ธรรมประทีป ๙
เนือ่ งจากในปจจุบนั ผสู นใจพระพุทธศาสนามีอยมู ใิ ชนอ ย หนังสือที่
เกีย่ วกับพระพุทธศาสนามีอยมู ากมาย เกลือ่ นกลาด ทัง้ พิมพขาย พิมพ
แจก จะมีสกั กีเ่ ลมทีก่ ลาวถึงแกนแทของพระพุทธศาสนา เทาทีไ่ ดผา นตา
โดยมาก มักกลาวถึงเปลือกและกระพี้ พลอยทำใหผูศึกษาตามๆกันมา
เห็นแตเปลือกและกระพีว้ า เปนแกน ไมมโี อกาสเห็นแกนสักที ทำใหไมได
รับประโยชนอยางแทจริงจากพระพุทธศาสนา.
หนังสือธรรมะ เทาทีพ่ บเห็นโดยมาก ถาไมเขียนในแงกวางๆแนว
จริยธรรม อานงาย เขาใจงาย ก็จะเห็นในแนวปรัชญา อานแลวตองตีความ
อีกหลายตลบ ก็ยงั ยากเขาใจ และก็มไี มนอ ยทีเ่ ขียนแนวปฏิบตั ิ แตกม็ กั ไม
ละเอียดนัก และบางสวนก็เขียนนอกพุทธพจน......หนังสือธรรมประทีป ๙
เลมนีจ้ งึ เกิดขึน้ สำหรับผทู สี่ นใจศึกษาปฏิบตั ธิ รรมอยางแทจริง เพือ่ ใหเขา
ถึงแกนแทของพระพุทธศาสนาอยางจริงจัง มิใหเสียทีที่เกิดมารูจักพระ
พุทธศาสนา และมีพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนพระบรมศาสดา.
ทุกบททุกตอนในหนังสือเลมนี้ อยใู นหลักเหตุผลทัง้ สิน้ และมีพทุ ธ
พจนประกอบเปนหลักฐานอางอิงตลอด มิไดผิดเพี้ยนไปจากแนวทางที่
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตัง้ พระทัยสัง่ สอนพระสาวก,หลังจากตรัสรเู ลย
ผูสนใจศึกษาหากอานซ้ำแลวซ้ำอีกหลายๆรอบ จะยิ่งซาบซึ้งใจมากขึ้นๆ
และหากนำไปปฏิบตั ติ ามยอมไดรบั ประโยชนจากพระพุทธศาสนาอยางยิง่
ยวดทีเดียว.
เขียน&เรียบเรียงโดย อาจารยไชยทรง จันทรอารีย
รวบรวมโดย เภสัชกรหญิงณัฏฐิยา ปนภัทรทรัพย

คำนำของผูรวบรวม
ทานอาจารยไชยทรง จันทรอารีย เปนนักปฏิบตั ธิ รรมทานหนึง่ หลัง
เกษียณ,ไดทมุ เทกับงานเผยแพรธรรมะมาโดยตลอด เปนวิทยากรรับเชิญ
ไปบรรยายธรรมตามสถานทีต่ า งๆ โดยไมเคยคิดคาใชจา ยใดๆ และจัด
พิมพหนังสือธรรมประทีป ธรรมะภาคปฏิบตั ิ ไปแจกผเู ขารวมอบรมเสมอ.
ทานอาจารยไดเขียนหนังสือธรรมประทีป และ หัวใจพระพุทธศาสนา
ไว,หลายเลมทีเดียว แตละเลมพิมพแจกไปยังวัด หอสมุด หองสมุดมหา
วิทยาลัย หองสมุดโรงเรียนตางๆทัว่ ประเทศ ตลอดระยะเวลากวา ๓๐ ป
ทีผ่ า นมา จะมีผสู นใจอานแลวไดรบั ประโยชน เอือ้ ตอการปฏิบตั ธิ รรม เขียน
จดหมายขอหนังสือของทานอาจารยเขามาเปนระยะๆ หลายคนจดหมาย
มาขอบคุณทีท่ ำใหเขามีหลักในการปฏิบตั ธิ รรม.
ขาพเจาคอนขางโชคดีทมี่ หี นังสือของทานอาจารยเกือบทุกเลม เนือ้
หาแตละเลมแตกตางกันไป แจมแจง ชัดเจน ตรงไปตรงมา ตามหลักเหตุ
ผล เอือ้ ตอการปฏิบตั ธิ รรม และยังประโยชนใหแกพระพุทธศาสนามากที
เดียว และยิง่ อานมากรอบก็ยงิ่ ซาบซึง้ ในพระธรรมแหงองคพระศาสดา.
ขาพเจาจึงไดขออนุญาตทานอาจารย รวบรวมงานเขียนของทานเปน
ธรรมประทีป ๙ เลมนีข้ นึ้ เพือ่ ความสะดวกในการศึกษา อานงาย เขาใจได
ไมยาก เหมาะสำหรับผทู ตี่ อ งการศึกษา และลงมือปฏิบตั ธิ รรมอยางแทจริง
หากทานทำใจใหเปนกลาง อานดวยความพินจิ พิจารณา ยอมจับหลักการ
และนอมเขาสกู ารปฏิบตั ธิ รรมไดโดยไมผดิ พลาดอยางแนนอน.
ในการรวบรวมหนังสือเลมนีจ้ นเสร็จสมบูรณ ทานอาจารยไดกรุณา
ตรวจทาน แกไข แตงเติมขอความทัง้ หมด, ขาพเจาหวังวา ทานจะอานใน
เวลาทีอ่ ำนวยให และไดรบั ประโยชนจากหนังสือเลมนีต้ อ ไป.
เภสัชกรหญิงณัฏฐิยา ปนภัทรทรัพย
ป.ล.ในทายเลม ขาพเจาไดนำพระสูตรทีค่ วรไดศกึ ษา มาลงประกอบดวย.

จดหมายเชิญ อ.ไชยทรง จันทรอารีย จาก สมเด็จพระพุฒาจารย
ใหไปบรรยายธรรมแก พระวิปส สนาจารยทวั่ ประเทศ เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๓๑

คำอนุโมทนา
ดวยผูมีนามปรากฏอยูในหนาคำปรารภ ไดมีเจตนา
เปนกุศล ขอพิมพหนังสือเลมนี้ขึ้น เพื่อแจกเปนธรรมทาน
ทำใหผอู า นรจู กั วิธปี ฏิบตั สิ มาธิ ตามหลัก ศีล สมาธิ ปญญา
ซึ่งเปนการชวยจรรโลงสัจธรรมในพระพุทธศาสนา ให
แพรหลายกวางขวางยิ่งขึ้น.
ผใู ดปฏิบตั สิ มาธิ และประคองรักษาผลทีไ่ ดรบั ไว
ยอมเกื้อกูลสติปญญาใหแกการศึกษา และการงานตางๆ
เปนอยางยิ่ง.
จึงขออนุโมทนา และอนุญาตใหพมิ พได ตามความ
ประสงค ขอใหทานผูขอพิมพหนังสือจงเจริญดวยอายุ
วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ.

ไชยทรง จันทรอารีย
ถาทานอานจบแลว และเห็นวาไมไดใชประโยชนอกี ตอไป
ขอไดโปรดเมตตา มอบใหผอู นื่ ทีส่ นใจไดอา นตอไปดวย
ทานก็จะไดรบั กุศลดวยเชนเดียวกัน
ติดตอขอรับหนังสือเลมนีไ้ ดที่ ภ.ญ.ณัฏฐิยา ปนภัทรทรัพย
โทรศัพท : ๐๒-๔๒๐-๘๔๗๑, ๐๒-๘๘๙๒๐๗๗
อีเมล : nuthiya04@hotmail.com

คำปรารภของผูจัดพิมพหนังสือ
ในขณะทีส่ งั คมกำลังประสบปญหายงุ ยากตางๆอยู
ทุกวันนี้ ดังที่เรียกกันวา สังคมขาดวัฒนธรรม หรือไมมี
จริยธรรมนัน้ ตางคนตางก็วติ กกังวลในผลกระทบทีต่ ามมา
เปนอันมาก ปญหาเหลานีเ้ กิดขึน้ เพราะขาดการอบรมจิตใจ
ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น และหลักธรรมที่
จะใชอบรมจิตใจก็คอื ศีล สมาธิ ปญญา ซึง่ เปนคำสัง่ สอน
ของพระพุทธองคนี้เอง.
ดังนัน้ ถานำมาใหนกั เรียน ครูอาจารย ขาราชการ
และประชาชนทั่วไป ปฏิบัติกันจริงๆจังๆอยางแพรหลาย
แลว ก็จะชวยพัฒนาจิตใจและสงผลใหวัฒนธรรมและจริย
ธรรมของสังคมดีขึ้นโดยลำดับ.
ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงไดจดั พิมพหนังสือเลมนีข้ นึ้
สำหรับแจกเปนวิทยาทาน เพื่อเผยแพรวิธีปฏิบัติธรรมให
ทราบ หากมีกุศลอันใดเกิดขึ้นจากหนังสือเลมนี้ ขออุทิศ
ใหแกบิดา-มารดา, ครูอาจารย และบรรพบุรุษผูลวงลับไป
แลวทุกทานดวย เทอญ.

ภัทรสิทธิ์-ณัฏฐิยา-พิไลลักษณ ปนภัทรทรัพย
รานหมอยา ๗๑/๒๘ ตลาดศูนยการคาหนองแขม
แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทร : ๐๒-๔๒๐๘๔๗๑

ขอนอบนอมแดพระผมู พี ระภาคย
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้
พระพุทธศาสนาสอนเรื่อง ชำระจิตใหบริสุทธิ์
คำสัง่ สอนของพระพุทธองคซงึ่ เปนพระบรมศาสดาของ
ชาวพุทธทัง้ หลายนัน้ สามารถแบงออกไดเปน ๓ ประการ
ดังนี้ คือ
๑.สพฺพปาปสฺส อกรณํ คือ การไมทำบาปใหเกิดขึน้
ดวยประการทั้งปวง อันไดแก คำสั่งสอนเกี่ยวกับศีล วินัย
ขอหามตางๆ ซึ่งจะปองกันพุทธบริษัทผูปฏิบัติตาม ไมให
ตกไปสูที่ชั่ว หรือไดรับความเดือดรอนนานาประการจาก
การอยูรวมกันในสังคม.
๒.กุสลสฺสปู สมฺปทา คือ การทำกุศลใหถงึ พรอม ได
แก คำสัง่ สอนทีเ่ กีย่ วกับการทำความดี ซึง่ จะทำใหเกิดความ
สงบสุขขึ้นในสังคม.
๓.สจิตตฺ ปริโยทปนํ คือ การชำระจิตใหบริสทุ ธิผ์ อ ง
แผวปราศจากกิเลสตางๆที่จะทำใหจิตเศราหมอง.
คำสัง่ สอนของพระพุทธองคทงั้ ๓ ขอนี้ ทรงแบงออก
เปนขัน้ ๆดังนี้ คือ ใน ๒ ขอแรก ทรงสอนเรือ่ งเกีย่ วกับการ
รักษากายกับวาจา และทรงสอนเรื่อง การชำระจิตใหบริ
สุทธิ์ ในขอสุดทาย เพื่อใหพุทธบริษัทปฏิบัติตาม.
แตเนือ่ งจากทัง้ กายและวาจานัน้ อยใู ตการบังคับบัญชา
จิต

๒

ของจิต ดังนัน้ เรือ่ งใหญใจความก็ไปตกทีข่ อ สุดทายทัง้ หมด
เพราะวา ถาทำจิตใหบริสุทธิ์ผองแผวเสียอยางเดียวเทานั้น
ก็ยอมจะทำใหกายและวาจา ซึ่งอยูใตการบังคับบัญชาของ
จิตดีตามไปดวยในตัว.
อนึง่ เปนทีน่ า สังเกตวา หลักธรรมเรือ่ ง การชำระจิต
ใหบริสุทธิ์นี้ มีอยูเฉพาะในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา
นีเ้ ทานัน้ ถึงแมพระสัมมาสัมพุทธเจาทีไ่ ดตรัสรไู ปแลวใน
อดีตหรือทีจ่ ะมาตรัสรใู นอนาคตทัง้ หลายอีกกีพ่ ระองคกต็ าม
ลวนแลวแตมีคำสั่งสอนใหชำระจิตใหบริสุทธิ์ทั้งสิ้น.
ดังพระบาลีวา “อธิจติ เฺ ต จ อาโยโค เอตํ พุทธฺ านสาสนํ แปลวา

การทำใหจติ มีธรรมอันยิง่ เปนคำสัง่ สอนของพระพุทธเจาทัง้ หลาย”.

จิต คือ ตัวพระพุทธศาสนา
เนือ่ งจากพระพุทธเจาทัง้ หลายทรงสัง่ สอนใหชำระจิต
ใหบริสทุ ธิ์ ดังไดกลาวมาแลวขางตน จิตจึงเปนสภาพธรรม
ที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ที่เราอาจกลาวใหชัดวา
จิต คือ ตัวพระพุทธศาสนา ก็ได.
แตจติ ไมมรี ปู รางหนาตาใหแลเห็น ทั้งๆที่เรารูวามีจิต
อยดู ว ยกันทุกคน ดวยเหตุนเี้ ราจึงตองศึกษาใหรจู กั จิตพรอม
ทั้งคุณลักษณะที่สำคัญทั้งหลาย ใหรูจักตามความเปนจริง
เสียกอน จึงจะเขาใจพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง.
จิต

๓

สภาพเดิมของจิต
ตามพระบาลีในจิตตฺ วคฺค แหงพระธรรมบท กลาวไวดงั นี้

“ทูรงฺคมํ เอกจรํ อสรีรํ คูหาสยํ เย จิตตฺ ,ํ สฺญเมสฺสนฺติ
โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา แปลวา ผใู ดสำรวมจิตซึง่ มีดวงเดียว
ทองเทีย่ วไปสทู ไี่ กลๆได ไมมรี ปู ราง มีถ้ำเปนทีอ่ าศัยนีไ้ วได
แลว ผนู นั้ ยอมพนจากการพันธนาการของมาร ( คือกิเลส)
ได”.
ทัง้ นีแ้ สดงวา จิตของแตละคนมีดวงเดียว ไมมรี ปู ราง
ใหแลเห็นดวยตา นอกจากจะแสดง“ความร”ู ออกมาใหรสู กึ
โดยผานชองทางซึง่ จิตใชอาศัยสำหรับติดตอกับอารมณเทา
นั้น จิตมีสภาพวองไวปราดเปรียวในการออกไปรับรูอา
รมณอยางใดอยางหนึ่ง แลวก็เปลี่ยนไปรับรูอารมณอยาง
อื่นอีกตอไปตามลำดับ ตลอดเวลาที่ตื่นนอนอยู.

ตนกำเนิดของจิต
ตามพระบาลีในอนมตัคคสูตร กลาวไวดงั นี้

“อนมตคฺโคยํ ภิกขฺ เว สงฺสาโร ปุพพฺ าโกฏิ น ปฺญายติ
แปลวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตที่เวียนวายอยูในสังสาร
จักรนี้ มีอยูกอนนานมาแลว ซึ่งผูมีปญญาไมอาจตามรูได
วามาจากไหน? และจะไปสิ้นสุดเอาเมื่อใด.”
> ทัง้ นีแ้ สดงวา จิตเปนสภาพธรรมทีม่ อี ยกู อ นนานมา
แลว ไมมผี ใู ดเปนผสู รางขึน้ และไมไดเกิดจากเหตุปจ จัยใด
จิต

๔

ๆทั้งสิ้น เบื้องตนเบื้องปลายไมปรากฏ จิตไมเคยดับตาย
หายสูญไปไหนเลย เวียนวายอยใู นสังสารจักรอยางไมรจู กั
จบสิ้น กลาวใหชัดก็คือ จิตมีอยูนานแลว โดยไมมีใครรูวา
เริ่มตนมาจากที่ไหน และจะไปสิ้นสุดเอาเมื่อไร.

จิตไมเคยดับตายหายสูญ
มีพทุ ธพจนในมหาปรินพิ พานสูตร วาไวดงั นี:้

>>“จตุนฺนํ อริยสจฺจานํ ยถาภูตํ อทสฺสนา, สงฺสริตํ
ทีฆมทฺธานํ ตาสุตาเสว ชาติสุ แปลวา ความเวียนวายของ
เรา เขาไปในชาตินอยใหญทั้งหลายอันยาวนานนับไมถวน
นัน้ เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง ดังนี”้ .
หมายความวา จิตของพระสัมมาสัมพุทธเจาไดเขาไป
เวียนวายจากพระชาติหนึง่ ไปยังอีกพระชาติหนึง่ ติดตอกันไป
หลายพระชาติเปนเวลาอันยาวนานนับไมถว นกอนทรงตรัสรู
และ จิตของพระองคไดยนื ตัวเปนประธานทุกชาติ ไมวา จะ
เปลี่ยนพระชาติไปกี่ครั้งกี่หนก็ตาม.
ทัง้ นีแ้ สดงวา จิตเปนสภาพธรรมทีไ่ มไดดบั ตายหาย
สูญไปไหนแตรปู รางกายซึง่ ถือกำเนิดเปนพระชาติตา งๆนัน้
ตางหากทีไ่ มเทีย่ งแทถาวรคือเปลีย่ นไปทุกพระชาติใหมทกุ ชาติ
ถาจิตเกิดดับเปนคนละดวงหรือเปลีย่ นตามรูปรางกาย
ในแตละพระชาติดว ยแลว ก็ยอ มตรัสวา พระองคไดทรงเขา
ไปเวียนวายในพระชาติเหลานั้น,ไมไดเลย.
จิต

๕

เพราะฉะนัน้ จิตจึงไมใชสภาพธรรมทีเ่ กิดดับ แตจติ
ชัน้ สัมมาสัมพุทโธยืน“ร”ู อยวู า รูปรางกายในแตละพระชาติ
เกิดแลวก็ตายไป ตามกาลเวลาที่ผานไปๆโดยลำดับ นาน
แสนนานมาแลว.

จิตทรงไวซงึ่ ความรู ไมมกี ารเกิดดับ
เนือ่ งจาก จิตเปนสภาพธรรมทีไ่ มมรี ปู ราง ใหสมั ผัส
หรือใหแลเห็นไดเลย นอกจากจะแสดง ความรู ออกมาให
รูสึกเทานั้น อะไรเกิดขึ้นก็รู อะไรดับไปก็รู พอใจก็รู
ไมพอใจก็รู เฉยๆก็รู มีจติ อยทู ใี่ ด ยอมรอู ยทู นี่ นั้ ตลอด
กาล ไมมีการเกิดดับ กลาวคือ ไมมีการรูบาง ไมรูบาง.
มีพระบาลีในจิตตานุปส สนาสติปฏ ฐานรับรอง ไวดงั นี:้

“สราคํ วา จิตตฺ ํ สราคํ จิตตฺ นฺติ ปชานาติ,
วีตราคํ วา จิตตฺ ํ วีตราคํ จิตตฺ นฺติ ปชานาติ
แปลวา
เมือ่ ราคะเกิดขึน้ ทีจ่ ติ ก็รชู ดั วาราคะเกิดขึน้ ทีจ่ ติ
เมื่อราคะหายไปจากจิต ก็รูชัดวาราคะหายไปจากจิต”
ทัง้ นีแ้ สดงวา เมือ่ มีกเิ ลสอยางใดเกิดขึน้ ก็รู (ในทีน่ ี้
คือ ราคะ) เมือ่ กิเลสอยางนัน้ ๆ ดับไปก็รู อะไรเกิดขึน้ ก็รู
อะไรดับไปก็รู สิง่ ทีเ่ กิดดับนัน้ ไมใชจติ แนนอน จิตไมมี
การเกิดดับ แตจิตทรงไวซึ่ง “ความรู” ตลอดเวลา.
จิต

๖

วิธีสาธิตวาจิตไมมีการเกิดดับ
>เทาทีเ่ ปนอยใู นปจจุบนั นี้ เราเรียนทองจำธรรมะจาก
ตำราหรือครูอาจารยทสี่ อนวา จิตเกิดดับ เปนสวนใหญ โดย
มิไดเฉลียวใจวา ขัดกับเหตุผล และหลักของกรรมกันเลย
นัน่ ก็คอื เมือ่ จิตดวงหนึง่ ทำกรรมไวอยางหนึง่ แลวดับไป จิต
ดวงใหมทเี่ กิดขึน้ ภายหลัง จะตองรับกรรมตอจากจิตดวงเกา
ดังนี้ ซึ่งจะเปนผลใหรูจักธรรมะขออื่นที่เกี่ยวของ ผิดตาม
ไปดวยตลอดสาย.
ถาจิตเกิดดับเชนนีจ้ ริง เหมือนดังทีเ่ รียนกันอยู การชำ
ระจิตใหบริสุทธิ์ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไวในที่
ประชุมมหาสังฆสันนิบาต ในวันมาฆะบูชานั้น รวมทั้งขอ
บัญญัตเิ รือ่ งมรรคมีองค ๘ ดวย ยอมเปนไปไมได ไมวา จะ
พยายามนำไปปฏิบัตินานเพียงไรก็ตาม.
เพราะฉะนัน้ กอนทีจ่ ะลงมือสาธิตนัน้ ,เราจะตองทราบ
เปนพื้นฐานเสียกอนวา จิตคือธาตุรู หมายความวา ที่ใดมี
ธาตุรูยืนทรงตัวอยู ก็ตองแปลวาที่นั้นมีจิตอยู.
ถาธาตุรนู นั้ รอู ยโู ดยตลอดเวลาแลว แตเรากลับพูดวา
จิตเกิดดับ (รบู า ง ไมรบู า ง) ก็ยอ มพูดผิดจากความจริง.
เพราะวา ถาพูดวา จิตเกิด ก็ยอ มแปลวา เดิมไมมจี ติ อยู
แตเพิ่งจะมีจิตขึ้นมา.
จิต

๗

และถาพูดวา จิตดับ ก็แปลวา จิตนัน้ ไดหายไปแลว
ขณะนี้ไมมีธาตุรูเหลืออยูอีกแลว.
ดังนัน้ ขอใหใชความเปนธรรมสังเกตดูวา “ธาตุร”ู ได
บกพรองขาดหายไปในขณะใดหรือไม แลวกลาวออกมา
ตามความเปนจริงเทานั้น ก็จะทำใหไดรับความรูที่ถูกตอง
และนี่คือสัจธรรมที่พระพุทธองค ทรงสั่งสอนชาวพุทธทั้ง
หลาย เพือ่ ใหเขาใจตามความเปนจริง พระบรมศาสดายอม
ไมทรงสั่งสอนสิ่งใดที่ผิดไปจากความจริงเปนอันขาด.
สมมุตวิ า เรายกวัตถุชนิ้ หนึง่ ออกมาตัง้ ณ จุดๆหนึง่
แลวเพงดูอยู ณ จุดๆนั้น โดยไมใหสายตาที่เพงดูเคลื่อน
ออกไปเพงดูที่จุดอื่นนอกจากที่จุดนั้นเพียงจุดเดียวเทานั้น
เรายอม“รู”วา ขณะนี้วัตถุชิ้นนั้นตั้งอยูที่จุดนั้น.
ทีนี้ เรายกเอาวัตถุชนิ้ นัน้ ออกไปเสียจากจุดนัน้ โดย
ใชสายตาเพงดูอยทู จี่ ดุ ทีก่ ำหนดไวตามเดิม เราก็ยอ ม“ร”ู วา
ขณะนี้วัตถุชิ้นนั้นไดหายไปจากจุดนั้นแลว.
ตอจากนี้ ก็ยกเอาวัตถุชนิ้ เดิมนัน้ กลับเขามาตัง้ ณ จุด
ที่กำหนดไวเดิมอีก เราก็ยอม“รู”วา วัตถุชิ้นนั้นไดกลับมา
ตัง้ อยใู นทีเ่ ดิมอีกแลว และเมือ่ เรายกวัตถุชนิ้ นัน้ ออกไปเสีย
จากจุดนัน้ อีกครัง้ หนึง่ เราก็ยอ ม “ร”ู วาขณะนีว้ ตั ถุชนิ้ นัน้
ไดหายไปจากจุดนั้นอีกแลว ดังนี้.
ทำเชนนีไ้ มวา กีค่ รัง้ ก็ตาม ยอมสรุปผลไดวา เรายอมรู
จิต

๘

อยทู กุ ขณะและตลอดเวลาวา วัตถุชนิ้ นัน้ ไดเกิดขึน้ ณ จุดนัน้
และวัตถุชิ้นนั้นไดหายไปจากจุดนั้น ไมวาจะมีวัตถุตั้งอยู
หรือไมไดตั้งอยู ณ จุดที่กำหนดใหนั้นก็ตาม.
ทัง้ นี้ ยอมแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา จิตของเรา
ไมไดดับตายหายสูญไปไหน คือ ไมไดเกิดดับ ดังที่เรียน
ทองจำกันอยใู นปจจุบนั นีเ้ ลย แตวตั ถุ คือ “สิง่ ทีถ่ กู จิตร”ู ตาง
หาก ไดเกิดขึน้ ทีก่ ารรับรขู องจิต เมือ่ ยกไปตัง้ ทีจ่ ดุ นัน้ และ
ดับไปจากการรับรขู องจิตเมือ่ ยกออกไปเสียจากจุดนัน้ วัตถุ
ตางๆหรือเรือ่ งทีจ่ ติ รับรทู างตา หู จมูก ลิน้ กาย และความ
นึกคิดทางใจ ซึ่งเรียกวา อารมณนั้น ตางหากที่เกิดดับอยู
ตลอดเวลา อยางนับครั้งไมถวนในระยะวันหนึ่งๆ.
มีพระบาลีในมหาสติปฏ ฐานสูตรรับรองอยดู งั นี้ คือ

“สราคํ วา จิตตฺ ํ สราคํ จิตตฺ นฺติ ปชานาติ, วีตราคํ วา
จิตตฺ ํ วีตราคํ จิตตฺ นฺติ ปชานาติ แปลวา เมือ่ ราคะเกิดขึน้
ที่จิต ก็รูชัดวา ราคะเกิดขึ้นที่จิต, เมื่อราคะหายไปจากจิต
ก็รูชัดวาราคะหายไปจากจิต ดังนี้”.
ทัง้ นี้ เรายอมเห็นไดชดั เจนทีส่ ดุ วา สิง่ ทีเ่ กิดดับตาม
พระบาลีนี้คือราคะ ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดดับตามอารมณจากภาย
นอก แตธาตุรคู อื จิตนัน้ รทู รงตัวอยเู สมอ ไมไดเกิดดับตาม
ราคะไปดวย อาการรัก-ชังของจิตเทานั้นที่เกิดขึ้นแลวก็ดับ
ไปจากจิต จิตไมไดเกิดดับเลย.
จิต

๙

จิตเกี่ยวของกับกฎแหงกรรม
ดวยเหตุทจี่ ติ ไมเคยดับตายหายสูญไปไหนนีเ้ อง พระ
สัมมาสัมพุทธเจา จึงทรงบัญญัติกฎแหงกรรมลงที่จิต ซึ่ง
เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง ถาหากจิตเกิดดับจริง กฎ
แหงกรรมทีท่ รงบัญญัตไิ วกย็ อ มผิดหมด หรือถาขืนอธิบาย
วา กรรมตัง้ อยกู บั อะไรก็ได และสามารถถายทอดกรรมจาก
จิตดวงหนึง่ ซึง่ ดับไปแลวไปใหจติ อีกดวงหนึง่ รับกรรมแทนกัน
เปนทอดๆไปยอมเปนสิง่ ทีข่ าดเหตุผลไมควรเชือ่ ถืออยางยิง่
มีพระบาลีในพระธรรมบท รับรองอยดู งั นีค้ อื

“มโน ปุพพํ คมา ธมฺมา, มโนเสฏฐา, มโนมยา, มนสา
เจ ปทุฏเ ฐน ภาสติ วา กโรติ วา ตโตนํ ทุกขฺ มนฺเวติ จกฺกํ ว
วหโต ปทํ แปลวา ธรรมทัง้ หลายมีใจเปนหัวหนา มีใจเปน
ใหญ สำเร็จไดดว ยใจ ผทู กี่ ลาววาจาหรือ กระทำการสิง่ ใด
ดวยใจคิดราย กรรมยอมตามผนู นั้ ไป เหมือนดังลอทีห่ มุน
ตามรอยเทาโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น.”
ทัง้ นีแ้ สดงวา บรรดาสรรพสิง่ ตางๆ ทีม่ อี ยใู นโลกนี้
ลวนแลวแตมี จิต เปนประธานสรางสรรใหเกิดขึ้น นั่นคือ
บรรดาการกระทำทีเ่ กิดขึน้ ทุกอยางนัน้ ก็เพราะจิตเปนผสู งั่
ใหลงมือกระทำทั้งทางกายและวาจาทั้งสิ้น เมื่อเปนเชนนี้
แลว ผทู รี่ บั ผลของกรรมนัน้ ก็คอื จิตดวงนัน้ นัน่ เอง.
จิต

๑๐

จิตเปนหลัก เปนประธานของธรรมฝายโลกียะทัง้ ปวง
พระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงพิจารณาอยางสุขมุ ถอง
แท เ ห็ น ชั ด เจนแล ว ว า จิ ต เป น สภาพธรรมที่ ท รงไว ซึ่ ง
ความรูตลอดทุกกาลสมัย และเวียนวายอยูในสังสารจักร
อยางไมรจู กั จบสิน้ จึงทรงเชิดเอา จิตเปนหลัก เปนประธาน
ของบรรดาธรรมะที่มีอยูในโลก.
ดังพระบาลีในพระธรรมบทวาไวดงั นี้

“จิตเฺ ตน นิยติโลโก, จิตเฺ ตน ปริกสฺสติ,
จิตตฺ สฺส เอก ธมฺมสฺส สพฺเพว วสมนฺวคู
แปลวา
โลกยอมหมุนไปตามจิต
ธรรมทั้งปวงยอมขึ้นแกธรรมอันเดียว คือ จิต เทานั้น”.
ทัง้ นีย้ อ มแสดงวา จิตเปนหลักเปนประธานของธรรม
ทั้งปวง(ธรรมทั้งหลาย) จิตจึงไมมีการดับตายหายสูญตาม
โลก(อารมณ)ไปดวย.
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทัง้ ปวงไมใชตวั ตน
ธรรมทัง้ ปวง คือ อารมณทเี่ ขามากระทบจิต
ซึง่ เปนสิง่ ทีไ่ มมอี ะไรเปนแกนสารมัน่ คงเลย
จิต

๑๑

จิตเดิมประภัสสรผองใส
จิตเมือ่ ยังไมไดผสมหรือกระทบกับอารมณ ยอมมี
สภาพประภัสสรผองใส แตเมื่อมีอารมณมาผสมหรือกระ
ทบเขา ก็กลายเปนจิตผสมกับอารมณไป ทำใหถกู ปรุงแตง
และเกิดความยินดียินรายขึ้น จนเสียสภาพประภัสสรผอง
ใสที่มีอยูเดิมไปหมดสิ้น มีพระบาลีรับรอง ดังนี้
“ปภสฺสรมิทํ ภิกขฺ เว จิตตฺ ,ํ ตฺจโข อาคนฺตเุ กหิ
อุปกิเลเสหิ อุปกิลฏิ ฐ ํ แปลวา ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย จิตนี้
มีสภาพประภัสสรผองใส แตที่เศราหมองไปนั้น เพราะมี
อุปกิเลสเปนแขกจรเขามาในภายหลัง”.
ทัง้ นีห้ มายความวา เมือ่ ยังไมมอี ารมณเปนแขกจร
เขามานั้น จิตมีสภาพประภัสสร ผองใส สงบ ไมวุนวาย
เลย แตถา มีแขกจรเขามาแลว ก็ปรุงแตงครอบงำใหจติ หวัน่
ไหวเศราหมองเสียคุณภาพที่มีอยูเดิมไป.
อาการปรุงแตงหวัน่ ไหวนี้ แสดงออกมาในรูปของ
ความยินดีบา ง ยินรายบาง สลับกันไปมา ตลอดเวลาทีม่ อี า
รมณจรเขามากระทบ ( คืออาการของจิตเกิดขึน้ ทีจ่ ติ และดับ
ไปจากจิต) แลวก็กลับคืนสูสภาพประภัสสรผองใสอีกชั่ว
ระยะเวลาสัน้ ๆ กอนทีจ่ ะมีอารมณชนิดอืน่ จรเขามาปรุงแตง
ในลำดับตอไปอีกเสมอ.
จิต

๑๒

สภาพทีจ่ ติ แสดงออกหลังจากกระทบอารมณแลวนี้
เมือ่ ดำเนินไปบอยๆครัง้ และเปนระยะเวลานาน, สัง่ สมกัน
มากๆเขา ก็ยอ มกลายเปน นิสยั -อุปนิสยั จนเกิดความเคยชิน
ทำใหเกิดเปนอนุสยั นอนเนื่องติดอยูที่จิต ตามชนิดของอา
รมณที่เขามากระทบ
ทำใหเกิดความยึดมัน่ ถือมัน่ ตออารมณนนั้ ๆมากขึน้
โดยลำดับ เพราะเขาใจผิดวา อารมณเปนสิ่งเที่ยงแทถาวร
จึงปรารถนาจะครอบครองไวถาถูกใจ หรือผลักไสออกไป
เสียใหพน ถาไมถกู ใจ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากความโงเขลาเพราะไมรู
จักสภาพประภัสสรผองใสของตนที่มีอยูเดิม.

จิตกลับกลอก ไมใชหมายความวาจิตเกิดดับ
มีพระบาลีใน จิตตฺ วคฺค แหงพระธรรมบท แสดงไวดงั นี้

“ผนฺทนํ จปลํ จิตตฺ ํ ทุรกฺขํ ทุนนฺ วิ ารยํ อุชํ ุ กโรติ เมธาวี
 ญา ยอมทำจิตทีด่ นิ้ รน
อุสกุ าโร ว เตชนํ แปลวา ผมู ปี ญ
กลับกลอก รักษายาก หามยาก ใหตรงได เหมือนชางศรดัด
ลูกศรใหตรงได ฉะนั้น”.
> ดวยเหตุนี้ พระพุทธองคจงึ ทรงสัง่ สอนใหใช ฌาน
(ความเพง) แกความกลับกลอกของจิตในมรรค ๘ ดวย.
ทัง้ นีแ้ สดงวา จิตเปนสภาพธรรมทีด่ นิ้ รน กลับกลอก วองไว
ปราดเปรียว ในขณะที่กำลังทองเที่ยวอยูในโลกนี้ แตสา
มารถฝกฝนอบรมใหสงบไดโดยใชสติเพงอยอู ยางตอเนือ่ ง.
จิต

๑๓

จิตกับอารมณ
จิต คือ ธาตุรู ทรงไวซงึ่ ความรตู ลอดทุกกาลสมัย
สวนอารมณ ประกอบดวยธาตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
ผสมกัน หรืออาศัยธาตุทั้ง ๔ เปนแดนเกิด เชน รูป เสียง
กลิน่ รส กายสัมผัส เปนตน.
อารมณเปนสิง่ ทีม่ อี ยเู ปนอย,ู ไมสามารถรอู ะไรไดเลย
แต จิ ต รั บ รู เ มื่ อ กระทบกั บ ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย และใจ
เกิดจักขุวญ
ิ ญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ
กายวิญญาณ และมโนวิญญาณขึ้น.
เมื่อจิตกับอารมณกระทบกัน ก็ยอมสงผลใหจิตเกิด
ความฟงุ ซาน หวัน่ ไหว เกิดความนึกคิด ความยินดี-ยินราย
และทำใหเกิดความยึดมั่นถือมั่นตามมาดวย.
ถาอุปมา จิตเหมือนน้ำในมหาสมุทรแลว, อารมณ ก็
ยอมตองอุปมาเหมือนลมพายุที่พัดมากระทบผิวน้ำในมหา
สมุทร ซึ่งทำใหเกิดเปนลูกคลื่นนอยใหญกลิ้งตัวตามกำลัง
ลมพายุทพี่ ดั นัน้ ดวย ลูกคลืน่ ลูกหนึง่ เกิดขึน้ แลวก็ทยอยตัว
ดับตามๆกันไปทั่วทองมหาสมุทร ตลอดเวลาที่ลมพายุพัด
อยู ถาลมพายุหยุดพัดเสียเมือ่ ไหร ลูกคลืน่ ทัง้ หลายทีก่ ลาว
มาขางตน ก็ยอมลดขนาดเล็กลงๆ ตามลำดับเมื่อนั้นดวย
จนกระทั่งเหลือแตผิวน้ำที่เปนเสนระดับราบเรียบในที่สุด.
จิต

๑๔

ทัง้ นีแ้ สดงใหเห็นวา
สภาพเดิมทีแ่ ทจริงของน้ำในทองมหาสมุทรนัน้ สงบ
ราบเรียบ ไมปนปวนวุนวาย แตที่เกิดมีคลื่นนอยใหญวุน
วายนั้น เปนสภาพที่เกิดขึ้นภายหลัง เพราะมีลมพายุพัดมา
กระทบผิวน้ำ
ซึง่ เปนเชนเดียวกับจิต ทีม่ สี ภาพเดิมอันสงบราบเรียบ
แตที่ไดวุนวาย กระสับกระสายไปมาในภายหลัง เพราะมี
อารมณเขามากระทบ ฉะนั้น.
จากทีก่ ลาวมาทัง้ หมดนี้ เราสามารถสรุปกลาวใหเปน
สัจธรรมไดวา
มีน้ำ โดย ไมมลี กู คลืน่ เลย --- > ยอมได
แตจะมีลกู คลืน่ โดย ไมมนี ้ำ นัน้ --- > ยอมไมได
หรือ มีจิต โดย ไมมีอาการหวั่นไหวจากอารมณเลย --- >
ก็ยอมได
แตจะมีอาการหวั่นไหวจากอารมณ โดยไมมีจิตนั้น --- >
ยอมไมได เปนธรรมดา.
ดังนัน้ น้ำ กับ ลูกคลืน่ จึงแยกออกจากกันได
และ จิต กับ อารมณ จึงแยกออกจากกันได จิตไมตอ ง
พึง่ พาอาศัยอารมณใดๆทัง้ สิน้ โดยปรมัตถ เชน วิมตุ ติจติ
( จิตหลุดพน ).
จิต

๑๕

วิเคราะหคำวา เกิด-ดับ หรือ เกิดขึน้ -ตัง้ อย-ู ดับไป
จากทีก่ ลาวมาแลวขางตน เรายอมเห็นไดวา
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และดับไปจากผิวน้ำนัน้ ก็คอื ลูกคลืน่
และ สิง่ ทีว่ นุ วายกระสับกระสาย เพราะมีอารมณมา
กระทบนั้น คือ อาการของจิต
แตน้ำ และ จิต ซึง่ เปนของเดิมนัน้ ยังคงยืนตัวรองรับ
ความเปนไปของอาการเคลื่อนไหวทั้งหลายอยูตลอดเวลา
ไมวาจะเปนเวลาใดก็ตาม ไมเคยดับตายสูญหายไปไหน.
ดังนัน้ คำวา เกิด-ดับ หรือ เกิดขึน้ -ตัง้ อย-ู ดับไป จึงไม
สามารถใชควบคกู บั น้ำในมหาสมุทร หรือ จิตซึง่ มีอยเู ดิม
ไดเลย แตสามารถใชกับลูกคลื่น และความวุนวายกระสับ
กระสายของจิตไดโดยเฉพาะเทานั้น.
กลาวใหชดั ก็คอื อาการของจิต(ซึง่ เปนนามขันธ)เกิด
ขึ้นที่จิต แลวก็ดับไปจากจิตตามลำดับ แตจิตยังคงยืนตัวรู
อยูตลอดทุกกาลสมัย ไมไดพลอยเกิดดับตามอารมณทั้ง
หลายไปดวย.
หมายความวา อารมณอนั ใดเกิดขึน้ ก็รู อารมณอนั ใด
ตัง้ อยกู ร็ ู อารมณอนั ใดดับไปก็รู เพราะผปู ฏิบตั ไิ ดนำความรู
ไปตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติอยางมั่นคง วางเฉย ไมยินดียินราย
กับอารมณทั้งหลายเสียอยางสิ้นเชิงแลว.
จิต

๑๖

เพราะฉะนัน้ การเกิด-ดับ จึงเปนอาการของจิตที่เขา
มาปรุงแตงจิต แลวก็ดบั ไป ซึง่ ทานเรียกวา พระไตรลักษณ
คือ ไมเทีย่ ง เปนทุกข ไมใชตวั ตน.
ถาจิตรเู ทาทันอาการของจิตทีเ่ กิดขึน้ โดยการปลอย
วางเสีย อำนาจพระไตรลักษณยอ มเขาครอบงำจิตไมได จึง
ไมเปนทุกข.
แตถา จิตไมรเู ทาทันอาการของจิตคือพลอยหวัน่ ไหว
ยินดี-ยินรายตามไปดวย ก็ยอมถูกอำนาจพระไตรลักษณ
ครอบงำเปนธรรมดา จึงตองเปนทุกข.
และจิตชนิดหลังนี้ ก็จดั เปนโลกียจิต หรือยังเปน วิญ
ญาณขันธ ซึง่ เปน จิตของปุถชุ น (ผหู นาไปดวยกิเลส) อยู
นั่นเอง.
คำนิยามเรือ่ งเกิด-ดับ
สิง่ ใดทีไ่ มมอี ยใู นขณะปจจุบนั แลวปรากฏขึน้ มา เรียกวา เกิด
สิง่ ใดมีอยใู นปจจุบนั แลวหายไป
เรียกวา ดับ
การเกิดทางเนือ้ หนังรางกาย
เรียกวา ชาติ
การเกิดทางจิต เชน ตรัสรู
เรียกวา อุบตั ิ
การแตกดับทางเนือ้ หนังรางกาย แตจติ จุต(ิ เคลือ่ น)ไปสภู พใหม
เรียกวา ตาย(มรณะ)
การหยุดคิดทางจิต
เรียกวา นิรชุ ฌ
การดับกิเลสทางจิต
เรียกวา นิโรธ
จิต

๑๗

จิต คือ ตน
เนือ่ งจาก สามัญสัตวโลกไมไดรบั การอบรมศึกษา ทำ
ใหจิตรูจักอารมณผิดจากความเปนจริง(อวิชชา) ดังนั้นเมื่อ
มีอารมณมากระทบ ก็เกิดความพอใจยินดีในอารมณ (ตัณ
หา)และยึดติดคิดหวังจะเอามาครอบครองไว(อุปาทาน)
ดวยอำนาจอวิชชา-ตัณหา-อุปาทานดังกลาวนี้ เปนเหตุ
ใหจิตจมติดอยูในโลก(อารมณและอาการของจิตที่เนื่องดวย
อารมณ) โดยไมรูจักตนเอง(จิต) ซึ่งยืนตัวเปนประธานอยู
ดวยทุกขณะ และไมรูจักตนเองวา มีสภาพเดิมอันประภัส
สรผองใส ทำใหกลับไปยึดเอาอารมณทงั้ หลายซึง่ เปนของ
ภายนอกเขามา ดวยความสำคัญผิดวา อารมณมสี ภาพเทีย่ ง
แทถาวร และยึดวา อารมณ เปน อัตตาตัวตนของตนเอง.
ซึง่ โดยแทจริงแลว
ตนเอง ก็คอื ธาตุรู หรือ จิต เปน อัตตา ตัวตน
สวนอารมณ นั้น ไมใชตัวตน เปน อนัตตา
มีพระบาลีในบัณฑิตวรรคแหงพระธรรมบท กลาวไวชดั เจนวา

“ปริโยท เปยฺย อตฺตานํ, จิตตฺ กิเลเสหิ ปณฺฑโิ ต แปลวา
บัณฑิตพึงชำระตนคือจิต ใหบริสทุ ธิ์ ปราศจากกิเลส”
ซึง่ แสดงชัดเจนวา ตน คือ จิต และ จิต ก็คอื ตน
อยางไมมีปญหา.
จิต

๑๘

อารมณเปนสภาพธรรมที่จิตหลงยึดเปนตนเอง
อารมณเปนสภาพธรรมที่จิตหลงยึดถือเอาเขามาเปน
สมบัติของตนเอง ดวยความสำคัญผิด เพราะความจริงนั้น
อารมณเปนเพียงเงา และความรูสึกที่มีตอวัตถุ หรือสิ่งที่
อาศัยวัตถุเกิดขึน้ ทัง้ นัน้ ลวนแลวแตเกิดจากการประชุมปรุง
แตงของธาตุดนิ น้ำ ลม ไฟ รวม ๔ ธาตุทงั้ สิน้ ซึง่ ไมสามารถ
ดำรงอยูในสภาพเดิมไดตลอดไป ตองเสื่อมสลายแตกดับ
ไปเปนธรรมดาทุกอารมณ.
อารมณดงั กลาวนี้ คือ รูป เสียง กลิน่ รส ความสัมผัส
ทางกาย รวม ๕ ทาง ซึง่ จะเขาสจู ติ ทาง ตา หู จมูก ลิน้ กาย
เรียงคูกันตามลำดับ.
เมือ่ จิตรับรอู ารมณทงั้ ๕ ดังกลาวแลว ก็จดจำอารมณ
นั้นๆไว แลวก็นึกนอมขึ้นมารับรูอีก โดยไมตองอาศัยอา
รมณทงั้ ๕ อีกก็ได เปนอารมณทเี่ กิดจากความนึกคิดทีเ่ ก็บ
ไวทางใจอีกทางหนึง่ (คือธรรมารมณ) รวมเปน ๖ ทาง.
อารมณทงั้ ๖ ดังกลาว คือ รูป เสียง กลิน่ รส ความ
สัมผัสทางกาย ความนึกคิดทางใจ จะผลัดเปลี่ยนหมุน
เวียนเขาไปสูจิตทีละอารมณตลอดเวลาที่ตื่นนอน รวมทั้ง
ในขณะนอนฝนดวย สุดแลวแตวาจะเปนอารมณชนิดใด
ครั้งละเพียงอารมณเดียวเทานั้น.
จิต
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เมื่ออารมณดังกลาวนี้ปรากฏขึ้นเมื่อใด จิตก็จะแลน
ออกไปรับรูอารมณตามชองทางที่เขามา กลายเปนจิตผสม
กับอารมณเมื่อนั้น ทำใหเกิดความฟุงซานหวั่นไหว.
ครั้นอารมณดังกลาวนี้ดับไป ความรูสึกฟุงซานหวั่น
ไหว ก็ยอมสงบลงชั่วขณะ จิตก็จะดิ้นรนแสวงหาอารมณ
อันอื่นเพื่อจะไดรับรูตอไปอีก สุดแตวาจะไดอารมณที่พอ
ใจมาทางใด เมื่อรับรูอารมณใหมก็เกิดความรูสึกฟุงซาน
หวั่นไหวในลักษณะใหมดวย.
อารมณเหลานี้ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเขามาปรุง
แตงจิตตลอดเวลาโดยไมมีที่สิ้นสุด ทั้งนี้เปนเพราะจิตไม
รูจักอารมณตามความเปนจริง จึงหลงยึดเอาอารมณซึ่ง
ไมเที่ยงไว โดยเขาใจผิดวาเที่ยงและมีแกนสาร เนื่องจาก
ไมรูจักตนเองที่แทจริง.

จิตผสมกับอารมณ
จิตเมือ่ ผสมกับอารมณ แบงเปนจิต ๓ จำพวกคือ
๑.กามาพจรจิต เกิดขึน้ จากจิตทองเทีย่ วไปในอารมณทนี่ า รัก
นาปรารถนา โดยออกไปรับรทู าง ตา หู จมูก ลิน้ กายสัมผัส
รวม ๕ ทาง.
๒.รูปาพจรจิต เกิดขึ้นจากจิตปรารภถึง รูป เสียง กลิ่น รส
ความสัมผัสทางกาย เปนอารมณทางใจ(ธรรมารมณ)ที่
ปราศจากกาม เปนรูปฌาน (เพงรูปเปนอารมณ).
จิต
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๓.อรูปาพจรจิต เกิดขึน้ จากจิตทีเ่ พิกออกจากอารมณทางใจที่
ปราศจากกามดังกลาวขางตน เปน อรูปฌาน (เพงนามเปน
อารมณ).
จิตเมื่อผสมกับอารมณแลว ก็ยอมยึดถือไว และถูก
ครอบงำปรุงแตงใหหวัน่ ไหว แลวแสดงอาการยินดีบา ง ยิน
รายบาง มากบาง นอยบาง ตามชนิดของอารมณ ซึง่ เปนอา
การของจิตที่แสดงออกมาเนื่องดวยอารมณ.

อาการของจิตทีเ่ นือ่ งดวยอารมณ (นามขันธ ๔)
๑.เวทนา ความรรู สชาติแหงอารมณ จัดเปน ๓ ประเภทตามชนิด
ของอารมณทมี่ ากระทบ คือ
สุขเวทนา
อารมณทนี่ า รักใครนา ปรารถนา(อิฏฐารมณ)
ทุกขเวทนา อารมณทไี่ มนา พอใจ(อนิฏฐารมณ)
อทุกขมสุขเวทนาอารมณทปี่ รุงแตงจิตใหมอี ารมณเฉยๆ(มัชฌัตตารมณ)

๒.สัญญา ความจดจำอารมณ แบงเปน ๖ ประเภทตามชนิด
ของอารมณทมี่ ากระทบ คือ
รูป(รูปสัญญา) เสียง(สัททสัญญา) กลิน่ (คันธสัญญา) รส(รสสัญญา)
กายสัมผัส(โผฏฐัพพสัญญา)
ความนึกคิดทางใจ(ธัมมสัญญา)

๓.สังขาร ความนึกคิดถึงอารมณ จัดเปน ๓ ประเภทตามอำนาจ
กิเลสทีเ่ กิดขึน้ คือ คิดดี
เปน กุศลเจตสิก
คิดไมดี
เปน อกุศลเจตสิก
คิดไมใชดไี มใชชวั่ เปน อัญญสมานาเจตสิก
จิต
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๔.วิญญาณ ความรับรอู ารมณทเี่ ขามากระทบ แบงเปน ๖ ชอง
ทาง ตามชองทางทีร่ บั รอู ารมณ คือ
จักขุวญ
ิ ญาณ รับรอู ารมณ ทางตา
โสตวิญญาณ รับรอู ารมณ ทางหู
ฆานวิญญาณ รับรอู ารมณ ทางจมูก
ชิวหาวิญญาณ รับรอู ารมณ ทางลิน้
กายวิญญาณ รับรอู ารมณ ทางกาย
มโนวิญญาณ รับรอู ารมณ ทางใจ

....เหลานี้

จิตผรู ชู นั้ “พุทโธ”ทรงเปนผปู ฏิเสธวา อารมณและ
อาการของจิตทีเ่ นือ่ งดวยอารมณเปนอนัตตา (ไมใชตวั ตน) คือ
๑.อารมณตา งๆอันไดแก รูป เสียง กลิน่ รส ความสัมผัสทางกาย
รวม ๕ ประการเหลานีน้ นั้ จัดเปน รูปขันธ...วาเปนอนัตตา
๒.จิตแสดงอาการยึดถือครอบครองอารมณไว ดวยความเขาใจ
ผิดวาเปนสิง่ ทีเ่ ทีย่ งแทถาวร ๔ ประการ คือ เวทนา สัญญา สัง
ขาร วิญญาณ ซึง่ จัดเปนนามขันธ ๔...วาเปนอนัตตาเชนเดียวกัน
รูปขันธ ๑ และ นามขันธ ๔ เรียกรวมกันวาเปน ขันธ
๕ หรือเรียกวา รูปนาม ก็ได เมือ่ ยังไมมอี ารมณมากระทบจิต
ขันธ ๕ หรือ รูปนาม ก็ยงั ใมเกิดขึน้ เราเรียกจิตขณะนีว้ า จิต
ตกภวังค คือ ยังไมไดขึ้นสูวิถีที่จะรับอารมณ หรือเรียกวา
จิตประภัสสร ก็ได แตถาจิตขึ้นสูวิถีรับอารมณเมื่อใด ความ
ประภัสสรก็ยอ มหายไป ขันธ ๕ หรือ รูปนาม ก็เกิดขึน้ .
จิต
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มีพุทธพจนในอนัตตลักขณสูตร ซึ่งทรงโปรดพระปญจวัค
คียเ กีย่ วกับขันธ ๕ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ดังนี้
รูปํ ภิกขฺ เว อนตฺตา แปลวา ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย รูปไมใชตวั ตน
ทรงใชเหตุผลอธิบายวา ถารูปใชตวั ตนแลว รูปก็ยอ ม
ไมเปนไปเพื่อความเจ็บไขไดปวย สัตวยอมหวังในรูปได
วา ขอรูปจงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย แต
เพราะสัตวไมอาจหวังในรูปได รูปจึงไมใชตัวตน.
และในทำนองเดียวกัน ทรงตรัสถึง เวทนา สัญญา สัง
ขาร วิญญาณ ซึ่งเปนอาการของจิตที่เกิดขึ้นเมื่อมีอารมณ
มากระทบวา ก็ไมใชตวั ตน และทรงสรุปวา
“เนตํ มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ,เอวเมตํ ยถาภูตํ
สมฺมปฺปฺญาย ทฏฐพฺพํ แปลวา บุคคลพึงเห็นสิ่งนั้น
(ขันธ ๕) วานัน่ ไมใชเรา เราไมเปนนัน่ เปนนี่ นัน่ ไมใชตน
ของเรา ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง ดังนี้”.
ในตอนทายพระสูตรตรัสวา “จิตของพระปญจวัคคีย
ไดหลุดพนจากอาสวะกิเลส อันเปนเหตุยึดถือในขันธ ๕”
ซึง่ แสดงวา จิตเปนผปู ฏิเสธรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ วานัน่ ไมใชสภาพเดิมของจิต แตเพราะถูกอารมณ
ปรุงแตงทำใหเสียสภาพเดิมไป.
จิต
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จิตกับรางกาย
เนือ่ งจากจิตเปนสภาพธรรมทีไ่ มมรี ปู ราง(อสีรรี )ํ จึง
ไมสามารถติดตอรับรอู ารมณใดๆไดโดยตรง เมือ่ เขาไปถือ
กำเนิดในภพภูมใิ ดก็ตาม จะตองสรางรูปรางกายไวใชอาศัย
(ภพ)สำหรับติดตอกับอารมณอีกทอดหนึ่ง.
สำหรับมนุษยนนั้ จิตจะตองสรางรางกายขึน้ สำหรับ
อาศัย โดยเขาครอบครองหยดน้ำของบิดามารดาที่ผสมกัน
แลว จนกระทั่งหยดน้ำแหงงวดเขาตามลำดับ เรียกตามภา
ษาบาลีวา กลละ, อัมพุชะ, คณเปสิ, ปญจะสาขา ซึง่ แยกเปน
หัว๑, มือ๒, เทา๒ รวม ๕ กิง่ ในทีส่ ดุ จัดวาเปนรูปทารก
ไดแลว แตยงั ตองรอเวลาเจริญเติบโตในครรภมารดาอีก ๘๙ เดือน จึงจะคลอดออกมาสูโลกภายนอก.
รูปรางกายมนุษยทคี่ ลอดออกมานี้ ประกอบดวยธาตุ
ดิน,น้ำ,ลม,ไฟ (มหาภูตรูป ๔) เนือ่ งจากมหาภูตรูป ๔ มีธาตุ
ไฟประกอบอยูดวย ดังนั้น รูปรางกายจึงถูกธาตุไฟเผาให
เปลี่ยนแปรสภาพไปตามกาลเวลาที่ลวงไปตลอดเวลา เมื่อ
จิตเขาครอบครองและยึดถือไว ตั้งแตเปนกลละอยู,อยาง
เหนียวแนน เกิดความเพลิดเพลินยินดี และเขาใจผิดวาสิ่ง
สกปรกโสโครกรอบตัวนั้นอบอุนนารัก และเปนตัวของ
ตนเอง เพราะลืมสภาพที่แทจริงของตนเองเสียแลว.
เพราะฉะนัน้ เมือ่ คลอดและเติบโตขึน้ ก็ถอื เอารูปราง
กายวาเปนตัวของตนเอง เมือ่ รูปรางกายปวย ก็ทกึ ทักวาเรา
จิต
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ปวย เมือ่ รูปรางกายแกเฒาลง ก็ทกึ ทักวาเราแกเฒา หรือเมือ่
รูปรางกายกำลังจะตาย ก็ทึกทักเอาวาเรากำลังจะตาย.
ทัง้ ๆทีเ่ ราไมไดปว ย ไมไดแกเฒา ไมไดตายและไมได
เปนอะไรทั้งนั้น รวมทั้งไมใชผูชาย ไมใชผูหญิง แตเปน
เพียงผเู ขามาอาศัย“ร”ู อยใู นรูปรางกายทีป่ ว ย แกเฒา และ
กำลังจะตายลงเทานั้น.
จิตมีความรักใครหวงแหนและเพลิดเพลินตอสิง่ ทีร่ า ง
กายรายงานถึงมากที่สุด โดยมอบหนาที่การรับรูอารมณ
ทางตา หู จมูก ลิ้น และรางกายทุกสวนสำหรับสัมผัสกับ
อารมณทงั้ หมด ไมวา รางกายจะรายงานรสชาติทสี่ มั ผัสกับ
อารมณวาเปรี้ยวหวานมันเค็มอยางไรก็ตาม ก็ยกรางกาย
ทั้งชุดใหแสดงบทบาทกับอารมณไปตามความรูสึกที่เกิด
ขึ้นดวย แลวก็สงรายงานความรูสึกจากการสัมผัสกันของ
รางกายกับอารมณใหจิตทราบอีกทอดหนึ่ง.
ดังนัน้ จิตจึงพลอยเห็นดีเห็นงามและหลงใหลกับการ
รายงานของรางกายทุกครัง้ ทัง้ ๆทีร่ ายงานตรงขามกับความ
เปนจริง ถึงขนาดที่กลาวไดวา:
“ทีไ่ หนมีราคะ-ทีน่ นั่ ก็มรี าคา, ทีไ่ หนมีราคา-ทีน่ นั่ ก็มรี าคะ”

รางกายเปนเพียงที่อาศัยของจิต(ภพ)ชั่วระยะหนึ่ง
มีพทุ ธพจนจากพระธรรมบท ตรัสเกีย่ วกับเรือ่ งนีว้ า
จิต
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“เอถ ปสฺสถิมํ โลกํ จิตตฺ ํ ราชรถูปมํ, ยตฺถพาลา วิสที นฺติ
นตฺถิ สงฺโค วิชานตํ แปลวา พวกเธอทัง้ หลาย จงดูโลก (ราง
กาย) อันวิจิตรดุจราชรถที่คนเขลาหมกมุนอยู แตผูรูหา
ของไม”.
การทีส่ ามัญชนยึดถือเอารูปรางกายเปนหลักและพากัน
สมมุติเรียกวา เปนคน-เปนสัตวนั้น เพราะคิดวามองเห็น
และสัมผัสได ใชเปนสื่อกระทบอารมณไดเปนอยางดี.
แตพระพุทธองคทรงเห็นสัจธรรมขอนีแ้ ลววา รูปราง
กายทั้งหลายนั้นเปนแตเพียง ที่อาศัยของจิต(ภพ) ชั่วระยะ
หนึ่ งเทานั้น ไมสามารถดำรงอยูในสภาพหนึ่งสภาพใด
อยางเที่ยงแทถาวรได พอสิ้นอายุขัย ก็ตองแตกแยกและ
สลายตัวสิ้นสภาพสุดทายไปเปนธรรมดาเหมือนกันทุกคน
จึงไมสามารถนับเอารูปรางกายเปนหลักได.
แตทรงเห็นชัดเจนวาในขณะทีร่ ปู รางกายแตกออกนัน้
จิตที่อาศัยอยูในรูปรางกาย เปนสภาพธรรมที่เคลื่อนออก
(จุติ)ไปสรางรูปรางกายใหมสำหรับอาศัยตอไปอีกตาม
ลำดับ ไมมีที่สิ้นสุดตลอดเวลาที่เวียนวายอยูในสังสารจักร
แตสามารถฝกฝนจิตหรือปฏิบตั จิ นจิตไดรบั มรรคผลได ดัง
นั้น จึงทรงนับเอาจิตเปนหลัก.
รางกาย กับ จิต จึงเปนคนละอยางกัน แตอาศัยซึง่ กัน
และกัน กลมเกลียวเสมือนเปนอยางเดียวกัน.
จิต
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จิตกับวิญญาณ (ธาตุรกู บั การรับรอู ารมณ)
เนือ่ งจากจิตสามัญชน คนุ เคยกับอารมณทงั้ หลายมา
เปนเวลาชานานแลว ดังนัน้ เมือ่ มีอารมณมากระทบ ก็ยอ ม
รับรแู ละยึดถืออารมณนนั้ ๆไวเสมอไป จึงเกิดวิญญาณ ๖ขึน้
แตจติ พระอริยะนัน้ ไดรบั การอบรมใหปลอยวางอา
รมณทงั้ หลายทีเ่ ขามากระทบเสีย วิญญาณ ๖ จึงดับหมดสิน้
เหลืออยูแตจิตบริสุทธิ์ นิ่ง สงบอยูเทานั้น.
การรขู องพระอริยะนีเ้ ปนเพียง
“รสู กั แตวา ร”ู ( ญาณมตฺตาย )
“ระลึกก็สกั แตวา ระลึก” ( ปฏิสสฺ ติมตฺตาย ) เทานัน้
ไมมีตัณหาและมิจฉาทิฏฐิปรุงแตงอยูดวย ดังพระบาลีวา:
“วิญ
ฺ าณสฺส นิโรเธน ตณฺหกฺขย วิมตุ ตฺ โิ น ปชฺโชตสฺ
เสว วิญ
ฺ าณํ วิโมกฺโข เจตโส อหุ แปลวา
จิตพระขีณาสพพนจากวิญญาณปรุงแตง เพราะหลุด
พนจากตัณหาได เหมือนเปลวไฟที่แลบดับ เนื่องจากวิญ
ญาณดับหมดสิ้น”.
จิตพระอริยะนัน้ บริสทุ ธิ,์ ไมไดดบั การรับรอู ารมณ
เทานั้นที่ดับไปจากจิต.
สวนจิตสามัญชน มีตณ
ั หาและมิจฉาทิฏฐิ กำกับอยู
ดวย จึงดูเหมือนวาพลอยเกิดดับไปพรอมอารมณ และหลง
เขาใจผิดวาตัวเองเกิดดับ.
จิต

๒๗

ถาจิตไมเขาไปยึดถืออารมณ ก็ยอ มพนจากความตาย
ความตายเปนรูปแบบการเปลีย่ นแปรครัง้ สุดทายของ
รูปรางกาย หลังจากที่ไดประชุมปรุงแตงขึ้นมาแลว พระ
พุทธองคทรงหมายความถึง แตกแยกออกจากการประชุม
พรอมของธาตุดิน, ธาตุน้ำ, ธาตุลม, ธาตุไฟ, อากาศธาตุ
และวิญญาณธาตุ (จิต) แยกตัวออกไปผสมกับกลมุ ธาตุผสม
กลุมอื่นตอไปตามเหตุปจจัยขณะสิ้นใจ.
พูดใหชดั เจนขึน้ ก็คอื วิญญาณธาตุ(จิต) จุติ (เคลือ่ น)
ออกจากรูปรางกาย ซึง่ ไดปรวนแปร แตกแยกไป จนไมสา
มารถกลับคืนมาสูสภาพปรกติ,เทานั้น ไมไดดับตายหาย
สูญไปไหน.
โปรดดูคำจำกัดความของคำวา“ความตาย” ในสติปฏ
ฐานสูตรซึง่ วาไวดงั นี้ คือ ความจุต,ิ ความเคลือ่ นไป,ความแตก
ทำลาย,ความหายไป,มฤตยู,ความตาย,ความทำกาละ,ความแตก
แหงขันธ, ความทิง้ ซากศพไว, ความขาดไปแหงชีวติ นิ ทรีย ซึง่
เปนเรื่องที่จิตแยกออกจากรูปรางกายนี้ทั้งสิ้น.
เราจะเห็นไดวา จิตไมใชสภาพธรรมทีต่ าย แตไดเขา
มายึดถือและปฏิสนธิรวมอยูกับรางกายซึ่งจะตองตายตาม
อายุขยั เมือ่ รางกายถึงเวลาแตกตายลง ก็เขาใจวาตนพลอย
ตายไปตามรางกายดวย ทั้งๆที่ตัวเองไมไดตายเลย.
จิต

๒๘

สิง่ ทีเ่ กิด, แก, เจ็บ, ตาย คือ รูปรางกาย ซึง่ เปนสังขาร
ธรรมที่ประชุมพรอมกันขึ้นมา,ฝายรูปธรรม เรียกวา มหา
ภูตรูป ๔.
ดวยเหตุนี้ ความตายจึงมีขึ้นแกผูที่หลงผิดยึดเอารูป
รางกายซึ่งเปนสังขารธรรม, วาเปนอัตตาตัวตนของตนเอง
เขา กลาวคือ เมื่อรูปรางกายแก ก็วาเราแก, เมื่อรูปรางกาย
เจ็บไข ก็วาเราเจ็บไข และเมื่อรูปรางกายตาย ก็วาเราตาย
ทัง้ ๆทีต่ วั เราจริงๆไมเคยเกิด,ไมเคยแก,ไมเคยเจ็บไข และไม
เคยตายมาเลย ไมวาตั้งแตครั้งไหนๆก็ตาม.
เพราะฉะนัน้ ถาจิตไมเขาไปยึดถืออารมณ ก็ยอ มพน
จากความตายเมือ่ นัน้ นับเปนการพนทุกขในพระพุทธศาส
นานี้.
ดังพุทธพจนทไี่ ดตรัสกับโมฆราชมาณพ ตอไปนีค้ อื

“สุญ
ฺ โต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต, อตฺตา
นุทฏิ ฐ ึ อูหจฺจ เอวํ มจฺจตุ ตฺ โรสิยา, เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ มจฺจุ
ราชา น ปสฺสติ แปลวา ดูกอ นโมฆราช ทานจงตัง้ สติพจิ าร
ณาโลก (รางกาย) วาเปนของวาง โดยถอนอัตตานุทฏิ ฐิออก
ไปเสีย, ดวยการพิจารณาโลก ดังนี้ พระยามัจจุราช ก็จะแล
ไมเห็นทาน และทานก็จะพนจากความตาย”.

จิต

๒๙

จิต ตน ธรรม เรา คือ สิง่ เดียวกัน
มีเรือ่ งบรรยายในมหาปรินพิ พานสูตร ตอนหนึง่ วา

ครัง้ หนึง่ ขณะทีพ่ ระอานนทไดเขากราบทูลถามพระ
อาการประชวรของพระพุทธองควาทรงเปนอยางไรบาง
นั้น พระพุทธองคไดตรัสตอบวา
“อานนท จิตของเราไดตงั้ อยู ณ ที่ อนิมติ ตเจโตสมาธิ
วิหาร ไมมีนิมิตหมายอื่นใดอยู, เราจึงหายปวยแลว เราไม
ไดปวย, แตที่ปวยนั้นเปนเรื่องของรางกาย
ดวยเหตุนแี้ หละอานนท เธอจงมีตนเปนเกาะ มีตน
เปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง หรือ มีธรรมเปนเกาะ มี
ธรรมเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง ดังนี้”.
พระพุทธองคทรงแสดงชัดเจนวา จิต ตน ธรรม เรา
คือสิง่ เดียวกัน สวนรูปรางกายนัน้ ไมใชเรา แตเปนทีอ่ าศัย
ของเราเทานั้น.
คำวา “อนิมติ ตเจโตสมาธิวหิ าร” นัน้ หมายถึง จิตที่
ไดรับการฝกฝนใหสลัดอารมณทุกชนิดออกไปอยางหมด
จดสิ้นเชิง ดวยความชำนาญคลองแคลว โดยการฝกฝนปฏิ
บัติ“สัมมาสมาธิ” ในสติปฏฐาน ๔ ซึ่งจัดเปนจิตชั้นพุทโธ
ดังนัน้ จึงตรัสวา จิต ตน ธรรม เรา คือสิง่ เดียวกัน.
จิต

๓๐

พระพุทธองคทรงสอนพระวักกลิวา จิตคือเรา
พระวักกลิ เปนพระภิกษุรปู หนึง่ ทีเ่ ขาใจผิดวา รูป
รางกายคือเรา จึงไดตามเสด็จพระพุทธองคอยางใกลชิด
ดวยความกระหยิ่มยิ้มยองวาไดเขาใกลชิด และเขาถึงพระ
พุทธเจาแลว ซึ่งพระพุทธองคก็ทรงทราบความในใจของ
พระวักกลิเรื่องนี้อยู เมื่อไดโอกาสจึงตรัสวา
“วักกลิ เธอสำคัญมัน่ หมายเอารูปรางกายซึง่ เปนสิง่
ปฏิกูลเนาเปอยไดของเรา วาเปนเรา และ กระหยิ่มยิ้มยอง
วาไดอยกู บั เรา ใกลเรา ถึงเรา คนตาบอดมืดมิดเชนเธอ ไม
ตองพูดถึงการเดินตามหลังก็ได ตอใหจับชายจีวรของเรา
ไวอกี ดวย ก็ไมเห็นเรา ไมรจู กั เรา ไมถงึ เรา ไมใกลเรา แต
ตางกันอยางฟากับดินทีเดียว ทางตั้งแตที่นี้ไปถึงเขาจักร
วาลที่วาไกลนั้น ก็ยังนับวาใกลกวา แตเธอกับเราหางกัน
ไกลยิ่งกวานั้น เปนแสนไกลลานไกลทีเดียว
วักกลิ เมือ่ เธอตองการจะเห็นเรา ใกลเรา ถึงเรา เรา
ก็จะบอกทางให” แลวพระองคกต็ รัสวา
“โย ธมฺมํ ปสฺสติ โสมํ ปสฺสติ แปลวา
ผใู ดเห็นธรรม ผนู นั้ เห็นเรา”
แสดงวา จิต คือ ธรรม คือ เรา
สวนรูปรางกาย ไมใชเรา แต เปนที่อาศัยของเรา เทานั้น.
จิต

๓๑

กายมี ๓ ชัน้
คติธรรมทางพระพุทธศาสนากลาวไววา ในอัตภาพ
รางกายของคนและสัตวที่เกิดขึ้นในโลกนี้ มีกายซอนกัน
อยู ๓ ชั้น คือ กายธรรม (จิต) ๑, กายทิพย (นามกาย) ๑,
กายเนือ้ (รูปกาย) ๑.

กายธรรม (จิต) ๑
เปนกายชัน้ ในสุดของมนุษยและสัตวทงั้ หลาย ทีม่ อี ยู
เปนอยู และดำรงไวซงึ่ “ความร”ู ของตนเองตลอดทุกกาล
สมัย โดยมิไดเกิดจากเหตุปจจัยทำใหมีใหเปนเลย แลเห็น
ดวยตาเนือ้ ไมได ความรขู องคน ก็รอู ยางคน, ความรขู อง
สัตว ก็รูอยางสัตว, ความรูของพระพรหม ก็รูอยางพระ
พรหม ตางกันเปนพวกๆไป.
มีปรากฏในอัคคัญสูตรวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คำวา
กายธรรมก็ด,ี กายพรหมก็ดี ลวนแลวแตเปนชือ่ ของตถาคต
ทั้งสิ้น” ไมเคยเกิดไมเคยดับตายหายสูญไปไหนเลย.
กายธรรมนี้ เมือ่ ไดเขามาอยใู นโลก คือ เปนคน หรือ
เปนสัตวกด็ ี ก็เปนประธานของสังขารธรรมทัง้ หลาย และมี
คุณภาพปราดเปรียววองไวในการเคลือ่ นตัวไปรับรอู ารมณ
ไดอยางรวดเร็วทีส่ ดุ ไมมวี ตั ถุทบึ อยางใดขวางกัน้ ไวไดเลย
และอยูเหนือการเกิดการตายของสังขารธรรมอยางสิ้นเชิง
นั่นก็คือ กายธรรมเปนอมตธรรม.
กายทิพย

๓๒

กายทิพย ๑
กายทิพย ( หรือนามกาย หรือนามรูป หรือทิพยกาย
หรือโอปปาติกะ หรืออทิสสมานกาย ) มองไมเห็นดวยตา
เนื้อ เปนกายละเอียดที่หอหุมกายธรรมไว.
กายทิพย เปนกายทีเ่ กิดจากจิตยึดถือความนึกคิดถึง
อารมณไว ดังนั้น จึงสามารถเคลื่อนไหวออกจากความ
รสู กึ นึกคิดเรือ่ งหนึง่ ไปยังอีกเรือ่ งหนึง่ ไดอยางปราดเปรียว
เหมือนกายธรรม และเปลีย่ นคุณภาพเปนผองใสบาง, เศรา
หมองบางตามความคิดปรุงแตงใหเปนไป ไมไดดับตาย
หายสูญไปไหน ตลอดเวลาทีเ่ วียนวายอยใู นสังสารจักร แต
ถาปฏิบัติมรรคมีองค ๘ จนแยกเรื่องที่นึกคิดออกไปได
อยางสิ้นเชิง จนบรรลุอรหัตตผลแลว กายทิพยจึงแตกตาย
สนิท ดังนัน้ เมือ่ รูปกายเนือ้ แตกตาย ก็จะไมมกี ายทิพย จุต-ิ
ปฏิสนธิ ตอไปอีกเลย.

กายเนือ้ ๑
กายเนือ้ หรือรูปกายเปนกายหยาบ ประกอบดวยธาตุ
ดิน น้ำ ลม ไฟ เกิดจากบิดา-มารดา เติบโตดวยขาวสุก ขนม
สด มีทวาร ๕ แหงสำหรับรับรอู ารมณภายนอก คือ ทางตา
หู จมูก ลิน้ และกายสัมผัส มีอายุยนื เพียงชาติเดียว สัน้ บาง,
ยาวบาง แตไมเกิน ๑๐๐ ปเปนสวนใหญ แลวก็ตาย.
กายทิพย

๓๓

กายเนื้อ สามารถแลเห็นไดดวยตา เปนกายชั้นนอก
ที่สุดของคนและสัตวทั้งหลาย.
สรุป : ในอัตภาพรางกายของทัง้ มนุษยและสัตวทงั้ หลาย
มีจิตหรือกายธรรมเปนประธาน ซอนอยูภายในกายทิพย
และกายทิพยก็ซอนอยูภายในกายเนื้อ รวมเปน ๓ ชั้นดวย
กัน กายทั้ง ๓ ชั้นนี้ มีความเปนอยูเกี่ยวเนื่องและเปนเหตุ
เปนผลซึ่งกันและกันตลอดเวลา.
คำวา เกิด-ตาย หมายถึง
การเกิดและการตายของรูปกายเนือ้ เทานัน้ .
คำวา จุต-ิ ปฏิสนธิ หมายถึง
การเคลือ่ นออก และการหยัง่ ลงเกิดของกายทิพย
ซึง่ เปนการอุบตั ขิ นึ้ ทางจิตโดยเฉพาะ
กายทิพยไมไดเกิด-ตายตามกายเนือ้ ไปดวย.

