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คุณดังตฤณได้เขียน	 มหำสติป ฐำนสูตร 	ฉบับดั้งเดิม
ในป	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	เน้อหำหลักเปนกำรขยำยควำมเกี่ยวกับกำร
ป ิบัติ	ธรรมตำมแนวสติป ฐำน	 นับตั้งแต่หมวดกำยำนุปสสนำ	
หมวดเวทนำนุปสสนำ	ไปจนถงหมวดจิตตำนุปสสนำ	ขำดแต่หมวด
ธรรมำนุปสสนำไป	โดยได้วำงแผนจะเขียนต่อเปนเล่ม	๒	ให้มีหมวด
ธรรมำนุปสสนำเพียงหมวดเดียว	

อย่ำงไรก็ตำม	หลังจำกเตรียมเน้อหำทั้งหมด	คุณดังตฤณพบ
ว่ำรำยละเอียดมีมำกเกินไป	 ไม่สมกับควำมตั้งใจแต่แรกที่จะให้เปน
คู่มอเจริญสติ	 จงเปลี่ยนแนวทำงเปนเขียนใหม่ทั้งหมดแบบกระชับ
สั้น	 และได้ออก	 มหำสติป ฐำนสูตร 		ที่มีเน้อควำมครบทุกหมวด
แต่พอสังเขป

ทว่ำหลังจำกเวลำผ่ำนมำครบ	 ๑๐	 ปี	 ก็ยังคงมีกำรถำมถง	
ฉบับดั้งเดิม 	 ที่ละเอียดลอออยู่ไม่ขำดสำย	 เน่องจำกนักเจริญสติผู้
เอำจริงเอำจังพบว่ำฉบับดั้งเดิมนั้น	 ได้มีกำรรวบรวมพุทธพจนเกี่ยว
กับกำรป ิบัติอันล้�ำค่ำไว้มำก	แก้ข้อกังขำต่ำง ได้ขำด	ตลอดจนเป็น
แรงบันดำลใจได้อย่ำงด	ีโดยไม่ต้องแคลงใจว่ำใครเป็นคนคิด	คิดผิด
หรอคิดถูก	ในเม่อเป็นพระวัจนะแห่งองคบรมศำสดำเอง

ถงวันนี้	คุณดังตฤณเช่อแล้วว่ำมีผู้ต้องกำรเน้อควำมแบบฉบับ
ดั้งเดิมอยู่จริง 	จงลงมอเรียบเรียงใหม่อีกครั้ง	 โดยคงควำมละเอียด
อันเป็นที่ต้องกำรของนักเจริญสติไว้	แต่จัดสรรล�ำดับเน้อหำเสียใหม่
ให้ครบถ้วนและอ่ำนง่ำยข้น	 แล้วจงให้ส�ำนักพิมพฮำวฟำรน�ำมำจัด
พิมพเพ่อเป็นฉบับธรรมทำนเท่ำนั้น	ดังที่ได้ปรำก อยู่ในมอของทุก
ท่ำนแล้วในบัดนี้

ส�านั พิมพ์ าวฟาร์
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ในทำงโลก	 ชีวิตที่มีเปำหมำย	 ไม่ใช่เพ่อให้ได้ตัวเปำหมำย
อย่ำงเดียว	 แต่เพ่อได้ตัวตนที่ไปถงเปำหมำยด้วย	 ใครจะสง่ำงำม	
สูงส่ง	หรอยิ่งใหญ่เพียงใด	ก็ข้นกับว่ำได้ไปยนคู่อยู่กับธงที่ปกไว้บน
ยอดเขำสูงระดับไหน

แต่ในทำงธรรม	ชีวิตที่ไปได้ถงเปำหมำยสูงสุดในพุทธศำสนำ	
ไม่ใช่เพ่อให้ได้มำซ่งตัวตนใหม่ระดับใด	 ตรงข้ำม	 เปนกำรทิ้งควำม
รู้สกว่ำมีตัวตน	 เพ่อเข้ำถงภำวะ	 ไร้ตัวผู้ทุกข์ 	 ซ่งข้ำมพ้นควำมสง่ำ
งำม	ควำมสูงส่ง	และควำมยิ่งใหญ่ทั้งปวงไป

กำรเข้ำถงเปำอันเปนยอดสุดของพุทธศำสนำ	คอกำรต่นข้นรู้
ตำมจริง	 ไม่ว่ำจะลมตำหรอหลับตำ	 มุมมองของเรำจะแปลกเปลี่ยน
ไปอย่ำงสิ้นเชิง	 เหมอนพลิกกลับด้ำน	 หรอเหมอนพ้นที่ยนอยู่ทะลุ
หำย	ได้ที่ยนใหม	่เปนอะไรที่เหนอควำมคำดหมำย

อย่ำงไรก็ตำม	 พุทธศำสนำมิได้เริ่มสอนจำกวิธีมองที่แปลก
ประหลำดชวนพิศวง	 ตรงข้ำม	 ทุกอย่ำงเริ่มต้นจำกจุดที่เห็นง่ำย	
เข้ำใจได้ตรงกัน	 เช่น	 ให้ถำมตัวเองว่ำ	 เรำอยำกเปนทุกข์หรอ
เปนสุข 	แน่นอน	ทุกคนต้องตอบว่ำ	 อยำกเปนสุข

จำกนั้น	พุทธศำสนำจะชี้ควำมจริงผ่ำนค�ำถำมส�ำคัญในล�ำดับ
ต่อมำ	นั่นคอ	 อยำกสุขชั่วครำวหรออยำกสุขถำวร 	แน่นอน	ทุกคน
ต้องตอบว่ำ	 อยำกสุขถำวร

จุดตัดอันน่ำพิศวงอยู่ที่ตรงนี้	 กำรเข้ำถงบรมสุขหรอสุขถำวร
นั้น	 ก่อนอ่นต้องเข้ำให้ถงสัจจะที่ว่ำกำยใจทั้งแท่งนี้แหละที่เปนทุกข	์
สงบจำกกำยใจได้ก็เหมอนดับไฟได้	 ควำมสุขอันเยอกเย็นรออยู่ตรง
ที่ควำมทุกข์อันร้อนแรงหำยไปประดุจเปลวเทียนดับนั่นเอง	 ไม่ต้อง
เรียกขอเลย
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แต่ถ้ำยัง	 รับไม่ได้ 	ว่ำกำยใจนี้เปนทุกข์	ค�ำว่ำกำยใจเปนทุกข์
ยัง	 เปนเท็จ 	ส�ำหรับเรำ	ก็มีวิธีเปนสุขชั่วครำว	คออย่ำไปสร้ำงเหตุ
แห่งควำมล�ำบำกกำยล�ำบำกใจ	ให้สร้ำงแต่เหตุแห่งควำมสบำยกำย
สบำยใจเข้ำไว้

เหตุแห่งควำมล�ำบำกกำยล�ำบำกใจคอบำปอกุศล	 โดยย่นย่อ
คอท�ำตัวเปนคนตระหนี่	 เปนผู้ทุศีล	กล้ำ ่ำสัตว์	 ลักทรัพย์	 ผิดกำม	
โกหก	และกินเหล้ำ	หำกเปนผู้ทุศีลเต็มขั้นสักระยะหน่ง	ย่อมทรำบ
เต็มอก	รู้แน่อยู่แก่ใจว่ำกำยก็อยู่ล�ำบำก	ใจก็อยู่ล�ำบำก	ที่ส�าคั คือ
คนบาปไม่มีทางเหนตามจริงได้เลยว่า าย จเป็นทุ ์ มีแต่
อยา ปล้นมาเพิ่มด้วย �้า

ส่วนเหตุแห่งควำมสบำยกำยสบำยใจคอบุญกุศล	 โดยย่นย่อ
คอท�ำตัวเปนคนมีน�้ำใจ	มีควำมรักในศีล	เว้นขำดจำกกำร ่ำสัตว์	ลัก
ทรัพย	์ผิดกำม	โกหก	และกินเหล้ำ	หำกสำมำรถรักษำศีลได้สะอำด
หมดจดสักระยะหน่ง	 ย่อมทรำบว่ำควำมไร้มลทินท�ำให้กำยสบำย	
ใจสบำยเพียงใด	ที่ส�าคั คือคนสะอาดย่อมเป็น ู้มีสิทธิพั นา
้นเหนตามจริงว่า าย จเป็นทุ ์ ควรสละทิ้งเสีย เพื่อเ ้าถง

บรมสุ อันเหนือ ว่า ารแบ าย จไว้เป็น าระ

กำรเปนผู้มีศีลหมดจดดีแล้ว	 จะท�ำให้เรำพบควำมจริงขั้น
ต้นประกำรหน่ง	 คอแม้ศำสนำพุทธจะเช่อยำก	 แต่ก็พิสูจน์ง่ำย	 ไม่
จ�ำเปนต้องตำยเสียก่อนจงค่อยรู้ว่ำที่พระศำสดำตรัสเปนเร่องจริง
หรอของหลอก	หำยใจเดียวนี้ก็พิสูจน์ได้เดียวนี้	ว่ำไม่เที่ยง	บังคับให้
เข้ำหรอออกอย่ำงเดียวไม่ได	้บังคับให้สั้นยำวตลอดไม่ได้	มีแต่ควำม
เปนธำตุลม	ไม่มีบุคคล	เม่อใดรู้ชัดเช่นนี้	มโนภำพของผู้หำยใจย่อม
ดับลง	 และนั่นเองควำมจริงเกี่ยวกับลมหำยใจจงปรำก ชัด	 ว่ำเปน
ทุกข์	ไม่ใช่ตัวตนน่ำยดถอเอำเลย

ร่ำงกำยก็เหมอนลมหำยใจ	 ควำมรู้สกเปนสุขเปนทุกข์ก็
เหมอนลมหำยใจ	 สภำพจิตต่ำง ก็เหมอนลมหำยใจ	 ควำมจ�ำได้
หมำยรู้และควำมนกคิดดีร้ำยต่ำง ก็เหมอนลมหำยใจ	 ดูเดียวนี้ก็

เห็นเดียวนี้ว่ำเหล่ำนั้นไม่เที่ยง	 เปนทุกข์	 ไม่ใช่ตัวตน	 ไม่ควรหลง
ยดมั่นถอมั่นไปทั้งสิ้น	 ารเป็น ู้ไม่เ าตามรู้ ไม่เ าตามดูอยู่
โดยความจริงเ ่นนี้ นับวา่พลาดโอ าส ้ความเป็นมนุ ย์ น
ารท�าลายทุ ์ ห้สิ้น

ผู้เข้ำถงควำมจริงในพุทธศำสนำ	ได้ช่อว่ำเปนอริยบุคคล	เปน
ผู้บรรลุมรรคผล	 เห็นควำมจริงอันเปนธรรมชำติเดิมแท้ถำวรอันควร
ปรำรถนำสูงสุด	 คอนิพพำน	 กับทั้งรู้จริง ว่ำถ้ำยังมีกำยใจอยู่	 ต่อ
ให้ดีเลิศน่ำอิจฉำปำนใด	 ก็นับว่ำเปนทุกข์อยู่ดี	 เน่องจำกมีอันต้อง
ปรวนแปรไป	ทนอยู่กับสภำพเดิมอันน่ำช่นใจไม่ได	้ไม่อำจสั่งให้เปน
ไปดังใจนก	มีแต่ต้องใช้ก�ำลังใจ นสร้ำงเหตุดี ไม่มีที่สิ้นสุด	 เพ่อจะ
ได้ไม่ต้องทนรับผลเปนควำมล�ำบำกกำยล�ำบำกใจเพียงชั่วครำว

ถงยุคปจจุบันยังมีควำมพยำยำมเข้ำให้ถงมรรคผลนิพพำน
กันอยู่	 ทั้ง ำยพระและ ำย รำวำส	 แต่	 วิธีเข้ำให้ถง 	 กลำยเปน
เร่องน่ำสงสัย	 เพรำะดูเหมอนมีมำกมำยหลำยวิธีตำมแต่ละส�ำนักจะ
บัญญัติไว้	น�ำมำซ่งสำรพัดข้อกังขำ	 เช่น	รูปแบบตำยตัวของใครที่ใช่
แน่ 	 ที่รู้อยู่ถูกแล้วหรอยัง 	 ปรำก กำรณ์ทำงกำยและทำงจิตที่เกิด
ข้นถอเปนญำณขั้นไหน

ควำมจริงคอ	ถ้ำจับจุดถูกว่ำเรำเอำกันที่กำร	 มีสติชอบ 	คอรู้
กำยใจได้ตำมจริง	กับ	 มีสมำธิชอบ 	คอตั้งมั่นอยู่กับกำรรู้นั้นได้เปน
ปกติ	 ก็คงท�ำควำมเข้ำใจกันง่ำยข้น	 กล่ำวคอ	 เมื่อเลงเ ้ามาที่จิต 
ที่ตัวรู้ แล้วพบว่ามีส าพรู้ที่ถู ต้อง เหน าย จเป็น องไม่
เที่ยง ไม่ ่ตัวตนได้เป็นป ติ ห้นับว่ามาถู ทางแน่ แม้จะ
้นต้นด้วยวิธีที่แต ต่าง ันอยา่งไร ตาม

หนังสอ	 มหำสติป ฐำนสูตร 	 เล่มนี้แสดงวิธีบรรลุมรรคผล
ตำมที่พระพุทธเจ้ำสอน	 โดยน�ำสติป ฐำน	 ๔	 มำซอยเปนบทเปน
ตอน	 แต่ละบทอำศัยพระพุทธพจน์เปนหลักตั้ง	 ตำมด้วยกำรแสดง
นิยำมศัพท์ต่ำง 	จำกนั้นจงพูดถงจุดประสงค์ของกำร กในแต่ละบท	
แล้วจงค่อยว่ำกันถงแนวทำงในกำร กกันด้วยภำษำร่วมสมัย
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เพียงศกษำด้วยกำรอ่ำนอย่ำงเดียว	ทุกท่ำนคงรู้สกได้ว่ำ	 าร
้นบันไดทีละ ั้นจะพาไปสู่ ั้นบนได้ ัน ด าร สติตาม

ล�าดับสติป าน  ประ ันวา่จะไปถงสติรู้ถงที่สุดได้ ันนั้น

กำรมีพระพุทธพจน์เปนหลักตั้งนั้น	 นอกจำกจะท�ำให้เช่อมั่น
ได้ว่ำวิธี กและประสบกำรณ์ทั้งหมดยนพ้นอยู่บนค�ำสอนของผู้ก่อตั้ง
พุทธศำสนำ	ยังจะได้แรงบันดำลใจว่ำพระองค์ท่ำนสอนมนุษย์	ไม่ว่ำ
จะร่วมสมัยกับท่ำน	หรอจะเปนยุคหลังจำกท่ำนสิ้นพระชนม์	 โดยวิธี
กำรก็เปนเร่องสนุก	ท�ำได้จริง	และ	 ต้องท�ำ 	ให้ได้ก่อนตำย	เพ่อจะ
ไม่ไปมองย้อนกลับมำด้วยควำมเสียดำยชีวิตในชำติที่พบวิธีดับทุกข์
ของพระพุทธเจ้ำกัน

ประมำณควำมสว่ำงที่เกิดจำกบุญในกำรเรียบเรียงมหำ
สติป ฐำนสูตรออกสู่สำธำรณชนมีเพียงใด	 ผู้เขียนขอให้ได้แก่บิดำ
มำรดำ	ญำติมิตร	 ครูบำอำจำรย์	 ผู้ให้ควำมช่วยเหลอจัดท�ำหนังสอ	
ตลอดจนเพ่อนร่วมทุกข์ทั้งหลำยในสำกลจักรวำลโดยถ้วนหน้ำ
เสมอกัน	 กับทั้งขอให้ผู้เพียรเจริญสติตำมแนวทำงที่ถูกต้องของ
พระพุทธเจ้ำ	 จงเข้ำถงธรรม	 และมีชีวิตนี้เปนทุกข์ครั้งสุดท้ำย	 ได้
หำยตัวไปอย่ำงสง่ำงำม	 เสมอนเปลวเทียนดับที่ไม่ทิ้งร่องรอยไว้ให้
ใครจับควำมร้อนได้อีก

            ด
																																																			สิงหำคม	๕๕



บูช�พุทธคุณ

ถ้าจะเทียบก็เปรียบแสงมาส่องเกล้า

ไสวราวเอาฟ้ามาเปิดเผย

ติดคุกแคบแอบมุ่นด้วยคุ้นเคย

ก็สุดเอ่ยเฉลยค�าเมื่อธรรมมา

เหมือนบ้าใบ้ไร้ตามาก่อนเก่า

วันวันเศร้าเฝ้าออกแรงแสวงหา

กองขยะคุ้ยสิ้นด้วยชินชา

แม้โรยล้าหน้าหม่นก็ทนไป

พระเอาตามาประทานแก่คนบอด

รักษารอดตลอดสายจนหายไข้

พระปรานีที่สุดนี้มีเกินใคร

จะจดจ�าพระองค์ไว้ไม่ลืมเลือน

พนมปั้นอัญชลีนี้พอหรือ

สองมือไหว้ช่างง่ายดายอะไรเหมือน

พระคุณใหญ่ต่อให้คืนเป็นดาวเดือน

เสมอเลื่อนหนี้สินด้วยดินดาน

ถ้าร้อนใจใคร่บูชาตถาคต

พระสั่งสอนให้สลดในสังขาร

ด้วยจิตเราเฝ้ารู้ดูนานนาน

กระทั่งผลาญอุปาทานจนลาญเรียง

แล้วเอาใจใสแพร้วเป็นแก้วเก้า

มาเปล่งค�าบูชาให้เต็มเสียง

พระสอนมาข้านี้มีพอเพียง

จะล�าเลียงถวายองค์พระทรงธรรม
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อุทเทสวารกถา
พุทธพจน์

สมัยหน่ง	พระผู้มีพระภำคประทับอยู่ในกุรุชนบท	มีนิคมของ
ชำวกุรุ	 ช่อว่ำกัมมำสทัมมะ	ณ	ที่นั้นพระผู้มีพระภำคตรัสเรียกเหล่ำ
ภิกษุสำวกว่ำ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นทางเดียวที่จะท�าให้เหล่า
สตัว์บรสิทุธิไ์ด้ ล่วงพ้นความโศกและความร�าพนัคร�า่ครวญ
ได้ ดบัทกุข์และโทมนสัได้ บรรลอุรยิมรรคเพือ่เหน็แจ้งพระ
นพิพานได้ หนทางนีค้อื สตปัิฏฐาน ๔ ประการ

สี่ประการนั้นมีอะไรบ้าง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระ
ศาสนานี…้

พจิารณาเหน็กายในกายอยูเ่สมอ มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 
มสีต ิ ก�าจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยีได้ เป็นประการ
หนึง่

พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เสมอ มีความเพียร มี
สมัปชญัญะ มสีต ิก�าจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยีได้ นี้
เป็นอกีประการหนึง่

พจิารณาเหน็จติในจติอยูเ่สมอ มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มี
สต ิก�าจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยีได้ นีเ้ป็นอกีประการ
หนึง่

พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เสมอ มีความเพียร มี
สมัปชญัญะ มสีต ิก�าจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยีได้ นี้
เป็นอกีประการหนึง่

จบอุทเทสวำรกถำ

นิย�ม

ภิกษุ	 คอ	 ผู้รู้ตัวว่ำมีกิเลส	 แล้วเพียรป ิบัติดีป ิบัติชอบเพ่อ
ละกิเลสเสีย	(จู อัสสปุรสูตร)

บรรลุอริยมรรค	คอ	กำรตรัสรู้แจ้ง	ล้ำงผลำญกิเลสเปนขั้น 	
ตั้งแต่ท�ำลำยควำมส�ำคัญผิดว่ำมีตัวตน	 ไปจนกระทั่งดับอุปำทำนว่ำ
มีตัวตนได้เด็ดขำด

เห็นกายในกาย	 คอ	 เห็นส่วนหน่งของอำกำรทำงกำย	
เช่น	 ลมหำยใจถอว่ำเปนส่วนหน่งของกำย	 กำรเห็นลมหำยใจก็ถอ
เปนกำรเห็นกำยในกำย	เปนต้น

อภิชฌา	คอ	ควำมเล็งโลภอยำกได้นั่นอยำกได้นี่

อุทเทสวารกถา	 คอ	 บทตั้ง	 ยังไม่ลงลกถงหลักวิธีให้น�ำไป
ป ิบัติ	 สิ่งที่จะต้องท�ำคอกำรจดจ�ำไว้ด้วยควำมเข้ำใจว่ำ	 กำรเจริญ
สติป ฐำน 	เขำท�ำกันที่ไหน	เพ่ออะไร

อย่ำงไรก็ตำม	 ยังมีในแห่งอ่นที่พระพุทธเจ้ำตรัสแสดงไว้
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ว่ำสติป ฐำน	 ๔	 มิใช่สิ่งที่ใคร ก็ท�ำกันได้	 ไม่ว่ำจะมีจิตสะอำด
หรอสกปรกเพียงใด	 โดยที่แท้แล้ว	 จิตของผู้เหมำะจะ กเจริญ
สติป ฐำนนั้น	ต้องเปนจิตที่สะอำด	พร้อมจะเห็นควำมจริงอย่ำงตรง
ไปตรงมำ	 ดังเช่นที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงในภิกขุสูตร	 พระสุตตันต
ปิ ก	เล่ม	๑๑	ที่ภิกษุรูปหน่งตั้งใจจะปลีกวิเวก	ก็เข้ำกรำบขอรับแนว
ป ิบัติหรออุบำยภำวนำจำกพระพุทธองค์	 พระพุทธองค์ยังไม่บอก
อุบำยทันที	 ทว่ำตรัสสั่งให้ส�ำรวจตนเองในเร่องของศีลก่อน	มีควำม
ดังนี้

ดูกรภิกษุ เธอจงยังเบื้องต้นในกุศลธรรมให้บริสุทธิ์ก่อน 
เบือ้งต้นของกศุลธรรมคอือะไร? คอืศลีทีบ่รสิทุธิด์ ี(สลี วสิทุธ)ิ 
และความเหน็ตรง (ทฏิฐวิสิทุธ)ิ เมือ่ใดศลีของเธอจกับรสิทุธิ์
ด ีความเหน็ของเธอจกัตรง เมือ่นัน้เธออาศยัศลี ตัง้อยูใ่นศลี
แล้วพงึเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ โดยส่วน ๓ (คอืเจรญิอย่างมคีวาม
เพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต)ิ

ศีลจะท�ำให้เรำไม่มีอะไรคำใจ	ถ้ำขำดศีลเสียแล้ว	ก็เปนไปไม่
ได้ที่จะให้จิตสงบ	 ปรำศจำกควำมหวั่นไหว	 ปรำศจำกควำมฟุงซ่ำน	
มีแต่จะคิดหรอมองอะไรบิดเบี้ยวผิดจำกควำมจริงเพ่อเข้ำข้ำงตัวเอง	
เห็นควำมผิดเปนของดี	เห็นกงจักรเปนดอกบัว

หลังจำกมีศีลสะอำดพอ	 กับทั้งท�ำควำมเข้ำใจว่ำควรระลกถง
กำยนี้	สุขทุกข์นี้	สภำพจิตนี้	และสภำวธรรมนี้	ก็ได้ช่อว่ำมีแนวทำงที่
ถูกต้อง	อยู่ในทิศแห่งกำรเข้ำให้ถงพระนิพพำนด้วยกำยใจนี้

ว ่ำกันถงมุมมองเกี่ยวกับกำร กจิต	 ก็ต ้องกล่ำวว่ำ
สติป ฐำนคอกำร กจิตชนิดหน่ง	 แต่เพ่อเปนกำรปิดกั้นไม่ให้เกิด
ควำมเข้ำใจผิด	คิดว่ำสติป ฐำนเปนเพียงกำรนั่งหลับตำท�ำสมำธิ	อีก
ทั้งไม่ใช่เพียงญำณขั้นสูงที่เรียกกันว่ำ	 วิปสสนำ 	ท่ำเดียว	 เรำก็ควร

ท�ำควำมเข้ำใจกันตั้งแต่ตรงนี้ว่ำ	 สมถะ 	 คออะไร	 และ	 วิปสสนำ 	
ต่ำงกันกับสมถะแค่ไหน

นิยามของสมถะและวิปัสสนา

ในจิตตุปปำทกัณ ์	 พระอภิธรรมปิ ก	 เล่ม	 ๑	 นิยำมของ	
ลักษณะจิต 	อันเปนสัญลักษณ์ของสมถะและวิปสสนำไว้ดังนี้

สมถะมีในสมัยนั้นเป็นไฉน? ความตั้งอยู่แห่งจิต ความ
ด�ารงอยู่แห่งจิต ความมั่นอยู่แห่งจิต ความไม่ส่ายไปแห่ง
จติ ความไม่ฟุง้ซ่านแห่งจติ ภาวะทีจ่ติไม่ส่ายไป ความสงบ 
สมาธนิทรย์ี สมาธพิละ สมัมาสมาธ ิในสมยันัน้อนัใด นีช้ือ่
ว่าสมถะมใีนสมยันัน้

วปัิสสนามใีนสมยันัน้เป็นไฉน? ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั ความ
วจิยั ความเลอืกสรร ความวจิยัธรรม ความก�าหนดหมาย 
ความเข้าไปก�าหนด ความเข้าไปก�าหนดเฉพาะ ภาวะที่
รู ้ภาวะทีฉ่ลาด ภาวะทีรู่ล้ะเอยีด ความรูแ้จ่มแจ้ง ความค้น
คดิ ความใคร่ครวญ ปัญญาเหมอืนแผ่นดนิ ปัญญาเครือ่ง
ท�าลายกเิลส ปัญญาเครือ่งน�าทาง ความเหน็แจ้ง ความรูช้ดั 
ปัญญาเหมอืนปฏกั ปัญญนิทรย์ี ปัญญาพละ ปัญญาเหมอืน
ศาสตรา ปัญญาเหมอืนปราสาท ความสว่างคอืปัญญา แสง
สว่างคอืปัญญา ปัญญาเหมอืนประทปี ปัญญาเหมอืนดวง
แก้ว ความไม่หลง สัมมาทิฏฐิ ในสมัยนั้นอันใด นี้ชื่อว่า
วปัิสสนามใีนสมยันัน้
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สรุปว่ำ	อำกำรที่จิตสงบตั้งมั่น	ไม่ฟุงซ่ำน	มีก�ำลัง	คอลักษณะ
ของจิตที่เปนสมถะ	ส่วนอำกำรที่จิตมีปญญำรู้ชัด	ไม่หลงผิด	ท�ำลำย
กิเลสได้	คอลักษณะของจิตที่เปนวิปสสนำ

ในมหำสติป ฐำนสูตรนั้น	 พระพุทธเจ้ำมิได้ทรงระบุจ�ำแนก
แยกแยะ	 ว่ำตรงไหนคอสมถะ	 ตรงไหนคอวิปสสนำ	 แต่พระองค์
ก็ทรงแยกหน้ำที่ของสมถะและวิปสสนำไว้	 ในปฐมปณณำสก์	
พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๒	คอ

ดกูรภกิษทุัง้หลาย ธรรม ๒ อย่างเป็นไปในส่วนแห่งวชิชา 
ธรรม ๒ อย่างเป็นไฉน คอื สมถะหนึง่ วปัิสสนาหนึง่ ดกูรภกิษุ
ทัง้หลาย สมถะทีภ่กิษเุจรญิแล้ว ย่อมเสวยประโยชน์อะไร 
ย่อมอบรมจติ จติทีอ่บรมแล้ว ย่อมเสวยประโยชน์อะไร ย่อม
ละราคะได้ วิปัสสนาที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไร 
ย่อมอบรมปัญญา ปัญญาทีอ่บรมแล้ว ย่อมเสวยประโยชน์
อะไร ย่อมละอวชิชาได้

แม้แต่ผู้ที่บรรลุธรรมชั้นต้นแล้ว	 แต่ยังไม่จบกิจ	 ยังไม่ถง
แก่นสำรชั้นลกสุดของพระพุทธศำสนำ	ก็ยังจ�ำเป็นต้องเจริญทั้งส่วน
ของสมถะและวิปัสสนำ	 ดังจะเห็นได้	 ในมหำวัจฉโคตตสูตร	
พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๕	ที่ภิกษุช่อ	 วัจฉะ 	บวชได้เพียงคร่งเดอนก็
ถงมรรคผลชั้นต้น	 เป็นพระโสดำบันบุคคล	ท่ำนก็เข้ำไปกรำบทูลขอ
ค�ำแนะน�ำขั้นต่อไปจำกพระพุทธองค	ซ่งพระองคท่ำนก็ตรัสว่ำ

ดกูรวจัฉะ ถ้าเช่นนัน้ เธอจงเจรญิธรรมทัง้สอง คอืสมถะและ
วปัิสสนาให้ยิง่ขึน้ไปเถดิ ดกูรวจัฉะ ธรรมทัง้สองคอืสมถะ

และวปัิสนานี ้ เธอเจรญิให้ยิง่ขึน้ไปแล้ว จกัเป็นไปเพือ่แทง
ตลอดในธาตหุลายประการ

สรุปคอ	 จะเปนผู้เริ่มต้นภำวนำ	 หรอผู้ภำวนำกระทั่งถง
มรรคผลแล้ว	ก็ยังต้องเจริญทั้งสมถะและวิปสสนำให้ยิ่ง ข้นไป	ใช่จะ
ละเลยส่วนใดส่วนหน่งด้วยควำมประมำทว่ำไม่ส�ำคัญ	ไม่จ�ำเปน

ตำมข้อเท็จจริงในกำรป ิบัติประกำรหน่ง	 ก็คอ	 ถ้ำจิตยังถูก
ห่อหุ้มด้วยกิเลสหยำบ 	โอกำสที่จะเห็นควำมจริงคอไตรลักษณ์ของ
รูปนำม	เพ่อควำมปล่อยวำง	เพ่อควำมรู้แจ้งว่ำกำยใจไม่ใช่ตัวตนนั้น	
เรียกได้ว่ำไม่มีเลย	 ขอให้นกว่ำถ้ำก�ำลังโลภอยำกกินของอร่อยตรง
หน้ำอย่ำงแรงจัดขนำดน�้ำลำยไหลสอ	หรอก�ำลังฟุงซ่ำนเปนทุกข์กับ
ปญหำหนักอกจนมนต้อ	 จิตจะอยู่ในควำมพร้อมพิจำรณำโลภะใน
จิตเปนอนิจจังหรอไม่	 หรอพร้อมพิจำรณำทุกขเวทนำเปนของที่เกิด
แต่เหตุหรอไม่

เพรำะฉะนั้น	 ถ้ำใจยังไม่สงบจำกเคร่องรบกวนหนัก 	 ก็ต้อง
ท�ำให้สงบลงบ้ำง	 ด้วยกำรตัดใจออกมำจำกของหยำบ	 พอมีสติบ้ำง
แล้วก็ผูกใจไว้กับสิ่งใดสิ่งหน่ง	วัตถุอันเปนเคร่องผูกใจนั้นเองเรียกว่ำ	
อำรมณ์ 	หรอ	 อำรมณ์สมำธิ 	มีอยู่แล้วในมหำสติป ฐำนสูตร	แต่
เรำต้องสังเกตสังกำแยกแยะเอำตำมนิยำมของสมถะและวิปสสนำ

ยกตัวอย่ำงเช่น	 ในอำนำปำนบรรพ	 พระพุทธองค์ให้รู้
ลมหำยใจหลำยต่อหลำยแง	่ถ้ำแง่ที่รู้ว่ำนี่ลมเข้ำ	นี่ลมออก	อันนั้นคอ
ผูกใจไว้กับอำรมณ์เฉย 	ยังไม่ได้พิจำรณำอะไร	ก็เข้ำข่ำยเปนสมถะ	
ส่วนถ้ำให้ป ิบัติอะไร	อย่ำงเช่น	พิจำรณำเห็นธรรมคอควำมเกิดข้น
ในกำยบ้ำง	พิจำรณำเห็นธรรมคอควำมเส่อมในกำยบ้ำง	 ดังนี้เรียก
ว่ำใช้ลมหำยใจที่ถูกรู้นั่นเอง	เปน	 อำรมณ์วิปสสนำ 	คอเห็นธรรมดำ
เกิดดับเพ่อปล่อยวำงลมหำยใจว่ำไม่ใช่ตัวเรำ	ไม่ใช่ของเรำ

ดังนั้น	 ตัวของสภำวะอันเปนวัตถุแห่งกำรถูกรู้	 มิใช่ตัวบอก
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ว่ำเปนสมถะหรอวิปสสนำ	 เช่น	 ลมหำยใจเหมอน กัน	 ยังถูกรู้ได้
ทั้งโดยควำมเปนสมถะและวิปสสนำ	 ตัวบอกที่แท้จริงว่ำตรงไหน
เปนสมถะ	ตรงไหนเปนวิปสสนำ	ก็คอ	 วิธีรู้ 	หรออำกำรด�ำเนินจิต
นั่นเอง	รู้เ ย เพื่อสงบจา ิเลสหยาบถือว่าเป็นสมถะ รู้เพื่อ
เหนแจ้งวา่ไม่ ่ตัวตนถือว่าเป็นวิปสสนา

ทุกหมวดของมหำสติป ฐำนสูตร	 จะลงเอยด้วยกำร	
รู้โดยควำมไม่ยดมั่นถอมั่น 	เสมอ	เพรำะฉะนั้น	จงกล่ำวได้ว่ำ	มหำ
สติป ฐำนสูตรทั้งหมด	 ก็คอกำรท�ำวิปสสนำให้แจ้ง	 ผ่ำนกำรไต่
ล�ำดับมำจำกสมถะ

เม่อเข้ำใจตรงกันดังนี้	ก็ขจัดปญหำที่มักเกิดข้น	คอควำมเห็น
เปน กเปน ำย	 ำยหน่งอยำกท�ำสมำธิก่อน	 ให้เหตุผลว่ำก�ำจัด
นิวรณ์อันเปนอุปสรรคขวำกหนำมในทำงวิปสสนำเสียได้	แต่แท้จริง
มีนัยแอบแ งคอชอบรสชำติควำมสงบ	 พอท�ำสมำธิแล้วก็เอำแต่จม
จ่อมอยู่กับรสนั้นทั้งวัน	 หรอได้สมำธิแล้วเอำไปเล่นสนุกอ่น 	 ไม่
น้อมมำพิจำรณำรูปนำมโดยควำมเปนไตรลักษณ์

ส่วนอีก ำยหน่งไม่ยอมให้ท�ำสมำธิ	ให้เหตุผลว่ำท�ำสมำธิเปน
เร่องนอกพุทธศำสนำ	พำให้หลงทำง	แต่แท้จริงอำจมีนัยแอบแ งคอ
ตนเองไม่ประสบควำมส�ำเร็จในงำนสมำธิ	 อีกทั้งชอบใจที่จะศกษำ
ค้นคว้ำให้แตกฉำนทั่วถงควำมรู้ในพระไตรปิ ก	 เห็นควำมจริงจำก
กระดำษมำกกว่ำจะเห็นควำมจริงจำกกำยและใจของตนเอง

ต่อเม่อตั้งทิ ฐิหรอควำมเห็นไว้ถูกตรงดีแล้ว	 กำรแบ่งแยก
ระหว่ำงสมถะกับวิปสสนำจะไม่มี	 เม่อท�ำสมถะจะเห็นรำกของควำม
เปนวิปสสนำ	 เพรำะจิตตั้งมั่นสำมำรถเห็นสภำวธรรมตำมจริง	 และ
เม่อท�ำวิปสสนำจะเห็นควำมก้ำวหน้ำที่เอำไปเติมให้ส่วนสมถะ	
เพรำะจิตมีควำมปล่อยวำง	 กิเลสเบำบำง	 ไม่ฟุงซ่ำนซัดส่ำยไปข้ำง
นอกตัวเช่นเคย

เพรำะฉะนั้น	 หำกเห็นใครนั่งหลับตำนิ่ง	 เจริญสุขใน ำน

กลำงถ�้ำกลำงเขำ	 ก็อย่ำเพิ่งตัดสินว่ำเขำท�ำผิด	 ต้องดูว่ำในใจเขำมี	
แผนที่ภำวนำ 	 ไว้อย่ำงไร	ออกจำกสุขใน ำนแล้วจิตเขำมีสติตั้งอยู่
ที่ฐำนไหน	พอเพียงจะไปถงควำมเข้ำใจอริยสัจหรอไม่

ในอีกภำพลักษณ์หน่ง	ถ้ำเห็นใครเอำแต่ลมตำ	กิน	นอน	ด่ม	
ท�ำ	 พูด	 คิด	 อยู่ในชีวิตประจ�ำวันตำมปกติทุกอย่ำง	 ไม่เคยหลับตำ
ท�ำสมำธิเลย	 ก็อย่ำเพิ่งด่วนนกประมำทว่ำท่ำนผู้นี้คงไม่มีส่วนแห่ง
กำรภำวนำกับใคร	 แท้จริงโลกภำยในของเขำอำจก�ำลังสว่ำงโพลง
ข้นเร่อย ตำมล�ำดับวันเวลำแห่งกำรเจริญสติถูกทำง	 ตรงหลัก
สติป ฐำน	๔	ก็ได้

และท้ำยที่สุด	คอ	ถ้ำใครอ้ำงว่ำเรียนรู้พระธรรมคัมภีร์มำมำก	
ท�ำทั้งสมถะ	ทั้งวิปสสนำมำนำนป	แต่กิเลสไม่ลดลงเลย	ยังประกอบ
พร้อมด้วยมโนทุจริต	 วจีทุจริต	 และกำยทุจริต	 ครบวงจร	 อย่ำงนี้ก็
สะท้อนให้เห็นเช่นกันว่ำงำนสมถะและวิปสสนำของเขำบกพร่อง	 ไม่
ได้ท�ำจริง	หรอท�ำจริงแต่ว่ำไม่ตรงทำงเสียแล้ว

จุดมุ่งหม�ย

อุทเทสวำรกถำนี้	 น�ำมำเปนหลักตั้งก็เพียงเพ่อชี้ให้มองเห็น
ภำพรวมว่ำ	 สติป ฐำน	 ๔	 คอกำรศกษำและป ิบัติอยู่ในขอบเขต
ของกำยใจนี้เท่ำนั้น	 ไม่ใช่สร้ำงกำยใจอ่น	หรอหวังว่ำจะมีกำยใจอ่น
ให้ยดถอกันอีก

นอกจำกนั้น	กำรตีกรอบไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ	 กำยใจ 	สำมำรถ
จ�ำแนกดูจำกสภำพหยำบลงไปถงสภำพละเอียด	 ไม่ให้หลงเข้ำใจผิด	
คิดว่ำสติป ฐำนมีแค่กำรดูอะไรอย่ำงหน่ง	เพรำะควำมจริงม	ี๔	ด้ำน	
ถ้ำดูด้ำนเดียวก็ละได้ด้ำนเดียว	ต่อเม่อดูครบทั้ง	๔	ด้ำนจงเปนอิสระ
จำกพันธนำกำรครบทุกด้ำน
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พุทธพจน์

ดกูรภกิษทุัง้หลาย ด้วยการปฏบิตัอิย่างไรภกิษจุงึจะพจิารณา
เหน็กายในกายอยูเ่สมอ คอืภกิษใุนพระศาสนานี ้ไปสูป่่า ไป
สูโ่คนไม้ หรอืไปสูเ่รอืนว่าง นัง่คูบ้ลัลงัก์ ตัง้กายตรง ด�ารงสติ
ไว้เฉพาะหน้า

เธอมสีตหิายใจออก มสีตหิายใจเข้า

เมือ่หายใจออกยาวกร็ูช้ดัว่าหายใจออกยาว เมือ่หายใจเข้า
ยาวกร็ูช้ดัว่าหายใจเข้ายาว

เมือ่หายใจออกสัน้กร็ูช้ดัว่าหายใจออกสัน้ เมือ่หายใจเข้าสัน้
กร็ูช้ดัว่าหายใจเข้าสัน้

ย่อมส�าเหนียกว่าเราจักเป็นผู้ก�าหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวง
หายใจออก

ย่อมส�าเหนียกว่าเราจักเป็นผู้ก�าหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวง
หายใจเข้า
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ย่อมส�าเหนยีกว่าเราจกัระงบักายสงัขารหายใจออก
ย่อมส�าเหนยีกว่าเราจกัระงบักายสงัขารหายใจเข้า

ดกูรภกิษทุัง้หลาย นายช่างกลงึหรอืลกูมอืของนายช่างกลงึ
ผูข้ยนั เมือ่ชกัเชอืกกลงึยาวกร็ูช้ดัว่าเราชกัยาว เมือ่ชกัเชอืก
กลงึสัน้กร็ูช้ดัว่าเราชกัสัน้ แม้ฉนัใดภกิษกุฉ็นันัน้เหมอืนกนั…

เมือ่หายใจออกยาวกร็ูช้ดัว่าเราหายใจออกยาว เมือ่หายใจ
เข้ายาวกร็ูช้ดัว่าเราหายใจเข้ายาว

เมือ่หายใจออกสัน้กร็ูช้ดัว่าเราหายใจออกสัน้ เมือ่หายใจเข้า
สัน้กร็ูช้ดัว่าเราหายใจเข้าสัน้

ย่อมส�าเหนียกว่าเราจักเป็นผู้ก�าหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวง
หายใจออก

ย่อมส�าเหนียกว่าเราจักเป็นผู้ก�าหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวง
หายใจเข้า

ย่อมส�าเหนยีกว่าเราจกัระงบักายสงัขารหายใจออก
ย่อมส�าเหนยีกว่าเราจกัระงบักายสงัขารหายใจเข้า

ดงัพรรณนามาฉะนี ้ภกิษยุ่อม…
พจิารณาเหน็กายในกายภายในบ้าง
พจิารณาเหน็กายในกายภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็กายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง

พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในกายบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในกายบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกาย
บ้าง

อกีอย่างหนึง่ เธอเข้าไปตัง้สตว่ิากายม ี กเ็พยีงสกัว่าเอาไว้
รู ้ เพยีงสกัว่าเอาไว้อาศยัระลกึเท่านัน้ เธอเป็นผูไ้ม่ถกูตณัหา
และทฏิฐเิข้าองิอาศยั และไม่ถอืมัน่อะไรๆในโลก ดกูรภกิษุ
ทัง้หลาย อย่างนีแ้ล ภกิษชุือ่ว่าพจิารณาเหน็กายในกายอยู่

จบอำนำปำนบรรพ

นิย�ม

บรรพ	อ่ำนว่ำ	บับ-พะ	แปลว่ำ	 ตอน 	หรอ	 ขั้นบันได 	โดย
นัยของกำรเรียงล�ำดับหมวดหมู่และขั้นตอนของสติป ฐำน	 ๔	 ก็
เหมอนบอกโดยนัยว่ำมีกำรไต่ระดับไปตำมล�ำดับขั้น	 โดยนับเริ่ม
จำกอำนำปำนบรรพเปนขั้นแรกนั่นเอง

อานาปาน	 แปลว่ำ	 ลมหำยใจเข้ำออก	 อำนำปำนสติ	 จง
หมำยถงสติก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออก	และอำนำปำนบรรพก็คอส่วน
หน่งของอำนำปำนสต	ิซ่งมำอยู่หัวแถว	น�ำหน้ำบรรพอ่น ของกำยำ
นุปสสนำ	 เพ่อเปนก้ำวแรกของกำร กสติป ฐำนส�ำหรับผู้ต้องกำร
กตำมล�ำดับขั้นไปโดยปริยำย
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จุดมุ่งหม�ย

เพ่อรู้ลมหำยใจให้เปน	 รู้ว่ำจะดูควำมไม่เที่ยงอย่ำงง่ำย กัน
ที่ไหน	 รู้ว่ำสภำพทำงใจที่เกิดข้นหลังจำกกำรสังเกตลมเปนอย่ำงไร
ได้บ้ำง	ท�ำให้มีหลักชัดเจนว่ำจะเริ่มต้นเจริญสติป ฐำนอย่ำงไร	 โดย
อำศัยสติธรรมดำ ที่สำมำรถระลกได้ว่ำก�ำลังหำยใจออกอยู่หรอ
หำยใจเข้ำอยู่นี่เองเปนตัวตั้ง

กำร กอำนำปำนสตินั้น	 นอกจำกจะช่วยให้ออกตัวได้อย่ำง
ถูกต้องชัดเจนแล้ว	 ยังเปนรำวเกำะไปในระหว่ำงแห่งกำรเจริญ
สติป ฐำน	 กล่ำวคอ	 ช่วยไม่ให้ส่งใจไปหำกิเลสสะเปะสะปะ	 มี
เกณ ์วัดที่แน่ชัดคอ	ถ้ำสติของเรำแส่ส่ำยเร่อยเปอย	ก็จะเหมอนลม
ลมหำยใจไปนำน	 แต่ถ้ำยังรู้สกถงกำรหำยใจเข้ำออกอยู่	 อย่ำงน้อย
ก็บอกตนเองได้ว่ำสติของเรำยังไม่ไปไหนแน่	 หรอแม้เม่อฟุงซ่ำน
ซัดส่ำยไปบ้ำง	 ก็กลับเข้ำทำงใหม่ได้เร็ว	 โดยระลกแบบนับหน่งใหม่
ว่ำขณะนี้ก�ำลังหำยใจออกหรอหำยใจเข้ำนั่นเอง

เม่อตำมรู้ลมหำยใจจนจิตเปนสมำธิบ้ำงแล้ว	 ก็ย่อมเปนผู้
มีควำมสำมำรถ	 รู้ตำมจริง 	 หรอ	 ยอมรับตำมที่มันเปนไปตำม
เหตุปจจัย 	ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในส่วนหน่งของอุปนิสสูตร	พระ
สุตตันตปิ ก	เล่ม	๘	ว่ำ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวแม้ซึ่งยถาภูตญาณทัสสนะ 
(ความรู้ตามความเป็นจริง, รู้ตามที่มันเป็น) ว่ามีเหตุที่อิง
อาศยั มไิด้กล่าวว่าไม่มเีหตทุีอ่งิอาศยั ดกูรภกิษทุัง้หลาย ก็
อะไรเล่าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งยถาภูตญาณทัสสนะ ควร
กล่าวว่าสมาธิ

ควำมสำมำรถในกำรยอมรับตำมจริงเปนสิ่งที่ส�ำคัญมำก	

จิตของคนทั่วไปโดยปกติจะขำดควำมสำมำรถในกำรยอมรับสิ่งที่
อยู่ตรงหน้ำอย่ำงยิ่งยวด	 โดยเฉพำะถ้ำหำกไม่เปนไปตำมควำม
ปรำรถนำ	 หรอค้ำนกับควำมเช่อที่ งใจมำเนิ่นนำน	 ต่อเม่อกระท�ำ
จิตให้สะอำดด้วยศีล	 และตั้งมั่นด้วยสมำธิด้วยกำรรู้ลมหำยใจตำม
จริง	ควำมสำมำรถในกำรยอมรับควำมจริงอ่น ที่เหลอย่อมง่ำยข้น

เม่อค�ำนงถงกำรเจริญสติป ฐำนโดยรวม	 ก็ต้องมองว่ำหำก
กอำนำปำนสติอย่ำงถูกต้อง	 ย่อมเท่ำกับได้เสำหลักส�ำคัญในกำร
กสติป ฐำน	๔	ทั้งหมด	ดังที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ในผลสูตร	อำนำ

ปำนสังยุต	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๑	โดยใจควำมสรุป	คอ

หากจะฝึกสติปัฏฐานขั้นใดๆ ก็พึงเอาใจใส่อานาปานสติ
สมาธใิห้ดี

ควำมหมำยคอ	 เม่อจิตตั้งมั่นจำกกำร กอำนำปำนสติแล้ว	 ก็
จะน�ำไปต่อยอดสติป ฐำนขั้นสูงยิ่ง ข้นทั้งหมดได้โดยสะดวก	 และ
ที่สุดแล้ว	 พระพุทธองค์ยังทรงรับรองไว้ในพระสูตรเดียวกันด้วยว่ำ	
กำร กอำนำปำนสติอย่ำงต่อเน่อง	 จักเปนเหตุให้เข้ำถงซ่งมรรคผล
ขั้นสูงสุดได้

ดกูรภกิษทุัง้หลาย อานาปานสต ิอนัภกิษเุจรญิแล้ว กระท�า
ให้มากแล้ว พงึหวงัได้ผล ๒ ประการอย่างใดอย่างหนึง่ คอื
อรหตัตผลในปัจจบุนั หรอืเมือ่ยงัมคีวามถอืมัน่อยู ่ กจ็ะเป็น
พระอนาคามี

ด้วยควำมที่อำนำปำนสติมีอำนิสงส์มำกที่สุดเช่นนี้	 จงไม่
น่ำแปลกใจว่ำเหตุใดจงถูกยกข้นเปนบทตั้งในกำรเริ่ม กเจริญ
สติป ฐำน	ผู้ป ิบัติเพียงส่วนนี้ของมหำสติป ฐำนสูตรได้ส�ำเร็จ	จะ
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มีควำมรู้สกออกมำจำกภำยในเด่นชัดกว่ำปกติ	 สำมำรถเห็นโลก
เปนสองมิติ	 มิติหน่งเปนควำมเคล่อนไหวภำยนอกอันเปนเปลอก
ไร้สำระ	 อีกมิติหน่งเปนควำมเคล่อนไหวภำยในของจิต	 ซ่งเปนเหตุ
ให้สำมำรถ กสติรู้นำมธรรม	อันเปนกำร กขั้นสูงของสติป ฐำน	๔	
โดยง่ำย	ขออย่ำได้เข้ำใจว่ำ กอำนำปำนสติไปเพ่อจะรู้ลมหำยใจและ
กำยอันเปน ำยรูปธรรมหยำบ เท่ำนั้น

แนวท�งฝึก

ประสบกำรณ์ภำยนอก	 อันได้แก่	 ภำพ	 เสียง	 และสัมผัสทั้ง
หลำย	 ที่เข้ำมำกระทบนั้น	 ก่อให้เกิดควำมรู้สกข้นมำอย่ำงหน่ง	 คอ	
ตัวเรำ 	ถูกกระทบ	และควำมรู้สกในตัวเรำนั้นก็ก่อควำมคิดดีคิดร้ำย	
ก�ำลังใจที่จะคิดดีคิดร้ำยนั้น	 ให้ควำมรู้สกว่ำเรำมีตัวตนใหญ่หรอเล็ก	
เหนอกว่ำหรอเปนรอง	อยู่ ำยเทพหรอ ำยมำร	และด้วยควำมรู้สก
ดังกล่ำวนั่นเอง	จะก่อให้เกิดมโนภำพเกี่ยวกับตัวตนของบุคคลข้นมำ
อย่ำงหน่ง	 กลำยเปนเคร่องเกำะเกี่ยวให้ยดมั่นว่ำนั่นคอตัวตนของ
เรำ	เปนตัวเรำแน่

อำนำปำนสติ	 จะเปลี่ยนมโนภำพตัวตนที่คงที่นั้น	 ให้กลำย
เปนลมหำยใจที่ไม่เที่ยง	 ซ่งกำรที่จะปรับมโนทัศน์ภำยในได้นั้น	 ก็
ต้องอำศัยกำรออกห่ำง	 หรอละทิ้งประสบกำรณ์ภำยนอกที่กระตุ้น
ควำมรู้สกในตัวตนแรง ไปก่อน	ดังเช่นที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอนภิกษุ
ในสมัยพุทธกำล	ให้ละเรอนออกไปสู่โคนไม้

ภกิษใุนพระศาสนานี ้ไปสูป่่ากด็ ีไปสูโ่คนไม้กด็ ีไปสูเ่รอืนว่าง
กด็…ี

สมัยนี้ก็ยังพอมีปำ	 มีโคนไม้ใหญ่ให้อำศัยสงบกำยสงบจิต

บ�ำเพ็ญเพียรภำวนำ	 ทุกคนคงมีประสบกำรณ์ตรงกันว่ำถ้ำเข้ำปำ	
หรอเข้ำไปในสถำนที่ที่มีต้นไม้เยอะ 	 จะช่วยให้จิตใจเยอกเย็นลง	
คลำยควำมรุ่มร้อนกังวลฟุงซ่ำนในชีวิตประจ�ำวันลงได้มำก	 นี่จงนับ
ว่ำเปนกำรใช้สถำนที่เข้ำช่วยเตรียมจิตเบ้องต้นได้อย่ำงดี	 คงไม่มีข้อ
กังขำ

ส่วน	 เรอนว่ำง 	 นั้น	 น่ำจะหมำยถงว่ำ	 ถ้ำหำปำหำไม้เปน
ร่มบังให้เบำใจไม่เจอ	 ก็ควรเข้ำสู่สถำนที่สงัดจำกผู้คน	 ยิ่งมีข้ำวของ
น้อย ได้จะยิ่งด	ีทดลองเข้ำไปในห้องว่ำงปรำศจำกสิ่งของ	ลงนั่งสงบ
ใจสักพัก	แล้วมำลองนั่งในห้องนอนของตัวเอง	จะพบว่ำลักษณะกำร
ท�ำงำนของจิตใจแตกต่ำงกันมำก	 โดยเฉพำะส�ำหรับมอใหม่	 ทั้งนี้ก็
เพรำะห้องนอนที่เต็มไปด้วยสมบัติพัสถำนส่วนตัวนั้น	 แม้หลับตำ
ลง	ใจก็ยังเห็น	และชินที่จะนกคิดแบบที่เคยนกคิด	เปนต้นว่ำ	อยำก
ฟงเพลง	 อยำกอ่ำนหนังสอ	 อยำกกิน	 อยำกนอน	 ของมันรู้ทำงไป
หมดว่ำอุปกรณ์สนองควำมอยำกแต่ละชนิดจัดวำงไว้ตรงไหน	 เม่อ
ปรำศจำกของเหล่ำนี้	 ก็เปนธรรมดำอยู่เองที่ใจจะไม่ปรุงแต่งอยำก
เอำโน่นอยำกเอำนี่ในแบบเดิม

ถัดจำกเร่องกำรเตรียมพร้อมเกี่ยวกับสถำนที่	 ก็มำดูเร่องของ
ควำมเตรียมพร้อมทำงกำย	 เริ่มต้นข้นมำ	 พระพุทธองค์ให้นั่ง	 และ
เปนกำรนั่งแบบค่อนข้ำงพิเศษ	ที่เรียกว่ำ	 นั่งคู้บัลลังก์ 	ซ่งหมำยถง
กำรนั่งขัดสมำธิ	ตั้งกำยตรง	ด�ำรงสติไว้เฉพำะหน้ำ	ทั้งนี้ก็เพ่อใช้ท่ำ
นั่งอันจัดไว้ดีแล้วนั้น	เปนฐำนที่ตั้งของสติไปเองโดยธรรมชำติ

จุดส�ำคัญเหนอสิ่งอ่นใดในกำร	 นั่งคู้บัลลังก์ 	คอ	ตั้งกำยตรง	
ด�ำรงสติมั่นเฉพำะหน้ำ	 เปนที่ตั้งที่สะดวกกับกำรเห็นลมหำยใจได้
ชัด	ทั้งสั้นและยำว	ขอให้สังเกตว่ำลมหำยใจยำวนั้น	จะเปนที่รับรู้ได้
สะดวกต่อเม่อหลังตรง	พูดง่ำย ว่ำจุดส�ำคัญที่สุดอยู่ที่คอตั้งหลังตรง	
ส่วนมอจะวำงไว้อย่ำงไร	อันนี้พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงจ�ำกัดไว้	ถ้ำมอ
วำงเข่ำแล้วสบำย	ไหล่เปิด	หำยใจสะดวก	ก็ถอว่ำใช	่และก่อนจะปิด
เปลอกตำลง	 ให้ทอดสำยตำสบำย ไปข้ำงหน้ำ	 ระวังอย่ำเพ่งจ้อง
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เขม็ง	 ให้ท�ำกิริยำเหมอนทอดมองดูขอบฟำทะเลด้วยควำมสบำยใจ	
แล้วปิดเปลอกตำลงด้วยโฟกัสเดิม

หลำยคนมักสงสัย	 ว่ำจ�ำเปนต้องนั่งคู้บัลลังก์เสมอไปหรอไม่	
ควำมจริงแล้วอำนำปำนบรรพและพระสูตรเกี่ยวกับอำนำปำนสติทั้ง
หลำยจะเน้นเร่องกำรรู้ลมหำยใจมำกกว่ำท่ำนั่ง	 เหมอนกับที่เรำไม่
จ�ำเปนต้องไปสู่ปำ	 โคนไม้	 หรอเรอนว่ำงเสมอไป	 แต่อย่ำงไรก็น่ำ
ตระหนักว่ำพระพุทธองค์ตรัสแนะเกี่ยวกับอำกำรทำงกำยไว้เช่นนี้	
หำกใครสำมำรถนั่งขัดสมำธิโดยสะดวก	 ไม่เม่อยขบหรอเปนปญหำ
จนเกินไป	 ก็ควรลองไว้เพ่อจะรู้จักฐำนที่มั่นหรอชัยภูมิอันเหมำะ
ส�ำหรับกำรตำมรู้กองลมทั้งปวง	 แต่หำกขัดข้องจริง 	 โดยเฉพำะผู้
มีวัยสูงแล้ว	 ก็อำจนั่งเก้ำอี้ธรรมดำ	 จะเปนเก้ำอี้มีแขนหรอไม่มีแขน
ก็ตำมสะดวก

นอกจำกนั้น	ควรตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่ำ	กำรที่คนเรำจะรู้สกถง
ลมหำยใจเข้ำออกได้ตำมจริง	 จะต้องมีควำมผ่อนคลำยทำงร่ำงกำย
พอสมควร	อุบำยวิธีง่ำย ที่จะรู้ตัวว่ำเกร็งอยู่หรอไม่	คอให้ส�ำรวจมำ
ตำมล�ำดับ	นับจำก ำเท้ำ	 ำมอ	มำจนถงใบหน้ำ

หำก ำเท้ำงองุ้มก็ให้รู้	 เม่อรู้แล้วจะผ่อนคลำย	และเกิดควำม
รู้สกว่ำงข้นที่เบ้องล่ำง	 หำก ำมอก�ำเกร็งก็ให้รู้	 เม่อรู้แล้วจะผ่อน
คลำย	และเกิดควำมรู้สกว่ำงข้นที่เบ้องกลำง	หำกใบหน้ำขมวดหรอ
ตงก็ให้รู้	เม่อรู้แล้วจะผ่อนคลำย	และเกิดควำมรู้สกว่ำงข้นที่เบ้องบน	

หลังจำกว่ำงทั้งล่ำง	 กลำง	 และบนแล้ว	 จะเหมอนกล้ำมเน้อ
ทั้งหมดคลำยออก	ร่ำงกำยอยู่ในสภำพพร้อมจะรู้สกว่ำก�ำลังมีลมเข้ำ
หรอลมออกแล้ว	ควำมว่ำงที่ได้มำจะเปนควำมว่ำงแบบเปนฐำนของ
ควำมรู้สกถงตัวนั่ง	 ไม่ใช่ว่ำงแบบพร้อมจะล่องลอยออกไปนอกตัว	
หำกต้องกำรกลับมำสู่ควำมรู้สกถงตัวนั่งอันเปนฐำนของสมำธิรู้ลม
ได้อย่ำงรวดเร็ว	ก็ขอให้จ�ำอุบำยดังกล่ำวนี้ไว้ให้ข้นใจเถิด

เธอมสีตหิายใจออก มสีตหิายใจเข้า

เกอบร้อยทั้งร้อยจะผ่ำนจุดสังเกตนี้ไปอย่ำงง่ำยดำยที่สุด	
น้อยรำยจะตั้งข้อสังเกตว่ำเหตุใดพระพุทธเจ้ำจงให้ก�ำหนดรู้ลมขำ
ออกก่อนขำเข้ำ

เม่อก�ำหนดสติรู้ลมขำออกก่อน	จะเปนตัวอย่ำงชั้นดีว่ำหำยใจ
ออกให้รู้ได้สบำย ต้องแบบนี	้หรอด้วยควำมยำวขนำดนี	้ลองระบำย
ลมออกคล้ำยถอนใจโล่งอก	อย่ำคิดว่ำนี่คอกำรเริ่มท�ำสมำธิเพรำะจะ
ท�ำให้เกร็ง	 แต่ลองคิดว่ำเรำหมดเร่องหนักอกก็ถอนใจโล่งอกเสียที
หน่ง

สังเกตว่ำเรำจะไม่สนใจลมเข้ำมำกนัก	 แต่จะไปรับรู้ลมออก
มำกกว่ำเดิม	 และสิ่งที่เปนผลตำมล�ำดับต่อมำคอเม่อหำยใจเข้ำ	 เรำ
จะทรำบว่ำควรจะยำวประมำณไหนให้สมดุลพอดีกัน	 ตรงนี้ส�ำหรับ
ผู้เคยมีปญหำจ่อลมหำยใจแล้วหนักหัวเพรำะเคร่งกับลมหำยใจเข้ำ
เกินไป	น่ำจะพบว่ำมีควำมคลำยตัวลงอย่ำงง่ำย 	ทุกครั้งที่ท�ำสมำธิ
ไม่ว่ำจะไปติดอยู่ขั้นไหน	ฟุงซ่ำนอย่ำงไร	เพียงย้อนกลับมำก�ำหนดรู้
ลมหำยใจออก	 ลมหำยใจเข้ำธรรมดำ นี้	 จิตก็จะหวนกลับมำอยู่ใน
ขอบเขตอันสุขสบำยดังเดิม

อีกประกำรหน่ง	 ขอให้สังเกตว่ำ	 ขั้นแรกนี้พระพุทธองค์ให้
ก�ำหนดสติรู้เฉย 	ว่ำนี่ลมหำยใจออก	นี่ลมหำยใจเข้ำ	ไม่ได้ต้องกำร
สิ่งอ่นใดส�ำคัญไปกว่ำสติธรรมดำ ที่รู้ตำมจริง	 กำยขอระบำยลม
ออกก็ให้กำยท�ำงำนไปตำมปกติ	จิตมีหน้ำที่เพียงรู้	กำยเรียกร้องขอ
ลมเข้ำก็ให้กำยท�ำงำนไปตำมสภำพ	 จิตมีหน้ำที่เพียงรู้เช่นกัน	 หำก
ใครนกไม่ออกว่ำมีสติรู้แบบง่ำย เปนอย่ำงไร	ก็ขอให้ลองพลิก ำมอ
ไปมำ	 จิตมีอำกำรรู้อย่ำงไร	 ก็ให้รู้ลมหำยใจออกและลมหำยใจเข้ำ
ง่ำย เหมอนอย่ำงนั้น

ปกติจิตของคนทั่วไปจะลอยไปลอยมำ	 คิดเร่องโน้นเร่องนี้
ตำมกิเลสของแต่ละคน	ไม่ได้จ่ออยู่กับกำย	ทั้งที่อำศัยกำยตลอด	๒๔	
ชั่วโมง	อุบำยง่ำยที่สุดที่จะดงมำจ่อกับกำยคอ	ถำมตัวเอง	เช่น	ก�ำลัง
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หำยใจออกหรอหำยใจเข้ำ	ค�ำตอบที่มีให้ตัวเองนั่นแหละ	จะดงจิตมำ
อยู่ในขอบเขตของกำยโดยอัตโนมัติ	 เรียกว่ำเพิ่งเริ่มขั้นแรก	ถ้ำท�ำได้
ต่อเน่องสักพักเดียวก็เกิดประสบกำรณ์	 ลดทุกข์ 	ลงได้ทันใจ

เม่อแจ่มแจ้งแล้วว่ำจะ	 รู้ 	 อย่ำงไรในขั้นนี้	 ก็ขอย�้ำให้จ�ำ
อำกำรสบำย ไว้ตลอดไป	 เพรำะหลำยคนเม่อเข้ำสู่ขั้นอ่นมักจดจ้อง
จนกลำยเปนเกร็ง	 หรอกดเข้ำมำภำยใน	 ซ่งเปนเร่องผิดพลำดแต่
ต้นมอ	ควรสังวรไว้ไม่ให้เกิดข้นเลย	ถ้ำท�ำแล้วยิ่งอดอัด	หรอยิ่งรู้สก
ด น	ก็อำจคิดอย่ำงนี้ว่ำ	ปกติเรำหำยใจไม่ได้อดอัด	แต่พอเริ่ม ก

แล้วอดอัด	นั่นแปลว่ำกำรหำยใจของเรำไม่เปนธรรมชำต	ิเรำไม่ตำม
รู้เฉย แล้ว	 ต้องแก้เสียใหม่โดยหำยใจเปนปกติอย่ำงที่เคยไม่อดอัด	
สิ่งที่เพิ่มเข้ำมำมีเพียงควำมรู้ตำมจริงสบำย เท่ำนั้น

เมือ่หายใจออกยาวกร็ูช้ดัว่าเราหายใจออกยาว เมือ่หายใจ
เข้ายาวกร็ูช้ดัว่าเราหายใจเข้ายาว

ขอให้สังเกตว่ำ	 เม่อมีสติรู้ลมหำยใจออก	มีสติรู้ลมหำยใจเข้ำ
อย่ำงง่ำย นั้น	ลมจะยำวกว่ำปกติ	ตรงนี้เปนจุดที่เรำกล่ำวได้ว่ำ	จิต
สำมัญทั่วไปมีควำมผูกพันแนบสนิทกับลมหำยใจอย่ำงยิ่ง	 เม่อปรับ
จิตให้มำจ่ออยู่กับสิ่งที่มันผูกพันอยู่ตรง 	 ผลก็คอสิ่งนั้นแสดงตัว	
เด่นชัด 	ข้นมำกกว่ำปกติ

เริ่มขั้นแรก	 พระพุทธองค์แค่ให้มีสติรู้เข้ำออกเฉย 	 แต่ขั้นนี้
ให้	 รู้ชัด 	ว่ำหำยใจออกยำว	หำยใจเข้ำยำว	ถ้ำรู้ชัดอย่ำงเปนไปตำม
ธรรมชำติจะไม่อดอัด	 แต่ถ้ำเข้ำใจว่ำจะรู้ชัดนั้นคอเพ่งเล็งเปนพิเศษ	
บีบหน้ำท้องหรอช่วงอกเปนพิเศษ	อันนั้นจะเกิดควำมคับแน่น	 เคร่ง
เกร็งข้นมำ	 ไม่เปนผลดีแต่อย่ำงใด	 รู้ชัดในที่นี้ต้องหำยใจทั่วท้อง	
ผ่อนคลำยเบำกำยไปทั่ว	 สังเกตให้ข้นใจว่ำจิตเพ่งหนักเกินเม่อไหร่	
กำยเคร่งเกร็งข้นเม่อนั้น	 ไม่มีทำงรู้อะไรได้ชัดเลย	 ต่อเม่อจิตสบำย
และกำยเบำ	 เม่อนั้นควำมรู้ชัดจงเกิดข้นอย่ำงนุ่มนวลเปนไปเอง	ส่ง

ผลให้ลมยำวอย่ำงเปนธรรมชำต	ิตำมกำยที่ท�ำงำนเต็มสภำพไปด้วย

เม่อป ิบัติจนดูลมเปนถงระดับหน่ง	 บำงคนอำจเห็น
สำยลมหำยใจยดยำวเปนนิมิตชัดคล้ำยล�ำน�้ำตกใหญ่	 จงมักจ�ำเอำ
นิมิตนั้นมำใช้ในกำรป ิบัติครั้งต่อ ไป	 ซ่งถ้ำหำกสภำวจิตอยู่ใน
ควำมพร้อมก็ดีไป	 นิมิตแบบเดิมปรำก ทันที	 แต่หำกเพิ่งเห็นนิมิต
สำยลมหำยใจชัดเปนครั้งแรก 	ก็ไม่ควรค�ำนงถงนิมิต	แต่ควรระลก
ถงควำมจริงเกี่ยวกับลมหำยใจไปตำมล�ำดับขั้น	เช่น	รู้ว่ำออก	รู้ว่ำเข้ำ	
แล้วดูว่ำที่ออกและเข้ำนั้นยำวหรอสั้น	อย่ำเร่งร้อน	อย่ำลัดทำง	แล้ว
จิตจะค่อย ปรับอำกำรรู้มำเข้ำทำงลมอย่ำงถูกต้อง	ไม่สับสน	ไม่กระ
สับกระส่ำยแต่อย่ำงใด

เมือ่หายใจออกสัน้กร็ูช้ดัว่าเราหายใจออกสัน้ เมือ่หายใจเข้า
สัน้กร็ูช้ดัว่าเราหายใจเข้าสัน้

ตำมธรรมดำของคนยังไม่เคย กตำมรู้ลมนำน นั้น	เม่อมีสติ
ลำกลมเข้ำมำกกว่ำเคยระยะหน่ง	 อำจสักสิบระลอกลมหำยใจยำว	
ปอดจะคล้ำยลูกโปงที่อัดลมเข้ำไปเกอบเต็ม	 เหลอพ้นที่ให้อัดเพิ่ม
น้อยแล้ว	 หรอบำงทีก็เกิดควำมล้ำทำงกำย	 เพรำะฉะนั้นลมทั้งขำ
ออกและขำเข้ำจะต้นลงด้วย

