลาธษิฐานกเ็หมอืนอยางวา เปนคนละอยาง แต
ยอมมผีลในทางธรรมาธษิฐานเปนอยางเดียวกนั  เปรยีบเหมอืนบคุคลทีส่ลดัสิง่อนัเปนทีร่กั
ทีพ่อใจ เขาจะกระทำโดยเอาสิง่เหลานัน้ไปทิง้เสยี  หรอืจะกระทำโดยวธิหีนไีปใหพนจากสิง่
เหลานัน้กต็าม  ผลยอมมอียเูปนอยางเดียวกนั  คอืความปราศจากสิง่เหลานัน้.   การทีท่านกลาว
ไวเปน ๒ อยางดงันี ้ เพือ่การสะดวกในการทีจ่ะเขาใจสำหรบับคุคลบางประเภททีม่สีตปิญญา
ตางกนั  มคีวามหมายในการใชคำพดูจาตางกนัเทานัน้;   แตถาตองการความหมายทีแ่ตกตาง
กนัจรงิๆ แลว  กพ็อทีจ่ะแบงออกไดเปน ๒ อยาง ดงันี ้คอื :-

(๑) สิง่ใดยดึถอืไว โดยความเปนของ ของตน (อตตฺนยีา)  การสลดัคนืสิง่นัน้กระทำ
ไดดวยการสละสิง่นัน้เสยี  กลาวคอืการพจิารณาจนเหน็วาไมควรจะถอืวาเปนของของตน.

(๒) สิง่ใดทีถ่กูยดึถอืไวโดยความเปนตน (อตตฺา)  การสละสิง่นัน้ๆ นัน้กระทำได
ดวยการนอมไปสนูพิพาน กลาวคอื ความดบัสนทิแหงสิง่นัน้ๆ เสยี.
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อยางไรก็ด ีเมือ่พจิารณาโดยละเอยีดแลวจะเหน็ไดวา  สิง่ทีย่ดึถือไวโดยความเปนของ
ตนนัน้  สลดัไดงายกวาสิง่ทีย่ดึถือไวโดยความเปนตวัตน  ทัง้นีเ้พราะวาสิง่ทีย่ดึถอืไวโดยความ
เปนของตน นั้นเปนเพียงสิ่งเกาะอยูกับตน หรือเปนบริวารของตน จึงอยูในฐานะที่จะทำ
การสลดัคนืไดกอน.    ขอนีเ้ปรยีบเทยีบไดงายๆ กบัความรสูกึวา ตวักแูละของก ู:  สิง่ทีเ่ปน
“ของกู” อาจจะปลดทิ้งไปไดโดยงายกวาสิ่งที่เปน “ตัวกู”  ซึ่งไมรูจะปลดอยางไร จะทิ้ง
อยางไร ขนืทำไปกเ็ทากับเปนการเชอืดคอตวัเองตาย ซึง่ยงัไมสมคัรจะทำ.    แตสำหรบัสิง่ที่
เปน “ของก”ู นัน้  อยใูนวสิยัทีจ่ะสละได ดวยความจำใจกต็าม ดวยความสมคัรใจเพือ่แลก
เปลีย่นกบัสิง่อืน่ เปนตนกต็าม หรอืแมเพราะหลดุมอืไปเองกย็งัเปนสิง่ทีอ่าจจะมไีด;  สวนสิง่
ทีเ่รยีกวาตวักนูัน้ ยงัเปนสิง่ทีม่ดืมนตอการทีจ่ะสลดัออกไป หรอืหลดุออกไปเอง  ทัง้นีเ้ปนเพราะ
มนัเปนตวัๆ เดยีวกนักบัทีย่นืโยงอยใูนฐานะทีเ่ปนประธานของการกระทำทกุอยาง.    ฉะนั้น
การทีจ่ะสลดัคนืเสยีซึง่ตวัก ู  จกัตองมอีบุายทีฉ่ลาดไปกวาการสละของกู.    เมือ่กลาวโดย
บคุคลาธษิฐาน กเ็ปนการกลาวไดวา เมือ่ตวักอูยากสลดัตวัเองขึน้มาจรงิๆ แลว กต็องวิง่เขา
หาสิง่ใดสิง่หนึง่ ซึง่สามารถทำลายตวักใูหหมดไปโดยไมมสีวนเหลอื  และขอนีก้เ็ปนการแสดง
ใหเหน็ความหมายทีแ่ตกตางกนัอยเูปน ๒ ประการ กลาวคอื “ตวัก”ู ไดสลดัสิง่ซึง่เปนของกแูลว
เหลอืแตตวัก ูจงึวิง่เขาไปสสูิง่ซึง่สามารถดบัตวักไูดสิน้เชงิอกีตอหนึง่.    ความแตกตางในตวัอยาง
นี ้ ยอมแสดงใหเหน็ความแตกตาง ๒ อยาง ดงัทีก่ลาวแลวขางตนไดโดยชดัเจน คอื จติสลดั
สิง่ทัง้หลายทัง้ปวงเปนการสลดัคนือยางที ่ ๑   และจติแลนไปสนูพิพานอนัเปนทีด่บัของสิง่
ทัง้ปวงรวมทัง้จติเองดวย  นีก้อ็ยางหนึง่ เปน ๒ อยางดวยกนั ดงันี้.

ถงึกระนัน้กต็าม เม่ือกลาวในทางปฏบิตัจิรงิๆ แลว ความแตกตางทัง้ ๒ อยางนี ้กย็งั
คงเปนเพยีงความแตกตางในทางนตินิยัไปตามเดมิ  สวนทางพฤตนิยันัน้ยอมมวีธิปีฏบิตั ิและ
ผลแหงการปฏบิตัอิยางเดยีวกนัแท.

วธิปีฏบิตัเิพือ่ความสลดัเบญจขนัธ หรอือายตนะออกไปนัน้ มไิดหมายถงึการสลดัอยาง
วตัถุ เชนการโยนทิง้ออกไปเปนตนได  แตหมายถงึการสลดัดวยการถอนอปุาทานหรอืความ
ยึดมั่นอยางใดอยางหนึ่งให ไดจริงๆ เทานั้น.   การถอนอุปาทานนั้น ตองกระทำดวยการ
ทำความเหน็แจงตออนจิจงั ทกุขงั อนตัตา จนกระทัง่เหน็ความวางจากตวัตน ไมวาจะเปน
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ตนฝายทีเ่ปนเจาของ หรอืเปนตนฝายทีถ่กูยดึถอืเอาเปนของของตน.    เมือ่วางจากตนทัง้ ๒
ฝายดงันีแ้ลว จงึจะถอนอปุาทานได  และมผีลเปนความไมยดึถอืสิง่ซึง่เปนตนเหตแุหงความ
ทกุขไวอกีตอไป.    แมในการพจิารณา เพือ่ถอนความยดึถอืในเบญจขนัธ หรอือายตนะสวน
ใดสวนหนึง่ ซึง่ถกูยดึถอืวาตน กต็องทำโดยวธิเีดยีวกนัแท คอืพจิารณาเหน็ อนจิจงั ทกุขงั
อนตัตา อกีนัน่เอง  หากแตเลีย่งไปในทำนองวา ทัง้หมดนีเ้มือ่เปนอยางนีม้นัเปนทกุข เมือ่ไม
อยากทกุขกน็อมจติไปเพือ่ความดบัสนทิไมมเีหลอืของสิง่เหลานีเ้สยี  จะไดไมมอีะไรทกุขอกีตอ
ไป เรยีกวาเปนการนอมไปสนูพิพานหรอืมจีติแลนไปสนูพิพาน   แตทัง้นีม้ไิดหมายความวา
ตองรอไปจนกวารางกายจะแตกดบั  หรอืวาจะตองรบีทำลายรางกายนีเ้สยีดวยการฆาตวัตาย
ดงันีก้ห็าไม.    การฆาตวัตายไมไดทำใหอปุาทานนัน้หมดไป กลบัเปนอปุาทานอกีอยางหนึง่
อยางเต็มทีอ่ยทูเีดียว จงึจะฆาตวัตายได.    สวนการรอไปจนรางกายแตกทำลายนัน้ไมใชวธิี
ของการปฏบิตั ิและการแตกทำลายของรางกายนัน้  มไิดหมายความวาเปนการหมดอปุาทาน
เพราะคนและสตัวตามธรรมดาสามญั กม็กีารแตกตายทำลายขนัธอยเูองแลวเปนประจำทกุวนั
ไมเปนการทำลายอปุาทานไดดวยอาการสกัวารางกายแตกทำลายลง.    เพราะฉะนัน้ การ
ฆาตัวเองตายกด็ ี การรอไปจนแตกทำลายเองกด็ ี ไมเปนการดบัอปุาทานทีย่ดึถอืวาตวัตนได
แตอยางใดเลย  จงึไมแลนไปสนูพิพานไดดวยการทำอยางนัน้  ยงัคงทำไดแตโดยวธิทีีย่งัมชีวีติ
อยนูีแ่หละ.

เมือ่พจิารณาเหน็วา  ถามคีวามยดึถอืวาตวัตนอยเูพยีงใดแลว  กจ็ะตองมคีวามทกุข
นานาชนดิอยทูีต่นเพยีงนัน้  จงึนอมจติไปในทางทีจ่ะไมใหมตีนเพือ่เปนทีต่ัง้ของความทกุขอกี
ตอไป  นีเ้รยีกวามจีตินอมไปเพือ่ความดบัสนทิของตน  ซึง่เรยีกไดวานอมไปเพือ่นพิพาน แลว
กต็ัง้หนาตัง้ตาทำการปฏบิตั ิเพ่ือใหเหน็ อนจิจงั ทกุขงัอนตัตา ในระดบัสงูสดุ ซึง่ทำใหไมรสูกึ
วามตีวัตนเหลอือยจูรงิๆ   มแีตสงัขารธรรมลวนๆ หมนุไปตามเหตตุามปจจยัของมนั.    สิง่ที่
เรยีกวาความทกุข เชนความแกความตาย เปนตน กร็วมอยใูนกลมุนัน้  คอืเปนสงัขารธรรม
สวนหนึง่ในบรรดาสงัขารธรรมทัง้หมด ทีห่มนุเวยีนไปตามเหตตุามปจจยัของมนั  ไมมสีวนไหน
ทีม่คีวามยดึถือวาเปนตวัเราหรอืของเรา  แมแตจติทีก่ำลงัรสูกึนกึคดิได หรอืกำลงัมองเหน็ความ
เปนไปของสงัขารธรรมเหลานัน้อย ู จตินัน้กม็ไิดยดึถอืตวัมนัเองวาเปนตวัตน หรอืยดึถอืตวั
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มนัวาเปนจติ-ผรู ูผเูหน็ : แตกลบัไปเหน็วาตวัจตินัน้กด็ ี  การรกูารเหน็นัน้กด็ ี เปนแตเพยีง
สงัขารธรรมลวนๆ อกีนัน่เอง และเหน็วาสงัขารธรรมทัง้หมดทัง้สิน้นัน้ กเ็ปนสกัวาสงัขารธรรม
คอืเปนธรรมชาตหิรอืธรรมดาทีเ่ปนอยอูยางนัน้เอง หาใชเปนตวัเปนตนเปนเราเปนเขา เปน
ผูยึดครองหรือถูกยึดครอง ดังนี้เปนตนแตประการใด   เมื่อจิตเขาถึงความวางจากตัวตน
อยางแทจรงิ ดงันีแ้ลว  กเ็ทากบัเปนการดบัตวัเองโดยสิน้เชงิ ซึง่เรยีกวานพิพานในทีน่ี้.

เพราะฉะนั้น ปฏินิสสัคคะ คือการสลัดคืนชนิดที่ใชอุบายดวยการทำจิตใหแลนไปสู
นพิพานนัน้ กม็วีธิปีฏบิตั ิมคีวามหมายแหงการปฏบิตั ิและมผีลแหงการปฏบิตัเิปนอยางเดยีว
กนักบัปฏนิสิสคัคะ ชนดิทีม่อีบุายวาสลดัสิง่ทัง้ปวงเสยี;   เพราะวาอบุายทัง้ ๒ วธินีี ้ลวนแตมี
ความหมายอยางเดยีวกนั  คอืทำความวางจากตวัตนหรอืทีเ่รยีกวาสญุญตานัน้ใหปรากฏขึน้
มาใหจนได   ถาไปเพงความวางของฝายสิ่งที่ถูกยึดถือ ก็เรียกวาสลัดสิ่งเหลานั้นออกไป
แตถาเพงความวางของฝายทีเ่ปนผยูดึถอืกลาวคอืจติ กก็ลายเปนการทำจตินัน้ใหเขาถงึความ
วาง (คอืเปนนพิพานไปเสยีเอง)   ความมงุหมายจงึเปนอยางเดียวกนั คอืเปนการใหทัง้ ๒
ฝายเขาถงึความวางโดยเสมอกนั  ความทกุขกเ็กดิข้ึนไมได : และโดยพฤตนิยัทัง้ ๒ อยางนัน้
เปนอยางเดียวกนั คอืมแีตเพยีงอยางใดอยางหนึง่  ถาถงึทีส่ดุจริงๆ แลวมนักด็บัทกุขทัง้ปวง
ไดดวยกนัทัง้นัน้.   และการทีใ่หสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงวางไปโดยทีจ่ติยงัเหลอือยเูปนตวัตนไมตอง
วางนัน้  เปนสิง่ทีม่ไีมไดหรอืทำไมได  เพราะวาสิง่ทีเ่รยีกวาความวางนัน้ มนัมเีพยีงอยางเดยีว
ตวัเดียว หรอืสิง่เดยีว  ถาลงเขาถึงจรงิๆ แลว มนัจะทำใหวางหมด ทัง้ฝายผยูดึถอื และฝาย
สิง่ทีถ่กูยดึถือทัง้หลายทัง้ปวง  ฉะนัน้ โดยพฤตนิยั เมือ่ปฏบิตัถิงึทีส่ดุแลว  ยอมวางไปทัง้ ๒
ฝายพรอมกนัในทนัใดนัน้เอง;   ถาผดิจากนี ้มนัเปนเพยีงความวางชนดิอืน่ คอืความวางทีไ่ม
จรงิแท  เปนความวางช่ัวคราว และเพยีงบางขัน้บางตอนของการปฏบิตัทิีย่งัไมถงึทีส่ดุ  มี
ผลเพยีงทำใหปลอยวางสิง่นัน้ๆ ไดชัว่คราว  และกป็ลอยไดเฉพาะแตฝายทีป่ลอยงาย เชน
ฝายทีถ่กูยดึถือไวโดยความเปนของของตน หรอืของก ูบางสวน เทานัน้  แตไมกระทบกระเทอืน
ถงึตวัตนหรอืตวักเูลย.    ตอเมือ่ใด สญุญตาหรอืความวางอนัแทจรงิปรากฏออกมา เมือ่นัน้
จงึจะวางอยางแทจรงิ และไมมอีะไรรอหนาเปนตวัตนอยไูด   ตวัตนฝายการกระทำกด็ ีตวั
ตนฝายทีถ่กูกระทำกด็ ี ตวัการกระทำ นัน้ๆ กด็ ี ตวัผลแหงการกระทำนัน้ๆ กด็ ี  ไมวาจะถกู
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จดัไวเปนฝายกศุลหรอืฝายอกศุล หรอืฝายอพัยากฤต คอืมใิชทัง้กศุลและอกศุลกด็ ี ยอมเขา
ถงึความวางไปดวยกนัทัง้หมดทัง้สิน้.    อาการแหงการสลดัคนื กลาวคอืปฏนิสิสคัคะมขีึน้ได
ถงึทีส่ดุ โดยไมตองมใีครเปนตวัผสูละคนื  เพราะเปนของวางไปดวยกนัทัง้หมด  แมแตตวัการ
สลดัคนื  ตวัสิง่ทีถ่กูสลดัคนื  กย็งัคงเปนของวาง  กลาวคอืเปนความดบัสนทิแหงความมตีวั
ตนนัน่เอง.    ฉะนัน้ เม่ือกลาวโดยปรมตัถหรอืโดยความจรงิอนัสูงสดุแลว ยอมกลาวไดวา
ความวางอยางเดยีวเทานัน้ เปนตวัความสลดัคนือยางแทจรงิ  และมเีพยีงอยางเดยีว  หามี
เปน ๒ อยาง หรอืหลายอยาง ดงัทีก่ลาวโดยโวหารแหงการพูดจา  ดวยการแยกเปนฝกฝาย
ดงัทีก่ลาวอยางบคุคลาธษิฐานขางตนนัน้ไม.

เบญจขนัธกด็ ี อายตนะภายในทัง้ ๖ กด็ ี อาการปรงุแตงซึง่กนัและกนัของสิง่เหลา
นัน้ อนัเรยีกวาปฏจิจสมปุบาทกด็ ี เปนสิง่ทีอ่าจถกูสลดัคนืโดยสิน้เชงิได  ดวยการทำใหเขา
ถงึความวาง ดงัทีก่ลาวแลวนัน่เอง.

การพจิารณาเบญจขนัธโดยความเปนของวาง นัน้  ยอมเปนการสลดัคนืซึง่เบญจขนัธ
อยใูนตวัมันเอง   กลาวคอื กอนหนานีร้บัหรอืยดึถอืเบญจขนัธบางสวนวา เปนตวัตน บาง
สวนวา เปนของตน ดวยอำนาจของอปุาทาน  บดันีเ้บญจขนัธนัน้ถกูพจิารณาเหน็ตามทีเ่ปน
จรงิ คอืเปนของวางไปหมด ไมเปนทีต่ัง้แหงอปุาทานอกีตอไป  อปุาทานจงึดบัลง.   เมือ่อปุาทาน
ดบั กไ็มมอีะไรทีจ่ะเปนเครือ่งยดึถอื  และเบญจขนัธกเ็ปนของวางไปแลว.    เมือ่ไมมกีารยดึ
ถอืหรอืการรบัไวเชนนี ้ กม็ผีลเทากบัเปนการสลดัคนื  ทัง้ทีไ่มตองมตีวัผสูลดัคนืเพราะจติและ
อุปาทานก็กลายเปนของวางจากตัวตนไป.

การพจิารณาอายตนะภายใน ทัง้ ๖  โดยความเปนของวาง กม็ลีกัษณะอยางเดียว
กนักบัเรือ่งของเบญจขนัธ เพราะอายตนะภายในทัง้ ๖ นัน้เปนสวนหนึง่ของเบญจขนัธไดแก
ขันธที่ทำหนาที่รูอารมณที่มาสัมผัสนั่นเอง หรืออีกอยางหนึ่งก็กลาวไดวาหมายถึงกลุมแหง
เบญจขนัธ  ในขณะทีท่ำหนาทีร่บัอารมณทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ นัน่เอง การทำให
สิง่ทัง้ ๖ นีเ้ปนของวาง กค็อืการพจิารณาโดยความเปนสงัขาร หรอืความเปนธรรมชาตลิวนๆ
หามคีวามเปนตวัตนแตอยางใดไม  แตมลีกัษณะเปนเครือ่งกลไกตามธรรมชาตขิองมนัเอง ใน
การทีจ่ะรบัอารมณได ตามธรรมดาของรปูธรรมและนามธรรมทีก่ำลงัจบักลมุกนัอย ูซึง่สามารถ
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ทำอะไรได อยางนามหศัจรรย  จนเกดิความสำคญัผิดไปวา สิง่เหลานีเ้ปนอตัตาหรอืตวัตน
หรอืวามอีตัตาตัวตนอยใูนสิง่เหลานี้.    การพจิารณาสิง่เหลานีจ้นกระทัง่เหน็โดยความเปน
ของวางนัน้ จดัเปนปกขนัทนปฏนิสิสคัคะโดยแท  โดยใจความกค็อืแยกขนัธสวนทีเ่ปนจติออก
มาพจิารณาโดยความเปนของวางนัน่เอง.

การพิจารณาอาการแหงปฏิจจสมุปบาท โดยความเปนของวาง  นั้นเปนการ
พจิารณาใหเหน็วา กลไกโดยอตัโนมตัขิองรปูธรรมและนามธรรมกลาวคอื การปรงุแตงนัน่นี่
สบืกนัไปเปนสายไมมหียดุนัน้  กเ็ปนเพยีงกลไกตามธรรมชาตขิองรปูธรรมนามธรรม ทีส่ามารถ
ทำหนาทีอ่ยางนัน้เองไดโดยอตัโนมตัใินตวัธรรมชาตเิองลวนๆ ไมตองมอีตัตา หรอืเจตภตูเปน
ตนอะไรทีไ่หนเขาไปเปนตวัการในการกระทำ หรอืใชใหทำแตอยางใดเลย  มนัเปนเพยีงการ
เคลือ่นไหวของธรรมชาตลิวนๆ ปรงุแตงกนัเอง ในเมือ่เขามาเก่ียวของกัน มกีารกระทำตอบ
แกกนัและกนั ผลกัดนัเปนเหตแุละผลแกกนัและกนั จงึเกิดอาการปรงุแตงเร่ือยไปไมมหียดุ.
เพราะฉะนัน้  รปูธรรมและนามธรรมเหลานัน้ ในขณะทีก่ำลงัเปนเหตเุปนปจจยักด็ ีหรอืใน
ขณะทีก่ำลงัเปนผลหรอืเปนวบิากกด็ ีและอาการตางๆ ทีม่นัปรงุแตงกนั เพือ่ใหเกิดเปนผลมา
จากเหต ุแลวผลนัน้กลายเปนเหตตุอไปในทำนองนี ้อยางไมมหียดุหยอนกด็ ี  ลวนแตเปนอาการ
ตามธรรมชาตขิองรปูธรรมนามธรรมลวนๆ   ไมมอีตัตาหรอืตวัตนอะไรทีไ่หนทีม่สีวนเขาไปเกีย่ว
ของดวยเลย  ทกุสวนจงึวางจากความหมายแหงความเปนตวัตน และความเปนของของตนโดย
สิน้เชงิ.    นีค้อือาการสลดัคนืออกไปเสยีไดซึง่ปฏจิจสมปุบาทธรรมทกุๆ สวน  ทัง้ทีเ่ปนสวน
เหตแุละสวนผล และสวนทีก่ำลงัเปนเพยีงอาการปรงุแตง.    ฉะนัน้ จงึเปนอนักลาวไดวา
การสลดัคนืซึง่กลมุแหงปฏจิจสมปุบาทนี ้ เปนทัง้บรจิาค-ปฏนิสิสคัคะ และเปนทัง้ปกขนัทน-
ปฏนิสิสคัคะ กลาวคอื สลดัคนืเสยีไดทัง้สวนทีเ่ปนเบญจขนัธ คอืสวนทีเ่ปนผล และทัง้สวนที่
ถกูสมมตวิาเปนจติ เปนผทูำกริยิาอาการเหลานัน้  อนัเกดิข้ึนจากความไมรจูรงิ หรอืความหลง
ผดิโดยสิน้เชงิ.

เมือ่ประมวลเขาดวยกนัทัง้ ๓ อยาง  กเ็ปนอนักลาวไดวา เปนการสลดัคนืเสยีซึง่โลก
ในฐานะเปนอารมณ  และสลดัคนืเสยีซึง่จติในฐานะเปนผเูสวยอารมณคอืโลก  และสลดัเสยี
ซึง่การเกีย่วของ หรอืการปรงุแตงผลกัดนักนัตางๆ บรรดาทีม่อียใูนโลก ทีป่รงุแตงโลก หรอื
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ทีเ่กีย่วพนักนัระหวางโลกกบัจติซึง่เปนผรูสูกึตอโลก   เมือ่สละคนืเสยีไดทัง้หมด ๓ ประเภท
ดงันีแ้ลว  กเ็ปนอนัวาไมมอีะไรเหลอือย ูสำหรบัเปนทีต่ัง้ของความทกุขหรอืความยดึถอื ซึง่
เปนเหตแุหงความทกุขอกีเลยแมแตนอย  มอียกูแ็ตความไมมทีกุข  ความดบัเยน็ ความสงบ
รำงบั ความหลดุพน ความปลอยวาง ไมมกีารแยกถอืโดยประการทัง้ปวง หรอือะไรอืน่กต็าม
แลวแตจะเรยีก  แตรวมความวา เปนทีส่ิน้สดุ หรอืเปนทีจ่บลงโดยเดด็ขาดของสงัสารวฏัฏ กลาว
คอืกระแสของความทกุข ซึง่เรานยิมเรยีกภาวะเชนนีว้าเปนการลถุงึนพิพาน.    ทัง้หมดนีเ้ปน
การแสดง ใหเหน็ไดวาปฏนิสิสคัคะคอืการสลดัคนืนัน้มคีวามเกีย่วของกนัอยางไรกบัความหมาย
ของคำวานพิพาน.

ผปูฏบิตัอิานาปานสตมิาจนถงึขัน้นีแ้ลว จะตองเปลีย่นกฎเกณฑในการกำหนดพจิารณา
กนัเสยีใหม  คอืยายใหสงูขึน้ไป ใหเกิดมคีวามรสูกึชดัแจงในการสลดัคนืของตน.    คอืหลงั
จากเหน็ความเปนอนจิจงั ทกุขงั อนตัตาแลว เกดิความพอใจในการทีค่ลายความยดึถอืหรอื
ในความดบัแหงสงัขารทัง้ปวงแลว ทำจติใหวางเฉยตอสงัขารทัง้หลาย ทีไ่ดพจิารณาเหน็โดย
ความเปนของวางอยางแทจรงิอยทูกุลมหายใจเขา-ออก.

ทางทีด่ทีีส่ดุ เขาจะตองยอนไปเจรญิอานาปานสตขิึน้มาใหม ตัง้แตขัน้ที ่๑  แลวคอย
เพงพจิารณาทกุสิง่ทกุอยางทีป่รากฏ  นบัตัง้แตลมหายใจ  นมิติและองคฌานขึน้มาจนถงึธรรม
ทีเ่ปนทีต่ัง้แหงความยดึถอืโดยตรงเชน  สขุเวทนาในฌาน และจติทีก่ำหนดสิง่ตางๆ ใหเหน็
โดยความเปนของควรสลดัคนื  หรอืตองสลดัคนื อยางทีไ่มควรจะยดึถอืไวแตประการใดเลย;
แลวเพงพจิารณาไปในทำนองทีส่ิง่เหลานัน้เปนอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา ยิง่ขึน้ไปตามลำดบั  จนจติ
ประกอบอยดูวยความเบือ่หนาย คลายกำหนดั ตอสิง่เหลานัน้   ประกอบอยดูวยธรรมเปนที่
ดบัแหงสิง่เหลานัน้  คอืความเหน็แจมแจงวา  สิง่เหลานัน้ไมไดมตีวัตนอยจูรงิ จนกระทัง่ได
ปลอยวาง  หรอืวางจากความยดึถอืในสิง่เหลานัน้ยิง่ขึน้ไปตามลำดบัจนกวาจะถงึทีส่ดุแหงกจิ
ทีต่องทำ  คอืปลอยวางดวยสมจุเฉทวมิตุตจิรงิๆ.    แมในระยะตนๆ ทีย่งัเปนเพยีงตทงัควมิตุติ
คอืพอสกัวามาทำอานาปานสต ิ จติปลอยวางเองกด็ ีและในขณะแหงวกิขมัภนวมิตุต ิคอืจติ
ประกอบอยดูวยฌานเตม็ทีม่กีารปลอยวางไปดวยอำนาจของฌานนัน้จนตลอด เวลาแหงฌาน
กด็ ี  กล็วนแตเปนสิง่ทีต่องพยายามกระทำดวยความระมดัระวงั  อยางสขุมุแยบคายทีส่ดุอยู



ทุกลมหายใจเขา-ออกจริงๆ.

เมือ่กระทำอยดูงันี ้จะเปนการกระทำทีก่ำหนดอารมณอะไรกต็าม ในระดบัไหนกต็าม
ลวนแตไดชือ่วาเปนปฏนิสิสคัคานปุสสดีวยกนัทัง้นัน้.    เมือ่กระทำอย ูดงันีก้ช็ือ่วาเปนการ
เจริญธรรมานุปสสนาสติปฏฐานภาวนาขั้นสุดทาย เปนภาวนาที่แทจริง ประมวลมาไดซึ่ง
สโมธานธรรม ๒๙ ประการในระดับสูงสุดของการปฏิบัติบำเพ็ญอานาปานสติ ในขั้นที่เปน
วปิสสนาภาวนาโดยสมบรูณ.

สำหรบัจตกุกะที ่๔ นี ้จดัเปนธรรมานปุสสนาสตปิฏฐานภาวนาดวยกนัทัง้นัน้.    ขัน้
แรกพิจารณาความเปนอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา  ซึง่สรปุรวมลงไดเปนสญุญตา มคีวามหมาย
สำคญัอยตูรงทีว่างอยางไมนายดึถอื  ขนืยดึถอืกเ็ปนทกุข.    ขัน้ตอมากำหนดพจิารณาในการ
ทำความจางคลายจากความยดึถอืตอสิง่เหลานัน้ เพราะเกลยีดกลวัโทษ  กลาวคอื ความทกุข
อนัเกดิมาจากความยดึถอื.    ขัน้ตอมาอกี กำหนดพจิารณาไปในทำนองทีจ่ะใหเหน็วา มนัมไิด
มตีวัตนอยจูรงิไปทัง้หมดทัง้สิน้หรอืทกุสิง่ทกุอยาง   การยดึถอืเปนยดึถอืลมๆ แลงๆ เพราะ
วาตวัผยูดึถือกไ็มไดมตีวัจรงิ  สิง่ทีถ่กูยดึถอืกไ็มไดมตีวัจรงิ  แลวการยดึถอืมนัจะมตีวัจรงิได
อยางไร;  พจิารณาไปในทางทีจ่ะดบัตวัตนของสิง่ทัง้ปวงเสยีโดยสิน้เชงิ.    สวนขัน้ที ่๔ อนั
เปนขัน้สดุทายนัน้  กำหนดพจิารณาไปในทางทีส่มมตเิรยีกไดวา บดันีไ้ดสลดัทิง้สิง่เหลานัน้
ออกไปหมดแลว  ดวยการทำใหมนัวางลงไปไดจรงิๆ คอืสิง่ทัง้ปวงเปนของวางไปแลว และ
จิตก็มีอาการที่สมมติเรียกวา “เขานิพพานเสียแลว”  คือสลายตัวไปในความวางหรือ
สญุญตานัน้  ไมมอีะไรเหลอือยเูปนตวัตน เพือ่ยดึถอือะไรๆ วาเปนของตนอกีตอไปเลย.

การปฏบิตัหิมวดนี ้ ไดชือ่วาพจิารณาธรรม  กเ็พราะพจิารณาทีต่วัธรรม ๔ ประการ
โดยตรง  คอืพจิารณาทีอ่นจิจตา วริาคะ นโิรธะ และปฏนิสิสคัคะ โดยนยัดงัทีก่ลาวแลว  ตาง
จากจตกุกะที ่๑  เพราะในทีน่ัน้พจิารณากายคอืลมหายใจ;   ตางจากจตกุกะที ่๒  เพราะใน
ทีน่ัน้พจิารณาเวทนาโดยประการตางๆ;   ตางจากจตกุกะที ่๓  เพราะในทีน่ัน้พจิารณาทีจ่ติ
โดยวธิตีางๆ;   สวนในทีน่ีเ้ปนการพจิารณาทีธ่รรม กลาวคอื สภาวธรรมทีเ่ปนความจรงิของ
สิง่ทัง้ปวง ทีร่แูลวใหจติหลดุพนจากทกุขได  ตางกนัเปนชัน้ๆ ดงันี้.

อานาปานสต ิจตกุกะที ่๔ จบ.
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ประมวลจตกุกะทัง้ ๔

จตกุกะที ่๑ เปนสมถภาวนาลวน   สวนจตกุกะที ่๒ และที ่๓ เปนสมถภาวนาทีเ่จอืกนั
กบัวปิสสนาภาวนา  สวนจตกุกะที ่๔ นี ้ เปนวปิสสนาภาวนาถงึทีส่ดุ.

สมถภาวนา คอืการกำหนดโดยอารมณหรอืนมิติ  เพือ่ความตัง้มัน่แหงจติ  มผีลถงึท่ี
สดุเปนฌาน;   สวนวปิสสนาภาวนานัน้  กำหนดโดยลกัษณะคอืความไมเทีย่ง  เปนทกุข  เปน
อนตัตา  ทำจติใหรแูจงเหน็แจงในสิง่ทัง้ปวง  มผีลถงึทีส่ดุเปนญาณ :  เปนอนัวาอานาปาน-
สตทิัง้ ๑๖ วตัถนุี ้ ตัง้ตนขึน้มาดวยการอบรมจติใหมกีำลงัแหงฌานดวยจตกุกะที ่๑   แลวอบรม
กำลงัแหงญาณใหเกดิขึน้ผสมกำลงัแหงฌานในจตกุกะที ่๒  ที ่๓   โดยทดัเทยีมกนั  และ
กำลงัแหงญาณเดนิออกหนากำลงัแหงฌาน  ทวยีิง่ขึน้ไปจนถงึทีส่ดุในจตกุกะที ่๔   จนสามารถ
ทำลายอวิชชาไดจริงในลำดับนั้น.

วนิจิฉยัในอานาปานสต ิ อนัมวีตัถ ุ๑๖ และมจีตกุกะ ๔  สิน้สดุลงเพยีงเทานี.้
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ตามแนวของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .......................................................๖๕

ก. หลกัวปิสสนาภมู ิ ๖ ของวปิสสนากมัมัฏฐาน .....................................................................๖๕
ข. หลักการปฏิบัติตามแนวสติปฏฐาน ๔ ................................................................................๖๕
ค. หลักธรรมเกื้อหนุนในการบรรลุธรรม ................................................................................๖๖
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ฉ. การปฏิบัติในอิริยาบถยอยตางๆ .......................................................................................๗๙
ช. การปฏิบัติในอิริยาบถยืนและอิริยาบถเดิน (เดินจงกรม) .................................................๘๙
ฌ. การปฏิบัติในอิริยาบถนั่ง (นั่งสมาธิ) .............................................................................. ๑๐๓
ญ. หลักธรรมเกื้อหนุนตอวิปสสนากัมมัฏฐาน ..................................................................... ๑๐๘
ฎ. การสงและสอบอารมณ ................................................................................................... ๑๐๙
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หลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน๑

สติปฏฐานเปนทางสายเอก และเปนทางสายเดียวที่ทำใหผูดำเนินตามทางนี้ ถึง
ความบรสิทุธิห์มดจด จนบรรลพุระนพิพาน  ดงันัน้ผทูีป่รารถนาจะบรรลมุรรค ผล นพิพาน
ตองเริม่ตนดวยสตปิฏฐานนี้   ในมหาสตปิฏฐานสตูร พระผมูพีระภาคเจาไดตรสัแกพระภกิษุ
ทัง้หลายวา

“เอกายโน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวานํ
สมตกิกฺมาย  ทกุขฺโทมนสสฺานํ อตถฺงฺคมาย  ญายสสฺ อธคิมาย  นพิพฺานสสฺ
สจฉฺกิริยิาย   ยททิํ จตตฺาโร สตปิฏฐานา”

“หนทางนีเ้ปนหนทางเอก เพือ่ความบรสิทุธิห์มดจดแหงสตัวทัง้หลาย
เพือ่ความกาวลวงเสยีดวยดซีึง่ความโศกและความร่ำไร เพือ่ดบัไปแหงทกุข
และโทมนสั เพือ่บรรลญุายธรรม เพือ่กระทำใหแจงซึง่พระนพิพาน  สิง่นี้
คอื สตปิฏฐาน ๔”๒

ก. หลกัสตปิฏฐาน ๔

๑. ความหมายของสตปิฏฐาน
สต ิคอื ความระลกึรอูารมณทีเ่ปนฝายด ียบัยัง้มใิหจติตกไปในทางชัว่ หรอืความระลกึ

ไดทีร่ทูนัอารมณอนัเปนฝายด ี  ปฏฐาน คอื ความตัง้มัน่อยใูนอารมณ   ดงันัน้ สตปิฏฐาน
กค็อื ความตัง้มัน่ในการระลกึรอูารมณทีเ่ปนฝายด ีมคีวามหมายโดยเฉพาะถงึอารมณอนัเปน
ทีต่ัง้ม่ันแหงสต ิ๔ ประการ ประกอบดวย กาย เวทนา จติ ธรรม๓

๑ วทิยานพินธปรญิญาพทุธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพทุธศาสนา มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  เรือ่ง
การศกึษาวเิคราะหผลสมัฤทธิใ์นการปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐานตามแนวของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๔

๒ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑.
๓ ท.ีม.อ. (ไทย) ๑๔/๒๗๖.
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๒. ประเภทของสตปิฏฐาน ๔
สตปิฏฐาน ม ี๔ ประเภท  คอื

ก) พจิารณาเหน็กายในกายภายในเนอืงๆ อย ู พจิารณาเหน็กายในกายภายนอกเนอืงๆ
อย ู  พจิารณาเหน็กายในกายทัง้ภายในและภายนอกเนอืงๆ อย ู  มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ
มสีตกิำจดัอภชิฌาและโทมนสัเสยีไดในโลก

ข) พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาภายในเนอืงๆ อย ู   พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนา
ภายนอกเนอืงๆ อย ู   พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทัง้ภายในและภายนอกเนอืงๆ อย ู  มี
ความเพยีร มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ กำจดัอภชิฌาและโทมนสัเสยีไดในโลก

ค) พจิารณาเหน็จติในจติภายในเนอืงๆ อย ู  พจิารณาเหน็จติในจติ ภายนอกเนอืงๆ
อย ู  พจิารณาเหน็จติในจติทัง้ภายในและภายนอกเนอืงๆ อย ู มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ
มสีต ิ กำจัดอภชิฌา และโทมนสัเสยีไดในโลก

ง) พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายในเนอืงๆ อย ู  พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายนอก
เนอืงๆ อย ู  พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้ภายในและภายนอกเนอืงๆ อย ู  มคีวามเพยีร   มี
สมัปชญัญะ  มสีต ิกำจดัอภชิฌาและโทมนสัเสยีไดในโลก๔

๓. จดุประสงคของสตปิฏฐาน
สตติัง้มัน่พจิารณากาย เวทนา จติ ธรรมนี ้ มจีดุประสงคจำแนกไดเปน ๒ ทาง คอื๕

สตติัง้มัน่ในการพจิารณาบญัญตั ิเพือ่ใหจติสงบ ซึง่เรยีกวา สมถกมัมฏัฐาน   มอีานสิงส
ใหบรรลฌุานสมาบตัิ

สตติัง้มัน่ในการพจิารณารปูนาม เพือ่ใหเกดิปญญาเหน็ไตรลกัษณ คอื อนจิจงั ทกุขงั
อนตัตา  ซึง่เรียกวา วปิสสนากมัมฏัฐาน   มอีานสิงสใหบรรลถุงึมรรค ผล นพิพาน

การกำหนดพจิารณาไตรลกัษณเพือ่ใหรเูหน็สภาพตามความเปนจรงิวา  สิง่ทัง้หลาย
ลวนแตเปนรปูนามเทานัน้  และรปูนามทัง้หลายเหลานัน้ กม็ลีกัษณะเปน อนจิจงั ทุกขัง อนตัตา
๔ อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๔๓๑/๒๑๑
๕ ขนุสรรพกจิโกศล (โกวทิ ปทมะสนุทร), ผรูวบรวม, คมูอืการศกึษาพระอภธิรรม ปรจิเฉทที ่๗ สมจุจยสงัคหวภิาค, หนา ๔๑.
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หาไดเปนแกนสารยัง่ยนืไม   จะไดกาวลวงเสยีซึง่ความเหน็ผดิ  ไมใหตดิอยใูนความยนิดยีนิราย
อนัเปนการเริม่ตนทีจ่ะใหถงึหนทางดบัทกุขทัง้ปวง

๔. ประเภทบคุคลเหมาะกบัสตปิฏฐาน ๔
บคุคลผเูจรญิสมถะและวปิสสนา ซึง่แบงเปน ๒ อยางคอื  มนัทบคุคล  ไดแก บคุคล

ผมูปีญญาออน  และตกิขบคุคล ไดแกบคุคลผมูปีญญากลา  หากจะแบงใหละเอยีด กม็ถีงึ ๔
จำพวกคอื๖

ก) ตัณหาจริตบุคคล ที่มีปญญาออน บุคคลประเภทนี้ควรเจริญกายานุปสสนาสติ-
ปฏฐาน จงึจะไดผลด ี  เพราะเปนของหยาบ  เหน็ไดงาย  และเหมาะกบัอธัยาศยั
ของบคุคลพวกนี้

ข) ตณัหาจรติบคุคล ทีม่ปีญญากลา บคุคลประเภทนีค้วรเจรญิเวทนานปุสสนาสติ-
ปฏฐาน จงึจะไดผลด ีเพราะเปนกมัมฏัฐานละเอยีด  คนมปีญญากลาสามารถเหน็
ไดงาย และเหมาะกบัอธัยาศยัของบคุคลพวกนี้

ค) ทฏิฐจิรติบคุคล ทีม่ปีญญาออน  บคุคลประเภทนีค้วรเจรญิจติตานปุสสนาสตปิฏฐาน
จงึจะไดผลด ี เพราะไมหยาบไมละเอยีดเกนิไป  และเหมาะกบัอธัยาศยัของบคุคล
พวกนี้

ง) ทฏิฐจิรติบคุคล ทีม่ปีญญากลา  บคุคลประเภทนีค้วรเจรญิธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน
จงึจะไดผลด ีเพราะเปนกมัมฏัฐานละเอยีด   คนมปีญญากลาสามารถเหน็ไดงาย
และเหมาะกบัอธัยาศยัของบคุคลพวกนี้

จ) สมถยานิกบุคคล ที่มีปญญาออน บุคคลประเภทนี้ควรเจริญกายานุปสสนาสติ-
ปฏฐาน จงึจะไดผลด ีเพราะมนีมิติทีจ่ะพงึ ถงึไดโดยไมยากนกั

ฉ) สมถยานิกบุคคล ที่มีปญญากลา บุคคลประเภทนี้ควรเจริญเวทนานุปสสนาสติ-
ปฏฐาน จงึจะไดผลด ีเพราะไมตัง้อยใูนอารมณหยาบ  และเหมาะกบัอธัยาศยักบั
บคุคลพวกนี้

๖ ม.ม.ูอ. (ไทย) ๑๒/๖๕๙.
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ช) วปิสสนายานกิบคุคล ทีม่ปีญญาออน  บคุคลประเภทนีค้วรเจรญิจติตานปุสสนา-
สตปิฏฐาน จงึจะไดผลด ีเพราะไมหยาบไมละเอยีดเกนิไป และเหมาะกบัอธัยาศยั
ของบคุคลพวกนี้

ซ) วปิสสนายานกิบคุคล ทีม่ปีญญากลา  บคุคลประเภทนีค้วรเจรญิธมัมานปุสสนา-
สตปิฏฐาน  จงึจะไดผลดเีพราะเปนอารมณละเอยีดมาก และเหมาะกบัอธัยาศยั
ของบคุคลพวกนี้

นอกจากนัน้พระพทุธองคยงัไดตรสัถงึสตปิฏฐาน ๔ ทีส่ามารถละวปิลลาส คอื ความ
เขาใจผิด ๔ อยางไดแก๗

- สภุวปิลลาส (เขาใจผดิ คดิวา รางกายเปนของงาม)
- สขุวปิลลาส (เขาใจผดิ คดิวา รางกายเปนสขุ)
- นจิจวปิลลาส (เขาใจผดิ คดิวา รางกายเปนของเทีย่ง)
- อตัตวปิลลาส (เขาใจผดิ คดิวา รางกายเปนตวัตน)

ข. หลกัธรรมแหงการตรสัร:ู โพธปิกขยิธรรม ๓๗ ประการ
โพธ ิแปลวา ร ู มคีวามหมายถงึรกูารทำใหสิน้อาสวะ คอื รอูรยิสจั ๔ และรกูารทำจติ

ใหสงบ คอืถงึฌานดวย   ปกขยิะ แปลวา ทีเ่ปนฝาย   ดงันัน้ โพธปิกขยิธรรมจงึมคีวามหมาย
วา  ธรรมทีเ่ปนฝายใหรถูงึฌาน มรรคผล และนพิพาน  ดวยการปฏบิตัติามโพธปิกขยิธรรม
๓๗ ประการ ใหบรบิรูณพรอมกนัหมดในขณะจติเดียวของการบรรลธุรรม  แปลกนัสัน้ๆ วา
ธรรมทีเ่ปนเครือ่งใหตรสัร ูทัง้หมด ๗ กอง รวม ๓๗ ประการ ไดแก๘

๑. สติปฏฐาน ๔
สตปิฏฐาน ๔ คอื  การพิจารณาเหน็กายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรม

ในธรรม ทัง้ภายในและภายนอก

๗ พระธรรมธรีราชมหามนุ ี (โชดก ญาณสทิธฺ)ิ, วปิสสนากรรมฐาน ภาค ๒, (กรงุเทพฯ : บจก. อมัรนิทร พริน้ติง้ กรปุ,
๒๕๓๒), หนา ๘๓

๘ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๓๙
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๒. สมัมปัปธาน ๔
สมัมปัปธาน คอื ความเพยีรพยายามทำชอบ ทีป่ระกอบดวยความเพยีรพยายามอนั

ยิง่ยวด  แมวาเนือ้จะเหอืดเลอืดจะแหงไป คงเหลอืแตหนงั เอน็ กระดกูกต็าม  ตราบใดทีย่งั
ไมบรรลถุงึธรรมอนัพงึถงึได  กจ็ะไมทอถอยจากความเพยีรนัน้เปนอนัขาด และความเพยีร
พยายามอนัยิง่ยวดในธรรม ๔ ประการ จงึจะไดชือ่วา ตัง้หนาทำชอบในโพธปิกขิยธรรมนี ้ไดแก

ก) เพยีรพยายามละอกสุล ทีเ่กิดขึน้แลวใหหมดไป
ข) เพยีรพยายามไมใหอกสุลธรรม ทีย่งัไมเกดิ เกดิข้ึน
ค) เพยีรพยายามใหกสุลธรรม ทีย่งัไมเกดิ เกดิข้ึน
ง) เพยีรพยายามใหกสุลธรรม ทีเ่กิดข้ึนแลว เจรญิยิง่ๆ ขึน้ไป๙

๓. อทิธบิาท ๔
อทิธบิาท คอื ธรรมทีเ่ปนเหตใุหถงึซึง่ความสมัฤทธผิล  สมัฤทธผิลในทีน่ีห้มายถงึความ

สำเรจ็ คอื บรรลถุงึกสุลญาณจติ และมรรคจติ  อทิธบิาท ม ี๔ ประการ คอื
ก) ฉนัทะ คอืความเตม็ใจ ความปลงใจกระทำ เปนเหตใุหสมัฤทธผิล

องคธรรมไดแก ฉนัทเจตสกิ
ข) วริยิะ คอื ความเพยีรพยายามอยางยิง่ยวด เปนเหตใุหสมัฤทธผิล

องคธรรมไดแก วริยิเจตสกิ
ค) จติตะ คอื ความทีม่จีติจดจอปกใจอยางมัน่คง เปนเหตใุหสมัฤทธผิล

องคธรรมไดแก จติ
ง) วมิงัสา คอื ปญญาเปนเหตใุหสมัฤทธผิล องคธรรมไดแก ปญญาเจตสกิ

กจิการงานอนัเปนกสุลทีถ่งึซึง่ความสมัฤทธผิลนัน้ ยอมไมปราศจากธรรมทัง้ ๔ ทีเ่ปน
องคธรรมของอิทธิบาทนี้เลย  แตวาความเกิดข้ึนนั้นไมกลาเสมอกัน   บางทีฉันทะกลา
บางทวีริยิะกลา  บางทจีติกลา  บางทกีป็ญญากลา   ถาธรรมใดกลาแลว เรยีกธรรมทีก่ลา
นัน่แตองคเดยีววาเปน อทิธบิาท๑๐
๙ ขนุสรรพกจิโกศล (โกวทิ ปทมะสนุทร), ผรูวบรวม, คมูอืการศกึษาพระอภธิรรม ปรจิเฉทที ่๗ สมจุจยสงัคหวภิาค, หนา ๕๗-๕๘.
๑๐ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๖๑-๖๒.
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๔. อนิทรยี ๕
อนิทรยี คอื ความเปนใหญ หรอื ความเปนผปูกครองในสภาวธรรมทีเ่ปนฝายด ีและ

เฉพาะฝายดทีีจ่ะใหรใูหถงึซึง่ฌานธรรม และอรยิสจั  ซึง่ม ี๕ ประการ ดงันี้

สัทธินทรีย คือ ความเปนใหญในการยังความสัทธาปสาทในอารมณที่เปนฝายดี
องคธรรมไดแก สทัธาเจตสกิ  ม ี๒ อยาง คอื ปกตสิทัธา และภาวนาสทัธา    ปกตสิทัธา
ไดแก ทาน สลี ภาวนา อยางสามญัของชนทัง้หลายโดยปกต ิ  ซึง่สทัธาชนดินีย้งัไมแรงกลา
เพราะอกสุลธรรมสามารถทำใหสทัธาเสือ่มไปไดโดยงาย  สวนภาวนาสทัธา ไดแก สมถะหรอื
วิปสสนาที่เนื่องมาจากกัมมัฏฐานตางๆ มีอานาปานสติเปนตน   สัทธาชนิดนี้แรงกลาและ
แนบแนนในจติใจมาก   ในสมถกมัมฏัฐาน อกสุลจะทำใหสทัธาเสือ่มไปไดโดยยาก  แตถา
เปนวปิสสนากมัมฏัฐาน   อกสุลไมอาจจะทำใหสทัธานัน้เสือ่มไปไดเลย  ภาวนาสทัธานีแ่หละ
ทีไ่ดชือ่วา สทัธนิทรยี

วริยินิทรยี คอืความเปนใหญในการยงัความเพยีรพยายามอยางยิง่ยวด  ซึง่ตองเปน
ความเพียรที่บริบูรณดวยองคทั้ง ๔ แหงสัมมัปปธาน  จึงจะเรียกไดวาเปน วิริยินทรีย ใน
โพธปิกขยิธรรมนี ้  องคธรรมไดแก วริยิเจตสกิ

สตินทรีย คือ ความเปนใหญในการระลึกรูอารมณอันเกิดมาจากสติปฏฐาน ๔
องคธรรมไดแก สตเิจตสกิ

สมาธินทรีย คือ ความเปนใหญในการทำจิตใหเปนสมาธิ ตั้งใจ มั่นอยูในอารมณ
กมัมฏัฐาน   องคธรรมไดแก เอกคัคตาเจตสกิ

ปญญนิทรยี คอื ความเปนใหญในการใหรเูหน็ รปู นาม ขนัธ อายตนะ ธาต ุวาเตม็ไป
ดวยทกุขโทษภยั เปนวฏัฏทกุข   องคธรรมไดแก ปญญาเจตสกิ๑๑

๕. พละ ๕
พละ หมายเฉพาะ กสุลพละ  ซึง่มลีกัษณะ ๒ ประการ คอื อดทนไมหวัน่ไหวประการ

หนึง่ และย่ำยธีรรมทีเ่ปนขาศกึอกีประการหนึง่   พละนีม้ ี๕ ประการ คอื สทัธาพละ คอื
๑๑ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๖๒-๖๓.
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ความเชือ่ถอืเลือ่มใส เปนกำลงัทำใหอดทนไมหวัน่ไหว และย่ำยตีณัหาอนัเปนขาศกึ  องคธรรม
ไดแก สทัธาเจตสกิ

ปกตสิทัธา คอื ความเปนสทัธาทีย่งัปะปนกบัตณัหา หรอืเปนสทัธาทีอ่ยใูตอำนาจของ
ตณัหา จงึยากทีจ่ะอดทนได   สวนมาก มักจะออนไหวไปตามตณัหาไดโดยงาย อยางทีว่า
สทัธากลา กต็ณัหาแก   สวนภาวนาสทัธา ซึง่เปนสทัธาทีเ่กดิมาจากอารมณกมัมฏัฐาน จงึ
อดทน  ไมหวัน่ไหว และย่ำยหีรอืตดัขาดจากตณัหาได

วริยิพละ คอื ความเพยีรพยายามอยางยิง่ยวด เปนกำลงัทำใหอดทน ไมหวัน่ไหว และ
ย่ำยโีกสชัชะคอืความเกยีจครานอนัเปนขาศกึ    องคธรรมไดแก วริยิเจตสกิ  ความเพยีร
อยางปกตติามธรรมดาของสามญัชน  ยงัปะปนกบัโกสชัชะอย ู ขยนับาง เฉือ่ยๆ ไปบาง  จนถงึ
กบัเกยีจครานไปเลย   แตวาถาความเพยีรอยางยิง่ยวด แมเนือ้จะเหอืดเลอืดจะแหง กไ็ม
ยอมทอถอยแลว  ยอมจะอดทนไมหวั่นไหวไป จนกวาจะเปนผลสำเร็จ และย่ำยีความ
เกยีจครานไดแนนอน

สตพิละ คอื ความระลกึไดในอารมณสตปิฏฐาน เปนกำลงั  ทำใหอดทน ไมหวัน่ไหว
และย่ำยมีฏุฐสตคิอืความพลัง้เผลอหลงลมื อนัเปนขาศกึ    องคธรรม ไดแก สตเิจตสกิ

สมาธพิละ คอื ความตัง้ใจมัน่อยใูนอารมณกมัมฏัฐาน เปนกำลงั  ใหอดทน ไมหวัน่
ไหว และย่ำยวีกิเขปะ คอื ความฟงุซานอนัเปนขาศกึ   องคธรรมไดแก เอกคัคตาเจตสกิ

ปญญาพละ คอื ความรอบรเูหตผุลตามความเปนจรงิ เปนกำลงั ทำใหอดทนไมหวัน่
ไหว และย่ำยสีมัโมหะ คอืความมดืมน หลงงมงายอนัเปนขาศกึ   องคธรรม ไดแก ปญญา-
เจตสิก๑๒

การเจริญสมถกัมมัฏฐานก็ดี  วิปสสนากัมมัฏฐานก็ดี  จะตองใหพละทั้ง ๕ นี้
สม่ำเสมอกนั จงึจะสมัฤทธผิล   ถาพละใดกำลงัออน  การเจริญสมถะหรอืวปิสสนานัน้ กต็ัง้
มัน่อยไูมได  ถงึกระนัน้กย็งัไดผลตามสมควร  ตามสถานการณตอไปนี ้คอื

๑) ผมูกีำลงัสทัธามาก แตพละอกี ๔ คอื วริยิะ สต ิสมาธ ิปญญา นัน้ออนไป   ผนูัน้
๑๒ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๖๓-๖๕.
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ยอมรอดพนจากตณัหาไดบาง   โดยมคีวามอยากไดโภคสมบตันิอยลง  ไมถงึกบัแสวงหาใน
ทางทจุรติ   มคีวามสนัโดษ คอื สนตฺฏุฐ ีพอใจเทาทีม่อีย ู พอใจ แสวงหาตามควรแกกำลงั
และพอใจแสวงหาดวยความสุจริต

๒) ผทูีม่กีำลงัสทัธาและวริยิะมาก  แตพละทีเ่หลอือกี ๓ ออนไป ผนูัน้ยอมรอดพน
จากตณัหาและโกสชัชะได  แตวาไมสามารถทีจ่ะเจรญิกายคตาสต ิและวปิสสนากมัมฏัฐาน
จนเปนผลสำเรจ็ได

๓) ผทูีม่กีำลงัสทัธา วริยิะและสตมิาก  แตพละทีเ่หลอือกี ๒ ออนไป   ผนูัน้ยอม
สามารถเจรญิกายคตาสตไิด  แตวาเจริญวปิสสนากมัมฏัฐานไมสำเรจ็ได

๔) ผทูีม่กีำลงัทัง้ ๔ มาก แตวาปญญาออนไป  ยอมสามารถเจรญิฌานสมาบตัไิด แต
ไมสามารถเจรญิวปิสสนากมัมฏัฐานได

๕) ผทูีม่ปีญญาพละมาก แตพละอืน่ๆ ออนไป  ยอมสามารถเรยีนรพูระปรยิตั ิหรอื
พระปรมตัถไดด ี แตวาตัณหา โกสชัชะ มฏุฐะ และวกิเขปะ เหลานีม้กีำลงัทวมีากข้ึน

๖) ผทูีม่วีริยิะพละและปญญาพละ เพยีง ๒ อยางเทานี ้แตเปนถงึชนดิอทิธบิาทโดย
บรบิรูณแลว การเจริญวปิสสนากย็อมปรากฏได

๗) ผทูีบ่รบิรูณดวยสทัธา วริยิะ และสตพิละ ทัง้ ๓ นีย้อม สามารถทีจ่ะทำการได
ตลอดเพราะสัทธาพละสามารถประหารปจจยามิสสตัณหา (ความติดใจ อยากไดปจจัย ๔
มอีาหาร เครือ่งนงุหม ท่ีอยอูาศยั และยารกัษาโรค) และโลกามสิสตณัหา (ความตดิใจอยาก
ไดโลกธรรม ๔ มลีาภ ยศ สรรเสรญิ และสขุ) ได   วริยิพละประหารโกสชัชะ (ความเกยีจ
คราน) ได  สตพิละประหารมฏุฐสต ิ(ความหลงลมื) ได   ตอจากนัน้ สมาธพิละและปญญา
พละกจ็ะปรากฏขึน้ตามกำลงั  ตามสมควร

๖. โพชฌงค ๗
โพชฌงค คอื เครือ่งใหตรสัร ู(อรยิสจั ๔)   โพธเิปนตวัร ู  โพชฌงคเปนสวนทีใ่หเกดิ

ตวัร ู    สิง่ทีร่อูรยิสจั ๔ นัน้คอื มรรคจติ  สิง่ทีเ่ปนผลแหงการรอูรยิสจั ๔ นัน้คอื ผลจิต
องคทีเ่ปนเครือ่งใหรอูรยิสจั ๔  ทีม่ชีือ่วา โพชฌงคนีม้ ี๗ ประการ คอื
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ก) สตสิมัโพชฌงค คอื สตเิจตสกิทีร่ะลกึรอูยใูนอารมณสตปิฏฐานทัง้ ๔ ตอเนือ่งกนั
มา จนแกกลาเปนสตนิทรยี เปนสตพิละ เปนสมัมาสต ิดวยอำนาจแหงวปิสสนากมัมฏัฐาน
ยอมทำลายความประมาทเสยีได   สตอิยางนีแ้หละทีเ่รียกวา สตสิมัโพชฌงค  มคีวามสามารถ
ทำใหเกดิมรรคญาณได   การทีส่ตจิะเปนถงึสมัโพชฌงคไดดวยมปีจจยัธรรม คอืสิง่ทีอ่ปุการะ
เกือ้กลู ๔ ประการ คอื

๑) ตองประกอบดวยสตสิมัปชญัญะ ในสมัปชญัญบรรพ
๒) ตองเวนจากการสมาคมกบัผทูีไ่มไดเจรญิสตปิฏฐาน
๓) ตองสมาคมกบัผทูีเ่คยเจรญิสตปิฏฐาน
๔) ตองพยายามเจรญิสตใิหรตูวัอยทูกุๆ อารมณ และทกุๆ อริยิาบถ

เมื่อบริบูรณดวยปจจัยธรรมเหลานี้แลว  สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น
องคธรรมของสตสิมัโพชฌงค ไดแก สตเิจตสกิ

ข) ธมัมวจิยสมัโพชฌงค คอืปญญาเจตสกิทีร่รูปูนามวาไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา
จนแกกลา เปนวมิงัสทิธบิาท เปนปญญนิทรยี เปนปญญาพละ เปนสมัมาทฏิฐิ ดวยอำนาจ
แหงวปิสสนากมัมฏัฐานยอมทำลายโมหะเสยีได   ปญญาอยางนีเ้รยีกวา ธมัมวจิยสมัโพชฌงค
ทีม่คีวามสามารถทำใหเกิดมรรคญาณได  การทีป่ญญาจะเปนถงึธมัมวจิยสมัโพชฌงคไดนัน้
ดวยมปีจจยัธรรม คอืสิง่ทีอ่ปุการะ เกือ้กลู ๗ ประการ คอื

๑) การศกึษาวปิสสนาภมู ิ๖ มขีนัธ ๕ เปนตน หรอือยางนอยกใ็หรรูปูรนูาม
๒) รกัษาความสะอาดแหงรางกาย ตลอดจนเครือ่งอปุโภคบรโิภคและทีอ่ยอูาศยั
๓) กระทำอนิทรยี คอื สทัธากบัปญญา และวริยิะกบัสมาธ ิ ใหเสมอกนั  เพราะวา

ถาสทัธากลา กลบัทำใหเกดิตณัหา  หากวาสทัธาออน ยอมทำใหความเลือ่มใส
นอยเกินควร   ปญญากลา ทำใหเกิดวิจิกิจฉา คือคิดออกนอกลูนอกทางไป
ปญญาออนก็ทำใหไมเขาถึงเหตุผลตามความเปนจริง   วิริยะกลาทำใหเกิด
อทุธจัจะคอืฟงุซานไป    วริยิะออน กท็ำใหเกดิโกสชัชะคอืเกยีจคราน  สมาธิ
กลาทำใหตดิในความสงบสขุนัน้เสยี   สมาธอิอนกท็ำใหความตัง้ใจมัน่ในอารมณ
นัน้หยอนไป  สวนสตนิัน้ ไมมเีกนิ  มแีตจะขาดอยเูสมอ  ในการเจรญิสมถกมัมฏัฐาน
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สมาธติองเปนหวัหนา สำหรบัทางวปิสสนากมัมฏัฐานปญญาจะตองเปนตวันำ
๔) ตองเวนจากผไูมมปีญญา  เพราะไมเคยรจูกัธมัมวจิยสมัโพชฌงค  หรอืไมเคยเจรญิ

วิปสสนากัมมัฏฐาน
๕) ตองสมาคมกบัผมูปีญญาทีเ่คยเจรญิวปิสสนา  รอบรรูปูนามดแีลว
๖) ตองหมัน่เจรญิกมัมฏัฐานอยเูนอืงๆ โดยอารมณทีเ่ปนภมูขิองวปิสสนา
๗) ตองกำหนดพจิารณารปูนามอยทูกุอริยิาบถและทกุอารมณ    เมือ่บรบิรูณดวย

ปจจยัธรรมครบแลว   ธมัมวิจยสมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ กย็อมจะเกดิข้ึน   องค
ธรรมของธมัมวจิยสมัโพชฌงค ไดแก ปญญาเจตสกิ

ค) วริยิสมัโพชฌงค คอืวริยิเจตสกิทีท่ำกจิสมัมปัปธานทัง้ ๔ จน แกกลาเปนวริยิทิธิ-
บาท เปนวริยินิทรยี เปนวริยิพละ และเปนสมัมาวายามะ ดวยอำนาจแหงวปิสสนากมัมฏัฐาน
ยอมทำลายโกสชัชะลงได  จงึเรยีกวาวริยิสมัโพชฌงค  การทีว่ริยิะจะเปนถงึสมัโพชฌงค ได
ดวยมสีิง่อปุการะเกือ้กลู ๑๑ ประการ คอื

๑) พจิารณาใหรถูงึโทษภยัในอบายทัง้ ๔ และถามคีวามประมาทมวัเมาอย ูกจ็ะไมพน
ไปจากอบายได  เมือ่รอูยางนี ้กจ็ะกระทำความเพยีรพยายามเพือ่ใหพนอบาย

๒) ใหรผูลานสิงสแหงความเพยีรวา  ทกุสิง่ทกุอยางยอมสำเรจ็ไดดวยความเพยีร   เมือ่
รอูยางนี ้กจ็ะกระทำความเพยีรโดยไมทอถอย

๓) รแูละเขาใจวา การเจริญสตปิฏฐานนีเ้ปนทางเดยีวทีจ่ะใหพนอบาย และใหบรรลุ
มรรคผล  เมือ่รอูยางนีก้จ็ะกระทำความเพยีรอยางยิง่ยวด

๔) พจิารณาใหรวูา การทีไ่ดรบัอามสิบชูา กเ็พราะปฏบิตัธิรรมตามควรแกธรรม จงึ
ควรทีจ่ะปฏบิตัดิวยความเพยีรพยายามใหยิง่ๆ ขึน้

๕) พจิารณาวาการทีไ่ดเกิดมาเปนมนษุย  กเ็พราะไดกระทำความดมีาแตปางกอน  เปน
โอกาสอนัประเสรฐิแลวทีจ่ะเพยีรพยายามกระทำความดใีหยิง่ๆ ขึน้ไปกวานีอ้กี  ใหสมกบัที่
ไดชื่อวาเปนผูมีใจสูง
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๖) พจิารณาวา พระพทุธองคทรงคณุธรรมอนัประเสรฐิสดุ กโ็ดยไดเจริญสตปิฏฐานนี้
เอง  จงึควรอยางยิง่ทีเ่ราผไูดชือ่วาเปนพทุธศาสนกิชนจะตองเพยีรพยายามเจรญิสตปิฏฐาน
ตามรอยพระยคุลบาท

๗) พจิารณาวา สตปิฏฐานนีเ้ปนมรดกทีป่ระเสรฐิยิง่ของพระพทุธองค   เราผเูปน
พทุธศาสนกิชน จงึควรบำเพญ็ตนใหสมกบัทีจ่ะเปนทายาทรบัมรดกนี ้ดวยการเจรญิสตปิฏฐาน
โดยความเพยีรพยายามเปนอยางยิง่

๘) พจิารณาความเพยีรพยายามของกลัยาณมติรผรูวมเจริญภาวนาดวยกนัแลว และ
ทำใหเกดิความเพยีรพยายามยิง่เชนนี้

๙) ตองเวนจากผทูีเ่กียจคราน ไมมีความขยนัหมัน่เพยีร

๑๐) ตองสมาคมกบัผทูีม่คีวามเพยีร เพือ่จงูใจใหเกดิความเพยีรพยายามยิง่ข้ึน

๑๑) นอมจติใจไปสกูารพิจารณารปูนามทีเ่กดิดบัอยใูนอริยิาบถใหญนอย และในทกุๆ
อารมณ   เมื่อบริบูรณดวยปจจัยเหลานี้แลว  วิรยิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดก็ยอมจะเกิดขึ้น
องคธรรมของวริยิสมัโพชฌงค ไดแก วริยิเจตสกิ

ง) ปติสัมโพชฌงค คือ ปติเจตสิกที่มีความอิ่มใจในการเจริญสติปฏฐาน ผูที่เจริญ
สตปิฏฐาน  เมือ่มสีต ิมปีญญา จนเกดิความเพยีรพยายามอยางจรงิจงัแลว ยอมเกดิปตเิปน
ธรรมดา  ปตทิีเ่กิดดวยอำนาจแหงวปิสสนากมัมฏัฐาน  ยอมทำลายอรต ิคอื ความไมยนิดี
ทีเ่ปนเหตใุหเกดิความยนิราย หรอืพยาปาทะเสยีได   ปตนิีช้ือ่วา ปตสิมัโพชฌงค  การทีป่ติ
เปนถงึสมัโพชฌงคนัน้  ยอมประกอบดวยธรรมทีอ่ปุการะ ๑๑ ประการ คอื

๑) พทุธานสุสติ ระลกึถงึคณุของพระพทุธเจา
๒) ธมัมานสุสติ ระลกึถงึคณุของพระธรรม
๓) สงัฆานสุสติ ระลกึถงึคณุของพระสงฆ
๔) สลีานสุสติ ระลกึถงึคณุของศลี
๕) จาคานสุสติ ระลกึถงึคณุของการเสยีสละ
๖) เทวตานสุสติ ระลกึถงึคณุของเทวดา
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๗) อปุสมานสุสติ ระลกึถงึคณุของ พระนพิพาน
๘) เวนจากผทูีป่ราศจากสทัธา
๙) สมาคมกบัผทูีม่สีทัธา  มเีจตนาอนัดงีาม
๑๐) เรยีนพระสตูรทีน่าเลือ่มใส คอื ปสาทนยิสตูร เปนตน
๑๑) หมัน่เจรญิสตปิฏฐานเนอืงๆ

เมื่อบริบูรณดวยอุปการธรรมเหลานี้  ปติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดยอมจะเกิดข้ึน
องคธรรมของปตสิมัโพชฌงค ไดแก ปตเิจตสกิ

จ) ปสสัทธิสัมโพชฌงค คือ ปสสัทธิเจตสิก ที่มีความสงบกายสงบใจในการเจริญ
สตปิฏฐาน   ผเูจรญิสตปิฏฐานเมือ่มสีต ิมปีญญา มวีริยิะอยางจรงิจงั จนเกดิปตนิัน้ ขณะนัน้
ปตมิกีำลงักลาทำใหจติใจต่ืนเตนมาก  ตอเมือ่อาการตืน่เตนในปตสิงบลงแลว  ปสสทัธกิม็กีำลงั
ขึน้ ทำใหจติและเจตสกิมคีวามเยอืกเยน็ สงบ ประณตี   ถาอาการอยางนีม้มีากไปกอ็าจจะทำ
ใหสำคญัคดิผดิไปวาความสงบนีแ้หละคอืพระนพิพาน  เหตนุี ้ปสสทัธจิงึจดัเปนวปิสสนปูกเิลส
คอืเปนเครือ่งเศราหมองของวปิสสนา ๑๐ ประการ   ปสสทัธอิยางนี ้ไมใชปสสทัธสิมัโพชฌงค
ปสสัทธิสัมโพชฌงคตองเปนไปในอารมณไตรลักษณแหงรูปนาม  ปสสัทธิที่เกิดขึ้นดวย
อำนาจแหงวิปสสนากัมมัฏฐาน ยอมทำลายความกระดางกาย และความเรารอนใจเสียได
ปสสทัธสิมัโพชฌงคจะเกดิ ไดดวยอปุการธรรม ๗ ประการ คอื

๑) บรโิภคอาหารทีส่มควร ทัง้ปรมิาณและคณุภาพ
๒) แสวงหาทีท่ีม่อีากาศพอเหมาะพอสบาย
๓) ใชอริยิาบถทีส่บาย
๔) พจิารณารวูากรรมนัน่แหละเปนทีพ่ึง่ของตน
๕) เวนจากผทูีไ่มมสีลี
๖) สมาคมกบัผทูีม่กีาย วาจา ใจ สงบ ไมฟงุซาน
๗) หมัน่เจรญิสตปิฏฐานเนอืงๆ

เมือ่บรบิรูณดวยธรรมเหลานีแ้ลว ปสสทัธสิมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิกย็อมจะเกดิข้ึน   องค
ธรรมของปสสทัธสิมัโพชฌงค ไดแก ปสสทัธเิจตสกิ
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ฉ) สมาธสิมัโพชฌงค คอื เอกคัคตาเจตสกิ  การตัง้ใจมัน่อยใูนอารมณเดยีวอยาง
แนวแน จนไดชือ่วา เปนสมาธนิทรยี เปนสมาธพิละ และเปนสมัมาสมาธ ิ  สมาธนิี ้คอืสมาธิ
สมัโพชฌงค  มไีดทัง้ฝายสมถะและวปิสสนากมัมฏัฐาน   สมาธใินสมถกมัมฏัฐาน มบีรกิรรม-
สมาธ ิอปุจารสมาธ ิอปัปนาสมาธ ิซึง่เปนสมาบตั ิ๘ หรอื ๙   สวนสมาธใินวปิสสนากมัมฏัฐาน
จะมีสุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ และอัปปณิหิตสมาธิ   สมาธิยอมทำลายความฟุงซาน
อปุการธรรมทีใ่หเกิดสมาธสิมัโพชฌงค ม ี๑๑ ประการ คอื

๑) ตองรกัษาความสะอาดในปจจยั ๔ ม ีอาหาร เครือ่ง นงุหม เปนตน
๒) ใหเจรญิสทัธากบัปญญาใหเสมอกนั  และเจรญิวริยิะกบัสมาธใิหเสมอกันดวย
๓) ใหเขาใจรักษานิมติของสมถกมัมฏัฐาน และนมิติของวปิสสนากมัมฏัฐาน
๔) ใหเขาใจยกจติใหแกกลา ในเมือ่วริยิะออน ตองอาศยัปญญา วริยิะ ปต ิใหมกีำลงัขึน้
๕) ตองเขาใจระงับจิตในเมื่อมีความฟุงซานมาก
๖) ทำจติใหยนิดใีนความไมประมาท ดวยการพจิารณาสงัเวชธรรม ๘ ประการ  คอื

ธรรมทีพ่งึสงัเวช ดงันี้
(ก) ชาตทิกุข ความเกดิ เปนทกุข
(ข) ชราทกุข ความแก เปนทกุข
(ค) พยาธทิกุข ความเจบ็ เปนทกุข
(ง) มรณทกุข ความตาย เปนทกุข
(จ) นริยทกุข ตกนรก เปนทกุข
(ฉ) ดริจัฉานทกุข เปนสตัวดริจัฉาน เปนทกุข
(ช) เปตตทิกุข เปนเปรต เปนทกุข
(ซ) อสรุกายทกุข เปนอสรุกาย เปนทกุข

๗) เจริญกัมมฏัฐานใหถกูตองกบัจรติ และปราศจากปลโิพธ กงัวล
๘) เวนจากบคุคลทีม่ใีจไมสงบ
๙) ใหสมาคมกบัผทูีย่นิดใีนความสงบระงบั
๑๐)ใหมคีวามชำนาญในการพจิารณาองคฌานและอารมณวิปสสนา
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๑๑)หมัน่เจรญิสตปิฏฐานเนอืงๆ  ใหจตินอมไปเพือ่สมาธ ิ เมือ่บรบิรูณดวยอปุการธรรม
เหลานีแ้ลว  สมาธสิมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิข้ึน กย็อมจะเกดิข้ึน   องคธรรมของ
สมาธสิมัโพชฌงค ไดแก เอกคัคตาเจตสกิ   ปลโิพธ คอืความกงัวลหวงใย ทีเ่ปน
ปลโิพธตอการเจรญิวปิสสนา  ม ี๑๐ ประการ คอื

(ก) อาวาสปลโิพธ หวงทีอ่ยู
(ข) กลุปลโิพธ หวงบรวิาร วานเครอื
(ค) ลาภปลโิพธ หวงรายได
(ง) คณปลโิพธ หวงพวกพอง
(จ) กมัมปลโิพธ หวงการงานทีก่ระทำ
(ฉ) อทัธานปลโิพธ หวงการเดนิทาง
(ช) ญาตปิลโิพธ หวงพอแม ลกู เมยี พีน่อง
(ซ) อาพาธปลโิพธ หวงการเจบ็ปวย
(ฌ) คนัถปลโิพธ หวงการศกึษาเลาเรยีน
(ญ) อทิธปิลโิพธ หวงการแสดงฤทธิ์

(ช) อเุบกขาสมัโพชฌงค คอื ตตัรมชัฌตัตตาเจตสกิ  ทีท่ำใหจติใจเปนกลาง ไมให
เกดิความยนิดหีรอืยนิรายในอารมณกมัมฏัฐาน  เพราะในเวลาทีเ่จรญิกมัมฏัฐาน ยอมเกดิความ
ชอบใจและไมชอบใจติดตามอยูเสมอ   ดวยวา จิตยังไมตั้งอยูในมัชฌิมาปฏิปทาไดอยาง
แนนอนและมัน่คง    ตอเมือ่ตัง้อยไูดมัน่คงดวยดแีลว   ตตัรมชัฌตัตตาเจตสกินัน้จงึไดชือ่วา
เปนอเุบกขาสมัโพชฌงค   นอกจากนัน้ ตตัรมชัฌตัตตาเจตสกิทีม่คีวามเจรญิถงึกบัทำใหสทัธา
กบัปญญา และวริยิะกบัสมาธ ิมคีวามสม่ำเสมอกนั ไมยิง่หยอนกวากนั แลวทำลายกามฉนัทะ
พยาปาทะ ถนีมทิธะ อทุธจัจกกุกจุจะ วจิกิจิฉา เสยีได ซึง่สามารถทีจ่ะทำใหมรรคญาณเกดิ
ขึ้นไดจึงจะ ไดชื่อวา อุเบกขาสัมโพชฌงค   การที่อุเบกขาสัมโพชฌงคจะเกิดขึ้นไดดวยมี
อปุการธรรม ๕  ประการ คอื

๑) ตัง้ตนเปนกลางในสตัวในบคุคล เพราะตามสภาพแหงความเปนจรงินัน้  หามสีตัว
มบีคุคลไม  มแีตรปูนามทีเ่ปนไปตามกรรม จงึไมควรมอีคตแิกรปูนามนัน้รปูนามนีเ้ลย
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๒) ตัง้ตนเปนกลางในสงัขาร คอื บคุคล วตัถ ุสิง่ของ ทัง้หลาย เพราะตามสภาพแหง
ความเปนจรงินัน้ สงัขารทัง้หลายเปน อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา จงึไม พงึยนิด ีเมือ่
ไดมา และยนิรายในเมือ่ตองสญูเสยีสิง่ทีไ่มเปนแกนสารนัน้ๆ ไป

๓) ตองเวนจากผทูีย่ดึมัน่ รกัใคร หวงแหน ในสตัว สิง่ของ วาเปนของเรา เปนของเขา
๔) ใหสมาคมกบับคุคลทีต่ัง้ตนเปนกลางในสตัวบคุคล และในสงัขารทัง้หลาย
๕) นอมใจใหดิ่งไปในอุเบกขาสัมโพชฌงค

เมือ่บรบิรูณดวยอปุการธรรมเหลานีแ้ลว  อเุบกขาสมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ ยอมจะเกดิ
ขึน้  องคธรรมของอเุบกขาสมัโพชฌงค ไดแก ตตัรมชัฌตัตตาเจตสกิ

ในวภิงัคอรรถกถา แสดงวา ความเฉยทีเ่รยีกวาอเุบกขานัน้ มถีงึ ๑๒ ประการ คอื
๑) อญาณเุบกขา เปนความเฉยทีไ่มรอูะไรเลย หรอืเฉยเพราะไมร ู  องคธรรม ไดแก

โมหเจตสกิ
๒) ฉฬังคุเบกขา เปนความเฉยของพระอรหันต ที่ไมหวั่นไหวตออิฏฐารมณและ

อนฏิฐารมณ ในเมือ่ประสบกบัอารมณทัง้ ๖
๓) พรหมวหิารเุบกขา  เปนความเฉยอยางพรหมทีไ่มสงสาร ไมยนิด ีไมยนิราย ตอ

สตัวทัง้หลาย คอืไมมอีคติ
๔) โพชฌงคเุบกขา เปนความเฉยทีเ่ปนองคแหงความตรสัร ู คอื ไมยนิดยีนิรายตอ

อารมณกมัมฏัฐานในขณะทีเ่จรญิวปิสสนา เปนอเุบกขาสมัโพชฌงค
๕) วริยิเุบกขา เปนความเฉยตอความเพยีร  หมายความวา ใหมคีวามเพยีรอยางกลาง

อยางพอด ีทีค่คูวรแกสมาธ ิ อยางทีเ่รยีกวา มชัฌมิาปฏปิทา ในการเจรญิวปิสสนา
กมัมฏัฐาน  องคธรรมไดแก วริยิเจตสกิ

๖) สังขารุเบกขา เปนความเฉยตอสังขาร คือรูปนามที่ประจักษความเกิดดับ  ใน
ขณะเจรญิวปิสสนา   องคธรรมไดแก ปญญาเจตสกิ

๗) เวทนเุบกขา เปนความเฉยตอเวทนา ทีไ่ดเสวยอารมณ ทีไ่มทกุข ไมสขุ ไมดใีจ
ไมเสยีใจ   องคธรรมไดแก เวทนาเจตสกิ
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๘) วปิสสนเุบกขา เปนความเฉยตอรปูนามหรอืตอไตรลกัษณทีต่นกำหนดพนิจิอยใูน
การเจรญิวปิสสนาภาวนา   องคธรรมไดแก ปญญาเจตสกิ

๙) อาวชัชนเุบกขา  เปนความเฉยตอการรบัอารมณทางปญจทวารวถิแีละมโนทวารวถิี
องคธรรมไดแก เจตนาเจตสกิ

๑๐)ตตัรมชัฌตัตเุบกขา เปนความเฉยทีไ่มเอนเอยีงไปในทางอคตใิดๆ คอื ฉนัทาคติ
ลำเอยีงเพราะรกัใครกนั   โทสาคต ิลำเอยีงเพราะไมชอบกนั  โมหาคต ิลำเอยีง
เพราะเขลา  และภยาคต ิลำเอยีงเพราะกลวั

๑๑)ฌานเุบกขา  เปนความเฉยตอความสขุในจตตุถฌาน  เมือ่จะขึน้สปูญจมฌาน  นอก
จากนัน้  อเุบกขาคอืองคฌานเฉยอยดูวยความเพง ตัง้มัน่อยดูวยสมาธ ิ ตัง้เฉยอยู
โดยปกต ิไมเอนเอยีงตกไปตามนวิรณมกีามฉนัทะเปนตน  หมายถงึตัง้มัน่เฉยอยู
ในอารมณทีต่นพจิารณา

๑๒)ปารสิทุธเุบกขา  เปนความเฉยในปญจมฌาน ทีไ่มไดตดิอยใูนสขุ เหมอืนจตตุถฌาน
คอืเฉยเพราะละสขุเสยีไดแลว  ดงัมขีอเปรยีบไววา  สตเิปนไปดวยกบัปญจมฌาน
นัน้เปนสตปิารสิทุธ ิ เพราะเหตเุปนไปดวยอเุบกขา  ดงันัน้ ปารสิทุธเุบกขานีจ้งึ
ไดแก ปญจมฌานนัน่เอง๑๓   ถาสตหิรอืโพชฌงคอยางใดเฉพาะอยางหนึง่เกดิ
ขึ้น  ผูปฏิบัติตองกำหนดรูโพชฌงคนั้น  ถามันสลายไป ก็ตองกำหนดรูวามัน
สลายไปดวย    แตโพชฌงคจะไมเกดิข้ึนแกผแูรกเร่ิมปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐาน
โพชฌงคทัง้หลายจะผดุขึน้มาเฉพาะแกผปูฏบิตัทิีบ่รรลตุัง้แตอทุยพัพยญาณ คอื
ญาณกำหนดรคูวามเกดิและความดบัเปนตนขึน้ไปเทานัน้    ขณะทีร่ะลกึรทูีค่วาม
เกิดและความดับอยู  สิ่งนั้นคือสติสัมโพชฌงค  เมื่อเกิดการสอดสองธรรมใน
รปูและนาม คอืธมัมวิจยสมัโพชฌงควา มนัเกดิข้ึนและสลายไป   หากรอูยางนี้
สมาธจิะมกีำลงัแกกลาขึน้  กจ็ะเปนปจจยัแกการบรรลพุระอรยิมรรคและอรยิผล
เปนพระโสดาบนัขึน้ไป๑๔

๑๓ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๖๕-๗๔
๑๔ ธนติ อยโูพธิ,์ แปลและเรยีบเรยีง, สตปิฏฐาน-ทางเดยีวเทานัน้, พระอาจารยมหาสสีะยาดอ, “อนสุรณพระวปิสสนาจารย

รนุที ่๒๒”, (กรงุเทพฯ : บจก. บญุศริกิารพมิพ, ๒๕๔๗), หนา ๑๒๙-๑๓๐.



ธรรมปฏบิตั ิ๕ สาย : พองยุบ
3 - 23

๗. มรรคมอีงค ๘
มรรค คอื ธรรมอนัเปนเครือ่งประกอบของธรรมทีเ่ปนเหตแุหงการฆากเิลส และเขา

ถงึพระนพิพาน  ทีม่ ี๘ ประการ คอื
ก) สมัมาทฏิฐ ิเหน็ชอบ คอืเหน็รปูนามโดยความเปนอนจิจัง ทกุขงั อนตัตา
ข) สมัมาสงักปัปะ คดิชอบ คอืคดิใหพนทกุข เพราะเหน็อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา
ค) สมัมาวาจา พดูชอบ คอืพดูโดยมสีต ิไมเผลอพดูชัว่ เพราะการพดูชัว่จะไมพนทกุข
ง) สมัมากมัมนัตะ ทำชอบ คอืทำดวยความมสีต ิ ไมเผลอทำชัว่  เพราะการทำชัว่

จะไมพนทุกข
จ) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ คือมีความเปนอยูโดยชอบ  โดยมีสติไมเผลอ  ให

ดำรงชีพอยูโดยความชั่วเพราะมีความเปนอยูชั่วจะไมพนทุกข
ฉ) สมัมาวายามะ เพยีรชอบ คอืพยายามไมนกึถงึความชัว่ พยายามไมทำความชัว่

พยายามทำชอบ พยายามทำใหเจรญิยิง่ๆ ขึน้ไป เพราะพยายามเชนนีจ้งึจะพนทกุข
ซ) สมัมาสต ิระลกึชอบ คอื ระลกึถงึเฉพาะรปูนามทีม่คีวามเปน อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา

ระลกึเชนนี ้ โลภ โกรธ หลง จงึจะไมเกดิข้ึนได  เพราะถาโลภ โกรธ หลง ยงัเกิด
มอีย ูกจ็ะไมพนทกุข

ฌ) สมัมาสมาธ ิตัง้ใจม่ันโดยชอบ คอืใหแนวแนในสตปิฏฐานในอนัทีจ่ะพนทกุข๑๕

มรรคมีองค ๘ มีความเกี่ยวเนื่องกันและตองอาศัยซึ่งกันและกัน จึงจะสำเร็จกิจให
พน ทกุขได   ความเกีย่วเนือ่งกนันัน้ เปนดงันี ้คอื

เมือ่มปีญญาเหน็ชอบแลว กย็อมจะ คดิชอบ
เมือ่คดิชอบ กย็อมจะ พดูชอบ
เมือ่พดูชอบ กย็อมจะ ทำชอบ
เมือ่ทำชอบ กย็อมจะ มคีวามเปนอยชูอบ
เมือ่มคีวามเปนอยชูอบ กย็อมจะ มคีวามเพยีรชอบ
เมือ่มคีวามเพยีรชอบ กย็อมจะ มคีวามระลกึชอบ

๑๕ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๗๔-๗๗.
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เมือ่มคีวามระลกึชอบ กย็อมจะ ตัง้ใจมัน่โดยชอบ

การที่มีความตั้งใจม่ันโดยชอบ ระลึกชอบ เพียรชอบ มีความเปนอยูชอบ ทำชอบ
พดูชอบ และคดิชอบ เหลานี ้ กเ็พราะมคีวามเหน็ชอบคอืสมัมาทฏิฐิเปนรากฐาน

ในการแสดงมรรคมอีงค ๘ นี ้ พระพทุธองคทรงแสดงสมัมาทฏิฐิกอน  เพราะถอืวา
เปนองคทีม่อีปุการะยิง่เปนเบือ้งตน (บพุพภาค) แกผปูฏบิตัเิพือ่ใหบรรลมุรรคผล  จนเปรยีบ
วาประทีปคือปญญา  ศัสตราคือปญญา  เพื่อพระโยคาวจรจะไดกำจัดมืดคืออวิชชา และ
ประหารโจรคอืกเิลสเสยี ดวยสมัมาทฏิฐิ

สมัมาวาจา สมัมากัมมนัตะ สมัมาอาชวีะ ทัง้ ๓ นี ้เปน สลี
สมัมาวายามะ สมัมาสต ิสมัมาสมาธิ ทัง้ ๓ นี ้เปน สมาธิ
สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัปะ ทัง้ ๒ นี ้เปน ปญญา

การมสีลี  มคีวามเปนปกตแิหงกายวาจาใจ  จึงจะเกดิความสงบ  ไมกระวนกระวาย
คอืมสีมาธไิด   ตอเมือ่มคีวามสงบระงบัจงึจะเกดิปญญาได   ถายงัวนุวาย ไมมคีวามสงบ
ระงบัแลว ปญญากเ็กดิไมได    สมัมาสตใินมรรคมอีงค ๘ กค็อืสตปิฏฐานนีเ่อง  แมสตปิฏฐาน
จะเปนจดุเร่ิมตน   และมรรคมอีงค ๘ เปนจดุทีส่ำเรจ็ผล  แตในขณะทีบ่รรลแุจงพระนพิพาน
นั้น   โพธิปกขิยธรรมทั้ง ๓๗ ประการ ยอมประกอบพรอมเพรียงกันอยางบริบูรณ สิ้น
อาสวะ ถงึสนัตลิกัษณะคอืพระนพิพาน เปนบรมสขุ  เขาถงึสนัตภิาพอนัถาวร   ถาวปิสสนา
นีแ้ผซานเขาสจูติใจของประชาชนพลโลก  ขจดัไดซึง่ความโลภ ความโกรธ ความหลง และ
บาปกรรมทั้งหลายมีกายและใจอันสงบ๑๖

ค. หลกัวิปสสนาภมู ิ๖ ในการปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐาน
กมัมฏัฐานและธรรมอนัเปนทีต่ัง้สำหรบัเปนทางเดนิของวปิสสนา และเปนพืน้ฐานใน

การเจริญวปิสสนาเพือ่ใหเกดิวปิสสนาญาณ หรอืทีเ่รยีกวา วปิสสนาภมูนิัน้ มอีย ู๖ หมวด คอื

๑. ขนัธ ๕

๑๖ พระมหาถวลัย ญาณจาร,ี รวบรวม, ปรมตัถโชตกิะ วปิสสนากรรมฐานทปีน,ี (กรงุเทพฯ : โรงพมิพวฒันกจิพาณชิย,
๒๕๓๘), หนา ๒๐๖.
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ก) รปูขนัธ คอื กองรปู   มหีนาทีแ่ตกดบั ในรปู ๒๘ ทีเ่ปนรปูธรรม
ข) เวทนาขนัธ คอื กองเวทนา   มหีนาทีเ่สวยรปูแตกดบั ทีเ่ปนเวทนาเจตสกิ

และนามธรรมเจตสกิ
ค) สญัญาขนัธ คอื กองสญัญา  มหีนาทีจ่ำรปูแตกดบั ทีเ่ปนสญัญาเจตสกิ

และนามธรรมเจตสกิ
ง) สงัขารขันธ คอื กองสงัขาร  มหีนาทีป่รงุแตงรปูแตกดบั ทีเ่ปนเจตสกิที่

เหลอื ๕๐ ดวง
จ) วญิญาณขนัธ คอื กองวญิญาณ  มหีนาทีร่รูปูแตกดบั และเปนจติ ๘๙ หรอื

๑๒๑ ดวง๑๗

๒. อายตนะ ๑๒
ก) จกัขายตนะ คอื จกัขทุวารเปนเครือ่งตอ หรอืตอทางจกัขทุวาร  องคธรรม

ไดแก จกัขปุสาท เปนรปูธรรม
ข) โสตายตนะ คอื โสตทวารเปนเครือ่งตอ  องคธรรมไดแก โสตปสาท เปน

รปูธรรม
ค) ฆานายตนะ คอื ฆานทวารเปนเครือ่งตอ   องคธรรมไดแก ฆานปสาท

เปนรปูธรรม
ง) ชวิหายตนะ คอื ชวิหาทวารเปนเครือ่งตอ  องคธรรมไดแก ชวิหาปสาท

เปนรปูธรรม
จ) กายายตนะ คอื กายทวารเปนเครือ่งตอ  องคธรรมไดแก กายปสาท เปน

รปูธรรม
ฉ) มนายตนะ คือ จิตใจเปนเครื่องตอ  โดยเฉพาะในที่นี้หมายถึง ทวาร

องคธรรมไดแก มโนทวาร  เปนนามธรรม (นามจติ)
ช) รูปายตนะ คือ รูป (วรรณ หรือ สี) เปนเครื่องตอ  องคธรรมไดแก

๑๗ อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๑/๑., พระมหาบญุหนา อโสโก, พระไตรปฎกฉบบัทางพนทกุข, กรงุเทพฯ : ศลิปสยามบรรจภุณัฑและ
การพมิพ, ๒๕๔๒, หนา ๔๒.
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รปูารมณ  เปนรปูธรรม
ซ) สทัทายตนะ คอื เสยีงเปนเครือ่งตอ องคธรรมไดแก สทัทารมณ เปนรปูธรรม
ฌ) คนัธายตนะ คอื กลิน่เปนเครือ่งตอ  องคธรรมไดแก คนัธารมณ เปนรปูธรรม
ญ) รสายตนะ คอื รสเปนเครือ่งตอ  องคธรรมไดแก รสารมณ  เปนรปูธรรม
ฎ) โผฏฐพัพายตนะ คอื โผฏฐพัพะเปนเครือ่งตอ  องคธรรมไดแก โผฏฐัพพา-

รมณ ซึง่ม ี๓ คอื
๑) ปฐว ีโผฏฐพัพารมณ  ไดแก แขง็ ออน  เปนรปูธรรม
๒) เตโช โผฏฐพัพารมณ  ไดแก รอน เยน็  เปนรปูธรรม
๓) วาโย โผฏฐพัพารมณ  ไดแก หยอน ตงึ  เปนรปูธรรม

ฏ) ธมัมายตนะ คอื ธรรมเปนเครือ่งตอ  องคธรรมไดแก ธรรม
๑) สขุมุรปู ๑๖  เปนรปูธรรม
๒) เจตสกิ ๕๒  เปนนามธรรม (นามเจตสกิ)
๓) นพิพาน ๑  เปนนามธรรม (นามนพิพาน)

รวมความกลาวโดยปรมตัถธรรมแลว  อายตนะลำดบัที ่๖ (ฉ) คอื มนายตนะ  เปน
อายตนะ ภายใน  จดัวาเปนจติปรมตัถ    อายตนะลำดบัที ่๑๒ (ฏ)  ธมัมายตนะเปนอายตนะ
ภายนอก จดัวาเปนรปูปรมตัถ เจตสกิปรมตัถ และนพิพาน    สวนอายตนะทีเ่หลอือกี ๑๐ นัน้
เปนรปูปรมตัถทัง้หมด  สรปุรวมแลว อายตนะ ๑๒ จดัเปนปรมตัถธรรมครบทัง้ ๔ คอื จติ
เจตสกิ รปู นพิพาน๑๘

๓. ธาต ุ๑๘
ก) จักขุธาตุ
ข) รูปธาตุ
ค) จักขุวิญญาณธาตุ
ง) โสตธาตุ
จ) สทัทธาตุ

๑๘ อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๑๕๔/๑๑๒., ขนุสรรพกจิโกศล (โกวทิ ปทมะสนุทร), ผรูวบรวม, คมูอืการศกึษาพระอภธิรรม ปรจิเฉทที ่๗
สมจุจยสงัคหวภิาค, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั,๒๕๓๔), หนา ๙๒-๙๔.
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ฉ) โสตวิญญาณธาตุ
ช) ฆานธาตุ
ซ) คนัธธาตุ
ฌ) ฆานวิญญาณธาตุ
ญ) ชิวหาธาตุ
ฎ) รสธาตุ
ฏ) ชิวหาวิญญาณธาตุ
ฐ) กายธาตุ
ฑ) โผฏฐัพพธาตุ
ฒ) กายวิญญาณธาตุ
ณ) มโนธาตุ
ด) ธรรมธาตุ
ต) มโนวิญญาณธาตุ๑๙

ธาต ุม ี๑๘ กด็วยการเกดิขึน้ของวญิญาณ โดยอำนาจหรอืความสามารถแหงทวาร ๖
และอารมณ ๖   หมายความวา ดวยอำนาจแหงอายตนะภายใน คอื ทวาร ๖   รบักระทบกบั
อายตนะภายนอก คอือารมณ ๖  จงึทำใหเกดิวญิญาณ ๖ ไดแก จกัขวุญิญาณธาต ุโสตวญิญาณ-
ธาต ุ ฆานวญิญาณธาต ุชวิหาวญิญาณธาต ุกายวญิญาณธาตุ และ มโนวญิญาณธาตุ๒๐

๔. อนิทรยี ๒๒
ก) จกัขนุทรยี เปนใหญในการรบัรปูารมณ  องคธรรมไดแก จกัขปุสาทรปู
ข) โสตนิทรยี เปนใหญในการรบัสทัธารมณ  องคธรรมไดแก โสตปสาทรปู
ค) ฆานนิทรยี เปนใหญในการรบัคนัธารมณ  องคธรรมไดแก ฆานปสาทรปู
ง) ชวิหนิทรยี เปนใหญในการรบัรสารมณ  องคธรรมไดแก ชวิหาปสาทรปู
จ) กายนิทรยี เปนใหญในการรบัโผฏฐพัพารมณ องคธรรมไดแก กายปสาทรปู
ฉ) อิตถินทรีย เปนใหญในการแสดงออกซึ่งภาวเพศใหปรากฏความเปนหญิง

๑๙ อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๑๘๓/๑๔๒.
๒๐ ขนุสรรพกจิโกศล (โกวทิ ปทมะสนุทร), ผรูวบรวม, คมูอืการศกึษาพระอภธิรรม ปรจิเฉทที ่๗ สมจุจยสงัคหวภิาค, หนา ๙๕.
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องคธรรมไดแก อติถภีาวรปู
ช) ปุริสินทรีย เปนใหญในการแสดงออกซึ่งภาวเพศใหปรากฏความเปนชาย

องคธรรมไดแก ปรุสิภาวรปู
ซ) ชวีตินิทรยี เปนใหญในการรกัษารูปทีเ่กดิรวมกับตน ๑  และเปนใหญใน

การรกัษานามทีเ่กดิรวมกบัตน ๑  ใหดำรงคงตัง้อยหูรอืเปนไปไดในฐติขิอง
รปูและของนามนัน้ๆ   เปนใหญในการรกัษารปู   องคธรรมไดแก ชวีติรปู
เปนใหญในการรกัษานาม  องคธรรมไดแก ชวีตินิทรยีเจตสกิ

ฌ) มนนิทรยี เปนใหญเปนประธาน ในการนำธรรมทัง้หลายใหเปนไปในอารมณ
นัน้ๆ (ธรรมทัง้หลายในทีน่ีห้มายถงึเจตสกิ) องคธรรมไดแก จติ ๘๙ หรอื ๑๒๑

ญ) สขุนิทรยี เปนใหญในการแสดงออกซึง่ความสบายกายในขณะทีป่ระสบกบั
อฏิฐารมณทางกายทวาร   องคธรรมไดแก เวทนาเจตสกิ

ฎ) ทกุขนิทรยี เปนใหญในการแสดงออกซึง่ความไมสบายกายในขณะทีป่ระสบ
กบัอนฏิฐารมณทางกายทวาร   องคธรรมไดแก เวทนาเจตสกิ

ฏ) โสมนัสสินทรีย เปนใหญในการแสดงออกซึ่งความสุขใจในขณะที่ไดเสวย
อารมณทีถ่กูใจทีช่อบใจทางมโนทวาร   องคธรรมไดแก เวทนาเจตสกิ

ฐ) โทมนัสสินทรีย เปนใหญในการแสดงออกซึ่งความทุกขใจในขณะที่เสวย
อารมณทีไ่มถกูใจ ทีไ่มชอบใจทางมโนทวาร   องคธรรมไดแก เวทนาเจตสกิ

ฑ) อเุบกขนิทรยี เปนใหญในการแสดงออกซึง่ความเปนอเุบกขา คอื ไมทกุข
ไมสขุ   องคธรรมไดแก เวทนาเจตสกิ

ฒ) สทัธนิทรยี เปนใหญในการยงัความเชือ่ความเลือ่มใส ในอารมณทีเ่ปนฝาย
ดงีาม   องคธรรมไดแก สทัธาเจตสกิ

ณ) วิริยินทรีย เปนใหญในการยังความเพียรในอารมณทั้ง ๖ ที่เปนกุสลและ
อกสุล   องคธรรมไดแก วริยิเจตสกิ

ด) สตนิทรยี เปนใหญในการระลกึรใูนอารมณ (เฉพาะทีเ่ปนฝายดงีาม ฝาย
ชอบ ฝายกสุล) ทีต่นตองการ  องคธรรมไดแก สตเิจตสกิ

ต) สมาธนิทรยี เปนใหญในการทำใหจติเปนสมาธ ิตัง้มัน่อยใูนอารมณทีต่นตอง
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ประสงค   องคธรรมไดแก เอกคัคตาเจตสกิ
ถ) ปญญนิทรยี เปนใหญในการรตูามความเปนจรงิ ทำลายความหลง  ความ

เขาใจผดิในสภาวธรรม   องคธรรมไดแก ปญญาเจตสกิ
ท) อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย เปนใหญในการรูอริยสัจจธรรมเปนครั้งแรก

ปรากฏวาสิง่ทีไ่มเคยรเูคยเหน็ กไ็ดมารมูาเหน็เปนอศัจรรยปานนี ้ องคธรรม
ไดแก ปญญาเจตสกิ

ธ) อญัญนิทรยี เปนใหญในการรธูรรมทีโ่สดาปตตมิรรคจติ เคยรเูคยเหน็มา
แลวนัน้ จนภญิโญยิง่ขึน้ไปอกี   องคธรรมไดแก ปญญาเจตสกิ ทีใ่นมรรค
เบือ้งบน ๓ ผลเบือ้งต่ำ ๓ มรรคเบือ้งบน ๓ นัน้ ไดแก สกทาคามมิรรคจติ ๑
อนาคามมิรรคจติ ๑ และ อรหตัตมรรคจติ ๑ ผลเบือ้งต่ำ ๓ นัน้ ไดแก
โสดาปตตผิลจติ ๑ สกทาคามผิลจติ ๑ และอนาคามผิลจติ ๑

น) อัญญาตาวินทรีย เปนใหญในการรูแจงในธรรมที่สุดแหงทุกข ที่สุดแหง
โสฬสกจิ กจิทีจ่ะตองรตูองศกึษาอกีนัน้ไมมแีลว ทำอาสวะจนสิน้ไมมเีศษ
เหลอื แมแตนอยแลว องคธรรมไดแก ปญญาเจตสกิ ทีใ่นอรหตัตผลจติ ๑๒๑

๕. อรยิสจั ๔
ก) ทกุขอรยิสจั  ไดแก วฏัฏะทีเ่ปนไปในภมู ิ๓๑ และ ขนัธ ๕
ข) ทกุขสมทุยอรยิสจั  ไดแก ตณัหา
ค) ทกุขนโิรธอรยิสจั  ไดแก นพิพาน
ง) ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั  ไดแก มรรคมอีงค ๘๒๒

๖. ปฏจิจสมปุบาท ๑๒
ก) เพราะอวชิชาเปนปจจยั สงัขารจึงมี
ข) เพราะสงัขารเปนปจจยั วญิญาณจงึมี
ค) เพราะวญิญาณเปนปจจยั นามรปูจงึมี
ง) เพราะนามรปูเปนปจจยั สฬายตนะจงึมี

๒๑ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๓๐-๓๒., อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๒๑๙/๑๙๗.
๒๒ อภ.ิ ว.ิ (ไทย) ๓๕/๑๘๙/๑๖๓.
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จ) เพราะสฬายตนะเปนปจจยั ผสัสะจงึมี
ฉ) เพราะผสัสะเปนปจจยั เวทนาจงึมี
ช) เพราะเวทนาเปนปจจยั ตณัหาจงึมี
ซ) เพราะตณัหาเปนปจจยั อปุาทานจงึมี
ฌ) เพราะอปุาทานเปนปจจยั ภพจงึมี
ญ) เพราะภพเปนปจจยั ชาตจิงึมี
ฎ) เพราะชาตเิปนปจจยั ชรามรณะโสกะปรเิทวะ ทกุขโทมนสัอปุายาส จงึม๒ี๓

ธรรมทั้ง ๖ หมวดนี้แหละเปนที่ตั้งเปนทางเดินของวิปสสนา  เมื่อยอลงแลวไดแก
รปูกบันามนัน่เอง   ฉะนัน้ การกำหนดรปูนาม จงึเทากบัปฏบิตัคิรบภมูทิัง้ ๖ ดวย

การปฏบิตัธิรรมใหบรบิรูณ มหีลายขัน้ตอนกวาทีจ่ะบรรลธุรรม   หลกัทีเ่ปนประโยชน
และแสดงขัน้ตอนอยางละเอยีด จากเริม่ตนจนเขาถงึความบรบิรูณแหงวชิชาและวมิตุต ิไดแก
หลกัปจจยัโยนโิสมนสกิาร ในอวชิชาสตูร๒๔  ทีพ่ระพทุธองคตรสัสอนภกิษ ุ โดยใหปฏบิตัติาม
และใหเรยีงลำดบัดงันี้

๑. การคบสตับรุษุทีบ่รบิรูณ
๒. การฟงสทัธรรมใหบรบิรูณ
๓. ศรทัธาทีบ่รบิรูณ
๔. การทำไวในใจโดยแยบคาย (โยนโิสมนสกิาร) ใหบรบิรูณ
๕. สตสิัมปชญัญะใหบรบิรูณ
๖. การสำรวมอนิทรยีใหบรบิรูณ
๗. สจุรติ ๓ ใหบรบิรูณ
๘. สตปิฏฐาน ๔ ทีบ่รบิรูณ
๙. โพชฌงค ๗ ใหบรบิรูณ
๑๐.วชิชา และวมิตุต ิใหบรบิรูณ

๒๓ อภ.ิว.ิ (ไทย) ๓๕/๒๒๕/๒๑๙
๒๔ อง.ฺ ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๑/๑๓๔-๕.
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วิธีการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน ตามแนวของพระพุทธศาสนาเถรวาท

“กมัมฏัฐาน” หมายถงึ ทีต่ัง้แหงการงานทางใจ เปนการกระทำทีเ่ปนเหตแุหงการได
บรรลุ ฌาน มรรค ผล นิพพาน๒๕ ซึ่งเปนภาษาบาลี   ถาเปนภาษาสันสกฤตจะใชคำวา
“กรรมฐาน”   การเจรญิภาวนาหรอืกมัมฏัฐาน ในพระพทุธศาสนาม ี๒ วธิ ีคอื สมถกมัมฏัฐาน
และวิปสสนากัมมัฏฐาน  ซึ่งปรากฏหลักฐานที่พระพุทธองคทรงแสดงไววา  “ดูกอนภิกษุ
ทัง้หลาย  ภกิษคุวรเจรญิธรรม ๒ ประการนี ้เพือ่สลดัความไมประมาท และเปนเหตใุหเกดิ
ปญญา    ธรรม ๒ อยางนัน้ ไดแก อะไรบาง ?   ไดแก สมถะ ๑  วปิสสนา ๑”๒๖

ก. ความหมาย
สมถะ หมายถึง ความตั้งอยูแหงจิต  ความดำรงอยูแหงจิต  ความมั่นอยูแหงจิต

ความไมสายไปแหงจติ ความไมฟงุซานแหงจติ  ภาวะทีจ่ติไมสายไป ความสงบ สมาธนิทรยี
สมาธพิละ สมัมาสมาธิ๒๗   สมถกมัมฏัฐาน หมายถงึอบุาย วธิ ีและการกระทำใหจติสงบ
ระงบัจากกเิลสเครือ่งเศราหมองเรารอนทัง้หลาย จนจติใจไมมอีาการดิน้รน ไมกระสบักระสาย
ตลอดเวลาทีก่เิลสเหลานัน้สงบระงบัอยู๒๘

ข. ประเภทของสมาธิ
สมาธ ิแปลวา ตัง้ใจมัน่ ทรงจติไวโดยชอบ  ม ี๕ อยาง ดงันี้

๑. สมาธ ิ๑ ไดแก เอกคัคตาสมาธิ
๒. สมาธ ิ๒ ไดแก โลกยิสมาธ ิและโลกตุตรสมาธิ
๓. สมาธ ิ๓ ไดแก ขณกิสมาธ ิอปุจารสมาธ ิและอปัปนาสมาธิ
๔. สมาธ ิ๔ ไดแก ทฏิฐธมัมสขุวหิารสมาธ ิญาณทสัสนสมาธ ิสตสิมัปชญัญ-

สมาธ ิและ อาสวกัขยสมาธิ
๒๕ ขนุสรรพกจิโกศล (โกวทิ ปทมะสนุทร), ผรูวบรวม, คมูอืการศกึษาพระอภธิรรม ปรจิเฉทที ่๙ ปกณิณกสงัคหวภิาค, (กรงุเทพฯ

: โรงพมิพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๔), หนา ๑
๒๖ อง.ฺ ทกุ. (ไทย) ๒๓๑-๒๔๖/๑๓๗-๑๓๘.
๒๗อภ.ิ ธ. (ไทย) ๓๔/๕๔/๓๖.
๒๘ ขนุสรรพกจิโกศล (โกวทิ ปทมะสนุทร), ผรูวบรวม, คมูอืการศกึษาพระอภธิรรม ปรจิเฉทที ่๙ ปกณิณกสงัคหวภิาค, หนา ๒.
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๕. สมาธ ิ๕ ไดแก สขุสมาธ ิสนัตสมาธ ิอรยิสมาธ ินริามสิสมาธ ิอกาปรุสิ
สมาธ ิไดแก สมาธขิองมหาบรุษุ๒๙

ค. อารมณของสมถกมัมฏัฐาน
อารมณสำหรบัเพงและปฏบิตัใินสมถกมัมฏัฐานนัน้ ม ี๔๐ วธิ ีจดัไดเปน ๗ หมวด ดงันี้

๑. กสณิ ๑๐
กสณิ คอืกมัมฏัฐานทีว่าดวย-------ทัง้ปวง  หมายความวา เชน เพงปฐวกีสณิกเ็หมอืน

กบัวาเพงดนิทัง้ปวง  หรอืวาดนิทัง้ปวง กเ็หมอืนกบัดนิทีด่วงกสณินีเ้อง   กสณิม ี๑๐ อยาง
แมจะเพงอยางใดอยางหนึง่อยางแนแนว  กจ็ะทำใหจติไมดิน้รน  ไมกระสบักระสาย ทำให
กเิลสเครือ่งเศราหมองเรารอนตางๆ  สงบระงบั  สามารถทำใหเกดิฌานจติตัง้แตปฐมฌาน
ขึน้ไปตามลำดบัจนถงึปญจมฌานได   กสณิ ๑๐ คอื

ก) ปฐวกีสณิ คอื เพงดนิ
ข) อาโปกสณิ คอื เพงน้ำ
ค) เตโชกสณิ คอื เพงไฟ
ง) วาโยกสณิ คอื เพงลม  (ขอ ก - ง รวมเรยีกวา ภตูกสณิ)
จ) นลีกสณิ คอื เพงสเีขยีว
ฉ) ปตกสณิ คอื เพงสเีหลอืง
ช) โลหติกสณิ คอื เพงสแีดง
ซ) โอทาตกสณิ คอื เพงสขีาว  (ขอ จ - ซ รวมเรยีกวา วณัณกสณิ)
ฌ) อากาสกสณิ คอื เพงทีว่างเปลา
ญ) อาโลกกสณิ คอื เพงแสงสวาง

๒. อสภุะ ๑๐
อสภุะ หมายถงึ เพงของไมงามเปนกมัมฏัฐาน ซึง่จะปรากฏอคุคหนมิติ ปฏภิาคนมิติ

อปุจารสมาธ ิอปัปนาสมาธ ิตามควรแกการเพงนัน้   อสภุะม ี๑๐ อยาง จะเพงอยางใดอยาง
๒๙ พระธรรมธรีราชมหามนุ ี(โชดก ญาณสทิธฺ)ิ, วปิสสนาญาณโสภณ, พมิพครัง้ที ่๓, (กรงุเทพฯ : บจก. ศรอีนนัตการพิมพ,

๒๕๔๖), หนา ๑๒๓.
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หนึง่กแ็ลวแตจะพงึม ีอสภุะสามารถใหเกิดฌานจติไดเพยีงปฐมฌานเทานัน้เอง อสภุะ ๑๐ คอื
ก) อทุธมุาตกอสภุะ ศพทีน่าเกลยีด โดยมอีาการขึน้พอง
ข) วินีลกอสุภะ ศพทีน่าเกลยีด เนา ขึน้เขยีว
ค) วิปุพพกอสุภะ ศพทีน่าเกลยีด มนี้ำเหลอืงน้ำหนองไหลออกมา
ง) วฉิทิทกอสภุะ ศพทีน่าเกลยีด โดยถกูตดัขาดเปนทอนๆ
จ) วกิขายติกอสภุะ ศพทีน่าเกลยีด ถกูสตัวแทะกดักนิ เหวอะหวะ
ฉ) วกิขติตกอสภุะ ศพทีน่าเกลยีด มอื เทา ศรีษะอยคูนละทาง
ช) หตวกิขติตกอสภุะ ศพทีน่าเกลยีด โดยถกูสบัฟนยบัเยนิ
ซ) โลหติกอสภุะ ศพทีน่าเกลยีด มโีลหติไหลอาบ
ฌ) ปุฬุวกอสุภะ ศพทีน่าเกลยีด มหีนอนไชทัว่รางกาย
ญ) อฏัฐกิอสภุะ ศพทีน่าเกลยีด เหลอืแตกระดกูกระจดักระจายไป

๓. อนสุสติ ๑๐
อนสุสต ิแปลวา ตามระลกึหรอืระลกึถงึเนอืงๆ  มคีวามหมายวา เอาความทีต่ามระลกึ

ถงึเนอืงๆ นัน้มาเปนอารมณกมัมฏัฐาน  ซึง่มจีำนวน ๑๐ ประการ คอื
ก) พทุธานสุสติ ระลกึเนอืงๆ ถงึคณุของพระพทุธเจา
ข) ธมัมานสุสติ ระลกึเนอืงๆ ถงึคณุของพระธรรม
ค) สงัฆานสุสติ ระลกึเนอืงๆ ถงึคณุของพระอรยิสงฆ
ง) สลีานสุสติ ระลกึเนอืงๆ ถงึคณุของสลี
จ) จาคานสุสติ ระลกึเนอืงๆ ถงึคณุของการบรจิาค
ฉ) เทวตานสุสติ ระลกึเนอืงๆ ถงึคณุของการเปนเทวดา
ช) มรณานสุสติ ระลกึเนอืงๆ ถงึความทีจ่ะตองตาย
ซ) อปุสมานสุสติ ระลกึเนอืงๆ ถงึคณุของพระนพิพาน
ฌ) กายคตาสติ ระลกึเนอืงๆ ถงึกายโกฏฐาสะ มเีกสา โลมา เปนตน
ญ) อานาปานสติ ระลกึถงึลมหายใจเขาลมหายใจออก

อนสุสต ิ๑๐ ประการนี ้ใชเพงใหเกดิฌานจติไดเพยีง ๒ ประการเทานัน้ คอื กายคตาสติ
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เจรญิไดเพยีงปฐมฌานเทานัน้เอง   สวนอานาปานสต ิเจรญิไดตัง้แตปฐมฌานขึน้ไปตามลำดบั
จนถึงปญจมฌาน

๔. อปัปมญัญา ๔
อปัปมญัญา หมายความวา  แผไปไมมปีระมาณ  แผไปในสตัวทัง้หลายจนประมาณ

ไมได โดยไมเลอืกทีร่กัทีช่งัเลย    บางกเ็รยีกวา พรหมวหิาร หมายความวา ธรรมอนัเปน
เครือ่งสำราญอยขูองพรหม   อปัปมญัญามี ๔ คอื

ก) เมตตา การแผความรกัใคร ความปรารถนาด ีตอสตัวทัง้หลาย ใหมคีวามสบาย
ความสขุโดยทัว่กนั ไมเลอืกชาต ิชัน้ วรรณะ

ข) กรณุา การแผความสงสาร ตอสตัวทัง้หลายทีก่ำลงัไดรบัความทกุขอย ูหรอื
ทีจ่ะไดรบัความทกุขตอไปในภายหนา โดยไมเลอืกชาต ิชัน้ วรรณะ

ค) มทุติา การแผความชืน่ชมยนิด ีตอสตัวทัง้หลายทีก่ำลงัไดรบัความสขุอย ูหรอื
ทีจ่ะไดรบัความสขุตอไปในภายหนา โดยไมเลอืกชาต ิชัน้ วรรณะ

ง) อเุบกขา การวางเฉยตอสตัวทัง้หลาย ดวยอาการวางตนเปนกลาง ไมรกัใคร
ไมสงสาร ไมชืน่ชมยนิด ีไมมอีคตแิตประการใดๆ โดยไมเลอืกชาต ิชั้น วรรณะ

อปัปมญัญา ๓ คอื เมตตา กรณุา มทุติา นัน้ สามารถเจรญิใหถงึไดตัง้แตปฐมฌานขึน้ไป
ตามลำดบัจนถงึจตุตถฌาน    สวนอเุบกขานัน้ เจริญไดโดยเฉพาะเพือ่ใหเกดิปญจมฌานอยาง
เดยีวเทานัน้

๕. อาหาเรปฏกิลูสญัญา ๑
การพิจารณาอาหารทีบ่รโิภคเขาไปนัน้วาเปนของทีน่าเกลยีด จนมคีวามรสูกึเปนไปตาม

ทีพ่จิารณาเหน็นัน้   การพิจารณาความปฏกิลูของอาหารนีไ้มสามารถทีจ่ะใหเกดิฌานจติได
แตวาทำใหจติแนแนวเปนสมาธไิดมใิชนอยเหมอืนกนั

๖. จตธุาตวุวัตถาน ๑
การพิจารณาธาตทุัง้ ๔ ม ีปฐวธีาต ุอาโปธาต ุ เตโชธาต ุ วาโยธาต ุทีป่รากฏอยใูน

รางกาย  เพือ่ใหเหน็วารางกายนีก้ค็อื ธาตตุางๆ ทีม่าประชมุคมุกนัอยเูทานัน้  ไมใชตวัตนเรา
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เขาแตอยางใด   การกำหนดพจิารณาธาตทุัง้ ๔ นี ้ กไ็มสามารถทีจ่ะถงึฌานจติได เพยีงแต
เปนสมาธทิีเ่ฉยีดฌานเขาไปแลวเหมอืนกนั

๗. อรปูกมัมฏัฐาน ๔
อรปูกมัมฏัฐาน หมายความวา กมัมัฏฐานทีไ่มใชรปู ทีไ่มมรีปู  ซ่ึงเปนกมัมฏัฐานทีเ่ปน

วิสัยของผูที่ไดถึงรูปาวจรปญจมฌานแลว จึงจะพึงกระทำใหเปนอารมณ เพื่อเจริญใหถึง
อรปูฌานตอไป   อรปูกมัมฏัฐาน ๔ นัน้ ไดแก

ก) อรูปกัมมัฏฐานเบื้องตน ชื่อ กสิณุคฆาฏิมากาสบัญญัติ คือเพงอากาศ
ความวางเปลาเวิง้วางไมมทีีส่ิน้สดุนัน้เปนอารมณ  โดยบรกิรรมวา “อากาโส
อนนโฺต” ความวางไมมทีีส่ดุ  ซึง่สามารถใหเกดิอากาสานญัจายตนฌาน-
จิตได

ข) อรปูกมัมฏัฐานที ่๒ ชือ่ อากาสานญัจายตนฌาน คอื เพงวญิญาณความรู
ทีร่วูาอากาศไมมทีีส่ิน้สดุนัน้เปนอารมณ โดยบรกิรรมวา “วิญฺาณ ํอนนตฺ”ํ
วญิญาณไมมทีีส่ิน้สดุ  ซึง่สามารถใหเกดิวญิญาณญัจายตนฌานจติได

ค) อรปูกมัมฏัฐานที ่๓ ชือ่ นตัถภิาวบญัญตั ิคอื เพงความไมมอีะไรเปนอารมณ
โดยบรกิรรมวา “นตถฺ ิกิจฺ”ิ นดิหนึง่กไ็มม ีหนอยหนึง่กไ็มม ี ซึง่สามารถ
ใหเกิดอากิญจัญญายตนฌานจิตได

ง) อรปูกมัมฏัฐานที ่๔ ชือ่ อากญิจญัญายตนฌาน คอื เพงความรทูีร่วูานดิ
หนึง่กไ็มม ี หนอยหนึง่กไ็มม ีนัน้เปนอารมณ   ความรถูงึข้ันนีม้คีวามละเอยีด
ออนมากเหลอืเกนิ จงึบรกิรรมวา “เอต ํสนตฺ ํ เอต ํปณตี”ํ สงบหนอ ประณตี
หนอ ซึง่สามารถใหเกดิเนวสญัญานาสญัญายตนฌานจติได๓๐

ง. ผลของสมถกมัมฏัฐาน
ผลและอานสิงสของการปฏบิตัสิมถกมัมฏัฐาน หรอื สมาธ ิม ี๗ ประการ คอื

๓๐ สมเดจ็พระพฒุาจารย (อาจ อาสภมหาเถระ), แปลและเรยีบเรยีง, วสิทุธมิรรค เลม ๑, (กรงุเทพฯ : บจก อมรนิทร
พริน้ติง้, ๒๕๓๓), หนา ๑๗๖-๑๗๘., ขนุสรรพกจิโกศล (โกวิท ปทมะสนุทร), ผรูวบรวม,  คมูอืการศกึษาพระอภธิรรม
ปรจิเฉทที ่๙ ปกณิณกสงัคหวภิาค, หนา ๓-๑๕.
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๑. ทำใหไดขณกิสมาธ ิ(ชัว่ขณะ) อปุจารสมาธ ิ(จวนจะแนบแนน) และอปัปนาสมาธิ
(แนบแนน)

๒. ทำใหใจสงบจากนวิรณทัง้ ๕ (กามฉนัท พยาบาท ถนีมทิธะ อจุธจัจกกุกจุจะ และ
วิจิกิจฉา)

๓. ทำใหไดฌานทัง้ ๒ คอื รปูฌานและอรปูฌาน เพือ่ไปเกดิเปนพรหม
๔. ทำใหเขาสมาบตัไิด เพ่ือเปนสขุในภพปจจบุนั
๕. ทำใหไดอภญิญา ๕ คอื

ก) อทิธวิธิิ แสดงฤทธิไ์ด
ข) ทพิพโสตะ หทูพิย
ค) ปรจติตวชิานนะ รวูาระจติของบคุคลอืน่
ง) บพุเพนวิาสานสุสติ ระลึกชาติได
จ) ทพิพจกัขุ มตีาทพิย

๖. ทำใหเขานโิรธสมาบตัไิด (เฉพาะผบูรรลพุระอนาคาม)ี
๗. ทำใหเกดิวปิสสนา โดยเปนบาทของวปิสสนาเพือ่ใหไดบรรลมุรรค ผล นพิพาน เรยีก

วา สมถยานิก แปลวาเอาสมถะมาเปนยานพาหนะขี่ไปหาวิปสสนา เพื่อใหเกิด
ปญญาทำลายกเิลสใหเปนสมจุเฉทปหานตอไป๓๑

๓๑ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๗๓., พระธรรมธรีราชมหามนุ ี(โชดก ญาณสทิธฺ)ิ, วปิสสนาญาณโสภณ, หนา ๙๗-๙๘
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วิธีการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวของพระพุทธศาสนาเถรวาท

ก. ความหมาย
วปิสสนากมัมฏัฐาน เปนภาษาบาล ีจำแนกออกเปน ๔ คำ คอื ว+ิปสสฺนา+กมมฺ+ฐาน

ว ิอปุสคั แปลวาวิเศษ แจง ตาง   ทสิ ธาต ุแปลวา เหน็  แปลง ทสิ เปน ปสสฺ  ประกอบดวย
ปจจยัและวภิตัต ิเปน ปสสฺนา แปลวา การเหน็   เมือ่นำทัง้ ๒ คำมารวมกนัจงึเปน วปิสสนา
ซึง่แปลวาการเหน็โดยวเิศษ การเหน็แจง การเหน็ดวยอาการตางๆ หรอื อาการหลายอยาง
และยงัเปนปญญาทีเ่ขาไปเหน็แจงรปูนาม พระไตรลกัษณ อรยิสจั และมรรค ผล นพิพาน๓๒

วปิสสนา คอืปญญา กริยิาทีร่ชูดัความวจิยั ความเลอืกสรร ความวจิยัธรรม ความกำหนด
หมาย  ความเขาไปกำหนด  ความเขาไปกำหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู
ละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญา
เครือ่งทำลายกเิลส  ปญญาเครือ่งนำทาง  ความเหน็แจง  ความรชูดั  ปญญาเหมอืนปฏกั
ปญญินทรยี ปญญาพละ ปญญาเหมอืนศาสตรา  ปญญาเหมอืนปราสาท  แสงสวางคอืปญญา
ปญญาเหมอืนประทปี  ปญญาเหมอืนดวงแกว  ความไมหลง ความวจิยัธรรม และสมัมาทฏิฐ๓ิ๓

วปิสสนา หมายถงึ การกระทำอนัเปนทีต่ัง้แหงการเหน็แจงในขนัธ ๕ หรอืรปูและนาม
ทีม่าปรากฏทางทวารทัง้ ๖ โดยความเปนพระไตรลกัษณ คอื อนจิจงั ความไมเทีย่ง ทกุขงั
ความทนอยูในสภาพเดิมไมได  อนัตตา ความไมเปนไปตามอำนาจบังคับบัญชาของใคร
องคธรรม ไดแก ปญญาเจตสกิ ปญญาทีร่เูหน็อยางนีจ้งึจะเรยีกวา “วปิสสนา”๓๔

วิปสสนากัมมัฏฐาน แปลวา อารมณอันเปนที่ตั้งแหงการงานทางใจที่จะใหเห็นแจง
ซึง่มคีวามหมายวา ใหเหน็แจงรปูนาม ใหเหน็แจงไตรลกัษณ ใหเหน็แจงอรยิสจั ใหเหน็แจง
มรรค ผล นพิพาน๓๕

๓๒ พระมหาไสว ญาณวโีร, “คมูอืพระวปิสสนาจารย”, (กรงุเทพฯ : โรงพมิพสำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาต)ิ, ๒๕๔๘, หนา ๒๕.
๓๓ อภ.ิ ธ. (ไทย) ๓๔/๕๕/๓๗.
๓๔ พระมหาไสว ญาณวโีร, คมูอืหลกัปฏบิตัวิปิสสนากมัมัฏฐาน, (กรงุเทพฯ : โรงพมิพกรมการศาสนา, ๒๕๔๔), หนา ๑๐.
๓๕ ขนุสรรพกจิโกศล (โกวทิ ปทมะสนุทร), ผรูวบรวม, คมูอืการศกึษาพระอภธิรรม ปรจิเฉทที ่๙ ปกณิณกสงัคหวภิาค, หนา ๗๓.
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วปิสสนา ม ี๓ ประการดงันี้
๑. สงัขารปรคิคณัหก คอื วปิสสนาญาณทีม่กีารกำหนดรใูนสงัขารธรรม รปูและนาม
๒. ผลสมาปตตวิปิสสนา คอื วปิสสนาญาณทีเ่ปนเหตใุหเขาผลสมาบตัไิด
๓. นโิรธสมาปตตวิปิสสนา คอื วิปสสนาญาณทีเ่ปนเหตใุหเขานโิรธสมาบตัไิด๓๖

วปิสสนา ยงัมอีกี ๓ แบบ  คอื

๑. จฬุวปิสสนา แปลวา วปิสสนานอยๆ ไดแกผลูงมอืปฏบิตัโิดยกำหนดรปูนาม  ภาวนา
วา พองหนอ ยบุหนอ เปนตน จนเหน็รปูนาม เหน็เหตปุจจยัของรปูนาม เหน็รปูนาม เปนของ
ไมเทีย่ง  มแีตสิน้ไปหมดไปฝายเดยีว เปนทกุข ทนอยไูมได เปนของนากลวั เปนอนตัตา คอื
บงัคบับญัชาไมได และไมมสีาระแกนสารอะไรเลย

๒. มัชฌิมวิปสสนา แปลวา วิปสสนาอยางกลาง ไดแกผูปฏิบัติตั้งใจอยางจริงจัง
โดยเดนิจงกรมบาง นัง่กำหนดบาง กำหนดเวทนาบาง กำหนดจติบาง กำหนดธรรมบาง ตาม
นยัแหงพระไตรปฎก อนัมปีรากฏอยใูนมหาสตปิฏฐานสตูร และเหน็ความเกดิดบัของรปูนาม
คอื ญาณที ่๔ เปนตนไป จนกระทัง่ถงึสงัขารุเปกขาญาณ คอื ญาณที ่๑๑

๓. มหาวปิสสนา แปลวา วปิสสนาใหญ คอืวปิสสนาทีม่กีำลงัแกกลา สามารถเหน็
อรยิสจั ๔ ซึง่เรยีกวา สจัจานโุลมกิญาณ และสามารถทำลายปถุโุคตรคอืโคตรของปถุชุนอนั
หนาแนนไปดวยกเิลสตณัหาใหเบาบางลงไป  รปูนามดบัหมด ซึง่เรยีกวา โคตรภญูาณ ตอ
จากนัน้ มรรคญาณกเ็กดิขึน้ประหานกเิลสคอื สกักายทฏิฐิ วจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาสใหเดด็
ขาดออกไป แลวปจจเวกขณญาณกเ็กดิขึน้มาพจิารณากเิลสทีล่ะ ทีเ่หลอื มรรค ผล นพิพาน๓๗

อยางไรก็ตาม แมพระไตรปฎกจะใหความหมายของคำวาวปิสสนา ไวหลายนยักต็าม
แตผปูฏบิตักิต็องผานกระบวนการฝกวปิสสนากมัมฏัฐานตามหลกัสตปิฏฐาน ซึง่เปนพระสตูร
ที่พระพุทธเจาตรัสไวในพระไตรปฎก จึงจะสามารถพัฒนาวิปสสนาปญญาใหเกิดขึ้นได
หลกัการฝกเจรญิวปิสสนากมัมฏัฐานนัน้  แมผเูขาฝกจะมสีมาธใินระดบัใดกต็าม กส็ามารถ
๓๖ ข.ุป.อ. (ไทย) ๖๘/๘๘๙.
๓๗ พระธรรมธรีราชมหามนุ ี (โชดก ญาณสทิธฺ)ิ, วปิสสนากรรมฐาน ภาค ๒, (กรงุเทพฯ : บจก. อมัรนิทรพริน้ติง้กรพุ,

๒๕๓๒), หนา ๓๐๘-๓๐๙.
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นำมาเปนเครือ่งมอืในการเจรญิวปิสสนากมัมฏัฐานได  แมแตจติทีส่งบชัว่ขณะ (ขณกิสมาธ)ิ
กส็ามารถนำมาเปนพืน้ฐานในการเจรญิวปิสสนากมัมฏัฐานได   ดงัทีท่านกลาวไวในวสิทุธมิรรค
วา ปราศจากขณกิสมาธเิสยีแลว วปิสสนายอมมไีมได (วสิทุธ.ิ ฏกีา. ๑/๑๕/๒๑)  อกีทัง้ผู
เจรญิสมถกมัมฏัฐานจนไดผลของสมถะในระดบัสงู เชน แสดงฤทธิไ์ด  กส็ามารถนำผลนัน้
มาเปนบาทฐานในการเจรญิวปิสสนากมัมฏัฐานไดดวย  เพราะการไดฌานสมาบตัจินถงึขนาด
แสดงอทิธฤิทธิป์าฏหิารยิไดนัน้   ถายงัไมผานกระบวนการฝกจิตดวยหลกัวปิสสนากมัมฏัฐาน
จนถึงขั้นบรรลุเปนพระอรหันต  ก็ยังไมถือวาไดบรรลุจุดหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนา
เพราะอิทธิฤทธิ์ตางๆ เปนสิ่งที่เสื่อมสลายไปไดเสมอ  ในกรณีที่เกิดกับคนยังมีกิเลสอยู
พระพทุธศาสนาถอืวา การฝกฝนอบรมจติใหเกดิปญญาตามกระบวนการวปิสสนากมัมฏัฐาน
ถงึขนาดทำลายกเิลสไดเปนสิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุ   เพราะการฝกฝนอบรมจตินีย้อมจะทำใหความ
ไมร ู(อวชิชา) หายไป  เปรยีบเหมอืนแสงสวางทำใหความมดืหายไปดวย  จติของปถุชุนโดย
ปกตยิอมหนาแนนไปดวยกเิลส   เมือ่ไดรบัการชำระโดยกระบวนการวปิสสนากมัมฏัฐานแลว
สภาพจติกจ็ะบางเบาจากกเิลส เปลีย่นไปในทางทีด่ ีจนบรรลเุปนพระอรยิบคุคลชัน้พระอรหนัต
ซึ่งเปนชีวิตในอุดมคติของพระพุทธศาสนา ดังนั้น เราจึงสามารถกลาวไดวาพระอริยบุคคล
จะตองผานการเจรญิวปิสสนากมัมฏัฐาน (สตปิฏฐาน) มาแลวทัง้นัน้๓๘

ข. ประเภทของวปิสสนากมัมฏัฐาน
ผบูรรลมุรรค ผล นพิพาน นัน้มอีย ู๒ ประเภท คอื สกุขวปิสสกะ (วปิสสนายานกิะ)

และ ฌานลาภบีคุคล (สมถยานกิะ)

๑. สุกขวิปสสกบุคคล (วิปสสนายานิกะ) เปนผูมีวิปสสนาญาณอันแหงแลงจาก
โลกิยฌาน คือ พระอริยบุคคลจำพวกนี้ไมไดเจริญสมถภาวนาจนเกิดฌานจิตมาแตกอนเลย
แตเริม่เจรญิวปิสสนากมัมฏัฐานอยางเดยีวจนเปนพระอรยิบคุคล ทีเ่รยีกวา ปญญาวิมตุติ

๒. ฌานลาภีบุคคล (สมถยานิกะ) คือผูที่ไดเจริญสมถกัมมัฏฐานจนเกิดฌานจิตมี
ปฐมฌานเปนตนมากอนแลว เปนฌานลาภบีคุคลมาแลว จงึไดใชฌานเปนบาทเพือ่มาเจรญิ
๓๘ พระศรวีรญาณ (บญุชิต ญาณสวํโร), “หลกัการปฏบิตัพิระกมัมฏัฐานในพระไตรปฎก”, เกบ็เพชรจากคมัภรีพระไตรปฎก,

๒๕๔๒, หนา ๓๐๗-๓๐๘.
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ตามแนวสตปิฏฐาน ๔ หรอื วปิสสนากมัมฏัฐานตอจนไดสำเรจ็เปนพระอรยิบคุคลทีเ่รยีกวา เจ
โตวิมตุต๔๓๙

ค. ประโยชนของวปิสสนากมัมัฏฐาน
ประโยชนของการปฏบิตัวิปิสสนาม ี๑๐ อยาง  คอื
๑. สามารถกำจดักิเลสตางๆ อนัเปนตนเหตขุองความทกุข ความเดอืดรอนตางๆ ลงได
๒. มคีวามทกุขนอยลง และมคีวามสขุมากข้ึน
๓. คลายความยดึมัน่ ในสิง่ทัง้ปวงลงได ไมวนุวายเดอืดรอน ไปตามกระแสของโลก
๔. มจีติใจม่ันคง รเูทาทนัความเปนจรงิของสิง่ทัง้หลาย  ไมฟขูึน้หรอืยบุลง  ดวยอำนาจ

โลกธรรม
๕. มคีวามเหน็แกตวันอยลง  แตบำเพญ็ประโยชนเพือ่ผอูืน่มากขึน้
๖. จติใจมคีณุธรรมหรอืมคีณุภาพสงูข้ึนตามขั้นของการปฏบิตัิ
๗. สามารถเขานโิรธสมาบตัิ  อนัเปนความสขุขัน้สงูในปจจบุนัภพได
๘. สามารถบรรลคุวามเปนอรยิบคุคล อนัเปนบญุเขตของโลก
๙. ยอมไดดืม่รสแหงอรยิผล อนัเกดิจากการพนจากอำนาจของกเิลสได
๑๐.การปฏบิตัสิตปิฏฐาน ๔ หรอืวปิสสนากมัมฏัฐาน จะเปนเหตใุหไดบรรลผุลอยาง

ใดอยางหนึง่ คอืบรรลอุรหตัตผลในปจจบุนั  แตถายงัมเีชือ้เหลอื กจ็ะไดบรรลคุวาม
เปนพระอนาคาม ี (ผไูมกลบัมาเกดิในโลกนีอ้กี) ภายใน ๗ ป  หรอืลดลงมาโดย
ลำดบัถงึภายใน ๗ วนั๔๐

ง. วธิปีฏบิตัติามแนวสตปิฏฐาน ๒๑ บรรพ
สตปิฏฐาน ๔ ทีป่ระกอบดวยกาย เวทนา จติ และธรรม เปนหมวดใหญ ซึง่ทัง้ ๔ มี

ฐานของการฝกปฏบิตัริวมทัง้หมด ๒๑ บรรพ๔๑  ดงันี้

๓๙ ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปทมะสุนทร), ผูรวบรวม, คูมือการศึกษาพระอภิธรรม ปริจเฉทที่ ๙ ปกิณณกสังคหวิภาค,
หนา ๑๓๐-๑๓๓.

๔๐ ฐติวณโฺณ ภกิขฺ,ุ วปิสสนาภาวนา, พมิพครัง้ที ่๕, (กรงุเทพฯ : โรงพิมพมหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๔๖), หนา ๒.,   ท.ี ม.
(ไทย) ๑๐/๔๐๔/๓๓๘-๓๔๐.

๔๑ ท.ี ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓-๔๐๓/๓๐๑-๓๓๘.
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๑. กายานปุสสนาสตปิฏฐาน
กายานุปสสนาสติปฏฐาน  สติตั้งมั่นพิจารณาเห็นกายในกาย และพิจารณาเนืองๆ

ซึง่กาย  คอืการกำหนดใหเหน็รปูธรรมนัน้  มทีัง้หมด ๑๔ บรรพ ไดแก

บรรพที ่๑ อานาปานสติ  ในบรรพนี ้พระพทุธองคตรสัสอนวา
“ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไปสูปาก็ดี  ไปสูโคนไมก็ดี  ไปสูเรือนวางก็ดี

นัง่คบูลัลงัก ตัง้กายตรง ดำรงสตไิวเฉพาะหนา เธอมสีตหิายใจออก มสีติ
หายใจเขา  เมือ่หายใจออกยาว กร็ชูดัวา ‘เราหายใจออกยาว’   เมือ่หายใจ
เขายาว กร็ชูดัวา ‘เราหายใจเขายาว’   เมือ่หายใจออกสัน้ กร็ชูดัวา ‘เรา
หายใจออกสัน้’  เมือ่หายใจเขาสัน้ กร็ชูดัวา ‘เราหายใจเขาสัน้’   ยอม
สำเหนยีกวา ‘เราจกัเปนผกูำหนดรตูลอดกองลมหายใจทัง้ปวง หายใจออก’
ยอมสำเหนยีกวา ‘เราจักเปนผกูำหนดรตูลอดกองลมหายใจทัง้ปวง หายใจ
เขา’   ยอมสำเหนียกวา ‘เราจักระงับกายสังขาร หายใจออก’   ยอม
สำเหนยีกวา ‘เราจักระงบักายสงัขาร หายใจเขา’

ดกูรภกิษทุัง้หลาย นายชางกลงึหรอืลกูมอืของนายชางกลงึผขูยนั  เมือ่
ชกัเชอืกกลงึยาว กร็ชูดัวา ‘เราชกัยาว’  เมือ่ชกัเชอืกกลงึสัน้ กร็ชูดัวา ‘เรา
ชกัสัน้’ แมฉนัใด   ภกิษกุฉ็นันัน้เหมอืนกนั เมือ่หายใจออกยาว กร็ชูดัวา
‘เราหายใจออกยาว’  เมือ่หายใจเขายาว กร็ชูดัวา ‘เราหายใจเขายาว’  เมือ่
หายใจออกสัน้ กร็ชูดัวา ‘เราหายใจออกสัน้’  เมือ่หายใจเขาสัน้ก็รชูดัวา
‘เราหายใจเขาสัน้’  ยอมสำเหนยีกวา ‘เราจกัเปนผกูำหนดรกูองลมทัง้ปวง
หายใจออก’  ยอมสำเหนยีกวา ‘เราจกัเปนผกูำหนดกองลมทัง้ปวง หายใจ
เขา’  ยอมสำเหนยีกวา ‘เราจกัระงบักายสงัขาร หายใจออก’  ยอมสำเหนยีก
วาเราจกัระงบักายสงัขาร หายใจเขา’ ดงัพรรณนามาฉะนี้

ภกิษยุอมพจิารณาเหน็กายในกายภายในบาง  พจิารณาเหน็กายในกาย
ภายนอกบาง  พจิารณาเหน็กายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกบาง  พจิารณา
เหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในกายบาง  พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มใน
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กายบาง  พจิารณาเหน็ธรรมคอืทัง้ความเกดิข้ึนทัง้ความเสือ่มในกายบาง
ยอมอย ู  อกีอยางหนึง่  สตขิองเธอทีต่ัง้มัน่อยวูา กายมอีย ูกเ็พยีงสกัวา
ความร ูเพยีงสกัวาอาศยัระลกึเทานัน้  เธอเปนผอูนัตณัหาและทฏิฐไิมอาศยั
อยแูลว และไมถอืมัน่อะไรๆ ในโลก

ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อยางนีแ้ล  ภกิษชุือ่วาพจิารณาเหน็กายในกายอยู
ถาหากเจริญอานาปานสติใหมาก ยอมมีอานิสงสมาก สำหรับผูที่เจริญ
อานาปานสติที่ทำใหมากแลว ยอมบำเพ็ญสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณได
ผทูีเ่จรญิสตปิฏฐาน ๔ แลว ทำใหมากแลวยอมบำเพญ็โพชฌงค ๗ ใหบรบิรูณ
ได  ผูที่เจริญโพชฌงค ๗ แลว ทำใหมากแลว ยอมบำเพ็ญวิชชาและ
วมิตุตใิหบรบิรูณได”๔๒

บรรพที ่๒ อริยิาบถ ๔ ไดแก เดนิ ยนื นัง่ นอน  ซึง่บางครัง้กเ็รยีกวา อริยิาบถใหญ
โดยทีเ่มือ่เดนิ กร็ชูดัวาเราเดิน  เม่ือยนื กร็ชูดัวาเรายนื  เมือ่นัง่ กร็ชูดัวาเรานัง่  เมือ่นอนกร็ู
ชดัวาเรานอน  และตัง้กายไวดวยอาการอยางใดๆ กร็ชูดัอาการอยางนัน้ๆ

บรรพที ่๓ สมัปชญัญะ ๗ (อริยิาบถยอย) โดยทำความรสูกึตวัในอริยิาบถยอยตางๆ
คอื

(๑) กาวไปขางหนา และถอยไปขางหลงั
(๒) แลไปขางหนา เหลยีวไปขางซาย เหลยีวไปขางขวา
(๓) คแูขนเขา เหยยีดแขนออก
(๔) กริยิาทีน่งุผา หมผา และใชเครือ่งใชสอยอืน่ๆ
(๕) การเคีย้ว การกนิ การดืม่
(๖) การถายอจุจาระ ถายปสสาวะ
(๗) อาการเดนิ ยนื นัง่ นอน จะหลบั เวลาทีต่ืน่ขึน้ การพดู การนัง่

บรรพที ่๔ ปฏกิลูสญัญา ไดแก อาการ ๓๒  โดยพจิารณาเหน็กายนีแ้หละ ตัง้แต
พืน้เทาขึน้ไป แตปลายผมลงมา  มหีนงัเปนทีส่ดุรอบ  เตม็ดวยของไมสะอาดตางๆ ทีอ่ยใูน
๔๒ ม. อ.ุ (ไทย) ๑๔/๑๔๗/๑๘๗.
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กายนี ้ไดแก ผม ขน เลบ็ ฟน หนงั เนือ้ เอน็ กระดกู เยือ่ในกระดกู มาม หวัใจ ตบั ผงัผืด ไต
ปอด ไสใหญ ไสเลก็ อาหารใหม อาหารเกา ด ีเสลด หนอง เลอืด เหงือ่ มนัขน น้ำตา มนั
เหลว น้ำลาย น้ำมกู ไขขอ มตูร

บรรพที ่๕ ธาตทุัง้ ๔ ไดแก ดนิ น้ำ ไฟ ลม โดยพจิารณาเหน็กายนีแ้หละ ซึง่ตัง้อยู
ตามทีต่ัง้อยตูามปรกต ิโดยความเปนธาตวุา มอียใูนกายนี้

บรรพที ่๖ อสภุะ ทีต่ายไดเพยีง ๑, ๒, ๓ วนั โดยพงึเหน็สรรีะ ทีเ่ขาทิง้ไวในปาชา
ตายแลววันหนึง่บาง สองวนับาง สามวนับาง ทีข่ึน้พอง มสีเีขยีวนาเกลยีด มนี้ำเหลอืงไหล
นาเกลยีด เพือ่นอมเขามาสกูายนีแ้หละวา ถงึรางกายอนันีเ้ลา กม็อียางนีเ้ปนธรรมดา คงเปน
อยางนี ้ไมลวงความเปนอยางนีไ้ปได และ พจิารณาเหน็กายในกายภายในบางชือ่วาพจิารณา
เหน็กายในกายอยู

บรรพที ่๗ อสภุะ ทีส่ตัวกำลงักดักนิอยู
บรรพที ่๘ อสภุะ ทีเ่ปนกระดกู ยงัมเีลอืดเนือ้ตดิอยู
บรรพที ่๙ อสภุะ ทีป่ราศจากเนือ้ มแีตเสนเอน็ยดึใหคงรปูอยู

บรรพที ่๑๐ อสภุะ ทีเ่หลอืแตโครงกระดกู ซึง่ยงัคงเปนรปูรางอยู
บรรพที ่๑๑ อสภุะ ทีก่ระดกูเปนทอนๆ เชน ทอนแขน ทอนขา กระจดักระจายอยู

บรรพที ่๑๒ อสภุะ ทีเ่กามาก จนกระดกูเปนสขีาวเหมอืนสงัข
บรรพที ่๑๓ อสภุะ ทีต่ากลมตากฝนมาตัง้ ๓ ปแลว เหลอืแตกระดกูเปนชิน้ๆ กระจดั

กระจาย

บรรพที ่๑๔ อสภุะ ทีก่ระดกูผปุน ไมเปนรปูเปนราง จนเปนผงแลว

อานาปานสต ิใน บรรพที ่๑ เจรญิไดทัง้สมถกมัมฏัฐานและวปิสสนากมัมฏัฐาน   ถา
กำหนดพจิารณาลมหายใจเขาลมหายใจออก  โดยถอืเอาบญัญตัคิอืลมเปนทีต่ัง้แหงการเพง
เพื่อใหไดฌานก็เปนสมถกัมมัฏฐาน   แตถากำหนดพิจารณาความรอนเย็นของลมหายใจที่
กระทบรมิฝปากบนหรอืทีป่ลายจมกู เพ่ือใหเหน็รปูธรรมตลอดจนไตรลกัษณ กเ็ปนวปิสสนา-
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กมัมฏัฐาน  บรรพที ่๒ อริยิาบถ ๔   บรรพที ่๓ สมัปชญัญะ ๗  และบรรพที ่๕ ธาต ุใชใน
การเจริญวิปสสนากัมมัฏฐานแตอยางเดียว จะเพงใหเกิดฌานจิตไมได    สวนบรรพที่ ๔
ปฏกิลูสญัญา และบรรพที ่๖ ถงึ ๑๔ อสภุะ รวม ๑๐ บรรพนี ้ใชในการเจรญิสมถกมัมฏัฐาน
แตอยางเดียวเทานัน้๔๓

๒. เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน
บรรพที ่๑๕ คอื เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน  สตติัง้มัน่พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนา

อยเูนอืงๆ เชน เมือ่เราเสวยสขุเวทนาอย ูกร็ชูดัวาเราเสวยสขุเวทนา  เวทนาขนัธทัง้หมด ๙
อยาง  ไดแก สขุเวทนา ทกุขเวทนา อเุบกขาเวทนา    สขุเวทนาทีเ่จอืดวยอามสิ ทกุขเวทนา
ทีเ่จอืดวยอามสิ อเุบกขาทีเ่จอืดวยอามสิ    สขุเวทนาทีไ่มเจอืดวยอามสิ ทกุขเวทนาทีไ่มเจอื
ดวยอามสิ อเุบกขาเวทนาทีไ่มเจอืดวยอามสิ   สขุเวทนาทีเ่กดิข้ึนดวยสมถกมัมฏัฐาน หรอื
วปิสสนากมัมฏัฐานกด็ ี   ทกุขเวทนาทีเ่กดิข้ึนจากสภาพแหงสงัขารก็ด ี และอเุบกขาเวทนา
ซึ่งเกิดมีความสงบจากอารมณของสมถะหรือวิปสสนาก็ดี จัดวาเปนสุขเวทนา ทุกขเวทนา
อเุบกขาเวทนา ทีไ่มเจอืดวยอามสิ เวทนานปุสสนา   สตปิฏฐานทัง้ ๙ นีใ้ชในการเจรญิวิปสสนา-
กมัมฏัฐานแตอยางเดยีว  จะเพงเวทนาโดยความเปนอารมณของสมถกมัมฏัฐาน เพือ่ใหเกดิ
ฌานจตินัน้ไมได    การตามพิจารณาเวทนากเ็พือ่ใหรเูหน็ประจกัษชดัวา ทกุขสขุทีก่ำลงัเกดิ
อยนูัน้ เปนธรรมชาตชินดิหนึง่ ซึง่ไมมีรปูรางสณัฐานทีใ่หเหน็ไดดวยนยันตา เปนธรรมชาตทิี่
ไมใชรปู แตเรยีกวา นาม คอืนามเจตสกิ  เวทนานีไ้มใชเรา และเรากไ็มใชเวทนา ตอเมือ่มี
เหตมุปีจจยั เวทนากเ็กดิขึน้ปรากฏขึน้ จะหามไมใหเกดิกห็ามไมได   ครัน้หมดเหตหุมดปจจยั
แลวเวทนากด็บัไปเอง  ไมดำรงคงอยตูลอดไป   ความรใูนเวทนาดงักลาวนีแ้หละทีเ่รยีกวา
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  อันเปนอารมณของวิปสสนากัมมัฏฐาน  ซึ่งมีความสามารถ
ประหานสกักายทฏิฐไิด   ความจรงิเวทนานีก้เ็กดิอยเูสมอทุกขณะ ไมมวีางเวนเลย   ชนทัง้
หลายกร็สูกึทกุขหรอืสขุอย ูแตไปยดึถอืวาเราทกุขเราสขุ จงึไมอาจทีจ่ะละสกักายทฏิฐิไดเลย
ดงันีไ้มเรยีกวาเวทนานัน้เปนอารมณของสตปิฏฐาน หรอืเปนอารมณของวปิสสนากมัมฏัฐาน๔๔

๔๓ ขนุสรรพกจิโกศล (โกวิท ปทมะสนุทร), ผรูวบรวม, คมูอืการศกึษาพระอภธิรรม ปรจิเฉทที ่๗ สมจุจยสงัคหวภิาค, หนา ๔๓.
๔๔ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๔๘.
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๓. จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน
บรรพที ่๑๖ คอื จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน ใน จติ โดยมสีตติัง้มัน่พจิารณาเหน็จติใน

จติ และ พจิารณาเนอืงๆ ซึง่จติ คอื วญิญาณขนัธ ทัง้หมด ๑๖ ประเภท ไดแก
๑) สราค คอื จติทีม่รีาคะ
๒) วตีราค คอื จติทีไ่มมรีาคะ
๓) สโทส คอื จติทีม่โีทสะ
๔) วีตโทส คอื จติทีไ่มมโีทสะ
๕) สโมห คอื จติทีม่โีมหะ
๖) วตีโมห คอื จติทีไ่มมโีมหะ
๗) สงขฺติตฺ คอื จติทีมี่ถนีมทิธะ
๘) วกิขฺติตฺ คอื จติทีฟ่งุซาน
๙) มหคคฺต คอื จติทีเ่ปนรปูาวจร อรปูาวจร
๑๐) อมหคคฺต คอื จติทีไ่มใชรปูาวจร อรปูาวจร (หมายถงึ กามาวจร)
๑๑) สอตุตฺร คอื จติทีเ่ปนกามาวจร
๑๒)อนตุตฺร คอื จติที่ไมใชโลกตุตร (หมายถงึ รปูาวจร และอรปูาวจร)
๑๓) สมาหติ คอื จติทีเ่ปนสมาธิ
๑๔) อสมาหติ คอื จติทีไ่มเปนสมาธิ
๑๕) วิมุตฺติ คอื จติทีป่ระหานกเิลส พนกเิลส
๑๖) อวมิตุตฺิ คอื จติทีไ่มไดประหานกเิลส ไมพนกเิลส๔๕

จติทัง้ ๑๖ นี ้ใชเปนอารมณแหงสตปิฏฐาน ในการเจรญิวปิสสนากมัมฏัฐาน การกำหนด
พิจารณาจิตเหลานี้ในการเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน ก็เพื่อใหรูเทาทันวาจิตที่กำลังเกิดอยูนั้น
เปนจติโลภ จติโกรธ จติหลง จิตฟงุซาน หรอืเปนจติชนดิใด เมือ่รปูระจกัษชดัเชนนีก้ท็ำให
เกดิความรตูอไปวา ทีโ่ลภ ทีโ่กรธ ทีห่ลงนัน้เปนอาการของจติ  หาใชวาเราโลภ เราโกรธ เรา
หลงไม  เพราะจตินีไ้มใชตวัเรา และเรากไ็มใชจติ  จะหามไมใหจติอยางนัน้เกดิ ใหเกดิแต
๔๕ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๔๙.
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จติอยางนีเ้ถอะ กไ็มไดเลย   จติยอมเกดิขึน้ตามเหตตุามปจจยัทีม่าปรงุแตง  เหตปุจจยัทีม่า
ปรงุแตงจิตมสีภาพอยางใด  จติกม็อีาการเปนไปอยางนัน้  เมือ่หมดเหตหุมดปจจยั จติกด็บั
ไป  จติเปนธรรมชาตชินดิหน่ึงซึง่ไมมรีปูรางตวัตน เหน็ดวยนยันตาก็ไมได เปนธรรมชาตทิีไ่ม
ใชรปู แตเปนธรรมชาตทิีเ่รยีกวา นาม คอื นามจติ  ความรใูนจติดงักลาวนีจ้งึจะเรยีกไดวา
เปนจติตานปุสสนาสตปิฏฐาน อนัเปนอารมณของวปิสสนากมัมฏัฐาน  ซึง่มคีวามสามารถที่
จะละสกักายทฏิฐ ิคอืความยดึถอืวาเปนจติเรา จติเขา นัน้เสยีได๔๖

๔. ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน
บรรพที ่๑๗ คอื ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน ใน นวิรณ ๕ ไดแก จติทีม่กีามฉนัท พยาบาท

ถนีมทิธะ อทุธจัจกุกกจุจะ และวจิกิจิฉา  โดยพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายในบาง   พจิารณา
เหน็ธรรมในธรรมภายนอกบาง  พจิารณาเหน็ธรรมทัง้ภายในทัง้ภายนอกบาง   พจิารณาเหน็
ธรรมคอืความเกดิขึน้ในธรรมบาง  พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในธรรมบาง   พจิารณา
เหน็ธรรม คอืทัง้ความเกดิขึน้ทัง้ความเสือ่มในธรรมบาง ยอมอย ู  อกีอยางหนึง่ สตทิีต่ัง้มัน่
อยวูา ธรรมมอีย ู กเ็พยีงสักวาความร ูเพยีงสกัวาอาศยัระลกึเทานัน้

บรรพที ่๑๘ คอื ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน ในอปุาทานขนัธ ๕ ไดแก รปู เวทนา สญัญา
สงัขาร และวญิญาณ  โดยพจิารณาเหน็ธรรมในธรรม เหน็ธรรมคอืความเกดิข้ึนในธรรมบาง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในธรรมบาง  พจิารณาเหน็ธรรมคอืทัง้ความเกดิขึน้ทัง้ความ
เสือ่มในธรรมบาง ยอมอย ู   อกีอยางหนึง่ สตทิีต่ัง้มัน่อยวูาธรรมมอีย ูกเ็พยีงสกัวาความรู
เพยีงสกัวาอาศยัระลกึเทานัน้

บรรพที ่๑๙ คอื ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน ใน อายตนะ ๑๒ โดยพจิารณาเหน็ธรรมใน
ธรรม คอือายตนะภายในและภายนอก ๖

บรรพที ่๒๐ คอื ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน ในโพชฌงค ๗ ไดแก สต ิธมัมวจิยะ วริยิะ
ปต ิปสสทัธ ิสมาธ ิและ อเุบกขา โดยพจิารณาธรรมในธรรมคอื โพชฌงค ๗

บรรพที่ ๒๑ คือ ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ในอริยสัจ ๔ ไดแก ทุกข ทุกขสมุทัย
ทกุขนโิรธ และทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา โดยพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมคอือรยิสจั ๔
๔๖ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๕๐.
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ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ใชในการเจริญวิปสสนากัมมัฏฐานอยางเดียว เปนการ
พจิารณาใหรใูหเหน็ทัง้รปูทัง้นาม  จงึกลาวไดวา กายานปุสสนาสตปิฏฐาน เวทนานปุสสนา
สตปิฏฐาน และ จติตานปุสสนาสตปิฏฐานทัง้ ๓ น้ี ยอมรวมลงได ในธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน
นี ้ทัง้สิน้๔๗

จ. หลกัฐานและสภาวะของวปิสสนาญาณ ๑๖
วปิสสนาญาณ เปนผลของวปิสสนากมัมฏัฐาน ซึง่หมายถงึ ปญญาทีก่ำหนดจนรเูหน็

วาขันธ ๕ เปนอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา คอืเหน็ประจกัษแจงซึง่ไตรลกัษณแหงรปูและนาม โดย
อาศัยวิปสสนากัมมัฏฐานเปนฐานในการฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดวิปสสนาญาณ หรือที่เรียกวา
โสฬสญาณ นัน้  มเีนือ้หาสาระปรากฏในขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค ทีว่าดวย ญาณ ๗๓๔๘

ซึง่ทานพระสารบีตุรไดอธบิายสาระสำคญัของโสฬสญาณไว เพยีงแตไมระบชุือ่ญาณ เหมอืน
ทีป่รากฏในคมัภรีวสิทุธมิรรคทีเ่รยีงวปิสสนาญาณตามลำดบัทัง้ ๑๖ ขัน้   ฉะนัน้ ความหมาย
และทีม่าของญาณ  ปรากฏทัง้ในพระไตรปฎกและคมัภรีอรรถกถาอยางครบถวน  เพยีงแต
บางญาณถูกจัดรวมเขาเปนหมวดหมูกัน   และบางญาณก็ถูกเรียกชื่อแตกตางกันออกไป
วปิสสนาญาณทัง้ ๑๖ ทีเ่กิดจากผลของการปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐาน ซึง่เปนเสนทางตรงสู
พระนพิพาน  มดีงัตอไปนี๔้๙

๑. นามรปูปรจิเฉทญาณ  ปญญาทีก่ำหนดจนเหน็รปูและนามวาเปนคนละสิง่คนละ
สวน ซึง่ไมไดปนกนัจนแยกกนัไมได   ญาณนีเ้ริม่ตนมาจาก ธมัมฏัฐติญิาณ (ปญญาของการ
กำหนดปจจยัแหงนามรปู)  นามรปูปรจิเฉทญาณถงึแมจะมไิดปรากฏในพระไตรปฎก คมัภรี
ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค๕๐   แตในคมัภรีพระไตรปฎก อรรถกถาไดขยายธมัมฏัฐิตญิาณ
ออกเปนนามรปูปรจิเฉท และปจจยัปรคิคหญาณ  โดยใหชือ่ของญาณที ่๑ นีว้า “นามรปู-
ววตัถานญาณ” ทีห่มายถงึ การกำหนดธรรมทีอ่าศยัปจจยัเกิดขึน้ ลวนแตสำเรจ็ดวยการกำหนด
๔๗ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๕๑.     ๔๘ ข.ุ ป. ๓๑/มาติกา/๑-๖.
๔๙ ขนุสรรพกจิโกศล (โกวทิ ปทมะสนุทร), ผรูวบรวม, คมูอืการศกึษาพระอภธิรรม ปรจิเฉทที ่๙ ปกณิณกสงัคหวภิาค, หนา

๗๗-๗๙., พระศรวีรญาณ (บญุชิต ญาณสวํโร), “หลกัการปฏบิตัพิระกมัมฏัฐานในพระไตรปฎก”, เกบ็เพชรจากคมัภรี
พระไตรปฎก, ๒๕๔๒, หนา ๓๑๔-๓๑๙.

