






          เนือ่งจากในปจจบุนั ผสูนใจพระพทุธศาสนามอียมูใิชนอย หนงัสอืที่

เกีย่วกบัพระพทุธศาสนามอียมูากมาย เกลือ่นกลาด ทัง้พมิพขาย พมิพ
แจก จะมสีกักีเ่ลมทีก่ลาวถงึแกนแทของพระพทุธศาสนา เทาทีไ่ดผานตา
โดยมาก มักกลาวถึงเปลือกและกระพี้ พลอยทำใหผูศึกษาตามๆกันมา
เหน็แตเปลอืกและกระพีว้าเปนแกน ไมมโีอกาสเหน็แกนสกัท ีทำใหไมได
รบัประโยชนอยางแทจรงิจากพระพทุธศาสนา.

          หนงัสอืธรรมะ เทาทีพ่บเหน็โดยมาก ถาไมเขยีนในแงกวางๆแนว

จรยิธรรม อานงาย เขาใจงาย กจ็ะเหน็ในแนวปรชัญา อานแลวตองตคีวาม
อกีหลายตลบ กย็งัยากเขาใจ และกม็ไีมนอยทีเ่ขยีนแนวปฏบิตั ิแตกม็กัไม
ละเอยีดนกั และบางสวนกเ็ขยีนนอกพทุธพจน......หนงัสอืธรรมประทปี ๙
เลมนีจ้งึเกดิขึน้ สำหรบัผทูีส่นใจศกึษาปฏบิตัธิรรมอยางแทจรงิ เพือ่ใหเขา
ถึงแกนแทของพระพุทธศาสนาอยางจริงจัง มิใหเสียทีที่เกิดมารูจักพระ
พทุธศาสนา และมพีระสมัมาสมัพทุธเจาเปนพระบรมศาสดา.

          ทกุบททกุตอนในหนงัสอืเลมนี ้อยใูนหลกัเหตผุลทัง้สิน้ และมพีทุธ

พจนประกอบเปนหลักฐานอางอิงตลอด มิไดผิดเพี้ยนไปจากแนวทางที่
พระสมัมาสมัพทุธเจาทรงตัง้พระทยัสัง่สอนพระสาวก,หลงัจากตรสัรเูลย
ผูสนใจศึกษาหากอานซ้ำแลวซ้ำอีกหลายๆรอบ จะยิ่งซาบซึ้งใจมากขึ้นๆ
และหากนำไปปฏบิตัติามยอมไดรบัประโยชนจากพระพทุธศาสนาอยางยิง่
ยวดทเีดยีว.

                   ธรรมประทปี ๙

                      เขยีน&เรยีบเรยีงโดย   อาจารยไชยทรง  จนัทรอารยี

                      รวบรวมโดย    เภสชักรหญงิณฏัฐยิา  ปนภทัรทรพัย



คำนำของผูรวบรวม
        ทานอาจารยไชยทรง จนัทรอารยี เปนนกัปฏบิตัธิรรมทานหนึง่ หลงั
เกษยีณ,ไดทมุเทกบังานเผยแพรธรรมะมาโดยตลอด เปนวทิยากรรบัเชญิ
ไปบรรยายธรรมตามสถานทีต่างๆ โดยไมเคยคดิคาใชจายใดๆ และจดั
พมิพหนงัสอืธรรมประทปี ธรรมะภาคปฏบิตั ิไปแจกผเูขารวมอบรมเสมอ.

        ขาพเจาคอนขางโชคดทีีม่หีนงัสอืของทานอาจารยเกอืบทกุเลม เนือ้

หาแตละเลมแตกตางกนัไป แจมแจง ชดัเจน ตรงไปตรงมา ตามหลกัเหตุ
ผล เอือ้ตอการปฏบิตัธิรรม และยงัประโยชนใหแกพระพทุธศาสนามากที
เดยีว และยิง่อานมากรอบกย็ิง่ซาบซึง้ในพระธรรมแหงองคพระศาสดา.

       ทานอาจารยไดเขยีนหนงัสอืธรรมประทปี และ หวัใจพระพทุธศาสนา
ไว,หลายเลมทเีดยีว แตละเลมพมิพแจกไปยงัวดั หอสมดุ หองสมดุมหา
วทิยาลยั หองสมดุโรงเรยีนตางๆทัว่ประเทศ ตลอดระยะเวลากวา ๓๐ ป
ทีผ่านมา จะมผีสูนใจอานแลวไดรบัประโยชน เอือ้ตอการปฏบิตัธิรรม เขยีน
จดหมายขอหนงัสอืของทานอาจารยเขามาเปนระยะๆ หลายคนจดหมาย
มาขอบคณุทีท่ำใหเขามหีลกัในการปฏบิตัธิรรม.

       ขาพเจาจงึไดขออนญุาตทานอาจารย รวบรวมงานเขยีนของทานเปน
ธรรมประทปี ๙ เลมนีข้ึน้  เพือ่ความสะดวกในการศกึษา อานงาย เขาใจได
ไมยาก เหมาะสำหรบัผทูีต่องการศกึษา และลงมอืปฏบิตัธิรรมอยางแทจรงิ
หากทานทำใจใหเปนกลาง อานดวยความพนิจิพจิารณา ยอมจบัหลกัการ
และนอมเขาสกูารปฏบิตัธิรรมไดโดยไมผดิพลาดอยางแนนอน.

        ในการรวบรวมหนงัสอืเลมนีจ้นเสรจ็สมบรูณ ทานอาจารยไดกรณุา
ตรวจทาน แกไข แตงเตมิขอความทัง้หมด, ขาพเจาหวงัวา ทานจะอานใน
เวลาทีอ่ำนวยให และไดรบัประโยชนจากหนงัสอืเลมนีต้อไป.

                                          เภสชักรหญงิณฏัฐยิา ปนภทัรทรพัย

ป.ล.ในทายเลม ขาพเจาไดนำพระสตูรทีค่วรไดศกึษา มาลงประกอบดวย.



        จดหมายเชญิ อ.ไชยทรง จนัทรอารยี  จาก สมเดจ็พระพฒุาจารย

ใหไปบรรยายธรรมแก พระวปิสสนาจารยทัว่ประเทศ เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๓๑



คำอนุโมทนา

        ดวยผูมีนามปรากฏอยูในหนาคำปรารภ ไดมีเจตนา
เปนกุศล ขอพิมพหนังสือเลมนี้ขึ้น เพื่อแจกเปนธรรมทาน
ทำใหผอูานรจูกัวธิปีฏบิตัสิมาธ ิตามหลกั ศลี สมาธ ิปญญา
ซึ่งเปนการชวยจรรโลงสัจธรรมในพระพุทธศาสนา ให
แพรหลายกวางขวางยิ่งขึ้น.

          ผใูดปฏบิตัสิมาธ ิ   และประคองรกัษาผลทีไ่ดรบัไว
ยอมเกื้อกูลสติปญญาใหแกการศึกษา   และการงานตางๆ
เปนอยางยิ่ง.

           จงึขออนโุมทนา  และอนญุาตใหพมิพได ตามความ
ประสงค  ขอใหทานผูขอพิมพหนังสือจงเจริญดวยอายุ
วรรณะ สขุะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ.

                                               ไชยทรง  จนัทรอารยี

ถาทานอานจบแลว และเหน็วาไมไดใชประโยชนอกีตอไป
      ขอไดโปรดเมตตา มอบใหผอูืน่ทีส่นใจไดอานตอไปดวย
      ทานกจ็ะไดรบักศุลดวยเชนเดยีวกนั

ตดิตอขอรบัหนงัสอืเลมนีไ้ดที ่ ภ.ญ.ณฏัฐยิา  ปนภทัรทรพัย
โทรศพัท : ๐๒-๔๒๐-๘๔๗๑, ๐๒-๘๘๙๒๐๗๗
อเีมล : nuthiya04@hotmail.com



คำปรารภของผูจัดพิมพหนังสือ

          ในขณะทีส่งัคมกำลงัประสบปญหายงุยากตางๆอยู
ทุกวันนี้   ดังที่เรียกกันวา สังคมขาดวัฒนธรรม หรือไมมี
จรยิธรรมนัน้ ตางคนตางกว็ติกกงัวลในผลกระทบทีต่ามมา
เปนอนัมาก ปญหาเหลานีเ้กดิขึน้เพราะขาดการอบรมจติใจ
ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น และหลักธรรมที่
จะใชอบรมจติใจกค็อื ศลี สมาธ ิปญญา ซึง่เปนคำสัง่สอน
ของพระพุทธองคนี้เอง.
           ดงันัน้ ถานำมาใหนกัเรยีน ครอูาจารย ขาราชการ
และประชาชนทั่วไป ปฏิบัติกันจริงๆจังๆอยางแพรหลาย
แลว ก็จะชวยพัฒนาจิตใจและสงผลใหวัฒนธรรมและจริย
ธรรมของสังคมดีขึ้นโดยลำดับ.

                ดวยเหตนุี ้ ขาพเจาจงึไดจดัพมิพหนงัสอืเลมนีข้ึน้
สำหรับแจกเปนวิทยาทาน เพื่อเผยแพรวิธีปฏิบัติธรรมให
ทราบ หากมีกุศลอันใดเกิดขึ้นจากหนังสือเลมนี้ ขออุทิศ
ใหแกบิดา-มารดา, ครูอาจารย และบรรพบุรุษผูลวงลับไป
แลวทกุทานดวย เทอญ.

ภทัรสทิธิ์-ณฏัฐยิา-พไิลลกัษณ  ปนภทัรทรพัย
รานหมอยา ๗๑/๒๘ ตลาดศนูยการคาหนองแขม

แขวงหนองคางพล ูเขตหนองแขม กรงุเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทร : ๐๒-๔๒๐๘๔๗๑



จติ

ขอนอบนอมแดพระผมูพีระภาคย

อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจาพระองคนัน้

พระพุทธศาสนาสอนเรื่อง ชำระจิตใหบริสุทธิ์

           คำสัง่สอนของพระพทุธองคซึง่เปนพระบรมศาสดาของ
ชาวพทุธทัง้หลายนัน้  สามารถแบงออกไดเปน ๓ ประการ
ดงันี ้คอื
        ๑.สพพฺปาปสสฺ อกรณ ํ    คอื การไมทำบาปใหเกดิขึน้
ดวยประการทั้งปวง อันไดแก คำสั่งสอนเกี่ยวกับศีล วินัย
ขอหามตางๆ ซึ่งจะปองกันพุทธบริษัทผูปฏิบัติตาม ไมให
ตกไปสูที่ชั่ว หรือไดรับความเดือดรอนนานาประการจาก
การอยูรวมกันในสังคม.
         ๒.กสุลสสฺปูสมปฺทา     คอื การทำกศุลใหถงึพรอม ได
แก คำสัง่สอนทีเ่กีย่วกบัการทำความด ีซึง่จะทำใหเกดิความ
สงบสุขขึ้นในสังคม.
       ๓.สจติตฺปรโิยทปน ํ   คอื การชำระจติใหบรสิทุธิผ์อง
แผวปราศจากกิเลสตางๆที่จะทำใหจิตเศราหมอง.
       คำสัง่สอนของพระพทุธองคทัง้ ๓ ขอนี ้ทรงแบงออก
เปนขัน้ๆดงันี ้คอื ใน ๒ ขอแรก ทรงสอนเรือ่งเกีย่วกบัการ
รักษากายกับวาจา และทรงสอนเรื่อง การชำระจิตใหบริ
สุทธิ์ ในขอสุดทาย เพื่อใหพุทธบริษัทปฏิบัติตาม.
           แตเนือ่งจากทัง้กายและวาจานัน้อยใูตการบงัคบับญัชา



๒

      อนึง่ เปนทีน่าสงัเกตวา  หลกัธรรมเรือ่ง การชำระจติ
ใหบริสุทธิ์นี้ มีอยูเฉพาะในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา
นีเ้ทานัน้  ถงึแมพระสมัมาสมัพทุธเจาทีไ่ดตรสัรไูปแลวใน
อดตีหรอืทีจ่ะมาตรสัรใูนอนาคตทัง้หลายอกีกีพ่ระองคกต็าม
ลวนแลวแตมีคำสั่งสอนใหชำระจิตใหบริสุทธิ์ทั้งสิ้น.
        ดงัพระบาลวีา “อธจิติเฺต จ อาโยโค เอต ํพทุธฺานสาสน ํแปลวา

การทำใหจติมธีรรมอนัยิง่ เปนคำสัง่สอนของพระพทุธเจาทัง้หลาย”.

จติ คอื ตวัพระพทุธศาสนา

            เนือ่งจากพระพทุธเจาทัง้หลายทรงสัง่สอนใหชำระจติ
ใหบรสิทุธิ ์ ดงัไดกลาวมาแลวขางตน จติจงึเปนสภาพธรรม
ที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา  ที่เราอาจกลาวใหชัดวา
จติ คอื ตวัพระพทุธศาสนา ก็ได.
      แตจติไมมรีปูรางหนาตาใหแลเหน็ ทั้งๆที่เรารูวามีจิต
อยดูวยกนัทกุคน ดวยเหตนุีเ้ราจงึตองศกึษาใหรจูกัจติพรอม
ทั้งคุณลักษณะที่สำคัญทั้งหลาย ใหรูจักตามความเปนจริง
เสียกอน จึงจะเขาใจพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง.

ของจติ ดงันัน้เรือ่งใหญใจความกไ็ปตกทีข่อสดุทายทัง้หมด
เพราะวา ถาทำจิตใหบริสุทธิ์ผองแผวเสียอยางเดียวเทานั้น
ก็ยอมจะทำใหกายและวาจา ซึ่งอยูใตการบังคับบัญชาของ
จิตดีตามไปดวยในตัว.

จติ



จติ

๓

สภาพเดิมของจิต
         ตามพระบาลใีนจติตฺวคคฺ แหงพระธรรมบท กลาวไวดงันี้
        “ทรูงคฺม ํเอกจร ํอสรรี ํคหูาสย ํเย จติตฺ,ํ สญฺเมสสฺนตฺิ
โมกขฺนตฺ ิมารพนธฺนา แปลวา  ผใูดสำรวมจติซึง่มดีวงเดยีว
ทองเทีย่วไปสทูีไ่กลๆได ไมมรีปูราง มถี้ำเปนทีอ่าศยันีไ้วได
แลว ผนูัน้ยอมพนจากการพนัธนาการของมาร ( คอืกเิลส)
ได”.
      ทัง้นีแ้สดงวา  จติของแตละคนมดีวงเดยีว ไมมรีปูราง
ใหแลเหน็ดวยตา นอกจากจะแสดง“ความร”ู ออกมาใหรสูกึ
โดยผานชองทางซึง่จติใชอาศยัสำหรบัตดิตอกบัอารมณเทา
นั้น จิตมีสภาพวองไวปราดเปรียวในการออกไปรับรูอา
รมณอยางใดอยางหนึ่ง แลวก็เปลี่ยนไปรับรูอารมณอยาง
อื่นอีกตอไปตามลำดับ ตลอดเวลาที่ตื่นนอนอยู.

ตนกำเนิดของจิต
          ตามพระบาลใีนอนมตคัคสตูร กลาวไวดงันี้
       “อนมตคโฺคย ํภกิขฺเว สงสฺาโร ปพุพฺาโกฏ ิน ปญฺายติ
แปลวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จิตที่เวียนวายอยูในสังสาร
จักรนี้  มีอยูกอนนานมาแลว ซึ่งผูมีปญญาไมอาจตามรูได
วามาจากไหน? และจะไปสิ้นสุดเอาเมื่อใด.”
      > ทัง้นีแ้สดงวา จติเปนสภาพธรรมทีม่อียกูอนนานมา
แลว ไมมผีใูดเปนผสูรางขึน้ และไมไดเกดิจากเหตปุจจยัใด
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ๆทั้งสิ้น เบื้องตนเบื้องปลายไมปรากฏ  จิตไมเคยดับตาย
หายสญูไปไหนเลย  เวยีนวายอยใูนสงัสารจกัรอยางไมรจูกั
จบสิ้น กลาวใหชัดก็คือ จิตมีอยูนานแลว โดยไมมีใครรูวา
เริ่มตนมาจากที่ไหน และจะไปสิ้นสุดเอาเมื่อไร.

จิตไมเคยดับตายหายสูญ

            มพีทุธพจนในมหาปรนิพิพานสตูร วาไวดงันี:้
      >>“จตุนฺนํ  อริยสจฺจานํ ยถาภูตํ อทสฺสนา,  สงฺสริตํ
ทฆีมทธฺาน ํตาสตุาเสว  ชาตสิ ุแปลวา  ความเวยีนวายของ
เรา เขาไปในชาตินอยใหญทั้งหลายอันยาวนานนับไมถวน
นัน้  เพราะไมเหน็อรยิสจั ๔  ตามความเปนจรงิ ดังนี”้.
        หมายความวา  จติของพระสมัมาสมัพทุธเจาไดเขาไป
เวยีนวายจากพระชาตหินึง่ไปยงัอกีพระชาตหินึง่ตดิตอกนัไป
หลายพระชาตเิปนเวลาอนัยาวนานนบัไมถวนกอนทรงตรสัรู
และ จติของพระองคไดยนืตวัเปนประธานทกุชาต ิไมวาจะ
เปลี่ยนพระชาติไปกี่ครั้งกี่หนก็ตาม.
      ทัง้นีแ้สดงวา  จติเปนสภาพธรรมทีไ่มไดดบัตายหาย
สญูไปไหนแตรปูรางกายซึง่ถอืกำเนดิเปนพระชาตติางๆนัน้
ตางหากทีไ่มเทีย่งแทถาวรคอืเปลีย่นไปทกุพระชาตใิหมทกุชาติ
           ถาจติเกดิดบัเปนคนละดวงหรอืเปลีย่นตามรปูรางกาย
ในแตละพระชาตดิวยแลว กย็อมตรสัวา พระองคไดทรงเขา
ไปเวียนวายในพระชาติเหลานั้น,ไมไดเลย.
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          เพราะฉะนัน้  จติจงึไมใชสภาพธรรมทีเ่กดิดบั  แตจติ
ชัน้สมัมาสมัพทุโธยนื“ร”ูอยวูารปูรางกายในแตละพระชาติ
เกิดแลวก็ตายไป ตามกาลเวลาที่ผานไปๆโดยลำดับ นาน
แสนนานมาแลว.

จติทรงไวซึง่ความร ู  ไมมกีารเกดิดบั

        เนือ่งจาก  จติเปนสภาพธรรมทีไ่มมรีปูราง ใหสมัผสั
หรอืใหแลเหน็ไดเลย นอกจากจะแสดง ความรู  ออกมาให
รูสึกเทานั้น  อะไรเกิดขึ้นก็รู   อะไรดับไปก็รู   พอใจก็รู
ไมพอใจกร็ ู  เฉยๆกร็ ู   มจีติอยทูีใ่ด  ยอมรอูยทูีน่ัน้ ตลอด
กาล ไมมีการเกิดดับ กลาวคือ ไมมีการรูบาง ไมรูบาง.

             มพีระบาลใีนจติตานปุสสนาสตปิฏฐานรบัรอง ไวดงันี:้

       “สราค ํวา จติตฺ ํสราค ํจติตฺนตฺ ิปชานาต,ิ
วตีราค ํวา จติตฺ ํวตีราค ํจติตฺนตฺ ิปชานาต ิ       แปลวา
       เมือ่ราคะเกดิขึน้ทีจ่ติ  กร็ชูดัวาราคะเกดิขึน้ทีจ่ติ
เมื่อราคะหายไปจากจิต  ก็รูชัดวาราคะหายไปจากจิต”

        ทัง้นีแ้สดงวา  เมือ่มกีเิลสอยางใดเกดิขึน้กร็ ู  (ในทีน่ี้
คอื ราคะ)    เมือ่กเิลสอยางนัน้ๆ ดบัไปกร็ ู   อะไรเกดิขึน้กร็ู
อะไรดบัไปกร็ ู  สิง่ทีเ่กดิดบันัน้ ไมใชจติแนนอน  จติไมมี
การเกิดดับ แตจิตทรงไวซึ่ง “ความรู” ตลอดเวลา.
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วิธีสาธิตวาจิตไมมีการเกิดดับ

      >เทาทีเ่ปนอยใูนปจจบุนันี ้ เราเรยีนทองจำธรรมะจาก
ตำราหรอืครอูาจารยทีส่อนวา จติเกดิดบั เปนสวนใหญ โดย
มิไดเฉลียวใจวา ขัดกับเหตุผล และหลักของกรรมกันเลย
นัน่กค็อื เมือ่จติดวงหนึง่ทำกรรมไวอยางหนึง่แลวดบัไป จิต
ดวงใหมทีเ่กดิขึน้ภายหลงั จะตองรบักรรมตอจากจติดวงเกา
ดังนี้ ซึ่งจะเปนผลใหรูจักธรรมะขออื่นที่เกี่ยวของ ผิดตาม
ไปดวยตลอดสาย.

           เพราะฉะนัน้กอนทีจ่ะลงมอืสาธตินัน้,เราจะตองทราบ
เปนพื้นฐานเสียกอนวา จิตคือธาตุรู หมายความวา ที่ใดมี
ธาตุรูยืนทรงตัวอยู ก็ตองแปลวาที่นั้นมีจิตอยู.

        ถาจติเกดิดบัเชนนีจ้รงิ เหมอืนดงัทีเ่รยีนกนัอย ู การชำ
ระจิตใหบริสุทธิ์ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไวในที่
ประชุมมหาสังฆสันนิบาต ในวันมาฆะบูชานั้น รวมทั้งขอ
บญัญตัเิรือ่งมรรคมอีงค ๘ ดวย  ยอมเปนไปไมได ไมวาจะ
พยายามนำไปปฏิบัตินานเพียงไรก็ตาม.

        ถาธาตรุนูัน้ รอูยโูดยตลอดเวลาแลว  แตเรากลบัพดูวา
จติเกดิดบั (รบูาง ไมรบูาง) กย็อมพดูผดิจากความจรงิ.

         เพราะวา ถาพดูวา จติเกดิ กย็อมแปลวา เดมิไมมจีติอยู
แตเพิ่งจะมีจิตขึ้นมา.
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          ดงันัน้ ขอใหใชความเปนธรรมสงัเกตดวูา“ธาตรุ”ูได
บกพรองขาดหายไปในขณะใดหรือไม แลวกลาวออกมา
ตามความเปนจริงเทานั้น ก็จะทำใหไดรับความรูที่ถูกตอง
และนี่คือสัจธรรมที่พระพุทธองค ทรงสั่งสอนชาวพุทธทั้ง
หลาย เพือ่ใหเขาใจตามความเปนจรงิ พระบรมศาสดายอม
ไมทรงสั่งสอนสิ่งใดที่ผิดไปจากความจริงเปนอันขาด.
       สมมตุวิา เรายกวตัถชุิน้หนึง่ ออกมาตัง้ ณ จดุๆหนึง่
แลวเพงดูอยู ณ จุดๆนั้น โดยไมใหสายตาที่เพงดูเคลื่อน
ออกไปเพงดูที่จุดอื่นนอกจากที่จุดนั้นเพียงจุดเดียวเทานั้น
เรายอม“รู”วา ขณะนี้วัตถุชิ้นนั้นตั้งอยูที่จุดนั้น.
       ทนีี ้ เรายกเอาวตัถชุิน้นัน้ ออกไปเสยีจากจดุนัน้ โดย
ใชสายตาเพงดอูยทูีจ่ดุทีก่ำหนดไวตามเดมิ เรากย็อม“ร”ูวา
ขณะนี้วัตถุชิ้นนั้นไดหายไปจากจุดนั้นแลว.
          ตอจากนี ้ กย็กเอาวตัถชุิน้เดมินัน้กลบัเขามาตัง้ ณ จดุ
ที่กำหนดไวเดิมอีก เราก็ยอม“รู”วา วัตถุชิ้นนั้นไดกลับมา
ตัง้อยใูนทีเ่ดมิอกีแลว  และเมือ่เรายกวัตถชุิน้นัน้ออกไปเสยี
จากจดุนัน้อกีครัง้หนึง่ เรากย็อม “ร”ู วาขณะนีว้ตัถชุิน้นัน้
ไดหายไปจากจุดนั้นอีกแลว ดังนี้.

         และถาพดูวา จติดบั   กแ็ปลวา  จตินัน้ไดหายไปแลว
ขณะนี้ไมมีธาตุรูเหลืออยูอีกแลว.

       ทำเชนนีไ้มวากีค่รัง้กต็าม ยอมสรปุผลไดวาเรายอมรู
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อยทูกุขณะและตลอดเวลาวา วตัถชุิน้นัน้ไดเกดิขึน้ ณ จดุนัน้
และวัตถุชิ้นนั้นไดหายไปจากจุดนั้น ไมวาจะมีวัตถุตั้งอยู
หรือไมไดตั้งอยู ณ จุดที่กำหนดใหนั้นก็ตาม.
          ทัง้นี ้ยอมแสดงใหเหน็ไดอยางชดัเจนวา จติของเรา
ไมไดดับตายหายสูญไปไหน คือ ไมไดเกิดดับ ดังที่เรียน
ทองจำกนัอยใูนปจจบุนันีเ้ลย แตวตัถ ุคอื “สิง่ทีถ่กูจติร”ู ตาง
หาก ไดเกดิขึน้ทีก่ารรบัรขูองจติ เมือ่ยกไปตัง้ทีจ่ดุนัน้ และ
ดบัไปจากการรบัรขูองจติเมือ่ยกออกไปเสยีจากจดุนัน้ วตัถุ
ตางๆหรอืเรือ่งทีจ่ติรบัรทูางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และความ
นึกคิดทางใจ ซึ่งเรียกวา อารมณนั้น ตางหากที่เกิดดับอยู
ตลอดเวลา อยางนับครั้งไมถวนในระยะวันหนึ่งๆ.
              มพีระบาลใีนมหาสตปิฏฐานสตูรรบัรองอยดูงันี ้คอื
        “สราค ํวา จติตฺ ํสราค ํจติตฺนตฺ ิปชานาต,ิ วตีราค ํวา
จติตฺ ํวตีราค ํจติตฺนตฺ ิปชานาต ิ  แปลวา   เมือ่ราคะเกดิขึน้
ที่จิต  ก็รูชัดวา ราคะเกิดขึ้นที่จิต, เมื่อราคะหายไปจากจิต
ก็รูชัดวาราคะหายไปจากจิต ดังนี้”.
         ทัง้นี ้เรายอมเหน็ไดชดัเจนทีส่ดุวา  สิง่ทีเ่กดิดบัตาม
พระบาลีนี้คือราคะ ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดดับตามอารมณจากภาย
นอก แตธาตรุคูอืจตินัน้ รทูรงตวัอยเูสมอ ไมไดเกดิดบัตาม
ราคะไปดวย อาการรัก-ชังของจิตเทานั้นที่เกิดขึ้นแลวก็ดับ
ไปจากจิต จิตไมไดเกิดดับเลย.
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จิตเกี่ยวของกับกฎแหงกรรม

          ดวยเหตทุีจ่ติไมเคยดบัตายหายสญูไปไหนนีเ้อง พระ
สัมมาสัมพุทธเจา จึงทรงบัญญัติกฎแหงกรรมลงที่จิต ซึ่ง
เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง ถาหากจิตเกิดดับจริง กฎ
แหงกรรมทีท่รงบญัญตัไิวกย็อมผดิหมด หรอืถาขนือธบิาย
วา กรรมตัง้อยกูบัอะไรกไ็ด และสามารถถายทอดกรรมจาก
จติดวงหนึง่ซึง่ดบัไปแลวไปใหจติอกีดวงหนึง่รบักรรมแทนกนั
เปนทอดๆไปยอมเปนสิง่ทีข่าดเหตผุลไมควรเชือ่ถอือยางยิง่

           มพีระบาลใีนพระธรรมบท รบัรองอยดูงันีค้อื

         “มโน ปพุพ ํคมา ธมมฺา, มโนเสฏฐา, มโนมยา, มนสา
เจ ปทฏุเฐน ภาสต ิวา กโรต ิวา ตโตน ํทกุขฺมนเฺวต ิจกกฺ ํว
วหโต ปท ํ แปลวา  ธรรมทัง้หลายมใีจเปนหวัหนา มใีจเปน
ใหญ สำเรจ็ไดดวยใจ  ผทูีก่ลาววาจาหรอื กระทำการสิง่ใด
ดวยใจคดิราย กรรมยอมตามผนูัน้ไป  เหมอืนดงัลอทีห่มนุ
ตามรอยเทาโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น.”

       ทัง้นีแ้สดงวา  บรรดาสรรพสิง่ตางๆ ทีม่อียใูนโลกนี้
ลวนแลวแตมี จิต เปนประธานสรางสรรใหเกิดขึ้น นั่นคือ
บรรดาการกระทำทีเ่กดิขึน้ทกุอยางนัน้ กเ็พราะจติเปนผสูัง่
ใหลงมือกระทำทั้งทางกายและวาจาทั้งสิ้น เมื่อเปนเชนนี้
แลว ผทูีร่บัผลของกรรมนัน้ กค็อื จติดวงนัน้นัน่เอง.
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จติเปนหลกั เปนประธานของธรรมฝายโลกยีะทัง้ปวง

       พระสมัมาสมัพทุธเจา ไดทรงพจิารณาอยางสขุมุถอง
แทเห็นชัดเจนแลววา จิตเปนสภาพธรรมที่ทรงไวซึ่ง
ความรูตลอดทุกกาลสมัย และเวียนวายอยูในสังสารจักร
อยางไมรจูกัจบสิน้ จงึทรงเชดิเอา จติเปนหลกั เปนประธาน
ของบรรดาธรรมะที่มีอยูในโลก.
           ดงัพระบาลใีนพระธรรมบทวาไวดงันี้
       “จติเฺตน  นยิตโิลโก,  จติเฺตน ปรกิสสฺต,ิ
จติตฺสสฺ  เอก ธมมฺสสฺ สพเฺพว วสมนวฺค ู             แปลวา
       โลกยอมหมนุไปตามจติ
ธรรมทั้งปวงยอมขึ้นแกธรรมอันเดียว คือ จิต เทานั้น”.

       ทัง้นีย้อมแสดงวา จติเปนหลกัเปนประธานของธรรม
ทั้งปวง(ธรรมทั้งหลาย)  จิตจึงไมมีการดับตายหายสูญตาม
โลก(อารมณ)ไปดวย.

         สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา  ธรรมทัง้ปวงไมใชตวัตน
          ธรรมทัง้ปวง คอื อารมณทีเ่ขามากระทบจติ
        ซึง่เปนสิง่ทีไ่มมอีะไรเปนแกนสารมัน่คงเลย
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จิตเดิมประภัสสรผองใส

          จติเมือ่ยงัไมไดผสมหรอืกระทบกบัอารมณ ยอมมี
สภาพประภัสสรผองใส แตเมื่อมีอารมณมาผสมหรือกระ
ทบเขา กก็ลายเปนจติผสมกบัอารมณไป ทำใหถกูปรงุแตง
และเกิดความยินดียินรายขึ้น จนเสียสภาพประภัสสรผอง
ใสที่มีอยูเดิมไปหมดสิ้น มีพระบาลีรับรอง ดังนี้

          “ปภสสฺรมทิ ํ   ภกิขฺเว   จติตฺ,ํ ตจฺโข  อาคนตฺเุกหิ
อปุกเิลเสห ิ  อปุกลิฏิฐ ํ   แปลวา   ดกูอนภกิษทุัง้หลาย จตินี้
มีสภาพประภัสสรผองใส แตที่เศราหมองไปนั้น เพราะมี
อุปกิเลสเปนแขกจรเขามาในภายหลัง”.

          ทัง้นีห้มายความวา  เมือ่ยงัไมมอีารมณเปนแขกจร
เขามานั้น  จิตมีสภาพประภัสสร ผองใส  สงบ ไมวุนวาย
เลย  แตถามแีขกจรเขามาแลว กป็รงุแตงครอบงำใหจติหวัน่
ไหวเศราหมองเสียคุณภาพที่มีอยูเดิมไป.

            อาการปรงุแตงหวัน่ไหวนี ้แสดงออกมาในรปูของ
ความยนิดบีาง ยนิรายบาง สลบักนัไปมา ตลอดเวลาทีม่อีา
รมณจรเขามากระทบ ( คอือาการของจติเกดิขึน้ทีจ่ติ และดบั
ไปจากจิต) แลวก็กลับคืนสูสภาพประภัสสรผองใสอีกชั่ว
ระยะเวลาสัน้ๆ กอนทีจ่ะมอีารมณชนดิอืน่จรเขามาปรงุแตง
ในลำดับตอไปอีกเสมอ.



จติ

๑๒

           สภาพทีจ่ติแสดงออกหลงัจากกระทบอารมณแลวนี้
เมือ่ดำเนนิไปบอยๆครัง้ และเปนระยะเวลานาน, สัง่สมกนั
มากๆเขา กย็อมกลายเปน นสิยั-อปุนสิยั จนเกดิความเคยชนิ
ทำใหเกิดเปนอนสุยั นอนเนื่องติดอยูที่จิต ตามชนิดของอา
รมณที่เขามากระทบ

จิตกลับกลอก ไมใชหมายความวาจิตเกิดดับ
             มพีระบาลใีน จติตฺวคคฺ แหงพระธรรมบท แสดงไวดงันี้

ทัง้นีแ้สดงวา จติเปนสภาพธรรมทีด่ิน้รน กลบักลอก วองไว
ปราดเปรียว ในขณะที่กำลังทองเที่ยวอยูในโลกนี้ แตสา
มารถฝกฝนอบรมใหสงบไดโดยใชสตเิพงอยอูยางตอเนือ่ง.

         ทำใหเกดิความยดึมัน่ถอืมัน่ตออารมณนัน้ๆมากขึน้
โดยลำดับ เพราะเขาใจผิดวา อารมณเปนสิ่งเที่ยงแทถาวร
จึงปรารถนาจะครอบครองไวถาถูกใจ หรือผลักไสออกไป
เสยีใหพนถาไมถกูใจ ทัง้นีเ้นือ่งจากความโงเขลาเพราะไมรู
จักสภาพประภัสสรผองใสของตนที่มีอยูเดิม.

            > ดวยเหตนุี ้ พระพทุธองคจงึทรงสัง่สอนใหใช ฌาน
(ความเพง) แกความกลบักลอกของจติในมรรค ๘ ดวย.

         “ผนทฺน ํจปล ํจติตฺ ํทรุกขฺ ํทนุนฺวิารย ํอชุ ุกโรต ิเมธาวี
อสุกุาโร ว เตชน ํ    แปลวา  ผมูปีญญา ยอมทำจติทีด่ิน้รน
กลบักลอก รกัษายาก หามยาก ใหตรงได เหมอืนชางศรดดั
ลูกศรใหตรงได  ฉะนั้น”.

           ํ



จติ

๑๓

จิตกับอารมณ

         จติ คอื ธาตรุ  ู ทรงไวซึง่ความรตูลอดทกุกาลสมยั
         สวนอารมณ  ประกอบดวยธาต ุ๔ คอื ดนิ น้ำ ลม ไฟ
ผสมกัน หรืออาศัยธาตุทั้ง ๔ เปนแดนเกิด เชน รูป เสียง
กลิน่ รส กายสมัผสั เปนตน.
             อารมณเปนสิง่ทีม่อียเูปนอย,ูไมสามารถรอูะไรไดเลย
แตจิตรับรู เมื่อกระทบกับตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
เกดิจกัขวุญิญาณ โสตวญิญาณ ฆานวญิญาณ ชวิหาวญิญาณ
กายวิญญาณ และมโนวิญญาณขึ้น.

       เมื่อจิตกับอารมณกระทบกัน  ก็ยอมสงผลใหจิตเกิด
ความฟงุซาน หวัน่ไหว เกดิความนกึคดิ ความยนิด-ียนิราย
และทำใหเกิดความยึดมั่นถือมั่นตามมาดวย.

         ถาอปุมา จติเหมอืนน้ำในมหาสมทุรแลว, อารมณ  ก็
ยอมตองอุปมาเหมือนลมพายุที่พัดมากระทบผิวน้ำในมหา
สมุทร ซึ่งทำใหเกิดเปนลูกคลื่นนอยใหญกลิ้งตัวตามกำลัง
ลมพายทุีพ่ดันัน้ดวย  ลกูคลืน่ลกูหนึง่เกดิขึน้ แลวกท็ยอยตวั
ดับตามๆกันไปทั่วทองมหาสมุทร ตลอดเวลาที่ลมพายุพัด
อย ู  ถาลมพายหุยดุพดัเสยีเมือ่ไหร ลกูคลืน่ทัง้หลายทีก่ลาว
มาขางตน  ก็ยอมลดขนาดเล็กลงๆ ตามลำดับเมื่อนั้นดวย
จนกระทั่งเหลือแตผิวน้ำที่เปนเสนระดับราบเรียบในที่สุด.



จติ

๑๔

        ทัง้นีแ้สดงใหเหน็วา
        สภาพเดมิทีแ่ทจรงิของน้ำในทองมหาสมทุรนัน้ สงบ
ราบเรียบ ไมปนปวนวุนวาย แตที่เกิดมีคลื่นนอยใหญวุน
วายนั้น เปนสภาพที่เกิดขึ้นภายหลัง เพราะมีลมพายุพัดมา
กระทบผิวน้ำ
         ซึง่เปนเชนเดยีวกบัจติ ทีม่สีภาพเดมิอนัสงบราบเรยีบ
แตที่ไดวุนวาย กระสับกระสายไปมาในภายหลัง เพราะมี
อารมณเขามากระทบ ฉะนั้น.
        จากทีก่ลาวมาทัง้หมดนี ้เราสามารถสรปุกลาวใหเปน
สัจธรรมไดวา

        มนี้ำ  โดย  ไมมลีกูคลืน่ เลย --- > ยอมได
แตจะมลีกูคลืน่ โดย ไมมนี้ำ นัน้   --- > ยอมไมได

หรือ ม ีจิต โดย ไมมีอาการหวั่นไหวจากอารมณ เลย  --- >
ก็ยอมได
แตจะมีอาการหวั่นไหวจากอารมณ โดยไมมีจิตนั้น  --- >
ยอมไมได เปนธรรมดา.

        ดงันัน้  น้ำ กบั ลกูคลืน่ จงึแยกออกจากกนัได
          และ จติ กบั อารมณ จงึแยกออกจากกนัได จติไมตอง
พึง่พาอาศยัอารมณใดๆทัง้สิน้โดยปรมตัถ    เชน    วมิตุตจิติ
( จติหลดุพน ).



๑๕

จติ

วเิคราะหคำวา เกดิ-ดบั หรอื เกดิขึน้-ตัง้อย-ูดบัไป

        จากทีก่ลาวมาแลวขางตน เรายอมเหน็ไดวา
        สิง่ทีเ่กดิขึน้และดบัไปจากผวิน้ำนัน้ กค็อื ลกูคลืน่
          และ  สิง่ทีว่นุวายกระสบักระสาย  เพราะมอีารมณมา
กระทบนั้น คือ อาการของจิต
           แต น้ำ และ จติ ซึง่เปนของเดมินัน้ ยงัคงยนืตวัรองรบั
ความเปนไปของอาการเคลื่อนไหวทั้งหลายอยูตลอดเวลา
ไมวาจะเปนเวลาใดก็ตาม ไมเคยดับตายสูญหายไปไหน.
           ดงันัน้คำวา เกดิ-ดบั หรอื เกดิขึน้-ตัง้อย-ูดบัไป จงึไม
สามารถใชควบคกูบัน้ำในมหาสมทุร หรอื  จติซึง่มอียเูดมิ
ไดเลย แตสามารถใชกับลูกคลื่น และความวุนวายกระสับ
กระสายของจิตไดโดยเฉพาะเทานั้น.

          กลาวใหชดักค็อื อาการของจติ(ซึง่เปนนามขนัธ)เกดิ
ขึ้นที่จิต แลวก็ดับไปจากจิตตามลำดับ แตจิตยังคงยืนตัวรู
อยูตลอดทุกกาลสมัย ไมไดพลอยเกิดดับตามอารมณทั้ง
หลายไปดวย.
       หมายความวา อารมณอนัใดเกดิขึน้กร็ ูอารมณอนัใด
ตัง้อยกูร็ ูอารมณอนัใดดบัไปกร็ ูเพราะผปูฏบิตัไิดนำความรู
ไปตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติอยางมั่นคง วางเฉย ไมยินดียินราย
กับอารมณทั้งหลายเสียอยางสิ้นเชิงแลว.



๑๖

จติ

          เพราะฉะนัน้ การเกดิ-ดบั  จงึเปนอาการของจติที่เขา
มาปรงุแตงจติ แลวกด็บัไป ซึง่ทานเรยีกวา พระไตรลกัษณ 
คอื ไมเทีย่ง เปนทกุข ไมใชตวัตน.
         ถาจติรเูทาทนัอาการของจติทีเ่กดิขึน้  โดยการปลอย
วางเสยี อำนาจพระไตรลกัษณยอมเขาครอบงำจติไมได จงึ
ไมเปนทุกข.
             แตถาจติไมรเูทาทนัอาการของจติคอืพลอยหวัน่ไหว
ยินดี-ยินรายตามไปดวย ก็ยอมถูกอำนาจพระไตรลักษณ
ครอบงำเปนธรรมดา จึงตองเปนทุกข.
          และจติชนดิหลงันี ้กจ็ดัเปนโลกยีจติ หรอืยงัเปน วญิ
ญาณขนัธ  ซึง่เปน จติของปถุชุน (ผหูนาไปดวยกเิลส) อยู
นั่นเอง.

  สิง่ใดทีไ่มมอียใูนขณะปจจบุนั แลวปรากฏขึน้มา เรยีกวา เกดิ
  สิง่ใดมอียใูนปจจบุนั แลวหายไป                 เรยีกวา ดบั
  การเกดิทางเนือ้หนงัรางกาย                     เรยีกวา ชาติ
  การเกดิทางจติ เชน ตรสัร ู                      เรยีกวา อบุตัิ
  การแตกดบัทางเนือ้หนงัรางกาย แตจติจตุ(ิเคลือ่น)ไปสภูพใหม
                                            เรยีกวา ตาย(มรณะ)
  การหยดุคดิทางจติ                               เรยีกวา นริชุฌ
  การดบักเิลสทางจติ                              เรยีกวา นโิรธ

                       คำนยิามเรือ่งเกดิ-ดบั



จติ

๑๗

จติ คอื ตน

      เนือ่งจาก สามญัสตัวโลกไมไดรบัการอบรมศกึษา ทำ
ใหจิตรูจักอารมณผิดจากความเปนจริง(อวิชชา) ดังนั้นเมื่อ
มีอารมณมากระทบ ก็เกิดความพอใจยินดีในอารมณ (ตัณ
หา)และยึดติดคิดหวังจะเอามาครอบครองไว(อุปาทาน)

         ดวยอำนาจอวชิชา-ตณัหา-อปุาทานดงักลาวนี ้เปนเหตุ
ใหจิตจมติดอยูในโลก(อารมณและอาการของจิตที่เนื่องดวย

อารมณ) โดยไมรูจักตนเอง(จิต) ซึ่งยืนตัวเปนประธานอยู
ดวยทุกขณะ และไมรูจักตนเองวา มีสภาพเดิมอันประภัส
สรผองใส  ทำใหกลบัไปยดึเอาอารมณทัง้หลายซึง่เปนของ
ภายนอกเขามา ดวยความสำคญัผดิวา อารมณมสีภาพเทีย่ง
แทถาวร และยดึวา อารมณ เปน อตัตาตวัตนของตนเอง.
        ซึง่โดยแทจรงิแลว
       ตนเอง กค็อื ธาตรุ ูหรอื จติ เปน อตัตา ตวัตน
สวนอารมณ นั้น ไมใชตัวตน เปน อนัตตา
มพีระบาลใีนบณัฑติวรรคแหงพระธรรมบท กลาวไวชดัเจนวา

     “ปรโิยท เปยยฺ อตตฺาน,ํ จติตฺกเิลเสห ิปณฑฺโิต   แปลวา
      บณัฑติพงึชำระตนคอืจติ ใหบรสิทุธิ์ ปราศจากกเิลส”
       ซึง่แสดงชดัเจนวา ตน คอื จติ และ จติ กค็อื ตน
อยางไมมีปญหา.



จติ

๑๘

อารมณเปนสภาพธรรมที่จิตหลงยึดเปนตนเอง

      อารมณเปนสภาพธรรมที่จิตหลงยึดถือเอาเขามาเปน
สมบัติของตนเอง ดวยความสำคัญผิด เพราะความจริงนั้น
อารมณเปนเพียงเงา และความรูสึกที่มีตอวัตถุ หรือสิ่งที่
อาศยัวตัถเุกดิขึน้ทัง้นัน้ ลวนแลวแตเกดิจากการประชมุปรงุ
แตงของธาตดุนิ น้ำ ลม ไฟ รวม ๔ ธาตทุัง้สิน้ ซึง่ไมสามารถ
ดำรงอยูในสภาพเดิมไดตลอดไป  ตองเสื่อมสลายแตกดับ
ไปเปนธรรมดาทุกอารมณ.

       อารมณดงักลาวนี ้คอื รปู เสยีง กลิน่ รส ความสมัผสั
ทางกาย รวม ๕ ทาง ซึง่จะเขาสจูติทาง ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย
เรียงคูกันตามลำดับ.

        อารมณทัง้ ๖ ดงักลาว คอื  รปู  เสยีง  กลิน่  รส  ความ
สัมผัสทางกาย ความนึกคิดทางใจ จะผลัดเปลี่ยนหมุน
เวียนเขาไปสูจิตทีละอารมณตลอดเวลาที่ตื่นนอน รวมทั้ง
ในขณะนอนฝนดวย สุดแลวแตวาจะเปนอารมณชนิดใด
ครั้งละเพียงอารมณเดียวเทานั้น.

       เมือ่จติรบัรอูารมณทัง้ ๕ ดงักลาวแลว กจ็ดจำอารมณ
นั้นๆไว แลวก็นึกนอมขึ้นมารับรูอีก โดยไมตองอาศัยอา
รมณทัง้ ๕ อกีกไ็ด เปนอารมณทีเ่กดิจากความนกึคดิทีเ่กบ็
ไวทางใจอกีทางหนึง่ (คอืธรรมารมณ) รวมเปน ๖ ทาง.



จติ

๑๙

     เมื่ออารมณดังกลาวนี้ปรากฏขึ้นเมื่อใด จิตก็จะแลน
ออกไปรับรูอารมณตามชองทางที่เขามา กลายเปนจิตผสม
กับอารมณเมื่อนั้น ทำใหเกิดความฟุงซานหวั่นไหว.

จิตผสมกับอารมณ

      จติเมือ่ผสมกบัอารมณ แบงเปนจติ ๓ จำพวกคอื
๑.กามาพจรจติ  เกดิขึน้จากจติทองเทีย่วไปในอารมณทีน่ารกั
นาปรารถนา โดยออกไปรบัรทูาง ตา ห ูจมกู ลิน้ กายสมัผสั
รวม ๕ ทาง.
๒.รูปาพจรจิต เกิดขึ้นจากจิตปรารภถึง รูป เสียง กลิ่น รส
ความสัมผัสทางกาย เปนอารมณทางใจ(ธรรมารมณ)ที่
ปราศจากกาม เปนรูปฌาน (เพงรูปเปนอารมณ).

     ครั้นอารมณดังกลาวนี้ดับไป ความรูสึกฟุงซานหวั่น
ไหว ก็ยอมสงบลงชั่วขณะ จิตก็จะดิ้นรนแสวงหาอารมณ
อันอื่นเพื่อจะไดรับรูตอไปอีก สุดแตวาจะไดอารมณที่พอ
ใจมาทางใด เมื่อรับรูอารมณใหมก็เกิดความรูสึกฟุงซาน
หวั่นไหวในลักษณะใหมดวย.
     อารมณเหลานี้ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเขามาปรุง
แตงจิตตลอดเวลาโดยไมมีที่สิ้นสุด  ทั้งนี้เปนเพราะจิตไม
รูจักอารมณตามความเปนจริง จึงหลงยึดเอาอารมณซึ่ง
ไมเที่ยงไว โดยเขาใจผิดวาเที่ยงและมีแกนสาร เนื่องจาก
ไมรูจักตนเองที่แทจริง.
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๓.อรปูาพจรจติ  เกดิขึน้จากจติทีเ่พกิออกจากอารมณทางใจที่
ปราศจากกามดงักลาวขางตน เปน อรปูฌาน (เพงนามเปน
อารมณ).
     จิตเมื่อผสมกับอารมณแลว ก็ยอมยึดถือไว และถูก
ครอบงำปรงุแตงใหหว่ันไหว แลวแสดงอาการยนิดบีาง ยนิ
รายบาง มากบาง นอยบาง ตามชนดิของอารมณ ซึง่เปนอา
การของจิตที่แสดงออกมาเนื่องดวยอารมณ.

๑.เวทนา ความรรูสชาตแิหงอารมณ    จดัเปน ๓ ประเภทตามชนดิ

ของอารมณทีม่ากระทบ คอื
สขุเวทนา         อารมณทีน่ารกัใครนาปรารถนา(อฏิฐารมณ)
ทกุขเวทนา       อารมณทีไ่มนาพอใจ(อนฏิฐารมณ)
อทกุขมสขุเวทนาอารมณทีป่รงุแตงจติใหมอีารมณเฉยๆ(มชัฌตัตารมณ)

๒.สัญญา  ความจดจำอารมณ   แบงเปน ๖ ประเภทตามชนิด

ของอารมณทีม่ากระทบ คอื
รปู(รปูสญัญา) เสยีง(สทัทสญัญา) กลิน่(คนัธสญัญา) รส(รสสญัญา)
กายสมัผสั(โผฏฐพัพสญัญา)        ความนกึคดิทางใจ(ธมัมสญัญา)

๓.สงัขาร   ความนกึคดิถงึอารมณ จดัเปน ๓ ประเภทตามอำนาจ

กเิลสทีเ่กดิขึน้ คอื   คดิด ี               เปน   กศุลเจตสกิ
                         คดิไมด ี            เปน   อกศุลเจตสกิ
                         คดิไมใชดไีมใชชัว่  เปน   อญัญสมานาเจตสกิ

อาการของจติทีเ่นือ่งดวยอารมณ (นามขนัธ ๔)
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๔.วญิญาณ ความรบัรอูารมณทีเ่ขามากระทบ แบงเปน ๖  ชอง

ทาง ตามชองทางทีร่บัรอูารมณ คอื
           จกัขวุญิญาณ    รบัรอูารมณ ทางตา
           โสตวญิญาณ    รบัรอูารมณ ทางหู
           ฆานวญิญาณ    รบัรอูารมณ ทางจมกู
           ชวิหาวญิญาณ   รบัรอูารมณ ทางลิน้
           กายวญิญาณ    รบัรอูารมณ ทางกาย
           มโนวญิญาณ    รบัรอูารมณ ทางใจ                     ....เหลานี้

        จติผรูชูัน้“พทุโธ”ทรงเปนผปูฏเิสธวา   อารมณและ
อาการของจติทีเ่นือ่งดวยอารมณเปนอนตัตา (ไมใชตวัตน) คอื

๑.อารมณตางๆอนัไดแก รปู เสยีง กลิน่ รส ความสมัผสัทางกาย
รวม ๕ ประการเหลานีน้ัน้ จดัเปน รปูขนัธ...วาเปนอนตัตา

         รปูขนัธ ๑ และ นามขนัธ ๔  เรยีกรวมกนัวาเปน ขนัธ
๕ หรอืเรยีกวา รปูนาม กไ็ด เมือ่ยงัไมมอีารมณมากระทบจติ
ขนัธ ๕ หรอื รปูนาม กย็งัใมเกดิขึน้ เราเรยีกจติขณะนีว้า จติ
ตกภวังค คือ ยังไมไดขึ้นสูวิถีที่จะรับอารมณ หรือเรียกวา
จิตประภัสสร ก็ได แตถาจิตขึ้นสูวิถีรับอารมณเมื่อใด ความ
ประภสัสรกย็อมหายไป ขนัธ ๕ หรอื รปูนาม กเ็กดิขึน้.

๒.จติแสดงอาการยดึถอืครอบครองอารมณไว ดวยความเขาใจ
ผดิวาเปนสิง่ทีเ่ทีย่งแทถาวร ๔ ประการ คอื เวทนา สญัญา  สงั
ขาร วญิญาณ ซึง่จดัเปนนามขนัธ ๔...วาเปนอนตัตาเชนเดยีวกนั
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มีพุทธพจนในอนัตตลักขณสูตร ซึ่งทรงโปรดพระปญจวัค
คยีเกีย่วกบัขนัธ ๕ (รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ) ดงันี้

รปู ํภกิขฺเว อนตตฺา  แปลวา  ดกูอนภกิษทุัง้หลาย รปูไมใชตวัตน

      ทรงใชเหตผุลอธบิายวา ถารปูใชตวัตนแลว รปูกย็อม
ไมเปนไปเพื่อความเจ็บไขไดปวย  สัตวยอมหวังในรูปได
วา ขอรูปจงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย แต
เพราะสัตวไมอาจหวังในรูปได รูปจึงไมใชตัวตน.

        และในทำนองเดยีวกนั ทรงตรสัถงึ เวทนา สญัญา สงั
ขาร วิญญาณ  ซึ่งเปนอาการของจิตที่เกิดขึ้นเมื่อมีอารมณ
มากระทบวา กไ็มใชตวัตน และทรงสรปุวา

       “เนต ํมม เนโสหมสมฺ ิน เมโส อตตฺาต,ิเอวเมต ํยถาภตูํ
สมฺมปฺปฺญาย ทฏฐพฺพํ   แปลวา  บุคคลพึงเห็นสิ่งนั้น
(ขนัธ ๕)  วานัน่ไมใชเรา เราไมเปนนัน่เปนนี ่นัน่ไมใชตน
ของเรา ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง ดังนี้”.

      ในตอนทายพระสตูรตรสัวา “จติของพระปญจวคัคยี
ไดหลุดพนจากอาสวะกิเลส อันเปนเหตุยึดถือในขันธ ๕”

        ซึง่แสดงวา จติเปนผปูฏเิสธรปู เวทนา สญัญา สงัขาร
วญิญาณ วานัน่ไมใชสภาพเดมิของจติ แตเพราะถกูอารมณ
ปรุงแตงทำใหเสียสภาพเดิมไป.
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        เนือ่งจากจติเปนสภาพธรรมทีไ่มมรีปูราง(อสรีรี)ํ จงึ
ไมสามารถตดิตอรบัรอูารมณใดๆไดโดยตรง เมือ่เขาไปถอื
กำเนดิในภพภมูใิดกต็าม จะตองสรางรปูรางกายไวใชอาศยั
(ภพ)สำหรับติดตอกับอารมณอีกทอดหนึ่ง.
         สำหรบัมนษุยนัน้  จติจะตองสรางรางกายขึน้สำหรบั
อาศัย โดยเขาครอบครองหยดน้ำของบิดามารดาที่ผสมกัน
แลว จนกระทั่งหยดน้ำแหงงวดเขาตามลำดับ เรียกตามภา
ษาบาลวีา กลละ, อมัพชุะ, คณเปส,ิ ปญจะสาขา ซึง่แยกเปน
หวั๑, มอื๒, เทา๒ รวม ๕ กิง่ในทีส่ดุ  จดัวาเปนรปูทารก
ไดแลว แตยงัตองรอเวลาเจรญิเตบิโตในครรภมารดาอกี ๘-
๙ เดือน จึงจะคลอดออกมาสูโลกภายนอก.
       รปูรางกายมนษุยทีค่ลอดออกมานี ้ประกอบดวยธาตุ
ดนิ,น้ำ,ลม,ไฟ (มหาภตูรปู ๔) เนือ่งจากมหาภตูรปู ๔ มธีาตุ
ไฟประกอบอยูดวย ดังนั้น รูปรางกายจึงถูกธาตุไฟเผาให
เปลี่ยนแปรสภาพไปตามกาลเวลาที่ลวงไปตลอดเวลา เมื่อ
จิตเขาครอบครองและยึดถือไว ตั้งแตเปนกลละอยู,อยาง
เหนียวแนน เกิดความเพลิดเพลินยินดี และเขาใจผิดวาสิ่ง
สกปรกโสโครกรอบตัวนั้นอบอุนนารัก และเปนตัวของ
ตนเอง เพราะลืมสภาพที่แทจริงของตนเองเสียแลว.

จิตกับรางกาย

         เพราะฉะนัน้เมือ่คลอดและเตบิโตขึน้ กถ็อืเอารปูราง
กายวาเปนตวัของตนเอง เมือ่รปูรางกายปวย กท็กึทกัวาเรา

๒๓
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          จติมคีวามรกัใครหวงแหนและเพลดิเพลนิตอสิง่ทีร่าง
กายรายงานถึงมากที่สุด โดยมอบหนาที่การรับรูอารมณ
ทางตา หู จมูก ลิ้น และรางกายทุกสวนสำหรับสัมผัสกับ
อารมณทัง้หมด ไมวารางกายจะรายงานรสชาตทิีส่มัผสักบั
อารมณวาเปรี้ยวหวานมันเค็มอยางไรก็ตาม ก็ยกรางกาย
ทั้งชุดใหแสดงบทบาทกับอารมณไปตามความรูสึกที่เกิด
ขึ้นดวย แลวก็สงรายงานความรูสึกจากการสัมผัสกันของ
รางกายกับอารมณใหจิตทราบอีกทอดหนึ่ง.
       ดงันัน้ จติจงึพลอยเหน็ดเีหน็งามและหลงใหลกบัการ
รายงานของรางกายทกุครัง้ ทัง้ๆทีร่ายงานตรงขามกบัความ
เปนจริง ถึงขนาดที่กลาวไดวา:
“ทีไ่หนมรีาคะ-ทีน่ัน่กม็รีาคา, ทีไ่หนมรีาคา-ทีน่ัน่กม็รีาคะ”

รางกายเปนเพียงที่อาศัยของจิต(ภพ)ชั่วระยะหนึ่ง
            มพีทุธพจนจากพระธรรมบท ตรสัเกีย่วกบัเรือ่งนีว้า

       ทัง้ๆทีเ่ราไมไดปวย ไมไดแกเฒา ไมไดตายและไมได
เปนอะไรทั้งนั้น รวมทั้งไมใชผูชาย ไมใชผูหญิง  แตเปน
เพยีงผเูขามาอาศยั“ร”ู อยใูนรปูรางกายทีป่วย แกเฒา และ
กำลังจะตายลงเทานั้น.

ปวย เมือ่รปูรางกายแกเฒาลง กท็กึทกัวาเราแกเฒา หรอืเมือ่
รูปรางกายกำลังจะตาย ก็ทึกทักเอาวาเรากำลังจะตาย.
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        “เอถ ปสสฺถมิ ํโลก ํจติตฺ ํราชรถปูม,ํ ยตถฺพาลา วสิทีนตฺิ
นตถฺ ิสงโฺค วชิานต ํ แปลวา พวกเธอทัง้หลาย จงดโูลก (ราง
กาย) อันวิจิตรดุจราชรถที่คนเขลาหมกมุนอยู แตผูรูหา
ของไม”.
            การทีส่ามญัชนยดึถอืเอารปูรางกายเปนหลกัและพากนั
สมมุติเรียกวา เปนคน-เปนสัตวนั้น เพราะคิดวามองเห็น
และสัมผัสได ใชเปนสื่อกระทบอารมณไดเปนอยางดี.
      แตพระพทุธองคทรงเหน็สจัธรรมขอนีแ้ลววา รปูราง
กายทั้งหลายนั้นเปนแตเพียง ที่อาศัยของจิต(ภพ) ชั่วระยะ
หนึ่งเทานั้น ไมสามารถดำรงอยูในสภาพหนึ่งสภาพใด
อยางเที่ยงแทถาวรได พอสิ้นอายุขัย ก็ตองแตกแยกและ
สลายตัวสิ้นสภาพสุดทายไปเปนธรรมดาเหมือนกันทุกคน
จึงไมสามารถนับเอารูปรางกายเปนหลักได.
          แตทรงเหน็ชดัเจนวาในขณะทีร่ปูรางกายแตกออกนัน้
จิตที่อาศัยอยูในรูปรางกาย เปนสภาพธรรมที่เคลื่อนออก
(จุติ)ไปสรางรูปรางกายใหมสำหรับอาศัยตอไปอีกตาม
ลำดับ ไมมีที่สิ้นสุดตลอดเวลาที่เวียนวายอยูในสังสารจักร
แตสามารถฝกฝนจติหรอืปฏบิตัจินจติไดรบัมรรคผลได  ดงั
นั้น จึงทรงนับเอาจิตเปนหลัก.
        รางกาย กบั จติ จงึเปนคนละอยางกนั แตอาศยัซึง่กนั
และกัน กลมเกลียวเสมือนเปนอยางเดียวกัน.
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จติกบัวญิญาณ (ธาตรุกูบัการรบัรอูารมณ)

          เนือ่งจากจติสามญัชน คนุเคยกบัอารมณทัง้หลายมา
เปนเวลาชานานแลว ดงันัน้ เมือ่มอีารมณมากระทบ กย็อม
รบัรแูละยดึถอือารมณนัน้ๆไวเสมอไป จงึเกดิวญิญาณ ๖ขึน้
         แตจติพระอรยิะนัน้ ไดรบัการอบรมใหปลอยวางอา
รมณทัง้หลายทีเ่ขามากระทบเสยี วญิญาณ ๖ จงึดบัหมดสิน้
เหลืออยูแตจิตบริสุทธิ์ นิ่ง สงบอยูเทานั้น.
         การรขูองพระอรยิะนีเ้ปนเพยีง
         “รสูกัแตวาร”ู ( ญาณมตตฺาย )
        “ระลกึกส็กัแตวาระลกึ” ( ปฏสิสฺตมิตตฺาย ) เทานัน้
ไมมีตัณหาและมิจฉาทิฏฐิปรุงแตงอยูดวย ดังพระบาลีวา:
       “วิญฺาณสสฺ  นโิรเธน ตณหฺกขฺย วมิตุตฺโิน ปชโฺชตสฺ
เสว วิญฺาณ ํวโิมกโฺข เจตโส อห ุแปลวา
         จติพระขณีาสพพนจากวญิญาณปรงุแตง เพราะหลดุ
พนจากตัณหาได เหมือนเปลวไฟที่แลบดับ เนื่องจากวิญ
ญาณดับหมดสิ้น”.
             จติพระอรยิะนัน้บรสิทุธิ,์ไมไดดบั การรบัรอูารมณ
เทานั้นที่ดับไปจากจิต.
            สวนจติสามญัชน มตีณัหาและมจิฉาทฏิฐ ิกำกบัอยู
ดวย จงึดเูหมอืนวาพลอยเกดิดบัไปพรอมอารมณ และหลง
เขาใจผิดวาตัวเองเกิดดับ.



๒๗

จติ

         ความตายเปนรปูแบบการเปลีย่นแปรครัง้สดุทายของ
รูปรางกาย หลังจากที่ไดประชุมปรุงแตงขึ้นมาแลว พระ
พุทธองคทรงหมายความถึง  แตกแยกออกจากการประชุม
พรอมของธาตุดิน, ธาตุน้ำ, ธาตุลม, ธาตุไฟ, อากาศธาตุ
และวญิญาณธาต ุ(จติ) แยกตวัออกไปผสมกบักลมุธาตผุสม
กลุมอื่นตอไปตามเหตุปจจัยขณะสิ้นใจ.
        พดูใหชดัเจนขึน้กค็อื วญิญาณธาตุ(จติ) จตุ ิ(เคลือ่น)
ออกจากรปูรางกาย  ซึง่ไดปรวนแปร แตกแยกไป จนไมสา
มารถกลับคืนมาสูสภาพปรกติ,เทานั้น ไมไดดับตายหาย
สูญไปไหน.

         โปรดดคูำจำกดัความของคำวา“ความตาย” ในสตปิฏ
ฐานสตูรซึง่วาไวดงันี ้คอื ความจตุ,ิความเคลือ่นไป,ความแตก

ทำลาย,ความหายไป,มฤตย,ูความตาย,ความทำกาละ,ความแตก

แหงขนัธ, ความทิง้ซากศพไว, ความขาดไปแหงชวีตินิทรยี ซึง่
เปนเรื่องที่จิตแยกออกจากรูปรางกายนี้ทั้งสิ้น.

        เราจะเหน็ไดวา จติไมใชสภาพธรรมทีต่าย แตไดเขา
มายึดถือและปฏิสนธิรวมอยูกับรางกายซึ่งจะตองตายตาม
อายขุยั  เมือ่รางกายถงึเวลาแตกตายลง กเ็ขาใจวาตนพลอย
ตายไปตามรางกายดวย ทั้งๆที่ตัวเองไมไดตายเลย.

ถาจติไมเขาไปยดึถอือารมณ กย็อมพนจากความตาย



๒๘

จติ

         สิง่ทีเ่กดิ, แก, เจบ็, ตาย คอื รปูรางกาย ซึง่เปนสงัขาร
ธรรมที่ประชุมพรอมกันขึ้นมา,ฝายรูปธรรม เรียกวา มหา
ภตูรปู ๔.
       ดวยเหตุนี้  ความตายจึงมีขึ้นแกผูที่หลงผิดยึดเอารูป
รางกายซึ่งเปนสังขารธรรม, วาเปนอัตตาตัวตนของตนเอง
เขา กลาวคือ เมื่อรูปรางกายแก ก็วาเราแก, เมื่อรูปรางกาย
เจ็บไข ก็วาเราเจ็บไข  และเมื่อรูปรางกายตาย ก็วาเราตาย
ทัง้ๆทีต่วัเราจรงิๆไมเคยเกดิ,ไมเคยแก,ไมเคยเจบ็ไข และไม
เคยตายมาเลย ไมวาตั้งแตครั้งไหนๆก็ตาม.
        เพราะฉะนัน้ ถาจติไมเขาไปยดึถอือารมณ กย็อมพน
จากความตายเมือ่นัน้ นบัเปนการพนทกุขในพระพทุธศาส
นานี้.

       “สุญฺโต โลก ํอเวกขฺสสฺ ุโมฆราช สทา สโต, อตตฺา
นทุฏิฐ ึอหูจจฺ เอว ํมจจฺตุตฺโรสยิา, เอว ํโลก ํอเวกขฺนตฺ ํมจจฺุ
ราชา น ปสสฺต ิ แปลวา  ดกูอนโมฆราช ทานจงตัง้สตพิจิาร
ณาโลก (รางกาย) วาเปนของวาง โดยถอนอตัตานทุฏิฐอิอก
ไปเสยี,  ดวยการพจิารณาโลก ดงันี ้พระยามจัจรุาช กจ็ะแล
ไมเห็นทาน และทานก็จะพนจากความตาย”.

              ดงัพทุธพจนทีไ่ดตรสักบัโมฆราชมาณพ ตอไปนีค้อื



๒๙

จติ

จติ ตน ธรรม เรา คอื สิง่เดยีวกนั

             มเีรือ่งบรรยายในมหาปรนิพิพานสตูร ตอนหนึง่วา
        ครัง้หนึง่  ขณะทีพ่ระอานนทไดเขากราบทลูถามพระ
อาการประชวรของพระพุทธองควาทรงเปนอยางไรบาง
นั้น พระพุทธองคไดตรัสตอบวา
           “อานนท  จติของเราไดตัง้อย ูณ ที ่อนมิติตเจโตสมาธิ
วิหาร ไมมีนิมิตหมายอื่นใดอยู, เราจึงหายปวยแลว เราไม
ไดปวย, แตที่ปวยนั้นเปนเรื่องของรางกาย
       ดวยเหตนุีแ้หละอานนท   เธอจงมีตนเปนเกาะ มตีน
เปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง  หรือ มีธรรมเปนเกาะ มี
ธรรมเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง ดังนี้”.
         พระพทุธองคทรงแสดงชดัเจนวา  จติ  ตน  ธรรม เรา
คอืสิง่เดยีวกนั  สวนรปูรางกายนัน้ไมใชเรา แตเปนทีอ่าศยั
ของเราเทานั้น.

       คำวา “อนมิติตเจโตสมาธวิหิาร” นัน้ หมายถงึ จติที่
ไดรับการฝกฝนใหสลัดอารมณทุกชนิดออกไปอยางหมด
จดสิ้นเชิง ดวยความชำนาญคลองแคลว โดยการฝกฝนปฏิ
บัติ“สัมมาสมาธิ” ในสติปฏฐาน ๔ ซึ่งจัดเปนจิตชั้นพุทโธ
ดงันัน้จงึตรสัวา จติ ตน ธรรม เรา คอืสิง่เดยีวกนั.



๓๐

จติ

พระพุทธองคทรงสอนพระวักกลิวา จิตคือเรา

           พระวกักล ิ  เปนพระภกิษรุปูหนึง่ ทีเ่ขาใจผดิวา รปู
รางกายคือเรา  จึงไดตามเสด็จพระพุทธองคอยางใกลชิด
ดวยความกระหยิ่มยิ้มยองวาไดเขาใกลชิด และเขาถึงพระ
พุทธเจาแลว ซึ่งพระพุทธองคก็ทรงทราบความในใจของ
พระวักกลิเรื่องนี้อยู เมื่อไดโอกาสจึงตรัสวา
        “วกักล ิ เธอสำคญัมัน่หมายเอารปูรางกายซึง่เปนสิง่
ปฏิกูลเนาเปอยไดของเรา วาเปนเรา และ กระหยิ่มยิ้มยอง
วาไดอยกูบัเรา ใกลเรา ถงึเรา คนตาบอดมดืมดิเชนเธอ ไม
ตองพูดถึงการเดินตามหลังก็ได ตอใหจับชายจีวรของเรา
ไวอกีดวย  กไ็มเหน็เรา ไมรจูกัเรา ไมถงึเรา ไมใกลเรา แต
ตางกันอยางฟากับดินทีเดียว ทางตั้งแตที่นี้ไปถึงเขาจักร
วาลที่วาไกลนั้น ก็ยังนับวาใกลกวา แตเธอกับเราหางกัน
ไกลยิ่งกวานั้น เปนแสนไกลลานไกลทีเดียว
              วกักล ิ เมือ่เธอตองการจะเหน็เรา ใกลเรา ถงึเรา  เรา
กจ็ะบอกทางให ”   แลวพระองคกต็รสัวา
          “โย ธมมฺ ํปสสฺต ิโสม ํปสสฺต ิ  แปลวา
           ผใูดเหน็ธรรม  ผนูัน้เหน็เรา”
             แสดงวา จติ คอื ธรรม คอื เรา
สวนรูปรางกาย ไมใชเรา แต  เปนที่อาศัยของเรา เทานั้น.



กายม ี๓ ชัน้
        คตธิรรมทางพระพทุธศาสนากลาวไววา  ในอตัภาพ
รางกายของคนและสัตวที่เกิดขึ้นในโลกนี้ มีกายซอนกัน
อยู ๓ ชั้น คือ กายธรรม (จิต) ๑, กายทิพย (นามกาย) ๑,
กายเนือ้ (รปูกาย) ๑.

         เปนกายชัน้ในสดุของมนษุยและสตัวทัง้หลาย ทีม่อียู
เปนอย ูและดำรงไวซึง่ “ความร”ู ของตนเองตลอดทกุกาล
สมัย โดยมิไดเกิดจากเหตุปจจัยทำใหมีใหเปนเลย แลเห็น
ดวยตาเนือ้ไมได  ความรขูองคน กร็อูยางคน,  ความรขูอง
สัตว ก็รูอยางสัตว,  ความรูของพระพรหม ก็รูอยางพระ
พรหม ตางกันเปนพวกๆไป.
       มีปรากฏในอัคคัญสูตรวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คำวา
กายธรรมกด็,ีกายพรหมกด็ ีลวนแลวแตเปนชือ่ของตถาคต
ทั้งสิ้น” ไมเคยเกิดไมเคยดับตายหายสูญไปไหนเลย.
        กายธรรมนี ้เมือ่ไดเขามาอยใูนโลก คอื เปนคน หรอื
เปนสตัวกด็ ีกเ็ปนประธานของสงัขารธรรมทัง้หลาย และมี
คณุภาพปราดเปรยีววองไวในการเคลือ่นตวัไปรบัรอูารมณ
ไดอยางรวดเรว็ทีส่ดุ ไมมวีตัถทุบึอยางใดขวางกัน้ไวไดเลย
และอยูเหนือการเกิดการตายของสังขารธรรมอยางสิ้นเชิง
นั่นก็คือ กายธรรมเปนอมตธรรม.

กายธรรม (จติ) ๑

กายทิพย

๓๑



กายทพิย ๑

           กายทพิย  ( หรอืนามกาย หรอืนามรปู หรอืทพิยกาย
หรอืโอปปาตกิะ หรอือทสิสมานกาย )    มองไมเหน็ดวยตา
เนื้อ เปนกายละเอียดที่หอหุมกายธรรมไว.

         กายทพิย เปนกายทีเ่กดิจากจติยดึถอืความนกึคดิถงึ
อารมณไว    ดังนั้น จึงสามารถเคลื่อนไหวออกจากความ
รสูกึนกึคดิเรือ่งหนึง่ไปยงัอกีเรือ่งหนึง่ ไดอยางปราดเปรยีว
เหมอืนกายธรรม และเปลีย่นคณุภาพเปนผองใสบาง, เศรา
หมองบางตามความคิดปรุงแตงใหเปนไป  ไมไดดับตาย
หายสญูไปไหน  ตลอดเวลาทีเ่วยีนวายอยใูนสงัสารจกัร แต
ถาปฏิบัติมรรคมีองค ๘ จนแยกเรื่องที่นึกคิดออกไปได
อยางสิ้นเชิง จนบรรลุอรหัตตผลแลว กายทิพยจึงแตกตาย
สนทิ ดงันัน้ เมือ่รปูกายเนือ้แตกตาย กจ็ะไมมกีายทพิย จตุ-ิ
ปฏิสนธิ ตอไปอีกเลย.

 กายเนือ้ ๑

          กายเนือ้หรอืรปูกายเปนกายหยาบ ประกอบดวยธาตุ
ดนิ น้ำ ลม ไฟ เกดิจากบดิา-มารดา เตบิโตดวยขาวสกุ ขนม
สด มทีวาร ๕ แหงสำหรบัรบัรอูารมณภายนอก คอื ทางตา
ห ูจมกู ลิน้ และกายสมัผสั มอีายยุนืเพยีงชาตเิดยีว สัน้บาง,
ยาวบาง แตไมเกนิ ๑๐๐ ปเปนสวนใหญ แลวกต็าย.

๓๒

กายทิพย



สรปุ :    ในอตัภาพรางกายของทัง้มนษุยและสตัวทัง้หลาย
มีจิตหรือกายธรรมเปนประธาน ซอนอยูภายในกายทิพย
และกายทิพยก็ซอนอยูภายในกายเนื้อ รวมเปน ๓ ชั้นดวย
กัน กายทั้ง ๓ ชั้นนี้ มีความเปนอยูเกี่ยวเนื่องและเปนเหตุ
เปนผลซึ่งกันและกันตลอดเวลา.

        กายทพิย บางทกีเ็รยีก อทสิสมานกาย (กายทีม่องไม
เห็นดวยตา) จัดเปนกายละเอียดที่ซอนอยูภายในกายเนื้อ
ของคนและสัตวทุกรูปนาม มีอวัยวะใหญนอยครบถวน
และมอีนิทรยีไมบกพรอง แตไมอาจแลเหน็ดวยตาได ในคมั
ภีรพระอภิธรรมเรียกวา นามกาย อันไดแก เวทนา สัญญา
สงัขาร วญิญาณ รวม ๔ ประการ.

กายทพิย หรอื นามกาย

๓๓

         คำวา เกดิ-ตาย หมายถงึ
        การเกดิและการตายของรปูกายเนือ้เทานัน้.

       คำวา จตุ-ิปฏสินธิ  หมายถงึ
        การเคลือ่นออก และการหยัง่ลงเกดิของกายทพิย

       ซึง่เปนการอบุตัขิึน้ทางจติโดยเฉพาะ
       กายทพิยไมไดเกดิ-ตายตามกายเนือ้ไปดวย.

       กายเนื้อ สามารถแลเห็นไดดวยตา เปนกายชั้นนอก
ที่สุดของคนและสัตวทั้งหลาย.