ปกติผู้เริ่ม กมักใจร้อน	 หรอตำมรู้ลมอย่ำงไม่เปนธรรมชำติ	
กล่ำวคอ	 จะลำกลมยำวให้ได้ทุกครั้ง	 หรอปล่อยให้ควำมอยำกสงบ
น�ำหน้ำสติรู้เห็นธรรมดำของลมหำยใจตำมจริง	 เม่อถงเวลำควร
ปล่อยลมออกเพียงสั้นก็ไปรีดลมให้ยำวเกิน	 โดยเฉพำะเม่อถงเวลำ
ควรลำกลมเข้ำเพียงสั้นก็กลับพยำยำมดงดูดเสียแรง	อย่ำงนี้เรียกว่ำ
เปนกำรเอำลมตำมควำมอยำกของใจ	 ไม่ใช่ตำมควำมเรียกร้องของ
กำย

เปนเร่องน่ำสังเกตด้วยว่ำ	 หำกสติของเรำดีพอจะรู้ชัดแจ่มใส
ไม่ว่ำลมสั้นหรอลมยำว	 จะเหมอนจิตมีควำมเปนอิสระจำกอิทธิพล
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ของลมหำยใจมำกข้นเร่อย 	 กล่ำวคอ	 แทนที่จะมีสติสั้นหรอยำว
ตำมลม	ก็จะแปรมำเปนผู้รู้ตำมจริงว่ำลมสั้นกับยำวนั้น	สลับฉำกกัน
หมุนเวียนเปลี่ยนมำ	 ยำวได้พักหน่งร่ำงกำยก็ดงลมได้สั้นลง	 สั้นได้
พักหน่งกำยก็ขอลมให้มำกข้น	 ลมหำยใจมีได้หลำยขนำด	 แต่สติรู้
เปนกลำงมีอยู่อันเดียวหน่งเดียวเท่ำนั้น

อีกประกำรที่ควรท�ำควำมเข้ำใจไว้	คอลมหำยใจของแต่ละคน
มีควำมสั้นยำวแตกต่ำงกัน	ถ้ำสงสัยว่ำอย่ำงนี้เรียกยำวหรอสั้น	ก็ให้
ใช้ควำมรู้สกของตัวเองเปนหลักเปรียบเทียบ	ยำวหมำยถงว่ำยำวกว่ำ
ปกติจนเห็นได้	สั้นหมำยถงน้อยกว่ำที่รู้สกว่ำยำวนั่นเอง

ย ่อมส�า เหนียกว ่า เราจักเป ็นผู ้ ก� าหนดรู ้ตลอดกอง
ลมหายใจทัง้ปวง หายใจออก ย่อมส�าเหนยีกว่าเราจกัเป็นผู้
ก�าหนดรูต้ลอดกองลมหายใจทัง้ปวง หายใจเข้า

นี่คอจุดที่ส�ำคัญมำก	 ถอเปนหัวเลี้ยวหัวต่อ	 ตัดสินได้เลย
ว่ำเรำจะจับจุดกำรเจริญสติได้ถูกทำงหรอไม	่ ขอให้ท�ำควำมเข้ำใจ
ไว้จำกประสบกำรณ์ตรง	 ณ	 บัดนี้เลยว่ำ	 เมื่อจิตเหนสิ่ง ดแสดง
ความไม่เที่ยง จิตจะถอยออ มาเป็น ู้ดูสิ่งนั้นเสมอ

อำกำรที่จิตถอยออกมำเปนผู้ดู	 คอ	 มีควำมสงบ	 พร้อมรู	้
พร้อมดูไปเฉย 	 โดยไม่รู้สกเข้ำไปมีส่วนร่วมใด กับสิ่งที่เห็นด้วยใจ	
ดังเช่นในกำร กที่ผ่ำนมำ	 เรำสังเกตกองลมทั้งปวง	 ซ่งมีทั้งขำออก	
มีทั้งขำเข้ำ	 มีทั้งยำว	 มีทั้งสั้น	 กระทั่งสังเกตออกว่ำไม่มีสักลมเดียว
ที่เปนของเดิม	 นั่นแหละคอกำรเห็นลมหำยใจไม่เที่ยง	 เม่อเห็นลม
หำยใจไม่เที่ยง	 ก็จะเกิดควำมรู้สกข้นมำเองว่ำเรำเปนเพียงผู้ดู	 ผู้รู้
กองลมทั้งปวงอยู	่หำได้เปนเจ้ำของลมหำยใจสักสำยเดียว

นับจำกเกิดควำมเข้ำใจในกำรดูลมไม่เที่ยง	 กำรเจริญสติของ
เรำจะอยู่บนแนวทำงที่ถูกต้องทันที	ไม่ว่ำจะยกระดับไปสังเกตรู้สิ่งใด	

ก็จะมีอำกำรรู้ไม่ต่ำงจำกที่รู้กองลมทั้งปวงนี	้และจะเลิกสนใจว่ำเรำดู
ลมหำยใจมำจนได้สมำธิขั้นไหนแล้ว	แต่จะสนใจว่ำมีสิ่งใดปรำก ให้
จิตเห็นโดยควำมเปนของไม่เที่ยงอีกบ้ำง

หรอถ้ำหำกจะคิดพั นำสมำธิให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ	 อย่ำง
น้อยก็ขอให้มำตั้งต้นที่จุดนี้	 คอ	 สังเกตว่ำเรำมีควำมเปนผู้รู้กองลม
อันไม่เที่ยงได้นำนเพียงใด	 กว่ำจะมีจิตซัดส่ำย	 กระจำยไปทำงอ่น	
หรอไม่รู้ลมแล้ว

และเม่อถงจุดที่รู้ตัวว่ำฟุงซ่ำนแล้ว	 ก็จะได้หำทำงกลับถูก	 ไม่
หลงเตลิดแบบหำทำงกลับไม่เจอ	 นั่นคอ	 ดงสติกลับมำนับหน่ง
ใหม	่รู้ว่ำหำยใจออก	รู้ว่ำหำยใจเข้ำ	รู้ว่ำยำว	รู้ว่ำสั้น	โดยไม่รีบร้อน	
จนกว่ำจิตจะเข้ำที	่กลับมำเปนผู้รู้กองลมเงียบ ได้อีก

ย่อมส�าเหนยีกว่าเราจกัระงบักายสงัขาร หายใจออก ย่อม
ส�าเหนยีกว่าเราจกัระงบักายสงัขาร หายใจเข้า

ค�ำว่ำ	 กำยสังขำร 	 ในที่นี้คอสภำพที่ปรุงแต่งกำรกระท�ำทำง
กำย	เช่น	ควำมปรุงแต่งอันเปนส่วนเกินอ่น ของลมหำยใจ	ประเภท
อยำกขยับไม้ขยับมอ	 อยำกเปลี่ยนท่ำนั่งให้สะดวกข้น	 หรอคิดโยก
ไหวหลีกตัวจำกควำมอดอัด	ฯลฯ	เม่อเจริญสติจนลมหำยใจเริ่มเข้ำที	่
สิ่งหน่งที่จะเกิดเปนธรรมดำคอควำมรู้สกสงบใจ	 อันส่งผลต่อเน่อง
มำเปนควำมสงบกำย	ควำมอยำกขยับอวัยวะต่ำง ซ่งไม่เกี่ยวกับทำง
เดินลมหำยใจย่อมมีแนวโน้มจะระงับลง	พระพุทธเจ้ำให	้ ส�ำเหนียก 	
คอสังเกตรู้ควำมนิ่งของกำย	 เพ่อก�ำกับให้อยู่ในควำมเปนเช่นนั้น
ด้วย	คอไม่ใช่นิ่งแล้วปล่อยให้กระจำยไปเฉย

อำจพิจำรณำได้อีกแง่หน่ง	 คอ	 กำยสังขำร 	 โดยนัยของ
ควำมจงใจดงลมเข้ำออก	 หำกเจริญสติรู้ลมหำยใจถงระดับหน่งแล้ว	
เหมอนกำยจะเข้ำล็อกเปนเคร่องสูบลมเข้ำออกตำมธรรมชำติ	 เรียก
ว่ำมีควำมเปนอัตโนมัต	ิไม่ต้องอำศัยกำรตั้งใจ	ก็ได้ลมในระดับพอดี
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ที่จะตำมรู้อยู่แล้ว	 ควำมรู้สกภำยในจะเหมอนมีเวลำเหลอเฟอเพ่อ
อุทิศให้กับกำรรู้ลมอย่ำงเดียว	 ไม่ต้องผสมเจตนำบังคับกำยเหมอน
ช่วงต้นแต่อย่ำงใด

อีกประกำรหน่ง	 กำรระงับควำมกระดุกกระดิกอันเปนส่วน
เกินทั้งหลำย	จะท�ำให้เกิดควำมสงบทั่วพร้อม	และมีศูนย์กลำงอยู่กับ
ลมหำยใจออกกับเข้ำเพียงล�ำพัง	 ไม่จดจ้องคับแคบอยู่ในที่ใดที่หน่ง	
เพรำะรู้พร้อมตั้งมั่นอยู่กับกำยทั้งหมดเปนฐำน	 เม่อท�ำถูกส่วนดีแล้ว
ระยะหน่ง	ผลคอจะรวมจิตให้อยู่กับที	่และมีลักษณะเบิกบำนแผ่ออก	
ไม่หลงเหลอควำมเพ่งเกร็งหรอ ด นตรงไหน

ถงขั้นนี้	 บำงคนอำจรู้สกเหมอนกำยเปนหุ่นปน	 หรอเหมอน
จิตเข้ำมำอำศัยโพรงภำยในหุ่นกระบอก	 หำกหำยใจจนไม่ฟุงซ่ำน
แล้ว	 ขอให้ลองสังเกตว่ำ	 ถ้ำเรำเริ่มหำยใจเข้ำด้วยกำรขยำยหน้ำ
ท้องออกเล็กน้อย	 จะได้ลมหำยใจดีข้น	 ภำวะทำงกำยสบำยข้น	 แต่
หำกทดลองแล้ว นเกร็ง	ก็ไม่จ�ำเปนต้องค�ำนงถงหน้ำท้องขยำย	ให้
หำยใจไปตำมปกติต่อไป	 อย่ำงที่กล่ำวแล้วว่ำ	 อำนำปำนบรรพนั้น	
เรำไม่ได้ กหำยใจ	แต่ กรู้กองลมทั้งปวงเปนหลัก

ถงตรงนี้	 หำกทดลองท�ำแล้วรู้สกติดขัด	 เล่อนระดับจำก
ขั้นหน่งไปยังขั้นถัดไปไม่ได้	 ก็ขอให้ท�ำตัวเปนผู้ตรวจสอบตนเอง	
เช่น	 ถำมในใจง่ำย ว่ำ	 เรำมีสติรู้ลมออกไหม 	 เรำมีสติรู้ลมเข้ำ
ไหม 	หำกว่ำมีอยู่	 ก็ลองสังเกตลมในระดับต่อมำ	ว่ำเรำรู้ขนำดของ
ลมหำยใจไหมว่ำยำวหรอสั้น 	 หำกสำมำรถรู้ได้ตำมจริง	 ก็ถำมตัว
เองต่อไปว่ำเรำก�ำหนดรู้ล่วงหน้ำได้ไหมว่ำลมออกและเข้ำที่ก�ำลังจะ
เกิดข้นนี้ยำวหรอสั้น 	 หำกสำมำรถรู้ได้ตำมจริงก็ถำมตัวเองต่อไป
ว่ำ	 เรำท�ำควำมนิ่ง	 ก�ำจัดควำมเคล่อนไหวส่วนเกินที่จ�ำเปนต่อกำร
หำยใจออกและเข้ำได้หรอไม่

นอกจำกถำมตัวเองเกี่ยวกับส่วนที่ถูกแล้ว	 ก็อำจถำมตัวเอง
เปนระยะเกี่ยวกับส่วนที่ผิดไปด้วย	 เช่นว่ำ	 ที่ก�ำลังท�ำ อยู่นี้มีควำม
เกร็งไหม 	 มีควำมฟุงซ่ำนซัดส่ำยออกไปแล้วไม่ยอมดงกลับไหม 	

มีควำมคำดหวังควำมสงบจนหลงลมลมหำยใจเฉพำะหน้ำไหม 	
เปนต้น

ทบทวนไปมำจะทรำบได้ว่ำอุบำยของพระพุทธองค์ในอัน
ที่จะให้เรำดิ่งลงสู ่ควำมสงบและมีควำมรู ้ในภำยในแนบสนิทกับ
ลมหำยใจนั้น	 น่ำท่งยิ่งนัก	 เพรำะแม้ผู้ไม่เคยมีประสบกำรณ์สมำธิ
มำก่อน	ก็อำจลิ้มรสควำมสงบสุขได้ในเวลำอันรวดเร็ว	เพียงก�ำหนด
ทิศทำง	 รู้ลม 	อย่ำงเปนขั้นเปนตอนตำมกล่ำวมำ

ดกูรภกิษทุัง้หลาย นายช่างกลงึหรอืลกูมอืของนายช่างกลงึ
ผูข้ยนั เมือ่ชกัเชอืกกลงึยาวกร็ูช้ดัว่าเราชกัยาว เมือ่ชกัเชอืก
กลงึสัน้กร็ูช้ดัว่าเราชกัสัน้ แม้ฉนัใดภกิษกุฉ็นันัน้เหมอืนกนั…

คงจ�ำได้ว่ำ	 เม่อเริ่มแรกสุด	 พระพุทธองค์ให้ก�ำหนด	 สติ 	 รู้
อย่ำงธรรมดำ 	แต่เม่อถงขั้นสุดท้ำยที่ผ่ำนมำ	คอก�ำหนดควำมระงับ
ส่วนเกินทำงกำยได	้ก็อำจพั นำต่อเปนสติที่ใหญ่ข้นมำอีกระดับ

เพ่อควำมเข้ำใจสติที่ใหญ่ข้นดังกล่ำว	พระพุทธองค์ให้เปรียบ
เทียบกำรคุมสติกับกำรชักเชอกกลงของช่ำง	 ผู้ขยัน 	กำรกลงในสมัย
พุทธกำลใช้เชอกในกำรชักแกนที่จับวัตถุที่ต้องกำรจะกลงให้หมุน	
แล้วใช้ใบมีดจ่อเพ่อกลงวัตถุที่หมุนนั้น	 หำกนกให้ง่ำยและคล้ำยกัน
ก็คงเหมอนเรำเอำสองมอจับปลำยเชอกแต่ละด้ำนที่แขวนบนรำว	
แล้วผลัดข้ำงลำกลงด้วยมอขวำมำ งขวำบ้ำง	 ลำกลงด้วยมอซ้ำยมำ
งซ้ำยบ้ำง

เม่อท�ำงำนกลงแบบคนขยัน	 ใจต้องจดจ่ออยู่กับงำนตรงหน้ำ	
ชักเชอกยำวสั้นอย่ำงมีสติรู้สม�่ำเสมอ	 ไม่วอกแวกไปไหน	 พระพุทธ
องค์ให้เรำก�ำหนดไว้ในใจว่ำจะตำมลมหำยใจเข้ำออกเสมอกันกับ
งำนกลงดังกล่ำวนั้น

ควำมแน่วแน่ย่อมเกิดข้นโดยไม่มีกำรเกี่ยงว่ำลมจะเข้ำเปน
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สำยยำวหรอสั้น	 ไม่เกี่ยงว่ำก�ำลังสบำยหรอไม่สบำยกำย	 สนใจแต่
กำรดูโลกภำยในที่สำยลมหำยใจปรำก เหมอนเชอกที่ถูกชักยำว
บ้ำง	ชักสั้นบ้ำง

เมือ่หายใจออกยาวกร็ูช้ดัว่าเราหายใจออกยาว เมือ่หายใจ
เข้ายาวกร็ูช้ดัว่าเราหายใจเข้ายาว

เมือ่หายใจออกสัน้กร็ูช้ดัว่าเราหายใจออกสัน้ เมือ่หายใจเข้า
สัน้กร็ูช้ดัว่าเราหายใจเข้าสัน้

ย่อมส�าเหนยีกว่าเราจกัเป็นผูก้�าหนดรูก้องลมทัง้ปวงหายใจ
ออก

ย่อมส�าเหนยีกว่าเราจกัเป็นผูก้�าหนดรูก้องลมทัง้ปวงหายใจ
เข้า

ย่อมส�าเหนยีกว่าเราจกัระงบักายสงัขารหายใจออก
ย่อมส�าเหนยีกว่าเราจกัระงบักายสงัขารหายใจเข้า

หำกใครเคย กรู้ลมหำยใจด้วยอุบำยต่ำง มำก่อน	 จะพบว่ำ
ขั้นตอนก�ำหนดรู้ของพระพุทธเจ้ำนั้นลัดตรงเข้ำสู่อำกำรสงบรู้ได้เร็ว
ที่สุดแล้ว	ไปถงจุดหน่งจะเห็นเหมอนแค่มีลมหำยใจผ่ำนเข้ำผ่ำนออก	
ผ่ำนเข้ำผ่ำนออก	 ฯลฯ	 ให้จิตนิ่งรู้เ ำดูอย่ำงเปนสุข	 เม่อถงขั้นนั้น
แล้วลม	 ทำงเข้ำ 	 ถ้ำได้ทบทวนตำมล�ำดับของพระพุทธเจ้ำก็จะเห็น
ว่ำเข้ำได้ใหม่โดยสะดวก	 แต่ถ้ำพยำยำมตรกนกเอำเอง	 พยำยำม
สร้ำงภำวะเลียนแบบเอำเอง	ก็จะทรำบว่ำเปนเร่องยำกพอสมควร

หลักของพระพุทธเจ้ำจะไม่ให้สังเกตจุดกระทบ	 ไม่ให้ประกบ

ติดกับจุดใดจุดหน่งทำงกำย	เอำเพียงรู้ว่ำยำวหรอสั้นเปนพอ	ซ่งก็จะ
ได้ผลตรงกันเปนสำกล	แตกต่ำงจำกที่รู้กระทบ	ซ่งอำจคลำดเคล่อน
จำกกัน	และได้กระทบไม่สม�่ำเสมอแม้ในคนเดียวกัน

ขอให้สังเกตว่ำ	 ทุกขั้นตอนที่กล่ำวมำจนถงบัดนี้ล้วนต้อง
อำศัยควำมจงใจของ	 ตัวเรำ 	 ทั้งสิ้น	 จงจัดเปนงำนสมถะ	 ยังไม่
อยู่ในระดับวิปสสนำ	 เม่อถงขั้นก�ำหนดระงับอำกำรส่วนเกินของ
กำย	 จิตจะสงบและรู้สกต่นในภำยในเหมอนช่ำงกลงผู้ขยันสมดังที่
พระพุทธองค์ตรัสเทียบ	 กำรสังเกตลมในขั้นต่อ ไปก็เปนแนวเดิม
ทุกประกำร	 เพียงแต่ลักษณะของสติจะมีก�ำลังมำกข้น	มีควำมสบำย
ยิ่ง ข้น	เปนธรรมชำติยิ่ง ข้น

มีผู้แนะให้ กหำยใจแบบจงใจละเอียดเปนล�ำดับกระทั่งเข้ำสู่
ควำมสงบระงับลมหำยใจ	 หลำยคนท�ำแล้วจะเกิดควำมอดอัดมำก	
บำงคนถงขั้นหำยใจไม่ออกและมีปญหำเกี่ยวกับกำรหำยใจในเวลำ
ต่อมำ	 ขอให้ทรำบว่ำควำมละเอียดของลมหำยใจจะเปนป ิภำค
โดยตรงกับควำมละเอียดของจิต	เม่อจิตหยำบลมหำยใจก็หยำบ	เม่อ
จิตละเอียดลมหำยใจก็ละเอียด	 ไม่มีใครไปสั่งได้ด้วยเจตนำว่ำขอให้
ลมหำยใจจงละเอียดหรอระงับไปเพ่อให้เกิด ำนขั้นนั้นขั้นนี้	หน้ำที่
ของเรำควรมีเพียงรู ้ตำมจริงเปนล�ำดับตำมแนวทำงของพระพุทธ
องค์เท่ำนั้น

กำรดับไปของลมหำยใจนั้นมีอยู่	 กล่ำวคอ	 ร่ำงกำยจะ
เข้ำสู่ภำวะยุติลมเม่อถงสมำธิชั้นสูง	 แต่ตรงนั้นไม่ใช่ขั้นตอนของกำร
กหัดในอำนำปำนบรรพหรออำนำปำนสติ	ขอให้พิจำรณำจำกมหำ

รำหุโลวำทสูตร	พระสุตตันตปิ ก	 เล่ม	๕	ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน
ท้ำยสุดหลังจำกผ่ำนขั้นต่ำง มำแล้ว	ควำมว่ำ

ดกูรราหลุ อานาปานสตทิีบ่คุคลเจรญิแล้วอย่างนี ้ท�าให้มาก
แล้วอย่างนี ้ ย่อมมผีลใหญ่ มอีานสิงส์ใหญ่ ดกูรราหลุ เมือ่
อานาปานสตอินับคุคลเจรญิแล้วอย่างนี ้ท�าให้มากแล้วอย่าง
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นี ้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกซึง่มใีนทีส่ดุท้าย กด็บัไป
โดยรู ้มใิช่ไม่รู้

ตรงนี้ย่อมชี้ชัดว่ำพระพุทธองค์มิได้ให้	 ก 	หยุดหำยใจ	 แต่
เม่อเข้ำส่วนดีแล้ว	ลมหำยใจจะยุติเองอย่ำงเปนที่รู้ของผู้มีสติบริบูรณ์

กำร กรู ้ลมนั้นแม้ง่ำยและเปนธรรมชำติ	 แต่หำกรู ้สก
เหน่อยล้ำก็ขอให้หยุดพัก	 เม่อรู้สกพอใจก็กลับมำท�ำอีก	 อุปกรณ์ใน
งำนสมถะนี้ติดตัวเรำอยู่ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	จะนั่ง	ยน	เดิน	หรอกระทั่ง
นอน	 ก็สำมำรถท�ำอำนำปำนสติได้ทุกเม่อ	 หำกท�ำตำมแล้วกลับมำ
อ่ำนซ�้ำเร่อย ก็จะค่อย เข้ำใจแจ่มแจ้งยิ่งข้น

ดงัพรรณนามาฉะนี ้ภกิษยุ่อม…
พจิารณาเหน็กายในกายภายในบ้าง

หลังจำกท�ำสมถะมำจนกระทั่งเกิดควำมเห็น	 ตัวสภำวะ 	
ของลมเข้ำออกจนจิตเลิกคิด	 เลิกซัดส่ำย	 มีควำมตั้งมั่นพอควร	 ซ่ง
สำมำรถส�ำรวจตัวเองได้จำกควำมสำมำรถรู้ลมเข้ำออกตำมนัยต้น
อย่ำงเปนธรรมชำติแล้ว	 ก็มำถงขั้นของกำร	 พิจำรณำ 	 สิ่งที่รู้	 สิ่งที่
เห็นชัดนั้น	โดยควำมเปนสภำวธรรม

ค�ำว่ำ	 กำยในกำย 	 ในบรรพนี้ของกำยำนุปสสนำก็คอ
ลมหำยใจนั่นเอง	 ดังที่พระพุทธเจ้ำตรัสชัดไว้ในอำนำปำนสติสูตร
ตอนหน่งมีควำมว่ำ	 เรำกล่ำวลมหำยใจออก	 ลมหำยใจเข้ำนี้	 ว่ำ
เปนกำยชนิดหน่งในพวกกำย	 คอท่ำนให้ถอตำมมุมมองผู้ป ิบัติว่ำ
ลมหำยใจเปนกำยส่วนย่อยในกำยส่วนใหญ่นั่นเอง

ส่วนค�ำว่ำ	 ภำยใน 	มุ่งเอำส่วนที่เปนที่ตั้งของควำมยดมั่นถอ
มั่น	หรอที่ตั้งของควำมหลงผิดว่ำนี่คอเรำ	เช่น	นี่คอลมหำยใจของเรำ

ขอให้สังเกตว่ำ	 เม่อมำถงขั้นพิจำรณำ	 กำยในกำย 	 แล้ว	

พระพุทธเจ้ำจะตัดค�ำว่ำ	 เรำ 	 ออกไป	 คอภำวะรู้ลมหำยใจดีนั้น	
ประสบกำรณ์ภำยในจะเหลอแต่อะไรอย่ำงหน่งสักแต่รับรู ้ลมอยู่	
พระพุทธองค์ใช้ค�ำว่ำ	 ภิกษุ 	 เพ่อสมมุติแทน ำยฟงเท่ำนั้น	 ไม่ได้
ท�ำให้เกิด ก ำยของอัตตำผู้ก�ำหนดลมแต่ประกำรใด

ค�ำว่ำ	 พิจำรณำ 	 ในที่นี้จงเปนเพียง	 อำกำรของจิต 	 ที่เห็น
ส่วนหน่งของกำย	 มิใช่	 ลมหำยใจของเรำ 	 อีกต่อไป	 ตั้งหลักกันที่
สภำวะของลมที่เข้ำมำอยู่ภำยในอก	 พูดให้ง่ำยคอ	 รู้ว่ำลมมำเปน
ส่วนหน่งครู่หน่ง

โดยประสบกำรณ์ตรง	ทุกคนควรเห็นว่ำเม่อสำมำรถรู้ลมโดย
ควำมเข้ำมำเปนส่วนหน่งภำยในกำย	 ก็จะเริ่มเห็นกำยออกมำจำก
ภำยในไปด้วย	 และเม่อเริ่มพิจำรณำลมโดยสักแต่เปนของอ่นเข้ำมำ
อำศัยกำยชั่วครำว	 ก็จะพลอยเกิดควำมรู้สกเกี่ยวกับกำยว่ำเปนถัง
อะไรถังหน่งให้ลมเข้ำมำพักเท่ำนั้น	 มิใช่ควำมเปนกำยของเรำหรอ
ของใครเหมอนอย่ำงที่จิตถูกหลอกอยู่ตลอดเวลำตำมปกติ

จำกนั้น	เม่อถงครำวระบำยลมหำยใจออกตำมกลไกธรรมชำต	ิ
หำกรู้ลมขำออกได้แจ่มชัด	 ควำมรู้สกจำกสติจะเห็นเหมอนเปนสำย
สภำวธรรมสำยหน่ง	 ที่เคยมำจำกภำยนอก	 แล้วกลับคนสู่ภำยนอก	
หำกจิตนิ่งรู้อยู่	 ก็จะเห็นตำมจริงว่ำที่ลม	 เคยเปนส่วนหน่งของกำย 	
นั้น	บัดนี้กลำยเปนของ	 ภำยนอก 	อย่ำงไร

ได้ข้อสรุปอันเปนปญญำของจิต	ไม่ใช่ปญญำของควำมคิด	ว่ำ
ลมหำยใจมำจำกควำมว่ำงที่ไม่ใช่ตัวตนอย่ำงไร	ก็คนกลับสู่ควำมว่ำง
ที่ไม่ใช่ตัวตนอย่ำงนั้น

ตรงนี้จะเห็นควำมส�ำคัญของจิตที่ตั้งมั่นแล้วสักนิดหน่ง	ถ้ำท�ำ
สมถะมำยังไม่พร้อม	จิตยังไม่ทรงตัวเปนปกต	ิก็จะเห็นลมหำยใจโดย
ควำมเปนสภำวธรรมภำยในและภำยนอกไม่ชัด	เม่อไม่ชัด	ยังคิดอยู	่
ฟุงซ่ำนอยู่	ก็จะเกิดควำมลังเลสงสัย	 เช่นว่ำ	 เรำรู้จักสภำวธรรมที่ถูก
ต้องหรอยัง	 หรอไปเร่งว่ำเม่อไหร่เรำจะเห็นสภำวธรรมโดยควำม
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เปนของภำยในและภำยนอกเสียที	เปนต้น

พจิารณาเหน็กายในกายภายนอกบ้าง

ค�ำว่ำ	 ภำยนอก 	 แปลมำจำกศัพท์บำลีคอ	 พหิทธำ 	 ซ่งมี
ควำมหมำยอ่นได้ว่ำ	 ข้ำงนอก 	หรอ	 ด้ำนนอก 	ฉะนั้น	จ�ำเปนต้อง
บ่งว่ำขั้นนี้เรำต้องพิจำรณำลมหำยใจของ	 คนอ่น 	มิใช่ในกำยของผู้
ป ิบัติภำวนำเอง

กำรรู้ลมหำยใจของตนเองมำก 	 นอกจำกจะเห็นเปนนิมิต
สำยลมหำยใจออกและเข้ำเปนล�ำชัดเจนแจ่มแจ้งแล้ว	 ยังท�ำให้เกิด	
จิตสัมผัส 	 เปนผลพวงพลอยได้ตำมมำด้วย	 ปกติคนเรำหำยใจเข้ำ
ออกก็สำมำรถสังเกตได้ด้วยตำเน้ออยู่แล้ว	 เช่น	 อำกำรไหวพะเยิบ
ของช่วงกระบังลม	 หรออำกำรพองแล้วแฟบของหน้ำท้อง	 แต่เม่อ
มำบวกกับจิตสัมผัสเข้ำด้วย	 ก็จะท�ำให้เรำสำมำรถ	 ตั้งมุมมอง 	 คน
อ่นโดยควำมไม่ใช่ตัวตน	 แต่สักว่ำเปนถังสูบลมเข้ำและระบำยลม
ออก	และเปนกำรเห็นตำมจริง	มิใช่เพียงรับรู้แบบจดจ�ำว่ำคนเรำต้อง
หำยใจ	มิใช่เพียงจินตนำกำรหรอคำดเดำว่ำเขำก�ำลังหำยใจออกหรอ
เข้ำ	แต่	 รู้ 	เข้ำไปชัด ทีเดียวว่ำของเรำอย่ำงไร	ของเขำก็อย่ำงนั้น

ประโยชน์ของกำรพิจำรณำลมหำยใจผู ้อ่นเปนเพียงสภำว
ธรรมนั้น	ก็เพ่อให้เห็นครบวงจร	 เห็นรอบตลอดสำยว่ำทั้ง	 ภำยใน 	
และ	 ภำยนอก 	 นั้นไม่ต่ำงกันเลย	 มิฉะนั้น	 จะกลำยเปนเผลอ
พิจำรณำเฉพำะลมหำยใจภำยในว่ำไม่ใช่ตัวตน	 แต่พอมองคนอ่น
แล้วก็กลับรู้สกว่ำเปน	 ลมหำยใจของเขำ 	 ควำมปรำก ทั้งหมดของ
เขำ	เปนตัวเปนตนข้นมำ	พูดง่ำย 	ก�ำจัดควำมสงสัยว่ำมีเรำไม่ใช่ตัว
ตนอยู่คนเดียว	 แต่คนอ่นเปนตัวเปนตนหมด	 ควำมรู้สกเกี่ยวกับตัว
ตนย่อมครอบง�ำได้อีก

กำรพิจำรณำลมหำยใจของผู้อ่นสักแต่เปนสภำวธรรมนั้น	นับ
ว่ำจุดชนวนมองโลกทั้งหมดโดยสักแต่เปน	 ธรรม 	หลักกำรหน่งของ

สติป ฐำน	๔	คอให้ละวำงควำมยดมั่นทั้งปวง	 โดยเริ่มจำกที่ตั้งของ
ตัวเรำก่อน	 แล้วค่อยขยำยผลควำมรู้แจ้งออกไปครอบคลุมภำยนอก
ถ้วนทั่ว

อย่ำงไรก็ตำม	 หำกผลีผลำมด่วนไปเ ำสังเกตภำยนอกก่อน	
ผลเสียคอจิตจะส่งออกนอกไปเลย	 และไม่อยำกกลับเข้ำมำรู้เข้ำมำดู
ควำมเปนภำยใน	 เม่อพยำยำมดูภำยในจะเหมอนมีก�ำแพงขวำงกั้น
และรู้สกว่ำเปนเร่องยำก	ฉะนั้น	จงควรย�้ำจนข้นใจกับตนเองว่ำต้องดู
ข้ำงในให้ช�่ำชองก่อนดูข้ำงนอก

และหมำยเหตุไว้ส�ำหรับใครที่เกรงว่ำกำรมองอิริยำบถนอก
ตัวเปนกำรส่งจิตออกนอก	 อันนี้ต้องท�ำควำมเข้ำใจเร่อง	 ส่งจิตออก
นอก 	ดี ว่ำคอควำมคิดฟุงซ่ำนออกไปนอกขอบเขตของกำรพิจำรณำ
กำย	 เวทนำ	จิต	และธรรม	 เช่น	 เร่องวัดค่ำสูงต�่ำให้เกิดอัตตำมำนะ
เปนต้น	 กำรส่งจิตออกนอกนั้น	 แม้คิดเข้ำมำในขอบเขตของกำยใจ
ตนเอง	แต่ไปคิดแบบกิเลส 	เช่น	วันนี้เรำสวยหรอหล่อกว่ำเม่อวำน	
ก็ต้องนับว่ำใช่กำรส่งจิตออกนอกเช่นกัน	 ในทำงตรงข้ำม	 แม้จิตจับ
วัตถุนอกตัว	แต่สัมผัสรู้ว่ำเปนอนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตำ	ไม่เตลิดหลงยด	
อย่ำงนี้ก็ต้องจ�ำแนกไว้เปนกำรด�ำเนินจิตในสติป ฐำนอย่ำงหน่ง

พจิารณาเหน็กายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง

บำงจังหวะจิตมีคุณภำพดี	 สติมีควำมคมชัดกว้ำงขวำงรอบ
ด้ำน	 ก็อำจเห็นทั้งลมหำยใจของเรำเองและคนอ่นพร้อมกัน	 สำระ
ไม่ได้อยู่ที่เรำเห็นเพียงเดี่ยวหรอเห็นรอบครอบคลุม	 แต่อยู่ที่เรำ
สำมำรถเห็นลมหำยใจโดยควำมเปนสภำวธรรม	 ไม่ใช่ตัวตนทั่ว
ทั้งหมดได้หรอเปล่ำ	 บำงเวลำอำจเห็นเฉพำะควำมเกิดข้นเด่นชัด
เท่ำนั้น

พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในกายบ้าง
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วิธีก�ำหนดจะแตกต่ำงออกไปนิดเดียว	 คอตระหนักถงควำม
เกิดข้นของลมหำยใจ	ไม่ว่ำจะขำออกหรอขำเข้ำ	ไม่ว่ำจะของเรำหรอ
ของคนอ่น	หำกเปนสติที่ตั้งมั่น	 เห็นชัดต่อเน่อง	ก็จะทรำบขณะของ	
ควำมเกิดข้น 	 อย่ำงชัดเจน	 บำงเวลำอำจเห็นเฉพำะควำมดับลง
เท่ำนั้นที่มีควำมเด่นชัด

พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในกายบ้าง

เหมอนกันกับข้อก่อน	 ต่ำงแต่ตระหนักถงควำมดับลงของ
ลมหำยใจ	 ไม่ว่ำจะขำออกหรอขำเข้ำ	 ไม่ว่ำจะของเรำหรอของคนอ่น	
หำกเปนสติที่ตั้งมั่น	 เห็นชัดต่อเน่อง	 ก็จะทรำบขณะของ	 ควำมดับ
ลง 	อย่ำงแจ่มชัด	และเห็นเปนเพียงสภำวะหน่งในธรรมชำติ	ของที่
เกิดข้นจะต้องระงับลงเปนธรรมดำ

พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกาย
บ้าง

เม่อ กรู้ลมหำยใจตำมล�ำดับทั้งหมดกระทั่งถงขั้นสุดท้ำยใน
ข้อก่อน	จิตย่อมมีคุณลักษณะหน่งปรำก ข้นมำ	คอปญญำเห็นควำม
เกิดดับต่อเน่องอย่ำงเด่นชัด	 คอเห็นในลักษณะประจักษ์ว่ำกลไก
ธรรมชำติกำยมนุษย์ประกำรหน่งคอเรียกร้องลมหำยใจเข้ำมำ	 แล้ว
ต้องกำรระบำยออกไป	 สลับกันเกิดดับต่อเน่องเปนชุด 	 แต่ละชุด
เปนคนละลม	เปนคนละตัวกันแล้ว

ชีวิตย่อมปรำก เปนอีกอย่ำงหน่ง	 โลกทัศน์ภำยในย่อมแตก
ต่ำงไปอีกแบบหน่ง	แทนที่จะรู้สกว่ำกำยเปนเรำ	 เรำเปนกำย	ก็เห็น
กำยไม่ใช่ตัวตนของเรำ	 ไม่มีตัวตนของเรำในกำย	 ดังพระพุทธองค์

ตรัสทิ้งท้ำยไว้เสมอว่ำ

อกีอย่างหนึง่ เธอเข้าไปตัง้สตว่ิากายม ี กเ็พยีงสกัว่าเอาไว้
รู ้ เพยีงสกัว่าเอาไว้อาศยัระลกึเท่านัน้ เธอเป็นผูไ้ม่ถกูตณัหา
และทฏิฐเิข้าองิอาศยั และไม่ถอืมัน่อะไรๆในโลก ดกูรภกิษุ
ทัง้หลาย อย่างนีแ้ล ภกิษชุือ่ว่าพจิารณาเหน็กายในกายอยู่

ลมหำยใจเปนส่วนหน่งของกำย	 เม่อสำมำรถเห็น
ลมหำยใจโดยควำมเปนภำวะไม่เที่ยงได	้ก็ต้องเห็นได้ว่ำกำยทั้งหมด	
ตลอดจนสิ่งนอกกำยทั้งหลำย	 มีไว้เพียงอำศัยระลกรู้	 อำศัย กดู
ให้กระจ่ำงแจ้งว่ำ	 ไม่มีอะไรน่ำเอำ	 ไม่มีสิ่งใดน่ำยดมั่นถอมั่น	 กดู
จนกว่ำจิตจะตั้งมั่นเปนปกติ	 ในอำกำรเพิกถอนอุปำทำน	 ท�ำลำย
ควำมหลงผิดเสียได	้ชีวิตจะแตกต่ำงไปออกมำจำกภำยใน	จำกเดิมที่
อยู่เพ่อยด	เปนอยู่เพ่อวำง	จำกอยู่เพ่อเอำ	เปนอยู่เพ่อทิ้ง	จำกอยู่เพ่อ
ฟุงซ่ำนทกทัก	เปนสงบอย่ำงรู้แจ้ง
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อิริยาปถบรรพ
พุทธพจน์

ดกูรภกิษทุัง้หลาย ยงัมข้ีอปฏบิตัอิกีอย่างหนึง่คอืภกิษ…ุ
เมือ่เดนิกร็ูช้ดัว่าเราเดนิ
เมือ่ยนืกร็ูช้ดัว่าเรายนื
เมือ่นัง่กร็ูช้ดัว่าเรานัง่
เมือ่นอนกร็ูช้ดัว่าเรานอน
หรือเธอตั้งกายไว้ด้วยกิริยาท่าทางอย่างใดๆ ก็รู้ชัดกิริยา
ท่าทางอย่างนัน้ๆ

ดงัพรรณนามาฉะนี ้ภกิษยุ่อม…
พจิารณาเหน็กายในกายภายในบ้าง
พจิารณาเหน็กายในกายภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็กายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในกายบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในกายบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกาย
บ้าง

อกีอย่างหนึง่ เธอเข้าไปตัง้สตว่ิากายม ี กเ็พยีงสกัว่าเอาไว้
รู ้ เพยีงสกัว่าเอาไว้อาศยัระลกึเท่านัน้ เธอเป็นผูไ้ม่ถกูตณัหา

และทฏิฐเิข้าองิอาศยั และไม่ถอืมัน่อะไรๆในโลก ดกูรภกิษุ
ทัง้หลาย ด้วยการปฏบิตัอิย่างนีแ้ล ภกิษชุือ่ว่าพจิารณาเหน็
กายในกายอยูเ่สมอ

จบอิริยำปถบรรพ

นิย�ม

เดิน	 คอ	 กำรเคล่อนไหวโดยก้ำวเท้ำสลับขำ	 กำรจะ กรู้ชัด
ว่ำเดินอยู่	 ต้องมีจุดสังเกตอันเกิดจำกของจริง	 เช่น	 มีสติรู้ว่ำ ำเท้ำ
กระทบพ้นอยู่	 จงทรำบว่ำเกิดกำรเดินข้น	 ไม่ใช่จินตนำกำรว่ำเดิน	
หรอสร้ำงท่ำเดินที่ผิดปกติใด ข้นมำ

ยืน	 คอ	 กำรหยุดนิ่งโดยใช้เท้ำเปนฐำน	 และใช้ขำเปนหลัก
ตั้งตัว	กำรจะ กรู้ชัดว่ำยนอยู่	อำจต้องอำศัยศีรษะตั้งตรง	ตัวตั้งตรง	
สองขำตั้งตรง	 ำเท้ำวำงรำบสัมผัสพ้นเพ่อให้รู้สกชัดตลอดเวลำที่ยัง
ทรงกำยยนอยู่

นั่ง	คอ	กำรหยุดนิ่งโดยใช้ก้นเปนฐำน	กำรจะ กรู้ชัดว่ำนั่งอยู	่
อำจต้องอำศัยอกตั้งหลังตรง	 เพียงสังเกตอยู่เร่อย ว่ำหลังตรงหรอ
หลังงอ	 และส่วนหัวก�ำลังตั้งอยู่หรอเอียงเอนไปทำงใด	 ก็นับว่ำเริ่ม
เกิดสติรู้อิริยำบถนั่งตำมที่ก�ำลังปรำก อยู่จริง แล้ว

นอน	คอ	กำรหยุดนิ่งโดยใช้แผ่นหลังเปนฐำน	กำรจะ กรู้ชัด
ว่ำนอนอยู่	 อำจต้องอำศัยท่ำหงำยหน้ำเหยียดตัวตรง	 แผ่นหลังวำง
รำบกับที่นอน	เพ่อให้รู้สกถงท้ำยทอย	แผ่นหลัง	และแขนขำอันก�ำลัง
สัมผัสที่นอนอยู่

อยู่ในท่าทางใดๆ	 คอ	 กำรหยุดหรอเคล่อนไหวอย่ำงต่อ
เน่อง	เม่อ กรู้อิริยำบถพ้นฐำน	อันได้แก	่เดิน	ยน	นั่ง	และนอน	ได้
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ดีแล้ว	ก็จะเข้ำใจกำรท�ำควำมรับรู้กำรเคล่อนไหวที่ต่อเน่องได้เอง

	

จุดมุ่งหม�ย

เพ่อขยำยขอบเขตจำกกำรรับรู ้กำยส่วนย่อย	 อันได้แก่
ลมหำยใจ	ยกระดับข้นมำเปนกำยส่วนหลัก	อันได้แก่	 อิริยำบถ	ซ่ง
ครอบคลุมกำยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ำ	 กำรรู้ทั้งกำยโดยไม่เพ่งเฉพำะ
เจำะจงส่วนใดส่วนหน่งนี้	 จะมีผลให้จิตเปิดกว้ำง	 ไม่คับแคบ	ไม่เล็ง
อยู่ที่จุดไหนของกำยแบบท่อ 	เปนเหตุเอ้อให้เข้ำสู่สมำธิได้

เม่อสำมำรถรู้อิริยำบถหลัก	 ก็จะต่อยอดเปนกำรรู้อิริยำบถ
ปลีกย่อย	ตลอดจนเปนโครงร่ำง	เปนหลักตั้งให้เห็นสภำพกำยในขั้น
ต่อ ไปได้อีก

อิริยำปถบรรพเปนเสมอนเคร่องต่อยอดให้รู้ว่ำ	หลังจำกเจริญ
อำนำปำนสติมำดีแล้ว	 ควรรู้ควรเห็นสิ่งใดเปนล�ำดับถัดมำ	 เรำจะ
ทรำบจำกประสบกำรณ์ตรงว่ำ	 เม่อรู้ลมหำยใจชัด	 ก็ห่ำงจำกควำม
รู้อิริยำบถชัดเพียงแค่อำกำรก�ำหนดระลกนิดเดียว	 พูดง่ำย คอ	 ถ้ำ
กอำนำปำนบรรพมำอย่ำงถูกต้องและได้ผลบ้ำงแล้ว	ก็แทบจะเข้ำสู่

อิริยำปถบรรพเองโดยไม่ต้องจงใจใด 	 เพียงแค่สังเกตประสบกำรณ์
ทำงกำรรับรู้ที่ภำยใน	และมีท่ำทีที่ถูกต้องเพ่อต่อยอดก็พอ

แนวท�งฝึก

เพ่อให ้ เห็นภำพตัวอย ่ำงกำรป ิบัติในครั้ งพุทธกำลที่
พระพุทธองค์สรรเสริญ	ก็จะได้ยกนันทสูตรมำอ้ำงอิง	สูตรนี้กล่ำวถง
ภิกษุนำมว่ำ	 นันทะ 	ซ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่ำประกอบควำม

เพียรอันเปนเหตุให้ต่นอยู่เสมอ

ดกูรภกิษทุัง้หลาย ในธรรมวนิยันี ้ ยามกลางวนั นนัท ภกิษุ
ย่อมช�าระจิตให้สะอาดจากธรรมเครื่องกั้นจิตด้วยการ
จงกรม ด้วยการนัง่ ตอนต้นปฐมยามแห่งราตร ี ช�าระจติให้
สะอาดจากธรรมเครือ่งกัน้จติด้วยการจงกรม ด้วยการนัง่ ใน
มชัฌมิยามแห่งราตร ีส�าเรจ็สหีไสยา โดยข้างเบือ้งขวา ซ้อน
เท้าเหลือ่มเท้า มสีตสิมัปชญัญะ กระท�าความหมายในอนัจะ
ลกุขึน้ไว้ในใจ ในปัจฉมิยามแห่งราตร ี ลกุขึน้แล้วท�าจติให้
สะอาดจากธรรมเครือ่งกัน้จติด้วยการจงกรม ด้วยการนัง่

คงพอเห็นภำพรวมว่ำ	 โดยทั่วไปกำรป ิบัติธรรมของภิกษุ
สมัยพุทธกำลที่เห็นด้วยตำเปล่ำจำกบุคคลภำยนอก	ก็วนเวียนอยู่ใน
อิริยำบถ	๔	คอ	 เดิน	ยน	นั่ง	และนอน	นี่เอง	ท�ำวันและคนให้ล่วง
ไปด้วยกำรเจริญสติอยู่ในขอบเขตของอิริยำบถ	๔	โดยที่แตกต่ำงจำก
อิริยำบถของชำวบ้ำนอยู่บ้ำง	 เช่น	 เดินนั้นจะหมำยเอำเดินจงกรม	
มิใช่สักแต่เดินย้ำยจำกที่หน่งไปอีกที่หน่ง	 ส่วนอิริยำบถยนนั้นจะไม่
ค่อยได้เห็นกล่ำวถงไว้ในสูตรไหนว่ำแตกต่ำงจำกอำกำรยนสำมัญ
ธรรมดำ	แต่ก็จะเห็นอนุโลมว่ำอยู่รวมกับกำรเดินจงกรมได้ในจังหวะ
หยุดกลับตัว	ซ่งจะกล่ำวถงต่อไปข้ำงหน้ำ

ส�ำหรับกำรนั่งนั้น	 ก็ดังเช่นที่แจกแจงเปรียบเทียบกับ
อำนำปำนบรรพไว้เปนพิเศษ	ว่ำควรก�ำหนดลมหำยใจเพ่อท�ำสติให้รู้
ท่ำนั่งได้แจ่มชัดและเนิ่นนำนเปนธรรมชำต	ิชนิดต้องนั่งว่ำงเม่อใดก็
ก�ำหนดกันเม่อนั้นจนกว่ำจะต้องเปลี่ยนไปท�ำกิจอ่น	ส่วนกำรนอนจะ
หมำยเอำกำรส�ำเร็จสีหไสยำ	หรอนอนอย่ำงรำชสีห	์คอ	นอนตะแคง
ขวำ	 ซ้อนเท้ำเหล่อมเท้ำ	 มีสติสัมปชัญญะ	 ก�ำหนดใจถงกำรลุกข้น
ไว้	มิใช่นอนแผ่ตำมอัธยำศัย	จะต่นต่อเม่อหน�ำใจพอดังเช่นชำวบ้ำน
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ทั่วไป	 (ไม่จ�ำเปนต้องเอำมอยันศีรษะเหมอนอย่ำงที่ในไทยเรำบำง
แห่งนิยมถอเปนธรรมเนียมกัน)

สรุปคอ	ณ	จุดนี้	ควรท�ำควำมเข้ำใจว่ำ	 อิริยำบถ	๔ 	ในกำร
ป ิบัติสติป ฐำน	 ๔	 นั้น	 เขำท�ำกันเพ่อมีสติแบบเปนเร่องเปนรำว	
ดังที่พระพุทธองค์สรรเสริญพระนันทะว่ำประกอบควำมเพียรอันเปน
เหตุให้ต่นอยู่เสมอ	 แล้วก็น่ำคิดว่ำอิริยำบถ	 ๔	 เปนสมบัติติดตัวเรำ
ตลอด	๒๔	ชั่วโมงไปทุกหนทุกแห่ง	 เพรำะฉะนั้น	จะได้ช่อว่ำป ิบัติ
หรอไม่	ก็ดูกันที่มีสติพร้อม	และมีเจตจ�ำนงก�ำหนดรู้แค่ไหนมำกกว่ำ
อย่ำงอ่น

เคล็ดวิชาเดินจงกรม

นิยามและจุดมุ่งหมายของการเดินจงกรม

เช่นที่กล่าวไว้ว่า อิริยาบถเดินในความหมายของการ
ภาวนาจะมุ่งเอาการเดินที่เรียก ‘จงกรม’ ซึ่งคือ ‘เดิน
ไปมาโดยมีสติก�ากับ’ แท้จริงแล้ว ‘จงกรม’ มิใช่ศัพท์
เฉพาะที่ใช้กันในขอบเขตพุทธศาสนา ในพระไตรปิฎก 
เช่น ใน ‘ทีปังกรพุทธวงศ์’ ซึ่งเป็นสมัยที่เนิ่นนานมา
ก่อนกัปก่อนกัลป์ ก็แสดงให้เห็นว่าพวกพราหมณ์ซึ่ง
ภาวนาหวังอภิญญาก็มีการเดินจงกรมกันมาแต่นั้น
แล้ว

ขอให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามิได้ทรงระบุหรือแจกแจง
เป็นพิเศษว่าให้รู้อาการเดินอย่างไร เพียงแต่ตรัสว่า 
เมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดิน ดังนี้ เมื่อประกอบกับที่ท่าน
ให้ตามรู้ลมหายใจก่อนอิริยาบถ ก็พอเห็นได้ว่าท่าน
ให้เอาสติจากอานาปานบรรพมาต่อยอดเป็น ‘รู้ชัดว่า

เดิน’ นั่นเอง

นักเจริญสติที่นั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรมเพื่อ
สั่งสมสติ ย่อมประจักษ์ว่า การนั่งสมาธิหลับตา 
เป็นการฝึกสติขณะนิ่ง ส่วนการลืมตาเดินจงกรม 
เป็นการฝึกสติขณะเคลื่อนไหว ส�าคัญทั้งคู่ ส่งเสริมกัน
และกันโดยตรง ช่วยให้สามารถรู้อะไรๆเกี่ยวกับความ
เคลื่อนไหวในชีวิตประจ�าวันทั้งปวงโดยง่าย สมกับที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจังกมสูตรว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการจงกรม มีอยู่ 
๕ ประการ คือ เป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล
หนึ่ง เป็นผู้อดทนต่อการบ�าเพ็ญเพียรหนึ่ง เป็น
ผู้มีอาพาธน้อยหนึ่ง อาหารที่กิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม 
แล้วย่อมย่อยไปโดยดีหนึ่ง สมาธิที่ได้เพราะการ
จงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานหนึ่ง

อานิสงส์เหล่านี้ ยังใช้เป็นเครื่องวัดได้ด้วยว่าเราเดิน
จงกรมมาดีแค่ไหน กล่าวคือ หากรู้สึกว่าเดินแล้วได้ดี
ครบสรรพคุณของจงกรม ก็ให้ถือว่าเดินมาถูกทางแล้ว

ความได้เปรียบของผู้เริ่มจงกรมด้วยสติพรักพร้อม คือ 
มีความไวสัมผัสมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะมือและเท้า 
กระทบเข้าที่ไหนก็รู้ชัดเข้าไปตรงนั้นโดยไม่จ�าเป็นต้อง
ก�าหนดเป็นพิเศษ อีกทั้งความปรากฏนับแต่หัวถึงเท้า
ก็แจ่มชัดดีว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นอย่างนี้ นี่คือคุณ
ประโยชน์ของการทรงจิตตั้งมั่นอยู่ในภายใน ไม่ฟุ้ง
กระจายซัดส่ายกระโดดไปจับสิ่งโน้นสิ่งนี้เรื่อยเปื่อย
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หากลองเดินในขณะมีสติชัด ก็จะพบว่าส่วนที่ถูกรู้มาก
ที่สุดในการเดินจงกรมได้แก่ฝ่าเท้ากระทบพื้นนั่นเอง 
เนื่องจากฝ่าเท้าเป็นส่วนเดียวที่ก่อผัสสะกระทบใน
อิริยาบถนี้ และด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิ เราจะรู้สึกได้
ถึงการเตะเท้าออกไปพอดี วางลงมารองรับน้�าหนักตัว
เต็มฝ่าเท้าพอดี ไม่ขาด ไม่เกิน ไม่เกร็ง ไม่เป๋

เดินไปสักพักหนึ่ง หากใจจ่อไว้สบายๆกับฝ่าเท้า
กระทบอย่างเดียว ก็จะเกิดสัมผัสถนัดชัดราวกับเอา
ฝ่ามือมาเดิน ศูนย์กลางความรับรู้ไม่แกว่งไปไหนอื่น
นอกจากขอบเขตของฝ่าเท้ากระทบ จะรู้ตัวและหัวหูชัด
ทั่วแค่ไหนก็มีฝ่าเท้ากระทบเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอ

สรุปได้ว่า ถ้าหากมีสติและสมาธิอันทรงคุณภาพจาก
อานาปานบรรพมาก่อน การฝึกเดินจงกรมก็อยู่ที่
ความรู้ชัดว่าก�าลังเดิน โดยมีเท้ากระทบเป็นบาทฐาน 
หรือเป็นศูนย์กลางรวมสติรู้ชัดไว้อย่างมั่นคงในช่วง
เริ่มฝึก

การใช้จงกรมเป็นฐานแรกในการเหนี่ยวนำาสติ

หากมองจากมุมของผู้มีสติดีจากการฝึกส่วนของ
อานาปานสติดังกล่าวข้างต้น ทราบแล้วว่าผลคือ
การรู้ชัดว่าก�าลังเดินโดยมีเท้ากระทบเป็นศูนย์กลาง
ความรับรู้ ก็อาจเริ่มภาวนาแบบย้อนศร โดยเฉพาะ
ส�าหรับผู้ที่ฝึกอานาปานสติแล้วไม่สงบสักที หรือผู้
เคยฝึกอานาปานสติผ่านมาแล้วแต่ก�าลังอยู่ในช่วง
เสื่อมถอย ก็อาจลองใช้จงกรมเป็นบันไดขั้นแรกหรือ
ช่วยฟื้นฟูสติให้กลับมาอย่างรวดเร็ว แล้วค่อยไปท�า

อานาปานสติดูใหม่ แล้วจะยิ่งเข้าใจจากประสบการณ์
ตรงว่าว่าอานาปานบรรพกับอิริยาปถบรรพมีความ
ใกล้ชิดกันแนบแน่น ท�าอย่างหนึ่งได้ ก็มีความโน้ม
เอียงที่จะท�าอีกอย่างหนึ่งได้ทันทีเช่นกัน

ปัญหาของผู้เริ่มจงกรมโดยไม่ผ่านอานาปานบรรพมา
ก่อน คือจะยังฟุ้งซ่าน ต้องเพ่งเล็งความกระทบที่ฝ่าเท้า 
ท�าให้เกิดความหนักอกหรือเกร็งไปทั้งตัว ปราศจาก
ความรู้ชัดอย่างเป็นธรรมชาติ อาจท�าให้เกิดความเบื่อ
หน่ายท้อแท้ในเวลาอันสั้น

แต่หากตั้งมุมมองไว้ดี คือท�าทีเหมือนจะเดินเล่นใน
สวนมากกว่าเดินอย่างเคร่งครัดเอาสงบทันทีทันใด 
ยังผลให้ใจปลอดโปร่งและนึกชอบที่จะเดิน ก็จะพบว่า
ความเกร็งไม่เกิดขึ้น ไม่มีความกดดันขึ้นในอก จาก
นั้น ให้เริ่มรู้เท้ากระทบเท่าที่จะรู้ได้ ไม่ใช่กะเก็งไว้ว่า
จะต้องรู้ทุกแปะไม่หลุด แค่คิดไว้ว่าเราก�าลังอาศัยเท้า
กระทบเป็นตัวบอกว่าก�าลังมีสติ ตราบเท่าที่มีเท้าอยู่
ในใจ ตราบนั้นยังมีสติ เมื่อใดเท้าหายไปจากใจ เมื่อ
นั้นขาดสติ ซึ่งเมื่อขาดสติก็ไม่ต้องท�าอะไรมากไปกว่า
ดึงมันกลับมา โดยระลึกถึงกระทบที่เท้าอีก พอเวลา
ผ่านไป ช่วงเว้นวรรคที่เท้าหายไปจากใจจะสั้นลง ใจ
ผูกอยู่กับเท้ากระทบนานขึ้นเรื่อยๆ

หลังจากสักแต่รู้กระทบระหว่างเท้ากับพื้น ถึงจุดหนึ่ง 
จะเกิดความตั้งมั่นของจิต และรู้พร้อมทั่วกายไปเอง 
ทั้งนี้ เพราะเท้าเป็นศูนย์รวมรับน้�าหนักทั้งหมด และ
เกิดผัสสะกระทบให้รับรู้ตามจริง จุดอื่นของร่างกายที่
มีกระแสประสาทแล่นเชื่อมกันจึงพลอยถูกรับรู้เป็นเค้า
เป็นเงา ในฐานะเป็นก้อนกายอันหนึ่งอันเดียวกัน
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ที่ส�าคัญคือ ต้องท�าความเข้าใจว่าเราไม่ต้องการเร่ง
ร้อนเอาความรู้พร้อมทั่วกายในเวลาอันสั้น ถ้าหาก
จงใจรู้เข้าไปที่ส่วนต่างๆทีละจุด จะกลายเป็นการส่ง
จิตกระโดดไปกระโดดมาหาเป้าจับแน่นอนไม่ถูก และ
เมื่อไร้เป้าที่แน่นอน จิตก็ไม่รวมลงนิ่งรู้ เมื่อไม่นิ่ง
รู้ก็ไม่สงบระงับทั้งกายใจ สติทั่วพร้อมก็ไม่มีพื้นยืน
ให้ตั้งอยู่ ความรู้พร้อมต้องมาเองจากจิตที่ทรงอยู่ใน
ศูนย์กลางกระทบอย่างมีคุณภาพ

เพราะฉะนั้น ถ้าหากคิดว่าก�าลังเห็นกายทั่วพร้อม เช่น 
เห็นหัวหู ไหล่ ล�าตัว ฯลฯ ก็ให้ถามตนเองว่าแล้วเท้า
ล่ะ ยังอยู่หรือเปล่า? หากแม่นตรงจุดนี้ก็จะพบว่าสติ
ไม่คลาด จิตใจไม่กระเจิงไปไหน เพราะจะถูกตรึงไว้ใน
ขอบเขตของผัสสะที่ฝ่าเท้าตลอด

เมื่อสติไม่คลาดจากขอบเขตของเท้ากระทบ ก็จะพบ
ว่าจิตไม่อยู่ในอาการฟุ้งซ่าน เช่นเดียวกับผลของการ
ตามรู้ลมหายใจอย่างถูกต้องในอานาปานบรรพ และ
จะเปรียบเทียบได้ว่าสมาธิจิตขณะหลับตานิ่งกับสมาธิ
จิตขณะลืมตาเคลื่อนไหวนั้นแตกต่างกันอย่างไร ส่ง
เสริมกันอย่างดีเพียงไหน เมื่อช�านาญรู้ทั้งนั่งตามรู้ลม
และเดินตามรู้เท้ากระทบ ก็จะพบว่าเราฝึกสติเหมือน
กัน ต่างแต่รูปแบบภายนอกคือฝึกสติขณะนิ่งกับฝึกสติ
ขณะเคลื่อนไหวเท่านั้น

ส�าหรับข้อนี้ของการเดินจงกรมจะเหมาะกับผู้ที่เห็นว่า
ตนเองไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ส�าหรับการปฏิบัติธรรม 
ไม่มีสติจากการฝึกอานาปานบรรพอุดหนุน เพราะ
เราไม่ต้องการสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากการรู้เท้ากระทบ
พื้น ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เป็นประจ�าในแต่ละวันของทุกคน ไม่

จ�าเป็นต้องก�าหนดขอบเขตเพื่อจงกรมโดยเฉพาะ แล้ว
ก็ไม่จ�าเป็นต้องอาศัยสติที่ได้จากสมาธิระดับใหญ่ ขอ
แค่สติรู้ธรรมดาๆกับเจตนามั่นคงที่จะรู้เท้ากระทบ
เสมอๆเท่านั้นเอง

อัตราความเร็ว

แต่ละคนมีอัตราเร็วในการย่างเท้าแตกต่างกัน บาง
คนถนัดที่จะซอยถี่อย่างรวดเร็ว บางคนถนัดที่จะย่าง
ช้าเนิบนาบ อันนี้ขอให้ดูความรู้เท้าชัดเป็นหลัก จะ
เร็วหรือช้าไม่ส�าคัญ หัวใจส�าคัญคือ การเดินต้องไม่ลืม
ผัสสะเท้ากระทบ

การซอยเท้าเร็วนั้นมีประโยชน์อยู่ คือถ้าจิตตั้งไว้พร้อม
รู้ดีแล้ว ก็ให้สัมผัสที่เท้ากระทบถี่ๆเป็นตัวเรียกความ
รู้ เรียกสติเราไปจ่ออยู่เองอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะ
ธรรมชาติของจิตนั้นจะเข้ารู้ผัสสะกระทบเป็นจุดๆ เป็น
ครั้งๆ คล้ายเอาปากกาไปแต้มจุดบนกระดาษทีหนึ่ง รู้
แบบเดียวกันหลายครั้งก็เหมือนแต้มจุดบนกระดาษ
หลายที หากเรียงจุดต่างๆไว้ใกล้ชิดกันเท่าไหร่ ก็จะยิ่ง
เห็นเป็นเส้นตรงได้มากขึ้นเพียงนั้น

ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในคนเดินจงกรมเร็วเกินไปก็คือ สติ
ไวไม่ทันเท้ากระทบ เดินไปแล้วมีแต่อาการก้าวเร็ว แต่
ไม่มีสติรู้เท้าอยู่เลย จิตเตลิดออกนอกกลายเป็นความ
ฟุ้งซ่านไปหมด ยังผลให้การตั้งสติเป็นไปแบบบังคับ
ใจให้รู้เท้า หรือรู้อาการเดิน ซึ่งก็กลายเป็นสภาพรู้
แบบแข็งทื่อหรือกระทั่งกระด้าง ขาดความนิ่มนวล ท�า
แล้วไม่เกิดปีติ ท�าแล้วไม่เกิดความรู้ทั่วพร้อมเข้ามาใน
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ขอบเขตของกายแต่อย่างใด

ในทางกลับกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นในคนเดินจงกรมช้า
เกินไปคือ ท�าให้เกิดความเฉื่อยชา หรือถ้าหากเพียร
พยายามรู้ให้ต่อเนื่อง ก็จะเป็นการเพ่งเล็งเกินก�าลัง 
จิตพยายามยึดกิริยาขยับของเท้าอย่างเหนียวแน่น 
เป็นการสั่งสมความโลภที่จะมีสติเท่าทันโดยไม่รู้ตัว 
ขอให้สังเกตว่า ยิ่งเราตั้งใจเพ่งจะรู้อาการเคลื่อนไหว
ช้าๆให้ได้มากเพียงใด ก็จะยิ่งพอกพูนความอยากเอา
สงบอย่างไม่เป็นธรรมชาติ ไม่ผ่องใส ไม่เบิกบาน ไม่
นิ่มนวลยิ่งขึ้นเพียงนั้น

หากจิตสั่งสมนิสัยการภาวนาชนิดนี้จากการเดิน
จงกรมช้า เมื่อหันไปก�าหนดกาย เวทนา จิต ธรรม 
ส่วนใด ก็จะเป็นการเพ่งเข้าไปอย่างไม่รู้สึกตัวเสมอ 
ยิ่งถ้าใครขยันมาก ผลที่เกิดขึ้นเป็นปกติเกือบทุกราย
คือ ‘ความเครียดสั่งสม’ ซึ่งเกิดจากการเอาสติธรรมดา
ไปใช้งานต่อเนื่องหนักหน่วงเกินไป ยิ่งท�ามากก็จะยิ่ง
เครียดมาก และเริ่มมีอาการทางประสาทแบบอ่อนๆ 
เช่น เส้นกระตุกเป็นระยะ

ทางออกที่ดีในเรื่องนี้คือ หัดเดินแบบปรับอัตราเร็วใน
การซอยเท้าตามจังหวะของสติ ไม่ใช่ตามจังหวะของ
ความอยาก หากรู้ตัวว่าก�าลังสติยังอ่อน ก็ควรย่างเท้า
ด้วยอัตราเร็วที่เป็นธรรมชาติพอดีกับสติขณะนั้น คือ
กระทบถี่พอจะเรียกความรู้สึกมาจ่อที่เท้าเอง และเมื่อ
เห็นว่าจิตมีก�าลังสติพอสมควร ก็อาจลดระดับลงมา
เดินแบบทอดน่อง เนิบนาบตามอัตราเร็วที่เราใช้เดิน
เล่นชมสวน

ขอให้สังเกตว่า ตอนเราเดินเล่นนอกทางจงกรม เรา
เดินจังหวะใดแล้วเกิดความรู้สบายๆ ก็ให้จ�าจังหวะนั้น
ไว้ใช้

องค์ประกอบปลีกย่อยในการรักษาความพร้อมรู้

มาดูส่วนอื่นของกายที่เกี่ยวข้องกับจงกรม เช่น แขน 
มือ ศีรษะ และสายตา แม้ว่าอวัยวะเหล่านี้ไม่ได้มีส่วน
ช่วยเดิน แต่ก็มีผลโดยตรงต่อสติรู้จงกรม

อย่างเช่นแขนและมือนั้น หากทดลองแกว่งตามปกติ
หรือปล่อยตกข้างตัวไว้เฉยๆ จะพบว่าปรุงจิตไม่ให้ปัก
แน่วอยู่กับการรู้อิริยาบถ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นที่
สติยังอ่อน จิตยังทะยานอยากไปในเรื่องชวนฟุ้งซ่าน
ต่างๆ เราจึงควรเก็บมือไว้ให้นิ่งและไม่แกว่ง เนื่องจาก
มือที่แกว่งหรือกระทบมักดึงความสนใจเราไปจาก
อาการเดิน ผู้ปฏิบัตินิยมเอามือไพล่หลัง หรือไม่ก็
เอามาซ้อนกันไว้ที่เหนือท้องน้อย แล้วแต่ความถนัด 
อย่างไรก็เก็บระยางของกายไม่ให้กวัดแกว่งเกะกะ
รบกวนสติได้เหมือนกัน

ส�าหรับการก�าหนดสายตา ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจเลือก
ได้ตามอัธยาศัย บางคนถนัดก้มหน้าก�าหนดตาไว้ห่าง
ไประยะหนึ่ง ซึ่งถ้าหากรักษาสติไว้ได้ดีก็นับว่าเหมาะ 
แต่ส่วนใหญ่เมื่อก้มหน้าแล้วจิตจะลงต่�าตามสายตา 
เป็นอาการครุ่นคิดอยู่ในที สติจะคับแคบแบบคนไม่
เปิดใจให้กว้าง คอที่โน้มน้อยๆอาจปวดหรือเกร็ง เป็น
อุปสรรคกับการทรงจิตตั้งมั่นรู้อย่างผ่องใสได้เหมือน
กัน
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ถ้าหากเงยหน้า คอตั้งตรง ทอดตาตรง แต่ไม่เพ่งเล็ง
ไปจับวัตถุเบื้องหน้า จิตจะเปิดกว้างกว่าก้มหน้า แต่
ก็มีผลข้างเคียง เช่น สายตาจะปะเข้ากับสิ่งล่อให้เบน
ความสนใจไปหาได้มากกว่าก้ม ตรงนี้หากทรงสติมา
ดีจากส่วนของอานาปานบรรพ ปัญหาก็จะลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด เพราะจิตจะมีก�าลังมากพอส�าหรับการโฟกัส
เฉพาะสิ่งที่ต้องการได้นานขึ้น ถูกดึงความสนใจไปจับ
สิ่งอื่นยากขึ้น

ทางที่ดีคือ ส�ารวจรู้ให้ทั่วว่า ทั้งหัว ทั้งคอ ทั้งหลัง ทั้ง
ขา ไม่มีส่วนใดเลยที่เกร็ง ทุกส่วนผ่อนคลายหมด ส่วน
ไหนเริ่มเกร็งขึ้นมาก็รู้ที่ตรงนั้น และอาศัยความรู้อย่าง
นิ่มนวลนั้นเองเป็นตัวคลายความเครียด จะพบเองว่า
วางลักษณะการเดินไว้อย่างไรจึงถูกส่วนที่สุด