๕๐ ข.ุ ป. ๓๑/๔๕/๗๐.
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ปจจยัอยางเดยีว  เพราะวาธรรมทีอ่าศยัปจจยัเกดิขึน้  อนัพระโยคบีคุคลไมไดกำหนดแลวกไ็ม
สามารถจะทำการกำหนดปจจัยได   ฉะนั้น พึงทราบวา นามรูปววัตถานญาณ อันเปน
เหตุแหงปจจยปริคคหญาณนั้นสำเร็จกอนแลว  โดยจัดเปนญาณหนึ่งที่เกิดข้ึนทันทีขณะ
กำหนดปจจยัแหงรปูนาม  เพราะมจีติตัง้มัน่ ไมหลงในสมาธฝิายเดยีว แตปฏบิตัดิวยสมาธิ
กบัปญญา ใหเปนธรรมคกูนัของสมถะและวปิสสนา๕๑    สวนในคมัภรีวสิทุธมิรรคนัน้ไดใช
ชือ่ญาณที ่๑ นีว้า “นามรปูววฏัฐาน หรอื สงัขารปรจิเฉท”๕๒  โดยใหความหมายเหมอืนกนั
กลาวคืออัตตาตัวตนที่แทจริงไมมีเลย เมื่อวาโดยปรมัตถธรรม (ความจริงแท) มีแตเพียง
รูปนามเทานั้น   สำหรับผูที่เจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน เมื่อไดถึงญาณนี้ก็จะเขาใจแจมแจง
ดวยตนเองวา  อัตตาตัวตนเปนเพียงสภาวธรรม ไมยึดมั่นวามีอัตตาตัวตน (เปนของเรา
เราเปนนัน่ นัน่เปนอตัตาของเรา)   หากยดึตามหลกัพระพทุธศาสนา ความเหน็เชนนีจ้ดัเปน
ทฏิฐวิสิทุธ ิคอืมคีวามเหน็ทีบ่รสิทุธิต์ามวิสทุธ ิ๗ ในวสิทุธมิรรค

ลกัษณะและสภาวะของนามรปูปรจิเฉทญาณ เชน พองกบัยบุเปนคนละอนั   พอง
เปนรปู  รเูปนนาม  ขวายางเปนรปู รเูปนนาม และรวมถงึความรใูนการแยกรปูแยกนาม
ทางทวารทัง้ ๕ ไดแก เชน เวลาตาเหน็รปู ตากบัสเีปนรปู เหน็เปนนาม เชนเดยีวกบัทางหู
จมกู ลิน้ และ กาย (เยน็ รอน ออน แขง็ ตงึ และไหว)๕๓

๒. ปจจยปรคิคหญาณ  ปญญาทีก่ำหนดจนรเูหน็ถงึปจจยัทีใ่หเกดิรปูเกดินาม คอื
รปูเกดิจาก กรรม จติ อตุ ุอาหาร   สวนนามเกดิจากอารมณวตัถ ุ   ญาณนีม้าจากคมัภรี
ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค โดยมเีนือ้หาสาระตรงกบัชือ่ ธมัมฏัฐติญิาณ (ปญญาในการ
กำหนดปจจัย หรอืญาณในการกำหนดทีต่ัง้แหงธรรม) ทีเ่ปนญาณที ่๔ ใน ญาณ ๗๓ และแต
เดมิมไิดเรยีกชือ่วา ปจจยปรคิคหญาณ๕๔   ตอมาคมัภรีอรรถกถา ไดขยายความและแยก
ธมัมฏัฐติญิาณออกเปนญาณที ่๑ และ ๒ ของวปิสสนาญาณ ๑๖  โดยกำหนดชือ่ ปจจย-
๕๑ ข.ุ ป. อ. (ไทย) ๖๘/๕๐.
๕๒ พระเมธกีติโยดม (พณิ กติตฺปิาโล), ธนติ อยโูพธิ ์(แปล), วสิทุธมิรรค เลม ๓, (กรงุเทพฯ : โรงพิมพวญิญาณ, ๒๕๔๑),

หนา ๒๓๗.
๕๓ พระเทพสทิธมินุ ี(โชดก ป.๙), คมูอืสอบอารมณกรรมฐาน, (กรงุเทพฯ : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๑), หนา ๓.
๕๔ ข.ุ ป. อ. (ไทย) ๖๘/๕๐.
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ปรคิคหญาณ ณ ทีน่ัน้๕๕     ในญาณนี ้ทานพระสารบีตุรไดนำเอาปฏจิจสมปุบาทมาจำแนกไว
วา เมือ่ผปูฏบิตัถิงึญาณนี ้กจ็ะทราบชดัถงึสรรพสิง่ลวนเกดิมาตามเหตปุจจยั ตามหลกัปฏจิจ-
สมปุบาท และสำหรบัผปูฏบิตัทิีเ่คยนบัถอืในพระผสูรางโลก (God)  เมือ่ปฏบิตัมิาถึงญาณนี้
กจ็ะปฏเิสธเรือ่งพระผสูรางโลกโดยสิน้เชงิ

ลกัษณะและสภาวะของปจจยปรคิคหญาณ มดีงันี้

- บางครัง้รปูเปนเหต ุ นามเปนผล เชน ทองพองขึน้กอน แลวใจจงึวิง่ไปกำหนดทหีลงั
- บางครัง้นามเปนเหต ุรปูเปนผล เชน ใจวิง่ไปคอยอยกูอนแลว ทองจงึพองขึน้ทหีลงั
- พองยบุกบัจติทีก่ำหนดไปพรอมๆ กนั
- พองครัง้หนึง่ ม ี๒ ระยะ คอื ตนพอง สดุพอง๕๖

๓. สมัมสนญาณ  ปญญาทีก่ำหนดจนรเูหน็ไตรลกัษณ คอืความเกดิดบัของรปูนาม
แตทีร่วูารปูนามดบัไป กเ็พราะเหน็รปูนามใหมเกดิสบืตอแทนขึน้มาแลว  เหน็อยางนีเ้รยีกวา
สนัตตยิงัไมขาด และยงัอาศยัจนิตามยปญญาอย ู   อกีนยัหนึง่วา สมัมสนญาณ เปนญาณที่
ยกรปูนามขึน้สไูตรลกัษณ   ญาณนีป้รากฏในพระไตรปฎก ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค (ญาณ
ที ่๕ ของญาณ ๗๓)๕๗   สาระสำคญัของญาณนีก้ค็อื ผปูฏบิตัริวูารปูนามดบัไป และเหน็รปู
นามใหมเกิดขึ้นสืบตอกันไป  แตสันตติยังไมขาด เพราะเปนเพียงความรูดวยจินตาญาณ
หลักฐานในคัมภีรสัทธัมมปกาสินี :  “อิทานิ ยสฺมา เหฏฐา สรูเปน นามรูปววตฺถานญาณํ
น วุตฺตํ,  ตสฺมา ปญจธา นาม รูปปเภทํ ทสฺเสตํ อชฺฌตฺตววตฺถาเน ปฺญาวตฺถุนานตฺเต
ญาณนตฺอิาทนี ิปจฺ ญาณาน ิอทุทฺฏิฐาน”ิ๕๘

ลกัษณะและสภาวะของสมัมสนญาณ มดีงันี้
- เหน็แสงสวาง เหน็พระพทุธรปู ขนลกุ พอกำหนดรหูนอ หรอืเหน็หนอ จนหายไป
- พองหรอืยบุ ครัง้หนึง่ เหน็เปน ๓ ระยะ คอื ตน กลาง และ สดุพอง
- มนีมิติมาก แตพอกำหนดเหน็หนอ นมิติจะคอยๆ หายไป

๕๕ ข.ุ ป. อ. (ไทย) ๖๘/๕๐.
๕๖ พระเทพสทิธมินุ ี(โชดก ป.๙), คมูอืสอบอารมณกรรมฐาน, หนา ๔-๕.
๕๗ ข.ุ ป. (ไทย) ๓๑/๔๘/๗๔., ข.ุ ป. อ. (ไทย) ๖๘/๕๑-๕๓.
๕๘ ข.ุ ป. อ. (ไทย) ๑/๓๖.
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- พองยบุ หายไป
- พองยบุ ไวบาง แผวเบาบาง อดึอดั แนนๆ บาง
- เกดิวปิสสนปูกเิลส หรอื อปุกเิลส ๑๐๕๙

๔. อทุยพัพยญาณ  ปญญาทีก่ำหนดจนรเูหน็ไตรลกัษณชดัเจน โดยสนัตตขิาด คอื
เหน็รปูนามดบัไปในทนัททีีด่บั และเหน็รปูนามเกดิข้ึนในขณะทีเ่กดิ  หมายความวา เหน็ทนั
ทัง้ในขณะทีเ่กดิและขณะทีด่บั   อทุยพัพยญาณนี ้ยงัจำแนกไดเปน ๒ คอื ตรณุอทุยพัพยญาณ
เปนญาณทีย่งัออนอย ูและ พลวอทุยพัพยญาณ เปนญาณทีแ่กกลาแลว ชือ่ญาณนีป้รากฏ
ทัง้ในพระไตรปฎก คมัภรีขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค (ญาณที ่๖ ของ ญาณ ๗๓)๖๐  และ
ในคมัภรีอรรถกถา๖๑   สาระสำคญัของญาณนีก้ค็อื ญาณนีแ้บงออกเปน ๒ ชวง  ญาณชวง
ที่ ๑ เปนญาณระดับออน (ตรุณะ)   ชวงที่ ๒ เปนญาณระดับแก (พลวะ) ในระดับออน
ผปูฏบิตักิำหนดรสูภาวะตางๆ ของรปูนามแลว  เหน็ชดัวา สภาวะดบัหายไปเรว็ข้ึนกวาเดมิ
แมแตเวทนาทีเ่กิดขึน้ เม่ือกำหนดไปกห็ายเรว็ข้ึน   สภาวะจติกเ็ปนสมาธทิีด่ใีนญาณระดบันี้
ผูปฏิบัติมักจะเห็นสภาวะที่แปลกๆ มีภาพปรากฏใหเห็น มีแสงสวางเขามาปรากฏอยูบอยๆ
(โอภาส)   เนือ่งจากผปูฏบิตัไิมเคยเหน็แสงสวางเชนนีม้ากอน กอ็าจจะเอาใจใสด ูหรอือาจ
จะเขาใจผิดวาตนเองไดบรรลมุรรค ผล นพิพาน กเ็ปนได   ภาวะเชนนีเ้รยีกวา วปิสสนปู-
กเิลส   ถาผปูฏบิตัเิขาใจผดิพลาดเพราะขาดกลัยาณมติร และคดิวาตนเองไดบรรลมุรรค ผล
นพิพาน กจ็ะพลาดโอกาสทีจ่ะไดผลการปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐานในระดบัสงูตอไป   การปฏบิตัิ
ในขั้นนี้จะเปนเครื่องทดสอบวาผูปฏิบัติไดปฏิบัติถูกหรือไม   ในความเปนจริง ผูปฏิบัติใน
ขัน้นีย้งัไมสามารถกำหนดใหเหน็ไตรลกัษณไดแจมแจง   เพราะจติมกัจะถกูวปิสสนปูกเิลสเขา
ครอบงำอยเูสมอ  เม่ือผปูฏบิตัไิดกลัยาณมติร กจ็ะสามารถฟนฝาเอาชนะวปิสสนปูกเิลสได
ทำใหการปฏบิตัดิำเนนิตอไป   ครัน้ปฏบิตัมิาถงึญาณระดบัอทุยพัพยญาณอยางแก (พลวะ)
ผปูฏบิตัจิงึจะสามารถกำหนดรปูนาม เหน็ไตรลกัษณ ตามความเปนจรงิ
๕๙ พระเทพสทิธมินุ ี(โชดก ป.๙), คมูอืสอบอารมณกรรมฐาน, หนา ๘.
๖๐ ข.ุ ป. (ไทย) ๓๑/๔๙/๗๗.
๖๑ ข.ุ ป. อ. (ไทย) ๖๘/๕๑-๕๓.
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ลกัษณะและสภาวะ ของอทุยพัพยญาณ ทีเ่หน็ความเกดิดบั ชดั ๕๐% มดีงันี้
- เหน็ พอง ยบุ เปน ๒-๓-๔-๕-๖ ระยะ
- เวทนาตางๆ หายไปรวดเรว็ กำหนดเพยีงครัง้เดียว  หรอืสองสามครัง้ กห็ายไป
- กำหนดไดชัดเจน
- นมิติตางๆ หายไปเรว็
- ตนพอง สดุพอง ตนยบุ สดุยบุ ปรากฏชดัดี
- นกัปฏบิตัติัง้ใจกำหนดตดิตอเนือ่งกนัไมขาดสาย ดจุดายสนเขม็๖๒

๕. ภังคญาณ  ปญญาที่กำหนดจนรูเห็นความดับแตอยางเดียว เพราะความดับ
ของรปูนามเปนสิง่ทีต่ืน่เตนกวาความเกดิ   ญาณนีอ้ยใูนคมัภรีขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค
(ญาณที่ ๗ ของ ญาณ ๗๓)  โดยมิไดเรียกชื่อวา ภังคญาณ  เพียงแตใหความหมายวา
เป็นปัญญาเห็นความแตกไปเทาน้ัน๖๓  แตในคัมภีรอรรถกถาไดแสดงและใหชื่อญาณนี้วา
“ภงัคานปุสสนาญาณ”๖๔   ซึง่สาระสำคญัของญาณนีก้ค็อื อารมณทีเ่ปนบญัญตัหิายไป  และ
จะทำใหผปูฏบิตัเิหน็อารมณทีเ่ปนปรมตัถชดัเจนขึน้

ลกัษณะและสภาวะของ ภงัคญาณ คอื
- สดุพอง สดุยบุ ปรากฏชดัดี
- พอง ยบุ นัง่ ถกู หายไป
- คลายกบัไมไดกำหนดอะไรเลย
- พอง-ยบุ กบั จติผรูหูายไปๆ แตจะเหน็วา รปูหายไปกอน จติหายไปทหีลงั ทีจ่รงิ

นัน้หายไปพรอมกนั เพราะจติกอนหายไป จติหลงัรู
- กำหนดไมคอยไดด ีเพราะลวงอารมณบญัญตั ิ มแีตอารมณปรมตัถ
- บางครัง้มแีต พอง-ยบุ ตวัตนหายไป
- อารมณกบัจติหายไปพรอมกนั
- บางคนพองยบุหายไปนานหลายวนั จนเบือ่กม็ ี ตองใหเดนิจงกรมมากๆ๖๕

๖๒ พระเทพสทิธมินุ ี(โชดก ป.๙), คมูอืสอบอารมณกรรมฐาน, หนา ๒๑-๒๓.
๖๓ ข.ุ ป. (ไทย) ๓๑/๕๑/๘๒.  ๖๔ ข.ุ ป. อ. (ไทย) ๖๘/๕๕-๕๖.    ๖๕ ข.ุ ป. อ. (ไทย) ๖๘/๕๕-๕๖.
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๖. ภยญาณ  บางก็เรยีกวา ภยตปูฏฐานญาณ  ปญญาทีก่ำหนดจนรเูหน็วา รปูนาม
นี้เปนภัย  เปนที่นากลัวเหมือนคนกลัวสัตวราย เชน เสือเปนตน   ในคัมภีรขุททกนิกาย
ปฏสิมัภทิามรรค (ญาณที ่๘ ของ ญาณ ๗๓) คอื อาทนีวญาณ ซึง่เปนญาณทีร่วม ๖, ๗ และ
๘ ของวปิสสนาญาณ ๑๖ ไวดวยกนั๖๖   สวนในคมัภรีอรรถกถา ไดแยกแสดงภยญาณไวเปน
ญาณแรกใน ๓ ญาณ ของ อาทนีวญาณ๖๗   สาระสำคญัของญาณนีก้ค็อื ผปูฏบิตัมิกัเหน็
สภาพของรางกายทีม่แีตเพยีงกระดกูขาวโพลน กระบอกตากลวงโบ นาเกลยีดนากลวัยิง่นกั
จนเกดิความรสูกึวาไมอยากไดรปูนามอกีตอไป  เพราะถาไดมาอกี รปูนามกจ็ะตกอยใูนสภาพ
เชนนี้อีกตอไป

ลกัษณะและสภาวะของภยญาณ คอื
- อารมณทีก่ำหนดกบัจติทีร่ ูทนักนั ตดิกนั หายไปพรอมกนั
- เหน็รปูนามหายไป ดบัไป สญูไป
- บางคนนกึถงึเพ่ือน ญาติ แลวรองไหกม็ี
- บางคนกลวัมาก เหน็อะไรๆ กก็ลวั ดจุเปนคนบา
- เหน็วารปูนามนีไ้มมีสาระแกนสารอะไรเลย
- ไมยนิด ีไมสนกุสนาน เพยีงพจิารณาวา รสูกึนากลวั แตไมใชกลวัจรงิๆ กม็๖ี๘

๗. อาทนีวญาณ  ปญญาทีก่ำหนดจนรเูหน็วารปูนามนีเ้ปนโทษ  เหมอืนผทูีเ่หน็ไฟ
กำลงัไหมเรอืนตนอย ูจงึคดิหนจีากเรอืนนัน้  ญาณนีป้รากฏทัง้ในคมัภรีขทุทกนกิาย ปฏสิมั-
ภทิามรรค (ญาณที ่๘ ของ ญาณ ๗๓) และในคมัภรีอรรถกถา๖๙   สาระสำคญัของญาณนี้
กค็อื ผปูฏบิตัจิะเหน็รางกายทีค่อยๆ พองขึน้อดืทีบ่รเิวณทอง ลำตวั แขน หลงัมอื หลงัเทา
เปนตน   สกัระยะหนึง่อาการพองอดืกจ็ะคอยๆ ยบุลงตามปกติ

ลกัษณะและสภาวะของอาทนีวญาณ คอื
- พอง-ยบุ หายไปทลีะนดิๆ
- เหน็วารปูนามไมด ี นาเบือ่หนาย จะกำหนดอะไร กไ็มเหน็มอีะไรดี

๖๖ ข.ุ ป. (ไทย) ๓๑/๕๓/๘๔-๘๖. ๖๗ ข.ุ ป. อ. (ไทย) ๖๘/๕๖.
๖๘ พระเทพสทิธมินุ ี(โชดก ป.๙), คมูอืสอบอารมณกรรมฐาน, หนา ๓๑-๓๒.
๖๙ ข.ุ ป. อ. (ไทย) ๖๘/๕๖-๖๐.
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- รปูนามปรากฏเรว็ แตกำหนดไดดอียู
- รสูกึวาปฏบิตัไิมดเีหมอืนวนักอนๆ
- ตัง้สตกิำหนดลงไปทีใ่ดกม็แีตของไมด ีไมสวย เหน็แตทกุขโทษไปเสยีหมด
- เกดิตาสวางข้ึนมาวา รปู นาม เปนของไมนาชอบใจ  บดันีร้คูวามจรงิ ตาสวาง

ขึน้จากความเพยีรในการเจรญิวปิสสนานัน่เอง๗๐

๘. นพิพทิาญาณ ปญญาทีก่ำหนดจนรเูหน็วาเกดิเบือ่หนายในรปูนาม และในปญจขนัธ
ญาณนีป้รากฏทัง้ในคมัภรีขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค (ญาณที ่๘ ของญาณ ๗๓) และใน
คมัภรีอรรถกถา๗๑  สาระสำคญัของญาณนีค้อื ผปูฏบิตัจิะรสูกึเบือ่หนายตอรปูนาม และเปน
ความรสูกึทีเ่กดิขึน้จากการเจรญิวปิสสนากมัมฏัฐานลวนๆ  มใิชเกดิเพราะนกึคดิเอาเอง

ลกัษณะและสภาวะของนพิพทิาญาณ คอื
- เกดิเบือ่หนาย ขยะแขยง ในอารมณนัน้ๆ  หาความยนิดสีกันดิกไ็มมี
- เดีย๋วนีร้วูา เบือ่จรงิๆ เปนอยางไร แตยงักำหนดไดดอียู
- รสูกึวา ภพภมูติางๆ ไมเหน็มอีะไรดเีลย  ใจนอมไปเอยีงไปสพูระนพิพาน
- กำหนดรปูนามไมเพลดิเพลนิเลย รสูกึเบือ่อาหาร นอนนอย พดูนอย
- ไมอยากพดูจาหรอืพบเหน็ใครๆ   อยากอยคูนเดยีวในหองเทานัน้
- รสูกึหงอยเหงา เศราๆ ไมเบกิบาน ไมราเริง ไมอยากแตงเนือ้แตงตวั
- เบือ่หนายตอการปฏบิตัวิปิสสนายิง่นกั  บางคนถงึกบัคดิเลกิปฏบิตักิม็ี๗๒

ขอควรจำและควรสังเกต  ในระหวางภยญาณ อาทีนวญาณ และนิพพิทาญาณ
ผปูฏบิตัอิาจจะบอกไดถกูตองครบทัง้ ๓ ญาณกม็ ี แตบางคนบอกไดเพยีง ๒ ญาณ หรอื ๑
ญาณเทานัน้กม็ ี ถาบอกไดชดัเจนอยางใดอยางหนึง่ กเ็ปนอนัใชไดถกูตอง

๙. มญุจติกุมัยตาญาณ  ปญญาทีก่ำหนดจนรเูหน็วา ใครจะหนจีากรปูนาม  ใครจะพน
จากปญจขนัธ   เปรยีบดงัปลาเปนๆ ใครจะพนจากทีด่อนทีแ่หง   ญาณนีป้รากฏทัง้ในคมัภรี
ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค (ญาณที ่๙ ของ ญาณ ๗๓) ซึง่ไดรวมวิปสสนาญาณที ่๙, ๑๐
๗๐ พระเทพสทิธมินุ ี(โชดก ป.๙), คมูอืสอบอารมณกรรมฐาน, หนา ๓๕-๓๗.
๗๑ ข.ุ ป. อ. (ไทย) ๖๘/๕๗.
๗๒พระเทพสทิธมินุ ี(โชดก ป.๙), คมูอืสอบอารมณกรรมฐาน, หนา ๓๘-๔๑.
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และ ๑๑ ของของวปิสสนาญาณ ๑๖ ไวดวยกนัในสงัขารเุปกขาญาณ๗๓ แตในคมัภรีอรรถกถา
ไดใชชือ่และแยกมญุจติกุมัยตาญาณออกมาอยางชัดเจน๗๔   สวนสาระสำคญัของญาณนีก้ค็อื
ผปูฏบิตัอิยากหลดุพนจากรปูนาม  บางครัง้ผปูฏบิตัเิกดิอาการคนัอยางรุนแรง  บางครัง้กเ็กดิ
ทกุขเวทนาอยางแรงกลา  จนอยากหนไีปใหพนจากรปูนาม  แตกไ็มไดหนไีปไหน  ยงัคงเจรญิ
วปิสสนาตอไปอกี

ลกัษณะและสภาวะของ มญุจติกุมัยตาญาณ คอื
- กำหนดไดไมด ีอยากเลกิ อยากหน ีอยากออก ไมอยากทำ ใจหงดุหงดิ
- บางคนคดิกลบับาน นกึวาตนหมดบญุวาสนาบารมแีลว “ถงึญาณมวนเสือ่แลว”
- มเีวทนารบกวนมาก  เหน็ขาดหายเปนทอนๆ เสีย่งๆ
- คนัยบุๆ ยบิๆ หลายที ่จนเหลอืทีจ่ะอดกลัน้ได
- จติอยากหน ีอยากหลดุ อยากพนไป เพราะมทีกุขมาคอยกอกวน
- ไดเหน็ความเสือ่ม กบัไดรบัเวทนาทีเ่ปนสงัขารทกุข จนเปนเหตใุหจติเริม่นอมไป

เอยีงไปสพูระนพิพานทนัที
- ไมตองการอยากไดรปูนามอกีตอไปแลว อยากจะออกไปจากภพภูม๗ิ๕

๑๐. ปฏิสังขาญาณ  ปญญาที่กำหนดจนรูเห็นเพื่อหาทางที่จะหนี  โดยหาอุบายที่
จะเปลือ้งตนใหพนจากปญจขนัธ    ญาณนีป้รากฏทัง้ในขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค (ญาณ
ที่ ๙ ของ ญาณ ๗๓)   แตในคัมภีรอรรถกถา ไดแสดงชื่อญาณ และแยกเรียกออกเปน
ปฏสิงัขาญาณ๗๖     สวนสาระสำคญัของญาณนีก้ค็อื ผปูฏบิตัไิดเหน็ไตรลกัษณชดัเจนทีส่ดุกวา
ทกุญาณทีผ่านมา และการทีไ่ดหยัง่รไูตรลกัษณมปีระโยชนมาก เพราะใชเพือ่จะไดยกจติข้ึน
สไูตรลกัษณตอไป

ลกัษณะและสภาวะของปฏสิงัขาญาณ คอื
- มอีาการดจุเขม็แทง  เหมอืนมเีหลก็แหลมมาจีต้ามรางกาย
- มอีาการซมึๆ  ตวัแข็งดจุเขาผลสมาบตั ิ แตใจยงัรอูยู

๗๓ ข.ุ ป. (ไทย) ๓๑/๕๔/๘๖-๘๗. ๗๔ ข.ุ ป. อ. (ไทย) ๖๘/๖๑-๖๔.
๗๕ พระเทพสทิธมินุ ี(โชดก ป.๙), คมูอืสอบอารมณกรรมฐาน, หนา ๔๒-๔๖.
๗๖ อางแลว.
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- บางทมีอีาการตงึๆ หนกัๆ รอนทัง้ตวั อดึอดัเหมอืนใจจะขาด
- ไมสามารถจะกำหนดไดอยางกระฉบักระเฉง
- ผูปฏิบัติตองมีจิตหนักแนนตอการกำหนด  ยอมสูตาย  ไมทอถอย  จิตที่ลังเล

จะคอยๆ คลายลง  อารมณกบัจติกจ็ะคนืสสูภาพเดมิ
- ตองยอนกลบัไปพจิารณาพระไตรลกัษณอกี  เพราะคอืหนทางเดยีวทีจ่ะเขาไปสู

พระนิพพาน
- ตองใชวริยิะอตุสาหะอยางเครงครดั เพือ่ปลกุตนใหปฏบิตัติอกนัไปดจุดายสนเขม็
- เมือ่ถงึญาณนี ้ จะไมมใีจรวนเรคดิจะเลกิปฏบิตัเิหมอืนญาณทีผ่านมา  ตัง้ใจจรงิ

ปฏบิตัจิรงิ สตูาย
- ผปูฏบิตัยิอมเหน็ความวางเปลา โดยทางทวาร ๖ และ ขนัธ ๕๗๗

๑๑. สงัขารเุบกขาญาณ   ปญญาทีก่ำหนดจนรเูหน็วา จะหนไีมพน จงึเฉยอย ู ไม
ยนิดยีนิราย  ดจุบรุษุอนัเพกิเฉยในภรยิาทีท่ิง้ขวางหยารางกนัแลว   ญาณนีป้รากฏทัง้ในคมัภรี
ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค (ญาณที ่๙ ของญาณ ๗๓)  และในคมัภรีอรรถกถา   สาระ
สำคญัของญาณนีก้ค็อื ผปูฏบิตัจิะมจีติใจสงบวางเฉย ไมมทีกุขเวทนารบกวน  และสามารถ
กำหนดสภาวะตางๆ ไดดยีิง่   ผปูฏบิตัไิดเหน็คณุคาของการเจรญิวปิสสนากมัมฏัฐานเปนอยาง
มาก  เมือ่สงัขารุเปกขาญาณถงึทีส่ดุแลว  ญาณนีม้ชีือ่อกีอยางวา สขิาปตตสงัขารเุปกขา๗๘

ลกัษณะและสภาวะของ สงัขารเุปกขาญาณ คอื
- ไมยนิดยีนิราย กำหนดรปูนามไดงายทีส่ดุ สม่ำเสมอ ไมเผลอจากรปูนาม
- รสูกึเพลดิเพลนิ จนลมืเวลาไปกม็ ีไมอยากไปไหน หรอืพบเหน็ใคร และไมนกึคดิ

อะไรทัง้สิน้  นวิรณทัง้หลายสงบลง เพราะสมาธดิใีจสงบแนวแนไปไดนานๆ
- รปูนามไมคอยเหน็ชดัแตกำหนดไดด ีมใีจสงบดเีปนทีส่ดุ ความเพยีรไมลดถอยลง
- ไมฟงุซาน รำคาญใจ แมจะมเีสยีงมารบกวน
- เวทนาไมมารบกวน โรคภยัไขเจบ็ตางๆ กห็าย จะหายไปไดโดยเดด็ขาดบาง เชน

๗๗พระเทพสทิธมินุ ี(โชดก ป.๙), คมูอืสอบอารมณกรรมฐาน, หนา ๔๖-๔๙.
๗๘ จำรญู ธรรมดา, แปล, วปิสสนาชนุ,ี พระมหาสสียาดอ, โสภณมหาเถระ, (กรงุเทพฯ : โรงพมิพทพิยวสิทุธิ,์ ๒๕๔๐), หนา ๓๕๑.
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โรคอมัพาต โรคประสาท โรคหดื โรคกระเพาะ โรคความดนัโลหติสงู เปนตน   บาง
โรคหายไปชัว่คราวกม็ ีหรอืบางโรคหายไปเลยจรงิๆ กม็ี

- จิตไมแลบออกไปหาอารมณอื่น  แนวแนอยูกับรูปนาม  ไมจำเปนตองเปลี่ยน
อริยิาบถ  นกึวานัง่ครเูดยีว แตทีแ่ทนัง่ไดนานอยู๗๙

ในระหวาง มญุจติกุมัยตาญาณ ปฏสิงัขาญาณ สงัขารุเปกขาญาณ ทัง้ ๓ นี ้แทจรงิ
โดยใจความเปนอนัเดยีวกนั   แตตางกนัแคพยญัชนะเทานัน้  โดยแบงออกเปนออน กลาง
และสงู

๑๒. อนโุลมญาณ  ปญญาทีก่ำหนดจนรเูหน็ใหคลอยไปตามอรยิสจั   ญาณนีเ้รยีก
วา สัจจานุโลมิกญาณ ก็ได   ญาณนี้ไดปรากฏในคัมภีรขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ที่
เรยีก วา ขนัตญิาณ๘๐    สวนชือ่อนโุลมญาณ ปรากฏและแสดงอยใูนคมัภรีอรรถกถา๘๑   ใน
ญาณนี้ ผูปฏิบัติจะพิจารณารูปนามวาเปนไตรลักษณ ตั้งแตอุทยัพพยานุปสสนาญาณ ถึง
สงัขารเุปกขาญาณ  เหมอืนพระมหากษตัรยิทรงสดบัการวนิจิฉยัคดขีองตลุาการ ๘ ทาน  แลว
มพีระราชวนิจิฉยัอนโุลมตามคำวนิจิฉยัของตลุาการทัง้ ๘ ทานนัน้    ดงันัน้ สจัจานโุลมกิญาณ
(อนโุลมญาณ) จงึตรงกับขนัตญิาณ (ญาณที ่๔๑ ของ ญาณ ๗๓) ในคมัภรีขทุทกนกิาย ปฏสิมั-
ภทิามรรค   ดงัทีพ่ระสารบีตุรนำธรรม ๒๐๑ ประการมาจำแนกเปนขนัตญิาณ เชน รปูทีร่ชัูด
โดยความไมเที่ยงเปนทุกข และเปนอนัตตา   รูปใดๆ ที่พระโยคาวจรรูชัดแลว รูปนั้นๆ
พระโยคาวจรยอมพอใจ   เพราะฉะนัน้  ปญญาทีร่ชูดัจงึชือ่วา ขนัตญิาณ (ญาณในความ
พอใจ) เนือ่งจากวาญาณนีอ้ยตูดิกบัอรยิมรรค จงึมชีือ่อกีอยางวา วฏุฐานคามนิวีปิสสนา  ที่
หมายถงึ วปิสสนาทีก่ำลงัจะเขาถึงอรยิมรรค   สวนสงัขารุเปกขาญาณ อนโุลมญาณ และ
โคตรภญูาณ ทัง้ ๓ นัน้  มคีวามตอเนือ่งเปนวถิเีดยีวกนักบัมรรคจงึเรียกวา วฏุฐานคามนิ๘ี๒

ลกัษณะและสภาวะของอนโุลมญาณ  คอื
- อาการพอง-ยบุ จะปรากฏเรว็เขาๆ  แลวกด็บัวบูลงไป และจะรชูดัวาดบัตอนพอง

หรอืตอนยบุ ซึง่นีค่อือาการสำหรบัผทูีเ่คยใหทานรกัษาศลีมา โดยจะผานทางอนจิจงั
๗๙ พระเทพสทิธมินุ ี(โชดก ป.๙), คมูอืสอบอารมณกรรมฐาน, หนา ๕๒-๕๕.
๘๐ ข.ุ ป. (ไทย) ๓๑/๙๒/๑๕๓. ๘๑ ข.ุ ป. อ. (ไทย) ๖๘/๖๖-๖๗.
๘๒ จำรญู ธรรมดา, แปล, วปิสสนาชนุ,ี พระมหาสสียาดอ, โสภณมหาเถระ, หนา ๓๕๑-๓๕๒.



ธรรมปฏบิตั ิ๕ สาย : พองยุบ
3 - 57

- เวลากำหนดอาการพอง-ยบุ จะรสูกึแนนอดึอดั เมือ่กำหนดไปๆ กจ็ะดบัวบูลงไป
ซึง่นีค่อือาการสำหรบัผเูคยเจรญิสมถะสมาธเิปนฐานมากอนโดยจะผานทางทกุขงั

- พอง-ยบุ สม่ำเสมอกนั แผวเบา แลวกด็บัวบูลงไป  ซึง่คอือาการสำหรบัผทูีเ่คย
สะสมบารมีทางการเจริญวิปสสนามากอนโดยจะผานทางอนัตตา๘๓

๑๓. โคตรภญูาณ  ปญญาทีก่ำหนดจนรเูหน็พระนพิพาน ทีต่ดัขาดจากโคตรปถุชุน
เปนโคตรอรยิชน   ญาณนีป้รากฏในคมัภรีขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค (ญาณที ่๑๐ ของ
ญาณ ๗๓)๘๔   สาระสำคญัของญาณนีก้ค็อื สภาวะจติของผปูฏบิตัไิดมนีพิพานเปนอารมณ
ขามพนโคตรปถุชุน บรรลถุงึอรยิชนโดยไมหวนกลบัมาอกี   ความจรงิ ญาณนีแ้มมนีพิพาน
เปนอารมณ แตก็ไมสามารถที่จะทำลายกิเลสไดหมด   เปรียบเหมือนบุรุษที่มาเขาเฝา
พระราชา ไดเหน็พระราชาแลวแตทีไ่กล   เมือ่มคีนมาถามวา คณุไดเหน็พระราชาหรอืยงั เขา
กต็อบวายงั  เพราะเขายงัไมไดเขาเฝาและทำกจิในราชสำนกัไดเสรจ็สิน้  ฉนัใดกฉ็นันัน้

๑๔. มรรคญาณ ปญญาที่กำหนดจนรูเห็นพระนิพพาน และตัดขาดจากกิเลสเปน
สมจุเฉทประหาน   ญาณนีป้รากฏในคมัภรีขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค (ญาณที ่๑๖ ของ
ญาณ ๗๓)๘๕   สาระสำคญัของญาณนีก้ค็อื  ผปูฏบิตัไิดเสวยนพิพานเปนอารมณเปนครัง้
แรก   เหน็แจงนโิรธสจัดวยปญญาของตนเอง  รปูนามดบัไปในญาณนี ้ หมดความสงสยัใน
พระรตันตรยัโดยสิน้เชงิ  มศีลี ๕ มัน่คงเปนนจิ  กเิลสดบัไปในญาณนี ้แมมโีลภะ โทสะ โมหะ
อย ูแตจางหายไปไดเรว็พลนั   สามารถปดอบายภมูไิดอยางเดด็ขาด

๑๕. ผลญาณ  ปญญาทีก่ำหนดจนรเูหน็พระนพิพาน โดยเสวยผลแหงสนัตสิขุ   ญาณ
นีป้รากฏในคมัภรีขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค (ญาณที ่ ๑๒ ของ ญาณ ๗๓)๘๖   สาระ
สำคัญของญาณนี้ก็คือ  ผูปฏิบัติถึงญาณนี้ แมกิเลสจะถูกประหานไปไดอยางเด็ดขาดดวย
มรรคญาณ แตอำนาจของกเิลสกย็งัเหลอือย ู   เชนเดยีวกบัทีเ่อาน้ำไปรดไอรอนทีเ่หลอือยู
ในพืน้ทีไ่ฟไหม แตไฟนัน้ดบัแลว   การประหานกเิลสดวยผลญาณกม็นียัเชนนี้

๑๖. ปจจเวกขณญาณ  ปญญาทีก่ำหนดจนรเูหน็ในมรรคจติ, ผลจติ, นพิพาน, กิเลส
๘๓ พระเทพสทิธมินุ ี(โชดก ป.๙), คมูอืสอบอารมณกรรมฐาน, หนา ๕๘-๕๙.
๘๔ ข.ุ ป. (ไทย) ๓๑/๕๙/๙๔. ๘๕ ข.ุ ป. (ไทย) ๓๑/๖๑/๙๙. ๘๖ ข.ุ ป. (ไทย) ๓๑/๖๓/๑๐๒.
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ทีล่ะแลว และกเิลสทีย่งัคงเหลอือย ู   ญาณนีป้รากฏในคมัภรีขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค
(ญาณที ่๑๔ ของญาณ ๗๓)๘๗   สาระสำคญัของญาณนีก้ค็อื ผปูฏบิตัไิดพจิารณากเิลสที่
ตนละไดและทีต่นยงัละไมได   สำหรบักเิลสทีย่งัละไมได ผปูฏบิตักิจ็ะมงุหนาเจรญิวปิสสนา-
กมัมฏัฐาน เพ่ือทีจ่ะไดบรรลคุณุธรรมทีส่งูขึน้ไป จนกวาจะสำเรจ็เปนพระอรหนัต    ในวปิสสนา-
ญาณ ๑๖ ตัง้แตญาณที ่๓ สมัมสนญาณ จนถงึญาณที ่๑๒ อนโุลมญาณ รวม ๑๐ ญาณ นี้
เรยีกวา วปิสสนาญาณ  เพราะสมัมสนญาณนัน้เริม่เหน็พระไตรลกัษณแลว   บางแหงกจ็ดั
วา วปิสสนาญาณมเีพยีง ๙ คอื นบัตัง้แตญาณที ่๔ อทุยพัพยญาณ จนถงึญาณที ่๑๒ อนโุลม
ญาณ เพราะอทุยพัพยญาณเปนญาณแรกทีร่เูหน็พระไตรลกัษณ  และกลมุญาณหรอืปญญา
เหลานีจ้งึถูกจดัวาเปนภาวนามยปญญา หรอืปญญาทีเ่ปนเสนทางสพูระนพิพาน

ฉ. เปรยีบเทยีบวปิสสนาญาณ ๑๖ ใน วสิทุธ ิ๗
วสิทุธ ิหมายถงึ พระนพิพานอนัปราศจากมลทนิทัง้ปวง ทีบ่รสิทุธิท์ีส่ดุ  สวนหนทาง

แหงวสิทุธ ิ(พระนพิพาน) มชีือ่วา วสิทุธมิรรค  ซึง่เปนคมัภรีหรอือบุายทีเ่ปนเครือ่งบรรลถุงึ
ซึง่วสิทุธ ิดวยวธิปีฏบิตัแิละหนทางเดยีวสคูวามบรสิทุธิอ์นัไดแก วปิสสนากมัมฏัฐาน  หรอื
หลกัปฏบิตัติามแนวสตปิฏฐาน ๔๘๘   ไมเพยีงแตสำหรบันกัปฏบิตัทิัว่ไปเทานัน้   การบรรลุ
วปิสสนาญาณ ๑๖ ในวสิทุธ ิ๗  ยงัเปนขอปฏบิตัทิีพ่ระปจเจกสมัพทุธเจา ผสูรางอภนิหิาร
บารมมีาตลอดเวลา ๒ อสงไขย กบั ๑๐๐,๐๐๐ กปั  กต็องปฏบิตัเิพือ่บรรลพุระนพิพาน เหมอืน
กนัทกุพระองคในทกุยคุสมยั๘๙   นอกจากนัน้ วสิทุธ ิ๗ ยงัเปรยีบเหมอืนรถ ๗ ผลดัทีพ่ระ
สารบีตุรสอนไวในรถวนิตีสตูร๙๐  ซึง่เปนวสิทุธมิรรคหรอืทางบรสิทุธิท์ีน่ำไปสคูวามหมดจดจาก
กเิลสและกองทกุขทัง้ปวง    วสิทุธมิรรคทีก่ลาวมานี ้ประกอบดวย ๗ ระยะ หรอืบนัได ๗
ขัน้ทีเ่ปนทางเดนิสคูวามบรสิทุธิ ์ อนัไดแก๙๑

๘๗ ข.ุ ป. (ไทย) ๓๑/๖๕/๑๐๖.
๘๘ สมเดจ็พระพฒุาจารย (อาจ อาสภมหาเถระ), แปลและเรยีบเรยีง, วสิทุธมิรรค เลม ๑, (กรงุเทพฯ : บจก. อมรนิทร

พริน้ติง้, ๒๕๓๓), หนา ๓.
๘๙ ธนติ อยโูพธิ,์ วปิสสนานยิม, พมิพครัง้ที ่๗, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗), หนา ๕๕.
๙๐ ม. ม.ู (ไทย) ๑๒/๒๕๒/๒๗๓-๒๗๕.
๙๑ ขนุสรรพกจิโกศล (โกวทิ ปทมะสนุทร), ผรูวบรวม, คมูอืการศกึษาพระอภธิรรม ปรจิเฉทที ่๙ ปกณิณกสงัคหวภิาค, หนา ๗๕-๗๖.
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๑. สลีวสิทุธิ
ความบรสิทุธิแ์หงสลี   อนับคุคลทีส่มบรูณดวยจาตปุารสิทุธสิลีนัน้ ชือ่วา ถงึพรอม

ดวยสลี และเปนสลีวสิทุธ ิ  สวนจาตปุารสิทุธสิลี ๔ ประเภท ในสลีวสิทุธิ ไดแก

ก) ปาฏโิมกขสงัวรสีล  คอื การระวงัรักษา กาย วาจา ตามปาฏโิมกข โดยการสมาทาน
แลวต้ังอยใูนวริตั ิ เจตนางดเวนโดยไมลวงสลี ๕ สลี ๘ สำหรบัฆราวาส  ถาเปนบรรพชติกใ็ห
ตัง้อยใูนสลี ๑๐ หรอื สลี ๒๒๗ ตามควรแกฐานะ

ข) อนิทรยีสงัวรสลี คอื  การสำรวมระวงัอนิทรยีทัง้ ๖ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ
เวนกัน้ไมใหบาปอกสุลเกดิขึน้ได

ค) อาชีวปาริสุทธิสีล คือ การรักษากาย วาจา  เวนจากการทำการพูดเนื่องดวย
มจิฉาชพี  เลีย้งชวีติมคีวามเปนอยดูวยความบรสิทุธิ ์ ขณะพดูใหมสีตริทูนัทกุคำพดู   ขณะทำ
การงานมเีดิน ยนื นัง่ นอน ค ูเหยยีด เคลือ่นไหวกาย ใหมสีตริทูนัทกุอริยิาบถนอยใหญ   ขณะรบั
ประทานอาหาร และขณะสวมเครือ่งนงุหม เปนตน กใ็หมสีตริทูนัทกุขณะ

ง) ปจจยนสิสติสลี คอื การเวนจากการอาศยัปจจยัทีผ่ดิ คอืไมไดพจิารณากอนบรโิภค
ปจจยั ๔ ทีต่นอาศยั มอีาหาร เครือ่งนงุหม ทีอ่ยอูาศยั และยารกัษาโรค  เปนการเวนจาก
การบรโิภคดวยตณัหาและอวชิชา   เมือ่มสีลีบรสิทุธิบ์รบิรูณดแีลว ชือ่วามรีากฐานมัน่คงที่
จะทำสมาธเิพือ่ชำระใจใหบรสิทุธิอ์กีตอไป แตถาสลียงัไมบรสิทุธิ ์มขีาด ดางพรอย ทะลอุยู
กย็ากทีจ่ะทำใหบงัเกิดมสีมาธขิึน้มาได  สมาธทิีเ่จรญิไวดวยสลียอมมกีำลงัมากและมผีลานสิงส
มาก  ปญญาทีไ่ดเจรญิไวดวยสมาธนิัน้ยอมมกีำลงัมากและมอีานสิงสมาก  จติใจทีไ่ดเจรญิ
ไวดวยปญญานัน้ยอมหลดุพนจากอาสวะทัง้ ๔ ไดโดยตนเอง๙๒

๒. จติตวิสทุธิ
ความบรสิทุธิแ์หงจติ คอืจติทีบ่รสิทุธิจ์ากนวิรณทัง้หลาย  ขณะใดทีจ่ติเปนขณกิสมาธิ

อุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิ  ขณะนั้นเปนจิตที่ปราศจากนิวรณ จึงไดชื่อวาเปน จิตต-
วสิทุธ ิ   จิตตวสิทุธ ิในทางสมถกมัมฏัฐาน หมายถงึ อปุจารสมาธ ิคอื สมาธทิีแ่นวแนจวน
๙๒ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๘๙-๙๐.
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จะหรอืใกลจะไดฌานเขาไปแลว  ตลอดจนถงึอปัปนาสมาธ ิคอืสมาธทิีแ่นบแนนอยางแนวแน
จนไดฌานนัน้ดวย   สวนในทางวปิสสนากมัมฏัฐาน สามารถใชแคขณกิสมาธ ิเพือ่เปนฐาน
ของการเจริญวิปสสนาในการมีสติรูทันปจจุบันแหงรูปนาม โดยไมเผลอไปจากปจจุบันธรรม
ผลกค็อืความโลภ โกรธ และหลง กไ็มสามารถเกดิขึน้ได   ตราบใดทีร่ทูนัปจจบุนัอยทูกุขณะอยาง
มัน่คงดวยจติทีบ่รสิทุธิจ์ากกิเลส๙๓

๓. ทฏิฐวิสิทุธิ
ความบรสิทุธิแ์หงทฏิฐ ิ ปญญาทีร่แูจงรปูนามตามความเปนจรงิ ไดชือ่วา ทฏิฐิวสิทุธิ

กลาวโดยโสฬสญาณ คอืการเหน็แจงญาณที ่๑ คอื นามรปูปรจิเฉทญาณ    องคธรรมของ
ทฏิฐวิสิทุธ ิไดแก ปญญา ทีเ่รยีกวา ภาวนามยปญญา เพราะเปนปญญาทีเ่กดิจากวปิสสนา-
กมัมัฏฐาน  ซึง่สามารถละสกักายทฏิฐ ิความเหน็ผดิวาเปนตวัเปนตนเสยีได๙๔

๔. กงัขาวติรณวิสทุธิ
ความบรสิทุธิแ์หงการขามพนจากความสงสยั เพราะเกดิปญญาทีร่แูจงปจจยัทีใ่หเกดิ

รปูนาม คอื กรรม จติ อตุ ุอาหาร   แตในวสิทุธมิรรคไดอธบิายไววา รปูทีเ่กดิข้ึนนัน้มธีรรม
เปนเหตเุปนปจจยั ๕ อยาง ไดแก ธรรม ๔ อยาง คอื อวชิชา ตณัหา อปุาทาน กรรม (เพราะ
เปนผใูหเกดิข้ึน) และ อาหาร (เพราะเปนผอูปุถมัภ)๙๕ สวนปจจยัทีใ่หนามเกดิ คอื อารมณ
วตัถุ มนสกิาร   พระโยคผีทูีถ่งึแลวซึง่กงัขาวติรณวสิทุธ ิคอื ปจจยปรคิคหญาณ ยอมพนจาก
ความสงสยั ๘ ประการ ดงันี้

ก) ความสงสยัในพระพทุธเจา คอื สงสยัในพระพทุธคณุ ๙ ประการมรีายละเอยีด
แจงอยแูลวทีพ่ทุธานสุสติ

ข) ความสงสยัในพระธรรมเจา คอืสงสยัในพระธรรมคณุ ๖ ประการ มรีายละเอยีด
แจงอยแูลวที ่ธมัมานสุสติ

ค) ความสงสยัในพระสงฆเจา คอื สงสยัในพระสงัฆคณุ ๙ ประการ มรีายละเอยีด
แจงอยแูลวทีส่งัฆานสุสติ

๙๓ อางแลว. ๙๔ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๙๖.
๙๕ พระเมธกีติโยดม (พณิ กติตฺปิาโล), ธนติ อยโูพธิ ์(แปล), วสิทุธมิรรค เลม ๓, หนา ๒๕๕.
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ง) ความสงสยัในการศกึษา ในขอปฏบิตัแิหงพระพทุธศาสนา คอื สลี สมาธ ิปญญา
จ) ความสงสยัในอดตีกาลแตชาติปางกอน
ฉ) ความสงสยัในอนาคตกาล ทีจ่ะมมีาในชาตหินา
ช) ความสงสยัในปจจบุนักาลในชาตนิี้
ซ) ความสงสัยในปฏิจจสมุปปาท คือ ธรรมที่เปนเหตุใหเกิดผลตอเนื่องกันโดยไม

ขาดสาย ซึง่ทำใหตองวนเวยีนอยใูนสงัสารวฏั๙๖

สรปุความแลว  แมจะมคีวามสงสยัอเนกประการกต็าม แตเมือ่ถงึกงัขาวติรณวสิทุธิ
แลว  แจงในปจจยปรคิคหญาณแลว กพ็นจากการสงสยั ๒ ประการ คอื สงสยัในพระพทุธ-
ศาสนา และสงสยัในปจจยัแหงรปูนาม   ปจจยปรคิคหญาณสามารถละอเหตกุทฏิฐิ (ความ
เหน็ผดิวาไมมเีหต)ุ  ละวสิมเหตกุทฏิฐ ิ (เหน็ผดิโดยยดึถอืเหตทุีไ่มเหมาะไมสมควร)  และละ
กงัขามลทฏิฐ ิ(มลทนิ หรอื ความหมนหมองอนัเกดิจากความสงสยัเหลานีเ้สยีได)   ผทูีข่าม
พนความสงสยัคอืไดปฏบิตัจินไดแจงกงัขาวิตรณวสิทุธ ิ ผนูัน้จะไดความเบาใจ ไดทีพ่ึง่ทีอ่าศยั
ในพระพทุธศาสนา มคีตอินัเทีย่ง ชือ่วา “จฬูโสดาบนั”

๕. มคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธิ
ความบรสิทุธิแ์หงญาณทีร่วูาทางหรอืมใิชทาง กลาวโดยโสฬสญาณ กเ็หน็แจงญาณ

ที ่๓ ทีช่ื่อวา สมัมสนญาณแลว และถงึญาณที ่๔ ทีช่ือ่วา อทุยพัพยญาณเพยีงตรณุะคอืเพยีง
อยางออนเทานัน้  ยงัไมถงึอทุยพัพยญาณทีเ่รยีกวา พลวะ คอือยางกลา  ซึง่ตรงนีแ่หละที่
จะเกดิวปิสสนปูกเิลสทีเ่ปนเครือ่งเศราหมองและอปุสรรคของวปิสสนา มถีงึ ๑๐ ประการ ไดแก

ก) โอภาส มแีสงสวางรงุโรจนแรงกลา สวางกวาแตกาลกอน
ข) ปติ อิม่ใจเปนอยางยิง่กวาทีไ่ดเคยพบเหน็มา
ค) ปสสทัธิ จติสงบเยอืกเยน็มาก
ง) อธโิมกข นอมใจเชือ่ อยางเลือ่มใสเดด็ขาด  ปญญากเ็กดิไดยาก
จ) ปคคหะ พากเพยีรอยางแรงกลา
ฉ) สขุ มคีวามสขุสบายเหลอืเกนิ  ชวนใหตดิสขุเสยี

๙๖ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๙๘-๙๙.
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ช) ญาณ มปีญญามากไป จะทำใหเสยีปจจบุนั
ซ) อปุฏฐาน ตัง้มัน่ในอารมณรปูนามจนเกนิไป จงึเกดินมิติตางๆ
ฌ) อเุบกขา วางเฉยมาก เปนเหตใุหหยอนความเพยีร
ญ) นกินัติ ชอบใจตดิใจในกเิลส ๙ อยางขางบนนัน้๙๗

เมือ่นัน้จงึนบัวาองคประกอบทัง้ ๙ นีเ้ปนวปิสสนปูกเิลส ทำใหวปิสสนาเศราหมอง ยนิดี
พอใจอยูเพียงแคนี้  โดยเขาใจเสียวาตนเองสำเร็จมรรคผลแลว  เปนปจจัยใหเกิดกิเลส
เปนทีอ่าศยัแหงคาหธรรม คอื ตณัหา มานะ ทิฏฐิ  และเปนชองใหอกสุลธรรมเหลาอืน่เกดิ
ขึ้นอีกมากมาย   ผูมีปญญายอมพิจารณาองคประกอบของวิปสสนูปกิเลสทั้ง ๙ และองค
วปิสสนปูกเิลสแทๆ  อกี ๑ คอืนกินัต ิวาสกัแตเกดิข้ึนแลวดบัไป เปนอนจิจัง ทกุขงั อนตัตา
เมือ่ปฏบิตัไิดเชนนีแ้ลว  วปิสสนากไ็มเศราหมอง ไมกดีขวาง แตจะเจรญิข้ึนตามลำดบัตอไป

๖. ปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธิ
ความบริสุทธิ์แหงญาณที่รูเห็นวา นี่แหละเปนทางที่ชอบแลว กลาวโดยโสฬสญาณ

ก็ไดแก พลวอุทยัพพยญาณ (อยางกลา) ภังคญาณ ภยญาณ อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ
มญุจติกุมัยตาญาณ ปฏสิงัขาญาณ สงัขารุเปกขาญาณ อนโุลมญาณ และนบัโคตรภญูาณรวม
ดวยโดยปรยิายโดยออม

๗. ญาณทสัสนวสิทุธิ
ความบรสิทุธิแ์หงญาณทีร่เูหน็พระนพิพานคอื มรรคญาณ ผลญาณ ปจจเวกขณญาณ

รวมดวยโดยอนโุลมญาณทสัสนวสิทุธ ิไดแก มรรคญาณโดยตรงแตญาณเดยีว ซึง่มถีงึ ๔ ขัน้ คอื

ก) ปฐมมรรค ไดแก โสดาปตตมิรรคญาณ เปนปจจยัใหเกดิโสดาปตตผิลญาณ โดย
ไมมรีะหวางคัน่  สำเรจ็เปนพระโสดาบนั

ข) ทตุยิมรรค ไดแก สกทาคามมีรรคญาณ เปนปจจยัใหเกดิสกทาคามผีลญาณ โดย
ไมมรีะหวางคัน่  สำเรจ็เปนพระสกทาคามี

ค) ตตยิมรรค ไดแก อนาคามมีรรคญาณ เปนปจจยัใหเกดิอนาคามผีลญาณ โดยไมมี
๙๗ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๑๐๓-๑๐๔.
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ระหวางคัน่ สำเรจ็เปนพระอนาคามี
ง) จตตุถมรรค ไดแก อรหตัตมรรคญาณ เปนปจจยัใหเกดิอรหตัตผลญาณ โดยไมมี

ระหวางคัน่ สำเรจ็เปนพระอรหนัต

ผูที่ผานปฐมมรรคเปนพระโสดาบันแลวเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน เพื่อใหบรรลุมรรค
เบือ้งบน คอืทตุยิมรรค เปนพระสกทาคามตีอไปนัน้  ใหเริม่กำหนดพจิารณาไตรลกัษณ ความ
เกดิดบัของรปูนามตามนยัแหงอทุยพัพยญาณ   ตอจากนัน้กก็ำหนดพจิารณาไปตามลำดบัญาณ
จนกวาจะบรรลถุงึมรรคญาณ ผลญาณ และปจจเวกขณญาณ อนัเปนญาณสดุทาย ผทูีผ่าน
ทุติยมรรคเปนพระสกทาคามีแลวก็ดี   ผูที่ผานตติยมรรคเปนพระอนาคามีแลวก็ดี เจริญ
วปิสสนากมัมฏัฐานเพือ่ใหบรรลมุรรคเบือ้งบน  กใ็หเริม่ตนทีอ่ทุยพัพยญาณซึง่เปนญาณขัน้ตน
ของวปิสสนาญาณในชัน้โลกยี๙๘

สลีวสิทุธ ิและ จติตวสิทุธ ิใน ๒ วสิทุธแิรกนัน้ ไมใช วปิสสนาแท ตวัวปิสสนาแทหรอื
ลวนๆ ไดแก วสิทุธ ิ๕ ขอหลงัจากนัน้ไดแก ทฏิฐิวสิทุธ ิกงัขาวติรณวสิทุธ ิมคัคามคัคญาณ-
ทสัสนวสิทุธ ิปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธ ิ และญาณทสัสนวสิทุธ ิ   วปิสสนาแท ๕ ขอนัน้จะ
เกดิขึน้ไดดวยการปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐานเทานัน้   อยางไรกด็ ีศลี (สลีวสิุทธ)ิ และสมาธิ
(จิตตวิสุทธิ) เปนฐานและเปนปจจัยที่มีประโยชนในการยกจิตขึ้นสูวิปสสนาแทสำหรับนัก
ปฏิบัติทุกคน เพื่อใหจิตเห็นพระไตรลักษณจนเกิดวิปสสนาญาณ ๑๖ ตามลำดับ  ซึ่งเปน
เสนทางสพูระนพิพาน๙๙

๙๘ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๑๒๕-๑๒๖.
๙๙ พระธรรมวสิทุธกิว ี(พจิติร ฐติวณโฺณ), วปิสสนาภาวนา, พมิพครัง้ที ่๕, (กรงุเทพฯ : หจก. โรงพมิพมหามกฏุราชวทิยาลยั,

๒๕๔๖), หนา ๑๓๔-๑๓๕.



ธรรมปฏบิตั ิ๕ สาย : พองยุบ
3 - 64

วปิสสนาญาณ ๑๖

๑. นามรปูปรจิเฉทญาณ

๒. ปจจยปรคิคหญาณ

๓. สมัมสนญาณ จนถงึ

๔. อทุยพัพยญาณ (ตรณุ) อยางออน

๔. อทุยพัพยญาณ (พลว) อยางแก

๕. ภงัคญาณ

๖. ภยญาณ

๗. อาทนีวญาณ

๘. นพิพทิาญาณ

๙. มญุจิตกุมัยตาญาณ

๑๐. ปฏสิงัขาญาณ

๑๑. สงัขารุเบกขาญาณ

๑๒. อนโุลมญาณ

๑๓. โคตรภญูาณ

๑๔. มรรคญาณ

๑๕. ผลญาณ

๑๖. ปจจเวกขณญาณ

วสิทุธ ิ๗

๑. สลีวสิทุธิ

๒. จติตวสิทุธิ

๓. ทฏิฐวิสิทุธิ

๔. กงัขาวติรณวสิทุธิ

๕. มคัคามคัคญาณทสัสนาวสิทุธิ

๖. ปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธิ

๗. ญาณทสัสนวสิทุธิ

ตาราง (ก) เปรยีบเทยีบ วสิทุธ ิ๗ กบั วปิสสนาญาณ ๑๖
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 หลักการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน

ก. หลกัวปิสสนาภมู ิ๖ ของวปิสสนากมัมฏัฐาน
ธรรมอนัเปนทีต่ัง้ เปนทางเดนิของวปิสสนา หรอืทีเ่รยีกวา วปิสสนาภมู ินัน้มอีย ู๖

หมวด คอื ขนัธ ๕ อายตนะ ๑๒  ธาต ุ๑๘  อนิทรยี ๒๒  อรยิสจั ๔ และปฏจิจสมปุบาท ๑๒
ธรรมทัง้ ๖ หมวดนีแ้หละเปนทีต่ัง้ เปนทางเดนิของวปิสสนา เมือ่ยอลงแลวไดแก รปู กบั นาม
นัน่เอง   ฉะนัน้ การกำหนดรปูนามจงึเทากบัปฏบิตัภิมูทิัง้ ๖ ดวย วปิสสนากมัมฏัฐานยอม
ประกอบดวยตวักมัมฏัฐานและผทูำกมัมฏัฐาน  สถานทีห่รอืสิง่ทีใ่หกำหนด ไดแก รปูนาม คอื
ตวักมัมัฏฐาน  วปิสสนา คอื ตวัสต ิ(และวสิทุธ ิ๗ พรอมดวยโพธปิกขยิธรรม ๓๗ ประการ)
เปนผทูำกมัมฏัฐาน ไดแกเอาสตเิขาไปตัง้ไวทีก่าย เวทนา จติ ธรรม แลวกำหนดรรูปูนามนี้
โดยทางอายตนะภายในกบัอายตนะภายนอกกระทบกนั  ในขณะทีร่ปูนามเกดิเปนปจจบุนักาล
ฉะนัน้  วปิสสนานีจ้งึรแูจงเหน็จรงิในขนัธ ๕ คอื รปูนาม อนัปรากฏใหเหน็ชดัดวยลกัษณะ
เหมอืนกบัการเหน็ตวัเสอื กย็อมเหน็ลกัษณะลายของเสอืดวย ฉนันัน้  ลกัษณะของขนัธ ๕
คือรูปนามนั้น จึงเปนอารมณปรมัตถของวิปสสนา  ดังนั้น วิปสสนากัมมัฏฐานตามแนว
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ใชอารมณของวปิสสนาภมู ิทัง้ ๖ เปนฐานในการ
ปฏบิตัวิปิสสนา แตในชวงเริม่ตนฝกจะมงุเนนการปฏบิตัโิดยใชขนัธ ๕  อายตนะ ๑๒  และ
ธาต ุ๑๘ เปนพืน้ฐานสำหรบัผฝูกหดัใหม  กลาวโดยยอ คอืการใชนามและรปู หรอือัตตภาพ
รางกายนัน่เอง๑๐๐

ข. หลกัการปฏบิตัติามแนวสตปิฏฐาน ๔
หลกัการปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐานของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ยดึ

หลกัปฏบิตัติามแนวสตปิฏฐาน ๔ และในมหาสตปิฏฐานสตูร ๒๑ บรรพ ทีม่เีปาหมายใหมสีติ
ตอรปูและนาม ตามธรรมชาตทิีม่นัเกดิขึน้ตามความเปนจรงิ  มอียหูลายวธิใีนการกำหนดสติ
๑๐๐ ฝายวปิสสนาธรุะ (รวบรวม), “คมูอืการปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐานเบือ้งตน”, การปฏบิตัวิปิสสนาเพือ่พฒันาบคุลากร

มหาวทิยาลยั รนุที ่๖, ๘-๑๒ สงิหาคม ๒๕๔๘, มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, หนา ๕-๖.
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สตปิฏฐาน ๔ ทีถ่กูตอง ตองเปนสตซิึง่มพีระนพิพานเปนอารมณอยางเดียวเทานัน้๑๐๑  แตสรปุ
แลว ประชมุลงสตูามหลกัสตปิฏฐานทัง้ ๔   พระธรรมธรีราชมหามนุ ี(โชดก ญาณสทิธฺิ-เถร)
ไดอธบิายแนวปฏบิตัใินหลกัสตปิฏฐาน ๔ ไววา

๑. กายานปุสสนาสตปิฏฐาน คอื สตติามพิจารณากายเปนอารมณ
๒. เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน คอื สตติามพิจารณาเวทนาเปนอารมณ
๓. จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน คอื สตติามพจิารณาจติเปนอารมณ
๔. ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน คอื สตติามพิจารณาธรรมเปนอารมณ๑๐๒

สวนพระอาจารยกัมมัฏฐานาจริยะ อู ชะนะกาภิวังสะ ผูเปนศิษยของพระอาจารย
มหาสีสยาดอ เจาสำนักที่สอนกัมมัฏฐานแบบเดียวกันกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหา-
จฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ไดสอนหลกัปฏบิตัติามสตปิฏฐาน ๔ ไวดงันีค้อื

๑. กายานปุสสนาสตปิฏฐาน คอื การมีสตติออาการทางกาย
๒. เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน คอื การมสีตติออาการทางเวทนา
๓. จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน คอื การมสีตติอความคดินกึ
๔. ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน คอื การมสีตติอธรรมารมณ๑๐๓

ค. หลกัธรรมเกือ้หนนุในการบรรลธุรรม
หลกัธรรมเกือ้หนนุในการบรรลธุรรมทีเ่ปนประโยชนตอนกัปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐาน

ไดแก

๑. องคแหงการบรรลโุสดาบนั ๔ ประการ
ก) สัปปุริสสังเสวะ คือ การคบสัตบุรุษ ผูมีความรูสามารถแนะนำผูปฏิบัติ

วปิสสนากมัมฏัฐานใหอยใูนเสนทางทีถ่กูตอง ซึง่ไดแก พระวปิสสนาจารย

๑๐๑ พระเมธกีติโยดม (พณิ กติตฺปิาโล), ธนติ อยโูพธิ ์(แปล), วสิทุธมิรรค เลม ๓, หนา ๔๐๔.
๑๐๒ พระธรรมธรีราชมหามนุ ี(โชดก ญาณสทิธเฺถร), โพธปิกขยิธรรม ๓๗ ประการ, (กรงุเทพฯ : โรงพมิพมหาจฬุาลงกรณราช-

วทิยาลยั, ๒๕๔๒), หนา ๓.
๑๐๓ พระกมัมฏัฐานาจรยิะ อ ูชะนะกาภวิงัสะ, ธรรมบรรยายเกีย่วกบัธรรมปฏบิตั,ิ (กรงุเทพฯ : บจก. สหธรรมกิ, ๒๕๓๕),

หนา ๖๐.
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ข) สทัธมัมสัสวนะ คอื การฟงพระสทัธรรมของพระพทุธองค  ในทีน่ีจ้ะมงุเนน
การบรรยายหลกัและวธิกีารปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐาน  การสอบอารมณ
และการแนะนำในการปรบัอนิทรยี ๕ ของการปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐานเพือ่
พฒันาใหเกดิวปิสสนาญาณ

ค) โยนโิสมนสกิาร คอื การกระทำไวในใจโดยแยบคาย
ง) ธมัมานธุมัมปฏปิตต ิคอื การปฏบิตัธิรรมสมควรแกธรรม๑๐๔

๒. สนธ ิ๕ ประการ ของ พระกมัมฏัฐาน๑๐๕

ก) อคุคหะ คอื การเรียนวปิสสนากมัมฏัฐาน (การกำหนดทีร่ปูและนาม)
ข) ปรปิจุฉา คอื การสอบถาม (การสงและสอบอารมณของการปฏบิตัิ)
ค) อปุฏฐาน คอื ความปรากฏแหงพระกมัมฏัฐาน
ง) อปัปนา คอื ความแนวแนแหงกมัมฏัฐาน
จ) ลกัขณะ คอื ความกำหนดหมายและการทรงจำสภาวะของกมัมฏัฐาน วา

มลีกัษณะอยางไร

๓. หลกัธรรม ๕ ประการ เพ่ือเจโตวมิตุตแิละปญญาวมิตุต ิสตูรที ่๑

หลกัธรรม ๒ สตูร ทีพ่ระพทุธองคทรงแสดงไว ๕ ประการ ในเจโตสตูรวา ถาบคุคล
เจรญิแลว ทำใหมากแลว ยอมมเีจโตวิมตุตเิปนผลานสิงส ยอมมปีญญาวมิตุตเิปนผล มดีงันี้

ก) พิจารณาเห็นวาไมงามในกาย
ข) มคีวามสำคญัวาเปนของปฏกิลูในอาหาร
ค) มีความสำคัญวาไมนายินดีในโลกทัง้ปวง
ง) พจิารณาเหน็วาไมเทีย่งในสงัขารทัง้ปวง
จ) เขาไปตัง้มรณสญัญาไวในภายใน๑๐๖

๑๐๔ ท.ี ป. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๖.
๑๐๕ สมเดจ็พระพฒุาจารย (อาจ อาสภมหาเถระ), แปลและเรยีบเรยีง, วสิทุธมิรรค เลม ๒, (กรงุเทพฯ : บจก. อมรนิทร

พริน้ติง้, ๒๕๓๓), หนา ๕๙-๖๐.
๑๐๖ อ. ป. (ไทย) ๒๒/๗๑/๑๑๙.
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๔. หลกัธรรม ๕ ประการ เพือ่เจโตวมิตุตแิละปญญาวิมตุต ิสตูรที ่๒
ก) ความสำคญัวาไมเทีย่ง
ข) ความสำคญัวาเปนทกุขในสิง่ไมเทีย่ง
ค) ความสำคญัวาเปนอนตัตาในสิง่ทีเ่ปนทกุข
ง) ความสำคญัในการละ
จ) ความสำคญัในความคลายกำหนดั๑๐๗

วิธีการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน

ก. กจิเบือ้งตนทีค่วรร ูและควรทำกอนเขาปฏบิตัิ
ผใูดประสงคจะเขาปฏบิตักิมัมฏัฐาน พงึทำกจิอนัเปนเบือ้งตนเสยีกอน ดงัตอไปนี้
๑. ควรตดัปลโิพธ ิคอื ตดัความหวงใยกงัวลกบัภารกจิตางๆ ใหหมดไป
๒. ตดัความกงัวลเลก็นอย
๓. ในวันที่จะเขาปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ใหจัดเตรียมดอกไมธูปเทียน ไปถวาย

สักการะพระอาจารยผูที่จะใหกัมมัฏฐานดวย
๔. จดุธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยั แลวนัง่กระโหยง ประณมมอื เปลงวาจาวา

อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ ภะคะวา พทุธงั ภะคะวนัตงั อะภวิาเทมิ
(กราบดวยเบญจางคประดษิฐ ๑ ครัง้)
สว๎ากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม ธมัมงั นะมสัสามิ
(กราบดวยเบญจางคประดษิฐ ๑ ครัง้)
สปุะฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ สงัฆงั นะมามิ
(กราบดวยเบญจางคประดษิฐ ๑ ครัง้)

๕. นอมนมสัการองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา ผทูรงประทานวปิสสนากมัมฏัฐาน
ดวยบทวา นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ (๓ หน)

๑๐๗ อ. ป. (ไทย) ๒๒/๗๒/๑๒๑-๒.
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๖. ปฏบิตัใินสลีวสิทุธ ิหมายถงึ ทำใหเปนผบูรสิทุธิค์วรแกการปฏบิตัใินสวนเบือ้งตน
ดงันี้
ก) ถาเปนพระภกิษ ุใหแสดงอาบตักิอน
ข) ถาเปนสามเณรใหสมาทานศลี ๑๐
ค) ถาเปนอบุาสก อบุาสกิา ใหสมาทานศลี ๕ หรอืศลี ๘ หรอื อาชวีฏัฐมกศลี

กอนคำมอบอัตตภาพรางกายถวายตอพระผูมีพระภาคเจา
๗. แผเมตตา
๘. เจรญิมรณานสุสติ
๙. ระลกึถงึความจรงิแหงชวีติ
๑๐.ระลกึถงึบญุของตน
๑๑.อธิษฐานเจริญกรรมฐาน๑๐๘

ข. การสมาทานพระกมัมฏัฐาน
กอนเริม่ฝกปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐาน ผเูขาฝกตองทำการสมาทานพระกมัมฏัฐานกอน

ดงัตอไปนี้

๑. มอบอตัตภาพรางกายถวายตอพระผมูพีระภาคเจา ซึง่เปนสงัฆบดิร ทรงประทาน
วปิสสนาธรุะแกผเูหน็ภยัในวฏัฏะ วาดงันี้

อมิาหงั ภนัเต ภะคะวา อตัตะภาวงั ตมุห๎ากงั ปะรจิจะชาม๑ิ๐๙   แปลความวา

ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอมอบถวาย อัตตภาพรางกายนี้ แดพระผูมี
พระภาคเจา

การถวายอัตตภาพรางกายนี้ตอองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ก็ชื่อวาไดถวายแด
พระธรรมวนิยั  เพราะพระธรรมวนิยัเปนตวัแทนพระพทุธองค เมือ่ปรนิพิพานไปแลว และ
ไดช่ือวาถวายตัวแดพระสงฆดวย  เพราะพระธรรมวินัยนั้นยอมประดิษฐานอยูที่พระภิกษุ
๑๐๘ พระธรรมวสิทุธกิว ี(พจิติร ฐติวณโฺณ), การบรหิารจติ, พมิพครัง้ที ่๘. (กรงุเทพฯ : บจก. เซเวน พริน้ติง้ กรปุ, ๒๕๔๖),

หนา ๖๘.
๑๐๙ สมเดจ็พระพฒุาจารย (อาจ อาสภมหาเถระ), แปลและเรยีบเรยีง, วสิทุธมิรรค เลม ๑, หนา ๑๘๖.



ธรรมปฏบิตั ิ๕ สาย : พองยุบ
3 - 70

ผปูฏบิัตดิปีฏบิตัชิอบทัง้หลาย

๒. มอบอตัตภาพรางกายตอพระอาจารยผสูอนกมัมฏัฐาน เพือ่จะไดอบรมสัง่สอนไป
ดวยด ี ไมมโีทษแกอาจารยผสูอน เปนการมอบตวัเปนลกูศษิย ใหทานแนะนำสัง่สอน   ใน
สมยัพทุธกาล เมือ่พระพทุธองคยงัทรงพระชนมชพีอย ู ผปูรารถนาจะเจรญิกมัมฏัฐาน กจ็ะ
ไปขอกมัมฏัฐานจากสำนกัของพระองคโดยเฉพาะ  เมือ่มคีวามเขาใจในแนวทางปฏบิตัเิปนอนั
ดแีลว  จงึพากนัไปปฏบิตัติามถ้ำ ตามปา พอสมควรแกเวลาแลว กก็ลบัมากราบทลูถวายผลการ
ปฏิบัติใหทรงทราบ  ทำกันอยูอยางนี้ตลอดมาจนพระพุทธเจาปรินิพพาน  เมื่อพระองค
ปรนิพิพานแลวกไ็ปขอจากพระอคัรสาวกเบือ้งขวา เบือ้งซาย เมือ่พระอคัรสาวกเบือ้งขวา เบือ้ง
ซายไมม ีกไ็ปขอจากพระอรหนัตขณีาสพ  เมือ่พระอรหนัตขณีาสพไมม ีกไ็ปขอจากพระอนาคามี
เมือ่พระอนาคามไีมม ี กไ็ปขอจากพระสกทิาคาม ี   เมือ่พระสกทิาคามไีมม ี กไ็ปขอจากพระ
โสดาบนั   เมือ่พระโสดาบนัไมม ีกไ็ปขอจากอาจารยผชูำนาญในดานการปฏบิตัวิปิสสนาธรุะ
ทีป่ระกอบดวยองคคณุ ๗ ประการ  คำมอบอตัตภาพรางกายถวายตอพระอาจารย วาดงันี้

อมิาหงั ภนัเต อาจะรยิะ อตัตะภาวงั  ตมุห๎ากงั ปะรจิจะชามิ๑๑๐  แปลความวา

ขาแตทานอาจารยผเูจรญิ ขาพเจาขอมอบอตัตภาพรางกายนีถ้วายตอพระอาจารย

ผลของการมอบอตัตภาพรางกายกอนจะลงมอืปฏบิตักิมัมฏัฐาน  ผปูฏบิตัคิวรจะมอบ
ถวายอตัตภาพรางกายตอพระผมูพีระภาคเจาเสยีกอน  เหตรุายตางๆ ซึง่อาจทำใหเปนอปุสรรค
ขดัขวางตอการปฏบิติั  ไมสามารถจะเกดิขึน้แกเราได ดวยอำนาจแหงพระพทุธเจาคมุครอง
ดงัมหีลกัฐานปรากฏในคมัภรีวสิทุธมิรรคอฏัฐกถาแสดงไววา เอว ํนยิยฺต ิ  อปาเต ภยเภรเว
ภย ํตสสฺ นปุปฺชชฺต ินน ุนยิยฺาทโิต อติ ิฯ แปลความวา ภยันอยใหญจะไมเกดิข้ึนแกบคุคลผู
มอบถวายอตัตภาพไวแลวตอพระพทุธเจาอยางนี ้  ภยัจะเกดิขึน้แกบคุคลนัน้ไมไดเลย เพราะ
ไดมอบถวายอัตตภาพไวแลว

๓. ขอกมัมฏัฐานกบัทานพระอาจารย หลงัจากไดมอบกายถวายตวัแลว วา

นพิพานสัสะ เม ภนัเต สจัฉกิะระณตัถายะ กมัมฏัฐานงั เทห ิ(นพิพานมคัคทปีน)ี แปล
๑๑๐ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๑๘๗.
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ความวา ขาแตทานผเูจรญิ  ขอทานจงโปรดใหกมัมฏัฐานแกขาพเจา เพือ่ประโยชนแกการ
กระทำใหแจงซึ่งพระนิพพานตอไป

๔. คำตัง้สจัจอธษิฐาน

เมื่อไดรับกัมมัฏฐานจากอาจารยแลว ก็เขาไปสูหองกัมมัฏฐาน จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย อันเปนอามิสบูชาครั้งสุดทาย เพราะตลอดเวลาแหงการปฏิบัติใหเปนไปดวย
การปฏิบัตบิูชาอยางเดียว  ตั้งจิตใจใหเขมแข็งมั่นคง นอมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย คือ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ตลอดถึงคุณบิดามารดา ครู อุปชฌาย อาจารย และผูมี
บุญคุณทั้งหลาย และระลึกถึงคุณของเหลาเทพเจาที่สิงสถิตอยู ณ สถานที่ใกลและที่ไกล
ในที่ตางๆ ที่เปนสัมมาทิฏฐิ   ตลอดจนบรรพบุรุษที่ไดรักษาพระศาสนาตลอดมา แลวตั้ง
สจัจอธษิฐานไวอยางม่ันคงวา “ถาไมบรรลผุลตามทีต่นควรจะไดจะถงึเม่ือใด  ดวยกำลงัแหง
ความเพยีร ดวยความบากบัน่อยางไมทอถอย  ถงึแมวาเลอืดเนือ้จะเหอืดแหงไป เหลอือยแูต
หนงั เอน็ กระดกู กต็าม เมือ่นัน้เราจะสละกำลงัทกุสวน เพือ่กระทำใหแจงซึง่พระนพิพาน
ขออำนาจคณุพระรตันตรยั คณุของผมูพีระคณุ และคณุของเทวดา ตลอดความสตัยความจรงิ
ที่ตั้งไวนี้ จงมาเปนพลวปจจัย และคุมครองปองกันอันตรายทั้งปวง ใหการปฏิบัติเห็นธรรม
รธูรรม ตามคำสัง่สอนของพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา เทอญ”

๕. คำแผเมตตา

เมือ่อธษิฐานเสรจ็แลว กแ็ผเมตตาใหแกตวัเองและผอูืน่ ตลอดสรรพสตัวทัว่ไป
  ก) แผเมตตาใหแกตนเอง วาดังนี้

อะหงั สขุโิต โหมิ ขอใหขาพเจาจงมีความสุข
อะหงั นทิทกุโข โหมิ ขอใหขาพเจาจงปราศจากทุกข
อะหงั อะเวโร โหมิ ขอใหขาพเจาจงปราศจากเวรภัย
อะหงั อพัย๎าปชโฌ โหมิ ขอใหขาพเจาจงปราศจากอปุสรรค
อะหงั อะนโีฆ โหมิ ขอใหขาพเจาจงปราศจากความลำบาก
สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรามิ รกัษาตนใหมคีวามสขุเถดิ
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  ข) แผเมตตาใหแกคนอืน่ สตัวอืน่ วาดงันี้
สพัเพ สตัตา สตัวทัง้หลายทีเ่ปนเพือ่นทกุข เกดิแกเจบ็ตายดวยกนัทัง้หมดทัง้สิน้
อะเวรา โหนต ุ จงเปนสขุๆ เถดิอยาไดมเีวรแกกนัและกนัเลย
อพัยาปชฌา โหนต ุ จงเปนสขุๆ เถดิ อยาไดเบยีดเบยีนซึง่กนัและกนัเลย
อนฆีา โหนต ุ จงเปนสขุๆ เถดิ อยาไดมคีวามทกุขกายทกุขใจเลย
สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต ุ จงมคีวามสขุกายสขุใจ รักษาตนใหพนจากทกุขภยั

ทัง้สิน้เถดิ

๖. เจรญิพทุธคณุ ธรรมคณุ และสงัฆคณุ วาดงันี้

อติปิโส ภะคะวา อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ วชิชาจะระณะสมัปนโน สคุะโต โลกะวทิู
อะนตุตะโร ปรุสิะทมัมะสารถ ิสตัถา เทวะมะนสุสานงั พทุโธ ภะคะวาติ

 (แลวหมอบกราบลงวา)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
พทุเธ กกุมัมงั ปะกะตงั มะยา ยงั
พทุโธ ปะฏคิคณัห๎ะต ุอจัจะยนัตงั
กาลนัตะเร สงัวะรติงุ วะ พทุเธฯ

สว๎ากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม สนัทฏิฐิโก อะกาลโิก
เอหปิสสโิก โอปะนะยโิก ปจจตัตงั เวทติพัโพ วญิหูตีิ

 (แลวหมอบกราบลงวา)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
ธมัเม กกุมัมงั ปะกะตงั มะยา ยงั
ธมัโม ปะฏคิคณัห๎ต ุอัจจะยนัตงั
กาลนัตะเร สงัวะรติงุ วะ ธมัเมฯ

สปุะฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ อชุปุะฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ

ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต
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สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี-
กะระณโีย อะนตุตะรงั ปญุญกัเขตตงั โลกสัสาติ

 (แลวหมอบกราบลงวา)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
สงัเฆ กกุมัมงั ปะกะตงั มะยา ยงั
สงัโฆ ปะฏคิคณัห๎ต ุอจัจะยนัตงั
กาลนัตะเร สงัวะรติงุ วะ สงัเฆ ฯ

๗. ผทูีเ่ปนพระอาจารยสอนจะกลาวใหโอวาท และแนะนำหลกัในการปฏบิตัทิีเ่รยีกวา
“ใหกัมมัฏฐาน” ตามสมควรแกเวลา  ซึ่งผูปฏิบัติจะตองจดจำและพึงนำไปเปนหลักในการ
ปฏบิัตติอไป๑๑๑

ค. ขอทีค่วรเวน ในการเจรญิกมัมัฏฐาน
ขอทีค่วรเวนในการเจรญิกมัมฏัฐาน ม ี๗ ประการคอื

๑. กมมฺารามตา  ประกอบกจิอืน่เสยี เชน เขยีนหนงัสอื อานหนงัสอื
สวดมนต เปนตน อนัไมใชกจิในการเจรญิกมัมฏัฐาน

๒. ภสสฺรามตา  มวัแตคยุกนัเสยี ไมตัง้ใจกำหนด
๓. นทิทฺารามตา  มวัแตเหน็แกนอน  นอนมากทำความเพยีรนอย  โยคบีคุคล

นอนแตนอยเพยีงคนืละ ๔ ชัว่โมง ตัง้แต ๒ นาฬกิา ถงึ ๖ นาฬิกากพ็อ
กลางวนัหามนอน จงนกึถึงคำเกาทีก่ลาวไววา คชาพ ีฤๅษีผอม นัน้เปนเครือ่ง
เตือนใจ

๔. สงคฺณกิารามตา  พอใจคลกุคลอียกูบัหมคูณะ  ไมชอบอยตูามลำพงั
๕. อคตุตฺทวฺารตา  ไมสำรวมทวารทัง้ ๖ ดวยดี
๖. โภชเน อมตตฺฺตุา ไมรจูกัประมาณในการบรโิภค คอืกนิอิม่เกินไป  ควร

๑๑๑ ฝายวปิสสนาธรุะ (รวบรวม), “คมูอืการปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐานเบือ้งตน”, การปฏบิตัวิปิสสนาเพือ่พฒันาบคุลากร
มหาวทิยาลยั รนุที ่๖, ๘-๑๒ สงิหาคม ๒๕๔๘, หนา ๘-๙.
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คะเนวาอกี ๕ คำจะอิม่ ใหหยดุ เปนพอดี
๗. ยถาวมิตุตฺํ จติตฺํ น ปจจฺเวกขฺติ  จติจบัอารมณใด ไมกำหนดอารมณนัน้

หรอืจติตกไปโดยอาการใด ไมกำหนดรโูดยอาการนัน้๑๑๒

ง. ขอทีค่วรปฏบิตัใินการเจรญิกมัมฏัฐาน
นอกจากตองปฏิบัติตามนัยที่ตรงกันขามกับขอที่ควรเวน เชนประกอบแตกิจที่เพง

กมัมัฏฐานโดยไมประกอบกจิอืน่  ตัง้ใจกำหนดโดยไมคยุกบัผอูืน่เปนตน ทัง้ ๗ ขอนัน้แลว ยงั
มขีอทีค่วรปฏบิตัอิยอูกีมากมายหลายประการ  ทีส่ำคญัอนัควรยกขึน้มากลาวในทีน่ีน้ัน้ ไดแก

๑. ตองมขีนัต ิมคีวามอดทนพรอมทัง้ ๓ ประการ คอื
ก) อดทนตอความยากลำบาก
ข) อดทนตอทกุขเวทนา
ค) อดทนตอความเยายวนของกเิลส

๒. เพื่อใหขันติธรรมนั้นสมบูรณ จะตองตั้งใจอยางแนวแนในการเจริญ
กมัมฏัฐานวา แมเนือ้จะเหอืดเลอืดจะแหง คงเหลอืแตหนงั เอน็ กระดกู
กจ็ะไมทอถอยละเลกิไปจนกวาจะบรรลถุงึธรรมทีก่ำลงับำเพญ็เพยีรอยนูี้

๓. เพือ่ใหสมประสงคตามขอ ๒ จะตองกระทำอนิทรยีใหเสมอกนั คอื สทัธา
กบัปญญาจะตองเสมอกนัคหูนึง่  วริยิะกบัสมาธอิกีคหูนึง่นี ้  กจ็ะตองให
เสมอกนัดวย ทัง้นีเ้พราะ
- สทัธากลา ทำใหเชือ่อยางงมงาย ไมคำนงึถงึเหตผุล
- สทัธาออน ทำใหความเลือ่มใสนอยเกนิควร ชวนจะใหเลกิปฏบิตัิ
- ปญญากลา ทำใหคดิออกนอกลนูอกทาง
- ปญญาออน ทำใหไมเขาถงึเหตผุลตามความเปนจรงิ
- วริยิะกลา ทำใหคดิพลาน ฟงุซานไป
- วริยิะออน ทำใหเกียจคราน
- สมาธกิลา ทำใหตดิในความสขุนัน้เสยี

๑๑๒ ขนุสรรพกจิโกศล (โกวิท ปทมะสนุทร), ผรูวบรวม, คมูอืการศกึษาพระอภธิรรม ปรจิเฉทที ่๙ ปกณิณกสงัคหวภิาค,
หนา ๓๑.
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- สมาธอิอน ทำใหไมถงึอปุจารภาวนา อปัปนาภาวนา
- สวนสตไิมมเีกิน มแีตขาดอยรู่ำไป๑๑๓

จ. การกำหนด
การกำหนด มาจากภาษาบาลวีา สลัลกัขณา เปนคำไวพจนของคำวา วปิสสนา๑๑๔

และยังหมายถึง “ปริญเญยยะ” เชนคำวา “พองหนอ ยุบหนอ” ถือวาเปนการกำหนด
ทกุขอรยิสจั เพราะภาวะทีพ่องยบุเปนความทกุขโดยสภาวะ  แมจะไมไดรบัความเจบ็ปวด แต
ก็เปนกอนทุกขของขันธ ๕   “รูปูปาทานขันธ” ที่อยูในหลักไตรลักษณ๑๑๕ การกำหนดรู
(แนวยบุหนอ-พองหนอ) คอืการใสใจ การนกึในใจ การพูดในใจ พรอมกบัอาการทีเ่กดิข้ึนทาง
กายและใจ ใหไดปจจบุนั ไมกอนไมหลงักบัอาการทีเ่กดิข้ึน คอืกำหนดและรอูาการไปพรอม
กนั  เหมอืนกบัการวางจติเปนเพยีงผกูำหนดร ูแลวปลอย อยาไปอยากใหเปนอยางนัน้อยาง
นี ้กจ็ะเหน็ความเปนจรงิ  หมายถงึการกำหนดรตูามสภาพทีเ่ปนจรงิๆ โดยไมมกีารวิเคราะห
วิจารณใดๆ ทั้งสิ้น   เทคนิคการปฏิบัติแนวพองยุบนั้น จะไมใหไปวิเคราะหวิจารณ  คือ
กำหนดไปตรงๆ ทีส่ภาวะนัน้ๆ ปรากฏ โดยไมตองไปแยกแยะวาอนัใดเปนรปูอนัใดเปนนาม
เพราะรูไปก็ยังเปนบัญญัติ หากสภาวะที่แทจริงยังไมเกิด  แตก็ไมใหไปบังคับวาตองไมคิด
ถาเกิดความคิดขึ้น ก็ใหกำหนดที่อาการคิด เพราะอาการคิดก็เปนอารมณวิปสสนา  ให
กำหนดเชนกัน แตสิ่งที่คิดวาอันนี้เปนนาม อันนี้เปนรูป เปนบัญญัติไมตองไปสนใจ คำวา
“กำหนดรอูารมณ”  คอื การกำหนดแลวรอูารมณอยางใดอยางหนึง่ หมายถงึ เหน็อารมณ
ตางๆ โดยความสิน้ไป โดยความเสือ่มไป  การกำหนดรอูารมณคอื รปูนัน้ และเหน็อารมณ
คอืรปูนัน้โดยความสิน้ไปและเสือ่มไป๑๑๖

ประโยชนของการกำหนดรปู-นาม (ปรมตัถอารมณ) ม ี๖ ประการ คอื
๑. จติตัง้มัน่เปนสมาธ ิ(ขณกิสมาธ)ิ ทำใหสมาธเิจรญิขึน้และสตอิยกูบัปจจบุนัไดดขีึน้
๒. เกิดสตสิมัปชญัญะละอตัตาตวัตน

๑๑๓ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๓๐-๓๑.
๑๑๔ อภ.ิ ธ. (ไทย) ๓๔/๕๘๔/๑๖๘-๙.
๑๑๕ พระศรวีรญาณ ว,ิ มารจูกัวปิสสนากรรมฐานแบบพองหนอ-ยบุหนอ, (กรงุเทพฯ : บจก. สหธรรมกิ, ๒๕๔๑), หนา ๔๒.
๑๑๖ พระเมธกีติโยดม (พณิ กติตฺปิาโล), ธนติ อยโูพธิ(์แปล), วสิทุธมิรรค เลม ๓, หนา ๓๓๗.
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๓. สัง่สมเหตปุจจยั เพ่ือเวนไกลจากกเิลส
๔. รูถวนทั่วอยางวิเศษในปจจุบันขณะ ทำใหเทาทันตอสิ่งที่ปรากฏ และเห็นอยาง

ชัดเจนของอาการนั้น
๕. ละความเกยีจคราน สะสมญาณหยัง่รู
๖. กอบกอูสิรภาพกำราบกเิลส และสกดักัน้กเิลสไมใหไหลเขาสจูติเพิม่ข้ึน๑๑๗

อานสิงสของการกำหนดพอง-ยบุ  ม ี๗ ประการ ไดแก

๑. สกักายทฏิฐหิาย

เนือ่งจากขณะทีเ่ขาไปกำหนดรแูลว กจ็ะรวูา เชน พอง-ยบุ ทีอ่ยใูนตวัเรา มใิชเรา
สตัว บคุคล ตวัตน เราเขา   เมือ่เขาใจอยอูยางนีก้ช่ื็อวา ขจดัสกักายทฏิฐิได

๒. สมัมาทฏิฐมิรรคเกดิ

เมือ่ขณะกำหนด เชน พอง-ยบุ อยนูัน้  ความสำคญัมัน่หมายวา พอง-ยบุ ของเราไม
ม ี ความรสูกึยนิดยีนิรายไมเกดิ และไมมคีวามรสูกึยนิดยีนิรายในโลภะ โทสะ และ โมหะ  ผลคอื
กิเลสก็ไมเขามาเจือในจิต

๓. ตทงัคปหาน ดบักเิลสชัว่ขณะ

เมือ่กำหนดอย ู  กเิลสดบัไปชัว่ขณะ  ดบัไปหายไปชัว่ขณะหนึง่ จงึเปนตทงัคปหาน
คอืประหานกเิลส หรอืดบักเิลสชัว่ขณะหนึง่  มใิชตลอดกาล

๔. เกดิอนจิจานปุสสนา

ในขณะกำหนด จะเกดิการเหน็ถงึความตัง้อยไูมได  “พอง-ยบุ” ไมเทีย่ง โดยมกีาร
เกดิขึน้ ตัง้อย ูและดบัไปเปนธรรมดา

๕. ทกุขสจั

เมือ่กำหนดอาการ เชน พอง-ยบุ อย ูอาการนัน้ๆ จะแสดงสภาวลกัษณะใหเหน็วา
พระไตรลกัษณ การเกิดดบั เกดิความเบือ่หนายและไมพอใจในรปูนาม ทีเ่รยีกวา ทกุขภายในใจ
๑๑๗ พระอธกิารสมศกัดิ ์โสรโท, คมูอืการพฒันาจติตามแนวสตปิฏฐาน ๔ สำหรบัผปูฏบิตัใิหม, (กรงุเทพฯ : บจก. ศรอีนนัต

การพมิพ, ๒๕๔๖), หนา ๕๒.
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๖. สสัสตทฏิฐหิาย

ผลการจากกำหนดพอง-ยบุทำใหเหน็วา พองกเ็กดิดบั ยบุกเ็กดิดบั มไิดเนือ่งเปนอนั
เดยีวกนั  เมือ่เขาใจอยางนี ้เรยีกวา  สนัตตขิาด คอื ความสบืตอขาดไป

๗. อจุเฉททฏิฐหิาย

เมือ่เขาใจวา พอง-ยบุ มไิดเปนอนัเดยีวกนั  รปูนามสงัขารมไิดสบืตอเนือ่งกนัเปนอนั
เดยีวกนั  กท็ำใหเขาใจวา รปูนาม แตกาลกอนไมม ีแตเดีย๋วนีเ้กดิม ีถงึเกดิมมีากจ็รงิ แต
กต็องแตกสลายไปดบัไปเปนธรรมดา  มไิดสญูสิน้ไป หากรปูนามยงัมกีิเลสอย๑ู๑๘  หลกัการ
ปฏบิตัคิอื ใหเฝาสงัเกต จบัตาด ูหรอืใหมสีตอิยกูบัปรากฏการณใดๆ กต็าม  ไมวาทางรปูหรอื
นาม ทีม่นัเกดิขึน้ตามความเปนจรงิ   การปฏบิตันิีม้ใิชเพยีงวธิทีีเ่รยีบงายเทานัน้ แตยงัเปน
วธิทีีม่ปีระสทิธภิาพอยางยิง่ยวดอกีดวย  ในการปฏบิตัใิหบรรลผุลสำเรจ็ตรงตามเปาหมาย คอื
พระนพิพาน   ฉะนัน้ ความเพยีรเพือ่ใหเกิดสตนิีเ้ปนสิง่ทีส่ำคญัมาก ในการนำเราสทูีส่ดุแหง
ทกุข  ดงันัน้ ไมวารปูนามใดๆ ทีไ่มตองกำหนดหรอืไมตองมสีตริทูนัแตละปรากฏการณ จงึไม
ม ีและทกุๆ ปรากฏการณของรปูและนาม  จงึลวนแตตองกำหนดทัง้นัน้   ตองเฝาจบัตาสงัเกต
ดตูามทีม่นัเปนจรงิในทกุอริยิาบถ ทัง้ภายนอกและภายใน   ซึง่สรปุรวมกค็อื การกำหนดรปู
และนาม ใหไดปจจบุนั อยางตอเนือ่งในทกุๆ ขณะของจติทีก่ำลงัรบัอารมณอย ู   เพือ่เปน
ปจจยัใหวปิสสนาญาณเกดิขึน้ เรือ่ยไปจนกระทัง่เขาสพูระนพิพาน๑๑๙

การเจรญิวปิสสนากมัมฏัฐาน เพือ่ตองการใหอนิทรยีเสมอกนั  เปนสิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุ
ถาหากจะพยายามปลุกแตสมาธิกันเรื่อยไปไมหยุดยั้ง จนกระทั่งเปนอุปจารสมาธิ และ
อปัปนาสมาธ ิ แบบทำสมถกมัมฏัฐานแลว กจ็ะไดสมาธมิากมายแตอยางเดยีว   สวนศรทัธา
วริยิะ สต ิปญญา ทัง้ ๔ อยางนีก้เ็กิดนอยหรอืไมเกดิเลย  เปนอนัวา อนิทรยีทัง้หลายไมเสมอ
กนั   เมือ่อนิทรยีเหลือ่มล้ำต่ำสงูไมเทากนัเชนนีแ้ลว  การบำเพญ็วปิสสนากไ็มไดผล วปิสสนา-
ญาณจะเกิดขึ้นไมไดเลยหากขาดความเสมอกันแหงอินทรีย   การบำเพ็ญวิปสสนาจึงไมใช
๑๑๘ พระมหาอเุทน ปญญาปรทิตัต, รวมรวมเรียบเรยีง, การปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานตามหลกัสตปิฏฐาน ๔, พระอาจารย

ดร.ภทัทนัตะ อาสภเถระ ธมัมาจริยะ อคัคมหากมัมฏัฐานาจรยิะ, สำนกัวปิสสนา มลูนธิวิเิวกอาศรม ชลบรุ,ี หนา ๒๐-๒๔.
๑๑๙ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๖๔.
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อปุจาระและอปัปนาสมาธ ิแบบบำเพญ็สมถะ  เพราะสมาธจิะมากเกนิขนาดไป แตใชสมาธิ
อกีชนดิหนึง่ช่ือวา ขณกิสมาธ ิ  คอืสมาธเิฉพาะขณะหนึง่ๆ  เมือ่ใชสมาธแิตพอประมาณคอื
ขณกิสมาธนิีแ้ลว กม็โีอกาสทีจ่ะใหอนิทรยีทัง้ ๔ ทีเ่หลอืเกดิข้ึนอยางเหมาะสม   สรปุวา การ
บำเพญ็วปิสสนานี ้แทนทีจ่ะใชสมาธมิากมาย  กก็ลบัลดสมาธลิงมาใหพอควรกบัอนิทรยีอืน่ๆ
ทีเ่หลอื เพ่ือใหเกดิความเสมอกนั   เมือ่วปิสสนากมัมฏัฐานจำเปนตองใชขณกิสมาธเิชนนี ้  แต
เวลาทีป่ฏบิตัเิขาจรงิ  การณกลบัปรากฏวา ในขณะทีโ่ยคาวจรบคุคลกำหนดรตูามอาการโดย
คำภาวนานัน้   หากขณกิสมาธมิกีำลงัออนปรากฏไมชดัเจน  เชน ตัง้สตกิำหนดภาวนาในใจ
วา “พอง” นัน้   อาการพองนัน้จะปรากฏตัง้อยนูานกวาคำภาวนา   คอืเพยีงแตอาการพอง
ปรากฏไดครัง้หนึง่ คำภาวนาวา “พอง” กห็มดเสยีแลว แตอาการพองยงัมอียตูอไป    เมือ่
เปนเชนนี ้ สมาธทิีเ่กิดจากคำภาวนาวา “พอง”  กส็ะดดุหยดุลง ไมตดิตอไปตามสภาวะของ
อาการพองซึง่ ยงัปรากฏตอไปอยางชดัเจน   ใจของโยคบีคุคลกจ็ะกระวนกระวาย เพราะ
สมาธมิกีำลงันอยเกนิไป   แตถาเติมคำภาวนาลงไปอกีคำหนึง่  กจ็ะเปนการเพิม่กำลงัใหสมาธิ
ตัง้อยนูานพอดกีบัอาการทีป่รากฏ ตามสภาวะทีเ่ปนจรงิ   ฉะนัน้ ทานจงึบญัญตัใิหเพิม่คำวา
“หนอ” ซึง่ตรงกับคำบาลวีา “วต” เขาดวย   เมือ่เตมิเขาเชนนี ้ สมาธยิอมจะดำเนนิไปได
โดยสะดวกด ี  ถาจะเปรยีบ กเ็หมอืนกบัแสงสวางของไฟนอีอน ขณะกำลงัไฟไมพอ หากได
หมอเพิม่ไปมาชวย  แสงสวางก็จะแจมจา ไมมมีดืสลวัหรอืดบัอกีตอไป  เปนกมัมญัญตาควร
แกงานฉนัใด คำวา “หนอ” กเ็ปรยีบไดกบัหมอเพิม่ไฟ คอืทานเพิม่เขามาเพือ่ใหสมาธมิกีำลงั
พอสมควร   เม่ือสมาธไิดกำลงัพอด ีกเ็ปนสมาธทิีเ่รยีกไดวา กมัมญัญตา ควรแกการเจริญ
วปิสสนา   เรือ่งนีแ้มจะอธบิายอยางยดืยาว กร็สูกึวาจะเขาใจยาก   แตทานทีเ่คยปฏบิัติ
วปิสสนาไดผานพบของจรงิในขอนีม้าแลว  คงจะทราบไดด ี   นอกจากนีค้ำวา “หนอ” กไ็ม
เปนคำทีน่ารงัเกยีจอะไร  อยางทีบ่างทานรสูกึตะขดิตะขวงใจอย ูเพราะในพระบาลพีทุธฎกีา
กม็คีำนีป้รากฏอยดูัง้เดมิ เชน อนจิจฺา วต = ไมเทีย่งหนอ,  อญฺาส ิวต = ไดรแูลวหนอ,
อโห วต = โอหนอ ดงันีเ้ปนตน  เทาทีก่ลาวมาแลวทัง้หมดนี ้ พอทีจ่ะสรปุไดวา คำวา “วต
หนอ” นี้มีประโยชนมาก  ตอการบำเพ็ญวิปสสนา  ซึ่งตองใชปญญาและความเพียรอยาง
ละเอยีดลกึซึง้  และเปนทีน่าอศัจรรยในการทีท่านบญัญตัคิำนีไ้ว  สำหรบัเปนประโยคเขากบั
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คำภาวนาตามสภาวะของรปูนามทีป่รากฏ   นอกจากนัน้ วต แปลวา หนอ กไ็ด หรอื แปลวา
ธรรมทีย่งัสรรพสตัวใหขามซึง่วฏัฏสงสารกไ็ด  ดงัวเิคราะหวา วฏฏสสําร ํ ตาเรตตี ิ - วโต
(ธมโฺม) ธรรมใดยอมยงัสรรพสตัวใหขามซึง่วฏัฏสงสาร ฉะนัน้ธรรมนัน้ไดชือ่วา หนอ๑๒๐

ฉ. การปฏบิตัใินอริยิาบถยอยตางๆ
การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน เพื่อใหสติไดปจจุบันและเกิดความตอเนื่อง ใหผูฝก

กำหนดในทกุอริยิาบถ นอกเหนอืจากยนื เดนิ นัง่ โดยใหกำหนดอยางละเอยีดทกุขณะทีจ่ติ
ทำงาน๑๒๑   ประโยชนของการกำหนดอริยิาบถยอย ม ี๕ ประการ๑๒๒ คอื

- ปดชองวางการกำหนด ในอริยิาบถอืน่ๆ
- ทำใหการกำหนดมคีวามตอเนือ่งไมขาดสาย
- วริยิะ สต ิสมาธ ิปญญา เกือ้กลูกนัคอนขางมาก
- สงเสรมิใหอนิทรยี ๕ เทากัน (สทัธา วริยิะ สต ิสมาธ ิและปญญา)
- มคีวามรอบคอบ ไมหลงลมื ชวยเพิม่ประสทิธภิาพในการทำงานในดานอืน่ๆ ดวย

๑. วธิกีำหนด เวลานอน และ ตืน่นอน

อริยิาบถนอน  เปนเรือ่งสำคญัอยางยิง่   ผปูฏบิตัคิวรใหความสำคญัใหมาก  อยา
ปลอย ปละละเลยเปนอนัขาด  ตองเพยีรพยายามกำหนดใหไดทกุครัง้ทีน่อน อยางตอเนือ่ง
และละเอยีดทีส่ดุ   ถาปฏบิตัไิดชำนาญแลว  ในเวลาทีเ่จบ็ปวย หรอืเวลาใกลจะตาย กจ็ะ
เปนประโยชนอยางยิง่ ในอริยิาบถนอน   หากไมฝกจนชำนาญ จติทีค่มุอารมณเวลาใกลตาย
จะขาดพลัง   วิธีปฏิบัติคอื ขณะที่เอนตัวลงจะนอน  พึงกำหนดตามจริงของกิริยาอาการ
และทาทางของกายจนกวาจะนอน  แลวกก็ำหนดพองหนอ ยบุหนอ จนกวาจะหลบั  หลบัไป
เมือ่ใดกไ็มตองไปใสใจ   การมสีตกิำหนดรตูวัอยเูสมอนี ้ เปนการปฏบิตัติามอริยิาบถปพพะ
กายานปุสสนาสตปิฏฐานแหงมหาสตปิฏฐานสตูร ทีว่า “เมือ่นอนอยกู็ใหรชูดัวา นอนอย”ู๑๒๓

๑๒๐ พระภทัทนัตะ อาสภมหาเถระ อคัรมหากมัมฏัฐานาจรยิะ, วปิสสนาธรุะ, (กรงุเทพฯ : บจก. ซ ี๑๐๐ ดไีซน, ๒๕๓๖), หนา
๒๕๓-๒๕๖.

๑๒๑ พระมหาไสว ญาณวโีร, วปิสสนาภาวนา, หนา ๑๘๙-๑๙๐.
๑๒๒ พระอธกิารสมศกัดิ ์โสรโท, คมูอืการพฒันาจติตามแนวสตปิฏฐาน ๔ สำหรบัผปูฏบิตัใิหม, หนา ๕๓.
๑๒๓ ท.ี ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๕/๓๐๔.
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นอกจากทานอนปกต ิผปูฏบิตัอิาจจะนอนตะแคงแบบสหีไสยาสน เอาขางขวาลง  หรอืตะแคง
ขวา วางเทาเหลือ่มเทากไ็ด๑๒๔   ประโยชนของการนอนกำหนดอริยิาบถ ม ี๓ ประการคอื

- ชวยใหหลบังาย และไมกงัวล
- จิตเปนสมาธิไดงาย
- เปนการพักผอน และเปนการเชื่อมโยงอิริยาบถอื่นใหสม่ำเสมอ เพื่อเสริม

สัมปชัญญะ๑๒๕

ขอควรระวงัในอริยิาบถนอน ม ี๔ ประการ คอื
- ถนีมทิธะ ความงวงเหงาหาวนอน เซือ่งซมึ เกดิข้ึนไดงาย
- ไมควรนอนมากเกนิไปสำหรบัผมูงุปฏบิตัจิรงิๆ อยางมาก ไมควรเกนิ ๖ ชัว่โมง

ความเกยีจครานเกดิขึน้ไดงาย  อยาเหน็แกนอนเกนิไป
- ผปูฏบิตัทิีม่งุความสขุสงบในชวีติ ตองการหลบัพกัผอน กไ็มตองตัง้ใจกำหนดมาก๑๒๖

รายละเอยีดวธิปีฏบิตัใินอริยิาบถตืน่นอน คอื ใหผปูฏบิตัธิรรมตืน่นอนเวลา ๐๔.๐๐ น.
โดยมเีสยีงระฆงัตปีลกุทกุวนั  เม่ือตืน่แลวกท็ำกจิวตัรสวนตวัโดยการกำหนดทกุอยาง  จะขอ
ยกตวัอยางการกำหนดตัง้แตตืน่นอนมาใหดพูอเปนตวัอยาง (สำหรบัผไูมเคยกำหนด) ดงันี้

ขณะรสูกึตวัตืน่นอน กำหนดวา ตืน่หนอๆๆ (กำหนดทีค่วามรสูกึทีเ่กดิข้ึน) หรอืถาได
ยนิเสยีงนาฬกิาปลกุหรอืเสยีงระฆงั กก็ำหนดวา ไดยนิหนอๆ   ขณะลมืเปลอืกตาขึน้ กำหนด
วา ลมืหนอๆๆ  ขณะเห็นภาพตางๆ กำหนดวา เหน็หนอๆๆ   ขณะกระพรบิตา กำหนดวา
กระพรบิหนอๆๆ  ขณะขยบัตวัลกุขึน้ กำหนดวา ขยบัหนอๆๆ   ขณะคอยๆ ยนัตวัลกุขึน้
กำหนดวา ลกุหนอๆๆ  ขณะนัง่อย ูกำหนดวา นัง่หนอๆๆ   ขณะลกุขึน้ กำหนดวา ลกุหนอๆๆ
ขณะยนือย ูกำหนดวา ยนืหนอๆๆ   ขณะเดนิไปเปดไฟ กำหนดวา ขวายางหนอ ซายยาง
หนอ  เมือ่ถงึทีเ่ปดไฟ กำหนดวา ยนืหนอๆๆ   ขณะยกมอืขึน้ กำหนดวา ยกหนอๆๆ  ขณะเคลือ่น
มอืไป กำหนดวา ไปหนอๆๆ    ขณะมอืถกู สวติซไฟ กำหนดวา ถกูหนอ  ขณะกดสวติซ
กำหนดวา กดหนอ   ขณะลดมอืลงแนบลำตวั กำหนดวา ลงหนอๆๆ  ถาจะเกบ็ผาหม พบัที่
๑๒๔ พระมหาไสว ญาณวโีร, วปิสสนาภาวนา, หนา ๑๘๖.
๑๒๕ พระอธกิารสมศกัดิ ์โสรโท, คมูอืการพฒันาจติตามแนวสตปิฏฐาน ๔ สำหรบัผปูฏบิตัใิหม, หนา ๕๓.
๑๒๖ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๕๔.
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นอน กใ็หกำหนดรตูามอาการนัน้ๆ เชน ยกหนอ ไปหนอ จบัหนอ (ผาหม)  พบัหนอๆๆ  ยก
หนอ  ไปหนอ  วางหนอ เปนตน

สวนการกำหนดนอน ก็ใหกำหนดคลายๆ กัน ในทากลับกันกับการกำหนดตื่นนอน
โดยใหกำหนดในทกุอริยิาบถใหละเอยีดและชาทีส่ดุ อยางตอเนือ่ง  และกำหนดทีท่องพองหนอ
ยบุหนอ นอนหนอ หลบัหนอ จนกวาจะหลบัไป เปนตน

๒. วธิกีำหนดเปด-ปด ประตหูองน้ำ

  ขณะเดนิไปหองน้ำ  กำหนดวา ขวายางหนอ ซายยางหนอ   ขณะยนือยหูนาประตู
กำหนดวา ยนืหนอๆๆ  ขณะสายตาเหน็ประต ูกำหนดวา เหน็หนอๆๆ  ขณะยกมอืขึน้ กำหนด
วา ยกหนอๆๆ  ขณะเคลือ่นมอืไป กำหนดวา ไปหนอๆๆ   ขณะทีม่อืถกูประต ูหรอืลกูบดิ
ประต ูกำหนดวา ถกูหนอ (ถารสูกึ เยน็ รอน ออน แข็ง กก็ำหนดรตูามความรสูกึนัน้ๆ)   ขณะจบั
กำหนดวา จบัหนอ  ขณะหมนุลกูบดิ กำหนดวา หมนุหนอๆๆ   ขณะผลกับานประต ูกำหนด
วา ผลกัหนอๆๆ   ขณะปลอยมอืจากลกูบดิ กำหนดวา ปลอยหนอๆ   ขณะกาวเขาไปหองน้ำ
กำหนดวา ขวายางหนอ ซายยางหนอ   ขณะยนือย ูกำหนดวา ยนืหนอๆๆ  ขณะกลบัตวัเพือ่
ปดประต ูกำหนดวา กลบัหนอๆๆ (กำหนดปดประต)ู   ขณะเหน็ประต ูกำหนดวา เหน็หนอๆๆ
ขณะยกมอืขึน้ กำหนดวา ยกหนอๆๆ   ขณะเคลือ่นมอืไป กำหนดวา ไปหนอๆๆ   ขณะทีม่อื
ถกูประต ูหรอืลกูบดิประต ูกำหนดวา ถกูหนอ, จบัหนอ  ขณะหมนุลกูบดิ กำหนดวา หมนุ
หนอๆๆ  ขณะดงึบานประตปูด กำหนดวา ดงึหนอๆ   ขณะกดลกูบดิประต ูกำหนดวา กดหนอ
ขณะปลอยมอืลง กำหนดวา ลงหนอๆๆ   ขณะกลบัตวั กำหนดวา กลบัหนอๆๆ   ขณะเดนิไป
ทำอยางอืน่ กำหนดวา ขวายางหนอ ซายยางหนอ

หมายเหต ุถาสภาพของหองน้ำยอมแตกตางกนั  ดงันัน้ใหกำหนดตามสภาพแวดลอม
โดยกำหนดใหละเอยีดทีส่ดุเทาทีจ่ะทำชาได

๓. วธิกีำหนดถายปสสาวะ และอจุจาระ

เมือ่เขาหองน้ำเรยีบรอยแลว ถาจะทำกจิหนกัเบา กใ็หเริม่ตัง้แตการกำหนดตนจติที่
อยากทำ แลวเร่ิมกำหนดตัง้แตการถอดผา การนัง่ การเบง การรสูกึทีป่สสาวะหรอือจุจาระ
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เคลือ่นทีก่ารไดกลิน่ เปนตน  พยายามกำหนดใหไดรายละเอยีดมากทีส่ดุเทาทีจ่ะทำได

๔. วธิกีำหนด แปรงฟน

ถาจะแปรงฟนกก็ำหนดดงันี ้ ขณะเหน็แปรงกำหนดวา เหน็หนอๆๆ (เหน็แปรงสฟีน)
ขณะเคลือ่นมอืซายไปจบั กำหนดวา ไปหนอๆๆ  ขณะมอืถกูแปรงสฟีน กำหนดวา ถกูหนอ
ขณะจบัแปรง กำหนดวา จบัหนอ  ขณะนำแปรงสฟีนมา กำหนดวา มาหนอๆๆ ตอไปกำหนด
เอา ยาสฟีน  ขณะเหน็ยาสฟีน กำหนดวา เหน็หนอๆๆ  ขณะเคลือ่นมอืไปจบั กำหนดวา ไป
หนอๆๆ  ขณะมอืถกูยาสฟีน กำหนดวา ถกูหนอ  ขณะจบัยาสฟีน กำหนดวา จบัหนอ  ขณะนำ
ยาสฟีนมากำหนดวา มาหนอๆๆ  ขณะยกมอืไปจบัยาสฟีน กำหนดวา ไปหนอๆๆ  ขณะมอืถกู
ฝาปดยาสฟีนกำหนดวา ถกูหนอ  ขณะหมนุฝากำหนดวา หมนุหนอๆๆ  ขณะวางฝายาสฟีน
ลง กำหนดวา ลงหนอๆๆ ถกูหนอ ปลอยหนอ  ขณะยกแปรงมากำหนดวา ยกหนอๆๆ มา
หนอๆๆ  ขณะบบียาสฟีนใส กำหนดวา บบีหนอๆๆ  ขณะใสยาสฟีน กำหนดวา ใสหนอๆๆ
ขณะยืน่มอืไปจบัขนัน้ำ กำหนดวา ไปหนอๆๆ จบัหนอๆๆ (ขนัน้ำ) มาหนอ อาหนอ ถกูหนอ
(ถกูปาก) อมหนอ บวนหนอ  ขณะใสแปรงสฟีนเขาปาก กำหนดวา ใสหนอๆๆ ขยบัหนอๆๆ
หรอื ขึน้หนอๆ ลงหนอๆๆ  ขณะอยากบวนปาก (ทำปากขมบุขมบิ) กำหนดวา ขยบัหนอๆ
บวนหนอ  ขณะยกขนัน้ำมา กำหนดวา ยกหนอ มาหนอ ถกูหนอ อาหนอ ยกหนอ ถกูหนอ
ดดูหนอ เยน็หนอ อมหนอ บวนหนอ เงยหนอ เหน็หนอ (ใหกำหนดรตูามอาการเคลือ่นไหว
ตามทีเ่ปนจรงิทีแ่สดงนีเ้พือ่เปนตวัอยาง)

๕. วธิกีำหนด อาบน้ำ และใสเสือ้ผา
ขณะเหน็ขนัน้ำ กำหนดวา เหน็หนอ  ขณะยกมอืไป กำหนดวา ยกหนอ ไปหนอ  ขณะมอื

ถกูขนั กำหนดวา ถกูหนอ  ขณะจบัขนั กำหนดวา จบัหนอ (ขนัน้ำ)  ขณะยกขนัขึน้ กำหนด
วา ยกหนอ  ขณะเคลือ่นขนัไป กำหนดวา ไปหนอ  ขณะตกัน้ำ กำหนดวา ตกัหนอ  ขณะนำ
มา กำหนดวา มาหนอ  ขณะเทน้ำ กำหนดวา เทหนอ  ขณะรสูกึเยน็ กำหนดวา เยน็หนอ (ถา
ตกัหลายขนักก็ำหนดเหมอืนเดมิ)  ขณะวางขนัลง กำหนดวา วางหนอ  ขณะเหน็สบ ูกำหนด
วา เหน็หนอ (สบ)ู  ขณะยกมอืไปจบั กำหนดวา ยกหนอ  ขณะเคลือ่นมอืไปจะจบัสบ ูกำหนด
วา ไปหนอ  ขณะจบัสบกูำหนดวา จบัหนอ (สบ)ู  ขณะนำสบมูา กำหนดวา มาหนอ  ขณะ
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ถตูวัหรอืใบหนา กำหนดวา ถหูนอ  ถเูสรจ็แลว เกบ็สบเูขาทีเ่ดมิ กำหนดวา ไปหนอ  ขณะวาง
สบลูง กำหนดวา วางหนอ

ขณะยกมือไปหยิบขันน้ำ กำหนดวา ยกหนอ ไปหนอ จับหนอ (ขันน้ำ) ไปหนอ
ตกัหนอ มาหนอ เทหนอ เยน็หนออาบเสรจ็แลว ไปหยบิผาเชด็ตวั กำหนดวา ยกหนอ, ไป
หนอ, จบัหนอ (ผาเชด็ตวั), มาหนอ, เชด็หนอๆๆ  ตอไปจะนงุผาหมผากใ็หกำหนดตามอาการ
ตามทีร่สูกึจริงๆ เปนธรรมชาตใิหชาๆ เทาทีจ่ะทำได  (การกำหนดกีค่รัง้อยรูะยะของการเคลือ่น
ไหว  กำหนดไดครัง้มากเทาไหรกด็เีทานัน้)   ออกจากหองน้ำมากก็ำหนดปดประต ูปดไฟ กำหนด
การหมผา การสวมใสเสือ้ผา เชน ยกหนอ ไปหนอ จบัหนอ มาหนอ ใสหนอ เปนตน ให
กำหนดตามอาการทีเ่ปนจรงิ ซึง่ไมลำบากอะไรเลย  ยกเวนแตเราจะขีเ้กยีจกำหนดเทานัน้  ใน
การกำหนดอยทูีห่องนัน้เราจะตองมสีจัจะ  ใหทำความรสูกึเหมอืนมคีรอูาจารยคอยดอูย ู เพราะ
ถาเราไมกำหนดกไ็มมใีครเหน็  แตครอูาจารยทานรนูะวาเราไมกำหนด  จะเสยีเวลาไปเทา
ไหรกบัการกำหนดกช็างมนั เพราะขณะทีเ่รากำหนดอริยิาบถยอยอย ู ถอืวาเรากำลงัปฏบิตัิ
วปิสสนาอยนูัน่เอง คอื ไดศลี สมาธ ิปญญา พรอมกนั

๖. วธิกีำหนดการเดนิไปสศูาลาปฏบิตัธิรรม

เมือ่ถงึเวลาปฏบิตัธิรรมตามตารางเวลาทีท่างสำนกัฯ กำหนด  ใหโยคทีีป่ฏบิตัทิีห่อง
ก็ใหเริ่มปฏิบัติอยูที่หอง  โยคีที่ตองการปฏิบัติที่ศาลาปฏิบัติธรรมก็ไปได   ถาเปนผูปฏิบัติ
ธรรมใหม ควรทีจ่ะไปปฏบิตัทิีศ่าลาปฏบิตัธิรรม  เพราะเมือ่ไปปฏบิตัทิีศ่าลาฯแลวจะทำใหเรา
มกีำลงัใจมคีวามเพยีรมากขึน้   ประโยชนของการลงปฏบิตัธิรรมรวมกนัทีศ่าลาปฏบิัตธิรรม
กค็อื ทำใหพระวปิสสนาจารยตรวจสอบการปฏบิตัธิรรมของโยควีา เดนิไดถกูตอง นัง่ไดถกู
ตองหรอืไม  เพราะไดเหน็กบัตา  ถาฟงจากการเลาเวลาสงอารมณแลวยงัไมชดั  แกอารมณ
ใหลำบากเหมอืนกนั  และเมือ่โยคเีหน็คนอืน่ตัง้ใจปฏบิติัจรงิ ทำใหเราพลอยปฏบิตัจิรงิไปดวย
เหน็คนอืน่เขาปฏบิตัชิา หรอืเดนินิม่ๆ เรากอ็ยากทำอยางนัน้บาง  ทำใหเกดิความเพยีรมมุานะ
ทีจ่ะทำยิง่ๆ ขึน้  และทำใหเราบงัคบัใจตนเองได   ถาอยคูนเดยีวทีห่องมกัตามใจตนเอง อยาก
ทำกท็ำ ไมอยากทำกไ็มทำ  งวงกน็อนเปนตน เพราะไมมใีครรไูมมใีครเหน็  กอนถงึเวลาลง
ปฏบิตัธิรรม (เชามดืเวลา ๐๔.๐๐ น.)  ใหผปูฏบิตัธิรรมทำกจิสวนตวัใหเรยีบรอย ตามทีเ่คย
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แนะนำแลว  ใหกำหนดอริยิาบถยอยใหละเอยีดทีส่ดุเทาทีจ่ะทำได  เมือ่แตงตวัเรยีบรอยแลว
กก็ำหนดเปด-ปดประต ูใสกญุแจหอง ดงันี้

ขณะลกุขึน้ยนืกำหนดวา ลกุหนอๆๆ   ขณะยนืเตม็ทีก่ำหนดวา ยนืหนอๆ  ขณะเดนิ
ไปทีป่ระตกูำหนดวา ขวายางหนอ ซายยางหนอ  ขณะถงึประตยูนือยกูำหนดวา ยนืหนอๆๆ
ขณะเงยหนาขึน้มองทีม่อืจบัประต ูกำหนดวา เหน็หนอๆๆ  ขณะยกมอืไปจบักำหนดวา ยก
หนอๆๆ ไปหนอๆๆ ถกูหนอ จบัหนอ ผลกัหนอๆๆ  ขณะเอามอืลง กำหนดวา ลงหนอๆๆ  กำหนด
เดนิออกไปวา ขวายางหนอ ซายยางหนอ  เมือ่เดนิพนประตเูขาไปแลวกำหนดยนืวา ยนืหนอๆๆ
กำหนดกลบัตวัวา กลบัหนอๆ ยกหนอๆๆ ไปหนอๆๆ ถกูหนอจบัหนอ ดงึหนอๆๆ  ขณะยกมอื
ไปจบักญุแจคลองสายย ูกำหนดวา ยกหนอ ไปหนอ จบัหนอ ใสหนอ กดหนอ  ขณะกลบัตวั
กำหนดวา กลบัหนอๆๆ กอนจะเดนิลงขางลาง ใหกำหนดเกบ็มอืกอน โดยเอามอืไขวกนัไวขาง
หนาหรอืขางหลงั ไมปลอยแกวงไปมา เพ่ือไมใหรบกวนสมาธเิวลากาวเดิน  ขณะทีเ่คลือ่นมอื
ซายมาไวทีห่นาทองนอยกำหนดวา เคลือ่นหนอๆๆ กำหนดชาๆ ใจตามรอูาการเคลือ่นไหวของ
มอื ตัง้แตยกขึน้จนกระทัง้เคลือ่นมาแนบกบัทองนอย ตาไมตองดมูอื เมือ่มอืถกูทองกำหนด
วา ถกูหนอ มอืขวา กก็ำหนดเชนเดยีวกนัวา เคลือ่นหนอๆๆ ถกูหนอ จบัหนอ (จบัทีข่อมอื
ดกีวาจบัทีฝ่ามอื) เสรจ็แลวกำหนดรอูาการยนืวา ยืนหนอๆๆ  ใหรสูกึในอาการยนื คอือาการ
ตัง้ตรงของรางกายทัง้หมด  ไมดเูฉพาะสวนใดสวนหนึง่  หรอืดไูลมาตัง้แตศรีษะจรดเทา พอรู
อาการดแีลวกำหนดในใจวา ยนืหนอๆๆ ชาๆ ใหกำหนด และรอูาการยนืควบคกูนัไปดวย  อยา
ทองแตปากเฉยๆ แตใจไมรอูาการ  “ปากกำหนดและใจรอูาการ  “ถาจะทำความเขาใจวา
ยนืเปนรปู  จติทีร่วูายนืเปนนาม กจ็ะด ี   ขณะเดนิไปทีบ่นัไดกำหนดวา ขวายางหนอ ซาย
ยางหนอ คำกำหนดกบัอาการตองเริม่และสิน้สดุพรอมกนั ไมกอนไมหลงักวากนั จงึจะเรยีก
วากำหนดไดปจจบุนั  ขณะเดนิอยใูหระวงัสายตา อยาเหลยีวซายแลขวา ใหทอดสายตาลง
พืน้ หางจากปลายเทาประมาณ ๔ ศอก เมือ่เดนิมาถงึบนัไดทีจ่ะลง ใหกำหนดวา ยนืหนอๆๆ
ขณะยกเทาขึน้กำหนดวา ยกหนอ  ขณะเคลือ่นเทาไปขางหนากำหนดวา ยาง (เคลือ่น) หนอ
ขณะหยอนเทาลงกบับันได กำหนดวา ลงหนอ  ขณะเทาถกูพืน้บนัได กำหนดวา ถกูหนอ เทา
ซายกก็ำหนดเหมอืนเทาขวา ยกหนอ ยางหนอลงหนอ ถกูหนอ  เมือ่เดนิลงบนัไดถงึดนิเรยีบ
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รอยแลวใหกำหนดรอูาการยนืวายนืหนอๆๆ  ขณะกลบัตวักำหนดวา กลบัหนอๆ  ขณะกลบั
ใหมีสติกำหนดรูอาการที่เทายกขึ้นเคลื่อนไปและวางลง รูใหตรงกับอาการ แลวใหกำหนดรู
อาการยนืวา ยนืหนอๆๆ   ขณะยกเทาขึน้กำหนดวา ยกหนอๆ เคลือ่นเทาใสรองเทาพรอม
กำหนดวา สวมหนอๆ หรอืเคลือ่นหนอๆๆ กไ็ด   ขณะเทาถกูรองเทากำหนดวา ถกูหนอ  ขณะจะ
หนัตวักลบักำหนดวา กลบัหนอๆๆ  ขณะออกเดนิไป กำหนดวาขวายางหนอ ซายยางหนอ
เดนิสศูาลาปฏบิตัธิรรม   ในระหวางเดนิไปสศูาลาปฏบิตัธิรรม มกัจะมมีารมาขดัขวางการ
ปฏบิตัธิรรม เชน ความอยากจะดปูายประกาศ  ปายคำกลอนตางๆ อยากทราบวาใครเดนิ
สวนทางมา  ใหหยดุเดนิแลวกำหนดรอูาการอยากวา อยากดหูนอๆ เมือ่ความอยากหายแลว
กเ็ดนิตอไป หรอืมคีนเขามาทกัทาย กใ็หหยดุเดนิ  อยามองสบตาเขา ใหทอดสายตาลงต่ำ
ถาไดยนิเสยีงเขาพดู กใ็หกำหนดวาไดยนิหนอๆๆ  ถาจะพดูโตตอบเขากใ็หกำหนดจติทีอ่ยาก
จะพดูกอนวา อยากพดูหนอๆๆ

ขณะพดูกก็ำหนดรอูาการทีป่ากขยบัขึน้ลง  พดูใหนอยและสัน้ และบอกวา “ตองขอโทษ
ดวย ดฉินักำลงัอยรูะหวางเขากรรมฐาน  พระอาจารยทานหามไมใหพดู  มอีะไรคอยพดูเมือ่
ดฉินัออกกรรมฐานแลว  ดฉินัขอตวัไปปฏบิตัธิรรมกอนนะคะ”  พดูจบแลวกก็ำหนดเดนิตอ
ไป  อยากจะขอรองผมูาปฏบิตัธิรรมทกุทาน  หากไมมกีจิจำเปน อยาไดเขาไปพดูคยุทกัทาย
กบัผทูีม่าปฏบิตัธิรรมเลย เพราะจะทำใหผนูัน้เสยีสมาธ ิ ขาดการกำหนดทีต่อเนือ่ง และเปน
บาปตดิกบัตวัทานเอง  ทัง้เปนการทำผดิกฎระเบยีบของสำนกัฯ ดวย

๗. วธิกีำหนดในศาลาปฏบิตัธิรรม

เมื่อเดินไปจนถึงชายคาของศาลาปฏิบัติธรรมแลว ใหหยุดยืนที่ริมฟุตบาท กำหนดรู
อาการยนืวา ยนืหนอๆๆ   ขณะถอดรองเทา กำหนดวา ถอดหนอๆๆ ทัง้ขางซายและขวา
เมือ่ถอดเสรจ็เรยีบรอยแลว กำหนดรอูาการยนือกีครัง้  ขณะเดนิ กำหนดวา ขวายางหนอ
ซายยางหนอ เหมอืนทีเ่คยกำหนดมา  ขณะเหน็ผาเชด็เทา กำหนดวา เหน็หนอๆๆ  ขณะเชด็
เทากำหนดวา เช็ดหนอๆๆ เมื่อมาถึงที่ประตูเขา ใหหยุดกำหนดรูอาการยืนวา ยืนหนอๆๆ
ขณะเงยหนาขึน้มองทีม่อืจบัประต ูกำหนดวา เหน็หนอๆๆ  ขณะยกมอืไปจบักำหนดวา ยก
หนอๆๆ ไปหนอๆๆ ถกูหนอ จบัหนอ เลือ่นหนอๆๆ  ขณะเอามอืลงกำหนดวา ลงหนอๆๆ กำหนด
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เดนิเขาไปวา ขวายางหนอ ซายยางหนอ เมือ่เดนิพนประตเูขาไปแลว กำหนดยนืวา ยนืหนอๆๆ
กำหนดกลบัตวัวา กลบัหนอๆๆ ยกหนอๆๆ ไปหนอๆๆ ถกูหนอ จบัหนอ เลือ่นหนอ (เลือ่นปด)
กลบัหนอๆๆ ขวายางหนอ ซายยางหนอ

๘. วธิกีำหนดหยบิอาสนะมานัง่

เมือ่ถงึทีอ่าสนะวางไวใหหยดุยนื กำหนดรอูาการยนืวา ยนืหนอๆๆ เงยหนาขึน้หนดวา
เงยหนอๆๆ  ขณะเหน็ผาอาสนะกำหนดวา เหน็หนอๆๆ  ขณะยืน่มอืไปจบัอาสนะกำหนดวา
ยก หนอๆๆ ไปหนอๆๆ จบัหนอๆๆ  ขณะดงึอาสนะมากำหนดวา ดงึหนอๆๆ ลงหนอๆๆ แลว
เดนิไปหาทีจ่ะนัง่สมาธ ิกำหนดเหมอืนการเดนิทัว่ไป คือ ขวายางหนอ ซายยางหนอ เมือ่ไป
ถงึทีจ่ะนัง่แลว ใหกำหนดการปอูาสนะวา ยนืหนอๆๆ  ขณะกมตวัลงกำหนดวา กมหนอๆๆ
เมือ่อาสนะถกูพืน้ กำหนดวา ถกูหนอๆๆ  ขณะปลอยอาสนะลง กำหนดวา ปลอยหนอๆๆ
ขณะยืดตัวขึ้นกำหนดวา ยืดหนอๆๆ เมื่อยืนเต็มที่แลวกำหนดอาการยืนวา ยืนหนอๆๆๆ
ขณะปลอยแขน กำหนดวาปลอยหนอๆๆ ทลีะขาง  ขณะยอตวัลงกำหนดวา ยอหนอๆๆ หรอื
ลงหนอๆๆ  ใหรูตามอาการเครงตึงและอาการเคลื่อนไหวของกาย  ขณะเคลื่อนมือยันพื้น
กำหนดวา ยนัหนอ หรอื ถกูหนอ  ขณะหวัเขาถกูพืน้ กำหนดวา ถกูหนอ  ขณะยกมอืมาวาง
ทีห่วัเขาขวาซายกำหนดทีล่ะขางวา ยกหนอ มาหนอ วางหนอๆๆ กำหนดรอูาการนัง่ คอือาการ
เครงตึงตัง้ตรงของกายสวนบน กำหนดวา นัง่หนอๆๆ วธิกีำหนดถอดแวนตา  ขณะเอือ้มมอื
ไปกำหนดวา เคลือ่นหนอๆๆ  ขณะมอืถกูขาแวนกำหนดวาถกูหนอ จบัหนอ  ขณะดงึแวน
ออกกำหนดวา ดงึหนอๆๆ  ขณะวางแวนลงกำหนดวา ลงหนอๆๆ  ขณะแวนถกูพืน้กำหนดวา
ถกูหนอ   ขณะปลอยมอืกำหนดวา ปลอยหนอๆๆ  ขณะยกมอืมาวางบนหวัเขาเหมอืนเดมิ
กำหนดวา มาหนอๆๆ คว่ำหนอๆๆ ลงหนอๆๆ ถกูหนอ

๙. วธิกีำหนดกราบพระ

กอนทีผ่ปูฏบิตัธิรรมจะเดนิจงกรม หรอืนัง่สมาธทิกุครัง้  ใหกราบพระกอน ดวยการ
กราบแบบมสีตกิอน เปนการอนุเครือ่ง โดยเริม่จากการนัง่กระโยงหรอืนัง่ทบัเทากไ็ด ตวัตรง
หลงัตรง ศรีษะตรง กำหนดจติอยากจะกราบกอนวา อยากกราบหนอๆๆ   ขณะหลบัตา กำหนด
วา หลบัหนอๆๆ  ตอจากนัน้ ใหกำหนดกราบพระ อยางละเอยีด



ธรรมปฏบิตั ิ๕ สาย : พองยุบ
3 - 87

๑๐. วธิกีำหนดสวมแวนตา

ขณะอยากใสแวนตากำหนดวา อยากหนอๆๆ  ขณะเอื้อมมือไปกำหนดวา เคลื่อน
หนอๆๆ  ขณะมอืถกูขาแวนกำหนดวา ถกูหนอ.. จบัหนอ  ขณะยกแวนขึน้มากำหนดวา ยก
หนอๆๆ  ขณะเคลือ่นแวนมากำหนดวา เคลือ่นหนอๆๆ  ขณะขาแวนถกูหนา กำหนดวา ถกู
หนอ  ขณะดนั แวนเขาไป กำหนดวา ดนัหนอๆๆ  ขณะปลอยมอืลงกำหนดวา ปลอยหนอๆๆ
ลงหนอๆๆ  ขณะมอืถกูหวัเขากำหนดวา คว่ำหนอๆๆ … ถกูหนอ

๑๑. วธิกีำหนด กอนลกุขึน้เดนิจงกรม

เมือ่กราบเสรจ็แลวคอยๆ ลกุขึน้ชาๆ โดยกำหนดจติกอนวา อยากลกุหนอๆ แลวคอยๆ
เอามอืสองขางยนัตวัลกุขึน้ชาๆ   ขณะยกมอืไปยนัพืน้กำหนดวา ยกหนอ ไปหนอ ยนัหนอ
แลวกำหนดรอูาการขึน้ของรางกาย กำหนดวา ขึน้หนอๆๆ จนรางกายตัง้ตรง แลวกำหนดรู
อาการนัน้วา ยนืหนอๆๆ กอนทีจ่ะเดนิจงกรม ใหเกบ็มอืกอน โดยเอาไขวกนัไวขางหนาหรอื
ขางหลงั ไมปลอยแกวงไปมา เพือ่ไมเปนการรบกวนสมาธเิวลากาวเดนิ   ขณะทีเ่คลือ่นมอื
ซายมาไวทีห่นาทองนอย กำหนดวา เคลือ่นหนอๆๆ  เมือ่มอืถกูทองกำหนดวา ถกูหนอ มอื
ขวากก็ำหนดเชนเดยีวกนัวา เคลือ่นหนอๆๆ ถกูหนอ จบัหนอ (จบัทีข่อมอื) ใหรสูกึในอาการ
ยนื หมายความวาเรารวูาเรายนือยโูดยอาการอยางไร กก็ำหนดทีค่วามรสูกึนัน้วา ยนืหนอๆ
การกำหนดใหกำหนดดวยใจ มิใชกำหนดดวยปาก   ขณะที่กำหนดนั้นใจจะตองจดจออยูที่
ความรสูกึถงึอาการยนื  สวนคำทีใ่ชกำหนดเหมอืนกบัการสำทบักบัจดุทีใ่จกำหนดอย ูเหมอืน
เปนพยานวา เรากำลงัมสีตใินการกำหนดรอูยเูปนปจจบุนั