กายทิพย



       กายทิพย  เปนกายที่เกิดจากจิตยึดถือความนึกคิดถึง
อารมณไว มีความวองไวปราดเปรียวเชนเดียวกับจิต คือ
สามารถเคลื่อนผานทะลุวัตถุแทงทึบหนาๆที่อยูไกลๆอยาง
ไมมีขีดจำกัด เพื่อออกไปรับรูอารมณตางๆภายนอกกาย
เนื้อไดโดยสะดวก และไมเสียเวลาแมแตเพียงวินาทีเดียว
เพียงแตนึกนอมเทานั้นก็สำเร็จประโยชนไดภายในลัดนิ้ว
มือเดียวเทานั้น.
        เมือ่กายเนือ้ ซึง่มกีายทพิยซอนอย,ูตายลง กายทพิยก็
ตองจุติ(เคลื่อนออกไป) โดยจิตจะยึดอารมณที่ประทับใจที่
ทำไวในอดตี เปนปฏสินธวิญิญาณ หยัง่ลงสคูรรภมารดาที่
มเีหตปุจจยัพรอม คอื มปีระจำเดอืน และอยรูวมกบับดิาพอ
ดี สรางกายเนื้อชุดใหม ตามกำลังของกรรมที่ทำไว ซึ่งจะ
ไดใชเปนสื่อสำหรับรับรูอารมณในภพชาติตอไปอีก.

       ในระหวางที่ปฏิสนธิวิญญาณ หยั่งลงสูครรภมารดา
จนกระทั่งคลอดออกมาได ๔๕ วันนั้น กายทิพยยังไม
สามารถใชสอยรางกายเนื้อ ใหรับรูอารมณได กายทิพยจะ
ทำหนาที่คุมครองปกปกษรักษาใหเจริญเติบโต จากนั้นจึง
คอยฝกบังคับรางกายทารกใหรูจักวิธีรับรูอารมณ โดยเริ่ม
ฝกตัง้แตใหรจูกันกึคดิ เหมอืนดงัทีเ่คยบงัคบัรางกายเนือ้ชดุ
เกาทีต่ายไปแลว ใหรบัอารมณไดเหมอืนในชาตทิีแ่ลว, เชน
เดียวกัน.

๓๔
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เหตุที่ทำใหกายทิพยเกิดตอไปอีก

           เนือ่งจากกายทพิย เกดิจาก“จติ”พอใจและเขาไปยดึ
ถอืความรสูกึทีเ่กดิขึน้เนือ่งดวยอารมณไว ดงันัน้ ถาจติยงัคง
มีความพอใจเขาไปยึดถืออารมณไวตราบใด ก็จะสรางกาย
ทิพยใหมีอายุยืนยาวไดตราบนั้น กายทิพยจึงมีอายุยืนยาว
ตลอดเวลาที่เวียนวายอยูในสังสารจักรนี้.
         แตถาผใูดปฏบิตัมิรรคมอีงค ๘   อนัม ีสมัมาสมาธ ิ
เปนบาทฐานแลว  ยอมสรางพลงัจติในการปลอยวางความ
ยึดมั่นถือมั่นในอารมณทั้งหลายออกไปได  ดังนั้น  จึงสา
มารถสกัดกั้นความปราดเปรียวของกายทิพยใหออนกำลัง
ลงได.

           ถาปฏบิตัมิรรคมอีงค ๘ ถงึขัน้บรรลอุรหตัตผลแลว
กายทพิยจะตายทนัท ีคงเหลอืแต จติบรสิทุธิ ์ทีเ่รยีกวา กาย
ธรรม อันเปนแหลงกำเนิดของคุณธรรมความดีทั้งหลาย
ซึ่งเปนพุทธภาวะที่สงบ สวาง สะอาด รมเย็นเปนสุข.

           จติบรสิทุธิช์ัน้พทุโธนี ้ จะหลดุพนจากการครอบงำ
ของอารมณทั้งหลาย ไมปรุงแตงใหเกิดกายทิพย ซึ่งเปน
เหตุใหสรางภพสรางชาติใหมอีกตอไป.

๓๕

กายทิพย



การทำงานของกายทิพยเมื่อนอนฝน

        ผทูีน่อนแตไมฝนนัน้ กายทพิยยงัไมไดทำงาน คอืยงั
ไมไดนำเอาอารมณที่เคยรู เคยเห็นและจดจำไวออกมา
แสดงใหปรากฏอกีครัง้หนึง่เทานัน้ แตถาจติรวมกบัอารมณ
ที่จดจำไว ก็จะสรางเปนกายทิพยขึ้น แลวจะทำใหเกิดฝน
ขึ้นมาทันที.

        ผฝูนจะรสูกึวาตนเองแสดงการรเูหน็สิง่ตางๆเหมอืน
จรงิทกุประการ และเคลือ่นไหวตวัไดอยางคลองแคลวรวด
เรว็มากโดยไมรวูาตนเองกำลงัฝน หรอืตนเองเปนเพยีงกาย
ทพิยเทานัน้ เพราะกายทพิยทีก่ำลงัปรากฏ จะมรีปูรางหนา
ตาและนิสัยใจคอเหมือนผูฝนทุกประการ แตไมไดรวมอยู
กับกายเนื้อซึ่งกำลังหลับอยู ดังนั้นจึงอยูในโลกของอทิสส
มานกาย ซึ่งไมอาจแลเห็นดวยตาเนื้อได ผูฝนจึงอาจติดตอ
กับบุคคลที่มีกายทิพยดวยกันในบางครั้งไดเหมือนกัน.

         เมือ่ขณะทีก่ายทพิยวางกายเนือ้ออกไปอยกูบัอารมณ
ทีเ่คยรเูหน็มาในอดตี ไมวาจะออกไปไกลสกัเพยีงใดกต็าม
จะมีสายโยงใยแหงชีวิต(คือความจำไดและความยึดถือกาย
เนือ้) คอยเชือ่มโยงกายเนือ้กบักายทพิยไวดวยกนัเสมอ ใน
ระหวางนี ้  ถามสีิง่ใดมากระทบกระเทอืนกายเนือ้ของผฝูน
กจ็ะกระเทอืนถงึกายทพิย  และดงึใหถอยคนืสกูายเนือ้ทนัที

๓๖
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      สายโยงใยแหงชวีตินีถ้าขาดออกจากกนัในขณะทีก่าย
ทิพยแยกออกไปจากกายเนื้อเพราะนอนฝน หรือเพราะราง
กายเนือ้แตกทำลายกต็าม กายทพิยจะไมหวนกลบัเขาสกูาย
เนือ้อกี  บคุคลผนูัน้จะตายทนัท ี สวนกายทพิย กจ็ะทำหนา
ที่ จุติและปฏิสนธิไปสูภพชาติใหมตาม “กรรม” ของตน
ตอไป.

ความสมัพันธระหวาง กายเนือ้ กบั กายทพิย

           กายเนือ้และกายทพิยจะทำงานเปนเหตเุปนผลสมัพนัธ
กนัเสมอ   กลาวโดยหลกัแหงกรรมแลว  กายทพิยเปนผคูดิ
และตัง้เจตนา สัง่ใหกายเนือ้กระทำตอบตออารมณ โดยทาง
กายกบัวาจา จงึทำใหเกดิเปนกรรม ครบทัง้ ๓ ทวาร คอื กาย
วาจา ใจ แลวสงผลใหกายทิพยผองใสหรือเศราหมองตาม
ชนิดของกรรมนั้นๆพรอมกันดวย,เสมอไป.
      ถากรรมทีไ่ดกระทำไปนัน้เปนกศุล,มปีระโยชนแกสงั
คม ก็จะทำใหกายทิพยผองใส สวยสดงดงาม และสงผล
กลับไปยังผิวพรรณหนาตาของรูปกายเนื้อ ใหสดชื่น แจม
ใสไปดวย.

๓๗

กายทิพย

ผูฝนก็จะหยุดฝน และตื่นขึ้นทำงานรับรูอารมณทาง ตา หู
จมูก ลิ้น และกายสัมผัสทางกายเนื้อตามเดิม.



           แตถากรรมทีไ่ดกระทำไปนัน้เปนอกศุล,มโีทษ ทำให
สงัคมเดอืดรอน กจ็ะทำใหกายทพิยมดืมวั เศราหมอง และ
สงผลกลับไปยังผิวพรรณหนาตาของรูปกายเนื้อใหซูบซีด
เศราหมองหมดสงาราศีไปดวยเชนกัน.
           สวนจะสวดสด งดงาม ผองใส หรอืมดืมวั เศราหมอง
มากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับ เจตนา ความหนักเบา และ
ความพยายามของการกระทำกรรม,เปนสำคัญ ซึ่งทั้งหมด
นี้จะถูกบันทึกสั่งสมไวเปนกรรมติดอยูที่จิต ดังที่เรียกวา
กรรมภพ ตอไป.
           กายทพิยฝายผองใส สวยสด งดงาม จดัเปนพวก สคุติ
ภมู ิซึง่ไดแก มนษุย, เทพ และพรหมทัง้หลาย.
          สวนกายทพิยฝายมดืมวั เศราหมอง จดัเปนพวก ทคุติ
ภมู ิซึง่ไดแก สตัวนรก, เปรต, อสรุกาย และสตัวเดรจัฉาน.
         ซึง่จะตองอยแูยกกนั ในเมือ่รปูรางกายเนือ้ตายลงโดย
ไมมีทางหลีกเลี่ยง หรือ เปลี่ยนคติเปนอยางอื่นไดเลย.

๓๘
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ความคดิ กค็อื กายทพิย

        ความคดิเปนอาการของจติทีเ่กดิขึน้เมือ่
๑.จิตนึกคิดถึงอารมณที่จดจำไวเปนสัญญา
๒.จตินกึคดิปรงุแตงตอไปหลงัจากรบัรอูารมณภายนอกผาน
ตา ห ูจมกู ลิน้ กายแลว.



๓๙
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          ดงันัน้ความคดิจงึเกดิขึน้ทกุครัง้ทีม่อีารมณมากระทบ
ไมวาอารมณภายใน หรือภายนอกก็ตาม รวมเปน ๖ ทาง
ดวยกนั (รปู เสยีง กลิน่ รส กายสมัผสั ความนกึคดิทางใจ).
         เมือ่ไดคดิใครครวญดแีลว  กส็รปุตดัสนิใจ แสดงเปน
ความประพฤตทิางกายกบัวาจาครบทัง้ ๓ ทวารในทีส่ดุ การ
สรุปตัดสินใจของจิตเชนนี้ เปนการตั้งเจตนา.

“เจตนาห ํภกิขฺเว กมมฺ ํวทาม ิแปลวา ดกูอนภกิษทุัง้หลาย
เรากลาววา  การตั้งเจตนาไวนี้คือกรรม”.

        ทัง้นีห้มายความวา  ถายงัไมมอีารมณใดๆ มากระทบ
จติ ความคดิกย็งัไมเกดิขึน้ แตถามอีารมณมากระทบ ไมวา
จากภายในก็ดี ภายนอกก็ดี ความคิดก็จะเกิดขึ้น แลวปรุง
แตงครอบงำจิตใหเกิดความยินดียินรายตามมาดวย ดังนั้น
ความคิด จึงเปนเรื่องของโลก ที่ปรุงแตงใหโลกเปนไป
เหมือนกันทุกชีวิต, ทุกคน.

          ซึง่พระสมัมาสมัพทุธเจาตรสัวา:

         ซึง่จะถกูบนัทกึไวทีจ่ติ ตามความหนกัเบาของการยดึ
ถือเสมอ ไมวาจะจดจำไวไดหรือไมก็ตาม.

        ถาเปนอารมณทีน่าพอใจนารกัใคร    จติกค็ดิตอบโต
อารมณออกมาในรูปของความยินดี และอยากแสวงหาอา
รมณนั้นมาครอบครองไว.



      แตถาเปนอารมณที่นาเกลียดนาชัง จิตก็คิดตอบโตอา
รมณออกมาในรูปของความยินรายและคิดผลักไสออกไป
ใหพน.
            ทัง้นีแ้สดงวาในขณะทีต่ืน่นอนอยรูวมทัง้ในขณะทีน่อน
ฝนดวยนัน้ จติจะตองแสดงอาการยนิดยีนิรายทีเ่กดิขึน้เนือ่ง
ดวยอารมณตลอดเวลา สบัเปลีย่นหมนุเวยีน และตอบโตตอ
อารมณตลอดชีวิต,โดยไมมีที่สิ้นสุด.
       เราเรยีกจติทีถ่กูอารมณปรงุแตงใหเสยีคณุภาพไปจาก
เดิมวา“จิตสังขาร”หรือ“ความคิด”หรือก็คือ“กายทิพย”
นัน่เอง พระอภธิรรม เรยีกวา “เจตสกิ” (สิง่ทีเ่กดิขึน้ทีจ่ติ).
      เนื่องจากความคิดเกิดขึ้นแกทุกคน,ไดตลอดเวลา อัน
เปนผลใหเกดิกรรมขึน้ โดยจะบนัทกึไวทีจ่ติทกุอยาง ซึง่จะ
ไมมีวันลบเลือนไปไดเลย จนกวาจะชดใชกรรมใหหมด
เรียบรอยเสียกอน.
       > ดวยเหตนุี ้ทกุคนจงึไมอาจหลกีเลีย่งผลของกรรมที่
ตนเองทำไดเลย ดงันัน้ ในขณะทีย่งัมชีวีติอย ูควรจะไดบำ
เพ็ญจิตใจใหมีพลังเหนือกวาอารมณทั้งหลาย โดยสราง
พลงัสตใิหเกดิขึน้ทีฐ่านทีต่ัง้สตอิยางตอเนือ่ง (คอืปฏบิตัสิติ
ปฏฐาน ๔)จนชำนาญ เพื่อใหมีความสามารถในการปลอย
วางอารมณและอาการของจิตที่เนื่องดวยอารมณที่เกิดขึ้น
ไดโดยมิชักชา.

๔๐
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๔๑

ธาตใุนพระพทุธศาสนา

       คำวา“ธาต”ุ หมายถงึสิง่ทีม่อียเูดมิ หรอื สิง่ทีเ่ปนตน
เดมิ เปนสภาพทีร่กัษาคณุสมบตัเิดมิของตนเองไวโดยไมมี
การเปลี่ยนแปรหรือเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลาที่ลวงไปๆ
หมายความวาเดมิมคีณุภาพอยางไร กค็งมคีณุภาพอยางนัน้
อยเูสมอ เชน ธาตดุนิ กย็อมรกัษาความแคนแขง็ของตวัเอง
ไว ไมกลับกลายหรือเสื่อมเปนธาตุอื่น, ธาตุน้ำก็ยอมรักษา
ความเอิบอาบ,เหลวและไหลไวตลอดกาล ไมกลับกลาย
เปนธาตุไฟไปได ดังนี้เปนตน.
        มพีระบาลใีนวภิงัคสตูรวาไวดงันี้
        ฉ ธาตโุย อย ํปรุโิส แปลวา
       ในรปูรางกายของคนเรานี ้มธีาตอุย ู๖ ธาต ุคอื
ธาตุดิน, ธาตุน้ำ, ธาตุลม, ธาตุไฟ, อากาศธาตุ, วิญญาณ
ธาตุ(จติ) ซึง่ประชมุปรงุแตงใหเปนรปูรางกายอยไูด ถาขาด
ธาตุใดธาตุหนึ่งไปเสีย รูปรางกายนี้ก็ยอมวิปริต,พิกล พิ
การ,แตกทำลายลงได.
        ทัง้นีห้มายความวา
          ธาตทุัง้ ๖ แตละธาต ุตางกร็กัษาคณุภาพของตวัเองไว
ตลอดทุกกาลสมัย ไมมีการเสื่อมสูญ หรือที่เรียกวา ไมตก
อยูในอำนาจพระไตรลักษณเลย.
         สวนรปูรางกายซึง่เกดิจากธาตทุัง้ ๖ มาประชมุพรอม

ธาตุ๖



๔๒

กันนั้น ยอมตองปรวนแปรไปจากเดิมตามกาลเวลาที่ลวง
ไป ไมอาจตัง้อยคูงทีไ่ด กลาวคอื
       รปูรางกายตกอยใูนอำนาจพระไตรลกัษณ ไมวาเปน
รูปชนิดใดก็ตาม ซึ่งเรียกวา
ไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ,  เปนทกุข (ทกุขฺ)ํ,  ไมใชตวัตน (อนตตฺา)
จัดเปนธาตุผสม.

รายละเอยีดของธาต ุ๖
๑.ธาตดุนิ(ความแคนแขง็)  ๒.ธาตนุ้ำ(ความเอบิอาบเหลวไหล)
๓.ธาตลุม (ความพดัไหวไปมา)   ๔.ธาตไุฟ (ความรอน)
๕.อากาศธาต ุ(ความวาง)   ๖.วญิญาณธาตุ (ธาตรุ ูคอื จติ)

          >ธาตทุัง้ ๖ เหลานี ้เปนธาตแุทดัง้เดมิ ทีไ่มไดเกดิจาก
เหตุปจจัยใดๆทั้งสิ้น สามารถเรียกวาเปนแมธาตุ ซึ่งเปน
แดนเกิดของธาตุผสมตางๆทุกชนิดในโลกนี้ทีเดียว.
       ธาตแุตละธาตเุหลานี ้ไมไดแยกตวักนัอยเูปนเอกเทศ
เลย ตองคุมตัวเขาผสมกันเสมอ  ถาตองสลายตัวออกจาก
กลมุธาตทุีไ่ดผสมกนัแลว,กลมุใดกลมุหนึง่กต็าม ยอมตอง
เขาผสมกับกลุมธาตุอื่นตอไปอีกเสมอ.
        ธาตทุี ่๑ ถงึธาตทุี ่๕ เปนธาตทุีร่วมกนัเขาเปนรปู,ใน
เมื่อเหตุปจจัยพรอม -->รูป,เสียง,กลิ่น,รส,ความสัมผัส
ทางกาย และความนึกคิดทางใจ ที่เรียกวา อารมณ เหลานี้
เกิดขึ้นจากการผสมตัวของธาตุหรืออาศัยธาตุดังกลาวเปน
ธาตุ๖



๔๓

แดนเกิดทั้งสิ้น. สำหรับอากาศธาตุนั้น โดยปรกติมักละไว
ในฐานที่เขาใจเสมอ คือไมคอยเอยถึง คงเอยถึงแตเพียง ๔
ธาต ุคอื ธาตดุนิ, ธาตนุ้ำ, ธาตลุม, ธาตไุฟ เทานัน้ เมือ่รวม
กนัแลวเรยีกวา มหาภตูรปู ๔  (รปูทีห่ลอกลวงทีเ่กดิจากธาตุ
๔)  ดงันัน้ มหาภตูรปู ๔ จงึตกอยใูนอำนาจพระไตรลกัษณ
ตองปรวนแปรเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเปนธรรมดา.
      สวนแตละธาตทุีผ่สมกนัขึน้เปนรปูนัน้  ยอมดำรงตวั
เทีย่งแทเปนเชนนัน้ เมือ่รปูแตกแยกออกเมือ่ใด -->ธาตดุนิ
ก็แยกไปเปนดิน, ธาตุน้ำก็แยกไปเปนน้ำ, ธาตุไฟก็แยกไป
เปนไฟ, ธาตลุมกแ็ยกไปเปนลม และธาตรุกูเ็คลือ่นจตุอิอก
ไปตามกรรมของตน ไมไดดับตายหายสูญไปไหนเลย.
       รวมความวา-->ธาตแุตละธาต ุ(ดนิ, น้ำ, ลม,ไฟ) ที่ได
รวมกันเปนรูปนั้น,เที่ยงแทถาวรในฝายรูปธรรม.
      และวญิญาณธาต ุ (ธาตรุ ูคอื จติ )นัน้,กเ็ทีย่งแทถาวร
ในฝายนามธรรม, ตองเคลือ่นตวัออกไปเมือ่มหาภตูรปูแตก
แยกเสมอ.    ดงัพทุธพจนทีม่าในมหาปรนิพิพานสตูรตอไปนี ้คอื
           “จตนุนฺ ํอรยิสจจฺาน ํยถาภตู ํอทสสฺนา,
             สงสฺรติ ํทฆีมทธฺาน ํตาสตุาเสว ชาตสิุ
แปลวา  ความเวียนวายของเราเขาไปในชาตินอยใหญทั้ง
หลายอันยาวนานนับไมถวนนั้น เพราะมิไดเห็นอริยสัจ ๔
ตามความเปนจริง ดังนี้.”

ธาตุ๖



๔๔

        ทัง้นีย้อมแสดงวา จติเปนสภาพธรรมทีไ่มไดดบัตาย
หายสญูไปไหน แตรปูรางกาย ซึง่ถอืเอากำเนดิเปนชาตนิัน้
ตางหาก,ทีไ่มเทีย่งแทถาวร คอื เปลีย่นชาตใิหมทกุชาต ิถา
จติเกดิดบัเปนคนละดวง คอื เปลีย่นใหมตามรางกายในแต
ละพระชาติดวยแลว ก็ยอมตรัสวาพระองคไดทรงเขาไป
เวียนวายในพระชาติเหลานั้น,ไมไดเลย.
         เพราะฉะนัน้ จติจงึไมใชสภาพธรรมทีเ่กดิดบั แตจติ
ชัน้พระสมัมาสมัพทุโธรอูยวูา รปูรางกายในแตละพระชาติ
เกิดแลวก็ตายไป ตามกาลเวลาที่ผานไปๆโดยลำดับ นาน
แสนนานมาแลว ซึ่งเปนใจความในพุทธพจนขอนี้ และได
ทรงตรสัตออกีวา “ตาน ิ เอตาน ิทฏิฐาน ิภวเนตตฺ ิสมหูตา
อจุฉฺนินฺ ํมลู ํทกุขฺสสฺ นตถฺ ิทาน ิปนุพ ฺภโวต ิ         แปลวา
บดันี ้ เราไดถอนความเหน็ผดิในเรือ่งภพ   และมลูเหตแุหง
ทุกขออกเสียหมดสิ้นแลว, ภพใหมตอไปจึงไมมีอีก”.

            > ผทูีม่สีตปิญญาทัง้หลาย อยางเชนเราๆทานๆ ยอม
ตองเขาใจวา มีสิ่งที่มีลักษณะเที่ยงแทเปนแกนสารอยูสิ่ง
หนึ่ง คือจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดเขาไปเวียนวาย
จากพระชาตหินึง่ถงึอกีพระชาตหินึง่ และพระชาตติดิตอกนั
ไปเปนเวลาอันยาวนานนับไมถวน,กอนตรัสรู และจิตดวง
นี้ไดยืนตัวเปนประธานอยูทุกชาติ ไมวาจะเปลี่ยนพระชาติ
ไปกี่ครั้งกี่หนก็ตาม.

ธาตุ๖



๔๕

สงัขตธรรมและอสงัขตธรรม

         คำวา“อสงัขตะ”แปลวา ไมมเีหตปุจจยัผสมปรงุแตง
ใหมีขึ้น หมายถึง แมธาตุที่มีอยูแตดั้งเดิม ที่ยังไมมีเหตุปจ
จัยใหเขาผสมปรุงแตงกัน จึงรักษาคุณสมบัติของตนเองไว
ตลอดทุกกาลสมัย.
        >ดงันัน้ คำวา “สงัขตธรรม” จงึมคีวามหมายวา เปน
ธรรมที่มีขึ้นโดยมีเหตุปจจัยผสมปรุงแตงใหเกิดขึ้น.

ดงัทีก่ลาวไวแลววา   ธาตดุนิ,น้ำ,ลม,ไฟ,อากาศธาต ุยอลงเหลอื
ธาต ุ๔ เรยีก มหาภตูรปู ๔ เปนธาตผุสมปรงุแตงกนัใหเกดิ“รปู”

(อารมณ= รปู เสยีง กลิน่ รส กายสมัผสั ความนกึคดิทางใจ).

        คำวา“สงัขตะ”แปลวา มเีหตปุจจยัผสมปรงุแตงใหมี
ขึน้ระหวางธาต ุ๖คอืธาตดุนิ ธาตนุ้ำ ธาตลุม ธาตไุฟ อากาศ
ธาตุ และวิญญาณธาตุ (ธาตุรู = จิต) จึงกลายเปนธาตุผสม
ระหวางธาตุเหลานั้น.

        และคำวา“อสงัขตธรรม” กม็คีวามหมายตรงกนัขาม
คือ เปนธรรมที่มีอยูโดยมิไดมีเหตุปจจัยผสมปรุงแตงให
เกดิขึน้ คอื ธาตดุนิ ธาตนุ้ำ ธาตลุม ธาตไุฟ อากาศธาต ุและ
วิญญาณธาต ุ (ธาตุรู=จิต) ซึ่งเปนธาตุประธานของสังขต
ธรรมทั้งปวงในโลกนี้ ถาไมมีธาตุ ๖ เปนธาตุประธานอยู
แตเดิมแลว บรรดาสรรพสิ่งของทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต
รวมทั้งภูเขา ตนไม พืชพันธุไม ฯลฯยอมไมมีอยางแนแท.

สังขตธรรม&อสังขตธรรม
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และ วญิญาณธาต ุเปน ธาตปุระธานทีป่รงุแตงกบัมหาภตูรปู ๔

ใหเกดิเปน“นาม” ๔ ประการ (อาการของจติอนัเนือ่งดวยอารมณ
= เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ).

       กลาวโดยขอเทจ็จรงิแลว แมธาตแุตละอยางทีก่ลาวนี้
ไมไดดำรงตวัอยโูดยอสิระในโลกและไมอาจแลเหน็ไดดวย
ตาเปลา แตรวมตวักนัเปน ธาตผุสม หรอื สงัขตธรรมเสมอ
เมื่อแตกสลายจากสิ่งหนึ่งเมื่อใด ก็จะตองเขาผสมกันกลาย
เปนธาตุผสมอยางอื่นตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด.
       ทั้งนี้หมายความวา บรรดาสรรพสิ่งของทั้งหลายที่มี
อยใูนโลกนี ้ยอมมธีาตทุัง้ ๔ ( ดนิ,น้ำ,ลม,ไฟ ) รวมตวัเขา
ผสมเหมือนกันหมด จะตางกันก็ที่จำนวนธาตุ หรือสวน
ผสมของแตละธาตุ, รูปราง, ทรวดทรง, วรรณะ, สัณฐาน,
ลักษณะ,สมบัติ และกิริยาอาการเทานั้น   ในพุทธศาสนา
เรียกธาตุที่ผสมกันวา สังขารธรรม หรือ สังขตธรรม.
        สรปุแลว ตวัแมธาต ุคอื ธาตดุนิ ธาตนุ้ำ ธาตลุม ธาตุ
ไฟ อากาศธาต ุวญิญาณธาต(ุ ธาตรุ ู= จติ ) เปนธาตทุีม่อียู
แลวตัง้แตเดมิ ซึง่ตางกร็กัษาคณุสมบตัขิองตวัเองไวทกุกาล
สมยั ไมมกีารเปลีย่นแปรหรอืดบัตายหายสญูไปไหน ใครๆ
จะทำใหแตละธาตเุพิม่หรอืลดปรมิาณไปจากเดมิ,ไมไดเลย
เปนธาตแุททีไ่มไดเกดิจากเหตปุจจยัใดๆปรงุแตง จงึเรยีกวา
อสังขตธรรม.
สงัขตธรรม& อสงัขตธรรม
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กาลามสูตร

กาลามสตูร
        กาลามสตูร    เปนพระสตูรทีพ่ระพทุธองคทรงโปรด
กาลามชน ชาวเกสปุตตนิคม ซึ่งทูลถามปญหาเกี่ยวกับสม
ณพราหมณวา แตละพวกมักเชิดชูคำพูดของตนวาถูก และ
คัดคาน ดูหมิ่น ปรักปรำ คำพูดของพวกอื่นวาผิด จนพวก
เขาไมรวูาจะเชือ่ฝายไหนด ีวาฝายไหนพดูจรงิ ฝายไหนพดู
เทจ็ พระพทุธองคจงึตรสัตอบแกความสงสยั ดงันี้
เอถ ตเุมหฺ กาลามา         ดกูอน กาลามชน

มา อนสุสฺเวน                 ทานอยาไดถอืโดยฟงตามๆกนัมา
มา ปรมปฺราย              อยาไดถอืโดยเขาใจวาเปนของเกาๆสบืกนัมา
มา อติกิริาย               อยาไดถอืโดยตืน่ขาว
มา ปฏกสฺมปฺทาเนน      อยาไดถอืโดยอางตำรา (ปฎก)

มา ตกกฺเหต ุ               อยาไดถอืโดยเหตนุกึเดาเอา
มา นยเหต ุ                  อยาไดถอืโดยใชคาดคะเน
มา อาการปรวิติกเฺกน    อยาไดถอืโดยความตรกึตามอาการ
มา ทฏิฐนิชิฌฺานกขฺนตฺยิาอยาไดถอืโดยชอบใจวาตองกนักบัลทัธขิองตน
มา ภพพฺรปูตาย          อยาไดถอืโดยเชือ่วา ผพูดูควรเชือ่ได
มา สมโณ โน ครตู ิ      อยาไดถอืโดยนบัถอืวา สมณะผนูีเ้ปนครขูองเรา
         หลกัทีไ่มใหเชือ่ถอืใครงายๆ ๑๐ ประการนี ้ พระพทุธ
องคทรงชี้หลักเกณฑสอนชาวกาลามะเพื่อใหพิจารณาดูคำ
สั่งสอนหรือธรรมที่สมณพราหมณาจารยทั้งหลายแสดง
ใหฟงเปนรายละเอียดวา:-



๔๘

กาลามสูตร

      ถาเปนอกุศล มีโทษ ผูรูติเตียน ใครสมาทานใหเต็ม
ทีแ่ลว ยอมเปนไปเพือ่สิง่ทีไ่มเปนประโยชน เพือ่ทกุข จงึจะ
ไมเชื่อถือตอไป.
      แตถาเปนกศุล  มปีระโยชน  ผรูสูรรเสรญิ  ใครสมา
ทานใหเต็มที่แลว ยอมเปนไปเพื่อสิ่งที่เปนประโยชน เพื่อ
สขุ จงึจะเชือ่ถอื และสมาทานใหเตม็ทีต่อไป.
     โดยเฉพาะขอ๑๐ซึ่งเปนขอสุดทายของหลักความเชื่อ
ถอืทีว่า“มา สมโณ โน ครตู ิอยาไดถอืโดยนบัถอืวาสมณะผู
นี้เปนครูของเรา” ในปจจุบันไดบิดเบือนแปลคำสมณะวา
พระพทุธเจา และไดมกีารสอนผดิเพีย้นไปวา พระพทุธเจา
ตรัสก็อยาเชื่อถือ นับเปนความผิดพลาดอยางอุกฤษทีเดียว.
        เพราะวาผทูีน่บัถอืพระพทุธศาสนาทัง้หลาย ยอมรแูก
ใจวา การทีต่นเขามานบัถอืคำสัง่สอนของพระพทุธองคนัน้
ตนไดเชือ่ในความตรสัรขูองพระองค(ตถาคตโพธสิทธฺา)  และ
ไดพิจารณาโดยถองแทแนนอนเสียกอนแลววา คำสั่งสอน
เปนกุศล มีประโยชน ผูรูสรรเสริญ ใครสมาทานใหเต็มที่
แลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขของผูนั้นเอง
จึงไดยอมรับนับถือวาเปนที่พึ่งทางจิตใจตลอดมา.
      ก็เมื่อปฏิเสธวา ไมเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจาตรัสสั่งสอน
เสยีแลว กย็อมเทากบัวาตนไมใชผทูีน่บัถอืพระพทุธศาสนา
อีกตอไป นับตั้งแตเวลาที่เริ่มปฏิเสธนั้นทีเดียว.



๔๙

มหาประเทศ ๔

       อนึง่ พระอรรถกถาจารย  เปนบคุคลผอูธบิายเนือ้หา
ของพุทธพจนทั้งหลายที่ไดตรัสรูไว ในภายหลังปรินิพ
พานแลวเทานั้น และพระอรรถกถาจารยก็ไมใชพระอริย
บคุคลแตประการใด พระพทุธองคไดทรงเหน็การณไกล จงึ
ไดตรัสวา“มา ภพฺพรูปตาย อยาไดถือโดยเชื่อวาผูพูดควร
เชื่อได”.

มหาประเทศ ๔
            ธรรมะขอนี ้พระพทุธองคไดตรสัสอนพระภกิษ ุภกิษุ
ณ ีอบุาสก อบุาสกิา ไวดวยมพีระญาณเลง็เหน็การณไกล วา
เมื่อพระองคเสด็จเขาสูพระปรินิพพานเสียแลว    พุทธ
บรษิทั ๔ จะไดมหีลกัตดัสนิวาธรรมวนิยัขอใดทีใ่ช, ธรรม
วนิยัขอใดทีไ่มใชคำสัง่สอนของพระองค ซึง่พระพทุธองค
ทรงแสดงที่อานันทเจดีย บานโภคนคร ดังนี้คือ
          “ถามภีกิษมุากลาวอางวานีเ่ปนธรรม นีเ่ปนวนิยั พวก
เธอไมพงึชืน่ชม ไมพงึคดัคานคำกลาวของภกิษนุัน้   ครัน้
แลวใหพึงเรียนบทและพยัญชนะใหดี แลวนำไปสอบสวน
ในพระสตูร  เทยีบเคยีงในพระวนิยั ( แสดงวาพระอภธิรรม
ปฎกยังไมมีในพุทธกาล )
        ถาหากลงในพระสตูรไมได  เทยีบเคยีงในพระวนิยัไม
ได พึงถึงความตกลงในขอนี้วา นี่ไมใชคำสั่งสอนของพระ
ผูมีพระภาคยแนนอน และภิกษุนี้จำผิดมาแลว



๕๐

มหาประเทศ ๔

         “โยโว อานนทฺ  ธมโฺม จ   เทสโิต วนิโย จ ปญฺตโฺต,
โส มม อจฺจเยน สตฺถา    แปลวา   ดูกอนอานนท ธรรม
และวนิยัใด ทีเ่ราไดแสดงแลว  บญัญตัแิลว แกเธอทัง้หลาย,
ธรรมและวินัยนั้น จักเปนศาสดาแทนเรา ปกครองทาน
แทนเมื่อเราลวงลับไปแลว”.

            ดงันัน้ พวกเธอพงึทิง้คำกลาวนัน้เสยี แตถาสอบสวน
ลงในพระสูตรได เทียบเคียงในพระวินัยได  พึงถึงความตก
ลงในขอนี้วา   นี่เปนคำสั่งสอนของพระผูมีพระภาคยแน
นอน และภิกษุนี้จำมาถูกตองแลว”.
        จากมหาประเทศ ๔ ทีไ่ดทรงแสดงในพรรษาสดุทาย
แสดงวาพระพุทธองคมีพระญาณแลเห็นการณไกล จึงได
ทรงวางหลักเพื่อใหพุทธบริษัทไดใช สำหรับวินิจฉัยธรรม
ของพระองคซึ่งมีอยูมากมายได.
           ถาหากมผีบูญัญตัธิรรมะขออืน่แปลกปลอม,เพิม่เตมิ,
ดัดแปลง, หรือตัดทอนใหผิดไป, เกินไป, เพี้ยนไป, คลาด
เคลื่อนไปจากเดิมแลว จะไดมีหลักสำหรับตัดสินอยางถูก
ตอง.
            หลกัฐานอกีประการหนึง่  พระพทุธองคทรงตรสักบั
พระอานนท โดยทรงปรารภถึงพระสาวกวา

          ดงันี ้แสดงวา พระอภธิรรมปฎก ยงัไมมใีนครัง้พทุธ
กาลอยางชัดแจง.



หลกัการของ คมัภรีพระอภธิรรม
       คำวา“อภธิรรม”นัน้ กลาวโดยความหมายแลว ในครัง้
พทุธกาลยอมหมายถงึ ธรรมอนัยิง่ของผทูีม่จีติบรสิทุธิ ์ได
บรรลเุขาสสูภาพเดมิของจติแลว คอืเปนจติของพระอรหนัต
ขณีาสพ ไดแกคำวา “อภธิมเฺม” และ “อภวิินเย” เปนตน.
       ทัง้นีห้มายความวา อภธิรรมเปนเรือ่งของการประพฤติ
ตนของพระอรหันตขีณาสพ,ผูมีจิตบริสุทธิ์แลว ซึ่งเปนที่
ยอมรบัวา พระอรหนัตประพฤตตินอยางใดแลวยอมถกูตอง
ปราศจากโทษและพิษภัยใดๆทั้งสิ้น แตเกิดประโยชนแก
สังคมฝายเดียวเทานั้น.
       ในดานทีเ่กีย่วกบัวนิยัหรอืขอหามตางๆนัน้ ผทูีม่จีติบริ
สทุธิแ์ลว ยอมมพีลงัจติอนัแรงกลาถงึกบัใชชวีติเปนเดมิพนั
เพื่อไมใหลวงละเมิดขอหาม หรือทำสิ่งที่ไมสมควรตางๆ
ดวย,โดยเดด็ขาด    เชน พระตสิสะเถระ ยอมทนรบัการทร
มานจากนายชางเจยีระไนเพชร,จนตวัตาย โดยไมยอมบอก
วานกกะเรยีนไดกลนืเพชรเขาไปในทองแลว เพราะกลวันก
กะเรียนจะถูกฆาตาย เปนตน การรักษาวินัยอยางเครงครัด
เชนนี้ จัดเปน อภิวินัย.
       สวนในดานธรรมนัน้ ในครัง้พทุธกาล หมายถงึ ความ
ประพฤตตินของพระอรหนัตอยางใดๆ ไมวาจะพดูหรอืทำ
สิ่งใดก็ตาม ลวนแตเปนสัจธรรม ถูกตอง เปนจริงตามนั้น

พระอภธิรรม
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ทกุประการ จงึเปนผมูวีาจาศกัดิส์ทิธิ ์เชน พอคาขนดปีลใีส
เกวยีนไปขายแลวขายไมได เพราะไดใชโทสะโตตอบพระ
อรหนัตผมูวีาจาศกัดิส์ทิธิ ์จนตองกลบัมากลาวขอลแุกโทษ
ใหม แลวจงึกลบัไปขายดปีลนีัน้ไดหมด เปนตน ความประ
พฤตขิองพระอรหนัตปรากฏจรงิ เปนจรงิขึน้ เชนนีเ้รยีกวา
อภิธรรม.

       ครัน้กาลเวลาลวงไปๆ ความเขาใจเรือ่งอภธิรรม, อภวิิ
นยัของพระอรหนัต ไดคลีค่ลายเปลีย่นแปลงไปเปนเรือ่งขอ
ประพฤตปิฏบิตัเิพือ่จะใหเปนพระอรหนัตไป ดงันัน้ จึงเปน
เรื่องของผูที่มีจิตยังไมบริสุทธิ์ คือ ยังเปนจิตสังขารอยู แต
ตองการปฏิบัติเพื่อทำใหจิตบริสุทธิ์ เปนวิสังขาร (สิ้นการ
ปรงุแตง) เทานัน้.

      เพราะฉะนัน้ เนือ้หาสาระของคมัภรีพระอภธิรรม จงึ
วาดวยเรื่องสังขารธรรมหรือโลกียจิต ซึ่งเปนสภาพใหมที่
เกิดจากเหตุปจจัยฝายเดียวเทานั้น ครั้นไดถายทอดสืบตอๆ
กันมาตามเวลาที่ผานมานานเขา ก็เกิดเขาใจคลาดเคลื่อน
ขึน้วา สภาพเดมิของจติอนัประภสัสรผองใสนัน้,ไมม ีมแีต
จิตที่เกิดจากเหตุปจจัยปรุงแตง สกปรก เศราหมอง ๑๒๑
ดวง ซึง่เปนสภาพใหมทัง้สิน้ คลายๆกบัจะยนืยนัวา ถาเปน
น้ำแลวก็ตองเปนน้ำที่สกปรก เพราะถูกแรธาตุหรือเกลือ
ผสมอยูทั้งสิ้น น้ำสะอาดที่เปนสภาพเดิม,ไมมี ฉะนั้น.

๕๒

พระอภธิรรม



คัมภีรพระอภิธรรม
      คมัภรีพระอภธิรรมนี ้ เกดิขึน้หลงัจากทีพ่ระพทุธองค
ไดเสด็จเขาสูพระปรินิพพานประมาณ ๓๐๐ ป โดยมีพระ
อรรถกถาจารยหลายรูป นำเอาพุทธพจนมาขยายความให
ละเอียดชัดเจนสำหรับเอาไวบรรยายถายทอดความรูใหแก
ผูสนใจชั้นหลังไดศึกษาธรรมะลวนๆเปนขั้นๆตามลำดับ
ดงันัน้จงึไมวาดวยเรือ่งสตัวบคุคลเลย พระพทุธโฆษาจารย
เปนพระอรรถกถารูปหนึ่งที่เรียบเรียงคัมภีรวิสุทธิมรรคไว
ซึง่ไดรบัการบรรจใุหเรยีนอยใูนชัน้เปรยีญ ๘ ในปจจบุนันี.้
        เมือ่ประมาณ พ.ศ. ๙๕๐ พระอนรุทุธาจารยแหงสำนกั
มูลโสมวิหาร ประเทศลังกา  ก็ไดถอดเอาใจความธรรมะ
จากคัมภีรพระอภิธรรมทั้ง ๗ เลม  เลมละเล็กละนอย มา
เรียบเรียงเปนคัมภีรพระอภิธรรมมัตถสังคหะ มี ๙ ปริเฉท
ดวยกนั และมคีำยอซึง่ถอืกนัวาเปนหวัใจของคมัภรีดงักลาว
นีว้า  จ,ิ เจ, ร,ุ น ิ ( จติ, เจตสกิ, รปู, นพิพาน )เปนหลกัสำ
หรับอธิบายขยายความตอไป.
       >>> เจตนาของพระอนรุทุธาจารย  กเ็พือ่รวบรวมสง
เคราะหหัวขอธรรมะทั้งหลายใหเปนหมวดหมู สำหรับกุล
บุตรกุลธิดาในภายหลัง จะไดเรียนเขาใจไดโดยงาย ไมสับ
สน นับวาเปนเจตนาที่ดีและเปนกุศลอยางยิ่ง แตเนื่องจาก
ไดถายทอดสืบตอกันมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน จึงมี
ความผิดเพี้ยน,เพิ่มเติม,เสริมตอกันบางในระหวางนั้นเปน

พระอภธิรรม
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       >ในคมัภรีพระอภธิรรมนัน้ จติคอืธรรมชาตชินดิหนึง่
ซึ่งรูอารมณ  จิตเปนตัวรู และ สิ่งที่ถูกจิตรูนั้นเปนอารมณ
หมายความวา จติรสูิง่ใด สิง่นัน้คอือารมณ  อกีนยัหนึง่แสดง
ไววา จติคอืธรรมชาตชินดิหนึง่ทีร่บั, จำ, คดิ, ร ูซึง่อารมณ.
      > ตามคมัภรีนีถ้อืวา  เมือ่มจีติกต็องมอีารมณ อยคูกูนั
ดวยเสมอ จะมจีติโดยไมมอีารมณไมได เมือ่อารมณเกดิขึน้
จติจงึจะเกดิ และเมือ่อารมณดบัลง จติกด็บัตามไปดวยเสมอ

        “จติเฺตตตี ิจติตฺ ํอารมณฺ ํวชิานาตตี ิอตโฺถ แปลวาธรรม
ชาติใดยอมติด  ธรรมชาตินั้นชื่อวาจิต กลาวโดยอรรถวา
ธรรมชาติที่รูอารมณคือจิต.”

         ดงัพระบาลทีีม่าในพระอภธิรรมวา

ธรรมดา ดังนั้น จึงยอมเกิดเปนปญหาขัดแยงกันขึ้นเมื่อนำ
มาสนทนากนั จนไมอาจตกลงกนัไดกม็ ีปญหาขดัแยงทีเ่กดิ
ขึ้นเหลานี้  ถาผูสนทนาทุกฝายเปดใจของตนเองใหกวาง
เพื่อพิจารณาขอเท็จจริงโดยใชเหตุผลและสอบเทียบกับ
พระสุตตันตปฎกแลว,เรื่องยอมยุติลงอยางสิ้นเชิง.

จิตในคัมภีรพระอภิธรรม

          จติในพระอภธิรรมมชีือ่สำหรบัเรยีกขานเปนไวพจนแทนกนั
ไดถงึ ๑๐ ชือ่ ดงันีค้อื  จติ,มโน,หทยั,มนสั,ปณฑระ, มนายตนะ,

มนนิทรยี,วญิญาณ,วญิญาณขนัธ, มโนวญิญาณธาต ุ  ความ
หมายของจิตแตละคำเหลานี้  สามารถใชแทนกันและมีใช
พระอภธิรรม

๕๔



       > ดงันัน้ จากเงือ่นไขของคำอธบิาย ในคมัภรีพระอภิ
ธรรมที่ยกมาทั้งหมดนี้ที่วา มีจิตจะตองมีอารมณ และจะ
ตองรับอารมณดวยเสมอนั้น ยอมแสดงความหมายชัดเจน
อยูในตัวแลววา ชื่อจิตที่ใชเรียกแทนกันทั้ง ๑๐ ชื่อเหลานี้
เปนจิตท่ีถูกอารมณเขาผสมปรุงแตง จนผิดไปจากสภาพ
เดมิแลว ไมใชธาตแุท จงึเปนจติสงัขาร.

พระอภธิรรม

๕๕

         เมือ่เปนจติสงัขาร กย็อมมกีารเกดิขึน้และดบัสลายไปเปน
ธรรมดา หมายความวา ไมสามารถรบัรเูรือ่งใดเรือ่งหนึง่ไวอยาง
ถาวรตลอดกาลได เมือ่เรือ่งหนึง่ดบัไปจากการรบัรแูลว กย็อม
มเีรือ่งอืน่ทยอยกนัเขามาสจูติตอไปอกีตามลำดบั.

       เพราะฉะนัน้ จติสงัขารในคมัภรีพระอภธิรรม ทีเ่รยีก
กันในนามวา"จิต"นี้ จึงเปนวิบากจิต (ผลของการรับรูอา
รมณแตละอยาง)เทานั้น ไมใชฐานรองรับบุญและกรรม
ใดๆ เกิดขึ้นแลวก็ยอมดับไปตามอารมณเปนธรรมดา  ผู
ปฏบิตัธิรรมยอมรอูยเูสมอ ไมวาจิตชนิดใดเกิดขึ้นหรือดับ
ไปก็ตาม.
        จากตวัอยางทีย่กมาแสดงนี ้จะเหน็ไดวา    จติในพระ
อภิธรรมซึ่งเกิดขึ้นแลวดับไปเปนจิตสังขาร สวนจิตของผู
ปฏบิตันิัน้ ดำรงสภาพรขูองตนเองอยตูลอดทกุกาลสมยั ไม
ไดดับตามจิตสังขารไปดวยแตประการใดทั้งสิ้น.

กันอยูในภาษาธรรมะโดยทั่วไป.



พระอภธิรรม

 พระบาลีเปรียบเทียบระหวาง
จติในพระสตูร และ จติในพระอภธิรรม

         ๑. จติในพระสตูร  มวีาไวดงันี ้ คอื

        ๒. จติในพระอภธิรรม  มวีาไวดงันี ้ คอื

       ทัง้นีย้อมพจิารณาเหน็ไดวา  จติซึง่เปนประธานของ
ธรรมทั้งปวงนั้น ยอมดับตายหายสูญไปไหนไมได จึงตอง
มีแกนสารมั่นคงตลอดไป.

      “จิตฺเตน นิยติ โลโก, จิตฺเตน ปริกสฺสติ,  จิตฺตสฺส
เอกธมมฺสสฺ สพเฺพ ว วสมนวฺค ูแปลวาโลกยอมหมนุไปตาม
จติ ธรรมทัง้ปวงยอมขึน้แกธรรมอนัเดยีว คอื จติเทานัน้.”

      “อนิพฺพตฺเตน ชาโต ปจฺจุปนฺเนน ชีวิติ, จิตฺตภงฺคา
มโตโลโก ปญฺตตฺ ิปรมตถฺยิา  แปลวา  เมือ่จติไมเกดิ โลก
ก็ไมเกิด, โลกอยูไดเพราะจิตกำลังเกิดอยู, เมื่อจิตดับ โลก
ก็ตาย นี้เปนบัญญัติโดยปรมัตถ.”
      ท้ังนี้แสดงใหเห็นวา จิตในพระอภิธรรม ไมมีแกน
สารอะไรเลย เกดิขึน้ แลวกย็อมดบัตายหายสญูไป ตามกาล
เวลาตลอดไป ดังนั้น  จึงนับเอาเปนประธานของธรรมทั้ง
ปวงเหมือนดังจิตในพระสูตรไมไดเลย.

๕๖



ชนิดของจิตในพระอภิธรรม

อกศุลจติ  คอื  อกศุล+จติ หมายความวา จติมอีกศุลปรงุแตง
อย ู๑๒ ชนดิ.
อเหตกุจติ คอื อเหตกุ+จติ หมายความวา จติไมมโีลภะ โท
สะ โมหะ, อโลภะ อโทสะ อโมหะเปนเหตใุหเกดิ ๑๘ ชนดิ.
กามาวจรจติ  คอื กามาวจร+จติ  หมายความวา จติทีท่องเทีย่ว
อยใูนอารมณอนันารกัใคร ๒๔ ชนดิ ไดแก บคุคลชัน้เทพ
๖ ชัน้.
รปูาวจรจติ  คอื รปูาวจร+จติ หมายความวา จติทีท่องเทีย่วใน
รปูพรหม ๑๕ ชนดิ.
อรปูาวจรจติ คอื อรปูาวจร+จติ  หมายความวา จติทีท่องเทีย่ว
อยูในอรูปพรหม ๑๒ ชนิด.
โลกตุตรจติ  หมายความถงึ มรรคและผลทีเ่ขาไปประกอบจติ
ทำใหอยูเหนือโลก (อารมณ) รวม ๘ ชนิด และในแตละ
ชนดิเหลานี ้ตางกม็ปีญจมฌาน (ฌาน ๕) ประกอบอยดูวย
ดงันัน้ จงึเปนจติโดยละเอยีด เทากบั ๘x๕ คอื ๔๐ ชนดิ.

         การทีเ่รยีก จติ เปน ชนดิ ในทีน่ีน้ัน้ เรยีกตามชนดิของ
อารมณที่เขามาปรุงแตง เพื่อใหเขาใจงาย แตในพระอภิ
ธรรมเรยีกระบเุปน ๘๙ ดวง และ ๑๒๑ ดวงทเีดยีว.

       เพราะฉะนัน้ ในพระอภธิรรมจงึมจีติโดยยอ ๘๙ ชนดิ
โดยละเอยีด ๑๒๑ ชนดิ.

พระอภธิรรม
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พระอภธิรรม

อุทธาหรณเปรียบเทียบ

เพื่อใหเขาใจเรื่องจิตในพระอภิธรรมดียิ่งขึ้น

        เนือ่งจากมปีญหาขดัแยงระหวางนกัธรรมะ ๒ ฝาย ดงั
นีค้อื นกัธรรมะฝายพระสตูรวาอารมณเกดิ-ดบั แตจติไมได
เกิด-ดับ สวนนักธรรมะฝายพระอภิธรรมก็วาทั้งจิตและอา
รมณเกดิ-ดบัพรอมกนัหมด  ดงันี ้  จงึจำเปนตองหาเหตผุล
มาแสดงใหเห็นชัดดังตอไปนี้ คือ

      ทัง้นีห้มายความวา ถาเราใชโปะสเีขยีวครอบ แสงไฟ
ฟากย็อมกลายเปนสเีขยีว, ถาเราใชโปะสแีดงครอบ แสงไฟ
ฟาก็ยอมกลายเปนสีแดง, และถาเราใชโปะสีเหลืองครอบ
แสงไฟฟากย็อมกลายเปนสเีหลอืงตามไปดวย แลวแตวาจะ
ใชโปะสใีดมาครอบหลอดไฟฟาไว,แสงไฟฟากย็อมเปลีย่น
สีตามไปดวยเสมอ.

         สมมตุวิามหีลอดกระแสไฟฟาตรงตออยกูบัสายไฟฟา
และเปดสวิตชอยูหลอดหนึ่ง
แสงที่หลอดไฟฟาสองออกมา ยอมใสสวางจาตลอดเวลา
อุปมาเหมือนดังจิต
ตอจากนี้ไป, ถาเราเอาโปะกระจกสีตางๆมาครอบหลอด
ไฟฟาหลอดนี้ อุปมาเหมือนดังอารมณที่เขามาปรุงแตงจิต
แสงไฟฟายอมมสีเีหมอืนกบัสขีองโปะกระจกครอบหลอด
ไฟฟานั้นทุกประการ.

๕๘



        ตามอทุธาหรณทีย่กขึน้มาแสดงนี ้เราจะเหน็ไดวาแสง
ไฟฟากบัสขีองโปะเปนคนละอยาง กลาวใหชดักค็อื แสงไม
ใชสแีละสกีไ็มใชแสง แตมาผสมกลมกลนืเปนอนัเดยีวกนั.
        จติผรู(ู พทุโธ ) ยอมแยกอารมณออกจากกนัไดเปนคน
ละสวน แตสามญัชนยอมยดึตดิเปนอนัเดยีวกนัและไมยอม
แยกออกจากกัน จึงพูดบรรยายออกมาเหมือนที่ตนเห็นทุก
ประการ.
      ในพระอภธิรรมอธบิายวา แสงสเีขยีว( แสงผสมกบัส ี)
เกิดขึ้นแลวก็ดับไป, แสงสีแดงเกิดขึ้นแลวก็ดับไป, แสงสี
เหลอืงเกดิขึน้แลวกด็บัไป ดงันี.้
     แตโดยขอเท็จจริงนั้น เราจะเห็นไดชัดเจนวาสิ่งที่เกิด
ขึ้นแลวดับไปนั้น คือ สีที่ปรุงแตงแสงอันใสสวาง ที่มีอยู
ดวยตางหาก, แตตวัแสงสวางเดมินัน้มไิดเกดิดบัตามไปดวย
ดงันัน้ การพดูตามความเปนจรงิเชนนี ้ยอมเปนสมัมาวาจา
ในพระพทุธศาสนานี ้การเหน็จติวาไมดบั และเหน็อารมณ
วาดับ เชนนี้จึงเปนสัมมาทิฐิ,ไมใชสัสสตทิฐิ.
     ทั้งนี้ยอมแสดงใหเห็นวา ธรรมะที่ปรากฏอยูในคัมภีร
พระอภธิรรมทัง้หมดนัน้  เปนเรือ่งของสงัขารธรรมทัง้สิน้
คือเปนธรรมที่เกิดขึ้นแลวก็ดับตายหายสูญไป ธรรมที่เกิด
ขึ้นใหมยอมเปนของใหม ไมใชของเกา แลวก็ตองดับตาย
หายสูญไปอีกตามลำดับ ทั้งนี้ ยอมสุดแตเหตุปจจัยของสิ่ง

พระอภธิรรม
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      โดยสภาพธรรมแลว ในพระพุทธศาสนาถือวาตราบ
ใดที่ยังเวียนวายอยูในสังสารจักรนี้แลว อวิชชาจะตองอยู
กำกบัผนูัน้ตลอดไป กลาวคอือวชิชายงัไมดบั ถาอวชิชาดบั
เมื่อใด วิชชายอมเกิดขึ้นทันที และจิตก็ยอมบรรลุถึงพระ
นิพพานทันทีดวย โดยไมถอยกลับเปนอวิชชาอีก.

      เมื่อเปนเชนนี้แลว ผูเรียนวิชาธรรมะก็ยอมเกิดความ
ลงัเลสงสยัวา อวชิชาตัง้อยกูบัอะไร เพราะจติเกดิ-ดบั จะพดู
วาอวิชชาตั้งอยูกับจิตก็ไมถนัด เพราะฉะนั้น จึงมีผูคิดผลัก
คำวา “อวชิชา” ใหไปตัง้อยทูี ่“สนัดาน” ซึง่บางทกีเ็รยีกวา
“ขันธสันดาน” ก็มี แตก็ยังไมมีใครรูวา “สันดาน” หรือ
“ขนัธสนัดาน” ทีว่านี ้สงเคราะหลงอยใูนหมวดใด คอื จติ,
เจตสกิ, รปู หรอืนพิพาน จนกระทัง่บดันี ้นีค่อืตวัอยางของ
ความผิดเพี้ยนอันเกิดจากการถายทอดความรูกันมาเปน
ทอดๆตลอดเวลา นบัตัง้แตป พ.ศ. ๙๕๐ เปนตนมา.

เหลานัน้ และคำวาเหตปุจจยัในทีน่ี ้กค็อื อวชิชา ( ความรจูกั
อารมณผิดๆ )นั่นเอง.

      แตตามขอเท็จจริงแลว  ทุกสิ่งทุกอยางเทาที่เรียนกัน
ในคมัภรีพระอภธิรรมตัถสงัคหะ มจีติ ๘๙ ดวง หรอื ๑๒๑
ดวง, เจตสกิ ๕๒, และรปู ๒๘ เหลานีน้ัน้,ไมมอีะไรเทีย่ง
แทถาวรเลย นอกจาก นพิพาน ๑ เทานัน้ทีเ่ทีย่งแทถาวร.

พระอภธิรรม
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อวชิชา (รผูดิจากความเปนจรงิ)
**คำวา“อวิชชา”นี้ มีความหมายตรงขามกับคำวา“วิชชา”

      > บรรดากิเลสบาปกรรมสกปรกลามกใหญนอยทั้ง
หลายที่เกิดขึ้นที่จิตใจของสัตวนั้น เกิดขึ้นเนื่องมาจากอวิช
ชาทัง้นัน้...มพีระบาลใีนพระธรรมบทกลาวรบัรองไวดงันี ้คอื

       >ดงันัน้ “อวชิชา” จงึตองแปลวา “รผูดิจากความเปน
จรงิ” คอื จติไมรจูกัอารมณตามความเปนจรงิ จงึเกดิความ
ยินดีและยึดถืออารมณนั้นๆไวเปนของตน พระพุทธองค
ทรงเรียกจิตที่ยังติดของยึดถืออารมณอยูวาเปน “สัตว”

            คำวา“วชิชา”สามารถแผลงอกัษรออกไปเปน“พทุโธ”
ไดดงันี ้คอื วชิชฺา --> วชิโฺช --> วชุโฺช --> พชุโฺช --> พทุโฺธ
แปลวา “ผรูถูกู, ผตูืน่, ผเูบกิบาน คอื จติรจูกัอารมณอยาง
ถูกตองตามความเปนจริงนั่นเอง.

      >เพราะฉะนัน้ ในพระพทุธศาสนานี ้คำวา “อวชิชา”
จึงเปนตนเหตุอันสำคัญที่มีประจำอยูกับสัตวทั้งปวง ซึ่งจัด
วาเปนมลทินอยางยิ่ง และทำใหสัตวตองเวียนวายอยูในสัง
สารจักรตลอดไปโดยไมมีทางหลุดพนออกไปได.

       “ตโต มลามลตร ํอวชิชฺา ปรม ํมล,ํ เอต ํมล ํปหนตฺวาน
นิมฺมลา โหถ ภิกฺขโว  แปลวา บรรดามลทินใหญนอยทั้ง
หลายยอมมาจากอวิชชา ซึ่งเปนมลทินอยางยิ่ง ภิกษุทั้ง
หลายจงละมลทินนี้เสีย และเปนผูไมมีมลทินเถิด.”

อวิชชา
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      > ในปจจุบันนี้ นักธรรมะสวนมากแปลคำ“อวิชชา”
อยางสัน้ๆวา“ความไมร”ูเทานัน้ ทำใหผสูนใจศกึษาธรรมะ
ตั้งคำถามเพื่อหาความรอบรูตอไปอีกวา

      > คำถามดังกลาว,เหลานี้ ลวนแลวแตเปนคำถามที่ดี
และอยใูนขอบเขตของพระพทุธศาสนาทัง้สิน้ ถาใครไมได
ศึกษาใหเขาใจถี่ถวนไวกอน และเผอิญถูกอนุชนสอบถาม
ปญหาดงักลาวนีข้ึน้,เฉพาะหนาแลว กจ็ะตองเบอืนหนาหนี
ไมอยากตอบโตดวย.

      ดังนั้น จึงเปนที่นาเสียดายที่ไมไดชวยจรรโลงหลัก
ธรรมในพระพุทธศาสนาใหอนุชนไดรูและเขาใจอยางถูก
ตองตามความเปนจริง,ในเมื่อมีโอกาส.

      การตอบปญหาเหลานี้โดยไมใหผิดพลาด,จนเขาใจ
อยางชัดเจนนั้น จะตองมีหลักเกณฑสำหรับอางอิงหรือมี
พทุธพจนรบัรอง ไมเอาความคดิเหน็ของตนเขาไปตอบ จงึ
จะเปนที่ยอมรับและเปนที่เชื่อถือของผูฟงอยางแทจริง.

๑.ใครที่ไมรู?
๒.ไมรูเรื่องอะไร?
๓.อะไรเปนสาเหตุใหเกิดอวิชชา?
๔.เบื้องตนและเบื้องปลายของอวิชชาอยูที่ไหน?
รวมทัง้สิน้ ๔ ขอ.

อวิชชา
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      >>ในมหาสติปฏฐานสูตร มีคำจำกัดความของคำวา
อวชิชาไว ๔ ประการ ดงันี ้คอื
๑.ทกุเฺข อญฺาณ ํ  ( ไมรจูกัทกุข )
๒.ทกุขฺสมทุเย อญฺาณ ํ  ( ไมรจูกัเหตใุหเกดิทกุข )
๓.ทกุขฺนโิรเธ อญฺาณ ํ  ( ไมรจูกัการดบัทกุข )
๔.ทกุขฺนโิรธคามนิยีา ปฏปิทาย อญฺาณ ํ ( ไมรจูกัทางปฏิ
บตัใิหถงึการดบัทกุข )
      รวมทั้งสิ้น ๔ ประการ ซึ่งเปนเรื่องของจิตที่โงเขลา
เบาปญญาทั้งสิ้น การไมรูอยางอื่นนอกจาก ๔ ประการนี้
แลว ไมใชอวิชชาในพระพุทธศาสนา.

        สำหรบัการตอบปญหาขอ๓ และขอ๔ ทีว่า อะไรเปน
เหตใุหเกดิอวชิชา? และเบือ้งตน-เบือ้งปลายของอวชิชาอยทูี่
ไหน?

        >ดงันัน้ เมือ่สรปุความแลว กย็อมตอบคำถามของอนุ
ชนทีไ่ดตัง้ไว ๒ ขอแรกวา
๑.จิตเปนผูไมรูจักอารมณตามความเปนจริง
๒.เพราะขาดการศึกษาใหรูจักอริยสัจ๔ดวยปญญาอันชอบ
         เพราะฉะนัน้ การแปลคำ “อวชิชา” วา“ความไมร”ู ดงั
ที่กลาวมาขางตนนี้,จึงไมถูกตอง เพราะสภาพธรรมของจิต
คอื“ความร”ู ดงันัน้จงึตองแปลวา “รผูดิจากความเปนจรงิ”
คือ“ไมรูจักอารมณทั้งหลายตามที่เปนจริง”ก็ได.

อวิชชา
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     มีพุทธพจนที่มาในพระสูตรที่ ๖๑ แหงสังยุตตนิกาย
พระสุตตันตปฎก กลาวไววา

     พระพุทธพจนขอนี้ไดแสดงไวอยางชัดเจนในตัวเอง
แลววา อวิชชาไมไดเกิดมีขึ้นกอนมีจิต  แตไดเกิดขึ้นที่จิต
ในภายหลัง  เพราะขาดการศึกษาใหรูจักอารมณตามความ
เปนจรงิ เมือ่ไมศกึษาใหถกูตองแลวกเ็กดิทฐิ,ิเหน็วาอารมณ
เปนสิง่ทีเ่ทีย่งแทถาวร ซึง่จดัวาเปนมจิฉาทฐิฝิายสสัสตทฐิ ิ.

     “ปุริมา ภิกฺขเว โกฏิ น ปฺญายติ อวิชฺชาย, อวิชฺชา
ปพุเฺพ นาโหส ิอถ ปจฉฺา สมภฺว ิแปลวา ดกูอนภกิษทุัง้หลาย
เบื้องตนและที่สุดของอวิชชานั้น ผูมีปญญาตามรูไมได,
อวิชชานี้ไมไดเกิดมีมากอน เพราะฉะนั้นจึงเกิดมีขึ้นใน
ภายหลัง”.

        > สวนอวชิชาจะเกดิขึน้มาตัง้แตครัง้ใด-สิน้สดุเอาเมือ่
ใดนั้น ทานผูมีปญญายอมตามรูไมได หมายความวา จิตที่
เวยีนวายอยใูนสงัสารจกัรแลว ยอมมอีวชิชากำกบัอยตูลอด
ไปจนกวาจะไดตรัสรู.

อวิชชา

๖๔

           จติของสามญัชนเมือ่ไดรบัการฝกอบรมใหมสีตติัง้อยทูี่
ฐานอยางตอเนือ่ง ระมดัระวงัควบคมุสตไิมใหแลบหนอีอก
ไปหาอารมณเลย และหมั่นทำใหมากๆจนจำทางเดินของ
จิตไดอยางแมนยำจนมีสติตอเนื่องไมขาดสาย,เปนมหาสติ

เมื่ออวิชชาดับ วิชชายอมเกิดแทนที่ที่จิตทันที



อวิชชาและโมหะ
(รูผิดจากความเปนจริงและหลงดำเนินการอยางผิดๆ)

         คำทัง้สองนี ้เปนชือ่กเิลสมลทนิเครือ่งเศราหมองของ
จิตใจสัตวทั้งหลาย ซึ่งนักธรรมะมักเอามาใชใหมีความ
หมายเหมอืนกนัอยใูนปจจบุนั แตโดยความถกูตองแลว คำ
ทั้งสองนี้ใชตางขั้นตอนกัน.

อวิชชา

๖๕

       >อวชิชา หมายถงึ ความโงเขลาทีอ่ยทูีจ่ติมากอนแลว
เปนตนเหตุผลักดันใหเกิดโมหะคือหลงดำเนินการไปอยาง

อวิชชายอมดับ และวิชชายอมเกิดขึ้นแทนที่ที่จิตทันที จิต
ยอมบรรลมุรรคผลขัน้สงูสดุ เปนพทุโธ ผรู,ูผตูืน่,ผเูบกิบาน
โดยไมกลับไปรูผิดอีกเลย.

พทุโธ ผรูถูกู ผตูืน่ ผเูบกิบาน ม ี๓ จำพวกคอื

๑.อนพุทุโธ ผตูรสัรอูรยิสจั ๔โดยมคีรสูอน (เปนพระสาวก)
๒.ปจเจกพทุโธ ผตูรสัรอูรยิสจั ๔ไดเอง แตไมมโีอกาสสัง่
สอน-ประกาศพระศาสนา เพราะสังคมกำลังมีกิเลสหนา
หนามืดตามัว จนไมรับฟงธรรมใดๆ.
๓.สมัมาสมัพทุโธ ผตูรสัรอูรยิสจั ๔ไดเอง แตประกาศสอน
สังคมตอไปไดตามโอกาสที่มี.
       ขึน้ชือ่วา “พทุโธ” แลว  ไมประกาศศาสนายอมไมมี
จิตของทานเหลานี้“รูเปนวิชชา”ไมสรางภพสรางชาติอีก.



       โปรดดพูระบาลทีีม่มีาใน จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน
สตูร,ซึง่แสดงไวชดัเจนทีส่ดุวา ไมวาโมหะเกดิขึน้ หรอืดบั
ไปจากจติในขณะทีส่มัพนัธอยกูบัอารมณกต็าม อวชิชากย็งั
คงมีอยูที่จิต ไมไดดับตามโมหะไปดวย ดังนี้คือ

       สรปุความแลว กค็อื  อวชิชา เปนเหตผุลกัดนัใหเกดิ
โมหะ(หลง) แสดงการกระทำอยางผิดๆออกมาตามอำนาจ
กเิลสทีป่รงุแตงจติในขณะนัน้,นอกพทุธบญัญตั ิเชน เศกผา
ยันต, ดูหมอ, สะเดาะเคราะห, ตอชะตา, ใบหวย เปนตน
ถึงแมวาจะยังไมถึงขั้นลวงละเมิดศีลของตนก็ตาม แตก็
ละเมิดขนบธรรมเนียมที่ดีดวยอำนาจของโมหะไปแลว.
อวิชชา

๖๖

       “สโมห ํวา จติตฺ ํสโมห ํจติตฺนตฺ ิปชานาต,ิวตีโมห ํวา
จติตฺ ํวตีโมห ํจติตฺนตฺ ิปชานาต ิแปลวา เมือ่มโีมหะเกดิขึน้
ที่จิต ก็รูชัดวามีโมหะเกิดขึ้นที่จิต เมื่อโมหะหายไปจากจิต
ก็รูชัดวาโมหะหายไปจากจิต ดังนี้”.

        อวชิชาจงึเปนกเิลสวฏัฏ     โมหะอยใูนกรรมวฏัฏ
ซึง่หมายความวา อวชิชาเปนเหตใุหเกดิโมหะ ดงันัน้ จงึใช
แทนกันอยางไมถูกตองในปจจุบันนี้.

ผิดๆในเมื่อมีอารมณมากระทบเฉพาะหนา ครั้นอารมณดัง
กลาวคลอยตัวผานไปแลว โมหะก็ยอมดับลงชั่วคราว แต
อวิชชาก็ยังคงมีอยูตามเดิม หาไดดับตามไปดวยไม.



ทิฐิ (ความเหน็)

         ความจรงิแลว คำวา“ทฐิ”ิ แปลวา“ความเหน็” เปนคำ
กลางๆ แตสังคมเอาไปใชพูดกันในความหมายที่วาเห็นผิด
ไปเสีย ถาจะพูดใหถูกตองแลวจึงตองพูดใหเต็มคำวา
       สมัมาทฐิิ (เหน็ถกูตองตามความเปนจรงิ)
และ มิจฉาทิฐิ (เห็นผิดจากความเปนจริง)
จึงจะตรงกับความหมายที่แทจริงของศัพท.
       เรือ่ง สมัมาทฐิิและมจิฉาทฐิ ินี ้ยงัไมมผีใูดสรปุความ
หมายไวใหชดัเจนวา เหน็อยางไรจงึจะเรยีกวาเหน็ผดิ และ
เห็นอยางไรจึงจะเรียกวาเห็นถูก เพื่อใหผูศึกษาธรรมะใช
เปนหลักเกณฑ สำหรับพิจารณาเชื่อถือธรรมะไดดวยตน
เองโดยไมผิดพลาด, และสามารถลบลางความเชื่อถือเกาๆ
ที่วาใครพูดวาอะไรเที่ยงไมได และ พูดวาอะไรสูญหายก็
ไมได,ตองปรับใหผิดทั้งขึ้นทั้งลอง เชน พูดวาตายแลวเกิด
อกีกผ็ดิ, ตายแลวสญูกผ็ดิ  ดงันีเ้ปนตน.
       คตธิรรมทางพระพทุธศาสนานัน้  เราเชือ่กนัอยางมัน่
ใจวามนุษยหรือสัตวทุกรูปนามจะตองไปเกิดใหมอีก เมื่อ
ตายแลว มิไดดับสูญไปตามรูปรางกายที่ตายไปดวย.
       ฝายนกัศกึษาพระอภธิรรม เขาใจวาในขณะทีต่ายนัน้
มีปฏิสนธิจิตออกจากรางกาย แลวไปสูรูปรางกายชุดใหม
จติทีจ่ตุ ิ(เคลือ่น) ออกจากรางกายทีต่ายแลวกบัจติทีป่ฏสินธิ

ทิฐิ

๖๗



(เกดิ)ในรปูรางกายชดุใหมนัน้ เปนคนละดวงกนั ไมใชดวง
เดยีวกนั แตรบัถายทอดกรรมทีท่ำไว จากจติดวงหนึง่ไปยงั
จิตอีกดวงหนึ่งเปนทอดๆได.
         ฝายนกัศกึษาพระสตูร  กอ็ธบิายวา จติในชาตทิีต่าย
แลว กบัจติในชาตใิหมเปนดวงเดยีวกนั จงึไมตองถายทอด
กรรมกนั,ดงักลาวแลว ดงันัน้ จติดวงนีจ้งึตองรบักรรมทีท่ำ
ไวในอดตีทัง้หมดอยางหลกีเลีย่งไมได เปรยีบดงัลอเกวยีน
หมุนตามรอยเทาโคที่ลากเกวียนนั้นไปทีเดียว ไมวาจะทำ
กรรมอยางใดไวก็ตาม.
         ฝายนกัธรรมะบางพวก กม็คีวามเหน็วาตายแลวสญู
หมด,ไมมีอะไรจุติหรือปฏิสนธิทั้งนั้น โดยอางวาไมเห็นมี
อะไรออกจากโลงของผตูายไปเกดิอกี เมือ่เปนเชนนีแ้ลว ก็
ยอมทำใหผูที่กำลังศึกษาธรรมะใหมๆเกิดความลังเลใจ
เพราะไมรูวาจะตัดสินใจเชื่อใคร,จึงจะไมผิด.

หลักเกณฑสำหรับใชตัดสินใจเชื่อเรื่อง

“เหน็ถกู หรอื เหน็ผดิ” ในพระพทุธศาสนา

           มพีทุธพจนในอนตัตลกัขณสตูรตรสัไวดงันีค้อื
           “เอว เมต ํยถาภตู ํสมมฺปปฺญฺาย ทฏฐพพฺ ํ   แปลวา
ทานทั้งหลายพึงเห็นเรื่องนี้ตามความเปนจริง ดวยปญญา
อันชอบ”.
ทิฐิ

๖๘



         ดงันัน้ จงึใชหลกัแหงความเปนจรงิ สำหรบัตดัสนิใจ
เชือ่ในเรือ่ง "เหน็ถกูหรอืเหน็ผดิ" ทีย่กมากลาวนีไ้ดดงันีค้อื
        ๑. เหน็สิง่ทีเ่ทีย่งวาเทีย่ง
คอื เหน็อสงัขตธรรม ไดแก ธาตแุททัง้ ๖ ซึง่ไมไดเกดิจาก
เหตุปจจัยใดๆปรุงแตง วาเปนสภาพธรรมที่ดำรงตนเองอยู
เชนนั้นตลอดไปได โดยไมมีการดับตายหายสูญไปไหน,
ตามที่เปนจริง จัดเปนสัมมาทิฐิ.
        ๒. เหน็สิง่ทีไ่มเทีย่งวาไมเทีย่ง
คอื เหน็สงัขตธรรม ไดแก สงัขารทัง้หลายทีเ่กดิจากการประ
ชุมปรุงแตงของธาตุแททั้ง ๖ วาเปนสิ่งที่ไมอาจดำรงตน
อยางยืนยาวตลอดกาลไปได ยอมดับตายหายสูญไป,เปน
ธรรมดา จัดเปนสัมมาทิฐิ.
        ๓. เหน็สิง่ทีไ่มเทีย่งวาเทีย่ง
คอื เหน็ผดิจากความเปนจรงิวาสงัขตธรรม ( ไดแก สงัขาร
ทั้งหลาย ที่เกิดจากการประชุมปรุงแตงของธาตุแททั้ง ๖ )
สามารถดำรงตนเองอยางยนืยาวไปไดตลอดกาล ( เชน เหน็
ขนัธ ๕ วาเทีย่งแทถาวร เปนตน )
จัดเปนมิจฉาทิฐิ ฝายสัสสตทิฐิ ( เห็นผิดวาอารมณเที่ยง ).
        ๔. เหน็สิง่ทีเ่ทีย่งวาไมเทีย่ง
คือ เห็นผิดจากความเปนจริงวาอสังขตธรรมซึ่งเปนสภาพ
ธรรม ที่ดำรงตนเองอยูไดเชนนั้นตลอดไป, ตองพลอยดับ

ทิฐิ

๖๙



ตายหายสูญไปดวยเมื่อรูปรางกายของสัตวตายลง เชนเห็น
วาจิตไมจุติออกไปเพื่อสืบภพชาติใหมตอไปอีก
จัดเปนมิจฉาทิฐิ ฝายอุจเฉททิฐิ   ( เห็นผิดวาขาดสูญเมื่อ
สตัวตาย ).