กายทิพย หรือ นามกาย
กายทิพย บางทีกเ็ รียก อทิสสมานกาย (กายทีม่ องไม
เห็นดวยตา) จัดเปนกายละเอียดที่ซอนอยูภายในกายเนื้อ
ของคนและสัตวทุกรูปนาม มีอวัยวะใหญนอยครบถวน
และมีอนิ ทรียไ มบกพรอง แตไมอาจแลเห็นดวยตาได ในคัม
ภีรพระอภิธรรมเรียกวา นามกาย อันไดแก เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ รวม ๔ ประการ.
กายทิพย

๓๔

กายทิพย เปนกายที่เกิดจากจิตยึดถือความนึกคิดถึง
อารมณไว มีความวองไวปราดเปรียวเชนเดียวกับจิต คือ
สามารถเคลื่อนผานทะลุวัตถุแทงทึบหนาๆที่อยูไกลๆอยาง
ไมมีขีดจำกัด เพื่อออกไปรับรูอารมณตางๆภายนอกกาย
เนื้อไดโดยสะดวก และไมเสียเวลาแมแตเพียงวินาทีเดียว
เพียงแตนึกนอมเทานั้นก็สำเร็จประโยชนไดภายในลัดนิ้ว
มือเดียวเทานั้น.
เมือ่ กายเนือ้ ซึง่ มีกายทิพยซอ นอย,ู ตายลง กายทิพยก็
ตองจุติ(เคลื่อนออกไป) โดยจิตจะยึดอารมณที่ประทับใจที่
ิ ญาณ หยัง่ ลงสคู รรภมารดาที่
ทำไวในอดีต เปนปฏิสนธิวญ
มีเหตุปจ จัยพรอม คือ มีประจำเดือน และอยรู ว มกับบิดาพอ
ดี สรางกายเนื้อชุดใหม ตามกำลังของกรรมที่ทำไว ซึ่งจะ
ไดใชเปนสื่อสำหรับรับรูอารมณในภพชาติตอไปอีก.
ในระหวางที่ปฏิสนธิวิญญาณ หยั่งลงสูครรภมารดา
จนกระทั่ ง คลอดออกมาได ๔๕ วั น นั้ น กายทิ พ ย ยั ง ไม
สามารถใชสอยรางกายเนื้อ ใหรับรูอารมณได กายทิพยจะ
ทำหนาที่คุมครองปกปกษรักษาใหเจริญเติบโต จากนั้นจึง
คอยฝกบังคับรางกายทารกใหรูจักวิธีรับรูอารมณ โดยเริ่ม
ฝกตัง้ แตใหรจู กั นึกคิด เหมือนดังทีเ่ คยบังคับรางกายเนือ้ ชุด
เกาทีต่ ายไปแลว ใหรบั อารมณไดเหมือนในชาติทแี่ ลว, เชน
เดียวกัน.
กายทิพย

๓๕

เหตุที่ทำใหกายทิพยเกิดตอไปอีก
เนือ่ งจากกายทิพยเกิดจาก“จิต”พอใจและเขาไปยึด
ถือความรสู กึ ทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งดวยอารมณไว ดังนัน้ ถาจิตยังคง
มีความพอใจเขาไปยึดถืออารมณไวตราบใด ก็จะสรางกาย
ทิพยใหมีอายุยืนยาวไดตราบนั้น กายทิพยจึงมีอายุยืนยาว
ตลอดเวลาที่เวียนวายอยูในสังสารจักรนี้.
แตถา ผใู ดปฏิบตั มิ รรคมีองค ๘ อันมี สัมมาสมาธิ
เปนบาทฐานแลว ยอมสรางพลังจิตในการปลอยวางความ
ยึดมั่นถือมั่นในอารมณทั้งหลายออกไปได ดังนั้น จึงสา
มารถสกัดกั้นความปราดเปรียวของกายทิพยใหออนกำลัง
ลงได.
ถาปฏิบตั มิ รรคมีองค ๘ ถึงขัน้ บรรลุอรหัตตผลแลว
กายทิพยจะตายทันที คงเหลือแต จิตบริสทุ ธิ์ ทีเ่ รียกวา กาย
ธรรม อันเปนแหลงกำเนิดของคุณธรรมความดีทั้งหลาย
ซึ่งเปนพุทธภาวะที่สงบ สวาง สะอาด รมเย็นเปนสุข.
จิตบริสทุ ธิช์ นั้ พุทโธนี้ จะหลุดพนจากการครอบงำ
ของอารมณทั้งหลาย ไมปรุงแตงใหเกิดกายทิพย ซึ่งเปน
เหตุใหสรางภพสรางชาติใหมอีกตอไป.

กายทิพย

๓๖

การทำงานของกายทิพยเมื่อนอนฝน
ผทู นี่ อนแตไมฝน นัน้ กายทิพยยงั ไมไดทำงาน คือยัง
ไม ไ ด นำเอาอารมณ ที่ เ คยรู เ คยเห็ น และจดจำไว อ อกมา
แสดงใหปรากฏอีกครัง้ หนึง่ เทานัน้ แตถา จิตรวมกับอารมณ
ที่จดจำไว ก็จะสรางเปนกายทิพยขึ้น แลวจะทำใหเกิดฝน
ขึ้นมาทันที.
ผฝู น จะรสู กึ วาตนเองแสดงการรเู ห็นสิง่ ตางๆเหมือน
จริงทุกประการ และเคลือ่ นไหวตัวไดอยางคลองแคลวรวด
เร็วมากโดยไมรวู า ตนเองกำลังฝน หรือตนเองเปนเพียงกาย
ทิพยเทานัน้ เพราะกายทิพยทกี่ ำลังปรากฏ จะมีรปู รางหนา
ตาและนิสัยใจคอเหมือนผูฝนทุกประการ แตไมไดรวมอยู
กับกายเนื้อซึ่งกำลังหลับอยู ดังนั้นจึงอยูในโลกของอทิสส
มานกาย ซึ่งไมอาจแลเห็นดวยตาเนื้อได ผูฝนจึงอาจติดตอ
กับบุคคลที่มีกายทิพยดวยกันในบางครั้งไดเหมือนกัน.
เมือ่ ขณะทีก่ ายทิพยวางกายเนือ้ ออกไปอยกู บั อารมณ
ทีเ่ คยรเู ห็นมาในอดีต ไมวา จะออกไปไกลสักเพียงใดก็ตาม
จะมีสายโยงใยแหงชีวิต(คือความจำไดและความยึดถือกาย
เนือ้ ) คอยเชือ่ มโยงกายเนือ้ กับกายทิพยไวดว ยกันเสมอ ใน
ระหวางนี้ ถามีสงิ่ ใดมากระทบกระเทือนกายเนือ้ ของผฝู น
ก็จะกระเทือนถึงกายทิพย และดึงใหถอยคืนสกู ายเนือ้ ทันที
กายทิพย

๓๗

ผูฝนก็จะหยุดฝน และตื่นขึ้นทำงานรับรูอารมณทาง ตา หู
จมูก ลิ้น และกายสัมผัสทางกายเนื้อตามเดิม.
สายโยงใยแหงชีวติ นีถ้ า ขาดออกจากกันในขณะทีก่ าย
ทิพยแยกออกไปจากกายเนื้อเพราะนอนฝน หรือเพราะราง
กายเนือ้ แตกทำลายก็ตาม กายทิพยจะไมหวนกลับเขาสกู าย
เนือ้ อีก บุคคลผนู นั้ จะตายทันที สวนกายทิพย ก็จะทำหนา
ที่ จุติและปฏิสนธิไปสูภพชาติใหมตาม “กรรม” ของตน
ตอไป.

ความสัมพันธระหวาง กายเนือ้ กับ กายทิพย
กายเนือ้ และกายทิพยจะทำงานเปนเหตุเปนผลสัมพันธ
กันเสมอ กลาวโดยหลักแหงกรรมแลว กายทิพยเปนผคู ดิ
และตัง้ เจตนา สัง่ ใหกายเนือ้ กระทำตอบตออารมณ โดยทาง
กายกับวาจา จึงทำใหเกิดเปนกรรม ครบทัง้ ๓ ทวาร คือ กาย
วาจา ใจ แลวสงผลใหกายทิพยผองใสหรือเศราหมองตาม
ชนิดของกรรมนั้นๆพรอมกันดวย,เสมอไป.
ถากรรมทีไ่ ดกระทำไปนัน้ เปนกุศล,มีประโยชนแกสงั
คม ก็จะทำใหกายทิพยผองใส สวยสดงดงาม และสงผล
กลับไปยังผิวพรรณหนาตาของรูปกายเนื้อ ใหสดชื่น แจม
ใสไปดวย.
กายทิพย

๓๘

แตถา กรรมทีไ่ ดกระทำไปนัน้ เปนอกุศล,มีโทษ ทำให
สังคมเดือดรอน ก็จะทำใหกายทิพยมดื มัว เศราหมอง และ
สงผลกลับไปยังผิวพรรณหนาตาของรูปกายเนื้อใหซูบซีด
เศราหมองหมดสงาราศีไปดวยเชนกัน.
สวนจะสวดสด งดงาม ผองใส หรือมืดมัว เศราหมอง
มากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับ เจตนา ความหนักเบา และ
ความพยายามของการกระทำกรรม,เปนสำคัญ ซึ่งทั้งหมด
นี้จะถูกบันทึกสั่งสมไวเปนกรรมติดอยูที่จิต ดังที่เรียกวา
กรรมภพ ตอไป.
กายทิพยฝา ยผองใส สวยสด งดงาม จัดเปนพวก สุคติ
ภูมิ ซึง่ ไดแก มนุษย, เทพ และพรหมทัง้ หลาย.
สวนกายทิพยฝา ยมืดมัว เศราหมอง จัดเปนพวก ทุคติ
ภูมิ ซึง่ ไดแก สัตวนรก, เปรต, อสุรกาย และสัตวเดรัจฉาน.
ซึง่ จะตองอยแู ยกกัน ในเมือ่ รูปรางกายเนือ้ ตายลงโดย
ไมมีทางหลีกเลี่ยง หรือ เปลี่ยนคติเปนอยางอื่นไดเลย.

ความคิด ก็คอื กายทิพย
ความคิดเปนอาการของจิตทีเ่ กิดขึน้ เมือ่
๑.จิตนึกคิดถึงอารมณที่จดจำไวเปนสัญญา
๒.จิตนึกคิดปรุงแตงตอไปหลังจากรับรอู ารมณภายนอกผาน
ตา หู จมูก ลิน้ กายแลว.
กายทิพย

๓๙

ดังนัน้ ความคิดจึงเกิดขึน้ ทุกครัง้ ทีม่ อี ารมณมากระทบ
ไมวาอารมณภายใน หรือภายนอกก็ตาม รวมเปน ๖ ทาง
ดวยกัน (รูป เสียง กลิน่ รส กายสัมผัส ความนึกคิดทางใจ).
เมือ่ ไดคดิ ใครครวญดีแลว ก็สรุปตัดสินใจ แสดงเปน
ความประพฤติทางกายกับวาจาครบทัง้ ๓ ทวารในทีส่ ดุ การ
สรุปตัดสินใจของจิตเชนนี้ เปนการตั้งเจตนา.
ซึง่ พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา:

“เจตนาหํ ภิกขฺ เว กมฺมํ วทามิ แปลวา ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย
เรากลาววา การตั้งเจตนาไวนี้คือกรรม”.
ซึง่ จะถูกบันทึกไวทจี่ ติ ตามความหนักเบาของการยึด
ถือเสมอ ไมวาจะจดจำไวไดหรือไมก็ตาม.
ทัง้ นีห้ มายความวา ถายังไมมอี ารมณใดๆ มากระทบ
จิต ความคิดก็ยงั ไมเกิดขึน้ แตถา มีอารมณมากระทบ ไมวา
จากภายในก็ดี ภายนอกก็ดี ความคิดก็จะเกิดขึ้น แลวปรุง
แตงครอบงำจิตใหเกิดความยินดียินรายตามมาดวย ดังนั้น
ความคิด จึงเปนเรื่องของโลก ที่ปรุงแตงใหโลกเปนไป
เหมือนกันทุกชีวิต, ทุกคน.
ถาเปนอารมณทนี่ า พอใจนารักใคร จิตก็คดิ ตอบโต
อารมณออกมาในรูปของความยินดี และอยากแสวงหาอา
รมณนั้นมาครอบครองไว.
กายทิพย

๔๐

แตถาเปนอารมณที่นาเกลียดนาชัง จิตก็คิดตอบโตอา
รมณออกมาในรูปของความยินรายและคิดผลักไสออกไป
ใหพน.
ทัง้ นีแ้ สดงวาในขณะทีต่ นื่ นอนอยรู วมทัง้ ในขณะทีน่ อน
ฝนดวยนัน้ จิตจะตองแสดงอาการยินดียนิ รายทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ ง
ดวยอารมณตลอดเวลา สับเปลีย่ นหมุนเวียน และตอบโตตอ
อารมณตลอดชีวิต,โดยไมมีที่สิ้นสุด.
เราเรียกจิตทีถ่ กู อารมณปรุงแตงใหเสียคุณภาพไปจาก
เดิมว า“จิตสังขาร”หรือ“ความคิด”หรือก็คือ“กายทิพย”
นัน่ เอง พระอภิธรรม เรียกวา “เจตสิก” (สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทีจ่ ติ ).
เนื่องจากความคิดเกิดขึ้นแกทุกคน,ไดตลอดเวลา อัน
เปนผลใหเกิดกรรมขึน้ โดยจะบันทึกไวทจี่ ติ ทุกอยาง ซึง่ จะ
ไมมีวันลบเลือนไปไดเลย จนกวาจะชดใชกรรมใหหมด
เรียบรอยเสียกอน.
> ดวยเหตุนี้ ทุกคนจึงไมอาจหลีกเลีย่ งผลของกรรมที่
ตนเองทำไดเลย ดังนัน้ ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู ควรจะไดบำ
เพ็ญจิตใจใหมีพลังเหนือกวาอารมณทั้งหลาย โดยสราง
พลังสติใหเกิดขึน้ ทีฐ่ านทีต่ งั้ สติอยางตอเนือ่ ง (คือปฏิบตั สิ ติ
ปฏฐาน ๔)จนชำนาญ เพื่อใหมีความสามารถในการปลอย
วางอารมณและอาการของจิตที่เนื่องดวยอารมณที่เกิดขึ้น
ไดโดยมิชักชา.
กายทิพย

๔๑

ธาตุในพระพุทธศาสนา
คำวา“ธาตุ” หมายถึงสิง่ ทีม่ อี ยเู ดิม หรือ สิง่ ทีเ่ ปนตน
เดิม เปนสภาพทีร่ กั ษาคุณสมบัตเิ ดิมของตนเองไวโดยไมมี
การเปลี่ยนแปรหรือเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลาที่ลวงไปๆ
หมายความวาเดิมมีคณ
ุ ภาพอยางไร ก็คงมีคณ
ุ ภาพอยางนัน้
อยเู สมอ เชน ธาตุดนิ ก็ยอ มรักษาความแคนแข็งของตัวเอง
ไว ไมกลับกลายหรือเสื่อมเปนธาตุอื่น, ธาตุน้ำก็ยอมรักษา
ความเอิบอาบ,เหลวและไหลไวตลอดกาล ไมกลับกลาย
เปนธาตุไฟไปได ดังนี้เปนตน.
มีพระบาลีในวิภงั คสูตรวาไวดงั นี้
ฉ ธาตุโย อยํ ปุรโิ ส แปลวา
ในรูปรางกายของคนเรานี้ มีธาตุอยู ๖ ธาตุ คือ
ธาตุดิน, ธาตุน้ำ, ธาตุลม, ธาตุไฟ, อากาศธาตุ, วิญญาณ
ธาตุ(จิต) ซึง่ ประชุมปรุงแตงใหเปนรูปรางกายอยไู ด ถาขาด
ธาตุใดธาตุหนึ่งไปเสีย รูปรางกายนี้ก็ยอมวิปริต,พิกล พิ
การ,แตกทำลายลงได.
ทัง้ นีห้ มายความวา
ธาตุทงั้ ๖ แตละธาตุ ตางก็รกั ษาคุณภาพของตัวเองไว
ตลอดทุกกาลสมัย ไมมีการเสื่อมสูญ หรือที่เรียกวา ไมตก
อยูในอำนาจพระไตรลักษณเลย.
สวนรูปรางกายซึง่ เกิดจากธาตุทงั้ ๖ มาประชุมพรอม
ธาตุ๖

๔๒

กันนั้น ยอมตองปรวนแปรไปจากเดิมตามกาลเวลาที่ลวง
ไป ไมอาจตัง้ อยคู งทีไ่ ด กลาวคือ
รูปรางกายตกอยใู นอำนาจพระไตรลักษณ ไมวา เปน
รูปชนิดใดก็ตาม ซึ่งเรียกวา
ไมเทีย่ ง (อนิจจฺ )ํ , เปนทุกข (ทุกขฺ )ํ , ไมใชตวั ตน (อนตฺตา)
จัดเปนธาตุผสม.

รายละเอียดของธาตุ ๖
๑.ธาตุดนิ (ความแคนแข็ง) ๒.ธาตุน้ำ(ความเอิบอาบเหลวไหล)
๓.ธาตุลม (ความพัดไหวไปมา) ๔.ธาตุไฟ (ความรอน)
๕.อากาศธาตุ (ความวาง) ๖.วิญญาณธาตุ (ธาตุรู คือ จิต)
>ธาตุทงั้ ๖ เหลานี้ เปนธาตุแทดงั้ เดิม ทีไ่ มไดเกิดจาก
เหตุปจจัยใดๆทั้งสิ้น สามารถเรียกวาเปนแมธาตุ ซึ่งเปน
แดนเกิดของธาตุผสมตางๆทุกชนิดในโลกนี้ทีเดียว.
ธาตุแตละธาตุเหลานี้ ไมไดแยกตัวกันอยเู ปนเอกเทศ
เลย ตองคุมตัวเขาผสมกันเสมอ ถาตองสลายตัวออกจาก
กลมุ ธาตุทไี่ ดผสมกันแลว,กลมุ ใดกลมุ หนึง่ ก็ตาม ยอมตอง
เขาผสมกับกลุมธาตุอื่นตอไปอีกเสมอ.
ธาตุที่ ๑ ถึงธาตุที่ ๕ เปนธาตุทรี่ วมกันเขาเปนรูป,ใน
เมื่อเหตุปจจัยพรอม -->รูป,เสียง,กลิ่น,รส,ความสัมผัส
ทางกาย และความนึกคิดทางใจ ที่เรียกวา อารมณ เหลานี้
เกิดขึ้นจากการผสมตัวของธาตุหรืออาศัยธาตุดังกลาวเปน
ธาตุ๖

๔๓

แดนเกิดทั้งสิ้น. สำหรับอากาศธาตุนั้น โดยปรกติมักละไว
ในฐานที่เขาใจเสมอ คือไมคอยเอยถึง คงเอยถึงแตเพียง ๔
ธาตุ คือ ธาตุดนิ , ธาตุน้ำ, ธาตุลม, ธาตุไฟ เทานัน้ เมือ่ รวม
กันแลวเรียกวา มหาภูตรูป ๔ (รูปทีห่ ลอกลวงทีเ่ กิดจากธาตุ
๔) ดังนัน้ มหาภูตรูป ๔ จึงตกอยใู นอำนาจพระไตรลักษณ
ตองปรวนแปรเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเปนธรรมดา.
สวนแตละธาตุทผี่ สมกันขึน้ เปนรูปนัน้ ยอมดำรงตัว
เทีย่ งแทเปนเชนนัน้ เมือ่ รูปแตกแยกออกเมือ่ ใด -->ธาตุดนิ
ก็แยกไปเปนดิน, ธาตุน้ำก็แยกไปเปนน้ำ, ธาตุไฟก็แยกไป
เปนไฟ, ธาตุลมก็แยกไปเปนลม และธาตุรกู เ็ คลือ่ นจุตอิ อก
ไปตามกรรมของตน ไมไดดับตายหายสูญไปไหนเลย.
รวมความวา-->ธาตุแตละธาตุ (ดิน, น้ำ, ลม,ไฟ) ที่ได
รวมกันเปนรูปนั้น,เที่ยงแทถาวรในฝายรูปธรรม.
และวิญญาณธาตุ (ธาตุรู คือ จิต )นัน้ ,ก็เทีย่ งแทถาวร
ในฝายนามธรรม, ตองเคลือ่ นตัวออกไปเมือ่ มหาภูตรูปแตก
แยกเสมอ. ดังพุทธพจนทมี่ าในมหาปรินพิ พานสูตรตอไปนี้ คือ
“จตุนนฺ ํ อริยสจฺจานํ ยถาภูตํ อทสฺสนา,
สงฺสริตํ ทีฆมทฺธานํ ตาสุตาเสว ชาติสุ
แปลวา ความเวียนวายของเราเขาไปในชาตินอยใหญทั้ง
หลายอันยาวนานนับไมถวนนั้น เพราะมิไดเห็นอริยสัจ ๔
ตามความเปนจริง ดังนี้.”
ธาตุ๖

๔๔

> ผทู มี่ สี ติปญ
 ญาทัง้ หลาย อยางเชนเราๆทานๆ ยอม
ตองเขาใจวา มีสิ่งที่มีลักษณะเที่ยงแทเปนแกนสารอยูสิ่ง
หนึ่ง คือจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดเขาไปเวียนวาย
จากพระชาติหนึง่ ถึงอีกพระชาติหนึง่ และพระชาติตดิ ตอกัน
ไปเปนเวลาอันยาวนานนับไมถวน,กอนตรัสรู และจิตดวง
นี้ไดยืนตัวเปนประธานอยูทุกชาติ ไมวาจะเปลี่ยนพระชาติ
ไปกี่ครั้งกี่หนก็ตาม.
ทัง้ นีย้ อ มแสดงวา จิตเปนสภาพธรรมทีไ่ มไดดบั ตาย
หายสูญไปไหน แตรปู รางกาย ซึง่ ถือเอากำเนิดเปนชาตินนั้
ตางหาก,ทีไ่ มเทีย่ งแทถาวร คือ เปลีย่ นชาติใหมทกุ ชาติ ถา
จิตเกิดดับเปนคนละดวง คือ เปลีย่ นใหมตามรางกายในแต
ละพระชาติดวยแลว ก็ยอมตรัสวาพระองคไดทรงเขาไป
เวียนวายในพระชาติเหลานั้น,ไมไดเลย.
เพราะฉะนัน้ จิตจึงไมใชสภาพธรรมทีเ่ กิดดับ แตจติ
ชัน้ พระสัมมาสัมพุทโธรอู ยวู า รูปรางกายในแตละพระชาติ
เกิดแลวก็ตายไป ตามกาลเวลาที่ผานไปๆโดยลำดับ นาน
แสนนานมาแลว ซึ่งเปนใจความในพุทธพจนขอนี้ และได
ทรงตรัสตออีกวา “ตานิ เอตานิ ทิฏฐ านิ ภวเนตฺติ สมูหตา
แปลวา
อุจฉฺ นิ นฺ ํ มูลํ ทุกขฺ สฺส นตฺถิ ทานิ ปุนพฺ ภโวติ
บัดนี้ เราไดถอนความเห็นผิดในเรือ่ งภพ และมูลเหตุแหง
ทุกขออกเสียหมดสิ้นแลว, ภพใหมตอไปจึงไมมีอีก”.
ธาตุ๖

๔๕

สังขตธรรมและอสังขตธรรม
คำวา“สังขตะ”แปลวา มีเหตุปจ จัยผสมปรุงแตงใหมี
ขึน้ ระหวางธาตุ ๖คือธาตุดนิ ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ อากาศ
ธาตุ และวิญญาณธาตุ (ธาตุรู = จิต) จึงกลายเปนธาตุผสม
ระหวางธาตุเหลานั้น.
คำวา“อสังขตะ”แปลวา ไมมเี หตุปจ จัยผสมปรุงแตง
ใหมีขึ้น หมายถึง แมธาตุที่มีอยูแตดั้งเดิม ที่ยังไมมีเหตุปจ
จัยใหเขาผสมปรุงแตงกัน จึงรักษาคุณสมบัติของตนเองไว
ตลอดทุกกาลสมัย.
>ดังนัน้ คำวา “สังขตธรรม” จึงมีความหมายวา เปน
ธรรมที่มีขึ้นโดยมีเหตุปจจัยผสมปรุงแตงใหเกิดขึ้น.
และคำวา“อสังขตธรรม” ก็มคี วามหมายตรงกันขาม
คือ เปนธรรมที่มีอยูโดยมิไดมีเหตุปจจัยผสมปรุงแตงให
เกิดขึน้ คือ ธาตุดนิ ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ อากาศธาตุ และ
วิญญาณธาตุ (ธาตุรู=จิต) ซึ่งเปนธาตุประธานของสังขต
ธรรมทั้งปวงในโลกนี้ ถาไมมีธาตุ ๖ เปนธาตุประธานอยู
แตเดิมแลว บรรดาสรรพสิ่งของทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต
รวมทั้งภูเขา ตนไม พืชพันธุไม ฯลฯยอมไมมีอยางแนแท.
ดังทีก่ ลาวไวแลววา ธาตุดนิ ,น้ำ,ลม,ไฟ,อากาศธาตุ ยอลงเหลือ
ธาตุ ๔ เรียก มหาภูตรูป ๔ เปนธาตุผสมปรุงแตงกันใหเกิด“รูป”
(อารมณ= รูป เสียง กลิน่ รส กายสัมผัส ความนึกคิดทางใจ).
สังขตธรรม&อสังขตธรรม

๔๖

และ วิญญาณธาตุ เปน ธาตุประธานทีป่ รุงแตงกับมหาภูตรูป ๔
ใหเกิดเปน“นาม” ๔ ประการ (อาการของจิตอันเนือ่ งดวยอารมณ
= เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ).
กลาวโดยขอเท็จจริงแลว แมธาตุแตละอยางทีก่ ลาวนี้
ไมไดดำรงตัวอยโู ดยอิสระในโลกและไมอาจแลเห็นไดดว ย
ตาเปลา แตรวมตัวกันเปน ธาตุผสม หรือ สังขตธรรมเสมอ
เมื่อแตกสลายจากสิ่งหนึ่งเมื่อใด ก็จะตองเขาผสมกันกลาย
เปนธาตุผสมอยางอื่นตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด.
ทั้งนี้หมายความวา บรรดาสรรพสิ่งของทั้งหลายที่มี
อยใู นโลกนี้ ยอมมีธาตุทงั้ ๔ ( ดิน,น้ำ,ลม,ไฟ ) รวมตัวเขา
ผสมเหมือนกันหมด จะตางกันก็ที่จำนวนธาตุ หรือสวน
ผสมของแตละธาตุ, รูปราง, ทรวดทรง, วรรณะ, สัณฐาน,
ลักษณะ,สมบัติ และกิริยาอาการเทานั้น ในพุทธศาสนา
เรียกธาตุที่ผสมกันวา สังขารธรรม หรือ สังขตธรรม.
สรุปแลว ตัวแมธาตุ คือ ธาตุดนิ ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุ
ไฟ อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ( ธาตุรู = จิต ) เปนธาตุทมี่ อี ยู
แลวตัง้ แตเดิม ซึง่ ตางก็รกั ษาคุณสมบัตขิ องตัวเองไวทกุ กาล
สมัย ไมมกี ารเปลีย่ นแปรหรือดับตายหายสูญไปไหน ใครๆ
จะทำใหแตละธาตุเพิม่ หรือลดปริมาณไปจากเดิม,ไมไดเลย
เปนธาตุแททไี่ มไดเกิดจากเหตุปจ จัยใดๆปรุงแตง จึงเรียกวา
อสังขตธรรม.
สังขตธรรม& อสังขตธรรม

๔๗

กาลามสูตร
กาลามสูตร เปนพระสูตรทีพ่ ระพุทธองคทรงโปรด
กาลามชน ชาวเกสปุตตนิคม ซึ่งทูลถามปญหาเกี่ยวกับสม
ณพราหมณวา แตละพวกมักเชิดชูคำพูดของตนวาถูก และ
คัดคาน ดูหมิ่น ปรักปรำ คำพูดของพวกอื่นวาผิด จนพวก
เขาไมรวู า จะเชือ่ ฝายไหนดี วาฝายไหนพูดจริง ฝายไหนพูด
เท็จ พระพุทธองคจงึ ตรัสตอบแกความสงสัย ดังนี้
เอถ ตุเมฺห กาลามา
ดูกอ น กาลามชน
มา อนุสสฺ เวน
ทานอยาไดถอื โดยฟงตามๆกันมา
มา ปรมฺปราย
อยาไดถอื โดยเขาใจวาเปนของเกาๆสืบกันมา
มา อิตกิ ริ าย
อยาไดถอื โดยตืน่ ขาว
มา ปฏกฺสมฺปทาเนน อยาไดถอื โดยอางตำรา (ปฎก)
มา ตกฺกเหตุ
อยาไดถอื โดยเหตุนกึ เดาเอา
มา นยเหตุ
อยาไดถอื โดยใชคาดคะเน
มา อาการปริวติ กฺเกน อยาไดถอื โดยความตรึกตามอาการ
มา ทิฏฐ นิ ชิ ฌ
ฺ านกฺขนฺตยิ าอยาไดถอื โดยชอบใจวาตองกันกับลัทธิของตน
มา ภพฺพรูปตาย
อยาไดถอื โดยเชือ่ วา ผพู ดู ควรเชือ่ ได
มา สมโณ โน ครูติ อยาไดถอื โดยนับถือวา สมณะผนู เี้ ปนครูของเรา

หลักทีไ่ มใหเชือ่ ถือใครงายๆ ๑๐ ประการนี้ พระพุทธ
องคทรงชี้หลักเกณฑสอนชาวกาลามะเพื่อใหพิจารณาดูคำ
สั่งสอนหรือธรรมที่สมณพราหมณาจารยทั้งหลายแสดง
ใหฟงเปนรายละเอียดวา:กาลามสูตร

๔๘

ถาเปนอกุศล มีโทษ ผูรูติเตียน ใครสมาทานใหเต็ม
ทีแ่ ลว ยอมเปนไปเพือ่ สิง่ ทีไ่ มเปนประโยชน เพือ่ ทุกข จึงจะ
ไมเชื่อถือตอไป.
แตถา เปนกุศล มีประโยชน ผรู สู รรเสริญ ใครสมา
ทานใหเต็มที่แลว ยอมเปนไปเพื่อสิ่งที่เปนประโยชน เพื่อ
สุข จึงจะเชือ่ ถือ และสมาทานใหเต็มทีต่ อ ไป.
โดยเฉพาะขอ๑๐ซึ่งเปนขอสุดทายของหลักความเชื่อ
ถือทีว่ า “มา สมโณ โน ครูติ อยาไดถอื โดยนับถือวาสมณะผู
นี้เปนครูของเรา” ในปจจุบันไดบิดเบือนแปลคำสมณะวา
พระพุทธเจา และไดมกี ารสอนผิดเพีย้ นไปวา พระพุทธเจา
ตรัสก็อยาเชื่อถือ นับเปนความผิดพลาดอยางอุกฤษทีเดียว.
เพราะวาผทู นี่ บั ถือพระพุทธศาสนาทัง้ หลาย ยอมรแู ก
ใจวา การทีต่ นเขามานับถือคำสัง่ สอนของพระพุทธองคนนั้
ตนไดเชือ่ ในความตรัสรขู องพระองค(ตถาคตโพธิสทฺธา) และ
ไดพิจารณาโดยถองแทแนนอนเสียกอนแลววา คำสั่งสอน
เปนกุศล มีประโยชน ผูรูสรรเสริญ ใครสมาทานใหเต็มที่
แลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขของผูนั้นเอง
จึงไดยอมรับนับถือวาเปนที่พึ่งทางจิตใจตลอดมา.
ก็เมื่อปฏิเสธวา ไมเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจาตรัสสั่งสอน
เสียแลว ก็ยอ มเทากับวาตนไมใชผทู นี่ บั ถือพระพุทธศาสนา
อีกตอไป นับตั้งแตเวลาที่เริ่มปฏิเสธนั้นทีเดียว.
กาลามสูตร

๔๙

อนึง่ พระอรรถกถาจารย เปนบุคคลผอู ธิบายเนือ้ หา
ของพุทธพจนทั้งหลายที่ไดตรัสรูไว ในภายหลังปรินิพ
พานแลวเทานั้น และพระอรรถกถาจารยก็ไมใชพระอริย
บุคคลแตประการใด พระพุทธองคไดทรงเห็นการณไกล จึง
ไดตรัสวา“มา ภพฺพรูปตาย อยาไดถือโดยเชื่อวาผูพูดควร
เชื่อได”.

มหาประเทศ ๔
ธรรมะขอนี้ พระพุทธองคไดตรัสสอนพระภิกษุ ภิกษุ
ณี อุบาสก อุบาสิกา ไวดว ยมีพระญาณเล็งเห็นการณไกล วา
เมื่อพระองคเสด็จเขาสูพระปรินิพพานเสียแลว พุทธ
บริษทั ๔ จะไดมหี ลักตัดสินวาธรรมวินยั ขอใดทีใ่ ช, ธรรม
วินยั ขอใดทีไ่ มใชคำสัง่ สอนของพระองค ซึง่ พระพุทธองค
ทรงแสดงที่อานันทเจดีย บานโภคนคร ดังนี้คือ
“ถามีภกิ ษุมากลาวอางวานีเ่ ปนธรรม นีเ่ ปนวินยั พวก
เธอไมพงึ ชืน่ ชม ไมพงึ คัดคานคำกลาวของภิกษุนนั้ ครัน้
แลวใหพึงเรียนบทและพยัญชนะใหดี แลวนำไปสอบสวน
ในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินยั ( แสดงวาพระอภิธรรม
ปฎกยังไมมีในพุทธกาล )
ถาหากลงในพระสูตรไมได เทียบเคียงในพระวินยั ไม
ได พึงถึงความตกลงในขอนี้วา นี่ไมใชคำสั่งสอนของพระ
ผูมีพระภาคยแนนอน และภิกษุนี้จำผิดมาแลว
มหาประเทศ ๔

๕๐

ดังนัน้ พวกเธอพึงทิง้ คำกลาวนัน้ เสีย แตถา สอบสวน
ลงในพระสูตรได เทียบเคียงในพระวินัยได พึงถึงความตก
ลงในขอนี้วา นี่เปนคำสั่งสอนของพระผูมีพระภาคยแน
นอน และภิกษุนี้จำมาถูกตองแลว”.
จากมหาประเทศ ๔ ทีไ่ ดทรงแสดงในพรรษาสุดทาย
แสดงวาพระพุทธองคมีพระญาณแลเห็นการณไกล จึงได
ทรงวางหลักเพื่อใหพุทธบริษัทไดใช สำหรับวินิจฉัยธรรม
ของพระองคซึ่งมีอยูมากมายได.
ถาหากมีผบู ญ
ั ญัตธิ รรมะขออืน่ แปลกปลอม,เพิม่ เติม,
ดัดแปลง, หรือตัดทอนใหผิดไป, เกินไป, เพี้ยนไป, คลาด
เคลื่อนไปจากเดิมแลว จะไดมีหลักสำหรับตัดสินอยางถูก
ตอง.
หลักฐานอีกประการหนึง่ พระพุทธองคทรงตรัสกับ
พระอานนท โดยทรงปรารภถึงพระสาวกวา
“โยโว อานนฺท ธมฺโม จ เทสิโต วินโย จ ปฺญตฺโต,
โส มม อจฺจเยน สตฺถา แปลวา ดูกอนอานนท ธรรม
และวินยั ใด ทีเ่ ราไดแสดงแลว บัญญัตแิ ลว แกเธอทัง้ หลาย,
ธรรมและวินัยนั้น จักเปนศาสดาแทนเรา ปกครองทาน
แทนเมื่อเราลวงลับไปแลว”.
ดังนี้ แสดงวา พระอภิธรรมปฎก ยังไมมใี นครัง้ พุทธ
กาลอยางชัดแจง.
มหาประเทศ ๔

๕๑

หลักการของ คัมภีรพ ระอภิธรรม
คำวา“อภิธรรม”นัน้ กลาวโดยความหมายแลว ในครัง้
พุทธกาลยอมหมายถึง ธรรมอันยิง่ ของผทู มี่ จี ติ บริสทุ ธิ์ ได
บรรลุเขาสสู ภาพเดิมของจิตแลว คือเปนจิตของพระอรหันต
ขีณาสพ ไดแกคำวา “อภิธมฺเม” และ “อภิวนิ เย” เปนตน.
ทัง้ นีห้ มายความวา อภิธรรมเปนเรือ่ งของการประพฤติ
ตนของพระอรหันตขีณาสพ,ผูมีจิตบริสุทธิ์แลว ซึ่งเปนที่
ยอมรับวา พระอรหันตประพฤติตนอยางใดแลวยอมถูกตอง
ปราศจากโทษและพิษภัยใดๆทั้งสิ้น แตเกิดประโยชนแก
สังคมฝายเดียวเทานั้น.
ในดานทีเ่ กีย่ วกับวินยั หรือขอหามตางๆนัน้ ผทู มี่ จี ติ บริ
สุทธิแ์ ลว ยอมมีพลังจิตอันแรงกลาถึงกับใชชวี ติ เปนเดิมพัน
เพื่อไมใหลวงละเมิดขอหาม หรือทำสิ่งที่ไมสมควรตางๆ
ดวย,โดยเด็ดขาด เชน พระติสสะเถระ ยอมทนรับการทร
มานจากนายชางเจียระไนเพชร,จนตัวตาย โดยไมยอมบอก
วานกกะเรียนไดกลืนเพชรเขาไปในทองแลว เพราะกลัวนก
กะเรียนจะถูกฆาตาย เปนตน การรักษาวินัยอยางเครงครัด
เชนนี้ จัดเปน อภิวินัย.
สวนในดานธรรมนัน้ ในครัง้ พุทธกาล หมายถึง ความ
ประพฤติตนของพระอรหันตอยางใดๆ ไมวา จะพูดหรือทำ
สิ่งใดก็ตาม ลวนแตเปนสัจธรรม ถูกตอง เปนจริงตามนั้น
พระอภิธรรม

๕๒

ทุกประการ จึงเปนผมู วี าจาศักดิส์ ทิ ธิ์ เชน พอคาขนดีปลีใส
เกวียนไปขายแลวขายไมได เพราะไดใชโทสะโตตอบพระ
อรหันตผมู วี าจาศักดิส์ ทิ ธิ์ จนตองกลับมากลาวขอลุแกโทษ
ใหม แลวจึงกลับไปขายดีปลีนนั้ ไดหมด เปนตน ความประ
พฤติของพระอรหันตปรากฏจริง เปนจริงขึน้ เชนนีเ้ รียกวา
อภิธรรม.
ครัน้ กาลเวลาลวงไปๆ ความเขาใจเรือ่ งอภิธรรม, อภิวิ
นัยของพระอรหันต ไดคลีค่ ลายเปลีย่ นแปลงไปเปนเรือ่ งขอ
ประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ จะใหเปนพระอรหันตไป ดังนัน้ จึงเปน
เรื่องของผูที่มีจิตยังไมบริสุทธิ์ คือ ยังเปนจิตสังขารอยู แต
ตองการปฏิบัติเพื่อทำใหจิตบริสุทธิ์ เปนวิสังขาร (สิ้นการ
ปรุงแตง) เทานัน้ .
เพราะฉะนัน้ เนือ้ หาสาระของคัมภีรพ ระอภิธรรม จึง
วาดวยเรื่องสังขารธรรมหรือโลกียจิต ซึ่งเปนสภาพใหมที่
เกิดจากเหตุปจจัยฝายเดียวเทานั้น ครั้นไดถายทอดสืบตอๆ
กันมาตามเวลาที่ผานมานานเขา ก็เกิดเขาใจคลาดเคลื่อน
ขึน้ วา สภาพเดิมของจิตอันประภัสสรผองใสนัน้ ,ไมมี มีแต
จิตที่เกิดจากเหตุปจจัยปรุงแตง สกปรก เศราหมอง ๑๒๑
ดวง ซึง่ เปนสภาพใหมทงั้ สิน้ คลายๆกับจะยืนยันวา ถาเปน
น้ำแลวก็ตองเปนน้ำที่สกปรก เพราะถูกแรธาตุหรือเกลือ
ผสมอยูทั้งสิ้น น้ำสะอาดที่เปนสภาพเดิม,ไมมี ฉะนั้น.
พระอภิธรรม

๕๓

คัมภีรพระอภิธรรม
คัมภีรพ ระอภิธรรมนี้ เกิดขึน้ หลังจากทีพ่ ระพุทธองค
ไดเสด็จเขาสูพระปรินิพพานประมาณ ๓๐๐ ป โดยมีพระ
อรรถกถาจารยหลายรูป นำเอาพุทธพจนมาขยายความให
ละเอียดชัดเจนสำหรับเอาไวบรรยายถายทอดความรูใหแก
ผูสนใจชั้นหลังไดศึกษาธรรมะลวนๆเปนขั้นๆตามลำดับ
ดังนัน้ จึงไมวา ดวยเรือ่ งสัตวบคุ คลเลย พระพุทธโฆษาจารย
เปนพระอรรถกถารูปหนึ่งที่เรียบเรียงคัมภีรวิสุทธิมรรคไว
ซึง่ ไดรบั การบรรจุใหเรียนอยใู นชัน้ เปรียญ ๘ ในปจจุบนั นี.้
เมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๙๕๐ พระอนุรทุ ธาจารยแหงสำนัก
มูลโสมวิหาร ประเทศลังกา ก็ไดถอดเอาใจความธรรมะ
จากคัมภีรพระอภิธรรมทั้ง ๗ เลม เลมละเล็กละนอย มา
เรียบเรียงเปนคัมภีรพระอภิธรรมมัตถสังคหะ มี ๙ ปริเฉท
ดวยกัน และมีคำยอซึง่ ถือกันวาเปนหัวใจของคัมภีรด งั กลาว
นีว้ า จิ, เจ, รุ, นิ ( จิต, เจตสิก, รูป, นิพพาน )เปนหลักสำ
หรับอธิบายขยายความตอไป.
>>> เจตนาของพระอนุรทุ ธาจารย ก็เพือ่ รวบรวมสง
เคราะหหัวขอธรรมะทั้งหลายใหเปนหมวดหมู สำหรับกุล
บุตรกุลธิดาในภายหลัง จะไดเรียนเขาใจไดโดยงาย ไมสับ
สน นับวาเปนเจตนาที่ดีและเปนกุศลอยางยิ่ง แตเนื่องจาก
ไดถายทอดสืบตอกันมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน จึงมี
ความผิดเพี้ยน,เพิ่มเติม,เสริมตอกันบางในระหวางนั้นเปน
พระอภิธรรม

๕๔

ธรรมดา ดังนั้น จึงยอมเกิดเปนปญหาขัดแยงกันขึ้นเมื่อนำ
มาสนทนากัน จนไมอาจตกลงกันไดกม็ ี ปญหาขัดแยงทีเ่ กิด
ขึ้นเหลานี้ ถาผูสนทนาทุกฝายเปดใจของตนเองใหกวาง
เพื่อพิจารณาขอเท็จจริงโดยใชเหตุผลและสอบเทียบกับ
พระสุตตันตปฎกแลว,เรื่องยอมยุติลงอยางสิ้นเชิง.

จิตในคัมภีรพระอภิธรรม
>ในคัมภีรพ ระอภิธรรมนัน้ จิตคือธรรมชาติชนิดหนึง่
ซึ่งรูอารมณ จิตเปนตัวรู และ สิ่งที่ถูกจิตรูนั้นเปนอารมณ
หมายความวา จิตรสู งิ่ ใด สิง่ นัน้ คืออารมณ อีกนัยหนึง่ แสดง
ไววา จิตคือธรรมชาติชนิดหนึง่ ทีร่ บั , จำ, คิด, รู ซึง่ อารมณ.
> ตามคัมภีรน ถี้ อื วา เมือ่ มีจติ ก็ตอ งมีอารมณ อยคู กู นั
ดวยเสมอ จะมีจติ โดยไมมอี ารมณไมได เมือ่ อารมณเกิดขึน้
จิตจึงจะเกิด และเมือ่ อารมณดบั ลง จิตก็ดบั ตามไปดวยเสมอ
ดังพระบาลีทมี่ าในพระอภิธรรมวา

“จิตเฺ ตตีติ จิตตฺ ํ อารมฺณํ วิชานาตีติ อตฺโถ แปลวาธรรม
ชาติใดยอมติด ธรรมชาตินั้นชื่อวาจิต กลาวโดยอรรถวา
ธรรมชาติที่รูอารมณคือจิต.”
จิตในพระอภิธรรมมีชอื่ สำหรับเรียกขานเปนไวพจนแทนกัน
ไดถงึ ๑๐ ชือ่ ดังนีค้ อื จิต,มโน,หทัย,มนัส,ปณฑระ, มนายตนะ,
มนินทรีย, วิญญาณ,วิญญาณขันธ, มโนวิญญาณธาตุ ความ
หมายของจิตแตละคำเหลานี้ สามารถใชแทนกันและมีใช
พระอภิธรรม

๕๕

กันอยูในภาษาธรรมะโดยทั่วไป.
> ดังนัน้ จากเงือ่ นไขของคำอธิบาย ในคัมภีรพ ระอภิ
ธรรมที่ยกมาทั้งหมดนี้ที่วา มีจิตจะตองมีอารมณ และจะ
ตองรับอารมณดวยเสมอนั้น ยอมแสดงความหมายชัดเจน
อยูในตัวแลววา ชื่อจิตที่ใชเรียกแทนกันทั้ง ๑๐ ชื่อเหลานี้
เปนจิตที่ถูกอารมณเขาผสมปรุงแตง จนผิดไปจากสภาพ
เดิมแลว ไมใชธาตุแท จึงเปนจิตสังขาร.
เมือ่ เปนจิตสังขาร ก็ยอ มมีการเกิดขึน้ และดับสลายไปเปน
ธรรมดา หมายความวา ไมสามารถรับรเู รือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ไวอยาง
ถาวรตลอดกาลได เมือ่ เรือ่ งหนึง่ ดับไปจากการรับรแู ลว ก็ยอ ม
มีเรือ่ งอืน่ ทยอยกันเขามาสจู ติ ตอไปอีกตามลำดับ.
เพราะฉะนัน้ จิตสังขารในคัมภีรพ ระอภิธรรม ทีเ่ รียก
กันในนามวา"จิต"นี้ จึงเปนวิบากจิต (ผลของการรับรูอา
รมณแตละอยาง)เทานั้น ไมใชฐานรองรับบุญและกรรม
ใดๆ เกิดขึ้นแลวก็ยอมดับไปตามอารมณเปนธรรมดา ผู
ปฏิบตั ธิ รรมยอมรอู ยเู สมอ ไมวาจิตชนิดใดเกิดขึ้นหรือดับ
ไปก็ตาม.
จากตัวอยางทีย่ กมาแสดงนี้ จะเห็นไดวา จิตในพระ
อภิธรรมซึ่งเกิดขึ้นแลวดับไปเปนจิตสังขาร สวนจิตของผู
ปฏิบตั นิ นั้ ดำรงสภาพรขู องตนเองอยตู ลอดทุกกาลสมัย ไม
ไดดับตามจิตสังขารไปดวยแตประการใดทั้งสิ้น.
พระอภิธรรม

๕๖

พระบาลีเปรียบเทียบระหวาง
จิตในพระสูตร และ จิตในพระอภิธรรม
๑. จิตในพระสูตร มีวา ไวดงั นี้ คือ
“จิตฺเตน นิยติ โลโก, จิตฺเตน ปริกสฺสติ, จิตฺตสฺส
เอกธมฺมสฺส สพฺเพ ว วสมนฺวคู แปลวาโลกยอมหมุนไปตาม
จิต ธรรมทัง้ ปวงยอมขึน้ แกธรรมอันเดียว คือ จิตเทานัน้ .”
ทัง้ นีย้ อ มพิจารณาเห็นไดวา จิตซึง่ เปนประธานของ
ธรรมทั้งปวงนั้น ยอมดับตายหายสูญไปไหนไมได จึงตอง
มีแกนสารมั่นคงตลอดไป.
๒. จิตในพระอภิธรรม มีวา ไวดงั นี้ คือ
“อนิพฺพตฺเตน ชาโต ปจฺจุปนฺเนน ชีวิติ, จิตฺตภงฺคา
มโตโลโก ปฺญตฺติ ปรมตฺถยิ า แปลวา เมือ่ จิตไมเกิด โลก
ก็ไมเกิด, โลกอยูไดเพราะจิตกำลังเกิดอยู, เมื่อจิตดับ โลก
ก็ตาย นี้เปนบัญญัติโดยปรมัตถ.”
ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา จิตในพระอภิธรรม ไมมีแกน
สารอะไรเลย เกิดขึน้ แลวก็ยอ มดับตายหายสูญไป ตามกาล
เวลาตลอดไป ดังนั้น จึงนับเอาเปนประธานของธรรมทั้ง
ปวงเหมือนดังจิตในพระสูตรไมไดเลย.

พระอภิธรรม

๕๗

ชนิดของจิตในพระอภิธรรม
อกุศลจิต คือ อกุศล+จิต หมายความวา จิตมีอกุศลปรุงแตง
อยู ๑๒ ชนิด.
อเหตุกจิต คือ อเหตุก+จิต หมายความวา จิตไมมโี ลภะ โท
สะ โมหะ, อโลภะ อโทสะ อโมหะเปนเหตุใหเกิด ๑๘ ชนิด.
กามาวจรจิต คือ กามาวจร+จิต หมายความวา จิตทีท่ อ งเทีย่ ว
อยใู นอารมณอนั นารักใคร ๒๔ ชนิด ไดแก บุคคลชัน้ เทพ
๖ ชัน้ .
รูปาวจรจิต คือ รูปาวจร+จิต หมายความวา จิตทีท่ อ งเทีย่ วใน
รูปพรหม ๑๕ ชนิด.
อรูปาวจรจิต คือ อรูปาวจร+จิต หมายความวา จิตทีท่ อ งเทีย่ ว
อยูในอรูปพรหม ๑๒ ชนิด.
โลกุตตรจิต หมายความถึง มรรคและผลทีเ่ ขาไปประกอบจิต
ทำใหอยูเหนือโลก (อารมณ) รวม ๘ ชนิด และในแตละ
ชนิดเหลานี้ ตางก็มปี ญ
 จมฌาน (ฌาน ๕) ประกอบอยดู ว ย
ดังนัน้ จึงเปนจิตโดยละเอียด เทากับ ๘x๕ คือ ๔๐ ชนิด.
เพราะฉะนัน้ ในพระอภิธรรมจึงมีจติ โดยยอ ๘๙ ชนิด
โดยละเอียด ๑๒๑ ชนิด.
การทีเ่ รียก จิต เปน ชนิด ในทีน่ นี้ นั้ เรียกตามชนิดของ
อารมณที่เขามาปรุงแตง เพื่อใหเขาใจงาย แตในพระอภิ
ธรรมเรียกระบุเปน ๘๙ ดวง และ ๑๒๑ ดวงทีเดียว.
พระอภิธรรม

๕๘

อุทธาหรณเปรียบเทียบ
เพื่อใหเขาใจเรื่องจิตในพระอภิธรรมดียิ่งขึ้น
เนือ่ งจากมีปญ
 หาขัดแยงระหวางนักธรรมะ ๒ ฝาย ดัง
นีค้ อื นักธรรมะฝายพระสูตรวาอารมณเกิด-ดับ แตจติ ไมได
เกิด-ดับ สวนนักธรรมะฝายพระอภิธรรมก็วาทั้งจิตและอา
รมณเกิด-ดับพรอมกันหมด ดังนี้ จึงจำเปนตองหาเหตุผล
มาแสดงใหเห็นชัดดังตอไปนี้ คือ
สมมุตวิ า มีหลอดกระแสไฟฟาตรงตออยกู บั สายไฟฟา
และเปดสวิตชอยูหลอดหนึ่ง
แสงที่หลอดไฟฟาสองออกมา ยอมใสสวางจาตลอดเวลา
อุปมาเหมือนดังจิต
ตอจากนี้ไป, ถาเราเอาโปะกระจกสีตางๆมาครอบหลอด
ไฟฟาหลอดนี้ อุปมาเหมือนดังอารมณที่เขามาปรุงแตงจิต
แสงไฟฟายอมมีสเี หมือนกับสีของโปะกระจกครอบหลอด
ไฟฟานั้นทุกประการ.
ทัง้ นีห้ มายความวา ถาเราใชโปะสีเขียวครอบ แสงไฟ
ฟาก็ยอ มกลายเปนสีเขียว, ถาเราใชโปะสีแดงครอบ แสงไฟ
ฟาก็ยอมกลายเปนสีแดง, และถาเราใชโปะสีเหลืองครอบ
แสงไฟฟาก็ยอ มกลายเปนสีเหลืองตามไปดวย แลวแตวา จะ
ใชโปะสีใดมาครอบหลอดไฟฟาไว,แสงไฟฟาก็ยอ มเปลีย่ น
สีตามไปดวยเสมอ.
พระอภิธรรม

๕๙

ตามอุทธาหรณทยี่ กขึน้ มาแสดงนี้ เราจะเห็นไดวา แสง
ไฟฟากับสีของโปะเปนคนละอยาง กลาวใหชดั ก็คอื แสงไม
ใชสแี ละสีกไ็ มใชแสง แตมาผสมกลมกลืนเปนอันเดียวกัน.
จิตผรู (ู พุทโธ ) ยอมแยกอารมณออกจากกันไดเปนคน
ละสวน แตสามัญชนยอมยึดติดเปนอันเดียวกันและไมยอม
แยกออกจากกัน จึงพูดบรรยายออกมาเหมือนที่ตนเห็นทุก
ประการ.
ในพระอภิธรรมอธิบายวา แสงสีเขียว( แสงผสมกับสี )
เกิดขึ้นแลวก็ดับไป, แสงสีแดงเกิดขึ้นแลวก็ดับไป, แสงสี
เหลืองเกิดขึน้ แลวก็ดบั ไป ดังนี.้
แตโดยขอเท็จจริงนั้น เราจะเห็นไดชัดเจนวาสิ่งที่เกิด
ขึ้นแลวดับไปนั้น คือ สีที่ปรุงแตงแสงอันใสสวาง ที่มีอยู
ดวยตางหาก, แตตวั แสงสวางเดิมนัน้ มิไดเกิดดับตามไปดวย
ดังนัน้ การพูดตามความเปนจริงเชนนี้ ยอมเปนสัมมาวาจา
ในพระพุทธศาสนานี้ การเห็นจิตวาไมดบั และเห็นอารมณ
วาดับ เชนนี้จึงเปนสัมมาทิฐิ,ไมใชสัสสตทิฐิ.
ทั้งนี้ยอมแสดงใหเห็นวา ธรรมะที่ปรากฏอยูในคัมภีร
พระอภิธรรมทัง้ หมดนัน้ เปนเรือ่ งของสังขารธรรมทัง้ สิน้
คือเปนธรรมที่เกิดขึ้นแลวก็ดับตายหายสูญไป ธรรมที่เกิด
ขึ้นใหมยอมเปนของใหม ไมใชของเกา แลวก็ตองดับตาย
หายสูญไปอีกตามลำดับ ทั้งนี้ ยอมสุดแตเหตุปจจัยของสิ่ง
พระอภิธรรม

๖๐

เหลานัน้ และคำวาเหตุปจ จัยในทีน่ ี้ ก็คอื อวิชชา ( ความรจู กั
อารมณผิดๆ )นั่นเอง.
โดยสภาพธรรมแลว ในพระพุทธศาสนาถือวาตราบ
ใดที่ยังเวียนวายอยูในสังสารจักรนี้แลว อวิชชาจะตองอยู
กำกับผนู นั้ ตลอดไป กลาวคืออวิชชายังไมดบั ถาอวิชชาดับ
เมื่อใด วิชชายอมเกิดขึ้นทันที และจิตก็ยอมบรรลุถึงพระ
นิพพานทันทีดวย โดยไมถอยกลับเปนอวิชชาอีก.
แตตามขอเท็จจริงแลว ทุกสิ่งทุกอยางเทาที่เรียนกัน
ในคัมภีรพ ระอภิธรรมัตถสังคหะ มีจติ ๘๙ ดวง หรือ ๑๒๑
ดวง, เจตสิก ๕๒, และรูป ๒๘ เหลานีน้ นั้ ,ไมมอี ะไรเทีย่ ง
แทถาวรเลย นอกจาก นิพพาน ๑ เทานัน้ ทีเ่ ทีย่ งแทถาวร.
เมื่อเปนเชนนี้แลว ผูเรียนวิชาธรรมะก็ยอมเกิดความ
ลังเลสงสัยวา อวิชชาตัง้ อยกู บั อะไร เพราะจิตเกิด-ดับ จะพูด
วาอวิชชาตั้งอยูกับจิตก็ไมถนัด เพราะฉะนั้น จึงมีผูคิดผลัก
คำวา “อวิชชา” ใหไปตัง้ อยทู ี่ “สันดาน” ซึง่ บางทีกเ็ รียกวา
“ขันธสันดาน” ก็มี แตก็ยังไมมีใครรูวา “สันดาน” หรือ
“ขันธสันดาน” ทีว่ า นี้ สงเคราะหลงอยใู นหมวดใด คือ จิต,
เจตสิก, รูป หรือนิพพาน จนกระทัง่ บัดนี้ นีค่ อื ตัวอยางของ
ความผิดเพี้ยนอันเกิดจากการถายทอดความรูกันมาเปน
ทอดๆตลอดเวลา นับตัง้ แตป พ.ศ. ๙๕๐ เปนตนมา.
พระอภิธรรม

๖๑

อวิชชา (รผู ดิ จากความเปนจริง)
**คำวา“อวิชชา”นี้ มีความหมายตรงขามกับคำวา“วิชชา”
คำวา“วิชชา”สามารถแผลงอักษรออกไปเปน“พุทโธ”
ไดดงั นี้ คือ วิชชฺ า --> วิชโฺ ช --> วุชโฺ ช --> พุชโฺ ช --> พุทโฺ ธ
แปลวา “ผรู ถู กู , ผตู นื่ , ผเู บิกบาน คือ จิตรจู กั อารมณอยาง
ถูกตองตามความเปนจริงนั่นเอง.
>ดังนัน้ “อวิชชา” จึงตองแปลวา “รผู ดิ จากความเปน
จริง” คือ จิตไมรจู กั อารมณตามความเปนจริง จึงเกิดความ
ยินดีและยึดถืออารมณนั้นๆไวเปนของตน พระพุทธองค
ทรงเรียกจิตที่ยังติดของยึดถืออารมณอยูวาเปน “สัตว”
>เพราะฉะนัน้ ในพระพุทธศาสนานี้ คำวา “อวิชชา”
จึงเปนตนเหตุอันสำคัญที่มีประจำอยูกับสัตวทั้งปวง ซึ่งจัด
วาเปนมลทินอยางยิ่ง และทำใหสัตวตองเวียนวายอยูในสัง
สารจักรตลอดไปโดยไมมีทางหลุดพนออกไปได.
> บรรดากิเลสบาปกรรมสกปรกลามกใหญนอยทั้ง
หลายที่เกิดขึ้นที่จิตใจของสัตวนั้น เกิดขึ้นเนื่องมาจากอวิช
ชาทัง้ นัน้ ...มีพระบาลีในพระธรรมบทกลาวรับรองไวดงั นี้ คือ
“ตโต มลามลตรํ อวิชชฺ า ปรมํ มลํ, เอตํ มลํ ปหนฺตวาน
นิมฺมลา โหถ ภิกฺขโว แปลวา บรรดามลทินใหญนอยทั้ง
หลายยอมมาจากอวิชชา ซึ่งเปนมลทินอยางยิ่ง ภิกษุทั้ง
หลายจงละมลทินนี้เสีย และเปนผูไมมีมลทินเถิด.”
อวิชชา

๖๒

> ในปจจุบันนี้ นักธรรมะสวนมากแปลคำ“อวิชชา”
อยางสัน้ ๆวา“ความไมร”ู เทานัน้ ทำใหผสู นใจศึกษาธรรมะ
ตั้งคำถามเพื่อหาความรอบรูตอไปอีกวา
๑.ใครที่ไมรู?
๒.ไมรูเรื่องอะไร?
๓.อะไรเปนสาเหตุใหเกิดอวิชชา?
๔.เบื้องตนและเบื้องปลายของอวิชชาอยูที่ไหน?
รวมทัง้ สิน้ ๔ ขอ.
> คำถามดังกลาว,เหลานี้ ลวนแลวแตเปนคำถามที่ดี
และอยใู นขอบเขตของพระพุทธศาสนาทัง้ สิน้ ถาใครไมได
ศึกษาใหเขาใจถี่ถวนไวกอน และเผอิญถูกอนุชนสอบถาม
ปญหาดังกลาวนีข้ นึ้ ,เฉพาะหนาแลว ก็จะตองเบือนหนาหนี
ไมอยากตอบโตดวย.
ดังนั้น จึงเปนที่นาเสียดายที่ไมไดชวยจรรโลงหลัก
ธรรมในพระพุทธศาสนาใหอนุชนไดรูและเขาใจอยางถูก
ตองตามความเปนจริง,ในเมื่อมีโอกาส.
การตอบปญหาเหลานี้โดยไมใหผิดพลาด,จนเขาใจ
อยางชัดเจนนั้น จะตองมีหลักเกณฑสำหรับอางอิงหรือมี
พุทธพจนรบั รอง ไมเอาความคิดเห็นของตนเขาไปตอบ จึง
จะเปนที่ยอมรับและเปนที่เชื่อถือของผูฟงอยางแทจริง.
อวิชชา

๖๓

>>ในมหาสติปฏฐานสูตร มีคำจำกัดความของคำวา
อวิชชาไว ๔ ประการ ดังนี้ คือ
๑.ทุกเฺ ข อฺญาณํ ( ไมรจู กั ทุกข )
๒.ทุกขฺ สมุทเย อฺญาณํ ( ไมรจู กั เหตุใหเกิดทุกข )
๓.ทุกขฺ นิโรเธ อฺญาณํ ( ไมรจู กั การดับทุกข )
๔.ทุกขฺ นิโรธคามินยี า ปฏิปทาย อฺญาณํ ( ไมรจู กั ทางปฏิ
บัตใิ หถงึ การดับทุกข )
รวมทั้งสิ้น ๔ ประการ ซึ่งเปนเรื่องของจิตที่โงเขลา
เบาปญญาทั้งสิ้น การไมรูอยางอื่นนอกจาก ๔ ประการนี้
แลว ไมใชอวิชชาในพระพุทธศาสนา.
>ดังนัน้ เมือ่ สรุปความแลว ก็ยอ มตอบคำถามของอนุ
ชนทีไ่ ดตงั้ ไว ๒ ขอแรกวา
๑.จิตเปนผูไมรูจักอารมณตามความเปนจริง
๒.เพราะขาดการศึกษาใหรูจักอริยสัจ๔ดวยปญญาอันชอบ
เพราะฉะนัน้ การแปลคำ “อวิชชา” วา“ความไมร”ู ดัง
ที่กลาวมาขางตนนี้,จึงไมถูกตอง เพราะสภาพธรรมของจิต
คือ“ความร”ู ดังนัน้ จึงตองแปลวา “รผู ดิ จากความเปนจริง”
คือ“ไมรูจักอารมณทั้งหลายตามที่เปนจริง”ก็ได.
สำหรับการตอบปญหาขอ๓ และขอ๔ ทีว่ า อะไรเปน
เหตุใหเกิดอวิชชา? และเบือ้ งตน-เบือ้ งปลายของอวิชชาอยทู ี่
ไหน?
อวิชชา

๖๔

มีพุทธพจนที่มาในพระสูตรที่ ๖๑ แหงสังยุตตนิกาย
พระสุตตันตปฎก กลาวไววา
“ปุริมา ภิกฺขเว โกฏิ น ปฺญายติ อวิชฺชาย, อวิชฺชา
ปุพเฺ พ นาโหสิ อถ ปจฺฉา สมฺภวิ แปลวา ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย
เบื้องตนและที่สุดของอวิชชานั้น ผูมีปญญาตามรูไมได,
อวิชชานี้ไมไดเกิดมีมากอน เพราะฉะนั้นจึงเกิดมีขึ้นใน
ภายหลัง”.
พระพุทธพจนขอนี้ไดแสดงไวอยางชัดเจนในตัวเอง
แลววา อวิชชาไมไดเกิดมีขึ้นกอนมีจิต แตไดเกิดขึ้นที่จิต
ในภายหลัง เพราะขาดการศึกษาใหรูจักอารมณตามความ
เปนจริง เมือ่ ไมศกึ ษาใหถกู ตองแลวก็เกิดทิฐ,ิ เห็นวาอารมณ
เปนสิง่ ทีเ่ ทีย่ งแทถาวร ซึง่ จัดวาเปนมิจฉาทิฐฝิ า ยสัสสตทิฐิ.
> สวนอวิชชาจะเกิดขึน้ มาตัง้ แตครัง้ ใด-สิน้ สุดเอาเมือ่
ใดนั้น ทานผูมีปญญายอมตามรูไมได หมายความวา จิตที่
เวียนวายอยใู นสังสารจักรแลว ยอมมีอวิชชากำกับอยตู ลอด
ไปจนกวาจะไดตรัสรู.

เมื่ออวิชชาดับ วิชชายอมเกิดแทนที่ที่จิตทันที
จิตของสามัญชนเมือ่ ไดรบั การฝกอบรมใหมสี ติตงั้ อยทู ี่
ฐานอยางตอเนือ่ ง ระมัดระวังควบคุมสติไมใหแลบหนีออก
ไปหาอารมณเลย และหมั่นทำใหมากๆจนจำทางเดินของ
จิตไดอยางแมนยำจนมีสติตอเนื่องไมขาดสาย,เปนมหาสติ
อวิชชา

๖๕

อวิชชายอมดับ และวิชชายอมเกิดขึ้นแทนที่ที่จิตทันที จิต
ยอมบรรลุมรรคผลขัน้ สูงสุด เปนพุทโธ ผรู ,ู ผตู นื่ ,ผเู บิกบาน
โดยไมกลับไปรูผิดอีกเลย.

พุทโธ ผรู ถู กู ผตู นื่ ผเู บิกบาน มี ๓ จำพวกคือ
๑.อนุพทุ โธ ผตู รัสรอู ริยสัจ ๔โดยมีครูสอน (เปนพระสาวก)
๒.ปจเจกพุทโธ ผตู รัสรอู ริยสัจ ๔ไดเอง แตไมมโี อกาสสัง่
สอน-ประกาศพระศาสนา เพราะสังคมกำลังมีกิเลสหนา
หนามืดตามัว จนไมรับฟงธรรมใดๆ.
๓.สัมมาสัมพุทโธ ผตู รัสรอู ริยสัจ ๔ไดเอง แตประกาศสอน
สังคมตอไปไดตามโอกาสที่มี.
ขึน้ ชือ่ วา “พุทโธ” แลว ไมประกาศศาสนายอมไมมี
จิตของทานเหลานี้“รูเปนวิชชา”ไมสรางภพสรางชาติอีก.

อวิชชาและโมหะ
(รูผิดจากความเปนจริงและหลงดำเนินการอยางผิดๆ)
คำทัง้ สองนี้ เปนชือ่ กิเลสมลทินเครือ่ งเศราหมองของ
จิตใจสัตวทั้งหลาย ซึ่งนักธรรมะมักเอามาใชใหมีความ
หมายเหมือนกันอยใู นปจจุบนั แตโดยความถูกตองแลว คำ
ทั้งสองนี้ใชตางขั้นตอนกัน.
>อวิชชา หมายถึง ความโงเขลาทีอ่ ยทู จี่ ติ มากอนแลว
เปนตนเหตุผลักดันใหเกิดโมหะคือหลงดำเนินการไปอยาง
อวิชชา

๖๖

ผิดๆในเมื่อมีอารมณมากระทบเฉพาะหนา ครั้นอารมณดัง
กลาวคลอยตัวผานไปแลว โมหะก็ยอมดับลงชั่วคราว แต
อวิชชาก็ยังคงมีอยูตามเดิม หาไดดับตามไปดวยไม.
อวิชชาจึงเปนกิเลสวัฏฏ โมหะอยใู นกรรมวัฏฏ
ซึง่ หมายความวา อวิชชาเปนเหตุใหเกิดโมหะ ดังนัน้ จึงใช
แทนกันอยางไมถูกตองในปจจุบันนี้.
โปรดดูพระบาลีทมี่ มี าใน จิตตานุปส สนาสติปฏ ฐาน
สูตร,ซึง่ แสดงไวชดั เจนทีส่ ดุ วา ไมวา โมหะเกิดขึน้ หรือดับ
ไปจากจิตในขณะทีส่ มั พันธอยกู บั อารมณกต็ าม อวิชชาก็ยงั
คงมีอยูที่จิต ไมไดดับตามโมหะไปดวย ดังนี้คือ
“สโมหํ วา จิตตฺ ํ สโมหํ จิตตฺ นฺติ ปชานาติ,วีตโมหํ วา
จิตตฺ ํ วีตโมหํ จิตตฺ นฺติ ปชานาติ แปลวา เมือ่ มีโมหะเกิดขึน้
ที่จิต ก็รูชัดวามีโมหะเกิดขึ้นที่จิต เมื่อโมหะหายไปจากจิต
ก็รูชัดวาโมหะหายไปจากจิต ดังนี้”.
สรุปความแลว ก็คอื อวิชชา เปนเหตุผลักดันใหเกิด
โมหะ(หลง) แสดงการกระทำอยางผิดๆออกมาตามอำนาจ
กิเลสทีป่ รุงแตงจิตในขณะนัน้ ,นอกพุทธบัญญัติ เชน เศกผา
ยันต, ดูหมอ, สะเดาะเคราะห, ตอชะตา, ใบหวย เปนตน
ถึงแมวาจะยังไมถึงขั้นลวงละเมิดศีลของตนก็ตาม แตก็
ละเมิดขนบธรรมเนียมที่ดีดวยอำนาจของโมหะไปแลว.
อวิชชา

๖๗

ทิฐิ (ความเห็น)
ความจริงแลว คำวา“ทิฐ”ิ แปลวา“ความเห็น” เปนคำ
กลางๆ แตสังคมเอาไปใชพูดกันในความหมายที่วาเห็นผิด
ไปเสีย ถาจะพูดใหถูกตองแลวจึงตองพูดใหเต็มคำวา
สัมมาทิฐิ (เห็นถูกตองตามความเปนจริง)
และ มิจฉาทิฐิ (เห็นผิดจากความเปนจริง)
จึงจะตรงกับความหมายที่แทจริงของศัพท.
เรือ่ ง สัมมาทิฐิและมิจฉาทิฐิ นี้ ยังไมมผี ใู ดสรุปความ
หมายไวใหชดั เจนวา เห็นอยางไรจึงจะเรียกวาเห็นผิด และ
เห็นอยางไรจึงจะเรียกวาเห็นถูก เพื่อใหผูศึกษาธรรมะใช
เปนหลักเกณฑ สำหรับพิจารณาเชื่อถือธรรมะไดดวยตน
เองโดยไมผิดพลาด, และสามารถลบลางความเชื่อถือเกาๆ
ที่วาใครพูดวาอะไรเที่ยงไมได และ พูดวาอะไรสูญหายก็
ไมได,ตองปรับใหผิดทั้งขึ้นทั้งลอง เชน พูดวาตายแลวเกิด
อีกก็ผดิ , ตายแลวสูญก็ผดิ ดังนีเ้ ปนตน.
คติธรรมทางพระพุทธศาสนานัน้ เราเชือ่ กันอยางมัน่
ใจวามนุษยหรือสัตวทุกรูปนามจะตองไปเกิดใหมอีก เมื่อ
ตายแลว มิไดดับสูญไปตามรูปรางกายที่ตายไปดวย.
ฝายนักศึกษาพระอภิธรรม เขาใจวาในขณะทีต่ ายนัน้
มีปฏิสนธิจิตออกจากรางกาย แลวไปสูรูปรางกายชุดใหม
จิตทีจ่ ตุ ิ (เคลือ่ น) ออกจากรางกายทีต่ ายแลวกับจิตทีป่ ฏิสนธิ
ทิฐิ

๖๘

(เกิด)ในรูปรางกายชุดใหมนนั้ เปนคนละดวงกัน ไมใชดวง
เดียวกัน แตรบั ถายทอดกรรมทีท่ ำไว จากจิตดวงหนึง่ ไปยัง
จิตอีกดวงหนึ่งเปนทอดๆได.
ฝายนักศึกษาพระสูตร ก็อธิบายวา จิตในชาติทตี่ าย
แลว กับจิตในชาติใหมเปนดวงเดียวกัน จึงไมตอ งถายทอด
กรรมกัน,ดังกลาวแลว ดังนัน้ จิตดวงนีจ้ งึ ตองรับกรรมทีท่ ำ
ไวในอดีตทัง้ หมดอยางหลีกเลีย่ งไมได เปรียบดังลอเกวียน
หมุนตามรอยเทาโคที่ลากเกวียนนั้นไปทีเดียว ไมวาจะทำ
กรรมอยางใดไวก็ตาม.
ฝายนักธรรมะบางพวก ก็มคี วามเห็นวาตายแลวสูญ
หมด,ไมมีอะไรจุติหรือปฏิสนธิทั้งนั้น โดยอางวาไมเห็นมี
อะไรออกจากโลงของผตู ายไปเกิดอีก เมือ่ เปนเชนนีแ้ ลว ก็
ยอมทำใหผูที่กำลังศึกษาธรรมะใหมๆเกิดความลังเลใจ
เพราะไมรูวาจะตัดสินใจเชื่อใคร,จึงจะไมผิด.