๑๒. วธิกีำหนด ฉนัอาหาร

วธิกีำหนด  ขณะฉนัอาหารพอเปนตวัอยาง เมือ่จดัอาหารใสจาน และนัง่เอามอืวาง
บนหวัเขาแลว ใหเริม่กำหนดดงันี ้  ขณะเอือ้มมอืไปจบัชอนกำหนดวา ไปหนอๆๆ   ขณะมอื
ถกูซอน กำหนดวา ถกูหนอ   ขณะจบักำหนดวา จบัหนอ   ขณะไปตกัอาหารกำหนดวา ไป
หนอๆๆ   ขณะซอนถกูอาหารกำหนดวา ถกูหนอ   ขณะตกักำหนดวา ตกัหนอๆๆ   ขณะยก
อาหารมากำหนดวา มาหนอๆๆ   ขณะเทอาหารใสขาวกำหนดวา เทหนอๆ   ขณะคนอาหาร
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กบัขาวกำหนดวา คนหนอๆๆ   ขณะตกัอาหารกบัขาวกำหนดวา ตกัหนอๆๆ   ขณะยกขึน้
กำหนดวา ยกหนอๆๆ   ขณะทีช่อนถงึปากกำหนดวา ถงึหนอ   ขณะอาปากกำหนดวา อา
หนอๆๆ   ขณะใสชอนเขาปากกำหนดวา ใสหนอ ถารถูงึรสอาหาร กำหนดวา รสหนอๆๆ
ขณะปดปากกำหนดวา ปดหนอ   ขณะดงึซอนออกกำหนดวา ดงึหนอ   ขณะมอืลงกำหนดวา
ลงหนอๆๆ   ขณะซอนถกูจานกำหนดวา ถกูหนอ   ขณะเคีย้วอาหารกำหนดวา เคีย้วหนอๆๆๆ
โดยเอาสตริทูีอ่าการเคลือ่นไหวของขากรรไกรทีก่ำลงัเคีย้วอย ู(ควรหลบัตาเคีย้ว)   ขณะกลนื
อาหารกำหนดวา กลนืหนอๆๆ  แลวเริม่กำหนดตกัใหม ใหกำหนดอยางนีไ้ปจนอิม่   ขณะรสูกึ
อิม่กำหนด อิม่หนอๆๆ เม่ืออิม่แลวจะดืม่น้ำใหกำหนดตามนี้

๑๓. วธิกีำหนด ดืม่น้ำ

ขณะฉนัอาหารอยหูรอืฉนัอิม่แลว ถาจะดืม่น้ำใหกำหนดตามตวัอยางนี ้  ขณะรสูกึอยาก
ดืม่น้ำกำหนดวา อยากดืม่หนอๆๆ   ขณะเหน็ขวดน้ำ กำหนดวา เหน็หนอๆๆ   ขณะเอือ้มมอื
ไปจบัขวดน้ำกำหนดวา ไปหนอๆๆ   ขณะมอืถกูขวดน้ำกำหนดวา ถกูหนอ   ขณะจบักำหนด
วา จับหนอ  ขณะนำขวดไปกำหนดวา ไปหนอๆๆ   ขณะเทน้ำลงกำหนดวา เทหนอๆๆ
ขณะเอยีงขวดขึน้ตัง้กำหนดวา ขึน้หนอๆๆ   ขณะวางขวดลงกำหนดวา ลงหนอๆๆ ถกูหนอ
ขณะปลอยมือกำหนดวาปลอยหนอๆๆ   ขณะเคลื่อนมือไปจับแกวกำหนดวา ไปหนอๆๆ
ขณะมอืถกูแกวน้ำกำหนดวา ถกูหนอ   ขณะจบักำหนดวา จบัหนอๆ   ขณะยกแกวขึน้กำหนด
วา ยกหนอๆๆ   ขณะทีแ่กวถงึปากกำหนดวา ถกูหนอ   ขณะเอยีงแกวดืม่น้ำกำหนดวา เอยีง
หนอ   ขณะดดูน้ำกำหนดวา ดดูหนอ อมหนอๆๆ   ขณะกลนืน้ำลงคอกำหนดวา กลนืหนอๆๆ
ขณะเอาแกวลงกำหนดวา ลงหนอๆๆ   ขณะแกวถงึพืน้กำหนดวา ถกูหนอ   ขณะปลอยมอื
กำหนดวา ปลอยหนอๆๆ ตอจากนีไ้ป จะทำอะไรกก็ำหนดรตูามความเปนจรงิ

๑๔. วธิกีำหนด ลางบาตร

เมือ่ฉนัอิม่แลว  ขณะเกบ็ของใชตางๆ หรอืเกบ็กวาดสถานที ่กต็องมสีตกิำหนดรดูวย
อยาใหขาดสตกิำหนดร ู  การลางบาตรใหกำหนดตามสถานที ่  บางแหงอาจใชกอกน้ำ บาง
แหงอาจใชตกัเอาจากโอง  ใหกำหนดตามความเปนจรงิ  โดยการรตูามอาการเคลือ่นไหวของ
มอืทกุขณะ
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๑๕. วธิกีำหนด ซกัผา ตากผา

ขณะหยบิผาใสถงักำหนดวา ยกหนอ ไปหนอ จบัหนอ / ยกหนอ มา-หนอ ใสหนอ
ขณะเอือ้มมอืไปตกัน้ำกำหนดวา ยกหนอ ไปหนอ จบั (ขนั) หนอ ไปหนอ ตกัหนอ   ขณะยก
ขนัน้ำมา เทใสถงักำหนดวา ยกหนอ มาหนอ เทหนอ   ขณะเอาผงซกัฟอกใสกำหนอวา ยก
หนอ ไปหนอ จบัหนอ มาหนอ เทหนอ   ขณะคนและซกัผากำหนดวา คนหนอๆๆ ซกัหนอๆๆ
บิดหนอๆๆ   ขณะตากผากำหนดวา หยิบหนอ มาหนอ สะบัดหนอๆๆ ไปหนอ พาดหนอ
ใหพยายามกำหนดรทูกุๆอาการทีเ่คลือ่นไหวทัง้หมด  และใหผปูฏบิตักิำหนดตามความจรงิให
มากทีส่ดุการกำหนดร ู(แนวยบุหนอ-พองหนอ) หมายถงึการใสใจ การนกึในใจ การพูดในใจ
พรอมกบัอาการทีเ่กิดขึน้ทางกายและใจ ใหไดปจจบุนั ไมกอนไมหลงักบัอาการทีเ่กดิข้ึน คอื
การกำหนดและรอูาการไปพรอมกนั  เสมอืนกบัการวางจติเปนเพยีงผกูำหนดรแูลวปลอย  อยา
ไปอยากใหเปนอยางนัน้อยางนี ้  กจ็ะเหน็ความเปนจรงิ  หมายถงึการกำหนดรตูามสภาพที่
เปนจรงิๆ  โดยไมมกีารวิเคราะหวจิารณใดๆ ทัง้สิน้  เพราะจะทำใหเกดิการปรงุแตงและตกจาก
ปจจบุนัอารมณ หรอือาจเรยีกวาผดิจากหลกัการปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐาน

ช. การปฏบิตั ิในอริยิาบถยนื และอริยิาบถเดนิ (เดนิจงกรม)

ในทางปฏิบัติตามทางสติปฏฐานนั้น ทานสอนใหกำหนดรูปกอน เพราะรูปเปนสิ่งที่
ปรากฏชดั เหน็ไดงาย  ถากำหนดอรปู คอื นาม นัน้ จะไมปรากฏชดั เพราะเปนสิง่ทีล่ะเอยีด
เหน็ไดยาก  หมายความวา พงึกำหนดรปูกอน กำหนดนามทหีลงั   ดงัปรากฏในคมัภรีวสิทุธิ-
มรรค วาดวยทฏิฐวิสิทุธนิทิเทส แสดงไววา๑๒๗   หากโยคาวจรกำหนดรปู โดยมขุนัน้ๆ แลว
กำหนดอรปู (นาม) อย ู แตอรปูยงัไมปรากฏขึน้มา เพราะอรปูเปนของละเอยีดสขุมุ  โยคาวจร
ผนูัน้ไมควรละความพยายามในการกำหนด   ควรพจิารณากำหนดรปูนัน่แหละบอยๆ ทกุขณะ
เพราะวารปูของโยคาวจรทีช่ำระลางดแีลวสะสางดแีลว บรสิทุธิด์แีลว ดวยอาการใดๆ   สิง่
ทีเ่ปนอรปูทัง้หลายซึง่มรีปูนัน้เปนอารมณ กจ็ะปรากฏขึน้มาเอง ดวยอาการนัน้ๆ โยคาวจร
กำหนดธรรมทัง้หลายทีเ่ปนไปภมู ิ๓ คอื ธาต ุ๑๘  อายตนะ ๑๒  ขนัธ ๕  แมทัง้หมดเปน ๒
สวนวา นามและรปู  นอกไปจากนามและรปูเทานัน้แลว หามสีตัว หรอืบคุคล หรอืเทวดา
๑๒๗ พระเมธกีติโยดม (พณิ กติตฺปิาโล), ธนติ อยโูพธิ(์แปล), วสิทุธมิรรค เลม ๓, หนา ๒๔๕.
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หรอืพรหมอืน่อกีไม  ในสตปิฏฐานสตูร พระสมัมาสมัพทุธเจาตรัสถงึอริยิาบถบรรพใหญ และ
สมัปชญัญบรรพยอย ไวโดยทางวปิสสนา และในคมัภรีวสิทุธมิรรคกแ็สดงไววา อริยิาบถบรรพ
(หมวดอริยิาบถใหญ ๔ ยนื เดนิ นัง่ นอน)  สมัปชญัญบรรพ (หมวดอริยิาบถยอย คเูหยยีด
กม เงย ฯลฯ) และธาตมุนสกิารบรรพ (หมวดพจิารณาธาต)ุ  ทัง้ ๓ หมวดนี ้  พระพทุธองค
ทรงแสดงไวโดยทางวปิสสนา   การปฏบิตัวิปิสสนาตามหลกัสตปิฏฐาน ๔ ครัง้แรก ผปูฏบิัตจิะ
ยงักำหนดทกุอริยิาบถ ทัง้ในอริยิาบถใหญและอริยิาบถยอยไมได   ทานจงึกำหนดใหนำเอา
อริยิาบถ ๔ คอื ยนื เดนิ นัง่ นอน มาปฏบิตักิอน  และในอริยิาบถ ๔ นัน้ ใหนำเอาอริยิาบถ ๒
คอื อริยิาบถเดนิ เรยีกวา เดนิจงกรม  และอริยิาบถนัง่ เรยีกวา นัง่สมาธ ิมาเปนหลกัในการ
ปฏบิตั ิ และถอืเปนอนิทรยีหลกัคหูนึง่ในอนิทรยี ๕ คอื วริยิะ กบั สมาธ ิ ดงัทีพ่ระพทุธองค
ทรงแสดงไวเปนคำถามคำตอบในอปณณกสตูรวา

“ดกูอนภกิษทุัง้หลาย ภกิษใุนพระศาสนานี ้ ในกลางวนั ทำจติใหบรสิทุธิ์
จากนิวรณและอกุศลธรรมทั้งหลายอันเปนเครื่องกำบังใจ ดวยการเดิน
จงกรม ดวยการนัง่สมาธ ิ(รวมทัง้ยนื) ในเวลากลางคนื กท็ำจติใหบรสิทุธิ์
จากนิวรณ และอกุศลธรรมทั้งหลายอันเปนเครื่องกำบังใจ ดวยการเดิน
จงกรม ดวยการนัง่สมาธ ิตลอดปฐมยาม (ยามตน)   ครัน้ถงึมชัฌมิยาม
(ยามกลาง) ในเวลากลางคืน ก็สำเร็จสีหไสยาสน เอาขางขวาลง (นอน
ตะแคงขวา)  วางเทาเหลือ่มเทา มสีตสิมัปชญัญะ  ทำไวในใจกำหนดจะ
ลกุขึน้   ครัน้ถงึปจฉมิยาม (ยามสดุทาย) ในคนืนัน้ กล็กุข้ึน ทำจติใหบรสิทุธิ์
จากนิวรณและอกุศลธรรมทั้งหลาย อันเปนเครื่องกำบังใจ ดวยการเดิน
จงกรม ดวยการนัง่สมาธ ิ  ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  ภกิษชุือ่วาเปนผปูระกอบ
ความเพยีรในการทำตนใหตืน่อยเูสมอ ดวยวธิกีารปฏบิติัอยางนีแ้ล”๑๒๘

ทีก่ลาวขางตนนีค้อืทางทฤษฎ ี แตในทางปฏบิตัจิรงินัน้ ตองปฏบิตัใิหครบทัง้ ๔ อริยิาบถ
คอื ยนื เดนิ นัง่ นอน  รวมทัง้กำหนดอริยิาบถยอยดวย  ดงัจะไดกลาวตอไปอริยิาบถ  หมาย
ถงึกริยิา อาการ และทาทางของกายขณะทีก่ำลงัเปนปจจบุนั เชน ขณะนัน้กายตัง้อย ูหรอื
๑๒๘ ม.ม. (ไทย) ๒๐/๑๖/๑๕๙-๑๖๐.
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ทรงอยโูดยอาการใด  กพ็งึรใูนอาการของกายในขณะนัน้วา เปนอริยิาบถอนันัน้   จำแนก
ออกไดเปน ๒ สวน คอื อริยิาบถใหญ ๑  อริยิาบถยอย ๑   อริยิาบถใหญม ี๔ อยาง คอื
อริยิาบถยนื อริยิาบถเดนิ  อริิยาบถนัง่ และอริยิาบถนอน   ดงัมหีลกัฐานแสดงไววา “ภกิษุ
ทัง้หลาย  อกีอยางหนึง่  ภกิษเุมือ่เดนิอย ูกร็ชูดัวาเดนิอย ู  เมือ่ยนือย ูกร็ชูดัวายนือย ู  เมือ่
นัง่อย ูกร็ชูดัวานัง่อย ู เมือ่นอนอย ูกร็ชูดัวานอนอย”ู๑๒๙   ซึง่ในแตละอริยิาบถนัน้ กม็ลีกัษณะ
ทีแ่ตกตางกนั  ซึง่ทกุคนกเ็คยใชอริยิาบถทัง้ ๔ เปนประจำ และจะตองใชอริยิาบถดงักลาวนี้
ไปเรือ่ยๆ จนกวาชวีติจะหาไม   การปฏบิตัวิปิสสนาหรอืสตปิฏฐาน ผปูฏบิัตมิคีวามจำเปน
อยางยิง่ทีจ่ะตองรจูกัลกัษณะของแตละอริยิาบถดงักลาวนี ้  เพือ่ความสะดวกในการกำหนด
และมวีธิหีนึง่ทีจ่ะทำใหรจูกัลกัษณะของอริยิาบถตางๆ ได  นัน่คอื  การแบงกายออกเปนสวนๆ
คอืสวนบน ตัง้แตศรีษะลงมาจนถงึสะโพก  และสวนลาง ตัง้แตสะโพกลงมาจนถงึปลายเทา
การแบงกายออกเปนสวนๆ นี ้ จะทำใหเราสามารถกำหนดไดวา อริยิาบถตางๆ  นัน้มลีกัษณะ
แตกตางกนัอยางไร  นอกจากนีอ้ริยิาบถใหญ ยงัสามารถแบงออกไดอกีเปน ๒ ประเภทคอื
อริยิาบถไหว และ อริยิาบถนิง่   อริยิาบถไหว ไดแก อริยิาบถเดนิ   สวนอริยิาบถนิง่ ไดแก
อริยิาบถยนื อริยิาบถนัง่ และอริยิาบถนอน  ซึง่รายละเอยีดของแตละอริยิาบถ จะไดกลาว
อธบิายดงัตอไปนี้

อริยิาบถใหญ ๔๑๓๐

การปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐานตามแนวของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
จะใหเริม่ฝกตามหลกักายานปุสสนาสตปิฏฐาน ๓ อยาง คอื ขณะเดนิจงกรม (รวมอริยิาบถ
ยนื และเดนิ) ขณะนัง่สมาธ ิและขณะอริยิาบถอืน่ๆ ทกุอยาง  ดงัจะไดกลาวตอไปนี้

๑๒๙ ท.ี ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๕/๓๐๔.
๑๓๐ พระมหาไสว ญาณวโีร, วปิสสนาภาวนา, หนา ๑๗๕.
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๑. อริยิาบถยนื

ยนืเปนอริยิาบถนิง่  โดยไมมกีารเคลือ่นไหวสวนใดสวนหนึง่ของรางกาย  ลกัษณะของ
การยนืคอื กายทัง้สวนบนและกายสวนลางตัง้ตรงและนิง่   ถายงัมกีารเคลือ่นไหวอย ูกไ็ม
เรยีกวา “ยนื” (แตเปนกายทีเ่คลือ่นไหว จะตองกำหนดทีก่ายเคลือ่นไหว จะกำหนดกายยนื
ไมได  ตอเมือ่กายนัน้หยดุนิง่ ไมมกีารเคลือ่นไหวแลว จงึจะกำหนดกายยนืได)  ลกัษณะเชนนี้
เรยีกวา “การยนื”  การกำหนดหรอืการดกูายยนืนัน้ คอื ใหทำความรสูกึทัว่ทัง้รางกาย หรอื
ระลกึรใูนรปูยนื  ซึง่ตัง้ตรงอยนูัน้  ไมใชไปดทูีข่าหรอืเทาทีก่ำลงัยนือย ู  วธิกีำหนดกายยนื
หรอืยนืกำหนด มดีงันี้

ใหยนืตวัตรง และศรีษะตัง้ตรง วางเทาทัง้สองเคยีงคกูนั  ใหปลายเทาเสมอกนัและ
ใหหางกนัเลก็นอย   มอืทัง้สองไขวกนั เอาไวขางหนาหรอืขางหลงักไ็ด (เหตทุีท่านใหไขวมอื
กนัเอาไวนัน้  โดยปกตคินเรา เวลาเดนิแขนทัง้สองจะแกวงไปแกวงมา ฉะนัน้ เพือ่ปองกนัมิ
ใหแขนทัง้สองเคลือ่นไหว  และเพือ่มใิหกลายเปน ๒ อารมณ  จงึตองใชมอืจบักนัเอาไวนัน่
เอง   ซึง่ในการเดนินัน้ ทานใหสงัเกตการเคลือ่นไปของเทา)  มองไป หรอืทอดสายตาไปขาง
หนา (ทอดสายตาลงต่ำ) ประมาณ ๔ ศอก หรอื ๑ วา  หรอืระยะภายในไมเหน็ปลายเทากพ็อ
ขณะทีท่อดสายตาไปตามทางทีเ่ดนินัน้  ตองสงัเกตหรอืเอาความรสูกึมารวมไวทีอ่าการกาวไป
ของเทาทัง้หมด  เคลือ่นไปหรอืกาวไปแคไหน กใ็หรสูกึแคนัน้   สวนสายตาทีท่อดไปนัน้จะไม
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รสูกึวาเหน็เปนอะไร  เปนเพยีงแตสกัวาเหน็เทานัน้ ตัง้สตไิวทีก่าย รอูาการของกายทีก่ำลงั
ยนืตัง้ตรงอยนูัน้  แลวกำหนดหรอืภาวนาในใจวา “ยนืหนอๆๆ” ๓ ครัง้ การยนืและการมสีติ
กำหนดรตูวัอยเูสมอ เปนการปฏบิตัใินอริยิาบถบรรพในสตปิฏฐานสตูร ทีว่า “เมือ่ยนือยกูร็ชูดั
วายนือย”ู (ฐโิต วา ฐโิตมฺหตี ิปชานาต)ิ  อยางนีเ้รยีกวายนืกำหนดในอริยิาบถยนื๑๓๑

ประโยชนของการยนื กำหนดอริยิาบถ ม ี๕ ประการ คอื
- ทำใหการกำหนดเกดิความตอเนือ่งกนั
- จติเปนสมาธไิดคอนขางงาย
- ทกุขเวทนามนีอย  ใชพืน้ทีน่อยในการกำหนด
- ทำลายบญัญตัขิองรปูยนื  เปนสภาพรอูาการ
- ทำใหเขาใจสภาพของเหตปุจจยั อนัองิอาศยักนัและกนัเกดิข้ึน ตัง้อย ูดบัไป๑๓๒

๒. อริยิาบถเดนิ (เดนิจงกรม)

๑๓๑ ท.ี ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๕/๓๐๔.
๑๓๒ พระอธกิารสมศกัดิ ์โสรโท, คมูอืการพฒันาจติตามแนวสตปิฏฐาน ๔ สำหรบัผปูฏบิตัใิหม, หนา ๕๒.
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อริยิาบถเดนิจดัเปนอริยิาบถไหว แตการเคลือ่นไหวนัน้ตองอยทูีเ่ทา หมายถงึ อาการ
กาวไปหรอือาการเหวีย่งไปของเทาแตละกาวๆ   ถาไหวทีส่วนอืน่นอกจากเทาแลว  ไมใชอริยิาบถ
เดนิ    ลกัษณะของการเดนินัน้ อยทูีก่ายสวนบนกบักายสวนลางตัง้ตรง แลวเทาขางหนึง่ยนื
ตัง้ตรงยนักายไว  เทาอกีขางหนึง่กาวไปหรอืเหวีย่งไปขางหนา เรยีกวา ยนักายไวขางหนึง่
และเหวีย่งไปขางหนึง่ ผลดัเปลีย่นกนัอยอูยางนี ้  ฉะนัน้ การเดนิจงึอยทูีอ่าการกาวไปหรอื
การเหวีย่งไปของเทาแตละกาวแตละครัง้   ถาทานไมเขาใจวาการเดนิอยตูรงไหนทานกจ็ะ
กำหนดการเดนิไมถกู  การปฏบิตัขิองทานกจ็ะไมไดผล และวปิสสนากเ็กดิไมได๑๓๓

พระพทุธองคไดทรงตรสัสอน อานสิงสในการจงกรม ๕ ประการ คอื
- ภกิษผุเูดนิจงกรมยอมเปนผอูดทนตอการเดนิทางไกล
- ยอมเปนผอูดทนตอการบำเพญ็เพยีร
- ยอมเปนผมูอีาพาธนอย  มสีขุภาพดี
- อาหารทีก่นิดืม่ เคีย้ว ลิม้แลว ยอมยอยไดดี
- สมาธทิีไ่ดเพราะการเดนิจงกรมยอมตัง้อยไูดนาน๑๓๔

การเดนิจงกรมม ี๖ ระยะ เริม่จากงายไปยาก ดงันี้
ก) จงกรม ๑ ระยะ : ขวายางหนอ ซายยางหนอ
ข) จงกรม ๒ ระยะ : ยกหนอ เหยยีบหนอ
ค) จงกรม ๓ ระยะ : ยกหนอ ยางหนอ เหยยีบหนอ
ง) จงกรม ๔ ระยะ : ยกสนหนอ ยกหนอ ยางหนอ เหยยีบหนอ
จ) จงกรม ๕ ระยะ : ยกสนหนอ ยกหนอ ยางหนอ ลงหนอ ถกูหนอ
ฉ) จงกรม ๖ ระยะ : ยกสนหนอ ยกหนอ ยางหนอ ลงหนอ ถกูหนอ กดหนอ๑๓๕

เดนิจงกรม หรอืเดนิกำหนดนัน้  ตามหลกัของการปฏบิตัวิปิสสนา ทานมไิดสอนให
เดนิจงกรมทกุระยะ ตัง้แตระยะที ่๑ ถงึระยะที ่๖ ในคราวเดยีวกนั เพราะกำลงัของอนิทรยี
คอืศรทัธา วริยิะ สต ิสมาธ ิปญญา ยงัไมพฒันา ดังนัน้จงึจะสอนใหเดนิจงกรม ๑ ระยะกอน
๑๓๓ พระมหาไสว ญาณวโีร, วปิสสนาภาวนา, หนา ๑๗๖-๑๘๒.
๑๓๔ อง.ฺ ปจฺก. (ไทย) ๒๒/๒๙/๔๑.
๑๓๕ พระมหาไสว ญาณวโีร, คมูอืพระวปิสสนาจารย, หนา ๑๐๘.



ธรรมปฏบิตั ิ๕ สาย : พองยุบ
3 - 95

ก) จงกรม ๑ ระยะ : ขวายางหนอ ซายยางหนอ

กอนเดนิใหกำหนดตนจติวา “อยากเดนิหนอ อยากเดนิหนอ อยากเดนิหนอ” (สำหรบั
ผปูฏบิตัใิหม ยงัไมตองกำหนดตนจติ   ใหกำหนดเดนิจงกรมไดเลย เพราะอนิทรยียงัไมพฒันา)
ใหยกเทาขวาข้ึนชาๆ  ใหหางจากพ้ืนประมาณ ๑  ฝามอืตะแคงของผปูฏบิตัเิอง  แลวกาวเทา
ไปหรอืยายเทาไปขางหนาชาๆ  ไมใหสัน้ไปหรอืยาวไป  ใหพอดีๆ แลววางเทาลงกบัพืน้ชาๆ
โดยวางใหเตม็เทา พรอมกบัตัง้สตกิำหนด  ตัง้แตเริม่ยกเทากาวไปจนถงึวางเทาลงกบัพืน้วา
“ขวายางหนอ” (ผปูฏบิตัจิะกาวเทาขวาหรอืเทาซายกอนกไ็ด)   สวนเทาซายกม็วีธิกีำหนด
เชนเดยีวกบัเทาขวา  คอืยกเทาซายขึน้แลวกาวไปจนถงึวางเทาลงกบัพืน้ พรอมกบักำหนด
วา ซายยางหนอ ทกุครัง้และทกุกาวใหกำหนดตดิตอเนือ่งกนัไป  โดยมใิหหยดุพกัเทาคางไว
และมใิหกำหนดแยกคำกนัวา ขวา...ยาง...หนอ ซาย...ยาง...หนอ  ซึง่จะไปซ้ำกบัการเดนิจงกรม
๓ ระยะ พงึเดนิจงกรมและกำหนดกลบัไปกลบัมาอยอูยางนี้ เพือ่ใหจติตัง้มัน่อยกูบัการเดนิ
จนกวาจะครบตามเวลาทีต่ัง้ใจไว เชน ๓๐ นาทหีรอื ๔๐ นาที หรอื ๕๐ นาที หรอื ๑ ชัว่โมง
การเดนิจงกรมและการมสีตกิำหนดรตูวัอยเูสมอดงันี ้   เปนวธิปีฏบิตัใินอริยิาบถบรรพ  ใน
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กายานปุสสนาสตปิฏฐานแหงสตปิฏฐานสตูร ทีว่า “เมือ่เดนิอย ูกร็วูาเดินอยู” (คจฉฺนโฺต วา
คจฉฺามตี ิปชานาต)ิ๑๓๖  อยางนีเ้รยีกวาจงกรม ๑ ระยะ  ขอสำคญั ขณะเดนิ ตองใหเปน
ปจจบุนั คอืคำกำหนดหรอืคำภาวนากบัเทาทีก่าวไป ตองใหไปพรอมกนั  มใิชกาวเทาไปกอน
แลวจึงกำหนดตามทหีลงั  หรอืกำหนดไวกอน แลวจงึกาวเทาตามทหีลงั  ขณะเดนิจงกรมอยู
ถามอีารมณอืน่แทรกเขามา และเปนอารมณทีช่ดัเจน จนจติหลดุจากอาการเคลือ่นไหวของ
เทา ใหหยดุเดนิจงกรมแลวปฏบิตัดิงันี ้ ถาจติคดิออกไปนอกตวั ใหหยดุเดนิ  เอาสตไิปกำหนด
รอูาการทีจ่ติคดิกำหนดวา คดิหนอๆๆ  เมือ่จติหยดุคดิ ใหกลบัมากำหนด ขวายางหนอ ซาย
ยางหนอ ตอไป   ถาไดยนิเสยีงตางๆ เปนเสยีงทีช่ดัเจน จนจติเราไมอยกูบัอาการเดนิแลว
ใหหยดุเดนิ  ไปกำหนดรอูาการไดยนินัน้ๆ  กำหนดวาไดยนิหนอๆๆ  ไมตองสนใจวาเปนเสยีง
อะไร  เมือ่อาการไดยนิหายไป หรอืเบาลงแลว  ใหกลบัมากำหนดอาการเดนิตอไป   ถารสูกึ
เมือ่ย ปวด ใหหยดุเดิน  ไปกำหนดรอูาการปวดหรอืเมือ่ยแขน กำหนดวา ปวดหนอๆๆ   เมือ่ย
หนอๆๆ  ตามความรสูกึในขณะนัน้   เมือ่อาการปวดหรอืเมือ่ยหายไปหรอืเบาลงแลว  ให
กลบัมากำหนดอาการเดนิตอไป   ถารสูกึคนั ใหหยดุเดนิ  กำหนดอาการคนัวา คนัหนอๆๆ
กอน   ถาทนไมไหว อยากจะเกา กำหนดวา อยากเกาหนอๆๆ   ขณะเคลือ่นมอืไป กำหนดวา
เคลือ่นหนอๆๆ  ขณะทีม่อืถงึทีค่นั  กำหนดวาถกูหนอ   ขณะเกา กำหนดวา เกาหนอๆๆ
ขณะรสูกึสบาย กำหนดวา สบายหนอๆๆ   ขณะลดมอืลง กำหนดวา ลงหนอๆๆ   ขณะมอืถกู
ขอมอื  กำหนดวา ถกูหนอ  แลวใหกำหนดอาการเดนิตอไป  ถาเผลอไปมองขางนอก ใหหยดุ
เดนิ ไปกำหนดรอูาการเหน็ กำหนดวา เหน็หนอๆๆ   ไมตองสนใจวา เปนภาพอะไร  แลว
รบีกลบัมากำหนดรอูาการเดนิตอไป  ถาอยากดนูาฬกิา ใหหยดุเดิน  กำหนดวา อยากดหูนอๆๆ
ขณะดนูาฬกิา กำหนดวา ดหูนอๆๆ   เสรจ็แลวกลบัมากำหนดรอูาการเดนิตอไป  ถาอยาก
เปลีย่นมอื  เมือ่เดนินานไป รสูกึปวดแขน อยากเปลีย่น ใหหยดุเดนิ กำหนดวา อยากเปลีย่น
หนอๆๆ   ขณะเปลีย่นมอืจากการจบั กำหนดวาเคลือ่นหนอๆๆ  เสรจ็แลวกลบัมากำหนดรู
อาการเดนิตอไป  เมือ่เดนิไปจนสดุทางเดนิแลว  กาวสดุทาย ใหยนืเอาเทาเคยีงกนั กำหนด
วายนืหนอๆๆ  ขณะรสูกึอยากกลบัตวั กำหนดวา อยากกลบัหนอๆๆ   ขณะยกเทาขวาแลว
๑๓๖ อางแลว.
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หมนุไปทางขวาประมาณ ๒-๓ นิว้  กำหนดวากลบัหนอ  ขณะวางเทาลง กำหนดวา วางหนอ
สวนเทาซายกก็ำหนดเชนเดยีวกนัวา กลบัหนอๆๆ  สตริสูกึในอาการทีเ่ทาหมนุกลบั  กำหนด
จนกระทัง่ตรงทางเดนิ จงึกำหนดวา ยนืหนอๆๆ  ขวายางหนอ  ซายยางหนอ ตอไปจนหมด
วธิปีฏบิตัใินอริยิาบถของการกลบัตวั ของการเดนิทกุระยะ   เมือ่เดนิจงกรมไปถงึสดุทางที่
เดนิ ใหปฏบิตัขิณะกลบัตวั โดยปฏบิตัติามนี ้คอื ใหหยดุเดนิ  วางเทาเคยีงคกูนัเหมอืนครัง้
แรก แลวใหกำหนดวา “ยนืหนอๆๆ” ๓ ครัง้  ในการกลบัตวั ผปูฏบิตัจิะกลบัทางขวา หรอื
ทางซายกไ็ด   การจะกลบัตวัทางขวา กใ็หตัง้สตไิวทีเ่ทาขวา โดยยกเทาขวาข้ึนใหหางจาก
พืน้เลก็นอย แลวคอยๆ หมนุเทาขวาแยกออกจากเทาซายชาๆ  ใหสงัเกตเทาทีก่ำลงัหมนุไป
พรอมกบักำหนดวา “กลบัหนอ” และเทาซายกม็วีธิกีำหนดเชนเดยีวกบัเทาขวา โดยยกเทา
ซายขึน้เลก็นอย แลวหมนุไปตามเทาขวา พรอมกบักำหนดวา “กลบัหนอ “ คทูี ่๑ ประมาณ
๖๐ องศา การกลบัคทูี ่๒ และคทูี ่๓ ทัง้เทาขวาและเทาซาย  ใชมวีธิกีำหนดเชนเดยีวกบัการ
กลบัคทูี ่๑  คอื ยกเทาหมนุกลบัสลบักนัไป  พรอมกบักำหนดวา “กลบัหนอ” “กลบัหนอ”
“กลบัหนอ” “กลบัหนอ” กลบั ๓ ค ู จนกวาจะไดหนาตรง (๖๐ x ๓ = ๑๘๐ องศา) การกลบั
พรอมกบัการมสีตกิำหนดรตูวัอยเูสมอดงันี ้ กเ็ปนวธิปีฏบิตัใินสมัปชญัญปพพะ กายานปุสสนา-
สติปฏฐาน แหงสติปฏฐานสูตร ที่วา “เปนผูทำความรูตัวอยูเสมอในการกาวกลับหลัง”
(ปฏกิกฺนเฺต สมปฺชานการ ีโหต)ิ   อยางนีเ้รยีกวา “การกาวกลบัหลงั” เมือ่หนัตวักลบัเสรจ็
แลว กอนจะเดินก็ใหกำหนดวา “ยืนหนอๆๆ” เหมือนครั้งแรก แลวจึงเดินจงกรมพรอมกับ
กำหนดตอไปวา “ขวายางหนอ” “ซายยางหนอ”
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ข) จงกรม ๒ ระยะ : ยกหนอ เหยยีบหนอ

ใหทอดสายตาไปขางหนาประมาณ ๔ ศอก หรอื ๑ วา กำหนดวา “ยนืหนอ ยนืหนอ
ยนืหนอ” รอูาการยนื แลวกำหนดตอไปวา “อยากเดนิหนอ อยากเดนิหนอ อยากเดนิหนอ”
เชน เดยีวกบัเดนิจงกรม ๑ ระยะ  ยกเทาขวาข้ึนชาๆ ใหหางจากพ้ืนประมาณ ๑ ฝามอืตะแคง
ของผปูฏบิตัเิอง แลวกดเทาอกีขางหนึง่ไวกบัพืน้ใหมัน่คง อยาใหโซเซ   ผปูฏบิตัจิะยกเทา
ขวากอน หรอืยกเทาซายกอนกไ็ด  กำหนดพรอมกบัอาการยกของเทาวา “ยกหนอ”  หยดุ
ชัว่ขณะหนึง่ กาวเทาไป  ใหรอูาการทีเ่ทาเคลือ่นไป วางเทาลงกบัพืน้  วางลงเบาๆ และวาง
ใหเตม็เทา พรอมกบักำหนดวา “เหยยีบหนอ”  เทาซายกม็วีธิกีำหนดเชนเดยีวกบัเทาขวา  จาก
นัน้กเ็ดนิจงกรมและกำหนดตอไปวา “ยกหนอ เหยยีบหนอ”
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ค) จงกรม ๓ ระยะ : ยกหนอ ยางหนอ เหยยีบหนอ

ยกเทาขวาข้ึนชาๆ  กำหนดพรอมกบัตามอาการยกของเทาวา “ยกหนอ” กาวเทาไป
ขางหนาชาๆ  พรอมกับกำหนดวา “ยางหนอ” วางเทาลงกับพื้นชาๆ พรอมกับกำหนดวา
“เหยยีบหนอ”   สวนเทาซายกม็วีธิกีำหนดเชนเดยีวกบัเทาขวา จากนัน้พงึเดินจงกรมและ
กำหนดตอไปวา “ยกหนอ ยางหนอ เหยยีบหนอ”
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ง) จงกรม ๔ ระยะ : ยกสนหนอ ยกหนอ ยางหนอ เหยยีบหนอ

วธิกีำหนดเชนเดยีวกบัเดนิจงกรม ๓ ระยะ  ตางกันแตกาวแรก คอื “ยกสนหนอ”
โดยวธิกีำหนดดงันี ้ ยกสนเทาขึน้ชาๆ ใหหางจากพ้ืน (ประมาณ ๔๕ องศา)  สวนปลายเทา
ยงัคงวางอยกูบัพืน้  พรอมกบักำหนดวา “ยกสนหนอ” ยกปลายเทาขึน้ชาๆ ใหฝาเทาเสมอ
กนัพรอมกบักำหนดวา “ยกหนอ” กาวเทาไปขางหนาชาๆ พรอมกบักำหนดวา “ยางหนอ”
วางเทาลงราบกบัพืน้ชาๆ  พรอมกบักำหนดวา “เหยยีบหนอ” ผปูฏบิตัจิะยกเทาซายกอนหรอื
เทาขวากอนก็ได
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จ) จงกรม ๕ ระยะ : ยกสนหนอ ยกหนอ ยางหนอ ลงหนอ ถกูหนอ

การกำหนด ๕ ระยะ มีวิธีกำหนดเชนเดียวกับเดินจงกรม ๓ ระยะ ตางกันแต
“ลงหนอ” และ “ถกูหนอ” เทานัน้โดยมวีธิปีฏบิตัดิงันี ้  ยกสนเทาข้ึนชาๆ  พรอมกบักำหนด
วา “ยกสนหนอ”  ยกปลายเทาขึน้ชาๆ พรอมกบักำหนดวา “ยกหนอ” กาวเทาไปขางหนา
ชาๆ พรอมกบักำหนดวา “ยางหนอ”  หยอนเทาลงต่ำชาๆ แตยงัไมถงึพืน้  พรอมกบักำหนด
วา “ลงหนอ” วางเทาลงกับพื้น (วางลงใหเต็มเทา)  กำหนดพรอมกับอาการของเทาวา
“ถกูหนอ” จากนัน้กเ็ดนิจงกรม และกำหนดตอไปวา “ยกสนหนอ ยกหนอ ยางหนอ ลงหนอ
ถกูหนอ”
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ฉ) จงกรม ๖ ระยะ : ยกสนหนอ ยกหนอ ยางหนอ ลงหนอ ถกูหนอ กดหนอ

การเดินจงกรม ๖ ระยะ มีวิธีปฏิบัติ เชนเดียวกับเดินจงกรม ๕ ระยะ ตางกันแต
“ถกูหนอ กดหนอ” เทานัน้  ใหผปูฏบิตัยิกสนเทาข้ึนชาๆ  พรอมกบักำหนดตามอาการยก
ของเทาวา “ยกสนหนอ”  ยกปลายเทาข้ึนชาๆ พรอมกบักำหนดวา “ยกหนอ” กาวเทาไป
ขางหนาชาๆ พรอมกับกำหนดวา “ยางหนอ”   หยอนเทาลงต่ำชาๆ พรอมกับกำหนดวา
“ลงหนอ”  กดปลายเทาลงแตะพืน้ชาๆ  พรอมกบักำหนดวา “ถกูหนอ”  กดสนเทาลงแตะ
พ้ืนชาๆ พรอมกบักำหนดวา “กดหนอ”   จากนัน้กเ็ดนิจงกรมและกำหนดตอไปวา “ยกสน
หนอ ยกหนอ ยางหนอ ลงหนอ ถกูหนอ กดหนอ”
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ฌ. การปฏบิตั ิใน อริยิาบถนัง่ (นัง่สมาธ)ิ

การนัง่จดัเปนอริยิาบถนิง่ เชนเดยีวกบัอริยิาบถยนืและนอน   ลกัษณะการนัง่ คอื กาย
สวนบนตัง้ตรงไว และกายสวนลางขดคไูปตามลกัษณะของทาแตละทา สิง่ทีแ่สดงออกใหเรา
ทราบวาเรานัง่อยทูาใด  คอื อยทูีท่าทางของการนัง่  มใิชอยทูีก่น  มใิชทีข่า หรอืทีใ่จ ฉะนั้น
การนัง่จงึอยทูีท่าทางหรอือาการของกายนัน่เอง  การนัง่สมาธหิรอืการนัง่กำหนด  ในมหา
สตปิฏฐานสตูร ไดแสดงไวและแปลความวา คอืการนัง่คบูลัลงัก ตัง้กายตรง ดำรง (ตัง้) สตไิว
เฉพาะหนา๑๓๗

ตามหลักในการปฏิบัติสำหรับวิธีนั่งสมาธิไวดังนี้

- ใหนัง่สมาธ ิ วางเทาทัง้สองราบกบัพืน้โดยไมตองวางเทาขวาทบั บนเทาซาย กไ็ด
เรยีกวา นัง่เรยีงเทา หรอืจะนัง่บนเกาอีก้ไ็ด

๑๓๗ ท.ี ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๔/๓๐๒.
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- ใหวางมือขวาทบัลงบนมอืซาย ใหหวัแมมอืชนกนั  หรอืวางมอืไวบนหวัเขาทัง้สอง
โดยหงายฝามอืขึน้ หรอืคว่ำฝามอืลงกไ็ด แตโดยทัว่ไปจะวางมอืขวาทบัมอืซาย

- ยดึตวัใหตรง หลบัตาลงเบาๆ หายใจตามปกต ิไมเกรงตัว ผอนคลายทกุสวน

- ใหตัง้สต ิคอืสงใจไปทีท่อง ตรงสะดอื เพราะลมหายใจเขาไปสดุทีส่ะดอื และจะไป
กระทบหนงัทองใหพองขึน้  ดวยแรงดนัของลมทีห่ายใจเขา  โดยการกำหนดเปนระยะ  เริม่
ดวยการกำหนด ๒ ระยะกอน

การนัง่กำหนดมทีัง้หมด ๔ ระยะ คอื
- ๒ ระยะ พองหนอ ยบุหนอ
- ๓ ระยะ พองหนอ ยุบหนอ นัง่หนอ

(เมือ่นอนอยกูก็ำหนดวา พองหนอ ยบุหนอ นอนหนอ)
- ๔ ระยะ พองหนอ ยบุหนอ นัง่หนอ ถกูหนอ

(เมือ่นอนอยกูก็ำหนดวา พองหนอ ยบุหนอ นอนหนอ ถกูหนอ)

เมือ่เดนิจงกรมครบเวลาตามทีก่ำหนดแลว (ไมต่ำกวา ๓๐ นาท)ี  ใหเดนิมาทีอ่าสนะ
ทีป่ไูว  โดยการเดนิกำหนดเหมอืนตอนเดนิจงกรมชาๆ  เพือ่ใหสมาธติอเนือ่งกนั  ขณะยนือยู
ทีอ่าสนะนัง่  กำหนดวา ยนืหนอๆๆๆ   ขณะปลอยแขน กำหนดวา ยกหนอๆๆ ลงหนอๆๆ
กำหนดทลีะขาง   ขณะอยากนัง่ กำหนดวา อยากนัง่หนอๆๆ   ขณะยอตวัลงกำหนดวา ยอ
หนอๆ หรอืลงหนอๆๆ  ใหรตูามอาการเครงตงึ และอาการเคลือ่นไหวของกาย  ขณะเคลือ่น
มอืยนัพืน้ กำหนดวา ยนัหนอ หรอืถกูหนอ   ขณะหวัเขาถกูพืน้ กำหนดวา ถกูหนอ   ขณะตะโพก
ถกูสนเทา กำหนดวา ถกูหนอ   ขณะยกมอืมาวางทีห่วัเขาขวาซาย กำหนดทลีะขางวา ยก
หนอๆๆ มาหนอๆๆ วางหนอ กำหนดรูอาการนั่งคืออาการเครงตึงตั้งตรงของกายสวนบน
กำหนดวา นัง่หนอๆๆ  จากนัน้กำหนดกราบพระ และเมือ่นัง่เรยีบรอยแลว  ตอไปกำหนด
อาการนัง่สมาธ ิ  ขณะยกตะโพกขึน้ กำหนดวา ยกหนอๆๆ   ขณะขยบัเทาใหไขวกนั กำหนด
วา ขยบัหนอๆๆ ไขวหนอ   ขณะนัง่ทบัลงไป กำหนดวา นัง่หนอ   ขณะดงึเทาออกมา กำหนด
วา ดงึหนอๆๆ   ขณะขยบัขา จดัตวั กำหนดวา ขยบัหนอๆๆ แลวใหเอามอืวางบนหวัเขาทัง้
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สอง กำหนดวา ยกหนอ มาหนอ วางหนอ แลวกำหนดดงันี ้ ขณะรสูกึอยากหลบัตากำหนดวา
อยากหลบั (ตา) หนอๆๆ   ขณะคอยๆ หลบุเปลอืกตาลง กำหนดวา หลบัหนอๆ    ขณะคอยๆ
พลกิฝามอืซาย กำหนดวา พลกิหนอๆๆ (จนฝามอืหงายขึน้)   ขณะเคลือ่นฝามอืมาทีห่นาตกั
กำหนดวา เคลือ่นหนอๆๆ   ขณะลดฝามอืลง กำหนดวา ลงหนอๆๆ   ขณะหลงัมอืถกูผา
กำหนดวาถกูหนอ  เสรจ็แลวมากำหนดมอืขวา ขณะคอยๆ พลกิฝามอืขวา กำหนดวา พลกิ
หนอๆๆ (จนฝามอืหงายขึน้)   ขณะเคลือ่นฝามอืมาทีห่นาตกั กำหนดวา เคลือ่นหนอๆๆ   ขณะลด
ฝามอืลง กำหนดวา ลงหนอๆๆ   ขณะหลงัมอืถกูฝามอืซาย กำหนดวา ถกูหนอ   ขณะยดืตวั
ใหตัง้ตรง กำหนดวา ยดืหนอๆ   ขณะรสูกึวาตวัตรง กำหนดวา ตรงหนอๆๆ ตอจากสงจติไป
ทีห่นาทอง   ขณะทีท่องพองขึน้กำหนดวา พอง…..หนอ (สดุอาการพอง คำวาหนอกห็มดพอด)ี
ขณะทีท่องยบุลง กำหนดวา ยบุ….หนอ (สิน้สดุอาการยบุจบคำวาหนอกห็มดพอด)ี   ถาจติ
คดิออกไปนอกตวั ใหทิง้พองยบุ (คอืไมตองกำหนดพองหนอยบุหนอ) ไปกำหนดรอูาการทีจ่ติ
คดิ กำหนดวา คดิหนอๆๆ   เมือ่จติหยดุคดิ ใหกลบัมากำหนดพองหนอยบุหนอตอไป   ถา
รสูกึชา เมือ่ย ปวด ใหทิง้พองยบุ  ไปกำหนดรอูาการชา ปวด หรอืเมือ่ย  กำหนดวา ชาหนอๆๆ
ปวดหนอๆๆ เมือ่ยหนอๆๆ ตามความรสูกึในขณะนัน้  เมือ่อาการชา ปวด หรอืเมือ่ยหายไป
หรอื เบาลงแลว ใหกลบัมากำหนด พองหนอ ยบุหนอ ตอไป ถารสูกึคนั ใหกำหนดวา คนั
หนอๆ กอน  ถาทนไมไหวอยากจะเกา กำหนดวา อยากเกาหนอๆๆ   ขณะยกมอืขึน้กำหนด
วา ยกหนอๆๆ   ขณะเคลือ่นมอืไป กำหนดวา เคลือ่น หนอๆๆ   ขณะทีม่อืถงึทีค่นั กำหนดวา
ถกูหนอ   ขณะเกากำหนดวา เกาหนอๆๆ   ขณะรสูกึสบาย กำหนดวา สบายหนอๆๆ   ขณะลด
มอืลง กำหนดวา ลงหนอๆๆ   ขณะหลงัมอืถูกฝามอื กำหนดวา ถกูหนอ แลวใหกำหนด พอง
หนอยบุหนอ ตอไป   ถาไดยนิเสยีงตางๆ เปนเสยีงทีช่ดัเจน จนจติเราไมอยกูบัอาการพองยบุ
แลว ใหทิง้พองยบุ ไปกำหนดรอูาการไดยนินัน้ๆ กำหนดวา ไดยนิหนอๆ  ไมตองสนใจวาเปน
เสยีงอะไร  เมือ่อาการไดยนิหายไปหรอืเบาลงแลว ใหกลบัมากำหนด พองหนอยบุหนอ ตอ
ไป ถาเหน็นมิติตางๆ ใหทิง้พองยบุ ไปกำหนดรอูาการเหน็ภาพนัน้ๆ กำหนดวา เหน็หนอๆๆ
ไมตองสนใจวาเปนภาพอะไร  เมือ่ภาพนัน้ๆ หายไปแลว ใหกลบัมากำหนดพองหนอ ยบุหนอ
ตอไป   ปกตผิปูฏบิตัธิรรมตองไมขยบัตวัเลยตลอดเวลาทีน่ัง่สมาธ ิแตบางครัง้เมือ่กำหนด
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พองหนอยบุหนอนานๆ ไป  รางกายจะยอลงๆ  ถารสูกึตวั ใหดงึตวัข้ึนใหตัง้ตรง  โดยกำหนด
วาอยากยดืหนอๆๆ  ขณะยดืตวัขึน้ กำหนดวา ยดืหนอๆๆ   ขณะทีต่วัตัง้ตรง กำหนดวา ตรง
หนอๆๆ   ตอไปใหกลบัมากำหนดรอูาการพองยบุตอไป  บางครัง้รสูกึปวดมาก อยากเปลีย่น
ทานัง่ ใหกำหนดตนจติกอนวา อยากเปลีย่นหนอๆๆ   ขณะขยบัแขน ขา หรอืสวนใดๆ ของ
รางกาย กำหนดวา ขยบัหนอๆๆ   เมือ่ขยบัไดทีส่บายแลว กก็ลบัมากำหนดพองยบุตอไป
ถาอยากลมืตาดนูาฬกิา ใหกำหนดวา อยากลมืหนอๆๆ   ขณะลมืตาข้ึน กำหนดวา ลมืหนอๆๆ
ขณะเหน็ภาพ กำหนดวา เหน็หนอๆๆ   ขณะเหลยีวดนูาฬกิา กำหนดวา เหลยีวหนอๆๆ    ขณะดู
นาฬกิา กำหนดวา ดหูนอๆ   ขณะเลีย้วกลบัมาทีเ่ดมิ กำหนดวา เลีย้วหนอๆๆ   ขณะหลบั
ตาลง กำหนดวา หลบัหนอๆๆ    ตอไปใหกำหนดรอูาการพองยบุตอไป เมือ่นัง่สมาธจินครบ
เวลาทีก่ำหนดแลว  ขณะไดยนิเสยีงนาฬกิาตบีอกเวลาหรอืนาฬกิาปลกุ กำหนดวา ไดยนิหนอๆๆ
ขณะยกมอืขวาขึน้ไปวางบนเขา กำหนดวายกหนอ ไปหนอ คว่ำหนอ ลงหนอ ถกูหนอ มอื
ซายกก็ำหนดเชนเดยีวกนั   ขณะอยากลมืตา กำหนดวา อยากลมืหนอๆๆ   ขณะลมืตาข้ึน
กำหนดวา ลืมหนอๆๆ  ขณะเห็นภาพกำหนดวา เห็นหนอๆ ขณะกระพริบตา กำหนดวา
กระพรบิหนอๆๆ   ขณะขยบัตวัลกุนัง่คกุเขา กำหนดวา ขยบัหนอๆๆ  เมือ่นัง่เรยีบรอยแลว
กำหนดกราบพระเหมอืนตอนกอนนัง่สมาธ ิ กราบเสรจ็แลว  ถาใสแวนกก็ำหนดสวมแวนตากอน
แลวกำหนดอยากลกุวา อยากลกุหนอๆๆ   ขณะยนัตวัลกุขึน้กำหนดวา ลกุหนอๆๆ   ขณะยนื
เตม็ทีก่ำหนดวา ยนืหนอๆๆ   ขณะเดนิไปสทูีจ่งกรม หรอืเขาหองน้ำ กำหนดวา ขวายางหนอ
ซายยางหนอ   ใหปฏบิตัเิดนิจงกรมและนัง่สมาธ ิ สลบักนัอยางนีจ้นครบตามตารางเวลาที่
กำหนดให   ใหกำหนดตอเนือ่งเหมอืนลกูโซ  ในชวงเวลาการปฏบิตัธิรรมตองสำรวมระวงั
สายตามองแตพืน้ ไมพดูคยุกนั๑๓๘   พทุธประสงคของการเจรญิวปิสสนาคอืการกำหนดรปู
และนามเปนอารมณ ซึง่เปนกฎตายตวั  ถาผิดจากนีไ้มใชวปิสสนา   ถาการกำหนดรปูใหญ
ไมไดผลหรอืไดผลนอย กใ็หกำหนดรปูทีล่ะเอยีดขึน้ไป  ซึง่ไดแก รปูทีล่มหายใจถกูตอง คอื
ลมหายใจเขาออกไปถกูทีใ่ด กใ็หกำหนดทีน่ัน้  สถานทีล่มหายใจถกูม ี๒ แหง คอื ทีจ่มกู และ
ทีท่อง  ทีจ่มกูจะชดัเฉพาะชวงแรกเทานัน้  เมือ่ลมละเอยีดจะปรากฏไมชดัเจน  สวนทีบ่รเิวณ
๑๓๘ พระมหาไสว ญาณวโีร, วปิสสนาภาวนา, หนา ๑๘๓-๑๘๕.
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ทองทีม่อีาการพอง-ยบุ  กำหนดไดชดัเจนสม่ำเสมอ  แมวาจะปฏบิตัคิอนขางยากในชวงแรก
หากแนะนำไมถูกตองจะหาพองยุบไมได หรือไมชัดเจน  การกำหนดที่ทองจะทำนานเทาใด
กก็ำหนดได  และจะแสดงสภาวะไดแจงชดักวาทีจ่มกู  พระวปิสสนาจารยจงึใชวธินีี้๑๓๙  ใน
การฝกกำหนดเบื้องตน ใหเอาจิตไปกำหนดที่ทองของตน จะเห็นอาการพองและอาการยุบ
ปรากฏอยทูีท่อง   หากไมปรากฏ ใหเอามอืคลำทีท่องดสูกัระยะหนึง่  อาการพองทีท่องกจ็ะ
ปรากฏ และใหกำหนดอาการพองของทองวา “พองหนอ”  ในขณะเดยีวกนัเวลาหายใจออก
อาการยบุจะปรากฏทีท่อง กใ็หกำหนดอาการยบุของทองนัน้วา “ยบุหนอ”   อาการทัง้ ๒
ตองปรากฏชดั จงึจะถอืวาใชได    ในระยะเริม่ตนกำหนด เราทิง้บญัญตัไิปหมดเลยไมได  เมือ่
ปฏบิตัไิปจนญาณปญญาแกกลาถึงทีส่ดุแลว  อารมณทีเ่ปนบญัญตัทิัง้หมดกจ็ะหายไป สวน
สภาพทีเ่ปนปรมตัถ หรอือารมณปรมตัถกจ็ะปรากฏ๑๔๐   ทานมหาสสียาดอ ไดสอนใหแบง
อารมณทีต่องใสใจ ๒ อยาง คอื อารมณหลกั และ อารมณรอง   อารมณหลกัคอืการกำหนด
ทีพ่อง-ยบุ จากการเคลือ่นไหวของทอง   ถาหากความรใูนการเคลือ่นไหวของหนาทองหยดุ
ไมชดัเจน หรอืหายไป  ควรเปลีย่นไปทีก่ารกำหนดทานัง่ และกำหนดสวนทีร่างกายสมัผัสพืน้
ซึง่นีเ่รยีกวา อารมณรอง๑๔๑   ผปูฏบิตัติองเขาใจวา อารมณของสตปิฏฐาน คอืความร ู(สกึ)
ทีเ่กิดข้ึนจรงิตามลำดบั ไมใชสถานทีท่ีถ่กูกระทบ และไมใชทีค่ำวา ถกูหนอ นัง่หนอ เปนตน
กมัมฏัฐานรปูแบบนีม้ปีระโยชนเดนชดัหลายประการ คือ

๑. การเคลือ่นไหวของหนาทองเปนไปโดยธรรมชาตอิยแูลว  และเกดิข้ึนสม่ำเสมอ  ไม
ตองสรางขึน้  จงึมโีอกาสสงัเกตไดงายตลอดเวลา

๒. เนือ่งจากเปนการเคลือ่นไหว จงึเปดโอกาสใหพจิารณาไดหลายอยาง เชน การเกิด
และดบัไปตลอดเวลา  ความเกดิและความตาย เชนเดยีวกบัการมสีตกิำหนดลมหายใจ

๓. การเคลือ่นไหวหนาทอง เปนการกระทบทีค่อนขางหยาบ เพราะเปนรปูทีม่วีาโยธาตุ

๑๓๙ พระอาจารยอาสภเถร ปธานกมัมฏัฐานาจรยิะ, วปิสสนาทปีนฎีกีา, (กรงุเทพฯ : โรงพิมพ พแีอนด โฟร, ๒๕๒๖), หนา ๘๖.
๑๔๐ จำรญู ธรรมดา, แปล, วปิสสนาชนุ,ี พระมหาสสียาดอ, โสภณมหาเถระ, หนา ๓-๔.
๑๔๑ พระญาณโปนกิมหาเถระ, หวัใจกรรมฐาน, พมิพครัง้ที ่๕, (กรงุเทพฯ : บจก. เคลด็ไทย, ๒๕๔๑), หนา ๑๐๙.
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เปนปจจัย  งายตอการกำหนดเพือ่นำไปสวูปิสสนา๑๔๒

ญ. หลกัธรรมเกือ้หนนุตอวปิสสนากมัมฏัฐาน
หลกัธรรมสำคญัทีเ่ก้ือหนนุ ในการปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐาน คอื

๑. องคธรรมของการกำหนด  ม ี๓ ประการ ไดแก

ก) อาตาป  มคีวามเพยีรในการกำหนด และความเพยีรเผากเิลสใหรอนทัว่ ไดแก
ตั้งใจจริงๆ ไมเกียจคราน การประกอบความเพียรทางใจดวยความบากบั่น ตั้งใจทำจริงๆ
พยายาม อตุสาหะ อดทน เขมแขง็ ขยนั กาวไปอยางไมทอถอย ไมทอดทิง้ฉนัทะ ไมทอดทิง้
ธรุะ และความประคบัประคองธรุะไวดวยดเีพือ่กอเกดิ วริยิะ วริยินิทรยี วริยิพละ และสมัมา-
วายามะ ในมรรคมอีงค ๘ สำหรบัผปูฏบิตัทิีเ่ขาถงึแลว๑๔๓ พระผมูพีระภาคเจาตรัสสอนใน
เรือ่งความเพยีรทีม่คีวามสำคญัมากทีส่ดุในขณะเริม่ปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐานวา

“ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  เมือ่ภกิษุเดนิอยกูด็ ียนือยกูด็ ีนัง่อยกูด็ ีนอนอยู
ไมหลบักด็ ี เมือ่อกศุลวติกเกดิขึน้แลว ภกิษไุมทำใหสิน้ ใหหายไปเสยี เรา
เรยีก [เธอ] วาเปนผไูมมอีาตาปะ [ความเพยีร] เปนคนเกยีจคราน มคีวาม
เพียรอันทราม  เธอพึงกระทำความอุตสาหะ พึงกระทำความไมยอทอ
พงึกระทำความเพยีรเพือ่เผากเิลส พงึกระทำความเปนผกูลา พงึกระทำความ
เพยีรใหตดิตอกนั และ ดกูอนภกิษทุัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้เมือ่ขณะทำ
งานอยูก็ดี ขณะเดินทางอยูก็ดี หรือกำลังอาพาธอยูก็ดี ยอมไมสามารถ
มนสกิารคำสัง่สอนของพระพทุธเจาทัง้หลายไดโดยงาย  [กจิของสมณะคอื
การศกึษาไตรสกิขาเปนหลกั ไมใชกจิการงานอืน่]   ฉะนัน้ เราจะรบีปรารภ
ความเพยีรเสยีกอน เพือ่ถงึธรรมทีย่งัไมถงึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่งัไมบรรล ุเพือ่
ทำใหแจงธรรมทีย่งัไมทำใหแจง”๑๔๔

๑๔๒ มาล ีอาณากลุ, “การศกึษาเปรยีบเทยีบกรรมฐานในคมัภรีพระอภธิมัมตัถสงัคหะ กบั คมัภรีวสิทุธมิรรค และวธิปีฏบิัติ
กรรมฐานของสำนกัวปิสสนาออมนอย กบั วดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิ”์, วทิยานพินธปรญิญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวชิาศาสนาเปรยีบเทยีบ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล, ๒๕๓๙.

๑๔๓ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๘๐.
๑๔๔ อง.ฺ ทสก. (ไทย) ๒๓/๘๐/๔๐๐-๔๐๔.
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ข) สตมิา  มสีตริะลกึไดกอนทำ กอนพดู กอนคดิ  คอืระลกึไดกอนรปูนามจะเกดิ
ค) สมัปชาโน มคีวามรตูวัทัว่พรอมวา ทำอะไรอยใูนปจจบุนันัน้ๆตองกำหนด ภาวนา

อยางตอเนือ่ง และรรูปูนามอยทูกุขณะ๑๔๕

๒. การปรบัอนิทรยี ๕ ในขณะปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐานเพือ่ความกาวหนา
ก) ศรทัธา (เชือ่ตอการปฏบิตัขิองพระพทุธเจา)
ข) วริยิะ (พากเพียรปฏบิตัวิปิสสนายิ่งข้ึนเพือ่ละอกสุลธรรม เพือ่ยงักศุลธรรม

ใหเกิดขึน้)
ค) สต ิ(ระลกึไดถงึสิง่ทีท่ำแลว และคำทีต่นพดูแลว ใจความคอืนกึไดกอนทำ

กอนพูด กอนคิด ไมหลง ไมเผลอ และระลึกทันตอปจจุบันแหงรูปนาม
ทกุขณะ)

ง) สมาธ ิ (มัน่คง  ทรงใจไวชอบ ไมเผลอจากรปูนาม)
จ) ปญญา (รเูหน็รปูนามแจมชัดยิง่ขึน้ และรตูามความเปนจรงิ)  มี ๓ คอื

๑) สตุมยปญญา  ปญญาเกดิจากการฟง เรยีน อานศกึษาคนควา
๒) จนิตามยปญญา  ปญญาเกดิจากการนกึคดิ
๓) ภาวนามยปญญา  ปญญาเกิดจากการเจริญวปิสสนา

โยคคีวรปฏบิตัใิหอนิทรยี ๕ เสมอกนั  คอื ศรทัธาเสมอกบัปญญา  วริยิะเสมอกบั
สมาธ ิ  สวนสตมิมีากเปนสิง่ด๑ี๔๖

ฎ. การสงและสอบอารมณ
การสงและสอบอารมณ สามารถแบงไดเปน ๓ ขัน้ตอน คอื

๑) การกำหนดอารมณของรปูและนาม ทีเ่กดิข้ึน
๒) การกำหนดอารมณ ทีเ่กิดขึน้ทางใจ ตางๆ
๓) การกำหนดลกัษณะของรปูนาม ทีเ่กดิขึน้ เชน จำนวนระยะของอาการพอง

อาการยบุหรอืความเรว็ของพองและยบุเปนตน
๑๔๕ พระธรรมธรีราชมหามนุ ี(โชดก ญาณสทิธฺเิถร), โพธปิกขยิธรรม ๓๗ ประการ, หนา ๓.
๑๔๖ พระธรรมธรีราชมหามนุ ี(โชดก ญาณสทิธฺเิถร), โพธปิกขิยธรรม ๓๗ ประการ, หนา ๘๖-๘๘.
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นิสิตจะตองมาสงอารมณกับทานวิปสสนาจารยทุกวัน โดยรายงานใหพระอาจารย
ทราบถงึผลการปฏบิตัใินแตละวนัในสิง่ตางๆ ตอไปนี้

ผลของการนัง่สมาธ ิ เริม่ตัง้แต นสิตินัง่สมาธไิดนานเทาใด   จากนัน้ใหบรรยายลกัษณะ
อาการพองยบุทีป่ระสบมาในวนันัน้วา สัน้ยาว เบาหรอืแรงอยางไร  มเีวทนา เจบ็ปวด ชา
คนั ตงึ เหนือ่ย มนึงงหรอืไมเพยีงใด  มกีารคดิ หรอืฟงุซาน เพอฝนมากนอยเพยีงใด  และ
กำหนดรไูดทนัหรอืไม   มคีวามยากงายในการกำหนดอยางไร  และเมือ่กำหนดรตูามอาการ
เหลานัน้แลว  ผลทีต่ามมาเปนอยางไร

๒. ผลของการเดนิจงกรม  เริม่ตัง้แตเดนิระยะใดบาง นานเทาใด แลวบรรยายลกัษณะ
สภาวะทีป่ระสบในวนันัน้ เชน  อาจรสูกึวาพืน้มลีกัษณะเปลีย่นไปอยางไร หรอืรสูกึอยางไร
ตอนยกหรอืยาง  หรอืพบวากำหนดไดละเอยีดยิง่ข้ึนอยางไรบาง เปนตน  ขอใหนสิติใสใจสง
อารมณ ใหละเอยีดในทกุๆ เรือ่ง

๓. ผลของการกำหนดอริยิาบถยอย  นสิติมสีตติามกำหนดรไูดตอเนือ่งหรอืไม และ
ละเอยีดเพยีงใด  ตัง้แตตืน่นอน อาบน้ำ รบัประทานอาหาร ขึน้ลงบนัใด เปดปดประต ูนัง่
พกัผอน  และนสิติกำหนดรทูนัการคดิและการฟงุซานหรอืไม กำหนดทนัตอนไหน เชน เริม่
คดิ  ระหวางทีก่ำลงัคดิ หรอืคดิจบไปแลว  และเมือ่กำหนดรแูลว ผลทีต่ามมาเปนอยางไร
เชนตองกำหนดรกูีค่รัง้  ความคดิหรอืความฟงุซานนัน้จงึดบัไป และเมือ่ดบัไปแลวอะไรเกดิ
ขึน้ตามมาเปนตน  นสิติควรอธบิายใหกระชบัตรงประเดน็  อยาพดูนอกเรือ่งเพราะจะทำให
นสิติเองเสยีสมาธ ิและควรรายงานประสบการณการปฏบิตัทิกุๆ เรือ่งทีเ่กดิขึน้ใหวปิสสนาจารย
ทราบ แมวาประสบการณนั้นจะดูไมสำคัญสำหรับนิสิตก็ตาม  ขณะสงอารมณ ขอใหนิสิต
รายงานไปเรือ่ยๆ  โดยไมตองหยดุรอฟงความเหน็จากทานวปิสสนาจารย  ทานจะยงัไมให
คำแนะนำใดๆ จนกวานสิติจะรายงานจบ  และเมือ่พระวปิสสนาจารยถามสิง่ใด ควรตอบให
ตรงคำถามและกระชบั ไมพดูนอกเรือ่ง   สิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุในการสงอารมณ คอื ขอใหรายงาน
ครบถวน ชัดเจน ตรงตามความเปนจริงที่เกิดข้ึน อยาปรุงแตง อยากังวลวาพระอาจารย
จะตำหนหิากกำหนดไดไมด ีหรอืมแีตความโงกงวง  จงึไมกลารายงานไปตามจรงิ ขอใหนสิติ
เขาใจวาทกุอยางคอืสภาวธรรมทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้สิน้ และมนัจะเปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา นสิติ
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กำหนดไดดใีนวนันี ้   แตวนัตอมาอาจฟงุซานหรอืโงกงวงตลอดวนั กไ็มใชเรือ่งเสยีหาย แต
ตองรายงานพระอาจารยไปตามทีเ่กิดขึน้จรงิ  เพือ่ใหทานแนะนำ แกไขปรบัแตงอนิทรยีหรอื
ใหอารมณกรรมฐานเพิม่เตมิแกเราอยางถกูตองเปนรายบคุคลไป   และพงึเอาใจใสฟงคำแนะ
นำสัง่สอนของพระอาจารยอยางต้ังใจ   หากสงสยัใหสอบถามจนกระจาง  แลวนำไปปฏบิัติ
ตามดวยความขยนัหมัน่เพยีร   ขอใหนสิติตระหนกัวา จะตองประคองสตแิละสมาธไิวใหตอ
เนือ่งตลอดเวลา   ฉะนัน้ เวลาสงอารมณ จงึไมใชเวลาของการพดูคยุหรอืถามคำถามทีไ่ม
เกีย่วกบัการปฏบิตั ิ  พงึสงอารมณใหกระชบั พดูนอยตรงประเดน็ และไมรบกวนสมาธขิอง
นสิติอืน่ทีร่อสงอารมณตอจากเราดวย๑๔๗

ฏ. วเิคราะหเปรยีบเทยีบ กบั วธิใีนมหาสตปิฏฐานสตูร
ในมหาสตปิฏฐานสตูร สอนวธิปีฏบิตัทิัง้สมถและวปิสสนาไวถงึ ๒๑ บรรพ (วธิ)ี ซึง่

เปนวิธีปฏิบัติกัมมัฏฐานสำหรับชาวพุทธ  ผูวิจัยจึงขอแสดงตารางเปรียบเทียบวิปสสนา
กัมมัฏฐาน ตามแนวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับวิธีในมหาสติปฏฐานสูตร
ดงันี้

๑๔๗ ฝายวปิสสนาธรุะ (รวบรวม). “คมูอืการปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐานเบือ้งตน”. การปฏบิตัวิปิสสนาเพือ่พฒันาบคุลากร
มหาวทิยาลยั, หนา ๓๐.
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ตาราง (ข)  เปรยีบเทยีบวปิสสนากมัมฏัฐาน ตามแนวมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ-
ราชวทิยาลยั กบั วธิใีนมหาสตปิฏฐานสตูร

มหาสตปิฏฐานสตูร ๒๑ วธิี วปิสสนากมัมฏัฐาน แบบพองหนอยบุหนอ
กายานปุสสนาสตปิฏฐาน ๑๔
- กำหนดอานาปานสต ิ๑ วธิี = ไมมรีปูแบบฝก  แตถาจติไประลกึรทูีล่มหายใจ

กต็องกำหนดลมหายใจตามความเปนจรงิ
- กำหนดอริยิาบถ ๑ วธิี = กำหนดอริยิาบถ ๔ (ยนื เดนิจงกรม นัง่สมาธิ

นอน) และอริยิาบถยอยอืน่ๆ ทกุอยาง
- กำหนดสมัปชญัญะ ๑ วธิี = กำหนดรปูนามทกุอยางอยางตอเนือ่ง  ไมนิง่

หรอืจดจอในอารมณใดอารมณหนึง่อยางเดยีว
- กำหนดอาการสามสบิสอง ๑ วธิี = ไมมีรูปแบบฝก แตถาเกิดนึกถึงหรือเห็นหรือ

รสูกึ กใ็หกำหนดตามความเปนจรงิ
- กำหนดธาตสุี ่๑ วธิ ี(ธาตดุนิ น้ำ ลม ไฟ) = ขณะนัง่สมาธ ิกำหนดที ่ธาตลุม (วาโยธาต)ุ ที่

เปนปจจัยทำใหทองพองและยุบ พรอมกับ
กำหนด พองหนอ ยบุหนอ๑๔๘

- กำหนดปาชา ๙ วธิี =  ไมมรีปูแบบฝก แตถาไดเหน็ กใ็หกำหนดร ูตาม
ความเปนจรงิ

เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน ๑
- กำหนดภาวะจติเสวยอารมณสขุทกุข = กำหนดเวทนาของจติทีเ่กดิข้ึนในทกุอริยิาบถ
ไมสขุไมทกุข เชน เจบ็หนอ ปวดหนอ สบายหนอ ไมสบาย

หนอ ดใีจหนอ เสยีใจหนอ เฉยหนอ

๑๔๘ พระศรวีรญาณ ว,ิ มารจูกัวปิสสนากรรมฐานแบบพองหนอ-ยบุหนอ, (กรงุเทพฯ : บจก.สหธรรมกิ, ๒๕๔๑), หนา ๕๒.
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จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน ๑
จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน = กำหนดจติและตนจติทกุประเภททีเ่กดิข้ึน เชน

คดิหนอ ยนิดหีนอ ชอบใจหนอ โกรธหนอ หลง
หนอ ฟุงหนอ หดหูหนอ อยากยืนหนอ อยาก
เดนิหนอ อยากนัง่หนอ อยากนอนหนอ รำคาญ
หนอ งวงหนอ๑๔๙

ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน ๕
-กำหนดนวิรณ ๑ วธิี = กำหนดนวิรณ ทีเ่กดิขึน้ในทกุอริยิาบถ เชน ยนิดี

หนอ พยาบาทหนอ งวงหนอ เกยีจคราน หนอ
ซมึหนอ หงดุหงดิหนอ สงสยัหนอ

-กำหนดเบญจขนัธ ๑ วธิี = กำหนดพอง ยบุ เปนสวนหนึง่ของ เบญจขนัธ
กำหนดเดนิจงกรม และทกุอริยิาบถ

-กำหนดอายตนะ ๑ วธิี = กำหนดอายตนะ ทีเ่กดิข้ึนในทกุอริยิาบถ เชน
เหน็หนอ ยนิหนอ กลิน่หนอ

-กำหนดโพชฌงค ๑ วธิี = กำหนดจนไดวปิสสนาญาณถงึ ขัน้อทุยพัพย-
ญาณ (วปิสสนาญาณที ่๔) เปนตนไป๑๕๐

-กำหนดอรยิสจั ๑ วธิี = ขณะกำหนดในทุกอิริยาบถ ถาไดสภาวธรรม
ถกูตอง กจ็ะเขาหลกักำหนด อรยิสจั ๔๑๕๑

วปิสสนากมัมฏัฐานตามแนวของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัทีใ่ชแบบ
สตปิฏฐาน ๔ มรีปูแบบทีใ่ชฝกโดยใหกำหนดตามหลกัมหาสตปิฏฐานสตูร รวม ๑๘ วธิ ี  สวน
ทีไ่มมรีปูแบบฝกปฏบิตัอิกี ๓ วธิ ีแมมไิดใชขณะปฏบิตั ิแตหากจติไปรบัอารมณนัน้ๆ กใ็หกำหนด
ตามความเปนจรงิ อยาปลอยใหจติเผลอและเกดิการปรงุแตงคอืขาดสตใินการกำหนดระลกึ
รทูกุอยาง
๑๔๙ พระสมภาร สมภาโร (ทวรีตัน), ธรรมะภาคปฏบิตั,ิ (กรงุเทพฯ : บจก. สหธรรมกิ, ๒๕๔๗), หนา ๑๓๒.
๑๕๐ พระศรวีรญาณ ว,ิ มารจูกัวปิสสนากรรมฐานแบบพองหนอ-ยบุหนอ, หนา ๔๒.
๑๕๑ พระธรรมธรีราชมหามนุ ี(โชดก ญาณสทิธฺเิถร), โพธปิกขยิธรรม ๓๗ ประการ, หนา ๗๐.
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วปิสสนากรรมฐาน
แนวปฏบิตัมิ ีรปู-นาม เปนอารมณ

สำนกัวดัปราสาททอง

อำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ี จงัหวดัสพุรรณบรุี

โดย

พระวกิรมมนุ ี(ผล อปุตสิโฺส)
อดตีเจาคณะจงัหวดัสพุรรณบรุี

อดตีเจาสำนกัวปิสสนากรรมฐานวดัปราสาททอง

เรยีบเรยีงโดย

พระธรรมปรยิตัเิวท ี(สเุทพ ผสุสฺธมโฺม ป.ธ.๙)
เจาคณะภาค ๑๕

เจาอาวาสวดัพระปฐมเจดยี ราชวรมหาวหิาร
เจาสำนกัปฏบิตัธิรรมประจำจงัหวดันครปฐม แหงที ่๘
ผเูปนสทัธวิหิารกิของ “พระวกิรมมนุ”ี (ผล อปุตสิโฺส)
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วปิสสนากรรมฐาน
แนวปฏบิตัมิ ีรปู-นาม เปนอารมณ

วปิสสนากรรมฐาน แยกเปน ๒ ศพัท คอื
วปิสสนา ศพัทหนึง่  กรรมฐาน ศพัทหนึง่

วปิสสนา  แปลวา ปญญาเหน็แจงสภาวธรรมตามความเปนจรงิ
องคธรรมไดแก “ปญญา”

กรรมฐาน  แปลวา ทีต่ัง้แหงการงาน คอื อารมณของวปิสสนา
องคธรรมไดแก “รปู-นาม ขนัธ ๕”

หมวด ๑
กมัมฏัฐาน  ม ี๒ อยาง  คอื

สมถกมัมฏัฐานอยางหนึง่  วปิสสนากมัมฏัฐานอยางหนึง่  กมัมฏัฐานทัง้ ๒ อยางนี้
มอีารมณไมเหมอืนกนั  สมถกมัมฏัฐานมอีารมณบญัญตั ิ๔๐ อยาง  คอื กสณิ ๑๐  อสภุะ ๑๐
อนสุสต ิ๑๐  อาหาเรปฏกิลูสญัญา ๑  จตธุาตวุวตัถาน ๑  พรหมวหิาร ๔  อรปู ๔  รวม ๔๐
อยาง

วปิสสนากมัมฏัฐาน  มรีปู-นาม เปนอารมณ  แตในทีน่ี ้จะไดเขยีนบนัทกึเฉพาะแต
อารมณวปิสสนาเทานัน้  พรอมทัง้บอกปรยิตัทิีเ่ปนตวัอารมณของวปิสสนา  และตวักำหนด
วปิสสนาคอืปญญา  ดงัตอไปนี้
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หมวด ๒
ขนัธ ๕  หรอื รปู-นาม  คอื

๑. รปูขนัธ ไดแก รปู ๒๘
๒. เวทนาขันธ ไดแก เวทนาเจตสกิ ๑
๓. สญัญาขนัธ ไดแก สญัญาเจตสกิ ๑
๔. สงัขารขนัธ ไดแก สงัขารเจตสกิ ๕๐
๕. วิญญาณขันธ ไดแก จติ ๘๙  หรอื ๑๒๑
๖. นิพพาน ไดแก ขนัธวมิตุ  พนจากอปุาทานขนัธ ๕

ขนัธ ๕  ได รปูขนัธ ๑   เหลอืนอกนัน้ เปนนามขนัธ ๔  เปนนาม ๑

จำแนกปรมตัถธรรม ๔  เปนรปู-นาม  ดงันี้

 รปู ๒๘ = เปนรปู
 เวทนาเจตสกิ ๑  สญัญาเจตสกิ ๑  เจตสกิทีเ่หลอื ๕๐ = เปนนาม
 จติ ๘๙  หรอื ๑๒๑ = เปนนาม
 นพิพาน = เปนขนัธวมิตุติ

หมวด ๓
หนาทีข่องขนัธ ๕

๑. รปูขนัธ มหีนาทีแ่ตกสลายไป
๒. เวทนาขันธ มหีนาทีเ่สวยอารมณ
๓. สญัญาขนัธ มหีนาทีจ่ำอารมณ
๔. สงัขารขนัธ มหีนาทีป่รงุแตงอารมณ หรอืจติ (ใจ)
๕. วิญญาณขันธ มหีนาทีร่อูารมณ
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หมวด ๔
รปูภายในม ี ๖  คอื

๑. จกัข-ุตา ไดแก จกัขปุสาท เปนรปู
๒. โสตะ-หู ไดแก โสตปสาท เปนรปู
๓. ฆานะ-จมกู ไดแก ฆานปสาท เปนรปู
๔. ชิวหา-ลิ้น ไดแก ชวิหาปสาท เปนรปู
๕. กายะ-กาย ไดแก กายปสาท เปนรปู
๖. มนะ-ใจ ไดแก หทยัวตัถ ุ(รปูหวัใจ) เปนรปู

หมวด ๕
รปูภายนอกม ี๖  คอื

๑. รปูารมณ ไดแก สตีางๆ เปนรปู
๒. สทัทารมณ ไดแก เสยีงตางๆ เปนรปู
๓. คนัธารมณ ไดแก กลิน่ตางๆ เปนรปู
๔. รสารมณ ไดแก รสตางๆ เปนรปู
๕. โผฏฐพัพารมณ  (ดนิ-ไฟ-ลม) ไดแก เยน็ รอน
๖. ธมัมารมณ (อารมณทางใจ) ไดแก นามและรปู
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หมวด ๖
ระหวางรปูภายใน และ ภายนอกกระทบกนั คอื

๑. จกัขายตนะ-ตา กระทบกบั รปูายตนะ-สี
๒. โสตายตนะ-หู กระทบกบั สทัทายตนะ-เสยีง
๓. ฆานายตนะ-จมูก กระทบกบั คันธายตนะ-กลิ่น
๔. ชิวหายตนะ-ลิ้น กระทบกบั รสายตนะ-รส
๕. กายายตนะ-กาย กระทบกบั โผฏฐพัพารมณ-เยน็ รอน ออน แขง็
๖. มนายตนะ-ใจ กระทบกบั ธมัมายตนะ-อารมณทางใจ

หมวด ๗
ฐานทีเ่กดิของรปูนาม  คอื

๑. ทางตา สกีระทบตาเปนรปู เหน็เปนนาม (อาศยัวตัถเุกดิ)
๒. ทางหู เสยีงกระทบหเูปนรปู ไดยนิเปนนาม (อาศยัวตัถเุกดิ)
๓. ทางจมกู กลิน่กระทบจมกูเปนรปู รกูลิน่เปนนาม (อาศยัวตัถเุกดิ)
๔. ทางลิน้ รสกระทบลิน้เปนรปู รรูสเปนนาม (อาศยัวตัถเุกดิ)
๕. ทางกาย

เยน็ รอน ออน แขง็ กระหาย เปนรปู รสูกึเปนนาม (อาศยัวตัถเุกดิ)
รสูกึปวด เมือ่ย คนั เปนตน  เปนนาม (อาศยัวตัถเุกดิ)

๖. ทางใจ
นอน นัง่ ยนื เดิน และเคลือ่นไหวตางๆ เปนรปู
จติสัง่ใหนอน นัง่ ยนื เดนิ เคลือ่นไหว เปนนาม (อาศยัวตัถเุกดิ)
คดิ นกึ ฟงุ กลมุ อยาก โกรธ ลมื เผลอ เปนนาม  (อาศยัวตัถเุกดิ)
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หมวด ๘
รปู-นาม  ทีเ่ปนปจจบุนัธรรม

๑. สกีระทบตา  กำหนดนามเหน็  ขณะทีเ่กดิความรสูกึขึน้เพราะกเิลสคอือตัตา
สำคญัวา ‘เราเหน็’ อาศยัเกดิตรงนัน้ขณะนัน้  เพือ่ถอนอตัตา (เรา)

๒. เสยีงกระทบห ู กำหนดนามไดยนิ ขณะทีเ่กดิความรสูกึขึน้เพราะกเิลสคอือตัตา
สำคญัวา ‘เราไดยนิ’ อาศยัเกดิทีต่รงนัน้ขณะนัน้  เพือ่ถอนอตัตา (เรา)

๓. กลิน่กระทบจมกู  กำหนดรปูกลิน่  ขณะทีเ่กดิความรสูกึขึน้เพราะกเิลสคอือตัตา
สำคญัวา ‘เราไดกลิน่’ อาศยัเกดิตรงนัน้ขณะนัน้  เพือ่ถอนอตัตา (เรา)

๔. รสกระทบลิน้  กำหนดรปูรส  ขณะทีเ่กดิความรสูกึขึน้เพราะกเิลสคอือตัตา
สำคญัวา ‘เรารรูส’ อาศยัเกดิตรงนัน้ขณะนัน้ เพือ่ถอนอตัตา (เรา)

๕. เยน็ รอน ออน แขง็ กระทบกาย
กำหนดรปู เยน็ รอน ออน แขง็  ขณะทีม่คีวามรสูกึขึน้เพราะกเิลสคอือตัตา
สำคญัวา ‘เราเยน็ รอน ออนแขง็’ อาศยัเกดิตรงนัน้ขณะนัน้ เพือ่ถอนอตัตา (เรา)

กำหนดนามทางกาย  ขณะทีร่สูกึวา ปวด เมือ่ย คนั ฯลฯ  เพราะกเิลสอาศยั
เกดิตรงนัน้ขณะนัน้วา ‘เราคนั ปวด เมือ่ย’  เพือ่ถอนอตัตา (เรา)

๖. ทางใจ กำหนดรปู ขณะทีเ่กิดอาการของอริยิาบถเกดิข้ึน คอื นอน นัง่ ยนื เดนิ
และอริยิาบถนอย คอื ความเคลือ่นไหว และกมเงยเปนตน  เพราะกเิลสคอือตัตา
(เรา) สำคญัวา ‘เรา นอน นัง่ ยนื เดนิ และเคลือ่นไหว กม เงย’ ทีต่รงนัน้ขณะนัน้
เพือ่ถอนอตัตา (เรา)
ทางใจ กำหนดนาม ขณะทีน่กึ คดิ กลมุ งวง โกรธ อยาก ลมื เผลอ หงดุหงดิ
ขณะทีม่คีวามรสูกึขึน้ เพือ่ถอนอตัตา (เรา) วา ‘เรานกึคดิ’ เปนตน



ธรรมปฏิบัติ ๕ สาย : รูปนาม
4 - 14

หมวด ๙
นามรตูามทวาร

๑. จักขุวิญญาณจิต คอื นามเหน็
๒. โสตวิญญาณจิต คอื นามไดยนิ
๓. ฆานวิญญาณจิต คอื นามรกูลิน่
๔. ชิวหาวิญญาณจิต คอื นามรรูส
๕. กายวิญญาณจิต คอื นามรสูมัผัสถกูตอง
๖. มโนวิญญาณ คอื นามรทูัว่ไปทางใจ

หมวด ๑๐
รปู-นามทีเ่กดิขึน้เปนปจจบุนัเปนเหตแุละผลกนั  ดงันี้

๑. สกีระทบตาเปนเหตุ นามเหน็เปนผล-จกัขวุญิญาณจติ
๒. เสยีงกระทบหเูปนเหตุ นามไดยนิเปนผล-โสตวญิญาณจติ
๓. กลิน่กระทบจมกูเปนเหตุ นามรกูลิน่เปนผล-ฆานวญิญาณจติ
๔. รสกระทบลิน้เปนเหตุ นามรูรสเปนผล-ชิวหาวิญญาณจิต
๕. เยน็ รอน ออน แขง็ กระทบกายเปนเหต ุ นามรสูกึเปนผล-กายวญิญาณจติ
๖. นามมคีวามตองการสัง่ใหรปูเปลีย่นแปลงไปตามอริยิาบถใหญ-นอยตางๆ เปนเหตุ

รปูทีเ่ปลีย่นไปตามอริยิาบถตางเปนรปูและผล    นามนกึ คดิ กลมุ ฟง อยาก
โกรธ งวง เปนเหต ุ อาการทีเ่กดิข้ึนเหลานัน้เปนผล
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หมวด ๑๑
เหตขุองนามเกดิขึน้ในทวารตางๆ

๑. นามทางตาจะเกดิขึน้ได ตองอาศยัเหต ุ๔ ประการ คอื  ๑) จกัขปุสาทด ี ๒) รปูารมณ
สชีดัเจนดเีฉพาะหนา  ๓) อาโลก คอืแสงสวางด ี  ๔) มนสกิาร คอืความตัง้ใจ
ใสใจ   รวม ๔ อยางนีเ้ปนเหต ุ ใหจกัขวุญิญาณเกดิข้ึนเปนผล

๒. นามทางหจูะเกดิขึน้ได  ตองอาศยัเหต ุ๔ ประการ คอื  ๑) โสตปสาทด ี ๒) สทัทารมณ
เสยีงชดัเกิดขึน้เฉพาะหนา  ๓) ววิรากาส (อากาศชองวางหดู)ี  ๔) มนสกิาร คอื
ความตัง้ใจหรอืความใสใจ   ๔ อยางนีเ้ปนเหต ุใหเกดิโสตวญิญาณเกดิข้ึนเปนผล

๓. นามทางจมูกจะเกิดขึ้นได  ตองอาศัยเหตุ ๔ ประการ คือ  ๑) ฆานปสาทดี
๒) คนัธารมณ กลิน่ปรากฏเฉพาะหนา  ๓) วาโย (ลม)  ๔) มนสกิาร คอืความ
ตัง้ใจและใสใจ   ๔ อยางนีเ้ปนเหต ุ ฆานวญิญาณเกดิข้ึนเปนผล

๔. นามทางลิ้นจะเกิดขึ้นได  ตองอาศัยเหตุ ๔ ประการ คือ ๑) ชิวหาปสาทดี
๒) รสารมณ รสชดัเจนด ี ๓) อาโป (น้ำลายด)ี  ๔) มนสกิาร คอืความตัง้ใจและ
ใสใจ   ๔ อยางนีเ้ปนเหต ุ ชวิหาวญิญาณเกดิข้ึนเปนผล

๕. นามทางกายจะเกิดขึ้นได  ตองอาศัยเหตุ ๔ ประการ คือ  ๑) กายปสาทดี
๒) โผฏฐัพพารมณ  ๓) ถทัธปถวธีาตทุีม่ลีกัษณะแขง็  ๔) มนสกิาร คอืความตัง้ใจ
และใสใจ   ๔ อยางนีเ้ปนเหต ุ กายวญิญาณเกดิข้ึนเปนผล

๖. นามทางใจจะเกดิขึน้ได ตองอาศยัเหต ุ๔ ประการ คอื  ๑) หทยัวัตถ ุ(รปูหวัใจ)
๒) ธมัมารมณ อารมณเกดิทางใจ (นาม-รปู)   ๓) ภวงัคจติ (ภวงัคจติ ๑๙ ดวง)
๔) มนสกิาร ความตัง้ใจและใสใจ   ๔ อยางนีเ้ปนเหต ุมโนวญิญาณจงึเกดิขึน้เปนผล
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หมวด ๑๒
อริยิาบถ ๔  และอริยิาบถยอย

๑. อาการของรูปเดินจะเกิดขึ้นได  ตองอาศัยเหตุ ๔ ประการ คือ  ๑) รูปขาดี
๒) จติสัง่  ๓) จติตชวาโยธาต ุ ๔) มนสกิาร คอืความตัง้ใจและใสใจ   ๔ อยางนี้
เปนเหต ุ อาการของรปูเดนิเกดิข้ึนเปนผล

๒. อาการของรูปยืนจะเกิดขึ้นได  ตองอาศัยเหตุ ๔ ประการ คือ ๑) รูปกายดี
๒) จติสัง่   ๓) จติตชวาโยธาต ุ ๔) มนสกิาร คอืความใสใจและตัง้ใจ   ๔ อยางนี้
เปนเหต ุ อาการรปูยนืเกดิขึน้เปนผล

๓. อาการของรูปนั่งจะเกิดขึ้นได  ตองอาศัยเหตุ ๔ ประการ คือ  ๑) รูปกายดี
๒) จติสัง่   ๓) จติตชวาโยธาต ุ ๔) มนสกิาร คอืความตัง้ใจและใสใจ   ๔ อยางนี้
เปนเหต ุ อาการรปูนัง่เกดิขึน้เปนผล

๔. อาการของรปูนอนจะเกดิขึน้ได  ตองอาศยัเหต ุ๔ ประการ คอื  ๑) รปูกายดี
๒)  จติสัง่   ๓) จติตชวาโยธาต ุ  ๔) มนสกิาร คอืความตัง้ใจและใสใจ   ๔ อยาง
นีเ้ปนเหต ุ อาการของรปูนอนเกดิข้ึนเปนผล

หมายเหตุ  ผทูีจ่ะปฏบิตั ิตองทำความเขาใจในเหตผุลของรปู-นาม  ดงัทีไ่ดบนัทกึมา
แลว    ถาทำความเขาใจและจำในเรือ่งธรุะกจิของรปูนามดงักลาวแลวไดแลว   การปฏบิตัิ
กไ็มมอีะไรอืน่นอกนีท้ีเ่ปนอารมณของวปิสสนาได    มรีปู-นาม ทีเ่ปนปจจบุนัเทานัน้ เปน
อารมณของวปิสสนา
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หมวด ๑๓
ความหมาย ของคำวา

๑. กำหนด หมายความวา มคีวามรสูกึในอาการของรปู-นาม
๒. พิจารณา หมายความวา มคีวามรสูกึในอาการของรปู-นาม
๓. เพง หมายความวา มคีวามรสูกึในอาการของรปู-นาม
๔. สงัเกต หมายความวา มคีวามรสูกึในอาการของรปู-นาม
๕. ดู หมายความวา มคีวามรสูกึในอาการของรปู-นาม
๖. มนสิการ หมายความวา ตัง้ใจหรอืใสใจในอารมณ  โดยเฉพาะ
๗. โยนโิสมนสกิาร หมายความวา ตัง้ใจและใสใจในอารมณ  และรวูาอาการ

หรอือารมณ มอีาการทาไหนและเปนรปูหรอืนาม พรอม
ลกัษณะทีป่รากฏ คอื ร ู(ปญญา)
การปฏบิตั ิมคีวามสำคญัอยทูีโ่ยนโิสมนสกิาร  เพราะ
โยนโิสมนสกิารเปนตวัควบคมุอารมณ

๘. สติ หมายความวา ระลกึอยใูนอารมณนัน้
สำหรบัในทีน่ี ้หมายเอาสตทิีร่ะลกึใน รปู- นาม เทานัน้

๙. สัมปชัญญะ หมายความวา ความรสูกึหรอืรวูาอาการของรปูและนามนัน้
มอีาการอยางไหน ? และลกัษณะไหน ?
สต ิสมัปชญัญะ  ทัง้ ๒ นี ้ ทำงานรวมกนั เกดิรวมกนั

๑๐.วริยิะ หมายความวา ความเพียร คือ ความพยายามระลึกและรู
ในอาการของรปู-นาม ไมขาดระยะ  อาตาป กเ็รยีก

๑๑.สมาธิ หมายความวา จติตัง้มัน่อยใูนอารมณอนัเดยีว คอื ในรปู-นาม
สตแิละวริยิะ สงเคราะหเขาในสมาธิ
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หมวด ๑๔
อธบิาย

ในเมือ่ทำความเขาใจฐานทีเ่กดิของรปู-นาม  และรปู-นามทีเ่ปนปจจบุนัอารมณ  ดวย
สตุมยปญญา และจนิตมยปญญา  และโดยมโียนโิสมนสกิารดวยจนิตมยปญญาวา นีเ้ปนฐาน
ทีเ่กดิของรปู-นาม  นีเ้ปนรปูนามทีเ่ปนปจจบุนัอารมณ  เหลานีน้ีเ่ปนตวักมัมฏัฐาน หรอืเปน
อารมณของวปิสสนากมัมฏัฐาน  ดงันีแ้ลว

สำหรบัตวัเขาไปรหูรอืตวักำหนดตวักมัมฏัฐาน คอื รปู-นาม  กไ็ดแกสต ิความระลกึ
สมัปชญัญะ  ความรไูดแกตวัปญญา   วริยิะคอืความเพยีร  สมาธคิอืความตัง้ใจม่ันในอารมณ
พรอมทัง้สหชาตธรรมเปนตวัเขาไปรหูรอืตวักำหนดดงักลาวนัน้

ในเรือ่งการปฏบิตั ิทัง้ทีเ่ปนสตุมยปญญา คอืการไดยนิ ไดฟง ไดอาน  จนิตมยปญญา
คือความรูจากการนึกคิดหาเหตุผล และความรูในสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน
รเูหตผุลในสิง่ทีเ่กดิขึน้วา นีเ้ปนเหต ุ นีเ้ปนผลของเหต ุ โดยอนมุานอยางใกลชดิ  หรอือนมุาน
โดยความแนนอน ไมแนนอน ตามความเปนจรงิ เหลานีเ้ปนตน  สวนภาวนามยปญญานัน้
เปนปญญาที่รูจริงเห็นจรงิตามสภาวธรรมที่เกิดขึ้น   ภาวนาปญญาดังกลาวนี้ เปนปญญา
ขัน้สงูสดุของวปิสสนา (คอืตวัวปิสสนา)

ในการปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐานในตอนแรกๆ  กย็งัจะตองกำหนดดวยลกัษณะอาการ
ผดิพลาดเปนสวนมาก  และการผดิพลาดเหลานีจ้ะเปนปจจยัใหพสิจูนไดอกีทางหนึง่

ตามธรรมชาตขิองการกระทำและปฏบิตัทิางไหนกต็าม  การผดิพลาดเปนของทีจ่ะตอง
เกดิกอนการถกูหรอืตรง  เมือ่มกีารผดิพลาด การถกูกต็องตามมา   แตอยางไรกต็าม ขอให
ผสูนใจในการปฏบิตั ิจบัเอาเหตผุลทีป่รยิตัทิีก่ลาวไวแลวตอนตน  ตลอดถงึการไดยนิ ไดฟง
ไดอาน ไดนกึคดิ มาเปนหนทางแกผดิ ดำเนนิไปในทางถกู   ปญญาความรเูทาถงึการณ โดย
การฟง การคดิ เหลานีจ้ะเกดิแกทานเอง  แตขอสำคญัวา ทานสนใจจรงิหรอืไมเทานัน้

การกำหนดผดิพลาดของผปูฏบิตัใินตอนแรกๆ นัน้  เพราะผนูัน้ยงัไมเคยชนิตอวธิปีฏบิติั
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และอารมณของวปิสสนา จงึมผีดิพลาดไปกอน กบัทัง้ยงัไมเขาใจในการกำหนดดวย   แต
เมื่อผูนั้นพยายามกำหนดจิตวิธีทำความเขาใจอยูในเฉพาะอาการของรูปนามที่ปรากฏและ
มกีารเคลือ่นไหว โดยอาการใด ประการหนึง่    และความเกดิข้ึนของนาม คอืการเจบ็ ปวด
เมือ่ย คนั เหลานี ้ประการหนึง่     ความนกึคดิ ความอยาก ความโกรธ งวงเหงาหาวนอน
เปนตนเหลานี ้ประการหนึง่    ผปูฏบิตัมิคีวามระลกึและรสูกึโดยจนิตญาณ คดิวาอนันีเ้ปน
อาการของรปู   อนันีเ้ปนเรือ่งของนาม อยเูสมอๆ   กจ็ะเปนแนวทางทีจ่ะใหเกดิความชำนาญ
เกดิขึน้ได

การปฏบิตันิัน้ ตองอาศยัปรยิตัธิรรมทีไ่ดเคยอบรมมากอนเขาปฏบิตั ิเปนหลกันำ หรอื
เปนแผนที ่   ทัง้ตองอาศยัสตุมยปญญาทีเ่คยไดฟงไดอานมาแลว   พรอมทัง้จนิตมยปญญา
คอืปญญาทีเ่คยคดิ หรอืกำลงัคดิหาชองทางและหาเหตผุลอนัแยบคายเปนหลกั

การปฏบิติัวปิสสนานี ้  ผปูฏบิตัจิะตองรวูา  อะไรเปนอารมณคอืตวักมัมฏัฐาน   อะไร
เปนตัวเขาไปสูตัวกัมมัฏฐาน

ตวักมัมฏัฐาน คอื รปู-นาม  หมายเอา อาการของรปูและลกัษณะทีน่ามเกดิข้ึน ทีเ่ปน
ปจจุบัน คือกำลังเกิดอยู หรือปรากฏขึ้นๆ   ผูเขาไปดูหรือกำหนด ไดแก สติสัมปชัญญะ
อาตาป สมาธ ิ พรอมทัง้สหชาตธรรมคอืธรรมทีเ่กดิรวมกนัฝายกศุล

หมายความวา  สตริะลกึอยใูนอาการของรปูหรอืขณะทีน่ามเกดิข้ึน  สมัปชญัญะคอื
ความรูในอาการของรูปและนาม   การมีสติและสัมปชัญญะไมขาดระยะ เรียกวา อาตาป
คอื ความเพยีร    สมาธ ิไดแกมอีารมณอนัเดยีวทีใ่นขณะอาการของรปู-นามเกดิขึน้ขณะนัน้ๆ
โดยลักษณะอาการของรูป  เชน นอน นั่ง ยืน เดิน และเคลื่อนไหวตางๆ ของรางกาย
ตลอดทัง้การสมัผสัคอืการกระทบในระหวางทวารทัง้ ๕  คอื สกีบัตา เสยีงกบัห ูจมกูกบักลิน่
ลิน้กบัรส  เยน็-รอน-ออน-แขง็ กบักาย  และธมัมารมณคอือารมณทีเ่กดิข้ึน ไดแก ความ
นกึคดิตางๆ กบัหทยัวตัถ ุ (หองหวัใจ)  เหลานีต้องมสีตสิมัปชญัญะระลกึร ูคอืความรตูวัใน
อาการเหลานัน้อยเูสมอ  และใหตดิตอกนัเรือ่ยๆ ไป (ความเพยีร) และใหสม่ำเสมอ ไมยิง่หยอน
กวากนั  พรอมทัง้สหชาตธรรมทีท่ำงานรวมกนั  จะทำใหเกิดสมาธคิอืความระลกึรแูตในรปู-นาม
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ทีเ่กดิขึน้ไมขาดระยะ เรยีกวาอารมณเดยีวเชนนี ้ เปนเอกคัคตา ไดแก องคธรรมของสมาธิ
มสีต ิวริยิะ อยใูนรปู-นาม คอืตัง้มัน่อยใูนรปู-นาม เปนอารมณ (เพราะ สต ิวริยิะ สมาธ ิเปน
ตวัสมาธอิยแูลว)

เมือ่ม ีสต ิวริยิะ สมาธ ิ สมัปชญัญะกต็องเกดิรวมกนั  โดยเหตผุลวา  สตสิมัปชญัญะ
จะตองเกดิรวมกนัอยเูสมอ   นอกจากสมาธทิีม่บีญัญตัเิปนอารมณ  สมัปชญัญะอาจหยอน
เพราะสตสิมาธเิปนประธาน พรอมทัง้วริยิะดวย    ดงันัน้ สมัปชญัญะไดแกปญญาคอืความรู
อาการของรปู-นาม ทีป่รากฏขึน้พรอมกบัสต ิวริยิะ สมาธ ิและสหชาตธรรมอืน่

ในการกำหนดอาการของรปูและนามทีป่รากฏขึน้ขณะหนึง่  ไมทนัปจจบุนัธรรม  เพราะ
การรบัอารมณสบัสายอย ูโดยการกำหนดรปู-นาม ดวยสตุะและจนิตญาณนัน้เอง  ถงึแมจะมี
สมาธมิัน่ในรปู-นาม  โดยการไดยนิ ไดฟง ไดอาน และตรกึตรอง คดินกึ เหน็วาเปนความจรงิ
เหลานีก้เ็ปนเพยีงสมมตุสิจัจะ  และมใิชสภาพของความจรงิโดยแท  กำลงัสมาธทิีเ่กดิข้ึนนัน้
ยงัออน  และปญญากอ็อนตามไป  เพราะตัง้มัน่ในอารมณไมหนกัหนวง

หมวด ๑๕
วธิปีฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐาน  พรอมทัง้เหตผุล

เริม่ปฏบิตั ิ  เม่ือรบักมัมฏัฐานจากอาจารยแลว เขาหองปฏบิตั ิ  จะมกีารแผเมตตา
และตัง้สจัจอธษิฐานในการทีจ่ะปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐานนี ้   เสรจ็แลวจงึลงมอืปฏิบตั ิ คอื
ลงมอืกำหนดรปู-นาม ตามทีไ่ดศกึษาและรบัอธบิายมา   พรอมทัง้ปรยิตัทิีไ่ดทำความเขาใจ
มาแลว  อนัเปนอารมณของวปิสสนาดงักลาวมาแลว

ลงมอืกำหนด  ครัง้แรกใหสงัเกตในใจวา มอีารมณขนุมวัหรอืผองใสในใจ  ถาจติใจ
ขนุมวั  กพ็ยายามหาอารมณทีจ่ะทำใหจติใจผองใส  สงัเกตไดวา  ถามศีรทัธาอยแูลว  จติ
จะไมขนุมวั  แมจะมอีารมณมากระทบ กเ็พยีงชัว่คราว

พอรูสึกวาจิตใจผองใสแลว  ตั้งใจใหแนวแนวา จะกำหนดรูป-นาม หรือดูรูป-นาม
เทานัน้   ในขณะทีก่ำลงันัง่อยนูัน้  ใหเริม่กำหนดทำความรสูกึในอาการของรปูนัง่อยนูัน้โดย
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มทีาทางอยางไร ใหทำความรสูกึตามทาทางนัน้ๆ คอืมสีตริะลกึในอาการของรปูนัง่นัน้  และ
ใหทำความรสูกึในอาการทาทางของรปูนัง่นัน้ (สมัปชญัญะ)    การกำหนดของอาการรปูนัง่
อยเูสมอๆ นัน้ เปนอาตาป (ความเพยีร)    โยนโิสมนสกิาร ความใสใจโดยแยบคาย  คอื
กำหนดความรสูกึวา อาการทีเ่กดิอยใูนปจจบุนั เปนอาการอยางไรก็รไูดอยางนัน้   ถงึแมขณะนัน้
เปนอารมณทีน่กึคดิดวยจนิตมยปญญา   อนมุานคอืการคดิวาอนันีเ้ปนอาการของรปูแนวแน
ลงไป   หรอืเคยไดยนิไดฟงมาแลววาลกัษณะอาการของรปูมลีกัษณะดงันี้ๆ   กเ็ปนเรือ่งทีจ่ะตอง
ใชความคดิดงักลาวนัน้ชวยกอนในเบือ้งตนของการปฏบิตันิี้

โยนโิสมนสกิาร ความใสใจในทาทางของอาการของรปูนามทีป่รากฏในปจจบุนั  เมือ่
มกีารใสใจอยเูชนนี ้  จะรสูกึวา สตคิวามระลกึ  สมัปชญัญะความรสูกึ โดยไมขาดระยะคอื
ความเพยีร (อาตาป)  จะทำใหมคีวามรสูกึไปตามอาการของรปูทีป่รากฏในขณะนัน้ๆ    ใน
ตอนแรกๆ นี้ แมวาสติสัมปชัญญะ ความเพียร จะทำงานโดยกำหนดรูปหรือนามที่เกิดขึ้น
ขณะนัน้ๆ อยเูรือ่ยๆ กต็าม   แตกย็งัจะไมมคีวามรอูนัแทจรงิของอาการรปู-นาม โดยเฉพาะ
ได   เพราะวายงัใหมตอการรสูกึหรอืกำหนดในอาการของรปู-นาม   แตตองมโียนโิสมนสกิาร
คอื ความใสใจในอาการของรปูหรอืนาม  กต็องปฏบิตัอิยเูชนนีไ้ปกอน

ในขณะที่ปฏิบัติอยูเชนนี้เรื่อยๆ ไป  ความรูสึกทางจินตญาณ จะรูเพียงอนุมานวา
นีเ้ปนรปู  นีเ้ปนนามกไ็ด   จะอยางไรกต็าม ในขณะทีป่ฏบิตัอิยนูัน้ ตองสงัเกตวา  ลกัษณะ
ของรปูหรอืนาม  แตละทาทางในขณะทีเ่กิดอาการปรากฏขึน้วามลีกัษณะอยางไร   ทัง้ใน
การสงัเกตและคดิดวยวธิใีหรวูาอาการนีเ้ปนรปู และอนันีเ้ปนลกัษณะของนาม (ดงัทีก่ลาวแลว
ในปรยิตัติอนตน)  ในขณะเดยีวกนันัน้  รปูหรอืนามทีร่แูละปรากฏอาการขึน้เหลานีน้ัน้  จะไม
ยั่งยืนไปกวาขณะหนึ่งๆ   ก็จะมีอาการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมนิยาม  เมื่อมีความรูสึก
ในอาการเปลีย่นแปลงอยอูยางนี ้   ไมขาดระยะของขณะๆ นัน้ๆ กต็องมเีหต ุ  แตกจ็ะเปน
เพราะเหตไุรจงึมกีารเปลีย่นแปลงดงันัน้  ผปูฏบิตัจิะพงึสงัเกตอยเูชนนี ้ จะรเูหตตุามสภาพ
ความจรงิตรงทีเ่กิดขึน้  เหตเุกิดตรงไหนจะรไูดคอื ปวด เมือ่ย คนั คดิ นกึ โกรธ งวง เหลานี้
เปนตนเหต ุ  และบางครัง้เกดิเพราะถกูบงัคบั เชน หวิ ปวดปสสาวะ อจุจาระ และอืน่ๆ อกี
มากมายหลาย  ความรูสึกตรงที่เหตุเกิดเหลานี้ ไมมีใครสรางข้ึน  เปนไปตามความจริง
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ของเขา การปวด เมือ่ย และนกึคดิ ตลอดถงึการเปลีย่นอริยิาบถเหลานี้

เมือ่สงัเกตโดยโยนโิสมนสกิาร  ดวยความแยบคายแลว เปนเรือ่งของความทนอยไูมได
(ทกุข)   แลวจะรวูามีการเกดิขึน้ซ้ำๆ ซากๆ   แตทำไมรวูาซ้ำๆ ซากๆ  จงึเปลีย่นไปหา หรอื
รูวาเปลี่ยนแปลงนั้น  เปนการเปลี่ยนไป หาความทนอยูไมได  ทำไมจึงตองเปนไปเชนนั้น
กเ็พราะเปนไปตามธรรมนยิามของสภาวะนัน้เอง   ความสำคญัผิดในการเปลีย่นแปลงของ
อาการตางๆ ทีเ่กิดขึน้นัน้  สำคญัวาเปลีย่นไปแลว   อาการอืน่จะมคีวามสขุ  ทีจ่ะรเูชนนีต้อง
สงัเกตและกำหนดจรงิๆ  โดยโยนโิสมนสกิารจึงจะร ู  ถงึแมวาจะรสูกึในอาการดงักลาวแลว
มจีรงิก็ตาม   บางครัง้ผยูงัไมชำนาญในการสงัเกต  สตสิมัปชญัญะยงัไมคลองและไวพอแลว
ในขณะหนึง่ๆ  ทีร่สูกึวาการเปลีย่นแปลงกเ็กดิข้ึน   แตกย็งัไมเหน็หรอืรวูาอาการของรปูหรอื
นามแตอยางใด

เมือ่ปฏบิตัอิยหูลายๆ วนั    สต ิสมัปชญัญะ อาตาป จะคลองขึน้ (ผปูฏบิตัจิะรสูกึเอง)
ในตอนตอๆ กนัไป  ผปูฏบิตัไิดมคีวามเพยีรปฏบิตัไิปโดยไมวางเวน  ความชำนาญกจ็ะเกดิ
ขึน้ พรอมทัง้สติสมัปชญัญะจะไวทนัอาการหรอือารมณทีเ่กดิข้ึน   ภาวนากจ็ะเริม่กอตวัเกดิ
คกูนักบัจนิตญาณ   เมือ่ผปูฏบิตัไิดใสใจและมคีวามเพยีร   มคีวามรสูกึอยใูนอารมณคอือาการ
ของรปู-นาม แมจะเผลอบางเปนบางครัง้    ในตอนนีจ้ะสงัเกตไดวา ถงึจะเผลอหรอืมกีาร
สมัผสัทางทวาร (การกระทบ) ใดกต็าม  จะรสูกึรเูทาทนัอยางเรว็ไว  ผปูฏบิตัจิะฉลาดขึน้
(ปญญาแกกลาขึน้)    ปญญาจะรใูนอาการตางๆ ทีเ่กดิข้ึนพอสมควร  เพราะปญญาในตอนนี้
เปนปญญาทีเ่กดิจากจนิตะและภาวนาออนๆ เปนปจจยัแกกนั   แลวใหสงัเกตดวยวา  เทาที่
ไดปฏบิตัมิาแลว  การกำหนดอาการของรปูนัน้ในทาตางๆ กนั   จะเขาใจหรอืรสูกึหรอืเหน็
ชดักวากนั   อาการของรปูไหนชดั อาการของรปูนัน้จะนำทางใหอาการของรปูอืน่ๆ ชดัข้ึน
เพราะกำหนดเหมอืนกนั   แตตางเพยีงอาการของรปูเทานัน้  แลวแตจรติของผปูฏบิตันิัน้ที่
ตนมคีวามรสูกึในอาการของรปูนัน้

ทัง้นี ้  ผปูฏบิตัจิะรเูองวา ทาทางรปูนีร้สูกึคลอง แมอาการของนามมกีารฟงุเปนตน
กเ็ชนเดยีวกนั   การปฏบิตัติดิตอกนัเรือ่ยๆ มา  ผปูฏบิตัจิะรสูกึวาคลอง และมสีตสิมัปชญัญะ
ไวตามลำดับ



ธรรมปฏิบัติ ๕ สาย : รูปนาม
4 - 23

หมวด ๑๖
เขาสจูดุทาทางของรปูนาม

เมือ่มสีตสิมัปชญัญะไว  คลองแคลวในทาทางอาการของรปูใด นามใด  พงึทำความ
เขาใจ คอืตัง้โยนโิสมนสกิารอยางแน  กำหนดดอูาการของรปูนัน้และนามนัน้    โยนโิสมนสกิาร
สติสัมปชัญญะ จะพุงไปตามอาการของรูปหรือนามที่ปรากฏอยูขณะนั้น (เฉพาะหนา)
พยายามกำหนดอยูอยางนี้บอยๆ  ก็จะมีความรูสึกเปนรูป ตามทาทางที่ปรากฏในขณะนั้น
มีการกำหนดอยูอยางนี้  ถาไมมีอารมณอื่นที่มีกำลังแรงกวาเขามารบกวน  และพรอมทั้ง
ประคองอารมณอยอูยางดแีลว  จะปรากฏผลคอื ความรวูาเปนอาการของรปู  แมยงัไมชดั
ในการเหน็อาการของรปูนัน้  กค็งจะชดัขึน้ในเวลาอนัใกลนัน้เอง

ลกัษณะทีก่ำหนดหรอืสงัเกตนัน้ เหมอืนไฟฉาย   สตสิมัปชญัญะ ความเพยีร จะตอง
ไปทำความรสูกึในทีส่งัเกตหรอืกำหนดนัน้แตละแหง   แลวแตโยนโิสมนสกิารจะรตูามทาทาง
ของอาการของรปู ณ ทีน่ัน้ (แผลบ็เดยีว) แลวกห็ายไป

ดงันัน้  การกำหนดจงึตองกำหนดเปนจดุๆ ไป ตอเมือ่คลองชำนาญ  จะกำหนดรวม
กนักส็ามารถจะเหน็ได (รสูกึ) (เหน็ดวยปญญาตามอาการ)   ความรสูกึเหน็รปูนี ้เหมอืนเหน็
จรงิๆ    ในขณะทีเ่หน็นี ้อาการของรปูกบัการเหน็จะเกดิข้ึนพรอมกนั ไมมอีะไรกอนและหลงั
แลวก็หายไป (รปูทีเ่หน็คอือาการของรปู  ผเูหน็คอืนาม ไดแกสตสิมัปชญัญะ อาตาป พรอม
กบัสหชาตธรรม)

เมือ่กลาวถงึผเูหน็โดยเฉพาะแลว  ไดแกปญญาเทานัน้  เมือ่การรเูชนนีเ้กดิข้ึนครัง้ใด
หมายความวา ไมมอีตัตาในขณะนัน้  พรอมดวยความไมเขาใจผิด (วปิลาส)   การทีร่วูาอาการ
ของรปู กบัการเหน็หายไปนัน้  คอืความเปลีย่นไป (ทกุข) กำหนดรตูรงทีเ่หตทุีท่นไมไดนัน้  และ
เหตบุงัคบัใหทนไมไดนี ้ เปนจดุสำคญั  ถาไมรทูนั กเิลสจะเขาอาศยัตรงนีเ้กดิ  การเปลีย่น
แปลงแตละครัง้ เมือ่กำหนดรทูีเ่หตดุงักลาว เปนการเปลีย่นไปตามสภาวะ  ไมไดเปลีย่นไปโดย
อำนาจกเิลส (คอือยากเปลีย่น)   เปนไปโดยอำนาจบงัคบัเทานัน้   ผลของความรอูาการของรปู
และเหตใุหเปลีย่นไปนี ้(คอืตวัปญญา)   เมือ่อาการของรปูเปลีย่นไปมากเทาไร  จะรสูกึมคีวาม
เศราสลดและแหงใจมากเทานัน้
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หมวด ๑๗
ยกตวัอยาง

ยกเอารปูนัง่เปนตวัอยาง  การปฏบิตันิานวนัเขา  ความชำนาญและสตสิมัปชญัญะ
พรอมทัง้ความเพยีรกเ็จรญิขึน้ตามลำดบั   สต ิสมัปชญัญะ วริยิะ จะเรว็ไว  จะรสูกึในทาทาง
อาการของรปูนัน้ไวขึน้    ตวัอยางรปูนัง่  ลกัษณะรปูนัง่ยอมแสดงอาการของรปูนัง่ตามที่
จติสัง่  รปูยอยของรปูนัง่กม็ากมาย และมกีารเปลีย่นแปลงอยเูสมอ   การกำหนดอาการ
ของรปูนัง่ในขณะทีป่รากฏอย ู โดยอาการกำหนดดวยโยนโิสมนสกิาร  สตสิมัปชญัญะพรอม
ทัง้ความพยายามจะเกดิขึน้พรอมกนั (หมายถงึผชูำนาญ)   โยนโิสมนสกิารและสหชาตธรรม
เหลานีจ้ะพงุเขาสจูดุของอาการของรปูทีน่ัง้นัน้ทกุครัง้ (เวนเผลอ)   จะมคีวามรใูนอาการของ
รปูนัง่วา มลีกัษณะทาทางอยางไร  แลวอาการเหลานัน้จะเริม่ไหวตวัเปลีย่นตอไป

สติสัมปชัญญะจะรูจุดที่เปนเหตุใหเปลี่ยน (ทุกข) ไปในระหวางดูอาการของรูปที่
จะเปลีย่นและเปลีย่นไปนี ้   มรีปูยอย (ไหว) คัน่ตรงทีร่ะหวางตอกนั เปนจดุสำคญั  ตอง
สงัเกตขณะเปลีย่นอาการของรปูยอยคัน่และรปูยอยตอกนักบัอาการทีป่รากฏขึน้

ดงันัน้  การเปลีย่นไปครัง้หนึง่ๆ จะรขูึน้พรอมกบัอาการของรปูทีเ่ปนไป  ทาที่ตวังาน
(รปู) แลวรสูกึวาถูกบงัคบั  (รขูึน้เอง คอืการปวดเมือ่ยเปนตนและความจำเปน)  ขณะทีเ่ปลีย่น
ไปครัง้หนึง่ๆ นี ้  บางทกีร็ทูนับาง ไมทนับาง   เมือ่ผปูฏบิตัมิคีวามรคูวามเขาใจในอาการของ
รปูเหลานีว้า มกีารเปลีย่นไปเสมอๆ ดงักลาวแลว  จะรสูกึวาแหงใจ เสยีงแหง กำลงัออนลง
ในขณะทีก่ำลงักำหนดรปูนัง่อยนูัน้   ทางตามสีมีากระทบ หรอืเสยีงกระทบหเูปนตน  บางที
กก็ำหนดนาม เหน็นาม  ไดยนิทนับาง  ไมทนับาง    การกำหนดทางตาและทางหนูี ้ ไมมี
โยนโิสมนสกิารเกดิขึน้โดยเฉพาะ   ตองอาศยัสตสิมัปชญัญะในอริยิาบถใหญ ๔ ทำงาน   ถา
อริยิาบถใหญ ๔ คอื ยนื เดิน นัง่ นอน ยงัไมคลองในการกำหนดของสตสิมัปชญัญะ   กย็งัไม
เกดิผลใดทางทวารดงักลาว   เมือ่เหน็ครัง้หนึง่ ไดยนิครัง้หนึง่ กวาจะรสูกึไดกด็บัไปแลว   และ
เปนอดตี (ลวง) ไปแลว   ถาอริยิาบถใหญเขาชัน้ภาวนาฯ  หรอืจนิตาฯ อยางสงู  กพ็อจะเปน
ปจจยัใหกำหนดทนันาม เหน็นาม ไดยนิไดบาง  รปูนัง่มรีปูเกดิตดิตอกนัมากหลาย  จงึมโีอกาส
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นัง่ไดนาน  โดยมอีาการของรปูยอย ชวยบรรเทาทกุข คอื ความปวดเมือ่ย  และความจำเปน
ไมหยดุหยอน    การเปลีย่นแปลง (ทกุข) จงึเกดิไดมาก   โยนโิสมนสกิาร สต ิสมัปชญัญะ
อาตาป จึงมีโอกาสทำงานไดมาก และชินเคยตอสิ่งเหลานี้   การกำหนดจึงมีทางที่จะรู
เทาทนัได

รปูนัง่  เมือ่ทนไมไหว ตองเปลีย่นไป  (การเปลีย่นนี ้จะอยากหรอืไมอยากเปลีย่นกต็าม
จะตองเปลีย่นโดยธรรมชาต)ิ    อาการอริยิาบถนัง่ เปลีย่นหาอริยิาบถเดนิ (หรอืนอน)  ใน
ระหวางเปลีย่นเปนจดุสำคญั  ตองมโียนโิสมนสกิาร และสตสิมัปชญัญะ วริยิะ อยางหนกัหนวง
(คอืการกำหนด) การเปลีย่นไปจากรปูนัง่ไปหารปูยนืในระหวางนี ้  รปูยอยมากนบัตัง้แตไหว
จากอาการนั่ง  จนกวาจะถึงอาการยืนปรากฏขึ้น   ตองมีสติสัมปชัญญะใหทันอาการของ
รปูยอย  มฉิะนัน้จะไมทนัอาการเหลานี ้  ความไวของการเปลีย่นแปลงอาการของรปูแตละ
ครัง้นี ้  ถาสตสิมัปชญัญะ อาตาป ไมสม่ำเสมอกนั  จะไมทนัรสูกึอะไรจากการเปลีย่นไป    เปน
เพียงมีความรูสึกวาอาการนั้นไดเปลี่ยนไป    ความรูสึกชนิดเปนความรูสึกตามหลังการ
เปลีย่นแปลง  จงึไมสามารถรเูทาทนัอาการเหลานัน้

วธิสีงัเกตอาการในระหวางรปูนัง่กบัรปูยนืตอกนั  ตองมโียนโิสมนสกิารอยางใกลชดิ
(คอื การกำหนด) ขณะทีเ่คลือ่นไหวในการเปลีย่นรปูนัง่ (ตรงทีอ่าการ)    คอืกำหนดใหมคีวาม
รใูนขณะทีก่ำลงัจะเปลีย่นนัน้   แลวจะมคีวามรใูนอาการนัน้ คอือาการรปูใหญจะเปลีย่นเปน
อาการรปูยอย   สายตดิตอกนัในระหวางนี ้จะมสีบืตอกนัเปนระยะๆ   จะสงัเกตไดวาอาการ
ของรปูไมเหมอืนกนั   แลวอาการของรปูนัง่จะหายไป  มรีปูยอยเคลือ่นไหวเกดิข้ึนตามลำดบั
ในขณะรปูยอยจะสิน้สดุ รปูใหญ (ยนื) จะเกดิขึน้ เปนระยะอาการของรปูขาดจากกนั (สำคญัมาก)
แลวรูปยืนปรากฏขึ้นอยางไมถนัด จะมีรูปยอยคั่น  คือรูปจะหมุนหรือขยับเขาไปหาที่ถนัด
รปูยนืถาวรจงึจะเกดิขึน้ได  เปนอาการของรปูอกีอยางหนึง่

(หมายเหต ุ ระหวางอาการของรปูนัง่ไดเปลีย่นมาเปนรปูยอย โดยอาการตางกนัตลอด
การสบืตอ  จนถงึอาการของรปูยนืปรากฏอาการทีแ่ทจรงินี ้ ขอใหเขาใจวา  ระหวางรปูเปลีย่น
อาการทุกระยะเหลานี้ เปนเรื่องของความเปลี่ยนแปลง (ทุกข) ทั้งนั้น  อันเปนเหตุใหมี
การเปลีย่นแปลงเกดิขึน้   และใหสงัเกตทีอ่าการของรปูดงักลาวนัน้ เปนจดุสำคญั คอืเหตผุล
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เพราะมีทั้งหายไปและเกิดขึ้น  คืออาการของรูปนั่งหายไป  อาการของรูปยอยเกิดขึ้น
ในขณะทีก่ำหนดนัน้จะรสูกึวา  เม่ืออาการของรปูยอยเกดิข้ึนแลว  อาการของรปูนัง่หายไป
แตรปูยอยมาหารปูยนืกเ็ชนเดยีวกนั  เมือ่ยนืขณะยนืจะเหน็วารปูยอยหายไป   ดงันัน้ ใน
ระหวางอาการของรปูนัง่มาหารปูยนื  จะเหน็วาเปนพดืตดิกนัตอกนัไป ในขณะทีผ่านอาการ
ของรปูเหลานีม้า   เม่ือเปนเชนนี ้การกำหนดยงัหางปจจบุนัธรรมมาก    ถากำหนดทนั จะรู
อาการของรปูขาดจากกนั (ยากทีจ่ะกำหนดได)    และขณะรปูยนืปรากฏอยางไรนัน้ ถามี
โยนโิสมนสิการชำนาญ   ควรกำหนดรปูยนือยางแนนอน  คอื สต ิ สมัปชญัญะ  วริยิะ สมาธิ
เหลานี้จะพุงไปตามอาการของรูปยืน   จะรูวาอาการเหลานั้นที่ตรงนั้น เปนอาการของรูป
ประจวบกนัพอดกีบันาม  กำหนดแลวกห็ายไปทัง้รปูและนาม  แสดงวารปูกมัมฏัฐาน (รปู)
และนามคอื สต ิสมัปชญัญะ วริยิะ สมาธ ิ หายไปพรอมกนั)

รปูยนื เปนรปูทีป่วดเมือ่ยไดเรว็  มกีารเปลีย่นแปลงไวกอนทีจ่ะเปลีย่นไปหารปูยาง
ก็จะรูสึกวาทนไมไหวตรงที่ปวดที่เมื่อย    การกำหนดระหวางอาการของรูปยืนกับรูปยาง
บางครัง้ก็ไมมอีาการของรปูยอยคัน่   จะรวูาอาการของรปูยนืกบัรปูยางขาดจากกัน บางครัง้
กไ็มรสูกึ เพราะขาดมนสกิาร

รปูยางเปนรปูทีร่สูกึไดเรว็   เพราะอาการยางมีความรสูกึอยเูสมอ  ตามปกตกิจ็ะรสูกึ
วา มสีต ิสมัปชญัญะ ระวงัอยใูนเวลายาง     การกำหนดรปูยาง ถามกีารใสใจอยแูนวแน
สต ิสมัปชญัญะ พรอมสหชาตธรรม   กจ็ะมคีวามรสูกึไปตามอาการของรปูยางในทาทางอยาง
นัน้ๆ  จะรวูาเปนอาการของรปูและลกัษณะของอาการของรปูอยางนี ้   ขณะทีย่างเปนอาการ
หนึง่  กาวไปเปนอาการหนึง่  ลงอกีอาการหนึง่    การจะรชูดัไมชดั แลวแตโยนโิสมนสกิาร
จะสงัเกตได และมคีวามรอูาการอยางไร  เหน็เปนอาการของรปูอยางนัน้จรงิๆ  แลวจะมกีาร
เปลีย่นแปลง (ทกุข) อยเูสมอ  (ความทนอยไูมได จะเหน็ไดชดั)

เมือ่กำหนดมากเขา  จะเหน็อาการของรปูยางทีเ่ปนอยเูสมอนีถ้กูบงัคบัอยางชดัเจน
ในขณะทีย่างนัน้  ความทกุขคอืการปวดเมือ่ยกจ็ะปรากฏรขูึน้  แลวจะรวูาการถกูบงัคบัให
เปลีย่นตอไปอกี  ดวยอาการทนไมไหว
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รปูยางนี ้ ถามีโยนโิสมนสกิารของรปูยางอยไูมขาดระยะ  ในขณะทีจ่ะเปลีย่นรปูนัน้
กจ็ะรสูกึเกิดข้ึน  แตตองพยายามประคองอารมณ  เพือ่ทำความรสูกึในอาการของรปูไมขาด
ระยะ

อาการของรปูยาง  จะเปลีย่นอาการรปูไปยนื   ในระหวางรปูยางกบัรปูยนืนี ้ จะมี
รปูยอยคัน่บาง  คอืรปูยอยในลกัษณะหยดุยาง  ยนืไมถนดั  จะตองมกีารยกหรอืหมนุขาไป
วางทีถ่นดั   แลวอาการรปูยนืจงึจะปรากฏ   การกำหนดตองกำหนดตดิตอกนัทกุระยะใน
อาการของรปู

ตามปกตหิรอืสภาพความจรงิแลว  การยนืนีจ้ะไมทนอยไูดนาน  นอกจากจะมเีหตจุำเปน
บงัคบั เพราะการทนเอา     เม่ืออาการของรปูยนืจะเปลีย่นตอไป กเ็ปลีย่นตอไปหาอาการ
ของรปูนัง่ (หรอืรปูเดนิ) มรีปูยอยคัน่  และโดยลกัษณะอาการของรปูยอยไมเหมอืนกนั  รปูยนื
กบัรปูนัง่ ในระหวางรปูทัง้ ๒ นี ้ มรีปูยอยจากยนืหลายรปู มอีาการตางกันตามลำดบั

ในตอนนี้สำคัญ  ตองมีสติสัมปชัญญะ โยนิโสมนสิการ ใหติดตอกัน จนกวาจะถึง
รปูนัง่ปรากฏ ในระหวางอาการรปูยนืกบัรปูยอยตอกนั   ในระหวางรปูยอยกบัรปูนัง่เชือ่มตอ
กนันี ้ ผปูฏบิตัติองประคองอารมณอยาใหเผลอได  คอืกำหนดรใูนอาการทีก่ำลงัปรากฏนัน้

ลกัษณะทีเ่ชือ่มตดิตอกนัขณะทีจ่ะมอีาการนัง่เมือ่แรกถงึกำหนดรปูแขง็กระทบ  แลว
กำหนดอาการของรปูนัง่ตดิตอกนั  ในการกำหนด ๒ ตอน คอือาการรปูยอยตดิตอกบัรปูแขง็
รปูแขง็ตดิตอกบัอาการของรปูนัง่

หมายเหต ุ   ในระหวางรปูยอยกบัรปูแขง็กระทบ “สำคญั”  ในระหวางรปูแขง็กบั
อาการของรปูนัง่ “สำคญั” เปนกรณพีเิศษ    การกำหนดทัง้ ๒ ระยะ  ถากำหนดทนั จะไดรบั
ผลอยางที่ไมเคยมีมากอนและอยางพิสดาร    และผลเหลานี้จะปรากฏตามมา คือความ
แหงแลงชนดิทีไ่มมอีะไรเปรยีบ (หมายเหตุ  ใหดเูอาเอง)
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หมวด ๑๘
สรปุ

ในขณะทีก่ำหนดรปูในอริยิาบถใดกต็าม  อนัความนกึคดิ และการฟงุ ความรำคาญ
จะเกดิขึน้ โดยมากเปนอารมณทีค่ดิถงึอดตีและอารมณทีช่ำนาญ  ขณะนัน้การกำหนดรปูไม
เผลอความคดิ และฟงุเกดิขึน้ไมไดแตกเ็ปนบางคราว  บางคราวเกดิข้ึนได ดงันี้

ผปูฏบิตักิำลงัดอูาการของรปูนัง่อยอูยางไมเผลอเลย  และเปนเวลากำหนดไดผลดอียู
ขณะนัน้นามคดิเกดิขึน้   ความไวของสตสิมัปชญัญะไดกำหนดนามคดินัน้พรอมกบัการเกดิ
ความคดิข้ึนนัน้ มคีวามรสูกึอยางแรง  ความเศราสลดใจจะเกดิข้ึนอยางแรง (ทนั)

ดงันัน้  เหตผุลในการกำหนดอารมณวปิสสนานีจ้งึชีใ้หเหน็วา การกำหนดนามทางใจ
กต็องอาศยัสตสิมัปชญัญะของอริยิาบถ ๔   จำพวกนามทางใจนี ้  ถาเผลอจากการกำหนด
รูป  เปนโอกาสใหนามคิด นามนึก และฟุงเกิดขึ้น เลยเตลิดออกไปจากการกำหนดที่รูป
หรอืนามในขณะนัน้   ถาผปูฏบิตัเิขาใจวา ความคดินกึฟงุเหลานีเ้ปนอารมณ จะทำใหผปูฏบิัติ
กำหนดไดผลด ี    ในการปฏบิตัวิปิสสนานีแ้สดงใหเหน็วา  อริยิาบถ ๔  คอื  นอน  นัง่  ยนื  เดนิ
เปนสำคญัทีส่ดุ  ดงัไดแสดงมาแลว

การกำหนดนามทางตา หู กาย ใจ อยางใดอยางหนึ่งและรูปทางจมูก ลิ้น กาย
และรปูในอริยิาบถยอยเหลานี ้ กต็องอาศยัสตสิมัปชญัญะในอริยิาบถใหญ ๔ เทานัน้  การ
กำหนดอารมณวปิสสนานี ้  เมือ่เขาใจกต็องทำถกูตองในอริยิาบถใดอริยิาบถหนึง่แลว กม็คีวาม
เขาใจในอริยิาบถอืน่เชนเดยีวกนั  เพยีงแตตางอาการเทานัน้    และอริยิาบถใหญ ๔  อยาง
นี ้เปนสถานทีส่รางความชำนาญความไวของสต ิสมัปชญัญะ วริยิะ และสมาธใิหสมบรูณ หรอื
ใหชินเคยคลองแคลวในการกำหนดอารมณทุกทวาร และทุกอิริยาบถ ทั้งรูปและนาม กับ
ทัง้เปนการรแูนวทางทีจ่ะเขาถงึรปูนามได

การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานนี้  เมื่อทำการกำหนดจนถึงภาวนามยปญญา มี
สุตมยปญญา และจินตมยปญญา เปนปจจัยใหเกิด   หมายความวา สุตมยปญญา และ
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จนิตมยปญญา เปนผรูอูนมุาน และอนมุานใกลเคยีง     สวนภาวนามยปญญา เปนผรูสูภาพ
ความจรงิ    ถาปฏบิตันิัน้ไมถงึขัน้ภาวนามยปญญา จะไมรคูวามจรงิในเรือ่งของรปู-นาม  จะรู
ไดเพยีงอนมุานของรปูวา  มอีาการอยางนัน้อยางนีเ้ทานัน้

หมวด ๑๙
หมายเหตุ

การฟงุและความคดิตางๆ  ตลอดถงึทกุอยางทีเ่ปนนามเกดิทางใจ  ลวนแตเปนอารมณ
ของวปิสสนาทัง้สิน้   ถาไมร ู จะเปนเครือ่งกัน้ความด ี ถาร ูจะใหคณุมากหลาย  ถาเกดิข้ึน
กบัผปูฏบิตัแิลว และผนูัน้เคยเหน็รปู-นามมาแลว  คอืโดยผนูัน้มสีตสิมัปชญัญะเจรญิข้ึนถงึ
ภาวนา  ผปูฏบิตันิัน้จะรเูทาทนัเรือ่งของรปู-นามทีเ่กดิข้ึนแตละครัง้

แตทัง้นี ้  นามคดิ นามฟงุ และรำคาญ อยาก โกรธ  กส็ามารถเกดิข้ึนแกผนูัน้ได
นามเหลานีก้ล็วนแลวแตเปนอารมณใหผปูฏบิตักิำหนดรเูปนกมัมฏัฐานเสมอ    ยิง่ฟงุ ยิง่กลมุ
และคดินกึมากเทาไร  กย็ิง่ทำใหผปูฏบิตัเิกิดปญญารเูทาทนันามเหลานัน้    การฟงุเปนตน
จึงเปนประโยชนแกผูปฏิบัติไดมากเฉพาะผูที่เขาใจ    แตทวาผูปฏิบัตินั้น กำหนดรูปก็ดี
นามกด็ ี ทีเ่กดิขึน้ดงักลาวแลวนัน้กด็ ี  เมือ่กำหนดอาการของรปูและนามเหลานัน้  มคีวาม
รเูหน็อาการของรปูและนามและเขาใจวาทำถกูแลวกด็ ี จะเกดิความยนิด ี  เมือ่มคีวามยนิดี
เกดิขึน้ ตวัมานะจะปรากฏเดนขึน้  แลวกามราคะจะเกดิข้ึนตดิตามมา

ถาผปูฏบิตันิัน้ไมรทูนั  พงึเขาใจวา จนิตญาณ ภาวนาญาณ ยงัไมเกดิแกผนูัน้  ถา
รทูนัสภาวะทีเ่กดิขึน้แตละขณะ  ไดผลคอื ความรเูทาทันความจรงิ  และจะรวูถิทีางเดนิของ
การปฏบิตัไิปสธูรรมชัน้สงูตอไป

นามฟุงเกิดแกผูปฏิบัติครั้งแรก   นามฟุง นามคิด เหลานี้เปนเครื่องทำลายจิตใจ
ผปูฏบิตั ิเพราะไมรวูาเปนตวักมัมฏัฐาน (อารมณ)  กจ็ะปลอยใหอำนาจนวิรณธรรมเขาขมข่ี
ทนไมไหวกอ็อกจากหองไป   ความสำคญัในการปฏบิตัขิึน้แกความเขาใจ แลวปฏบิตัถิกูตอง
ถายังไมเขาใจก็คือทำไมถูก
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หมวด ๒๐
ขอกมัมฏัฐาน

(๑) คำนอบนอมถวายอตัตภาพ  แดสมเดจ็พระผมูพีระภาคเจาวา

“อมิาหงั  ภนัเต  ภะคะวา  อตัตะภาวงั  ภะคะวะโต  ปะรจิจะชาม”ิ  (๓ ครัง้)

ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ  ขาพระองคขอนอมถวายอัตตภาพรางกายนี้
แดสมเดจ็พระผมูพีระภาค

(๒) คำถวายอตัตภาพแดอาจารยวา

“อมิาหงั  ภนัเต  อาจะรยิะ  อตัตะภาวงั  อาจะรยิสัสะ  ปะรจิจะชาม”ิ  (๓ ครัง้)

ขาแตพระอาจารยผเูจรญิ  กระผม (ดฉินั) ขอนอมถวายอตัตภาพรางกายนีแ้ดทาน
อาจารย

(๓)  คำขอวปิสสนากมัมฏัฐานวา

“นพิพานสัสะ เม ภนัเต   สจัฉกิะระณตัถายะ วปิสสะนากมัมฏัฐานงั เทห”ิ
ขาแตทานผูเจริญ  โปรดใหกัมมัฏฐาน แกกระผม (ดิฉัน)  เพื่อกระทำใหแจง ซึ่ง

พระนิพพาน

(๔)  คำสมาทานวปิสสนากมัมฏัฐาน

“อกุาสะๆ  ณ โอกาสบดันี ้  ขาพเจาขอสมาทาน   ซึง่พระวปิสสนากมัมฏัฐาน  ขอ
ขณกิสมาธ ิและวปิสสนาญาณ  จงบงัเกิดมใีนขนัธสนัดานของขาพเจา  ขาพเจาจะตัง้สตไิว
ตามทวารมจีกัขทุวารเปนตน  เม่ือสกีระทบตาจะตัง้สตทิีต่า กำหนดนามเหน็  และทวารอืน่ๆ
กเ็หมอืนกนั”
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เมือ่รบัและสมาทานวปิสสนากมัมฏัฐานเรยีบรอยแลว  เขาหองกมัมฏัฐาน  แผเมตตา
และอธษิฐาน

๑. สพัเพ สตัตา สตัวทัง้หลายทีเ่ปนเพือ่นทกุข เกดิ แก เจบ็ ตาย
ดวยกนัทัง้หมดทัง้สิน้

๒. อะเวรา จงเปนสขุๆ เถดิ  อยาไดมเีวรแกกนัและกนัเลย
๓. อพัยาปชฌา จงเปนสขุๆ เถดิ  อยาไดเบยีดเบยีนซึง่กนัและกนัเลย
๔. อะนฆีา จงเปนสขุๆ เถดิ  อยาไดมคีวามทกุขกายทกุขใจเลย
๕. สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุ จงมคีวามสขุกายสขุใจ รกัษาตนใหพนจากทกุขภยั

ทัง้ปวงเถดิ

คำอธิษฐาน

ขาพเจาขอตัง้สจัจอธษิฐาน  ขออานภุาพแหงบญุกุศลทีไ่ดบำเพญ็มาแลว  มกีารให
ทาน รกัษาศลี และเจรญิภาวนา  จงมาเปนพละปจจยั เปนนสิยัตามสง  ใหเกดิปญญาญาณ  ทัง้
ชาตนิี ้และชาตหินา  ตลอดชาตอิยางยิง่  จนถงึความพนทกุข คอืพระนพิพาน เทอญ ฯ





วปิสสนากรรมฐาน
แนวปฏบิตัมิ ีรปู-นาม เปนอารมณ

(อกีอยางหนึง่)

โดย

อบุาสกิาแนบ มหานรีานนท
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๑ พระไตรปฎกฉบบัสยามรฐั  เลมที ่๓๑  ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค  ขอ ๗๓๑-๗๓๖  หนา ๖๒๗-๖๓๗.

เรือ่ง  วปิสสนากรรมฐานในหลกัการโดยสงัเขป
(ภาคปริยัติ)

ผปูระสงคจะเจรญิวปิสสนากรรมฐาน  ควรทำความเขาใจใหถกูตองเสยีกอนวา
๑) วปิสสนา คอือะไร ?
๒) อารมณของวปิสสนา  ไดแกอะไร ?
๓) ประโยชนของวปิสสนา  มอียางไร ?
๔) ธรรมะทีเ่ปนอปุการะแกวปิสสนา  มอีะไรบาง ?