สัสสตทิฐิ (เห็นผิดวาอารมณหรือโลกเที่ยง)

          คำวา“สสัสตทฐิ”ินีเ้ปนไวพจนกบัคำวา“อตัตานทุฐิ”ิ
หรอื“สักกายทิฐิ”ซึ่งรวมแลวแปลวา เห็นอารมณหรือขันธ
๕ เปนอัตตาตัวตน หรือเปนกายอันเที่ยงแทถาวรของตน.
       เชน ศาสนาพราหมณเห็นวา พระพรหมเปนสภาพ
ธรรมทีด่ำรงตนอยางเทีย่งดิง่ตลอดไป พระพทุธองคไดตรสั
ปฏิเสธวา พระพรหม,ถึงแมจะมีอายุยืนยาวสักเพียงใดก็
ตาม, กย็งัเปนสงัขารธรรมทีถ่กูอารมณฌานปรงุแตงอย ูดงั
นั้น จึงยังไมพนจากความครอบงำของพระไตรลักษณไป
ได สกัวนัหนึง่ขางหนาพระพรหมกจ็ะตองจตุเิปลีย่นสภาพ
ไปสูภพภูมิอื่น,เปนธรรมดา ดวยเหตุนี้ ความเห็นของศาส
นาพราหมณจึงจัดเปนมิจฉาทิฐิ ฝายสัสสตทิฐิ เพราะเห็น
วาอารมณเที่ยง.

        สำหรบัขอ ๓ กบัขอ ๔  จดัเปนความรเูหน็ทีก่ลบัตาละปด,
ผดิจากความเปนจรงิ นบัวาเปนมจิฉาทฐิิ

            สำหรบัขอ ๑ กบัขอ ๒ จดัเปนความรเูหน็ตามความเปนจรงิ
ยอมเปนสัมมาทิฐิ

ทิฐิ

๗๐



         เชนเหน็วาพระพรหมดำรงตนอยอูยางเทีย่งดิง่,เชนนี้
ตลอดไป เปนตน ก็เรียกวาเห็นกลับตาละปดไปจากความ
เปนจริงดังที่ไดกลาวแลวขางตน.

       เทาที่ปรากฏอยูในวิชาธรรมะ คำที่มีความหมายเปน
ไวพจน,เกื้อกูลกับคำวา“อารมณ” คือ ขันธ ๕, รูปนาม,
สังขาร, สังขตะ, โลก, ทุกข เหลานี้ มักใชแทนกันไดตาม
สำนวนทีก่ำลงัเอยถงึอยใูนขณะนัน้ ดงันัน้ แตละคำเหลานี้
จึงลวนแลวแตมีความหมายวา ไมเที่ยงแทถาวรทั้งสิ้น  ถา
หากใครเขาใจวาเปนสภาพธรรมที่เที่ยงแลว ก็ยอมเห็นผิด
จากความเปนจริง.

       แตถาเห็นวา จิตของมนุษยหรือสัตวทั้งหลายจะตอง
จตุไิปเกดิอกีหลงัจากทีต่ายแลว, ในเมือ่ยงัไมหมดกเิลส กจ็ดั
วาเปนสัมมาทิฐิในพุทธศาสนา,ไมใชสัสสตทิฐิ.

         นอกจากนี ้ถาเหน็วาเมือ่ไดเกดิเปนมนษุยแลว กเ็ปน
มนษุยตลอดไป หรอืเมือ่ไดเกดิเปนสตัวเดรจัฉานแลวกเ็ปน
สัตวเดรัจฉานตลอดไป ตายแลวก็ไมเปลี่ยนเปนอยางอื่น
ตามคติของกรรมที่ตนไดทำไว ก็จัดเปน สัสสตทิฐิ.

       >สำหรบัเรือ่งสสัสตทฐินิี ้ผทูีเ่ริม่เขามาศกึษาธรรมะ
ใหมๆ มักจะถูกผูอื่นเอาสัสสตทิฐิปลอมๆซึ่งฝาฝนเหตุผล
มาขใูหกลวัเกรง ทำใหลมืเรือ่งราวทีด่ทีีช่อบ ประกอบดวย
เหตุผลไปเสีย  จนทำใหตองเห็นคลอยตามคำขูนั้นไปดวย
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เชน เห็นวาเมื่อสัตวตาย แตจิตเปนสิ่งที่ไมไดตายสูญหาย
ไปไหน ยอมจุติออกไปถือกำเนิดในภพชาติใหมตอไปอีก
ไมมีที่สิ้นสุด ก็ขูวานี่เปนสัสสตทิฐิ.

        ทัง้นีเ้พือ่ใหผเูริม่ศกึษาธรรมะหนักลบัมาเชือ่ตามผขูวูา
ทั้งรางกายและจิตใจที่ไดประชุมพรอมกันอยูนี้ ไมมีอะไร
เปนแกนสารสกันดิ จงึไรประโยชนและดบัตายหายสญูไป
อยางสิ้นเชิงเมื่อสัตวตาย    เชนเดียวกับบุญ-บาป-กิเลส
อาสวะที่ไดสั่งสมรวมไวในจิตดวยเหมือนกัน จิตที่ไปเกิด
ใหม,เปนจิตดวงใหม แตสามารถถายทอดรับชวงบุญบาป
จากจิตดวงเกาได อุปมาดังพอทำบาปสะสมไว พอตายไป,
ก็ถายทอดบาปกรรมเชนนั้นใหลูกที่เกิดในภายหลัง, เปน
ผูรับมรดกตอไป ซึ่งเปนคำขูที่เชื่อถือไมไดเลย.

     >หรือเห็นวา ในอัตตภาพของคนและสัตว ซึ่งประชุม
พรอมดวยรูปธรรม-นามธรรมนี้ มีอยูสิ่งหนึ่งที่เปนสภาพ
ยั่งยืนสำหรับรับผลกรรมที่ไดทำไว ไมไดดับตายหายสูญ
ไปตามรางกายที่ตายไปดวย ก็ขูวานี่เปนสัสสตทิฐิ.

     ความจริงนั้นพระพรหมก็ดี หรือที่เรียกวาขันธ ๕ ก็ดี
เปนสภาพธรรมฝายผล(วบิาก) ทีเ่กดิจากจติถกูอารมณฌาน
ปรุงแตงใหมีใหเปนทั้งสิ้น เมื่อหมดอารมณฌานปรุงแตง
แลว, จิตก็ยอมถูกอารมณอยางอื่นทยอยกันเขามาปรุงแตง
ตามลำดับติดตอกันไป.
ทิฐิ
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           อปุมาดงัน้ำสะอาดทีถ่กูนำเอาสเีขามาผสมปรงุแตงทำ
ใหน้ำมีสีเหมือนกับสีที่เขาผสมแตละสี ฉันใดก็ฉันนั้น
เราจะเห็นวา ทั้งจิตและน้ำไดยืนเปนประธานใหสิ่งอื่นเขา
มาปรงุแตงอย ูไมไดสญูหายไปไหน แตสิง่ทีเ่ขามาปรงุแตง
ไดเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไมคงที่เสมอไป.

อุจเฉททิฐิ (เห็นสิ่งที่เที่ยงวาไมเที่ยงหรือเห็นวาขาดสูญ)

      แตผูที่เห็นผิดกลับเขาใจวาไมมีอะไร ที่เปนแกนสาร
ถาวรเลย บคุคลพวกนีเ้หน็วาทัง้มนษุยและสตัวทัง้หลายเกดิ
มาจากความสนุกสนานราเริงกันของบิดามารดา จึงทำให
เกิดรูปรางกายของตัวเองขึ้นมา และ เมื่อเกิดรูปรางกายขึ้น
มาแลว ก็มีจิตใจพลอยเกิดตามมาดวยโดยอัตโนมัติ.

      อุจเฉททิฐินี้ เปนความเห็นผิดที่มีโทษรายแรงมากถึง
กบัตองหามมรรคผลของตวัเองทเีดยีว ทัง้นีเ้ปนเพราะไมได
ศึกษาใหรูจักอสังขตธรรม( ซึ่งไมไดเกิดจากเหตุปจจัยใดๆ
ปรงุแตงใหมใีหเปน เปนธรรมทีร่กัษาสภาพเดมิของตนเอง
ไวตลอดทุกกาลสมัย ).

      ดงันัน้  ถาเรากลาววา จติ เปนธาตทุรงตวั“ร”ู อยทูกุ
กาลสมัยตามที่เปนจริง ยอมเปนสัมมาทิฐิ
       และในขณะเดยีวกนั  ถาเรากลาววาอารมณฌานทีเ่ขา
มาปรุงแตงเที่ยงแทแนนอน ก็เปนสัสสตทิฐิ.

ทิฐิ
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      ดังนั้นเมื่อรางกายตายลงเมื่อใด จิตก็ตองพลอยพินาศ
ดบัสญูไปดวยเชนเดยีวกนั เกดิหนเดยีว-ตายหนเดยีวเทานัน้
ไมมกีารสบืภพชาตติอไปอกีแตประการใด ความเหน็เชนนี้
จัดวาเปน อุจเฉททิฐิ (เห็นวาขาดสูญ).

       > ความเหน็ผดิเชนนี ้มอียมูากมายในปจจบุนันี ้ผทูีม่ี
ความเหน็เชนนี ้มกัมจีติใจกระดางหยาบคายเปนสวนใหญ
มักไมเห็นความถูกตองของการดำเนินชีวิตในสังคมวาเปน
เรื่องสำคัญ จึงมักประพฤติตนตามชอบใจและสวนทางกับ
หลักธรรมในพระศาสนา  บางทีก็กลาวบิดเบือนสัจธรรม
ใหผดิไป ทำใหสงผลทีเ่ปนพษิเปนภยัแกสงัคมเปนอยางยิง่

       ดงันัน้ ผศูกึษาธรรมะทีห่ลงพาตวัเองเขาไปอยใูนขาย
ความเห็นผิดวาตายสูญ เพราะเหมาเอาวาจะพนทุกขนั้น
ยอมขัดแยงกับพระพุทธศาสนา.

       ดงัพทุธดำรสัทีม่มีาใน อปณณกสตูรวา:

            ผทูีเ่ชือ่ถอืเชนนี,้จะละเลยการประกอบคณุงามความดี
และหนัเขาประกอบแตความชัว่กอบโกยผลประโยชนแบบ
มอืใครยาวสาวไดสาวเอา โดยไมคำนงึถงึผลของกรรมทีจ่ะ
ไดรบัขางหนา เพราะไดเขาใจผดิเสยีแลววา ใครจะทำอะไร
ลงไปก็ยอมขาดตายหายสูญ เมื่อตาย จึงไมตองรับผลของ
กรรมแตประการใด.

ทิฐิ
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       >สรุปความแลว ผูที่เห็นวาจิตเปนสภาพธรรมที่ตอง
ดบัตายหายสญู เมือ่รปูรางกายนีต้ายลง จดัวาเปนอจุเฉททฐิ ิ
ในพระพุทธศาสนานี้.

      “พระอรหนัตทัง้หลาย ยอมรอูยแูกใจวาปรโลกมอีย ูฉะนัน้ผทูี่
ถอืวาปรโลกไมม ีจงึไดชือ่วาเปนปฏปิกษตอพระอรหนัตทัง้หลาย
       ในเมือ่ตนเองถอืเชนนัน้ (ถอืวาตายสญู)  แลวสอนผอูืน่ให
เชือ่ตาม จงึไดชือ่วาเปนผปูระกาศอสทัธรรม
        และดวยอสทัธรรมทีไ่ดประกาศออกมาเชนนี ้ยอมเปนเหตุ
ใหยกตนขมผอูืน่อกีดวย ยอมละศลีไดงายและประพฤตตินในทาง
ทศุลี
        ดกูอนคหบดทีัง้หลาย เพราะอาศยัมจิฉาทฐิเิปนปจจยั ยอม
กอใหเกิดอกุศลกรรมไมใชนอยทีเดียว.

     ดกูอนคหบด ี ในเรือ่งปรโลกนี ้สำหรบัคนทีฉ่ลาดยอมคดิ
อยางนีว้า   ถาปรโลกไมม,ีคนทีท่ำบาปไวกป็ลอดภยัไป
            แตถาปรโลกมจีรงิ คนทีท่ำบาปตายไปแลว กจ็ะเขา
ถงึทคุต,ิ วนิบิาตนรก
       หรอืแมไมพดูถงึปรโลก  แตคนทีเ่หน็ผดิและทศุลี  กย็อม
ถูกวิญูชนติในโลกนี้เอง
      เพราะฉะนัน้ คนทีม่คีวามเหน็ผดิ จงึตองประสบผลรายถึง
๒ ทางคือ ถูกติเตียนในโลกนี้ และเมื่อตายไปแลวก็จะเขาถึง
อบาย,ทคุต,ิวนิบิาตนรกอกีดวย”.

ทิฐิ
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สัมมาทิฐิ (เห็นถูกตองตามความเปนจริง)

        สมัมาทฐิ ิความเหน็ถกูตองตามความเปนจรงิ จะมขีึน้
ไดเพราะจติไดรบัการอบรมศกึษาจากการปฏบิตัสิมาธอิยาง
ชำนาญแลว จนเหน็ดวยตนเองอยางชดัเจนวา จติเปนสภาพ
ธรรมที่ทรงความรูทุกกาลสมัย ไมไดดับตายหายสูญไป
ไหน, สวนอารมณเปนเพยีงสิง่อืน่จากภายนอกทีม่ากระทบ
เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแลวก็ดับไป ไมอาจยึดถือเปนตัวตนที่
เที่ยงแทถาวรได.
       สมัมาทฐิ ิแบงออกเปน ๒ ระดบั คอื
๑. สมัมาทฐิทิีย่งัมอีาสวะกเิลสปนอย ู     หมายความวา เปน
สัมมาทิฐิที่เปนที่ตั้งแหงกุศล ที่ใหผลเปนขันธ เปนกรรม-
กิเลส และเปนรูป-เสียง-กลิ่น-รส-ความสัมผัสที่นาปรารถ
นาในอนาคต มอีย ู๑๐ อยางคอื
๑.เชือ่วาการใหทานมผีล
๒.การบูชาดวยการบริจาคเครื่องไทยธรรมมีผล
๓.การทำการมงคลดวยการใหเครือ่งสกัการะ เครือ่งตอนรบัมผีล
๔.วิบากผลของกรรมดี-กรรมชั่วมี
๕.โลกนีม้สีำหรบัคนสตัวในโลกอืน่
๖.โลกอืน่มสีำหรบัคนสตัวในโลกนี ้             ๗.มารดามบีญุคณุ
๘.บดิามบีญุคณุ                ๙.สตัวทีเ่กดิเตบิโตเตม็ทีท่นัทมีอียู
๑๐.พระสมณพราหมณผดูำเนนิชวีติชอบ ปฏบิตัชิอบ จนตรสัรดูวย
ตนเอง แลวชีแ้จงสัง่สอนชมุชนใหรตูามมอียใูนโลก.

ทิฐิ
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๗๗

๒. สัมมาทิฐิที่ไมมีอาสวะกิเลสปนอยู ไดแก พลังปญญาที่
อบรมใหเกดิขึน้ทีจ่ติ จากการปฏบิตัมิรรคมอีงค ๘ ( สมัมา
วายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนเหตุใหเกิดสัมมาทิฐิ )
คือไดพบเห็นสภาพจิตเดิมของตนเองวาไมใชตัวทุกข ดัง
นัน้จงึสามารถปลอยวางอารมณตางๆได เพราะเหน็ถกูตอง
ตามความเปนจริง คือ

*สมัมาทฐิทิัง้ ๒ ประการดงักลาวนี ้จะมขีึน้ไดเพราะ จติได
รับการอบรมศึกษาจากการปฏิบัติสมาธิจนชำนาญแลว
เหน็ดวยตนเองอยางชดัเจน แตในตอนเริม่ศกึษาธรรมะนัน้
เพยีงแตเชือ่กฎแหงกรรมวาทำดไีดด ีเทานัน้ กน็บัวาเปนสมั
มาทฐิิ แลว แตเปนสมัมาทฐิชินดิทีย่งัมอีาสวะกเิลสปนอย.ู

๑.เห็นอาการซัดสายของจิตเพราะยึดอารมณ เปนทุกข.
๒.เห็นจิตเมื่อแสออกไปรับอารมณที่จะไมทุกขเปนไมมี,
เปนเหตุแหงทุกข (สมุทัย).
๓.เมื่อจิตปลอยวางอารมณตางๆได ก็พนทุกข เปนนิโรธ.
๔.เหน็วาการปฏบิตัมิรรคมอีงค ๘ โดยม“ีสมัมาสมาธ”ิเปน
ประธานเปนหนทางทีท่ำใหจติปลอยวางอารมณไดเปนมรรค.

ทิฐิ

        จตนุนฺ ํอรยิสจจฺาน ํยถาภตู ํอทสสฺนา
          สงสฺรติ ํทฆีมทธฺาน ํตาสตุา เสว ชาตสิุ
          ตาน ิเอตาน ิทฏิฐาน ิภวเนตตฺ ิสมหูตา
          อจุฉฺนินฺ ํมลู ํทกุขฺสสฺ นตถฺ ิทาน ิปนุพ ฺภโวต ิ    แปลวา

          โปรดดพูทุธอทุานทีม่มีา
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เพราะไมเหน็อรยิสจัสีต่ามความเปนจรงิ
เรา(จติ)จงึไดเวยีนวายเขาไปในภพชาตอินัยาวนานนบัไมถวน
บดันี ้เราไดถอนความเหน็ผดิในเรือ่งภพ
และมลูเหตแุหงทกุขออก เสยีหมดสิน้แลว,ภพใหมตอไปจงึไมมอีกี.
         ผทูีม่เีหตผุล ไดเหน็พทุธอทุานขอนี ้ยอมแลเหน็ไดวา
ทรงตรัสธรรมะแบงออกเปนสองสวน คือ
จติของพระองคซึง่เปนพทุธะไปแลว, สวนหนึง่           กบั
รางกายของพระองคซึง่ประกอบดวยธาตดุนิ น้ำ ลม ไฟ อนั
เปนภพที่อาศัยของพระองค, อีกสวนหนึ่ง.
       รเูหน็ตามความเปนจรงิ( to know mind and body as
it really is ) กค็อื รวูาอะไรทีเ่ขาไปเวยีนวายในสงัสารวฏัฏ
และรูวาอะไรที่ไมไดเขาไปเวียนวายในสังสารวัฏฏ.
       ซึง่ถาใชหลกัของเหตผุลแลว กจ็ะเหน็ไดวา
     ผูที่เขาไปเวียนวายในสังสารวัฏฏ  ก็คือ  จิตของพระ
องคซึง่มดีวงเดยีว เกดิดบัไมได.
      แตผทูีไ่มไดเขาไปเวยีนวายในสงัสารวฏัฏ  กค็อื  ราง
กาย ซึ่งเห็นชัดวาตายเนาผุพังไปหมดสิ้นทุกชาติ(ภพ).
รางกายจงึเปนสงัขารธรรมทีต่องปรวนแปรไปตามกาลเวลา,จนถงึวนัตาย

ถาเหน็วารางกายเทีย่ง, เปนสขุ, เปนตวัตนของเรา  กแ็ปลวา
เห็นผิด.
แตถาเห็นวารางกายไมใชของเที่ยง, เปนที่ตั้งแหงทุกข,ราง
กายไมใชตวัเรา เปนเพยีงทีอ่าศยัของเรา    กแ็ปลวา เหน็ถกู.



จดุทีท่ำใหเกดิความเขาใจสบัสนในพระพทุธศาสนา
       กลาวตามขอเทจ็จรงิ ตนเหตทุีท่ำใหเกดิความสบัสน
อยางไมมีที่สิ้นสุดในการทำความศึกษาเรื่องธรรมะในพระ
พุทธศาสนาก็คือ
๑.การไมเขาใจเรือ่ง “จติ” กบั  “วญิญาณ” (อาการของจติ)

๒.การไมเขาใจความหมายของคำวา “อตัตา” และ “อนตัตา”

        ผศูกึษาธรรมะโดยมากมกัจะเขาใจวา  จติเกดิดบัและ
เมื่อเขาใจวาจิตเกิดดับแลว ก็พลอยทำใหเขาใจไปวา จิต
กับวิญญาณเปนอันเดียวกัน แตก็มีอยูไมนอยเชนกันที่เขา
ใจวาจติไมเกดิดบั และจติกบัวญิญาณมคีวามหมายแตกตาง
กัน   ดวยเหตุดังกลาวนี้เอง จึงไดกลายเปนจุดที่ทำใหเกิด
ความสับสนมืดมัว แกผูที่เขามาศึกษาธรรมะ ในพระพุทธ
ศาสนาในภายหลังเปนอันมาก.

๑.การไมเขาใจเรื่อง“จิต”กับ“วิญญาณ”(อาการของจิต)

       เกีย่วกบัเรือ่งจติเกดิดบัหรอืจติไมเกดิดบันัน้ ไดยกมา
แสดงไวแลวในตอนตนของหนังสือ  สวนจิตกับวิญญาณ
เปนอันเดียวกันหรือไมนั้น   เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด
ขึน้ในภายหลงั ผศูกึษาจงึตองนำพทุธพจนจากพระสตูรสำ
คญัๆ เชน “อนตัตลกัขณสตูร” เปนตน มาสอบเทยีบเพือ่พิ
จารณาโดยเฉพาะ,จะนำเอาความคดิเหน็ของอาจารยธรรมะ
หรือตำราในภายหลังมาหักลางไมได.

ความสับสนในพระพุทธศาสนา

๗๙



      ในอนัตตลักขณสูตร  พระพุทธองคทรงสั่งสอนพระ
ปญจวคัคยีเรือ่งรปู (อารมณ), เวทนา, สญัญา, สงัขาร, วญิ
ญาณ (อาการของจติอนัเนือ่งดวยอารมณ) ซึง่สตัวทัง้หลาย
ยดึมัน่ถอืมัน่และหวงัจะใหเปนไปดงัใจหมาย,อยโูดยทัว่กนั
      ทรงชีแ้จงแสดงใหเหน็วา แตละอยางเหลานีเ้ปนสิง่ที่
ไมเที่ยงแทถาวร,เปนทุกข และไมอาจบังคับบัญชาใหเปน
ไปดังใจหวังได จนกระทั่งจิตของพระปญจวัคคียหลุดพน
จากการเขาไปยึดถือรูป,เวทนา,สัญญา,สังขาร,วิญญาณอีก
ตอไปในทีส่ดุ ซึง่แสดงวาจติ ตางกบั วญิญาณอยางชดัเจน
             ขอสงัเกตสำหรบัการตรวจพจิารณาเรือ่งจติกบัวญิญาณ
ซึ่งตางก็เปนคำนามเหมือนกันนี้ อีกประการหนึ่งก็คือ

        คำกรยิา “หลดุพน” กบั “ดบั” สองคำนี ้มคีวามหมาย
ชัดเจนในตัวเองแลววาแตกตางกัน โดยไมจำเปนตองอธิ
บาย เพิม่เตมิอกีแตประการใด ดงันัน้ จงึชีค้วามแตกตางของ
คำวา “จิตกับวิญญาณ” ไดอีกทางหนึ่ง.

         พระพทุธองคทรงใช คำกรยิากบัจติ เมือ่มคีวามหมาย
วา “ทรงไวซึง่ธาตรุ”ู วา “วมิตุ ิ(จติหลดุพน)” บางแหงกใ็ช
วา “วโิมกข หรอื วโิมกขธรรม” และทรงใช คำกรยิากบัวญิ
ญาณ เมื่อมีความหมายวา “รับรูอารมณจนเสียคุณภาพเดิม
ไปแลว” วา นิรุชฌบาง, อัสดงคบาง ซึ่งแปลวา “ดับ” คือ
การรับรูอารมณเรื่องนั้น,ดับไปแลว.

ความสับสนในพระพุทธศาสนา
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       ในนกลุปตาสตูร พระพทุธองคไดตรสัวา
        “ดกูอนนกลุปตาคหบด ีบคุคลผทูีไ่มไดสดบัศกึษา ไม
ไดรับคำแนะนำจากพระอริยะนั้น
        เมือ่รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ปรวนแปรไป
จิตยอมปรวนแปรไปดวย
       สวนผทูีไ่ดสดบัศกึษา,ไดรบัคำแนะนำจากพระอรยิะ
นั้น เมื่อรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ปรวนแปรไป
จิตยอมไมปรวนแปรไปดวย.
       ดกูอนทานคหบด ี  จงทำความศกึษาวา   จตินีจ้กัไม
ปรวนแปรไปตาม รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณเถดิ”.
          จากตวัอยางทีย่กมา ๒ พระสตูรขางตน,แสดงใหเหน็
อยางชัดเจนวา “จิต”ไมใช“วิญญาณ”
         จติ คอื ธาตรุู
       วญิญาณ คอื อาการของจติอนัเนือ่งดวยอารมณ เปน
ขนัธหนึง่ ในขนัธ ๕ ( รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ )

ความสับสนในพระพุทธศาสนา

๘๑

                     คนตาบอดมจีติ แตไมม(ีจกัข)ุวญิญาณ
                             ( คอื ไมอาจรบัรอูารมณทางตาได )
                       คนหหูนวกมจีติ แตไมม(ีโสตะ)วญิญาณ
                             ( คอื ไมอาจรบัรอูารมณทางหไูด )
                      แสดงวา มจีติ โดยไมตองมวีญิญาณ กไ็ด
                      แตถามวีญิญาณ โดยไมมจีติ ยอมไมได



      การไมเขาใจความหมายของคำวา“อนัตตา” เปนจุด
สำคัญอีกจุดหนึ่งในพระพุทธศาสนา  ที่ทำใหผูศึกษา
ธรรมะเขาใจไขวเขวอยางมากมาย กลาวโดยความจริงแลว

๒.การไมเขาใจความหมายของคำวาอัตตาและอนัตตา

       คำวา“อนตัตา”นีแ้ปลวา“ไมใชตวัตน”แตสวนใหญที่
ไดยนิกนัอยใูนปจจบุนันี ้กลบัแปลอยางผดิๆวา“ไมมตีวัตน”
ไปเสีย ทำใหเกิดความเขาใจผิดขึ้นอยางมากมายทีเดียว.
       คำวา “ไมใชตวัตน”  หมายความวา ตวัตนทีแ่ทจรงิมี
อย ูแตกลบัหลงไปยดึเอาขนัธ ๕ ซึง่ไมใชตวัตน เขามาเปน
ตัวตนดวยความเขาใจผิด เพราะไมรูจักตัวตนที่แทจริง.
       สวนคำวา “ไมมตีวัตน” นัน้  หมายความวา “ไมมสีิง่
ใดเลย”ที่มีชีวิตจิตใจนอกจากกอนดิน กอนอิฐ กอนกรวด
ตนไม ภเูขา ฯลฯ ซึง่เปนวตัถตุามธรรมชาตเิทานัน้ ซึง่เปน
ผลใหเขาใจผดิวาไมมผีกูระทำกรรม และ ไมมผีรูบัผลของ
กรรมนั้นๆดวย ดังที่มักจะไดยินกันวา บรรดาธรรมทั้ง
หลายนัน้ มแีตการกระทำอยางเดยีวเทานัน้ ผกูระทำหามไีม
เปนตน จัดเปนนัตถิกทิฐิในพระพุทธศาสนานี้ ซึ่งไมไดมี
ความหมายเกี่ยวของกับคำวาอนัตตาแตประการใดเลย.
       สำหรบัคำวา “อตัตา” นัน้,  เปนสภาพธรรมทีอ่ยูตรง
กันขาม กับคำวา“อนัตตา” และมีปรากฏเปนพุทธพจน
อยางมากมายหลายแหงเสียดวย.(จะกลาวโดยละเอียดตอไป)
ความสับสนในพระพุทธศาสนา
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        คำบญัญตั ิคอื การกำหนด หรอืตัง้คำพดูเพือ่ใชเรยีก
ขานบรรดาวัตถุหรือสิ่งของที่มีอยูแลว เพื่อใหใชพูดจากัน
รูเรื่อง.

คำบัญญัติและคำสมมุติ

       คำวาสมมตุนิัน้ คอื การกำหนด หรอืตัง้บญัญตัซิอน
บัญญัติลงไปอีกชั้นหนึ่ง เพื่อใหจำกัดชัดลงไปวา หมายถึง
วัตถุชิ้นนั้น,สิ่งนั้น หรือหมายถึงคนๆนั้น ไมใชหมายถึง
วัตถุชิ้นอื่น,สิ่งอื่น หรือคนอื่น ซึ่งอยูในบัญญัติคำเดียวกัน
หรือมีชื่อเรียกอยางเดียวกัน.

       หมายความวา ภาษาคำพดูทัง้หมดเปนบญัญตัทิัง้สิน้
เมื่อบัญญัติคำใดขึ้นก็ตาม จะตองมีสิ่งรองรับคำบัญญัตินั้น
อยูกอนแลว ใครจะคิดตั้งเปนบัญญัติคำพูดขึ้นโดยที่ไมมี
วัตถุหรือสิ่งของรองรับคำบัญญัตินั้นไมไดเลย.
       >ดงันัน้ คำบญัญตั ิจงึตองมภีายหลงัวตัถหุรอืสิง่ของ
เชน ถวยแกว เปนตน จะตองมีผูประดิษฐภาชนะที่ทำดวย
แกวสำหรบัใสน้ำขึน้กอน แลวจงึบญัญตัชิือ่เรยีกภาชนะอนั
นีว้า “ถวยแกว”ในภายหลงั แลวตางคนตางกย็อมรบัและจด
จำความหมายของคำวา“ถวยแกว” ไว ถาใครเอยถงึคำทีไ่ด
บัญญัติวา“ถวยแกว” ขึ้นเมื่อใด ก็ตองรูวาผูเอยหมายถึงอะ
ไร? รูปรางสัณฐานเปนอยางไร?

        เชนคำสมมตุ ิพอแม สามภีรรยา ลกูหลาน พระราชา
คำบญัญตั&ิคำสมมตุิ

๘๓



พระราชินี เปนตน คำสมมุติที่กลาวมาทั้งหมดเหลานี้ มา
จากคำบญัญตัเิดมิวา “คน” เหมอืนกนั แตเพราะคนๆนัน้ได
ทำหนาที่หรือมีภาระในการใหกำเนิดแกบุตร, ฝายชายก็
เรียกวาพอ ฝายหญิงก็เรียกวาแม ดังนี้เปนตน.

       คำวา อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ

อตัตา นพิพาน และคำทีเ่รยีกวา ปรมตัถ ,เหลานี ้ลวนแตเปนคำ
บัญญัติ และตองมีสภาวะรองรับทั้งสิ้น จะบอกวาคำบัญญัติคำ
หนึ่งคำใดเหลานี้ ไมมีสภาวะรองรับยอมไมได ถาหากหยุดพูด
กลาวขานเสยีเมือ่ใด คำบญัญตันิัน้กด็บัไป แตวตัถหุรอืสิง่นัน้ๆ

อนัเปนสภาวะรองรบัยงัคงมอียโูดยปกตธิรรมดา มไิดหายสญูไป

ตามบัญญัติที่เลิกพูดถึงไปดวย.

       บญัญตั ิแบงออกเปน ๒ ชนดิ คอื
๑.อัตถบัญญัติ  ตั้งขึ้นเพื่อใหรูเนื้อความ,รูปราง,สัณฐาน,
กริยิาอาการของสิง่ทีไ่ดตัง้ชือ่นัน้ๆไว  เชน ตนไม เมฆ น้ำ
เดนิ สวย เปนตน.
๒.สัททบัญญัติ  ตั้งเปนถอยคำสำหรับใชพูดจากันตามที่
ไดตกลงยอมรับวาหมายถึงอะไรในตอนที่ตั้งเปนอัตถบัญ
ญัติ เมื่อไดยินเสียงกลาวขานออกมาอยางใดก็เขาใจ และรู
เรือ่งตามนัน้ เชน ไดยนิเสยีงคนพดูออกมาวา “ตนไม” ผไูด
ยินก็สามารถนึกรูปรางของตนไมไดถูกตอง ตรงกับที่ผูพูด
หมายความถึงได เปนตน.

๘๔

คำบญัญตั&ิคำสมมตุิ



       ดงัทีไ่ดกลาวมา คำบญัญตัแิละคำสมมตุเิปนกระบวน
การทางคำพูดที่ตั้งขึ้นสำหรับเรียกขานสิ่งตางๆที่มีอยูแลว
ในโลก  เพือ่ใชเปนสือ่ถายทอดความรสูกึนกึคดิของบคุคล
หนึ่งใหอีกบุคคลหนึ่งเขาใจ ซึ่งเปนเรื่องของโลก.
       ดงันัน้ ทกุคนจงึตองใชคำบญัญตั-ิสมมตุ ิและตองจด
จำไวสำหรับพูดใหเปนอยางเดียวกันทั้งหมด จึงจะพูดกัน
รูเรื่อง ดวยเหตุนี้ คำบัญญัติ-สมมุติทั้งหลาย จึงตองตั้งขึ้น
อยางมีหลักเกณฑ คือ
        ๑.มเีหตผุล
       ๒.มคีำไวพจนอืน่ทีใ่ชพดูแทนกนัได
       ๓.พนัธ ุคอื บญัญตัใิหเปนพวกๆไมปะปนกนั
       ๔.เปนทวนิยิม เพือ่ใหเหน็สิง่คกูนัโดยตรงกนัขาม

คำบญัญตั ิและ คำสมมตุ ิ ในพระพทุธศาสนา

คำบัญญัติ-สมมุติ ยอมอยูในหลักทวินิยม

      คำบัญญัติ-สมมุติทั้งหลายที่ใชเรียกหรือพูดถึง วัตถุ
สิง่ของและอารมณตางๆนัน้ เปนเรือ่งฝายโลก ดงันัน้ จงึตอง
อยูในหลักทวินิยม จึงจะพูดกันรูเรื่องชัดเจน.
       หลกัทวนิยิมนี ้ เจาชายสทิธตัถะกไ็ดทรงดำรแิละปรา
รภกอนตรสัร ูจนนำพระองคใหไดตรสัรธูรรมวเิศษมาแลว
กลาวคอื เมือ่ครัง้เสดจ็ประพาสสวนนัน้ ไดทรงพบเทวทตูสี่
มคีนแก คนเจบ็ คนตาย และ พระสมณะตามลำดบั แลวได

คำบญัญตั&ิคำสมมตุิ
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ทรงดำรปิรารภดวยพระปรชีาญาณตามหลกัทวนิยิมวา ตาม
ธรรมดานั้น เมื่อมีของรอน ก็ยอมมีของเย็นแก, เมื่อมีที่มืด
ก็ยอมมีที่สวางแก ดังนั้น เมื่อมีแก มีเจ็บ และมีตาย ก็ยอม
ตองมีที่ทีไ่มแก ไมเจ็บ ไมตาย แกเชนเดียวกันดวย.
          สิง่ทีแ่ก เจบ็ ตายนัน้ พระองคทรงพบและรจูกัแลว แต
สิง่ทีไ่มแก ไมเจบ็ ไมตายนัน้ พระองคทรงยงัไมพบและไม
รูจัก แตทรงเชื่อวาจะตองมีคูกันดวย ครั้นอนุมานดวยพระ
ปรีชาญาณวา หลักปฏิบัติตามแบบพระสมณะเปนวิธีเดียว
ที่สามารถนำพระองคเขาไปพบสิ่งที่ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย
ซึง่เรยีกวาอมตธรรมได จงึทรงละพระราชสมบตัแิละผนวช
เพือ่ปฏบิตัธิรรม จนกระทัง่ไดทรงพบ อมตธรรม คอื จติอนั
บริสุทธิ์ ในที่สุดสมพระประสงค.
        คำบญัญตัสิมมตุใินหลกัทวนิยิมอืน่ๆ ไดแก
       สตัว       ตรงขามกบั   พทุโธ
       อนตัตา  ตรงขามกบั   อตัตา       เปนตน
           สตัว แปลวา ผตูดิของ (เราเรยีกจติทีย่ดึตดิหรอืของอยู
กับอารมณตางๆวาเปนสัตว)
      พทุโธ แปลวา ผรู ูผตูืน่ ผเูบกิบาน ผไูมตดิของ (เมือ่
ปฏบิตัติามหลกัมรรคมอีงค ๘ จนจติเลกิตดิของกบัอารมณ
แลว กไ็มใชสตัวอกีตอไป กลายเปน พทุโธ ผรู ูผตูืน่ ผเูบกิ
บานในที่สุด).
คำบญัญตั&ิคำสมมตุิ
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อตัตา และ อนตัตา
           คำวาอตัตา และ อนตัตา เปนคำบญัญตัสิมมตุใินหลกั
ทวินิยมเชนกัน กลาวคือ
        อตัตา  แปลวา ตวัตน,    อนตัตา แปลวา ไมใชตวัตน
        >แตในปจจบุนั มกัแปล อนตัตา วา ไมมตีวัตน ซึง่มี
ความหมายผิดเพี้ยนไปจากความเปนจริงอยางมาก ดังได
กลาวไวขางตนแลววา คำบญัญตัสิมมตุติัง้ขึน้ เพือ่เรยีกขาน
สิง่ทีม่อียใูนโลกตามปกต ิถาไมมสีิง่นัน้ๆในโลก กย็อมจะ
ไมมกีารบญัญตัสิมมตุขิึน้มา ถาไมมตีวัตนจรงิๆแลว กย็อม
จะบัญญัติสมมุติคำวา  “อัตตา (ตัวตน)” ขึ้นมาเพื่อประ
โยชนอันใดมิได.
        การเขาใจความหมายของ “อนตัตา” ผดิเพีย้นไป วา
“ไมมีตัวตน” ยอมทำใหผูศึกษาธรรมะไมไดรับประโยชน
อยางแทจริงจากพระพุทธศาสนา.
       คำวา “ไมใชตวัตน” หมายความวา ตวัตนทีแ่ทจรงิมี
อย ูแตกลบัหลงไปยดึเอาขนัธ ๕ ซึง่ไมใชตวัตน เขามาเปน
ตัวตนดวยความเขาใจผิด เพราะไมรูจักตัวตนที่แทจริง.
        สวนคำวา “ไมมตีวัตน” นัน้ หมายความวา “ไมมสีิง่
ใดเลย”ที่มีชีวิตจิตใจนอกจากกอนดิน กอนอิฐ กอนกรวด
ตนไม ภเูขา ฯลฯ ซึง่เปนวตัถตุามธรรมชาตเิทานัน้ ซึง่เปน
ผลให เขาใจผดิวาไมมผีกูระทำกรรม และ ไมมผีรูบัผลของ

อัตตา&อนัตตา
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กรรมนั้นๆดวย ดังที่มักจะไดยินกันวา บรรดาธรรมทั้ง
หลายนัน้ มแีตการกระทำอยางเดยีวเทานัน้ ผกูระทำหามไีม
เปนตน จัดเปนนัตถิกทิฐิในพระพุทธศาสนานี้ ซึ่งไมไดมี
ความหมายเกี่ยวของกับคำวาอนัตตาแตประการใดเลย.

เงือ่นไขในการบญัญตัคิำวา อตัตา และ อนตัตา
ในพระพุทธศาสนา

      มพีทุธพจนตรสัไวในอนตัตลกัขณสตูรดงันี้
       “รปูจฺ  หทิ ํ ภกิขฺเว อตตฺา อภวสิสฺ นยทิ ํรปู ํอาพาธาย
สงวฺตเฺตยยฺ  แปลวา  ดกูอนภกิษทุัง้หลาย ถารปูนีเ้ปนอตัตา
แลว รูปนี้ก็ไมเปนไปเพื่อความเจ็บไขไดปวย”.
      พทุธพจนขอนีไ้ดแสดงไวอยางชดัเจนรวม ๒ นยั คอื
     สิ่งใดที่เปนไปเพื่อความเจ็บไขไดปวย ทรงจัดวาเปน
อนตัตา อนัไดแก รปู ( ทัง้นีท้รงสอนรวมทัง้ เวทนา สญัญา
สังขาร วิญญาณ ดวย ),นัยหนึ่ง.
     และสิ่งใดที่ไมเปนไปเพื่อความเจ็บไขไดปวย ทรงจัด
วาเปนอัตตา อันไดแก จิตผูรูชั้นพุทโธ ซึ่งไมพลอยหวั่น
ไหวไปตามอารมณที่เขามากระทบ, อีกนัยหนึ่ง.
       ผทูีศ่กึษาธรรมะยงัไมเขาใจสภาพของจติผรู,ูชัน้พทุโธ
ซึ่งตั้งมั่นไมหวั่นไหวน ี้ จึงเหมาเอาเองวาพระพุทธองคไม
ไดทรงสอนเรื่องอัตตา.
อัตตา&อนัตตา
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ตัวอยางเรื่องอนัตตาที่สอนกันอยางผิดๆในปจจุบัน
        ตามธรรมดาแลว,ธรรมะทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจาทรง
ประกาศสัง่สอนพทุธบรษิทั ๔ แลวนัน้ ยอมเปนสจัธรรมที่
มเีหตมุผีลสอดคลองกบัความเปนจรงิทัง้หลาย ไมมขีดัแยง
ซึง่กนัและกนัเลย  ดงันัน้ ธรรมะขอใดทีส่อนถายทอดตอๆ
กันมาโดยไมสอบเทียบกับหลักของเหตุผล ธรรมะขอนั้น
ยอมสะดดุความรสูกึของผทูีร่บัถายทอด วาขาดเหตผุลทนัที
ถึงแมจะไมรูในขณะนั้น ก็จะตองมีผูพบเห็นในภายหลัง
และจะตองถูกปฏิเสธทันทีเชนเดียวกัน.
       ดวยเหตนุี ้ผทูีส่อนเรือ่งอนตัตาผดิๆวาไมมตีวัตนนัน้
จึงกระทำไป เพราะไมรูจักตัวตน    แตกลาวออกมาเชนนี้
เพราะเรียนทองจำมาอยางแนนสนิท ซึ่งจะตองไดรับการ
ปฏิเสธจากอนุชนในภายหลังอยางไมมีปญหา.

      “ในทีส่ดุแหงการบรรยายธรรมเรือ่งอนตัตานี ้พอสรปุ
ไดวา การทำความเห็นวาไมมีตัวตนนั้น, เปนสิ่งที่ด ีเราจะ
ไดรบัผลอนันาพงึพอใจ ตนนัน่แหละจะมคีวามสขุทกุทพิา
ราตรกีาล อาตมาจงึขอยตุกิารบรรยายเรือ่งไมมตีวัตนไวแต
เพียงเทานี้ เอวังก็มีดวยประการฉะนี้.”

       โปรดดตูวัอยาง การสอนเรือ่งไมมตีวัตน:-

อัตตา&อนัตตา

       การบรรยายธรรมะเชนนี ้ยอมฟงยากฟงเยน็เสยีเหลอื
เกิน พูดวกวนเปนน้ำในอาง เหมือนลวงคนเลนตอหนาตอ

๘๙



ตา เพราะพูดวาตัวตนเราเขาไมมีไปแลว ก็กลับพูดวนมา
หาตน,หาเรา,หาอาตมาใหมีความสุขเขาอีกจนได จนกลาย
เปนเรื่องขัดแยงกันเองขึ้นมา เพราะหยอดทายคำบรรยาย
วาอาตมาขอยุติการบรรยายเรื่องไมมีตัวตนไวเพียงเทานี้ ?
       ทัง้นีย้อมแสดงวาไดบรรยายธรรมะสบืตอกนัมาโดย
ไมถูกตอง จนบางทีถึงกับอบรมใหเกลียดตัวเกลียดตนกัน
เพราะไมรจูกัตวัตนทีแ่ทจรงิซึง่มอียจูรงิๆกม็ ีพอทกัทวงเขา
กแ็กตวัอตุลดุไมยอมรบัวามตีวัตน แตกลบัยิง่กลาวบดิเบอืน
เถลไถลวา “อตัตา(ตวัตน)” เปนแตเพยีงคำสมมตุบิญัญตั ิซึง่
ความจริงแลวไมมีอะไร ถาไมมีอะไรจริงๆอยางวาแลว ก็
ยอมสมมุติบัญญัติคำวา “อัตตา” ออกมาไมไดเลย.

อัตตา&อนัตตา

๙๐

       กลาวตามขอเท็จจริง พระพุทธองคมิไดทรงสอนให
ถอนคำบัญญัติทิ้งเสีย หรือทรงสอนใหทำลายสิ่งที่รองรับ
คำบญัญตั ิใหละลายหายสญูไปดวย แตประการใดเลย เนือ่ง
จากทกุขโทษทัง้หลาย มไิดเกดิจากการใชคำบญัญตั ิแตเกดิ
จากการเขาไปยดึถอืสิง่รองรบัคำบญัญตั ิดวยความเขาใจผดิ
วามีแกนสารสาระเปนอัตตา(ตัวตน)ตางหาก.
      พระองคทรงสอนให ถอนความยดึถอื สิง่รองรบัคำบญัญตัิ
ดวยความเขาใจผดินัน้เสยี เมือ่ถอนความยดึถอืสิง่ทีร่องรบัคำบญัญตัิ
เสียแลว ก็ยอมหลุดพนจากวัตถุหรืออารมณที่รองรับคำบัญญัติทั้ง
หลายไดอยางสิน้เชงิ จติกย็อมผองแผวบรสิทุธิ ์ไมหลงเขาไปพลอย
เกดิพลอยตายกบัสิง่ทีร่องรบัคำบญัญตัดิวย.



ผลของการสอนผิดๆวาไมมีตัวตน

      ผูที่เริ่มศึกษาธรรมะใหมๆ มักพลอยเชื่อตามผูที่สอน
ผิดๆวาอนัตตาแปลวาไมมีตัวตน  ดวยคิดวาเปนคำสอนที่
ถูกตอง เพราะยังมีความรูไมกวางขวางพอและขาดประสบ
การณอย ูจงึพากนักลวันกักลวัหนาวาจะมตีวัตน ถาใครพดู
เรือ่งตวัตนขึน้มา กต็ัง้ขอหาวาเปนมจิฉาทฐิใิหทนัท ีจงึทอง
จำคำอนตัตา (ไมมตีวัตน) ไวจนขึน้ใจ พอพดูถงึเรือ่งอะไร
หรือแลเห็นอะไรสักหนอย ก็ชิงบอกดวยอำนาจสัญญาที่
ไดทองจำไววา “ไมมตีวัตน” ทนัท ี เชน บอกวา ไมมสีตัว-
บคุคล-ตวัตน-เรา-เขา,  มรรค ๘ นัน้กส็กัแตวาเปนทางเดนิ
แตไมมีผูเดิน,สวนนิพพานนั้นก็สักแตวาเปนนิพพาน แต
ผถูงึนพิพานไมม,ี จงึทำใหเขาใจเลยออกไปไดวา มแีตการ
“ตีกันหัวแตก” เทานั้น แตผูตีไมมี ดังนี้เปนตน.
     พระสัมมาสัมพุทธเจา ไดตรัสกับพระอานนทซึ่งเปน
พระอริยะชั้นโสดาบันวาดังนี้
      “ตสมฺา ตหีานนทฺ อตตฺทปีา วหิรถ อตตฺสรณา อนฺ
ญสรณา  แปลวา ดวยเหตนุีแ้หละอานนท เธอจงมตีนเปน
เกาะ  มีตนเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง”.
         ทัง้นีแ้สดงวา พระองคทรงสอนเรือ่งตวัตน ถาไมมตีวั
ตนจริงๆดังที่สอนกันอยูในปจจุบันนี้แลว พระองคยอมนำ
มาตรัสสอนพระอานนทไมไดเลย.

อัตตา&อนัตตา
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         พระพทุธองคทรงปฏเิสธ รปูนาม (อารมณและอาการ
ของจติทีเ่นือ่งดวยอารมณ) วาไมใชตวัตน ไมควรยดึถอืสิง่
เหลานี้วาเปนอัตตาตัวตนที่เที่ยงแทถาวร ถาหากปลอยวาง
เสยีได จติกจ็ะบรรลเุขาสสูภาพธรรมทีป่ลอดโปรง เปนอสิ
ระ เปนที่พึ่งอันเที่ยงแทถาวรอยางแทจริง.

       ดงันัน้คำสอนทีว่า ไมมตีวัตน จงึยอมขดัแยงกบัพทุธ
พจนขอนี้อยางไมมีปญหา  ความจริงนั้นคำสอนเรื่องไมมี
ตัวตน เปนคำสอนของปริพาชกจำพวกนัตถิกทิฐิ, ซึ่งอยู
นอกศาสนาพุทธนี้ ที่ทำใหผูฟงธรรมะเขาใจผิดวาตายแลว
กพ็นิาศดบัสญูหมด ไมมตีวัตนทีจ่ะรบัผลของกรรมด ีกรรม
ชั่ว  ดังนั้น ผูที่เขาใจวาไมมีตัวตนจึงปฏิเสธความเวียนวาย
ตายเกดิ และไมเชือ่วามชีวีติในปรโลก คอื มทีฐิวิาตายแลว
สญู เมือ่มทีฐิเิกดิขึน้เชนนีแ้กผใูด ผนูัน้กย็อมไมละอายและ
ไมเกรงกลวัตอผลบาปกรรม จงึมกัพากนัทำงานและใชชวีติ
โดยไมคำนึงถึงศีลธรรม คิดแตจะกอบโกยผลประโยชน
แบบมอืใครยาวสาวไดสาวเอา    ใครจะประสบความเดอืด

           มพีระบาลใีนปณฑติวคัคแหงพระธรรมบทกลาวไว ดงันีค้อื
       ปรโิยทเปยยฺ อตตฺาน ํจติตฺกกฺเิลเสห ิปณฑฺโิต แปลวา
       บณัฑติพงึชำระตนคอืจติ ใหบรสิทุธิ์ปราศจากกเิลส
       แสดงวา จติทีบ่รสิทุธิน์ี ้คอื ตน ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธ
เจาทรงยกมาสอนพระอานนทดังกลาวแลวขางตนนี้.
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รอนยงุยากกช็าง สงัคมทัง้หลายกย็อมประสบปญหายงุยาก
รวมกัน ถาปลอยใหเปนไปตามยถากรรม ไมชวยกันคิด
แกไขปญหายุงยากดังกลาวนี้ เพราะถือวาธุระไมใชของตัว
สังคมก็ยิ่งยุงยากจมลึกลงไปอีก.

     สรุปความใหชัดที่สุดแลว ตัวตนที่พระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงนำมาสอนก็คือ จิตที่ไดชำระใหบริสุทธิ์ปราศจาก
กิเลสแลว ถายังไมไดชำระจิตใหบริสุทธิ์ เนื่องจากถูกอา
รมณปรงุแตงอย ูจตินัน้กย็งัไมใชสภาพเดมิของตวัตน และ
เปนทุกขตลอดไป หมายความวา จิตสังขารไมใชตัวตนที่
แทจรงิ.

     ดังนั้น จึงเห็นไดวาคำสอนที่แปลคำ “อนัตตา” ผิดวา
“ไมมีตัวตน”นี้ จึงมีพิษมีภัยแกความสงบสุขของสังคมนี้
ฝายเดียว ถาไมศึกษาใหดีก็จะไมเห็นวามีพิษมีภัยอะไร.

ตัวอยางการสอนเรื่องอนัตตาผิดอีกแบบหนึ่ง

     เทาที่เปนอยู,ยังมีอาจารยธรรมะอีกหลายทานเหมือน
กนัทีส่อนวา“อนตัตา” นีแ้ปลวา “ไมใชตวัตน” โดยอางพระ
บาลวีา สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา (ธรรมทัง้ปวงไมใชตวัตน) ทัง้
นั้น.
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      เพราะฉะนัน้ ทีใ่ชตวัตน,จงึไมม ี เพราะไมเหน็มอีะไร
อยางอืน่ทีอ่ยนูอกเหนอืไปจากขนัธ ๕ ซึง่ลวนแตบงัคบับญั
ชาใหเปนไปอยางใจหวงัไมไดเลย ชวีติซึง่ประกอบดวยราง



กายและจิตใจนี้ ก็ตองแตกทำลายหายสูญไปหมดสิ้น ไมมี
อะไรเปนแกนสารสกัชิน้  ดงันัน้จงึตองถกูปฏเิสธดวยคำวา
อนตัตา (ไมใชตวัตน) เพราะบงัคบับญัชาใหเปนไปอยางใจ
หวังไมไดทัง้สองอยางไปดวย โดยไมเขาใจและขาดการปฏิ
บัติธรรมเพื่อทดสอบใหรูเรื่องราวของจิตใจตามความเปน
จริงมากอน จึงปฏิเสธทุกสิ่งทุกอยางวาเปนอนัตตา เพราะ
ทองจำพระบาล ี  สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา    ธรรมทัง้ปวงเปน
อนัตตา ไวอยางเหนียวแนน และอางคัมภีรอรรถกถาประ
กอบดวยเสมอ.
หลกัเกณฑทีใ่ชตดัสนิวาสิง่ใดเปนอตัตาและสิง่ใดเปนอนตัตา

        กลาวตามขอเทจ็จรงิแลว   พระสมัมาสมัพทุธเจาเพยีง
แตทรงปฏเิสธรปูนาม หรอื ขนัธ ๕ วา
       ขนัธ ๕ ไมใชเรา,  เราไมใชขนัธ ๕  และ ขนัธ ๕ ไมใช
ตัวตนของเรา   ดังปรากฏชัดอยูในอนัตตลักขณสูตรนั้น
       ดงันัน้ ถาไมหลงผดิ,ยดึเอารปูนามหรอืขนัธ ๕ ซึง่เกดิ
ขึ้นเนื่องดวยมีอารมณมากระทบจิตวาเปนอัตตาตัวตนแลว
กจ็ดัวาเปนสมัมาทฐิใินพระพทุธศาสนานี ้ เพราะวารปูนาม
หรือขันธ ๕ นั้นเปนอนัตตา (ไมใชตัวตน).
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        ดวยเหตนุีก้ารเชือ่วา จติเปนสตัว,บคุคล,ตวัตน,เรา,เขา
และไมเอารปูนามหรอืขนัธ ๕ เปนจติ หรอืเปนอตัตาตวัตน
จึงเปนสัมมาทิฐิ.



        ในตอนทายพระสตูรดงักลาวไดสรปุความลงวา
        เมือ่พระผมูพีระภาคยตรสัเรือ่งราวนีจ้บลง
       “จติของพระปญจวคัคยี กห็ลดุพนจากอปุาทานทีท่ำ
ใหเขาไปยึดถือขันธ ๕”

         ดงันัน้จงึแยกกลาวใหละเอยีดไดวา

       อปุมาดงั“คน”ทีเ่ขาไปยดึถอือาศยั“บาน”อย ูคนยอม
ไมใชบาน และบานยอมไมใชคน ขอนี้ฉันใด  “จิต” กับ
“ขันธ ๕” ก็ฉันนั้น.

      ในบรรดาพระสูตรสำคัญๆทั้งหลาย พระสัมมาสัม
พุทธเจาไดตรัสปฏิเสธรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
วาเปนอนัตตา ดังปรากฏในพระบาลีวา “สพฺเพ ธมฺมา
อนตตฺา แปลวา ธรรมทัง้ปวงเปนอนตัตา” แตยงัไมปรากฏ
ชัดๆสักแหงวาไดทรงปฏิเสธวาจิตเปนอนัตตาดวย.

      แตจติเปนผรูวูา รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ

             มาเกดิขึน้ทีจ่ติ   แลวกด็บัไปจากจติ

          รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ไมใชจติ

          ทัง้นีแ้สดงวา บคุคลทีเ่ขาไปยดึถอืขนัธ ๕ และปลอย
วางขนัธ ๕ เสยีไดในทีส่ดุนัน้ กค็อื “จิต” นัน่เอง ซึง่ยอม
เห็นไดชัดเจนที่สุดวา จิต กับ ขันธ ๕นั้นเปนคนละอยาง
กัน ไมใชอยางเดียวกัน.
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     อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวา นักศึกษาธรรมะอีกไมนอยที่
ทองจำพระบาลีนี้ไวสำหรับตีความเอง   โดยรวมเอาพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ วิราคจิต พระนิพพาน ซึ่งเปน
หลักธรรมอันเปนที่พึ่งสำคัญในพระศาสนานี้   ใหเปน
อนตัตาไปดวยเชนเดยีวกบัขนัธ ๕ ทีก่ลาวมาทัง้หมดนี ้จงึ
ทำใหเกิดความสับสนแกผูที่ศึกษาธรรมะวา ในพระพุทธ
ศาสนามีแตสิ่งที่ไมใชตัวตนทั้งนั้น ที่ใชไมมีเลยหรือ???
     เมื่อเปนเชนนี้แลว ก็จำเปนตองใชพุทธพจนสำหรับ
พิจารณาตัดสินปญหา เพื่อมิใหเกิดความผิดพลาดที่เอา
ความคิดเห็นของตัวเองเขาไปใส  ดังตอไปนี้คือ
         พระพทุธองคไดตรสัถามพระปญจวคัคยีวา
    “ยมปฺนานจิจฺ ํทกุขฺ ํวปิรณิามธมฺม ํกลลฺ ํน ุต ํสมนปุสสฺติํ
เอต ํมม เอโสหมสมฺ ิ เอโส เม อตตฺาติ  แปลวา
      สิง่ใดไมเทีย่ง, เปนทกุข, มคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้น วานั่นเปนเรา, เราเปนสิ่งนั้น,
สิ่งนั้นเปนตัวตนของเรา”.
        พระปญจวคัคยีกราบทลูตอบวา ไมควรเหน็อยางนัน้ พระเจา
ขา.                           ทัง้นีห้มายความวา
        สิง่ใดไมเทีย่ง  เปนทกุข  มคีวามปรวนแปรไปเปนธรรมดา
สิง่นัน้ยอมเปนอนตัตา และโดยกลบักนั
    สิง่ใดเทีย่ง ไมมทีกุข ไมปรวนแปรเปนอยางอืน่  สิง่นัน้ก็

ยอมเปนอตัตาในพระศาสนานี.้
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      มพีระบาลยีนืยนัไวชดัเจนดงันีค้อื
     “อตตฺา นาม จติตฺ,ํ สกโล วา อตตฺภาโว แปลวา
      จิตนี้แหละไดชื่อวาเปนอัตตา,แตวาไดยึดเอาสกลกาย
นี้,เปนอัตภาพไปดวย”.
ขอบเขตของการบงัคบับญัชารางกายใหเปนไปอยางใจหวงั

       หรอือาจกลาวอกีนยัหนึง่ไดวา
     สิ่งใดสามารถบังคับบัญชาใหเปนอยางใจหวังได สิ่ง
นั้นยอมเปนอัตตา
และ  สิง่ใดไมสามารถบงัคบับญัชาใหเปนไปอยางใจหวงัได
สิ่งนั้นก็ยอมเปนอนัตตา.

      ตามธรรมดา,อตัภาพรางกายซึง่รวมอยกูบัจติใจนีเ้ปน
สังขารธรรม จึงจัดเปนอนัตตา คือไมสามารถบังคับบัญชา
ใหเปนไปอยางใจหวังได ตองปรวนแปรเสื่อมสิ้นไปเปน
ธรรมดา โดยเฉพาะรูปรางกายนี้เปนธรรมฝายกลางๆ ไมดี
ไมชั่ว แตอยูในอำนาจของจิต

        พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ พระนพิพาน ไดแก จติทีไ่ด

ฝกฝน บงัคบั ชำระใหสะอาดบรสิทุธิ ์เปนวริาคจติ เปนอมตธรรม

เปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั,อยทูีเ่ดยีวกนั และแยกจากกนัไมได เพยีง

แตสมมตุเิรยีกชือ่แตกตางกนัโดยคำพดู เทานัน้.

        หมายความวา จติสามารถบงัคบับญัชาใชสอยรางกาย
นี ้  ใหทำงานตางๆ อนัมใิชสิง่นอกเหนอืคตธิรรมดา  ตาม
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       สรปุแลวสามารถกลาวไดวา จติบงัคบับญัชารางกาย
ใหทำงานตางๆไดอยางไมมีปญหา ในเมื่อรางกายอยูใน
สภาพปรกติ,ไมเจ็บไขไดปวย ถึงแมวาการระวังรักษาทาง
แพทย กย็อมหมายความวา ตองคอยควบคมุรางกายทีก่ำลงั
เจบ็ปวยอย,ู ใหกลบัคนืเขาสสูภาพปรกต ิดวยอำนาจของยา
เหมือนกัน จะวาบังคับบัญชารางกายไมไดโดยประการทั้ง
ปวงนั้น,ยอมไมได.

ประสงคได โดยเฉพาะในแงของธรรมะ จิตยอมบังคับบัญ
ชารางกายไมใหไปกอกรรมทำชั่วได เชนบังคับไมใหถือ
ศาสตราวุธไปทำรายผูอื่น, บังคับใหทำความดี เปนตน

       ความหมายทีว่า บงัคบับญัชารางกายใหเปนไปอยาง
ใจหวังไมได  ตามที่ปรากฏอยูในอนัตตลักขณสูตรนั้น
หมายแตเพยีงบงัคบับญัชาไมไดในสวนทีเ่กีย่วกบัความเกา
แกคร่ำคราที่เปนไปตามกาลเวลาที่ลวงไปเทานั้น เมื่อถึง
เวลาแตกดบั,กต็องแตกดบัไปเปนธรรมดา ดงันัน้ จงึไมได
หมายความวา บงัคบับญัชารางกายในเรือ่งการใชงานไมได
เหมือนดังที่ทองจำตามๆกันมาวา อะไรๆ ก็เปน  สพฺเพ
ธมฺมา อนตฺตา, บังคับบัญชาไมไดทั้งนั้น, แตประการใด.

       ผทูีเ่รยีนธรรมะโดยวธิทีองจำตามๆกนัมาเชนนีว้า
อะไรๆกไ็มใชตวัตน, บงัคบับญัชาไมไดทัง้นัน้ ทีใ่ชตวัตน

อะไรๆก็ไมใชตัวตน ที่ใชตัวตนละ???
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     >ความรูที่เกิดจากถูกเสี้ยมสอนเชนนี้ ยอมไมมีหลัก
เกณฑที่ถูกตองและขาดหลักวิชาการอยางยิ่ง ถาหากเริ่ม
สอนใหรูจักรูปรางลักษณะของธนบัตรที่ดีวาเปนอยางไร
มากอนแลว กย็อมรจูกัฉบบัทีไ่มใชธนบตัรดไีดโดยไมตอง
ทองหรือนึกเดาเอาเอง จนเกิดความผิดพลาดในที่สุด, เปน
ธรรมดา ขอนี้ฉันใด.
     การเรียนธรรมะโดยวิธีทองจำวาอะไรๆก็เปนอนัตตา
ทั้งนั้น อัตตาไมมีดวยประการทั้งปวง ยอมไมมีหลักเกณฑ
ทีม่ัน่คงเชนเดยีวกบัทีก่ลาวมานี ้และยอมผดิพลาดถานำเอา
คำ อนตัตา ไปปฏเิสธ อมตธรรม (ธรรมทีไ่มตาย) หรอืโล
กตุตรธรรม อนัไดแก พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ หรอื
พระนิพพาน ขอนี้ก็ฉันนั้น.
     เพราะฉะนั้น จึงเห็นไดวาคำสมมุติบัญญัติวาอนัตตา
จึงมีคูกับคำวาอัตตาเสมอ จะมีแตเพียงคำหนึ่งคำใดโดยไม
มีอีกคำหนึ่งมาเปนคู, ยอมไมได.

ไมมีนั้น อุปมาเหมือนดังผูที่ถูกเสี้ยมสอนใหทองและเห็น
วาธนบัตรที่มีอยูในทองพระคลังทั้งหมด, ไมใชธนบัตรดี
(ปลอม)ทุกฉบับ รวมทั้งที่อยูในกระเปาตนเอง ก็ไมใชธน
บัตรดี ไมวาจะเห็นธนบัตรฉบับไหน สัญญาที่เกิดจากการ
ทองจำมา, ก็ชิงทำหนาที่พูดออกมาทันทีวาไมใชธนบัตรดี
ทั้งนั้น.
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พระสมัมาสมัพทุธเจาทรงสอนเรือ่งตวัตนควบคกูบัสิง่ทีไ่มใชตวัตน

     โปรดพิจารณาพุทธอุทานบทหนึ่ง ซึ่งทรงเปลงออก
หลังจากตรัสรูใหมๆ ดังนี้คือ

      จากพระบาลีที่ยกมานี้ จะแลเห็นไดวา พระพุทธองค
ไดทรงใชหลกัเกณฑอยางมัน่คงในการปฏเิสธรปู,อรปู(นาม)
สขุและทกุข  ทีเ่นือ่งจากนัน้ วาเปน อนตัตา จนพระองคหลดุ
พนออกมาเสียได ซึ่งหมายถึง จิตหลุดพนโดยเฉพาะ.
      เปนทีน่าสงัเกตวา พระพทุธองคทรงใชคำวา อนตัตา
สำหรบัปฏเิสธรปู, นาม, สขุ และ ทกุข อนัเนือ่งจากนัน้ ซึง่
เปนสังขารธรรมในภาคพื้นโลกียะนี้เทานั้น.

      ทรงเหน็วา รปู, อรปู, สขุ และ ทกุข เปนอนตัตาดวย
ความมั่นใจ เพราะทรงรูจักจิตที่สงบเปนสันตินิพพานแลว

     “ยทา จ อตตฺนา เวท ิ  มนุ ิ โมเนน พรฺาหมโฺณ อถรปูา
อรปูา จ สขุทกุขฺา ปมุจฺต ิ แปลวา เมือ่ใดพราหมณผเูปน
มุนี, มารูจักตนเขาดวยปญญาอันเกิดจาก(จิต)สงบ,เมื่อนั้น
พราหมณยอมพนจากรูป, อรูป, สุข, และทุกข ดังนี้”.

      เพราะไดทรงพบจิตบริสุทธิ์วาเปนอัตตา คือสภาพ
ธรรมที่ไมตาย (อมตธรรม) ที่ทรงความรูไวตลอดทุกกาล
สมัย,มาแลว พระองคมิไดทรงปฏิเสธสิ่งตางๆโดยปราศ
จากเหตุผลเลย.

๑๐๐

อัตตา&อนัตตา



อัตตาของศาสนาพราหมณกับอัตตาของศาสนาพุทธ

     >กอนอื่นทั้งหมด ควรจะไดทำความเขาใจถึงความ
หมายของคำวา “อตัตา” เสยีกอนวา พระพทุธองคกไ็ดทรง
สอนพระอานนทซึง่เปนพระโสดาบนัให “มตีนเปนเกาะ มี
ตนเปนที่พึ่ง” ดังที่ไดยกมากลาวแลวขางตน เชนเดียวกับ
ศาสนาพราหมณเหมือนกัน แตความหมายตางกัน.

๑.นจิโฺจ ( เที่ยงแท )  ๒.ธโุว ( คงทน )
๓.สสสฺโต ( ถาวร )   ๔.อวปิรณิาม ( ไมแปรผนัเปนอยางอืน่ )

     เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ไมมีคุณสมบัติเชนวานี้หรือมีคุณ
ลกัษณะตรงกนัขาม สิง่นัน้กไ็มใชสภาพธรรมของอตัตา แต
เปนสภาพธรรมของอนัตตา และตกอยูในอำนาจของพระ

     ถาหากทรงปฏิเสธอมตธรรมซึ่งไดแก พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ พระนพิพาน ทิง้เสยีดวยคำวา อนตัตา แลว
ก็ยอมไมมีธรรมะขออื่น หรือสิ่งอื่นในพระศาสนานี้ ที่จะ
นบัวามแีกนสารเปนทีพ่ึง่ไดอกีเลย คำวาอมตธรรมอนัเทีย่ง
แทถาวรกย็อมไมมจีรงิ และพระองคยอมตรสัวาไดพบอมต
ธรรมในวันตรัสรู,ไมไดอีกดวย.

      เปนทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปวา  สิง่ใดทีจ่ะเปน อตัตาได
นัน้ สิง่นัน้จะตองม ีคณุลกัษณะ ทีอ่าจยกมาแสดงได
        ๔ ประการ  ดงันีค้อื

๑๐๑

อัตตา&อนัตตา



อัตตาของศาสนาพราหมณ

      ทัง้นีห้มายความวา สภาพธรรมทีเ่ปนอตัตานัน้อยพูน
จากความครอบงำของพระไตรลักษณอยางสิ้นเชิง จึงดำรง
ตนอยูอยางเที่ยงแท คงทน ถาวร ไมแปรผันเปนอยางอื่น,
ตลอดไป.

      ในศาสนาพราหมณนัน้ ถอืวาพระพรหมมอีายยุนืยาว
มาก เมื่อเปรียบเทียบกับสัตวอื่นที่เวียนวายตายเกิดอยูใน
ภพภมูติางๆดวยกนัแลว แตกตางกนัมากมาย  กลาวคอื สตัว
อื่นไดเวียนเกิดแลวตาย, เกิดแลวตายเปนจำนวนหลายสิบ
หลายรอยครั้งแลว แตพระพรหมก็ยังคงดำรงตนอยูใน
สภาพเชนนั้น จึงเกิดความประมาทขึ้นและเขาใจวาตัวเอง
ไมตาย และไดบัญญัติเรียกตนเองวาเปนอัตตาขึ้น.
      ผูที่นับถือศาสนาพราหมณ เรียก พระพรหม วาเปน
มหาตมนั (อตัตาใหญ) และเขาใจวาสตัวอืน่ๆทัง้หลายลวน
แตแตกแยกออกมาจากพระพรหมทั้งสิ้น เมื่อปรารถนาจะ
กลบัไปเปนพระพรหมอกี กต็องลงมอืบำเพญ็ตบะ ทำฌาน
สมาบตัไิว ครัน้ตายลงเมือ่ใด กจ็ะไดกลบัไปรวมอยกูบัพระ
พรหม ซึ่งเปนสภาพธรรมที่เปนอัตตาอีกในที่สุด.

ไตรลกัษณ(คอื อนจิจฺ ํทกุขฺ ํอนตตฺา) เชนเดยีวกบัโลกยีธรรม
ทั้งหลายเหมือนกัน.

๑๐๒

อัตตา&อนัตตา



อัตตาในศาสนาพุทธ

     >>พระพุทธองคไดทรงปฏิเสธความเห็นของศาสนา
พราหมณในเรื่องนี้วา สภาพของพระพรหมทั้งหลายนั้นก็
เปนผลของการบำเพ็ญฌานสมาบัติ ที่สัตวไดเพงเพียรปฏิ
บตัทิางจติไวกอน ดงันัน้ จงึเปนเพยีงภพภมูหินึง่ทีย่งัยดึถอื
อารมณที่ปราศจากกาม และถูกอารมณนั้นๆปรุงแตงอยู
ตลอดเวลา แตเปนการปรงุแตงทีเ่ปนครกุรรมฝายกศุลทีส่ง
ผลใหพระพรหมดำรงชีวิตอยูอยางยืนยาวกวาการปรุงแตง
ดวยอารมณอยางอืน่ ดงัทีท่รงแสดงทฐิไิว ๖๒ ประการใน
พรหมชาลสูตรแลวนั้น อันลวนแตเปนจิตสังขารทั้งสิ้น.

     เนื่องจากจิตของพระพรหมยังยึดถืออารมณและถูกอา
รมณปรุงแตงอยู คือเปนจิตสังขาร จึงจัดเปนสภาพธรรมที่
เปนอนัตตา (ไมใชสภาพตัวตนดั้งเดิม).

     เมื่อพระพรหมยังมีจิตที่ถูกปรุงแตงอยู ก็ยอมตองมี
การสิ้นอายุในวันใดวันหนึ่งขางหนา แลวก็ยอมตองจุติเขา
สูกามาวจรภูมิ (ภูมิที่ยังทองเที่ยวไปในอารมณที่เปนกาม
คุณ) อีกเปนธรรมดา.
     ดังนั้นฐานะของพระพรหมจึงไมเที่ยงแท, ไมคงทน,
ไมถาวร, และจะตองมกีารผนัแปรไปเปนอยางอืน่ จงึไมใช
สภาพธรรมที่เปนอัตตา.

๑๐๓

อัตตา&อนัตตา



     พระพทุธองคไดทรงชีใ้หเหน็วา  ตราบใดทีส่ตัวยงัตดิ
ของในอารมณอยู ตราบนั้นสัตวจะยังไมมีทางพนทุกขไป
ได ดงัทีท่รงรำพงึเมือ่ทรงศกึษาอยใูนสำนกัพระอทุกดาบส
และพระอาฬารดาบสนั้น.

     ดังนั้นความเขาใจของศาสนาพราหมณวาพระพรหม
เปนอตัตา, จงึไมถกูตอง การเหน็ทีว่าอารมณเทีย่ง หรอื เหน็
วาจิตสังขารเที่ยง จึงเปนความเห็นผิดฝายสัสสตทิฐิ.

     ครั้นเมื่อไดตรัสรูพระอนตุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว
จึงไดทรงชี้ชัดเจนวา
     >>จิตที่สิ้นความยินดีและแยกออกจากอารมณทั้งปวง
อยางเดด็ขาด คอื วริาคจติ  จดัเปนนพิพาน เปนอมตธรรม
(ธรรมที่ไมตาย) ซึ่งยอมดำรงตนอยูอยางเที่ยงแท,คงทน,
ถาวร,ไมแปรผนัเปนอยางอืน่ อกีตอไป เปนอตัตาตวัตนใน
พระพทุธศาสนา และ เปนทีพ่ึง่ ไดอยางแทจรงิ ดงัทีท่รงยก
มาสอนพระอานนทวา ใหมีตัวตนเปนเกาะ มีตัวตนเปนที่
พึ่งนั้นทีเดียว.

๑๐๔

อัตตา&อนัตตา

             ศาสนาพทุธนัน้ มหีลกัการทีต่ัง้อยบูนเหตผุล
     สามารถทำใหผนูบัถอืปฏบิตัติามแลว ไดรบัประโยชนดจีรงิ
     ตามสมควรแกการปฏบิตั ิเราจำเปนตองเปดใจใหกวางสำหรบั
     รบัฟงความคดิเหน็จากหลายๆฝาย แลวนำมาสอบเทยีบกบั
     เหตผุลและการปฏบิตัธิรรมด ูจนมัน่ใจเสยีกอนวามเีหตผุลถกูตอง
     แลวจงึตดัสนิใจเชือ่ กย็อมไมเกดิความผดิพลาดขึน้ไดในภายหลงั



เรือ่งสมาธิ
สมาธิในพระพุทธศาสนา

       ในมรรคมอีงค ๘ ทานสงเคราะห
       “สมัมาวายามะ สมัมาสต ิสมัมาสมาธ”ิ  เปนสมาธิ
      หมายความวาในการปฏิบัติสมาธิในพระพุทธศาสนา
นี ้ มรรคทัง้ ๓  จะทำงานสมัพนัธกนัตลอดเวลา เพือ่รวมจติ
ใหสงบเปนสมาธิ กลาวคือ
       จะตองสลดันวิรณอนัเกดิขึน้เนือ่งดวยอารมณกระทบ
ออกไปใหหมดดวย “สัมมาวายามะ”
      ยกจติขึน้เพงดอูารมณ ในสตปิฏฐาน ๔ และประคอง
จิตมิใหแลบออกไปสูอารมณอื่นๆดวย “สัมมาสติ”
      เกิดความอิ่มใจ เบากาย เบาใจ เปนสุข ที่จิตสงบขึ้น
และจิตปลอยวางอารมณและอาการของจิตที่เนื่องดวยอา
รมณ จนหมดในที่สุด ดวยอำนาจ “สัมมาสมาธิ”
      เพราะฉะนั้น สัมมาสมาธิจึงไมใชสมาธิแบบหินทับ
หญาเหมือนดังสมาธิของศาสนาอื่น ซึ่งยึดอารมณเดียว
แนบแนนเปนเอกัคคตาแตประการใด แตเต็มไปดวยพลัง
สต ิระวงัตวั สงบตัง้มัน่อยเูสมอ.
         เมือ่พลงัสตทิำงานอยางเตม็ทีอ่ยเูชนนีแ้ลว กย็อมมผีล
ใหการพดู การทำ  การคดิดำเนนิการไดถกูตอง ตามทำนอง
คลองธรรมไปดวย.