หลักเกณฑสำหรับใชตัดสินใจเชื่อเรื่อง
“เห็นถูก หรือ เห็นผิด” ในพระพุทธศาสนา
มีพทุ ธพจนในอนัตตลักขณสูตรตรัสไวดงั นีค้ อื
“เอว เมตํ ยถาภูตํ สมฺมปฺปฺญาย ทฏฐพฺพํ แปลวา
ทานทั้งหลายพึงเห็นเรื่องนี้ตามความเปนจริง ดวยปญญา
อันชอบ”.
ทิฐิ

๖๙

ดังนัน้ จึงใชหลักแหงความเปนจริง สำหรับตัดสินใจ
เชือ่ ในเรือ่ ง "เห็นถูกหรือเห็นผิด" ทีย่ กมากลาวนีไ้ ดดงั นีค้ อื
๑. เห็นสิง่ ทีเ่ ทีย่ งวาเทีย่ ง
คือ เห็นอสังขตธรรม ไดแก ธาตุแททงั้ ๖ ซึง่ ไมไดเกิดจาก
เหตุปจจัยใดๆปรุงแตง วาเปนสภาพธรรมที่ดำรงตนเองอยู
เชนนั้นตลอดไปได โดยไมมีการดับตายหายสูญไปไหน,
ตามที่เปนจริง จัดเปนสัมมาทิฐิ.
๒. เห็นสิง่ ทีไ่ มเทีย่ งวาไมเทีย่ ง
คือ เห็นสังขตธรรม ไดแก สังขารทัง้ หลายทีเ่ กิดจากการประ
ชุมปรุงแตงของธาตุแททั้ง ๖ วาเปนสิ่งที่ไมอาจดำรงตน
อยางยืนยาวตลอดกาลไปได ยอมดับตายหายสูญไป,เปน
ธรรมดา จัดเปนสัมมาทิฐิ.
๓. เห็นสิง่ ทีไ่ มเทีย่ งวาเทีย่ ง
คือ เห็นผิดจากความเปนจริงวาสังขตธรรม ( ไดแก สังขาร
ทั้งหลาย ที่เกิดจากการประชุมปรุงแตงของธาตุแททั้ง ๖ )
สามารถดำรงตนเองอยางยืนยาวไปไดตลอดกาล ( เชน เห็น
ขันธ ๕ วาเทีย่ งแทถาวร เปนตน )
จัดเปนมิจฉาทิฐิ ฝายสัสสตทิฐิ ( เห็นผิดวาอารมณเที่ยง ).
๔. เห็นสิง่ ทีเ่ ทีย่ งวาไมเทีย่ ง
คือ เห็นผิดจากความเปนจริงวาอสังขตธรรมซึ่งเปนสภาพ
ธรรม ที่ดำรงตนเองอยูไดเชนนั้นตลอดไป, ตองพลอยดับ
ทิฐิ

๗๐

ตายหายสูญไปดวยเมื่อรูปรางกายของสัตวตายลง เชนเห็น
วาจิตไมจุติออกไปเพื่อสืบภพชาติใหมตอไปอีก
จัดเปนมิจฉาทิฐิ ฝายอุจเฉททิฐิ ( เห็นผิดวาขาดสูญเมื่อ
สัตวตาย ).
สำหรับขอ ๑ กับขอ ๒ จัดเปนความรเู ห็นตามความเปนจริง
ยอมเปนสัมมาทิฐิ
สำหรับขอ ๓ กับขอ ๔ จัดเปนความรเู ห็นทีก่ ลับตาละปด,
ผิดจากความเปนจริง นับวาเปนมิจฉาทิฐิ

สัสสตทิฐิ (เห็นผิดวาอารมณหรือโลกเที่ยง)
คำวา“สัสสตทิฐ”ิ นีเ้ ปนไวพจนกบั คำวา“อัตตานุทฐิ ”ิ
หรือ“สักกายทิฐิ”ซึ่งรวมแลวแปลวา เห็นอารมณหรือขันธ
๕ เปนอัตตาตัวตน หรือเปนกายอันเที่ยงแทถาวรของตน.
เชน ศาสนาพราหมณเห็นวา พระพรหมเปนสภาพ
ธรรมทีด่ ำรงตนอยางเทีย่ งดิง่ ตลอดไป พระพุทธองคไดตรัส
ปฏิเสธวา พระพรหม,ถึงแมจะมีอายุยืนยาวสักเพียงใดก็
ตาม, ก็ยงั เปนสังขารธรรมทีถ่ กู อารมณฌานปรุงแตงอยู ดัง
นั้น จึงยังไมพนจากความครอบงำของพระไตรลักษณไป
ได สักวันหนึง่ ขางหนาพระพรหมก็จะตองจุตเิ ปลีย่ นสภาพ
ไปสูภพภูมิอื่น,เปนธรรมดา ดวยเหตุนี้ ความเห็นของศาส
นาพราหมณจึงจัดเปนมิจฉาทิฐิ ฝายสัสสตทิฐิ เพราะเห็น
วาอารมณเที่ยง.
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เทาที่ปรากฏอยูในวิชาธรรมะ คำที่มีความหมายเปน
ไวพจน,เกื้อกูลกับคำวา“อารมณ” คือ ขันธ ๕, รูปนาม,
สังขาร, สังขตะ, โลก, ทุกข เหลานี้ มักใชแทนกันไดตาม
สำนวนทีก่ ำลังเอยถึงอยใู นขณะนัน้ ดังนัน้ แตละคำเหลานี้
จึงลวนแลวแตมีความหมายวา ไมเที่ยงแทถาวรทั้งสิ้น ถา
หากใครเขาใจวาเปนสภาพธรรมที่เที่ยงแลว ก็ยอมเห็นผิด
จากความเปนจริง.
เชนเห็นวาพระพรหมดำรงตนอยอู ยางเทีย่ งดิง่ ,เชนนี้
ตลอดไป เปนตน ก็เรียกวาเห็นกลับตาละปดไปจากความ
เปนจริงดังที่ไดกลาวแลวขางตน.
นอกจากนี้ ถาเห็นวาเมือ่ ไดเกิดเปนมนุษยแลว ก็เปน
มนุษยตลอดไป หรือเมือ่ ไดเกิดเปนสัตวเดรัจฉานแลวก็เปน
สัตวเดรัจฉานตลอดไป ตายแลวก็ไมเปลี่ยนเปนอยางอื่น
ตามคติของกรรมที่ตนไดทำไว ก็จัดเปน สัสสตทิฐิ.
แตถาเห็นวา จิตของมนุษยหรือสัตวทั้งหลายจะตอง
จุตไิ ปเกิดอีกหลังจากทีต่ ายแลว, ในเมือ่ ยังไมหมดกิเลส ก็จดั
วาเปนสัมมาทิฐิในพุทธศาสนา,ไมใชสัสสตทิฐิ.
>สำหรับเรือ่ งสัสสตทิฐนิ ี้ ผทู เี่ ริม่ เขามาศึกษาธรรมะ
ใหมๆ มักจะถูกผูอื่นเอาสัสสตทิฐิปลอมๆซึ่งฝาฝนเหตุผล
มาขใู หกลัวเกรง ทำใหลมื เรือ่ งราวทีด่ ที ชี่ อบ ประกอบดวย
เหตุผลไปเสีย จนทำใหตองเห็นคลอยตามคำขูนั้นไปดวย
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เชน เห็นวาเมื่อสัตวตาย แตจิตเปนสิ่งที่ไมไดตายสูญหาย
ไปไหน ยอมจุติออกไปถือกำเนิดในภพชาติใหมตอไปอีก
ไมมีที่สิ้นสุด ก็ขูวานี่เปนสัสสตทิฐิ.
>หรือเห็นวา ในอัตตภาพของคนและสัตว ซึ่งประชุม
พรอมดวยรูปธรรม-นามธรรมนี้ มีอยูสิ่งหนึ่งที่เปนสภาพ
ยั่งยืนสำหรับรับผลกรรมที่ไดทำไว ไมไดดับตายหายสูญ
ไปตามรางกายที่ตายไปดวย ก็ขูวานี่เปนสัสสตทิฐิ.
ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหผเู ริม่ ศึกษาธรรมะหันกลับมาเชือ่ ตามผขู วู า
ทั้งรางกายและจิตใจที่ไดประชุมพรอมกันอยูนี้ ไมมีอะไร
เปนแกนสารสักนิด จึงไรประโยชนและดับตายหายสูญไป
อยางสิ้นเชิงเมื่อสัตวตาย เชนเดียวกับบุญ-บาป-กิเลส
อาสวะที่ไดสั่งสมรวมไวในจิตดวยเหมือนกัน จิตที่ไปเกิด
ใหม,เปนจิตดวงใหม แตสามารถถายทอดรับชวงบุญบาป
จากจิตดวงเกาได อุปมาดังพอทำบาปสะสมไว พอตายไป,
ก็ถายทอดบาปกรรมเชนนั้นใหลูกที่เกิดในภายหลัง, เปน
ผูรับมรดกตอไป ซึ่งเปนคำขูที่เชื่อถือไมไดเลย.
ความจริงนั้นพระพรหมก็ดี หรือที่เรียกวาขันธ ๕ ก็ดี
เปนสภาพธรรมฝายผล(วิบาก) ทีเ่ กิดจากจิตถูกอารมณฌาน
ปรุงแตงใหมีใหเปนทั้งสิ้น เมื่อหมดอารมณฌานปรุงแตง
แลว, จิตก็ยอมถูกอารมณอยางอื่นทยอยกันเขามาปรุงแตง
ตามลำดับติดตอกันไป.
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อุปมาดังน้ำสะอาดทีถ่ กู นำเอาสีเขามาผสมปรุงแตงทำ
ใหน้ำมีสีเหมือนกับสีที่เขาผสมแตละสี ฉันใดก็ฉันนั้น
เราจะเห็นวา ทั้งจิตและน้ำไดยืนเปนประธานใหสิ่งอื่นเขา
มาปรุงแตงอยู ไมไดสญ
ู หายไปไหน แตสงิ่ ทีเ่ ขามาปรุงแตง
ไดเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไมคงที่เสมอไป.
ดังนัน้ ถาเรากลาววา จิต เปนธาตุทรงตัว“ร”ู อยทู กุ
กาลสมัยตามที่เปนจริง ยอมเปนสัมมาทิฐิ
และในขณะเดียวกัน ถาเรากลาววาอารมณฌานทีเ่ ขา
มาปรุงแตงเที่ยงแทแนนอน ก็เปนสัสสตทิฐิ.

อุจเฉททิฐิ (เห็นสิ่งที่เที่ยงวาไมเที่ยงหรือเห็นวาขาดสูญ)
อุจเฉททิฐินี้ เปนความเห็นผิดที่มีโทษรายแรงมากถึง
กับตองหามมรรคผลของตัวเองทีเดียว ทัง้ นีเ้ ปนเพราะไมได
ศึกษาใหรูจักอสังขตธรรม( ซึ่งไมไดเกิดจากเหตุปจจัยใดๆ
ปรุงแตงใหมใี หเปน เปนธรรมทีร่ กั ษาสภาพเดิมของตนเอง
ไวตลอดทุกกาลสมัย ).
แตผูที่เห็นผิดกลับเขาใจวาไมมีอะไร ที่เปนแกนสาร
ถาวรเลย บุคคลพวกนีเ้ ห็นวาทัง้ มนุษยและสัตวทงั้ หลายเกิด
มาจากความสนุกสนานราเริงกันของบิดามารดา จึงทำให
เกิดรูปรางกายของตัวเองขึ้นมา และ เมื่อเกิดรูปรางกายขึ้น
มาแลว ก็มีจิตใจพลอยเกิดตามมาดวยโดยอัตโนมัติ.
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ดังนั้นเมื่อรางกายตายลงเมื่อใด จิตก็ตองพลอยพินาศ
ดับสูญไปดวยเชนเดียวกัน เกิดหนเดียว-ตายหนเดียวเทานัน้
ไมมกี ารสืบภพชาติตอ ไปอีกแตประการใด ความเห็นเชนนี้
จัดวาเปน อุจเฉททิฐิ (เห็นวาขาดสูญ).
> ความเห็นผิดเชนนี้ มีอยมู ากมายในปจจุบนั นี้ ผทู มี่ ี
ความเห็นเชนนี้ มักมีจติ ใจกระดางหยาบคายเปนสวนใหญ
มักไมเห็นความถูกตองของการดำเนินชีวิตในสังคมวาเปน
เรื่องสำคัญ จึงมักประพฤติตนตามชอบใจและสวนทางกับ
หลักธรรมในพระศาสนา บางทีก็กลาวบิดเบือนสัจธรรม
ใหผดิ ไป ทำใหสง ผลทีเ่ ปนพิษเปนภัยแกสงั คมเปนอยางยิง่
ผทู เี่ ชือ่ ถือเชนนี,้ จะละเลยการประกอบคุณงามความดี
และหันเขาประกอบแตความชัว่ กอบโกยผลประโยชนแบบ
มือใครยาวสาวไดสาวเอา โดยไมคำนึงถึงผลของกรรมทีจ่ ะ
ไดรบั ขางหนา เพราะไดเขาใจผิดเสียแลววา ใครจะทำอะไร
ลงไปก็ยอมขาดตายหายสูญ เมื่อตาย จึงไมตองรับผลของ
กรรมแตประการใด.
ดังนัน้ ผศู กึ ษาธรรมะทีห่ ลงพาตัวเองเขาไปอยใู นขาย
ความเห็นผิดวาตายสูญ เพราะเหมาเอาวาจะพนทุกขนั้น
ยอมขัดแยงกับพระพุทธศาสนา.
ดังพุทธดำรัสทีม่ มี าใน อปณณกสูตรวา:
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“พระอรหันตทงั้ หลาย ยอมรอู ยแู กใจวาปรโลกมีอยู ฉะนัน้ ผทู ี่
ถือวาปรโลกไมมี จึงไดชอื่ วาเปนปฏิปก ษตอ พระอรหันตทงั้ หลาย
ในเมือ่ ตนเองถือเชนนัน้ (ถือวาตายสูญ) แลวสอนผอู นื่ ให
เชือ่ ตาม จึงไดชอ่ื วาเปนผปู ระกาศอสัทธรรม
และดวยอสัทธรรมทีไ่ ดประกาศออกมาเชนนี้ ยอมเปนเหตุ
ใหยกตนขมผอู นื่ อีกดวย ยอมละศีลไดงา ยและประพฤติตนในทาง
ทุศลี
ดูกอ นคหบดีทงั้ หลาย เพราะอาศัยมิจฉาทิฐเิ ปนปจจัย ยอม
กอใหเกิดอกุศลกรรมไมใชนอยทีเดียว.
ดูกอ นคหบดี ในเรือ่ งปรโลกนี้ สำหรับคนทีฉ่ ลาดยอมคิด
อยางนีว้ า ถาปรโลกไมม,ี คนทีท่ ำบาปไวกป็ ลอดภัยไป
แตถา ปรโลกมีจริง คนทีท่ ำบาปตายไปแลว ก็จะเขา
ถึงทุคติ, วินบิ าตนรก
หรือแมไมพดู ถึงปรโลก แตคนทีเ่ ห็นผิดและทุศลี ก็ยอ ม
ถูกวิญูชนติในโลกนี้เอง
เพราะฉะนัน้ คนทีม่ คี วามเห็นผิด จึงตองประสบผลรายถึง
๒ ทางคือ ถูกติเตียนในโลกนี้ และเมื่อตายไปแลวก็จะเขาถึง
อบาย,ทุคติ,วินบิ าตนรกอีกดวย”.
>สรุปความแลว ผูที่เห็นวาจิตเปนสภาพธรรมที่ตอง
ดับตายหายสูญ เมือ่ รูปรางกายนีต้ ายลง จัดวาเปนอุจเฉททิฐิ
ในพระพุทธศาสนานี้.
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สัมมาทิฐิ (เห็นถูกตองตามความเปนจริง)
สัมมาทิฐิ ความเห็นถูกตองตามความเปนจริง จะมีขนึ้
ไดเพราะจิตไดรบั การอบรมศึกษาจากการปฏิบตั สิ มาธิอยาง
ชำนาญแลว จนเห็นดวยตนเองอยางชัดเจนวา จิตเปนสภาพ
ธรรมที่ทรงความรูทุกกาลสมัย ไมไดดับตายหายสูญไป
ไหน, สวนอารมณเปนเพียงสิง่ อืน่ จากภายนอกทีม่ ากระทบ
เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแลวก็ดับไป ไมอาจยึดถือเปนตัวตนที่
เที่ยงแทถาวรได.
สัมมาทิฐิ แบงออกเปน ๒ ระดับ คือ
๑. สัมมาทิฐทิ ยี่ งั มีอาสวะกิเลสปนอยู หมายความวา เปน
สัมมาทิฐิที่เปนที่ตั้งแหงกุศล ที่ใหผลเปนขันธ เปนกรรมกิเลส และเปนรูป-เสียง-กลิ่น-รส-ความสัมผัสที่นาปรารถ
นาในอนาคต มีอยู ๑๐ อยางคือ
๑.เชือ่ วาการใหทานมีผล
๒.การบูชาดวยการบริจาคเครื่องไทยธรรมมีผล
๓.การทำการมงคลดวยการใหเครือ่ งสักการะ เครือ่ งตอนรับมีผล
๔.วิบากผลของกรรมดี-กรรมชั่วมี
๕.โลกนีม้ สี ำหรับคนสัตวในโลกอืน่
๖.โลกอืน่ มีสำหรับคนสัตวในโลกนี้
๗.มารดามีบญ
ุ คุณ
๘.บิดามีบญ
ุ คุณ
๙.สัตวทเี่ กิดเติบโตเต็มทีท่ นั ทีมอี ยู
๑๐.พระสมณพราหมณผดู ำเนินชีวติ ชอบ ปฏิบตั ชิ อบ จนตรัสรดู ว ย
ตนเอง แลวชีแ้ จงสัง่ สอนชุมชนใหรตู ามมีอยใู นโลก.
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๒. สัมมาทิฐิที่ไมมีอาสวะกิเลสปนอยู ไดแก พลังปญญาที่
อบรมใหเกิดขึน้ ทีจ่ ติ จากการปฏิบตั มิ รรคมีองค ๘ ( สัมมา
วายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนเหตุใหเกิดสัมมาทิฐิ )
คือไดพบเห็นสภาพจิตเดิมของตนเองวาไมใชตัวทุกข ดัง
นัน้ จึงสามารถปลอยวางอารมณตา งๆได เพราะเห็นถูกตอง
ตามความเปนจริง คือ
๑.เห็นอาการซัดสายของจิตเพราะยึดอารมณ เปนทุกข.
๒.เห็นจิตเมื่อแสออกไปรับอารมณที่จะไมทุกขเปนไมมี,
เปนเหตุแหงทุกข (สมุทัย).
๓.เมื่อจิตปลอยวางอารมณตางๆได ก็พนทุกข เปนนิโรธ.
๔.เห็นวาการปฏิบตั มิ รรคมีองค ๘ โดยมี“สัมมาสมาธิ”เปน
ประธานเปนหนทางทีท่ ำใหจติ ปลอยวางอารมณไดเปนมรรค.
*สัมมาทิฐทิ งั้ ๒ ประการดังกลาวนี้ จะมีขนึ้ ไดเพราะ จิตได
รั บ การอบรมศึ ก ษาจากการปฏิ บั ติ ส มาธิ จ นชำนาญแล ว
เห็นดวยตนเองอยางชัดเจน แตในตอนเริม่ ศึกษาธรรมะนัน้
เพียงแตเชือ่ กฎแหงกรรมวาทำดีไดดี เทานัน้ ก็นบั วาเปนสัม
มาทิฐิ แลว แตเปนสัมมาทิฐชิ นิดทีย่ งั มีอาสวะกิเลสปนอย.ู
โปรดดูพทุ ธอุทานทีม่ มี า
จตุนนฺ ํ อริยสจฺจานํ ยถาภูตํ อทสฺสนา
สงฺสริตํ ทีฆมทฺธานํ ตาสุตา เสว ชาติสุ
ตานิ เอตานิ ทิฏฐ านิ ภวเนตฺติ สมูหตา
อุจฉฺ นิ นฺ ํ มูลํ ทุกขฺ สฺส นตฺถิ ทานิ ปุนพฺ ภโวติ แปลวา
ทิฐิ

๗๘
เพราะไมเห็นอริยสัจสีต่ ามความเปนจริง
เรา(จิต)จึงไดเวียนวายเขาไปในภพชาติอนั ยาวนานนับไมถว น
บัดนี้ เราไดถอนความเห็นผิดในเรือ่ งภพ
และมูลเหตุแหงทุกขออก เสียหมดสิน้ แลว,ภพใหมตอ ไปจึงไมมอี กี .

ผทู มี่ เี หตุผล ไดเห็นพุทธอุทานขอนี้ ยอมแลเห็นไดวา
ทรงตรัสธรรมะแบงออกเปนสองสวน คือ
จิตของพระองคซงึ่ เปนพุทธะไปแลว, สวนหนึง่
กับ
รางกายของพระองคซงึ่ ประกอบดวยธาตุดนิ น้ำ ลม ไฟ อัน
เปนภพที่อาศัยของพระองค, อีกสวนหนึ่ง.
รเู ห็นตามความเปนจริง( to know mind and body as
it really is ) ก็คอื รวู า อะไรทีเ่ ขาไปเวียนวายในสังสารวัฏฏ
และรูวาอะไรที่ไมไดเขาไปเวียนวายในสังสารวัฏฏ.
ซึง่ ถาใชหลักของเหตุผลแลว ก็จะเห็นไดวา
ผูที่เขาไปเวียนวายในสังสารวัฏฏ ก็คือ จิตของพระ
องคซงึ่ มีดวงเดียว เกิดดับไมได.
แตผทู ไี่ มไดเขาไปเวียนวายในสังสารวัฏฏ ก็คอื ราง
กาย ซึ่งเห็นชัดวาตายเนาผุพังไปหมดสิ้นทุกชาติ(ภพ).
รางกายจึงเปนสังขารธรรมทีต่ อ งปรวนแปรไปตามกาลเวลา,จนถึงวันตาย

ถาเห็นวารางกายเทีย่ ง, เปนสุข, เปนตัวตนของเรา ก็แปลวา
เห็นผิด.
แตถาเห็นวารางกายไมใชของเที่ยง, เปนที่ตั้งแหงทุกข,ราง
กายไมใชตวั เรา เปนเพียงทีอ่ าศัยของเรา ก็แปลวา เห็นถูก.
ทิฐิ

๗๙

จุดทีท่ ำใหเกิดความเขาใจสับสนในพระพุทธศาสนา
กลาวตามขอเท็จจริง ตนเหตุทที่ ำใหเกิดความสับสน
อยางไมมีที่สิ้นสุดในการทำความศึกษาเรื่องธรรมะในพระ
พุทธศาสนาก็คือ
๑.การไมเขาใจเรือ่ ง “จิต” กับ “วิญญาณ” (อาการของจิต)
๒.การไมเขาใจความหมายของคำวา “อัตตา” และ “อนัตตา”

๑.การไมเขาใจเรื่อง“จิต”กับ“วิญญาณ”(อาการของจิต)
ผศู กึ ษาธรรมะโดยมากมักจะเขาใจวา จิตเกิดดับและ
เมื่อเขาใจวาจิตเกิดดับแลว ก็พลอยทำใหเขาใจไปวา จิต
กับวิญญาณเปนอันเดียวกัน แตก็มีอยูไมนอยเชนกันที่เขา
ใจวาจิตไมเกิดดับ และจิตกับวิญญาณมีความหมายแตกตาง
กัน ดวยเหตุดังกลาวนี้เอง จึงไดกลายเปนจุดที่ทำใหเกิด
ความสับสนมืดมัว แกผูที่เขามาศึกษาธรรมะ ในพระพุทธ
ศาสนาในภายหลังเปนอันมาก.
เกีย่ วกับเรือ่ งจิตเกิดดับหรือจิตไมเกิดดับนัน้ ไดยกมา
แสดงไวแลวในตอนตนของหนังสือ สวนจิตกับวิญญาณ
เปนอันเดียวกันหรือไมนั้น เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด
ขึน้ ในภายหลัง ผศู กึ ษาจึงตองนำพุทธพจนจากพระสูตรสำ
คัญๆ เชน “อนัตตลักขณสูตร” เปนตน มาสอบเทียบเพือ่ พิ
จารณาโดยเฉพาะ,จะนำเอาความคิดเห็นของอาจารยธรรมะ
หรือตำราในภายหลังมาหักลางไมได.
ความสับสนในพระพุทธศาสนา

๘๐

ในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธองคทรงสั่งสอนพระ
ปญจวัคคียเ รือ่ งรูป (อารมณ), เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญ
ญาณ (อาการของจิตอันเนือ่ งดวยอารมณ) ซึง่ สัตวทงั้ หลาย
ยึดมัน่ ถือมัน่ และหวังจะใหเปนไปดังใจหมาย,อยโู ดยทัว่ กัน
ทรงชีแ้ จงแสดงใหเห็นวา แตละอยางเหลานีเ้ ปนสิง่ ที่
ไมเที่ยงแทถาวร,เปนทุกข และไมอาจบังคับบัญชาใหเปน
ไปดังใจหวังได จนกระทั่งจิตของพระปญจวัคคียหลุดพน
จากการเขาไปยึดถือรูป,เวทนา,สัญญา,สังขาร,วิญญาณอีก
ตอไปในทีส่ ดุ ซึง่ แสดงวาจิต ตางกับ วิญญาณอยางชัดเจน
ขอสังเกตสำหรับการตรวจพิจารณาเรือ่ งจิตกับวิญญาณ
ซึ่งตางก็เปนคำนามเหมือนกันนี้ อีกประการหนึ่งก็คือ
พระพุทธองคทรงใช คำกริยากับจิต เมือ่ มีความหมาย
วา “ทรงไวซงึ่ ธาตุร”ู วา “วิมตุ ิ (จิตหลุดพน)” บางแหงก็ใช
วา “วิโมกข หรือ วิโมกขธรรม” และทรงใช คำกริยากับวิญ
ญาณ เมื่อมีความหมายวา “รับรูอารมณจนเสียคุณภาพเดิม
ไปแลว” วา นิรุชฌบาง, อัสดงคบาง ซึ่งแปลวา “ดับ” คือ
การรับรูอารมณเรื่องนั้น,ดับไปแลว.
คำกริยา “หลุดพน” กับ “ดับ” สองคำนี้ มีความหมาย
ชัดเจนในตัวเองแลววาแตกตางกัน โดยไมจำเปนตองอธิ
บาย เพิม่ เติมอีกแตประการใด ดังนัน้ จึงชีค้ วามแตกตางของ
คำวา “จิตกับวิญญาณ” ไดอีกทางหนึ่ง.
ความสับสนในพระพุทธศาสนา

๘๑

ในนกุลปตาสูตร พระพุทธองคไดตรัสวา
“ดูกอ นนกุลปตาคหบดี บุคคลผทู ไี่ มไดสดับศึกษา ไม
ไดรับคำแนะนำจากพระอริยะนั้น
เมือ่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ปรวนแปรไป
จิตยอมปรวนแปรไปดวย
สวนผทู ไี่ ดสดับศึกษา,ไดรบั คำแนะนำจากพระอริยะ
นั้น เมื่อรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ปรวนแปรไป
จิตยอมไมปรวนแปรไปดวย.
ดูกอ นทานคหบดี จงทำความศึกษาวา จิตนีจ้ กั ไม
ปรวนแปรไปตาม รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเถิด”.
จากตัวอยางทีย่ กมา ๒ พระสูตรขางตน,แสดงใหเห็น
อยางชัดเจนวา “จิต”ไมใช“วิญญาณ”
จิต คือ ธาตุรู
วิญญาณ คือ อาการของจิตอันเนือ่ งดวยอารมณ เปน
ขันธหนึง่ ในขันธ ๕ ( รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ )
คนตาบอดมีจติ แตไมม(ี จักขุ)วิญญาณ
( คือ ไมอาจรับรอู ารมณทางตาได )

คนหูหนวกมีจติ แตไมม(ี โสตะ)วิญญาณ
( คือ ไมอาจรับรอู ารมณทางหูได )

แสดงวา มีจติ โดยไมตอ งมีวญ
ิ ญาณ ก็ได
แตถา มีวญ
ิ ญาณ โดยไมมจี ติ ยอมไมได
ความสับสนในพระพุทธศาสนา

๘๒

๒.การไมเขาใจความหมายของคำวาอัตตาและอนัตตา
การไมเขาใจความหมายของคำวา“อนัตตา” เปนจุด
สำคั ญ อี ก จุ ด หนึ่ ง ในพระพุ ท ธศาสนา ที่ ทำให ผู ศึ ก ษา
ธรรมะเขาใจไขวเขวอยางมากมาย กลาวโดยความจริงแลว
คำวา“อนัตตา”นีแ้ ปลวา“ไมใชตวั ตน”แตสว นใหญที่
ไดยนิ กันอยใู นปจจุบนั นี้ กลับแปลอยางผิดๆวา“ไมมตี วั ตน”
ไปเสีย ทำใหเกิดความเขาใจผิดขึ้นอยางมากมายทีเดียว.
คำวา “ไมใชตวั ตน” หมายความวา ตัวตนทีแ่ ทจริงมี
อยู แตกลับหลงไปยึดเอาขันธ ๕ ซึง่ ไมใชตวั ตน เขามาเปน
ตัวตนดวยความเขาใจผิด เพราะไมรูจักตัวตนที่แทจริง.
สวนคำวา “ไมมตี วั ตน” นัน้ หมายความวา “ไมมสี งิ่
ใดเลย”ที่มีชีวิตจิตใจนอกจากกอนดิน กอนอิฐ กอนกรวด
ตนไม ภูเขา ฯลฯ ซึง่ เปนวัตถุตามธรรมชาติเทานัน้ ซึง่ เปน
ผลใหเขาใจผิดวาไมมผี กู ระทำกรรม และ ไมมผี รู บั ผลของ
กรรมนั้นๆดวย ดังที่มักจะไดยินกันวา บรรดาธรรมทั้ง
หลายนัน้ มีแตการกระทำอยางเดียวเทานัน้ ผกู ระทำหามีไม
เปนตน จัดเปนนัตถิกทิฐิในพระพุทธศาสนานี้ ซึ่งไมไดมี
ความหมายเกี่ยวของกับคำวาอนัตตาแตประการใดเลย.
สำหรับคำวา “อัตตา” นัน้ , เปนสภาพธรรมทีอ่ ยูตรง
กันขาม กั บ คำว า“อนัตตา” และมีปรากฏเปนพุทธพจน
อยางมากมายหลายแหงเสียดวย.(จะกลาวโดยละเอียดตอไป)
ความสับสนในพระพุทธศาสนา

๘๓

คำบัญญัติและคำสมมุติ
คำบัญญัติ คือ การกำหนด หรือตัง้ คำพูดเพือ่ ใชเรียก
ขานบรรดาวัตถุหรือสิ่งของที่มีอยูแลว เพื่อใหใชพูดจากัน
รูเรื่อง.
หมายความวา ภาษาคำพูดทัง้ หมดเปนบัญญัตทิ งั้ สิน้
เมื่อบัญญัติคำใดขึ้นก็ตาม จะตองมีสิ่งรองรับคำบัญญัตินั้น
อยูกอนแลว ใครจะคิดตั้งเปนบัญญัติคำพูดขึ้นโดยที่ไมมี
วัตถุหรือสิ่งของรองรับคำบัญญัตินั้นไมไดเลย.
>ดังนัน้ คำบัญญัติ จึงตองมีภายหลังวัตถุหรือสิง่ ของ
เชน ถวยแกว เปนตน จะตองมีผูประดิษฐภาชนะที่ทำดวย
แกวสำหรับใสน้ำขึน้ กอน แลวจึงบัญญัตชิ อื่ เรียกภาชนะอัน
นีว้ า “ถวยแกว”ในภายหลัง แลวตางคนตางก็ยอมรับและจด
จำความหมายของคำวา“ถวยแกว” ไว ถาใครเอยถึงคำทีไ่ ด
บัญญัติวา“ถวยแกว” ขึ้นเมื่อใด ก็ตองรูวาผูเอยหมายถึงอะ
ไร? รูปรางสัณฐานเปนอยางไร?
คำวาสมมุตนิ นั้ คือ การกำหนด หรือตัง้ บัญญัตซิ อ น
บัญญัติลงไปอีกชั้นหนึ่ง เพื่อใหจำกัดชัดลงไปวา หมายถึง
วัตถุชิ้นนั้น,สิ่งนั้น หรือหมายถึงคนๆนั้น ไมใชหมายถึง
วัตถุชิ้นอื่น,สิ่งอื่น หรือคนอื่น ซึ่งอยูในบัญญัติคำเดียวกัน
หรือมีชื่อเรียกอยางเดียวกัน.
เชนคำสมมุติ พอแม สามีภรรยา ลูกหลาน พระราชา
คำบัญญัต&
ิ คำสมมุติ

๘๔

พระราชินี เปนตน คำสมมุติที่กลาวมาทั้งหมดเหลานี้ มา
จากคำบัญญัตเิ ดิมวา “คน” เหมือนกัน แตเพราะคนๆนัน้ ได
ทำหนาที่หรือมีภาระในการใหกำเนิดแกบุตร, ฝายชายก็
เรียกวาพอ ฝายหญิงก็เรียกวาแม ดังนี้เปนตน.
บัญญัติ แบงออกเปน ๒ ชนิด คือ
๑.อัตถบัญญัติ ตั้งขึ้นเพื่อใหรูเนื้อความ,รูปราง,สัณฐาน,
กิรยิ าอาการของสิง่ ทีไ่ ดตงั้ ชือ่ นัน้ ๆไว เชน ตนไม เมฆ น้ำ
เดิน สวย เปนตน.
๒.สัททบัญญัติ ตั้งเปนถอยคำสำหรับใชพูดจากันตามที่
ไดตกลงยอมรับวาหมายถึงอะไรในตอนที่ตั้งเปนอัตถบัญ
ญัติ เมื่อไดยินเสียงกลาวขานออกมาอยางใดก็เขาใจ และรู
เรือ่ งตามนัน้ เชน ไดยนิ เสียงคนพูดออกมาวา “ตนไม” ผไู ด
ยินก็สามารถนึกรูปรางของตนไมไดถูกตอง ตรงกับที่ผูพูด
หมายความถึงได เปนตน.
คำวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
อัตตา นิพพาน และคำทีเ่ รียกวา ปรมัตถ,เหลานี้ ลวนแตเปนคำ
บัญญัติ และตองมีสภาวะรองรับทั้งสิ้น จะบอกวาคำบัญญัติคำ
หนึ่งคำใดเหลานี้ ไมมีสภาวะรองรับยอมไมได ถาหากหยุดพูด
กลาวขานเสียเมือ่ ใด คำบัญญัตนิ นั้ ก็ดบั ไป แตวตั ถุหรือสิง่ นัน้ ๆ
อันเปนสภาวะรองรับยังคงมีอยโู ดยปกติธรรมดา มิไดหายสูญไป
ตามบัญญัติที่เลิกพูดถึงไปดวย.
คำบัญญัต&
ิ คำสมมุติ

๘๕

คำบัญญัติ และ คำสมมุติ ในพระพุทธศาสนา
ดังทีไ่ ดกลาวมา คำบัญญัตแิ ละคำสมมุตเิ ปนกระบวน
การทางคำพูดที่ตั้งขึ้นสำหรับเรียกขานสิ่งตางๆที่มีอยูแลว
ในโลก เพือ่ ใชเปนสือ่ ถายทอดความรสู กึ นึกคิดของบุคคล
หนึ่งใหอีกบุคคลหนึ่งเขาใจ ซึ่งเปนเรื่องของโลก.
ดังนัน้ ทุกคนจึงตองใชคำบัญญัต-ิ สมมุติ และตองจด
จำไวสำหรับพูดใหเปนอยางเดียวกันทั้งหมด จึงจะพูดกัน
รูเรื่อง ดวยเหตุนี้ คำบัญญัติ-สมมุติทั้งหลาย จึงตองตั้งขึ้น
อยางมีหลักเกณฑ คือ
๑.มีเหตุผล
๒.มีคำไวพจนอนื่ ทีใ่ ชพดู แทนกันได
๓.พันธุ คือ บัญญัตใิ หเปนพวกๆไมปะปนกัน
๔.เปนทวินยิ ม เพือ่ ใหเห็นสิง่ คกู นั โดยตรงกันขาม

คำบัญญัติ-สมมุติ ยอมอยูในหลักทวินิยม
คำบัญญัติ-สมมุติทั้งหลายที่ใชเรียกหรือพูดถึง วัตถุ
สิง่ ของและอารมณตา งๆนัน้ เปนเรือ่ งฝายโลก ดังนัน้ จึงตอง
อยูในหลักทวินิยม จึงจะพูดกันรูเรื่องชัดเจน.
หลักทวินยิ มนี้ เจาชายสิทธัตถะก็ไดทรงดำริและปรา
รภกอนตรัสรู จนนำพระองคใหไดตรัสรธู รรมวิเศษมาแลว
กลาวคือ เมือ่ ครัง้ เสด็จประพาสสวนนัน้ ไดทรงพบเทวทูตสี่
มีคนแก คนเจ็บ คนตาย และ พระสมณะตามลำดับ แลวได
คำบัญญัต&
ิ คำสมมุติ
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ทรงดำริปรารภดวยพระปรีชาญาณตามหลักทวินยิ มวา ตาม
ธรรมดานั้น เมื่อมีของรอน ก็ยอมมีของเย็นแก, เมื่อมีที่มืด
ก็ยอมมีที่สวางแก ดังนั้น เมื่อมีแก มีเจ็บ และมีตาย ก็ยอม
ตองมีที่ทไี่ มแก ไมเจ็บ ไมตาย แกเชนเดียวกันดวย.
สิง่ ทีแ่ ก เจ็บ ตายนัน้ พระองคทรงพบและรจู กั แลว แต
สิง่ ทีไ่ มแก ไมเจ็บ ไมตายนัน้ พระองคทรงยังไมพบและไม
รูจัก แตทรงเชื่อวาจะตองมีคูกันดวย ครั้นอนุมานดวยพระ
ปรีชาญาณวา หลักปฏิบัติตามแบบพระสมณะเปนวิธีเดียว
ที่สามารถนำพระองคเขาไปพบสิ่งที่ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย
ซึง่ เรียกวาอมตธรรมได จึงทรงละพระราชสมบัตแิ ละผนวช
เพือ่ ปฏิบตั ธิ รรม จนกระทัง่ ไดทรงพบ อมตธรรม คือ จิตอัน
บริสุทธิ์ ในที่สุดสมพระประสงค.
คำบัญญัตสิ มมุตใิ นหลักทวินยิ มอืน่ ๆ ไดแก
สัตว ตรงขามกับ พุทโธ
อนัตตา ตรงขามกับ อัตตา เปนตน
สัตว แปลวา ผตู ดิ ของ (เราเรียกจิตทีย่ ดึ ติดหรือของอยู
กับอารมณตางๆวาเปนสัตว)
พุทโธ แปลวา ผรู ู ผตู นื่ ผเู บิกบาน ผไู มตดิ ของ (เมือ่
ปฏิบตั ติ ามหลักมรรคมีองค ๘ จนจิตเลิกติดของกับอารมณ
แลว ก็ไมใชสตั วอกี ตอไป กลายเปน พุทโธ ผรู ู ผตู นื่ ผเู บิก
บานในที่สุด).
คำบัญญัต&
ิ คำสมมุติ
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อัตตา และ อนัตตา
คำวาอัตตา และ อนัตตา เปนคำบัญญัตสิ มมุตใิ นหลัก
ทวินิยมเชนกัน กลาวคือ
อัตตา แปลวา ตัวตน, อนัตตา แปลวา ไมใชตวั ตน
>แตในปจจุบนั มักแปล อนัตตา วา ไมมตี วั ตน ซึง่ มี
ความหมายผิดเพี้ยนไปจากความเปนจริงอยางมาก ดังได
กลาวไวขา งตนแลววา คำบัญญัตสิ มมุตติ งั้ ขึน้ เพือ่ เรียกขาน
สิง่ ทีม่ อี ยใู นโลกตามปกติ ถาไมมสี งิ่ นัน้ ๆในโลก ก็ยอ มจะ
ไมมกี ารบัญญัตสิ มมุตขิ นึ้ มา ถาไมมตี วั ตนจริงๆแลว ก็ยอ ม
จะบัญญัติสมมุติคำวา “อัตตา (ตัวตน)” ขึ้นมาเพื่อประ
โยชนอันใดมิได.
การเขาใจความหมายของ “อนัตตา” ผิดเพีย้ นไป วา
“ไมมีตัวตน” ยอมทำใหผูศึกษาธรรมะไมไดรับประโยชน
อยางแทจริงจากพระพุทธศาสนา.
คำวา “ไมใชตวั ตน” หมายความวา ตัวตนทีแ่ ทจริงมี
อยู แตกลับหลงไปยึดเอาขันธ ๕ ซึง่ ไมใชตวั ตน เขามาเปน
ตัวตนดวยความเขาใจผิด เพราะไมรูจักตัวตนที่แทจริง.
สวนคำวา “ไมมตี วั ตน” นัน้ หมายความวา “ไมมสี งิ่
ใดเลย”ที่มีชีวิตจิตใจนอกจากกอนดิน กอนอิฐ กอนกรวด
ตนไม ภูเขา ฯลฯ ซึง่ เปนวัตถุตามธรรมชาติเทานัน้ ซึง่ เปน
ผลให เ ขาใจผิดวาไมมผี กู ระทำกรรม และ ไมมผี รู บั ผลของ
อัตตา&อนัตตา
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กรรมนั้นๆดวย ดังที่มักจะไดยินกันวา บรรดาธรรมทั้ง
หลายนัน้ มีแตการกระทำอยางเดียวเทานัน้ ผกู ระทำหามีไม
เปนตน จัดเปนนัตถิกทิฐิในพระพุทธศาสนานี้ ซึ่งไมไดมี
ความหมายเกี่ยวของกับคำวาอนัตตาแตประการใดเลย.

เงือ่ นไขในการบัญญัตคิ ำวา อัตตา และ อนัตตา
ในพระพุทธศาสนา
มีพทุ ธพจนตรัสไวในอนัตตลักขณสูตรดังนี้
“รูปฺจ หิทํ ภิกขฺ เว อตฺตา อภวิสสฺ นยิทํ รูปํ อาพาธาย
สงฺวตฺเตยฺย แปลวา ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย ถารูปนีเ้ ปนอัตตา
แลว รูปนี้ก็ไมเปนไปเพื่อความเจ็บไขไดปวย”.
พุทธพจนขอ นีไ้ ดแสดงไวอยางชัดเจนรวม ๒ นัย คือ
สิ่งใดที่เปนไปเพื่อความเจ็บไขไดปวย ทรงจัดวาเปน
อนัตตา อันไดแก รูป ( ทัง้ นีท้ รงสอนรวมทัง้ เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ดวย ),นัยหนึ่ง.
และสิ่งใดที่ไมเปนไปเพื่อความเจ็บไขไดปวย ทรงจัด
วาเปนอัตตา อันไดแก จิตผูรูชั้นพุทโธ ซึ่งไมพลอยหวั่น
ไหวไปตามอารมณที่เขามากระทบ, อีกนัยหนึ่ง.
ผทู ศี่ กึ ษาธรรมะยังไมเขาใจสภาพของจิตผรู ,ู ชัน้ พุทโธ
ซึ่งตั้งมั่นไมหวั่นไหวนี้ จึงเหมาเอาเองวาพระพุทธองคไม
ไดทรงสอนเรื่องอัตตา.
อัตตา&อนัตตา
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ตัวอยางเรื่องอนัตตาที่สอนกันอยางผิดๆในปจจุบัน
ตามธรรมดาแลว,ธรรมะทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
ประกาศสัง่ สอนพุทธบริษทั ๔ แลวนัน้ ยอมเปนสัจธรรมที่
มีเหตุมผี ลสอดคลองกับความเปนจริงทัง้ หลาย ไมมขี ดั แยง
ซึง่ กันและกันเลย ดังนัน้ ธรรมะขอใดทีส่ อนถายทอดตอๆ
กันมาโดยไมสอบเทียบกับหลักของเหตุผล ธรรมะขอนั้น
ยอมสะดุดความรสู กึ ของผทู รี่ บั ถายทอด วาขาดเหตุผลทันที
ถึงแมจะไมรูในขณะนั้น ก็จะตองมีผูพบเห็นในภายหลัง
และจะตองถูกปฏิเสธทันทีเชนเดียวกัน.
ดวยเหตุนี้ ผทู สี่ อนเรือ่ งอนัตตาผิดๆวาไมมตี วั ตนนัน้
จึงกระทำไป เพราะไมรูจักตัวตน แตกลาวออกมาเชนนี้
เพราะเรียนทองจำมาอยางแนนสนิท ซึ่งจะตองไดรับการ
ปฏิเสธจากอนุชนในภายหลังอยางไมมีปญหา.
โปรดดูตวั อยาง การสอนเรือ่ งไมมตี วั ตน:“ในทีส่ ดุ แหงการบรรยายธรรมเรือ่ งอนัตตานี้ พอสรุป
ไดวา การทำความเห็นวาไมมีตัวตนนั้น, เปนสิ่งที่ดีเราจะ
ไดรบั ผลอันนาพึงพอใจ ตนนัน่ แหละจะมีความสุขทุกทิพา
ราตรีกาล อาตมาจึงขอยุตกิ ารบรรยายเรือ่ งไมมตี วั ตนไวแต
เพียงเทานี้ เอวังก็มีดวยประการฉะนี้.”
การบรรยายธรรมะเชนนี้ ยอมฟงยากฟงเย็นเสียเหลือ
เกิน พูดวกวนเปนน้ำในอาง เหมือนลวงคนเลนตอหนาตอ
อัตตา&อนัตตา
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ตา เพราะพูดวาตัวตนเราเขาไมมีไปแลว ก็กลับพูดวนมา
หาตน,หาเรา,หาอาตมาใหมีความสุขเขาอีกจนได จนกลาย
เปนเรื่องขัดแยงกันเองขึ้นมา เพราะหยอดทายคำบรรยาย
วาอาตมาขอยุติการบรรยายเรื่องไมมีตัวตนไวเพียงเทานี้ ?
ทัง้ นีย้ อ มแสดงวาไดบรรยายธรรมะสืบตอกันมาโดย
ไมถูกตอง จนบางทีถึงกับอบรมใหเกลียดตัวเกลียดตนกัน
เพราะไมรจู กั ตัวตนทีแ่ ทจริงซึง่ มีอยจู ริงๆก็มี พอทักทวงเขา
ก็แกตวั อุตลุดไมยอมรับวามีตวั ตน แตกลับยิง่ กลาวบิดเบือน
ั ญัติ ซึง่
เถลไถลวา “อัตตา(ตัวตน)” เปนแตเพียงคำสมมุตบิ ญ
ความจริงแลวไมมีอะไร ถาไมมีอะไรจริงๆอยางวาแลว ก็
ยอมสมมุติบัญญัติคำวา “อัตตา” ออกมาไมไดเลย.
กลาวตามขอเท็จจริง พระพุทธองคมิไดทรงสอนให
ถอนคำบัญญัติทิ้งเสีย หรือทรงสอนใหทำลายสิ่งที่รองรับ
คำบัญญัติ ใหละลายหายสูญไปดวย แตประการใดเลย เนือ่ ง
จากทุกขโทษทัง้ หลาย มิไดเกิดจากการใชคำบัญญัติ แตเกิด
จากการเขาไปยึดถือสิง่ รองรับคำบัญญัติ ดวยความเขาใจผิด
วามีแกนสารสาระเปนอัตตา(ตัวตน)ตางหาก.
พระองคทรงสอนให ถอนความยึดถือ สิง่ รองรับคำบัญญัติ
ดวยความเขาใจผิดนัน้ เสีย เมือ่ ถอนความยึดถือสิง่ ทีร่ องรับคำบัญญัติ
เสียแลว ก็ยอมหลุดพนจากวัตถุหรืออารมณที่รองรับคำบัญญัติทั้ง
หลายไดอยางสิน้ เชิง จิตก็ยอ มผองแผวบริสทุ ธิ์ ไมหลงเขาไปพลอย
เกิดพลอยตายกับสิง่ ทีร่ องรับคำบัญญัตดิ ว ย.
อัตตา&อนัตตา
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ผลของการสอนผิดๆวาไมมีตัวตน
ผูที่เริ่มศึกษาธรรมะใหมๆ มักพลอยเชื่อตามผูที่สอน
ผิดๆวาอนัตตาแปลวาไมมีตัวตน ดวยคิดวาเปนคำสอนที่
ถูกตอง เพราะยังมีความรูไมกวางขวางพอและขาดประสบ
การณอยู จึงพากันกลัวนักกลัวหนาวาจะมีตวั ตน ถาใครพูด
เรือ่ งตัวตนขึน้ มา ก็ตงั้ ขอหาวาเปนมิจฉาทิฐใิ หทนั ที จึงทอง
จำคำอนัตตา (ไมมตี วั ตน) ไวจนขึน้ ใจ พอพูดถึงเรือ่ งอะไร
หรือแลเห็นอะไรสักหนอย ก็ชิงบอกดวยอำนาจสัญญาที่
ไดทอ งจำไววา “ไมมตี วั ตน” ทันที เชน บอกวา ไมมสี ตั วบุคคล-ตัวตน-เรา-เขา, มรรค ๘ นัน้ ก็สกั แตวา เปนทางเดิน
แตไมมีผูเดิน,สวนนิพพานนั้นก็สักแตวาเปนนิพพาน แต
ผถู งึ นิพพานไมม,ี จึงทำใหเขาใจเลยออกไปไดวา มีแตการ
“ตีกันหัวแตก” เทานั้น แตผูตีไมมี ดังนี้เปนตน.
พระสัมมาสัมพุทธเจา ไดตรัสกับพระอานนทซึ่งเปน
พระอริยะชั้นโสดาบันวาดังนี้
“ตสฺมา ตีหานนฺท อตฺตทีปา วิหรถ อตฺตสรณา อนฺ
ญสรณา แปลวา ดวยเหตุนแี้ หละอานนท เธอจงมีตนเปน
เกาะ มีตนเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง”.
ทัง้ นีแ้ สดงวา พระองคทรงสอนเรือ่ งตัวตน ถาไมมตี วั
ตนจริงๆดังที่สอนกันอยูในปจจุบันนี้แลว พระองคยอมนำ
มาตรัสสอนพระอานนทไมไดเลย.
อัตตา&อนัตตา

๙๒

พระพุทธองคทรงปฏิเสธ รูปนาม (อารมณและอาการ
ของจิตทีเ่ นือ่ งดวยอารมณ) วาไมใชตวั ตน ไมควรยึดถือสิง่
เหลานี้วาเปนอัตตาตัวตนที่เที่ยงแทถาวร ถาหากปลอยวาง
เสียได จิตก็จะบรรลุเขาสสู ภาพธรรมทีป่ ลอดโปรง เปนอิส
ระ เปนที่พึ่งอันเที่ยงแทถาวรอยางแทจริง.
มีพระบาลีในปณฑิตวัคคแหงพระธรรมบทกลาวไว ดังนีค้ อื

ปริโยทเปยฺย อตฺตานํ จิตตฺ กฺกเิ ลเสหิ ปณฺฑโิ ต แปลวา
บัณฑิตพึงชำระตนคือจิต ใหบริสทุ ธิ์ปราศจากกิเลส
แสดงวา จิตทีบ่ ริสทุ ธิน์ ี้ คือ ตน ทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงยกมาสอนพระอานนทดังกลาวแลวขางตนนี้.
ดังนัน้ คำสอนทีว่ า ไมมตี วั ตน จึงยอมขัดแยงกับพุทธ
พจนขอนี้อยางไมมีปญหา ความจริงนั้นคำสอนเรื่องไมมี
ตัวตน เปนคำสอนของปริพาชกจำพวกนัตถิกทิฐิ, ซึ่งอยู
นอกศาสนาพุทธนี้ ที่ทำใหผูฟงธรรมะเขาใจผิดวาตายแลว
ก็พนิ าศดับสูญหมด ไมมตี วั ตนทีจ่ ะรับผลของกรรมดี กรรม
ชั่ว ดังนั้น ผูที่เขาใจวาไมมีตัวตนจึงปฏิเสธความเวียนวาย
ตายเกิด และไมเชือ่ วามีชวี ติ ในปรโลก คือ มีทฐิ วิ า ตายแลว
สูญ เมือ่ มีทฐิ เิ กิดขึน้ เชนนีแ้ กผใู ด ผนู นั้ ก็ยอ มไมละอายและ
ไมเกรงกลัวตอผลบาปกรรม จึงมักพากันทำงานและใชชวี ติ
โดยไมคำนึงถึงศีลธรรม คิดแตจะกอบโกยผลประโยชน
แบบมือใครยาวสาวไดสาวเอา ใครจะประสบความเดือด
อัตตา&อนัตตา

๙๓

รอนยงุ ยากก็ชา ง สังคมทัง้ หลายก็ยอ มประสบปญหายงุ ยาก
รวมกัน ถาปลอยใหเปนไปตามยถากรรม ไมชวยกันคิด
แกไขปญหายุงยากดังกลาวนี้ เพราะถือวาธุระไมใชของตัว
สังคมก็ยิ่งยุงยากจมลึกลงไปอีก.
ดังนั้น จึงเห็นไดวาคำสอนที่แปลคำ “อนัตตา” ผิดวา
“ไมมีตัวตน”นี้ จึงมีพิษมีภัยแกความสงบสุขของสังคมนี้
ฝายเดียว ถาไมศึกษาใหดีก็จะไมเห็นวามีพิษมีภัยอะไร.
สรุปความใหชัดที่สุดแลว ตัวตนที่พระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงนำมาสอนก็คือ จิตที่ไดชำระใหบริสุทธิ์ปราศจาก
กิเลสแลว ถายังไมไดชำระจิตใหบริสุทธิ์ เนื่องจากถูกอา
รมณปรุงแตงอยู จิตนัน้ ก็ยงั ไมใชสภาพเดิมของตัวตน และ
เปนทุกขตลอดไป หมายความวา จิตสังขารไมใชตัวตนที่
แทจริง.

ตัวอยางการสอนเรื่องอนัตตาผิดอีกแบบหนึ่ง
เทาที่เปนอยู,ยังมีอาจารยธรรมะอีกหลายทานเหมือน
กันทีส่ อนวา“อนัตตา” นีแ้ ปลวา “ไมใชตวั ตน” โดยอางพระ
บาลีวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา (ธรรมทัง้ ปวงไมใชตวั ตน) ทัง้
นั้ น .
เพราะฉะนัน้ ทีใ่ ชตวั ตน,จึงไมมี เพราะไมเห็นมีอะไร
อยางอืน่ ทีอ่ ยนู อกเหนือไปจากขันธ ๕ ซึง่ ลวนแตบงั คับบัญ
ชาใหเปนไปอยางใจหวังไมไดเลย ชีวติ ซึง่ ประกอบดวยราง
อัตตา&อนัตตา

๙๔

กายและจิตใจนี้ ก็ตองแตกทำลายหายสูญไปหมดสิ้น ไมมี
อะไรเปนแกนสารสักชิน้ ดังนัน้ จึงตองถูกปฏิเสธดวยคำวา
อนัตตา (ไมใชตวั ตน) เพราะบังคับบัญชาใหเปนไปอยางใจ
หวังไมไดทงั้ สองอยางไปดวย โดยไมเขาใจและขาดการปฏิ
บัติธรรมเพื่อทดสอบใหรูเรื่องราวของจิตใจตามความเปน
จริงมากอน จึงปฏิเสธทุกสิ่งทุกอยางวาเปนอนัตตา เพราะ
ทองจำพระบาลี สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทัง้ ปวงเปน
อนัตตา ไวอยางเหนียวแนน และอางคัมภีรอรรถกถาประ
กอบดวยเสมอ.

หลักเกณฑทใี่ ชตดั สินวาสิง่ ใดเปนอัตตาและสิง่ ใดเปนอนัตตา
กลาวตามขอเท็จจริงแลว พระสัมมาสัมพุทธเจาเพียง
แตทรงปฏิเสธรูปนาม หรือ ขันธ ๕ วา
ขันธ ๕ ไมใชเรา, เราไมใชขนั ธ ๕ และ ขันธ ๕ ไมใช
ตัวตนของเรา ดังปรากฏชัดอยูในอนัตตลักขณสูตรนั้น
ดังนัน้ ถาไมหลงผิด,ยึดเอารูปนามหรือขันธ ๕ ซึง่ เกิด
ขึ้นเนื่องดวยมีอารมณมากระทบจิตวาเปนอัตตาตัวตนแลว
ก็จดั วาเปนสัมมาทิฐใิ นพระพุทธศาสนานี้ เพราะวารูปนาม
หรือขันธ ๕ นั้นเปนอนัตตา (ไมใชตัวตน).
ดวยเหตุนกี้ ารเชือ่ วา จิตเปนสัตว,บุคคล,ตัวตน,เรา,เขา
และไมเอารูปนามหรือขันธ ๕ เปนจิต หรือเปนอัตตาตัวตน
จึงเปนสัมมาทิฐิ.
อัตตา&อนัตตา

๙๕

ในตอนทายพระสูตรดังกลาวไดสรุปความลงวา
เมือ่ พระผมู พี ระภาคยตรัสเรือ่ งราวนีจ้ บลง
“จิตของพระปญจวัคคีย ก็หลุดพนจากอุปาทานทีท่ ำ
ใหเขาไปยึดถือขันธ ๕”
ทัง้ นีแ้ สดงวา บุคคลทีเ่ ขาไปยึดถือขันธ ๕ และปลอย
วางขันธ ๕ เสียไดในทีส่ ดุ นัน้ ก็คอื “จิต” นัน่ เอง ซึง่ ยอม
เห็นไดชัดเจนที่สุดวา จิต กับ ขันธ ๕นั้นเปนคนละอยาง
กัน ไมใชอยางเดียวกัน.
อุปมาดัง“คน”ทีเ่ ขาไปยึดถืออาศัย“บาน”อยู คนยอม
ไมใชบาน และบานยอมไมใชคน ขอนี้ฉันใด “จิต” กับ
“ขันธ ๕” ก็ฉันนั้น.
ดังนัน้ จึงแยกกลาวใหละเอียดไดวา
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมใชจติ
แตจติ เปนผรู วู า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
มาเกิดขึน้ ทีจ่ ติ แลวก็ดบั ไปจากจิต
ในบรรดาพระสูตรสำคัญๆทั้งหลาย พระสัมมาสัม
พุทธเจาไดตรัสปฏิเสธรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
วาเปนอนัตตา ดังปรากฏในพระบาลีวา “สพฺเพ ธมฺมา
อนตฺตา แปลวา ธรรมทัง้ ปวงเปนอนัตตา” แตยงั ไมปรากฏ
ชัดๆสักแหงวาไดทรงปฏิเสธวาจิตเปนอนัตตาดวย.
อัตตา&อนัตตา

๙๖

อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวา นักศึกษาธรรมะอีกไมนอยที่
ทองจำพระบาลีนี้ไวสำหรับตีความเอง โดยรวมเอาพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ วิราคจิต พระนิพพาน ซึ่งเปน
หลักธรรมอันเปนที่พึ่งสำคัญในพระศาสนานี้ ใหเปน
อนัตตาไปดวยเชนเดียวกับขันธ ๕ ทีก่ ลาวมาทัง้ หมดนี้ จึง
ทำใหเกิดความสับสนแกผูที่ศึกษาธรรมะวา ในพระพุทธ
ศาสนามีแตสิ่งที่ไมใชตัวตนทั้งนั้น ที่ใชไมมีเลยหรือ???
เมื่อเปนเชนนี้แลว ก็จำเปนตองใชพุทธพจนสำหรับ
พิจารณาตัดสินปญหา เพื่อมิใหเกิดความผิดพลาดที่เอา
ความคิดเห็นของตัวเองเขาไปใส ดังตอไปนี้คือ
พระพุทธองคไดตรัสถามพระปญจวัคคียว า

“ยมฺปนานิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ วิปริณามธฺมมํ กลฺลํ นุ ตํ สมนุปสฺสติ ุํ
เอตํ มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ แปลวา
สิง่ ใดไมเทีย่ ง, เปนทุกข, มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้น วานั่นเปนเรา, เราเปนสิ่งนั้น,
สิ่งนั้นเปนตัวตนของเรา”.
พระปญจวัคคียก ราบทูลตอบวา ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจา
ขา.
ทัง้ นีห้ มายความวา

สิง่ ใดไมเทีย่ ง เปนทุกข มีความปรวนแปรไปเปนธรรมดา
สิง่ นัน้ ยอมเปนอนัตตา และโดยกลับกัน
สิง่ ใดเทีย่ ง ไมมที กุ ข ไมปรวนแปรเปนอยางอืน่ สิง่ นัน้ ก็
ยอมเปนอัตตาในพระศาสนานี.้
อัตตา&อนัตตา

๙๗

หรืออาจกลาวอีกนัยหนึง่ ไดวา
สิ่งใดสามารถบังคับบัญชาใหเปนอยางใจหวังได สิ่ง
นั้นยอมเปนอัตตา
และ สิง่ ใดไมสามารถบังคับบัญชาใหเปนไปอยางใจหวังได
สิ่งนั้นก็ยอมเปนอนัตตา.
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ พระนิพพาน ไดแก จิตทีไ่ ด
ฝกฝน บังคับ ชำระใหสะอาดบริสทุ ธิ์ เปนวิราคจิต เปนอมตธรรม
เปนอันหนึง่ อันเดียวกัน,อยทู เี่ ดียวกัน และแยกจากกันไมได เพียง
แตสมมุตเิ รียกชือ่ แตกตางกันโดยคำพูด เทานัน้ .
มีพระบาลียนื ยันไวชดั เจนดังนีค้ อื
“อตฺตา นาม จิตตฺ ,ํ สกโล วา อตฺตภาโว แปลวา
จิตนี้แหละไดชื่อวาเปนอัตตา,แตวาไดยึดเอาสกลกาย
นี้,เปนอัตภาพไปดวย”.

ขอบเขตของการบังคับบัญชารางกายใหเปนไปอยางใจหวัง
ตามธรรมดา,อัตภาพรางกายซึง่ รวมอยกู บั จิตใจนีเ้ ปน
สังขารธรรม จึงจัดเปนอนัตตา คือไมสามารถบังคับบัญชา
ใหเปนไปอยางใจหวังได ตองปรวนแปรเสื่อมสิ้นไปเปน
ธรรมดา โดยเฉพาะรูปรางกายนี้เปนธรรมฝายกลางๆ ไมดี
ไมชั่ว แตอยูในอำนาจของจิต
หมายความวา จิตสามารถบังคับบัญชาใชสอยรางกาย
นี้ ใหทำงานตางๆ อันมิใชสงิ่ นอกเหนือคติธรรมดา ตาม
อัตตา&อนัตตา

๙๘

ประสงคได โดยเฉพาะในแงของธรรมะ จิตยอมบังคับบัญ
ชารางกายไมใหไปกอกรรมทำชั่วได เชนบังคับไมใหถือ
ศาสตราวุธไปทำรายผูอื่น, บังคับใหทำความดี เปนตน
สรุปแลวสามารถกลาวไดวา จิตบังคับบัญชารางกาย
ใหทำงานตางๆไดอยางไมมีปญหา ในเมื่อรางกายอยูใน
สภาพปรกติ,ไมเจ็บไขไดปวย ถึงแมวาการระวังรักษาทาง
แพทย ก็ยอ มหมายความวา ตองคอยควบคุมรางกายทีก่ ำลัง
เจ็บปวยอย,ู ใหกลับคืนเขาสสู ภาพปรกติ ดวยอำนาจของยา
เหมือนกัน จะวาบังคับบัญชารางกายไมไดโดยประการทั้ง
ปวงนั้น,ยอมไมได.
ความหมายทีว่ า บังคับบัญชารางกายใหเปนไปอยาง
ใจหวังไมได ตามที่ปรากฏอยูในอนัตตลักขณสูตรนั้น
หมายแตเพียงบังคับบัญชาไมไดในสวนทีเ่ กีย่ วกับความเกา
แกคร่ำคราที่เปนไปตามกาลเวลาที่ลวงไปเทานั้น เมื่อถึง
เวลาแตกดับ,ก็ตอ งแตกดับไปเปนธรรมดา ดังนัน้ จึงไมได
หมายความวา บังคับบัญชารางกายในเรือ่ งการใชงานไมได
เหมือนดังที่ทองจำตามๆกันมาวา อะไรๆ ก็เปน สพฺเพ
ธมฺมา อนตฺตา, บังคับบัญชาไมไดทั้งนั้น, แตประการใด.

อะไรๆก็ไมใชตัวตน ที่ใชตัวตนละ???
ผทู เี่ รียนธรรมะโดยวิธที อ งจำตามๆกันมาเชนนีว้ า
อะไรๆก็ไมใชตวั ตน, บังคับบัญชาไมไดทงั้ นัน้ ทีใ่ ชตวั ตน
อัตตา&อนัตตา

๙๙

ไมมีนั้น อุปมาเหมือนดังผูที่ถูกเสี้ยมสอนใหทองและเห็น
วาธนบัตรที่มีอยูในทองพระคลังทั้งหมด, ไมใชธนบัตรดี
(ปลอม)ทุกฉบับ รวมทั้งที่อยูในกระเปาตนเอง ก็ไมใชธน
บัตรดี ไมวาจะเห็นธนบัตรฉบับไหน สัญญาที่เกิดจากการ
ทองจำมา, ก็ชิงทำหนาที่พูดออกมาทันทีวาไมใชธนบัตรดี
ทั้งนั้น.
>ความรูที่เกิดจากถูกเสี้ยมสอนเชนนี้ ยอมไมมีหลัก
เกณฑที่ถูกตองและขาดหลักวิชาการอยางยิ่ง ถาหากเริ่ม
สอนใหรูจักรูปรางลักษณะของธนบัตรที่ดีวาเปนอยางไร
มากอนแลว ก็ยอ มรจู กั ฉบับทีไ่ มใชธนบัตรดีไดโดยไมตอ ง
ทองหรือนึกเดาเอาเอง จนเกิดความผิดพลาดในที่สุด, เปน
ธรรมดา ขอนี้ฉันใด.
การเรียนธรรมะโดยวิธีทองจำวาอะไรๆก็เปนอนัตตา
ทั้งนั้น อัตตาไมมีดวยประการทั้งปวง ยอมไมมีหลักเกณฑ
ทีม่ นั่ คงเชนเดียวกับทีก่ ลาวมานี้ และยอมผิดพลาดถานำเอา
คำ อนัตตา ไปปฏิเสธ อมตธรรม (ธรรมทีไ่ มตาย) หรือโล
กุตตรธรรม อันไดแก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ หรือ
พระนิพพาน ขอนี้ก็ฉันนั้น.
เพราะฉะนั้น จึงเห็นไดวาคำสมมุติบัญญัติวาอนัตตา
จึงมีคูกับคำวาอัตตาเสมอ จะมีแตเพียงคำหนึ่งคำใดโดยไม
มีอีกคำหนึ่งมาเปนคู, ยอมไมได.
อัตตา&อนัตตา

๑๐๐

พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนเรือ่ งตัวตนควบคกู บั สิง่ ทีไ่ มใชตวั ตน
โปรดพิจารณาพุทธอุทานบทหนึ่ง ซึ่งทรงเปลงออก
หลังจากตรัสรูใหมๆ ดังนี้คือ
“ยทา จ อตฺตนา เวทิ มุนิ โมเนน พฺราหมฺโณ อถรูปา
อรูปา จ สุขทุกขฺ า ปมุจฺ ติ แปลวา เมือ่ ใดพราหมณผเู ปน
มุนี, มารูจักตนเขาดวยปญญาอันเกิดจาก(จิต)สงบ,เมื่อนั้น
พราหมณยอมพนจากรูป, อรูป, สุข, และทุกข ดังนี้”.
ทรงเห็นวา รูป, อรูป, สุข และ ทุกข เปนอนัตตาดวย
ความมั่นใจ เพราะทรงรูจักจิตที่สงบเปนสันตินิพพานแลว
จากพระบาลีที่ยกมานี้ จะแลเห็นไดวา พระพุทธองค
ไดทรงใชหลักเกณฑอยางมัน่ คงในการปฏิเสธรูป,อรูป(นาม)
สุขและทุกข ทีเ่ นือ่ งจากนัน้ วาเปน อนัตตา จนพระองคหลุด
พนออกมาเสียได ซึ่งหมายถึง จิตหลุดพนโดยเฉพาะ.
เปนทีน่ า สังเกตวา พระพุทธองคทรงใชคำวา อนัตตา
สำหรับปฏิเสธรูป, นาม, สุข และ ทุกข อันเนือ่ งจากนัน้ ซึง่
เปนสังขารธรรมในภาคพื้นโลกียะนี้เทานั้น.
เพราะไดทรงพบจิตบริสุทธิ์วาเปนอัตตา คือสภาพ
ธรรมที่ไมตาย (อมตธรรม) ที่ทรงความรูไวตลอดทุกกาล
สมัย,มาแลว พระองคมิไดทรงปฏิเสธสิ่งตางๆโดยปราศ
จากเหตุผลเลย.
อัตตา&อนัตตา

๑๐๑

ถาหากทรงปฏิเสธอมตธรรมซึ่งไดแก พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ พระนิพพาน ทิง้ เสียดวยคำวา อนัตตา แลว
ก็ยอมไมมีธรรมะขออื่น หรือสิ่งอื่นในพระศาสนานี้ ที่จะ
นับวามีแกนสารเปนทีพ่ ง่ึ ไดอกี เลย คำวาอมตธรรมอันเทีย่ ง
แทถาวรก็ยอ มไมมจี ริง และพระองคยอ มตรัสวาไดพบอมต
ธรรมในวันตรัสรู,ไมไดอีกดวย.

อัตตาของศาสนาพราหมณกับอัตตาของศาสนาพุทธ
>กอนอื่นทั้งหมด ควรจะไดทำความเขาใจถึงความ
หมายของคำวา “อัตตา” เสียกอนวา พระพุทธองคกไ็ ดทรง
สอนพระอานนทซงึ่ เปนพระโสดาบันให “มีตนเปนเกาะ มี
ตนเปนที่พึ่ง” ดังที่ไดยกมากลาวแลวขางตน เชนเดียวกับ
ศาสนาพราหมณเหมือนกัน แตความหมายตางกัน.
เปนทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปวา สิง่ ใดทีจ่ ะเปน อัตตาได
นัน้ สิง่ นัน้ จะตองมี คุณลักษณะ ทีอ่ าจยกมาแสดงได
๔ ประการ ดังนีค้ อื
๑.นิจโฺ จ ( เที่ยงแท ) ๒.ธุโว ( คงทน )
๓.สสฺสโต ( ถาวร ) ๔.อวิปริณาม ( ไมแปรผันเปนอยางอืน่ )
เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ไมมีคุณสมบัติเชนวานี้หรือมีคุณ
ลักษณะตรงกันขาม สิง่ นัน้ ก็ไมใชสภาพธรรมของอัตตา แต
เปนสภาพธรรมของอนัตตา และตกอยูในอำนาจของพระ
อัตตา&อนัตตา

๑๐๒

ไตรลักษณ(คือ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา) เชนเดียวกับโลกียธรรม
ทั้งหลายเหมือนกัน.
ทัง้ นีห้ มายความวา สภาพธรรมทีเ่ ปนอัตตานัน้ อยพู น
จากความครอบงำของพระไตรลักษณอยางสิ้นเชิง จึงดำรง
ตนอยูอยางเที่ยงแท คงทน ถาวร ไมแปรผันเปนอยางอื่น,
ตลอดไป.