เพราะวิปสสนากรรมฐาน  เปนการปฏิบัติที่จะทำใหผูปฏิบัติถึงความพนทุกขทั้งปวง
อนัเปนจดุประสงคสงูสดุในพระพทุธศาสนา   เพราะฉะนัน้  ผเูจรญิวปิสสนากรรมฐาน  จงึ
ควรจกัร ู ควรจะเขาใจในเรือ่งของวปิสสนาโดยถกูตองเสยีกอน  ซึง่มหีลกัการทีค่วรทำความ
เขาใจ  ดงัตอไปนี้

วปิสสนา  คอือะไร ?  โดยหลกัการแลว  วปิสสนาเปนชือ่ของปญญา๑   และปญญา
นีร้อูะไรหรอืเหน็อะไร จงึเรยีกวาวปิสสนา  กค็อื รหูรอืเหน็นามรปูไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา
ไมใชสตัว ไมใชบคุคลตวัตน   ถารอูยางอืน่หรอืเหน็อยางอืน่  นอกจากทีก่ลาวแลว  กไ็มชือ่
วา วปิสสนาปญญา  คอืโดยจะรหูรอืเหน็อะไรๆ กต็าม  เชน เหน็พระพทุธเจา เหน็พระอนิทร
เหน็พระพรหม  เหน็นรก เหน็สวรรค  หรอืเหน็อะไรๆ กต็าม  การรกูารเหน็เชนนี ้ ไมชือ่วา
วปิสสนา  แตอาจเหน็ไดดวยอำนาจของสมาธิ

เมือ่มคีวามเขาใจโดยแนนอนวา วปิสสนา คอือะไรแลว  กจ็ะเปนประโยชนอนัสำคญั
โดยจะชวยปองกนัและคมุครองผนูัน้ไมใหตกไปในความเหน็ผดิ งมงาย และคลีค่ลายความสงสยั
ทีว่า วปิสสนานัน้คอือะไรกนัแน
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อารมณของวปิสสนา  เมือ่หลกัการของวปิสสนามดีงักลาววา  เปนปญญาทีเ่หน็ภาวะ
รปูนาม๒ หรอืขนัธ ๕ เปนไตรลกัษณแลว   การเจรญิวปิสสนาจะตองกำหนดหรอืจะตองดอูะไร
จงึจะเหน็ไตรลกัษณ๓    กต็องกำหนดหรอืตองดรูปูนามทีเ่ปนอารมณของปจจบุนันัน่เอง  แลว
จงึจะเหน็รปูนามไตรลกัษณได    ถาดูทีอ่ืน่ หรอืดอูยางอืน่  กไ็มมเีหตผุลเลยทีจ่ะรหูรอืเหน็
สภาวะรปูนาม ตามความเปนจรงิดงักลาวได

ประโยชนของวปิสสนามอียางไร ?  ประโยชนเบือ้งตนคอืทำลายวปิลาสธรรม๔  ไดแก
ความเหน็ผดิทีเ่หน็รปูนามวางาม เทีย่ง เปนสขุ เปนตวัเปนตน และในทีส่ดุทำใหถงึสนัตสิขุ
คอื พระนพิพาน

เพราะฉะนัน้  การเจรญิวปิสสนา  จงึเปนสิง่ทีจ่ำเปนทีผ่ปูฏบิตั ิ ควรร ู ควรจะเขาใจ
ในหลกัการและเหตผุลของวปิสสนาโดยถกูตองแนนอนเสยีกอน  มฉิะนัน้กจ็ะทำไปอยางผิดๆ
เพราะความไมเขาใจหรอืหลงผดิได  เชน ในเรือ่งขนัธ ๕  ซึง่พระพทุธองคตรสัประกาศวา
ขนัธ ๕ เปนทกุขๆ    แตผปูฏบิตับิางทานกย็งัมคีวามรสูกึวาขันธ ๕ เปนสขุ  ในเมือ่จติใจเขา
ถงึความสงบเปนสมาธแิลว  กเ็ขาใจวา  สมาธนิัน้คอืนพิพาน  และเหน็วาความสขุเชนนี ้ไม
ใชขนัธ  เพราะพระพทุธองคตรสัวา ขนัธเปนทกุข  แตความจรงิแลว  สมาธกิห็าใชอืน่นอก
ไปจากขนัธ  หรอืวาพนไปจากขนัธไม

ความสขุเชนนีค้อืเวทนาทีเ่ขาไปเสวยอารมณทีอ่าศยัเกดิข้ึนจากสมาธนิัน่เอง  หาใช
ความสขุในพระนพิพานไม  เพราะพระนพิพานนัน้ไมมเีวทนา คอื ไมมขีนัธ จงึเปนสขุ๕

หรอืผทูีป่ฏบิตัเิขาใจวา ความสงบนัน้คอืพระนพิพาน โดยไปยดึเอาคำวา นตถฺ ิสนตฺปิร ํสขุ๖ํ

ซึง่แปลวา สขุอืน่นอกจากความสงบไมม ี  แตคำวา ความสงบในทีน่ี ้ทานหมายถงึสงบจาก
กเิลส  สงบจากทกุข คอื ขนัธ ๕   หรอืจะวาสงบจากสงัขารทัง้ปวง กไ็ดอยางเดยีวกนั คอื

๒ พระไตรปฎกฉบบัสยามรฐั  เลมที ่๒๙  ขทุทกนกิาย  มหานทิเทส  ขอ ๗๘๘-๘๘๐  หนา ๔๘๘-๕๔๓.
๓ พระไตรปฎกฉบบัสยามรฐั  เลมที ่๑๘  สงัยตุตนกิาย  สฬายตนวรรค  ขอ ๑-๓  หนา ๑-๒.
๔ พระไตรปฎกฉบบัสยามรฐั  เลมที ่๒๑  องัคตุตรนกิาย  จตกุกนบิาต  ขอ ๔๙  หนา ๖๖-๖๗.
๕ พระไตรปฎกฉบบัสยามรฐั เลมที ่๒๓  องัคตุตรนกิาย  นวกนบิาต  ขอ ๒๓๘  หนา ๔๒๙.  พระสารบีตุรกลาวกบัพระอทุายี

วา “เพราะพระนพิพานไมมเีวทนานัน่แหละ จงึเปนสขุ”.
๖ พระไตรปฎกฉบบัสยามรฐั  เลมที ่๒๕  ขทุทกนกิาย  ธรรมบทคาถา  ขอ ๒๕  หนา ๔๒.
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ความสงบ ตามพระคาถานี ้ เปนชือ่ของความสงบทีเ่ขาถงึสนัตสิขุโดยแทจรงิ คอืพระนพิพาน๗

เหตทุีผ่ปูฏบิตับิางทานมคีวามเขาใจผิดกนัไปเชนนี ้ กเ็พราะวาไมมกีารเอือ้เฟอตอหลกัปรยิตัิ
ไมพยายามปรบัปรงุการปฏบิตัขิองตนใหเขากบัหลกัฐานตำรบัตำราแหงคำสอน  แลวยงัเกิด
ความเหน็ผดิทีไ่มประกอบดวยเหตผุลวา  ปรยัิตกิบัปฏบิตัเิปนคนละทาง   ไมจำเปนตองศกึษา
เลาเรียนกไ็ด  ปฏบิตัไิปแลวกร็เูอง เชนนีเ้ปนตน  โดยลมืไปวา  เราไมใชพระพทุธเจา  จะได
ตรสัเองโดยไมตองอาศยัคำสอน

การเจรญิวปิสสนานัน้  จะตองปฏบิติัโดยอาศยัหลกัฐานตามคำสอนในสตปิฏฐาน ๔
และมธีรรมะอนัเปนอปุการะทีจ่ะตองเขารวมประกอบไปดวยกบัวปิสสนา คอื วปิสสนาภมู ิ๖
ญาณ ๑๖  วปิสสนาญาณ ๙  และวสิทุธ ิ๗ เปนตน  ซึง่ธรรมะแตละประเภท  กลาวโดยยอ
มดีงัตอไปนี้

สตปิฏฐาน ๔๘

สตปิฏฐาน คอื เปนฐานทีต่ัง้ของสต ิ หรอืทีเ่ปนฐานทีร่บัรองการกำหนดของสตอิยาง
ประเสรฐิ   ประเสรฐิอยางไร ?   ประเสรฐิเพราะวา อารมณของสตปิฏฐาน ๔ นี ้ สามารถที่
จะนำจติใหดำเนนิไปถงึพระนพิพาน  อนัเปนธรรมทีเ่กษมของบณัฑติ  ซึง่มอีย ู๔ หมวด คอื

หมวด ๑  กายานปุสสนาสตปิฏฐาน  ม ี๑๔ บรรพะ  ไดแก  อานาปานบรรพะ  อริยิาบถ-
บรรพะ สมัปชญัญบรรพะ ปฏกิลูบรรพะ ธาตบุรรพะ และอสภุะ ๙ บรรพะ

หมวด ๒  เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน  ม ี๙ บรรพะ  ไดแก สขุเวทนาทีก่ำลงัเกดิอยู
ทกุขเวทนาทีก่ำลงัเกดิอย ู หรอือเุบกขาเวทนาทีก่ำลงัเกดิอย ูเปนตน กร็ ูฯ

หมวด ๓  จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน  ม ี๑๖ บรรพะ  ไดแก จติมรีาคะ  จติไมมรีาคะ
จติมโีทสะ จติไมมโีทสะ  จติมโีมหะ จติไมมโีมหะ เปนตน กร็ ูฯ

หมวด ๔  ธรรมานปุสสนาสตปิฏฐาน  ม ี๕ บรรพะ  ไดแก นวิรณบรรพะ  ขนัธบรรพะ
อายตนบรรพะ โพชฌงัคบรรพะ อรยิสจัจบรรพะ
๗ พระไตรปฎกฉบบัสยามรฐั  เลมที ่๓๐  ขทุทกนกิาย  จฬูนทิเทส  ขอ ๒๓๔  หนา ๑๒๓.
๘ พระไตรปฎกฉบบัสยามรฐั  เลมที ่๑๐  ทฆีนกิาย  มหาวรรค  ขอ ๒๗๓-๓๐๐  หนา ๓๒๕-๓๕๑.
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ในสตปิฏฐาน ๔  นี ้ เปนไดทัง้สมถะและวปิสสนา คอื ในกายานปุสสนาสตปิฏฐานนัน้
มีอิริยาบถบรรพะ สัมปชัญญะบรรพะ กับธาตุบรรพะ เปนวิปสสนา   สวนปฏิกูลบรรพะ
อสภุบรรพะ กบัอานาปานบรรพะนัน้ ตองเจรญิสมถะเสยีกอนแลวจงึยกขึน้สวูปิสสนาภายหลงั
สวนเวทนานปุสสนา จติตานปุสสนา กบัธรรมานปุสสนาสตปิฏฐาน เปนวปิสสนาลวน

สตปิฏฐาน ๔ นี ้ กไ็ดแกขนัธ ๕  หรอืรปูนามนัน่เอง คอื

กายานปุสนาสตปิฏฐาน ไดแก  รปูขนัธ เปนรปูธรรม
เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน ไดแก  เวทนาขนัธ เปนนามธรรม
จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน ไดแก  วญิญาณขนัธ เปนนามธรรม
ธรรมานปุสสนาสตปิฏฐาน ไดแก  ขนัธทัง้ ๕ เปนทัง้รปูธรรมและนามธรรม

สตปิฏฐานนัน้ มอียางเดยีว ดวยอำนาจแหงการระลกึ และดวยอำนาจแหงการรวม
ลงเปนอนัเดยีวกนั  แตแยกเปน ๔  กด็วยอำนาจแหงอารมณ  และทานอปุมาเหมอืนกบัเมอืง
ทีม่ปีระต ู๔ ประต ู  พอคาเขาทางประตไูหน กเ็ขาถงึกลางใจเมอืงคอืพระนพิพานเชนเดยีว
กนั๙   คอื การเจริญสตปิฏฐานนัน้ แมจะโดยกำหนดบรรพะใดบรรพะหนึง่ หรอืขอใดขอหนึง่
โดยจะเปนรปูหรอืนามกต็าม กถ็งึพระนพิพานไดเชนเดยีวกนั  ไมจำเปนตองกำหนดจนครบ
หมดทกุๆ ฐาน หรอืทกุๆ บรรพะ

ในสตปิฏฐาน ๔ นี ้ ทานวางจรติไว ๒ อยาง๑๐ เพือ่ใหเหมาะกบัอธัยาศยัของบคุคล
ผปูฏบิตั ิคอื ตณัหาจรติกบัทฏิฐจิรติ  ในจรติทัง้ ๒ นี ้แยกออกไปอกีจริตละ ๒ อยาง คอื
ตณัหาจรตินัน้แยกออกเปนปญญานอยกบัปญญากลา  และในทฏิฐิจรติกแ็ยกออกเปนปญญา
นอยกบัปญญากลา เชนกนั คอื

การพิจารณากายานปุสสนาฯ เหมาะแกผทูีม่ตีณัหาจรติหยาบ ทีม่ปีญญานอย
การพจิารณาเวทนานปุสสนาฯ เหมาะแกผทูีม่ตีณัหาจรติละเอยีด ทีม่ปีญญากลา
การพิจารณาจิตตานุปสสนาฯ เหมาะแกผทูีท่ฏิฐิจรติออน ทีมี่ปญญานอย
การพิจารณาธรรมานปุสสนาฯ เหมาะแกผทูีม่ทีฏิฐิจรติกลา ทีม่ปีญญากลา

๙ คมัภรีปปญจสทูน ี ภาค ๑  อรรถกถามชัฌมินกิาย  มลูปณณาสก  หนา ๒๕๕-๒๕๖.
๑๐ คมัภรีสมัโมหวโิมทน ี อรรถกถาอภธิมัมปฎก  วภิงัคปกรณ  หนา ๒๓๒.
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การเจริญสตปิฏฐานทัง้ ๔ นี ้ กเ็พือ่จะทำลายวปิลลาสธรรม ๔ อยาง คอื

 ๑. สภุวปิลลาส ทีเ่หน็วารปูนามเปนของดขีองงามนัน้  จะทำลายไดดวยกายานปุสสนาฯ
 ๒. สขุวปิลลาส ทีเ่หน็วารปูนามเปนสขุ จะทำลายไดดวยเวทนานปุสสนาฯ
 ๓. นิจจวิปลลาส ทีเ่หน็วารปูนามเปนของเทีย่ง จะทำลายไดดวยจติตานปุสสนาฯ
 ๔. อตัตวปิลลาส ทีเ่หน็วารปูนามเปนตวัเปนตน  จะทำลายไดดวยธรรมานปุสสนาฯ

องคธรรมของสตปิฏฐาน ในการทีจ่ะทำลายอภชิฌาและโทมนสัในโลกใหพนิาศไดนัน้
ม ี๒ ประการ คอื  อารมณทีถ่กูเพง  ไดแก กาย เวทนา จติ ธรรม  สวนผเูพงไดแก อาตาป
(ความเพยีรในสมัมปัธาน ๔)๑๑   สมัปชาโน (ปญญาในสมัปชญัญะ ๔)๑๒   สตมิา (สตทิีร่ะลกึรรูปู
นามในสตปิฏฐาน ๔)   คอื มผีเูพงกบัอารมณทีถ่กูเพง  ๒ อยางเทานัน้  สวนตวัเหน็นัน้เปน
วปิสสนา  ถามวาเหน็อะไร กเ็หน็รปูนามไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา ดงัไดกลาวมาแลวนัน่
เอง  ไมใชไปเหน็อะไรๆ อืน่ๆ เลย

ญาณ ๑๖๑๓

ญาณ ๑๖  คือ ความรูสึกตัวดวยปญญา ที่ไดมาจากการเจริญวิปสสนาหรือเจริญ
สตปิฏฐาน  โดยมรีะดบัของปญญาเปนขัน้ๆ ไป  ดงัตอไปนี้

๑. นามรปูปรจิเฉทญาณ คอื ปญญารวูาเปนนามเปนรปู ไมใชสตัว บคุคล ตวัตน
๒. ปจจยปริคคหญาณ คอื ปญญารปูจจยัทีท่ำใหเกดินามรปู
๓. สัมมสนญาณ คอื ปญญารคูวามไมเทีย่งของนามรปู
๔. อุทยัพพยญาณ คอื ปญญารคูวามเกดิข้ึนและดบัไปของนามรปู
๕. ภังคญาณ คอื ปญญารคูวามดบัไปของรปูนาม
๖. ภยญาณ คอื ปญญารวูานามรปูเปนภยันากลวั
๗. อาทีนวญาณ คอื ปญญารโูทษของนามรปู

๑๑ พระไตรปฎกฉบบัสยามรฐั  เลมที ่๒๑  องัคตุตรนกิาย  จตกุกนบิาต  ขอ ๑๓-๑๔  หนา ๑๙-๒๒.
๑๒ คมัภรีปปญจสทูน ี ภาค ๑  อรรถกถามชัฌมินกิาย  มลูปณณาสก  หนา ๒๕๘.
๑๓ คมัภรีวสิทุธมิรรค  ภาค ๓  หนา ๒๐๕-๓๒๘.
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๘. นิพพิทาญาณ คอื ปญญารสูกึเบือ่หนายนามรปู
๙. มญุจติกุมัยตาญาณ คอื ปญญารสูกึอยากพนจากนามรปู
๑๐.ปฏสิงัขาญาณ คอื ปญญารธูรรมอนัเปนเครือ่งทำใหพนจากนามรปู
๑๑.สงัขารุเบกขาญาณ คอื ปญญารกูารทำลายความยนิดยีนิรายในนามรปู

แลววางเฉย
๑๒.อนุโลมญาณ คอื ปญญารธูรรมทีจ่ะอนโุลมใหเหน็อรยิสจัจธรรมทัง้ ๔
๑๓.โคตรภูญาณ คอื ปญญารนูพิพานเปนอารมณ
๑๔.มัคคญาณ คอื ปญญารนูพิพานเปนอารมณ
๑๕.ผลญาณ คอื ปญญารนูพิพานเปนอารมณ
๑๖.ปจจเวกขณญาณ คอื ปญญารมูรรค ผล นพิพาน กเิลสทีล่ะแลว

และกเิลสทีเ่หลอื

วปิสสนาญาณ ๙๑๔

วปิสสนาญาณ ๙ นัน้ ทานสงเคราะหนบัตัง้แตอทุยพัพยญาณเปนตนไป จนถงึอนโุลมญาณ
คอื เปนปญญาตอนทีเ่หน็นามรปูเปนไตรลกัษณแลว  ตลอดขึน้ไปจนถงึอนโุลมญาณ  ซึง่เปน
ญาณหรอืปญญาทีอ่นโุลมจะใหเหน็อรยิสจัจธรรมทัง้ ๔ ได

วสิทุธ ิ๗๑๕

วสิทุธ ิหมายถงึ ความบรสิทุธิ ์หรอื ความสะอาดหมดจด จากกเิลสทีเ่ปนไปทางกาย
ทางจติ และทางปญญา  ม ี๗ วสิทุธ ิคอื

๑. สลีวสิทุธิ
๒. จติตวสิทุธิ
๓. ทฏิฐวิสิทุธิ

๑๔ พระไตรปฎกฉบบัสยามรฐั  เลมที ่ ๓๑  ขทุทกนกิาย  ปฏสิมัภทิามรรค  ขอ ๑  หนา ๑.
๑๕ พระไตรปฎกฉบบัสยามรฐั  เลมที ่๑๒  มชัฌมินกิาย  มลูปณณาสก  ขอ ๒๙๒-๓๐๐  หนา ๒๘๗-๒๙๗.
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๔. กงัขาวติรณวสิทุธิ
๕. มคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธิ
๖. ปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธิ
๗. ญาณทสัสนวสิทุธิ

ทานสงเคราะหญาณ ๑๖  เขาในวสิทุธ ิ๗  ทีเ่ปนปญญา ม ี๕ วสิทุธ ิคอื

ญาณที ่๑ เปนปญญาทีส่งเคราะหลงใน ทฏิฐิวสิทุธิ
ญาณที ่๒ เปนปญญาทีส่งเคราะหลงใน กงัขาวติรณวสิทุธิ
ญาณที ่๓-๔ เปนปญญาทีส่งเคราะหลงใน มคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธิ
ญาณที ่๕-๑๓ เปนปญญาทีส่งเคราะหลงใน ปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธิ
ญาณที ่๑๔-๑๖ เปนปญญาทีส่งเคราะหลงใน ญาณทสัสนวสิทุธิ

ธรรมที่ปดบังไตรลักษณ๑๖

การทีเ่ราไมเหน็นามรปูอนัเปนสภาวธรรมตามความเปนจรงิ คอื ไตรลกัษณไดโดยงาย
นัน้ เพราะมธีรรมทีเ่ปนเครือ่งกัน้ปดบงัไว  ธรรมทีป่ดบงัไมใหเหน็ความจรงิของไตรลกัษณนี้
ม ี๓ ประการ คอื

๑. สนัตตปิดบงัอนจิจงั  สนัตต ิหมายถงึ การเกดิข้ึนตดิตอสบืเนือ่งกนัอยางรวดเรว็
ของนามและรปู   ธรรมดานามและรปูนัน้ มคีวามเกดิและดบั ตดิตอสบืเนือ่งกนัอยตูลอดเวลา
โดยไมมหียดุหยอนและเปนการเกดิดบัตดิตอกนัรวดเรว็มาก  จนเราไมสามารถทีจ่ะเหน็ความ
ดับได เพราะนามใหมรูปใหมที่เกิดขึ้นมาทดแทนอยูเรื่อยๆ นั้น  ทำใหเราเห็นเหมือนกับวา
นามนัน้รปูนัน้ ทีเ่กดิขึน้มายงัมอียเูร่ือย  จงึเปนเครือ่งปดบงัทำใหไมเหน็อนจิจงัคอืความไมเทีย่ง
ของนามและรปูได   อปุมาเหมอืนเวลาดภูาพยนตร  การเหน็ภาพทีป่รากฏบนจอเพยีง ๑
หรอื ๒ นาทกีต็าม  รปูทีฉ่ายผานกลองออกไปใหเหน็ทีจ่อนัน้ ไมใชรปูเดยีว อาจมตีัง้หลาย
สบิหลายรอยรปู  แตอาศยัความเรว็ของรปูหนึง่ๆ ทีเ่ลือ่นไปตดิตอกบัรปูทีห่มดไป  และรปูที่
๑๖ คมัภรีวสิทุธมิรรค  ภาค ๓  หนา ๒๗๕.
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เกิดใหมนั่นเอง  จึงทำใหเห็นไปวาเปนรูปเดียวกัน   การที่ไมสามารถเห็นเปนหลายรูปได
ฉนัใด  นามและรปูกเ็ปนไปฉนันัน้

อันที่จริงแลว  นามและรูปยังเกิดดับรวดเร็วยิ่งกวาภาพยนตรเสียอีก และเฉพาะ
นามธรรมอนัมจีติเปนตนดวยแลว ยิง่เกดิดบัรวดเรว็มากนกั๑๗   สวนรปูธรรมเกดิดบัไมเรว็
เหมอืนนามธรรม

ฉะนั้น  การที่จะเห็นรูปนามไมเที่ยงจึงเปนของยาก  เมื่อเห็นความจริงไมไดเชนนี้
วปิลลาสคอืสำคญัผดิวาเทีย่ง กต็องเกดิขึน้ปดบงัอนจิจงั  จนกวาจะเขาถงึวปิสสนาอนัแทจรงิ
แลว  จงึจะเหน็ความไมเทีย่งดงักลาวได

๒. อริยิาบถปดบงัทกุข  เพราะการทีไ่มไดพจิารณาอริยิาบถ จงึไมเหน็วา นามรปูนีม้ี
ทกุขเบยีดเบยีนบบีคัน้อยตูลอดเวลา  เมือ่เปลีย่นอริยิาบถใหมกร็สูกึวา สบายทกุท ี  การเหน็
อิริยาบถใหมเปนทุกขนั้นจึงเปนของยากยิ่ง  เมื่อเห็นความจริงของอิริยาบถใหมไมไดเชนนี้
วิปลาสคอืความสำคญัผิดวา สขุ เรียกวา สขุวปิลาส   สำคัญวานามรูปเปนสุข หรือเปน
ของด ีดวยอำนาจของทฏิฐ ิกเ็กิดขึน้ และเปนปจจยัแกตณัหา ทำใหอยากได ยนิดพีอใจใน
นามรปูนัน้  และทำใหมคีวามตองการ ปรารถนา ดิน้รนตางๆ  ทัง้นี ้ลวนเปนไปดวยอำนาจ
ของตณัหาทีอ่าศยันามรปูเกดิขึน้  เพราะเหตทุีไ่มไดพจิารณาอริยิาบถ  จงึทำใหไมเหน็ทกุข
และทำใหสุขวปิลาสเกดิขึน้

๓. ฆนสญัญาปดบงัอนตัตา  เพราะฆนสญัญา คอื  การทีเ่ขาไปรวบรวมกนัของขนัธ ๕
หรอืรปูนาม อยเูปนกลมุเปนกอน   จงึทำใหเราเขาใจวาเปนกอน เปนแทง  และสำคญัวา
มสีาระแกนสารในขนัธทัง้ ๕ หรอืรปูนาม ทีร่วมอยดูวยกนั   ขณะทีเ่หน็ครัง้หนึง่ ไดยนิครัง้
หนึง่ เพยีงขณะจติเดยีว  ขนัธ ๕ หรอืรปูนามกเ็กดิรวมกนัทกุขณะอยางรวดเรว็ และดบัอยาง
รวดเร็วดวย  จงึทำใหเราไมสามารถจะเหน็ความแยกกนัของรปูแตละรปู  นามแตละนาม  และ
ไมสามารถทีจ่ะใหรปูนามกระจายออกไปเปนสดัเปนสวน   หรอืไมสามารถจะเหน็รปูนามนัน้
เปนคนละอยางได

๑๗ ตามนยัในพระไตรปฎกฉบบัสยามรฐั  เลมที ่๒๐  องัคตุตรนกิาย  เอกนบิาต  ขอ ๔๘  หนา ๑๑.
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เมือ่เราไมสามารถจะกระจายความเปนกลมุเปนกอนคอืฆนสญัญา ใหแยกออกจากกนั
ได เรากไ็มมโีอกาสทีจ่ะเหน็อนตัตา   เม่ือไมเหน็อนตัตา วปิลาสทีเ่รยีกวา อตัตวปิลาส คอื
ความสำคญัวาเปนตวัเปนตน หรอืเปนเรา กจ็ะตองเกดิข้ึน   เมือ่เปนเชนนี ้กจ็ะเปนปจจยัแก
ตณัหา  ทำใหมคีวามปรารถนา เหน็วาเปนของด ีเหน็วามตีวัตน

ฉะนัน้  จงึจำเปนตองทำลายสิง่ทีป่ดบงัไตรลกัษณทัง้ ๓ นี ้ใหหมดไป  เมือ่สิง่ทีป่ดบงั
ถกูทำลายแลว   วปิลาสซึง่เปนผลกต็องถกูทำลายไปดวย  เพราะธรรมทัง้หลาย ยอมเปน
เหตเุปนปจจยัซึง่กนัและกนั  เมือ่เหตหุมดไป วปิลาสซึง่เปนผลกห็มดไปเอง

อนตัตลกัษณะ คอือนตัตานี ้ เปนความสำคญัในพระพทุธศาสนา  ทีแ่ตกตางจากศาสนา
หรอืลทัธอิืน่ๆ ทัง้สิน้  ซึง่ในศาสนาหรอืลทัธอิืน่ๆ นัน้ ลวนตองมสีิง่ใดสิง่หนึง่เปนประธาน  หรอื
มขีองทีเ่ทีย่งแท  หรอืมสีิง่ศกัดิส์ทิธิเ์ปนเครือ่งยดึถอื อยางนอยกส็ิง่หนึง่  มฉิะนัน้กจ็ะไมมี
อะไรเปนใหญเปนประธานหรอืมอีำนาจ

แตในทางพระพุทธศาสนาสอนใหรูวา “สิ่งทั้งหลายลวนเปนอนัตตา ไมใชตัวตน
ไมมใีครมอีำนาจ  ไมไดอยใูนอำนาจของใคร  และไมมใีครสามารถจะบงัคบับญัชาใหเปนไป
ตามใจได”  นีเ่ปนลกัษณะของอนตัตา

ขอปฏบิตัทิีจ่ะใหเกดิวปิสสนา หรอืเหน็ไตรลกัษณไดนัน้  กค็อื จะตองทำลายเครือ่ง
ปดบงัไตรลกัษณนีเ้สยีกอน   ถาไมสามารถทำลายเครือ่งปดบงัใหหมดไป  กไ็มมโีอกาสทีจ่ะเหน็
ไตรลกัษณได

วธิทีำลายเครือ่งปดบงัไตรลกัษณ  มอียทูางเดยีว คอื ปฏบิตัติามหลกัและวธิกีารของ
สตปิฏฐาน ๔   นอกจากนีไ้มมทีางอืน่ใดอกีเลย   สตปิฏฐาน ๔ เทานัน้ทีส่ามารถทำลาย
วปิลาส  และทำใหเกิดวปิสสนาปญญา เหน็ความจรงิของรปูนามทีเ่ปนไตรลกัษณคอื อนจิจงั
ทกุขัง อนตัตา ได   พระพทุธองคทรงรบัรองไวโดยแนนอนชดัแจงวา  หนทางทีจ่ะถงึความ
พนทกุข  หรอืถงึพระนพิพานได มทีางเดยีว คอื สตปิฏฐานเทานัน้
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ขอปฏบิตัทิีค่วรทำความเขาใจในการเจรญิวปิสสนา

ความสำคญัเบือ้งตน  ทีผ่เูจรญิวปิสสนาควรทำความเขาใจ ๖ ประการ  คอื

๑. เรือ่ง อารมณ  อารมณของวปิสสนา ไดแก วปิสสนาภมู ิ๖๑๘  คอื ขนัธ ๕  อายตนะ ๑๒
ธาต ุ๑๘  อรยิสจั ๔  และปฏจิจสมปุบาท ๑๒   ซึง่เมือ่ยอวปิสสนาภมู ิ๖ ลงแลว กไ็ดแก
รปูและนาม

รปูกบันามเปนตวักรรมฐานทีจ่ะนำไปใชในการปฏบิตัเิพือ่ใหเกดิปญญา   ผปูฏบิตัจิะ
ตองศกึษานามรปูใหเขาใจ  และจำไดจนขึน้ใจเสยีกอน  แลวจงึลงมอืปฏบิตั ิ  เพราะถาจำ
ไมได  เมือ่รปูอะไรหรอืนามอะไรปรากฏ  ผปูฏบิตักิจ็ะกำหนดไมถกู

๒. เรือ่ง ปจจุบนั๑๙  คำวา ปจจบุนั ม ี๒ อยาง คอื ปจจบุนัธรรม กบั ปจจบุนัอารมณ
ปจจบุนัธรรม คอื รปูธรรมและนามธรรมทีก่ำลงัปรากฏ  ธรรมดารปูนามยอมมกีารเกิดข้ึน
ตั้งอยู และดับไป ติดตอสืบเนื่องกันอยางรวดเร็ว  เปนปจจุบันธรรมของเขาอยูเรื่อยไป
ไมขาดสาย    ผใูดจะเหน็ความจรงิของธรรมชาตอิยางนีห้รอืไมกต็าม  รปูนามนัน้กเ็ปนไป
เชนนี ้ตามเหตปุจจยั ปรงุแตงอยเูสมอ

ปจจบุนัอารมณ คอื  รปูนามทีก่ำลงัปรากฏเปนปจจบุนัธรรมอยเูฉพาะหนา และผปูฏบิติั
จบัเอามาเปนอารมณได   อารมณนัน้ ชือ่วา ปจจบุนัอารมณ

ผปูฏบิตัจิะตองพยายามใหไดปจจบุนัอารมณนีเ้สมอ  เชน เวลานัง่อย ู  ทาทางของ
รปูนัง่เปนปจจบุนัธรรม และผปูฏบิตักิก็ำหนดรรูปูนัง่ทีก่ำลงัปรากฏอยเูฉพาะหนานัน้  รปูนัง่
นัน้ กช็ือ่วา เปนปจจบุนัอารมณเปนตน

ประโยชนของปจจบุนัอารมณ คอื ทำลายอภชิฌา (ความยนิด)ี  และโทมนสั (ความ
ยนิราย)   การเจรญิสตปิฏฐานนัน้ จดุประสงคกเ็พือ่ทำลายอภชิฌาและโทมนสั  เพยีงแต
ความเพยีรอยางเดยีว หรอืสตอิยางเดยีว หรอืปญญาอยางเดยีว กไ็มสามารถทำลายอภชิฌาและ
โทมนสั หรอืใหวปิสสนาเกดิได เพราะเหตวุา ไมมปีจจบุนัอารมณ   ผปูฏบิตัจิะตองอาศยัอารมณ
ปจจบุนัเปนปจจยัแกการทำลายอภชิฌาและโทมนสั  และเปนปจจยัใหเกดิวปิสสนาปญญาดวย
๑๘ คมัภรีวสิทุธมิรรค  ภาค ๓  หนา ๑๐๖.
๑๙ ตามนยัในพระไตรปฎกฉบบัสยามรฐั  เลมที ่๑๒  มชัฌมินกิาย  อปุรปิณณาสก  ขอ ๕๒๕-๕๓๔  หนา ๓๔๘-๓๕๑.
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อารมณปจจบุนัจะไดมาอยางไร ?
อารมณปจจบุนันัน้จะไดมาจากอนิทรยีสงัวร เชน สำรวม หรอืสงัวร ในเวลาเหน็ กส็กั

แตวาเหน็  เมือ่เวลาไดยนิกส็กัแตวาไดยนิเปนตน   ถามปีจจบุนัอารมณแลว อภชิฌาและ
โทมนสักเ็กิดขึน้ไมไดในขณะนัน้

อนึง่  ผทูีม่คีวามเขาใจในอารมณปจจบุนั และเคยถงึอารมณปจจบุนัแลว  จงึจะรวูา
กาลใด สถานทีใ่ด ควรแกการเจรญิวิปสสนา   เพราะปจจบุนัธรรมนัน้มกีนัอยแูลวทกุคน และ
มอียตูลอดเวลา ทกุเม่ือ   แตกาละและเทศะ ทีค่วรแกการถือเอาปจจบุนัธรรมมาเปนอารมณ
ปจจบุนัไดนัน้  ผไูมเขาใจก็อาจคดิวาเปนเรือ่งทีท่ำกนัไดงายๆ

ธรรมปฏิบัติที่พระพุทธองคทรงสั่งสอนไวแลวนั้น  หากไมพิจารณากันโดยรอบคอบ
ถีถ่วนแลว กย็ากทีจ่ะเขาใจธรรมะนัน้ๆ ไดโดยถกูตอง เชน เวลาทีฟ่งพระเทศน ไมใชกาลที่
ควรเจรญิวปิสสนา   เพราะถากำหนดไดยนิวาเปนนามแลว  กจ็ะไมรเูรือ่งทีเ่ทศน และสถาน
ที่ในการเจริญวิปสสนา  ก็ควรพิจารณาวา ตองเปนสถานที่ที่ไมเปนปจจัยแกกิเลส เชน ที่
พระพุทธองคทรงสรรเสริญที่ปา โคนไม เรือนรางวางเปลา เปนตน วาเปนสถานที่อันสงัด
และเงยีบสงบ  เหมาะแกการทำความเพยีร ทีเ่กือ้กลูผปูฏบิตัใิหเกดิวปิสสนาปญญาไดสะดวก๒๐

๓. เรือ่ง สติสมัปชญัญะ  สตสิมัปชญัญะ คอื ความรสูกึตวัของผปูฏบิตัใินขณะที่
กำหนดรูปหรือนามอยูนั้น   เรื่องความรูสึกตัวนี้มีหลักอยูวา ในขณะนั้นผูปฏิบัติกำลังทำ
อะไรอย ู คอื มตีวักรรมฐานกบัตวัผทูำกรรมฐาน หรอืผเูจรญิวปิสสนา

ตวักรรมฐาน ไดแก  สตปิฏฐาน ๔ คอื  กาย เวทนา จติ ธรรม คอื รปูนามทีเ่ปน
ตวัถกูเพง   สวนผเูจริญวปิสสนา หรอืโยคาวจร  ไดแก  อาตาป สมัปชาโน สตมิา เปนตวัเพง
หมายความวา  มตีวัทีถ่กูเพง กบัตวัเพง   ๒ อยางเทานัน้

ความรสูกึตวัในการกำหนดรปูนามนี ้ มคีวามสำคญัยิง่ในการเจรญิวปิสสนา  โดยมาก
ผปูฏบิตั ิไปนกึเอา  แลวกเ็ขาใจวา ทีค่ดิเอานกึเอานัน้เปนตวัความรสูกึตวั   เรือ่งนีอ้ธบิายให
เขาใจไดยาก  จะตองอาศยัการชีแ้จงและซกัถามของครอูาจารยผสูอน ทีจ่ะทำใหผปูฏบิตัมิี
ความเขาใจวา  คดินกึกบัความรสูกึตวันัน้  มลีกัษณะตางกันอยางไร
๒๐ ตามนยัในพระไตรปฎกฉบบัสยามรฐั  เลมที ่๑๘  สงัยตุตนกิาย  สฬายตนวรรค  ขอ ๑๔๘  หนา ๑๐๐.
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ถาความรสูกึตวัมมีากเทาไร  กไ็ดอารมณปจจบุนัมากเทานัน้  เรือ่งนีเ้ปนความสำคญั
ของวปิสสนา   เวลากำหนดหรอืเวลาดรูปูนามนัน้ จะทิง้ไมไดเลยวา ดรูปูอะไร ดนูามอะไร
ถาดูรูปเฉยๆ  ก็ไมเปนการถูกตอง  เชน ดูรูปนั่ง ตองใหไดความรูสึกตัวดวยวา รูรูปนั่ง
บางทดีรูปูนัง่อย ู แตสกัครเูดียว สมาธกิเ็ขา  พอสมาธเิขาแลว ความรสูกึตวักห็มดไป  ดงันี้
เปนตน  ตองกลบัมาทำความรสูกึตวัใหม  ตองมคีวามเพยีรพยายามยกจติใหขึน้สทูางของ
วปิสสนาเชนนีเ้สมอ

สำหรบัผทูำสมาธนิัน้  ไมใชวาเขาจะไมมอีารมณปจจบุนั  อารมณปจจบุนัของเขากม็ี
แตวาเขาไมมนีามไมมรีปู ซึง่เปนอารมณของปญญาเทานัน้ เชน ผทูีเ่พงกสณิเจรญิสมถกรรมฐาน
เขาก็เพงอยกูบัปจจบุนั  สวนอารมณเทานัน้ทีเ่ปนบญัญตั ิไมใชปรมตัถ  ผปูฏบิตัวิปิสสนากร็ู
อยวูานัง่ แตวาทิง้รปูไป  เมือ่ทิง้รปูนัง่แลวกจ็ะขจดัวา ‘เรานัง่’ ออกไมได  คอื ขจดักเิลส
ความเขาใจผดิวา ‘เรานัง่’ ออกไมได

๔. การกำหนดอารมณ  ตามหลกัปฏบิตัใินสตปิฏฐานนัน้  ใหกำหนดทีอ่ารมณปจจบุนั
เชน เวลาจกัขวุญิญาณเกดิขึน้ หรอืโสตวญิญาณเกดิข้ึน  คอื เหน็ หรอืไดยนิไดฟง  ซึง่เปน
นามเกดิขึน้ จะตองกำหนดอะไร  กำหนดจกัขวุญิญาณ หรอืโสตวญิญาณ คอื เหน็ หรอืไดยนิ
ซึง่เปนตวันามธรรมทีเ่กิดขึน้   กต็องกำหนดทีน่ามเหน็ หรอืทีน่ามไดยนิ นัน้ๆ  หรอืเวลานัง่
เวลานอนเปนตน ซึ่งเปนรูปธรรม ก็กำหนดที่รูปนั่ง หรือรูปนอนนั้นๆ  หมายความวา
ขณะกำหนดนั้นจะตองมีนามอะไร หรือรูปอะไร รวมไปในอารมณปจจุบันนั้นดวยเสมอ
นี่เปนหลักสำคัญ ที่จะตองมีนามอะไร รูปอะไร ในการกำหนดนั้นดวย  โดยมากเวลาสอน
วปิสสนาภมูกิส็อนจรงิ  แตเวลาปฏบิตัไิมไดนำเอารปูอะไร นามอะไร  ทีจ่ะตองกำหนดในเวลา
นัน้ไปใชเลย  และบางทานกไ็มรดูวยวา จะตองใชทีต่รงไหน และเวลาไหน ?

สวนมากไมคอยจะทราบวา  การกำหนดรปูอะไร นามอะไรนัน้ เปนความสำคญั  เพราะ
นามรปูนัน้จะตองตดิตามไปจนถงึอนโุลมญาณ  รปูนามตดิตามเรือ่ยไปทกุๆ ญาณ เชน เหน็
รปูนามไมเทีย่ง  เหน็รปูนามเปนภยั  รปูนามเปนโทษ  เบือ่หนายในรปูนาม  อยากพนไปจาก
รปูนาม เหลานี ้ ตองมรีปูนามตดิตามตลอดไป  ไมใชวาพอถงึนามรปูปรจิเฉทญาณแลว  กไ็ม
ตองมรีปูนามอกี ไมใชเชนนัน้   ยิง่กำหนดรปูนามมากเขา  หรอืดรูปูนามมากเขา  กย็ิง่เหน็
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โทษเหน็ภยัของรปูนามนัน้เอง  ไมใชจะไปเหน็โทษเหน็ภยั หรอืเบือ่หนายอะไร

ฉะนัน้  จงึจำเปนตองมรีปูนามตดิตามเร่ือยไป เวลาทีก่ำหนดอะไร กำหนดอยางไร
ในเวลานัน้  เมือ่เวลาปฏบิตักิต็องนำเอาปรยิตัทิีเ่รยีนมาแลวไปใชใหถกูในขณะทีก่ำหนด

๕. เหตผุลในการปฏบิตั ิ การเจรญิวปิสสนานัน้  ผปูฏบิตัคิวรจะไดเหตผุลวา  เพราะ
อะไร จงึตองปฏบิตัเิชนนัน้ การปฏบิตัเิชนนัน้เพือ่ประโยชนอะไร เชน ขณะกำหนดอริยิาบถ
เมือ่ฟงุเกดิข้ึน กไ็มสามารถกำหนดอริยิาบถได ทำใหกลมุ ทำใหเบือ่หนายตอการปฏบิตั ิ หรอื
วากำหนดอริยิาบถแลว แตกำหนดไมอย ู  เมือ่กำหนดไมได กไ็ปกำหนดฟงุตามทีอ่าจารยบอก
การทีด่นูามฟงุนัน้ เพือ่ประโยชนอะไร  มเีหตผุลอยางไร  ความสำคญัอยทูีต่รงเหตผุลอยทูี่
ตรงเขาใจ   ไมใชอยทูีต่รงกำหนด  เหตผุลนัน้สำคญัมากทีจ่ะตดัสนิไดวา การปฏบิตันิัน้ผดิ
หรอืถกู  ไมใชดนูามฟงุเพราะอาจารยสัง่ กท็ำไป  หรอืกำหนดเพือ่ใหฟงุหาย  แลวจงึจะกำหนด
อยางอืน่ได  เชนนีเ้ปนความเขาใจทีไ่มถกู

๖. ความสังเกต  ความสงัเกตเปนความสำคัญในการเจรญิวปิสสนา  เมือ่สงัเกตรวูา
การกำหนดนัน้ตกไปจากอารมณรปูนามแลว  กจ็ะกลบัมาตัง้อยทูีอ่ารมณรปูนามปจจบุนัไดอกี

ถาไมร ู คอื ไมมคีวามสงัเกตแลว   เมือ่จติตกไปจากอารมณ รปูนามกต็กไปเลย ทำให
เสียปจจุบันไป  เชนในการดูรูปนั่ง  ผูปฏิบัติก็กำหนดรูปนั่งนั่นเอง แตจิตตกไปทางสมาธิ
เรือ่งนีผ้ปูฏบิตัเิปนกนัมาก  จงึควรรวูา ในระหวางทีก่ำหนดรปูนัง่อยใูนขณะนัน้ อนิทรยี ๕
ยงัไมเสมอกนั  บางอนิทรยีกเ็กิน บางอนิทรยีออน  เชน เมือ่สมาธนิทรยีเกนิแลว อารมณ
ของวปิสสนากเ็กดิไมได  เพราะถาสมาธมิากเกินไป ความรสูกึตวักไ็มอยทูีป่จจบุนัธรรม คอื
จติใจเฉยไปทีจ่ะรสูกึตวัวา  ขณะนีก้ำหนดดรูปูนามอะไร  หรอืดรููปนามอะไรกไ็มร ู สมาธนิัน้
ทำใหเฉยเสยี  แตผปูฏบิตัเิขาใจวา ยงัดรูปูนัง่อย ู   เรือ่งนีผ้ปูฏบิตัจิะตองมคีวามสงัเกตใน
เวลานัน้วา ทำถกูหรอืไมถกู   เมือ่รวูาไมถกู กจ็ะไดกลบัมาทำความรสูกึตวัใหถกูในอารมณ
ปจจุบันไดใหม

เรือ่ง ความสงัเกตในการเจรญิสตปิฏฐานหรอืเจรญิวปิสสนานัน้  ในสงัยตุตนกิาย๒๑

อปุมาเหมอืนพอครวัผปูรงุอาหารถวายพระราชา   พอครวัตองคอยสงัเกตในการปรงุอาหาร
๒๑ พระไตรปฎกฉบบัสยามรฐั  เลมที ่๑๙  สงัยตุตนกิาย  มหาวารวรรค  ขอ ๗๐๔-๗๐๗  หนา ๒๐๐-๒๐๒.
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ถวายพระราชานัน้วา  อาหารอยางนัน้ รสอยางนัน้ เปนทีโ่ปรดของพระราชา  พอครวัจงึได
รบับำเหนจ็รางวลั  อปุมาฉนัใด อปุไมยการเจรญิวปิสสนากฉ็นันัน้  ผปูฏบิตัจิะตองมคีวาม
สงัเกตวา ตนทำถกูหรอืไมถกู  ถาทำถกู กย็อมไดรบัผล คอืวปิสสนาปญญานัน่เอง

อนึง่  เรือ่งการกำหนดอริยิาบถนัน้  ผปูฏบิตับิางทานอาจเขาใจวา รปูนัง่ รปูนอน
รปูยนื รปูเดนิ ในอริยิาบถบรรพนัน้  ไมใชรปูในจำนวนของรปูปรมตัถ ๒๘

ความจริงแลว  รูปนั่ง รูปนอน รูปนอน รูปยืน รูปเดิน ก็เปนรูปธรรมในจำนวน
รปูปรมตัถ ๒๘ นัน่เอง  คอืเปนวกิารรปู   ในทีน่ีห้มายถงึเปนอาการเปลีย่นแปลงของรปู
ปรมัตถที่เกิดจากจิตเปนสมุฏฐานนั่นเอง  เพราะในรูปอิริยาบถทั้ง ๔ ยอมเกิดจากจิตเปน
สมฏุฐานทัง้สิน้   และจติทีเ่ปนสมฏุฐานใหรปูอริยิาบถเกดิข้ึนไดนัน้  ตองเปนจติชรปูพเิศษ
เกีย่วกบัอาการไหวกาย   ในคนทีต่ายหรอืคนทีน่อนหลบั ยอมไมมรีปูอริยิาบถนี้

กใ็นรปูใดรปูหนึง่นัน้  จะตองมอีวนิพิโภครปู ๘ อยแูลว  และรปูนัง่ รปูนอน รปูยนื
รูปเดิน ก็จะตองมีอวินิพโภครูป ๘  กับกายวิญญัติ และวิการรูป ๓ อยูดวย   ถาไมมี
อวนิพิโภครปู ๘ กายวญิญตั ิ และวกิารรปู ๓ แลว   การนัง่ การนอน การยนื การเดนิ
กส็ำเรจ็ไมได  เพราะรปูอริยิาบถนี ้เกดิจากจิตเปนสมฏุฐาน

อกีอยางหนึง่  เรือ่งการด ู ในทีน่ีห้มายถงึ ดดูวยสตสิมัปชญัญะ  ไมใชดดูวยตาเนือ้
พดูงายๆ วา เอาใจด ูหรอืดดูวยใจนัน่เอง  แมคำวา ‘เพง’ กด็ ี ‘พจิารณา’ กด็ ี หรอื ‘กำหนด’
กด็ ี  โดยความหมาย ในการเจรญิวปิสสนานี ้  กเ็ปนอยางเดยีวกนักบัคำวา ‘ด’ู  หมายถงึ
รสูกึตวัอยใูนอารมณรปูนามทีเ่ปนปจจบุนั ดวยสตสิมัปชญัญะ   บางทานอาจจะใชคำวา ‘ร’ู
กไ็ด   ทีใ่ชคำวา ‘ด’ู  เพราะเหน็วาเหมาะสมแกการทำความเขาใจไดงาย  คอืคำวา ‘ด’ู หรอื
‘ร’ู นี ้  มลีกัษณะทีเ่ปนปจจบุนั  โดยตดัอดตี ตดัอนาคต ออกไดดกีวาคำอืน่ เชน ผปูฏบิตัิ
มหีนาทีอ่ยางเดียวเทานัน้  คอื ดรูปูนาม หรอื รรูปูนาม ใหเหมอืนกบัการดลูะคร   ละครคอื
รปูหรอืนามอะไรกต็าม  เขาแสดงอยางไรก็ดไูป  แลวผดูกูจ็ะรเูรือ่งทีเ่ขาแสดง โดยผดูไูมตอง
ไปจดัแจงกับตวัละครวา ตองแสดงอยางนัน้อยางนีเ้ลย  เชน  ขณะทีผ่ปูฏบิตันิัง่อย ู ผปูฏบิัติ
กร็สูกึตวัวาดรูปูนัง่   รปูนัง่เปนตวักรรมฐาน เปรยีบเหมอืนตวัละครทีแ่สดงทาทางทีน่ัง่อยู
สวนด ูคอื ตวัสตสิมัปชญัญะทีม่คีวามรสูกึตวั ดรูปูนัง่ ดงันีเ้ปนตน
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การเจรญิวปิสสนากรรมฐาน
(ภาคปฏิบัติ)

หลกัการของวปิสสนา ดงัไดกลาวมาแลววา วปิสสนาเปนชือ่ของปญญาทีเ่หน็นามรปู
เปนไตรลกัษณ คอื  ไมเทีย่ง เปนทกุข ไมใชตวัตน   คอืตองเปนปญญาทีร่หูรอืเหน็อยางนี้
เทานัน้ จงึจะเรยีกวา วปิสสนา   ปญญาอยางอืน่จะรเูหน็อะไรๆ กต็ามไมเรยีกวา วปิสสนา
เพราะฉะนัน้  ผเูจรญิวปิสสนาจะตองทำความเขาใจในหลกัการดงักลาวนีใ้หถกูตอง

   ตอไปนี ้ จะไดอธบิายเรือ่งการกระทำหรอืการปฏบิตัเิพือ่ใหเกดิวปิสสนา  อนัเปน
ผล  ซึง่การปฏบิตันิีจ้ะตองใหเปนไปโดยถกูตองตามหลกัคำสอนในสตปิฏฐาน  ซึง่เปนธรรม
ขัน้แรกของโพธปิกขยิธรรม๒๒ อนัเปนธรรมทีเ่ปนเครือ่งตรสัรู

ในขั้นแรกของการเจริญสติปฏฐานหรือการเจริญวิปสสนา  ก็คือ ตองทำลายสิ่งที่
ปดบงัไตรลกัษณกอน  แลวจงึจะเหน็ไตรลกัษณได  สิง่ทีป่ดบงัไตรลกัษณนัน้ไดกลาวมาแลว
วา  เพราะสนัตตปิดบงั จงึไมเหน็อนจิจงั  เพราะการทีไ่มพจิารณาอริยิาบถ จงึปดบงัทกุข
เพราะฆนสญัญาปดบงั จงึไมเหน็อนตัตา   และการทำลายสิง่ทีป่ดบงัไตรลกัษณนี ้ ไมมวีธิอีืน่
ใดทีน่อกเหนอืไปจากการปฏบิตัติามคำสอนในสตปิฏฐาน

การเจริญวิปสสนาในที่นี้  จะกลาวเฉพาะอิริยาบถบรรพะกับสัมปชัญญบรรพะ ใน
กายานปุสสนาสตปิฏฐานเทานัน้  เพือ่สะดวกแกผทูีย่งัใหมตอการปฏบิตั ิหรอืผทูีม่ปีญญานอย
พอทีจ่ะตดิตามพจิารณาใหเขาถงึเหตผุลตามความจรงิได

การกำหนดอริยิาบถและสมัปชญัญะนัน้  ขออยาไดเขาใจวาเปนเรือ่งเลก็นอย  หาก
ผูปฏิบัติมีความเขาใจในการพิจารณาหรือกำหนด ไดถูกตอง ตามคำสอนในสติปฏฐานแลว
ก็สามารถจะเห็นความจริงคือทุกขได  เมื่อเห็นความจริงคือทุกข   ก็ชื่อวา เขาถึงอริยสัจ
อยาลมืวา  สิง่ทีป่ดบงัทกุข คอือริยิาบถ   การกำหนดอริยิาบถ กเ็พือ่จะทำลายสิง่ทีป่ดบงัทกุข
เมือ่สิง่ทีป่ดบงัถกูทำลายแลว จงึจะเหน็ทกุขได

๒๒ พระไตรปฎกฉบบัสยามรฐั  เลมที ่๑๐  ทฆีนกิาย  มหาวารวรรค  ขอ ๖๖-๙๓  หนา ๘๕-๑๑๙.
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เมือ่ผปูฏบิตัไิดศกึษา  มคีวามเขาใจนามรปูดแีลว  กพ็งึกำหนดนามรปูในอริยิาบถ-
บรรพะดงัตอไปนี ้คอื ในเวลาทีน่ัง่อย ู กใ็หมคีวามรสูกึตวัวาดรูปูนัง่    เวลานอนอย ู ใหมี
ความรสูกึตวัวา ดรููปนอน   เวลายนือย ู ใหมคีวามรสูกึตวัวา ดรูปูยนื   เวลาเดนิอย ู ใหมี
ความรสูกึตัววา ดรูปูเดนิ   ผปูฏบิตัจิะตองมคีวามรสูกึตวัอยางนีอ้ยเูสมอ

การทีใ่หมคีวามรสูกึตวัเชนนี ้ กเ็พือ่แยกรปูนัง่  รปูนอน  รปูยนื  รปูเดนิ  ออกไปดวย
การเปรยีบเทยีบใหรวูาเปนคนละสวน เปนคนละรปู   ถากำหนดเพยีงรปูไปเฉยๆ  ฆนสญัญา
ทีป่ดบงัอนตัตาก็จะไมถกูทำลาย จะเหน็วาเปนรปูเดยีวกนัไปหมด   โดยจะสำคญัวา รปูนัง่
รูปนอน รปูยนื รปูเดนิ กค็อืรปูเดยีวกนั  และจะทำใหเขาใจวา นัง่ นอน ยนื เดนิ นัน้เปน
อาการของรปู  สวนตวัจรงิๆ ของรปูกค็อืรปูเดยีวกนั

เมือ่มคีวามเขาใจอยางนี ้ กไ็มสามารถจะกระจายฆนสญัญา คอืความเหน็วาเปนกลมุ
เปนกอน ของนามรปู ใหแยกออกจากกนัได   และสนัตตทิีส่บืตอรปูหนึง่ๆ กท็ำลายไมได  จงึ
ตองมคีวามรสูกึตวัโดยกำหนดใหรวูาเปนรปูอะไร เปนนามอะไร  ตองกำหนดอยางนีเ้สมอไป

การกำหนดตองใหไดอารมณปจจบุนั คอืตองกำหนดในเวลาทีน่ัง่อยนูัน้วา เปนรปูนัง่
ในเวลาทีน่อนอยวูา เปนรปูนอน   ในเวลาทีย่นือยวูาเปนรปูยนื  หรอืในเวลาทีเ่ดนิอยวูาเปน
รปูเดนิ  ตองทำความรสูกึตวัใหอยกูบัอารมณปจจบุนันัน้ๆ เสมอ   รปูนัง่ กค็อือาการหรอืทา
ทางที่นั่ง   รูปนอน ก็คืออาการหรือทาทางที่นอน  รูปยืน ก็คืออาการหรือทาทางที่ยืน
รปูเดนิ กค็อือาการหรอืทาทางทีเ่ดนิ หรอืยางไป เปนตน

ดงัทีใ่นสตปิฏฐานกลาวไววา  เม่ือกายตัง้ไวในอาการอยางไร  กใ็หรคูวามเปนไปของ
กายทีต่ัง้ไวในอาการนัน้ๆ   คอืนัง่ กใ็หรชูดัในอาการทีน่ัง่นัน้วา เปนรปูนัง่  เมือ่เดนิ กใ็หรชูดั
ในอาการที่เดินหรือกาวไปอยางนั้นวาเปนรูป เดินเปนตน   ระหวางที่นั่งอยู ตองมนสิการ
ทำความรสูกึตวัวา ดรูปูนัง่๒๓  แมอยใูนอริยิาบถนอน ยนื เดนิ  กต็องมนสกิารทำความรสูกึ
ตวัวา ดรูปูนอน รปูยนื รปูเดนิ   ไมใชบรกิรรมวา ‘นัง่เปนรปู รวูานัง่เปนนาม’  หรอืไมใช
กำหนดวา ‘นัง่หนอๆ’ ไปเฉยๆ เชนนีไ้มได    เพราะอะไร เพราะถาบรกิรรมเชนนัน้ หรอื
กำหนดอยางนัน้ กจ็ะไมรวูา ทีน่ัง่อยนูัน้เปนใครนัง่ ?  เปนรปูนัง่หรอือะไรนัง่ ?
๒๓ คำวา “ทำความรสูกึตวัวาดูรปูนัง่” คอือยางไร คอืใหทำความรสูกึตวัออกมารอูยใูนอาการทีน่ัง่  หรอืทาทาง ทีต่นนัง่อยนูัน้

อยานกึเอาวาดรูปูนัง่ (คำวา ด ูไดแก การกำหนดหรอืพจิารณาดวยความรสูกึตวั)
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เมือ่ไมรวูาเปนรปูนัง่ กจ็ะสำคญัผดิคดิวา เรานัง่   ความเหน็ผดิกจ็ะเขาอาศยัอริยิาบถ
นัง่นัน้   จงึตองมคีวามรสูกึตวัวา  เวลานีก้ำลงัดรูปูนัง่ หรอืกำลงัดรูปูนอน หรอืกำลงัดรูปูยนื
หรอืกำลงัดูรปูเดนิ  อริยิาบถทีน่ัง่ นอน ยนื เดนิ นัน้ จะตองเปนไปตามธรรมดาทีเ่ปนปกติ
คอืกอนทีจ่ะมาเจรญิวปิสสนา  ผปูฏบิตัเิคยนัง่ นอน ยนื เดนิ อยางไร  เมือ่มาเจรญิวปิสสนา
กน็ัง่ นอน ยนื เดนิ ในอาการอยางเดยีวกนั   วปิสสนานัน้ไมใชรอูะไรผดิๆ  คอืรปูกตขิอง
ธรรมชาตทิีเ่ปนปจจบุนันัน่เองวา ไมใชเรา ไมใชตวัตน คน สตัว    ถาทำใหผดิปกต ิเชน นัง่
กต็องนัง่ทานัน้ทานี ้  หรอืเดนิกต็องเดนิใหมทีาทางอยางนัน้อยางนีแ้ลว   ความผดิปกตนิัน่เอง
กจ็ะเขาเคลอืบหรอืฉาบทาปดบงั  ทำใหไมเหน็ความจรงิ  จติกจ็ะเขาถงึกฎธรรมดาไมได

อนึง่  อาการหรอืทาทางของรปู แสดงอาการนัง่อยางไร  แสดงอาการนอนอยางไร
หรอืแสดงอาการเดนิอยางไร กใ็หรใูนอาการหรอืทาทางของรปูนัน้ๆ  ไมใชรทูีต่รงนัน้ตรงนี้
เชน รปูนัง่ กไ็มใชรตูรงทีก่นหรอืทีข่า วาเปนรปูนัง่  หรอืไมใชรทูีท่อนบนหรอืทอนลางของ
รางกาย  หรอืไมใชรตูรงรปูถกู วาเปนรปูนัง่  เพราะรปูถกูกบัรปูนัง่เปนคนละรปู และคนละ
กาลกนั

ฉะนัน้  การกำหนดอริยิาบถนัง่ นอน ยนื เดนิ  กค็อืกำหนดรใูนอาการหรอืทาทาง
ของรปูนัน้ๆ วาเปนรปูอะไร   เพราะรปูแตละรปู มลีกัษณะอาการทาทางไมเหมอืนกนั  เปน
คนละรปูๆ ไป การกำหนดอยางนี ้ เปนกายานปุสสนาสตปิฏฐาน

เมือ่นัง่ นอน ยนื หรอื เดนิ ไปแลวสกัครหูนึง่  ความปวดเมือ่ยคอืทกุขเวทนากย็อม
เกดิข้ึนทีร่ปูนัน้ๆ   เมือ่ทกุขคอืความปวดเมือ่ยเกดิข้ึน กใ็หกำหนดรปูนัง่ หรอืรปูนอน ทีผ่ปูฏบิตัิ
กำลงัดอูยนูัน้   โดยทำความรสูกึตวัวา รปูนัง่เปนทกุข หรอืรปูนอนเปนทกุข    ระหวางที่
กำหนดนัน้ ตองระวงัอยาใหมคีวามตองการอยากใหทกุขหายไป   เพราะความอยากคอืกเิลส
จะเปนเหตทุำใหไมเหน็ความจรงิ   ตองระวงัเร่ืองนีใ้หมาก   เวลากำหนด ตองดไูปเฉยๆ   เหมอืน
กบัการดลูะคร  คลายกบัวาเวลานีต้วัละครคอืทกุข กำลงัแสดงอยหูนาฉาก  ผปูฏบิตัมิหีนาที่
ดเูทานัน้  ไมมหีนาทีไ่ปหดัละคร หรอืเขาไปแสดงละครเสยีเอง
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ผปูฏบิตัจิะตองเขาใจใหดวีา  เวลานีก้เิลสความตองการ เขาอาศยัในเวลากำหนดนัน้
หรอืเปลา  ถาความตองการเขาอาศยั  การกำหนดนัน้กใ็ชไมได  เพราะการเจรญิสตปิฏฐาน
นัน้   ความสำคญักเ็พือ่ทำลายอภชิฌาและโทมนสั

ฉะนัน้  ผปูฏบิตัจิะตองมคีวามเขาใจในขอนีด้วย   ถากำหนดโดยอยากใหทกุขหาย
กเ็ปนปจจยัแกอภชิฌา  เพราะความอยากใหทกุขหายเปนอภชิฌา  ถาทกุขไมหายกเ็ปนโทมนสั
จงึไมชือ่วา การปฏบิตัอิยางนีเ้ปนการเจรญิสตปิฏฐาน

เวลากำหนดอริยิาบถใดกต็าม ตองระมดัระวงัไมใหบงัคบัตวัเองวา  ตองนัง่ ตองนอน
ตองยนื ตองเดนิ ใหนานเทานัน้เทานี ้  ถาทำอยางนัน้กไ็มถกูเหมอืนกนั   การเจริญสตปิฏฐาน
นัน้  หามการบงัคบั  ถาบงัคบัการปฏบิตักิเ็ปนอตัตา อตัตาจะตามไปในทกุอริยิาบถ  การ
บงัคบัใหนัง่ใหนอน ใหยนื ใหเดนิ เชนนัน้  กจ็ะมอีตัตาคอื ม ี‘เรา’ เขาไปปนอยเูรือ่ย  เพราะ
การบงัคบั เปนลกัษณะของอตัตา  คอื เหน็ผดิวาเราสามารถบงัคบัได   การบงัคบัอยางนี้
ทำใหวปิสสนาเกดิไมได   วปิสสนาตองไมมกีารบงัคบั  ตองแลวแตเหตผุลตามสมควรวาตอง
เปลีย่นอริยิาบถเพราะเหตใุด กเ็ปลีย่นไปตามเหตผุลนัน้   ไมใชอยากเปลีย่นจงึเปลีย่น เชน
เมือ่เดนิเมือ่ยแลว  อยากจะนัง่ กน็ัง่  นัง่แลวเมือ่ย  อยากจะนอนกน็อน  นอนแลวเมือ่ย
อยากจะนัง่ อยากจะนอน อยากจะเดนิกเ็ดินไป อยางนี ้  ความเขาใจเชนนี ้ไมตรงตอความ
เปนจรงิ  เพราะถงึจะไมอยากนัง่กต็องนัง่ ไมอยากนอนกต็องนอน  ไมอยากเดนิกต็องเดนิ
เพราะทกุขบงัคบัใหตองทำนัน่เอง

เมือ่ทกุขเกิดขึน้ในอริยิาบถใดแลว  กต็องแกไขหรอืเปลีย่นไปเปนอริยิาบถอืน่  ความ
จรงิเปนอยอูยางนี ้   ไมใชนกึอยากจะนอนกน็อน หรอืนกึอยากจะเดนิกเ็ดนิ   การเปลีย่น
อริยิาบถตองรเูหตผุล

ฉะนัน้  กอนเปลีย่นอริยิาบถ  ผปูฏบิตัจิะตองพจิารณาเสยีกอนวา  เปลีย่นอริยิาบถ
เพราะเหตใุด  เชน นัง่อย ูเมือ่ยแลว จงึลกุขึน้เดนิ  การทีล่กุขึน้เดนินัน้ มนสกิารอยางไร ?
เมือ่ทกุขเกดิขึน้ในรปูนัง่แลว ตองมนสกิารวา จะเดนิเพือ่แกทกุข   ถาไมมนสกิารอยางนี ้กจ็ะ
เขาใจวา รปูเดนิเปนสขุ  หรอืถาเปลีย่นจากเมือ่ยมาเปนนอน   ถามนสกิารไมถกู กจ็ะเหน็วา
รปูนอนเปนสขุ   สขุวปิลาสกเ็ขาอาศยัในรปูเดนิหรอืรปูนอน นัน้ทนัที
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ดงันัน้  การเปลีย่นอริยิาบถ  จงึจำเปนตองรเูหตผุลของการเปลีย่น  คอืจะตองรดูวย
ปญญาวา  ทีจ่ะตองเปลีย่นอริยิาบถนัน้  เพราะอะไร ?

ความจรงิทีต่องเปลีย่น เพราะทกุขเกดิข้ึน  จงึทำใหตองเปลีย่นอริยิาบถ   กำหนด
อยางนี ้จงึจะไดความรทูีถ่กูตองตรงกบัความเปนจรงิ

เพราะธรรมทัง้หลายยอมไหลมาจากเหต ุ  ฉะนัน้การทีต่องเปลีย่นอริยิาบถ  กจ็ะตอง
รวูา เพราะเหตอุะไรจงึตองเปลีย่น  เพราะทกุขเกดิข้ึนบบีคัน้อริยิาบถนัน้จงึตองเปลีย่น  ถารู
ทัว่ไปหมดทกุอริยิาบถเชนนีแ้ลว   อริยิาบถเหลานัน้กไ็มสามารถจะปดบงัทกุขได

ถากำหนดรยูงัไมหมด เชน ตอนแรกทีก่ำหนดรปูนัง่  เมือ่ทกุขความปวดเมือ่ยเกดิข้ึน
ทีร่ปูนัง่นัน้ กท็ำใหเหน็ทกุขในรปูนัง่   แตทกุขในรปูนอนยงัไมเหน็  เมือ่ยงัไมเหน็กต็องสำคญั
วา รปูนอนเปนสขุ   ดงันัน้ ดวยอำนาจของทฏิฐิวปิลาสซึง่สำคญัวาเปนสขุ จงึเปนปจจยัแก
ตณัหา ใหยนิดใีนรปูนอน อยากไดรปูนอน   ตณัหาและทฏิฐิกเ็ขาอาศยัในรปูนอนนัน้

ฉะนัน้  เวลานอน จงึใหกำหนดดทูีร่ปูนอนดวย  โดยตามไปดวูา รปูนอน เปนความ
สขุจรงิอยางทีเ่ขาใจหรอืเปลา

เมือ่ตามดรูปูทีน่อนแลว  สกัครเูดยีวเทานัน้ รปูนอนกจ็ะเปนทกุขขึน้มาอกี  ความ
เขาใจผิดทีว่า รปูนอนเปนสขุในตอนแรกกจ็ะหายไป  และสขุวปิลาสนัน้หายไปดวย   แลว
กจ็ะเหน็ทกุขในขณะนอนนัน้วา แมรปูนอนกเ็ปนทกุขเหมอืนกนั

ถาหากวา ยงัมอีริยิาบถใดทีย่งัไมไดตามดูจนถีถ่วน  ตณัหาและทฏิฐิกย็งัเขาอาศยัใน
อริยิาบถนัน้ได   และความสำคญัวา เปนเรา เปนตวัตนของเรา กต็องเกดิข้ึนในอริยิาบถนัน้ๆ
เพราะฉะนัน้ จงึตองตามกำหนดดทูกุๆ รปูอริยิาบถ   ถาไมตามดโูดยถีถ่วนจรงิๆ แลว  ปญญา
ก็เกิดไมได

เมือ่ตามกำหนดไปทกุรปูอริยิาบถจนหมดแลว กจ็ะเหน็วา รปูอริยิาบถทัง้เกาและใหม
เปนทกุข   ทีว่าจะตองเหน็ทกุขในอริยิาบถเกากอนดวยอำนาจของทกุขเวทนา  เพราะฉะนัน้
จงึไมควรจำกดัเวลาวา ตองนัง่หรอืตองเดนินานกีน่าทหีรอืกีช่ัว่โมง  เพราะความสำคญัอยทูี่
ตองการจะรเูหตผุล   ถาพยายามตามรเูหตผุลนัน้แลว  กอ็าจเปลีย่นอริยิาบถภายใน ๕ หรอื
๑๐ นาท ี ตามแตเหตผุลทีจ่ะตองเปลีย่น
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เมือ่สามารถกำหนดรเูหตผุลไดบอยๆ   ปญญากย็อมจะรคูวามจรงิไดเรว็  เพราะวา
เมือ่ดมูาก  กเ็หน็มากและรมูาก  ผลทีเ่กิดอยางนี ้ไมจำเปนตองจำกดัเวลา  เมือ่ทกุขเกดิข้ึน
จงึตองเปลีย่น  และกต็องรดูวยวา รปูอะไรเปนทกุข  รปูนัง่  หรอืรปูนอน  รปูยนื หรอืรปูเดนิ
เปนทกุข  ขอนีเ้ปนความสำคญัมาก

โดยเหตนุี ้ การทีใ่หกำหนดรวูา  รปูนัง่ รปูนอน รปูยนื รปูเดนิ นัน้   กเ็พราะวา  ถา
ไมกำหนดรอูริยิาบถนัน้ๆ วา  เปนรปูอะไรแลวกจ็ะไมรวูา  ใครนัง่  ใครนอน ใครยนื  ใครเดนิ

เมือ่ไมรเูชนนี ้  กต็องสำคญัวาเปนเรานัง่ เรานอน เรายนื เราเดนิ   และเมือ่ทกุข
เกดิขึน้ในอริยิาบถนัน้ๆ  กส็ำคญัวาเราเปนทกุข   เอาเราซึง่เปนตวัอตัตวิปลาสออกไมได  เพราะ
วา  เมือ่ไมรวูานัง่เปนรปู กไ็มรวูาใครเปนทกุข   เมือ่ไมรสูกึวา รปูเปนทกุข   กต็องเขาใจวา
เราเปนทกุข   อตัตวปิลาสกไ็มออก  เพราะยงัมคีวามสำคญัวา เราเปนทกุข  คอืยงัไมมรีปูใด
นามใดแสดงวา เปนทกุขใหเหน็ประจกัษชดัลงไป กย็งัเอาอตัตวปิลาสออกไมได

เพราะเหตนุี ้  การกำหนดอริยิาบถทกุๆ อริยิาบถ  จงึตองมคีวามรสูกึตวัวา กำลงั
กำหนดรปูอะไรอย ู  ขอนีเ้ปนความสำคญัมาก  มฉิะนัน้ จะทำลายกเิลสความเหน็ผดิวาเปน
ตัวตนออกไมได

ตองเปลีย่นอริยิาบถเพราะทกุข
เมือ่พจิารณารวูา  ตองเปลีย่นอริยิาบถเพราะทกุขแลว  กต็องพจิารณาตอไปอกีวา

การเปลีย่นอริยิาบถนัน้เพือ่อะไร   กร็ตูอไปวา ทีเ่ปลีย่นนัน้เพือ่แกทกุข  ไมใชเพือ่หาความสขุ
ถากำหนดยงัไมถีถ่วน กจ็ะเขาใจวาเปลีย่นเพือ่ใหไดความสขุ  การรเูชนนีเ้ปนปญญาอยางหนึง่
ชือ่วา สาตถกสมัปชญัญะ  คอืปญญาทีร่วูา การทำเชนนัน้เพือ่ประโยชนอะไร

เมือ่รวูา ตองเปลีย่นอริยิาบถทัง้หลายเพือ่แกทกุขแลว  ควรหรอืทีจ่ะเหน็วา การทีต่อง
แกทกุขอยเูสมอๆ นัน้เปนความสขุ  กจ็ะเหน็วา ทีต่องแกไขหรอืตองเปลีย่นอริยิาบถใหม  ไมใช
ความสขุเลย ทีต่องเปลีย่นกเ็พราะทกุขบงัคบัใหตองเปลีย่น ถงึแมไมอยากจะเปลีย่นกต็องเปลีย่น

ในการที่ตองฝนใจเปลี่ยนนี้เอง  อิริยาบถใหมจึงไมเปนที่อาศัยของตัณหา เพราะไม
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เปลีย่นไมได   ถกูบงัคบัใหตองเปลีย่น

ถาเหน็วา  ตองเปลีย่นอริยิาบถเพราะถกูทกุขบงัคบัเชนนี ้ ความตองการในอริยิาบถ
ใหม  คอืตวัตณัหาและทฏิฐิทีเ่คยตองการอริยิาบถใหม กจ็ะเขาอาศยัไมได  เพราะวารแูลว
ดจูนถีถ่วนแลว  ทัง้อริยิาบถใหมและอริยิาบถเกาไมมคีวามสขุเลย

การพจิารณาอริยิาบถทำลายสิง่ปดบงัทกุข
เมือ่รเูชนนี ้ การพจิารณาอริยิาบถกย็อมทำลายวปิลาสธรรม  ซึง่เปนตวัปดทกุข

เมือ่สิง่ทีป่ดบงัทกุขถกูทำลายไปอยางนี ้  วปิลาสทีส่ำคญัวาสขุ กจ็ะหมดไป

เมื่อความสำคัญวาสุข ถูกทำลายลงไปแลว  ความรูวาเปนทุกข ก็จะเขามาแทนที่
การรเูชนนี ้เปนความรทูีถ่กูตองตามความเปนจรงิ  ไมใชวปิลาส   เพราะวาทกุขเปนของจรงิ
ทกุขเปนตวัสจัจธรรม  นีเ่ปนนยัของการกำหนดอริยิาบถทีท่ำลายเครือ่งปดบงัทกุข

ไมตองเปลีย่นการกำหนดอารมณ
ขณะทีก่ำหนดดรูปูอริยิาบถใดอริยิาบถหนึง่อยนูัน้   เมือ่รวูาฟงุไป กไ็มตองกำหนด

นามฟงุ  แตใหมากำหนดดรูปูอริยิาบถนัน้ๆ เสยีใหม  อปุมาเหมอืนการหดัข่ีรถจกัรยาน  เมือ่
แรกหดัใหมๆ   กเ็ปนธรรมดาทีจ่ะตองลม  เพราะยงัไมชำนาญ  เมือ่ลมแลวจะทำอยางไร  กต็อง
จบัรถทีล่มนัน้ขึน้มาหดัขีใ่หม   ไมใชวาเมือ่ลมแลว ไปตองการรถคนัอืน่มาเปลีย่นใหมเรือ่ย
ไป  จะตองยกรถคนัเดมินัน้แหละขึน้มาหดัขีต่อไปใหม   ผเูจรญิวปิสสนาทีฝ่กใหมกเ็ชนเดยีว
กนั  จะตองหดัทำไปเชนเดยีวกนันี ้ คอื เมือ่รวูาจติตกไปหรอืหลดุไปจากอารมณปจจบุนั  กใ็ห
กลบัมาตัง้ทีอ่ารมณปจจบุนัทีก่ำลงักำหนดนัน้เสยีใหมเทานัน้เอง

จรงิอย ู ฟงุนัน้กเ็ปนปรมตัถ เปนนามธรรม และกเ็ปนปจจบุนัธรรมดวย  แตผปูฏบิัติ
ใหมๆ   ไมควรยายอารมณไปดนูามฟงุ  เพราะรปูเปนของหยาบ ดงูาย เหน็งาย  ผปูฏบิัติใหม
ปญญานอย  จะไปดขูองละเอยีด คอืนามนัน้ ดยูากเหน็ยาก   และรปูอริยิาบถกเ็ปนปรมตัถ
อยแูลว และเปนปจจบุนัอยเูชนเดยีวกนั
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การกำหนดอริยิาบถ ๔ นี ้  ใหกำหนดรปูใดรปูหนึง่ทีเ่ปนปจจบุนัเรือ่ยไป   ถาไมมี
เหตผุลอืน่ใดมาทำใหตองเปลีย่นแลว กไ็มตองเปลีย่น   ถาผปูฏบิตักิำหนดอริยิาบถไดปจจบุนั
มากเขา  ฟงุก็ไมเกิดเพราะฟงุนัน้อาศยัอดตีอนาคตเขามา  ถาปจจบุนัตัง้อยแูลวทีอ่ริยิาบถ
ฟงุทีม่แีตอดตีอนาคตเทานัน้ กเ็ขาไมได

ขอสำคญันัน้อยทูีว่า  ผปูฏบิตัริตูวัหรอืเปลาวาฟงุ  ถาไมร ูการปฏบิตันิัน้กห็ลดุไปแลว
จากอารมณปจจบุนั  การฝกบอยๆ  ทำบอยๆ  มนสกิารบอยๆ  จงึจะรวูา จติตกไปหรอื
หลดุไปจากอารมณปจจบุนัแลว  กก็ลบัมาตัง้อยทูีอ่ริยิาบถทีเ่ปนปจจบุนัเสยีใหม ไมยากเลย

อนึง่  อารมณปจจบุนัเปนความสำคญัทีส่ดุของการเจรญิวปิสสนา  ทีจ่ะกนัอภชิฌาและ
โทมนสัมใิหเกดิขึน้

อารมณปจจบุนั หมายถงึ รปูนามทีเ่กดิข้ึนเฉพาะหนา  โดยทีอ่ารมณนัน้เกดิข้ึนเอง
และผปูฏบิตัติามดูอารมณนัน้

ถาอารมณใดเกิดขึน้ดวยความปรารถนาของผปูฏบิตั ิ อารมณนัน้กจ็ะกนักเิลสไมไดเลย
เพราะเกิดขึ้นดวยอำนาจของตัณหาซึ่งเปนตัวกิเลส  เชน เมื่อตองการความสงบ จึงทำ
ความเพยีร   ไมวาจะกำหนดอะไรกต็าม ใจกเ็พงอย ู หรอืตองการอยใูนความสงบ แลวความ
สงบกเ็กดิข้ึน เปนตน   ทีเ่ปนเชนนีเ้พราะวา เมือ่จติมงุไปเพือ่ความสงบ ความสงบกเ็กดิข้ึน
ไดจริงๆ  แตวาไมสามารถจะเห็นความจริงคือไตรลักษณ ซึ่งเปนอารมณของวิปสสนาได
ทัง้นี ้กเ็พราะวปิลาสตามเขาไปในความสงบ   โดยเหน็วาความสงบนีเ้ปนสขุจริงหนอ  กท็ำ
ใหยนิดีพอใจในความสงบนัน้

เมือ่วปิลาสตามเขาไปครอบคลมุอารมณสงบแลว  กจ็ะไมเหน็เลยวา อารมณทีส่งบ
เปนทกุข หรอืไมเทีย่ง หรอืไมใชตวัตน ได   เพราะความสงบทีเ่กดิข้ึนนัน้ เปนไปดวยอำนาจ
ของวปิลาสทีผ่ปูฏบิตัติองการ  โดยผปูฏบิตัไิมเขาใจวา  ความสงบนัน้กม็ไีมเทีย่ง เปนทกุข
ไมใชตวัตน เหมอืนกนั   ไมมสีาระอะไรดกีวาความฟงุซานหรอือทุธจัจะเลย

อนึง่  ผปูฏบิตัคิวรทราบวา  อารมณใดทีผ่ปูฏบิตัทิำขึน้  อารมณนัน้ไมใชของจรงิ เมือ่
สรางขึน้แลว จะกำหนดใหรคูวามจรงิจากอารมณทีส่รางขึน้นัน้ไมได  เพราะอารมณทีส่ราง
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ขึน้ดวยอำนาจของความตองการซึง่เปนตวักเิลส  จะเปนเครือ่งปดบงัทำใหไมสามารถทีจ่ะได
ความจรงิในอารมณนัน้

อารมณทีจ่ะใหความจรงิได  ตองเปนอารมณปจจบุนัทีเ่กดิข้ึนเอง เชน อริยิาบถตางๆ
นัน้  แมวาเราไมตองการจะพลกิ แตกต็องพลกิตองเปลีย่น เพราะอะไร   เพราะเมือ่ทกุขเกดิ
ขึน้  กต็องพลกิตองเปลีย่นไปเอง  ไมพลกิหรอืไมเปลีย่นไมได  และทกุขนัน้ไมใชเกดิขึน้เพราะ
ความตองการของเรา  แตเกิดขึน้เอง

ฉะนั้น อารมณที่เกิดขึ้นเองโดยไมไดเกิดจากความตองการ  จึงเปนอารมณปจจุบัน
เพราะไมเปนทีอ่าศยัของกเิลสตณัหา

การใหมีสติตามดู ตามรู เชนนี้  ก็เพื่อกันมิใหกิเลสเขาอาศัยในอารมณนั้น  คือมี
ความรสูกึตวักำหนดทีอ่ารมณนัน้ดวยสตสิมัปชญัญะ  กเิลสจงึจะเขาอาศยัในอารมณนัน้ไมได
แตกเิลสอาจจะเขาอาศยัอารมณนัน้ กต็อภายหลงั

ฉะนัน้  ถามีการสำรวมหรอืสงัวร กจ็ะกนักเิลสไมใหอาศยัอารมณนัน้ๆ ไดตลอดไป
เมือ่กเิลสอาศยัไมได  จงึจะไดความจรงิของอารมณนัน้

ดงันัน้  อารมณปจจบุนัจงึเปนความสำคญัของการเจรญิวปิสสนา ผปูฏบิตัติองเขาใจ
ในอารมณปจจบุนั  และตองเขาใจจับอารมณปจจบุนัดวย

บางทผีปูฏบิตัเิขาใจวา  ทีก่ำหนดอยนูัน้เปนอารมณปจจบุนั  แตความจรงิไมใช  เพราะ
อารมณปจจบัุน มเีพยีงพรบิตาเดยีวเทานัน้  เหมอืนกบัการจบัปลาในน้ำ  คอืคดิวาจะจบัได
เพราะวา เหมอืนกบัการวายนิง่ๆ อย ู กใ็ชมอืตะครบุลงไปจะจบัใหไดอยางนี ้ บางทกีห็ลดุไป
ขางหนาบาง ขางหลงับาง

ดังนั้น  การจับอารมณปจจุบันจึงไมใชของงาย เพราะกิเลสคอยฉุดไปขางหนาบาง
ฉดุไป ขางหลงับาง  จงึเปนเหตใุหเกดิอภชิฌาและโทมนสั   จงึจำเปนตองเขาใจอารมณปจจบุนั
วาคอือยางไร  และตองเขาใจในการจบัอารมณปจจบุนัไดถกูตองดวย

โดยมาก ผปูฏบิตัไิมไดดอูยทูีอ่ารมณปจจบุนั  เชน กำลงัพจิารณาอริยิาบถนัง่ ซึง่เปน
อารมณปจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยูเดี๋ยวเดียวเทานั้นก็จริงอยู  แตวาจิตใจที่กำลังจับอารมณ
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๒๔ ตามนยัในพระไตรปฎกฉบบัสยามรฐั  เลมที ่๒๓  องัคตุตรนกิาย  อฏัฐกนบิาต  ขอ ๙๙  หนา ๑๖๘-๑๗๐.

ปจจบุนันัน้เคลือ่นไปหาความสงบ คอืมงุไปหาความสงบ  หาใชกำหนดดคูวามจรงิหรอืตอง
การจะรคูวามจรงิของอารมณ คอืรปูนัง่นัน้ไม  กลายเปนดเูพือ่หาความสงบ  ซึง่ไมมใีนเวลา
นัน้  การดูหรอืการกำหนดกเ็คลือ่นไปแลว  คอืไมไดดอูยทูีอ่ารมณปจจบุนันัน้แลว  เพราะ
ฉะนัน้ จงึตองเขาใจวา

อารมณปจจบุนัคอือะไร ?  และจะตองเขาใจดวยวา จติทีจ่บัอารมณปจจบุนันัน้ มี
ลกัษณะอยางไร ?  และถาจติหลดุจากอารมณปจจบุนั มลีกัษณะอยางไร ?    เรือ่งนีต้องมี
ความสงัเกต  มฉิะนัน้ เมือ่จติหลดุไปจากอารมณปจจบุนั กจ็ะหลดุไปเรือ่ยๆ  โดยไมรตูวัวา
ไมไดจบัอยทูีอ่ารมณปจจบุนั  ทำใหเสยีเวลาไปเปลาๆ

ถาหากรวูา หลดุไปจากอารมณปจจบุนั  กจ็ะไดกลบัมารอูยทูีอ่ารมณปจจบุนัไดตอเนือ่ง
กนันานๆ  ทำใหมโีอกาสทีจ่ะเหน็ความจรงิได

การพจิารณากจิอืน่ระหวางการปฏบิตัิ
นอกจากการพจิารณาอริยิาบถนัง่ นอน ยนื เดนิ ทีม่อียเูปนประจำแลว    ผปูฏบิตัยิงั

มคีวามจำเปนทีจ่ะตองทำกจิอืน่ในระหวางการปฏบิตั ิ เชน กนิอาหาร  อาบน้ำ  ถายอจุจาระ
ปสสาวะ เหลานีก้ต็องมกีารพิจารณาดวย   การพิจารณาเวลากนิอาหาร๒๔ ถาไมหาวธิกีนั
กเิลสเสยีกอน   ตณัหาและทฏิฐกิอ็าจเขาอาศยัในอารมณนัน้ได

เพราะฉะนัน้  จะตองพจิารณาเวลาทีก่นิอาหารนัน้วา กนิทำไม ? ตองไมกนิ  เพราะ
อยากกนิ  หรอือยากอรอย   แตตองพจิารณาวา  จะตองกนิดวยเหตเุพือ่ใหรางกายนีด้ำรง
อยไูด  จะใหกายดำรงอยเูพ่ืออะไร ?  เพ่ือจะไดเปนทีอ่าศยัทำกจิในการทำพระนพิพานทีย่งั
ไมแจง  ใหสำเรจ็ลลุวงไป  หรอืเพือ่แกทกุขทีเ่กดิข้ึนจากความหวิเทานัน้

การพจิารณาเปนสิง่จำเปน มฉิะนัน้จะกนักเิลสไมได   ถากนิเพือ่แกทกุขจากความหวิ
แลว  แมอาหารไมอรอยกแ็กหวิได   ถากินโดยไมพจิารณาแลว เวลาไมอรอย โทสกเิลสกจ็ะ
เขาอาศยั  เวลาอรอย โลภกเิลส กเ็ขาอาศยั   การกนิอาหารนัน้กย็อมจะเปนไปกบักเิลส
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เรือ่ยไป  ไมพนกเิลสเลย  กเิลสกจ็ะสรางสรรคทกุขใหตอไป  หาใชกนิเพือ่ออกจากทกุขไม

ดังนั้น การเจริญวิปสสนา เมื่อเวลาจะกินอาหาร  ก็ตองพิจารณาใหรูเหตุผลดวย
ทกุครัง้ไป

การอาบน้ำ  กต็องพจิารณาใหรวูา เพือ่แกทกุข  เวลาจะใชบาตร ใชจวีร กต็องพจิารณา
เพือ่แกทกุข  ไมใชนงุหมเพือ่สวยงาม  แตนงุหมเพือ่ปองกนัหนาวกนัแดดกนัลม  หรอืกนัยงุ
เหลอืบ ริน้ไร เปนตน  เพราะถามีสิง่รบกวนอยางนัน้  กจิทีพ่งึทำกจ็ะตกไป ไมสำเรจ็  คอืวา
จะทำอะไรๆ ทุกอยาง ตองมุงเพ่ือทำพระนิพพานใหแจงทั้งสิ้น   หรือใหถึงความพนทุกข
ทัง้ปวง  เวลาถายอจุจาระหรอืปสสาวะ กต็องพจิารณาเหมอืนกนัวา เพราะอะไร ? เพราะ
ทกุขเกดิขึน้แลว  จงึตองแกทกุข

การพจิารณาอริยิาบถยอย
สำหรบัการพจิารณาอริยิาบถยอยอืน่ๆ ในสมัปชญัญะบรรพนัน้ มเีกีย่วของในอริยิาบถ ๔

อยแูลว  เชน  การกำหนดรปูนัง่ เวลาจะพลกิตวัหรอืลกุขึน้ยนื  ถาไมมอีริยิาบถยอยแลว
กพ็ลกิไมไดหรอืลกุขึน้ยนืไมได   ถายนือยแูลวจะนัง่ ถาไมมอีริยิาบถยอยชวย กน็ัง่ไมได   จะทำ
อะไรๆ ทกุอยางจะตองมอีริยิาบถยอยอยดูวยทัง้นัน้   ในอริยิาบถใหญ ถากำหนดอริยิาบถใหญ
กอน และอริยิาบถใหญชดัเจนดแีลว กจ็ะรถูงึอริยิาบถยอยดวย

อริยิาบถยอยเปนสงัขารทกุข
 อริยิาบถยอยนัน้ชวยแกทกุขของอริยิาบถใหญ  อริยิาบถยอยกเ็ปนทกุขเหมอืนกนั  คอื

เปนสงัขารทกุข  อริิยาบถใหญเปนทกุขเวทนา  อปุมาเหมอืนคนปวย  อริยิาบถยอยเหมอืน
คนพยาบาล  คนพยาบาลก็เปนทุกขเหมือนกัน  เพราะตองคอยพยุงคนปวยใหลุก ใหนั่ง
ใหพลกิตวั เปนตน   มฉิะนัน้ คนปวยไมอาจพลกิตวัเปลีย่นอริยิาบถได   แตผปูฏบิตัใิหมยงั
ไมตองสนใจในอิริยาบถยอยใหมากนัก  เพราะเมื่อกำหนดอิริยาบถใหญชัดเจนดีแลว
อริยิาบถยอยนีก้จ็ะรไูปเอง
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เมือ่พจิารณารปูอริยิาบถใหญ และอริยิาบถยอยอยางนีม้ากๆ เขา  พอกำหนดลงไป
ไมวาจะเปนอารมณอะไร  เชน เวลานัง่ กร็วูาเปนรปูนัง่  ไมใชเรานัง่  เวลานอนกร็วูาเปน
รปูนอน  ไมใชเรานอน เปนตน   และทีร่วูาเปนรปูนัง่ รปูนอน รปูยนื หรอืรปูเดนินัน้  เปน
นามร ู ไมใชเราร ู เปนปญญาร ู  คอืรสูกัแตวาเปนนาม เปนรปู ทัง้นัน้   รเูชนนี ้จงึจะทำลาย
ความเหน็ผดิวาเปนเรานัง่ เรานอน เรายนื เราเดิน หรอืเราร ูได

เวลาทีพ่จิารณาอารมณ   จติใจกร็วูามแีตนามกบัรปูเทานัน้  จะดรูปูอริยิาบถอะไรกร็ู
วาเปนรปูนัน้ๆ   จะดนูามทีร่รูปูอะไร กร็วูาเปนนามนัน้ๆ   ทกุอยางทีด่นูัน้ลวนแตเปนนาม
เปนรปูไปหมด  ไมมใีครเปนตวัเปนตน หรอืเปนผหูญงิผชูายมา เปนผนูัง่ ผนูอน ผยูนื ผเูดนิ
และไมมีใครคนใดคนหนึ่งมาเปนผูรูผูเปนอยางนั้น   การเห็นอยางนี้ วิปสสนาเรียกวา
นามรปูปรจิเฉทญาณ ซึง่เปนญาณขัน้ตน   เพราะไดเหน็ความกระจดักระจายออกไป เปน
นามเปนรูปไปหมด  ผูปฏิบัติตองรูอยางนี้  และอัตตวิปลลาสที่สำคัญวา ‘เรา’ ไมมีแลว
ไมอาศยัอยใูนความรสูกึนัน้แลว     ญาณ คอืความรสูกึอนัเกดิจากการทีป่ญญาเขาไปเหน็
ความจรงินี ้ ในวสิทุธ ิ๗ ทานเรยีกวา ทฏิฐวิสิทุธ ิ คอื ความเหน็ถกูตองตรงกบัความเปนจรงิ
โดยไมเจอืดวยความเหน็ผดิ ทีเ่คยเขาใจหรอืเคยเหน็สำคญัวา ‘เปนเรา’  หรอื ‘เปนตวัเปน
ตนของเรา’ หรือ ‘มีเรา’ เปนตน   ความเห็นผิดจะไมมีเลย  แตก็ยังไมเขาถึงไตรลักษณ
ผปูฏบิตัจิะตองกำหนดนามรปูนัน้แหละเปนอารมณตอไปอกี   แลวจะเหน็ไตรลกัษณ  ซึง่มี
ความไมเทีย่งเปนตนได

เมื่อปฏิบัติตามสติปฏฐาน จนไดนามรูปขึ้นสูอารมณแลว  ก็นับไดวากรรมฐานของ
วปิสสนาเกดิแลว  และรวูานามรปูทีก่ำหนดดอูยนูัน้ ไมใชนามรปูทีร่โูดยปรยิตั ิเชน ผทูีเ่คย
เรยีนปรยิตัมิาแลว กต็อบไดวาอะไรเปนรปู อะไรเปนนาม    แตวาเวลานัง่ เวลานอน เปนตน
กไ็มรวูา ขณะทีก่ำลงันัง่อย ูหรอืกำลงันอนอยนูัน้วา เปนรปูหรอืเปนนาม   กจ็ะตองเหน็วา
เปน ‘เรานัง่’ ‘เรานอน’ ทกุทไีป   ทัง้ๆ ทีร่โูดยปรยิตัวิาอะไรเปนนาม อะไรเปนรปู  ฉะนัน้
การรโูดยปฏบิตักิบัรโูดยปรยิตันิัน้ตางกัน   ผปูฏบิตัจิะไดนามรปูเปนอารมณ อยางทีไ่ดมาจาก
นามรปูปรจิเฉทญาณนัน้  จงึไมใชของงายเลย  และนีก่เ็ปนขัน้แรกทีไ่ดจากการเจริญวปิสสนา

เมือ่นามรปูเกดิขึน้สอูารมณชดัเจนแลว  ผปูฏบิตักิเ็พงนามรปูนัน้ตอไปอกี  เวลานัน้
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ยงัไมไดกำหนดรวูา นามรปูนีเ้ปนปจจยัซึง่กนัและกนั   เปนแตเพยีงรวูาอะไรเปนรปู อะไร
เปนนาม เทานัน้    เมือ่กำหนดนามรปูตอไปมากๆ เขา  กจ็ะรเูหตปุจจยัทีใ่หเกดินามรปูที่
กำลงัดูอยนูัน้   เชน รปูอยางนีเ้กิดขึน้เพราะนามอยางนัน้เปนปจจยั  นามรปูทีเ่กดิข้ึนเพราะ
ปจจยักจ็ะปรากฏ   เพราะการตามกำหนดดอูยอูยางนี ้   การเหน็ปจจยัซึง่กนัและกนัของ
นามรปูจงึปรากฏขึน้แกผปูฏบิตัิ

กอนหนานั้น  แมผูปฏิบัติจะเห็นนามรูปก็จริงอยู  แตวาการเห็นนามรูปตอนนั้นยัง
ไมรวูานามรปูเกดิขึน้มาไดอยางไร มมีาจากไหน  อาจจะไมรอูยางนี ้   กอ็าจคดิวาพระเจา
บันดาลใหเปนไปอยางในศาสนาอื่น   ปญญาอยางนั้น ไมชื่อวาเขาถึงปจจยปริคคหญาณ
แตเมื่อเขาถึงปจจยปริคคหญาณแลว  จึงรูวานามรูปไมไดเกิดจากการบันดาลของใคร
แตเกิดข้ึนดวยอำนาจของปจจัยทั้งนั้น    นามกับรูปตางก็เปนปจจัยซึ่งกันและกันอยางนี้
เมือ่เหน็ดงันัน้  ความสงสยัทีว่านามรปูเกดิข้ึนเพราะอะไร กจ็ะหมดไป   หรอืความสงสยัวา
คงจะมผีบูนัดาลใหนามรปูเกดิขึน้ กจ็ะหมดไป    การเหน็อยางนี ้ วปิสสนาเรยีกวา ปจจย-
ปรคิคหญาณ  และความรสูกึอยางนี ้ในวสิทุธ ิ๗ เรยีกวา กงัขาวติรณวสิทุธิ

แตตอนนี ้ผปูฏบิตัจิะรเูพยีงปจจยัแหงการเกดิขึน้ของนามรปูเทานัน้  สวนการดบัของ
นามรปูนัน้ยงัไมเหน็  เพราะสนัตตขิองนามรปูยงัไมขาด   นามรปูเกดิเรว็ดบัเรว็ ตดิตอกนัไม
ขาดสาย    และปญญาของผปูฏบิตัยิงัหยาบอย ูยงัไมพอทีจ่ะเขาถงึปญญาทีเ่หน็ความดบั
ของนามรปูได  ตองตามดนูามรปูนัน้ตอไปอกี  แลวจงึจะเหน็ความดบัของนามรปู  แตวา
ความดบัของนามรปูในขัน้นีก้ไ็มใชสนัตตขิาด เชน ในเวลาทีน่ัง่อย ู  เมือ่เปลีย่นอริยิาบถนัง่
กจ็ะเหน็อริยิาบถนัง่นัน้ดบั   หรอืในเวลายนื เม่ือเลกิยนืแลวรปูยนืกห็มดไป รปูนัง่กเ็กดิข้ึน
มาแทน จงึเหน็วารปูยนืไมเทีย่ง   ตอนแรกกจ็ะเหน็ดวยไปอยางนีก้อน  คอืเหน็วารปูนัน้หมด
ไปแลว   ตอเมือ่เหน็รปูใหมเกดิขึน้แทน  ยงัไมสามารถเหน็โดยปจจบุนัในรปูนัน้ทีย่งัไมเปลีย่น
ได  เพราะการเหน็ตอเมือ่รปูเดมิหมดไปแลว  การเหน็นัน้ยงัไมเปนปจจบุนั คอืเหน็วารปูนัง่
ดบัไป   ตอเมือ่รปูนัง่หมดไปแลว   หาไดเหน็รปูนัง่ดบัในขณะทีย่งักำลงันัง่อยไูม   ถาเหน็รปู
นัง่โดยสนัตตตขิาด  จะตองเหน็ในขณะทีก่ำลงันัง่อยนูัน่เอง  อยางนีจ้งึจะแนนอน  แตขัน้
แรกกต็องเปนไปตามนัน้กอน
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การเหน็อยางนี ้ กจ็ะรไูปถงึอดตีอนาคตดวยวา  ถงึแมอดตีและอนาคตกต็องเปนอยาง
นีเ้หมอืนกนั  ไมสงสยัเลย

ทีก่ลาวมานี ้ เปนเพยีงรวบรวมใจความยอๆ  ในอารมณขณะปฏบิตั ิเฉพาะสวนทีจ่ะรู
ไดในเวลากำลงัปฏบิตัอิยเูทานัน้    การเหน็อยางนี ้ วปิสสนาเรยีกวา สมัมสัสนญาณ คอื
ญาณทีเ่ขาไปเหน็รปูนามนีไ้มเทีย่ง   แตวาการเหน็นัน้เปนอดตี เพราะวาหมดไปแลวจงึเหน็
ไมใชเหน็ความดบัในระหวางทีร่ปูนัน้ยงัตัง้อย ู   แตกเ็รยีกวาเหน็ไตรลกัษณเหมอืนกนั  เพราะ
เหน็วาไมเทีย่ง  เหน็เกดิดบัเหมอืนกนั  แตวายงัไมใชปจจบุนั   ความรสูกึยงัไมแรงพอทีจ่ะ
ลบลางความเขาใจผิดทีฝ่งอยใูนสนัดานออกได

เมื่อผูปฏิบัติกำหนดนามรูปตอไป  ปญญาก็กลาขึ้น  หรือจิตละเอียดขึ้น ยิ่งตามดู
นามรูปมากเขา  จิตก็ไดอารมณปจจุบันมากเขา  โดยเพงนามรูปที่เปนอารมณปจจุบันอยู
ไมตกไปในทีอ่ืน่  แลวในนามรปูนัน้เองกจ็ะแสดงความเกดิขึน้และดบัไปในนามเดยีวหรอืรปูเดยีว
และกาลเดยีวกนั คอืในปจจบุนักาลเทานัน้   โดยเหน็ทัง้เกดิและดบัในอารมณเดยีวกนั ใน
นามหรอืรปูเดยีวกนั   ปญญาความรอูยางนี ้  วปิสสนาเรยีกวา อทุยพัพยญาณ  เปนการ
รวบรวมอารมณของญาณทัง้ ๓ ในตอนตนๆ ทัง้หมด มาอยใูนอทุยพัพยญาณนี ้  คอื เหน็
รปูนามทัง้เกิดและดบัในอารมณเดยีวกนั

อทุยพัพยญาณเปนญาณทีส่ำคญัมาก  สนัตตขิาดทีญ่าณนี ้  ฉะนัน้ การเหน็ไมเทีย่ง
ในญาณนีจ้งึไมเหมอืนในสมัมสัสนญาณ   เปนความรทูีม่นี้ำหนกัผิดกนัมาก  คอืในอทุยพัพยญาณ
นัน้  เหน็ความดบัของรปูนามในระหวางทีร่ปูนามใหมยงัไมเกดิข้ึนแทนที ่   การเขาไปรอูยาง
นี ้ เปนปญญาทีม่คีวามรสูกึแรงมาก   และความรสูกึอยางนีจ้ะกระชากอนสุยักเิลสทีเ่หน็วา
เที่ยง เห็นวาเปนสุข เห็นวาเปนตัวเปนตน ออกจากสันดานที่ดองอยูในจิตใจ   แตยังเปน
ตทังคะอยู  คือชั่วขณะหนึ่งๆ เทานั้น  ยังไมเปนสมุจเฉท   และทุกครั้งที่กำหนด ก็จะ
กระชากอนสุยักเิลส คอืความรสูกึทีเ่หน็วาเปนตวัเปนตน ซึง่ดองอยใูนสนัดานนัน้ ออกทกุคราว
ไป    ความรสูกึในญาณนีเ้ปนความรสูกึทีแ่รงมาก  แมอาจารยจะไมบอกวาลกูศษิยรแูลว
ปญญาของผปูฏบิตัเิองกส็ามารถตดัสนิไดวารแูลวเหน็แลว
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การเกิดดบัของนามรปูทีเ่หน็ในอทุยพัพยญาณนี ้ ไมไดเหน็ดวยการฟงหรอืการเรยีน
และไมเหน็ไดดวยการคดินกึตรึกตรอง   อารมณนัน้กเ็ปนอดตีบางอนาคตบาง  คดิอยางนี้
แลวผานไป  ไปเชือ่มกบัอยางโนนดวยการเปรยีบเทยีบ   จงึไมสามารถทำลายอนสุยักิเลสได
เพราะไมเปนปจจุบัน    ตองเปนอารมณที่เห็นไดดวยวิปสสนาญาณที่เกิดจากการเพงดวย
การปฏบิตัทิีถ่กูตองเทานัน้จงึจะเหน็ได

สวนญาณอืน่ตอๆ  ไปนัน้ไมสำคญั  เพราะกไ็ปจากอทุยพัพยญาณนีเ้อง  เมือ่อารมณ
นามรปู ในอทุยพัพยญาณปรากฏใหเหน็มากๆ  ขึน้   ความรสูกึกเ็กดิข้ึนตามญาณตางๆ เชน
ความรสูกึเหน็   แตความดบัไปของนามรปูในภงัคญาณ  กม็าจากอทุยพัพยญาณนัน่เอง  เพราะ
ความรสูกึอยางนี ้ไมเคยเหน็เลยตัง้แตเกดิมา   ดงันัน้ เมือ่เหน็เขาแลว กย็อมตกใจกลวั  และ
ตองไปสนใจในอารมณนัน้    การสนใจในอารมณทีน่ามรปูดบันีเ้องกท็ำใหเหน็ความดบัมาก
ขึน้  เพราะนามรปูเกดิขึน้ทีไ่หน กต็องดบัทีน่ัน่  แมการเกดิจะมอีย ู แตกไ็มสนใจ  จงึเหน็แต
ความดับ เห็นแตความฉิบหายทำลายไปของนามรูปอยางเดียวเทานั้น  ความรูสึกอยางนี้
วิปสสนาเรียกวา ภังคญาณ  คือรูสึกเห็นนามรูปเปนโทษเปนภัยนากลัว  ไมเปนที่นายินดี
แลวก็เกดิความเบือ่หนาย  ความรสูกึเบือ่หนายนามรปูนี ้  วปิสสนาเรยีกวา นพิพทิาญาณ
ตณัหากค็อยๆ คลายออกจากความยนิดใีนนามรปูมากขึน้ทกุท ี  นีเ่ปนผลจากการเจรญิวปิสสนา
หรอืการปฏบิตัติามสตปิฏฐาน    ถาไมเดนิตามทางสตปิฏฐานและปฏบิตัไิมถกูตองจรงิๆ แลว
กไ็มสามารถจะเกดิผลคอืวปิสสนาปญญาได

ในอุทยัพพยญาณนี้  ถาหากสมาธิมีกำลังกลา หรือผูปฏิบัติเคยทำสมาธิมากอน
เมือ่สมาธมิกีำลงัมากแลว  วปิสสนปูกเิลสกอ็าจเกดิข้ึนไดในระหวางอทุยพัพยญาณนี ้  สำหรบั
ผูที่ไมเคยทำสมาธิมากอนหรือมีความเพียรออน  วิปสสนูปกิเลสก็ไมเกิด  เพราะคำวา
วปิสสนปูกเิลสนัน้ จะตองเขาถึงวปิสสนาเสยีกอน  กเิลสทีเ่กดิจงึจะเปนกเิลสของวปิสสนา
ถายงัไมเขาถงึวปิสสนา คอืยงัไมเขาถึงอทุยพัพยญาณ  กเิลสนัน้ไมเรยีกวาวปิสสนปูกเิลส
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วปิสสนปูกเิลส ม ี๑๐ อยาง๒๕  คอื

๑. โอภาส แสงสวางทีผ่ปูฏบิตัเิขาใจวาถงึมรรคผลแลว
๒. ญาณ ความรูชัดเกินไปจนเสียปจจุบัน
๓. ปติ ความอิ่มใจดวยอำนาจสมาธิ
๔. ปสสทัธิ ความสงบเยอืกเยน็เกนิไป  วปิสสนาจะไมปรากฏ
๕. สขุ ความเปนสขุยิง่เกินไป  ยอมทำใหไมเกดิทกุขาวิปสสนา
๖. อธโิมกข ความนอมใจเชือ่มากไปดวยศรทัธา  ทำใหไมมกีารพิจารณา

ปญญาเกิดยาก
๗.  ปคคาหะ มคีวามเพยีรเกนิไป  ทำใหจติใจคบัแคบไมเปนสมาธิ
๘.  อปุฏฐานะ ความปรากฏเหน็นมิติตางๆ
๙.  อเุบกขา มจีติวางเฉยเกนิไป เปนเหตใุหหยอนความเพยีร

ในธรรมทีค่วรไดควรถงึ
๑๐.นกิกนัติ ความใคร ความพอใจ เพลนิอยใูนอารมณอนัสงบนัน้

เปนโอกาสทีต่ณัหาจะเขาอาศยั  และไมเปนเหตใุหเกดิ
นพิพทิาญาณ  เปนการขดัขวางตอหนทางมรรคผล

วปิสสนปูกเิลสนี ้ เกดิดวยอำนาจของสมาธทิัง้สิน้  เมือ่วปิสสนปูกเิลสเกดิขึน้แลว  กจ็ะ
ขัดขวางอารมณของวิปสสนาที่จะดำเนินตอขึ้นไป   โดยจะทำใหมีความยินดีและหยุดอยู
เพลนิอย ู อารมณของวปิสสนากจ็ะระงบัหายไป  กเิลสตางๆ  ทีด่บัไปเปนตทงัคปหาน๒๖ แลว
นัน้ กจ็ะกลบัมาอกี    ฉะนัน้ วปิสสนปูกเิลสจงึเปนสิง่ทีบ่ัน่ทอนความเจรญิของวปิสสนา

ดวยเหตุนี้ ผูปฏิบัติตองมีความเขาใจโดยเฉียบขาดในที่นั้นวา อารมณอยางนี้ไมใช
วปิสสนา   ความรวูาผดิหรอืถกูในทีน่ัน้ วสิทุธ ิ๗  เรยีกวา มคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธิ
ผปูฏบิตัจิะตองมวีสิทุธนิีด้วย   มฉิะนัน้ อารมณใดทีเ่กดิข้ึนมาผดิ  กอ็าจไมเขาใจเพราะกเิลส
ทีเ่กดิข้ึนในอารมณ เวลานัน้ละเอยีดมาก  ชวนใหหลง ชวนใหยนิด ีใหเพลดิเพลนิ ใหเขาใจ
๒๕ พระไตรปฎกฉบบัสยามรฐั  เลมที ่๓๑  ขทุทกนกิาย  ปฏสิมัภทิามรรค  ขอ ๕๓๓-๕๔๓  หนา ๔๓๒-๔๔๘.
๒๖ การละชัว่คราว  คมัภรีวสิทุธมิรรค  ภาค ๓  หนา ๒๗๘.
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ผดิวาไดเขาถงึธรรมแลว  หรอืเขาถงึนพิพานแลว ความสขุทีป่ระณตีเราไดเขาถงึแลว เชนนี้
เปนตน  ถาขาดการศกึษาทีถ่กูตองดวยเหตผุล  กจ็ะรไูมไดเลยวาอารมณนัน้ผดิหรอืถกู

วปิสสนปูกเิลส ๑๐ นัน้  จะไมเกดิกบัคน ๓ จำพวก  คอื
๑. ไมเกดิแกพระอรยิะซึง่ทานเขาใจหนทางทีถ่กูแลว
๒. ไมเกิดแกผปูฏบิตัผิดิทาง คอืปฏบิตัใินทางทีไ่มใชวปิสสนา  เพราะเมือ่ไมไดปฏบิัติ

ในทางของวิปสสนา  กิเลสที่เกิดนั้นก็ไมเปนกิเลสของวิปสสนา  จึงไมเรียกวา
วปิสสนปูกเิลส

๓. ไมเกดิแกผทูีม่คีวามเพยีรนอยหรอืความเพยีรออน   ถาสมาธไิมแรงกลา วปิสสนปู-
กเิลสกเ็กิดไมได

เมือ่ความรใูนอทุยพัพยญาณปลอดโปรงจากกเิลสแลว  หรอืกำจดัวปิสสนปูกเิลสหมด
แลว  การเห็นความเกิดดับของนามรูปจะชัดเจนขึ้น  เพราะวากันกิเลสออกไปหมดแลว
วปิสสนปูกเิลสไมมารบกวนอกี  อทุยพัพยญาณทีป่ลอดโปรงจากกิเลสแลวนัน้   วสิทุธ ิ๗
เรยีกวา ปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธ ิ  และญาณอืน่ตอๆ ไปนัน้ กส็งเคราะหอยใูนวสิทุธนิีต้ลอด
ไปจนถึงอนุโลมญาณ

การเจริญวปิสสนาดงักลาวมาแลวขางตน  เพยีรใหทราบเหตผุลขอปฏบิตัพิอสมควร
แกการทีจ่ะใหเกิดอทุยพัพยญาณเทานัน้  เพราะเปนความสำคญั   ถาหากปฏบิตัใิหเกดิถงึ
ญาณนีไ้ดแลว   ญาณตอๆ ไปกไ็มยากเลย
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หนาทีข่องครผูสูอนการปฏบิตัวิปิสสนา (โดยสงัเขป)

ครผูสูอน
๑. ตองมคีวามรคูวามเขาใจในการปฏบิตัวิปิสสนาโดยถกูตองมาแลว  เชนเดยีว

กบัครทูีส่อนหนงัสอืนกัเรียน  ครคูนนัน้จะตองอานหนงัสอืออกมาแลว   หรอืครทูีส่อนใหเขา
วายน้ำ  ครคูนนัน้กจ็ะตองวายนำ้เปนมาแลวจงึจะสอนเขาได

๒. ตองสอนโดยถูกตอง  คือ ไมสอนเปนการเอาใจผูปฏิบัติ หรือตามใจผูปฏิบัติ
ครสูอน ตองสอนเอาธรรมเปนใหญ  อยาสอนเปนการประจบผปูฏบิตัิ

๓. ตองมคีวามสำรวมสงัวรในทกุกรณี  การสำรวมสงัวรเปนความสำคญัอยางยิง่
เพราะสำนักปฏิบัติธรรมเปนสถานที่เกื้อกูลแกการออกจากกิเลส  หากครูผูสอนขาดความ
สำรวมสงัวร  กจ็ะเกดิความเสยีหายแกสำนกัฯ  และทำใหผมูาปฏบิตัไิมไดประโยชนจากการ
เจรญิวปิสสนาเทาทีค่วร    เมือ่ครผูสูอนมคีวามสำรวมสงัวรอยเูปนนติย  กย็อมทำใหผปูฏบิัติ
ซึง่เปนลกูศษิย สำรวมสงัวรตามไปดวย   การสงัวรสำรวมเปนเรือ่งของศลี  ถาศลีไมบรบิรูณ
สมาธิและปญญาก็เกิดไมได

๔.  ควรจะรวูา  ผปูฏบิตัมิพีืน้ความรพูอทีจ่ะฟงการสอนแลวเขาใจหรอืพอจะนำไป
ปฏบิตัไิด เพยีงใดหรอืไม  คอืตองสอนใหพอเหมาะพอควรแกภมูปิญญาของผปูฏบิตัิ

๕. จะตองรวูา ควรสอนอะไรกอน  อะไรหลงั  และควรสอนอยางไร  ทัง้นีค้รสูอน
จะตองพจิารณาวา เปนผปูฏบิตัใิหม หรอืเปนผทูีเ่คยปฏบิตัมิาแลวมากนอยเพยีงใด   เพือ่
การสอนจะไดเปนไปตามลำดบัขัน้ของความรขูองเขา

เรือ่งทีค่วรใหผปูฏบิตัทิกุคนไดทราบและเขาใจดใีนเบือ้งแรก กค็อื  วปิสสนาคอือะไร
รอูะไรเหน็อะไรจงึจะเรยีกวาวิปสสนา  และอานสิงสของวปิสสนามอียางไร    การใหผปูฏบิัติ
รเูชนนี ้ จะเปนเครือ่งชวยปองกนัมใิหเขาเหน็ผดิไปจากหลกัฐานของวปิสสนา  ตอไปจงึสอน
ใหผูปฏิบัติรูวา  อะไรเปนรูป  อะไรเปนนาม  เพราะวิปสสนานั้นตองดูหรือตองพิจารณา
นามรปูเปนตวักรรมฐาน
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๖. ควรสอนปริยัติเพียงเทาที่จำเปนแกการปฏิบัติ คือ สอนเพื่อที่จะใหผูปฏิบัติ
นำความรไูปใชในการเจรญิวปิสสนาไดถกูตองเทานัน้  เชน สอนเรือ่งรปูนาม  กไ็มจำเปนตอง
สอนวารปูมจีำนวนเทาไหร  อะไรบาง  หรอืนามแยกเปนจติและเจตสกิมจีำนวนเทาไร  เพราะ
การสอนเชนนี ้เปนเรือ่งของอภธิรรม    สวนเรือ่งของการปฏบิตั ิควรหยบิเอาแตทีจ่ำเปน
เพือ่ใชในการปฏบิตัเิทานัน้    ถาสอนปรยิตัมิาก กจ็ะเปนการฟมุเฟอย  ทำใหผปูฏบิตัเิสยีเวลา
และไมเขาใจวา การเจริญวปิสสนานัน้ จะใหดหูรอืใหพจิารณาอะไรทีต่รงไหนกนัแน

๗. ควรสอนเปนขัน้ตามลำดบัของการเจรญิวปิสสนา คอื ควรสอนตามลำดบัเปน
ขัน้ๆ ไป  เชน  ควรสอนใหรวูาอะไรเปนรปู อะไรเปนนาม   เวลาทีร่ปูนามเกดิข้ึนในขณะนัน้
หรอืในเวลานัน้ จะตองกำหนดทีร่ปูหรอืทีน่าม   และเพราะเหตใุดบางแหงกก็ำหนดทีร่ปู  บาง
แหงกก็ำหนดทีน่าม   และการทำความรสูกึตวัในเวลาทีก่ำหนดรปูนามนัน้ทำอยางไร เปนตน
เหลานี้จะตองใหผูปฏิบัติมีความรูความเขาใจโดยแนชัดจริงๆ

๘. ควรรวูา ผปูฏบิตัเิขาเคยทำกรรมฐานมากอนแลวอยางไร  คอื ถาเขาเคยทำสมาธิ
โดยเขาใจวาเปนวปิสสนาเชนนี ้  การแกไขใหเขามาทำตามวธิทีีเ่ปนตามหลกัฐานและเหตผุล
ของวปิสสนา  กค็อนขางยากทีจ่ะเปลีย่นได   เพราะเขาตดิสมาธแิลวอยางแนนหนา  แตถา
ผปูฏบิตัมิปีญญา กพ็อจะแกไขใหเขาเขาใจถกูตองได

๙. ตองชีแ้จงเหตผุลใหการปฏบิตัิ  คอื ตองใหผปูฏบิตัมิคีวามเขาใจโดยแจมแจงวา
ทีเ่ขายงัเจรญิวปิสสนาไมถกูตองเพราะอะไร  ทีถ่กูเปนอยางไร  เชน รปูนัง่ตองดทูีต่รงไหน
ตรงไหนทีช่ือ่วารปูนัง่  เพราะเหตใุดจึงดเูชนนัน้หรอืกำหนดเชนนัน้ เปนตน

๑๐. ควรจะรวูา ผมูาเขาปฏบิตั ิมโีรคเกีย่วกบัสขุภาพทางจติหรอืไม   เพราะถา
สขุภาพทางจติเสือ่ม  โดยอาจจะเปนทางใดทางหนึง่  เชน ทางกรรมพนัธเุปนตน  การเจรญิ
วปิสสนากไ็มไดผล  นอกจากนัน้ยงัจะเปนเหตใุหจติวปิรติไดดวย  ซึง่จะเปนการเสือ่มเสยีแก
สำนกัฯ  และทำใหกลาวกนัไปไดวาวิปสสนาทำใหคนเปนบา

๑๑. ควรสอบถามผูมาขอปฏิบัติใหไดความแนนอนเสียกอนวา เขาจะประพฤติ
ปฏบิตัติามวธิกีารของสำนกันีห้รอืไม   คอื ถาเขาทำตามไมได  หรอืจะขอทำตามทีเ่ขาปฏบิติั
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มาจากทีอ่ืน่  ทีไ่มมเีหตผุลและหลกัฐานตรงกนั  กใ็หเขาปฏบิตัทิีส่ำนกัฯ นีไ้มได  เพราะมี
ตวัอยางมาแลว  ทีผ่มูาขอเขาปฏบิตั ิ  ทำตามความเขาใจของตวั  หรอืทำมาผดิๆ แลวไม
ยอมเปลีย่นหรอืแกไขใหถกูตองตามวธิขีองสำนกัฯ นี้

๑๒. ตองหมั่นตรวจสอบการเจริญวิปสสนาของผูปฏิบัติเสมอๆ คือ เมื่อเห็นวา
ผูปฏิบัติที่มีความเขาใจในการเจริญวิปสสนาตามที่เคยสอนไวเดิมดีแลว  จึงสอนเขาในขั้น
ตอไป    ถาเขายงัทำไมถกู หรอืไมเขาในตรงไหน กค็วรชีแ้จงแนะนำตรงทีเ่ขายงัทำไมถกูนัน้
ใหเขาเขาใจใหถกูตองเสยีกอน   อยาสอนเพิม่เตมิกาวหนาตอไป  ตองสอนซ้ำๆ อยจูนใหเขา
เขาใจทำใหถูก

๑๓. ไมควรสอบอารมณผปูฏบิตัแิตละคนนานเกนิไป  ควรสอบอารมณผปูฏบิตัแิต
ละคนเพยีง ๑๐ หรอื ๑๕ นาท ีกพ็อแลวในคราวหนึง่ๆ   ถานานนกั กจ็ะทำใหความเขาใจของ
เขาเฝอไป  และครผูสูอนไมควรกลาวตอบนำเสยีเอง  ตองใหผปูฏบิตัเิกดิความรคูวามเขาใจ
ในเหตผุลดวยปญญาของตวัของเขาเอง

๑๔. ตองมคีวามเขาใจในการปลกูศรัทธาผปูฏบิตั ิ  การปลกูศรทัธาจะตองเปนไป
ตามควรแกกาลเวลา  เพื่อชวยกระตุนจิตใจผูปฏิบัติใหมีความเพียร  และมีความสนใจใน
การปฏบิตั ิในเมือ่จติใจของเขาตกไปจากความเพยีรและศรทัธา

๑๕. ควรมีความเขาใจในการถายความรใูหแกผปูฏบิตั ิ  การถายทอดความรเูปน
ความสำคญัอยางหนึง่ทีค่รผูสูอนควรจะมคีวามเขาใจ   แมครผูสูอนจะมคีวามรสูกัปานใดกต็าม
แตถาถายทอดความรขูองตวัใหแกศษิยไมไดดตีามสมควร  ประโยชนทีผ่ปูฏบิตัจิะควรไดรบั
กน็อย  หรอือาจทำใหเขาเขาใจผดิๆ  ไปได

๑๖. ตองไมหวงัผลในลาภสกัการะหรอืหวงัความมชีือ่เสยีง  ครสูอนตองมจีติใจอนั
บรสิทุธิ ์คอื เจตนาในการสอนกเ็พือ่ใหผปูฏบิตัเิขาถงึความเขาใจในการเจรญิวปิสสนาโดยถกู
ตอง จะไดถงึความพนทกุขเทานัน้   ถาครผูสูอนสอนผดิ หรอืสอนโดยเจตนาไมบรสิทุธิ ์กจ็ะ
ทำใหพระศาสนาวบิตั ิ และครผูสูอนกจ็ะวบิตัไิปดวย

๑๗. ครผูสูอนตองรวูา ผปูฏบิตัมิคีวามรขูัน้ไหน  ขัน้ปรยิตั ิขัน้ปฏบิตั ิหรอืขัน้วปิสสนา
เขาถงึวิสทุธ.ิ
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หนาทีข่องผปูฏบิตัวิปิสสนา (โดยสงัเขป)

ผปูฏบิตัิ
๑. ตองมคีวามเขาใจตามทีอ่าจารยสอนโดยถกูตอง  คอื  ผปูฏบิตัฟิงอาจารยสอน

แลว ก็ตองเขาใจในคำสอนนั้นโดยถูกตอง  ไมใชฟงผานๆ ไป   หรือฟงแลวก็ปติยินดีใน
คำชีแ้จงสัง่สอนของอาจารย  แตไมสามารถจะนำเอาคำสอนนัน้ไปใชในเวลาปฏบิตัไิด  เพราะ
ฟงไปโดยไมมีความเขาใจ

สวนการจะรวูา  ครหูรอือาจารยสอนโดยถกูตองหรอืไมนัน้  ผปูฏบิตัจิะตองศกึษาให
มคีวามเขาใจในเรือ่งของการปฏบิตัวิปิสสนามาบางพอสมควร  และถาผปูฏบิตัยิงัไมเขาใจ  หรอื
เขาใจยงัไมแจมแจงอยางใด  กต็องซกัถามครอูาจารยนัน้  จนใหไดความเขาใจโดยปราศจาก
ความเคลอืบแคลงสงสยั

๒. ควรศกึษาใหมคีวามเขาใจในเรือ่งวปิสสนา วา คอือะไร  รอูะไรเหน็อะไรทีเ่รยีก
วาวปิสสนา  และประโยชนของวปิสสนามอียางไรบาง  พอสมควรเสยีกอน

๓. ตองศึกษาในหลักการกำหนดรูปนามที่เปนอารมณของวิปสสนา  ใหมีความ
เขาใจดเีสยีกอน  ซึง่มขีอความโดยสงัเขป ดงันี้

ก. ตองศึกษาทำความเขาใจวาอะไรเปนรูป อะไรเปนนาม  เพราะการเจริญ
วปิสสนาจะตองใชนามรปูเปนตวักรรมฐานทีถ่กูเพง   ถาไมรวูาอะไรเปนรปู อะไรเปนนาม
จนมคีวามเขาใจชำนาญแลว กจ็ะกำหนดไมถกูหรอืเพงไมถกู

ข. ตองศึกษาทำความเขาใจวา  เหตุใดในบางอารมณจึงตองกำหนดที่รูป
บางอารมณกำหนดทีน่าม   ทัง้นี ้ยอมแลวแตวากเิลสความเหน็ผดิ อาศยัเกดิทีร่ปูหรอืทีน่าม
กต็องดหูรอืกำหนดทีร่ปูนัน้นามนัน้  เชน  เวลาไดยนิเปนตน จะตองกำหนดทีน่ามไดยนิ
เพราะความเหน็ผดิอาศยัเกดิทีน่ามไดยนิ  ทำใหเขาใจวาเปนเราไดยนิ เชนนีเ้ปนตน

ค. ในเวลาปฏบิตั ิ จะตองทำความรสูกึตวัในการกำหนดรปูนามอยางไร จงึจะเปน
การถูกตอง เชน เวลาไดยนิ  ตองทำความรสูกึตวัวา ดนูามทีไ่ดยนิ   หรอืเวลานัง่ ตอง
ทำความรสูกึตวัวา ดรูปูนัง่เปนตน
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๔. ตองมคีวามเขาใจในการจบัอารมณปจจบุนั  คอื
ก. ในเวลาทีร่ปูอะไร  หรอืนามอะไรปรากฏ  กต็องกำหนดรปูหรอืนามทีป่รากฏ

นัน้ๆ ใหทนั  และตามกำหนดเรือ่ยไป จนเหน็ความจรงิวา เปนรปูเปนนามเทานัน้
ข. เมือ่กำหนดอารมณปจจบุนัไดถกูตองบอยๆ แลว  ไตรลกัษณของรปูนามกจ็ะ

ปรากฏแกผปูฏบิตั ิ โดยไมตองมใีครมาเปนผบูอก   ผปูฏบิตัจิะเหน็ความจรงิของรปูนาม
และลกัษณะของรปูนามไดดวยตวัของตวัเอง

๕. จะตองมคีวามเขาใจทำความรสูกึตวัในการกำหนดรปูนาม  คอื
ก. กริยิาทีท่ำ  หรอืวธิกีารทำความรสูกึตวั ในการกำหนดรปูนามทีเ่ปนมชัฌมิาฯ

นัน้  กเ็ปรยีบไดเหมอืนกบัการดลูะคร    คอื  ผปูฏบิตัมิหีนาทีเ่พยีงแตดอูยางเดยีวเทานัน้
ดเูขาไปจนรเูรือ่ง   ไมใชเขาไปหดัละครหรอืแสดงละครเสยีเอง

ข. ตองไมทำอาการใดๆ หรอืกริยิาใดๆ ใหผดิปกตธิรรมดา  เพราะถาทำใหผดิ
ปกตธิรรมดา   ความผดิปกตธิรรมดานัน้เองกจ็ะปดบงัไมใหเหน็ความจรงิ   เพราะความ
ผดิปกตเิปนปจจยัใหเกดิอภชิฌาและโทมนสั

ค. จะตองมคีวามสงัเกต หรอืสำเหนยีกวา อารมณปจจบุนัตกไปเพราะอะไร  และ
มนักลบัมาไดเพราะเหตใุด   ถาผปูฏบิตัริเูหตเุชนนีแ้ลว  กจ็ะทำใหตัง้อยใูนอารมณปจจบุนั
ไดงาย  เมื่อไดอารมณปจจุบันบอยๆ และถี่เขา  ก็จะทำใหผูปฏิบัติเห็นความจริงของ
รปูนามไดชดัเจนแลว ความเหน็ผดิกจ็ะคลายออกไป

ง. จะตองรวูาดูรปูอะไร  ดนูามอะไร  ในขณะนัน้ๆ อยเูสมอ เชนนีจ้งึจะทำลาย
ฆนสญัญาทีเ่หน็วาเปนตวัเปนตนออกได เชน ดนูัง่เฉยๆ  ไมได  ตองรดูวยวาอะไรนัง่  เมือ่
รวูาเปนรปูนัง่  จงึจะกนัเอา ‘เรา’ ออกจากนัง่นัน้ได   ฉะนัน้ ความสำคญัของการเจรญิ
วปิสสนา จงึขึน้อยทูีค่วามเขาใจ   ถามคีวามเขาใจในการทำแลวจงึจะเกดิผล

๖. ตองเขาใจในการพจิารณาอริยิาบถ  คอื
ก. พจิารณาอริยิาบถทีต่รงไหน  หรอืดทูีต่รงไหน  จงึเรียกวาเปนการเจรญิวปิสสนา

เชน ดรูปูนัง่นัน้ดทูีต่รงไหน  จงึจะชือ่วาเปนการเจรญิวปิสสนา เชน ดรูปูนัง่นัน้ ดทูีต่รงไหน
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จงึจะชือ่วาเปนการเจรญิวปิสสนาโดยถกูตอง

ข. จะตองรเูหตใุนการเปลีย่นอริยิาบถทกุครัง้  เพราะประโยชนอยตูรงทีว่า เพือ่
ใหเห็นความจริงคือทุกข   ถาอยากเปลี่ยนก็ไมเห็นทุกข   เพราะตัณหาเขาอาศัยใน
ความอยาก ในรปูใหมนัน้เสยีแลว

๗. ตองมคีวามเขาใจเหตผุลในการถายถอนความเหน็ผดิ  คอื
ก. ความเขาใจผิดนัน้อยทูีจ่ติใจ  เพราะฉะนัน้  การเจริญวปิสสนาจงึอยาทำอะไรๆ

ใหผดิปกต ิ ถาผดิปกตแิลว  จติใจก็ผดิปกตติามไปดวย  วปิสสนากจ็ะไมเกดิ

ข. การนั่งก็ดี การเดินก็ดี เปนตน  ที่เปนวิปสสนาและไมเปนวิปสสนาก็ได
ถาเขาใจวา เรานัง่กเ็ปนการนัง่กรรมฐาน  เดนิกเ็ปนการเดนิกรรมฐาน  อยางนีแ้ลว  กไ็ม
เปนวปิสสนา  เพราะตณัหาจะเขาอาศยัในความเขาใจผดินัน้ทกุครัง้ไป  ถาจะใชอริยิาบถ
กต็องรเูหต ุ ถาไมจำเปนกไ็มใหใชอริยิาบถ

ค. การเจรญิวปิสสนากเ็พ่ือถายถอนความรเูดมิทีเ่ปนปจจยัแกกเิลส  ฉะนัน้การ
ทำอะไรๆ  ที่ไมมีประโยชนที่จะใหเกิดความเบื่อหนายคลายความกำหนัดในรูปนามแลว
กอ็ยาทำ  หรอืมคีวามเขาใจผดิวารปูนามเปนเรา อยทูีต่รงไหน กต็องดหูรอืตองพจิารณา
รปูนามทีต่รงนัน้  จงึจะถอนความเหน็ผดิทีเ่หน็วาเปนเรา หรอืตวัตนของเรา ออกได

๘. ตองประพฤตปิฏบิตัติามกฎระเบยีบของสำนกัฯ  ทกุประการ  เชน ไมพดูไมคยุ
กนั หรอืเลีย้งแมว เลีย้งสนุขั เปนตน  เพราะจะเปนเหตใุหการเจริญวปิสสนาเสยีไป  และ
เปนการทำความรำคาญแกผปูฏบิตัอิืน่ๆ  อกีดวย

๙. ตองตอบคำถามครผูสูอนดวยความบรสิทุธิใ์จ  คอื ตนมคีวามรสูกึ หรอืมคีวาม
เขาใจในการเจรญิวปิสสนาอยางไร  กค็วรตอบตามทีต่นมคีวามรสูกึหรอืมคีวามเขาใจอยาง
นัน้  อยานกึตอบหรอืคดิตอบ  หรอือยาตอบตามปรยิตั ิ   ทัง้นี ้ เพือ่ครผูสูอบอารมณจะได
ทราบผลการปฏบิตันิัน้วาผดิถูกอยางไร  กจ็ะไดแนะนำชีแ้จงไดถกูตอง  เชนเดยีวกบัการรกัษา
โรค  ถาคนไขบอกอาการของโรคผดิ หรอือำพรางไมบอกตามความจรงิ  หมอกว็างยาไมถกู
หรอืวางยาไมตรงกบัโรค  โรคนัน้กไ็มหาย
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ตจปญจกกรรมฐาน
(กรรมฐาน ๕)

ตจปญจกกรรมฐาน คอื  พระกรรมฐานมหีนงัเปนที ่๕  เปนเครือ่งสะกดใจ  ปองกนั
ความฟงุซานได  เพราะฉะนัน้ ผปูฏบิตัจิงต้ังใจเรียนพระกรรมฐาน วาตามภาษาบาล ี ดงันี้

“เกสา  โลมา  นะขา  ทนัตา  ตะโจ”  นีเ้ปนอนโุลม    ตอไปนีพ้งึวาเปนปฏโิลม
“ตะโจ  ทนัตา  นะขา  โลมา  เกสา”  นีเ้ปนปฏโิลม

เกสา แปลวา ผม
โลมา แปลวา ขน
นะขา แปลวา เลบ็
ทนัตา แปลวา ฟน
ตะโจ แปลวา หนัง

ผม ขน เลบ็ ฟน หนงั   ทัง้ ๕ นี ้ เปนสวนหนึง่ๆ ของรางกาย  ผปูฏบิตัติองเลาเรยีน
ทองบน  ทรงจำไวใหขึน้ปากขึน้ใsจ  ทัง้โดยอนโุลมและปฏโิลม ดงัเรียนมานัน้  และพจิารณา
ดวยใจ ใหเหน็โดยความเปนของปฏกิลู  โดยส ี โดยสณัฐาน โดยอาการทีเ่กดิ ทีอ่าศยั เปนตน
ใหเหน็ชดัประจกัษวา  ลวนแตเปนทีต่ัง้แหงความไมสะอาดปฏกิลู   ทำลายความสำคญัผิดวา
สวยงาม  เปนตวั เปนตน  เปนสตัว  เปนบคุคลเสยี  แยกพจิารณาออกเปนสวนๆ  ใหเหน็
เปนสภาพของสวนนัน้ๆ พจิารณาเบือ้งลาง แตปลายเทาข้ึนไป  เบือ้งบนแตปลายผมลงมา
จนความปฏกิลูปรากฏชดัขึน้ในใจ ตามความเปนจรงิของสวนนัน้ๆ   นีแ้หละเปนพระกรรมฐาน
เครื่องปองกันราคะที่จะชักนำใจใหพลานไป  ผูปฏิบัติจงทองบนทรงจำไว พิจารณาโดย
แยบคาย  จะไดเปนเครือ่งสงบจติ  เปนทีต่ัง้สมาธแิละปญญาตอไป.