เท้าซึ่งมีส่วนส�าคัญสูงสุดก็เช่นกัน เราควรรู้เท้ากระทบ
เป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ต้องสังเกตด้วยว่าเท้ามีความ
เกร็งหรือเปล่า ถ้าหากว่าเดินทั้งเท้าเกร็ง จะพบว่าใจ
เราพลอยรู้สึกแข็งๆตามไปด้วย ตรงข้ามหากเท้าอ่อน
หยุ่น ยิ่งเดินก็จะยิ่งมีความรู้สึกภายในที่นิ่มนวล กับ
ทั้งเห็นว่าฝ่าเท้าเป็นเครื่องส่งผัสสะที่ชัดเจนเป็นธรรม
ชาติยิ่งๆขึ้น

นอกจากนั้น การเดินเท้าเปล่าหรือการใส่รองเท้าเพื่อ
จงกรมบนทางดิน ก็เป็นเรื่องปลีกย่อยเล็กน้อยแต่มี
ผลใหญ่กับหลายคนเช่นกัน ขอให้สังเกตดูเป็นหลักว่า
อย่างไรเรามีสติรู้สึกถึงสัมผัสกระทบได้ดี ก็ให้ถือเอา
ตรงนั้นเป็นเกณฑ์เกณฑ์เหมาะเฉพาะตน บางคนเท้า
บาง เดินเท้าเปล่าแล้วระคายง่าย ถูกหินเล็กๆบาด
นิดหน่อยก็สติไม่อยู่กับตัว พะวงแต่จะหลบหิน เช่นนี้

ก็ควรใส่รองเท้า แต่บางคนรู้สึกดีที่ได้เหยียบดิน รับ
สัมผัสชัดๆโดยปราศจากปัญหาระคายเคืองใดๆ เช่นนี้
ก็ควรเดินเท้าเปล่า ข้อสังเกตท�านองนี้จะช่วยให้เข้าใจ
ชัดเจนขึ้นด้วยว่าเราเดินกันเพื่อเอาสติ เอาความรู้ชัด 
ไม่ใช่เพื่อเอาการก�าหนดกฎเกณฑ์ตายตัวใดๆ

การหมุนตัวกลับ

ขณะกลับหลังหันเป็นจุดที่เกิดปัญหาได้มากที่สุดจุด
หนึ่งในการเดินจงกรม เพราะผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ไม่ให้
ความส�าคัญกับการนี้นัก ละเลยกันง่ายๆเพียงด้วย
ความรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าสนใจนัก หรือไม่เห็นมีอะไร
ให้ดูเหมือนอย่างตอนเกิดผัสสะเท้ากระทบแปะๆ
ระหว่างเดิน

ข้อเท็จจริงก็คือ เมื่อเราไม่สนใจ ไม่ใส่ใจเท้า ปล่อยให้
จิตใจล่องลอยไปแม้เพียงเล็กน้อยขณะกลับตัวนั้น การ
เดินจงกรมทั้งหมดอาจล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก
จิตสบโอกาสได้ช่องเหม่อลอยตามความเคยชินเดิม 
ครั้งแรกยังไม่เท่าไหร่ แต่นานไปบ่อยเข้าก็กลายเป็น
ความเคยชินที่จะปล่อยจิตปล่อยใจ แม้กระทั่งผู้มีสติ
ดีแล้วก็ไม่เว้น

ฉะนั้น แทนที่เราจะเห็นจังหวะกลับตัวเป็นเรื่องเล็ก
น้อย ก็ตั้งมุมมองไว้เสียใหม่ ว่าเป็นจุดส�าคัญชนิดคอ
ขาดบาดตาย ละเลยไม่ได้ ปล่อยให้ใจหลงมักง่ายตาม
กิเลสบอกไม่ได้

และเพื่อให้เป็นเช่นนั้น ก็อาจตั้งจิตค�านึงว่าเราจะรู้กาย
โดยความเป็นอิริยาบถยืน กล่าวคือ ควรหยุดและ ‘รู้’ 
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อาการยืนตรงสักชั่วอึดใจ เป็นการหยุดตั้งสติ เบื้อง
แรกอาจก�าหนดรู้เฉพาะฝ่าเท้าเป็นส�าคัญ ต่อเมื่อสติ
พร้อมรู้มากขึ้น จิตก็จะรู้ทั่วจากหัวจรดเท้าไปเองโดย
ไม่จ�าเป็นต้องฝืนก�าหนด เพราะการรู้ผัสสะที่ฝ่าเท้า ก็
คือการรู้จุดรวมน้�าหนักทั้งหมดของกายในอิริยาบถยืน
นั่นเอง

ส�าหรับการรู้เท้านั้น ควรท�าไว้ในใจว่า เราจะรู้เท้าที่
หยุดเสมอกัน ด้วยความชัดเจนไม่แตกต่างกับการรู้
เท้าขณะเดิน เรื่องการหยุดเท้าไว้เสมอกันก็นับเป็น
เรื่องไม่ควรมองข้าม ถ้าหากเหลื่อมกัน ข้างหนึ่งตรง 
อีกข้างหนึ่งเป๋ จะมีผลกับสติเป็นอันมาก กล่าวคือ
แทนที่จะรู้เท้าในลักษณะสมดุล อันปรุงจิตให้สมดุล
ตาม ก็กลายเป็นรู้เพียงครึ่งๆกลางๆปราศจากดุล

ขณะกลับตัว ถ้ากลับทีละครึ่งรอบน่าจะเรียกความรู้
เท้าชัดกว่าก�าหนดหมุนทีเดียวกลับหลังหันหมดตัว 
การหมุนทีละครึ่งรอบจะท�าให้เท้าได้จังหวะวางเหยียบ
อย่างเหมาะสม และไม่ท�าให้รู้สึกหัวหมุน กล่าวคือ 
เมื่อหยุดที่ปลายทางรู้สึกถึงเท้าที่วางราบเสมอกัน เมื่อ
จะกลับหลังหันก็แบ่งเป็นสองครั้ง แต่ละครั้งรู้สึกถึง
ฝ่าเท้าขวาที่ยกเหยียบน�าฝ่าเท้าซ้าย ไม่ต่างจากที่รู้สึก
ขณะก้าวเดินธรรมดา

เมื่อกล่าวถึงการกลับตัว ก็ต้องมีความสัมพันธ์กับ
ความยาวของทางจงกรม หลายคนมีปัญหาหลักคือ
ขาดสถานที่ บางทีก็อ้างได้เต็มปากว่าไม่สามารถเดิน
จงกรมเนื่องจากพื้นที่จ�ากัด ห้องนอนหรือระเบียงบ้าน
ยาวเพียงไม่กี่ก้าว อันนี้ความจริงแล้วเราสามารถชนะ
ข้อจ�ากัดได้ด้วยการปรับอัตราเร็วให้ช้าลง และลดระยะ

ห่างระหว่างก้าวให้น้อยลง เนื่องจากสิ่งส�าคัญที่เรา
ต้องการจากการเดินจงกรมคือสติรู้เท้ากระทบเพื่อเป็น
ตัวอย่างน�าไปสู่สติรู้อิริยาบถเดิน การเน้นเรื่องความ
ยาวของทางให้ได้เดินหลายๆก้าวมากกว่าเดิมจึงควร
พิจารณาเป็นเรื่องรอง

สรุปหลักการเดินจงกรม

ควรจ�าให้ขึ้นใจว่าหลักการง่ายๆของการเดินจงกรม
นั้น ก็คือฝึกแล้วท�าให้รู้ตัวชัดว่าก�าลังเดินได้ดังพุทธ
ประสงค์ ขอให้หลักเพื่อจ�าง่ายแบบลัดๆเพียงสองข้อ
ดังนี้

ข้อแรก เดินให้เป็นธรรมชาติ เพราะเราต้องการความ
รู้ตัวจากการเดินจงกรมออกมาใช้ในชีวิตประจ�าวัน ถ้า
หากออกจากทางเดินจงกรมแล้วลืมความรู้สึกตัวหมด 
อย่างนั้นถือว่าใช้ไม่ได้ แต่ถ้าออกจากทางเดินจงกรม
แล้วเหมือนจะรู้เท้ากระทบเองในเวลาเดินปกติ อย่าง
นั้นถือว่าการเดินจงกรมของเราประสบความส�าเร็จ 
และควรท�าให้มากเข้าไว้

ข้อสอง ทางลัดที่จะท�าให้รู้ทั่วพร้อมในความเป็น
อิริยาบถเดินอย่างง่ายๆคือรู้เท้ากระทบ เมื่อรู้กระทบก็
จะรู้ว่าควรจ่อใจไว้ตรงไหน

เคล็ดวิชานอนอย่างมีสติ

การนอนเป็นอิริยาบถที่แปลกไปกว่าอิริยาบถอื่น กับ
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ทั้งมีผลกระทบกับสติสัมปชัญญะแตกต่างจากอิริยาบถ
อื่นด้วย กล่าวคือ เมื่ออยู่ในอาการเอนนอน สติมักจะ
หายไปอย่างรวดเร็ว และเกิดความเหม่อลอยฟุ้งซ่าน
ได้ง่ายกว่าท่าทางอื่นๆ

เพราะฉะนั้น จึงเป็นเรื่องส�าคัญพอควร ที่น่าจะมีสติ
เป็นพื้น เป็นของอุดหนุนไว้ล่วงหน้า จะมาจากการฝึก
ตามรู้ลมหายใจหรือการตามรู้อิริยาบถเดิน ยืน และ
นั่ง ก็ตามที

และแน่นอนว่า ถ้าหลับหลงลงไปเสียแล้ว ก็คงไม่มี
ทางก�าหนดสติรู้อิริยาบถนอนได้ ฉะนั้น ถ้าว่าตาม
เนื้อหาของการฝึก ก็คือให้รู้ตัวขณะเอนพัก หรือไม่ก็
ขณะทอดกายนอนในจังหวะก่อนหน้าก้าวลงสู่ความ
หลับไหล

หากไม่แน่ใจว่าจะก�าหนดรู้กายโดยความเป็นอิริยาบถ
นอนอย่างไร ให้ส�ารวจทีละจุดส�าคัญของร่างกาย ว่า
มีตรงไหนเกร็งอยู่บ้าง ไล่จากฝ่าเท้า ขึ้นมาที่มือ และ
จบที่ใบหน้า หากรู้สึกว่าตรงไหนเกร็ง ตรงนั้นจะผ่อน
คลายเอง หรือถ้าไม่ผ่อนคลาย ก็หายใจยาวๆแล้ว
ก�าหนดให้จุดนั้นผ่อนคลายตามลมหายใจออกเสีย

โปรดสังเกตว่า เมื่อรู้สึกถึงความผ่อนคลายทั้งฝ่าเท้า 
ฝ่ามือ และใบหน้า ไม่มีความเกร็งเหลืออยู่อีกแล้ว 
อิริยาบถนอนจะปรากฏต่อใจไปเอง นี่ก็แสดงให้เห็น
ว่าสติจะเกิดได้ ต้องไม่ใช่ขณะที่ก�าลังเกร็งอย่างไม่รู้
เนื้อรู้ตัวอยู่

อีกประการที่น่าค�านึง คือ ค�าแนะน�าในการก้าวลงสู่
ความหลับแบบราชสีห์หรือสีหไสยาของพระพุทธเจ้า

นั้น ท่านให้มีสติสัมปชัญญะน�า ซึ่งก็มีความเป็นไป
ตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนท่านอนนั้นควรตะแคงขวา 
ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า และที่ไม่ควรลืม ก็คือการตั้งใจไว้
ล่วงหน้าว่าจะ ‘ลุกขึ้น’ ไม่ใช่ ‘นอนต่อ’

อุบายง่ายๆที่จะท�าให้ได้ผลดังนั้น คือ ก่อนนอนควร
นั่งก�าหนดรู้ลมหายใจจนเกิดความสงบสบาย และมี
สติเต็มรอบที่สุดเท่าที่ก�าลังกายก�าลังใจจะอ�านวย จาก
นั้นก่อนหลับให้ตั้งใจว่าพอรู้สึกตัวตื่น จะลุกขึ้นนั่งดู
ลมหายใจตามขั้นตอนที่เคยฝึกมาทันที แม้จะเป็นการ
ตื่นระหว่างคืนเพื่อเข้าห้องน้�า ก็อาจภาวนาเสียนิด
หน่อยเป็นการทรงสติไว้ไม่ให้ขาดสายไปไหน และ
หากใครก�าลังอยู่ในช่วงปฏิบัติภาวนาเต็มที่ ก็อาจ
ก�าหนดว่าตื่นเมื่อไหร่จะเดินจงกรมจนกว่าจะง่วงอีก

หากเคยมีประสบการณ์เหมือนหลับ แต่ครึ่งหนึ่งรู้สติ 
รู้สึกว่าได้พักผ่อนเต็มที่ทั้งกายและใจ อันนั้นก็เรียก
ว่าเป็นการหลับอย่างมีสติได้ ซึ่งมักเป็นผลมาจากการ
ก้าวลงสู่ความหลับแบบสีหไสยานั่นเอง

การนำาสติไปใช้ในอิริยาบถประจำาวัน

ผลของกำรรู้กำยในแง่กำรปรำก แห่งอิริยำบถนั้น	 นอกจำก
เปนไปเพ่อควำมต่นรู้	 มีสติสัมปชัญญะของจิตแล้ว	 ควำมรู้สก
เกี่ยวกับกำยยังพลอยเปลี่ยนไปด้วย	กล่ำวคอ	 เดิมทีเม่อเรำไม่สนใจ
ส่งจิตดูอิริยำบถนั้น	ส่วนใหญ่มีกำยก็เหมอนไม่ม	ีเพรำะจิตคลุกเคล้ำ	
หรอจับแน่นอยู่เฉพำะกลุ่มควำมคิดฟุงซ่ำนในหัว	 หรอไม่ก็ผัสสะที่
เย้ำยวนบ้ำง	ผัสสะที่ระคำยบ้ำง	นำน จะรู้สกถงกำยก็เฉพำะตอนที่
อยำกเปลี่ยนอิริยำบถ	และพอเกิดสติอ่อน เกี่ยวกับกำยวูบหน่ง	สติ
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นั้นก็เลอนหำยไปอย่ำงรวดเร็วเม่อจบกำรเปลี่ยนอิริยำบถตำมควำม
เรียกร้องจำกกำย

ต่อเม่อมีกำร กสติตำมรู้ลมจนกำยนิ่ง	 จิตนิ่ง	 ไม่กวัดแกว่ง
ง่ำยอย่ำงเคย	 ประกอบกับกำรเ ำรู้กำยโดยควำมเปนอิริยำบถบ้ำง	
ตอนแรกอำจรู้สกเหมอนไม่ทรำบจะดูหุ่นกระบอกนิ่ง อย่ำงนี้ไป
ท�ำไม	 แต่แล้วในที่สุดก็จะเริ่มเกิดประสบกำรณ์ที่แจ่มชัด	 คอเห็นว่ำ
ชีวิตคนไม่มีอะไร	 นอกจำกรูปกำยที่เปนท่ำหน่ง	 แล้วต้องเปลี่ยนไป
เปนอีกท่ำหน่ง

แน่นอนว่ำชีวิตเรำมีหลำยแง่หลำยมุมมองอ่นให้รับรู ้นอก
เหนอจำกควำมเปนอิริยำบถท่อ 	 ทว่ำควำมจริงก็คอเรำมองใน
มุมไหนก็จะเห็นแต่มุมนั้น	 สำระคอ	 เม่อเห็นมุมนั้น	 จะเกิดผล
ประโยชน์ทำงจิตประกำรใดข้นมำ	 ณ	 จุดนี้ก็ต้องทบทวนไว้ไม่ลม
ว่ำ	 เปำประสงค์สูงสุดของเรำอยู่ที่กำรดับทุกข์อย่ำงสิ้นเชิงด้วยกำร
ปล่อยวำงควำมยดมั่น	 กับทั้งไม่ลมว่ำเรำอยู่จุดใดในแผนที่คอมหำ
สติป ฐำนสูตร	 เรำรู้กำยโดยควำมเปนอิริยำบถเพ่อพั นำต่อ
เปนควำมรู้ที่ละเอียดยิ่ง ข้นไป	 มิใช่จมจ่อมอยู่เฉพำะในอิริยำบถ
ประกำรเดียวถำวร	กำรเห็นแต่ละอิริยำบถก็คอเห็นกำยโดยรวมแบบ
คร่ำวนับแต่หัวถงเท้ำ	อันจะเปนแม่บทพ้นฐำนในกำรดูเข้ำไปในรำย
ละเอียดเม่อก้ำวข้นสู่บรรพอ่นของหมวดกำยำนุปสสนำ

ตำมสำมัญส�ำนกแล้ว	 ทุกคนจะรู้สกว่ำเรำมีกำยอยู่แท่งหน่ง	
ก้อนหน่ง	 คงที่อยู่เช่นนั้น	 อย่ำงมำกที่สุดก็รับรู้ว่ำกำยนี้เคยเล็ก	
ค่อย เติบใหญ่	 และวันหน่งจะโรยรำ	 ยุคนี้สมัยนี้ทรำบละเอียด
กระทั่งว่ำมีเซลลปริมำณมหำศำลเกิดตำยอยู่ในกำยนี้ไม่หยุดหย่อน	
ทว่ำส�ำนกปกติก็ยังคงบอกตนเองว่ำกำยนี้คงที่	 กำยนี้เป็นเรำ	 เป็น
ของเรำ	สวนทำงกับควำมเป็นจริงไม่หยุดหย่อนเช่นกัน

ต่อเม่อ	 เห็นชัด 	ผ่ำนอิริยำบถ	ว่ำแต่ละวินำทีนั้น	กำยนี้คล้ำย
หุ่นปั้นที่บำงครำวนิ่งนำน	 บำงครำวขยับเปลี่ยนอยู่ตลอด	 ก็จะเห็น
แปลกไปกว่ำเดิมว่ำแท้จริงแล้ว	 กำยไม่เคยเป็นอะไรที่คงเส้นคงวำ	

แม้เปลอกหรอผิวนอกที่สุดของกำยเช่นควำมเป็นอิริยำบถ	 ก็ต้อง
ปรับต้องแปลงภำยใต้เง่อนไขบีบคั้นเป็นจังหวะ

หำก กอิริยำปถบรรพได้ถงขั้นที่เหมอนกำยเดินจงกรมเอง	มี
จิตของเรำเปนผู้รู้	 ผู้เห็นเท้ำกระทบและกำยเคล่อนแยกเปนอีกภำค
หน่ง	หรอนั่งอยู่เหมอนหุ่นปนที่ถูกดูมำจำกอีกมิติหน่งอันปรำศจำก
กำรครอบครองเปนเจ้ำของ	ก็นับว่ำได้พ้นฐำนที่ดีต่อกำรรู้	 เช่นนั้น 	
ในชีวิตประจ�ำวัน	แม้จะยังส่อสำรกับผู้อ่นเปนปกต	ิทว่ำจิตในภำยใน
จะเห็นเปนครำว 	 ว่ำท�ำกิจทั้งหลำยโดยสักแต่เปนกิริยำ	 จบกิริยำ
หน่งแล้วก็จบกัน	 ไม่มีมลทินใดติดใจ	 ไม่มีเร่องรำวไหนปรุงแต่งจิต
ต่อว่ำนี่เรำ	 นี่ของเรำ	 นั่นค�ำพูดเรำ	 นั่นค�ำพูดเขำ	 เพรำะ	 ฐำนของ
สติ 	มิใช่เร่องรำวภำยนอก	ทว่ำเปนอิริยำบถภำยในเท่ำนั้น

เม่ออยู่นอกทำงจงกรมหรอนอกที่นั่งสมำธินั้น	 บำงครำวเรำ
อยู่ภำยใต้เง่อนไขหรอควำมบีบคั้นให้เกิดอิริยำบถเปนไปต่ำง ได้
หลำกหลำย	เช่น	กำรนั่ง	บำงทีต้องอยู่ในท่ำคร่งนั่งคร่งนอน	นั่งเอำ
มอเท้ำคำงบ้ำง	 นั่งก้มหน้ำขับถ่ำยอุจจำระบ้ำง	 กำรยน	 บำงทีก็ยน
เอำมอเท้ำเอว	บำงทียนเอำศอกเท้ำสันโตะ	นี่จงเปนที่มำที่พระพุทธ
องค์ทรงให้ก�ำหนดรู้คอ

หรือเธอตั้งกายไว้ด้วยกิริยาท่าทางอย่างใดๆก็รู ้ชัดกิริยา
ท่าทางอย่างนัน้ๆ

ใน	 ควำมเห็นชัด 	ชนิดไม่เกี่ยงงอนไปทุกอำกำรนั้น	ที่สุดแล้ว
ผู้ภำวนำผู้มีสติสมบูรณ์จะพบว่ำ	บำงครำวเรำรู้ชัดเพียงกำยเปนก้อน
ทบในท่ำหน่ง	แต่บำงครำวอำจส่องรู้แจ่มแจ้งรำวกับกำยเปนถ�้ำ	เปน
คูหำ	หรอเปนโพรง	เปนโครงร่ำงให้จิตอำศัย	ตัวของกำยเองเสมอน
หุ่นว่ำงเปล่ำที่ถูกรู้ถูกดูมำจำกเบ้องหลัง	 คล้ำยมีช่องว่ำงระหว่ำงจิต
กับกำยอยู่ในท	ีเหมอนใกล้จะเห็นรำยละเอียดในถ�้ำอยู่ร�ำไร
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อันที่จริงธรรมชำติกำยกับจิตไม่ได้แยกจำกกันอย่ำงกระดำษ
คนละแผ่น	 แล้วก็ไม่ได้ประกบกันอย่ำงกระดำษสองแผ่นที่แปะติด
สนิทด้วยกำว	 เพรำะฉะนั้น	 เรำป ิบัติภำวนำแล้วเห็นกำยเปนอัน
เดียวกับจิตก็ดี	 หรอเห็นกำยแยกเปนต่ำงหำกจำกจิตก็ดี	 ย่อมเปน
เพียง	 ควำมเห็น 	ที่เกิดจำกสติสัมปชัญญะที่แตกต่ำงกันเท่ำนั้น

สิ่งที่ควรค�ำนงถงจงไม่ใช่กำรพยำยำมล้วงลก	 หรอตีกรอบว่ำ
จะต้องเห็นกำยแยกเปนต่ำงหำกจำกจิต	หรอเห็นจิตเปนอันเดียวกับ
กำย	 เพรำะถ้ำมัวพะวงว่ำอย่ำงไรจงเรียกว่ำเปนผลกำรป ิบัติที่เยี่ยม
ยอด	อย่ำงไรจงเรียกว่ำเปนประสบกำรณ์ชั้นเลิศเสียแล้ว	ปญญำอัน
เกิดจำกกำรจ่อรู้	 จ่อพิจำรณำอย่ำงเปนธรรมชำติตำมจริงย่อมไม่เกิด	
เพรำะจิตมัวอยู่ในอำกำรปรุงแต่งเสียหมด

หน้ำที่เรำมีแค่ให้เหตุปจจัย	 คอก�ำหนดรู้กำยโดยควำมเปน
อิริยำบถต่ำง เท่ำที่จะท�ำได้ตำมคุณภำพของจิตแต่ละขณะอ�ำนวย	
ผลออกมำอย่ำงไรก็รับรู้ไว้อย่ำงนั้น	 ไม่ต้องปรุงแต่งอย่ำงไรต่อ	 เท่ำ
นี้ก็ได้ช่อว่ำป ิบัติอิริยำปถบรรพอยู่ในชีวิตประจ�ำวันแล้ว	 รู้ไปทุก
อำกำรที่กำยตั้งอยู่แล้ว	มีควำมสุขข้นกว่ำเดิมได้มำกแล้ว	จะเหมอนรู้
เล่น 	ไม่ได้บังคับบัญชำควบคุมให้ต้องภำวนำเคร่งครัดอะไร	แต่ผล
ที่เกิดจำกควำมสั่งสมอย่ำงต่อเน่องผ่ำนวันผ่ำนเดอน	 จะเปนควำมรู้
จริง เกี่ยวกับเปลอกของกำย	 ลดควำมยดมั่นถอมั่นว่ำนี่กำยของเรำ	
อิริยำบถของเรำลง	รู้ซ้งอยู่ในภำยในโดยไม่ต้องฟงใครบอกผล

และสิ่งหน่งที่จะพบเปนปกติส�ำหรับผู้ผ่ำนกำร กสติตำมรู้
ลมเปนนิตย์	 คอทรำบว่ำลมหำยใจนั้นก็เปนส่วนหน่งของอิริยำบถ	
ในแง่ของกำรท�ำควำมรู้ตัวนั้น	 เรำจะไม่หมำยให้จิตจ่อสนิทกับ
ลมหำยใจแบบท�ำสมำธิ	แต่จะใช้ลมหำยใจเปนเคร่องหล่อเลี้ยงควำม
รู้อิริยำบถ	 หรออำจจะใช้ลมหำยใจเปนตัวเรียกสติให้กลับมำจำก
วังวนของควำมฟุงซ่ำนออกข้ำงนอก	 กับทั้งจะให้ผลลัพธ์แบบสมทบ
ทุน	คอเม่อถงเวลำต้องกำรพักสงบด้วยกำรรู้ลมหำยใจอย่ำงเดียว	ก็
จะตั้งมั่นง่ำยเพรำะมีก�ำลังอยู่ตัวแล้วล่วงหน้ำ

และส�ำหรับ รำวำสที่ยังออกก�ำลังกำยได้ทุกรูปแบบ	 ก็อำจ
พบว่ำกำรวิ่งประเภทจ็อกกิ้งหรอวิ่งบนสำยพำนที่เปนอุปกรณ์เฉพำะ
นั้น	 หำกก�ำหนดรู้เท้ำกระทบอย่ำงเดียว	 ก็จะให้ผลดีเสริมกำรออก
ก�ำลังกำยเข้ำไปอีก	บำงคนก็พบว่ำกำรวิ่งเพ่อรู้เท้ำกระทบนั้น	ให้ผล
ดีในเบ้องต้นมำกกว่ำกำรเดินจงกรมหรอนั่งสมำธิเสียอีก	นี่อำจเปน
เร่องของจริตหรอควำมพร้อมทำงกำยทำงใจที่แตกต่ำงกัน	 อันชี้ให้
เห็นว่ำ	 กำรป ิบัติธรรม 	นั้นไม่ข้นอยู่กับรูปแบบตำยตัว	แต่ข้นอยู่
กับเหตุและปจจัยที่เอ้อให้เกิดสติรู้เปนหลัก

ดูอิริยาบถโดยความเป็นวิปัสสนา

เม่อได้พ้นฐำนของกำรรู้อิริยำบถ	๔	แน่นหนำพอสมควรแล้ว	
ผลที่ควรได้คอควำมสำมำรถของจิตที่จะส�ำเหนียกก�ำหนด	 อิริยำบถ
ทั้งปวง 	 โดยควำมเปนสิ่งถูกรู้	 กล่ำวคอ	 อิริยำบถปรำก ชัดเจนว่ำ
เปนวัตถุ	เปนรูปธรรม	มิใช่อันเดียวกันกับผู้รู	้ผู้เปนนำมธรรม

พระพุทธเจ้ำตรัสปิดท้ำยอิริยำปถบรรพเหมอนกับอำนำปำน
บรรพ	 และจะเหมอนกับทุกบรรพของหมวดกำยำนุปสสนำ	 ท่ำนจะ
ใช้ค�ำว่ำ	 กำยในกำย 	 ตลอด	 ซ่งหมำยให้ดูสภำวธรรมที่ปรำก ใน
แต่ละบรรพนั่นเองเปน	 ส่วนหน่งของกำย 	อย่ำงเช่น	ถ้ำเรำก�ำลัง ก
อยู่ในขั้นอำนำปำนบรรพ	กำยในกำยก็คอลมหำยใจ	แต่ถ้ำ กอยู่ใน
ขั้นอิริยำปถบรรพ	กำยในกำยก็ต้องเปนอิริยำบถนั่นเอง

มีปญหำเล็กน้อยเกี่ยวกับควำมเห็น	 หรอกำรตีควำม	 ซ่งผู้
ศกษำทั้งปริยัติ	 และผู้ลงมอป ิบัติอำจเห็นต่ำงกันบ้ำง	 อันนี้ต้อง
ทบทวนกันว่ำพุทธประสงค์ในกำรให้ กสติป ฐำน	 ๔	 นั้น	 ก็เพ่อรู้
กำยและใจโดยควำมเปนอนิจจัง	 ทุกขัง	 และอนัตตำ	 เม่อรู้แล้วจิตก็
จะได้เปนอิสระจำกควำมยดมั่นถอมั่น	กระทั่งบรรลุมรรคผลในที่สุด	
ฉะนั้น	 ใครจะมีควำมเห็นในกำรป ิบัติเช่นไร	 ก็ควรค�ำนงว่ำเม่อ
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ลงมอป ิบัติแล้วเกิดผลตำมพุทธประสงค์หรอเปล่ำ	 ยำกง่ำย	 หรอ
เปนไปได้จริงส�ำหรับตนเองเพียงใด

ล�ำพังกำรอ่ำนอย่ำงเดียวอำจก่อให้เกิดควำมสงสัย	 ลังเล	 ไม่
อำจปกใจเลอกป ิบัติในขั้นของวิปสสนำด้วยควำมมั่นใจ	 แต่ขอให้
สังเกตว่ำ	ถ้ำป ิบัติได้ผลมำตำมล�ำดับขั้น	นับแต่ปรุงคุณภำพจิตและ
รู้ตัวอย่ำงวิปสสนำในอำนำปำนบรรพ	 ตลอดจนกระทั่ง	 รู้ชัด 	 ใน
อิริยำบถ	 ๔	 แจ่มแจ้งแล้ว	 สิ่งที่จะศกษำต่อไปนี้ก็คอภำพ	 ภำยใน 	
และ	 ภำยนอก 	 ของสภำวธรรมอันประจักษ์อยู่กับประสบกำรณ์
เฉพำะตนนั่นเอง

มำดูตำมล�ำดับขั้นที่พระพุทธองค์ให้พิจำรณำหลังจำกท�ำ
สมถะในอิริยำปถบรรพดีแล้ว

พจิารณาเหน็กายในกายภายในบ้าง

ควำมข้อนี้ในอิริยำปถบรรพ	 อำจถอดให้อ่ำนง่ำยข้นนิดหน่ง
คอพระพุทธองค์ให้พิจำรณำเห็นอิริยำบถอันเกิดด้วยกำยนี้	 นับแต่
เดิน	ยน	นั่ง	ไปจนกระทั่งนอน	ที่เคยส�ำคัญว่ำ	 เปนเรำ 	หรอเปน	 ที่
อำศัยของเรำ 	ขั้นนี้ต้อง	 รู้ 	ให้ได้ว่ำสักแต่เปนสภำวธรรมหน่ง	เปน
เปลอกของกำยที่มีไว้ก�ำหนดรู้เท่ำนั้น

พจิารณาเหน็กายในกายภายนอกบ้าง

เช่นที่เคยอธิบำยไว้แล้วในอำนำปำนบรรพ	พระพุทธเจ้ำสอน
ให้ดูเข้ำมำที่กำยของตัวเองก่อน	ถอดถอนเอำควำมเห็นผิดยดมั่นถอ
มั่นใน	 ตัวเรำ 	ก่อน	เม่อเกิดจิตสัมผัสแล้ว	จงให้ดูกำยใจคนอ่นโดย
ควำมเปนอย่ำงนี้	เพ่อถอดถอนควำมเห็นผิดยดมั่นถอมั่นใน	 ตัวเขำ 	
เปนอันดับต่อมำ	จงนับว่ำลบล้ำงอุปำทำนอย่ำงสมบูรณ์แบบ

ในขั้นของกำรรู้อิริยำบถนั้น	 จิตจะเก็บตกควำมรู้ในแง่ควำม
เปนอำกำรต่ำง ของกำยมำกมำยหลำยหลำกไปเร่อย	 อย่ำงเช่น
เดินจงกรมนั้น	มีทั้งได้รู้ผัสสะกระทบระหว่ำง ำเท้ำกับพ้น	มีทั้งได้รู้
จังหวะช้ำเร็วในกำรก้ำวย่ำง	มีทั้งได้รู้ควำมตรงของหลังและคอ	ฯลฯ	
ทั้งหมดจัดเปนกำรเก็บข้อมูลสั่งสมไปเร่อยโดยไม่จ�ำเปนต้องจงใจ
ตระหนักหรอจดจ�ำ

นำนเข้ำพอจิตถูกย้อมให้ติดควำมเห็นแต่อิริยำบถ	ครำวนี้พอ
มองทำงไหน	 เม่อตำประจวบกับ	 รูปมนุษย์ 	 เข้ำแล้ว	หำกไม่ปล่อย
ให้เกิดควำมมั่นหมำยว่ำนั่นรูปร่ำงหน้ำตำเพ่อนเรำ	 นั่นรูปร่ำง
หน้ำตำพ่อแม่พี่น้องเรำ	นั่นรูปร่ำงหน้ำตำคนรักเรำ	 ฯลฯ	แต่ส่องดู
อิริยำบถของเขำให้เหมอนส่องดูอิริยำบถของเรำเอง	 เช่น	 เห็นเดิน
ก็รู้ชัดว่ำลักษณะเดินของเขำเปนอย่ำงไร	 จังหวะคงเส้นคงวำหรอช้ำ
บ้ำงเร็วบ้ำง	คอหรอหลังตั้งตรงหรอไม	่ฯลฯ	ก็จะเกิดมุมมองอีกแบบ	
เปนมุมมองอันเกิดจำกสัมผัสภำยใน	 เห็นแต่อิริยำบถ	 ไม่หมำยมั่น
ว่ำเปนใคร	ช่ออะไร	คุ้นเคยหรอแปลกหน้ำ

จิตที่สัมผัสอำกำรเดินคอกำรตำมรู้ก้ำวย่ำง	 จิตที่สัมผัสอำกำร
ยนคอกำรตำมรู้ควำมเหยียดทั้งตัวในแนวตั้ง	 จิตที่สัมผัสอำกำรนั่ง
คอกำรตำมรู้ควำมเหยียดตั้งคร่งตัว	 จิตที่สัมผัสอำกำรนอนคอกำร
ตำมรู้ควำมวำงรำบทั้งตัว	 รำยละเอียดปลีกย่อยที่แ งอยู่ในแต่ละ
อิริยำบถไม่จัดว่ำส�ำคัญนัก	และควำมช้ำนำนในกำรเห็น	 ควำมเปน
เช่นนั้น 	ก็ควรแปรผันตำมคุณภำพของสติในแต่ละขณะ	ไม่ควรให้ช้ำ
หรอนำนตำมควำมเพ่งเล็งเกินตัว

พจิารณาเหน็กายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง

เม่อเห็นแต่อิริยำบถทั้งในเรำและในเขำเหมอนกัน	 ไม่ว่ำเดิน	
ยน	นั่ง	 หรอนอน	 จิตก็หลุดจำกอำกำรปรุงแต่งแบ่งเรำแบ่งเขำ	 แม้
จะเปนระดับเบ้องต้น	 ก็ให้ผลเปนควำมเบำลงของอัตตำมำนะอย่ำง
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เห็นได้ชัด	 เพียงขั้นนี้ก็เริ่มเห็นแต่สภำวธรรมล้วน ได้แล้ว	 คอไม่มี
เขำ	ไม่มีเรำ	ไม่มีชำย	ไม่มีหญิง	ไม่มีสัตว์	ไม่มีบุคคล	มีแต่อิริยำบถ
หน่ง ให้รู้	แล้วอิริยำบถนั้นก็แปรเปนอีกอิริยำบถหน่ง

กำรเห็นอิริยำบถภำยในและภำยนอกนั้น	อำจเกิดข้นสลับกัน
หรอพร้อมกันทีเดียว	 ข้นอยู่กับจังหวะที่จิตพร้อมเกิดสัมผัสชัด	 อย่ำ
จงใจรู้ให้ได้อย่ำงนั้นอย่ำงนี้ตลอดเวลำ

บำงคนอำจพบอุบำยภำวนำโดยยมจังหวะเท้ำที่ก้ำวเดินของ
คนอ่นมำใช้ระหว่ำงหยุดพักจงกรม	 คอแทนที่จะต้องเดินเอง	 ก็เอำ
จังหวะเดินของคนอ่นมำท�ำให้เกิดจังหวะในใจ	 แปะ 	ตำมที่เคย
รับรู้ในตน	 อันนี้ก็เกิดสมำธิได้เหมอนกัน	 และเปนสมำธิชนิดที่จะ
พิจำรณำกำยผู้อ่นโดยควำมไม่ใช่บุคคล	 เห็นกำยผู้อ่นสักแต่เปน	
อิริยำบถหน่ง 	ในแต่ละขณะ

หรอเม่อเห็นใครนั่งหลังตรงสบำยอย่ำงเปนธรรมชำติ	 เม่อ	
สัมผัส 	 ควำมตรงที่ถูกยกข้นด้วยกระดูกสันหลังนิ่ง แ งสติของเขำ	
ก็อำจเกิดควำมมีสติอย่ำงเดียวกันข้นในตนตำมไปด้วย

พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในกายบ้าง

ในที่นี้คอเท่ำทันขณะอิริยำบถหน่ง 	 เกิดข้น 	เช่น	เม่อเริ่มลุก
จำกเตียงตอนเช้ำก็เห็นอิริยำบถนั่งเกิดข้น	 ตำมหลักกำรแล้วก็ควร
นั่งจนแน่ใจว่ำเห็นอิริยำบถนั่งชัด	ซ่งแปรไปตำมคุณภำพจิตในแต่ละ
ขณะ	หำก กดีแล้วก็มักเห็นพร้อมกันทีเดียวกับที่อิริยำบถนั่งเกิดข้น
เต็มท่ำ	แต่หำกมีควำมล่ำช้ำในกำรรู้	 ก็อำจต้องนั่งจนกว่ำสติจะตำม
มำทันกำย

พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในกายบ้าง

สมมุติว่ำยังตั้งหลักกันอยู่ที่ขณะลุกจำกเตียงตอนเช้ำ	เช้ำแรกรู้
แค่กำรเกิดข้นของอิริยำบถนั่ง	อีกเช้ำหน่งรู้เสียก่อนว่ำลมตำทีแรกยัง
อยู่ในอิริยำบถนอน	 ธรรมดำมนุษย์เริ่มอิริยำบถแรกของวันด้วยท่ำ
นอน	ฉะนั้น	ทันทีที่เปลี่ยนกิริยำ	เช่น	ดงตัวข้นจำกควำมเอนรำบ	ก็
ต้องรู้เท่ำทันว่ำอิริยำบถนอนนั้น	เส่อมลงแล้ว

ขอให้สังเกตว่ำ	หำกไม่นอนนิ่ง จนจิตรู้ถงกำยในอำกำรนอน
แล้ว	จะยำกต่อกำรรู้ว่ำตรงไหนคอรอยต่อ	ตรงไหนคอควำมเส่อมไป
แห่งอิริยำบถนอน	 แรกเริ่ม กหัดจงมีควำมจ�ำเปนต้องรู้จักนิ่งอยู่กับ
อิริยำบถใดอิริยำบถหน่งจนเห็นชัดเสียก่อน	 ดังเช่นที่เคยสมมุติว่ำ
กำยเปนหุ่นปน	 เรำจะกล่ำวว่ำเปลี่ยนจำกท่ำหน่ง	 หรอภำวะควำม
เปนอย่ำงหน่ง	ก็เพรำะเห็นควำมเปนเช่นนั้นค้ำงคำอยู่พอรู้เค้ำถนัด
แล้ว

หำกจิตมีควำมสงบ	มีควำมผ่องแผ้ว	มีควำมนิ่มนวลโปร่งเบำ	
จะด้วยสมถะดีพอจำกอำนำปำนบรรพหรอส่วนของอิริยำปถบรรพ
เองก็ตำม	ถงระดับหน่งจะเห็นกำยชัดเปนช่วงยำวโดยไม่จ�ำเปนต้อง
อำศัยควำมนิ่งของกำยเปนเคร่องช่วย	 เพรำะจิตเองจะมีควำมว่องไว	
รู้เท่ำทันแต่ละขยับ	 แต่ละกระดิกของกำยไปหมด	 อย่ำว่ำแต่เพียง
อำกำรเส่อมไปของอิริยำบถหน่ง

พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกาย
บ้าง

สมมุติเอำกำรต่นนอนเปนหลักพิจำรณำเช่นเคย	เม่อสติไวพอ	
จะเห็นโดยควำมย่นย่อทั้งควำมเกิดข้นของอิริยำบถนั่ง	 และควำม
เส่อมลงของอิริยำบถนอน	 เรียกว่ำมีควำมแ งอยู่ในกันและกันในจุด
เช่อมต่อระหว่ำงท่ำนอนกับท่ำนั่ง	 แรก อำจเห็นควำมเปนเช่นนั้น
ในอำกำร	 ไหวตัวยกแผ่นหลังข้นนั่ง 	ต่อมำอำจเกิดกระแสรู้หยั่งลง
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ไปว่ำควำมเปนอย่ำงนี้ดับไปแล้วสบต่อด้วยควำมเปนอย่ำงนี้

หำกอ่ำนหรอเขียนบอกอย่ำงเดียวดูเหมอนน่ำจะเข้ำใจง่ำย
ด้วยประสบกำรณ์ที่ทุกคนคุ้นชิน	 แต่เม่อสติคมคำยว่องไวพอจะรับรู้
ตำมจริง	 ก็จะเห็นแปลกไปอีกอย่ำง	 คอเรำไม่เคยรู้เลยว่ำมีอะไรเกิด
ดับอยู่ตลอดเวลำแม้ในกำยที่รู้สกเหมอนเปนก้อนคงที่ก้อนนี้

ขั้นของอิริยำบถซ่งต้องลมตำต่นอยู่ในชีวิตประจ�ำวันนั้น	 จิต
จะเริ่มไม่ท�ำตัวเปนพ้นยนของตัณหำและทิ ฐิข้นมำจริง จัง 	เพรำะ
ในขั้นของอำนำปำนบรรพนั้นยังต้องหลับตำ	 และไม่รู้เห็นรอบเปน
ปกติเหมอนอย่ำงขณะลมตำต่นในขั้นของอิริยำปถบรรพ

โดยเดิมทุกคนจะมีควำมเห็นตนเองเปนศูนย์กลำงของ
โลก	 เม่อมองด้วย	 สัมผัสใหม่ 	 ว่ำเรำไม่ใช่อะไรไหนนอกเหนอจำก
อิริยำบถ	๔	และคนทั้งหลำยก็ไม่ใช่อะไรอ่นจำกอิริยำบถ	๔	 เช่นกัน	
โลกก็ปรำก เปนของว่ำงจำกตัวตน	 มีกำยทั้งภำยในและภำยนอก
ก็เพียงไว้อำศัยระลก	 จิตไม่ท�ำตัวเปนพ้นยนของตัณหำและทิ ฐิ
ใด 	ไม่เปนชนวนให้ยดมั่นถอมั่นว่ำใครเปนใครเลย	จิตไม่วำดใคร
หน้ำตำดีหรอน่ำเกลียด	ชวนชมหรอชวนเมินเลย
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ดกูรภกิษทุัง้หลาย ยงัมข้ีอปฏบิตัอิกีอย่างหนึง่คอื ภกิษยุ่อม
ท�าความรูส้กึตวั…
ในการก้าว ในการถอย
ในการแล ในการเหลยีว
ในการคูเ้ข้า ในการเหยยีดออก
ในการทรงผ้าสงัฆาฏ ิบาตร และจวีร
ในการฉนั การดืม่
ในการเคีย้ว การลิม้
ในการถ่ายอจุจาระและปัสสาวะ

ย่อมท�าความรูส้กึตวั
ในการเดนิ การยนื การนัง่ การหลบั การตืน่
ในการพดู การนิง่

ดงัพรรณนามาฉะนี ้ภกิษยุ่อม…
พจิารณาเหน็กายในกายภายในบ้าง
พจิารณาเหน็กายในกายภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็กายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในกายบ้าง
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พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในกายบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกาย
บ้าง

อกีอย่างหนึง่ เธอเข้าไปตัง้สตว่ิากายม ี กเ็พยีงสกัว่าเอาไว้
รู ้ เพยีงสกัว่าเอาไว้อาศยัระลกึเท่านัน้ เธอเป็นผูไ้ม่ถกูตณัหา
และทฏิฐเิข้าองิอาศยั และไม่ถอืมัน่อะไรๆในโลก ดกูรภกิษุ
ทัง้หลาย อย่างนีแ้ล ภกิษชุือ่ว่าพจิารณาเหน็กายในกายอยู่

จบสัมปชัญญบรรพ

นิย�ม

ควำมหมำยของ	 สัมปชัญญะ 	 คอ	 ควำมรู้ตัวอยู่เสมอ	 หรอ
ควำมไม่เผลอตัว	แต่ธรรมชำติของจิตต้องมีหลัก	มีฐำนให้รู้	หรอให้
เกำะอยู่	 จงจะเกิดสัมปชัญญะ	มิใช่ว่ำมีสูตรส�ำเร็จในกำรท�ำให้จิตอยู่
ในภำวะไม่เผลอ	แล้วไม่ต้องรู้อะไรก็ได้

ควำมหมำยของสัมปชัญญะในทำงธรรมนั้นมีควำมแตกต่ำง
ออกไปบ้ำง	โดยเฉพำะในแง่ของควำมรู้ชัดและรู้ต่อเน่อง	ดังจะยกค�ำ
จ�ำแนกอธิบำยตำมพระอภิธรรมปิ ก	เล่ม	๑	และเล่ม	๒	ซ่งเกี่ยวกับ
กำรแจกแจงบรรพนี้โดยตรงมำแสดง

สมัปชญัญะเป็นไฉน? ปัญญา กริยิาทีรู่ช้ดั ความวจิยั ความ
เลือกสรร ความวิจัยธรรม ความก�าหนดหมาย ความ
เข้าไปก�าหนด ความเข้าไปก�าหนดเฉพาะ ภาวะทีรู่ ้ ภาวะที่

ฉลาด ภาวะทีรู่ล้ะเอยีด ความรูแ้จ่มแจ้ง ความค้นคดิ ความ
ใคร่ครวญ ปัญญาเหมือนแผ่นดิน ปัญญาเครื่องท�าลาย
กเิลส ปัญญาเครือ่งน�าทาง ความเหน็แจ้ง ความรูช้ดั ปัญญา
เหมอืนปฏกั ปัญญา ปัญญนิทรย์ี ปัญญาพละ ปัญญาเหมอืน
ศาสตรา ปัญญาเหมอืนปราสาท ความสว่างคอืปัญญา แสง
สว่างคอืปัญญา ปัญญาเหมอืนประทปี ปัญญาเหมอืนดวง
แก้ว ความไม่หลง สมัมาทฏิฐอินัใด นีช้ือ่ว่าสมัปชญัญะมใีน
สมยันัน้

ข้อสังเกตคอ	 ในมหำสติป ฐำนสูตรนี้	 พระพุทธเจ้ำตรัส
ว่ำกำรรู้อิริยำบถย่อยจัดเปนสัมปชัญญะ	 ซ่งมองในมุมของผู้เริ่ม
ป ิบัติภำวนำแล้ว	 อำจเห็นทั้งในแง่ของกำรใช้อิริยำบถย่อยเปนตัว
สร้ำงสัมปชัญญะ	 และทั้งในแง่ของกำร	 รู้ทัน 	 อิริยำบถย่อยตำม
จริงเปนเกณ ์ประเมินว่ำมีสัมปชัญญะตำมธรรมชำติแล้วหรอยัง	
ส�ำหรับบทนี้จะเน้นในแง่ของกำรสร้ำงสัมปชัญญะด้วยวิธี กทั้งตำม
ล�ำดับขั้นและวิธีก�ำหนดรู้ตำมจริง

ไม่ว่ำจะมองตำมภำษำชำวบ้ำนหรอภำษำพระ	 อย่ำงน้อย
ที่สุดคุณสมบัติของสัมปชัญญะคอต้องมีควำม	 ชัดเจน 	 และ	 ต่อ
เน่อง 	 ซ่งไม่ใช่ควำมต่อเน่องชนิดตลอด	๒๔	ชั่วโมงไม่ขำดสำย	แต่
เป็นควำมต่อเน่องสักครู่หน่งพอให้รู้ชัดในควำมเป็นเช่นนั้น	 ขำดไป
หน่อยแล้วกลับมำต่ออีก

ตัว	 คุณสมบัติ 	 ของกำรรู้ตัวเปนเร่องน่ำพูดถงอย่ำงที่สุด	
แม้ว่ำจะรู้ตัวได้ต่อเน่องจริงสักสิบนำทีไม่พลำดเลย	 แต่ถ้ำต้อง น
จิต นใจ	 หรอเกิดอำกำรเพ่งเกร็งเกินก�ำลัง	 อันนั้นก็ไม่นับเปน
สัมปชัญญะชนิดที่จะก่อให้เกิดปญญำหรอควำมสว่ำงใด 	 ตรงข้ำม
อำจเกิดผลให้จิตยิ่งมดมัว	คลุมหนักไปด้วยโมหะยิ่งกว่ำเดิม
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สรุปว่ำ	โดยนิยำมของสัมปชัญญะในสัมปชัญญบรรพนี้	เรำตั้ง
เข็มทิศไว้คอรู้อิริยำบถปลีกย่อยต่ำง ให้ชัดเจนต่อเน่อง	 ยิ่งชัดนำน
ต้องยิ่งเบำ	ยิ่งนิ่มนวล	ยิ่งสว่ำง	ไม่ใช่ชัดนำนแล้วหนักอ้งหรอมดทบ
ไป

อีกประกำรหน่ง	 ผู้ภำวนำบำงรำยจะเข้ำใจว่ำคุณภำพของ
จิตชนิดเยี่ยมยอดในควำมมีสัมปชัญญะนั้น	 จะต้องไร้ร่องรอย
ควำมคิดเจอปน	 ควำมจริงแล้วหลักไมล์แรกที่ควรไปให้ถงหำใช่	
ควำมไม่คิด 	แต่ควรไปให้ถงควำม	 ขยับเม่อไหร่รู้เม่อนั้น 	คอขยับ
อย่ำงเปนธรรมชำติ	 แล้วรู้ทันอย่ำงเปนธรรมชำติ	 ไม่ใช่จงใจขยับ
ช้ำหรอเร็วกว่ำปกติ	 สิ่งเดียวที่เร็วกว่ำปกติคออำกำรไหวรู้ของจิตอัน
สัมพันธ์ตรงกับควำมเคล่อนตัวแห่งองคำพยพตลอดกำย

จุดมุ่งหม�ย

เพ่อให้เห็นร่ำงกำยตำมที่ก�ำลังปรำก อยู่ตลอดเวลำ	 ซ่งถ้ำ
ท�ำได้ก็เท่ำกับลบมโนภำพตัวตน	บุคคล	ชำยหญิง	หล่อ	สวย	ขี้เหร	่
โดดเด่นเปนสง่ำ	หรอต�่ำต้อยน้อยหน้ำ	ออกไปจำกใจได้	และพร้อม
จะส่องส�ำรวจเข้ำไปดูควำมเปนกำยอย่ำงละเอียดในขั้นต่อไปด้วย

นอกจำกนั้น	กำรมีสัมปชัญญะอย่ำงบริบูรณ์จะเปนฐำนส�ำคัญ
ของสมำธิจิต	กล่ำวได้ว่ำ	ผู้มีสัมปชัญญะในควำมเคล่อนไหวของกำย	
เท่ำกับมีที่ตั้งของสมำธิไม่ขำดสำย

เม่อได้ทั้งควำมรู้จักกำยทุกกระดิก	บวกกับสมำธิขั้นสูง	ก็ย่อม
เห็นทะลุทะลวงเข้ำไปในกำยเพ่อเห็นควำมจริงยิ่ง ข้นไป

แนวท�งฝึก

ขั้นของการฝึกแม่บท

ดังกล่ำวแล้วว่ำ	 เรำต้องกำรคุณภำพจิต	 ชนิดที่ไหวรู้
ไหวทันควำมเคล่อนไหวอย่ำงเปนธรรมชำติ	 เพรำะฉะนั้น	หลักรู้ใน
สัมปชัญญบรรพจงเปนได้สองหน้ำที่	 หน้ำที่หน่งคอ กให้รู้	 หน้ำที่
สองคอวัดว่ำรู้แค่ไหน	ถ้ำรู้เองได้หมดตำมที่ระบุก็ถอว่ำผ่ำน	แต่ถ้ำรู้
ไม่หมด	หรอยังไม่อำจไหวรู้ได้ทันเลย	ก็ควรเริ่มจำกขั้นพ้นฐำน	คอ	
กรู้ตำมล�ำดับอย่ำงมีกรอบมีเกณ ์ตำมสมควร

ในการก้าว ในการถอย

ขั้นนี้จะเปนที่ผ่ำนตำละเลยง่ำยอีกขั้นหน่ง	 น้อยคนจะลอง ก
ให้เห็นว่ำถ้ำปูพ้นอย่ำงดีด้วยกำร กรู้ก้ำวและถอยอย่ำงชัดเจนตรง
ไปตรงมำ	จะเกิดผลดีข้นได้เพียงใด

กำรก้ำวและกำรถอยนี้ยนพ้นอยู่บนอิริยำบถเดิน	 ซ่งอีกนัย
หน่งตำมกำร กจิตให้ต่นนั้น	จะหมำยเอำกำรเดินจงกรมอยู่ในลู่ทำง
จ�ำกัดเฉพำะ	มิใช่ทำงเดินสำธำรณะทั่วไป

ก�ำหนดระยะก้ำวไปข้ำงหน้ำ	๕	ก้ำว	แล้วให้ลองถอยเท้ำย้อน
กลับมำ	 ๕	 ก้ำวเท่ำกัน	 ควำมกังวลกลัวถอยมำชนอะไรจะไม่เกิด	
เน่องจำก	๕	ก้ำวไปข้ำงหน้ำนั้นเหมอนกรุยทำง	เปิดทำงโล่งไว้แล้ว

น่ำจะได้ข้อสังเกตตรงกันว่ำ	 กำรก้ำวไปข้ำงหน้ำนั้น	 เรำยัง
อำจติดที่จะส่งจิตไปตำมสำยตำอยู	่ ควำมรู้ตัว	รู้อิริยำบถ	หรอรู้ขณะ
แห่งกำรส่งเท้ำไปข้ำงหน้ำจงถูกกระแสตำแย่งไปได้	 ทว่ำเม่อต้อง
ก้ำวกลับมำข้ำงหลังนั้น	 จิตจะไม่ส่งตำมสำยตำไปข้ำงหน้ำอย่ำงเคย	
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แต่จิตจะมำจับสนิทอยู่กับอิริยำบถเดินและกิริยำถอยเท้ำเต็มที่	 โดย
เฉพำะในช่วงแรก

ผลคอ	ควำมรู้ตัวชัดจะเกิดข้นเพียงเดินหน้ำและถอยหลังไม่กี่
รอบ	อำจจะสัก	๒-๓	นำที	ก็จะได้ตัวอย่ำง	หรอแม่บทแม่แบบให้รู้
ทั้งกิริยำก้ำวและกิริยำถอยในชีวิตประจ�ำวันไปเอง

ในการแล ในการเหลยีว

กำรแลคอกิริยำที่เรำทอดตำออกไปมองสิ่งใดสิ่งหน่ง	 อำจ
เปนกำรส่งตำตรงหรอกลอกตำไปทำงซ้ำยขวำหรอข้นลง	 ส่วนกำร
เหลียวนั้นจะมีกำรหมุนคอเข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย

ในขั้นของกำร กหัดไว้เปนตัวอย่ำงนั้น	 อำจต่อเน่องกับขั้น
ก่อนนั่นเอง	 คอพอก้ำวและถอยกระทั่งสติเข้ำที่แล้ว	 ก็หยุดอยู่ใน
อิริยำบถยนเพ่อใช้เปนหลักรู้	 รู้เข้ำมำเฉย ในอำกำรยนธรรมดำ
นั่นเอง	 กวำดตำไปทำงซ้ำยแล้วย้ำยมำทำงขวำ	 แล้วกลับมำแลตรง	
รู้ชัดถงอำกำรที่ลูกนัยน์ตำกลอกโดยไม่ลมกำยหลักที่อยู่ในอิริยำบถ
นั่งหรอยนนั้น

และขณะแห่งกำรแล	 ต้องอยู่ในควำมหมำยของกำรแลจริง 	
นั่นคอต้องเห็นว่ำตำไปกระทบเข้ำกับวัตถุใด	 มีสีสันอย่ำงไร	 ระยะ
ห่ำงเพียงไหน	 หำกตำจับที่ใดแล้วไม่ทรำบว่ำมองอะไร	 จะเปน
จังหวะโอกำสให้ควำมคิดฟุงซ่ำนเข้ำแทรกได้	อีกอย่ำงคอกำรแลนั้น
มิใช่เพ่งหรอจงใจเห็นมำกเกินเหตุ	 ทุกอย่ำงต้องยนพ้นอยู่บนควำม
เปนธรรมชำติ	เคยแลอย่ำงไรก็แลสบำย แบบนั้น

เม่อแน่ใจว่ำสำมำรถรู้อำกำรกลอกตำและทอดตรงโดยไม่ลม
อิริยำบถหลักได้แล้ว	 ให้ลองหมุนคอไปทำงซ้ำยแล้วย้ำยมำทำงขวำ
อย่ำงต่อเน่อง	 ขอให้รักษำสำยตำไว้เปนแนวตรง	 และเริ่มจับภำพ
พร้อมกับกำรหยุดหมุนคอ	โดยไม่หลงลมอิริยำบถหลักที่ก�ำลังตั้งอยู่

เม่อกลอกตำและหมุนคอซ�้ำไปซ�้ำมำกระทั่งเกิดควำมนิ่งเงียบ
รู้ชัดในภำยในบ้ำงแล้ว	 อำจเริ่มพบควำมจริงบำงประกำรที่ไม่เคย
รู้สกมำก่อน	 เช่น	 คอมนุษย์เหมอนเคร่องจักรกลที่มีข้อจ�ำกัด	 หมุน
ไปได้เท่ำนั้นเท่ำนี้แล้วติด	หมุนต่อไม่ได	้ควำมรับรู้เกี่ยวกับข้อจ�ำกัด
ที่เรำไม่ใช่ผู้ก�ำหนด	ไม่ใช่ผู้ออกแบบสร้ำงนั้น	จัดเปนมูลฐำนของกำร
หยั่งรู้สภำวธรรมในแง่อนัตตำได้ประกำรหน่ง

เม่อซักซ้อมจนชิน	 ต่อไปในชีวิตประจ�ำวันจะได้ตัวอย่ำงนี้ไว้
เปนหลักรู้ตัวขณะแลและเหลียว	 สิ่งที่จะเห็นเปนควำมเปลี่ยนแปลง
คออัตตำตัวตนของผู้หันซ้ำยหันขวำจะลดลง	และถูกแทนที่ด้วยควำม
รู้สกสักแต่เปนอำกำรเคล่อนไหวของวัตถุชิ้นหน่งที่เรำไม่ได้ออกแบบ
สร้ำง	 อีกประกำร	 นัยน์ตำคนเรำเปนอวัยวะที่เช่อมควำมรู้สกเกี่ยว
กับควำมคิดและตัวตนไว้มำกกว่ำอวัยวะอ่นใดทั้งหมดทั้งสิ้น	 ฉะนั้น		
ถ้ำรู้ชัดเข้ำมำที่	 อำกำรแล 	มำกเท่ำใด	ก็จะยิ่งทอนก�ำลังของควำม
รู้สกในตัวตนลงได้มำกเท่ำนั้น

ในการคูเ้ข้า ในการเหยยีดออก

การคู้	คอ	กำรงอเข้ำ	 เปนตรงข้ำมกับกำรเหยียดออก	ใช้กับ
อวัยวะที่เปนระยำง	ได้แก่	แขนและขำ	จงควร กรู้ให้ครบทั้งสองทำง

หำก กก้ำวและถอย	แลและเหลียว	ก็อำจลองเดินต่อเปนก้ำว
และถอยซ�้ำอีก	แต่ครำวนี้รู้ละเอียดลงไปถงอำกำรงอและเหยียดของ
ขำ	 ขอให้รู้อย่ำงเปนธรรมชำติ	 เพรำะถ้ำท�ำมำตำมล�ำดับ	 จิตจะมี
ควำมรำบเรียบนิ่มนวลดี	 พร้อมพอจะรู้เองอยู่แล้ว	 เรำเพียงก�ำหนด
ดูลงไปอย่ำงจ�ำเพำะเจำะจงเล็กน้อย	ว่ำแต่ละก้ำวย่ำง	มีทั้งงอเข้ำและ
เหยียดออกนิด เสมอ

จำกนั้นอำจยนนิ่ง	พับแขนสองข้ำงเข้ำมำพร้อมกันแล้วเหยียด
ออก	แล้วเปลี่ยนไปท�ำทีละข้ำง	แขนซ้ำยงอและเหยียด	สลับกับแขน
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ขวำงอและเหยียดโดยไม่ลมอิริยำบถยน	 ดูควำมรู้สกที่แตกต่ำงกัน
แล้วจ�ำไว้เปนตัวอย่ำงอำกำรรู้ในชีวิตประจ�ำวัน

ขั้นของการฝึกรู้ตามจริง

นับแต่ขั้นนี้ไป	 อำจประยุกต์กับกำร กเบ้องต้นแบบซ�้ำ ไม่
ได้	 ฉะนั้น	 ก็คงเปนเร่องของสติเฉพำะกำล	 ขอให้สังเกตว่ำควำม
เคล่อนไหวที่พระพุทธองค์ให้มีควำมรู้ตัวดังต่อไปนี้	 มีรำยละเอียด
ซับซ้อนกว่ำข้อที่ผ่ำน มำ	ทว่ำพ้นฐำนกำรรู้ขยับในข้อก่อน ก็จะมำ
ช่วยเสริมให้กำรรู้ขั้นนี้เปนไปได้ดีข้น

ในการทรงผ้าสงัฆาฏ ิบาตร และจวีร

พระองค์ท่ำนตรัสเฉพำะกำรสวมใส่เคร่องนุ ่งห่มของพระ	
เน่องจำกสูตรนี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้ำสอนภิกษุ	 ดังที่ยกแสดงไว้แล้ว
ในบทอุทเทสวำรกถำ	ถ้ำเปนพระก็เข้ำกันได้พอดี	แต่ถ้ำเปน รำวำส
ก็ให้เปนที่เข้ำใจว่ำคอกำรสวมใส่เส้อกำงเกงนั่นเอง

กำรสวมใส่เคร่องนุ่งห่มนั้น	 อำจอำศัยควำมเกี่ยวข้องของ
อวัยวะหลำยชิ้น	 กล่ำวคอ	 อำจต้องมีทั้งคอ	 ทั้งมอ	 ทั้งแขน	 ทั้งขำ
ประสำนงำนกันหมด	 ถ้ำขำดพ้นฐำนในกำรรู้อวัยวะเหล่ำนี้เปนทุน	
ก็อำจท�ำให้สติเหวี่ยง คลุม ไป	 ไม่รู้จะจับอะไรตรงไหน	 แต่ถ้ำ ก
ไว้ดีแล้ว	ก็จะพบว่ำเปนเร่องง่ำยข้น	จังหวะไหนควรจับรู้ที่คอ	จังหวะ
ไหนควรจับรู้ที่แขน	จังหวะไหนควรจับรู้ที่ขำ	อำจมีเร่องหลังและกำร
เอี้ยวตัวหรอค้อมตัวเข้ำมำเกี่ยวข้อง	 ก็ตำมรู้ได้ตลอดเช่นกัน	 เพรำะ
เปนของที่เน่องอยู่ด้วยกันนั่นเอง

ในการฉนั การดืม่

กำรฉันของภิกษุก็คอกำรกินของ รำวำส	ไม่ว่ำจะเปนของแข็ง
หรอของเหลวก็มีควำมเหมอนกัน	 คอ	 ต้องถูกกลน	 กำรจับรู้จงควร
เปนไปที่อำกำรเล่อนไหลในล�ำคอ	โดยไม่ลมอิริยำบถนั่ง

ในการเคีย้ว การลิม้

ขั้นนี้ถ้ำท�ำเปนจะสนุกและได้สมำธิอย่ำงเปนธรรมชำติ	 ก่อน
อ่นต้องแน่ใจว่ำรู้อิริยำบถนั่งอย่ำงสบำย	 มีควำมเบำกำยเบำใจ	 ไม่
เพ่ง น	แล้วก็ไม่เผลอเหม่อไปทำงไหน

จำกนั้น	 เม่อส่งอำหำรผ่ำนช้อนเข้ำปำกและเริ่มเคี้ยว	 ให้รู้
เฉพำะกำรขยับไหวข้นลงของปำก	 อย่ำเพิ่งไปสนใจรสอำหำรว่ำ
อร่อยหรอไม่อร่อย	 เรำมีกิเลสหรอไม่มีกิเลสในกำรกินครั้งนั้น	 ขอ
เพียงทั้งผ่อนกำยสบำยใจทั่วทั้งหมด	 และรู้ว่ำในควำมนิ่งทั้งกำยนั้น
มีส่วนของขำกรรไกรเท่ำนั้นที่ขยับ	 ก็จะเกิดควำมเพลินข้นได้อย่ำง
ง่ำยดำย	 เม่อเพลินแล้วก็ท�ำให้พงใจจะตำมรู้ในลักษณะนั้นต่อจนจบ
ม้อไปเอง

เม่อรู้อำกำรเคี้ยวซ�้ำไปซ�้ำมำบนอิริยำบถนั่งเพียงพักเดียว	 จะ
รู้สกเหมอนเรำเปนแค่กะโหลกที่ขยับขำกรรไกรบดเคี้ยวอำหำรอยู่	
และกะโหลกนั้นตั้งอยู่บนโครงที่ยกข้นด้วยกระดูกสันหลัง

ที่รู้สกถงควำมเปนกระดูกก็เปนผลสบเน่องมำจำกกำรรู้เคี้ยว	
อันมีฟนหลำยสิบซี่เปนตัวท�ำหน้ำที่หลัก	 และฟนนั้นก็ต่อเช่อมอยู่
กับกะโหลก	 และกะโหลกก็ต่อเช่อมอยู่กับกระดูกทั้งหมด	 เรียกว่ำ
จับหลักที่ชิ้นหน่งได้	 ก็น�ำ กันไปครอบคลุมทั่วถงทุกชิ้นที่จัดอยู่ใน
จ�ำพวกเดียวกัน

แต่ละคนจะเห็นรำยละเอียดไม่เหมอนกัน	 ข้นอยู่กับคุณภำพ
จิตในขณะต่ำง 	 ไม่จ�ำเปนต้องเห็นกระดูกหรอรูเรี้ยวถนัดแบบฟิล์ม
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เอกซ์เรย	์รู้ได้แค่ไหนขอให้เอำแค่นั้นก่อน	เปำหมำยเพียงรู้ขยับเคี้ยว
บนพ้นยนของอิริยำบถนั่งเปนหลัก	 ถ้ำเกินกว่ำนั้นถอเปนของแถม	
ได้ก็ดี	ไม่มีก็อย่ำรีบขวนขวำย

ขอให้สังเกตด้วยว่ำมีควำมเกร็งหน้ำท้องหรอไม่	 ถ้ำเกร็งก็รีบ
บอกตัวเองว่ำอย่ำงนั้นไม่ใช่รู้ตำมธรรมชำติแล้ว	แต่หำกมีควำมรู้ตัว
อยู่กับกำรนั่งและกำรเคี้ยวโดยไม่ น	 ก็จะพบว่ำม้อนั้นอร่อยข้นกว่ำ
เก่ำ	เพรำะควำมรู้ชัดในกำยย่อมน�ำมำซ่งควำมรู้ชัดในรสเปนผลตำม
กัน

และควำมรู้ชัดในรสนั่นเองคอกำรรู้ตัวเข้ำไปในกำรลิ้ม	 อย่ำ
เพิ่งไป นพิจำรณำว่ำดีหรอไม่ดีอย่ำงไร	ขอเพียงรู้ตำมจริงไว้ก่อนว่ำ
รสเปนอย่ำงนั้น	 โดยเฉพำะ รำวำสที่ไม่ได้ยดหลักฉันส�ำรวมแบบ
พระ	ของจะอร่อยมำกน้อยแค่ไหนก็ยอมรับไปตำมจริงทุกประกำร

ในการถ่ายอจุจาระและปัสสาวะ

กำรรู้อำกำรขับถ่ำยจะส่งผลต่อไปเม่อถงบรรพที่เกี่ยวกับกำร
พิจำรณำกำยเปนของโสโครก	 ในขั้นนี้เพียงรู้ชัดถงแรงขับดัน	 กำร
เริ่มต้น	กำรสิ้นสุด	 เม่อถ่ำยอุจจำระหรอปสสำวะให้รู้อยู่บนอิริยำบถ
นั่งหรอยนตำมสภำพ