สมาธิ

๑๐๕



     สำหรบัผทูีป่ฏบิตัสิมาธแิลวเปนบานัน้  ถาไดพจิารณา
สาเหตุดูแลว สวนมากเกิดจากยกจิตขึ้นสูอารมณกามคุณ
ดวยปรารถนาลามก ไมไดยกขึน้สอูารมณในสตปิฏฐาน ๔
(ดงัจะมกีลาวโดยละเอยีดตอไป ในเรือ่ง “สตปิฏฐาน ๔”).

     ดวยเหตุผล ดังที่ไดบรรยายมานี้ ผูปฏิบัติสมาธิที่หวัง
ความพนทุกขในพระพุทธศาสนา
       จงึจำตองจำทางเดนิของจติ  รวมทัง้วธิวีางจติใหแมน
ยำและแยบคาย เพื่อใหเกิดสมาธิขึ้นโดยใชเวลานอยที่สุด
ที่เรียกวา วสี (ความชำนาญในการเขา-ออกจากสมาธิ) ซึ่ง
ควบคุมจิตไมใหถูกนิวรณครอบงำไดดีที่สุด.

     ดังนั้น ผูที่ปฏิบัติสัมมาสมาธิจึงไมมีทางเปนบาไปได
เลย ถาพดูใหถกูแลว ยอมเปนผทูีห่ายจากการเปนบา(ทีห่ลง
เขาไปยึดถือสิ่งภายนอกอยางผิดๆฝาฝนสัจธรรมมาตลอด
เวลา)มากขึน้ ทำใหพดูถกู ทำถกู คดิถกู ยิง่ขึน้โดยลำดบั นี่
คอืประโยชนทีเ่กดิจากการปฏบิตัสิมาธใินพระพทุธศาสนา.

     >ไมไดใชสต ิสกดักัน้ความยนิดยีนิรายทีเ่กดิขึน้ เนือ่ง
ดวยกามคณุนัน้ๆ  คงปลอยจติใหยนิดเีพลดิเพลนิ และหวงั
วาจะหาโอกาสนำมาครอบครองตอไปในอนาคต เชน เพง
ดรูปูผหูญงิเพือ่ทำเสนห  ดเูลข หวยเบอร เปนตน ยอมเปน
บาอยางไมมีปญหา.

๑๐๖

สมาธิ



สมาธินอกพระพุทธศาสนา

        กลาวตามความจรงิแลว ศาสนาพราหมณซึง่มมีากอน
พระพุทธศาสนา ก็มีการปฏิบัติฌานสมาบัติอยูเหมือนกัน
ดังนั้นการปฏิบัติเชนนี้ จึงมีมากอนพุทธกาล แมพระพุทธ
องคเองก็ทรงเคยเสด็จเขาไปศึกษาและปฏิบัติอยูกับพระอา
ฬารดาบสและพระอุทกดาบส กอนตรัสรูมาแลวดวย.

      ทัง้นี ้ยอมแสดงวา สมาธใินศาสนาพราหมณทีไ่ดทรง
ศึกษาและปฏิบัติอยูกับพระอาจารยทั้งสอง ที่กลาวมาแลว
กับสมาธิที่พระองคนำมาปฏิบัติจนไดตรัสรูนั้น,ตางกัน.

      แตพระองคไดทรงพจิารณาเหน็วา ตลอดเวลาทีอ่ยใูน
ฌานสมาบตันิัน้ จติของพระองคยงัยดึอารมณฌานอยอูยาง
เหนียวแนน เปนเอกัคคตารมณอยู เมื่อยังยึดอารมณอยู ก็
ยอมถูกอารมณปรุงแตงใหมีใหเปนไป ยังไมพนจากทุกข
ไปได จึงทรงลาพระอาจารยทั้งสองทานออกมา “ปฏิบัติ
สมัมาสมาธ”ิ โดยลำพงัพระองคเอง จนกระทัง่ไดตรสัร ูใน
ที่สุด.

      ดงัพทุธพจนทีต่รสัไวในปฐมเทศนาวา:
      “ปพุเฺพ อนนสุสฺเุตส ุธมเฺมส ุ แปลวา ธรรมทัง้หลายที่
ไดปฏิบัติมา, เราไมเคยสดับฟงมาจากที่ใดเลย”. (ไมมีใคร
สอนมากอน)

สมาธิ
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      > ถาหากวาสมาธิของพระอาจารยทั้งสองเหมือนกับ
สมาธิที่ทรงปฏิบัติจนกระทั่งตรัสรู,จริงแลว  พระองคยอม
ตรัสวาไดตรัสรูเองโดยชอบไมไดเลย.
      เพราะฉะนั้น สมาธิของศาสนาพราหมณ จึงแตกตาง
กบัสมาธใินพระพทุธศาสนาอยางไมมปีญหา เชนทาวมหา
พรหมยงัยดึอปัปมญัญา ๔ อย ูจงึมอีายยุนืยาวมาก เมือ่เสวย
วบิากกรรมเชนนีห้มดแลว กจ็ะตองเวยีนวายตายเกดิไปเปน
อยางอืน่ ทีเ่ปนกรรมรองตอไปอกี ยงัไมพนจากทกุขไปได.

การปฏิบัติสมาธิ

        การปฏบิตัสิมาธ ิเปนหลกัธรรมทีส่ำคญัของพระพทุธ
ศาสนา ซึง่ไดมผีสูนใจปฏบิตักินัอยางกวางขวางในปจจบุนั
นี้ จึงสมควรที่ชาวพุทธทุกทานจะไดเขาชวยสงเสริมใหขา
ราชการ ทหาร ตำรวจ คร ูและนกัเรยีน ในสงักดั ไดลงมอื
ปฏบิตักินัอยางจรงิจงั เพือ่จรรโลงหลกัธรรมขอนี ้ซึง่จะทำ
ใหพระศาสนามั่นคงอยางแทจริงตอไป.

      >กลาวโดยทัว่ๆไปแลว ตางมกัจะพากนัเขาใจวา การ
ปฏบิตัสิมาธเิปนการฝกจติใหสงบนิง่อยใูนอารมณอนัเดยีว
เทานั้น นอกจากนี้แลวก็ไมมีประโยชนอะไรอีก จึงเปนผล
ทำใหเขาใจเลยออกไปวา การปฏิบัติสมาธิเปนวิธีหลีกหนี
สมาธิ
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      เมื่อเปนดังนี้แลว ผูที่จำเปนตองทำงานอาชีพ หรือมี
ภาระหนาที่อยู ก็ยอมปฏิเสธวา ยังไมมีเวลาหรือยังไมถึง
เวลาปฏิบัติสมาธิสักที ตองรอใหแกชราหรือปลดเกษียณ
เสียกอน บางรายก็เขาใจวา การปฏิบัติสมาธิทำใหขี้ขลาด
ตาขาว ไมยอมเผชิญหนากับการงาน หรือความถูกตอง
เทีย่งธรรม หรอืเขาใจวาจะทำใหเปนบา เสยีสต ิโงเขลา กม็ี
อยูไมนอย เพราะไมรูจักประโยชนของสมาธิในพระพุทธ
ศาสนาตามความเปนจริง เนื่องจากหลงไปยึดเอาสมาธิ
นอกพุทธศาสนามาเปนสมาธิในพุทธศาสนาเขา จึงไมได
รับประโยชนอยางแทจริง.

      สมาธิในพระพุทธศาสนา หรือที่เรียกวา สมัมาสมาธ ิ
นัน้ มปีระโยชนแกผทูีล่งมอืปฏบิตัจิรงิอยางยิง่ เพราะทำให
จิตเกิดพลังสลัดความยึดถือในความรูสึกนึกคิดทั้งหลาย
ออกไปไดดี ในขณะที่มีอารมณเขามากระทบจิต.

ภาระหนาที่การงานอาชีพ ออกไปหาความสุขสบายสวน
ตวั ซึง่เปนลกัษณะของคนทีเ่กยีจครานและสิน้หวงัในชวีติ.

สมาธิ

๑๐๙

            และถาผใูดปฏบิตัสิมาธจินชำนาญคลองแคลวแลว,อา
รมณยอมไมสามารถครอบงำปรงุแตงจติผนูัน้ใหกระสบักระ
สายวนุวายตอไปอกีได จติกย็อมหลดุพนจากทกุขทัง้หลาย
เขาสูความสงบเยือกเย็นของพระศาสนาไดอยางแทจริง.



ประโยชนของการปฏิบัติสมาธิ

           พระสมัมาสมัพทุธเจาไดทรงชกัชวนใหชาวพทุธลงมอื
ปฏิบัติสมาธิตาม ดังมีพระดำรัสวา
     “สมาธ ึ  ภกิขฺเว  ภาเวถ, สมาหโิต  ยถาภตู ํ  ปชานาติ
แปลวา ดกูอนภกิษทุัง้หลาย จงยงัสมาธใิหเกดิขึน้เถดิ ผทูีม่ี
จิตตั้งมั่นแลว ยอมรูเห็นตามความเปนจริง ดังนี้”.
       ทัง้นีแ้สดงใหเหน็วา จติทีเ่ปนสมาธสิามารถสลดัความ
ยึดถืออารมณ ความยินดียินราย ซึ่งทำใหเกิดความเศรา
หมองออกไปไดอยางสิ้นเชิง และเปดสภาพอันประภัสสร
ผองใสของตนเอง ใหปรากฏขึ้นตามเดิมดวย ดังนั้น ผูที่
สามารถทำจิตใหเปนสมาธิจนชำนาญคลองแคลว จิตยอม
หลุดพนตั้งมั่นอยูไดดวยตนเอง คือ ไมตองพึ่งพาอารมณ
หรือสิ่งใดๆจากภายนอกเลย และยอมรูเห็นตามความเปน
จรงิ( เหน็อรยิสจั ๔ ) ดงันีค้อื:
     ๑.เห็นจิตที่สงออกไปยึดอารมณภายนอกดวยความยิน
ดียินราย เปนเหตุใหเกิดทุกข (สมุทัย).
     ๒.เหน็จติซดัสายเนือ่งดวยอารมณนัน้ๆเปนทกุข.
     ๓.เห็นวาการปฏิบัติสัมมาสมาธิ  สามารถปลอยวาง
อาการตางๆได เปนมรรค.
     ๔.เห็นผลจากการปลอยวาง ทำใหจิตสิ้นการปรุงแตง
เปนนิโรธ.
สมาธิ
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       ถาผปูฏบิตัสิามารถประคองจติไวใหตัง้มัน่อยอูยางตอ
เนื่องไมขาดสาย ณ ฐานที่ตั้งสติที่ไดอุปโลกนไวดวยแลว.

พุทธบริษัทไมสนใจการปฏิบัติสมาธิ

ยอมเปนสาเหตุใหพระศาสนาเสื่อมสูญไปได

     พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงทราบลวงหนาดวยพระ
ปรชีาญาณ ไดตรสัตอบพระมหากสัสปเมือ่ไดกราบทลูถาม
ขณะทรงประทบัอย ูณ พระเชตวนัวหิาร แขวงเมอืงพาราณสี
ดังมีรายละเอียดดังนี้คือ:

      “เมือ่พระศาสนาแพรหลายมากขึน้
        พทุธบญัญตักิม็ากขึน้โดยลำดบั
        เหตใุดภกิษใุนศาสนาทีแ่ตกฉานในทางธรรมกลบัลด
นอยลง”.

     ผูปฏิบัติผูนั้นก็ยอมเขาถึงสภาพแทจริงของพระพุทธ
ศาสนา    และจิตยอมบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศรา
หมองทั้งหลายดวย.

            จติกย็อมหลดุพนจากการปรงุแตงใดๆอยางสิน้เชงิและ
เปนการถาวรตลอดไป.

      พระมหากสัสป กราบทลูถามขึน้วา:

สมาธิ
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             พระบรมศาสดากไ็ดทรงแสดงมลูเหตใุหฟงและไดทรง
เนนวา :
            “การทีม่ผีนูำเอาคำสัง่สอนนอกศาสนามาอางองิวาเปน
คำสั่งสอนของพระองค เปนมูลเหตุสำคัญอยางหนึ่ง ที่จะ
ทำใหคุณคาของศาสนานอยลง”.

       พระมหากสัสป ไดกราบทลูถามปญหาตอไปวา :
      “พระศาสนาจะสญูสิน้ไปจากโลก ดวยเหตใุดบาง."

       พระบรมศาสดาตรสัตอบวา :
      สิ่งตางๆในโลกนี้ จะทำลายศาสนาใหสูญสิ้นไปหาได
ไม แตพุทธบริษัท ๔ เทานั้น ที่จะทำใหศาสนาสูญสิ้นไป
ดวยเหต ุ๕ ประการ คอื:

      ดงันัน้ เราชาวพทุธทัง้หลายจงึควรลงมอืปฏบิตัสิมาธิ
อยางจริงจัง เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาไมใหเสื่อมสูญ
ไปได.

       ๑. พทุธบรษิทั ไมเคารพในพระศาสดาของตน.
       ๒. พทุธบรษิทั ไมตระหนกัในธรรม.
       ๓. พทุธบรษิทั ไมคารวะตอสงฆ.
       ๔. พทุธบรษิทั ไมตัง้ใจศกึษาธรรม.
       ๕. พทุธบรษิทั ไมสนใจในการทำสมาธ.ิ

สมาธิ
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สมัมาสมาธ ิ (สมาธถิกู)

         การปฏบิตั ิ“สมัมาสมาธ”ิ เปนการปฏบิตัมิรรคมอีงค
๘ เปนการศึกษาหาความรูเรื่องอารมณ และฝกจิตใหมี
ความคลองแคลววองไวในการระงับอาการของจิตที่เนื่อง
ดวยอารมณทุกชนิด ( เปนงานขั้นแรกที่จะตองกระทำใน
การปฏบิตัสิตปิฏฐาน ๔ ไมวาจะเปนหมวดกาย  เวทนา จติ
หรือธรรม ดังจะไดกลาวตอไปในเรื่องสติปฏฐาน ๔).

          โดยผปูฏบิตัจิะเปลีย่นความสนใจจากอารมณตางๆที่
เขามากระทบไปเพงดูอารมณที่กำหนดไวในสติปฏฐาน ๔
แทน และเพียรประคองจิตไว ณ อารมณที่กำหนดนั้น
อยางตอเนื่องตลอดไป รวมทั้งจำวิธีปลอยวางความรูสึก
ยินดียินรายในอารมณเฉพาะหนาไวดวยความแมนยำ จน
สามารถปลอยวางอารมณ และอาการของจติทีเ่นือ่งดวยอา
รมณทีม่อียเูสยีไดอยางสิน้เชงิจนเปนสญุญตาไมมอีะไรเหลอื
เปนนิมิตหมายเลย เหลานี้ คือ ฌาน ในพระพุทธศาสนา.

ฌาน (ความเพง)

          ในปจจบุนันี ้พอพดูถงึคำวา ฌาน ขึน้มาเมือ่ใด ผทูีไ่ด
ยนิไดฟงสวนมาก มกัพากนัเขาใจวาเปนเรือ่งของอทิธฤิทธิ์
เหาะเหินเดินอากาศ หรือมีคุณวิเศษในการมองเหตุการณ
ทัง้ในอดตีและอนาคตไดเหมอืนแลเหน็ดวยตาเนือ้ธรรมดา

สมาธิ
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     บางทีก็เขาใจวาฌานเปนเรื่องของศาสนาพราหมณ
หรอืเปนเรือ่งของฤๅษชีไีพรไปเลย ยิง่ผทูีเ่รยีนพระอภธิรรม
ดวยแลว เปนตองกลัวนักหนาวา ถาจิตของตนมีฌานประ
กอบแลว กจ็ะพาใหโงเขลาเบาปญญากนัหมดสิน้ ซึง่ไมนา
จะเขาใจไปถึงเชนนี้.

      “ดกูอนภกิษทุัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ยอมตามรู
ตามเห็นอยางไมขาดสายเขาไปในกาย เวทนา จิต ธรรม
อยางใดอยางหนึ่ง มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มี
สติ นำความยินดียินรายในโลก (อารมณ) ใหพินาศสิ้นไป
ดังนี้”.

       ในมหาสตปิฏฐานสตูรมพีทุธพจน ตรสัไววา:

        คำวา“ตามรตูามเหน็เขาไปอยางไมขาดสาย” นี ้กค็อื
“ความเพง” หรือ “ฌาน” นัน่เอง ซึง่เปนความเพงดเูพือ่ศกึ
ษาเรื่องราวของกาย เวทนา จิต ธรรม ในความหมายของ
พระสัมมาสัมพุทธเจานั่นเอง.

         ผทูีไ่ดยกจติขึน้เพงดอูารมณเหลานีเ้พยีงอยางใดอยาง
หนึ่งแลว ยอมเห็นโดยปราศจากความสงสัยวาไมมีสิ่งใดที่
จะนายนิดยีนิราย หรอืยดึถอืไวเปนแกนสารตลอดไปได จงึ
ทำใหรูจักอารมณตามความเปนจริง(เกิดญาณขึ้น) และ
ปลอยวางอารมณตางๆ(เกิดปญญา)ไดในที่สุด.
สมาธิ
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       ดวยเหตุนี้ ผูใดจำวิธียกจิตขึ้นเพงดูอารมณในสติปฏ
ฐาน ๔ และประคองไวอยางคลองแคลว จติกย็อมเปนสมาธิ
ตัง้มัน่ไดอยางรวดเรว็เปนธรรมดาและเมือ่สมาธเิกดิขึน้แลว
ปญญาก็ยอมเกิดขึ้นพรอมกัน คือ ทำหนาที่ปลอยวางอา
รมณและอาการของจิตอันเนื่องดวยอารมณ(รูปนาม)ดวย.

         ดงันัน้คำวา ฌาน กบั คำวา สมาธิ จงึเปนไวพจน ซึง่
กนัและกนัและใชแทนกนัไดในทีท่ัว่ไป กลาวคอืไมมสีมาธิ
และวิปสสนาอยางใดที่ไมตองยกจิตขึ้นเพงอารมณเลย.

        มพีระบาลซีึง่พระพทุธโฆษาจารยรจนาไววา:

       นั่นก็คือ เมื่อยกจิตขึ้นเพงดูอารมณในสติปฏฐาน๔
(ฌาน)จนจิตเปนสมาธิ ปญญายอมเกิดขึ้นพรอมกัน ทำ
หนาที่ปลอยวางอารมณ และอาการของจิตที่เนื่องดวยอา
รมณตามลำดบั จนจติหลดุพนจากการครอบงำปรงุแตงของ
อารมณตางๆไดอยางสิ้นเชิงในที่สุด เปนจิตบริสุทธิ์ ซึ่ง
สภาพจิตที่บริสุทธิ์นี้ เรียกวา พระนิพพาน นั่นเอง.

        “นตถฺ ิฌาน ํอปญฺสสฺ นตถฺ ิปญฺา อฌายโิน, ยมหฺิ
ฌานจฺ ปญฺาจ นพิพฺานสเฺสว  สนตฺเิก  แปลวา ฌานยอม
ไมมีในผูที่ไมมีปญญา ปญญายอมไมมีในผูที่ไมมีฌาน
ผูที่มีทั้งฌานและปญญาจึงจะอยูใกลนิพพาน”.

สมาธิ
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ฌานในศาสนาพราหมณ
          เทาทีไ่ดกลาวเรือ่งฌานในพระพทุธศาสนามาแลวนัน้
ผูปฏิบัติยกจิตขึ้นเพงอารมณที่อยูในฐานกาย เวทนา จิต
หรอืธรรม อยางใดอยางหนึง่ แลวใชอบุายอนัแยบคายคอย
ระวังไมใหจิตแลบออกไปสูอารมณอื่นอันไมพึงประสงค
เพื่อศึกษาดูสภาพที่แทจริงของอารมณนั้นๆวา มีสิ่งใดเปน
แกนสารทีพ่อจะยดึถอืไวไดบางหรอืไม เมือ่ไดทราบความ
จริงแลววาไมมีแกนสารก็ยอมตองปลอยวางเสีย เพราะไม
มีอะไรที่สามารถยึดถือไวไดเลย, เปนธรรมดา.
        แต ฌานของศาสนาพราหมณ นัน้ ตรงกนัขามทเีดยีว
ผูปฏิบัติยกจิตขึ้นเพงอารมณที่อยูนอกฐานกาย เวทนา จิต
หรอืธรรม เชน เพงกสณิ เปนตน แลวคอยระวงัมใิหจติแลบ
ออกไปสอูารมณอืน่ เพือ่ใหเกาะอารมณกสณินัน้อยางแนบ
แนน จนเกิดภาพของอารมณขึ้นอยางติดตาติดใจทุกขณะ
แมหลับตาก็ยังเกิดเปนมโนภาพขึ้นเหมือนกับเห็นของจริง
ทกุประการโดยไมเสือ่มคลาย  ดงันัน้ จติจงึสงบและเกาะอา
รมณอยางแนบแนน เรียกเปน ฌาน ๑ ฌาน ๒  ฌาน ๓
ฌาน ๔ เหมอืนกนั แตหมายถงึความแนบแนนทีจ่ติเกาะอา
รมณมากขึ้นตามลำดับจากนอยไปหามาก จนกระทั่งถึง
ฌาน ๔ ซึง่เปนระดบัทีจ่ติยดึถอือารมณไวอยางเหนยีวแนน
ที่สุด จึงเปนเอกัคคตา (จิตยึดอารมณเพียงอยางเดียว).
       ดงันัน้จงึเหน็ไดวา ฌานในศาสนาพราหมณอบรมจติ
สมาธิ

๑๑๖



ใหยดึถอือารมณไวตลอดเวลาจงึไมมพีลงัปลอยวางอารมณ
ไดเลย เราจึงมักจะเห็นวา ผูที่ฝกปฏิบัติฌานนอกพระพุทธ
ศาสนาแลว จะไมมีประสบการณที่จะปลอยวางอารมณใด
ๆ ทีผ่านเขามาทางตา ห ู  จมกู ลิน้ กาย และใจไดเลย ทัง้นี้
หมายความวาฌานนอกพระพุทธศาสนาไมเปนเหตุปจจัย
ใหเกิดปญญาขึ้นแกผูปฏิบัติอยางแนนอน แตจัดเปนครุ
กรรมฝายกุศลเทานั้น.
      เพราะฉะนั้น ถาจะใหเกิดปญญาขึ้น ผูปฏิบัติก็ตอง
เปลีย่นไปเพงอารมณทีอ่ยใูนฐานกาย เวทนา จติ หรอื ธรรม
เสียกอนเทานั้น เหมือนดังชฎิลสามพี่นองที่เปลี่ยนจากการ
เพงไฟมาเพงอารมณที่เขามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
วาเปนของรอนแทนไฟ หลังจากที่ไดฟงธรรมจากพระ
พุทธองคแลว จนในที่สุด ชฎิลสามพี่นองและบริวารรวม
พันรูปไดบรรลุอรหัตตผลโดยทั่วกัน.
     ดวยเหตุที่ฌานในพระพุทธศาสนาอบรมจิตใหปลอยวาง
อารมณตามลำดบัชัน้จากฌาน ๑ ถงึฌาน ๔ โดยสามารถปลอย
วางอารมณไดอยางสิน้เชงิในฌาน ๔ ดงันัน้ฌาน ๔ จงึไมมคีำวา
เอกคัคตา(มอีารมณอนัเดยีว)อยดูวย แตเปนสภาวะสญุญตวโิมกข
(พนเพราะวางจากอารมณ) คือไมมีอารมณและอาการปรุงแตงที่
เนือ่งดวยอารมณอยเูลย (คมัภรีพระอภธิรรม เรยีกวา โคตรภญูาณ)

และในเวลาปฏบิตัจิรงินัน้  ผปูฏบิตักิร็วูาขณะนีจ้ติหลดุพนจาก
อารมณและอาการปรงุแตงทีเ่นือ่งดวยอารมณแลว.

สมาธิ

๑๑๗



    ในระหวางที่จิตเริ่มสงบเปนตนมา แตยังไมถึงขั้นจิต
หลดุพนนี ้ จะไมมนีมิติหมายบอกวาขณะนีจ้ติของตนกำลงั
อยูในฌานที่เทาใด หรือกำลังเลื่อนขึ้นหรือลงไปสูฌานที่
เทาใด,เลย  ถาผใูดเกดิความสงสยัอยากทราบหรอืเอาความ
รูจากตำราที่เคยทองไวเขามาเทียบดูวาเปนฌานไหน? จิตก็
จะเคลื่อนออกจากสมาธิทันที.
     ดังนั้น ผูปฏิบัติจะตองจำทางเดินของจิตไวใหแมนยำ
สำหรับละวางออกจากอารมณทั้งหลาย ดวยการยกจิตเขา
ไปตัง้ไวทีฐ่านทีต่ัง้สตทิีไ่ดอปุโลกนไว (ดงัจะมกีลาวในบท
ฐานทีต่ัง้สต)ิ ดวยความคลองแคลว แลวประคองจติไวไมให
แลบไปสูอารมณอื่น จนกระทั่งมีพลังปลอยวางความยินดี
ยินรายในอารมณทั้งหลายอยางสิ้นเชิงไดในที่สุด.
     เพราะฉะนั้น เราจึงเห็นไดวาฌานในพระพุทธศาสนา
ไมไดเปนไปเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยเลย แตเปนไป
เพื่อการปลอยวางอารมณตางๆโดยเฉพาะเพียงประการ
เดยีวเทานัน้  ดวยเหตนุีก้ารปฏบิตัสิมาธใินพระพทุธศาสนา
หรือที่เรียกวาสัมมาสมาธินั้นจึงมีประโยชนมาก เพราะทำ
ใหเกิดพลังยกจิตของตนใหสูงขึ้น จนพนจากการถูกอา
รมณทั้งหลายครอบงำเสียได เมื่อสมาธิเกิดขึ้นแลว ปญญา
กย็อมเกดิตามมา ซึง่มผีลโดยตรงในการปลอยวางความยนิ
ดียินรายในอารมณ และสงผลใหความประพฤติทางกาย
กับวาจา เปนคุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติดวย.
สมาธิ

๑๑๘



องคของฌาน (ความเพง)

       พระพทุธองคไดทรงแบงออกเปน ๔ ฌาน ตามความ
สามารถที่จิตปลอยวางอารมณได ดังนี้:
๑. ปฐมฌาน ประกอบดวยองคธรรม คอื วติก วจิาร ปต ิสขุ.
๒.ทุติยฌาน ประกอบดวยองคธรรม คือ ปติ สุข เพราะ
ปลอยวางวิตก วิจารออกไปเสียได.
๓.ตติยฌาน ประกอบดวยองคธรรม คือ สุข เพราะปลอย
วางปติได.
๔.จตตุถฌาน หมดอารมณและอาการแหงจติ เพราะปลอย
วางสขุ จติสงบถงึขดีสดุ พนจากการถกูอารมณปรงุแตงใดๆ

องคของปฐมฌาน (ความเพงขัน้ที ่๑)

       ถาผูปฏิบัติเพิกอารมณที่จะเขามาทางตา หู จมูก ลิ้น
กายสมัผสั และยกจติเขาไปตัง้ไวทีฐ่านทีต่ัง้สต ิ(วติก) และ
ประคองไวไมใหแลบหนอีอกไปไดสำเรจ็(วจิาร) กย็อมเกดิ
ความอิม่ใจ (ปต)ิ และความสขุจากความสงบเบือ้งตน (สขุ).
         รวมเปนองคของปฐมฌาน ๔ ประการ คอื วติก วจิาร
ปต ิและสขุ ( แตพระอรรถกถาจารยเพิม่ เอกคัคตา ขึน้อกีขอหนึง่
รวมเปน ๕ ประการในภายหลงั)
        วติก กบั วจิาร เปนเหตใุหเกดิ ปต ิและ สขุ เพราะฉะ
นัน้ผปูฏบิตัไิมจำเปนตองพะวงหรอืสนใจวา จะเกดิปตแิละ

สมาธิ

๑๑๙



องคของทตุยิฌาน (ความเพงขัน้ที ่๒)

        ในขณะนีจ้ติจะเริม่เชือ่งขึน้ คอืไมปราดเปรยีวแลบหนี
ออกไปสูอารมณอื่นโดยงาย เหมือนขณะลงมือปฏิบัติ ดัง
นัน้ จงึเกดิความผองใสของตวัเองขึน้ และไมตองคอยระวงั
เรื่องการดึงจิตและประคองจิตตอไปอีก จิตเปนสมาธิเกาะ
อยกูบั ปต ิและ สขุ ทีไ่ดรบัอย ูเพราะวติก กบั วจิาร ไดดบั
ไปแลว.

องคของตตยิฌาน (ความเพงขัน้ที ่๓ )

      จากการประคองจิตใหตั้งอยูที่ฐานที่ตั้งสติไดนานขึ้น
จึงเปนผูที่วางเฉยในอารมณตางๆ ปติก็ยอมจางหายไป มี
ความรูตัวทั่วพรอม และเปนผูเสวยสุขอยูดวยนามกาย
เพราะปราศจากเครื่องเศราหมอง คลายกับ พระอริยเจาทั้ง
หลาย.
        ขณะนี ้วติก วจิาร กบั ปต ิไดพากนัดบัไปหมดแลว ยงั
คงเหลือแตสุขอยูเทานั้น.

             กายวเิวก  คอื เพกิอารมณทีเ่ขามารบกวนทางรางกาย
            ไดแก ทางตา ห ูจมกู ลิน้ กายสมัผสั รวม ๕ ทาง
             จติวเิวก คอื เพกิอารมณทีน่กึคดิออกไป

สุขขึ้น ณ ที่ใดหรือไม ในขณะที่กำลังปฏิบัติอยู.( กายและ
จิตเขาสูความวิเวกแลว )

สมาธิ

๑๒๐



องคของจตตุถฌาน (ความเพงขัน้ที ่๔)

      ถาผูปฏิบัติเพียรประคองจิตใหเพงดูที่ฐานที่ตั้งสติที่
ไดอปุโลกนไวอยางแนบแนนตอไป  ความพอใจ (ยนิด)ี ไม
พอใจ (ยนิราย)  สขุ และ ทกุข ทัง้หลาย ไดถกูละวางไปหมด
สิ้น จนไมมีนิมิตหมายของอารมณเหลืออยูเลย จิตยอม
สะอาดและสงบถึงขีดสุด หลุดพนจากการครอบงำของอา
รมณทัง้หลาย. ( อุปธิวิเวกไดเกิดขึ้นแลวในขณะนี้ )

      สรุปความไดวา ถาผูปฏิบัติคอยระวังประคองจิตใหรู
ชัดอยูที่ฐานที่ตั้งสติ  หลังจากเริ่มยกจิตเขาสูฐานที่ตั้งสติที่
ไดอปุโลกนไวแลวนัน้  จติกจ็ะปลอยวางอารมณ และอาการ
ตางๆที่เนื่องดวยอารมณ จากนอยไปหามากตามลำดับ  ที่
เรยีกวา ฌาน ๑ ฌาน ๒ ฌาน ๓ ฌาน ๔ นัน้   และสงบถงึ
ขีดสุดที่ฌาน ๔ ในที่สุด จนเปนสภาพจิตอันสงบราบคาบ
เหมือนดังลูกคลื่นนอยใหญทั้งหลายในมหาสมุทรที่ลด
ขนาดเล็กลงๆและหายไปหมดสิ้น เมื่อไมมีลมพายุพัดรบ
กวนเลย จนเหลือแตผิวน้ำทะเลที่ราบเรียบเปนเสนระดับ
ฉนั้น.

         อปุธวิเิวก  คอื เพกิความยนิดยีนิรายทีป่รงุแตงใหจติแลบ
         ออกไปยดึถอือารมณทัง้ปวง ออกไปหมดอยางสิน้เชงิ

สมาธิ

๑๒๑



        จากประสบการณทีผ่านมาดงักลาวนี ้ผปูฏบิตัยิอมเกดิ
ปญญาที่เปนหลักทวินิยม เพราะเห็นสัจธรรม ดังตอไปนี้:
๑. เห็นสภาพกระสับกระสายวุนวายของจิต เมื่อมีอารมณ
เขามากระทบแตละครั้ง ครั้งแลวครั้งเลาวา เปนทุกข.
๒.เหน็สภาพเดมิอนัสงบประณตีของจติตนเองเมื่อไดสลัด
ปลอยวางอารมณและอาการของจิตตางๆออกไปไดอยาง
สิ้นเชิงแลววา ไมทุกข คือไมใชตัวทุกข.
๓. ถาปลอยใหจติแลบออกไปจากฐานทีต่ัง้สตเิมือ่ใด สภาพ
วุนวายกระสับกระสาย หรือทุกขยอมเกิดขึ้นเมื่อนั้นทันที
จติเมือ่แลบออกไปจากฐานนีแ้ลว ทีจ่ะไมทกุขนัน้,ไมมเีลย
ดังนั้น การแลบของจิต จึงเปนสมุทัย.
๔. ถาพรากจติออกจากอารมณหรอืความนกึคดิทัง้หลายให
กลบัมาตัง้อยทูีฐ่านทีต่ัง้สตอิยางคลองแคลว และแนบแนน
ไดสำเรจ็เมือ่ใด ความวนุวายกระสบักระสายหรอืทกุขยอม
ดับไปเมื่อนั้นทันที ดังนั้น การพรากจิตใหกลับมาตั้งอยูที่
ฐานที่ตั้งสติ จึงเปนทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข.
      ผูปฏิบัติยอมเห็นชัดดวยตนเองวา การพรากจิต หรือ
การดึงจิตออกจากอารมณใหกลับมาตั้งไว ณ ฐานที่ตั้งสติ
เพยีงประการเดยีวเทานัน้ จติกจ็ะสงบราบเรยีบ และทกุขก็
จะดับไปหมดสิ้น นี้เปนเรื่องที่สามารถปฏิบัติไดทุกคน.
สมาธิ

๑๒๒



วเิวก ๓

           วเิวก หมายถงึ ความสงบสงดั ทีไ่ดรบัจากการปลกีตวั
ออกไปจากสิง่ทีเ่ขามารบกวนจติใจใหวนุวายได  อนัไดแก
อารมณที่นารักนาชอบใจทั้งหลายนั่นเอง วิเวกมีความจำ
เปนสำหรับการปฏิบัติทางจิตมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผทูีป่ฏบิตัใิหมๆ   ผปูฏบิตัจิะตองปลกีตวัออกจากสิง่ทีเ่ขามา
รบกวนจิตใจใหมากที่สุดเสียกอน จึงจะปฏิบัติไดกาวหนา
และสามารถนำจิตของตนใหหลุดพนจากการปรุงแตงของ
อารมณทั้งหลายไดในที่สุด.

๑. กายวเิวก  คอื เพกิอารมณทีจ่ะเขามารบกวนทางรางกาย
ไดแกทางตา ห ูจมกู ลิน้ กายสมัผสั รวม ๕ ทางเปนขัน้แรก.

๒. จติวเิวก คอื เพกิเรือ่งทีน่กึคดิออกไป ดวยการยกจติออก
จากเรื่องที่นึกคิดนี้ ไปตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติที่ไดอุปโลกนไว
อยางมัน่คง อารมณทีก่ำลงันกึคดิกจ็ะดบัไป เปนขัน้ที ่๒.
๓. อปุธวิเิวก  คอื เพกิความยนิดยีนิรายทีป่รงุแตงใหจติแลบ
ออกไปยดึถอือารมณทัง้ปวง ออกไปใหหมดอยางสิน้เชงิ ถา
มีสิ่งใดมารบกวนใหจิตกระเพื่อมขึ้นมาเมื่อใด ก็ใหรีบยก
จิตออกจากสิ่งนั้นๆ และนำเขาสูฐานที่ตั้งสติทันทีเมื่อนั้น
จนชำนาญ เปนขั้นที่ ๓.

          มอีย ู๓ ประการ คอื กายวเิวก  จติวเิวก  และอปุธวิเิวก

๑๒๓

สมาธิ



        จติทีป่ฏบิตัไิดเชนนี ้เรยีกวา วมิตุตจิติ ( จติหลดุพน )
จดัเปนสมัมาสมาธ ิคอื ยางเขาสสูภาพสงบถงึขดีสดุแลว ซึง่
เปรียบดังผิวน้ำในทองทะเลที่ไมมีลมพายุพัดรบกวน จน
เหลือผิวน้ำเปนเสนระดับราบเรียบไปทั่วกัน ไมมีระลอก
คลื่นปรากฏอยูเลย ฉนั้น.
       รวมความแลว อปุธวิเิวก นีจ้ะเกดิอยางสมบรูณมัน่คง
ไดเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับสัมมาสมาธิฌานที่ ๔ เพียงอยาง
เดียว ถาจิตไมรูจักฐานที่ตั้งสติ หรือลืมทางที่จะยกจิตเขาสู
ฐานที่ตั้งสติเสียแลว กายก็จะยังไมสงบ และอุปธิก็ยังไม
สงบลงไดเลย เพราะจิตยังคงแลบออกจากฐานที่ตั้งสติ ไป
วุนวายอยูกับเรื่องที่เขามารบกวนตามธรรมชาติตลอดไป.
       ความสงบสงดัทัง้ ๓ ประการนี ้ จะเปนปจจยัสงเสรมิ
กันใหมีพลังมากขึ้นโดยลำดับ กลาวคือ
ถากายสงบ จิตจึงจะสงบตามได
ถาจิตสงบ อุปธิก็ยอมสงบ เพราะรูจักวิธีสลัดความยินดี-
ยินรายออกไปไดมากขึ้น ตามลำดับ.
      ดังนั้น  ผูปฏิบัติจึงตองฝกวิธีเพิกอารมณทั้งหลายให
ชำนาญทกุขณะจติ จนถงึขัน้ทีว่า ถามสีิง่ใดมากระทบ กใ็ห
เปนสกัแตวากระทบเทานัน้ ( คอืรแูลวละเรือ่งทีร่อูอกไปทนั
ที ) ความสงบสงัด( อุปธิวิเวก )ยอมเกิดขึ้นโดยสมบูรณ
ตลอดไป.

๑๒๔

สมาธิ



สมาธิ

ปติและสุข
     ปตแิละสขุ เปนนามธรรมทีเ่กดิทางใจของบคุคลตางๆ
ได ๒ กรณ ีคอื
     ๑.เกดิขึน้แกบคุคลทีร่บัรอูารมณฝายกศุลอนัประทบัใจ
ทีเ่ขามาทางตา ห ูจมกู ลิน้ และกายสมัผสั อยางหนึง่.
      ๒.เกดิขึน้แกบคุคลผรูวมจติเปนสมาธไิดสำเรจ็ เพราะ
เพิกอารมณที่นารักใครออกไปอยางหมดสิ้น จนรูสึกเบา
กาย เบาจติใจ อกีอยางหนึง่.
     สำหรับขอ ๒ นี้ สามารถกลาวใหชัดเจนยิ่งขึ้นไดอีก
ดงันี ้คอื ความรสูกึเบากาย เบาจติใจหรอือิม่ใจ ทีเ่รยีกวา ปต ิ
กบัความรสูกึพอใจ สบายใจ ยนิดเีพลดิเพลนิใจ ทีเ่รยีกวาสขุ
เกิดขึ้นมาพรอมๆกัน หลังจากที่ไดสลัดความกระสับกระ
สายจากการรับรูอารมณตางๆอันหนักอึ้ง,ออกไปไดสำเร็จ.
       ตวัอยาง ปตแิละสขุ ทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิอานาปานสต ิ
ก็คือ ถาผูปฏิบัติสลัดอารมณเฉพาะหนาออกไปดวยการยก
จิตเขาไปตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติ แลวประคองไวไมใหแลบ
ออกไปไดสำเรจ็ ปติยอมเกดิขึน้ทีส่วนหนึง่สวนใดของราง
กายผูปฏิบัติ เชน ทำใหรูสึกคลายกับวา มีมดหรือไรมาไต
ตอมตามรางกาย แลวกจ็ะจางหายไปอยางรวดเรว็มาก สวน
สขุนัน้จะแสดงขึน้เปนความรสูกึสบายอกสบายใจ ยนิด ีพอ
ใจ และตัง้อยนูานกวาปตมิาก และอาจแสดงออกทางสหีนา
หรือแววตาก็ไดสำหรับอารมณฝายกุศล.

๑๒๕



๑๒๖

สมาธิ

     ผูปฏิบัติควรศึกษาใหชัดเจนวา เมื่อสุขเกิดขึ้นนั้น ปติ
อาจเกิดขึ้นหรือไมเกิดดวยก็ได แลวแตวาอารมณที่กำลัง
รับรูอยูนั้นจะประทับใจมากนอยเพียงใด จิตก็จะออกไป
อยกูบัปตแิละสขุดวยความรสูกึกระเหมิใจ และภาคภมูใิจที่
ทำงานทางจติไดสำเรจ็, แทนอารมณทัง้หลายทีเ่พกิออกไป
เหลานั้น.
๑.ปติและสุขที่เกิดขึ้นจากอารมณฝายกุศล
     ในขอที่ ๑ ขางตนนี้ เราจะพบเห็นไดไมนอยวาปติได
เกดิขึน้แกบดิา-มารดา,วงศญาต ิทีไ่ดจดังานบวชพระใหแก
บุตรชายของตน เมื่อวันบวช พรอมกับความสุขใจอันมาก
มายทวมทับจิตใจอยางที่ไมเคยพบมาในชีวิตประจำวันเลย
ถึงกับน้ำตาแหงปติไหลพรากทีเดียว ทั้งนี้เพราะชาวพุทธ
นบัถอืกนัอยางมัน่ใจวา การบวชพระใหบตุรเทากบัไดฝาก
ชีวิตจิตใจไวกับพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวนั่นเอง.
      เปนทีน่าสงัเกตวา  ปต ิและ สขุ นีจ้ะเกดิขึน้ เมือ่บดิา-
มารดา,วงศญาติ เห็นบุตรชายของตนครองผาเหลืองครบ
องคในโบสถ ซึง่แสดงใหเหน็วา ปตแิละสขุ เกดิขึน้จากการ
กระทำกุศลอันประทับใจไดสำเร็จสมความตั้งใจแตแรก.
๒.ปติและสุขเกิดขึ้นแกผูที่รวมจิตเปนสมาธิไดสำเร็จ
     ในขอที่ ๒ นี้ เปนเรื่องของการปฏิบัติสมาธิ ในระยะ
เริม่แรก ปตแิละสขุ จะเกดิขึน้พรอมกนั หลงัจากทีไ่ดสลัด



อารมณภายนอกออกไปหมดสิ้นแลว ในตอนเริ่มแรกของ
การปฏบิตันิัน้ ทัง้ ปตแิละสขุ จะเกดิขึน้พรอมกนั และรสูกึ
ไดเดนชดัมาก  แตเมือ่ระยะเวลาผานไปนานๆกจ็ะรสูกึชนิ
ทำใหรูสึกวาไมเดนชัดนัก เมื่อพลังสติเกิดมากขึ้นอีก ก็จะ
สลดัทัง้ปตแิละสขุออกไปไดดขีึน้ จนไมไดสนใจปตแิละสขุ
นั่นเอง.
         อปุมาดงัลกูคลืน่ขนาดใหญ (คอือารมณ) ในทองมหา
สมทุร ไดลดตวัหายไปๆ จนเหลอืแตระลอกน้ำขนาดเลก็อยู
ทีผ่วิน้ำ (คอืปตแิละสขุ) ซึง่จะตองระงบัใหหมดไปอยางสิน้
เชิงใหได ระดับผิวน้ำจึงจะราบเรียบถึงขีดสุดอยางแทจริง.

วิธีระงับปติและสุข

         วธิรีะงบัปตแิละสขุ ทีเ่กดิขึน้จากการทำสมาธ ิกค็อืใช
สตกิำหนดลมหายใจเขาออกใหแนบแนนมากขึน้จากทีก่ำลงั
เปนอยู เพราะจิตไดแลบออกจากฐานที่ตั้งสติไปอยูกับปติ
และสขุเสยีแลว ผปูฏบิตัจิะตองทำความรสูกึใหรลูมหายใจ
เขาออกที่กระทบฐานที่ตั้งสติใหชัดเจนตลอดเวลา จึงจะ
สลัดปติและสุข รวมทั้งมโนภาพทั้งหลายออกไปไดหมด
สิน้เชงิ กลาวคอื

๑๒๗

สมาธิ

          เมือ่ลมหายใจเขายาว    กร็ชูดัวา   ลมหายใจเขายาว
         เมือ่ลมหายใจออกยาว  กร็ชูดัวา   ลมหายใจออกยาว
หรอื  เมือ่ลมหายใจเขาสัน้    กร็ชูดัวา   ลมหายใจเขาสัน้



      เมือ่ลมหายใจออกสัน้  กร็ชูดัวา   ลมหายใจออกสัน้.

     งานปฏิบัติทางจิตเหลานี้   นับตั้งแตเริ่มอธิษฐานจิต
ปลอยวางอารมณหยาบ แลวยกจิตเขาไปตั้งที่ฐานที่ตั้งสติ
ประคองจิตไวไมใหแลบหนีออกไป เปนงานขั้นสำคัญที่ผู
ปฏบิตัจิะตองลงมอืกระทำเอง จำทางทีไ่ดเคยทำไวใหแมน
และทำใหชำนาญ จนถึงขนาดที่วา เพียงแตกำหนดลมหาย
ใจเทานัน้ จติกจ็ะนอมเขาสคูวามสงบถงึขดีสดุทนัท ีโดยไม
ตองใชเวลาเลย แมแตเพียงวินาทีเดียว.

      ดงันัน้ เมือ่ทำลมหายใจใหละเอยีดไดถงึขดีหนึง่ ปตกิ็
ด ีสขุกด็ ีความรสูกึนกึคดิกด็ ียอมดบัไปดวย จติกจ็ะสงบตวั
เปนสมาธมิากขึน้ๆ จนสงบถงึขดีสดุ, ในทีส่ดุผปูฏบิตักิจ็ะ
รูสึกเสมือนวาไมมีลมหายใจเคลื่อนไหวเลย ทั้งนี้เพราะจิต
มีพลังการปลอยวางมากที่สุดนั่นเอง.

     ผูปฏิบัติจะตองศึกษาวิธีทำลมหายใจซึ่งหยาบ, ใหละ
เอียดและใหละเอียดยิ่งขึ้นตามลำดับตอไปดวย เพราะเมื่อ
ลมหายใจหยาบ ความรูสึกนึกคิดก็หยาบ เมื่อลมหายใจละ
เอียด ความรูสึกนึกคิดก็ยอมละเอียดตามไปดวย.

การเกิดขึ้นของปติและสุขในขณะสุดทายของชีวิต

        จากทีไ่ดกลาวมาแลวนี ้เราจะเหน็วาปตแิละสขุเปนผล
จากการกระทำกิจกรรมฝายกุศล ที่ผูปฏิบัติจะตองใช ขันต ิ

๑๒๘

สมาธิ



(ความอดทน) สกัดไมใหธรรมฝายอกุศลเกิดแทรกเขามา
ถาขาดขนัตเิสยีอยางเดยีวเทานัน้ อารมณฝายอกศุลจะแทรก
เขามาทนัท ีแตถามขีนัตสิงูเพยีงพอ อกศุลยอมไมเกดิขึน้ ป
ตแิละสขุกย็อมเกดิขึน้เปนธรรมดา ถาปตแิละสขุเกดิขึน้ใน
ขณะสดุทายแหงชวีติดวยแลว,สคุตยิอมเปนทีห่วงัไดแนนอน
     ผูปฏิบัติจึงตองคอยระวังไมใหอารมณฝายอกุศลเกิด
ขึน้ในชวีติประจำวนั โดยใชสตคิอยระลกึไวตลอดเวลา และ
รจูกัหาหรอือปุโลกนฐานลมหายใจกระทบภายในชองจมกู
ของตนไวเปนหลกัประจำใจ  แลวเพยีรพยายามบอยๆเนอืง
ๆ  ทีจ่ะยกจติเขาไปตัง้ไว ณ ฐานดงักลาวนี ้และประคองไว
ใหได ปติและสุข ก็จะเกิดตามมาเปนธรรมดา ตามวาสนา
บารมีของตน.
        ทัง้นีห้มายความวา  วติกกบัวจิาร เปนเหตปุจจยัใหเกดิ
ปตแิละสขุ,ซึง่เปนผลตามมาเอง หลงัจากทีไ่ดเพยีรประคอง
จติไว,ไมใหแลบหนอีอกไปจากฐานทีต่ัง้สตไิดสำเรจ็เทานัน้
ดงันัน้ผปูฏบิตัจิงึไมตองสนใจวาปตจิะเกดิขึน้ทีไ่หนของราง
กายหรอืเมือ่ใด  แตใหคอยเพิม่ความระมดัระวงั ควบคมุจติ
ใหรูอยูที่ฐานลมกระทบใหแนบแนนมากขึ้น โดยตอเนื่อง
ตอไปจนถงึวาระสดุทายของชวีติ คอื ลมหายใจเฮอืกสดุทาย
อารมณทีเ่ปนอกศุลยอมไมมโีอกาสสอดแทรกเขามาเลย ทำ
ใหมสีคุตเิปนทีห่วงัขางหนาเพยีงอยางเดยีวเทานัน้ ดังทีม่ผีู
กระซบิบอกผกูำลงัจะสิน้ใจทีห่วูาใหภาวนาอรหงัไวนัน่เอง

๑๒๙

สมาธิ



สมาธิ

กิจกรรมที่ทำใหปติเกิด

      กลาวโดยทัว่ไปแลว ปตแิละสขุ เปนสภาพธรรมทีเ่กดิ
หลงัจากไดทำกจิกรรมทีเ่ปนกศุล มคีณุประโยชนมากไดสำ
เรจ็ ไมวาจะเปนแคระดบัศลีธรรมหรอืระดบัปฏบิตัทิางจติก็
ตาม โดยใชโยนโิสมนสกิารประกอบคอืใชเหตผุลเปนหลกั
สำหรับลงมือกระทำกิจกรรมนั้นๆประกอบดวยจนสำเร็จ
บรบิรูณ,เปนสำคญั  ปตยิอมเกดิตามมาเองดวยเปนธรรมดา
แตถาใชอโยนิโสมนสิการ คือไมใชเหตุผลที่ถูกตอง,ฝาฝน
ความสงบสขุจนทำใหเปนอกศุล เกดิโทษแกตนและสงัคม
ขึ้นมาแลว ยอมทำใหจิตใจหดหูเศราหมอง ปติยอมไมเกิด
ขึ้นเปนธรรมดา.
     สรุปความแลว ปติและสุข เปนธรรมฝายกุศล ที่เกิด
รวมกับกิจกรรมฝายกุศลเทานั้น .

 ตัวอยางกิจกรรมที่ทำใหเกิดปติและสุข

๑. เพิกจิตออก ไมคิดละเมิดศีลที่ปรากฏเฉพาะหนาได.
๒.ยกจิตออกจากเรื่องที่กำลังนึกคิด ไปตั้งที่ฐานที่ตั้งสติได.
๓.ยกจิตไปตั้งที่ฐานที่ตั้งสติแลว,ประคองไวไมใหแลบได.
๔.เมื่อกระทบกับอารมณใดๆแลว ทำจิตใหตั้งมั่นคงได.
๕.กำหนดรูวาอารมณและความรูสึกที่เกิดตามมาเปนทุกข.
๖.ควบคุมจิตไมใหแลนออกจากฐาน,ไปรับอารมณได.
๗.เปลี่ยนความคิดถึงอารมณไปคิดถึงลมหายใจไดสำเร็จ.

๑๓๐



๑๓๑

สมาธิ

๘.รกัษาจติใหอยใูนสภาพทีผ่องใสในทามกลางอารมณได.
๙.จำวิธีละนิวรณไดอยางแมนยำ,เมื่อกระทบกับอารมณ.
เหลานี้ เปนกิจกรรมทางจิตที่ทำใหเกิดปติและสุขทั้งสิ้น.
       นอกจากนี ้ปตแิละสขุยงัเกดิขึน้ทางอืน่ไดอกีหลายทาง
ไมเฉพาะแตผูที่ปฏิบัติสมาธิเทานั้น คนที่มีอุปนิสัยชอบทำ
บุญ ทำทาน มีเมตตากรุณาตอบุคคลอื่นและสัตวทั้งหลาย
คนทีร่กัษาศลีไวไดเมือ่อยตูอสถานการณเฉพาะหนา นกึถงึ
กศุลกรรมทีไ่ดเคยทำมาแตกอน นกึถงึพธิกีรรมทางศาสนา
ไดเหน็พระสงฆ เจดยี โบสถ วหิาร เหลานี ้เปนตน ปตแิละ
สุขก็เกิดขึ้นไดเชนเดียวกัน
       ปตเิปนสงัขารขนัธ  สขุเปนเวทนาขนัธ  ซึง่จะเกดิรวม
กันเสมอ.

ปติเปนสภาพธรรมแกงวงและชวยใหจิตเปนสมาธิ

       ปตเิปนปจจยัสำคญัทีท่ำใหจติเปนสมาธ ิ  ผทูีล่งมอืปฏิ
บัติสมาธิแลว ชอบงวงบอยๆนั้น เกิดจากเผลอปลอยใหจิต
ตกภวงัค ไมบรหิารจติตามสมควร จงึงวง มทีางทีจ่ะแกได
โดยการยกจิตเขาไปตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติทันทีพรอมกับประ
คองไวดวยอบุายอนัแยบคาย ทีจ่ะไมใหจติแลบหนอีอกไป
ถาจิตแลบครั้งใด ก็ใหยกกลับมายังฐานที่ตั้งสติอีกทุกครั้ง
จนกวาจติจะเชือ่งเขาๆและไมแลบตอไปอกี เมือ่ทำไดดงันี้
สำเรจ็ ปตกิจ็ะเกดิขึน้ ความงวงกจ็ะหายไป   และจติกจ็ะเปน



๑๓๒

สมาธิ

ชนิดของปติ

        ผทูีไ่ดศกึษาคมัภรีวสิทุธมิรรค จะเหน็วาพระพทุธโฆ
ษาจารยไดบรรยายแบงแยกลักษณะของปติไว ๕ ประการ
ซึง่เกดิจากกจิกรรมฝายกศุลตามธรรมดา กบัฝายปฏบิตัทิาง
จติ ดงัตอไปนี้
๑.ขทุทกาปต ิ   คอื ปตเิลก็นอย หรอืปตอิยางเบา ซึง่ทำให
ขนลกุแลวกด็บัไป,ไมเกดิขึน้อกี บางทกีท็ำใหขนหวัลกุ ใจ
สั่น ตัวหนักก็ได.

๒.ขณกิาปต ิ   คอื ปตทิีเ่กดิขึน้บอยๆชัว่ขณะ แลวกห็ายไป
ดงัฟาแลบ มกัเกดิขึน้ตามรางกาย เชน ทำใหตาเหน็แสงดงั
ฟาแลบเปนประกาย เนื้อเตนเอ็นกระตุก รูสึกเหมือนมี
แมลงมาไต ใจสั่นหวั่นไหว.

๓.โอกกนันกิาปติ  คอื ปตทิีก่าวลงสรูางกาย ทำใหกายกระ
เพือ่ม หวัน่ไหว สัน่ระรวั คลายๆกบันัง่เรอืในกระแสน้ำวน
เกดิคลายลมพดัหวัอก หวัไหล ทองนอย หรอืพดัไปทัว่ราง
กาย หรือพัดวาบดังไฟลุก.

สมาธทินัท ีจากฌาน๑, ฌาน๒, ฌาน๓ และฌาน๔ อนัเปน
สภาวะที่สงบถึงขีดสุด หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา ความ
กระเพือ่มของจติไดลดนอยลงตามลำดบั จนสงบราบคาบที่
ฌาน ๔ ก็ไดเชนกัน.



๑๓๓

สมาธิ

นิมิตในขณะปฏิบัติสมาธิ (อารมณทางใจ)

       กอนอืน่ ผศูกึษาและปฏบิตัสิมาธ ิจะตองจำไววา วตัถุ
ประสงคของการปฏิบัติสมาธิก็คือ ตองสลัดอารมณทั้ง
หลาย ออกไปจากจติใหหมดสิน้ จนไมเหลอืไวใหปรงุแตง
จิต, ใหแสดงความยินดียินรายอีกตอไป ที่เรียกวาเปนนิมิต
หมายของจิต หรืออารมณทางใจ, นั่นเอง.
     นิมิตเหลานี้เกิดขึ้นคูกับลมหายใจเขาออก เพราะสติ
ยงัมกีำลงัออนอย ูทำใหจติแลบออกไปสรางมโนภาพตางๆ
ขึน้ รวมทัง้ ปตแิละสขุ ทีไ่ดบรรยายมาแลวดวย.

๔.อพุเพง็คาปติ คอื ปตทิีม่กีำลงัมาก บางทกีท็ำใหตวัลอย
ขึ้นไปในอากาศ ทำใหเนื้อตัวหว่ันไหว เกิดเตนเหยงๆแลว
ลกุขึน้วิง่ไป เกดิรอนทัว่ตวัและสนัหลงั ศรีษะ สะเอว ทอง
นอย เกิดแสบรอนเปนไอขึ้นทั่วตัว ปวดทอง ปวดนองดัง
เปนบิด กายเบาและดูสูงขึ้น หนักแขงหนักขาบั้นเอวและ
ศีรษะคลายจะจับไข  เกิดเปนสมาธิขึ้น.
๕.ผรณาปติ   คือ ปติที่แผไปทั่วกาย เกิดในจักษุทวาร ทำ
ใหดูสูงและใหญขึ้น เนื้อตัวเย็นดังแชน้ำ คันยิบๆแย็บๆ
เหมือนมีไรมาไต เปนดังประกายไฟพุงออกจากกระบอก
ตา กายเบาดุจนั่งนอนเหนือสำลี หนาวตัวสั่นตัวงอ หนัก
หางตา ดุจอาบน้ำในฤดูหนาว บางทีก็กายอุนเปนไอขึ้น
หรือกายเย็นซาบซาทั่วตัว.



สมาธิ

ลกัษณะของนมิติ

         > นมิติทีจ่ติสรางขึน้นัน้  สวนมากจะเหน็เปนรปูราง
หรือภาพ หรืออาจจะเกิดเปนกลิ่น สี แสงสวาง ซึ่งเคยพบ
ปะมาในอดตีกไ็ด หรอือาจจะเปนรปูผ ีปศาจ ยกัษมารอะไร
ก็ได ซึ่งจิตนึกคิดสรางขึ้นเองเปนมโนภาพเทานั้น จึงไม
อาจทำรายรางกายผปูฏบิตัใิหเปนอนัตรายไดเลย แตถาผปูฏิ
บัติกลัวขึ้นมาเอง โดยไมรูความจริงแลว ยอมเสียขวัญได
และถาหากคมุสตไิวไมได ทำใหลกุขึน้วิง่หนแีลว กอ็าจเปน
บาไปไดเหมือนกัน.
      โปรดจำไวใหมั่นใจวา สิ่งที่เห็นเปนนิมิตตางๆนั้น
ตวัผปูฏบิตัเิองสรางขึน้ทัง้สิน้ ไมใชผใูดมาสรางเลย  ดงันัน้
วิธีแกนิมิตเหลานั้นใหหมดไป ก็คือ รีบยกจิตกลับไปตั้ง
และประคองใหมั่นคง ณ ฐานที่ตั้งสติใหไดทันที นิมิตทั้ง
หมดจะหายวบัไปดวยอำนาจสตทิีเ่กดิขึน้  และทำใหสมาธิ
กาวหนา สงบมากตามลำดับไปทันทีดวย.
        สาเหตอุืน่ทีท่ำใหเกดินมิติทางใจเชนนี ้กค็อื ผปูฏบิตัิ
ที่ไมไดศึกษาเรื่องสมาธิใหถูกตองวา ตนมีหนาที่สนใจอยู
ในขณะปฏบิตัเิพยีงอยางเดยีวเทานัน้ คอืสรางสตใิหเกดิขึน้
ที่ฐานที่ตั้งสติที่ไดอุปโลกนไว แตดวยความรูเทาไมถึง
การณ ผปูฏบิตัเิองกลบัไปอธษิฐานจติ ตัง้ความปรารถนาขอ
เหน็นมิติอยางนัน้อยางนี ้กอนลงมอืปฏบิตั ิเชน ขอเหน็นรก
เห็นสวรรค เปนตน.

๑๓๔



๑๓๕

สมาธิ

      พอลงมอืปฏบิตัจิรงิ  จติซึง่มแีนวโนมจะสรางนมิติอยู
เดมิแลว กจ็ะถกูชีน้ำใหนอมไปสรางนรก สวรรค ใหเหน็ได
ทำใหผปูฏบิตัหิลงผดิออกไปอกีวา การปฏบิตัธิรรมของตน
กาวหนาแลว ทั้งๆที่ตนเองไมมีพลังสติควบคุมไวใหสงบ
จิตก็เลยไดโอกาสสรางนิมิตใหเห็นเปนภาพปราสาท พระ
ราชวัง ภูเขา ทุงหญา ดอกไมที่มีสีสรรค และทิวทัศนสวย
สดงดงาม.
     ทำใหผูปฏิบัติหลงทางออกไปเพลิดเพลิน ติดอยูกับ
นิมิตเหลานี้ และปฏิบัติไมกาวหนา เพราะไมไดสลัดนิมิต
ทางใจเหลานี้ทิ้งเสีย,เทานั้น.
     ถาสลัดนิมิตทางใจทิ้งเสียไดอยางสิ้นเชิงแลว ก็ยอม
พบจติตวัใน อชฌฺตตฺ ํสมย ํจติตฺ ํ  ทีส่งบถงึขดีสดุตามสภาพ
เดิมที่แทจริงได.

       สมาธ ึภกิขฺเว ภาเวถ สมาหโิต ยถาภตู ํปชานาติ
       ดกูอนภกิษทุัง้หลาย จงยงัสมาธใิหเกดิขึน้เถดิ
   ผทูีม่จีติตัง้มัน่แลว ยอมรเูหน็ตามความเปนจรงิ ดงันี้



๑๓๖

สมาธิ

สุญญตวิโมกข

         ทัง้นี้มไิดหมายความวาจติหายไปหรอืไมมตีวัตน แต
ประการใด สภาวะดังกลาวนี้ จะตองเกิดขึ้นจากความพาก
เพยีรฝกฝนปฏบิตัสิมัมาสมาธ ิ เพือ่ใหจติบรรลถุงึฌานที ่๔
มใิชนกึเอาเองลอยๆ กจ็ะบรรลถุงึสภาวะเชนนีไ้ด  ( จติไม
เคยดับตายหายสูญไปไหนเลย ).

         เราเรยีกสภาวะทีจ่ติวางจากอารมณทัง้ปวงวา สญุญตา
และเรยีกจติวาพนจากการถกูอารมณปรงุแตงเปน วโิมกข   คอื

       เมือ่ไดปฏบิตั ิสมัมาสมาธ ิจนถงึฌานที ่๔ แลว จติมี
พลังสามารถแยกตัวออกจากอารมณ และอาการของจิตที่
เนื่องดวยอารมณไดอยางสิ้นเชิง และเปนคนละสวน.
        จนสามารถปฏเิสธอารมณ และ อาการของจติทีเ่นือ่ง
ดวยอารมณทัง้ปวงวา  ไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ   เปนทกุข (ทกุขฺ)ํ
ไมใชสภาพเดิมของตนเอง (อนตฺตา) โดยปราศจากความ
สงสัย.
          อารมณและอาการของจติทีเ่นือ่งดวยอารมณ กด็บัไป
หมดสิน้ คงมแีตสภาวะของจติทีร่อูยวูาวางจากอารมณ และ
ไมมนีมิติหมายอนัใดเหลอือย ูทีจ่ะทำใหยดึถอือารมณ และ
อาการของจิตที่เนื่องดวยอารมณวาเปนสภาพเดิมของตน
เอง (อตัตา) อีกตอไป, เทานัน้.



๑๓๗

สมาธิ

๑.อนมิติตวโิมกข  พนจากนมิติหมายทีเ่หน็วาอารมณเทีย่ง.
๒.อปัปณหิติวโิมกข พนจากการเขาไปมทีีต่ัง้วาอารมณเปนสขุ.
๓.สญุญตวโิมกข  พนจากการเหน็วา อารมณเปนอตัตา.

        จติทีบ่รรลถุงึสภาวะสญุญตานี ้เปนสภาพเดมิของตน
เองทีม่พีลงั เปนจติทีค่วรแกการงาน (กมมฺนโิย จติตฺ)ํ ตางๆ
และเปนสภาพที่ไมมีการดับตายหายสูญไปไหน กลาวคือ
รูอยูทุกกาลสมัย ประตูทุคติยอมปดตายสำหรับผูปฏิบัติ
และรักษาไวได จึงดีกวาผูที่สนใจสรางแตถาวรวัตถุหลาย
รอยเทา สตขิองผปูฏบิตัสิมัมาสมาธยิอมมัน่คง วองไว และ
ไมหลงลืมอะไรงายๆ สภาพหลงๆลืมๆในวัยสูงอายุยอม
ไมปรากฏ ผทูีก่ำลงัศกึษาเลาเรยีนอย ูกจ็ะมคีวามทรงจำใน
วิชาความรูไดดีอยางยิ่ง.
        ผทูีอ่านตำรามาอยางเดยีว  ยอมคดิเอาเองวา  สภาวะ
สญุญตานี ้วางๆไมมตีวัตน-สตัว-บคุคล-เรา-เขา อยเูลย ผทูี่
นกึคดิเองเชนนี ้ยอมไมรจูกัสภาพเดมิของตนเองเพราะขาด
ความเฉลยีวใจ  อปุมาดัง่การใชคนโง ใหเขาไปตรวจดหูอง
โถงหองหนึง่ทีไ่มมใีครอยทูีน่ัน่ ในขณะนัน้วามคีนอยหูรอื
ไม คนโงคนนั้นก็ยอมบอกผูใชใหเขาไปดูอยางหนาตาเฉย
วา ไมมคีนอยใูนหองโถงเลยสกัคน คนทีโ่งดวยกนักพ็ากนั
เชือ่วาเปนความจรงิ แตผมูสีตปิญญายอมไมเชือ่คำบอกเลา
อันนั้น.



๑๓๘

สมาธิ

         เพราะคนเขาไปดนูัน้ลมืนบัตวัเองวา ตวัเองกค็อืคนที่
อยูในหองโถงดวยเหมือนกัน ขอนี้ฉันใด.
      จิตที่บรรลุถึงสภาวะสุญญตาแลว โดยเฉพาะในขณะ
ที่ดำรงอยูในสภาวะนี้เทานั้น  ที่ไมแสดงความติดของ
อารมณ เพราะมพีลงัสลดัอารมณตางๆออกหมดชัว่ขณะ แต
ถาสภาวะเชนนี้เสื่อมไปเสีย จิตดวงนี้แหละที่เปนสัตว-
บุคคล ที่ติดของอยูในอารมณ ดังนั้น จิตผูบรรลุสภาวะ
สญุญตา นีแ้หละยงัเปนสตัว-บคุคล เพราะ เปนเพยีงฌานที่
๔ เทานัน้ ดวยเหตนุี ้ผทูีอ่านตำรามาอยางเดยีว แลวคดิเอา
เองวา ไมมีสัตว-บุคคล-ตัวตน-เรา-เขา จึงลืมนับตัวเองวา
เปนสตัว-บคุคล และกลายเปนผทูีเ่หน็ผดิจากความเปนจรงิ
ไป ขอนีก้ฉ็นันัน้ นัน่คอื จติกค็อื สตัวบคุคล จนกวาจะยางเขาสนูโิรธ.
      กลาวตามขอเท็จจริงแลว    สภาวะของจิตที่ติดของ
อารมณทั้งปวงที่ทยอยเขามากระทบโดยลำดับนั้น เปน
สภาวะทีไ่ดสัง่สมมาตลอดเวลาในอดตีอนัยาวนานแลว  ถา
ไมพากเพียรรักษาสภาวะสุญญตานี้ไว จิตยอมปรุงแตงไป
ตามอารมณเหลานั้นอยางไมมีปญหา ดังนั้น จึงตองพาก
เพียรปฏิบัติสัมมาสมาธิใหชำนาญ เพื่อจำทางเดินของจิต
ใหเขาสมาธิถึงสุญญตวิหารใหไดอยางแมนยำ. จิตที่บรรลุ
ถึงสภาวะสุญญตา แยกตัวออกจากอารมณทั้งปวงดวยอำ
นาจสัมมาสมาธิ จัดเปนเจโตวิมุตติ คือเขาสูเขตติดตอระ
หวางโลกยีะกบัโลกตุตระ (ซึง่ฝายพระอภธิรรม เรยีกวา โคตรภ)ู.



              ถาหากปฏบิตัติอไปอกีดวยความพากเพยีรและเตม็ไป
ดวยสติสัมปชัญญะแลว สัมมาสังกัปปะซึ่งเปนมรรคองค
สดุทาย กย็อมทำหนาทีป่ลอยวางอารมณและอาการของจติ
ที่เนื่องดวยอารมณที่เขามากระทบเฉพาะหนา ตามลำดับ
จัดเปน ปญญาวิมุตติ ในพระศาสนา.

อัญญาวิโมกข

(จิตหลุดพนเพราะรูจักอารมณตามความเปนจริง)

       เมือ่ผปูฏบิตัสิมัมาสมาธ ิพากเพยีรปฏบิตั ิจนจติสงบ
ถงึขดีสดุ ( ทีฌ่าน ๔ ) สามารถปลอยวางอารมณตางๆ ออก
ไปไดอยางคลองแคลวทนัการ กอนทีจ่ะถกูอารมณปรงุแตง
ใหเสียคุณภาพอันประภัสสรผองใสไปไดตลอดเวลา เปน
จติทีต่ัง้มัน่ (อเนโฺช) อยไูดโดยลำพงัตนเอง ไมตองพึง่พา
อารมณหรือสิ่งอื่นที่อยูภายนอก เรียกอีกอยางวา จิตหลุด
พน เพราะรูจักอารมณตามความเปนจริง (อัญญาวิโมกข)
เขาถึงสภาพเดิมของตนเองอันไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ และ
ไมตาย ซึ่งเรียกวา รูจักอริยสัจ ๔ ดวยปญญาอันชอบ.
       อนัเปนนมิติหมายวาไดยางเขาสสูภาวะของจติทีเ่ปน
ผนืเดยีวกบัพระพทุธ พระธรรม พระสงฆแลว จติหลดุพน
นี้ เปนเปาหมายของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้
ซึง่พระสมัมาสมัพทุธเจาทรงเรยีกสภาพจติเชนนีว้า ถงึพระ
นิพพาน นั่นเอง.

สมาธิ

๑๓๙



         ผปูฏบิตัจิะตองจำทางเดนิของจติใหแมนยำและพรอม
ทีจ่ะเขาถงึภาวะทีจ่ติสงบถงึขดีสดุไดอกี ทกุขณะทีม่อีารมณ
เขามากระทบ โดยผปูฏบิตัติองมคีวามชำนาญในการทำลม
หายใจใหละเอียดประณีตอยูเสมอ กลาวคือ
      มสีตติามรตูามเหน็ลมหายใจ  จนเปนอนัหนึง่อนัเดยีว
กับลมหายใจของตนเองอยางไมขาดสาย ไมเปดโอกาสให
อารมณเขาปรงุแตงจติไดเลย เมือ่จะทำกจิการทางกาย ทาง
วาจา หรอืนกึคดิทางใจ อยางใดกต็าม และเมือ่เสรจ็กจิการ
งาน กน็ำจติกลบัเขาสวูหิารธรรมอนัสงบ ดวยการทำลมให
ละเอียดประณีตขึ้น จนเปนจิตหลุดพนไดอยางคลองแคลว
ไดโดยไมมีปญหาอะไร เพราะรูจักทางเดินของจิตดีแลว.
      หรอือาจกลาวไดวา จติหลดุพนนี ้ เปนจติทีม่พีลงัประ
หารกเิลสใหดบัไปหมดสิน้ และสามารถควบคมุความรสูกึ
นึกคิดมิใหเปนพิษเปนภัยแกสังคมได จนนามกายหรือ
โอปปาตกิะ หรอืทีเ่รยีกวา  กายทพิย   หมดกำลงัถงึขัน้แตก
แยกออกอยางสิ้นเชิง  และไมสามารถสรางภพ สรางชาติ
สรางทกุข ใหแกตวัเองตอไปอกีแลวดวย.
         ผปูฏบิตัจิะตองทำและจำใหแมนทกุขณะตลอดชวีติ มิ
ใชวาพอเลิกปฏิบัติในครั้งหนึ่งๆแลวก็เลิกกันอยางสิ้นเชิง
และพอจะปฏิบัติอีก ก็ตองเริ่มตนกันอีกทุกครั้ง ดังที่กำลัง
ปฏิบัติกันอยูในปจจุบันนี้ ซึ่งจะทำใหการปฏิบัติไมกาว
หนา คือ ไมทันอารมณที่เขามากระทบเฉพาะหนา.
สมาธิ

๑๔๐



             เราเรยีกจติทีไ่มกระเพือ่มไหวหรอืไมซดัสายหวัน่ไหว
ไปตามอารมณวา สมาธิ
      และเรียกจิตที่สามารถปลอยวางอารมณออกไปเสีย
ไดวาปญญา ซึ่งจะมีพลังมากหรือนอย ยอมแลวแตความ
คลองแคลวที่ฝกมา.

สมาธิ

๑๔๑

         มพีทุธพจนทีม่าใน จฬูนเิทศ ขอ๔๔๕ ขทุทกนกิาย แหงพระ
สตูร เลม ๓๐  ตรสัไวดงันี ้คอื:
       “อเุปกขฺา สต ิสงสฺทุธฺ ํธมมฺตกกฺ ปเุรชว ํอญฺาวโิมกขฺํ
ส ํพรฺมู ิอวชิชฺายปปฺเภทน ํแปลวา เมือ่มคีวามวางเฉย สตบิริ
สทุธิด์แีลว จงตรกึถงึธรรม (อารมณ) ทีจ่ะมมีาขางหนา เรา
กลาววา นั่นเปนเครื่องทำลายอวิชชา”.
         หมายความวา ตัง้แตรวูธิทีำใหจติหลดุพนจากอารมณ
ไดแลว ตอจากนี้ไปเปนเรื่องของการใชปญญาที่ไดรับการ
อบรมใหมีขึ้นแลวจากการปฏิบัติสมาธิ ที่จะปลอยวางอา
รมณทั้งหลายกับความยินดียินรายที่เกิดขึ้นใหไดทุกขณะ
เทานั้น ไมวาจะผานเขามาสูจิตทางหนึ่งทางใดก็ตาม เพียง
แตรูแลวก็วางเฉยเปนอุเบกขา จิตก็ยอมสงบตามตลอดไป
ทุกอารมณ เมื่อทำเชนนี้แลว อารมณและอาการของจิตทั้ง
หลายที่ทำใหจิตกระเพื่อมไหวยอมดับไปเองเปนธรรมดา.
          อนึง่ ผปูฏบิตัพิงึสงัเกตวา สมาธ ิกบั ปญญา นี ้จะเปน
อญัญะมญัญะปจจยัซึง่กนัและกนั(คอืตางกอ็าศยักนัเกดิขึน้)เสมอ



สมาธิ

๑๔๒

ความสับสนในการใชปญญาตัดอารมณโดยฉับพลัน

     ในการสนทนาธรรมในที่ตางๆหลายแหง เชนในพระ
อภธิรรมกด็ ีลทัธฮิวงโปกด็ ีลทัธเิวยหลางกด็ ีในสำนกัปฏิ
บัติสมาธิวิปสสนาหลายๆแหงก็ดี ที่กลาวกันวา สมาธิเปน
เรื่องที่ไมจำเปนตองปฏิบัติใหเสียเวลาออมคอม สูปฏิบัติวิ
ปสสนาโดยตรงหรอืใชปญญาตดัอารมณฉบัพลนัไมได,นัน้

        ขออธบิายใหชดัเจนไว ณ ตรงนีว้า พระสมัมาสมัพทุธ
เจาไดทรงบญัญตัวิธิปีลอยวางอารมณเพือ่ใหพนทกุขไว คอื
ศลี สมาธ ิปญญา สำหรบัใหชาวพทุธไดถอืปฏบิตัติามเสดจ็
รวม ๓ ประการนี้ จะขาดการปฏิบัติขอหนึ่งขอใดเสียนั้น
ยอมไมไดเลย.