อัตตาของศาสนาพราหมณ
ในศาสนาพราหมณนนั้ ถือวาพระพรหมมีอายุยนื ยาว
มาก เมื่อเปรียบเทียบกับสัตวอื่นที่เวียนวายตายเกิดอยูใน
ภพภูมติ า งๆดวยกันแลว แตกตางกันมากมาย กลาวคือ สัตว
อื่นไดเวียนเกิดแลวตาย, เกิดแลวตายเปนจำนวนหลายสิบ
หลายร อ ยครั้ ง แล ว แต พ ระพรหมก็ ยั ง คงดำรงตนอยู ใ น
สภาพเชนนั้น จึงเกิดความประมาทขึ้นและเขาใจวาตัวเอง
ไมตาย และไดบัญญัติเรียกตนเองวาเปนอัตตาขึ้น.
ผูที่นับถือศาสนาพราหมณ เรียก พระพรหม วาเปน
มหาตมัน (อัตตาใหญ) และเขาใจวาสัตวอนื่ ๆทัง้ หลายลวน
แตแตกแยกออกมาจากพระพรหมทั้งสิ้น เมื่อปรารถนาจะ
กลับไปเปนพระพรหมอีก ก็ตอ งลงมือบำเพ็ญตบะ ทำฌาน
สมาบัตไิ ว ครัน้ ตายลงเมือ่ ใด ก็จะไดกลับไปรวมอยกู บั พระ
พรหม ซึ่งเปนสภาพธรรมที่เปนอัตตาอีกในที่สุด.
อัตตา&อนัตตา

๑๐๓

อัตตาในศาสนาพุทธ
>>พระพุทธองคไดทรงปฏิเสธความเห็นของศาสนา
พราหมณในเรื่องนี้วา สภาพของพระพรหมทั้งหลายนั้นก็
เปนผลของการบำเพ็ญฌานสมาบัติ ที่สัตวไดเพงเพียรปฏิ
บัตทิ างจิตไวกอ น ดังนัน้ จึงเปนเพียงภพภูมหิ นึง่ ทีย่ งั ยึดถือ
อารมณที่ปราศจากกาม และถูกอารมณนั้นๆปรุงแตงอยู
ตลอดเวลา แตเปนการปรุงแตงทีเ่ ปนครุกรรมฝายกุศลทีส่ ง
ผลใหพระพรหมดำรงชีวิตอยูอยางยืนยาวกวาการปรุงแตง
ดวยอารมณอยางอืน่ ดังทีท่ รงแสดงทิฐไิ ว ๖๒ ประการใน
พรหมชาลสูตรแลวนั้น อันลวนแตเปนจิตสังขารทั้งสิ้น.
เมื่อพระพรหมยังมีจิตที่ถูกปรุงแตงอยู ก็ยอมตองมี
การสิ้นอายุในวันใดวันหนึ่งขางหนา แลวก็ยอมตองจุติเขา
สูกามาวจรภูมิ (ภูมิที่ยังทองเที่ยวไปในอารมณที่เปนกาม
คุณ) อีกเปนธรรมดา.
ดังนั้นฐานะของพระพรหมจึงไมเที่ยงแท, ไมคงทน,
ไมถาวร, และจะตองมีการผันแปรไปเปนอยางอืน่ จึงไมใช
สภาพธรรมที่เปนอัตตา.
เนื่องจากจิตของพระพรหมยังยึดถืออารมณและถูกอา
รมณปรุงแตงอยู คือเปนจิตสังขาร จึงจัดเปนสภาพธรรมที่
เปนอนัตตา (ไมใชสภาพตัวตนดั้งเดิม).
อัตตา&อนัตตา

๑๐๔

ดังนั้นความเขาใจของศาสนาพราหมณวาพระพรหม
เปนอัตตา, จึงไมถกู ตอง การเห็นทีว่ า อารมณเทีย่ ง หรือ เห็น
วาจิตสังขารเที่ยง จึงเปนความเห็นผิดฝายสัสสตทิฐิ.
พระพุทธองคไดทรงชีใ้ หเห็นวา ตราบใดทีส่ ตั วยงั ติด
ของในอารมณอยู ตราบนั้นสัตวจะยังไมมีทางพนทุกขไป
ได ดังทีท่ รงรำพึงเมือ่ ทรงศึกษาอยใู นสำนักพระอุทกดาบส
และพระอาฬารดาบสนั้น.
ครั้นเมื่อไดตรัสรูพระอนตุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว
จึงไดทรงชี้ชัดเจนวา
>>จิตที่สิ้นความยินดีและแยกออกจากอารมณทั้งปวง
อยางเด็ดขาด คือ วิราคจิต จัดเปนนิพพาน เปนอมตธรรม
(ธรรมที่ไมตาย) ซึ่งยอมดำรงตนอยูอยางเที่ยงแท,คงทน,
ถาวร,ไมแปรผันเปนอยางอืน่ อีกตอไป เปนอัตตาตัวตนใน
พระพุทธศาสนา และ เปนทีพ่ งึ่ ไดอยางแทจริง ดังทีท่ รงยก
มาสอนพระอานนทวา ใหมีตัวตนเปนเกาะ มีตัวตนเปนที่
พึ่งนั้นทีเดียว.
ศาสนาพุทธนัน้ มีหลักการทีต่ งั้ อยบู นเหตุผล
สามารถทำใหผนู บั ถือปฏิบตั ติ ามแลว ไดรบั ประโยชนดจี ริง
ตามสมควรแกการปฏิบตั ิ เราจำเปนตองเปดใจใหกวางสำหรับ
รับฟงความคิดเห็นจากหลายๆฝาย แลวนำมาสอบเทียบกับ
เหตุผลและการปฏิบตั ธิ รรมดู จนมัน่ ใจเสียกอนวามีเหตุผลถูกตอง
แลวจึงตัดสินใจเชือ่ ก็ยอ มไมเกิดความผิดพลาดขึน้ ไดในภายหลัง

อัตตา&อนัตตา

๑๐๕

เรือ่ งสมาธิ
สมาธิในพระพุทธศาสนา
ในมรรคมีองค ๘ ทานสงเคราะห
“สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ” เปนสมาธิ
หมายความวาในการปฏิบัติสมาธิในพระพุทธศาสนา
นี้ มรรคทัง้ ๓ จะทำงานสัมพันธกนั ตลอดเวลา เพือ่ รวมจิต
ใหสงบเปนสมาธิ กลาวคือ
จะตองสลัดนิวรณอนั เกิดขึน้ เนือ่ งดวยอารมณกระทบ
ออกไปใหหมดดวย “สัมมาวายามะ”
ยกจิตขึน้ เพงดูอารมณ ในสติปฏ ฐาน ๔ และประคอง
จิตมิใหแลบออกไปสูอารมณอื่นๆดวย “สัมมาสติ”
เกิดความอิ่มใจ เบากาย เบาใจ เปนสุข ที่จิตสงบขึ้น
และจิตปลอยวางอารมณและอาการของจิตที่เนื่องดวยอา
รมณ จนหมดในที่สุด ดวยอำนาจ “สัมมาสมาธิ”
เพราะฉะนั้น สัมมาสมาธิจึงไมใชสมาธิแบบหินทับ
หญาเหมือนดังสมาธิของศาสนาอื่น ซึ่งยึดอารมณเดียว
แนบแนนเปนเอกัคคตาแตประการใด แตเต็มไปดวยพลัง
สติ ระวังตัว สงบตัง้ มัน่ อยเู สมอ.
เมือ่ พลังสติทำงานอยางเต็มทีอ่ ยเู ชนนีแ้ ลว ก็ยอ มมีผล
ใหการพูด การทำ การคิดดำเนินการไดถกู ตอง ตามทำนอง
คลองธรรมไปดวย.
สมาธิ

๑๐๖

ดังนั้น ผูที่ปฏิบัติสัมมาสมาธิจึงไมมีทางเปนบาไปได
เลย ถาพูดใหถกู แลว ยอมเปนผทู หี่ ายจากการเปนบา(ทีห่ ลง
เขาไปยึดถือสิ่งภายนอกอยางผิดๆฝาฝนสัจธรรมมาตลอด
เวลา)มากขึน้ ทำใหพดู ถูก ทำถูก คิดถูก ยิง่ ขึน้ โดยลำดับ นี่
คือประโยชนทเี่ กิดจากการปฏิบตั สิ มาธิในพระพุทธศาสนา.
สำหรับผทู ปี่ ฏิบตั สิ มาธิแลวเปนบานัน้ ถาไดพจิ ารณา
สาเหตุดูแลว สวนมากเกิดจากยกจิตขึ้นสูอารมณกามคุณ
ดวยปรารถนาลามก ไมไดยกขึน้ สอู ารมณในสติปฏ ฐาน ๔
(ดังจะมีกลาวโดยละเอียดตอไป ในเรือ่ ง “สติปฏ ฐาน ๔”).
>ไมไดใชสติ สกัดกัน้ ความยินดียนิ รายทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ ง
ดวยกามคุณนัน้ ๆ คงปลอยจิตใหยนิ ดีเพลิดเพลิน และหวัง
วาจะหาโอกาสนำมาครอบครองตอไปในอนาคต เชน เพง
ดูรปู ผหู ญิงเพือ่ ทำเสนห ดูเลข หวยเบอร เปนตน ยอมเปน
บาอยางไมมีปญหา.
ดวยเหตุผล ดังที่ไดบรรยายมานี้ ผูปฏิบัติสมาธิที่หวัง
ความพนทุกขในพระพุทธศาสนา
จึงจำตองจำทางเดินของจิต รวมทัง้ วิธวี างจิตใหแมน
ยำและแยบคาย เพื่อใหเกิดสมาธิขึ้นโดยใชเวลานอยที่สุด
ที่เรียกวา วสี (ความชำนาญในการเขา-ออกจากสมาธิ) ซึ่ง
ควบคุมจิตไมใหถูกนิวรณครอบงำไดดีที่สุด.
สมาธิ

๑๐๗

สมาธินอกพระพุทธศาสนา
กลาวตามความจริงแลว ศาสนาพราหมณซงึ่ มีมากอน
พระพุทธศาสนา ก็มีการปฏิบัติฌานสมาบัติอยูเหมือนกัน
ดังนั้นการปฏิบัติเชนนี้ จึงมีมากอนพุทธกาล แมพระพุทธ
องคเองก็ทรงเคยเสด็จเขาไปศึกษาและปฏิบัติอยูกับพระอา
ฬารดาบสและพระอุทกดาบส กอนตรัสรูมาแลวดวย.
แตพระองคไดทรงพิจารณาเห็นวา ตลอดเวลาทีอ่ ยใู น
ฌานสมาบัตนิ นั้ จิตของพระองคยงั ยึดอารมณฌานอยอู ยาง
เหนียวแนน เปนเอกัคคตารมณอยู เมื่อยังยึดอารมณอยู ก็
ยอมถูกอารมณปรุงแตงใหมีใหเปนไป ยังไมพนจากทุกข
ไปได จึงทรงลาพระอาจารยทั้งสองทานออกมา “ปฏิบัติ
สัมมาสมาธิ” โดยลำพังพระองคเอง จนกระทัง่ ไดตรัสรู ใน
ที่สุด.
ทัง้ นี้ ยอมแสดงวา สมาธิในศาสนาพราหมณทไี่ ดทรง
ศึกษาและปฏิบัติอยูกับพระอาจารยทั้งสอง ที่กลาวมาแลว
กับสมาธิที่พระองคนำมาปฏิบัติจนไดตรัสรูนั้น,ตางกัน.
ดังพุทธพจนทตี่ รัสไวในปฐมเทศนาวา:
“ปุพเฺ พ อนนุสสฺ เุ ตสุ ธมฺเมสุ แปลวา ธรรมทัง้ หลายที่
ไดปฏิบัติมา, เราไมเคยสดับฟงมาจากที่ใดเลย”. (ไมมีใคร
สอนมากอน)
สมาธิ

๑๐๘

> ถาหากวาสมาธิของพระอาจารยทั้งสองเหมือนกับ
สมาธิที่ทรงปฏิบัติจนกระทั่งตรัสรู,จริงแลว พระองคยอม
ตรัสวาไดตรัสรูเองโดยชอบไมไดเลย.
เพราะฉะนั้น สมาธิของศาสนาพราหมณ จึงแตกตาง
กับสมาธิในพระพุทธศาสนาอยางไมมปี ญ
 หา เชนทาวมหา
พรหมยังยึดอัปปมัญญา ๔ อยู จึงมีอายุยนื ยาวมาก เมือ่ เสวย
วิบากกรรมเชนนีห้ มดแลว ก็จะตองเวียนวายตายเกิดไปเปน
อยางอืน่ ทีเ่ ปนกรรมรองตอไปอีก ยังไมพน จากทุกขไปได.

การปฏิบัติสมาธิ
การปฏิบตั สิ มาธิ เปนหลักธรรมทีส่ ำคัญของพระพุทธ
ศาสนา ซึง่ ไดมผี สู นใจปฏิบตั กิ นั อยางกวางขวางในปจจุบนั
นี้ จึงสมควรที่ชาวพุทธทุกทานจะไดเขาชวยสงเสริมใหขา
ราชการ ทหาร ตำรวจ ครู และนักเรียน ในสังกัด ไดลงมือ
ปฏิบตั กิ นั อยางจริงจัง เพือ่ จรรโลงหลักธรรมขอนี้ ซึง่ จะทำ
ใหพระศาสนามั่นคงอยางแทจริงตอไป.
>กลาวโดยทัว่ ๆไปแลว ตางมักจะพากันเขาใจวา การ
ปฏิบตั สิ มาธิเปนการฝกจิตใหสงบนิง่ อยใู นอารมณอนั เดียว
เทานั้น นอกจากนี้แลวก็ไมมีประโยชนอะไรอีก จึงเปนผล
ทำใหเขาใจเลยออกไปวา การปฏิบัติสมาธิเปนวิธีหลีกหนี
สมาธิ

๑๐๙

ภาระหนาที่การงานอาชีพ ออกไปหาความสุขสบายสวน
ตัว ซึง่ เปนลักษณะของคนทีเ่ กียจครานและสิน้ หวังในชีวติ .
เมื่อเปนดังนี้แลว ผูที่จำเปนตองทำงานอาชีพ หรือมี
ภาระหนาที่อยู ก็ยอมปฏิเสธวา ยังไมมีเวลาหรือยังไมถึง
เวลาปฏิบัติสมาธิสักที ตองรอใหแกชราหรือปลดเกษียณ
เสียกอน บางรายก็เขาใจวา การปฏิบัติสมาธิทำใหขี้ขลาด
ตาขาว ไมยอมเผชิญหนากับการงาน หรือความถูกตอง
เทีย่ งธรรม หรือเขาใจวาจะทำใหเปนบา เสียสติ โงเขลา ก็มี
อยูไมนอย เพราะไมรูจักประโยชนของสมาธิในพระพุทธ
ศาสนาตามความเปนจริง เนื่องจากหลงไปยึดเอาสมาธิ
นอกพุทธศาสนามาเปนสมาธิในพุทธศาสนาเขา จึงไมได
รับประโยชนอยางแทจริง.
สมาธิในพระพุทธศาสนา หรือที่เรียกวา สัมมาสมาธิ
นัน้ มีประโยชนแกผทู ลี่ งมือปฏิบตั จิ ริงอยางยิง่ เพราะทำให
จิตเกิดพลังสลัดความยึดถือในความรูสึกนึกคิดทั้งหลาย
ออกไปไดดี ในขณะที่มีอารมณเขามากระทบจิต.
และถาผใู ดปฏิบตั สิ มาธิจนชำนาญคลองแคลวแลว,อา
รมณยอ มไมสามารถครอบงำปรุงแตงจิตผนู นั้ ใหกระสับกระ
สายวนุ วายตอไปอีกได จิตก็ยอ มหลุดพนจากทุกขทงั้ หลาย
เขาสูความสงบเยือกเย็นของพระศาสนาไดอยางแทจริง.
สมาธิ

๑๑๐

ประโยชนของการปฏิบัติสมาธิ
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงชักชวนใหชาวพุทธลงมือ
ปฏิบัติสมาธิตาม ดังมีพระดำรัสวา
“สมาธึ ภิกขฺ เว ภาเวถ, สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ
แปลวา ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย จงยังสมาธิใหเกิดขึน้ เถิด ผทู มี่ ี
จิตตั้งมั่นแลว ยอมรูเห็นตามความเปนจริง ดังนี้”.
ทัง้ นีแ้ สดงใหเห็นวา จิตทีเ่ ปนสมาธิสามารถสลัดความ
ยึดถืออารมณ ความยินดียินราย ซึ่งทำใหเกิดความเศรา
หมองออกไปไดอยางสิ้นเชิง และเปดสภาพอันประภัสสร
ผองใสของตนเอง ใหปรากฏขึ้นตามเดิมดวย ดังนั้น ผูที่
สามารถทำจิตใหเปนสมาธิจนชำนาญคลองแคลว จิตยอม
หลุดพนตั้งมั่นอยูไดดวยตนเอง คือ ไมตองพึ่งพาอารมณ
หรือสิ่งใดๆจากภายนอกเลย และยอมรูเห็นตามความเปน
จริง( เห็นอริยสัจ ๔ ) ดังนีค้ อื :
๑.เห็นจิตที่สงออกไปยึดอารมณภายนอกดวยความยิน
ดียินราย เปนเหตุใหเกิดทุกข (สมุทัย).
๒.เห็นจิตซัดสายเนือ่ งดวยอารมณนนั้ ๆเปนทุกข.
๓.เห็นวาการปฏิบัติสัมมาสมาธิ สามารถปลอยวาง
อาการตางๆได เปนมรรค.
๔.เห็นผลจากการปลอยวาง ทำใหจิตสิ้นการปรุงแตง
เปนนิโรธ.
สมาธิ

๑๑๑

ถาผปู ฏิบตั สิ ามารถประคองจิตไวใหตงั้ มัน่ อยอู ยางตอ
เนื่องไมขาดสาย ณ ฐานที่ตั้งสติที่ไดอุปโลกนไวดวยแลว.
จิตก็ยอ มหลุดพนจากการปรุงแตงใดๆอยางสิน้ เชิงและ
เปนการถาวรตลอดไป.
ผูปฏิบัติผูนั้นก็ยอมเขาถึงสภาพแทจริงของพระพุทธ
ศาสนา และจิตยอมบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศรา
หมองทั้งหลายดวย.

พุทธบริษัทไมสนใจการปฏิบัติสมาธิ
ยอมเปนสาเหตุใหพระศาสนาเสื่อมสูญไปได
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงทราบลวงหนาดวยพระ
ปรีชาญาณ ไดตรัสตอบพระมหากัสสปเมือ่ ไดกราบทูลถาม
ขณะทรงประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร แขวงเมืองพาราณสี
ดังมีรายละเอียดดังนี้คือ:
พระมหากัสสป กราบทูลถามขึน้ วา:
“เมือ่ พระศาสนาแพรหลายมากขึน้
พุทธบัญญัตกิ ม็ ากขึน้ โดยลำดับ
เหตุใดภิกษุในศาสนาทีแ่ ตกฉานในทางธรรมกลับลด
นอยลง”.
สมาธิ

๑๑๒

พระบรมศาสดาก็ไดทรงแสดงมูลเหตุใหฟง และไดทรง
เนนวา :
“การทีม่ ผี นู ำเอาคำสัง่ สอนนอกศาสนามาอางอิงวาเปน
คำสั่งสอนของพระองค เปนมูลเหตุสำคัญอยางหนึ่ง ที่จะ
ทำใหคุณคาของศาสนานอยลง”.
พระมหากัสสป ไดกราบทูลถามปญหาตอไปวา :
“พระศาสนาจะสูญสิน้ ไปจากโลก ดวยเหตุใดบาง."
พระบรมศาสดาตรัสตอบวา :
สิ่งตางๆในโลกนี้ จะทำลายศาสนาใหสูญสิ้นไปหาได
ไม แตพุทธบริษัท ๔ เทานั้น ที่จะทำใหศาสนาสูญสิ้นไป
ดวยเหตุ ๕ ประการ คือ:
๑. พุทธบริษทั ไมเคารพในพระศาสดาของตน.
๒. พุทธบริษทั ไมตระหนักในธรรม.
๓. พุทธบริษทั ไมคารวะตอสงฆ.
๔. พุทธบริษทั ไมตงั้ ใจศึกษาธรรม.
๕. พุทธบริษทั ไมสนใจในการทำสมาธิ.
ดังนัน้ เราชาวพุทธทัง้ หลายจึงควรลงมือปฏิบตั สิ มาธิ
อยางจริงจัง เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาไมใหเสื่อมสูญ
ไปได.
สมาธิ

๑๑๓

สัมมาสมาธิ (สมาธิถกู )
การปฏิบตั ิ “สัมมาสมาธิ” เปนการปฏิบตั มิ รรคมีองค
๘ เปนการศึกษาหาความรูเรื่องอารมณ และฝกจิตใหมี
ความคลองแคลววองไวในการระงับอาการของจิตที่เนื่อง
ดวยอารมณทุกชนิด ( เปนงานขั้นแรกที่จะตองกระทำใน
การปฏิบตั สิ ติปฏ ฐาน ๔ ไมวา จะเปนหมวดกาย เวทนา จิต
หรือธรรม ดังจะไดกลาวตอไปในเรื่องสติปฏฐาน ๔).
โดยผปู ฏิบตั จิ ะเปลีย่ นความสนใจจากอารมณตา งๆที่
เขามากระทบไปเพงดูอารมณที่กำหนดไวในสติปฏฐาน ๔
แทน และเพี ย รประคองจิ ต ไว ณ อารมณ ที่ กำหนดนั้ น
อยางตอเนื่องตลอดไป รวมทั้งจำวิธีปลอยวางความรูสึก
ยินดียินรายในอารมณเฉพาะหนาไวดวยความแมนยำ จน
สามารถปลอยวางอารมณ และอาการของจิตทีเ่ นือ่ งดวยอา
รมณทมี่ อี ยเู สียไดอยางสิน้ เชิงจนเปนสุญญตาไมมอี ะไรเหลือ
เปนนิมิตหมายเลย เหลานี้ คือ ฌาน ในพระพุทธศาสนา.

ฌาน (ความเพง)
ในปจจุบนั นี้ พอพูดถึงคำวา ฌาน ขึน้ มาเมือ่ ใด ผทู ไี่ ด
ยินไดฟง สวนมาก มักพากันเขาใจวาเปนเรือ่ งของอิทธิฤทธิ์
เหาะเหินเดินอากาศ หรือมีคุณวิเศษในการมองเหตุการณ
ทัง้ ในอดีตและอนาคตไดเหมือนแลเห็นดวยตาเนือ้ ธรรมดา
สมาธิ

๑๑๔

บางทีก็เขาใจวาฌานเปนเรื่องของศาสนาพราหมณ
หรือเปนเรือ่ งของฤๅษีชไี พรไปเลย ยิง่ ผทู เี่ รียนพระอภิธรรม
ดวยแลว เปนตองกลัวนักหนาวา ถาจิตของตนมีฌานประ
กอบแลว ก็จะพาใหโงเขลาเบาปญญากันหมดสิน้ ซึง่ ไมนา
จะเขาใจไปถึงเชนนี้.
ในมหาสติปฏ ฐานสูตรมีพทุ ธพจน ตรัสไววา :
“ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ยอมตามรู
ตามเห็นอยางไมขาดสายเขาไปในกาย เวทนา จิต ธรรม
อยางใดอยางหนึ่ง มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มี
สติ นำความยินดียินรายในโลก (อารมณ) ใหพินาศสิ้นไป
ดังนี้”.
คำวา“ตามรตู ามเห็นเขาไปอยางไมขาดสาย” นี้ ก็คอื
“ความเพง” หรือ “ฌาน” นัน่ เอง ซึง่ เปนความเพงดูเพือ่ ศึก
ษาเรื่องราวของกาย เวทนา จิต ธรรม ในความหมายของ
พระสัมมาสัมพุทธเจานั่นเอง.
ผทู ไี่ ดยกจิตขึน้ เพงดูอารมณเหลานีเ้ พียงอยางใดอยาง
หนึ่งแลว ยอมเห็นโดยปราศจากความสงสัยวาไมมีสิ่งใดที่
จะนายินดียนิ ราย หรือยึดถือไวเปนแกนสารตลอดไปได จึง
ทำใหรูจักอารมณตามความเปนจริง(เกิดญาณขึ้น) และ
ปลอยวางอารมณตางๆ(เกิดปญญา)ไดในที่สุด.
สมาธิ
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ดวยเหตุนี้ ผูใดจำวิธียกจิตขึ้นเพงดูอารมณในสติปฏ
ฐาน ๔ และประคองไวอยางคลองแคลว จิตก็ยอ มเปนสมาธิ
ตัง้ มัน่ ไดอยางรวดเร็วเปนธรรมดาและเมือ่ สมาธิเกิดขึน้ แลว
ปญญาก็ยอมเกิดขึ้นพรอมกัน คือ ทำหนาที่ปลอยวางอา
รมณและอาการของจิตอันเนื่องดวยอารมณ(รูปนาม)ดวย.
ดังนัน้ คำวา ฌาน กับ คำวา สมาธิ จึงเปนไวพจน ซึง่
กันและกันและใชแทนกันไดในทีท่ วั่ ไป กลาวคือไมมสี มาธิ
และวิปสสนาอยางใดที่ไมตองยกจิตขึ้นเพงอารมณเลย.
มีพระบาลีซงึ่ พระพุทธโฆษาจารยรจนาไววา :
“นตฺถิ ฌานํ อปฺญสฺส นตฺถิ ปฺญา อฌายิโน, ยมฺหิ
ฌานฺจ ปฺญาจ นิพพฺ านสฺเสว สนฺตเิ ก แปลวา ฌานยอม
ไม มี ใ นผู ที่ ไ ม มี ป ญ ญา ป ญ ญาย อ มไม มี ใ นผู ที่ ไ ม มี ฌ าน
ผูที่มีทั้งฌานและปญญาจึงจะอยูใกลนิพพาน”.
นั่นก็คือ เมื่อยกจิตขึ้นเพงดูอารมณในสติปฏฐาน๔
(ฌาน)จนจิตเปนสมาธิ ปญญายอมเกิดขึ้นพรอมกัน ทำ
หนาที่ปลอยวางอารมณ และอาการของจิตที่เนื่องดวยอา
รมณตามลำดับ จนจิตหลุดพนจากการครอบงำปรุงแตงของ
อารมณตางๆไดอยางสิ้นเชิงในที่สุด เปนจิตบริสุทธิ์ ซึ่ ง
สภาพจิตที่บริสุทธิ์นี้ เรียกวา พระนิพพาน นั่นเอง.
สมาธิ
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ฌานในศาสนาพราหมณ
เทาทีไ่ ดกลาวเรือ่ งฌานในพระพุทธศาสนามาแลวนัน้
ผูปฏิบัติยกจิตขึ้นเพงอารมณที่อยูในฐานกาย เวทนา จิต
หรือธรรม อยางใดอยางหนึง่ แลวใชอบุ ายอันแยบคายคอย
ระวังไมใหจิตแลบออกไปสูอารมณอื่นอันไมพึงประสงค
เพื่อศึกษาดูสภาพที่แทจริงของอารมณนั้นๆวา มีสิ่งใดเปน
แกนสารทีพ่ อจะยึดถือไวไดบา งหรือไม เมือ่ ไดทราบความ
จริงแลววาไมมีแกนสารก็ยอมตองปลอยวางเสีย เพราะไม
มีอะไรที่สามารถยึดถือไวไดเลย, เปนธรรมดา.
แต ฌานของศาสนาพราหมณ นัน้ ตรงกันขามทีเดียว
ผูปฏิบัติยกจิตขึ้นเพงอารมณที่อยูนอกฐานกาย เวทนา จิต
หรือธรรม เชน เพงกสิณ เปนตน แลวคอยระวังมิใหจติ แลบ
ออกไปสอู ารมณอนื่ เพือ่ ใหเกาะอารมณกสิณนัน้ อยางแนบ
แนน จนเกิดภาพของอารมณขึ้นอยางติดตาติดใจทุกขณะ
แมหลับตาก็ยังเกิดเปนมโนภาพขึ้นเหมือนกับเห็นของจริง
ทุกประการโดยไมเสือ่ มคลาย ดังนัน้ จิตจึงสงบและเกาะอา
รมณอยางแนบแนน เรียกเปน ฌาน ๑ ฌาน ๒ ฌาน ๓
ฌาน ๔ เหมือนกัน แตหมายถึงความแนบแนนทีจ่ ติ เกาะอา
รมณมากขึ้นตามลำดับจากนอยไปหามาก จนกระทั่งถึง
ฌาน ๔ ซึง่ เปนระดับทีจ่ ติ ยึดถืออารมณไวอยางเหนียวแนน
ที่สุด จึงเปนเอกัคคตา (จิตยึดอารมณเพียงอยางเดียว).
ดังนัน้ จึงเห็นไดวา ฌานในศาสนาพราหมณอบรมจิต
สมาธิ
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ใหยดึ ถืออารมณไวตลอดเวลาจึงไมมพี ลังปลอยวางอารมณ
ไดเลย เราจึงมักจะเห็นวา ผูที่ฝกปฏิบัติฌานนอกพระพุทธ
ศาสนาแลว จะไมมีประสบการณที่จะปลอยวางอารมณใด
ๆ ทีผ่ า นเขามาทางตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจไดเลย ทัง้ นี้
หมายความวาฌานนอกพระพุทธศาสนาไมเปนเหตุปจจัย
ใหเกิดปญญาขึ้นแกผูปฏิบัติอยางแนนอน แตจัดเปนครุ
กรรมฝายกุศลเทานั้น.
เพราะฉะนั้น ถาจะใหเกิดปญญาขึ้น ผูปฏิบัติก็ตอง
เปลีย่ นไปเพงอารมณทอี่ ยใู นฐานกาย เวทนา จิต หรือ ธรรม
เสียกอนเทานั้น เหมือนดังชฎิลสามพี่นองที่เปลี่ยนจากการ
เพงไฟมาเพงอารมณที่เขามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
วาเปนของรอนแทนไฟ หลังจากที่ไดฟงธรรมจากพระ
พุทธองคแลว จนในที่สุด ชฎิลสามพี่นองและบริวารรวม
พันรูปไดบรรลุอรหัตตผลโดยทั่วกัน.
ดวยเหตุที่ฌานในพระพุทธศาสนาอบรมจิตใหปลอยวาง
อารมณตามลำดับชัน้ จากฌาน ๑ ถึงฌาน ๔ โดยสามารถปลอย
วางอารมณไดอยางสิน้ เชิงในฌาน ๔ ดังนัน้ ฌาน ๔ จึงไมมคี ำวา
เอกัคคตา(มีอารมณอนั เดียว)อยดู ว ย แตเปนสภาวะสุญญตวิโมกข
(พนเพราะวางจากอารมณ) คือไมมีอารมณและอาการปรุงแตงที่
เนือ่ งดวยอารมณอยเู ลย (คัมภีรพ ระอภิธรรม เรียกวา โคตรภูญาณ)
และในเวลาปฏิบตั จิ ริงนัน้ ผปู ฏิบตั กิ ร็ วู า ขณะนีจ้ ติ หลุดพนจาก
อารมณและอาการปรุงแตงทีเ่ นือ่ งดวยอารมณแลว.
สมาธิ
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ในระหวางที่จิตเริ่มสงบเปนตนมา แตยังไมถึงขั้นจิต
หลุดพนนี้ จะไมมนี มิ ติ หมายบอกวาขณะนีจ้ ติ ของตนกำลัง
อยูในฌานที่เทาใด หรือกำลังเลื่อนขึ้นหรือลงไปสูฌานที่
เทาใด,เลย ถาผใู ดเกิดความสงสัยอยากทราบหรือเอาความ
รูจากตำราที่เคยทองไวเขามาเทียบดูวาเปนฌานไหน? จิตก็
จะเคลื่อนออกจากสมาธิทันที.
ดังนั้น ผูปฏิบัติจะตองจำทางเดินของจิตไวใหแมนยำ
สำหรับละวางออกจากอารมณทั้งหลาย ดวยการยกจิตเขา
ไปตัง้ ไวทฐี่ านทีต่ งั้ สติทไี่ ดอปุ โลกนไว (ดังจะมีกลาวในบท
ฐานทีต่ งั้ สติ) ดวยความคลองแคลว แลวประคองจิตไวไมให
แลบไปสูอารมณอื่น จนกระทั่งมีพลังปลอยวางความยินดี
ยินรายในอารมณทั้งหลายอยางสิ้นเชิงไดในที่สุด.
เพราะฉะนั้น เราจึงเห็นไดวาฌานในพระพุทธศาสนา
ไมไดเปนไปเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยเลย แตเปนไป
เพื่อการปลอยวางอารมณตางๆโดยเฉพาะเพียงประการ
เดียวเทานัน้ ดวยเหตุนกี้ ารปฏิบตั สิ มาธิในพระพุทธศาสนา
หรือที่เรียกวาสัมมาสมาธินั้นจึงมีประโยชนมาก เพราะทำ
ใหเกิดพลังยกจิตของตนใหสูงขึ้น จนพนจากการถูกอา
รมณทั้งหลายครอบงำเสียได เมื่อสมาธิเกิดขึ้นแลว ปญญา
ก็ยอ มเกิดตามมา ซึง่ มีผลโดยตรงในการปลอยวางความยิน
ดียินรายในอารมณ และสงผลใหความประพฤติทางกาย
กับวาจา เปนคุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติดวย.
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องคของฌาน (ความเพง)
พระพุทธองคไดทรงแบงออกเปน ๔ ฌาน ตามความ
สามารถที่จิตปลอยวางอารมณได ดังนี้:
๑. ปฐมฌาน ประกอบดวยองคธรรม คือ วิตก วิจาร ปติ สุข.
๒.ทุติยฌาน ประกอบดวยองคธรรม คือ ปติ สุข เพราะ
ปลอยวางวิตก วิจารออกไปเสียได.
๓.ตติยฌาน ประกอบดวยองคธรรม คือ สุข เพราะปลอย
วางปติได.
๔.จตุตถฌาน หมดอารมณและอาการแหงจิต เพราะปลอย
วางสุข จิตสงบถึงขีดสุด พนจากการถูกอารมณปรุงแตงใดๆ

องคของปฐมฌาน (ความเพงขัน้ ที่ ๑)
ถาผูปฏิบัติเพิกอารมณที่จะเขามาทางตา หู จมูก ลิ้น
กายสัมผัส และยกจิตเขาไปตัง้ ไวทฐี่ านทีต่ งั้ สติ (วิตก) และ
ประคองไวไมใหแลบหนีออกไปไดสำเร็จ(วิจาร) ก็ยอ มเกิด
ความอิม่ ใจ (ปต)ิ และความสุขจากความสงบเบือ้ งตน (สุข).
รวมเปนองคของปฐมฌาน ๔ ประการ คือ วิตก วิจาร
ปติ และสุข ( แตพระอรรถกถาจารยเพิม่ เอกัคคตา ขึน้ อีกขอหนึง่
รวมเปน ๕ ประการในภายหลัง)

วิตก กับ วิจาร เปนเหตุใหเกิด ปติ และ สุข เพราะฉะ
นัน้ ผปู ฏิบตั ไิ มจำเปนตองพะวงหรือสนใจวา จะเกิดปตแิ ละ
สมาธิ
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สุขขึ้น ณ ที่ใดหรือไม ในขณะที่กำลังปฏิบัติอยู.( กายและ
จิตเขาสูความวิเวกแลว )
กายวิเวก คือ เพิกอารมณทเี่ ขามารบกวนทางรางกาย
ไดแก ทางตา หู จมูก ลิน้ กายสัมผัส รวม ๕ ทาง
จิตวิเวก คือ เพิกอารมณทนี่ กึ คิดออกไป

องคของทุตยิ ฌาน (ความเพงขัน้ ที่ ๒)
ในขณะนีจ้ ติ จะเริม่ เชือ่ งขึน้ คือไมปราดเปรียวแลบหนี
ออกไปสูอารมณอื่นโดยงาย เหมือนขณะลงมือปฏิบัติ ดัง
นัน้ จึงเกิดความผองใสของตัวเองขึน้ และไมตอ งคอยระวัง
เรื่องการดึงจิตและประคองจิตตอไปอีก จิตเปนสมาธิเกาะ
อยกู บั ปติ และ สุข ทีไ่ ดรบั อยู เพราะวิตก กับ วิจาร ไดดบั
ไปแลว.

องคของตติยฌาน (ความเพงขัน้ ที่ ๓ )
จากการประคองจิตใหตั้งอยูที่ฐานที่ตั้งสติไดนานขึ้น
จึงเปนผูที่วางเฉยในอารมณตางๆ ปติก็ยอมจางหายไป มี
ความรู ตั ว ทั่ ว พร อ ม และเป น ผู เ สวยสุ ข อยู ด ว ยนามกาย
เพราะปราศจากเครื่องเศราหมอง คลายกับ พระอริยเจาทั้ง
หลาย.
ขณะนี้ วิตก วิจาร กับ ปติ ไดพากันดับไปหมดแลว ยัง
คงเหลือแตสุขอยูเทานั้น.
สมาธิ
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องคของจตุตถฌาน (ความเพงขัน้ ที่ ๔)
ถาผูปฏิบัติเพียรประคองจิตใหเพงดูที่ฐานที่ตั้งสติที่
ไดอปุ โลกนไวอยางแนบแนนตอไป ความพอใจ (ยินดี) ไม
พอใจ (ยินราย) สุข และ ทุกข ทัง้ หลาย ไดถกู ละวางไปหมด
สิ้น จนไมมีนิมิตหมายของอารมณเหลืออยูเลย จิตยอม
สะอาดและสงบถึงขีดสุด หลุดพนจากการครอบงำของอา
รมณทงั้ หลาย. ( อุปธิวิเวกไดเกิดขึ้นแลวในขณะนี้ )
อุปธิวเิ วก คือ เพิกความยินดียนิ รายทีป่ รุงแตงใหจติ แลบ
ออกไปยึดถืออารมณทงั้ ปวง ออกไปหมดอยางสิน้ เชิง

สรุปความไดวา ถาผูปฏิบัติคอยระวังประคองจิตใหรู
ชัดอยูที่ฐานที่ตั้งสติ หลังจากเริ่มยกจิตเขาสูฐานที่ตั้งสติที่
ไดอปุ โลกนไวแลวนัน้ จิตก็จะปลอยวางอารมณ และอาการ
ตางๆที่เนื่องดวยอารมณ จากนอยไปหามากตามลำดับ ที่
เรียกวา ฌาน ๑ ฌาน ๒ ฌาน ๓ ฌาน ๔ นัน้ และสงบถึง
ขีดสุดที่ฌาน ๔ ในที่สุด จนเปนสภาพจิตอันสงบราบคาบ
เหมือนดังลูกคลื่นนอยใหญทั้งหลายในมหาสมุทรที่ลด
ขนาดเล็กลงๆและหายไปหมดสิ้น เมื่อไมมีลมพายุพัดรบ
กวนเลย จนเหลือแตผิวน้ำทะเลที่ราบเรียบเปนเสนระดับ
ฉนั้น.
สมาธิ

๑๒๒

จากประสบการณทผี่ า นมาดังกลาวนี้ ผปู ฏิบตั ยิ อ มเกิด
ปญญาที่เปนหลักทวินิยม เพราะเห็นสัจธรรม ดังตอไปนี้:
๑. เห็นสภาพกระสับกระสายวุนวายของจิต เมื่อมีอารมณ
เขามากระทบแตละครั้ง ครั้งแลวครั้งเลาวา เปนทุกข.
๒.เห็นสภาพเดิมอันสงบประณีตของจิตตนเองเมื่อไดสลัด
ปลอยวางอารมณและอาการของจิตตางๆออกไปไดอยาง
สิ้นเชิงแลววา ไมทุกข คือไมใชตัวทุกข.
๓. ถาปลอยใหจติ แลบออกไปจากฐานทีต่ งั้ สติเมือ่ ใด สภาพ
วุนวายกระสับกระสาย หรือทุกขยอมเกิดขึ้นเมื่อนั้นทันที
จิตเมือ่ แลบออกไปจากฐานนีแ้ ลว ทีจ่ ะไมทกุ ขนนั้ ,ไมมเี ลย
ดังนั้น การแลบของจิต จึงเปนสมุทัย.
๔. ถาพรากจิตออกจากอารมณหรือความนึกคิดทัง้ หลายให
กลับมาตัง้ อยทู ฐี่ านทีต่ งั้ สติอยางคลองแคลว และแนบแนน
ไดสำเร็จเมือ่ ใด ความวนุ วายกระสับกระสายหรือทุกขยอ ม
ดับไปเมื่อนั้นทันที ดังนั้น การพรากจิตใหกลับมาตั้งอยูที่
ฐานที่ตั้งสติ จึงเปนทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข.
ผูปฏิบัติยอมเห็นชัดดวยตนเองวา การพรากจิต หรือ
การดึงจิตออกจากอารมณใหกลับมาตั้งไว ณ ฐานที่ตั้งสติ
เพียงประการเดียวเทานัน้ จิตก็จะสงบราบเรียบ และทุกขก็
จะดับไปหมดสิ้น นี้เปนเรื่องที่สามารถปฏิบัติไดทุกคน.
สมาธิ

๑๒๓

วิเวก ๓
วิเวก หมายถึง ความสงบสงัด ทีไ่ ดรบั จากการปลีกตัว
ออกไปจากสิง่ ทีเ่ ขามารบกวนจิตใจใหวนุ วายได อันไดแก
อารมณที่นารักนาชอบใจทั้งหลายนั่นเอง วิเวกมีความจำ
เปนสำหรับการปฏิบัติทางจิตมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผทู ปี่ ฏิบตั ใิ หมๆ ผปู ฏิบตั จิ ะตองปลีกตัวออกจากสิง่ ทีเ่ ขามา
รบกวนจิตใจใหมากที่สุดเสียกอน จึงจะปฏิบัติไดกาวหนา
และสามารถนำจิตของตนใหหลุดพนจากการปรุงแตงของ
อารมณทั้งหลายไดในที่สุด.
มีอยู ๓ ประการ คือ กายวิเวก จิตวิเวก และอุปธิวเิ วก
๑. กายวิเวก คือ เพิกอารมณทจี่ ะเขามารบกวนทางรางกาย
ไดแกทางตา หู จมูก ลิน้ กายสัมผัส รวม ๕ ทางเปนขัน้ แรก.
๒. จิตวิเวก คือ เพิกเรือ่ งทีน่ กึ คิดออกไป ดวยการยกจิตออก
จากเรื่องที่นึกคิดนี้ ไปตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติที่ไดอุปโลกนไว
อยางมัน่ คง อารมณทกี่ ำลังนึกคิดก็จะดับไป เปนขัน้ ที่ ๒.
๓. อุปธิวเิ วก คือ เพิกความยินดียนิ รายทีป่ รุงแตงใหจติ แลบ
ออกไปยึดถืออารมณทงั้ ปวง ออกไปใหหมดอยางสิน้ เชิง ถา
มีสิ่งใดมารบกวนใหจิตกระเพื่อมขึ้นมาเมื่อใด ก็ใหรีบยก
จิตออกจากสิ่งนั้นๆ และนำเขาสูฐานที่ตั้งสติทันทีเมื่อนั้น
จนชำนาญ เปนขั้นที่ ๓.
สมาธิ
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จิตทีป่ ฏิบตั ไิ ดเชนนี้ เรียกวา วิมตุ ติจติ ( จิตหลุดพน )
จัดเปนสัมมาสมาธิ คือ ยางเขาสสู ภาพสงบถึงขีดสุดแลว ซึง่
เปรียบดังผิวน้ำในทองทะเลที่ไมมีลมพายุพัดรบกวน จน
เหลือผิวน้ำเปนเสนระดับราบเรียบไปทั่วกัน ไมมีระลอก
คลื่นปรากฏอยูเลย ฉนั้น.
รวมความแลว อุปธิวเิ วก นีจ้ ะเกิดอยางสมบูรณมนั่ คง
ไดเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับสัมมาสมาธิฌานที่ ๔ เพียงอยาง
เดียว ถาจิตไมรูจักฐานที่ตั้งสติ หรือลืมทางที่จะยกจิตเขาสู
ฐานที่ตั้งสติเสียแลว กายก็จะยังไมสงบ และอุปธิก็ยังไม
สงบลงไดเลย เพราะจิตยังคงแลบออกจากฐานที่ตั้งสติ ไป
วุนวายอยูกับเรื่องที่เขามารบกวนตามธรรมชาติตลอดไป.
ความสงบสงัดทัง้ ๓ ประการนี้ จะเปนปจจัยสงเสริม
กันใหมีพลังมากขึ้นโดยลำดับ กลาวคือ
ถากายสงบ จิตจึงจะสงบตามได
ถาจิตสงบ อุปธิก็ยอมสงบ เพราะรูจักวิธีสลัดความยินดียินรายออกไปไดมากขึ้น ตามลำดับ.
ดังนั้น ผูปฏิบัติจึงตองฝกวิธีเพิกอารมณทั้งหลายให
ชำนาญทุกขณะจิต จนถึงขัน้ ทีว่ า ถามีสงิ่ ใดมากระทบ ก็ให
เปนสักแตวา กระทบเทานัน้ ( คือรแู ลวละเรือ่ งทีร่ อู อกไปทัน
ที ) ความสงบสงัด( อุปธิวิเวก )ยอมเกิดขึ้นโดยสมบูรณ
ตลอดไป.
สมาธิ

๑๒๕

ปติและสุข
ปตแิ ละสุข เปนนามธรรมทีเ่ กิดทางใจของบุคคลตางๆ
ได ๒ กรณี คือ
๑.เกิดขึน้ แกบคุ คลทีร่ บั รอู ารมณฝา ยกุศลอันประทับใจ
ทีเ่ ขามาทางตา หู จมูก ลิน้ และกายสัมผัส อยางหนึง่ .
๒.เกิดขึน้ แกบคุ คลผรู วมจิตเปนสมาธิไดสำเร็จ เพราะ
เพิกอารมณที่นารักใครออกไปอยางหมดสิ้น จนรูสึกเบา
กาย เบาจิตใจ อีกอยางหนึง่ .
สำหรับขอ ๒ นี้ สามารถกลาวใหชัดเจนยิ่งขึ้นไดอีก
ดังนี้ คือ ความรสู กึ เบากาย เบาจิตใจหรืออิม่ ใจ ทีเ่ รียกวา ปติ
กับความรสู กึ พอใจ สบายใจ ยินดีเพลิดเพลินใจ ทีเ่ รียกวาสุข
เกิดขึ้นมาพรอมๆกัน หลังจากที่ไดสลัดความกระสับกระ
สายจากการรับรูอารมณตางๆอันหนักอึ้ง,ออกไปไดสำเร็จ.
ตัวอยาง ปตแิ ละสุข ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ อานาปานสติ
ก็คือ ถาผูปฏิบัติสลัดอารมณเฉพาะหนาออกไปดวยการยก
จิตเขาไปตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติ แลวประคองไวไมใหแลบ
ออกไปไดสำเร็จ ปติยอ มเกิดขึน้ ทีส่ ว นหนึง่ สวนใดของราง
กายผูปฏิบัติ เชน ทำใหรูสึกคลายกับวา มีมดหรือไรมาไต
ตอมตามรางกาย แลวก็จะจางหายไปอยางรวดเร็วมาก สวน
สุขนัน้ จะแสดงขึน้ เปนความรสู กึ สบายอกสบายใจ ยินดี พอ
ใจ และตัง้ อยนู านกวาปตมิ าก และอาจแสดงออกทางสีหนา
หรือแววตาก็ไดสำหรับอารมณฝายกุศล.
สมาธิ
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ผูปฏิบัติควรศึกษาใหชัดเจนวา เมื่อสุขเกิดขึ้นนั้น ปติ
อาจเกิดขึ้นหรือไมเกิดดวยก็ได แลวแตวาอารมณที่กำลัง
รับรูอยูนั้นจะประทับใจมากนอยเพียงใด จิตก็จะออกไป
อยกู บั ปตแิ ละสุขดวยความรสู กึ กระเหิมใจ และภาคภูมใิ จที่
ทำงานทางจิตไดสำเร็จ, แทนอารมณทงั้ หลายทีเ่ พิกออกไป
เหลานั้น.
๑.ปติและสุขที่เกิดขึ้นจากอารมณฝายกุศล
ในขอที่ ๑ ขางตนนี้ เราจะพบเห็นไดไมนอยวาปติได
เกิดขึน้ แกบดิ า-มารดา,วงศญาติ ทีไ่ ดจดั งานบวชพระใหแก
บุตรชายของตน เมื่อวันบวช พรอมกับความสุขใจอันมาก
มายทวมทับจิตใจอยางที่ไมเคยพบมาในชีวิตประจำวันเลย
ถึงกับน้ำตาแหงปติไหลพรากทีเดียว ทั้งนี้เพราะชาวพุทธ
นับถือกันอยางมัน่ ใจวา การบวชพระใหบตุ รเทากับไดฝาก
ชีวิตจิตใจไวกับพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวนั่นเอง.
เปนทีน่ า สังเกตวา ปติ และ สุข นีจ้ ะเกิดขึน้ เมือ่ บิดามารดา,วงศญาติ เห็นบุตรชายของตนครองผาเหลืองครบ
องคในโบสถ ซึง่ แสดงใหเห็นวา ปตแิ ละสุข เกิดขึน้ จากการ
กระทำกุศลอันประทับใจไดสำเร็จสมความตั้งใจแตแรก.
๒.ปติและสุขเกิดขึ้นแกผูที่รวมจิตเปนสมาธิไดสำเร็จ
ในขอที่ ๒ นี้ เปนเรื่องของการปฏิบัติสมาธิ ในระยะ
เริม่ แรก ปตแิ ละสุข จะเกิดขึน้ พรอมกัน หลังจากทีไ่ ดสลัด
สมาธิ

๑๒๗

อารมณภายนอกออกไปหมดสิ้นแลว ในตอนเริ่มแรกของ
การปฏิบตั นิ นั้ ทัง้ ปตแิ ละสุข จะเกิดขึน้ พรอมกัน และรสู กึ
ไดเดนชัดมาก แตเมือ่ ระยะเวลาผานไปนานๆก็จะรสู กึ ชิน
ทำใหรูสึกวาไมเดนชัดนัก เมื่อพลังสติเกิดมากขึ้นอีก ก็จะ
สลัดทัง้ ปตแิ ละสุขออกไปไดดขี นึ้ จนไมไดสนใจปตแิ ละสุข
นั่นเอง.
อุปมาดังลูกคลืน่ ขนาดใหญ (คืออารมณ) ในทองมหา
สมุทร ไดลดตัวหายไปๆ จนเหลือแตระลอกน้ำขนาดเล็กอยู
ทีผ่ วิ น้ำ (คือปตแิ ละสุข) ซึง่ จะตองระงับใหหมดไปอยางสิน้
เชิงใหได ระดับผิวน้ำจึงจะราบเรียบถึงขีดสุดอยางแทจริง.

วิธีระงับปติและสุข
วิธรี ะงับปตแิ ละสุข ทีเ่ กิดขึน้ จากการทำสมาธิ ก็คอื ใช
สติกำหนดลมหายใจเขาออกใหแนบแนนมากขึน้ จากทีก่ ำลัง
เปนอยู เพราะจิตไดแลบออกจากฐานที่ตั้งสติไปอยูกับปติ
และสุขเสียแลว ผปู ฏิบตั จิ ะตองทำความรสู กึ ใหรลู มหายใจ
เขาออกที่กระทบฐานที่ตั้งสติใหชัดเจนตลอดเวลา จึงจะ
สลัดปติและสุข รวมทั้งมโนภาพทั้งหลายออกไปไดหมด
สิน้ เชิง กลาวคือ
เมือ่ ลมหายใจเขายาว ก็รชู ดั วา ลมหายใจเขายาว
เมือ่ ลมหายใจออกยาว ก็รชู ดั วา ลมหายใจออกยาว
หรือ เมือ่ ลมหายใจเขาสัน้ ก็รชู ดั วา ลมหายใจเขาสัน้
สมาธิ
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เมือ่ ลมหายใจออกสัน้ ก็รชู ดั วา ลมหายใจออกสัน้ .
ผูปฏิบัติจะตองศึกษาวิธีทำลมหายใจซึ่งหยาบ, ใหละ
เอียดและใหละเอียดยิ่งขึ้นตามลำดับตอไปดวย เพราะเมื่อ
ลมหายใจหยาบ ความรูสึกนึกคิดก็หยาบ เมื่อลมหายใจละ
เอียด ความรูสึกนึกคิดก็ยอมละเอียดตามไปดวย.
ดังนัน้ เมือ่ ทำลมหายใจใหละเอียดไดถงึ ขีดหนึง่ ปตกิ ็
ดี สุขก็ดี ความรสู กึ นึกคิดก็ดี ยอมดับไปดวย จิตก็จะสงบตัว
เปนสมาธิมากขึน้ ๆ จนสงบถึงขีดสุด, ในทีส่ ดุ ผปู ฏิบตั กิ จ็ ะ
รูสึกเสมือนวาไมมีลมหายใจเคลื่อนไหวเลย ทั้งนี้เพราะจิต
มีพลังการปลอยวางมากที่สุดนั่นเอง.
งานปฏิบัติทางจิตเหลานี้ นับตั้งแตเริ่มอธิษฐานจิต
ปลอยวางอารมณหยาบ แลวยกจิตเขาไปตั้งที่ฐานที่ตั้งสติ
ประคองจิตไวไมใหแลบหนีออกไป เปนงานขั้นสำคัญที่ผู
ปฏิบตั จิ ะตองลงมือกระทำเอง จำทางทีไ่ ดเคยทำไวใหแมน
และทำใหชำนาญ จนถึงขนาดที่วา เพียงแตกำหนดลมหาย
ใจเทานัน้ จิตก็จะนอมเขาสคู วามสงบถึงขีดสุดทันที โดยไม
ตองใชเวลาเลย แมแตเพียงวินาทีเดียว.

การเกิดขึ้นของปติและสุขในขณะสุดทายของชีวิต
จากทีไ่ ดกลาวมาแลวนี้ เราจะเห็นวาปตแิ ละสุขเปนผล
จากการกระทำกิจกรรมฝายกุศล ที่ผูปฏิบัติจะตองใช ขันติ
สมาธิ
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(ความอดทน) สกัดไมใหธรรมฝายอกุศลเกิดแทรกเขามา
ถาขาดขันติเสียอยางเดียวเทานัน้ อารมณฝา ยอกุศลจะแทรก
เขามาทันที แตถา มีขนั ติสงู เพียงพอ อกุศลยอมไมเกิดขึน้ ป
ติและสุขก็ยอ มเกิดขึน้ เปนธรรมดา ถาปตแิ ละสุขเกิดขึน้ ใน
ขณะสุดทายแหงชีวติ ดวยแลว,สุคติยอ มเปนทีห่ วังไดแนนอน
ผูปฏิบัติจึงตองคอยระวังไมใหอารมณฝายอกุศลเกิด
ขึน้ ในชีวติ ประจำวัน โดยใชสติคอยระลึกไวตลอดเวลา และ
รจู กั หาหรืออุปโลกนฐานลมหายใจกระทบภายในชองจมูก
ของตนไวเปนหลักประจำใจ แลวเพียรพยายามบอยๆเนือง
ๆ ทีจ่ ะยกจิตเขาไปตัง้ ไว ณ ฐานดังกลาวนี้ และประคองไว
ใหได ปติและสุข ก็จะเกิดตามมาเปนธรรมดา ตามวาสนา
บารมีของตน.
ทัง้ นีห้ มายความวา วิตกกับวิจาร เปนเหตุปจ จัยใหเกิด
ปตแิ ละสุข,ซึง่ เปนผลตามมาเอง หลังจากทีไ่ ดเพียรประคอง
จิตไว,ไมใหแลบหนีออกไปจากฐานทีต่ งั้ สติไดสำเร็จเทานัน้
ดังนัน้ ผปู ฏิบตั จิ งึ ไมตอ งสนใจวาปตจิ ะเกิดขึน้ ทีไ่ หนของราง
กายหรือเมือ่ ใด แตใหคอยเพิม่ ความระมัดระวัง ควบคุมจิต
ใหรูอยูที่ฐานลมกระทบใหแนบแนนมากขึ้น โดยตอเนื่อง
ตอไปจนถึงวาระสุดทายของชีวติ คือ ลมหายใจเฮือกสุดทาย
อารมณทเี่ ปนอกุศลยอมไมมโี อกาสสอดแทรกเขามาเลย ทำ
ใหมสี คุ ติเปนทีห่ วังขางหนาเพียงอยางเดียวเทานัน้ ดังทีม่ ผี ู
กระซิบบอกผกู ำลังจะสิน้ ใจทีห่ วู า ใหภาวนาอรหังไวนนั่ เอง
สมาธิ
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กิจกรรมที่ทำใหปติเกิด
กลาวโดยทัว่ ไปแลว ปตแิ ละสุข เปนสภาพธรรมทีเ่ กิด
หลังจากไดทำกิจกรรมทีเ่ ปนกุศล มีคณ
ุ ประโยชนมากไดสำ
เร็จ ไมวา จะเปนแคระดับศีลธรรมหรือระดับปฏิบตั ทิ างจิตก็
ตาม โดยใชโยนิโสมนสิการประกอบคือใชเหตุผลเปนหลัก
สำหรับลงมือกระทำกิจกรรมนั้นๆประกอบดวยจนสำเร็จ
บริบรู ณ,เปนสำคัญ ปตยิ อ มเกิดตามมาเองดวยเปนธรรมดา
แตถาใชอโยนิโสมนสิการ คือไมใชเหตุผลที่ถูกตอง,ฝาฝน
ความสงบสุขจนทำใหเปนอกุศล เกิดโทษแกตนและสังคม
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.
สมาธิ
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๘.รักษาจิตใหอยใู นสภาพทีผ่ อ งใสในทามกลางอารมณได.
๙.จำวิธีละนิวรณไดอยางแมนยำ,เมื่อกระทบกับอารมณ.
เหลานี้ เปนกิจกรรมทางจิตที่ทำใหเกิดปติและสุขทั้งสิ้น.
นอกจากนี้ ปตแิ ละสุขยังเกิดขึน้ ทางอืน่ ไดอกี หลายทาง
ไมเฉพาะแตผูที่ปฏิบัติสมาธิเทานั้น คนที่มีอุปนิสัยชอบทำ
บุญ ทำทาน มีเมตตากรุณาตอบุคคลอื่นและสัตวทั้งหลาย
คนทีร่ กั ษาศีลไวไดเมือ่ อยตู อ สถานการณเฉพาะหนา นึกถึง
กุศลกรรมทีไ่ ดเคยทำมาแตกอ น นึกถึงพิธกี รรมทางศาสนา
ไดเห็นพระสงฆ เจดีย โบสถ วิหาร เหลานี้ เปนตน ปตแิ ละ
สุขก็เกิดขึ้นไดเชนเดียวกัน
ปตเิ ปนสังขารขันธ สุขเปนเวทนาขันธ ซึง่ จะเกิดรวม
กันเสมอ.

ปติเปนสภาพธรรมแกงวงและชวยใหจิตเปนสมาธิ
ปตเิ ปนปจจัยสำคัญทีท่ ำใหจติ เปนสมาธิ ผทู ลี่ งมือปฏิ
บัติสมาธิแลว ชอบงวงบอยๆนั้น เกิดจากเผลอปลอยใหจิต
ตกภวังค ไมบริหารจิตตามสมควร จึงงวง มีทางทีจ่ ะแกได
โดยการยกจิตเขาไปตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติทันทีพรอมกับประ
คองไวดว ยอุบายอันแยบคาย ทีจ่ ะไมใหจติ แลบหนีออกไป
ถาจิตแลบครั้งใด ก็ใหยกกลับมายังฐานที่ตั้งสติอีกทุกครั้ง
จนกวาจิตจะเชือ่ งเขาๆและไมแลบตอไปอีก เมือ่ ทำไดดงั นี้
สำเร็จ ปตกิ จ็ ะเกิดขึน้ ความงวงก็จะหายไป และจิตก็จะเปน
สมาธิ
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สมาธิทนั ที จากฌาน๑, ฌาน๒, ฌาน๓ และฌาน๔ อันเปน
สภาวะที่สงบถึงขีดสุด หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา ความ
กระเพือ่ มของจิตไดลดนอยลงตามลำดับ จนสงบราบคาบที่
ฌาน ๔ ก็ไดเชนกัน.

ชนิดของปติ
ผทู ไี่ ดศกึ ษาคัมภีรว สิ ทุ ธิมรรค จะเห็นวาพระพุทธโฆ
ษาจารยไดบรรยายแบงแยกลักษณะของปติไว ๕ ประการ
ซึง่ เกิดจากกิจกรรมฝายกุศลตามธรรมดา กับฝายปฏิบตั ทิ าง
จิต ดังตอไปนี้
๑.ขุททกาปติ คือ ปตเิ ล็กนอย หรือปตอิ ยางเบา ซึง่ ทำให
ขนลุกแลวก็ดบั ไป,ไมเกิดขึน้ อีก บางทีกท็ ำใหขนหัวลุก ใจ
สั่น ตัวหนักก็ได.
๒.ขณิกาปติ คือ ปตทิ เี่ กิดขึน้ บอยๆชัว่ ขณะ แลวก็หายไป
ดังฟาแลบ มักเกิดขึน้ ตามรางกาย เชน ทำใหตาเห็นแสงดัง
ฟาแลบเปนประกาย เนื้อเตนเอ็นกระตุก รูสึกเหมือนมี
แมลงมาไต ใจสั่นหวั่นไหว.
๓.โอกกันนิกาปติ คือ ปตทิ กี่ า วลงสรู า งกาย ทำใหกายกระ
เพือ่ ม หวัน่ ไหว สัน่ ระรัว คลายๆกับนัง่ เรือในกระแสน้ำวน
เกิดคลายลมพัดหัวอก หัวไหล ทองนอย หรือพัดไปทัว่ ราง
กาย หรือพัดวาบดังไฟลุก.
สมาธิ
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๔.อุพเพ็งคาปติ คือ ปตทิ มี่ กี ำลังมาก บางทีกท็ ำใหตวั ลอย
ขึ้นไปในอากาศ ทำใหเนื้อตัวหวั่นไหว เกิดเตนเหยงๆแลว
ลุกขึน้ วิง่ ไป เกิดรอนทัว่ ตัวและสันหลัง ศีรษะ 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.

นิมิตในขณะปฏิบัติสมาธิ (อารมณทางใจ)
กอนอืน่ ผศู กึ ษาและปฏิบตั สิ มาธิ จะตองจำไววา วัตถุ
ประสงคของการปฏิบัติสมาธิก็คือ ตองสลัดอารมณทั้ง
หลาย ออกไปจากจิตใหหมดสิน้ จนไมเหลือไวใหปรุงแตง
จิต, ใหแสดงความยินดียินรายอีกตอไป ที่เรียกวาเปนนิมิต
หมายของจิต หรืออารมณทางใจ, นั่นเอง.
นิมิตเหลานี้เกิดขึ้นคูกับลมหายใจเขาออก เพราะสติ
ยังมีกำลังออนอยู ทำใหจติ แลบออกไปสรางมโนภาพตางๆ
ขึน้ รวมทัง้ ปตแิ ละสุข ทีไ่ ดบรรยายมาแลวดวย.
สมาธิ
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ลักษณะของนิมติ
> นิมติ ทีจ่ ติ สรางขึน้ นัน้ สวนมากจะเห็นเปนรูปราง
หรือภาพ หรืออาจจะเกิดเปนกลิ่น สี แสงสวาง ซึ่งเคยพบ
ปะมาในอดีตก็ได หรืออาจจะเปนรูปผี ปศาจ ยักษมารอะไร
ก็ได ซึ่งจิตนึกคิดสรางขึ้นเองเปนมโนภาพเทานั้น จึงไม
อาจทำรายรางกายผปู ฏิบตั ใิ หเปนอันตรายไดเลย แตถา ผปู ฏิ
บัติกลัวขึ้นมาเอง โดยไมรูความจริงแลว ยอมเสียขวัญได
และถาหากคุมสติไวไมได ทำใหลกุ ขึน้ วิง่ หนีแลว ก็อาจเปน
บาไปไดเหมือนกัน.
โปรดจำไวใหมั่นใจวา สิ่งที่เห็นเปนนิมิตตางๆนั้น
ตัวผปู ฏิบตั เิ องสรางขึน้ ทัง้ สิน้ ไมใชผใู ดมาสรางเลย ดังนัน้
วิธีแกนิมิตเหลานั้นใหหมดไป ก็คือ รีบยกจิตกลับไปตั้ง
และประคองใหมั่นคง ณ ฐานที่ตั้งสติใหไดทันที นิมิตทั้ง
หมดจะหายวับไปดวยอำนาจสติทเี่ กิดขึน้ และทำใหสมาธิ
กาวหนา สงบมากตามลำดับไปทันทีดวย.
สาเหตุอนื่ ทีท่ ำใหเกิดนิมติ ทางใจเชนนี้ ก็คอื ผปู ฏิบตั ิ
ที่ไมไดศึกษาเรื่องสมาธิใหถูกตองวา ตนมีหนาที่สนใจอยู
ในขณะปฏิบตั เิ พียงอยางเดียวเทานัน้ คือสรางสติใหเกิดขึน้
ที่ฐานที่ตั้งสติที่ไดอุปโลกนไว แตดวยความรูเทาไมถึง
การณ ผปู ฏิบตั เิ องกลับไปอธิษฐานจิต ตัง้ ความปรารถนาขอ
เห็นนิมติ อยางนัน้ อยางนี้ กอนลงมือปฏิบตั ิ เชน ขอเห็นนรก
เห็นสวรรค เปนตน.
สมาธิ
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พอลงมือปฏิบตั จิ ริง จิตซึง่ มีแนวโนมจะสรางนิมติ อยู
เดิมแลว ก็จะถูกชีน้ ำใหนอ มไปสรางนรก สวรรค ใหเห็นได
ทำใหผปู ฏิบตั หิ ลงผิดออกไปอีกวา การปฏิบตั ธิ รรมของตน
กาวหนาแลว ทั้งๆที่ตนเองไมมีพลังสติควบคุมไวใหสงบ
จิตก็เลยไดโอกาสสรางนิมิตใหเห็นเปนภาพปราสาท พระ
ราชวัง ภูเขา ทุงหญา ดอกไมที่มีสีสรรค และทิวทัศนสวย
สดงดงาม.
ทำใหผูปฏิบัติหลงทางออกไปเพลิดเพลิน ติดอยูกับ
นิมิตเหลานี้ และปฏิบัติไมกาวหนา เพราะไมไดสลัดนิมิต
ทางใจเหลานี้ทิ้งเสีย,เทานั้น.
ถาสลัดนิมิตทางใจทิ้งเสียไดอยางสิ้นเชิงแลว ก็ยอม
พบจิตตัวใน อชฺฌตฺตํ สมยํ จิตตฺ ํ ทีส่ งบถึงขีดสุดตามสภาพ
เดิมที่แทจริงได.

สมาธึ ภิกขฺ เว ภาเวถ สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ
ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย จงยังสมาธิใหเกิดขึน้ เถิด
ผทู มี่ จี ติ ตัง้ มัน่ แลว ยอมรเู ห็นตามความเปนจริง ดังนี้
สมาธิ

๑๓๖

สุญญตวิโมกข
เมือ่ ไดปฏิบตั ิ สัมมาสมาธิ จนถึงฌานที่ ๔ แลว จิตมี
พลังสามารถแยกตัวออกจากอารมณ และอาการของจิตที่
เนื่องดวยอารมณไดอยางสิ้นเชิง และเปนคนละสวน.
จนสามารถปฏิเสธอารมณ และ อาการของจิตทีเ่ นือ่ ง
ดวยอารมณทงั้ ปวงวา ไมเทีย่ ง (อนิจจฺ )ํ เปนทุกข (ทุกขฺ )ํ
ไมใชสภาพเดิมของตนเอง (อนตฺตา) โดยปราศจากความ
สงสัย.
อารมณและอาการของจิตทีเ่ นือ่ งดวยอารมณ ก็ดบั ไป
หมดสิน้ คงมีแตสภาวะของจิตทีร่ อู ยวู า วางจากอารมณ และ
ไมมนี มิ ติ หมายอันใดเหลืออยู ทีจ่ ะทำใหยดึ ถืออารมณ และ
อาการของจิตที่เนื่องดวยอารมณวาเปนสภาพเดิมของตน
เอง (อัตตา) อีกตอไป, เทานัน้ .
ทัง้ นี้มไิ ดหมายความวาจิตหายไปหรือไมมตี วั ตน แต
ประการใด สภาวะดังกลาวนี้ จะตองเกิดขึ้นจากความพาก
เพียรฝกฝนปฏิบตั สิ มั มาสมาธิ เพือ่ ใหจติ บรรลุถงึ ฌานที่ ๔
มิใชนกึ เอาเองลอยๆ ก็จะบรรลุถงึ สภาวะเชนนีไ้ ด ( จิตไม
เคยดับตายหายสูญไปไหนเลย ).
เราเรียกสภาวะทีจ่ ติ วางจากอารมณทงั้ ปวงวา สุญญตา
และเรียกจิตวาพนจากการถูกอารมณปรุงแตงเปน วิโมกข คือ
สมาธิ

๑๓๗

๑.อนิมติ ตวิโมกข พนจากนิมติ หมายทีเ่ ห็นวาอารมณเทีย่ ง.
๒.อัปปณิหติ วิโมกข พนจากการเขาไปมีทตี่ งั้ วาอารมณเปนสุข.
๓.สุญญตวิโมกข พนจากการเห็นวา อารมณเปนอัตตา.
จิตทีบ่ รรลุถงึ สภาวะสุญญตานี้ เปนสภาพเดิมของตน
เองทีม่ พี ลัง เปนจิตทีค่ วรแกการงาน (กมฺมนิโย จิตตฺ )ํ ตางๆ
และเปนสภาพที่ไมมีการดับตายหายสูญไปไหน กลาวคือ
รูอยูทุกกาลสมัย ประตูทุคติยอมปดตายสำหรับผูปฏิบัติ
และรักษาไวได จึงดีกวาผูที่สนใจสรางแตถาวรวัตถุหลาย
รอยเทา สติของผปู ฏิบตั สิ มั มาสมาธิยอ มมัน่ คง วองไว และ
ไมหลงลืมอะไรงายๆ สภาพหลงๆลืมๆในวัยสูงอายุยอม
ไมปรากฏ ผทู กี่ ำลังศึกษาเลาเรียนอยู ก็จะมีความทรงจำใน
วิชาความรูไดดีอยางยิ่ง.
ผทู อี่ า นตำรามาอยางเดียว ยอมคิดเอาเองวา สภาวะ
สุญญตานี้ วางๆไมมตี วั ตน-สัตว-บุคคล-เรา-เขา อยเู ลย ผทู ี่
นึกคิดเองเชนนี้ ยอมไมรจู กั สภาพเดิมของตนเองเพราะขาด
ความเฉลียวใจ อุปมาดัง่ การใชคนโง ใหเขาไปตรวจดูหอ ง
โถงหองหนึง่ ทีไ่ มมใี ครอยทู นี่ นั่ ในขณะนัน้ วามีคนอยหู รือ
ไม คนโงคนนั้นก็ยอมบอกผูใชใหเขาไปดูอยางหนาตาเฉย
วา ไมมคี นอยใู นหองโถงเลยสักคน คนทีโ่ งดว ยกันก็พากัน
 ญายอมไมเชือ่ คำบอกเลา
เชือ่ วาเปนความจริง แตผมู สี ติปญ
อันนั้น.
สมาธิ

๑๓๘

เพราะคนเขาไปดูนนั้ ลืมนับตัวเองวา ตัวเองก็คอื คนที่
อยูในหองโถงดวยเหมือนกัน ขอนี้ฉันใด.
จิตที่บรรลุถึงสภาวะสุญญตาแลว โดยเฉพาะในขณะ
ที่ ดำรงอยู ใ นสภาวะนี้ เ ท า นั้ น ที่ ไ ม แ สดงความติ ด ข อ ง
อารมณ เพราะมีพลังสลัดอารมณตา งๆออกหมดชัว่ ขณะ แต
ถาสภาวะเชนนี้เสื่อมไปเสีย จิตดวงนี้แหละที่เปนสัตวบุคคล ที่ติดของอยูในอารมณ ดังนั้น จิตผูบรรลุสภาวะ
สุญญตา นีแ้ หละยังเปนสัตว-บุคคล เพราะ เปนเพียงฌานที่
๔ เทานัน้ ดวยเหตุนี้ ผทู อี่ า นตำรามาอยางเดียว แลวคิดเอา
เองวา ไมมีสัตว-บุคคล-ตัวตน-เรา-เขา จึงลืมนับตัวเองวา
เปนสัตว-บุคคล และกลายเปนผทู เี่ ห็นผิดจากความเปนจริง
ไป ขอนีก้ ฉ็ นั นัน้ นัน่ คือ จิตก็คอื สัตวบคุ คล จนกวาจะยางเขาสนู โิ รธ.
กลาวตามขอเท็จจริงแลว สภาวะของจิตที่ติดของ
อารมณทั้งปวงที่ทยอยเขามากระทบโดยลำดับนั้น เปน
สภาวะทีไ่ ดสงั่ สมมาตลอดเวลาในอดีตอันยาวนานแลว ถา
ไมพากเพียรรักษาสภาวะสุญญตานี้ไว จิตยอมปรุงแตงไป
ตามอารมณเหลานั้นอยางไมมีปญหา ดังนั้น จึงตองพาก
เพียรปฏิบัติสัมมาสมาธิใหชำนาญ เพื่อจำทางเดินของจิต
ใหเขาสมาธิถึงสุญญตวิหารใหไดอยางแมนยำ. จิตที่บรรลุ
ถึงสภาวะสุญญตา แยกตัวออกจากอารมณทั้งปวงดวยอำ
นาจสัมมาสมาธิ จัดเปนเจโตวิมุตติ คือเขาสูเขตติดตอระ
หวางโลกียะกับโลกุตตระ (ซึง่ ฝายพระอภิธรรม เรียกวา โคตรภู).
สมาธิ

๑๓๙

ถาหากปฏิบตั ติ อ ไปอีกดวยความพากเพียรและเต็มไป
ดวยสติสัมปชัญญะแลว สัมมาสังกัปปะซึ่งเปนมรรคองค
สุดทาย ก็ยอ มทำหนาทีป่ ลอยวางอารมณและอาการของจิต
ที่เนื่องดวยอารมณที่เขามากระทบเฉพาะหนา ตามลำดับ
จัดเปน ปญญาวิมุตติ ในพระศาสนา.

อัญญาวิโมกข
(จิตหลุดพนเพราะรูจักอารมณตามความเปนจริง)
เมือ่ ผปู ฏิบตั สิ มั มาสมาธิ พากเพียรปฏิบตั ิ จนจิตสงบ
ถึงขีดสุด ( ทีฌ
่ าน ๔ ) สามารถปลอยวางอารมณตา งๆ ออก
ไปไดอยางคลองแคลวทันการ กอนทีจ่ ะถูกอารมณปรุงแตง
ใหเสียคุณภาพอันประภัสสรผองใสไปไดตลอดเวลา เปน
จิตทีต่ ง้ั มัน่ (อเนฺโช) อยไู ดโดยลำพังตนเอง ไมตอ งพึง่ พา
อารมณหรือสิ่งอื่นที่อยูภายนอก เรียกอีกอยางวา จิตหลุด
พน เพราะรูจักอารมณตามความเปนจริง (อัญญาวิโมกข)
เขาถึงสภาพเดิมของตนเองอันไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ และ
ไมตาย ซึ่งเรียกวา รูจักอริยสัจ ๔ ดวยปญญาอันชอบ.
อันเปนนิมติ หมายวาไดยา งเขาสสู ภาวะของจิตทีเ่ ปน
ผืนเดียวกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแลว จิตหลุดพน
นี้ เปนเปาหมายของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้
ซึง่ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเรียกสภาพจิตเชนนีว้ า ถึงพระ
นิพพาน นั่นเอง.
สมาธิ

๑๔๐

ผปู ฏิบตั จิ ะตองจำทางเดินของจิตใหแมนยำและพรอม
ทีจ่ ะเขาถึงภาวะทีจ่ ติ สงบถึงขีดสุดไดอกี ทุกขณะทีม่ อี ารมณ
เขามากระทบ โดยผปู ฏิบตั ติ อ งมีความชำนาญในการทำลม
หายใจใหละเอียดประณีตอยูเสมอ กลาวคือ
มีสติตามรตู ามเห็นลมหายใจ จนเปนอันหนึง่ อันเดียว
กับลมหายใจของตนเองอยางไมขาดสาย ไมเปดโอกาสให
อารมณเขาปรุงแตงจิตไดเลย เมือ่ จะทำกิจการทางกาย ทาง
วาจา หรือนึกคิดทางใจ อยางใดก็ตาม และเมือ่ เสร็จกิจการ
งาน ก็นำจิตกลับเขาสวู หิ ารธรรมอันสงบ ดวยการทำลมให
ละเอียดประณีตขึ้น จนเปนจิตหลุดพนไดอยางคลองแคลว
ไดโดยไมมีปญหาอะไร เพราะรูจักทางเดินของจิตดีแลว.
หรืออาจกลาวไดวา จิตหลุดพนนี้ เปนจิตทีม่ พี ลังประ
หารกิเลสใหดบั ไปหมดสิน้ และสามารถควบคุมความรสู กึ
นึกคิดมิใหเปนพิษเปนภัยแกสังคมได จนนามกายหรือ
โอปปาติกะ หรือทีเ่ รียกวา กายทิพย หมดกำลังถึงขัน้ แตก
แยกออกอยางสิ้นเชิง และไมสามารถสรางภพ สรางชาติ
สรางทุกข ใหแกตวั เองตอไปอีกแลวดวย.
ผปู ฏิบตั จิ ะตองทำและจำใหแมนทุกขณะตลอดชีวติ มิ
ใชวาพอเลิกปฏิบัติในครั้งหนึ่งๆแลวก็เลิกกันอยางสิ้นเชิง
และพอจะปฏิบัติอีก ก็ตองเริ่มตนกันอีกทุกครั้ง ดังที่กำลัง
ปฏิบัติกันอยูในปจจุบันนี้ ซึ่งจะทำใหการปฏิบัติไมกาว
หนา คือ ไมทันอารมณที่เขามากระทบเฉพาะหนา.
สมาธิ

๑๔๑
มีพทุ ธพจนทมี่ าใน จูฬนิเทศ ขอ๔๔๕ ขุททกนิกาย แหงพระ
สูตร เลม ๓๐ ตรัสไวดงั นี้ คือ:

“อุเปกฺขา สติ สงฺสทุ ธฺ ํ ธมฺมตกฺก ปุเรชวํ อฺญาวิโมกฺขํ
สํ พฺรมู ิ อวิชชฺ ายปฺปเภทนํ แปลวา เมือ่ มีความวางเฉย สติบริ
สุทธิด์ แี ลว จงตรึกถึงธรรม (อารมณ) ทีจ่ ะมีมาขางหนา เรา
กลาววา นั่นเปนเครื่องทำลายอวิชชา”.
หมายความวา ตัง้ แตรวู ธิ ที ำใหจติ หลุดพนจากอารมณ
ไดแลว ตอจากนี้ไปเปนเรื่องของการใชปญญาที่ไดรับการ
อบรมใหมีขึ้นแลวจากการปฏิบัติสมาธิ ที่จะปลอยวางอา
รมณทั้งหลายกับความยินดียินรายที่เกิดขึ้นใหไดทุกขณะ
เทานั้น ไมวาจะผานเขามาสูจิตทางหนึ่งทางใดก็ตาม เพียง
แตรูแลวก็วางเฉยเปนอุเบกขา จิตก็ยอมสงบตามตลอดไป
ทุกอารมณ เมื่อทำเชนนี้แลว อารมณและอาการของจิตทั้ง
หลายที่ทำใหจิตกระเพื่อมไหวยอมดับไปเองเปนธรรมดา.
อนึง่ ผปู ฏิบตั พิ งึ สังเกตวา สมาธิ กับ ปญญา นี้ จะเปน
อัญญะมัญญะปจจัยซึง่ กันและกัน(คือตางก็อาศัยกันเกิดขึน้ )เสมอ
เราเรียกจิตทีไ่ มกระเพือ่ มไหวหรือไมซดั สายหวัน่ ไหว
ไปตามอารมณวา สมาธิ
และเรียกจิตที่สามารถปลอยวางอารมณออกไปเสีย
ไดวาปญญา ซึ่งจะมีพลังมากหรือนอย ยอมแลวแตความ
คลองแคลวที่ฝกมา.
สมาธิ

๑๔๒

ความสับสนในการใชปญญาตัดอารมณโดยฉับพลัน
ในการสนทนาธรรมในที่ตางๆหลายแหง เชนในพระ
อภิธรรมก็ดี ลัทธิฮวงโปก็ดี ลัทธิเวยหลางก็ดี ในสำนักปฏิ
บัติสมาธิวิปสสนาหลายๆแหงก็ดี ที่กลาวกันวา สมาธิเปน
เรื่องที่ไมจำเปนตองปฏิบัติใหเสียเวลาออมคอม สูปฏิบัติวิ
ปสสนาโดยตรงหรือใชปญ
 ญาตัดอารมณฉบั พลันไมได,นัน้
ขออธิบายใหชดั เจนไว ณ ตรงนีว้ า พระสัมมาสัมพุทธ
เจาไดทรงบัญญัตวิ ธิ ปี ลอยวางอารมณเพือ่ ใหพน ทุกขไว คือ
ศีล สมาธิ ปญญา สำหรับใหชาวพุทธไดถอื ปฏิบตั ติ ามเสด็จ
รวม ๓ ประการนี้ จะขาดการปฏิบัติขอหนึ่งขอใดเสียนั้น
ยอมไมไดเลย.
ดังนัน้ ผทู เี่ ห็นวาสมาธิไมจำเปน ยอมกลาวดวยความ
เขาใจผิดที่ไปรูเห็นการปฏิบัติปลอยวางอารมณแบบฉับ
พลันของลัทธิเวยหลาง หรือลัทธิฮวงโป หรือสำนักปฏิบตั ิ
ธรรมตางๆทีผ่ า นการปฏิบตั สิ มาธิมาจนชำนาญเปนวสีแลว
แตไมไดเห็นขณะทีเ่ ขากำลังปฏิบตั สิ มาธิอยางขมักเขมน ก็
เลยเหมาเอาวา สามารถปฏิบัติโดยวิธีใชปญญาแบบฉับ
พลันได จึงละเวนการปฏิบัติสมาธิเสีย,อยางนาเสียดาย ซึ่ง
ยอมสงผลใหการปฏิบัติธรรมลมเหลวในที่สุด.
สมาธิ

๑๔๓

การนำผลของการปฏิบัติสมาธิไปใช (วิปสสนา)
คำวา วิปส สนา เปนคำทีม่ กี ารใชกนั อยางกวางขวาง
ในปจจุบัน วิปสสนาก็คือ การนำผลของการปฏิบัติสมาธิ
มาใช หรือก็คอื การปฏิบตั ใิ นขัน้ ปญญาสิกขา ซึง่ ตองอยบู น
พืน้ ฐานของสมาธิ แตละไวในฐานทีเ่ ขาใจ และไมกลาวซ้ำ
ถึงวิธีปฏิบัติสมาธิอีก หมายความวา
ในการฝกปฏิบัติสมาธินั้น ผูปฏิบัติตองปลอยวางอา
รมณและอาการของจิตที่เนื่องดวยอารมณออกไปจนหมด
สิน้ จิตจึงจะสงบ ดังนัน้ ถายิง่ ฝกใหมากขึน้ แลว ผปู ฏิบตั กิ ็
ยอมสัง่ สมความคลองแคลวในการปลอยวางอารมณและอา
การของจิตที่เนื่องดวยอารมณ ไดมากขึ้นตามลำดับ เชน
เดียวกันดวย.
สวนการฝกปฏิบัติวิปสสนา หรือ การปฏิบัติในขั้น
ปญญานัน้ ผปู ฏิบตั เิ พียงแตนำความคลองแคลวทีฝ่ ก ไวแลว
เอามาใชปลอยวางอารมณทเี่ ขามากระทบทางตา หู จมูก ลิน้
กาย รวม ๕ ทาง และทำใหจติ สงบตัง้ มัน่ เปนสมาธิ เชนเดียว
กับขณะที่ฝกปฏิบัติสมาธิกอนหนานี้เหมือนกัน.