ในการเดนิ การยนื การนัง่ การหลบั การตืน่

ขั้นนี้ดูเผิน จะคล้ำยกับกำรรู้อิริยำบถเดิน	 ยน	 นั่ง	 และ
นอน	ที่ผ่ำนมำในบรรพก่อน	แต่ขอให้สังเกตเฉพำะอิริยำบถสุดท้ำย	
พระพุทธเจ้ำจะไม่ตรัสเรียกว่ำเปนกำรรู้อำกำรนอน	 แต่ระบุจ�ำเพำะ
ลงไปทีเดียวว่ำเปนกำรหลับและกำรต่น

นั่นหมำยถงว่ำ	 ถ้ำกำร กที่ผ่ำน มำท�ำให้เกิดสัมปชัญญะ

เปนธรรมชำติดีแล้ว	 บุคคลย่อมสำมำรถล่วงรู้แม้ขณะที่จิตเคล่อน
เข้ำสู่ควำมหลับ	อำจเห็นรอยต่อระหว่ำงต่นกับหลับ	หรอหลับกับต่น
ชัดเจน	ประสบกำรณ์ของแต่ละคนจะบอกได้ว่ำเกี่ยวเน่องสัมพันธ์กับ
กำร กสัมปชัญญะในควำมเคล่อนไหวแห่งกำยหรอไม่

และนั่นก็ย้อนมำให้พิจำรณำว่ำกำรรู้อิริยำบถเดิน	ยน	นั่ง	ใน
ควำมมั่งคั่งแห่งสติสัมปชัญญะนั้น	ย่อมแตกต่ำงเปนธรรมดำกับครั้ง
เม่อรู้อิริยำบถด้วยสติสำมัญ	 กำรย้อนทบทวนกลับไปหำหลักแรก
คออิริยำบถใหญ่นั้น	จะท�ำให้เกิดกำรส�ำรวจถี่ถ้วนข้น	รู้แจ้งเห็นจริง
ครอบคลุมข้น

ในการพดู ในการนิง่

ควำมรู้ตัวในกำรพูดนั้น	 ไม่หมำยเฉพำะเจำะจงตั้งใจรู้ลงไป
ในกำรขยับปำกเปนค�ำ 	เบ้องต้นควรรู้ว่ำ	 ก�ำลังพูด 	อยู่บนอิริยำบถ
เดิน	ยน	นั่ง	หรอนอน	เพรำะคนเรำสำมำรถพูดได้ในทุกอิริยำบถ

เม่อหยุดพูดแล้วก็จับอยู่กับอิริยำบถที่เปนปจจุบันตำมจริง	
โดยรู้ว่ำเปนจังหวะที่นิ่งจำกกำรเจรจำ	 อำจเปนกำรรอฟง ำยตรง
ข้ำม	 หรออำจเปนกำรเว้นวรรคตำมโอกำสที่เหมำะสมในธรรมชำติ
ของกำรสนทนำ	ตรงนี้จะได้เห็นประโยชน์ในกำรพูดแบบมีจุดหมำย
ชัดเจน	 มีกำรพักยกเสียบ้ำง	 ไม่ใช่ปล่อยถ้อยค�ำออกมำแบบเร่อย
เจ้อย	 กำรเปรียบเทียบระหว่ำงขณะแห่งกำรขยับปำกพูดกับกำรนิ่ง
รู้ตัวเปนจังหวะนี้	 จะเปนฐำนอย่ำงดีในกำรก�ำหนดสติรู้สภำวจิตใน
ขั้นของจิตตำนุปสสนำต่อไป	 เพรำะอุบำยท�ำควำมรู้ตัวที่ดีที่สุดก็คอ
กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงสองภำวะนั่นเอง

กำร กสติให้รู้ในขั้นนี้อย่ำงจริงจังจะมีประโยชนมำก	 โดย
เฉพำะส�ำหรับคนเมองที่ยังต้องท�ำงำนวุ่นวำย	ต้องเสียคุณภำพจิตให้
กับกำรเจรจำทั้งวัน	 หำกหัดหยุดระหว่ำงเจรจำเพ่อเปรียบเทียบ
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ระหว่ำงอำกำรพูดกับอำกำรนิ่งบ่อย 	 อย่ำงน้อยก็จะเกิดกำร
ดงสภำพรู้กลับมำตั้งหลักเป็นพัก 	 ไม่หลุดลอยไปกับภำระกำรงำน
จนขุ่นเกินเรียกสติมำตั้งอยู่กับฐำนอันปรำศจำกโทษ

ลักษณะของสัมปชัญญะที่เป็นธรรมชาติ

ถ้ำป ิบัติได้ผล	 จะเห็นว่ำสติรวมศูนย์อยู่ตรงกลำง 	 ตรงที่
จิตมีควำมวิเวก	นิ่มนวล	โปร่งเบำ	โล่งใจไร้กังวล	รวมทั้งไร้มโนภำพ
หน้ำตำตัวตนของใคร	 เร่องอะไรในโลกก็ดูไร้แก่นสำร	 เพรำะใจ
เรำไป	 พอ 	 อยู่กับควำมรู้อำกำรเคล่อนไหวของกำยเสียหมด	 นั่น
หมำยควำมว่ำ	เรำมีควำมพอใจจะรู้ตำมจริงไปหมด	กำยส่วนใดต้อง
ขยับ	ต้องเย้องย่ำง	ล้วนถูกเห็นเปนเคร่องกระตุ้นควำมรู้ตัวไปทั้งสิ้น	
ไม่ใช่ว่ำมีกำร นใจจดจ้องทุกขยับเหมอนสมัยที่สติยังอ่อนปวกเปยก

ลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยสัมปชัญญะ	 จะโฟกัสกับอะไร
ต่ออะไรได้อย่ำงเปนธรรมชำติยิ่ง	 เม่อย้อนกลับไปท�ำสมำธิแบบตำม
รู้ลมในอำนำปำนบรรพ	 ก็ย่อมได้ผลเปนควำมสุกสว่ำงและนิ่งนำน
ยั่งยน	 นั่นอำจสะท้อนว่ำเรำเริ่มมีสมำธิเปนปกติอยู่ตัว	 อำศัยรำย
ละเอียดควำมเคล่อนไหวทั้งปวงของกำยนั่นเองเปนอำรมณ์สมำธิ
ตลอดวัน

แรก อำจเปนที่น ่ำแปลกใจว่ำจะหลับตำหรอลมตำต่น	
ขยับนิดขยับหน่อยท�ำไมถงรู้ชัดไปหมด	 กับทั้งรู ้ละเอียดเข้ำไป
เปนขณะ อย่ำงไม่เคยมีมำก่อน	 ทว่ำเม่อเคยชินแล้วก็จะเห็นเปน
เร่องธรรมดำ	กับทั้งตระหนักว่ำอำกำรรู้ละเอียดยิบมิได้เกิดข้นอย่ำง
ต่อเน่องสม�่ำเสมอ	ข้นอยู่กับปจจัยหลำยประกำร	 โดยเฉพำะส�ำหรับ
นักภำวนำที่ยังต้องแบกภำระ	เกี่ยวข้องกับโลกและผู้คนอยู่	สติดีได้ก็
เหลวได้ตำมวำระ

หำกมีสัมปชัญญะอย่ำงถูกต้อง	 โรคเก่ำ ทั้งทำงกำยและทำง

จิตหลำยประเภทจะชะงักงันหรอดับสูญไปจำกเรำอย่ำงสิ้นเชิง	 เช่น
เม่อมีกล้ำมเน้อส่วนใดส่วนหน่งเครียดเกร็งข้นแม้เพียงน้อย	 จิตก็
จะไหวรู้ทันใด	 เม่อรู้อย่ำงมีสัมปชัญญะ	 รู้ต�ำแหน่งของควำมเครียด
ว่ำอยู่	 ณ	 จุดใดของกำยโดยรวม	 ย่อมไม่เกิดควำมปรุงแต่งส่งเสริม
ควำมเครียดเกร็ง	 แต่จะรู้และปล่อยให้คลำยลงเองตำมธรรมชำต	ิ
พูดง่ำย ว่ำไหวทันตอนเริ่มเครียดเกร็ง	 แล้วจิตหยุดสร้ำงเหตุปจจัย
แห่งควำมเครียดเกร็งนั้น เสีย	 โดยหันเหอำกำรมำ	 รู้ 	 อย่ำงเปน
สัมปชัญญะเสียแทน

แค่ไม่เกร็งได้บ่อย 	 ก็เกิดควำมเบำกำยเบำใจเปนรำงวัลแก่
ตนเองแล้ว

เม่อนั่งหรอยนตำมปกติ	 บำงทีลมหำยใจจะปรำก เปนอะไร
ไหว ข้นมำ	แล้วก็รู้ว่ำอวัยวะที่ไหวนั้นเปนส่วนของท้องหรออก	เห็น
ทั้งลม	 เห็นทั้งร่ำงกำยแยกเปนส่วน 	 และทั้งลมทั้งกำยนั้นก็แยก
เปนส่วน กับสติสัมปชัญญะที่ตำมรู้	 ตำมดูอยู่อีกชั้นหน่ง	 ตรงนี้จิต
กับกำยจะเหมอนต่ำงคนต่ำงอยู่	 ต่ำงคนต่ำงท�ำหน้ำที่	 หำกไม่ละ
ควำมเพียรเสียก่อน	ก็จะเข้ำสู่พั นำกำรล�ำดับต่อ ไปเร่อย

มีสัมปชัญญะโดยความเป็นวิปัสสนา

เม่อมีสัมปชัญญะอย่ำงถูกต้องสักพักเดียว	 ก็จะเกิดควำม
ตระหนักว่ำ	 แท้จริงสภำวธรรมเช่นกำรเคล่อนไหวนั้น	 มีเกิดมีดับ
อยู่ตลอดเวลำ	 เพียงแต่ปกติจิตของคนทั่วไปไม่อยู่ในสภำพที่จะรู้ได	้
หน้ำที่ของเรำมิใช่สร้ำงเพิ่มหรอลดควำมเคล่อนไหวลง	 แต่เปนกำร
ปรับสภำพจิตเสียใหม่ให้พร้อมรู้	 กำรปรับสภำพคอสมถะ	 ส่วนกำร
รู้ตำมจริงคอวิปสสนำ	หำกมุมมอง	ควำมเห็น	หรอที่เรียกว่ำ	 ทิ ฐิ 	
มีควำมสมบูรณ์อยู่ก่อนหน้ำ	 มำบวกกับสติสัมปชัญญะพร้อมรู้และ
พงใจจะเ ำดูอำกำรเปนไปทำงกำย	 ก็ย่อมเกิดควำมประจักษ์ใน
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ลักษณะหยั่งรู้หรอที่เรียกว่ำ	 ญำณ 	เปนผลธรรมดำ

อย่ำงไรก็ตำม	 น่ำตั้งข้อสังเกตไว้ล่วงหน้ำว่ำสติและ
สัมปชัญญะที่ถูกต้องนั้น	ย่อมน�ำมำซ่งรสแห่งวิเวกที่ให้ประสบกำรณ์
ภำยในแปลกประหลำดไปกว่ำเคย	เพรำะรสนี้เกิดแต่สภำวะละเอียด
อ่อนของจิตเอง	มิใช่รสอันเปนผลลัพธ์แห่งผัสสะกระทบภำยนอกอัน
น่ำเสพน่ำลิ้มลองแบบหยำบ

บำงครั้งทั้งยังลมตำ	 ทั้งยังเคล่อนไหวเปนปกติทุกอย่ำง	 จิต
อำจรวมลงสว่ำงไสวกว้ำงขวำงจำกประมำณได้ถงไร้ประมำณ	 หรอ
เกิดควำมรู้ชัดเข้ำมำในรำยละเอียดต่ำง ของกำยโดยไม่ตั้งใจ	 หรอ
เกิดปติสุขในระดับที่เปนทิพย์	หรอเกิดควำมว่ำงโล่งเหมอนกำยและ
ผัสสะต่ำง หำยไป	ฯลฯ

เม่อเกิดประสบกำรณ์เหล่ำนี้เปนครั้งแรก	ย่อมน�ำมำซ่งควำม
ด่มด�่ำลกซ้ง	 จะว่ำไปก็เปนผลดีต่อสุขภำพกำยและสุขภำพจิตอย่ำง
เหลอคณำนับ	 ไม่มีร่องรอยของผลเสียใด ปรำก ให้เห็น	 ในเม่อ
สีหน้ำสีตำก็ผ่องใส	 ยิ้มแย้ม	 และไม่ถอสำหำควำมใครทั้งโลก	 จะ
หลับจะต่นก็เปนสุขไปหมด	 งำนกำรก็ไม่ได้เหลวไหลตรงไหน	 จง
ชวนให้หลงรู้สกไปได้ว่ำภำวะแสนดีอย่ำงนี้เอง	คอผลอันเปนสุดยอด
ของกำรภำวนำ	เม่อภำวนำอย่ำงถูกต้องมำถงจุดนี้	จิตก็จะ	 ติดหล่ม 	
เพรำะมองไม่เห็นควำมจ�ำเปนใด ต้องถอนออกมำจำกควำมเปน
เช่นนี้

ถ้ำดูเผิน ก็เหมอนได้ผลกำรป ิบัติถูกต้องตรงพุทธประสงค์
ทุกอย่ำง	กิเลสก็เบำหรอเหมอนไม่มี	 จะอยู่หรอตำยก็ไม่อินังขังขอบ	
แถมเห็นได้ด้วยตำเปล่ำทั้งจำกตนเองและคนอ่นว่ำ	 เปนผู้ไร้ทุกข์ 	
กิจในพระศำสนำก็น่ำจะจบ

แต่ทว่ำ	กิเลสนั้นมีทั้งในระดับจรมำหยำบ ที่เรียก	 อุปกิเลส 	
กับทั้งในระดับ งลกนอนเน่องในขันธสันดำนที่เรียก	 อนุสัย 	 หำก
ไม่ท�ำควำมเข้ำใจไว้อย่ำงดีแต่เริ่มต้น	 ก็จะไปติดกับรสสุขแห่งกำร

ภำวนำอย่ำงใดอย่ำงหน่งอย่ำงง่ำยดำย

เส้นแบ่งบำงเฉียบระหว่ำงสภำวะ	 สักแต่รู้ 	 ว่ำมีสิ่งหน่งเกิด
ดับแล้ววำงลง	 กับสภำวะ	 สักแต่แช่อยู่กับสุข 	 โดยไม่รับรู้สิ่งใด
ทั้งสิ้นนั้น	เปนเร่องยำกจะชี้เปรียบเทียบให้เห็นชัด	เว้นแต่ผู้ภำวนำมี
ประสบกำรณ์แล้วทั้งสองด้ำน	จงอำจสำมำรถสังเกตแยกแยะถูก

ฉะนั้น	ส�ำหรับผู้ภำวนำที่เพิ่งเริ่มต้น	เม่อถงจุดหน่งที่จิตท�ำท่ำ
จะคงที่	 เหมอนรู้สติ	 และมีสัมปชัญญะเองโดยไม่ต้องประคองรักษำ	
ก็ควรประกันควำมปลอดภัยให้ตนเองจำกกำรหลงทำง	 หรอกำรถูก
ล่อให้เขวจำก	 ลำยแทงขุมทรัพย์แท้ 	 โดยส�ำรวจตนเองว่ำ	 เม่อได้
สัมปชัญญะจนเกิดควำมวิเวกแล้ว	 จิตมีปกติพงใจเท่ำทันอิริยำบถ
ใหญ่และย่อย	 หรอมีปกติพงใจเสพควำมด่มด�่ำในสภำวะภำยใน
มำกกว่ำกัน	 จิตยอมถอนออกจำกควำมรู้สกว่ำงโล่งหรอไม่	 ถ้ำไม่
ถอนก็ส่อว่ำอำจจมแช่อยู่กับสภำพจิตที่วิเวกเกินไป	 ตรงนั้นคอถูก
ล่อลวง	หรอขวำงทำงไปสู่ขุมทรัพย์เข้ำแล้ว

ฉะนั้น	 ขั้นของกำรรู้อิริยำบถย่อยโดยควำมเปน	 กำยใน
กำย 	 ย่อมสลักส�ำคัญ	 ไม่ควรประมำท	 ไม่ควรละเลยที่จะ ก นให้
เกิดควำมแจ่มแจ้ง	ก่อนพั นำเปน	 รู้ 	ที่ลกซ้งทั้งในรูปและในนำม
ละเอียดยิ่ง ข้นไป

พจิารณาเหน็กายในกายภายในบ้าง

ดูควำมขยับเคล่อนไหวยิบย่อยต่ำง ตำมที่ กมำ	 และตำม
ที่รู้เองในยำมสติสัมปชัญญะทรงตัวแล้ว	 และพิจำรณำว่ำสักแต่เปน
กิริยำ	ไม่มีเจ้ำของ	ไม่มีตัวตนผู้ครอบครองอิริยำบถย่อยเหล่ำนั้น	จิต
จะมั่นคงอยู่ในควำมเห็นถูกต้องยิ่งกว่ำควำมเห็นในอิริยำปถบรรพ

พจิารณาเหน็กายในกายภายนอกบ้าง
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เม่อเกิดสัมผัสภำยในตนชัดเจนแล้ว	ก็ดูควำมเคล่อนไหวปลีก
ย่อยประกำรต่ำง ในผู้อ่น	 ด้วยควำมเห็นว่ำสักแต่เปนกิริยำเหมอน
เช่นเดียวกับที่เห็นในตน

พจิารณาเหน็กายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง

ในควำมเห็นพร้อมว่ำทั้งในกำย งนี้	 และทั้งในกำย งโน้น	
สักแต่มีกิริยำเคล่อนไหว	 อำจเกิดประสบกำรณ์หรอควำมรู้สก
ภำยในข้นได้หลำย ประกำร	 ที่จุดนี้ควำมสงบสุขแห่งจิตอันเกิดแต่
กำรอบรมสมถะไว้ดีแล้วเปนก�ำลังหนุนที่ส�ำคัญ	 หำกเห็นในเวลำที่
สั้นเกินไป	 และด้วยจิตที่ไม่นิ่มนวลผ่องใสพอ	 ก็อำจเกิดควำมกลัว
อำกำร	 เห็นชัด 	 ละเอียดยิบเหมอนชมภำพยนตร์สยองขวัญสโลว์
โมชั่นที่แห้งแล้ง	 แต่ถ้ำจิตมีควำมมั่นคงมำตำมล�ำดับ	 ก็จะเหมอนดู
ภำพยนตร์บันเทิงที่ฉำยด้วยควำมเร็วปกติ	 เต็มไปด้วยควำมชุ่มช่น	
แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ฉุดจิตฉุดใจลงสู่ควำมดงดูดติดหลง	 ตรงข้ำมจะ
พร้อมพิจำรณำเห็นโทษเห็นภัยของกำยใจในขั้นต่อ ไป	 ไม่ว่ำจะใน
งเรำหรอ งเขำ

พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในกายบ้าง

ดังกล่ำวแล้วในข้ำงต้นของบทว่ำ	ถ้ำขำดควำมรู้ตัวในอิริยำบถ
พ้นฐำนเสียก่อน	 เรำจะไม่รู้ชัดในควำมเกิดข้นของกำรเคล่อนไหว
ปลีกย่อย	ลักษณะที่เรำเห็นควำม	 เกิดข้น 	นั้นต้องอยู่ในระดับ	 ไหว
ทัน 	ณ	จุดของเวลำที่เริ่มมีกำรขยับ

ถ้ำเรำขยับเพ่องอหรอเหยียดแขนข้ำงเดียว	 ใจต้องรับรู้อำกำร
เหยียดข้ำงเดียวนั้น	โดยควำมเปนของยดออกมำจำกอิริยำบถใหญ่ที่

ก�ำลังตั้งอยู่เปนหลัก	ลักษณะ	 ท่ำย่อย 	ที่ปรำก ข้นใน	 ท่ำใหญ่ 	ที่
เห็นได้เร่อย 	 นำนไปจะท�ำให้รู้สกว่ำกำยเหมอนหุ่นที่เปลี่ยนท่ำไป
เร่อย

พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในกายบ้าง

เม่อท่ำทำงหรอควำมเคล่อนไหวหน่ง สิ้นสุดลง	 หำกไม่มี
ควำมรู้ในอิริยำบถใหญ่มำรองรับ	 ก็จะขำดกำรเปรียบเทียบระหว่ำง	
อำกำรตั้งอยู่ 	 กับ	 อำกำรดับไป 	 กล่ำวคอ	 ไม่เห็นว่ำมันต่ำงกัน
อย่ำงไรระหว่ำงท่ำเก่ำกับท่ำใหม่

กำรเห็นควำมเส่อมในควำมเคล่อนไหวปลีกย่อยนั้น	แรก จะ
มำในรูปของกำรเปรียบเทียบ	ว่ำอย่ำงนี้ขยับไหว	อย่ำงนี้กลับมำนิ่ง	
รูปควำมเคล่อนไหวที่ปรำก ในใจต้องแตกต่ำงกันพอสมควร

แต่เม่อรับรู้จนคุ้นด้วยสัมปชัญญะอันเปนธรรมชำติ	 กำรเห็น
ควำมจำกไปของอิริยำบถย่อยจะอยู่ในรูปรู้	 ควำมเส่อม 	 จริง 	 คอ
เห็นเข้ำไปในขณะของกำรนับถอยหลังสู่กำรสิ้นสุด	รู้ว่ำจะต้องสิ้นสุด	
กระทั่งเห็นว่ำสิ้นสุดลงจริง 	ควำมรู้ละเอียดนั้นแหละตัวสัมปชัญญะ
ที่ได้จำกกำร กรู้ทุกกระดิกในกำย

พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกาย
บ้าง

เม่อเห็นควำมเกิดข้นและควำมเส่อมลงของอิริยำบถย่อยจน
คุ้น	 ก็ย่อมเห็นเข้ำไปในแต่ละขณะว่ำมีอิริยำบถย่อยหน่งเกิดข้นใน
ควำมเส่อมไปของอีกอิริยำบถย่อยหน่งเสมอ

เมือ่รูเ้หน็ดงันีแ้ล้ว เธอย่อมเหน็อกีอย่างหนึง่ คอืเข้าไปตัง้สติ
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ว่ากายม ี กเ็พยีงสกัว่าเอาไว้รู ้ เพยีงสกัว่าเอาไว้อาศยัระลกึ
เท่านัน้ เธอเป็นผูไ้ม่ถกูตณัหาและทฏิฐเิข้าองิอาศยั และไม่
ถอืมัน่อะไรๆในโลก ดกูรภกิษทุัง้หลาย ด้วยการปฏบิตัอิย่าง
นีแ้ล ภกิษชุือ่ว่าพจิารณาเหน็กายในกายอยูเ่สมอ

ขั้นนี้ภำวะกำรมีกำยอยู่เพียงสักแต่อำศัยรู้	 อำศัยระลกนั้น	
จะเริ่มปรำก ชัดกว่ำที่ผ่ำน มำ	 เม่อใดเกิดควำมฟุงซ่ำนร�ำคำญใจ
ด้วยกิเลสข้อไหน 	 เพียงระลกเข้ำมำในอิริยำบถย่อยที่ปรำก บน
อิริยำบถใหญ่	 จิตก็แทบตัดกระแสควำมฟุงซ่ำนขำดทันที	 มโนภำพ
อัตตำผู้เปนเจ้ำของกำย	 หรอผู้เปนเจ้ำของค�ำพูดจะเหอดหำย
ไป	 พั นำจำกชั่วครู่สั้น	 นำนข้นเปนชั่วครู่ยำว	 และยำวข้นเร่อย
กระทั่งเหมอนสักแต่มีควำมเคล่อนไหวปรำก อยู่	 ไม่ว่ำเปนควำม
เคล่อนไหวชนิดช้ำหรอเร็ว	เรียบง่ำยหรอสลับซับซ้อนก็ตำม

เม่อ กถงขั้นที่สักแต่เห็นควำมเคล่อนไหวในกำยทุกชนิด
สักแต่เปนภำวะหน่งเกิด ดับ ไม่ต่อเน่องเปนก้อนเดียวกันหรอ
ตัวเดียวกัน	 เหมอนเห็นกำยแต่ละขณะถูกแบ่งคั่นเปนต่ำงหำกจำก
กันด้วยห้วงเวลำคนละส่วน	 ก็จะพลอยเห็นควำมรู้สกนกคิดมีควำม
เปนเช่นนั้นด้วย	 ถงขั้นนี้ก็จะทรำบเองว่ำกำร กสติป ฐำน	 ๔	 นั้น	
มีควำมเช่อมโยงอยู่ในขอบเขตของกำยใจนี่เอง	 ตั้งมุมมองและตั้ง
ทิศทำงไว้อย่ำงไร	 เม่อเห็นอะไรอย่ำงหน่งชัดก็จะเห็นส่วนที่เหลอชัด
โดยควำมเปนเช่นนั้นตำมกัน
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ปฏิกูลมนสิการบรรพ
พุทธพจน์

ดกูรภกิษทุัง้หลาย ยงัมข้ีอปฏบิตัอิกีอย่างหนึง่คอืภกิษยุ่อม
พจิารณาเหน็กายนีแ้หละ แต่พืน้เท้าขึน้ไป แต่ปลายผมลงมา 
มหีนงัเป็นทีส่ดุรอบ เตม็ด้วยของไม่สะอาดมปีระการต่างๆ 
ว่ามอียูใ่นกายนี ้คอื

ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั
เนือ้ เอน็ กระดกู ไขกระดกู
ม้าม หวัใจ ตบั ผงัผดื ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย
อาหารใหม่ อาหารเก่า (อจุจาระ)
ด ีเสลด หนอง เลอืด
เหงือ่ มนัข้น น�า้ตา มนัเหลว น�า้ลาย น�า้มกู ไขข้อ ปัสสาวะ

ดกูรภกิษทุัง้หลาย เปรยีบเหมอืนไถ้มปีากสองข้าง เตม็ด้วย
ธญัชาตต่ิางชนดิคอื ข้าวสาล ีข้าวเปลอืก ถัว่เขยีว ถัว่เหลอืง 
งา ข้าวสาร บรุษุผูม้นียัน์ตาดแีก้ไถ้นัน้แล้ว พงึเหน็ได้ว่า นี้
ข้าวสาล ีนีข้้าวเปลอืก นีถ้ัว่เขยีว นีถ้ัว่เหลอืง นีง้า นีข้้าวสาร 
ฉนัใด ภกิษกุฉ็นันัน้เหมอืนกนั ย่อมพจิารณาเหน็กายนีแ้หละ 
แต่พืน้เท้าขึน้ไป แต่ปลายผมลงมา มหีนงัเป็นทีส่ดุรอบ เตม็
ด้วยของไม่สะอาดมปีระการต่างๆ ว่า มอียูใ่นกายนี ้ผม ขน 

เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้ เอน็ กระดกู ไขกระดกู ม้าม หวัใจ ตบั ผงั
ผดื ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ด ีเสลด 
หนอง เลอืด เหงือ่ มนัข้น น�า้ตา มนัเหลว น�า้ลาย น�า้มกู 
ไขข้อ ปัสสาวะ

ดงัพรรณนามาฉะนี ้ภกิษยุ่อม…
พจิารณาเหน็กายในกายภายในบ้าง
พจิารณาเหน็กายในกายภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็กายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในกายบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในกายบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกาย
บ้าง

อกีอย่างหนึง่ เธอเข้าไปตัง้สตว่ิากายม ี กเ็พยีงสกัว่าเอาไว้
รู ้ เพยีงสกัว่าเอาไว้อาศยัระลกึเท่านัน้ เธอเป็นผูไ้ม่ถกูตณัหา
และทฏิฐเิข้าองิอาศยั และไม่ถอืมัน่อะไรๆในโลก ดกูรภกิษุ
ทัง้หลาย อย่างนีแ้ล ภกิษชุือ่ว่าพจิารณาเหน็กายในกายอยู่

จบป ิกูลมนสิกำรบรรพ

นิย�ม

ปฏิกูล	 คอ	 สิ่งไม่สะอำด	 ในที่นี้หมำยถงอวัยวะทุกชิ้นใน
ร่ำงกำย	ซ่งเปนของมีอยู่จริง	แต่มองเห็นยำก	 เพรำะเน้อหนังอันน่ำ
ช่นชมของมนุษย์บดบังไว้ที่ผิวนอก
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ผิวนอกของมนุษย์นั้นยั่วยวนชวนหลง	 และก่อให้เกิดควำม
ส�ำคัญผิด	 เห็นคลำดเคล่อนไป	 ดังเช่นที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ใน
วิปลลำสสูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๓	ควำมว่ำ

หนึง่ในสญัญาวปิลาส ได้แก่ การเหน็สิง่ทีไ่ม่งามว่างาม

กล่ำวตำมพุทธพจน์ก็คอ	 ร่ำงกำยทั้งก้อนนี้แออัดยัดเยียด
อยู่ด้วยของน่ำรังเกียจ	 แต่เพรำะเรำถูกหลอกตำด้วยผิวนอกที่แห้ง
สะอำดชั่วครำวด้วยกำรช�ำระล้ำง	 ก็พำนพำให้จดจ�ำไว้ว่ำร่ำงกำยทั้ง
ก้อนนี้น่ำรัก	 จนกว่ำจะรู้วิชำเห็นกำยโดยควำมเปนของโสโครกตำม
จริงเสียได้

จุดมุ่งหม�ย

เพ่อรู้สกถงกำยโดยควำมเปนของโสโครก	น่ำออกห่ำง	น่ำทิ้ง
ขว้ำง	 ไม่ใช่รู้สกไปเองตำมธรรมชำติว่ำกำยเปนของหอม	 ของน่ำรัก	
ของสะอำด

ในอุทำยีสูตร	 อนุตตริยวรรคที่	 ๓	 พระอำนนท์ผู้ได้ช่อว่ำทรง
จ�ำพุทธพจน์ไว้มำกที่สุด	 กล่ำวต่อเบ้องพระพักตร์ของพระศำสดำ	 มี
ใจควำมตอนหน่งว่ำ

ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้ เบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้น
ไป เบื้องต่�าตั้งแต่ปลายผมลงมา มีหนังห่อหุ้มเต็มด้วย
สิ่งไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่า ในกายนี้ มีอาการ ๓๒ 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้เป็นอนุสติซึ่งภิกษุเจริญแล้ว 
ท�าให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อละกามราคะ ฯ

สรุปคอ	กำร กในแบบป ิกูลมนสิกำรบรรพนี	้ถ้ำหำก	 ท�ำให้
มำก 	 ก็เปนไปเพ่อละกำมรำคะ	 และโดยนิยำมของกำมรำคะใน
ขอบเขตของบทนี้	 จะมุ่งเอำกำรเสพกำมหรอร่วมเพศประสำมนุษย์
และสัตว์ทั้งหลำยเปนหลัก	จะนับด้วยผัสสะทำงตำ	หู	จมูก	ลิ้น	กำย	
หรอใจ	ก็ตำม

และขอให้สังเกตจุดนี้ดี ด้วยว่ำต้อง	 ท�ำให้มำก 	 คอถ้ำ
ท�ำให้ต่อเน่องนั้น	 แตกต่ำงกับท�ำเดียวเดียว	 ท�ำชั่วครู่ชั่วครำว	 อัน
จะปรำก ผลแค่วูบ วำบ 	 ผิดกันเปนคนละเร่องกับควำมเพียรใน
ระยะยำว	 เพรำะฉะนั้น	 ถ้ำจะให้ถงเปำประสงค์ของป ิกูลมนสิกำร
บรรพ	 ก็ต้องเข้ำใจไว้ก่อนในเบ้องต้นว่ำ	 เปนของที่ต้องมุ่งมั่นท�ำกัน
จริงจังจนกว่ำจะได้ผล	 อันเปนสิ่งตำมมำเองหลังจำกประกอบเหตุที่
สมควรไว้พอเพียงแล้ว

ความจำาเป็นในการละกาม

กล่ำวถงจุดประสงค์ของป ิกูลมนสิกำรบรรพเท่ำที่กล่ำวไป
ข้ำงต้นคงไม่เพียงพอ	เพรำะจะเจอค�ำถำมยอดนิยมคอถ้ำไม่เสพกำม
แล้วมันจะสนุกอะไร	 จะมีชีวิตต่อไปท�ำไม	 อันนี้ก็ต้องตอบตัวเองให้
ได้แต่ต้นมอ	 ว่ำเรำมีมุมมองชีวิตในพุทธศำสนำเพ่อพ้นทุกข์	 ไม่ใช่
ชำวพุทธที่ยังหวง	หรอรักษำเหตุแห่งทุกข์เอำไว้	 แม้ว่ำเหตุแห่งทุกข์
นั้นจะมำในรูปของควำมน่ำติดใจเพียงใดก็ตำมที

เรำเกิดมำพร้อมกับเคร่องมอทำงกำมร้อยรัดจิตตั้งแต่หัวจรด
เท้ำ	 แรงดงดูดให้จมลงติดแช่อยู่ในวังวนทุกข์จงไม่มีอะไรหนักหน่วง
เกินกำม	ผู้ปรำรถนำควำมหลุดพ้นแห่งจิตก็ธรรมดำอยู่เองที่ควรเล็ง
เห็นว่ำต้องปลดพันธนำกำรนี้เสียชนิดเข้ำขั้นคอขำดบำดตำย	ถ้ำเปำ
หมำยสูงสุดคออยำกออกจำกทุกข์จริง	 อะไรขวำงทำงก็ต้องขจัดให้
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สิ้น	มิฉะนั้นก็ต้องติดอยู่	จะเดินต่อคงไม่ถงไหน

กล่ำวโดยรวบรัดก็คอ	 เรำจ�ำเปนต้องละควำมอยำกในกำม
ลงเพ่อบ�ำเพ็ญเพียรได้นำนพอ	 นำนพอส�ำหรับอะไร 	 ก็ส�ำหรับ
กำรท�ำใจให้สงบลงได้	 สงบเพ่ออะไร 	 เพ่อได้มีก�ำลังแก่กล้ำถงขั้น
พิจำรณำเห็นกำยใจตำมจริงกระทั่งสำมำรถปล่อยวำงระดับเอำ
มรรคเอำผลกัน	 หำกว่ำวัน ยังวนกลับไปหำควำมหมกมุ่นครุ่นคิด
ในกำมอยู	่ใจก็คงมีแต่ควำมรู้สกอยำก	ควำมรู้สกยด	ควำมรู้สกหลง	
เช่นที่พระผู้มีพระภำคตรัสกะมำคัณ ิยพรำหมณ์ว่ำ

ดูกรมาคัณฑิยะ การเสพกามเปรียบเหมือนบุรุษโรคเรื้อน 
มีตัวเป็นแผล มีตัวอันสุก อันหนอนไชฟอนกินอยู่ข้างใน 
บรุษุนัน้เกาปากแผลอยูด้่วยเลบ็ ย่างกายให้ร้อนทีห่ลมุถ่าน
เพลงิ…

เปนเช่นนั้นจริง 	 กำรเสพกำมนั้นเหมอนกำรเกำแผลที่
ก�ำเริบข้น	 เสพแล้วก็บรรเทำอยำก	 ทุเลำควำมคันลงได้ชั่วครู่	 แล้ว
พักตัวเตรียมก�ำเริบระลอกต่อไปอีก	 ส�ำหรับพระพุทธองค์ผู้ป ิบัติ
ตนพ้นจำกควำมครอบง�ำแห่งกำมแล้ว	 ท่ำนก็เปรียบพระองค์เองกับ
ผู้เคยเปนโรคที่รักษำตัวจนหำยขำด	 เม่อย้อนกลับมำเห็นผู้ยังแสดง
อำกำรแสบคัน	ต้องเอำมอเกำแผลวุ่นอยู่	ก็มีแต่ควำมอเนจอนำถให	้
เม่อมำคัณ ิยพรำหมณ์ทูลถำมว่ำเหตุใดพระองค์จงไม่ยินดีในกำม	
พระองค์จงตรัสเทียบว่ำผู้หำยจำกโรคจะยินดีในโรคและอำกำรของ
คนเปนโรคได้อย่ำงไร

โรคเร้อนนั้นไม่อำจรักษำหำยด้วยกำรเกำ	 โดยผิวเผินเหมอน
ยิ่งเกำยิ่งมัน	 แต่ที่แท้ก�ำลังสร้ำงเหตุเพิ่มควำมเจ็บแสบไม่รู้จักหยุด
จักหำย	ทำงที่ถูกคอเลิกเกำเสีย	แล้วรับยำกินยำทำจำกหมอ	รักษำ
ตัวแบบค่อยเปนค่อยไป	 จงจะหำยขำด	 กำมก็เช่นเดียวกัน	 ไม่อำจ

ถอนควำมอยำกด้วยกำรเสพต่อ	 ต้องละ	 ต้องเลิก	 ทั้งด้วยควำม
ตั้งใจ	 และด้วยอุบำยที่เปนคู่ปรับสมน�้ำสมเน้อกัน	 น�้ำพระทัยของ
พระพุทธองค์เม่อจะทรงแนะให้ละกำม	 หรอกระทั่งห้ำมพระใน
ธรรมวินัยให้เลิกขำดจำกเมถุนธรรมนั้น	 ก็มิใช่ปล่อยตำมมีตำมเกิด	
ทรมำนกันแบบมันจุกอกกันตำมยถำกรรม	แต่พระองค์ให้สูตรส�ำเร็จ
ที่ได้ผลแน่นอนไว้ด้วย	ดังเช่นบทว่ำด้วยป ิกูลมนสิกำรนี	้ผู้มีศรัทธำ
เช่อฟงป ิบัติตำมพระองค์โดยดีย่อมไม่อยู่อย่ำงล�ำบำกแม้ปรำศจำก
เมถุนธรรม

ปญหำคอ	 กำมอันเปรียบเหมอนโรคเร้อนทำงใจนี้มีเสน่ห	์
ยิ่งเกำยิ่งมัน	 จมอยู่กับมันมำนำนจน งอยู่เปนควำมเช่อเสียแล้วว่ำ
ไม่ใช่โรค	 เปนของดี	 ของสนุก	 เห็นแผลแล้วชอบ	 ยิ่งถ้ำแผลสดแผล
ใหญ่เท่ำไหร	่ในสำยตำก็ยิ่งดูด	ีน่ำเกำเท่ำนั้น	ขั้นแรกจงจ�ำเปนต้อง
ชี้แจง	 เปลี่ยนแปลงมุมมองเสียใหม่	 ให้เห็นว่ำแผลสดตำมร่ำงกำย
เปนของเลวร้ำย	และกำรเกำเปนกำรเก็บโรคไว	้เลี้ยงไข้ไว	้มิใช่ของดี
แต่อย่ำงใด	 เม่อนั้นคนไข้จงเริ่มเกิดมำนะแข็งใจยุติกำรเกำ	 และ
พรักพร้อมเพียงพอจะเริ่มต้นรักษำตัวด้วยวิธีที่ถูกต้องต่อไป

สรุปง่ำย ว่ำ	 ในมุมมองของเหล่ำผู้สิ้นกิเลสนั้น	กำมรำคะจัด
เปนศัตรูหมำยเลขหน่งของกำรป ิบัติธรรมเพ่อให้ถงมรรคถงผล	ถ้ำ
คิดว่ำเรำก�ำลังเปนโรคทำงใจหลำย ชนิด	 ก็ต้องมองว่ำกำมรำคะ
คอโรคร้ำยแรงที่จ�ำเปนต้องรักษำให้ทุเลำลงก่อนโรคอ่น 	 ช่วงใด
หมกมุ่นในกำม	 ช่วงนั้นเปนอันว่ำปิดประตูมรรคผลไว้ก่อน	 จนกว่ำ
จะหำทำงออกจำกควำมติดใจเสียได้

ความจำาเป็นต้องพิจารณากายเป็นของโสโครก

ข้อเท็จจริงประกำรหน่งเกี่ยวกับควำมเปนมนุษย	์คอ	มีอำกำร
ทำงจิตที่พล่ำนไป	ฟุงไป	อันมำจำกแรงขับดันทำงเพศ	จะรู้หรอไม่รู้
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ตัวก็ตำม	ถ้ำยังห่วงกำยและหวงกำม	ก็ต้องฟุง	ต้องยดมั่นถอมั่นอยู่
หมดสิทธิรอดพ้น	ให้นำนแค่ไหนก็เวียนอยู่ในวังวนนี้เอง

เม่อตระหนักว่ำกำยอันเปนสมบัติติดตัวมำแต่เกิดนี้เอง	 คอ
บ่อเกิดแห่งกำมรำคะ	 ควำมก�ำหนัดใคร่อยำกทั้งปวง	 จงชอบแล้วที่
จะเห็นด้วยปญญำว่ำควรใช้กำยนี่แหละ	 เปนอุปกรณ์ดับควำมอยำก
ดังกล่ำวแบบย้อนศรคน

ควำมพงใจ	 หรอมีควำมโน้มเอียงอยำกเสพกำมจะมำจำก
อะไร	 ถ้ำไม่ใช่ควำมหมำยมั่น	หรอควำม	 รู้สก 	 จำกส่วนลกว่ำกำย
มนุษย์นี้ดี	 เปนของหอม	 ของสะอำด	 ของนุ่มนิ่ม	 น่ำใคร่	 น่ำสัมผัส	
หำกกลับควำมหมำยมั่นเสียใหม่ได้	 คอเห็นกำยเปนของไม่ดี	 เปน
ของเหม็น	ของสกปรก	ของสำกระคำย	ชวนขยะแขยง	ไม่น่ำแตะแม้
ด้วยเท้ำของเรำ	ก็เท่ำกับชนะกำมได้	ชนิดออกมำจำกทั้งส่วนต้นและ
ส่วนลกทีเดียว	 ใครจะอยำกกอดเข้ำไปลง	 จินตนำกำรดูว่ำใครเอำอ
และฉี่ที่เหม็นร้ำยกำจมำกองตรงหน้ำให้เห็นจะจะ	 แล้วหุ้มห่อด้วย
หนังกลบกลิ่นอย่ำงดี	 พรำงตำมิดชิด	 ท�ำเปนรูปหมอนข้ำง	 สุดท้ำย
บังคับให้นอนกอดทุกคนจะเอำไหม 	 ไม่เอำแน่นอน	 และนั่นก็คอ
ค�ำตอบว่ำท�ำไมต้องเอำควำมจริงเกี่ยวกับกำยในแง่ควำมโสโครกมำ
พิจำรณำ	มำเล็งรู้ให้จิตฉลำดข้นกว่ำเก่ำ

กำยมนุษย์อุดมไปด้วยของโสโครก	 ทั้งอและฉี่จริง 	 บวกกับ
อะไรอ่น ที่ทั้งเหม็น	 ทั้งสกปรกยิ่งกว่ำนั้นอีก	 แต่ธรรมชำติพรำงไว้	
บดบังซ่อนเร้นไว้จำกสำยตำและควำมรับรู้ของเรำ	 เรำจงกอดใคร
ต่อใคร	 รวมทั้งช่นชมตัวเองว่ำมีกำยอันสง่ำโสภำกว่ำสัตว์ชนิดใดได้
อย่ำงเต็มใจ

ป ิกูลมนสิกำรบรรพ	 คอกำร	 กลับควำมเน่ำในออกมำแฉ 	
คอแทนกำรถูกหลอกเสียแต่แรกให้ดูหมอนข้ำงอันห่อหุ้มดีแล้วด้วย
หนังหอม	ก็ลอกเปลอกออกให้หมด	ดูว่ำในหมอนข้ำงนิ่ม นั้น	นิ่ม
ด้วยอะไร	ยัดทะนำนอยู่ด้วยอะไรบ้ำง	นุ่น	ส�ำลี	หรอน�้ำเหลอง	มัน
ข้น	อุจจำระปสสำวะ	นำนำพรรณ

อย่ำงไรก็ตำม	 แม้เห็นควำมส�ำคัญของป ิกูลมนสิกำรบรรพ	
ที่เอำไว้ต่อกรกับหัวหน้ำกิเลสตัวต้น อันชี้แพ้ชี้ชนะอย่ำงนี้แล้ว	
บำงทีนักภำวนำก็ยังลังเล	ตัดสินใจเลอกกันอยู	่ว่ำจะเอำหรอไม่เอำด	ี
กับ	 โอสถรักษำโรคเร้อน 	สูตรนี้ของพระพุทธเจ้ำ

แม้แต่ในหมู่นักภำวนำที่ประสบผลส�ำเร็จเอง	 ก็ยังมีกำรถก
ธรรมป ิบัติในแง่ที่ว่ำมีควำมจ�ำเปนแค่ไหน	 กับกำรพิจำรณำกำย
เปนของน่ำรังเกียจ	 หรอมีประเด็นตรงไปตรงมำยิ่งกว่ำนั้น	 คอจะ
บรรลุมรรคผลได้	 จ�ำเปนต้องผ่ำนกำรพิจำรณำกำยเปนป ิกูลหรอ
อสุภะเสียก่อนหรอไม่	 เหตุผลหลัก ที่มักน�ำมำถกหรอคัดง้ำงกัน	 ก็
เช่นที่บำง ำยเห็นว่ำกำรเห็นกำยเปนของน่ำรังเกียจ	 น่ำจะอยู่ใน
ระดับสมถะเท่ำนั้น	 ไม่น่ำจะถงวิปสสนำ	 หรอบำงท่ำนก็มองว่ำมี
อริยบุคคลจ�ำนวนมำกที่ถงมรรคผลโดยไม่ต้องล�ำบำก	 แค่พิจำรณำ
ธรรมด้วยสติเห็นอนิจจัง	 ทุกขัง	 อนัตตำ	 พอสมควร	 ก็ทะลุรอด
ปลอดภัย	กลำยเปนอริยบุคคลไปได้

เพ่อควำมเปนกลำง	 ขอให้พิจำรณำอย่ำงนี้	 คอเรำมั่นใจได้
อย่ำงหน่ง	 ว่ำไม่มีที่ไหนเลย	 ที่ระบุว่ำกำรป ิบัติสติป ฐำน	 ๔	 นั้น
ควรเสพกำม	ควรติดใจในกำม	หรอควรยกย่องกำม	มีแต่บอกว่ำกำม
เปนป ิปกษ์ต่อมรรคผล	 ไม่เคยมีใครที่ก�ำลังเพลิดเพลินอยู่ในกำม	
หรออยู่ในช่วงที่ใจจ่ออยู่กับกำมแล้วถงมรรคถงผลมำก่อน	 เน่องจำก
กำมเปนธรรมที่มีก�ำลังดงดูดจิตรุนแรงและเหนียวแน่นสูงสุด	 ให้
ปล่อยวำง	 หรอหลุดจำกควำมเห็นเปนตัวเปนตนขณะจิตยังหลง
ระเริงในกำมจงมิใช่วิสัยเปนไปได้	 ต่อให้เปนผู้มีศักยภำพทำงกำร
ภำวนำหรอควำมโน้มเอียงทำงกำรบรรลุธรรมเพียงใดก็ตำม

ถ้ำถอตรงนี้เป็นหลัก	 ก็ขอให้พิจำรณำว่ำเรำยังหมกมุ่น
ครุ่นคิดอยู่แต่ในเร่องทำงกำมำรมณหรอไม่	 บำงคนท�ำสมถะได้ผล	
เพียงเจริญอำนำปำนสติและเดินจงกรมจนเกิดปีติสุข	 เกิดจิตตวิเวก	
ก็สำมำรถระงับควำมปรำรถนำในกำมส�ำเร็จ	ดังพระพุทธพจนที่ว่ำ
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมถะที่ภิกษุเจริญแล้ว ย่อมเสวย
ประโยชน์อะไร ย่อมอบรมจิต จิตที่อบรมแล้ว ย่อมเสวย
ประโยชน์อะไร ย่อมละราคะได้

เม่อทุเลำอำกำรอยำกในกำม	 ผลก็ย้อนคน	 เหมอนได้
ทุนต่อทุน	 คอจิตจะยิ่งพร้อมท�ำงำนสมถะให้แกร่ง	 เปนกำรเปิด
ช่องทำงกว้ำง ให้จิตเดินวิปสสนำเต็มเม็ดเต็มหน่วยข้นไปอีก

แต่หำกจ�ำเปนต้องตอบโดยซ่อว่ำใช่	 เรำยังหมกมุ่นครุ่นคิด	
ถวิลหำถงแต่กำมำรมณ์ทุกวัน	 หรอไม่มีสักช่วงใดหลำย วันที่ขำด
กำมได้	 แม้เพียรท�ำสมำธิเดินจงกรมเข้ำข่ม	 ก็ส�ำเร็จเพียงชั่วครำว	
อันนี้ชัดเจนว่ำมรรคผลยังหวังยำกอยู่	 ถัดจำกนั้นก็ข้นอยู่กับกำร
ตัดสินใจ	 ว่ำถงเวลำ	 กินยำ 	 หรอยัง	 หำกเอำแต่ประมำท	 ทกทัก
เองว่ำสมถะไม่ต้องท�ำก็ได้	 กำรพิจำรณำกำยเปนป ิกูลอยู่แค่ระดับ
สมถะ	 ต�่ำชั้นกว่ำวิปสสนำ	 แต่ควำมปรำรถนำในกำมยังขังแน่นอยู่
เต็มหัวใจ	เช่นนี้ก็ไม่ช่อว่ำเปนผู้ภำวนำที่รู้เส้นทำงถูกต้องแท้จริง	พบ
อุปสรรคใด	 ก็แก้ด้วยกำรด้นเดำ	 แทนที่จะขจัดสิ่งกีดขวำงหรอตุ้ม
ถ่วง	 ก็ปล่อยปละรุงรังหรอแบกจนหลังแอ้ไว้อย่ำงนั้น	 และคิดซ�้ำไป
ซ�้ำมำว่ำไม่เปนไร

ลักษณะของจิตที่ละกามตามพุทธวิธี

หำกป ิบัติกำยำนุปสสนำมำตำมล�ำดับ	 อย่ำงน้อยต้องมี
ทุนรอนเช่นสมำธิจิตและสติสัมปชัญญะบ้ำงแล้วพอสมควร	 มิใช่จิต
นกคิดสำมัญที่ขำดก�ำลัง	ขำดควำมแข็งแรงค�้ำจุนกำรรู	้กำรพิจำรณำ
กำยในมิติของควำมน่ำรังเกียจ

อีกประกำรหน่ง	ถ้ำ กภำวนำตำมพุทธวิธี	 ไม่ว่ำจะเปนสมถะ
หรอวิปสสนำ	 เรำจะมีทุนอีกชนิดหน่งคอเร่องกำรตั้งมุมมอง	 ควำม

เห็น	หรอ	 ทิ ฐิ 	 ว่ำจะท�ำเพ่ออะไร	 เม่อรู้จุดมุ่งหมำยชัดเจนแล้วว่ำ
เพ่อละควำมยินดีในกำม	 ซ่งเม่อละได้แล้วย่อมมีจิตใจปลอดโปร่ง	
เหมอนถำงถนนหนทำงให้กว้ำงโล่ง	 เดินจิตเปนวิปสสนำได้ง่ำย	
สะดวกสบำยกว่ำกัน

เพรำะฉะนั้น	 ถ้ำใครกล้ำ กลัว อยู่	 เกรงจะเจอแต่ควำมน่ำ
สะอิดสะเอียน	แห้งแล้งน่ำเหน็ดหน่ำย	ท�ำให้สุขภำพจิตเสีย	อยู่ดีไม่
ว่ำดีหำเร่องท�ำให้อยำกอำเจียนเล่น	 อันนี้ก็ลองมำดูสภำพภำยในที่
พระพุทธเจ้ำตรัสบรรยำยไว้ในกำยคตำสติสูตร	หลังจำกให้พิจำรณำ
กำยตำมนัยแห่งป ิกูลมนสิกำร

เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาท มีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่
อย่างนี ้ย่อมละความด�ารพิล่านทีอ่าศยัเรอืนเสยีได้ เพราะละ
ความด�ารพิล่านนัน้ได้ จติอนัเป็นไปภายในเท่านัน้ย่อมคงที่ 
แน่นิง่เป็นธรรมเอกผดุขึน้ตัง้มัน่

ผลของกำรป ิบัติอย่ำงถูกต้องและเปนไปตำมล�ำดับจะให้ผล
เช่นนี้จริง 	 หำกป ิบัติอย่ำงอำจหำญ	 รู้ควำมเน่ำเหม็นน่ำรังเกียจ
ของกำยจนจิตถงควำมทิ้งอำกำรด�ำริพล่ำนในกำมได้	 ที่เหลออยู่ใน
ใจย่อมประจักษ์เองว่ำคอควำมปลอดโปร่งโล่งตลอด	มีแต่ควำมวิเวก
ในภำยใน	ตั้งมั่นผ่องใสเปนธรรมเอกได้ในที่สุด

แต่หำกยิ่งป ิบัติ	สุขภำพจิตยิ่งเส่อมโทรม	หำผลดีอันใดมิได	้
อันนี้ก็จ�ำเปนต้องส�ำรวจ	 ว่ำทุนของเรำจำกบรรพก่อน ของหมวด
กำยำนุปสสนำมีพอจะอุดหนุนหรอยัง	 หรอว่ำวิธีก�ำหนดจิตของเรำ
เปนอย่ำงใดระหว่ำง	 รู้เห็นตำมจริง 	กับ	 เอำแต่คิดมำก 	สองอย่ำง
นี้ต่ำงกันมำก	 หำกรู้เฉย 	 เห็นเฉย ว่ำลักษณะควำมโสโครกของ
อวัยวะต่ำง เปนอย่ำงนี	้หำได้มีดีน่ำใคร่น่ำส้องเสพตรงไหน	เท่ำนั้น
ก็เปนอันดับควำมพล่ำนอยำกในกำมลง	 จบหน้ำที่ไป	 ก็ไม่มีอะไร
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กระทบกระเทอนสุขภำพจิต	แต่หำกรู้นิดหน่อยแล้วย�้ำคิดจนเหมอน
มีภำพภูติผีมำหลอกหลอน	 โดยขำดหลัก	 ขำดสติรู้ควำมเปนกำย
ปจจุบันตำมจริง	อย่ำงนั้นถงอำจเปนปญหำข้นได้

เพ่อให้แน่ใจว่ำ กป ิกูลมนสิกำรบรรพแล้วจะรับแต่ผลดี	 ก็
ควรไล่ล�ำดับจำกคิดแบบอ่อน 	 ไปจนถงขั้นเตรียมตั้งรับสภำพน่ำ
สะพรงกลัวด้วยวิธีทำงสมำธิ	 อันประกันว่ำจิตพร้อมส่องรู้ด้วยควำม
หนักแน่นเปนกลำงอย่ำงดีต่อไป

แนวท�งฝึก

ขอให้พิจำรณำว่ำลมหำยใจเปนสิ่งที่ละเอียดกว่ำผม	 ขน	 เล็บ	
ฟน	หนัง	กระดูก	และอวัยวะอันจับต้องได้ทั้งหลำย	เม่อใคร กตำมรู้
ได้จนกระทั่งเกิด	 จิตเห็น 	นิมิตลมหำยใจสว่ำงชัดอยู่ในภำยใน	ก็ไม่
แปลกเลยถ้ำหำกจะใช้จิตอันทรงคุณภำพ	สว่ำงไสวระดับเดียวกันนั้น	
เข้ำรู้เข้ำเห็นนิมิตควำมเปนวัตถุหยำบในกำย	หรอถงแม้ยังเห็นไม่ได้
ถนัด	 อย่ำงน้อยก็ใช้อำนำปำนสติช่วยรู้กำยโดยควำมเปนป ิกูลได	้
ดังเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสถงอำนิสงส์ของอำนำปำนสติสมำธิไว้ใน
ทีปสูตรควำมว่ำ

ถ้าแม้ภกิษพุงึหวงัว่าเราพงึเป็นผูม้คีวามส�าคญัในสิง่ทีไ่ม่เป็น
ปฏิกูลว่าเป็นปฏิกูลอยู่ ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้
แหละให้ดี

กำรรู้ชัดในอิริยำบถต่ำง อย่ำงต่อเน่อง	 ก็คอกำรรู้ควำมเปน
ก้อนกำยนั่นเอง	 เม่อรู้ควำมเปนกำยดี	 ก็ย่อมรู้ต�ำแหน่งแหล่งที่ของ
อวัยวะภำยนอก	 เช่น	 ผมอยู่ส่วนบนสุด	 ขนกระจำยตำมส่วนต่ำง 	

เล็บอยู่บนปลำยนิ้วมอและเท้ำ	 ฟนอยู่ในปำก	 หนังคอส่วนหุ้มกำย
ทั้งหมดนับแต่หัวจรดเท้ำ	เปนต้น

ส่วนกำรรู้ชัดในควำมเคล่อนไหวปลีกย่อยต่ำง อย่ำงต่อเน่อง	
ก็คอกำรรู้กำยเปนส่วน นั่นเอง	 กไปนำนวันย่อมเห็นองคำพยพ
ต่ำง ล้วนมีสมบัติเฉพำะ	 เช่น	 สั้นยำว	 อ่อนแข็ง	 แหลมทู่	 ลักษณะ
ทั้งหมดย่อมถูกประมวลอยู่ในกำรประมำณรู้ทำงจิต	 และน�ำมำ
พั นำต่อในป ิกูลมนสิกำรบรรพได้เกอบจะทันที	 ขอเพียงก�ำหนด
ถูก

สรุปคอ	 ถ้ำท�ำ	 ๓	 บรรพแรกของหมวดกำยำนุปสสนำมำจน
ช�ำนำญดีพอแล้ว	 ก็อย่ำวิตกว่ำ	 ๓	 บรรพหลังจะมีควำมยุ่งยำกซับ
ซ้อนเกินวิสัยแต่ประกำรใด	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่เกรงกันว่ำจะต้อง
ห้ำมทัพรำคะด้วยกำรกลั้นใจ	 สร้ำงควำมกดดันให้เครียดจะเปนบ้ำ
เปล่ำนั้น	 ขอให้พิจำรณำว่ำเรำมีสิ่งชดเชย	หรอมีทุนรอนแทน	 กำร
อด 	อยู่อย่ำงดีก่อนหน้ำแล้ว

ยิ่งไปกว่ำนั้น	 เรำจะพบว่ำกำรป ิบัติขั้นพ้นฐำนให้ได้ดี	 มี
ควำมสุขควำมตั้งมั่นทำงใจเสียก่อน	นับว่ำส�ำคัญเพียงใด	ก็จำกกรณี
ของเหล่ำพระที่พำกัน ่ำตัวตำยจำกกำรเจริญอสุภกรรมฐำน	 ดัง
ปรำก ในปำรำชิกสิกขำบทที่	๓	ว่ำด้วยกำรพรำกกำยมนุษย์	กล่ำว
โดยใจควำมสรุปคอ	 เม่อพระพุทธเจ้ำทรงประทับอยู่ในปำมหำวัน	
ใกล้กรุงเวสำลี	 พระองค์สรรเสริญคุณแห่งกำรพิจำรณำเห็นร่ำงกำย
โดยควำมเปนของไม่งำม	จำกนั้นทรงหลีกเร้นอยู่ตำมล�ำพังพระองค์
ตลอดก่งเดอน

ภิกษุทั้งหลำยเกิดแรงบันดำลใจในกำรป ิบัติอสุภกรรมฐำน
กันมำก	 แล้วเกิดควำมรังเกียจกำยของตนกันใหญ่	 ยิ่งกว่ำคนทั่วไป
รังเกียจส้วมที่เปอนเปรอะเลอะเทอะด้วยอุจจำระ	ทนไม่ไหวเข้ำก็ ่ำ
ตัวตำยบ้ำง	 ่ำกันและกันบ้ำง	จ้ำงวำนให้ ่ำบ้ำง

เม่อครบก�ำหนดเวลำที่พระพุทธเจ้ำเสด็จกลับจำกกำรปลีก
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วิเวก	 และทรำบว่ำภิกษุพำกันตำยเพรำะเจริญอสุภกรรมฐำนกันจน
ทนรังเกียจร่ำงกำยไม่ไหว	ท่ำนก็ให้ประชุมสง ์ทั่วทั้งกรุงเวสำลี	แล้ว
ตรัสสรรเสริญคุณของอำนำปำนสติ	มีใจควำมว่ำ

ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิที่เจริญแล้ว ท�าให้มาก
แล้ว ย่อมเป็นสภาพสงบประณตี สดชืน่ เป็นธรรมเครือ่ง
อยู่ที่เป็นสุข และก�าจัดอกุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วให้
อนัตรธานไป สงบไปโดยเรว็ เปรยีบเหมอืนฝุน่ละอองทีฟุ่ง้
ขึน้ท้ายฤดรู้อน ย่อมถกูฝนใหญ่นอกฤดกูาลให้หายไปในไม่
ช้า

จำกกรณีนี้	แสดงให้เห็นว่ำพระพุทธองค์ทรงชี้ว่ำก่อนจะเจริญ
อสุภกรรมฐำน	ควรมีควำมสุขควำมสดช่นจำกอำนำปำนสติให้ดีเสีย
ก่อน	 เพ่อเปนกำรประกันว่ำพอควำมโสโครกของร่ำงกำยปรำก แก่
ใจชัดแจ้ง	จะได้ไม่เกิดควำมเดอดร้อนเกินทน

ในทำงป ิบัติ	 ผู้ที่ช�ำนำญอำนำปำนสติกระทั่งเกิดควำม
สุขควำมสดช่นทำงใจเปนปกติ	 จะพบว่ำจิตมีควำมสว่ำงเต็ม	 และ
เหมอนอยู่ในที่ที่สะอำด	กว้ำงใหญ่	ปลอดภัยจำกกำรรบกวนของสิ่ง
กระทบกระทั่งทั้งหลำย	ดังนั้น	เม่อเจริญอสุภกรรมฐำน	ก็จะเหมอน
เห็นควำมไม่น่ำยินดีของกำย	 ไม่อยำกเอำกำย	 ออกมำจำกใจคอที่
มั่นคง	 ไม่หวั่นไหวอยู่ห่ำง 	 ไม่ใช่รังเกียจกำยด้วยกำรเอำใจเข้ำไป
คลุกวงในเต็มที่

การมนสิการด้วยสามัญจิต

ค�ำว่ำ	 สำมัญจิต 	 หมำยถงจิตที่ยังคิด นก อยู่	 ก็เอำควำม
สำมำรถในกำรคิดนกของมนุษย์นั้นเอง	มำสร้ำงควำมก�ำหนดหมำย

เสียใหม่ให้แก่จิต

ก่อนอ่นอย่ำดูเบำว่ำจิตคิดนกจะสร้ำงผลสะเทอนเพียงน้อย	
น�้ำเหยำะลงหินทีละหยดยังท�ำให้หินกร่อนได้ฉันใด	ถ้ำหมั่นคิดทีละ
น้อยแต่บ่อยครั้ง	 ก็ต้องท�ำให้ควำมอยำกในกำมลดลงในวันหน่งจน
ได้

กำรคิดนกให้จิตยอมรับว่ำกำยเปนอสุภะซอยย่อยได้เปนอีก
สำมประเภทใหญ่ 	 ได้แก่	 คิดเปรียบเทียบ	 คิดจินตนำกำร	 และ
คิดถงปจจุบันผัสสะ	 ทั้ง	 ๓	 ข้อนี้ไม่จ�ำเปนต้องเรียงล�ำดับ	 อำศัยกัน
และกันเก้อกูลให้เกิดผลสะเทอนโดยรวมร่วมกัน

คิดเปรียบเทียบ

ในพระไตรปิ กนั้น	 ปรำก หลำยแห่งว่ำสำวกของพระพุทธ
องค์ได้ดิบได้ดีกันมำกมำยจำกกำรน้อมเอำอสุภะภำยนอกเข้ำมำ
เปรียบเทียบกับตน

เร่องรำวอันเปนตัวอย่ำงที่มักมีกำรยกมำอ้ำงถงกันมำก	ได้แก	่
เขมำเถริยำปทำน	อันเปนเร่องเล่ำจำกปำกของภิกษุณีนำมว่ำ	 เขมำ 	
ผู้ซ่งเดิมเปนมเหสีแห่งพระเจ้ำพิมพิสำร	 มีรูปโฉมงำม	 และหลงใหล
ควำมงดงำมแห่งรูปตน	ไม่พอใจกำรกล่ำวร้ำยแก่รูปสมบัต	ิเช่น	กำย
นี้เหม็น	เต็มไปด้วยสิ่งสกปรก

ด้วยเหตุนี้	 พระนำงเขมำจงไม่อยำกเฉียดใกล้พระในศำสนำ
พุทธ	 ซ่งร�่ำลอกันว่ำตั้งแง่เกลียดชังกำยกันนัก	 นักบวชในพุทธ
ศำสนำถูกสอนให้เห็นกำยเปนของโสโครกชวนรังเกียจยิ่งกว่ำอะไร
หมด	 และพิจำรณำอย่ำงนั้นทั้งวันทั้งคนเสียด้วย	 ดังที่พระนำงเอง
กรำบทูลสำรภำพผิดกับพระพุทธองค์ในภำยหลังว่ำ	 หม่อมฉันมัว
ยินดีในรูป	 ระแวงว่ำพระองค์ไม่ทรงเก้อกูล	 จงมิได้มำเ ำพระองค์ผู้
แสนกรุณำ
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และในที่สุดที่ได้มำกรำบเข้ำเ ำพระผู้มีพระภำคนั้น	 ก็ด้วย
เหตุที่พระรำชสวำมีแห่งนำงมีควำมเคำรพในพระศำสดำ	ปรำรถนำ
จะให้พระนำงมีโอกำสเข้ำเ ำพระผู้มีพระภำค	 จงออกอุบำยให้นัก
ดนตรีร้องร�ำท�ำเพลงพรรณนำพระมหำวิหำรเว ุวันอันเปนที่ประทับ
แห่งพระพุทธองค์	ว่ำน่ำร่นรมย์นัก	ผู้ใดยังมิได้เห็นก็จัดว่ำผู้นั้นยังไม่
เห็นสวนสวรรค์

พระนำงเขมำได้ฟงแล้วก็เกิดควำมปรำรถนำได้เสด็จไปชม
พระเว ุวัน	แต่ด้วยควำมเกรงจะต้องพบพระพุทธองค์ผู้เปนต้นต�ำรับ
ในกำรต�ำหนิรูปกำยแห่งมนุษย์	 พระนำงเขมำก็ยังเลอกเวลำเสด็จ
ขณะพระพุทธเจ้ำเสด็จบิณ บำตยำมเช้ำ	แต่ด้วยวำสนำเก่ำ	บันดำล
ใจให้เข้ำไปเยี่ยมชมพระคันธกุ ีที่ประทับแห่งพระศำสดำ	ซ่งแต่แรก
ส�ำคัญว่ำว่ำงเปล่ำเน่องจำกเปนเวลำบิณ บำต

แต่พอเข้ำไปก็พบพระพุทธองค์ประทับอยู่	 ก็เห็นว่ำมิได้ทรง
รูปเศร้ำหมองดังคำด	 ตรงข้ำมกลับมีควำมเปล่งปลั่งอย่ำงที่พระนำง
เปรียบเทียบไว้ว่ำ	 ดังดวงอำทิตย์อุทัย 	นอกจำกนั้น	ยังเห็นสำวน้อย
รูปงำมพัดถวำย	 สำวน้อยนำงนั้นมีผิวเปล่งปลั่งดั่งทองค�ำ	 รูปหัวตัว
ตนสะสวยชวนหลงงงงวยไปสิ้นทั้งสรรพำงค์	 ชนิดที่พระนำงเขมำ
ตะลงคิดว่ำเกิดมำไม่เคยเห็นอย่ำงนี้มำก่อน

ก็จะเคยเห็นได้อย่ำงไร	ในเม่อหญิงงำมนำงนั้นเปนรูปเนรมิต
ข้นด้วยพุทธำนุภำพ	 เพรำะเดียวเดียวยังไม่ทันสร่ำงตะลงในควำม
โสภำ	พระนำงเขมำเล่ำว่ำเห็นหญิงนั้น	 ถูกชรำภำพย�่ำยี	มีผิวพรรณ
แปลกไป	หน้ำเหี่ยว	ฟนหัก	ผมหงอก	น�้ำลำยไหล	หน้ำไม่สะอำด	ใบ
หูแข็งกระด้ำง	นัยน์ตำขำว	ถันยำนไม่งำม	ตัวตกกระทั่วไป	ร่ำงกำย
สั่นตลอดศีรษะ	หลังขด	มีไม้เท้ำเปนคู่เดิน	ร่ำงกำยซูบผอมลีบไป	ตัว
สั่นงันงก	ล้มลงแล้วหำยใจถี่

พระนำงเขมำเห็นดังนั้นจงสลดสังเวช	 ขนลุกขนชันอย่ำงไม่
เคยเปนมำก่อน	 เพรำะเกิดปญญำรู้ตำมจริงว่ำพำลชนเท่ำนั้น	 ที่
ติดใจอยู่ในรูปอันโสโครก	 และมีแต่จะเส่อมลงตำมกำล	 เม่อเห็น