      ดงันัน้ ผทูีเ่หน็วาสมาธไิมจำเปน ยอมกลาวดวยความ
เขาใจผิดที่ไปรูเห็นการปฏิบัติปลอยวางอารมณแบบฉับ
พลนัของลทัธเิวยหลาง หรอืลทัธฮิวงโป หรอืสำนกัปฏบิตัิ
ธรรมตางๆทีผ่านการปฏบิตัสิมาธมิาจนชำนาญเปนวสแีลว
แตไมไดเหน็ขณะทีเ่ขากำลงัปฏบิตัสิมาธอิยางขมกัเขมน ก็
เลยเหมาเอาวา สามารถปฏิบัติโดยวิธีใชปญญาแบบฉับ
พลันได จึงละเวนการปฏิบัติสมาธิเสีย,อยางนาเสียดาย ซึ่ง
ยอมสงผลใหการปฏิบัติธรรมลมเหลวในที่สุด.



๑๔๓

สมาธิ

การนำผลของการปฏิบัติสมาธิไปใช (วิปสสนา)

        คำวา วปิสสนา เปนคำทีม่กีารใชกนัอยางกวางขวาง
ในปจจุบัน วิปสสนาก็คือ การนำผลของการปฏิบัติสมาธิ
มาใช  หรอืกค็อืการปฏบิตัใินขัน้ปญญาสกิขา ซึง่ตองอยบูน
พืน้ฐานของสมาธ ิแตละไวในฐานทีเ่ขาใจ และไมกลาวซ้ำ
ถึงวิธีปฏิบัติสมาธิอีก หมายความวา

       ในการฝกปฏิบัติสมาธินั้น ผูปฏิบัติตองปลอยวางอา
รมณและอาการของจิตที่เนื่องดวยอารมณออกไปจนหมด
สิน้ จติจงึจะสงบ ดงันัน้ ถายิง่ฝกใหมากขึน้แลว ผปูฏบิตักิ็
ยอมสัง่สมความคลองแคลวในการปลอยวางอารมณและอา
การของจิตที่เนื่องดวยอารมณ ไดมากขึ้นตามลำดับ เชน
เดียวกันดวย.

       สวนการฝกปฏิบัติวิปสสนา หรือ การปฏิบัติในขั้น
ปญญานัน้ ผปูฏบิตัเิพยีงแตนำความคลองแคลวทีฝ่กไวแลว
เอามาใชปลอยวางอารมณทีเ่ขามากระทบทางตา ห ูจมกู ลิน้
กาย รวม ๕ ทาง และทำใหจติสงบตัง้มัน่เปนสมาธ ิเชนเดยีว
กับขณะที่ฝกปฏิบัติสมาธิกอนหนานี้เหมือนกัน.



สมาธิ

๑๔๔

วิปสสนาขึ้นอยูกับการกำหนดนิมิตแหงจิตไดเร็ว

      คำวา“กำหนดนมิติ”(ทีห่มาย) กค็อืการยกจติขึน้เพงดู
ตดิตามดเูนอืงๆ ณ ฐานทีต่ัง้สตทิีไ่ดอปุโลกนไว จนชำนาญ
คลองแคลว ดงัทีเ่รยีกวา สมาปชชนวส ีนัน่เอง.
      คำวา“กำหนดนมิติ(ทีห่มาย)แหงจติไดเรว็”กค็อืสราง
ความชำนาญคลองแคลวที่จะสลัดเรื่องราว(อารมณ) ตางๆ
ออกไป โดยการยกจติของตนใหตัง้มัน่เปนสมาธ ิณ ฐานที่
ตั้งสติโดยไมเสียเวลาเลย.

         หมายความวา  พอตรสัพระคาถาเสรจ็ พระองคกท็รง
นำจติใหตัง้มัน่เปนสมาธไิดอยางเดยีวกบักอนทีจ่ะตรสัพระ
คาถานั้นทันที ดวยความคลองแคลวเปน วสี.

       “ดกูอนภกิษทุัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ เปนบณัฑติ
เปนผูฉลาด  เปนผูเฉียบแหลม เมื่อไดติดตามดูกายในกาย
ดเูวทนาในเวทนา ดจูติในจติ ดธูรรมในธรรมทัง้หลาย เปน
ผมูคีวามเพยีรเผากเิลส มสีต ิสมัปชญัญะ กำจดัอภชิฌาและ

        พระองคยงัไดตรสัตอไปอกีวา

       ดงัทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจาไดตรสักบัอคัคเิวสนะวา
     “ดูกอนอัคคิเวสนะ กอนหนานี้ จิตของเราตั้งอยูใน
สมาธินิมิตอะไร เมื่อเรากลาวคาถานี้จบ เราก็สามารถตั้ง
มั่นอยูในสมาธินิมิตนั้นไดทันที”.



๑๔๕

สมาธิ

       ขอนีเ้ปนเพราะเหตใุด
      ภิกษุทั้งหลาย ขอนี้เปนเพราะ ภิกษุนั้นเปนบัณฑิต
ฉลาด เฉียบแหลม กำหนดนิมิตแหงจิตของตนได”.
       จากพทุธดำรสัขางตน เราจะเหน็วา การกำหนดนมิติ
แหงจติเปนเปาหมายสำคญัทีส่ดุ ทีผ่ปูฏบิตัวิปิสสนาจะตอง
ทำใหเกดิขึน้อยางคลองแคลวทกุขณะ กลาวคอืยกจติเขาไป
ตัง้ไว ณ จดุหมายทีไ่ดอปุโลกนไวโดยเรว็ และประคองไม
ใหแลบหนีออกไปสูอารมณใดๆไดอีก.

       สำหรบักรณขีองผปูฏบิตั ิอานาปานสต ิกค็อื เปลีย่น
จากอารมณหรือเรื่องราวเฉพาะหนา ไปเพงดูลมหายใจเขา
ออกแทน และคอยระวงัไมใหจติแลบกลบัคนืไปสเูรือ่งนัน้
ๆหรือเรื่องที่จะนึกคิดอยางอื่นไดอีก.

       ความจริงมีอยูวา ถาสามารถประคองจิตใหรูชัดอยูที่
ลมหายใจเขาออก ณ จดุลมกระทบกบัชองจมกูแลว เรือ่งที่
สลดัทิง้ไปหรอืมโนภาพอืน่ใด จะเกดิแทรกเขามาไมไดเลย

      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เปนบัณฑิต ฉลาด เฉียบ
แหลมนั้น ยอมไดสมาบัติอันเปนธรรมเครื่องอยูในชีวิต
ประจำวัน ยอมมีสติ สัมปชัญญะ

โทมนสัในโลกเสยีได จติของเธอยอมเปนสมาธ ิเธอยอมละ
อุปกิเลสทั้งหลายได และยอมกำหนดนิมิตแหงจิตได.



๑๔๖

สมาธิ

สมาธิที่มีโดยธรรมชาติ,ไมม ี
      กลาวตามสภาวธรรมแลว จิตนี้มีความปราดเปรียว
วองไวตอการรับอารมณมาก เพราะไดรับการสั่งสมอบรม
มาในอดีต รับอารมณอยางหนึ่งแลวก็เปลี่ยนไปรับอารมณ
อื่นตอไปตามลำดับ เพื่อแสวงหาอารมณที่ดีกวามาครอบ
ครอง ครัน้ไดรบัอารมณทีด่กีวามาแลว กต็องการเปลีย่นไป
รับอารมณที่ประณีตอื่นอีก จึงไมอาจรับอารมณอันเกาไว
ตลอดกาล จิตจึงซัดสายไปตามอารมณโดยธรรมชาติ.
      ดังนั้น ผูที่กลาววา สมาธิมีอยูแลวโดยธรรมชาติ จึง
เขาใจผิดพลาดทีเดียว.

มีพระบาลีในจิตตวรรค แหงพระธรรมบท รับรองไวดังนี้
       “ผนทฺน ํจปล ํจติตฺ ํทรุกขฺ ํทนุนฺวิารย,ํ อชุ ุกโรต ิเมธาวี
อุสุกาโร ว เตชนํ  แปลวา   ผูมีปญญายอมทำจิตที่ดิ้นรน
กลับกลอก รักษายาก หามยาก, ใหตรงได เหมือนชางศร
ดัดลูกศรใหตรงได ฉะนั้น”.
      ทั้งนี้ความหมายชัดเจนอยูในตัวแลววา จะตองพาก
เพยีรฝกจติทีด่ิน้รนกลบักลอกนี ้ใหมสีมาธขิึน้ จะนกึคดิเอา
เองวาใหจิตเปนสมาธิ หรือเขาใจวาจิตมีสมาธิอยูแลวโดย
ธรรมชาติเปนขณะๆ,ไมไดเลย.

           ํ



๑๔๗

สมาธิ

ความตั้งใจทำงาน,ไมใชสมาธิ
      ในปจจบุนั ผศูกึษาธรรมะเปนอนัมาก แยกไมออกวา
สภาวธรรมของความตั้งใจทำงาน กับ สมาธิ นั้น แตกตาง
กนัอยางไร กเ็ลยเขาใจวาเหมอืนกนั จงึเกดิความสบัสนขึน้
เปนอันมาก.

      และเมือ่เหน็วาสมาธเิปนสิง่ทีม่อียตูามธรรมชาต ิใคร
จะตั้งใจทำงานอะไรขึ้นมา หรือนั่งฟงเพลง ก็วานั่นเขามี
สมาธอิยแูลว จงึทำงานนัน้ๆสำเรจ็ หรอืฟงเพลงรเูรือ่ง ใคร
กำลังนั่งคิดฝนหวานเรื่องอะไรอยู ก็วานั่นเขามีสมาธิอยู
จึงนั่งคิดเรื่องนั้นๆอยูคนเดียวได ดังนี้เปนตน.
      ดวยความเขาใจผิดเชนนี้  จึงพากันละเลยการปฏิบัติ
สัมมาสมาธิ ทั้งนี้เพราะไมเห็นความสำคัญ.
      เมื่อไมปฏิบัติสัมมาสมาธิ จิตยอมไมมีพลังปลอยวาง
อารมณที่เขามากระทบ จึงยอมถูกปรุงแตงใหหวั่นไหวซัด
สายตามอารมณไปดวย เปนธรรมดา.

      เมื่อเห็นวา ทั้งสองอยางเหมือนกันแลว ก็เลยเขาใจ
และเหน็เลยออกไปวา เพยีงแตตัง้ใจวิง่เลนเทานัน้ กม็สีมาธิ
เชนเดียวกับสมาธิของพระสัมมาสัมพุทธเจาเหมือนกัน.



๑๔๘

สมาธหิลบัตา หรอื ลมืตา

      ในปจจุบันนี้ ไดมีความเห็นขัดแยงในหมูนักธรรมะ
เรือ่งปฏบิตัสิมาธ ิตองหลบัตา หรอื ตองลมืตา
         กลาวคอืฝายหนึง่มคีวามเหน็วา ตองลมืตาจงึจะรเูหน็
วาอะไรเปนอะไร และเกิดปญญาขึ้นได
      อีกฝายหนึ่งก็มีความเห็นวา ตองหลับตาเพื่อตัดอา
รมณที่พากันเขามาทางตาเสียกอน จึงคงปฏิบัติสมาธิ เพื่อ
ตัดความรูสึกที่เกิดจากความนึกคิดเพียงดานเดียว ทำใหจิต
สงบไดงายขึ้น.
       ในสมยัทีพ่ระพทุธองคทรงปฏบิตัสิมาธจิงกรม อยใูน
โรงกระเดือ่ง เมอืงอาตมุา และไดมสีายฟาผาชาวนาสองคน
กับโคพลิพัทสี่ตัวตาย แถวใกลๆกันนั้น ฝูงชนไดพากันมา
กราบทูลถามวา ทรงเห็นหรือไดยินฟาผาหรือไม พระองค
ไดทรงกลาวตอบวา ไมเห็นและไมไดยินทั้งๆที่ตื่นอยูและ
ความทรงจำยังดีอยู ฝูงชนเหลานั้นจึงเกิดเลื่อมใสในวิหาร
ธรรม(ทีต่ัง้ของจติ)อนัสงบของพระองควาเปนทีน่าอศัจรรย
ถงึกบักราบทลูถวายผาเนือ้ทองสงิคสีองผนืสำหรบัทรงใชดวย.
         ทัง้นีแ้สดงวา ในขณะทีท่รงปฏบิตัสิมาธจินจติสงบอยู
นั้น พระพุทธองคไดทรงหลับตาอยางมิตองสงสัย จึงไม
เห็นฟาผาชาวนาสองคนและโคพลิพัทสี่ตัวตาย ดังนั้นการ
ปฏิบัติสมาธิจึงจำเปนตองหลับตาอยางแนนอน.
สมาธิ



๑๔๙

      การที่มีผูเห็นวาเวลาปฏิบัติสมาธิตองลืมตา โดยอาง
เหตผุลวา เพือ่ใหรเูหน็อะไรๆตามทีเ่ปนจรงินัน้ สนันษิฐาน
วานาจะเกิดจากดูตำราธรรมะของเวยหลางที่ใชปญญาตัด
อารมณอยางฉบัพลนั หรอืดตูำราปญญานเิทศในคมัภรีพระ
อภิธรรมซึ่งไดละคำวาสมาธิไวในฐานที่เขาใจ เพราะได
กลาวมาอยางละเอียดกอนหนานี้แลว เพียงแตนำผลของ
การปฏิบัติสมาธินั้นไปใชตัดอารมณที่เขามาทางชองทาง
ทัง้ ๖ (ซึง่เรยีกวา วปิสสนา) ซึง่เปนขณะทีล่มืตาอย ูโดยไม
ใหจิตถูกปรุงแตงเลย,เทานั้น.
      ดงันัน้ ทีพ่ระพทุธองคทรงออกจากสมาธ ิแลวจงึสน-
ทนากบัฝงูชนขางตนนัน้ ทรงลมืตาอยางมติองสงสยั กลาว
คอื ทรงเปลีย่นจากการปฏบิตัสิมาธ ิแลวทรงตดิตอสนทนา
กบัฝงูชน โดยใชพระสตแิทนสมาธ ิเพือ่มใิหจติหวัน่ไหวไป
กับอารมณที่เกิดขึ้น.
      จงึสรปุไดวา  ในขณะทีป่ฏบิตัสิมาธนิัน้เปนขณะทีฝ่ก
ตัดอารมณทางความนึกคิดเพียงอยางเดียว จึงตองหลับตา
เพือ่ตดัอารมณชัน้นอกทีเ่ขามารวม ๕ ทางออกเสยี เพือ่ศกึ
ษาวิธีตัดอารมณชั้นในเพียงทางเดียวเทานั้น.
      แตในขณะทีใ่ชผลของการปฏบิตัสิมาธ ิคอื วปิสสนา
นั้น เปลี่ยนเปนใชสติแทนเพื่อรองรับอารมณชั้นนอกโดย
ใหจิตตั้งมั่นอยูได จึงตองลืมตาเปนธรรมดา.

สมาธิ



๑๕๐

สมาธิ

เจโตสมาธิ

      เจโตสมาธ ิหมายถงึ สมาธทิีน่ำจติใหหลดุพนจากการ
ครอบงำปรุงแตงของอารมณทั้งหลาย ดังที่ไดบรรยายมา
แลวนั่นเอง ซึ่งเปนหลักปฏิบัติที่มีอยูในพระพุทธศาสนานี้
เทานัน้ เพราะจติปลอยวางอารมณทกุชนดิออกไปโดยไมมี
นมิติหมายใดๆเหลอือยเูลย ดงันัน้จงึแตกตางจากสมาธขิอง
ศาสนาอื่นที่ฝกใหยึดอารมณที่ไดกำหนดไวใหแนบแนน
เพียงอารมณเดียวเทานั้น กลาวคือ
      สมาธใินพทุธศาสนาอบรมจติใหวางเปนสญุญตา
แตสมาธใินศาสนาอืน่อบรมจติใหยดึอารมณอนัใดอนัหนึง่
ไวใหแนบแนนเปนเอกัคคตา.

วิธีบรรลุเจโตสมาธิ

๑.อาศัยความตั้งมั่นแหงจิต คือ อยูกับฐานที่ตั้งสติ
( สมัมาสมาธ ิ)

๒.อาศัยความประกอบเนืองๆจนจำทางไดแมนยำ ชำนาญ
( วสี )

๓.มนสิการโดยชอบ คือ ทำลมหายใจประกอบดวย ไมวา
จะเขาหรอืออกจากสมาธ ิ( โยนโิสมนสกิาร )

๔.ความไมประมาท คือใชสติกำกับอยูตลอดเวลาที่ประ
กอบการงานตามหนาที่ โดยไมใหคลาดเคลื่อนออกไปอยู
ทีอ่ืน่เลย ( อปัปมาทธรรม )



สมาธ ิ

๑.สัมมาสมาธิ (จิตตั้งมั่นชอบ)

         หลกัธรรมสำคญัทีส่ดุในพระพทุธศาสนา กค็อืสมัมา
สมาธิในมรรคมีองค ๘ กลาวคือทำใหจิตสลัดอารมณและ
ความรูสึกนึกคิดตางๆออกไปอยางสิ้นเชิง เปนสัมมาสมาธิ
จิตตั้งมั่นอยูดวยตัวของตัวเอง สงบสันติถึงที่สุดเปนจิตตัว
ใน ดงัพระบาลวีา “อชฌฺตตฺ ํสมย ํจติตฺ,ํ สนตฺ ิเมวา ธคิจฉฺติ
แปลวาเมือ่ปฏบิตัเิขาถงึจติตวัในแลว ยอมเขาสคูวามสงบ”
ซึง่มสีภาวะตรงกนัขามกบัจติทีไ่มสงบ วนุวาย กระสบักระสาย
เพราะถกูอารมณครอบงำปรงุแตง กลายเปนจติทีไ่มตัง้มัน่ไป.

       สมาธิจิตหรอืจิตตั้งมั่นนี้ ยังเปนธรรมฝายโลกียะอยู
คอื ยงัถกูอรยิมรรคปรงุแตง เพือ่ใหหลดุพนจากอารมณอยู
ไดแกคำวา สม+อธิจิต=สมาธิจิต ซึ่งหมายถึงจิตอันสูงยิ่ง
ดวยคุณธรรมฝายกุศลที่พรอมจะเกิดขึ้นที่จิต ดังนั้น จึงไม
เปดโอกาสใหอกุศลเกิดขึ้นในขณะที่จิตกำลังตั้งมั่นอยูนี้.
         รวมความแลวจงึกลาวไดวา สมาธจิติเปนโลกยีธรรม
และเปนครุกุรรมฝายกศุลอกีดวย  ดงันัน้  ถาผใูดปฏบิตัไิด
และรักษาไมใหเสื่อมจนถึงวาระสุดทายแหงชีวิตแลว ก็จะ
เปนชนกกรรมนำผปูฏบิตัไิปเกดิใหมเปนพรหม กอนกรรม
ใดๆทัง้สิน้ ผรูหูลายทานกลาวตรงกนัวา สมาธทิีเ่กดิขึน้แก
ผูใดเพียงชั่วระยะเวลาชางกระดิกหูหรืองูแลบลิ้นเทานั้น ก็
สามารถชวยผูนั้นไมใหไปสูอบายภูมิไดแลว.

๑๕๑



๑๕๒

สมาธิ

          ผทูีเ่ริม่ลงมอืปฏบิตัใิหมๆ ทีย่งัไมเขาใจในเรือ่งนี ้ตาง
ก็วาเปนเรื่องยากเย็น นาเบื่อหนายที่จะตองมานั่งตอสูกับ
ความปราดเปรียวของจิตที่ชอบแลบหนีออกไปหาอารมณ
เชนนี้ ถาความตั้งใจไมเขมแข็งมั่นคง และความอดทนฝก
แยกจติออกจากอารมณมไีมสงูแลว   กม็กัจะเลกิปฏบิตัเิสยี
กลางคัน โดยอางวาไมมีบุญวาสนาบาง ยังไมถึงเวลาบาง
เพื่อที่จะไมปฏิบัติตอไป ดังนั้นจึงนับวาเปนผูพายแพอา
รมณ ตอไปอกีตามเดมิ คอืยังเปนผทูีถ่กูอารมณเขาครอบงำ
ปรุงแตงไดอยางไมมีที่สุด.
       >สวนผูที่ปฏิบัติสมาธิไดสำเร็จนั้น ยอมนับวาเปนผู
ชนะอนัยิง่ใหญในโลก ทีไ่มมผีชูนะใดเสมอเหมอืน เพราะ
ไมมีการพายแพอารมณตอไปอีก พระเจาจักรพรรดิ์ที่ทรง
ปราบขาศกึไดราบคาบมาแลวนัน้ กย็งัมโีอกาสรบแพขาศกึ
ทีไ่ดตระเตรยีมกำลงักองทพัไวดแีลว,ในภายหลงัอกีกไ็ด ดงั
นัน้ ผทูีเ่พิม่ความเพยีรพยายามฝกยกจติเขาไปตัง้ทีฐ่านทีต่ัง้
สตบิอยๆเนอืงๆจนทำไดอยางชำนาญเพยีงไมนานนกั จติก็
จะเปนสมาธ ิและไดชือ่วาเปนผชูนะตนเองอยางนาภาคภมูิ
ที่สุด เพราะพนจากการถูกอารมณครอบงำไดตลอดไป.

        ดงันัน้จงึเชือ่ไดวาสมาธนิีม้ปีระโยชนเปนอนัมาก.

        ดวยเหตนุี ้ผปูฏบิตัจิงึตองจำทางเดนิของจติทีจ่ะตอง
ยกออกจากอารมณเฉพาะหนา ใหเขาไปตัง้อยทูีฐ่านทีต่ัง้สติ



๑๕๓

สมาธ ิ

ไวอยางแมนยำ และปฏบิตับิอยๆเนอืงๆดวยความเพยีร เพือ่
ปลอยวางอารมณและอาการของจติทีเ่นือ่งดวยอารมณใหหมด
ไปอยางสิน้เชงิ เปนจติตัง้มัน่ชอบ (สมัมาสมาธ)ิอยดูวยตน
เอง ไมตองอาศยัอารมณมาเปนบาทฐานใหตัง้มัน่อกีตอไป.

๒.วสี (ความคลองแคลว)

        คำวาวส ีแปลวา ผชูนะตนเอง ทีส่ามารถตดันวิรณได
เด็ดขาดในเมื่อมีอารมณมากระทบจิตทุกอารมณ
        หมายความวา
      สามารถควบคุมจิตของตน ไมใหกระเพื่อมไหวตาม
อารมณทีเ่ขามาครอบงำไดดทีกุอารมณ รวมทัง้การเขาและ
ออกจากสมาธิไดอยางรวดเร็วดวย ไมวาจะอยูในสถานที่
ใดและขณะใดกต็าม  มีอย ู๕ ประการ คอื

๑.อาวชัชนวส ีชำนาญในการนกึถงึฐานทีต่ัง้สตทิีเ่คยปฏบิตั.ิ
๒.สมาปชชนวสี ชำนาญในการนำจิตเขาสมาธิอยางรวด
เร็ว.
๓.อธิษฐานวสี ชำนาญในการประคองจิตใหเปนสมาธิได
นานตามที่ตองการ.
๔.วุฏฐานวสี ชำนาญในการออกจากสมาธิอยางรวดเร็ว.
๕.ปจจเวกขณวสี ชำนาญในการพิจารณาตัวเองวาตัดการ
กระเพื่อมไหวไดเด็ดขาดเพียงใดหรือไม?



๑๕๔

สมาธิ

การสรางวสีในการเขา-ออกสมาธิ

      ผูที่ศึกษาเรื่องจิตมาแลว ยอมทราบวาสภาพพื้นฐาน
ที่แทจริงของจิตนั้นสงบ ประภัสสรผองใส และทรงไวซึ่ง
ความร ูตลอดทกุกาลสมยั จติไมใชตวัทกุข ไมใชตวัสขุ ไม
ใชดี ไมใชชั่ว และไมไดเปนอะไรในโลกนี้ทั้งสิ้น.

          ถามอีารมณเขามากระทบเมือ่ใด ทกุข สขุ ด ีชัว่ จงึจะ
เกดิขึน้เมือ่นัน้ และปรงุแตงจติใหเกดิ เปนสตัว เปนบคุคล
โดยสมมตุบิญัญตัใินภายหลงั  ซึง่จดัวาเปนทกุขตามมาดวย
พรอมๆกัน.

       ผทูีจ่ะเปลีย่นความสนใจเชนนีไ้ด   จะตองฝกปฏบิตัิ
สมาธิโดยวิธีอานาปานสติมาเปนอยางดี จนจำฐานที่ตั้งสติ
ไดอยางแมนยำ และสามารถยกจิตเขาไปตั้งไวไดอยางชำ
นาญ ซึ่งจะทำใหสลัดอารมณและความรูสึกนึกคิดออกไป
ไดดีที่สุด.

      แตถาเปลี่ยนความสนใจอารมณที่กำลังกระทบอยู
เฉพาะหนา หรือเลิกนึกคิดถึงอารมณปจจุบันเสีย แลวไป
สนใจดคูวามเคลือ่นไหวของลมหายใจเขาออก ณ จดุลมสมั
ผัสที่เดนชัดจุดหนึ่งภายในชองจมูกแทนเสีย ความวุนวาย
กระสบักระสาย ความยนิด-ียนิราย ซึง่เปนตวัทกุข ยอมดบั
ไปจากจิตทันที.



        ดงันัน้ การเปลีย่นความสนใจ เลกินกึคดิถงึอารมณ
เสีย แลวใหไปสนใจดูความเคลื่อนไหวของลมหายใจ จึง
ขึน้อยกูบัความคลองแคลวในการนำจติเขาสคูวามสงบเปน
สมาธอิยางรวดเรว็ ดงัตวัอยางทีม่ผีไูปเฝากราบทลูถามพระ
พุทธองคในเรื่องนี้ และไดตรัสตอบดังนี้

            ทัง้นีแ้สดงใหเหน็วา พระพทุธองคทรงมพีระสตอินั
ไพบูลย และทรงจำทางเดินของจิตไดแมนยำ จนสามารถ
นำกลับเขาสูวิหารธรรมอันสงบไดอยางคลองแคลว หลัง
จากที่ไดทรงเทศนาโปรดผูที่ไดเขาเฝาเสร็จเรียบรอยแลว
ทันที.
         เพราะฉะนัน้ ผปูฏบิตัสิมาธจิงึตองจำวธิวีางจติหรอื
อกีนยัหนึง่เรยีกวา จำทางเดนิของจติไวใหแมนยำทกุครัง้ที่
ยกจิตเขาไปตั้งไว ณ ฐานลมหายใจกระทบ พรอมกับหยุด
ทำลมใหละเอยีดดวยเสมอไป แลวจงึประคองจติไมใหแลบ
หนีออกไปอยูกับอารมณอื่นๆไดอีก ดวยอุบายอันแยบคาย
จนกระทั่งจิตสงบเปนสมาธิถึงขีดสุด.

๑๕๕

สมาธิ

        “ดกูอนทานทัง้หลาย กอนหนานี ้ เราเคยอยใูนวหิาร
ธรรมอันสงบอยางไร เมื่อกลาวคาถาตอบทานจบลง เราก็
นำจิตกลับเขาสูวิหารธรรมอันสงบเชนเดียวกันนั้น ไดอีก
ทันที”.



      ถาจิตแลบหนีออกไปอยูที่อื่น ก็ใหดึงจิตกลับมาตั้งที่
ฐานดังกลาวใหไดตามความประสงคทุกครั้ง จิตก็จะคอยๆ
เชื่องและสงบเปนสมาธิในที่สุด.

         ผทูีฝ่กปฏบิตัสิมาธ ิควรทราบไวลวงหนาวาการดงึจติ
กลบัมาตัง้ทีฐ่านลมกระทบทกุครัง้ จะเปนเหตปุจจยัใหเกดิ
พลังปญญาที่จะสลัดอารมณออกไปจากจิต เพิ่มมากขึ้นทุก
ครั้งที่ดึงจิตใหกลับเขาสูฐานลมกระทบ.

      ผทูีส่ามารถนำจติเขาไปตัง้ไวพรอมกบัประคองใหจติ
ตั้งมั่นอยูที่ฐานลมกระทบไดสำเร็จ จิตยอมไมกระเพื่อม
ไหว (คือนิวรณดับ) ซึ่งผูปฏิบัติสามารถทำจิตใหสงบเปน
สมาธิสูงขึ้นอีก และเมื่อทำจิตใหสงบถึงขีดสุดแลว ยอม
หลุดพนจากอารมณที่จะครอบงำปรุงแตงใหเสียคุณภาพ
ไดอีกตอไป บุคคลผูนี้ยอมไดชื่อวา เปนผูชนะตนเองโดย
เด็ดขาดอยางที่ไมมีโอกาสกลับกลายเปนผูแพอีกตอไป.

๑๕๖

สมาธิ

      ดังนั้น จึงเปนงานที่มีคาควรแกบุคคลทุกชั้นที่จะพยา
ยามปฏิบัติอยางยิ่ง การเบื่อหนายแลวเลิกปฏิบัติเสียกลาง
คันนั้น เปนเรื่องของผูรูเทาไมถึงการณ ที่เปรียบเสมือนผู
นัน้ปดประตกูัน้ประโยชนทีจ่ะไดรบัเสยีเองโดยตรงทเีดยีว
ผูที่เลิกปฏิบัติสมาธิเสียแลว จะไมมีทางนำตนเองใหเขาถึง
พระรัตนตรัยอยางแนนอน.



      นบัตัง้แตนวิรณดบั จติจะเริม่เปนสมาธทินัท ีผปูฏบิตัิ
อยาเพิ่งรีบทำจิตใหสงบลึกลงไปกวานี้อีก แตใหซอมถอย
ออกมาสูความไมสงบ ดวยการถอนลมหายใจใหคอยๆ
หยาบเพิ่มขึ้นสักเล็กนอย แลวจึงนำจิตกลับเขาสูความสงบ
ใหไดอีกครั้ง โดยใชความสังเกตและระวังไวตลอดเวลา
เพื่อจำทางเขาสมาธิไวใหไดอยางแมนยำ.

      ผูปฏิบัติควรซอมทำดังที่กลาวมานี้สัก ๒-๓ ครั้ง ทุก
คราวที่ปฏิบัติสมาธิ เพื่อใหจำทางเดินของจิตไวไดอยาง
คลองแคลวและแมนยำที่สุด จนกระทั่งสามารถทำใหจิต
เปนสมาธไิดทนัททีีน่กึนอมถงึความสงบขดีสดุ โดยไมเสยี
เวลาเนิ่นนาน แตประการใด.

      เมือ่จะเลกิปฏบิตัสิมาธนิัน้ ผปูฏบิตัคิวรจะทำอยางชา
ๆสุขุมเยือกเย็น ดวยการถอนลมหายใจใหหยาบขึ้นทีละ
นอยๆตามลำดับ พรอมกับสังเกตดูจิตอยางใกลชิด เพื่อให
จำทางออกจากสมาธิไวใหแมนยำ อยาออกจากสมาธิอยาง
รีบรอน พรวดพราดเปนอันขาด เพราะจะทำใหจิตซัดสาย
เสียพลังและจำทางเขาสมาธิไวไมได ซึ่งจะทำใหเขาสมาธิ
ครั้งตอไปยากมาก.

๑๕๗

สมาธิ

      ผูปฏิบัติควรซอมทำดังที่กลาวมานี้สัก ๒-๓ ครั้ง ทุก
คราวที่ปฏิบัติสมาธิ.



      การซอมทำดังกลาวสัก ๒-๓ ครั้ง ทุกคราวที่ปฏิบัติ
สมาธิ เพื่อใหจำทางเขาออกสมาธิไวไดอยางคลองแคลว
และแมนยำทีส่ดุ จนกระทัง่สามารถนำจติออกจากสมาธไิด
ทนัททีีน่กึนอมถงึการงานทีต่องทำตอไปจากนัน้,โดยเปลีย่น
เปนสติกำกับอยูตลอดเวลา ไมใหคลาดเคลื่อนเลย.

      กลาวโดยสรุปแลว การทำลมหายใจใหหยาบขึ้นก็ดี
หรือทำลมหายใจใหละเอียดลงก็ดี ผูปฏิบัติจะตองทำอยาง
ชาๆโดยใชความสงัเกตอยางใกลชดิวา  เมือ่จะเขาสมาธนิัน้
วางจติอยางไร จงึจะเปนสมาธไิดทนัท ีและเมือ่จะออกจาก
สมาธนิัน้ วางจติอยางไร จงึจะออกจากสมาธ ิและใชสตกิำ
กบั,แทนทนัท ีเพือ่ทีจ่ะไมใหจติซดัสายดิน้รนไดแมแตนอย

      ผูที่จำวิธีวางจิตดวยการทำลมหายใจใหหยาบหรือละ
เอียดไดอยางแมนยำขนาดที่วา  เพียงแตนึกนอมเทานั้น
จิตก็เปนสมาธิ หลุดพนจากการครอบงำปรุงแตงของอา
รมณทนัที และ เพยีงแตนกึนอมเทานัน้ จติกอ็อกจากสมาธิ
เพือ่ทำการงานอนัเปนประโยชนแกตนและสงัคมตามหนาที่
ทนัท ี ยอมไดชือ่วาไดแกวสารพดันกึมาไวในมอืตนเองแลว
ซึ่งทำใหสามารถเขาออกสมาธิไดอยางคลองแคลวโดยไม
เสยีเวลาแมแตนอย  เหมอืนดงัพทุธดำรสัทีไ่ดยกมาอธบิาย
ประกอบในตอนตนนี้ทุกประการ.

๑๕๘

สมาธิ



สมาธิ

๓.โยนิโสมนสิการ (การนอมจิตไปในทางที่ถูก)
       > ตามธรรมชาตขิองสิง่ทีม่ชีวีติทัง้หมดแลว ลมหายใจ
จะปรุงแตงชีวิตของคนและสัตวใหดำเนินสืบตอไปไดอีก
ตามลำดับ ดังนั้น ลมหายใจจึงเปนสังขารธรรมที่เคลื่อน
ไหวไปมากระทบกับชองจมูกตลอดเวลา จัดเปนรูปธรรม
ฝายหยาบที่กระทบกายเนื้อที่หยาบอยางเดียวกันได ถาลม
หายใจยงัเคลือ่นไหวอยตูราบใด กย็อมปรงุแตงความคดิให
เกดิขึน้ตราบนัน้ จติกพ็ลอยเคลือ่นไหวกระสบักระสาย วนุ
วายตามเรื่องราวที่คิดไปดวย และแสดงอาการยินดียินราย
ควบคูไปดวยเสมอเชนเดียวกัน.
     แตถาใชความระมัดระวังดวยอุบายที่ชอบ(โยนิโสมน
สกิาร) มหีลกัเกณฑทีถ่กูตอง ดวยการยกจติขึน้ดลูมหายใจ
เขาออก ณ จดุสมัผสัเลก็ๆเพยีงจดุเดยีวภายในชองจมกู หรอื
ที่ใกลเคียงกัน,แลว จิตยอมรวมตัวสงบลงไดโดยลำดับ.
     เมื่อจิตเริ่มรวมตัวสงบลง  ลมหายใจที่เคยเปนสภาพ
ธรรมที่หยาบ ก็จะประณีตแผวเบาเยือกเย็นลง ตามลำดับ
ดวย ความนึกคิดถึงเรื่องราวตางๆก็จะลดลง ทำใหจิตลด
ความวุนวายตามความละเอียดประณีตของลมหายใจ ตาม
ลำดบั ถาลมหายใจละเอยีดจนไมปรากฏทีจ่ติแลว เรือ่งทีน่กึ
คดิ ความรสูกึยนิดยีนิรายทัง้หลาย กย็อมดบัหายไปจากจติ
ดวย จิตก็สงบเปนสมาธิทันที ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา ถาลม
หายใจยังเคลื่อนไหวอยู จิตก็ยังไมสงบ.

๑๕๙



๑๖๐

สมาธิ

      เพราะฉะนัน้ ปญหาสำคญัในการปฏบิตัอิานาปานสติ
กค็อื ทำลมหายใจใหสงบประณตีลง และปลอยวางลมหาย
ใจใหหมดไปจากความรสูกึอยางคลองแคลวดวย, หลงัจาก
ที่ยกจิตเขาสูฐานที่ตั้งสติแลวเทานั้น  ทั้งนี้มิไดหมายความ
วา ผูปฏิบัติจะตองกลั้นลมหายใจแตประการใดทั้งสิ้น แต
หมายความวาผปูฏบิตัจิะตองจำประสบการณทางจติของตน
ไวใหแมนยำวา จิตเดินทางเขาสูความสงบอยางไร?ไวทุก
ครัง้ ในสภาพของลมหายใจแตละขณะๆ จนสามารถยอลม
หายใจใหเขาสูสภาพละเอียดเมื่อตองการใหจิตเปนสมาธิ
และขยายลมใหเขาสูสภาพหยาบขึ้นเมื่อตองการใหจิตออก
จากสมาธิ,ตลอดเวลา.

      ถาจบภารกจิ หรอืเมือ่รสูกึวา จติจะแลบหน ีหรอืกระ
เพือ่มออกไปวนุวายกบัอารมณตามธรรมชาต ิกใ็หรบียกจติ
เขามาตัง้ไว ณ จดุนมิติอนันี ้(พระอรรถกถาจารย เรยีกวา อคุคห
นมิติ) และยอลมใหละเอยีด เพือ่ใหเกดิสมาธทินัท ี (พระอรรถ
กถาจารย เรียกวา ปฏิภาคนิมิต)  ความยินดียินรายยอมดับไป
หมดสิน้ การนอมจติเชนนี ้จติจะไมเสยีคณุภาพอนัประภสั
สรผองใสไปเลย เรียกวา ใชโยนิโสมนสิการ.
         แตถากระทบอารมณแลว ปลอยจติใหเพลดิเพลนิหลง
ใหลกระสบักระสายวนุวายไปตามยถากรรม หรอื กำลงัลง
มอืปฏบิตัอิย ูแตไมระมดัระวงัควบคมุใหจติตัง้มัน่อย ูณฐาน



๑๖๑

สมาธิ

ที่ตั้งสติบอยๆเนืองๆ ปลอยจิตใหกระเพื่อมไหว แลบหนี
ออกไปอยูกับอารมณตางๆ ก็เรียกวา ใชอโยนิโสมนสิการ.
       สรปุแลวกค็อื
     เมื่อกระทบอารมณแลว นอมจิตใหเขาสูฐานที่ตั้งสติ
บอยๆเนืองๆ เรียกวา ใช โยนิโสมนสิการ.
        ถากระทบอารมณแลว ปลอยจติใหกระเพือ่มแลบออก
ไปตามยถากรรม ไมนอมกลับเขาสูฐานที่ตั้งสติ ก็เรียกวา
ใช อโยนิโสมนสิการ.

๔.อัปปมาทธรรม
(ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความไมประมาทมัวเมาในอารมณทั้งปวง)

     บรรดาคำสั่งสอนทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ที่ไดทรงประกาศตั้งแตไดตรัสรู จนถึงวันเสด็จดับขันธ
สูพระปรินิพพานรวมเปนเวลา ๔๕ ปนั้น สามารถสรุปลง
เหลอืเปนขอสำคญัไดคอื อปัปมาทธรรม ซึง่หมายถงึความ
ไมประมาทมัวเมาในอารมณทั้งปวง ดังพระปจฉิมโอวาท
ตอไปนี้คือ
     “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราขอกลาวเตือนทานทั้งหลาย
วาสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา ทานทั้ง
หลายจงยังประโยชนตนและประโยชนทานใหถึงพรอม
ดวยความไมประมาทเถิด”.



๑๖๒

สมาธิ

      ตามพทุธโอวาททีย่กมานี ้   แสดงวา  อปัปมาทธรรม
เปนขอสรุปรวมของพระธรรมคำสั่งสอนทั้งหมด ในพระ
ศาสนานี ้ซึง่พระพทุธองคทรงเนนตรงไปทีก่ารฝกฝนใหมี
สตคิอยระวงัอารมณตางๆทีเ่ขามากระทบ ในชวีติประจำวนั
ของแตละคนโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพราะอารมณเปนปจจัยสำ
คัญที่ชักนำใหคนประพฤติดีก็ได ประพฤติชั่วก็ได แลวแต
วาจะปรงุแตงจติใจใหเกดิความรสูกึอยางไร จงึทรงวางหลกั
ธรรมเรือ่ง ศลี สมาธ ิปญญา ไวใหปฏบิตัดิงัเปนทีท่ราบกนั
อยู.

      หลกัธรรมเรือ่ง ศลีสมาธปิญญา เปนหลกัธรรมทีค่วร
จะนำมาปฏิบัติเพื่อความเปนผูไมประมาทมัวเมาในอา
รมณทัง้ปวง ซึง่จะชวยแกปญหายงุยากทางสงัคมใหหมดไป
ไดอยางแทจริง เพราะวาในขณะที่มีอารมณมากระทบจิต
แตละอารมณนั้น  ศีล จะควบคุมกายวาจาใหอยูในสภาพ
ปรกต ิไมประพฤตสิิง่ใดใหเปนทีเ่ดอืดรอนแกสงัคม  สมาธ ิ
จะทำใหจติใจตัง้มัน่ และ ปญญา จะสลดัความยดึมัน่ถอืมัน่
ในอารมณนัน้ๆใหหมดไปโดยลำดบั,จนอารมณไมสามารถ
ปรงุแตงจติใจไดในทีส่ดุ   กลายเปนกระทบกส็กัแตวากระ
ทบเทานั้น.

         การฝกจติใหมพีลงัถงึขัน้นีไ้ด จำเปนอยางยิง่ทีจ่ะตอง
อาศยัสมาธเิปนบาทฐานดวยตลอดเวลา    ไมวาอารมณจะ



กระทบเขามาทางหนึ่งทางใดก็ตาม ผูปฏิบัติจึงพบความ
จรงิวาไดพนจากอารมณซึง่เปนสิง่ทีเ่กดิตาย ตามสภาพของ
เขา,แลว สวนตัวเองนั้นดำรงสภาพ “รู” อยูตลอดทุกกาล
สมัย ไมไดดับตายหายสูญไปไหน.
       ทัง้นีห้มายความวา สิง่ทีเ่กดิตายนัน้คอือารมณซึง่เปน
สิง่ภายนอกทัง้หลาย แตตวัเองนัน้“ร”ูอยเูสมอวาทรงสภาพ
รูของตนเองอยูตลอดเวลา ไมวาสิ่งเหลานั้นจะเกิดขึ้นหรือ
ตายไปกี่ครั้งกี่หนก็ตาม จึงเปนผูไมตายอีกตอไป ดังนั้นจึง
ไดชื่อวาเปนผูไมประมาท.
              สวนผทูีย่งัยดึมัน่ถอืมัน่ในอารมณซึง่เปนของทีเ่กดิตาย
อยนูัน้ ยอมไดชือ่วาเปนผปูระมาท ผนูัน้ยอมรสูกึวาตนเอง
ยังตองหวั่นไหว และพลอยเกิดตายไปกับอารมณภายนอก
ดวย ทัง้ ๆ ทีต่วัเองไมไดเกดิและไมไดตายเลยแตประการใด
ทั้งสิ้น.
        มพีระบาลใีนธรรมบทรบัรอง ไวดงันี ้คอื
        “อปปฺมาโท อมต ํปท,ํ ปมาโท มจจฺโุน ปท,ํ
         อปปฺมตตฺา น มยิยฺนตฺ ิเย ปมตตฺา ยถา มตา แปลวา
         ความไมประมาทเปนทางอนัไมตาย
         ความประมาทเปนทางแหงความตาย
         ผไูมประมาทยอมไมตาย
         คนทีป่ระมาทเหมอืนคนทีต่ายแลว”.

๑๖๓

สมาธิ



     ทั้งนี้หมายความวา ผูที่มีพลังสมาธินอย จิตยอมหวั่น
ไหวตามอารมณไปดวย อัปปมาทธรรมก็ยอมไมมีที่จิต
ของผูนั้น  ถาปรารภสิ่งใดขึ้นมาเปนอารมณก็ตาม เชนนึก
ถงึรปูรางกายขึน้มา เปนตน    กเ็ขาใจวาตวัเองเกดิมาพรอม
กบัรางกาย พอรางกายแกหรอืตาย กเ็ขาใจวาตวัเองแกหรอื
ตายตามรางกายไปดวย โดยถือเอารางกายเปนหลักเกณฑ.

     แตผูที่มีพลังสมาธิมาก ยอมรูชัดวาตัวเองคือผูทำหนา
ทีร่เูรือ่งราวตางๆ เชน เมือ่ปรารภถงึรางกาย  เกดิขึน้กร็ ูผม
หงอก-ฟนหัก-เนื้อหนังเหี่ยวยนแลวก็รู เปนตน ครั้นเมื่อ
ปรารภถึงลมหายใจขึ้นมา ลมหายใจเกิดขึ้นก็รู ลมหายใจ
ดบัไปกร็ ูดงันี ้ เปนตน.

     มพีทุธพจนทีต่รสักบัพระราหลุยนืยนัอยชูดัเจน ดงันี้

     “เอว ํภาวติาย ราหลุ อานา ปานสสฺตยิา, เอว ํพหลุกีตาย,
เยป เต จรมิกา อสสฺาส ปสสฺาส,  เตป วทิติา นริชุฌฺนตฺ ิโน
อวทิติาต ิ แปลวา
     ดกูอนราหลุ เมือ่อานาปานสตทิีบ่คุคลเจรญิแลวอยางนี,้
ทำใหมากแลวอยางนี ้ลมหายใจออก ลมหายใจเขาทัง้หลาย
เหลานั้น อันใดอันจะมีในเวลาตาย แมลมเหลานั้นจะดับ
ก็รูได จะดับโดยไมรู,หามิไดเลย”.

๑๖๔

สมาธิ



๑๖๕

สมาธิ

คำแนะนำการปฏบิตัสิมาธิ
๑.ตัง้กายใหตรงและทำจติใหสบาย เลกิคดิถงึเรือ่งราวในอดตีตาง
ๆที่ผานไปแลว เลิกคิดถึงเรื่องราวในอนาคตที่ยังมาไมถึง และ
เลิกคิดถึงเรื่องราวใดๆเฉพาะหนาเสียทั้งสิ้น.

๒.อธษิฐานจติวาดงันี ้“ณ โอกาสนี ้ขาพเจาจะตัง้สตพิจิารณาลม
หายใจเขาออกเพยีงประการเดยีวเทานัน้ เมือ่ลมหายใจออกกร็ชูดั
และเมือ่ลมหายใจเขากร็ชูดัตามความเปนจรงิ ขอใหจติของขาพ
เจาเปนสมาธแิละเกดิมสีตปิญญาอนัไพบลูยดวย.”

๓.สิง่ทีจ่ะตองจำใหแมน กค็อื ในขณะทีก่ำลงักำหนดลมหายใจเขา
ออกอยนูัน้ ลมหายใจสมัผสัเดนชดัตรงจดุใดมากทีส่ดุ ( ทีร่มิฝ
ปากบน, ทีป่ลายจมกู หรอืในชองจมกู ) กใ็หตัง้สตไิวใหแนนอยู
ทีต่รงจดุนัน้เพยีงแหงเดยีว อยาใหเลือ่นไปอยทูีอ่ืน่ตลอดชวีติของ
เรานี้ อุปมาดังการตอกเสาเข็มลงไปใหแนนอยูในหิน ระวังอยา
ใหสตแิลบออกไปจากจดุนี ้หรอือยาใหสตแิลนตามลมหายใจเขา
ไปขางใน หรอืออกไปขางนอกเปนอนัขาด.

๔.เมือ่จติสงบเปนสมาธดิแีลว ลมหายใจเขาออกกจ็ะสงบประณตี
ตามไปดวย ทำใหชำนาญและรักษาจิตที่อยูในสภาวะนี้ไวตลอด
เวลา เมือ่มสีิง่ใดมากระทบจติ กร็ะวงัรกัษาจติไวไมใหหวัน่ไหวฟงุ
ซานไปตามอารมณนัน้ๆ ระวงัรกัษาจติใหมสีมาธอิยเูสมอ จติกจ็ะ
แจมใสเกิดมีปญญาผองใส เหมาะแกการงานตางๆรวมทั้งการ
เลาเรยีนทีก่ำลงัดำเนนิอยนูีด้วย.



๑๖๖

สมาธิ

๕.คณุคาของความเปนมนษุยอยทูีต่รง ระวงัรกัษาจติใหมสีมาธิ
อยเูสมอ ไมใหหวัน่ไหวฟงุซานเมือ่มอีารมณภายนอกมากระทบ
ตรงนีแ้หละทีพ่ระพทุธ พระธรรม พระสงฆ จะคมุครองรกัษาผปูฏิ
บตัใิหพนจากภยัพบิตัติางๆได อยางมติองสงสยั.

๖.พิจารณาอยูเนืองๆวา ลมหายใจเขาออกของเราที่สูดเขาสูด
ออกอยนูี ้ เปนสิง่ทีไ่มเทีย่งแทถาวรอะไร ไมชากต็องพลดัพราก
จากรางกายนีไ้ปแนนอน  จงึควรระวงัรกัษาจติซึง่ไมตายนีไ้วให
บรสิทุธิป์ราศจากกเิลสเสมอ.

๗.คำแผเมตตาประจำวนั ใหพงึตัง้จติแผเมตตาใหแกสรรพสตัว
ทัง้หลายดวยความจรงิใจและตัง้ใจทีส่ดุ และกลาววาดงันี้
“สตัวทัง้หลายทีเ่ปนเพือ่นทกุขเกดิแกเจบ็ตายดวยกนั ทัง้หมดทัง้

สิน้  จงเปนสขุเปนสขุเถดิ  อยาไดมเีวรซึง่กนัและกนัเลย

     จงเปนสขุเปนสขุเถดิ อยาไดเบยีดเบยีนซึง่กนัและกนัเลย

     จงเปนสขุเปนสขุเถดิ อยาไดมคีวามทกุขกายทกุขใจเลย

      ขอใหมคีวามสขุกายสขุใจ  รจูกัรกัษาตนใหพนจากทกุขภยั

ทั้งสิ้นเทอญ”.

       เอกสารเรือ่ง “คำแนะนำการปฏบิตัสิมาธ”ิ ฉบบันี ้    กรมการ
ศาสนาไดเหน็ชอบดวยแลว   ตามหนงัสอืที ่ศธ.๐๔๐๔/๑๕๓๕๕
ลว.๓๐ ต.ค. ๒๕๒๒
       หากทานชวยพมิพแจกตอไปอกี จะชวยจรรโลงพระศาสนานี้
และไดกศุลดยีิง่กวาการสรางถาวรวตัถใุดๆทัง้สิน้.



สตปิฏฐาน ๔
         คำสัง่สอนของพระพทุธองค ทีไ่ดเสดจ็ออกประกาศ
พระศาสนาไปทัว่ชมพทูวปี หรอืประเทศอนิเดยีในปจจบุนั
เพื่อชำระจิตใหบริสุทธิ์ปราศจากกิเลส ก็คือ สติปฏฐาน ๔
ซึ่งมีชื่อเรียกไดหลายอยางตามความเหมาะสมและขนบ
ธรรมเนียมในทองถิ่นที่ทรงผานไปนั้น เชน ทางสายกลาง
บาง,  ทางปฏิบัติเพื่อความพนทุกขบาง,  อริยมรรคบาง,
มรรคมอีงค ๘ บาง,  ศลี-สมาธ-ิปญญาบาง.

        ดงันัน้ สตปิฏฐาน ๔ จงึเปนทีส่นใจ และยอมรบัของ
ชาวพทุธ  เปนทีร่วบรวมขอปฏบิตัทิัง้หลายไวดวยกนัอยาง
ถกูตองและครบถวนทีส่ดุ เพราะฉะนัน้ พระสตูรดงักลาวนี้
จึงเปนหลักธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนาที่ควรแกการ
ศกึษาอยางยิง่ ผทูีไ่มไดศกึษาและลงมอืปฏบิตัจิรงิ,ดวยแลว
ประโยชนยอมผานพนไปอยางนาเสียดายที่สุด เหมือนดัง
ไมไดพบพระพุทธศาสนาทีเดียว.
        สตปิฏฐาน ๔ มหีลกัคำสัง่สอนอยทูีก่ารสรางสตขิอง
ผปูฏบิตัติาม ใหตัง้อยทูีฐ่านทีไ่ดเลอืกไวแลว, อยางมัน่คงใน
เมื่อมีอารมณเขามากระทบจิต โดยการยกจิตใหเขาไปตั้ง
อยู ณ ฐานแหงใดแหงหนึ่งใน ๔ แหงบอยๆเนืองๆ คือ ที่
ฐานกาย ๑  ฐานเวทนา ๑  ฐานจติ ๑ หรอื ฐานธรรม ๑  ซึง่
รวมเรียกวา มหาสติปฏฐาน ก็ได.

สติปฏฐานสี่

๑๖๗



       ถายกจิตเขาไปตั้งไวที่ฐานใดฐานหนึ่ง ดังกลาวมานี้
ไดสำเรจ็อยางมัน่คง สตปิฏฐานยอมเกดิขึน้ ผปูฏบิตัยิอมไม
ถกูอารมณทัง้หลายครอบงำจติใจ เพราะเปลีย่นความสนใจ
จากอารมณที่กำลังเขามากระทบเฉพาะหนาใหเขาไประลึก
รชูดัอยทูีฐ่านทีต่ัง้สตแิทนเสยีได ทัง้นีห้มายความวาอารมณ
พรอมทั้งความรูสึกยินดียินรายที่เนื่องดวยอารมณนั้นๆก็
จะดับตามไปดวย  ซึ่งจะสงผลใหจิตแสดงคุณธรรมที่ถูก
ตองฝายกศุล และเปนประโยชนแกสงัคมแทนทีต่ามมาดวย

          เปนทีน่าสงัเกตวาฐานทัง้๔เหลานี ้ไมวาจะเลอืกฐาน
ใดไวเปนที่ตั้งของสติก็ตาม ยอมกระเทือนและสงผลกระ
ทบไปถึงฐานอื่นที่เหลือ  และทำใหผูปฏิบัติคลายความยึด
มั่นถือมั่นในอารมณ กับการปรุงแตงอันเนื่องจากอารมณ
(โลก)ดับไปตามลำดับเหมือนกันหมด.

        ทัง้นีเ้ปนเพราะอารมณทัง้หลายซึง่จะเขามาถงึจตินัน้
จะตองผานเขามาทางฐานกาย เมือ่กระทบอายตนะทางกาย
แลว ก็ยอมเกิดความรูสึกทุกขสุขทางฐานเวทนา เมื่อรูสึก
ทุกขสุขทางเวทนาแลว ก็ยอมปรุงแตงฐานจิตใหยินดียิน
รายขึน้ เมือ่ฐานจติเกดิยนิดยีนิราย กย็อมมสีิง่ตางๆจากภาย
นอกมาประกอบเปนฐานธรรม ขึ้น ซึ่งจะตองละวางออก
ไปใหหมดสิ้น,จนจิตบริสุทธิ์หลุดพนจากความเศราหมอง
เหลานั้นอยางสิ้นเชิงในที่สุด.

๑๖๘

สติปฏฐานสี่



ธรรมะทีเ่กือ้กลูการปฏบิตัสิตปิฏฐาน ๔

       จากทีก่ลาวมานี ้เราจะเหน็ไดวาในขณะทีอ่ารมณเขามา
กระทบอายตนะทางหนึ่งทางใดนั้น ยอมกระเทือนฐานทั้ง
๔ อยางทัว่ถงึกนั, เขาไปสจูติ และยอมทำใหแสดงปฏกิริยิา
ตอบโตออกมามากบางนอยบางตามความรนุแรงและความ
ประทบัใจทีม่ ี ดงันัน้คณุธรรมเรือ่งขนัต ิ(ความอดทน) จงึมี
ความจำเปนสำหรับรองรับในเบื้องตน ในเมื่อมีอารมณเขา
มากระทบ ถาขาดคุณธรรมเรื่องขันตินี้เสียแลว การปฏิบัติ
สติปฏฐานจะไมมีทางสำเร็จไดโดยงาย  อันไดแก

อารมณในสตปิฏฐาน ๔ ม ี๒๑ บรรพะ

๑.กายานปุสสนา(ฐานกาย) ม ี๑๔ บรรพะ คอื อานาปานสต ิ๑
อริยิาบถ ๑   สมัปชญัญะ ๑   ปฏกิลู ๑   ปาชา ๙
๒.เวทนานปุสสนา(ฐานเวทนา) ม ี๙ ขอ รวมเปน ๑ บรรพะ
๓.จติตานปุสสนา(ฐานจติ) ม ี๑๖ ขอ รวมเปน ๑ บรรพะ
๔.ธัมมานุปสสนา(ฐานธรรม) มี ๕ บรรพะ คือ นิวรณหา๑
ขนัธหา ๑   อายตนะหก ๑   โพชฌงคเจด็ ๑   อรยิสจัสี ่๑
        เมือ่รวมทัง้ ๔ ฐานแลว จงึมอีารมณรวม ๒๑ บรรพะ
สำหรับใชเปนที่ตั้งของสติเวลาปฏิบัติ.

ตตีกิขาขนัต ิอดทนตออารมณทีเ่ขามายัว่ยวน,ยัว่ย.ุ
อธวิาสขนัต ิ อดทนตอความลำบาก เจบ็ไขไดปวย และทกุขเวทนา.
ธตีขินัต ิ    อดทนตอความหนาวรอนหวิกระหายและหนาทีก่ารงาน.

สติปฏฐานสี่

๑๖๙



        อารมณในสตปิฏฐาน ๔ (๒๑ บรรพะ) สงเคราะหลง
เปนมรรคมอีงค ๘ โดยม ีสมัมาสมาธ ิเปนประธาน เมือ่จติ
มีสมาธิอยู อกุศลก็ยอมเขาปรุงแตงไมได.

        ดวยเหตนุี ้พระพทุธองคจงึไดทรงบญัญตัสิตปิฏฐาน
๔ ขึน้ เพือ่ใหผทูีน่บัถอืปฏบิตั ิใชสตติามระลกึอยางไมขาด
สายเขาไปในอารมณที่มีอยูในฐานทั้ง ๔ จะไดไมเปดโอ
กาสใหกิเลสเขาสูจิตไดแมแตวินาทีเดียว เพราะฉะนั้นจึง
ไมมีการออกจากกัมมัฏฐานตลอดชีวิต  ไมวาจะอยูที่วัด
หรือที่บานก็ปฏิบัติได ไมจำเปนตองไปอยูที่วัดหรือสำนัก
ใด เพียงแตปฏิบัติจนรูจักจิต  จับทางเดินของจิต และจำ
ทางเดินของจิตไวใหแมนยำในเมื่อมีอารมณมากระทบ.
       ผูปฏิบัติ  ก็ยอมไดรับประโยชนจากการนับถือพระ
พุทธศาสนาอยางถูกตอง.
สติปฏฐานสี่

๑๗๐

          ดงันัน้ จงึตองปฏบิตัใิหตอเนือ่งเปนประจำจนเคยชนิ
สำรวมระวังตัวอยูเปนประจำ ผูปฏิบัติก็ยอมไดรับประ
โยชนจากการปฏิบัติของตนอยางแทจริง ไมใชทำบางหยุด
บาง  แบบทีเ่รยีกกนัวา ไปเขากมัมฏัฐานอยรูะยะหนึง่ แลวก็
ออกจากกัมมัฏฐานเสียเด็ดขาด  คือทิ้งวิธีปฏิบัติอยางสิ้น
เชิง ไมฝกใชสติกำกับการกระทำตางๆไวดวยตลอดเวลา
กิเลสทั้งหลายก็ยอมพากันหลั่งไหลเขาสูจิตของผูนั้น ตอน
ออกจากกัมมัฏฐานนั่นเอง.



๑.กายานุปสสนาสติปฏฐาน
(ใชสตเิขาไปรเูหน็กายทัง้หลายอยางตอเนือ่ง)

        เปนสตปิฏฐานหมวดแรก ซึง่มอีย ู๑๔ บรรพะ คอื
อานาปานสต๑ิ อริยิาบถ๑ สมัปชญัญะ๑ ปฏกิลู๑ ธาต๑ุและปาชา๙

รวม ๑๔ บรรพะ ซึ่งทุกบรรพะจะมีคำวา กายในกาย อยู
ตลอด ผูศึกษาจะตองทำความเขาใจใหถูกตองชัดเจนเสีย
กอน จงึจะปฏบิตัติามไดถกูตอง.

กายม ี๓ ชัน้

     ๑.กายธรรม (จติ) เปนกายชัน้ในสดุ มองไมเหน็ดวยตาเนือ้
           เปนอมตธรรม.
    ๒.นามกาย (กายทพิย) เปนกายละเอยีด ทีห่อหมุกายธรรมไว
       มองไมเหน็ดวยตาเนือ้ เปนกายทีเ่กดิจากจติยดึถอืความ
       นกึคดิถงึอารมณไว  นามกายจะซอนอยใูนกายเนือ้
           เมือ่กายเนือ้ตาย นามกายกจ็ะจตุแิละปฏสินธ ิเพือ่สราง
       กายเนือ้ชดุใหมเปนภพชาตติอไป
           แตถาปฏบิตัมิรรคมอีงค ๘ จนบรรลอุรหตัตผลแลว จะแยก
       เรือ่งทีน่กึคดิออกไปไดอยางสิน้เชงิ นามกายจะแตกตายสนทิ
           ดงันัน้ เมือ่รปูกายเนือ้ตาย กจ็ะไมมนีามกายจตุ-ิปฏสินธิ
       ตอไปอกีเลย คงเหลอือยแูตจติบรสิทุธิ ์ ทีเ่รยีกวา กายธรรม.
     ๓.รปูกาย (กายเนือ้)  เปนกายชัน้นอกสดุ
           ประกอบดวยธาต ุ๔ (ดนิ น้ำ ลม ไฟ) แลเหน็ไดดวยตา
        ซึง่นามกายสรางขึน้เพือ่ใชเปนสือ่รบัรอูารมณตางๆในโลก.

สติปฏฐานสี่

๑๗๑



ลำดบัการทำงานทางจติในหมวดกายานปุสสนาสตปิฏฐาน

        ๑. พจิารณากายในกายเปนภายในบาง
       ๒. พจิารณากายในกายเปนภายนอกบาง
       ๓. พจิารณากายในกายทัง้ภายในและภายนอกบาง

        คำวา “พจิารณากายในกายเปนภายใน” หมายถงึ
พิจารณานามกายที่เกิดจากจิตยึดถือความนึกคิดถึงเรื่องราว
ทางใจภายใน ซึง่ซอนอยใูนรปูรางกายเนือ้ของผปูฏบิตั ิซึง่
จะตองฝกทำจิตใหสงบโดยการปฏิบัติสมาธิใหคลองแคลว
เปนพื้นฐานเสียกอน.
        คำวา “พจิารณากายในกายเปนภายนอก” หมายถงึ
พิจารณานามกายที่เกิดจากจิตยึดถือความนึกคิดที่เกิดจาก
การรับรูอารมณภายนอกที่ผานเขามาทางตา หู จมูก ลิ้น
กายสัมผัส(รวม๕ทาง) เปนกายละเอียดที่ซอนอยูในรูปราง
กายเนื้อของผูปฏิบัติ ซึ่งจะตองทำจิตใหสงบดวยอำนาจ
ปญญาที่สั่งสมไวจากการปฏิบัติสมาธิขอแรก.

          คำวา “กายในกาย” กค็อื  นามกาย ซึง่เกดิจากจติยดึถอื

      ความนกึคดิในใจ ทีซ่อนอยใูนรปูรางกายเนือ้ หรอือกีนยัหนึง่
      นามกาย กค็อื ความนกึคดิทีเ่กดิขึน้เมือ่มอีารมณมากระทบจติ
      ซึง่เรยีกวา รปูกบันาม นัน่เอง.
            สำหรบัในบรรพะทีก่ลาวดวยรางกายเนือ้(ปฏกิลู,ปาชา ๙)
      คำวา กายในกาย ยงัหมายถงึ สวนประกอบยอยๆ สวนใดสวน
      หนึง่ทีต่ัง้อยใูนรปูกายเนือ้ทัง้หมดดวย.

สติปฏฐานสี่

๑๗๒



         และคำวา“พจิารณากายในกายทัง้ภายในและภายนอก”
จึงหมายถึง พิจารณานามกายที่เกิดจากจิตยึดถือทั้งความ
นึกคิดเรื่องราวทางใจภายใน และความนึกคิดจากการรับรู
อารมณภายนอกรวม ๕ ทาง เปนกายละเอียดที่ซอนอยูใน
รางกายเนือ้ของผปูฏบิตั ิซึง่จะตองปฏบิตัพิรอมกนัไป และ
ทำใหสงบดวยกำลังของมรรคมีองค ๘ จนสามารถทำได
อยางคลองแคลว กลายเปนอริยมรรคในที่สุด.

            “อานาปานสต ิ ภกิขฺเว  ภาวติา  พหลุกีตา
        จตตฺาโร  สตปิฏฐาเน  ปรปิเุรนตฺ,ิ
              จตตฺาโร  สตปิฏฐานา  ภาวติา  พหลุกีตา
        สตตฺ  โพชฌฺงเฺค  ปรปิเุรนตฺ,ิ
              สตตฺ   โพชฌฺงคา  ภาวติา  พหลุกีตา
        วชิชฺา  วมิตุตฺ ึปรปิเุรนตฺ.ิ    แปลวา
              ดกูอนภกิษทุัง้หลาย อานาปานสตนิี ้ถาทำใหเกดิขึน้
        ทำใหบอยๆแลว ยอมไดชือ่วา ทำสตปิฏฐานสีใ่หบรบิรูณ,
              สตปิฏฐานสีน่ี ้ ถาทำใหเกดิขึน้  ทำใหบอยๆแลว
        ยอมไดชือ่วา ทำโพชฌงคเจด็ใหบรบิรูณ,
              โพชฌงคเจด็นี ้ ถาทำใหเกดิขึน้  ทำใหบอยๆแลว
        ยอมไดชือ่วา ทำวชิชาจติหลดุพนทกุขใหบรบิรูณ ดงันี”้.

        พทุธพจนตรสัยนืยนัวา   ผทูีป่ฏบิตัอิานาปานสติ
ยอมไดชือ่วา ทำวชิชาใหจติหลดุพนใหบรบิรูณอยางแทจรงิ

๑๗๓

สติปฏฐานส ี ่



อานาปานสติ (ใชสติเพงดูลมหายใจเขาออก)

       อานาปานสต ิ เปนวธิปีฏบิตัสิตปิฏฐาน ๔ วธิหีนึง่ใน
หมวดกายานปุสสนาสตปิฏฐาน  ทีส่ำคญัในพระพทุธศาส
นา มีความจำเปนและเหมาะสมสำหรับทุกคน เพราะทุก
คนตางก็มีลมหายใจเขาออกอยูแลว จึงไมตองเตรียมหาอุป
กรณใหยุงยาก.
           ผปูฏบิตัสิามารถลงมอืทำไดโดยแยกจติซึง่กำลงัรบัอา
รมณเฉพาะหนา ใหเขาไปเพงดูความเคลื่อนไหวของลม
หายใจของตน ณ ฐานที่ตั้งสติ และประคองไวไมใหแลบ
หนอีอกไปไดเทานัน้ จติกย็อมสงบเปนสมาธทินัท ีผปูฏบิตัิ
สามารถปฏิบัติไดทันทีตลอดเวลา ไมวาจะอยู ณ สถานที่
แหงใดก็ตาม.
         พระสมัมาสมัพทุธเจาทกุพระองค ลวนแลวแตไดทรง
ดำเนนิไปทางนี ้จนกระทัง่ตรสัรอูรยิสจั ๔ เหมอืนกนั แลว
ก็ไดทรงสั่งสอนชาวพุทธใหปฏิบัติตามเสด็จ ดวยวิธีอานา
ปานสติ ตลอดเวลาที่ประกาศพระศาสนาในชมพูทวีปใน
ครั้งนั้นๆทุกพระองค.
      ดวยเหตุนี้ ชาวพุทธทั้งหลาย ควรจะไดลงมือปฏิบัติ
อานาปานสต ิคอื เพงดลูมหายใจเขาออก ตามเสดจ็พระสมั
มาสัมพุทธเจาโดยพรอมเพรียงกัน เพื่อชวยกันจรรโลงการ
ปฏิบัติธรรมใหมั่นคงถาวร,ตลอดไป.

๑๗๔

สติปฏฐานสี่



ลมหายใจเขาออกเปนเครื่องชี้บอกลักษณะของจิต

       ตามธรรมดาแลว  ลมหายใจเปนสงัขารธรรม ซึง่ปรงุ
แตงชีวิตคนและสัตวใหดำรงอยูตอไป ถาปราศจากลมหาย
ใจเสยีแลว คนและสตัวยอมตายเปนธรรมดา แตเพราะวามี
อารมณตางๆเขามายั่วยวนยั่วยุจิตใจ ทั้งคนและสัตวจึงไม
สนใจเรื่องลมหายใจเขาออกของตนเสียอยางสิ้นเชิง จึงได
ถูกอารมณครอบงำจิตใจใหเกิดความยินดี-ยินราย ตลอดเว
ลา แลวสงผลใหสภาพการเคลื่อนไหวของลมหายใจเขา
ออกเปลี่ยนแปรไปดวยเสมอ.

      ถาคิดถึงอารมณที่นารักใครนาพอใจ (อิฏฐารมณ)  ก็
เกิดความชื่นชมยินดีโสมนัสขึ้นมา ลมหายใจก็ยอมมีลัก
ษณะเย็น ราบเรียบ เคลื่อนไหวเขาออกชาๆ.

      แตถาคิดถึงอารมณที่ไมนารักใคร (อนิฏฐารมณ) ก็
ยอมเกิดความยินรายขัดเคือง ไมชอบใจโทมนัสขึ้นมา ลม
หายใจก็ยอมมีลักษณะรอนแรง สะดุด ติดขัด หายใจหอบ
และเคลื่อนเขาออกเร็วกวาปกติ.

         กลาวคอื ทำใหลมหายใจเขาออกทางชองจมกูชาหรอื
เร็ว,เย็นหรือรอนแรง,ละเอียดหรือหยาบ,ไมเหมือนกัน สุด
แตความยินดียินรายจะปรุงแตงจิตใจมากนอยเพียงใดใน
ขณะนั้นๆดวย.

๑๗๕

สติปฏฐานสี่



        สภาพผดิปกตขิองลมหายใจดงักลาวมานี ้จะเปนไป
มากกวาหรอืนอยกวาเดมิเพยีงใดนัน้ ยอมแลวแตความประ
ทับใจที่เขาไปยึดถืออารมณนั้นๆไว ซึ่งเปนเรื่องธรรมดา
ที่จะตองเกิดขึ้นแกสามัญชนทุกรูปทุกนาม.

        การปฏบิตัอิานาปานสต ิจะชวยทำใหผปูฏบิตัมิพีลงั
จติถอนความยดึถอือารมณ และความรสูกึนกึคดิถงึอารมณ
ไดดี ถาปฏิบัติอยางตอเนื่องแลว ก็ยอมปลอยวางความยึด
มั่นถือมั่นในอารมณทั้งหลาย รวมทั้งความคิดถึงอารมณ
ใหหมดอยางสิ้นเชิงไดในที่สุด.

       ดังนั้น จึงตองยกจิตขึ้นเพงดูลมหายใจเขาออก ณ
ฐานที่ตั้งสติ เพื่อใหจิตทำงานเกี่ยวกับลมหายใจ แทนที่จะ
ปลอยใหสนใจอารมณตอไป.

           เมือ่ทำเชนนีแ้ลว  จติกห็ลดุพนจากการครอบงำของ
อารมณ คอื อารมณไมสามารถปรงุแตงจติไดอกีตอไป และ
ลมหายใจเขาออก กย็อมเคลือ่นไหวเขาออก ราบเรยีบ แผว
เบา ประณีต ตามไปดวยเปนธรรมดา.

๑๗๖

สติปฏฐานสี่

        ดงันัน้จงึเหน็ไดวา ลมหายใจเขาออกสามารถชีบ้อก
สภาพจิตใจในแตละขณะไดโดยตรง.



ถาลมหายใจสงบ จิตก็สงบดวย

     ผูปฏิบัติยอมแลเห็นไดวาลักษณะของลมหายใจของ
แตละบุคคลนั้น สามารถชี้บอกความรูสึกนึกคิดที่กำลังมี
อยูไดดี นับตั้งแตยกจิตเขาสูฐานที่ตั้งสติเพื่อเพงดูความ
เคลือ่นไหวของลมหายใจ ณ ฐานนี ้( คมัภรีพระอภธิรรม เรยีกวา

เกดิอคุคหนมิติ )ไดแลว ผปูฏบิตัจิะตองทำงานแนบแนนเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับลมหายใจตลอดเวลา ลมหายใจที่เคย
หยาบในระยะแรกๆนัน้ กจ็ะแปรสภาพเปนแผวเบา ละเอยีด
ประณีตขึ้น จนจับความเคลื่อนไหวเขาออกไดยากขึ้นตาม
ลำดบั และดบัหายไปจากความรสูกึในทีส่ดุ ซึง่แสดงวาจติ
ของผูปฏิบัติไดสงบตามลมหายใจที่สงบไปดวย.

     เพราะฉะนั้นจึงสามารถกลาวไดวา การปฏิบัติอานา
ปานสติ ก็คือ การศึกษาใหรูจักวิธีระงับลมหายใจเขาออก
ทีห่ยาบ เพราะมอีารมณทีน่ารกับางนาชงับางเขามากระทบ
จิต แลวสงผลใหลมหายใจเขาออก ยาวบาง สั้นบางนั้น
ไดทำใหจิตกระเพื่อมไหวแลบออกไปจากฐานที่ตั้งสติแลว
ผูปฏิบัติสามารถแกไขได โดยการยอการเคลื่อนไหวของ
ลมหายใจใหแคบลง ณ ฐานที่ตั้งสติ การยอลมหายใจที่กำ
ลังจะขยายใหญขึ้นเพราะอิทธิพลของอารมณ ใหแคบลงนี้
(คมัภรีพระอภธิรรมเรยีกปฏภิาคนมิติ)จะสงผลใหลมหายใจเคลือ่น
ไหวแผวเบา ประณีต ทำใหจิตสงบเปนสมาธิไดในที่สุด.

๑๗๗

สติปฏฐานส ี ่



ลมหายใจเปนสังขารธรรม

           สวนลมหายใจจะเคลือ่นไหวแผวเบาประณตีไดเรว็มาก
นอยเพียงใดนั้น ยอมแลวแตความสามารถทำลมใหแคบ
และกวางไดชำนาญมากนอย ซึง่ตองอาศยัการฝกฝนใหเกดิ
ขึ้นบอยๆเปนสำคัญอยางยิ่ง.

     นั่นก็คือ การทำลมหายใจใหละเอียดประณีตไดอยาง
คลองแคลวชำนาญ จะสามารถทำใหจิตเปนสมาธิไดเร็วที่
สุด ดวยเหตุน้ี ผูปฏิบัติจึงตองจำวิธียอลมหายใจใหแคบ
เพือ่ใหจติเปนสมาธ ิและ จำวธิขียายลมหายใจใหกวาง เพือ่
จะออกจากสมาธิ มาทำการงานอยางอื่นๆไวใหไดอยาง
แมนยำทั้งสองอยางดวย ทั้งนี้เพื่อที่จะไดเขาหรือออกจาก
สมาธใิหไดอยางคลองแคลวในครัง้ตอไปไดทนักบัอารมณ
ที่จะเขามากระทบตอไปอีกทุกอารมณ.

         สิง่ทีผ่ปูฏบิตัจิะตองระวงัโดยไมใหพลัง้เผลอ คอื ตอน
ขยายลมใหกวางเพื่อออกจากสมาธิไปทำการงานนั้น  จะ
ตองคอยระวังจิตมิใหแลบเตลิดออกไป จนจำทางกลับเขา
สมาธิครั้งใหมไมได, มิใหเกิดขึ้น.

     ผูปฏิบัติยอมรูสึกวา ลมหายใจเขาออกนี้เปนสภาพ
ธรรมที่หยาบ สามารถเพงดูและจับความเคลื่อนไหวเขา
ออกไดงาย.

๑๗๘

สติปฏฐานสี่



     แตหลังจากยกจิตเขาไปเพงดูที่ฐานที่ตั้งสติแลว ลม
หายใจจะเปลี่ยนแปรจากสภาพที่หยาบ ไปเปนสภาพที่
ละเอยีดประณตี และจบัความเคลือ่นไหวเขาออกไดยากขึน้
ตามลำดับ.