สมาธิ

๑๔๔

วิปสสนาขึ้นอยูกับการกำหนดนิมิตแหงจิตไดเร็ว
คำวา“กำหนดนิมติ ”(ทีห่ มาย) ก็คอื การยกจิตขึน้ เพงดู
ติดตามดูเนืองๆ ณ ฐานทีต่ งั้ สติทไี่ ดอปุ โลกนไว จนชำนาญ
คลองแคลว ดังทีเ่ รียกวา สมาปชชนวสี นัน่ เอง.
คำวา“กำหนดนิมติ (ทีห่ มาย)แหงจิตไดเร็ว”ก็คอื สราง
ความชำนาญคลองแคลวที่จะสลัดเรื่องราว(อารมณ) ตางๆ
ออกไป โดยการยกจิตของตนใหตงั้ มัน่ เปนสมาธิ ณ ฐานที่
ตั้งสติโดยไมเสียเวลาเลย.
ดังทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสกับอัคคิเวสนะวา
“ดูกอนอัคคิเวสนะ กอนหนานี้ จิตของเราตั้งอยูใน
สมาธินิมิตอะไร เมื่อเรากลาวคาถานี้จบ เราก็สามารถตั้ง
มั่นอยูในสมาธินิมิตนั้นไดทันที”.
หมายความวา พอตรัสพระคาถาเสร็จ พระองคกท็ รง
นำจิตใหตงั้ มัน่ เปนสมาธิไดอยางเดียวกับกอนทีจ่ ะตรัสพระ
คาถานั้นทันที ดวยความคลองแคลวเปน วสี.
พระองคยงั ไดตรัสตอไปอีกวา
“ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนบัณฑิต
เปนผูฉลาด เปนผูเฉียบแหลม เมื่อไดติดตามดูกายในกาย
ดูเวทนาในเวทนา ดูจติ ในจิต ดูธรรมในธรรมทัง้ หลาย เปน
ผมู คี วามเพียรเผากิเลส มีสติ สัมปชัญญะ กำจัดอภิชฌาและ
สมาธิ

๑๔๕

โทมนัสในโลกเสียได จิตของเธอยอมเปนสมาธิ เธอยอมละ
อุปกิเลสทั้งหลายได และยอมกำหนดนิมิตแหงจิตได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เปนบัณฑิต ฉลาด เฉียบ
แหลมนั้น ยอมไดสมาบัติอันเปนธรรมเครื่องอยูในชีวิต
ประจำวัน ยอมมีสติ สัมปชัญญะ
ขอนีเ้ ปนเพราะเหตุใด
ภิกษุทั้งหลาย ขอนี้เปนเพราะ ภิกษุนั้นเปนบัณฑิต
ฉลาด เฉียบแหลม กำหนดนิมิตแหงจิตของตนได”.
จากพุทธดำรัสขางตน เราจะเห็นวา การกำหนดนิมติ
แหงจิตเปนเปาหมายสำคัญทีส่ ดุ ทีผ่ ปู ฏิบตั วิ ปิ ส สนาจะตอง
ทำใหเกิดขึน้ อยางคลองแคลวทุกขณะ กลาวคือยกจิตเขาไป
ตัง้ ไว ณ จุดหมายทีไ่ ดอปุ โลกนไวโดยเร็ว และประคองไม
ใหแลบหนีออกไปสูอารมณใดๆไดอีก.
สำหรับกรณีของผปู ฏิบตั ิ อานาปานสติ ก็คอื เปลีย่ น
จากอารมณหรือเรื่องราวเฉพาะหนา ไปเพงดูลมหายใจเขา
ออกแทน และคอยระวังไมใหจติ แลบกลับคืนไปสเู รือ่ งนัน้
ๆหรือเรื่องที่จะนึกคิดอยางอื่นไดอีก.
ความจริงมีอยูวา ถาสามารถประคองจิตใหรูชัดอยูที่
ลมหายใจเขาออก ณ จุดลมกระทบกับชองจมูกแลว เรือ่ งที่
สลัดทิง้ ไปหรือมโนภาพอืน่ ใด จะเกิดแทรกเขามาไมไดเลย
สมาธิ

๑๔๖

สมาธิที่มีโดยธรรมชาติ,ไมมี
กลาวตามสภาวธรรมแลว จิตนี้มีความปราดเปรียว
วองไวตอการรับอารมณมาก เพราะไดรับการสั่งสมอบรม
มาในอดีต รับอารมณอยางหนึ่งแลวก็เปลี่ยนไปรับอารมณ
อื่นตอไปตามลำดับ เพื่อแสวงหาอารมณที่ดีกวามาครอบ
ครอง ครัน้ ไดรบั อารมณทดี่ กี วามาแลว ก็ตอ งการเปลีย่ นไป
รับอารมณที่ประณีตอื่นอีก จึงไมอาจรับอารมณอันเกาไว
ตลอดกาล จิตจึงซัดสายไปตามอารมณโดยธรรมชาติ.
ดังนั้น ผูที่กลาววา สมาธิมีอยูแลวโดยธรรมชาติ จึง
เขาใจผิดพลาดทีเดียว.
มีพระบาลีในจิตตวรรค แหงพระธรรมบท รับรองไวดังนี้
“ผนฺทนํ จปลํ จิตตฺ ํ ทุรกฺขํ ทุนนฺ วิ ารยํ, อุชุ ํ กโรติ เมธาวี
อุสุกาโร ว เตชนํ แปลวา ผูมีปญญายอมทำจิตที่ดิ้นรน
กลับกลอก รักษายาก หามยาก, ใหตรงได เหมือนชางศร
ดัดลูกศรใหตรงได ฉะนั้น”.
ทั้งนี้ความหมายชัดเจนอยูในตัวแลววา จะตองพาก
เพียรฝกจิตทีด่ นิ้ รนกลับกลอกนี้ ใหมสี มาธิขนึ้ จะนึกคิดเอา
เองวาใหจิตเปนสมาธิ หรือเขาใจวาจิตมีสมาธิอยูแลวโดย
ธรรมชาติเปนขณะๆ,ไมไดเลย.
สมาธิ

๑๔๗

ความตั้งใจทำงาน,ไมใชสมาธิ
ในปจจุบนั ผศู กึ ษาธรรมะเปนอันมาก แยกไมออกวา
สภาวธรรมของความตั้งใจทำงาน กับ สมาธิ นั้น แตกตาง
กันอยางไร ก็เลยเขาใจวาเหมือนกัน จึงเกิดความสับสนขึน้
เปนอันมาก.
เมื่อเห็นวา ทั้งสองอยางเหมือนกันแลว ก็เลยเขาใจ
และเห็นเลยออกไปวา เพียงแตตงั้ ใจวิง่ เลนเทานัน้ ก็มสี มาธิ
เชนเดียวกับสมาธิของพระสัมมาสัมพุทธเจาเหมือนกัน.
และเมือ่ เห็นวาสมาธิเปนสิง่ ทีม่ อี ยตู ามธรรมชาติ ใคร
จะตั้งใจทำงานอะไรขึ้นมา หรือนั่งฟงเพลง ก็วานั่นเขามี
สมาธิอยแู ลว จึงทำงานนัน้ ๆสำเร็จ หรือฟงเพลงรเู รือ่ ง ใคร
กำลังนั่งคิดฝนหวานเรื่องอะไรอยู ก็วานั่นเขามีสมาธิอยู
จึงนั่งคิดเรื่องนั้นๆอยูคนเดียวได ดังนี้เปนตน.
ดวยความเขาใจผิดเชนนี้ จึงพากันละเลยการปฏิบัติ
สัมมาสมาธิ ทั้งนี้เพราะไมเห็นความสำคัญ.
เมื่อไมปฏิบัติสัมมาสมาธิ จิตยอมไมมีพลังปลอยวาง
อารมณที่เขามากระทบ จึงยอมถูกปรุงแตงใหหวั่นไหวซัด
สายตามอารมณไปดวย เปนธรรมดา.

สมาธิ

๑๔๘

สมาธิหลับตา หรือ ลืมตา
ในปจจุบันนี้ ไดมีความเห็นขัดแยงในหมูนักธรรมะ
เรือ่ งปฏิบตั สิ มาธิ ตองหลับตา หรือ ตองลืมตา
กลาวคือฝายหนึง่ มีความเห็นวา ตองลืมตาจึงจะรเู ห็น
วาอะไรเปนอะไร และเกิดปญญาขึ้นได
อีกฝายหนึ่งก็มีความเห็นวา ตองหลับตาเพื่อตัดอา
รมณที่พากันเขามาทางตาเสียกอน จึงคงปฏิบัติสมาธิ เพื่อ
ตัดความรูสึกที่เกิดจากความนึกคิดเพียงดานเดียว ทำใหจิต
สงบไดงายขึ้น.
ในสมัยทีพ่ ระพุทธองคทรงปฏิบตั สิ มาธิจงกรม อยใู น
โรงกระเดือ่ ง เมืองอาตุมา และไดมสี ายฟาผาชาวนาสองคน
กับโคพลิพัทสี่ตัวตาย แถวใกลๆกันนั้น ฝูงชนไดพากันมา
กราบทูลถามวา ทรงเห็นหรือไดยินฟาผาหรือไม พระองค
ไดทรงกลาวตอบวา ไมเห็นและไมไดยินทั้งๆที่ตื่นอยูและ
ความทรงจำยังดีอยู ฝูงชนเหลานั้นจึงเกิดเลื่อมใสในวิหาร
ธรรม(ทีต่ งั้ ของจิต)อันสงบของพระองควา เปนทีน่ า อัศจรรย
ถึงกับกราบทูลถวายผาเนือ้ ทองสิงคีสองผืนสำหรับทรงใชดว ย.
ทัง้ นีแ้ สดงวา ในขณะทีท่ รงปฏิบตั สิ มาธิจนจิตสงบอยู
นั้น พระพุทธองคไดทรงหลับตาอยางมิตองสงสัย จึงไม
เห็นฟาผาชาวนาสองคนและโคพลิพัทสี่ตัวตาย ดังนั้นการ
ปฏิบัติสมาธิจึงจำเปนตองหลับตาอยางแนนอน.
สมาธิ

๑๔๙

การที่มีผูเห็นวาเวลาปฏิบัติสมาธิตองลืมตา โดยอาง
เหตุผลวา เพือ่ ใหรเู ห็นอะไรๆตามทีเ่ ปนจริงนัน้ สันนิษฐาน
วานาจะเกิดจากดูตำราธรรมะของเวยหลางที่ใชปญญาตัด
อารมณอยางฉับพลัน หรือดูตำราปญญานิเทศในคัมภีรพ ระ
อภิธรรมซึ่งไดละคำวาสมาธิไวในฐานที่เขาใจ เพราะได
กลาวมาอยางละเอียดกอนหนานี้แลว เพียงแตนำผลของ
การปฏิบัติสมาธินั้นไปใชตัดอารมณที่เขามาทางชองทาง
ทัง้ ๖ (ซึง่ เรียกวา วิปส สนา) ซึง่ เปนขณะทีล่ มื ตาอยู โดยไม
ใหจิตถูกปรุงแตงเลย,เทานั้น.
ดังนัน้ ทีพ่ ระพุทธองคทรงออกจากสมาธิ แลวจึงสนทนากับฝูงชนขางตนนัน้ ทรงลืมตาอยางมิตอ งสงสัย กลาว
คือ ทรงเปลีย่ นจากการปฏิบตั สิ มาธิ แลวทรงติดตอสนทนา
กับฝูงชน โดยใชพระสติแทนสมาธิ เพือ่ มิใหจติ หวัน่ ไหวไป
กับอารมณที่เกิดขึ้น.
จึงสรุปไดวา ในขณะทีป่ ฏิบตั สิ มาธินนั้ เปนขณะทีฝ่ ก
ตัดอารมณทางความนึกคิดเพียงอยางเดียว จึงตองหลับตา
เพือ่ ตัดอารมณชนั้ นอกทีเ่ ขามารวม ๕ ทางออกเสีย เพือ่ ศึก
ษาวิธีตัดอารมณชั้นในเพียงทางเดียวเทานั้น.
แตในขณะทีใ่ ชผลของการปฏิบตั สิ มาธิ คือ วิปส สนา
นั้น เปลี่ยนเปนใชสติแทนเพื่อรองรับอารมณชั้นนอกโดย
ใหจิตตั้งมั่นอยูได จึงตองลืมตาเปนธรรมดา.
สมาธิ

๑๕๐

เจโตสมาธิ
เจโตสมาธิ หมายถึง สมาธิทนี่ ำจิตใหหลุดพนจากการ
ครอบงำปรุงแตงของอารมณทั้งหลาย ดังที่ไดบรรยายมา
แลวนั่นเอง ซึ่งเปนหลักปฏิบัติที่มีอยูในพระพุทธศาสนานี้
เทานัน้ เพราะจิตปลอยวางอารมณทกุ ชนิดออกไปโดยไมมี
นิมติ หมายใดๆเหลืออยเู ลย ดังนัน้ จึงแตกตางจากสมาธิของ
ศาสนาอื่นที่ฝกใหยึดอารมณที่ไดกำหนดไวใหแนบแนน
เพียงอารมณเดียวเทานั้น กลาวคือ
สมาธิในพุทธศาสนาอบรมจิตใหวา งเปนสุญญตา
แตสมาธิในศาสนาอืน่ อบรมจิตใหยดึ อารมณอนั ใดอันหนึง่
ไวใหแนบแนนเปนเอกัคคตา.

วิธีบรรลุเจโตสมาธิ
๑.อาศัยความตั้งมั่นแหงจิต คือ อยูกับฐานที่ตั้งสติ
( สัมมาสมาธิ )
๒.อาศัยความประกอบเนืองๆจนจำทางไดแมนยำ ชำนาญ
( วสี )
๓.มนสิการโดยชอบ คือ ทำลมหายใจประกอบดวย ไมวา
จะเขาหรือออกจากสมาธิ ( โยนิโสมนสิการ )
๔.ความไมประมาท คือใชสติกำกับอยูตลอดเวลาที่ประ
กอบการงานตามหนาที่ โดยไมใหคลาดเคลื่อนออกไปอยู
ทีอ่ นื่ เลย ( อัปปมาทธรรม )
สมาธิ

๑๕๑

๑.สัมมาสมาธิ (จิตตั้งมั่นชอบ)
หลักธรรมสำคัญทีส่ ดุ ในพระพุทธศาสนา ก็คอื สัมมา
สมาธิในมรรคมีองค ๘ กลาวคือทำใหจิตสลัดอารมณและ
ความรูสึกนึกคิดตางๆออกไปอยางสิ้นเชิง เปนสัมมาสมาธิ
จิตตั้งมั่นอยูดวยตัวของตัวเอง สงบสันติถึงที่สุดเปนจิตตัว
ใน ดังพระบาลีวา “อชฺฌตฺตํ สมยํ จิตตฺ ,ํ สนฺติ เมวา ธิคจฺฉติ
แปลวาเมือ่ ปฏิบตั เิ ขาถึงจิตตัวในแลว ยอมเขาสคู วามสงบ”
ซึง่ มีสภาวะตรงกันขามกับจิตทีไ่ มสงบ วนุ วาย กระสับกระสาย
เพราะถูกอารมณครอบงำปรุงแตง กลายเปนจิตทีไ่ มตงั้ มัน่ ไป.

สมาธิจิตหรือจิตตั้งมั่นนี้ ยังเปนธรรมฝายโลกียะอยู
คือ ยังถูกอริยมรรคปรุงแตง เพือ่ ใหหลุดพนจากอารมณอยู
ไดแกคำวา สม+อธิจิต=สมาธิจิต ซึ่งหมายถึงจิตอันสูงยิ่ง
ดวยคุณธรรมฝายกุศลที่พรอมจะเกิดขึ้นที่จิต ดังนั้น จึงไม
เปดโอกาสใหอกุศลเกิดขึ้นในขณะที่จิตกำลังตั้งมั่นอยูนี้.
รวมความแลวจึงกลาวไดวา สมาธิจติ เปนโลกียธรรม
และเปนคุรกุ รรมฝายกุศลอีกดวย ดังนัน้ ถาผใู ดปฏิบตั ไิ ด
และรักษาไมใหเสื่อมจนถึงวาระสุดทายแหงชีวิตแลว ก็จะ
เปนชนกกรรมนำผปู ฏิบตั ไิ ปเกิดใหมเปนพรหม กอนกรรม
ใดๆทัง้ สิน้ ผรู หู ลายทานกลาวตรงกันวา สมาธิทเี่ กิดขึน้ แก
ผูใดเพียงชั่วระยะเวลาชางกระดิกหูหรืองูแลบลิ้นเทานั้น ก็
สามารถชวยผูนั้นไมใหไปสูอบายภูมิไดแลว.
สมาธิ

๑๕๒

ดังนัน้ จึงเชือ่ ไดวา สมาธินมี้ ปี ระโยชนเปนอันมาก.
ผทู เี่ ริม่ ลงมือปฏิบตั ใิ หมๆทีย่ งั ไมเขาใจในเรือ่ งนี้ ตาง
ก็วาเปนเรื่องยากเย็น นาเบื่อหนายที่จะตองมานั่งตอสูกับ
ความปราดเปรียวของจิตที่ชอบแลบหนีออกไปหาอารมณ
เชนนี้ ถาความตั้งใจไมเขมแข็งมั่นคง และความอดทนฝก
แยกจิตออกจากอารมณมไี มสงู แลว ก็มกั จะเลิกปฏิบตั เิ สีย
กลางคัน โดยอางวาไมมีบุญวาสนาบาง ยังไมถึงเวลาบาง
เพื่อที่จะไมปฏิบัติตอไป ดังนั้นจึงนับวาเปนผูพายแพอา
รมณ ตอไปอีกตามเดิม คือยังเปนผทู ถี่ กู อารมณเขาครอบงำ
ปรุงแตงไดอยางไมมีที่สุด.
>สวนผูที่ปฏิบัติสมาธิไดสำเร็จนั้น ยอมนับวาเปนผู
ชนะอันยิง่ ใหญในโลก ทีไ่ มมผี ชู นะใดเสมอเหมือน เพราะ
ไมมีการพายแพอารมณตอไปอีก พระเจาจักรพรรดิ์ที่ทรง
ปราบขาศึกไดราบคาบมาแลวนัน้ ก็ยงั มีโอกาสรบแพขา ศึก
ทีไ่ ดตระเตรียมกำลังกองทัพไวดแี ลว,ในภายหลังอีกก็ได ดัง
นัน้ ผทู เี่ พิม่ ความเพียรพยายามฝกยกจิตเขาไปตัง้ ทีฐ่ านทีต่ งั้
สติบอ ยๆเนืองๆจนทำไดอยางชำนาญเพียงไมนานนัก จิตก็
จะเปนสมาธิ และไดชอื่ วาเปนผชู นะตนเองอยางนาภาคภูมิ
ที่สุด เพราะพนจากการถูกอารมณครอบงำไดตลอดไป.
ดวยเหตุนี้ ผปู ฏิบตั จิ งึ ตองจำทางเดินของจิตทีจ่ ะตอง
ยกออกจากอารมณเฉพาะหนา ใหเขาไปตัง้ อยทู ฐี่ านทีต่ งั้ สติ
สมาธิ

๑๕๓

ไวอยางแมนยำ และปฏิบตั บิ อ ยๆเนืองๆดวยความเพียร เพือ่
ปลอยวางอารมณและอาการของจิตทีเ่ นือ่ งดวยอารมณใหหมด
ไปอยางสิน้ เชิง เปนจิตตัง้ มัน่ ชอบ (สัมมาสมาธิ)อยดู ว ยตน
เอง ไมตอ งอาศัยอารมณมาเปนบาทฐานใหตงั้ มัน่ อีกตอไป.

๒.วสี (ความคลองแคลว)
คำวาวสี แปลวา ผชู นะตนเอง ทีส่ ามารถตัดนิวรณได
เด็ดขาดในเมื่อมีอารมณมากระทบจิตทุกอารมณ
หมายความวา
สามารถควบคุมจิตของตน ไมใหกระเพื่อมไหวตาม
อารมณทเี่ ขามาครอบงำไดดที กุ อารมณ รวมทัง้ การเขาและ
ออกจากสมาธิไดอยางรวดเร็วดวย ไมวาจะอยูในสถานที่
ใดและขณะใดก็ตาม มีอยู ๕ ประการ คือ
๑.อาวัชชนวสี ชำนาญในการนึกถึงฐานทีต่ งั้ สติทเี่ คยปฏิบตั .ิ
๒.สมาปชชนวสี ชำนาญในการนำจิตเขาสมาธิอยางรวด
เร็ว.
๓.อธิษฐานวสี ชำนาญในการประคองจิตใหเปนสมาธิได
นานตามที่ตองการ.
๔.วุฏฐานวสี ชำนาญในการออกจากสมาธิอยางรวดเร็ว.
๕.ปจจเวกขณวสี ชำนาญในการพิจารณาตัวเองวาตัดการ
กระเพื่อมไหวไดเด็ดขาดเพียงใดหรือไม?
สมาธิ

๑๕๔

การสรางวสีในการเขา-ออกสมาธิ
ผูที่ศึกษาเรื่องจิตมาแลว ยอมทราบวาสภาพพื้นฐาน
ที่แทจริงของจิตนั้นสงบ ประภัสสรผองใส และทรงไวซึ่ง
ความรู ตลอดทุกกาลสมัย จิตไมใชตวั ทุกข ไมใชตวั สุข ไม
ใชดี ไมใชชั่ว และไมไดเปนอะไรในโลกนี้ทั้งสิ้น.
ถามีอารมณเขามากระทบเมือ่ ใด ทุกข สุข ดี ชัว่ จึงจะ
เกิดขึน้ เมือ่ นัน้ และปรุงแตงจิตใหเกิด เปนสัตว เปนบุคคล
โดยสมมุตบิ ญ
ั ญัตใิ นภายหลัง ซึง่ จัดวาเปนทุกขตามมาดวย
พรอมๆกัน.
แตถาเปลี่ยนความสนใจอารมณที่กำลังกระทบอยู
เฉพาะหนา หรือเลิกนึกคิดถึงอารมณปจจุบันเสีย แลวไป
สนใจดูความเคลือ่ นไหวของลมหายใจเขาออก ณ จุดลมสัม
ผัสที่เดนชัดจุดหนึ่งภายในชองจมูกแทนเสีย ความวุนวาย
กระสับกระสาย ความยินดี-ยินราย ซึง่ เปนตัวทุกข ยอมดับ
ไปจากจิตทันที.
ผทู จี่ ะเปลีย่ นความสนใจเชนนีไ้ ด จะตองฝกปฏิบตั ิ
สมาธิโดยวิธีอานาปานสติมาเปนอยางดี จนจำฐานที่ตั้งสติ
ไดอยางแมนยำ และสามารถยกจิตเขาไปตั้งไวไดอยางชำ
นาญ ซึ่งจะทำใหสลัดอารมณและความรูสึกนึกคิดออกไป
ไดดีที่สุด.
สมาธิ

๑๕๕

ดังนัน้ การเปลีย่ นความสนใจ เลิกนึกคิดถึงอารมณ
เสีย แลวใหไปสนใจดูความเคลื่อนไหวของลมหายใจ จึง
ขึน้ อยกู บั ความคลองแคลวในการนำจิตเขาสคู วามสงบเปน
สมาธิอยางรวดเร็ว ดังตัวอยางทีม่ ผี ไู ปเฝากราบทูลถามพระ
พุทธองคในเรื่องนี้ และไดตรัสตอบดังนี้
“ดูกอ นทานทัง้ หลาย กอนหนานี้ เราเคยอยใู นวิหาร
ธรรมอันสงบอยางไร เมื่อกลาวคาถาตอบทานจบลง เราก็
นำจิตกลับเขาสูวิหารธรรมอันสงบเชนเดียวกันนั้น ไดอีก
ทันที”.
ทัง้ นีแ้ สดงใหเห็นวา พระพุทธองคทรงมีพระสติอนั
ไพบูลย และทรงจำทางเดินของจิตไดแมนยำ จนสามารถ
นำกลับเขาสูวิหารธรรมอันสงบไดอยางคลองแคลว หลัง
จากที่ไดทรงเทศนาโปรดผูที่ไดเขาเฝาเสร็จเรียบรอยแลว
ทันที.
เพราะฉะนัน้ ผปู ฏิบตั สิ มาธิจงึ ตองจำวิธวี างจิตหรือ
อีกนัยหนึง่ เรียกวา จำทางเดินของจิตไวใหแมนยำทุกครัง้ ที่
ยกจิตเขาไปตั้งไว ณ ฐานลมหายใจกระทบ พรอมกับหยุด
ทำลมใหละเอียดดวยเสมอไป แลวจึงประคองจิตไมใหแลบ
หนีออกไปอยูกับอารมณอื่นๆไดอีก ดวยอุบายอันแยบคาย
จนกระทั่งจิตสงบเปนสมาธิถึงขีดสุด.
สมาธิ

๑๕๖

ถาจิตแลบหนีออกไปอยูที่อื่น ก็ใหดึงจิตกลับมาตั้งที่
ฐานดังกลาวใหไดตามความประสงคทุกครั้ง จิตก็จะคอยๆ
เชื่องและสงบเปนสมาธิในที่สุด.
ผทู ฝี่ ก ปฏิบตั สิ มาธิ ควรทราบไวลว งหนาวาการดึงจิต
กลับมาตัง้ ทีฐ่ านลมกระทบทุกครัง้ จะเปนเหตุปจ จัยใหเกิด
พลังปญญาที่จะสลัดอารมณออกไปจากจิต เพิ่มมากขึ้นทุก
ครั้งที่ดึงจิตใหกลับเขาสูฐานลมกระทบ.
ดังนั้น จึงเปนงานที่มีคาควรแกบุคคลทุกชั้นที่จะพยา
ยามปฏิบัติอยางยิ่ง การเบื่อหนายแลวเลิกปฏิบัติเสียกลาง
คันนั้น เปนเรื่องของผูรูเทาไมถึงการณ ที่เปรียบเสมือนผู
นัน้ ปดประตูกนั้ ประโยชนทจี่ ะไดรบั เสียเองโดยตรงทีเดียว
ผูที่เลิกปฏิบัติสมาธิเสียแลว จะไมมีทางนำตนเองใหเขาถึง
พระรัตนตรัยอยางแนนอน.
ผทู สี่ ามารถนำจิตเขาไปตัง้ ไวพรอมกับประคองใหจติ
ตั้งมั่นอยูที่ฐานลมกระทบไดสำเร็จ จิตยอมไมกระเพื่อม
ไหว (คือนิวรณดับ) ซึ่งผูปฏิบัติสามารถทำจิตใหสงบเปน
สมาธิสูงขึ้นอีก และเมื่อทำจิตใหสงบถึงขีดสุดแลว ยอม
หลุดพนจากอารมณที่จะครอบงำปรุงแตงใหเสียคุณภาพ
ไดอีกตอไป บุคคลผูนี้ยอมไดชื่อวา เปนผูชนะตนเองโดย
เด็ดขาดอยางที่ไมมีโอกาสกลับกลายเปนผูแพอีกตอไป.
สมาธิ

๑๕๗

นับตัง้ แตนวิ รณดบั จิตจะเริม่ เปนสมาธิทนั ที ผปู ฏิบตั ิ
อยาเพิ่งรีบทำจิตใหสงบลึกลงไปกวานี้อีก แตใหซอมถอย
ออกมาสูความไมสงบ ดวยการถอนลมหายใจใหคอยๆ
หยาบเพิ่มขึ้นสักเล็กนอย แลวจึงนำจิตกลับเขาสูความสงบ
ใหไดอีกครั้ง โดยใชความสังเกตและระวังไวตลอดเวลา
เพื่อจำทางเขาสมาธิไวใหไดอยางแมนยำ.
ผูปฏิบัติควรซอมทำดังที่กลาวมานี้สัก ๒-๓ ครั้ง ทุก
คราวที่ปฏิบัติสมาธิ เพื่อใหจำทางเดินของจิตไวไดอยาง
คลองแคลวและแมนยำที่สุด จนกระทั่งสามารถทำใหจิต
เปนสมาธิไดทนั ทีทนี่ กึ นอมถึงความสงบขีดสุด โดยไมเสีย
เวลาเนิ่นนาน แตประการใด.
เมือ่ จะเลิกปฏิบตั สิ มาธินนั้ ผปู ฏิบตั คิ วรจะทำอยางชา
ๆสุขุมเยือกเย็น ดวยการถอนลมหายใจใหหยาบขึ้นทีละ
นอยๆตามลำดับ พรอมกับสังเกตดูจิตอยางใกลชิด เพื่อให
จำทางออกจากสมาธิไวใหแมนยำ อยาออกจากสมาธิอยาง
รีบรอน พรวดพราดเปนอันขาด เพราะจะทำใหจิตซัดสาย
เสียพลังและจำทางเขาสมาธิไวไมได ซึ่งจะทำใหเขาสมาธิ
ครั้งตอไปยากมาก.
ผูปฏิบัติควรซอมทำดังที่กลาวมานี้สัก ๒-๓ ครั้ง ทุก
คราวที่ปฏิบัติสมาธิ.
สมาธิ

๑๕๘

การซอมทำดังกลาวสัก ๒-๓ ครั้ง ทุกคราวที่ปฏิบัติ
สมาธิ เพื่อใหจำทางเขาออกสมาธิไวไดอยางคลองแคลว
และแมนยำทีส่ ดุ จนกระทัง่ สามารถนำจิตออกจากสมาธิได
ทันทีทนี่ กึ นอมถึงการงานทีต่ อ งทำตอไปจากนัน้ ,โดยเปลีย่ น
เปนสติกำกับอยูตลอดเวลา ไมใหคลาดเคลื่อนเลย.
กลาวโดยสรุปแลว การทำลมหายใจใหหยาบขึ้นก็ดี
หรือทำลมหายใจใหละเอียดลงก็ดี ผูปฏิบัติจะตองทำอยาง
ชาๆโดยใชความสังเกตอยางใกลชดิ วา เมือ่ จะเขาสมาธินนั้
วางจิตอยางไร จึงจะเปนสมาธิไดทนั ที และเมือ่ จะออกจาก
สมาธินน้ั วางจิตอยางไร จึงจะออกจากสมาธิ และใชสติกำ
กับ,แทนทันที เพือ่ ทีจ่ ะไมใหจติ ซัดสายดิน้ รนไดแมแตนอ ย
ผูที่จำวิธีวางจิตดวยการทำลมหายใจใหหยาบหรือละ
เอียดไดอยางแมนยำขนาดที่วา เพียงแตนึกนอมเทานั้น
จิตก็เปนสมาธิ หลุดพนจากการครอบงำปรุงแตงของอา
รมณทนั ที และ เพียงแตนกึ นอมเทานัน้ จิตก็ออกจากสมาธิ
เพือ่ ทำการงานอันเปนประโยชนแกตนและสังคมตามหนาที่
ทันที ยอมไดชอื่ วาไดแกวสารพัดนึกมาไวในมือตนเองแลว
ซึ่งทำใหสามารถเขาออกสมาธิไดอยางคลองแคลวโดยไม
เสียเวลาแมแตนอ ย เหมือนดังพุทธดำรัสทีไ่ ดยกมาอธิบาย
ประกอบในตอนตนนี้ทุกประการ.
สมาธิ

๑๕๙

๓.โยนิโสมนสิการ (การนอมจิตไปในทางที่ถูก)
> ตามธรรมชาติของสิง่ ทีม่ ชี วี ติ ทัง้ หมดแลว ลมหายใจ
จะปรุงแตงชีวิตของคนและสัตวใหดำเนินสืบตอไปไดอีก
ตามลำดับ ดังนั้น ลมหายใจจึงเปนสังขารธรรมที่เคลื่อน
ไหวไปมากระทบกับชองจมูกตลอดเวลา จัดเปนรูปธรรม
ฝายหยาบที่กระทบกายเนื้อที่หยาบอยางเดียวกันได ถาลม
หายใจยังเคลือ่ นไหวอยตู ราบใด ก็ยอ มปรุงแตงความคิดให
เกิดขึน้ ตราบนัน้ จิตก็พลอยเคลือ่ นไหวกระสับกระสาย วนุ
วายตามเรื่องราวที่คิดไปดวย และแสดงอาการยินดียินราย
ควบคูไปดวยเสมอเชนเดียวกัน.
แตถาใชความระมัดระวังดวยอุบายที่ชอบ(โยนิโสมน
สิการ) มีหลักเกณฑทถี่ กู ตอง ดวยการยกจิตขึน้ ดูลมหายใจ
เขาออก ณ จุดสัมผัสเล็กๆเพียงจุดเดียวภายในชองจมูก หรือ
ที่ใกลเคียงกัน,แลว จิตยอมรวมตัวสงบลงไดโดยลำดับ.
เมื่อจิตเริ่มรวมตัวสงบลง ลมหายใจที่เคยเปนสภาพ
ธรรมที่หยาบ ก็จะประณีตแผวเบาเยือกเย็นลง ตามลำดับ
ดวย ความนึกคิดถึงเรื่องราวตางๆก็จะลดลง ทำใหจิตลด
ความวุนวายตามความละเอียดประณีตของลมหายใจ ตาม
ลำดับ ถาลมหายใจละเอียดจนไมปรากฏทีจ่ ติ แลว เรือ่ งทีน่ กึ
คิด ความรสู กึ ยินดียนิ รายทัง้ หลาย ก็ยอ มดับหายไปจากจิต
ดวย จิตก็สงบเปนสมาธิทันที ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา ถาลม
หายใจยังเคลื่อนไหวอยู จิตก็ยังไมสงบ.
สมาธิ

๑๖๐

เพราะฉะนัน้ ปญหาสำคัญในการปฏิบตั อิ านาปานสติ
ก็คอื ทำลมหายใจใหสงบประณีตลง และปลอยวางลมหาย
ใจใหหมดไปจากความรสู กึ อยางคลองแคลวดวย, หลังจาก
ที่ยกจิตเขาสูฐานที่ตั้งสติแลวเทานั้น ทั้งนี้มิไดหมายความ
วา ผูปฏิบัติจะตองกลั้นลมหายใจแตประการใดทั้งสิ้น แต
หมายความวาผปู ฏิบตั จิ ะตองจำประสบการณทางจิตของตน
ไวใหแมนยำวา จิตเดินทางเขาสูความสงบอยางไร?ไวทุก
ครัง้ ในสภาพของลมหายใจแตละขณะๆ จนสามารถยอลม
หายใจใหเขาสูสภาพละเอียดเมื่อตองการใหจิตเปนสมาธิ
และขยายลมใหเขาสูสภาพหยาบขึ้นเมื่อตองการใหจิตออก
จากสมาธิ,ตลอดเวลา.
ถาจบภารกิจ หรือเมือ่ รสู กึ วา จิตจะแลบหนี หรือกระ
เพือ่ มออกไปวนุ วายกับอารมณตามธรรมชาติ ก็ใหรบี ยกจิต
เขามาตัง้ ไว ณ จุดนิมติ อันนี้ (พระอรรถกถาจารย เรียกวา อุคคห
นิมติ ) และยอลมใหละเอียด เพือ่ ใหเกิดสมาธิทน
ั ที (พระอรรถ
กถาจารย เรียกวา ปฏิภาคนิมิต) ความยินดียินรายยอมดับไป
หมดสิน้ การนอมจิตเชนนี้ จิตจะไมเสียคุณภาพอันประภัส
สรผองใสไปเลย เรียกวา ใชโยนิโสมนสิการ.
แตถา กระทบอารมณแลว ปลอยจิตใหเพลิดเพลินหลง
ใหลกระสับกระสายวนุ วายไปตามยถากรรม หรือ กำลังลง
มือปฏิบตั อิ ยู แตไมระมัดระวังควบคุมใหจติ ตัง้ มัน่ อยู ณฐาน
สมาธิ

๑๖๑

ที่ตั้งสติบอยๆเนืองๆ ปลอยจิตใหกระเพื่อมไหว แลบหนี
ออกไปอยูกับอารมณตางๆ ก็เรียกวา ใชอโยนิโสมนสิการ.
สรุปแลวก็คอื
เมื่อกระทบอารมณแลว นอมจิตใหเขาสูฐานที่ตั้งสติ
บอยๆเนืองๆ เรียกวา ใช โยนิโสมนสิการ.
ถากระทบอารมณแลว ปลอยจิตใหกระเพือ่ มแลบออก
ไปตามยถากรรม ไมนอมกลับเขาสูฐานที่ตั้งสติ ก็เรียกวา
ใช อโยนิโสมนสิการ.

๔.อัปปมาทธรรม
(ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความไมประมาทมัวเมาในอารมณทั้งปวง)

บรรดาคำสั่งสอนทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ที่ไดทรงประกาศตั้งแตไดตรัสรู จนถึงวันเสด็จดับขันธ
สูพระปรินิพพานรวมเปนเวลา ๔๕ ปนั้น สามารถสรุปลง
เหลือเปนขอสำคัญไดคอื อัปปมาทธรรม ซึง่ หมายถึงความ
ไมประมาทมัวเมาในอารมณทั้งปวง ดังพระปจฉิมโอวาท
ตอไปนี้คือ
“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราขอกลาวเตือนทานทั้งหลาย
วาสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา ทานทั้ง
หลายจงยังประโยชนตนและประโยชนทานใหถึงพรอม
ดวยความไมประมาทเถิด”.
สมาธิ

๑๖๒

ตามพุทธโอวาททีย่ กมานี้ แสดงวา อัปปมาทธรรม
เปนขอสรุปรวมของพระธรรมคำสั่งสอนทั้งหมด ในพระ
ศาสนานี้ ซึง่ พระพุทธองคทรงเนนตรงไปทีก่ ารฝกฝนใหมี
สติคอยระวังอารมณตา งๆทีเ่ ขามากระทบ ในชีวติ ประจำวัน
ของแตละคนโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพราะอารมณเปนปจจัยสำ
คัญที่ชักนำใหคนประพฤติดีก็ได ประพฤติชั่วก็ได แลวแต
วาจะปรุงแตงจิตใจใหเกิดความรสู กึ อยางไร จึงทรงวางหลัก
ธรรมเรือ่ ง ศีล สมาธิ ปญญา ไวใหปฏิบตั ดิ งั เปนทีท่ ราบกัน
อยู.
หลักธรรมเรือ่ ง ศีลสมาธิปญ
 ญา เปนหลักธรรมทีค่ วร
จะนำมาปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความเป น ผู ไ ม ป ระมาทมั ว เมาในอา
รมณทงั้ ปวง ซึง่ จะชวยแกปญ
 หายงุ ยากทางสังคมใหหมดไป
ไดอยางแทจริง เพราะวาในขณะที่มีอารมณมากระทบจิต
แตละอารมณนั้น ศีล จะควบคุมกายวาจาใหอยูในสภาพ
ปรกติ ไมประพฤติสงิ่ ใดใหเปนทีเ่ ดือดรอนแกสงั คม สมาธิ
จะทำใหจติ ใจตัง้ มัน่ และ ปญญา จะสลัดความยึดมัน่ ถือมัน่
ในอารมณนนั้ ๆใหหมดไปโดยลำดับ,จนอารมณไมสามารถ
ปรุงแตงจิตใจไดในทีส่ ดุ กลายเปนกระทบก็สกั แตวา กระ
ทบเทานั้น.
การฝกจิตใหมพี ลังถึงขัน้ นีไ้ ด จำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตอง
อาศัยสมาธิเปนบาทฐานดวยตลอดเวลา ไมวา อารมณจะ
สมาธิ

๑๖๓

กระทบเขามาทางหนึ่งทางใดก็ตาม ผูปฏิบัติจึงพบความ
จริงวาไดพน จากอารมณซงึ่ เปนสิง่ ทีเ่ กิดตาย ตามสภาพของ
เขา,แลว สวนตัวเองนั้นดำรงสภาพ “รู” อยูตลอดทุกกาล
สมัย ไมไดดับตายหายสูญไปไหน.
ทัง้ นีห้ มายความวา สิง่ ทีเ่ กิดตายนัน้ คืออารมณซงึ่ เปน
สิง่ ภายนอกทัง้ หลาย แตตวั เองนัน้ “ร”ู อยเู สมอวาทรงสภาพ
รูของตนเองอยูตลอดเวลา ไมวาสิ่งเหลานั้นจะเกิดขึ้นหรือ
ตายไปกี่ครั้งกี่หนก็ตาม จึงเปนผูไมตายอีกตอไป ดังนั้นจึง
ไดชื่อวาเปนผูไมประมาท.
สวนผทู ยี่ งั ยึดมัน่ ถือมัน่ ในอารมณซงึ่ เปนของทีเ่ กิดตาย
อยนู นั้ ยอมไดชอื่ วาเปนผปู ระมาท ผนู นั้ ยอมรสู กึ วาตนเอง
ยังตองหวั่นไหว และพลอยเกิดตายไปกับอารมณภายนอก
ดวย ทัง้ ๆทีต่ วั เองไมไดเกิดและไมไดตายเลยแตประการใด
ทั้งสิ้น.
มีพระบาลีในธรรมบทรับรอง ไวดงั นี้ คือ
“อปฺปมาโท อมตํ ปทํ, ปมาโท มจฺจโุ น ปทํ,
อปฺปมตฺตา น มิยยฺ นฺติ เย ปมตฺตา ยถา มตา แปลวา
ความไมประมาทเปนทางอันไมตาย
ความประมาทเปนทางแหงความตาย
ผไู มประมาทยอมไมตาย
คนทีป่ ระมาทเหมือนคนทีต่ ายแลว”.
สมาธิ

๑๖๔

ทั้งนี้หมายความวา ผูที่มีพลังสมาธินอย จิตยอมหวั่น
ไหวตามอารมณไปดวย อัปปมาทธรรมก็ยอมไมมีที่จิต
ของผูนั้น ถาปรารภสิ่งใดขึ้นมาเปนอารมณก็ตาม เชนนึก
ถึงรูปรางกายขึน้ มา เปนตน ก็เขาใจวาตัวเองเกิดมาพรอม
กับรางกาย พอรางกายแกหรือตาย ก็เขาใจวาตัวเองแกหรือ
ตายตามรางกายไปดวย โดยถือเอารางกายเปนหลักเกณฑ.
แตผูที่มีพลังสมาธิมาก ยอมรูชัดวาตัวเองคือผูทำหนา
ทีร่ เู รือ่ งราวตางๆ เชน เมือ่ ปรารภถึงรางกาย เกิดขึน้ ก็รู ผม
หงอก-ฟนหัก-เนื้อหนังเหี่ยวยนแลวก็รู เปนตน ครั้นเมื่อ
ปรารภถึงลมหายใจขึ้นมา ลมหายใจเกิดขึ้นก็รู ลมหายใจ
ดับไปก็รู ดังนี้ เปนตน.
มีพทุ ธพจนทตี่ รัสกับพระราหุลยืนยันอยชู ดั เจน ดังนี้
“เอวํ ภาวิตาย ราหุล อานา ปานสฺสติยา, เอวํ พหุลกี ตาย,
เยป เต จริมกา อสฺสาส ปสฺสาส, เตป วิทติ า นิรชุ ฌ
ฺ นฺติ โน
อวิทติ าติ แปลวา
ดูกอ นราหุล เมือ่ อานาปานสติทบี่ คุ คลเจริญแลวอยางนี,้
ทำใหมากแลวอยางนี้ ลมหายใจออก ลมหายใจเขาทัง้ หลาย
เหลานั้น อันใดอันจะมีในเวลาตาย แมลมเหลานั้นจะดับ
ก็รูได จะดับโดยไมรู,หามิไดเลย”.
สมาธิ

๑๖๕

คำแนะนำการปฏิบตั สิ มาธิ
๑.ตัง้ กายใหตรงและทำจิตใหสบาย เลิกคิดถึงเรือ่ งราวในอดีตตาง
ๆที่ผานไปแลว เลิกคิดถึงเรื่องราวในอนาคตที่ยังมาไมถึง และ
เลิกคิดถึงเรื่องราวใดๆเฉพาะหนาเสียทั้งสิ้น.
๒.อธิษฐานจิตวาดังนี้ “ณ โอกาสนี้ ขาพเจาจะตัง้ สติพจิ ารณาลม
หายใจเขาออกเพียงประการเดียวเทานัน้ เมือ่ ลมหายใจออกก็รชู ดั
และเมือ่ ลมหายใจเขาก็รชู ดั ตามความเปนจริง ขอใหจติ ของขาพ
เจาเปนสมาธิและเกิดมีสติปญ
 ญาอันไพบูลยดว ย.”
๓.สิง่ ทีจ่ ะตองจำใหแมน ก็คอื ในขณะทีก่ ำลังกำหนดลมหายใจเขา
ออกอยนู นั้ ลมหายใจสัมผัสเดนชัดตรงจุดใดมากทีส่ ดุ ( ทีร่ มิ ฝ
ปากบน, ทีป่ ลายจมูก หรือในชองจมูก ) ก็ใหตงั้ สติไวใหแนนอยู
ทีต่ รงจุดนัน้ เพียงแหงเดียว อยาใหเลือ่ นไปอยทู อี่ นื่ ตลอดชีวติ ของ
เรานี้ อุปมาดังการตอกเสาเข็มลงไปใหแนนอยูในหิน ระวังอยา
ใหสติแลบออกไปจากจุดนี้ หรืออยาใหสติแลนตามลมหายใจเขา
ไปขางใน หรือออกไปขางนอกเปนอันขาด.
๔.เมือ่ จิตสงบเปนสมาธิดแี ลว ลมหายใจเขาออกก็จะสงบประณีต
ตามไปดวย ทำใหชำนาญและรักษาจิตที่อยูในสภาวะนี้ไวตลอด
เวลา เมือ่ มีสงิ่ ใดมากระทบจิต ก็ระวังรักษาจิตไวไมใหหวัน่ ไหวฟงุ
ซานไปตามอารมณนนั้ ๆ ระวังรักษาจิตใหมสี มาธิอยเู สมอ จิตก็จะ
แจมใสเกิดมีปญญาผองใส เหมาะแกการงานตางๆรวมทั้งการ
เลาเรียนทีก่ ำลังดำเนินอยนู ดี้ ว ย.
สมาธิ

๑๖๖

๕.คุณคาของความเปนมนุษยอยทู ตี่ รง ระวังรักษาจิตใหมสี มาธิ
อยเู สมอ ไมใหหวัน่ ไหวฟงุ ซานเมือ่ มีอารมณภายนอกมากระทบ
ตรงนีแ้ หละทีพ่ ระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จะคมุ ครองรักษาผปู ฏิ
บัตใิ หพน จากภัยพิบตั ติ า งๆได อยางมิตอ งสงสัย.
๖.พิจารณาอยูเนืองๆวา ลมหายใจเขาออกของเราที่สูดเขาสูด
ออกอยนู ี้ เปนสิง่ ทีไ่ มเทีย่ งแทถาวรอะไร ไมชา ก็ตอ งพลัดพราก
จากรางกายนีไ้ ปแนนอน จึงควรระวังรักษาจิตซึง่ ไมตายนีไ้ วให
บริสทุ ธิป์ ราศจากกิเลสเสมอ.
๗.คำแผเมตตาประจำวัน ใหพงึ ตัง้ จิตแผเมตตาใหแกสรรพสัตว
ทัง้ หลายดวยความจริงใจและตัง้ ใจทีส่ ดุ และกลาววาดังนี้
“สัตวทงั้ หลายทีเ่ ปนเพือ่ นทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกัน ทัง้ หมดทัง้
สิน้ จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมเี วรซึง่ กันและกันเลย
จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดเบียดเบียนซึง่ กันและกันเลย
จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมคี วามทุกขกายทุกขใจเลย
ขอใหมคี วามสุขกายสุขใจ รจู กั รักษาตนใหพน จากทุกขภยั
ทั้งสิ้นเทอญ”.
เอกสารเรือ่ ง “คำแนะนำการปฏิบตั สิ มาธิ” ฉบับนี้ กรมการ
ศาสนาไดเห็นชอบดวยแลว ตามหนังสือที่ ศธ.๐๔๐๔/๑๕๓๕๕
ลว.๓๐ ต.ค. ๒๕๒๒
หากทานชวยพิมพแจกตอไปอีก จะชวยจรรโลงพระศาสนานี้
และไดกศุ ลดียงิ่ กวาการสรางถาวรวัตถุใดๆทัง้ สิน้ .
สมาธิ

๑๖๗

สติปฏ ฐาน ๔
คำสัง่ สอนของพระพุทธองค ทีไ่ ดเสด็จออกประกาศ
พระศาสนาไปทัว่ ชมพูทวีป หรือประเทศอินเดียในปจจุบนั
เพื่อชำระจิตใหบริสุทธิ์ปราศจากกิเลส ก็คือ สติปฏฐาน ๔
ซึ่งมีชื่อเรียกไดหลายอยางตามความเหมาะสมและขนบ
ธรรมเนียมในทองถิ่นที่ทรงผานไปนั้น เชน ทางสายกลาง
บาง, ทางปฏิบัติเพื่อความพนทุกขบาง, อริยมรรคบาง,
มรรคมีองค ๘ บาง, ศีล-สมาธิ-ปญญาบาง.
ดังนัน้ สติปฏ ฐาน ๔ จึงเปนทีส่ นใจ และยอมรับของ
ชาวพุทธ เปนทีร่ วบรวมขอปฏิบตั ทิ งั้ หลายไวดว ยกันอยาง
ถูกตองและครบถวนทีส่ ดุ เพราะฉะนัน้ พระสูตรดังกลาวนี้
จึงเปนหลักธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนาที่ควรแกการ
ศึกษาอยางยิง่ ผทู ไี่ มไดศกึ ษาและลงมือปฏิบตั จิ ริง,ดวยแลว
ประโยชนยอมผานพนไปอยางนาเสียดายที่สุด เหมือนดัง
ไมไดพบพระพุทธศาสนาทีเดียว.
สติปฏ ฐาน ๔ มีหลักคำสัง่ สอนอยทู กี่ ารสรางสติของ
ผปู ฏิบตั ติ าม ใหตงั้ อยทู ฐี่ านทีไ่ ดเลือกไวแลว, อยางมัน่ คงใน
เมื่อมีอารมณเขามากระทบจิต โดยการยกจิตใหเขาไปตั้ง
อยู ณ ฐานแหงใดแหงหนึ่งใน ๔ แหงบอยๆเนืองๆ คือ ที่
ฐานกาย ๑ ฐานเวทนา ๑ ฐานจิต ๑ หรือ ฐานธรรม ๑ ซึง่
รวมเรียกวา มหาสติปฏฐาน ก็ได.
สติปฏฐานสี่

๑๖๘

ถายกจิตเขาไปตั้งไวที่ฐานใดฐานหนึ่ง ดังกลาวมานี้
ไดสำเร็จอยางมัน่ คง สติปฏ ฐานยอมเกิดขึน้ ผปู ฏิบตั ยิ อ มไม
ถูกอารมณทงั้ หลายครอบงำจิตใจ เพราะเปลีย่ นความสนใจ
จากอารมณที่กำลังเขามากระทบเฉพาะหนาใหเขาไประลึก
รชู ดั อยทู ฐี่ านทีต่ งั้ สติแทนเสียได ทัง้ นีห้ มายความวาอารมณ
พรอมทั้งความรูสึกยินดียินรายที่เนื่องดวยอารมณนั้นๆก็
จะดับตามไปดวย ซึ่งจะสงผลใหจิตแสดงคุณธรรมที่ถูก
ตองฝายกุศล และเปนประโยชนแกสงั คมแทนทีต่ ามมาดวย
เปนทีน่ า สังเกตวาฐานทัง้ ๔เหลานี้ ไมวา จะเลือกฐาน
ใดไวเปนที่ตั้งของสติก็ตาม ยอมกระเทือนและสงผลกระ
ทบไปถึงฐานอื่นที่เหลือ และทำใหผูปฏิบัติคลายความยึด
มั่นถือมั่นในอารมณ กับการปรุงแตงอันเนื่องจากอารมณ
(โลก)ดับไปตามลำดับเหมือนกันหมด.
ทัง้ นีเ้ ปนเพราะอารมณทงั้ หลายซึง่ จะเขามาถึงจิตนัน้
จะตองผานเขามาทางฐานกาย เมือ่ กระทบอายตนะทางกาย
แลว ก็ยอมเกิดความรูสึกทุกขสุขทางฐานเวทนา เมื่อรูสึก
ทุกขสุขทางเวทนาแลว ก็ยอมปรุงแตงฐานจิตใหยินดียิน
รายขึน้ เมือ่ ฐานจิตเกิดยินดียนิ ราย ก็ยอ มมีสงิ่ ตางๆจากภาย
นอกมาประกอบเปนฐานธรรม ขึ้น ซึ่งจะตองละวางออก
ไปใหหมดสิ้น,จนจิตบริสุทธิ์หลุดพนจากความเศราหมอง
เหลานั้นอยางสิ้นเชิงในที่สุด.
สติปฏฐานสี่

๑๖๙

ธรรมะทีเ่ กือ้ กูลการปฏิบตั สิ ติปฏ ฐาน ๔
จากทีก่ ลาวมานี้ เราจะเห็นไดวา ในขณะทีอ่ ารมณเขามา
กระทบอายตนะทางหนึ่งทางใดนั้น ยอมกระเทือนฐานทั้ง
๔ อยางทัว่ ถึงกัน, เขาไปสจู ติ และยอมทำใหแสดงปฏิกริ ยิ า
ตอบโตออกมามากบางนอยบางตามความรุนแรงและความ
ประทับใจทีม่ ี ดังนัน้ คุณธรรมเรือ่ งขันติ (ความอดทน) จึงมี
ความจำเปนสำหรับรองรับในเบื้องตน ในเมื่อมีอารมณเขา
มากระทบ ถาขาดคุณธรรมเรื่องขันตินี้เสียแลว การปฏิบัติ
สติปฏฐานจะไมมีทางสำเร็จไดโดยงาย อันไดแก
ตีตกิ ขาขันติ อดทนตออารมณทเี่ ขามายัว่ ยวน,ยัว่ ยุ.
อธิวาสขันติ อดทนตอความลำบาก เจ็บไขไดปว ย และทุกขเวทนา.
ธีตขิ นั ติ อดทนตอความหนาวรอนหิวกระหายและหนาทีก่ ารงาน.

อารมณในสติปฏ ฐาน ๔ มี ๒๑ บรรพะ
๑.กายานุปส สนา(ฐานกาย) มี ๑๔ บรรพะ คือ อานาปานสติ ๑
อิรยิ าบถ ๑ สัมปชัญญะ ๑ ปฏิกลู ๑ ปาชา ๙
๒.เวทนานุปส สนา(ฐานเวทนา) มี ๙ ขอ รวมเปน ๑ บรรพะ
๓.จิตตานุปส สนา(ฐานจิต) มี ๑๖ ขอ รวมเปน ๑ บรรพะ
๔.ธัมมานุปสสนา(ฐานธรรม) มี ๕ บรรพะ คือ นิวรณหา๑
ขันธหา ๑ อายตนะหก ๑ โพชฌงคเจ็ด ๑ อริยสัจสี่ ๑

เมือ่ รวมทัง้ ๔ ฐานแลว จึงมีอารมณรวม ๒๑ บรรพะ
สำหรับใชเปนที่ตั้งของสติเวลาปฏิบัติ.
สติปฏฐานสี่

๑๗๐

อารมณในสติปฏ ฐาน ๔ (๒๑ บรรพะ) สงเคราะหลง
เปนมรรคมีองค ๘ โดยมี สัมมาสมาธิ เปนประธาน เมือ่ จิต
มีสมาธิอยู อกุศลก็ยอมเขาปรุงแตงไมได.
ดังนัน้ จึงตองปฏิบตั ใิ หตอ เนือ่ งเปนประจำจนเคยชิน
สำรวมระวั ง ตั ว อยู เ ป น ประจำ ผู ป ฏิ บั ติ ก็ ย อ มได รั บ ประ
โยชนจากการปฏิบัติของตนอยางแทจริง ไมใชทำบางหยุด
บาง แบบทีเ่ รียกกันวา ไปเขากัมมัฏฐานอยรู ะยะหนึง่ แลวก็
ออกจากกัมมัฏฐานเสียเด็ดขาด คือทิ้งวิธีปฏิบัติอยางสิ้น
เชิง ไมฝกใชสติกำกับการกระทำตางๆไวดวยตลอดเวลา
กิเลสทั้งหลายก็ยอมพากันหลั่งไหลเขาสูจิตของผูนั้น ตอน
ออกจากกัมมัฏฐานนั่นเอง.
ดวยเหตุนี้ พระพุทธองคจงึ ไดทรงบัญญัตสิ ติปฏ ฐาน
๔ ขึน้ เพือ่ ใหผทู นี่ บั ถือปฏิบตั ิ ใชสติตามระลึกอยางไมขาด
สายเขาไปในอารมณที่มีอยูในฐานทั้ง ๔ จะไดไมเปดโอ
กาสใหกิเลสเขาสูจิตไดแมแตวินาทีเดียว เพราะฉะนั้นจึง
ไมมีการออกจากกัมมัฏฐานตลอดชีวิต ไมวาจะอยูที่วัด
หรือที่บานก็ปฏิบัติได ไมจำเปนตองไปอยูที่วัดหรือสำนัก
ใด เพียงแตปฏิบัติจนรูจักจิต จับทางเดินของจิต และจำ
ทางเดินของจิตไวใหแมนยำในเมื่อมีอารมณมากระทบ.
ผูปฏิบัติ ก็ยอมไดรับประโยชนจากการนับถือพระ
พุทธศาสนาอยางถูกตอง.
สติปฏฐานสี่

๑๗๑

๑.กายานุปสสนาสติปฏฐาน
(ใชสติเขาไปรเู ห็นกายทัง้ หลายอยางตอเนือ่ ง)

เปนสติปฏ ฐานหมวดแรก ซึง่ มีอยู ๑๔ บรรพะ คือ
อานาปานสติ๑ อิรยิ าบถ๑ สัมปชัญญะ๑ ปฏิกลู ๑ ธาตุ๑และปาชา๙

รวม ๑๔ บรรพะ ซึ่งทุกบรรพะจะมีคำวา กายในกาย อยู
ตลอด ผูศึกษาจะตองทำความเขาใจใหถูกตองชัดเจนเสีย
กอน จึงจะปฏิบตั ติ ามไดถกู ตอง.
กายมี ๓ ชัน้
๑.กายธรรม (จิต) เปนกายชัน้ ในสุด มองไมเห็นดวยตาเนือ้
เปนอมตธรรม.
๒.นามกาย (กายทิพย) เปนกายละเอียด ทีห่ อ หมุ กายธรรมไว
มองไมเห็นดวยตาเนือ้ เปนกายทีเ่ กิดจากจิตยึดถือความ
นึกคิดถึงอารมณไว นามกายจะซอนอยใู นกายเนือ้
เมือ่ กายเนือ้ ตาย นามกายก็จะจุตแิ ละปฏิสนธิ เพือ่ สราง
กายเนือ้ ชุดใหมเปนภพชาติตอ ไป
แตถา ปฏิบตั มิ รรคมีองค ๘ จนบรรลุอรหัตตผลแลว จะแยก
เรือ่ งทีน่ กึ คิดออกไปไดอยางสิน้ เชิง นามกายจะแตกตายสนิท
ดังนัน้ เมือ่ รูปกายเนือ้ ตาย ก็จะไมมนี ามกายจุต-ิ ปฏิสนธิ
ตอไปอีกเลย คงเหลืออยแู ตจติ บริสทุ ธิ์ ทีเ่ รียกวา กายธรรม.
๓.รูปกาย (กายเนือ้ ) เปนกายชัน้ นอกสุด
ประกอบดวยธาตุ ๔ (ดิน น้ำ ลม ไฟ) แลเห็นไดดว ยตา
ซึง่ นามกายสรางขึน้ เพือ่ ใชเปนสือ่ รับรอู ารมณตา งๆในโลก.
สติปฏฐานสี่

๑๗๒

ลำดับการทำงานทางจิตในหมวดกายานุปส สนาสติปฏ ฐาน
๑. พิจารณากายในกายเปนภายในบาง
๒. พิจารณากายในกายเปนภายนอกบาง
๓. พิจารณากายในกายทัง้ ภายในและภายนอกบาง
คำวา “กายในกาย” ก็คอื นามกาย ซึง่ เกิดจากจิตยึดถือ
ความนึกคิดในใจ ทีซ่ อ นอยใู นรูปรางกายเนือ้ หรืออีกนัยหนึง่
นามกาย ก็คอื ความนึกคิดทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ มีอารมณมากระทบจิต
ซึง่ เรียกวา รูปกับนาม นัน่ เอง.
สำหรับในบรรพะทีก่ ลาวดวยรางกายเนือ้ (ปฏิกลู ,ปาชา ๙)
คำวา กายในกาย ยังหมายถึง สวนประกอบยอยๆ สวนใดสวน
หนึง่ ทีต่ งั้ อยใู นรูปกายเนือ้ ทัง้ หมดดวย.

คำวา “พิจารณากายในกายเปนภายใน” หมายถึง
พิจารณานามกายที่เกิดจากจิตยึดถือความนึกคิดถึงเรื่องราว
ทางใจภายใน ซึง่ ซอนอยใู นรูปรางกายเนือ้ ของผปู ฏิบตั ิ ซึง่
จะตองฝกทำจิตใหสงบโดยการปฏิบัติสมาธิใหคลองแคลว
เปนพื้นฐานเสียกอน.
คำวา “พิจารณากายในกายเปนภายนอก” หมายถึง
พิจารณานามกายที่เกิดจากจิตยึดถือความนึกคิดที่เกิดจาก
การรับรูอารมณภายนอกที่ผานเขามาทางตา หู จมูก ลิ้น
กายสัมผัส(รวม๕ทาง) เปนกายละเอียดที่ซอนอยูในรูปราง
กายเนื้อของผูปฏิบัติ ซึ่งจะตองทำจิตใหสงบดวยอำนาจ
ปญญาที่สั่งสมไวจากการปฏิบัติสมาธิขอแรก.
สติปฏฐานสี่

๑๗๓

และคำวา“พิจารณากายในกายทัง้ ภายในและภายนอก”
จึงหมายถึง พิจารณานามกายที่เกิดจากจิตยึดถือทั้งความ
นึกคิดเรื่องราวทางใจภายใน และความนึกคิดจากการรับรู
อารมณภายนอกรวม ๕ ทาง เปนกายละเอียดที่ซอนอยูใน
รางกายเนือ้ ของผปู ฏิบตั ิ ซึง่ จะตองปฏิบตั พิ รอมกันไป และ
ทำใหสงบดวยกำลังของมรรคมีองค ๘ จนสามารถทำได
อยางคลองแคลว กลายเปนอริยมรรคในที่สุด.
“อานาปานสติ ภิกขฺ เว ภาวิตา พหุลกี ตา
จตฺตาโร สติปฏฐาเน ปริปเุ รนฺต,ิ
จตฺตาโร สติปฏฐานา ภาวิตา พหุลกี ตา
สตฺต โพชฺฌงฺเค ปริปเุ รนฺต,ิ
สตฺต โพชฺฌงคา ภาวิตา พหุลกี ตา
วิชชฺ า วิมตุ ตฺ ึ ปริปเุ รนฺต.ิ แปลวา
ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย อานาปานสตินี้ ถาทำใหเกิดขึน้
ทำใหบอ ยๆแลว ยอมไดชอื่ วา ทำสติปฏ ฐานสีใ่ หบริบรู ณ,
สติปฏ ฐานสีน่ ี้ ถาทำใหเกิดขึน้ ทำใหบอ ยๆแลว
ยอมไดชอื่ วา ทำโพชฌงคเจ็ดใหบริบรู ณ,
โพชฌงคเจ็ดนี้ ถาทำใหเกิดขึน้ ทำใหบอ ยๆแลว
ยอมไดชอื่ วา ทำวิชชาจิตหลุดพนทุกขใหบริบรู ณ ดังนี”้ .

พุทธพจนตรัสยืนยันวา ผทู ปี่ ฏิบตั อิ านาปานสติ
ยอมไดชอื่ วา ทำวิชชาใหจติ หลุดพนใหบริบรู ณอยางแทจริง
สติปฏฐานสี่

๑๗๔

อานาปานสติ (ใชสติเพงดูลมหายใจเขาออก)
อานาปานสติ เปนวิธปี ฏิบตั สิ ติปฏ ฐาน ๔ วิธหี นึง่ ใน
หมวดกายานุปส สนาสติปฏ ฐาน ทีส่ ำคัญในพระพุทธศาส
นา มีความจำเปนและเหมาะสมสำหรับทุกคน เพราะทุก
คนตางก็มีลมหายใจเขาออกอยูแลว จึงไมตองเตรียมหาอุป
กรณใหยุงยาก.
ผปู ฏิบตั สิ ามารถลงมือทำไดโดยแยกจิตซึง่ กำลังรับอา
รมณเฉพาะหนา ใหเขาไปเพงดูความเคลื่อนไหวของลม
หายใจของตน ณ ฐานที่ตั้งสติ และประคองไวไมใหแลบ
หนีออกไปไดเทานัน้ จิตก็ยอ มสงบเปนสมาธิทนั ที ผปู ฏิบตั ิ
สามารถปฏิบัติไดทันทีตลอดเวลา ไมวาจะอยู ณ สถานที่
แหงใดก็ตาม.
พระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค ลวนแลวแตไดทรง
ดำเนินไปทางนี้ จนกระทัง่ ตรัสรอู ริยสัจ ๔ เหมือนกัน แลว
ก็ไดทรงสั่งสอนชาวพุทธใหปฏิบัติตามเสด็จ ดวยวิธีอานา
ปานสติ ตลอดเวลาที่ประกาศพระศาสนาในชมพูทวีปใน
ครั้งนั้นๆทุกพระองค.
ดวยเหตุนี้ ชาวพุทธทั้งหลาย ควรจะไดลงมือปฏิบัติ
อานาปานสติ คือ เพงดูลมหายใจเขาออก ตามเสด็จพระสัม
มาสัมพุทธเจาโดยพรอมเพรียงกัน เพื่อชวยกันจรรโลงการ
ปฏิบัติธรรมใหมั่นคงถาวร,ตลอดไป.
สติปฏฐานสี่

๑๗๕

ลมหายใจเขาออกเปนเครื่องชี้บอกลักษณะของจิต
ตามธรรมดาแลว ลมหายใจเปนสังขารธรรม ซึง่ ปรุง
แตงชีวิตคนและสัตวใหดำรงอยูตอไป ถาปราศจากลมหาย
ใจเสียแลว คนและสัตวยอ มตายเปนธรรมดา แตเพราะวามี
อารมณตางๆเขามายั่วยวนยั่วยุจิตใจ ทั้งคนและสัตวจึงไม
สนใจเรื่องลมหายใจเขาออกของตนเสียอยางสิ้นเชิง จึงได
ถูกอารมณครอบงำจิตใจใหเกิดความยินดี-ยินราย ตลอดเว
ลา แลวสงผลใหสภาพการเคลื่อนไหวของลมหายใจเขา
ออกเปลี่ยนแปรไปดวยเสมอ.
กลาวคือ ทำใหลมหายใจเขาออกทางชองจมูกชาหรือ
เร็ว,เย็นหรือรอนแรง,ละเอียดหรือหยาบ,ไมเหมือนกัน สุด
แตความยินดียินรายจะปรุงแตงจิตใจมากนอยเพียงใดใน
ขณะนั้นๆดวย.
ถาคิดถึงอารมณที่นารักใครนาพอใจ (อิฏฐารมณ) ก็
เกิดความชื่นชมยินดีโสมนัสขึ้นมา ลมหายใจก็ยอมมีลัก
ษณะเย็น ราบเรียบ เคลื่อนไหวเขาออกชาๆ.
แตถาคิดถึงอารมณที่ไมนารักใคร (อนิฏฐารมณ) ก็
ยอมเกิดความยินรายขัดเคือง ไมชอบใจโทมนัสขึ้นมา ลม
หายใจก็ยอมมีลักษณะรอนแรง สะดุด ติดขัด หายใจหอบ
และเคลื่อนเขาออกเร็วกวาปกติ.
สติปฏฐานสี่

๑๗๖

สภาพผิดปกติของลมหายใจดังกลาวมานี้ จะเปนไป
มากกวาหรือนอยกวาเดิมเพียงใดนัน้ ยอมแลวแตความประ
ทับใจที่เขาไปยึดถืออารมณนั้นๆไว ซึ่งเปนเรื่องธรรมดา
ที่จะตองเกิดขึ้นแกสามัญชนทุกรูปทุกนาม.
ดังนัน้ จึงเห็นไดวา ลมหายใจเขาออกสามารถชีบ้ อก
สภาพจิตใจในแตละขณะไดโดยตรง.
การปฏิบตั อิ านาปานสติ จะชวยทำใหผปู ฏิบตั มิ พี ลัง
จิตถอนความยึดถืออารมณ และความรสู กึ นึกคิดถึงอารมณ
ไดดี ถาปฏิบัติอยางตอเนื่องแลว ก็ยอมปลอยวางความยึด
มั่นถือมั่นในอารมณทั้งหลาย รวมทั้งความคิดถึงอารมณ
ใหหมดอยางสิ้นเชิงไดในที่สุด.
เมือ่ ทำเชนนีแ้ ลว จิตก็หลุดพนจากการครอบงำของ
อารมณ คือ อารมณไมสามารถปรุงแตงจิตไดอกี ตอไป และ
ลมหายใจเขาออก ก็ยอ มเคลือ่ นไหวเขาออก ราบเรียบ แผว
เบา ประณีต ตามไปดวยเปนธรรมดา.
ดังนั้น จึงตองยกจิตขึ้นเพงดูลมหายใจเขาออก ณ
ฐานที่ตั้งสติ เพื่อใหจิตทำงานเกี่ยวกับลมหายใจ แทนที่จะ
ปลอยใหสนใจอารมณตอไป.

สติปฏฐานสี่

๑๗๗

ถาลมหายใจสงบ จิตก็สงบดวย
ผูปฏิบัติยอมแลเห็นไดวาลักษณะของลมหายใจของ
แตละบุคคลนั้น สามารถชี้บอกความรูสึกนึกคิดที่กำลังมี
อยูไดดี นับตั้งแตยกจิตเขาสูฐานที่ตั้งสติเพื่อเพงดูความ
เคลือ่ นไหวของลมหายใจ ณ ฐานนี้ ( คัมภีรพ ระอภิธรรม เรียกวา
เกิดอุคคหนิมติ )ไดแลว ผป
ู ฏิบตั จิ ะตองทำงานแนบแนนเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับลมหายใจตลอดเวลา ลมหายใจที่เคย
หยาบในระยะแรกๆนัน้ ก็จะแปรสภาพเปนแผวเบา ละเอียด
ประณีตขึ้น จนจับความเคลื่อนไหวเขาออกไดยากขึ้นตาม
ลำดับ และดับหายไปจากความรสู กึ ในทีส่ ดุ ซึง่ แสดงวาจิต
ของผูปฏิบัติไดสงบตามลมหายใจที่สงบไปดวย.
เพราะฉะนั้นจึงสามารถกลาวไดวา การปฏิบัติอานา
ปานสติ ก็คือ การศึกษาใหรูจักวิธีระงับลมหายใจเขาออก
ทีห่ ยาบ เพราะมีอารมณทนี่ า รักบางนาชังบางเขามากระทบ
จิต แลวสงผลใหลมหายใจเขาออก ยาวบาง สั้นบางนั้น
ไดทำใหจิตกระเพื่อมไหวแลบออกไปจากฐานที่ตั้งสติแลว
ผูปฏิบัติสามารถแกไขได โดยการยอการเคลื่อนไหวของ
ลมหายใจใหแคบลง ณ ฐานที่ตั้งสติ การยอลมหายใจที่กำ
ลังจะขยายใหญขึ้นเพราะอิทธิพลของอารมณ ใหแคบลงนี้
(คัมภีรพ ระอภิธรรมเรียกปฏิภาคนิมติ )จะสงผลใหลมหายใจเคลือ่ น
ไหวแผวเบา ประณีต ทำใหจิตสงบเปนสมาธิไดในที่สุด.
สติปฏฐานสี่

๑๗๘

สวนลมหายใจจะเคลือ่ นไหวแผวเบาประณีตไดเร็วมาก
นอยเพียงใดนั้น ยอมแลวแตความสามารถทำลมใหแคบ
และกวางไดชำนาญมากนอย ซึง่ ตองอาศัยการฝกฝนใหเกิด
ขึ้นบอยๆเปนสำคัญอยางยิ่ง.
นั่นก็คือ การทำลมหายใจใหละเอียดประณีตไดอยาง
คลองแคลวชำนาญ จะสามารถทำใหจิตเปนสมาธิไดเร็วที่
สุด ดวยเหตุนี้ ผูปฏิบัติจึงตองจำวิธียอลมหายใจใหแคบ
เพือ่ ใหจติ เปนสมาธิ และ จำวิธขี ยายลมหายใจใหกวาง เพือ่
จะออกจากสมาธิ มาทำการงานอยางอื่นๆไวใหไดอยาง
แมนยำทั้งสองอยางดวย ทั้งนี้เพื่อที่จะไดเขาหรือออกจาก
สมาธิใหไดอยางคลองแคลวในครัง้ ตอไปไดทนั กับอารมณ
ที่จะเขามากระทบตอไปอีกทุกอารมณ.
สิง่ ทีผ่ ปู ฏิบตั จิ ะตองระวังโดยไมใหพลัง้ เผลอ คือ ตอน
ขยายลมใหกวางเพื่อออกจากสมาธิไปทำการงานนั้น จะ
ตองคอยระวังจิตมิใหแลบเตลิดออกไป จนจำทางกลับเขา
สมาธิครั้งใหมไมได, มิใหเกิดขึ้น.