พระนำงเขมำสลดได้ที่แล้ว	พระพุทธองค์ยังส�ำทับซ�้ำอีกว่ำ

ดกูรเขมา เชญิดรู่างกายอนักระสบักระส่าย ไม่สะอาด มสีิง่
โสโครกไหลเข้าถ่ายออก ทีพ่วกพาลชนยนิดกีนันกั เธอจง
อบรมจติให้เป็นสมาธมิอีารมณ์เดยีวด้วยอสภุารมณ์เถดิ เธอ
จงมีกายคตาสติมากไปด้วยความเบื่อหน่ายเถิด รูปหญิงนี้
ฉนัใด รปูของเธอกฉ็นันัน้ รปูของเธอฉนัใด รปูหญงินีก้เ็ป็น
ฉันนั้น เธอจงคลายความพอใจในกายทั้งภายในภายนอก
เสยีเถดิ จงฝึกการพ้นจากเครือ่งหมายมัน่ จงละความถอืตวั
เสยี เธอจกัเป็นผูส้งบ เพราะละความถอืตวันัน้ได้

จำกนั้น	 พระพุทธองค์ยังทรงเปรียบเทียบไว้ให้เห็นภำพ
อย่ำงแจ่มชัด	 ชนิดที่ทุกคนสำมำรถน้อมมำดูใจตัวเองขณะเกิด
ควำมก�ำหนัดยินดีได้

เหล่าชนผูถ้กูราคะครอบง�าตดิกระแสอยู ่ เหมอืนแมงมมุตดิ
ใยทีถ่กัทอไว้เอง เมือ่ตดัราคะลงเสยี หมดความอาลยั ละ
กามสขุแล้ว จงึเว้นเสยีได้สนทิ

จำกนั้น	 พระพุทธองค์ตรัสเทศน์อีกเล็กน้อยให้เหมำะสมกับ
นิสัยและวำสนำ	 พระนำงเขมำซ่งมีจิตอ่อนควรแล้ว	 กอปรกับที่มี
ปญญำมำก	ก็ส�ำเร็จมรรคผลเปนอริยบุคคลชั้นต้นได้

ตัวอย่ำงของเขมำเถริยำปทำนนี้มีคุณหลำยประกำร	 ประกำร
แรก	 เรำได้เห็นว่ำมนุษย์ทั้งหลำยมีควำมหลงรูป	 หลงกำมคุณกัน
ชนิดติดตัง	 ยังไม่อ่อนควรต่อมรรคผลแน่นอน	 แม้วำสนำดั้งเดิมจะ
มีปญญำมำกเพียงใดก็ตำม	ต้องท�ำให้เห็นโทษในรูปเสียก่อน	คลำย
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ควำมถอมั่นในรูปเสียก่อน	จงอ่อนควรพอจะฟงธรรมอันเปนไปเพ่อ
ละควำมยดติด	หรอถอมั่นว่ำมีตัวมีตนเปนอันดับต่อไป

ประกำรที่สอง	 เรำได้ทรำบว่ำเพียงด้วยระดับควำมคิดเปรียบ
อสุภะภำยนอกที่น้อมเข้ำมำเทียบกับอสุภะภำยใน	 หำกมีก�ำลัง	 มี
แรงมำกพอ	ก็ท�ำให้รำคะหำยสนิทเปนปลิดทิ้งไปชั่วครู่	 ซ่งชั่วครู่นั้น
อำจเปนนำทีทอง	 เพียงพิจำรณำธรรมละเอียดกว่ำนั้นอีกนิด	 ก็อำจ
สะกิดให้ถงมรรคถงผลได้เหมอนกัน

ค�ำแนะน�ำให้ป ิบัติแบบ	 คิด 	 ในขั้นนี้	 คอถ้ำมีโอกำสก็อำจ
ไปเห็นของจริง	ว่ำคนแก่เปนอย่ำงไร	ศพมีลักษณะแบบไหน	ส�ำหรับ
ศพนั้นถ้ำใจไม่ถงอำจหำรูปดูก็ได้	 ส�ำคัญคอต้องน้อมเข้ำมำภำยใน
ให้เกิดสังเวชดังพระพุทธพจน์ที่ว่ำ

รปูอืน่ฉนัใด รปูของเรากฉ็นันัน้ รปูของเราฉนัใด รปูอืน่ก็
เป็นฉันนั้น จงคลายความพอใจในกายทั้งภายในภายนอก
เสยีเถดิ

เริ่มต้นถ้ำไม่ทรำบจะน้อมเข้ำมำอย่ำงไร	 ก็ขอให้ดูทีละส่วน	
เริ่มจำกผม	ขน	เล็บ	ฟน	หนัง	ส่วนใดที่รู้สกสังเวชที่สุดก็ให้ปลง	ให้
น้อมส่วนนั้นมำเทียบกับเรำก่อน	สติและสัมปชัญญะที่ กมำแล้ว	จะ
ท�ำให้รู้เข้ำมำในขอบเขตของกำยได้ชัดประหน่งส่วนนั้น ของกำยเขำ
กับกำยเรำเปนอันเดียวกัน	 จิตย่อมละควำมยดติดยินดีในเชิงรำคะ
เสียได้	นับจำกน้อยไปหำมำก

เม่อสงบจำกรำคะด้วยกำรคิดเทียบ	น้อมเข้ำมำหำกำยตนจน
จิตสงบลงแล้ว	สิ่งส�ำคัญสูงสุดคอ	ต้องดูควำมสงบในภำยในนั้น	เห็น
เปนอำกำรที่	 ดับควำมพล่ำนจำกควำมอยำกทำงกำย 	 ลงเสียได	้
เม่อประคองอยู่	 รู้อยู่ที่ควำมสงบนั้น	 ในที่สุดก็จะเห็นควำมเบำโล่ง
อันมีลักษณะตั้งมั่นแน่นิ่ง	 อย่ำงน้อยที่สุดก็ด�ำรงอยู่ชั่วขณะ	 ยิ่งบ่อย

ก็ยิ่งเปนกำรสั่งสมควำมสงบและก�ำลังจิตที่จะเอำชนะรำคะหยำบ 	
ท�ำทุกวัน	 สงบปลอดโปร่งทุกวัน	 เพียงเท่ำนี้ก็จัดเปนกำรท�ำสมำธิ
ชนิดหน่ง	เปนสมำธิอันเกิดแต่ควำมละวำงรำคะโดยตรงเสียด้วย

คิดจินตนาการ

กำรคิดจินตนำกำรคอกำรนกถงสิ่งที่ผ่ำนมำแล้ว	 หรอสิ่งที่ยัง
ไม่เกิดข้น	 พูดง่ำย ว่ำไม่เปนปจจุบันผัสสะ	 จุดประสงค์ของกำรคิด
จินตนำกำรคอก�ำจัดรำคะที่เกิดข้นเดียวนั้น

ในสัมปชัญญบรรพ	 เรำได้ กที่จะรู้ควำมเคล่อนไหวทำง
กำยถ้วนทั่วไปหมด	 แม้กำรอุจจำระปสสำวะก็ไม่เว้น	 กำรที่เรำ	 รู้ 	
ว่ำมีอุจจำระปสสำวะไหลออกมำจำกกำยบ่อย 	 จะท�ำให้เกิดกำร	
ตระหนัก 	 ว่ำกำยนี้มีอุจจำระปสสำวะอยู่จริง 	 ต่ำงจำกกำรขับถ่ำย
อุจจำระปสสำวะด้วยควำมเคยชิน	 และไพล่ไปคิดฟุงซ่ำนถงเร่องอ่น
ระหว่ำงนั้นเปนคนละแบบ

หำกนับแล้ว	ผู้มีสัมปชัญญะขณะขับถ่ำยอุจจำระปสสำวะ	ย่อม
เปนเสมอนผู้พลิกเอำกำยในออกมำข้ำงนอก	 หรอเหมอนผู้พบรูรั่ว
ของหมอนข้ำงที่กกกอดอยู่ทุกเม่อเช่อวัน	ว่ำแท้จริงแออัดไปด้วยอกับ
ฉี่	หำใช่นุ่นหรอส�ำลีดังควำมหลงเข้ำใจผิดแต่แรกไม่

ในควำมตระหนักไปเร่อย ดังนี้	 ถงจุดหน่งอำจบังเกิดควำม	
ตระหนก 	 ข้นมำ	 ว่ำทั้งกำยเรำแท้จริงเปนหีบห่อบรรจุอกับฉี่	 อัน
นั้นจะเปนคนละเร่องกับกำร	 รู้อยู่แล้ว 	 อย่ำงมนุษย์ธรรมดำทั่วไป	
เพรำะพอรู้สกตัว	ส�ำเหนียกถงควำมเปนกำยเม่อใด	ก็จะจินตนำกำร
เห็นอย่ำงแจ่มชัดว่ำกำยของตนขังอะไรไว้

เรำสำมำรถน�ำควำมทรงจ�ำอันชัดเจนเกี่ยวกับกำรขับถ่ำย
อุจจำระปสสำวะมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่ในครำวคับขัน	 เช่น
เม่ออยู่ใกล้เพศตรงข้ำม	หรอบุคคลที่ท�ำให้เรำเกิดควำมก�ำหนัดยินด	ี
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ก็ให้ตั้งสติรู้	 ว่ำขณะนั้นเรำเกิดควำมก�ำหนัดยินดีอันเน่องจำกกำย
ของเขำ	รวมทั้งกระแสดงดูดระหว่ำงกันอันเกิดแต่ใจที่ส่งไปยด	ส่งไป
ยินดีในควำมเปนเขำ

เม่อมีสติรู ้จักสภำพควำมก�ำหนัดยินดีอันเกิดข้นในปจจุบัน	
รวมทั้งรู้เหตุปจจัยของกำรเกิดควำมยินดีอันนั้น	ก็ให้พลิกจิตกลับมำ
ดู	มำรู้ชัดอยู่ในขอบเขตของกำย	จะก�ำลังเดิน	ยน	นั่ง	หรอนอน	อยู่
ก็ตำมที	จำกนั้น	ก�ำหนดเอำด้วยควำมหมำยรู้แบบที่เคย	 ตระหนก 	
ในควำมจริงที่ทรำบว่ำมีอุจจำระปสสำวะในเรำ	 หรอเอำให้ชัดกว่ำ
นั้นคอ	ระลกถงขณะแห่งกำรขับถ่ำยอุจจำระปสสำวะ

เม่อก�ำหนดเช่นนี้	อย่ำงน้อยที่สุด	เหตุแห่งควำมก�ำหนัดยินดี
ในกำรใกล้ชิดเพศตรงข้ำมย่อมระงับลง	 คอแทนกำรส่งจิตออกนอก	
ก็กลับเข้ำมำภำยใน	 และแทนกำรหมำยมั่นยินดี	 จินตนำกำรไปใน
กำมำรมณ์	 ก็หันเหทิศทำงเปนจินตนำกำรไปในอสุภะอันเรำเคยรู้
เช่นเห็นชำติดีแล้ว

บำงคนอำจมี	 ต�ำแหน่งอสุภะประจ�ำตน 	อยู่	อย่ำงเช่น	โพรง
จมูก	ช่องปำก	รักแร้	หนังหัว	ฯลฯ	อันนับเปนหน่อเหม็นแนวเหม็น	
ผลิตของน่ำสะอิดสะเอียน	ที่น�ำมำจินตนำกำรช่วยสถำนกำรณ์คับขัน
ได้ทั้งสิ้น	จุดที่ท�ำให้รู้สก	 ทุเรศ 	เปนสำกลที่สุดเห็นจะไม่มีอะไรเกิน
ทวำรหนัก	แต่ถ้ำใจถง	 กพิจำรณำให้ครบทุกจุดได้บ่อย 	ก็จะท�ำให้
จิตเหมอนตกอยู่ในหลุมขยะสำรพัดกลิ่น	 สำรพัดรส	 ไม่อำจเปนสุข
ได้ด้วยควำมรู้สกทำงกำยอย่ำงแน่นอน

เม่อมำถงจุดนี้	 ขอให้เน้นควำมส�ำคัญกับสภำพจิตเปนพิเศษ	
ต้องพิจำรณำว่ำจิต	 ละควำมยินดีในกำม 	 เสียได้ตำมเปำประสงค	์
ตำมกำรท�ำควำมเข้ำใจไว้แต่แรกแล้วอย่ำงดี	 ซ่งเม่อเห็นอำกำรละ
กำมของจิตชัดแล้ว	 ต้องถอนออกมำจำกควำมหมกมุ่นในอสุภะเสีย	
รักษำไว้เฉพำะควำมปลอดโปร่งโล่งเบำทำงจิต	ก็จะเกิดอำกำรตั้งมั่น	
ผ่องใส	และตัดขำดจำกกระแสควำมเช่อมโยงสัมพันธ์กับวัตถุอันเปน
ที่ตั้งแห่งกำมได้สนิทติดทนนำน

คิดถึงปัจจุบันผัสสะ

บำงคนสอบถำมแพทย์และพยำบำลแล้วให้นกสงสัย	ว่ำท�ำไม
ผ่ำศพ	เห็นเคร่องในศพอยู่ทุกเม่อเช่อวัน	เหตุใดจงไม่เกิดอำกำรปลง	
ไม่เกิดควำมหมดอำลัยยินดีในกำม	 อันที่จริงคนทั่วไปอฉี่อยู่วันละ
หลำยหน	 แต่ไม่เคยตระหนักว่ำมีควำมสกปรกอยู่ในตัวเอง	 ยังน่ำ
แปลกใจกว่ำนั้นมำก	ร้อยทั้งร้อยท�ำเปนลม	ท�ำไม่รู้ไม่ชี	้ไม่แม้กระทั่ง
ท�ำใจตระหนักว่ำนั่นมำจำกกำยของตน	 ตรงนี้ชี้ให้เห็นได้ว่ำกำร
ก�ำจัดควำมอยำกนั้น	 เปนอำกำรทำงใจ	 เปนเร่องของสติก�ำหนดรู้	
มิใช่ว่ำ	 เจอดี 	มำช้ำนำนกี่เดอนกี่ปแล้ว

ธรรมดำคนเรำย่อมรู้เห็นและได้กลิ่นปสสำวะอุจจำระของ
ตนเองทุกเม่อเช่อวันอยู่แล้ว	แต่เหตุผลที่ดีคอไม่ทรำบว่ำจะต้องท�ำใจ
ยอมรับ	 หรอใส่ใจพิจำรณำเพ่อประโยชน์อะไร	 คิดมำกให้เปนทุกข์
เปล่ำ 	รังเกียจตัวเองเปล่ำ

กำยมนุษย์นี	้ แตะตรงไหนก็เห็นว่ำสกปรกได้ตรงนั้น	แต่ด้วย
ควำมที่ขำดหลักพิจำรณำ	ก็ไม่ท�ำให้อสุภะเปนที่ปรำก ต่อจิต	ทั้งที่
จริงก็ปรำก อยู่ทนโท่นับแต่เน้อหนังภำยนอก	ไม่ต้องลอกออกดูให้
เห็นถงชั้นในเสียก่อนด้วยซ�้ำ

ตำมหลักของป ิกูลมนสิกำรนั้น	พระพุทธองค์ตรัสว่ำ

ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ แต่พื้นเท้าขึ้นไป แต่
ปลายผมลงมา มหีนงัเป็นทีส่ดุรอบ เตม็ด้วยของไม่สะอาดมี
ประการต่างๆ ว่ามอียูใ่นกายนี ้คอื ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั…

โอกำสเหมำะสมที่สุดส�ำหรับกำรพิจำรณำผม	 ขน	 เล็บ	 ฟน	
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หนัง	 ในแต่ละวัน	 เห็นจะไม่มีเวลำใดดีเกินช่วงแห่งกำรช�ำระล้ำง
สะสำงกำย	 เพรำะมนุษย์รู้ว่ำจังหวะนั้นกำยตนเริ่มสกปรก	 หำก
ปล่อยไว้เกินนั้นจะเหนอะหนะร�ำคำญ	หรอสกปรกมำกกว่ำที่เปน

ในห้องที่ใช้ช�ำระล้ำงครำบไคลป ิกูล	 ผัสสะของผม	 ขน	 เล็บ	
ฟน	หนัง	ย่อมเกิดข้นเกอบตลอดเวลำ	เม่อเกิดผัสสะ	ย่อมเกิดควำม
รู้ถงส่วนแห่งควำมสกปรกนั้น ของกำย	 เพียงถ้ำก�ำหนดจิตไว้ถูก	 ก็
จะหมำยรู้ได้ทีละน้อยแบบสะสม	 จนกระทั่งเกิดควำมเห็นจริงเต็ม
บริบูรณ์	ว่ำผม	ขน	เล็บ	ฟน	หนัง	สกปรก	ไม่น่ำรักน่ำใคร่จริง

แนวกำรคิดถงปจจุบันผัสสะของอวัยวะแต่ละส่วนมีดังนี้

ผม	 ในเพศพระที่ต้องปลงผมนั้น	 หนังศีรษะจะแสดงควำม
สกปรกผ่ำนกลิ่นเหม็นออกมำง่ำยกว่ำ รำวำส	 แม้จะใช้แชมพูหรอ
สบู่ก็ช่วยระงับกลิ่นไว้ไม่ได้นำนนัก	 ก่อนอ่นใดเพียงก�ำหนดไว้ในใจ
ว่ำเรำต้องสระผมก็เพรำะมีน�้ำมัน	มีควำมเหม็น	มีควำมคันข้นที่หนัง
หัว	ขณะลงแชมพูยีผม	ให้ท�ำควำมรู้ที่มอสัมผัสกลุ่มผมไปเร่อย 	เม่อ
ชะล้ำงแชมพูออกด้วยน�้ำ	 ให้พิจำรณำว่ำควำมสกปรกชั้นนอกหลุด
ลอกไป	ควำมสกปรกชั้นในยังแช่ตัวอยู่	พร้อมจะส่งน�้ำมัน	ส่งควำม
เหม็น	 ส่งควำมคันออกมำอยู่เร่อย 	 พอมำกถงระดับหน่งเรำก็ต้อง
เหน่อยช�ำระล้ำงอีก

ขน	 กิจประจ�ำส�ำหรับผู้ชำยคอโกนหนวด	 ส�ำหรับผู้หญิงคอ
โกนขนรักแร้	 เม่อโกนขอให้พิจำรณำว่ำขนส่วนนั้นเปนหนำมแหลม
ย่นออกมำจำกผิวเน้อ	 เปนธรรมชำติที่งอกออกมำได้เร่อย 	 และ
เรำต้องคอยก�ำจัด	 ลิดทิ้งให้ทันก่อนจะรุงรังน่ำเกลียด	 ไม่ต่ำงกับ
วัชพชอันไม่พงประสงค์	 พวกที่แต่งหนวดแต่งเครำให้ดูดี	 ก็ไม่ต่ำง
กับคนสวนที่แต่งวัชพชให้งำมหลอกตำเปนรูปเปนร่ำงชั่วครำว	 เพียง
ก�ำหนดรู้ตำมจริงว่ำขนเปนสิ่งที่จะต้องงอกออกมำใหม่เร่อย ไม่
เจริญตำ	 จิตจะเกิดควำมหมำยรู้ลักษณะไม่เที่ยง	 ไม่ใช่ตัวตนข้น
มำเปนขณะ 	 แค่เก็บเล็กประสมน้อย	 ระยะยำวจะกลำยเปนควำม
หมำยรู้ที่คงตัวไปเอง

เล็บ	 ขณะตัดเล็บ	 ให้พิจำรณำตำมจริงว่ำเล็บเปนธรรมชำติ
ที่งอกได้	 เม่อลิดทิ้งก็ให้ดูว่ำเดิมเปนของในกำย	 เม่อตัดออกไปแล้ว
ก็กลำยเปนของอ่น	 แปลกแยกจำกกัน	 และเล็บจะแสดงธรรมชำติ
สกปรกของมันชัดก็เม่อถูกแบ่งแยก	ตัดทอนออกจำกควำมเปนแผ่น
เดียว	กล่ำวคอ	ขณะตัดเล็บไปเร่อย 	 เรำจะได้กลิ่นเหม็นอ่อน ของ
เล็บอยู่ตลอดเวลำ	 เม่อตัดเล็บเสร็จคนส่วนใหญ่จะล้ำงมอ	ก็เพรำะมี
ควำมสกปรกจำกกำรแบ่งแยกเล็บตกค้ำงอยู่นั่นเอง	 นี่แสดงให้เห็น
ว่ำทั่วทั้งกำยเรำนั้น	 เดิมแปะสนิทอยู่ก็อำจดูเหมอนสะอำด	 ซ่อน
ควำมเหม็นไว	้ต่อเม่อแบ่งแยก	ตัดท่อนออก	จงปรำก ควำมสกปรก
ที่เร้นอยู่ออกมำ

ฟัน	 ขณะแปรงฟน	 ให้พิจำรณำตำมจริงว่ำกลิ่นในช่องปำก
นั้น	มำจำกเช้อโรค	ฟนในช่องปำกย่อมอุดมด้วยเช้อโรค	เพรำะจมอยู่
กับน�้ำลำยและเช้อโรคตลอดวันตลอดคน	 เจอกับอำหำรซ่งเปนซำก
พชบ้ำง	ศพสัตว์บ้ำง	เหมอนเคร่องสับเน้อ	วันหน่งอย่ำงน้อยหน่งม้อ	
บำงคนสองม้อ	 บำงคนสำมม้อหรอมำกกว่ำนั้น	 ขี้ฟนจะมำจำกไหน	
ถ้ำไม่ใช่สิ่งตกค้ำงจำกซำกพชและศพสัตว์

หนัง	 ขณะอำบน�้ำ	 ท�ำควำมสะอำดหน้ำตำเน้อตัว	 ให้
พิจำรณำว่ำมอก�ำลังสัมผัสหนังซ่งมีหน้ำที่ห่อหุ้มอและฉี่	 ตัวของหนัง
เองมีครำบไคลที่เรำจ�ำเปนต้องช�ำระสะสำง	 เม่อรู้สกถงควำมหยุ่น
ในที่ใด	 ให้ตระหนักว่ำตรงนั้นคอส่วนของเลอดเน้อ	 ไขมัน	 และ
ป ิกูลอันเปนแหล่งผลิตครำบไคลภำยนอก	 อย่ำมองว่ำเรำก�ำลัง
ใช้สบู่ท�ำให้ส่วนนั้นหอมสะอำด	 แต่มองว่ำก�ำลังก�ำจัดควำมสกปรก
ส่วนน้อยที่เล็ดลอดออกมำจำกโคตรแห่งควำมสกปรกอันซ่อนตัวอยู่
ทั้งแท่งด้ำนใน	 กำรก�ำหนดสติรู้ผิวหนังโดยควำมเปนสิ่งห่อหุ้มขยะ
บ่อย 	 จะท�ำให้เกิดภำพรวมข้นเองว่ำกำยนี้เหมอนถุงใส่อโดยไม่
ต้องจินตนำกำรหรอสมมุติ

หำกทุกครั้งที่อำบน�้ำสำงกำยแล้วรู้สกชัดข้นเร่อย 	 ว่ำควำม
โสโครกแห่งกำยนั้น	ช�ำระล้ำงเท่ำไหร่ก็ไม่หมด	 เพรำะที่แท้กำยเปน
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ควำมสกปรกทั้งก้อนโดยตัวเอง	 จิตจะเบำจำกรำคะลงในระยะยำว	
เม่อใดรู้สกเบำโล่ง	 สะอำด	 จิตไม่หมักหมมอยู่ด้วยควำมปรำรถนำ
ในกำม	ก็ให้รู้อยู่เฉพำะควำมเบำ	ควำมโปร่งโล่งชนิดนั้น	จนกว่ำจิต
จะตั้งมั่น	ผ่องใส	ทุกครั้งที่สนำนกำย	จะมีควำมผ่อนคลำยทั้งร่ำงกำย
และจิตใจ	ไม่ต้องกำรพ่งพำมำยำแห่งเน้อหนังใด อีก

และเม่อใดที่สบโอกำส	 จ�ำเปนต้องเหนียวเหนอะหนะเน้อตัว	
หรออย่ำงเช่นมีศพสัตว์บำงชนิดเข้ำไปคำกลิ่นอยู่ในปำกนำนหน่อย	
ก็อย่ำเพิ่งร้อนใจคิดแต่อยำกท�ำควำมสะอำดชะล้ำงอย่ำงเดียว	 ให้
พิจำรณำว่ำควำมเหม็นของผม	 ขน	 เล็บ	ฟน	หนัง	 นั้น	 มีอยู่ตลอด
เวลำ	 ขอเพียงเช็ดถูหรอท�ำควำมสะอำดช้ำไปนิดเดียว	 เม่อจุดชนวน
ข้นได้	 จะเห็นส่วนไหนว่ำเปนป ิกูลก่อนก็ตำม	แม้มองไปที่ส่วนอ่น
ก็จะติดควำมก�ำหนดหมำยตำมจริงเช่นนั้นไว้

การมนสิการด้วยเจโตสมาธิ

ค�ำว่ำ	 เจโตสมำธิ 	 หมำยถง	 สมำธิทำงใจ	 หรอสมำธิตำม
ลักษณะแห่งควำมเพียรนั้น 	เช่น	ในที่นี้จะหมำยเอำควำมเพียรเพ่อ
รู้รำยละเอียดแห่งกำยอันซ่อนเร้น	 ปิดบังจำกสำยตำ	 พระพุทธองค์
ทรงตรัสไว้เปนแนว	คออำกำร	๓๒	ดังปรำก ในเน้อธรรมอันเปนตัว
ตั้งของบทนี้

ผลของกำรมนสิกำรระดับที่	 เห็นของจริง 	ด้วยควำมสำมำรถ
ของสมำธิจิต	 จะมีผลเด็ดขำดกว่ำกำรเห็นด้วยสติสัมปชัญญะ
ธรรมดำมำก

ขอให้ทรำบไว้แต่ต้นว่ำ	 ถ้ำหำกป ิบัติในระดับสำมัญจิตมำก
พอ	 ก็อำจยกระดับข้นสู่กำรป ิบัติระดับเจโตสมำธิได้เองโดยไม่
จ�ำเปนต้องใช้ควำมพยำยำมใด เพิ่มเติม	ทั้งนี้จำกที่ชี้ให้เห็นแล้วว่ำ
เม่อจิตพิจำรณำอสุภะจนปลอดจำกรำคะ	มีควำมตั้งมั่น	ผ่องใส	เปน

สมำธิดีแล้ว	 ย่อมเกิดควำมรู้เห็นที่เหมำะสมกับคุณภำพจิตได้เอง
ตำมธรรมชำติ

อย่ำงไรก็ตำม	สมำธิอันเปนผลมำจำกกำรพิจำรณำแบบ	 คิด 	
นั้น	มักเอำแน่เอำนอนไม่ค่อยได	้ในส่วนนี้ของบท	เรำจะมุ่งเน้นกำร
บรรลุซ่งเจโตสมำธ	ิอันเปนควำมสำมำรถ	 เห็น 	ของจริงได้เปนปกต	ิ
เรียกว่ำลมตำข้นภำยในกำยเพ่อสอดส่องถ�้ำหรอคูหำของจิตอันเคย
มดมิดได้รำวกับมีไฟฉำยประจ�ำมอ	 หรอมีสวิทช์ปิดเปิดให้สว่ำงข้น
ดังใจ

ก่อนอ่นจะได้น�ำเร่องเกี่ยวกับทัศนสมำบัต	ิ๔	มำยกตั้งไว	้เพ่อ
ให้มั่นใจว่ำกำรป ิบัติป ิกูลมนสิกำรในครั้งพุทธกำลนั้น	 ท่ำนมุ่ง
เอำระดับกำรรู้เห็นชนิดก้ำวล่วงตำเน้อสำมัญกันจริง 	 เพรำะกรณี
ของกำรเห็นเคร่องในตนเองและผู้อ่นนั้น	 อำจเปนที่ถกเถียงกันว่ำ
ตำมหลักสูตรของพระพุทธเจ้ำแล้ว	 สำมำรถรู้ได้ด้วยจิต	 หรอเปน
เพียงจินตนำกำร

ทัศนสมาบัติ

พระสำรีบุตรเคยกล่ำวไว้ต่อเบ้องพระพักตร์แห่งพุทธองค์	 ดัง
ปรำก ในสัมปสำทนียสูตร	 ส่วนที่เกี่ยวกับทัศนสมำบัติ	 ๔	 พอสรุป
ควำมโดยย่อว่ำ	 บำงคนในโลกนี้	 อำศัยควำมเพียรเคร่องเผำกิเลส	
อำศัยควำมเพียรที่ตั้งมั่น	 อำศัยควำมประกอบเนอง 	 อำศัยควำม
ไม่ประมำท	 อำศัยมนสิกำรโดยชอบแล้ว	 ได้บรรลุเจโตสมำธิที่เม่อ
จิตตั้งมั่นแล้ว	 กป ิกูลมนสิกำรบรรพ	 แล้วได้ผลของกำรมนสิกำร	
จ�ำแนกเปน	๔	ระดับ	คอ

ระดับแรก	สำมำรถเห็นอำกำร	๓๒	ของตนเองได้

ระดับที่สอง	 สำมำรถเห็นอำกำร	 ๓๒	 ของตนเองได้	 กับทั้ง
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เห็นกระดูก	ก้ำวล่วงเน้อหนังและเลอดของมนุษย์ผู้อ่นได้

ระดับที่สาม	 สำมำรถเห็นอำกำร	๓๒	 ของตนเองได้	 กับทั้ง
เห็นกระดูก	 ก้ำวล่วงเน้อหนังและเลอดของมนุษย์ผู้อ่นได้	 และอำจ
ก�ำหนดรู้กระแสวิญญำณของมนุษย์	ทั้งที่ตั้งอยู่ในโลกนี้	และที่ตั้งอยู่
ในปรโลกได้เปนต่ำงหำกจำกกันชัดเจน	 (คอรู้ว่ำวิญญำณยังอยู่ใน
ร่ำง	หรอออกจำกร่ำงไปอยู่ภพหน้ำแล้ว)

ระดับที่สี่	 สำมำรถเห็นอำกำร	 ๓๒	 ของตนเองได้	 กับทั้ง
เห็นกระดูก	 ก้ำวล่วงเน้อหนังและเลอดของมนุษย์ผู้อ่นได้	 และอำจ
ก�ำหนดรู้กระแสวิญญำณของมนุษย์	ทั้งที่ไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้	และที่ไม่
ตั้งอยู่ในปรโลกได้เปนต่ำงหำกจำกกันชัดเจน	 (คอรู้ควำมดับไปแห่ง
วิญญำณพระอรหันต์เม่อดับขันธ์แล้ว	 ไม่ตั้งอยู่ทั้งในโลกนี้และโลก
ไหน อีก)

จำกควำมส่วนนี้ของสัมปสำทนียสูตร	 คัดเพียงเฉพำะที่
ปรำก ในทัศนสมำบัติประกำรที่	๑	และประกำรที่	๒	มำอ้ำงถง	เรำ
ก็ทรำบแน่นอนได้คอป ิกูลมนสิกำรนั้น	 มีระดับที่เรำสำมำรถเห็น
ล่วงเน้อมนุษย์ได้ทั้งตัวเรำเองและผู้อ่น	 อันจะขจัดเสียซ่งกำมรำคะ
อันเกิดแต่กำรเห็นเฉพำะเน้อหนังและรูปร่ำงภำยนอกได้ง่ำยดำยยิ่ง

อีกแห่งหน่ง	 ในธำตุวิภังคสูตร	พระสุตตันตปิ ก	 เล่ม	๖	ยัง
มีเน้อหำที่พระพุทธองค์ตรัสสอนภิกษุนำมว่ำ	 ปุกกุสำติ 	 จะยกมำ
แสดงเฉพำะกำรก�ำหนดรู้ธำตุดินได	้ดังนี้

ดกูรภกิษ ุกป็ฐวธีาตเุป็นไฉน คอืปฐวธีาตภุายในกม็ ีภายนอก
กม็ ีกป็ฐวธีาตภุายในเป็นไฉน ได้แก่สิง่ทีแ่ข้นแขง็ ก�าหนดได้ 
มใีนตน อาศยัตน คอืผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้ เอน็ กระดกู 
ไขกระดกู ม้าม หวัใจ ตบั พงัผดื ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย 
มนัสมอง อาหารใหม่ อาหารเก่า หรอืแม้สิง่อืน่ไม่ว่าชนดิ

ไรๆ ทีแ่ข้นแขง็ ก�าหนดได้ มใีนตน อาศยัตน นีเ้รยีกว่าปฐวี
ธาตภุายใน

จำกส่วนนี้	 ขอเน้นเฉพำะที่พระพุทธองค์รับรองว่ำ	 ก�ำหนด
ได้ 	ซ่งแสดงให้เห็นว่ำแนวกำรก�ำหนดรู้ก้ำวล่วงผิวหนังและเน้อนอก
ของพระองค์ท่ำนนั้น	มิใช่เพียงด้วยกำรคิดนกหรอจินตนำกำรเอำแต่
อย่ำงใด

เม่อพระพุทธเจ้ำน�ำป ิกูลมนสิกำรบรรพมำวำงไว้ต่อจำก
สัมปชัญญบรรพ	 แปลว่ำโดยศักยภำพของผู้ท�ำสติสัมปชัญญะมำดี
พร้อมแล้วเพียงในหมวดของกำย	 ก็ควรจะเพียงพอส�ำหรับกำรท�ำ
ทัศนสมำบัติให้เกิด	ซ่งก็ต้องมำดูกันอีกทีว่ำเปนไปได้อย่ำงไรในทำง
ป ิบัติจริง

ปัจจัยที่เกื้อต่อการรู้แสงและเห็นรูป

ปจจัยที่จะกล่ำวถงนี้	 ไม่ได้ประกันว่ำจะท�ำให้เกิดแสงโอภำส
พร้อมกำรรู้รูป	แต่เรียกได้ว่ำเปนใบเบิกทำงหลัก	ซ่งด�ำเนินจิตต่ออีก
นิดหน่อยก็พอจะเข้ำถงควำมเห็นอันก้ำวล่วงประสำทตำเน้อสำมัญ
กันได้

พิจำรณำอำกำร	 ๓๒	 ในระดับนกคิดบ่อย 	 เม่อคลำยควำม
คิดพล่ำน	รู้จักประคองควำมปลอดโปร่งไว้ให้เกิดควำมหยุดนิ่งตั้งมั่น

มีสติเห็นลมหำยใจชัดจำกภำยใน	 สำมำรถสังเกตควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงลมหำยใจและควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำย	 เช่น
อำกำรขยับข้นลงของหน้ำท้อง	 ควำมสงบไม่ไหวติงทั่วพร้อมขณะ
ลมหำยใจหยุด	ควำมรำบร่นไม่อดอัดตลอดลมออกและลมเข้ำ

ในขั้นเริ่มต้น	 ขอแนะน�ำว่ำให้นั่งสมำธิเดินจงกรมตำม
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ปกติ	 กระทั่งเกิดควำมนิ่งภำยใน	 และแน่ใจว่ำสติตั้งเปนปกติอยู่ใน
ขอบเขตของกำย	 จะส่วนใดส่วนหน่งหรอทั่วพร้อมครอบคลุมก็แล้ว
แต่

จำกนั้น	ให้ลงนอนรำบตำมปกติวิสัยที่เคยชินมำ	ควรเปนกำร
นอนหงำย	 หำยใจสะดวก	 ไม่มีควำมเกร็ง	 ไม่มีควำมจ�ำเปนต้อง
ตั้งใจมำกนัก	 เพรำะมีสติรู้ตัวติดมำจำกกำรนั่งสมำธิเดินจงกรมอยู่
แล้ว	เรียกว่ำนอนด้วยควำมรู้สกสบำย	ผ่อนคลำย	โดยประคองรักษำ
สติเดิมไว้ไม่ให้เคล่อนเปนฟุงมำกเท่ำนั้น	 ควำมคิดในหัวจะยังมี
อยู่	 หรอกระทั่งรบกวนอยู่เปนบำงครั้งก็ช่ำง	สังเกตจับไว้เฉพำะสติรู้
องคำพยพแห่งกำยเท่ำที่ปรำก ชัดเปนพอ

ให้หำยใจเข้ำออกด้วยควำมรู้สกสัมพันธ์กับกำยอย่ำงง่ำยที่สุด	
เช่น	 เม่อหำยใจเข้ำท้องพองเหมอนลูกโปงที่อัดแกส	 เม่อหำยใจออก
ท้องยุบเหมอนลูกโปงที่ถูกปล่อยลม	 สมมุติให้เหมอนอะไรก็ได้ใน
มโนทัศน์อันเปนอัตโนมัติของเรำเอง	 ขอเพียงถอยห่ำงออกมำจำก
ควำมรู้สกว่ำเปนกำยเรำ	เปนกำยมนุษย์รูปร่ำงอย่ำงนั้นอย่ำงนี้

อย่ำคิดค�ำบริกรรมใด ก�ำกับกำรเห็นนั้น 	 เพ่อเปิดโอกำส
ให้สติท�ำหน้ำที่รู้สิ่งที่ก�ำลังเกิดข้นในกำยเต็มเม็ดเต็มหน่วย	 จำกนั้น
ตั้งควำมสังเกตและด�ำเนินจิตตำมล�ำดับดังนี้

ตั้งจิตสังเกตอยู่กับส่วนเดียวที่ขยับไหว	 คอหน้ำท้องที่เปน
คล่นสูงข้นแล้วสงบลงต�่ำ	 ดูอำกำรเช่นนั้นของจิตประมำณคร่งนำที	
(หรอน้อยกว่ำ	ข้นกับก�ำลังจิตแต่ละคน)	จะเกิดควำมแตกต่ำงอันเปน
นำมธรรมภำยใน	จำกมด	เปนสว่ำงเรองข้นเล็ก

ก�ำหนดให้ควำมสว่ำงเรองเล็ก นั้นเปนอันเดียวกับกำรรู ้
อำกำรไหวข้นลงของหน้ำท้อง	อย่ำเพ่งไปที่ควำมสว่ำงส่วนเดียว	และ
อย่ำเพ่งไปที่หน้ำท้องอย่ำงเดียว	แต่ให้เหมอนรู้ทั้งแสงและหน้ำท้อง
พร้อมกัน	มีควำมเปนไปด้วยกัน	ปรำศจำกควำมแยกแยะ

เม่อเห็นนำมธรรมคอควำมสว่ำงเติบโตกว้ำงขวำงข้น	 อย่ำ

ลังเลสงสัยว่ำเปนอุปำทำนหรอไม	่จับควำมเห็นแสงชัดพร้อมรูปกำย
ภำยในนั้นไว้	 อย่ำส่งใจไปทำงอ่น	 ถ้ำเริ่มต่นเต้นให้เท่ำทันและท�ำ
เฉย ไม่รู้ไม่ชี	้อย่ำพยำยำมเค้นจิตให้เกิดควำมเห็นชัด	สักแต่รู้ท่อ
เหมอนหุ่นไร้ชีวิตจิตใจที่ไม่เคยมีควำมคำดหวัง	 ไม่เคยมีควำมอยำก
รู้อยำกเห็น	ให้เห็นก็ด	ูไม่ให้เห็นก็ไม่เอำ

เม่อจิตเริ่มรวมลงเพรำะควำมเพียรต่อเน่องอย่ำงมีอุเบกขำ	จะ
รู้สกเหมอนลมตำข้นในกำย	ขจัดม่ำนหมอกมัวซัวเปนบำงใส	คล้ำย
เปนปกติที่สำมำรถเห็นได้อย่ำงนั้น	 ยังไม่ต้องท�ำอะไร	 อย่ำเพิ่ง
ก�ำหนดดูอย่ำงใดทั้งสิ้น	 จิตรู้เห็นตรงไหน	 ปรำก เปนอวัยวะรูปใด	
ก็รู้เฉย อยู่อย่ำงนั้นก่อน	เห็นของจริงก็ช่ำง	เห็นนิมิตหลอกก็ช่ำง	ยิ่ง
คิดน้อยแบบแกล้งโง่ได้เท่ำไหร	่ก็ยิ่งค่อย เห็นชัดข้นเท่ำนั้น

หลังจำกปกหลักรู้ส่วนใดส่วนหน่งได้นำนพอ	จะมีสภำพหน่ง
ของจิต	ที่รู้สกเหมอนเปนอิสระข้น	ทั้งยังคงควำมเห็นแจ่มชัดเหมอน
ลมตำมอง	 จงค่อยให้จิตเริ่มเดินทำงส�ำรวจกำยำนครโดยควำมเปน
อำกำร	๓๒	ตำมที่พระพุทธองค์จ�ำแนกไว้เปนแนวทำง	อำจเริ่มจำก
บนลงล่ำง	หรอล่ำงข้นบนก็ได้	 สิ่งที่น่ำสนใจ	หรอปกหลักยดไว้เปน
แกนกลำงกำรส�ำรวจควรเปนกระดูก	 เริ่มต้นอำจเห็นเพียงบำงส่วน	
ให้ล็อกกำรรู้ตรงนั้นไว้จนกว่ำจะเห็นขำวแจ่มชัด	 และสำมำรถขยำย
ขอบเขตควำมรู้ให้เกิดมิติกว้ำงยำวลกข้นได้เองด้วยก�ำลังจิตที่มีอยู่
ตำมจริง

ในที่นี้จะแนะน�ำไว้เพียงให้พอแก่กำรก�ำหนดรู้ได้	 จะไม่ชี้น�ำ	
เพรำะจะเปนกำรตีกรอบให้เห็นอย่ำงนั้นอย่ำงนี้	 ขอจงทรำบเพียง
ว่ำ	 เม่อเรำมีจิตเปนเคร่องเอกซเรย์พร้อม	ก็ให้ไล่ดูอำกำร	๓๒	 โดย
ควำมเปนป ิกูล	 จดจ�ำเปำหมำยปลำยทำงให้ดีว่ำเพ่อละกำมรำคะ	
ต้องหมำยเหตุไว้เช่นนี้	 เพรำะด้วยก�ำลังจิตระดับนั้น	 เปนไปได้ที่จะ
ก�ำหนดรู้อย่ำงเปนกลำงวำงเฉย	ไม่ยินดียินร้ำย	หรอกระทั่งเจำะลก
เข้ำไปรู้แบบเห็นกำรท�ำงำนอันน่ำอัศจรรย์ของอวัยวะต่ำง

เม่อถอนจำกเจโตสมำธิอันมีหน้ำที่รู้กำยโดยควำมเปนป ิกูล	
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บำงคนอำจเกิดควำมขยะแขยงกำย	 มีกลิ่นเหมอนศพเหม็นเน่ำติด
จมูก	 ขอให้แก้ด้วยกำรท�ำควำมรู้อยู่เฉพำะควำมเบำอันเกิดแต่ควำม
รู้สกละควำมอยำกในกำม	 ยินดีในกำย	 เม่อจิตตั้งมั่นไม่ข้องเกี่ยว
กับกำย	 ก็ย่อมเกิดสติชัด	 รู้กำยก็เห็นละเอียดไปทุกขยับเหมอนหุ่น
เคล่อนไหวไร้ควำมหมำย	กับทั้งรับรู้อำรมณ์กระทบต่ำง สักแต่เกิด
แล้วดับ	นี่คอกำรมำถงเปำหมำยของป ิกูลมนสิกำรบรรพ

พุทธวิธีรักษาการเห็นรูป

ในอุปกกิเลสสูตร	พระอนุรุทธทูลถำมพระพุทธองค์มีควำมว่ำ

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ผู้ไม่ประมาท มี
ความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่ ย่อมรู้แสงสว่างและ
การเห็นรูป แต่ไม่ช้าเท่าไร แสงสว่างและการเห็นรูป
อันนั้นของพวกข้าพระองค์ย่อมหายไป พวกข้าพระองค์
ยังไม่แทงตลอดนิมิตนั้น

พระพุทธเจ้ำตรัสตอบพระอนุรุทธมีควำมว่ำ

ดกูรอนรุทุธ พวกเธอต้องแทงตลอดนมิตินัน้แล แม้เรากเ็คย
มาแล้ว เมือ่ก่อนตรสัรู ้ ยงัไม่รูเ้องด้วยปัญญาอนัยิง่ ยงัเป็น
โพธสิตัว์อยู ่ย่อมรูแ้สงสว่างและการเหน็รปูเหมอืนกนั แต่ไม่
ช้าเท่าไร แสงสว่างและการเหน็รปูอนันัน้ของเราย่อมหายไป
ได้ เราจงึมคีวามด�ารดิงันีว่้า อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจยัให้
แสงสว่างและการเหน็รปูของเราหายไปได้ ดกูรอนรุทุธ เรา
นัน้ได้มคีวามรูด้งันีว่้า…

บางคราวเรารูต้วัว่า ‘ความลงัเลสงสยั’ เกดิขึน้แล้วแก่เรา ก็
ความลงัเลสงสยัเป็นเหต ุสมาธขิองเราจงึเคลือ่น เมือ่สมาธิ
เคลือ่นแล้ว แสงสว่างและการเหน็รปูจงึหายไป เราจกัท�าให้
ความลงัเลสงสยัไม่เกดิขึน้แก่เราได้อกี

บางคราวเรารู้ตัวว่า ‘ความเผลอใจ’ เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ก็
ความเผลอใจเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิ
เคลือ่นแล้ว แสงสว่างและการเหน็รปูจงึหายไป เราจกัท�าให้
ความเผลอใจไม่เกดิขึน้แก่เราได้อกี

บางคราวเรารูต้วัว่า ‘ความง่วงเหงาซมึเซา’ เกดิขึน้แล้วแก่เรา 
กค็วามง่วงเหงาซมึเซาเป็นเหต ุสมาธขิองเราจงึเคลือ่น เมือ่
สมาธเิคลือ่นแล้ว แสงสว่างและการเหน็รปูจงึหายไป เราจกั
ท�าให้ความง่วงเหงาซมึเซาไม่เกดิขึน้แก่เราได้อกี

บางคราวเรารู้ตัวว่า ‘ความหวาดเสียว’ เกิดขึ้นแล้วแก่เรา 
เหมอืนบรุษุเดนิทางไกล เกดิมคีนปองร้ายเขาขึน้ทีส่องข้าง
ทาง กค็วามหวาดเสยีวเป็นเหต ุสมาธขิองเราจงึเคลือ่น เมือ่
สมาธเิคลือ่นแล้ว แสงสว่างและการเหน็รปูจงึหายไป เราจกั
ท�าให้ความหวาดเสยีวไม่เกดิขึน้แก่เราได้อกี

บางคราวเรารูต้วัว่า ‘ความตืน่เต้น’ เกดิขึน้แล้วแก่เรา เหมอืน
บุรุษแสวงหาแหล่งขุมทรัพย์แห่งหนึ่ง แต่กลับพบแหล่ง
ขมุทรพัย์ ๕ แห่งในคราวเดยีวกนั กค็วามตืน่เต้นเป็นเหตุ 
สมาธขิองเราจงึเคลือ่น เมือ่สมาธเิคลือ่นแล้ว แสงสว่างและ
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การเหน็รปูจงึหายไป เราจกัท�าให้ความตืน่เต้นไม่เกดิขึน้แก่
เราได้อกี

บางคราวเรารูต้วัว่า ‘ภาวะหยาบ’ เกดิขึน้แล้วแก่เรา กภ็าวะ
หยาบเป็นเหต ุสมาธขิองเราจงึเคลือ่น เมือ่สมาธเิคลือ่นแล้ว 
แสงสว่างและการเหน็รปูจงึหายไป เราจกัท�าให้ภาวะหยาบ
ไม่เกดิขึน้แก่เราได้อกี (ภาวะหยาบในทีน่ีห้มายเอาธรรมประกอบ
จติอนัไม่เกือ้กลูต่อการรูแ้สงและรปู เช่น วางจติไว้ในแบบทบึๆ ไม่
โปร่งใส)

บางคราวเรารูต้วัว่า ‘ความเพยีรทีเ่คร่งครดัเกนิไป’ เกดิขึน้
แล้วแก่เรา เหมอืนบรุษุเอามอืทัง้สองจบันกคุม่ไว้แน่น นกคุม่
นั้นย่อมถึงความตายในมือนั้นเอง ก็ความเพียรที่เคร่งครัด
เกินไปเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อน
แล้ว แสงสว่างและการเหน็รปูจงึหายไปได้ เราจกัท�าให้ความ
เพยีรทีเ่คร่งครดัเกนิไปไม่เกดิขึน้แก่เราได้อกี

บางคราวเรารูต้วัว่า ‘ความเพยีรทีย่่อหย่อนเกนิไป’ เกดิขึน้
แล้วแก่เรา เหมอืนบรุษุจบันกคุม่หลวมๆ นกคุม่นัน้ต้องบนิ
ไปจากมือเขาได้ ก็ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเหตุ 
สมาธขิองเราจงึเคลือ่น เมือ่สมาธเิคลือ่นแล้ว แสงสว่างและ
การเหน็รปูจงึหายไป เราจกัท�าให้ความเพยีรทีย่่อหย่อนเกนิ
ไปไม่เกดิขึน้แก่เราได้อกี

บางคราวเรารูต้วัว่า ‘ตณัหาทีค่อยกระตุน้’ เกดิขึน้แล้วแก่เรา 
กต็ณัหาทีค่อยกระตุน้เป็นเหต ุ สมาธขิองเราจงึเคลือ่น เมือ่

สมาธเิคลือ่นแล้ว แสงสว่างและการเหน็รปูจงึหายไป เราจกั
ท�าให้ตณัหาทีค่อยกระตุน้ไม่เกดิขึน้แก่เราได้อกี

บางคราวเรารูต้วัว่า ‘ความส�าคญัว่าแสงอย่างหนึง่ รปูอย่าง
หนึง่ ต่างกนั’ เกดิขึน้แล้วแก่เรา กค็วามส�าคญัว่าแสงอย่าง
หนึง่ รปูอย่างหนึง่ ต่างกนัเป็นเหต ุ สมาธขิองเราจงึเคลือ่น 
เมื่อสมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไป 
เราจกัท�าให้ความส�าคญัว่าแสงอย่างหนึง่ รปูอย่างหนึง่ ต่าง
กนัไม่เกดิขึน้แก่เราได้อกี (คอืไม่เอาจติจบัแสงหรอืจติจบัรปู
โดยความแยกเป็นต่างหาก)

บางคราวเรารูต้วัว่า ‘ลกัษณะทีเ่พ่งเลง็รปูเกนิไป’ เกดิขึน้แล้ว
แก่เรา กล็กัษณะทีเ่พ่งเลง็รปูเกนิไปเป็นเหต ุสมาธขิองเราจงึ
เคลือ่น เมือ่สมาธเิคลือ่นแล้ว แสงสว่างและการเหน็รปูจงึ
หายไป เราจกัท�าให้ลกัษณะทีเ่พ่งเลง็รปูเกนิไปไม่เกดิขึน้แก่
เราได้อกี

นอกจำกนี้	 พระพุทธองค์ยังก�ำชับว่ำโทษของกำรเห็นรูป	 อัน
ได้แก	่ควำมลังเลสงสัย 	ควำมเผลอใจ 	ควำมง่วงเหงำซมเซำ 	ควำม
หวำดเสียว 	 ควำมต่นเต้น 	 ภำวะหยำบ 	 ควำมเพียรที่เคร่งครัด
เกินไป 	ควำมเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป 	ตัณหำที่คอยกระตุ้น 	ควำม
ส�ำคัญว่ำแสงอย่ำงหน่ง	 รูปอย่ำงหน่ง	ต่ำงกัน 	ลักษณะที่เพ่งเล็งรูป
เกินไป	เหล่ำนี้ควรระวังไม่ให้เกิดข้นอีกทั้งหมดทั้งสิ้น

ดกูรอนรุทุธ เรานัน้ผูไ้ม่ประมาท มคีวามเพยีร ส่งตนไปใน
ธรรมอยู ่ ย่อมรูแ้สงสว่างอย่างเดยีว แต่ไม่เหน็รปู ตลอด
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กลางคืนบ้าง ตลอดกลางวันบ้าง ตลอดทั้งกลางคืน และ
กลางวนับ้าง

เห็นรูปอย่างเดียว แต่ไม่รู้แสงสว่าง ตลอดกลางคืนบ้าง 
ตลอดกลางวนับ้าง ตลอดทัง้กลางคนื และกลางวนับ้าง

เรานั้นจึงมีความด�าริดังนี้ว่า อะไรหนอแล เป็นเหตุ เป็น
ปัจจยัให้เรารูแ้สงสว่างอย่างเดยีว แต่ไม่เหน็รปู เหน็รปูอย่าง
เดยีว แต่ไม่รูแ้สงสว่าง ตลอดกลางคนืบ้าง ตลอดกลางวนั
บ้าง ตลอดทัง้กลางคนืและกลางวนับ้าง ดกูรอนรุทุธ เรานัน้
ได้มคีวามรูด้งันีว่้า

สมัยใดเราไม่ใส่ใจนิมิตคือรูป ใส่ใจแต่นิมิตคือแสงสว่าง 
สมยันัน้เราย่อมรูแ้สงสว่างอย่างเดยีว แต่ไม่เหน็รปู ตลอด
กลางคนืบ้าง ตลอดกลางวนับ้าง ตลอดทัง้กลางคนืและกลาง
วนับ้าง

ส่วนสมยัใดเราไม่ใส่ใจนมิติคอืแสงสว่าง ใส่ใจแต่นมิติคอืรปู 
สมยันัน้เราย่อมเหน็รปูอย่างเดยีว แต่ไม่รูแ้สงสว่าง ตลอด
กลางคนืบ้าง ตลอดกลางวนับ้าง ตลอดทัง้กลางคนืและกลาง
วนับ้าง

ดกูรอนรุทุธ เรานัน้ผูไ้ม่ประมาท มคีวามเพยีร ส่งตนไปใน
ธรรมอยู ่ ย่อมรูแ้สงสว่างเพยีงนดิหน่อย เหน็รปูได้นดิหน่อย 
ตลอดกลางคืนบ้าง ตลอดกลางวันบ้าง ตลอดทั้งกลางคืน
และกลางวนับ้าง รูแ้สงสว่างอย่างหาประมาณมไิด้ เหน็รปู

อย่างหาประมาณมิได้ ตลอดกลางคืนบ้าง ตลอดกลางวัน
บ้าง ตลอดทัง้กลางคนืและกลางวนับ้าง

เราจึงมีความด�าริดังนี้ว่า อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้
เรารูแ้สงสว่างเพยีงนดิหน่อย เหน็รปูได้นดิหน่อย และรูแ้สง
สว่างอย่างหาประมาณมิได้ เห็นรูปอย่างหาประมาณมิได้ 
ตลอดกลางคืนบ้าง ตลอดกลางวันบ้าง ตลอดทั้งกลางคืน
และกลางวนับ้าง

ดกูรอนรุทุธ เรานัน้ได้มคีวามรูด้งันีว่้า สมยัใดเรามสีมาธนิดิ
หน่อย สมยันัน้เรากม็จีกัษนุดิหน่อย ด้วยจกัษนุดิหน่อย เรา
นัน้จงึรูแ้สงสว่างเพยีงนดิหน่อย เหน็รปูได้นดิหน่อย ตลอด
กลางคนืบ้าง ตลอดกลางวนับ้าง ตลอดทัง้กลางคนืและกลาง
วนับ้าง

ส่วนสมยัใด เรามสีมาธหิาประมาณมไิด้ สมยันัน้ เรากม็จีกัษุ
หาประมาณมไิด้ ด้วยจกัษหุาประมาณมไิด้ เรานัน้จงึรูแ้สง
สว่างหาประมาณมไิด้ และเหน็รปูหาประมาณมไิด้ ตลอด
กลางคนืบ้าง ตลอดกลางวนับ้าง ตลอดทัง้กลางคนืและกลาง
วนับ้าง

ดูกรอนุรุทธ เรานั้นได้เจริญสมาธิมีวิตก (ความตรึกนึก
อารมณ์) มวีจิาร (ความตรองแนบอารมณ์) บ้าง ได้เจรญิ
สมาธไิม่มวีติก มแีต่วจิารบ้าง ได้เจรญิสมาธไิม่มวีติก ไม่มี
วจิารบ้าง ได้เจรญิสมาธมิปีีตบ้ิาง ได้เจรญิสมาธไิม่มปีีตบ้ิาง 
ได้เจรญิสมาธปิระกอบด้วยสขุบ้าง ได้เจรญิสมาธปิระกอบ
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ด้วยอเุบกขาบ้าง

เคล็ดวิชาอากาสกสิณ

หนึ่งในอุปสรรคของการเห็นรูปกายที่พระพุทธองค์
ตรัสให้ระวังไม่ให้เกิดขึ้นคือ ‘ภาวะหยาบ’ ซึ่งอาจ
หมายถึงฝ้ามัวแห่งจิตใจ ภาวะหนาทึบที่บดบังมิให้จิต
รู้ได้ถึงสภาวะแห่งรูป

ฝ้ามัวดังกล่าวมีกันอยู่ทุกผู้ทุกนาม ขอให้สังเกตว่าแม้
เวลาปกติที่ไม่ได้ท�าสมาธิ ถ้าหากใจเป็นกุศลมากๆ 
จิตจะใสใจจะเบาเป็นพิเศษ ยามท�าความรู้สึกตัวก็
คล้ายลมหายใจและกายใสเหมือนแก้ว แต่ยามปกติ 
ถ้ายิ่งจิตค่อนไปทางอกุศลด้วยราคะ โทสะ โมหะ เพียง
ใด ลมหายใจและกายก็จะยิ่งปรากฏหยาบทึบขึ้นเพียง
นั้น แม้แต่จิตก็เห็นเหมือนตัวเองเป็นกลุ่มหมอกหนา
ทึบ ตีบตันไปหมด

มีกรรมฐานอันเป็นงานสมถะหลายชนิดที่ช่วยท�าให้จิต
ใสใจเบาเป็นพิเศษ ขจัดภาวะหยาบอันเป็นอุปสรรค
ต่อการรู้แสงและเห็นรูปออกไปได้ ในที่นี้จะแนะน�า 
‘อากาสกสิณ’ ด้วยอุบายวิธีที่คนส่วนใหญ่สามารถ
ปฏิบัติส�าเร็จง่าย ได้ผลเร็ว

กสิณ แปลว่า วัตถุอันจูงใจให้ไปผูกอยู่ ส่วน อากาศ 
นั้น เป็น ‘รูปธรรม’ ชนิดหนึ่งที่ตาเห็นได้ มิใช่
นามธรรมตามสามัญส�านึกของคนทั่วไป ดังแสดงใน
ธาตุวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ 
ใจความส�าคัญคือ อากาศนั้น เป็นรูปชนิดหนึ่ง อาศัย

ดิน น้�า ไฟ ลม เกิดขึ้น ธรรมชาติอันนับว่าช่องว่าง 
พื้นที่อันดิน น้�า ไฟ ลม ไม่ถูกต้อง พูดง่ายๆว่าที่ต้อง
นับเป็นรูปก็เพราะถ้าปราศจากธาตุหยาบ เช่น ดิน 
น้�า ไฟ ลม ก็จะไม่มีกรอบ ไม่มีขอบเขต ไม่มีอะไรเป็น
เกณฑ์ให้รู้ว่าเป็นช่องว่างเท่านั้นเท่านี้

ขอให้เข้าใจว่า ‘อากาส’ ตามรูปศัพท์บาลีท่านหมาย
ถึงที่ที่ขีดเขียนหรือท�าให้เป็นรอยไม่ได้ ไทยเราที่เขียน
ว่า ‘อากาศ’ จะมีความหมายกว้างขึ้นเล็กน้อย คือรวม
เอาบรรยากาศโลก สุญญากาศ อวกาศ รวมทั้งลมที่
สูดเข้าร่างกายด้วย แต่โดยสรุปแล้วที่เขียนในบทนี้จะ
หมายเอาอย่างเดียวคือ ‘ช่องว่าง’ เท่านั้น

โดยรวมแล้ว อากาสกสิณจึงหมายถึงการเอาจิตไปผูก
อยู่กับช่องว่าง เมื่อผูกอยู่ระยะหนึ่ง จะเหมือนจิตเสมอ
กับอากาศ ซึ่งก็เป็นไปตามธรรมชาติของการท�าสมาธิ
ทั้งหลาย ที่จ่อใจไว้กับสิ่งใดแล้ว ผูกติดแนบสนิทกับสิ่ง
นั้นแล้ว จิตย่อมเสมอกับสิ่งนั้น ราวกับเป็นสิ่งนั้น

เมื่อจิตเสมอกับอากาศอันเป็นธรรมชาติโปร่งว่าง 
ภาวะหยาบของจิตย่อมหายไป ภาวะใสเห็นทะลุแบบ
อากาศย่อมเข้ามาแทนที่ มิติในการรับรู้ของจิตจะ
ผิดแผกแตกต่างเป็นอีกอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สามารถส่องรู้รายละเอียดทางกายง่ายขึ้น

ก่อนลงไปถึงวิธีฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้ส่องรู้ความ
เป็นกาย จะขอกล่าวถึงข้อดีของอากาสกสิณไว้ในเบื้อง
ต้น เพื่อให้เป็นแรงจูงใจและมองเห็นตลอดสายว่าเรา
ก�าลังท�าอะไร เพื่ออะไร
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ข้อดีของอากาสกสิณ

ได้ชื่อว่าท�าตามโอวาทของพระพุทธเจ้า ดังที่ในปสาท
กรธัมมาทิบาลี พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๒ พระพุทธ
องค์ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเจริญอากาสกสิณแม้
ชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ ภิกษุนี้เรากล่าวว่า อยู่ไม่
เหินห่างจากฌาน ท�าตามค�าสอนของพระศาสดา 
ปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉันบิณฑบาตของชาว
แว่นแคว้นเปล่า ก็จะป่วยกล่าวไปไยถึงผู้กระท�า
ให้มากซึ่งอากาสกสิณนั้นเล่า

เมื่อฝึกช�านาญแล้ว ท�าให้ภาวะหยาบ ภาวะที่เป็นฝ้า
มัวบดบังรายละเอียดในกายหายไป เหลือแต่ความ
โปร่งใสแบบเดียวกับอากาศ เกื้อกูลต่องานมนสิการ
ปฏิกูลในร่างมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งสามารถหลีก
เลี่ยงอุปสรรคอื่นๆที่บั่นทอนประสิทธิภาพการรู้แสง
และการเห็นรูปที่พระพุทธเจ้าตรัสแนะพระอนุรุทธไว้
ได้ทั้งหมด เรียกว่าได้เครื่องมือส่องส�ารวจร่างกายชิ้น
เยี่ยมไว้ในมือแบบหยิบฉวยมาใช้งานกันทันใจ

ระหว่างฝึกอากาสกสิณ แม้ยังไม่ได้ผล ก็ท�าให้รู้จัก
สภาพจิตของตนเอง แยกแยะออกระหว่างคิดฟุ้ง
กับนิ่งรู้ รวมทั้งว่างแบบเฉยเมย ว่างแบบอากาศ 
และว่างแบบปล่อยวางจากการเห็นกายใจไม่ใช่ตัว
ตน เมื่อสามารถแยกแยะออก ก็จะไม่หลงไปติดกับ
ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทางจิต

เป็นเครื่องอยู่ที่มีความแข็งแรง เหมือนบ้านสร้างอย่าง
ดีทนแดดทนฝน หากเปรียบลมหายใจเป็นราวเกาะให้
เริ่มยืนได้ส�าหรับผู้หัดใหม่ ก็ต้องเปรียบอากาสกสิณ
เหมือนหลุมหลบภัยกิเลสหยาบทั้งหลายส�าหรับผู้มี
ก�าลังแล้วพอสมควร

มีความเห็นอารมณ์ชัดทั่ว เพราะรูปธรรมทั้งหลาย
ย่อมหยาบกว่าอากาศ เมื่อเราสามารถล็อกจิตไว้กับ
ช่องว่างอันเป็นธาตุละเอียด จิตก็ย่อมมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเกินพอจะหวนกลับไปรู้ธาตุหยาบอื่นๆ
ได้ง่าย และนั่นก็ท�าให้หลุดจากอารมณ์ยึดติดแบบ
โลกๆ เห็นอารมณ์แบบโลกๆเป็นเพียงของหยาบ และ
มีก�าลังใจอยากภาวนาเป็นอย่างมาก เมื่อท�าอากาส
กสิณได้ ก็จะเห็นโอกาสปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ ให้แจ่ม
แจ้งตลอดสาย เช่น ถ้าหากใครเดินจงกรมหลังถอน
จิตจากอากาสกสิณทันที จะพบข้อแตกต่างระหว่างสติ
ธรรมดา กับความตั้งมั่นรู้ของจิตที่ทรงคุณภาพยิ่งยวด

มีอานิสงส์ เช่น ความสามารถในการบ�าบัดบรรเทา
โรคภัยไข้เจ็บได้อย่างง่ายๆ เพียงท�าอากาสกสิณเข้าไป
ที่จุดเจ็บปวดหรือเจ็บป่วย ก็ทุเลาหรือหายเร็วอย่างน่า
อัศจรรย์

วิธีฝึกอากาสกสิณขั้นต้น

ปกติการฝึกกสิณทั่วไปจะใช้ความจ�าทางตาเป็นชนวน 
แล้วใช้กระแสจิตเป็นตัวประคองรักษา โดยหน่วงเอา
ลักษณะส�าคัญของวัตถุไว้แม่นๆ เช่น ดูสีขาวแล้วจ�า
ไว้ว่าลักษณะของความปรากฏเป็นธรรมชาติอันขาว
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นั้นเป็นอย่างไร พอปิดตาลงก็จ่อใจนึกถึงขอบเขต
ความขาวที่จ�าไว้ และพยายามตรึงความขาวในใจ
ไม่ให้เคลื่อนไป (ในบทนวสีวถิกาบรรพ มีกล่าวถึง
โอทาตกสิณ หรือกสิณสีขาวไว้เพื่อสนับสนุนการรู้
กระดูกขาวภายในร่างกายด้วย)

ส�าหรับอากาสกสิณก็เช่นกัน โดยมากแนวฝึกจะ
เป็นการก�าหนดเพ่งช่องว่างระหว่างกรอบอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าหากปราศจากก�าลังสมาธิอุดหนุน
อย่างแข็งแรงแล้ว ก็ยากส�าหรับคนทั่วไปที่จะจดจ�าได้ 
ดังนั้น ควรอาศัยอุบายก�าหนดกรอบอย่างง่ายเป็นการ 
‘ช่วยจ�า’ แทนการเพ่งเอาด้วยตาอย่างเดียว ขอให้นั่ง
ลง ตัวตรง คอตั้ง อยู่ในอาการผ่อนกายสบายใจที่สุด 
แล้วลงมือปฏิบัติเป็นขั้นๆดังนี้โดยไม่ตกหล่น เพื่อที่ว่า
เมื่อจิตด�าเนินไปตามล�าดับแล้วจะได้ผลเร็ว

๑) ฝึกสายตาให้ตั้งตรงไม่หลุกหลิก

ข้อนี้เป็นการปูพื้นเฉพาะผู้ที่ยังขาดสมาธิ และมี
นัยน์ตาหลุกหลิกง่ายด้วยอ�านาจความฟุ้งซ่าน อันเป็น
อุปสรรคส�าคัญของการฝึกกสิณทุกชนิด เมื่อตาไม่นิ่ง
ย่อมส่งผลให้จิตไหลเลื่อนตามตาไปด้วย ถ้าฝึกให้เกิด
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตา ก็จะมีส่วนช่วยลดความ
หลุกหลิกได้มาก กับทั้งจับให้จิตนิ่งในเบื้องต้นได้พอ

สมควร

ให้เหยียดมือซ้ายไปข้างหน้าจนสุด ยกนิ้วชี้ขึ้นนิ้ว
เดียว แล้วยกมือขวาตั้งไว้กึ่งกลางระหว่างตากับมือซ้าย 

ยกนิ้วชี้ของมือขวาขึ้นเหมือนกัน

จากนั้นให้มองปลายนิ้วชี้ทั้งใกล้และไกลสลับกันเร็วๆ 
นิ้วหนึ่งสักวินาทีหนึ่ง มองแบบแน่ใจว่าเห็นเล็บปลาย
นิ้วชัด ท�าสักเพียงนาทีเดียว จะรู้สึกว่าความสามารถ
ในการเห็น ความไวของจิตที่ตอบสนองการเห็น มี
ความคมชัดขึ้น และความสามารถในการจับตาเฉพาะ

จุดจะนิ่งขึ้น

เมื่อเห็นดีได้เช่นนั้นแล้ว ให้ก�าหนดจุดอื่นนอกตัวที่
ไกลออกไปเป็นจุดที่สาม จุดที่สี่ เป็นอะไรก็ได้อาจไกล
ถึงขอบฟ้าก็ได้ ไล่สลับมองทีละจุดจากใกล้ไปหาไกล 
จากไกลสาวกลับมาหาใกล้ ตาจะลดความหลุกหลิกลง
มาก

๒) ส�ารวจคลื่นความคิด

การท�ากสิณเป็นเรื่องของการเอาจิตไปปักอยู่กับ
อารมณ์เดียวต่อเนื่อง ซึ่งอย่างนั้นถ้าสภาพจิตไม่เอื้อ

อ�านวย ยังฟุ้งไปฟุ้งมาอยู่ ก็หมดสิทธิ์ท�าได้ส�าเร็จ

หากสังเกตดีๆให้ต่อเนื่อง จะพบว่าบางทีเรา ‘ฟุ้งจัด’ 
บางทีเรา ‘ฟุ้งน้อย’ คล้ายกับเฝ้าดูคลื่นทะเล บางครั้ง
ก็เห็นโยนตัวขึ้นสูง บางครั้งก็หมอบตัวลงต่�า มันเป็น
ของมันอย่างนั้นโดยธรรมชาติ จะฝึกหรือไม่ฝึกสมาธิ