บรรณานกุรม

อารยธมโฺม ภกิขฺ ุ(วดัเขาพระ อทูอง สพุรรณบรุ)ี, แนะความเขาใจ และวธิปีฏบิตัวิปิสสนา.
แนบ มหานรีานนท, การปฏบิตัวิปิสสนากมัมฏัฐาน (ทีร่ะลกึพธิเีปดศาลาพระธรรมปรยิตัเิวท ี(สเุทพ

ป.ธ.๙ ลกูแมตยุ บษุบก)). มลูนธิวิดัปราสาททอง สพุรรณบรุ.ี ๒๕๕๑
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หลกัและวธิเีจรญิสมถะและวปิสสนาเบือ้งตน
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ถงึธรรมกาย

โดย

พระเดชพระคณุ พระมงคลเทพมนุ ี (สด จนทฺสโร)
หลวงพอวัดปากน้ำ
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ผูเรียบเรียง

พระราชญาณวสิฐิ (เสรมิชยั ชยมงคฺโล)
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วธินีัง่
นัง่คบูลัลงักขดัสมาธ ิ  เทาขวาทบัเทาซาย   มอืขวาทบัมอืซาย   เวนหวัแมมอืทัง้สอง

ใหหางกนัสององคลุ ี คอืหวัแมมอืซายจรดกบัปลายนิว้ชีข้วา (รปูที ่๑)    แลวตัง้กายใหตรง
คอืวดัต้ังแตปลายนิว้ชีข้องเทาขวาถึงกลางลกูสะบาของหวัเขาขวานัน้   แลวเอาเครือ่งวดันัน้
จรดลงทีต่รงบนตาตมุขาขวา   แลวเอาเครือ่งวดัอกีขางหนึง่จรดเขาทีใ่ตลกูคาง  นีเ้ปนสวน
ของกายตรง  เรยีก อชุ ํุ กาย ํปณธิาย ตัง้กายใหตรง  ปรมิขุ ํสตึ อปุฏฐเปตวฺา เขาไปตัง้สติ
ไวใหมหีนารอบ  คอืเขาไปตัง้สตไิวไมใหเผลอ  [ตรงกบัพระขณีาสพผเูปนสตวินิยั มสีตทิกุเมือ่]
นีเ่ปนทางไปของพระพทุธเจาพระอรหนัต  สตไิมเผลอจากบรกิรรมภาวนาและบรกิรรมนมิติ
ใหตดิกนั ไมแยกแตกจากกนั   นีแ้ลเปนของสำคญัในเรือ่งทีจ่ะเปนหรอืไมเปน  สตไิมเผลอ
จากบรกิรรมทัง้สอง   บรกิรรมวา “สมัมาอรหงั” นีเ้รยีกวา บรกิรรมภาวนา

กำหนดเครื่องหมายใหใสเหมือนเพชรลูกที่เจียระไนแลว ไมมีขนแมว โตเทาแกวตา
ประมาณเทาวงของตาดำ ใสขาวเหมอืนกระจกทีส่องเงาหนา สณัฐานกลมรอบตวั ไมมตีำหนิ
เรยีบรอบตวั เหมอืนดวงแกวกายสทิธิ ์นีเ้รยีกวา บรกิรรมนมิติ

บรกิรรมทัง้สองนีพ้รากจากกนัไมได ตองใหตดิกนัอยเูสมอในอริยิาบถทัง้ ๔ คอื ยนื
เดนิ นัง่ นอน   ไมเผลอ  ใหมสีตอิยเูสมอ  ไมใหขาด  เมือ่เหน็ดวงนมิติเกดิเปนดวงใสขึน้แลว
ใหหยดุบรกิรรมภาวนา เพงอยทูีก่ลางดวงนัน้ แลวทำใจใหหยดุในหยดุทีก่ลางดวงนัน้ มจีดุเปน
เครือ่งหมาย ใหใสหนกัขึน้ทกุท ี     จนเปนรศัมคีอืแสงสวาง    ถาไมหยดุ ใหบรกิรรมภาวนา
ไววา “สมัมาอรหงัๆๆ”  รอยครัง้ พนัครัง้  จนกระทัง่ใจคอยๆ รวมหยดุอยทูีเ่ดยีว   ดงัจะอธบิาย
ขางหนาเปนลำดับไป

วิธีเจริญสมถวิปสสนาภาวนา

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

โดย พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพอวัดปากน้ำ
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รปูที ่๑  นัง่คบูลัลงัก ขดัสมาธ ิ เทาขวาทบัเทาซาย มอืขวาทบัมอืซาย
ปลายนิ้วชี้มือขางขวาจรดกับปลายนิ้วหัวแมมือขางซาย



ธรรมปฏบิตั ิ๕ สาย: สมัมาอรหงั
5 - 9

ฐานที ่๑ ปากชองจมกู หญงิซาย ชายขวา ตรงกลางพอด ีไมล้ำเขาไป ไมเหลือ่มออกมา
ฐานที ่๒ เพลาตา หญงิซาย ชายขวา  ตรงหวัตาพอด ีตามชองลมเขาออกขางใน
ฐานที ่๓ จอมประสาท กลางกัก๊ศรีษะ ใหไดระดบักบัเพลาตา  อยภูายในตรงศนูยกลาง

ของศรีษะ
ฐานที ่๔ ปากชองเพดาน ไมใหลำ้ไมใหเหลือ่ม ตรงชองทีร่บัประทานอาหารสำลกั
ฐานที ่๕ ปากชองคอ เหนอืลกูกระเดอืก อยตูรงกลางทเีดยีว
ฐานที ่๖ ทีส่ดุลมหายใจเขาออก คอื กลางตัว ตรงระดบัสะดอื แตอยภูายใน
ฐานที ่๗ ถอยหลงักลบัมาเหนอืระดบัสะดอืประมาณ ๒ นิว้มอื (๒ องคลุหีรอืประมาณ

๕ ซ.ม.) ในกลางตวั  (ดรูปูที ่๒)

รปูที ่๒   รปูดานขางผาซกีแสดงทีต่ัง้ ของดวงนมิติจากฐานที ่๑ ถงึฐานที ่๗
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(๑) ศนูยดานหนา ธาตนุ้ำ (๒)  ศนูยดานขวา ธาตดุนิ
(๓) ศนูยดานหลงั ธาตไุฟ (๔)  ศนูยดานซาย ธาตลุม
(๕) ศนูยกลาง อากาศธาตุ (๖)  ศนูยกลางของอากาศธาต ุ วญิญาณธาตุ

รปูที ่๓  ลกัษณะของฐานที ่๗

กำหนดดวงนมิติเครือ่งหมายไปหยดุอยตูามฐานนัน้ๆ   พรอมกบัภาวนาในใจวา
“สมัมาอรหงัๆๆ” ๓ คร้ัง แลวจึงเลือ่นดวงนมิตินัน้ตอไป

สำหรบัฐานที ่๓  เวลาจะเลือ่นดวงนมิติตอไป ตองเหลอืบตากลบัเขาขางใน  คลายๆ
กบัคนนอนกำลงัจะหลบั  แตแลวกป็ลอยใหเปนไปตามปกต ิ ทัง้นี ้เพือ่จะใหความเหน็ ความ
จำ ความคดิ ความร ู  (รวม ๔ อยางนีเ้รยีก วา ใจ) กลบัเขาขางใน  เพราะจะตองดดูวย
ตาละเอยีดตอไป  เม่ือเลือ่นดวงนมิติกลบัขึน้มาอยฐูานที ่๗ แลว  ใหเพงอยตูรงนัน้ทีเ่ดยีว
ใหคกูนัไปกบับรกิรรมภาวนาวา “สมัมาอรหงั”   ถาหากรจูกัทางคอืฐานทีต่ัง้เหลานีแ้ลว  ใน
การทำคราวหลงัๆ จะเอาใจไปจรดฐานที ่๗ เลยทเีดยีวกไ็ด

ตรงนัน้มศีนูยอย ู๕ ศนูย คอื ศนูยกลาง หนา ขวา หลงั ซาย (รปูที ่๓)  ศนูยกลางคอื
อากาศธาต ุ  เครือ่งหมายทีใ่สสะอาดลอยอยกูลางชองอากาศ  พรอมดวยความร ูทีเ่รยีกวา
วญิญาณธาต ุ  ศนูยขางหนาคอืธาตนุ้ำ   ศนูยขางขวาคอืธาตดุนิ  ศนูยขางหลงัคอืธาตไุฟ
ศนูยขางซายคอืธาตลุม  นยิมพรอมดวยธาตทุัง้ ๖   เมือ่แรกเกดิมากพ็รอมดวยธาตทุัง้ ๖   เมือ่
ไปเกดิก็พรอมดวยธาตทุัง้ ๖   ธาตไุมประชมุพรอมกนั  ปฐมมรรคกเ็กดิไมได   เมือ่ไมมี
ปฐมมรรค  มรรคผลนพิพานกไ็ปไมถกู  เหตนุีจ้งึตองทำปฐมมรรคใหเกดิใหมขีึน้.
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๑ พระเดชพระคุณ หลวงพอวัดปากน้ำ หมายถึง  ตั้งแตขั้นอนุปสสนาเห็นแจงในสภาวะของสังขารธรรม ตลอดถึง
โลกตุตรวปิสสนา เหน็แจงในสภาวะของ วสิงัขารธรรมคอืพระนพิพาน และเหน็แจงในอรยิสจั ๔ อนัเปนไปในญาณ ๓
มอีาการ ๑๒ – ชยมงคฺโล ภกิข.ุ

เมือ่ดวงปฐมมรรคเกดิขึน้เปนดวงใสทีศ่นูยกลางกายฐานที ่๗ แลว กใ็หหยดุบรกิรรม
ภาวนา แตใหเพงอยทูีก่ลางดวงนัน้ โดยทำใจใหหยดุในหยดุทีก่ลางดวงนัน้ มจีดุเปนเครือ่งหมาย
ใหใสหนกัขึน้ทกุท ีจนเปนรศัมคีอืแสงสวาง ตอไปใหฝกปฏบิตัติอไปตามลำดบั ดงันี ้คอื

๑. ฝกเจรญิสมถภาวนา ถงึ ๑๘ กาย  ถงึธรรมกาย คอืกายมนษุย-มนษุยละเอยีด
กายทพิย-ทพิยละเอยีด กายรปูพรหม-รปูพรหมละเอยีด กายอรปูพรหม-อรปูพรหมละเอยีด
กายธรรมโคตรภู-โคตรภูละเอียด กายธรรมพระโสดา-พระโสดาละเอียด  กายธรรม
พระสกทาคามี-พระสกทาคามีละเอียด  กายธรรมพระอนาคามี-พระอนาคามีละเอียด
กายธรรมพระอรหตั-พระอรหตัละเอยีด ตัง้แตกายมนษุยถงึกายอรปูพรหมละเอยีด นีเ้รยีกวา
ขัน้สมถะ   ตัง้แตกายธรรมโคตรภทูัง้หยาบทัง้ละเอยีด จนถงึกายพระอรหตัทัง้หยาบทัง้ละเอยีด
นี้เปนขั้นวิปสสนาทั้งนั้น๑

๒. ฝกพสิดารกาย (ทัง้ ๑๘ กาย) สดุกายหยาบกายละเอยีด ใหเปนวส ีคอื ให
คลองแคลว ชำนาญเพื่อเปนพื้นฐานสำคัญในการเจริญวิชชาชั้นสูง และทำนิโรธดับสมุทัย
(ไมใชนโิรธสมาบตั ิแตเปนการดบัหยาบไปหาละเอยีด)  ละอกศุลจติของกายในกายโลกยิะ
จากสดุหยาบ เขาถงึกายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม  ของกาย
ทีล่ะเอยีดๆ ไปจนสดุละเอยีด ไดเขาถงึ ไดร-ูเหน็ และเปนธรรมกาย ซึง่เปนกายโลกตุตระ
ไปจนสดุละเอยีด ถงึพระนพิพานของพระพทุธเจา

๓. ฝกซอนกาย-สบักาย และพสิดารกาย ซอนสบัทบัทวี
๔. ฝกเจรญิฌานสมาบตัิ (รปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๔) โดยอนโุลมและปฏโิลม

๕. ฝกเจรญิภาวนาถงึนพิพาน ทัง้นพิพานถอดกายและนพิพานเปน

๖. ฝกตรวจภพ ตรวจจักรวาล
๗. ฝกเจรญิพรหมวหิาร ๔ (เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา)



ธรรมปฏบิตั ิ๕ สาย: สมัมาอรหงั
5 - 12

๘. ฝกพจิารณาสติปฎฐาน ๔   กาย เวทนา จติ ธรรม ทัง้ ณ ภายใน และ ณ ภายนอก

๙. ฝกพจิารณาอรยิสจั ๔ ในกายมนษุย, ทพิย, พรหม อรปูพรหม ใหเหน็แจง รแูจง
ในทกุข สมทุยั นโิรธ มรรค อนัเปนไปในญาณ ๓ คอื สจัจญาณ กจิจญาณ และกตญาณ
มอีาการ ๑๒   นีเ้ปนโลกตุตรปญญา พรอมกบัทำนโิรธ (ไมใชนโิรธสมาบตั ิแตเปนนโิรธใน
ความหมายของการดบัสมทุยั)  ดบัหยาบไปหาละเอยีด จนถงึ อายตนะนพิพาน เพือ่ใหรเูหน็
และเปนพระนพิพานธาต ุซึง่มสีภาวะทีเ่ปน วสิงัขาร  คอื “พระนพิพาน” ทีแ่ทจรงิ ของ
พระพุทธเจา

๑๐. ฝกเจริญวิชชาธรรมกายชั้นสูง (วิชชาสะสางธาตุธรรม) เพื่อเขาถึง/บรรลุ
วชิชา ๓ คอื “ปพุเพนวิาสานสุสติญาณ” “จตุปูปาตญาณ” และ “อาสวกัขยญาณ”  และ
คณุธรรมทีค่วรบรรลยุิง่ขึน้ไป  ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด เพือ่ชวยบำบดัทกุข บำรงุสขุ
ของตน และสงัคม ประเทศชาต ิตามทีห่ลวงพอวดัปากน้ำ   ทานไดเคยกลาวไววา “ธรรมกาย
คนหนึง่ ชวยคนไดคร่ึงเมอืง” ซึง่หมายความวาผปูฏบิตัไิดถงึธรรมกาย เจริญวชิชาธรรมกาย
ชัน้สงู ชวยบำบดัทกุข บำรงุสขุแกสาธชุนพลเมอืงไดมาก.
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วิธีเจริญภาวนา ตามแนวสติปฏฐาน ๔  ถึงธรรมกาย

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร)

บดันีท้านทัง้หลาย  ทัง้หญงิและทัง้ชายไดเสยีสละเวลาอนัมคีา มาศกึษาในทางพระ
พทุธศาสนา   นีเ้ปนกจิสวนตวัสำคญัทางพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาแปลวาคำสัง่สอน
ของพระพทุธเจา    พระพทุธเจาสอนใหสตัวโลกทัง้หมด   ละชัว่ดวยกาย วาจา ใจ   ทำความ
ดดีวยกาย วาจา ใจ   ทำใจใหใส   ๓ ขอนีแ้หละเปนคำสอนของพระพทุธเจาทกุๆ พระองค
ทั้งอดีต ปจจุบัน อนาคต ยืนยันเหมือนกันหมด เหตุนั้นทานทั้งหลาย เมื่อตั้งใจมั่นลงใน
พระพทุธศาสนาเชนนี ้ กเ็พ่ือจะทำใจของตนใหดตีามประสงค

ในทางพระพทุธศาสนา การทีจ่ะทำใจใหดนีี ้มบีาลเีปนตำรบัตำราวา

เทวฺเม ภกิขฺเว วชิชฺาภาคยิา ดกูอนภกิษทุัง้หลาย วชิชามี ๒ อยาง   กตเม เทวฺ
๒ อยางอะไรบาง   สมโถ จ  สมถะ ความสงบระงบั อยางหนึง่    วปิสสฺนา จ  วปิสสนา ความ
เหน็แจง อยางหนึง่

สมโถ  ภาวโิต  กมิตถฺมนโุภติ  สมถะเปนขึน้แลวตองการอะไร   จติตฺ ํภาวยิติ
ตองการใหจติเปนขึน้    จติตฺ ํภาวติ ํกมิตถฺมนโุภติ  จติเปนขึน้แลวตองการอะไร   โย ราโค
โส ปหยีติ ความกำหนดัยนิดอีนัใดทีม่อียใูนจติใจ  ความกำหนดัยนิดอีนันัน้หมดไปดวยสมถะ
ความสงบระงบั

วปิสสฺนา ภาวติา กมิตถฺมนโุภติ วปิสสนาเปนขึน้แลวตองการอะไร   ปญฺา ภาวยิติ
ตองการทำปญญาใหเปนขึน้   ปญฺา ภาวติา กมิตถฺมนโุภต ิ ปญญาเปนขึน้แลวตองการ
อะไร   ยา อวชิชฺา สา ปหยีติ ความไมรจูรงิอนัใดทีม่อียกูบัจติใจ    ความไมรจูรงิอนันัน้หมด
ไปดวยความเหน็แจงคอืวปิสสนา

ทางพระพทุธศาสนามวีชิชา ๒ อยางนีเ้ปนขอสำคญันกั  บดันีท้านทัง้หลายทีเ่สยีสละ
เวลามา กเ็พือ่มาเรยีนสมถวปิสสนาทัง้ ๒ อยางนี้   สมถะ เปนวชิชาเบือ้งตน พทุธศาสนกิชน
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ตองเอาใจใส  คอืแปลความวา สงบระงบัใจ  เรยีกวา สมถะ     วปิสสนา เปนขัน้สงูกวาสมถะ
ซึง่แปลวา เหน็แจง เปนธรรมเบือ้งสงู เรยีกวาวปิสสนา    สมถะ-วปิสสนา ๒ อยางนี ้เปน
ธรรมอนัสขุมุลมุลกึในทางพระพทุธศาสนา    ผพูดูนีไ้ดศกึษามาตัง้แตบวช  พอบวชออกจาก
โบสถแลวไดวนัหนึง่   รงุขึน้วนัหนึง่กเ็รยีนทเีดยีว   เรยีนสมถะทเีดยีว  ไมไดหยดุเลย   จนกระทัง่
ถงึบดันี ้   บดันีท้ัง้เรียนดวย  ทัง้สอนดวย  ในฝายสมถวปิสสนาทัง้ ๒ อยางนี้

สมถะมภีมูแิคไหน  สมถะมภีมู ิ๔๐
กสณิ ๑๐,  อสภุะ ๑๐,  อนสุต ิ๑๐,  พรหมวหิาร ๔,  อาหาเรปฏกิลูสญัญา ๑,  จตธุาตุ-

ววฏัฐาน ๑,  รปูฌาน ๔,  อรปูฌาน ๔,  ทัง้ ๔๐ นี ้เปนภมูขิองสมถะ

วปิสสนา มภีมู ิ๖
ขนัธ ๕,   อายตนะ ๑๒,   ธาต ุ๑๘,   อนิทรยี ๒๒,   อรยิสจั ๔,  ปฏจิจสมปุบาทธรรม

๑๒ [ธรรมอาศยัซึง่กนัและกนัเกดิขึน้] นีเ้ปนภมูขิองวปิสสนา    ภมูสิมถะ ภมูวิปิสสนา ทัง้ ๒
นี้เปนตำรับตำราในทางพระพุทธศาสนาไดใชกันสืบมา

แต ภมูขิองสมถะ ทีเ่ราจะเพิง่เรยีนตอไป เริม่ตนตองทำใจใหหยดุ จงึจะเขาภมูขิอง
สมถะได    ถาทำใจหยดุไมไดกเ็ขาภมูสิมถะไมได     สมถะเขาแปลวาสงบ แปลวาระงบั
แปลวาหยดุ แปลวานิง่  ตองทำใจใหหยดุ  ใจของเรานะ  อะไรทีเ่รยีกวา “ใจ”  เหน็ อยาง
หนึง่, จำ อยางหนึง่, คดิ อยางหนึง่,  ร ูอยางหนึง่,  ๔ อยางนีร้วมเขาเปนจดุเดยีวกนั  นั่น
แหละเรยีกวา “ใจ”

อยทูีไ่หน?  อยใูนเบาะน้ำเลีย้งหวัใจ   คอื ความเหน็อยทูีท่ามกลางกาย    ความจำอยู
ทีท่ามกลางเนือ้หวัใจ   ความคดิอยทูามกลางดวงจติ   ความรอูยทูามกลางดวงวญิญาณ

เหน็ จำ คดิ ร ู ๔ ประการนี ้ หมดทัง้รางกาย สวนเหน็เปนตนของร ู สวนจำเปนตน
ของเนือ้หวัใจ   สวนคดิเปนตนของดวงจติ   สวนรเูปนตนของดวงวญิญาณ

“ดวงวญิญาณ” เทาดวงตาดำขางใน  อยใูนกลางดวงจติ   “ดวงจติ” เทาดวงตาดำ
ขางนอก  อยใูนกลางเนือ้หวัใจ    “ดวงจำ” กวางออกไปอกีหนอยหนึง่  เทาดวงตาทัง้หมด
“ดวงเหน็” อยใูนกลางกาย โตกวาดวงตาออกไป นัน่เปน ดวงเหน็   ดวงเหน็ นัน่แหละ ธาตุ
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เหน็อยศูนูยกลางดวงนัน้ นัน้แหละเรยีกวาเหน็ เหน็อยใูนธาตเุหน็นัน้ ดวงจำ  ธาตจุำอยใูน
ศนูยกลางดวงนัน้   ความจำอยทูีน่ัน่   ดวงคดิ ธาตคุดิอยศูนูยกลางดวงนัน้   ดวงร ูธาตรุอูยู
ในศนูยกลางดวงนัน้   เหน็ จำ คดิ ร ู๔ อยางนีแ้หละ เอาเขามารวมจุดเดียวกนัเรยีกวา  “ใจ”

ของยากอยางนี้เห็นไหมละ   คำที่เรียกวา “ใจ” นั่นแหละ   เวลานี้ เรานั่งอยูนี่
สอด [สงใจ] ไปถงึบานกไ็ด   สอดไปถงึนรกกไ็ด   สอดไปถงึสวรรคกไ็ด     สอดไปถงึนพิพาน
กไ็ด    [เรานกึ] สอดใจไปได    มนัลกึซึง้อยางนัน้  เหน็ไหมละใจ ถาวามนัรแูคบมนักส็อดไป
ไดแคบ  ถารกูวางสอดไปไดกวาง  ถารลูะเอยีดสอดไปไดละเอยีด  รหูยาบกส็อดไปไดหยาบ
แลวแตความรขูองมนั  ความเหน็ของมนั  สำคญันกั

คำทีเ่รยีกวา  “ใจ”  นีแ่หละ    เราตองบงัคบัใหหยดุเปนจดุเดยีวกนั   เหน็ จำ คดิ
ร ู ๔ อยางนี ้ตองมารวมหยดุเปนจดุเดยีวกนัอยกูลางกายมนษุย   สะดอืทะลหุลงั   ขวา
ทะลซุาย   กลางกัก๊ขางใน   สะดอืทะลหุลงั เปนดายกลมุไปเสนหนึง่ ตงึ    ขวาทะลซุายเปน
ดายกลมุไปเสนหนึง่ตรงกนั ตงึ   ตงึทัง้ ๒ เสน   ตรงกลางจรดกนั  ทีก่ลางจรดนัน่แหละ
เรยีกวา “กลางกัก๊”  กลางกัก๊นัน่แหละถกูกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย     ใสบรสิทุธิ์
เทาฟองไขแดงของไก  ถกูกลางดวงพอด ี   ทีส่อนใหเอาพระของขวญัไปจรดไวกลางดวงนัน้
แหละ กลางกัก๊นัน่แหละ เราเอาใจของเราไปจรดอยกูลางกัก๊นัน่แหละ  เหน็ จำ คดิ ร ู๔
อยางจรดอยกูลางกัก๊นัน่  กลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยนัน้  “ใจ” มทีีต่ัง้แหงเดยีว
เทานั้น

ทีเ่ขาบอกวา “ตัง้ใจนะ”   เราจะตองเอาใจไปหยดุตรงนัน้ทเีดยีว ถงึจะถกูเปาหมาย
ใจดำ  เขาบอกวาตัง้ใจนะ  เวลานีเ้อง็จะทำบญุทำกศุล เราตองตัง้ใจตรงนัน้   บดันีเ้ราจะรกัษา
ศลี  กต็องตัง้ใจตรงนัน้   บดันีเ้ราจะเจรญิภาวนาละ   เราก็ตองตัง้ใจตรงนัน้เหมอืนกนั   ตอง
เอาใจหยดุตรงนัน้ กลาง  เมือ่เอาใจไปหยดุอยกูลางนัน้แลว  เราก็ใชสญัญาจำใหมัน่  หยดุนิง่
บงัคบัใหนิง่เชยีว  ถาไมนิง่กต็องใชบรกิรรมภาวนาบงัคบัไว  บงัคบัใจใหหยดุ บงัคบัหนกัเขาๆๆ
พอถกูสวนเขา   ใจหยดุนิง่   ใจหยดุ   หยดุ   พอใจหยดุเทานัน้แหละ  ถกูตวัสมถะแลว  นัน่
แหละตวัสมถะ  ไอหยดุนัน่แหละ  หยดุนัน่เองเปนตวัสำเรจ็  ทางโลกและทางธรรมสำเรจ็
หมด  โลกทีจ่ะไดรบัความสขุ  ใจตองหยดุตามสวนของโลก   ธรรมทีจ่ะไดรบัความสขุ ใจตอง
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หยดุตามสวนของธรรม    ทานไดแนะนำไวตามวาระพระบาลวีา  นตถฺ ิสนตฺปิร ํ สขุ ํ  สขุอืน่
นอกจากหยดุจากนิง่ไมมี   หยดุนัน่เองเปนตวัสำคญั   เพราะเหตนุัน้ตองทำใจใหหยดุ  เมือ่
ใจของเราหยดุแลว  เรากต็องหยดุในหยดุๆ  ไมมถีอยหลงักลบั  หยดุในหยดุๆๆ อยนูัน่เอง

ใจที่หยุดนั้นตองถูกกลางนะ  ถาไมถูกกลางใชไมได  ตองหยุดเขาสิบ เขาศูนย
เขาสวน   ถกูสบิ ถกูศนูย ถกูสวน  ถาหยดุกลางกายเชนนัน้ถกูสบิ พอถกูสบิเทานัน้ ไมชา
จะเขาถงึศนูย  พอถกูสบิแลวกจ็ะเขาถึงศนูยทเีดยีว   โบราณทานพดูกนัวา

“เหน็สบิแลวเหน็ศนูย เปนเคามลูสบืกนัมา
เทีย่งแทแนนกัหนา ตัง้อนจิจาเปนอาจณิ
จตุแิลวปฏสินธิ ยอมเวียนวนอยูทั้งส้ิน
สงัขาราไมยนืยนิ ราคสีิน้เปนตวัมา”

สบิศนูยนีเ้ปนตวัสำคญันกั   สตัวโลกจะเกดิในโลกได   ตองอาศยัเขาสบิแลวตกศนูย
จงึเกิดได    ถาเขาสบิไมตกศนูยแลวกเ็กดิไมได  นีโ่ลกกบัธรรมตองอาศยักนัอยางนี ้  สวน
ทางธรรมเลา กต็องเขาสบิ  เขาสบิแลวก็ตกศนูย  “ตกศูนย” คอื “ใจหยดุ”  พอใจหยดุเรยีก
วาเขาสบิแลว เหน็เปนดวงใสเทาดวงจนัทรดวงอาทติย   ผดุขึน้ทีใ่จหยดุนัน้แหละ   นัน่ตกศนูย
แลว เขาสบิแลว  เหน็ศนูยแลว  เรยีกวา “เขาสบิแลวเหน็ศนูย”

พอเหน็ศนูย  ใจกห็ยดุอยกูลางศนูยนัน้เชยีว  กลางดวงใสเทาดวง จนัทร   ดวงอาทติย
ดวงนัน้แหละเรยีกวา “ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน”   หรอือกีนยัหนึง่ ดวงนัน้เรยีกวา
“ดวงปฐมมรรค” หนทางเบือ้งตนมรรคผลนพิพาน   ถาจะไปสมูรรคผลนพิพาน ตอง
เขากลางดวงนัน้แหงเดยีว  ไปไดทางเดยีว ทางอืน่ไมม ี  เมือ่เขากลางดวงศนูยนัน้ได
แลว เรยีกวา ปฐมมรรค นยัหนึง่     อกีนยัหนึง่ ดวงนัน้แหละเรยีกวา “เอกายนมรรค”
แปลวา “หนทางเอก”  ไมมโีท  สองไมม ี แปลวา “หนทางหนึง่” สองไมม ี หนึง่ทเีดยีว

อธบิายวา  เพราะการบรรลคุณุธรรมทีบ่รสิทุธิจ์นสดุละเอยีด
ถงึสมัมาปฏปิทามรรค เพือ่ความบรรลุมรรค-ผล-นพิพาน ตองบรรลุ
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ที ่“จติใจ” ของผศูกึษาสมัมาปฏบิตัธิรรม โดยการ เจรญิภาวนาผานกาย
ในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ชำระจิตใจ
(เหน็-จำ-คดิ-ร)ู และธาตธุรรม ซึง่ตัง้อย ูตรงกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปน
กายในกาย ฯลฯ ตรงกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ ศนูยกลางกายฐาน
ที ่๗ แหงเดยีว  จากกายในกาย-เวทนาในเวทนา-จติในจติ-ธรรมใน
ธรรม สดุหยาบ (กายมนษุย) ถงึสดุละเอยีด (อรปูพรหมละเอยีด) และ
เขาถงึกายโลกตุตระ ตัง้แตกายโคตรภ ูถงึธรรมกายอรหตัในอรหตั ตอๆ
ไปจนสดุละเอยีด ถงึธรรมกาย มรรค ๔ ผล ๔ และพระนพิพานธาต ุ๑
ของพระพทุธเจา   ไมวาผปูฏบิตัภิาวนาในเบือ้งตน-เบือ้งกลาง จะได
เหน็ตามนีห้รอืไมกต็าม   ตอเมือ่ปฏบิตัถิงึขัน้ตอนจะไดเขาถงึมรรค
ผลนพิพาน ยอมรเูหน็ตามนี้

กลาวคอื จะตองไดเขาถงึ/ร-ูเหน็ พระนพิพานธาต ุ(อนปุาทเิสส-
นิพพานธาตุ) ของพระพุทธเจา และพระอรหันตขีณาสพ ที่ดับ
เบญจขนัธ-เขาปรนิพิพานดวยอนปุาทเิสสนพิพานธาต ุใน อายตนะ
คือพระนิพพาน   ตามธรรมภาษิตในปฏิสัมภิทามรรควา “เมื่อภิกษุ
พจิารณาเหน็เบญจขนัธ [ดวยปญญา] เปนของไมเทีย่ง เปนทกุข เปน
อนตัตา เปนธรรมทีไ่มมสีาระ เปนมตธรรม ... เธอนัน้ยอมได ‘อนโุลม-
ขนัต’ิ [คอื โคตรภญูาณ]    เมือ่ภกิษุพจิารณาเหน็ความดบัแหงเบญจขนัธ
เปนพระนิพพาน เที่ยง-เปนสุข-เปนธรรมที่มีประโยชนสูงสุดยิ่ง-
เปนธรรมทีม่สีาระ-เปนอมตธรรม ฯลฯ  เธอนัน้ยอมยางลงสสูมัมัตต-
นยิาม [คอืยอมยางลงสมูรรคญาณผลญาณ]”

ทีว่า “ภกิษพุจิารณาเหน็ความดบัแหงเบญจขนัธ เปนพระนพิพาน
เทีย่ง ...” นัน้ กค็อื พระภกิษหุรอืพระโยคาวจรนี ้ไดเขาถงึอายตนะคอื
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พระนพิพาน  “เปนทีส่ถติอย”ู ของ “พระนพิพานธาต”ุ ของพระพทุธเจา
พระอรหนัตเจา ผดูบัขนัธเขาปรนิพิพาน ดวย “อนปุาทเิสสนพิพานธาต”ุ
ชือ่วา “ตกกระแสพระนพิพาน” นัน้นัน่เอง - ชยมงคฺโล ภกิขฺุ

เมือ่รจูกัหลกัอนันีแ้ลว   ตอแตนีไ้ป กจ็ะสอนใหทำตอไป   เมือ่เราไดทำวตัรอาราธนา
เรยีบรอยแลว  ตอแตนีไ้ปกต็องนัง่สมาธกินั  บาลวีา  นสิทีต ิปลลฺงกฺ ํอาพชุฌฺติวฺา  ใหนัง่คู
บลัลงัก ขดัสมาธ ิ เทาขวาทบัเทาซาย  มอืขวาทบัมอืซาย  ทกุคนดวยกนั  ตัง้ตวัใหตรง  แลว
คอยฟงอธบิายตอไป   วธิทีีถ่กูคอื ปลายนิว้ชีม้อืขางขวา จรดกับปลายนิว้หวัแมมอืขางซาย
วางไวบนตักที่เราขัดสมาธินั้น  นั่งยืดตัวใหตรงเพ่ือใหเลือดลมเดินสะดวกและรูสึกสบายใน
ขณะนัง่นัน้  เรยีกวา อชุุ  ํกาย ํปณธิาย  ตัง้กายใหตรง

เมือ่เรานัง่ขดัสมาธ ิตัง้กายใหตรงดีแลว   เราตองตัง้ใจใหหยดุ  ใจของเราถาหยดุได
สกักระพรบิตาเดยีวเทานัน้ ไดชือ่วาเราไดสรางบญุใหญกศุลใหญสำคญันกั   บญุทีเ่กดิจาก
การนัง่ภาวนานัน้เปนบญุใหญกศุลใหญ  เราจะไปสรางโบสถ วหิาร การเปรยีญสกัรอยหลงั
กส็บูญุทีเ่กดิขึน้จากการบำเพญ็สมถวปิสสนาไมได   เมือ่เราแสวงหาเขตบญุในพระพทุธศาสนา
พงึบำเพญ็สมถวปิสสนาทำใจใหมัน่คงดงันี ้ ใหใจหยดุ  หยดุนีเ้ปนตวัสำคญั “หยดุ” นี้
จะเปนทางมรรคผลนพิพาน    พวกทีใ่หทานรกัษาศลีนัน้ยงัไกลกวา   “หยดุ” นีใ้กลนพิพาน
นกั  พอหยดุไดเทานัน้ ถกูคำสัง่สอนของพระศาสดาแลว  ไมยกัเยือ้งแปรผนั

ตอแตนีไ้ปคอยตัง้ใจฟง  เมือ่เราทำวตัรอาราธนาเสรจ็แลว  กจ็ะบอกวธิกีระทำตอไป
วธิทีำสมถวปิสสนา ตองม ีบรกิรรมภาวนา กบั บรกิรรมนมิติ เปนคกูนั   บรกิรรมนมิติให
กำหนดเครือ่งหมายเขาดวงใส  เหมอืนกบัเพชรลกูทีเ่จยีระไนแลว  ไมมขีนแมว  โตเทาแกวตา
ผหูญงิกำหนดเขาปากชองจมกูซาย  ผชูายกำหนดเขาปากชองจมกูขวา  อยาใหล้ำใหเหลือ่ม
ใจของเราทีย่ดืไปยดืมา แวบไปแวบมา ใหเขาไปอยเูสยีในบรกิรรมนมิติ ปากชองจมกู  หญงิ
ซาย ชายขวา    ขางนอกดวงโตเทาแกวตา   ขางในดวงโตเทาเมลด็พทุธรกัษา  ใสขาว
เหมอืนกระจกสองเงาหนา  หญงิกำหนดปากชองจมกูซาย ชายกำหนดปากชองจมกูขวา  แลว
ใหบรกิรรมภาวนาประคองบรกิรรมนมิิตนัน้ไววา “สมัมาอรหงั” ตรกึถงึดวงทีใ่ส ใจหยดุอยู
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กลางดวงทีใ่ส   “สมัมาอรหงั”  ตรกึถงึดวงทีใ่ส  ใจหยดุอยกูลางดวงทีใ่ส    “สมัมาอรหงั”
ตรกึถงึดวงทีใ่ส  ใจหยดุอยกูลางดวงทีใ่ส  นิง่อยทูีน่ัน่  นี ่ฐานที ่๑

ฐานที ่๒  เลือ่นไปที ่เพลาตา  หญงิอยซูกีขางซาย  ชายอยซูกีขางขวา  ตรงหวัตาที่
มลูตาออก  ตามชองลมหายใจเขาออกขางใน   แลวใหบรกิรรม ประคองเครือ่งหมายทีเ่พลา
ตานัน้วา “สมัมาอรหงัๆ” ๓ ครัง้ แบบเดยีวกนั  แลวเลือ่นเครือ่งหมายตรงลำดบัเพลาตา
เขาไปที ่กลางกัก๊ศรีษะ ขางใน  ไมใหคอนซาย-ขวา-หนา-หลงั-ลาง-บน  กลางกัก๊พอด ี  ที่
นีเ่รยีกวา ฐานที ่๓  แลวบรกิรรมประคองเครือ่งหมายทีก่ลางกัก๊ศรีษะขางในวา “สมัมาอรหงัๆ”
๓ ครัง้    ตรงนีม้ลีทัธพิธิ ีตองกลบัตาไปขางหลงั  ใหตาคางเหมอืนคนชกัจะตาย  เราหลบั
ตาอย ูตาชอนขึน้ขางบน  เหลอืบขึน้ขางบน   เหลอืบไปๆ  จนคางแนน   ใหความเหน็กลบัไป
ขางหลงั  แลวคอยๆ ใหเหน็กลบัเขาขางใน  พอตาเหน็กลบัเขาขางใน  กเ็ลือ่นเครือ่งหมาย
จากฐานที ่๓  นีไ้ปฐานที ่๔  ที ่ปากชองเพดาน  ทีร่บัประทานอาหารสำลกั   อยาใหล้ำให
เหลือ่ม พอด ี  แลวบรกิรรมประคองเครือ่งหมายในฐานที ่๔ นัน้วา “สมัมาอรหงัๆ” ๓ ครัง้

แลวกเ็ลือ่นเครือ่งหมายจาก ฐานที ่๔ ไป ฐานที ่๕  ที ่ปากชองคอ เหนอืลกูกระเดอืก
เหมอืนกลางกัก๊ปากถวยแกว  ตัง้ไวปากชองคอ  บรกิรรมประคองเครือ่งหมายทีป่ากชองคอนัน้
วา “สมัมาอรหงัๆ” ๓ ครัง้   แลวเลือ่นเครือ่งหมายลงไป ฐานที ่๖ กลางตัว สดุลมหายใจ
เขาออก  สะดอืทะลหุลงั  ขวาทะลซุาย  กลางกัก๊ขางใน  ตรงกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปน
กายมนษุย  ทีใ่จหยดุนัน่ทเีดยีว  ตัง้ตรงนัน้  เอาใจของเราจรดเขาทีด่วงใสนัน้  แลว
บรกิรรมภาวนาวา “สมัมาอรหงัๆ” ๓ ครัง้   แลวถอยหลงัจากฐานที ่๖  มาที่เหนอื กลางตวั
เรานีข้ึน้มา ๒ นิว้มอื  ฐานนัน้เรยีกวา ฐานที ่๗

ฐานที ่๗  นัน้มศีนูย ๕ ศนูย  ๑) ศนูยกลาง  ๒) ศนูยขางหนา  ๓) ศนูยขางขวา
๔) ศนูยขางหลงั  ๕) ศนูยขางซาย     ศนูยกลางคอื อากาศธาต,ุ   ศนูยขางหนาธาตนุ้ำ,
ศูนยขางขวาธาตุดิน, ศูนยขางหลังธาตุไฟ, ศูนยขางซายธาตุลม,  เครื่องหมายใสสะอาด
ตรงชองอากาศกลาง  ตรงนัน้เรยีกวา “ศนูย”

ทำไมถงึเรียกวา “ศนูย” ?  ตรงนัน้ เวลาสตัวไปเกดิมาเกดิแลวกม็าอยใูนทีส่บิ  อยใูน
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กลางดวงนัน้  กายละเอยีดอยใูนกลางดวงนัน้   เมือ่พอแมประกอบธาตธุรรมถกูสวนเขา
แลว กต็กศูนยทเีดยีว พอตกศนูยกล็อยขึน้มา เหนอืกลางตวั ๒ นิว้มอื   [เปนดวงกลมใส]
โตเทาฟองไขแดงของไก   ใสเปนกระจกสองเงาหนา  นีม่นัจะเกดิละ    ตรงนัน้เรยีกวาศูนย
ศนูยนัน้เปนสำคญันกั   จะเกดิมาในมนษุยโลกกต็องเกดิดวยศนูยนัน้   จะไปนพิพาน กต็อง
เขาศนูยนัน้ไปเหมอืนกนั    จะไปสมูรรคผลนพิพานกต็องเขาศนูยนัน้เหมอืนกนั แบบเดยีวกนั

จะตายจะเกดิ เดนิตรงกนัขาม   ถาวาจะเกดิ กต็องเดนินอกออกไป ถาวาจะ
ไมเกดิ กต็องเดนิในเขาไป  กลางเขาไว หยดุเขาไว ไมคลาดเคลือ่น   นีต้ายเกดิอยางนี้
ใหรจูกัหลกัอยางนี ้  เมือ่รจูกัหลกัดงันีแ้ลวก็รทูเีดยีว  พอรงุข้ึนเชานี้  ทีใ่จเราวนุวายอยนูี่
มนัทำอะไร?  มนัตองการจะเวยีนวายตายเกดิ   ถาใจเรานิง่อยใูนกลางนัน้  มนัจะเลกิ
เวยีนวายตายเกดิ   เราก็รตูวั ของเราอย ู เราไมตองงอใคร   เรารแูลว เราเรียนแลว เราเขา
ใจแลว  เราตองทำใจของเราใหนิง่  ทำใจใหหยดุอยศูนูยกลางนัน่  กลางของกลางๆๆ ซาย-
ขวา-หนา-หลงั-ลาง-บน-นอก-ใน ไมไป    เขากลางของกลางๆๆ  นิง่แนนหนกัขึน้  พอถกู
สวนเขาเทานัน้ เหน็ดวงใสแจมบงัเกดิขึน้ เทาดวงจันทรดวงอาทติย

ดวงนัน้แหละเรยีกวา “ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน”   เปนทางไปของพระพทุธเจา
พระอรหันตทั้งหมดในสากลโลกในสากลธรรม    พระพุทธเจาพระอรหันตจะเขาไปสู
นพิพาน  ตองไปทางนีท้างเดยีว    ไมมทีางแตกแยกจากกนั  ไปแนวเดยีวทางเดยีวกนั
หมด    แตวาการไปนัน้ บางทานเรว็ บางทานชา ไมเหมอืนกนั    คำทีว่าไมเหมอืนกนันีแ้หละ
ถงึจะไดชือ่วาไมซ้ำกัน   คำวาไมซ้ำกันเพราะเรว็กวากนัชากวากนั  แลวแตนสิยัวาสนาของ
ตนทีส่ัง่สมอบรมไว   แตวา ทางไปนัน้เปนทางเดยีวกนัหมด  เปนเอกายนมรรค  หนทาง
เสนเดยีว  เมือ่จะไปตองหยดุ    นีก้แ็ปลก ทางโลกเขาจะไปตองขึน้เรอืบนิ เรอืยนตรถยนต
ไป จงึจะเรว็จงึจะถงึ  แตทางธรรมไมเปนเชนนัน้ เมือ่จะไปตองหยดุ  ถาหยดุจงึจะเรว็จงึ
จะถงึ  นีแ่ปลกอยางนี ้  ฉะนัน้ตองเอาใจหยดุ   จงึจะเรว็จงึจะถงึ   หยดุอยกูลางดวงธรรม
ทีท่ำใหเปนกายมนษุย   พอหยดุถกูสวนกเ็หน็ดวงใส   ดวงใสนัน่แหละเรยีกวา “เอกายนมรรค”
หรอืเรยีกวา  “ปฐมมรรค” หรอืเรยีกวา “ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน” โตเทาดวงจนัทร
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ดวงอาทติย  ใจกห็ยดุนิง่อยกูลางดวงนัน้

พอหยดุนิง่ถกูสวนเขาเทานัน้  หยดุในหยดุๆๆ กลางของหยดุ เรือ่ยเขาไป  กลางของ
กลางๆๆๆ ทีห่ยดุนัน้  พอถกูสวนเขา  เหน็ดวงอกี ดวงหนึง่เทาๆ กนั  อยกูลางดวงธมัมานุ-
ปสสนาสตปิฏฐานนัน่ เรียกวา ดวงศีล   หยดุอยกูลางดวงศลีนัน่  พอถกูสวนเขา เหน็อกีดวง
หนึง่เทาๆ กนั  เรยีกวา ดวงสมาธิ  หยดุอยกูลางดวงสมาธนิัน่ พอถกูสวนเขา เหน็อกีดวง
หนึง่เรยีกวา ดวงปญญา  ดวงเทาๆ กนั   หยดุอยกูลางดวงปญญานัน่   พอถกูสวนเขา เหน็
อกีดวงหนึง่  เรยีกวา ดวงวมิตุติ  ใสละเอยีดหนกัขึน้ไป  หยดุอยกูลางดวงวมิตุตนิัน่ พอถกู
สวนเขา เหน็อกีดวงหนึง่ เรยีกวา ดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ  หยดุอยกูลางดวงวมิตุตญิาณ-
ทสัสนะ    พอถกูสวนเขา เหน็ตวักายมนษุย ของเราทีน่อนฝนออกไปทีไ่ปเกดิมาเกดิ   เขา
เรยีกวา  กายมนษุยละเอยีด  พอเราไปเหน็เขาเทานัน้  เรากร็ไูดทเีดยีววา  ออ! กายนีเ้วลา
ฝน  เราเคยเห็น เคยไปกับมัน  ในเวลาทำกิจหนาที่ฝน  เวลาตื่นแลวไมรูมันไปอยูที่ไหน
บดันี ้เรามาเหน็แลว  อยกูลางดวงวิมตุตญิาณทสัสนะ นัน่เอง

เมื่อเห็นแลว  ก็ใหกายมนุษยละเอียดนั่นนั่งเขาเหมือนกายมนุษยหยาบขางนอกนี่
เมือ่นัง่ถกูสวนเขาแลว   ใจมนษุยละเอยีดกห็ยดุนิง่อยทูีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย
มนษุยละเอยีด     พอถกูสวนเขา หยดุถกูสวนเขาเทานัน้แหละ กเ็หน็ดวงธมัมานปุสสนาสติ-
ปฏฐาน   หยดุอยกูลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน พอถกูสวนเขากเ็หน็ดวงศลี  หยดุอยู
กลางดวงศีล ถูกสวนเขา เห็นดวงสมาธิ   หยุดอยูกลางดวงสมาธิ  พอถูกสวนเขา เห็น
ดวงปญญา  หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุต ิ  หยดุอยกูลางดวงวมิตุติ
ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ   หยดุอยกูลางดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ ถกูสวนเขา
กเ็หน็ กายทพิย

ให กายทพิย นัง่แบบเดยีวกนักบักายมนษุยละเอยีดนัน่  ใจของกายทพิย หยดุนิง่อยู
กบัศนูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายทพิย   พอถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน
หยดุอยกูลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน ถกูสวนเขา เห็นดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี
ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธ ิ  หยดุอยกูลางดวงสมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา   หยดุอยู
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กลางดวงปญญา   ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุต ิ   หยดุอยกูลางดวงวมิตุต ิ ถกูสวนเขา เหน็ดวง
วมิตุตญิาณทสัสนะ  หยดุอยกูลางดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ  ถกูสวนเขา เหน็ กายทพิยละเอยีด

ใจกายทิพยละเอียด ก็นิ่งอยูที่ศูนยกลางดวงธรรมที่ทำใหเปนกายทิพยละเอียด
ถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน   หยดุอยกูลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน
ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี  ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธ ิ หยดุอยกูลางดวง
สมาธ ิ  ถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา  หยดุอยกูลางดวงปญญา   ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุติ
หยดุอยกูลางดวงวมิตุต ิ ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ  หยดุอยกูลางดวงวมิตุตญิาณ-
ทสัสนะ  ถกูสวนเขา เหน็ กายรูปพรหม

ใจกายรปูพรหม กน็ิง่อยทูีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายรปูพรหม พอถกูสวนเขา
เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน   ใจกายรปูพรหมเมือ่หยดุ นิง่อยทูีศ่นูยกลางดวงธมัมานุ-
ปสสนาสตปิฏฐาน    ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี   ถกูสวนเขา เหน็ดวง
สมาธ ิ  หยดุอยกูลางดวงสมาธ ิ ถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา  หยดุอยกูลางดวงปญญา  ถกู
สวนเขา เหน็ดวงวมิตุต ิ  หยดุอยกูลางดวงวมิตุต ิ ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ
หยดุอยกูลางดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ  ถกูสวนเขา เหน็ กายรูปพรหมละเอยีด

ใจกายรปูพรหมละเอยีด  หยดุอยศูนูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายรปูพรหมละเอยีด
ถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน   หยดุอยกูลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน
ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี    หยดุอยกูลางดวงศลี ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธ ิ   หยดุอยกูลางดวง
สมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา   หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุต ิ   หยดุ
อยกูลางดวงวมิตุต ิ ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ   หยดุอยกูลางดวงวมิตุตญิาณ-
ทสัสนะ ถกูสวนเขา ก็เหน็ กายอรปูพรหม

ใจกายอรปูพรหม กห็ยดุนิง่อยทูีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายอรปูพรหม  พอถกู
สวนเขา ก็เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  หยุดนิ่งอยูที่ศูนยกลางดวงธัมมานุปสสนา-
สตปิฏฐาน  ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธ ิ  หยดุ
อยกูลางดวงสมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา   หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา เหน็
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ดวงวมิตุต ิ  หยดุอยกูลางดวงวมิตุต ิ ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ  หยดุอยกูลางดวง
วมิตุตญิาณทสัสนะ  ถกูสวนเขา กเ็หน็ กายอรปูพรหมละเอยีด

ใจกายอรูปพรหมละเอียด หยุดอยูศูนยกลางดวงธรรมที่ทำใหเปนกายอรูปพรหม
ละเอยีด   ถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน   หยดุนิง่อยศูนูยกลางดวงธมัมานุ-
ปสสนาสตปิฏฐาน ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธิ
หยดุอยกูลางดวงสมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา   หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา
เหน็ดวงวมิตุติ   หยดุอยกูลางดวงวมิตุต ิถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ  หยดุอยู
กลางดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ ถกูสวนเขา กเ็หน็ กายธรรม   รปูเหมอืนพระปฏมิา เกตดุอกบวัตมู
ใสเปนกระจกสองหนา   หนาตกัโตเลก็ตามสวน หนาตกัเทาไหน   ดวงธรรมทีท่ำใหเปน
ธรรมกายกโ็ตเทานัน้ กลมรอบตวั อยกูลางกายธรรมกายนัน่  ธรรมกายเปนตวั พทุธรตันะ
ดวงธรรมทีท่ำใหเปนธรรมกายเปน ธรรมรตันะ

ใจพทุธรตันะ กห็ยดุนิง่อยทูีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนธรรมกาย   พอหยดุถกู
สวนเขา   เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน  หยดุอยกูลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน  ถกู
สวนเขา เหน็ดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธ ิ หยดุอยกูลางดวง
สมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา   หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุต ิ  หยดุ
อยกูลางดวงวมิตุต ิ ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ   หยดุอยกูลางดวงวมิตุตญิาณ-
ทสัสนะ ถกูสวนเขา กเ็หน็ ธรรมกายละเอยีด  โตกวาธรรมกายทีเ่หน็แลวนัน้ ๕ เทา

ใจธรรมกายละเอยีด กห็ยดุนิง่อยทูีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนธรรมกายละเอยีด
ถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐานขยายสวน โตหนกัขึน้ไป    ใจกห็ยดุนิง่อยทูี่
ศนูยกลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน  ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี  ถกู
สวนเขา เหน็ดวงสมาธ ิ   หยดุอยกูลางดวงสมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา   หยดุอยู
กลางดวงปญญา ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุต ิ  หยดุอยกูลางดวงวมิตุต ิถกูสวนเขา เหน็ดวง
วมิตุตญิาณทสัสนะ    หยดุอยกูลางดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ ถกูสวนเขา กเ็หน็กายธรรม
พระโสดา หนาตกั ๕ วา สงู ๕ วา เกตุดอกบวัตมู ใสหนกัขึน้
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ใจกายพระโสดา กห็ยดุนิง่อยทูีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายพระโสดา    ถกู
สวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน    หยดุอยกูลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน  ถกู
สวนเขา เหน็ดวงศลี  หยดุอยกูลางดวงศลี  ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธ ิ  หยดุอยกูลางดวง
สมาธ ิ   ถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา  หยดุอยกูลางดวงปญญา  ถกูสวนเขาเหน็ดวงวมิตุติ
หยดุอยกูลางดวงวมิตุต ิ ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ   หยดุอยกูลางดวงวมิตุติ-
ญาณทสัสนะ ถกูสวนเขา กเ็หน็ กายธรรมพระโสดาละเอยีด อยใูนกลางดวงวมิตุตญิาณ-
ทสัสนะของพระโสดานัน้  หนาตัก ๑๐ วา

ใจของกายพระโสดาละเอยีด  หยดุนิง่อยทูีก่ลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายพระโสดา
ละเอยีด ถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน   หยดุนิง่อยทูีศ่นูยกลางดวงธมัมา-
นปุสสนาสตปิฏฐาน ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธิ
หยดุอยกูลางดวงสมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา   หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา
เหน็ดวงวมิตุต ิ  หยดุอยกูลางดวงวมิตุต ิถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุติญาณทสัสนะ    หยดุอยู
กลางดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ ถกูสวนเขา กเ็หน็ กายพระสกทิาคา หนาตกั ๑๐ วา สงู ๑๐ วา
เกตดุอกบวัตมู ใสหนกัขึน้

ใจของกายพระสกทิาคา กห็ยดุอยทูีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายพระสกทิาคา
ถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน   หยดุอยกูลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน
ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี    หยดุอยกูลางดวงศลี  ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธ ิ  หยดุอยกูลางดวง
สมาธ ิ   ถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา  หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุติ
หยดุอยกูลางดวงวมิตุต ิ ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ   หยดุอยกูลางดวงวมิตุติ-
ญาณทสัสนะ ถกูสวนเขา กเ็หน็ กายพระสกทิาคาละเอยีด หนาตกั ๑๕ วา สงู ๑๕ วา
เกตดุอกบวัตมู ใสหนกัขึน้

ใจของกายพระสกิทาคาละเอียด  หยุดอยูที่กลางดวงธรรมที่ทำใหเปนกายพระ
สกทิาคาละเอยีด ถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน  หยดุอยกูลางดวงธมัมานุ-
ปสสนาสตปิฏฐาน  ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี    หยดุอยกูลางดวงศลี ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธิ
หยดุอยกูลางดวงสมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา   หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา
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เหน็ดวงวมิตุติ   หยดุอยกูลางดวงวมิตุต ิถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ   หยดุอยู
กลางดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ  ถกูสวนเขา กเ็หน็ กายพระอนาคา หนาตกั ๑๕ วา สงู ๑๕ วา
เกตดุอกบวัตมู ใสหนกัขึน้

ใจของกายพระอนาคา กห็ยดุนิง่อยทูีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายพระอนาคา
ถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน   หยดุอยกูลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน
ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธ ิ  หยดุอยกูลางดวง
สมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา  หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุต ิ  หยดุ
อยกูลางดวงวมิตุต ิถกูสวนเขา  เหน็ดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ    หยดุอยกูลางดวงวมิตุตญิาณ-
ทสัสนะ   ถกูสวนเขา กเ็หน็ กายพระอนาคาละเอยีด  หนาตกั ๒๐ วา สงู ๒๐ วา  เกตดุอก
บวัตมู ใสหนกัขึน้

ใจของกายพระอนาคาละเอียด ก็หยุดอยูที่ศูนยกลางดวงธรรมที่ทำใหเปนกาย
พระอนาคาละเอยีด ถกูสวนเขา เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน   หยดุอยกูลางดวงธมัมา-
นปุสสนาสตปิฏฐาน ถูกสวนเขา เหน็ดวงศลี   หยดุอยกูลางดวงศลี ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธิ
หยดุอยกูลางดวงสมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา   หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา
เหน็ดวงวมิตุติ  หยดุอยกูลางดวงวมิตุต ิถกูสวนเขา เหน็ดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ   หยดุอยู
กลางดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ  ถกูสวนเขา กเ็หน็ กายพระอรหตั  หนาตกั ๒๐ วา  สงู ๒๐ วา
เกตุดอกบวัตูม  ดวงธรรมทีท่ำใหเปนพระอรหตั ก ็๒๐ วา กลมรอบตวั

ใจของพระอรหตั กห็ยดุอยทูีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนพระอรหตั  ถกูสวนเขา
เหน็ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน  วดัผาเสนศนูยกลาง ๒๐ วา กลมรอบตวัเหมอืนกนั หยดุ
อยกูลางดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน  ถกูสวนเขา เหน็ดวงศลี  วดัผาเสนศนูยกลาง ๒๐ วา
กลมรอบตวัเหมอืนกนั   หยดุอยกูลางดวงศลี ถกูสวนเขา เหน็ดวงสมาธ ิ วดัผาเสนศนูยกลาง
๒๐ วา กลมรอบตวัเหมอืนกนั   หยดุอยกูลางดวงสมาธ ิถกูสวนเขา เหน็ดวงปญญา วดัผาเสน
ศนูยกลาง ๒๐ วา กลมรอบตวัเหมอืนกนั   หยดุอยกูลางดวงปญญา ถกูสวนเขา เหน็ดวง
วมิตุติ วดัผาเสนศนูยกลาง ๒๐ วา กลมรอบตวัเหมอืนกนั   หยดุอยกูลางดวงวมิตุต ิ ถกูสวน
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เขา เหน็ดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ วดัผาเสนศนูยกลาง ๒๐ วา กลมรอบตวัเหมอืนกนั     หยดุ
อยกูลางดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ ถกูสวนเขา เหน็ กายพระอรหตัละเอยีด  สวยงามมาก
นีเ่ปนกายที ่๑๘    เมือ่ถงึพระอรหตันีแ้ลวหลดุกเิลสหมด  ไมมกีเิลสเลย   เสรจ็กจิในพระพทุธ
ศาสนา  ทัง้สมถวปิสสนาตลอด๒

ตัง้แตกายมนษุยถงึกายอรปูพรหมละเอยีด  แคนัน้เรยีกวา ขัน้สมถะ
ตัง้แตกายธรรมโคตรภทูัง้หยาบทัง้ละเอยีด  จนกระทัง่ถงึกายพระอรหตัทัง้หยาบ

ทัง้ละเอยีด นี ้ขัน้วปิสสนา ทัง้นัน้”๓

นีท้ีเ่รามาเรยีนสมถวปิสสนาวนันี ้ ตองเดนิแนวนี ้ ผดิแนวนีไ้มได  และกต็องเปนอยาง
นี ้ ผดิอยางนีไ้ปไมได  ผดิอยางนีไ้ปกเ็ลอะเหลว  ตองถกูแนวนี ้  เราจะตองยดึกายมนษุยนี่
เปนแบบ  เขาไปถงึกายมนษุยละเอยีด  ยดึกายมนษุยละเอยีดนัน่เปนแบบ  เขาไปถงึกายทพิย
ตองยดึกายทพิยนัน่เปนแบบ    เขาถึงกายทพิยละเอยีด ตองยดึกายทพิยละเอยีดเปนแบบ
จะโยกโยไปไมได   เขาไปถงึกายรปูพรหม ตองยดึกายรปูพรหมเปนแบบ  เขาถงึกายรปูพรหม
ละเอยีด ตองยดึกายรปูพรหมละเอยีดเปนแบบไป   เขาถงึกายอรปูพรหม ยดึกายอรปูพรหม
เปนแบบ   เขาถึงกายอรูปพรหมละเอียด ยึดกายอรูปพรหมละเอียดเปนแบบ  เขาถึง
กายธรรม  ยดึกายธรรมเปนแบบ

นี่ที่ปนไวเปนรูปพระปฏิมา ที่เขาปนไวในโบสถพระวิหารการเปรียญ  นี่เขาทำแบบ
ไวด ี  เขาถงึกายธรรมละเอยีด ยดึกายธรรมละเอยีดเปนแบบ   เขาถงึกายธรรมพระโสดา
ยดึกายธรรมพระโสดาเปนแบบ    เขาถึงกายธรรมพระโสดาละเอยีด ยดึกายธรรมพระโสดา
ละเอยีดเปนแบบ   เขาถงึกายธรรมพระสกทิาคา ยดึกายธรรมพระสกทิาคาเปนแบบ   เขาถงึ
กายธรรมพระสกทิาคาละเอยีด ยดึกายธรรมพระสกทิาคาละเอยีดเปนแบบ   เขาถงึกายธรรม
๒ พระเดชพระคณุ หลวงพอวดัปากน้ำ หมายถงึ ธรรมกายพระอรหตัตผลทีไ่ดบรรลมุรรค (กำจดัสญัโญชน ๑๐ ไดแลว)

ผล และนพิพานแลว สวนผปูฏบิตัภิาวนาไดถงึธรรมกาย แตยงัละสญัโญชนเบือ้งต่ำอยางนอย ๓ ประการ (สกักาย-
ทฏิฐ ิวจิกิิจฉา สลีพัพตปรามาส) ไมได หลวงพอทานแสดงวา ยงัเปนแตโคตรภบูคุคล ผไูดโคตรภญูาณ เทานัน้

๓ พระเดชพระคุณ หลวงพอวัดปากน้ำ หมายถึง ตั้งแตขั้นอนุปสสนา เห็นแจงในสภาวะของสังขารธรรมตลอดถึง
โลกุตตรวิปสสนา  เห็นแจงในสภาวะของวิสังขารธรรมคือพระนิพพาน และเห็นแจงใน อริยสัจ ๔ อันเปนไปใน
ญาณ ๓ มอีาการ ๑๒ - พระภาวนาวสิทุธคิณุ (เสรมิชยั ชยมงคฺโล ป.ธ. ๖)
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พระอนาคา ยดึกายธรรมพระอนาคาเปนแบบ   เขาถงึกายธรรมพระอนาคาละเอยีด ยดึกาย
ธรรมพระอนาคาละเอยีดเปนแบบ   เขาถึงกายธรรมพระอรหตั ยดึกายธรรมพระอรหตัเปน
แบบ   เขาถงึธรรมกายพระอรหตัละเอยีด ยดึกายธรรมพระอรหตัละเอยีดเปนแบบ   นีเ้ปน
หลกัฐาน ในพระพทุธศาสนา

ในสมดุทีไ่ดรบัแจกกนัทัว่ๆ หนานัน้  ๑๘ รปูหนาปง [ปก] ทีอ่ธบิายมานี ้ นบัดไูดตัง้แต
๑) กายมนษุย  ๒) กายมนษุยละเอยีด  ๓) กายทพิย  ๔) กายทพิยละเอยีด  ๕) กายรปูพรหม
๖) กายรปูพรหมละเอยีด  ๗) กายอรปูพรหม  ๘) กายอรปูพรหมละเอยีด  ๙) กายธรรม
๑๐) กายธรรมละเอยีด  ๑๑) กายพระโสดา  ๑๒) กายพระโสดาละเอยีด  ๑๓) กายพระ-
สกทิาคา  ๑๔) กายพระสกทิาคาละเอยีด  ๑๕) กายพระอนาคา  ๑๖) กายพระอนาคาละเอยีด
๑๗) กายพระอรหตั  ๑๘) กายพระอรหตัละเอยีด

ทีอ่ธบิายมานี ้หนาปงทีแ่จกไปแลวทกุคนนัน้  นีแ้หละหลกัปฏบิตัพิระพทุธศาสนา
ตองแนนอน จบัตวัวางตายอยางนี ้ไมเลอะเลอืนเหลวไหล

แตวา จะไปทางนีต้อง “หยดุ”  ทางธรรม เริม่ตนตองหยดุ ตัง้แตตน จนกระทัง่
พระอรหตั   ถาไมหยดุกไ็ปไมได  ชดัทเีดยีว  แปลกไหมละ  ไปทางโลก เขาตองไปกนัปราด
เปรยีววองไวคลองแคลว   ตองเลาเรียนกนัมากมายจนกระทัง่รเูทาทนัเหลีย่มคผูคูนตลอดสาย
จงึจะปกครองโลกใหรงุเรอืงเจรญิได  แตวาจะไปทางธรรมนีแ่ปลก  “หยุด” เทานัน้แหละไป
ได  หยดุอยางเดยีวเทานัน้

เรื่องนี้พูดเอาเองหรือมีตำรับตำราอยางไร ?    มีตำรับตำราอยางนี้ คือเมื่อครั้ง
พระบรมศาสดายงัดำรงพระชนมอย ู   ในเมอืงสาวตัถ ีมพีราหมณปโุรหติและนางพราหมณี
เปนปุโรหิตของพระเจาปเสนทิโกศล  คลอดบุตรออกมาคนหนึ่ง  เวลาคลอดออกมาแลว
กลางคนืศสัตราอาวธุในบานลกุเปนไฟไปหมด  พอเปนพราหมณเฒาดวย  เปนพราหมณครู
พระเจาแผนดนิดวย  ตระหนกตกใจ นีม่นัเรือ่งอะไรกนั

ตรวจดูตำรากร็ไูดทนัทวีา ลกูชายเราทีเ่กดิมานีจ่ะเปนคนราย จะเปนโจรราย  จะฆา
มนษุยมากมาย  รทูเีดยีวดวยตำราของเขา  เมือ่มโีอกาส กเ็ขาทลูพระเจาปเสนทโิกศลวา
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พระพทุธเจาขา   ลกูของขาพระพทุธเจา ทีค่ลอดออกมานี ้จะตองเปนคนฆามนษุยเสยีแลว
จะฆามนษุยมากดวย  จะควรเอาไวหรอืปลงชวีติเสยีเปนประการใด  ขอพระองคไดทรงพระ
กรณุาเถดิ  ขาพระพทุธเจาขอมอบถวายชวีติบตุรของขาพระพทุธเจาแดพระองค

ฝายพระเจาปเสนทโิกศลกท็รงดำรวิา  ไอเดก็เลก็นดิเดยีวจะเปนอะไรไปละ เกรงใจ
พราหมณ  เคารพพราหมณ  นบัถอืพราหมณ  ดวยทรงดำรจิะเอาอกเอาใจพราหมณ   รู
เหมอืนกนัวาพราหมณพดูแลวไมคอยจะผดิ  ตะขดิตะขวงใจอยเูหมอืนกนั   เอาไวดกูอนเถดิ
ทานพราหมณ   เด็กคนเดยีว   ถาวามันเปลีย่นแปลงอยางไร     เราจะฆามนัเมือ่ไรกฆ็าได
มนัจะไปไหน  ฉนัปกครองคนทัง้ประเทศ  พดูใหพราหมณใจดสีกัหนอย  พราหมณกต็ามพระทยั
เอาไวโตขึน้เมือ่พราหมณรวูาไอนีม่นัจะฆาคน  เบยีดเบยีนสตัวมากนกั เราจะทำอยางไร  กเ็ลย
ใหชือ่วาอหงิสกมุาร  กมุารไมเบยีดเบยีนใคร  และจรงิอยางนัน้ดวย ตัง้แตเลก็มาดนีกัดหีนา
พอแมกร็กัใคร  พระเจาปเสนทโิกศลกร็กัใคร  ร่ำเรยีนวชิาความรใูนทางราชการในทางบาน
เมอืง  เขาไมแพใคร  ปญญาดเีฉลยีวฉลาดวองไว  เรยีนศสัตราอาวธุ เรยีนมวยไมแพใคร
เฉลยีวฉลาดดนีกั

เม่ือไดวชิาสมควรแลว     ตอไปจะตองเปนคนใชของพระราชา   เพราะพอเปนปโุรหติ
ของพระราชาอยแูลว ตองไปเรยีนวชิาใหสงู เรยีกวา วชิาปกครองแผนดนิ  ปกครองประเทศ
สงไปเรยีนกบัทศิาปาโมกขอาจารย  ทศิาปาโมกขอาจารยมลีกูศษิยถงึ ๕๐๐ คน

พราหมณปโุรหติผนูีเ้มือ่สงลกูไปเรยีนเชนนัน้  กม็อบใหกบัอาจารยทศิาปาโมกข  ทศิา
ปาโมกขอาจารยไดรบัอหงิสกมุารไว  กส็อนเปนอนัดบิอนัด ียงักบัลกูกบัเตา  ไดใกลเคยีงกบั
อหงิสกมุาร  อหงิสกมุารฉลาดฉอเลาะดนีกั  เขาใกลครลูะกอ  ทกุอยาง  ทัง้กาย  ทัง้วาจา
ทัง้ใจ  หาทีต่ไิมได  อาจารยรกัใคร  เรยีนวชิากไ็มแพใคร  เฉลยีวฉลาดทกุอยาง  กำลงัราง
กายกด็ ี สวยงาม กส็วยงาม  อาจารยหลง    ทัง้ ๕๐๐ คน รกัอหงิสกมุารมากกวาใครๆ   เมือ่
ศษิยทัง้ ๔๙๙ คน เหน็วาไมไดการ เราไมฆาอหงิสกมุารเสยี พวกเราโงหวัไมขึน้แน  มนักดหวั
เราจมหมด  เราจะตองฆามนัเสยี  เอาไวไมได

คนโนนบาง  คนนีบ้าง  ชวยกนัหาเรือ่งใสเจาบาง  ยัว่เจาบาง  เยาเจา บาง พอเจา
เกะกะเขาฟองอาจารย หาวาเกะกะ  หนกัเขาๆ มนัมากเรือ่ง หนกัเขา  ทานอาจารยเหน็ดวย
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วามนัดแีตตอหนาเรา  พนเราไป  มนัไปขมเขา อยางนี ้ รกุรานเขาอยางนี ้ แททีจ่ริงมันไป
แหยขึน้  มนัปนขึน้  มนัปลกุขึน้ มนัแกไขใหชัว่มนัฟองอาจารยอยเูสมอ  มนัหนาหเูขาแลว

ลงทายจนกระทัง่อาจารยคดิวา     ไอลกูศษิยคนนีเ้อาไวไมไดแลว  เดอืดรอนนกั  เมือ่
เอาไวไมได  อาจารยตองฆา  อาจารยฆาจะทำอยางไร  อาจารยฆาลกูศษิย  เสยีชือ่ทศิา-
ปาโมกขอาจารยแย   ลกูศษิยเปนพระเจาแผนดนิกม็มีากมาย  พวกเหลานัน้เปนกษตัรยิกม็าก
ทีม่าเรียนวชิา  ถาวา ฆาลกูศษิยกเ็สยีชือ่ครทูเีดยีว   จะทำอยางไรดี   ตองฆาทางออม   เรยีน
วชิาไป  พอถงึวชิาบทหนึง่   ปดหนาสมดุเลยทเีดยีว   ลกูศษิยกถ็ามวา   ทำไมตองปดเสยีเลา
อาจารย ?  ผมอยากศกึษาตอไป   ไมไดละแก เรือ่งนี ้ตรงนีม้นัเปนวชิาทีเ่รยีนเขาแลว   เมือ่
สำเรจ็แลวจะเปนเจาโลกทเีดยีว    จงึพดูวา   ถาจะเรยีนจรงิๆ ตองเอานิว้มอืของมนษุย มา
๑,๐๐๐ องคลุ ี จงึจะเรยีนได

นีจ่ะหาอบุายฆาลกูศษิยละนะ   ลกูศษิยกห็มดทา   ตองหยดุเรยีน กพ็ดูกนัวา    ถามนั
อยากไดกต็องฆามนษุย    ฆามนษุยไปไมทนัถงึพนัหรอก มนษุยคนใดคนหนึง่มนักต็องฆาตวั
เสยีบาง  มนัจะเอาไวทำไม  มนษุยมนัมากดวยกนันี ่ สำเรจ็แน  อาจารยนกึวา  ไอนีต่องถกู
ฆาแนละ  ใชมอืคนอืน่ฆาเถอะ     นีเ่หลีย่มของครฆูาลกูศษิย  อหงิสกมุารนัง่คอตก  เราเกดิ
มาในสกลุพราหมณ   เปนครสูอนเขามา  บาปกรรมไมไดทำเลย  มศีลีบรสิทุธิต์ลอดมา  ตัง้แต
เกดิ จนถงึบดันี ้  ความชัว่นดิหนอยไมไดกระทำ   คราวนีเ้รามาเรยีนวชิาจะตองฆามนษุยเสยี
แลว  ถาไมฆามนษุย  วชิาของเรากไ็มสำเรจ็  กพ็ดูกะอาจารยวา ตกลง  ถาจะตองฆามนษุย
ใหไดองคุลีมาพันหนึ่งจึงจะเรียนสำเร็จ

ตกลงรบัปากทานอาจารย  รองไหเสยีใจ  เศราโศกเสยีใจ  ตองเปนคนลามกเลวทราม
ฆามนษุย  เปนคนใจบาปหยาบชา  เสยีอกเสยีใจรองไห พไิรรำพนันกั  ถงึอยางใด  ถาวาไม
เอานิว้มอืมาใหอาจารยพนัหนึง่  ทานกจ็ะไมบอกวชิาสำเรจ็ใหเรา   เมือ่เราเรยีนวชิาไมสำเรจ็
เราก็เปนคนชัน้สงูไมได เปนเจาโลกไมได  ตองเรยีนวชิาใหสำเรจ็จงึเปนเจาโลกได

ฉะนัน้การเรยีนวชิาใดๆ    เราตองใชวชิานัน้ๆ ได    ถาเรยีนแลวใช วชิานัน้ๆ ไม
ได  จะเรยีนทำไม  เสยีเวลาเปลาๆ  เสยีขาวสกุ  เรยีนวชิาไหน ตองใชวชิานัน้ได  เอาละ
พึง่ได   เอาละ วชิานัน้ใชได   เหมอืนยงักบัเราเรยีนวชิาวนันี ้  เรากต็องเรยีนจรงิทำจรงิ
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ตองพึง่วิชาทีเ่ราเรยีนนีใ้หได ใหศกัดิส์ทิธิท์เีดยีว    ครใูชไดอยางไร ลกูศษิยกต็องใชไดเหมอืน
คร ู  อยางนีเ้รยีกวาคนมปีญญา  เรยีกวาคนฉลาด เหมอืนองคลุมีาลโจร

เมือ่เวลาอหงิสกมุารตกลงตองเรยีนแน     กร็บัอาจารยวา เอาละ ผมจะยอมเรยีน
ยอมหาองคลุมีนษุยมาใหพนัหนึง่   อาจารยกส็งดาบฟาฟนใหเลมหนึง่   ถนดัมอืเลยเชยีว   นี่
เอาไป   ทานอหงิสกมุารก็หยกัรัง้ตัง้ทาเลยทเีดยีว     เมือ่ออกจากอาจารยแลวกห็าเครือ่ง
รอยเครือ่งแทงนิว้ตดิตวัไป พอออกจากทานอาจารย  เมือ่พบใครกช็างเถอะ  เปรีย้ะคอขาด
เปรีย้ะแขนขาด ขาดครึง่ตวั   ตดัเอาองคลุไีปองคลุหีนึง่ๆ   ใครขวางไมไดเลย พบไมไดเลย
ไมวาคนไหนเลยทเีดยีว  ไมวามนษุยคนใด  ไมวาชัน้สงู  ชัน้กลาง ชัน้ต่ำ ฆาหมด ฆาเสยี
จนกระทัง่เลาลอืระบอืลอืเลือ่งไปวา  ในเมอืงสาวตัถนีัน้มโีจรสำคญัคอืองคลุมีาลโจร   ทีช่ือ่
องคลุมีาลโจรนัน้กเ็พราะนิว้มอืไดมาแลว รอยเขาตากแหงแลวคลองคอไป    นบันิว้ได ๙๙๙
นิว้แลว   เรือ่งถงึพระเจาปเสนทโิกศลใหกรีฑาทพั ยกไปปราบองคลุมีาลโจร   ธรรมเนยีม
ของกษตัรยิโบราณ   เมือ่กษตัรยิตอกษตัรยิไปพบกนัตองรำทวนกนั   กษตัรยิตอกษตัรยิดวย
กนั  ตองรำกระบีร่ำทวนกนั  ตองฟาดฟนกนัเอง  ใครดกีด็ไีป ใครไมดกีค็อขาดไป  ไมใชใช
ทหารรบเหมอืนธรรมดาในบดันี ้  เมือ่เจอะเขาตองรำทวนเองทัง้นัน้  เอาฝมอืกษตัรยิทัง้นัน้
เอาฝมอืตวัเองทัง้นัน้

พระเจาปเสนทโิกศลกท็อพระทยั  เอะ!  นีเ่ราไปปราบองคลุมีาลโจร ตอนนีจ้ะตองไป
รำกระบีก่ะมนั  ตองไปรำทวนกะมนั  เมือ่มนัเกดิมา ศสัตราอาวธุมนักล็กุเปนฟนเปนไฟ  เรา
ไมมอีศัจรรยเหมอืนอยางกะมนั เมือ่ไปรำทวนเขาแลว  คอเราจะขาดหรอืคอมนัจะขาด  เรา
กย็งัไมร ู ไมแนพระทยั ทอพระทยั    รงุเชาจะยกทพัไปคดิวา เมือ่ยกทพัไปแลว ไมตรงไปเลย
ทเีดยีว ไปพกัอยใูกลๆ  วหิารเชตวนักอน ไปทลูพระพทุธเจาเสยีกอน

นางพราหมณผีเูปนมารดา พอรวูาพระเจาปเสนทโิกศลจะยกทพัไป ตวัก็เลยลวงหนา
ไปเสยีกอน  จะไปบอกลกูชายใหหนไีป ไมเชนนัน้ พระเจาปเสนทโิกศลจะฆาเสยี  พระพทุธเจา
ทรงทราบวา เมือ่นางพราหมณไีป องคลุมีาลโจรเหน็เขากจ็ะฆานางพราหมณ ีฆาแมเสยี [เพือ่]
เอานิว้อกี   ถงึจะเปนพอเปนแม ไมเขาใจ  ใกลละเปนฆาเลยทเีดยีว จะเอานิว้  จะมงุเรยีนแต
วชิาเทานัน้ แกไมไดมงุอะไร
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พระพุทธเจารูวา องคุลีมาลโจรนี้เปนอสีติมหาสาวกองคสุดทายของเรา ถาหากฆา
มารดาเสยีแลว เปนอภพัพสตัว ไมไดมรรคผลในชาตนิี ้ เราขาดสาวกผใูหญไป ไมครบ ๘๐  ได
๗๙ เทานัน้ เราจำเปนทีจ่ะตองไปทรมานองคลุมีาลโจร  พระองคทรงทราบชดักเ็สดจ็ไปกอน
ใครๆ ทัง้หมด ไปถงึองคลุมีาลโจร  องคลุมีาลโจรพอเหน็เขาเทานัน้  แหม! นิว้มนังามจรงิ
วชิาเราเปนเจาโลกแน  สำเรจ็แน

พอเหน็พระศาสดาทัง้พระรปูทัง้พระรศัม ี  ทัง้งดทัง้งาม   ดไูมเบือ่ นาเลือ่มใส นาไหว
นาบชูาทัง้นัน้  ก็คาดวาสำเรจ็แน  กร็ีเ่ขาใสทเีดยีว  ควาดาบฟาฟนกร็ีใ่สปราดเขาฟน พอปราด
เขาฟน พรดืหางออกไป ๒๐-๓๐ วา   เอาละซ ิ ตานีห้างออกไปเสยีแลว  องคลุมีาลโจรกต็าม
ใหญ วิง่ตกึๆๆ  ไมไดรอละ  จีเ๋ชยีว  แลวกโ็จนฟน  พรดืไปอกีแลว  หางตัง้ ๔๐-๕๐ วา  ไปใหญ
เชยีว   หางหนกัขึน้ทกุท ี  พอวิง่หนกัเขาๆ ใกลจะทนั   วิง่ชาๆ ใกลจะทนั  พอใกลจะทนักพ็รดื
หางไปเสยีกวานัน้อกีแลว   เทาไหรๆ   กฟ็นไมได   ฟนไมสำเรจ็  เมือ่ฟนไมสำเรจ็  จนกระทัง่
หดืขึน้คอเหนือ่ยเตม็ที ่พอเหนือ่ยเตม็ทีแ่ลว  คดิวา นีเ่ขาเปนเจาโลกกอนเรา  เราไมใชเจาโลก
แน  เหน็จะเปนไมได  บญุไมเทาทนัเขาแลว ทอในใจ พอทอใจ ใจมันกล็ดหมดทฏิฐิมานะ ยอม
จำนนพระองค     เมือ่ยอมจำนนพระองคแลวกเ็ปลงวาจาวา  “สมณะหยดุ” พระองคทรง
เหลยีวพระพกัตรมาตรสัวา “สมณะหยดุแลว  ทานไมหยดุ”    คำวา “หยุด” อนันีแ้หละถกู
ตัง้แตตนจนเปนพระอรหตั   คำวาหยดุอยางนี ้คำเดยีวเทานัน้ ถกูทางสมณะตัง้แตตน
จนพระอรหตั   เปนตวัศาสนาแทๆ  เชยีว คำวา “หยุด”

เพราะฉะนั้น  ตองเอาใจหยุดอยูศูนยกลางดวงธรรมที่ทำใหเปนกายมนุษย
หยดุนัน่แหละถกูเปาหมายใจดำ   ถกูโอวาทของพระบรมศาสดา   ถาไมหยดุ จะปฏบิตัิ
ศาสนาสกั ๔๐-๕๐ ปกช็าง   ทีส่ดุจะมอีายสุกั ๑๐๐ ป หรอื ๑๒๐-๑๓๐ ป  ถาใจหยดุ
ไมได  ไมถกูศาสนาสกัที  หยดุเขาสบิเขาศนูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยไมได
ไมถกูศาสนาสกัท ี  ตอเมือ่ใดหยดุได กถ็กูศาสนาทเีดยีว  ถกูพระโอษฐของพระศาสดา
ทเีดยีว  ใหจำใหแมนอยางนี.้



วิธีการเจริญสมถวิปสสนาตามแนวสติปฏฐาน ๔
ถงึธรรมกาย และพระนพิพานของพระพทุธเจา และพระธรรมเทศนา

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

โดย พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพอวัดปากน้ำ

การทีจ่ะเจรญิสมถวปิสสนาตามแนวสตปิฏฐาน ๔ นี ้ผศูกึษาสมัมาปฏบิตัคิวรมคีวามรู
เปนลำดบัตามขัน้ตอนตอไปนี ้คอื

๑. ความหมายของสตปิฏฐาน ๔ และอานสิงส
๒. การพิจารณาสตปิฏฐาน ๔  ณ ภายใน และ ณ ภายนอก
๓. การบำเพญ็สตปิฏฐาน: สมถวปิสสนา
๔. วธิพีสิดารกาย สดุกายหยาบกายละเอยีด
๕. วธิซีอนกาย-สบักาย และพสิดารกาย ซอนสบัทบัทวี
๖. วธิเีจริญสมาธ:ิ รปูฌาน ๔
๗. วธิเีจริญสมาธ:ิ อรปูฌาน ๔ และสมาบตั ิ๘
๘. กายานปุสสนาสตปิฏฐาน
๙. เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน-จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน
๑๐. ธรรมานปุสสนาสตปิฏฐาน

เมือ่เขาใจตามหวัขอ ๑-๗ พอสมควรแลว จงึเจริญตามขอ ๘-๑๐ ตอไป กลาวคอื
  - การมสีติพจิารณาเหน็ กายในกาย ทัง้ ณ ภายใน และ ณ ภายนอก
  - การมีสติพจิารณาเหน็ เวทนาในเวทนา ทัง้ ณ ภายใน และ ณ ภายนอก
  - การมสีตพิจิารณาเหน็ จติในจติ ทัง้ ณ ภายใน และ ณ ภายนอก
  - การมีสติพจิารณาเหน็ ธรรมในธรรม ทัง้ ณ ภายใน และ ณ ภายนอก
กจ็ะพจิารณาสภาวธรรม ไดชดัเจนยิง่ขึน้กวาการปฏบิตัทิีเ่พยีงแตไดเขาถงึดวงปฐมมรรค

หรอืกายมนษุยละเอยีดเทานัน้ แลวพจิารณาสภาวธรรมเลย
นีเ้ปนการปฏบิตัสิมถวิปสสนากมัมฏัฐาน(เจรญิสมถวปิสสนาภาวนา) เบือ้งกลาง ใน

ขัน้อนปุสสนา เปน วปิสสนาปญญา ซึง่จะไดอธบิาย โดยละเอยีดตอไป
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ตอนที่ ๑

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ความหมายของสติปฏฐาน ๔ และอานิสงส๑

๑.๑ พระพุทธดำรัสวาดวยสติปฏฐาน ๔

สมเดจ็พระผมูพีระภาคเจา ขณะเมือ่เสดจ็ประทบัอยใูน กมัมาสทมัมนคิม กรุชุนบท
ไดตรสัมหาสตปิฏฐานสตูร  เปนอทุเทสแกภกิษทุัง้หลายวา

“เอกายโน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ
สมตกิกฺมาย  ทกุขฺโทมนสสฺาน ํอตถฺงคฺมาย ญายสสฺ อธคิมาย นพิพฺานสสฺ
สจฉฺกิริยิาย    ยททิ ํจตตฺาโร สตปิฏฐานา.

กตเม จตตฺาโร.  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ กาเย กายานปุสสฺ ีวหิรต ิ  อาตาป
สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยยฺ  โลเก อภชิฌฺาโทมนสสฺ.ํ

เวทนาส ุ เวทนานปุสสฺ ี วหิรต ิ อาตาป  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยยฺ
โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ.ํ

จติเฺต  จติตฺานปุสสฺ ี วหิรต ิ  อาตาป  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยยฺ  โลเก
อภชิฌฺาโทมนสสฺ.ํ

ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต ิ อาตาป  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยยฺ
โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ.ํ”๒

แปลความวา
“ภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของ

เหลาสตัว  เพือ่ลวงความโศกและความร่ำไร  เพือ่ความดบัสญูแหงทกุข

๑ พระราชญาณวสิฐิ (ในขณะทีด่ำรงสมณศกัดิเ์ปนพระมหาเสรมิชัย ชยมงคฺโล ป.ธ.๖ รป.ม. เกยีรตนิยิม มธ.), ทางมรรค
ผลนพิพาน ธรรมปฏบิตัถิงึธรรมกาย และพระนพิพาน, พมิพครัง้ที ่๑, มถินุายน ๒๕๔๐, โรงพมิพ บรษิทั เอชทพี ีเพรส
จำกดั หนา ๓๘๙-๓๙๕.

๒ พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๑๐, ทฆีนกิาย มหาวรรค, ขอ ๒๗๓, หนา ๓๒๕.
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และโทมนสั   เพือ่บรรลธุรรมทีถ่กูตอง เพือ่ทำใหแจงซึง่พระนพิพาน
หนทางนี ้คอื สติปฏฐาน ๔ ประการ.   ๔ ประการเปนไฉน.

ภกิษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยันี้
พจิารณาเหน็กายในกายอย ู มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิกำจดั

อภชิฌา และโทมนสั ในโลกเสยีได.
พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู  มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีติ

กำจดัอภชิฌา และโทมนสั ในโลกเสยีได.
พจิารณาเหน็จติในจติอย ู มคีวามเพยีร   มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ กำจดั

อภชิฌา และโทมนสั ในโลกเสยีได.
พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู   มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มีสติ

กำจดัอภชิฌา และโทมนสั ในโลกเสยีได.”

๑.๒  พระพุทธดำรัส วาดวยอานิสงสของการเจริญสติปฏฐาน ๔

สมเดจ็พระผมูพีระภาคเจาไดตรสั อานสิงสของการเจรญิสตปิฏฐาน ๔  ไวดงัตอไปนี้
“โย หิ โกจิ ภิกฺขเว   อิเม จตฺตาโร สติปฏฐาเน เอวํ ภาเวยฺย

สตตฺ วสสฺาน.ิ   ตสสฺ ทวฺนินฺ ํผลาน ํ อญฺตรํ ผล ํปาฏกิงขฺ ํ  ทฏิเฐ ว ธมเฺม
อญฺา   สต ิวา อปุาทเิสเส อนาคามติา.

ตฏิฐนตฺ ุภกิขฺเว สตตฺ วสสฺาน.ิ  โย ห ิ โกจิ ภกิขฺเว อเิม จตตฺาโร
สตปิฏฐาเน เอว ํภาเวยยฺ ฉ วสฺสาน.ิ   ปจฺ วสสฺาน.ิ   จตตฺาร ิวสสฺาน.ิ   ตณีิ
วสสฺาน.ิ  เทวฺ วสสฺาน.ิ  เอก ํวสสฺ.ํ   ตสสฺ ทวฺนินฺ ํผลาน ํอญฺตรํ ผลํ
ปาฏกิงขฺ ํ ทฏิเฐ ว ธมเฺม อญฺา   สต ิวา อปุาทเิสเส อนาคามติา.

ตฏิฐต ุภกิขฺเว เอก ํวสสฺ.ํ   โย ห ิโกจ ิภกิขฺเว อเิม จตตฺาโร สตปิฏฐาเน
เอว ํภาเวยยฺ สตตฺ มาสาน.ิ  ตสสฺ ทวฺนินฺ ํผลาน ํอญฺตรํ ผล ํปาฏกิงขฺํ
ทฏิเฐ ว ธมเฺม อญฺา   สต ิวา อปุาทเิสเส อนาคามติา.
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๓  พระไตรปฏกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๑๐, ทฆีนกิาย มหาวรรค, ขอ ๓๐๐, หนา ๓๕๐-๓๕๑.

ตฏิฐนตฺ ุภกิขฺเว สตตฺ มาสาน.ิ   โย ห ิ โกจ ิภกิขฺเว อเิม จตตฺาโร
สตปิฏฐาเน เอว ํภาเวยยฺ ฉ มาสาน.ิ   ปจฺ มาสาน.ิ  จตตฺาร ิมาสาน.ิ  ตณีิ
มาสาน.ิ  เทวฺ มาสาน.ิ  เอก ํ มาส.ํ  อทธฺมาส.ํ   ตสสฺ ทวฺนินฺ ํผลาน ํอญฺ
ตร ํผล ํปาฏกิงขฺ ํ ทฏิเฐ ว ธมเฺม อญฺา   สต ิวา อปุาทเิสเส อนาคามติา.

ติฏฐตุ ภิกฺขเว อทฺธมาโส.    โย หิ โกจิ ภิกฺขเว อิเม จตฺตาโร
สตปิฏฐาเน  เอว ํภาเวยยฺ  สตตฺาห.ํ   ตสสฺ  ทวฺนินฺ ํ ผลาน ํ อญฺตร ํ ผลํ
ปาฏกิงขฺ ํ   ทฏิเฐ ว  ธมเฺม อญฺา   สต ิวา อปุาทเิสเส  อนาคามติา.

เอกายโน อย ํ ภกิขฺเว มคโฺค สตตฺาน ํวสิทุธฺยิา  โสกปรเิทวานํ
สมติกกฺมาย  ทกุขฺโทมนสสฺาน ํอตถฺงฺคมาย   ญายสสฺ  อธคิมาย   นพิพฺานสสฺ
สจฉฺกิริยิาย  ยททิ ํจตฺตาโร สติปฏฐานา.”๓

“ภกิษทุัง้หลาย กผ็ใูดผหูนึง่ พงึเจรญิสตปิฏฐาน ๔ นี ้อยางนี ้ ตลอด
๗ ป   เขาพึงหวงัผล ๒ ประการ อยางใดอยางหนึง่ คอื พระอรหตัตผลใน
ปจจบุนั ๑   หรอืเมือ่ยงัมอีปุาทเิหลอือย ูเปนพระอนาคาม ี๑

๗ ปยกไว.   ผใูดผหูนึง่ พงึเจรญิสตปิฏฐาน ๔ นี ้อยางนี ้ ตลอด ๖ ป
… ๕ ป … ๔ ป … ๓ ป … ๒ ป … ๑ ป    เขาพงึหวงัผล ๒ ประการ อยาง
ใดอยางหนึง่  คอื พระอรหตัตผลในปจจบุนั ๑  หรอืเมือ่ยงัมอีปุาทเิหลอือยู
เปนพระอนาคาม ี๑

๑ ปยกไว.  ผใูดผหูนึง่ พงึเจรญิสตปิฏฐาน ๔ นี ้อยางนี ้ ตลอด ๗
เดอืน  เขาพึงหวงัผล ๒ ประการ อยางใดอยางหนึง่ คอื พระอรหตัตผลใน
ปจจบุนั ๑   หรอืเมือ่ยงัมอีปุาทเิหลอือย ูเปนพระอนาคาม ี๑

๗ เดอืนยกไว.  ผใูดผหูนึง่ พงึเจริญสตปิฏฐาน ๔ นี ้อยางนี ้ ตลอด
๖ เดอืน … ๕ เดอืน … ๔ เดอืน … ๓ เดอืน … ๒ เดอืน … ๑ เดอืน … กึง่เดอืน
เขาพงึหวงัผล ๒ ประการ อยางใดอยางหนึง่  คอืพระอรหตัตผลในปจจบุนั ๑
หรอืเมือ่ยงัมอีปุาทเิหลอือย ูเปนพระอนาคาม ี๑
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กึง่เดือนยกไว.  ผใูดผหูนึง่ พงึเจรญิสตปิฏฐาน ๔ นี ้อยางนี ้ ตลอด
๗ วนั  เขาพงึหวงัผล ๒ ประการ อยางใดอยางหนึง่  คอื พระอรหตัตผลใน
ปจจบุนั ๑ หรอืเมือ่ยงัมอีปุาทเิหลอือย ูเปนพระอนาคาม ี๑

ภิกษุทั้งหลาย  หนทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของ
เหลาสตัว  เพือ่ลวงความโศกและความร่ำไร  เพือ่ความดบัสญูแหงทกุข
และโทมนสั  เพือ่บรรลธุรรมทีถ่กูตอง  เพือ่ทำใหแจงซึง่พระนพิพาน
หนทางนี ้คอื สตปิฏฐาน ๔ ฉะนีแ้ล.”

๑.๓ เมือ่วาโดยสรปุความหมายของสตปิฏฐาน ๔ และอานสิงส๔  มีดังน ี้

๑.๓.๑ ความหมายของสตปิฏฐาน ๔ และ อานสิงส
“สตปิฏฐาน ๔” คอื ธรรมอนัเปนทีต่ัง้แหงสติ ๔ ประการ ทีส่มเดจ็พระผมูพีระภาคเจา

ไดตรสัแกภกิษทุัง้หลาย  ในขณะทีเ่สดจ็ประทบัอยใูนกมัมาสทมัมนคิม กรุชุนบท  ซึง่พอสรปุ
ไดดงันี้

สตปิฏฐาน เปน “เอกายนมรรค” คอื เปนทางไปทางเดยีว เฉพาะบคุคล (คนๆ
เดยีวเทานัน้) เพือ่ใหไดรบัอานสิงส ๕ ประการ (ถงึมรรคผลนพิพาน) คอื

๑) สตฺตาน ํวสิทุธฺยิา เพือ่ความบรสิทุธิแ์หงสตัวทัง้หลาย
๒) โสกปรเิทวาน ํสมติกกฺมาย เพือ่ขามพนความโศก และความร่ำไร
๓) ทกุขฺโทมนสสฺาน ํอตถฺงคฺมาย เพือ่ความดบัสญูแหงทกุขและโทมนสั
๔) ญายสสฺ อธคิมาย เพือ่บรรลธุรรมทีค่วรรู
๕) นพิพฺานสสฺ สจฺฉกิริยิาย  เพือ่ทำนพิพานใหแจง

๑.๓.๒  ธรรมทีพ่งึถอืเปนหลกัปฏบิตั ิและธรรมทีพ่งึนำออก ของผบูำเพญ็สตปิฏฐาน
ธรรม ๒ ประการนี้ สำคญัมากแกผบูำเพญ็สตปิฏฐาน ๔  จะละทิง้เสยีมไิด

ถาละทิง้ กเ็สยีกมัมฏัฐาน  คอื
๔ อปุกรณกมัมฏัฐาน มหาสตปิฏฐาน และคริมิานนทสตูร สำหรบันกัธรรม และธรรมศกึษาชัน้เอก มหามกฏุราชวทิยาลยั

พมิพครัง้ที ่๑๑ พ.ศ.๒๕๓๕ หนา ๖๘-๗๗.
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๕ ความรทูัว่พรอม ๔ อยาง คอื รพูรอมถงึธรรม พรอมทัง้อรรถ (เหตแุละผล) ๑  ธรรมเปนทีส่บาย ๑  ทีโ่คจร (ที่ๆ  ควรไป) ๑
ความไมหลง (ความไมเผลอตวั) ๑  - ขทุทกนกิาย ธรรมบท อรรถกถา ภาค ๗ หนา ๑๐๑.

๑.๓.๒.๑ สมัปโยคธรรม คอืธรรมทีผ่บูำเพญ็สตปิฏฐานจะพงึถอืเปนหลกัปฏบิัติ
ไดแก
(ก) อาตาป  คือ มีความเพียรเผากิเลสใหเรารอน  ไมเกียจคราน

ไมทำยอหยอนไมทำๆ หยดุๆ  เหมอืนกิง้กา
(ข) สมัปชาโน๕ คอื มคีวามรตูวั ตืน่ตวั พรอมอยเูสมอ  ไมเผลอตวั

ตกอยใูนอำนาจของกเิลสนวิรณ  ไดแก ไมงวง  ไมหลบัใน  ไมฟงุซาน
ไปนอกเรือ่งพระกมัมฏัฐาน  เปนตน

(ค) สติมา คอื มสีติ  มคีวามระลกึกำหนดได  ตามเหน็อารมณ  คอื กาย
ในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ  และธรรมในธรรม  ทัง้ ณ ภายใน
และทัง้ ณ ภายนอก ไดอยเูสมอ  ไมปลอยใหจติไปยดึอารมณอืน่

๑.๓.๒.๒  ปหานงัคธรรม คอืธรรมทีผ่บูำเพญ็สตปิฏฐานควรนำออก ไดแก
(ก) อภชิฌา คือ ความยินดี  ไดแก ความโลภอยากได ยินดี พอใจ

ตดิอย ูอาลยัอย ูในรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ
(ข) โทมนสั  คอื ความยินราย  ไดแก พยาบาทนวิรณ คอื ความไมยนิดี

ในการประกอบกมัมฏัฐาน เมือ่วาโดยละเอยีดกค็อื นวิรณ๕  ทีค่วร
นำออก ซึง่ไดแก

- ถนีมทิธนวิรณ  คอื ความทอแท งวงเหงา หาวนอน
- วจิกิจิฉา คอื ความลงัเลสงสยั ไมแนใจ ในธรรมปฏบิตัิ
- พยาปาทะ คอื ความปองราย จองลางจองผลาญผอูืน่ รวม

ไปถงึความหงดุหงดิใจ ไมยนิดใีนการประกอบกมัมฏัฐาน
- อทุธจัจกุกกจุจะ คอื ความฟงุซาน รำคาญใจ ชอบแสวงหา

เรือ่งคนอืน่ มาซบุซบินนิทา
- กามฉันทะ คือ ความพอใจรักใครในกามคุณ ๕ คือ พอใจ

ตดิอย ู อาลยัอยใูนรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ
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๑.๓.๓ จำแนกสตปิฏฐาน ๔  และเหตทุีจ่ำแนก
๑.๓.๓.๑ สตปิฏฐาน จำแนกโดยอารมณเปน ๔  คอื

(ก) กายานปุสสนาสตปิฏฐาน สตกิำหนดพจิารณาเหน็กายในกาย
(ข) เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน สตกิำหนดพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนา
(ค) จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน สตกิำหนดพจิารณาเหน็จติในจติ
(ง) ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน สตกิำหนดพจิารณาเหน็ธรรมในธรรม

๑.๓.๓.๒ เหตทุีจ่ำแนกเปน ๔
เพราะ จรติ คอืความประพฤตเิปนอาจณิ เหมอืนความประพฤตชินดิ

ทีเ่ปนปกตขิองคนในโลก  เมือ่รวมเขา ม ี๔  จงึจำแนกสตปิฏฐานเปน ๔
เพือ่ใหสม หรอืเปน คปูรบักบัจรติ นั้นๆ

(ก) จรติ ๔
(๑) ตณัหาจรติอยางออน คอื เปนผตูดิกาย มงุกายเปนใหญ  มกั

รกัสวยรกังาม  อนัเปนไปตามสมยันยิม  แตเปลีย่นแปลงงาย
เมือ่เขานยิมกนัอยางไร  กเ็ปลีย่นแปลงไปอยางนัน้

(๒) ตณัหาจรติอยางแรงกลา คอื เปนผตูดิเวทนา  มงุสขุเวทนา
เปนใหญ มกัพอใจแตในความสะดวกสบายอยางเดียว  เปลีย่น
แปลงยาก  เพราะมกัถอืเอาตามความชอบของตน

(๓) ทฏิฐจิริตอยางออน คอื เปนผตูดิจติ  มงุจติเปนใหญ  มกัเหน็
วาจิตเทานั้นเปนสิ่งสำคัญ  ถาจิตไมถูกรบกวนใหเดือดรอน
ขนุมวั กเ็ปนทีพ่อใจ

(๔) ทฏิฐจิริตอยางแรงกลา คอื เปนผตูดิธรรมคอือารมณทีเ่กดิกบั
ใจ  หนกัอยใูนธรรม   มกัเหน็วาธรรมทีเ่กดิกบัจติเปนสิง่สำคญั
มกัหาเรือ่งทีช่อบมาใหจตินกึ

(ข) สตปิฏฐานเปนคปูรบักบัจรติ ๔
(๑) กายานปุสสนา เปนคปูรบัแก ตณัหาจรติอยางออน
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(๒) เวทนานปุสสนา เปนคปูรบัแก ตณัหาจรติอยางกลา
(๓) จติตานปุสสนา เปนคปูรบัแก ทฏิฐจิรติอยางออน
(๔) ธมัมานปุสสนา เปนคปูรบัแก ทฏิฐจิรติอยางกลา

๑.๔  อานิสงสแกผูบำเพ็ญ  คือ

ผบูำเพญ็สตปิฏฐาน ๔ นี ้ อยางสงู ๗ ป  อยางต่ำ ๗ วนั  พงึหวงัผลทัง้ ๒  อยางใด
อยางหนึง่  คอื

๑.๓.๔.๑ ความเปนพระอรหนัตในปจจบุนั
๑.๓.๔.๑  เมือ่อปุาทคิอืกเิลสเปนเหตเุขาไปยดึถอืยงัเหลอือย ู กถ็งึความเปนพระอนาคามี

ตอนที่ ๒

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

การพิจารณาสติปฏฐาน ๔  ณ ภายใน และ ณ ภายนอก๖

การมสีตพิจิารณาเหน็ กายในกาย เหน็เวทนาในเวทนา เหน็จติในจติ และ เหน็ธรรม
ในธรรม ณ ภายใน และ ณ ภายนอก

๒.๑  การมีสติพิจารณา ณ ภายใน

คอื เหน็ในเบือ้งตน (สวนหยาบ)  พจิารณากาย เวทนา จติ ธรรม ของตน  ใหเหน็
ตามธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิกอน   เชนวา พจิารณาเหน็สวนตางๆ ของรางกายของตวัเรา
เองวา ไมงดงาม เปนแตปฏกิลูโสโครก นาเกลยีด  หรอืเปนทีต่ัง้แหงปฏกิลูโสโครก นาเกลยีด
๖ พระราชญาณวสิฐิ, ทางมรรคผลนพิพาน ธรรมปฏบิตัถิงึธรรมกาย และพระนพิพาน, พมิพครัง้ที ่๑, มถินุายน ๒๕๔๐,

โรงพิมพ บรษิทั เอชทพี ีเพรส จำกดั หนา ๓๙๖-๓๙๘.
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ทัง้สิน้  และพจิารณาเหน็ความเกดิขึน้ เสือ่มไป คอืเหน็วา ไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ  เปนทกุข
(ทกุขฺ)ํ  เพราะแปรปรวนไป และ เปนของไมใชตวัตนของใครทีแ่ทจรงิ (อนตตฺา)

ในขัน้ละเอยีด พจิารณาเหน็กายในกาย และเวทนา จติ ธรรม ของกายในกาย ณ
ภายใน ตอๆ ไปจนสดุละเอยีด ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามเหตปุจจยัทีป่รงุแตง ดวย ปญุญาภิ-
สงัขาร (ปรงุแตงดวยบญุกุศล) อเนญชาภสิงัขาร (ปรงุแตงดวยฌานสมาบตัทิีไ่มหวัน่ไหว ไดแก
จตตุถฌาน ปญจมฌาน และ อรปูฌาน เปนตน)

อปญุญาภสิงัขาร (ปรงุแตงดวยบาปอกศุล)  ตามสายปฏจิจสมปุบาทธรรม  และที่
เปนโลกตุตรธรรม (พนโลก) พนความปรงุแตง   ไดแก

๒.๑.๑  กรณีปญุญาภสิงัขาร และ อเนญชาภสิงัขาร
กจ็ะพจิารณาเหน็กายในกายทีป่รงุแตงดวยบญุกศุล คณุความด ีทีไ่ปประกอบ

ทานกศุล ศลีกศุล และภาวนากศุล ในระดบัมนษุยธรรม ซึง่จะปรากฏกายมนษุย
ละเอยีด และ เวทนา จติ และ ธรรม ทีบ่รสิทุธิ ์ผองใส เปนสคุตภิพ

ในระดบัเทวธรรม กจ็ะปรากฏกายทพิย ทพิยละเอยีด และเวทนา จติ ธรรม
ทีเ่ปนสขุเวทนา ทีล่ะเอยีด ประณตี และบรสิทุธิ ์ผองใส ยิง่ไปกวากายมนษุย

ในระดับพรหมธรรม และรูปฌาน ก็จะปรากฏกายรูปพรหม รูปพรหม
ละเอยีด  และเวทนา จติ ธรรม ทีเ่ปนสขุเวทนา ทีล่ะเอยีด ประณตี บรสิทุธิ์
ผองใส และมรีศัมีสวางยิง่กวากายทพิย

ในระดบัอรปูฌาน  เปน อเนญชาภสิงัขาร กจ็ะปรากฏ กายอรปูพรหม
อรปูพรหมละเอยีด และเวทนา จติ ธรรม ทีเ่ปนสขุเวทนา ทีล่ะเอยีด ประณตี
บรสิทุธิ ์ผองใส และมีรศัมีสวางยิง่กวา กายรปูพรหม

และเหน็วา แมเปนกายในกาย ทีป่ระกอบดวยสุขเวทนาทีล่ะเอยีดประณตี
ดวยจิตที่บริสุทธิ์ผองใสในระดับโลกิยธรรม เปนสุคติภพ ก็ยังตองตกอยูใน
อาณตัแิหงไตรลกัษณ  หรอืมสีามญัญลกัษณะ คอื ไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ เปนทกุข
(ทกุขฺ)ํ เพราะแปรปรวนไป (วปิรณิามธมมฺโต)  และไมใชตวัตนทีแ่ทจรงิของ
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ใครๆ  (อนตตฺา)  เพราะไมอยใูนอำนาจ (อวสวตตฺนโต) ของใครๆ วา จงอยาแก
(มา ชรีนตฺ)ุ   จงอยาตาย (มา มยีนตฺ)ุ

๒.๑.๒ กรณอีปญุญาภสิงัขาร (ปรงุแตงดวยบาปอกศุล)
กจ็ะพจิารณาเหน็กายในกายภายใน ทีป่รงุแตงดวยบาปอกศุลคอืความชัว่

ไดแก  กายทจุจรติ  วจีทจุจรติ และมโนทจุจรติ ปรากฏเปนกายมนษุยละเอยีด
ทีซ่อมซอ เศราหมอง ดวยทกุขเวทนา ดวยจติใจ (เหน็-จำ-คดิ-ร)ู ทีม่วัหมอง
และดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายกข็นุมวั เปนทคุคติภพไป

และเหน็วา ตองตกอยใูนอาณตัแิหงไตรลกัษณะ หรอืมสีามญัญลกัษณะ คอื
ความเปนอนจิจงั ทกุขงั และอนตัตา อกีเชนกนั

๒.๑.๓ กรณเีปนโลกตุตรธรรม (พนโลก) พนความปรงุแตง
ก็จะเหน็เปนกายธรรม คอื “ธรรมกาย” ปรากฏ  ตัง้แตธรรมกายโคตรภู

หยาบ-ละเอยีด, ธรรมกายพระโสดาหยาบ-ละเอยีด, ธรรมกายพระสกทิาคา
หยาบ-ละเอยีด, ธรรมกายพระอนาคาหยาบ-ละเอยีด และธรรมกายพระอรหตั
หยาบ-ละเอยีด ซึง่ ถายงัละสญัโญชน กเิลสเครือ่งรอยรดัใหตดิอยกูบัโลก อยาง
นอย ๓ ประการ คอื สกักายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา และสลีพัพตปรามาส  ยงัไมได
กย็งัไมนบัวาไดเขาถงึ-ร-ูเหน็ และ เปนธรรมกายทีม่ัน่คงเทีย่งแท ถาวร คอื
ยงัอาจเหน็ๆ หายๆ ได ตอเมือ่ละสญัโญชนไดแลวเพยีงไร กจ็งึเปนธรรมกาย
มรรค-ผล-นพิพาน ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิดเพยีงนัน้

๒.๒  การมีสติพิจารณา ณ ภายนอก

คอื ในเบือ้งตน (ขัน้หยาบ) พจิารณากาย เวทนา จติ และธรรม ของคนอืน่ ใหเหน็
ตามธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิ เทยีบเคยีงกันกบัของเรา วา ของเรามสีภาวะตามธรรมชาตเิปน
เชนไร  ของผอูืน่กเ็ปนเชนนัน้  เปนตนวา พจิารณาเหน็สวนตางๆ ของรางกายเราเปนแต
ปฏกิลู  หรอืเปนทีต่ัง้แหงปฏกิลู โสโครก นาเกลยีด อยางไร  ของผอูืน่กเ็ปนอยางนัน้
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กาย เวทนา จติ ธรรม ของเราเอง เปนสงัขารธรรมทีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตง
มคีวามเกดิ แก เจบ็ และตาย เปนธรรมดา   มสีามญัญลกัษณะ คอืเปนอนจิจงั ทกุขงั และ
อนตัตา เชนไร  ของผอูืน่กเ็ปนเชนนัน้

ในขัน้ละเอยีด เมือ่พจิารณาเหน็กายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรม
ในธรรม ทัง้ของตนเอง และของผอูืน่ จากกายสุดหยาบคอืกายมนษุย ไปสดุละเอยีด คอื
ถงึกายธรรมเพยีงใด สวนทีห่ยาบนัน่แหละ เปน ณ ภายนอก สวนทีพ่จิารณาเหน็ละเอยีด
เขาไปเปน ณ ภายในตอๆ ไปจนสดุละเอยีด   เปนตนวา

เม่ือปฏบิตัไิดเขาถงึ-ร-ูเหน็ และเปนกายมนษุยละเอยีด   กาย เวทนา จติ และ
ธรรม ของกายมนษุยหยาบเปน ณ ภายนอก  ของกายมนษุยละเอยีดเปน ณ ภายใน

เม่ือปฏบิตัถิงึกายทพิย  กาย เวทนา จติ ธรรม ของกายมนษุยละเอยีด เปน ณ
ภายนอก  ของกายทพิยเปน ณ ภายใน ตอๆ ไปจนสดุละเอยีดอยางนี ้ เมือ่เขาถงึกาย
เวทนา จติ และธรรม ทีล่ะเอยีดๆ เขาไปนัน้   เวทนาของกายหยาบกเ็ปนทกุขเวทนา
ของกายละเอยีดก็เปนสขุเวทนา ตอๆ ไปเปนลำดบั จนถงึธรรมกาย ซึง่เปนกายพนโลก
กเ็ปนอเุบกขาเวทนาไป
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ตอนที่ ๓
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การบำเพ็ญสติปฏฐาน: สมถวิปสสนา๗

๓.๑  ขัน้สมถกมัมฏัฐาน

คอืขัน้ของการอบรมจติใจ ใหสงบ ใหหยดุ  ใหนิง่  เปนสมาธ ิแนบแนน มัน่คง เปนธรรม
เครื่องใหสงบระงับจากกิเลสนิวรณเครื่องกั้นปญญา ใหออนโยนควรแกงานวิปสสนาปญญา
ไดแก การพจิารณา

นวิรณปพพะ  ขอกำหนดดวยนวิรณ  ๕  คอื  การมสีตพิจิารณาเหน็ธรรมคอืนวิรณ ๕
ไดแก กามฉนัทะ ๑ พยาบาท ๑ ถนีมทิธะ ๑ อทุธจัจกกุกจุจะ ๑ วจิกิจิฉา ๑

ปฏกิลูมนสกิารปพพะ  ขอกำหนดดวยของนาเกลยีด  หรอืกายคตาสต ิคอืการมสีติ
พจิารณาเหน็สวนตางๆ ของรางกาย  ไดแก ผม ขน เลบ็ ฟน หนงั เนือ้ เอน็ กระดกู ฯลฯ
ตามทีเ่ปนจรงิ  วาเปนแตปฏกิลูหรอืทีต่ัง้แหงปฏกิลู โสโครก นาเกลยีด

นวสวีถกิาปพพะ   ขอกำหนดดวยปาชา ๙ คอืซากศพทีต่ายแลว มอีาการตางๆ เปนตน
กลาวคอื บรรดาพระกมัมฏัฐาน ทีพ่ระโยคาวจรกำหนด “องคบรกิรรมนมิติ” นกึให

เหน็ดวยใจ เชน  ตจปญจกกมัมฏัฐาน (มลูกมัมฏัฐาน) ทีใ่หนกึเหน็ ผม ขน เลบ็ ฟน หนงั
และกำหนดองคบรกิรรมภาวนา วา “เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ” กด็ ีจนเกดิอคุคหนมิติ
ถงึ ปฏภิาคนมิติ อนัเปนสมาธแินบแนน ถงึ อปัปนาสมาธ ิเบือ้งตนของปฐมฌาน กด็ ี  หรอื
การมีสตพิจิารณา เหน็ลมหายใจเขาออก ดวยองคบรกิรรมภาวนา “พทุโธๆๆ” กด็ ีการ
พจิารณาเหน็อาการทีท่อง (นาภ)ี พองยบุ ดวยองคบรกิรรมภาวนา “ยบุหนอ พองหนอๆๆ”
กด็ ีหรอื การกำหนดองคบรกิรรมนมิติ นกึใหเหน็ดวงแกวกลมใส ดวยองคบรกิรรมภาวนา
วา “สมัมาอรหงัๆๆๆ” ก็ดี ทีอ่ยใูนขัน้เปนอบุายวธิใีหไดอคุคหนมิติ ถงึปฏภิาคนมิติ ให
ใจสงบ หยดุนิง่ เปนสมาธแินบแนนมัน่คง ถงึขัน้อปุจารสมาธิ และอปัปนาสมาธ ิอนัเปน
๗ พระราชญาณวสิฐิ, ทางมรรคผลนพิพาน ธรรมปฏบิตัถิงึธรรมกาย และพระนพิพาน, พมิพครัง้ที ่๑, มถินุายน ๒๕๔๐,

โรงพมิพ บรษิทั เอชทพี ีเพรส จำกดั หนา ๓๙๙-๔๐๑.
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เบื้องตนของปฐมฌาน ซึ่งมีผลใหจิตใจสงบระงับจากกิเลสนิวรณเครื่องกั้นปญญา เปน
“จติตวสิทุธิ” ออนโยนควรแกงาน   เหลานีท้ัง้หมด เปนขัน้สมถกมัมฏัฐานทัง้สิน้

อนึง่ ถาตราบใดทีย่งัมกีารกำหนดองคบรกิรรมนมิติ (นกึใหเหน็ดวยใจ) และมกีาร
กำหนดองคบรกิรรมภาวนา (นกึทองในใจ)  แมจะมคีวามหมายทีแ่สดงความไมเทีย่ง หรอื
ความเกดิ-ดบั ประการใดๆ กต็าม  เมือ่ใจยงัไมสงบ ไมหยดุนิง่ถงึอปัปนาสมาธ ิเปน “จติต
วสิทุธ”ิ (จติใจสงบจากกเิลสนวิรณ) แลว “วปิสสนาปญญา” คอื ปญญาอนัเหน็แจงชดัสภาวะ
ของสงัขารธรรมทัง้ปวงวาเปนของไมเทีย่ง เปนทกุข และมใิชตน ยงัไมเกดิขึน้จรงิๆ แลว
ตราบนัน้พระกมัมฏัฐานนัน้ยงัเปนขัน้สมถะ  ยงัไมถงึขัน้วปิสสนา คอื ยงัไมเปนตวัวปิสสนา
(วิสุทธิ ๕)   โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตั้งแตมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (วิสุทธิที่ ๓) และ
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (วิสุทธิที่ ๔)  อันเปนขั้นเจริญวิปสสนาญาณทั้ง ๙ ตั้งแต
อทุยพัพยญาณ (ปรชีาญาณคำนงึเหน็ทัง้ความเกดิและความดบั) ตอไป  เปนลำดบั  จนถงึ
สจัจานโุลมกิญาณ (ปรชีาญาณเปนไปโดยสมควรแกการกำหนดอรยิสจั)

๓.๒  ขั้นอนุปสสนา

คอืเมือ่พระโยคาวจรอบรมจติใจ  ใหสงบ ใหหยดุ ใหนิง่ ถงึข้ันอปัปนาสมาธ ิอนัเปน
เบือ้งตนของปฐมฌาน ประกอบดวยองค ๕ คอื วติก วจิาร ปต ิสขุ เอกคัคตา อนัเปนธรรม
เครือ่งกำจดักิเลสนวิรณเครือ่งกัน้ปญญานัน้  เปน “จติตวสิทุธิ” แลว    มสีตพิจิารณา เหน็
กายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม บรรดาทีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตง
ชือ่วา “สงัขาร/สงัขตธรรม” ทัง้ปวง ใหเหน็แจงชดัตามธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิ วา มสีามัญญ-
ลกัษณะ คอืมีลกัษณะทีเ่ปนเองโดยธรรมชาตเิสมอกนัหมด ที่ไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ เปนทกุข
(ทกุขฺ)ํ เพราะตองแปรปรวนไปเปนธรรมดา (วปิรณิามธมมฺโต) จงึมใิชตวัตน บคุคล เรา-
เขา ของเรา-ของเขา (อนตตฺา)  นีเ้ปน “วปิสสนาปญญา” ทีเ่กดิข้ึนแจงชดั ตัง้แตมคัคามัคค-
ญาณทสัสนวสิทุธ ิ ปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธ ิ  เจรญิวปิสสนาญาณทัง้ ๙ ตอไป ตัง้แต
อทุยพัพยญาณ  จนถงึสจัจานโุลมกิญาณ  ปรชีาญาณเปนไปสมควรแกการกำหนดรอูรยิสจั ๔
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๓.๓  ขั้นโลกุตตรวิปสสนา

คอื เมือ่พระโยคาวจร เจรญิวปิสสนาปญญาแลว  ใชตาหรอืญาณธรรมกาย พจิารณา
เหน็ธรรมในธรรม อนัม ีอรยิสจั ๔ และปฏจิจสมปุบาทธรรม ๑๒ เปนตนตอไป  จนเหน็
แจงแทงตลอดพระอรยิสจั ๔ เปนไปในญาณ ๓ (สจัจญาณ กจิจญาณ และกตญาณ) มี
อาการ ๑๒   นีเ้ปน “โลกตุตรปญญา” อนัเปนลำดบัแหงญาณทสัสนวสิทุธ ิ(วสิทุธทิี ่๕)

ขณะเมือ่ธรรมกายทำนโิรธถงึอายตนะนพิพาน   โคตรภญูาณยดึหนวงพระนพิพาน
เปนอารมณ  มรรครวมเปนเอกสมงัค ี    มรรคจติมรรคปญญาเกดิและเจรญิขึน้ เปน
โลกตุตรมรรค (มรรคญาณ) ทำหนาทีป่หาน (ละ) สญัโญชนกเิลสเครือ่งรอยรดัใหตดิอยู
กบัโลกอยางนอย ๓ ประการ คอื สกักายทฏิฐิ วจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส ไดแลว  กาวลวง
ขามโคตรปถุชุน เปนพระอรยิบคุคล บรรลอุรยิมรรค อรยิผล ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด
แลว   ธรรมกายอรยิผลนัน้เขาผลสมาบตั ิ พจิารณามรรค ผล กเิลสทีล่ะได และกเิลส
ทีย่งัเหลอื (กรณพีระเสขบคุคล)   และ พจิารณาพระนพิพาน อนัเปน วสิงัขาร/อสงัขตธรรม
ดวยปจจเวกขณญาณ ใหเหน็แจงพระนพิพานทัง้โดยสภาวะ ผทูรงสภาวะ และอายตนะ-
นพิพาน วา เปนวสิงัขาร/อสงัขตธรรม ทีไ่มประกอบดวยปจจยัปรงุแตง (อสงขฺต)ํ เปน
ธรรมชาตทิีไ่มมคีวามเกดิ (อชาต)ํ อกี   จงึไมมคีวามแก (อชร)ํ  ไมเจบ็ไข (อพยฺาธ/ิ
อนาพาธ)ํ   ไมเคลือ่น (อจจฺตุ)ํ คอื ไมตาย (อมต)ํ  เปนธรรมชาตทิีค่งที ่(ตาท)ิ  ทีเ่ทีย่ง
(นจิจฺ)ํ  เปนบรมสขุ (นพิพฺาน ํปรม ํสขุ)ํ   ยัง่ยนื (ธวุ)ํ  มัน่คง (สสสฺตํ)  เปนธรรมมเีจาของ
(สสามกิ)ํ  คอืเปนธรรมเฉพาะของพระอรยิเจาพระอรหนัตเจา ผไูดบรรลแุลว

ดงัพระพทุธดำรสัวา
“ชญฺา นพิพฺานมตตฺโน - พงึรพูระนพิพานของตน”

ดงัมอีรรถาธบิายวา
“ความวา  พระนพิพาน อนัเปนอสงัขตธาต ุนำมาซึง่ความสขุโดย

สวนเดยีว โดยเปนอารมณอนัดเียีย่มแกมรรคญาณและผลญาณ ซึง่ได
โวหาร [ชือ่] วา “อตัตา”  เพราะพระนพิพาน ไมเปนอารมณของปถุชุน
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อืน่ แมโดยทีส่ดุความฝน   แตเพราะพระนพิพานเปนแผนกหนึง่แหง
มรรคญาณและผลญาณนั้น ของพระอริยเจาทั้งหลาย  และเพราะ
พระนพิพานเปนเชนกบัอตัตา จงึตรัสวา “อตตฺโน” (ของตน).”๘

อนัแสดงอตัตลกัษณะ คอื ลกัษณะทีเ่ปน “อตัตา” (ตวัตน) แท ทีต่รงกนัขามกบั
อนตัตลกัษณะของสงัขาร/สงัขตธรรมทัง้ปวงทกุประการ  ดงัพระสารบีตุรไดแสดงธรรม
ไวในเรือ่ง “ภกิษยุอมไดอนโุลมขนัต ิ(พจิารณาเหน็เบญจขนัธดวยปญญา  โดยความเปนของ
ไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา) ดวยอาการ ๔๐   หยัง่ลงสสูมัมตัตนยิาม (ยอมหยัง่ลงในขณะ
แหงมรรคและผล) คอืยอมหยัง่ลงสคูวามเทีย่ง ตอการบรรลมุรรค ผล นพิพาน ดวยอาการ ๔๐๙

นีเ้ปน “โลกตุตรปญญา”

ตอนที่ ๔
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วิธีพิสดารกาย สุดกายหยาบกายละเอียด๑๐

สำหรบัผปูฏบิตัไิด ถงึ ๑๘ กาย แลว ใหฝกพสิดารกายสดุกายหยาบกายละเอยีดอกี
ตอไป ใหเปน วสี   คอืใหคลองแคลวชำนาญ  เพือ่เปนพืน้ฐานสำคญัในการเจรญิวชิชาชัน้สงู
และทำนโิรธดบัสมทุยั (ไมใชนโิรธสมาบตั)ิ    วธิปีฏบิตัคิอื

เบือ้งตน ใหรวมใจของทกุกายอย ูณ ศนูยกลาง ธรรมกายอรหตัทีส่ดุละเอยีด คอื
ใหศนูยกลาง ดวงธรรม และ เหน็-จำ-คดิ-ร ู(คอืใจ) ของแตละกาย จากกายสดุหยาบ (คอื
กายมนษุย) ตอๆ ไปจนสดุละเอยีด (คอื ธรรมกายอรหตัละเอยีด) ซอนอยตูรงกลางของ
๘ พระธรรมปาลเถระ, อรรถกถาขทุทกนกิาย อทุานคาถา, โรงพมิพวญิญาณ พ.ศ.๒๕๓๓ หนา ๓๐๑.
๙ พระไตรปฏกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๓๑, ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค, ขอ ๗๓๕, หนา ๖๒๙-๖๓๔.
๑๐ พระราชญาณวสิฐิ, ทางมรรคผลนพิพาน ธรรมปฏบิตัถิงึธรรมกาย และพระนพิพาน, พมิพครัง้ที ่๑, มถินุายน ๒๕๔๐,

โรงพิมพ บรษิทั เอชทพี ีเพรส จำกดั หนา ๒๖๑-๒๖๒.
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กลางซึ่งกันและกัน จากกายสุดหยาบ ถึงกายสุดละเอียด แลวเราทำใจของเราใหเปน
ธรรมกายอรหตัทีส่ดุละเอยีด คอืดบัหยาบไปหาละเอยีดอยเูสมอ  แลว

ใจของธรรมกาย หยดุนิง่ (เพง) ลงทีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยหยาบ
จนใสละเอยีด  จนหยดุนิง่ถกูสวน  ศนูยกลางจะขยายวางออกไป  แลวจะปรากฏ กายมนษุย
ละเอยีด ขึน้มาใหม   กห็ยดุในหยดุ กลางของหยดุ กลางของกลางๆๆ ดวงธรรมทีท่ำใหเปน
กายมนษุยละเอยีด นัน้ตอไป   หยดุนิง่ถกูสวน กจ็ะปรากฏกายมนษุยละเอยีดในกายมนษุย
ละเอยีด ตอๆ ไปจนสดุละเอยีด  หยดุนิง่กลางของกลางๆๆ ศนูยกลางดวงธรรม ทีท่ำใหเปน
กายมนษุยละเอยีด ทีส่ดุละเอยีดนัน้ตอไป   ถกูสวนเขา ศนูยกลางดวงธรรม จะขยายวางออก
ไป แลวจะปรากฏกายทพิย ขึน้มาใหม  โตใหญ ใสละเอยีด เปน ๒ เทาของกายมนษุย   กใ็ห
หยุดนิ่ง (เพง) ลงที่ศูนยกลางดวงธรรมที่ทำใหเปนกายทิพยตอไป ใหใสแจม  ก็จะปรากฏ
กายทพิยในกายทพิยตอๆ ไปจนสดุละเอยีด ...  แลวกจ็ะปรากฏ กายรปูพรหมในกายรปูพรหม
ตอๆ ไปจนสดุละเอยีด  กใ็หปฏบิตัไิปแบบเดยีวกนั ใหถงึกายอรปูพรหมในกายอรปูพรหม
จนสดุละเอยีด

ธรรมกายโคตรภูในธรรมกายโคตรภู จนสดุละเอยีด
ธรรมกายพระโสดาบนัในธรรมกายพระโสดาบนั จนสดุละเอยีด
ธรรมกายพระสกทิาคามีในธรรมกายพระสกทิาคามี จนสดุละเอยีด
ธรรมกายพระอนาคามีในธรรมกายพระอนาคามี จนสดุละเอยีด
ธรรมกายพระอรหตัในธรรมกายพระอรหตั จนสดุละเอยีด
ใหใสละเอยีด ทัง้ดวงทัง้กายและทัง้องคฌาน (ปรากฏเหมอืนอาสนะรองรบักายละเอยีด

สณัฐานกลมใสรอบตวั  หนาประมาณ ๑ ฝามอืของแตละกายละเอยีด  จะมปีระจำทกุกาย
ตัง้แตกายมนษุยละเอยีดไปจนสดุกายละเอยีด)

นีเ้รยีกวา  การพสิดารกาย สดุกายหยาบ-กายละเอยีด
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ตอนที่ ๕
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วิธีซอนกาย-สับกาย และพิสดารกาย ซอนสับทับทวี๑๑

สำหรบัผทูีถ่งึธรรมกาย เจรญิภาวนาไดถงึ ๑๘ กาย และฝกพสิดารกายจนสดุหยาบ
สดุละเอยีดแลว กใ็หฝกซอนกาย-สบักายตอไป เพือ่เปนพืน้ฐานสำคญัของการเจรญิวชิชาที่
ละเอยีดๆ ไดดยีิง่ขึน้   กอนอืน่ ใหรวมใจของทกุกายใหอย ูณ ศนูยกลางกายพระอรหตั
องคที่ละเอียดที่สุด  แลวใหเอากายที่ละเอียดที่สุดหรือใหญที่สุดไวขางใน ซอนเขาไปใน
กายที่ละเอียดรองลงมา หรือที่หยาบกวา เล็กกวา ซึ่งเอาไวขางนอก  เปนตนวา เอากาย
พระอรหตัสดุละเอยีด ซึง่เอาไวขางใน  ซอนเขาไปในกายพระอรหตัทีห่ยาบกวา ซึง่เอาไว
ขางนอก   แลวกเ็อากายพระอรหตัหยาบซอนเขาไปในกายพระอนาคามลีะเอยีดและกาย
พระอนาคามีหยาบ  แลวเอากายพระอนาคามีหยาบซอนเขาไปในกายพระสกิทาคามี
ละเอยีดและกายพระสกทิาคามหียาบ   แลวเอากายทีล่ะเอยีดซอนเขาไปในกายทีห่ยาบกวา
ไปเรือ่ย จนถงึกายมนษุยหยาบ  โดยใหศนูยกลางกายและดวงธรรมของทกุกายตรงกนัหมด
เปนจดุเดยีวกนั  นีเ้รยีกวา ซอนกาย

แลวทนีี ้ใหเอากายหยาบ คอืเริม่ตัง้แตกายมนษุยหยาบ ซึง่เอาไวขางใน  ซอนเขาไป
ในกายทีล่ะเอยีดกวา คอื กายมนษุยละเอยีด ซึง่เอาไวขางนอก,   แลวกเ็อากายมนษุยละเอยีด
ซอนเขาไปในกายทิพยหยาบกายทิพยละเอียด  เปนการเอากายเล็กซอนกลับเขาไปใน
กายใหญกวาเรือ่ยๆ  เขาไปจนถงึกายพระอรหตัละเอยีด   นีเ้รยีกวา สบักาย

ทนีี ้ถาจะใหดยีิง่ขึน้ไปอกี  กใ็หพสิดารกายจนสดุหยาบสดุละเอยีดเสยีกอน   แลว
จึงซอนกายสุดละเอียดในขณะที่พิสดารกายลงมาจนถึงกายสุดหยาบ  แลวจึงสับกาย
สดุหยาบในขณะทีพ่สิดารกายขึน้ไปจนถงึกายสดุละเอยีด  เรยีกวา ซอนสบัทบัทวี   โดย
วธินีี ้จะทำใหทัง้กายและดวงธรรมของกายสดุหยาบสดุละเอยีดใสสะอาดบรสิทุธิด์ ี และมสีมาธิ
ทีม่ัน่คง   เปนทางเจรญิวชิชาไดอยางกวางขวาง ไมมปีระมาณ
๑๑ พระราชญาณวสิฐิ, ทางมรรคผลนพิพาน ธรรมปฏบิตัถิงึธรรมกายและพระนพิพาน, พมิพครัง้ที ่ ๑, มถินุายน ๒๕๔๐,

โรงพมิพ บรษิทั เอชทพี ีเพรส จำกดั หนา ๒๖๕.
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วิธีเจริญสมาธิ: รูปฌาน ๔๑๒

ผทูีถ่งึธรรมกาย และเจรญิภาวนาจนถงึ ๑๘ กายแลว กใ็หรวมใจทกุกายใหอย ูณ ศนูย
กลางกายพระอรหัตองคที่ละเอียดที่สุด แลวใจของธรรมกายพระอรหัต ก็เพงลงไปที่ศูนย
กลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย   เมือ่ใจหยดุไดถกูสวน ประกอบดวยองค ๕ ไดแก วติก
วจิาร คอืตรกึตรองประคองนมิติ  ปต ิสขุ และเอกคัคตา กจ็ะเหน็องคฌานปรากฏขึน้รองรบั
กายมนษุย เหมอืนดงัอาสนะรองรบัทีน่ัง่ฉะนัน้ มลีกัษณะเปนวงกลมใส  สวนหนาประมาณ
หนึง่คบื ขนาดกวางเต็มหนาตกัพองาม   องคฌานทีเ่หน็เกดิข้ึนนีไ้มเฉพาะแตกบักายมนษุย
เทานัน้  หากแตปรากฏขึน้รองรบักายทกุกาย จนถงึกายพระอรหตัพรอมกนัหมด นีเ้ปนปฐมฌาน

แลวใจของธรรมกายกเ็พงไปทีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายทพิยหยาบและทพิย
ละเอยีดตอไปอกี   เมือ่ใจหยดุนิง่ไดถกูสวนละเอยีดหนกัเขา  จนละ วติก วจิาร ไดแลว  องคฌาน
เดมิกจ็ะวางหายไป  แลวปรากฏองคฌานใหมเกดิข้ึนมาแทนทีอ่กี   ใสละเอยีดกวาเดมิทัง้ฌาน
และกาย   นีเ้ปน ทตุยิฌาน

ใจของธรรมกาย กเ็พงลงไปทีก่ลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายรปูพรหมหยาบและรปูพรหม
ละเอยีดอกี  เมือ่ใจหยดุถูกสวน และละเอยีดหนกัเขา จนปตหิมดไป  องคฌานเดมิกจ็ะวางหาย
ไป  แลวปรากฏองคฌานเกดิขึน้มาใหม  ใสละเอยีดกวาเกา ทัง้ฌานและกาย  นีเ้ปน ตตยิฌาน

ใจของธรรมกาย ก็เพงลงไปที่กลางดวงธรรมที่ทำใหเปนกายอรูปพรหมหยาบและ
อรปูพรหมละเอยีดอกีตอไป   เมือ่ใจหยดุนิง่ถกูสวน ละเอยีดหนกัเขา  จนสขุหายไป  คงเหลอื
แตเอกคัคตาจติ คอืความทีจ่ติมอีารมณเปนหนึง่  นิง่เปนอเุบกขาอย ู  องคฌานเดมิกจ็ะวาง
หายไป และปรากฏองคฌานใหมเกิดขึ้นแทนที่ ใสละเอียดยิ่งกวาเดิม ทั้งฌานและกาย
นี้เปนจตุตถฌาน
๑๒ พระราชญาณวสิฐิ, ทางมรรคผลนพิพาน ธรรมปฏบิตัถิงึธรรมกายและพระนพิพาน, พมิพครัง้ที ่ ๑, มถินุายน ๒๕๔๐,

โรงพิมพ บรษิทั เอชทพี ีเพรส จำกดั หนา ๒๖๒-๒๖๓.
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เมือ่เขาใจวธิเีขาฌานสมาบตัติัง้แตเบือ้งตน ปฐมฌาน ไปจนถงึจตตุถฌาน  โดยอนโุลม
(ตัง้แตตนไปหาปลาย) แลว   กจ็งฝกหดัถอยกลบัจากจตุตถฌาน ลงมาถงึปฐมฌาน เปน
ปฏโิลม (จากปลายมาหาตน)  ใหเกิดความชำนาญ (วส)ี  ทัง้ในการเขา การออก การทรง
ฌาน และการพจิารณาอารมณฌานเหลานี ้ใหแมนยำ

ตอนที่ ๗
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วิธีเจริญสมาธิ: อรูปฌาน ๔ และสมาบัติ ๘๑๓

สำหรบัทานทีถ่งึธรรมกาย และไดฝกหดัซอนสบัทบัทว ีจนสดุกายหยาบ และกายละเอยีด
และเจริญรูปฌานทั้ง ๔  โดยอนุโลมและปฏิโลมแลว   ในลำดับนี้ก็จะไดสอนวิธีการเขา
อรปูฌาน ๔ อกีตอไป

เบือ้งตน กใ็หทกุทานรวมใจใหหยดุนิง่อย ูณ ศนูยกลางกายพระอรหตัองคทีล่ะเอยีด
ที่สุด  แลวใจของธรรมกายเพงลงไปที่ศูนยกลางกาย  เขารูปฌานทั้ง ๔  อันมีปฐมฌาน
ทตุยิฌาน ตตยิฌาน และจตตุถฌาน ตามลำดบั  ใหใสละเอยีดทัง้ฌานและกาย

เมื่อเจริญฌานถึงจตุตถฌานแลว ก็ใหถอยอารมณฌานกลับลงมาสูปฐมฌาน เปน
ปฏโิลม แลวใหใจของธรรมกายนอมเขาสเูหตวุางของปฐมฌานนัน้   พจิารณาเอาอากาศที่
วางเปลาเปนอารมณ   องคฌานเดมิกจ็ะวางหายไป   เมือ่จติละเอยีดหนกัเขา กจ็ะปรากฏ
องคฌานใหมบงัเกดิขึน้รองรบัธรรมกาย ใสละเอยีดหมดทัง้ฌานและกาย  นีเ้ปน อากาสา-
นญัจายตนฌาน

แลวก็ใหใจของธรรมกาย นอมเขาไปในรใูนเหตวุาง ของทตุยิฌาน  เพงพจิารณาเอา

๑๓ พระราชญาณวสิฐิ, ทางมรรคผลนพิพาน ธรรมปฏบิตัถิงึธรรมกาย และพระนพิพาน, พมิพครัง้ที ่๑, มถินุายน ๒๕๔๐,
โรงพิมพ บรษิทั เอชทพี ีเพรส จำกดั หนา ๒๖๕-๒๖๗.
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วญิญาณเปนอารมณ  องคฌานเดมิกจ็ะวางหายไป  แลวจะปรากฏองคฌานใหมเกดิข้ึนรอง
รบัธรรมกายอกี ใสละเอยีดหมดทัง้ฌานและกายยิง่ข้ึนไปอกี นีเ้ปน วญิญาณญัจายตนฌาน

กใ็หใจของธรรมกายนอมเขาไปในเหตวุางของตตยิฌานตอไปอกี   เพงพจิารณาในรู
ทีล่ะเอยีดในเหตวุางเปลา  ไมมอีะไรเปนอารมณ  องคฌานเดมิกจ็ะวางหายไปอกี  แลวจะ
ปรากฏองคฌานใหมบงัเกดิขึน้รองรบัธรรมกาย  ใสละเอยีดหมดทัง้ฌานและกายยิง่ขึน้ไปอกี
นีเ้ปน อากญิจญัญายตนฌาน

ทนีี ้ กใ็หใจของธรรมกายนอมลงไปในเหตวุางของจตตุถฌาน  เพงพจิารณาตอไปอกีวา
สญัญาเตม็วาง คอือารมณทีว่างเปลานี ้ จะวามสีญัญาอยกูไ็มใช จะวาไมมสีญัญาอยกูไ็มเชงิ
เพราะละเอียดสุขุมนัก   เมื่อเพงพิจารณาไปจนจิตละเอียดหนัก ก็จะปรากฏองคฌานใหม
เกิดขึ้นแทนที่องคฌานเดิมที่วางหายไปอีก  ใสละเอียดยิ่งนัก หมดทั้งฌานและกาย นี้เปน
เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน

เมือ่ไดฝกเจริญรปูฌาน ๔ และอรปูฌาน ๔ รวมเปนสมาบตั ิ๘  โดยอนโุลมดงันีแ้ลว
กใ็หฝกถอยอารมณฌานจากเนวสญัญานาสญัญายตนฌาน กลบัลงมาสปูฐมฌาน เปนปฏโิลม
จนชำนาญ

เมือ่ทานเขาใจในวธิเีจรญิสมาบตั ิ๘ โดยอนโุลมและปฏโิลมแลว กใ็หดำเนนิไป ๗ เทีย่ว
ธรรมกายกย็ิง่ใสละเอยีดทีส่ดุ กใ็หปลอยอปุาทานในขนัธ ๕ และความยนิดใีนฌานนัน้  โดย
รวมใจหยดุนิง่ในไสกลางของกลางๆๆๆๆ  ไปเรือ่ยๆ  กจ็ะรสูกึเหมอืนมแีรงดึงดดูไปยงัอายตนะ
หนึ่ง ที่ใสละเอียด สุขุมลุมลึกอยางยิ่ง   นี้แปลวาธรรมกายเดิมนั้นตกศูนยเขาอายตนะนี้
แลวธรรมกายทีส่ดุละเอยีดกป็รากฏขึน้ใหมในอายตนะนี ้ ใสละเอยีดหนกัยิง่ข้ึนไปอกี

ใหทานพจิารณาดใูหทัว่วา อายตนะนีเ้ปนอะไร  มลีกัษณะอยางไร ใหรวมใจหยดุใน
หยดุ กลางของหยดุ ในหยดุไปเรือ่ย  พรอมดวยตรกึถามไปทีศ่นูยกลางพระธรรมกายนัน่แหละ
กจ็ะทราบไดวาเปนอายตนะอะไร    ถายงัไมมญีาณหยัง่รวูาเปนอายตนะอะไร   กใ็หรวมใจ
หยดุในหยดุ นิง่แนน ลงไปทีก่ลางของกลางๆๆๆ กายพระอรหตัทีส่ดุละเอยีดตอไปอกี  กจ็ะ
ทราบไดดวยญาณพระธรรมกายของตนเอง
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เมือ่รแูนวา อายตนะ นัน้ คอือะไรแลว กจ็งซอนสบัทบัทว ีกบัพระนพิพาน หรอืธรรมกาย
ทีล่ะเอยีดๆ ตอๆ ไป จนสดุละเอยีด  กลางของกลางๆๆ ไปเรือ่ย  ไมถอยหลงักลบั  หาก
ประสงคจะทราบขอธรรมใด กใ็หตรกึถามไปทีศ่นูยกลางกายธรรมทีส่ดุละเอยีดนัน้แหละ   กจ็ะ
มญีาณหยัง่รไูดดวยตนเอง ตามภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด   และหากอธษิฐานปรารถนาสิง่ใดๆ ที่
ชอบ กจ็ะสมปรารถนาตามควรแกคณุธรรมและบญุบารมทีีไ่ดเคยสรางสมอบรมมา

แมภายหลงัแตการหยดุพกัแลว กจ็งหมัน่รวมใจหยดุในหยดุ ณ ศนูยกลางกายธรรมที่
ละเอยีดทีส่ดุในอายตนะนีอ้ยเูสมอ  แลวทานจะประจกัษในคณุคาของการปฏบิตัธิรรมตามแนว
วชิชาธรรมกายนีด้วยตวัของทานเอง  อยางทีท่านไมเคยไดประสบมากอน

ในทางปฏบิตั ิเมือ่ไดซอนสบัทบัทวสีดุกายหยาบกายละเอยีด จนทกุกายใสบรสิทุธิด์แีลว
กเ็จรญิสมาบตั ิ (รปูฌาน ๔  อรปูฌาน ๔) โดยอนโุลมและปฏโิลม ตามระดบัภมูธิรรมที่
ปฏบิตัไิดหลายๆ เทีย่ว เทีย่วสดุทายใหเจรญิรปูฌาน ๔ โดยอนโุลม  พรอมกบัพจิารณา
อรยิสัจ ๔ ในกายมนษุย ทพิย รปูพรหม และอรปูพรหมกอน  แลว

ใหพสิดารกายพรอมกนัหมดทกุกาย สดุกายหยาบกายละเอยีด เถา ชดุ ชัน้ ตอน ภาค
พดื  กลาวคอื ใหรวมใจทกุกายอย ูณ ศนูยกลางธรรมกายพระอรหตัองคทีล่ะเอยีดทีส่ดุ  อนั
เปนทีร่วมธาตธุรรมและเหน็ จำ คดิ ร ูคอื “ใจ” ของทกุกาย  สดุกายหยาบกายละเอยีดอยาง
นอย ๑๘ กาย นีร้วมเรียกวา กายเถา    ใหพสิดารกายหมดพรอมกนัทกุกายจนสดุละเอยีด
กายเถา โดยใหเอาธรรมกายพระอรหตัในพระอรหตัทีส่ดุละเอยีดเปนหลกั   ดบัหยาบไปหา
ละเอยีด  เปนธรรมกายทีใ่สบรสิทุธิ ์ของพระอรหตัในพระอรหตั   หยดุในหยดุกลางของหยดุ
ดบัหยาบไปหาละเอยีดเปนธรรมกายพระอรหตัในพระอรหตัทีส่ดุละเอยีดเรือ่ยไปจนสดุละเอยีด
ของกายเถา

ในขณะเดยีวกนั  กายทีห่ยาบรองลงมา ไดแกธรรมกายพระอรหตัหยาบ  พระอนาคามี
ละเอยีด พระอนาคามหียาบ ... กายมนษุยละเอยีด ... ตางกพ็สิดารกายตวัเองตอๆ ไป เปน
ธรรมกายพระอรหตัในพระอรหตัจนสดุละเอยีดเปนกายชดุ    เมือ่พสิดารตอไปจนสดุละเอยีด
กายชดุ  กจ็ะมกีายทีห่ยาบๆ รองลงมา ตางพสิดารตอๆ ไป เปนธรรมกายพระอรหตัในพระอรหตั
จนสดุละเอยีดเปนกายชัน้ ตอน ภาค พดื
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จนในทีส่ดุ จะเปนแตธรรมกายพระอรหตัในพระอรหตั เปนพดืในพดื ปรากฏขึน้มาไม
ขาดสาย  เปนการทำนโิรธ ดบัสมทุยั (ไมใชนโิรธสมาบตั)ิ  คอื ชำระธาตธุรรม เหน็-จำ-คดิ-
ร ูคอื ใจ หรอื ปหานอกศุลจิตของกายในภพ ๓  สดุกายหยาบกายละเอยีด  จนเปนแตใจ
ของธรรมกายพระอรหตั ทีใ่สบรสิทุธิท์ีส่ดุ ธรรมกายทีห่ยาบกจ็ะตกศนูย   ธรรมกายพระอรหตั
ทีส่ดุละเอยีดทีใ่สบรสิทุธิท์ีส่ดุ  จนวางอปุาทานในขนัธ ๕ ของกายในภพ ๓ ไดแลว แมเพยีง
ชัว่คราวเปนวกิขมัภนวมิตุติ  กจ็ะไปปรากฏใน “อายตนะนพิพาน” ยดึหนวงพระนพิพาน
เปนอารมณ   และไดเหน็พระนพิพานคอืธรรมกายทีบ่รรลพุระอนตุตรสัมมาสมัโพธญิาณ
ของพระพทุธเจา และธรรมกายทีบ่รรลพุระอรหตัตผลแลวของพระอรหนัตขณีาสพ ซึง่
เปนอสงัขตธาตอุสงัขตธรรม และเปนวริาคธาตวุริาคธรรมแทๆ   ประทบัเขานโิรธ สงบ
ตลอดกนัหมด   สวางไสวดวยธรรมรงัสขีองพระนพิพานนบัประมาณมไิด   เตม็อายตนะนพิพาน
แดนเกษมทีส่ิน้สดุแหงทกุขทัง้ปวง นัน้แล

พระนพิพานทัง้หลายเหลานัน้ ยอมสามารถจะสมัผสัรไูดดวยธรรมกายพระอรหตั
ที่สุดละเอียดโดยทางธรรมปฏิบัติดังกลาว    เมื่ออายตนะทั้งสอง คือพระนิพพานกับ
ธรรมกายพระอรหตัทีส่ดุละเอยีด ใสบรสิทุธิ์และละเอยีดเสมอหรอืใกลเคยีงกันเทานัน้

การเจรญิภาวนาตามแนววชิชาธรรมกาย สำหรบัผปูฏบิตัไิดถงึธรรมกายแลว  พจิารณา
สภาวะของสงัขารธรรมทัง้หลายใหรแูจงแทงตลอดในพระไตรลกัษณ   และใหเจรญิปญญา
รแูจงในพระอรยิสจัทัง้ ๔   แลวพสิดารกายสุดกายหยาบกายละเอยีด เปนเถา ชดุ ชัน้
ตอน ภาค พดื จนธรรมกายใสละเอยีดทีส่ดุ  ถงึปลอยความยนิดใีนฌานสมาบตั ิ วาง
อปุาทานในเบญจขนัธของกายในภพ ๓ เสยีได แมเพยีงชัว่คราว  ดวยวกิขมัภณปหาน
แลวธรรมกายทีห่ยาบจะตกศนูย   ธรรมกายทีส่ดุละเอยีด จะไปปรากฏในอายตนะนพิพาน
เชนนี ้ จงึมสีภาวะทีเ่ปน “นโิรธ” ในความหมายของ “การดับสมทุยั”  กลาวคอื ปหาน
อกศุลจติของกายในภพ ๓ อยเูสมอ จนละกเิลส ตณัหา อปุาทาน เหตแุหงทกุขไดอยางถาวร
เปนลำดบั ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด จนถงึละไดอยางถาวรโดยสิน้เชงิ (สมุจเฉทปหาน)

การเจรญิภาวนานี ้มใิชเปนการเขา “นโิรธสมาบตัิ” หรอื “สญัญาเวทยตินโิรธ” โดย
การดบัสญัญาของพระอนาคามบีคุคลหรอืพระอรหนัตผทูรงอภญิญาเพ่ือพกัผอน  แตการเจรญิ
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ภาวนานี ้เปนการทำนโิรธใหแจง  ในความหมายของการดับสมทุยั อนันำไปสกูารทำนพิพาน
ใหแจง  เพือ่ความหลดุพน   และการเจรญิภาวนาเพือ่ความหลดุพนในสวนนี ้  จงึจดัเปน
การเจรญิภาวนาทีม่ทีัง้สมถะและวปิสสนาคกูนั ดวย “ความมนีโิรธเปนโคจร”๑๔

เมือ่เขาใจหวัขอทัง้ ๗ ดงักลาวแลว  กจ็ะไดอธบิายถงึการเจริญสตปิฏฐาน ๔ (กาย
เวทนา จติ ธรรม) ตอไป

ตอนที่ ๘
กายานุปสสนาสติปฏฐาน๑๕

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(การมสีตพิจิารณาเหน็กายในกาย ทัง้ ณ ภายในและ ณ ภายนอก)

กายานปุสสนาสตปิฏฐาน นี ้จะแบงเปน ๔ ตอน คอื
๘.๑ กายานปุสสนา
๘.๒ วธิเีจริญภาวนา  มสีตพิจิารณาเหน็กายในกาย ถงึธรรมกาย
๘.๓ วธิเีจริญสมถวปิสสนา กายคตาสต ิและนวสวีถกิาปพพะ
๘.๔ มรณสต–ิกายานปุสสนาสตปิฏฐาน

๘.๑  กายานุปสสนา

ในการมีสติพิจารณาเห็นกายในกาย ทั้ง ณ ภายในและทั้ง ณ ภายนอกนั้น  ทาน
จำแนกสิง่ทีเ่นือ่งดวยกายไว ๖ ปพพะ (หมวด)๑๖   ในปพพะที ่๖ ทานจำแนกไว ๙ ขอ จงึรวม
๑๔ โคจรในทีน่ี ้หมายถงึ อารมณ.
๑๕ พระราชญาณวสิฐิ, ทางมรรคผลนพิพาน ธรรมปฏบิตัถิงึธรรมกาย และพระนพิพาน, พมิพครัง้ที ่๑, มถินุายน ๒๕๔๐,

โรงพิมพ บรษิทั เอชทพี ีเพรส จำกดั หนา ๔๒๕-๔๔๖.
๑๖ อปุกรณกมัมฏัฐาน  มหาสตปิฏฐานและคริมิานนทสตูร (สำหรบันกัธรรม และธรรมศกึษา ชัน้เอก),  มหามกฏุราชวิทยาลยั

พมิพครัง้ที ่๑๑ พ.ศ.๒๕๓๔ หนา ๗๐-๗๒.
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(ทัง้ ๖ ปพพะ) ม ี๑๔ ขอดวยกนั ดงัตอไปนี้
๘.๑.๑ อานาปานปพพะ  ขอกำหนดดวยลมหายใจ คอื

หายใจออก เขา, ยาว สัน้ ใหร ู   กำหนดอยวูา เราจกัรแูจงกองลมหายใจ
ออก, หายใจเขา  เราจักระงบักายสงัขารหายใจออก-หายใจเขา

๘.๑.๒ อริยิาปถปพพะ  ขอกำหนดดวยอริยิาบถ คอื
เมือ่ยนื, เดิน, นัง่, นอน ใหร ูหรอืทรงกายอยอูยางไรก็ใหรตูวัอยางนัน้

๘.๑.๓ สมัปชญัญปพพะ  ขอกำหนดดวยความรสูกึตวั  คอื
ทำความรสูกึตวัในการกาว,  การถอย,  การแล, การเหลยีว,  การคเูขา,  การ

เหยยีดออก,  การทรงผานงุหม,  การกิน,  การดืม่,  การเคีย้ว,  การลิม้,  การถาย
อจุจาระปสสาวะ,  การเดนิ,  การยนื,  การนัง่,  การหลบั,  การต่ืน,  การพดู,
และในการนิ่ง

๘.๑.๔ ปฏกิลูมนสกิารปพพะ  ขอกำหนดดวยของไมสะอาด (ปฏกิลู)  คอื
ในกายนีม้ ี ผม,  ขน,  เลบ็,  ฟน,  หนงั,  เนือ้,  เอน็,  กระดกู,  เยือ่ในกระดกู,

มาม,  หวัใจ,  ตบั,  พงัผดื,  ไต,  ปอด,  ไสใหญ,  ไสทบ,  อาหารใหม,  อาหารเกา,
ด,ี  เสลด,  น้ำเหลอืง,  เลอืด,  เหงือ่,  มนัขน,  น้ำตา,  มนัเหลว,  น้ำลาย,  น้ำมกู,
ไขขอ,  มตูร (ปสสาวะ)

๘.๑.๕ ธาตมุนสกิารปพพะ  ขอกำหนดดวยธาต ุ  คอื
ในกายนี ้มธีาตดุนิ  ธาตนุ้ำ  ธาตไุฟ  ธาตลุม

๘.๑.๖ นวสวีถิกาปพพะ  ขอกำหนดดวยปาชา ๙   คอื

ซากศพทีต่ายแลว ๑-๒-๓ วนั  ขึน้พอง มสีเีขยีว มนี้ำเหลอืงไหล ๑
ซากศพทีเ่ขาทิง้ไวในปาชา  แรง กา นกตะกรมุ เปนตน จกิกดักนิ ๑
ซากศพทีเ่ปนรางกระดกู  ยงัมเีนือ้เลอืด มเีสนเอน็รงึรัด ๑
ซากศพทีไ่มมเีนือ้ แตยงัเปอนเลอืด มเีสนเอน็รงึรดั ๑
ซากศพทีป่ราศจากเนือ้เลอืด ยงัมเีสนเอน็รงึรดั ๑
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ซากศพทีเ่ปนกระดกู ปราศจากเสนเอน็รงึรดั มกีระดกูเร่ียรายไปในทศิตางๆ
เปนตน ๑

ซากศพทีเ่ปนกระดกูสขีาว เหมอืนสงัข ๑
ซากศพทีม่กีระดกูเปนกองๆ ลวงปไปแลว ๑
ซากศพทีเ่ปนกระดกูผปุน ๑

๘.๒  วธิเีจรญิภาวนา มสีตพิจิารณาเหน็กายในกาย ถงึธรรมกาย

๘.๒.๑ ขัน้สมถกมัมฏัฐาน
ใหกำหนดบรกิรรมนมิติเปนเครือ่งหมายดวงแกวกลมใส    ใหใจ (ความเหน็

ดวยใจ-ความจำ-ความคดิ-ความร)ู อยใูนกลางดวงทีใ่ส  คอืใหนกึเหน็จดุเลก็ใส
(ขนาดประมาณเทาเมลด็โพธิ ์เมลด็ไทร) กลางดวงทีใ่ส  ตรงปากชองจมกู (หญงิ
ซาย-ชายขวา) พรอมกบัใหกำหนดบรกิรรมภาวนาวา “สมัมาอรหงัๆๆ” ตรงศนูย
กลางดวงแกว  เพือ่ประคองใจใหสงบ ใหหยดุ ใหนิง่   ตรงนีเ้ปนฐานทีต่ัง้ของใจ
ฐานที ่๑  เปนปากชองทางลม คอื ตนทางลมหายใจเขาออก  ใหสงัเกตลมหายใจ
เขา-ออก กระทบหรอืผานดวงแกวดวย จะนกึเหน็ดวงแกวไดชดัเจนงายขึน้เรว็ข้ึน

แลวใหเลือ่นดวงแกวกลมใสนัน้เขาไปในชองจมกู แลวเลือ่นขึน้ไปตรงๆ ชาๆ
โดยทีใ่จไมเคลือ่นจากจดุเลก็ใสกลางดวงใสนัน้  ไปหยดุนิง่ที่หวัตาดานใน (หญงิ
ซาย-ชายขวา)   บริกรรมภาวนาตรงกลางของกลางจุดเล็กใสนั้นวา “สัมมา
อรหงัๆๆ”    นีเ้ปนฐานทีต่ัง้ของใจ ฐานที ่๒

แลวเลือ่นดวงแกวกลมใสนัน้ เขาไปตรงๆ  ไปหยดุนิง่ตรงศนูยกลางก๊ักศรีษะ
เปนฐานทีต่ัง้ของใจ ฐานที ่๓  บรกิรรมภาวนากำกบัไววา “สมัมาอรหงัๆๆ”

มอีบุายวธิทีีจ่ะชวยใหใจ (ความเหน็ดวยใจ-ความจำ-ความคดิ-ความร)ู ทีช่อบ
แตจะฟงุซานออกไปขางนอกตวั ใหรวมลงหยดุ ณ ภายในไดงาย  คอืใหเหลอืบ
ดวงตากลบัไปขางหลงั เหมอืนทีเ่ราเหน็เดก็ทารก เวลาทีห่ลบัสนทิ (จติตกศนูย)
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จะเหน็ดวงตาของเดก็นัน้หมนุกลบัไปขางหลงั เหมอืนกำลงัชกัจะตาย  อยางนัน้แหละ

แลวนกึเลือ่นดวงกลมใสสวาง (ใจไมเคลือ่นจากจดุเลก็ใส) ลงไปตรงๆ ชาๆ   ไป
หยดุนิง่ทีเ่พดานปาก   นีฐ่านทีต่ัง้ของใจ ฐานที ่๔  ซึง่เปนทางลมหายใจเขาออก
นัน้เอง   บรกิรรมภาวนากำกบัไววา “สมัมาอรหงัๆๆ”

แลวเลือ่นดวงกลมใสสวางนัน้ ลงไปตรงๆ ชาๆ ไปหยดุนิง่ที่ปากชองลำคอ
เปนฐานทีต่ัง้ของใจ ฐานที ่๕   กำหนดบรกิรรมภาวนาวา “สมัมาอรหงัๆๆ”  พรอม
กบัใหสงัเกตลมหายใจเขาออก ทีผ่านและกระทบดวงแกวดวย  จะไดเหน็ดวงแกว
ชดัขึน้

แลวใหนกึเลือ่นดวงกลมใสสวางนัน้ลงไปตรงๆ ชาๆ  ไปหยดุนิง่ตรงทีส่ดุลม
หายใจเขาออก ตรงระดบัสะดอืพอด ีนีเ้ปนฐานทีต่ัง้ของใจ ฐานที ่๖    กำหนด
บรกิรรมภาวนาวา “สมัมาอรหงัๆๆ” ประคองใจใหหยดุนิง่ตรงนัน้

แลวใหนกึเลือ่นดวงแกวกลมใสถอยกลบัคนืขึน้มาอกีประมาณ ๒ องคลุมืีอ
(๒ นิว้มอื)  ใหหยดุนิง่ตรงนี ้  นีเ่ปนฐานทีต่ัง้ของใจ ฐานที ่๗   ใหกำหนดวานีเ้ปน
ทีต่ัง้ถาวรของใจ เพราะเวลาทีส่ตัวจะไปเกดิมาเกิด (มาต้ังปฏสินธวิญิญาณทีม่ดลกู
มารดา) กจ็ะมา “เขาสบิ-เขาศนูย” คอืจะมาหยดุตรงศนูยกลางกายฐานที ่๗ นี้

หลวงพอวดัปากน้ำทานจงึไดกลาววา “เขาสบิแลวเหน็ศนูย”  คอืมาหยดุ
นิง่ตรงศนูยกลางกายนี้   แลวจติดวงเดมิจะตกศนูยไปยงัศนูยกลางกายฐาน
ที ่๖   จติดวงใหมใสแจมจะปรากฏขึน้ทีต่รงศนูยกลางกายฐานที ่๗ นี ้  หรอื
เมือ่จะมาเกดิ จะดบั (ตาย) จะหลบั หรอืจะตืน่ หรอืเวลาทีจ่ติเปลีย่นวาระ
กเ็ปลีย่นตรงนี้  คือ ใจ (ดวงเหน็-ดวงจำ-ดวงคดิ-ดวงร)ู ดวงเดมิ ทีต่ัง้ซอนอยู
ตรงกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายดวงเดมิ จะตกศนูยลงไปยงัศูนยกลางกาย
ฐานที ่๖     แลวใจดวงใหมซึง่ตัง้ซอนอยตูรงกลางดวงธรรมดวงใหมจะลอย
เดนขึน้มาตรงศนูยกลางกายฐานที ่๗ นี ้ กอนจะทำหนาที่ (ไปเกดิ-หลบัสนทิ
หรอืไปฝน-ตืน่ หรอืใหปฏบิตัทิางกาย-วาจา-ใจ) ตอไป
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จะไปด-ีไปชัว่ ไปนรก ไปสวรรค หรอืจะไปนพิพาน กไ็ปตรงนี ้   จติเปลีย่น
วาระเปลีย่นภพเปลีย่นภมูติรงศนูยกลางกายฐานที ่๗ นีเ้อง

แตถาจะไปด ี ไปมรรค ผล นพิพาน กต็องหยดุตองนิง่ คอืใหหยดุทำชัว่
ใหหยดุสงัขาร คอืหยดุปรงุแตง   ถาอยากจะไปไมด ีกป็ลอยใหจติฟงุซานออก
นอกตวัไป   ออกไปยดึไปเกาะอารมณภายนอกใหเกดิกเิลส แลวกใ็หดลจติ
ดลใจใหปฏบิตัติามอำนาจของกเิลสไป

หลวงพอวดัปากน้ำ ทานจงึวา “ถาวา [อยาก] จะเกดิกเ็ดนินอกออกไป    ถา
วา [อยาก] จะไมเกดิ  กใ็หเดนิในเขาไป  หยดุเขาไว”    และวา “หยดุนัน่แหละ
เปนตวัสำเรจ็ [ใหถงึมรรค ผล นพิพาน]”

เพราะฉะนัน้ บดันีเ้ราจะเขาสมถะใหไดผลจริงๆ ตอง “หยดุ”   ตอแตนีไ้ป
ใหรวมใจ (ความเหน็ดวยใจ-ความจำ-ความคดิ-ความร)ู ใหหยดุในหยดุ กลางของ
หยดุ กลางของกลางๆๆ จดุเลก็ใส  กลางดวงใส ตรงศนูยกลางกายฐานที ่๗ เหนอื
ระดบัสะดอื ๒ นิว้มอื นีไ้วใหมัน่    ซาย-ขวา-หนา-หลงั-ลาง-บน ไมไป  ประคอง
ใจใหหยดุใหหยดุกลางของหยดุ   นิง่ตรงกลางของกลางๆๆ ดวงใสนัน้ไว บรกิรรม
ภาวนา (นกึทองในใจ) วา “สมัมาอรหงัๆๆๆ”  สบิครัง้ รอยครัง้ พนัครัง้ ตรง
กลางของกลางของกลางๆๆ ดวงนัน้  ใหใจหยดุนิง่ตรงนัน้

ขณะกำหนดบริกรรมนิมิต (นึกเห็นดวยใจ) และกำหนดบริกรรมภาวนา
(นกึทองในใจ) วา “สมัมาอรหงัๆๆ” อยนูัน้   พงึมสีตเิหน็ลมหายใจเขา-ออก ที่
ผานและกระทบดวงกลมใสดวย จะไดเหน็ดวงกลมใสชดัเรว็ขึน้  เพราะที่ให
กำหนดบรกิรรมนมิติตรงศนูยกลางกายนี ้  ศนูยกลางดวงกลมใสตัง้อยตูรงกลาง
เสนทางลมหายใจเขา-ออกพอด ี  แตไมตองตามลม คอืเพยีงใหมสีตริ-ูเหน็ลม
หายใจเขา-ออก ผานหรอืกระทบดวงกลมใสนีเ้ทานัน้กพ็อ   จะชวยใหเหน็ดวง
กลมใสชัดเร็วขึ้น

คอยม ี“สติ” ระลกึองคบรกิรรมนมิติและบรกิรรมภาวนาไดอยเูสมอ  ใหใจ
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จดจออยเูสมอ  และม ี“สมัปชญัญะ” รสูกึตวัพรอม  ไมเผลอ ปลอยใหใจตกอยใูน
อำนาจของกิเลสนิวรณ เชน งวง หลับใน หรือฟุงซานไปในเรื่องอื่นนอกพระ
กมัมฏัฐาน เปนตน    ตองทำใจใหสวางเหมอืนกลางวนั (กำจดั/ขมความงวง)
และคอยประคองใจใหอยใูนองคบรกิรรมนมิติ บรกิรรมภาวนา ดวยใจจดจอ
ตอเนือ่งกนัไปเรือ่ย  จนใจคอยๆ สงบ  คอยๆ หยดุนิง่    ลมหายใจจะละเอยีด
และสัน้เขาๆ จนใจหยดุนิง่สนทิ   จะปรากฏ “ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย” หรอื
“ดวงปฐมมรรค” หรอื “ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน” ซึง่มใีจ (ดวงเหน็-ดวง
จำ-ดวงคิด-ดวงรู) ดวงใหมที่ใสแจม ปรากฏขึ้น ขนาดมาตรฐานเบื้องตน
ประมาณเทาฟองไขแดงของไขไก  ขนาดโตเทาดวงจันทร-ดวงอาทติย สงบและ
สงดัจากกิเลสนวิรณเครือ่งกัน้ปญญา

พระโยคาวจรผูเจรญิสมถภาวนาในขัน้นี ้มอีานาปานสตเิปนองคประกอบ
รวมดวยตลอด จนถงึลมหายใจละเอยีด หนกัเขาๆ จนใจหยดุใจนิง่ สงบและ
สงัดจากกิเลสนิวรณเครื่องกั้นปญญา

นอกจากนี ้ การเจริญสมถภาวนาในขัน้นี ้ ยงัมีสตสิมัปชญัญะพจิารณาเหน็
ธรรมในธรรม คอื นวิรณ ๕ ไดแก ถนีมทิธะ ๑  วจิกิจิฉา ๑  พยาบาท ๑  อทุธจัจ-
กกุกจุจะ ๑  กามฉนัทะ ๑  พรอมดวยอบุายวธิปีองกนัแกไขมใิหกเิลสนวิรณเกดิ
ขึน้เปนอปุสรรคของสมาธ ิ เพือ่รวมใจใหหยดุนิง่สนทิไดอยางมปีระสทิธภิาพ  คอื
อาศยั “อาโลกกสณิ” ในขัน้อคุคหนมิติ มาเปนบรกิรรมนมิติ (นกึใหเหน็ดวยใจ)
กบั พทุธานสุสติ เปนองคบรกิรรมภาวนา (นกึทองในใจ) วา “สมัมาอรหงัๆๆๆ”
และใหนอมพระพทุธคณุ คอื พระปญญาคณุ จากคำวา “สมัมา” (ยอจาก สมัมา-
สมัพทุโธ คอืพระผตูรสัรอูรยิสจั ๔ แลวเองโดยชอบ)  และพระวสิทุธคิณุ จาก
คำวา “อรหงั” (ซึง่แปลวา พระผไูกลจากกเิลสและบาปธรรมทัง้ปวง) มาสใูจเรา
ใหบรสิทุธิ ์ผองใส ตามรอยบาทพระพทุธองค  รวมกนัทัง้หมดอกีดวย

จึงเปนอารมณสมถกัมมัฏฐานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูมาก



ธรรมปฏบิตั ิ๕ สาย: สมัมาอรหงั
5 - 60

๘.๒.๒ ขัน้อนปุสสนา (ถงึธรรมกาย)
เมือ่พระโยคาวจรกำหนดองคบรกิรรมนมิติ และองคบรกิรรมภาวนาคกูนั

ดวยสตสิมัปชญัญะทีม่ัน่คง  เพือ่ประคองใจใหหยดุนิง่ตรงศนูยกลางกายฐาน
ที ่๗ อยนูัน้    ใจ (ความเหน็ดวยใจ-ความจำ-ความคดิ-ความร)ู จะคอยๆ สงบ
ลงๆ   พรอมกบัลมหายใจเขาออกจะคอยๆ สัน้เขาๆๆ จนละเอยีดหนกัและ
หยดุนิง่สนทิ   จะปรากฏ “ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย” หรือ “ดวงปฐมมรรค”
(หนทางเบือ้งตนไปสมูรรค ผล นพิพาน) หรอื “ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน”
ใสสวางขึน้มา นัน้

“ใจ” (ดวงเหน็-ดวงจำ-ดวงคดิ-ดวงร)ู ดวงเดมิทีถ่อืเอาปฏภิาคนมิติ (พฒันา
จากบรกิรรมนมิติ เปนอคุคหนมิติ และเปนปฏภิาคนมิติ) ไดนัน้  จะตกศนูย พรอม
กบัดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายดวงเดมิทีใ่จนัน้ตัง้ซอนอย ู ไดละปฏภิาคนมิตินัน้
แลว  จงึปรากฏ “ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย” หรอื “ดวงธมัมานุปสสนาสตปิฏฐาน”
ดวงใหม  ซึง่มใีจดวงใหมซอนอยใูสแจมปรากฏขึน้   เปนใจทีบ่รสิทุธิ ์ผองใส
จากกิเลสนวิรณเครือ่งกัน้ปญญา ออนโยนควรแกงาน   สมาธใินขัน้นีเ้ปน
อัปปนาสมาธิ เปนสมาธิในระดับปฐมฌานขึ้นไป (แตละคนไมเทากัน เพราะ
สมาธนิทรยีทีอ่บรมมาแกกลาไมเทากนั)