ลมหายใจเปนสังขารธรรม
ผูปฏิบัติยอมรูสึกวา ลมหายใจเขาออกนี้เปนสภาพ
ธรรมที่หยาบ สามารถเพงดูและจับความเคลื่อนไหวเขา
ออกไดงาย.
สติปฏฐานสี่

๑๗๙

แตหลังจากยกจิตเขาไปเพงดูที่ฐานที่ตั้งสติแลว ลม
หายใจจะเปลี่ยนแปรจากสภาพที่หยาบ ไปเปนสภาพที่
ละเอียดประณีต และจับความเคลือ่ นไหวเขาออกไดยากขึน้
ตามลำดับ.
เพราะลมหายใจเปนสังขารธรรมที่ไมสามารถแสดง
สภาพเดิมของตนเองใหปรากฏคงทีอ่ ยไู ด จึงแสดงสภาวะ
อันไมมแี กนสาร คือ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ใหเห็น.
ถาจิตสงบเปนสมาธิลงเมื่อใด สภาพของลมหายใจก็
จะละเอียดประณีตเมือ่ นัน้ จิตยิง่ สงบลงเพียงใด ก็ยงิ่ จะเห็น
ลมหายใจเปลี่ยนแปรละเอียดมากขึ้นเพียงนั้น.
การเปลี่ยนแปรของลมหายใจเชนนี้ แสดงวาลมหาย
ใจตกอยใู ตอำนาจพระไตรลักษณ ซึง่ ไมมผี ใู ดทำใหลมหาย
ใจอยูในสภาพที่เที่ยงแทถาวรคงสภาพเดิมอยูไดเลย.
สวนการทำลมหายใจใหเคลื่อนไหวแคบลงเมื่อตอง
การเขาสมาธิ และการทำลมหายใจใหเคลือ่ นไหวกวางขึน้
เมื่อตองการออกจากสมาธินั้น เปนการใชลมหายใจสำ
หรับทำงาน ผูปฏิบัติจึงตองบังคับลมหายใจใหเปนไปตาม
ทีป่ ระสงค คือ ใหจติ เปนสมาธิไดอยางไมมปี ญ
 หาอะไรเลย
เมื่อจิตสงบเปนสมาธิแลว ลมหายใจเขาออกก็ยอมดับไป
จากความรูสึกของผูปฏิบัติทันที.
สติปฏฐานสี่

๑๘๐

คำแนะนำสำหรับผูปฏิบัติอานาปานสติ
สภาพลมหายใจทีต่ กอยใู ตอำนาจพระไตรลักษณนี้ ผู
ปฏิบัติจะเริ่มเห็นตั้งแตเพิกจิตออกจากอารมณเฉพาะหนา
และยกขึน้ สฐู านทีต่ งั้ สติทเี ดียว ผทู ลี่ งมือปฏิบตั ใิ หมๆจะพบ
จิตใจ ความคิดถึงอารมณตางๆ รวมทั้งลมหายใจของตน
ดิน้ รนสับสนวนุ วายอยางยิง่ ซึง่ แสดงใหเห็นถึงการตอสรู ะ
หวาง ความเพียรยกจิตเขาสูฐานที่ตั้งสติ กับ ความปราด
เปรียวของจิต ที่จะดิ้นรนออกจากฐานดังกลาว ไปอยูกับ
อารมณอีกใหไดเทานั้น.
ผูปฏิบัติใหมๆบางคนถึงกับเหงื่อไหลโทรมกาย บาง
คนรสู กึ หายใจอึดอัด หายใจไมออก หายใจไมทนั แนน
หนาอก บางคนก็แลเห็นภาพ หรือไดยินเสียงที่นากลัว
แลวก็ตกใจสุดขีดจนพาลเลิกปฏิบัติตอไปอีกก็มี.
สิง่ เหลานีเ้ ปนเรือ่ งธรรมดาทีม่ กั เกิดขึน้ แกผปู ฏิบตั ใิ หม
ๆ เสมอ ผูปฏิบัติยอมสามารถแกไขใหดีขึ้นไดโดยเพิ่ม
ความเพียรพยายาม นำจิตใหกลับมาตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติให
ไดอีกเทานั้น ยิ่งไดดึงจิตกลับเขามาตั้งที่ฐานที่ตั้งสติบอยๆ
มากๆครัง้ เพียงใด พลังปญญาทีจ่ ะปลอยวางเรือ่ งดังกลาว ก็
ยอม เกิดมากขึน้ เพียงนัน้ ดวย จึงขออยาไดตกใจและคิดเลิก
ลาไปเสียกอนโดยรูเทาไมถึงการณก็แลวกัน เพราะเปน
ปรากฏการณที่ไมมีพิษ ไมมีภัยอะไรเลย.
สติปฏฐานสี่

๑๘๑

ลำดับการทำงานทางจิตสำหรับการปฏิบัติอานาปานสติ
๑.พิจารณากายในกายเปนภายในบาง
คือ เพงดูลมหายใจ เพือ่ ปลอยวางความนึกคิดตางๆ อันเกิด
ขึ้นภายในจิตใจ.
๒.พิจารณากายในกายเปนภายนอกบาง
คือ เพงดูลมหายใจ เพือ่ ปลอยวางอารมณตา งๆจากภายนอก
รวม ๕ ทาง.
๓.พิจารณากายในกายทั้งภายในและภายนอกบาง
คือมรรคจิต ที่เพง ดูลมหายใจ เพื่อใหจิ ตหลุดพนจากอา
รมณทั้งภายในและภายนอก.
ทัง้ ๓ ขัน้ นีไ้ มวา จะปฏิบตั ขิ นั้ ใดก็ตาม จุดสำคัญอยทู ี่
การทำลมหายใจที่หยาบและเคลื่อนไหวไมราบเรียบเพราะ
ถูกอารมณปรุงแตง ใหเปนลมหายใจทีล่ ะเอียด และเคลือ่ น
ไหวราบเรียบละเอียดประณีตใหมากที่สุด เพื่อใหจิตสงบ
เปนสมาธิทั้งสิ้น.
ผูปฏิบัติจะตองยกจิตเขาไปตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติ และ
ประคองใหจติ ตัง้ มัน่ ไวเฉพาะหนา โดยวางจิตใหเปนกลาง
ทีส่ ดุ ไมเอนเอียงไปสอู ารมณหรือนิมติ หมายใด ทัง้ ขางซาย
ขางขวา ขางหนา ขางหลัง และในขณะปจจุบนั ดวย.
ผูปฏิบัติจะตองหมั่นฝกทำลมใหละเอียดใหไดอยาง
รวดเร็วและประคองลมละเอียดไวตลอดเวลาใหได.
สติปฏฐานสี่

๑๘๒

๑.พิจารณากายในกายเปนภายในบาง
การปฏิบัติอานาปานสติ เทาที่บรรยายมานี้ สวนมาก
เนนหนักไปในการระงับลมหยาบที่เกิดจากความนึกคิดอัน
เปนอารมณภายในของผูปฏิบัติเอง เพราะเปนเรื่องสำคัญ
ที่ผูปฏิบัติจะตองทำใหไดเปนพื้นฐานเสียกอน ที่จะปฏิบัติ
ธรรมขัน้ ตอไป ถาปราบความนึกคิดไมได จิตก็ยอ มฟงุ ซาน
และทิ้งฐานออกไปหาอารมณอื่นเสีย สติปฏฐานก็ยอมดับ
ไปจากจิตอยางสิน้ เชิง เมือ่ ทิง้ ฐานทีต่ งั้ สติออกไป จิตก็ยอ ม
ถูกอารมณครอบงำชักพาใหเกิดความยินดี-ยินรายไดตลอด
เวลา ดังนั้น การปฏิบัติสมาธิจึงเปนหลักปฏิบัติที่จะตองมี
เพื่อเปนบาทฐานสำหรับรองรับการปฏิบัติขั้นสูงตอไป.
กลาวใหชดั ก็คอื งานขัน้ ที่ ๑ นีค้ อื งานปฏิบตั สิ มาธิเพือ่
ปราบความนึกคิดฟุงซานซึ่งทำใหจิตซัดสายไปมา,ใหสงบ
จัดเปนงานทางจิตขั้นสำคัญและยากที่สุดที่จะตองทำใหสำ
เร็จเปนพื้นฐานใหไดกอนที่จะปฏิบัติงานทางจิตขั้นตอไป.
ถาทำไมสำเร็จ ดวยสาเหตุประการใดก็ตาม ความนึก
คิดฟงุ ซานซัดสายไปมาของจิต ก็ยงั คงเคลือ่ นไหวตอไป จิต
ยอมไมสงบตั้งมั่น และปญญาก็จะไมเกิดขึ้น.
ถาทำสำเร็จลงดวยความพากเพียรโดยการปฏิบตั บิ อ ย
ๆเนืองๆแลว ผปู ฏิบตั กิ ย็ อ มมีประสบการณในการทำใหจติ
สติปฏฐานสี่

๑๘๓

สงบตั้งมั่นมากขึ้นตามลำดับ พรอมกับสั่งสมพลังปญญาที่
จะปลอยวางความนึกคิด ฟุงซาน ซัดสายไปมาไดมากขึ้น
ดวย และพลังปญญานี้จะถูกนำไปใชในการปลอยวางอา
รมณตางๆจากภายนอกที่เขามา ๕ ทาง ในการปฏิบัติงาน
ทางจิตขัน้ ที่ ๒ และ ขัน้ ที่ ๓ ตอไปตามลำดับดวย.
เคล็ดลับการรวมจิตใหเปนสมาธิไดอยางรวดเร็ว
ผทู มี่ คี วามคลองแคลวในการทำจิตใหเปนสมาธิ ยอมได
เปรียบและไดรบั ประโยชนจากการสลัดปลอยวางอารมณ
ออกไป ซึง่ ทำใหพน ทุกขไดงา ยกวาผทู ไี่ มมสี มาธิ
ดวยเหตุนี้ ผปู ฏิบตั จิ งึ ตองรจู กั เคล็ดลับของการปฏิบตั ิ
เพือ่ รวมจิตของตนใหเปนสมาธิไดอยางรวดเร็วคลองแคลว
มิใหอารมณปรุงแตงใหฟงุ ซานกระสับกระสายไดเลยในทีส่ ดุ .
๑.สถานทีอ่ นั สงบวิเวก--เพือ่ ใหเกิดกายวิเวก
คือปราศจากสิง่ รบกวนใดๆเสียชัน้ หนึง่ กอน
เมือ่ กายวิเวกแลวก็ยอ มทำใหเกิดจิตวิเวกไดโดยงาย
ผทู เี่ ริม่ ปฏิบตั ใิ หมๆซึง่ ยังไมมปี ระสบการณทางจิต
จะไมสามารถทำจิตใหสงบเปนสมาธิไดเลยถากายไมวเิ วก
พระพุทธองคทรงชีแ้ นะพระสาวกให ไปหาทีว่ เิ วกในปา,
โคนตนไม หรือทีๆ่ วางจากเรือนอาศัยเพือ่ ปฏิบตั สิ มาธิปราบ
ความวนุ วายทางความคิดใหชำนาญ,เสียทางหนึง่ กอน.
สติปฏฐานสี่

๑๘๔
๒.เลือกฐานทีต่ งั้ สติใหเหมาะแกอธั ยาศัย
เพือ่ ใชเปนฐานสำหรับปฏิบตั ทิ างจิตทีผ่ ปู ฏิบตั สิ ามารถยกจิต
เขาไปตัง้ ไวไดโดยสะดวกทุกขณะ จนเกิดความชำนาญในการ
ปลอยวางความนึกคิดตางๆเฉพาะหนาออกไปไดอยางสิน้ เชิง.
สำหรับการปฏิบตั อิ านาปานสตินี้ ฐานทีต่ งั้ สติ ควรเปน
จุดลมหายใจกระทบตรงบริเวณชองจมูกเพียงจุดเล็กๆจุดเดียว.
๓.จำทางเขาและออกจากสมาธิ
กลาวคือ จำวิธที ำลมหายใจเพือ่ ใหจติ เปนสมาธิ
ในขณะทีก่ ำลังยกจิตเขาไปตัง้ ไวทฐี่ านทีต่ งั้ สติใหไดอยางแมนยำ
โดยยอลมใหแคบเพือ่ เขาสมาธิ
และขยายลมใหกวางเพือ่ ออกจากสมาธิ จนชำนาญ
ดวยความระมัดระวัง ไมเผลอปลอยใหจติ แลบออกไปสอู ารมณอนื่

๒.พิจารณากายในกายเปนภายนอกบาง
เมือ่ ผปู ฏิบตั มิ คี วามชำนาญในการปฏิบตั สิ มาธิ ตามที่
ไดบรรยายมาแลว งานปฏิบตั ขิ นั้ ตอไปก็คอื การปราบความ
วนุ วายทางใจ เมือ่ มีอารมณภายนอกเขามากระทบทางตา หู
จมูก ลิน้ กายสัมผัส รวม ๕ ทางใหไดดว ย ซึง่ จะตองนำเอา
ความชำนาญทีไ่ ดรบั จากการปฏิบตั สิ มาธิปราบความนึกคิด
ภายในมาใชเปนบาทฐาน นั่นคือ เอาพลังปญญาที่สั่งสมไว
จากการปฏิบตั สิ มาธิ มาปลอยวางอารมณทมี่ ากระทบทางอายต
นะทัง้ ๕ ใหไดจนชำนาญอีกดวย เพือ่ ทีจ่ ะทำใหจติ หลุดพน หรือ
เปนจิตทีต่ งั้ มัน่ อยดู ว ยตนเองตลอดไป โดยไมใหขาดระยะเลย.
สติปฏฐานสี่

๑๘๕

ทัง้ นีห้ มายความวา ผปู ฏิบตั จิ ะตองยกจิตไปตัง้ ไวทฐี่ าน
ทีต่ งั้ สติตงั้ แตวนิ าทีแรกทีต่ นื่ นอนติดตอกันไป จนกระทัง่ วิ
นาทีสดุ ทายทีจ่ ะเขานอน โดยมิใหจติ กระเพือ่ มไหวเลย ซึง่
เปนสิ่งที่จะตองเพียรทำใหไดใน ๒-๓ วันแรกเทานั้น จิต
ของผูปฏิบัติในระยะนี้จะกระสับกระสาย ดิ้นรนที่จะออก
ไปอยูกับอารมณตามความเคยชิน ที่เรียกวา อนุสยั นั่นเอง
อุปมาดังปลาทีเ่ คยอยใู นน้ำแตถกู จับโยนขึน้ ไปบนตลิง่ ปลา
ยอมดิน้ รนทีจ่ ะกลับคืนไปอยใู นน้ำตามเดิม ฉันใดก็ฉนั นัน้
การยกจิตเขาไปตัง้ ไวทฐี่ านทีต่ งั้ สติ และคอยระวังประ
คองไวไมใหแลบออกไปไดตลอดเวลานี้ เปนการอบรมจิต
เพื่อสรางความเคยชินใหมใหเกิดขึ้น ในทิศทางที่ฝนกับ
ความเคยชินเดิม ทำใหจิตเปนอิสระ ไมตองอาศัยอยูกับอา
รมณใดๆอีกตอไป ทั้งกามภพ รูปภพ อรูปภพ จิตไมตอง
พลอยเกิดพลอยตายตามอารมณใดๆในโลกอีกตอไป.

๓.พิจารณากายในกายทั้งภายในและภายนอกบาง
งานปฏิบตั ขิ นั้ นี้ เปนงานปฏิบตั สิ ติปฏ ฐานขัน้ สุดทายที่
ผูปฏิบัติไดอบรมจิตมามากพอสมควร จนรูและจำทางเดิน
ของจิตไดอยางคลองแคลวขึน้ จึงรวมงานขัน้ ที๑่ กับขัน้ ที๒
่
เขาปฏิบัติดวยกันและพรอมกันไป ดังนั้น จึงเปนงานปฏิ
บัตขิ นั้ มรรคจิต หรือ อริยมรรค สำหรับตัดอารมณออกไป
จากจิต.
สติปฏฐานสี่

๑๘๖

คือไมใหยดึ ถืออารมณใดๆทีเ่ ขามากระทบจิตแมแตนอ ย
อารมณซงึ่ เคยเรียกวาอารมณ ก็ไมใชอารมณอกี ตอไป และ
เมื่อจิตมิไดยึดถือไวแลว การกระทบนั้นๆก็อยูในสภาพ
เพียงสักแตวากระทบเทานั้น ไมสามารถครอบงำจิตใหเกิด
ความยินดียินรายขึ้นไดอีกเหมือนสามัญชนทั้งหลาย เมื่อ
ความยินดียินรายไมครอบงำจิตใจผูปฏิบัติแลว นามกายก็
ยอมแตกแยก กลาวคือ ไมเกิดความคิดพึงพอใจทีจ่ ะไปสราง
รูปรางกายใหมอีก ในเมื่อรางกายชุดปจจุบันตายลงแลว.
ถึงแมวา รางกายชุดปจจุบนั จะยังคงดำรงอยเู พราะยังไม
สิ้นอายุขัยก็ตาม จิตก็คงทำหนาที่ประคับประคองรักษาไว
เพือ่ ทำความดีใหแกสงั คมเทานัน้ ไมไดอยเู พือ่ ทำประโยชน
ใหแกตนเองแตประการใดทั้งสิ้น ดังนั้น ความนึกคิดทั้ง
หลายที่เกิดขึ้นแกผูปฏิบัติขั้นมรรคจิตนี้ จึงเปนธรรมซึ่ง
เรียกวา พระธรรม.
อารมณใดๆทีเ่ ขามากระทบจิตของผปู ฏิบตั ขิ นั้ มรรคจิต
ยอมหลุดรอนออกเปนผลจิตทันที มิไดทำใหจิตเศราหมอง
ไดเลย ดุจดังน้ำทีก่ ลิง้ อยบู นใบบัว แตไมเปยกใบบัว ฉะนัน้ .
กลาวคือ ใบบัวก็อยูสวนใบบัว น้ำก็อยูสวนน้ำ มิไดสงผล
กระทบใดๆถึงกัน ทั้งๆที่อยูดวยกัน นี่คือสภาพจิตที่เปน
พระธรรม หลังจากผานการปฏิบัติสติปฏฐาน ๔ มาครบ
ถวนสมบูรณดีแลว.
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อิรยิ าบถ ๔
(ใชสติเพงดูอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่ง)
อิรยิ าบถ๔นีเ้ ปนบรรพะหนึง่ ทีพ่ ระพุทธองคทรงกำหนด
ไวในหมวดกายานุปสสนาสติปฏฐาน เพื่อใหพระสาวกใช
เปนฐานสำหรับตั้งสติลงที่อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งเฉพาะ
หนา เมือ่ มีอารมณมากระทบจิต ทัง้ เรือ่ งทีน่ กึ คิดและเรือ่ งที่
เขามาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส อีกรวม ๕ ทางดวย
อารมณดังกลาวนี้ ยอมปรุงแตงจิตใหฟุงซาน กระสับกระ
สาย แลวเกิดรัก-ชังติดตามมาดวยตลอดเวลาเปนธรรมดา.
แตถา รวมจิตหรือยกจิตใหมากำหนดดูอยทู อี่ ริ ยิ าบถใด
อิริยาบถหนึ่งเฉพาะหนาแลว จิตยอมสลัดอารมณทั้งหลาย
ออกไปได เชนเดียวกับการปฏิบัติอานาปานสติเหมือนกัน
และถาหากผปู ฏิบตั กิ ำหนดดูอยทู อี่ ริ ยิ าบถไดตลอดไป จิตก็
ยอมหลุดพนจากการปรุงแตงของอารมณไดในทีส่ ดุ ดังเชน
พระอานนท ผูเปนพุทธอุปฐาก ไดสำเร็จเปนพระอรหันต
ขีณาสพ ในทาที่กำลังจะเอนกายจากทานั่งเพื่อจะลงนอน
ในวันกอนที่จะทำปฐมสังคายนา (สะสางรอยกรองคำสั่ง
สอนใหถูกตองครั้งแรก) เพียงวันเดียวเทานั้น เปนตน.
รูปรางกายของผปู ฏิบตั ทิ กี่ ำลังเคลือ่ นไหวไปในอิรยิ าบถ
๔ ดังกลาวขางตนนี้ ยอมเปนไปตามความประสงคของจิต
ทีเ่ ปนประธานคอยคุมครอบครองอยตู ลอดเวลาทุกประการ
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ถากระทำใหชา ๆ สมาธิจะเกิดขึน้ จากอิรยิ าบถเฉพาะ
หนามากขึน้ โดยมีรปู รางกายเปนอารมณตามลำดับ อารมณ
ทั้งหลายอื่นๆดับไปแลว เพราะยกจิตออกมาตั้งไวที่รูป
รางกายที่กำลังเคลื่อนไหวในอิริยาบถทั้ง ๔.
อิรยิ าบถจึงเปนฐานทีต่ งั้ สติของผปู ฏิบตั ทิ จี่ ะตองประคอง
จิตไว เพื่อไมใหแลบหนีออกไปอยูที่อื่น รวมทั้งฝกหัดยก
จิตออกจากอารมณทงั้ หลายมาตัง้ ไว ณ อิรยิ าบถเฉพาะหนา
ของตนอยางคลองแคลว และดวยความชำนาญทุกขณะจิต
อีกดวย ไมวา จะเปนอิรยิ าบถ ยืน เดิน นัง่ หรือนอน ก็ตาม.
หลักปฏิบตั อิ ริ ยิ าบถ ๔ ซึง่ อยใู นหมวดกายานุปส สนา
สติปฏ ฐาน ก็คอื ผปู ฏิบตั จิ ะตองรวมจิตใหเขามาตามรคู วาม
เคลื่อนไหวของรางกายใหทันทุกขณะ โดยประคองจิตไว
ดวยอุบายอันชอบ และไมเผลอปลอยใหอารมณหรือความ
คิดถึงเรือ่ งอืน่ ใดเขามาแทรกซอนไดแมแตนอ ย การเคลือ่ น
ไหวรางกายในขณะปฏิบตั อิ ริ ยิ าบถ ๔นี้ ใหกระทำอยางชาๆ
ตอเนื่องกันไปตลอดเวลาโดยไมมีเลิกทำสติใหขาดตอน.
ในระยะแรกๆจิตผปู ฏิบตั จิ ะแลบหนีออกไปจากฐานที่
ตัง้ สติคอื อิรยิ าบถนีบ้ อ ยๆ แตใหผปู ฏิบตั ดิ งึ กลับคืนมาตัง้ ไว
ทีฐ่ านทีต่ งั้ สติ ดวยอุบายอันแยบคายใหได โดยไมคดิ ยอทอ
หรือเบื่อหนายแลวพาลเลิกไปเสียกอน.
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เพราะการดึงจิตที่แลบใหกลับมาตั้งที่ฐานดังกลาวนี้
ก็คือ พลังปญญาที่ผูปฏิบัติจะไดรับเพิ่มขึ้นมากขึ้นตามลำ
ดับนั่นเอง.
ถาผูปฏิบัติคอยระวังใหจิตอยูที่ฐานที่ตั้งสติตลอด
ไมปลอยใหแลบหนีออกไปทุกอิริยาบถ จนจิตเชื่องในที่สุด
สมาธิก็ยอมเกิดขึ้น และสงบมากขึ้นตามลำดับ.
เมื่อจิตสงบถึงขีดสุดแลว ผูปฏิบัติยอมรูเห็นเองอยาง
ชัดเจนวา กายกับจิตเปนคนละสวนกัน แตอยูดวยกัน และ
รางกายนี้จะเปนไปหรือเคลื่อนไหวอยางไร ก็ยอมแลวแต
จิตสั่งใหเปนไปทั้งสิ้น.
ดังนัน้ สิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื ผปู ฏิบตั จิ ะตองจำวิธที ำ
จิตหรือรวมจิตใหสงบอยางแมนยำ และทำไดอยางคลอง
แคลวในเมื่อมีอารมณมากระทบจิตในครั้งตอไป.
อนึ่ง ผูปฏิบัติพึงสังเกตวา พระพุทธองคไดทรงบัญ
ญัติอิริยาบถไว ๔ ประการ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน เทานั้น
เพื่อใหพระสาวกใชเปนฐานที่ตั้งสติ โดยไมมีอิริยาบถวิ่ง
อยูดวยเลย ทั้งๆที่อิริยาบถวิ่งนี้เปนปจจัยที่ทำใหรางกาย
เคลื่อนไหวไปไดเชนเดียวกับอิริยาบถเดินเหมือนกัน.
ถาหากพิจารณากันใหถี่ถวนแลว การวิ่งนี้เปนการ
เคลือ่ นไหวรางกายทีร่ วดเร็ว,จิตทำงานอยางกระสับกระสาย
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วุนวายไปในรางกายอยางรุนแรงและมากมาย จนเปนการ
ยากที่จะควบคุม และนำกลับมาไวที่ฐานที่ตั้งสติไดอยาง
มั่นคง.
จึงไมทรงโปรดใหพระสาวกวิง่ ในการปฏิบตั ธิ รรมเลย
ไมวาจะเสด็จไปสั่งสอน ณ ที่ใดก็ตาม และไดทรงแสดง
เกี่ยวกับอิริยาบถวิ่งนี้ไววา บุคคล ๔ ประเภทตอไปนี้ไม
ควรวิ่ง เพราะวิ่งแลวทำใหไมสงางาม คือ
๑. พระราชา ๒. พระสงฆ ๓. สตรี ๔. ชาง
รวมความแลวการวิง่ เปนการเคลือ่ นไหวรางกายทีร่ วด
เร็ว จึงเปนการยากที่จะกำหนดใหทันอิริยาบถในขณะที่
กำลังเปนปจจุบัน จึงอาจกลายเปนอดีต หรือนึกคาดคะเน
เอาอิริยาบถในอนาคตอันใกลก็ได เมื่อเปนเชนนี้แลว การ
ยกจิตเขาไปตั้งไวที่อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งที่เปนปจจุบัน
จึงทำไดยากตามไปดวย ดังนั้น จึงประคองจิตใหสงบเปน
สมาธิไมได เพราะฐานที่ตั้งสติไมไดอยูในสภาพที่เดนชัด
และมั่นคงเพียงพอ.
ดวยเหตุนี้ ผปู ฏิบตั จิ งึ ตองเคลือ่ นไหวรางกายชาๆ เพือ่
ใหจติ มีโอกาสตัง้ มัน่ อยกู บั อิรยิ าบถปจจุบนั ตลอดเวลาทุกๆ
อิริยาบถ จนแยกกายกับจิตออกเปนคนละสวนไดในที่สุด.
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สัมปชัญญะบรรพะ
(ความรูตัวทั่วพรอมในอิริยาบถยอย)
สัมปชัญญะบรรพะเปนบรรพะทีว่ า ดวยการใชสติกำกับ
ทุกอิรยิ าบถยอยทีผ่ ปู ฏิบตั เิ คลือ่ นไหวรางกายไปในระหวาง
อิรยิ าบถใหญ คือ ยืน เดิน นัง่ นอน ในอิรยิ าบถบรรพะ.
ในสวนอิริยาบถยอยนั้น คือ ไมวาจะกาวไปขางหนา
หรือถอยไปขางหลังก็ดี เหลียวไปขางซายหรือแลไปขาง
ขวาก็ดี คูอวัยวะเขาหรือเหยียดออกก็ดี ทรงผาสังฆาฏิบาตรหรื อ จี ว รก็ ดี กิ น -เคี้ ย ว-ดื่ ม -ฉั น หรื อ ลิ้ ม ก็ ดี ถ า ย
อุจจาระหรือปสสาวะก็ดี ยืน-เดิน-นั่ง-หลับ-ตื่น-พูด หรือ
นัง่ เฉยก็ดี เหลานี้ ผปู ฏิบตั จิ ะตองใชสติกำกับอยกู บั อิรยิ าบถ
ยอย ที่กำลังกระทำอยูเฉพาะหนา.
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหเอาสติไปตั้งไวที่ฝาเทาขณะกาว
กระทบพื้น ทุกกาวของอิริยาบถเดินหนา-ถอยหลัง มิให
ขาด เพื่อไมปลอยจิตใหแลบหนีไปอยูกับอารมณตางๆภาย
นอกไดเลย.
แสดงวา ผูปฏิบัติตองยกจิตไปตั้งไวและประคองไว
ตลอดเวลาจากอิรยิ าบถยอยหนึง่ ถึงอิรยิ าบถยอยอีกอิรยิ าบถ
หนึง่ จิตไดบรรลุเขาสปู ฐมฌานเทานัน้ ไมมโี อกาสกาวขึน้
สูฌานที่สูงขึ้นไปอีก ตลอดการปฏิบัติสัมปชัญญะบรรพะ.
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ดังนัน้ จึงแลเห็นไดชดั เจนวา ผปู ฏิบตั จิ ะตองคอยยกจิต
เขาไปตัง้ ไวทอี่ ริ ยิ าบถปจจุบนั และ ยกจิตออกเมือ่ อิรยิ าบถ
ปจจุบนั นีค้ ลอยตัวออกไปเปนอดีต อยางระมัดระวัง, เอาไป
ตัง้ ทีอ่ ริ ยิ าบถใหมทเี่ ขามาแทนที่ กลาวคือ ตองทำหนาทีว่ ติ ก
กับวิจาร เทานัน้ ซึง่ เปนผลให ปตกิ บั สุข ทีท่ ำงานไดสำเร็จ.
เมือ่ หยุดเคลือ่ นไหว คือ นิง่ อยู ผปู ฏิบตั จิ ะตองควบคุม
จิตใหสงบอยูที่ฐานที่ตั้งสติ จิตก็จะไมมีโอกาสแลบหนีไป
สูอารมณอื่นได แตถาเผลอหรือประคองไวไมแยบคาย จิต
ก็จะแลบออกจากฐานที่ตั้งสติทันที ฌานก็ดับ.
นั่นก็คือ สัมปชัญญะบรรพะ จะชวยเสริมการปฏิบัติ
สติปฏ ฐาน ๔ ใหละเอียด ประณีต มากยิง่ ขึน้ เพราะปญญาที่
เกิดจากการรตู วั ทัว่ พรอม จะปองกันไมใหจติ แลบหนี ทำให
จิตอยูในสัมมาสมาธิไดดีทีเดียว.

ปฏิกูลบรรพะ
( วาดวยกายเปนของปฏิกลู )
บรรพะนี้ วาดวยการพิจารณาใหเห็นรางกาย ทีผ่ ไู มได
ปฏิบตั เิ ห็นวาเปนของสวยงามนารักใครกนั อยนู ี้ วาเปนของ
ปฏิกูล-ไมสวยงาม.
ตามปรกติแลว สามัญชนยอมสัง่ สอนอบรมบุตรหลาน
สติปฏฐานสี่

๑๙๓

ใหรกั ใครยนิ ดีและทนุถนอมรูปรางกายของตนวา เปนสิง่ ที่
สวยงามนารักใครอยางยิ่ง ดังนั้นจึงไดพากันรักใครยึดถือ
ไวอยางเหนียวแนน ที่จะไมใหเจ็บปวยหรือเสื่อมสภาพ
ของการใชงานตางๆ เชน รับรูอารมณทั้งหลายไดดีตลอด
ไปอยางเที่ยงแทถาวร เปนตน.
ทุกคนลืมระลึกไปวา ตนกำเนิดของรางกายนีม้ าจาก
หยดน้ำที่ผสมในครรภมารดา ซึ่งประกอบดวยสิ่งสกปรก
เปนปฏิกลู หลอเลีย้ งรักษาและหอหมุ ไวจนถึงวันคลอดออก
มาสูโลกภายนอก.
เมือ่ คลอดออกมาแลว ก็ตอ งกินอาหารเปนคำๆเขาไป
เก็บไวในทอง ดุจดังไถบรรจุอาหารทีม่ สี องปาก คือ กินเขา
ทางหนึ่ง ถายออกอีกทางหนึ่ง และอาหารที่กินเขาไปนั้น
เลา ก็ตอ งเนาบูดฝงอยใู นทอง ดุจปาชาฝง กงุ ปู ปลา หอย
ไว ฉนั้น.
ดังนัน้ รูปรางกายนีจ้ งึ หาไดสวยสดงดงามอยางทีย่ ดึ
ถือกันไวไม ทีแ่ ทจริงแลวก็คอื อสุภะ (ไมงาม) นัน่ เอง.
เพราะฉะนัน้ ผปู ฏิบตั บิ รรพะนีจ้ งึ ตองกระทำในขณะ
ที่จิตควรแกการงาน อสุภะที่จะเพงพินิจนั้น ก็ควรเปนศพ
ทีข่ นึ้ อืดแลว และเขาไปพิจารณาทางดานเหนือของลม เพือ่
ไมใหกลิ่นรบกวน จึงจะดีและไมเกิดโทษ.
สติปฏฐานสี่

๑๙๔

เมือ่ อุคคหนิมติ (นิมติ ติดตา) เกิดขึน้ ทางใจ ผปู ฏิบตั ทิ มี่ ี
นิสัยคอนขางกลัว จะเห็นไปวาถูกผีหลอก หรือผูปฏิบัติที่
เห็นศพอยูนานๆแลว ไมวาจะอยูในอิริยาบถใดหรือไปขาง
ไหนก็ตาม จะแลเห็นภาพศพมาปรากฏอยูเฉพาะหนา ติด
ตาติดใจอยู อาจทำใหตกใจกลัว และถึงกับกินไมไดนอน
ไมหลับ เกิดเจ็บไข “หัวโกรน” ไปก็มี จนตองหาหมอมา
รักษากันยกใหญทีเดียว.
การที่เห็นภาพศพมาปรากฏติดตาติดใจ จัดเปนอุคค
หนิมิตนี้ เปนเรื่องดีที่ผูปฏิบัติจะตั้งสติใหมั่นคง เพื่อเพง
พิจารณายกระดับขึน้ สคู วามสงบเปนฌานตอไปตลอดเวลา.
ซึง่ จะชวยใหการปฏิบตั ธิ รรมกาวหนาและแลเห็นพระ
ไตรลักษณ พรอมกับปลอยวางความยึดถือรางกายดวย
ความสำคัญผิด,ออกไปไดในทีส่ ดุ ถาไมกลัวและสำคัญผิด
แลว ผีกย็ อ มทำอะไรไมได เพราะรูปรางกายของเรา ก็เปน
อสุภะนาเกลียดนากลัวเชนเดียวกับศพ นั่นเอง.
แตสภาพที่ไมงดงามโดยเปนอสุภะไมปรากฏใหเห็น
ชัดเจน ก็เพราะยังมีชวี ติ และเอาสิง่ ภายนอกมาปกปดไว จึง
ทำใหเห็นวารางกายนี้สวยงามนารัก ซึ่งตรงกันขามกับ
ความจริงพื้นฐานไป.
สติปฏฐานสี่

๑๙๕

ถาสมมุติวา เราจะถอดเอาสิ่งปกปดภายนอกออกไป
แลวกลับเอาชิ้นสวนอาการ ๓๒ ออกมาอยูภายนอกผิว
หนังเสีย ทุกคนก็จะตองคอยถือไมไลกาและสุนัขที่จะเขา
มากัดกินอยางแนแท.
ผูที่ขาดปญญายอมเขาใจผิดในรางกายของตนวาสวย
งามอยู แลวทำความชั่วบาปกรรมทั้งหลาย ซึ่งมีทุคติเปนที่
รองรับและยังไมพน ทุกขจากการเกิด แก เจ็บ ตายไปไดเลย.
การเจริญอสุภะ หรือ ปาชา ๙ จนอุคคหนิมติ เกิด และ
เปนปฐมฌานแลว ผูปฏิบัติจะตองเปลี่ยนฐานที่ตั้งสติมา
ไวที่ฐานลมกระทบที่ไดเคยอุปโลกนไวกอนแลว,แทนที่
เสีย แลวเพงลมหายใจเขาออกจนเกิดปฏิภาคนิมิต คือ ยอ
ลมหายใจใหละเอียดลง เพื่อนำจิตใหสงบมากขึ้นตามลำ
ดับ จนสงบถึงขีดสุดในทีส่ ดุ .
เพราะ ปฏิกูลบรรพะไมอาจทำใหกาวเขาสูฌานที่สูง
กวา “ปฐมฌาน” ได.
การที่พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงบัญญัติปฏิกูลบรร
พะนี้ขึ้น ก็เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมพิจารณาดูรูปรางกายให
เห็นตามความเปนจริงวา สวนตางๆที่ประกอบเปนรางกาย
นีข้ นึ้ มิไดสวยสดงดงามอยางทีเ่ ขาใจกันเลย คงเปนสิง่ ทีจ่ ติ
ไดสรางขึน้ เพือ่ ใชเปนทีอ่ าศัยรับรอู ารมณ (ภพ) ชัว่ ระยะ
สติปฏฐานสี่

๑๙๖

หนึง่ เทานัน้ เมือ่ สิน้ เหตุปจ จัยลงเมือ่ ใด ก็ยอ มแตกแยกสลาย
ตัวเนาเปอย ผุพัง จนเขาสูสภาพที่ไมงดงามเปนอสุภะเมื่อ
นั้ น .
ในทางปฏิบตั ทิ พี่ ระอุปช ฌายสอนผเู ขาบวชใหมในวัน
แรกเริ่มบวชนั้น ทานสอนใหเพงพิจารณาดูชิ้นสวนภาย
นอกทีส่ ามารถแลเห็นชัดดวยตา คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง
รวม ๕ ประการ โดยอนุโลมและปฏิโลม (กลับไปกลับมา)
เพื่อใหเห็นวา สิ่งเหลานี้เปนปฏิกูล ไมเที่ยงแทถาวร
อะไรเลย ไมจรี งั ยัง่ ยืน คือ ตองเปลีย่ นแปร แกเฒา และเสือ่ ม
สลายไปในทีส่ ดุ เปนธรรมดา เมือ่ ผปู ฏิบตั เิ ห็นชัดเจนแลว ก็
ยอมเกิดญาณ(รูตามความเปนจริง)แกกลา ยกจิตเขาไปเพง
ดูชิ้นสวนอื่นๆในรางกายตอไปอีกครบ ๓๒ ประการ และ
กำจัดความเห็นผิดในรูปรางกายเสียได.
ดังพุทธอุทานวา:
“เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณผูมีความ
เพียรเพงอยู
เมื่อนั้นพราหมณยอมกำจัดมารและเสนามาร(กิเลส
นอยใหญที่ทำใหจิตเขาไปยึดถือไวผิดๆ)
มิใหดำรงอยูได ดุจพระอาทิตยอุทัยกำจัดความมืด
ทำใหอากาศสวาง ฉนั้น”.
สติปฏฐานสี่

๑๙๗

เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
(ใชสติเขาไปรูเห็นเวทนาทั้งหลายอยางตอเนื่อง)
คำวา เวทนา ในพระพุทธศาสนา หมายถึง ความรสู กึ ที่
จิตมีตออารมณที่เขามากระทบ แลวทำใหเกิดความยินดี
(พอใจ)-ยินราย(ขัดเคือง)เทานั้น ไมไดหมายถึงความนาสง
สาร เหมือนดังทีส่ งั คมเขาใจกันอยตู ามปกติ แตประการใด.
ลำพังจิตเองนัน้ ไมไดมอี ะไร หรือ ไมไดเปนอะไร ทัง้
สิน้ และไมใชดี ไมใชชวั่ ไมใชทกุ ข และไมใชสขุ อีกดวย เมือ่
มีอารมณเขามากระทบจิต เวทนาก็เกิดตามดวยทันที ถายัง
ไมมีอารมณมากระทบ เวทนาก็ยังไมเกิด.
ดังนัน้ เวทนาจึงเปนผลทีเ่ กิดจากจิตกระทบกับอารมณ
และถาจิตยึดถือเวทนานั้นๆไว ทุกขก็เกิดซอนขึ้นมาดวย
เพราะฉะนั้นจิตที่เขามาสัมผัสกับอารมณ จึงมีความรูสึก
(เวทนา)ควบคูอยูดวยเสมอไป เวทนาจึงเปนความรูสึกที่
เกิดขึน้ เมือ่ มีอารมณมากระทบจิต หรืออีกนัยหนึง่ เปนอาการ
ที่จิตแสดงออกมาในขณะนั้นดวย จัดเปนนามในขันธ ๕.
ถาจิตเขาไปยึดถือเวทนาทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งดวยอารมณตา ง
ๆไว จิตก็ยอมฟุงซานซัดสายตามเวทนาที่กำลังปรุงแตงไป
ดวย สวนจะฟงุ ซานหวัน่ ไหวมากหรือนอยเพียงใดนัน้ ยอม
แลวแตความยินดี-เพลิดเพลิน ถายึดถือมาก ก็ทกุ ขมาก, ถา
ยึดถือนอย ก็ทุกขนอย, ถาไมยึดถือเลย ก็ไมมีทุกข.
สติปฏฐานสี่

๑๙๘

ในพระสูตรหลายแหง พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรง
ยกอุปมาอุปมัยเรื่องจิตซึ่งไมมีรูปรางนี้เทียบกับน้ำ เพื่อให
มองเห็นอาการของจิตเปนรูปธรรมวาไมเที่ยงแทถาวร
เผณุปณ
 ฑ
ฺ ปู มํ รูปํ รูป (อารมณ) เปรียบเหมือนฟองน้ำ.
เวทนา ปุพพฺ ลูปมา เวทนา
เปรียบเหมือนตอมน้ำ.
มริจกิ ปู มา สฺญา สัญญา
เปรียบเหมือนพยับแดด.
สงฺขารา กทลูปมา สังขาร เปรียบเหมือนตนกลวย.
ฺ าณํ วิญญาณ เปรียบเหมือนคนเจาเลห.
มายูปมฺจ วิญ
เทสิตาทิจฺจ พนฺธุนา
พระองคผูเผาพันธุพระอาทิตย
ไดทรงเทศนาไว ดังนี.้

ตามธรรมดา หยดน้ำนั้นเมื่อหยดลงน้ำ น้ำยอมกระ
เพื่อมที่ผิวน้ำ แตในใตผิวน้ำ ยอมไมมีทั้งหยดน้ำและการ
กระเพื่อมใดๆ อาการกระเพื่อมเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปจจัย
จากภายนอกมากระทบผิวน้ำ ถาไมมีอะไรมากระทบ ผิว
น้ำยอมสงบราบเรียบเปนเสนระดับ ขอนี้ฉันใด.
สภาพเดิมของจิตทีย่ งั ไมมอี ารมณเขามากระทบยอม
สงบนิ่งเฉย,ไมมีอาการรัก-ชังใดๆปรากฏอยู ถามีอารมณ
เขามากระทบ ความรัก-ชังก็ยอ มเกิดขึน้ พรอมกัน ทำใหจติ
หวัน่ ไหวตามไปดวย ขอนีก้ ฉ็ นั นัน้ อาการของจิตทีเ่ กิดขึน้
เหลานี้ ลวนแลวแตไมเที่ยงทั้งสิ้น.
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงชีใ้ หเห็นใน“อนัตตลักขณสูตร”วาดังนี้
สติปฏฐานสี่

๑๙๙

“เวทนาไมใชเรา เราไมใชเวทนา เวทนาไมใชตัวตนของเรา
คือเวทนาเปนอนัตตา” ซึง่ หมายความวา “เวทนาอาการหวัน่ ไหว
นัน้ ไมใชเรา ซึง่ อยใู นสภาพเดิมอันสงบ, เราซึง่ อยใู นสภาพเดิม
อันสงบ ก็ไมใชเวทนา, เรากับอาการหวัน่ ไหวทีเ่ กิดขึน้ เปนคนละ
สวนกัน” สิ่งใดไมใชเรา เราจะละทิ้งเสียหรือยึดถือไวก็ได

แตตัวของเราเองนั้น จะยึดถือไวหรือละทิ้งเสีย ยอมไมเกิด
ผลอะไร นอกจากเปนความเขาใจผิด ทีไ่ มรจู กั ตัวเองเทานัน้
ลำดับการทำงานทางจิตในหมวดเวทนานุปส สนาสติปฏ ฐาน ๓ ขัน้
๑. พิจารณาเวทนาในเวทนาเปนภายในบาง.
๒. พิจารณาเวทนาในเวทนาเปนภายนอกบาง.
๓. พิจารณาเวทนาในเวทนาทัง้ ภายในและภายนอกบาง.

งานทั้ง ๓ ขั้นนี้ ผูปฏิบัติจะตองฝกสติใหตั้งมั่นอยูที่
ฐานที่ตั้งสติบอยๆเนือง ๆ จนสามารถทำสติใหเกิดขึ้นได
อยางตอเนื่องไมขาดสาย เพื่อที่จะปลอยวางความยึดมั่นถือ
มัน่ ในความรสู กึ พอใจ(สุข)-ไมพอใจ(ทุกข)ทัง้ หลายทีเ่ นือ่ ง
ดวยอารมณ ใหหมดไปอยางสิน้ เชิง เปนเปาหมายในทีส่ ดุ .
ดังนั้น ฐานที่ตั้งสติจึงเปนสิ่งจำเปนที่ผูปฏิบัติจะตอง
อุปโลกนขนึ้ และจำไวในใจใหแมน กอนปฏิบตั สิ ติปฏ ฐาน
๔ เพื่อที่จะยกจิตเขาไปตั้งไดโดยสะดวก ซึ่งโดยปกติแลว
ใชจุดที่ลมหายใจกระทบภายในชองจมูก เพียงจุดเล็กๆจุด
เดียวเปนฐานทีต่ งั้ สติสำหรับการปฏิบตั ธิ รรมทัง้ ๔ หมวด.
สติปฏฐานสี่

๒๐๐

เมือ่ ความรสู กึ ชอบใจ (สุข)-ไมชอบใจ (ทุกข) เกิดขึน้
ผูปฏิบัติจะตองรีบยกจิตออกจากความรูสึกนั้นๆ ใหเขาไป
ตั้งที่ฐานที่ตั้งสติ พรอมกับประคองไวดวยความแยบคาย
เพือ่ ไมใหจติ แลบหนีออกไปหาความรสู กึ สุข-ทุกขอนื่ ใดอีก
อันเปนเหตุทำใหจติ วนุ วาย กระสับกระสายไดตอ ไป ใหฝก
ทำเชนนี้ทุกครั้งที่มีอารมณเขามากระทบ จนจิตรวมเปน
สมาธิ สงบถึงขีดสุด.
ผูปฏิบัติจะตองเพียรพยายามทำดังกลาวนี้จนคลอง
แคลว ถึงขั้นที่วาพอนอมยกจิตใหเปนสมาธิเทานั้น จิตก็
สงบถึงขีดสุดไดทนั ที เมือ่ จิตสงบถึงขีดสุดแลว ความยึดมัน่
ถือมั่นก็ขาดหายไปอยางสิ้นเชิงดวย.
มีพทุ ธพจนในโสฬสปญหา รับรองอยดู งั นี:้

“อชฺฌตฺตฺจ พหิทธฺ าจ เวทนํ นาภินนฺทติ ,ํ เอวํ สตสฺส
ฺ าณํ อุปรุชฌ
ฺ ตีติ แปลวา ถาไมเพลินยิง่ ในเวทนา
จรโต วิญ
ทั้ ง หลายทั้ ง ภายในและภายนอก โดยการประพฤติ ใ ห มี
สติเชนนี้แลว วิญญาณยอมดับลง ดวยประการฉะนี้.”
นัน่ คือ วิญญาณ(การรับร)ู ทางอายตนะทัง้ ๖ เปนเพียงกระ
ทบก็สกั แตวา กระทบเทานัน้ ไมสง ผลใหเกิดกิเลสทีท่ ำใหมี
การยึดมั่นถือมั่นใดๆทั้งสิ้น ไมมีการกระทำกรรมตอไป.
ดวยเหตุนี้ พระอรหันตจงึ ตัดกรรมไดขาดอยางสิน้ เชิง
และไมมีการสรางภพสรางชาติใหมตอไปอีกในที่สุด.
สติปฏฐานสี่

๒๐๑

๑. พิจารณาเวทนาในเวทนาเปนภายในบาง
> การพิจารณาเวทนาในเวทนาเปนภายใน ก็คอื การ
ปราบความนึกคิดฟุงซานที่เกิดจากจิตนำเอาเรื่องราวตางๆ
ในอดีตทีผ่ า นพนไปแลวมาคิดปรุงแตงขึน้ ในใจอีกครัง้ หนึง่
เพราะวางจากอารมณใดๆเฉพาะหนา จึงมีความรูสึกทุกขสุข กระสับกระสาย เพราะเขาไปยึดถือความรสู กึ อันนัน้ ไว.
> ผปู ฏิบตั ิ จะตองรีบพรากจิต ออกจากเรือ่ งทีน่ กึ คิดนี้
แลวยกเขามาตัง้ ไวทฐี่ านทีต่ งั้ สติโดยเร็ว พรอมกับประคอง
ไวดว ยอุบายอันแยบคาย เพือ่ ไมใหจติ แลบหนีออกจากฐาน
ไดอีก ถาประคองไดสำเร็จ จิตก็เปนสมาธิ.
หรืออีกนัยหนึง่ ทันทีทจี่ ติ รสู กึ พอใจ-ไมพอใจในเรือ่ ง
ที่นึกคิดเฉพาะหนา ก็ใหยกจิตเขาไปตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติ
โดยสลัดความรสู กึ (เวทนา) ในเรือ่ งทีก่ ำลังนึกคิดฟงุ ซานอยู
เสียโดยเร็ว จิตก็สงบไมซัดสายไปมาตอไปอีก.
กลาวใหชดั ทีส่ ดุ ก็คอื งานขัน้ ที่ ๑ นี้ เปนงานทำสมาธิ
โดยตรง จัดเปนงานทางจิต ทีผ่ ปู ฏิบตั จิ ะตองเพียรพยายาม
ทำใหสำเร็จอยางคลองแคลว ถาทำใหสำเร็จจนชำนาญ
คลองแคลวแลว จิตก็จะมีพลังปญญา สำหรับปลอยวางอา
รมณอยางอื่นเปนพื้นฐานดวย.
สติปฏฐานสี่

๒๐๒

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

๒. พิจารณาเวทนาในเวทนาเปนภายนอกบาง
งานขัน้ นี้ เปนงานฝกปฏิบตั เิ พือ่ ปลอยวางความยึดมัน่
ถือมัน่ ในเวทนา หรือความรสู กึ ทีผ่ า นเขามาทาง ตา หู จมูก
ลิน้ กายสัมผัส จากภายนอกรวม ๕ ทาง ขณะทีต่ อ งอยรู วม
กับสังคมในชีวิตประจำวันตลอดเวลา(ซึ่งพระอรรถกถาจารย
เรียกวาวิปส สนานัน่ เอง)ผฝู ก ปฏิบตั จิ ะสลัดปลอยวางความรสู กึ
ตางๆทีเ่ กิดขึน้ ไดดเี พียงใดนัน้ ,ขึน้ อยกู บั ความคลองแคลวใน
การยกจิตเขาไปตัง้ ไวทฐี่ านทีต่ งั้ สติและประคองไวไดดเี พียง
ประการเดียวเปนสำคัญ ไมมอี ะไรตางกันเลย นอกจากทาง
ทีเ่ ขามาของเวทนา คือ จากภายใน กับ จากภายนอกเทานัน้ .
**ดวยเหตุนี้ งานสลัดปลอยวางเวทนาภายนอก หรือรแู ลว
ละเวทนาภายนอกใหเขามาสงบตัง้ มัน่ ในจิตของตน จึงเปน
เรือ่ งทีต่ อ งใชความคลองแคลวทีไ่ ดฝก ไวจากการปฏิบตั งิ าน
ขัน้ ที๑่ มาปฏิบตั ติ อ ไปนัน่ เอง ดังนัน้ การจำทางเดินของจิต
อยางแมนยำวาเคยทำจิตใหสงบเปนสมาธิมาแลวอยางไรใน
งานขัน้ ที๑่ ยอมจะชวยใหการปฏิบตั กิ า วหนาไปไดอยางดียงิ่ .
สติปฏฐานสี่

๒๐๓

โปรดสังเกตดู ทีม่ กั กลาวกันวาสมถะกับวิปส สนานัน้
เปนคนละอยางกัน ไมเกี่ยวของซึ่งกันและกัน
กลาวคือ สมถะ เปนอุบายปฏิบตั ใิ หจติ สงบ
และ วิปส สนา เปนอุบายปฏิบตั ใิ หเรืองปญญา
ดังเปนที่ไดยินไดฟงกันมาแลวนั้น ความจริงแลวตางกัน
โดยวิธีปฏิบัติเทานั้น แตตองทำงานรวมกันและพรอมกัน
ในขณะจิตเดียวกัน เพื่อทำใหจิตสงบตั้งมั่นเปนสมาธิ.
กลาวคือปลอยวางเวทนาออกไปจากจิตเปนวิปส สนา
แลวยกจิตเขาไปตัง้ ไวทฐี่ านทีต่ งั้ สติ และประคองไวใหสงบ
เปนสมถะ มิฉะนั้นแลว เวทนาจะปรุงแตงจิตแลวผลักดัน
ออกมา ทำใหตนื่ เตนบาง หนาซีดบาง ตาขวางบาง สุดแตวา
จะเปนเวทนาชนิดใด.
ลำดับการทำงานของจิตทัง้ ๒ ขัน้ ทีก่ ลาวมานี้ หากผู
ปฏิบัติสามารถจำทางเดินของจิตไดแมนยำ และฝกปฏิบัติ
บอยๆเนืองๆแลว จะกลายเปนอริยมรรค หรือ วิชชา ขึน้ ที่
จิตมากขึ้นตามลำดับ และทำใหอวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน
(คือ รผู ดิ -ทะยานอยากออกไป-ยึดถืออารมณไว ) ดับไปจาก
จิต จนหมดสิ้นในที่สุด.
เมือ่ อวิชชาดับ กรรมก็ยอ มขาด และเมือ่ กรรมขาด ก็
ยอมไมมวี บิ าก หมดภพชาติ คือไมเกิดอีกตอไป ซึง่ เราเรียก
วา "ตัดกรรม" กันนัน่ เอง.
สติปฏฐานสี่

๒๐๔

๓.พิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอกบาง
งานขัน้ นีเ้ ปนงานฝกปฏิบตั ขิ นั้ สุดทายทีร่ วมเอางานขัน้
ที่ ๑ และขัน้ ที่ ๒ มาปฏิบตั พิ รอมกันไป เปนงานปฏิบตั ขิ นั้ นำ
อริยมรรค หรือทีเ่ รียกวา มรรคจิต เอามาปราบความยึดมัน่ ถือมัน่
ในเวทนาทั้งหลายใหหมดไป กลาวคือ เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นจาก

อารมณทั้งภายในก็ดี ภายนอกก็ดี ก็รีบยกจิตเขาไปตั้งไวที่
ฐานที่ตั้งสติทันที และเพียรประคองไวไมใหจิตแลบหนี
ออกไปหาเวทนาใดๆไดอีก, ทุกครั้งตลอดชีวิต.
อารมณที่ผานไปแลว,เปนอดีต อารมณที่ยังมาไมถึง,
เปนอนาคตไมตองเก็บมาคิด เพราะไมสามารถทำอะไรให
ดีขนึ้ ไดอกี แลว ผปู ฏิบตั จิ ะตองเอาใจใสจดจออยกู บั อารมณ
เฉพาะหนา คือ สลัดปลอยวางออกไปเพียงประการเดียวเทา
นั้น ดวยการยกจิตเขาตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติอยางตอเนื่อง ซึ่ง
จะไมเปดโอกาสใหเวทนาชนิดใดเขาไปปรุงแตงใหเกิดสุข
(พอใจ)-ทุกข (ไมพอใจ) ขึน้ ทีจ่ ติ ไดเลย.
ดวยสภาวะทีเ่ กิดขึน้ เชนนี้ ถาจิตกระทบกับเวทนาครัง้
ตอไปอีก ก็เปนสักแตวากระทบเทานั้น เพราะจิตไมไดยึด
ถือเวทนาไวดังแตกอนอีกแลว ผูปฏิบัติจะเห็นไดชัดเจนวา
เวทนาไมใชเรา เราก็ไมใชเวทนา และเวทนาไมใชตัวตนของเรา
ตรงกับทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไวในอนัตตลักขณสูตรวา

“เวทนา อนัตตา เวทนาไมใชตวั ตน” ทีเดียว.
สติปฏฐานสี่

๒๐๕

จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
จิตตานุปส สนาสติปฏ ฐาน บรรพะนีห้ มายความวา
ใชสติตามรูตามเห็นเขาไปในอาการของจิตที่เกิดขึ้นเมื่อมี
อารมณเขามากระทบ.
ดังนัน้ จิตชนิดตางๆในบรรพะนี้ จึงเปนจิตสังขาร คือ
ถูกอารมณเขาปรุงแตงใหเสียคุณภาพเดิม ไปแลวทัง้ สิน้ อา
การของจิตทั้งหลาย เชน ราคะก็ดี โทสะก็ดี โมหะก็ดี จึง
ลวนแตอยูใตอำนาจพระไตรลักษณ ที่สามารถสลัดละวาง
ไดดวยอำนาจของสัมมาสมาธิในที่สุด.
อารมณทเี่ ขามากระทบนัน้ แบงเปน ๒ ชัน้ คือ
อารมณชั้นใน และ อารมณชั้นนอก
อารมณชั้นในนั้น ไดแก ความนึกคิดที่เกิดขึ้นภายในจิต
และอารมณชั้นนอกนั้น ก็ไดแก อารมณที่เขามาทางอายตนะ คือ ตา หู จมูก ลิน้ กายสัมผัส รวม ๕ ทางดวยกัน.
เมือ่ อารมณใดๆเขามากระทบจิตแลวยอมสงผลใหเกิด
ความรสู กึ ทุกข-สุข(เวทนา)ขึน้ เมือ่ ความรสู กึ ทุกข-สุขเกิด
ขึน้ ก็ยอ มสงผลใหเกิดจิตสังขาร คือ รัก, ชัง,เฉยๆ ซึง่ เปนกิ
เลส รวม ๑๖ ชนิดขึน้ ดวย แลวแตวา จะเปนอารมณชนิดใด
เขามากระทบ หรือ แลวแตวาจะเปนอารมณชนั้ ใน หรือ ชัน้
นอก.
สติปฏฐานสี่

๒๐๖

ลำดับการทำงานของผูปฏิบัติหมวดจิตตานุปสสนา
สติปฏ ฐาน มีอยู ๓ ขัน้ ดังนีค้ อื :
๑.พิจารณาจิตในจิตเปนภายในบาง
( คือ ความนึกคิดของตน )
๒.พิจารณาจิตในจิตเปนภายนอกบาง
( คือ อารมณทเี่ ขามาทางอายตนะ ๕ )
๓.พิจารณาจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกบาง
( คือ ทัง้ ความนึกคิดและอารมณทเี่ ขามาทางอายตนะ ๕ )
งานทัง้ ๓ ขัน้ นี้ ผปู ฏิบตั จิ ะตองฝกสติใหตงั้ ลงทีฐ่ านที่
ตัง้ สติใหมนั่ คง จนจิตควรแกการงานอยางตอเนือ่ งไมขาด
สาย เพือ่ ทีจ่ ะปลอยวาง ความรัก-ชัง ฟงุ ซาน หวัน่ ไหวออก
ไปจนหมดสิ้น จนกระทั่งชำนาญคลองแคลวทุกขณะจิต.
ถึงขั้นที่วาพอนอมยกจิตเขาไปตั้งที่ฐาน,เทานั้น จิตก็
รวมตัวสงบถึงขีดสุดไดทันที.
เมือ่ จิตสงบแลว อาการทัง้ หลายของจิต ก็ยอ มดับหาย
ขาดไปทันทีดวย.
เมื่ออาการของจิตดับหายขาดไปแลว ความประพฤติ
ทางกายกับวาจา ก็ยอ มไมวปิ ริต ไมเปนพิษเปนภัยแกสงั คม
และผูใกลชิด,เปนธรรมดา.
สติปฏฐานสี่

๒๐๗

๑. พิจารณาเห็นจิตในจิตเปนภายในบาง
กลาวโดยรวมแลว,การพิจารณาเห็นจิตในจิตเปนภาย
ใน คือ การเอางานสมาธิมาปราบความรสู กึ รัก-ชัง ฟงุ ซาน
กระสับกระสายที่เกิดจากอารมณในอดีตที่ไดผานพนไป
แล ว กลั บ มาปรุ ง แต ง จิ ต ขึ้ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพราะว า งจาก
อารมณใดๆเฉพาะหนา จึงทำใหเกิดความรัก-ชัง ฟุงซาน
กระสับกระสาย เพราะเขาไปยึดถืออารมณนั้นๆไว.
ผปู ฏิบตั จิ ะตองรีบพรากจิตออกจากความรัก-ชัง ฟงุ
ซาน กระสับกระสายในเรือ่ งทีน่ กึ คิดนี้ แลวยกจิตเขาไปตัง้
ไวทฐี่ านทีต่ งั้ สติโดยเร็ว พรอมกับประคองไวดว ยอุบายอัน
แยบคาย เพื่อไมใหจิตแลบหนีไปหาอารมณใดๆไดอีก จน
จิตเปนสมาธิในที่สุด.
หรืออีกนัยหนึง่ ก็คอื
รีบยกจิตเขาไปตัง้ ไวทฐี่ านทีต่ งั้ สติทนั ที ทีเ่ กิดความ
รัก-ชัง ฟุงซาน กระสับกระสายขึ้น, ความรัก-ชัง ฟุงซาน
กระสับกระสาย ก็ยอมดับหายไปทันที.
การจำทางเขา-ออกสมาธิไดแมนยำ จึงเปนงานทีจ่ ะ
ชวยสลัดอาการตางๆ ของจิตไดอยางถูกจุดที่สุด.
สติปฏฐานสี่

๒๐๘

๒. พิจารณาเห็นจิตในจิตเปนภายนอกบาง
กลาวโดยทัว่ ไปแลว การพิจารณาเห็นจิตในจิตเปน
ภายนอกบางนี้ เปนงานที่เกิดจากการนำเอาความคลอง
แคลวของการฝกทำสมาธิ มาใชตัดความรัก-ชัง ฟุงซาน
กระสับกระสายจากอารมณทเี่ ขามาทาง ตา หู จมูก ลิน้ กาย
สัมผัสใหหมดไป ดวยการเพิกอารมณ แลวยกจิตเขาไปตั้ง
ไวที่ฐานที่ตั้งสติทันทีที่เกิดความรัก-ชัง ฟุงซาน กระสับ
กระสายขึ้น,โดยมิชักชา.
งานขัน้ นี้ จึงเปนเรือ่ งของการใชความคลองแคลว
ทางจิต ทีจ่ ะชวยใหมสี มาธิ ทำใหการปฏิบตั กิ า วหนาไปได
ดียงิ่ ถาไมไดผา นงานฝกปฏิบตั สิ มาธิใหชำนาญคลองแคลว
มากอนแลว ยอมทำงานขั้นที่ ๒ นี้ไมสำเร็จ แลวยอมผลัก
ดันกิเลสทั้งหลายใหปรากฏออกมาไดอยางแนนอน คือ วิ
ปสสนาลมเหลว.
แตถา จำทางเขาสมาธิไดดี คลองแคลวแลว ความรัก
ชัง กระสับกระสาย ยอมดับสูญไปได และถาสามารถประ
คองสติใหตงั้ อยอู ยางตอเนือ่ งไมขาดสายแลว ก็จะกลายเปน
อริยมรรค ทำหนาทีส่ ลัดความรัก-ชัง ฟงุ ซาน และกิเลสทัง้
หลายออกไป จนเกิดวิชชาขึน้ แทนทีท่ จี่ ติ มากขึน้ ตามลำดับ
ดวย.
สติปฏฐานสี่

๒๐๙

๓. พิจารณาจิตในจิตทัง้ ภายในและภายนอกบาง
งานขัน้ นี้ เปนงานขัน้ สุดทาย ทีร่ วมเอางานขัน้ ที่ ๑ กับ
ขัน้ ที่ ๒ เขาปฏิบตั พิ รอมกัน เปนงานขัน้ อริยมรรค (ซึง่ คัมภีร
พระอภิธรรม เรียกวา มรรคจิต) เอามาปราบความยึดมัน
่ ถือมัน่
ในรัก-ชังอารมณ ใหหมดไป.
กลาวใหชดั ก็คอื เมือ่ กิเลสอยางใดเกิดขึน้ ทีจ่ ติ ไมวา จะ
มาจากอารมณภายนอกก็ดี ภายในก็ดี ก็รีบยกจิตเขาไปตั้ง
ไวที่ฐานที่ตั้งสติ และเพียรประคองไวไมใหแลบออกไป
ปรุงแตงเปนกิเลสอยางอืน่ ตอไปอีกได ทุกครัง้ ตลอดชีวติ .
จิตสังขารทีผ่ า นไปแลว,เปนอดีต จิตสังขารทีย่ งั มาไม
ถึง, เปนอนาคต อยาเก็บเอามาคิด เพราะไมสามารถทำอะ
ไรใหดขี นึ้ ไดแลว ผปู ฏิบตั จิ ะตองสนใจกับจิตสังขารเฉพาะ
หนา คือ สลัดปลอยวางออกไปเพียงประการเดียวเทานั้น
เมื่อจิตสังขารเฉพาะหนาดับไป ก็ยอมเห็นชัดเจนวา
จิตสังขารชนิดนัน้ ไมใชเรา
เราไมใชจติ สังขารชนิดนัน้
จิตสังขารทัง้ หลายไมใชตวั ตนของเรา อยางไมมขี อ
สงสัยอะไรเลย ดวยเห็นชัดเจนวา
จิตสังขารเกิดขึน้ เพราะมีอารมณมากระทบ
ถายังไมมอี ารมณมากระทบ จิตก็รอู ยชู ดั วาจิตสังขาร
ก็ยังไมเกิดขึ้น คือ จิตรูวาตัวเองวางจากสิ่งใดๆ.
สติปฏฐานสี่
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ในจิตตานุปส สนาสติปฏ ฐาน ซึง่ มีอยู ๑๖ ขอนัน้ ผปู ฏิ
บัตยิ อ มรอู ยทู กุ ขณะ ไมวา จะมีราคะ โทสะ หรือโมหะ เกิด
ขึน้ ทีจ่ ติ , และรอู ยทู กุ ขณะไมวา ราคะ โทสะ หรือโมหะหาย
ไปจากจิต, เมือ่ จิตหดหู ฟงุ ซาน เปนฌาน มีจติ อืน่ ยิง่ กวา
ไมมจี ติ อืน่ ยิง่ กวาก็ร,ู เมือ่ จิตตัง้ มัน่ จิตหลุดพน หรือยังไม
หลุดพนก็รู.
ผูปฏิบัติยอมแยกออกไดเองวา อาการดิ้นรน ฟุงซาน
หดหู กระสับกระสาย หวั่นไหว ตางๆเหลานี้ ไมใชสภาพ
เดิมของตน ดังพุทธพจนในอนัตตลักขณสูตรที่มีมาวา:
“เนตํ มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ แปลวา
สิง่ นัน้ ไม ใชเรา เราไมใชสงิ่ นัน้ สิง่ นัน้ ไมใชตวั ตนของเรา”.
ดังนัน้ จึงไดนำจิตเขาสฐู านทีต่ งั้ สติ จนสงบเปนสมาธิ
ตอไป และเปนจิตหลุดพนในที่สุด เมื่อจิตหลุดพนแลว
ความเสียดแทง ความกระวนกระวาย ที่ทำใหเปนทุกขทั้ง
หลาย ยอมดับไปจากจิตอยางสิ้นเชิง ดุจลูกคลื่นซึ่งเปนอา
การของน้ำ ไดดบั หายไปจากผิวน้ำอยางสิน้ เชิง คงเหลืออยู
แตผิวน้ำ ที่สงบราบคาบเปนเสนระดับ ฉนั้น.
ถาผูปฏิบัติรักษาจิตใหตั้งอยูที่ฐานที่ตั้งสติอยางถาวร
ตอเนื่องไมขาดสายไดแลว ก็เปนอันจบการปฏิบัติมรรค
มีองค ๘ ในพระพุทธศาสนาเพียงเทานี้.
สติปฏฐานสี่
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ตัวรูของพระอริยะและสามัญชน
ผทู ไี่ ดศกึ ษามาถึง จิตตานุปส สนาสติปฏ ฐานบรรพะ
นีแ้ ละไดลงมือปฏิบตั จิ ริง ดวยความสังเกตดู “ตัวร”ู ทีม่ อี ยู
แลว จะพบวา “ตัวร”ู ของตน ทรงความรอู ยตู ลอดเวลา ไม
วาราคะ หรือ โทสะ หรือ โมหะ จะเกิดขึน้ ทีจ่ ติ แลวดับไป
จากจิตกี่ครั้งกี่หนก็ตาม.
ซึง่ แสดงชัดเจนทีส่ ดุ วา
สิง่ ทีเ่ กิดดับทัง้ หมด คือ กิเลสหรืออาการทีจ่ ติ แสดง
ออกเนื่องดวยอารมณ
สวน“ตัวรซู งึ่ ถูกคุมดวยสติ”นั้น ไมไดดบั หายไป
ไหนเลย.
ตัวรซู งึ่ ถูกคุมดวยสติ ทำใหผปู ฏิบตั ริ จู กั อารมณทงั้
หลายที่เขามากระทบ, ถูกตองตามความเปนจริง ทำใหไม
ปรุงแตงเปนกิเลส เรียกวา เกิดวิชชาขึน้ ทีจ่ ติ แลว นับวาเปน
จิตของพระอริยะ คือ รูถูก.
สวนตัวรขู องสามัญชนนัน้ ขาดสติคมุ ครอง,จึงรผู ดิ ,
เปนอวิชชา คือ ไมรจู กั อารมณตามความเปนจริง หรือ รจู กั
อารมณอยางผิดๆ แลวยึดถืออารมณนั้นๆไว.

สติปฏฐานสี่
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ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน
ธัมมานุปส สนาสติปฏ ฐาน เปนบรรพะทีผ่ ปู ฏิบตั ติ อ ง
ทำสติตามรูตามเห็นเขาไปในสังขารธรรม หรืออารมณทั้ง
หลาย มีรวม ๕ บรรพะ ซึง่ ไดแก:
๑.นิวรณ บรรพะที่วาดวยอาการกระเพื่อมไหวของจิต ๕
ชนิด หลังจากที่มีอารมณเขามากระทบ.
๒.ขันธ ๕ บรรพะทีว่ า ดวยอาการของจิต ๕ ประการ หรือ
๕ กอง หลังจากที่มีอารมณมากระทบ.
๓.อายตนะ ภายใน และ ภายนอก อยางละ ๖ ชองทาง เมือ่ มี
อารมณมากระทบ.
๔.โพชฌงค ๗ องคแหงปญญาเครือ่ งตรัสร.ู
๕.อริยสัจ ๔ ความจริงของพระอริยเจารวม ๔ ประการ.

๑. นิวรณบรรพะ ๕
เมื่อมีอารมณเขามากระทบจิต ยอมทำใหจิตแสดงปฏิกิริยา
ตอบเปนอาการตางๆออกมาตามชนิดของอารมณ ดังนี้คือ
กามฉันทะนิวรณ จิตแสดงอาการรักใครพอใจในกามกระเพือ่ มไหวออกมา
พยาปาทะนิวรณ จิตแสดงอาการชิงชังไมชอบใจกระเพือ่ มไหวออกมา
ถีนมิทธะนิวรณ จิตแสดงอาการงวงเหงาหดหกู ระเพือ่ มไหวออกมา
อุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ จิตแสดงอาการฟงุ ซานกระเพือ่ มไหวออกมา
วิจกิ จิ ฉานิวรณ จิตแสดงอาการลังเลสงสัย เขาสฐู านทีต่ งั้ สติไมได
ถาทำใหจิตสงบได ผูปฏิบัติยอมพนจากทุกขในพระพุทธศาสนา.
สติปฏฐานสี่
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๒. ขันธะบรรพะ ๕
เมือ่ สิง่ ทีเ่ ปนอารมณเขามากระทบจิตแลว ก็เกิดสังขาร
ธรรม ขึน้ ๕ กอง ดังนีค้ อื :
รูป
ไดแก
เวทนา ไดแก
สัญญา ไดแก
สังขาร ไดแก
วิญญาณ ไดแก

อารมณทงั้ หลาย.
ความรสู กึ พอใจ ไมพอใจ เฉยๆ
ความจำอารมณนนั้ ๆได.
ความคิดทีจ่ ะตอบโตตอ อารมณนนั้ ๆ.
ความรับรอู ารมณจากชองทางทีร่ บั เขามา.

ทำใหจิตหวั่นไหวเปนทุกขตามไปดวยทุกอารมณ ถา
จิตเขาไปยึดถือขันธ ๕ ไวมาก จิตก็เปนทุกขมาก ถาจิตเขา
ไปยึดถือขันธ ๕ ไวนอ ย จิตก็เปนทุกขนอ ย ถาจิตไมเขาไป
ยึดถือขันธ ๕ เลย จิตก็พนทุกขในพระพุทธศาสนา.
๓. อายตนะทั้งภายในและภายนอก อยางละ ๖ ชองทาง
คือ ชองทางทีร่ บั อารมณเขามาสจู ติ ทีเ่ ปนเหตุใหเกิด
ความเรารอน-กระสับกระสาย-วุนวายขึ้นที่จิต ไดแก
ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ซึง่ คกู บั
รูป เสียง กลิน่ รส ความสัมผัสทางกาย ธัมมารมณ โดยลำดับ.