     ถาจิตสงบเปนสมาธิลงเมื่อใด สภาพของลมหายใจก็
จะละเอยีดประณตีเมือ่นัน้ จติยิง่สงบลงเพยีงใด กย็ิง่จะเหน็
ลมหายใจเปลี่ยนแปรละเอียดมากขึ้นเพียงนั้น.

     สวนการทำลมหายใจใหเคลื่อนไหวแคบลงเมื่อตอง
การเขาสมาธ ิ  และการทำลมหายใจใหเคลือ่นไหวกวางขึน้
เมื่อตองการออกจากสมาธินั้น เปนการใชลมหายใจสำ
หรับทำงาน ผูปฏิบัติจึงตองบังคับลมหายใจใหเปนไปตาม
ทีป่ระสงค  คอื ใหจติเปนสมาธไิดอยางไมมปีญหาอะไรเลย
เมื่อจิตสงบเปนสมาธิแลว ลมหายใจเขาออกก็ยอมดับไป
จากความรูสึกของผูปฏิบัติทันที.

๑๗๙

สติปฏฐานสี่

     เพราะลมหายใจเปนสังขารธรรมที่ไมสามารถแสดง
สภาพเดมิของตนเองใหปรากฏคงทีอ่ยไูด  จงึแสดงสภาวะ
อนัไมมแีกนสาร คอื  อนจิจฺ ํทกุขฺ ํอนตตฺา  ใหเหน็.

     การเปลี่ยนแปรของลมหายใจเชนนี้ แสดงวาลมหาย
ใจตกอยใูตอำนาจพระไตรลกัษณ ซึง่ไมมผีใูดทำใหลมหาย
ใจอยูในสภาพที่เที่ยงแทถาวรคงสภาพเดิมอยูไดเลย.



      สภาพลมหายใจทีต่กอยใูตอำนาจพระไตรลกัษณนี ้ผู
ปฏิบัติจะเริ่มเห็นตั้งแตเพิกจิตออกจากอารมณเฉพาะหนา
และยกขึน้สฐูานทีต่ัง้สตทิเีดยีว ผทูีล่งมอืปฏบิตัใิหมๆ จะพบ
จิตใจ ความคิดถึงอารมณตางๆ รวมทั้งลมหายใจของตน
ดิน้รนสบัสนวนุวายอยางยิง่ ซึง่แสดงใหเหน็ถงึการตอสรูะ
หวาง ความเพียรยกจิตเขาสูฐานที่ตั้งสติ กับ ความปราด
เปรียวของจิต ที่จะดิ้นรนออกจากฐานดังกลาว ไปอยูกับ
อารมณอีกใหไดเทานั้น.
      ผูปฏิบัติใหมๆบางคนถึงกับเหงื่อไหลโทรมกาย บาง
คนรสูกึหายใจอดึอดั  หายใจไมออก  หายใจไมทนั  แนน
หนาอก  บางคนก็แลเห็นภาพ   หรือไดยินเสียงที่นากลัว
แลวก็ตกใจสุดขีดจนพาลเลิกปฏิบัติตอไปอีกก็มี.

             สิง่เหลานีเ้ปนเรือ่งธรรมดาทีม่กัเกดิขึน้แกผปูฏบิตัใิหม
ๆ เสมอ ผูปฏิบัติยอมสามารถแกไขใหดีขึ้นไดโดยเพิ่ม
ความเพียรพยายาม นำจิตใหกลับมาตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติให
ไดอีกเทานั้น ยิ่งไดดึงจิตกลับเขามาตั้งที่ฐานที่ตั้งสติบอยๆ
มากๆครัง้เพยีงใด พลงัปญญาทีจ่ะปลอยวางเรือ่งดงักลาว ก็
ยอม เกดิมากขึน้เพยีงนัน้ดวย จงึขออยาไดตกใจและคดิเลกิ
ลาไปเสียกอนโดยรูเทาไมถึงการณก็แลวกัน เพราะเปน
ปรากฏการณที่ไมมีพิษ ไมมีภัยอะไรเลย.

คำแนะนำสำหรับผูปฏิบัติอานาปานสติ

๑๘๐

สติปฏฐานสี่



ลำดับการทำงานทางจิตสำหรับการปฏิบัติอานาปานสติ

   ๑.พิจารณากายในกายเปนภายในบาง
คอื เพงดลูมหายใจ เพือ่ปลอยวางความนกึคดิตางๆ อนัเกดิ
ขึ้นภายในจิตใจ.
   ๒.พิจารณากายในกายเปนภายนอกบาง
คอื เพงดลูมหายใจ เพือ่ปลอยวางอารมณตางๆจากภายนอก
รวม ๕ ทาง.
   ๓.พิจารณากายในกายทั้งภายในและภายนอกบาง
คือมรรคจิตที่เพงดูลมหายใจ เพื่อใหจิตหลุดพนจากอา
รมณทั้งภายในและภายนอก.
       ทัง้ ๓ ขัน้นีไ้มวาจะปฏบิตัขิัน้ใดกต็าม  จดุสำคญัอยทูี่
การทำลมหายใจที่หยาบและเคลื่อนไหวไมราบเรียบเพราะ
ถกูอารมณปรงุแตง ใหเปนลมหายใจทีล่ะเอยีด และเคลือ่น
ไหวราบเรียบละเอียดประณีตใหมากที่สุด เพื่อใหจิตสงบ
เปนสมาธิทั้งสิ้น.
      ผูปฏิบัติจะตองยกจิตเขาไปตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติ และ
ประคองใหจติตัง้มัน่ไวเฉพาะหนา โดยวางจติใหเปนกลาง
ทีส่ดุ ไมเอนเอยีงไปสอูารมณหรอืนมิติหมายใด ทัง้ขางซาย
ขางขวา ขางหนา ขางหลงั และในขณะปจจบุนัดวย.
      ผูปฏิบัติจะตองหมั่นฝกทำลมใหละเอียดใหไดอยาง
รวดเร็วและประคองลมละเอียดไวตลอดเวลาใหได.

๑๘๑

สติปฏฐานสี่



๑.พิจารณากายในกายเปนภายในบาง
      การปฏิบัติอานาปานสติ เทาที่บรรยายมานี้ สวนมาก
เนนหนักไปในการระงับลมหยาบที่เกิดจากความนึกคิดอัน
เปนอารมณภายในของผูปฏิบัติเอง เพราะเปนเรื่องสำคัญ
ที่ผูปฏิบัติจะตองทำใหไดเปนพื้นฐานเสียกอน ที่จะปฏิบัติ
ธรรมขัน้ตอไป ถาปราบความนกึคดิไมได จติกย็อมฟงุซาน
และทิ้งฐานออกไปหาอารมณอื่นเสีย สติปฏฐานก็ยอมดับ
ไปจากจติอยางสิน้เชงิ เมือ่ทิง้ฐานทีต่ัง้สตอิอกไป จติกย็อม
ถูกอารมณครอบงำชักพาใหเกิดความยินดี-ยินรายไดตลอด
เวลา ดังนั้น การปฏิบัติสมาธิจึงเปนหลักปฏิบัติที่จะตองมี
เพื่อเปนบาทฐานสำหรับรองรับการปฏิบัติขั้นสูงตอไป.

         กลาวใหชดักค็อืงานขัน้ที ่๑ นีค้อืงานปฏบิตัสิมาธเิพือ่
ปราบความนึกคิดฟุงซานซึ่งทำใหจิตซัดสายไปมา,ใหสงบ
จัดเปนงานทางจิตขั้นสำคัญและยากที่สุดที่จะตองทำใหสำ
เร็จเปนพื้นฐานใหไดกอนที่จะปฏิบัติงานทางจิตขั้นตอไป.

         ถาทำไมสำเรจ็   ดวยสาเหตปุระการใดกต็าม ความนกึ
คดิฟงุซานซดัสายไปมาของจติ กย็งัคงเคลือ่นไหวตอไป จติ
ยอมไมสงบตั้งมั่น และปญญาก็จะไมเกิดขึ้น.

      ถาทำสำเรจ็ลงดวยความพากเพยีรโดยการปฏบิตับิอย
ๆเนอืงๆแลว    ผปูฏบิตักิย็อมมปีระสบการณในการทำใหจติ

๑๘๒
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สงบตั้งมั่นมากขึ้นตามลำดับ พรอมกับสั่งสมพลังปญญาท ี ่
จะปลอยวางความนึกคิด ฟุงซาน ซัดสายไปมาไดมากขึ้น
ดวย และพลังปญญานี้จะถูกนำไปใชในการปลอยวางอา
รมณตางๆจากภายนอกที่เขามา ๕ ทาง ในการปฏิบัติงาน
ทางจติขัน้ที ่๒ และ ขัน้ที ่๓ ตอไปตามลำดบัดวย.

เคลด็ลบัการรวมจติใหเปนสมาธไิดอยางรวดเรว็

         ผทูีม่คีวามคลองแคลวในการทำจติใหเปนสมาธ ิยอมได
     เปรยีบและไดรบัประโยชนจากการสลดัปลอยวางอารมณ
     ออกไป ซึง่ทำใหพนทกุขไดงายกวาผทูีไ่มมสีมาธิ
         ดวยเหตนุี ้ผปูฏบิตัจิงึตองรจูกัเคลด็ลบัของการปฏบิตัิ
     เพือ่รวมจติของตนใหเปนสมาธไิดอยางรวดเรว็คลองแคลว
     มใิหอารมณปรงุแตงใหฟงุซานกระสบักระสายไดเลยในทีส่ดุ.

          ๑.สถานทีอ่นัสงบวเิวก--เพือ่ใหเกดิกายวเิวก

          คอืปราศจากสิง่รบกวนใดๆเสยีชัน้หนึง่กอน
     เมือ่กายวเิวกแลวกย็อมทำใหเกดิจติวเิวกไดโดยงาย
          ผทูีเ่ริม่ปฏบิตัใิหมๆ ซึง่ยงัไมมปีระสบการณทางจติ
     จะไมสามารถทำจติใหสงบเปนสมาธไิดเลยถากายไมวเิวก
          พระพทุธองคทรงชีแ้นะพระสาวกให ไปหาทีว่เิวกในปา,
     โคนตนไม หรอืที่ๆ วางจากเรอืนอาศยัเพือ่ปฏบิตัสิมาธปิราบ
     ความวนุวายทางความคดิใหชำนาญ,เสยีทางหนึง่กอน.

๑๘๓

สติปฏฐานส ี ่



      เมือ่ผปูฏบิตัมิคีวามชำนาญในการปฏบิตัสิมาธ ิตามที่
ไดบรรยายมาแลว งานปฏบิตัขิัน้ตอไปกค็อื การปราบความ
วนุวายทางใจ เมือ่มอีารมณภายนอกเขามากระทบทางตา หู
จมกู ลิน้ กายสมัผสั รวม ๕ ทางใหไดดวย ซึง่จะตองนำเอา
ความชำนาญทีไ่ดรบัจากการปฏบิตัสิมาธปิราบความนกึคดิ
ภายในมาใชเปนบาทฐาน นั่นคือ เอาพลังปญญาที่สั่งสมไว
จากการปฏบิตัสิมาธ ิมาปลอยวางอารมณทีม่ากระทบทางอายต

นะทัง้๕ ใหไดจนชำนาญอกีดวย เพือ่ทีจ่ะทำใหจติหลดุพน หรอื
เปนจติทีต่ัง้มัน่อยดูวยตนเองตลอดไป โดยไมใหขาดระยะเลย.

         ๒.เลอืกฐานทีต่ัง้สตใิหเหมาะแกอธัยาศยั
         เพือ่ใชเปนฐานสำหรบัปฏบิตัทิางจติทีผ่ปูฏบิตัสิามารถยกจติ
        เขาไปตัง้ไวไดโดยสะดวกทกุขณะ จนเกดิความชำนาญในการ
        ปลอยวางความนกึคดิตางๆเฉพาะหนาออกไปไดอยางสิน้เชงิ.
             สำหรบัการปฏบิตัอิานาปานสตนิี ้ ฐานทีต่ัง้สต ิควรเปน

       จดุลมหายใจกระทบตรงบรเิวณชองจมกูเพยีงจดุเลก็ๆจดุเดยีว.

        ๓.จำทางเขาและออกจากสมาธิ
              กลาวคอื จำวธิทีำลมหายใจเพือ่ใหจติเปนสมาธิ
       ในขณะทีก่ำลงัยกจติเขาไปตัง้ไวทีฐ่านทีต่ัง้สตใิหไดอยางแมนยำ
            โดยยอลมใหแคบเพือ่เขาสมาธิ

     และขยายลมใหกวางเพือ่ออกจากสมาธ ิจนชำนาญ

      ดวยความระมดัระวงั ไมเผลอปลอยใหจติแลบออกไปสอูารมณอืน่

๒.พิจารณากายในกายเปนภายนอกบาง

๑๘๔
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       ทัง้นีห้มายความวา ผปูฏบิตัจิะตองยกจติไปตัง้ไวทีฐ่าน
ทีต่ัง้สตติัง้แตวนิาทแีรกทีต่ืน่นอนตดิตอกนัไป จนกระทัง่วิ
นาทสีดุทายทีจ่ะเขานอน โดยมใิหจติกระเพือ่มไหวเลย ซึง่
เปนสิ่งที่จะตองเพียรทำใหไดใน ๒-๓ วันแรกเทานั้น จิต
ของผูปฏิบัติในระยะนี้จะกระสับกระสาย ดิ้นรนที่จะออก
ไปอยูกับอารมณตามความเคยชิน ที่เรียกวา อนสุยั นั่นเอง
อปุมาดงัปลาทีเ่คยอยใูนน้ำแตถกูจบัโยนขึน้ไปบนตลิง่ ปลา
ยอมดิน้รนทีจ่ะกลบัคนืไปอยใูนน้ำตามเดมิ ฉนัใดกฉ็นันัน้
      การยกจติเขาไปตัง้ไวทีฐ่านทีต่ัง้สต ิและคอยระวงัประ
คองไวไมใหแลบออกไปไดตลอดเวลานี ้ เปนการอบรมจติ
เพื่อสรางความเคยชินใหมใหเกิดขึ้น ในทิศทางที่ฝนกับ
ความเคยชินเดิม ทำใหจิตเปนอิสระ ไมตองอาศัยอยูกับอา
รมณใดๆอีกตอไป ทั้งกามภพ รูปภพ อรูปภพ จิตไมตอง
พลอยเกิดพลอยตายตามอารมณใดๆในโลกอีกตอไป.

๓.พิจารณากายในกายทั้งภายในและภายนอกบาง
     งานปฏบิตัขิัน้นี ้เปนงานปฏบิตัสิตปิฏฐานขัน้สดุทายที่
ผูปฏิบัติไดอบรมจิตมามากพอสมควร จนรูและจำทางเดิน
ของจติไดอยางคลองแคลวขึน้ จงึรวมงานขัน้ที๑่ กบัขัน้ที๒่
เขาปฏิบัติดวยกันและพรอมกันไป  ดังนั้น จึงเปนงานปฏิ
บตัขิัน้มรรคจติ หรอื อรยิมรรค สำหรบัตดัอารมณออกไป
จากจิต.

๑๘๕
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          คอืไมใหยดึถอือารมณใดๆทีเ่ขามากระทบจติแมแตนอย
อารมณซึง่เคยเรยีกวาอารมณ กไ็มใชอารมณอกีตอไป และ
เมื่อจิตมิไดยึดถือไวแลว การกระทบนั้นๆก็อยูในสภาพ
เพียงสักแตวากระทบเทานั้น ไมสามารถครอบงำจิตใหเกิด
ความยินดียินรายขึ้นไดอีกเหมือนสามัญชนทั้งหลาย เมื่อ
ความยินดียินรายไมครอบงำจิตใจผูปฏิบัติแลว นามกายก็
ยอมแตกแยก กลาวคอื ไมเกดิความคดิพงึพอใจทีจ่ะไปสราง
รูปรางกายใหมอีก ในเมื่อรางกายชุดปจจุบันตายลงแลว.

          ถงึแมวารางกายชดุปจจบุนัจะยงัคงดำรงอยเูพราะยงัไม
สิ้นอายุขัยก็ตาม จิตก็คงทำหนาที่ประคับประคองรักษาไว
เพือ่ทำความดใีหแกสงัคมเทานัน้ ไมไดอยเูพือ่ทำประโยชน
ใหแกตนเองแตประการใดทั้งสิ้น ดังนั้น ความนึกคิดทั้ง
หลายที่เกิดขึ้นแกผูปฏิบัติขั้นมรรคจิตนี้ จึงเปนธรรมซึ่ง
เรียกวา พระธรรม.
         อารมณใดๆทีเ่ขามากระทบจติของผปูฏบิตัขิัน้มรรคจติ
ยอมหลุดรอนออกเปนผลจิตทันที มิไดทำใหจิตเศราหมอง
ไดเลย  ดจุดงัน้ำทีก่ลิง้อยบูนใบบวั แตไมเปยกใบบวั ฉะนัน้.
กลาวคือ ใบบัวก็อยูสวนใบบัว น้ำก็อยูสวนน้ำ มิไดสงผล
กระทบใดๆถึงกัน ทั้งๆที่อยูดวยกัน นี่คือสภาพจิตที่เปน
พระธรรม หลังจากผานการปฏิบัติสติปฏฐาน ๔ มาครบ
ถวนสมบูรณดีแลว.

๑๘๖
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อริยิาบถ ๔
(ใชสติเพงดูอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่ง)

           อริยิาบถ๔นีเ้ปนบรรพะหนึง่ทีพ่ระพทุธองคทรงกำหนด
ไวในหมวดกายานุปสสนาสติปฏฐาน เพื่อใหพระสาวกใช
เปนฐานสำหรับตั้งสติลงที่อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งเฉพาะ
หนา เมือ่มอีารมณมากระทบจติ ทัง้เรือ่งทีน่กึคดิและเรือ่งที่
เขามาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส อีกรวม ๕ ทางดวย
อารมณดังกลาวนี้ ยอมปรุงแตงจิตใหฟุงซาน กระสับกระ
สาย แลวเกิดรัก-ชังติดตามมาดวยตลอดเวลาเปนธรรมดา.
     แตถารวมจติหรอืยกจติใหมากำหนดดอูยทูีอ่ริยิาบถใด
อิริยาบถหนึ่งเฉพาะหนาแลว จิตยอมสลัดอารมณทั้งหลาย
ออกไปได เชนเดียวกับการปฏิบัติอานาปานสติเหมือนกัน
และถาหากผปูฏบิตักิำหนดดอูยทูีอ่ริยิาบถไดตลอดไป จติก็
ยอมหลดุพนจากการปรงุแตงของอารมณไดในทีส่ดุ ดงัเชน
พระอานนท ผูเปนพุทธอุปฐาก ไดสำเร็จเปนพระอรหันต
ขีณาสพ ในทาที่กำลังจะเอนกายจากทานั่งเพื่อจะลงนอน
ในวันกอนที่จะทำปฐมสังคายนา (สะสางรอยกรองคำสั่ง
สอนใหถูกตองครั้งแรก) เพียงวันเดียวเทานั้น เปนตน.
           รปูรางกายของผปูฏบิตัทิีก่ำลงัเคลือ่นไหวไปในอริยิาบถ
๔ ดังกลาวขางตนนี้ ยอมเปนไปตามความประสงคของจิต
ทีเ่ปนประธานคอยคมุครอบครองอยตูลอดเวลาทกุประการ
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       ถากระทำใหชาๆ  สมาธจิะเกดิขึน้จากอริยิาบถเฉพาะ
หนามากขึน้โดยมรีปูรางกายเปนอารมณตามลำดบั อารมณ
ทั้งหลายอื่นๆดับไปแลว เพราะยกจิตออกมาตั้งไวที่รูป
รางกายที่กำลังเคลื่อนไหวในอิริยาบถทั้ง ๔.

               อริยิาบถจงึเปนฐานทีต่ัง้สตขิองผปูฏบิตัทิีจ่ะตองประคอง
จิตไว เพื่อไมใหแลบหนีออกไปอยูที่อื่น รวมทั้งฝกหัดยก
จติออกจากอารมณทัง้หลายมาตัง้ไว ณ อริยิาบถเฉพาะหนา
ของตนอยางคลองแคลว และดวยความชำนาญทุกขณะจิต
อกีดวย ไมวาจะเปนอริยิาบถ ยนื เดนิ นัง่ หรอืนอน กต็าม.

       หลกัปฏบิตัอิริยิาบถ ๔ ซึง่อยใูนหมวดกายานปุสสนา
สตปิฏฐาน กค็อื ผปูฏบิตัจิะตองรวมจติใหเขามาตามรคูวาม
เคลื่อนไหวของรางกายใหทันทุกขณะ โดยประคองจิตไว
ดวยอุบายอันชอบ และไมเผลอปลอยใหอารมณหรือความ
คดิถงึเรือ่งอืน่ใดเขามาแทรกซอนไดแมแตนอย การเคลือ่น
ไหวรางกายในขณะปฏบิตัอิริยิาบถ ๔นี ้ใหกระทำอยางชาๆ
ตอเนื่องกันไปตลอดเวลาโดยไมมีเลิกทำสติใหขาดตอน.

            ในระยะแรกๆจติผปูฏบิตัจิะแลบหนอีอกไปจากฐานที่
ตัง้สตคิอือริยิาบถนีบ้อยๆ แตใหผปูฏบิตัดิงึกลบัคนืมาตัง้ไว
ทีฐ่านทีต่ัง้สต ิดวยอบุายอนัแยบคายใหได โดยไมคดิยอทอ
หรือเบื่อหนายแลวพาลเลิกไปเสียกอน.

๑๘๘
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      ถาผูปฏิบัติคอยระวังใหจิตอยูที่ฐานที่ตั้งสติตลอด
ไมปลอยใหแลบหนีออกไปทุกอิริยาบถ จนจิตเชื่องในที่สุด
สมาธิก็ยอมเกิดขึ้น และสงบมากขึ้นตามลำดับ.
      เมื่อจิตสงบถึงขีดสุดแลว ผูปฏิบัติยอมรูเห็นเองอยาง
ชัดเจนวา กายกับจิตเปนคนละสวนกัน แตอยูดวยกัน และ
รางกายนี้จะเปนไปหรือเคลื่อนไหวอยางไร ก็ยอมแลวแต
จิตสั่งใหเปนไปทั้งสิ้น.

       ดงันัน้ สิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุ กค็อื  ผปูฏบิตัจิะตองจำวธิทีำ
จิตหรือรวมจิตใหสงบอยางแมนยำ และทำไดอยางคลอง
แคลวในเมื่อมีอารมณมากระทบจิตในครั้งตอไป.

      อนึ่ง ผูปฏิบัติพึงสังเกตวา  พระพุทธองคไดทรงบัญ
ญัติอิริยาบถไว ๔ ประการ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน เทานั้น
เพื่อใหพระสาวกใชเปนฐานที่ตั้งสติ โดยไมมีอิริยาบถวิ่ง
อยูดวยเลย ทั้งๆที่อิริยาบถวิ่งนี้เปนปจจัยที่ทำใหรางกาย
เคลื่อนไหวไปไดเชนเดียวกับอิริยาบถเดินเหมือนกัน.

      เพราะการดึงจิตที่แลบใหกลับมาตั้งที่ฐานดังกลาวนี้
ก็คือ พลังปญญาที่ผูปฏิบัติจะไดรับเพิ่มขึ้นมากขึ้นตามลำ
ดับนั่นเอง.

      ถาหากพิจารณากันใหถี่ถวนแลว  การวิ่งนี้เปนการ
เคลือ่นไหวรางกายทีร่วดเรว็,จติทำงานอยางกระสบักระสาย

๑๘๙

สติปฏฐานสี่



         จงึไมทรงโปรดใหพระสาวกวิง่ในการปฏบิตัธิรรมเลย
ไมวาจะเสด็จไปสั่งสอน ณ ที่ใดก็ตาม และไดทรงแสดง
เกี่ยวกับอิริยาบถวิ่งนี้ไววา บุคคล ๔ ประเภทตอไปนี้ไม
ควรวิ่ง เพราะวิ่งแลวทำใหไมสงางาม คือ
๑. พระราชา      ๒. พระสงฆ       ๓. สตร ี       ๔. ชาง

           รวมความแลวการวิง่เปนการเคลือ่นไหวรางกายทีร่วด
เร็ว จึงเปนการยากที่จะกำหนดใหทันอิริยาบถในขณะที่
กำลังเปนปจจุบัน จึงอาจกลายเปนอดีต หรือนึกคาดคะเน
เอาอิริยาบถในอนาคตอันใกลก็ได เมื่อเปนเชนนี้แลว การ
ยกจิตเขาไปตั้งไวที่อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งที่เปนปจจุบัน
จึงทำไดยากตามไปดวย ดังนั้น จึงประคองจิตใหสงบเปน
สมาธิไมได เพราะฐานที่ตั้งสติไมไดอยูในสภาพที่เดนชัด
และมั่นคงเพียงพอ.

วุนวายไปในรางกายอยางรุนแรงและมากมาย จนเปนการ
ยากที่จะควบคุม และนำกลับมาไวที่ฐานที่ตั้งสติไดอยาง
มั่นคง.

        ดวยเหตนุี ้ผปูฏบิตัจิงึตองเคลือ่นไหวรางกายชาๆ เพือ่
ใหจติมโีอกาสตัง้มัน่อยกูบัอริยิาบถปจจบุนัตลอดเวลาทกุๆ
อิริยาบถ จนแยกกายกับจิตออกเปนคนละสวนไดในที่สุด.

๑๙๐

สติปฏฐานสี่



สัมปชัญญะบรรพะ

(ความรูตัวทั่วพรอมในอิริยาบถยอย)

         สมัปชญัญะบรรพะเปนบรรพะทีว่าดวยการใชสตกิำกบั
ทกุอริยิาบถยอยทีผ่ปูฏบิตัเิคลือ่นไหวรางกายไปในระหวาง
อริยิาบถใหญ คอื ยนื เดนิ นัง่ นอน ในอริยิาบถบรรพะ.

    ในสวนอิริยาบถยอยนั้น คือ ไมวาจะกาวไปขางหนา
หรือถอยไปขางหลังก็ดี เหลียวไปขางซายหรือแลไปขาง
ขวาก็ดี  คูอวัยวะเขาหรือเหยียดออกก็ดี ทรงผาสังฆาฏิ-
บาตรหรือจีวรก็ดี  กิน-เคี้ยว-ดื่ม-ฉันหรือลิ้มก็ดี ถาย
อุจจาระหรือปสสาวะก็ดี  ยืน-เดิน-นั่ง-หลับ-ตื่น-พูด หรือ
นัง่เฉยกด็ ีเหลานี ้ผปูฏบิตัจิะตองใชสตกิำกบัอยกูบัอริยิาบถ
ยอย ที่กำลังกระทำอยูเฉพาะหนา.

    โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหเอาสติไปตั้งไวที่ฝาเทาขณะกาว
กระทบพื้น ทุกกาวของอิริยาบถเดินหนา-ถอยหลัง มิให
ขาด เพื่อไมปลอยจิตใหแลบหนีไปอยูกับอารมณตางๆภาย
นอกไดเลย.

    แสดงวา ผูปฏิบัติตองยกจิตไปตั้งไวและประคองไว
ตลอดเวลาจากอริยิาบถยอยหนึง่ถงึอริยิาบถยอยอกีอริยิาบถ
หนึง่  จติไดบรรลเุขาสปูฐมฌานเทานัน้ ไมมโีอกาสกาวขึน้
สูฌานที่สูงขึ้นไปอีก ตลอดการปฏิบัติสัมปชัญญะบรรพะ.

๑๙๑

สติปฏฐานสี่



        ดงันัน้จงึแลเหน็ไดชดัเจนวา ผปูฏบิตัจิะตองคอยยกจติ
เขาไปตัง้ไวทีอ่ริยิาบถปจจบุนั และ ยกจติออกเมือ่อริยิาบถ
ปจจบุนันีค้ลอยตวัออกไปเปนอดตี อยางระมดัระวงั, เอาไป
ตัง้ทีอ่ริยิาบถใหมทีเ่ขามาแทนที ่กลาวคอื ตองทำหนาทีว่ติก
กบัวจิาร เทานัน้ ซึง่เปนผลให ปตกิบัสขุ ทีท่ำงานไดสำเรจ็.

      เมือ่หยดุเคลือ่นไหว คอื นิง่อย ู ผปูฏบิตัจิะตองควบคมุ
จิตใหสงบอยูที่ฐานที่ตั้งสติ จิตก็จะไมมีโอกาสแลบหนีไป
สูอารมณอื่นได แตถาเผลอหรือประคองไวไมแยบคาย จิต
ก็จะแลบออกจากฐานที่ตั้งสติทันที ฌานก็ดับ.

     นั่นก็คือ  สัมปชัญญะบรรพะ จะชวยเสริมการปฏิบัติ
สตปิฏฐาน ๔ ใหละเอยีด ประณตี มากยิง่ขึน้ เพราะปญญาที่
เกดิจากการรตูวัทัว่พรอม จะปองกนัไมใหจติแลบหน ีทำให
จิตอยูในสัมมาสมาธิไดดีทีเดียว.

ปฏิกูลบรรพะ

( วาดวยกายเปนของปฏกิลู )

      บรรพะนี ้วาดวยการพจิารณาใหเหน็รางกาย ทีผ่ไูมได
ปฏบิตัเิหน็วาเปนของสวยงามนารกัใครกนัอยนูี ้วาเปนของ
ปฏิกูล-ไมสวยงาม.

๑๙๒

สติปฏฐานสี่

      ตามปรกตแิลว สามญัชนยอมสัง่สอนอบรมบตุรหลาน



       ทกุคนลมืระลกึไปวา  ตนกำเนดิของรางกายนีม้าจาก
หยดน้ำที่ผสมในครรภมารดา ซึ่งประกอบดวยสิ่งสกปรก
เปนปฏกิลูหลอเลีย้งรกัษาและหอหมุไวจนถงึวนัคลอดออก
มาสูโลกภายนอก.

         เพราะฉะนัน้ ผปูฏบิตับิรรพะนีจ้งึตองกระทำในขณะ
ที่จิตควรแกการงาน  อสุภะที่จะเพงพินิจนั้น ก็ควรเปนศพ
ทีข่ึน้อดืแลว และเขาไปพจิารณาทางดานเหนอืของลม เพือ่
ไมใหกลิ่นรบกวน จึงจะดีและไมเกิดโทษ.

       ดงันัน้  รปูรางกายนีจ้งึหาไดสวยสดงดงามอยางทีย่ดึ
ถอืกนัไวไม ทีแ่ทจรงิแลวกค็อื อสภุะ (ไมงาม) นัน่เอง.

๑๙๓

         เมือ่คลอดออกมาแลว กต็องกนิอาหารเปนคำๆเขาไป
เกบ็ไวในทอง ดจุดงัไถบรรจอุาหารทีม่สีองปาก คอื กนิเขา
ทางหนึ่ง ถายออกอีกทางหนึ่ง และอาหารที่กินเขาไปนั้น
เลา กต็องเนาบดูฝงอยใูนทอง ดจุปาชาฝง กงุ ป ูปลา หอย
ไว ฉนั้น.

สติปฏฐานสี่

ใหรกัใครยนิดแีละทนถุนอมรปูรางกายของตนวา เปนสิง่ที่
สวยงามนารักใครอยางยิ่ง ดังนั้นจึงไดพากันรักใครยึดถือ
ไวอยางเหนียวแนน ที่จะไมใหเจ็บปวยหรือเสื่อมสภาพ
ของการใชงานตางๆ เชน รับรูอารมณทั้งหลายไดดีตลอด
ไปอยางเที่ยงแทถาวร เปนตน.



      เมือ่อคุคหนมิติ(นมิติตดิตา) เกดิขึน้ทางใจ ผปูฏบิตัทิีม่ี
นิสัยคอนขางกลัว จะเห็นไปวาถูกผีหลอก หรือผูปฏิบัติที่
เห็นศพอยูนานๆแลว ไมวาจะอยูในอิริยาบถใดหรือไปขาง
ไหนก็ตาม จะแลเห็นภาพศพมาปรากฏอยูเฉพาะหนา ติด
ตาติดใจอยู  อาจทำใหตกใจกลัว และถึงกับกินไมไดนอน
ไมหลับ  เกิดเจ็บไข “หัวโกรน” ไปก็มี จนตองหาหมอมา
รักษากันยกใหญทีเดียว.

     การที่เห็นภาพศพมาปรากฏติดตาติดใจ จัดเปนอุคค
หนิมิตนี้ เปนเรื่องดีที่ผูปฏิบัติจะตั้งสติใหมั่นคง เพื่อเพง
พจิารณายกระดบัขึน้สคูวามสงบเปนฌานตอไปตลอดเวลา.

     แตสภาพที่ไมงดงามโดยเปนอสุภะไมปรากฏใหเห็น
ชดัเจน กเ็พราะยงัมชีวีติและเอาสิง่ภายนอกมาปกปดไว จงึ
ทำใหเห็นวารางกายนี้สวยงามนารัก ซึ่งตรงกันขามกับ
ความจริงพื้นฐานไป.

๑๙๔

      ซึง่จะชวยใหการปฏบิตัธิรรมกาวหนาและแลเหน็พระ
ไตรลักษณ พรอมกับปลอยวางความยึดถือรางกายดวย
ความสำคญัผดิ,ออกไปไดในทีส่ดุ ถาไมกลวัและสำคญัผดิ
แลว ผกีย็อมทำอะไรไมได เพราะรปูรางกายของเรา กเ็ปน
อสุภะนาเกลียดนากลัวเชนเดียวกับศพ นั่นเอง.

สติปฏฐานสี่



      ถาสมมุติวา เราจะถอดเอาสิ่งปกปดภายนอกออกไป
แลวกลับเอาชิ้นสวนอาการ ๓๒   ออกมาอยูภายนอกผิว
หนังเสีย ทุกคนก็จะตองคอยถือไมไลกาและสุนัขที่จะเขา
มากัดกินอยางแนแท.
      ผูที่ขาดปญญายอมเขาใจผิดในรางกายของตนวาสวย
งามอยู แลวทำความชั่วบาปกรรมทั้งหลาย ซึ่งมีทุคติเปนที่
รองรบัและยงัไมพนทกุขจากการเกดิ แก เจบ็ ตายไปไดเลย.

       การเจรญิอสภุะ หรอื ปาชา ๙ จนอคุคหนมิติเกดิ และ
เปนปฐมฌานแลว ผูปฏิบัติจะตองเปลี่ยนฐานที่ตั้งสติมา
ไวที่ฐานลมกระทบที่ไดเคยอุปโลกนไวกอนแลว,แทนที่
เสีย แลวเพงลมหายใจเขาออกจนเกิดปฏิภาคนิมิต คือ ยอ
ลมหายใจใหละเอียดลง เพื่อนำจิตใหสงบมากขึ้นตามลำ
ดบั จนสงบถงึขดีสดุในทีส่ดุ.

      การที่พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงบัญญัติปฏิกูลบรร
พะนี้ขึ้น ก็เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมพิจารณาดูรูปรางกายให
เห็นตามความเปนจริงวา สวนตางๆที่ประกอบเปนรางกาย
นีข้ึน้ มไิดสวยสดงดงามอยางทีเ่ขาใจกนัเลย คงเปนสิง่ทีจ่ติ
ไดสรางขึน้  เพือ่ใชเปนทีอ่าศยัรบัรอูารมณ (ภพ) ชัว่ระยะ

      เพราะ ปฏิกูลบรรพะไมอาจทำใหกาวเขาสูฌานที่สูง
กวา “ปฐมฌาน” ได.

๑๙๕

สติปฏฐานสี่



        ในทางปฏบิตัทิีพ่ระอปุชฌายสอนผเูขาบวชใหมในวนั
แรกเริ่มบวชนั้น ทานสอนใหเพงพิจารณาดูชิ้นสวนภาย
นอกทีส่ามารถแลเหน็ชดัดวยตา คอื ผม ขน เลบ็ ฟน หนงั
รวม ๕ ประการ โดยอนโุลมและปฏโิลม (กลบัไปกลบัมา)

       ดงัพทุธอทุานวา:
    “เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณผูมีความ
เพียรเพงอยู
     เมื่อนั้นพราหมณยอมกำจัดมารและเสนามาร(กิเลส
นอยใหญที่ทำใหจิตเขาไปยึดถือไวผิดๆ)
     มิใหดำรงอยูได ดุจพระอาทิตยอุทัยกำจัดความมืด
ทำใหอากาศสวาง ฉนั้น”.

หนึง่เทานัน้ เมือ่สิน้เหตปุจจยัลงเมือ่ใด กย็อมแตกแยกสลาย
ตัวเนาเปอย ผุพัง จนเขาสูสภาพที่ไมงดงามเปนอสุภะเมื่อ
นั้น.

     เพื่อใหเห็นวา สิ่งเหลานี้เปนปฏิกูล ไมเที่ยงแทถาวร
อะไรเลย  ไมจรีงัยัง่ยนื คอื ตองเปลีย่นแปร แกเฒา และเสือ่ม
สลายไปในทีส่ดุเปนธรรมดา เมือ่ผปูฏบิตัเิหน็ชดัเจนแลว ก็
ยอมเกิดญาณ(รูตามความเปนจริง)แกกลา ยกจิตเขาไปเพง
ดูชิ้นสวนอื่นๆในรางกายตอไปอีกครบ ๓๒ ประการ และ
กำจัดความเห็นผิดในรูปรางกายเสียได.

๑๙๖

สติปฏฐานสี่



เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
(ใชสติเขาไปรูเห็นเวทนาทั้งหลายอยางตอเนื่อง)

       คำวา เวทนา ในพระพทุธศาสนา หมายถงึ ความรสูกึที่
จิตมีตออารมณที่เขามากระทบ แลวทำใหเกิดความยินดี
(พอใจ)-ยินราย(ขัดเคือง)เทานั้น ไมไดหมายถึงความนาสง
สาร เหมอืนดงัทีส่งัคมเขาใจกนัอยตูามปกต ิแตประการใด.
      ลำพงัจติเองนัน้ ไมไดมอีะไร หรอื ไมไดเปนอะไร ทัง้
สิน้และไมใชด ีไมใชชัว่ ไมใชทกุข และไมใชสขุอกีดวย เมือ่
มีอารมณเขามากระทบจิต เวทนาก็เกิดตามดวยทันที ถายัง
ไมมีอารมณมากระทบ เวทนาก็ยังไมเกิด.

          ถาจติเขาไปยดึถอืเวทนาทีเ่กดิขึน้เนือ่งดวยอารมณตาง
ๆไว จิตก็ยอมฟุงซานซัดสายตามเวทนาที่กำลังปรุงแตงไป
ดวย สวนจะฟงุซานหวัน่ไหวมากหรอืนอยเพยีงใดนัน้ ยอม
แลวแตความยนิด-ีเพลดิเพลนิ ถายดึถอืมาก กท็กุขมาก, ถา
ยึดถือนอย ก็ทุกขนอย, ถาไมยึดถือเลย ก็ไมมีทุกข.

        ดงันัน้ เวทนาจงึเปนผลทีเ่กดิจากจติกระทบกบัอารมณ
และถาจิตยึดถือเวทนานั้นๆไว ทุกขก็เกิดซอนขึ้นมาดวย
เพราะฉะนั้นจิตที่เขามาสัมผัสกับอารมณ จึงมีความรูสึก
(เวทนา)ควบคูอยูดวยเสมอไป เวทนาจึงเปนความรูสึกที่
เกดิขึน้เมือ่มอีารมณมากระทบจติ หรอือกีนยัหนึง่ เปนอาการ
ที่จิตแสดงออกมาในขณะนั้นดวย จัดเปนนามในขันธ ๕.

สติปฏฐานสี่

๑๙๗



      ในพระสูตรหลายแหง พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรง
ยกอุปมาอุปมัยเรื่องจิตซึ่งไมมีรูปรางนี้เทียบกับน้ำ เพื่อให
มองเห็นอาการของจิตเปนรูปธรรมวาไมเที่ยงแทถาวร

เผณปุณฑฺปูม ํ รปู ํ       รปู (อารมณ) เปรยีบเหมอืนฟองน้ำ.
เวทนา ปพุพฺลปูมา     เวทนา             เปรยีบเหมอืนตอมน้ำ.
มรจิกิปูมา สญฺา       สญัญา            เปรยีบเหมอืนพยบัแดด.
สงขฺารา กทลปูมา       สงัขาร           เปรยีบเหมอืนตนกลวย.
มายปูมจฺ วิญฺาณ ํ วญิญาณ        เปรยีบเหมอืนคนเจาเลห.
เทสิตาทิจฺจ พนฺธุนา           พระองคผูเผาพันธุพระอาทิตย
ไดทรงเทศนาไว ดงันี.้
       ตามธรรมดา หยดน้ำนั้นเมื่อหยดลงน้ำ น้ำยอมกระ
เพื่อมที่ผิวน้ำ แตในใตผิวน้ำ ยอมไมมีทั้งหยดน้ำและการ
กระเพื่อมใดๆ อาการกระเพื่อมเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปจจัย
จากภายนอกมากระทบผิวน้ำ ถาไมมีอะไรมากระทบ ผิว
น้ำยอมสงบราบเรียบเปนเสนระดับ ขอนี้ฉันใด.
        สภาพเดมิของจติทีย่งัไมมอีารมณเขามากระทบยอม
สงบนิ่งเฉย,ไมมีอาการรัก-ชังใดๆปรากฏอยู  ถามีอารมณ
เขามากระทบ ความรกั-ชงักย็อมเกดิขึน้พรอมกนั ทำใหจติ
หวัน่ไหวตามไปดวย  ขอนีก้ฉ็นันัน้  อาการของจติทีเ่กดิขึน้
เหลานี้ ลวนแลวแตไมเที่ยงทั้งสิ้น.
พระสมัมาสมัพทุธเจาไดทรงชีใ้หเหน็ใน“อนตัตลกัขณสตูร”วาดงันี้
สติปฏฐานสี่

๑๙๘



“เวทนาไมใชเรา  เราไมใชเวทนา  เวทนาไมใชตัวตนของเรา
คอืเวทนาเปนอนตัตา” ซึง่หมายความวา “เวทนาอาการหวัน่ไหว
นัน้ไมใชเรา ซึง่อยใูนสภาพเดมิอนัสงบ, เราซึง่อยใูนสภาพเดมิ
อนัสงบ กไ็มใชเวทนา, เรากบัอาการหวัน่ไหวทีเ่กดิขึน้ เปนคนละ
สวนกัน” สิ่งใดไมใชเรา เราจะละทิ้งเสียหรือยึดถือไวก็ได
แตตัวของเราเองนั้น จะยึดถือไวหรือละทิ้งเสีย ยอมไมเกิด
ผลอะไร นอกจากเปนความเขาใจผดิ ทีไ่มรจูกัตวัเองเทานัน้

ลำดบัการทำงานทางจติในหมวดเวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน ๓ ขัน้
      ๑. พจิารณาเวทนาในเวทนาเปนภายในบาง.

      ๒. พจิารณาเวทนาในเวทนาเปนภายนอกบาง.

      ๓. พจิารณาเวทนาในเวทนาทัง้ภายในและภายนอกบาง.

     งานทั้ง ๓ ขั้นนี้ ผูปฏิบัติจะตองฝกสติใหตั้งมั่นอยูที่
ฐานที่ตั้งสติบอยๆเนือง ๆ  จนสามารถทำสติใหเกิดขึ้นได
อยางตอเนื่องไมขาดสาย เพื่อที่จะปลอยวางความยึดมั่นถือ
มัน่ในความรสูกึพอใจ(สขุ)-ไมพอใจ(ทกุข)ทัง้หลายทีเ่นือ่ง
ดวยอารมณ ใหหมดไปอยางสิน้เชงิ เปนเปาหมายในทีส่ดุ.

     ดังนั้น ฐานที่ตั้งสติจึงเปนสิ่งจำเปนที่ผูปฏิบัติจะตอง
อปุโลกนขึน้ และจำไวในใจใหแมน กอนปฏบิตัสิตปิฏฐาน
๔ เพื่อที่จะยกจิตเขาไปตั้งไดโดยสะดวก ซึ่งโดยปกติแลว
ใชจุดที่ลมหายใจกระทบภายในชองจมูก เพียงจุดเล็กๆจุด
เดยีวเปนฐานทีต่ัง้สตสิำหรบัการปฏบิตัธิรรมทัง้ ๔ หมวด.

สติปฏฐานสี่

๑๙๙



      เมือ่ความรสูกึชอบใจ (สขุ)-ไมชอบใจ (ทกุข) เกดิขึน้
ผูปฏิบัติจะตองรีบยกจิตออกจากความรูสึกนั้นๆ ใหเขาไป
ตั้งที่ฐานที่ตั้งสติ พรอมกับประคองไวดวยความแยบคาย
เพือ่ไมใหจติแลบหนอีอกไปหาความรสูกึสขุ-ทกุขอืน่ใดอกี
อนัเปนเหตทุำใหจติวนุวาย กระสบักระสายไดตอไป ใหฝก
ทำเชนนี้ทุกครั้งที่มีอารมณเขามากระทบ จนจิตรวมเปน
สมาธ ิสงบถงึขดีสดุ.

     “อชฌฺตตฺจฺ พหทิธฺาจ เวทน ํนาภนินทฺติ,ํเอว ํสตสสฺ
จรโต วิญฺาณ ํอปุรชุฌฺตตี ิ แปลวา  ถาไมเพลนิยิง่ในเวทนา
ทั้งหลายทั้งภายในและภายนอก โดยการประพฤติใหมี
สติเชนนี้แลว วิญญาณยอมดับลง ดวยประการฉะนี้.”

         มพีทุธพจนในโสฬสปญหา รบัรองอยดูงันี:้

นัน่คอื วญิญาณ(การรบัร)ูทางอายตนะทัง้ ๖  เปนเพยีงกระ
ทบกส็กัแตวากระทบเทานัน้ ไมสงผลใหเกดิกเิลสทีท่ำใหมี
การยึดมั่นถือมั่นใดๆทั้งสิ้น ไมมีการกระทำกรรมตอไป.
        ดวยเหตนุี ้พระอรหนัตจงึตดักรรมไดขาดอยางสิน้เชงิ
และไมมีการสรางภพสรางชาติใหมตอไปอีกในที่สุด.
สติปฏฐานสี่

๒๐๐

     ผูปฏิบัติจะตองเพียรพยายามทำดังกลาวนี้จนคลอง
แคลว ถึงขั้นที่วาพอนอมยกจิตใหเปนสมาธิเทานั้น จิตก็
สงบถงึขดีสดุไดทนัท ีเมือ่จติสงบถงึขดีสดุแลว ความยดึมัน่
ถือมั่นก็ขาดหายไปอยางสิ้นเชิงดวย.



 ๑. พจิารณาเวทนาในเวทนาเปนภายในบาง
       > การพจิารณาเวทนาในเวทนาเปนภายใน กค็อื การ
ปราบความนึกคิดฟุงซานที่เกิดจากจิตนำเอาเรื่องราวตางๆ
ในอดตีทีผ่านพนไปแลวมาคดิปรงุแตงขึน้ในใจอกีครัง้หนึง่
เพราะวางจากอารมณใดๆเฉพาะหนา จึงมีความรูสึกทุกข-
สขุ กระสบักระสาย เพราะเขาไปยดึถอืความรสูกึอนันัน้ไว.

        > ผปูฏบิตั ิจะตองรบีพรากจติ ออกจากเรือ่งทีน่กึคดินี้
แลวยกเขามาตัง้ไวทีฐ่านทีต่ัง้สตโิดยเรว็ พรอมกบัประคอง
ไวดวยอบุายอนัแยบคาย เพือ่ไมใหจติแลบหนอีอกจากฐาน
ไดอีก ถาประคองไดสำเร็จ จิตก็เปนสมาธ.ิ

        หรอือกีนยัหนึง่  ทนัททีีจ่ติรสูกึพอใจ-ไมพอใจในเรือ่ง
ที่นึกคิดเฉพาะหนา  ก็ใหยกจิตเขาไปตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติ
โดยสลดัความรสูกึ(เวทนา) ในเรือ่งทีก่ำลงันกึคดิฟงุซานอยู
เสียโดยเร็ว จิตก็สงบไมซัดสายไปมาตอไปอีก.

         กลาวใหชดัทีส่ดุกค็อื  งานขัน้ที ่๑ นี ้ เปนงานทำสมาธิ
โดยตรง จดัเปนงานทางจติ ทีผ่ปูฏบิตัจิะตองเพยีรพยายาม
ทำใหสำเร็จอยางคลองแคลว  ถาทำใหสำเร็จจนชำนาญ
คลองแคลวแลว จิตก็จะมีพลังปญญา สำหรับปลอยวางอา
รมณอยางอื่นเปนพื้นฐานดวย.

สติปฏฐานสี่

๒๐๑



        ขอแนะนำเพิม่เตมิสกัเลก็นอยวา   การจำทางเขาและ
ออกจากสมาธิไวได จะชวยใหจิตรูจักวิธีทำสติปฏฐานให
เกิดขึ้นไดเปนอยางดี จัดเปนจิตที่ควรแกการงานในพระ
พุทธศาสนา ถาหากความรูสึกนึกคิดไมสงบ จิตก็ยอมไม
สงบดวย,เปนธรรมดา.

๒. พิจารณาเวทนาในเวทนาเปนภายนอกบาง
        งานขัน้นี ้เปนงานฝกปฏบิตัเิพือ่ปลอยวางความยดึมัน่
ถอืมัน่ในเวทนา หรอืความรสูกึทีผ่านเขามาทาง ตา ห ูจมกู
ลิน้ กายสมัผสั จากภายนอกรวม ๕ ทาง ขณะทีต่องอยรูวม
กับสังคมในชีวิตประจำวันตลอดเวลา(ซึ่งพระอรรถกถาจารย
เรยีกวาวปิสสนานัน่เอง)ผฝูกปฏบิตัจิะสลดัปลอยวางความรสูกึ
ตางๆทีเ่กดิขึน้ไดดเีพยีงใดนัน้,ขึน้อยกูบัความคลองแคลวใน
การยกจติเขาไปตัง้ไวทีฐ่านทีต่ัง้สตแิละประคองไวไดดเีพยีง
ประการเดยีวเปนสำคญั ไมมอีะไรตางกนัเลย นอกจากทาง
ทีเ่ขามาของเวทนา คอื จากภายใน กบั จากภายนอกเทานัน้.
 **ดวยเหตนุี ้ งานสลดัปลอยวางเวทนาภายนอก หรอืรแูลว
ละเวทนาภายนอกใหเขามาสงบตัง้มัน่ในจติของตน จงึเปน
เรือ่งทีต่องใชความคลองแคลวทีไ่ดฝกไวจากการปฏบิตังิาน
ขัน้ที๑่ มาปฏบิตัติอไปนัน่เอง ดงันัน้การจำทางเดนิของจติ
อยางแมนยำวาเคยทำจติใหสงบเปนสมาธมิาแลวอยางไรใน
งานขัน้ที๑่ยอมจะชวยใหการปฏบิตักิาวหนาไปไดอยางดยีิง่.
สติปฏฐานสี่

๒๐๒



      โปรดสงัเกตด ูทีม่กักลาวกนัวาสมถะกบัวปิสสนานัน้
เปนคนละอยางกัน ไมเกี่ยวของซึ่งกันและกัน
กลาวคอื  สมถะ     เปนอบุายปฏบิตัใิหจติสงบ
และ       วปิสสนา เปนอบุายปฏบิตัใิหเรอืงปญญา
ดังเปนที่ไดยินไดฟงกันมาแลวนั้น   ความจริงแลวตางกัน
โดยวิธีปฏิบัติเทานั้น แตตองทำงานรวมกันและพรอมกัน
ในขณะจิตเดียวกัน เพื่อทำใหจิตสงบตั้งมั่นเปนสมาธิ.

        ลำดบัการทำงานของจติทัง้ ๒ ขัน้ทีก่ลาวมานี ้หากผู
ปฏิบัติสามารถจำทางเดินของจิตไดแมนยำ และฝกปฏิบัติ
บอยๆเนอืงๆแลว จะกลายเปนอรยิมรรค หรอื วชิชา ขึน้ที่
จิตมากขึ้นตามลำดับ และทำใหอวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน
(คอื รผิูด-ทะยานอยากออกไป-ยดึถอือารมณไว ) ดบัไปจาก
จิต จนหมดสิ้นในที่สุด.

          กลาวคอืปลอยวางเวทนาออกไปจากจติเปนวปิสสนา
แลวยกจติเขาไปตัง้ไวทีฐ่านทีต่ัง้สต ิและประคองไวใหสงบ
เปนสมถะ มิฉะนั้นแลว เวทนาจะปรุงแตงจิตแลวผลักดัน
ออกมา ทำใหตืน่เตนบาง หนาซดีบาง ตาขวางบาง สดุแตวา
จะเปนเวทนาชนิดใด.

สติปฏฐานสี่

๒๐๓

       เมือ่อวชิชาดบั กรรมกย็อมขาด และเมือ่กรรมขาด ก็
ยอมไมมวีบิาก หมดภพชาต ิคอืไมเกดิอกีตอไป ซึง่เราเรยีก
วา "ตดักรรม" กนันัน่เอง.



          งานขัน้นีเ้ปนงานฝกปฏบิตัขิัน้สดุทายทีร่วมเอางานขัน้
ที ่๑ และขัน้ที ่๒ มาปฏบิตัพิรอมกนัไป เปนงานปฏบิตัขิัน้นำ
อรยิมรรค หรอืทีเ่รยีกวา มรรคจติ เอามาปราบความยดึมัน่ถอืมัน่

ในเวทนาทั้งหลายใหหมดไป กลาวคือ เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นจาก
อารมณทั้งภายในก็ดี ภายนอกก็ดี ก็รีบยกจิตเขาไปตั้งไวที่
ฐานที่ตั้งสติทันที และเพียรประคองไวไมใหจิตแลบหนี
ออกไปหาเวทนาใดๆไดอีก, ทุกครั้งตลอดชีวิต.
     อารมณที่ผานไปแลว,เปนอดีต อารมณที่ยังมาไมถึง,
เปนอนาคตไมตองเก็บมาคิด เพราะไมสามารถทำอะไรให
ดขีึน้ไดอกีแลว ผปูฏบิตัจิะตองเอาใจใสจดจออยกูบัอารมณ
เฉพาะหนา คอื สลดัปลอยวางออกไปเพยีงประการเดยีวเทา
นั้น ดวยการยกจิตเขาตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติอยางตอเนื่อง ซึ่ง
จะไมเปดโอกาสใหเวทนาชนิดใดเขาไปปรุงแตงใหเกิดสุข
(พอใจ)-ทกุข (ไมพอใจ) ขึน้ทีจ่ติไดเลย.
        ดวยสภาวะทีเ่กดิขึน้เชนนี ้ ถาจติกระทบกบัเวทนาครัง้
ตอไปอีก ก็เปนสักแตวากระทบเทานั้น เพราะจิตไมไดยึด
ถือเวทนาไวดังแตกอนอีกแลว ผูปฏิบัติจะเห็นไดชัดเจนวา
เวทนาไมใชเรา เราก็ไมใชเวทนา และเวทนาไมใชตัวตนของเรา
ตรงกบัทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจาไดตรสัไวในอนตัตลกัขณสตูรวา
“เวทนา อนตัตา  เวทนาไมใชตวัตน” ทเีดยีว.

๓.พิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอกบาง

สติปฏฐานสี่

๒๐๔



จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน

      จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน บรรพะนีห้มายความวา
ใชสติตามรูตามเห็นเขาไปในอาการของจิตที่เกิดขึ้นเมื่อมี
อารมณเขามากระทบ.

       อารมณทีเ่ขามากระทบนัน้แบงเปน ๒ ชัน้ คอื
อารมณชั้นใน และ อารมณชั้นนอก
อารมณชั้นในนั้น ไดแก ความนึกคิดที่เกิดขึ้นภายในจิต
และอารมณชั้นนอกนั้น ก็ไดแก อารมณที่เขามาทางอาย-
ตนะ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กายสมัผสั รวม ๕ ทางดวยกนั.

         เมือ่อารมณใดๆเขามากระทบจติแลวยอมสงผลใหเกดิ
ความรสูกึทกุข-สขุ(เวทนา)ขึน้   เมือ่ความรสูกึทกุข-สขุเกดิ
ขึน้ กย็อมสงผลใหเกดิจติสงัขาร คอื รกั, ชงั,เฉยๆ ซึง่เปนกิ
เลส รวม ๑๖ ชนดิขึน้ดวย แลวแตวาจะเปนอารมณชนดิใด
เขามากระทบ หรอื แลวแตวาจะเปนอารมณชัน้ใน หรอื ชัน้
นอก.

สติปฏฐานสี่

๒๐๕

         ดงันัน้ จติชนดิตางๆในบรรพะนี ้จงึเปนจติสงัขาร คอื
ถกูอารมณเขาปรงุแตงใหเสยีคณุภาพเดมิ ไปแลวทัง้สิน้ อา
การของจิตทั้งหลาย เชน ราคะก็ดี โทสะก็ดี โมหะก็ดี จึง
ลวนแตอยูใตอำนาจพระไตรลักษณ ท่ีสามารถสลัดละวาง
ไดดวยอำนาจของสัมมาสมาธิในที่สุด.



     ลำดับการทำงานของผูปฏิบัติหมวดจิตตานุปสสนา
สตปิฏฐาน มอีย ู๓ ขัน้ ดงันีค้อื:

   ๑.พิจารณาจิตในจิตเปนภายในบาง
( คอื ความนกึคดิของตน )
   ๒.พิจารณาจิตในจิตเปนภายนอกบาง
( คอื อารมณทีเ่ขามาทางอายตนะ ๕ )
   ๓.พิจารณาจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกบาง
( คอื ทัง้ความนกึคดิและอารมณทีเ่ขามาทางอายตนะ ๕ )

         งานทัง้ ๓ ขัน้นี ้ผปูฏบิตัจิะตองฝกสตใิหตัง้ลงทีฐ่านที่
ตัง้สตใิหมัน่คง  จนจติควรแกการงานอยางตอเนือ่งไมขาด
สาย เพือ่ทีจ่ะปลอยวาง ความรกั-ชงั  ฟงุซาน หวัน่ไหวออก
ไปจนหมดสิ้น จนกระทั่งชำนาญคลองแคลวทุกขณะจิต.

      ถึงขั้นที่วาพอนอมยกจิตเขาไปตั้งที่ฐาน,เทานั้น จิตก็
รวมตัวสงบถึงขีดสุดไดทันที.

สติปฏฐานสี่

๒๐๖

      เมือ่จติสงบแลว อาการทัง้หลายของจติ กย็อมดบัหาย
ขาดไปทันทีดวย.
      เมื่ออาการของจิตดับหายขาดไปแลว ความประพฤติ
ทางกายกบัวาจา กย็อมไมวปิรติ ไมเปนพษิเปนภยัแกสงัคม
และผูใกลชิด,เปนธรรมดา.



          ผปูฏบิตัจิะตองรบีพรากจติออกจากความรกั-ชงั ฟงุ
ซาน กระสบักระสายในเรือ่งทีน่กึคดินี ้แลวยกจติเขาไปตัง้
ไวทีฐ่านทีต่ัง้สตโิดยเรว็ พรอมกบัประคองไวดวยอบุายอนั
แยบคาย เพื่อไมใหจิตแลบหนีไปหาอารมณใดๆไดอีก จน
จิตเปนสมาธิในที่สุด.

          หรอือกีนยัหนึง่กค็อื

          กลาวโดยรวมแลว,การพจิารณาเหน็จติในจติเปนภาย
ใน คอื การเอางานสมาธมิาปราบความรสูกึรกั-ชงั ฟงุซาน
กระสับกระสายที่เกิดจากอารมณในอดีตที่ไดผานพนไป
แลว กลับมาปรุงแตงจิตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพราะวางจาก
อารมณใดๆเฉพาะหนา จึงทำใหเกิดความรัก-ชัง ฟุงซาน
กระสับกระสาย เพราะเขาไปยึดถืออารมณนั้นๆไว.

๑. พจิารณาเหน็จติในจติเปนภายในบาง

           การจำทางเขา-ออกสมาธไิดแมนยำ จงึเปนงานทีจ่ะ
ชวยสลัดอาการตางๆ ของจิตไดอยางถูกจุดที่สุด.

สติปฏฐานสี่

๒๐๗

            รบียกจติเขาไปตัง้ไวทีฐ่านทีต่ัง้สตทินัท ี ทีเ่กดิความ
รัก-ชัง ฟุงซาน กระสับกระสายขึ้น,  ความรัก-ชัง ฟุงซาน
กระสับกระสาย ก็ยอมดับหายไปทันที.



๒. พจิารณาเหน็จติในจติเปนภายนอกบาง

           กลาวโดยทัว่ไปแลว   การพจิารณาเหน็จติในจติเปน
ภายนอกบางนี้ เปนงานที่เกิดจากการนำเอาความคลอง
แคลวของการฝกทำสมาธิ  มาใชตัดความรัก-ชัง ฟุงซาน
กระสบักระสายจากอารมณทีเ่ขามาทาง ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย
สัมผัสใหหมดไป ดวยการเพิกอารมณ แลวยกจิตเขาไปตั้ง
ไวที่ฐานที่ตั้งสติทันทีที่เกิดความรัก-ชัง ฟุงซาน กระสับ
กระสายขึ้น,โดยมิชักชา.

         งานขัน้นี ้   จงึเปนเรือ่งของการใชความคลองแคลว
ทางจติ ทีจ่ะชวยใหมสีมาธ ิทำใหการปฏบิตักิาวหนาไปได
ดยีิง่ ถาไมไดผานงานฝกปฏบิตัสิมาธใิหชำนาญคลองแคลว
มากอนแลว ยอมทำงานขั้นที่ ๒ นี้ไมสำเร็จ แลวยอมผลัก
ดันกิเลสทั้งหลายใหปรากฏออกมาไดอยางแนนอน คือ วิ
ปสสนาลมเหลว.
         แตถาจำทางเขาสมาธไิดด ีคลองแคลวแลว ความรกั
ชงั กระสบักระสาย ยอมดบัสญูไปได และถาสามารถประ
คองสตใิหตัง้อยอูยางตอเนือ่งไมขาดสายแลว กจ็ะกลายเปน
อรยิมรรค ทำหนาทีส่ลดัความรกั-ชงั ฟงุซาน และกเิลสทัง้
หลายออกไป  จนเกดิวชิชาขึน้แทนทีท่ีจ่ติมากขึน้ตามลำดบั
ดวย.

สติปฏฐานสี่

๒๐๘



๓. พจิารณาจติในจติทัง้ภายในและภายนอกบาง
       งานขัน้นี ้เปนงานขัน้สดุทาย ทีร่วมเอางานขัน้ที ่๑ กบั
ขัน้ที ่๒ เขาปฏบิตัพิรอมกนั เปนงานขัน้อรยิมรรค (ซึง่คมัภรี
พระอภธิรรม เรยีกวา มรรคจติ)   เอามาปราบความยดึมัน่ถอืมัน่
ในรัก-ชังอารมณ ใหหมดไป.
         กลาวใหชดักค็อืเมือ่กเิลสอยางใดเกดิขึน้ทีจ่ติ ไมวาจะ
มาจากอารมณภายนอกก็ดี ภายในก็ดี ก็รีบยกจิตเขาไปตั้ง
ไวที่ฐานที่ตั้งสติ และเพียรประคองไวไมใหแลบออกไป
ปรงุแตงเปนกเิลสอยางอืน่ตอไปอกีได ทกุครัง้ตลอดชวีติ.
      จติสงัขารทีผ่านไปแลว,เปนอดตี จติสงัขารทีย่งัมาไม
ถึง, เปนอนาคต อยาเก็บเอามาคิด เพราะไมสามารถทำอะ
ไรใหดขีึน้ไดแลว ผปูฏบิตัจิะตองสนใจกบัจติสงัขารเฉพาะ
หนา คือ สลัดปลอยวางออกไปเพียงประการเดียวเทานั้น
เมื่อจิตสังขารเฉพาะหนาดับไป ก็ยอมเห็นชัดเจนวา
       จติสงัขารชนดินัน้ไมใชเรา
       เราไมใชจติสงัขารชนดินัน้
       จติสงัขารทัง้หลายไมใชตวัตนของเรา   อยางไมมขีอ
สงสัยอะไรเลย ดวยเห็นชัดเจนวา
       จติสงัขารเกดิขึน้ เพราะมอีารมณมากระทบ
         ถายงัไมมอีารมณมากระทบ จติกร็อูยชูดัวาจติสงัขาร
ก็ยังไมเกิดขึ้น คือ จิตรูวาตัวเองวางจากสิ่งใดๆ.

สติปฏฐานสี่

๒๐๙



       ในจติตานปุสสนาสตปิฏฐาน ซึง่มอีย ู๑๖ ขอนัน้ ผปูฏิ
บตัยิอมรอูยทูกุขณะ ไมวาจะมรีาคะ โทสะ หรอืโมหะ เกดิ
ขึน้ทีจ่ติ, และรอูยทูกุขณะไมวา ราคะ โทสะ หรอืโมหะหาย
ไปจากจติ,  เมือ่จติหดห ู  ฟงุซาน  เปนฌาน มจีติอืน่ยิง่กวา
ไมมจีติอืน่ยิง่กวากร็,ู  เมือ่จติตัง้มัน่ จติหลดุพน หรอืยงัไม
หลุดพนก็รู.

      ผูปฏิบัติยอมแยกออกไดเองวา อาการดิ้นรน ฟุงซาน
หดหู กระสับกระสาย หวั่นไหว ตางๆเหลานี้ ไมใชสภาพ
เดิมของตน ดังพุทธพจนในอนัตตลักขณสูตรที่มีมาวา:

         ดงันัน้จงึไดนำจติเขาสฐูานทีต่ัง้สต ิจนสงบเปนสมาธิ
ตอไป และเปนจิตหลุดพนในที่สุด เมื่อจิตหลุดพนแลว
ความเสียดแทง ความกระวนกระวาย ที่ทำใหเปนทุกขทั้ง
หลาย ยอมดับไปจากจิตอยางสิ้นเชิง ดุจลูกคลื่นซึ่งเปนอา
การของน้ำ ไดดบัหายไปจากผวิน้ำอยางสิน้เชงิ คงเหลอือยู
แตผิวน้ำ ที่สงบราบคาบเปนเสนระดับ ฉนั้น.

      ถาผูปฏิบัติรักษาจิตใหตั้งอยูที่ฐานที่ตั้งสติอยางถาวร
ตอเนื่องไมขาดสายไดแลว ก็เปนอันจบการปฏิบัติมรรค
มีองค ๘ ในพระพุทธศาสนาเพียงเทานี้.
สติปฏฐานสี่

๒๑๐

       “เนต ํมม เนโสหมสมฺ ิน เมโส อตตฺาต ิ แปลวา
สิง่นัน้ไม ใชเรา เราไมใชสิง่นัน้ สิง่นัน้ไมใชตวัตนของเรา”.



สติปฏฐานสี่

           ผทูีไ่ดศกึษามาถงึ จติตานปุสสนาสตปิฏฐานบรรพะ
นีแ้ละไดลงมอืปฏบิตัจิรงิ ดวยความสงัเกตด ู“ตวัร”ู ทีม่อียู
แลว จะพบวา “ตวัร”ู ของตน ทรงความรอูยตูลอดเวลา ไม
วาราคะ หรอื โทสะ หรอื โมหะ จะเกดิขึน้ทีจ่ติ แลวดบัไป
จากจิตกี่ครั้งกี่หนก็ตาม.
             ซึง่แสดงชดัเจนทีส่ดุวา
         สิง่ทีเ่กดิดบัทัง้หมด คอื กเิลสหรอือาการทีจ่ติแสดง
ออกเนื่องดวยอารมณ
        สวน“ตวัรซูึง่ถกูคมุดวยสต”ินั้น   ไมไดดบัหายไป
ไหนเลย.
         ตวัรซูึง่ถกูคมุดวยสต ิ  ทำใหผปูฏบิตัริจูกัอารมณทัง้
หลายที่เขามากระทบ, ถูกตองตามความเปนจริง ทำใหไม
ปรงุแตงเปนกเิลส เรยีกวา เกดิวชิชาขึน้ทีจ่ติแลว นบัวาเปน
จติของพระอรยิะ คือ รูถูก.

            สวนตวัรขูองสามญัชนนัน้ขาดสตคิมุครอง,จงึรผูดิ,
เปนอวชิชา คอื ไมรจูกัอารมณตามความเปนจรงิ หรอื รจูกั
อารมณอยางผิดๆ แลวยึดถืออารมณนั้นๆไว.

ตัวรูของพระอริยะและสามัญชน

๒๑๑



ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน

       ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน เปนบรรพะทีผ่ปูฏบิตัติอง
ทำสติตามรูตามเห็นเขาไปในสังขารธรรม หรืออารมณทั้ง
หลาย มรีวม ๕ บรรพะ ซึง่ไดแก:
๑.นิวรณ  บรรพะที่วาดวยอาการกระเพื่อมไหวของจิต  ๕
ชนิด หลังจากที่มีอารมณเขามากระทบ.
๒.ขนัธ ๕  บรรพะทีว่าดวยอาการของจติ ๕ ประการ หรอื
๕ กอง หลังจากที่มีอารมณมากระทบ.
๓.อายตนะ ภายใน และ ภายนอก อยางละ ๖ ชองทาง เมือ่มี
อารมณมากระทบ.
๔.โพชฌงค ๗  องคแหงปญญาเครือ่งตรสัร.ู
๕.อรยิสจั ๔  ความจรงิของพระอรยิเจารวม ๔ ประการ.

๑. นวิรณบรรพะ ๕
เมื่อมีอารมณเขามากระทบจิต ยอมทำใหจิตแสดงปฏิกิริยา
ตอบเปนอาการตางๆออกมาตามชนิดของอารมณ ดังนี้คือ
กามฉนัทะนวิรณ   จติแสดงอาการรกัใครพอใจในกามกระเพือ่มไหวออกมา
พยาปาทะนวิรณ จติแสดงอาการชงิชงัไมชอบใจกระเพือ่มไหวออกมา
ถนีมทิธะนวิรณ     จติแสดงอาการงวงเหงาหดหกูระเพือ่มไหวออกมา
อทุธจัจะกกุกจุจะนวิรณ   จติแสดงอาการฟงุซานกระเพือ่มไหวออกมา
วจิกิจิฉานวิรณ     จติแสดงอาการลงัเลสงสยั เขาสฐูานทีต่ัง้สตไิมได
ถาทำใหจิตสงบได ผูปฏิบัติยอมพนจากทุกขในพระพุทธศาสนา.

๒๑๒
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๒. ขนัธะบรรพะ ๕
        เมือ่สิง่ทีเ่ปนอารมณเขามากระทบจติแลว กเ็กดิสงัขาร
ธรรม ขึน้ ๕ กอง ดงันีค้อื:
รปู         ไดแก   อารมณทัง้หลาย.
เวทนา    ไดแก   ความรสูกึพอใจ ไมพอใจ เฉยๆ
สญัญา    ไดแก   ความจำอารมณนัน้ๆได.
สงัขาร    ไดแก   ความคดิทีจ่ะตอบโตตออารมณนัน้ๆ.

วญิญาณ ไดแก   ความรบัรอูารมณจากชองทางทีร่บัเขามา.

     ทำใหจิตหวั่นไหวเปนทุกขตามไปดวยทุกอารมณ ถา
จติเขาไปยดึถอืขนัธ ๕ ไวมาก จติกเ็ปนทกุขมาก  ถาจติเขา
ไปยดึถอืขนัธ ๕ ไวนอย จติกเ็ปนทกุขนอย ถาจติไมเขาไป
ยึดถือขันธ ๕ เลย จิตก็พนทุกขในพระพุทธศาสนา.

๓. อายตนะทั้งภายในและภายนอก อยางละ ๖ ชองทาง
        คอื  ชองทางทีร่บัอารมณเขามาสจูติ  ทีเ่ปนเหตใุหเกดิ
ความเรารอน-กระสับกระสาย-วุนวายขึ้นที่จิต ไดแก
       ตา ห ู จมกู ลิน้ กาย ใจ ซึง่คกูบั
       รปู เสยีง กลิน่ รส ความสมัผสัทางกาย ธมัมารมณ   โดยลำดบั.

     ถาผูปฏิบัติยกจิตเขาไปตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติทันที ที่อา
รมณเขามากระทบชองทางรบัอารมณไมปลอยใหเกดิอาการ
เรารอน-กระสับกระสาย-วุนวายขึ้นที่จิตเสียกอนแลว ยอม
ไดชื่อวาเปนผูมีสติและเปนผูพนทุกขในพระพุทธศาสนา.

สติปฏฐานสี่
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สติปฏฐานสี่

๔. โพชฌงคบรรพะ
(องคแหงปญญาเครื่องตรัสรู ๗ ประการ)

     เปนบรรพะที่จัดอยูในหมวด ธัมมานุปสสนาสติปฏ
ฐาน ที่วาดวยองคธรรม คือ ปญญาที่ทำใหตรัสรู พนจาก
การครอบงำของอารมณอยางสิ้นเชิงในที่สุด ซึ่งมีองค
ธรรมสำคญัอย ู๗ ประการ ดงันีค้อื:
๑.สต ิ ความระลกึถงึฐานทีต่ัง้สตไิดอยางแมนยำคลองแคลว
เมื่อมีอารมณมากระทบ.
๒.ธมัมวจิยะ เลอืกเฟนวาสิง่ใดมแีกนสาร สงบเยอืกเยน็ และ
ปลอยวางสิง่ทีท่ำใหไมสงบ เรารอน ไมมแีกนสาร โดยแบง
ออกเปน  ๒ ฝาย.
๓.วริยิะ

เพียรละความกระสับกระสายที่ยังไมเกิด, ไมใหเกิด.
เพียรละความกระสับกระสายที่เกิดขึ้นแลว, ใหหมดไป.
เพียรทำความสงบเยือกเย็นที่ยังไมเกิด, ใหเกิดขึ้น.
เพียรทำความสงบเยือกเย็นที่เกิดขึ้นแลว, ใหเจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้น.
๔.ปต ิ เมือ่ทำดงักลาวสำเรจ็ ความอิม่ใจยอมเกดิขึน้ตามมา.
๕.ปสสัทธิ เมื่อเกิดความอิ่มใจ กายยอมสงบ จิตก็สงบตาม
ดวย.

๒๑๔



๖.สมาธ ิ  จิตก็ยอมตั้งมั่นเปนสมาธิโดยลำดับจนถึงขีดสุด.
๗.อุเบกขา    จิตผูปฏิบัติยอมเปนอุเบกขาญาณ วางเฉยตอ
อารมณทั้งปวงได.

๕. อรยิสจับรรพะ
( วาดวยความจรงิของพระอรยิเจา ๔ ประการ )

ในเชงิของการปฏบิตัแิลว ผปูฏบิตัจิะตองศกึษาใหรจูกัและ
รูกิจที่จะตองดำเนินตอสัจจะแตละอยาง เพื่อไมใหสับสน

        ทกุข     ตองกำหนดรู
       สมทุยั  ตองละ
       นโิรธ   ตองทำใหแจง
       มรรค   ตองเจรญิใหเกดิขึน้

๑. ทกุขอรยิสจั ใหกำหนดร ูดงัตอไปนี้
ความเกิด ความแก ความตาย ความโศกเศรา ร่ำไหรำพัน
ทุกขเพราะไมสบายกาย
โทมนสั ความคบัแคนใจ                           ........เปนทกุข.
ความประสบกบัสิง่ไมเปนทีร่กั                          .........เปนทกุข.
ความพลดัพรากจากสิง่ทีร่กั                                ........เปนทกุข.
ปรารถนาสิง่ใดแลวไมไดสิง่นัน้                         .........เปนทกุข.
ทั้งหมดนี้ รวมกลาวไดวา การยึดถือขันธ ๕ เปนทุกข.

๒๑๕
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สติปฏฐานสี่

๓. นโิรธ ( ธรรมเปนทีด่บัทกุข ) ใหทำใหแจง คอื
        ความสำรอก ความดบัไมเหลอื ความสละ ความสงคนื
ความปลอยวาง ความไมอาลัยในตัณหานั้น
      ตามทีไ่ดกลาวมาในขอ ๒  นโิรธกบัตณัหา เปนคปูรบั
ซึง่กนัและกนั ดงันัน้ เมือ่จะละหรอืเมือ่จะดบัตณัหา กย็อม
ละหรือดับไดที่รูปอันเปนที่รักที่ชอบใจ ตามที่ไดกลาวมา
แลวนั้น.