เมือ่หยดุนิง่กลางของกลางดวงธรรมนี ้ จะเหน็ภายในดวง  ประกอบดวย
ดวงเลก็ๆ หรอืศนูย ๕ ศนูย คอื ศนูยกลาง-หนา-ขวา-หลงั-ซาย   ศนูยขาง
หนาคือธาตุละเอียดของ “ธาตุน้ำ” ทำหนาที่ควบคุมสวนที่เปนของเหลวใน
รางกายใหอยใูนสภาวะพอเหมาะ ศนูยขางขวาคอืธาตลุะเอยีดของ “ธาตดุนิ”
ทำหนาทีค่วบคมุสวนทีห่ยาบแขง็  ศนูยขางหลงัคอืธาตลุะเอยีดของ “ธาตไุฟ”
ทำหนาทีค่วบคมุอณุหภมู ิ  ศนูยขางซายคอืธาตลุะเอยีดของ “ธาตลุม” ทำหนาที่
ควบคมุลมปราณทีป่รนเปรออยใูนรางกาย ใหอยใูนสภาวะพอเหมาะ  เหลานี้เปน
ธาตลุะเอยีดของมหาภตูรปู ๔    ศนูยตรงกลางเปน “อากาศธาตุ” ควบคมุ
ชองวางภายในรางกายใหอยใูนสภาวะพอเหมาะ   ตรงกลางอากาศธาต ุ เปน
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“วญิญาณธาตุ”  เหน็เปนดวงใสประมาณเทาเมลด็โพธิเ์มลด็ไทร ทีเ่ปนมาตัง้แต
มาต้ังปฏสินธวิญิญาณ  เปน “กลลรปู” ทีม่ดลกูของมารดา  และเจรญิเตบิโตมา
เปนกาย-ใจ-จิต-วิญญาณ เปนทารกในครรภ   ดวงธรรมนี้ก็ตั้งอยูตรงกลาง
กำเนดิธาตธุรรมเดมิของตวัเอง  ตรงศนูยกลางกายนี้ นีเ่อง

เมื่อธาตุทั้ง ๖  คือ ธาตุละเอียดของธาตุน้ำ-ดิน-ไฟ-ลม-อากาศ และ
วญิญาณธาต ุ ยงัไมประชมุพรอมกนัอยางนี ้ ปฐมมรรคกไ็มเกดิ   หลวงพอได
ปฏบิตัริ-ูเหน็ ดวยตาหรอืญาณธรรมกาย   ทานจงึกลาววา

“ศนูยกลางคอือากาศธาต ุ เครือ่งหมายทีใ่สสะอาดลอยอยกูลางชองอากาศ
พรอมดวยความร ูทีเ่รยีกวา “วญิญาณธาตุ”   ศนูยขางหนาคอืธาตนุ้ำ  ศนูย
ขางขวาคือธาตดุนิ  ศนูยขางหลงัคอืธาตไุฟ  ศนูยขางซาย คอืธาตลุม  นยิม
พรอมดวยธาตทุัง้ ๖   เมือ่แรกเกดิมากพ็รอมดวยธาตทุัง้ ๖  เมือ่ไปเกดิกพ็รอม
ดวยธาตทุัง้ ๖  ธาตไุมประชมุพรอมกนั  ปฐมมรรคกเ็กดิไมได  เมือ่ไมมปีฐมมรรค
มรรคผลนพิพานกไ็ปไมถกู  เหตนุีจ้งึตองทำปฐมมรรคใหเกดิขึน้”๑๗

นี้คือ การมสีติพจิารณาเหน็ทัง้กายในกาย เหน็จติในจติ และทัง้เหน็ธรรม
ในธรรม (เบือ้งตน) คอื เหน็ธาตลุะเอยีดเมือ่มาตัง้ปฏสินธวิญิญาณเปนกลลรปู
ทีม่ดลกูมารดา   แลวเจรญิเตบิโตเปนกาย-ใจ-จติ-วญิญาณ เปนเดก็ทารกใน
ครรภมารดา แลวคลอดออกมา เจรญิเตบิโตมาถงึบดันี ้   กด็วยวา ธาตลุะเอยีด
ที่เปนกลลรูปนั้นเองเปนที่ตั้งที่รวมธาตุละเอียดของขันธ ๕  อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘  อนิทรยี ๒๒  อรยิสจั ๔  และ ปฏจิจสมปุบาทธรรม ๑๒  ซึ่งตัง้ซอน
กนัอยเูปนชัน้ๆ กนัเขาไปขางใน ตรงกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมินี้๑๘    พรอม
ดวยบนัทกึผลของกรรมเดมิทีไ่ดเคยทำมาทัง้ดแีละชัว่ ทีก่ำลงัปรงุแตงใหผลใน
ปฏสินธิและกำลงัจะใหผลในปวตัตกิาลตอๆ ไป

เฉพาะธาตลุะเอยีดของรปูขนัธ   ขยายสวนหยาบออกมาเปน “ดวงกาย”
๑๗ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร), วชิชามรรคผลพสิดาร ๑ : สถาบนัพทุธภาวนาวชิชาธรรมกาย อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุี

และโครงการธรรมปฏบิตัเิพือ่ประชาชน วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ, พ.ศ.๒๕๓๐, หนา ๓.
๑๘ มรีายละเอยีดใน พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร), วชิชามรรคผลพสิดาร ๑ ทีอ่างถงึแลว, หนา ๓.
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ที่เรียกวา “ดวงธรรมที่ทำใหเปนกายมนุษย”  หรือ “ดวงปฐมมรรค” หรือ
“ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน” อนัประกอบดวยธาตลุะเอยีดของมหาภตูรปู ๔
รวมทัง้อากาศธาตแุละวญิญาณธาตดุงักลาวแลว  เจรญิเตบิโตเปน “กาย” คอื
“รปูธรรม” และ “ใจ” กค็อื “นามธรรม”

ในสวนของ “ใจ” นัน้ กข็ยายสวนหยาบออกมาจากธาตลุะเอยีดของเวทนา-
สญัญา-สงัขาร-วญิญาณ (วญิญาณธาต)ุ เปน “ดวงเหน็” (ธาตเุหน็อยใูนทาม
กลางดวงนี)้   ขนาดประมาณเทาเบาตาของผเูปนเจาของ   “ดวงจำ” ขนาดเทา
ดวงตาทัง้หมด    “ดวงคดิ” เทาดวงตาดำ ใสบรสิทุธิ ์ลอยอยใูนเบาะน้ำเลีย้งของ
หวัใจ ประมาณเทา ๑ ซองมอืของผเูปนเจาของ   และ “ดวงรู” ขยายสวนหยาบ
ออกมาจากวญิญาณธาต ุ ขนาดเทาแววตา ใสสวาง    นีค้อืสวน “นามธรรม”

สำหรับผูที่ยังมิไดเรียนหลักปริยัติมากอน ก็อาจจะยังไมสามารถวิเคราะห
แยกแยะธรรมทีต่นปฏบิตัไิดรเูหน็นี ้ชดัเจน ตามหลกัปรยิตัหิรอืตามภาษาพระได
แตพระโยคาวจรผมูพีืน้ความรใูนหลกัปรยิตั ิ กจ็ะทราบความรเูหน็นีว้า  กำลงั
ผาน และดำเนนิไปตามอนปุสสนาญาณโดยลำดบั   กลาวคอื

เมือ่พจิารณาเหน็ธาตลุะเอยีดของเบญจขนัธ คอื ธาตลุะเอยีดของรปูขนัธ
ขยายสวนหยาบออกมาเปน “ดวงกาย” อนัประกอบดวยมหาภตูรปู ๔ ซึง่เจรญิ
เตบิโตมาเปนกาย คอื “รปูธรรม” กบัธาตลุะเอยีดของ เวทนา-สญัญา-สงัขาร-
วิญญาณ  ซึ่งขยายสวนหยาบออกมาเปน ดวงเห็น-ดวงจำ-ดวงคิด-ดวงรู
อนัรวมเรยีกวา “ใจ” คอื “นามธรรม” วา  หมดทัง้เบญจขนัธ เมือ่ยอลงกเ็ปน
๒  คอื นามธรรม กบั รปูธรรม   หรอืกลาวโดยยอ นยิมเรยีกวา “นามรปู”

การพจิารณาเหน็นามรปู ดงันี ้กค็อื “นามรปูปรจิเฉทญาณ”   และเมือ่
พจิารณาเหน็เหตปุจจยัแหงนามรปูวา อวชิชา ตณัหา อปุาทาน กรรม อาหาร
และ ผสัสะ เปนตน  เหลานีเ้องทีเ่ปนปจจยัใหเกดินามรปู   ความรเูหน็นี ้กค็อื
“นามรปูปจจัยปรคิคหญาณ”  และ
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เมือ่พจิารณาเหน็ความเกดิดบัแหงนามรปู ทัง้จากสวนละเอยีด ตัง้แตธาตุ
ละเอยีดของเบญจขนัธทีข่ยายสวนหยาบออกมาเปนดวงกายและใจ (ดวงเหน็-จำ-
คดิ-ร)ู    และทัง้สวนหยาบ คอืทีเ่จรญิเตบิโตเปนกาย และใจ จติ วญิญาณ  อนั
แสดงสามัญญลักษณะคือความเปนของไมเที่ยง (อนิจฺจํ)  เปนทุกข (ทุกฺขํ)
เพราะแปรปรวนไป (วปิรณิามธมมฺโต)   และเปนของมใิชตวัตนทีเ่ทีย่งแทแน
นอนของใคร (อนตตฺา)  กค็อื “สมัมสนญาณ” และ “อทุยพัพยานปุสสนาญาณ”
นั่นเอง

และนีก้ค็อื การมีสติพจิารณาเหน็กายในกาย ณ ภายใน (ของตนเอง)  ไดแก
การมีสติพจิารณาเหน็ลมหายใจเขาออก จนลมละเอยีดและหยดุ (ระงบักาย
สังขาร) ในขอ “อานาปานปพพะ” และมีสติพิจารณาเห็นอุปาทินนกสังขาร
ไดแก เหน็สงัขารรางกายของเรานี ้เปนสกัวาเปนธาต ุ(น้ำ ดนิ ไฟ ลม) ในขอ
“ธาตปุพพะ” นัน่เอง

ในทางปฏบิตั ิ  พระโยคาวจรเมือ่ปฏบิตัมิาถึง “ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย”
หรอื “ดวงปฐมมรรค” หรอื “ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน” นีแ้ลว   ควร
ปฏบิตัภิาวนาใหรดุหนาไปถงึธรรมกายกอน   แลวใชตาหรอืญาณธรรมกาย
เพงพิจารณาดูก็จะเห็นสภาวะของสังขารไดชัดเจนดีกวาการเพียงแตเขาถึง
ดวงปฐมมรรคนี้แลวก็พิจารณาสภาวธรรมเลย

จงึใหรวมใจหยดุในหยดุ กลางของหยดุ นิง่ ตรงกลางของกลางอากาศธาตุ
กลางวญิญาณธาตนุัน้ตอไป   พอใจหยดุนิง่ถกูสวน ศนูยกลางกจ็ะขยายวางออก
ไป และจะปรากฏดวงธรรมทีใ่ส สวาง ตอๆ ไป จนสดุละเอยีด  กใ็หหยดุใน
หยดุ กลางของหยดุ กลางของกลางๆๆๆ ดวงธรรมทีใ่สสวางและละเอยีดๆ
ตอๆ ไปจนสดุละเอยีด   คอืเมือ่ปฏบิตัไิดถงึ “ดวงศลี” อนัเปน “ศลีเหน็” ซึง่
เปนเครือ่งกลัน่กรองกาย วาจา และใจ ทีล่ะเอยีด บรสิทุธิใ์นพระกมัมฏัฐาน
ผูใดมีสติสัมปชัญญะ หยุดนิ่งอยูกลางดวงศีลนี้ ใหใสบริสุทธิ์อยูเสมอ เปนอัน
เจตนาความคดิอานทางใจ  (ดวงเหน็-จำ-คดิ-ร)ู  ทีซ่อนอยใูนทามกลางดวง
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ศลี นี้   กบ็รสิทุธิผ์องใส  ไมมวัหมอง   ความประพฤตปิฏบิตัทิางกายและ
วาจา กย็อมไมพริธุเสยีหาย  จงึเปน “อธศิลี”  ชือ่วา “ศลีวสิทุธิ”  อนัเปนพืน้
ฐานใหเจรญิถงึ “จติตวสิทุธิ” ตอไป

“ดวงสมาธิ”  เม่ือพระโยคาวจรเจรญิภาวนา รวมใจหยดุนิง่ถงึดวงสมาธนิี้
ยอมยกภมูจิติใจขึน้เปนฌานจติ อนัประกอบดวยองคคณุ ๕ คอื วติก วจิาร ปติ
สขุ เอกคัคตา เปนปฐมฌานขึน้ไป  กเิลสนวิรณยอมสิน้ไป    ใจ (ดวงเหน็-จำ-
คดิ-ร)ู ยอมบรสิทุธิผ์องใส เปน “อธจิติ” ชือ่วา “จติตวสิทุธิ” ออนโยน ควรแก
งานวปิสสนาปญญา

“ดวงปญญา”  เมือ่ใจหยดุนิง่ถงึดวงปญญานีจ้ะปรากฏเหน็เปนดวงใสสวาง
ตรงกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ อนัเปนทีต่ัง้ของธาตลุะเอยีดของอายตนะ ๑๒ และ
ธาต ุ๑๘ ซึง่ตัง้อยใูนทามกลางธาตลุะเอยีดของวญิญาณธาต ุ (ธาตรุบัร)ู ให
เกดิ และเจรญิวชิชา และอภญิญา ไดแก ทพิยจกัษ ุและทพิยโสต ฯลฯ   ให
สามารถร-ูเหน็ สงัขารธรรมทีล่ะเอยีดๆ เกนิกวาสายตาเนือ้หรอืประสาทหขูอง
มนุษยจะสัมผัสรู-เห็น-ไดยินได

อยางนอยกส็ามารถจะรเูหน็สตัวโลกในภพภมูทิีล่ะเอยีด เชน เทพยดา หรอื
เปรต อสรุกาย และสตัวนรกได   นัน่กค็อืสามารถจะร-ูเหน็ความปรงุแตงดวย
ผลบญุ (ปญุญาภสิงัขาร) ดวยผลบาป (อปญุญาภสิงัขาร) เปนตนได  กย็อม
จะเหน็สามญัญลกัษณะ คอืความเปนอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา ของสงัขารธรรม
ทั้งหลายทั้งปวงที่เปนไปในภูมิ ๓ นี้ ตามที่เปนจริงได อยางกวางขวางขึ้น
จงึเปน “อธปิญญา” ชวยใหวปิสสนาญาณ และวสิทุธ ิ๕ เจรญิขึน้อยางละเอยีด
และรวดเร็ว

“ดวงวมิตุติ” เมือ่หยดุนิง่กลางของกลางถงึดวงวิมตุต ิกช็วยใหหลดุพนจาก
กเิลสหยาบของมนษุย คอื อภชิฌา พยาบาท มจิฉาทฏิฐิ ได

“ดวงวิมตุตญิาณทสัสนะ” เมือ่ใจหยดุในหยดุกลางของหยดุ ถงึดวงวมิตุติ-
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ญาณทสัสนะ นี ้ยอมหยัง่รคูวามหลดุพนจากกเิลสขัน้หยาบ แลวกจ็ะไดเหน็
ผลญาณตามทีเ่ปนจรงิในเบือ้งตน  คอื

เมือ่หยดุนิง่กลางของกลางดวงวมิตุตญิาณทสัสนะนี ้ ถกูสวนเขา  ศนูยกลาง
จะขยายวางออกไป  แลวจะปรากฏกายมนุษยละเอียด มีลักษณะเหมือน
ผปูฏบิัติเอง  แตโปรงใส  และสวยงามกวากายเนือ้  อยใูนทาขดัสมาธ ิ นัง่อยู
บนองคฌาน (มสีณัฐานเหมอืนแผนกระจก กลมใส หนาประมาณเทา ๑ ฝามอื
ของกายละเอยีดนัน้เอง)   องคฌานนีป้รากฏขึน้รองรบักายมนษุยละเอยีดโดย
ธรรมชาต ิ   เมือ่ปฐมฌานอนัประกอบดวยองค ๕ สำเรจ็ดวยใจของกายมนษุย
ละเอยีด ซึง่ตัง้อยใูนทามกลางดวงวมิตุตญิาณทสัสนะของกายมนษุยหยาบ นัน้เอง

นีค้อื “กายในกาย ณ ภายใน” โดยสวนรวม  ซึง่จะมทีัง้เวทนาในเวทนา
จติในจติ และธรรมในธรรม ณ ภายใน ทีบ่รสิทุธิผ์องใสยิง่กวากายมนษุยหยาบ
ซึง่เปน ณ ภายนอก  และยงัจะมกีายในกาย ณ ภายใน พรอมดวยเวทนาใน
เวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม ณ ภายใน ทีล่ะเอยีด ประณตี และบรสิทุธิ์
ผองใสยิง่กวากายมนษุยละเอยีดนี ้ตอๆ ไปอกีจนสดุละเอยีดของกายโลกยิะ
อนัเปนสงัขาร/สงัขตธรรมทีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตง   แลวจะถงึธรรมกาย
อนัเปนกายโลกตุตระทีเ่ปนวสิงัขาร/อสงัขตธรรม  อนัไมประกอบดวยปจจยั
ปรงุแตงตอๆ ไป จนสดุละเอยีด  ถงึธรรมกายมรรค ผล นพิพาน

ดังที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสสอนแยกเปนหมวด (ปพพะ) ไว ใน
มหาสตปิฏฐานสตูรนี ้ มเีปนตนวา

“อติ ิ อชฌฺตตฺ ํวา  กาเย  กายานปุสสฺ ี วหิรต ิ   พหทิธฺา วา กาเย
กายานปุสสฺ ี วหิรต ิ   อชฌฺตฺตพหทิธฺา วา  กาเย  กายานปุสสฺ ี วหิรติ
สมทุยธมมฺานปุสสฺ ี วา  กายสมฺ ึ วหิรต ิ   วยธมมฺานปุสสฺ ี วา  กายสมฺึ
วหิรต ิ   สมุทยวยธมมฺานปุสสฺ ี วา กายสมฺ ึ วหิรต.ิ    ‘อตถฺ ิกาโยติ
วา  ปนสสฺ  สติ  ปจจฺปุฏฐติา โหต ิ ยาวเทว ญาณมตตฺาย  ปฏสิสฺตมิตตฺาย.
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อนสิสฺโิต จ  วหิรต ิ  น จ กิจฺ ิโลเก อปุาทยิต.ิ   เอวมปฺ  ภกิขฺเว
ภกิขฺ ุ กาเย กายานปุสสฺ ี วหิรต.ิ”๑๙

แปลความวา

“ภกิษยุอมพจิารณาเหน็กายในกายภายในบาง  พจิารณาเหน็กายใน
กายภายนอกบาง  พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบาง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิข้ึนในกายบาง    พจิารณาเหน็ธรรมคอื
ความเสือ่มในกายบาง    พจิารณาเหน็ธรรม คอืทัง้ความเกดิข้ึนทัง้ความ
เสือ่มในกายบาง ยอมอย.ู      อกีอยางหนึง่ สตขิองเธอทีต่ัง้มัน่อยวูา
‘กายมอียู’  กเ็พยีงสกัวาความร ู เพยีงสกัวาอาศยัระลกึเทานัน้.   เธอเปน
ผอูนัตณัหาและทฏิฐไิมอาศยัอยแูลว และไมถอืมัน่อะไรๆ ในโลก.    ภกิษุ
ทัง้หลาย อยางนีแ้ล   ภกิษชุือ่วา พิจารณาเหน็กายในกายอยู”

ใหดบัหยาบไปหาละเอยีด คอืใหละอปุาทานในกายมนษุยหยาบ (กายเนือ้)
รวมความรสูกึเขาไปเปนกายมนษุยละเอยีด   ใจของกายมนษุยละเอยีดกเ็จรญิ
ภาวนา รวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดตรงศูนยกลางกาย กลางของ
กลางดวงธรรม ดวงอธศิลี อธจิติ อธปิญญา และวมิตุต ิวมิตุตญิาณทสัสนะ
ตอไป ใหใสละเอยีดทัง้ดวงทัง้กาย

นีเ้ปนการมสีตพิจิารณาเหน็กายในกาย รวมทัง้ เวทนาในเวทนา จติในจติ
และธรรมในธรรม ณ ภายใน ทีล่ะเอยีด บรสิทุธิผ์องใสกวาเดมิ    เวทนาของ
กายมนษุยละเอยีด (ณ ภายใน) กเ็ปนสขุเวทนา   สวนของกายมนษุยหยาบ
(ณ ภายนอก) กเ็ปนทกุขเวทนาไป    ธรรมในธรรมโดยสวนรวมกเ็ปนกสุลา
ธมัมา ในระดบั “มนษุยธรรม” โดยสวนละเอยีดตามสายปฏจิจสมปุบาทธรรม
กเ็ปนสคุติภพ   และ

ยงัจะสามารถเหน็กายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม
ณ ภายใน ของผอูืน่ไดอกีดวยวา มวัหมอง หรอื ผองใส  เปนสคุติ หรอืทคุคติ

๑๙ พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั  เลมที ่๑๐, ทฆีนกิาย มหาวรรค, ขอ ๒๗๕, หนา ๓๒๗ .
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ตามสายปฏจิจสมปุบาทธรรม   โดยเฉพาะอยางยิง่  เมือ่ปฏบิตัไิดถงึธรรมกาย
แลว  ก็จะสามารถพิจารณาเห็นสภาวธรรมอยางนี้ ไดชัดเจนขึ้นดียิ่งกวา
การปฏบิตัทิีเ่พยีงแตไดถงึกายมนษุยละเอยีดนี ้แลวกพ็จิารณาสภาวธรรมเลย

เพราะฉะนัน้ พระโยคาวจรพงึปฏบิตัภิาวนาตอๆ ไป โดยนยัเดยีวกนันี ้คอื
หยุดในหยุดกลางของหยุด กลางของกลางดวงธรรม ดวงอธิศีล ดวงอธิจิต
ดวงอธปิญญา ดวงวมิตุต ิดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ ตอๆ ไป จนถงึ กายทพิยหยาบ
กายทพิยละเอยีด  พรอมดวยเวทนา จติ ธรรม ณ ภายใน ทีบ่รสิทุธิ ์ผองใส
ในระดบั “ทพิยธรรม”

กายรปูพรหมหยาบ กายรปูพรหมละเอยีด พรอมดวยเวทนา จติและธรรม
ณ ภายใน ทีบ่รสิทุธิผ์องใส ในระดบั “พรหมธรรม”

กายอรปูพรหมหยาบ กายอรปูพรหมละเอยีด พรอมดวยเวทนา จติและธรรม
ณ ภายใน ที่บริสุทธิ์ผองใสในระดับธรรมที่ทำใหเปนอรูปพรหม  อันเปนกาย
โลกยิธรรมทีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตง (สงัขาร/สงัขตธรรม) ทีส่ดุละเอยีด

เมือ่หยดุในหยดุกลางของหยดุ กลางของกลางๆๆ ดวงธรรม อธศิลี อธจิติ
อธปิญญา วมิตุต ิวมิตุตญิาณทสัสนะ ทีส่ดุละเอยีดของกายอรปูพรหมละเอยีดนี้
แลว  พนจากสงัขาร/สงัขตธรรมนีแ้ลว  กจ็ะถงึธรรมกายอนัเปนกายโลกตุตระ
เปนวสิงัขาร/อสงัขตธรรมทีไ่มประกอบดวยปจจยัปรงุแตง  เปนธาตลุวนธรรมลวน
ทีบ่รสิทุธิจ์ากกเิลส ตณัหา อปุาทาน (ความยดึมัน่ในเบญจขนัธของกายในภพ ๓
ทีผ่านมา) เปนกายทีท่รงคณุธรรมในระดบัพทุธธรรม   เริม่ตัง้แตธรรมกายโคตรภู
หยาบ  ธรรมกายโคตรภูละเอียด   ขนาดหนาตักความสูงและเสนผาศูนย
กลางดวงธรรม ๔ วาครึง่ขึน้ไป

ดวงเหน็-ดวงจำ-ดวงคดิ-ดวงรู ซึง่กค็อื “ญาณรตันะ”  และ ดวงอธศิลี
อธจิติ อธปิญญา ดวงวมิตุต ิดวงวิมตุตญิาณทสัสนะ ของธรรมกาย มขีนาด
เสนผาศูนยกลางเทาหนาตักและความสูงของธรรมกายทุกกาย  หยุดใน
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หยดุกลางของกลางๆ ดวงธรรม... ตอๆ ไปจนสดุละเอยีดโดยนยัเดยีวกนั  กจ็ะถงึ

ธรรมกายพระโสดาหยาบ ธรรมกายพระโสดาละเอียด  ขนาดหนาตัก
ความสงูและเสนผาศนูยกลางดวงธรรม ๕ วาข้ึนไป

ธรรมกายพระสกทิาคามหียาบ ธรรมกายพระสกทิาคามลีะเอยีด  ขนาด
หนาตักความสงูและเสนผาศนูยกลางดวงธรรม ๑๐ วาข้ึนไป

ธรรมกายพระอนาคามีหยาบ ธรรมกายพระอนาคามีละเอียด  ขนาด
หนาตักความสงูและเสนผาศนูยกลางดวงธรรม ๑๕ วาขึน้ไป

ธรรมกายพระอรหตัหยาบ ธรรมกายพระอรหตัละเอยีด  ขนาดหนาตกั
ความสงูและเสนผาศนูยกลางดวงธรรม ๒๐ วาข้ึนไป

ถงึธรรมกายใด กใ็หดบัหยาบไปหาละเอยีด เปนธรรมกายนัน้ๆ ตอๆ ไป
คอืละอปุาทานในกายโลกยิะและกายธรรมทีห่ยาบกวา  เขาไปสวมความรสูกึเปน
กายโลกตุตระทีล่ะเอยีดๆ ตอๆ ไปจนสดุละเอยีด  เพือ่ความเขาถงึ-ร-ูเหน็
และเปนธรรมกายอนัเปนวสิงัขาร/อสงัขตธรรมทีบ่รสิทุธิผ์องใส เปนธาตลุวน
ธรรมลวนทีป่ราศจาก ตณัหา ราคะ เครือ่งปรงุแตง  แลวดำรงอยใูนธาตลุวน
ธรรมลวนนั้น

“ดวงธรรม” ทีท่ำใหเปนธรรมกายผทูรง “พทุธธรรม” จงึเบกิบานขยายโต
เตม็สวน เตม็ธาตเุตม็ธรรมของธรรมกาย    เมือ่หยดุในหยดุกลางของหยดุ กลาง
ของกลางๆๆ ตรงศนูยกลางดวงธรรมนี ้กจ็ะเหน็เปนดวงใส มรีศัมสีวาง  ขนาด
เสนผาศนูยกลางเทาหนาตกัและความสงูของธรรมกาย

อนึง่  ดวงเหน็-ดวงจำ-ดวงคดิ-ดวงร ูทีบ่รสิทุธิ ์ผองใส กข็ยายโตเตม็สวน
เตม็ธาตเุตม็ธรรม คอืมขีนาดเสนผาศนูยกลางเทาหนาตกัและความสงูของธรรมกาย
ดวยเชนกนั   “ดวงรู” ของธรรมกายเปน “ญาณรตันะ”

เมื่อหยุดในหยุดกลางของหยุด กลางของกลางๆๆ ดวงธรรม  ถูกสวนเขา
ศูนยกลางจะขยายวางออกไป  ก็จะปรากฏ “ดวงอธิศีล” ซึ่งประกอบดวย
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ดวงสัมมาวาจา สมัมากัมมนัโต สมัมาอาชโีว ๓ ดวง ซอนกนัอยเูปนชัน้ๆ กนั
เขาไปขางใน พระโยคาวจรจะเหน็ดวงศลีโดยละเอยีดอยางนีช้ดัแจง เมือ่ธาตธุรรม
แกกลาจากการเห็นแจงแทงตลอดในอริยสัจ ๔ แลว  มรรครวมเปนเอกสมังคี
ทีพ่รอมจะบรรลธุรรมกายมรรค ผล นพิพาน

เมื่อหยุดในหยุดกลางของกลางของหยุด ตอจากดวงอธิศีล ก็จะถึง “ดวง
อธิจิต” ใสสวางยิ่งขึ้นไป ขนาดเสนผาศูนยกลางเทาหนาตักและความสูงของ
ธรรมกาย ซึง่จะมดีวงซอนกนั ๓ ดวงคอื สมัมาวายาโม สมัมาสติ สมัมาสมาธิ

เมือ่หยดุในหยดุกลางของหยดุตอๆ ไป   กจ็ะเหน็ดวง “อธปิญญา” ใสสวาง
ยิง่ขึน้ไปอกี ขนาดเสนผาศนูยกลางเทาหนาตกัและความสงูของธรรมกาย ประกอบ
ดวย ๒ ดวง ใสละเอยีดและสวางยิง่นกั  คอื สมัมาทฏิฐ ิและสมัมาสงักปัโป

พระโยคาวจรจะเหน็ดวงอธจิติ อธปิญญา โดยละเอยีดชดัแจง กเ็มือ่ธาตธุรรม
แกกลาจากการพิจารณาเห็นแจงแทงตลอดในอริยสัจ ๔ แลว มรรครวมเปน
เอกสมงัค ีทีพ่รอมจะบรรลธุรรมกายมรรค ผล นพิพาน

เม่ือหยดุในหยดุกลางของหยดุ กลางของกลางตอๆ ไปกจ็ะถงึ “ดวงวมิตุติ”
และ “ดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ” ตอๆ ไปจนสดุละเอยีดแลว กจ็ะปรากฏธรรมกาย
ทีล่ะเอยีดๆ มขีนาดโตใหญ ใสละเอยีด  และมรีศัมสีวางยิง่กวากนัไปตามลำดบั
ดงักลาวแลว

“ธรรมกาย” อนัเปนกายโลกตุตระทีป่รากฏขึน้ใสสวางต้ังแตตนนัน้เอง ทีเ่ปน
“ผตูรสัร”ู อรยิสจัจธรรมตามทีเ่ปนจรงิ เปนกาย “พทุโธ” คอื “ผตูืน่ ผเูบกิบาน”

และในกรณีพระพุทธเจาเปนกายตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ๒๐

หลวงพอวดัปากน้ำทานจงึวา คอื “พระพทุธรตันะ”
“ดวงธรรม” ทีท่ำใหเปนธรรมกาย ทีป่ระชมุของพทุธธรรมอนัมอีรยิมรรค

มอีงค ๘ เปนตน คอื “พระธรรมรตันะ”
๒๐ ดใูนพระนพินธของสมเดจ็พระสงัฆราช (สา  ปสุสฺเทว), ปฐมสมโพธ;ิ มหามกฏุราชวิทยาลยั, พ.ศ.๒๕๓๓, หนา ๑๐ .
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“ธรรมกายที่ละเอียดๆ” ตอๆ ไปจนสุดละเอียด  คือ “พระสังฆรัตนะ”
ผปูฏบิตัแิละรกัษาพระสทัธรรมของพระพทุธเจาไว

เมือ่พระโยคาวจรปฏบิตัไิดถงึธรรมกายทีส่ดุละเอยีดแลว  พงึฝกพสิดารกาย
และฝกเจรญิฌานสมาบตั ิดงัทีไ่ดแสดงไวแลวในบทกอน  ใหชำนาญดพีอสมควร
แลว  อาศยัญาณรตันะของธรรมกาย พจิารณาสภาวธรรม บำเพญ็สตปิฏฐาน ๔
ดงักลาวเปนลำดบัไป  กจ็ะสามารถเจรญิปญญาจากการทีไ่ดทัง้เหน็และทัง้รู
สภาวะของสงัขาร/สงัขตธรรมทัง้หลายทัง้ปวง ไดตามทีเ่ปนจรงิโดยชดัแจงวา
เปนอนจิจฺ ํทกุขฺ ํและอนตตฺา อยางไร  ชวยใหทัง้วปิสสนาญาณ และวสิทุธ ิ๕
เจริญขึ้นอยางละเอียด กวางขวางและรวดเร็ว เปนอุปการะแกการเจริญ
อภญิญาและวชิชาอนัเปนธรรมเครือ่งดบัอวชิชามลูรากฝายเกดิทกุขทัง้ปวงได
อยางด ีมปีระสทิธภิาพสงู  และสำหรบัผไูดรบัการอบรมวชิชาธรรมกายชัน้สงู
ดวยแลว  ยังจะสามารถเจริญวิชชาอันเปนธรรม “เครื่องชวยดับทุกขและ
บำรงุสขุ” แกทัง้ตนเอง และผอูืน่ไดพอสมควรแกภมูธิรรมอกีดวย

เพราะฉะนั้น  เมื่อไดเจริญภาวนาถึงดวงปฐมมรรคใสสวางดีแลว ใคร
ขอแนะนำใหเจรญิภาวนารดุหนาไปถงึธรรมกายทีส่ดุละเอยีดกอน   ยิง่ถาได
กลัยาณมิตรผแูนะนำทีด่ีๆ   กจ็ะใชเวลาตอธรรมะในชวงนี ้(คอืใหถงึ ๑๘ กาย
ได) เพยีงประมาณ ๒ ชัว่โมงเทานัน้    สำหรบัวธิฝีกพสิดารกาย และวธิเีจรญิ
ฌานสมาบตั ิกใ็ชเวลาไมมาก แตไดผลคมุคามหาศาล

ดงัทีเ่คยไดยนิวา หลวงพอวดัปากน้ำ ทานไดเคยกลาววา
“ธรรมกายของจริงในพระพุทธศาสนา”
“ธรรมกายไมเคยหลอกลวงใคร”
“ถา [ธรรมกาย] บรสิทุธิก์าย วาจา ใจ แลว  ใชสมบตัพิระจกัรพรรดิ

[ภาคผเูลีย้ง] ไมรจูกัหมด”
“ธรรมกาย [ผเูจรญิวชิชาดแีลว] คนหนึง่  ชวยคนไดครึง่เมอืง”
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จะจรงิเพยีงไหน ทานตองปฏบิตัใิหเขาถงึ ใหไดร ู เหน็ และเปนดวยตวั
ของทานเอง จะไดไมตองเชือ่ใคร

๘.๓  วิธีเจริญสมถวิปสสนา กายคตาสติ และนวสีวถิกาปพพะ

๘.๓.๑  กายคตาสติ
คอื สตพิจิารณาเหน็สวนตางๆ ของรางกายตามธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิวา เปน

แตปฏกิลู คอืเปนของไมสะอาด ไมงาม นารงัเกยีจ   หรอืเปนทีต่ัง้แหงปฏกิลู โสโครก
นาเกลยีด

เปนการเจรญิภาวนาในขัน้สมถกมัมฏัฐาน  นบัเนือ่งอยใูนกายานปุสสนาสติ-
ปฏฐาน ในหมวด “ปฏกิลูมนสกิาร” ขอกำหนดดวยของไมสะอาด

แตกายานปุสสนาสตปิฏฐาน เปนพระกมัมฏัฐานทีเ่ปนทัง้สมถะและวปิสสนา
ดงัตวัอยางตอไปนี้

ผเูจรญิภาวนาทีป่ฏบิตัไิดถงึดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย  กใ็หรวมใจหยดุ
ในหยดุกลางของหยดุ กลางของกลางๆ ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยใหใสแจม
พรอมกบันกึอธษิฐานขยาย “ดวงธรรม”และเหน็-จำ-คดิ-ร ูคอื “ใจ” ใหโตใหญ
ใสสวางจนเตม็กายเทาทีท่ำไดกอน   แลวใหอธษิฐานลดระดบัสมาธลิง ใหเหน็ตาม
ส ีสณัฐาน กลิน่ ตามทีเ่ปนจรงิ   พจิารณาเหน็สวนตางๆ ของรางกาย กจ็ะสามารถ
เหน็ไดชดัเจนพอสมควร

สวนผถูงึกายในกายทีใ่สละเอยีดเพยีงใด กใ็หรวมใจทกุกายใหอย ูณ ศนูย
กลางกายทีส่ดุละเอยีดนัน้ แลวใหเพงลงไปตรงกลางของกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปน
กายมนษุย ใหเหน็ใสสวาง อธษิฐานขยาย “ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย” และ
ใหโตใหญใสสวางเตม็กายกอน  แลวจงึอธษิฐานใหเหน็สวนตางๆ ของรางกายตาม
ส ีสณัฐาน และแมกลิน่ ตามทีเ่ปนจรงิ  กจ็ะสามารถเหน็ไดชดัเจนยิง่ข้ึน
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สำหรบัผถูงึธรรมกายแลว สามารถจะเหน็ไดชดัเจนดมีาก   โดยใหรวมใจ
ทุกกายอยู ณ ศูนยกลางธรรมกายอรหัต แลวพิสดารกาย เจริญฌานสมาบัติ
(รปูฌาน) พรอมกนัหมดทกุกายถงึธรรมกายอรหตัในอรหตั  โดยอนโุลม และปฏโิลม
เพือ่ชำระธาตธุรรมเหน็-จำ-คดิ-ร ูคอื “ใจ” ของทกุกายใหบรสิทุธิผ์องใสจากกเิลส
นวิรณ  ออนโยนควรแกงาน  เพือ่ใหอายตนะทพิยทำหนาทีร่-ูเหน็-ไดกลิน่ ไดชดัเจน
ดกีอน

แลวจงึรวมใจทกุกายเพงลงตรงกลางของกลางศนูยกลางดวงธรรมทีท่ำให
เปนกายมนษุย   อธษิฐานขยาย “ดวงธรรม” และ เหน็-จำ-คิด-ร ูคอื “ใจ” ให
โตเตม็กายและใสสวาง

กจ็ะเหน็สวนตางๆ ของรางกายใสทัว่ทัง้หมด   กใ็หอธษิฐานลดระดบัสมาธิ
ลงใหเหน็ตามส ีสณัฐาน และแมกลิน่ ตามทีเ่ปนจรงิ   แลวกพ็จิารณาดตูัง้แต
เสนผมบนศรีษะ หนงัศรีษะ ลวนแตเปนของไมสะอาด เปนทีต่ัง้แหงปฏกิลู อนัมี
เหงือ่ไคล ฝนุละออง ขีร้งัแค เปนตน  ถาไมหมัน่ชำระลางก็สกปรก มกีลิน่เหมน็

พจิารณาดตูอมาคอื กะโหลกศรีษะ มนัสมอง  ดใูนโพรงจมกู มนี้ำมกู ดใูนชอง
ปากเหน็ฟน ทัง้ขีฟ้น น้ำลาย ไมสะอาด มกีลิน่เหมน็  ทีต่ากม็นี้ำตา   ดลูงมา ตาม
ชองลำคอ มเีสมหะ (เสลด) ดทูีก่ระเพาะอาหาร  เหน็อาหารทีเ่พิง่บรโิภคเขาไป
ใหม  ผสมกบัน้ำด ีหรอืเกาทีย่งัเหลอือยจูากการยอย   ดปูอด ตบั หวัใจ มาม
ลำไสใหญ ลำไสเลก็ หรอืไสทบ  ภายในมกีากทีเ่หลอืจากการยอยทีเ่ปลีย่นสภาพ
เปนคถู (อจุจาระ)   บางรายจะเหน็มพียาธอิยใูนลำไสดวย  มมีตูร (ปสสาวะ) อยู
ในกระเพาะปสสาวะ  ทัง้ชองทวารหนกัทวารเบา  กเ็ปนทีถ่ายเทสิง่ปฏกิลู โสโครก
นาเกลยีด และมกีลิน่เหมน็ทัง้สิน้

ขยายเหน็-จำ-คดิ-ร ูดอูอกไปโดยรอบ  จะเหน็โครงกระดกู มทีัง้ไขขอและ
เยือ่ในกระดกู มเีนือ้ ไขมนัหมุ มเีอน็รดัรงึอย ูมนี้ำเหลอืง  มเีลอืดทีส่บูฉดีจากหวัใจ
ไปตามเสนโลหตินอยใหญ  ไปตามทีม่เีนือ้และพงัผืดหมุอย ู มหีนงัหมุ และมขีน
ผม เลบ็ อยภูายนอก   ลวนแตเปนของไมสะอาด ไมนาด ูไมนารกันาใครเลย
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พจิารณาดทูบไปทวนมา ถาเหน็ไมชดั เพราะระดบัสมาธลิดลง จนทพิพจักษุ
ทำหนาทีไ่ดนอย   กใ็หหยดุในหยดุกลางของหยดุ กลางของกลางๆๆๆ ดวงธรรม
นัน้ ใหใสสวางเต็มกายขึน้มาใหม แลวกอ็ธษิฐานใหเหน็ตามส ีสณัฐาน และกลิน่
ตามทีเ่ปนจรงิอกีก็ได ของเราเปนอยางไร  เมือ่นอมสงัขารรางกายของคนอืน่มาดู
กเ็หน็ตามธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิวาเปนอยางนัน้เหมอืนกนั

“กายคตาสต”ิ หรอื “ปฏกิลูมนสกิาร” คอื การพจิารณาเหน็สวนตางๆ ของ
รางกาย   เหน็ตามธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิวา  ไมสะอาด  เปนแตปฏกิลู  โสโครก
นาเกลยีด  ไมมอีะไรงดงาม นารกั นาใครแตประการใดเลย นี ้  ชวยใหจติใจ
สงบระงบัจากกามฉนัทนวิรณ   คอื ความหลงยนิด ีพอใจ  ยดึตดิ อาลยัอยใูนรปู
เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ คอืสิง่สมัผัสทางกาย ไดมาก  เปนพืน้ฐานสำคญัชวย
ใหพืน้ฐานของวปิสสนา  คอื ศลีวสิทุธ ิและจติตวสิทุธ ิของพระโยคาวจร เจรญิ
และตั้งม่ันไดดี   ชวยใหวิสุทธิ ๕ เจริญขึ้นอยางดี  และชวยใหผูประพฤติ
พรหมจรรยรักษาตัวไดดี

“กายคตาสติ” นีเ้ปนขัน้สมถกมัมัฏฐาน  เมือ่ฝกบำเพญ็บอยๆ กจ็ะชำนาญ
คอื เมือ่รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ มากระทบตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ของเราแลว
แมกามวติก อนัเปนธรรมารมณทีเ่กดิกบัใจ   ก็สามารถมีสตพิจิารณาเหน็สวน
ตางๆ ของรางกาย ทัง้ของเขาหรอืของเรา ไดทนัทตีามประสงค     จติใจกจ็ะ
สงบระงบั ไมกำเรบิงายๆ   ชวยใหมศีลีสงัวร และอนิทรยีสงัวรไดดี๒๑

๘.๓.๒ นวสวีถกิาปพพะ
คอื การพจิารณาซากศพในสภาพตางๆ เชน ขอกำหนดดวยปาชา ๙  กด็ี

หรอื อสภุกมัมฏัฐาน ทัง้ ๑๐ อยาง กด็ ียอมไดผลทำนองเดยีวกนักบักายคตาสติ
หรอื ปฏกิลูมนสกิารปพพะ เชนกนั

๒๑ ขาพเจา (พระราชญาณวสิฐิ) ขอยกยอง “กายคตาสต”ิ นีเ้ปน “อาจารยใหญ” ทีช่วยใหขาพเจาสามารถรกัษาตวั รกัษา
ศลีขอ “อพรฺหมฺจรยิา เวรมณ”ี  ไดตลอดระยะเวลารวม ๑๐ ป  กอนบรรพชาอปุสมบท และเมือ่ไดบวชเปนพระภกิษุ
แลว  กไ็ดกายคตาสตนิีช้วยรกัษาใจได โดยไมมอีะไรตองหนกัใจ
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ทัง้หมดนีเ้ปนธรรมปฏบิตั ิขัน้สมถกมัมฏัฐาน
การพจิารณาดสูวนตางๆ ของรางกายทีย่งัเปนๆ อยนูีก้ด็ ีหรอื การพจิารณา

ซากศพ ในสภาพตางๆ กด็ ี  หากพจิารณาตอไป เหน็แจงดวยปญญาตามธรรมชาติ
ทีเ่ปนจรงิวา  ทกุสวนตางๆ ของรางกายลวนแปรปรวน เปลีย่นแปลงไป  ผมที่
เคยดกดำ เมือ่นานไปกห็งอกรวง   ฟนทีเ่คยแขง็แรงกโ็ยกคลอน ตองถอนหรอืหกั
ไป   เนือ้หนงัทีเ่คยเตงตงึตัง้แตยงัเปนหนมุเปนสาว  พอมอีายตุอๆ ไปกก็ลบัหยอน
ยาน   กำลงัวงัชากถ็ดถอย   อายตนะภายในทัง้สิน้ ไดแก ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย
และใจ  (เหน็-จำ-คดิ-ร)ู  กเ็สือ่มไปตามกาลเวลา   มทีัง้ความเกดิขึน้ใหม แลว
ก็เสื่อมไป (อุปฺปาทวยธมฺมิโน) ตามธรรมดาของสังขาร เสมอกันหมด คือ
ม ี “สามัญญลกัษณะ” วาเปนของไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ เปนทกุข (ทกุขฺ)ํ เพราะ
แปรปรวนไป (วปิรณิามธมมฺโต)  ไมคงทนอยไูดนาน  ไมอยใูนอำนาจ (อวส-
วตตฺนตเฺถน) ของใครๆ วา  “ธรรมทัง้หลาย จงอยาแก (มา ชรีนตฺ)ุ  จงอยา
ตาย (มา มยีนตฺ)ุ”   ไมเปนของใคร คอืไมมีใครเปนเจาของ (อสสฺามกิา) ทีแ่ท
จรงิ   ลงทายตองเสือ่มสลาย (วโย ปฺญายต)ิ หมดสภาพเดมิของมนัไปหมด
เปนมตธรรม  คอืตองตายไปหมดดวยกนัทัง้สิน้   มใิชเปนตวัตนทีแ่ทจรงิของ
ใคร (อนตตฺา)

เมือ่พระโยคาวจรพจิารณาเหน็ธรรม คอืทัง้ความเกดิขึน้ทัง้ความเสือ่มไป
ในกายบางอย ู (สมุทยวยธมมฺานปุสสฺ ี วา กายสฺม ึ วหิรต)ิ  คอื เหน็สงัขาร
รางกายตามธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิ ดวยปญญา (วปิสสนาปญญา) วา  ไมเทีย่ง
เปนทกุข เปนอนตัตา ยอมเกดิความเบือ่หนายในทกุข ขอนีเ้ปนหนทางแหง
ความหมดจด (วสิทุธฺ)ิ

ตามพระพทุธดำรสัทีต่รสัไววา

“สพเฺพ สงฺขารา อนจิจฺาติ ยทา ปญฺาย ปสสฺติ
อถ นพิพฺนิทฺต ิทกุเฺข เอส มคโฺค วสิทุธฺยิา.
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สพเฺพ สงขฺารา ทกุขฺาติ ยทา ปญฺาย ปสสฺติ
อถ นพิพฺนิทฺต ิทกุเฺข เอส มคโฺค วสิทุธฺยิา.
สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺาติ ยทา ปญฺาย ปสสฺติ
อถ นพิพฺนิทฺต ิทกุเฺข เอส มคโฺค วสิทุธฺยิา.”๒๒

และตรสัวา

“นพิพฺนิทฺ ํ วริชชฺติ เมือ่เบือ่หนาย  ยอมสิน้กำหนดั.”
“วริาคา  วมิจุจฺติ เพราะสิน้กำหนดั  ยอมหลดุพน.”๒๓

นีเ้ปนขัน้อนปุสสนา  เปนพืน้ฐานใหเจรญิถงึโลกตุตรวิปสสนา  คอืเหน็แจง
แทงตลอดอรยิสจั ๔  ดวยญาณ ๓  คอืสจัจญาณ กจิจญาณ และกตญาณ  มี
อาการ ๑๒  ใหถงึมรรค ผล นพิพาน ตอไป

สำหรบัทานทีถ่งึธรรมกายแลว  เมือ่บำเพญ็กายานปุสสนาสตปิฏฐานแลว
ทกุคร้ัง พงึเจรญิฌานสมาบตั ิพจิารณาอรยิสจั ๔ แลว  ธรรมกายพสิดารกาย
ออกจากฌานสมาบตั ิ ทำนโิรธ ผานศนูยกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ  อนัเปน
ที่ตั้งของธาตุธรรม เห็น-จำ-คิด-รู คือ “ใจ” ของทุกกายสุดกายหยาบกาย
ละเอยีด  อนัเปนทีต่ัง้ของกเิลส อวชิชา ตณัหา อปุาทาน  เพือ่ดบัสมทุยั คอื
ปหานอกศุลจิตของกายในภพ ๓    คำนวณธรรมกายอรหตัในอรหตัๆๆๆ เปน
ทบัทว ี จากกายสุดหยาบสดุละเอยีด  เถา ชดุ ชัน้ ตอน ภาค พดื  จนเปนแต
ธรรมกายอรหตัในอรหตัๆๆ  เปนพดืในพดื ขึน้มา ไมขาดสาย จนสดุละเอยีด
ปลอยอปุาทานในเบญจขนัธ และปลอยความยนิดใีนฌานสมาบตัเิสยีได  ปลอย
ขาดหมดพรอมกนั   ธรรมกายทีห่ยาบตกศนูย   ธรรมกายทีส่ดุละเอยีดจะไป
ปรากฏในอายตนะนพิพาน

ใหซอนธรรมกายทีส่ดุละเอยีดนัน้ เขากลางของกลางพระนพิพานคอื ธรรมกาย
๒๒ พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั  เลมที ่๒๕,  ขทุทกนกิาย  ธรรมบทคาถา, ขอ ๓๐, หนา ๕๑-๕๒ .
๒๓ พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั  เลมที ่๔,  วนิยัปฎก  มหาวรรค,  ขอ ๒๓, หนา ๒๘ .
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ตรัสรขูองพระพทุธเจาทีเ่หน็ประทบัอยบูนรตันบลัลงัก  ไดพระนพิพานเปนอารมณ

ถาเหน็จกัรพรรด ิ(ภาคผเูลีย้ง - เหมอืนพระทรงเครือ่ง) ทีส่ถติอยตูรงกลาง
พระนพิพาน กซ็อนหยดุนิง่ แนน เขากลางของกลางจกัรพรรด ิตอญาณทสัสนะ
(คือเห็น-จำ-คิด-รู ของพระนิพพาน  ขนาดเสนผาศูนยกลางเทาหนาตักและ
ความสงูของพระนพิพาน)  ตอแวน ตอกลอง (เปนดวงใสมซีอนอยตูรงกลางของ
กลางแกวมณ ีตรงศนูยกลางจกัรพรรดอิกีทหีนึง่)  เขาไปในสดุร ูสดุญาณของ
พระพทุธเจาและจกัรพรรด ิ  ฟงรทูีต่รสัรใูนนโิรธ และคำนวณรทูีต่รสัรใูนนโิรธ
ของพระพทุธเจาตอๆ ไปเปนทบัทว ี นบัอสงไขยอายธุาตอุายบุารมไีมถวน

จนถงึพระพทุธเจาตนธาตตุนธรรมในนพิพานเปน   กซ็อนหยดุนิง่ แนน กลาง
ของกลางพระพทุธเจาตนธาตตุนธรรม ตนในตนๆๆๆ เขาไปจนสดุละเอยีด

ทานจะไดพระนพิพานเปนอารมณทีส่ขุมุลมุลกึ ประมาณมไิด   และจะได
วิชชาที่ละเอียดพิสดารที่มีอานุภาพมาก ตามศักดิ์แหงบารมีของแตละทาน
ไมเทากนั  อยางทีท่านไมเคยไดยนิไดฟงมากอน

แลวทานจะไดที่พึ่งประเสริฐ และประจักษในคุณคาวิชชาธรรมกายของ
พระพทุธเจาดวยตวัของทานเอง

๘.๔  มรณสต-ิกายานปุสสนาสตปิฏฐาน

มรณสติ คอื การมสีตหิมัน่ระลกึถงึความตายวา  ความตายจักมแีกเรา  เราจกั
ตองตาย  ชวีติของเราตองขาดไป   ทัง้เราเองและคนอืน่ทัง้หลาย ลวนแตมคีวามตาย
เปนธรรมดา   ไมมใีครลวงพนความตายไปได    พงึเปนผมูทีัง้สตแิละปญญากำหนดพจิารณา
ใหเกิดความสงัเวชสลดใจ   ใหระลกึถงึความตายอยางนี ้โดยอบุายอนัแยบคาย ดวยอบุาย
โดยชอบ คอื ใหประกอบพรอมดวยองค ๓  คอื

๑) สตริะลกึถึงความตาย
๒) ญาณรวูาความตายจกัมแีกเราเปนแน  ตวัเราเองกจ็กัตองตาย และใครๆ
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อืน่ทัง้หลายกจ็กัตองตาย ไมมใีครลวงพนความตายไปได
๓) เกดิความสงัเวชสลดใจ

เมือ่ระลกึถงึความตายพรอมดวยองค ๓ อยางนีแ้ลว กจ็ะไมหลงประมาทมวัเมา
ในชวีติ  และจะชวยใหสามารถขมนวิรณธรรมทัง้หลายได  จติใจกจ็ะตัง้มัน่เปนขณกิสมาธิ
และอปุจารสมาธิโดยลำดบั  สำเรจ็เปนกามาวจรกศุลบญุราศรแีกตน    และจะคนุเคย
กบั “อนจิจสญัญา” ความหมายรวูาสงัขาร (ไดแก รปูธรรม นามธรรม คอื รางกายและจติใจ)
นีไ้มเทีย่ง   “ทกุขสญัญา” ความหมายรวูาสงัขารเปนทกุข    และอนตัตสญัญา ความหมาย
รวูา สงัขารธรรมทัง้หลายทัง้ปวงเปนอนตัตา คอืมใิชตวัตน บคุคล เรา-เขา ของเรา-ของเขา
เปนเหตปุจจยัใหไตรลกัษณ คอื อนจิจฺ ํ ทกุขฺ ํ อนตตฺา  เขาไปตัง้ปรากฏชดัแจงในสนัดาน
ตอไป  ดงันี้

มรณสต ิจงึนบัเนือ่งอยใูนกายานปุสสนาสตปิฏฐาน ในขัน้สมถกมัมฏัฐาน  กอนที่
จะเจรญิตอไปเปนขัน้วปิสสนากมัมัฏฐาน

การเจรญิภาวนาตามแบบทีห่ลวงพอวดัปากน้ำ สอนใหปฏบิตัถิงึธรรมกาย สามารถ
จะเจรญิภาวนาทัง้สมถะและวปิสสนา เปนกายานปุสสนา และธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน
อยางไดผลดี   ดงันี้

ผปูฏบิตัทิีไ่ดถงึเพยีงดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย หรอืดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน    ให
หยดุในหยดุ กลางของหยดุ กลางของกลางๆ ดวงธรรม ทีท่ำใหเปนกายมนษุย  กลางของ
กลางอากาศธาต ุ   และกลางของกลางวญิญาณธาต ุ ใหเหน็ใสสวางชดัเจนด ี  แลวจะเหน็
สายกำเนดิธาตธุรรมเดมิ เปนสายใยเลก็ๆ เหมอืนเสนใยบวั  มลีกัษณะขาวใส    กใ็หรวมใจ
(เหน็-จำ-คดิ-ร)ู  หยดุในหยดุกลางของหยดุ กลางของกลางๆๆ สายกำเนดิธาตธุรรมเดมินัน้
ตัง้จติอธษิฐานใหเหน็ชวีติอตัตภาพของตนเองสบืตอไปในระยะ ๒-๓ ป หรอื ๕ ป ขางหนา

แลวก็รวมใจหยุดในหยุด  กลางของหยุด กลางของกลางๆๆ นิ่ง ถูกสวนเขา
ศนูยกลางกจ็ะขยายวางออกไป  กจ็ะปรากฏอตัตภาพ (นมิติกายมนษุยหยาบ) ของตน ใน
ชวงระยะเวลานัน้ๆ
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เมือ่เหน็แลว กใ็หรวมใจ (เหน็-จำ-คดิ-ร)ู หยดุในหยดุกลางของหยดุ ตรงกลางของ
กลางๆๆ ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยนัน้ กลางของกลาง สายกำเนดิธาตธุรรมเดมิ
อธษิฐานดชูวีติอตัตภาพของตนสบืตอๆ ไป แตละชวงของชวีติเปนชวงๆ ไป โดยนยัเดยีว
กนั จนถงึวนัตายของตน กห็ยดุนิง่กลางของกลางๆ อตัตภาพทีต่ายแลวนัน้  ใหเหน็อาการ
ตายของตน และสภาพที่อัตตภาพนั้นจะเสื่อมสลายหมดสิ้นสภาพเดิมของมันไป  และ
ถาใจสงบใสสวางดกีย็งัจะมญีาณหยัง่รกูำหนดวนัตายของตนไดอกีดวย

แลวยกสังขารนมิติอตัตภาพแตละชวงชีวตินัน้ ขึน้พจิารณาสภาวะของสงัขารธรรม
อนัประกอบดวยปจจยัปรงุแตง (มธีาต ุขนัธ เปนตน อยางนี)้  ใหเหน็ธรรมดวยปญญาวา
มคีวามเกดิขึน้ และเสือ่มไปเปนธรรมดา (อปุปฺาทวยธมมฺโิน) กจ็ะเกดิธรรมสงัเวช และ
เห็นสภาวะของสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงดวยปญญาแจงชัดวา เปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ
อนตตฺา  ใหเกดิความเบือ่หนายในทกุข อนัเปนไปเพือ่ความหมดจด คอื ความคลายกำหนดั
และถงึความหลดุพนไดตอไป

เม่ือพจิารณาสภาวธรรมแลว กใ็หอธษิฐานถอยกลบัตามสายกำเนดิธาตธุรรมเดมิ มา
สูปจจุบัน

สำหรับผูที่ปฏิบัติไดถึงเพียงดวงธรรม ก็อาจจะเห็นนิมิตอัตตภาพสืบตอไปในอนาคต
ตามทีก่ลาวนัน้ไดยาก ในเบือ้งตน และเหน็ไมคอยชดั   แตถาฝกปฏบิตับิอยๆ ใหชำนาญกส็ามารถ
เหน็ชดัเจนขึน้ได

สวนผปูฏบิตัไิดถงึกายละเอยีดตอๆ ไปเพยีงใด   ทพิพจกัษ ุทพิพโสต เครือ่งรเูหน็
กจ็ะมปีระสทิธภิาพสงูขึน้เพยีงนัน้  คอืใหสามารถรเูหน็ไดชดัเจนขึน้ งายขึน้  โดยรวมใจ
หยดุอย ูณ ศนูยกลางกายในกายทีไ่ดเขาถงึ ร-ูเหน็ และเปนทีส่ดุละเอยีดนัน้กอน    แลวกร็วมใจ
(เห็น-จำ-คิด-รู) ของกายสุดละเอียดนั้น หยุดในหยุดกลางของหยุด กลางของกลางๆๆๆ
ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยหยาบ และดำเนนิตอๆ ไป ตามทีแ่นะนำแลว กจ็ะไดผลคอื
สามารถเหน็แจงรแูจงไดชดัเจนงายขึน้

สำหรบัผปูฏบิตัถิงึธรรมกายแลว  กจ็ะสามารถบำเพญ็กายานปุสสนา และธมัมา-
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นุปสสนาสติปฏฐาน โดยเจริญทั้งสมถะและวิปสสนาภาวนา  เจริญปญญารูแจงใน
สภาวธรรมจากการทีไ่ดทัง้เหน็และทัง้รโูดยชดัแจง  ดงัตอไปนี้

ใหรวมใจของทกุกายอย ูณ ศนูยกลางธรรมกายองคทีล่ะเอยีดทีส่ดุกอน   แลว
พสิดารกายเจรญิฌานสมาบตั ิ(รปูฌาน) โดยอนโุลมและปฏโิลม ใหบรสิทุธิผ์องใสจากกเิลส
นวิรณ ควรแกงาน

แลวจงึใชญาณรตันะของธรรมกาย เพงลงทีก่ลางของกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปน
กายหรอืดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐานของกายมนษุย   หยดุในหยดุกลางของกลางอากาศธาตุ
และวญิญาณธาตุ  เหน็สายกำเนดิธาตธุรรมเดมิ  แลวนอมจติไปเพือ่ “อนาคตงัสญาณ”
ตามสายกำเนิดธาตุธรรมเดิม พิจารณาดูชีวิตอัตตภาพของตนในแตละชวงชีวิต เชน
ใน ๒-๓ ป หรอื ๕ ป ขางหนาตอๆ ไป ตามวธิทีีไ่ดแนะนำแลว  กจ็ะเหน็นมิติอตัตภาพของ
ตนในแตละชวงชวีตินัน้ๆ ไปจนถงึวนัตาย แลว

กำหนดใจถามที่ศูนยกลางธรรมกายที่ใสบริสุทธิ์ (ถาไมใสบริสุทธิ์  ก็ใหรวมใจคือ
เหน็-จำ-คดิ-ร ูหยดุในหยดุกลางของหยดุ ใหใสบรสิทุธิก์อน)  กจ็ะทราบกำหนดวนั-เวลาตาย
ของตนไดแมนยำ แลว

ยกสังขารนิมิตอัตตภาพแตละชวงของชีวิตขึ้นพิจารณาสภาวะสังขารธรรมนั้น
กจ็ะเหน็ธรรม คอืความเกดิขึน้ และความเสือ่มไปของสงัขารธรรมนัน้ดวยปญญา   และ
เหน็แจงรแูจงสภาวะของสงัขารธรรมนัน้ วา เปนอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา ตามธรรมชาตทิี่
เปนจรงิชดัเจน  เปนวปิสสนาปญญาแลว

อธษิฐานกลบัคนืตามสายกำเนดิธาตธุรรมเดมิมาสปูจจบุนั  เจรญิฌานสมาบตัพิจิารณา
อรยิสัจ ๔ ตอไป ดงัทีไ่ดเคยแนะนำแลว   เสรจ็แลวพสิดารธรรมกายอรหตัในอรหตัๆๆๆ
ออกจากฌานสมาบตั ิ ทำนโิรธ (ดบัสมทุยั) ปหานอกศุลจิตของกายในภพ ๓  จนเปนแต
ใจของธรรมกายอรหตัในอรหตัทีบ่รสิทุธิล์วนๆ   ตกศูนยเขาอายตนะนพิพาน  ซอนหยดุ
นิง่แนน เขากลางของกลางๆๆ พระนพิพานและจกัรพรรด ิ(ภาคผเูลีย้ง)  ตอญาณทสัสนะ
ตอแวนตอกลอง เขาไปในสดุรสูดุญาณ   ของพระพทุธเจาและจกัรพรรด ิฟงรทูีต่รสัรใูนนโิรธ
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๒๔ พระราชญาณวสิฐิ, ทางมรรคผลนพิพาน ธรรมปฏบิตัถิงึธรรมกาย และพระนพิพาน, พมิพครัง้ที ่๑, มถินุายน ๒๕๔๐,
โรงพิมพ บรษิทั เอชทพี ีเพรส จำกดั หนา ๔๔๗-๔๗๒.

ของพระพทุธเจา  คำนวณรทูีต่รสัรใูนนโิรธของพระพทุธเจา และจกัรพรรดิ (ภาคผเูลีย้ง)
นบัอสงไขยอายธุาต ุอายบุารมไีมถวน จนถงึพระพทุธเจาตนธาตตุนธรรม ในอายตนะ
นพิพานเปน ตอๆ ไปจนสดุละเอยีด

ตอนที่ ๙

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน-จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน๒๔

ในหวัขอนี ้จะแบงเปน ๓ ตอน ดวยกนั คอื
 ๙.๑ ลกัษณะของใจ จติ และวญิญาณ
 ๙.๒ เวทนานปุสสนา
 ๙.๓ จติตานปุสสนา

๙.๑  ลักษณะของใจ จิต และวิญญาณ

เพือ่ใหการเจรญิภาวนา  เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน  และจติตานปุสสนาสตปิฏฐาน
เปนไปไดโดยงาย และสามารถเหน็แจงในพระไตรลกัษณไดงาย ทะลปุรโุปรง  จนสามารถ
คลายความยดึมัน่ถอืมัน่ไดเปนอยางด ีผศูกึษาสมัมาปฏบิตั ิพงึเขาใจถงึลกัษณะของใจ จติ
และวญิญาณ ดงัจะไดอธบิายตอไปนี้

บรรดาสตัวและมนษุยทีม่ชีวีติทัง้หลายหมดทัง้สกลกายนัน้  ยอมประกอบดวยธรรมชาติ
๒ สวนทีส่ำคญัๆ คอืสวนทีเ่ปน รางกาย สวนหนึง่ ซึง่มลีกัษณะทีเ่ปนรปูธรรม  กบัสวนทีเ่ปน
ใจ สวนหนึง่ ซึง่เปนนามธรรม
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เฉพาะสวนทีเ่ปนรางกายนัน้ ทกุคนยอมรจูกักนัดโีดยทัว่ไป  เพราะสามารถเหน็หรอื
สมัผสัแตะตองไดดวยตาเนือ้หรอืกายหยาบ   แตสวนทีเ่ปนใจนัน้ ไมอาจเหน็ไดดวยตาเนือ้ หรอื
ไมอาจสมัผสัแตะตองดวยกายหยาบ  จงึเขาใจธรรมชาตสิวนทีเ่รยีกวา ใจ นีไ้ดไมงายนกั

“ใจ” นัน้ ประกอบดวยธรรมชาต ิ๔ อยาง  ซึง่ตางก็ทำหนาทีต่างๆ กนั  คอื

ธรรมชาตทิีท่ำหนาทีเ่สวยอารมณ๒๕  เรยีกวา เวทนา
ธรรมชาตทิีท่ำหนาทีจ่ดจำ หรือ รวบรวมอารมณไวภายใน เรยีกวา สญัญา
ธรรมชาตทิีท่ำหนาทีค่ดิ  หรอืทีเ่รยีกวา “จติ” นัน้ เรยีกวา สงัขาร
ธรรมชาตทิีท่ำหนาทีร่ ูหรอืรบัรอูารมณ  เรยีกวา วญิญาณ
เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ  ธรรมชาตทิัง้ ๔ อยางนีเ้องทีร่วมเรียกวา  “ใจ”

และตางก็ทำหนาทีต่างๆ กนั  แตสมัพนัธกนัอยางใกลชดิจนแทบจะแยกไมออก ธรรมชาตทิัง้ ๔
อยางนี ้ กม็ชีือ่เรยีกตางกันตามหนาท่ีของมนั

ในญาณกถาปฏสิมัภทิามรรค ไดกลาวไววา
“ย ํ จติตฺ ํ มโน  มานส ํ หทย ํ ปณฑฺร ํ มนายตน ํ มนนิทฺรฺยิ ํ วิญฺาณํ

วิญฺาณกขฺนโฺธ  ตชชฺา  มโนวิญฺาณธาต ุ  อทิ ํจติตฺ.ํ”๒๖
แปลความวา

“จติ คอื มนะ มานสั  หทยั  ปณฑระ  มนายตนะ  มนนิทรยี
วญิญาณ  วญิญาณขนัธ   มโนวญิญาณธาตอุนัสมควรแกจตินัน้.”

และ อรรถกถาปฏสิมัภทิามรรค  ไดอธบิายไววา “พงึทราบวนิจิฉยั
ในตตยิจตกุนเิทศ ดงัตอไปนี.้  บทวา จติตฺํ เปนมลูบท.   บทวา วิฺญาณํ
เปนบทขยายความ.  บทมอีาทวิา ย ํจติตฺํ  จติใดพงึประกอบโดยนยัดงักลาว
แลวในปต.ิ   ในบทมอีาทวิา จติตฺ ํนัน้  ชือ่วา จติตฺํ เพราะวจิติรดวยจติ.

๒๕ อารมณ หมายถงึ เครือ่งยดึเหนีย่วจิตใจ, สิง่ทีจ่ติยดึเหนีย่ว, สิง่ทีถ่กูรหูรอืรบัรู ไดแก อายตนะภายนอก ๖   คอื รปู
เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ (สิง่ทีส่มัผสัไดดวยกาย) และธรรมารมณ (สิง่ทีใ่จนกึถงึ นกึเหน็ หรอืเรือ่งราวทีเ่กดิข้ึนในใจ).

๒๖ พระไตรปฏกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๓๑. ขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค, ขอ ๔๑๒, หนา ๒๘๗.
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ชือ่วา มโน เพราะกำหนดรอูารมณ.   บทวา มานส ํคอื ใจนัน่เอง.  ทานกลาว
ธรรมอนัสมัปยตุแลววา มานโส  ในบทนีว้า  ‘บวงใด มใีจเทีย่วไปในอากาศ’
ดงันีเ้ปนตน.”

พระอรหตั ทานกลาววา มานส ํในบทนีว้า  ‘ขาแตพระผมูพีระภาคเจา
ผปูรากฏในหมชูน   สาวกของพระองคยนิดใีนพระศาสนา ยงัไมไดบรรลุ
พระอรหตั  ยงัเปนพระเสขะอย ู ไฉนจะพงึทำกาละเสยีเลา.’

บทวา หทยํ คอื จติ.   อรุะทานกลาววา หทยั ในบทมอีาทวิา ‘เราจกั
ทำจติของทานใหพลงุพลาน หรอืจกัฉกีอกของทาน’.   ทานกลาววา จติ ใน
บทมอีาทวิา ‘เหน็จะถากจติจากจิตดวยความไมรู’.   ทานกลาวหทยวตัถ ุใน
บทวา มาม หทยั.  แตในทีน่ี ้จติ ทานกลาววา หทยั เพราะอรรถวาอยภูายใน.

จตินัน้ชือ่วา ปณฑฺร ํ(ขาว) เพราะอรรถวา บรสิทุธิ ์ ทานกลาวหมาย
ถึงภวังคจิต.

ดงัทีพ่ระผมูพีระภาคเจาตรสัไววา
‘ภกิษทุัง้หลาย  จตินีป้ภสัสร  แตจตินัน้ถกูอปุกเิลสทัง้หลายทีจ่รมา

จงึเศราหมอง’  ...
อนึง่ เพราะจติมลีกัษณะรอูารมณ จงึไมเปนกเิลสดวยความเศราหมอง

โดยสภาวะ เปนจติบรสิทุธิท์เีดียว   แตเมือ่ประกอบดวยอปุกเิลส  จติจงึ
เศราหมอง  แมเพราะเหตนุัน้ จงึควรเพือ่กลาววา ปณฑระ (ขาวผอง).

อนึง่ การถอืเอา มโน ในบทนีว้า มโน มนายตนํ  เพือ่แสดงถงึความ
เปนอายตนะของใจ. ดวยเหตนุัน้ ทานจงึแสดงถงึบทวา มนายตนะ นี ้วา
มใิชชือ่วา มนายตนะ เพราะเปนอายตนะของใจ ดจุเทวายตนะ (ทีอ่ยขูอง
เทวดา) ทีแ่ท ใจ นัน่แหละเปนอายตนะ จงึชือ่วา มนายตนะ. อรรถแหง
อายตนะทานกลาวไวในหนหลงัแลว. ชือ่วา มโน เพราะร ู ความวา รแูจง.
สวนพระอรรถกถาจารยทัง้หลายกลาววา ชือ่วา มโน เพราะรแูจงอารมณ
ดจุตวงดวยทะนานและดจุทรงชัง่ดวยเครือ่งชัง่ใหญ.   ชือ่วา อนิทฺรฺยิ ํเพราะ
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ทำประโยชนใหญในลกัษณะร.ู    ใจนัน่แหละเปนอนิทรยี จงึชือ่วา มนนิทรยี.
ชือ่วา วิญฺาณํ เพราะอรรถวารูแจง.   วิญญาณนั้นเปนขันธ จึงชื่อวา
วญิญาณขนัธ.   ทานกลาววา ขนัธงอกขึน้.   วญิญาณหนึง่เปนสวนหนึง่
ของวญิญาณขนัธ  ดวยอรรถวาเปนกอง ...

บทวา ตชชฺา มโนวิญฺาณธาต ุ  มโนวญิญาณธาตอุนัสมควรแกจติ
นัน้ คอืมโนวญิญาณธาตอุนัสมควรแกสมัปยตุตธรรมมผีสัสะเปนตนเหลานัน้.
จรงิอย ู ในบทนี ้จติดวงเดยีวเทานัน้  ทานกลาวโดย ๓ ชือ่ คอื ชือ่วา มโน
เพราะอรรถวานบั   ชือ่วา วญิญาณ เพราะอรรถวา รแูจง   ชือ่วา ธาตุ
เพราะอรรถวา เปนภาวะ หรอืเพราะอรรถวา มใิชสตัว.”๒๗

จากอรรถาธบิายนี ้  หากพจิารณาใหถองแทแลว จะประจกัษชดัวา จติ และ วญิญาณ
นัน้ เปนธรรมชาตทิีท่ำหนาทีต่างกนั  เชนเดยีวกนักบั เวทนา และ สญัญา   หากแตวา เมือ่
จติกระทำหนาทีส่มัพนัธกนักบัธรรมชาตใิด  กม็ชีือ่เรยีกตางๆ กนัออกไปเพือ่ใหเขาใจไดงาย
เทานัน้เอง  และพงึสงัเกตวา พฤตกิรรมของจติทีเ่กดิขึน้แตละครัง้นัน้ ยอมเกีย่วเนือ่งกบัธรรมชาติ
อืน่อยางใดอยางหนึง่หรอืหลายอยางรวมกันโดยอตัโนมตั ิจงึจะสมบรูณ   เพราะลำพงัแตจติ
อยางเดยีว หาไดปฏบิตัหินาทีใ่หสำเรจ็ดวยตนเองไม

ความขอนีจ้ะเหน็ไดชดั  เมือ่พจิารณาถงึพฤตกิรรมของธรรมชาตทิีน่อมไปหาอารมณ
ในแตละขณะ   เมือ่จติจะนอมไปสอูารมณใดกต็าม  ยอมกระทบกระเทอืนถงึธรรมชาตอิืน่
ไดแก ธรรมชาติที่ทำหนาที่เสวยอารมณ คือ เวทนา ๑, กระเทือนถึงธรรมชาติที่ทำหนาที่
จดจำหรอืรวบรวมอารมณไวภายใน คอื สญัญา ๑, และธรรมชาตทิีท่ำหนาทีร่ ูหรอืรบัรอูารมณ
ทีเ่รยีกวา วญิญาณ อกี ๑   ใหทำหนาทีพ่รอมกนัไปในตวัเสรจ็ เปนอตัโนมตัิ

ธรรมชาตทิัง้ ๔ อยางนีม้อีปุมาดัง่ขายของใยแมงมมุ  ซึง่ไมวาจะมอีะไรมากระทบสวน
หนึง่สวนใดของขายนัน้ใหกระเทอืนแลว    สวนอืน่ๆ ยอมไดรบัความกระทบกระเทอืนถงึกนั
หมดทั้งขายนั้น   ธรรมชาติที่นอมไปหาอารมณและทำหนาที่พรอมกันหมดทั้ง ๔ นี้เองที่มี
ชือ่เรยีกวา ใจ หรอื มโน
๒๗ พระมหานามเถระ, อรรถกถาขทุทกนกิาย ปฏสิมัภทิามรรค ภาค ๒, โรงพมิพวญิญาณ, พ.ศ.๒๕๓๔,  หนา ๑๓๕-๑๓๗.
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ขณะใดที่จิตนอมเขาสูอารมณใดอารมณหนึ่ง  พรอมดวยธรรมชาติที่ทำหนาที่เสวย
อารมณทีน่ายนิดพีอใจ เปนสขุ หรอือารมณทีไ่มนายนิด ีไมนาพอใจ เปนทกุข

ธรรมชาตทิีท่ำหนาทีเ่สวยอารมณนัน้ เรยีกวา “มนสั”  กลาวคอื ถาพอใจ หรอืเปน
สขุใจ กเ็รยีกวา “โสมนสั”  ถาไมพอใจ หรอืเปนทกุขใจ กเ็รยีกวา “โทมนสั” เปนตน   และ
ธรรมชาตทิีท่ำหนาทีเ่สวยอารมณในเวลาทีจ่ตินอมเขาสอูารมณ ซึง่เรยีกวา “มนสั” นีเ้อง ที่
เรยีกวา “เวทนา”

สวน ธรรมชาตทิีท่ำหนาทีร่วบรวมอารมณไวภายใน หรอื จดจำอารมณ  เมือ่เวลา
ทีจ่ตินอมเขาสอูารมณนัน้ เรยีกวา “หทยั” หรอื “ดวงใจ”  เรยีกวา “สญัญา”

เฉพาะธรรมชาตทิีท่ำหนาทีค่ดินัน้  เรยีกวา  “จติ” และเพราะจติทำหนาทีป่รงุแตง
อารมณภายนอกทีม่ากระทบ จงึเรยีกวา “สงัขาร”

เฉพาะธรรมชาตทิีท่ำหนาทีร่ ูหรอื รบัรอูารมณ ในขณะทีจ่ตินอมเขาสอูารมณนัน้
เรยีกวา “วญิญาณ”

กลาวโดยยอ ธรรมชาตทิีท่ำหนาทีต่างๆ กนั แตเกีย่วเนือ่งถงึกนัอยางใกลชดิ เปน
อตัโนมตัิ  ไดแก ธรรมชาตทิีท่ำหนาทีเ่สวยอารมณ เรยีกวา “มนสั” หรอื “เวทนา” ๑,
ธรรมชาตทิีท่ำหนาทีร่วบรวมอารมณไวภายใน หรอื จดจำอารมณ เรยีกวา “หทยั” หรอื
“สญัญา” ๑,   ธรรมชาตทิีท่ำหนาทีค่ดิ เรยีกวา “จติ” หรอื “สงัขาร” ๑   และธรรมชาตทิี่
ทำหนาทีร่หูรอืรบัรอูารมณ เรยีกวา “วญิญาณ” อกี ๑   ธรรมชาตทิัง้ ๔ อยางนี ้ แมจะมี
หนาทีต่างกนั  เวลาทีน่อมไปหาอารมณใดอารมณหนึง่  ยอมทำหนาทีพ่รอมกนัหมดทัง้ ๔  จงึ
รวมเรยีกวา “มโน” หรือ “ใจ” นัน่เอง  และแมแตจะหยดุ จะนิง่อยใูนอารมณเดยีวเพยีงใด
กย็อมหยดุยอมนิง่ลงพรอมกนัเพยีงนัน้

ใจ หรอื มโน นีเ้ปน นามธรรมทีต่องอาศยัรปู  และเปนทัง้อายตนะหรอืเครือ่งเชือ่ม
ตอ จงึเรยีกวา มนายตนะ     เปนธรรมชาตทิีค่รองความเปนใหญในการร ู จงึเรยีกวา มนนิทรยี
และเปนธาตชุนดิหนึง่ทีร่บัรอูารมณได  จงึเรยีกวา มโนวญิญาณธาตุ  แตถาจะแยกออกเปน
สวนๆ แลว เรยีกวา ขนัธ  มอีย ู๔ สวน คอื เวทนาขนัธ สญัญาขนัธ สงัขารขนัธ และ
วญิญาณขนัธ
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เมือ่ทานทัง้หลายเขาใจดงันีแ้ลว  จะไดเจรญิภาวนา เวทนานปุสสนา สติปฏฐาน และ
จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน  ซึ่งจะไดกลาวตอไปในภายหนาไดโดยงาย  และเมือ่พจิารณา
สตปิฏฐานแยกแยะธาตธุรรม อนัประกอบกนัขึน้เปนสงัขารรางกายและจติใจออกเปนสวนๆ  ได
ละเอยีดถีถ่วน ไมสบัสนแลว  กจ็ะสามารถเหน็แจงในพระไตรลกัษณ  คอืความเปนอนจิจงั
ทกุขงั และอนตัตา ของสงัขารธรรมทัง้หลายทีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตงไดงายและทะลุ
ปรโุปรง  สามารถคลายความยดึมัน่ถอืมัน่ไดเปนอยางดี

๙.๒  เวทนานุปสสนา

เมือ่ไดทราบถงึธรรมชาต ิ๔ อยาง ดงักลาวแลว กจ็ะเหน็วา เวทนา และ จติ นัน้มี
ความสมัพันธกนัอยางใกลชดิ กลาวคอื “จติ” ทำหนาทีค่ดิหรอืนอมไปสอูารมณและปรงุแตง
อารมณตางๆ วา นารกั นาใคร นายนิดี หรอื ไมนารกั ไมนายนิดี หรอื เฉยๆ จงึเรียกวา
สงัขาร    สวนเวทนานัน้เลา กท็ำหนาทีเ่สวยอารมณ   และในทามกลางจติกม็ ีวญิญาณ
ทำหนาทีร่ ูหรอืรบัรอูารมณ  และภายในเวทนานัน้กม็ ีสญัญา ทำหนาทีร่วบรวมและจดจำอารมณ

ธรรมชาตทิัง้ ๔ อยางนี ้ แมแตสวนใดสวนหนึง่  เมือ่กระทบกบัอายตนะภายนอกหรอื
อารมณ กจ็ะตองกระทบกระเทอืนถงึกันหมด คอืทำหนาทีส่มัพนัธกนัหมด  ประดจุดงัขายของ
ใยแมงมมุ   ซึง่ไมวาจะมอีะไรมากระทบสวนใดสวนหนึง่ของขายนัน้ กจ็ะกระเทอืนถงึกนัหมด
ทั้งขาย

เพราะฉะนัน้ เมือ่จะพดูถงึเรือ่งเวทนา   กจ็ะตองพดูเกีย่วพนัไปถงึเรือ่งของจติดวย
และเมือ่จะพดูถึงเร่ืองของจติ    กจ็ะตองเกีย่วของพาดพงิไปถงึธรรมชาตอิืน่อกี คอื เวทนา
สญัญา และวญิญาณดวย   แตเรือ่ง วญิญาณ หรอื วญิญาณธาตนุัน้  จะไดแยกการพจิารณา
ไวในธมัมานปุสสนา ตอไปขางหนา

เพือ่ใหทานไดศกึษาใหเขาใจในธรรมชาตขิองใจ ทัง้ ๔ อยางนี ้ กจ็ะตองแยกพจิารณา
กนัเปนอยางๆ   โดยเฉพาะเรือ่งของเวทนา และจติ   แลวจงึคอยสรปุรวมกนัอกีทหีนึง่   กจ็ะ
เขาใจไดโดยงาย



ธรรมปฏบิตั ิ๕ สาย: สมัมาอรหงั
5 - 86

๒๘  พระไตรปฏกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๑๐. ทฆีนกิาย มหาวรรค, ขอ ๒๘๘, หนา ๓๓๒-๓๓๓.

ในลำดบันี ้จะไดกลาวถงึเวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน เสยีกอน

๙.๒.๑  พระพทุธพจนวาดวยเวทนานปุสสนา
“กถจฺ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ เวทนาส ุ เวทนานปุสสฺ ี วหิรต.ิ     อธิ  ภกิขฺเว

ภกิขฺ ุสขุ ํวา  เวทน ํเวทยมาโน  ‘สขุ ํเวทน ํเวทยามตี ิ ปชานาต ิ   ทกุขฺ ํวา
เวทน ํ  เวทยมาโน ‘ทกุขฺ ํ เวทน ํ เวทยามตี ิ  ปชานาต ิ    อทกุขฺมสขุ ํวา
เวทน ํเวทยมาโน ‘อทกุขฺมสขุ ํเวทน ํเวทยามตี ิ  ปชานาต.ิ    สามสิ ํวา
สขุ ํเวทน ํเวทยมาโน ‘สามสิ ํสขุ ํเวทน ํเวทยามตี ิ ปชานาต.ิ   นริามสิ ํวา
สขุ ํเวทน ํเวทยมาโน  ‘นริามิส ํ สขุ ํ เวทน ํ เวทยามตี ิ ปชานาต.ิ   สามสิํ
วา ทกุขฺ ํเวทน ํ เวทยมาโน ‘สามสิ ํ ทกุขฺ ํ เวทน ํ เวทยามตี ิ ปชานาต.ิ
นริามสิ ํวา ทกุขฺ ํเวทน ํเวทยมาโน ‘นริามสิ ํ ทกุขฺ ํ เวทน ํ เวทยามตี ิ ปชานาต.ิ
สามสิ ํวา  อทกุขฺมสขุ ํ  เวทน ํ เวทยมาโน  ‘สามสิ ํ  อทกุขฺมสขุ ํ  เวทนํ
เวทยามตี ิ ปชานาต.ิ   นริามสิ ํวา อทกุขฺมสขุ ํ เวทน ํ เวทยมาโน ‘นริามสิํ
อทกุขฺมสขุ ํเวทน ํเวทยามตี ิ ปชานาต.ิ

อติ ิอชฌฺตตฺ ํวา เวทนาส ุเวทนานปุสสฺ ี วหิรต.ิ    พหทิธฺา วา เวทนาสุ
เวทนานปุสสฺ ี วหิรต.ิ    อชฌฺตตฺพหทิธฺา วา  เวทนาส ุ เวทนานปุสสฺ ี วหิรต.ิ
สมทุยธมมฺานปุสสฺ ีวา เวทนาส ุ วหิรต.ิ   วยธมมฺานปุสสฺ ีวา  เวทนาส ุวหิรติ
สมทุยวยธมมฺานปุสสฺ ีวา เวทนาส ุ วหิรต.ิ

‘อตถฺ ิเวทนาต ิวา  ปนสสฺ สต ิ ปจจฺุปฏฐติา โหต ิ  ยาวเทว ญาณ-
มตตฺาย  ปฏสิสฺตมิตตฺาย.   อนสิสฺโิต  จ  วหิรต ิ น  จ  กิจฺ ิ โลเก  อปุาทยิต.ิ

เอว ํ โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ เวทนาส ุเวทนานปุสสฺ ี วหิรต.ิ”๒๘

แปลความวา
“ภกิษทุัง้หลาย  ภกิษพุจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยอูยางไรเลา  ภกิษุ

ในธรรมวนิยันี ้ เสวยสขุเวทนาอย ู กร็ชูดัวา ‘เราเสวยสขุเวทนา’   หรอื
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เสวยทกุขเวทนา  กร็ชูดัวา ‘เราเสวยทกุขเวทนา’    หรอืเสวยอทกุขมสุข-
เวทนา กร็ชูดัวา ‘เราเสวยอทกุขมสขุเวทนา’    หรอืเสวยสขุเวทนามอีามสิ
กร็ชูดัวา ‘เราเสวยสขุเวทนามอีามสิ’   หรอืเสวยสขุเวทนาไมมอีามสิ  กร็ู
ชดัวา ‘เราเสวยสขุเวทนาไมมอีามสิ’   หรอืเสวยทกุขเวทนามอีามสิ  กร็ชูดั
วา ‘เราเสวยทกุขเวทนามอีามสิ’   หรอืเสวยทกุขเวทนาไมมอีามสิ  กร็ชูดั
วา ‘เราเสวยทกุขเวทนาไมมอีามสิ’   หรอืเสวยอทกุขมสขุเวทนามอีามสิ
กร็ชูดัวา ‘เราเสวยอทกุขมสขุเวทนามอีามสิ’   หรอืเสวย อทกุขมสุขเวทนา
ไมมอีามสิ  กร็ชูดัวา ‘เราเสวยอทกุขมสขุเวทนาไมมอีามสิ’ ดงัพรรณนามา
ฉะนี้.

ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบาง  พิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาภายนอกบาง   พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา ทั้งภายใน
ทั้งภายนอกบาง  พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในเวทนาบาง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในเวทนาบาง    พจิารณาเหน็ธรรมคอืทัง้
ความเกดิขึน้และความเสือ่มในเวทนาบาง.    อนึง่  สตขิองเธอทีต่ัง้มัน่อยู
วา ‘เวทนามอียู’   กเ็พยีงสกัวาความร ู เพยีงสกัวาอาศยัระลกึเทานัน้.   เธอ
เปนผอูนัตณัหาและทฏิฐไิมอาศยัอยแูลว  และไมถอืมัน่อะไรๆ ในโลก.    ภกิษุ
ทัง้หลาย อยางนีแ้ล  ภกิษชุือ่วา พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอย.ู”

๙.๒.๒ หลกัและวธิเีจรญิเวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน
การเจริญเวทนานปุสสนาสตปิฏฐานนัน้  หมายถงึการมีสตสิมัปชญัญะในการ

เพยีรระวงัปองกนัและกำจดักเิลส ตณัหา อปุาทาน อนัเกดิจากเวทนา  ทีจ่ะให
ผลเปนความทกุข ใหหมดสิน้ไป  โดยการหมัน่มสีตสิมัปชญัญะพจิารณาเหน็เวทนา
ในเวทนา เปนทัง้ ณ ภายในและ ณ ภายนอก

เวทนาทีว่านี ้ ถาเก่ียวกบักาย  กม็อีย ู๒ ลกัษณะ  คอื ถากายเปนสขุกเ็รยีก
วา  สขุเวทนา ๑  ถากายเปนทกุข กเ็รยีกวา ทกุขเวทนา ๑     ถาเก่ียวกบัใจ  กม็ี
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๓ ลกัษณะ  คอืถาเปนสขุใจ  กเ็รยีกวา โสมนสัสเวทนา ๑   ถาเปนทกุขใจ กเ็รยีก
วา โทมนสัสเวทนา ๑  และถาเฉยๆ คอืใจสงบนิง่ กเ็รยีกวา อเุบกขาเวทนา หรอื
อทกุขมสขุเวทนา ๑

ถาเกดิเวทนาอนัเนือ่งแตอารมณภายนอก คอื รปู เสยีง กลิน่ รส หรอืสิง่สมัผสั
ทางกาย  กเ็รยีกวา รรูส หรอืเสวยเวทนาโดยมอีามสิ  แตถาเกดิเวทนาอนัไมเนือ่ง
กบัรปู เสยีง กลิน่ รส และสิง่สมัผัสทางกาย  กเ็รยีกวา รรูสหรอืเสวยเวทนาโดย
ไมมอีามสิ

การพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาเปน ณ ภายใน คอื การพจิารณาเหน็
เวทนาภายในตนเอง ไมวาจะเปนสขุเวทนา ทกุขเวทนา อทกุขมสขุเวทนา อนั
เกดิกบักาย หรอืโสมนสัสเวทนา โทมนสัสเวทนาอนัเกดิกบัใจ    แลวพงึมสีตเิจรญิ
ภาวนาทัง้สมถะและวปิสสนาภาวนา  กลาวคอื ใหรวมใจหยดุในหยดุ กลางของ
หยดุ  กลางของกลางศนูยกลางกาย  กลางของกลางดวงธรรม ดวงศลี ดวงสมาธิ
ดวงปญญา ดวงวิมตุต ิดวงวิมตุตญิาณทสัสนะ ...   ตอๆ ไปจนสดุละเอยีด  ใหใจ
สงบจากกิเลสนิวรณยิ่งๆ ขึ้นไป   แลวพิจารณาใหเห็นสภาวะของเวทนาตาม
ธรรมชาติที่เปนจริงวา เปนสภาพที่ไมเที่ยง ตองเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย
ผใูดถือมัน่ดวยตณัหาและทฏิฐแิลวเปนทกุข   เพราะในทีส่ดุกห็มดสภาพเดมิของ
มนัไป เปนอนตัตา  กจ็ะสามารถละวางอปุาทานเสยีไดดวยวปิสสนาปญญา ใหยิง่
ขึน้ไปเพือ่ความระงบัเวทนานัน้  โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกรณเีวทนาทีเ่กดิกบักาย
ใหไดผลดทีีส่ดุ  ดงัเชน

ผูเจริญภาวนาไดถึงธรรมกายแลว  เพียงพิสดารกายสุดกายหยาบกาย
ละเอยีด  ถงึธรรมกายอรหตัในอรหตัๆๆ  เขาสอูเุบกขาเวทนาอนัสมัปยตุดวย
ปญญาอันเห็นชอบจากการพิจารณาสภาวธรรมดวยตาหรือญาณของ
ธรรมกาย และธรรมกายทีล่ะเอยีดๆ ตอๆ ไปจนสดุละเอยีด

และยอมพจิารณาดวยญาณของธรรมกาย เหน็เวทนาของกายโลกยิะทัง้ ๘ กาย



ธรรมปฏบิตั ิ๕ สาย: สมัมาอรหงั
5 - 89

ขางตนนัน้วาเปนอนจิจงั ทกุขงั และอนตัตา โดยแจงชดั  เพราะสตอิยกูบัใจของ
ธรรมกายเปนอเุบกขาเวทนา อนัสมัปยตุดวยปญญาอนัเหน็ชอบ    เปนธรรม
เครือ่งทำลายความเหน็ผดิในเวทนาของกายมนษุย ทพิย พรหม อรปูพรหม
(วาเปนบคุคลตวัตน เรา เขา ของเรา ของเขา ซึง่รวมเรยีกวา สกักายทฏิฐ)ิ ลง
เสยีได     กเิลส ตณัหา อปุาทาน อนัเกดิแตเวทนา และทีจ่ะใหผลเปนความ
ทกุข กย็อมถกูกำจดัใหหมดสิน้ไปดวย

อนึง่ เมือ่ใจของผปูฏบิตัธิรรมนัน้ จรดอย ูณ ศนูยกลางของกายธรรมพระอรหตั
องคทีส่ดุละเอยีดอยเูสมอแลว  ยอมหลดุพนจากเวทนาของกายโลกยิะทัง้ ๘ หมด
เขาสอูเุบกขาเวทนาอนัสมัปยตุดวยปญญาอนัเหน็ชอบ  ถงึแลวทรงคณุธรรมอนั
สงบและละเอยีดบรสิทุธิน์ัน้อย ู   เวทนาทัง้หลายแมจะเกดิกบักาย  กย็อมจะเปน
สกัแตเวทนา  ตามพระพทุธดำรสัท่ีตรสัวา

“สตขิองเธอทีต่ัง้มัน่อยวูา ‘เวทนามอียู’ กเ็พยีงสกัวาร ูเพยีงสกัวาอาศยัระลกึ
เทานัน้ เธอเปนผอูนัตณัหาและทฏิฐิไมอาศยัอยแูลว และไมถอืมัน่อะไรๆ ในโลก.”๒๙

สวนการใหพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาเปน ณ ภายนอกนัน้ ไดแก พจิารณา
เหน็เวทนาในผอูืน่หรอืสตัวอืน่  ซึง่ยอมมทีัง้ภายนอก และภายในของสตัวนัน้อกี
เชนกนั    เปนตนวา เหน็อาการทกุขเวทนาหรอืสขุเวทนาของผอูืน่ทีแ่สดงออก
ภายนอกโดยทัว่ไปๆ   และถาหากเจรญิภาวนาไดถงึธรรมกายแลว   ยงัสามารถ
จะเหน็เวทนาในเวทนาของผอูืน่โดยอาศยัปจจยัภายในไดอกีดวย เชนวา

เหน็บคุคลอืน่ทีก่ำลงัไดรบัหรอืเสวยผลบญุ เปนสขุเวทนาอย ู โดยพจิารณา
เหน็ดวงเวทนา  ณ ทามกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยนัน้สดใส ไมขนุมวั
และเห็นกายมนุษยละเอียดซึ่งเปนกายในกายนั้นก็สวยงามละเอียดประณีต
ผองใส

แตถาผนูัน้กำลงัไดรบัหรอืเสวยผลจากบาปอกศุล เปนทกุขเวทนา  กจ็ะ
๒๙ อางแลว (ด ู๒๘)
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พจิารณาเหน็ ดวงเวทนา ณ ทามกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยนัน้ขนุมวั
ไมผองใส กายมนษุยละเอยีดกซ็อมซอ เศราหมอง ดงันีเ้ปนตน

หรอืเมือ่นอมเขาสปูพุเพนวิาสานสุสติญาณ และ จตุปูปาตญาณ  ใหรขูนัธ
ของตนเอง หรือสัตวอื่นทั้งหลายที่ไดเคยเสวยสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาใน
อดตีชาติ  หรอืไดเหน็จตุแิละปฏสินธขิองสตัวทัง้หลายทีเ่ปนสขุหรอืทกุข  ตาม
ผลบญุหรอืผลบาปอกศุลในภพภมูติางๆ   อยางนีก้ไ็ด

ปญญาอนัเหน็แจงจากการทีไ่ดทัง้รแูละทัง้เหน็กาย เวทนา จติ ธรรม ของ
สงัขารธรรมทีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตงอยางสงัขารธรรมทัง้หลายทัง้ปวงทีเ่ปน
ไปในภพ ๓ วาเปน อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา  นีเ้องเปน “วปิสสนาปญญา” คอื
ความเหน็แจง เหน็วเิศษ  แลวมสีตสิมัปชญัญะอยกูบัใจของธรรมกายอนัเปนธรรม
ทีป่ราศจากปจจยัปรงุแตง   ดบัหยาบไปหาละเอยีด  ถงึและเปนธรรมกายที่
สุดละเอียด บริสุทธิ์ ผองใส ไดเสวยอุเบกขาเวทนา และดำรงอยูในความ
บรสิทุธิผ์องใสเชนนัน้   นีเ้องทีเ่ปวตัถปุระสงคของสตปิฏฐาน

เมือ่ทำนโิรธดบัสมทุยัจนสดุละเอยีด วางอปุาทานในเบญจขนัธของกายใน
ภพ ๓  และปลอยความยนิดใีนฌานสมาบตัเิสยีได    ธรรมกายตกศนูยเขา
อายตนะนพิพาน  กจ็ะไดอารมณพระนพิพานอนัละเอยีด ประณตี สขุมุลมุลกึ
สงบและเปนสขุ  สมตามพระพทุธดำรสัวา “นตถฺ ิสนตฺปิร ํสขุ ํ  สขุอืน่นอกจาก
ความสงบ ไมมี”๓๐

การมีสตพิจิารณาเหน็เวทนาในเวทนา  ทัง้ ณ ภายในและภายนอกดงัทีก่ลาว
มานีเ้อง ทีท่ำใหผปูฏบิตัธิรรม เกดิปญญารแูจงแทงตลอด ในพระไตรลกัษณ และ
เหน็ธรรม คอืความเกดิขึน้ และความเสือ่มไปของเวทนาทัง้หลาย  บรรดาที่
เกดิกบัตนเองและผอูืน่  ทำใหคลายจากความเหน็ผดิ ยดึมัน่ถอืมัน่ในเวทนา
ดงักลาว  และเปนทางใหกำจดัอวชิชา กเิลส ตณัหา อปุาทาน เหตแุหงทกุข
ทัง้หลาย มใิหเกดิขึน้ในสนัดานตอไปอกี  เปนทางใหกาย วาจา และ ใจ บรสิทุธิ์
และใหไดบรรลมุรรค ผล นพิพาน ตอไป ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด
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๙.๒.๓ เหตทุีบ่คุคลพงึบำเพญ็เวทนานปุสสนา
เหตผุลสำคญักม็อียวูา มนษุยหรอืสตัวทัง้หลายทีม่ชีวีตินัน้  นอกจากประกอบ

ดวยขนัธ ๕ คอื รปู เวทนา สญัญา สงัขาร และ วญิญาณแลว  ยงัประกอบดวย
อายตนะและธาตอุกีดวย

สำหรบัอายตนะนัน้แบงเปน ๒ ประเภทคอื อายตนะภายใน ๖ ไดแก ตา หู
จมกู ลิน้ กาย ใจ  สำหรบัเปนสือ่รบัสิง่ทีจ่ะกอใหเกดิอารมณจากภายนอก   และ
อายตนะภายนอก ๖ ไดแก รปู เสยีง กลิน่ รส สิง่สมัผสัทางกาย และ ธมัมารมณ
คอื เรือ่งราวทีเ่กิดขึน้กบัใจ ซึ่งรวมเรยีกวา อายตนะ ๑๒ (ทวาทสายตนะ)

เมือ่อายตนะภายนอกกระทบเขากบัอายตนะภายใน  เปนตนวา เมือ่รปูกระทบ
กาย  หรอืเกดิการสมัผสัทางกายขึน้นัน้  จติจะปรงุแตงอารมณภายนอกวา นารกั
นาใคร นายนิดพีอใจ หรอืวา ไมนารกั ไมนาใคร ไมนายนิดพีอใจ หรอืเฉยๆ

ถาเปนรปูทีถ่กูอกถกูใจ  นากำหนดัยนิด ี (อฏิฐารมณ)  กจ็ะเกดิความสขุกาย
ซึง่เรยีกวา สขุเวทนา และในขณะเดยีวกนักท็ำใหเปนสขุใจไปดวย เรยีกวา โสมนสัส-
เวทนา

แตถารปูทีไ่ดสมัผสันัน้ ไมถกูใจ ไมนากำหนดัยนิด ีหรอืไมนาพอใจ (อนฏิฐารมณ)
กจ็ะเกดิความไมสบายกาย  เปนทกุขทางกาย เรยีกวา ทกุขเวทนา    และใน
ขณะเดยีวกนั กไ็มชอบใจ หรอืรสูกึรงัเกยีจ  เปนทกุขทางใจ เรยีกวา โทมนสัสเวทนา
ดงันีเ้ปนตน

ถาปลอยใหจติเคลบิเคลิม้ เลือ่นลอยไปตามอารมณทีเ่ปนสขุหรอืเปนทกุข
นัน้มากยิง่ขึน้เพยีงใด    อาสวะ กเิลส ตณัหาในประเภทนัน้ๆ กจ็ะฟงุขึน้มาที่
จติใจมากขึน้เพยีงนัน้ ยิง่เกดิตณัหามาก กย็ิง่เกดิอปุาทานคอืความยดึมัน่ถอื
มัน่ในเวทนา และอารมณภายนอกทีม่ากระทบแลวจติปรงุแตงนัน้มาก กย็อม
เปนทางใหปฏบิตัทิัง้กาย วาจา และใจ ตามอำนาจของกเิลส ตณัหา อปุาทาน
มาก
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เมือ่ไมไดสมปรารถนา หรอืจำตองพลดัพรากจากสิง่ทีต่นเองหวงแหน หรอื
ทะยานอยากไดอยากมีหรอือยากเปน  หรอืตองประสบเขากบัสิง่ทีไ่มนายนิดี
ไมนาพอใจ กย็ิง่เปนทกุขใจ  ทัง้ๆ ที่สิง่ทีก่อใหเกดิอารมณจากภายนอก หรอื
แมแตตวัเราเองนัน้กล็วนแตไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ เพราะตองแปรปรวนไปตามเหตุ
ตามปจจยั    และผลสดุทายกห็าไดมสีิง่ใดจรีงัยัง่ยนืใหยดึถอืไดตลอดไปไม
ยอมเกดิขึน้แลวกเ็สือ่มสลายหมดจากสภาพเดมิของมนัไป  มใิชตวัตนทีแ่ทจรงิ
ของใคร (อนตตฺา) เปนธรรมดา  เพราะเหตนุัน้ ผใูดยิง่ยึดถอืมากกย็ิง่เปนทกุข
มาก ดวยประการฉะนี้

นีเ่องที่ความหลงผดิ  ไมรคูวามเปนจรงิของธรรมชาต ิ จงึเปนทกุข
ทกุข ทีว่านี ้เปนทกุขแทๆ   ทีจ่ะตองเกดิขึน้อยางแนนอนแกสตัว หรือมนษุย

ทัง้หลายทีย่งัมคีวามมืดคอืความไมรสูจัจธรรม   แลวหลงเขาไปยดึมัน่ถอืมัน่
ในสิง่ทีป่ระกอบดวยปจจัยปรงุแตง  ทีม่สีามญัญลกัษณะตามธรรมชาต ิคอืเปน
อนจิจงั ทกุขงั และ อนตัตา    ทกุขทีว่านีน้ีแ่หละเปน “ทกุขสจัจะ” คอืเปน
ทกุขทีจ่ะตองเกดิขึน้แนๆ  ไมมทีางทีจ่ะหลกีเลีย่งไดเลย   ตราบใดทีย่งัไมสิน้
จากเหตขุองทกุข คอื อวชิชา ตณัหา อปุาทาน เหลานีเ้ปนตน

ดวยเหตนุี ้ ผมูปีญญา จงึพงึศกึษาใหเขาใจในลกัษณะหรอืสภาพของเวทนา
วาเปนอยางไร เกดิมขีึน้และดบัไปอยางไร    โดยใหมสีตสิมัปชญัญะ พจิารณา
เหน็เวทนาในเวทนา ทัง้ภายในและภายนอกเนอืงๆ อย ู กจ็ะเปนธรรมเครือ่งชวย
ใหเกิดความสำรวมระวงัในศลีและอนิทรยี    โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเวลาทีอ่ายตนะ
ภายนอกมากระทบเขากับอายตนะภายใน  จักไดไมปลอยใจใหปรุงแตงอารมณ
ทัง้หลายเหลานัน้   และไมตองตกเปนทาสกเิลส ตณัหา อปุาทาน   เหตแุหงทกุข
ทัง้หลายอกีตอไป

ปญญาอนัเหน็แจงในสภาวะของเวทนา ตามธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิ วา เปน
๓๐ พระไตรปฏกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๒๕, ขทุทกนกิาย คาถาธรรมบท, ขอ ๒๕, หนา ๔๒.
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อนจิจงั ทกุขงั และ อนตัตา ดงันี ้ ชือ่วาเปน วปิสสนาปญญา เปนธรรมใหเกดิ
ความเบือ่หนายในทกุข  เปนทางแหงความหมดจด  คอืเมือ่เบือ่หนายยอมคลาย
กำหนดั  เพราะสิน้กำหนดัจงึหลดุพน  ถงึซึง่ความบรสิทุธิ ์สงบ และนพิพาน
ไดตอไป

ปญญาอนัหยัง่รลูกึลงไปถงึ ทกุขสจัจะ คือ ทกุขอนัจะตองเกดิข้ึนจรงิๆ แนๆ
เพราะกเิลส อวชิชา ตณัหา อปุาทาน เหตแุหงทกุข คอื สมทุยัสจัจะ   ทัง้หยัง่ลง
ไปถงึสภาวะทีท่กุขดบัเพราะเหตดุบั คอื นโิรธสจัจะ  และหนทางปฏบิตัเิพือ่ความ
พนทกุข คอื มรรคสจัจะ ดงันี ้ เปนโลกตุตรปญญา  ซึง่ยอมเจรญิตามกันมาจาก
วิปสสนาปญญานั่นเอง.

๙.๓  จิตตานุปสสนา

๙.๓.๑ พระพทุธพจนวาดวยจิตตานปุสสนาสตปิฏฐาน
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาไดทรงแสดงสตปิฏฐานขอจติตานปุสสนา ไวดงันี้

“กถจฺ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ จติเฺต  จติตฺานปุสสฺ ี วหิรต.ิ   อธิ  ภกิขฺเว
ภกิขฺุ

สราคํ วา จิตฺตํ ‘สราคํ จิตฺตนฺติ ปชานาติ.   วีตราคํ วา จิตฺตํ
‘วตีราค ํจติตฺนตฺ ิปชานาต.ิ   สโทส ํวา จติตฺ ํ ‘สโทส ํจติตฺนตฺ ิปชานาต.ิ

วตีโทส ํวา จติตฺ ํ‘วตีโทส ํจติตฺนตฺ ิปชานาต.ิ   สโมห ํวา จติตฺ ํ‘สโมหํ
จติตฺนตฺ ิปชานาต.ิ   วตีโมห ํวา จติตฺ ํ ‘วตีโมห ํจติตฺนตฺ ิปชานาต.ิ   สงขฺติตฺํ
วา จติตฺ ํ‘สงขฺติตฺ ํจติตฺนตฺ ิปชานาต.ิ   วกิขฺติตฺ ํวา จติตฺ ํ‘วกิขฺติตฺ ํจติตฺนตฺิ
ปชานาต.ิ   มหคคฺต ํวา จติตฺ ํ‘มหคคฺต ํจติตฺนตฺ ิปชานาต.ิ   อมหคคฺต ํวา จิตตฺํ
‘อมหคคฺต ํจติตฺนตฺ ิปชานาต.ิ

สอตุตฺร ํ วา จติตฺ ํ ‘สอตุตฺร ํ จติตฺนตฺ ิปชานาต.ิ  อนตุตฺร ํ วา จติตฺํ
‘อนตุตฺร ํจติตฺนตฺ ิปชานาต.ิ  สมาหติ ํวา จิตตฺ ํ‘สมาหติ ํจติตฺนตฺ ิปชานาต.ิ
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๓๑ พระไตรปฏกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๑๐, ทฆีนกิาย มหาวรรค, ขอ ๒๘๙, หนา ๓๓๔-๓๓๕.

อสมาหติ ํวา จติตฺ ํ‘อสมาหติ ํจติตฺนตฺ ิปชานาต.ิ   วมิตุตฺ ํวา จติตฺ ํ‘วมิตุตฺํ
จติตฺนตฺ ิปชานาต.ิ   อวมิตุตฺ ํวา จติตฺ ํ‘อวมิตุตฺ ํจติตฺนตฺ ิปชานาต.ิ

อติ ิ อชฌฺตฺต ํวา  จติเฺต  จติตฺานปุสสฺ ี วหิรต.ิ    พหทิธฺา วา  จติเฺต
จติตฺานปุสสฺ ี วหิรต.ิ    อชฌฺตตฺพหทิธฺา วา  จติเฺต  จติตฺานปุสสฺ ี วหิรต.ิ
สมทุยธมมฺานปุสสฺ ีวา  จติตฺสมฺ ึ  วหิรต.ิ   วยธมมฺานปุสสฺ ีวา  จติตฺสมฺึ
วหิรต.ิ   สมุทยวยธมมฺานปุสสฺ ีวา  จติตฺสมฺ ึ วหิรต.ิ    ‘อตถฺ ิ จติตฺนตฺิ
วา  ปนสสฺ สต ิ ปจจฺปุฏฐติา โหต ิยาวเทว ญาณมตตฺาย ปฏสิสฺตมิตตฺาย.
อนสิสฺโิต  จ  วหิรต ิ น  จ  กิจฺ ิ โลเก  อปุาทยิต.ิ     เอว ํ โข  ภกิขฺเว
ภกิขฺ ุจติเฺต จติตฺานปุสสฺ ี วหิรต.ิ”๓๑

แปลความวา
“ภกิษทุัง้หลาย  ภกิษพุจิารณาเหน็จติในจติอยอูยางไรเลา  ภกิษใุน

ธรรมวนิยันี้
จติมรีาคะ กร็วูาจติมรีาคะ   หรอืจติปราศจากราคะ กร็วูาจติปราศจาก

ราคะ    จติมโีทสะ กร็วูาจติมโีทสะ  หรอืจติปราศจากโทสะ กร็วูาจติปราศจาก
โทสะ  จติมโีมหะ กร็วูาจติมโีมหะ  หรอืจติปราศจากโมหะ กร็วูาจติปราศจาก
โมหะ

จิตหดหู กร็วูาจติหดห ู หรอืจติฟงุซาน กร็วูาจติฟงุซาน
จิตเปนมหคัคตะ กร็วูาจติเปนมหคัคตะ  หรอื จติไมเปนมหคัคตะ กร็ู

วาจติ  ไมเปนมหคัคตะ
จิตมจีติอืน่ยิง่กวา กร็วูาจติมจีติอืน่ยิง่กวา  หรอืจติไมมจีติอืน่ยิง่กวา

กร็วูาจติ ไมมีจติอืน่ยิง่กวา
จิตเปนสมาธิ กร็วูาจิตเปนสมาธ ิ  หรอืจติไมเปนสมาธ ิกร็วูาจติไม

เปนสมาธิ
จิตหลดุพน กร็วูาจติหลดุพน  หรอืจติไมหลดุพน  กร็วูาจติไมหลดุพน
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ดงัพรรณนามาฉะนี.้
ภกิษยุอมพจิารณาเหน็จติในจติภายในบาง.    พจิารณาเหน็จติในจติ

ภายนอกบาง.    พจิารณาเหน็จติในจติทัง้ภายในทัง้ภายนอกบาง.   พจิารณา
เหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในจติบาง.   พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มใน
จติบาง.    พจิารณาเหน็ธรรมคอืทัง้ความเกดิข้ึนและความเสือ่มในจติบาง.
อนึง่  สตขิองเธอทีต่ัง้มัน่อยวูา ‘จติมอียู’   กเ็พยีงสกัวาความร ู เพยีงสกัวา
อาศยัระลกึเทานัน้.   เธอเปนผอูนัตณัหาและทฏิฐิไมอาศยัอยแูลว  และไม
ถอืมัน่อะไรๆ ในโลก.    ภกิษทุัง้หลาย  อยางนีแ้ล  ภกิษชุือ่วา พจิารณาเหน็
จติในจติอย.ู”

๙.๓.๒ วธิพีจิารณาเหน็ธาตลุะเอยีดของขนัธ ๕ และ เหน็จติในจติ
สำหรบัผปูฏบิตัไิดถงึดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย (ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน)

หรอืถงึกายในกายทีล่ะเอยีดๆ  กน็อมใจตามได  และสามารถจะเหน็ไดตามสมควร

สำหรบัผถูงึธรรมกายแลว  ใหรวมใจของทกุกายอย ูณ ศนูยกลางธรรมกาย
พระอรหตั   พสิดารกายเจรญิฌานสมาบตัพิรอมกนัหมดทกุกาย สดุกายหยาบกาย
ละเอยีด ถงึธรรมกายอรหตัในอรหตั โดยอนโุลมและปฏโิลม เพือ่ใหใจบรสิทุธิผ์องใส
จากกิเลสนวิรณ ควรแกงานวปิสสนากอน  แลวจงึรวมใจของทกุกาย หยดุอย ูณ
ศนูยกลางธรรมกายพระอรหตัองคทีล่ะเอยีดทีส่ดุ  แลวหยดุนิง่ลงไปทีศ่นูยกลาง
ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย   ตรงกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมินัน้จะเหน็ดวงกลม
ใสดวงเลก็ๆ  ซอนกนัอยเูปนชัน้ๆ เขาไปขางใน  ขนาดประมาณเทาหยาดน้ำมนั
งาที่ใส ติดอยูปลายขนจามรี ที่มัชฌิมบุรุษสลัดเสียแลว ๗ ครั้ง  ตั้งอยูใน
กลางกำเนดิธาตธุรรมเดมินัน้แหละ คอื ธาตลุะเอยีดของรปูขนัธ เวทนาขนัธ
สญัญาขนัธ สงัขารขนัธ และวญิญาณขนัธ  ซอนกนัอยเูปนชัน้ๆ เขาไปขางใน
ใสละเอยีดยิง่กวากนัตามลำดบั

ดงัที่หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) ไดกลาวไววา
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๓๒ “กายทัง้ ๕” หรอื “ทัง้ ๕ กาย” หลวงพอวดัปากน้ำทานหมายถงึ (๑) กายมนษุย   (๒) กายทพิย  (๓) กายปฐมวญิญาณหยาบ
(๔) กายปฐมวญิญาณละเอยีด และ (๕) กายธรรม ซึง่กค็อื กายมนษุย กายมนษุยละเอยีด, กายทพิย กายทพิย
ละเอยีด, กายรปูพรหม กายรปูพรหมละเอยีด, กายอรปูพรหม กายอรปูพรหมละเอยีด และ กายธรรม ลวนแตมี
ขนัธ ๕ เปนกำเนดิทกุกาย และตัง้อยซูอนตรงกลางซึง่กนัและกนัเปนชัน้ๆ กนัเขาไปขางใน แมกายธรรมซึง่เปนกาย
โลกตุตระ ทีเ่ปนกายบรรลมุรรคผลนพิพาน เปนวสิงัขาร/อสงัขตธรรม กม็ขีนัธ ๕ เปนกำเนดิ กลาวงายๆ วา แมธรรมกาย
ทีบ่รรลพุระอรหตัตผลแลว ของพระอรหนัต ทีช่ือ่วา “สอปุาทเิสส นพิพานธาตุ” กม็ขีนัธ ๕ เปนกำเนดิ และตัง้อยู
กลางธาตลุะเอยีดของขนัธ ๕ (เบญจขนัธ) ทีส่ดุละเอยีด (ของอรปูพรหมละเอยีด) มอีปุมาดงัมะขามลอน ทีเ่นือ้ใน
ของมะขามกอ็ยสูวนเนือ้ใน ไมเนือ่งดวยเปลอืกนอกของฝกมะขาม แตเนือ้ในกต็ัง้อยตูรงกลางข้ัวของฝกมะขาม ซึง่
มเีมลด็มะขามเปนกำเนดิ ฉนัใด  พระนพิพานธาตขุองพระอรหนัต ทีย่งัครองเบญจขนัธอย ู (สอปุาทเิสสนพิพาน-
ธาต)ุ ก็อยสูวนพระนพิพานธาต ุไมเนือ่งดวย เบญจขนัธ จงึช่ือวา “สญู” คอื วางจากตนโลกยิะ และ สิง่ทีเ่นือ่งดวย
ตนโลกยิะนัน้ กลาวคอื สญูจากสงัขาร แตพระนพิพานธาตขุองทาน กต็ัง้อยตูรงกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ  คอื
ธาตลุะเอยีดของเบญจขนัธทีส่ดุละเอยีด นัน้เอง  ฉนันัน้ —- ชยมงคฺโล ภกิข)ุ

๓๓ อางแลว (ด ู๓๑)

[ขนัธ ๕]
กายทัง้ ๕๓๒ นัน้มขีนัธ ๕ เปนกำเนดิทกุกาย  ลกัษณะขนัธ ๕

(๑) รปูขนัธ  มลีกัษณะสณัฐานกลม  ใสบรสิทุธิ ์สะอาด  ประมาณเทา
เมด็ไทรเมด็โพธิ ์หรอืหยาดน้ำมนังาทีใ่ส ตดิอยทูีป่ลายขนจามร ีที่
มชัฌมิบรุษุสลดัเสยีแลว ๗ ท ี  ตัง้อยใูนกำเนดิธาตธุรรมเดมิ

(๒) เวทนาขนัธ  มลีกัษณะสณัฐานกลมใสสะอาดกวารปูขนัธ  แตเลก็
กวา ซอนอยชูัน้ใน  ที ่๒ ของรปูขนัธ

(๓) สญัญาขนัธ  มลีกัษณะสณัฐานกลมใสสะอาดกวาเวทนาขนัธ  แต
เลก็กวา  ซอนอยชูัน้ใน ที ่๓ ของรปูขนัธ

(๔) สงัขารขนัธ  มลีกัษณะสณัฐานกลมใสสะอาดกวา  เลก็กวาสญัญาขนัธ
ซอนอยชูัน้ใน  ที ่๔ ของรปูขนัธ

(๕) วญิญาณขนัธ  มลีกัษณะสณัฐานกลมใสสะอาดกวา เลก็กวาสงัขารขนัธ
ซอนอยชูัน้ใน  ที ่๕ ของรปูขนัธ

ขนัธ ๕ ซอนกนัอยเูปนชัน้ๆ คอืซอนกนัเปนวงเลก็ๆ เขาไป   ไมใช
ซอนเปนเถาเหมอืนซอนถวยซอนชาม   ซอนกนัเปนชัน้ๆ ไปเหมอืนฟองไข
ไก  เชนนีเ้หมอืนกนัทัง้ ๕ กาย๓๓  แลวขยายสวนขึน้ไปตามกายใหญกาย
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เลก็”๓๔

ธาตุละเอียดของ รูปขันธ  ขยายสวนหยาบออกมาเปนดวงกาย
ประกอบดวยธาตลุะเอยีดของดนิ-น้ำ-ไฟ-ลม (มหาภตูรปู ๔)  กบั ธาตลุะเอยีด
ของอากาศธาต ุและ วญิญาณธาตุ  (นีส้วนนามธรรมซึง่ตัง้อยตูรงกลาง
อากาศธาต)ุ  รวมเปน ธาต ุ๖  เจรญิเตบิโตมาเปนกาย และ ใจ จติ วญิญาณ

ธาตลุะเอยีดของเวทนาขนัธ สญัญาขนัธ สงัขารขนัธ และ วญิญาณ
ขันธ   รวมเรียกวา นามขันธ ๔ นี้เองที่ขยายสวนหยาบออกมาเปน
ดวงเหน็ ดวงจำ ดวงคดิ ดวงรู

ดวงเห็น มีขนาดประมาณเทากับเบาตาของกาย (ธาตุเห็นอยูทาม
กลางดวงนี)้  มหีนาทีร่บัอารมณ หรอืเสวยอารมณ

ดวงจำ  มขีนาดเทาดวงตาทัง้หมดของกาย (ธาตจุำอยทูามกลางดวง
นี)้  มหีนาทีร่วบรวมและจดจำอารมณ

ดวงคิด  มขีนาดเทาตาดำ  (ธาตคุดิอยทูามกลางดวงนี)้ ลอยอยใูน
เบาะน้ำเลีย้งของหวัใจ  ขนาดประมาณเทา ๑ ซองมอืของผเูปนเจาของ
มหีนาทีค่ดิหรอืนอมไปสอูารมณ

ดวงร ูมขีนาดเทาแววตาดำขางใน  (ธาตรุอูยทูามกลางดวงนี)้ มหีนาที่
รหูรอืรบัรอูารมณ

เหน็ จำ คดิ รู  ๔ อยางนีเ้องทีร่วมเรยีกวา “ใจ”   เมือ่รวมหยดุเปน
จดุเดียวกนัเชนนีไ้ด  เรยีกวา ใจมอีารมณเปนหนึง่ (เอกคัคตา)

จงพิจารณาตอไปใหถวนถี่ ก็จะเห็นวา ในแตละขันธ คือ รูปขันธ
เวทนาขนัธ สญัญาขันธ สงัขารขันธ และวญิญาณขนัธ  กม็เีหน็ จำ คดิ รู
ทัง้ ๔ อยางนีเ้จืออยดูวยหมดทกุขนัธ”

๓๔ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) วชิชามรรคผลพสิดาร ๑; สถาบนัพทุธภาวนาวชิชาธรรมกาย อำเภอ
ดำเนนิสะดวก จงัหวดัราชบรุ,ี และ โครงการพทุธภาวนาวชิชาธรรมกาย วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ, พ.ศ.๒๕๒๘, หนา ๖-๗.
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๓๕ พระไตรปฏกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๒๕, ขทุทกนกิาย ธรรมบทคาถา, ขอ ๑๓, หนา ๑๙.

“ดวงกาย” และ เหน็ จำ คดิ รู นีเ้อง  ทีข่ยายสวนหยาบออกมาอกี เปน กาย ใจ จติ
วญิญาณ ของมนษุยหรอืสตัวทัง้หลาย  ดวงคิด หรอื จติ นั้น ลอยอยใูนเบาะน้ำเลีย้งของ
หวัใจอนับรสิทุธิ ์ มปีระมาณเทา ๑ ซองมอืของผเูปนเจาของ   และจตินีโ้ดยสภาพเดมิ
ของมนัแลว เปนธรรมชาตทิีผ่องใส จงึมชีือ่วา ปณฑระ แตเนือ่งจากจติมกัตกไปในอารมณ
ทีน่าใคร  และมกันอมไปสอูารมณภายนอกอยเูสมอ  จงึเปดชองใหกเิลสเขามาทำจติใจ
ใหเศราหมอง ไมผองใส  ยอมสนี้ำเลีย้งของจติไปตามสภาพของกเิลสแตละประเภททีผ่าน
เขามานัน้   เปนตนวา เมือ่จติระคนดวยโลภะหรอืราคะ กจ็ะเหน็เปนสชีมพ ูหรอืเกอืบ
เปนสแีดง    เมือ่จติระคนดวยโทสะ กจ็ะมสีเีขยีวเขมเกอืบดำ    ถาจติระคนดวยโมหะ
กจ็ะมสีเีหมอืนน้ำลางเนือ้ สขีนุๆ เทาๆ หรอืสตีะกัว่ตดักม็ี   ขึน้อยทูีส่ภาพของกเิลสวา
หนกัเบาเพยีงใด

นอกจากนี ้  อาการลอยของจติในเบาะน้ำเลีย้งของหวัใจนัน้  กบ็อกอาการของ
จติวาฟงุซานหรอืเซือ่งซมึ หรอืปกติ หรอืหยดุนิง่ในอารมณเดยีว เพยีงใด   กลาวคอื  ถา
จติลอยอยเูหนอืระดบัน้ำเลีย้งของหวัใจมาก  กแ็สดงอาการของจติวา ฟงุซานมาก    ถา
ลอยอยเูหนอืระดบัน้ำเลีย้งของหวัใจเพยีงเลก็นอย  กน็บัวาจติ มสีภาพปกตธิรรมดา  ถา
ลอยปริม่พอดกีบัระดบัน้ำเลีย้งของหวัใจกเ็ปนเอกคัคตา   และถาจมลงในเบาะน้ำเลีย้ง
หวัใจ กห็ลบั   ถาจมลงมากกส็ิน้สตไิปเลย  อยางนีเ้ปนตน

“จติ” จึงเปนธรรมชาตทิีส่ามารถจะเหน็ได  แตไมเหน็ไดดวยตาเนือ้  หากแตเหน็
ไดดวย “ตาใน” ซึง่เปนทิพย   อนัเปนผลจากการเจรญิภาวนาทำใจใหหยดุ ใหนิง่ เปนสมาธิ
แนบแนนมัน่คง บรสิทุธิผ์องใสจากกเิลสนวิรณ   พระพทุธองคจงึไดตรสัวา

“สทุทุทฺส ํ สนุปิณุํ ยตถฺ  กามนปิาตนิํ
จติตฺ ํ รกเฺขถ เมธาวี จติตฺ ํคตุตฺ ํสขุาวหํ.”๓๕

“ผูมีปญญาพึงรักษาจิตที่เห็นไดยากนัก ละเอียดนัก มักตกลง
ไปในอารมณทีน่าใคร  [เพราะวา] จติทีค่มุครองแลว นำสขุมาให.”
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โดยเหตทุีจ่ติมกันอมไปสอูารมณทีอ่ยภูายนอกตวัอยเูสมอ   เมือ่จติเปลีย่นวาระนัน้
จติดวงเดมิจะตกศนูยไปยงัฐานที ่๖    สำหรบัผปูฏบิตัธิรรมทีย่งัไมละเอยีดดพีอ  กจ็ะเหน็วาง
หายไป   แลวจติดวงใหมกจ็ะบงัเกดิขึน้มารบัหนาทีแ่ทนอกีตอไป  ดบัแลวกเ็กดิ เกดิดบัๆๆ
อยอูยางนี ้ พรอมๆ กนักบัธรรมชาตอิกี ๓ อยาง คอื เวทนา สญัญา และ วญิญาณ  จึงมี
สภาวะทีเ่ปนอนจิจัง ทกุขงั และอนตัตา  ไมมตีวัตนใหยดึถอืไดตลอดไป

อาการทีว่างหายไปอยเูสมอนัน่เอง  จงึไมมรีปูรางใหเหน็ไดแนนอน    นอกเสยีจากวา
เมือ่รวมหยดุเปนจดุเดยีว เปนเอกคัคตาจติจรงิๆ  กจ็ะมนีมิติใหเหน็เปนดวง  หรอืเหน็สนี้ำ
เลีย้งของจติทีผ่องใสหรอืขนุมวัดวยสภาพของกเิลสสทีม่าระคนหรอืดลจติดลใจนัน้อย ู   และ
เนือ่งจากทีศ่นูยกลางกายนัน้เปนทีต่ัง้ของกำเนดิธาตธุรรมเดมิ  และเปนทีต่ัง้อนัถาวรของจติใจ
คอืไมวาสตัว จะเกดิ-จะดบั-จะหลบั-จะตืน่  จติใจทัง้ดวงก็จะตกศนูย  ไปยงัศนูยกลางกาย
ฐานที ่๖ ตรงระดบัสะดอื   แลวจติดวงใหมกจ็ะลอยขึน้มายงัศนูยกลางกายฐานที ่๗ นี ้ กอน
จะทำหนาที่ตอไปเสมอ

พระพทุธองคจงึไดตรสัถงึสภาวะอกีอยางหนึง่ของจติวา  มคีหูาหรอืถ้ำเปนทีอ่าศยั
คอือยภูายในศนูยกลางกายของสตัวหรอืมนษุยทีม่ชีวีตินัน่เอง     ถารางกายแตกทำลายแลว
จติใจจะอาศยัอยดูวยไมได     ผทูีส่ำรวมจติมใิหปรงุแตงอารมณ  ไมใหหลงเคลบิเคลิม้ไป
ในอารมณทีน่ารกั  ไมหลงเคยีดแคนชงิชงัในอารมณทีไ่มนารกั  ใหสงบ ใหหยดุ ใหนิง่
ไมยนิดยีนิรายเสยีได  ยอมหลดุพนจากบวงของมาร

ดงัพระพทุธดำรสัวา

“ทรูงคฺมํ เอกจรํ อสรรี ํ คหุาสยํ
เย  จติตฺ ํสญฺเมสสฺนตฺิ โมกขฺนตฺ ิมารพนธฺนา.”๓๖

“ผใูดจกัสำรวมจติทีไ่ป [ได] ไกล  เทีย่วไปดวงเดยีว  ไมมรีปูราง
มถี้ำคอืกายเปนทีอ่าศยั  ผนูัน้ยอมพนจากเครือ่งผกูของมารได.”

๓๖ พระไตรปฏกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๒๕, ขทุทกนกิาย ธรรมบทคาถา, ขอ ๑๓, หนา ๑๙-๒๐.
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๙.๓.๓ ความหมายประเภทของอาสวะ และอนสุยั ในจติตสันดานของสตัว
กเิลสเครือ่งหมกัดองในจติสนัดานของสตัว ชือ่วา “อาสวะ”  และกเิลส

ละเอยีดทีน่อนเนือ่งอยใูนจติสนัดานของสตัว ชือ่วา “อนสุยั”  วธิเีจรญิจติตานุ-
ปสสนาสตปิฏฐาน คอืการมสีตพิจิารณาเหน็จติในจติ เพือ่กำจดัหรอืปหาน (ละ)
กเิลสทัง้หลายเหลานี ้  ประเภทของ “อาสวะ” และ “อนสุยั” มดีงันี้
๙.๓.๓.๑ อาสวะ

หมายถงึ อกศุลธรรมคอืกเิลสเครือ่งหมกัดองในจติตสนัดานของสตัว   มี ๔
ประเภท  คอื

(ก) กามาสวะ คอื อกศุลธรรมทีเ่ปนเครือ่งหมกัดองจติตสนัดานของสตัว
อนัเปนเหตใุหมคีวามทะยานอยากและยนิด ีพอใจ ในกามคณุทัง้ ๕
ไดแกความทะยานอยากและยนิดใีนรปู ในรส  ในกลิน่  ในเสยีง  และ
ในสิ่งสัมผัสทางกาย

(ข) ภวาสวะ  คอื อกศุลธรรมทีเ่ปนเครือ่งหมกัดองจติตสนัดานของสตัว
อันเปนเหตุใหอยากได อยากมี อยากเปน  หรือที่รวมเรียกวามี
ความยนิดใีนภพภมูติางๆ

(ค) ทฏิฐาสวะ  คอื อกศุลธรรมทีเ่ปนเครือ่งหมกัดองจติตสนัดานของสตัว
อนัเปนเหตใุหมคีวามยนิด ีพอใจ ในความเหน็ผดิ   และ

(ง) อวชิชาสวะ  คอื อกศุลธรรมทีเ่ปนเครือ่งหมกัดองจติตสนัดานของ
สตัว อนัเปนเหตใุหมคีวามยนิด ี พอใจ  ในความไมรสูจัจธรรม    โดย
เฉพาะอยางยิง่  ไมรใูนสภาวะของธรรมชาตทิัง้ทีป่ระกอบดวยปจจยั
ปรงุแตง และทีไ่มประกอบดวยปจจยัปรงุแตง ตามทีเ่ปนจรงิ

รวมเปนอาสวะ ๔ อยางดวยกนั  แตถาจะกลาวโดยหลกัใหญๆ
กม็เีพยีง ๓  คือ กามาสวะ  ภวาสวะ และ อวชิชาสวะ เทานัน้

สวนทิฏฐาสวะนั้นเปนแตเพียงประเภทยอยที่แยกมาจาก
อวชิชาสวะนัน่เอง
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อาสวะเหลานีเ้องทีเ่ปนเครือ่งหมกัดองจติตสนัดานของสตัว
เอบิ อาบ ซมึ ซาบ ปน เปนอยใูนเหน็ จำ คดิ ร ู  เปนรส เปนชาติ
เจอือยใูนเหน็ จำ คดิ ร ูของสตัวผทูีย่งัไมบรรล ุมรรค ผล นพิพาน
เปนเหตใุหมคีวามทะยานอยากและยนิด ีพอใจ ในกามคณุและใน
ภพภมูติางๆ   และประการสำคญัทีส่ดุกค็อื เปนเหตใุหยนิดพีอใจ
ในความเหน็ผดิและไมร ู สจัจธรรม  หรอืไมรสูภาวธรรมตามที่
เปนจรงิ  แลวกจ็ะสะสม ตกตะกอนนอนเนือ่งอยใูนจติตสนัดาน
ของสตัว  ในลกัษณะของ “อนสุยั” ทีเ่ปนเครือ่งหอหมุ เหน็ จำ
คดิ ร ูเปนชัน้ๆ เขาไปขางในจติตสนัดานของสตัว   พรอมทีจ่ะฟงุ
ขึน้มาพรอมกบัอกศุลจติ เมือ่จติออกไปยดึไปเกาะเกีย่วกบัอารมณ
ภายนอกตางๆ

ถาหากวาผนูัน้ประมาท ขาดสติสมัปชญัญะ รสูกึผดิ ชอบ
ชัว่ ด ีบาป บญุ คณุ โทษ หรอืทางเจรญิ ทางเสือ่ม  แลวปลอยให
จิตใจเลื่อนลอยตามอารมณนั้นแลว   กิเลสที่เกิดขึ้นพรอมกับ
อกศุลจิตนัน้กจ็ะมอีำนาจเหนอืจติใจ  แลวดลจิตดลใจใหปฏบิติั
หรอืประกอบอกศุลกรรมดวยกาย วาจา และใจ อนัเปนผลใหเกดิ
โทษ หรอืความทกุขเดอืดรอนแกตนเองและผอูืน่ตอไป

กลาวโดยสรปุ  กเิลสทัง้ปวง นบัตัง้แตอวชิชา ตณัหา อปุาทาน อนัเปนเหตุ
แหงทกุขทัง้หลายทีร่วมเรยีกวา สมทุยั นัน้  ตางกป็ระชมุรวมลงอยทูีจ่ติใจของ
สตัว คอืในเหน็ จำ คดิ ร ูทัง้ ๔ อยางนี ้ทัง้สิน้   เพราะฉะนัน้  การแกหรอื
ปหานกเิลสทัง้หลายเหลานี ้ กจ็ะตองแกทีจ่ติใจ  คอืที ่เหน็ จำ คดิ และร ูนี่
เอง กเิลสจงึจะดบัหมด    แลวธรรมกายจงึจะปรากฏขึน้ใสสวาง สะอาด
บรสิทุธิ ์ขยายสวนใหญโตออกไปไดเตม็ธาตเุตม็ธรรม   แลวกจ็ะไมกลบัมวัหมอง
และไมกลบัเลก็เขามาอกี  เพราะเบกิบานเตม็ที ่เหมอืนดอกบวัทีบ่านแลว  กจ็ะ
เหน็ธรรมกายนัน้ใสสวางอยทูกุเม่ือ
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๙.๓.๓.๒ อนสุยั
หมายถงึ กเิลสละเอยีดทีน่อนเนือ่งอยใูนจติตสนัดานของสตัวทัง้หลาย  ซึง่
มอีย ู๗ ประเภทดวยกนั  คอื

(ก) กามราคานสุยั  ไดแก กเิลสละเอยีดประเภทความยนิด ีพอใจ ตดิใจ
อยใูนกามคณุทัง้ ๕ คอืความตดิใจในรปู ในเสยีง ในกลิน่ ในรส และ
ในสิง่สมัผสัทางกาย    กเิลสประเภทนี ้เมือ่มอีารมณจากภายนอก
มากระทบ  หรอืจติสรางธมัมารมณขึน้มาเอง  แลวปรงุแตงอารมณ
นีใ้หเกดิเวทนาตางๆ กจ็ะแสดงตวัออกมาพรอมกบัอกศุลจติ ในรปูของ
ราคะ โลภะ หรอือภชิฌาวสิมโลภะ  ซึง่เปนกเิลสในระดบักลางและ
หยาบตามลำดบั

(ข) ทฏิฐานสุยั  ไดแก ความเหน็ผดิ ซึง่จะแสดงตวัขึน้มาในรปูของโมหะ
หรอืมจิฉาทฏิฐ ิพรอมกบัอกศุลจติ ในฐานะเปนเหตนุำหรอืเหตหุนนุ
แลวแตกรณี

(ค) ปฏฆิานสุยั  ไดแก ความขดัเคอืงใจ ไมพอใจในอารมณตางๆ   เมือ่
จติกระทบเขากบัอารมณภายนอกทีไ่มถกูใจ  กจ็ะแสดงตวัออกมาใน
รปูของโทสะคอืความโกรธอยางรุนแรงหรอืในรปูของโกธะคอืความ
โกรธอยางบางเบา หรืออุปนาหะ คือความผูกใจเจ็บ ผูกพยาบาท
หรอืจองเวร

(ง) ภวราคานสุยั  ไดแก  ความยนิดใีนความเปนอยใูนภพ
(จ) มานานสุยั ไดแก  ความอวดดือ้ถอืด ีไมยอมลงใคร  ไมวาจะผดิหรอืถกู

ซึง่จะออกมาในรปูของมานะทฏิฐ ิ อนัเปนปมดอยหรอืปมเดนในทาง
ตางๆ

(ฉ) วจิกิจิฉานสุยั ไดแก  ความลงัเลสงสยัในสภาวธรรมตางๆ
(ช) อวชิชานสุยั  ไดแก ความไมรสูจัจธรรมทัง้ ๔ ไดแก ความไมรใูน

ลกัษณะของทกุขทัง้ลบัและเปดเผย  ทัง้ทีเ่หน็ไดงายและทีเ่หน็ไดยาก
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ความไมรใูนเหตแุหงทกุข   ความไมรใูนสภาวะทีท่กุขดบัเพราะเหตุ
ดบั   และความไมรใูนหนทางปฏบิตัเิพือ่ความพนทกุขอนัถาวร   ความ
ไมรอูดตี ความไมรอูนาคต  และความไมรเูหตแุละผลทีเ่กีย่วเนือ่งกนั
อนัเปนผลใหเกดิทกุข ทีเ่รยีกวา ปฏจิจสมปุบาทธรรม   อวชิชานสุยั
นีจ้ะแสดงตวัออกมาพรอมกบัอกศุลจติในฐานะทีเ่ปนทัง้เหตนุำและเหตุ
หนนุกเิลสอืน่  ในลกัษณะของโมหะหรอืมจิฉาทฏิฐิ

อนสุยัคอืกเิลสละเอยีดทัง้ ๗ นี ้ความจรงิกม็อีนสุยัหลกัอย ู๓ ประเภท คอื
- ปฏฆิานสุยั
- กามราคานสุยั และ
- อวิชชานุสัย

สวนอนสุยัอืน่นอกจากนี ้กเ็ปนแตเพยีงแยกรายละเอยีดออกไปจากอนสุยั
หลกันีเ้ทานัน้    ในการพจิารณาสภาวธรรมตอไปนีจ้งึจะยกมากลาวแตเพยีง
ปฏฆิานสุยั  กามราคานสุยั  และอวชิชานสุยั

๙.๓.๔ วธิพีจิารณาเหน็ และกำจดัหรอืปหานอนสุยักเิลส
สำหรบัทานทีย่งัปฏบิตัไิมไดถงึธรรมกาย  กน็อมใจตาม  และสามารถจะรเูหน็

ไดตามสมควร

สวนผถูงึธรรมกายแลว ใหทกุทานรวมใจของทกุกายใหหยดุอย ูณ ศนูยกลาง
กายพระอรหัตองคที่ละเอียดที่สุด  แลวใหญาณพระธรรมกายเพงลงไปที่
กลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย  หยดุนิง่กลางของกลางดวงเหน็ ดวงจำ
ดวงคิด ดวงรู   แลวพิจารณารอบๆ “ดวงรู” ซึ่งมีลักษณะสัณฐานกลมใส
ประมาณเทาเมลด็พรกิไทย  จะเหน็มสีดีำมวัๆ หนาประมาณ ๑ กระเบยีด ถา
เปนผมูกีเิลสหนามาก กจ็ะเหน็เปนสดีำเขมมาก   ถาเปนผมูกีเิลสเบาบางกจ็ะ
เหน็เปนเพยีงสมีวัๆ ฝาๆ เหมอืนกระจกฝา  เครือ่งหมุดวงรูหรอืวญิญาณนีเ้อง
คอื อวชิชานสุยั   ดวงวิญญาณของสตัวโลกทัง้หลายจะถกูหอหมุอยใูนกระเปาะ
หมุของอวชิชานี ้ เหมอืนกบัไขขาวหมุไขแดงอยฉูะนัน้   ดวงวญิญาณหรอืดวงรู
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จงึไมอาจขยายโตเตม็สวนเหมอืนดวงญาณรตันะของพระธรรมกาย

ทนีี ้กใ็หพจิารณาดรูอบๆ ดวงคิด หรอื จติ ซึง่มลีกัษณะสณัฐานกลมใส  โต
ประมาณเทาลกูตาดำ อกีตอไป   ก็จะเหน็เครือ่งหมุของคดิ หนาประมาณ ๑
กระเบียด สีมัวๆ หุมอยูรอบนอกของดวงคิดหรือ “จติ” คือกามราคานุสัย
สำหรบัผทูีม่กีามราคะกลา กจ็ะเหน็เปนสเีขมมาก   ถามกีามราคะเบาบางลง
มากแลว กจ็ะเหน็เปนสมีวัๆ หรอื ฝาๆ

และเมือ่พจิารณาผานไปยงัดวงจำซึง่มสีณัฐานกลมประมาณเทาลกูตา  และ
ดวงเหน็ซึง่เปนดวงกลมใส ขนาดประมาณเทาเบาตาของผเูปนเจาของ   กจ็ะ
เหน็เครือ่งหมุของเหน็และจำ อยโูดยรอบ  สดีำมวัๆ หนาประมาณ ๑ กระเบยีด
อีกเหมือนกัน คือ ปฏิฆานุสัย  ผูที่มีกิเลสประเภทเจาโทสะ ก็จะเห็นเปนสี
ดำเขมมาก   ถามกีเิลสนีเ้บาบางกจ็ะเหน็เปนสจีางๆ มวัๆ

ตามนยัทีพ่จิารณานี ้เปนการพจิารณาจากละเอยีดออกมาหาหยาบ ทีเ่รยีกวา
ปฏโิลม คอืจากดวงรูหรอืวญิญาณมาหาดวงเหน็     แตถาจะพจิารณาจากหยาบ
ไปหาละเอยีดเปน อนโุลม   กจ็ะเหน็วา ปฏฆิานสุยัหมุอยรูอบนอกของเหน็และจำ
เหมือนลูกตาขาว กามราคานุสัยก็หุมคิดหรือจิตอยูชั้นกลางเขาไป เหมือน
ลูกตาดำ และอวิชชานุสัยก็หุมดวงรูหรือวิญญาณอยูชั้นในเขาไปอีก เหมือน
แววตาดำ ฉะนัน้

เนือ่งจากอนสุยัทัง้ ๓ คอื ปฏฆิานสุยั กามราคานสุยั และอวชิชานสุยั นี้
ตางกห็มุ เหน็ จำ คดิ และ ร ูเปนไสกนั คืออยใูนกลางของกลาง เปนชัน้ๆ กนั
เขาไปในจติ นีป้ระการหนึง่   และอนสุยัเอง กเ็กดิจากความนอนเนือ่งของ
กเิลส ทัง้กเิลสหยาบ กลาง และกเิลสละเอยีด  ซึง่เกดิข้ึนพรอมกบัอกศุลจติทีฟ่งุซาน
ออกไปรบั ไปยดึ ไปเกาะอารมณภายนอกทีถ่กูใจบาง ทีไ่มถกูใจบาง และทีเ่ฉยๆ
บาง   แลวประกอบกรรมทีเ่ปนอกศุลดวยกาย วาจา และใจ ไปโดยความไมรหูรอื
เพราะความมดืมน ไมรจูกับาปบญุคณุโทษ หรอืไมรจูกัทางเจรญิ ทางเสือ่ม โดย
เฉพาะอยางยิง่กิเลสประเภทโมหะและมจิฉาทฏิฐิ ไดแก ความหลงผดิหรอืเหน็ผดิ
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ความไมรูในสัจจธรรมและสภาวธรรมตามธรรมชาติที่เปนจริง แลวหมักหมม
ตกตะกอนนอนเนือ่งอยใูนจติตสนัดานของสตัวทัง้หลาย  นีอ้กีประการหนึง่

การกำจดัหรอืปหานอนสุยักเิลสเหลานี ้ จงึตองกระทำทีจ่ติใจอนัประกอบ
ดวยเหน็ จำ คดิ ร ู ซึง่เปนชมุทางของกเิลสนัน่เอง  กลาวคอื

ผถูงึธรรมกายแลว กใ็หหมัน่พสิดารกายไปสสูดุละเอยีดอยเูสมอ หรอืให
อยางนอยครึ่งหนึ่งของใจรวมหยุดอยู ณ ศูนยกลางกายพระอรหัตองคที่
ละเอยีดทีส่ดุอยเูสมอ ทกุอริยิาบถ  ไมวาจะยนื เดนิ นัง่ หรอืจะนอน กใ็หเหน็
ใสละเอยีดอยเูสมอ  เหน็ดำหรอืขนุมวัก็ใหรบีทำใหใสในทนัท ี เพราะดำหรอืขนุ
มวันั้นก็คืออกุศลธรรมและอัพยากตธรรม ซึ่งกำลังแทรกซอนเขามาในจิตใจ
เอบิ อาบ ซมึ ซาบ ปน เปน เขามาในจติใจ  จงึตองใหมจีติพจิารณาเหน็จติใน
จติ เปนภายใน   แลวเจรญิภาวนาเพือ่ชำระจติใจใหใสสะอาดบรสิทุธิอ์ยเูสมอ
โดยใหรวมใจหยดุในหยดุ กลางของหยดุในหยดุ กลางของกลางๆๆ ลงไป ณ
ศนูยกลาง เหน็ จำ คดิ ร ูนัน่แหละ  จติกจ็ะไมฟงุซานออกไปรบัอารมณภาย
นอก และ ไมปรงุแตง (ไมสงัขาร) อารมณภายนอกทีม่ากระทบใหเกดิกเิลส
ตณัหา อปุาทาน และอกศุลธรรมอืน่ๆ

พอใจหยดุนิง่ไดถกูสวนเขา  จติดวงเดมิซึง่ตัง้อยใูนทามกลางดวงธรรม
ทีท่ำใหเปนกายมนษุยหยาบกต็กศนูย ลงไปยงัฐานที ่๖    เมือ่จติดวงเดิมวาง
หายไป

จิตดวงใหมพรอมดวยดวงธรรมที่ทำใหเปน “กายมนุษยละเอียด” ก็จะ
บงัเกดิขึน้มาแทนที ่   เครือ่งหมุ เหน็ จำ คดิ ร ูคอื ปฏฆิานสุยั กามราคานสุยั
อวชิชานสุยั กจ็ะจางลง ใจกก็ลบัใสบรสิทุธิส์วางขึน้กวาเดมิ   ทำใหดวงเหน็
ดวงจำ ดวงคดิ ดวงร ู ของกายมนษุยละเอยีดขยายสวนโตขึน้กวาของกาย
มนษุยหยาบ   คอืโตขึน้เปนประมาณ ๒ เทาของไขแดงของไขไก

ทนีี ้กใ็หใจของกายมนษุยละเอยีดรวมหยดุนิง่ลงไปทีต่รงกลางเหน็ จำ คดิ
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ร ูของกายมนษุยละเอยีดอกีตอไป    พอใจหยดุถกูสวนเขา จติดวงเดมิพรอม
ดวยดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยละเอยีดนัน้กต็กศนูยวางหายไปอกี  แลว
จติดวงใหมพรอมดวยดวงธรรมทีท่ำใหเปน “กายทพิย” กจ็ะปรากฏขึน้แทนที่
เครือ่งหมุเหน็ จำ คดิ ร ูคอื ปฏฆิานสุยั กามราคานสุยั  อวชิชานสุยั ของทพิย
กจ็างลง  ใจของกายทพิยใสละเอยีด สะอาดบรสิทุธิแ์ละสวางยิง่กวาใจของ
กายมนษุยละเอยีด    ดวงเหน็ ดวงจำ ดวงคิด ดวงร ูกข็ยายสวนโตขึน้ไปอกี
เปนประมาณ ๓ เทาของไขแดงของไขไก

ใจของกายทพิยหยาบกห็ยดุนิง่ลงไปตรงศนูยกลาง เหน็ จำ คดิ ร ูของกาย
ทพิยนัน้ตอไปอกี  พอหยดุนิง่ไดถกูสวนเขา  จติดวงเดมิพรอมดวยดวงธรรมทีท่ำให
เปนกายทพิยนัน้กต็กศนูยวางหายไปอกี   จติดวงใหมพรอมดวยดวงธรรมทีท่ำให
เปนกายทพิยละเอยีด กจ็ะผดุลอยขึน้มาแทนที ่    อนสุยักเิลสเครือ่งหมุของเหน็
จำ คดิ ร ูกจ็างลงกวาเดิม  ใจของกายทพิยละเอยีด ใสละเอยีดบรสิทุธิแ์ละสวาง
ยิง่กวาจิตดวงเดิม   ดวงเหน็ ดวงจำ ดวงคดิ ดวงร ูของกายทพิยละเอยีดนีก้ข็ยาย
สวนโตขึน้ เปนประมาณ ๔ เทาของฟองไขแดงของไขไก

ใหใจของกายทพิยละเอยีดหยดุในหยดุลงไปทีก่ลางเหน็ จำ คดิ ร ู  ณ ตรง
กลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายทพิยละเอยีดนัน้ตอไปอกี พอใจหยดุไดถกูสวนเขา

 จิตดวงเดิมพรอมดวยดวงธรรมที่ทำใหเปนกายทิพยละเอียดก็จะตกศูนย
วางหายไป แลวกจ็ะเหน็จติดวงใหมพรอมดวยดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายรปูพรหม
หยาบบงัเกิดขึน้มาแทนที ่  เครือ่งหมุของเหน็ จำ คดิ ร ูคอื ปฏฆิานสุยั กาม-
ราคานสุยั อวชิชานสุยั กจ็างลง ใจของกายรปูพรหมก ็ใสละเอยีดบรสิทุธิแ์ละมี
รศัมสีวางขึน้ยิง่กวาจติดวงเดมิ ดวงเหน็ ดวงจำ ดวงคดิ ดวงร ูกข็ยายสวนโตขึน้
ประมาณ ๕ เทาของไขแดงของไขไก

ใจของกายรปูพรหมหยาบกห็ยดุนิง่ลงไปทีก่ลางเหน็ จำ คดิ ร ูณ กลางดวง
ธรรมทีท่ำใหเปนกายรปูพรหมหยาบนัน้ พอใจหยดุถกูสวนเขา จติดวงเดมิพรอม
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ดวยดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายรปูพรหมหยาบกจ็ะตกศนูยวางหายไป    แลวจะ
ปรากฏจติดวงใหมพรอมดวยดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายรปูพรหมละเอยีดบงัเกดิขึน้
แทนที ่  เครือ่งหมุของเหน็ จำ คดิ ร ูคอืปฏฆิานสุยั กามราคานสุยั อวชิชานสุยั
กจ็างลง  ใจของกายรปูพรหมละเอยีด กใ็สละเอยีดบรสิทุธิม์รีศัมสีวางข้ึนยิง่กวา
จติดวงเดิม  ดวงเหน็ ดวงจำ ดวงคดิ ดวงร ูกข็ยายสวนโตขึน้เปนประมาณ ๖ เทา
ของไขแดงของไขไก

ใจของกายรปูพรหมละเอยีด กห็ยดุนิง่ลงไปทีก่ลางเหน็ จำ คดิ ร ู  ณ ตรง
กลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายรปูพรหมละเอยีด พอใจหยดุนิง่ไดถกูสวนเขา จติดวง
เดิมพรอมดวยดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายรปูพรหมละเอยีดกจ็ะตกศนูย วางหายไป
อกี และจะปรากฏจติดวงใหมพรอมดวยดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายอรปูพรหมหยาบ
บงัเกดิขึน้มาแทนที ่  อนสุยักเิลสเครือ่งหมุของ เหน็ จำ คดิ ร ูของอรปูพรหมก็
ยิง่จางลง  ใจของกายอรปูพรหมหยาบกใ็สละเอยีดบรสิทุธิแ์ละมรีศัมสีวางยิง่ข้ึน
ไปกวาจติดวงเดิม     ดวงเหน็ ดวงจำ ดวงคดิ ดวงร ูกข็ยายสวนโตขึน้ประมาณ
๗ เทาของไขแดงของไขไก

ทนีี ้กใ็หใจของกายอรปูพรหมหยาบหยดุในหยดุลงไปทีก่ลาง เหน็ จำ คดิ รู
กลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายอรปูพรหมหยาบนัน้อกีตอไป    พอใจหยดุไดถกู
สวนเขา  จิตดวงเดิมพรอมดวยดวงธรรมที่ทำใหเปนกายอรูปพรหมหยาบก็จะ
ตกศนูย วางหายไปอกี จติดวงใหมพรอมดวยดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายอรปูพรหม
ละเอยีดกผ็ดุลอยขึน้มาแทนที ่ ปฏฆิานสัุยเครือ่งหมุของเหน็และจำ    และ กาม
ราคานสุยัเครือ่งหมุของคดิหรอืจติ กจ็างหายไป

อวชิชานสุยัเครือ่งหมุของรหูรอืวญิญาณ กจ็างลงมาก   ใจของกายอรปูพรหม
ละเอยีดกใ็สบรสิทุธิแ์ละมรีศัมสีวางยิง่กวาเดมิ ดวงเหน็ จำ คดิ ร ูกใ็สละเอยีดสะอาด
บรสิทุธิ ์จากเครือ่งเศราหมองยิง่ขึน้ และขยายสวนโตขึน้เปนประมาณ ๘ เทาของ
ไขแดงของไขไก  หรอืประมาณเทาดวงอาทติย ดวงจนัทร
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ใจของกายอรปูพรหมละเอยีดกห็ยดุนิง่ลงไปทีก่ลางเหน็ จำ คดิ ร ูตรง
กลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายอรปูพรหมละเอยีดตอไป   พอใจหยดุถกูสวน
เขา ดวงเหน็ ดวงจำ ดวงคดิ ดวงร ู กจ็ะตกศนูยพรอมดวยดวงธรรมทีท่ำให
เปนกายอรปูพรหมละเอยีด วางหายไปอกี    นีค้อื วญิญาณของกายในภพ ๓
ดบั แลวจะเหน็ดวงเหน็ ดวงจำ ดวงคดิ ดวงร ู  ซึง่บดันีก้ลบัเปนญาณรตันะ
ของกายธรรม พรอมดวยดวงธรรมที่ทำใหเปนธรรมกาย บังเกิดขึ้นแทนที่
อวชิชานสุยัเครือ่งหมุร ูกห็ายไป    เครือ่งหมุญาณรตันะของธรรมกายกลบั
เปนวชิชา (ธรรมเครือ่งใหรแูจงเหน็จรงิในสจัจธรรมและสภาวะของธรรมชาติ
ทัง้ทีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตง (สงัขาร/สงัขตธรรม)   และทีไ่มประกอบ
ดวยปจจยัปรงุแตง (วสิงัขาร/อสงัขตธรรม) ตามความเปนจรงิ)     ดวงเหน็
ดวงจำ ดวงคดิ ดวงร ู คอื  “ญาณรตันะ” กข็ยายโตขึน้เตม็สวน เทาหนาตกั
และความสงูของธรรมกาย คอื ขนาดประมาณเกอืบ ๕ วา และมรีศัมสีวาง
สวยงามยิง่นกั

กาย กบั ใจ ของธรรมกายกก็ลบัเปน ปฐมมรรค เปนเนือ้หนงัทีแ่ทจรงิ รวบ
ยอดกลัน่ออกมาจากพระวนิยัปฎก  ดวงศลี กเ็ปนอธศิลี คอืศลียิง่อยางแทจริง
กาย วาจา และใจ  ตลอดทัง้เจตนาความคดิอานทัง้หลาย เปนอนัสะอาดบรสิทุธิห์มด

จิต ก็กลับเปน มรรคจิต เปนเนื้อหนังที่แทจริง รวบยอดกลั่นออกมาจาก
พระสตุตนัตปฎก เปน อธจิติ คอืจติยิง่แทๆ   เพราะบรสิทุธิป์ราศจากกเิลสนวิรณ

วญิญาณ กเ็ปน มรรคปญญา  เปน ญาณรตันะ  เพราะอวชิชานสุยัเครือ่ง
หมุของรจูางลงมาก  จงึใสละเอยีดบรสิทุธิจ์ากเครือ่งเศราหมองมาก  และขยาย
โตเต็มสวนของธรรมกาย มรรคปญญานีเ้ปนเนือ้หนงัทีแ่ทจรงิ รวบยอดกลัน่ออก
มาจากพระอภธิรรมปฎก จงึจดัเปน อธปิญญาแทๆ

กายธรรมนีเ้อง คอื พระพทุธรตันะ ดวงธรรม ทีท่ำใหเปนธรรมกาย  คอื
ธรรมรัตนะ  และกายธรรมละเอียดๆ ในทามกลางพระพุทธรัตนะนี้ คือ
พระสงัฆรตันะผปูฏบิตัแิละผรูกัษาพระสทัธรรมของพระพทุธเจาไว
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กใ็หใจของกายธรรมหยดุในหยดุ ลงไปทีก่ลางของกลางๆๆ ตอๆ ไปอกี  กจ็ะ
ถงึดวงธรรมทีท่ำใหเปนธรรมกาย และเหน็ จำ คดิ ร ูคอื ญาณรตันะ ทีล่ะเอยีดๆ
ตอไปอีก คือ ธรรมกายโคตรภูละเอียด, ธรรมกายพระโสดาบันหยาบ พระ
โสดาบันละเอียด, ธรรมกายพระสกิทาคามีหยาบ พระสกิทาคามีละเอียด,
ธรรมกายพระอนาคามหียาบ พระอนาคามลีะเอยีด,  ธรรมกายพระอรหตั
หยาบ พระอรหตัละเอยีด  ซึง่ใสละเอยีด บรสิทุธิจ์ากเครือ่งหมุฝายอกศุล
ทัง้ปวง     ดวงเหน็ ดวงจำ ดวงคดิ ดวงร ูคอื ญาณรตันะ และดวงธรรมที่
ทำใหเปนธรรมกายกข็ยายสวนโตขึน้ไปอกี เปนขนาด ๕ วา ๑๐ วา ๑๕ วา
และ ถงึ ๒๐ วา ตามลำดบั

ยิ่งดำเนินไปสุดละเอียดเพียงใด   จิตใจก็ยิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ จากเครื่อง
เศราหมองยิง่ขึน้เพยีงนัน้

ทัง้หมดทีก่ลาวมานีก้ค็อื การเจรญิภาวนาพจิารณาเหน็สภาวธรรมคอืความ
เกดิขึน้และความเสือ่มไปของจติในจติ ตามธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิ   พรอมดวย
ถอดอนสุยักเิลสจากจติของกายหยาบ ไปสจูติทีล่ะเอยีดย่ิงกวา  จนถงึจติของ
กายโลกุตตระคือธรรมกาย ซึ่งเปนกายในกายที่สุดละเอียด พนจากกายใน
ภพ ๓ นี ้ตัง้แตกายที ่๙ เปนตนไปจนสดุละเอยีด    ชวยใหปญญาหยัง่รเูจรญิ
ขึน้อยางรวดเรว็จากการทีไ่ดทัง้รแูละทัง้เหน็ และชวยใหวชิชา ไดแก วชิชา ๓
วชิชา ๘ และ อภญิญา ๖ เกดิและเจรญิขึน้  ใหสามารถปหานอวชิชาอนัเปน
มลูรากฝายเกดิบาปอกศุลทัง้ปวงใหหมดสิน้ไปอยางมีประสทิธภิาพ

เพราะฉะนัน้ แนวทางปฏบิตัภิาวนาธรรมตามแนววชิชาธรรมกาย ทีใ่หผู
ปฏบิตัธิรรมรวมใจหยดุในหยดุ กลางของหยดุในหยดุ ผานกาย เวทนา จติ
และธรรม   หรอืทีร่กูนัในหมผูปูฏบิตัวิา  พสิดารกายสดุกายหยาบกายละเอยีด
แลวก็ใหรวมใจหยุดในหยุด กลางของหยุดในหยุดไว ณ ศูนยกลางกาย
พระอรหัตที่ละเอียดที่สุดอยูเสมอ อยางนอยก็ครึ่งหนึ่งของใจ  ใหเห็นใส
ละเอยีด สะอาด บรสิทุธิจ์ากเครือ่งเศราหมองอยเูสมอนัน้    กค็อื
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การปฏบิตัภิาวนาทีใ่หผลเปนการดบักเิลสจากจติใจของกายหยาบไป สจูติใจ
ของกายละเอยีด ทีเ่รยีกวา “ดบัหยาบไปหาละเอยีด” ไปจนสดุละเอยีด นีเ้อง
ชือ่วา “นโิรธ” ดบัสมทุยั  คอืเปนธรรมเครือ่งปหานหรอืกำจดัอนสุยักเิลสที่
ละเอยีดๆ และนอนเนือ่งอยใูนจติสนัดานนัน้ใหหมดสิน้ไป ดวยโลกตุตรปญญา
คือมรรคจิตและมรรคปญญา ของธรรมกายอันเจริญขึ้นแลว พรอมดวย
“วิชชา” ธรรมเปนเครื่องรูแจงเห็นจริงในสัจจธรรมและสภาวะของสังขาร/
สงัขตธรรม และ วสิงัขาร/อสงัขตธรรม ตามทีเ่ปนจรงิ  จากการทีไ่ดทัง้รแูละ
ทัง้เหน็ นัน่เอง

และในขณะเดยีวกนั การเจรญิภาวนาดงักลาวก็มลีกัษณะเปนการถอดขนัธ
จากกายโลกยิะทัง้ ๘ ซึง่เปนกายทีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตง  และตองตกอยู
ในอาณัติแหงพระไตรลักษณ  ไปสูกายที่ละเอียดบริสุทธิ์ผองใสกวา คือ
ธรรมขนัธ ซึง่เปนกายทีพ่น ภพ ๓ ไปแลว และไมประกอบดวยปจจยัปรงุแตง
เปนวสิงัขาร/อสงัขตธาตอุสงัขตธรรมลวนๆ   อนัไมตองตกอยใูนอาณตัแิหง
ไตรลกัษณ กลบัมสีภาวะที่เทีย่ง (นจิจฺ)ํ  เปนบรมสขุ (ปรม ํสขุ)ํ และยัง่ยนื
(ธุวํ) อันเปนอัตตลักษณะที่ตรงกันขามกับอนัตตลักษณะของสังขาร/
สงัขตธรรม โดยสิน้เชงิ

ผลจากการเจรญิภาวนาดงักลาวนีเ้อง  ทีส่ามารถใหเหน็ธรรมคอืความเกดิ
ขึน้และความเสือ่มไปในจติ เปนทางใหเกดิความเบือ่หนายในทกุข  และเปน
ทางใหคลายจากความกำหนดัยินด ี ใหจติวิมตุติหลดุพนจากกเิลสเครือ่งรอยรดั
ใหตดิอยกูบัโลก ไดบรรลมุรรค ผล นพิพาน ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด และ
เสวยสขุดวยความสงบดวยปญญาอนัเหน็ชอบตอไป

เม่ือเจรญิภาวนามาถงึเพยีงนี ้ยอมประจกัษในความจรงิทีว่า ณ ศนูยกลางกาย
อนัเปนทีต่ัง้ถาวรของใจและกำเนดิธาตธุรรมเดมินีเ้อง คอื ทางสายเอก หรือ
เอกายนมรรค ทางไปของพระพทุธเจาและพระอรหนัตทัง้หลาย
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ณ ศนูยกลางกายนี ้แมแตผปูฏบิตัธิรรมทีย่งัไมถงึธรรมกาย  หากหมัน่
เจรญิภาวนารวมใจใหหยดุ ใหนิง่ลงไปทีก่ลางของกลางนีไ้วเสมอทกุอริยิาบถ
กย็งัไดผลในทางกำจดักเิลส ตณัหา อปุาทาน อนัเปนเหตแุหงทกุขทัง้หลาย
ดกีวาไปจรดใจไวทีอ่ืน่  เพราะการจรดใจไว ณ กลางของกลางศนูยกลางกาย
นี ้ ใจจะหยดุ สงบ และสงดั จากกเิลสนวิรณ  ไมฟงุซานไปรบัอารมณภายนอก
ไมปรงุแตงอารมณใหเกดิกเิลสสญัโญชน  ใหตองเวยีนวายตายเกดิและเปน
ทุกขอีก

ธรรมปฏบิตัใิห “ใจหยดุ” นัน้แหละเปนตวัสำเรจ็ เพราะถกูทางสายกลาง
คอื กลางของกาย เวทนา จติ และธรรม ของสตัวทัง้หลาย ซึง่อยตูรงหรอืใน
แนวเดยีวกนักบัอายตนะนพิพาน อนัเปนทีส่ิน้สดุแหงทกุขและทีเ่ปนบรมสขุ
นัน่เอง.