ก็ตามที

วิธีง่ายที่สุดส�าหรับทุกคนจึงเป็นการสังเกตว่าเมื่อใด
เป็นจังหวะคลื่นความคิดอ่อนตัวสงบลง หรือเพลา
ความฟุ้งเหลือน้อยที่สุด ก็ให้ใช้จังหวะโอกาสนั้นเป็น
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เวลาเริ่มภาวนาอากาสกสิณ

อีกทางหนึ่ง มีอุบายง่ายๆที่จะท�าให้ความฟุ้งจางลง
แบบทันใจ คือให้ทอดตามองยอดฟ้าหรือขอบฟ้า
ไว้นิ่งๆสักพักโดยไม่คาดหวัง ไม่เร่งรัดให้ตนเองเข้า
สู่ความสงบ จะเห็นว่าความคิดเบาบางลงได้อย่าง
รวดเร็ว (อาการเร่งรัดตัวเองให้สงบนั้น แท้จริงเป็น
เหตุแห่งความฟุ้งอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยซ้�า)

๓) สร้างกรอบช่องว่างด้วยสองมือ

เมื่อส�ารวจแล้วว่าคลื่นความคิดอยู่ในจังหวะที่เป็นขา
ลง กับทั้งผ่อนกายสบายใจ คอตั้งหลังตรงไม่เกร็งส่วน
ใดส่วนหนึ่งแล้ว ฉวยโอกาสนั้นปิดเปลือกตาลง ตา
ทอดตรงสบายๆ วางมือพักบนต�าแหน่งสะดวก เอา
นิ้วชี้แตะนิ้วชี้ นิ้วโป้งแตะนิ้วโป้ง นิ้วที่เหลือประสาน
กัน จะได้รูปกระโจมมือสามเหลี่ยมขึ้นมา ท�าความ
รับรู้ไว้ที่จุดสัมผัสระหว่างปลายนิ้วชี้และนิ้วโป้งที่ชน
กัน กับฝ่ามือทั้งสองที่ไม่สัมผัสอะไร หากไม่ลืมตัวที่ตั้ง
ตรงสบายประกอบพร้อมไปด้วยได้ยิ่งดี คือพอให้รู้ว่า

ต�าแหน่งมืออยู่ที่ตรงไหนในส่วนกายทั้งหมด

๔) ส�าเหนียกรู้ช่องว่างระหว่างกรอบมือ

หากจับรู้อยู่ที่ปลายนิ้วชนกันและฝ่ามือสองข้างเช่นนี้ 
ครู่หนึ่งจะรู้สึกถึงโพรงว่างระหว่างมือขึ้นมาเอง ก็ให้จ�า
ไว้ว่าเราเริ่มเห็นโพรงขึ้นมาได้อย่างไร คือแค่ก�าหนด
สติไว้ที่จุดสัมผัสระหว่างนิ้วชี้และนิ้วโป้ง กับความรู้สึก
ที่ฝ่ามือว่างๆนั่นเอง ขอให้ส�ารวจด้วยว่าจะต้องไม่มี

ส่วนใดของกายก�าเกร็ง หน้าที่ทั้งหมดคือล็อกความรู้

ไว้กับโพรงว่างระหว่างมือเท่านั้น

หากจิตกระโดดไปกระโดดมา จับรู้ถึงลมหายใจเอง ก็
อาจรวบช่องว่างกับลมหายใจเข้าไว้ด้วยกัน กล่าวคือ 
เมื่อทราบภาวะช่องว่างระหว่างมือแล้ว ให้ตั้งใจว่าเรา
จะไม่ลืมช่องว่างแบบนั้นขณะหายใจออก เราจะไม่ลืม
ช่องว่างแบบนั้นขณะหายใจเข้า หากนับลมออกและเข้า
ได้สิบชุดโดยไม่ลืมช่องว่างเลย ก็จะเริ่มรู้สึกถึงความตั้ง

มั่น มีอาการรู้ช่องว่างชัด

แต่ถ้าจิตกระโดดไปกระโดดมาระหว่างช่องว่างกับ
ลมหายใจอยู่อีก ก็ให้ยึดเอาช่องว่างไว้เป็นหลักก่อน 
เนื่องจากเราจะฝึกอากาสกสิณ ความรู้สึกภายในจะมืด
หรือสว่างยังไม่ต้องสนใจ สนใจเพียงแค่ให้จิตจ่ออยู่กับ
โพรงว่างได้เท่านั้น การอาศัยลมช่วยเป็นเพียงหน่วย
อ้างอิงหนึ่งที่บอกว่าเรายังรู้ช่องว่างทุกๆลมหายใจเข้า

ออก

๕) ฝึกขยายขอบเขตช่องว่าง

เมื่อสามารถหน่วงรักษาความรู้สึกในช่องว่างได้
บ้างแล้ว อย่างน้อยสักอึดใจหนึ่ง หรืออาจวัดระยะ
ด้วยลมหายใจสิบครั้ง ให้ใช้ช่องว่างระหว่างมือเป็น
ศูนย์กลางการก�าหนดรู้ แล้วน้อมส�าเหนียกว่าภายใน
ปากเราก็มีช่องว่างแบบเดียวกันนั้นอยู่ เมื่อเห็นจริง
จนเกิดความรู้สึกถึงโพรงว่างในช่องปาก ก็ให้น้อม
ส�าเหนียกอีกว่าระหว่างซี่โครงในร่างเราก็เป็นโพรง
อย่างนี้เช่นกัน เป็นลักษณะว่างอันเดียวกัน เสมอกัน
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หมด

ท�าแต่ละจุดจนแน่ใจว่ารู้สึกถึงโพรงว่าง ณ จุดนั้นๆ
ได้นานพอที่จิตจะตั้งมั่นพอสมควร อย่ากระโดดไป
กระโดดมา เพราะจะไม่ได้ผลอะไรเลย หากท�าอย่าง
ถูกต้อง ความว่างจะเหมือนขยายขอบเขตไปเรื่อยๆเอง 
โปรดจ�าไว้ว่าพัฒนาการขั้นส�าคัญที่สุดของอากาสกสิณ

ก็คือการรุกคืบเข้ามาเห็นช่องว่างภายในกายเป็นหลัก

๖) สลับเดินจงกรมช่วย

จิตที่เป็นสมาธิจากอากาสกสิณนั้นมีลักษณะนิ่ง สบาย 
สงบสุข ถ้าหากบวกความติดใจด้วยแล้ว จิตจะเฉื่อย
ชาลง จ�าเป็นต้องฝึกให้มีความตื่นตัวบ้าง คือนอกจาก
สร้างสติขณะนิ่งแล้ว ต้องสร้างสติขณะเคลื่อนไหว
พร้อมไปด้วย จึงจะครบวงจรสร้างสมคุณภาพจิตอย่าง

แท้จริง ดังที่เคยกล่าวแล้วตั้งแต่บทต้นๆ

เมื่อล้าจากการก�าหนดอากาสกสิณ หรือจิตใจปิด
ทึบจนเกินกว่าจะก�าหนดอากาศต่อได้ ให้ลุกขึ้นเดิน
จงกรม จะพบว่ารู้เท้ากระทบได้ชัดกว่าที่เคยมาก ซึ่ง
เมื่อมีสติอยู่กับเท้ากระทบไปเรื่อยนานเข้า ก็จะรู้สึก
ถึงสติและสัมปชัญญะที่เติบโตแข็งแรงยิ่งๆขึ้น กระทั่ง
ถึงจุดหนึ่งที่รู้ตัวทั่วพร้อม แต่อาจหนักๆอยู่บ้างตาม
ธรรมดาที่ใช้งานกายนานๆ ก็ให้กลับลงมานั่งก�าหนด
อากาสกสิณใหม่เป็นการเติมแรงจากธรรมชาติของจิต
อันสงบสุข

ส่วนของการสลับลุกขึ้นมาเดินจงกรมนี้ส�าคัญมาก 
หากใครละเลย ก็จะเห็นผลภาวนาโดยรวมช้า แต่หาก

ใครปฏิบัติจนเป็นนิสัย ก็จะพบผลภาวนาอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากเกิดสติครบวงจรนั่นเอง

ในช่วงต้นๆของการฝึก อย่าท�าอากาสกสิณหรือเดิน
จงกรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้นานนัก ท�าเท่าที่จะมี
ความสุข ความพอใจ อันเป็นเครื่องสะท้อนความพอดี 
บางคนพยายามนั่งเพ่งอย่างไร้ผล ก็จะท�าให้เบื่อหน่าย
และอยากเลิกราภายในครั้งสองครั้ง แทนที่จะส�าเร็จ
ผลในวันสองวัน

วิธีฝึกอากาสกสิณขั้นกลาง

เกณฑ์วัดง่ายๆว่าควรเริ่มฝึกขั้นกลางคือ ความตั้งมั่น 
ผ่องใสของจิต ซึ่งจะเห็นช่องว่างชัดราวกับจิตเป็นช่อง
ว่างเสียเอง เรียกว่า ‘รู้เสมอกับว่าง’ ในเขตจ�ากัด หรือ
อาจพบว่าจิตมีความสามารถ ‘อุ้มอารมณ์นิ่ง’ ได้นาน
ขึ้นตามใจปรารถนา บางทีอาจหลายนาที บางทีอาจ
หน่วงไว้ได้ถึงครึ่งชั่วโมง เหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณบอก

ว่าสามารถขยับขึ้นมาฝึกในระดับกลางได้แล้ว

๑) ก�าหนดความว่างระดับห้อง

ให้ลืมตาขึ้นทอดมองผนังห้องด้วยสายตาตรง จ�าห้วง
ว่างระหว่างสายตากับผนังห้องไว้ ปิดตาลงแล้วนึกถึง
ความว่างตรงหน้าโดยไม่ต้องท�ารูปมือใดๆอีกต่อ
ไป หากจ�าได้ถนัด แปลว่าจิตมีความสามารถหน่วง
ความว่างได้ดีขึ้นจริง ให้ลองย่อช่องว่างลงมาสู่ขนาดที่
ต้องการด้วยความสบาย ไม่เครียด ไม่เกร็ง ไม่ขมวด
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คิ้ว ไม่รู้สึกถึงปฏิกิริยาใดๆทางกาย เห็นเป็นอาการ
และความสามารถของจิตอย่างเดียว เหมือนตัดความ
สัมพันธ์ระหว่างจิตกับประสาทตาได้สิ้นเชิง เมื่อย่อ
ได้ดังใจ ลองขยายดูให้ขนาดเท่าห้องเหมือนเดิมโดย
มีขอบเขตความว่างคมชัด หากท�าไปท�ากลับโดยไม่

ติดขัด ก็เป็นอันผ่านข้อนี้ส�าเร็จ

๒) ก�าหนดแผ่จิตไปตามทิศต่างๆ

ตามหลักการฝึกอากาสกสิณของพระพุทธองค์นั้น 
ท่านจะให้ก�าหนดอารมณ์กสิณไปยังทิศต่างๆอย่าง
ไม่มีประมาณ เช่น ในกสิณสูตรและมหาสกุลุทายิสูตร 
ความว่า

ผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งอากาสกสิณทั้งเบื้องบน เบื้อง
ต�่า เบื้องเฉียง ในทิศน้อยทิศใหญ่ หาประมาณ
มิได้

การฝึกที่ผ่านมาจะให้น้�าหนักไปทางทิศเบื้องหน้า ซึ่ง
ยังไม่ครอบคลุมการแผ่กสิณออกไปทางต่างๆให้ครบ
ทุกทิศตามที่พระพุทธองค์ประทานแนวไว้ การก�าหนด
อากาศออกได้ทุกทิศจะท�าให้เกิดสติรู้อย่างใหญ่อยู่
ตรงกลางพอดี ไม่เก็บอัดอยู่กับที่ มีประโยชน์มหาศาล 

อันจะรู้ได้เฉพาะตนต่อไป

เริ่มต้นให้ก�าหนดความรู้สึกไว้ที่หัวไหล่ด้านขวา กับ
วัตถุใกล้ๆที่อยู่ทางทิศนั้น เช่น อาจเป็นผนังห้อง 
ก�าหนดให้เหมือนมีความสัมพันธ์ระหว่างไหล่เรา

กับวัตถุ ระวังไม่ให้สายตาเหลือบแลตามอาการนึก 
โดยยังไม่ต้องก�าหนดรู้ช่องว่าง พอจิตทราบขอบเขต
ระหว่างไหล่กับผนัง ความหมายรู้ในช่องว่างอันมีอยู่

แล้วเป็นทุนจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม

เมื่อเห็นว่าจิตสามารถคงความรู้ช่องว่างด้านขวามือได้
ชัดแล้ว ให้ท�าอย่างเดียวกันทางทิศซ้ายมือเป็นล�าดับ
ต่อมา สังเกตว่าอาจมีน้�าหนักเทไปทางทิศเดียวกับ
แขนข้างที่ถนัดเขียนหนังสือ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็อาจปรับ
ให้ได้ดุลโดยการฝึกรู้ช่องว่างในทิศตรงข้ามกับทิศถนัด

เป็นสองเท่า

เมื่อฝึกทั้งซ้ายและขวาช�านาญก็ให้ลองก�าหนดแผ่ซ้าย
ขวาพร้อมกัน จากนั้นจึงฝึกแผ่ทางทิศเบื้องหลัง เริ่ม
ต้นให้อาศัยความรู้สึกในแผ่นหลัง แล้วนึกถึงวัตถุสัก
ชิ้น เช่น ผนังระยะใกล้ นึกเฉยๆโดยไม่ต้องก�าหนด
ความเป็นช่องว่าง เมื่อแน่ใจแล้วว่านึกเป็น ก็จะเกิด

ความหมายรู้ช่องว่างขึ้นมาเอง

จากนั้น ให้ก�าหนดช่องว่างทางทิศเบื้องบน เบื้องล่าง 
เบื้องเฉียง ด้วยอุบายเดียวกัน จะพบว่าง่ายขึ้นเรื่อยๆ 
จนกระทั่งที่สุดแล้วสามารถก�าหนดช่องว่างครอบคลุม
ทุกทิศพร้อมกัน เหมือนเป็นทรงกลมที่มีสติรู้ของ
เราตั้งมั่นอยู่ตรงกลาง ปราศจากความยินดียินร้าย

ครอบง�า

๓) ก�าหนดความว่างระดับสุดขอบฟ้า

ข้อนี้อาจท�าระหว่างฝึกข้อสอง คือไม่จ�าเป็นต้องฝึกข้อ
สองให้ส�าเร็จบริบูรณ์เสียก่อน ให้ยืนที่ระเบียงหรือ
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ระนาบสูงใดๆที่จะเห็นสุดขอบฟ้าถนัด หากหาท�าเล
สะดวกไม่ได้ ก็อาจเงยหน้าขึ้นก�าหนดห้วงว่างจากตัว
เราถึงสุดยอดฟ้า หลับตาลง หากสามารถรู้ความว่าง
ประมาณนั้นได้นานจนเกิดความผ่องใสออกมาจาก
ภายใน แผ่ออกไปภายนอกตามทิศที่ก�าหนดความว่าง

ขอให้จับสังเกตด้วยว่า ในความเวิ้งว้างอย่างไม่มี
ประมาณที่ปรากฏนั้น มีสติรู้ตั้งมั่นอยู่ตรงกลางหรือไม่ 
หากปล่อยให้จิตไถลไปตามความเวิ้งว้าง หรือเลื่อนไป
เลื่อนมา นัยน์ตาหลุกหลิก อย่างนั้นไม่ถือว่าก�าลังฝึก
รู้ช่องว่างระดับนี้อยู่ ที่ถูกจิตต้องตั้งมั่นตรงกลาง และ
สามารถรู้ความเวิ้งว้างโดยปราศจากอาการเคลื่อนได้
นานๆ จึงถือว่าส�าเร็จ

บางคนอาจเหมือนถูกอวกาศมืดที่เต็มไปด้วยดวงดาว
ดูดเข้าหา และเหมือนล่องลอยผ่านอวกาศนั้นไป
เรื่อยๆ ขอให้ทราบว่านั่นเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่ง
ของจิตที่ล่อให้หลงจากความตั้งมั่นรู้อากาศ ให้ก�าหนด
ว่าจิตจะส�าแดงอาการใดเราไม่สนใจ แต่จะหยุดอยู่กับ
สติรู้อันเป็นกลางเท่านั้น หากหยุดได้ถูก จะเหมือน
แรงดึงดูดให้ลอยเคลื่อนไปข้างหน้ายุติลง และกลับรู้
ขอบเขตความว่างด้วยความผ่องใสตั้งมั่นของจิตแทน

ทั้งข้อสองและข้อสามนี้ ถ้าจิตตั้งมั่นกับที่ รู้ช่องว่างอัน
บริสุทธิ์ได้คมชัด ขอให้สังเกตว่า อาจปรากฏปีติสุข
เป็นล้นพ้นประกอบอยู่ และในความปีติและสุขอันตั้ง
มั่นนั้น มีสภาพรู้เป็นผู้ดูอยู่ โดยสภาพรู้ดังกล่าวหาได้
อาศัยทิศใดๆของช่องว่างเป็นที่ตั้งไม่ แต่ด�ารงอยู่เป็น
กลางๆ เมื่อมีอาการส�าเหนียกก�าหนดอย่างนี้ ในที่สุด
จะเหมือนแยกได้ว่าช่องว่างอันเป็นฝ่ายรูปก็ดี ปีติสุข

อันเป็นฝ่ายนามก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งถูกรู้ ถูกดู ถูก
เห็น ไม่ใช่จิต และโดยความตระหนักทราบเช่นนั้น ใน
ที่สุดจิตจะเหมือนมีสภาพทรงบริสุทธิ์เป็นเอกเทศจาก
ช่องว่างและปีติสุข หากสามารถรักษาไว้ได้ ตรงนั้น
ถือว่าเป็นวิญญาณกสิณ อันเป็นกสิณที่ก้าวล่วงอากาส
กสิณเหนือชั้นขึ้นมาระดับหนึ่ง

วิธีฝึกอากาสกสิณขั้นสูง

การฝึกข้อนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของกสิณช่องว่าง คือให้
ก้าวล่วงขอบเขตของกสิณ ยกระดับขึ้นไปสู่ความเป็น

อรูปฌานขั้นแรก ที่เรียกว่า ‘อากาสานัญจายตนะ’

ก่อนอื่นขอให้สังเกตว่าขนาดของช่องว่างเปลี่ยนได้ 
และขอบเขตความรู้ก็เปลี่ยนตาม เมื่อฝึกย่อขยายได้
แล้วๆเล่าๆ ก็จะตระหนักว่า ‘ตัวรู้’ ไม่ได้มีขนาดแต่
อย่างใด ยังตั้งอยู่ตรงกลางๆ ปัญญาเห็นความจริงตาม
สภาพนี้จะท�าให้ขยับความก้าวหน้าขึ้นสู่อากาสกสิณ
ขั้นสูงได้อย่างรวดเร็ว ตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็น
แนวอันกะทัดรัดมีใจความว่า…

เพราะล่วงความหมายรู้ทางรูปเสียโดยประการ
ทั้งปวง เพราะความหมายรู้ในการกระทบทาง
ใจทั้งหลายดับไป เพราะไม่กระท�าไว้ในใจซึ่ง
สภาวะอันต่างจากอากาศว่าง เธอค�านึงอยู่ว่า 
อากาศไม่มีที่สุด ย่อมบรรลุอากาสานัญจายตนะ
อยู่
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ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ประทานไว้นี้ อาจแจกแจง
อธิบายได้เป็นข้อๆ โดยขอให้ทราบว่าไม่ใช่ ‘ล�าดับขั้น
การปฏิบัติ’ อย่างที่ผ่านๆมา เพราะทุกข้อต้องประชุม
พร้อมอยู่ด้วยกันในคราวเดียว การอธิบายต่อไปนี้จึง
พูดถึงแง่มุมต่างๆของจิตดวงเดียวอันเดียวชั่วขณะหนึ่ง

เท่านั้น

๑) เลิกสนใจความว่างอันประมาณขอบเขตได้ด้วยวัตถุ
และทิศทางทั้งปวง

ดังได้กล่าวไว้แต่ต้นแล้วว่า แม้ ‘อากาสธาตุ’ ก็จัดเป็น 
‘รูป’ อย่างหนึ่ง ตราบใดที่ยังก�าหนดขอบเขตได้ด้วย
วัตถุคือ ดิน น้�า ไฟ ลม จะเป็นในกายก็ดี นอกกายก็ดี 
ก็นับว่าเป็นการ ‘จ�ารูป’ ทั้งสิ้น สังเกตง่ายๆว่าจิตหยุด
อยู่กับที่ ไม่ส่งออกไปทางทิศใดๆ ไม่ส�าคัญว่านี่ซ้าย 
ขวา หน้า หลัง บน ล่าง แต่อย่างใดทั้งสิ้น ก�าลังจิต
ที่มีจะรั้งอยู่กับนามธรรมคือ ‘ว่างแบบอากาศ’ อย่างไร้

ขอบเขต ไร้ทิศทางอันใดสิ้น

๒) วางจิตให้พ้นจากความกระทบแม้ทางนามธรรม

เมื่อฝึกอากาสกสิณระดับต้นและระดับกลางมามาก
พอ จะเกิดการรวมศูนย์ตรงจุดเดียวกับสติรู้ เมื่อวาง
อารมณ์ให้อยู่ในสภาพสุญญากาศ ปราศจากสิ่งใด
แผ้วพาน แม้ความคิดหรืออารมณ์สุขทุกข์ก็ทะลวง
ผ่านเขตสุญญากาศเข้ามาถึงจิตไม่ได้ ตลอดจนกระทั่ง
ความจงใจที่จะให้จิตด�ารงสภาพนั้นก็แผ่วเหมือนไม่มี 
คล้ายจิตรักษาจิตของเขาเองไว้เสมอกับสุญญากาศที่

เกิดในภายในอยู่เองนั้น

๓) ก�าหนด ‘รู้’ ให้เสมอ ‘ว่าง’ อย่างปราศจากประมาณ

เมื่อชัดว่ารู้ออกมาจากอก เหมือนกลวงๆ ว่าง ‘หายไป’ 
ในที่นั้น ก็รักษาความรู้ช่องว่างภายในแบบ ‘เปิดไม่มี
จ�ากัด’ เอาไว้ ไม่ก�าหนดต�าแหน่งว่าตั้งอยู่ตรงไหน คือ
รู้อยู่ตรงไหนก็ให้ช่องว่างตั้งอยู่ตรงนั้น เสมอกันอย่าง

ปราศจากขอบเขต

ด้วยแง่มุมหลักทั้งสามข้อข้างต้น คือปราศจากความ
หมายรู้รูป ปราศจากสิ่งกระทบจิต และปล่อยให้รู้เสมอ
กับว่างอย่างไร้ประมาณ ในที่สุดจะเกิดปรากฏการณ์
ตามธรรมชาติของจิตเอง บางคนอาจรู้สึก ‘หลุดล็อก’ 
จากความยึดติดสัมพันธ์กับมิติหยาบ หรือเหมือน 
‘หายตัวฉับพลัน’ แบบล่องหนสู่มิติว่างอันมีความกว้าง
ยาวลึกเท่าห้องแห่งมหาจักรวาล

ประสบการณ์ครั้งแรกที่เข้าถึงสภาวะนี้ได้นั้น ไม่มีใคร
สามารถบังคับหรือจงใจให้เป็นไป เนื่องจากยังไม่เคย
รู้ทาง และเป็นสภาพที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากทุก
สภาพที่เคยรู้จักกันมาก่อนชั่วชีวิต ต่อเมื่อหมั่นท�าเหตุ
บ่อยเข้า จิตก็จะปลดพันธนาการความผูกรั้งอยู่กับกาย 
เข้ารู้เสมออากาศอย่างสมบูรณ์ และหากหมั่นฝึกฝน
ให้ต่อเนื่อง ก็จะรู้ทางเอง ว่าก�าหนดอย่างไร มีก�าลัง
จิตแค่ไหน จึงสามารถเข้าสู่อากาสานัญจายตนะได้อีก 

และอีก

โดยทั่วไป ถ้าใช้ชีวิตในเมือง ยังกิน ยังนอน ยังเที่ยว 
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ได้อย่างราชา ยังต้องคลุกคลีกับหมู่คนเป็นปกติ จิต
จะขาดความวิเวกพอจะดิ่งลงถึงฌานขั้นอากาสานัญ
จายตนะไหว โดยมากต้องอยู่ในช่วงปลีกวิเวก กินน้อย 
นอนน้อย ห่างจากผู้คน เดินจงกรมนั่งสมาธิมากๆ 
ความพร้อมทั้งก�าลังจิตและอาการวิเวกจึงประชุมกัน

เกื้อหนุนให้เกิดฌานระดับนี้ได้

สมาธินั้น ขอเพียงฝึกจนจิตตั้งมั่น ผ่องใส ไร้ความฟุ้ง 
ไร้ความก�าหนัดยินดีรบกวนใจ ก็เอามาใช้ประกอบ
วิปัสสนาได้เต็มภูมิแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องท�าให้ถึงขั้นอรูป
ฌาน ให้ถือคติ ‘ถ้าได้ก็ดี ถ้ามีก็เอา’ ไว้แม่นๆ

วิธีใช้อากาสกสิณรู้กายภายใน

ส�าหรับผู้ที่ก�าลังฝึกอากาสกสิณตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป 
จะเห็นว่าจิตมีก�าลังมากพอจะหน่วงช่องว่างขอบเขต
หนึ่งไว้ได้นานตามปรารถนา ความสามารถนี้เองที่น�า

มาประยุกต์ใช้ได้กับการพิจารณาอาการ ๓๒

เอาเป็นว่า เมื่อใดจิตหน่วงความว่างไว้ได้นาน แม้อาจ
จะยังอาศัยกรอบมือเป็นเครื่องช่วยรู้ ก็ให้ลองดูได้ วิธี
มีนิดเดียว เพราะเหมือนตอนนี้เราได้ ‘อุปกรณ์วิเศษ’ 
ไว้ใช้แล้ว ขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์นั่นแหละที่มีหลาย

ข้อหน่อย แต่พออยู่ในมือแล้วก็เอามาใช้ได้สะดวกๆ

วิธีแรก จะนั่งหรือนอนก็ได้ตามสะดวก ให้ปิดตา ขบ
ฟันหน่อยๆ อย่าให้ลิ้นชนเพดานปาก จะรู้สึกถึงโพรง

ว่างในปาก ให้ล็อกไว้อย่างนั้น สักพักจะเห็นว่างไปทั้ง
โพรงกะโหลก อย่าเอาความรู้ทางโลกใดๆมาอ้างอิง 
โดยเฉพาะท่านที่เป็นแพทย์และพยาบาล ขอให้อยู่กับ
มิติทางการรับรู้ของจิต จิตเขาจะเห็นอะไรก็เป็นเรื่อง
ของเขา แรกๆจะบูดเบี้ยวผิดเพี้ยนจากความจริงทั้ง
ต�าแหน่งและรูปพรรณสัณฐานอย่างไรไม่ต้องสนใจ 
เรามีหน้าที่ล็อกอาการรู้ว่างไว้ให้เสมอกับขอบเขตของ

ช่องปาก หรือขอบเขตของกะโหลกเท่านั้นพอ

เมื่อรู้ความว่างอันเป็นไปภายในกายได้แล้ว จากนั้น
พอท�าความรู้ตัวตามปกติ เช่น ขณะเดินจงกรม ก็
จะเหมือนเห็นโพรงว่างอันเป็นภายใน น�าไปสู่การ
พิจารณาว่ากายสักแต่ปรากฏให้รู้ ไม่น่ายึดมั่นถือมั่น

แต่อย่างใด

วิธีที่สอง จะนั่งหรือนอนก็ตามสะดวกเช่นกัน ให้
ก�าหนดวงแหวนแห่งความว่างขึ้นมารอบกาย เอาใน
ระดับอกก่อน ถ้ายังไม่แข็งแรง จะประกอบมือให้จิต
ก�าหนดเป็นแกนอ้างอิงก็ได้ คือรู้ช่องว่างในกรอบมือ
ตามปกติ แล้วขยายขอบเขตออกเป็นห่วงคล้องกายใน

ระดับเดียวกับกรอบมือ

เมื่อเห็นเหมือนล�าตัวเราสอดอยู่ระหว่างช่องว่างใน
วงแหวน จิตรู้ชัดถึงความปรากฏแห่งวงแหวนนั้น ให้
เลื่อนวงแหวนลงไปทางปลายเท้าก่อน สังเกตอย่าให้
ลูกนัยน์ตาเคลื่อนตาม การเลื่อนจะต้องเป็นไปตาม

อ�านาจแห่งจิตประการเดียว

เมื่อวงแหวนลงสุดถึงเท้าแล้ว ให้เลื่อนกลับขึ้นมาถึง
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อก แล้วขยับต่อขึ้นไปจนสุดที่ศีรษะ จากนั้นก็ลาก
วงแหวนลงไปที่ปลายเท้าอีก แล้ววกกลับขึ้นมาที่ศีรษะ
อีก ซ้�าไปซ้�ามาเช่นนี้ด้วยความไม่ลืมความปรากฏแห่ง
กายที่อยู่ในท่านั่งหรือนอน ประการแรก จะเห็นจิตตั้ง
มั่นและว่างใส ประการต่อมา จะเห็นคล้ายรอบกาย
ถูกขจัดเมฆหมอกและฝ้ามัวต่างๆออกไป กระทั่งถึง
จุดหนึ่ง เหมือนจิตรู้เห็นได้แจ่มชัดว่าภายในกายบรรจุ
อยู่ด้วยสิ่งใดบ้าง ซึ่งเมื่อประกอบกับลักษณะจิตที่เคย
พิจารณาอาการ ๓๒ มาก่อน ก็ง่ายที่จะเห็นอย่างที่
พระพุทธองค์วางแนวไว้ให้เห็นคือ…

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไถ้มีปากสอง
ข้าง เต็มด้วยธัญชาติต่างชนิดคือ ข้าวสาลี ข้าว
เปลือก ถั่วเขียว ถั่วเหลือง งา ข้าวสาร บุรุษ
ผู้มีนัยน์ตาดีแก้ไถ้นั้นแล้ว พึงเห็นได้ว่า นี้ข้าว
สาลี นี้ข้าวเปลือก นี้ถั่วเขียว นี้ถั่วเหลือง นี้งา 
นี้ข้าวสาร ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อม
พิจารณาเห็นกายนี้แหละ แต่พื้นเท้าขึ้นไป แต่
ปลายผมลงมา มีหนังเป็นที่สุดรอบ เต็มด้วย
ของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่า มีอยู่ในกาย
นี้ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก 
ไขกระดูก มันสมอง ม้าม หัวใจ ตับ ผังผืด ไต 
ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี 
เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น�้าตา มัน
เหลว น�้าลาย น�้ามูก ไขข้อ ปัสสาวะ

การรู้ปฏิกูลโดยความเป็นวิปัสสนา

ขอให้พิจำรณำว่ำพระพุทธองค์ทรงตรัสทิ้งท้ำยไว้เช่นเคยคอ

พจิารณาเหน็กายในกายภายในบ้าง
พจิารณาเหน็กายในกายภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็กายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในกายบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในกายบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกาย
บ้าง

อันนี้แปลว่ำเรำดูป ิกูลในกำยโดยควำมเปนของเกิดดับ	 โดย
ควำมเปนของอ่น	 ไม่ใช่ตัวตนก็ได้	 เหมอนกับเม่อครั้งดูลมหำยใจ	
อิริยำบถ	และควำมเคล่อนไหวปลีกย่อยต่ำง นั่นเอง

อย่ำงเช่น	 ครำบไคลตำมผิวหนัง	 ขี้ตำที่หัวตำ	 ขี้ฟนในช่อง
ปำก	ฯลฯ	 เรำใช้วิธี	 คิด 	 เอำก็ได้ว่ำเรำล้ำงไปแล้ว	มันก็มำอีก	ถ้ำ
ควำมคิดนั้นมำบวกกับสติที่เกำะกำย	 หรอผนวกกับคุณภำพจิตที่
ส่องรู้ผ่ำนแสงสว่ำงหรอช่องว่ำง	ก็อำจ	 สัมผัส 	ถงควำมเคล่อนไหว
ของป ิกูลเปนจุด ได้ชัด	 อันนี้แล้วแต่คน	 ไม่จ�ำเปนต้องเหมอนกัน	
อย่ำพยำยำมลอกเลียนประสบกำรณ์ที่อำจได้ยินได้ฟงคนอ่นเล่ำ	ขอ
เพียงประกอบเหตุทั้งหมดที่กล่ำวแล้วในบทนี้ก็จะดีเอง	 ท่องไว้ว่ำได้
แค่ไหนเอำแค่นั้น	 ถ้ำได้แค่ไหนจะเอำเกินกว่ำนั้นให้นับว่ำเปนกำร
ส่งเสริมกิเลสแล้ว

ส่วนเร่องกำรดูสิ่งต่ำง ในกำยเปนของเกิดดับนั้น	 ข้นอยู่กับ	
ควำมแน่นอน 	ของภำวะรู้เห็นในแต่ละคน	เม่อสำมำรถกวำดดูกำย
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ได้ด้วยวงแหวนอำกำศเปนปกติ	 ขอให้เจำะจงดูกำยโดยควำมเปน
อำกำร	 ๓๒	 ตำมล�ำดับที่พระพุทธองค์วำงแนวไว้	 แล้วจะทรำบเอง
ว่ำเรำพิจำรณำอะไรได้บ้ำง	บำงคนเห็นอำหำรใหม่เริ่มทยอยแปรรูป
เปนอำหำรเก่ำก็นับว่ำน่ำยินดี	บำงคนเห็นทะลุไปขนำดว่ำเซลล์แบ่ง
กันได้ก็ควรอนุโมทนำ	 แต่ไม่ใช่ตัวตัดสินว่ำดีกว่ำใครแล้ว	 ขอให้ดู
ควำมปล่อยวำงอันเกิดข้น	 ใครเห็นกำยเปนของอ่น	 เปนธรรมชำติ
เกิดดับ	 ไม่ใช่ตัวตน	 ไม่มีใครยดครองไว้ได้	 ให้ถอว่ำคนนั้นประสบ
ควำมส�ำเร็จในกำรป ิบัติป ิกูลมนสิกำรบรรพอย่ำงแท้จริง	 เพรำะ
รำงวัลของพระพุทธเจ้ำนั้น	 มิใช่เหรียญทองแห่งกำรรู้เห็น	 ทว่ำเปน
นิพพำนแห่งกำรปล่อยวำงต่ำงหำก
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ธาตุมนสิการบรรพ
พุทธพจน์

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือ ภิกษุย่อม
พจิารณาเหน็กายนี ้ซึง่ตัง้อยูต่ามปรกต ิโดยความเป็นธาตวุ่า
มอียูใ่นกายนี ้ธาตดุนิ ธาตนุ�า้ ธาตไุฟ ธาตลุม คนฆ่าโคหรอื
ลกูมอืของคนฆ่าโคผูข้ยนั ฆ่าโคแล้วแบ่งออกเป็นส่วน นัง่อยู่
ทีห่นทางใหญ่สีแ่พร่ง ฉนัใด ภกิษกุฉ็นันัน้เหมอืนกนั ย่อม
พจิารณาเหน็กายนี ้ซึง่ตัง้อยูต่ามปรกต ิโดยความเป็นธาตวุ่า
มอียูใ่นกายนี ้ทัง้ธาตดุนิ ธาตนุ�า้ ธาตไุฟ และธาตลุม

ดงัพรรณนามาฉะนี ้ภกิษยุ่อม…
พจิารณาเหน็กายในกายภายในบ้าง
พจิารณาเหน็กายในกายภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็กายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในกายบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในกายบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกาย
บ้าง

อกีอย่างหนึง่ เธอเข้าไปตัง้สตว่ิากายม ี กเ็พยีงสกัว่าเอาไว้
รู ้ เพยีงสกัว่าเอาไว้อาศยัระลกึเท่านัน้ เธอเป็นผูไ้ม่ถกูตณัหา

และทฏิฐเิข้าองิอาศยั และไม่ถอืมัน่อะไรๆในโลก ดกูรภกิษุ
ทัง้หลาย อย่างนีแ้ล ภกิษชุือ่ว่าพจิารณาเหน็กายในกายอยู่

จบธำตุมนสิกำรบรรพ

นิย�ม

บทก่อนเรำท�ำควำมเห็นกำยโดยควำมเปนอำกำร	 ๓๒	 ทั้ง
ในแบบที่นกคิดจินตนำกำรเปรียบเทียบเอำ	 และทั้งในแบบที่หยั่งรู้
เข้ำไปเห็นด้วยจิตตรง 	 ซ่งก็จะเปนฐำนกำรพิจำรณำธำตุได้อย่ำงดี	
ดังที่ในมหำรำหุโลวำทสูตรนั้น	 พระพุทธเจ้ำทรงจ�ำแนกแจกแจงไว้
พอเทียบเคียงกับอำกำร	๓๒	บำงส่วน	ขอให้พิจำรณำตำมเน้อธรรม
ที่พระองค์ยกแสดงดังนี้

ธาตุดิน
ดกูรราหลุ รปูอย่างใดอย่างหนึง่เป็นภายใน อาศยัตน เป็น
ของหยาบ มลีกัษณะแข้นแขง็ อนักรรมและกเิลสเข้าไปยดึ
มัน่ คอืผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้เอน็ กระดกู ไขกระดกู มนั
สมอง ม้าม หวัใจ ตบั พงัผดื ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหาร
ใหม่ อาหารเก่า (อจุจาระ) หรอืสิง่ใดสิง่หนึง่อย่างอืน่อนัเป็น
ภายใน อาศยัตน เป็นของหยาบ มลีกัษณะแข้นแขง็ อนักรรม
และกเิลสเข้าไปยดึมัน่ นีเ้ราเรยีกว่า ปฐวธีาตภุายใน

กป็ฐวธีาตเุป็นภายในกด็ ีเป็นภายนอกกด็ ีย่อมเป็นปฐวธีาตุ
เหมือนกัน ปฐวีธาตุนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตาม
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เป็นจรงิอย่างนี ้ ว่านัน่ไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนัน่ นัน่ไม่ใช่
ตนของเรา ดงันี ้เพราะบคุคลเหน็ปฐวธีาตนุัน้ด้วยปัญญาอนั
ชอบตามเป็นจรงิอย่างนีแ้ล้ว ย่อมเบือ่หน่ายในปฐวธีาต ุจติ
ย่อมคลายก�าหนดัในปฐวธีาตุ

ธาตุน�้า
ดกูรราหลุ สิง่ใดเป็นภายใน อาศยัตน เป็นอาโป มลีกัษณะ
เอบิอาบ อนักรรมและกเิลสเข้าไปยดึมัน่ คอื ด ีเสลด หนอง 
เลอืด เหงือ่ มนัข้น น�า้ตา เปลวมนัเหลว น�า้ลาย น�า้มกู ไขข้อ 
ปัสสาวะ หรอืสิง่ใดสิง่หนึง่อย่างอืน่ เป็นภายใน อาศยัตน 
เป็นอาโป มลีกัษณะเอบิอาบ อนักรรมและกเิลสเข้าไปยดึมัน่ 
นีเ้ราเรยีกว่า อาโปธาตภุายใน

กอ็าโปธาตเุป็นภายในกด็ ี เป็นภายนอกกด็ ี ย่อมเป็นอาโป
ธาตเุหมอืนกนั อาโปธาตนุัน้เธอพงึเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบ
ตามเป็นจรงิอย่างนี ้ ว่านัน่ไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนัน่ นัน่
ไม่ใช่ตนของเรา ดังนี้ เพราะบุคคลเห็นอาโปธาตุนั้นด้วย
ปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่ายใน
อาโปธาต ุจติย่อมคลายก�าหนดัในอาโปธาตุ

ธาตุไฟ
ดกูรราหลุ สิง่ใดเป็นภายใน อาศยัตน เป็นเตโช มลีกัษณะ
ร้อน อนักรรมและกเิลสเข้าไปยดึมัน่ คอืไฟทีย่งักายให้อบอุน่ 
ไฟทีย่งักายให้ทรดุโทรม ไฟทีย่งักายให้กระวนกระวาย และ
ไฟทีเ่ผาอาหารทีก่นิ ทีด่ืม่ ทีเ่คีย้ว ทีล่ิม้ ให้ย่อยไปโดยชอบ 

หรอืสิง่ใดสิง่หนึง่อย่างอืน่ เป็นภายในอาศยัตน เป็นเตโช มี
ลกัษณะร้อน อนักรรมและกเิลสเข้าไปยดึมัน่ นีเ้ราเรยีกว่า
เตโชธาตภุายใน

กเ็ตโชธาตเุป็นภายในกด็ ีเป็นภายนอกกด็ ีย่อมเป็นเตโชธาตุ
เหมอืนกนั เตโชธาตนุัน้ เธอพงึเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตาม
เป็นจรงิอย่างนี ้ ว่านัน่ไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนัน่ นัน่ไม่ใช่
ตนของเรา ดงันี ้เพราะบคุคลเหน็เตโชธาตนุัน้ด้วยปัญญาอนั
ชอบตามเป็นจรงิอย่างนีแ้ล้ว ย่อมเบือ่หน่ายในเตโชธาต ุจติ
ย่อมคลายก�าหนดัในเตโชธาตุ

ธาตุลม
ดกูรราหลุ สิง่ใดเป็นภายใน อาศยัตน เป็นวาโย มลีกัษณะ
พดัไปมา อนักรรมและกเิลสเข้าไปยดึมัน่ คอื ลมพดัขึน้เบือ้ง
บน ลมพดัลงเบือ้งต�า่ ลมในท้อง ลมในไส้ ลมแล่นไปตาม
อวัยวะน้อยใหญ่ ลมหายใจ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นอัน
เป็นภายใน อาศยัตนเป็นวาโย พดัไปมา อนักรรมและกเิลส
เข้าไปยดึมัน่นี ้เราเรยีกว่า วาโยธาตภุายใน

ก็วาโยธาตุเป็นภายในก็ดี เป็นภายนอกก็ดี ย่อมเป็นวาโย
ธาตเุหมอืนกนั วาโยธาตนุัน้ เธอพงึเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบ
ตามเป็นจรงิอย่างนี ้ ว่านัน่ไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนัน่ นัน่
ไม่ใช่ตนของเรา ดังนี้ เพราะบุคคลเห็นวาโยธาตุนั้นด้วย
ปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่ายใน
วาโยธาต ุจติย่อมคลายก�าหนดัในวาโยธาตุ
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พิจำรณำจำกที่พระพุทธองค์ให้ตรวจกำยแยกเปนส่วน 	 จะ
เห็นว่ำกำรรู้กำยโดยควำมเปนอำกำร	๓๒	ที่ผ่ำนมำจะเปนพ้นรองรับ
ให้เห็นกำยโดยควำมเปนธำตุ	๔	ได้อย่ำงดี	นอกจำกนี้	บทก่อนเรำ
ยัง กอำกำสกสิณ	 และเอำควำมรู้อำกำศเข้ำไปส่องดูรำยละเอียดใน
กำยบ้ำงแล้ว	 ก็ย่อมสำมำรถต่อยอดเปนกำรพิจำรณำธำตุที่ละเอียด
ข้นอีกล�ำดับหน่ง	ดังที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงไว้ด้วยกันกับธำตุทั้ง	๔	
เบ้องต้นดังนี้

ดกูรราหลุ สิง่ใดเป็นภายใน อาศยัตนเป็นอากาศ มลีกัษณะ
ว่าง ปรโุปร่ง อนักรรมและกเิลสเข้าไปยดึมัน่ คอืช่องห ูช่อง
จมกู ช่องปาก ช่องคอ ซึง่เป็นทางให้กลนืของทีก่นิ ทีด่ืม่ ที่
เคีย้ว ทีล่ิม้ และช่องส�าหรบัถ่ายอาหารทีก่นิ ทีด่ืม่ ทีเ่คีย้ว 
ทีล่ิม้ ออกเบือ้งล่าง หรอืสิง่ใดสิง่หนึง่อย่างอืน่ เป็นภายใน 
อาศยัตน เป็นอากาศ มลีกัษณะว่าง ไม่ทบึ เป็นช่อง อนัเนือ้
และเลอืดไม่ถกูต้อง เป็นภายใน อนักรรมและกเิลสเข้าไป
ยดึมัน่ นีเ้ราเรยีกว่า อากาสธาตภุายใน

ก็อากาสธาตุเป็นภายในก็ดี เป็นภายนอกก็ดี ย่อมเป็น
อากาศธาตเุหมอืนกนั อากาสธาตนุัน้ เธอพงึเหน็ด้วยปัญญา
อนัชอบตามเป็นจรงิอย่างนี ้ ว่านัน่ไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็น
นัน่ นัน่ไม่ใช่ตนของเรา ดงันี ้เพราะบคุคลเหน็อากาสธาตนุัน้
ด้วยปัญญาอนัชอบตามเป็นจรงิอย่างนีแ้ล้ว ย่อมเบือ่หน่าย
ในอากาสธาต ุจติย่อมคลายก�าหนดัในอากาสธาตุ

พุทธพจน์ข้ำงต้นบ่งบอกว่ำ	 เม่อผ่ำนป ิกูลมนสิกำรบรรพมำ

ได้	 ก็แค่	 พลิกจิต 	 คอพิจำรณำสภำวะหรอรำยละเอียดแตกต่ำงไป
อีกนิดเดียว	 ก็เขยิบข้นมำสู่ธำตุมนสิกำรบรรพเต็มขั้นแล้ว	 และถ้ำ
หำกรู้กำยโดยควำมเปนธำตุ	๔	กระทั่งปล่อยวำงควำมยดมั่นถอมั่น
ทั้งในเชิงสมถะและวิปสสนำ	ก็เปนอันว่ำบรรลุจุดมุ่งหมำยสูงสุดของ

บรรพนี้โดยบริบูรณ์

เม่อ กจนจิตรู้กำยโดยสักแต่เปนสภำพแข้นแข็ง	 สภำพ
เอิบอำบ	 สภำพร้อน	 สภำพพัดไหว	 และสภำพช่องว่ำง	 จิตจะรู้ซ้ง
แจ่มชัดว่ำ	 ลักษณะอันกรรมและกิเลสเข้ำไปยดมั่น 	นั้นเปนอย่ำงไร	
กล่ำวคอ	เรำจะเห็นว่ำเพรำะธำตุต่ำง ปรำก อยู	่จงมีที่ตั้งของกรรม	
เช่น	เพรำะด้วยกระดูกขำกรรไกร	ลิ้น	และช่องว่ำงในปำก	คนเรำจง
ขยับพูดจำดีร้ำยได้ต่ำง 	หรอเช่น	ด้วยผม	ขน	 เล็บ	ฟน	หนัง	 อัน
เปนสัญลักษณ์แห่งเพศตรงข้ำมมีอยู่	 กิเลสควำมก�ำหนัดจงได้ที่
อำศัยเกิด	ซ่งเม่อเรำรู้ทันเสียแล้วว่ำธำตุต่ำง ไม่เที่ยง	ไม่ใช่ตัวตน	มี
ควำมเสมอกันทั้งภำยในและภำยนอก	มุมมองก็จะต่ำงไป	แม้ยังต้อง
ข้องเกี่ยวกับธำตุทั้งหลำย	จิตก็ปรำศจำกควำมยดเหนี่ยว	ปรำศจำก
อำกำรเพ่งมองในลักษณะอันจะเปนเหตุให้เกิดกิเลสตัณหำใด 	ตรง
ข้ำม	 ชีวิตมีอยู่ก็เพ่ออำศัยธำตุทั้งหลำยนั้นเองเปนหลักถอนกิเลส
และควำมยดมั่นเสียแทน

จุดมุ่งหม�ย

เม่อรู้กำยโดยควำมเปนธำต	ุ๔	ย่อมได้ช่อว่ำเปนผู้รู้จักรูปตำม
จริง	หรออีกนัยหน่ง	ย่อมไม่เห็นกำยตำมอัตโนมัติว่ำเปนมนุษย	์ไม่
เห็นกำยโดยควำมเปนที่ตั้งแห่งอัตตำตัวตนเรำเขำ	 ทว่ำจะเห็นดัง
พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ในโคปำลกสูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๖	ควำม
ว่ำ
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ดกูรภกิษทุัง้หลาย ภกิษรุูจ้กัรปูอย่างไร ภกิษใุนธรรมวนิยันี้
ย่อมรูร้ปูอย่างใดอย่างหนึง่ตามจรงิว่าเป็นมหาภตูรปู ๔ และ
รปูอาศยัมหาภตูรปู ๔ ดกูรภกิษทุัง้หลาย ภกิษยุ่อมรูจ้กัรปู
อย่างนีแ้ล

ในทำงสมถะนั้น	 เม่อศกษำและ ก นให้เกิดสติรู้กำยโดย
ควำมเปนธำตุ	สิ่งที่	 ควร 	จะเกิดข้นคอจิตอันเปนกลำง	หรอจิตอัน
เห็นกำยเสมอด้วยธำตุดิน	น�้ำ	 ไฟ	ลม	อันเปนภำยนอก	ไม่มีส�ำนก
รู้สกถงเส้นแบ่งระหว่ำงกำยอันเปนภำยในกับธรรมชำติภำยนอกทั้ง
ปวง	 ดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนพระรำหุลไว้ในมหำรำหุโลวำทสูตร	
ควำมว่ำ

ดกูรราหลุ เธอจงฝึกท�าจติให้เสมอด้วยแผ่นดนิเถดิ เพราะ
เมื่อเธอฝึกท�าจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ ผัสสะอันเป็นที่
ชอบใจและไม่ชอบใจ ที่เกิดขึ้นแล้ว จักไม่ครอบง�าจิตได้ 
ดกูรราหลุ เปรยีบเหมอืนคนทัง้หลายทิง้ของสะอาดบ้าง ไม่
สะอาดบ้าง อจุจาระบ้าง ปัสสาวะบ้าง น�า้ลายบ้าง น�า้หนอง
บ้าง เลอืดบ้าง ลงทีแ่ผ่นดนิ แผ่นดนิจะอดึอดัหรอืระอา หรอื
เกลยีดของนัน้กห็าไม่ ฉนัใด เธอจงฝึกท�าจติให้เสมอด้วย
แผ่นดนิฉนันัน้แล เพราะเมือ่เธอฝึกท�าจติให้เสมอด้วยแผ่น
ดนิอยู ่ ผสัสะอนัเป็นทีช่อบใจและไม่ชอบใจ ทีเ่กดิขึน้แล้ว 
จกัไม่ครอบง�าจติได้

ส่วนในทำงวิปสสนำ	 กำรรู้กำยโดยควำมเปนมหำภูตรูปย่อม
เปิดโอกำสให้พิจำรณำธรรมขั้นสูงข้นได้ด้วยปญญำเห็นแจ้งตำมจริง	
เช่น	ในสัตตั ฐำนสูตร	พระพุทธองค์ตรัสแสดงไว้มีควำมว่ำ

ดกูรภกิษทุัง้หลาย กร็ปูเป็นไฉน? มหาภตูรปู ๔ และรปูที่
อาศยัมหาภตูรปู ๔ นีเ้รยีกว่ารปู

ความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหาร 
ความดบัแห่งรปูย่อมมเีพราะความดบัแห่งอาหาร

อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นทางด�าเนนิถงึความ
ดบัสนทิแห่งรปู

ความสขุโสมนสัอาศยัรปูนีเ้กดิขึน้ นีเ้ป็นคณุแห่งรปู 

รปูไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา นีเ้ป็น
โทษแห่งรปู การก�าจดัฉนัทราคะ การละฉนัทราคะในรปูเสยี
ได้นี ้เป็นอบุายเครือ่งสลดัออกแห่งรปู

เม่อเห็นรูปด้วยตำปญญำระดับคิดนก	 และแทงตลอดไปเห็น
ด้วยตำปญญำระดับประจักษ์แจ้งไร้กังขำ	พระพุทธองค์ทรงจัดว่ำเปน
ผู้ป ิบัติดีแล้ว	 กับทั้งหยั่งลงในทำงอมตะที่พระองค์ท่ำนค้นพบและ
บัญญัติไว้	 ส่วนใครท�ำได้ขนำดคลำยควำมยินดี	 ตลอดจนหลุดพ้น
แล้วจำกควำมยดมั่นในรูปทั้งปวง	 อย่ำงนั้นช่อว่ำเสร็จกิจอันควรท�ำ
เพ่อพ้นทุกข	์วงจรอุบำทว์แห่งทุกข์ย่อมไม่ปรำก แก่เขำผู้นั้นอีกเลย

สรุปว่ำ	 เม่อศกษำและ กพิจำรณำกำยโดยสักแต่ควำมเปน
ธำตุแล้ว	 ย่อมมีสติรู้สกกำยโดยควำมเปนรูปตำมจริง	 ไม่ใช่รู้สกว่ำ
เปนก้อนอัตภำพมนุษย	์ก้อนอัตตำของเรำ

ในระดับสมถะ	ย่อมท�ำจิตให้มีควำมเปนกลำง	ไม่ยินดียินร้ำย
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ตำมผัสสะอันฉำบฉวยทั้งปวงที่ปรำก ในโลก	ส่วนในระดับวิปสสนำ	
ย่อมเปนฐำนให้พิจำรณำธรรมประกำรต่ำง จนหมดจดจำกควำม
สงสัย	และปล่อยวำงควำมยดมั่นถอมั่นอย่ำงเด็ดขำดเสียได้ในที่สุด

แนวท�งฝึก

ที่กล่ำวมำในหัวข้อข้ำงต้นนั้น	 จะเปนกำรน�ำเอำป ิกูล
มนสิกำรบรรพมำเปนพ้นยน	กล่ำวคอ	ถ้ำใครพิจำรณำกำยเปนของ
โสโครกมำแล้วในระดับควำมคิด	 ก็จะเห็นอวัยวะที่โสโครกเหล่ำนั้น
โดยควำมเปนธำตุในระดับควำมคิด	 ส่วนถ้ำใครพิจำรณำกำยเปน
ของโสโครกมำแล้วในระดับเจโตสมำธิ	 ก็จะเห็นอวัยวะที่โสโครก
เหล่ำนั้นโดยควำมเปนธำตุในระดับเจโตสมำธิเช่นกัน

ถงตรงนี้	 จะกล่ำวถงอุบำยวิธีให้รู้กำยโดยควำมเปนธำตุอย่ำง
ง่ำย	 ส�ำหรับทั้งผู้ที่ยังไม่ช�ำนำญป ิกูลมนสิกำรบรรพ	 และส�ำหรับผู้
ที่ช�ำนำญแล้ว	กับพร้อมพิจำรณำธำตุภำยในและภำยนอกโดยควำม
เปนธรรมชำติที่เสมอกัน	 ด้วยวิธีน�ำลักษณะของธำตุหน่ง มำอำศัย
เปนที่ตั้งจิต	แล้วขยำยขอบเขต

การพิจารณาปฐวีธาตุ

ตั้งกำยตรง	 ส�ำรวจจิตว่ำมั่นคง	 มีควำมโปร่งเบำพอสมควร
แล้ว	 จงปิดตำ	 ให้ควำมรับรู้อยู่ที่ฟนซ่งขบกันเล็กน้อยพอให้รู้สกถง
ลักษณะควำมแข็ง	อย่ำถงขนำดกัดฟน	อย่ำเน้นส�ำรวจเปนซี่ 	แต่ให้
จับเฉพำะควำมแข็งทั้งหมดที่รู้สกได้จำกกำรขบแตะฟนเพียงเล็กน้อย

ประคอง	 ควำมรู้สกแข็ง 	 ไว้จนจิตไม่เคล่อนไปไหน	 แล้วจง
ก�ำหนดทิศเบ้องหน้ำ	 เอำเพียงระยะสั้นก่อน	 แต่ขอให้มีต�ำแหน่งที่

แน่นอน	 เช่น	 ผนังห้องหรอวัตถุใกล้ อย่ำงที่เคยผ่ำนมำแล้วครั้ง ก
อำกำสกสิณ	 ขอให้ควำมรู้ลักษณะแข็งกับควำมรู้ระยะและทิศทำง
ควบคู่เปนอันเดียวกัน	 จะเหมอนสภำพควำมแข็งแผ่คลุมออกไป
เบ้องหน้ำ	รู้แค่ไหนเอำแค่นั้น

เม่อเห็นว่ำสำมำรถนิ่งได้กับควำมรู้สภำพแข็งในทิศเบ้องหน้ำ
อย่ำงน้อยสักหน่งนำท	ีกระทั่งเหมอนขอบเขตควำมแข็งยดขยำยออก
ทะลุผนังหรอวัตถุเบ้องหน้ำไปเองได้	 ให้คงควำมรู้สภำพแข็งอันเดิม
ไว้	 แล้วย้ำยทิศไปนกถงผนังหรอวัตถุด้ำนขวำมอโดยตำไม่เหลอบ	
ท�ำให้เกิดผลเดียวกันคอรู ้ควำมแข็งทะลุเลยขอบเขตที่ก�ำหนดไว้
แต่แรก	 แล้วเปลี่ยนไปทำงซ้ำย	 เบ้องหลัง	 เบ้องบน	 เบ้องล่ำง	 และ
เบ้องเฉียงตำมล�ำดับ	 สลับไปทีละทิศจนช�ำนำญทุกทิศ	 และเหมอน
สำมำรถแผ่ได้ทีละสองทิศ	สำมทิศ	กระทั่งพร้อมกันได้ทั่วในที่สุด

หำก กอย่ำงถูกวิธ	ีต้องเหมอนมีควำมทบตันออกไปในแต่ละ
ทิศ	ตำมรัศมีจิตที่ก�ำหนดได้	ซ่งแสดงให้เห็นว่ำจิตยังจับลักษณะแข็ง
อันเปนตัวตั้งไว้อย่ำงมั่นคง	 ไม่ใช่เหมอนกำยกระจำยออก	 ซ่งแสดง
ให้เห็นว่ำจิตไม่ได้จับลักษณะแข็งคงที่	 และจิตจะต้องมีควำมปลอด
โปร่ง	 ซ่งแสดงให้เห็นอำกำรรู้อย่ำงตั้งมั่นเปนกลำง	 ไม่ใช่หนักอ้ง
หรอกดดันก�ำเกร็งด้วยวิถีด�ำเนินจิตผิดพลำดใด

ผลที่เกิดข้นทันทีที่ก�ำหนดรู้ปฐวีธำตุได้ทั่วทุกทิศเม่อถอนจำก
กำรก�ำหนดแล้ว	 คอควำม	 เห็นชัด 	 เข้ำมำภำยในว่ำกำยนี้สักแต่มี
ส่วนประกอบแข้นแข็งจำกหัวจรดเท้ำ	บำงคนอำจสัมผัสถงควำมแข็ง
ของโครงกระดูกอย่ำงชัดเจนน่ำตกใจ	 รำวกับปรำศจำกเลอดเน้อ
ห่อหุ้ม	และเม่อมองไปทำงใด	หรอกระทั่งไม่ต้องมอง	ก็อำจสัมผัสรู้
ถงควำมแข็งของวัตถุรอบด้ำน	 เห็นเสมอกันกับกระดูกและเน้อหนัง
ในร่ำงเรำ	 โดยไม่ยินยลลักษณะสีสัน	รูปทรง	หรอมำตรฐำนทำงตำ
มำแบ่งแยกว่ำมีคุณสมบัติแตกต่ำงกันโดยประกำรใด 	 จะมีเพียง	
ควำมรู้ภำยใน 	ที่จิตบอกตัวเองว่ำควำมเปนธำตุดินล้วน	 เสมอกัน 	
คอสักว่ำแข็งและคงรูปอยู่ให้จิตอำศัยระลกเท่ำนั้น
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การพิจารณาอาโปธาตุ

ตั้งกำยตรง	 ส�ำรวจจิตว่ำมั่นคง	 มีควำมโปร่งเบำพอสมควร
แล้ว	 จงปิดตำ	 ให้ควำมรับรู้อยู่ที่น�้ำลำยที่เรียกมำอำบลิ้นชุ่มอยู่	 ก
ครั้งแรกอำจอมน�้ำไว้คร่งปำกเพ่อช่วยขยำยควำมรับรู้ให้ชัดเจนข้น	
ก�ำหนดลักษณะเอิบอำบล่นไหลอย่ำงเดียว	 อย่ำนกถงลักษณะอ่น
เช่น	เหนียว	หรอเปนฟอง

ประคอง	 ควำมรู้สกเอิบอำบ 	ไว้จนจิตไม่เคล่อนไปไหน	แล้ว
จงก�ำหนดทิศเบ้องหน้ำ	 เอำเพียงระยะสั้นและมีต�ำแหน่งที่แน่นอน	
ขอให้ควำมรู้ลักษณะเอิบอำบกับควำมรู้ระยะและทิศทำงควบคู่เปน
อันเดียวกัน	 จะเหมอนมีกลุ่มน�้ำแผ่คลุมออกไปเบ้องหน้ำ	 รู้แค่ไหน
เอำแค่นั้น

เม่อเห็นว่ำสำมำรถนิ่งได้กับควำมรู้สภำพเอิบอำบในทิศเบ้อง
หน้ำอย่ำงน้อยสักหน่งนำที	 กระทั่งเหมอนขอบเขตควำมเอิบอำบ
ขยำยออกทะลุผนังหรอวัตถุเบ้องหน้ำไปเองได้	 ให้คงควำมรู้สภำพ
เอิบอำบอันเดิมไว้	 แล้วย้ำยทิศไปนกถงผนังหรอวัตถุด้ำนขวำมอ
โดยตำไม่เหลอบ	 ท�ำให้เกิดผลเดียวกันคอรู้ควำมเอิบอำบทะลุเลย
ขอบเขตที่ก�ำหนดไว้แต่แรก	แล้วเปลี่ยนไปทำงซ้ำย	 เบ้องหลัง	 เบ้อง
บน	 เบ้องล่ำง	และเบ้องเฉียง	ตำมล�ำดับ	สลับไปทีละทิศจนช�ำนำญ
ทุกทิศ	และเหมอนสำมำรถแผ่ได้ทีละสองทิศ	สำมทิศ	กระทั่งพร้อม
กันได้ทั่วในที่สุด

หำก กอย่ำงถูกวิธี	 จะเหมอนมีกลุ่มน�้ำท่วมเต็มออกไป
ในแต่ละทิศ	 ตำมรัศมีจิตที่ก�ำหนดได้	 ซ่งแสดงให้เห็นว่ำจิตยังจับ
ลักษณะเอิบอำบอันเปนตัวตั้งไว้อย่ำงมั่นคง	 และจิตจะต้องมีควำม
ปลอดโปร่ง	 ซ่งแสดงให้เห็นอำกำรรู้อย่ำงตั้งมั่นเปนกลำง	 ไม่ใช่
หนักอ้งหรอกดดันก�ำเกร็งด้วยวิถีด�ำเนินจิตผิดพลำดใด

ผลที่เกิดข้นทันทีที่ก�ำหนดรู้อำโปธำตุได้ทั่วทุกทิศเม่อถอน
จำกกำรก�ำหนดแล้ว	 คอควำม	 เห็นชัด 	 เข้ำมำภำยในว่ำกำยนี้สัก
แต่มีส่วนประกอบเอิบอำบ	 ซมซำบ	 ไหลไปมำได้จำกหัวจรดเท้ำ	
บำงคนอำจสัมผัสถงควำมมีอยู่ของน�้ำเลอด	 น�้ำเหลอง	 อย่ำงชัดเจน
รำวกับกำยเปนหุ่นแก้วที่ขังน�้ำนำนำชนิดไว้	 และเม่อมองไปทำงใด
ที่มีน�้ำอยู่	 ก็จะสัมผัสรู้ถงควำมเอิบอำบอันเดียวกัน	 เห็นเสมอกันกับ
น�้ำลำย	 น�้ำเลอด	 น�้ำหนอง	 ปสสำวะ	 และของเหลวอ่น ในกำยเรำ	
โดยไม่ยินยลลักษณะใสสะอำดหรอขุ่นมัวสกปรกตำมมำตรฐำนทำง
ตำมำแบ่งแยกว่ำมีคุณสมบัติแตกต่ำงกันโดยประกำรใด 	จะมีเพียง	
ควำมรู้ภำยใน 	ที่จิตบอกตัวเองว่ำควำมเปนธำตุน�้ำล้วน	 เสมอกัน 	
คอสักว่ำเอิบอำบและคงสภำพอยู่ให้จิตอำศัยระลกเท่ำนั้น

การพิจารณาเตโชธาตุ

ตั้งกำยตรง	 ส�ำรวจจิตว่ำมั่นคง	 มีควำมโปร่งเบำพอสมควร
แล้ว	จงปิดตำ	ให้ควำมรับรู้อยู่ที่ไออุ่นในอก	อันเปนควำมร้อนที่ถูก
รู้ได้ง่ำยสุดในกำยเรำ	 ก�ำหนดลักษณะอุ่นจนกว่ำจะเห็นชัดว่ำระดับ
ควำมร้อนคงที่	 คออุณหภูมิสม�่ำเสมออยู่ในควำมรับรู้	 ไม่แปรปรวน
ข้นลง	 หำกยังเห็นว่ำแปรปรวนอยู่ก็ก�ำหนดรู้ควำมอุ่นในอกไปเร่อย
จนกว่ำจะเห็นร้อนคงที่	 จงค่อยขยับก�ำหนดทิศและระยะเปนอันดับ
ต่อมำ

ประคอง	 ควำมรู้สกอุ่น 	 ไว้จนจิตไม่เคล่อนไปไหน	 แล้วจง
ก�ำหนดทิศเบ้องหน้ำ	 เอำเพียงระยะสั้นและมีต�ำแหน่งที่แน่นอน	
ขอให้ควำมรู้ลักษณะร้อนกับควำมรู้ระยะและทิศทำงควบคู่เปนอัน
เดียวกัน	 จะเหมอนมีคล่นควำมร้อนแผ่คลุมออกไปเบ้องหน้ำ	 รู้แค่
ไหนเอำแค่นั้น	และต้องระวังไว้เปนพิเศษด้วย	คออย่ำก�ำหนดให้เกิด
คล่นควำมร้อนกระจำยออกไปแบบตั้งใจควบคุมขับดันพลังงำน	 จะ
ต้องรู้เฉพำะไออุ่นในร่ำง	 กับก�ำหนดทิศและระยะเท่ำนั้น	 ปล่อยให้



 dungtrin.com            

162 163

า ม การ รร

ควำมร้อนกระจำยเองตำมทิศที่จิตรู้

เม่อเห็นว่ำสำมำรถนิ่งได้กับควำมรู้สภำพร้อนในทิศเบ้อง
หน้ำอย่ำงน้อยสักหน่งนำที	 กระทั่งเหมอนขอบเขตควำมร้อนขยำย
ออกทะลุผนังหรอวัตถุเบ้องหน้ำไปเองได้	 ให้คงควำมรู้สภำพร้อน
อันเดิมไว้	 แล้วย้ำยทิศไปนกถงผนังหรอวัตถุด้ำนขวำมอโดยตำ
ไม่เหลอบ	 ท�ำให้เกิดผลเดียวกันคอรู้ควำมร้อนทะลุเลยขอบเขตที่
ก�ำหนดไว้แต่แรก	แล้วเปลี่ยนไปทำงซ้ำย	 เบ้องหลัง	 เบ้องบน	 เบ้อง
ล่ำง	และเบ้องเฉียงตำมล�ำดับ	สลับไปทีละทิศจนช�ำนำญทุกทิศ	และ
เหมอนสำมำรถแผ่ได้ทีละสองทิศ	สำมทิศ	กระทั่งพร้อมกันได้ทั่วใน
ที่สุด

หำก กอย่ำงถูกวิธี	 จะเหมอนมีคล่นควำมร้อนกระจำยไออัน
อุ่นพอดีไม่ทรมำนออกไปในแต่ละทิศ	 ตำมรัศมีจิตที่ก�ำหนดได้	 ซ่ง
แสดงให้เห็นว่ำจิตยังจับลักษณะร้อนอันเปนตัวตั้งไว้โดยไม่จี้ให้แรง
เกินเหตุ	 และจิตจะต้องมีควำมปลอดโปร่ง	 ซ่งแสดงให้เห็นอำกำรรู้
อย่ำงตั้งมั่นเปนกลำง	ไม่ใช่หนักอ้งหรอกดดันก�ำเกร็งด้วยวิถีด�ำเนิน
จิตผิดพลำดใด