๒. สมทุยั  เหตใุหเกดิทกุข ใหละความยดึถอื ดงัตอไปนี้
     กามตัณหา คือ ความอยากไดพอใจในอารมณเปนที่
นาพอใจ.
     ภวตัณหา คือ ความอยากไดพอใจอารมณที่เปนรูป
ปราศจากกาม.
     วิภวตัณหา คือ ความอยากไดพอใจอารมณอันวิเศษ
ยิ่งที่ปราศจากกาม.
        ตณัหานัน้ เมือ่จะเกดิขึน้หรอืตัง้อยู
กต็ัง้อยทูี ่ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย  ใจ
หรอืที ่   รปู เสยีง กลิน่ รส ความสมัผสั ธมัมารมณ 
หรอืที ่   วญิญาณ ๖    สมัผสั ๖    เวทนา ๖     สญัญา ๖
             สญัเจตนา ๖   ตณัหา ๖   วติก ๖    และวจิาร ๖
ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกวา รูปอันเปนที่รักที่ชอบใจในโลก
(โลเก ปยรปู ํสาตรปู)ํ.

๒๑๖



๔.ขอปฏบิตัใิหถงึความดบัทกุข  ใหทำใหเจรญิ-ใหมขีึน้ ไดแก

มรรคมอีงค ๘  กลาวคอื:
                 สมัมาทฐิิ  มคีวามเหน็วา
     ทกุข   ใหกำหนดร ูไมตองดดัแปลงแกไขอะไร
     สมทุยั ใหละวางเสยี
     นโิรธ  ใหทำใหแจง
     มรรค  ใหเจรญิใหมขีึน้.
                 สมัมาสงักปัปะ
     ดำรอิอกจากกาม
     ดำรไิมพยาบาท
     ดำรไิมเบยีดเบยีน.
                 สมัมาวาจา
     ไมพดูเทจ็
     ไมพดูคำหยาบ
     ไมพดูสอเสยีด
     ไมพดูเพอเจอ.

                 สมัมากมัมนัตะ
     ไมฆาสตัว ไมลกัทรพัย ไมลวงละเมดิในกาม.

                 สมัมาอาชวีะ  ละความเลีย้งชวีติผดิ
     สำเรจ็ความเปนอยดูวยการเลีย้งชพีชอบ.

สติปฏฐานสี่
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สติปฏฐานสี่

     สมัมาวายามะ
ยอมยังความพอใจใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ยอมปรารภ
ความเพยีร  ยอมประคองตัง้จติไวเพือ่ทีจ่ะ:
-ละบาปที่ยังไมเกิดขึ้น-ไมใหเกิด,
-ละบาปที่เกิดขึ้นแลว,
-ยังกุศลที่ยังไมเกิด-ใหเกิดขึ้น,
-ยังกุศลที่เกิดขึ้นแลว-ใหเจริญงอกงาม.
     สมัมาสต ิ
ตั้งสติไว ณ ที่ฐานกาย เวทนา จิต หรือธรรมอยางเนืองๆ
เพื่อใหตอเนื่อง-ไมขาดสาย ในที่สุด.
     สมัมาสมาธ ิ   เจรญิฌาน ๔.

     ในหมวดธัมมานุปสสนาสติปฏฐานนี้ พระสัมมาสัม
พุทธเจา ไดทรงชี้ใหเห็นวา สิ่งที่สงบเยือกเย็น เปนสิ่งที่มี
อยเูดมิอยางมัน่คงเปนแกนสาร ควรเจรญิรกัษาไวใหมัน่คง
ตอเนื่อง.
     และสิ่งที่ทำใหเกิดความเรารอน กระสับกระสายทั้ง
หลายทั้งภายในและภายนอกนั้นไมใชเรา เกิดขึ้นในภาย
หลงั และไมมแีกนสาร ตองมคีวามเสือ่มสิน้ไปเปนธรรมดา
ดังนั้น จึงตองพยายามละสิ่งที่ไมใชเราออกไปจากจิตใจให
หมดสิ้นตามลำดับ.

ธรรมทั้งหลายไมใชเรา

๒๑๘



๑. พิจารณาธรรมในธรรมเปนภายในบาง.
๒. พิจารณาธรรมในธรรมเปนภายนอกบาง.
๓. พิจารณาธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอกบาง.

          งานทัง้ ๓ ขัน้นี ้ผปูฏบิตัจิะฝกไดสำเรจ็มัน่คงเพยีงใด
ยอมแลวแตทำพลงัสตทิีจ่ะเขาไปตัง้ ณ ฐานทีต่ัง้สตไิดอยาง
คลองแคลวเปนสำคัญ.

       ฐานทีต่ัง้สตนิี ้ เปนสิง่ทีจ่ำเปนและสำคญัอยางยิง่ยวด
ที่ผูปฏิบัติจะตองอุปโลกนขึ้น และจำไวในใจใหแมนเพียง
๑ แหง โดยฝกใหพรอมที่จะยกจิตเขาไปตั้งไวไดอยางชำ
นาญคลองแคลวทุกขณะที่มีอารมณเขามากระทบ.

        หมายความวา เมือ่มอีารมณทีท่ำใหเกดิความกระสบั
กระสายเรารอนขึ้น ก็ใหนำจิตเขาไปตั้งไวที่ฐานที่ไดอุป
โลกนไวอยางรวดเร็วที่สุด และประคองไวมิใหแลบหนี
ออกไปหาอารมณใดๆไดอีก จิตก็จะรวมเปนสมาธิสงบ
เยือกเย็นขึ้นแทนที่ ถาสามารถประคองไวได จิตก็ยอม
ทำงานเปนอันเดียวกับสติ สติปฏฐานก็ยอมเกิดตามมาดวย
เปนธรรมดา และเมือ่สตปิฏฐานเกดิขึน้อยางตอเนือ่ง กน็บั
วาเปนมหาสติปฏฐานแลว.

           การทำงานทางจติในหมวดธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน
๓ ขัน้ ดงันี:้

สติปฏฐานสี่
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๑. พจิารณาธรรมในธรรมเปนภายในบาง
     กลาวโดยรวมแลว การพิจารณาธรรมในธรรมเปน
ภายใน กค็อื การปราบความกระสบักระสายเรารอน เมือ่มี
เรื่องราวที่เปนอดีตสัญญามานึกคิดขึ้นในใจอีกครั้งหนึ่ง
เฉพาะหนา.

     โปรดสังเกตวา เมื่อสติสัมโพชฌงคเกิดขึ้นไดแลว ก็
ยอมเปนอัญญะมัญญะปจจัย นำธัมมวิจยะ, วิริยะ, ปติ,
ปสสทัธ,ิ สมาธ ิ  และอเุบกขา ใหเปนสมัโพชฌงคดวย ทำ
ใหไดตรัสรูในที่สุด.

     ผูปฏิบัติจะตองรีบยกจิต ออกจากความกระสับกระ
สายเรารอนของความนกึคดินี ้ใหเขาไปตัง้ไวทีฐ่านทีต่ัง้สติ
โดยเรว็ พรอมกบัประคองไวดวยอบุายอนัแยบคาย ทีจ่ะไม
ใหแลบหนีออกไปอยูที่อารมณอื่นไดอีก จิตก็ยอมเขาสู
สภาพสงบรมเย็นจนเปนสมาธิได สติสัมโพชฌงคก็ยอม
เกิดตามมาดวย.

๒. พจิารณาธรรมในธรรมเปนภายนอกบาง
       งานขัน้นี ้เปนงานสมัโพชฌงค ขัน้ปลอยวางความกระ
สับกระสายของจิตที่เกิดจากอารมณที่ผานเขามาทางตา หู
จมกู ลิน้ และ กายสมัผสั รวม ๕ ทาง.
           การปลอยวางความกระสบักระสายทางจติไดดเีพยีงใด
นัน้    ยอมแลวแตกำลงัของสตสิมัโพชฌงคทีไ่ดฝกมาจาก
สติปฏฐานสี่

๒๒๐



สติปฏฐานสี่

งานขัน้ที ่๑ แลวเทานัน้ หมายความวาผปูฏบิตัจิะตองจำทาง
เดนิของจติ จากการทีเ่คยปลอยวางความกระสบักระสาย เรา
รอนในงานขั้นที่ ๑ ไดสำเร็จ, อยางแมนยำที่สุด.

๓.พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้ภายในและภายนอกบาง
        งานขัน้นี ้เปนงานใชปญญาปลอยวางอารมณทัง้หลาย
หลงัจากทีไ่ดฝกปลอยวางในขัน้ที ่๑ และขัน้ที ่๒ มาอยาง
คลองแคลวแลว.

      เมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นแลว อริยผลคือความสงบตั้งมั่น
แหงจติ กย็อมเกดิขึน้ทนัท ีอารมณทัง้หลายกอ็ยใูนสภาพที่
สักแตวากระทบเทานั้น และไมเรียกวาเปนอารมณอีกตอ
ไป เพราะจิตไมไดยึดถือไวดังแตกอนเสียแลว.

      กลาวคอื เปนงานรวมทัง้ขัน้ที ่๑ และ ขัน้ที ่๒ มาปฏิ
บัติพรอมกัน.

๒๒๑

      โดยทำจิตใหกำหนดรู แลวละเรื่องที่รูทุกเรื่อง และ
ควบคุมสติใหตั้งมั่นอยู ณ ฐานที่ตั้งสติอยางฉับพลัน,ตอ
เนื่องไมขาดสาย จัดเปนอริยมรรคที่ผูปฏิบัติจะตองพยา
ยามแกไขตกแตงจิตของตน ใหปลอยวางอารมณใหไดเด็ด
ขาดตลอดชวีติ โดยไมเผลอปลอยใหจติแลบหนอีอกไปจาก
ฐานที่ตั้งสติ (ซึ่งเปนสติสัมโพชฌงคอยู) ก็จะทำใหบรรลุ
มรรคจิตที่สูงกวาตอไปได.



ฐานที่ตั้งสติ
          ตามทีไ่ดกลาวมาแลวในเบือ้งตน,การปฏบิตัสิตปิฏฐาน
๔ คือ การสรางสติของผูปฏิบัติใหตั้งอยูอยางมั่นคงในเมื่อ
มอีารมณมากระทบจติ โดยการยกจติใหเขาไปตัง้อย ูณ ฐาน
๔ แหง แหงใดแหงหนึง่บอยๆเนอืงๆ คอื ทีฐ่านกาย เวทนา
จิต หรือธรรม ซึ่งทำใหสามารถตัดอารมณและอาการของ
จิตที่เนื่องดวยอารมณได.
      ในทางปฏบิตั ิการยกจติเขาไปไวทีฐ่านทีต่ัง้สตนิี ้กค็อื
การเปลีย่นความสนใจจากอารมณทีก่ำลงัเขามากระทบเฉพาะ
หนา ใหเขาไประลกึรชูดัอยทูีฐ่านทีต่ัง้สตแิทนเสยี ถายกจติ
เขาไปตัง้ทีฐ่านทีต่ัง้สตแิละประคองไวดวยอบุายอนัแยบคาย
ไดสำเรจ็ สมัมาสต ิสมัมาวายามะ สมัมาสมาธ ิยอมเกดิขึน้
และทำใหความยนิดยีนิรายกระสบักระสายดบัไป แตถายก
จิตเขาไปตั้งไวแลว ไมมีความเพียรประคองใหตั้งอยูที่ฐาน
ดังกลาวตอเนื่องตอไป ( คือปลอยใหแลบหนีออกไปอยูที่
อารมณใดๆเสีย ) สัมมาสติยอมดับ ซึ่งจะทำใหความยินดี
ยินรายกระสับกระสายเกิดขึ้นที่จิตไดเปนธรรมดา.
        ดงันัน้ ฐานทีต่ัง้สต ิจงึเปนองคธรรมสำคญัทีผ่ปูฏบิตัิ
จะตองอุปโลกนขึ้นไวในใจกอน เพื่อใชเปนฐานรองรับจิต
ที่แยกตัวออกจากอารมณทั้งหลาย กอนลงมือปฏิบัติธรรม
ไมวาหมวดกาย เวทนา จติ หรอื ธรรม หมวดใดหมวดหนึง่
ในสติปฏฐาน ๔ ก็ตาม.
ฐานที่ตั้งสติ

๒๒๒



          เมือ่อปุโลกนฐานทีต่ัง้สตขิึน้แลว,ผปูฏบิตักิย็อมมหีลกั
ในใจวา ถามอีารมณใดๆเขามากระทบ กใ็หรบียกจติเขาไป
ตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติทันที กอนที่จะปรุงแตงใหเกิดความยิน
ดยีนิรายขึน้มา ( คอื รเูรือ่งแลวรบีละทิง้เรือ่งทีร่เูสยีได. )

     ผูปฏิบัติจะตองฝกยกจิตเขาไปตั้งที่ฐานที่ตั้งสติ อยาง
คลองแคลว พรอมกบัเพยีรประคองไวดวยอบุายอนัแยบคาย
ทกุครัง้ทีม่อีารมณเขามากระทบ(โดยเฉพาะอยางยิง่ในขณะ
ที่อารมณเริ่มกระทบ) สภาพเชนนี้เรียกวา สติปฏฐานเกิด
ขึ้นแลว ความยินดียินรายกระสับกระสายก็ยอมไมปรากฏ
ถาตั้งเจตนาประคองสติใหตั้งอยูอยางตอเนื่องได ก็เรียกวา
เปนผูมีสติตื่นอยูเปนนิตย (ชาคโร) ซึ่งเปนเปาหมายของ
การปฏิบัติสติปฏฐาน ๔.

          ผปูฏบิตัจิะตองอปุโลกนฐานทีต่ัง้สตใิหอยใูนตำแหนง
ที่สามารถยกจิตเขาไปไดโดยสะดวกแลวจดจำไวในใจให
แมนยำ,พรอมทีจ่ะยกจติเขาไปตัง้ไดอยางมัน่คงและแขง็แรง
ทุกขณะ เพื่อที่จะใชเปนฐานที่ตั้งสติไดตลอดชีวิตอีกดวย.

          เมือ่มสีตติืน่อยเูปนนติยแลว ผปูฏบิตัสิตปิฏฐาน ๔ จงึ
ไมมีทางที่จะกลายเปนคนบาไปไดเลย นอกจากจะทิ้งฐาน
ทีต่ัง้สตอิอกไปอยกูบัอารมณ เชน อยากดหูวยวาออกอะไร
หรอือยากมฤีทธิ ์ เปนตน ซึง่ทำใหเกดิความยนิดยีนิรายเกดิ
กิเลสตัณหาขึ้น แลวกลายเปนบาไปเทานั้น.

๒๒๓

ฐานที่ตั้งสติ



๒๒๔

ฐานที่ตั้งสติของโบราณาจารย

            เนือ่งจากสตปิฏฐานสตูรไดกำหนดฐานทีต่ัง้สตไิวกวาง
ๆ ๔ แหง คอื ทีฐ่านกาย เวทนา จติ และธรรมเทานัน้  ดงันัน้
ในดานปฏิบัติจริงนั้น โบราณาจารยตางๆหลายทานจึงได
กำหนดฐานที่ตั้งสติขึ้น(เพื่อยกจิตเขาไปตั้งไวเมื่อมีอารมณ
เขามากระทบ) ตามความเชื่อของทานวาดีที่สุด สำหรับทำ
ใหจติสงบตัง้มัน่ ดงัตอไปนีค้อื
         ๑. ฐานทีใ่ตสะดอื ๒ นิว้
       ๒. ฐานทีเ่หนอืสะดอื ๓ นิว้
       ๓. ฐานทีก่อนเนือ้หวัใจ
       ๔. ฐานทีส่ดุของลำคอ
       ๕. ฐานทีท่ายทอย
       ๖. ฐานบนกระหมอม
       ๗. ฐานระหวางคิว้ทัง้สอง
       ๘. ฐานระหวางนยันตาทัง้ ๒ ขาง
       ๙. ฐานทีป่ลายจมกู
       ๑๐.ฐานในโพรงจมกู
           จากรายละเอยีดของฐานทีต่ัง้สตซิึง่โบราณาจารยไดใช
ปฏิบัติ แตกตางกันไปเหลานี้ ผูที่ศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมควร
จะไดพจิารณา แลวเลอืกฐานดงักลาวใหเหมาะและสะดวก
เพื่อใชเปนนิมิตหมายทางใจเพียง ๑ ฐานเทานั้น.
ฐานที่ตั้งสติ



๒๒๕

วิธีอุปโลกนฐานที่ตั้งสต ิ
       สำหรบัการปฏบิตัอิานาปานสต(ิพจิารณาลมหายใจเขาออก)

ผูที่เริ่มปฏิบัติใหมๆควรอุปโลกนฐานที่ตั้งสติขึ้น ที่จุดลม
หายใจกระทบตรงบรเิวณชองจมกู เพยีงจดุเลก็ๆจดุเดยีวให
แนนอน คงที่ ที่ผูปฏิบัติจะสามารถดูไดอยางชัดเจนตลอด
เวลาทุกขณะที่ลมหายใจเคลื่อนผานเขาออกที่จุดนี้เทานั้น.
       เมือ่เลอืกฐานทีต่ัง้สตไิดเปนทีพ่อใจแลว กใ็หจำและรกั
ษาไวในใจใหมัน่คง,อยาพยายามเคลือ่นยายหรอืเปลีย่นฐาน
นีบ้อยๆ หรอืปลอยใหเคลือ่นเขาออกตามลมหายใจไปดวย
เปนอนัขาด เพราะจะทำใหจติเคลือ่นไหวและไมเปนสมาธิ
ไปในทีส่ดุ การเปลีย่นฐานทีต่ัง้สตบิอยๆจะทำใหเกดิความ
ลังเลใจในการยกจิตเขาไปตั้งไว และกั้นจิตไมใหทำงาน
คลองแคลวเสียเองก็ได.
      ผปูฏบิตั ิตองหมัน่ฝกยกจติเขาไปตัง้ทีฐ่านทีต่ัง้สตทิีอ่ปุ
โลกนขึ้น และเพียรประคองไวอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหจิต
แลบหนีออกไปหาอารมณใดๆไดอีก โดยจะตองฝกปฏิบัติ
บอยๆเนืองๆจนชำนาญในที่สุด.
      จติทีไ่ดยกเขาไปตัง้ไวทีฐ่านทีต่ัง้สต ิและประคองไวได
สำเรจ็ จะทำหนาทีเ่ปน “สมัมาสต”ิ ในมรรคมอีงค ๘ เรยีก
วา “สตเิกดิขึน้” แตถาจติแลบหนอีอกไปเพราะประคองไว
ไมได ก็เรียกวา “สติดับไป”.

ฐานที่ตั้งสติ



๒๒๖

          ดงันัน้ การเกดิขึน้ของสตกิด็ ีการดบัไปของสตกิด็ ีจติ
ยงัเคลือ่นไหวเขาไปสฐูานทีต่ัง้สต ิและเคลือ่นไหวแลบหนี
ออกไปจากฐานทีต่ัง้สต ิตามลำดบั ดงันัน้สตจิงึจดัวาเปนสงั
ขารธรรมอยูในระยะแรกๆ แตถาฝกปฏิบัติจนชำนาญและ
รักษาไวที่ฐานที่ตั้งสติอยางมั่นคงตอเนื่องทุกขณะแลว ก็
ยอมบรรลุอรหัตตผลในที่สุด ความยินดียินรายยอมไมเกิด
ขึ้นในจิตของพระอรหันตเลย จิตไมเคลื่อนไหวอีกตอไป.

       เปนทีน่าสงัเกตวา ถงึแมสตจิะเปนสงัขารธรรมกต็าม
แตกจ็ดัวาเปนมรรคทีส่ำคญัในมรรคมอีงค ๘ ซึง่พระสมัมา
สัมพุทธเจาไดทรงกำหนดใหผูปฏิบัติ “ทำใหเกิดขึ้น” (ภา
เวตพัพะ) “ไมใชเกดิขึน้เอง” เพือ่ไปสคูวามดบัทกุข ดงันัน้
ผปูฏบิตัจิะตองฝกฝนบงัคบัใหมใีหเปนใหเกดิขึน้ใหได จะ
ถอืเสยีวาสตเิปนสงัขารธรรม แลวบงัคบับญัชาไมไดเลยนัน้
ยอมไมถูกตองแนนอน.

             ทีว่าสงัขารธรรมนัน้ไมอาจบงัคบับญัชาใหเปนไปอยาง
ใจหวังนั้น ก็เฉพาะสวนที่เกี่ยวกับความเกาแกคร่ำคราฝน
คติธรรมดาเทานั้น แตในสวนที่เกี่ยวกับการใชสอยใหทำ
งานอยางถูกตองนั้น สังขารยอมตองควบคุมบังคับบัญชา
ไดอยางไมมปีญหา ดงัเชน “สต”ิ นีเ้ปนตน ผปูฏบิตัจิะตอง
คอยระมดัระวงัควบคมุบงัคบับญัชา ไมใหแลบหนอีอกจาก
ฐานอยูตลอดเวลา จึงจะบรรลุมรรคผลไดในที่สุด.
ฐานที่ตั้งสติ



        กลาวโดยทัว่ไปแลว,ในปจจบุนั แตละสำนกั แตละอา
จารยไดคดิคำบรกิรรมสำหรบัใชผกูมดัจติอนัปราดเปรยีวนี้
ขึ้นควบคูกับการยกจิตเขาไปตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติอีกอยาง
หนึ่งดวย สุดแตจะนิยมนับถือวาอยางใดเหมาะสมที่สุด.

คำบริกรรมที่ใชในการปฏิบัติสมาธิ

       โบราณาจารย                  ใชคำบรกิรรมวา “อรหงั”
       สายพระอาจารยมัน่           ใชคำบรกิรรมวา “พทุโธ”
       สายหลวงพอสด วดัปากน้ำ  ใชคำบรกิรรมวา “สมัมาอรหงั”
       สายพมา                        ใชคำบรกิรรมวา “ยบุหนอ-พองหนอ
หรอื ยกหนอ ยางหนอ เหยยีบหนอ” เปนตน

     เทาที่เปนอยูในปจจุบัน ผูปฏิบัติสวนมาก ใชคำบริ
กรรมไมกลมกลืนกับสภาวะของจิต กลาวคือ บางขณะก็
เนนจิตใหอยูกับคำบริกรรม  บางขณะก็เนนจิตใหอยูกับ
ฐานที่ตั้งสติ เพราะฉะนั้น จึงกลายเปนสองอารมณขึ้นมา.

          นบัวาเปนเจตนาทีด่ขีองทานอาจารยในแตละสำนกัดงั
กลาวมานี ้ทีจ่ะชวยสานศุษิยของตนใหปฏบิตัสิมาธไิดรวด
เรว็ขึน้ แตอกีดานหนึง่นัน้ กม็กัจะทำใหสานศุษิยของแตละ
สำนักที่เริ่มปฏิบัติใหมๆเกิดมีทิฐิและภาคภูมิวาคำบริกรรม
ที่ตนกำลังใชอยูนี้ถูกตอง สวนคำบริกรรมอยางอื่น หรือ
ของสำนกัอืน่ไมถกู  ดงันัน้ จงึมกัจะโตแยงขดัคอกนับอยๆ
เพราะไมเขาใจจุดประสงควา ใชคำบริกรรมเพื่ออะไร?

๒๒๗

คำบริกรรม



       เมือ่เปนสองอารมณ เนือ่งจากไมมอีบุายอนัแยบคาย
ก็ยอมทำใหเกิดความลังเลสงสัยวา จะกำหนดจิตใหอยูกับ
อารมณอนัไหนแน ทำใหจติซดัสายออกไปไดโดยงายในที่
สดุ ดงันัน้ ผปูฏบิตัจิงึตองศกึษาวธิใีชคำบรกิรรมจากพระอา
จารยใหเขาใจอยางถองแทเสยีกอน จงึจะลงมอืปฏบิตัติอไป
ไดอยางถูกตองและรวดเร็วที่สุด.
       ในมหาสตปิฏฐานสตูร  พระพทุธองคทรงกำหนดให
ใชสตแิละสมัปชญัญะ เพงด ูและรตูวัทัว่พรอมทกุขณะทีม่ี
อารมณเขามากระทบ ดังนั้น ผูปฏิบัติจะไมใชคำบริกรรม
เลย ตั้งแตเริ่มตน ก็ยอมทำไดโดยไมผิดพลาด.
**สำหรบัผทูีเ่ริม่ปฏบิตัใิหมๆ ทีไ่มประสงคจะใชคำบรกิรรม
กอ็าจไมใชเสยีเลยกไ็ด เพราะจะชวยยนระยะการปฏบิตัใิห
สัน้เขา แตถาประสงคจะใชตามคำแนะนำของอาจารยในแต
ละสำนัก ก็ควรจะไดศึกษาใหเขาใจและรูจักวิธีใชใหกลม
กลืนกับสภาวะจิตใจ จึงจะชวยใหจิตเปนสมาธิไดรวดเร็ว.

          และสำหรบัผทูีใ่ชคำบรกิรรมอยางหนึง่อยางใดมาจน
เคยชินแลว ก็ควรจะไดใชคำบริกรรมอยางนั้นตอไป ไม
ควรใชบางหรือไมใชบาง หรือคิดเปลี่ยนไปใชคำบริกรรม
อยางอื่น เพราะจะทำใหไมไดรับความคลองแคลวในการ
เขาสมาธิเพิ่มขึ้นจากเดิม จนทำใหตองเริ่มตนคลำหาทาง
เขาสมาธิกันใหม ทุกครั้งที่ลงมือปฏิบัติตลอดไป.

๒๒๘
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       ทัง้นีห้มายความวา  ผใูดเคยปฏบิตัมิาอยางใดหรอืเคย
ใชคำบริกรรมแบบไหนมากอนจนเคยชินแลว ก็ใหดำเนิน
ปฏบิตัแิบบนัน้ตอไป โดยไมเปลีย่นแปลงตลอดชวีติ เมือ่จติ
เริ่มสงบแลว ก็ใหหยุดใชคำบริกรรมเสียทันที.

     ตามธรรมดาแลว จิตใจของสามัญชนยอมวนเวียน
ทองเที่ยวไปสูอารมณที่นารักใคร ตามความสะดวกสบาย
ของตนเปนนิตย สวนการปฏิบัติสมาธินั้น เปนการปฏิบัติ
เพือ่ใหพนจากอารมณอนันารกัใคร ซึง่ฝนกบักระแสจติของ
สามญัชนทีม่อียแูตกอน จงึทำใหเกดิความสงบสขุแกตนเอง
ในที่สุด อุปมาดังการยกระดับตนเองขึ้นที่สูงใหพนทุกข
จากการวนเวียนทองเที่ยวไปหาชมสิ่งตางๆในพื้นที่ราบ
หรือที่ต่ำตามความพอใจ ฉะนั้น.
     ในขณะที่ทองเที่ยวอยางเพลิดเพลินอยูนั้น จิตยอมได
รับความวุนวายซัดสายไปมาจนหาความสงบไมไดเลย แต
ถาสามารถยกตนใหสูงขึ้น และหางออกจากความวุนวาย
ซัดสายไปมาเสียได ก็จะเริ่มพบกับความสงบมากขึ้นตาม
ลำดบั เหมอืนดงัยกตวัใหสงูจากพืน้ทีร่าบหรอืทีต่่ำ ดวยการ
ไตเขาสงูขึน้ไปตามลำดบั ถายิง่ไตเขาสงูขึน้ไปเพยีงใด กย็ิง่
ยกตัวหางออกจากทุกขในพื้นที่ราบมากขึ้นเพียงนั้น ขอนี้
ฉันใด.

คำบริกรรมอุปมาเหมือนดังปายบอกทางเดินของจิต

๒๒๙
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        คำบรกิรรมนัน้ อปุมาดงัปายบอกทางเดนิในขณะทีย่งั
อยใูนระดบัพืน้ราบ  เพือ่ใหสามารถมงุตรงไปยงัเชงิเขาได
โดยตรงเทานั้น พอเริ่มไตเขาสูงขึ้นไปเมื่อใด ก็จะตองทิ้ง
ปายบอกทางไวขางหลงั และมงุหนาไตเขาใหสงูขึน้ไปตาม
ลำดบัเมือ่นัน้ทนัท ีถายงัยดึเกาะปายบอกทางนัน้ไว คอื ไม
ปลอยวางอยางสิ้นเชิง ก็จะทำใหเกิดกังวลและไตเขาใหสูง
ขึ้นไมไดเปนธรรมดา ขอนี้ก็ฉันนั้น.
       ทัง้นีห้มายความวา คำบรกิรรมนัน้ เปนอบุายทีจ่ะรวม
จิตใหสงบเทานั้น เมื่อจิตเริ่มสงบแลว คำบริกรรมก็ยอม
หมดหนาที่ทันที ดังนั้น ผูปฏิบัติจะตองทิ้งคำบริกรรมเสีย
จติจงึจะสงบมากขึน้ตอไป ถาไมทิง้คำบรกิรรมในขณะทีจ่ติ
รวมดีแลว ก็อาจทำใหจิตซัดสายแลบออกไปอีกได (จุดนี้
เปนจุดที่สำคัญที่สุดสำหรับผูใชคำบริกรรม) เมื่อทิ้งคำบริ
กรรมเสีย จิตก็จะเขาสูความสงบทันที.
         ผลเสยีอาจเกดิขึน้แกผใูชคำบรกิรรมกไ็ด คอืจติไปจบั
อยูที่คำบริกรรมเพียงอยางเดียว จึงทำใหลืมฐานที่ตั้งสติที่
กำหนดไวเดมิเสยีกม็ ีหรอืเวลาจติเริม่รวมตวัเปนสมาธแิลว
ไมหยุดใชคำบริกรรมเสียก็มี เหลานี้ลวนแลวแตทำใหเกิด
ความลังเลสงสัยขึ้น และกั้นไมใหจิตเปนสมาธิไดทั้งสิ้น.
      เพราะฉะนั้น ผูปฏิบัติจะตองเพิ่มความระมัดระวังให
มากเปนพเิศษในตอนทีย่งัไมชำนาญในการปฏบิตัอิย ู จงึจะ
เพิ่มวสีใหแกตนเองมากขึ้นตามลำดับ.

๒๓๐
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มรรคมอีงค ๘

       หลักธรรมอันสำคัญที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรง
สั่งสอนชาวพุทธทั้งหลายนับตั้งแตตรัสรู จนกระทั่งเสด็จ
ดบัขนัธเขาสพูระปรนิพิพาน กค็อื มรรคมอีงค ๘ หรอื อรยิ
มรรค ๘ ประการ ซึง่พระองคทรงใชปฏบิตัมิาแลว จงึไดนำ
มาสัง่สอนใหพระสาวกรวมทัง้ผทูีน่บัถอืพระองคใหปฏบิตัิ
ตามเสด็จดวย.

         “เอเสว มคโฺค นตถฺโฺญ ทสสฺนสสฺ วสิทุธฺยิา, เอตหฺิ
ตมุเฺห ปฏปิชชฺถ มารเสนปปฺโมหน ํ แปลวา ทางเดนิทีจ่ะทำ
ความเหน็ใหบรสิทุธิ์ คอื ทางนีเ้ทานัน้ ทางอืน่นอกจากนีไ้ม
มอีกีแลว ทานทัง้หลายจงปฏบิตัไิปตามทางนีเ้ถดิ เปนทางที่
มารและเสนามารหลง( คือกิเลสใหญนอยเขาสูจิตไมได )”

       ดงันัน้ มรรคมอีงค ๘ จงึเปนทางเดนิของจติอนัประ
เสริฐ ผูใดนำมาปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และคอยควบคุม
จิตใหเดินไปตามทางนี้, อยางจริงจังและตลอดเวลาแลว ผู
นัน้ยอมพนจากการถกูกเิลสปรงุแตง และเปนผสูงบในพระ
ศาสนานี้ไดจริง ทำใหความประพฤติที่แสดงออกทางกาย
วาจาและความนกึคดิทางใจ เปนไปเพือ่ประโยชนสวนรวม
ทั้งสิ้น.

        มพีระบาลใีนพระธรรมบทรบัรองไวดงันี ้คอื

มรรคมอีงค ๘

๒๓๑



        ดวยเหตนุี ้หลกัธรรมขอนีจ้งึมปีระโยชนแกสงัคมและ
ทำความมั่นคงใหแกประเทศชาติและศาสนาได ดังนั้น จึง
ควรชวยกันรณรงคใหนักเรียนและเยาวชน รวมทั้งประชา
ชนทั้งหลาย ไดลงมือปฏิบัติจริงอยางตอเนื่องและเปนประ
จำตลอดไป.

      มรรคมอีงค ๘ นี ้บางทกีท็รงเรยีก มรรค ๘ บาง, ทาง
สายกลางบาง,  ศลี- สมาธ-ิปญญาบาง,  สตปิฏฐาน ๔ บาง
สุดแตเวลาและชุมชนในทองถิ่นที่เสด็จไปถึงนั้นๆ ทรง
เรียกใหเหมาะสมกับชุมชนเพื่อใหเขาใจโดยงายเปนสำคัญ
เทานั้น.

มรรคมอีงค ๘ มอีงคประกอบ ดงันีค้อื :

๑. สมัมาทฐิ ิ          ความเหน็ชอบ

๒. สมัมาสงักปัปะ    ความดำรชิอบ

๓. สมัมาวาจา        วาจาชอบ

๔. สมัมากมัมนัตะ   การงานชอบ

๕. สมัมาอาชวีะ       เลีย้งชวีติชอบ

๖. สมัมาวายามะ     ความเพยีรชอบ

๗. สมัมาสต ิ         ความระลกึชอบ

๘. สมัมาสมาธ ิ       จติตัง้มัน่ชอบ

ปญญา

ศีล}
 }

        สมาธิ}
มรรคมอีงค ๘
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๓. สมัมาวาจา  วาจาชอบ
คอื เวนจากวจทีจุรติ ๔ ประการ ตัง้อยใูน วจสีจุรติ  ไดแก
ไมพูดเท็จ ไมพูดคำหยาบ ไมพูดสอเสียด ไมพูดเพอเจอ

๑.สมัมาทฐิ ิ  ความเหน็ชอบ คอื เหน็อรยิสจั ๔ ไดแก
ทกุข    ความไมสบายกายไมสบายใจ
สมทุยั  เหตแุหงทกุข
นโิรธ   ความดบัทกุข
มรรค   ขอปฏบิตัใิหถงึความดบัทกุข
๒. สมัมาสงักปัปะ  ความดำรชิอบ
ดำริในอันที่จะออกจากกาม
ดำริในอันไมพยาบาทคิดลางผลาญผูอื่น
ดำริในอันไมเบียดเบียน

๔. สมัมากมัมนัตะ  การงานชอบ
คอืเวนจากกายทจุรติ ๓ ประการตัง้อยใูนกายสจุรติ ไดแก
ไมฆาสตัว  ไมลกัทรพัย  ไมประพฤตผิดิในกาม
๕.สมัมาอาชวีะ การเลีย้งชวีติชอบ คอื ละเวนการเลีย้งชวีติ
ที่ผิด มีความเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบ.
๖. สมัมาวายามะ  ความเพยีรชอบ คอื เพยีรตัง้จติ
ระวงับาปไมใหเกดิขึน้,          ละบาปทีเ่กดิขึน้แลว,
ทำกุศลที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น,
รักษากุศลที่เกิดขึ้นแลว ไมใหเสื่อม

มรรคมอีงค ๘

๒๓๓



๗. สมัมาสต ิ  ความระลกึชอบ
ตัง้สตไิว ณ ทีแ่หงใดแหงหนึง่ใน ๔ แหง (สตปิฏฐาน ๔)คอื
ที่ฐานกาย เวทนา จิต หรือ ธรรม เพื่อละความยินดียินราย
ในอารมณตางๆที่ปรุงแตงจิตเสียใหได.
สตปิฏฐาน ๔ :
๑.กายานปุสสนาสตปิฏฐาน  (ฐานกาย)    ม ี๑๔ บรรพะ

๒.เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน (ฐานเวทนา) ม ี๙ ขอ รวม ๑ บรรพะ

๓.จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน  (ฐานจติ)      ม ี๑๖ ขอ รวม ๑ บรรพะ

๔.ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน  (ฐานธรรม)  ม ี๕ บรรพะ

รวมทัง้สิน้ม ี๒๑ บรรพะ.

๘. สมัมาสมาธ ิ  จติตัง้มัน่ชอบ
คอื การทำจติใหสงบจากอารมณ (เจรญิฌาน ๔) เพือ่ใหละ
เอยีดประณตี และปลอยวางอารมณตามลำดบัชัน้ จากฌาน
๑ ถงึฌาน ๔ จนจติสงบถงึขดีสดุ หลดุพนจากการครอบงำ
ของอารมณทั้งหลาย.
ฌาน ๔ :
๑. ปฐมฌาน   ประกอบดวยองคธรรม คอื วติก วจิาร ปต ิสขุ

๒. ทตุยิฌาน  ประกอบดวยองคธรรม คอื ปต ิสขุ เพราะปลอยวางวติก

วจิารไดแลว

๓. ตตยิฌาน  ประกอบดวยองคธรรม คอื สขุ เพราะปลอยวางปต ิ
๔. จตตุถฌาน หมดอารมณและอาการแหงจติเพราะปลอยวางสขุ จติสงบ

ถงึขดีสดุ หลดุพนจากการครอบงำของอารมณทัง้หลาย จติเปนสมาธถิงึ

ขดีสดุ (เจโตวมิตุต)ิ.

มรรคมอีงค ๘
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       มรรคมอีงค ๘ นี ้ เปนหลกัธรรมสำคญัทีม่ใีนศาสนา
พุทธเทานั้น และผูปฏิบัติตามยอมพบกับความสงบอยาง
แทจรงิ มพีระบาลใีนมหาปรนิพิพานสตูร  แสดงไวดงันี ้ :
       “ดกูอน สภุทัทะ ในธรรมวนิยั (ศาสนา) ใด ไมมอีรยิ
มรรคประกอบดวยองค ๘     ในธรรมวินัยนั้น ยอมไมมี
สมณะที ่๑, สมณะที ่๒, สมณะที ่๓ และสมณะที ่๔.
       ในธรรมวนิยัใด มอีรยิมรรคประกอบดวยองค ๘ ใน
ธรรมวินัยนั้น ยอมมีสมณะที่ ๑, สมณะที่ ๒, สมณะที่ ๓
และสมณะที ่๔.
       จำเพาะในธรรมวนิยันี ้(คอืศาสนาพทุธ) เทานัน้  ทีม่ี
มรรคประกอบดวยองค ๘    ดังนั้น ในธรรมวินัยนี้จึงมี
สมณะที ่๑, สมณะที ่๒, สมณะที ่๓ และสมณะที ่๔.
       ลัทธิอื่น (ศาสนาอื่น) วางจากสมณะผูรูทั่วถึง (ไมมี
สมณะ) ถาภกิษนุีพ้งึอย ูโดยชอบ (คอืปฏบิตัมิรรคมอีงค ๘)
โลกจะไมพึงวางจากพระอรหันต”.
        จากพทุธพจนนีย้อมแสดงใหเหน็วา มรรคมอีงค ๘นี้
มิไดมีอยูในลัทธิหรือศาสนาอื่นใดเลย แตมีในพุทธศาสนา
นีเ้ทานัน้ และพระพทุธองคทรงเนนลงทีก่ารปฏบิตัมิรรคมี
องค ๘เปนสำคญัเพยีงอยางเดยีว ซึง่ผปูฏบิตัมิรรคมอีงค ๘
จะสามารถพัฒนาจิตใหสงบจากการถูกกิเลสปรุงแตงได.

มรรคมีองค ๘ มีในพระพุทธศาสนานี้เทานั้น

มรรคมอีงค ๘

๒๓๕



      ดังนั้น จึงสงบประณีตมากขึ้น เปนลำดับชั้น นับจาก
สามัญชนเปนตนไป จนกระทั่งสิ้นการถูกกิเลสปรุงแตง
อยางสิ้นเชิงเปนพระอรหันต.
สมณะที ่๑ ทรงหมายถงึ ผปูฏบิตัทิีบ่รรลพุระโสดาบนั.
สมณะที ่๒ ทรงหมายถงึ ผปูฏบิติัทีบ่รรลพุระสกทาคาม.ี
สมณะที่ ๓ ทรงหมายถึง ผูปฏิบัติที่บรรลุพระอนาคามี.
สมณะที ่๔ ทรงหมายถงึ ผปูฏบิตัทิีบ่รรลพุระอรหนัต.

        คำวา สมณะ นีห้มายถงึ ผทูีม่จีติสงบจากการถกูกเิลส
ปรงุแตง ไมไดหมาย เฉพาะผทูีบ่วชเปนพระสงฆ ดงัทีเ่ขาใจ
กนัโดยทัว่ๆไป แตหมายถงึทกุคนทกุทาน ซึง่ยงัอยใูนสภาพ
ที่ถูกอารมณทั้งหลายปรุงแตงชักนำใหเสียความสงบได
เหมือนๆกัน   และตองปฏิบัติมรรคมีองค ๘ เพื่อให
เปนผูสงบอยางแทจริงในพระศาสนาเชนเดียวกัน,ทั้งสิ้น.
       มพีทุธพจนกลาวไววา :
     “การเปนสมณะนั้น ไมใชเปนที่โกนศีรษะ ผูที่ยังประ
กอบดวยความโลภและอิจฉาผูอื่นอยูดวยแลว จะเปนสม
ณะไดอยางไร?”
         ดงันัน้ผใูดปฏบิตัมิรรคมอีงค ๘ อยางตอเนือ่งและจรงิ
จังตลอดเวลาแลว ผูนั้นยอมพนจากการถูกกิเลสปรุงแตง
และเปนผูสงบในพระศาสนานี้อยางแทจริง.

มรรคมอีงค ๘

๒๓๖



มรรคมอีงค ๘

ศลี สมาธ ิปญญา

      มรรคมีองค ๘ นี้ พระพุทธองคทรงยนยอสงเคราะห
ลงเหลือ ๓ ขอ เรียกวา ไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปญญา
ดงันีค้อื :
๑. สมัมาทฐิิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา
๔. สัมมากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ
๘. สัมมาสมาธิ

}
 }

}
ทรงสงเคราะหเปน ศีลสิกขา

ทรงสงเคราะหเปน ปญญาสิกขา

ทรงสงเคราะหเปน สมาธิสิกขา

ศีล

      ในมรรคมีองค ๘ ทานสงเคราะห สัมมาวาจา สัมมา
กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เปน ศีล.
      ศีล เปนขอปฏิบัติที่พระพุทธองคทรงบัญญัติไว เพื่อ
หามปฏิบัติในสิ่งที่ทำใหเกิดความเดือดรอนขึ้นในสังคม
เปนการสำรวมกาย วาจา ใหเรียบรอย ซึ่งเปนกิเลสอยาง
หยาบ(วตีกิมะโทษ) โดยมศีลี ๕ เปนพืน้ฐานสำคญัทีเ่ปรยีบ
เหมอืนรากแกวในพระพทุธศาสนา สวนศลี ๘ ศลี ๑๐ ศลี

๒๓๗



มรรคมอีงค ๘

๒๒๗ บัญญัติเพิ่มขึ้นจากศีล ๕ เพื่อชวยฝกอบรมจรรยา
มารยาทใหละเอียดประณีตยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อจรรยามารยาทละ
เอยีดขึน้ ความคดิกงัวลเรือ่งกามารมณกย็อมนอยลง การปฏิ
บตัธิรรมเรือ่งศลี สมาธ ิปญญา เพือ่ใหบรรลธุรรมเบือ้งสงู
ขึน้ไป กย็อมสะดวกขึน้ แตถามศีลีนอยขอ ความสำรวมระ
วงักย็อมมนีอย จงึถงึจดุหมายไดชากวา แตการรกัษาศลีมาก
ขอหรอืนอยขอ กย็อมถงึทีห่มายเหมอืนกนั ตางกนัแตวาชา
หรือเร็วกวากันเทานั้น ถาตางคนตางปฏิบัติโดยไมหยุดยั้ง.
      การรักษาศีลในมรรคมีองค ๘ เปนการรักษาศีลดวย
สต ิโดยสงัเกตดจูติของตนเองตลอดเวลา เมือ่มอีารมณหรอื
เรื่องราวใดๆมากระทบเฉพาะหนา แลวเกิดความหวั่นไหว
ฟงุซาน ฯลฯ ซึง่ผดิไปจากสภาพปรกต ิกห็ยดุ, ไมลงมอืทำ
ตอไป การรกัษาศลีเชนนีเ้ปนวธิกีารรกัษาศลีของพระอรยิะ
เรยีกวา ปารสิทุธศิลี มอีย ู๔ ประการคอื
๑. ปาฏโิมกขสงัวร  สำหรบัพระสงฆ ซึง่รกัษาศลี ๒๒๗
หรอื ศลีสงัวร  สำหรบัฆราวาส ซึง่รกัษาศลี ๕ หรอื ศลี ๘.
๒. อนิทรยีสงัวร  สำรวมระวงัจติไวเมือ่มอีารมณมากระทบ
ทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ ซึง่เปรยีบเสมอืนศลีพีเ่ลีย้ง
ทีค่อยประคบัประคองมใิหการรกัษาศลีในขอ ๑  ดางพรอย
หรือทะลุ ถาเห็นวาขืนดำเนินการใดๆลงไปแลวทำใหศีล
ดางพรอยหรือทะลุแลว ก็หยุดเสียไมทำตอไป.

๒๓๘



๓. โภชเนมัตตัญุตา  รูจักประมาณในการบริโภคอาหาร
แตพอสมควร ไมบริโภคจนอิ่มจัดจนแนนทองเกินไป ซึ่ง
จะทำใหอึดอัด เกิดความงวงนอนไดงาย ทำใหลดการสำ
รวมระวังศีล และลดการประกอบความเพียรทางจิตลงได
มาก.
๔. ชาครยิานโุยค  ความเปนผตูืน่อยเูสมอสำหรบัประกอบ
ความเพียรทางจิต หรือที่เรียกวา ประกอบสัมมาสมาธิ ใน
มรรคมีองค ๘ ซึ่งหมายความวา นอนแตนอย ตื่นเพื่อปฏิ
บัติความเพียรใหมาก ไมไดหมายความวา ไมตองนอนกัน
เลยแตอยางใด การไมนอนยอมเปนการทรมานรางกายให
เหนื่อยเปลา ไมใชพุทธบัญญัติ.

สมาธิ

       ในมรรคมอีงค ๘ ทานสงเคราะหสมัมาวายามะ สมัมา
สติ สัมมาสมาธิ เปน สมาธิ.
มรีายละเอยีด ดงันีค้อื :
๑. ยกจติขึน้เพงดทูีฐ่านกาย เวทนา  จติ หรอื ธรรม อยางใด
อยางหนึ่งในสติปฏฐาน ๔ เปนสัมมาสติ.
๒. เพียรประคองรักษาจิตไว ณ จุดดังกลาวขางตน ดวย
อุบายอันแยบคาย เพื่อไมใหจิตแลบออกไปสูอารมณอื่น
เปนสัมมาวายามะ.

มรรคมอีงค ๘

๒๓๙



๓. ความตัง้มัน่ของจติ และความสามารถปลอยวางความยดึ
ถืออารมณใหหมดไป,ตามลำดับ  จนหมดความยึดถืออา
รมณอยางสิ้นเชิงที่ฌาน ๔ เปนสัมมาสมาธิ.

        องคประกอบทัง้ ๓ นี ้ ถายงัไมไดลงมอืปฏบิตัสิตปิฏ
ฐาน กม็หีนาทีแ่ตกตางกนั และแยกกนัอยคูนละสวน แตถา
ลงมอืปฏบิตัจิรงิแลว กจ็ะทำงานสมัพนัธกนั และสงผลให
จิตตั้งมั่นทันที.

ปญญา

        ในมรรคมอีงค ๘ ทานสงเคราะห   สมัมาทฐิ ิ  สมัมา
สงักปัปะ เปน ปญญา.

          กลาวคอื  เมือ่ยกจติเพงดอูารมณในสตปิฏฐาน ๔  จน
จติเกดิสมาธ ิ (จติตัง้มัน่ชอบ) ขึน้

         พระพทุธองคทรงสรรเสรญิ ปญญา วาเปนองคธรรม
สำคัญในพระศาสนานี้.
        มพีระบาลใีนพระธรรมบทกลาวรบัรองไว ดงันีค้อื:
มรรคมอีงค ๘

๒๔๐

        กย็อมไดศกึษารจูกัอารมณตามความเปนจรงิ     เกดิ
ญาณ( รตูามความเปนจรงิ คอื รอูรยิสจั ๔ ) คอื สมัมาทฐิ ิ
ขึ้น และเกิดปญญาปลอยวางความยึดถืออารมณ ตางๆเสีย
ได คอื เกดิสมัมาสงักปัปะ ตามมาดวย.



มรรคมอีงค ๘

     “โยคาเว ชายเต ภรู,ิ อโยคา ภรู ิสงขฺโย, เอต ํ เทวฺตปถํ
ญตวฺา ภวาย วภิาวย จตถตตฺาน ํนเิวเสยยฺ ยถา ภรู ิปวทฒฺติ
แปลวา   ปญญาเกดิขึน้เพราะความประกอบ
             ไมประกอบ ปญญากห็มดสิน้ไป
บคุคลรทูางแหงความเจรญิและความเสือ่มทัง้ ๒ ทางนี,้แลว
พึงตั้งตนไวในทางที่ปญญาจะเจริญ”.
       ปญญา ทีก่ลาวนีห้มายถงึ ความสามารถของจติทีจ่ะ
ปลอยวางอารมณตางๆทีม่ากระทบ ซึง่จะเกดิมขีึน้ไดเพราะ
สัมมาสมาธิที่ไดฝกหัดไวจนชำนาญแลว กลาวคือ เมื่อจิต
มีพลังสมาธิขึ้นเมื่อใด ยอมอบรมพลังปญญาใหมีขึ้นตาม
มาดวยเมื่อนั้น เพราะจิตมีความชำนาญในการสลัดอารมณ
และอาการของจิตที่เนื่องดวยอารมณ ตั้งแตฌาน ๑ ขึ้นไป
โดยลำดบั จนถงึฌาน ๔ โดยจติสามารถสลดัอารมณ และ
อาการของจติทีเ่นือ่งดวยอารมณ คอื วติก วจิาร ปต ิสขุ ออก
ไปไดอยางสิน้เชงิทีฌ่าน ๔ คงเหลอือยแูตจติอนัสงบ ปราศ
จากการปรุงแตงของอารมณ มีสติบริสุทธิ์วางเฉยอยู.
        ณ ตรงนี ้จติกบัสตจิะทำงานอยดูวยกนั กลาวคอื
         จติอยทูีไ่หน-สตกิอ็ยทูีน่ัน่
         สตอิยท่ีูไหน-สมาธกิอ็ยทูีน่ัน่
         สมาธอิยทูีไ่หน-ปญญากจ็ะอยทูีน่ัน่ดวย
ทำใหรูจักเรื่องราวของอารมณถูกตองตามความเปนจริง.

๒๔๑



มรรคมอีงค ๘

    เห็นวาอารมณเปนเพียงสิ่งภายนอกที่เขามากระทบชั่ว
คราวแลวกด็บัไป ไมมแีกนสารสาระอะไร ไมอาจยดึถอืเอา
วาเปนตัวตนที่เที่ยงแทถาวรได เปนเหตุใหเกิดสัมมาทิฐ ิ
และมีพลังปลอยวางอารมณทั้งปวงที่เขามากระทบได เกิด
สัมมาสังกัปปะพรอมๆกันดวย.

            ในทางโลก มกัเขาใจคำวา  ปญญา แตกตางไปจากที่
     กลาวขางตน กลาวคอื ความเฉลยีวฉลาดในการดำเนนิงาน
    ใหสำเรจ็ลลุวงไปดวยด ี รวมทัง้ความสามารถในการทองจำ
    วชิาความรทูีก่ำลงัเลาเรยีนไวไดมากๆ   ใครทองจำความรู
    หรอืวทิยาการไวไดมาก  จนสามารถสอบไดปรญิญายาวๆ
     กน็บัวาเปนผมูปีญญามาก.

            ดงันัน้ จงึเปนทีน่าสงัเกตวา คำวา ปญญาในทางโลก
    หมายถงึ การจำไดหมายร ู(หรอื สญัญา) ในวทิยาการที่
    กำลงัศกึษาเลาเรยีนอย ูยิง่จำไดหมายรมูากเทาใด จติกย็ิง่
    ยดึมัน่ถอืมัน่มากขึน้เพยีงนัน้ ดวยเหตนุี ้ผทูีม่คีวามรมูาก
    จงึไมใชเครือ่งหมายวา มพีลงัปญญาในทางธรรมมากแต
    ประการใด ถาจติใจยงัเตม็ไปดวย ทฐิ ิตณัหา อปุาทานอย.ู

            ปญญาในทางธรรม เกดิไดจากการปฏบิตัสิมัมาสมาธิ

    เทานัน้ สมาธยิิง่มพีลงัมาก ยอมเกดิพลงัปญญาปลอยวาง
    ความยดึมัน่ถอืมัน่ในอารมณไดมาก.

ปญญา กบั สญัญา

๒๔๒



มรรคมอีงค ๘

ความสมัพนัธระหวาง ศลี สมาธ ิปญญา

        เมือ่ครัง้ทีพ่ระพทุธองคทรงมพีระสาวกครบ ๖๐ รปู
แลวไดทรงสงพระสาวกออกไปประกาศพระศาสนา เปน
ครั้งแรก ไดตรัสแกพระสาวกเหลานั้นวา:
       “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริก (อบรม
สัง่สอน) ไป เพือ่ประโยชนและความสขุแกชนทัง้หลาย เพือ่
อนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชนและความสุขของเทพย
ดาและมนุษยทั้งหลายเถิด
          พวกเธออยาไดไปรวมทางเดยีวกนั ๒ รปู
       จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน (ศีล),งามในทาม
กลาง (สมาธ)ิ, งามในทีส่ดุ (ปญญา) จงประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถะและพยัญชนะครบบริบูรณ, บริสุทธิ์
       สัตวทั้งหลาย (ผูติดของอยูในอารมณ) จำพวกที่มี
กเิลสเบาบางมอีย ูเพราะไมไดฟงธรรมยอมเสือ่ม, ผรูทูัว่ถงึ
ธรรมจักมี
        ดกูอนภกิษทุัง้หลาย แมเราเองกจ็กัไปยงัตำบลอรุเุว
ลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม”.
         ทัง้นีแ้สดงใหเหน็วา หลกัธรรมทีพ่ระพทุธองคทรง
สัง่สอนและโปรดใหพระสาวกออกไปเผยแพรสัง่สอน กค็อื
หลกัธรรมเรือ่ง ศลี สมาธ ิปญญา หรอื มรรคมอีงค ๘ นัน่
เอง.

๒๔๓



มรรคมอีงค ๘

       ในขณะทีพ่ดูถงึหลกัธรรม เรือ่ง ศลี สมาธ ิปญญา นี้
เราจะเห็นวาแตละขอ มีหนาที่สำคัญแตกตางกันไปคนละ
อยาง,ไมเหมือนกัน คือ
ศลี     มหีนาทีป่องกนัผปูฏบิตั ิไมใหประพฤตชิัว่ทางกาย,วาจา.
สมาธ ิ  มหีนาทีร่กัษาและทำจติผปูฏบิตัใิหสงบตัง้มัน่.
ปญญา มหีนาทีป่ลอยวางอารมณทัง้หลายออกไปไดโดยลำดบั.

        แตเมือ่นำมาปฏบิตัจิรงิๆแลว ทัง้ศลีสมาธปิญญาเหลา
นี ้ตางกจ็ะเปนเหตปุจจยัเกือ้กลูผลกัดนัซึง่กนัและกนั ใหทำ
หนาทีท่ีก่ลาวมาแลวนี ้อยางมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ กลาวคอื
       เมือ่ปฏบิตัศิลีอยางเครงครดัแลว  กย็อมเปนปจจยัเกือ้
กูลใหสมาธิเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
         > เมือ่สมาธเิกดิขึน้แลว กย็อมเปนปจจยัใหปญญาเกดิ
ขึ้น
         และเมือ่ปญญาเกดิขึน้แลว กย็อมเปนปจจยัสงผลใหผู
ปฏบิตัปิระพฤตตินในสิง่ทีถ่กูตองไมเปนพษิเปนภยัแกสงัคม
          ซึง่ชวยผลกัดนัสงเสรมิใหการรกัษาศลีมัน่คงแขง็แรง
และจรงิจงัยิง่ขึน้ แลววนเวยีนและสงเสรมิซึง่กนัและกนั ทำ
ใหผูปฏิบัติทำงานที่จิตเพียงแหงเดียว ในเมื่อมีอารมณทั้ง
หลายผานเขามากระทบจติในชวีติประจำวนัเทานัน้ จนกระ
ทั่ง ศลี สมาธ ิปญญา รวมตวักนั (มคคฺสมงคฺ)ี ทำหนาทีเ่ปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ใหจิตพนทุกขในที่สุด.

๒๔๔



มรรคมอีงค ๘

      >>ดังนั้น จึงทวนกระแสจิตของผูที่ไมไดปฏิบัติ ซึ่ง
เคลื่อนออกจากสภาพเดิมอันผองใส ไปเพลิดเพลินอยูกับ
อารมณภายนอกสืบตอกัน  และถูกปรุงแตงใหซัดสาย จน
เปนทุกขตลอดเวลา.

มพีระบาลใีนมหาปรนิพิพานสตูร ยนืยนัเกีย่วกบัความสมัพนัธของ
ศลี สมาธ ิปญญา ดงันีค้อื:

     “สลี ปรภิาวโิต สมาธ ิมหปผฺโล โหต ิมหานสิงโฺส,
      สมาธ ิปรภิาวโิต ปญฺา มหปผฺลา โหต ิมหานสิงสฺา,
      ปญฺา ปรภิาวโิต จติตฺ ํสมมฺเทว อาสเวห ิวมิจุจฺติ

         >เราจงึเหน็ไดวาหลกัธรรมเรือ่ง ศลี สมาธ ิปญญา มี
ประโยชนแกผทูีล่งมอืปฏบิตัจิรงิเทานัน้ ผใูดลงมอืปฏบิตักิ็
ยอมไดรบัประโยชนเทาเทยีมกนัไมวาผนูัน้จะเปนพระสงฆ
หรอืฆราวาสกต็ามไมมสีิง่ใดเปนเครือ่งกัน้หรอืขดีคัน่ไวเลย

      เมือ่ปฏบิตั ิศลี สมาธ ิปญญา จนรวมตวักนัเชนนีแ้ลว
จิตยอมมีพลังปลอยวางอารมณและอาการของจิตที่เนื่อง
ดวยอารมณออกไปไดอยางสิ้นเชิง จิตตั้งมั่นอยูไดดวยตัว
เอง สงบสนัตถิงึทีส่ดุเปนจติตวัใน.

      สมาธทิีม่ศีลีอบรมแลว ยอมมผีลใหญ มอีานสิงสใหญ
ปญญาที่มีสมาธิอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ
จติทีม่ปีญญาอบรมแลว ยอมหลดุพนจากเครือ่งเศราหมอง
เสียได ดังนี้”.

๒๔๕



มรรคมอีงค ๘

        ดงันัน้  ชาวพทุธจงึนาจะไดลงมอื ปฏบิตัสิมาธิ และ
ชวยกนัเผยแพรการปฏบิตัสิมาธ ิออกไปใหกวางขวางทีส่ดุ
เทาที่จะกวางขวางได โดยไมลังเลใจตอไป ยังไมสายเกิน
ไปที่จะนำหลักธรรมขอนี้มาแกปญหายุงยากทางสังคมที่มี
อยูในปจจุบัน,ใหหมดไปตามลำดับ.

        ผใูดปฏบิตัอิยางตอเนือ่งกนัมาก กย็อมไดรบัพลงัจติ
สำหรับตอตานอิทธิพลของอารมณไดดี และมีความสุขใน
ชีวิตประจำวันไดมาก ผูใดปฏิบัตินอย ก็ยอมไดรับพลังจิต
สำหรับตอตานอิทธิพลของอารมณไดนอย และมีความสุข
ในชวีติประจำวนันอย ผใูดไมปฏบิตัเิลย กย็อมไมมพีลงัจติ
สำหรบัตอตานอทิธพิลของอารมณเลย  คอืยงัถกูอารมณทัง้
หลายครอบงำใหหวั่นไหวตามไปดวย ทำใหไมมีความสุข
ในชีวิตประจำวันเทาที่ควร นั่นก็คือ ไมรูจักวิธีทำตนใหมี
ความสุข ทั้งๆที่นับถือพระพุทธศาสนาอยูแลว.

๒๔๖



          มรรคมอีงค ๘ ซึง่เรยีกกนัยอๆวาศลี สมาธ ิปญญานัน้
ผูศึกษาธรรมะจะตองทำความเขาใจวา “มรรค”นี้เปนเรื่อง
ของจติ,เปนทางเดนิของจติทีท่ำใหเกดิปญญา (แยกตวัหรอื
ละเวนสิง่ทีผ่ดิ ซึง่อยตูรงกนัขามกบัสิง่ทีถ่กู ตามรายละเอยีด
ทีไ่ดกลาวมาแลวขางตน) ผปูฏบิตัจิะตองอบรมใหเกดิขึน้ที่
จิต เพื่อสลัดอารมณออกไปใหหมดอยางสิ้นเชิงในที่สุด.

          เมือ่อารมณแยกออกไปหมดแลว จติกย็อมหลดุพนไม
ถกูอารมณครอบงำปรงุแตงใหดิน้รนกระสบักระสายอกีตอ
ไป จติยอมบรสิทุธิผ์องใสและอยเูหนอืโลก คอื จติกอ็ยสูวน
จติ อารมณกอ็ยสูวนอารมณ โดยไมเกีย่วของซึง่กนัและกนั
ทัง้ๆทีอ่ยดูวยกนั ดจุดงัน้ำทีก่ลิง้อยบูนใบบวั แตไมเปยกใบ
บวั ฉะนัน้.

          ผทูีก่ำลงัศกึษาอยนูัน้ ยอมเหน็วา มรรคแตละองค ตาง
มกีจิหนาทีต่างกนั และแยกกนัอยเูปนคนละสวน ซึง่ตนจะ
ตองศกึษาและจดจำไวใหแมนยำ ดงันัน้ จงึสามารถละความ
รผูดิๆ เหน็ผดิๆ ประพฤตผิดิๆ ออกไปได ดวยการขมจติใจ
ไว แตยงัไมมกีำลงัพอทีจ่ะสลดัอารมณละเอยีดๆ ออกไปได
ปญญาในขั้นนี้ เรียกวา สุตามยปญญา.

(มรรคสามคัค ี= มคคฺสมงคฺ)ี

การรวมตวัของมรรค

๒๔๗

มรรคมอีงค ๘



          ตอไป ผศูกึษาจะตองฝกรกัษาศลีในมรรค(ศลี ๕)โดย
ตั้งเจตนาละเวนสิ่งที่ผิดจากขอบัญญัติหามไว,ออกไปอยาง
เครงครัด ถาปฏิบัติจนคุนเคยแลว ก็ยอมเปนเสมือนรั้วกั้น
จติ ไมใหวนุวายกระสบักระสายจนเกนิไป แลวกส็งบตวัลง
เหมาะแกการปฏิบัติสมาธิไดดีพอสมควร.
          ในการรกัษาศลี ผปูฏบิตัจิะตองคดิแยกตวัออกจากสิง่
ที่ผิดๆ และเขาหาสิ่งที่ถูกตลอดเวลา เมื่อจะปฏิบัติสมาธิก็
ตองคดิสรางสตขิึน้ทีฐ่านลมหายใจกระทบ เพือ่ยกจติเขาไป
ตั้งไวใหคุนเคยและชำนาญคลองแคลว รวมทั้งสรางความ
ชำนาญในการประคองจิตไมใหแลบหนีไปอยูที่อื่นไดดวย
ปญญาในขั้นนี้ เรียกวา จินตามยปญญา.
          >ผปูฏบิตัจิะตองฝกปฏบิตัสิมาธเิพือ่อบรมจติใหรวม
ตวัสงบลงจนถงึขดีสดุบอยๆเนอืงๆ    จนเกดิความชำนาญ
คลองแคลว,  หลงัจากทีไ่ดสรางฐานลมหายใจกระทบแลว
ถงึขนาดทีว่า เมือ่คดิถงึฐานเมือ่ใด จติกส็งบถงึขดีสดุเมือ่นัน้
ทันที,โดยไมเสียเวลาเนิ่นนานเลย ปญญาในขั้นนี้ เรียกวา
ภาวนามยปญญา.
          >ผปูฏบิตัจิะเหน็วา เมือ่จติสงบถงึขดีสดุแลว อารมณ
และความรสูกึนกึคดิรวมทัง้จดุนมิติลมหายใจกระทบ กจ็ะ
ถกูสลดัปลอยวางออกไปจนหมดสิน้ จติกบัสตจิะทำงานอยู
ดวยกนั กลาวคอื

๒๔๘

มรรคมอีงค ๘



      จติอยทูีไ่หน        สตกิจ็ะอยดูวยทีน่ัน่
      สตอิยทูีไ่หน        สมาธกิจ็ะอยทูีน่ัน่
      สมาธอิยทูีไ่หน    ปญญากจ็ะอยทูีน่ัน่
และ ปญญาอยูที่ไหน  ศีล(เจตนางดเวน)ก็จะอยูที่นั่นดวย

           ทัง้นีห้มายความวาบรรดาคณุธรรมความดหีรอืความ
ถูกตองทั้งหลาย ไดรวมตัวกันที่จิต
ดงัทีเ่รยีกวา “มรรคสามคัค ีหรอื มคคฺสมงคฺ”ี แลวนัน่เอง.

         ในมหาจตัตารสีกสตูร พระสมัมาสมัพทุธเจาไดทรง
เชดิเอาสมัมาสมาธ ิ เปนประธาน สวนมรรคอืน่อกี ๗ ประ
การนั้น เปนแตเพียงบริวารหอมลอมสนับสนุนเทานั้น
แสดงวาสัมมาสมาธิเปนเหตุปจจัยที่สงผลใหมรรคสามัคคี
รวมตัวกันดังกลาว โดยมีสมัมาสต ิทำกิจทั้งหลายควบคูไป
ดวยกันเสมอ.

        แตในวงการสนทนาธรรมและวงการเทศนาสัง่สอน
จริยธรรมแกสังคมในระยะหลังๆตอมา ตางก็เชิดเอาสัมมา
ทฐิขิึน้หนา โดยละความสำคญัของสมาธไิวในฐานทีเ่ขาใจ
ทำใหผูศึกษาธรรมะใหมๆหลงเชื่อตามไปดวยความสำคัญ
ผิดวา สัมมาสมาธิไมมีความสำคัญและไมมีความจำเปน
อะไร เพราะไมเขาใจแตกฉานดงักลาวมานี ้จงึพากนัละเลย
การปฏิบัติสมาธิเสีย,อยางนาเสียดาย.

๒๔๙

มรรคมอีงค ๘



       พระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงมุงสั่งสอนสังคม และ
พระสาวกใหปฏิบัติสมาธิตลอดเวลา ดังพุทธพจนที่มีมาวา

         “สมาธ ึภกิขฺเว ภาเวถ สมาหโิต ยถาภตู ํปชานาติ
แปลวา
         ดกูอนภกิษทุัง้หลาย   จงยงัสมาธใิหเกดิขึน้เถดิ  ผมูี
จิตตั้งมั่นแลว ยอมรูเห็นตามความเปนจริง ดังนี้”.

            ดงันัน้  ผทูีป่ฏบิตัสิมาธจินบรรลฌุาน ๔ แลว จติยอม
สงบ ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว ออน ควรแกการงาน และยอมรู
เห็นชัดดวยตนเองวา อารมณและนิมิตหมายของอารมณ
ตางๆที่เขามาปรุงแตงจิตใหซัดสายวุนวายกระสับกระสาย
รวมทั้งรูปรางกายและลมหายใจนั้น ไดถูกละวางออกจาก
ความยดึถอืหมดแลว คงเหลอืแต “ธาตรุ”ู ทรงตวัรอูยางแจม
ใสอยูเทานั้น ไมมีความรูสึกเสียดแทงจิตใจใดๆหลงเหลือ
อยู.

         สภาวะดงักลาวนี ้ จะยงัคงดำรงตวัอยตูลอดไปตราบ
ที่ผูปฏิบัติยังมีเจตนาปฏิบัติสมาธิอยู และยอมเกิดสมัมาทฐิ ิ
รเูหน็ตามความเปนจรงิวา “ธาตรุ”ู หรอื “จติ” นี ้เปนธรรม
กายอันละเอียดที่สุด ที่ดำรงตนอยูตลอดทุกกาลสมัย เปน
กายที่ไมตาย( อมตธรรม )  ตั้งซอนอยูในรูปรางกายเนื้อที่
เกดิและตายตามอายขุยั ( มตธรรม ) นีเ้อง.

๒๕๐

มรรคมอีงค ๘



         ผปูฏบิตัยิอมเชือ่โดยปราศจากความลงัเลสงสยัเลยวา
จติทีส่งบหรอืธรรมกายนี ้เปนทีต่ัง้ของพระพทุธ พระธรรม
พระสงฆ ในที่สุด ถาใชความเพียรพยายามปฏิบัติมรรคมี
องค๘ จนกระทัง่เกดิพลงัสตติืน่อยอูยางตอเนือ่งไมขาดสาย
ซึง่สามญัชนทกุคนสามารถเขาถงึพระพทุธ พระธรรม พระ
สงฆได ดวยการลงมือปฏิบัติมรรคมีองค ๘ เองอยางพาก
เพียรและตอเนื่องเทานั้น.
       สวนรปูรางกายทีใ่ชเปนทีอ่าศยัของจติหรอืธรรมกาย
นั้น ผูปฏิบัติธรรมจึงเปนเพียงแตคอยบำรุงรักษาดวยปจจัย
๔ เทาที่จำเปนตามสมควรแกสภาพ   เพื่อใหดำรงอยูได
ตลอดอายขุยั   และใชรางกายสำหรบัประกอบภารกจิทีถ่กู
ตองตลอดไป.

**เมื่อเจริญอริยมรรคมีองค ๘  จนมรรครวมตัวกันดีแลว
สตกิย็อมเปนมหาสต ิทำใหเกดิสมัมาทฐิ ิรจูกักายทีแ่ทจรงิ
และเกดิสมัมาสงักปัปะปลอยวางรปูรางกายทีอ่าศยัช่ัวคราว
ซึ่งเคยยึดถือวาเปนตัวตนที่แทจริงออกไปเสีย
คอยควบคุมการพูดจาใหเปนสัมมาวาจา
และควบคุมความประพฤติทางกายดวยความระมัดระวัง
มิใหละเมิดศีล เปนสัมมากัมมันตะ
รวมทั้งการหาเลี้ยงชีวิตรางกายอยางถูกตอง(สัมมาอาชีวะ)
โดยตอเนื่อง.

๒๕๑

มรรคมอีงค ๘



           การรวมตวัทำหนาทีเ่ชนนี ้เปนอรยิมรรคสมงัค ีเพือ่
ใหเกดิเปนพลงัรกัษาจติใหบรสิทุธิน์ัน้ อปุมาดงัเกลยีวเชอืก
๘ เกลียวที่นำมาควั่น รวมเปนเชือกเสนใหญเสนเดียวกัน
ยอมมกีำลงัรบัแรงดงึตางๆไดดกีวาเกลยีวเชอืกเลก็ๆ แตละ
เกลียว ที่ยังไมไดควั่นรวมกัน(สมาธิ) ฉะนั้น.

ชั้นของพระอริยะ

           ผทูีป่ฏบิตัมิรรคมอีงค ๘  ดวยความพากเพยีรจรงิจงั
และไมทอถอยเลยนัน้     ยอมตองบรรลคุณุธรรมเปนพระ
อรยิะ ๔ ชัน้ ตามลำดบัดงันี ้คอื พระโสดาบนั ๑, พระสกทา
คาม ี๑, พระอนาคาม ี๑, พระอรหนัต ๑ ทัง้นีข้ึน้อยกูบัพลงั
ปญญาที่ปฏิบัติเพื่อถายถอนความยึดถืออารมณออกไปได
มากนอยเปนสำคัญ.
          บางทานมพีลงัปญญาสงูสดุเกดิขึน้ทนัทหีลงัจากได
พบกัลยาณมิตร กลาวสอนแนะนำสะกิดใจเพียงเล็กนอย
เทานัน้ กไ็ดบรรลพุระอรหตัตผลเลย เชน พระองคลุมิาลย
ซึ่งเปนโจรฆาคนที่มีชื่อเสียงเปนที่เกรงขามโดยทั่วไป ได
มารับคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาเพียงเล็กนอย
แตเปนคำคมทีเ่ปนสจัธรรมวา “เราหยดุแลว แตทานซ!ิ ยงั
ไมหยดุฆาคน” คอืยงัไมหยดุทำความเดอืดรอนใหแกสงัคม
เทานั้น.

๒๕๒

มรรคมอีงค ๘



       การบรรลอุรหตัตผล ของพระองคลุมิาลย เพราะไดมา
พบกับกัลยาณมิตร คือ พระสัมมาสัมพุทธเจาเขาโดยแท.

      สวนพระอรยิะรปูอืน่ เชนพระอานนท เปนตน ไดบรร
ลุพระโสดาบันในสำนักของพระพุทธองค แตไดเนิ่นชามา
ตามกระแสภารกิจ จนไดสำเร็จพระอรหันต ๑ วันกอนทำ
สังคายนาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อพระ
องคไดเสดจ็ลวงลบัไปแลว.
       การบรรลเุปนพระอรยิะชัน้ตางๆ ขึน้อยกูบัการรวมตวั
(สมงัค)ี ของมรรคมอีงค ๘ วา ปฏบิตัไิดจนมพีลงัถอนความ
ยึดมั่นถือมั่นในอารมณไดระดับใด,มากเทาไหร.

       ตามปกต ิมรรคจะสมงัคคีรัง้แรก  ทีเ่รยีกวา พระโสดา
บนันัน้ ยอมเกดิปญญาเหน็วธิปีฏบิตัทิีน่ำไปสคูวามสงบได
ตามที่เปนจริง และรูวา จิตที่สงบแลวนี้ คือ ที่รองรับพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ซึ่งตั้งอาศัยอยูภายในรางกายนี้
ชั่วคราวเทานั้น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนอมต
ธรรม (ไมตาย)แตรางกายนีเ้ปนมตธรรม (ตายตามอายขุยั)

      >ดงันัน้ พระโสดาบนัจงึหมดความสงสยัในพระรตัน
ตรัยและรูจักกายที่แทจริงของตนเอง โดยไมมีโอกาสหวน
กลบัไปรผูดิดงัแตกอนอกี  แตปญญายงัไมมกีำลงัสงูพอทีจ่ะ
สลัดความยึดถืออารมณกามคุณมากกวาที่มีอยูได.

๒๕๓

มรรคมอีงค ๘



       ดงันัน้ พระโสดาบนัจงึยงัคงรองไหบาง ดใีจบาง หวั
เราะบาง ในเมือ่มอีารมณกามคณุเขามากระทบ แตศลี ๕ นัน้
สะอาดหมดจดดีเยี่ยม ชนิดที่ไมมีขาดทะลุ หรือดางพรอย
ไดเลย.

       เมือ่พระโสดาบนั ปฏบิตัมิรรคมอีงค ๘ ตอไปอกี สติ
กับปญญายอมมีกำลังตั้งอยูอยางมั่นคงดีขึ้น มรรคจะรวม
ตวักนัเปนคำรบ ๒ จนสามารถละกามราคะ (ยนิด)ี และปฏิ
ฆะ (เพงเล็งเพราะโกรธ) ใหเบาบางลง คือ ทำใหกิเลสดัง
กลาวนีอ้อนตวัลงได แตยงัไมขาดจากจติใจ เรยีกวา พระสก
ทาคามี.