ตอนที่ ๑๐

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน๓๗

คำวา “ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน” นัน้ หมายถงึ การมีสตพิจิารณาเหน็ธรรมในธรรม
ซึ่งถาจะวิเคราะหถึงความหมายอยางกวางขวางแลวก็คือ การใหมีสติระลึกเห็นไดในธรรม
ทั้งปวงวา ธรรมใดเปนธรรมฝายบุญกุศลหรือธรรมขาว ที่เปนธรรมฝายพระ  ซึ่งเรียกวา
กศุลธรรม  พระบาลวีา กสุลา ธมัมา,  ธรรมเหลาใดทีเ่ปนฝายบาปอกศุล  หรอืธรรมดำ  ที่
เปนธรรมฝายมาร  ซึง่เรยีกวา อกศุลธรรม  พระบาลวีา อกสุลา ธมัมา,  และธรรมใดทีเ่ปน
ธรรมกลางๆ ไมดไีมชัว่  ไมเปนบญุไมเปนบาป  หรอืเปนธรรมทีไ่มเปนฝายขาวและฝายดำ
เรยีกวา  อพัยากตธรรม  พระบาลวีา อพัยากตา ธมัมา
๓๗ พระราชญาณวสิฐิ, ทางมรรคผลนพิพาน ธรรมปฏบิตัถิงึธรรมกาย และพระนพิพาน, พมิพครัง้ที ่๑, มถินุายน ๒๕๔๐,

โรงพมิพ บรษิทั เอชทพี ีเพรส จำกดั  หนา ๔๗๓-๕๓๐.
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พระธรรมคำสัง่สอนของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาในปฎกทัง้ ๓  คอืทีม่มีาทัง้ในพระ
สตูร ในพระวนิยั และทัง้ในพระปรมตัถ (พระอภธิรรม)  ตางกเ็กีย่วดวยธรรมทัง้ ๓ เหลานี ้คอื
กสุลา ธมัมา, อกสุลา ธมัมา และ อพัยากตา ธมัมา  ทัง้สิน้

วตัถปุระสงคสำคญัในการทีใ่หมสีตริะลกึเหน็ไดในธรรมทัง้หลายเหลานี ้จะเหน็ไดจาก
แนวทางปฏิบัติธรรม ซึ่งเปนคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตั้งแตในอดีตจนถึง
ปจจบุนั  และทีจ่ะมมีาอกีตอไปในอนาคต   ซึง่ตางกม็แีนวการสอนตรงกนัหมด

ดงัพระพทุธภาษติวา

“สพพฺปาปสสฺ  อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตตฺปรโิยทปนํ เอต ํ พทุธฺานสาสน.ํ”๓๘

แปลความวา
“การไมกระทำบาปทัง้ปวง   การยงักศุลใหถงึพรอม   การทำจติ

ใจของตนใหผองใส   นีเ้ปนคำสัง่สอนของพระพทุธเจาทัง้หลาย.”
เพราะฉะนั้น ความมุงหมายสำคัญในการเจริญธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ก็เพื่อใหผู

ปฏบิตัธิรรมหมัน่มสีตริะลกึเหน็ธรรมเหลานีไ้ด แลวกใ็หมสีมัปชญัญะ พจิารณาคณุและโทษของ
ธรรมแตละเหลา เหลานีว้า  ธรรมใดเปนคณุ คอืใหผลทีเ่ปนความเจรญิรงุเรอืงและสนัตสิขุ
ธรรมใดทีเ่ปนโทษ  คอืใหผลทีเ่ปนความเสือ่ม หรอืความทกุขเดอืดรอน    และธรรมเหลาใดที่
เปนธรรมกลางๆ   แลวกพ็งึละธรรมทีเ่ปนโทษนัน้เสยี  และในขณะเดยีวกนักห็มัน่ประกอบ
ธรรมทีเ่ปนคณุยิง่ๆ ขึน้ไป  เพือ่ความพนทกุขและความสนัตสิขุอยางถาวร คอื พระนพิพาน
อนัเปนแดนเกษมทีส่ิน้สดุแหงทกุขทัง้ปวง ตามแนวทางพระพทุธศาสนา นัน่เอง

ดงัพระพทุธภาษติวา

“กณหฺ ํธมมฺ ํ วปิปฺหาย สกุกฺ ํ ภาเวถ  ปณฑฺโิต
โอกา อโนกมาคมมฺ วเิวเก  ยตถฺ  ทรูมํ.”๓๙

๓๘ พระไตรปฏกบาลฉีบบัสยามรฐัเลมที๑่๐, ทฆีนกิายมหาวรรค, ขอ ๕๔, หนา ๕๗.
๓๙ พระไตรปฏกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๑๙, สงัยตุตนกิาย มหาวรรค, ขอ ๙๘, หนา ๒๙.
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แปลความวา
“บัณฑิตควรละธรรมดำเสีย ยังธรรมขาวใหเจริญ อาศัย

พระนพิพาน ไมมอีาลยัจากอาลยั [คอืออกจากอาลยั อาศยัพระนพิพาน] ...”

เหตทุีบ่ณัฑติพงึละธรรมดำและพงึเจรญิธรรมขาวนัน้  กม็ปีรากฏในธมัมกิเถรภาษติวา

“อธมโฺม  นริย ํ เนติ ธมโฺม  ปาเปต ิ สคุคฺต.ึ”๔๐
แปลความวา

“อธรรมยอมนำไปสนูรก  ธรรมยอมนำใหถงึสคุคต.ิ”
สภาพทีเ่ปนบาปอกศุลหรอืธรรมดำนัน้ ยอมนำสตัวไปสนูรกหรอืทคุคตภิมู ิ อนัเปนภมูิ

ของสตัวทีช่ัว่  ทีไ่มด ี ทีไ่มมคีวามสขุสบาย  หรอืที่ๆ  มคีวามทกุขเดอืดรอน,  สวนสภาพทีเ่ปน
บญุกุศลหรอืธรรมขาวนัน้  ยอมนำไปสสูคุต ิ อนัเปนภมูขิองสตัวทีด่ ี ทีม่คีวามสขุสบาย  หรอื
ที่ๆ  ไมมคีวามทกุขเดอืดรอน

กลาวโดยสรุป  วัตถุประสงคของการเจริญธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  ก็เพื่อใหผู
ปฏบิตัธิรรมมสีตสิมัปชญัญะ พจิารณาและระลกึเหน็ไดอยเูสมอ วา  ธรรมใดเปนธรรมดำ หรอื
บาปอกศุล ทีน่ำไปสคูวามเสือ่ม หรอืความทกุขเดอืดรอน กพ็งึละเสยี,

สวนธรรมใดทีเ่ปนธรรมขาวหรอืบญุกศุล ทีน่ำไปสคูวามเจรญิรงุเรืองและสนัตสิขุ  กพ็งึ
เจรญิใหมากยิง่ๆ ขึน้ไป และธรรมใดทีเ่ปนกลางๆ ไมดไีมชัว่ ไมใหสขุ ไมใหทกุข กใ็หพจิารณา
ระลกึเหน็ธรรมนัน้ ตามทีเ่ปนจรงิ ดวย สมัมาทฏิฐิ คอืความเหน็ชอบ ในทกุข ในเหตแุหงทกุข
ในสภาวะทีท่กุขดบัเพราะเหตดุบั และในหนทางปฏบิตัเิพือ่ความพนทกุขอยางถาวร ตามแนว
ทางพระพุทธศาสนา

หลกัปฏบิตัธิมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน นี ้ จะแบงเปน ๘ ตอน คือ
๑๐.๑. วาดวยนวิรณ ๕
๑๐.๒. วาดวยอปุาทานขนัธ ๕ (ความยดึมัน่ในขนัธ ๕)

๔๐ พระไตรปฏกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๒๖, ขทุทกนกิาย เถรคาถา, ขอ ๓๓๒, หนา ๓๑๕.
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๑๐.๓. วาดวยอายตนะ ๑๒ ธาต ุ๑๘ (ทีเ่กดิทีด่บัสญัโญชน)
๑๐.๔. วาดวยการสรปุผล ของการเจรญิเวทนานปุสสนา จติตานปุสสนาและ

   ธมัมานปุสสนา (ในสวนทีเ่กีย่วกบั อายตนะ ๑๒ ธาต ุ๑๘)
๑๐.๕. วาดวยอนิทรยี ๒๒
๑๐.๖. วาดวยอรยิสจั ๔
๑๐.๗. วาดวยโพชฌงค ๗
๑๐.๘. วาดวยปฏจิจสมปุบาทธรรม ๑๒

๑๐.๑  วาดวย นิวรณ ๕

หลกัปฏบิตัธิมัมานปุสสนาสตปิฏฐานขอแรก ไดแก การมสีตสิมัปชญัญะ พจิารณา
เหน็ และระลกึไดในธรรม อนัเปนเครือ่งกดีกัน้ความด ีคอื นวิรณทัง้ ๕  ซึง่ไดแก

๑๐.๑.๑ กามฉนัทนวิรณ
ไดแก  ความยนิด ีพอใจ ตดิใจอยใูนกามคณุทัง้ ๕  ไดแก  ในรปู ในเสยีง ในกลิน่

ในรส  ในสิง่สมัผสัทางกาย
๑๐.๑.๒ พยาบาทนวิรณ๔๑

ไดแก  ความขดัเคอืงใจ  โกรธ ความผกูโกรธ  ผกูใจเจบ็แคน หรอือาฆาต
พยาบาทจองเวร  อนัสบืเนือ่งแตกระทบเขากบัอารมณทีไ่มพอใจและโกรธ โดย
เหตทุีค่ดิวา  เขาทำความเสือ่มเสยีใหแกตนเอง หรอืใหแกคนทีต่นรกั หวงแหน   หรอื
เพราะคดิวา เขาทำคณุประโยชนใหแกคนทีต่นเองเกลยีดชงั เปนตน จงึเปนเหตุ
ใหไมยนิดใีนการประกอบกมัมฏัฐาน

๑๐.๑.๓ ถนีมทิธนวิรณ
ไดแก ความหดหทูอถอยจากอารมณทีเ่พงเพยีร  ความงวงเหงาซมึเซา อนั

เปนเหตใุหจติใจไมปลอดโปรง กระปรีก้ระเปรา
๔๑ พยาปาท มคีวามหมายวา อรต ิ(ความไมยนิด)ี คอืไมยนิดใีนการประกอบกมัมฏัฐาน.
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๑๐.๑.๔ อทุธจัจกกุกจุจนวิรณ๔๒

ไดแก  ความฟงุซาน ความตืน่เตน หรอืความคดิวติกกงัวลไปในเรือ่งราวตางๆ
ทัง้ในอดตี ปจจบุนั และในอนาคต หรอืชอบแสวงหาเรือ่งคนอืน่มาซบุซบินนิทา
อันเปนเหตุใหจิตใจไมสงบ

๑๐.๑.๕ วจิกิจิฉานวิรณ
ไดแก ความลงัเล ไมแนใจ  มคีวามเคลอืบแคลงสงสยัในธรรมปฏบิตั ิวาจะเปน

ทางถกูตอง  อนัใหผลเปนคณุแนจรงิหรอื  หรอืจะเปนทางผดิใหผลเปนโทษ

นวิรณธรรมทัง้ ๕ นี ้ จดัวาเปนปฏปิกษธรรม คอื เปนธรรมทีเ่ปนขาศกึแหง
คณุความด ี กลาวคอื  เมือ่นวิรณธรรมเหลานีแ้มอยางใดอยางหนึง่ เกดิข้ึนกบัจติ
แลว   ยอมทำใหไมสามารถจะเหน็อรรถเหน็ธรรมไดชดัแจงตามทีเ่ปนจรงิ   เพราะ
ฉะนัน้จงึควรจำกดัเสยี

เมือ่จติสงบระงบัจากนวิรณธรรมดแีลว   ยอมควรแกงานวปิสสนาเพือ่เจรญิ
ปญญารแูจงในสจัจธรรมทัง้หลายไดตามทีเ่ปนจรงิ   โดยเฉพาะอยางยิง่ ในการ
เจริญ    สตปิฏฐานทัง้ ๔  ซึง่เปน ๑ ในอรยิมรรคมอีงค ๘   เพือ่ความพนทกุขอยาง
ถาวร  ไดบรรลมุรรค ผล นพิพาน  ตามแนวทางพระพทุธศาสนาตอไป

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา ไดตรสัการบำเพญ็สตปิฏฐาน มกีารพิจารณาเหน็
ธรรมในธรรมคอื นวิรณ ๕  ไววา

“กถจฺ  ภกิขฺเว ภกิขฺ ุธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต.ิ   อธิ
ภกิขฺเว ภกิขฺ ุ ธมเฺมส ุธมมฺานปุสสฺ ีวหิรต ิ ปจฺส ุ นวีรเณส.ุ    กถจฺ
ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต ิ ปจฺส ุ นวีรเณส.ุ

อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ  สนตฺ ํวา  อชฌฺตตฺ ํ กามจฺฉนทฺ ํ ‘อตถฺ ิ เม
อชฌฺตตฺ ํกามจฺฉนโฺทต ิ ปชานาต.ิ    อสนตฺ ํวา  อชฌฺตตฺ ํ กามจฺฉนทฺํ

๔๒ กกุกฺจุจฺ มาจาก กต ธาต ุซึง่มคีวามหมายวา ชอบแสวงหาเรือ่งคนอืน่มาซบุซบินนิทา.
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‘นตถฺ ิเม อชฌฺตตฺ ํกามจฉฺนโฺทต ิ ปชานาต.ิ     ยถา  จ  อนปุปฺนนฺสสฺ
กามจฺฉนทฺสสฺ  อปุปฺาโท โหต ิ ตจฺ ปชานาต.ิ     ยถา  จ  อปุปฺนนฺสสฺ
กามจฺฉนทฺสสฺ  ปหาน ํ โหต ิ ตจฺ  ปชานาต.ิ   ยถา  จ  ปหนีสสฺ
กามจฺฉนทฺสสฺ  อายต ึ อนปุปฺาโท โหต ิ ตจฺ  ปชานาต.ิ

สนตฺ ํวา  อชฌฺตตฺ ํ พยฺาปาท ํ อตถฺ ิ...
สนตฺ ํวา  อชฌฺตตฺ ํ ถนีมทิธฺ ํ อตถฺ ิ...
สนตฺ ํวา  อชฌฺตตฺ ํ อทฺุธจจฺกกุกฺจุจฺ ํ อตถฺ ิ...
สนตฺ ํวา อชฌฺตตฺ ํ วจิกิจิฉฺ ํ ‘อตถฺ ิ เม  อชฌฺตตฺ ํวจิกิจิฉฺาติ

ปชานาติ.  อสนฺตํ วา อชฺฌตฺตํ วิจิกิจฺฉํ ‘นตฺถิ เม อชฺฌตฺตํ
วจิกิจิฉฺาต ิ ปชานาต.ิ    ยถา จ อนปุปฺนนฺาย วจิกิจิฉฺาย  อปุปฺาโท
โหต ิ ตฺจ  ปชานาต.ิ   ยถา จ  อปุปฺนนฺาย  วจิกิจิฉฺาย  ปหาน ํ โหติ
ตจฺ  ปชานาต.ิ  ยถา จ  ปหนีาย  วจิกิจิฉฺาย  อายต ึ อนปุปฺาโท
โหต ิ ตจฺ ปชานาต.ิ

อติ ิ อชฌฺตตฺ ํวา  ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต.ิ   พหทิธฺา วา
ธมเฺมสุ  ธมมฺานปุสสฺ ีวหิรต.ิ  อชฌฺตตฺพหทิธฺา วา  ธมเฺมสุ  ธมมฺา-
นปุสสฺ ี วหิรต ิสมทุยธมมฺานปุสสฺ ีวา  ธมเฺมส ุวหิรต.ิ  วยธมมฺานุ-
ปสสฺ ีวา  ธมเฺมส ุ วหิรต.ิ  สมทุยวยธมมฺานปุสสฺ ีวา  ธมเฺมส ุ วหิรต.ิ
‘อตถฺ ิธมมฺาต ิวา  ปนสสฺ  สต ิปจจฺปุฏฐติา โหต ิ  ยาวเทว ญาณ-
มตตฺาย ปฏสิสฺตมิตตฺาย.  อนสิสฺโิต จ  วหิรต ิน จ กิจฺ ิ โลเก
อปุาทยิต.ิ

เอวมปฺ โข ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ   ธมเฺมส ุ  ธมมฺานปุสสฺ ี  วหิรติ
ปจฺส ุ นวีรเณส.ุ”๔๓

แปลความวา

๔๓ พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๑๐, ทฆีนกิาย มหาวรรค, ขอ ๒๙๐, หนา ๓๓๕-๓๓๗.
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“ภกิษทุัง้หลาย  ภกิษพุจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอย ูอยางไรเลา.
ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมคอืนวิรณ ๕. ภกิษุ
พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมคอืนวิรณ ๕ อยางไรเลา. ภกิษใุนธรรม
วนิยันี้ เมือ่กามฉนัทมอีย ูณ ภายในจติ  ยอมรชูดัวา ‘กามฉนัทมอียู
ณ ภายในจติของเรา.   หรอืเมือ่กามฉนัทไมมอีย ูณ ภายในจติ  ยอม
รชูดัวา ‘กามฉนัทไมมอีย ูณ ภายในจติของเรา.    อนึง่  กามฉนัท
ที่ยังไมเกิด จะเกิดขึ้นดวยประการใด  ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
กามฉนัททีเ่กดิขึน้แลว จะละเสยีไดดวยประการใด ยอมรชูดัประการ
นัน้ดวย.   กามฉนัททีล่ะไดแลวจะไมเกดิขึน้ตอไปดวยประการใด  ยอม
รชูดัประการนัน้ดวย.

อกีอยางหนึง่  เม่ือพยาบาทมอีย ู...   เมือ่ถนีมทิธะมอีย ู...
เมือ่อทุธจัจกุกกจุจะ มอีย ู...
อกีอยางหนึง่  เมือ่วจิกิจิฉามอีย ูณ ภายในจติ  ยอมรชูดัวา

‘วจิกิจิฉามอีย ูณ ภายในจติของเรา.   หรอืเมือ่วจิกิจิฉาไมมอีย ูณ
ภายในจติ  ยอมรชูดัวา ‘วจิกิจิฉาไมมอีย ูณ ภายในจติของเรา.    อนึง่
วจิกิจิฉาทีย่งัไมเกดิ จะเกดิขึน้ดวยประการใด  ยอมรชูดัประการนัน้
ดวย.    วจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แลวจะละเสยีไดดวยประการใด ยอมรชูดั
ประการนัน้ดวย.   วจิกิจิฉาทีล่ะไดแลวจะไมเกดิขึน้ตอไปดวยประการ
ใด ยอมรชูดัประการนัน้ดวย  ดงัพรรณนามาฉะนี.้

ภกิษยุอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายในบาง. พจิารณาเหน็
ธรรมในธรรมภายนอกบาง. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายใน
ทั้งภายนอกบาง. พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบาง.
พิจารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในธรรมบาง. พจิารณาเหน็ธรรมคอื
ทัง้ความเกดิขึน้ทัง้ความเสือ่มในธรรมบาง ยอมอย.ู
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อนึง่ สตขิองเธอทีต่ัง้มัน่อยวูา ‘ธรรมมอียู’ กเ็พยีงแตสกัวารู
สกัวาอาศยัระลกึเทานัน้.  เธอเปนผอูนัตณัหาและทฏิฐิไมอาศยัอยู
แลว และไมถอืมัน่อะไรๆ ในโลก.

ภกิษทุัง้หลาย  อยางนีแ้ล  ภกิษชุือ่วา พจิารณาเหน็ธรรมใน
ธรรมคอื  นวิรณ ๕ อย.ู”

ผปูฏบิตัธิรรมจงึพงึมสีตพิจิารณาระลกึไดอยเูสมอวา  จติของตนมนีวิรณธรรม
ขอใดเกดิขึน้หรอืไม ?   หากม ี กพ็งึกำจดัเสยีดวยองคแหงฌาน  อนัเปนเครือ่ง
ทำลายนวิรณธรรมเหลานัน้ใหหมดไปจากจติใจ   กลาวคอื

วติก ปหานถนีมทิธนวิรณ,  วจิาร ปหานวจิกิจิฉานวิรณ,  ปต ิปหานพยาบาท-
นวิรณ,  สขุ ปหานอทุธจัจกกุกจุจนวิรณ,  และเอกคัคตา ปหานกามฉนัทนวิรณ

การขม หรอืปหาน คอืละนวิรณ ดวยอำนาจของฌานนัน้ เรยีกวา วกิขมัภน-
ปหาน (การละดวยการขม) ตราบใดทีฌ่านจติยงัไมเสือ่ม  ตราบนัน้นวิรณธรรม
ยอมถกูขมมใิหปรากฏขึน้ได    แตในทางกลบักนั  ถานวิรณธรรมกำเรบิขึน้เมือ่ใด
ฌานกเ็สือ่มไปเมือ่นัน้อกีเชนกนั

เมื่อผูปฏิบัติธรรมขมนิวรณดวยองคแหงฌานอันเปนเครื่องทำลายแลว
ฌานจิตก็ยอมเกิดขึ้น  ผูปฏิบัติภาวนาธรรมก็พึงอาศัยสมาธิจิตหรือฌานจิตนั้น
พจิารณาสภาวธรรมทัง้หลาย  ทัง้ทีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตง  และทีไ่มประกอบ
ดวยปจจยัปรงุแตงใหเหน็ตามความเปนจรงิ

นีเ้ปนทางบรสิทุธิแ์หงจติและปญญารแูจงในสจัจธรรมทัง้หลาย   โดยเฉพาะ
อยางยิง่ปญญาอนัรแูจงตามความเปนจรงิในทกุข  ในเหตแุหงทกุข  ในสภาวะที่
ทกุขดบัเพราะเหตดุบั   และในหนทางปฏบิตัเิพือ่ความพนทกุขอยางถาวร  ไดบรรลุ
มรรค ผล นพิพาน  ตามภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด

สมดงัพระพทุธภาษติวา
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“นตถฺ ิฌาน ํอปญฺสสฺ ปญฺา นตถฺ ิอฌายโต*
ยมหฺ ิฌานจฺ ปญฺา จ ส เว นพิพฺานสนตฺเิก.”๔๔

แปลความวา
“ฌานยอมไมมแีกผไูมมปีญญา  ปญญายอมไมมแีกผไูมเพงอยู

ชนใดมีทั้งฌานและปญญาดวย  ชนนั้นแล ชื่อวา ดำรงอยูใกล
พระนพิพาน.”

การเจริญภาวนาถงึธรรมกาย ทีห่ลวงพอวดัปากน้ำ  พระมงคลเทพมนุ ี(สด
จนทฺสโร) สอนในขัน้สมถกมัมฏัฐานนัน้  เปนพระกมัมฏัฐานทีป่ระกอบพรอม
ดวยอารมณสมถะ คอื อาโลกกสณิ พทุธานสุสต ิและ อานาปานสต ิทีม่อีานภุาพ
สงูมาก ดงัไดอธบิายแลวในบทกอน (คอืวธิเีจริญสมาธ-ิรปูฌาน ๔) จงึเปนกมัมฏัฐาน
ทีช่วยใหมสีตพิจิารณาเหน็ธรรมในธรรมคอืนวิรณ ๕   พรอมดวยวธิปีฏบิตัเิพือ่ยก
ภมูจิติขึน้สอูงคคณุคอืองคแหงฌาน  อนัเปนธรรมเครือ่งปหานกเิลสนวิรณไดอยาง
มีประสทิธภิาพ ใหจติใจบรสิทุธิ ์ผองใส ออนโยน ควรแกงาน   สมความมงุหมาย
ของการบำเพญ็สตปิฏฐานทกุประการ

๑๐.๒ วาดวยอุปาทานขันธ ๕

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาไดตรสัการบำเพญ็สตปิฏฐาน   ขอการพจิารณาเหน็
ธรรมในธรรมคอือปุาทานขนัธ ๕  ไวดงัตอไปนี้

“ปนุ จปร ํ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ  ธมเฺมส ุธมมฺานปุสสฺ ี  วหิรต ิ  ปจฺสุ
อปุาทานกขฺนเฺธส.ุ   กถจฺ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรติ
ปจฺส ุ อปุาทานกขฺนเฺธส.ุ

อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ อติ ิรปู ํ อติ ิรปูสสฺ สมทุโย  อติ ิรปูสสฺ อตถฺงคฺโม.
อติ ิเวทนา  อติ ิเวทนาย สมทุโย  อติ ิเวทนาย อตถฺงคฺโม.   อติ ิสญฺา

๔๔ พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ เลมที่ ๒๕, ขุททกนิกาย ธรรมบทคาถา, ขอ ๓๕, หนา ๖๕. (อรรถกถาเชน อรรถกถา
ธรรมบทเปน นตถฺ ิปญฺา อฌายโิน แปลวา ปญญายอมไมมแีกผไูมมฌีาน ซึง่เปนความหมายเดยีวกนั)
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๔๕  พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๑๐, ทฆีนกิาย, มหาวรรค, ขอ ๒๙๑, หนา ๓๓๗.

อติ ิสญฺาย สมทุโย    อติ ิสญฺาย  อตถฺงฺคโม.   อติ ิสงขฺารา  อติ ิสงขฺารานํ
สมทุโย  อติ ิสงขฺาราน ํ อตถฺงคฺโม.    อติ ิวิญฺาณ ํ  อติ ิวิญฺาณสสฺ
สมทุโย  อติ ิวิญฺาณสสฺ  อตถฺงคฺโมต.ิ

อติ ิอชฌฺตตฺ ํ วา ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต.ิ พหทิธฺา วา ธมเฺมสุ
ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต.ิ   อชฌฺตตฺพหทิธฺา วา  ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต.ิ
สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา ธมฺเมสุ วิหรติ.   วยธมฺมานุปสฺสี วา ธมฺเมสุ
วหิรต ิสมทุยวยธมมฺานปุสสฺ ีวา  ธมเฺมส ุ วหิรต.ิ    ‘อตถฺ ิ ธมมฺาต ิวา  ปนสสฺ
สต ิปจจฺปุฏฐติา โหต ิ ยาวเทว  ญาณมตตฺาย  ปฏสิสฺตมิตตฺาย.   อนสิสฺโิต
จ  วหิรต ิ  น จ กิจฺ ิ โลเก อปุาทยิต.ิ

เอวมปฺ  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต ิ ปจฺส ุ อุ
ปาทานกฺขนฺเธสุ.”๔๕

แปลความวา
“ภิกษุทั้งหลาย  อีกขอหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ

อุปาทานขันธ ๕.   ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ ๕
อยางไรเลา.    ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้พจิารณาเหน็ดงันีว้า อยางนีร้ปู อยาง
นีค้วามเกดิขึน้แหงรปู อยางนีค้วามดบัแหงรปู.   อยางนีเ้วทนา อยางนีค้วาม
เกดิขึน้แหงเวทนา อยางนีค้วามดบัแหงเวทนา.   อยางนีส้ญัญา อยางนี้
ความเกดิขึน้แหงสญัญา อยางนีค้วามดบัแหงสญัญา.   อยางนีส้งัขาร อยาง
นีค้วามเกดิขึน้แหงสงัขาร  อยางนีค้วามดบัแหงสงัขาร.    อยางนีว้ญิญาณ
อยางนีค้วามเกดิขึน้แหงวญิญาณ อยางนีค้วามดบัแหงวญิญาณ.  ดงัพรรณนา
มาฉะนี้

ภกิษยุอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายในบาง.   พจิารณาเหน็ธรรม
ในธรรมภายนอกบาง.   พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้ภายในทัง้ภายนอก
บาง   พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิข้ึนในธรรมบาง.    พจิารณาเหน็
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ธรรมคอืความเสือ่มในธรรมบาง.     พจิารณาเหน็ธรรมคอืทัง้ความเกดิข้ึน
ทัง้ความเสือ่มในธรรมบาง ยอมอย.ู

อกีอยางหนึง่  สตขิองเธอทีต่ัง้มัน่อยวูา ‘ธรรมมอีย’ู  กเ็พยีงแตสกัวา
ร ู สกัวาอาศยัระลกึเทานัน้.   เธอเปนผอูนัตณัหาและทฏิฐิไมอาศยัอยแูลว
และไมถอืมัน่อะไรๆ ในโลก.

ภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ
อปุาทานขนัธ ๕ อย.ู”

พระเดชพระคณุ หลวงพอวดัปากน้ำ  ไดกลาว ลกัษณะธาตลุะเอยีดของเบญจขนัธ
ทีพ่จิารณาเหน็ไดดวยญาณพระธรรมกายไว ดงัตอไปนี้๔๖

[ขนัธ ๕]
กายทัง้ ๕ นัน้มขีนัธ ๕ เปนกำเนดิทกุกาย   ลกัษณะขนัธ ๕
(๑) รปูขนัธ  มลีกัษณะสณัฐานกลม  ใสบรสิทุธิ ์สะอาด  ประมาณเทา

เมลด็ไทรเมลด็โพธิ ์ หรอืหยาดน้ำมนังาทีใ่ส ตดิอยทูีป่ลายขนจามร ี ทีม่ชัฌมิ
บรุษุสลดัเสยีแลว ๗ ท ี ตัง้อยใูนกำเนดิธาตธุรรมเดมิ

(๒) เวทนาขนัธ   มลีกัษณะสณัฐานกลม ใสสะอาดกวารปูขนัธ  แต
เลก็กวา  ซอนอยชูัน้ใน  ที ่๒ ของรปูขนัธ

(๓) สญัญาขนัธ   มลีกัษณะสณัฐานกลม ใสสะอาดกวาเวทนาขนัธ
แตเลก็กวา   ซอนอยชูัน้ที ่๓ ของรปูขนัธ

(๔) สงัขารขันธ   มลีกัษณะสณัฐานกลม ใสสะอาดกวา  เลก็กวา
สญัญาขนัธ  ซอนอยชูัน้ที ่๔ ของรปูขนัธ

(๕) วญิญาณขนัธ   มลีกัษณะสณัฐานกลม ใสสะอาดกวา  เลก็กวา
สงัขารขนัธ    ซอนอยชูัน้ที ่๕ ของรปูขนัธ

๔๖ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร), วชิชามรรคผลนพิพาน ๑ : สถาบนัพทุธภาวนาวชิชาธรรมกาย อำเภอ
ดำเนนิสะดวก จงัหวดัราชบรุ ีและโครงการธรรมปฏบิตัเิพือ่ประชาชน  วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ, พ.ศ. ๒๕๒๘, หนา ๖-๗.
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๔๗ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร), ชวีประวตั ิผลงาน และรวมพระธรรมเทศนา ๖๓ กณัฑ : โรงพิมพ
เทคนคิ ๑๙, พ.ศ.๒๕๒๘, หนา ๙๖-๑๐๓.

ขนัธ ๕ ซอนกนัอยเูปนชัน้ๆ  คอืซอนกนัเปนดวงเลก็ๆ เขาไป  ไมใช
ซอนเปนเถาเหมอืนซอนถวยชาม  ซอนกนัเปนชัน้ๆ เหมอืนฟองไขไก   เชน
นี ้เหมอืนกนัทัง้ ๕ กาย  แลวขยายสวนขึน้ไปตามกายใหญกายเลก็.”

[เฉพาะกายที ่๕ คอื กายธรรมนัน้ มขีนัธ ๕ เปนกำเนดิ ทีเ่บกิบานขึน้
เปนธรรมขนัธ   เปนกายโลกตุตระทีพ่นความเปนเบญจขนัธ]

พระเดชพระคณุหลวงพอฯ ไดแสดงพระธรรมเทศนาเรือ่ง “เบญจขนัธ”  เมือ่วนัที ่๒๑
ธนัวาคม พ.ศ.๒๔๙๖  วาดงันี๔้๗

นโม  ตสสฺ  ภควโต  อรหโต  สมมฺาสมพฺทุธฺสสฺ.
นโม  ตสสฺ  ภควโต  อรหโต  สมมฺาสมพฺทุธฺสสฺ.
นโม  ตสสฺ  ภควโต  อรหโต  สมมฺาสมพฺทุธฺสสฺ.

อปุปฺชชฺนตฺ ิ นริชุฌฺนตฺิ เอว ํ หตุวฺา  อภาวโต
เอเต ธมมฺา อนจิจฺาถ ตาวกาลิกตาทโิต.
สพเฺพ  สงขฺารา  อนจิจฺาติ ยทา  ปญฺาย  ปสสฺติ
อถ  นพิพฺนิทฺต ิ ทกุเฺข เอส  มคโฺค  วสิทุธฺยิา.
ณ บดันี ้อาตมภาพจกัไดแสดงธรรมกีถา  เปนอนสุนธใินการเทศนา

เนือ่งจากวนัอาทติยโนน เทศนาวนันีจ้ะแสดงในเบญจขนัธทัง้ ๕ ของเรา
ทานทั้งหลาย หญิงชาย ทุกถวนหนา เบญจขันธทั้ง ๕ นี้มีสภาพเกิดข้ึน
ตัง้ขึน้อย ูแตกแลวดบัไป  ตำรบัตำราไดกลาวไววา อปุปาทะ แปลวา ความ
บงัเกดิขึน้    ฐติิ แปลวา ตัง้อย ู  ภงัคะ แปลวา แตกสลายไป   อปุปาทะ
ฐติ ิภงัคะ  เกดิขึน้  ตัง้อย ู แตกสลายไป   นีเ่ปนใจความแทๆ    ถาจะกลัน่
ลงไปใหแนแทแลวละก ็ เกดิกบัดบั  ๒ อยางเทานัน้  เกดิดบัๆๆๆ อยอูยาง
นีแ้หละทกุถวนหนา  ไมวามนษุยคนใด  หญงิชายคนใด  ทานจงึไดยนืยนั
เปนตำรบัตำราวา  อปุปฺชชฺนตฺ ิ นริชุฌฺนตฺ ิ เอว ํ หตุวฺา  อภาวโต  เอเต
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ธมมฺา อนจิจฺาถ  ตาวกาลิกตาทโิต    แปลเนือ้ความเปนสยามภาษาวา
ธรรมทัง้หลายเหลานีเ้กดิขึน้ดบัไป เพราะความเปนอยางนัน้แลวกห็าไม

ทีว่าเปนของไมเทีย่ง เพราะมเีกดิขึน้ เพราะมคีวามเปนไปชัว่คราว เปนตน
สพเฺพ  สงฺขารา อนจิจฺาติ  ยทา ปฺญาย  ปสสฺต ิ  อถ นพิพฺนิทฺติ

ทกุเฺข เอส มคโฺค วสิทุธฺยิา  เมือ่เหน็ตามปญญาวา สงัขารทัง้ปวงไมเทีย่ง
เมือ่ใด เมือ่นัน้ยอมเบือ่หนายในทกุข   นีเ้ปนหนทางหมดจดวเิศษ    ความ
ทกุขซึง่บงัเกดิขึน้แกสตัวโลก   ปนุปปฺนุ ํ ปฬติตฺตา อปุปฺาเทน วเยน จ   เต
ทกุขฺาว อนจิจฺา  เย อถ สนตฺตฺตตาทโิต   สภาพอนัไมเทีย่ง ชือ่วาเปนทกุขแท
เพราะมอีนับงัเกิดขึน้และเสือ่มไปบบีคัน้อยเูนอืงๆ   เพราะวาสภาพนัน้มคีวาม
เรารอนเปนตน  ถงึไดเปนทกุขเหลอืทนวา

สพเฺพ สงฺขารา  ทกุขฺาติ  ยทา  ปฺญาย  ปสสฺต ิ อถ  นพิพฺนิทฺติ
ทกุเฺข  เอส มคโฺค  วสิทุธฺยิา เมือ่ใดเหน็ตามปญญาวา สงัขารทัง้ปวงเปน
ทกุข  เมือ่นัน้ยอมเบือ่หนายในทกุข  นีเ้ปนหนทางบรสิทุธิ ์หรอืเปนหนทาง
หมดจดวเิศษ เปนมรรคาบรสิทุธิ ์  วเส อวตตฺนาเยว อตตฺวปิกขฺภาวโต
สฺุญตฺตสฺสามิกตฺตา จ  อัตตภาพเหลานั้น  สฺุญตฺตสฺสามิกตฺตา จ
เต อนตตฺาต ิ ญายเร  อตัตภาพเหลานัน้รกูนัแลววาไมใชตวั  เพราะไมเปน
ตามอำนาจของตวั  เปนปฏปิกษแกตวัดวย  เปนสภาพวางเปลา  เปนสภาพ
ไมมเีจาของ  อตัตภาพนัน้นะคอืรางกายของเราหมดทกุคนนี ้ ไมใชอืน่    ที่
วา อตัตภาพนัน้รกูนัแลววาไมใชตวั  ใครลองนบัเปนตวัเขา เดีย๋วหายไป
หมด  ไมมใีครรบัวาเปนตวัหรอก  รบัวาเปนตวั เดีย๋วกห็ายไปหมด  ไมใช
ตวัจรงิๆ   อยางนีเ้รยีกวาอตัตภาพไมใชตัว รกูนัแลววาไมใชตวั   อตัตภาพ
นัน้รกูนัแลววาไมใชตวั  วเส อวตตฺนา เยว  เพราะไมเปนไปในอำนาจของตวั

อตตฺวปิกขฺภาวโต  เปนขาศกึแกตวัดวย  สุญฺตตฺสฺสามกิตฺตา จ
เพราะเปนสภาพวางเปลาและไมมีเจาของดวย   ใครจะเปนเจาของเลา
รบัรองดซู ิ รบัรองไมได  เปนอยางนี้
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สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺาต ิ  ยทา ปฺญาย ปสสฺต ิ  อถ นพิพฺนิทฺติ
ทกุเฺข  เอส มคโฺค วสิทุธฺยิา  เมือ่ใดเหน็ตามปญญาวา ธรรมทัง้หลายไมใชตวั
เมือ่นัน้ยอมเบือ่หนายในทกุข   นีเ้ปนหนทางบรสิทุธิ ์หรอืเปนหนทางหมด
จดวเิศษ  เปนมรรคาอนับรสิทุธิ ์ นีป่ระเดน็ของธรรมนี ้ นีแ้ปลเนือ้ความ
เปนสยามภาษา  ภกิษุสามเณรเลาเรยีนพระธรรมวนิยัไตรปฎก แปลกนัอยาง
นีน้ะ  ถาเราไมแปลกนัอยางนี ้ เราแปลไมออกเลย นีม่นัเปนภาษาเลาเรยีน
ของเขา

ถาภาษาเทศนจะตองรอูกีอยางหนึง่ ภาษาเทศนตองอรรถาธบิายออก
ไป   ประเดน็เทศนทีไ่ดกลาวมานี ้เปนเทศนาเนือ่งกบัวนัวานนี ้แสดงเรือ่ง
ปญจขนัธทัง้ ๕ คอื รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ

เราทานทัง้หมดดวยกนันี ้ม ีรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ
กนัทัง้นัน้  คำวา รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ตวัตนเรานีแ้หละ
ภกิษ ุสามเณร อบุาสก อบุาสกิา นีแ้หละ มอีย ู๕ เทานัน้แหละ  รปู ๑
นาม ๔   รปู ๑ คอื มหาภตูรปูทัง้ ๔ คอื ดนิ น้ำ ไฟ ลม  ทีป่ระชมุเปน
รางกายนี ้ นีเ่รยีกวารปูขนัธ   เวทนา กเ็วทนา ความรบัอารมณ ความรู
อารมณ  เวทนา แปลวา ความรอูารมณ หรอืรบัอารมณ สขุ ทกุข ไมสขุ
ไมทกุข ดใีจ เสยีใจ  เรยีกวา เวทนา    สญัญา ความจำรปู  จำเสยีง
จำกลิน่ จำรส จำสมัผสั  ทีเ่ราจำหมดทกุคน  นีแ่หละเรยีกวา สญัญา
สงัขาร ความคิดดี คดิชัว่ คดิไมดคีดิไมชัว่  วญิญาณ ความรแูจงทาง
ทวารทัง้ ๖  รแูจงทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ.      รปู เวทนา สญัญา
สงัขาร วญิญาณ ๕ ประการนีเ้รียกวา  เบญจขนัธทัง้ ๕

เบญจขนัธทัง้ ๕ นี ้เกิดกำเนดิของมนัหลายประการ  กำเนดิของมนั
เกดิ ๔  เบญจขนัธทัง้ ๕ นี ่ทีจ่ะแสดงวนันี ้กำเนดิเกดิข้ึน ๔

เกดิเปน อณัฑชะ เกดิเปนฟองไข เกดิเปนฟองไขเสยีครัง้หนึง่  แลว
มาฟกเปนตวัอกีครัง้หนึง่   นีเ่ขาเรียกวา เทวฺชาต ิเกิด ๒ ครัง้ หรอื ทวชิาติ
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ทวชิาต ิแปลวา เกิด ๒ ครัง้  เกิดเปนไขเสยีครัง้หนึง่  เกดิเปนตวัเสยีครัง้
หนึง่  นีเ่กิด ๒ ครัง้  อยางหนึง่เรยีกวา ทวชิาติ

สงัเสทชะ เกดิดวยเหงือ่ไคล  นีเ่ราไมคอยเขาใจเลยทเีดยีว เรอืด
ไร เหา เลน็ พวกนีเ้กดิดวยเหงือ่ไคล  เกดิดวยเหงือ่ไคลนะ ไมใชแตเรอืด ไร
เหา เลน็    มนษุยเรากเ็กิดดวยเหงือ่ไคลไดเหมอืนกนั ลกูของนางปทมุาวดี
คลอดบตุรมาคนหนึง่แลว  สวนสมัภาวมลทนิของครรภนัน้ ทีอ่อกมากบัลกู
นัน่ กเ็ปนเลอืดออกมาเทาไรๆๆ กเ็ปนลกูทัง้นัน้ ถงึ ๔๙๙ คน  เปน ๕๐๐
ทัง้ออกมาคนแรก  นัน่กเ็รยีกวา สงัเสทชะเหมอืนกนั  เกดิดวยมลทนิของ
ครรภนัน้  เกิดไดอยางนี ้ เขาเรยีกวา สงัเสทชะ เกดิดวยเหงือ่ไคล

ชลาพชุะ เกดิดวยน้ำ มนษุยเกดิดวยน้ำ สตัวตางๆ ทีเ่กดิดวยน้ำมมีาก
อปุปาตกิะ ลอยบงัเกดิขึน้  ลอยบงัเกิดข้ึนเปนมนษุย  เกดิไดหรอื ?

เกดิได   มนษุยเกดิไดดทีเีดยีว ลอยขึน้บงัเกดิ ลอยขึน้บงัเกดินะไมมพีอมแีม
เหมอืนนางอมัพปาลเีกดิทีค่าคบมะมวง  โมคณสาทกิพราหมณเกดิในดอกบวั
ไมตองอาศยัทอง ลอยบงัเกิดขึน้  เกดิขึน้เปนตวัเฉยๆ ขึน้ทีค่าคบมะมวง   อายุ
๑๔-๑๕ ทเีดยีว นางอมัพปาล ี นัน่เขาเรียกวาลอยขึน้บงัเกิด  หรอืไมเชนนัน้
กายของเทวดาในชั้นจาตุมมหาราช ดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี
ปรนมิมติวสวตัต ี  กายเทวดา กายรปูพรหม อรปูพรหม  เปนอปุปาตกิะ
ทั้งนั้น   กายสัตวนรกเปนอุปปาติกะทั้งนั้น  เปรตเปนอุปปาติกะทั้งนั้น
อสรุกายเปนอปุปาตกิะทัง้นัน้   นีล่อยขึน้บงัเกิดทัง้นัน้  กำเนดิทัง้ ๔  มี
อณัฑชะ สงัเสทชะ ชลาพชุะ  อปุปาตกิะ

กำเนิดนี้แหละ ลวนแลวดวยขันธ ๕  รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วญิญาณ   เกดิในมนษุยหมดทัง้กามภพนี ้ รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ
เกดิในเทวดา ๖ ชัน้ ก ็รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ดงันีแ้หละ
จะเกิดในรูปพรหม ก็ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ   เกิดใน
อรปูพรหม ก ็รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ
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แตวาตางอยอูกีพวกหนึง่ คอื เนวสญัญานาสญัญายตนะ ชัน้เบือ้งบนสงู
ขึน้ไป  เกิดแลวกส็ญัญาละเอยีดเตม็ที ่ รกูใ็ช  ไมรกูใ็ช  สนตฺเมต ํ ปณตีเมตํ
ไปเกดิในชัน้นัน้ไดรบัความสขุ ในเนวสญัญานาสญัญายตนะ ๘๔,๐๐๐ กปั
มหากปั  ๘๔,๐๐๐ มหากปั  อยใูนเนวสญัญานาสญัญายตนะนัน่   อายนัน่
กแ็ปลก ไมนบัเขาในพวก วญิญาณฐติิ แตวายงัอยใูนสตัตาวาส ๙  นัน่พวก
หนึง่เกดิแปลก

อกีพวกหนึง่เกิดแปลกอกี  ในชัน้พรหมที ่๑๑   อสญัญสีตัว  เบือ่นาม
ตดิรปู  อายนีเ่บือ่นามตดิรปู   เบือ่วาอายความรนูีแ่หละ มนัไดรบัทกุขรอน
ลำบากนกั  พอไดจตตุถฌานแลว ปลอยรเูสยี  นัง่หวัโดอยนูัน่ ปลอย
รเูสยี เปนมนษุยกน็ัง่หวัโด  ไปเขยาตวักไ็มรเูรือ่งกนั  นานๆ แลวรเูสยีทหีนึง่
ฌานนัน้แหละไมเสือ่ม  แตกกายทำลายขนัธ  เบือ่นามตดิรปู  ไปเกดิในชัน้
พรหมที ่ ๑๑  ไปนอนอดึอย ู  ทีเ่ขาเรยีกวา พรหมลกูฟก กเ็รยีก ถาวา
นั่งตาย ก็ไปนั่งโดอยูนั่น ๕๐๐ มหากัป  ไมครบ ๕๐๐ มหากัปมาไมได
ตดิคกุรปูพรหมแทๆ   ไมไดเปนไรเลย  สขุทกุขไมเอาเรือ่งกนั  นอนอยนูัน่
แหละ  ไมรเูนือ้รตูวักนัละ  พระพทุธเจามาตรสัสกักีร่อยองคกไ็มรเูนือ้รตูวั
ตดิอยนูัน่ ๕๐๐ มหากปัอยนูัน่  นีเ่รยีกวา พวกเบญจขนัธทัง้นัน้  รปู เวทนา
สญัญา สงัขาร  วญิญาณ

ถาจะกลาวถงึเบญจขนัธ ๕ ละก ็ กำเนดิ ๔  คต ิ๕๔๘  วญิญาณฐติ ิ๗
กวางขวางออกไป กำเนดิ ๔ ดงักลาวแลว  อณัฑชะ สงัเสทชะ ชลาพชุะ
อปุปาตกิะ

วญิญาณฐติ ิ๗ นี ่นานตตฺกายา นานตตฺสญฺ ี กายตางกนั สญัญา
ตางกนั เหมอืนมนษุยนี ่  กายตางกัน สญัญาตางกัน ไมเหมอืนกนัสกัคนเดยีว
สญัญากต็างกนั  จำกไ็มเหมอืนกนั

๔๘ ภพทีส่ตัวไปเกดิมี ๕ คอื นรก สตัวดริจัฉาน เปรต (อสรู จดัเขาในเปรตดวย) มนษุยและเทพ.
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นานตตฺกายา นานตตฺสญฺ ี นานตตฺกายา เอกตตฺสญฺ ี เอกตตฺ-
กายา นานตตฺสญฺ ี เอกตตฺกายา เอกตตฺสญฺี๔๙

รปูพรหมอกีเหมอืนกนั  อรปูพรหม ๓ ชัน้ขางบนโนน๕๐ สมทบเขา
ดวย

รวมเปนวญิญาณฐติ ิ๗  เวนเนวสญัญานาสญัญายตนะ และอสญัญสีตัว
เสีย  นอกจากนั้นอยูในวิญญาณฐิติทั้งนั้น นั่นเรียกวา วิญญาณฐิติ ๗
ทัง้นัน้ รวมเนวสญัญานาสญัญายตนะเขามาดวย  อสญัญสีตัวเขามาดวย
เปน นวสตัตาวาส ๙ เตมิเขามาอกี ๒   นีท่ีไ่ปเกดิมาเกดิของสตัวโลกทัง้นัน้

เราไมพนจากพวกนี ้ นีไ่ปสคุต ิ   ถาทคุคตกิอ็บายภมู ิ๔   นรก เปรต
อสรุกาย สตัวดริจัฉาน  ตลอดกระทัง่ถงึโลกนัต   โลกนัตนอกภพออกไป คอื
ภพอนัหนึง่ของโลกนัตนัน่  เวยีนวายตายเกดิอยเูหลานัน้

ถาวา ทำชัว่ทีส่ดุ อายขนัธ ๕ นี ้ ชัว่ทีส่ดุนะเปนอยางไร  มดีวงธรรม
ทีท่ำใหเปนกายมนษุย  ใสบรสิทุธิเ์ทาฟองไขแดงของไก ตัง้อยกูลางกายมนษุย
นัน่  ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย  ใสเทาฟองไขแดงของไก  ตัง้อยกูลาง
กายมนษุย กายมนษุยละเอยีด มทีัง้นัน้  เปนดวงใหเกดิทัง้นัน้  ทำชัว่เกิน
สวนเขา ไมมดีเีจอืปนเลย วดัผาเสนศนูยกลาง กลมรอบตวั ๒๐ วา  มีชัว่
ฝายเดยีว ดไีมมเีจอืปนเลย แตกกายทำลายขนัธไปเกดิใน  โลกนัตโนน
แนะ

ถาวาหยอนกวานัน้ขึน้มากอ็เวจ ี หยอนกวานัน้ขึน้มา ฝายไดรบัทกุข
เปนลำดบัขึน้มา จนกระทัง่ถงึอสรุกาย สตัวดริจัฉาน เปรต ฝายชัว่

ฝายดตีัง้แตมนษุยขึน้ไป ถงึอรปูพรหมโนน นัน่ทำดีๆ   ไมมชีัว่เจอืปนเลย
วดัผาเสนศนูยกลาง ๒๐ วา กลมรอบตวั  แตกกายทำลายขนัธไปนพิพาน

๔๙ แปลวา พวกทีม่กีายตางกนัมสีญัญาตางกนั ๑, มกีายตางกนั มสีญัญาอยางเดยีวกนั ๑, มกีายอยางเดยีวกนั มสีญัญา
ตางกนั ๑, มกีายอยางเดียวกนั มสีญัญาอยางเดียวกนั ๑.

๕๐ อรปูพรหม ๓ ชัน้ ขางบน คอื สตัวเหลาหนึง่  ผเูขาถงึอากาสานญัจายตนะ วญิญาณญัจายตนะ และอากญิจญัญายตนะ.
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ทเีดยีว  นีข่นัธ ๕ นีแ่สดงถงึขนัธ ๕  แตวากวางออกมากนกั ฟงยาก
ทนีีจ้ะแสดงใกลเขามา  ขนัธทัง้ ๕ นีแ่หละ มเีกดิดบั  ๒ อยาง  เกดิ

ขึน้แลวกด็บัไป  เกิดแลวกด็บัไป ม ี๒ อยางเทานีแ้หละ  จะแกไขอยางไร
กไ็มได   มเีกดิแลวก็ดบัๆ  นกึดูซ ิ บรุพชนตนตระกลู ป ูยา ตา ยาย ของเรา
เปนอยางไร  ดบัไปหมด  ดบัไป หมดแลว  ไปเกดิหรอืเปลา  ดบักต็องไป
เกดิ  อยไูมได  ตองไปเกดิ  แลวกไ็ปเกดิเปนอะไรกไ็มรู

ถาจะรูเรื่องเกิดเรื่องดับเหลานี้ วิชชาวัดปากน้ำมี เขาเรียนวิชชา
ธรรมกาย พอมธีรรมกายกเ็หน็เกดิดบัทเีดยีว เหน็มนษุยหมดทัง้สากลโลก

ถาจะดลูะก ็เหน็เกดิดบัๆๆ  มี อปุปฺชชฺนตฺ ิ นริชุฌฺนตฺิ อยางนีแ้หละ
ทีเ่กดิดบัเหลานีน้ะ เพราะอะไรใหเกดิดบั เพราะธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย
นัน่แหละ ธรรมทีท่ำใหเปนกายสตัวตางๆ ดวยนัน้แหละ

ถาตัง้อยลูะกป็รากฏอย ู ดวงนัน้ดบัไปมนษุยกด็บัไป  เกดิดบันัน้แหละ
ดวงนัน้แหละ ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยนัน้แหละ   ถาเกดิข้ึนแลว
กป็รากฏอย ู ถาดวงนัน่ดบัไป กายมนษุยกด็บัไป  มนัมเีกดิดบัเพราะธรรม
ดวงนัน้  เพราะฉะนัน้ ธรรมทัง้หลายมเีกดิดบัเทานัน้  พดูถงึธรรมกม็เีกดิ
ดับเทานั้น

สวนขนัธทัง้ ๕ นี ้เกดิดบัเพราะมนัอาศยัธรรมตางหากละ
ธรรมดวงนัน้แหละเปนสำคญั
ธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยกม็เีกดิดบั ขนัธ ๕ ของมนษุยกม็เีกดิดบั

ธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยละเอยีดก็มเีกดิดบั ขนัธ ๕ ของกายมนษุยละเอยีด
กม็เีกดิดบั ธรรมทีท่ำใหเปนกายทพิยกม็เีกดิดบั ขนัธ ๕ ของกายทพิยกม็เีกดิ
ดบั  ธรรมทีท่ำใหเปนกายทพิยละเอยีดกม็เีกดิดบั  ขนัธ ๕ ของกายทพิย
ละเอยีดกม็เีกิดดบั ธรรมทีท่ำใหเปนกายรปูพรหมกม็เีกดิดบั  ขนัธ ๕ ของ
กายรปูพรหมกม็เีกิดดบั  ธรรมทีท่ำใหเปนกายรปูพรหมละเอยีดกม็เีกดิดบั
ขนัธ ๕ ของกายรปูพรหมละเอยีดกม็เีกิดดบั  ธรรมทีท่ำใหเปนกายอรปูพรหม
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กม็เีกดิดบั   ขนัธ ๕ ของกายอรปูพรหมกม็เีกดิดบั  ธรรมทีท่ำใหเปนกาย
อรปูพรหมละเอยีดกม็เีกดิดบั   ขนัธ ๕ ของกายอรปูพรหมละเอยีดกม็เีกดิ
ดบั   เกดิดบัทัง้นัน้ ไมเหลอืเลย  เกดิดบัๆๆ อยอูยางนี ้   อปุปฺชชฺนตฺิ
นริชุฌฺนตฺ ิ เกดิดบัอยอูยางนี้

เมือ่รจูกัเกดิดบัอยางนี ้ เราจะทำอยางไร  ถาไมฉลาด  เกดิดบันัน่มนั
สำคญันกั  ถาเกิดขึน้ มนัอยใูนคณุสมบตัผิดูทีีง่ดงาม ทีร่งุโรจน  ทีร่่ำรวย
ที่เปนนเศรษฐี ที่เปนคหบดี หรือเปนกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล
คหบดมีหาศาล  ถาเกิดในทีเ่ชนนัน้กพ็อสบาย  ถาดบัไปมนัจะไปเกดิในที่
เลวทรามต่ำชา เปนอยางไร   มนัจะเกดิในทีเ่ลวทราม  ถาเกดิในทีเ่ลวทราม
ใครๆ กไ็มชอบ

เหตน้ีุ เราตองประกอบความดไีวเปนเบือ้งหนา  ตำรับตำราไดยนื
ยนัไวดงันี ้ มเีกดิดบัเชนนี ้  เม่ือมเีกดิดบัเชนนี ้ เพราะวาเกดิขึน้อยางนัน้
แลว หาเปนอยางนัน้ไม แปรไปเสยีอกี เพราะไมเทีย่ง แปรไปอยางนัน้
อกี ไมเทีย่ง เพราะสภาพมคีวามยกัเยือ้งแปรผนัอยเูปนธรรมดา แกไข
อยางไรก็ไมได

ทานถงึยนืยนัเปนตำรบัตำราวาเหน็จรงิตามสงัขารทัง้หลาย   อาย
สงัขารทัง้หลายเรากไ็มรเูสยีอกีแลวนะ   สงัขารทัง้หลายนะ จะเปนบญุหรอื
เปนบาป  หรอืจะไมใชบญุไมใชบาปกต็าม

ทีบ่อกแลวในเบญจขนัธทัง้ ๕ นะ  อายทีเ่กดิของมนันะ  อายทีเ่กดิ
เวลาใด  ปรงุใหเกิดขึน้เวลาใด  กเ็ปนสงัขารเวลานัน้  ทีเ่รยีกวาสงัขารนะ
ปรงุใหเกดิ  ปรงุใหเกดิเปนมนษุย เปนอณัฑชะ สงัเสทชะ ชลาพชุะ อปุปาตกิะ
๔ กำเนดิ   ๔ กำเนดินีแ้หละ เรยีกวาสงัขารทัง้นัน้ปรงุใหมเีปนขึน้

สงัขารทัง้หลายเหลานัน้แหละ  ถาเหน็ตามปญญา หมดทัง้สากลโลก
ไมเทีย่งเสยีเลย  เหน็วาไมเทีย่ง  เมือ่ใดเหน็วาไมเทีย่ง  กเ็มือ่นัน้ยอม
เหนือ่ยหนายในทกุข   วาเวียนวายตายเกดิอยนูี ้ เอาทีจ่บทีแ่ลวไมได
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เมื่อเห็นเชนนั้นแลวละก็  จิตมันก็ปลอยหมด ความยึดมั่นใน
เบญจขนัธทัง้ ๕   มนักป็ลอย ไมหวงไมใย ไมอาลยั  เพราะเหน็จรงิตาม
จรงิเสยีเชนนัน้  อายเหน็จรงิตามจรงิเชนนัน้  อายทางนัน้จำเอาไว  จำเปน
รอยใจเอาไว อยาใหลบเชยีว  นกึไวร่ำไป  ค่ำมดืดกึดืน่เทีย่งคนือยางไร นกึ
ไวร่ำไป  นกึถงึความเกดิดบัเหลานัน้ กเ็บือ่หนายจากทกุข  อายทีเ่บือ่หนาย
จากทกุขนัน่แหละ  จติบรสิทุธิ ์ ใจอยใูนความบรสิทุธิท์ีเ่บือ่หนายจากทกุข
นัน่  ทีเ่บือ่หนายอยใูนทกุขนัน่แหละ  ทกุขคอืความเกดิ ความแก ความตาย
เหลานี ้  เบือ่หนาย  ใจกว็างจากความยดึถอืในเบญจขนัธทัง้ ๕  นัน่แหละ
เปนทางบริสุทธิ์

เมือ่รจูกัหลกัจริงดงันีแ้ลว   สภาพอนัไมเทีย่งนัน่แหละทีย่กัเยือ้งแปร
ผนัไปนัน่แหละเปนทกุข  ชือ่วาเปนทกุขแทๆ    เพราะเหตใุด  เพราะวาเกิด
ขึน้แลวเสือ่มไป  บบีคัน้อยอูยางเดยีว  เกดิขึน้เสือ่มไป  บบีคัน้อยอูยาง
เดยีว  เกดิขึน้กบ็บีคัน้อย ู เสือ่มไปกบ็บีคัน้อย ู  บบีคัน้ใหสตัวเดอืดรอนอยู
ดวยชาตทิกุข ชราทกุข พยาธทิกุข   ทกุขทัง้นัน้บบีคัน้ใหเดอืดรอนอยรู่ำไป
ทเีดยีว

เมือ่บบีคัน้ใหเดอืดรอนอยอูยางนี ้ เพราะวาสภาพเหลานัน้ๆ เปนของ
ทนไดยาก  เปนของเดอืดรอน  เปนของเรารอน  เปนของทรุนทรุาย เปน
ของไมสบาย   ทานถงึยนืยนัวา

เมือ่ใดเหน็ตามความจรงิวา ความเกดินัน่แหละเปนทกุข ไมใชเปน
สขุ   เมือ่รวูาความเกดินัน่เปนทกุขแลวเมือ่ใด  เมือ่นัน้ยอมเบือ่หนาย
ในทกุข   เบือ่หนายในทกุขแลว ไมอยากไดในเบญจขนัธเหลานัน้ ปลอย
เบญจขนัธเหลานัน้นัน่แหละ ไดชือ่วาเปนหนทางหมดจดวเิศษ  ปลอยเสยี
ไมยดึถอื  สบายดวย   หนาทีเ่ราปลอยเสยีไดนะ  ลกูหญงิกด็ ีลกูชายกด็ี
ภรรยากด็ ีสามกีด็ ี ใจวางวางเสยี  ไมเอาธรุะเสยี  เอาธรุะแตความบรสิทุธิ์
ของใจเทานัน้  เทานัน้ใจกเ็ยน็เปนสขุ  รางกายกอ็วน รางกายกส็บาย  เพราะ
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วาทอดธรุะเสยีได  นีเ้ปนทางหมดจดขัน้ที ่๒  ทางหมดจดขัน้ที ่๓ ตาม
ลำดบัลงไป

ทางหมดจดขัน้ที ่๓ วา อตัตภาพรางกายอนันีร้กูนัอยแูลววาไมใชตวั
เพราะไมเปนไปในอำนาจ จะวาสกัเทาใดไมเปนไปในอำนาจ  กายมนษุยไม
เปนไปในอำนาจ  กายมนุษยละเอียดก็ไมเปนไปในอำนาจ  กายทิพย
กายทิพยละเอียด  กายรูปพรหม กายรูปพรหมละเอียด กายอรูปพรหม
กายอรปูพรหมละเอยีด  ไมเปนไปในอำนาจทัง้นัน้  ใครจะมฤีทธิม์เีดชสกั
เทาใดก็ตามเถอะ ไมเปนไปในอำนาจ   พระพทุธเจาจะมฤีทธิม์เีดชสกัเทาไร
ก็มีไป  แตวาอายอัตตภาพรางกายไมเปนไปในอำนาจ  แตกสลายไป
อยางนี้

เพราะฉะนัน้ อตัตภาพรางกายอนันีร้กูนัอยแูลววาไมใชตวั  เพราะ
ไมเปนไปในอำนาจ  เพราะเปนปฏปิกษแกตวัเสยีดวย  เปนขาศกึแกตวั
เสียดวย  ไมเปนไปในอำนาจอยางไร  จะหามปรามสักเทาหนึ่งเทาใดก็
ไมเชือ่  จะแกไขสกัเทาไรกไ็มเปนไปตามแกไข  และเปนขาศกึแกตวัเสยีดวย
ถายงุๆ หนกัเขากไ็ดรบัความทกุขยากลำบากจติใจ  ไมใชพอดพีอรายทเีดยีว
ถาไปแกหนกัเขา กเ็ดอืดรอนหนกัเขา  ลองไปแกเขาซ ิ   แกแก แกเจบ็
แกตาย  แกกนัอยางไรนะ  แกไมได  เปนขาศกึแกตวัแทๆ   เพราะเปนสภาพ
วางเปลา

อตัตภาพนีน้ะเปนสภาพวางเปลา  ไมมอีะไรเลย ไมมอียางไร    กบ็ดิา
มารดาปยูาตายายเลาไปไหน เหลอืแตกระดกู  หรอืกระดกูอยทูีไ่หนละ  ได
รอยปพนัปหายไปไหนหมดแลว  ไมมเีลย หายไปหมด  นีเ้ปนสภาพวางอยาง
นีน้ะ  เปนของวางอยางนี้

เม่ือเปนของวางเชนนีแ้ลว   ถามวา  ใครเลาเปนเจาของอตัตภาพ
เหลานี ้ กายมนษุย กายมนษุยละเอยีด  กายทพิย กายทพิยละเอยีด  กาย
รปูพรหม กายรปูพรหมละเอยีด กายอรปูพรหม กายอรปูพรหมละเอยีด   ใคร
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เปนเจาของ ไมมเีจาของ  ถามหาเจาของสกัคนเดยีวไมได   ใครจะรบัรอง
วาของขาละ   เอา ! รบัดซู ิ  แตกสลายหมด   อายคำรบันะไมจรงิ หลอก
ลวง  แตกสลายหมดหายหมด

เม่ือรคูวามจรงิอนันีแ้ลว  ทานถงึสอนแนะนำไวเปนหลกัเปนฐานแน
นอนวา

สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา  ธรรมทีท่ำใหเปนกายนัน้ๆ   ธรรมทีท่ำใหเปน
กายมนษุย กายทพิย กายรปูพรหม กายอรปูพรหม ทัง้หยาบทัง้ละเอยีด
ธรรมเหลานัน้ไมใชตวั  สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา ธรรมทัง้หมดนัน่ไมใชตวั เมือ่
ใดเม่ือนัน้ยอมเหนือ่ยหนายในทกุข  นีเ่ปนทางหมดจดวเิศษ  เปนทางบรสิทุธิ์

เพราะฉะนัน้ จะแสดงทางบรสิทุธิใ์หฟงในวนันีน้ะ เวลาไมเพยีงพอเสยี
แลว   ไมฉะนัน้แลวละก ็ตรงนีจ้ะไดฟงทางบรสิทุธิท์เีดยีว  ทางบรสิทุธิเ์ปน
สำคญันะ ทางบรสิทุธิน์ะ   ทางบรสิทุธิเ์ฉพาะตองไปเสนเดยีว สายเดยีว
รอยเดยีวเทานัน้  จะไปทางอืน่ไมได  จะเอาใจไปจดอืน่ไมได  จะบอกตน
ทางให

ทางบรสิทุธิน์ะ  กต็องเอาใจหยดุ  นัน่แหละเปนทางบรสิทุธิ ์ เอาใจ
หยดุนกึทีไ่หน  ศนูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย  ใสบรสิทุธิ์
เทาฟองไขแดงของไก  หยดุอยกูลางดวงนัน่แหละ  หยดุทเีดยีว  หยดุ
ทีน่ัน่แหละ  เปนทางบรสิทุธิล์ะ  ถกูละ หยดุนะ หยดุในหยดุ  พอรวูาใจ
หยดุกกึ  ใจกห็ยดุกลางของกลางๆๆๆๆ  หยดุเรือ่ยไปนัน่แหละ นัง่ นอน
ยืน เดิน  ทำใหหยุดอยูอยางนี้แหละ  นั่นแหละบริสุทธิ์ละ ราคะไมมี
อภชิฌาความเพงเพราะอยากได ไมม ี พยาบาทปองรายไมม ี เหน็ผดิไมมี
โลภะความอยากไดไมม ี โทสะความประทษุรายไมม ี  โมหะความหลงงมงาย
ไมม ี  ราคะความกำหนดัยนิดไีมม ี   โทสะความขนุเคอืงไมม ี   โมหะความ
หลงงมงายไมม ี   กามราคานสุยัไมม ีปฏฆิานสุยัไมม ี   อวชิชานสุยัไมมี
หยดุเขาเถอะ  หยดุนัน่แหละตัง้แตตนจนพระอรหตัทเีดยีว   นีแ่หละเขา
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เรยีกวาหนทางบรสิทุธิล์ะ  ใหไปทางนี้
วนันีท้ีช่ีแ้จงแสดงมาเปนปรยิาย  ตองการจะใหรวูา หนทางบรสิทุธิ์

ทีใ่จหยดุนี้  ภกิษสุามเณรถาทำใหหยดุตรงนีไ้มไดละก ็ ไมพบทางบรสิทุธิ์
เลย   อบุาสกอบุาสกิาปฏบิตัใินศาสนา ทำใจหยดุไมได กไ็มพบทางบรสิทุธิ์
เลย  เขาทางบรสิทุธิไ์มถกูเลย

หยดุนัน่แหละเปนเปาหมายใจดำของพระพทุธศาสนา  เปนโอวาทของ
พระบรมศาสดาทีท่รงใหนยัแกพระองคลุมิาล

เม่ือทรมานพระองคลุมิาลจำนนแลว  เหน็วาสไูมไดแลว  เปลงวาจา
วา สมณะหยดุๆ   พระองคทรงเหลยีวพระพกัตรมา  สมณะหยดุแลว ทาน
ไมหยดุ  นัน่แน โอวาทอนันีน้ะ  หยดุนัน่แหละถกูโอวาทของพระศาสดา
ออกจากพระโอษฐ ถอดมาทเีดยีว

ถาเราเปนพทุธศาสนกิชน  เชือ่พระพทุธเจา  ปฏบิตัติามพระพทุธเจา
ละก็ตองทำใจใหหยุด  หยุดอยูที่กลางของธรรมที่ทำใหเปนกายมนุษยนั่น
แหละหยดุ   นัง่ นอน ยนื เดนิ ใหหยดุอยรู่ำไป  ทำไดจรงิๆ อยางนัน้ไมไดหรอื

วดัปากน้ำเขาทำกนัไดมาก  มทีีอ่ยใูนวดัเวลานีเ้หน็จะถงึ ๑๐๐ คน ทัง้
ภกิษ ุสามเณร อบุาสก อบุาสกิา เขาทำใจใหหยดุได  นัน่แหละถกูทางไป
ของพระพุทธเจาพระอรหันต  นั่นแหละเปนทางบริสุทธิ์ละ  เมื่อรูจัก
ทางบรสิทุธิด์งันีล้ะก ็ เมือ่เปนมนษุยแลวอยาใหเคลือ่นนะ   ถาวาเคลือ่นละ
กเ็สยีททีีม่าประสบพบพระพทุธศาสนา

ที่ไดชี้แจงแสดงมาตามวาระพระบาลี คลี่ความเปนสยามภาษาตาม
มตยาธบิายพอสมควรแกเวลา  เอเตน สจจฺวชเฺชน ดวยอำนาจความสจั
ทีไ่ดอางธรรมปฏบิตั ิตัง้แตตนจนอวสานนี ้  สทา โสตถฺ ีภวนตฺ ุเต  ขอความ
สุขสวัสดี จงบังเกิดมีแกทานทั้งหลาย บรรดามาสโมสรในที่นี้ทุกถวนหนา
อาตมภาพชีแ้จงแสดงมาพอสมควรแกเวลา  สมมตุวิายตุธิรรมกีถาโดยอรรถ
นยิมความเพยีงเทานี ้  เอว ํกม็ดีวยประการฉะนี.้
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๑๐.๓ อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘  ที่เกิดที่ดับสัญโญชน

๑๐.๓.๑ พระพทุธพจนวาดวยการพจิารณาเหน็ธรรมในธรรม คอือายตนะ (ทีเ่กดิ
ทีด่บัของสญัโญชน)

“ปนุ  จปร ํ ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต ิ ฉส ุอชฌฺตตฺกิ-
พาหเิรส ุ อายตเนส.ุ   กถฺจ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรติ
ฉส ุ อชฌฺตตฺกิพาหเิรส ุ อายตเนส.ุ

อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ จกขฺุจฺ  ปชานาต ิ รเูป จ ปชานาต ิ  ยจฺ  ตทภุยํ
ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สฺโญชนํ  ตฺจ ปชานาติ   ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส
สโฺญชนสสฺ อปุปฺาโท โหต ิ ตฺจ ปชานาต ิ   ยถา จ  อปุปฺนนฺสสฺ  สโฺญชน
สสฺ  ปหาน ํ โหต ิ ตจฺ ปชานาต ิ   ยถา จ ปหนีสสฺ  สโฺญชนสสฺ อายตึ
อนปุปฺาโท โหต ิ ตจฺ ปชานาต.ิ

โสตจฺ  ปชานาต ิ สทเฺท จ  ปชานาต ิ...
ฆานจฺ  ปชานาต ิ คนเฺธ จ  ปชานาต ิ...
ชวิหฺจฺ  ปชานาต ิ รเส จ  ปชานาต ิ...
กายจฺ  ปชานาต ิ โผฏฐพเฺพ จ  ปชานาต ิ...
มนจฺ  ปชานาต ิ ธมเฺม จ ปชานาต ิ ยจฺ ตทภุย ํปฏจิจฺ อปุปฺชชฺติ

สโฺญชน ํ ตจฺ  ปชานาต ิ   ยถา จ  อนปุปฺนนฺสสฺ  สโฺญชนสสฺ  อปุปฺาโท
โหต ิ ตจฺ ปชานาต ิ   ยถา จ  อปุปฺนนฺสสฺ  สโฺญชนสสฺ  ปหาน ํ โหติ
ตฺจ ปชานาต ิ   ยถา จ  ปหนีสสฺ  สโฺญชนสสฺ  อายต ึ อนปุปฺาโท โหติ
ตจฺ  ปชานาต ิจ.

อติ ิ อชฌฺตตฺ ํวา ธมเฺมส ุธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต.ิ   พหทิธฺา วา ธมเฺมสุ
ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต.ิ     อชฌฺตตฺพหทิธฺา วา  ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต.ิ
สมทุยธมมฺานปุสสฺ ีวา ธมเฺมส ุ วหิรต.ิ    วยธมมฺานปุสสฺ ีวา ธมเฺมส ุ วหิรต.ิ
สมทุยวยธมมฺานปุสสฺ ีวา  ธมเฺมส ุ วหิรต.ิ  ‘อตถฺ ิธมมฺาต ิวา  ปนสสฺ  สติ
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ปจจฺปุฏฐติา  โหต ิ ยาวเทว  ญาณมตตฺาย  ปฏสิสฺตมิตตฺาย.    อนสิสฺโิต จ
วหิรต ิ น จ กิจฺ ิ โลเก อปุาทยิต.ิ

เอวมปฺ  โข  ภกิขฺเว ภกิขฺ ุ ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต ิ ฉส ุ อชฌฺตตฺกิ-
พาหเิรส ุ อายตเนส.ุ”๕๑

แปลความวา
“ภิกษุทั้งหลาย  อีกขอหนึ่ง  ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ

อายตนะภายในและภายนอก ๖.    ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ
อายตนะภายในและภายนอก ๖ อยางไรเลา.

ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ยอมรจูกันยันตา  รจูกัรปู  และรจูกันยันตาและ
รปูทัง้ ๒ นัน้  อนัเปนทีอ่าศยับงัเกดิของสญัโญชน.    อนึง่ สญัโญชนทีย่งั
ไมเกดิจะเกดิขึน้ดวยประการใด  ยอมรชูดัประการนัน้ดวย.    สญัโญชนที่
เกิดขึ้นแลว  จะละเสียไดดวยประการใด  ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
สญัโญชนทีล่ะไดแลว จะไมเกิดขึน้ตอไปดวยประการใด  ยอมรชูดัประการ
นัน้ดวย.

ภกิษยุอมรจูกัห ู  รจูกัเสยีง ...
ภกิษยุอมรจูกัจมกู  รจูกักลิน่ ...
ภกิษยุอมรจูกัลิน้  รจูกัรส ...
ภกิษยุอมรจูกักาย  รจูกัสิง่ทีจ่ะพงึถกูตองดวยกาย ...
ภกิษยุอมรจูกัใจ รจูกัธรรมารมณ และรจูกัใจและธรรมารมณทัง้ ๒ นัน้

อนัเปนทีอ่าศยับงัเกดิของสญัโญชน.    อนึง่ สญัโญชนทีย่งัไมเกดิ จะเกดิ
ขึน้ดวยประการใด  ยอมรชัูดประการนัน้ดวย.    สญัโญชนทีเ่กดิข้ึนแลว
จะละเสยีไดดวยประการใด  ยอมรชูดัประการนัน้ดวย.    สญัโญชนทีล่ะได
แลว จะไมเกดิขึน้ตอไปดวยประการใด  ยอมรชูดัประการนัน้ดวย  ดงัพรรณนา
มาฉะนี้.

๕๑  พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั  เลมที ่๑๐  ทฆีนกิาย  มหาวรรค  ขอ ๒๙๒  หนา ๓๓๘-๓๓๙.
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ภกิษยุอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายในบาง.   พจิารณาเหน็ธรรม
ในธรรมภายนอกบาง.   พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้ภายในทัง้ภายนอก
บาง.   พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิข้ึนในธรรมบาง.   พจิารณาเหน็
ธรรมคอืความเสือ่มในธรรมบาง.   พจิารณาเหน็ธรรมคอืทัง้ความเกดิข้ึน
ทัง้ความเสือ่มในธรรมบาง  ยอมอย.ู    อกีอยางหนึง่ สตขิองเธอทีต่ัง้มัน่อยู
วา ‘ธรรมมอียู’   กเ็พยีงแตสกัวาร ู สกัวาอาศยัระลกึเทานัน้.   เธอเปนผอูนั
ตณัหาและทฏิฐไิมอาศยัอยแูลว  และไมถอืมัน่อะไรๆ ในโลก.

ภกิษทุัง้หลาย อยางนีแ้ล  ภกิษชุือ่วาพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมคอื
อายตนะภายในและภายนอก ๖ อย.ู”

๑๐.๓.๒  วธิพีจิารณาเหน็ธาตลุะเอยีดของอายตนะ ๑๒  และธาต ุ๑๘ ซึง่ทำหนา
ทีเ่กีย่วเนือ่งสมัพนัธกบั “ใจ”

ผทูีป่ฏบิตัไิดถงึดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน  หรอืถงึกายในกายทีล่ะเอยีดๆ
กพ็งึนอมใจตาม  และจะสามารถเหน็ไดพอสมควร

สำหรบัทานทีถ่งึธรรมกายแลว  กใ็หรวมใจของทกุกายใหหยดุอย ูณ ศนูยกลาง
กายพระอรหตัองคทีล่ะเอยีดทีส่ดุ   เจรญิฌานสมาบตั ิ(รปูฌาน ๔)  โดยอนโุลม
และปฏโิลม  ใหใจสงดัจากกเิลสนวิรณดแีลว   กใ็หใจของพระธรรมกายเพงลงไป
ทีศ่นูยกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย  กจ็ะเหน็ขนัธ ๕ สวนละเอยีด คอื
รปูขนัธ  เวทนาขนัธ  สญัญาขันธ  สงัขารขันธ และวญิญาณขนัธ  นีร้วมเรียกวา
ขนัธโลก  ซึง่ขยายสวนหยาบออกมาเปนดวงกาย ดวงเหน็ ดวงจำ ดวงคดิ และ
ดวงร ู แลวเจรญิเติบโตออกมาเปน กาย  ดวงใจ  ดวงจิต  และดวงวญิญาณ ซึง่
รวมเรียกวา สตัวโลก

ทนีี ้ ใหเพงลงไปทีก่ลางวญิญาณขนัธ ซึง่เปนขนัธ ๕ สวนทีล่ะเอยีดทีส่ดุ  กจ็ะ
เหน็ธาตธุรรมสวนละเอยีดของอายตนะทัง้ ๑๒  ซอนอยเูปนชัน้ๆ เขาไปขางใน
อกี คอื
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จักขวายตนะ อายตนะคือตา, โสตายตนะ อายตนะคือหู, ฆานายตนะ
อายตนะคอืจมกู, ชวิหายตนะ อายตนะคอืลิน้, กายายตนะ อายตนะคอืกาย และ
มนายตนะ อายตนะคอืใจ  นีเ้ปนธาตธุรรมละเอยีดของอายตนะภายใน ๖

อายตนะภายใน ๖ นี ้  เรยีกอกีอยางหนึง่วา “สฬายตนะ”
กลางอายตนะภายใน ๖  กย็งัมธีาตธุรรมละเอยีดทีท่ำหนาทีเ่ปนอายตนะภาย

นอกอกี ๖   คอื รปูายตนะ  อายตนะทีเ่ปนรปู สี สณัฐาน,  สทัทายตนะ อายตนะ
ทีเ่ปนเสยีง,  คนัธายตนะ อายตนะทีเ่ปนกลิน่,  รสายตนะ อายตนะทีเ่ปนรส,
โผฏฐพัพายตนะ อายตนะทีเ่ปนเครือ่งสมัผสัทางกาย และ  ธมัมายตนะ อายตนะ
ที่เปนอารมณทางใจ

รวมเปนอายตนะ ๑๒  เรยีกอกีอยางหนึง่วา  “ทวาทสายตนะ”
ธาตธุรรมละเอยีดเหลานี ้มลีกัษณะสณัฐานเปนดวงกลมใสดวงเลก็ๆ ซอนกนั

อยเูปนชัน้ๆ ใสละเอยีดกวากนัเขาไปตามลำดบั

ตรงกลางอายตนะ ๑๒ ทีล่ะเอยีดทีส่ดุนีเ้อง  ยงัมธีาตธุรรมละเอยีดของธาตุ
ทัง้ ๑๘ ซอนอยอูกี  เปนดวงกลมใสละเอยีดเขาไปขางในอกีเหมอืนกนั  คอื

จกัขธุาต ุคอืธาตเุหน็ หรอืธาตรุบัรปู,  โสตธาต ุคอืธาตไุดยนิ หรอืธาตรุบัเสยีง,
ฆานธาตุ คอืธาตไุดกลิน่ หรอืธาตรุบักลิน่,  ชวิหาธาตุ คอืธาตรุบัรส,  กายธาตุ
คอืธาตรุบัสิง่สมัผสัทางกายและ มโนธาตุ คอืธาตสุำหรบัรบัอารมณทางใจ  เหลา
นีร้วมเรยีกวา ธาตรุบั ๖

แลวตอไปกจ็ะเปนธาตกุระทบอกี ๖ ไดแก  รปูธาต ุคอืธาตขุองรปู ส ีสณัฐาน,
สทัทธาตุ คอืธาตขุองเสยีง,  คนัธธาตุ คอืธาตขุองกลิน่,  รสธาตุ คอืธาตขุองรส,
โผฏฐพัพธาตุ คอืธาตอุนัเปนสิง่สมัผัสทางกาย,  ธมัมธาตุ คอืธาตอุารมณทางใจ
และกลางของกลางตอไปกเ็ปนธาตรุบัรอูกี ๖  ไดแก  จกัขวุญิญาณธาตุ คอื
ธาตรุบัรหูรอืเหน็ รปู ส ีและสณัฐาน,  โสตวญิญาณธาตุ คอืธาตรุบัรหูรอืไดยนิ
เสยีง,  ฆานวญิญาณธาตุ คอืธาตรุบัรหูรอืไดกลิน่,  ชวิหาวญิญาณธาตุ คอืธาตุ
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รบัรหูรอืไดรบัรส,  กายวญิญาณธาตุ คอืธาตรุบัรกูารสมัผัส  และ มโนวญิญาณ
ธาตุ  คอืธาตรุบัรธูรรมารมณ

เราจะเหน็วา  ธาตธุรรมสวนละเอยีดของขนัธ ๕  อายตนะ ๑๒ และธาตุ ๑๘
ทัง้หลายเหลานี ้ เปนดวงกลมใส ดวงเลก็ๆ ขนาดประมาณเทาหยาดน้ำมนังาอนั
ตดิอยทูีป่ลายขนจามร ีทีม่ชัฌมิบรุษุไดสลดัเสยีแลวเจด็ครัง้  ซอนกนัอยเูปนชัน้ๆ
เขาไปขางใน ตรงกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมินัน้เอง  ใสละเอยีดย่ิงกวากนัเขา
ไปตามลำดับ   และนอกจากนี้  ในธาตุธรรมละเอียดเหลานี้ ยังมีดวงเห็น
ดวงจำ ดวงคิด และดวงร ูเจอือยดูวยทกุดวง  ซึง่สามารถจะเหน็ไดดวยญาณ
ของพระธรรมกาย

เพราะเหตนุี ้ ธาตธุรรมละเอยีดทัง้หลายเหลานี ้แมจะทำหนาทีต่างๆ กนั  แต
กเ็กีย่วเนือ่งสมัพนัธกนัอยางใกลชดิและเปนอตัโนมตัทิเีดยีว   ฉะนัน้  เมือ่มอีะไร
มากระทบ  กจ็ะกระเทอืนไปถงึ “ใจ”  อนัประกอบดวย “ดวงเหน็” (เหน็ดวยใจ
เพราะธาตเุหน็อยตูรงศนูยกลางดวงนี)้  ซึง่ทำหนาทีร่บัอารมณ,  “ดวงจำ”  ซึ่ง
ทำหนาทีร่วบรวมหรอืจดจำอารมณ,  “ดวงคิด”  ซึง่ทำหนาทีน่อมไปหาอารมณ
และ “ดวงรู”  ซึง่ทำหนาทีร่ ูหรอืรบัรอูารมณโดยอตัโนมตั ิ หรอื แมแตจติคดิ
ฟุงซานไปจรดหรือไปยึดเกาะอารมณใด  ก็จะเปนไปทั้ง ดวงเห็น ดวงจำ
ดวงคิด และดวงร ู และทำหนาทีเ่กีย่วเนือ่งถงึกนัหมดทัง้กายและใจ

เปนตนวา เมื่อจิตคิดไปถึงอารมณภายนอกแลวปรุงแตงอารมณนั้นวา
นากำหนดัยนิด ีและไปยดึมัน่ถอืม่ันกบัสิง่ทีก่อใหเกดิความกำหนดัยนิดนีัน้  แมวา
ประสาทตา ห ูจมกู ลิน้ หรอืกาย จะยงัมไิดรบัสมัผัสกบัรปู เสยีง กลิน่ รส หรอื
สิง่อนัสมัผสัดวยกาย เหลานัน้กต็าม

ความกำหนัดยินดีนั้น ไมเพียงแตกระเทือนถึง “ใจ” เทานั้น  หากแตยัง
กระเทือนถึงกายดวย เชนวา จะมีปรากฏการณใหเห็นทางสีหนา เพราะโลหิต
สบูฉดีไปหลอเลีย้งรางกายแรงขึน้ดวย เหลานีเ้ปนตน ทัง้นีก้เ็พราะเหตวุา ดวงเหน็
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ซึง่ทำหนาทีร่บัและเสวยอารมณอนัเปนเปลอืกนอกของ “ใจ” นัน้  ตัง้อยตูรงกลาง
“ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย” ซึง่ขยายสวนหยาบและเจรญิเตบิโตออกมาเปนกาย
อนัเปนทีอ่าศยัและทีย่ดึเกาะของ “ใจ” นัน่เอง อกีดวย

เนือ่งจากดวงเหน็ ดวงจำ ดวงคดิ และดวงร ู ซึง่ทำหนาทีเ่ปน “ใจ” ตัง้อยู
คอือาศยัอยกูบัขนัธ ๕  ทัง้ในสวนทีเ่ปนธาตธุรรมละเอยีดและสวนทีเ่ปนธาตุ
หยาบนีเ้อง   จงึมอีปุาทานคอืความยดึมัน่ถอืมัน่ในขนัธ ๕ ดงักลาว   เพราะ
อวชิชาคอืความไมรสูภาวะของสงัขารและอรยิสจั ๔ ตามทีเ่ปนจรงิ ครอบคลมุ
จติใจอยู

ฉะนัน้ เวลามสีิง่หนึง่สิง่ใดอนัจะกอใหเกดิความทกุข มากระทบสวนหนึง่สวน
ใดของขนัธ ๕ นี ้  กจ็ะรสูกึเปนทกุขเดอืดรอน,  แตถามสีิง่ทีจ่ะกอใหเกดิความ
สุขมากระทบ ก็จะรูสึกเปนความสุข   โดยจะแสดงออกทางดวงเห็น ดวงจำ
ดวงคดิ และดวงร ูนีเ้อง

กลาวคอื  เวลาทีร่สูกึเปนสขุ กจ็ะเหน็เปนดวงใส  แตเวลาเปนทกุข กจ็ะ
เหน็เปนดวงขนุ  ถาเฉยๆ คอืไมสขุไมทกุข กจ็ะเปนดวงทีม่ลีกัษณะกลางๆ
ไมใสไมขนุ นีเ้อง คอืการเหน็เวทนาในเวทนา เปนภายในตนเอง

แตถาประสงคทีจ่ะเหน็เวทนาของผอูืน่  กใ็หนอมเอาธาตธุรรมของผนูัน้
มาต้ังทีศ่นูยกลางกายทีส่ดุละเอยีดของเรา  กจ็ะพจิารณาเหน็ทีด่วงเหน็นัน้เอง
วา เปนสขุ หรอืเปนทกุข หรอืไมสขุไมทกุข  ซึง่จะเปนดวงใส หรอืดวงขนุ หรอื
ไมใสไมขนุ แลวแตกรณ ี  นีเ้รยีกวา เหน็เวทนาในเวทนา เปนภายนอก

การทีม่นษุยหรอืสตัวรบัและเสวยอารมณสขุบาง ทกุขบาง ไมสขุไมทกุขบาง
เหลานี ้   หากมไิดควบคมุจติใจใหสงบ  ปลอยจติใจใหเลือ่นลอยไปตามอารมณ
นัน้ๆ แลว  ยอมเปดทางใหอาสวกเิลสทีส่ะสมหมกัดองอยใูนกมลสนัดาน กระเพือ่ม
ฟงุขึน้มาครอบคลมุจติใจ  และดลจติดลใจใหปฏบิตัติามอำนาจของมนั  กจ็ะเปน
ทางใหเกดิโทษทกุขแกตนเองและผอูืน่ได
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เมือ่จติใจถกูกเิลสเขามายอมและดลจติดลใจอยนูัน้  กจ็ะเหน็สนี้ำเลีย้งงของ
จติเปลีย่นแปลงไปตามสภาพของกเิลส  ดงัทีไ่ดเคยกลาวมาแลว

เพราะฉะนัน้  ผมูปีญญา จงึพงึมสีตสิมัปชญัญะ  พจิารณาเหน็เวทนาใน
เวทนา ทัง้ภายในและภายนอกอยเูสมอวา  การเสวยอารมณสขุ ทกุข ไมสขุ
ไมทกุข ของสตัวผทูีย่งัมอีวชิชาครอบคลมุจติใจอย ู   ไมวาจะเปนการเสวย
เวทนาโดยมีอามิสหรือไมก็ตาม ยอมเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุปจจัย
เสมอ  และถาหากปลอยจิตใจเลื่อนลอยไปตามอารมณโดยปราศจากการ
คมุครองรกัษาใหสงบหรอืสนัตแิลว ยอมจะเปนชองทางใหกเิลส ตณัหา และ
อปุาทานคอืความยดึมัน่ถอืมัน่ในเวทนาและเหตปุจจยั (ผสัสะระหวาง อายตนะ
ภายนอกกบัอายตนะภายใน และจกัขวุญิญาณเปนตน)  ใหเกดิเวทนาทัง้หลาย
ได  อนัเปนทางใหเกดิโทษทกุขแกตนได    เพราะทีแ่ทจรงิแลว  เวทนาทัง้หลาย
เหลานัน้ หาไดจรีงัยัง่ยนืใหยดึถอืไดตลอดไปไม   ยอมมกีารเกิดข้ึน แลวกเ็สือ่ม
สลายไปเปนธรรมดา

เมือ่เหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้และความเสือ่มไปของเวทนาดงันีแ้ลว  แม
จะรวูา เวทนามอีย ู กม็สีติสมัปชญัญะระลกึไดวา สกัแตเปนเวทนา  ซึง่หามี
สาระแกนสารใหยดึถอืไดแตอยางใดไม  ทำใหคลายความยึดมัน่ถอืมัน่ในเวทนา
และ เหตปุจจยั (ผสัสะระหวาง อายตนะภายนอก กบั อายตนะภายใน และ
จกัขวุญิญาณเปนตน)  ใหเกดิเวทนาทัง้หลายลง  จติใจกจ็ะพลอยสงบระงบั
เพราะความหลงผดิสิน้ไป   กเิลสตณัหากไ็มสามารถทีจ่ะเขามายอมหรอืดลจติ
ดลใจใหเปนไปตามอำนาจของมนัได    เมือ่กเิลส ตณัหา อปุาทาน ซึง่เปนเหตุ
แหงทกุขดบั  ทกุขกด็บั หรอื ไมเกดิ

การมสีตพิจิารณาเหน็เวทนาในเวทนา  จนเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้และ
ความเสือ่มไปของเวทนา อยางนี้  ยอมเปนทางใหเกดิความเบือ่หนายในทกุข
(นพิพทิา)  คลายกำหนดั (วริาคะ) หลดุพน (วมิตุต)ิ  บรสิทุธิ ์(วสิทุธ)ิ  และ
สงบ (สันติ)  อันเปนผลใหบังเกิดความสุขจากความสงบกาย วาจา และใจ
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ดงัพระพทุธภาษติทีว่า  นตถฺ ิ สนตฺปิร ํ สขุ ํ แปลความวา  สขุอืน่ยิง่กวาความ
สงบ [กาย วาจา ใจ]  ยอมไมมี

การเจริญภาวนาตามแนววชิชาธรรมกายนัน้ มอีบุายทำใหใจหยดุ ใจนิง่อยใูน
อารมณเดยีวแนบสนทิ ตรงศนูยกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิ  ซึง่ใหผลทัง้ในดานสมถะ
อนัชวยใหจติใจใสสะอาดบรสิทุธิจ์ากกเิลสนวิรณทัง้หลาย  จงึสามารถเหน็อรรถ
เหน็ธรรมไดชดัแจง  และทัง้สามารถเจรญิวปิสสนาปญญา และโลกตุตรปญญา
จากการที่ไดทั้งรู และทั้งเห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เปนจริง  และเห็นแจง
ในสจัจธรรมทัง้หลายไดโดยละเอยีด ดงันี ้ จงึเปนธรรมาวธุอนัคมกลาทีจ่ะใชปหาน
อวชิชา กเิลส ตณัหา อปุาทาน  อนัเปนเหตแุหงทกุขทัง้หลายใหหมดสิน้ไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

เม่ือพิจารณาสภาวธรรม คือเวทนาในเวทนาแลว  ก็ใหทำนิโรธ พิสดาร
ธรรมกายจากสดุกายหยาบกายละเอยีดเปนเถา ชดุ ชัน้ ตอน ภาค พดื  ปลอย
อปุาทานในขนัธของกายในภพ ๓ และปลอยความยนิดใีนฌานสมาบตัเิสยีไดแลว
ธรรมกายหยาบตกศนูย  ธรรมกายละเอยีดเขาอายตนะนพิพานถอดกาย  เขาซอน
สบัทบัทวกีบัพระนพิพานในพระนพิพานทีล่ะเอยีดๆ ตอไปจนสดุละเอยีด  แลวตรึก
นิง่ ฟงตรสัรใูนนโิรธในธรรมทีค่วรร ู แลวคำนวณรทูีต่รสัรใูนนโิรธของพระพทุธเจา
จักรพรรดิ ตอๆ ไปจนสุดละเอียด  นับอสงไขยอายุธาตุ อายุบารมี ไมถวน
จนตกศนูยเขาอายตนะนพิพานเปน  ซอนหยดุนิง่แนนกบัพระนพิพานตนๆ ตอไป
จนสดุละเอยีด

๑๐.๓.๓ วธิพีจิารณาระบบการทำงานของอายตนะ ๑๒  ธาต ุ๑๘  สมัพนัธกบัใจ
ทีเ่กดิทีด่บั ของสญัโญชน

สำหรบัผทูีถ่งึธรรมกายแลว  กใ็หรวมใจหยดุลงไปทีศ่นูยกลางกายพระอรหตั
องคทีล่ะเอยีดทีส่ดุ  แลวกใ็หใจของพระธรรมกายเพงพจิารณาลงไปทีก่ลางดวง
ธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย (ดวงธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน)  ตรงกลางกำเนดิธาตุ
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ธรรมเดมินัน้แหละ  กจ็ะเหน็ธาตธุรรมสวนละเอยีดของขนัธ ๕  มลีกัษณะเปน
ดวงกลมใส ดวงเลก็ๆ ขนาดประมาณเทาเมลด็โพธิเ์มลด็ไทร ซอนกนัอยเูปนชัน้ๆ
เขาไปขางใน  และก็ขนัธ ๕ สวนละเอยีดนีเ้องทีข่ยายสวนหยาบออกมาเปน
“ดวงกาย”  และดวงเหน็ ดวงจำ ดวงคดิ และดวงร ู ซึง่เจรญิเตบิโตออกมา
เปน กาย ใจ จติ และวญิญาณ

ภายในขนัธ ๕ สวนละเอยีดทีส่ดุ คอื ตรงกลางวญิญาณขนัธ กย็งัมธีาตุ
ธรรมสวนละเอยีด ของอายตนะ ๑๒   ไดแก  อายตนะภายใน ๖ และ อายตนะ
ภายนอก ๖  มลีกัษณะสณัฐานเปน ดวงกลมใสบรสิทุธิ ์ซอนกนัอยเูปนชัน้ๆ เขา
ไปขางในอกี  แลวกม็ีธาต ุ๑๘  ไดแก ธาตรุบั ๖ ธาตกุระทบ ๖  และธาตรุบัรู
อกี ๖   ซึง่มลีกัษณะขาวใสบรสิทุธิย์ิง่ข้ึนไปอกี ซอนกนัเปนชัน้ๆ   เขาไปขางใน

ดงัทีพ่ระเดชพระคณุ หลวงพอวดัปากน้ำ  ไดแสดงไว๕๒  วา

[อายตนะภายใน ๖]
กายทกุกายมอีายตนะภายใน ๖ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ เหมอืน

กนัเชนนี ้ ทกุกาย
(๑) ตา เรยีกวา จกัขวายตนะ มลีกัษณะสณัฐานกลม ใสสะอาดบรสิทุธิ์

ประมาณ เทาเมลด็โพธิเ์มลด็ไทรหรอืหวัเหา ตัง้อยกูลางแววตาซายขวา
เรยีกวา จกัขปุระสาท  มี จกัขธุาต ุใสสะอาดบรสิทุธิก์วา เลก็กวาซอนอยู
ขางใน สำหรบัเหน็รปู  มีจกัขวุญิญาณธาตุ ใสสะอาดบรสิทุธิก์วา เลก็กวา
จกัขธุาต ุซอนอยชูัน้ในเขาไปอกี  สำหรบัใหรแูจงวารปูอะไร  มสีายทอด
ออกไป ๒ สาย/ซายขวา  ผานขึน้บนสมองศรีษะ  แลวหยัง่ลงไปภายใน
เยือ่พงัผดืขางหลงั  ไปรวมจดอยทูีข่นัธ ๕  ทีก่ำเนดิธาตธุรรมเดมิ

(๒) ห ูเรยีกวา โสตายตนะ  มลีกัษณะสณัฐานกลมใสสะอาดบรสิทุธิ์
ประมาณเทาขนจามรี ขดเปนวงซอนกันอยู ๗ ชั้น  ตั้งอยูกลางแกวหู

๕๒ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร), วชิชามรรคผลพสิดาร ๑ : สถาบนัพทุธภาวนาวชิชาธรรมกาย  อำเภอ
ดำเนนิสะดวก จงัหวดัราชบรุ ีและโครงการธรรมปฏบิตัเิพือ่ประชาชน วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ, พ.ศ.๒๕๒๘, หนา ๙-๑๒.
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ซายขวา เรยีกวา โสตประสาท มีโสตธาต ุใสสะอาดบรสิทุธิก์วา เลก็กวา
ซอนอยขูางใน สำหรบัฟงเสยีง  มีโสตวญิญาณธาตุ ใสสะอาดบรสิทุธิก์วา
เลก็กวาโสตธาต ุซอนอยชูัน้ในเขาไปอกี

สำหรบัใหรแูจงวา เสยีงอะไร มสีาย ๒ สาย ซายขวา  ทอดออกไป
ผานขึน้บนสมองศรีษะ แลวหยัง่ลงไปภายในเยือ่พงัผดืขางหลงั  ไปรวมจดอยู
ทีอ่ยขูองขนัธ ๕  ทีก่ำเนดิธาตธุรรมเดมิ

(๓) จมูก เรยีกวา ฆานายตนะ มลีกัษณะสณัฐานเหมอืนกบีกวางหรอื
ปกริน้ ใส สะอาดบรสิทุธิ ์ตัง้อยทูีข่ือ่จมกูขางในซายขวา เรยีกวา ฆานประสาท
มฆีานธาตุ ใสสะอาดบริสุทธิ์กวา เล็กกวา ซอนอยูขางในสำหรับดมกลิ่น
มฆีานวญิญาณธาตุ ใสสะอาดบรสิทุธิก์วา เลก็กวาฆานธาต ุซอนอยชูัน้ใน
เขาไปอกี  สำหรบัใหรแูจงวากลิน่อะไร มสีายทอดออก ๒ สาย ซายขวา
ผานขึน้ไปบนสมองศรีษะ แลวหยัง่ลงภายในเยือ่พงัผืดขางหลงั  แลวไปรวม
จดอยทูีข่นัธ ๕  ทีก่ำเนดิธาตธุรรมเดมิ

(๔) ลิน้ เรยีกวา ชวิหายตนะ  มลีกัษณะสณัฐานเหมอืนดอกบวัหรอื
กลีบบัว ใส สะอาดบริสุทธิ์  ตั้งอยูทั่วลิ้น เรียกวา ชิวหาประสาท  มี
ชวิหาธาตุ ใสสะอาดกวา เลก็กวา ซอนอยชูัน้ในสำหรบัลิม้รส  มีชวิหา-
วญิญาณธาตุ ใสสะอาดบรสิทุธิก์วา เลก็กวาชวิหาธาต ุ ซอนอยชูัน้ในเขา
ไปอกี  สำหรบัรแูจงวารสอะไร  มสีายทอดออกไป ผานขึน้บนสมองศรีษะ
แลวหยัง่ลงไปภายในเยือ่พงัผดืขางหลงั  แลวไปจดอยทูีข่นัธ ๕  ทีก่ำเนดิ
ธาตธุรรมเดมิ

(๕) กาย เรยีกวา กายายตนะ  มลีกัษณะสณัฐานเหมอืนดอกบวั ใส
สะอาดบรสิทุธิ ์ ตัง้อยทูัว่ทกุขมุขน เรยีกวา กายประสาท  มีกายธาต ุใส
สะอาดบรสิทุธิก์วา เลก็กวา ซอนอยชูัน้ใน สำหรบัรบัเครือ่งสมัผัส ทีม่าถกู
ตองกาย มีกายวญิญาณธาตุ ใสสะอาดบรสิทุธิก์วา เลก็กวากายธาต ุซอน
อยูชั้นในเขาไปอีก สำหรับรูแจงเครื่องสัมผัสที่มาถูกตองกายนั้นวามีอะไร
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มสีายกระจายอยทูัว่กาย  แตไปรวมจดอยทูีข่นัธ ๕  ทีก่ำเนดิธาตธุรรมเดมิ
(๖) ใจ เรยีกวา มนายตนะ  มีลักษณะนอมไปสูอารมณ เรียกวา

ปกตมิโน  (อรรถกถาจารยแกวา ภวงัคจติ)  มลีกัษณะสณัฐานกลม ใสสะอาด
บรสิทุธิ ์ ตัง้อยกูลางเนือ้หวัใจ เรยีกวา มโนทวาร   ม ีมโนธาตุ ใสสะอาด
บรสิทุธิก์วา เลก็กวา ซอนอยขูางใน  สำหรบัใหรธูรรมารมณทีม่ากระทบใจ
ม ีมโนวญิญาณธาตุ ใสสะอาดบรสิทุธิก์วา เลก็กวามโนธาต ุซอนอยขูางใน
เขาไปอกี  สำหรบัใหรแูจงอารมณทีม่ากระทบใจวาอะไร มสีายหยัง่ลงไป
จดรวมอยทูีข่นัธ ๕ ทีก่ำเนดิธาตธุรรมเดมิ  สายของมนายตนะนี ้ไมผานขึน้
สสูมองศรีษะเหมอืน ๕ สายนัน้

[อายตนะภายนอก ๖]
อายตนะภายใน ๖  คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ มสีขีาว ลกัษณะกลม

ใส  สะอาด บรสิทุธิ ์ ซอนอยใูนขนัธ ๕  ดงันี้
ชัน้ ๑ รปู,  ในเขาไปชัน้ ๒ เวทนา,  ในเขาไปชัน้ ๓ สญัญา,  ในเขา

ไปอกีชัน้ ๔ สงัขาร,  ในเขาไปอกีชัน้ ๕ วญิญาณ,  ในเขาไปอกีชัน้ ๖ ตา,
ในเขาไปอกีชัน้ ๗ ห,ู  ในเขาไปอกีช้ัน ๘ จมกู,  ในเขาไปอกีชัน้ ๙ ลิน้,  ในเขา
ไปอกีชัน้ ๑๐ กาย,  ในเขาไปอกีชัน้ ๑๑ ใจ  ทีก่ลาวนีใ้นกำเนดิธาตธุรรมเดมิ

อะไรทำใหเหน็ ?
สายใยชนดิหนึง่สขีาวใสบรสิทุธิ ์ จดอยใูนกลางขนัธ ๕ แลวยาวขึน้

ไปจดอยกูลางแววตาซายขวา ทีเ่รยีกวา จกัขปุระสาท   ขณะเมือ่อายตนะ
ภายในภายนอกกระทบกนั  มเีมลด็สขีาวใสสะอาดบรสิทุธิช์นดิหนึง่ วิง่ข้ึน
มาตามภายในสายนัน้  มาจดกลางจกัขุประสาทเปดประตรูบัเอารปูนัน้  แลว
นำเขาไปในกลางขนัธ ๕  ในกำเนดิธาตธุรรมเดมิ  ตอจากนัน้กเ็ปนหนาที่
ของขนัธ ๕ จะกระทำแกรปูทีน่ำเขามานัน้ตอไป

อายตนะอืน่นอกนัน้  คอื  ห ู จมกู  ลิน้  กาย  ใจ  กม็สีายจดอยกูลาง
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ขนัธ ๕  แลวยาวขึน้มาจดตามทวารของอายตนะนัน้ๆ เหมอืนกนั
อายตนะภายใน ๖  เหตไุรจงึเปน อนจิจฺ ํทกุขฺ ํอนตตฺา ?
เพราะกายที ่๕ คอื กายธรรมเปน นจิจฺ ํ สขุ ํ อตตฺา  จงึบอกกาย ๔

ขางตน  คอื กายมนษุย กายทพิย  กายปฐมวญิญาณหยาบ กายปฐมวญิญาณ
ละเอยีด ซึง่ยงัตกอยใูนกองกเิลสวาเปน อนจิจฺ ํ ทกุขฺ ํอนตตฺา

ตา เปนอายตนะคอืเปนบอเกดิของรปู เพราะรปูจะตองมารวมทีต่า  รปู
เปนบอเกิดของตา เพราะตาจะตองไปรวมที่รูป คือ จักขวายตนะ กับ
รปูายตนะ วิง่ชนกนั  เหมอืนแพะสองตวัวิง่ชนกนั แลวดงึดดูรปูเขาไปภาย
ในสายของตา นำเขาไปในกลางขนัธ ๕  ในกำเนดิธาตธุรรมเดมิ แลวขนัธ ๕
ก็กระทำหนาที่กับรูปนั้นตอไป

สวนอายตนะอืน่ๆ คอื  ห ู จมกู  ลิน้  กาย  ใจ  กม็นียัเชนเดยีวกนั
แลวพจิารณา ดวยพระไตรลกัษณเหมอืนกนั

[ธาตุ ๑๘]
ธาต ุ๑๘  ซอนอยชูัน้ในของอายตนะภายใน ๖ เขาไปอกี  ตัง้แตชัน้

ที่ ๑๒ ถงึชัน้ที ่๒๙  ซอนกนัอยตูามลำดบัของธาต ุ จกัขธุาตเุปนธาตเุหน็
สขีาวกลมใสสะอาดบรสิทุธิ ์  สำหรบัเหน็รปู  เมือ่รปูธาตมุากระทบจกัขุ-
ประสาท วญิญาณธาตสุขีาวกลมใสสะอาด บรสิทุธิ ์อยทูีก่ลางขนัธ ๕  ใน
กำเนดิธาตธุรรมเดมิ  กส็งขึน้มาภายในสาย  ไปนำรปูมาจากประตคูอืจกัษุ
ประสาท  แลวกน็ำลงไปตามสาย ไปไวในกลางของขนัธ ๕  ในกำเนดิธาตุ
ธรรมเดมิ  ตอไปกเ็ปนหนาทีข่องขนัธ ๕ ทีจ่ะกระทำแกรปูตอไป

กลาวดวยจกัขธุาต ุรปูธาต ุวญิญาณธาต ุฉนัใด  แมธาตอุืน่ๆ อกี ๑๕
ธาตุ ก็ฉันนั้น แตกตางกันในลักษณะสัณฐานบาง  แตก็มีกลาวไวในขอ
อายตนะภายใน ๖ นัน้แลว”

ทัง้ขนัธ ๕  อายตนะ ๑๒  และธาต ุ๑๘  ตางกม็ดีวงจำ ดวงคดิ และดวงร ูเจอื
อยดูวยทกุดวง
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พระเดชพระคณุ หลวงพอวดัปากน้ำ ไดกลาวไววา๕๓

[เหน็ จำ คดิ ร]ู
กายทกุๆ กาย  เหน็ จำ คดิ ร ู ทัง้ ๔ นีแ้หละเปนสิง่สำคญั  อะไรๆ

กต็องสำเรจ็ดวยเหน็ จำ คดิ ร ูทัง้สิน้
กายทกุๆ กาย กม็ ีตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ  และ เหน็ จำ คดิ ร ู และ

ศนูยกลางกาย  กำเนดิธาตธุรรมเดมิ  เหลานีต้รงกนัมาตัง้แตดวงใสตัง้อยู
ในกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิภายใน มาแลวทกุๆ กาย   เพราะฉะนัน้ เมือ่
ขยายเปนสวนออกมาภายนอก ตัง้ปฏสินธกิด็ ี หรอืเบือ้งปลายรางกายเตบิ
โตเจริญขึน้กด็ ี  เหน็ จำ คดิ ร ู ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ   ศนูยกลางกาย
และทีต่ัง้กำเนดิธาตธุรรมเดมิก็ตองตรงกนัตามหลกักำเนดิธาตธุรรม ทีป่รากฏ
เปนหลกัเดมิอยใูนกำเนดิธาตธุรรมเดมินัน้ทกุๆ กาย เชนกนั

กายทกุๆ กายกม็ขีนัธ ๕  ม ีเหน็ จำ คดิ ร ู มอีายตนะ ๑๒  มธีาต ุ๑๘
มอีนิทรยี ๒๒ เชนเดยีวกบักายมนษุยเหมอืนกนั  ตลอดถงึสดุหยาบสดุละเอยีด
ของกายทัง้ ๕ กายนัน้กด็ ี กม็เีชนเดยีวกบักายมนษุยเหมอืนกนั

เหน็ จำ คดิ ร ูทัง้ ๔ นี ้  มเีจอือยใูนขณะจติทกุๆ ดวง  เวนไมได
จติดวงหนึง่ๆ กม็เีหน็ จำ คดิ ร ูอยใูนนัน้ดวยทกุๆ ดวง   สภาพอืน่ๆ กม็เีหน็
จำ คดิ ร ูเจอือยดูวยเชนจติเหมอืนกนั คอื ขนัธ ๕  รปูกม็เีหน็ จำ คดิ รู,
เวทนากม็ ีเหน็ จำ คดิ รู,  สญัญา กม็ ีเหน็ จำ คดิ รู,  สงัขารกม็เีหน็ จำ คดิ
ร,ู  วญิญาณกม็เีหน็ จำ คดิ รู

อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ ดวงหนึง่ๆ  กม็เีหน็ จำ คดิ ร ูเจอือยู
ดวยทกุดวง   ธาต ุ๑๘  อนิทรยี ๒๒  อรยิสจั ๔  ของกายทัง้ ๕ กายกด็ ี หรอื
กายสดุหยาบสดุละเอยีดของกายทัง้ ๕ กด็ ี ลวนมเีหน็ จำ คดิ ร ูเจอือยดูวย
ทัง้นัน้ ทกุๆ กาย  เวนเสยีไมได  เหน็ จำ คดิ ร ูทัง้ ๔  นีเ้ปนหลกัสำคญั  ตอง

๕๓ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร), วชิชามรรคผลพสิดาร ๑ : สถาบนัพทุธภาวนาวชิชาธรรมกาย อำเภอ
ดำเนนิสะดวก จงัหวดัราชบรุ ีและโครงการธรรมปฏบิตัเิพือ่ประชาชน วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ, พ.ศ.๒๕๒๘, หนา ๒๕-๒๗.
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มีเจือทั่วไปในสภาพทั้งปวง  เวนเสียไมไดทุกขณะจิต จะตรัสรูมรรคผล
กเ็พราะเหน็ จำ คดิ ร ูนีเ่อง  จติจะหยาบและละเอยีด หรอืจะทำอะไรให
เปนสดุหยาบสดุละเอยีด  กเ็พราะเหน็ จำ คดิ ร ูนีเ่อง ธาตเุหน็ กม็ธีาตจุำ
ธาตคุดิ ธาตรุ ูเจอือยใูนนัน้ดวย,  ธาตจุำกม็ธีาตเุหน็ ธาตคุดิ ธาตรุ ูเจอือยู
ในนัน้พรอมดวย,  ธาตคุดิ กม็ธีาตเุหน็ ธาตจุำ ธาตรุ ูเจอือยใูนนัน้พรอม
บรบิรูณ,  ธาตรุ ู ก็มธีาตเุหน็ ธาตจุำ ธาตคุดิ เจอือยใูนนัน้พรอมบรบิรูณ
เชนเดยีวกนั

จงจำไววา  “เหน็ จำ คดิ ร ูทัง้ ๔ นีแ่หละ เปนหลกัชยัสำคญัยิง่นกั
ในการทีเ่รยีนสมถวปิสสนา อบรมจติใหสะอาดบรสิทุธิ ์  จติจะเศราหมอง
หรอืผองใส  จะดหีรอืจะชัว่ประการใด  กเ็พราะเหน็ จำ คดิ ร ูทัง้ ๔ นี่
แหละ   จติจะนิง่ จะหยดุ  เปนตวัอปัปนาสมาธแินวแนได  กเ็พราะเหน็
จำ คดิ ร ูทัง้ ๔ นีแ่หละ เปนสำคญัยิง่”

ในลำดบันีจ้ะไดแนะนำการพจิารณาระบบการทำงาน  หรอืหนาทีข่องธาตุ
ธรรมละเอยีดเหลานี ้เพือ่ใหเหน็เวทนาในเวทนา  จติในจติ และธรรมในธรรม
คอือายตนะ ๑๒  ธาต ุ๑๘  อนัเปนทีเ่กดิทีด่บัสญัโญชน โดยละเอยีดลกึซึง้
และจะไดรวูธิดีบัสญัโญชนทัง้หลาย  ดวยการเจรญิภาวนาธรรม  ทัง้ในระดบั
สมาธแิละปญญาตอไป

ใหรวมใจของทกุกายใหหยดุอย ูณ ศนูยกลางกายพระอรหตัองคทีล่ะเอยีดทีส่ดุ
แลวใหใจของพระธรรมกายเพงลงไปทีก่ลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย   หยดุ
ตรกึ นิง่  ใหดวงธรรมนัน้ใสสวางเตม็ที ่ พรอมดวยขยายดวงธรรมนัน้ใหใสสวาง
หมดทัว่ทัง้กาย  แลวพจิารณาอายตนะภายใน ๖ คอื จกัขวายตนะ  โสตายตนะ
ฆานายตนะ  ชวิหายตนะ  กายายตนะ และมนายตนะ  โดยใหเริม่ตนทีจ่กัขวาย
ตนะกอน  ตรงกลางแววตาทัง้ซาย-ขวานัน้แหละ

ทีต่รงกลางแววตาทัง้ซายขวานัน้  พจิารณาดใูหดกีจ็ะเหน็ จกัขปุระสาท  ซึง่
ทำหนาทีเ่ปน จกัขวายตนะ คอือายตนะเครือ่งเหน็ทางตา  สำหรบัรบัรปู   มี
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ลกัษณะสณัฐานกลมใสสะอาดบรสิทุธิ ์ ขนาดประมาณเทาเมลด็โพธิเ์มลด็ไทร หรอื
หวัเหา   ตัง้อยตูรงกลางแววตาทัง้ซายขวา   ตรงกลางจกัขปุระสาทกม็ ีจกัขธุาตุ
ซึง่ใสสะอาดบรสิทุธิก์วา และเลก็กวาจกัขปุระสาท  ซอนอยขูางในเขาไปสำหรบั
เหน็รปู  แลวทีต่รงกลางจกัขธุาต ุกม็ ีจกัขุวญิญาณธาตุ ใสสะอาดบรสิทุธิก์วา
เลก็กวาจักขธุาต ุซอนอยขูางในเขาไปอกี  สำหรบัใหรแูจงวาเหน็รปูอะไร  มสีี
สณัฐานอยางไร  และมเีสนเลก็ๆ ขาวใสบรสิทุธิ ์ทอดออกไปจากตรงกลางแวว
ตาทัง้สองขาง  ผานขึน้ไปบนสมองศรีษะ แลวหยัง่ลงไปในเยือ่พืน้หลงั  ลงไปรวม
จรดอยทูีก่ลางขนัธ ๕  ตรงกำเนดิธาตธุรรมเดมิ

อะไรทำใหเหน็ ?
เวลาทีอ่ายตนะภายใน (สำหรบักรณนีีค้อื จกัขวายตนะ)  กบัอายตนะภายนอก

(ในกรณนีีค้อื รปูายตนะ) กระทบกนั ดงัเชนวา เมือ่รปูกระทบสายตา กจ็ะเหน็มี
ธาตุละเอียดเปนดวงกลมใสสีขาวบริสุทธิ์

คอืธาตลุะเอยีดของจกัขวายตนะ  ซึง่มจีกัขธุาต ุและจกัขวุญิญาณธาตุ
ซอนอย ูแลนจากศนูยกลางขันธ ๕ ทีต่รงกำเนดิธาตธุรรมเดมินัน้แหละ ขึน้
มาตามสายสขีาวบรสิทุธิน์ัน้ มาจรดทีจ่กัขปุระสาท ทีต่รงกลางแววตาทัง้ซาย
ขวา  ทำหนาทีร่บัรปู แลวนำรปูนัน้แลนกลบัเขาไปทีก่ลางขันธ ๕  ตรงกำเนดิ
ธาตธุรรมเดมิอกีทหีนึง่  พฤติกรรมนีเ้ปนไปอยางรวดเร็วมาก

การเหน็รปูกเ็กดิขึน้ ตัง้แตดวงกลมใสบรสิทุธิม์าจรดทีก่ลางจกัขปุระสาท ที่
ตรงกลางแววตาทัง้ซายขวานัน้  เพราะทีก่ลางจกัขปุระสาทกม็จีกัขธุาตสุำหรบัเหน็
รปู  และมจีกัขวุญิญาณธาต ุสำหรบัรวูาเปนรปูอะไร ซอนอยดูวยแลว  และการ
เหน็นี ้  ไมเฉพาะแตทีต่รงกลางแววตาเทานัน้  หากแตเหน็ไปถงึ “ใจ” อนั
ประกอบดวยดวงเหน็ ดวงจำ ดวงคดิ และดวงรู อกีดวยเปนอตัโนมตั ิเพราะ
เหตวุาดวงกลมใสทีแ่ลนขึน้มารบัรปูจากจกัขวายตนะ กลบัไปสกูลางขนัธ ๕ ทีก่ำเนดิ
ธาตธุรรมเดมินัน้  กค็อื ธาตธุรรมละเอยีดของจกัขวายตนะ ซึง่ทำหนาทีร่บัรปู
และมจีกัขธุาต ุซึง่ทำหนาทีเ่หน็รปู  และจกัขวุญิญาณธาต ุซึง่ทำหนาทีร่บัรวูา
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เปนรปูอะไร  มลีกัษณะ  มสี ีสณัฐาน อยางไร  ซอนอยดูวยอกีเชนเดยีวกนั
และนอกจากนี ้ ในธาตธุรรมละเอยีดเหลานี ้ กย็งัมดีวงเหน็ ดวงจำ ดวงคดิ

และดวงร ูเจอือยดูวยทกุดวง  จงึทำหนาทีเ่กีย่วเนือ่งถงึกันโดยตลอดเปนอตัโนมติั
เพราะเมือ่ตากระทบรปูนัน้  รปูธาตยุอมตองผานดวงเหน็ ดวงจำ ดวงคดิ และ
ดวงรเูสมอ

อนึง่  ไดเคยกลาวมาแลวในเรือ่งเวทนานปุสสนา-จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน
ตอนที ่๓ วาดวยจติตานปุสสนาสตปิฏฐาน ขอที ่๔ คอื วธิเีจรญิภาวนา เหน็และ
กำจัดหรือปหานอนุสัยกิเลสวา  ดวงรูของสัตวที่ยังไมบรรลุโลกุตตรธรรมนั้นมี
อวชิชานสุยั   หอหมุอยอูยางหนาแนน     สวนดวงเหน็กบัดวงจำกม็ ีปฏฆิานสุยั
หอหมุอย ู และดวงคดิกม็ ีกามราคานสุยั หอหมุอย ู จงึไมขยายโตเตม็สวนเหมอืน
กายธรรมหรอืธรรมกาย

เพราะฉะนัน้  เวลาทีร่ปูมากระทบสายตา  ถาเปนรปูทีถ่กูใจ  นาพอใจ  นา
กำหนดัยนิด ี  เพราะอวชิชา คอืความไมรใูนสภาวะของธรรมชาตติามทีเ่ปนจรงิ
วา  ธรรมชาติที่ประกอบดวยปจจัยปรุงแตงนั้น มีสามัญญลักษณะเปนอนิจจัง
ทกุขงั  และอนตัตา กจ็ะยดึมัน่ถอืมัน่เคลบิเคลิม้ไปในรปูนัน้

ทนีี ้ถาหากจติใจไมไดรบัการอบรมใหสงบ ใหหยดุ ใหนิง่  ปลอยจติใจให
เคลบิเคลิม้ไปในอารมณทีน่ารกันาพอใจนีม้ากๆ เขา   กเิลสทีส่ะสมหมกัดอง
อยใูนจติใจ ไดแก กามราคานสุยั ปฏฆิานสุยั และ   อวชิชานสุยั กจ็ะฟงุขึน้มา
ครอบคลมุจติใจ  ยอมจติยอมใจใหเปนไปตามสภาพของมนั (คอื กเิลส)   ดวย
เหตนุี ้  สนี้ำเลีย้งของจติซึง่ถกูเจอืดวยกเิลสนัน้ เปลีย่นสจีากทีเ่คยขาว ใส
สะอาด บรสิทุธิ ์มาเปนสตีางๆ ตามสภาพของกเิลสทีเ่ขามาผสมนัน้

เปนตนวา จติทีป่ระกอบดวยกามตณัหาหรอืภวตณัหา และราคะ หรอืโลภะ
กจ็ะเหน็มลีกัษณะเปนสชีมพ ูจนถงึเกอืบเปนสแีดง จติทีร่ะคนดวยวภิวตณัหา และ
ปฏฆิะหรอืโทสะ  กจ็ะเหน็เปนสเีขยีวคล้ำไปจนเกอืบเปนสดีำ๕๔    และจติทีร่ะคน

๕๔   วสิทุธมิรรค ภาค ๒ พมิพครัง้ที ่๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ หนาที ่๒๕๑
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ดวยโมหะ กจ็ะเปนสขีนุเหมอืนตม หรอืสเีกอืบเทา หรอืเปนสตีะกัว่ตดั เปนตน   กจ็ะ
ดลจติดลใจใหยดึม่ันถอืมัน่ในสงัขารธรรม มรีปูารมณเปนตน ดวยตณัหาและทฏิฐิ
แลวปฏบิตัทิางกาย ทางวาจา และทางใจ ดวยเจตนาความคดิอาน ตามอำนาจ
ของกเิลสตณัหาอปุาทานนัน้

สญัโญชน คอื กเิลสเครือ่งรอยรดัใหตดิอยกูบัโลก ยอมเกดิขึน้ ดวยประการ
ฉะนี ้ และเมือ่ปฏบิตัติามอำนาจของกเิลส ตณัหา อปุาทานแลว  กเ็ปนทกุข
อาการของใจทีส่มัพนัธกบัอายตนะ ๑๒  ธาต ุ๑๘  จะเหน็มตีวัอยางดงัเชน

เมือ่รปูกระทบสายตาแลว  จติปรงุแตง (สงัขาร) วานารกันาใคร   “ใจ” (ดวง
เหน็-จำ-คดิ-ร)ู ซึง่ตัง้อยตูรงกลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายดวงเดมิ  จะตกศนูย
ไปยงัศนูยกลางกายฐานที ่๖ ถายทอดกรรมเดมิ   แลวปรงุเปนดวงธรรมที่
ทำใหเปนกาย พรอมดวย “ใจ” (ดวงเหน็-จำ-คดิ-ร)ู ดวงใหม  อนัมอีกศุลเจตสกิ
ธรรม คอื กามราคานสุยั (เครือ่งหมุของดวงคดิ)  และ อวชิชานสุยั (เครือ่งหมุ
ของดวงร)ู  ซึง่ตัง้ซอนอยตูรงกลางดวงสมทุยั คอื กามตณัหา และภวตณัหา  ลอย
เดนขึน้มาตรงศนูยกลางกายฐานที ่๗   กาม    ราคานสุยักฟ็งุขึน้ มายอมสนี้ำ
เลีย้งของจติ (เหน็เปนสชีมพขูนุๆ) ใหเกดิความกำหนดัยนิด ี ทัง้กเิลส คอื อวชิชา
นสุยั และตณัหาคอืความทะยานอยาก  กด็ลจิตใจใหยดึม่ันถอืมัน่ในสงัขารธรรม
ไดแก รปูารมณทีน่ายนิดพีอใจนัน้  และใหปฏบิตัติามอำนาจของกเิลส ตณัหา
อปุาทาน (ดวยตณัหา คอืความทะยานอยากไดไวในครอบครอง อยากเสพพสัดกุาม
นัน้)  จงึเปนเหตใุหเกดิทกุข   ถาไดสมใจหวงั ก ็“เสวยสขุเวทนามอีามสิ”   เมือ่
ตองพลดัพรากจากกนัไปกด็ ีหรอืถาไมไดดัง่ใจหวงัก ็“เสวยทกุขเวทนามอีามสิ”

ความเสวยสขุ หรอืทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ดงักลาวนี้   เปน
สภาพไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ  เปนทกุข (ทกุขฺ)ํ   เพราะแปรปรวนไป  (วปิรณิามธมมฺ)ํ
และมใิชตวัตน บคุคล เราเขา ของเรา ของเขา ทีแ่ทจรงิ (อนตตฺา) ของใคร
ผใูดเลย   ผยูดึมัน่ถอืมัน่ดวยตณัหาและทฏิฐจิงึเปนทกุขไปตลอด  พระอรยิเจา
ผไูดเรยีนร ูไดเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้และเสือ่มไปของสงัขารธรรมทัง้หลาย
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ดวยปญญา  กเ็บือ่หนายในทกุข และคลายถอนจากตณัหา อปุาทาน  ถงึซึง่
ความสขุดวยความสงบ  เพราะพนทกุข

การเจรญิภาวนาพจิารณาเหน็จกัขวายตนะ  จกัขธุาต ุ จกัขวุญิญาณธาตุ
และรปูธาต ุวาทำหนาทีเ่กีย่วของสมัพนัธกนัอยางไร  และเปนทีเ่กดิทีด่บัของ
สญัโญชนอยางไร    การมสีตพิจิารณาเหน็ธรรมในธรรมคอื การพจิารณา
เหน็อายตนะและธาตอุืน่ๆ  กท็ำหนาทีเ่กีย่วของสมัพนัธกนัอยางนัน้  และเปน
ทีเ่กดิ ทีด่บัของสญัโญชน กอ็ยางนัน้   จะตางกนับางกแ็ตลกัษณะสณัฐาน
ของอายตนะและธาตตุางๆ เทานัน้   ซึง่หลวงพอวดัปากน้ำทานไดแสดงไว
ดแีลว  จงึจะไมกลาวซ้ำอกี  ขอผปูฏบิตัภิาวนาธรรมจงพจิารณาดเูองเถดิ

นีค้อื การมสีติพจิารณาเหน็ธรรมในธรรม คอื อายตนะ ๑๒  ธาต ุ๑๘
เปนทัง้ภายใน และ ภายนอก ชือ่วา “ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน”

สวนการเหน็ลกัษณะของใจตนเองทีเ่ปนสขุ หรอืทกุข หรอืไมสขุไมทกุข  โดย
เหน็ดวงใจใสหรอืขนุ หรอืปานกลางนัน้  เรยีกวา เหน็เวทนาในเวทนา เปนภาย
ใน   แตถาเหน็เวทนาของผอูืน่  กเ็รยีกวา เหน็เวทนาในเวทนา เปนภายนอก
ซึง่เปนลกัษณะของการเจรญิ “เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน”

อนึง่  อาการทีจ่ติฟงุซานออกไปรบัอารมณภายนอกมากเพยีงใด  กจ็ะ
เหน็จติ คอื “ดวงคิด” ลอยอยเูหนอืน้ำเลีย้งของใจมากขึน้เพยีงนัน้  ซึง่นีก้ค็อื
การมสีติพจิารณาเหน็จติในจติวา สงบเปนสมาธ ิหรอื ฟงุซาน อกีดวย

สวนการเหน็สภาวะของจติของตนเองวาระคนดวยกเิลส โดยเหน็สนี้ำเลีย้ง
ของจิตที่เปลี่ยนไปตามสภาวะของกิเลสที่เขามาผสมก็ดี  หรือเห็นวาจิตไม
ฟงุซาน หรอืสงบ  โดยเหน็อาการลอยของจติในเบาะน้ำเลีย้งของใจใน ลกัษณะ
ตางๆ ทีก่ลาวมาแลวกด็ ีเรยีกวา เหน็จติในจติ เปนภายใน  และถาเหน็สภาวะ
ของจติผอูืน่ในทำนองเดยีวกนั กเ็รยีกวา เหน็จติในจติ เปนภายนอก ซึง่เปน
ลกัษณะของการเจรญิ “จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน”
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เมื่อผูปฏิบัติภาวนาธรรมพิจารณาเห็นสัญโญชนเกิดขึ้น ณ ที่ใด  และโดย
ประการใด  พงึละสญัโญชน ณ ทีน่ัน้ โดยประการดงัตอไปนี้

(๑) พงึมศีลีสงัวร  คอื  ความสำรวมระวงัในศลีใหบรสิทุธิ ์อยเูสมอ
(๒) พงึมอีนิทรยีสงัวร  คอื  ความสำรวมอายตนะภายใน ไดแก ตา  ห ู จมกู

ลิน้  กาย  ใจ  เมือ่กระทบกบัอายตนะภายนอก ไดแก รปู  เสยีง  กลิน่  รส
โผฏฐพัพะ (สิง่สมัผสัทางกาย)  และธรรมารมณทีจ่ติปรงุแตง (สงัขาร) เปน
อฏิฐารมณหรอือนฏิฐารมณ   กร็ะวงัมใิหหลงเคลบิเคลิม้ กำหนดัยนิดใีน
อารมณทีน่ารกั  และมใิหหลงเคยีดแคนชงิชงัในอารมณทีไ่มนารกั

(๓) พงึเจรญิสมถวปิสสนา  เมือ่อายตนะภายนอกมากระทบกบัอายตนะภายใน
กร็วมใจหยดุในหยดุ  กลางของหยดุ  กลางของกลางๆๆ ดวงธรรมทีท่ำให
เปนกายทีส่ดุละเอยีด อยเูสมอ

สำหรบัผถูงึธรรมกาย  กร็วมใจของทกุกายอย ูณ ศนูยกลางธรรมกาย
อรหตัในอรหตัทีส่ดุละเอยีด อยเูสมอ

เมือ่จติไมสงัขาร คอืไมปรงุแตง   สญัโญชนกไ็มเกดิ  ทีเ่กดิแลวกด็บัไป
จิตใจก็จะสงบระงับจากกิเลสนิวรณ  แลวพิจารณาสภาวะของสังขารธรรม
ดงักลาว คอื พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนา เหน็จติในจติ และเหน็ธรรมในธรรม
(อนัมอีายตนะ ๑๒ ธาต ุ๑๘ อรยิสจั ๔ ปฏจิจสมุปบาทธรรม ๑๒ เปนตน)
ใหเหน็แจงรแูจงตามธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิ กลาวคอื เหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้
และความเสือ่มไปของสงัขาร/สงัขตธรรม ทีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตง หรอื
เหน็สามญัญลกัษณะของสงัขาร/สงัขตธรรมทัง้หลายทัง้ปวง วา เปนอนจิจฺ ํทกุขฺํ
อนตตฺา   กจ็ะเบือ่หนายในทกุข  และเปนทางใหคลายตัณหา อปุาทาน และ
ความกำหนดั จติกย็อมหลดุพน บรสิทุธิผ์องใส สงบ และถงึ มรรคผลนพิพาน
ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด.
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๑๐.๔  สรปุผลของการเจรญิเวทนานุปสสนา จติตานุปสสนา และธมัมานุปสสนา

[อายตนะ ๑๒  ธาต ุ๑๘]
กลาวโดยสรปุ  การเจรญิเวทนานปุสสนา   จติตานปุสสนา และ ธมัมานปุสสนาสติ

ปฏฐานนัน้  ชวยใหผปูฏบิตัภิาวนารเูหต ุและกระบวนการเกดิและดบั ของเวทนา ของจติ และ
ของสัญโญชน  โดยนัยนี้  จึงชวยใหผูปฏิบัติภาวนาสามารถรูลูทางในการดับเวทนาดวย
สมถกมัมฏัฐาน และรวูธิคีลายความยดึม่ันถอืมัน่ใน สงัขาร/สงัขตธรรมทัง้หลาย มเีบญจขนัธ
เปนตน ดวยสมถ วปิสสนากมัมฏัฐาน อนัเปนทางกำจดัตณัหาและทฏิฐิใหสิน้เชือ้ไมเหลอืเศษ
ตอไปนัน่เอง

๑๐.๔.๑ ในกรณกีารดับเวทนาดวยสมถกัมมฏัฐาน นัน้  กค็อืวา

เมือ่จติใจไดรบัการฝกใหหยดุใหนิง่  และประกอบดวยปญญารแูจงในสจัจธรรม
โดยเฉพาะอยางยิง่  รเูทาทนัในสภาวะของธรรมชาตทิีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตง
ตามทีเ่ปนจรงิ คอืเปน อนจิจงั ทกุขงั และอนตัตา   แลวมสีตสิมัปชญัญะคอืความ
รูสึกตัวพรอมและรูสึกผิดชอบชั่วดีแลว   แมจะมีสิ่งที่จะกอใหเกิดเวทนาจาก
ภายนอก เปนตนวา รปู เสยีง กลิน่ รส สิง่สมัผัสทางกาย  และธรรมารมณ มา
กระทบกบัอายตนะภายในหรอืทวารตางๆ เชน ตา  ห ู จมกู ลิน้ กาย   กท็ำใจให
หยดุนิง่เสยี  โดยรวมใจหยดุในหยดุ กลางของกลาง หยดุในหยดุเรือ่ยไป  ไมวา
จะลมืตาหรอืหลบัตากป็ฏบิตัไิด

การปฏบิตัดิงักลาวกจ็ะเปนผลใหธาตลุะเอยีดของขนัธ ๕  อายตนะ ๑๒  และ
ธาต ุ๑๘  ซึง่ซอนกนัอยเูปนชัน้ๆ  และมดีวงเหน็  ดวงจำ  ดวงคดิ  และดวงร ูเจอื
อยดูวยทกุดวงนัน้  รวมหยดุนิง่เปนจดุเดยีวกนั  มากนอยตามสวนทีส่ามารถกระทำ
ได  เทาทีโ่อกาสและสภาพแวดลอมจะอำนวยให   และนัน่กห็มายความวา “ใจ”
ไมทำหนาทีป่รงุแตงอารมณ  ไมทำหนาทีร่บัรอูารมณ  และไมทำหนาทีเ่สวยอารมณ
จากภายนอกทีม่ากระทบตา ห ูจมกู ลิน้ หรอืกายเนือ้นัน่เอง   เพราะฉะนัน้  เวทนา
ทีเ่กดิกบักาย กส็กัแตวาเกดิกบักาย  เกดิข้ึนแลวยอมดบัไป   แตหาไดกระทบ
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กระเทอืนถงึ “ใจ” ดวยไม  หรอืกระทบถงึบางก็เปนแตเพยีงสวนนอย พอทีจ่ะมี
สติสัมปชัญญะรูเทาทันในกระบวนการของจิตที่จะปรุงแตงอารมณใหเกิดเวทนา
ทัง้หลายเหลานัน้   รขูอด ีขอเสยี และทางออกจากเวทนาเหลานัน้ไดโดยไมยาก

อาการทีจ่ติไมสงัขารคอืไมปรงุแตงอารมณ  ไมรบัร ูและไมเสวยอารมณ
ทกุข สขุ ไมทกุขไมสขุนีเ้อง  ทีเ่ปนผลใหเวทนาถกูขมใหระงบัลงโดยสมถภาวนา
เปนเบือ้งตน   และโดยนยันี ้ทกุขยอมดบัลงไดตามสวนที ่ “ใจ” หยดุนิง่เปน
อารมณเดยีว ณ ศนูยกลางกาย  เรยีกวา วกิขมัภนวมิตุติ (หลดุพนจากทกุข
โดยการขมกเิลส)

๑๐.๔.๒  สวนวา อนสุยัอนัเนือ่งแตเวทนา นัน้ ยอมสามารถกำจดัใหหมดสิน้ไป
เปนสมจุเฉทปหาน ไดดวยวปิสสนาปญญาและโลกตุตรปญญา  จากการเจรญิ
วปิสสนากมัมฏัฐาน

ผลจากการเจรญิภาวนาดงักลาว จงึชวยใหผปูฏบิตัธิรรมสามารถแยกเวทนา
ทีเ่กิดกบักายใหออกจากใจไดอยางสมัฤทธิผ์ล  คอืใหเปนสกัแตวา เปนเวทนาที่
เกดิกบักาย แลวกด็บัไป แตมไิดกระทบกระเทอืนถงึใจ หรอืใหกระทบกระเทอืน
ถงึใจแตเพยีงเลก็นอย จติใจจึงเปนอสิระไมเลือ่นลอยตามอารมณทีม่ากระทบ หรอื
อยางนอยกไ็มถงึกบัตองสยบอยใูนอารมณทีน่ารกั หรอืเคยีดแคนชงิชงัในอารมณ
ทีไ่มนารกั  อนัเปนทางใหกเิลส ตณัหา ทฏิฐิ เขามามอีำนาจเหนอืจติใจ ดลจติ
ดลใจใหปฏบิตัติามอำนาจของมนัได  อนัเปนผลใหกาย วาจา และใจ บรสิทุธิ ์ ได
บรรลมุรรค ผล นพิพาน ตอไปตามลำดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด

เมือ่ทฏิฐคิอืความเหน็ผดิ กเิลส ตณัหา อปุาทาน อนัเปนเหตแุหงทกุข ถกู
กำจัดใหหมดสิ้นไปดวยสมถกัมมัฏฐาน อันเปนธรรมเครื่องสงบระงับกิเลส
นวิรณ  และดวยวิปสสนากมัมฏัฐาน ธรรมเครือ่งเจรญิปญญา ทัง้วปิสสนา
ปญญาและโลกตุตรปญญา ดงันี ้  ทกุขกย็อมดบัลงตามดวยโดยอตัโนมตัิ

ดังที่พระพุทธองคไดทรงประทานพระบรมพุทโธวาทไววา
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“ภกิษทุัง้หลาย  ปถุชุนผมูไิดเรยีนร ู ยอมเสวยสขุเวทนาบาง
ทกุขเวทนาบาง  อทกุขมสขุเวทนา [คอืความเฉยๆ ไมทกุขไมสขุ] บาง.
อรยิสาวกผไูดเรยีนรแูลว  กย็อมเสวยสขุเวทนาบาง ทกุขเวทนาบาง
อทกุขมสขุเวทนาบาง.    ภกิษทุัง้หลาย  ในกรณนีัน้ อะไรเปนความ
พเิศษ  เปนความแปลก  เปนขอแตกตาง ระหวางอรยิสาวกผไูด
เรยีนร ูกบั ปถุชุนผมูไิดเรยีนร ู...