ผลที่เกิดข้นทันทีที่ก�ำหนดรู้เตโชธำตุได้ทั่วทุกทิศเม่อถอน
จำกกำรก�ำหนดแล้ว	 คอควำม	 เห็นชัด 	 เข้ำมำภำยในว่ำกำยนี้สัก
แต่มีส่วนประกอบเปนควำมร้อน	 ควำมสำมำรถเผำผลำญ	 และ
เม่อมองหรอสัมผัสไปทำงใดที่มีไฟหรอไอร้อนอยู่	 ก็จะสัมผัสรู้ถง
ควำมร้อนอันเดียวกัน	 เห็นเสมอกันกับควำมร้อนในกำยเรำ	 โดย
ไม่ยินยลลักษณะเปนเปลวตำมมำตรฐำนทำงตำมำแบ่งแยกว่ำมี
คุณสมบัติแตกต่ำงกันโดยประกำรใด 	จะมีเพียง	 ควำมรู้ภำยใน 	ที่
จิตบอกตัวเองว่ำควำมเปนธำตุไฟล้วน	 เสมอกัน 	คอสักว่ำร้อนและ
คงสภำพอยู่ให้จิตอำศัยระลกเท่ำนั้น	 นอกจำกนี้	 ยังมีผลพลอยได	้
เช่น	 ท�ำให้ภำวนำต่ออย่ำงสบำยท่ำมกลำงควำมเหน็บหนำวของ
อำกำศ

มีข้อที่จ�ำเปนต้องเตอนให้ระวังคอ	 เม่อท�ำกรรมฐำนนั้น	อย่ำ

พิจำรณำเตโชธำตุเปนล�ำดับสุดท้ำย	 เพรำะจะท�ำให้เปนคนมีไอร้อน
แผ่ออกมำ	 แม้กำรพิจำรณำเตโชธำตุแบบแผ่ออกตำมทิศต่ำง จะ
ไม่ท�ำให้เปนคนโกรธง่ำยเหมอนเล่นเตโชกสิณแบบเพ่งไฟ	 อย่ำง
น้อยก็ท�ำให้กระแสควำมร้อนแผ่ออกจำกร่ำงโดยไม่รู้ตัว	ทำงที่ดีเม่อ
พิจำรณำเตโชธำตุแล้วให้พิจำรณำอำโปธำตุภำยใน	 อำกำสกสิณ	
หรอแผ่เมตตำ	 (วิธีอยู่ในบทนีวรณบรรพ)	 เพ่อให้ไอร้อนสงบลง	 จะ
ได้มีไอเย็นซ่งตัวเรำเองรวมทั้งคนและสัตว์อ่น จะรับควำมสบำยกว่ำ
ไอควำมร้อนอย่ำงแน่นอน

อีกประกำรหน่ง	 แม้จะเปนไออุ่นหรอควำมร้อนที่เกิดในกำย
เหมอนกัน	 แต่ธำตุไฟที่ก�ำเริบข้นในแต่ละสถำนกำรณ์ย่อมต่ำงกัน	
เช่น	ถ้ำร้อนข้นมำขณะโกรธ	ขณะเหน่อย	หรอเปนไข	้ธำตุไฟนั้นย่อม
มีพิษ	คอ	ท�ำให้เกิดกำรหลั่งสำรร้ำย 	ไม่เหมำะแก่กำรแผ่ออกตำม
ทิศต่ำง 	ซ่งเท่ำกับขยำยผลร้ำยให้แรงข้น

สิ่งที่ควรจะท�ำเม่อธำตุไฟก�ำเริบขณะโกรธ	 ขณะเหน่อย	 หรอ
ขณะเปนไข้	คอพิจำรณำเข้ำไปตรง ที่ควำมร้อนระดับนั้น	พิจำรณำ
ว่ำธำตุไฟนั้นไม่เที่ยง	 มีควำมกระเพ่อมหนักบ้ำงเบำบ้ำงเปนห้วง 	
เม่อเห็นควำมไม่เที่ยงก็ย่อมปล่อยวำงเสียได้ทั้งธำตุไฟและต้นเหตุ
ให้ธำตุไฟก�ำเริบ	 เพรำะรู้เสียแล้วว่ำผัสสะกระทบกระทั่งให้โกรธ	
หรอโรคที่ท�ำให้ไม่สบำยนั้น	อย่ำงมำกก็ท�ำเรำได้แค่นี	้คอให้ธำตุไฟ
ก�ำเริบ	ในที่สุดธำตุไฟก็อ่อนแรงลงเปนธรรมดำ

การพิจารณาวาโยธาตุ

ตั้งกำยตรง	 ส�ำรวจจิตว่ำมั่นคง	 มีควำมโปร่งเบำพอสมควร
แล้ว	 จงปิดตำ	 ให้ควำมรับรู้อยู่ที่ลมหำยใจ	 เลอกก�ำหนดเฉพำะ
ลักษณะพัดไหว	อย่ำสนใจอำกำรเข้ำออก	อย่ำดูควำมยำวสั้น	รู้ตำม
จริงว่ำธรรมชำติหน่งของลมหำยใจก็เหมอนลมทั่วไป	คอไม่อำจหยุด



 dungtrin.com            

164 165

า ม การ รร

นิ่งกับที่	แปรไปด้วยอำกำรพัดไหวตลอดเวลำ

ประคอง	 ควำมรู้สกพัดไหว 	 ไว้จนจิตไม่เคล่อนไปไหน	แล้ว
จงก�ำหนดทิศเบ้องหน้ำ	 เอำเพียงระยะสั้นและมีต�ำแหน่งที่แน่นอน	
ขอให้ควำมรู้ลักษณะพัดไหวกับควำมรู้ระยะและทิศทำงควบคู่เปน
อันเดียวกัน	 จะเหมอนมีควำมไหวตัวแบบคล่นลมปกคลุมในทิศ
เบ้องหน้ำ	รู้แค่ไหนเอำแค่นั้น

เม่อเห็นว่ำสำมำรถนิ่งได้กับควำมรู้สภำพพัดไหวในทิศเบ้อง
หน้ำอย่ำงน้อยสักหน่งนำที	 กระทั่งเหมอนขอบเขตควำมพัดไหว
ขยำยออกทะลุผนังหรอวัตถุเบ้องหน้ำไปเองได้	 ถ้ำเห็นเหมอนมี
พำยุคลุ้งเต็มก็อย่ำตกใจ	 วำงใจเฉย 	 คงควำมรู้สภำพพัดไหวไปมำ
อันเดิมไว้	 แล้วย้ำยทิศไปนกถงผนังหรอวัตถุด้ำนขวำมอโดยตำไม่
เหลอบ	 ท�ำให้เกิดผลเดียวกันคอรู้ควำมพัดไหวทะลุเลยขอบเขตที่
ก�ำหนดไว้แต่แรก	แล้วเปลี่ยนไปทำงซ้ำย	 เบ้องหลัง	 เบ้องบน	 เบ้อง
ล่ำง	 และเบ้องเฉียง	 ตำมล�ำดับ	 สลับไปทีละทิศจนช�ำนำญทุกทิศ	
และเหมอนสำมำรถแผ่ได้ทีละสองทิศ	 สำมทิศ	 กระทั่งพร้อมกัน
ได้ทั่วถงในที่สุด

หำก กอย่ำงถูกวิธี	 จะเกิดนิมิตไหวเปนคล่นแบบลมพัดออก
ไปในแต่ละทิศ	ตำมรัศมีจิตที่ก�ำหนดได้	ซ่งแสดงให้เห็นว่ำจิตยังจับ
ลักษณะพัดไหวอันเปนตัวตั้งไว	้และจิตจะต้องมีควำมปลอดโปร่ง	ซ่ง
แสดงให้เห็นอำกำรรู้อย่ำงตั้งมั่นเปนกลำง	 ไม่ใช่หนักอ้งหรอกดดัน
ก�ำเกร็งด้วยวิถีด�ำเนินจิตผิดพลำดใด

ผลที่เกิดข้นทันทีที่ก�ำหนดรู้วำโยธำตุได้ทั่วทุกทิศเม่อถอน
จำกกำรก�ำหนดแล้ว	 คอควำม	 เห็นชัด 	 เข้ำมำภำยในว่ำกำยนี้สัก
แต่มีส่วนประกอบเปนควำมพัดไหว	เม่อมองหรอสัมผัสไปทำงใดที่มี
กำรไหว	เช่น	กิ่งไม้ไกวหรอผนผ้ำสะบัด	ก็จะสัมผัสรู้ถงควำมพัดไหว
อันเดียวกัน	 เห็นเสมอกันกับควำมพัดไหวในกำยเรำ	 โดยไม่ยินยล
ลักษณะยำวสั้นหรอหยำบละเอียดใด ตำมมำตรฐำนผัสสะทำงกำย
มำแบ่งแยกว่ำมีคุณสมบัติแตกต่ำงกันโดยประกำรใด 	 จะมีเพียง	

ควำมรู้ภำยใน 	ที่จิตบอกตัวเองว่ำควำมเปนธำตุลมล้วน	 เสมอกัน 	
คอสักว่ำพัดไหวและคงสภำพอยู่ให้จิตอำศัยระลกเท่ำนั้น

การรู้กายโดยความเป็นองค์รวมแห่งธาตุ

ดังเห็นในต้นบทว่ำแนวทำงของพระพุทธองค์ที่ทรงให้รู้กำย
โดยควำมเปนธำตุมีดังนี้

ภกิษยุ่อมพจิารณาเหน็กายนี ้ ซึง่ตัง้อยูต่ามปรกต ิ โดยความ
เป็นธาตวุ่ามอียูใ่นกายนี ้ธาตดุนิ ธาตนุ�า้ ธาตไุฟ ธาตลุม คน
ฆ่าโคหรอืลกูมอืของคนฆ่าโคผูข้ยนั ฆ่าโคแล้วแบ่งออกเป็น
ส่วน นัง่อยูท่ีห่นทางใหญ่สีแ่พร่ง ฉนัใด ภกิษกุฉ็นันัน้เหมอืน
กนั

เม่อ กรู้กำยกระทั่งเห็นธำตุภำยในชัดเจนเสมอธำตุภำยนอก
แล้ว	 ก็อำจพั นำข้นเองเม่อจิตแยกไปเ ำดูในฐำนะผู้รู้	 ผู้มีควำม
เปนกลำง	 ไม่ยดมั่นถอมั่นธำตุใดธำตุหน่งว่ำเปนตัวเปนตน	 โดย
ควำมเห็นชัดนั้น	 แต่ละธำตุในกำยจะปรำก เปนต่ำงหำกจำกกัน	
แม้ในขณะรู้อิริยำบถธรรมดำ	จะเปนเดิน	ยน	นั่ง	หรอนอน	ก็ตำมที

ตรงนี้ต้องระบุด้วยว่ำไม่ใช่ไปพยำยำมสร้ำงนิมิตเปนกอง 	
ขอให้สังเกตว่ำ	 พระพุทธองค์ตรัสให้	 เห็นกำยซ่งตั้งอยู่ตำมปรกติ
อย่ำงนี้ 	 ซ่งชี้ได้ว่ำเรำมีสติรู้กำยท่ำไหนอย่ำงไร	 ก็เห็นรูปกำยโดย
ควำมเปนมหำภูตรูปอย่ำงนั้นแหละ	 จิตผู้รู ้เท่ำนั้นที่เ ำดูอยู่ตรง
กลำง 	เห็นมหำภูตรูปเปนต่ำงหำกจำกกันเหมอนทำงสี่แพร่ง	เรียก
ว่ำแยกเปนคนละระนำบ	คนละมิติเท่ำนั้น

เม่อสำมำรถรู้กำยโดยควำมเปนธำตุ	 ๔	 ก็จะเกิดปญญำ
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พิจำรณำแยกแยะได้ว่ำกำยนี้ต่ำงจำกธำตุอ่นก็ตรงที่ธำตุทั้ง	 ๔	 มำ
ประชุมกันโดยมีจิตใจเปนประธำน	 เปนผู้ควบคุมให้มหำภูตรูปเดิน
เหินหรอเคล่อนไหวหลอกหูหลอกตำ	 รำวกับเปนตัวเปนตนของใคร
คนหน่งอยู่จริง 	มีเขำ	มีเรำ	มีใครปรำก อยู่อย่ำงป ิเสธยำกเม่อไม่
ก�ำหนดพิจำรณำ	ต่อเม่อ	 รู้ชัด 	และ	 พิจำรณำโดยแยบคำย 	แล้ว	ก็
เห็นว่ำกำยมนุษย์อันอำศัยมหำภูตรูป	๔	ในกำรปรำก นี้ไม่ใช่อะไร
ที่แปลกไปกว่ำดิน	น�้ำ	ไฟ	ลม	ภำยนอกแต่อย่ำงใดเลย

ที่จุดนั้นเอง	จงถงซ่งควำมไม่ห่วง	ไม่อำลัย	ไม่ติดใจว่ำธำตุใด
ธำตุหน่งเปนเรำ	เปนของเรำ	ดังพระพุทธองค์วำงแนวสรุปไว้คอ

ภกิษยุ่อม…
พจิารณาเหน็กายในกายภายในบ้าง
พจิารณาเหน็กายในกายภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็กายในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในกายบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในกายบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกาย
บ้าง

เมือ่รูเ้หน็ดงันี ้ เธอย่อมเป็นอยูอ่กีอย่างหนึง่ คอืเข้าไปตัง้สติ
ว่ากายม ี กเ็พยีงสกัว่าเอาไว้รู ้ เพยีงสกัว่าเอาไว้อาศยัระลกึ
เท่านัน้ เธอเป็นผูไ้ม่ถกูตณัหาและทฏิฐเิข้าองิอาศยั และไม่
ถอืมัน่อะไรๆในโลก ดกูรภกิษทุัง้หลาย ด้วยการปฏบิตัอิย่าง
นีแ้ล ภกิษชุือ่ว่าพจิารณาเหน็กายในกายอยูเ่สมอ

การรู้กายใจโดยความเป็นธาตุ ๖

ส�ำหรับธำตุมนสิกำรบรรพนั้น	 จะกล่ำวถงธำตุหยำบที่ก่อรูป
เปนกำยให้สัมผัสแตะต้องได้	 เน่องจำกอยู่ในหมวด	 กำย 	ของมหำ
สติป ฐำนสูตร	แต่โดยแท้ที่จริงแล้ว	 ธำตุ 	ในมุมมองของนักภำวนำ
นั้น	จ�ำแนกได้อีกหลำยนัย	เช่น	ธำตุ	๑๘	เปนต้น

ส�ำหรับบทนี	้จะต่อยอดด้วยกำรรู้กำยใจโดยควำมเปนธำต	ุ๖	
เพ่อให้เกิดควำมสมบูรณ	์ดังเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสถงกำรหยั่งรู้กำย
ใจโดยนัยของวิปสสนำญำณ	คอเห็นกำยโดยควำมเปนมหำภูตรูป	๔	
อันมีวิญญำณครอง	หรออีกนัยหน่งคอเห็นกำยใจเปนอนัตตำ	เพรำะ
รู้ชัดว่ำมีแต่ธำตุในธรรมชำติมำประชุมกันชั่วครำว	 เดียวก็แตกแยก
กระจำยหำยไปเม่อขำดเหตุปจจัยสนับสนุนกำรประชุมธำตุ	 เช่น	
อำหำรและวิญญำณ

เพ่อให้ทรำบว่ำ	 พระพุทธองค์ให้ดูกำยใจเปนธำตุ	 ๖	 ไว้
อย่ำงไรนั้น	 ก็ขอให้พิจำรณำจำกธำตุวิภังคสูตร	 พระสุตตันตปิ ก	
เล่ม	 ๖	 ซ่งพระพุทธองค์สอนภิกษุนำมว่ำ	 ปุกกุสำติ 	 โดยตรัสให้
พิจำรณำกำยเปนกำรประกอบข้นด้วยธำตุดิน	น�้ำ	ไฟ	ลม	และมีช่อง
ว่ำงอำศัยอยู่ในกำย	 ตำมนัยที่กล่ำวถงไปแล้วข้ำงต้น	 แล้วพระองค์
ก็สรุปลงที่ธำตุสุดท้ำย	 มีเน้อธรรมอันฟงเข้ำใจง่ำยส�ำหรับผู้ผ่ำน
ประสบกำรณ์เห็นธำตุหยำบทั้ง	๕	เปนของอ่นมำแล้ว	ดังนี้

ต่อจากนั้น สิ่งที่จะเหลืออยู่อีกก็คือวิญญาณอันบริสุทธิ์
ผดุผ่อง บคุคลย่อมรูอ้ะไรๆ ได้ด้วยวญิญาณนัน้ คอืรูช้ดัว่า 
สขุบ้าง ทกุข์บ้าง ไม่ทกุข์ไม่สขุบ้าง ดกูรภกิษ ุ เพราะอาศยั
ผสัสะเป็นทีต่ัง้แห่งเวทนา (คอืสขุ ทกุข์ หรอืเฉย) ย่อมเกดิ
เวทนา บคุคลนัน้เมือ่เสวยเวทนา ย่อมรูว่้าก�าลงัเสวยเวทนา
อยู ่ และเพราะผสัสะเป็นทีต่ัง้แห่งเวทนานัน้แลดบัไป ย่อมรู้
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ว่าความเสวยอารมณ์ทีเ่กดิแต่ผสัสะดบัลง ระงบัลง ฯ

ดกูรภกิษ ุ เปรยีบเหมอืนเกดิความร้อน เกดิไฟได้เพราะไม้
สองท่อนประชมุสกีนั และความร้อนทีเ่กดิขึน้ย่อมดบั ย่อม
เข้าไปสงบ เพราะไม้สองท่อนนัน้เองแยกกนัไปเสยีคนละทาง

พอสรุปได้ว่ำ	 เพ่อเห็นวิญญำณธำตุผ่ำนกำรพิจำรณำธำตุ	 ๖	
นั้น	ที่ต้องท�ำคอขนเอำสิ่งที่	 ไม่ใช่วิญญำณธำตุ 	ออกไปให้หมดเสีย
ก่อน	แล้ววิญญำณธำตุก็จะปรำก เปนที่รู้เอง	 เหมอนน�ำเศษอำหำร
และเคร่องตกแต่งอันไม่ใช่จำนออกทั้งหมด	 ก็ย่อมเหลอเพียงจำน
เปล่ำให้เห็นชัดโดยปรำศจำกสิ่งใดเคลอบคลุม

และกำร	 รู้จัก 	วิญญำณธำตุนั้น	ก็ใช่ว่ำรู้โดยควำมหมำยมั่น
ว่ำนั่นคอจิตของเรำ	เรำเปนจิต	แต่เห็นจิตเปนเพียงธำตุหน่ง	อันควร
ตีค่ำไว้เสมอกับธำตุอ่น 	 คอเปนเพียงธรรมชำติที่มำร่วมประชุมกับ
เขำ	ตัวของตัวเองไม่ได้ตั้งอยู่โดยควำมเปนเอกเทศ	หรอปรำก ลอย
อยู่อย่ำงมีอิสระเสรีแต่อย่ำงใด

กำรได้เห็นควำมจริงเช่นนั้น	 จะท�ำให้เกิดกำรสังเกตด้วยอีก
มุมมองหน่ง	กล่ำวคอ	เม่อเกิดผัสสะกระทบให้เปนสุขก็ดี	เปนทุกข์ก็
ดี	หรอเฉย ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดี	ควำมรู้สกเหล่ำนั้นย่อมถูกรับรู้เหมอน
ร่องรอยที่สักแต่ปรำก ข้นไม่ต่ำงจำกไฟอันลุกข้นด้วยเหตุคอไม้สอง
อันสีกัน	 ไม่ได้มีตัวตน	 ไม่ได้มีใครเปนเจ้ำของไฟอันเกิดข้นนั้นเลย	
ไฟถูกมองว่ำจะดับลงเพรำะไม้สองอันแยกกันฉันใด	 ควำมรู้สกสุข	
ทุกข์	เฉย	ก็จะดับลงเพรำะผัสสะพรำกจำกกันฉันนั้น

เม่อจิตถูกตั้งอยู่ในจุดที่จะ	 เห็น 	 ธรรมดำแห่งควำมเปนเช่น
นั้น	ก็ย่อมไม่เกิดควำมยดติด	ย่อมทรงอยู่ในควำมเปนกลำง	มีควำม
ใสสะอำดและนิ่มนวล	ดังที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ว่ำ

สิง่ทีจ่ะเหลอือยูอ่กี (หลงัจากพจิารณาสขุ ทกุข์ เฉย เกดิ
เพราะเหตุ ดับเพราะหมดเหตุ) ก็คือ อุเบกขาอันบริสุทธิ์ 
อ่อนโยน สละสลวย และผ่องแผ้ว
	

และสำมำรถน้อมเอำจิตในภำวะอันเหมำะสมดังกล่ำวเข้ำ
สู่ภูมิแห่งอรูป ำน	 กับทั้งสำมำรถพิจำรณำว่ำจิตอันทรงอุเบกขำ
บริสุทธิคู่ควรแก่ ำนชั้นสูงเปนล�ำดับ นั้น	ก็เปนเพียงธรรมชำติอัน
ถูกปรุงประกอบข้น	 หำใช่ก้อนธรรมอันปรำก อยู่	 ด�ำรงอยู่ตลอด
กำลอย่ำงเปนเอกเทศแต่อย่ำงใด	จงไม่ส�ำคัญมั่นหมำย	ไม่คำดหวัง
ให้ดีร้ำย	 เจริญข้นหรอเส่อมลง	 ในเม่อภำวะนั้นเปนอย่ำงไร ก็ไม่มี
ตัวตนของใครไปรองรับผลประโยชน์	 มีแต่ภำวะว่ำงเปล่ำอยู่โดย
ล�ำพัง
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ดกูรภกิษทุัง้หลาย ยงัมข้ีอปฏบิตัอิกีอย่างหนึง่ เหมอืนเธอ
เหน็สรรีะทีเ่ขาทิง้ไว้ในป่าช้า...

ตายแล้ววนัหนึง่บ้าง สองวนับ้าง สามวนับ้าง ทีข่ึน้พอง มสีี
เขยีวน่าเกลยีด มนี�า้เหลอืงไหลน่าเกลยีด

ฝงูกาจกิกนิอยูบ้่าง ฝงูนกตะกรมุจกิกนิอยูบ้่าง ฝงูแร้งจกิกนิ
อยูบ้่าง หมูส่นุขักดักนิอยูบ้่าง หมูส่นุขัจิง้จอกกดักนิอยูบ้่าง 
หมูส่ตัว์ตวัเลก็ๆต่างๆกดักนิอยูบ้่าง

เป็นโครงกระดกู ยงัมเีนือ้และเลอืด ยงัมเีส้นเอน็ผกูรดัอยู่

เป็นโครงกระดกู ปราศจากเนือ้ แต่ยงัเป้ือนเลอืด ยงัมเีส้น
เอน็ผกูรดัอยู่

เป็นโครงกระดกู ปราศจากเนือ้และเลอืดแล้ว ยงัมเีส้นเอน็
ผกูรดัอยู่

เป็นกระดกู ปราศจากเส้นเอน็ผกูรดัแล้ว เรีย่รายไปในทศิ
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ใหญ่ทศิน้อย คอื กระดกูมอืไปทางหนึง่ กระดกูเท้าไปทาง
หนึง่ กระดกูแข้งไปทางหนึง่ กระดกูขาไปทางหนึง่ กระดกู
สะเอวไปทางหนึ่ง กระดูกหลังไปทางหนึ่ง กระดูกสันหลัง
ไปทางหนึง่ กระดกูสข้ีางไปทางหนึง่ กระดกูหน้าอกไปทาง
หนึง่ กระดกูไหล่ไปทางหนึง่ กระดกูแขนไปทางหนึง่ กระดกู
คอไปทางหนึง่ กระดกูคางไปทางหนึง่ กระดกูฟันไปทางหนึง่ 
กะโหลกศรีษะไปทางหนึง่

เป็นกระดกูมสีขีาว เปรยีบด้วยสสีงัข์

เป็นกระดกูกองเรยีงรายอยูแ่ล้วเกนิปีหนึง่ขึน้ไป

เป็นกระดกูผ ุเป็นจณุแล้ว

เธอน้อมกายนีแ้หละมาเปรยีบเทยีบว่ากม็อีะไรอย่างนัน้เป็น
ธรรมดา คงเป็นอย่างนัน้ ไม่ล่วงความเป็นอย่างนัน้ไปได้ ดงั
พรรณนามาฉะนี ้ภกิษยุ่อม…
พจิารณาเหน็กายในกายภายในบ้าง
พจิารณาเหน็กายในกายภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็กายในกายทัง้ภายในภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในกายบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในกายบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกาย
บ้าง

อกีอย่างหนึง่ เธอเข้าไปตัง้สตว่ิากายม ี กเ็พยีงสกัว่าเอาไว้

รู ้ เพยีงสกัว่าเอาไว้อาศยัระลกึเท่านัน้ เธอเป็นผูไ้ม่ถกูตณัหา
และทฏิฐเิข้าองิอาศยั และไม่ถอืมัน่อะไรๆในโลก ดกูรภกิษุ
ทัง้หลาย อย่างนีแ้ล ภกิษชุือ่ว่าพจิารณาเหน็กายในกายอยู่

จบนวสีวถิกำบรรพ

จบกำยำนุปสสนำ

นิย�ม

นวสีวถิกา	 คอ	 กำร กให้เห็นกำยนี้เปนของว่ำงจำกตัวตน	
เพรำะต้องเน่ำเปอยผุพังไปเปนธรรมดำ	 มุมมองกำยในอีกแบบที่
แตกต่ำงจำกบรรพก่อน 	 กล่ำวคอ	 ที่ผ่ำนมำเรำ กรู้กำยตำมจริง	
ไม่มีสิ่งใดขัดแย้งกับสำมัญส�ำนก	 แต่ถงตอนนี้ค่อนข้ำงแหวกแนว
ออกไป	 เรำต้องเผชิญกับควำมจริงที่ว่ำเรำยังไม่ตำย	 แต่จะให้มอง
กำยเปนศพ	ซ่งคนส่วนใหญ่ย่อมเกิดอำกำรคิดค้ำนเปนธรรมดำ

อย่ำงไรก็ตำม	 ประสบกำรณ์จำกบรรพก่อนหน้ำทั้งหลำย
เหล่ำนั้นเอง	 จะรวมกันเปนปจจัยเสริมส่งให้เรำ	 ตระหนัก 	 ข้นมำ
โดยอัตโนมัต	ิ ว่ำกำยนี้แท้จริงหำได้แตกต่ำงจำกศพสักเท่ำไหร	่มีอยู่
หลำยจังหวะหลำยโอกำสทีเดียวที่เรำสำมำรถส�ำเหนียกได้เกี่ยวกับ
ควำมจริงนี	้อำทิเช่น

เม่ออยู่ในอิริยำบถนอน	ไร้ควำมเคล่อนไหว

เม่อจิตเข้ำรู้	 เข้ำดูเห็นรำยละเอียดภำยในกำยโดยควำมเปน
อำกำร	๓๒	จำกหัวจรดเท้ำ	ผม	ขน	เล็บ	ฟน	หนัง	กระดูก	ตับ	ไต	ไส	้
พุง	 หำได้มีลักษณะที่แตกต่ำงเปนพิเศษระหว่ำงคนเปนกับคนตำย
แต่ประกำรใด
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เม่อจิตเข้ำรู้	เข้ำพิจำรณำแยกแยะได้ชัดเจน	ว่ำกำยส่วนที่แข้น
แข็งไม่ต่ำงจำกธำตุดินภำยนอก	 กำยส่วนที่เอิบอำบไม่ต่ำงจำกธำตุ
น�้ำภำยนอก	 ทั้งธำตุดินและธำตุน�้ำจะยังคงสภำพอยู่ชั่วเวลำระยะ
หน่งแม้เปนศพแล้วหลำยวัน

จุดมุ่งหม�ย

ในอุทำยีสูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๔	พระอำนนท์สำธยำย
ธรรมไว้ต่อเบ้องพระพักตร์มีใจควำมสรุปตอนหน่งว่ำ

เหมอืนภกิษเุหน็สรรีะทีถ่กูทิง้ไว้ในป่าช้า ฯลฯ ย่อมน้อมกาย
นีเ้ข้าไปเปรยีบ ว่ากายนีแ้ล ย่อมมอีะไรอย่างนัน้เป็นธรรมดา 
ย่อมเป็นอย่างนัน้ ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนัน้ไปได้ ข้าแต่
พระองค์ผูเ้จรญิ นีเ้ป็นอนสุสตซิึง่ภกิษเุจรญิแล้ว ท�าให้มาก
แล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ถอนอสัมมิานะ

อัสมิมานะ	แปลว่ำ	กำรถอเขำถอเรำ	มูลรำกมำจำกอัตตำว่ำ
นี่ฉัน	นี่ของฉัน	แล้วเบ่งบำนเปนกำรเปรียบเทียบว่ำนั่นเขำ	นั่นของ
เขำ	 ใครเหนอกว่ำต�่ำกว่ำ	 ใครดีกว่ำเลวกว่ำ	 ใครเทียบชั้นสมน�้ำสม
เน้อกับเรำได้บ้ำง	ฯลฯ

ปจจัยประกอบให้รู้สกถงควำม	 มีดี 	 ในเรำ	 และสนับสนุน
ควำม	 ถอดี 	 ในตน	 ก็คอทุกอย่ำงที่ปรำก ให้เห็นในสภำพควำม
เปนมนุษย์รูปหน่งนำมหน่ง	 นับจำกรูปร่ำงหน้ำตำอันติดตัวมำแต่
เกิด	 ควำมรู้ควำมสำมำรถอันแปรผันตำมพรสวรรค์และพรแสวง	
สมบัติพัสถำนอันข้นลงตำมสถำนกำรณ์	บุคคลใกล้ชิด	 เช่น	พ่อ	แม	่
พี่	น้อง	ภรรยำ	ลูก	หลำน	ฯลฯ	อันท�ำให้ควำมเปนเรำเหม็นหนหรอ

หอมหวลข้นกว่ำเดิม

คนเรำมีรำยละเอียดในชีวิตมำกเกินกว่ำจะจำระไนได้หมด	
ว่ำใน	 ควำมเปนเรำ 	นั้นอยู่ตรงไหน	แต่ละคนมีจุดยนอันท�ำให้เกิด
มุมมองเฉพำะตน	 และถ้ำถำมใจคนส่วนใหญ่เพ่อเอำค�ำตอบที่ตรง
ไปตรงมำ	 ก็มักต้องกล่ำวว่ำเปน	 รูปร่ำงหน้ำตำ 	 มำกกว่ำอย่ำงอ่น	
เน่องจำกรูปร่ำงหน้ำตำนี้เอง	 เปนสัญลักษณ์แทนเรำที่เห็นง่ำยใน
มโนนกของตนเองและปรำก ชัดต่อสำยตำผู้อ่น

มโนภำพควำมเปนเรำท�ำให้เกิดควำมส�ำคัญมั่นหมำยไป
ต่ำง 	 อย่ำงน้อยที่สุดก็ต้องมีควำมยินดีในรูปมนุษย์อันเปนสัตว์ชั้น
สูง	ตั้งข้นด้วยสองขำและกระดูกสันหลัง	ชูคอ	อวดหน้ำ	อกผำยไหล่
ผ่ง	ดูดีกว่ำสิ่งมีชีวิตอ่นทุกชนิดในโลก

ด้วยมโนภำพ	 สมประกอบ 	และ	 ยังดูดี 	สะอำดสะอ้ำน	คง
รูปแห่งอัตภำพมนุษย์ไว้เต็มภูมินั้นเอง	 ท�ำให้เรำยัง	 อยำกแบกดี 	
เอำไว้ไม่เลิก	 จะโดยรู้ตัวหรอไม่รู้ตัวก็ตำม	 ดังนั้น	 ควำมพยำยำม
ชะล้ำงกิเลสจงมักไปสะดุดเอำขั้นหน่ง	 คออย่ำงน้อยยังคงภำพดี
ทำงกำยภำพแบบมนุษย์เอำไว้	 ซ่งก็จะพลอยเหมำรวมภำพลักษณ์
และ/หรอผลงำนทั้งหมดเกี่ยวกับตัวตนนั้น รวมเข้ำไปด้วย

แต่ละคนยดมั่นถอมั่นในควำมน่ำภำคภูมิของตนไม่เท่ำกัน	
ขอให้พิจำรณำว่ำนี่เปนแรงยดเหนี่ยวหน่วงรั้งจิตใจไว้จำกกำรเข้ำถง
อิสรภำพสมบูรณ	์บำงคนมีตรงนี้มำกขนำดขวำงมรรคผลแม้ขั้นต้น 	
บำงคนมีตรงนี้น้อย	 แต่ก็ขวำงมรรคผลขั้นกลำงและขั้นสูงสุด	 อย่ำ
ต้องพูดถงคนส่วนใหญ่	 ที่มีตรงนี้กันเต็มอัตรำ	 ขนำดปลงใจยอมรับ
ว่ำที่สุดของกำรป ิบัติคอกำรไม่มีตัวตนก็เหลอวิสัยเสียแล้ว

นวสีวถิกำบรรพ	จัดเปนแม่แรง	หรออย่ำงน้อยเคร่องทุ่นแรง
ในกำรงัดข้อกับกิเลสข้อที่ว่ำด้วยอัสมิมำนะ	 เปนเคร่องมอวิเศษช่วย
เขี่ยผงในตำอันละเอียดอ่อนยำกต่อกำรก�ำจัด	 เม่อใด กจนเข้ำขั้นมี
ปกติเกิดมโนภำพเกี่ยวกับตนเองเปนศพ	 เปนเศษเดนที่วำงอยู่ตำม
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สุสำน	เม่อนั้นย่อมหมดหวัง	หมดอำลัยไยดีในอัตภำพนี้	และมีใจ อ
เกินกว่ำจะเพ้อ นถงอัตภำพอ่นใดไหนอีก

นั่นเอง	 ใจจง	 คิดทิ้งจริง 	 คอจะเห็นกำย	 เห็นเวทนำ	 เห็น
จิต	 เห็นธรรม	ก็เ ำรู้อยู่แต่สภำพเกิดดับ	สภำพไม่ควรยดมั่นถอมั่น
อย่ำงสิ้นเชิง	หำยห่วง	หำยกังวล	แห้งขอดสนิทจำกควำมคำดหวังทุก
ประกำร	มีชีวิตไปวัน แม้ห่ำงปำช้ำก็เหมอนอยู่ปำช้ำ	แม้ไกลสุสำน
ก็เหมอนอำศัยโลงศพนอนแทนเรอน	อำจจะแจ่มกระจ่ำงกลำงใจเสีย
ยิ่งกว่ำสัปเหร่อที่ต้องขลุกกับคนตำยทุกเม่อเช่อวันเสียอีก

สรุปคอ	เบ้องแรกต้องตระหนักว่ำทุกคน	 มีมำนะ 	ประจ�ำตน
ด้วยกันทั้งสิ้น	จงจะเห็นดีว่ำสมควร กบรรพนี้ตำมก�ำลัง	จะมำกหรอ
น้อยก็ตำมศรัทธำ	หำก กบรรพนี้แล้วลดละมำนะได้ก็เปนอันนับว่ำ
ประสบผลส�ำเร็จ	 อย่ำได้ใช้ประสบกำรณ์ภำยในว่ำต้องเห็นอย่ำงนั้น
อย่ำงนี้จงนับว่ำใช่	 เพรำะส�ำหรับบำงคน	 เพียงแค่ระลกเสมอ ว่ำ
กำยนี้ไม่ได้มีดี	 ไม่ได้มีข้อแตกต่ำงจำกศพทั้งหลำย	ก็ถล่มควำมถอดี
ของตนเองลงรำบคำบ	 บำงรำยเสียอีก	 ที่เห็นนิมิตกำยเปนศพชัด
แบบไม่ต่อเน่อง	 แล้วถอเอำประสบกำรณ์นั้นมำเปนมำนะชนิดใหม	่
คอเรำท�ำได้	เรำท�ำดีกว่ำนักภำวนำอ่น

แนวท�งฝึก

ถ้ำเคย	 เห็นชัด 	 ในบรรพต่ำง ของหมวดกำยมำครบ	 ก็
เท่ำกับได้ฐำน	ได้ที่ยนพิจำรณำกำยเปนศพอย่ำงพร้อมมูล	หลำยคน
เข้ำใจว่ำกำร กบรรพนี้จะต้องอำศัยศพตัวอย่ำงเปนภำพติดตำเสีย
ก่อน	 แต่แท้จริงแล้วคนที่ช�ำนำญรู้อำกำร	 ๓๒	 และธำตุ	 ๔	 นั้นอำจ
เห็นกำยเปนศพได้ดีกว่ำดูศพจริงด้วยตำเปล่ำหลำยสิบหลำยร้อย
เท่ำด้วยซ�้ำ	 ชนิดที่เม่อมำเจอศพจริง ก็เหมอนเจอเพ่อน	 แทบเลิก
แบ่งแยกว่ำเขำตำยแล้ว	 เรำยังอยู่ต่อ	แต่คล้ำยปลงใจชัดว่ำเขำกับเรำ

หำได้แตกต่ำงกันไม	่วันหน่งกำยนี้จะเลิกเปนภำชนะรองรับวิญญำณ
จริง 	เช่นเดียวกับศพที่เห็นทั้งหลำย

ศพมีน้ำาเลือดน้ำาเหลืองไหล

เหมอืนเธอเหน็สรรีะทีเ่ขาทิง้ไว้ในป่าช้า ตายแล้ววนัหนึง่บ้าง 
สองวนับ้าง สามวนับ้าง ทีข่ึน้พอง มสีเีขยีวน่าเกลยีด มนี�า้
เหลอืงไหลน่าเกลยีด

ขอให้นอนรำบตำมปกติ	 อย่ำเพิ่งเพ่งนกจินตนำกำรอย่ำง
ใด 	แต่น้อมจิตพิจำรณำกำยโดยควำมเปนอำกำร	๓๒	คอท�ำควำม
รู้สกตัวตำมปกต	ิไล่จำกผม	ขน	เล็บ	ฟน	หนัง	ค่อย ดูจำกหัว	ตัว	ไป
ถงช่วงล่ำง	 หำกยังฟุงซ่ำนก็อำจใช้กรรมฐำนที่ถนัดเพ่อปรับสภำวะ
จิตใจให้ละเอียด	 โปร่งใส	 จับที่ใดรู้สกเกำะสนิทไม่เล่อนหลุดง่ำย	
เห็นชัดออกมำจำกภำยในไม่เลอะเลอน

พอจิตเริ่มเข้ำที่	 คอไม่ออกไปไหนนอกจำกขอบเขตกำยที่
ก�ำหนด	 จงก�ำหนดรู้อิริยำบถนอน	 หมำยถงเห็นคลุม ไปทั่วตลอด	
ไม่เจำะจงจุดใดจุดหน่งของกำย

ขอให้จับรู้เฉพำะส่วนที่เปนธำตุดิน	 เช่น	 เน้อหนังและกระดูก	
กับส่วนที่เปนธำตุน�้ำ	เช่น	น�้ำลำยในช่องปำก	ก�ำหนดตำมจริงว่ำเม่อ
เปนศพก็จะยังคงมีธำตุทั้งสองอยู่เหมอนเช่นนี้เอง	 เม่อจิตยอมรับ
แล้วจงพิจำรณำขั้นถัดไป

ก�ำหนดรู้ลักษณะเอิบอำบของน�้ำลำยในช่องปำกจนกระทั่ง
เกิดควำมเห็นชัด	 แล้วก�ำหนดตลอดตัวว่ำใต้เน้อหนังก็มีลักษณะ
เอิบอำบอย่ำงเดียวกับช่องปำก	 เม่อจิตติดนิ่งอยู ่กับควำมเห็น
อิริยำบถนอนเปนหุ่นอะไรอย่ำงหน่ง	 มีหนังหุ้มกลุ่มน�้ำใหญ่อยู่
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ภำยใน	ก็ค่อย หยั่งควำมรู้สกลงไปในกลุ่มน�้ำนั้นตำมจริง	อย่ำปรุง
แต่งว่ำจะเห็นอะไร	หรอจะให้เกิดอะไรข้น	เพียงน้อมระลกตำมจริงว่ำ
น�้ำลำยในปำกมีกลิ่นเหม็น	ไม่สะอำด	ของเหลวในร่ำงก็ย่อมมีควำม
เหม็น	ไม่สะอำดเช่นนั้น	หรอกว่ำนั้นเปนธรรมดำ

ขั้นต่อมำ	ให้ระลกตำมจริง	ว่ำเน้อหนังของมนุษย์เปนสิ่งบำง
ลงได้	 เปอยยุ่ยได้	 เม่อถงเวลำเปอยยุ่ย	 ของเหลวที่ถูกขังอยู่ในร่ำง
ย่อมซมออกมำ	ซ่ง	ณ	จุดนี้หำกจิตยังสำมำรถ	 สัมผัส 	ธำตุน�้ำในร่ำง
ได้อยู่	ก็จะค่อย รู้สกเหมอนมีสิ่งผุดซมอยู่ตำมผิวเน้อ	อย่ำตกใจหรอ
หวำดกลัว	 ขอให้ท�ำใจไว้ล่วงหน้ำว่ำตรงนั้นเปนอ�ำนำจของจิต	 เปน
เจโตสมำธิชนิดหน่ง	 ที่ก�ำหนดรู้อย่ำงไรย่อมเห็นอย่ำงนั้น	 แต่ถ้ำจิต
ไม่นิ่ง	 หรอนิ่งแต่ไม่สัมผัสควำมเปนธำตุดินและธำตุน�้ำในร่ำง	หรอ
สัมผัสธำตุแต่ไม่พิจำรณำว่ำเน้อหนังเปนสิ่งเปอยยุ่ยได้	 ก็จะไม่เกิด
ปรำก กำรณ์ทำงจิตแต่ประกำรใดข้นมำ

ครั้งแรก ที่ กอย่ำงนี้จะคล้ำยคร่งหลับคร่งต่น	 ก่งอุปำทำน	
ก่งรู้เห็นเช่นนั้นจริง 	 ต่อเม่อเคยชิน	 จิตนิ่งสงบไร้ควำมหวำดกลัว	
หรอกระทั่งเริ่มสนุกที่จะเห็นอะไรเช่นนั้น	 กำยจะเหมอนมีควำม
ทะมน	พองข้นอด	และมีควำมพรุนเหมอนถังน�้ำถูกเจำะให้ของเหลว
ซมออกมำทั่วไปหมด	 ตอนนั้นจิตจะหมดควำมรู้สกว่ำกำยเปนเรำ	
เน่องด้วยเรำ	 แต่จะเหมอนเรำถูกขังอยู่กับควำมสยดสยองอันน่ำทิ้ง
ขว้ำงอย่ำงที่สุด

ศพถูกกัดกิน

เหมอืนเธอเหน็สรรีะทีเ่ขาทิง้ไว้ในป่าช้า ฝงูกาจกิกนิอยูบ้่าง 
ฝงูนกตะกรมุจกิกนิอยูบ้่าง ฝงูแร้งจกิกนิอยูบ้่าง หมูส่นุขักดั
กินอยู่บ้าง หมู่สุนัขจิ้งจอกกัดกินอยู่บ้าง หมู่สัตว์ตัวเล็กๆ
ต่างๆกดักนิอยูบ้่าง

เม่อผ่ำนขั้นแรกมำได้ด้วยควำมมีอุเบกขำ	 ให้พิจำรณำลงไป
ในขณะแห่งควำมรู้สกว่ำมีน�้ำเลอดน�้ำเหลองไหลเยิ้มอยู่ทั่วตัว	 ว่ำ
กลิ่นคำวของของเหลวเหล่ำนี้ย่อมเรียกสัตว์ต่ำง ให้มำกัดกิน

ขณะแห่งกำรพิจำรณำด้วยเจโตสมำธินั้นเอง	 อ�ำนำจของ
จิตย่อมท�ำให้จิตเห็นไปว่ำมีหมู่สัตว์มำแทะ	 มำไช	 มำกัดกินศพอยู่
เหมอนของจริง	 ส่วนใหญ่มักเห็นเปนกลุ่มหนอนยุบยิบมำกกว่ำ
อย่ำงอ่น	 หำกขณะแห่งสมำธิจิตนั้นมีควำมคมชัดพอ	 ก็จะเห็นภำพ
ละเอียดว่ำกลุ่มสัตว์เล็กกลุ้มรุมแทะเน้อหนัง	 หรอดูดน�้ำเลอดน�้ำ
เหลองอยู่อย่ำงต่อเน่อง

ท�ำครั้งแรก อำจกลัว	 และสงสัยว่ำมีสัตว์มำแทะ	 มำไชชอน
อยู่จริง 	ตรงนั้นให้ท�ำใจว่ำจริงก็ช่ำง	ขอให้พวกมันแทะ	มันไชชอน
เอำอัสมิมำนะไปจำกตัวเรำเสียให้หมด	 ขอให้เหลอไว้เพียงจิตที่เบำ	
ปรำศจำกควำมหนักด้วยอำกำรถอเขำถอเรำเปนพอ	 เม่อปลงใจได้
เช่นนั้นจะหำยกลัว	และกลับมำอยู่กับควำมนิ่งรู	้ปล่อยให้ศพถูกแทะ
ไปจนกว่ำจิตจะถอนจำกสมำธิเอง

ศพเป็นน้ำากระดูกฉาบเลือดเนื้อ

เหมอืนเธอเหน็สรรีะทีเ่ขาทิง้ไว้ในป่าช้า เป็นโครงกระดกู ยงั
มเีนือ้และเลอืด ยงัมเีส้นเอน็ผกูรดัอยู่

มีทำงหลำกหลำยที่จะเข้ำถง	เช่น	ปล่อยตำมธรรมชำต	ิกล่ำว
คอ	บำงคนอำจผ่ำนมำถงขั้นนี้โดยไม่จ�ำเปนต้องก�ำหนดใจ	ขอเพียง
เห็นกำยเปนศพมีน�้ำเลอดน�้ำเหลองไหลในขั้นแรก	 อ�ำนำจเจโต
สมำธิก็พำลัดทำงมำถงขั้นนี้ตำมล�ำดับโดยอัตโนมัติ
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อีกทำงเลอก	เช่น	เห็นกำยเปนศพถูกกัดกิน	แล้วจะเกิดควำม
เปนอัตโนมัติอีกแบบ	คอรู้สกว่ำสัตว์ที่รุมจิกรุมแทะค่อย เลอนหมด
ไป	 เหลอแต่เศษเลอดเศษเน้อ	 ประสบกำรณ์ของแต่ละคนอำจแตก
ต่ำงกัน	 แต่โดยทั่วไปนิมิตจะสบเน่องมำเองจนเข้ำสู่ขั้นนี้โดยไม่
จ�ำเปนต้องพิจำรณำแต่อย่ำงใด

อีกทำงที่เปนไปได้เช่นกัน	 คอ	 จงใจเข้ำสู่ควำมรู้เห็นกำยเปน
ศพในขั้นนี้โดยไม่ต้องผ่ำนขั้นก่อน 	 ซ่งก็ท�ำได้โดยย้อนทำงออกมำ
จำกกระดูก	ไม่ใช่พิจำรณำจำกเน้อหนังไล่ลงไป

เพ่อเห็นกำยเปนโครงกระดูกอย่ำงเร็วที่สุดคอขบฟนเล็กน้อย	
เม่อส�ำเหนียกรู้ถงลักษณะแข็ง	 ให้ก�ำหนดจิตออกมำจำกควำมรู้เช่น
นั้น	ค�ำนงถงทิศเบ้องหน้ำ	 เบ้องขวำ	 เบ้องซ้ำย	 เบ้องหลัง	 เบ้องบน	
เบ้องล่ำง	กระทั่งจิตหลุดจำกกรงควำมคิด	รู้อยู่แต่สภำพแข็งอันมีจุด
เริ่มต้นจำกฟน	เม่อกลับเข้ำรู้กำยโดยควำมเปนอิริยำบถนอนอีกครั้ง	
ก็จะเห็นทั้งร่ำงเปนโครงกระดูกอยู่	 ซ่งจะแจ่มชัดหรอเลอนรำงก็ข้น
อยู่กับควำมนิ่งอันส�ำเร็จจำกกำรก�ำหนดจิตไปตำมทิศต่ำง

เม่อรู้สกถงควำมเปนโครงกระดูกแล้ว	ก็พิจำรณำว่ำบนกระดูก
ยังมีสิ่งฉำบทำ	ยังมีเคร่องห่อหุ้ม	มิใช่กระดูกเปล่ำ	ก็จะเกิดควำมหยั่ง
ทรำบและเห็นชัดตำมจริงว่ำบนกระดูกแขน	 ขำ	 หรออ่น 	 ยังมีเน้อ	
มีเลอด	แต่ละคนอำจเห็นต่ำงกันไป	 เช่น	บำงคนเห็นตับไตไส้พุงชัด	
บำงคนเห็นเพียงว่ำโครงกระดูกนี้มีเศษเน้อและเลอดแดง แปะอยู่	
คล้ำยศพที่ถูกเชอดเฉอนเหวอะหวะ	แต่บำงคนก็เห็นเพียงด้วยควำม
รู้สกว่ำกำยนี้ประดุจศพอันวำงแล้ว	มีเพียงกระดูกฉำบเน้อบำง 	อัน
นั้นก็ถอว่ำใช้ได้

ส่วนกำรเห็นเอ็นรัดอยู่ตำมข้อกระดูกนั้น	 ควำมจริงถ้ำผ่ำน
สัมปชัญญบรรพมำอย่ำงดี	 ก็จะเริ่มรู้สกถงควำมมีเอ็นร้อยรัดอยู่
ระหว่ำงข้อกระดูกหลักต่ำง 	 เช่น	 สติรู้กำรเอี้ยวคอบ่อย ย่อม
ส�ำเหนียกได้ถงควำมมีอยู่ของเอ็นระหว่ำงคอต่อ	 สติรู้กำรเคล่อน
แขน	เอ้อมมอหยิบจับของ	ย่อมส�ำเหนียกได้ถงควำมมีอยู่ของเอ็นข้อ

มอ	 เอ็นข้อศอก	สติรู้กำรเคล่อนขำ	พลิกเท้ำ	หรอก้ำวเหยียบ	ย่อม
ส�ำเหนียกได้ถงควำมมีอยู่ของเอ็นข้อพับและเอ็นข้อเท้ำ

มำถงตรงจุดนี้	 จะเห็นสิ่งที่เคย	 รู้สกว่ำเปนเอ็น 	 ในลักษณะ
ของนิมิตอันแสดงได้ด้วยเจโตสมำธิ	 คอเม่อเห็นกระดูกฉำบเลอด
เน้อ	 แล้วพิจำรณำว่ำกระดูกแต่ละท่อนเปนเอกเทศจำกกัน	 ที่ผูกกัน
ขยับไหวไปมำก็เพรำะมีเคร่องผูก	 หำกจิตมีก�ำลังแจ่มใส	 ก็จะเห็น
ลักษณะของเส้นเอ็นชัดเหมอนส่องกล้องเอำ	 แต่ถ้ำยังมีสัมผัสเพียง
เลอนรำง	 ก็จะแค่รู้สกว่ำตำมข้อกระดูกมีเส้นเอ็นผูกอยู่	 ไม่ต่ำงกับ
เม่อเห็นด้วยจิตมีคุณภำพดี ขณะอยู่ในสัมปชัญญบรรพเท่ำไหร่

จะเห็นชัดหรอเลอนเพียงใด	 ถ้ำท�ำได้ก็ย่อมพิจำรณำตำม
ภิกษุณีนำมว่ำ	 สุภำ 	ท่ำนกล่ำวกับนักเลงเจ้ำชู้ผู้มำเกี้ยวพำรำสีท่ำน
ในสุภำชีวกัมพวนิกำเถรีคำถำ	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๘	ควำมว่ำ

กร็ปูหุน่ท�าด้วยใบลานหรอืท่อนไม้ทีถ่กูตกแต่งให้งดงาม ผกู
ด้วยเชอืก หรอืเอาไม้ตอกตะปตูดิไว้โดยอาการต่างๆ ท�าให้
เหมอืนกบัจะฟ้อนร�าได้ เราเคยได้เหน็มาแล้วว่าเมือ่แก้เชอืก
และถอนตะปอูอกจากรปูนัน้ แบ่งแยกต่างหาก จ�าแนกวาง
เป็นแผนกๆเรียงราย เมื่อกระจายเป็นชิ้นๆเช่นที่ว่านี้ สิ่ง
นัน้ไม่พงึได้ชือ่ว่าเป็นรปูหุน่ เช่นนัน้แล้ว บคุคลมวัตัง้ความ
ส�าคญัผดิในรปูหุน่ดงักล่าวเพือ่ประโยชน์อนัใด

ร่างกายนีก้เ็หมอืนรปูไม้ฉะนัน้ เว้นจากธรรมมธีาต ุ๔ เป็นต้น
แล้ว ย่อมประกอบเป็นรปูทรงขึน้มไิด้ จะมวัตัง้ความส�าคญั
ผดิในร่างกายนีเ้พือ่ประโยชน์อนัใด จะต่างอะไรกบัคนหลง
ชมรูปภาพอันนายช่างผู้ฉลาดวาดเขียนไว้ที่ฝาด้วยหรดาล 
ปัญญาแห่งความเป็นมนุษย์ของท่านจะหาประโยชน์ได้ไม่ 
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หากยงัมคีวามเหน็ไม่ตรงตามจรงิในกายอยู่

ศพเป็นกระดูกฉาบเลือด

เหมือนเธอเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นโครงกระดูก 
ปราศจากเนือ้ แต่ยงัเป้ือนเลอืด ยงัมเีส้นเอน็ผกูรดัอยู่

หำกผ่ำนขั้นของกำรเห็นศพเปนกระดูกฉำบเลอดเน้อมำแล้ว	
ก็จะเห็นเน้อนั้นร่อยหรอ	 หรอเน่ำเปอยลง	 เหลอเพียงเลอดเปอน
อยู่	 และมีเอ็นยดข้อกระดูกต่ำง ไว้	 เพ่อควำมเห็นสมจริงควรปล่อย
ให้จิตด�ำเนินผ่ำนจำกขั้นก่อนมำถงขั้นนี้เอง	 เพรำะธรรมชำติของผู้
ป ิบัติถงขั้นก่อน	ย่อมพั นำมำได้โดยไม่ต้องหำเคร่องชักจูง

อย่ำงไรก็ตำม	 ล�ำดับขั้นนี้ชี้ให้เห็นว่ำทิศทำงของนวสีวถิกำจะ
พั นำไปในทิศทำงใด	ฉะนั้น	หำกเห็นเน้อกลับหนำข้น	หรอเต็มข้น
อย่ำงเก่ำ	 ก็ก�ำหนดไว้ในใจว่ำจิตด่วนถอนออกมำทั้งยังไม่เห็นถงที่
สุดของนวสีวถิกำ	 หำกส�ำรวจแล้วจิตยังมีก�ำลังอยู่	 ก็ควรพิจำรณำ
ใหม่มำเปนขั้น 	 โดยตั้งเข็มว่ำจะให้เห็นเน้อหำยไป	 เหลอแต่เลอด
เปอน	และโครงกระดูกมีเส้นเอ็นร้อยรัดไว้	จะได้ก้ำวเข้ำสู่ขั้นอ่นที่สูง
ยิ่งข้นไป

ศพเป็นกระดูกมีแต่เอ็นร้อยรัด

เหมือนเธอเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นโครงกระดูก 
ปราศจากเนือ้และเลอืดแล้ว ยงัมเีส้นเอน็ผกูรดัอยู่

ขั้นนี้กับขั้นก่อนควำมจริงแล้วแทบไม่ต่ำงกัน	 แต่ก็เปนตัว

ชี้ว่ำนิมิตภำยในอันเกิดแต่เจโตสมำธิควรพั นำเปนกำรเห็นกำย
เหอดแห้งไปทีละส่วน	 ผู้ภำวนำอำจเห็นเลอดเหอดแห้งไปเอง	 หรอ
อำจจะต้องก�ำหนดเห็นว่ำเลอดหำยไป	 ในขณะแห่งควำมมีอ�ำนำจ
ของจิตย่อมเปนไปได้ทั้งสองทำงโดยปรำศจำกควำมล�ำบำก

ศพเป็นกระดูกกระจัดกระจาย

เหมือนเธอเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นกระดูก 
ปราศจากเส้นเอ็นผูกรัดแล้ว เรี่ยรายไปในทิศใหญ่ทิศน้อย 
คอื กระดกูมอืไปทางหนึง่ กระดกูเท้าไปทางหนึง่ กระดกูแข้ง
ไปทางหนึง่ กระดกูขาไปทางหนึง่ กระดกูสะเอวไปทางหนึง่ 
กระดกูหลงัไปทางหนึง่ กระดกูสนัหลงัไปทางหนึง่ กระดกู
สีข้างไปทางหนึ่ง กระดูกหน้าอกไปทางหนึ่ง กระดูกไหล่
ไปทางหนึง่ กระดกูแขนไปทางหนึง่ กระดกูคอไปทางหนึง่ 
กระดกูคางไปทางหนึง่ กระดกูฟันไปทางหนึง่ กะโหลกศรีษะ
ไปทางหนึง่

ขั้นนี้ถ้ำอ่ำนดูจะเหมอนต้องใช้จินตนำกำร	 แต่ควำมจริงใน
ขณะแห่งเจโตสมำธิอันผ่ำนขั้นเห็นศพเปนโครงกระดูกมำตำมล�ำดับ	
ก็จะทรำบว่ำจิตอันแน่วนิ่งมั่นคงนั้น	 เริ่มแยกเปนต่ำงหำกได้จำก	
ของจริง 	กล่ำวคอ	 เริ่มต้นอำศัย	 ของจริง 	 เปนตัวจุดชนวนสติและ
สัมปชัญญะสำมัญ	แล้วพั นำข้นเปนเจโตสมำธิที่มีอ�ำนำจเหนอจริง	
คอสำมำรถจ�ำลองแบบมำเปน	 ของเทียม 	ที่เหมอนจริงทุกประกำร

กำรเห็นกระดูกแต่ละส่วนกระจัดกระจำยไปคนละทิศละทำง
นั้น	 เริ่มเปนไปได้นับแต่กำรพิจำรณำตำมจริง	 ว่ำกระดูกแต่ละท่อน	
แต่ละซี่นั้น	 โดยเดิมเปนอิสระจำกกัน	 ไม่ใช่ของที่เช่อมถงกัน	 ไม่ใช่
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ของที่ต่อติดกันอยู่เปนก้อนเดียว	 ทว่ำถูกผูกโยงไว้ด้วยเส้นเอ็น	 ห่อ
หุ้มไว้ด้วยเน้อหนัง	เม่อเน้อหนังหำยไป	เม่อเส้นเอ็นขำดสะบั้นลง	ก็
ถงเวลำต่ำงคนต่ำงอยู่

ด้วยกำรพิจำรณำเช่นนี้	 กระดูกส่วนต่ำง จะปรำก แสดงตัว
เองว่ำพวกมันกระจัดกระจำยไปคนละทำงได้อย่ำงไร	 บำงคนอำจ
รู้สกเหมอนได้ยินเสียงแยกจำกกันเปรียะประ	 บำงคนอำจเหมอน
ตกภวังค์แล้วต่นข้นอีกที	มีแต่จิตรู้ว่ำกระดูกวำงต่ำงหำกเกล่อน กัน
อยู่แล้ว	แต่บำงคนก็เห็นเช่นนั้นไม่ได้	สักแต่รู้เฉย ว่ำโครงกระดูกที่
ปรำศจำกเอ็นยดนั้น	 ก็คออะไรเปนซี่ 	 เปนอิสระจำกกัน	 ไม่ข้นอยู่
กับกันและกัน	เท่ำนี้ก็นับว่ำใช้ได้แล้ว

ศพเป็นกระดูกขาว

เหมอืนเธอเหน็สรรีะทีเ่ขาทิง้ไว้ในป่าช้า เป็นกระดกูมสีขีาว 
เปรยีบด้วยสสีงัข์

ค�ำว่ำ	 สังข์ 	ในที่นี้	ควรจะหมำยถงสีเหมอนเปลอกหอยทะเล
กำบเดี่ยว	ซ่งเทียบดูกับกระดูกมนุษย์แล้วก็เปนสีเดียวกันนั่นเอง

ปกติถ้ำลอกหนัง	 ลอกเน้อ	 ล้ำงเลอด	 และแก้เส้นเอ็นที่ผูก
กระดูกได้ด้วยเจโตสมำธิแล้ว	 ควำมรับรู้ภำยในจะสว่ำงโล่ง	 เหมอน
ไม่เหลออะไรอ่นนอกจำกภำวะควำมเปนกระดูก	 อย่ำงไรก็ตำม	 ใน
เบ้องต้นของกำร กนวสีวถิกำบรรพอำจยังมีควำมมัวมน	 เห็นไม่ชัด	
หรอเห็นกว้ำงบ้ำงแคบบ้ำง	ครอบคลุมตลอดบ้ำง	หรี่เล็กเหลอเพียง
บำงซี่บำงส่วนบ้ำง	 อันนี้หำกได้โอทำตกสิณ	 หรอกสิณสีขำวมำช่วย
หนุนให้จิต	 เลอกย่ำนสี 	ให้ตรงตำมประสงค์ยิ่งข้นก็จะเปนกำรดี	ดัง
ได้แสดงวิธี กไว้แล้วในตอนท้ำยของบท

ควรหมำยเหตุไว้ตรงนี้ว่ำ	 เม่อผ่ำนแต่ละบรรพของมหำ

สติป ฐำนสูตรมำถงบัดนี้	 จิตน่ำจะมีก�ำลัง	 มีควำมคงที่ระดับหน่ง	
เหมำะควรแก่กำร กโอทำตกสิณโดยไม่เห็นเปนเร่องล�ำบำกยุ่งยำก	
จงอยำกจะแนะน�ำว่ำส�ำหรับผู้ยังมีจิตหมกมุ่นครุ่นคิด	 ก็อย่ำเพิ่ง น
กโอทำตกสิณให้เสียก�ำลังใจ

ศพเป็นกระดูกผุพังเรียงราย

เหมอืนเธอเหน็สรรีะทีเ่ขาทิง้ไว้ในป่าช้า เป็นกระดกูกองเรยีง
รายอยูแ่ล้วเกนิปีหนึง่ขึน้ไป

ในขั้นนี้ก็เหมอนกับขั้นก่อนนั่นเอง	 แต่พระพุทธองค์ทรงระบุ
อำยุของกระดูกไว้	 เพ่อให้เรำก�ำหนดเห็นกระดูกโดยควำมเปนธำตุ
ในธรรมชำติอันผุกร่อนได	้จิตของผู้ผ่ำนขั้นก่อนมำ	มักจะมีอัตโนมัติ
เห็นกระดูกผุกร่อนไปเองอยู่แล้ว

แต่หำกไม่เห็นว่ำนิมิตกระดูกมีควำมผุกร่อน	 ก็อำจจ�ำเปน
ต้องอำศัยกำรพิจำรณำเข้ำช่วย	 ว่ำใด ในโลกล้วนอนิจจัง	 สภำพ
กระดูกที่กระจัดกระจำยไปคนละทำงสองทำงในขั้นก่อนนั้น	ย่อมเข้ำ
ข่ำยอนิจจังเดียวกันนั้น	จะล่วงพ้นควำมเปนอนิจจตำไปไม่ได้เลย

กำรพิจำรณำดังกล่ำวในขณะแห่งกำรมีเจโตสมำธิ	ย่อมท�ำให้
จิตแสดงนิมิตให้ตัวเองดูเปนสภำพกระดูกที่แตกต่ำงไป	 สภำพผุพัง
นั้นจะท�ำให้รู้สกว่ำไม่ใช่กระดูกอีกแล้ว	 เปนแค่ธำตุอะไรอย่ำงหน่ง
ที่ไร้โครงสร้ำง	 ไร้สภำพเดิมของควำมเปนโครงมนุษย์	 กับทั้งไม่น่ำ
เรียกว่ำเปนกระดูกมนุษย์อีกด้วย	ถ้ำเทียบก็ไม่ต่ำงจำกกำบหอยกำบ
ปู	หรอก้อนหินก้อนดินที่วำงอย่ำงไร้ค่ำ	ไร้ควำมหมำยแต่ประกำรใด
เลย
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ศพเป็นกระดูกที่ผุพังลงเป็นผง

เหมอืนเธอเหน็สรรีะทีเ่ขาทิง้ไว้ในป่าช้า เป็นกระดกูผ ุ เป็น
จณุแล้ว

ขั้นนี้จัดเปนยอดสุดของหมวดกำย	 เพรำะควำมหมำยรู้อัน
เน่องด้วยกำยจะหำยไป	 คอเม่อพิจำรณำกระทั่งเห็นควำมเส่อม
สภำพลงของกระดูก	 ด้วยอ�ำนำจเจโตสมำธิย่อมแสดงให้เห็นควำม
เปนที่สุด	คอสภำพเปนผุยผง	เปนจุณ	เปนธุลีหำลักษณะมิได้

สิ่งที่เหลอคอจิตอันสว่ำงโพลน	ว่ำงเปล่ำจำกควำมรู้สกยดมั่น
ถอมั่นว่ำจิตเปนใคร	มีลักษณะอย่ำงไร	แม้ควำมหมำยรู้ใด เกี่ยวกับ
รูปก็ไม่ปรำก 	รำวกับเพิ่งพบตนเองในอีกแบบ	อีกมิติหน่ง	ที่ไม่เคย
จินตนำกำรผ่ำนรูปลักษณ์หรอแบบแผนทำงกำยได้

อันนี้หำกเคยผ่ำนอำกำสกสิณ	 เคยล่วงอำกำสกสิณยกระดับ
ข้นสู่วิญญำณกสิณส�ำเร็จมำก่อน	ก็จะไม่เห็นเปนของแปลกใหม่อะไร
นัก	 แต่อย่ำงไรก็ตำม	 คุณภำพของจิตย่อมต่ำงกัน	 กล่ำวคอ	 ฤำษีชี
ไพรนอกพุทธศำสนำอำจท�ำอำกำสกสิณและวิญญำณกสิณส�ำเร็จได้	
และมีควำมตั้งมั่นอยู่อย่ำงนั้น	แต่นักภำวนำในพุทธศำสนำเรำมำถง
จิตอันว่ำงจำกควำมหมำยรู้ทำงรูปผ่ำนนวสีวถิกำบรรพ	ย่อมมีควำม
ตั้งมั่นอันประกอบพร้อมด้วยปญญำเห็นอนิจจังทำงกำย	 ในควำม
ว่ำงมีปญญำรู้อยู่	 บอกตนเองได้แจ่มแจ้งอยู่	 ว่ำวันหน่งกำยย่อมไม่
อำจล่วงพ้นจำกควำมเปนศพสภำพต่ำง 	ตลอดจนกระทั่งปนเปนผง
ลงในที่สุด	หำสำระแก่นสำรให้ยดมั่นถอมั่นไม่ได้เลย

ตรงนี้มีทำงแยกที่ต้องหมำยเหตุไว้ชัด 	 คอถ้ำเห็นกระดูกผุ
กร่อนลง	 อย่ำเพิ่งด่วนตัดควำมรับรู้มำที่จิต	 เพรำะตรงนั้นจะกลำย
เปนทิ้งกำยมำยดจิต	 ไม่ครบวงจรกำร กนวสีวถิกำ	 ต่อเม่อปล่อย
ให้จิตรู้สภำพควำมเน่ำเปอยผุพังของกำยเปนล�ำดับ	 กระทั่งไม่หลง

เหลออะไรเลยแม้ ุนผง	 จิตหมดจำกเคร่องยดทำงกำยแล้วก็ย่อม
กลับมำอยู่กับสภำพรู้ของจิตเองเปนธรรมดำ

เม่อจิตไปถงที่สุดคอเห็นควำมว่ำง	 เหลอแต่อำกำรรู้ของจิต
เอง	 เม่อกลับคนสู่ส�ำนกปกติก็จะเปนไปตำมธรรมชำติ	 คอจิตย้อน
ทำงทวนกระแสเองโดยไม่ต้องตั้งใจเจำะจง	 (และไม่ควรตั้งใจ	 ควร
ท�ำตัวเปนผู้รู้ผู้ดูนิมิตกำยแสดงกระบวนกำรย้อนกลับเองเฉย )	 นับ
จำกเริ่มเห็นกลุ่มกระดูกที่กระจัดกระจำยคนมำรวมตัวกัน	 เห็นควำม
งอกเงยของเส้นเอ็น	 เห็นว่ำมีเลอดทำ	 แล้วค่อย มีเน้อหนังเต็มข้น
ในส่วนต่ำง พร้อมกัน	กระทั่งเปนควำมรู้ตัวตำมปกติ

ที่ตรงนั้นอำจเหมอนมีกำยซ้อนกำย	 ยังเหล่อมกันไม่ลงสนิท	
ขอให้ค�ำนงถงลมหำยใจ	 พิจำรณำว่ำตำมจริงยังมีชีวิต	 มีไออุ่น	 ใน
ที่สุดจะซ้อนลงสนิทระหว่ำงกำยอันเกิดจำกเจโตสมำธิกับกำยเน้อ
จริง เหมอนภำวะต่นจำก น

นวสีวถิกำบรรพนั้น	 ยิ่งหมั่น กบ่อยเท่ำไหร่	 รู้เห็นกำยโดย
ควำมเปนศพมำกข้นเพียงใด	 จิตก็จะยิ่งแก่กล้ำ	 สดใส	 หนักแน่น	
ขนำดที่มองตัวเองเปนศพได้โดยไม่เกี่ยงว่ำเปนเวลำเดิน	 ยน	 นั่ง	
นอน	หลับตำหรอลมตำ	 ซ่งก็จะยังผลให้เปนคนไม่กลัวศพ	 เห็นศพ
เปนเพ่อน	เปนภำวะอันเดียวกันได	้กับทั้งเม่อมองชำวบ้ำนชำวเมอง	
ก็จะคล้ำยเห็นผีปำผุดลุกผุดนั่งกันเต็มไปหมด	 ทั้งนี้ทั้งนั้นหำกปูพ้น
สติได้อย่ำงแน่นหนำมำตำมล�ำดับ	 ก็ย่อม	 เลอก 	 เข้ำไปอยู่ในมิติ
ใด ตำมปรำรถนำ	 มิใช่ว่ำต้องจมจ่อมอยู่ในมิติของปำช้ำแต่อย่ำง
เดียว

จะเห็นกำยเปนศพหรอเปนคนมีชีวิตก็ตำม	 เรำอำศัยเปน
เคร่องรักษำสติสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสปิดท้ำยบรรพไว้ควำมว่ำ

เธอน้อมกายนีแ้หละมาเปรยีบเทยีบว่ากม็อีะไรอย่างนัน้เป็น
ธรรมดา คงเป็นอย่างนัน้ ไม่ล่วงความเป็นอย่างนัน้ไปได้ ดงั
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พรรณนามาฉะนี ้ภกิษยุ่อม…
พจิารณาเหน็กายในกายภายในบ้าง
พจิารณาเหน็กายในกายภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็กายในกายทัง้ภายในภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในกายบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในกายบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกาย
บ้าง

เมือ่รูเ้หน็ดงันี ้ เธอย่อมเป็นอยูอ่กีอย่างหนึง่ คอืเข้าไปตัง้สติ
ว่ากายม ี กเ็พยีงสกัว่าเอาไว้รู ้ เพยีงสกัว่าเอาไว้อาศยัระลกึ
เท่านัน้ เธอเป็นผูไ้ม่ถกูตณัหาและทฏิฐเิข้าองิอาศยั และไม่
ถอืมัน่อะไรๆในโลก ดกูรภกิษทุัง้หลาย ด้วยการปฏบิตัอิย่าง
นีแ้ล ภกิษชุือ่ว่าพจิารณาเหน็กายในกายอยูเ่สมอ

ยิ่งไปกว่ำนั้น	 เม่อป ิบัติภำวนำต่อไปกระทั่งเห็นสภำวธรรม
ลกซ้งข้น	 เช่น	 พร้อมจะเข้ำใจเหตุผลของควำมมีควำมเปนรูปนำม	
เห็นควำมไม่รู้กำยใจตำมจริงท�ำให้เกิดกรรมด�ำกรรมขำว	 เห็นกรรม
ด�ำกรรมขำวก่อให้เกิดกำยใจที่สอดคล้อง	 แล้วเปนที่ตั้งของควำม
ทุกข์	เปนป ิกิริยำลูกโซ่เร่อยไปไม่รู้จักจบจักสิ้น	เห็นเช่นนั้นก็จะเกิด
ควำมแหนงหน่ำยคลำยควำมยินดียดติดในระดับละเอียดยิ่ง ข้น

วิธียุตินิมิตศพ

ขอให้ปลงใจเช่อว่ำทุกสิ่งเปนอนิจจัง	 แม้นิมิตศพก็ไม่พ้น
จำกควำมเปนเช่นนั้น	 เห็นได้พักหน่งย่อมกลับคนสู่สภำพเดิมโดย

อัตโนมัติ	 เพรำะกำรเห็นกำยเปนศพจัดเปนเจโตสมำธิชนิดหน่ง	
ก�ำลังสมำธิร่อยหรอเม่อไหร่	นิมิตทั้งหลำยก็เลอนไปเม่อนั้น	ฉะนั้น	
จงปล่อยจิตเห็นเสียให้พอ	 เห็นเสียให้หำยสงสัย	 หำยอำลัย	 หำย
ยดมั่นสนิท 	 เอำให้ซ้งถงใจอันหนักแน่นมั่นคง	 ว่ำเม่อเปนศพจะ
ถูกทิ้งไร้ค่ำอย่ำงไร	จิตเรำก็จะยอมรับสภำพนั้น	ถ่อมลงต้อยต�่ำเสมอ
สภำพนั้นอย่ำงแท้จริง

และโดยทั่วไปแล้ว	 ผู้ กถงเจโตสมำธิเห็นกำยเปนศพ	 จะ
ค่อย เห็นเน้อหนังเปอยยุ่ย	 และเหอดแห้งลงเปนล�ำดับ กระทั่ง
เห็นกระดูกขำว	 เห็นกระดูกขำวแล้วปนเปนผง	 กระทั่งไม่เหลออะไร
เลยนอกจำกสภำพรู้ว่ำง 	สว่ำงโพลนอยู	่ซ่งก็อำจคงค้ำงสภำพสมำธิ
อันไร้ควำมเกี่ยวพันกับกำยเช่นนั้นสักพัก	 หรออำจกลับมีกระดูก	 มี
เลอดเน้อค่อย เต็มสมบูรณ์ข้นมำใหม่	 หำกเข้ำวงจรเจโตสมำธิเห็น
กำยเปนศพเน่ำเปอยผุพังในลักษณะนี้	 ก็สบำยใจได้ว่ำทุกอย่ำงจะมี
อุเบกขำเปนพ้น

แต่ถ้ำเกิดควำมกลัวเสียก่อนกลำงคัน	 ต้องกำรยุติกำรเห็น
ด้วยตนเอง	ขอให้ก�ำหนดรู้อำกำรหำยใจออกและเข้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ	
เลิกคิดถงสภำพศพ	 และบอกตนเองว่ำลมหำยใจหมำยถงควำม
มีชีวิต	 ขณะนี้เรำยังอยู่	 ยังมีโอกำสใช้กำยนี้ลดละกิเลสเพ่อเข้ำถง
ธรรม	หำกยังมีควำมกลัว	หรอยังเกิดนิมิตติดจิต	ก็อำจ ก	 ตัด 	ให้
ได้อย่ำงใจ	 โดยอำศัยกรรมฐำนอย่ำงใดอย่ำงหน่งที่ช�ำนำญ	 เช่น	
อำนำปำนสติ	 (ถ้ำได้แบบลมหำยใจละเอียดและยำวลกก็จะเหมำะ)	
หรอใช้อำกำสกสิณมำล้ำงควำมหมำยมั่นในกำย	 คอเอำจิตไป ำก
อยู่กับควำมว่ำงแบบอำกำศเสียแทน	 ตรงนี้จะเห็นคุณค่ำของอำ
กำสกสิณอีกประกำรหน่ง	 เม่อท�ำช�ำนำญแล้ว	 ย่อมน�ำมำล้ำงนิมิต
หลอนได้สนิท
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เคล็ดวิชาโอทาตกสิณ

กสิณนี้มุ่งหมายเพื่อให้จิตของผู้ฝึกใหม่ได้เข้าถึง ‘ความ
ขาว’ ของกระดูกได้ง่ายขึ้น ดังที่ครูบาอาจารย์ร่วมสมัย
ท่านใช้กัน

ขอให้หลักในการส�ารวจจิตตนเองง่ายๆว่าพร้อมจะฝึก
โอทาตกสิณหรือยังดังนี้

ปกติเราคิดฟุ้งแน่นแบบโลกๆอย่างชนิดเกินห้ามหรือ
ไม่?