       เมือ่พระสกทาคามปีฏบิตัมิรรคมอีงค ๘ ตอไปอกี สติ
กบัปญญาจะมพีลงัเพิม่ขึน้กย็อมทำใหมรรครวมตวักนัเปน
คำรบ ๓ ทำใหกามราคะและปฏฆิะ ขาดหายไปจากสนัดาน
โดยเด็ดขาด ดังนั้น จึงไมคิดสรางบานเรือน หรือมีภรรยา
ไวสำหรับอาศัยครองตอไปอีก กลาวคือ ไมมีการกลับมา
นอนเกดิในครรภมารดาเหมอืนสามญัชนอกีแลว มคีตทิีไ่ป
คอื “สทุธาวาสพรหม”เทานัน้ ถารปูรางกายทีม่อีย ูตายเสยี
กอนบรรลุพระอรหัตตผล เรียกวา พระอนาคาม ี.

      เมือ่พระอนาคาม ีปฏบิตัมิรรคมอีงค ๘ ตอไปอกี สติ
กับปญญาจะมีพลังเพิ่มสูงขึ้น  ทำให มรรครวมตวักนัเปน

๒๕๔

มรรคมอีงค ๘



คำรบ ๔ ความยนิดใีนรปูราคะ อรปูราคะ มานะ อทุจัจะกกุ
กจุจะ (ฟงุซานรำคาญ) อวชิชาดบัเปนสมจุเฉทะ (ไมเหลอื
ที่จิตอีกเลย) เรียกวา พระอรหันต.

       กายพระอรหนัตนัน้เปนอมตธรรม (ไมตาย) แตกาย
เนือ้ซึง่เปนทีร่องรบักายพระอรหนัตนัน้เปนมตธรรม (ตาย
เมื่อถึงอายุขัย) เมื่อกายเนื้อตายลงเมื่อใด ก็จะไมมีการจุติ-
ปฏิสนธิอีกเลย ชาตินี้จึงเปนชาติสุดทายของพระอรหันต
ซึ่งมีจิตบริสุทธิ์แลว.

      >>เมื่อยังมีชีวิตอยู พระอรหันตทำอะไรก็สักแตวาทำ
เพราะไมประกอบดวยเจตนากระทำกรรมนัน้เหมอืนปถุชุน
ซึง่ปรงุแตงใหเปนกเิลสขึน้ อารมณทัง้หลายทีเ่ขามากระทบ
ก็สักแตวากระทบเทานั้น คือ ไมมีความยึดมั่นถือมั่นหลง
เหลืออยู และสงผลปรุงแตงจิตใหเศราหมองไดเลย.

       ดงันัน้ สิง่ทีเ่ขามากระทบจงึไมใชอารมณปรงุแตงจติ
ใจพระอรหนัตไดดงัแตกอน เพราะมคีณุธรรมทีเ่กือ้กลูโลก
เชน เมตตา กรุณา รองรับอยู ถึงแมวาในบางขณะ พระอร
หันตจะแสดงอาการยิ้มแยมออกมาบางก็ตาม แตก็ไมใช
เปนเพราะชอบอกชอบใจซึ่งเปนกิเลส คงเปนเพียงอาการ
ย้ิมแยมที่เต็มเปยมไปดวยเมตตากรุณา เปนหสิตุปปาทะ
(ความยิ้มแยม) ซึ่งไมสงผลใหเกิดกรรมใดๆไดอีกเลย.

๒๕๕
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บุคคลที่สมควรไดบรรลุมรรคผล (ภัพพะบุคคล)

        บคุคลทีป่ฏบิตัมิรรคมอีงค ๘ แลวสำรวมระวงัละเวน
ธรรมที่ทำใหเนิ่นชา ๖ ประการ ยอมบังเกิดมรรคผลได
อยางรวดเรว็ เรยีกวา ภพัพะบคุคล ซึง่ตรงขามกบั อาภพัพะ
บคุคล คือ บุคคลที่ลงมือปฏิบัติมรรคมีองค ๘ แลว แตไม
สำรวมระวงัละเวนธรรมทีท่ำใหเนิน่ชา ๖ ประการอยางตอ
เนื่องเครงครัดไมขาดสาย.

ธรรมทีท่ำใหเนิน่ชา ๖ ประการ คอื
๑.ยังหมกมุนพอใจในการทำงานทางโลก ที่ทำใหรางกาย
และสมองเหน็ดเหนื่อยออนเพลีย (กัมมรามตา).
๒.ยงัพอใจสนทนาเรือ่งตางๆกบัผอูืน่อย ูคอื ไมสงัวรวาจา
(ภัสสารามตา).
๓.เปนคนเห็นแกนอน โดยไมหมั่นทำความเพียร (นิททา
รามตา).
๔.ชอบสังสรรคติดตอกับผูอื่น (สังคณิการามตา).
๕.ไมสำรวมระวงัอนิทรยีทัง้ ๖ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ
(อินทริยาคุตตทวารตา).
๖.ไมรูจักความพอดีในการบริโภคอาหาร (โภชเนมัตตัญ
ุตา).

๒๕๖
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๒๕๗

 อนิทรยี ๕-พละ ๕(ความเปนใหญในการทำงานของจติ)

           อนัไดแก สทัธา วริยิะ สต ิสมาธ ิปญญา รวมเปนอนิ
ทรยี ๕ ประการ.

        แตจติทีไ่ดรบัการฝกฝนอบรม ตามหลกัมรรคมอีงค
๘ นัน้ อนิทรยียอมมกีำลงัดขีึน้จากเดมิ ทำใหอนิทรยี ๕ ดงั
กลาว,มีกำลังปลอยวางอารมณออกไปไดมากขึ้นตามลำดับ
ถายิง่ฝกฝนอบรมจติใหบอยๆขึน้ จนชำนาญ คลองแคลว ที่
เรยีกวา เปนวส ีแลว จติกจ็ะมพีลงัปลอยวางอารมณไดโดย
เด็ดขาด อินทรีย ๕ ก็จะเปลี่ยนเปนพละ ๕ คือ จิตมีกำลัง
สำหรับปลอยวางอารมณถึงขั้นเปนมรรค-ผล.

          ดงันัน้ จงึเหน็ไดวา หลกัธรรมเรือ่งสทัธา วริยิะ สติ
สมาธิ ปญญา จัดเปนหลักธรรมที่ตอง ทำใหเกิดขึ้นที่จิต
(ภาเวตัพพะกิจ) ตลอดไปจนบรรลุอรหัตตผล.

         จติของสามญัชนทีไ่มไดรบัการฝกฝนอบรม  ยอมมี
อินทรียที่ออน ดังนั้นเมื่อมีอารมณมากระทบ จึงเกิดความ
ยึดมั่นถือมั่นเสมอ เพราะมีอวิชชา คือ ไมรูจักอารมณตาม
ความเปนจรงิวา อารมณทัง้หลายไมเทีย่ง เปนทกุข และเปน
อนัตตา  ไมสามารถบังคับบัญชาใหเปนอยางใจหวังได
เพราะเปนสิ่งภายนอกที่มากระทบ.

พละ ๕



๒๕๘

        พระอรหนัตทัง้หลาย    ซึง่มพีระสมัมาสมัพทุธเจา
เปนตน ลวนแลวแตมสีตติืน่อยเูปนนติยตลอดไป สตไิมดบั
แตกเิลสดบัไปจากจติ จติจงึบรสิทุธิเ์ปนพทุโธ คอื ผรู ูผตูืน่
ผเูบิกบาน เปนอมตธรรมไมตาย, สิง่ทีต่ายนัน้คอืพระสรรีะ
ซึง่พระองคตรสัไวในอนตัตลกัขณสตูรชดัเจนวา เปนอนตั
ตา (ไมใชตวัตนของพระองค) ดงันัน้ ผศูกึษาธรรมะควรจะ
ไดชวยรักษาพุทธพจนนี้ไว คือ

        พระพทุโธ,ธมัโม,สงัโฆ เปนอตัตา เปนเกาะ เปนทีพ่ึง่

ของเรา.

         ขนัธ ๕   รปูรางกาย   เปนอนตัตา  เปนเพยีงทีอ่าศยัชัว่

คราวเทานั้น.

        สวน สต ิและ มรรคนัน้ เปนองคธรรม ทีเ่ปนทางเดนิ
ของจติเพือ่ใหพนจากกเิลส ( ทำใหจติเปนพทุโธ ) จงึไมใช
อนตัตา ดงัทีม่ผีกูลาวอางวา สพัเพ ธมัมา อนตัตา ธรรมทัง้
ปวงไมใชตวัตน แตประการใด.

พละ ๕

         ตสมฺา ตหีานนทฺ อตตฺทปีา วหิรถ
         อตตฺสรณา   อนญฺสรณา
         ดวยเหตนุีแ้หละอานนท เธอจงมตีนเปนเกาะ
         มตีนเปนทีพ่ึง่ อยามสีิง่อืน่เปนทีพ่ึง่”.



พระรัตนตรยั ( แกวมณอีนัมคีา ๓ ดวง )

         ชาวพทุธทัง้หลาย  ตางยอมรบันบัถอื พระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆ วาเปนทีพ่ึง่สงูสดุในพระพทุธศาสนา ดงัมี
บทสวดระลึกถึงวา
พทุธฺ ํสรณ ํคจฉฺาม ิ    ขาพเจาถอืเอาพระพทุธเจาเปนทีพ่ึง่
ธมมฺ ํสรณ ํคจฉฺาม ิ    ขาพเจาถอืเอาพระธรรมเปนทีพ่ึง่
สงฆฺ ํสรณ ํคจฉฺาม ิ    ขาพเจาถอืเอาพระสงฆเปนทีพ่ึง่
         ดงันัน้   จงึไดตัง้สมญัญาถวาย  พระพทุธ พระธรรม
พระสงฆไวรวมเรยีกวาพระรตันตรยั (แกวมณอีนัมคีา ๓ ดวง)

พระรัตนตรัยตั้งอยูที่ไหน?

       ถาไปถามคนที่นับถือพระพุทธศาสนาทั่วๆไปดูแลว
เราจะเห็นวาหลายคนตอบ ดังนี้คือ
        พระพทุธกอ็ยใูนโบสถ พระธรรมกอ็ยใูนต ูและพระ
สงฆกน็ัง่สวดมนตอยใูนวดัตางๆ  ตรงกนั กลาวใหชดัทีส่ดุ
พระพทุธ กค็อื พระพทุธรปู, พระธรรม กค็อื ตวัอกัษรทีจ่า
รกึธรรมะซึง่เกบ็อยใูนต ู  และพระสงฆ กค็อื ผทูีน่งุเหลอืง
หมเหลืองที่บวชเขามาอยูในวัดนั่นเอง.
         รวมความแลว,คนทีน่บัถอืพระพทุธศาสนาสวนมาก
พากนัเขาใจวา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ เปนวตัถแุละ
อยูภายนอกตัวเอง, ไมไดอยูภายในตัวเองเลย.

พระรตันตรยั

๒๕๙



         > ถาเขาใจวา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ เปนวตัถุ
และอยนูอกตวัเองเชนนีแ้ลว เรากย็อมถอืเอาเปนทีพ่ึง่ไมได
จรงิๆ คอื ไดแตสวดระลกึลมๆแลงๆวาเปนทีพ่ึง่เทานัน้เอง
หรอืกลาวใหชดัไดวาไมรจูกั พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ
ทีแ่ทจรงิ, กไ็ด.
เราจะถือเอาพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งไดอยางไร?

       ถารจูกั พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ใหถกูตองจรงิ
ๆแลว ขอรับรองไดโดยปราศจากความสงสัยวา เปนที่พึ่ง
อนัสงูสดุไดอยางแนนอน คอื สิน้ทกุข, หมดกงัวลจากเรือ่ง
ราวตางๆในโลกนี้อยางสิ้นเชิง.
       มพีทุธพจนตรสัไววา
    “โยจ พุทฺธฺจ  ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ สรณํ คตา, จตฺตาริ
อรยิสจจฺาน ิสมมฺปปฺญฺาย ปสสฺต ิแปลวา   ผใูดจะถอืเอา
พระพุทธเจา พระธรรมเจา พระสงฆเจา เปนที่พึ่งไดนั้น
ผูนั้นจะตองเห็นอริยสัจ ๔ ดวยปญญาอันชอบ ดังนี้”.
          ทัง้นีห้มายความวาผนูัน้จะตองลงมอืศกึษาและปฏบิตัิ
ตามอรยิสจั ๔ คอื ขดัเกลาจติใจตนเองใหเลกิยดึมัน่ถอืมัน่
ในอารมณตางๆไดอยางสิ้นเชิงนั่นเอง. จิตของผูนั้นก็ยอม
บรสิทุธิ ์เชนเดยีวกบั พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ไปดวย
ในที่สุด จึงสิ้นทุกข,หมดกังวลจากเรื่องราวตางๆ ตามพระ
พทุธ  พระธรรม พระสงฆ และเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัดวย.

๒๖๐

พระรตันตรยั



         จากทีไ่ดบรรยายมานี ้เราพอจะมองเหน็และรจูกัพระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ ไดดขีึน้วา พระรตันตรยัเปนเรือ่ง
ของจิตบริสุทธิ์ ที่ไมยึดถือเอาวัตถุหรืออารมณใดๆในโลก
อยางสิ้นเชิง จึงเปนเรื่องของนามธรรม ไมใชเรื่องของรูป
ธรรมที่อาจลูบคลำ ถูกตอง หรือแลเห็นได ดังที่หลายคน
เขาใจกันอยูวาอยูภายนอกตัวเอง,ในปจจุบันนี้.

ผูที่มีจิตบริสุทธิ์แลว จึงจะนับวาเปนพระรัตนตรัย

          พระพทุธเจา คอื ผทูีป่ฏบิตัมิรรคมอีงค ๘ไดเองโดย
ไมมีครูสอนจนจิตบริสุทธิ์สิ้นเชิง แลวสอนผูอื่นใหปฏิบัติ
ตามดวย เรียกวา พุทธรัตนะ
            >พระสงฆเจา คอื ผทูีป่ฏบิตัติามคำสัง่สอนของพระ
พุทธเจาจนจิตบริสุทธิ์อยางสิ้นเชิงตามพระพุทธเจาไปดวย
เรียกวา สังฆรัตนะ
          พระธรรมเจา คอื จติอนับรสิทุธิอ์ยางสิน้เชงิของทัง้
พระพุทธเจาและพระสงฆเจา ซึ่งหลุดพนจากการครอบงำ
ของกเิลสทัง้หลาย และเปนแหลงกำเนดิของคณุธรรมความ
ดีทั้งปวง,เหมือนกันทุกทาน ดังนั้นจึงจัดรวมเปนผืนเดียว
กันเพราะไมแตกตางกันเลยและแยกออกจากกันไมได.
           จติบรสิทุธิ ์ชัน้พระรตันตรยั นี ้เปน อมตธรรม ไมมี
การเกิดแกเจ็บตายตอไปอีก.

๒๖๑

พระรตันตรยั



            ซึง่แตกตางจากจติของปถุชุนทีย่งัตองพลอยเกดิแกเจบ็
ตายตามรูปรางกายหรืออารมณไปดวย ตลอดเวลาที่เวียน
วายอยูในสังสารจักรนี้.
         ดงันัน้เราจงึเหน็ไดชดัเจนวาพระธรรม กค็อื จติของ
พระพุทธเจาและพระสงฆเจา หรืออีกนัยหนึ่งคือ ทั้งพระ
พทุธเจาและพระสงฆเจานัน้ ตางกม็จีติเปนพระธรรมเจา ที่
สะอาดบรสิทุธิเ์หมอืนกนั รวมเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั เปน
ผืนเดียวกัน และแยกออกจากกันไมได, นั่นเอง.
        เมือ่พระรตันตรยัเปนเรือ่งของจติบรสิทุธิซ์ึง่เปนนาม
ธรรมเชนนีแ้ลว หลายคนทีศ่กึษาธรรมะอาจสงสยัขึน้มาวา
ผทูีบ่วชและนงุหมผาเหลอืงทีป่ฏบิตัแิตเพยีงศาสนพธิ ีและ
ผูที่บวชแลวศึกษาตำราธรรมะมามากมาย แตไมไดปฏิบัติ
มรรคมีองค ๘ เพื่อชำระขัดเกลาจิตใจตนเองใหบริสุทธิ์,
หลุดพนจากกิเลสทั้งหลายเลยนั้น  จะนับวาเปนพระสังฆ
รัตนะไดหรือไม?
        ตามธรรมดา   ผทูีป่ฏบิตัมิรรคมอีงค ๘ แลว ทกุทาน
จะมสีตทิีต่ืน่อยเูสมอ เมือ่มอีารมณอยางใดเขามากระทบจติ
ก็ยอมสลัดความยึดถืออารมณนั้นๆออกไปได ทำใหจิตใจ
พนจากการครอบงำของอารมณเมือ่นัน้เสมอไป, ตามกำลงั
ของสติที่ปฏิบัติได จนสามารถสลัดอารมณไดอยางคลอง
แคลวในที่สุด.

๒๖๒

พระรตันตรยั



         เพราะฉะนัน้  จงึสามารถพจิารณาเหน็ได ดวยตนเอง
วาผูที่บวชเขามาแลวโดยมิไดลงมือปฏิบัติมรรคมีองค ๘
เลยนัน้  ยอมรตูวัเองวา จติใจของตนไมมขีดีความสามารถ
ในการสลัดอารมณตางๆออกไป เหมือนกับเมื่อกอนบวช
กลาวคอื ยงัมคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงำอยู
ไมแตกตางจากเดิมแตประการใด สภาพจิตใจไมไดรับการ
พัฒนาใหดีขึ้นจากเดิม คือเมื่อกอนบวชเลย.

          ดงันัน้จงึไมนบัวาเปนสงัฆรตันะในพทุธศาสนา เปน
แตเพียงสมมุติสงฆเทานั้น ตอเมื่อใดสมมุติสงฆลงมือปฏิ
บัติมรรคมีองค ๘ จนมีสติตื่นอยูอยางตอเนื่องไมขาดสาย
แลว จึงจะนับวาเปนพระสังฆรัตนะไดเมื่อนั้น.

       >ดวยเหตุนี้ เราจึงสามารถใชเปนหลักสำหรับดูพระ
สงฆวาไดลงมือปฏิบัติ มรรคมีองค ๘ อยางสมบูรณครบ
ถวน อยางทีไ่ดรบัปากกบัพระอปุชฌายในวนัแรกบวชหรอื
ไม?   กค็อื  ใหกระทบอารมณด ูถาหากกระทบหลายๆครัง้
แลว จิตใจยังมั่นคงไมหวั่นไหวไปตามอารมณ ก็รูไดทันที
วาทานผูนี้ไดผานการปฏิบัติธรรมดังกลาวมาแลว อยางดี
ย่ิงดวย.

๒๖๓

พระรตันตรยั



พระนพิพาน
          คำวาพระนพิพานนีเ้ปนคำทีอ่อกหนาออกตามากกวา
คำอื่นในภาคโลกุตตรธรรม และเปนเปาหมายสูงสุดที่ชาว
พุทธอธิษฐานขอใหบรรลุถึง แตในทางธรรมะใชคำอื่นอีก
หลายคำเรียกแทนเปนไวพจนซึ่งกันและกัน เชน
          มทนมิมฺทโน (ดบัความมวัเมา)
            ปปาสวนิโย (กำจดัความกระหาย)
           อาลยสมคุฆฺาโต (ตดัความหวงอาลยั)
            วฏฏปจเฺฉโท (ตดัวฏัฏะ)          ตณหฺกขฺโย (สิน้ตณัหา)
            วริาโค (สิน้ความยนิด)ี              นโิรโธ (ดบักเิลส)
            คอื พระนพิพาน.

    ในหนังสือปุพพสิกขาวรรณนา  ไดบรรยายไววา
พระนิพพานเปนธรรมอันละเอียดสุขุมลุมลึก อันใครๆไม
สามารถจะชี้แจงแสดงได แมแตพระบรมศาสดาและพระ
อรหันตสาวกก็ไมสามารถแสดงได แตทานเหลานี้จะรูได
เฉพาะตนเองเทานั้น ไมใชวิสัยที่คนอื่นจะรูตามได ดังราย
ละเอยีดปรากฏอยแูลวนัน้ ถาผทูีอ่านพบเหน็เขา ใชสตปิญ
ญาไตรตรองดใูหดแีลว จะดกูระไรๆอยใูนขอทีว่า พระบรม
ศาสดาและพระอรหนัตสาวกชีแ้จงใหเหน็ไมได ทัง้ๆทีพ่ระ
พุทธองคไดตรัสสอนอยางชัดเจนวา พระองคไดบรรลุถึง
พระนพิพานแลว และชาวพทุธทกุคนทกุทานตางกเ็ชือ่สนทิ
วาพระองคไดบรรลุถึงพระนิพพานจริงๆเชนนั้น.
พระนพิพาน

๒๖๔



     กลาวตามขอเท็จจริงแลว คำวานิพพานเปนคำสมมุติ
บัญญัติที่มีมาในศาสนาอื่นกอนศาสนาพุทธ เชน ศาสนา
พราหมณ เปนตน ซึ่งหมายถึงการเขาถึงหรือไดรับสิ่งที่นา
ปรารถนาเหนอืบคุคลธรรมดาดวยกนั มอีย ู๕ ประการ คอื
การไดครอบครองกามคณุ ๕ อยางเพยีบพรอมและการเขา
ถึงปฐมฌาน, ทุติยฌาน, ตติยฌาน และจตุตถฌาน ศาสนา
พราหมณถือวาเปนนิพพาน.

       สวนคำวานพิพานในพระพทุธศาสนานัน้ มไิดหมาย
ความเหมือนศาสนาอื่น ดังเชนที่กลาวมาแลว เรายอมรับ
กนัวาพระนพิพาน เปนธรรมชัน้สงูสดุเหนอืโลกยีธรรมทัง้
หลาย และเปนแกนสารของพระพุทธศาสนานี้ สำหรับผูที่
เบื่อทุกขตางๆในโลก จะไดเขาถึงดวยการลงมือปฏิบัติศีล
สมาธปิญญาอยางแรงกลา และตางกค็ดิวาเมือ่ไดเขาถงึพระ
นิพพานแลว ก็จะหมดทุกขในโลก ไมตองเกิดแกเจ็บตาย
ตอไปอีก.

พระนิพพานอยูที่ไหน?

           ถาสงัเกตดพูระธรรมเทศนาทีพ่ระพทุธองคไดทรงแสดง
เรื่องพระนิพพานและทางไปสูพระนิพพานทุกบททุกตอน
ทุกเรื่องใหดีแลว จะเห็นวาพระองคไดทรงชี้ใหทุกคนคน
หาพระนิพพานในอัตภาพอันประชุมพรอมดวยรูปนามนี้
เอง มิไดทรงชี้ใหเที่ยวหาออกไปภายนอก แตประการใด.

พระนพิพาน

๒๖๕



        ดงัตวัอยางคำพงัเพยของผรูทูีก่ลาวตามๆกนัมาวา
        “สวรรคอยใูนอก นรกอยใูนใจ
        นพิพานนัน้กอ็ยไูมใกลไมไกล เพยีงหายใจกไ็ดยนิ”
เรายอมรับกันวาถูกตองเสียดวย.

       เมือ่เปนเชนนีแ้ลว พระนพิพานอนัเปนสภาพธรรมที่
มีแกนสาร ก็ยอมอยูในอัตภาพรางกายและจิตใจของเรานี้
เอง ไมใชวาจะมีแตสิ่งที่ไมมีประโยชนเพียงฝายเดียว ดังที่
เลาเรียนกันอยูในปจจุบันนี้เทานั้น.

       เนือ่งจากพระพทุธศาสนาไดลวงมานานมาก และได
ถายทอดสบืตอกนัมาหลายทางหลายทอด ดงันัน้ เมือ่พดูถงึ
พระนพิพานขึน้มา  กย็อมมรีายละเอยีดผดิเพีย้นกนัไปมาก
บางนอยบาง,เปนธรรมดา.

**อุปมาดังกอนเพชร ที่หมกตัวรวมอยูกับแทงหินใหญใน
ภเูขา ฉะนัน้ ดวยเหตนุี ้จงึตองคนหาเพชรจากแทงหนิในภู
เขา ไมใชไปคนที่อื่น ขอนี้ฉันใด.
       พระนิพพาน ก็มีรวมอยูในอัตภาพรางกายและจิตใจ
เหมอืนกนั ดงันัน้ จงึตองคนหาพระนพิพานภายในอตัภาพ
รางกายและจิตใจของเรานี้ จะไปคนหาพระนิพพานจากที่
อื่นไมได ขอนี้ก็ฉันนั้น.
** ซึ่งสอดคลองกับคำสั่งสอนของพระพุทธองคอยางยิ่ง.

พระนพิพาน

๒๖๖



     บางที่ก็อธิบายวา พระนิพพานเปนเมืองแกวเมือง
สวรรค ทำใหผูฟงนึกเลยออกไปถึงแสงสีอันวูบวาบของ
เพชรนิลจินดา.

      แตยังไมมีใครชี้ที่อื่นภายนอก ใหคนหาพระนิพพาน
อยางแนนอนไดสกัแหงหนึง่ ทำใหผฟูงเกดิความสบัสนจบั
จุดสำคัญในความหมายของคำวา พระนิพพาน ไมไดเลย.

     ถาเปนเชนนั้นแลว ก็หมายความวา จะตองออกไป
คนหาพระนิพพานที่อื่น ภายนอกอัตภาพรางกายและจิตใจ
อาจจะตองออกไปคนหาตามหวยหนองคลองบงึ ทองทะเล
เมฆหมอก หรอืตามปาเขาลำเนาไพร แหงใดแหงหนึง่กไ็ด

     บางที่ก็สอนวาในพระนิพพานนั้นไมมีอะไร ปลอด
จากสัตวบุคคลตัวตนเราเขา เปนสภาพวางๆ แตไมชี้ชัดลง
ไปวาอยูที่ไหน.
     บางที่ก็สอนเปรียบพระนิพพานกับความรอนเย็นวา
ขาวทีห่งุสกุใหมๆ ยงัรอนอย ูไมใชพระนพิพาน  ตองปลอย
ขาวใหเย็นเสียกอน  จึงจะนิพพาน.

          บางทีก่ส็อนวาในอตัภาพอนัประชมุพรอมดวยรปูและ
นามนี้ ไมมีอะไรเปนแกนสารสักชิ้น คือหาประโยชนอะ
ไรไมไดเลย ซ้ำยังกลาวโทษผูที่พูดวามีอะไรเปนแกนสาร
รวมอยูในอัตภาพนี้วา เห็นผิดอยางรายแรงทีเดียว

พระนพิพาน

๒๖๗



พระนิพพานในทัศนะของพระพุทธโฆษาจารย

       พระพทุธโฆษาจารย  ซึง่ถอืกนัวาเปนพระอรรถกถา
จารยในพระพุทธศาสนา ไดใหทัศนะเรื่องพระนิพพานไว
ดงันี ้คอื

         พระนพิพานเปนสิง่ทีม่อียอูยางแทจรงิ  ไมใชไมมอีะ
ไรเลย  ไมใชมโนภาพที่จิตเนรมิตขึ้นเอง แตเปนสิ่งที่มีอยู
อยางแทจริง.
        อนัหนวดเตาเขากระตาย  เปนสิง่ทีไ่มเคยมมีาในครัง้
ไหนๆแตกาลกอน  อยางนีเ้ปนสิง่ทีไ่มมอียอูยางแทจรงิ แต
พระนพิพานนัน้ ไมใชหนวดเตาเขากระตาย เพราะวา พระ
นิพพานเปนสิ่งที่มีอยูอยางแทจริง.
       บรรดาสงัขารทัง้หลาย มกีารเกดิขึน้ตัง้อยแูละดบัไป
แตพระนิพพานนั้น ไมปรากฏในการเกิดขึ้น ตั้งอยูและดับ
ไป แตปรากฏความเปนอยูอยางนั้นตลอดอนันตรกาล.

        เมือ่เปนเชนนี ้  ชาวพทุธจงึเพยีงแตขอใหถงึดวยการ
อธิษฐานอยางเดียวเทานั้น แตไมไดปฏิบัติเพื่อใหถึงจริงๆ
เลย.

พระนพิพาน

๒๖๘



พระนิพพานในทัศนะของพระอภิธรรม

       ในคมัภรีพระอภธิรรมถอืวาจติไมใชนพิพาน นพิพาน
ไมใชจิต ดังนั้นในพระนิพพานจึงไมมีจิต ใครมีจิตอยูจึง
บรรลถุงึพระนพิพานยงัไมได เพราะฉะนัน้ ผฟูงจงึจบัจดุสำ
คัญเรื่องนี้วา เมื่อบรรลุถึงพระนิพพานแลว ก็ยอมเขาถึง
สภาพดับตายหายสูญอยางสิ้นเชิง ซึ่งในพระสูตรไมได
กลาวไวเชนนี้.

    เพราะไมยอมรับหลักธรรมวา  สามารถปฏิบัติธรรม
เพือ่แยกเอาอารมณออกจากจติได ไมวากรณใีดๆทัง้สิน้ ถงึ
แมวาไดปฏิบัติสัมมาสมาธิจนยางเขาสูสภาพที่สิ้นสุดจาก
อารมณทีเ่รยีกวาโคตรภญูาณ กย็งัถอืวาตองยดึพระนพิพาน
เขามาเปนอารมณของจิตอีกตอไป.

         ในพระอภธิรรมนัน้ถอืวา“จติคอืวญิญาณขนัธ”หมาย
ความวา เมื่อพูดถึงจิตขึ้นมาแลวจะตองมีอารมณเขามาปรุง
แตงเปน“สงัขารธรรม” อยเูสมอ จะแยกออกจากอารมณไม
ได ดงันัน้ จงึเขาใจวาจติหรอืวญิญาณขนัธจะตองดบัลงเสยี
กอน จงึจะบรรลถุงึพระนพิพานได พระอรหนัตขณีาสพทัง้
หลาย เปนแตเพียงหมดกิเลสเทานั้น ตองรอใหจิตดับตาย
หายสญูไปเสยีกอน จงึจะบรรลถุงึพระนพิพาน หมายความ
วาพระอรหันตจะบรรลุถึงพระนิพพาน เมื่อตายแลว.

พระนพิพาน

๒๖๙



       พระพทุธอทุาน ทีไ่ดทรงเปลงออกภายใตตนโพธิเ์มือ่
ตอนตรัสรูใหมๆวา
     “วสิงขฺารคต ํจติตฺ ํตณหฺาน ํขยมชฌฺคา แปลวา
       จติของเราสิน้การปรงุแตง, บรรลพุระนพิพานเพราะ
สิ้นตัณหาแลว”.

พระนิพพานในทัศนะของพระสูตร

     ตามหลักฐานที่ปรากฏในพระสูตรสำคัญๆ ทั้งหลาย
นัน้ เชนอนตัตลกัขณสตูร เปนตน ถอืวาจติหลดุพนจากการ
ถูกอารมณปรุงแตงอยางสิ้นเชิง เปนแกนสารของพระศาส
นาเปนนพิพาน หมายความวา ผทูีป่ฏบิตั ิศลี สมาธ ิปญญา
จนกระทั่งจิตหลุดพนจากการถูกอารมณปรุงแตงแลว ยอม
เปนผูที่บรรลุถึงพระนิพพาน และรูวาตนเองจิตบริสุทธิ์ถึง
ขีดสุด ไมมีกิเลสอันใดตกคางอยูอีกตอไป ตนไดบรรลุถึง
พระนิพพานแลวดวย.

     ดังนั้นเราจึงเห็นไดวา พระนิพพานก็คือจิตที่สิ้นการ
ปรงุแตงหรอืจติทีบ่รสิทุธิน์ัน่เอง ผทูีป่ฏบิตัถิงึสภาวะเชนนี้
แลว ยอมรูอยูวาตนไดบรรลุพระนิพพานแลวดวยกันทุก
คน ทั้งนี้แสดงวาในพระนิพพานนั้น,มีจิตที่สะอาดอยูดวย
เพราะสิ่งปรุงแตงที่ทำใหจิตสกปรกไดดับไปหมดสิ้นแลว
ดังนั้น พระนิพพาน คือความสะอาดของจิต จึงอยูคูกับจิต
เปนธรรมดา.
พระนพิพาน

๒๗๐



        เราสามารถกลาวยนืยนัอยางแขง็แรงไดวาไมมผีใูดสา
มารถแยกสเีหลอืงสกุปลัง่ ซึง่แสดงความบรสิทุธิข์องทองคำ
ออกไปเปนคนละสวนจากเนื้อทองคำได ฉันใด

         ดวยเหตนุีเ้ราจงึตองสงเคราะหคำอธบิายของพระอรร
ถกถาจารยที่วา “เมื่อไดบรรลุถึงพระนิพพานแลว จิตนั้นก็
ดับไปหมดสิ้น” ดังนี้คือ สิ่งที่ปรุงแตงจิต ที่เรียกวา “จิต
สังขาร”เทานั้นที่ดับไปอยางหมดสิ้น คงเหลือสภาพจิตที่
บรสิทุธิอ์ยใูนพระนพิพานนัน้ตลอดไป   มฉิะนัน้ กย็อมทำ
ใหเกิดความสงสัยคลุมเครือจนเสียเหตุผลไดวา ความบริ
สุทธิ์ที่เหลือไวใหเรียกวาพระนิพพานนั้น, ตั้งอยูกับอะไร?
กลาวคือ ความบริสุทธิ์มีอยูอยางลอยๆหาที่ตั้งไมได.
        ความจรงิมอียวูา
       ถาน้ำบรสิทุธิ ์  ความบรสิทุธิก์ต็ัง้อยกูบัน้ำจำนวนนัน้
        ถาจติบรสิทุธิ ์ความบรสิทุธิก์ย็อมตองตัง้อยกูบัจตินัน้
ถาสงเคราะหใหทั้งจิต(ผูรู) และอารมณที่ปรุงแตงดับหมด
แบบเถรตรงแลว ยอมเสยีเหตผุลดงัทีก่ลาวมานี ้เปนอยางยิง่.
**ถงึแมในเรือ่งการปฏบิตัธิรรม   กผ็ดิไปจากสภาวะทีเ่ปน
จริง กลาวคือ ผูปฏิบัติจะตองรูตัวตลอดเวลาวาไดบรรลุถึง
พระนิพพานแลว (คือ มีจิต“รู”อยูดวยเสมอ).

         พระนพิพานซึง่ประกาศความบรสิทุธิข์องจติ  กม็อิาจ
ทำใหอยูแยกเปนคนละสวนจากจิตได ฉันนั้น.

พระนพิพาน

๒๗๑



     เรื่องนี้สามารถยกอุปมาอุปมัยขึ้นเปรียบเทียบใหเห็น
ไดอยางชัดเจน ดังนี้คือ

         เราจะสงัเกตเหน็ไดวา      เมือ่เรากวนน้ำ  น้ำกจ็ะกระ
เพือ่มหวัน่ไหว เมือ่เราหยดุกวน น้ำกจ็ะหยดุกระเพือ่มและ
ลดตวัลงสรูะดบัราบเรยีบทกุครัง้ ไมวาจะทำเชนเดยีวกนันี้
กี่ครั้งก็ตาม ทั้งนี้แสดงวา ความกระเพื่อมหวั่นไหวเปน
สภาพใหมที่น้ำถูกปรุงแตง ซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง สวนสภาพ
ราบเรยีบลงเปนเสนระดบั เปนสภาพเดมิของน้ำ ทีม่อียโูดย
ไมตองมีเหตุปจจัยมาปรุงแตงใหมีใหเปนแตประการใด
หมายความวา เมื่อสิ้นการปรุงแตงเมื่อใด น้ำจะตองคืนตัว
ลดระดับลงมาราบเรียบเองเสมอทุกครั้ง ขอนี้ฉันใด.

จิตไมไดดับ แตรูวาสิ่งที่ปรุงแตงจิตไดดับหายไปแลว

     สมมุติวาเอาน้ำจำนวนหนึ่งเทลงในอางน้ำ แลวคอย
สังเกตดูอยางละเอียดที่สุด เราจะเห็นวานับตั้งแตเริ่มเทน้ำ
ลงในอางเปนตนมา น้ำจะมีอาการกระเพื่อมหวั่นไหวไป
มาในอางอยางแรง จนกระทัง่เทเสรจ็เรยีบรอยแลว หลงัจาก
นั้นตอมา ความกระเพื่อมหวั่นไหวจะลดลงสูระดับราบ
เรียบในที่สุด ถาเรากวนน้ำนั้นอีกครั้งหนึ่ง น้ำก็ยอมกระ
เพื่อมหวั่นไหวตามไปอีก ถาหยุดกวนน้ำนั้น ความกระ
เพื่อมหวั่นไหว ก็จะลดลงสูระดับราบเรียบเหมือนครั้งแรก
อีก.

พระนพิพาน

๒๗๒



     จิตที่ฟุงซานหวั่นไหวไปเพราะถูกอารมณเขามาปรุง
แตงนัน้ เพราะความยดึมัน่ถอืมัน่ในอารมณตางๆ  ถาปลอย
วางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณตางๆเสียแลว อารมณก็
ยอมไมสามารถปรุงแตงจิตใหเสียคุณภาพเดิมอันผองใส
ไปได จิตก็กลับคืนเขาสูสภาพบริสุทธิ์สะอาดเหมือนเชน
เดมิ หมายความวา จติไมไดหายไปไหน สิง่ทีด่บัหายไป คอื
สิง่ทีเ่ขามาปรงุแตงใหจติเสยีคณุภาพ เชนเดยีวกบัความกระ
เพือ่มหวัน่ไหวหายไปจากน้ำ  ดงัทีอ่ปุมาอปุมยัไวนีท้กุประ
การ.

พุทธภาษิตตางๆที่แสดงเรื่องพระนิพพาน

๑. โย น ลมิปฺต ิกาเมส ุสตีภิโูต นริปูธ ิ แปลวา  ผใูดสิน้อปุธิ
ไมตดิในกามทัง้หลาย ผนูัน้เปนผเูยน็แลว .....(สคาถวรรค)
๒.อเนชฺ ํนหาตก ํพทุธฺ ํตมห ํพรฺมู ิพรฺาหมณฺ ํ    แปลวา
เราเรียกผูที่มีจิตไมหวั่นไหว ฟอกลางแลว ผูรูแลว นั้นวา
เปนพราหมณ .....(พระธรรมบท)
๓.ผฏุฐสสฺ โลกธมเฺมห ิจติตฺ ํยสสฺ น กมปฺต ิอโสก ํวริช ํเขมํ
เอตมมฺงคฺลมตุตฺม ํ  แปลวา จติของผใูดไมโศก สิน้กเิลส ดจุ
ดงัสิน้ธลุแีลว เปนจติเกษม   โลกธรรมถกูตองแลวไมหวัน่
ไหว นี่คือมงคลอันสูงสุด.....(มงคลสูตร)

พระนพิพาน

๒๗๓

๔. อกิจฺน ํอนาทาน ํเอต ํทปี ํอนาปร ํนพิพฺาน ํอติ ิน ํพรฺมูิ
ชรามจจฺปุรกิขฺย ํ แปลวา ความไมกงัวล ความไมยดึถอื (ใน



อารมณ) นีค้อืทีพ่ึง่ อยางอืน่จากนีไ้มม ี   อยางนีแ้หละ เรา
กลาววาเปนนิพพาน   อันเปนที่สิ้นไปแหงความแกและ
ความตาย.....(โสฬสปญหา)

         พระนพิพานเปนสภาพทีป่ระกาศความบรสิทุธิข์องจติ
ผปูฏบิตัไิดถงึ เปนธรรมทีอ่ยเูหนอือารมณทัง้หลาย รวมทัง้
คำสมมตุบิญัญตัทิัง้หลายในโลก คอื รอูยางหนึง่ กบั โลกอกี
อยางหนึง่ เมือ่ผปูฏบิตัไิดถงึ,ยงัมชีวีติอย ู กอ็าศยักนั อยไูป
ดวยกนั แตไมมกีเิลสเปนเครือ่งเชือ่มตอใหยดึตดิกนัเลย ดจุ
น้ำกับใบบัว ซึ่งรวมอยูดวยกันโดยน้ำไมเปยกใบบัว ฉนั้น.

        วทิยานพินธทัง้หลายทีเ่รยีบเรยีงขึน้โดยอางองิทฤษฎี
ที่มีผูเขียนไวในตำราตางๆนั้น เราจะเห็นไดวาบางทีก็เปน
สิง่ไมอาจแลเหน็ได และบางทฤษฎกีอ็าจถกูหกัลางจากนกั
ตรรกวิทยาในภายหลังได แตก็จำเปนตองเชื่อเพื่อผลประ
โยชนในการไดวุฒิบัตร ยังนาเชื่อถือนอยกวาพระนิพพาน
ในพระพุทธศาสนาตั้งหลายเทาเสียอีก.

พระนพิพาน

๒๗๔

     เพราะฉะนั้นจึงสามารถกลาวสรุปไดวา พระนิพพาน
เปนเรื่องที่สามารถนำมาพูดจากันใหรูเรื่องไดวาพระนิพ
พานเปนธรรมทีบ่รสิทุธิห์มดจด หมดกเิลส รแูลวไมตดิ ยนื
ยงคงอยโูดยไมแปรผนั เปนอมตธรรม ทีม่แีกนสาร ไมเกดิ
ไมตายอีกตอไป.



THE INSTRUCTION FOR
ACHIEVING ADVANCED MEDITATION

1. Straighten up one’s body and have the mind relaxed. Release
from the mind, all kinds of thought about the past and future
stories as well as present themes confronting the mind.
2. Caltivate the intention as per the following guiding words :
“One will take this occasion to achieve meditation on the inhaling
and exhaling breath, so as to find out its true nature as it really is”.
3. During meditation, focus one’s consciousness upon a single
point of breathing contact where one can feel the breath promi-
nently at this point ( Either at the upper lip, the lip of the nose, or
some spot inside the nostril.) Mentally hold the consciousness at
this point without changing it to any other location, as if one
intended to hold it there for the rest of one’s life.Metaphorically,
as if the steel pile had been set tightly in concrete. Keep this point
firmly in mind, and never let it go while noting inhaling and exhal-
ing breath.
4. After attaining the advanced state of tranquil meditation, the
breath movement will become serene and fine. When any exter-
nal objects contact the mind, tenaciously maintain this advanced
state of tranquil meditation with such firmness that,these external
objects cannot shake the serenity of the mind.     In this way, the

๒๗๕
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mind can gain sufficient power to eradicate defilements and to
develop wisdom.This is valuable and appropriate mental training
for various type of work and study.

5. The virtue of being human can be evaluated and measured
from the degree of power of one’s awareness as developed by
frequent meditation. The serene mind will neither tremble nor
wander as a result of contact with external objects. The Bhudda,
the Dhamma, the Sangkha ( i.e. the enlightened mind ) will un-
doubtedly guard one who achieves advanced meditation, from
various perils which can crop up in one’s life at any time.

6. Scrutinize frequently one’s inhaling and exhaling breath, not-
ing that it is impermanent and that one day, breathing will cease in
the body. One should always maintain this state of immortal  mind,
pure and free from defilements all the times.

7. Make a firm resolution everyday to radiate peace and good will
to all living beings. The following formula may be used, viz :
“MAY ALL LIVING BEINGS IN THE SAME SUFFERING
SITUATION OF BIRTH,OLD AGE,SICKNESS,AND DEATH,
BE HAPPY IN BODY AND MIND.   MAY RIVALRY AND
OPPRESSION CEASE BETWEEN ALL LIVING BEINGS. DO
TAKE CARE OF ONE’SELF AND STAY AWAY FROM ALL
PERILS FOREVER”.

๒๗๖
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พระไตรปฎกเลมที ่๑๗ พระสตุตนัตปฎกเลมที ่๙
สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค ขนัธสงัยตุต มชัฌมิปณณาสก
ปปุผวรรค ปญจวคัคยิสตูร (อนตัตลกัขณสตูร)
อปุายวรรค เผณปณฑสตูร (วาดวยอปุมาขนัธ ๕)

พระไตรปฎกเลมที ่๑๖ พระสตุตนัตปฎกเลมที ่๘
สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค  มหาวรรคที ่๗ อสัสตุวตาสตูร

พระไตรปฎกเลมที ่๑๒ พระสตุตนัตปฎกเลมที ่๔
มชัฌมินกิาย มลูปณณาสก พรหมนมินัตนกิสตูร

พระไตรปฎกเลมที ่๑๐ พระสตุตนัตปฎกเลมที ่๒
ทฆีนกิาย มหาวรรค   มหาปรนิพิพานสตูร,   มหาสตปิฏฐานสตูร

พระไตรปฎกเลมที ่๔ พระวนิยัปฎกเลมที ่๔
มหาวรรค    ธมัมจกักปัปวตันสตูร,    อนตัตลกัขณสตูร

พระไตรปฎกเลมที ่๙ พระสตุตนัตปฎกเลมที ่๑
ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค พรหมชาลสตูร

พระไตรปฎกเลมที ่๑๑ พระสตุตนัตปฎกเลมที ่๓
ทฆีนกิาย ปาฏกิวรรค อคัคญัญสตูร

บรรณานุกรม

พระไตรปฎกเลมที ่๑๗ พระสตุตนัตปฎกเลมที ่๙
สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค  นกลุปตาสตูร

พระไตรปฎกเลมที ่๒๕ พระสตุตนัตปฎกเลมที ่๑๗
ขทุทกนกิาย ธรรมบท

บรรณานุกรม

๒๗๗



พระไตรปฎก

        ดกูรภกิษทุัง้หลาย หนทางนีเ้ปนทีไ่ปอนัเอก
เพือ่ความบรสิทุธิข์องเหลาสตัว         เพือ่ลวงความโศกและปรเิทวะ
เพือ่ความดบัสญูแหงทกุขและโทมนสั  เพือ่บรรลธุรรมทีถ่กูตอง
เพื่อทำใหแจงซึ่งพระนิพพาน.

       ดกูรภกิษทุัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี้
พจิารณาเหน็กายในกายอย ู๑        พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอย ู๑

พจิารณาเหน็จติในจติอย ู๑           พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอย ู๑

มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิกำจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยีได

        ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษพุจิารณาเหน็กายในกายอยอูยางไรเลา
ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ไปสปูากด็ ีไปสโูคนไมกด็ ีไปสเูรอืนวางกด็ี
นัง่คบูลัลงัก ตัง้กายตรง ดำรงสตไิวเฉพาะหนา
เธอมสีตหิายใจออก มสีตหิายใจเขา
เมือ่หายใจออกยาว กร็ชูดัวา เราหายใจออกยาว
เมือ่หายใจเขายาว กร็ชูดัวา เราหายใจเขายาวฯลฯ

        ดกูรภกิษทุัง้หลาย นายชางกลงึหรอืลกูมอืของนายชางกลงึผขูยนั
เมือ่ชกัเชอืกกลงึยาว กร็ชูดัวา เราชกัยาว
เมือ่ชกัเชอืกกลงึสัน้ กร็ชูดัวา เราชกัสัน้ แมฉนัใด ภกิษกุฉ็นันัน้เหมอืนกนั

เมือ่หายใจออกยาว กร็ชูดัวา เราหายใจออกยาว
เมือ่ลมหายใจเขายาว กร็ชูดัวา เราหายใจเชายาว ฯลฯ

ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง

พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบาง

พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบาง

มหาสติปฏฐานสูตร

๒๗๘



พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในกายบาง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในกายบาง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืทัง้ความเกดิขึน้ทัง้ความเสือ่มในกายบาง

ยอมอยอูกีอยางหนึง่ สตขิองเธอทีต่ัง้มัน่อยวูากายมอีย ูกเ็พยีงสกัวาเปนทีรู่
เพยีงสกัวาอาศยัระลกึเทานัน้ เธอเปนผอูนัตณัหาและทฐิไิมอาศยัอยแูลว
และไมถอืมัน่อะไรๆในโลก.

---จบอานาปานบรรพะ---

ฯลฯ ภกิษยุอมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาภายในบาง
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบาง
พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทัง้ภายในทัง้ภายนอกบาง   ฯลฯ

         --หมวดเวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน--

ฯลฯ ภกิษยุอมพจิารณาเหน็จติในจติภายในบาง
พจิารณาเหน็จติในจติภายนอกบาง
พจิารณาเหน็จติในจติทัง้ภายในทัง้ภายนอกบาง   ฯลฯ

          --หมวดจติตานปุสสนาสตปิฏฐาน--

ฯลฯ ภกิษยุอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายในบาง
พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายนอกบาง
พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้ภายในทัง้ภายนอกบาง   ฯลฯ

          --หมวดธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน--

          --หมวดกายานปุสสนาสตปิฏฐาน--

คดัยอจากพระไตรปฎกเลมที ่๑๐ พระสตุตนัตปฎกเลมที ่๒
ทฆีนกิาย มหาวรรค มหาสตปิฏฐานสตูร

พระไตรปฎก

๒๗๙



พระไตรปฎก

       ดกูรคฤหบด ีคอื ปถุชุน   ผมูไิดสดบัแลวในโลกนี้
มไิดเหน็พระอรยิะทัง้หลาย       ไมฉลาดในธรรมของพระอรยิะ
มไิดรบัแนะนำในอรยิธรรม      มไิดเหน็สตับรุษุทัง้หลาย
ไมฉลาดในธรรมของสตับรุษุ    มไิดรบัแนะนำในสปัปรุสิธรรม

ยอมเหน็ รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ โดยความเปนตน

ยอมเหน็ตนม ีรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ

ยอมเหน็ รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณในตน

ยอมเหน็ตนใน รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ

       เปนผตูัง้อยดูวยความยดึมัน่วา  เราเปนรปู รปูของเรา,
เราเปนเวทนา เวทนาของเรา, เราเปนสญัญา สญัญาของเรา,
เราเปนสงัขาร สงัขารของเรา, เราเปนวญิญาณ วญิญาณของเรา

       เมือ่เขาตัง้อยดูวยความยดึมัน่วา เราเปนรปู รปูของเรา,
เราเปนเวทนา เวทนาของเรา, เราเปนสญัญา สญัญาของเรา,
เราเปนสงัขาร สงัขารของเรา, เราเปนวญิญาณ วญิญาณของเรา

รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ นัน้ ยอมแปรปรวนเปนอยางอืน่ไป
เพราะรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ แปรปรวนเปนอยางอืน่ไป
โสกะ ปรเิทวะ ทกุข โทมนสั และ อปุายาส จงึเกดิขึน้

       ดกูรคฤหบด ีดวยเหตอุยางนีแ้ล
บคุคลจงึชือ่วาเปนผมูีกายกระสบักระสาย และ เปนผมูจีติกระสบักระสาย.

       ดกูรคฤหบด ีกอ็ยางไรเลา ?
บคุคลจงึชือ่วาเปนผมูกีายกระสบักระสายดวย
จงึชือ่วาเปนผมูจีติกระสบักระสายดวย

 นกลุปตาสตูร

๒๘๐



       ดกูรคฤหบด ีคอื อรยิสาวก  ผไูดสดบัแลวในโลกนี้
ผเูหน็พระอรยิะทัง้หลาย               ผฉูลาดในธรรมของพระอรยิะ
ผไูดรบัแนะนำดแีลวในอรยิธรรม    ผเูหน็สตับรุษุทัง้หลาย
ผฉูลาดในธรรมของสตับรุษุ          ผไูดรบัแนะนำดแีลวในสปัปรุสิธรรม

ยอมไมเหน็ รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ โดยความเปนตน

ยอมไมเหน็ตนม ีรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ

ยอมไมเหน็ รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณในตน

ยอมไมเหน็ตนใน รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ

       ไมเปนผตูัง้อยดูวยความยดึมัน่วา  เราเปนรปู รปูของเรา,
เราเปนเวทนา เวทนาของเรา, เราเปนสญัญา สญัญาของเรา,
เราเปนสงัขาร สงัขารของเรา, เราเปนวญิญาณ วญิญาณของเรา

        เมือ่อรยิสาวกนัน้ไมตัง้อยดูวยความยดึมัน่วาเราเปนรปู รปูของเรา,
เราเปนเวทนา เวทนาของเรา, เราเปนสญัญา สญัญาของเรา,
เราเปนสงัขาร สงัขารของเรา, เราเปนวญิญาณ วญิญาณของเรา
รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ นัน้ ยอมแปรปรวนเปนอยางอืน่ไป
เพราะรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ แปรปรวนเปนอยางอืน่ไป
โสกะ ปรเิทวะ ทกุข โทมนสัและอปุายาสจงึไมเกดิขึน้

       ดกูรคฤหบด ีอยางนีแ้ล
บคุคลแมมีกายกระสบักระสาย แตหาเปนผมูจีติกระสบักระสายไม.

       ดกูรคฤหบด ีกอ็ยางไรเลา ?
บคุคลแมเปนผมีูกายกระสบักระสาย
แต หาเปนผมูจีติกระสบักระสายไม

พระไตรปฎก

คดัยอจากพระไตรปฎกเลมที ่๑๗ พระสตุตนัตปฎกเลมที ่๙
สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค  นกลุปตาสตูร

๒๘๑



พระไตรปฎก

พรหมนิมันตนิกสูตร

        ฯดกูรภกิษทุัง้หลาย เมือ่พกพรหมกลาวอยางนีแ้ลวเราไดกลาวกะ
พกพรหมวา ดกูรทานผเูจรญิ พกพรหมไปในอวชิชาแลวหนอ พกพรหม
ไปในอวชิชาแลวหนอ เพราะวาพกพรหมกลาวสิง่ทีไ่มเทีย่งนัน่แลวาเทีย่ง
กลาวสิง่ทีไ่มยัง่ยนืนัน่แลวายัง่ยนื กลาวสิง่ทีไ่มมัน่คงนัน่แลวามัน่คง กลาว
สิง่ทีไ่มแขง็แรงนัน่แลวาแขง็แรง กลาวสิง่ทีม่คีวามเคลือ่นเปนธรรมดานัน่
แลวามคีวามไมเคลือ่นเปนธรรมดา กแ็หละสตัวทัง้เกดิ ทัง้แก ทัง้ตาย ทัง้
จตุ ิทัง้อบุตัอิยใูนพรหมสถานใด พกพรหมกก็ลาวพรหมสถานนัน้อยาง
นัน้วา พรหมสถานนีแ้ลไมเกดิ ไมแก ไมตาย ไมจตุ ิไมอบุตั ิและกลาว
เหตเุปนทีอ่อกไปจากทกุขอยางยิง่อืน่อนัมอียวูา เหตเุปนทีอ่อกไปจากทกุข

อยางยิ่งอื่นไมมี.

     ฯดกูรภกิษทุัง้หลาย ครัง้นัน้แล มารผลูามกเขาสงิกายของพรหม
ปารสิชัชะผหูนึง่ แลวกลาวกะเราวา ดกูรภกิษุๆ  อยารกุรานพกพรหมนีเ้ลย
อยารกุรานพกพรหมนีเ้ลย ดกูรภกิษ ุเพราะวา พรหมผนูีเ้ปนมหาพรหม
เปนใหญ (ปกครองคณะพรหม) อนัคณะพรหมไมฝาฝนได โดยทีแ่ทเปน
ผดูทูัว่ไป ยงัสรรพสตัวใหเปนไปในอำนาจ เปนอสิระ เปนผสูรางโลก นริมติ
โลก เปนผปูระเสรฐิ เปนผแูตงสตัว เปนผใูชอำนาจ เปนบดิาของเหลาสตัว
ที่เกิดแลวและกำลังจะเกิด.

         ฯดกูรภกิษ ุสวนสมณพราหมณ พวกกอนทาน เปนผสูรรเสรญิดนิ
ชมเชยดนิ เปนผสูรรเสรญิน้ำ ชมเชยน้ำ เปนผสูรรเสรญิไฟ ชมเชยไฟ เปนผู
สรรเสรญิลม ชมเชยลม เปนผสูรรเสรญิสตัว ชมเชยสตัว เปนผสูรรเสรญิ
เทวดา ชมเชยเทวดา เปนผสูรรเสรญิปชาบด ีชมเชยปชาบด ีเปนผสูรร
เสรญิพรหม ชมเชยพรหม สมณพราหมณเหลานัน้ เมือ่กายแตกขาดจาก

ลมปราณ กไ็ปเกดิในกายทีป่ระณตี. (พรหมโลก)

๒๘๒



พระไตรปฎก

        ฯดกูรภกิษ ุเพราะเหตนุัน้ เราจงึขอบอกกะทานอยางนีว้า ดกูรทานผู
นฤทกุข เชญิเถดิ ทานจงทำตามคำทีพ่รหมบอกแกทานเทานัน้ ทานจงอยา
ฝาฝนคำของพรหมเลย  ดกูรภกิษทุานยอมเหน็พรหมบรษิทัประชมุกนัแลว
มใิชหรอื. ดกูรภกิษทุัง้หลาย มารผลูามกยอมเปรยีบเทยีบเรากะพรหมบริ
ษทัดงันีแ้ล.ดกูรภกิษทุัง้หลาย เมือ่มารกลาวอยางนีแ้ลว เราไดกลาวกะมาร
ผลูามกนัน้วา แนะมาร เรายอมรจูกัทาน ทานอยาเขาใจวา พระสมณะไมรู

จกัเรา แนะมาร ทานเปนมาร พรหมกด็ ีพวกพรหมบรษิทักด็ ีพวกพรหม
ปารสิชัชะกด็ ีทัง้หมดนัน่แลอยใูนมอืของทาน ตกอยใูนอำนาจของทาน และ
ทานมีความดำริวา แมสมณะก็ตองอยูในมือของเราตองตกอยูในอำนาจ
ของเรา กแ็ตวา เราไมไดอยใูนมอืของทาน ไมไดตกอยใูนอำนาจของทาน.

       ดวงจนัทรและดวงอาทติย  ยอมโคจรสองทศิใหสวางอยเูทาใด  อำ
นาจของทานยอมเปนไปในพนัจกัรวาลเทานัน้ ทานยอมรจูกัสตัวทีเ่ลวและ
สตัวทีป่ระณตี รจูกัสตัวทีม่รีาคะและสตัวทีไ่มมรีาคะ รจูกัจกัรวาลนีแ้ละจกัร
วาลอืน่ และรจูกัความมาและความไปของสตัวทัง้หลาย ดงันี.้

        ฯพกพรหมถามเราวา ดกูรทานผนูฤทกุข กท็านยอมรคูวามสำเรจ็
และยอมรอูานภุาพของเราวา พกพรหมมฤีทธิม์ากอยางนี ้พกพรหมมอีานุ
ภาพมากอยางนี ้พกพรหมมศีกัดิม์ากอยางนีอ้ยางไร? เรากลาววา

        ฯดกูรพรหม  ทานเคลือ่นแลวจากทีใ่ด มาอบุตัแิลวในทีน่ี ้ทานมสีติ
หลงลมืไปเพราะความอยอูาศยันานนกัฯดกูรพรหม เรารจูกัสิง่ทัง้ปวงโดย
ความเปนสิง่ทัง้ปวง รจูกันพิพานอนัสตัวเสวยไมไดโดยความทีส่ิง่ทัง้ปวง
เปนสิง่ทัง้ปวง แลวไมเปนสิง่ทัง้ปวง ไมไดมแีลวในสิง่ทัง้ปวง ไมไดมแีลว
แตสิง่ทัง้ปวง ไมไดมแีลววาสิง่ทัง้ปวงของเรา ไมไดกลาวเฉพาะสิง่ทัง้ปวง.

ฯดกูรพรหม เราเปนผไูมสม่ำเสมอกบัทานดวยความรยูิง่แมอยางนี ้ความ
ทีเ่ราเปนผตู่ำกวาทานจะมแีตทีไ่หน โดยทีแ่ทเรานีแ่หละเปนผสูงูกวาทาน.

๒๘๓



         พกพรหมกลาวกะเราวา ดกูรทานผนูฤทกุข มฉิะนัน้บดันีเ้ราจะหาย
ไปจากทาน. เรากลาววา ดกูรพรหม ผฉิะนัน้ บดันี ้ถาทานอาจจะหายไปได
กจ็งหายไปเถดิ. ดกูรภกิษทุัง้หลาย ครัง้นัน้แล พกพรหมกลาววา เราจกั
หายไปจากพระสมณโคดม แตกไ็มอาจหายไปจากเราไดโดยแท. ดกูรภกิษุ
ทัง้หลาย เมือ่พกพรหมกลาวอยางนีแ้ลว เราไดกลาวกะพกพรหมวา ดกูร
พรหม ผฉิะนัน้ บดันีเ้ราจะหายไปจากทาน. พกพรหมกลาววา ดกูรทานผู
นฤทกุข ผฉิะนัน้ บดันี ้ถาทานอาจหายไปได กจ็งหายไปเถดิ. ดกูรภกิษทุัง้
หลาย ลำดบันัน้เราบนัดาลอทิธาภสิงัขารใหเปนเหมอืนอยางนัน้ ดวยเหตุ
เพยีงเทานี ้พรหมกด็ ีพวกพรหมบรษิทักด็ ีพวกพรหมปารสิชัชะกด็ ียอม
ไดยนิเสยีงเรา แตมไิดเหน็ตวัเรา ดงันี.้ เราหายไปแลว ไดกลาวคาถานีว้า:-
เราเหน็ภยัในภพ และเหน็ภพของสตัวผแูสวงหาทีป่ราศจากภพแลว ไม

กลาวยกยองภพอะไรเลย ทัง้ไมยงันนัทใิหเกดิขึน้ดวย ดงันี.้

      ฯดกูรมารผลูามก เราแลเปนสมัมาสมัพทุธะ ยอมปฏญิญาวา เรา
เปนสมัมาสมัพทุธะ. ดกูรมารผลูามก ตถาคตแมเมือ่แสดงธรรมแกพวก
สาวก กเ็ปนเชนนัน้ แมเมือ่ไมแสดงธรรมแกพวกสาวก กเ็ปนเชนนัน้ ตถา
คตแมเมือ่แนะนำพวกสาวก กเ็ปนเชนนัน้ แมเมือ่ไมแนะนำพวกสาวก ก็
เปนเชนนัน้ นัน่เปนเพราะเหตอุะไร เพราะอาสวะเหลาใดอนัใหเศราหมอง
ใหเกดิในภพใหม มคีวามกระวนกระวาย มวีบิากเปนทกุข มชีาต ิชรา มรณะ
ตอไป อาสวะเหลานัน้ ตถาคตละเสยีแลว มรีากเหงาอนัถอนขึน้แลว ทำไม
ใหมทีีต่ัง้ดงัวาตนตาลแลว ทำไมใหมตีอไปแลว มคีวามไมเกดิขึน้ตอไปเปน
ธรรมดา เหมอืนตนตาลมยีอดถกูตดัเสยีแลวไมอาจงอกงามอกีได ฉะนัน้.

คดัยอจากพระไตรปฎกเลมที ่๑๒ พระสตุตนัตปฎกเลมที ่๔
มชัฌมินกิาย มลูปณณาสก  พรหมนมินัตนกิสตูร

พระไตรปฎก

๒๘๔



[๒๓๑] ดกูรภกิษทุัง้หลาย ปถุชุนผมูไิดสดบั จะพงึเขาไปยดึถอืเอารางกาย

อนัเปนทีป่ระชมุแหงมหาภตู ๔ นี ้โดยความเปนตน ยงัชอบกวา แตจะเขา

ไปยดึถอืเอาจติโดยความเปนตนหาชอบไม  ขอนัน้เพราะเหตไุร เพราะราง
กายอนัเปนทีป่ระชมุแหงมหาภตูทัง้ ๔ นี ้เมือ่ดำรงอย ูปหนึง่บาง สองปบาง
สามปบาง สีป่บาง หาปบาง สบิปบาง ยีส่บิปบาง สามสบิปบาง สีส่บิปบาง
หาสบิปบาง รอยปบาง ยิง่กวารอยปบาง ยอมปรากฏ แตวาตถาคตเรยีก
รางกายอนัเปนทีป่ระชมุแหงมหาภตูทัง้ ๔ นีว้า จติบาง มโนบาง วญิญาณ
บาง จติเปนตนนัน้ ดวงหนึง่เกดิขึน้ ดวงหนึง่ดบัไปในกลางคนืและกลางวนั

อัสสุตวตาสูตร
[๒๓๐] ฯดกูรภกิษทุัง้หลาย ปถุชุนผมูไิดสดบั จะพงึเบือ่หนายบาง คลาย
กำหนดับาง หลดุพนบาง ในรางกายอนัเปนทีป่ระชมุแหงมหาภตูทัง้ ๔ นี้
ขอนัน้เพราะเหตไุร เพราะเหตวุา ความเจรญิกด็ ีความเสือ่มกด็ ีการเกดิกด็ี
การตายกด็ ีของรางกายอนัเปนทีป่ระชมุแหงมหาภตูทัง้ ๔ นี ้ยอมปรากฏ
ปถุชุนผมูไิดสดบั จงึเบือ่หนายบาง คลายกำหนดับาง หลดุพนบางในราง
กายนัน้ แตตถาคตเรยีก รางกายอนัเปนทีป่ระชมุแหงมหาภตูทัง้ ๔ นีว้า

จติบาง มโนบาง วญิญาณบาง ปถุชุนผมูไิดสดบั ไมอาจเบือ่หนาย คลาย

กำหนดั หลดุพนในจติ เปนตนนัน้ไดเลย ขอนัน้เพราะเหตไุร เพราะวาจติ
เปนตนนี้ อนัปถุชุนมไิดสดบั รวบรดัถอืไวดวยตณัหา ยดึถอืดวยทฐิวิา

นัน่ของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตวัตนของเรา ดงันี ้ตลอดกาลชานานฉะนัน้
ปถุชุนผมูไิดสดบั จงึไมอาจจะเบือ่หนาย คลายกำหนดั หลดุพนในจติเปน
ตนนัน้ไดเลย ฯ

 [๒๓๒] ดกูรภกิษทุัง้หลาย วานรเมือ่เทีย่วไปในปาใหญจบักิง่ไม ปลอยกิง่
นัน้ ยดึเอากิง่อืน่ ปลอยกิง่ทีย่ดึเดมิ เหนีย่วกิง่ใหมตอไป แมฉนัใด รางกาย
อนัเปนทีป่ระชมุแหงมหาภตูทัง้ ๔ นี ้ทีต่ถาคตเรยีกวา จติบาง มโนบาง

พระไตรปฎก

๒๘๕



[๒๓๓] ดกูรภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกผสูดบั ยอมใสใจโดยแยบคาย ดวยดถีงึ
ปฏจิจสมปุบาทธรรม ในรางกายและจติทีต่ถาคตกลาวมานัน้วา เพราะเหตุ
ดงันี ้เมือ่สิง่นีม้ ีสิง่นีจ้งึม ีเพราะสิง่นีเ้กดิขึน้ สิง่นีจ้งึเกดิขึน้ เมือ่สิง่นีไ้มมี

สิง่นีจ้งึไมม ีเพราะสิง่นีด้บั สิง่นีจ้งึดบั คอื เพราะอวชิชาเปนปจจยั จงึมสีงัขาร
เพราะสงัขารเปนปจจยั จงึมวีญิญาณ เพราะวญิญาณเปนปจจยั จงึมนีามรปู
เพราะนามรปูเปนปจจยั จงึมสีฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจยั จงึมี
ผสัสะ เพราะผสัสะเปนปจจยั จงึมเีวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยั จงึมตีณัหา
เพราะตณัหาเปนปจจยั จงึมอีปุาทาน เพราะอปุาทานเปนปจจยั จงึมภีพ
เพราะภพเปนปจจยั จงึมชีาต ิเพราะชาตเิปนปจจยั จงึมชีราและมรณะ โสก
ปรเิทวทกุขโทมนสัและอปุายาส ความเกดิขึน้แหงกองทกุขทัง้มวลนี ้ยอมมี
ดวยประการอยางน ี ้อนึง่ เพราะอวชิชาดบัดวยสำรอกโดยไมเหลอื สงัขาร
จงึดบั เพราะสงัขารดบัวญิญาณจงึดบัฯลฯความดบัแหงกองทกุขทัง้มวล
นี ้ยอมมดีวยประการอยางนี้ ฯ

วญิญาณบาง จติเปนตนนัน้ดวงหนึง่เกดิขึน้ ดวงหนึง่ดบัไป ในกลางคนื

และกลางวนั กฉ็นันัน้แล ฯ

[๒๓๔] ดกูรภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกผไูดสดบั มาพจิารณาอยอูยางนี ้ยอม
หนายแมในรปู ยอมหนายแมในเวทนา ยอมหนายแมในสญัญา ยอมหนาย
แมในสังขารทั้งหลาย ยอมหนายแมในวิญญาณ เมื่อหนาย ยอมคลาย
กำหนดั เพราะคลายกำหนดัจงึหลดุพน เมือ่หลดุพนแลว กเ็กดิญาณหยัง่
รวูาหลดุพนแลว ยอมทราบชดัวาชาตสิิน้แลว พรหมจรรยอยจูบแลว กจิที่
ควรทำ ทำเสรจ็แลว กจิอืน่เพือ่ความเปนอยางนีม้ไิดม ีดงันีแ้ล ฯ

พระไตรปฎก เลมที ่๑๖ พระสตุตนัตปฎก เลมที ่๘
สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค อสัสตุวตาสตูร

พระไตรปฎก

๒๘๖



๑.ไฉนจงึทรงเรยีกรางกายอนัเปนทีป่ระชมุแหงมหาภตูรปู ๔ วา จติบาง
มโนบาง วญิญาณบาง ???
รปูรางกายประกอบดวยธาต ุ๖ คอื ดนิ น้ำ ลม ไฟ อากาศ วญิญาณธาตุ

(ธาตรุ ู= จติ)   ( อางองิจาก “วภิงัคสตูร” )
มหาภตูรปู ๔   เปนปจจยัแหง รปูขนัธ
ผสัสะ             เปนปจจยัแหง เวทนาขนัธ สญัญาขนัธ สงัขารขนัธ
รปูและนาม      เปนปจจยัแหง วญิญาณขนัธ
( อางองิจาก “มหาปณุณมสตูร” )
         มหาภตูรปู ๔ เปนปจจยัแหงรปู
(รปูทีไ่มมจีติครอง เรยีก อนปุาทนิกสงัขาร เชน กอนหนิ ดนิ ทราย)
         มหาภตูรปู ๔ เปนปจจยัแหงรปูขนัธ (รปูรางกาย)
(รปูทีม่จีติครอง เรยีก อปุาทนิกสงัขาร)
รปูขนัธ มอีายตนะภายใน ๖ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ          เมือ่ผสัสะกบั
รปู เสยีง กลิน่ รส กายสมัผสั ธมัมารมณ ( เปนคตูามลำดบั )       เกดิ
เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ               รวมเปนขนัธ ๕      หรอืกค็อื
อารมณและอาการของจติทีเ่นือ่งดวยอารมณ
         จติบาง มโนบาง วญิญาณบาง หรอื จติเปนตนนัน้ ทีท่รงตรสัถงึ
กค็อื จติทีผ่สมอารมณแลวเกดิอาการของจติทีเ่นือ่งดวยอารมณ    หรอื
จติสงัขาร หรอื ขนัธ ๕ นัน่เอง.
๒.ปถุชุนผมูไิดสดบั ไมอาจเบือ่หนาย คลายกำหนดั หลดุพนในจติ เปนตน
นัน้ไดเลย ขอนัน้เพราะเหตไุร เพราะวาจติเปนตนนี ้อนัปถุชุนมไิดสดบั รวบ

รดัถอืไวดวยตณัหา ยดึถอืดวยทฐิวิา นัน่ของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตวั

ตนของเรา

      นัน่กค็อื  ปถุชุน จติถกูอวชิชาครอบงำ เกดิตณัหา อปุาทาน ยดึ

ถอืขนัธ ๕ เปนอตัตาตวัตน.

พระไตรปฎก

๒๘๗



๓. บท[๒๓๑]พระพทุธพจนสวนนี ้ผศูกึษาจำนวนมาก ยดึเอาตามตวัหนงั
สอืทีเ่หน็ ทีพ่ระองคตรสัวา “การยดึถอืเอารางกายเปนตนยงัชอบกวาการ
ยดึถอืเอาจติเปนตน” โดยขาดความเฉลยีวใจถงึความนยัทีซ่อนไว
    โปรดสังเกตพระพุทธพจนที่มีมา เมื่อทรงตรัสถึง ปุถุชน(คนหนา
ดวยกเิลส ) จะมนียัทีต่รงกนัขามกบัพระอรยิสาวก เสมอ
         พระพทุธพจนสวนนีก้เ็ชนกนั ทรงหมายใหเหน็วา ปถุชุนผมูไิดสดบั
ยดึถอืเอารางกายเปนตน ชอบกวา... เพราะสามารถมองเหน็ไดชดัเจนวา
รางกายนีม้อีาย ุ๑ ปบาง ๒ ปบาง... รอยปบาง.เปนตน  แตพระตถาคตทรง
เหน็มากกวานัน้ ทรงเหน็วารางกายมจีติครอง ทำใหเกดิเปนขนัธ ๕ ขึน้
หรอืกค็อือารมณและอาการของจติทีเ่นือ่งดวยอารมณ  หรอื จติสงัขารนัน่
เองและขนัธ ๕ เกดิขึน้ทีจ่ติและดบัไปจากจติตลอดเวลาทัง้กลางคนื และ

กลางวัน.

๔.บท[๒๓๒] ทรงเปรยีบจติเหมอืนวานร, จติมดีวงเดยีว ทองเทีย่วไปสทูี่
ไกลได (เอกจร)ํ, วานรตวัเดยีว เทีย่วไปในปาใหญจบักิง่ไม, เหมอืนจติผสม
อารมณ  ปลอยกิง่นัน้ ยดึเอากิง่อืน่ ปลอยกิง่ทีย่ดึเดมิ เหนีย่วกิง่ใหมตอไป
เหมอืน จติปลอยอารมณนัน้ ผสมอารมณอืน่ ปลอยอารมณเดมิ ผสม

อารมณใหมตอไป ตลอดเวลาทัง้กลางคนืและกลางวนั.

๕.บท[๒๓๓]ทรงแสดงใหเหน็ดงันีค้อื
         ปถุชุน จติมอีวชิชาครอบงำ,ทำใหหลงผดิยดึขนัธ ๕ เปนอตัตาตวัตน
ทำให เกดิทกุข  (ปฏจิจสมปุบาทฝายเกดิ เมือ่สิง่นีม้ ีสิง่นีจ้งึม ีเพราะสิง่นี้
เกดิขึน้ สิง่นีจ้งึเกดิขึน้)
        พระอรยิสาวกปฏบิตัมิรรคมอีงค ๘ ตามเสดจ็พระบรมศาสดา จติ
หลดุพนจากการยดึขนัธ ๕ เปนอตัตาตวัตน เพราะอวชิชาดบั ทกุขดบั

(ปฏจิจสมปุบาทฝายดบั เมือ่สิง่นีไ้มม ีสิง่นีจ้งึไมม ีเพราะสิง่นีด้บั สิง่นีจ้งึดบั).

พระไตรปฎก

๒๘๘



ปญหายุงยากทางสังคมทั้งหลายในปจจุบันนี้
เกดิจากขาดการอบรมจติ

การอบรมจติ เปนเรือ่งของพระศาสนานีโ้ดยเฉพาะ
สามารถนำมาแกปญหายุงยากไดอยางถูกจุด

การปฏบิตัติามพธิกีรรมในศาสนาทางกาย และ
เรยีนทองจำธรรมะทีไ่มมกีารฝกอบรมจติไปดวยนัน้

แกปญหายุงยากไมไดเลย

วิธีฝกอบรมจิตทางศาสนาคือ
การปฏบิตัสิมัมาสมาธเิทานัน้

         หากหนงัสอืเลมนี ้ชวยใหทานเกดิความรคูวามเขาใจใน
         พระพทุธศาสนาดขีึน้ ขอไดโปรดทำบญุใสบาตรพระ
         อทุศิสวนกศุลใหผลูวงลบัทีม่รีายชือ่อยใูนหนาคำปรารภ
         ของหนงัสอืนีด้วย จะขอบพระคณุ

หากหนวยงานใดตองการหนังสือเลมนี้ หรือตองการวิทยากรชวย
อบรมสมันาเรือ่งวธิทีำจติใหเปนสมาธไิดอยางรวดเรว็ โปรดตดิตอ
คณุภทัรสทิธิ-์ภ.ญ.ณฏัฐยิา  ปนภทัรทรพัย   โทร : ๐๒-๔๒๐๘๔๗๑
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