ภกิษทุัง้หลาย  ปถุชุนผมูไิดเรยีนร ู ถกูทกุขเวทนากระทบเขา
แลว ยอมโศกเศรา คร่ำครวญ ร่ำไห รำพนั ตอีกรองไห หลงใหล
ฟนเฟอนไป เขายอมเสวยเวทนาทัง้สองอยาง คอื เวทนาทางกาย
และ เวทนาทางใจ ...

อนึง่  เพราะถกูทกุขเวทนานัน้กระทบ  เขายอมเกดิความขดัใจ
เมือ่เขามคีวามขดัใจเพราะทกุขเวทนา  ปฏฆิานสุยัเพราะทกุขเวทนา
กย็อมนอนเนือ่ง.   เขาถูกทกุขเวทนา กระทบเขาแลว  กห็นัเขา
ระเรงิกบักามสขุ [คอืความสขุในการสนองความตองการทางตา หู
จมกู ลิน้ และกาย  เชน หนัเขาหาการดืม่สรุา และสิง่บนัเทงิเริงรมย
ตางๆ เปนตน]  เพราะอะไร  เพราะปถุชุนผมูไิดเรยีนร ู ยอมไมรู
ทางออกจากทกุขเวทนา  ออกไปจากกามสขุ  และเมือ่เขาระเรงิอยู
กบักามสขุ  ราคานสุยัเพราะสขุเวทนานัน้กย็อมนอนเนือ่ง ... เขา
ยอมไมรเูทาทนัในความเกดิข้ึน และความเสือ่มสลายไป ขอด ีขอเสยี
ของเวทนาเหลานัน้ ตามทีเ่ปนจรงิ และไมรเูทาทนัในทางออกจาก
เวทนาเหลานัน้ตามทีค่วรจะเปน   เมือ่เขาไมรเูทาทนัในความเกดิ
ขึน้ และความเสือ่มสลายไป ขอด ีขอเสยีของเวทนาเหลานัน้ ตามที่
เปนจรงิ  และไมรเูทาทนัในทางออกจากเวทนาเหลานัน้ตามทีค่วร
จะเปน   อวชิชานสุยัเพราะอทกุขมสขุเวทนากย็อมนอนเนือ่ง

ถาไดเสวยสขุเวทนา เขาก็เสวยอยางถูกมดัตวั [คอืประกอบดวย
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กเิลส ตณัหา อปุาทาน].  ถาเสวยทกุขเวทนา  เขากเ็สวยอยางถกู
มัดตัว.  ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา เขาก็เสวยอยางถูกมัดตัว.
ภกิษทุัง้หลาย  นีแ้ล เรยีกวาปถุชุนผมูไิดเรยีนร ูผปูระกอบดวยชาติ
ชรา มรณะ  โสกะ  ปรเิทวะ  ทกุข  โทมนสั  และอปุายาส   เราเรยีก
วา ผปูระกอบดวยทกุข.

ภิกษุทั้งหลาย  ฝายอริยสาวกผูไดเรียนรู  ถูกทุกขเวทนา
กระทบเขาแลว  ยอมไมเศราโศก ไมคร่ำครวญ ไมพไิรรำพนั ไมตอีก
รองไห ไมหลงใหลฟนเฟอน  เธอยอมเสวยเวทนาทางกายอยาง
เดยีว ไมเสวยเวทนาทางใจ ...

อนึง่ เธอยอมไมมคีวามขดัใจ เพราะทกุขเวทนานัน้ เมือ่ไมมี
ความขดัใจ เพราะทกุขเวทนา  ปฏฆิานสุยัเพราะทกุขเวทนานัน้ ยอม
ไมนอนเนื่อง.   เธอถูกทุกขเวทนากระทบ  ก็ไมหันเขาระเริงกับ
กามสขุ.   เพราะอะไร ?  เพราะอรยิสาวกผเูรยีนรแูลว  ยอมรู
ทางออกจากทกุขเวทนาออกจากกามสขุไปอกี.

เมือ่เธอไมระเรงิกบักามสขุ  ราคานสุยั เพราะสขุเวทนากไ็ม
นอนเนือ่ง.   เธอยอมรเูทาทนัในความเกดิข้ึนและความเสือ่มสลาย
ไป ขอด ีขอเสยี ของเวทนาเหลานัน้ ตามทีเ่ปนจรงิ และรเูทาทนัใน
ทางออกจากเวทนาเหลานั้นตามที่ควรจะเปน

เมื่อเธอยอมรูเทาทันในความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไป
ขอด ีขอเสยี ของเวทนาเหลานัน้ ตามทีเ่ปนจรงิ  และรเูทาทนัใน
ทางออกจากเวทนาเหลานัน้ตามทีค่วรจะเปน   อวชิชานสุยั เพราะ
อทกุขมสขุเวทนากไ็มนอนเนือ่ง.   ถาเสวยสขุเวทนา เธอกเ็สวยอยาง
ไมถกูมดัตัว [คอืไมประกอบดวยกเิลส ตณัหา อปุาทาน]. ถาเสวย
ทกุขเวทนา เธอกเ็สวยอยางไมถกูมดัตวั ถาเสวยอทกุขมสขุเวทนา
เธอกเ็สวยอยางไมถกูมดัตวั



ธรรมปฏบิตั ิ๕ สาย: สมัมาอรหงั
5 - 157

ภกิษทุัง้หลาย นีเ้รยีกวา อรยิสาวกผไูดเรยีนร ูผปูราศจากชาติ
ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข โทมนสั และอปุายาส   เราเรียกวา
ผูปราศจากทุกข.

ภิกษุทั้งหลาย นี้แหละเปนความพิเศษ เปนความแปลก
เปนขอแตกตาง ระหวางอรยิสาวกผไูดเรยีนร ูกบัปถุชุนผมูไิด
เรียนรู.”๕๕

๑๐.๔.๓ ผลดขีองการเจรญิภาวนาตามวชิชาธรรมกาย บำเพญ็สตปิฏฐาน ๔
การเจริญสติปฏฐาน ๔  ซึ่งพระพุทธองคทรงตรัสวาเปนทางสายเอก

(เอกายนมรรค) นัน้  มคีวามมงุหมายใหปฏบิตัทิัง้ในภาคสมถะและภาควปิสสนา-
กมัมฏัฐานควบคกูนัไป   จงึชือ่วา กายานปุสสนาสตปิฏฐาน เวทนานปุสสนา-
สตปิฏฐาน  จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน  และธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน   ทัง้นี้
กเ็พือ่ใหผปูฏบิตัไิดรบัผลทัง้ในสวนทีท่ำใหใจหยดุ สงบ นิง่ เปนอารมณเดยีว  เพือ่
กำจดันวิรณธรรมทัง้หลาย   และในสวนของการเจรญิปญญารแูจงในสภาวะของ
ธรรมชาติทั้งที่ประกอบดวยปจจัยปรุงแตง (สังขาร/สังขตธรรม) และทั้งที่ไม
ประกอบดวยปจจัยปรุงแตง (วิสังขาร/อสังขตธรรม) ตามที่เปนจริง เพื่อเจริญ
วปิสสนาปญญาและโลกตุตรปญญา  ใหสามารถปหานอวชิชา ตณัหา อปุาทาน
หรอืสญัโญชน  อนัเปนเหตแุหงทกุขทัง้หลายใหหมดสิน้ไป แลวจติใจกจ็ะสะอาด
บรสิทุธิผ์องใสจากทัง้นวิรณธรรม  และจากทัง้อวชิชาอนัเปนมลูรากฝายเกดิทกุข
ทัง้ปวง  เปนสขุอยดูวยความสงบกาย วาจา และใจ

สมดงับาลพีระพทุธภาษติทีว่า

“นตถฺ ิสนตฺปิรํ  สขุํ - สขุอืน่ยิง่กวาความสงบ [กาย วาจา ใจ] ยอมไมม”ี
อนึง่ ยิง่ผปูฏบิตัธิรรมเจรญิภาวนาไดถงึขัน้วมิตุตหิลดุพนจากอาสวกเิลส  และ

ถงึวมิตุตญิาณทสัสนะเพยีงใด   ธรรม ๒ อยาง คือ สมถะและวปิสสนา ของ
ทานผนูัน้ กย็อมเขากนัไดโดยแนบสนทิ เพยีงนัน้

๕๕  พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั  เลมที ่๑๘  สงัยตุตนกิาย  สฬายตนวรรค  ขอ ๓๖๙-๓๗๒  หนา ๒๕๗ ๒๖๐.
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การเจริญภาวนาตามแนววชิชาธรรมกายของพระพทุธเจานัน้  เปนกมัมฏัฐาน
แบบที่เจริญทั้งสมถะและวิปสสนาควบคูกันไป  ซึ่งตรงกับความมุงหมายของ
สตปิฏฐานทกุประการ

กลาวคอื  ใหรวมใจหยดุในหยดุ ณ ศนูยกลางกายไวเสมอทกุอริยิาบถ  หรอื
อยางนอยกใ็หครึง่หนึง่ของใจ หยดุอย ูณ ศนูยกลางกายพระอรหตัองคทีล่ะเอยีด
ที่สุดนั้น ยอมยังผลใหนิวรณธรรมถูกระงับหรือกำจัดใหหมดสิ้นไปจากจิตใจ
ตามระดบัสมาธทิีท่รงอย ู และการทีจ่ติใจรวมหยดุอยใูนอารมณเดยีวอยเูสมอนีเ้อง
เปนผลใหผปูฏบิตัธิรรมนัน้มสีตสิมัปชญัญะพจิารณาเหน็ทัง้ กายในกาย เวทนาใน
เวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม เปนทัง้ภายในและภายนอก ไดสมบรูณยิง่ข้ึน
พรอมกบัสามารถเหน็ทางออกจากเวทนาไดโดยอตัโนมตัิ

 จงึเปนเครือ่งชวยปองกนั และกำจดักเิลส ตณัหา และอปุาทานในเบญจขนัธ
ไดเปนอยางดี

นอกจากนี้ ผลจากการรวมใจ อยางนอยครึ่งหนึ่งของใจ  ใหหยุดอยู ณ
ศนูยกลางกายอยเูสมอ ทกุอริยิาบถดงักลาว ยงัเปนเครือ่งชวยใหผปูฏบิตัธิรรม
มอีนิทรยีสงัวรและศลีสงัวร ดขีึน้

ผลรวมของการเจรญิภาวนาดงักลาวนี ้ กย็ิง่ชวยบำรงุอรยิมรรคมอีงค ๘
ใหเจริญขึ้น อยางรวดเร็ว  และในขณะเดียวกัน ก็พลอยใหสติปฏฐาน ๔
สมัมปัปธาน ๔  อทิธบิาท ๔  อนิทรยี ๕  พละ ๕  และ โพชฌงค ๗  เจรญิงอก
งามบริบูรณขึ้นดวย

และ ธรรมทั้ง ๒ อยางนี้ คอื ทั้งสมถะและวิปสสนา ของทานผูปฏิบัติ
ธรรมนัน้  กย็ิง่เขาคกูนัไดอยางสนทิแนนแฟน   ดงัพระพทุธภาษติวา

“ภกิษทุัง้หลาย   เมือ่บคุคลรอูยเูหน็อยซูึง่จกัษุ ตามทีเ่ปนจรงิ,
รอูยเูหน็อยซูึง่รปู ตามทีเ่ปนจรงิ,  รอูยเูหน็อยซูึง่ความรแูจงทางจกัษุ
ตามทีเ่ปนจรงิ,  รอูยเูหน็อยซูึง่สมัผสัทางจกัษุ ตามทีเ่ปนจรงิ   และ
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รอูยเูหน็อยซูึง่เวทนาอนัเกดิจากสมัผัสทางจกัษเุปนปจจยั  ทีเ่ปนสขุ
บาง ทกุขบาง ไมทกุขไมสขุบาง ตามทีเ่ปนจรงิ  เขายอมไมหลงรกั
ในจกัษ ุไมหลงรกัในรปู  ไมหลงรกัในความรแูจงทางจกัษ ุ ไมหลง
รกัในสมัผสัทางจกัษ ุ  และไมหลงรกัในเวทนาอนัเกดิจากสมัผัสทาง
จกัษเุปนปจจยั   ทัง้ทีเ่ปนสขุ เปนทกุข  และไมสขุไมทกุข

เมือ่ไมหลงรกั ไมผกูใจ ไมหลงใหลไปตาม  แตมปีกตพิจิารณา
เหน็โทษของสิง่นัน้ๆ อย ู ดงันีแ้ลว  ความยดึถอืในขนัธทัง้ ๕ ของ
เขาก็หยดุฟกตวัในกาลตอไป.    ตณัหาคอืความทะยานอยากทีน่ำไป
สูภพใหมอันระคนดวยความเพลิดเพลินและความกำหนัดรัก ซึ่งมี
ปกติเพลินเฉพาะตออารมณนั้นๆ ของบุคคลนั้นก็เสื่อมคลายคืน.
ตอนัน้ไป  ความกระวนกระวายทางกายกเ็สือ่มถอยคลายคนื   ความ
กระวนกระวายทางจติกเ็สือ่มถอยคลายคนื  ความรอนรมุทางกาย
ก็เสื่อมถอยคลายคืน   ความรอนรุมทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืน
ความเรารอนทางกายก็เสื่อมถอยคลายคืน ความเรารอนทางจิต
กเ็สือ่มถอยคลายคนื    เขาไดเสวยสขุทัง้ทางกายและทางใจ  ทฏิฐิ
ความเหน็ของเขาผเูปนแลวอยางนี ้  ยอมเปน สมัมาทฏิฐ ิ [ความ
เขาใจที่ถูกตอง]   ความคิดของผูเปนแลวอยางนี้  ยอมเปน
สมัมาสงักปัปะ [ความดำรทิีถ่กูตอง]   ความเพยีรของผเูปนแลวอยาง
นี ้ยอมเปน สมัมาวายามะ [ความพยายามทีถ่กูตอง]   ความระลกึ
ของผูเปนแลวอยางนี้ ยอมเปน สมัมาสติ [ความระลึกที่ถูกตอง]
สมาธขิองผเูปนแลวอยางนี ้ ยอมเปน สมัมาสมาธิ [ความตัง้จติมัน่
ไวในแนวทีถ่กูตอง]   กายกรรม วจกีรรม และอาชวีะ ของเขา
กบ็รสิทุธิด์แีลวมาต้ังแตแรก  อรยิมรรคมอีงค ๘ ของเขา ยอมถงึ
ความเจรญิเตม็ที่  ดวยอาการอยางนี้
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เมือ่เขาทำอรยิมรรคมอีงค ๘ ใหเจรญิอยอูยางนี ้ สตปิฏฐาน ๔ 
... สมัมัปปธาน ๔ ...  อทิธบิาท ๔ ...  อนิทรยี ๕ ...  พละ ๕ ...
โพชฌงค ๗  ยอมถงึความงอกงามบรบิรูณไดแท    ธรรม ๒
อยางของเขา  คอื สมถะและวปิสสนา  ชือ่วาเขาคกูนัไดอยาง
แนนแฟน”๕๖

อนึง่  จากผลของการเจรญิภาวนาตามแนววชิชาธรรมกาย ซึง่ชวยใหรแูจง
สภาวะของธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิ  จากการทีไ่ดทัง้รแูละทัง้เหน็นีเ้อง  จงึเปนทีป่ระจกัษ
ชดัวา การรกูารเหน็กระบวนการของจติ ทีจ่ะปรงุแตงอารมณ ใหเกดิ เวทนา ตณัหา
อปุาทาน และสญัโญชน  ซึง่เกิดขึน้เนือ่งจากอายตนะภายนอกกระทบ หรอืสมัผสั
กบัอายตนะภายในอนัไดแกทวารตางๆ  แลวธาตสุวนละเอยีดของอายตนะภายนอก
นัน้ ผานเขาถึงวญิญาณธาตตุางๆ  ซึง่มดีวงเหน็ ดวงจำ ดวงคดิ และดวงรซูอน
อย ู โดยมปีระสาทตางๆ ของกายเนือ้เปนทีต่ัง้ และเปนสือ่ใหธาตสุวนละเอยีดของ
อายตนะภายนอกถงึวญิญาณธาตตุางๆ ทัง้ ๖  และใหวญิญาณธาตทุัง้ ๖ สามารถ
ทำหนาที่รูหรือรับรูอารมณภายนอกทั้งหลายเหลานั้นไดนี้เอง

จงึเหน็แจงชดั วา ประสาทกายเนือ้ของทวารทัง้หลาย  หาใชเปนตวัรหูรอื
ทำหนาที่รับรูอารมณจากภายนอก ไมเพียงแตทำหนาที่ เปนที่ตั้งของธาตุ
ละเอยีดของทวารตางๆ  ซึง่มีวญิญาณธาต ุ  และดวงเหน็ ดวงจำ ดวงคิด
และดวงรซูอนอย ู  และชวยเปนสือ่ใหธาตลุะเอยีดของอายตนะภายนอกได
สมัผสักบัอายตนะภายใน  และในวญิญาณธาตตุางๆ  โดยมดีวงเหน็ ดวงจำ
ดวงคิด และดวงร ูซอนอยทูำหนาทีร่บัรเูทานัน้เอง

ความจรงิขอนี ้ ผเูจรญิสมาธภิาวนายอมประจกัษดวยตนเองวา  ยิง่ “ใจ”
รวมหยุดอยูในอารมณเดียวไดแนบสนิทเพียงใด  การรับรูหรือความรูสึก
ตอการสัมผัสระหวางอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในหรือทวารตางๆ
ยอมนอยลงมากเพยีงนัน้  เพราะยิง่ “ใจ” หยดุนิง่ แนบสนทิเปนจดุเดยีวกนั

๕๖  พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั  เลมที ่๑๔  มชัฌมินกิาย  อปุรปิณณาสก   ขอ ๘๒๘-๘๒๙  หนา ๕๒๓-๕๒๔.
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วญิญาณธาตุ ซึง่เปนธาตรุบัรสูวนละเอยีด อนัมีดวงเหน็ ดวงจำ ดวงคิด (หรอื
จติ) และดวงรู (หรอืวญิญาณ) ซอนอยนูัน้  กย็ิง่ไมทำหนาทีร่บัรอูารมณและ
ปรงุแตงอารมณจากภายนอกทีม่าสัมผสันัน้   ดวยเหตนุี ้ ผทูีเ่จรญิภาวนาสมาธิ
ในระดบัสงูๆ  จงึมคีวามรสูกึในสิง่ทีม่าสมัผสักายนอยลงๆ  หรอืไดยนิสรรพสำเนยีง
จากภายนอกแผวเบาลง  ตามระดบัของใจทีเ่ปนสมาธสิงูข้ึน  จนถงึไมรสูกึเลย
หรอืไมไดยนิสรรพสำเนยีงจากภายนอกเลย  ทัง้ๆ ทีป่ระสาทกายเนือ้ยงัดีๆ  อย.ู

๑๐.๕  อินทรีย ๒๒

พระเดชพระคณุ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร)    ไดกลาว
ถงึ ธาตลุะเอยีดของอนิทรยี ๒๒   ไวดงันี๕้๗

[อนิทรยี ๒๒]
อนิทรยี ๒๒  ซอนอยชูัน้ในของธาต ุ๑๘ เขาไปอกี  ซอนกนัตาม

ลำดบัของอนิทรยี  ตัง้แตชัน้ที ่๓๐ ถงึชัน้ที ่๕๑
๑) จกัขนุทรยี เหน็เปนใหญ
๒) โสตนิทรยี ฟงเปนใหญ
๓) ฆานนิทรยี ดมกลิน่เปนใหญ
๔) ชวิหนิทรยี ลิม้รสเปนใหญ
๕) กายินทรยี สมัผสัเปนใหญ   ทัง้ ๕ นี ้ สขีาวกลมใสสะอาดบรสิทุธิ์

อยใูนกลางขนัธ ๕  ในกำเนดิธาตธุรรมเดมิ
๖) มนนิทรยี ใจเปนใหญ  สขีาวกลมใสสะอาดบรสิทุธิ ์ อยใูนกลาง

ขนัธ ๕  ในกำเนดิธาตธุรรมเดมิ
๗) อติถนิทรยี สภาพหญงิเปนใหญ

๕๗ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร), วชิชามรรคผลพสิดาร ๑ : สถาบนัพทุธภาวนาวชิชาธรรมกาย  อำเภอ
ดำเนนิสะดวก  จงัหวดัราชบรุ ี และโครงการธรรมปฏบิตัเิพือ่ประชาชน วดัปากน้ำ ภาษเีจริญ, พ.ศ.๒๕๒๘, หนา ๑๓-๑๕
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๘) ปรุสินิทรยี สภาพชายเปนใหญ ทัง้ ๒ นี ้ สขีาวกลมใส สะอาด
บริสุทธิ์  ซอนอยูตามลำดับชั้นของอินทรีย ในกลางขันธ ๕ ในกำเนิด
ธาตธุรรมเดมิ  ถาหญงิ สขีาวกลมใสสะอาดบรสิทุธิน์ัน้ ไหวกระดกิขยบัชา
และคอยๆ    สวนชาย สขีาวกลมใสสะอาดบรสิทุธิน์ัน้ ไหวกระดกิขยบัถี่
และแรงกวาหญงิ   นาทหีนึง่นบัจำนวนไหวกระดกิขยบัตัง้ ๑๐๐ ครัง้แรงๆ
สวนหญงิกระดกิขยบันาทหีนึง่ราว ๕๐ ครัง้ ครึง่หนึง่ของชาย และขยบัคอยๆ
ไมแรงเหมอืนเพศชาย

๙) ชวีตินิทรยี ความเปนอยเูปนใหญ  มลีกัษณะสณัฐานกลม  สขีาว
ใส บรสิทุธิส์ะอาด ซอนอยชูัน้ในของปรุสินิทรยีเขาไปตามลำดบัชัน้ของอนิทรยี
ในกลางขันธ ๕  ในกำเนิดธาตุธรรมเดิม  สำหรับรักษาสภาพอื่นๆ ใน
รางกายทกุสวนใหเปนอย ู  ถาชีวติดบั  สภาพอืน่ๆ ทกุสวนในรางกายกด็บั
ตามกนัหมด

๑๐) สขุนิทรยี ความสขุเปนใหญ  มลีกัษณะสณัฐานกลม ใสสะอาด
บรสิทุธิ ์ ซอนอยชูัน้ในของชวีตินิทรยีเขาไปตามลำดบัชัน้ของอนิทรยี  ใน
กลางขนัธ ๕  ในกำเนดิธาตธุรรมเดมิ

๑๑) ทุกขินทรีย ความทุกขเปนใหญ  มีลักษณะสัณฐานกลม ดำ
ขนุมวั ไมผองใส  ซอนอยชูัน้ในของสขุนิทรยีเขาไปตามลำดบัชัน้ของอนิทรยี
ในกลางขนัธ ๕  ในกำเนดิธาตธุรรมเดมิ

๑๒) โสมนสัสนิทรยี ความดใีจเปนใหญ  มลีกัษณะสณัฐานกลม ใส
สะอาด บรสิทุธิ ์ ซอนอยชูัน้ในของทกุขนิทรยีเขาไปตามลำดบัชัน้ของอนิทรยี
ในกลางขนัธ ๕  ในกำเนดิธาตธุรรมเดมิ

๑๓) โทมนสัสนิทรยี ความเสยีใจเปนใหญ  มลีกัษณะสณัฐานกลม
ดำ ขนุมวั ไมผองใส  ซอนอยขูางในของโสมนสัสนิทรยีเขาไปตามลำดบัชัน้
ของอนิทรยี  ในกลางขนัธ ๕  ในกำเนดิธาตธุรรมเดมิ
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๑๔) อเุปกขนิทรยี ความวางเฉยเปนใหญ  มลีกัษณะสณัฐานกลม
สเีทา ใสบรสิทุธิ ์ ซอนอยขูางในของโทมนสัสนิทรยีเขาไปตามลำดบัชัน้ของ
อนิทรยี  ในกลางขนัธ ๕  ในกำเนดิธาตธุรรมเดมิ

๑๕) สทัธนิทรยี ความเชือ่เปนใหญ
๑๖) วริยินิทรยี ความเพยีรเปนใหญ
๑๗) สตินทรยี ความระลกึเปนใหญ
๑๘) สมาธนิทรยี ความตัง้ใจม่ันเปนใหญ  ทัง้ ๔ นี ้มลีกัษณะสณัฐาน

อยางเดียวกัน คือกลม สีขาวใสสะอาด บริสุทธิ์    ซอนอยูชั้นในของ
อเุปกขนิทรยีเขาไปตามลำดบัชัน้ของอนิทรยีเขาไป

๑๙) ปญญนิทรยี ปญญาเปนใหญ มลีกัษณะสณัฐานกลมใสสะอาด
บรสิทุธิ ์  มรีศัมสีกุสวางดุจดัง่ดาว  ซอนอยชูัน้ในของสตนิทรยีเขาไปตาม
ลำดบัชัน้ของอนิทรยี  ในกลางขนัธ ๕  ในกำเนดิธาตธุรรมเดมิ

๒๐) อนญัญตญัญสัสามิตนิทรยี  อนิทรยีคอืความเปนใหญในรสูิง่ที่
ยงัไมร ูคอื อนิทรยีพระโสดาปตตมิรรค

๒๑) อัญญินทรีย  อินทรียคือความเปนใหญในความไดรู คือ
โสดาปตตผิล สกทิาคามมิรรค สกทิาคามผิล อนาคามมิรรค  อนาคามผิล
อรหตัตมรรค

๒๒) อญัญาตาวนิทรยี  อนิทรยีคอืความเปนใหญในผรูแูลว  คอื
อนิทรยีพระอรหตัตผล ทัง้ ๘ นี ้ (คอื พระโสดาปตตมิรรค  พระโสดาปตตผิล
พระสกทิาคามมิรรค  พระสกทิาคามผิล  พระอนาคามมิรรค  พระอนาคามผิล
พระอรหตัตมรรค พระอรหตัตผล)  มลีกัษณะสณัฐานกลม  สใีสสะอาดบรสิทุธิ์
มรีศัมสีกุสวางดัง่ดวงดาว  ซอนอยชูัน้ในของปญญนิทรยีเขาไปตามลำดบัชัน้
ของอนิทรยี  ตัง้แตโสดาปตตมิรรคถงึอรหตัตผล  ใสกวากนั สกุสวางกวา
กนั เขาไปตามลำดบั อยใูนกลางขนัธ ๕ ในกำเนดิธาตธุรรมเดมิ”
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วธิพีจิารณาสภาวธรรม คอื สภาวะของกายในกาย (ซึง่มเีวทนา  จติ  และ
ธรรม ซอนอย)ู  ทีเ่ปนกายโลกยิะ ไดแก กายมนษุย  กายทพิย  กายปฐมวญิญาณ
หยาบ  และกายปฐมวิญญาณละเอียด [๔ กายเหลานี้ก็คือ กายมนุษย
กายมนุษยละเอียด, กายทิพย กายทิพยละเอียด, กายรูปพรหม กายรูปพรหม
ละเอยีด,  กายอรปูพรหม  กายอรปูพรหมละเอยีด – ชยมงคฺโล  ภกิขฺ]ุ  และทีเ่ปน
กายธรรม คอื ธรรมกายทีบ่รรลมุรรคผลนพิพาน ในระดบัตางๆ  ดังนี้

[การพิจารณาพระไตรลกัษณ]
“กาย ๔ เบือ้งตน คอื กายมนษุย  กายทพิย  กายปฐมวญิญาณหยาบ

กายปฐมวญิญาณละเอยีด  เปนกาย อนจิจฺ ํ ทกุขฺ ํ อนตตฺา    นอกจาก ๔
กายนีอ้อกไป  คอื ตัง้แตกายธรรมถงึกายธรรมละเอยีดๆๆๆๆ เขาไปทกุๆ
กายนัน้ เปนกาย นจิจฺ ํ สขุ ํ และ อตตฺา แท

กายธรรมถงึกายอรหตั  เปนผบูอกวา ๔ กายขางตน เปนกาย อนจิจฺํ
ทกุขฺ ํ อนตตฺา

แลวพจิารณาพระไตรลกัษณ  และธรรมทีต่รงกันขามกับพระไตรลกัษณ
คอื นจิจฺ ํสขุ ํและ อตตฺา  สอดใสไปตามประเภทของกายทกุกาย

คอื ถากายตกอยใูนประเภท อนจิจฺ ํทกุขฺ ํอนตตฺา  คอื ๔ กายขาง
ตนนัน้ กพ็จิารณาพระไตรลกัษณ   สวนกายตกอยใูนประเภทตรงกนัขาม
คอื นจิจฺ ํสขุ ํอตตฺา  คอื ตัง้แตกายธรรมไป   กพ็จิารณาตาม นจิจฺ ํสขุํ
อตตฺา”๕๘

๕๘ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร), วชิชามรรคผลพสิดาร ๑ : สถาบนัพทุธภาวนาวชิชาธรรมกาย  อำเภอ
ดำเนนิสะดวก  จงัหวดัราชบรุ ี และโครงการธรรมปฏบิตัเิพือ่ประชาชน วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ, พ.ศ.๒๕๒๘, หนา ๘.
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๑๐.๖  อริยสัจ ๔

หลวงพอวดัปากน้ำ ทานไดกลาวถึง การพิจารณาเหน็อรยิสจั ๔๕๙  ไวโดยละเอยีด  ดงั
ตอไปนี้

[อรยิสจั ๔]
อรยิสจัทัง้ ๔  คอื  ทกุขสจั  สมทุยัสจั  นโิรธสจั และ มรรคสจั  คอื

ทกุข  เปนผล สมทุยั  เปนเหตุ
นโิรธ  เปนผล มรรค  เปนเหตุ

(๑) ทกุข  มลีกัษณะสณัฐานกลม ดำ ขนุมวั ไมผองใส  ในดวงกลม
ของทกุขนัน้  มหีมุซอนกนัเปนชัน้ๆ อย ู๔ ชัน้ คอื เหน็ ชัน้ ๑,  จำ ชัน้ ๑,  คดิ
ชัน้ ๑,  ร ูชัน้ ๑,   ขยายเปนสวนหยาบออกมา คอืเปนกาย ชัน้ ๑,  หวัใจ
ชัน้ ๑,  ดวงจติ ชัน้ ๑,  ดวงวญิญาณ ชัน้ ๑  ของกายมนษุย  ทกุขซอนอยู
ชัน้ในของอญัญาตาวนิทรยี คอื พระอรหตัตผล  เขาไปในกลางขนัธ ๕  ใน
กำเนดิธาตธุรรมเดมิ

ทกุขสจันัน้มอีกี ๔ ชัน้ คอื ชาตทิกุข ๑,  ชราทกุข ๑,  พยาธทิกุข ๑,
มรณทกุข ๑   ทกุขทัง้ ๔ นี ้จดัเปนทกุขทางกาย ๒ คอื  ชาตทิกุข กบั
ชราทกุข เรยีกวา กายกิทกุข  เพราะทกุขเปนไปทางกาย     ทกุขทางใจ
๒ คอื พยาธทิกุข กบั มรณทกุข เรยีกวา เจตสกิทกุข  เพราะทกุขเปนไป
ทางใจ

(๒) สมุทยั เหตใุหเกดิทกุข  มลีกัษณะสณัฐานกลม ดำ ขนุมวั ไม
ผองใส  ในดวงกลมของสมทุยันัน้  มหีมุซอนกนัเปนชัน้ๆ อย ู๔ ชัน้ คอื  เหน็
ชัน้ ๑,  จำ ชัน้ ๑,  คดิ ชัน้ ๑,  ร ูชัน้ ๑   ขยายเปนสวนหยาบออกมากค็อื
เปนกาย ชัน้ ๑,  หวัใจ ชัน้ ๑,  ดวงจติ ชัน้ ๑,  ดวงวญิญาณ ชัน้ ๑  ของ
กายทพิย   สมทุยัซอนอยชูัน้ในของทกุขเขาไป

๕๙ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี (สด จนทฺสโร), วชิชามรรคผลพสิดาร ๑ : สถาบนัพทุธภาวนาวชิชาธรรมกาย
อำเภอดำเนนิสะดวก จงัหวดัราชบรุ ีและโครงการธรรมปฏบิตัเิพือ่ประชาชน วดัปากน้ำฯ,  พ.ศ.๒๕๒๘,  หนา ๑๕-๒๔.
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(๓) นโิรธ  เปนตวัผลของมรรค  มลีกัษณะสณัฐานกลมใสสะอาด
บรสิทุธิ ์ ในดวงกลมของนโิรธนัน้  มหีมุซอนกนัเปนชัน้ๆ อย ู๔ ชัน้ คอื เหน็
ชัน้ ๑,  จำ ชัน้ ๑,  คดิ ชัน้ ๑,  ร ูชัน้ ๑    ขยายเปนสวนหยาบออกมากค็อื
เปนกาย ชัน้ ๑,  หวัใจ ชัน้ ๑,  ดวงจติ ชัน้ ๑,  ดวงวญิญาณ ชัน้ ๑
ทกุขกบัสมทุยัทัง้ ๒ นี ้ มอียใูนกายทัง้ ๔ กาย คอื ทกุขสวนหยาบมอียใูน
กายมนษุย  ทกุขสวนละเอยีดมอียใูนกายทพิย  สมทุยัสวนหยาบอยใูน
กายปฐมวญิญาณหยาบ   สมุทยัสวนละเอยีดเปนกายปฐมวญิญาณละเอยีด
เพราะเหตนุัน้  กายทัง้ ๔ นี ้ จงึไดตกอยใูน อนจิจฺ ํ ทกุขฺ ํอนตตฺา  เรยีกวา
เปนกายโลกยิะ ยงัตกอยใูนโลก  ยงัไมเปนกายโลกตุตระ ขามพนโลกไปได

(๔) มรรค  ทางดำเนนิแหงความดบัทกุข  มลีกัษณะสณัฐานกลม ใส
สะอาดบรสิทุธิก์วานโิรธ ดวงกลมสกุใสของมรรคนัน้  มหีมุซอนกนัเปนชัน้ๆ
อย ู๔ ชัน้ คอื เหน็ ชัน้ ๑, จำ ชัน้ ๑, คดิ ชัน้ ๑, ร ูชัน้ ๑ ขยายเปนสวนหยาบ
ออกมากค็อื เปนกาย ชัน้ ๑, หวัใจ ชัน้ ๑, ดวงจติ ชัน้ ๑, ดวงวญิญาณ ชัน้ ๑
[ซึง่ขยายออกมาเปนญาณรตันะ - ชยมงคฺโล ภกิขฺ]ุ  ของกายธรรมกายมรรค
ซอนอยชูัน้ในของนโิรธเขาไป ในกลางขนัธ ๕  ในกำเนดิธาตธุรรมเดมิ คอื
กายเปนพทุธรตันะ  หวัใจเปนธรรมรตันะ ดวงจติเปนสงัฆรตันะ  ดวง
วิญญาณเปนญาณรัตนะ

กายทัง้ ๕ นี ้ซอนกนัมาแตเดมิตามแนวของอรยิสจั ๔ ดงัทีไ่ดกลาวมา
แลว คอื ทกุขเปนกายมนษุย ซอนอยชูัน้นอก   สมทุยัสวนหยาบเปนกาย
ทพิย ซอนอยชูัน้ใน   สมทุยัสวนละเอยีดเปนกายปฐมวญิญาณหยาบและ
ละเอยีด  ซอนอยชูัน้ในของกายทพิยเขาไปอกี   สมทุยัสวนละเอยีดดับ
กเ็ปนตวันโิรธ   มรรคเปนกายธรรมกาย  ซอนอยชูัน้ในของปฐมวญิญาณ
ละเอยีดเขาไปอกี   กายทัง้ ๕  ซอนกนัมาแตตนเดมิในกลางขนัธ ๕  ใน
กำเนดิธาตธุรรมเดมิ  ตามแนวลำดบัของอรยิสจั ๔ ภายในแลว เพราะเหตุ
นัน้  กายหยาบภายนอกจงึไดซอนกนัตามแบบกายละเอยีดภายในนัน้
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ทกุข  กายมนษุยทัง้กอนเปนทกุขทัง้ ๓ สถาน  คอื ฐานที ่๑ เบือ้งตน
กายมนษุยเกดิมา ดวยดวงกลมของทกุขสจั ซึง่ซอนอยชูัน้ในกลางดวงของ
อญัญาตาวนิทรยีนัน้  เปนกอนทกุข ซอนกนัอย ู๔ ชัน้  ฐานที ่๒ ทามกลาง
กายมนษุยแรกปฏสินธเิปนกำเนดิธาตธุรรมเดมิ เลก็เทาหยาดน้ำมนังาอนัใส
ทีต่ดิปลายขนจามร ีอนับรุษุผมูกีำลงัสลดัเสยีแลว ๗ ครัง้  กเ็กดิข้ึนดวย
กอนทกุข ๔ ชัน้   ฐานที ่๓ เบือ้งปลาย  กายมนษุยทีเ่จรญิข้ึนตัง้แตปฏสินธิ
แลวมา กเ็จรญิขึน้ดวยกอนทกุขทัง้ ๔ คอื กายกเ็ปนทกุข  ใจกเ็ปนทกุข
ดวงจิตกเ็ปนทกุข  ดวงวิญญาณกเ็ปนทกุข

สมทุยั  กายทพิยเปนตวัเหตใุหเกิดทกุขฝายเดยีว  ใหเกดิทกุขใน ๓
สถาน   ฐานที ่๑ เบือ้งตน  กายทพิยเกดิดวยดวงกลมของสมทุยั  ซึง่เปน
ตวัเหตใุหทกุขเกดิ  ซอนอยใูนกลางทกุข  ดวงกลมของสมทุยันัน้ซอนกนัอยู
๔ ชัน้ คอื กาย ชัน้ ๑,  เนือ้หวัใจ ชัน้ ๑,  ดวงจิต ชัน้ ๑,  ดวงวิญญาณ ชัน้ ๑
ฐานที ่๒ ทามกลาง  กายทพิยแรกปฏสินธเิปนกำเนดิธาตธุรรมเดมิ กเ็ปน
ตวัเหตใุหทกุขเกดิ   ฐานที ่๓ เบือ้งปลาย  กายทพิยทีเ่จรญิข้ึนตัง้แตปฏสินธิ
แลวมา กเ็ปนตวัเหตใุหทกุขเกดิเรือ่ยมาเปนลำดบั  แลวกเ็จรญิโตข้ึนดวยกอน
สมทุยัทัง้ ๔  คอื กายกเ็ปนสมทุยั  เนือ้หวัใจกเ็ปนสมทุยั  ดวงจติกเ็ปน
สมทุยั  ดวงวิญญาณกเ็ปนสมทุยั

นโิรธ เปนกายปฐมวญิญาณหยาบ  เปนเหตขุองกายทพิย  กายทพิย
เปนผล  กายปฐมวญิญาณหยาบเปนเหต ุใหเกดิผลในที ่๓ สถาน  คอื  ฐาน
ที ่๑ เบือ้งตน  กายปฐมวญิญาณหยาบเกดิข้ึนดวยดวงกลมใสสะอาดบรสิทุธิ์
ของนโิรธ  ซึง่เปนตวัเหตใุหเกิดผล คอืสมทุยักายทพิย  ซอนอยใูนดวงกลม
ของสมทุยั  ดวงกลมใสของนโิรธนัน้ซอนกนัอย ู๔ ชัน้  คอื  กาย ชัน้ ๑,
เนือ้หวัใจ ชัน้ ๑,  ดวงจิต ชัน้ ๑,  ดวงวญิญาณ ชัน้ ๑   ฐานที ่๒ ทามกลาง
กายปฐมวญิญาณหยาบแรกปฏสินธเิปนกำเนดิธาตธุรรมเดมิ  กเ็ปนตวัเหตุ
ใหเกดิสมทุยักายทพิย   ฐานที ่๓ เบือ้งปลาย กายปฐมวญิญาณหยาบเจรญิ
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ขึน้ตัง้แตปฏสินธแิลวมา กเ็ปนตวัเหตใุหเกดิสมทุยักายทพิยเปนลำดบัเรือ่ย
มา  แลวกเ็จริญโตข้ึนดวยกอนนโิรธทัง้ ๔  คอื กายกเ็ปนนโิรธ  เนือ้หวัใจ
กเ็ปนนโิรธ  ดวงจิตกเ็ปนนโิรธ  ดวงวิญญาณก็เปนนโิรธ

แลวพจิารณากายเหลานัน้เปนพระไตรลกัษณ  คอื กายมนษุย กาย
ทพิย กายปฐมวญิญาณหยาบ  กายปฐมวญิญาณละเอยีด  ทัง้ ๔ กายนี้
ตกอยใูนภาวะเปน อนจิจฺ ํ ทกุขฺ ํ อนตตฺา  เพราะเปนโลกยิะ  ยงัตกอยู
ในกองกเิลสเครือ่งเศราหมองขนุมวั  ยงัวนเวยีนอยใูนโลก  ยงัไมพน
โลกไปได  จงึเปนกายทีต่กอยใูนความเปน อนจิจฺ ํ ทกุขฺ ํ อนตตฺา

สวน กายธรรม และ กายธรรมละเอยีดๆๆๆ ยิง่ๆ ขึน้ไปทกุๆ กาย
นัน้ เปนกายโลกตุตระ ไดพนจากโลกไปแลว  ไมมกีเิลสเครือ่งเศราหมอง
ขนุมวั  เปนกายบรสิทุธิใ์สสะอาด ปราศจากเครือ่งเศราหมองคอืกเิลส
จงึเปนกายทีต่กอยใูนความเปน นจิจฺ ํ สขุ ํ อตตฺา  ขามพนจากโลก เทีย่งแท

กายมนษุยเปนทกุขนัน้เพราะอะไร   กเ็พราะอปุาทานความยดึมัน่
ถอืมัน่ในขนัธ ๕ วา เปนเรา เปนของเรา  จงึเรียกวา รปูปูาทานกัขนัโธ
เวทนูปาทานักขันโธ  สัญูปาทานักขันโธ  สังขารูปาทานักขันโธ
วญิญาณปูาทานกัขนัโธ  นัน้กค็อื  ในรูป กม็เีหน็ จำ คดิ รู,  ในเวทนา ก็มี
เหน็ จำ คดิ รู,  ในสญัญา กม็เีหน็ จำ คดิ รู,  ในสงัขาร กม็เีหน็ จำ คดิ รู,
ในวญิญาณ กม็เีหน็ จำ คดิ รู,  อปุาทานเปนตวัทกุข  หรอื ขนัธ ๕ เปน
ตวัทกุข  หรอืวา เหน็ จำ คดิ ร ูเปนตวัทกุข

เหน็ จำ คดิ ร ูทัง้ ๔ อยางนีแ้หละเปนตวัทกุข  อธบิายคอืวา  เหน็
จำ คดิ ร ูทัง้ ๔ นี ้ เมือ่เกดิขึน้ เจริญขึน้ และตัง้อยไูด  กเ็พราะอาศยัสมทุยั
คอื เหน็ จำ คดิ ร ูทัง้ ๔ นีเ้ปนตวัทกุข ซอนหมุอยชูัน้นอก สมทุยัซอนหมุอยู
ชัน้ใน  รกัษาชัน้นอกไวใหเจรญิ  ตัง้อยใูนกลางขนัธ ๕     ขนัธ ๕ เปนดจุ
ดงัวาบานเรอืนเปนทีอ่ยอูาศยั   สวนเหน็ จำ คดิ ร ูเปนดจุดงัวาบคุคลผู
อาศยับานเรอืนอย ู  อปุาทานเปนผยูดึมัน่ถอืมัน่ในขนัธ ๕ กลาวคอื บาน
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เรอืนทีอ่ยอูาศยันัน้วา เปนเรา เปนของแหงเรา  กถ็าบานเรอืนทีอ่ยอูาศยั
กลาวคอืขนัธ ๕ นีเ้ปนอยางใดขึน้แลว  บคุคลผอูาศยั คอื เหน็ จำ คดิ ร ูนัน้
กจ็ำเปนตองไดรบัความกระทบกระเทอืนไปดวย  กลาวคอื เกดิทกุขขึน้ทนัที
เพราะอปุาทานผยูดึถอืวาบานเรอืนของเรา จงึไดเกดิทกุขขึน้   แตทกุขที่
เกดิขึน้นี ้  กไ็ดแตเพียงกำหนดรไูววาเปนทกุขเทานัน้  จะดบัทกุขยงัไมได
กไ็ดแตรไูววาเปนทกุขเทานัน้

ถาจะดบัทกุขจะตองละสมทุยัเสยีกอน ทกุขจงึจะดบั  เพราะทกุขเกดิ
ขึน้และตัง้อยไูดกเ็พราะอาศยัสมทุยัเปนเหต ุ  คอื ทกุขหมุซอนอยชูัน้นอก
สมทุยัซอนอยชูัน้ใน   ชัน้นอกจงึจะเจรญิอยไูด กเ็พราะอาศยัชัน้ในรกัษา
ถาชัน้ในซึง่เปนใจกลางดบั  ชัน้นอกซึง่เปนดงัเหมอืนเปลอืกหมุอยกูต็องดบั
ดวย  เพราะเหตนุัน้  การดบัทกุข ตองดบัสมทุยัซึง่เปนตวัเหตเุสยีกอน
ทกุขซึง่เปนตวัผลจึงจะดบัตาม

ตวัทกุขทีล่ะเอยีดนัน้เปนดวงกลม ๔ ชัน้ หมุซอนอยชูัน้นอกของสมทุยั
ในกลางขนัธ ๕ ในพดืเดมิหรอืในกำเนดิธาตธุรรมเดมิ  ทกุขดวงนัน้ขยาย
เปนสวนหยาบอยางกลางออกมา กม็าเปนปฏสินธกิำเนดิเดมิของกายมนษุย
๔ ชัน้ คอื เปนกายชัน้ ๑,  เนือ้หวัใจ ชัน้ ๑,  ดวงจิต ชัน้ ๑, ดวงวญิญาณ
ชัน้ ๑   คอืทัง้ ๔ ชัน้นัน้ ไมใชอืน่ไกล  เหน็ จำ คดิ ร ูทัง้ ๔ นีเ้อง

ทกุขดวงละเอยีดในกำเนดิเดมินัน้ ขยายเปนสวนหยาบเบือ้งปลายออก
มาอกี  กม็าเกิดเปนรางกายใหญโต เจรญิขึน้  นบัตัง้แตคลอดจากครรภ
มารดามาแลว  เปนกายมนษุย ๔ ชัน้  กค็อื เหน็ จำ คดิ ร ูนีเ้อง  ขยายเปน
กาย ชัน้ ๑,  เนือ้หวัใจ ชัน้ ๑,  ดวงจิต ชัน้ ๑,  ดวงวญิญาณ ชัน้ ๑  ตวัสมทุยั
เบือ้งตนสวนทีล่ะเอยีดนัน้ เปนดวงกลมใส ๔ ชัน้  หมุซอนอยชูัน้ในของทกุข
ในกลางขนัธ ๕  ในกำเนดิธาตธุรรมเดมิ

ดวงสมทุยัเบือ้งตนสวนละเอยีดนัน้ เปนดวงกลมใส ๔ ชัน้  หมุซอน
อยชูัน้ในของดวงทกุข  ในกลางขนัธ ๕ ในกำเนดิธาตธุรรมเดมิ
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ดวงสมทุยัทีล่ะเอยีด ๔ ชัน้นัน้ ขยายเปนสวนหยาบอยางกลางออก
มาอกี กม็าเปนกำเนดิปฏสินธ ิ กำเนดิธาตธุรรมเดมิของกายทพิย ๔ ชัน้   ๔
นัน้นัน้ไมใชอืน่ไกล  คอื เหน็ จำ คดิ ร ู ทัง้ ๔ นีเ่อง คอื เหน็กเ็ปนสวนของ
กาย ชัน้ ๑,  จำ กเ็ปนสวนของเนือ้หวัใจ ชัน้ ๑,  คดิ กเ็ปนสวนของดวงจติ
ชัน้ ๑,  ร ูกเ็ปนสวนของดวงวญิญาณ ชัน้ ๑

ดวงสมทุยัทีล่ะเอยีด ๔ ชัน้นัน้  ขยายเปนสวนหยาบเบือ้งปลายออก
มาอีก  ก็มาเกิดเปนรางกายใหญโตเจริญขึ้นนับแตปฏิสนธิ  แลวมาเปน
กายทพิย ๔ ชัน้ กค็อื เหน็ จำ คดิ ร ูนีเ่อง  เหน็กม็าเปนกาย ชัน้ ๑,  จำ กม็า
เปนเนือ้หวัใจ ชัน้ ๑,  คดิ กม็าเปนดวงจติ ชัน้ ๑,  ร ูกม็าเปนดวงวญิญาณ
ชัน้ ๑

สวน รปู รส กลิน่ เสยีง โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ  ๖ อยางนี ้ เปนของ
ทพิย เพราะเกดิขึน้แลวกด็บัหายไป ทิง้ไวแตความยนิดยีนิราย ใหปรากฏอยู
เทานั้น

ความอยากได อยากพน ทีเ่รยีกวา ดิน้รนทะยานอยากนัน้ เรยีกวา
“ตณัหา” ความอยากไดวตัถกุามและกเิลสกามอนัยงัไมได และความหมกมนุ
อยใูนวตัถกุามและกเิลสกามอนัไดมาแลว จดัเปน กามตัณหา    ความอยาก
ม ีอยากเปน และความอยากเปนนัน่เปนนี ่จัดเปน ภวตณัหา     ความไม
อยากใหสิง่ทีไ่ดมาแลวและสิง่ทีม่อียเูปนอย ูไมอยากใหละลายดบัสญูหายไป
เสยี จดัเปน วภิวตณัหา

ตณัหาทัง้ ๓ นี ้  มอียใูนกอนกายทพิย เพราะเหตนุัน้ สิง่ทีเ่ปนทพิย
กค็อื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ เหลานีจ้งึเตม็ไปดวยตณัหา
และชมุโชกสดชืน่ไปดวยตณัหา

- ทกุข  เมือ่เหน็ จำ คดิ ร ูของทพิยเปนตวัตณัหาและเปนตวัเหตแุลว
เหน็ จำ คดิ ร ูของกายมนษุยซึง่เปนตวัทกุข กเ็ปนตวัผล   เมือ่จะดบัทกุข
กต็องดบัสมทุยักายทพิยซึง่ซอนอยชูัน้ในของดวงทกุข  แลวดวงทกุขซึง่ซอน
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อยชูัน้นอกดจุดงัวาเปลอืกจงึจะดบัตาม
- สมทุยั คอื กายทพิย เปนเหตใุหเกดิทกุขคอืกายมนษุย  กายมนษุย

เปนผล
- นโิรธ  คอื กายปฐมวญิญาณ  เปนเหตใุหเกดิกายทพิย   กายทพิย

เปนผล
เมือ่กายปฐมวญิญาณซึง่เปนตัวเหตดุบั กายทพิยซึง่เปนตวัผล กด็บัตาม

ดวยกายทพิยซึง่เปนตวัเหตขุองทกุขดบักายมนษุย ซึง่เปนตวัผล กด็บั
- มรรค เปน กายธรรม  เปนเหตเุพงเผากายทัง้ ๔ ขางตน ใหดบั

ยอนเขาไปเปนลำดบั  คอื ดบักายที ่๔ (กายมนษุย) แลว  กายที ่๓ (กายทพิย)
กด็บัตาม,  กายที ่๓ ดบัแลว กายที ่๒ (กายปฐมวญิญาณหยาบ ไดแก กาย
รปูพรหม) กด็บัตามกนั, กายที ่๒ ดบัแลว กายที ่๑ (กายปฐมวญิญาณละเอยีด
ไดแก กายอรปูพรหม) กด็บัตาม   เปนเหตใุหเพงเผากายทัง้ ๓  ใหดบัในที่
๓ สถาน คอื   ฐานที ่๑ เบือ้งตน

กายธรรมเกดิขึน้ดวยดวงกลมใสสะอาดของมรรค ซึง่ซอนอยกูลางของ
นโิรธ  ดวงกลมนัน้มซีอนกนัอย ู๔ ชัน้ คอื เปนกายชัน้ ๑ เนือ้หวัใจ ชัน้ ๑
ดวงจติ ชัน้ ๑  ดวงวญิญาณ ชัน้ ๑ สำหรบัเพงเผา (ทำลายลาง) กาย
ปฐมวญิญาณหยาบใหดบัสิน้เชือ้เปนนโิรธ  ฐานที ่๒ ทามกลาง  กายธรรม
แรกปฏิสนธิเปนกำเนิดธาตุธรรมเดิมมา  ก็เปนเหตุทำลายลางกาย
ปฐมวญิญาณหยาบ ใหดบัสิน้เชือ้ไปเปนนโิรธ ฐานที ่๓ เบือ้งปลาย กาย
ธรรมเจริญขึ้น ตั้งแตปฏิสนธิแลว ก็เปนเหตุเพงเผาทำลายลางกาย
ปฐมวญิญาณหยาบ ใหดบัสิน้เชือ้เปนนโิรธ เปนลำดบัเรือ่ยมา  แลวกเ็จรญิ
โตขึน้ดวยกอนมรรคทัง้ ๔ คอื กายกเ็ปนมรรค  เนือ้หวัใจกเ็ปนมรรค  ดวง
จติกเ็ปนมรรค  ดวงวญิญาณกเ็ปนมรรค

การทีร่เูหน็จรงิวา ทกุขสจัเปนทกุขจรงิ   สมทุยัสจัเปนเหตใุหเกดิทกุข
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จรงิ นโิรธสจั ดบัทกุขไดจรงิ มรรคสจั เปนขอปฏบิตัใิหถงึความดบัทกุขได
จรงิ  การรจูรงิเหน็จรงิ (ในอรยิสจั ๔) เชนนี ้ มชีือ่เรยีกวา สจัจญาณ

ทกุขสจั เปนของควรกำหนดรไูววาเปนทกุข   สมทุยัสจั เปนของควร
ละเสยี   นโิรธสจั เปนของควรกระทำใหแจง   มรรคสจั เปนของควรทำให
ทวมีากขึน้    การกำหนดรใูนอรยิสจั ๔ เชนนี ้มชีือ่เรยีกวา กจิจญาณ

ทกุขสจั กไ็ดกำหนดรแูลววาเปนทกุข   สมทุยัสจั กไ็ดละเสยีแลว   นโิรธ
สจั กไ็ดทำใหแจงแลว   มรรคสจั กไ็ดเจริญทบัทวใีหมากข้ึนแลว    การ
ทำแลว รแูลว ในอรยิสจั ๔ เชนนี ้มชีือ่เรยีกวา กตญาณ

อรยิสจั ๔ นัน้  มปีรวิฏัรอบ ๓  มอีาการ ๑๒   คอื อรยิสจัขอหนึง่ๆ
กม็ปีรวิฏัรอบ ๓  คอื ม ีสจัจญาณ  กจิจญาณ  กตญาณ เหมอืนกนัทัง้ ๔
อรยิสจั   อรยิสจั ๔ สามหน  จงึเปน ๑๒  เรยีกวา ปรวิฏัเวยีนไปในสจัจะ
ละ ๓ๆ  จงึเปนอาการ ๑๒ ดงันี้

ทกุขสจั กายมนษุยเปนผล สมทุยัสจั กายทพิยเปนเหตุ
สมทุยัสจั กายทพิยเปนผล นโิรธสจั กายปฐมวญิญาณเปนเหตุ

๑๐.๗  โพชฌงค ๗

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา ไดตรสัการพจิารณาธรรมในธรรมคอืโพชฌงค ไวดงันี้
“ปนุ  จปร ํ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ  ธมเฺมส ุธมมฺานปุสสฺ ี  วหิรต ิ  สตตฺสุ

โพชฺฌงเฺคส.ุ   กถฺจ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ ธมเฺมสุ  ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต ิ สตตฺสุ
โพชฺฌงเฺคส.ุ

อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ  สนตฺ ํวา อชฌฺตตฺ ํสตสิมโฺพชฌฺงคฺ ํ ‘อตถฺ ิ เม
อชฌฺตตฺ ํสตสิมโฺพชฺฌงโฺคต ิ ปชานาต.ิ   อสนตฺ ํวา อชฌฺตตฺ ํ สตสิมโฺพชฺฌงคฺํ
‘นตถฺ ิ เม  อชฌฺตตฺ ํ สตสิมโฺพชฌฺงโฺคต ิ ปชานาต.ิ   ยถา จ  อนปุปฺนนฺสสฺ
สตสิมโฺพชฺฌงคฺสสฺ  อปุปฺาโท โหต ิ ตจฺ  ปชานาต.ิ   ยถา จ  อปุปฺนนฺสสฺ
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สตสิมโฺพชฺฌงคฺสสฺ  ภาวนาปารปิรู ิ โหต ิ  ตจฺ  ปชานาต.ิ
สนตฺ ํวา  อชฌฺตตฺ ํ ธมมฺวจิยสมโฺพชฌฺงคฺ ํ...
สนตฺ ํวา  อชฌฺตตฺ ํ วริยิสมโพชฌฺงคฺ ํ...
สนตฺ ํวา  อชฌฺตตฺ ํ ปตสิมโฺพชฌฺงคฺ ํ...
สนตฺ ํวา  อชฌฺตตฺ ํปสสฺทธฺสิมโฺพชฺฌงคฺ ํ...
สนตฺ ํวา  อชฌฺตตฺ ํ สมาธสิมโฺพชฌฺงคฺ ํ...
สนตฺ ํวา อชฌฺตตฺ ํอเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงคฺ ํ  ‘อตถฺ ิเม อชฌฺตตฺ ํ อเุปกขฺา-

สมโฺพชฌฺงโฺคติ
ปชานาต.ิ   อสนตฺ ํวา อชฌฺตตฺ ํอเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงคฺ ํ ‘นตถฺ ิเม  อชฌฺตตฺํ

อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงโฺคต ิ  ปชานาต.ิ   ยถา  จ  อนปุปฺนนฺสสฺ  อเุปกขฺา-
สมโฺพชฌฺงคฺสสฺ     อปุปฺาโท โหต ิ ตจฺ ปชานาต.ิ   ยถา  จ  อปุปฺนนฺสสฺ
อเุปกขฺาสมโฺพชฺฌงคฺสสฺ  ภาวนาปารปิรู ิ โหต ิ   ตจฺ  ปชานาต.ิ

อติ ิ อชฌฺตตฺ ํวา ธมเฺมส ุธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต.ิ พหทิธฺา วา ธมเฺมสุ
ธมมฺานปุสสฺ ี  วหิรต.ิ   อชฌฺตตฺพหทิธฺา วา  ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต.ิ
สมทุยธมมฺานปุสสฺ ีวา     ธมเฺมส ุ วหิรต.ิ   วยธมมฺานปุสสฺ ีวา  ธมเฺมสุ
วหิรต.ิ สมทุยวยธมมฺานปุสสฺ ีวา  ธมเฺมส ุ วหิรต.ิ   ‘อตถฺ ิ  ธมมฺาต ิวา
ปนสสฺ  สต ิปจจฺปุฏฐติา  โหต ิ ยาวเทว  ญาณมตตฺาย  ปฏสิสฺตมิตตฺาย.   อนิ
สสฺโิต  จ  วหิรต ิ  น  จ  กิจฺ ิ โลเก  อปุาทยิต.ิ

เอวมปฺ  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต ิ สตตฺสุ
โพชฺฌงฺเคสุ.”๖๐

แปลความวา
“ภิกษุทั้งหลาย  อีกขอหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ

โพชฌงค ๗.   ภกิษพุจิารณาเหน็ธรรมในธรรมคอืโพชฌงค ๗ อยางไรเลา.

๖๐  พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั  เลมที ่๑๐  ทฆีนกิาย  มหาวรรค  ขอ ๒๙๓  หนา ๓๓๙-๓๔๐.
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ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อสติสัมโพชฌงคมีอยูภายในจิต ยอมรูชัดวา
‘สตสิมัโพชฌงคมอีย ูณ ภายในจติของเรา. หรอืเมือ่สตสิมัโพชฌงคไมมอียู
ภายในจติ ยอมรชูดัวา  ‘สตสิมัโพชฌงค  ไมมอีย ูณ ภายในจติของเรา.
อนึง่  สตสิมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิจะเกดิขึน้ดวยประการใด  ยอมรชูดัประการ
นัน้ดวย.   สตสิมัโพชฌงคทีเ่กดิขึน้แลว จะเจรญิบรบิรูณดวยประการใด  ยอม
รชูดัประการนัน้ดวย.

อกีอยางหนึง่  เมือ่ธมัมวจิยสมัโพชฌงค มอียภูายในจติ ...
อกีอยางหนึง่  เม่ือวริยิสมัโพชฌงค มอียภูายในจติ ...
อกีอยางหนึง่  เมือ่ปตสิมัโพชฌงค มอียภูายในจติ ...
อกีอยางหนึง่  เมือ่ปสสทัธสิมัโพชฌงค มอียภูายในจติ ...
อกีอยางหนึง่  เมือ่สมาธสิมัโพชฌงค มอียภูายในจติ ...
อกีอยางหนึง่   เมือ่อเุบกขาสมัโพชฌงค  มอียภูายในจติ  ยอมรชูดัวา

‘อเุบกขา
สมัโพชฌงค มอีย ูณ ภายในจติของเรา.  หรอืเมือ่อเุบกขาสมัโพชฌงค

ไมมอียภูายในจติ ยอมรชูดัวา   ‘อเุบกขาสมัโพชฌงค ไมมอีย ูณ ภายในจติ
ของเรา.

อนึง่ อเุบกขาสมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิจะเกดิขึน้ดวยประการใด  ยอมรู
ชดัประการนัน้ดวย. อเุบกขาสมัโพชฌงคทีเ่กิดขึน้แลว จะเจรญิบรบิรูณดวย
ประการใด  ยอมรชูดัประการนัน้ ดวย  ดงัพรรณนาฉะนี.้

ภกิษยุอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายในบาง.   พจิารณาเหน็ธรรม
ในธรรมภายนอกบาง.   พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้ภายในทัง้ภายนอก
บาง.   พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิข้ึนในธรรมบาง.   พจิารณาเหน็
ธรรมคอืความเสือ่มในธรรมบาง.  พจิารณาเหน็ธรรมคอืทัง้ความเกดิขึน้และ
ความเสือ่มในธรรมบาง  ยอมอย.ู
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อกีอยางหนึง่  สตขิองเธอทีต่ัง้มัน่อยวูา ‘ธรรมมอียู’ กเ็พยีงแตสกัวารู
สกัวาอาศยัระลกึเทานัน้. เธอเปนผอูนัตณัหาและทฏิฐิไมอาศยัอยแูลว และ
ไมถอืมัน่อะไรๆ ในโลก.

ภกิษทุัง้หลาย อยางนีแ้ล  ภกิษชุือ่วา พจิารณาเหน็ธรรมในธรรม คอื
โพชฌงค ๗ อย.ู”

พระเดชพระคณุ หลวงพอวดัปากน้ำ  ไดแสดงพระธรรมเทศนาเรือ่ง “โพชฌงคปรติร”๖๑

ไวดังตอไปนี้
นโม  ตสสฺ  ภควโต  อรหโต  สมมฺาสมพฺทุธฺสสฺ.
นโม  ตสสฺ  ภควโต  อรหโต  สมมฺาสมพฺทุธฺสสฺ.
นโม  ตสสฺ  ภควโต  อรหโต  สมมฺาสมพฺทุธฺสสฺ.

ยโตห ํ ภคนิ ิ อรยิาย  ชาตยิา  ชาโต  นาภชิานาม ิ สจฺจิจฺ  ปาณํ
ชวีติา  โวโรเปตา.   เตน  สจเฺจน  โสตถฺ ิ เต  โหต ุ โสตถฺ ิ คพภฺสสฺ.

โพชฌฺงโฺค  สตสิงขฺาโต ธมมฺาน ํ วจิโย  ตถา
วริยิมปฺตปิสสฺทธฺ-ิ โพชฌฺงคฺา  จ  ตถาปเร
สมาธเุปกขฺโพชฌฺงคฺา สตเฺต  เต  สพพฺทสสฺนิา
มนุนิา  สมมฺทกขฺาตา ภาวติา  พหลุกีตา
สวํตตฺนตฺ ิ อภิญฺาย นพิพฺานาย  จ  โพธยิา,
เอเตน  สจจฺวชเฺชน โสตถฺ ิ เต  โหต ุ สพพฺทา.
เอกสมฺ ึ สมเย  นาโถ โมคคฺลลฺานจฺ  กสสฺปํ
คลิาเน  ทกุขฺเิต  ทสิวฺา โพชฌฺงเฺค  สตตฺ  เทสยิ,
เต  จ  ต ํ อภนินทฺติวฺา โรคา  มจุจฺสึ ุ ตงฺขเณ
เอเตน  สจจฺวชเฺชน โสตถฺ ิ เต  โหต ุ สพพฺทา.
เอกทา  ธมมฺราชาป เคลเฺญนาภปิฬโิต
จนุทฺตเฺถเรน  ตเฺญว ภณาเปตวฺาน  สาทรํ

๖๐ หลวงพอวดัปากน้ำ  พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร)  ชวีประวตั ิผลงาน และรวมพระธรรมเทศนา ๖๓ กณัฑ: โรงพมิพ
เทคนคิ ๑๙,  พ.ศ.๒๕๒๘,  หนา ๓๖๘-๓๗๕
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สมโฺมทติวฺา  จ  อาพาธา ตมหฺา  วฏุฐาส ิ ฐานโส
เอเตน  สจจฺวชเฺชน โสตถฺ ิ เต  โหต ุ สพพฺทา.
ปหนีา  เต  จ  อาพาธา ตณิณฺนนฺมปฺ  มเหสนิํ
มคคฺาหตกเิลสา ว ปตตฺานปุปฺตตฺธิมมฺตํ,
เอเตน  สจจฺวชเฺชน โสตถฺ ิ เต  โหต ุ สพพฺทา.
ณ บดันี ้อาตมภาพจกัไดแสดงความจรงิความสตัย ซึง่ปรากฏชดัตาม

ตำรบัตำราอนัมมีาในโพชฌงคปรติร จะแสดงตามวาระพระบาล ีคลีค่วาม
เปนสยามภาษาตามมตยาธบิาย พอเปนเครือ่งปฏกิารสนองประคองศรทัธา
ประดบัสตปิญญาคณุสมบตัขิองทานผพูทุธบรษิทั ทัง้คฤหสัถบรรพชติบรรดา
มาสโมสร ในสถานทีน่ีท้กุถวนหนา

เริม่ตนธรรมเทศนาวา  ยโตห ํ ภคนิ ิ อรยิาย  ชาติยา  ชาโต    นาภิ
ชานาม ิ สจฺจิจฺ  ปาณํ  เปนอาท ิ นีเ้ปนคำของพระองัคลุมิาลเถระ*ทาน
แสดงไว   ทานเชดิความจรงิความสตัยของทาน ใหพทุธบรษิทัจำไวเปนเนติ
แบบแผน   เม่ือครัง้หนึง่  พระองัคลุมิาลเถระไปพบหญงิปวดครรภเตม็ที่
จะคลอดบตุร  แตมนัคลอดไมออก  มนัจะถงึกบัตาย  รองใหพระองัคลุมิา
ลเถระชวย  พระองัคลุมิาลเถระจงึไดเปลงวาจาชวยหญงิคลอดบตุรนัน้วา

ยโตห ํ ภคนิ ิ อรยิาย  ชาตยิา  ชาโต  นาภชิานาม ิ สจฺจิจฺ  ปาณํ
ชวีติา  โวโรเปตา   เตน  สจเฺจน  โสตถฺ ิ เต  โหต ุ โสตถฺ ิ คพภฺสสฺ.

แปลเปนสยามภาษาวา   นองหญงิ  ตัง้แตเราเกิดแลว โดยชาตเิปน
อรยิะ  นาภชิานามิ  ไมมใีจแกลงเลยทีจ่ะปลงสตัวทีม่ชีพีและชวีติ   ดวย
ความสตัยอนันี ้ขอความสวสัดจีงมแีกทาน  ขอความสวสัดจีงมแีกครรภของ
ทาน   พอขาดคำเทานี ้ หญงินัน้คลอดบตุรผลดุทเีดยีว หายจากทกุขภยักนั
การคลอดบตุร  เม่ือคลอดเสยีแลว มนักห็ายทกุขหายภยั  หายลำบากแก
มารดาผคูลอด  เหมอืนทองผกูถายอจุจาระไมออก  มนักเ็ดอืดรอนแกเจา
ของ  แตพอออกมาเสยีแลวกห็มดทกุขกนั  นีด้วยความสตัยอนันีแ้หละคลอด
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บตุรก็งายเตม็ท ี นีบ่ทตน
บทที ่๒  รองลงไป   นีพ่ระองคทรงรบัสัง่เองวา

โพชฌฺงโฺค  สตสิงขฺาโต ธมมฺาน ํ วจิโย  ตถา
วริยิมปฺตปิสสฺทธฺิ โพชฌฺงคฺา  จ  ตถาปเร
สมาธเุปกขฺโพชฌฺงคฺา สตเฺต เต สพพฺทสสฺนิา
มุนนิา สมมฺทกขฺาตา ภาวติา พหลุกีตา
สวํตตฺนตฺ ิ อภิญฺาย นพิพฺานาย จ  โพธยิา
เอเตน สจจฺวชเฺชน โสตถฺ ิเต  โหต ุ สพพฺทา.
แปลเปนสยามภาษาวา  โพชฌงค ๗ ประการ คอื สตสิมัโพชฌงค

ประการหนึ่ง  ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ประการหนึ่ง  วิริยสัมโพชฌงค
ประการหนึง่  ปตสิมัโพชฌงคประการหนึง่ ปสสทัธสิมัโพชฌงคประการ
หนึง่       สมาธิ สมัโพชฌงคประการหนึง่  อเุบกขาสมัโพชฌงคประการ
หนึ่ง  เหลานี้ อันพระมุนีเจาผูทรงเห็นธรรมทั้งปวงกลาวไวชอบแลว
ภาวติา พหลุกีตา  อนับคุคลเจรญิทำใหมากแลว   สวํตตฺนตฺิ  ยอมเปนไป
พรอม  อภิฺญาย  เพือ่ความรยูิง่   นพิพฺานาย  เพือ่นพิพาน  โพธยิา  เพือ่
ความตรสัร ู  ดวยความสตัยอนันี ้ ดวยความกลาวสตัยอนันี ้ขอความสวสัดี
จงมแีกทานทกุเมือ่ นีเ่ปนบทตนของโพชฌงค

บทที ่๒  รองลงไป

เอกสมฺ ึ สมเย นาโถ โมคคฺลลฺานจฺ กสสฺปํ
คลิาเน  ทกุขฺเิต  ทสิวฺา โพชฺฌงเฺค  สตตฺ  เทสยิ
เต  จ  ต ํ อภนินทฺติวฺา โรคา  มจุจฺสึ ุ ตงฺขเณ
เอเตน  สจจฺวชเฺชน โสตถฺ ิเต โหต ุสพพฺทา.
เอกสมฺ ึสมเย ในสมยัอนัหนึง่   นาโถ  พระโลกนาถเจา ทรงทอด

พระเนตรเหน็ พระโมคคลัลานะและพระกสัสปะอาพาธถงึซึง่ความเวทนาแลว
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ทรงแสดงโพชฌงคทัง้ ๗ ประการ  ทานทัง้ ๒ คอื พระโมคคลัลานะกบัพระ
กสัสปะยนิดภีาษติของพระผมูพีระภาคเจา  โรคกห็ายไปในขณะนัน้   ดวย
อำนาจความกลาวสตัยอนันี ้ ขอความสวสัดจีงมแีกทานในกาลทกุเมือ่

บทที ่๓  ตอไป

เอกทา  ธมมฺราชาป เคลเฺญนาภปิฬโิต
จนุทฺตเฺถเรน ตเฺญว ภณาเปตวฺาน  สาทรํ
สมโฺมทติวฺา  จ  อาพาธา ตมหฺา วฏุฐาส ิ ฐานโส
เอเตน  สจจฺวชเฺชน โสตถฺิ เต โหต ุสพพฺทา.
เอกทา  ครัง้หนึง่  ธมมฺราชาป  แมพระธรรมราชาคอืพระพทุธเจาผู

เปนเจาของธรรม  เคลฺเญนาภิปฬิโต  ผูอันอาพาธเบียดเบียนแลว
จนุทฺตเฺถเรน  ตเฺญว ภณาเปตวฺาน ทรงรบัสัง่ใหพระจนุทเถระแสดงซึง่
โพชฌงคนั้นแหละ  พระองคทรงสดับโพชฌงคเชนนั้นแลว ราเริงบันเทิง
พระทยั  อาพาธกห็ายไปโดยฐานะอนันัน้   เอเตน  สจจฺวชฺเชน  โสตถฺ ิ เต
โหต ุสพพฺทา   ดวยอำนาจความสตัยอนันี ้ ขอความสวสัดจีงมแีกทานทกุ
เมือ่

ปหนีา เต จ อาพาธา ตณิณฺนนฺมปฺ มเหสนิํ
มคคฺาหตกเิลสา ว ปตตฺานปุปฺตตฺธิมมฺตํ
เอเตน สจจฺวชเฺชน โสตถฺ ิเต โหต ุสพพฺทา.
ปหีนา เต จ อาพาธา อาพาธทั้งหลายเหลานั้น   ติณฺณนฺนมฺป

มเหสนิ ํมคคฺาหตกเิลสา ว ปตตฺานปุปฺตตฺธิมมฺตํ  อนัทานผแูสวงหาซึง่
คณุอนัยิง่ใหญทัง้ ๓ ทานละไดแลว  ถงึซึง่ความไมเกดิเปนธรรมดา  ดจุ
กเิลสอนัมรรคบำบดัแลว  หรอือนัมรรคกำจดัแลว   ดวยอำนาจสจัจวาจานี้
ขอความสวสัดจีงมแีกทานทกุเมือ่

นีแ่ปลมคธภาษาเปนสยามภาษาฟงเพยีงแคนี้
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ทานผแูปลบาลอีอกฟงเขาใจแลว แตวาผไูมไดเรยีนอรรถแปลแกไขยงั
ไมเขาใจ ตองอรรถาธบิายลงไปอกีชัน้หนึง่ ในบทตนวา พระองัคลุมิาลเถรเจา
ทานเปนผูกระทำบาปหยาบชามากนัก  กอนบวชในพระธรรมวินัยของ
พระศาสดา ฆามนษุยเสยี ๙๙๙ ชัน้ตนกท็ำดมีา ไดเลาเรยีนศกึษาวชิาจวน
จะสำเรจ็แลว ถกูอาจารยลงโทษ  จะทำลายชวีติเสยี  เกดิตองทำกรรมหยาบ
ชาลามก  เศราโศกเสยีใจเหมอืนกนั  ฆามนษุยเกอืบพนั ๙๙๙ คน  พระ
ทศพลเสด็จไปทรมานอังคุลิมาลโจรนั้นละพยศราย  กลับกลายบวชเปน
พระภิกษุในพระพุทธศาสนา ไดสำเร็จเปนพระอรหันต  ตัดกิเลสเปน
สมจุเฉทปหาน   ชาวบานชาวชองกลวักนันกั ขึน้ชือ่วาองัคลุมิาลโจรละก็
ซอนตวัซอนเนือ้ทเีดียว กลวัจะทำลายชวีติเสยี  กลวันกักลวัหนา กลวัยิง่
กวาเสอื ยิง่กวาแรดไปอกี

เพราะเหตวุา องัคลุมิาลโจรผนูีเ้ปนคนรายสำคญั  ถาวาจะฆาใครแลว
ไมกลวัใครทัง้นัน้  ฆาแลวตดัเอาองคลุไีปรอย  จะไปเรยีนวชิาเปนเจาโลก
เมือ่จำนนฤทธิพ์ระบรมศาสดา  เขายอมบวชในพระธรรมวนิยัของพระศาสดา
แลว บวชแลวไปบณิฑบาต  หญงิทองแกทองออนไมเขาใจ  พอไดยนิขาว
วาพระองคลุมิาลมาละกซ็อนเนือ้ซอนตวั วิง่ซกุวิง่ซอนกนั ไดขาววาหญงิทอง
แกลอดชองรัว้ ลกูทะลกัออกมาทเีดยีว ดวยกลวัพระองคลุมิาล   คราวนี้
ทานไปในทีส่มควร หญงิทีก่ำลงัจะคลอดบตุรอยนูัน่หนไีมพน ไปไมได  กร็อง
ใหองคลุมิาลชวย

พระองคลุมิาลเปนพระอรหนัตแลว  สงสารหญงิทีก่ำลงัคลอดบตุรนัน้
กก็ลาวคำสตัยคำจรงิขึน้วา

ยโตห ํภคนิิ วา  นองหญงิ กาลใดเมือ่ไดเกดิแลวโดยชาตเิปนอรยิะ
ไมมีความแกลงปลงสัตวจากชีวิตเลย ดวยความกลาวสัตยอันนี้
ขอความสวัสดีจงมีแกทาน  ขอความสวัสดีจงมีแกครรภของทาน
ขาดคำเทานี ้หญงินัน้กค็ลอดบตุรผลดุทเีดยีว
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นีย่กขอไหน ใหจำไวเปนตำรบัตำรา เปนภกิษกุด็ ีเปนอบุาสกอบุาสกิา
กด็ ีในพระธรรมวนิยัของพระศาสดา ในศาสนาของพระพทุธเจา นีเ้ปนคำของ
พระอรหนัต พระองคลุมิาลทานเปนพระอรหนัตเสยีแลว ทานจะกลาวถอย
คำวา ตัง้แตทานเกดิมา ไมไดฆาสตัวเลยนะ ไมไดมใีจแกลงฆาสตัวเลยนะ
ทานกลาวไมได [เพราะ] ทานเปนคนรายมา เพิง่กลบัมาเปนคนดเีมือ่ไดสำเรจ็
เปนพระอรหนัตแลว เมือ่เกดิเปนพระอรหนัตแลว ทานจงึไดชีช้ดัวา จำเดมิ
แตเราเกิดแลวโดยชาตเิปนอรยิะ  ไมมคีวามแกลง[คอืเจตนา]ปลงสตัวจาก
ชวีติเลย  นีค่วามจรงิของทาน  ทานยกเอาความจรงิอนันีแ้หละขึน้เชดิ  ที่
ทานเปนผปูระเสรฐิ เปนอรยิบคุคลในธรรมวนิยัของพระศาสดา ขอความจรงิ
อนันีแ้หละจงบนัดาลเถดิ   ทานขอความจรงิอนันี ้อธษิฐานดวยความจรงิ
อนันี ้  พอขาดคำของทานเทานัน้  ลกูคลอดทนัท ี นีค่วามสตัยยกความจรงิ
ขึน้พดู

ไมใชแตพระองคุลิมาลเทานั้นที่ยกความจริงขึ้นพูด   หญิงแพศยา
ทำฤทธิท์ำเดชได ยกความจรงิขึน้พดูเหมอืนกนั   หญงิแพศยาคนหนึง่  พระ
เจาแผนดนิยกพยหุเสนาไปพกัอยทูีแ่มน้ำใหญ วายขามก็จะไมพน  น้ำไหล
เช่ียวเปนฟองไหลหลปราดทเีดยีว   เมือ่เขาตัง้พลบัพลาใหพกัอยทูีค่นัแมน้ำ
ใหญเชนนัน้  ทานทรงดำรวิา แมน้ำใหญไหลเชีย่วขนาดนี ้ จะมใีครผใูดผู
หนึ่งอาจสามารถจะทำให น้ำไหล  กลับไดบาง ทรงดำริดังนี้ รับสั่งแก
มหาดเลก็เดก็ชายของพระองค มหาดเลก็เดก็ชายของพระองคกไ็ปเทีย่วปาว
รองหาวา ผใูดใครผหูนึง่อาจสามารถทำใหน้ำในแมน้ำนีไ้หลกลบัขึน้ไดบาง

หญงิแพศยาคนหนึง่รบัทเีดยีววา ฉนัเอง จะทำใหน้ำไหลกลบัได เพราะ
นางเปนแพศยากจ็รงิ มัน่ใจวา ชายคนใด ไมวาชัน้สงู ชัน้กลาง ชัน้ต่ำ ให
เงนิเพยีงงคาบาทหนึง่ ปฏบิตัเิพยีงเทานี ้ ใหเงนิคา ๒ บาทปฏบิตัเิพยีงเทา
นี ้ ๓ บาทปฏบิตัเิพยีงเทานี ้ พอแกคาของเงนิเทานัน้เหมอืนกนั ไมไดขาด
ตกบกพรอง ไมวาชัน้สงู ชัน้กลาง ชัน้ต่ำ  ไมเลอืกทีร่กัมกัทีช่งั ทำไปตาม
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หนาทีข่องตวั ความสตัยมอียางนี ้นางเมือ่ราชบรุษุพาไปเฝาพระเจาแผนดนิ
พระเจาแผนดนิทรงรบัสัง่วา เจาหรอื อาจจะทำใหน้ำไหลกลบัได พะยะคะ
หมอมฉนัอาจสามารถจะทำใหน้ำไหลกลบัได เจาจะตองการอะไร ธปูเทยีน
ดอกไมจะหาให ถาเจาทำน้ำใหไหลกลับได ตามคำกลาวของเจาแลว เรา
จะรางวลัใหหนกัมอืทเีดยีว ถาวาเจาทำน้ำใหไหลกลบัไมได เจาจะมโีทษหนกั
ทเีดยีว

นางจดุธปูเทยีนตัง้สตัยาธษิฐานหนัหนาไปทางดานแมน้ำ ยกเอาความ
มสตัยนัน่เองอธษิฐานวา

เดชะปุญญาภินิหารความสัตยความจริงของหมอมฉัน ได
สัง่สมอบรมมาตัง้แตเปนหญงิแพศยา ไดปฏบิตัชิายผใูดผหูนึง่ ทีม่าหา
ขาพเจา  ขาพเจาปฏบิตัโิดยควรคาแกบาทหนึง่  ควรแก ๒ บาท  ควรแก
๓ บาท  ตามหนาที ่ ความจรงิทำอยดูงันี ้ ไมไดเคลือ่นคลาดไปแตอยางใด
อยางหนึ่ง ถาวาความสัตยจริงอันนี้ของหมอมฉันจริงดังหมอมฉัน
อธษิฐานดงันีแ้ลว ขออำนาจความสตัยนี ้จงบนัดาลใหน้ำไหลกลบัโดย
ฉบัพลนัเถดิ

 พออธษิฐานขาดคำเทานัน้ น้ำไหลกลบัอ ู ไหลลงเชีย่วเทาใด  กไ็หล
ขึน้นเชีย่วเทานัน้เหมอืนกนั พอกนัทเีดยีว พระเจาแผนดนิเหน็อศัจรรยเชน
นัน้กใ็หเครือ่งรางวลัแกหญงิแพศยานัน่อยางพอใจ ใหเปนนายหญงิแพศยา
ตอไป แลวกใ็หบานสวยสำหรบัพกัอาศยัอย ูไมขาดตกบกพรองใดๆ ละ เปน
สขุสำราญเบกิบานใจทเีดยีวหญงิแพศยาผนูัน้

นีค่วามสตัยโดยความชัว่ยงัเอาใชได สวนพระองคลุมิาลเถรเจานี ้ ทาน
ยกสตัยทีไ่ดบรรลพุระอรหนัตขึน้อธษิฐาน หญงิคลอดบตุรไมออก พอขาด
คำหญิงคลอดบุตรผลุดออกไป อัศจรรยอยางนี้  นี่ใชความสัตยอยางนี้
ตดิขัดเขาแลว  อยาเทีย่วใชเรือ่งเลอะๆ เหลวๆ บนผบีนเจา  นัน่ไมไดยนิได
ฟงธรรมของพระพทุธเจาพระอรหนัตเลย พวกนัน้ไมไดฟงธรรมของสตับรุษุ
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เลย ความเหน็จงึไดเลอะเทอะเหลวไหลเชนนัน้ ไมถกูหลกัฐาน [ไม] ถกูทาง
พทุธศาสนา ถาวารจูกัหลกัทางพระพทุธศาสนาแลว ตองยกความขึน้พดู
ความสตัยความจริง นัน่เปนขอสำคญั ถาความบรสิทุธิข์องศลีมอีย ู กต็อง
ยกความบรสิทุธิน์ัน่แหละขึน้พดู หรอืความบรสิทุธิข์องสมาธมิอีย ู กย็กความ
บรสิทุธิข์องสมาธขิึน้พดู ขึน้อธษิฐาน หรอืแมวาความจรงิของปญญามีอยู
กย็กความจรงิของปญญานัน้ขึน้อธษิฐาน   หรอืความสตัยความจรงิความ
ดอีนัใดทีท่ำไวแนนอนในใจของตวั  ใหยกเอาความดอีนันัน้แหละขึน้อธษิฐาน
ตัง้อกตัง้ใจบรรล ุ[ผานพน] ความตดิขัดทกุสิง่ทกุประการ ใหรจูกัหลกัฐาน
ดังนี้

นีใ่นเรือ่งพระองคลุมิาลเถรเจา เปนสาวกของพระบรมศาสดา  พระ
ศาสดาทรงรบัสัง่ไวในโพชฌงัคกถาหรอื โพชฌงคปรติร นัน้  ปรากฏวา
โพชฌงคทัง้ ๗ ประการ ตัง้แตสติจนกระทัง่อเุบกขาสมัโพชฌงค ทัง้ ๗
ประการเหลานีแ้หละ  อนัพระมนุเีจาผเูหน็ธรรมทัง้ส้ิน  ไดกลาวไวชอบ
แลว   ถาวาบคุคลใดเจรญิขึน้กระทำใหมากแลว  ยอมเปนไปเพือ่ความ
รยูิง่  เพือ่นพิพาน  เพือ่ความตรสัร ู  ความจรงิอนันี ้ ดวยความกลาวสตัย
อันนี้แหละ ขอความสวัสดีจงมีแกทาน ทุกเม่ือ ขอนี้เปนขอสำคัญ  สติ
สัมโพชฌงค  เราจะพึงปฏิบัติอยางไร จึงจะไดบรรลุมรรคผล สมมาด
ปรารถนา ธรรมวจิยสมัโพชฌงค วริยิสมัโพชฌงค ปตสิมัโพชฌงค ปสสทั
ธสิมัโพชฌงค  สมาธสิมัโพชฌงค  อเุบกขาสมัโพชฌงค

สตสิมัโพชฌงค เราตองเปนคนไมเผลอสตเิลย เอาสตนิิง่อยศูนูย
กลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุยนัน่ ตัง้สตติรงนัน้ ทำใจใหหยดุ ไม
หยดุกไ็มยอม ทำใหหยดุ ไมเผลอทเีดยีว ทำจนกระทัง่ใจหยดุได

นีเ่ปนตวัสตสิมัโพชฌงคแทๆ   ไมเผลอเลยทเีดยีว  ทีต่ัง้ทีห่มายหรอื
กลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย สะดอืทะลหุลงั ขวาทะลซุาย  กลาง
กั๊กนั่น
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ใจหยดุตรงนัน้   เมือ่ทำใจหยดุตรงนัน้  ไมเผลอสตทิเีดยีว  ระวงัใจ
หยดุนัน้ไว  นัง่กร็ะวงัใจหยดุ นอนกร็ะวงัใจหยดุ  เดนิกร็ะวงัใจหยดุ  ไม
เผลอเลย  นีแ่หละตวัสติสมัโพชฌงคแทๆ  จะตรสัรตูางๆ ได เพราะมี
สติสัมโพชฌงคอยูแลว

ธรรมวิจยสัมโพชฌงค เมื่อสติใจหยุดนิ่งอยูก็สอดสองอยู  ความ
ดคีวามชัว่จะเลด็ลอดเขามาทาไหน ความดจีะเลด็ลอดเขามา หรอืความชัว่
จะเลด็ลอดเขามา ความดลีอดเขามากท็ำใจใหหยดุ  ความชัว่ลอดเขามากท็ำ
ใจใหหยดุ  ด ีชัว่ ไมผองแผว ไมเอาใจใส  ไมกงัวล ไมหวงใย  หยดุระวงัไว
ไมใหเผลอกแ็ลวกนั นัน่เปนตวัสติวนิยัทีส่อดสองอย ูนัน่เปนธรรมวจิยสมั
โพชฌงค

วิริยสัมโพชฌงค เพียรรักษาใจหยุดนั้นไวไมใหหาย ไมใหเคลื่อน
ทีเดียว ไมเปนไปกับความยินดียินรายทีเดียว ความยินดียินรายเปนอภิ
ชฌาโทมนสั เลด็ลอดเขาไปกท็ำใจหยดุนัน่ใหเสยีพรรณไป ใหเสยีผวิไป  ไม
ใหหยดุเสยี ใหเขยือ้นไปเสยี ใหลอกแลกไปเสยี มวัไปชัว่ๆ ดีๆ  อย ูเสยีทา
เสยีทาง   เพราะฉะนัน้ตองมคีวามเพยีรกลัน่กลา รกัษาไวใหหยดุทาเดยีว
นีไ้ดชือ่วา วริยิสมัโพชฌงค  เปนองคที ่๓

ปตสิมัโพชฌงค  เมือ่ใจหยดุละกช็อบอกชอบใจ  ดอีกดใีจ  ราเรงิ
บนัเทงิใจ  อายนัน่ปต ิ ปตทิีใ่จหยดุนัน่  ปตไิมเคลือ่นจากหยดุเลย  หยดุ
นิง่อย ู นัน่ปตสิมัโพชฌงค  นีเ้ปนองคที ่๔

ปสสทัธสิมัโพชฌงค ปสสทัธ ิแปลวา ระงบัซ้ำ  หยดุในหยดุๆๆ  ไม
มถีอยยกนั พอหยดุกเ็ขากลางของใจทีห่ยดุนัน่  หยดุในหยดุ  หยดุใน
หยดุนัน่ทเีดยีว นัน่ปสสทัธิ ระงบัซ้ำเรือ่ยลงไป ใหแนนหนาลงไว ไมคลาด
เคลือ่น ปสสทัธิมัน่คงอยทูีใ่จหยดุนัน่ ไมไดเปนสอง เปนหนึง่ทเีดยีว  นัน่
เรยีกวา สมาธ ิทเีดยีวนัน่แหละ
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พอสมาธหินกัเขาๆ หนึง่เฉย ไมมสีองตอไป นีเ่รยีกวา อเุบกขา   เขา
ถงึหนึง่เฉยแลว  อเุบกขาแลว

นีอ่งค ๗ ประการอยทูีเ่ดยีวนี ่ อยาใหเลอะเลอืนไป   ถาไดขนาดนี้
ภาวติา  พหลุกีตา กระทำเปนขึน้แคนี ้ กระทำใหมากขึน้   สวํตตฺนตฺิ  ยอม
เปนไปพรอม   อภิญฺาย  เพือ่รยูิง่  นพิพฺานาย  เพือ่สงบระงบั   โพธยิา
เพือ่ความตรสัร ู  ดวยความกลาวสตัยอนันีแ้หละ  ขอความสวสัดจีงมแีก
ทานในกาลทกุเมือ่   ความจรงิอนันี ้ถามจีรงิอยอูยางนีล้ะก ็รกัษาเปนแลว

รกัษาโพชฌงคเปนแลว  อธษิฐานใชได  ทำอะไรใชได  โรคภยัไข
เจบ็แกได   ไมตองไปสงสยัละ  มคีวามจรงิแลวโรคภยัแกได   แกไดอยาง
ไร   ทานยกตวัอยางขึน้ไว   เอกสมฺ ึสมเย นาโถ   โมคคฺลฺลานจฺ  กสสฺปํ
คลิาเน ทกุขฺเิต  ทสิวฺา   โพชฌฺงเฺค  สตฺต  เทสย ิ  เต จ  ต ํ อภนินทฺติวฺา
โรคา  มจุจฺสึ ุ  ตงขฺเณ

เอกสมฺ ึ สมเย  ในสมยัหนึง่   นาโถ  พระโลกนาถเจาทรงทอดพระ
เนตร ทรงดูพระโมคคลัลานะและพระกสัสปะ อาพาธถงึซึง่ทกุขเวทนา
อาพาธเกดิเปนทกุขเวทนา  ทรงแสดงโพชฌงคทัง้ ๗ ดงักลาวแลว  ทีแ่สดง
แลวนี ่  ทรงแสดงโพชฌงคทัง้ ๗   ใหทำใจหยดุลงไว  ใหนิง่ลงไว  เมือ่
พระองคทรงแสดงโพชฌงคทัง้ ๗ แลว  ทานทัง้ ๒ พระโมคคลัลานะกบั
พระกสัสปะ  มใีจราเรงิบนัเทงิในภาษติของพระองคนัน้  โรคหายใน
ขณะนัน้  นีค่วามสตัยอนันี ้ ความจรงิอนันีโ้รคหายทเีดยีว  ไดศกัด์ิสทิธิ์
อยางนี้

นีว่าอยางพระโมคคลัลานะ พระพทุธเจา นีท่านผแูสวงคณุอนัยิง่ใหญ
หนา ทัง้ ๓ ทานนี ้ พระโมคคลัลานะกด็ ี พระกสัสปะกด็ ี พระพทุธเจากด็ี
ทานผแูสวงซึง่คณุอนัยิง่ใหญ  ทานเปนผสูำเรจ็แลวยงัมโีรคเขามาเบยีดเบยีน
ได   เบยีดเบยีนกใ็ชโพชฌงคกำจดัเสยี  ไมตองไปกนิหยกูกนิยาทีไ่หนเลย
สกัอยางหนึง่  โพชฌงคเทานัน้แหละ โรคหายไปหมด   ดงัวดัปากน้ำบดันี้
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กใ็ชวชิชา บำบดัโรคเชนนีเ้หมอืนกนั ใชบำบดัโรค ไมตองใชยา ตรงกับ
ทางพระพทุธศาสนาจรงิๆ อยางนี้  นีช่ัน้หนึง่

นีพ่ระองคเอง พระองคทรงเอง คราวนีโ้ดนพระองคเขาบาง  เอกทา
ธมมฺราชาป  เคลเฺญนาภปิฬโิต ครัง้หนึง่พระธรรมราชา  ธมมฺราชาป
แมพระธรรมราชาคอืพระพทุธเจาผเูปนเจาของพระธรรมเอง ป อนันัน้ไม
“แม”  แปลเปน “เอง” เสีย

คร้ังหนึง่ พระธรรมราชาเองอนัอาพาธเขาบบีคัน้แลว เคลเฺญ-
นาภปิฬโิต  จนุทฺตเฺถเรน  ตเฺญว  ภณาเปตวฺาน  ทรงรบัสัง่ใหพระ
จนุทเถระ แสดงโพชฌงค ๗ ประการนัน้ดวยความยนิด ี สมโฺมทติวฺา จ
อาพาธา ทรงบนัเทงิพระทยัในโพชฌงคทีพ่ระจนุทเถระทรงแสดงถวาย
นัน้ อาพาธหายไปโดยฉบัพลนั  ดวยฐานะอนัสมควร ดวยความสตัยอนันี้
ขอความสวสัดจีงมแีกทานทกุเมือ่

นีพ่ระองคเองอาพาธ พระจนุทเถระแสดงสมัโพชฌงคระงบั  กห็าย
อกีเหมอืนกนั

ในทายพระสตูรนีว้า  ปหนีา เต จ  อาพาธา  ตณิณฺนนฺมปฺ  มเหสนิํ
มคคฺาหตกเิลสา ว  ปตตฺานปุปฺตตฺธิมมฺตํ   อาพาธทัง้หลายเหลานัน้  อนั
ทานผแูสวงหาคณุอนัยิง่ใหญทัง้ ๓ ทาน  ละไดแลว  ถงึซึง่ความดบัไป
ดุจกเิลสอนัมรรคกำจดัไป ดงันัน้ ไมเกดิข้ึนได นีด่วยความสตัยจรงิอนันี้
ดวยความกลาวสตัยอนันี ้ ขอความสวสัดจีงบงัเกิดมแีกทานทกุเมือ่ นีค่วาม
จริงเปนดังนี้

ถารจูกัพระพทุธศาสนาดงันี ้ เราจะตองปฏบิตัใิหถกูหลกัฐานความจรงิ
ของพระพทุธศาสนา พระองัคลุมิาลเถรเจา ทานเปนอรยิบคุคลในพระพทุธ
ศาสนา เปนขณีาสพแลว ทานใชความสตัยจรงิของทานขึน้อธษิฐานบนัดาล
ใหหญงิทีค่ลอดบตุรไมออก ใหออกไดตามความปรารถนา  สวนโพชฌงคทัง้
๗ ประการ พระบรมศาสดาจารยทรงแสดงใหพระโมคคลัลานะ พระกสัสปะ
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กำลงัอาพาธอย ู กห็ายโดยฉบัพลนั   แลวสวนพระองคละ อาพาธขึน้ ทรง
รบัสัง่ใหพระจนุทเถระแสดงโพชฌงคนัน้  อาพาธของพระองคกห็ายโดยฐานะ
อนัสมควรทเีดยีว นีห่ลกัอนันี ้โพชฌงคเปนตวัสำคญั  ประเสรฐิเลศิกวาโอสถ
ใดๆ ในสากลโลกทัง้นัน้

เหตนุีท้านผมูปีญญา  เมือ่ไดสดบัมาในโพชฌงคปรติรนี ้ จงมนสกิาร
กำหนดไวในใจของตนทุกถวนหนา

ทีไ่ดชีแ้จงแสดงมาตามวาระพระบาล ีคลีค่วามเปนสยามภาษา ตาม
มตยาธบิาย พอสมควรแกเวลา เอเตน สจจฺวชเฺชน  ดวยอำนาจความสจัที่
ไดอางธรรมปฏบิตั ิตัง้แตตนจนอวสานนี ้ สทา โสตถฺ ี ภวนตฺ ุ เต  ขอความ
สขุสวสัด ี จงบงัเกดิมแีกทานทัง้หลาย บรรดามาสโมสรในทีน่ีท้กุถวนหนา
อาตมภาพชี้แจงแสดงมาพอสมควรแกเวลา สมมุติวายุติธรรมีกถา โดย
อรรถนยิมความเพยีงเทานี ้  เอวํ  กม็ดีวยประการฉะนี.้”

๑๐.๘  วิธีพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรม ๑๒

สมยัหนึง่  สมเดจ็พระผมูพีระภาคเจาเสดจ็ประทบัอย ู ณ พระวหิารเชตวนั  อาราม
ของทานอนาถปณฑกิเศรษฐ ี พระนครสาวตัถ ี ไดตรสั “ปฏจิจสมุปบาทธรรม” คอื ธรรม
อาศยัปจจยัประชมุกนัเกดิขึน้ ๑๒ ประการ ดงัตอไปนี๖้๒

[ตรสันยัอนัเปนปจจยัเกดิ และ ดบั]
ภกิษุทัง้หลาย  ขอทีก่ลาวนัน้  ถกูละ  พวกเธอกลาวอยางนัน้  แมเรา

กก็ลาวอยางนัน้   เมือ่มสีิง่นี ้ สิง่นีก้ม็ ี  เพราะสิง่นีเ้กดิขึน้ สิง่นีก้เ็กดิขึน้  คอื
เพราะ อวชิชาเปนปจจยั สังขารจึงมี
เพราะ สงัขารเปนปจจยั วิญญาณจึงมี
เพราะ วญิญาณเปนปจจยั นามรูปจึงมี

๖๒  พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั  เลมที ่๑๒  มชัฌมินกิาย  มลูปณณาสก  ขอ  ๘๒๘-๘๒๙  หนา  ๕๒๓-๕๒๔.
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เพราะ นามรปูเปนปจจยั สฬายตนะจงึมี
เพราะ สฬายตนะเปนปจจยั ผัสสะจึงมี
เพราะ ผสัสะเปนปจจยั เวทนาจึงมี
เพราะ เวทนาเปนปจจยั ตัณหาจึงมี
เพราะ ตณัหาเปนปจจยั อุปาทานจึงมี
เพราะ อปุาทานเปนปจจยั ภพจึงมี
เพราะ ภพเปนปจจยั ชาตจิงึมี
เพราะ ชาติเปนปจจยั ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข

โทมนสั และอปุายาส จงึมี
ความเกดิแหงกองทกุขทัง้สิน้นัน้  ยอมมไีดอยางนี้
เพราะ อวชิชาดับหมดมไิดเหลอื   สงัขารก็ดบั
เพราะ สงัขารดับ วิญญาณจึงดับ
เพราะ วญิญาณดบั นามรูปจึงดับ
เพราะ นามรปูดบั สฬายตนะจงึดบั
เพราะ สฬายตนะดบั ผัสสะจึงดับ
เพราะ ผสัสะดบั เวทนาจึงดับ
เพราะ เวทนาดบั ตัณหาจึงดับ
เพราะ ตณัหาดบั อุปาทานจึงดับ
เพราะ อปุาทานดบั ภพจึงดับ
เพราะ ภพดบั ชาตจิงึดบั
เพราะ ชาติดบั ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข

โทมนสั และอปุายาส จงึดบั
ความดบัแหงกองทกุขทัง้สิน้นัน้  ยอมมไีดอยางนี้
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[ตรสันยัแหงความดบั]
ภกิษุทัง้หลาย  ขอทีก่ลาวนัน้  ถกูละ  พวกเธอกลาวอยางนัน้  แมเรา

กก็ลาวอยางนัน้  เมือ่สิง่นีไ้มม ี สิง่นีก้ไ็มม ี  เพราะสิง่นีด้บั  สิง่นีก้ด็บั  คอื
เพราะ อวชิชาดบั สงัขารจงึดบั
เพราะ สงัขารดับ วิญญาณจึงดับ
เพราะ วญิญาณดบั นามรูปจึงดับ
เพราะ นามรปูดบั สฬายตนะจงึดบั
เพราะ สฬายตนะดบั ผัสสะจึงดับ
เพราะ ผสัสะดบั เวทนาจึงดับ
เพราะ เวทนาดบั ตัณหาจึงดับ
เพราะ ตณัหาดบั อุปาทานจึงดับ
เพราะ อปุาทานดบั ภพจึงดับ
เพราะ ภพดบั ชาตจิงึดบั
เพราะ ชาติดบั ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข

โทมนสั  และอปุายาส จงึดบั
ความดบัแหงกองทกุขทัง้สิน้นัน้ ยอมมไีดอยางนี้

วธิเีจริญภาวนาพจิารณาปฏจิจสมปุบาทธรรม ๑๒  ทีพ่ระเดชพระคณุ หลวงพอวดั
ปากนำ้พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร)  ทานสอนไว  มคีวามวาดงันี้

“ทีเ่รยีกวา ปฏจิจสมุปบาทธรรมนัน้  หมายถงึ ธรรมทีเ่กีย่วเนือ่ง
กันเปนลูกโซ   เปนปจจัยติดตอกันไมขาดสาย คือ อวิชชา สังขาร
วญิญาณ  นามรปู  สฬายตนะ  ผสัสะ เวทนา  ตณัหา  อปุาทาน  ภพ
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข โทมนสั อปุายาส”๖๓

มีวิธีเจริญภาวนาพิจารณาเห็นไดดังตอไปนี้

๖๓ พระมงคลเทพมนุ ี (สด  จนทฺสโร), วชิชามรรคผลพสิดาร เลมที ่๑ : หจก. พริน้ติง้ (ไทยแลนด), พ.ศ.๒๕๒๘, หนา ๓๗-๓๘.
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ขณะเมือ่พระโยคาวจรเจรญิฌานสมาบตั ิพจิารณาอรยิสจั ๔ ซึง่เปน
ไปในญาณทสัสนะ มรีอบ ๓ มอีาการ ๑๒ อยนูัน้ ยอมจะสามารถพฒันา
ไปเปน ปฏจิจสมปุบาทธรรม ๑๒ ได กลาวคอื ในขณะทีพ่จิารณาเหน็ทกุขอรยิ
สจั สมทุยัอรยิสจั ในกายมนษุย ทพิย รปูพรหม อรปูพรหม ทัง้หยาบและ
ละเอยีดอยนูัน้  หากเพงพจิารณาดวย “ตา” หรอื “ญาณ” พระธรรมกาย
ลงไปทีก่ลางทกุขสมทุยัอรยิสจั  กจ็ะเหน็วา

“อวชิชา  มลีกัษณะสณัฐานกลม  สดีำขนุมวั  ไมผองใส  เลก็ประมาณ
เทาเมลด็โพธิห์รอืเมลด็ไทร   เปนปจจยัใหเกดิสงัขาร

สงัขาร  มลีกัษณะสณัฐานกลม  สขีาวใสสะอาดบรสิทุธิ ์ ซอนอยใูน
ชัน้ในของอวชิชา   เปนปจจยัใหเกดิวญิญาณ

วญิญาณ  มลีกัษณะสณัฐานกลม  สขีาวใสสะอาดบรสิทุธิ ์ ซอนอยู
ในชัน้ในของสงัขาร   เปนปจจยัใหเกดินามรปู

นามรปู  มลีกัษณะสณัฐานกลม  สขีาวใสสะอาดบรสิทุธิ ์ ซอนอยใูน
ชัน้ในของวญิญาณ   เปนปจจยัใหเกดิสฬายตนะ

สฬายตนะ  มลีกัษณะสณัฐานกลม  สขีาวใสสะอาดบรสิทุธิ ์ ซอนอยู
ในชัน้ในของนามรปู   เปนปจจยัใหเกดิผัสสะ

ผสัสะ  มลีกัษณะสณัฐานกลม  สขีาวใสสะอาดบรสิทุธิ ์ ซอนอยใูน
ชัน้ในของสฬายตนะ   เปนปจจยัใหเกดิเวทนา

เวทนา  มลีกัษณะสณัฐานกลม  สขีาวใสสะอาดบรสิทุธิ ์ ซอนอยใูน
ชัน้ในของผสัสะ   เปนปจจยัใหเกดิตณัหา

ตณัหา  มลีกัษณะสณัฐานกลม  สขีาวใสสะอาดบรสิทุธิ ์ ซอนอยใูน
ชัน้ในของเวทนา   เปนปจจยัใหเกดิอปุาทาน

อปุาทาน  มลีกัษณะสณัฐานกลม  สขีาวใสสะอาดบรสิทุธิ ์ ซอนอยใูน
ชัน้ในของตณัหา   เปนปจจยัใหเกดิภพ
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ภพ  มลีกัษณะสณัฐานกลม  สขีาวใสสะอาดบรสิทุธิ ์ ซอนอยใูนชัน้ใน
ของอปุาทาน   เปนปจจยัใหเกิดชาติ

ชาติ  มลีกัษณะสณัฐานกลม  สขีาวใสสะอาดบรสิทุธิ ์ ซอนอยใูนชัน้
ในของภพ  เปนปจจยัใหเกิด ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข  โทมนสั และ
อปุายาส

ธรรมเหลานี ้เกดิขึน้เกีย่วเนือ่งกนั  ประสานตดิตอกนัเปนปจจยั
อดุหนนุกนัไมขาดสาย เหมอืนลกูโซ  จงึเรียกวา ปฏจิจสมปุบาท   เกดิ
ขึน้เพราะเปนปจจัยตดิตออาศยัซึง่กนัและกนัเกดิ   เมือ่จะดบัธรรมเหลา
นี ้ กต็องดบัเบือ้งตน คอื อวชิชาดบัมากอน  แลว ธรรมอืน่ๆ กด็บัมาเปน
ลำดบัจนถงึเบือ้งปลาย คอื ชาติดบั

แตนัน่ ธรรมเหลานี ้จงึจะดบัขาดสายไปทกุประการ”๖๔

อนึง่  ในปฏจิจสมปุบาทธรรมแตละดวงนี ้ กม็เีหน็ จำ คดิ ร ูเจอือยดูวยทกุดวง
และดงัทีไ่ดแนะนำวธิพีจิารณาเหน็เวทนาในเวทนา  และจติในจติ โดยละเอยีดดงักลาวมาแลว
วา  ใน เหน็ จำ คดิ ร ูกม็ ี“อนสุยั”  ไดแก ปฏฆิานสุยั  กามราคานสุยั  และ อวชิชานสุยั
หมุซอนกนัอยเูปนชัน้ๆ

โดยเฉพาะอยางยิง่ อวชิชานสุยันัน้ หมุซอนดวงรขูองกายโลกยิะทัง้ ๘ อย ู  แต
หยาบละเอยีดกวากนัไปตามความหยาบละเอยีดของกายเขาไป เหน็ จำ คดิ ร ูของกาย
โลกยิะทัง้ ๘  จงึไมขยายโตเตม็สวนเหมอืนธรรมกาย

ตอเมือ่เจรญิภาวนาถงึธรรมกายแลว อนสุยักเิลสทัง้หลาย จงึถกูถอดออกเปนชัน้ๆ
จนกระทัง่หมดไปเมือ่ถงึธรรมกาย  อวชิชาเครือ่งหมุร ู เมือ่ถกูถอดมาถงึกายธรรม จึง
กลบัเปนวชิชา ใหรแูจงเหน็จรงิในสจัจธรรมขึน้มาทนัที

วชิชาเครือ่งหมุนัน้กใ็สละเอยีด สะอาดบรสิทุธิ ์และดวงรกูเ็บกิบานขยายโตเตม็
สวนมขีนาดวดัเสนผาศนูยกลางเทากับหนาตกัและความสงูของพระธรรมกาย และ กลบั
๖๔ พระมงคลเทพมนุ ี (สด จนทฺสโร), วชิชามรรคผลพสิดาร เลมที ่๑ : หจก. พริน้ติง้ (ไทยแลนด), พ.ศ.๒๕๒๘, หนา ๓๘-๓๙
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เปนญาณรตันะ  โดยเฉพาะอยางยิง่ เปนอาสวกัขยญาณ คอืความหยัง่ร ูวธิทีำอาสวะให
สิน้เชือ้ไมเหลอืเศษ  ไดบรรลมุรรค ผล นพิพาน  ตามคุณธรรมทีป่ฏบิตัไิดตอไป

จงึเหน็แจงดวยตาพระธรรมกายวา  ปฏจิจสมปุบาทธรรมนัน้คงมอียแูตเฉพาะในกาย
โลกยิะทัง้ ๘ เทานัน้  หาไดมใีนพระธรรมกายดวยไม   และรแูจงแทงตลอด ในพระไตรลกัษณ
สวนละเอยีด ดวยญาณพระธรรมกาย วา  กายโลกยิะทัง้ ๘ นัน้เอง ทีต่องตกอยใูนอาณตัิ
แหงพระไตรลกัษณ  คอื ความเปนอนจิจงั ทกุขงั และ อนตัตา เพราะมอีวชิชาเปนราก
เหงาแหงกเิลส  ตณัหา อปุาทาน อนัเปนเหตแุหงทกุขทัง้ปวง ถาดบัอวชิชาได ทกุขกด็บั
หมด หรอืสวนหนึง่สวนใดดบัหรอืขาดลง ทกุขกด็บั เพราะความเปนเหตุและผลของทกุข
ทีเ่รยีกวา “ปฏจิจสมุปบาทธรรม” นัน้ขาดหมดตลอดทัง้สาย

เมือ่เหน็แจง รแูจง ดวยตา และ ญาณพระธรรมกายวา กายโลกยิะทัง้ ๘ นัน้
ตกอยใูนอาณตัแิหงพระไตรลกัษณอยางไรแลว  กย็อมเหน็แจงดวยตาพระธรรมกาย และ
รแูจงดวยญาณพระธรรมกาย วา

 พระธรรมกายมรรค ผล นพิพาน ชือ่วา “พระนพิพานธาตุ”  อนั
พระอรยิเจา พระอรหนัตเจาทานไดบรรลแุลว ไมประกอบดวยปจจยัปรงุ
แตงนีเ้อง  ทีก่ลบัเปนกาย นจิจฺ ํ สขุ ํและ อตตฺา (แท) ทีว่มิตุตหิลดุพน
หรอื วาง (สญู) จากกเิลส อวชิชา ตณัหา อปุาทาน ทีว่างจากอตัตา
โลกยิะและสิง่ทีเ่นือ่งดวยอตัตาโลกยิะนัน้ หรอืทีว่างจากสงัขาร จงึชือ่
วา  “วางอยางยิง่ - ปรม ํ สุญฺ”ํ

ดวยประการฉะนี้

ทีก่ลาวขางตนนี ้ เปนวธิพีจิารณาปฏจิจสมปุบาทธรรม ในสวนทีเ่ปนธาตลุะเอยีด ที่
ตัง้ซอนกนัอยเูปนชัน้ๆ กนั เขาไปขางใน ถดัจากธาตลุะเอยีดของอรยิสจั ๔  ตรงกลางกำเนดิ
ธาตธุรรมเดมิ

สำหรบัผปูฏบิตัภิาวนาทีไ่ดถงึธรรมกายแลว  ยอมพจิารณาเหน็กายในกาย  เวทนา
ในเวทนา  จติในจติ  และ ธรรมในธรรม  ทัง้ของตนเองและของผอูืน่  และทัง้ ณ ภาย
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นอก (สวนหยาบ) และ ณ ภายใน (สวนละเอยีด)  จากสุดหยาบ (กายมนษุย)  ไปถงึ
สุดกายละเอียด

โดยความเปนธรรมอาศยัปจจยัประชมุกนัเกดิขึน้  (ปฏจิจสมปุบาทธรรม ๑๒)  และ
ดบัไป  เปนปจจุบนัธรรมได   ดงัเชนตอไปนี้

สำหรบัผปูฏบิตัไิดถงึธรรมกายทีเ่จริญฌานสมาบตัใิหจติสงดัจากกิเลสนวิรณเครือ่งกัน้
ปญญา  และทำนโิรธ (ไมใชนโิรธสมาบตั)ิ ดบัสมทุยั คอืปหานอกศุลจติของกายในภพ ๓  มสีติ
สมัปชญัญะ  มศีลีสงัวรและอนิทรยีสงัวรอยเูสมอ  ยอมสามารถพจิารณาเหน็เปนปจจบุนั
ธรรม ทัง้ทีย่งัเปนๆ อย ู ตามสายปฏจิจสมปุบาทธรรม  ดงัตอไปนี้

(๑) กายมนษุยละเอยีด ซึง่เปนกาย ณ ภายใน ของผทูีป่ฏบิตักิายทจุจรติ วจทีจุจรติ
มโนทจุจรติ ซอมซอ เศราหมอง ไมผองใส  พลอยใหกายมนษุยหยาบ อนั
เปนกาย ณ ภายนอก เศราหมองดวยยอมเหน็ เวทนาในเวทนา และ จติในจติ
ทัง้ ณ ภายนอก และ ทัง้ ณ ภายใน  คอื ดวงเหน็-จำ-คดิ-ร ูของกายมนษุย
หยาบ และ ของกายมนษุยละเอยีด เศราหมอง ไมผองใส  และยอมเหน็ ธรรม
ในธรรม อนัม ี “ดวงธรรม” ทีท่ำใหเปนกาย ๑ “ดวงศีล” ๑  ธาตลุะเอยีด
ของ “ทกุขสจั” ๑ “สมทุยั” (ตณัหา) ๑ และ ภพภมู ิ(ตามสายปฏจิจสมุปบาท
ธรรม) ๑  อันมี เหน็-จำ-คดิ-ร ูคอื “ใจ” ซอนอยตูรงกลางของกลางดวงธรรม
ในธรรมดงักลาวทกุดวง มวัหมอง ไมผองใส  เปน “ทคุคตภิพ” พลอยใหการ
ดำเนนิชวีติของผนูัน้เปนไปไมดี คอื เปน “ทกุข”  ไมเปน “สนัตสิขุ”  และ

(๒) ยอมสามารถพจิารณาเหน็ กายมนษุยละเอยีด ซึง่เปนกายในกาย ณ ภายใน
ของผงูดเวน คอื ไมประกอบกายทจุจริต วจทีจุจริต  และ มโนทจุจริต  เปน
ผมูศีลีมีธรรม ประกอบ ดวยทานกศุล  ศลีกศุล  ภาวนากศุล เปนตน  ผองใส
ตามระดบัภมูธิรรม  เชน

ผทูรงคณุธรรมในระดบั “มนษุยธรรม”  กายมนษุยละเอยีดกป็รากฏผองใส
ผทูรงคณุธรรมในระดบั “เทวธรรม”  คอื ประกอบดวยหริ ิโอตตปัปะ  กายทพิย
กป็รากฏผองใส   ผทูรงคณุธรรมในระดบั “พรหมธรรม” คอื ประกอบดวย
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พรหมวหิารธรรม และรปูฌาน/อรปูฌาน  กายรูปพรหม/อรปูพรหม กป็รากฏ
ผองใส    ผทูรงคณุธรรมในระดบั “พทุธธรรม” ตัง้แตโคตรภจูติขึน้ไป  “ธรรมกาย”
ก็ปรากฏผองใสตามระดับภูมิจิต ธรรมในธรรมของผูนั้น  รวมทั้งเวทนาใน
เวทนา  และ จติในจติ ทัง้ ณ ภายนอก (สวนหยาบ)  และ ทัง้ ณ ภายใน (สวน
ละเอยีด) ของผนูัน้ ยอมบรสิทุธิผ์องใส และมรีศัมปีรากฏ เปนสคุตภิพ (ภมูิ
จติ)  และสงูขึน้ไปเปนโลกตุตรภมูิ ตามระดบัภมูธิรรมและบญุบารมขีองแตละ
ทาน พลอยให การดำเนนิชวีติของทานผนูัน้เปนไปดวยด ี ม ี“สนัตสิขุ”

แตมขีอพงึสงัเกตวา ผมูภีมูจิติสูงกวา ยอมสามารถเหน็กายในกาย  เวทนา
ในเวทนา จติในจติ  และธรรมในธรรม เปน ณ ภายใน ของผมูภีมูจิติต่ำกวา
ไดชดัเจน

โดยนยันี ้จึงกลาวไดวา  การเจรญิสมถวปิสสนาภาวนาถงึธรรมกาย ทีพ่ระ
เดชพระคณุ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) ทานปฏบิติั
และไดสั่งสอนไว จึงมีสติปฏฐาน ๔ คือ การมีสติพิจารณาเห็นกายในกาย
เวทนาในเวทนา จติในจติ  และธรรมในธรรม ทัง้ ณ ภายนอก (สวนหยาบ)
และ ทัง้ ณ ภายใน (สวนละเอยีด) อยางครบถวน อยใูนตวัพรอมเสรจ็ ดวย
ประการฉะนี้

ทัง้หมดทีก่ลาวมานี ้เปนการปฏบิตัสิมถวปิสสนากมัมฏัฐานเบือ้งกลาง ในขัน้อนปุสสนา
เปนวปิสสนาปญญา สวนเบือ้งสงู-ขัน้มรรคผล ในขัน้โลกตุตรวิปสสนา  เปนโลกตุตรปญญา
และวชิชาธรรมกายชัน้สงู (มรรคผลพสิดาร-สะสางธาตธุรรม) ทัง้ ๒ ประการนี ้ คณะผจูดั
ทำในสวนเบือ้งกลางจะขออาราธนาพระเดชพระคณุ พระราชญาณวสิฐิ (เสรมิชยั ชยมงคฺโล
ป.ธ.๖ ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั)  โปรดเมตตาใหความ
กระจางตอไป.
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๖๕ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) หนงัสอืวชิชามรรคผลพสิดาร เลม ๓ (แจกใหเฉพาะผปูฏบิตัไิดถงึธรรมกายแลว).

ตอนที่ ๑๑

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

เจริญภาวนาพิจารณาอริยสัจ ๔ เขาถึงมรรค ผล นิพพาน

หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) ผปูฏบิตัสิมถวิปสสนา ตาม
แนวสตปิฏฐาน ๔ ถงึธรรมกาย กไ็ดสอนศษิยานศุษิยใหศกึษาสัมมาปฏบิตัติาม วา

เมือ่ปฏบิตัถิงึธรรมกายแลว  มสีตใิชญาณพระธรรมกายพจิารณาเหน็กายในกาย
เหน็เวทนาในเวทนา เหน็จติในจติ เหน็ธรรมในธรรม ทัง้ ณ ภายใน และ ณ ภายนอก เพือ่
เจรญิปญญาเหน็แจงสภาวธรรม (สงัขาร/ธรรมทัง้ปวง) และอรยิสจัจธรรมตามทีเ่ปนจรงิ
ได  ดวยการทีไ่ดทัง้รูและทัง้เหน็อายตนะคอืพระนพิพาน และใหสามารถเขาถงึ ไดรู/ได
เหน็  และไดเปนพระนพิพานธาต ุคอื บรรลธุรรมกายโคตรภ ูธรรมกายมรรค/ธรรมกาย
ผล นพิพาน  ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด๖๕   ดงันี้

“ใหรวมใจของทกุกายอย ูณ ศนูยกลางธรรมกายอรหตัทีล่ะเอยีดทีส่ดุ
เอาใจธรรมกายอรหตัเปนหลกั เจรญิฌานสมาบตัิ (รปูฌาน ๔) พรอม
กนัหมดทกุกายหยาบกายละเอยีด โดยอนโุลมและปฏโิลม ๑-๒-๓ เทีย่ว ให
ใจผองใสจากกเิลสนวิรณ ออนโยน ควรแกงาน แลวธรรมกายพระอรหตั
ทีส่ดุละเอยีดทำนโิรธดบัสมทุยั คอื พสิดารธรรมกายอรหตัในอรหตัออกจาก
ฌานสมาบตั ิ(ไมตองพจิารณาอารมณฌาน) ผานศนูยกลางกำเนดิธาตธุรรม
เดิมอันเปนที่ตั้งของธาตุธรรม และเห็น-จำ-คิด-รู อันเปนที่ตั้งของกิเลส
อวชิชา ตณัหา อปุาทาน ของกายโลกยิะสดุ กายหยาบกายละเอยีด ปหาน
คอื ละอกศุลจติของกายในภพ ๓ ให บรสิทุธิ ์เปนแตใจ (คอื ญาณรตันะ)
ของธรรมกายที่บริสุทธิ์ลวนๆ จนสุดละเอียด ปลอยอุปาทานใน
เบญจขนัธของกายในภพ ๓ และปลอยความยนิดใีนฌานสมาบตัิ
ได (แมชัว่คราว เปนวกิขมัภนวมิตุต)ิ ธรรมกายทีห่ยาบจะตกศนูย
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ธรรมกายทีส่ดุละเอยีดจะปรากฏในอายตนะคอืพระนพิพาน กใ็ห
ซอนธรรมกายทีบ่รสิทุธิล์ะเอยีดนัน้ ทีก่ลางของกลางพระนพิพานธาตุ
คอื ธรรมกายตรสัรขูองพระพทุธเจา ทีเ่หน็ประทบัอยบูนรตันบลัลงัก
มรีศัมสีวางย่ิงนกั แวดลอมดวยพระนพิพานธาต ุ(อนปุาทเิสสนพิพาน-
ธาต)ุ ของพระอรหนัตขณีาสพ ผเูบญจขนัธแตกทำลายแลว เวยีนขวา
อยูโดยรอบนับไมถวน

ขณะโคตรภจูติของผบูำเพญ็เพียร ยดึหนวงพระนพิพานเปนอารมณอยแูลวนัน้
(๑) ใชตา (ญาณ) พระธรรมกายพจิารณาอรยิสัจทีก่ลางกายมนษุย

เห็นแจงแทงตลอดอริยสัจเหลานี้ พรอมกับเดินสมาบัติ เมื่อถูกสวนเขา
พระธรรมกายโคตรภลูะเอยีดกต็กศนูย (วางหายไป) กลายเปนดวงใส วดัเสน
ผาศนูยกลาง ๕ วา ในไมชาศนูยนัน้กก็ลบัเปนธรรมกายพระโสดาปตตมิรรค
หนาตกักวาง ๕ วา สงู ๕ วา ขึน้ไป เกตดุอกบวัตมู ใสสวางปรากฏขึน้ ปหาน
(ละ) สงัโยชนเบือ้งต่ำ คอื สกักายทฏิฐ ิ วจิกิจิฉา  และสีลพัพตปรามาส
ไดแลว ธรรมกายพระโสดาปตตมิรรคกต็กศนูย ธรรมกายพระโสดาปตตผิล
กจ็ะปรากฏขึน้เขาผลสมาบตั ิพจิารณาปจจเวกขณ ๕ คอื พจิารณามรรค,
ผล, กเิลสทีล่ะได, กเิลสทีย่งัเหลอื และพจิารณาพระนพิพาน ไดบรรลมุรรค
ผล เปนพระโสดาบนั และจะเหน็ธรรมกายพระโสดาปตตผิล ใสละเอยีดอยู
ตลอดเวลา  ไมกลบัมวัหมองหรอืเลก็เขามาอกี

(๒) แลวธรรมกายพระโสดานั้นเขาฌาน  พิจารณาอริยสัจของ
กายทพิยใหเหน็จรงิในทกุข สมุทยั นโิรธ มรรค ทำนองเดยีวกบัทีก่ลาว
มาแลว เมือ่ถกูสวนเขา  ธรรมกายพระโสดากต็กศนูยเปนดวงใส วดัเสนผา
ศนูยกลางได ๑๐ วา  ในไมชาศนูยนัน้กก็ลบัเปนธรรมกายพระสกทาคามิ-
มรรค หนาตกักวาง ๑๐ วา สงู ๑๐ วาข้ึนไป เกตุดอกบวัตมู ปรากฏใสสวาง
ขึน้ กำจดัสงัโยชนเบือ้งต่ำ ๓ และสามารถละโลภะ โทสะ และโมหะ จนเบา
บางลงมากแลว กจ็ะตกศนูย และปรากฏธรรมกายพระสกทาคามผิลเขา
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ผลสมาบตั ิและพจิารณาปจจเวกขณ ๕ ไดบรรลมุรรคผล  เปนพระสกทิาคามี
และทานก็จะเห็นธรรมกายพระสกิทาคามีใสสวางละเอียดบริสุทธิ์อยู
ตลอดเวลา

(๓) แลวธรรมกายพระสกิทาคามีนั้นเขาฌาน ดูอริยสัจของกาย
รูปพรหม ใหเห็นจริงในทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เมื่อถูกสวนเขา
ธรรมกายพระสกทิาคามกีต็กศนูยเปนดวงใส วดัเสนผาศนูยกลางได ๑๕ วา
และปรากฏเปนธรรมกายพระอนาคามมิรรค หนาตกักวาง ๑๕ วา สงู ๑๕ วา
ขึน้ไป  เกตดุอกบวัตมู ใสสวางและบรสิทุธิข์ึน้ ปหานกามราคานสุยัและ
ปฏฆิานสุยัไดอกี แลวกจ็ะตกศนูย ปรากฏธรรมกายพระอนาคามผิลเขา
ผลสมาบตั ิและพจิารณาปจจเวกขณ ๕ ไดบรรลมุรรค ผล เปนอนาคามี-
บคุคล และทานจะเหน็ธรรมกาย พระอนาคามใีสสวางละเอยีดบรสิทุธิอ์ยู
ตลอดเวลา

(๔) แลวธรรมกายพระอนาคามีนั้นเขาฌาน ดูอริยสัจของกาย
อรูปพรหม ใหเห็นจริงในทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เมื่อถูกสวนเขา
ธรรมกายพระอนาคามกีต็กศนูยเปนดวงใส วดัเสนผาศนูยกลางได ๒๐ วา
ขึ้นไป แลวปรากฏพระธรรมกายอรหัตมรรค หนาตักกวาง ๒๐ วา สูง
๒๐ วา ขึน้ไป เกตดุอกบวัตมู ใสสวางขึน้ ปหานสงัโยชนเบือ้งสงูอกี ๕ ประการ
คอื รปูราคะ อรปูราคะ มานะ อทุธจัจะ และอวชิชา ไดโดยเดด็ขาด แลว
กต็กศนูย ธรรมกายพระอรหตัผลกจ็ะปรากฏขึน้เขาผลสมาบตั ิและพจิารณา
ปจเวกขณ ๔ คือ พิจารณามรรค, ผล, กิเลสที่ละไดหมด และพิจารณา
พระนพิพาน และกจ็ะมญีาณหยัง่รวูา ไดบรรลมุรรค ผล เปนพระอรหนัต-
ขณีาสพ ดงัพระพทุธดำรสัวา “วมิตุตฺสมฺึ, วมิตุตฺมติ ิญาณ ํโหต ิ- เมือ่จติ
พนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวาพนแลว”   และตรัสวา “ขีณาชาติ,  วุสิตํ
พรฺหมฺจริย,ํ   กตํ กรณยีํ, นาปร ํ อติถฺตตฺายาติ ปชานาต ิ- อรยิสาวกนัน้
ยอมทราบชดัวา “ชาติสิน้แลว, พรหมจรรยไดอยจูบแลว,  กจิทีค่วรทำ
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ไดทำสำเรจ็แลว,  กจิอืน่อกีเพือ่ความเปนอยางนีอ้กีมไิดม”ี แลวทาน
จะเหน็ธรรมกายพระอรหตัของทานใสละเอยีดและมรีศัมสีวางอยตูลอดเวลา
ไมกลบัมวัหมองหรอืเลก็ลงอกี”

การเจรญิฌานสมาบตัพิจิารณาอรยิสจั ๔ ใหเหน็แจง/รแูจง ดวยญาณ ๓ (สจัจญาณ-
กจิจญาณ-กตญาณ) มอีาการ ๑๒ เพ่ือบรรลมุรรค ผลนพิพาน จะปฏบิตั ิ(เจรญิภาวนา) เพือ่
ความบรรลทุลีะขัน้ ดงัทีไ่ดกลาวขางตนนีก้ไ็ด หรอื

จะรวมใจของทกุกายอย ูณ ศนูยกลางธรรมกายพระอรหตั ทำนโิรธดบัสมทุยัเขา
ถงึอายตนะ คอื พระนพิพาน  แลวพจิารณาอรยิสจัใน ๔ กาย คอื กายมนษุย/
ทพิย/พรหม/อรปูพรหม พรอมกนั ใหเหน็แจงในสจัจธรรมทัง้ ๔ เปนไปในญาณ ๓
มอีาการ ๑๒  และไดบรรลมุรรคผลนพิพาน ถงึขัน้สงูสดุ คอื พระอรหตัตมรรค-
อรหตัตผล และพระนพิพานธาต ุทนัทเีลยกไ็ด แลวแตวาสนาบารมขีองแตละทาน
ทีบ่ำเพญ็มาไดไมเทากัน

ตามขอมูลในคัมภีรพระไตรปฎกก็พอจะทราบไดวา อยางเชน บารมีของพระมหา
โพธสิตัวเจา เพือ่ความตรสัรพูระอนตุรสมัมาสมัโพธญิาณเปนพระพทุธเจานัน้   ทานจะเจรญิ
ภาวนา/เจริญวชิชาและอภญิญา คณุเครือ่งชวยใหเหน็แจง/รแูจงสภาวธรรมและอรยิสจัจธรรม
ตามทีเ่ปนจรงิ ไดอยางสมบรูณ  และไดบรรลมุรรค-ผล-นพิพานขัน้สงูสดุ คอืพระอรหตัตมรรค-
พระอรหตัตผล และพระนพิพาน ไดทนัทใีนขณะเดยีวกนันัน้เอง

การเจรญิสมาบตัพิจิารณาพระอรยิสจัทัง้ ๔ นี ้ เมือ่กำหนดรทูกุข สมทุยั นโิรธ
และมรรค ดวยสจัจญาณ กจิจญาณ และกตญาณ แลวญาณทัง้ ๓ กลมุนีเ้องทีเ่ปนปญญา
ผดุรขูึน้มาเองในระหวางการปฏบิตั ิเปนปญญาทีท่ำใหรวูา สจัจธรรมนัน้มจีรงิ ถาเพยีร
ปฏบิตัอิยางถกูตอง ไมทอถอยกจ็ะพนจากทกุขได ญาณทัง้ ๓ กลมุ รวม ๑๒ ญาณ ของอรยิสจั
ในตอนนี้ เปรียบเหมือนจอบเสียมที่นำมาใชในการขุดพื้นดินเพื่อกระแสธารแหงปญญา
จะสามารถกำหนดไหลไปสนูพิพทิาญาณ   ทนีัน้ ญาณทัง้ ๑๒ ญาณของพระอรยิสจัจะ
วิวัฒนาการเปนความเห็นแจงในปฏิจจสมุปบาทธรรม ๑๒ ใหสามารถกำหนดรูอนิจจัง
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ทกุขงั อนตัตา และสมทุยั ซึง่เปนตนทางใหกำหนดร ูอรยิสัจ และพระไตรลกัษณขัน้ละเอยีด
วา  สพเฺพ สงฺขารา อนจิจฺา,  สพเฺพ สงขฺารา ทกุขฺา และสพเฺพ ธมมฺา (สงัขตธรรม
ทัง้ปวง) อนตตฺา  ซึง่เปนธรรมาวธุอนัคมกลา ปหานสงัโยชนพนิาศไปในพรบิตา  ตาม
ระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด

ญาณทัง้ ๓ กลมุ คอื สจัจญาณ กจิจญาณ และกตญาณ อนัใหเหน็แจงในอรยิสัจ ๑๒
นี ้จะเหน็และกำหนดรไูดเปนอยางดี โดยทางเจโตสมาธ ิหรอื ธรรมปฏบิตัติามแนวสตปิฏฐาน ๔
ทีพ่ระเดชพระคณุหลวงพอวดัปากน้ำ ไดปฏบิตัเิขาถงึ ไดร/ูไดเหน็ และเปนธรรมกาย และ
ไดถงึอายตนะคอืพระนพิพาน ดวยอาการอยางนี้

อนึง่  ในระหวางทีย่งัครองเบญจขนัธอยนูัน้ พระนพิพานธาต ุ(สอปุาทเิสสนพิพานธาต)ุ
ของพระอรหนัตผทูีท่รงอภญิญาและสมาบตั ิ๘ (รปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๔) กส็ามารถเขา
นโิรธสมาบตั ิสถิตอยใูนอายตนะคอืพระนพิพาน ไดในทกุกาลทกุเมือ่ ไดอกีเชนกนั    ผรูู
บางทานจงึกลาววา  พระอรหนัตทานเขานพิพานเปน (ดวย) สอปุาทปิาทเิสสนพิพานธาตุ
ทัง้ๆ ทีย่งัดำรงชนมชพีอยไูดตลอดเวลา

ตอเมือ่เบญจขนัธดบั (ตาย) แลว พระนพิพานธาต ุ(อนปุาทเิสสนพิพานธาต)ุ ของ
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาจงึปรากฏสถติประทบัอยบูนรตันบลัลงักยัง่ยนื อยใูนอายตนะ
คอืพระนพิพานนัน้   สวนอนปุาทเิสสนพิพานธาตขุองพระอรหนัตสาวก (ทีเ่บญจขนัธดบั
คอืตายแลว) กจ็ะปรากฏประทบัอยบูนองคฌาน (เหมอืนแผนกระจกกลมใสหนาประมาณ ๑
ฝามอื ของพระธรรมกาย) เวยีนขวา  หางกันชัว่กึง่องคฌาน โดยรอบพระพทุธเจานบัไม
ถวน  ตามลำดับกาลแหงการดับขันธของพระอรหันตสาวกแตละองค  และไดยินวา
พระอนุปาทิเสสนิพพานธาตุของพระอัครสาวกเบื้องซาย/เบื้องขวา ไดปรากฏอยูใน
อายตนะคอืพระนพิพานนี ้ กอนกาลปรนิพิพานของพระพทุธเจา เพราะอคัรสาวกทัง้ ๒
องคนัน้ ไดปรนิพิพานดวยอนปุาทเิสสนพิพานธาตกุอนพระพทุธเจา   สำหรบัพระอนปุาท-ิ
เสสนพิพานธาตขุองพระปจเจกพทุธเจา เมือ่เบญจขนัธดบั (ตาย) กจ็ะเหน็ปรากฏอยบูน
รตันบลัลงักลำพงัองคเดยีว เพราะในระหวางดำรงพระชนมชพีอย ูมไิดสัง่สอนผใูดใหได
มรรค ผลนพิพาน จงึไมปรากฏพระนพิพานธาตขุองพระอรหนัตสาวกอยโูดยรอบ เหมอืน
อยางสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา
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อนึ่ง  นอกจากอายตนะคือพระนิพพาน  เปนที่สถิตอยูของพระอนุปาทิเสส-
นิพพานธาตุ อันเปนอมตธรรม ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสมณโคดมของเรานี้
พรอมดวยของพระอรหนัตสาวกและพระปจเจกพทุธเจาในพทุธกาลนีแ้ลว  ยงัมอีายตนะ
คอืพระนพิพาน ทีส่ถติอยขูองพระอนปุาทเิสสนพิพานธาตขุองสมเดจ็พระสมัมา-
สมัพทุธเจา ผไูดบำเพญ็บารมใีนระดบัวริยิาธกิะ-สทัธาธกิะ-ปญญาธกิะ องคกอนๆ
พรอมดวยของพระอรหนัตสาวก และพระปจเจกพทุธเจา ในแตละพทุธกาลในอดตี
ถอยหลงัสบืตอๆ ไปอกีนบัไมถวน จนถงึอายตนะคอืพระนพิพานเปน ทีส่ถติอยขูอง
พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาองคตนๆ ผูไดบำเพ็ญบารมีมามากกวาสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาดังกลาวขางตน อีกมากมายนัก จนพระวรกายทุกกายสุด
กายหยาบ (กายมนษุย) สดุกายละเอยีด ถงึธรรมกายของพระพทุธองคนัน้เปน
ธาตธุรรมทีใ่สบรสิทุธิ ์เปนวริาคธาต/ุวริาคธรรมลวนๆ  แลวเขาพระนพิพานดวย
พระวรกายเนือ้ทีใ่สบรสิทุธิ ์เปนวริาคธาต/ุวริาคธรรมนัน้  เหน็ประทบัอยบูนองคฌาน
(เหมอืนแผนกระจกกลมใสหนาประมาณ ๑ ฝามอืของพระพทุธเจา) โตใหญใสบรสิทุธิ์
และมรีศัมโีชตชิวงสวางไสวแผซานจากพระวรกายพระองค แวดลอมดวยพระอนพุทุธะ
กลางธาต ุประทบัอยซูาย-ขวา-หนา-หลงั ของพระพทุธเจาองคตนๆ และมกีลางในกลาง
ธาต ุและปลายธาตตุอๆ ไป โดยรอบนบัไมถวน สวางไสวเตม็อายตนะ คอื พระนพิพาน
เปน นัน้ และยงัมพีระนพิพานในพระนพิพานตนในตนตอๆ ไปอกี นบัอสงไขยใน
อสงไขยอายธุาตอุายบุารมขีองพระพทุธเจาองคตนๆ ไมถวน

พระเดชพระคณุ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมนุ ี (สด จนทฺสโร) ผปูฏบิตัิ
สมถวปิสสนาภาวนาตามแนวสตปิฏฐาน ๔ ถงึธรรมกายของพระพทุธเจา จงึไดแนะนำวธิี
การเจรญิภาวนาตอๆ ไปอกีวา

เมือ่ไดเขาถงึ ไดร ูไดเหน็ และไดเปนธรรมกายอรหตัในอรหตัตอไป จนสดุละเอยีดและ
ไดเขาถึง ไดรเูหน็อายตนะคอืพระนพิพาน ทีส่ถติอยขูองพระนพิพานธาตขุองพระพทุธเจา
และไดพิจารณาอริยสัจไดถึงมรรคผล และพระนิพพานธาตุดวยตน แลวเพียงไร ให
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อธษิฐานซอนพระธรรมกายอนับรสิทุธิข์องตนนัน้เขากบัพระนพิพานธาตขุองพระพทุธเจา
ทีเ่หน็ประทบัอยบูนรตันบลัลงัก (แวดลอมดวยพระนพิพานธาตขุองพระอรหนัตขณีาสพทีเ่หน็
ประทับอยูบนองคฌานใสวางโดยรอบนับไมถวน)   ซอนหยุด-ซอนนิ่ง-กลางของกลาง
พระนิพพานธาตุของพระพุทธเจานั้น ศูนยกลางพระนิพพานนั้นก็จะขยายวางหายไป
แลวจะปรากฏพระนิพพานธาตุในพระนิพพานธาตุของพระพุทธเจาองคตอไปๆ ไป
ในอายตนะคอืพระนพิพานตอๆ ไป ทบัทวขีึน้มาไมขาดสายนบัไมถวน   เปนการไดเขาถงึ
ไดร-ูไดเหน็และไดเปนธาตธุรรมทีบ่รสิทุธิต์ามพระนพิพานธาตขุองพระพทุธเจาองคตอๆ
ไป เปนทบัทวนีบัอสงไขยในอสงไขยอายธุาตอุายบุารมขีองพระพทุธเจาไมถวน กจ็ะถงึ
พระพทุธเจาองคตนธาต/ุตนธรรม ในอายตนะคอืพระนพิพานเปน ตอๆ ไปอกีนบัไมถวน
ดงัทีก่ลาวขางตน

เมือ่ไดเขาถงึ ไดร-ูไดเหน็ และไดเปนธรรมธาต ุตามคณุธรรมของพระพทุธเจา
เพยีงไร   จงหยดุในหยดุกลางของหยดุ-นิง่ กลางของกลางพระพทุธเจาในอายตนะคอื
พระนพิพานนัน้  แลวฟงรทูีต่รสัรใูนนโิรธของพระพทุธเจาองคใด และจะไดร/ูไดเหน็ วชิชา
ของพระพทุธเจาภาคขาว คอื ฝายบญุ/ฝายสัมมาทฏิฐ ิเปนคณุเครือ่งกำจดัอวชิชาของ
ธาตธุรรมภาคดำ คอื ฝายกลางๆ และอวชิชาของธาตธุรรม ฝายบาปอกศุลหรอืฝายมาร
ทีเ่ขามาสอดกายละเอยีดเขามาในธาตธุรรมและเหน็-จำ-คดิ-ร ู(ใจ) ของสตัวโลกทัง้หลาย
ใหประกอบกายทจุริต วจีทจุริต มโนทจุรติ  และใหไดรบัผลกรรมเปนความทกุขเดอืดรอน
(ดวยเหตวุบิตั ิบาปศกัดิส์ทิธิ ์ภยัวบิตั ิภยัสงคราม/การกอการราย/การจลาจล และภยัธรรมชาติ
ตางๆ) ตอเมื่อผูศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา อันมีรายละเอียดอยูในอริยมรรคมีองค ๘
ชำระธาตธุรรมและเหน็-จำ-คดิ-ร ู (ใจ) ใหบรสิทุธิผ์องใสอยเูสมอแลว กจ็ะเหน็ผลของ
การปฏบิตัธิรรมนีต้ามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิดเองแล

เพราะเหตุนี้ หลวงพอวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผูปฏิบัติ
สมถวปิสสนาภาวนาตามแนวสตปิฏฐาน ๔ ถงึธรรมกายของพระพทุธเจานี ้ จงึมกัไดปรารภ
กบัศษิยานศุษิยเสมอๆ วา “ธรรมกาย (ทีบ่รสิทุธิ ์ตัง้แตโคตรภญูาณขึน้ไปถงึธรรมกาย
ทีบ่รรลมุรรค ผลนพิพาน) นัน่แหละ คอื ทีพ่ึง่ของสตัวโลก”  “ธรรมกายไมเคย
หลอกลวงใคร”  “ญาณดกีร็ ูตาดกีเ็หน็” เปนตน
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