ถาผูปฏิบัติยกจิตเขาไปตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติทันที ที่อา
รมณเขามากระทบชองทางรับอารมณไมปลอยใหเกิดอาการ
เรารอน-กระสับกระสาย-วุนวายขึ้นที่จิตเสียกอนแลว ยอม
ไดชื่อวาเปนผูมีสติและเปนผูพนทุกขในพระพุทธศาสนา.
สติปฏฐานสี่

๒๑๔

๔. โพชฌงคบรรพะ
(องคแหงปญญาเครื่องตรัสรู ๗ ประการ)
เปนบรรพะที่จัดอยูในหมวด ธัมมานุปสสนาสติปฏ
ฐาน ที่วาดวยองคธรรม คือ ปญญาที่ทำใหตรัสรู พนจาก
การครอบงำของอารมณ อ ย า งสิ้ น เชิ ง ในที่ สุ ด ซึ่ ง มี อ งค
ธรรมสำคัญอยู ๗ ประการ ดังนีค้ อื :
๑.สติ ความระลึกถึงฐานทีต่ งั้ สติไดอยางแมนยำคลองแคลว
เมื่อมีอารมณมากระทบ.
๒.ธัมมวิจยะ เลือกเฟนวาสิง่ ใดมีแกนสาร สงบเยือกเย็น และ
ปลอยวางสิง่ ทีท่ ำใหไมสงบ เรารอน ไมมแี กนสาร โดยแบง
ออกเปน ๒ ฝาย.
๓.วิรยิ ะ
เพียรละความกระสับกระสายที่ยังไมเกิด, ไมใหเกิด.
เพียรละความกระสับกระสายที่เกิดขึ้นแลว, ใหหมดไป.
เพียรทำความสงบเยือกเย็นที่ยังไมเกิด, ใหเกิดขึ้น.
เพียรทำความสงบเยือกเย็นที่เกิดขึ้นแลว, ใหเจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้น.
๔.ปติ เมือ่ ทำดังกลาวสำเร็จ ความอิม่ ใจยอมเกิดขึน้ ตามมา.
๕.ปสสัทธิ เมื่อเกิดความอิ่มใจ กายยอมสงบ จิตก็สงบตาม
ดวย.
สติปฏฐานสี่
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๖.สมาธิ จิตก็ยอมตั้งมั่นเปนสมาธิโดยลำดับจนถึงขีดสุด.
๗.อุเบกขา จิตผูปฏิบัติยอมเปนอุเบกขาญาณ วางเฉยตอ
อารมณทั้งปวงได.

๕. อริยสัจบรรพะ
( วาดวยความจริงของพระอริยเจา ๔ ประการ )
ในเชิงของการปฏิบตั แิ ลว ผปู ฏิบตั จิ ะตองศึกษาใหรจู กั และ
รูกิจที่จะตองดำเนินตอสัจจะแตละอยาง เพื่อไมใหสับสน
ทุกข
สมุทยั
นิโรธ
มรรค

ตองกำหนดรู
ตองละ
ตองทำใหแจง
ตองเจริญใหเกิดขึน้

๑. ทุกขอริยสัจ ใหกำหนดรู ดังตอไปนี้

ความเกิด ความแก ความตาย ความโศกเศรา ร่ำไหรำพัน
ทุกขเพราะไมสบายกาย
โทมนัส ความคับแคนใจ
........เปนทุกข.
ความประสบกับสิง่ ไมเปนทีร่ กั
.........เปนทุกข.
ความพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั
........เปนทุกข.
.........เปนทุกข.
ปรารถนาสิง่ ใดแลวไมไดสงิ่ นัน้
ทั้งหมดนี้ รวมกลาวไดวา การยึดถือขันธ ๕ เปนทุกข.
สติปฏฐานสี่
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๒. สมุทยั เหตุใหเกิดทุกข ใหละความยึดถือ ดังตอไปนี้

กามตัณหา คือ ความอยากไดพอใจในอารมณเปนที่
นาพอใจ.
ภวตัณหา คือ ความอยากไดพอใจอารมณที่เปนรูป
ปราศจากกาม.
วิภวตัณหา คือ ความอยากไดพอใจอารมณอันวิเศษ
ยิ่งที่ปราศจากกาม.
ตัณหานัน้ เมือ่ จะเกิดขึน้ หรือตัง้ อยู
ก็ตงั้ อยทู ี่ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ
หรือที่ รูป เสียง กลิน่ รส ความสัมผัส ธัมมารมณ
หรือที่ วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖ เวทนา ๖ สัญญา ๖
สัญเจตนา ๖ ตัณหา ๖ วิตก ๖ และวิจาร ๖
ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกวา รูปอันเปนที่รักที่ชอบใจในโลก
(โลเก ปยรูปํ สาตรูป)ํ .
๓. นิโรธ ( ธรรมเปนทีด่ บั ทุกข ) ใหทำใหแจง คือ

ความสำรอก ความดับไมเหลือ ความสละ ความสงคืน
ความปลอยวาง ความไมอาลัยในตัณหานั้น
ตามทีไ่ ดกลาวมาในขอ ๒ นิโรธกับตัณหา เปนคปู รับ
ซึง่ กันและกัน ดังนัน้ เมือ่ จะละหรือเมือ่ จะดับตัณหา ก็ยอ ม
ละหรือดับไดที่รูปอันเปนที่รักที่ชอบใจ ตามที่ไดกลาวมา
แลวนั้น.
สติปฏฐานสี่

๒๑๗

๔.ขอปฏิบตั ใิ หถงึ ความดับทุกข ใหทำใหเจริญ-ใหมขี นึ้ ไดแก
มรรคมีองค ๘ กลาวคือ:

สัมมาทิฐิ มีความเห็นวา
ทุกข ใหกำหนดรู ไมตอ งดัดแปลงแกไขอะไร
สมุทยั ใหละวางเสีย
นิโรธ ใหทำใหแจง
มรรค ใหเจริญใหมขี นึ้ .
สัมมาสังกัปปะ
ดำริออกจากกาม
ดำริไมพยาบาท
ดำริไมเบียดเบียน.
สัมมาวาจา
ไมพดู เท็จ
ไมพดู คำหยาบ
ไมพดู สอเสียด
ไมพดู เพอเจอ.
สัมมากัมมันตะ
ไมฆา สัตว ไมลกั ทรัพย ไมลว งละเมิดในกาม.
สัมมาอาชีวะ ละความเลีย้ งชีวติ ผิด
สำเร็จความเปนอยดู ว ยการเลีย้ งชีพชอบ.
สติปฏฐานสี่

๒๑๘

สัมมาวายามะ
ยอมยังความพอใจใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ยอมปรารภ
ความเพียร ยอมประคองตัง้ จิตไวเพือ่ ทีจ่ ะ:
-ละบาปที่ยังไมเกิดขึ้น-ไมใหเกิด,
-ละบาปที่เกิดขึ้นแลว,
-ยังกุศลที่ยังไมเกิด-ใหเกิดขึ้น,
-ยังกุศลที่เกิดขึ้นแลว-ใหเจริญงอกงาม.
สัมมาสติ
ตั้งสติไว ณ ที่ฐานกาย เวทนา จิต หรือธรรมอยางเนืองๆ
เพื่อใหตอเนื่อง-ไมขาดสาย ในที่สุด.
สัมมาสมาธิ เจริญฌาน ๔.

ธรรมทั้งหลายไมใชเรา
ในหมวดธัมมานุปสสนาสติปฏฐานนี้ พระสัมมาสัม
พุทธเจา ไดทรงชี้ใหเห็นวา สิ่งที่สงบเยือกเย็น เปนสิ่งที่มี
อยเู ดิมอยางมัน่ คงเปนแกนสาร ควรเจริญรักษาไวใหมนั่ คง
ตอเนื่อง.
และสิ่งที่ทำใหเกิดความเรารอน กระสับกระสายทั้ง
หลายทั้งภายในและภายนอกนั้นไมใชเรา เกิดขึ้นในภาย
หลัง และไมมแี กนสาร ตองมีความเสือ่ มสิน้ ไปเปนธรรมดา
ดังนั้น จึงตองพยายามละสิ่งที่ไมใชเราออกไปจากจิตใจให
หมดสิ้นตามลำดับ.
สติปฏฐานสี่

๒๑๙

การทำงานทางจิตในหมวดธัมมานุปส สนาสติปฏ ฐาน
๓ ขัน้ ดังนี:้
๑. พิจารณาธรรมในธรรมเปนภายในบาง.
๒. พิจารณาธรรมในธรรมเปนภายนอกบาง.
๓. พิจารณาธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอกบาง.
งานทัง้ ๓ ขัน้ นี้ ผปู ฏิบตั จิ ะฝกไดสำเร็จมัน่ คงเพียงใด
ยอมแลวแตทำพลังสติทจี่ ะเขาไปตัง้ ณ ฐานทีต่ งั้ สติไดอยาง
คลองแคลวเปนสำคัญ.
ฐานทีต่ งั้ สตินี้ เปนสิง่ ทีจ่ ำเปนและสำคัญอยางยิง่ ยวด
ที่ผูปฏิบัติจะตองอุปโลกนขึ้น และจำไวในใจใหแมนเพียง
๑ แหง โดยฝกใหพรอมที่จะยกจิตเขาไปตั้งไวไดอยางชำ
นาญคลองแคลวทุกขณะที่มีอารมณเขามากระทบ.
หมายความวา เมือ่ มีอารมณทที่ ำใหเกิดความกระสับ
กระสายเรารอนขึ้น ก็ใหนำจิตเขาไปตั้งไวที่ฐานที่ไดอุป
โลกนไวอยางรวดเร็วที่สุด และประคองไวมิใหแลบหนี
ออกไปหาอารมณใดๆไดอีก จิตก็จะรวมเปนสมาธิสงบ
เยือกเย็นขึ้นแทนที่ ถาสามารถประคองไวได จิตก็ยอม
ทำงานเปนอันเดียวกับสติ สติปฏฐานก็ยอมเกิดตามมาดวย
เปนธรรมดา และเมือ่ สติปฏ ฐานเกิดขึน้ อยางตอเนือ่ ง ก็นบั
วาเปนมหาสติปฏฐานแลว.
สติปฏฐานสี่

๒๒๐

๑. พิจารณาธรรมในธรรมเปนภายในบาง
กลาวโดยรวมแลว การพิจารณาธรรมในธรรมเปน
ภายใน ก็คอื การปราบความกระสับกระสายเรารอน เมือ่ มี
เรื่องราวที่เปนอดีตสัญญามานึกคิดขึ้นในใจอีกครั้งหนึ่ง
เฉพาะหนา.
ผูปฏิบัติจะตองรีบยกจิต ออกจากความกระสับกระ
สายเรารอนของความนึกคิดนี้ ใหเขาไปตัง้ ไวทฐี่ านทีต่ งั้ สติ
โดยเร็ว พรอมกับประคองไวดว ยอุบายอันแยบคาย ทีจ่ ะไม
ใหแลบหนีออกไปอยูที่อารมณอื่นไดอีก จิตก็ยอมเขาสู
สภาพสงบรมเย็นจนเปนสมาธิได สติสัมโพชฌงคก็ยอม
เกิดตามมาดวย.
โปรดสังเกตวา เมื่อสติสัมโพชฌงคเกิดขึ้นไดแลว ก็
ยอมเปนอัญญะมัญญะปจจัย นำธัมมวิจยะ, วิริยะ, ปติ,
ปสสัทธิ, สมาธิ และอุเบกขา ใหเปนสัมโพชฌงคดว ย ทำ
ใหไดตรัสรูในที่สุด.

๒. พิจารณาธรรมในธรรมเปนภายนอกบาง
งานขัน้ นี้ เปนงานสัมโพชฌงค ขัน้ ปลอยวางความกระ
สับกระสายของจิตที่เกิดจากอารมณที่ผานเขามาทางตา หู
จมูก ลิน้ และ กายสัมผัส รวม ๕ ทาง.
การปลอยวางความกระสับกระสายทางจิตไดดเี พียงใด
นัน้ ยอมแลวแตกำลังของสติสมั โพชฌงคทไี่ ดฝก มาจาก
สติปฏฐานสี่

๒๒๑

งานขัน้ ที่ ๑ แลวเทานัน้ หมายความวาผปู ฏิบตั จิ ะตองจำทาง
เดินของจิต จากการทีเ่ คยปลอยวางความกระสับกระสาย เรา
รอนในงานขั้นที่ ๑ ไดสำเร็จ, อยางแมนยำที่สุด.

๓.พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ ภายในและภายนอกบาง
งานขัน้ นี้ เปนงานใชปญ
 ญาปลอยวางอารมณทงั้ หลาย
หลังจากทีไ่ ดฝก ปลอยวางในขัน้ ที่ ๑ และขัน้ ที่ ๒ มาอยาง
คลองแคลวแลว.
กลาวคือ เปนงานรวมทัง้ ขัน้ ที่ ๑ และ ขัน้ ที่ ๒ มาปฏิ
บัติพรอมกัน.
โดยทำจิตใหกำหนดรู แลวละเรื่องที่รูทุกเรื่อง และ
ควบคุมสติใหตั้งมั่นอยู ณ ฐานที่ตั้งสติอยางฉับพลัน,ตอ
เนื่องไมขาดสาย จัดเปนอริยมรรคที่ผูปฏิบัติจะตองพยา
ยามแกไขตกแตงจิตของตน ใหปลอยวางอารมณใหไดเด็ด
ขาดตลอดชีวติ โดยไมเผลอปลอยใหจติ แลบหนีออกไปจาก
ฐานที่ตั้งสติ (ซึ่งเปนสติสัมโพชฌงคอยู) ก็จะทำใหบรรลุ
มรรคจิตที่สูงกวาตอไปได.
เมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นแลว อริยผลคือความสงบตั้งมั่น
แหงจิต ก็ยอ มเกิดขึน้ ทันที อารมณทงั้ หลายก็อยใู นสภาพที่
สักแตวากระทบเทานั้น และไมเรียกวาเปนอารมณอีกตอ
ไป เพราะจิตไมไดยึดถือไวดังแตกอนเสียแลว.
สติปฏฐานสี่

๒๒๒

ฐานที่ตั้งสติ
ตามทีไ่ ดกลาวมาแลวในเบือ้ งตน,การปฏิบตั สิ ติปฏ ฐาน
๔ คือ การสรางสติของผูปฏิบัติใหตั้งอยูอยางมั่นคงในเมื่อ
มีอารมณมากระทบจิต โดยการยกจิตใหเขาไปตัง้ อยู ณ ฐาน
๔ แหง แหงใดแหงหนึง่ บอยๆเนืองๆ คือ ทีฐ่ านกาย เวทนา
จิต หรือธรรม ซึ่งทำใหสามารถตัดอารมณและอาการของ
จิตที่เนื่องดวยอารมณได.
ในทางปฏิบตั ิ การยกจิตเขาไปไวทฐี่ านทีต่ งั้ สตินี้ ก็คอื
การเปลีย่ นความสนใจจากอารมณทกี่ ำลังเขามากระทบเฉพาะ
หนา ใหเขาไประลึกรชู ดั อยทู ฐี่ านทีต่ งั้ สติแทนเสีย ถายกจิต
เขาไปตัง้ ทีฐ่ านทีต่ งั้ สติและประคองไวดว ยอุบายอันแยบคาย
ไดสำเร็จ สัมมาสติ สัมมาวายามะ สัมมาสมาธิ ยอมเกิดขึน้
และทำใหความยินดียนิ รายกระสับกระสายดับไป แตถา ยก
จิตเขาไปตั้งไวแลว ไมมีความเพียรประคองใหตั้งอยูที่ฐาน
ดังกลาวตอเนื่องตอไป ( คือปลอยใหแลบหนีออกไปอยูที่
อารมณใดๆเสีย ) สัมมาสติยอมดับ ซึ่งจะทำใหความยินดี
ยินรายกระสับกระสายเกิดขึ้นที่จิตไดเปนธรรมดา.
ดังนัน้ ฐานทีต่ งั้ สติ จึงเปนองคธรรมสำคัญทีผ่ ปู ฏิบตั ิ
จะตองอุปโลกนขึ้นไวในใจกอน เพื่อใชเปนฐานรองรับจิต
ที่แยกตัวออกจากอารมณทั้งหลาย กอนลงมือปฏิบัติธรรม
ไมวา หมวดกาย เวทนา จิต หรือ ธรรม หมวดใดหมวดหนึง่
ในสติปฏฐาน ๔ ก็ตาม.
ฐานที่ตั้งสติ

๒๒๓

ผปู ฏิบตั จิ ะตองอุปโลกนฐานทีต่ งั้ สติใหอยใู นตำแหนง
ที่สามารถยกจิตเขาไปไดโดยสะดวกแลวจดจำไวในใจให
แมนยำ,พรอมทีจ่ ะยกจิตเขาไปตัง้ ไดอยางมัน่ คงและแข็งแรง
ทุกขณะ เพื่อที่จะใชเปนฐานที่ต้ังสติไดตลอดชีวิตอีกดวย.
เมือ่ อุปโลกนฐานทีต่ งั้ สติขนึ้ แลว,ผปู ฏิบตั กิ ย็ อ มมีหลัก
ในใจวา ถามีอารมณใดๆเขามากระทบ ก็ใหรบี ยกจิตเขาไป
ตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติทันที กอนที่จะปรุงแตงใหเกิดความยิน
ดียนิ รายขึน้ มา ( คือ รเู รือ่ งแลวรีบละทิง้ เรือ่ งทีร่ เู สียได. )
ผูปฏิบัติจะตองฝกยกจิตเขาไปตั้งที่ฐานที่ตั้งสติ อยาง
คลองแคลว พรอมกับเพียรประคองไวดว ยอุบายอันแยบคาย
ทุกครัง้ ทีม่ อี ารมณเขามากระทบ(โดยเฉพาะอยางยิง่ ในขณะ
ที่อารมณเริ่มกระทบ) สภาพเชนนี้เรียกวา สติปฏฐานเกิด
ขึ้นแลว ความยินดียินรายกระสับกระสายก็ยอมไมปรากฏ
ถาตั้งเจตนาประคองสติใหตั้งอยูอยางตอเนื่องได ก็เรียกวา
เปนผูมีสติตื่นอยูเปนนิตย (ชาคโร) ซึ่งเปนเปาหมายของ
การปฏิบัติสติปฏฐาน ๔.
เมือ่ มีสติตนื่ อยเู ปนนิตยแลว ผปู ฏิบตั สิ ติปฏ ฐาน ๔ จึง
ไมมีทางที่จะกลายเปนคนบาไปไดเลย นอกจากจะทิ้งฐาน
ทีต่ งั้ สติออกไปอยกู บั อารมณ เชน อยากดูหวยวาออกอะไร
หรืออยากมีฤทธิ์ เปนตน ซึง่ ทำใหเกิดความยินดียนิ รายเกิด
กิเลสตัณหาขึ้น แลวกลายเปนบาไปเทานั้น.
ฐานที่ตั้งสติ

๒๒๔

ฐานที่ตั้งสติของโบราณาจารย
เนือ่ งจากสติปฏ ฐานสูตรไดกำหนดฐานทีต่ งั้ สติไวกวาง
ๆ ๔ แหง คือ ทีฐ่ านกาย เวทนา จิต และธรรมเทานัน้ ดังนัน้
ในดานปฏิบัติจริงนั้น โบราณาจารยตางๆหลายทานจึงได
กำหนดฐานที่ตั้งสติขึ้น(เพื่อยกจิตเขาไปตั้งไวเมื่อมีอารมณ
เขามากระทบ) ตามความเชื่อของทานวาดีที่สุด สำหรับทำ
ใหจติ สงบตัง้ มัน่ ดังตอไปนีค้ อื
๑. ฐานทีใ่ ตสะดือ ๒ นิว้
๒. ฐานทีเ่ หนือสะดือ ๓ นิว้
๓. ฐานทีก่ อ นเนือ้ หัวใจ
๔. ฐานทีส่ ดุ ของลำคอ
๕. ฐานทีท่ า ยทอย
๖. ฐานบนกระหมอม
๗. ฐานระหวางคิว้ ทัง้ สอง
๘. ฐานระหวางนัยนตาทัง้ ๒ ขาง
๙. ฐานทีป่ ลายจมูก
๑๐.ฐานในโพรงจมูก
จากรายละเอียดของฐานทีต่ งั้ สติซงึ่ โบราณาจารยไดใช
ปฏิบัติ แตกตางกันไปเหลานี้ ผูที่ศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมควร
จะไดพจิ ารณา แลวเลือกฐานดังกลาวใหเหมาะและสะดวก
เพื่อใชเปนนิมิตหมายทางใจเพียง ๑ ฐานเทานั้น.
ฐานที่ตั้งสติ

๒๒๕

วิธีอุปโลกนฐานที่ตั้งสติ
สำหรับการปฏิบตั อิ านาปานสติ(พิจารณาลมหายใจเขาออก)
ผูที่เริ่มปฏิบัติใหมๆควรอุปโลกนฐานที่ตั้งสติขึ้น ที่จุดลม
หายใจกระทบตรงบริเวณชองจมูก เพียงจุดเล็กๆจุดเดียวให
แนนอน คงที่ ที่ผูปฏิบัติจะสามารถดูไดอยางชัดเจนตลอด
เวลาทุกขณะที่ลมหายใจเคลื่อนผานเขาออกที่จุดนี้เทานั้น.
เมือ่ เลือกฐานทีต่ งั้ สติไดเปนทีพ่ อใจแลว ก็ใหจำและรัก
ษาไวในใจใหมนั่ คง,อยาพยายามเคลือ่ นยายหรือเปลีย่ นฐาน
นีบ้ อ ยๆ หรือปลอยใหเคลือ่ นเขาออกตามลมหายใจไปดวย
เปนอันขาด เพราะจะทำใหจติ เคลือ่ นไหวและไมเปนสมาธิ
ไปในทีส่ ดุ การเปลีย่ นฐานทีต่ งั้ สติบอ ยๆจะทำใหเกิดความ
ลังเลใจในการยกจิตเขาไปตั้งไว และกั้นจิตไมใหทำงาน
คลองแคลวเสียเองก็ได.
ผปู ฏิบตั ิ ตองหมัน่ ฝกยกจิตเขาไปตัง้ ทีฐ่ านทีต่ งั้ สติทอี่ ปุ
โลกนขึ้น และเพียรประคองไวอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหจิต
แลบหนีออกไปหาอารมณใดๆไดอีก โดยจะตองฝกปฏิบัติ
บอยๆเนืองๆจนชำนาญในที่สุด.
จิตทีไ่ ดยกเขาไปตัง้ ไวทฐี่ านทีต่ งั้ สติ และประคองไวได
สำเร็จ จะทำหนาทีเ่ ปน “สัมมาสติ” ในมรรคมีองค ๘ เรียก
วา “สติเกิดขึน้ ” แตถา จิตแลบหนีออกไปเพราะประคองไว
ไมได ก็เรียกวา “สติดับไป”.
ฐานที่ตั้งสติ

๒๒๖

ดังนัน้ การเกิดขึน้ ของสติกด็ ี การดับไปของสติกด็ ี จิต
ยังเคลือ่ นไหวเขาไปสฐู านทีต่ งั้ สติ และเคลือ่ นไหวแลบหนี
ออกไปจากฐานทีต่ งั้ สติ ตามลำดับ ดังนัน้ สติจงึ จัดวาเปนสัง
ขารธรรมอยูในระยะแรกๆ แตถาฝกปฏิบัติจนชำนาญและ
รักษาไวที่ฐานที่ตั้งสติอยางมั่นคงตอเนื่องทุกขณะแลว ก็
ยอมบรรลุอรหัตตผลในที่สุด ความยินดียินรายยอมไมเกิด
ขึ้นในจิตของพระอรหันตเลย จิตไมเคลื่อนไหวอีกตอไป.
เปนทีน่ า สังเกตวา ถึงแมสติจะเปนสังขารธรรมก็ตาม
แตกจ็ ดั วาเปนมรรคทีส่ ำคัญในมรรคมีองค ๘ ซึง่ พระสัมมา
สัมพุทธเจาไดทรงกำหนดใหผูปฏิบัติ “ทำใหเกิดขึ้น” (ภา
เวตัพพะ) “ไมใชเกิดขึน้ เอง” เพือ่ ไปสคู วามดับทุกข ดังนัน้
ผปู ฏิบตั จิ ะตองฝกฝนบังคับใหมใี หเปนใหเกิดขึน้ ใหได จะ
ถือเสียวาสติเปนสังขารธรรม แลวบังคับบัญชาไมไดเลยนัน้
ยอมไมถูกตองแนนอน.
ทีว่ า สังขารธรรมนัน้ ไมอาจบังคับบัญชาใหเปนไปอยาง
ใจหวังนั้น ก็เฉพาะสวนที่เกี่ยวกับความเกาแกคร่ำคราฝน
คติธรรมดาเทานั้น แตในสวนที่เกี่ยวกับการใชสอยใหทำ
งานอยางถูกตองนั้น สังขารยอมตองควบคุมบังคับบัญชา
ไดอยางไมมปี ญ
 หา ดังเชน “สติ” นีเ้ ปนตน ผปู ฏิบตั จิ ะตอง
คอยระมัดระวังควบคุมบังคับบัญชา ไมใหแลบหนีออกจาก
ฐานอยูตลอดเวลา จึงจะบรรลุมรรคผลไดในที่สุด.
ฐานที่ตั้งสติ

๒๒๗

คำบริกรรมที่ใชในการปฏิบัติสมาธิ
กลาวโดยทัว่ ไปแลว,ในปจจุบนั แตละสำนัก แตละอา
จารยไดคดิ คำบริกรรมสำหรับใชผกู มัดจิตอันปราดเปรียวนี้
ขึ้นควบคูกับการยกจิตเขาไปตั้งไวที่ฐานที่ตั้งสติอีกอยาง
หนึ่งดวย สุดแตจะนิยมนับถือวาอยางใดเหมาะสมที่สุด.
โบราณาจารย
ใชคำบริกรรมวา “อรหัง”
สายพระอาจารยมนั่
ใชคำบริกรรมวา “พุทโธ”
สายหลวงพอสด วัดปากน้ำ ใชคำบริกรรมวา “สัมมาอรหัง”
สายพมา
ใชคำบริกรรมวา “ยุบหนอ-พองหนอ
หรือ ยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ” เปนตน

นับวาเปนเจตนาทีด่ ขี องทานอาจารยในแตละสำนักดัง
กลาวมานี้ ทีจ่ ะชวยสานุศษิ ยของตนใหปฏิบตั สิ มาธิไดรวด
เร็วขึน้ แตอกี ดานหนึง่ นัน้ ก็มกั จะทำใหสานุศษิ ยของแตละ
สำนักที่เริ่มปฏิบัติใหมๆเกิดมีทิฐิและภาคภูมิวาคำบริกรรม
ที่ตนกำลังใชอยูนี้ถูกตอง สวนคำบริกรรมอยางอื่น หรือ
ของสำนักอืน่ ไมถกู ดังนัน้ จึงมักจะโตแยงขัดคอกันบอยๆ
เพราะไมเขาใจจุดประสงควา ใชคำบริกรรมเพื่ออะไร?
เทาที่เปนอยูในปจจุบัน ผูปฏิบัติสวนมาก ใชคำบริ
กรรมไมกลมกลืนกับสภาวะของจิต กลาวคือ บางขณะก็
เนนจิตใหอยูกับคำบริกรรม บางขณะก็เนนจิตใหอยูกับ
ฐานที่ตั้งสติ เพราะฉะนั้น จึงกลายเปนสองอารมณขึ้นมา.
คำบริกรรม

๒๒๘

เมือ่ เปนสองอารมณ เนือ่ งจากไมมอี บุ ายอันแยบคาย
ก็ยอมทำใหเกิดความลังเลสงสัยวา จะกำหนดจิตใหอยูกับ
อารมณอนั ไหนแน ทำใหจติ ซัดสายออกไปไดโดยงายในที่
สุด ดังนัน้ ผปู ฏิบตั จิ งึ ตองศึกษาวิธใี ชคำบริกรรมจากพระอา
จารยใหเขาใจอยางถองแทเสียกอน จึงจะลงมือปฏิบตั ติ อ ไป
ไดอยางถูกตองและรวดเร็วที่สุด.
ในมหาสติปฏ ฐานสูตร พระพุทธองคทรงกำหนดให
ใชสติและสัมปชัญญะ เพงดู และรตู วั ทัว่ พรอมทุกขณะทีม่ ี
อารมณเขามากระทบ ดังนั้น ผูปฏิบัติจะไมใชคำบริกรรม
เลย ตั้งแตเริ่มตน ก็ยอมทำไดโดยไมผิดพลาด.
**สำหรับผทู เี่ ริม่ ปฏิบตั ใิ หมๆทีไ่ มประสงคจะใชคำบริกรรม
ก็อาจไมใชเสียเลยก็ได เพราะจะชวยยนระยะการปฏิบตั ใิ ห
สัน้ เขา แตถา ประสงคจะใชตามคำแนะนำของอาจารยในแต
ละสำนัก ก็ควรจะไดศึกษาใหเขาใจและรูจักวิธีใชใหกลม
กลืนกับสภาวะจิตใจ จึงจะชวยใหจิตเปนสมาธิไดรวดเร็ว.
และสำหรับผทู ใี่ ชคำบริกรรมอยางหนึง่ อยางใดมาจน
เคยชินแลว ก็ควรจะไดใชคำบริกรรมอยางนั้นตอไป ไม
ควรใชบางหรือไมใชบาง หรือคิดเปลี่ยนไปใชคำบริกรรม
อยางอื่น เพราะจะทำใหไมไดรับความคลองแคลวในการ
เขาสมาธิเพิ่มขึ้นจากเดิม จนทำใหตองเริ่มตนคลำหาทาง
เขาสมาธิกันใหม ทุกครั้งที่ลงมือปฏิบัติตลอดไป.
คำบริกรรม

๒๒๙

ทัง้ นีห้ มายความวา ผใู ดเคยปฏิบตั มิ าอยางใดหรือเคย
ใชคำบริกรรมแบบไหนมากอนจนเคยชินแลว ก็ใหดำเนิน
ปฏิบตั แิ บบนัน้ ตอไป โดยไมเปลีย่ นแปลงตลอดชีวติ เมือ่ จิต
เริ่มสงบแลว ก็ใหหยุดใชคำบริกรรมเสียทันที.

คำบริกรรมอุปมาเหมือนดังปายบอกทางเดินของจิต
ตามธรรมดาแลว จิตใจของสามัญชนยอมวนเวียน
ทองเที่ยวไปสูอารมณที่นารักใคร ตามความสะดวกสบาย
ของตนเปนนิตย สวนการปฏิบัติสมาธินั้น เปนการปฏิบัติ
เพือ่ ใหพน จากอารมณอนั นารักใคร ซึง่ ฝนกับกระแสจิตของ
สามัญชนทีม่ อี ยแู ตกอ น จึงทำใหเกิดความสงบสุขแกตนเอง
ในที่สุด อุปมาดังการยกระดับตนเองขึ้นที่สูงใหพนทุกข
จากการวนเวียนทองเที่ยวไปหาชมสิ่งตางๆในพื้นที่ราบ
หรือที่ต่ำตามความพอใจ ฉะนั้น.
ในขณะที่ทองเที่ยวอยางเพลิดเพลินอยูนั้น จิตยอมได
รับความวุนวายซัดสายไปมาจนหาความสงบไมไดเลย แต
ถาสามารถยกตนใหสูงขึ้น และหางออกจากความวุนวาย
ซัดสายไปมาเสียได ก็จะเริ่มพบกับความสงบมากขึ้นตาม
ลำดับ เหมือนดังยกตัวใหสงู จากพืน้ ทีร่ าบหรือทีต่ ่ำ ดวยการ
ไตเขาสูงขึน้ ไปตามลำดับ ถายิง่ ไตเขาสูงขึน้ ไปเพียงใด ก็ยงิ่
ยกตัวหางออกจากทุกขในพื้นที่ราบมากขึ้นเพียงนั้น ขอนี้
ฉันใด.
คำบริกรรม

๒๓๐

คำบริกรรมนัน้ อุปมาดังปายบอกทางเดินในขณะทีย่ งั
อยใู นระดับพืน้ ราบ เพือ่ ใหสามารถมงุ ตรงไปยังเชิงเขาได
โดยตรงเทานั้น พอเริ่มไตเขาสูงขึ้นไปเมื่อใด ก็จะตองทิ้ง
ปายบอกทางไวขา งหลัง และมงุ หนาไตเขาใหสงู ขึน้ ไปตาม
ลำดับเมือ่ นัน้ ทันที ถายังยึดเกาะปายบอกทางนัน้ ไว คือ ไม
ปลอยวางอยางสิ้นเชิง ก็จะทำใหเกิดกังวลและไตเขาใหสูง
ขึ้นไมไดเปนธรรมดา ขอนี้ก็ฉันนั้น.
ทัง้ นีห้ มายความวา คำบริกรรมนัน้ เปนอุบายทีจ่ ะรวม
จิตใหสงบเทานั้น เมื่อจิตเริ่มสงบแลว คำบริกรรมก็ยอม
หมดหนาที่ทันที ดังนั้น ผูปฏิบัติจะตองทิ้งคำบริกรรมเสีย
จิตจึงจะสงบมากขึน้ ตอไป ถาไมทงิ้ คำบริกรรมในขณะทีจ่ ติ
รวมดีแลว ก็อาจทำใหจิตซัดสายแลบออกไปอีกได (จุดนี้
เปนจุดที่สำคัญที่สุดสำหรับผูใชคำบริกรรม) เมื่อทิ้งคำบริ
กรรมเสีย จิตก็จะเขาสูความสงบทันที.
ผลเสียอาจเกิดขึน้ แกผใู ชคำบริกรรมก็ได คือจิตไปจับ
อยูที่คำบริกรรมเพียงอยางเดียว จึงทำใหลืมฐานที่ตั้งสติที่
กำหนดไวเดิมเสียก็มี หรือเวลาจิตเริม่ รวมตัวเปนสมาธิแลว
ไมหยุดใชคำบริกรรมเสียก็มี เหลานี้ลวนแลวแตทำใหเกิด
ความลังเลสงสัยขึ้น และกั้นไมใหจิตเปนสมาธิไดทั้งสิ้น.
เพราะฉะนั้น ผูปฏิบัติจะตองเพิ่มความระมัดระวังให
มากเปนพิเศษในตอนทีย่ งั ไมชำนาญในการปฏิบตั อิ ยู จึงจะ
เพิ่มวสีใหแกตนเองมากขึ้นตามลำดับ.
คำบริกรรม

๒๓๑

มรรคมีองค ๘
หลักธรรมอันสำคัญที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรง
สั่งสอนชาวพุทธทั้งหลายนับตั้งแตตรัสรู จนกระทั่งเสด็จ
ดับขันธเขาสพู ระปรินพิ พาน ก็คอื มรรคมีองค ๘ หรือ อริย
มรรค ๘ ประการ ซึง่ พระองคทรงใชปฏิบตั มิ าแลว จึงไดนำ
มาสัง่ สอนใหพระสาวกรวมทัง้ ผทู นี่ บั ถือพระองคใหปฏิบตั ิ
ตามเสด็จดวย.
มีพระบาลีในพระธรรมบทรับรองไวดงั นี้ คือ
“เอเสว มคฺโค นตฺถฺโญ ทสฺสนสฺส วิสทุ ธฺ ยิ า, เอตฺหิ
ตุมเฺ ห ปฏิปชฺชถ มารเสนปฺปโมหนํ แปลวา ทางเดินทีจ่ ะทำ
ความเห็นใหบริสทุ ธิ์ คือ ทางนีเ้ ทานัน้ ทางอืน่ นอกจากนีไ้ ม
มีอกี แลว ทานทัง้ หลายจงปฏิบตั ไิ ปตามทางนีเ้ ถิด เปนทางที่
มารและเสนามารหลง( คือกิเลสใหญนอยเขาสูจิตไมได )”
ดังนัน้ มรรคมีองค ๘ จึงเปนทางเดินของจิตอันประ
เสริฐ ผูใดนำมาปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และคอยควบคุม
จิตใหเดินไปตามทางนี้, อยางจริงจังและตลอดเวลาแลว ผู
นัน้ ยอมพนจากการถูกกิเลสปรุงแตง และเปนผสู งบในพระ
ศาสนานี้ไดจริง ทำใหความประพฤติที่แสดงออกทางกาย
วาจาและความนึกคิดทางใจ เปนไปเพือ่ ประโยชนสว นรวม
ทั้งสิ้น.
มรรคมีองค ๘

๒๓๒

ดวยเหตุนี้ หลักธรรมขอนีจ้ งึ มีประโยชนแกสงั คมและ
ทำความมั่นคงใหแกประเทศชาติและศาสนาได ดังนั้น จึง
ควรชวยกันรณรงคใหนักเรียนและเยาวชน รวมทั้งประชา
ชนทั้งหลาย ไดลงมือปฏิบัติจริงอยางตอเนื่องและเปนประ
จำตลอดไป.
มรรคมีองค ๘ นี้ บางทีกท็ รงเรียก มรรค ๘ บาง, ทาง
สายกลางบาง, ศีล- สมาธิ-ปญญาบาง, สติปฏ ฐาน ๔ บาง
สุดแตเวลาและชุมชนในทองถิ่นที่เสด็จไปถึงนั้นๆ ทรง
เรียกใหเหมาะสมกับชุมชนเพื่อใหเขาใจโดยงายเปนสำคัญ
เทานั้น.

มรรคมีองค ๘ มีองคประกอบ ดังนีค้ อื :
๑. สัมมาทิฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา
๔. สัมมากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ
๘. สัมมาสมาธิ
มรรคมีองค ๘

ความเห็นชอบ
ความดำริชอบ
วาจาชอบ
การงานชอบ
เลีย้ งชีวติ ชอบ
ความเพียรชอบ
ความระลึกชอบ
จิตตัง้ มัน่ ชอบ

}

}
}

ปญญา
ศี ล

สมาธิ

๒๓๓

๑.สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ คือ เห็นอริยสัจ ๔ ไดแก
ทุกข ความไมสบายกายไมสบายใจ
สมุทยั เหตุแหงทุกข
นิโรธ ความดับทุกข
มรรค ขอปฏิบตั ใิ หถงึ ความดับทุกข
๒. สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ
ดำริในอันที่จะออกจากกาม
ดำริในอันไมพยาบาทคิดลางผลาญผูอื่น
ดำริในอันไมเบียดเบียน
๓. สัมมาวาจา วาจาชอบ
คือ เวนจากวจีทจุ ริต ๔ ประการ ตัง้ อยใู น วจีสจุ ริต ไดแก
ไมพูดเท็จ ไมพูดคำหยาบ ไมพูดสอเสียด ไมพูดเพอเจอ
๔. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ
คือเวนจากกายทุจริต ๓ ประการตัง้ อยใู นกายสุจริต ไดแก
ไมฆา สัตว ไมลกั ทรัพย ไมประพฤติผดิ ในกาม
๕.สัมมาอาชีวะ การเลีย้ งชีวติ ชอบ คือ ละเวนการเลีย้ งชีวติ
ที่ผิด มีความเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบ.
๖. สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ คือ เพียรตัง้ จิต
ระวังบาปไมใหเกิดขึน้ ,
ละบาปทีเ่ กิดขึน้ แลว,
ทำกุศลที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น,
รักษากุศลที่เกิดขึ้นแลว ไมใหเสื่อม
มรรคมีองค ๘

๒๓๔

๗. สัมมาสติ ความระลึกชอบ
ตัง้ สติไว ณ ทีแ่ หงใดแหงหนึง่ ใน ๔ แหง (สติปฏ ฐาน ๔)คือ
ที่ฐานกาย เวทนา จิต หรือ ธรรม เพื่อละความยินดียินราย
ในอารมณตางๆที่ปรุงแตงจิตเสียใหได.
สติปฏ ฐาน ๔ :
๑.กายานุปส สนาสติปฏ ฐาน (ฐานกาย) มี ๑๔ บรรพะ
๒.เวทนานุปส สนาสติปฏ ฐาน (ฐานเวทนา) มี ๙ ขอ รวม ๑ บรรพะ
๓.จิตตานุปส สนาสติปฏ ฐาน (ฐานจิต) มี ๑๖ ขอ รวม ๑ บรรพะ
๔.ธัมมานุปส สนาสติปฏ ฐาน (ฐานธรรม) มี ๕ บรรพะ
รวมทัง้ สิน้ มี ๒๑ บรรพะ.

๘. สัมมาสมาธิ จิตตัง้ มัน่ ชอบ
คือ การทำจิตใหสงบจากอารมณ (เจริญฌาน ๔) เพือ่ ใหละ
เอียดประณีต และปลอยวางอารมณตามลำดับชัน้ จากฌาน
๑ ถึงฌาน ๔ จนจิตสงบถึงขีดสุด หลุดพนจากการครอบงำ
ของอารมณทั้งหลาย.
ฌาน ๔ :
๑. ปฐมฌาน ประกอบดวยองคธรรม คือ วิตก วิจาร ปติ สุข
๒. ทุตยิ ฌาน ประกอบดวยองคธรรม คือ ปติ สุข เพราะปลอยวางวิตก
วิจารไดแลว
๓. ตติยฌาน ประกอบดวยองคธรรม คือ สุข เพราะปลอยวางปติ
๔. จตุตถฌาน หมดอารมณและอาการแหงจิตเพราะปลอยวางสุข จิตสงบ
ถึงขีดสุด หลุดพนจากการครอบงำของอารมณทงั้ หลาย จิตเปนสมาธิถงึ
ขีดสุด (เจโตวิมตุ ติ).
มรรคมีองค ๘

๒๓๕

มรรคมีองค ๘ มีในพระพุทธศาสนานี้เทานั้น
มรรคมีองค ๘ นี้ เปนหลักธรรมสำคัญทีม่ ใี นศาสนา
พุทธเทานั้น และผูปฏิบัติตามยอมพบกับความสงบอยาง
แทจริง มีพระบาลีในมหาปรินพิ พานสูตร แสดงไวดงั นี้ :
“ดูกอ น สุภทั ทะ ในธรรมวินยั (ศาสนา) ใด ไมมอี ริย
มรรคประกอบดวยองค ๘ ในธรรมวินัยนั้น ยอมไมมี
สมณะที่ ๑, สมณะที่ ๒, สมณะที่ ๓ และสมณะที่ ๔.
ในธรรมวินยั ใด มีอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ใน
ธรรมวินัยนั้น ยอมมีสมณะที่ ๑, สมณะที่ ๒, สมณะที่ ๓
และสมณะที่ ๔.
จำเพาะในธรรมวินยั นี้ (คือศาสนาพุทธ) เทานัน้ ทีม่ ี
มรรคประกอบดวยองค ๘ ดังนั้น ในธรรมวินัยนี้จึงมี
สมณะที่ ๑, สมณะที่ ๒, สมณะที่ ๓ และสมณะที่ ๔.
ลัทธิอื่น (ศาสนาอื่น) วางจากสมณะผูรูทั่วถึง (ไมมี
สมณะ) ถาภิกษุนพ้ี งึ อยู โดยชอบ (คือปฏิบตั มิ รรคมีองค ๘)
โลกจะไมพึงวางจากพระอรหันต”.
จากพุทธพจนนยี้ อ มแสดงใหเห็นวา มรรคมีองค ๘นี้
มิไดมีอยูในลัทธิหรือศาสนาอื่นใดเลย แตมีในพุทธศาสนา
นีเ้ ทานัน้ และพระพุทธองคทรงเนนลงทีก่ ารปฏิบตั มิ รรคมี
องค ๘เปนสำคัญเพียงอยางเดียว ซึง่ ผปู ฏิบตั มิ รรคมีองค ๘
จะสามารถพัฒนาจิตใหสงบจากการถูกกิเลสปรุงแตงได.
มรรคมีองค ๘

๒๓๖

ดังนั้น จึงสงบประณีตมากขึ้น เปนลำดับชั้น นับจาก
สามัญชนเปนตนไป จนกระทั่งสิ้นการถูกกิเลสปรุงแตง
อยางสิ้นเชิงเปนพระอรหันต.
สมณะที่ ๑ ทรงหมายถึง ผปู ฏิบตั ทิ บี่ รรลุพระโสดาบัน.
สมณะที่ ๒ ทรงหมายถึง ผปู ฏิบตั ทิ บี่ รรลุพระสกทาคามี.
สมณะที่ ๓ ทรงหมายถึง ผูปฏิบัติที่บรรลุพระอนาคามี.
สมณะที่ ๔ ทรงหมายถึง ผปู ฏิบตั ทิ บี่ รรลุพระอรหันต.
คำวา สมณะ นีห้ มายถึง ผทู มี่ จี ติ สงบจากการถูกกิเลส
ปรุงแตง ไมไดหมาย เฉพาะผทู บี่ วชเปนพระสงฆ ดังทีเ่ ขาใจ
กันโดยทัว่ ๆไป แตหมายถึงทุกคนทุกทาน ซึง่ ยังอยใู นสภาพ
ที่ถูกอารมณทั้งหลายปรุงแตงชักนำใหเสียความสงบได
เหมื อ นๆกั น และต อ งปฏิ บั ติ ม รรคมี อ งค ๘ เพื่ อ ให
เปนผูสงบอยางแทจริงในพระศาสนาเชนเดียวกัน,ทั้งสิ้น.
มีพทุ ธพจนกลาวไววา :
“การเปนสมณะนั้น ไมใชเปนที่โกนศีรษะ ผูที่ยังประ
กอบดวยความโลภและอิจฉาผูอื่นอยูดวยแลว จะเปนสม
ณะไดอยางไร?”
ดังนัน้ ผใู ดปฏิบตั มิ รรคมีองค ๘ อยางตอเนือ่ งและจริง
จังตลอดเวลาแลว ผูนั้นยอมพนจากการถูกกิเลสปรุงแตง
และเปนผูสงบในพระศาสนานี้อยางแทจริง.
มรรคมีองค ๘

๒๓๗

ศีล สมาธิ ปญญา
มรรคมีองค ๘ นี้ พระพุทธองคทรงยนยอสงเคราะห
ลงเหลือ ๓ ขอ เรียกวา ไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปญญา
ดังนีค้ อื :
๑. สัมมาทิฐิ
ทรงสงเคราะหเปน ปญญาสิกขา
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา
๔. สัมมากัมมันตะ ทรงสงเคราะหเปน ศีลสิกขา
๕. สัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ
ทรงสงเคราะหเปน สมาธิสิกขา
๘. สัมมาสมาธิ

}

}
}

ศี ล
ในมรรคมีองค ๘ ทานสงเคราะห สัมมาวาจา สัมมา
กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เปน ศีล.
ศีล เปนขอปฏิบัติที่พระพุทธองคทรงบัญญัติไว เพื่อ
หามปฏิบัติในสิ่งที่ทำใหเกิดความเดือดรอนขึ้นในสังคม
เปนการสำรวมกาย วาจา ใหเรียบรอย ซึ่งเปนกิเลสอยาง
หยาบ(วีตกิ มะโทษ) โดยมีศลี ๕ เปนพืน้ ฐานสำคัญทีเ่ ปรียบ
เหมือนรากแกวในพระพุทธศาสนา สวนศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล
มรรคมีองค ๘

๒๓๘

๒๒๗ บัญญัติเพิ่มขึ้นจากศีล ๕ เพื่อชวยฝกอบรมจรรยา
มารยาทใหละเอียดประณีตยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อจรรยามารยาทละ
เอียดขึน้ ความคิดกังวลเรือ่ งกามารมณกย็ อ มนอยลง การปฏิ
บัตธิ รรมเรือ่ งศีล สมาธิ ปญญา เพือ่ ใหบรรลุธรรมเบือ้ งสูง
ขึน้ ไป ก็ยอ มสะดวกขึน้ แตถา มีศลี นอยขอ ความสำรวมระ
วังก็ยอ มมีนอ ย จึงถึงจุดหมายไดชา กวา แตการรักษาศีลมาก
ขอหรือนอยขอ ก็ยอ มถึงทีห่ มายเหมือนกัน ตางกันแตวา ชา
หรือเร็วกวากันเทานั้น ถาตางคนตางปฏิบัติโดยไมหยุดยั้ง.
การรักษาศีลในมรรคมีองค ๘ เปนการรักษาศีลดวย
สติ โดยสังเกตดูจติ ของตนเองตลอดเวลา เมือ่ มีอารมณหรือ
เรื่องราวใดๆมากระทบเฉพาะหนา แลวเกิดความหวั่นไหว
ฟงุ ซาน ฯลฯ ซึง่ ผิดไปจากสภาพปรกติ ก็หยุด, ไมลงมือทำ
ตอไป การรักษาศีลเชนนีเ้ ปนวิธกี ารรักษาศีลของพระอริยะ
เรียกวา ปาริสทุ ธิศลี มีอยู ๔ ประการคือ
๑. ปาฏิโมกขสงั วร สำหรับพระสงฆ ซึง่ รักษาศีล ๒๒๗
หรือ ศีลสังวร สำหรับฆราวาส ซึง่ รักษาศีล ๕ หรือ ศีล ๘.
๒. อินทรียส งั วร สำรวมระวังจิตไวเมือ่ มีอารมณมากระทบ
ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ซึง่ เปรียบเสมือนศีลพีเ่ ลีย้ ง
ทีค่ อยประคับประคองมิใหการรักษาศีลในขอ ๑ ดางพรอย
หรือทะลุ ถาเห็นวาขืนดำเนินการใดๆลงไปแลวทำใหศีล
ดางพรอยหรือทะลุแลว ก็หยุดเสียไมทำตอไป.
มรรคมีองค ๘

๒๓๙

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

สมาธิ
ในมรรคมีองค ๘ ทานสงเคราะหสมั มาวายามะ สัมมา
สติ สัมมาสมาธิ เปน สมาธิ.
มีรายละเอียด ดังนีค้ อื :
๑. ยกจิตขึน้ เพงดูทฐี่ านกาย เวทนา จิต หรือ ธรรม อยางใด
อยางหนึ่งในสติปฏฐาน ๔ เปนสัมมาสติ.
๒. เพียรประคองรักษาจิตไว ณ จุดดังกลาวขางตน ดวย
อุบายอันแยบคาย เพื่อไมใหจิตแลบออกไปสูอารมณอื่น
เปนสัมมาวายามะ.
มรรคมีองค ๘
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๓. ความตัง้ มัน่ ของจิต และความสามารถปลอยวางความยึด
ถืออารมณใหหมดไป,ตามลำดับ จนหมดความยึดถืออา
รมณอยางสิ้นเชิงที่ฌาน ๔ เปนสัมมาสมาธิ.
องคประกอบทัง้ ๓ นี้ ถายังไมไดลงมือปฏิบตั สิ ติปฏ
ฐาน ก็มหี นาทีแ่ ตกตางกัน และแยกกันอยคู นละสวน แตถา
ลงมือปฏิบตั จิ ริงแลว ก็จะทำงานสัมพันธกนั และสงผลให
จิตตั้งมั่นทันที.

ปญญา
ในมรรคมีองค ๘ ทานสงเคราะห สัมมาทิฐิ สัมมา
สังกัปปะ เปน ปญญา.
กลาวคือ เมือ่ ยกจิตเพงดูอารมณในสติปฏ ฐาน ๔ จน
จิตเกิดสมาธิ (จิตตัง้ มัน่ ชอบ) ขึน้
ก็ยอ มไดศกึ ษารจู กั อารมณตามความเปนจริง เกิด
ญาณ( รตู ามความเปนจริง คือ รอู ริยสัจ ๔ ) คือ สัมมาทิฐิ
ขึ้น และเกิดปญญาปลอยวางความยึดถืออารมณตางๆเสีย
ได คือ เกิดสัมมาสังกัปปะ ตามมาดวย.
พระพุทธองคทรงสรรเสริญ ปญญา วาเปนองคธรรม
สำคัญในพระศาสนานี้.
มีพระบาลีในพระธรรมบทกลาวรับรองไว ดังนีค้ อื :
มรรคมีองค ๘
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“โยคาเว ชายเต ภูร,ิ อโยคา ภูริ สงฺขโย, เอตํ เทฺวตปถํ
ญตฺวา ภวาย วิภาวย จตถตฺตานํ นิเวเสยฺย ยถา ภูริ ปวทฺฒติ
แปลวา ปญญาเกิดขึน้ เพราะความประกอบ
ไมประกอบ ปญญาก็หมดสิน้ ไป
บุคคลรทู างแหงความเจริญและความเสือ่ มทัง้ ๒ ทางนี,้ แลว
พึงตั้งตนไวในทางที่ปญญาจะเจริญ”.
ปญญา ทีก่ ลาวนีห้ มายถึง ความสามารถของจิตทีจ่ ะ
ปลอยวางอารมณตา งๆทีม่ ากระทบ ซึง่ จะเกิดมีขนึ้ ไดเพราะ
สัมมาสมาธิที่ไดฝกหัดไวจนชำนาญแลว กลาวคือ เมื่อจิต
มีพลังสมาธิขึ้นเมื่อใด ยอมอบรมพลังปญญาใหมีขึ้นตาม
มาดวยเมื่อนั้น เพราะจิตมีความชำนาญในการสลัดอารมณ
และอาการของจิตที่เนื่องดวยอารมณ ตั้งแตฌาน ๑ ขึ้นไป
โดยลำดับ จนถึงฌาน ๔ โดยจิตสามารถสลัดอารมณ และ
อาการของจิตทีเ่ นือ่ งดวยอารมณ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข ออก
ไปไดอยางสิน้ เชิงทีฌ
่ าน ๔ คงเหลืออยแู ตจติ อันสงบ ปราศ
จากการปรุงแตงของอารมณ มีสติบริสุทธิ์วางเฉยอยู.
ณ ตรงนี้ จิตกับสติจะทำงานอยดู ว ยกัน กลาวคือ
จิตอยทู ไี่ หน-สติกอ็ ยทู นี่ นั่
สติอยทู ไี่ หน-สมาธิกอ็ ยทู นี่ นั่
สมาธิอยทู ไี่ หน-ปญญาก็จะอยทู นี่ นั่ ดวย
ทำใหรูจักเรื่องราวของอารมณถูกตองตามความเปนจริง.
มรรคมีองค ๘
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เห็นวาอารมณเปนเพียงสิ่งภายนอกที่เขามากระทบชั่ว
คราวแลวก็ดบั ไป ไมมแี กนสารสาระอะไร ไมอาจยึดถือเอา
วาเปนตัวตนที่เที่ยงแทถาวรได เปนเหตุใหเกิดสัมมาทิฐิ
และมีพลังปลอยวางอารมณทั้งปวงที่เขามากระทบได เกิด
สัมมาสังกัปปะพรอมๆกันดวย.

ปญญา กับ สัญญา
ในทางโลก มักเขาใจคำวา ปญญา แตกตางไปจากที่
กลาวขางตน กลาวคือ ความเฉลียวฉลาดในการดำเนินงาน
ใหสำเร็จลุลว งไปดวยดี รวมทัง้ ความสามารถในการทองจำ
วิชาความรทู กี่ ำลังเลาเรียนไวไดมากๆ ใครทองจำความรู
หรือวิทยาการไวไดมาก จนสามารถสอบไดปริญญายาวๆ
ก็นบั วาเปนผมู ปี ญ
 ญามาก.
ดังนัน้ จึงเปนทีน่ า สังเกตวา คำวา ปญญาในทางโลก
หมายถึง การจำไดหมายรู (หรือ สัญญา) ในวิทยาการที่
กำลังศึกษาเลาเรียนอยู ยิง่ จำไดหมายรมู ากเทาใด จิตก็ยงิ่
ยึดมัน่ ถือมัน่ มากขึน้ เพียงนัน้ ดวยเหตุนี้ ผทู มี่ คี วามรมู าก
จึงไมใชเครือ่ งหมายวา มีพลังปญญาในทางธรรมมากแต
ประการใด ถาจิตใจยังเต็มไปดวย ทิฐิ ตัณหา อุปาทานอย.ู
ปญญาในทางธรรม เกิดไดจากการปฏิบตั สิ มั มาสมาธิ
เทานัน้ สมาธิยงิ่ มีพลังมาก ยอมเกิดพลังปญญาปลอยวาง
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในอารมณไดมาก.
มรรคมีองค ๘
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ความสัมพันธระหวาง ศีล สมาธิ ปญญา
เมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระพุทธองคทรงมีพระสาวกครบ ๖๐ รูป
แลวไดทรงสงพระสาวกออกไปประกาศพระศาสนา เปน
ครั้งแรก ไดตรัสแกพระสาวกเหลานั้นวา:
“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริก (อบรม
สัง่ สอน) ไป เพือ่ ประโยชนและความสุขแกชนทัง้ หลาย เพือ่
อนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชนและความสุขของเทพย
ดาและมนุษยทั้งหลายเถิด
พวกเธออยาไดไปรวมทางเดียวกัน ๒ รูป
จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน (ศีล),งามในทาม
กลาง (สมาธิ), งามในทีส่ ดุ (ปญญา) จงประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถะและพยัญชนะครบบริบูรณ, บริสุทธิ์
สัตวทั้งหลาย (ผูติดของอยูในอารมณ) จำพวกที่มี
กิเลสเบาบางมีอยู เพราะไมไดฟง ธรรมยอมเสือ่ ม, ผรู ทู วั่ ถึง
ธรรมจักมี
ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย แมเราเองก็จกั ไปยังตำบลอุรเุ ว
ลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม”.
ทัง้ นีแ้ สดงใหเห็นวา หลักธรรมทีพ่ ระพุทธองคทรง
สัง่ สอนและโปรดใหพระสาวกออกไปเผยแพรสงั่ สอน ก็คอื
หลักธรรมเรือ่ ง ศีล สมาธิ ปญญา หรือ มรรคมีองค ๘ นัน่
เอง.
มรรคมีองค ๘
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ในขณะทีพ่ ดู ถึงหลักธรรม เรือ่ ง ศีล สมาธิ ปญญา นี้
เราจะเห็นวาแตละขอ มีหนาที่สำคัญแตกตางกันไปคนละ
อยาง,ไมเหมือนกัน คือ
ศีล มีหนาทีป่ อ งกันผปู ฏิบตั ิ ไมใหประพฤติชวั่ ทางกาย,วาจา.
สมาธิ มีหนาทีร่ กั ษาและทำจิตผปู ฏิบตั ใิ หสงบตัง้ มัน่ .
ปญญา มีหนาทีป่ ลอยวางอารมณทงั้ หลายออกไปไดโดยลำดับ.
แตเมือ่ นำมาปฏิบตั จิ ริงๆแลว ทัง้ ศีลสมาธิปญ
 ญาเหลา
นี้ ตางก็จะเปนเหตุปจ จัยเกือ้ กูลผลักดันซึง่ กันและกัน ใหทำ
หนาทีท่ กี่ ลาวมาแลวนี้ อยางมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ กลาวคือ
เมือ่ ปฏิบตั ศิ ลี อยางเครงครัดแลว ก็ยอ มเปนปจจัยเกือ้
กูลใหสมาธิเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
 ญาเกิด
> เมือ่ สมาธิเกิดขึน้ แลว ก็ยอ มเปนปจจัยใหปญ
ขึ้น
และเมือ่ ปญญาเกิดขึน้ แลว ก็ยอ มเปนปจจัยสงผลใหผู
ปฏิบตั ปิ ระพฤติตนในสิง่ ทีถ่ กู ตองไมเปนพิษเปนภัยแกสงั คม
ซึง่ ชวยผลักดันสงเสริมใหการรักษาศีลมัน่ คงแข็งแรง
และจริงจังยิง่ ขึน้ แลววนเวียนและสงเสริมซึง่ กันและกัน ทำ
ใหผูปฏิบัติทำงานที่จิตเพียงแหงเดียว ในเมื่อมีอารมณทั้ง
หลายผานเขามากระทบจิตในชีวติ ประจำวันเทานัน้ จนกระ
ทั่ง ศีล สมาธิ ปญญา รวมตัวกัน (มคฺคสมงฺค)ี ทำหนาทีเ่ ปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ใหจิตพนทุกขในที่สุด.
มรรคมีองค ๘
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>>ดังนั้น จึงทวนกระแสจิตของผูที่ไมไดปฏิบัติ ซึ่ง
เคลื่อนออกจากสภาพเดิมอันผองใส ไปเพลิดเพลินอยูกับ
อารมณภายนอกสืบตอกัน และถูกปรุงแตงใหซัดสาย จน
เปนทุกขตลอดเวลา.
เมือ่ ปฏิบตั ิ ศีล สมาธิ ปญญา จนรวมตัวกันเชนนีแ้ ลว
จิตยอมมีพลังปลอยวางอารมณและอาการของจิตที่เนื่อง
ดวยอารมณออกไปไดอยางสิ้นเชิง จิตตั้งมั่นอยูไดดวยตัว
เอง สงบสันติถงึ ทีส่ ดุ เปนจิตตัวใน.
มีพระบาลีในมหาปรินพิ พานสูตร ยืนยันเกีย่ วกับความสัมพันธของ
ศีล สมาธิ ปญญา ดังนีค้ อื :

“สีล ปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิสงฺโส,
สมาธิ ปริภาวิโต ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสงฺสา,
ปฺญา ปริภาวิโต จิตตฺ ํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมจุ จฺ ติ
สมาธิทมี่ ศี ลี อบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ
ปญญาที่มีสมาธิอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ
จิตทีม่ ปี ญ
 ญาอบรมแลว ยอมหลุดพนจากเครือ่ งเศราหมอง
เสียได ดังนี้”.
>เราจึงเห็นไดวา หลักธรรมเรือ่ ง ศีล สมาธิ ปญญา มี
ประโยชนแกผทู ลี่ งมือปฏิบตั จิ ริงเทานัน้ ผใู ดลงมือปฏิบตั กิ ็
ยอมไดรบั ประโยชนเทาเทียมกันไมวา ผนู นั้ จะเปนพระสงฆ
หรือฆราวาสก็ตามไมมสี งิ่ ใดเปนเครือ่ งกัน้ หรือขีดคัน่ ไวเลย
มรรคมีองค ๘
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ผใู ดปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ งกันมาก ก็ยอ มไดรบั พลังจิต
สำหรับตอตานอิทธิพลของอารมณไดดี และมีความสุขใน
ชีวิตประจำวันไดมาก ผูใดปฏิบัตินอย ก็ยอมไดรับพลังจิต
สำหรับตอตานอิทธิพลของอารมณไดนอย และมีความสุข
ในชีวติ ประจำวันนอย ผใู ดไมปฏิบตั เิ ลย ก็ยอ มไมมพี ลังจิต
สำหรับตอตานอิทธิพลของอารมณเลย คือยังถูกอารมณทงั้
หลายครอบงำใหหวั่นไหวตามไปดวย ทำใหไมมีความสุข
ในชีวิตประจำวันเทาที่ควร นั่นก็คือ ไมรูจักวิธีทำตนใหมี
ความสุข ทั้งๆที่นับถือพระพุทธศาสนาอยูแลว.
ดังนัน้ ชาวพุทธจึงนาจะไดลงมือ ปฏิบตั สิ มาธิ และ
ชวยกันเผยแพรการปฏิบตั สิ มาธิ ออกไปใหกวางขวางทีส่ ดุ
เทาที่จะกวางขวางได โดยไมลังเลใจตอไป ยังไมสายเกิน
ไปที่จะนำหลักธรรมขอนี้มาแกปญหายุงยากทางสังคมที่มี
อยูในปจจุบัน,ใหหมดไปตามลำดับ.

มรรคมีองค ๘
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การรวมตัวของมรรค
(มรรคสามัคคี = มคฺคสมงฺค)ี
มรรคมีองค ๘ ซึง่ เรียกกันยอๆวาศีล สมาธิ ปญญานัน้
ผูศึกษาธรรมะจะตองทำความเขาใจวา “มรรค”นี้เปนเรื่อง
ของจิต,เปนทางเดินของจิตทีท่ ำใหเกิดปญญา (แยกตัวหรือ
ละเวนสิง่ ทีผ่ ดิ ซึง่ อยตู รงกันขามกับสิง่ ทีถ่ กู ตามรายละเอียด
ทีไ่ ดกลาวมาแลวขางตน) ผปู ฏิบตั จิ ะตองอบรมใหเกิดขึน้ ที่
จิต เพื่อสลัดอารมณออกไปใหหมดอยางสิ้นเชิงในที่สุด.
เมือ่ อารมณแยกออกไปหมดแลว จิตก็ยอ มหลุดพนไม
ถูกอารมณครอบงำปรุงแตงใหดนิ้ รนกระสับกระสายอีกตอ
ไป จิตยอมบริสทุ ธิผ์ อ งใสและอยเู หนือโลก คือ จิตก็อยสู ว น
จิต อารมณกอ็ ยสู ว นอารมณ โดยไมเกีย่ วของซึง่ กันและกัน
ทัง้ ๆทีอ่ ยดู ว ยกัน ดุจดังน้ำทีก่ ลิง้ อยบู นใบบัว แตไมเปยกใบ
บัว ฉะนัน้ .
ผทู กี่ ำลังศึกษาอยนู นั้ ยอมเห็นวา มรรคแตละองค ตาง
มีกจิ หนาทีต่ า งกัน และแยกกันอยเู ปนคนละสวน ซึง่ ตนจะ
ตองศึกษาและจดจำไวใหแมนยำ ดังนัน้ จึงสามารถละความ
รผู ดิ ๆ เห็นผิดๆ ประพฤติผดิ ๆ ออกไปได ดวยการขมจิตใจ
ไว แตยงั ไมมกี ำลังพอทีจ่ ะสลัดอารมณละเอียดๆ ออกไปได
ปญญาในขั้นนี้ เรียกวา สุตามยปญญา.
มรรคมีองค ๘

๒๔๘

ตอไป ผศู กึ ษาจะตองฝกรักษาศีลในมรรค(ศีล ๕)โดย
ตั้งเจตนาละเวนสิ่งที่ผิดจากขอบัญญัติหามไว,ออกไปอยาง
เครงครัด ถาปฏิบัติจนคุนเคยแลว ก็ยอมเปนเสมือนรั้วกั้น
จิต ไมใหวนุ วายกระสับกระสายจนเกินไป แลวก็สงบตัวลง
เหมาะแกการปฏิบัติสมาธิไดดีพอสมควร.
ในการรักษาศีล ผปู ฏิบตั จิ ะตองคิดแยกตัวออกจากสิง่
ที่ผิดๆ และเขาหาสิ่งที่ถูกตลอดเวลา เมื่อจะปฏิบัติสมาธิก็
ตองคิดสรางสติขนึ้ ทีฐ่ านลมหายใจกระทบ เพือ่ ยกจิตเขาไป
ตั้งไวใหคุนเคยและชำนาญคลองแคลว รวมทั้งสรางความ
ชำนาญในการประคองจิตไมใหแลบหนีไปอยูที่อื่นไดดวย
ปญญาในขั้นนี้ เรียกวา จินตามยปญญา.
>ผปู ฏิบตั จิ ะตองฝกปฏิบตั สิ มาธิเพือ่ อบรมจิตใหรวม
ตัวสงบลงจนถึงขีดสุดบอยๆเนืองๆ จนเกิดความชำนาญ
คลองแคลว, หลังจากทีไ่ ดสรางฐานลมหายใจกระทบแลว
ถึงขนาดทีว่ า เมือ่ คิดถึงฐานเมือ่ ใด จิตก็สงบถึงขีดสุดเมือ่ นัน้
ทันที,โดยไมเสียเวลาเนิ่นนานเลย ปญญาในขั้นนี้ เรียกวา
ภาวนามยปญญา.
>ผปู ฏิบตั จิ ะเห็นวา เมือ่ จิตสงบถึงขีดสุดแลว อารมณ
และความรสู กึ นึกคิดรวมทัง้ จุดนิมติ ลมหายใจกระทบ ก็จะ
ถูกสลัดปลอยวางออกไปจนหมดสิน้ จิตกับสติจะทำงานอยู
ดวยกัน กลาวคือ
มรรคมีองค ๘

๒๔๙

จิตอยทู ไี่ หน
สติอยทู ไี่ หน
สมาธิอยทู ไี่ หน
และ ปญญาอยูที่ไหน

สติกจ็ ะอยดู ว ยทีน่ นั่
สมาธิกจ็ ะอยทู นี่ นั่
ปญญาก็จะอยทู นี่ นั่
ศีล(เจตนางดเวน)ก็จะอยูที่นั่นดวย

ทัง้ นีห้ มายความวาบรรดาคุณธรรมความดีหรือความ
ถูกตองทั้งหลาย ไดรวมตัวกันที่จิต
ดังทีเ่ รียกวา “มรรคสามัคคี หรือ มคฺคสมงฺค”ี แลวนัน่ เอง.
ในมหาจัตตารีสกสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรง
เชิดเอาสัมมาสมาธิ เปนประธาน สวนมรรคอืน่ อีก ๗ ประ
การนั้น เปนแตเพียงบริวารหอมลอมสนับสนุนเทานั้น
แสดงวาสัมมาสมาธิเปนเหตุปจจัยที่สงผลใหมรรคสามัคคี
รวมตัวกันดังกลาว โดยมีสมั มาสติทำกิจทั้งหลายควบคูไป
ดวยกันเสมอ.
แตในวงการสนทนาธรรมและวงการเทศนาสัง่ สอน
จริยธรรมแกสังคมในระยะหลังๆตอมา ตางก็เชิดเอาสัมมา
ทิฐขิ นึ้ หนา โดยละความสำคัญของสมาธิไวในฐานทีเ่ ขาใจ
ทำใหผูศึกษาธรรมะใหมๆหลงเชื่อตามไปดวยความสำคัญ
ผิดวา สัมมาสมาธิไมมีความสำคัญและไมมีความจำเปน
อะไร เพราะไมเขาใจแตกฉานดังกลาวมานี้ จึงพากันละเลย
การปฏิบัติสมาธิเสีย,อยางนาเสียดาย.
มรรคมีองค ๘

๒๕๐

พระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงมุงสั่งสอนสังคม และ
พระสาวกใหปฏิบัติสมาธิตลอดเวลา ดังพุทธพจนที่มีมาวา
“สมาธึ ภิกขฺ เว ภาเวถ สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ
แปลวา
ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย จงยังสมาธิใหเกิดขึน้ เถิด ผมู ี
จิตตั้งมั่นแลว ยอมรูเห็นตามความเปนจริง ดังนี้”.
ดังนัน้ ผทู ปี่ ฏิบตั สิ มาธิจนบรรลุฌาน ๔ แลว จิตยอม
สงบ ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว ออน ควรแกการงาน และยอมรู
เห็นชัดดวยตนเองวา อารมณและนิมิตหมายของอารมณ
ตางๆที่เขามาปรุงแตงจิตใหซัดสายวุนวายกระสับกระสาย
รวมทั้งรูปรางกายและลมหายใจนั้น ไดถูกละวางออกจาก
ความยึดถือหมดแลว คงเหลือแต “ธาตุร”ู ทรงตัวรอู ยางแจม
ใสอยูเทานั้น ไมมีความรูสึกเสียดแทงจิตใจใดๆหลงเหลือ
อยู.
สภาวะดังกลาวนี้ จะยังคงดำรงตัวอยตู ลอดไปตราบ
ที่ผูปฏิบัติยังมีเจตนาปฏิบัติสมาธิอยู และยอมเกิดสัมมาทิฐิ
รเู ห็นตามความเปนจริงวา “ธาตุร”ู หรือ “จิต” นี้ เปนธรรม
กายอันละเอียดที่สุด ที่ดำรงตนอยูตลอดทุกกาลสมัย เปน
กายที่ไมตาย( อมตธรรม ) ตั้งซอนอยูในรูปรางกายเนื้อที่
เกิดและตายตามอายุขยั ( มตธรรม ) นีเ้ อง.
มรรคมีองค ๘

๒๕๑

ผปู ฏิบตั ยิ อ มเชือ่ โดยปราศจากความลังเลสงสัยเลยวา
จิตทีส่ งบหรือธรรมกายนี้ เปนทีต่ งั้ ของพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ในที่สุด ถาใชความเพียรพยายามปฏิบัติมรรคมี
องค๘ จนกระทัง่ เกิดพลังสติตนื่ อยอู ยางตอเนือ่ งไมขาดสาย
ซึง่ สามัญชนทุกคนสามารถเขาถึงพระพุทธ พระธรรม พระ
สงฆได ดวยการลงมือปฏิบัติมรรคมีองค ๘ เองอยางพาก
เพียรและตอเนื่องเทานั้น.
สวนรูปรางกายทีใ่ ชเปนทีอ่ าศัยของจิตหรือธรรมกาย
นั้น ผูปฏิบัติธรรมจึงเปนเพียงแตคอยบำรุงรักษาดวยปจจัย
๔ เทาที่จำเปนตามสมควรแกสภาพ เพื่อใหดำรงอยูได
ตลอดอายุขยั และใชรา งกายสำหรับประกอบภารกิจทีถ่ กู
ตองตลอดไป.
**เมื่อเจริญอริยมรรคมีองค ๘ จนมรรครวมตัวกันดีแลว
สติกย็ อ มเปนมหาสติ ทำใหเกิดสัมมาทิฐิ รจู กั กายทีแ่ ทจริง
และเกิดสัมมาสังกัปปะปลอยวางรูปรางกายทีอ่ าศัยชัว่ คราว
ซึ่งเคยยึดถือวาเปนตัวตนที่แทจริงออกไปเสีย
คอยควบคุมการพูดจาใหเปนสัมมาวาจา
และควบคุมความประพฤติทางกายดวยความระมัดระวัง
มิใหละเมิดศีล เปนสัมมากัมมันตะ
รวมทั้งการหาเลี้ยงชีวิตรางกายอยางถูกตอง(สัมมาอาชีวะ)
โดยตอเนื่อง.
มรรคมีองค ๘

๒๕๒

การรวมตัวทำหนาทีเ่ ชนนี้ เปนอริยมรรคสมังคี เพือ่
ใหเกิดเปนพลังรักษาจิตใหบริสทุ ธิน์ นั้ อุปมาดังเกลียวเชือก
๘ เกลียวที่นำมาควั่น รวมเปนเชือกเสนใหญเสนเดียวกัน
ยอมมีกำลังรับแรงดึงตางๆไดดกี วาเกลียวเชือกเล็กๆ แตละ
เกลียว ที่ยังไมไดควั่นรวมกัน(สมาธิ) ฉะนั้น.

ชั้นของพระอริยะ
ผทู ปี่ ฏิบตั มิ รรคมีองค ๘ ดวยความพากเพียรจริงจัง
และไมทอ ถอยเลยนัน้
ยอมตองบรรลุคณ
ุ ธรรมเปนพระ
อริยะ ๔ ชัน้ ตามลำดับดังนี้ คือ พระโสดาบัน ๑, พระสกทา
คามี ๑, พระอนาคามี ๑, พระอรหันต ๑ ทัง้ นีข้ นึ้ อยกู บั พลัง
ปญญาที่ปฏิบัติเพื่อถายถอนความยึดถืออารมณออกไปได
มากนอยเปนสำคัญ.
บางทานมีพลังปญญาสูงสุดเกิดขึน้ ทันทีหลังจากได
พบกัลยาณมิตร กลาวสอนแนะนำสะกิดใจเพียงเล็กนอย
เทานัน้ ก็ไดบรรลุพระอรหัตตผลเลย เชน พระองคุลมิ าลย
ซึ่งเปนโจรฆาคนที่มีชื่อเสียงเปนที่เกรงขามโดยทั่วไป ได
มารับคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาเพียงเล็กนอย
แตเปนคำคมทีเ่ ปนสัจธรรมวา “เราหยุดแลว แตทา นซิ! ยัง
ไมหยุดฆาคน” คือยังไมหยุดทำความเดือดรอนใหแกสงั คม
เทานั้น.
มรรคมีองค ๘

๒๕๓

การบรรลุอรหัตตผล ของพระองคุลมิ าลย เพราะไดมา
พบกับกัลยาณมิตร คือ พระสัมมาสัมพุทธเจาเขาโดยแท.
สวนพระอริยะรูปอืน่ เชนพระอานนท เปนตน ไดบรร
ลุพระโสดาบันในสำนักของพระพุทธองค แตไดเนิ่นชามา
ตามกระแสภารกิจ จนไดสำเร็จพระอรหันต ๑ วันกอนทำ
สังคายนาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อพระ
องคไดเสด็จลวงลับไปแลว.
การบรรลุเปนพระอริยะชัน้ ตางๆ ขึน้ อยกู บั การรวมตัว
(สมังคี) ของมรรคมีองค ๘ วา ปฏิบตั ไิ ดจนมีพลังถอนความ
ยึดมั่นถือมั่นในอารมณไดระดับใด,มากเทาไหร.
ตามปกติ มรรคจะสมังคีครัง้ แรก ทีเ่ รียกวา พระโสดา
บันนัน้ ยอมเกิดปญญาเห็นวิธปี ฏิบตั ทิ นี่ ำไปสคู วามสงบได
ตามที่เปนจริง และรูวา จิตที่สงบแลวนี้ คือ ที่รองรับพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ซึ่งตั้งอาศัยอยูภายในรางกายนี้
ชั่วคราวเทานั้น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนอมต
ธรรม (ไมตาย)แตรา งกายนีเ้ ปนมตธรรม (ตายตามอายุขยั )
>ดังนัน้ พระโสดาบันจึงหมดความสงสัยในพระรัตน
ตรัยและรูจักกายที่แทจริงของตนเอง โดยไมมีโอกาสหวน
 ญายังไมมกี ำลังสูงพอทีจ่ ะ
กลับไปรผู ดิ ดังแตกอ นอีก แตปญ
สลัดความยึดถืออารมณกามคุณมากกวาที่มีอยูได.
มรรคมีองค ๘

๒๕๔

ดังนัน้ พระโสดาบันจึงยังคงรองไหบา ง ดีใจบาง หัว
เราะบาง ในเมือ่ มีอารมณกามคุณเขามากระทบ แตศลี ๕ นัน้
สะอาดหมดจดดีเยี่ยม ชนิดที่ไมมีขาดทะลุ หรือดางพรอย
ไดเลย.
เมือ่ พระโสดาบัน ปฏิบตั มิ รรคมีองค ๘ ตอไปอีก สติ
กับปญญายอมมีกำลังตั้งอยูอยางมั่นคงดีขึ้น มรรคจะรวม
ตัวกันเปนคำรบ ๒ จนสามารถละกามราคะ (ยินดี) และปฏิ
ฆะ (เพงเล็งเพราะโกรธ) ใหเบาบางลง คือ ทำใหกิเลสดัง
กลาวนีอ้ อ นตัวลงได แตยงั ไมขาดจากจิตใจ เรียกวา พระสก
ทาคามี.
เมือ่ พระสกทาคามีปฏิบตั มิ รรคมีองค ๘ ตอไปอีก สติ
กับปญญาจะมีพลังเพิม่ ขึน้ ก็ยอ มทำใหมรรครวมตัวกันเปน
คำรบ ๓ ทำใหกามราคะและปฏิฆะ ขาดหายไปจากสันดาน
โดยเด็ดขาด ดังนั้น จึงไมคิดสรางบานเรือน หรือมีภรรยา
ไวสำหรับอาศัยครองตอไปอีก กลาวคือ ไมมีการกลับมา
นอนเกิดในครรภมารดาเหมือนสามัญชนอีกแลว มีคติทไี่ ป
คือ “สุทธาวาสพรหม”เทานัน้ ถารูปรางกายทีม่ อี ยู ตายเสีย
กอนบรรลุพระอรหัตตผล เรียกวา พระอนาคามี.
เมือ่ พระอนาคามี ปฏิบตั มิ รรคมีองค ๘ ตอไปอีก สติ
กับปญญาจะมีพลังเพิ่มสูงขึ้น ทำให มรรครวมตัวกันเปน
มรรคมีองค ๘

๒๕๕

คำรบ ๔ ความยินดีในรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทจั จะกุก
กุจจะ (ฟงุ ซานรำคาญ) อวิชชาดับเปนสมุจเฉทะ (ไมเหลือ
ที่จิตอีกเลย) เรียกวา พระอรหันต.
กายพระอรหันตนนั้ เปนอมตธรรม (ไมตาย) แตกาย
เนือ้ ซึง่ เปนทีร่ องรับกายพระอรหันตนนั้ เปนมตธรรม (ตาย
เมื่อถึงอายุขัย) เมื่อกายเนื้อตายลงเมื่อใด ก็จะไมมีการจุติปฏิสนธิอีกเลย ชาตินี้จึงเปนชาติสุดทายของพระอรหันต
ซึ่งมีจิตบริสุทธิ์แลว.
>>เมื่อยังมีชีวิตอยู พระอรหันตทำอะไรก็สักแตวาทำ
เพราะไมประกอบดวยเจตนากระทำกรรมนัน้ เหมือนปุถชุ น
ซึง่ ปรุงแตงใหเปนกิเลสขึน้ อารมณทงั้ หลายทีเ่ ขามากระทบ
ก็สักแตวากระทบเทานั้น คือ ไมมีความยึดมั่นถือมั่นหลง
เหลืออยู และสงผลปรุงแตงจิตใหเศราหมองไดเลย.
ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ขามากระทบจึงไมใชอารมณปรุงแตงจิต
ใจพระอรหันตไดดงั แตกอ น เพราะมีคณ
ุ ธรรมทีเ่ กือ้ กูลโลก
เชน เมตตา กรุณา รองรับอยู ถึงแมวาในบางขณะ พระอร
หันตจะแสดงอาการยิ้มแยมออกมาบางก็ตาม แตก็ไมใช
เปนเพราะชอบอกชอบใจซึ่งเปนกิเลส คงเปนเพียงอาการ
ยิ้มแยมที่เต็มเปยมไปดวยเมตตากรุณา เปนหสิตุปปาทะ
(ความยิ้มแยม) ซึ่งไมสงผลใหเกิดกรรมใดๆไดอีกเลย.
มรรคมีองค ๘

๒๕๖

บุคคลที่สมควรไดบรรลุมรรคผล (ภัพพะบุคคล)
บุคคลทีป่ ฏิบตั มิ รรคมีองค ๘ แลวสำรวมระวังละเวน
ธรรมที่ทำใหเนิ่นชา ๖ ประการ ยอมบังเกิดมรรคผลได
อยางรวดเร็ว เรียกวา ภัพพะบุคคล ซึง่ ตรงขามกับ อาภัพพะ
บุคคล คือ บุคคลที่ลงมือปฏิบัติมรรคมีองค ๘ แลว แตไม
สำรวมระวังละเวนธรรมทีท่ ำใหเนิน่ ชา ๖ ประการอยางตอ
เนื่องเครงครัดไมขาดสาย.
ธรรมทีท่ ำใหเนิน่ ชา ๖ ประการ คือ
๑.ยังหมกมุนพอใจในการทำงานทางโลก ที่ทำใหรางกาย
และสมองเหน็ดเหนื่อยออนเพลีย (กัมมรามตา).
๒.ยังพอใจสนทนาเรือ่ งตางๆกับผอู นื่ อยู คือ ไมสงั วรวาจา
(ภัสสารามตา).
๓.เปนคนเห็นแกนอน โดยไมหมั่นทำความเพียร (นิททา
รามตา).
๔.ชอบสังสรรคติดตอกับผูอื่น (สังคณิการามตา).
๕.ไมสำรวมระวังอินทรียท งั้ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ
(อินทริยาคุตตทวารตา).
๖.ไมรูจักความพอดีในการบริโภคอาหาร (โภชเนมัตตัญ
ุตา).
มรรคมีองค ๘

๒๕๗

อินทรีย ๕-พละ ๕(ความเปนใหญในการทำงานของจิต)
อันไดแก สัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปญญา รวมเปนอิน
ทรีย ๕ ประการ.
จิตของสามัญชนทีไ่ มไดรบั การฝกฝนอบรม ยอมมี
อินทรียที่ออน ดังนั้นเมื่อมีอารมณมากระทบ จึงเกิดความ
ยึดมั่นถือมั่นเสมอ เพราะมีอวิชชา คือ ไมรูจักอารมณตาม
ความเปนจริงวา อารมณทงั้ หลายไมเทีย่ ง เปนทุกข และเปน
อนัตตา ไมสามารถบังคับบัญชาใหเปนอยางใจหวังได
เพราะเปนสิ่งภายนอกที่มากระทบ.
แตจติ ทีไ่ ดรบั การฝกฝนอบรม ตามหลักมรรคมีองค
๘ นัน้ อินทรียย อ มมีกำลังดีขนึ้ จากเดิม ทำใหอนิ ทรีย ๕ ดัง
กลาว,มีกำลังปลอยวางอารมณออกไปไดมากขึ้นตามลำดับ
ถายิง่ ฝกฝนอบรมจิตใหบอ ยๆขึน้ จนชำนาญ คลองแคลว ที่
เรียกวา เปนวสี แลว จิตก็จะมีพลังปลอยวางอารมณไดโดย
เด็ดขาด อินทรีย ๕ ก็จะเปลี่ยนเปนพละ ๕ คือ จิตมีกำลัง
สำหรับปลอยวางอารมณถึงขั้นเปนมรรค-ผล.
ดังนัน้ จึงเห็นไดวา หลักธรรมเรือ่ งสัทธา วิรยิ ะ สติ
สมาธิ ปญญา จัดเปนหลักธรรมที่ตอง ทำใหเกิดขึ้นที่จิต
(ภาเวตัพพะกิจ) ตลอดไปจนบรรลุอรหัตตผล.
พละ ๕

๒๕๘

พระอรหันตทงั้ หลาย ซึง่ มีพระสัมมาสัมพุทธเจา
เปนตน ลวนแลวแตมสี ติตนื่ อยเู ปนนิตยตลอดไป สติไมดบั
แตกเิ ลสดับไปจากจิต จิตจึงบริสทุ ธิเ์ ปนพุทโธ คือ ผรู ู ผตู นื่
ผเู บิกบาน เปนอมตธรรมไมตาย, สิง่ ทีต่ ายนัน้ คือพระสรีระ
ซึง่ พระองคตรัสไวในอนัตตลักขณสูตรชัดเจนวา เปนอนัต
ตา (ไมใชตวั ตนของพระองค) ดังนัน้ ผศู กึ ษาธรรมะควรจะ
ไดชวยรักษาพุทธพจนนี้ไว คือ

พระพุทโธ,ธัมโม,สังโฆ เปนอัตตา เปนเกาะ เปนทีพ่ งึ่
ของเรา.
ขันธ ๕ รูปรางกาย เปนอนัตตา เปนเพียงทีอ่ าศัยชัว่
คราวเทานั้น.
สวน สติ และ มรรคนัน้ เปนองคธรรม ทีเ่ ปนทางเดิน
ของจิตเพือ่ ใหพน จากกิเลส ( ทำใหจติ เปนพุทโธ ) จึงไมใช
อนัตตา ดังทีม่ ผี กู ลาวอางวา สัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมทัง้
ปวงไมใชตวั ตน แตประการใด.
ตสฺมา ตีหานนฺท อตฺตทีปา วิหรถ
อตฺตสรณา อนฺญสรณา
ดวยเหตุนแี้ หละอานนท เธอจงมีตนเปนเกาะ
มีตนเปนทีพ่ งึ่ อยามีสงิ่ อืน่ เปนทีพ่ งึ่ ”.
พละ ๕

๒๕๙

พระรัตนตรัย ( แกวมณีอนั มีคา ๓ ดวง )
ชาวพุทธทัง้ หลาย ตางยอมรับนับถือ พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ วาเปนทีพ่ งึ่ สูงสุดในพระพุทธศาสนา ดังมี
บทสวดระลึกถึงวา
พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ ขาพเจาถือเอาพระพุทธเจาเปนทีพ่ งึ่
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ขาพเจาถือเอาพระธรรมเปนทีพ่ งึ่
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ขาพเจาถือเอาพระสงฆเปนทีพ่ งึ่
ดังนัน้ จึงไดตงั้ สมัญญาถวาย พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆไวรวมเรียกวาพระรัตนตรัย (แกวมณีอนั มีคา ๓ ดวง)

พระรัตนตรัยตั้งอยูที่ไหน?
ถาไปถามคนที่นับถือพระพุทธศาสนาทั่วๆไปดูแลว
เราจะเห็นวาหลายคนตอบ ดังนี้คือ
พระพุทธก็อยใู นโบสถ พระธรรมก็อยใู นตู และพระ
สงฆกน็ งั่ สวดมนตอยใู นวัดตางๆ ตรงกัน กลาวใหชดั ทีส่ ดุ
พระพุทธ ก็คอื พระพุทธรูป, พระธรรม ก็คอื ตัวอักษรทีจ่ า
รึกธรรมะซึง่ เก็บอยใู นตู และพระสงฆ ก็คอื ผทู นี่ งุ เหลือง
หมเหลืองที่บวชเขามาอยูในวัดนั่นเอง.
รวมความแลว,คนทีน่ บั ถือพระพุทธศาสนาสวนมาก
พากันเขาใจวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนวัตถุและ
อยูภายนอกตัวเอง, ไมไดอยูภายในตัวเองเลย.
พระรัตนตรัย

๒๖๐

> ถาเขาใจวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนวัตถุ
และอยนู อกตัวเองเชนนีแ้ ลว เราก็ยอ มถือเอาเปนทีพ่ งึ่ ไมได
จริงๆ คือ ไดแตสวดระลึกลมๆแลงๆวาเปนทีพ่ งึ่ เทานัน้ เอง
หรือกลาวใหชดั ไดวา ไมรจู กั พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
ทีแ่ ทจริง, ก็ได.

เราจะถือเอาพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งไดอยางไร?
ถารจู กั พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ใหถกู ตองจริง
ๆแลว ขอรับรองไดโดยปราศจากความสงสัยวา เปนที่พึ่ง
อันสูงสุดไดอยางแนนอน คือ สิน้ ทุกข, หมดกังวลจากเรือ่ ง
ราวตางๆในโลกนี้อยางสิ้นเชิง.
มีพทุ ธพจนตรัสไววา
“โยจ พุทฺธฺจ ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ สรณํ คตา, จตฺตาริ
อริยสจฺจานิ สมฺมปฺปฺญาย ปสฺสติ แปลวา ผใู ดจะถือเอา
พระพุทธเจา พระธรรมเจา พระสงฆเจา เปนที่พึ่งไดนั้น
ผูนั้นจะตองเห็นอริยสัจ ๔ ดวยปญญาอันชอบ ดังนี้”.
ทัง้ นีห้ มายความวาผนู นั้ จะตองลงมือศึกษาและปฏิบตั ิ
ตามอริยสัจ ๔ คือ ขัดเกลาจิตใจตนเองใหเลิกยึดมัน่ ถือมัน่
ในอารมณตางๆไดอยางสิ้นเชิงนั่นเอง. จิตของผูนั้นก็ยอม
บริสทุ ธิ์ เชนเดียวกับ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ไปดวย
ในที่สุด จึงสิ้นทุกข,หมดกังวลจากเรื่องราวตางๆ ตามพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ และเปนอันหนึง่ อันเดียวกันดวย.
พระรัตนตรัย

๒๖๑

จากทีไ่ ดบรรยายมานี้ เราพอจะมองเห็นและรจู กั พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ไดดขี นึ้ วา พระรัตนตรัยเปนเรือ่ ง
ของจิตบริสุทธิ์ ที่ไมยึดถือเอาวัตถุหรืออารมณใดๆในโลก
อยางสิ้นเชิง จึงเปนเรื่องของนามธรรม ไมใชเรื่องของรูป
ธรรมที่อาจลูบคลำ ถูกตอง หรือแลเห็นได ดังที่หลายคน
เขาใจกันอยูวาอยูภายนอกตัวเอง,ในปจจุบันนี้.

ผูที่มีจิตบริสุทธิ์แลว จึงจะนับวาเปนพระรัตนตรัย
พระพุทธเจา คือ ผทู ปี่ ฏิบตั มิ รรคมีองค ๘ไดเองโดย
ไมมีครูสอนจนจิตบริสุทธิ์สิ้นเชิง แลวสอนผูอื่นใหปฏิบัติ
ตามดวย เรียกวา พุทธรัตนะ
>พระสงฆเจา คือ ผทู ปี่ ฏิบตั ติ ามคำสัง่ สอนของพระ
พุทธเจาจนจิตบริสุทธิ์อยางสิ้นเชิงตามพระพุทธเจาไปดวย
เรียกวา สังฆรัตนะ
พระธรรมเจา คือ จิตอันบริสทุ ธิอ์ ยางสิน้ เชิงของทัง้
พระพุทธเจาและพระสงฆเจา ซึ่งหลุดพนจากการครอบงำ
ของกิเลสทัง้ หลาย และเปนแหลงกำเนิดของคุณธรรมความ
ดีท้ังปวง,เหมือนกันทุกทาน ดังนั้นจึงจัดรวมเปนผืนเดียว
กันเพราะไมแตกตางกันเลยและแยกออกจากกันไมได.
จิตบริสทุ ธิ์ ชัน้ พระรัตนตรัย นี้ เปน อมตธรรม ไมมี
การเกิดแกเจ็บตายตอไปอีก.
พระรัตนตรัย

๒๖๒

ซึง่ แตกตางจากจิตของปุถชุ นทีย่ งั ตองพลอยเกิดแกเจ็บ
ตายตามรูปรางกายหรืออารมณไปดวย ตลอดเวลาที่เวียน
วายอยูในสังสารจักรนี้.
ดังนัน้ เราจึงเห็นไดชดั เจนวาพระธรรม ก็คอื จิตของ
พระพุทธเจาและพระสงฆเจา หรืออีกนัยหนึ่งคือ ทั้งพระ
พุทธเจาและพระสงฆเจานัน้ ตางก็มจี ติ เปนพระธรรมเจา ที่
สะอาดบริสทุ ธิเ์ หมือนกัน รวมเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน เปน
ผืนเดียวกัน และแยกออกจากกันไมได, นั่นเอง.
เมือ่ พระรัตนตรัยเปนเรือ่ งของจิตบริสทุ ธิซ์ งึ่ เปนนาม
ธรรมเชนนีแ้ ลว หลายคนทีศ่ กึ ษาธรรมะอาจสงสัยขึน้ มาวา
ผทู บี่ วชและนงุ หมผาเหลืองทีป่ ฏิบตั แิ ตเพียงศาสนพิธี และ
ผูที่บวชแลวศึกษาตำราธรรมะมามากมาย แตไมไดปฏิบัติ
มรรคมีองค ๘ เพื่อชำระขัดเกลาจิตใจตนเองใหบริสุทธิ์,
หลุดพนจากกิเลสทั้งหลายเลยนั้น จะนับวาเปนพระสังฆ
รัตนะไดหรือไม?
ตามธรรมดา ผทู ปี่ ฏิบตั มิ รรคมีองค ๘ แลว ทุกทาน
จะมีสติทตี่ นื่ อยเู สมอ เมือ่ มีอารมณอยางใดเขามากระทบจิต
ก็ยอมสลัดความยึดถืออารมณนั้นๆออกไปได ทำใหจิตใจ
พนจากการครอบงำของอารมณเมือ่ นัน้ เสมอไป, ตามกำลัง
ของสติที่ปฏิบัติได จนสามารถสลัดอารมณไดอยางคลอง
แคลวในที่สุด.
พระรัตนตรัย

๒๖๓

เพราะฉะนัน้ จึงสามารถพิจารณาเห็นได ดวยตนเอง
วาผูที่บวชเขามาแลวโดยมิไดลงมือปฏิบัติมรรคมีองค ๘
เลยนัน้ ยอมรตู วั เองวา จิตใจของตนไมมขี ดี ความสามารถ
ในการสลัดอารมณตางๆออกไป เหมือนกับเมื่อกอนบวช
กลาวคือ ยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงำอยู
ไมแตกตางจากเดิมแตประการใด สภาพจิตใจไมไดรับการ
พัฒนาใหดีขึ้นจากเดิม คือเมื่อกอนบวชเลย.
ดังนัน้ จึงไมนบั วาเปนสังฆรัตนะในพุทธศาสนา เปน
แตเพียงสมมุติสงฆเทานั้น ตอเมื่อใดสมมุติสงฆลงมือปฏิ
บัติมรรคมีองค ๘ จนมีสติตื่นอยูอยางตอเนื่องไมขาดสาย
แลว จึงจะนับวาเปนพระสังฆรัตนะไดเมื่อนั้น.
>ดวยเหตุนี้ เราจึงสามารถใชเปนหลักสำหรับดูพระ
สงฆวาไดลงมือปฏิบัติ มรรคมีองค ๘ อยางสมบูรณครบ
ถวน อยางทีไ่ ดรบั ปากกับพระอุปช ฌายในวันแรกบวชหรือ
ไม? ก็คอื ใหกระทบอารมณดู ถาหากกระทบหลายๆครัง้
แลว จิตใจยังมั่นคงไมหวั่นไหวไปตามอารมณ ก็รูไดทันที
วาทานผูนี้ไดผานการปฏิบัติธรรมดังกลาวมาแลว อยางดี
ยิ่งดวย.

พระรัตนตรัย

๒๖๔

พระนิพพาน
คำวาพระนิพพานนีเ้ ปนคำทีอ่ อกหนาออกตามากกวา
คำอื่นในภาคโลกุตตรธรรม และเปนเปาหมายสูงสุดที่ชาว
พุทธอธิษฐานขอใหบรรลุถึง แตในทางธรรมะใชคำอื่นอีก
หลายคำเรียกแทนเปนไวพจนซึ่งกันและกัน เชน
มทนิมมฺ ทโน (ดับความมัวเมา)
ปปาสวินโย (กำจัดความกระหาย)
อาลยสมุคฆฺ าโต (ตัดความหวงอาลัย)
วฏฏป จฺเฉโท (ตัดวัฏฏะ) ตณฺหกฺขโย (สิน้ ตัณหา)
วิราโค (สิน้ ความยินดี)
นิโรโธ (ดับกิเลส)
คือ พระนิพพาน.

ในหนั ง สื อ ปุ พ พสิ ก ขาวรรณนา ได บ รรยายไว ว า
พระนิพพานเปนธรรมอันละเอียดสุขุมลุมลึก อันใครๆไม
สามารถจะชี้แจงแสดงได แมแตพระบรมศาสดาและพระ
อรหันตสาวกก็ไมสามารถแสดงได แตทานเหลานี้จะรูได
เฉพาะตนเองเทานั้น ไมใชวิสัยที่คนอื่นจะรูตามได ดังราย

ละเอียดปรากฏอยแู ลวนัน้ ถาผทู อี่ า นพบเห็นเขา ใชสติปญ
ญาไตรตรองดูใหดแี ลว จะดูกระไรๆอยใู นขอทีว่ า พระบรม
ศาสดาและพระอรหันตสาวกชีแ้ จงใหเห็นไมได ทัง้ ๆทีพ่ ระ
พุทธองคไดตรัสสอนอยางชัดเจนวา พระองคไดบรรลุถึง
พระนิพพานแลว และชาวพุทธทุกคนทุกทานตางก็เชือ่ สนิท
วาพระองคไดบรรลุถึงพระนิพพานจริงๆเชนนั้น.
พระนิพพาน

๒๖๕

กลาวตามขอเท็จจริงแลว คำวานิพพานเปนคำสมมุติ
บัญญัติที่มีมาในศาสนาอื่นกอนศาสนาพุทธ เชน ศาสนา
พราหมณ เปนตน ซึ่งหมายถึงการเขาถึงหรือไดรับสิ่งที่นา
ปรารถนาเหนือบุคคลธรรมดาดวยกัน มีอยู ๕ ประการ คือ
การไดครอบครองกามคุณ ๕ อยางเพียบพรอมและการเขา
ถึงปฐมฌาน, ทุติยฌาน, ตติยฌาน และจตุตถฌาน ศาสนา
พราหมณถือวาเปนนิพพาน.
สวนคำวานิพพานในพระพุทธศาสนานัน้ มิไดหมาย
ความเหมือนศาสนาอื่น ดังเชนที่กลาวมาแลว เรายอมรับ
กันวาพระนิพพาน เปนธรรมชัน้ สูงสุดเหนือโลกียธรรมทัง้
หลาย และเปนแกนสารของพระพุทธศาสนานี้ สำหรับผูที่
เบื่อทุกขตางๆในโลก จะไดเขาถึงดวยการลงมือปฏิบัติศีล
สมาธิปญ
 ญาอยางแรงกลา และตางก็คดิ วาเมือ่ ไดเขาถึงพระ
นิพพานแลว ก็จะหมดทุกขในโลก ไมตองเกิดแกเจ็บตาย
ตอไปอีก.

พระนิพพานอยูที่ไหน?
ถาสังเกตดูพระธรรมเทศนาทีพ่ ระพุทธองคไดทรงแสดง
เรื่องพระนิพพานและทางไปสูพระนิพพานทุกบททุกตอน
ทุกเรื่องใหดีแลว จะเห็นวาพระองคไดทรงชี้ใหทุกคนคน
หาพระนิพพานในอัตภาพอันประชุมพรอมดวยรูปนามนี้
เอง มิไดทรงชี้ใหเที่ยวหาออกไปภายนอก แตประการใด.
พระนิพพาน

๒๖๖

ดังตัวอยางคำพังเพยของผรู ทู กี่ ลาวตามๆกันมาวา
“สวรรคอยใู นอก นรกอยใู นใจ
นิพพานนัน้ ก็อยไู มใกลไมไกล เพียงหายใจก็ไดยนิ ”
เรายอมรับกันวาถูกตองเสียดวย.
เมือ่ เปนเชนนีแ้ ลว พระนิพพานอันเปนสภาพธรรมที่
มีแกนสาร ก็ยอมอยูในอัตภาพรางกายและจิตใจของเรานี้
เอง ไมใชวาจะมีแตสิ่งที่ไมมีประโยชนเพียงฝายเดียว ดังที่
เลาเรียนกันอยูในปจจุบันนี้เทานั้น.
**อุปมาดังกอนเพชร ที่หมกตัวรวมอยูกับแทงหินใหญใน
ภูเขา ฉะนัน้ ดวยเหตุนี้ จึงตองคนหาเพชรจากแทงหินในภู
เขา ไมใชไปคนที่อื่น ขอนี้ฉันใด.
พระนิพพาน ก็มีรวมอยูในอัตภาพรางกายและจิตใจ
เหมือนกัน ดังนัน้ จึงตองคนหาพระนิพพานภายในอัตภาพ
รางกายและจิตใจของเรานี้ จะไปคนหาพระนิพพานจากที่
อื่นไมได ขอนี้ก็ฉันนั้น.
** ซึ่งสอดคลองกับคำสั่งสอนของพระพุทธองคอยางยิ่ง.
เนือ่ งจากพระพุทธศาสนาไดลว งมานานมาก และได
ถายทอดสืบตอกันมาหลายทางหลายทอด ดังนัน้ เมือ่ พูดถึง
พระนิพพานขึน้ มา ก็ยอ มมีรายละเอียดผิดเพีย้ นกันไปมาก
บางนอยบาง,เปนธรรมดา.
พระนิพพาน

๒๖๗

บางที่ ก็ อ ธิ บ ายว า พระนิ พ พานเป น เมื อ งแก ว เมื อ ง
สวรรค ทำใหผูฟงนึกเลยออกไปถึงแสงสีอันวูบวาบของ
เพชรนิลจินดา.
บางที่ก็สอนวาในพระนิพพานนั้นไมมีอะไร ปลอด
จากสัตวบุคคลตัวตนเราเขา เปนสภาพวางๆ แตไมชี้ชัดลง
ไปวาอยูที่ไหน.
บางที่ก็สอนเปรียบพระนิพพานกับความรอนเย็นวา
ขาวทีห่ งุ สุกใหมๆยังรอนอยู ไมใชพระนิพพาน ตองปลอย
ขาวใหเย็นเสียกอน จึงจะนิพพาน.
บางทีก่ ส็ อนวาในอัตภาพอันประชุมพรอมดวยรูปและ
นามนี้ ไมมีอะไรเปนแกนสารสักชิ้น คือหาประโยชนอะ
ไรไมไดเลย ซ้ำยังกลาวโทษผูที่พูดวามีอะไรเปนแกนสาร
รวมอยูในอัตภาพนี้วา เห็นผิดอยางรายแรงทีเดียว
ถาเปนเชนนั้นแลว ก็หมายความวา จะตองออกไป
คนหาพระนิพพานที่อื่น ภายนอกอัตภาพรางกายและจิตใจ
อาจจะตองออกไปคนหาตามหวยหนองคลองบึง ทองทะเล
เมฆหมอก หรือตามปาเขาลำเนาไพร แหงใดแหงหนึง่ ก็ได
แตยังไมมีใครชี้ที่อื่นภายนอก ใหคนหาพระนิพพาน
อยางแนนอนไดสกั แหงหนึง่ ทำใหผฟู ง เกิดความสับสนจับ
จุดสำคัญในความหมายของคำวา พระนิพพาน ไมไดเลย.
พระนิพพาน

๒๖๘

เมือ่ เปนเชนนี้ ชาวพุทธจึงเพียงแตขอใหถงึ ดวยการ
อธิษฐานอยางเดียวเทานั้น แตไมไดปฏิบัติเพื่อใหถึงจริงๆ
เลย.

พระนิพพานในทัศนะของพระพุทธโฆษาจารย
พระพุทธโฆษาจารย ซึง่ ถือกันวาเปนพระอรรถกถา
จารยในพระพุทธศาสนา ไดใหทัศนะเรื่องพระนิพพานไว
ดังนี้ คือ
พระนิพพานเปนสิง่ ทีม่ อี ยอู ยางแทจริง ไมใชไมมอี ะ
ไรเลย ไมใชมโนภาพที่จิตเนรมิตขึ้นเอง แตเปนสิ่งที่มีอยู
อยางแทจริง.
อันหนวดเตาเขากระตาย เปนสิง่ ทีไ่ มเคยมีมาในครัง้
ไหนๆแตกาลกอน อยางนีเ้ ปนสิง่ ทีไ่ มมอี ยอู ยางแทจริง แต
พระนิพพานนัน้ ไมใชหนวดเตาเขากระตาย เพราะวา พระ
นิพพานเปนสิ่งที่มีอยูอยางแทจริง.
บรรดาสังขารทัง้ หลาย มีการเกิดขึน้ ตัง้ อยแู ละดับไป
แตพระนิพพานนั้น ไมปรากฏในการเกิดขึ้น ตั้งอยูและดับ
ไป แตปรากฏความเปนอยูอยางนั้นตลอดอนันตรกาล.
พระนิพพาน

๒๖๙

พระนิพพานในทัศนะของพระอภิธรรม
ในพระอภิธรรมนัน้ ถือวา“จิตคือวิญญาณขันธ”หมาย
ความวา เมื่อพูดถึงจิตขึ้นมาแลวจะตองมีอารมณเขามาปรุง
แตงเปน“สังขารธรรม” อยเู สมอ จะแยกออกจากอารมณไม
ได ดังนัน้ จึงเขาใจวาจิตหรือวิญญาณขันธจะตองดับลงเสีย
กอน จึงจะบรรลุถงึ พระนิพพานได พระอรหันตขณ
ี าสพทัง้
หลาย เปนแตเพียงหมดกิเลสเทานั้น ตองรอใหจิตดับตาย
หายสูญไปเสียกอน จึงจะบรรลุถงึ พระนิพพาน หมายความ
วาพระอรหันตจะบรรลุถึงพระนิพพาน เมื่อตายแลว.
เพราะไมยอมรับหลักธรรมวา สามารถปฏิบัติธรรม
เพือ่ แยกเอาอารมณออกจากจิตได ไมวา กรณีใดๆทัง้ สิน้ ถึง
แมวาไดปฏิบัติสัมมาสมาธิจนยางเขาสูสภาพที่สิ้นสุดจาก
อารมณทเี่ รียกวาโคตรภูญาณ ก็ยงั ถือวาตองยึดพระนิพพาน
เขามาเปนอารมณของจิตอีกตอไป.
ในคัมภีรพ ระอภิธรรมถือวาจิตไมใชนพิ พาน นิพพาน
ไมใชจิต ดังนั้นในพระนิพพานจึงไมมีจิต ใครมีจิตอยูจึง
บรรลุถงึ พระนิพพานยังไมได เพราะฉะนัน้ ผฟู ง จึงจับจุดสำ
คัญเรื่องนี้วา เมื่อบรรลุถึงพระนิพพานแลว ก็ยอมเขาถึง
สภาพดับตายหายสูญอยางสิ้นเชิง ซึ่งในพระสูตรไมได
กลาวไวเชนนี้.
พระนิพพาน

๒๗๐

พระนิพพานในทัศนะของพระสูตร
ตามหลักฐานที่ปรากฏในพระสูตรสำคัญๆ ทั้งหลาย
นัน้ เชนอนัตตลักขณสูตร เปนตน ถือวาจิตหลุดพนจากการ
ถูกอารมณปรุงแตงอยางสิ้นเชิง เปนแกนสารของพระศาส
นาเปนนิพพาน หมายความวา ผทู ปี่ ฏิบตั ิ ศีล สมาธิ ปญญา
จนกระทั่งจิตหลุดพนจากการถูกอารมณปรุงแตงแลว ยอม
เปนผูที่บรรลุถึงพระนิพพาน และรูวาตนเองจิตบริสุทธิ์ถึง
ขีดสุด ไมมีกิเลสอันใดตกคางอยูอีกตอไป ตนไดบรรลุถึง
พระนิพพานแลวดวย.
พระพุทธอุทาน ทีไ่ ดทรงเปลงออกภายใตตน โพธิเ์ มือ่
ตอนตรัสรูใหมๆวา
“วิสงฺขารคตํ จิตตฺ ํ ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา แปลวา
จิตของเราสิน้ การปรุงแตง, บรรลุพระนิพพานเพราะ
สิ้นตัณหาแลว”.
ดังนั้นเราจึงเห็นไดวา พระนิพพานก็คือจิตที่สิ้นการ
ปรุงแตงหรือจิตทีบ่ ริสทุ ธิน์ นั่ เอง ผทู ปี่ ฏิบตั ถิ งึ สภาวะเชนนี้
แลว ยอมรูอยูวาตนไดบรรลุพระนิพพานแลวดวยกันทุก
คน ทั้งนี้แสดงวาในพระนิพพานนั้น,มีจิตที่สะอาดอยูดวย
เพราะสิ่งปรุงแตงที่ทำใหจิตสกปรกไดดับไปหมดสิ้นแลว
ดังนั้น พระนิพพาน คือความสะอาดของจิต จึงอยูคูกับจิต
เปนธรรมดา.
พระนิพพาน
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เราสามารถกลาวยืนยันอยางแข็งแรงไดวา ไมมผี ใู ดสา
มารถแยกสีเหลืองสุกปลัง่ ซึง่ แสดงความบริสทุ ธิข์ องทองคำ
ออกไปเปนคนละสวนจากเนื้อทองคำได ฉันใด
พระนิพพานซึง่ ประกาศความบริสทุ ธิข์ องจิต ก็มอิ าจ
ทำใหอยูแยกเปนคนละสวนจากจิตได ฉันนั้น.
ดวยเหตุนเี้ ราจึงตองสงเคราะหคำอธิบายของพระอรร
ถกถาจารยที่วา “เมื่อไดบรรลุถึงพระนิพพานแลว จิตนั้นก็
ดับไปหมดสิ้น” ดังนี้คือ สิ่งที่ปรุงแตงจิต ที่เรียกวา “จิต
สังขาร”เทานั้นที่ดับไปอยางหมดสิ้น คงเหลือสภาพจิตที่
บริสทุ ธิอ์ ยใู นพระนิพพานนัน้ ตลอดไป มิฉะนัน้ ก็ยอ มทำ
ใหเกิดความสงสัยคลุมเครือจนเสียเหตุผลไดวา ความบริ
สุทธิ์ที่เหลือไวใหเรียกวาพระนิพพานนั้น, ตั้งอยูกับอะไร?
กลาวคือ ความบริสุทธิ์มีอยูอยางลอยๆหาที่ตั้งไมได.
ความจริงมีอยวู า
ถาน้ำบริสทุ ธิ์ ความบริสทุ ธิก์ ต็ งั้ อยกู บั น้ำจำนวนนัน้
ถาจิตบริสทุ ธิ์ ความบริสทุ ธิก์ ย็ อ มตองตัง้ อยกู บั จิตนัน้
ถาสงเคราะหใหทั้งจิต(ผูรู) และอารมณที่ปรุงแตงดับหมด
แบบเถรตรงแลว ยอมเสียเหตุผลดังทีก่ ลาวมานี้ เปนอยางยิง่ .
**ถึงแมในเรือ่ งการปฏิบตั ธิ รรม ก็ผดิ ไปจากสภาวะทีเ่ ปน
จริง กลาวคือ ผูปฏิบัติจะตองรูตัวตลอดเวลาวาไดบรรลุถึง
พระนิพพานแลว (คือ มีจิต“รู”อยูดวยเสมอ).
พระนิพพาน
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จิตไมไดดับ แตรูวาสิ่งที่ปรุงแตงจิตไดดับหายไปแลว
เรื่องนี้สามารถยกอุปมาอุปมัยขึ้นเปรียบเทียบใหเห็น
ไดอยางชัดเจน ดังนี้คือ
สมมุติวาเอาน้ำจำนวนหนึ่งเทลงในอางน้ำ แลวคอย
สังเกตดูอยางละเอียดที่สุด เราจะเห็นวานับตั้งแตเริ่มเทน้ำ
ลงในอางเปนตนมา น้ำจะมีอาการกระเพื่อมหวั่นไหวไป
มาในอางอยางแรง จนกระทัง่ เทเสร็จเรียบรอยแลว หลังจาก
นั้นตอมา ความกระเพื่อมหวั่นไหวจะลดลงสูระดับราบ
เรียบในที่สุด ถาเรากวนน้ำนั้นอีกครั้งหนึ่ง น้ำก็ยอมกระ
เพื่อมหวั่นไหวตามไปอีก ถาหยุดกวนน้ำนั้น ความกระ
เพื่อมหวั่นไหว ก็จะลดลงสูระดับราบเรียบเหมือนครั้งแรก
อีก.
เราจะสังเกตเห็นไดวา เมือ่ เรากวนน้ำ น้ำก็จะกระ
เพือ่ มหวัน่ ไหว เมือ่ เราหยุดกวน น้ำก็จะหยุดกระเพือ่ มและ
ลดตัวลงสรู ะดับราบเรียบทุกครัง้ ไมวา จะทำเชนเดียวกันนี้
กี่ครั้งก็ตาม ทั้งนี้แสดงวา ความกระเพื่อมหวั่นไหวเปน
สภาพใหมที่น้ำถูกปรุงแตง ซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง สวนสภาพ
ราบเรียบลงเปนเสนระดับ เปนสภาพเดิมของน้ำ ทีม่ อี ยโู ดย
ไมตองมีเหตุปจจัยมาปรุงแตงใหมีใหเปนแตประการใด
หมายความวา เมื่อสิ้นการปรุงแตงเมื่อใด น้ำจะตองคืนตัว
ลดระดับลงมาราบเรียบเองเสมอทุกครั้ง ขอนี้ฉันใด.
พระนิพพาน
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จิตที่ฟุงซานหวั่นไหวไปเพราะถูกอารมณเขามาปรุง
แตงนัน้ เพราะความยึดมัน่ ถือมัน่ ในอารมณตา งๆ ถาปลอย
วางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณตางๆเสียแลว อารมณก็
ยอมไมสามารถปรุงแตงจิตใหเสียคุณภาพเดิมอันผองใส
ไปได จิตก็กลับคืนเขาสูสภาพบริสุทธิ์สะอาดเหมือนเชน
เดิม หมายความวา จิตไมไดหายไปไหน สิง่ ทีด่ บั หายไป คือ
สิง่ ทีเ่ ขามาปรุงแตงใหจติ เสียคุณภาพ เชนเดียวกับความกระ
เพือ่ มหวัน่ ไหวหายไปจากน้ำ ดังทีอ่ ปุ มาอุปมัยไวนที้ กุ ประ
การ.

พุทธภาษิตตางๆที่แสดงเรื่องพระนิพพาน
๑. โย น ลิมปฺ ติ กาเมสุ สีตภิ โู ต นิรปู ธิ แปลวา ผใู ดสิน้ อุปธิ
ไมตดิ ในกามทัง้ หลาย ผนู นั้ เปนผเู ย็นแลว .....(สคาถวรรค)
๒.อเนฺชํ นหาตกํ พุทธฺ ํ ตมหํ พฺรมู ิ พฺราหมฺณํ แปลวา
เราเรียกผูที่มีจิตไมหวั่นไหว ฟอกลางแลว ผูรูแลว นั้นวา
เปนพราหมณ .....(พระธรรมบท)
๓.ผุฏฐ สฺส โลกธมฺเมหิ จิตตฺ ํ ยสฺส น กมฺปติ อโสกํ วิรชํ เขมํ
เอตมฺมงฺคลมุตตฺ มํ แปลวา จิตของผใู ดไมโศก สิน้ กิเลส ดุจ
ดังสิน้ ธุลแี ลว เปนจิตเกษม โลกธรรมถูกตองแลวไมหวัน่
ไหว นี่คือมงคลอันสูงสุด.....(มงคลสูตร)
๔. อกิจฺ นํ อนาทานํ เอตํ ทีปํ อนาปรํ นิพพฺ านํ อิติ นํ พฺรมู ิ
ชรามจฺจปุ ริกขฺ ยํ แปลวา ความไมกงั วล ความไมยดึ ถือ (ใน
พระนิพพาน
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อารมณ) นีค้ อื ทีพ่ งึ่ อยางอืน่ จากนีไ้ มมี อยางนีแ้ หละ เรา
กลาววาเปนนิพพาน อันเปนที่สิ้นไปแหงความแกและ
ความตาย.....(โสฬสปญหา)
พระนิพพานเปนสภาพทีป่ ระกาศความบริสทุ ธิข์ องจิต
ผปู ฏิบตั ไิ ดถงึ เปนธรรมทีอ่ ยเู หนืออารมณทงั้ หลาย รวมทัง้
คำสมมุตบิ ญ
ั ญัตทิ งั้ หลายในโลก คือ รอู ยางหนึง่ กับ โลกอีก
อยางหนึง่ เมือ่ ผปู ฏิบตั ไิ ดถงึ ,ยังมีชวี ติ อยู ก็อาศัยกัน อยไู ป
ดวยกัน แตไมมกี เิ ลสเปนเครือ่ งเชือ่ มตอใหยดึ ติดกันเลย ดุจ
น้ำกับใบบัว ซึ่งรวมอยูดวยกันโดยน้ำไมเปยกใบบัว ฉนั้น.
เพราะฉะนั้นจึงสามารถกลาวสรุปไดวา พระนิพพาน
เปนเรื่องที่สามารถนำมาพูดจากันใหรูเรื่องไดวาพระนิพ
พานเปนธรรมทีบ่ ริสทุ ธิห์ มดจด หมดกิเลส รแู ลวไมตดิ ยืน
ยงคงอยโู ดยไมแปรผัน เปนอมตธรรม ทีม่ แี กนสาร ไมเกิด
ไมตายอีกตอไป.
วิทยานิพนธทงั้ หลายทีเ่ รียบเรียงขึน้ โดยอางอิงทฤษฎี
ที่มีผูเขียนไวในตำราตางๆนั้น เราจะเห็นไดวาบางทีก็เปน
สิง่ ไมอาจแลเห็นได และบางทฤษฎีกอ็ าจถูกหักลางจากนัก
ตรรกวิทยาในภายหลังได แตก็จำเปนตองเชื่อเพื่อผลประ
โยชนในการไดวุฒิบัตร ยังนาเชื่อถือนอยกวาพระนิพพาน
ในพระพุทธศาสนาตั้งหลายเทาเสียอีก.
พระนิพพาน
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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 prominently 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 exhaling breath.
4. After attaining the advanced state of tranquil meditation, the
breath movement will become serene and fine. When any external 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
meditation
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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 undoubtedly 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, noting 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”.
meditation
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บรรณานุกรม
พระไตรปฎกเลมที่ ๔ พระวินยั ปฎกเลมที่ ๔
มหาวรรค ธัมมจักกัปปวัตนสูตร, อนัตตลักขณสูตร
พระไตรปฎกเลมที่ ๙ พระสุตตันตปฎกเลมที่ ๑
ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พรหมชาลสูตร
พระไตรปฎกเลมที่ ๑๐ พระสุตตันตปฎกเลมที่ ๒
ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินพิ พานสูตร, มหาสติปฏ ฐานสูตร
พระไตรปฎกเลมที่ ๑๑ พระสุตตันตปฎกเลมที่ ๓
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค อัคคัญญสูตร
พระไตรปฎกเลมที่ ๑๒ พระสุตตันตปฎกเลมที่ ๔
มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก พรหมนิมนั ตนิกสูตร
พระไตรปฎกเลมที่ ๑๖ พระสุตตันตปฎกเลมที่ ๘
สังยุตตนิกาย นิทานวรรค มหาวรรคที่ ๗ อัสสุตวตาสูตร
พระไตรปฎกเลมที่ ๑๗ พระสุตตันตปฎกเลมที่ ๙
สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต มัชฌิมปณณาสก
ปุปผวรรค ปญจวัคคิยสูตร (อนัตตลักขณสูตร)
อุปายวรรค เผณปณฑสูตร (วาดวยอุปมาขันธ ๕)
พระไตรปฎกเลมที่ ๑๗ พระสุตตันตปฎกเลมที่ ๙
สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค นกุลปตาสูตร
พระไตรปฎกเลมที่ ๒๕ พระสุตตันตปฎกเลมที่ ๑๗
ขุททกนิกาย ธรรมบท
บรรณานุกรม
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มหาสติปฏฐานสูตร
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย หนทางนีเ้ ปนทีไ่ ปอันเอก
เพือ่ ความบริสทุ ธิข์ องเหลาสัตว
เพือ่ ลวงความโศกและปริเทวะ
เพือ่ ความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพือ่ บรรลุธรรมทีถ่ กู ตอง
เพื่อทำใหแจงซึ่งพระนิพพาน.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
พิจารณาเห็นกายในกายอยู ๑
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ๑
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ๑
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ๑
มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุพจิ ารณาเห็นกายในกายอยอู ยางไรเลา
ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ไปสปู า ก็ดี ไปสโู คนไมกด็ ี ไปสเู รือนวางก็ดี
นัง่ คบู ลั ลังก ตัง้ กายตรง ดำรงสติไวเฉพาะหนา
เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา
เมือ่ หายใจออกยาว ก็รชู ดั วา เราหายใจออกยาว
เมือ่ หายใจเขายาว ก็รชู ดั วา เราหายใจเขายาวฯลฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นายชางกลึงหรือลูกมือของนายชางกลึงผขู ยัน
เมือ่ ชักเชือกกลึงยาว ก็รชู ดั วา เราชักยาว
เมือ่ ชักเชือกกลึงสัน้ ก็รชู ดั วา เราชักสัน้ แมฉนั ใด ภิกษุกฉ็ นั นัน้ เหมือนกัน
เมือ่ หายใจออกยาว ก็รชู ดั วา เราหายใจออกยาว
เมือ่ ลมหายใจเขายาว ก็รชู ดั วา เราหายใจเชายาว ฯลฯ
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง
พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบาง
พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบาง
พระไตรปฎก

๒๗๙
พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ ในกายบาง
พิจารณาเห็นธรรมคือความเสือ่ มในกายบาง
พิจารณาเห็นธรรมคือทัง้ ความเกิดขึน้ ทัง้ ความเสือ่ มในกายบาง
ยอมอยอู กี อยางหนึง่ สติของเธอทีต่ งั้ มัน่ อยวู า กายมีอยู ก็เพียงสักวาเปนทีร่ ู
เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานัน้ เธอเปนผอู นั ตัณหาและทิฐไิ มอาศัยอยแู ลว
และไมถอื มัน่ อะไรๆในโลก.
---จบอานาปานบรรพะ---

--หมวดกายานุปส สนาสติปฏ ฐาน-ฯลฯ ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบาง
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบาง
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้ ภายในทัง้ ภายนอกบาง ฯลฯ

--หมวดเวทนานุปส สนาสติปฏ ฐาน-ฯลฯ ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบาง
พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกบาง
พิจารณาเห็นจิตในจิตทัง้ ภายในทัง้ ภายนอกบาง ฯลฯ

--หมวดจิตตานุปส สนาสติปฏ ฐาน-ฯลฯ ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ ภายในทัง้ ภายนอกบาง ฯลฯ

--หมวดธัมมานุปส สนาสติปฏ ฐาน-คัดยอจากพระไตรปฎกเลมที่ ๑๐ พระสุตตันตปฎกเลมที่ ๒
ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสติปฏ ฐานสูตร
พระไตรปฎก

๒๘๐

นกุลปตาสูตร
ดูกรคฤหบดี ก็อยางไรเลา ?
บุคคลจึงชือ่ วาเปนผมู กี ายกระสับกระสายดวย
จึงชือ่ วาเปนผมู จี ติ กระสับกระสายดวย
ดูกรคฤหบดี คือ ปุถชุ น ผมู ไิ ดสดับแลวในโลกนี้
มิไดเห็นพระอริยะทัง้ หลาย ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ
มิไดรบั แนะนำในอริยธรรม มิไดเห็นสัตบุรษุ ทัง้ หลาย
ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรษุ มิไดรบั แนะนำในสัปปุรสิ ธรรม
ยอมเห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน
ยอมเห็นตนมี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ยอมเห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณในตน
ยอมเห็นตนใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เปนผตู งั้ อยดู ว ยความยึดมัน่ วา เราเปนรูป รูปของเรา,
เราเปนเวทนา เวทนาของเรา, เราเปนสัญญา สัญญาของเรา,
เราเปนสังขาร สังขารของเรา, เราเปนวิญญาณ วิญญาณของเรา
เมือ่ เขาตัง้ อยดู ว ยความยึดมัน่ วา เราเปนรูป รูปของเรา,
เราเปนเวทนา เวทนาของเรา, เราเปนสัญญา สัญญาของเรา,
เราเปนสังขาร สังขารของเรา, เราเปนวิญญาณ วิญญาณของเรา
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นัน้ ยอมแปรปรวนเปนอยางอืน่ ไป
เพราะรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แปรปรวนเปนอยางอืน่ ไป
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ อุปายาส จึงเกิดขึน้
ดูกรคฤหบดี ดวยเหตุอยางนีแ้ ล
บุคคลจึงชือ่ วาเปนผมู ีกายกระสับกระสาย และ เปนผมู จี ติ กระสับกระสาย.
พระไตรปฎก

๒๘๑
ดูกรคฤหบดี ก็อยางไรเลา ?
บุคคลแมเปนผมู กี ายกระสับกระสาย
แตหาเปนผมู จี ติ กระสับกระสายไม
ดูกรคฤหบดี คือ อริยสาวก ผไู ดสดับแลวในโลกนี้
ผเู ห็นพระอริยะทัง้ หลาย
ผฉู ลาดในธรรมของพระอริยะ
ผไู ดรบั แนะนำดีแลวในอริยธรรม ผเู ห็นสัตบุรษุ ทัง้ หลาย
ผฉู ลาดในธรรมของสัตบุรษุ
ผไู ดรบั แนะนำดีแลวในสัปปุรสิ ธรรม
ยอมไมเห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน
ยอมไมเห็นตนมี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ยอมไมเห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณในตน
ยอมไมเห็นตนใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ไมเปนผตู งั้ อยดู ว ยความยึดมัน่ วา เราเปนรูป รูปของเรา,
เราเปนเวทนา เวทนาของเรา, เราเปนสัญญา สัญญาของเรา,
เราเปนสังขาร สังขารของเรา, เราเปนวิญญาณ วิญญาณของเรา
เมือ่ อริยสาวกนัน้ ไมตง้ั อยดู ว ยความยึดมัน่ วาเราเปนรูป รูปของเรา,
เราเปนเวทนา เวทนาของเรา, เราเปนสัญญา สัญญาของเรา,
เราเปนสังขาร สังขารของเรา, เราเปนวิญญาณ วิญญาณของเรา
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นัน้ ยอมแปรปรวนเปนอยางอืน่ ไป
เพราะรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แปรปรวนเปนอยางอืน่ ไป
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงไมเกิดขึน้
ดูกรคฤหบดี อยางนีแ้ ล
บุคคลแมมีกายกระสับกระสาย แตหาเปนผมู จี ติ กระสับกระสายไม.
คัดยอจากพระไตรปฎกเลมที่ ๑๗ พระสุตตันตปฎกเลมที่ ๙
สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค นกุลปตาสูตร
พระไตรปฎก

๒๘๒

พรหมนิมันตนิกสูตร
ฯดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ พกพรหมกลาวอยางนีแ้ ลวเราไดกลาวกะ
พกพรหมวา ดูกรทานผเู จริญ พกพรหมไปในอวิชชาแลวหนอ พกพรหม
ไปในอวิชชาแลวหนอ เพราะวาพกพรหมกลาวสิง่ ทีไ่ มเทีย่ งนัน่ แลวาเทีย่ ง
กลาวสิง่ ทีไ่ มยงั่ ยืนนัน่ แลวายัง่ ยืน กลาวสิง่ ทีไ่ มมนั่ คงนัน่ แลวามัน่ คง กลาว
สิง่ ทีไ่ มแข็งแรงนัน่ แลวาแข็งแรง กลาวสิง่ ทีม่ คี วามเคลือ่ นเปนธรรมดานัน่
แลวามีความไมเคลือ่ นเปนธรรมดา ก็แหละสัตวทงั้ เกิด ทัง้ แก ทัง้ ตาย ทัง้
จุติ ทัง้ อุบตั อิ ยใู นพรหมสถานใด พกพรหมก็กลาวพรหมสถานนัน้ อยาง
นัน้ วา พรหมสถานนีแ้ ลไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจตุ ิ ไมอบุ ตั ิ และกลาว
เหตุเปนทีอ่ อกไปจากทุกขอยางยิง่ อืน่ อันมีอยวู า เหตุเปนทีอ่ อกไปจากทุกข
อยางยิ่งอื่นไมมี.
ฯดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครัง้ นัน้ แล มารผลู ามกเขาสิงกายของพรหม
ปาริสชั ชะผหู นึง่ แลวกลาวกะเราวา ดูกรภิกษุๆ อยารุกรานพกพรหมนีเ้ ลย
อยารุกรานพกพรหมนีเ้ ลย ดูกรภิกษุ เพราะวา พรหมผนู เี้ ปนมหาพรหม
เปนใหญ (ปกครองคณะพรหม) อันคณะพรหมไมฝา ฝนได โดยทีแ่ ทเปน
ผดู ทู วั่ ไป ยังสรรพสัตวใหเปนไปในอำนาจ เปนอิสระ เปนผสู รางโลก นิรมิต
โลก เปนผปู ระเสริฐ เปนผแู ตงสัตว เปนผใู ชอำนาจ เปนบิดาของเหลาสัตว
ที่เกิดแลวและกำลังจะเกิด.
ฯดูกรภิกษุ สวนสมณพราหมณ พวกกอนทาน เปนผสู รรเสริญดิน
ชมเชยดิน เปนผสู รรเสริญน้ำ ชมเชยน้ำ เปนผสู รรเสริญไฟ ชมเชยไฟ เปนผู
สรรเสริญลม ชมเชยลม เปนผสู รรเสริญสัตว ชมเชยสัตว เปนผสู รรเสริญ
เทวดา ชมเชยเทวดา เปนผสู รรเสริญปชาบดี ชมเชยปชาบดี เปนผสู รร
เสริญพรหม ชมเชยพรหม สมณพราหมณเหลานัน้ เมือ่ กายแตกขาดจาก
ลมปราณ ก็ไปเกิดในกายทีป่ ระณีต. (พรหมโลก)
พระไตรปฎก

๒๘๓
ฯดูกรภิกษุ เพราะเหตุนนั้ เราจึงขอบอกกะทานอยางนีว้ า ดูกรทานผู
นฤทุกข เชิญเถิด ทานจงทำตามคำทีพ่ รหมบอกแกทา นเทานัน้ ทานจงอยา
ฝาฝนคำของพรหมเลย ดูกรภิกษุทา นยอมเห็นพรหมบริษทั ประชุมกันแลว
มิใชหรือ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มารผลู ามกยอมเปรียบเทียบเรากะพรหมบริ
ษัทดังนีแ้ ล.ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ มารกลาวอยางนีแ้ ลว เราไดกลาวกะมาร
ผลู ามกนัน้ วา แนะมาร เรายอมรจู กั ทาน ทานอยาเขาใจวา พระสมณะไมรู
จักเรา แนะมาร ทานเปนมาร พรหมก็ดี พวกพรหมบริษทั ก็ดี พวกพรหม
ปาริสชั ชะก็ดี ทัง้ หมดนัน่ แลอยใู นมือของทาน ตกอยใู นอำนาจของทาน และ
ทานมีความดำริวา แมสมณะก็ตองอยูในมือของเราตองตกอยูในอำนาจ
ของเรา ก็แตวา เราไมไดอยใู นมือของทาน ไมไดตกอยใู นอำนาจของทาน.
ฯพกพรหมถามเราวา ดูกรทานผนู ฤทุกข ก็ทา นยอมรคู วามสำเร็จ
และยอมรอู านุภาพของเราวา พกพรหมมีฤทธิม์ ากอยางนี้ พกพรหมมีอานุ
ภาพมากอยางนี้ พกพรหมมีศกั ดิม์ ากอยางนีอ้ ยางไร? เรากลาววา
ดวงจันทรและดวงอาทิตย ยอมโคจรสองทิศใหสวางอยเู ทาใด อำ
นาจของทานยอมเปนไปในพันจักรวาลเทานัน้ ทานยอมรจู กั สัตวทเี่ ลวและ
สัตวทปี่ ระณีต รจู กั สัตวทมี่ รี าคะและสัตวทไี่ มมรี าคะ รจู กั จักรวาลนีแ้ ละจักร
วาลอืน่ และรจู กั ความมาและความไปของสัตวทงั้ หลาย ดังนี.้
ฯดูกรพรหม ทานเคลือ่ นแลวจากทีใ่ ด มาอุบตั แิ ลวในทีน่ ี้ ทานมีสติ
หลงลืมไปเพราะความอยอู าศัยนานนักฯดูกรพรหม เรารจู กั สิง่ ทัง้ ปวงโดย
ความเปนสิง่ ทัง้ ปวง รจู กั นิพพานอันสัตวเสวยไมไดโดยความทีส่ งิ่ ทัง้ ปวง
เปนสิง่ ทัง้ ปวง แลวไมเปนสิง่ ทัง้ ปวง ไมไดมแี ลวในสิง่ ทัง้ ปวง ไมไดมแี ลว
แตสงิ่ ทัง้ ปวง ไมไดมแี ลววาสิง่ ทัง้ ปวงของเรา ไมไดกลาวเฉพาะสิง่ ทัง้ ปวง.
ฯดูกรพรหม เราเปนผไู มสม่ำเสมอกับทานดวยความรยู งิ่ แมอยางนี้ ความ
ทีเ่ ราเปนผตู ่ำกวาทานจะมีแตทไี่ หน โดยทีแ่ ทเรานีแ่ หละเปนผสู งู กวาทาน.
พระไตรปฎก

๒๘๔
พกพรหมกลาวกะเราวา ดูกรทานผนู ฤทุกข มิฉะนัน้ บัดนีเ้ ราจะหาย
ไปจากทาน. เรากลาววา ดูกรพรหม ผิฉะนัน้ บัดนี้ ถาทานอาจจะหายไปได
ก็จงหายไปเถิด. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครัง้ นัน้ แล พกพรหมกลาววา เราจัก
หายไปจากพระสมณโคดม แตกไ็ มอาจหายไปจากเราไดโดยแท. ดูกรภิกษุ
ทัง้ หลาย เมือ่ พกพรหมกลาวอยางนีแ้ ลว เราไดกลาวกะพกพรหมวา ดูกร
พรหม ผิฉะนัน้ บัดนีเ้ ราจะหายไปจากทาน. พกพรหมกลาววา ดูกรทานผู
นฤทุกข ผิฉะนัน้ บัดนี้ ถาทานอาจหายไปได ก็จงหายไปเถิด. ดูกรภิกษุทงั้
หลาย ลำดับนัน้ เราบันดาลอิทธาภิสงั ขารใหเปนเหมือนอยางนัน้ ดวยเหตุ
เพียงเทานี้ พรหมก็ดี พวกพรหมบริษทั ก็ดี พวกพรหมปาริสชั ชะก็ดี ยอม
ไดยนิ เสียงเรา แตมไิ ดเห็นตัวเรา ดังนี.้ เราหายไปแลว ไดกลาวคาถานีว้ า :เราเห็นภัยในภพ และเห็นภพของสัตวผแู สวงหาทีป่ ราศจากภพแลว ไม
กลาวยกยองภพอะไรเลย ทัง้ ไมยงั นันทิใหเกิดขึน้ ดวย ดังนี.้
ฯดูกรมารผลู ามก เราแลเปนสัมมาสัมพุทธะ ยอมปฏิญญาวา เรา
เปนสัมมาสัมพุทธะ. ดูกรมารผลู ามก ตถาคตแมเมือ่ แสดงธรรมแกพวก
สาวก ก็เปนเชนนัน้ แมเมือ่ ไมแสดงธรรมแกพวกสาวก ก็เปนเชนนัน้ ตถา
คตแมเมือ่ แนะนำพวกสาวก ก็เปนเชนนัน้ แมเมือ่ ไมแนะนำพวกสาวก ก็
เปนเชนนัน้ นัน่ เปนเพราะเหตุอะไร เพราะอาสวะเหลาใดอันใหเศราหมอง
ใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีวบิ ากเปนทุกข มีชาติ ชรา มรณะ
ตอไป อาสวะเหลานัน้ ตถาคตละเสียแลว มีรากเหงาอันถอนขึน้ แลว ทำไม
ใหมที ตี่ งั้ ดังวาตนตาลแลว ทำไมใหมตี อ ไปแลว มีความไมเกิดขึน้ ตอไปเปน
ธรรมดา เหมือนตนตาลมียอดถูกตัดเสียแลวไมอาจงอกงามอีกได ฉะนัน้ .
คัดยอจากพระไตรปฎกเลมที่ ๑๒ พระสุตตันตปฎกเลมที่ ๔
มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก พรหมนิมนั ตนิกสูตร
พระไตรปฎก

๒๘๕

อัสสุตวตาสูตร
[๒๓๐] ฯดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปุถชุ นผมู ไิ ดสดับ จะพึงเบือ่ หนายบาง คลาย
กำหนัดบาง หลุดพนบาง ในรางกายอันเปนทีป่ ระชุมแหงมหาภูตทัง้ ๔ นี้
ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ความเจริญก็ดี ความเสือ่ มก็ดี การเกิดก็ดี
การตายก็ดี ของรางกายอันเปนทีป่ ระชุมแหงมหาภูตทัง้ ๔ นี้ ยอมปรากฏ
ปุถชุ นผมู ไิ ดสดับ จึงเบือ่ หนายบาง คลายกำหนัดบาง หลุดพนบางในราง
กายนัน้ แตตถาคตเรียก รางกายอันเปนทีป่ ระชุมแหงมหาภูตทัง้ ๔ นีว้ า
จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง ปุถชุ นผมู ไิ ดสดับ ไมอาจเบือ่ หนาย คลาย
กำหนัด หลุดพนในจิต เปนตนนัน้ ไดเลย ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะวาจิต
เปนตนนี้ อันปุถชุ นมิไดสดับ รวบรัดถือไวดว ยตัณหา ยึดถือดวยทิฐวิ า
นัน่ ของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ดังนี้ ตลอดกาลชานานฉะนัน้
ปุถชุ นผมู ไิ ดสดับ จึงไมอาจจะเบือ่ หนาย คลายกำหนัด หลุดพนในจิตเปน
ตนนัน้ ไดเลย ฯ
[๒๓๑] ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปุถชุ นผมู ไิ ดสดับ จะพึงเขาไปยึดถือเอารางกาย
อันเปนทีป่ ระชุมแหงมหาภูต ๔ นี้ โดยความเปนตน ยังชอบกวา แตจะเขา
ไปยึดถือเอาจิตโดยความเปนตนหาชอบไม ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะราง
กายอันเปนทีป่ ระชุมแหงมหาภูตทัง้ ๔ นี้ เมือ่ ดำรงอยู ปหนึง่ บาง สองปบา ง
สามปบา ง สีป่ บ า ง หาปบา ง สิบปบา ง ยีส่ บิ ปบา ง สามสิบปบา ง สีส่ บิ ปบา ง
หาสิบปบา ง รอยปบา ง ยิง่ กวารอยปบา ง ยอมปรากฏ แตวา ตถาคตเรียก
รางกายอันเปนทีป่ ระชุมแหงมหาภูตทัง้ ๔ นีว้ า จิตบาง มโนบาง วิญญาณ
บาง จิตเปนตนนัน้ ดวงหนึง่ เกิดขึน้ ดวงหนึง่ ดับไปในกลางคืนและกลางวัน
[๒๓๒] ดูกรภิกษุทงั้ หลาย วานรเมือ่ เทีย่ วไปในปาใหญจบั กิง่ ไม ปลอยกิง่
นัน้ ยึดเอากิง่ อืน่ ปลอยกิง่ ทีย่ ดึ เดิม เหนีย่ วกิง่ ใหมตอ ไป แมฉนั ใด รางกาย
อันเปนทีป่ ระชุมแหงมหาภูตทัง้ ๔ นี้ ทีต่ ถาคตเรียกวา จิตบาง มโนบาง
พระไตรปฎก

๒๘๖
วิญญาณบาง จิตเปนตนนัน้ ดวงหนึง่ เกิดขึน้ ดวงหนึง่ ดับไป ในกลางคืน
และกลางวัน ก็ฉนั นัน้ แล ฯ
[๒๓๓] ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผสู ดับ ยอมใสใจโดยแยบคาย ดวยดีถงึ
ปฏิจจสมุปบาทธรรม ในรางกายและจิตทีต่ ถาคตกลาวมานัน้ วา เพราะเหตุ
ดังนี้ เมือ่ สิง่ นีม้ ี สิง่ นีจ้ งึ มี เพราะสิง่ นีเ้ กิดขึน้ สิง่ นีจ้ งึ เกิดขึน้ เมือ่ สิง่ นีไ้ มมี
สิง่ นีจ้ งึ ไมมี เพราะสิง่ นีด้ บั สิง่ นีจ้ งึ ดับ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสงั ขาร
เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวญ
ิ ญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป
เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมี
ผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตณ
ั หา
เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอปุ าทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ
เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสก
ปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ อนึง่ เพราะอวิชชาดับดวยสำรอกโดยไมเหลือ สังขาร
จึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับฯลฯความดับแหงกองทุกขทงั้ มวล
นี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
[๒๓๔] ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผไู ดสดับ มาพิจารณาอยอู ยางนี้ ยอม
หนายแมในรูป ยอมหนายแมในเวทนา ยอมหนายแมในสัญญา ยอมหนาย
แมในสังขารทั้งหลาย ยอมหนายแมในวิญญาณ เมื่อหนาย ยอมคลาย
กำหนัด เพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพน เมือ่ หลุดพนแลว ก็เกิดญาณหยัง่
รวู า หลุดพนแลว ยอมทราบชัดวาชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยอยจู บแลว กิจที่
ควรทำ ทำเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนีม้ ไิ ดมี ดังนีแ้ ล ฯ
พระไตรปฎก เลมที่ ๑๖ พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๘
สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อัสสุตวตาสูตร
พระไตรปฎก

๒๘๗
๑.ไฉนจึงทรงเรียกรางกายอันเปนทีป่ ระชุมแหงมหาภูตรูป ๔ วา จิตบาง
มโนบาง วิญญาณบาง ???
รูปรางกายประกอบดวยธาตุ ๖ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ วิญญาณธาตุ
(ธาตุรู = จิต) ( อางอิงจาก “วิภงั คสูตร” )
มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัยแหง รูปขันธ
ผัสสะ
เปนปจจัยแหง เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ
รูปและนาม เปนปจจัยแหง วิญญาณขันธ
( อางอิงจาก “มหาปุณณมสูตร” )
มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัยแหงรูป
(รูปทีไ่ มมจี ติ ครอง เรียก อนุปาทินกสังขาร เชน กอนหิน ดิน ทราย)
มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัยแหงรูปขันธ (รูปรางกาย)
(รูปทีม่ จี ติ ครอง เรียก อุปาทินกสังขาร)
รูปขันธ มีอายตนะภายใน ๖ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ
เมือ่ ผัสสะกับ
รูป เสียง กลิน่ รส กายสัมผัส ธัมมารมณ ( เปนคตู ามลำดับ ) เกิด
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
รวมเปนขันธ ๕ หรือก็คอื
อารมณและอาการของจิตทีเ่ นือ่ งดวยอารมณ
จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง หรือ จิตเปนตนนัน้ ทีท่ รงตรัสถึง
ก็คอื จิตทีผ่ สมอารมณแลวเกิดอาการของจิตทีเ่ นือ่ งดวยอารมณ หรือ
จิตสังขาร หรือ ขันธ ๕ นัน่ เอง.
๒.ปุถชุ นผมู ไิ ดสดับ ไมอาจเบือ่ หนาย คลายกำหนัด หลุดพนในจิต เปนตน
นัน้ ไดเลย ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะวาจิตเปนตนนี้ อันปุถชุ นมิไดสดับ รวบ
รัดถือไวดว ยตัณหา ยึดถือดวยทิฐวิ า นัน่ ของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัว
ตนของเรา
นัน่ ก็คอื ปุถชุ น จิตถูกอวิชชาครอบงำ เกิดตัณหา อุปาทาน ยึด
ถือขันธ ๕ เปนอัตตาตัวตน.
พระไตรปฎก

๒๘๘
๓. บท[๒๓๑]พระพุทธพจนสว นนี้ ผศู กึ ษาจำนวนมาก ยึดเอาตามตัวหนัง
สือทีเ่ ห็น ทีพ่ ระองคตรัสวา “การยึดถือเอารางกายเปนตนยังชอบกวาการ
ยึดถือเอาจิตเปนตน” โดยขาดความเฉลียวใจถึงความนัยทีซ่ อ นไว
โปรดสังเกตพระพุทธพจนที่มีมา เมื่อทรงตรัสถึง ปุถุชน(คนหนา
ดวยกิเลส ) จะมีนยั ทีต่ รงกันขามกับพระอริยสาวก เสมอ
พระพุทธพจนสว นนีก้ เ็ ชนกัน ทรงหมายใหเห็นวา ปุถชุ นผมู ไิ ดสดับ
ยึดถือเอารางกายเปนตน ชอบกวา... เพราะสามารถมองเห็นไดชดั เจนวา
รางกายนีม้ อี ายุ ๑ ปบา ง ๒ ปบา ง... รอยปบา ง.เปนตน แตพระตถาคตทรง
เห็นมากกวานัน้ ทรงเห็นวารางกายมีจติ ครอง ทำใหเกิดเปนขันธ ๕ ขึน้
หรือก็คอื อารมณและอาการของจิตทีเ่ นือ่ งดวยอารมณ หรือ จิตสังขารนัน่
เองและขันธ ๕ เกิดขึน้ ทีจ่ ติ และดับไปจากจิตตลอดเวลาทัง้ กลางคืน และ
กลางวัน.
๔.บท[๒๓๒] ทรงเปรียบจิตเหมือนวานร, จิตมีดวงเดียว ทองเทีย่ วไปสทู ี่
ไกลได (เอกจรํ), วานรตัวเดียว เทีย่ วไปในปาใหญจบั กิง่ ไม, เหมือนจิตผสม
อารมณ ปลอยกิง่ นัน้ ยึดเอากิง่ อืน่ ปลอยกิง่ ทีย่ ดึ เดิม เหนีย่ วกิง่ ใหมตอ ไป
เหมือน จิตปลอยอารมณนนั้ ผสมอารมณอนื่ ปลอยอารมณเดิม ผสม
อารมณใหมตอ ไป ตลอดเวลาทัง้ กลางคืนและกลางวัน.
๕.บท[๒๓๓]ทรงแสดงใหเห็นดังนีค้ อื
ปุถชุ น จิตมีอวิชชาครอบงำ,ทำใหหลงผิดยึดขันธ ๕ เปนอัตตาตัวตน
ทำใหเกิดทุกข (ปฏิจจสมุปบาทฝายเกิด เมือ่ สิง่ นีม้ ี สิง่ นีจ้ งึ มี เพราะสิง่ นี้
เกิดขึน้ สิง่ นีจ้ งึ เกิดขึน้ )
พระอริยสาวกปฏิบตั มิ รรคมีองค ๘ ตามเสด็จพระบรมศาสดา จิต
หลุดพนจากการยึดขันธ ๕ เปนอัตตาตัวตน เพราะอวิชชาดับ ทุกขดบั
(ปฏิจจสมุปบาทฝายดับ เมือ่ สิง่ นีไ้ มมี สิง่ นีจ้ งึ ไมมี เพราะสิง่ นีด้ บั สิง่ นีจ้ งึ ดับ).
พระไตรปฎก

ปญหายุงยากทางสังคมทั้งหลายในปจจุบันนี้
เกิดจากขาดการอบรมจิต
การอบรมจิต เปนเรือ่ งของพระศาสนานีโ้ ดยเฉพาะ
สามารถนำมาแกปญหายุงยากไดอยางถูกจุด
การปฏิบตั ติ ามพิธกี รรมในศาสนาทางกาย และ
เรียนทองจำธรรมะทีไ่ มมกี ารฝกอบรมจิตไปดวยนัน้
แกปญหายุงยากไมไดเลย
วิธีฝกอบรมจิตทางศาสนาคือ
การปฏิบตั สิ มั มาสมาธิเทานัน้
หากหนังสือเลมนี้ ชวยใหทา นเกิดความรคู วามเขาใจใน
พระพุทธศาสนาดีขนึ้ ขอไดโปรดทำบุญใสบาตรพระ
อุทศิ สวนกุศลใหผลู ว งลับทีม่ รี ายชือ่ อยใู นหนาคำปรารภ
ของหนังสือนีด้ ว ย จะขอบพระคุณ
หากหนวยงานใดตองการหนังสือเลมนี้ หรือตองการวิทยากรชวย
อบรมสัมนาเรือ่ งวิธที ำจิตใหเปนสมาธิไดอยางรวดเร็ว โปรดติดตอ
คุณภัทรสิทธิ-์ ภ.ญ.ณัฏฐิยา ปนภัทรทรัพย โทร : ๐๒-๔๒๐๘๔๗๑
พิมพที่ : บริษทั รงุ เรืองวิรยิ ะพัฒนาโรงพิมพ จำกัด
๕๘/๑๘๘ ถ.รามอินทรา ซ.รามอินทรา ๖๘ แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. ๑๐๒๓๐ โทร : ๐๒-๙๑๘๐๑๙๒