เมื่อจับตา หรือจับจิตอยู่กับสิ่งใด สามารถล็อกนิ่งอยู่
กับสิ่งนั้นได้สบายๆหรือไม่?

เมื่อปิดตาลง สามารถเห็นกายว่าอยู่ในอิริยาบถใดได้
นิ่งๆสักหนึ่งนาทีหรือไม่?

ค�าถามข้างต้นเหล่านี้จะเป็นตัวชี้ว่าเราผ่านบรรพต่างๆ
ของหมวดกายมาอย่างมีคุณภาพเพียงใด รวมทั้งบอก
โดยอ้อมด้วยว่าหมวดกายของสติปัฏฐานนี้เอง จะเป็น
พื้นให้ท�ากรรมฐานไหนๆก็ได้ เช่นกสิณสีขาวที่ก�าลัง
จะฝึกกัน หากส�ารวจจิตตนเองแล้วแน่ใจว่ามีคุณสมบัติ
ครบพร้อมแล้ว ก็ขอให้เริ่มเป็นขั้นๆดังนี้

๑) จัดเตรียมอุปกรณ์

เรื่องของสีนั้น เป็นลักษณะหนึ่งของวัตถุที่เข้ากระทบ

ตา สีขาวเป็นสิ่งที่เห็นอยู่ทั่วไป เช่น กระดาษขาว กลีบ
บัวขาว กลุ่มเมฆขาว วัตถุใดๆก็ตามที่มีสีขาวบริสุทธิ์
และมีผิวเรียบเสมอกัน เข้ากระทบตาเราในช่วงเวลาที่
แสงไม่แรงเกินไป ไม่มีสีสันของวัตถุแวดล้อมฉูดฉาด
หรือตัดกันกับสีขาวรุนแรงเกินพอดี ย่อมน�ามาเป็น
กสิณวัตถุได้ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นควรใช้กระดาษขาวบริสุทธิ์ไร้
รอยขีดข่วน มีความเรียบเสมอกันตลอดแผ่นไม่ยับย่น 
ทั้งนี้ก็เพื่อมาสร้างขอบเขตที่จะจดจ�าได้โดยง่าย

ขอบเขตความขาวที่เข้าสู่ความจ�ามนุษย์ง่ายที่สุดควร
เป็นวงกลม เพราะไร้เหลี่ยมมุมซับซ้อน อาจใช้วงเวียน 
หรืออาจหาแก้วมาวางแล้วใช้ปากกาดินสอลากตาม
ก้นแก้ว ยิ่งกลมสนิทไร้รอยขรุขระได้จะยิ่งดี ก้นแก้ว
ขนาดมาตรฐานทั่วไปมีความพอเหมาะที่จะใช้ก�าหนด
จ�า

เมื่อวาดวงกลมแล้ว ให้แต้มจุดเล็กๆไว้ที่ศูนย์กลาง
ด้วย ส�าหรับผู้ที่ใช้วงเวียนวาด ก็จะเห็นจุดศูนย์กลาง
นั้นอยู่แล้ว แต่ส�าหรับผู้ใช้ก้นแก้วช่วยวาด ก็อาจต้อง
แต้มจุดเองโดยประมาณเอาให้พอดีศูนย์กลางวงกลม
นั้น

๒) ก�าหนดระยะสายตา

ควรน�ากระดาษที่วาดวงกลมไว้แล้วนั้นแปะบนผนัง
หรือระนาบที่ตั้งฉากกับพื้น ระยะห่างจากสายตาไม่
เกินหนึ่งเมตร และไม่น้อยกว่าครึ่งเมตร ส�าหรับระยะ
ห่างสายตานี้จะมีผลพอสมควร เพราะเมื่อพยายามนึก
ในขณะหลับตาแล้ว โฟกัสตั้งต้นจะช่วยให้การออกตัว
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เป็นไปได้เร็วขึ้น

๓) ลืมตามองวงกลมขาว

เมื่อติดตั้งกระดาษเรียบร้อย มานั่งเข้าที่ ทอดตามอง
ศูนย์กลางวงกลมอย่างเดียว มองอย่างที่เห็นทั่วพร้อม
ตลอดทั้งวงกลมนั้น สังเกตว่าจิตเราตั้งอยู่กับความ
ขาวในขอบเขตวงกลมนั้นหรือไม่ หรือว่ามีความคิด มี
เสียงรบกวนที่ท�าให้จิตเราแปรความสนใจไป ให้ใช้
เวลาส�ารวจความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวเองกับวงกลม
ขาวจนกว่าจะรู้สึกถึงความตั้งมั่น แนบสนิท แต่หาก
ไม่ตั้งมั่นสักที อย่างน้อยก็ดูว่าความคิดเป็นเพียงคลื่น
ความกระเพื่อมรบกวนจิต จิตไม่วิ่งตามความคิด ท�าให้
ได้เช่นนั้นจึงค่อยเข้าสู่ขั้นต่อไป

๔) ปิดตานึกถึงวงกลมขาว

การปิดตาลงเป็นขณะที่ส�าคัญมากส�าหรับผู้เริ่มต้น ขอ
ให้แน่ใจว่าสายตายังทอดอยู่ในระยะโฟกัสศูนย์กลาง
วงกลมดังเดิม ไม่หลุกหลิก ไม่คลาดเคลื่อนไปซ้ายขวา 
โดยเฉพาะไม่ร่นโฟกัสใกล้เข้ามา หรือยืดโฟกัสไกล
ออกไป

หากตาปิดสนิท มีความผ่อนกายสบายใจทั่ว และรู้สึก
เด่นชัดอยู่เพียงลักษณะทอดมองวงกลมขาวราวกับ
ลืมตาเหมือนเดิม ก็จะปรากฏภาพติดตาขึ้นมาชั่วขณะ
หนึ่ง แต่เดี๋ยวเดียวจะหายไป อาจจะหายเอง หรืออาจ
จะเพราะตาเราเคลื่อน จิตเราคิด ให้ลืมตาขึ้นใหม่ และ
ปฏิบัติตามข้อ ๓ อีกครั้ง จนกว่าจะหลับตาลงแล้วมี
อาการเห็นสบายๆ

หากตานิ่ง จิตไม่คิด แต่วงกลมเหมือนเคลื่อนที่ คล้อย
ลงต่�าบ้าง เลื่อนขึ้นสูงบ้าง ให้วางอุเบกขา ส�ารวจ
เข้ามาที่จิตจะพบว่าจิตนั้นแม้ไม่คิดก็ ‘เคลื่อน’ ได้
เหมือนกัน ขอให้ลืมตาขึ้น จับมองศูนย์กลางวงกลม
ในกระดาษใหม่ แล้วสังเกตว่าขณะแห่งความรู้สึก ‘จับ
นิ่ง’ ในวงกลมตรงหน้าส�าเร็จนั้น อาการของจิตเป็น
อย่างไร ก็ให้จ�าอาการดังกล่าวของจิตไว้ด้วย ยิ่งสังเกต
บ่อยเท่าไร ก็จะยิ่งจ�าได้ และเอาไว้ใช้ล็อกสภาพเช่น
นั้นขณะหลับตาง่ายขึ้นเรื่อยๆ

ขอให้สังเกตด้วยว่า วงกลมขาวมักไม่ขาวบริสุทธิ์
เหมือนรูปวงกลมที่เห็นในกระดาษ บางครั้งเหมือนจะ
ขาว แต่ส่วนใหญ่เหมือนมีฝุ่น มีเงามาเคลือบบัง ตรง
นี้ให้บอกตัวเองว่า นิมิตวงกลมนี้สร้างสรรค์ขึ้นด้วย
จิต ไม่ใช่วัตถุใดๆ ฉะนั้น เมื่อจะขาวบริสุทธิ์ก็ด้วยจิต 
เมื่อจะหม่นมัวก็ด้วยจิตเช่นกัน ทั้งขาวและทั้งหม่นจึง
เป็นเพียงส่วนสะท้อนว่าจิตอยู่ในภาวะเช่นใด ตั้งมั่น 
คลอนแคลน สะอาดใส หรือขุ่นมัว เมื่อสังเกตเช่นนั้น
กระทั่งเกิดความตระหนักแจ่มแจ้ง จิตก็จะอยู่ในอาการ 
‘รู้ทาง’ ว่าจะทรงตัวอย่างไร ลักษณะนิมิตจึงจะขาว
สะอาด กลมสนิท และตั้งมั่นได้นานขึ้นเรื่อยๆ

๕) แผ่จิตออกตามทิศต่างๆ

เมื่อถึงขั้นที่วงกลมมีความขาวชัด และเส้นรอบวง
นิ่งสนิทกระทั่งเกิดปีติสุขสงบเย็นได้นานๆโดยไม่มี
อาการเคลื่อนจากความเป็นเช่นนั้น ให้สลายวงกลม 
จ่อจิตรู้ว่าเหลือแต่ความขาว ก�าหนดเห็นความตั้งมั่น
ของจิต แล้วเหมือนยิงความขาวออกจากฐานความตั้ง
มั่นนั้น เป็นล�าพุ่งไปข้างหน้า ข้างขวา ข้างซ้าย ข้าง
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หลัง ข้างบน ข้างล่าง ได้ทีละทิศตามล�าดับ ไล่จาก
ใกล้ในระยะสามเมตรไปจนกระทั่งกว้างไกล เหมือน
ความขาวแผ่ออกไปไม่สิ้นสุดทั่วทุกทิศทุกทางในเวลา
เดียวกัน

เมื่อก�าหนดความขาวไปทางทิศต่างๆกระทั่งถึงความ
ไม่มีประมาณ พอจิตกลับมารู้นิมิตขาวอันเป็นภายใน 
คุณภาพระดับนั้นจะท�าให้ลักษณะขาวกลมเกลี้ยงอัน
เดิมเปลี่ยนเป็นขาวแบบประกายพฤกษ์ทอแสงรุ่งโรจน์
อยู่ในท่ามกลางของจิตอันเปิดกว้าง เหมือนอยู่ในบ้าน
ที่เปิดหน้าต่างออกทุกทางและสาดแสงแรงไปทั่ว

๖) ก�าหนดรู้กระดูก

ถ้าท�าผ่านขั้นก่อนมาได้ จิตจะเหมือนแยกออกเป็น
สองมิติ มิติชั้นหนึ่งรับรู้โลกตามปกติ อีกชั้นมิติหนึ่ง
เมื่อก�าหนดนิดเดียวจะเห็นเป็นความขาวโพลนตลอด
ทั่วในภายใน ซึ่งตรงนั้นเองจิตจะพร้อมยิ่งในการรู้
กระดูกโดยความเป็นวัตถุสีขาว 

ให้เลือกชั้นมิติของจิตที่รู้สีขาว ขบฟันเพื่อก�าหนดรู้
ลักษณะแข็งภายในกาย กระท�าจิตให้เห็นความแข็ง
กับสีขาวไม่แบ่งแยกเป็นสภาวะแตกต่าง แล้วท�าความ
รู้อิริยาบถปัจจุบัน จะหลับตาหรือลืมตาก็ตาม จะเป็น
เดิน ยืน นั่ง นอนก็ตาม จะเห็นทั้งตัวเป็นโครงกระดูก
ขาวขึ้นมาทันที

ส�าหรับผู้ที่ยังเห็นกายเป็นศพแบบโครงกระดูกและชิ้น
กระดูกต่างๆไม่ชัด เมื่อท�าโอทาตกสิณแล้ว ก็จะได้ทั้ง
ความตั้งมั่นแข็งแรงของจิต และได้ทั้งความสามารถ
ในการเลือกรู้ย่านสีดีขึ้น ทั้งนี้ ผู้ภาวนาย่อมทราบเอง

ว่าการเห็นนิมิตกระดูกขาวมิใช่เพียงจินตนาการ แต่
เป็นความเห็นประจักษ์ ส�าหรับโอทาตกสิณเป็นเพียง
สื่อที่จะน�าจิตรู้สีกระดูกตามจริงง่ายขึ้นเท่านั้น
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เวทนาบรรพ
พุทธพจน์

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่
อย่างไรเล่า ภกิษใุนธรรมวนิยันี้

เสวยสขุเวทนาอยู ่กร็ูช้ดัว่าเราเสวยสขุเวทนา

เสวยทกุขเวทนาอยู ่กร็ูช้ดัว่าเราเสวยทกุขเวทนา

เสวยอทกุขมสขุเวทนาอยูก่ร็ูช้ดัว่าเราเสวยอทกุขมสขุเวทนา

เสวยสขุเวทนามอีามสิอยู ่กร็ูช้ดัว่าเราเสวยสขุเวทนามอีามสิ 
หรอืเสวยสขุเวทนาไม่มอีามสิอยู ่กร็ูช้ดัว่า เราเสวยสขุเวทนา
ไม่มอีามสิ

เสวยทุกขเวทนามีอามิสอยู่ ก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนามี
อามสิ หรอืเสวยทกุขเวทนาไม่มอีามสิอยู ่ กร็ูช้ดัว่าเราเสวย
ทกุขเวทนาไม่มอีามสิ

เสวยอทกุขมสขุเวทนามอีามสิอยู ่ กร็ูช้ดัว่าเราเสวยอทกุขม
สขุเวทนามอีามสิ หรอืเสวยอทกุขมสขุเวทนาอยู ่ ไม่มอีามสิ

กร็ูช้ดัว่าเราเสวยอทกุขมสขุเวทนาไม่มอีามสิ

ดงัพรรณนามาฉะนี ้ภกิษยุ่อม…
พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาภายในบ้าง
พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในเวทนาบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในเวทนาบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมใน
เวทนาบ้าง

อีกอย่างหนึ่ง เธอเข้าไปตั้งสติอยู่ว่าเวทนามี ก็เพียงสักว่า
เอาไว้รู ้ เพยีงสกัว่าเอาไว้อาศยัระลกึเท่านัน้ เธอเป็นผูไ้ม่ถกู
ตณัหาและทฏิฐเิข้าองิอาศยั และไม่ถอืมัน่อะไรๆในโลก ดกูร
ภกิษทุัง้หลาย ด้วยการปฏบิตัอิย่างนีแ้ล ภกิษชุือ่ว่าพจิารณา
เหน็เวทนาในเวทนาอยูเ่สมอ

จบเวทนำนุปสสนำ

นิย�ม

อามิส	คอ	 เคร่องล่อใจ	หรอเหย่อ	 โดยทั่วไปมักพูดรวมเปน
เหย่อล่อใจหรอเหย่อล่อเฉย 	 ตำมค�ำเปรียบของพระพุทธองค์ใน
นิวำปสูตร	 พระสุตตันตปิ ก	 เล่ม	 ๔	 ว่ำพรำนย่อมล่อ ูงเน้อด้วย
เหย่อ	 เช่นปลูกหญ้ำล่อใจก็มิได้คิดสงเครำะห์หรอท�ำบุญท�ำทำนแต่
อย่ำงใด	 พอ ูงเน้อกินหญ้ำอย่ำงเมำมันก็ลมตัว	 จะกระท�ำสิ่งใดกับ
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ูงเน้อย่อมสะดวก	บำงครั้งจะใช้ค�ำว่ำ	 โลกำมิส 	(โลก อำมิส)	แทน
ค�ำว่ำอำมิสเฉย 	เพรำะจะมุ่งหมำยถงกำมคุณ	๕	ได้ชัดเจน	คอกล่ำว
ว่ำรูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	ล้วนเปนเหย่อล่อให้จิตติดหลง	และเวียน
ว่ำยอยู่ในวังวนทุกข์ไม่สิ้นสุด	พระพุทธองค์เปรียบผู้ไม่ติดเหย่อล่อว่ำ
ย่อมพ้นจำกกำรถูกล้อมจับได้

เวทนา	 คอ	 ควำมเสวยอำรมณ์ 	 หรอพูดให้ง่ำยเปนภำษำ
ชำวบ้ำนคอ	 ควำมรู้สก 	นั่นเอง	ไทยเรำเอำค�ำว่ำ	 เวทนำ 	มำใช้ใน
ควำมหมำยว่ำเจ็บปวดบ้ำง	 สงสำรบ้ำง	 ขอให้เข้ำใจว่ำต่อไปนี้หำก
เขียน	 เวทนำ 	ค�ำเดียวจะหมำยถงควำมรู้สกอย่ำงใดอย่ำงหน่งหรอ
ทั้งหมดระหว่ำงสุข	ทุกข์	และเฉย

ตัวเวทนำในมหำสติป ฐำนสูตรนั้น	 เรำต้องมองว่ำเปน
อำรมณ์กรรมฐำนชนิดหน่งที่แสดงควำมไม่เที่ยงได้	 กล่ำวคอ
ลักษณะหน่งที่แน่นอนของเวทนำคอเกิดแล้วต้องดับ	 ควำมที่	 เกิด
แล้วต้องดับ 	นั้น	ไม่มีอะไรมำพรำกแบ่งออกไปจำกควำมเปนเวทนำ
ได้	 สภำพของเวทนำและสภำพควำมเกิดดับได้รวมอยู่ด้วยกันเปน
เน้อเดียว	 และเวทนำก็ดีกว่ำกำยนิดหน่งตรงที่เรำเห็นควำมจริง
เกี่ยวกับเร่องเกิดดับได้เร็วกว่ำมำก	 เวทนำจะเกิดข้นโดยเหตุปจจัย
ใดก็ตำม	 ในที่สุดก็ต้องดับไปโดยอำยุขัยของมันเอง	 ไม่มีใครบังคับ
ให้อยู่ยั้งยนยง	 แล้วก็ไม่มีใครท�ำให้หำยไปก่อนจะหมดแรงส่งของ
เวทนำหน่ง 	 ฉะนั้น	 ทั้งหมดที่เรำจะต้อง กคอ	 รู้เวทนำอย่ำงถูก
ต้อง 	ไม่ใช่พยำยำมสร้ำง	ตกแต่ง	ดัดแปลง	สิ่งที่มีอยู่พร้อมแล้วนั้น

หำกไม่แน่ใจว่ำในทำงป ิบัตินั้น	 ลักษณะแบบไหนเรียกสุข	
ทุกข์	 หรอเฉย	 เพรำะส่วนใหญ่ควำมรู้สกจะใกล้เคียงกัน	 หรอกล�้ำ
ปนคละเคล้ำกันยำกจะจ�ำแนก	 ก็ขอให้นกถงลักษณะ	 สบำย 	 แทน
สุขเวทนำ	 ลักษณะ	 ไม่สบำย 	 แทนทุกขเวทนำ	 และลักษณะ	 แช่
เฉย 	 แทนอทุกขมสุขเวทนำ	 ส่วนควำมรู้สกที่ซับซ้อนที่ปน ระคน
กันมำก นั้น	อย่ำเพิ่งน�ำมำค�ำนง	เพรำะรังแต่จะก่อควำมลังเลสงสัย
มำกกว่ำจะเกิดสติรู้	เ ำดูเวทนำสักแต่เปนของเกิดดับ

ในเวทนำนุปสสนำจะยดเวทนำ	๓	เปนหลัก	แต่ตัวเวทนำเอง
ยังถูกมองได้อีกหลำยแง่	ถ้ำเข้ำใจให้ดี	ก็จะเปนประโยชน์กับกำรตั้ง
มุมมองเ ำสังเกตเม่อลงมอป ิบัติจริง	ปริยำยทั้งหมดของเวทนำนั้น	
พระพุทธองค์แสดงไว้แล้วในอั ฐสตปริยำยสูตร	 พระสุตตันตปิ ก	
เล่ม	๑๐

ดกูรภกิษทุัง้หลาย กเ็วทนา ๒ เป็นไฉน เวทนา ๒ คอื…
เวทนาทางกาย
เวทนาทางใจ

กเ็วทนา ๓ เป็นไฉน เวทนา ๓ คอื…
สขุเวทนา (ความรูส้กึเป็นสขุ)
ทกุขเวทนา (ความรูส้กึเป็นทกุข์)
อทกุขมสขุเวทนา (ความรูส้กึไม่สขุไม่ทกุข์ หรอืเฉยๆ)

กเ็วทนา ๕ เป็นไฉน เวทนา ๕ คอื…
สขุนิทรย์ี (ความสบายทางกาย)
ทกุขนิทรย์ี (ความไม่สบายทางกาย)
โสมนสัสนิทรย์ี (ความสบายทางใจ)
โทมนสัสนิทรย์ี (ความไม่สบายทางใจ)
อเุบกขนิทรย์ี (ความเฉย)

กเ็วทนา ๖ เป็นไฉน เวทนา ๖ คอื…
จกัขสุมัผสัสชาเวทนา (เวทนาอนัเกดิจากผสัสะทางตา)
โสตสมัผสัสชาเวทนา (เวทนาอนัเกดิจากผสัสะทางห)ู
ฆานสมัผสัสชาเวทนา (เวทนาอนัเกดิจากผสัสะทางจมกู)
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ชวิหาสมัผสัสชาเวทนา (เวทนาอนัเกดิจากผสัสะทางลิน้)
กายสมัผสัสชาเวทนา (เวทนาอนัเกดิจากผสัสะทางกาย)
มโนสมัผสัสชาเวทนา (เวทนาอนัเกดิจากผสัสะทางใจ)

กเ็วทนา ๑๘ เป็นไฉน เวทนา ๑๘ คอื…
เวทนาทีป่ระกอบพร้อมด้วยโสมนสั ๖
เวทนาทีป่ระกอบพร้อมด้วยโทมนสั ๖
เวทนาทีป่ระกอบพร้อมด้วยอเุบกขา ๖
(คอืเวทนา ๖ ทีซ่อยแบ่งด้วยสขุ ทกุข์ และเฉย)

กเ็วทนา ๓๖ เป็นไฉน เวทนา ๓๖ คอื…
โสมนสัประกอบด้วยเหยือ่ล่อทางโลก ๖
โสมนสัประกอบด้วยความปลอดโปร่งจากกาม ๖
โทมนสัประกอบด้วยเหยือ่ล่อทางโลก ๖
โทมนสัประกอบด้วยความปลอดโปร่งจากกาม ๖
อเุบกขาประกอบด้วยเหยือ่ล่อทางโลก ๖
อเุบกขาประกอบด้วยความปลอดโปร่งจากกาม ๖
(คอืเวทนา ๖ ทีซ่อยแบ่งด้วยโสมนสั โทมนสั และอเุบกขา 
อนัประกอบหรอืไม่ประกอบด้วยเหยือ่ล่อ)

กเ็วทนา ๑๐๘ เป็นไฉน เวทนา ๑๐๘ คอื…
เวทนาทีเ่ป็นอดตี ๓๖
เวทนาทีเ่ป็นอนาคต ๓๖
เวทนาทีเ่ป็นปัจจบุนั ๓๖

(คอเวทนำ	๓๖	ที่จ�ำแนกด้วยกำล	 เห็นควำมคลี่คลำยของเวทนำอัน
เกิดดับ	ว่ำผ่ำนมำแล้ว	ก�ำลังเสวยอยู่	หรอยังมำไม่ถง)

ขอให้สังเกตว่ำ	 พระพุทธองค์เลอกเวทนำ	 ๓	 มำเปนหลักตั้ง
ของสติ	 ทั้งนี้ก็เพรำะถ้ำจับจำกเวทนำ	 ๓	 นั้น	 จะเข้ำใจง่ำย	 เอำไป
ใช้ป ิบัติได้จริง	 เพรำะจะสังเกตว่ำเวทนำมำจำกไหน	 แบ่งซอยย่อย
ออกเปนพิสดำรเพียงใด	ก็วนเวียนอยู่ในกรอบของสุข	ทุกข์	และเฉย
เท่ำนั้น

อย่ำงไรก็ตำม	ถ้ำทรำบเวทนำ	๑๐๘	อย่ำงเข้ำอกเข้ำใจ	ไม่ใช่
ในลักษณะท่องจ�ำ	 ก็จะเห็นว่ำเวทนำก็คอเวทนำนั่นแหละ	 แต่ถ้ำ
เรำอธิบำยตัวเองหรอใครที่ขี้สงสัยให้กระจ่ำง	 กำรรู้ละเอียดก็จะ
ท�ำลำยควำมสงสัยได้ทุกแง่มุม	 เช่น	 เวทนำมำจำกไหนได้บ้ำง	 เม่อ
เห็นเวทนำเกิดดับเปนชุด ซ่งมีกำลเข้ำมำเกี่ยวข้อง	 จะเข้ำข่ำยเรียก
นิยำมตำมพระพุทธองค์บัญญัติไว้ว่ำอย่ำงไร

นอกจำกนี้	 กำรตระหนักชัดว่ำเวทนำจ�ำแนกได้เปนมุมมอง
ต่ำง 	ก็จะสำมำรถท�ำให้วำงแนวทำงป ิบัติแบบเปนขั้นเปนตอนได้
ง่ำยข้น	กับทั้งยังจะเช่อมโยงกับกำรป ิบัติขั้นสูงยิ่ง ข้น	ดังจะได้เห็น
ต่อไปในหมวดธัมมำนุปสสนำ

ควำมเข้ำใจที่ถี่ถ้วนตรงกัน	 ก็จะไม่ท�ำให้ต้องถกเถียงเพรำะ
ส�ำคัญไว้ผิด	ทรงจ�ำไว้จ�ำกัดจ�ำเขี่ย	 ดังที่ปรำก กรณีถกเถียงระหว่ำง
ช่ำงไม้ปญจกังคะกับพระอุทำยีในปญจกังคสูตร	 พระสุตตันตปิ ก	
เล่ม	 ๑๐	 คอพระอุทำยีกล่ำวว่ำ	 พระพุทธองค์แสดงเวทนำไว้	 ๓	
ชนิด	คอสุข	ทุกข์	และเฉย	นำยช่ำงปญจกังคะเถียงหัวชน ำว่ำไม่ใช	่
พระพุทธองค์ตรัสเวทนำไว้เพียงสองชนิด	 คอสุขและทุกข์เท่ำนั้น	
ส�ำหรับควำมรู้สกเฉย นั้น	 เขำเดำเอำเองว่ำเปนธรรมละเอียด	
เปนสุขอันประณีต

พระพุทธองค์ทรงทรำบกรณีระหว่ำงนำยช่ำงปญจกังคะกับ
พระอุทำยีจำกพระอำนนท	์ท่ำนก็ตรัสว่ำ
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ดกูรอานนท์ โดยปรยิายหนึง่ เรากล่าวเวทนา ๒ กม็ ี โดย
ปรยิายหนึง่ เรากล่าวเวทนา ๓ กม็ ีโดยปรยิายหนึง่ เรากล่าว
เวทนา ๕ กม็ ี โดยปรยิายหนึง่ เรากล่าวเวทนา ๖ กม็ ี โดย
ปรยิายหนึง่ เรากล่าวเวทนา ๑๘ กม็ ี โดยปรยิายหนึง่ เรา
กล่าวเวทนา ๓๖ กม็ ี โดยปรยิายหนึง่ เรากล่าวเวทนา ๑๐๘ 
กม็ี

ดกูรอานนท์ ธรรมอนัเราแสดงแล้วโดยปรยิายอย่างนี ้ ชน
เหล่าใดจกัไม่พากนัให้ความส�าคญั ไม่พากนัท�าความเข้าใจ 
ไม่พากนัพร้อมยนิดซีึง่ค�าทีเ่รากล่าวไว้อย่างด ี บอกไว้อย่าง
ดีแล้ว ชนเหล่านั้นจักเกิดความบาดหมางกัน เกิดความ
ทะเลาะกนั ววิาทกนั จกัทิม่แทงกนัและกนัด้วยหอกคอืปาก

ดกูรอานนท์ ธรรมอนัเราแสดงแล้วโดยปรยิายอย่างนีแ้ล ชน
เหล่าใดจกัให้ความส�าคญั พากนัท�าความเข้าใจ พากนัพร้อม
ยนิดซีึง่ค�าทีเ่รากล่าวไว้อย่างด ี บอกไว้อย่างดแีล้ว ชนเหล่า
นัน้จกัสามคัคกีนั ชืน่บานต่อกนั ไม่ววิาทกนั เป็นดจุน�า้เจอื
ด้วยน�า้นม มองกนัและกนัด้วยจกัษอุนัเป่ียมด้วยความรกัอยู่

นี่น่ำจะเปนกรณีศกษำส�ำหรับยุคเรำด้วย	 ถ้ำหำกไม่เข้ำใจ
พระพุทธพจน์ถี่ถ้วน	 มองไม่เห็นซ้งถงพุทธประสงค์ในกำรตรัสสอน
แต่ละสิ่งว่ำมุ่งสู่จุดหมำยใด	 ก็จะ	 ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคอ
ปำก 	 เหมอนอย่ำงเช่นในอดีตที่ผ่ำนมำ	 และจะมีต่อไปในอนำคต	
สมัยของเรำมีเคร่องไม้เคร่องมออ�ำนวยควำมสะดวกให้ศกษำ
พระพุทธพจน์ได้อย่ำงทั่วถง	 ก็น่ำถอเปนโอกำสอันดีที่จะหลีกเลี่ยง
กำรไม่ลงรอยกันได้

ครำวนี้กล่ำวถงสิ่งที่นักภำวนำมักสงสัยลังเลกัน	 คอค�ำว่ำ	
อำมิส 	นั้นหมำยถงสิ่งใด	ขอยกเอำเน้อควำมในส ำยตนวิภังคสูตร	
พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๖	มำแสดงประกอบเปนส่วน

ควำมตอนหน่งซ่งสอดคล้องกันกับกำรเสวยสุขเวทนำมีอำมิส
ได้แก่

โสมนสัอาศยัเรอืนเป็นไฉน เมือ่บคุคลเหน็รปูทางตาอนัเป็น
เหยือ่ลอ่ทางโลกได้ดงัปรารถนา เพราะเป็นสิง่ทีต่นเหน็ได้ 
หรอืหวนระลกึถงึรปูทางตาอนัเป็นเหยือ่ล่อทางโลกทีเ่คยได้
เหน็ในกาลก่อน อนัล่วงเลยไปแล้ว ดบัไปแล้ว แปรเปลีย่น
ไปแล้ว จงึเกดิโสมนสัขึน้ โสมนสัชนดินีท้ีเ่ราตถาคตเรยีกว่า
โสมนสัอาศยัเรอืน

สรุปคอ	 ถ้ำได้เสพสิ่งใดสิ่งหน่งที่ชอบได้อย่ำงใจ	 มีลักษณะ
เปนเหย่อล่อแบบโลก 	ไม่ว่ำทำงตำ	ห	ูจมูก	ลิ้น	กำย	หรอใจ	ก็เรียก
ว่ำได้เสวยสุขเวทนำประกอบด้วยอำมิสทั้งสิ้น

ควำมตอนหน่งซ่งสอดคล้องกันกับกำรเสวยสุขเวทนำไม่มี
อำมิสได้แก่

โสมนสัอาศยัเนกขมัมะเป็นไฉน คอืการทีบ่คุคลทราบความ
ไม่เทีย่ง ความแปรปรวน ความคลายและความดบัแห่งรปู
ทัง้หลายนัน่แล แล้วเหน็ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจรงิ
อย่างนี้ว่ารูปในกาลก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้น ไม่เที่ยง 
เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ย่อมเกดิโสมนสัขึน้ 
โสมนสัเช่นนีท้ีต่ถาคตเรยีกว่า โสมนสัอาศยัเนกขมัมะ

เนกขัมมะ	 หมำยถง	 ควำมปลอดโปร่งจำกกำม	 หำกผ่ำน
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กำยำนุปสสนำมำก่อนครบทุกขั้นตอน	ก็ต้องเคยอบรมจิตรู้ควำมเกิด
ดับในทุกบรรพ	 อำจเห็นควำมเกิดดับผ่ำนลมหำยใจ	 หรออิริยำบถ	
หรอควำมเคล่อนไหว	 หรอควำมเปนอสุภะ	 หรอควำมเปนมหำภูต
รูป	 หรอควำมเปนศพ	 อย่ำงใดอย่ำงหน่ง	 ซ่งล้วนท�ำให้ปลอดโปร่ง
จำกกำมได้ชั่วขณะ	 บรรพเหล่ำนั้นย่อมน�ำมำต่อยอดในเวทนำนุปส
สนำ	 ว่ำด้วยกำรรู้เวทนำอันปรำศจำกอำมิส	 (เฉพำะจุดนี้เปนส่วน
หน่งที่ชี้ให้เห็นว่ำถ้ำป ิบัติสติป ฐำน	๔	ตำมล�ำดับก็จะไม่สะดุด	จะ
มียอดต่อยอด	ทุนต่อทุน	ไหลเรียงมำอย่ำงต่อเน่องเสมอ)

ควำมตอนหน่งซ่งสอดคล้องกันกับกำรเสวยทุกขเวทนำมี
อำมิส	ได้แก่

โทมนสัอาศยัเรอืนเป็นไฉน เมือ่บคุคลไม่ได้เหน็รปูทางตาอนั
เป็นเหยือ่ล่อทางโลกดงัปรารถนา หรอืหวนระลกึถงึรปูทาง
ตาอนัเป็นเหยือ่ล่อทางโลกทีไ่ม่เคยได้เหน็ในกาลก่อน ด้วย
เพราะเป็นสิง่ทีต่นเหน็ไม่ได้ หรอืเพราะรปูนัน้ล่วงเลยไปแล้ว 
ดบัไปแล้ว แปรเปลีย่นไปแล้ว จงึเกดิโทมนสัขึน้ โทมนสัชนดิ
นีท้ีเ่ราตถาคตเรยีกว่า โทมนสัอาศยัเรอืน

สรุปคอ	 อยำกเสพผัสสะอันเจอด้วยกิเลสอันใดแล้วไม่ได้เสพ
อย่ำงใจนก	ก็อำจเปนเหตุให้เกิดโทมนัสได้ทั้งสิ้น

ควำมตอนหน่งซ่งสอดคล้องกันกับกำรเสวยทุกขเวทนำไม่มี
อำมิส	ได้แก่

โทมนัสอาศัยเนกขัมมะเป็นไฉน คือบุคคลทราบความไม่
เทีย่ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดบัของรปูทัง้
หลายนั่นแล แล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริง
อย่างนี้ว่า รูปในกาลก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้น ไม่เที่ยง 

เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้ว ย่อมเข้าไปตัง้
ความปรารถนาในความหลดุพ้นอนัประเสรฐิ เมือ่เข้าไปตัง้
ความปรารถนาในความหลุดพ้นอันประเสริฐดังนี้ว่าเมื่อใด
ตัวเราจึงจักบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุบ้าง 
ย่อมเกดิโทมนสัเพราะความปรารถนาเป็นปัจจยัขึน้ โทมนสั
เช่นนีท้ีต่ถาคตเรยีกว่า โทมนสัอาศยัเนกขมัมะ

สรุปคอ	 ควำมอยำกได้มรรคผลนั่นเอง	 เปนเหตุแห่งโทมนัส
อำศัยเนกขัมมะ	 ตรงนี้น่ำตั้งข้อสังเกตพิเศษไว้ด้วยว่ำ	 นับเปนเร่อง
สำมัญที่นักภำวนำจะอยำกได้มรรคผล	 และเกิดควำมทุกข์เพรำะ
ไม่ได้อย่ำงใจ	อยำกรู้จัก	 อำยตนะอีกแบบหน่ง 	ที่พระอริยเจ้ำท่ำน
เข้ำถงกัน	 ไม่ว่ำอดีต	 ปจจุบัน	 หรออนำคต	 ก็จะต้องทุกข์กันเพรำะ
อยำกได้มรรคผลแบบเดียวกัน	หำกใครศกษำเวทนำนุปสสนำอย่ำง
ดี	 อบรมจิตให้รู้โทมนัสอำศัยเนกขัมมะนี้โดยแยบคำย	 ก็จะไม่ไป	
ติดอยำก 	 ในมรรคผลให้เสียเวลำเยิ่นเย้อ	 แต่จะเปนผู้รู้ทันตนเอง	
แม้ทุกข์อันเกิดจำกควำมอยำกได้มรรคผลก็น�ำมำใช้เปนเคร่องมอ
ป ิบัติธรรมได้	 ไม่ต้องเว้นวรรคจำกงำนภำวนำมำจมจ่อมกับควำม
โทมนัสชนิดหน่งเปล่ำ

อเุบกขาอาศยัเรอืนเป็นไฉน คอืเพราะเหน็รปูด้วยตา ย่อม
เกดิอเุบกขาขึน้แก่ปถุชุนผูป้ราศจากปัญญา ยงัไม่ชนะกเิลส 
ยงัไม่ชนะวบิาก ไม่เหน็โทษ ไม่ได้สดบัธรรม ยงัหยาบอยู่ 
อเุบกขาเช่นนีน้ัน้ หนไีม่พ้นรปูไปได้ เพราะฉะนัน้เราตถาคต
จงึเรยีกว่า อเุบกขาอาศยัเรอืน

หมำยควำมว่ำ	 เม่อได้เห็น	 ได้ยิน	 ได้กลิ่น	 ได้ลิ้ม	 ได้แตะ
ต้อง	 ได้คิดนกใด แล้วเกิดควำมรู้สกเฉย 	 ทว่ำเปนเฉยในลักษณะ
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ที่มีกิเลสแ งอยู	่ เช่น	เฉยเพรำะเสพสุขจำกวัตถุนั้นมำจนชำชิน	หรอ
เพรำะทนทุกข์มำจนด้ำนชำ	หรอเฉยแบบรอคอยสิ่งที่ดีกว่ำ	หรอเฉย
แบบเฉ่อย	ออกเหม่อ	ใจยังมีลักษณะทบเพรำะปญญำถูกปิดกั้น	ไม่รู้
เห็นว่ำผัสสะกระทบต่ำง ล้วนเปนอนิจจัง	ไม่ควรยดมั่นถอมั่น	เหล่ำ
นี้เปนอุเบกขำที่ยังใช้ไม่ได้ตำมมติของพระพุทธองค์

อเุบกขาอาศยัเนกขมัมะเป็นไฉน คอืบคุคลเมือ่ทราบความ
ไม่เทีย่ง ความแปรปรวน ความคลายและความดบัของรปู
ทัง้หลายนัน่แล แล้วเหน็ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจรงิ
อย่างนีว่้ารปูในกาลก่อน และรปูในบดันีท้ัง้หมดนัน้ไม่เทีย่ง 
เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ย่อมเกดิอเุบกขา
ขึน้ อเุบกขาเช่นนีน้ัน้ หนไีม่พ้นรปูไปได้ เพราะฉะนัน้ตถาคต
จงึเรยีกว่า อเุบกขาอาศยัเนกขมัมะ

ที่พระพุทธองค์ต้องก�ำกับว่ำ	 อุเบกขำเช่นนี้	 หนีไม่พ้นรูป
ไปได้ 	หมำยถงต้องอำศัยรูป	คอเห็นรูปไม่เที่ยง	จงเกิดอุเบกขำชนิด
นี้	 พระพุทธองค์ชี้ให้เห็นว่ำ	 ยังมีอุเบกขำอย่ำงอ่นที่ไม่ต้องอำศัยรูป
เปนแดนเกิด	อย่ำงเช่น	อุเบกขำในอรูป ำน	ซ่งจะกล่ำวถงต่อไปใน
หลักป ิบัติเบ้องสูง

โดยสรุปคอ	 เร่องกำรตั้งสติรู ้เวทนำแบบมีอำมิสและไม่มี
อำมิสนั้น	พระผู้มีพระภำคเจ้ำให้สังเกตควำมแตกต่ำงระหว่ำงเวทนำ
แบบโลก อันหยำบ	กับเวทนำแบบผู้ป ิบัติธรรมอันสุขุม	ว่ำมีควำม
เหมอนหรอต่ำงกันอย่ำงไร	 ท�ำควำมทุรนทุรำย	 อย่ำงเรียกร้องหรอ
ผลักไสได้มำกน้อยกว่ำกันเพียงใด

จุดมุ่งหม�ย

เพ่อท�ำให้อ�ำนำจของสติรู้อยู่เหนออ�ำนำจของสุขและทุกข์	 ทั้ง
ระดับเล็กน้อย	ระดับกลำง	จนกระทั่งระดับกล้ำแข็ง	 เม่ออ�ำนำจของ
สติรู้อยู่เหนอกว่ำสุขทุกข์	 ประโยชน์เบ้องต้นคอท�ำให้ศีลบริสุทธิได้
ง่ำย	 เพรำะคล้อยตำมอำรมณ์อันเปนไปในทำงรำคะและโทสะยำก	
ส่วนประโยชน์เบ้องปลำยคอท�ำให้ปญญำสว่ำงไสวโดยสะดวก	 แม้
เกิดควำมสุขก็ไม่ติดใจ	เหมอนจุดไฟไม่ติด	เพรำะสติชวนให้รู้อยู่เห็น
อยู่ว่ำสุขแค่ไหนก็ต้องจำงลง	 สิ่งใดจดจำงลงได้เปนธรรมดำ	 สิ่งนั้น
ไม่น่ำติดใจเลย

แนวท�งฝึก

เม่อเข้ำใจหลักทฤษ ีเกี่ยวกับเวทนำพอสังเขปแล้ว	 ก็มำเข้ำเร่อง
แนวทำงป ิบัติ	 ขอให้พิจำรณำพระพุทธพจน์อันเปนบทเริ่ม
เวทนำนุปสสนำดังนี้

เสวยสขุเวทนาอยู ่กร็ูช้ดัว่าเราเสวยสขุเวทนา
เสวยทกุขเวทนาอยู ่กร็ูช้ดัว่าเราเสวยทกุขเวทนา
เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่ ก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุข
เวทนา

ดูแล้วเหมอนง่ำย	 ดูแล้วเหมอนท�ำได้ทันที	 ก็แค่แยก
ให้ออกว่ำตอนนี้ก�ำลังสุข	 ทุกข์	 หรอเฉย	 แต่ขอให้เข้ำใจว่ำ
เวทนำนุปสสนำนั้นหมำยถงกำรเอำเวทนำเปนที่ตั้งของฐำนสต	ิ เปน
เคร่องอำศัยระลกรู้ว่ำสิ่งถูกรู้นี้เปนของไม่เที่ยง	เกิดดับอยู่ตลอดเวลำ	
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มิใช่แค่ให้ตอบตัวเองแบบวูบ วำบ ว่ำก�ำลังสุข	ทุกข์	หรอเฉย	แล้ว
จบกันไป

ขอให้คิดแบบมีเปำหมำย	 ว่ำเรำจะเอำเวทนำปอนให้สติและ
ปญญำ	 ท�ำให้จิตฉลำดในกำรปล่อยวำงข้นเร่อย 	 เพรำะฉะนั้น	 จะ
เห็นเวทนำต้องรู้อย่ำงเปนกลำงว่ำก�ำลังเห็นอะไรกันแน่	 สิ่งนั้นเกิด
ข้นเม่อไหร่	ตั้งอยู่นำนเพียงใด	ดับลงแล้วแปรเปนชนิดไหน

แต่มองแบบนี้จะเห็นว่ำผู้เริ่มต้นมักจับจุดไม่ถูก	 เอำแค่	 แบบ
ไหนที่เรียก	 สุข	 ทุกข์	 หรอเฉย 	 ก็ท�ำควำมลังเลได้พอแรงแล้ว	 แต	่
รู้อย่ำงเปนกลำงให้ตรงตำมจริง 	 ยิ่งท�ำควำมสับสนให้กับผู้เริ่มต้น
เข้ำไปใหญ่	 เพรำะธรรมชำติคนเรำเม่อให้ไปจดจ่อสังเกตสิ่งใดสิ่ง
หน่ง	ก็จะดงเอำควำมเคยชินแบบตำจ้องดู	หูเงี่ยฟงมำเปนหลัก	เม่อ
สิ่งที่จ้องในที่นี้เปนเวทนำ	 เปนนำมธรรม	ปรำศจำกร่องรอยรูปทรง
เหมอนอย่ำงสีสันและส�่ำเสียง	 ก็ย่อมเกิดอำกำรท�ำอะไรไม่ถูกเปน
ธรรมดำ

อีกประกำรหน่ง	ถ้ำให้ถำมตัวเองว่ำขณะนี้ก�ำลังสุข	ทุกข์	หรอ
เฉย	 ถ้ำเอำควำมเคยชินของคนส่วนใหญ่	 แทนที่จะรู้เข้ำไปตรง
และตอบตนเองตรง 	 ก็จะมีอำกำรอย่ำงหน่งน�ำข้นมำ	 คอ	 ตั้งใจ
รู้ 	 เสียจนกระทั่งมีผลกระทบให้เวทนำเดิมเปลี่ยนแปลงไป	 เช่น	 ถ้ำ
ก�ำลังเปนสุข	 พอมีอำกำรตั้งใจดู	 ก็ไปเปลี่ยนควำมสบำยของจิตเสีย
แล้ว	 จิตเกิดภำระหน้ำที่ต้องจ้องดูเสียแล้ว	 สุขเดิมจงกลำยเปนเฉย
ไป	 หรอถ้ำก�ำลังเฉย	 พอมีอำกำรตั้งใจดู	 ควำมเฉยเดิมเม่อถูกเติม
น�้ำหนักของภำระหน้ำที่เข้ำมำ	ก็แปรไปเปนอดอัด	กระเดียดไปทำง
ทุกข์เสียแทน

เพรำะฉะนั้น	 แทนกำรเข้ำไปรู้เวทนำตรง 	 ก็อำจสังเกต
ผ่ำนสภำพแวดล้อม	 หรอเหตุปจจัยให้เกิดเวทนำหน่ง 	 ซ่งจะ
ท�ำได้ง่ำยกว่ำกันมำก	 และอีกประกำรหน่ง	 ถ้ำเรำรู้ตัวว่ำแต่ละวัน
มีเวทนำใหญ่ อันใดเกิดข้นเปนหลัก	 คอเห็นภำพรวมก่อนว่ำเรำมี
ชีวิตเปนสุขหรอเปนทุกข์	 แล้วค่อยเจำะจงจ�ำเพำะเข้ำไป	 ฐำนสติคอ

เวทนำก็จะแข็งแรง	มีรำกมั่นคงให้พร้อมพั นำยิ่ง ข้นได้จำกหยำบ
ถงละเอียด

ฝึกสังเกตเวทนาที่เด่นประจำาตนเอง

จุดประสงค์ของกำร กข้อนี้คออ่ำนให้ออกว่ำ	 ภำพรวม 	ของ
เรำโดยปกติมีเวทนำเปน	 สุข	 ทุกข์	 หรอเฉย	 เปนหลัก	 พูดง่ำย
คอ	 รู้ตัว 	 ว่ำชีวิตมีควำมสุขหรอทุกข์แค่ไหน	 ซ่งก็เปนกำรพิจำรณำ
เวทนำ	 ๓	นั่นเอง	 เพียงแต่เอำแบบคร่ำวอย่ำงที่สุดก่อน	 คอไม่ต้อง
ท�ำอะไรมำกไปกว่ำสังเกตตนเองเปนระยะ 	 อำจจะหลำยชั่วโมง
ค่อยท�ำควำมรู้สกเสียทีหน่ง	อยู่ เม่อนกได้ก็บอกตนเองว่ำวันนี้รู้สก
อย่ำงไรเปนหลัก	 เม่อรวม แล้วก็ได้ข้อสรุปว่ำ	 ช่วงนี้เปนสุข	 ทุกข์	
หรอเฉย	 ซ่งเม่อได้	 ข้อมูล 	 ที่ถูกต้องแล้ว	 ก็จะได้จับตำมองเวทนำ
ที่มำเยอนเรำในฐำนะขำประจ�ำนั้นอย่ำงถนัดถนี่	 อันจะเปนสะพำน
เช่อมไปรู้เวทนำอ่น ตำมมำได้ในภำยหลัง

เพ่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำเรำเห็นเวทนำประจ�ำตนเองตรงจริง
โดยปรำศจำกอคติหรอควำมเข้ำข้ำงตัวเอง	 ก็อำจเล็งเข้ำมำถงนิสัย
ใจคอหรอโครงสร้ำงจิตใจในหลำย แง่มุม	 เพ่อให้เกิดกำรรู้ตัวจำก
กำรส�ำรวจกันอย่ำงตรงไปตรงมำ

สังเกตนิสัยทางการคิด

สังเกตแค่ง่ำย ว่ำเปนคน	 คิดมำก 	 หรอ	 คิดน้อย 	 ปกติ
คนคิดมำกหรอฟุงจัดนั้น	 จะเปนพวกมีควำมทุกข์อันเกิดจำกพำยุ
คล่นสมองอยู่เปนนิตย์	 ส่วนคนคิดน้อยจะออกไปทำงเฉย	 หรอไม่ก็
กระเดียดไปทำงสุขอันเกิดจำกควำมเย็นใจ

ลักษณะของสุขด้วยควำมคิด	คอใจที่ปลอดโปร่ง	ลักษณะของ
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ทุกข์ด้วยควำมคิดคอใจที่ทบตัน	 ลักษณะของเฉยด้วยควำมคิดคอใจ
ที่มัวมน

นอกจำกคิดมำกและคิดน้อยแล้ว	 ยังต้องซอยแยกออกไปอีก	
คอคิดมำกนั้น	 คิดมำกอย่ำงเปนระเบียบหรอคิดมำกแบบฟุงซ่ำนไร้
จุดหมำย	 หำกคิดมำกอย่ำงเปนระเบียบแล้ว	 แม้เบ้องต้นจะออกไป
ทำงทุกขเวทนำ	ในที่สุดก็คลี่คลำยกลำยเปนสุขเวทนำ	หรออุเบกขำ
เวทนำไปจนได้	 เพรำะคิดแล้วจบ	คิดแล้วได้ข้อสรุป	ส่วนคนฟุงซ่ำน
แบบไร้จุดหมำย	 จะรักษำทุกขเวทนำไว้ได้เร่อย 	 เช่น	 เกิดเร่องให้
กังวลนิดเดียว	 ก็จะคิดเปนทุกข์ซ�้ำซำกอยู่ทั้งวันทั้งคน	 จนกว่ำจะมี
เหตุปจจัยมำแทรกแซงให้ทุกขเวทนำอ่อนก�ำลังลง

และส�ำหรับคนคิดน้อยก็เช่นกัน	 ต้องมองตัวเองให้ออกว่ำคิด
น้อยอย่ำงคนมีสมำธิ	 หรอว่ำคิดน้อยอย่ำงติดเหม่อ	 หำกคิดน้อย
อย่ำงมีสมำธิ	จิตจะท�ำให้กำยได้ดุล	หลั่งสำรที่เปนประโยชน์ออกมำ
เสมอ 	ซ่งก็ยังผลให้เกิดควำมสุขทั้งกำย	สบำยทั้งใจ	ส่วนถ้ำคิดน้อย
แบบติดเหม่อนั้น	กำยมักมีควำมแปรปรวนหรออย่ำงน้อยก็ส่อสภำพ
อ่อนแอไร้ก�ำลัง	 โดยมำกมักท�ำให้เฉยหรอกระเดียดไปทำงทุกข์แบบ
คนไร้จุดหมำยปลำยทำง	ไร้ควำมหวังและควำมแจ่มใสในชีวิต

เม่อตระหนักว่ำตัวเองเปนคนอย่ำงไร	 มีวิธีคิดแบบฟุงหรอ
สงบ	 ก็เท่ำกับได้มุมมองเวทนำที่ถูกต้อง	 และสำมำรถรู้เวทนำได้
เกอบตลอดเวลำ	 เช่น	 ถ้ำอยู่ในอำกำร	 คิดไม่เลิก 	 ก็บอกตนเองได้
เลยว่ำขณะนั้นก�ำลังเกิดโทมนัสหรอทุกข์ทำงใจ	 เว้นแต่อำกำรคิดไม่
เลิกนั้นจะมีเหย่อล่อแบบโลก ให้เกิดโสมนัสหรอสุขทำงใจ

เม่อ	 รู้ตัว 	 ว่ำก�ำลังสุขหรอทุกข์เพรำะควำมคิด	 ก็ให้สังเกต
เปนระยะ เหมอนแอบมองเล่น ออกมำจำกภำยใน	 ว่ำเม่อควำม
คิดสงบลง	เกิดควำมแตกต่ำงในเวทนำไปมำกน้อยเพียงใด	เม่อพำยุ
ควำมคิดกลับก่อข้นใหม่	 เวทนำแปรตัวไปเปนแบบไหน	 ตรงนั้นจะ
เห็นควำมเกิดดับของเวทนำอันเปนไปพร้อมกับเหตุปจจัย

แค่เพียงเลิกหมกมุ่นกับควำมคิด	เปลี่ยนเปนเ ำสังเกตเวทนำ
อันเปนผลของนิสัยทำงกำรคิด	 ก็จะท�ำให้พฤติกรรมทั้งภำยในและ
ภำยนอกเปลี่ยนไปได้มำกแล้ว	 คอใจจะค่อย ปรับมำทำงเบำจำก
ควำมคิดมำกข้นเร่อย 	 เพรำะรู้ตำมจริงว่ำสุขเวทนำเกิดข้นได้ง่ำย 	
เพียงคิดให้น้อย	คิดให้เปนเร่องเปนรำว	คิดให้จบเท่ำนั้น

สรุปหลักกำรสังเกตคอ	อำจตั้งค�ำถำมเปนข้อ ไว้ดูตัวเองเปน
ระยะดังนี้

ก�ำลังคิดมำกหรอคิดน้อย

คิดอย่ำงเปนระเบียบหรอแบบฟุงซ่ำนไร้จุดหมำย

ระหว่ำงจิตคิดกับจิตสงบมีควำมแตกต่ำงอย่ำงไร

เม่อได้ค�ำตอบ	จะเปนขณะเล็ก หรอช่วงเวลำกว้ำง 	ก็จะเกิด
ควำมรู้ตัวข้นมำตำมจริง	ว่ำตนเองเปนคนที่คิดแล้ว

สุขมำก	สุขน้อย	หรอหำควำมสุขไม่ได้เอำเลย

ทุกข์มำก	ทุกข์น้อย	หรอหำควำมทุกข์ไม่ได้เอำเลย

เฉยมำก	เฉยน้อย	หรอหำควำมเฉยไม่ได้เอำเลย

สำารวจรู้สิ่งดึงดูดใจในแต่ละวันของตนเอง

ถ้ำเปนคนมีจิตใจไม่เปนอิสระ	 ต้องหำวัตถุยดเหนี่ยวพ่งพิง	
ก็ต้องส่องกันหลำยวำระ	 เช่น	 ถ้ำเปนผู้มีโอกำสดี	 ได้เสพสิ่งที่ตน
ปรำรถนำเสมอ 	โดยปกติย่อมเสวยสุขเวทนำอยู	่ แต่ถ้ำโอกำสดีนั้น
หมดไป	นำนครั้งจงได้เสพสิ่งที่ตนปรำรถนำ	จิตใจก็ย่อมดิ้นรน	จะตี
เปนสุขไปไม่ได	้วำระนั้นย่อมเสวยทุกขเวทนำอยู่

ขอให้สังเกตว่ำ	 บุคคลหรอวัตถุอันเปนที่รักของเรำนั้น	 ยิ่ง
ถูกใจเท่ำไหร	่ยิ่งเหมอนมีแรงดงดูดจิตใจเรำให้ไปจ่อ	แม้อยู่ห่ำงไกล
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ก็เปนเสมอนแม่เหล็กทรงพลังที่ส่งแรงกระท�ำกับจิตเรำตลอดเวลำ

เม่อตั้งแง่สังเกตเช่นนี้แล้ว	 ก็ให้ดูง่ำย ว่ำเม่อสำมำรถเข้ำถง
บุคคล	หรอเอำวัตถุมำอยู่ในมอได้อย่ำงใจ	ย่อมเกิดควำมสุขสมหวัง	
แต่ถ้ำไม่สำมำรถเข้ำถงบุคคล	หรอไม่อำจเอำวัตถุมำไว้ในมออย่ำงใจ	
ย่อมเกิดอำกำรตรงข้ำมคอเปนทุกข์กระวนกระวำย

หำกยังนกไม่ออกว่ำจะเริ่มส�ำรวจจำกตรงไหน	 ตนเองยดติด	
จิตใจต้องพ่งพำบุคคลหรอวัตถุภำยนอกมำกน้อยเพียงใด	 ก็อำจนับ
จำกปจจัย	๔	ก่อน	เส้อผ้ำ	อำหำร	ที่อยู่	ยำรักษำโรค	ใจเรำวิ่งเข้ำหำ
สิ่งเหล่ำนี้ด้วยขีดควำมต้องกำรระดับใด	 ได้สมใจเสมอหรอไม่	 แล้ว
นับไปถงบุคคลอันเปนที่รัก	 รำยกำรวิทยุ-โทรทัศน์	 อินเตอร์เน็ต	
พำหนะ	แก้วแหวนเงินทอง	ฯลฯ	คิดถงสิ่งใดขอให้ส�ำรวจว่ำป ิกิริยำ
ทำงใจของเรำที่มีต่อสิ่งนั้นเกิด	 อยำก 	 ขนำดไหน	 เม่อเสพสิ่งนั้น
แล้ว	 สุขสมใจ 	เพียงใด

หมั่นสังเกตเร่อย เช่นนี้	 ก็จะได้ภำพกว้ำง ข้นมำว่ำเรำเปน
คน	 อยำกมำก 	หรอ	 อยำกน้อย 	ส่วนถ้ำจะให้แจกแจงว่ำธรรมดำ
เรำสุข	 ทุกข์	 หรอเฉย	 จำกระดับควำมอยำกข้ำงต้น	 ก็ต้องดูว่ำ
สมอยำกบ่อย หรอไม่ค่อยสมอยำกสักเท่ำใดนัก

สรุปหลักกำรสังเกตคอ	อำจตั้งค�ำถำมเปนข้อ ไว้ดูตัวเองเปน
ระยะดังนี้

ก�ำลังอยำกมำกหรออยำกน้อย

สมอยำกหรอขัดข้อง

ระหว่ำงก�ำลังอยำกกับหมดอยำกมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร

เม่อได้ค�ำตอบ	จะเปนขณะเล็ก หรอช่วงเวลำกว้ำง 	ก็จะเกิด
ควำมรู้ตัวข้นมำตำมจริง	ว่ำตนเองเปนคนที่อยำกแล้ว

สุขมำก	สุขน้อย	หรอหำควำมสุขไม่ได้เอำเลย

ทุกข์มำก	ทุกข์น้อย	หรอหำควำมทุกข์ไม่ได้เอำเลย

เฉยมำก	เฉยน้อย	หรอหำควำมเฉยไม่ได้เอำเลย

ตระหนักในความมีเมตตาของตนเอง

ในมหำสีหนำทสูตร	พระสุตตันตปิ ก	 เล่ม	๑	พระพุทธองค์
ทรงตรัสกะชีเปลอยช่อกัสสปะว่ำ	 เมตตำจิตนั้นคอจิตอันไม่มีเวร	
ไม่มีควำมเบียดเบียน	ซ่งหมำยถง	กำรคิด	กำรพูด	และกำรท�ำ	อัน
ไม่มีเวรกับใคร	 ไม่ได้เบียดเบียนใครให้เดอดร้อน	 ลักษณะอันเปน
ตรงข้ำมกับควำมไม่มีเวร	 เช่น	กำรให้อภัย	หรอลักษณะอันเปนตรง
ข้ำมกับควำมเบียดเบียน	เช่น	ควำมมีใจเก้อกูล	ย่อมเหมำรวมเอำทั้ง
แง่ของทำนและศีลเข้ำไว้ด้วยกันในจิตใจอันเปยมด้วยเมตตำ

เมตตำจิตย่อมน�ำมำซ่งควำมปลอดโปร่ง	 เบำสบำยจิตโดย
ตัวเอง	แปลว่ำ	ยิ่งเปนคนมีเมตตำมำกเท่ำไหร่ก็ยิ่งมีควำมสุขมำกข้น
เท่ำนั้นเปนเงำตำมตัว	 แปลกแต่จริงก็คอ	 คนเรำไม่ตระหนักในข้อ
นี้	 หรอแม้รู้ตำมทฤษ ีว่ำเมตตำแล้วเปนสุข	หน้ำตำผ่องใส	 ใจก็ น
กระแสควำมอยำกผูกเวรไม่ได้	 ต้ำนกิเลสข้อที่ว่ำด้วยควำมอยำกเอำ	
อยำกเบียดเบียนต่ำง นำนำไม่ส�ำเร็จ

หำกหมั่นสังเกตเข้ำมำที่ควำมคิดและกำรกระท�ำของตนเอง	ก็
จะได้ภำพกว้ำง ออกมำว่ำเปนคน	 เมตตำมำก 	หรอ	 เมตตำน้อย 	
ถ้ำเมตตำมำกจะอยำกเปน ำยให้	 ไม่คอยจ้องเปน ำยเอำ	กับทั้งจะ
ให้อภัยเก่ง	 ไม่ติดใจเอำเร่องเอำรำวกับใคร	 ไม่สนใจเร่องได้เปรียบ
เสียเปรียบ	สนใจแต่จะเอำสุขทำงใจเปนหลัก

นอกจำกนั้น	 ตัวควำมเมตตำที่แท้จริงนั้น	 แค่คิดก็คิดไม่ออก
แล้วเร่องตีใครให้เจ็บ	 เพ่งเล็งอยำกได้ของใคร	อยำกร่วมประเวณีกับ
คนมีเจ้ำของทั้งรู้ว่ำเจ้ำของต้องเจ็บใจ	 โปปดมดเท็จทั้งรู้ว่ำไม่ใช่เร่อง
จริง	ตลอดจนกระทั่งเสพสุรำยำนรกให้ใจขำดกระแสเมตตำ

เม่อส�ำรวจควำมมีเมตตำจิตของตนเองผ่ำนแง่มุมเช่นทำน
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และศีลอย่ำงละเอียด	 ก็จะพบควำมจริงว่ำ	 โดยภำพรวมแล้วเรำเปน
ผู้มีโสมนัส	หรอควำมสุขทำงใจมำกน้อยแค่ไหน	ส�ำหรับปุถุชนทั่วไป
นั้น	 ดูดี ต่อให้มีเมตตำปำนใด	 ก็จะพบทั้งควำมนกคิดอันขัดแย้ง
กับเมตตำจิตเปนครำว 	 เม่อรู้ได้บ่อย กระทั่งจิตเกิดปญญำข้นมำ
ว่ำคิดในทำงไร้เมตตำแล้วเปนทุกข์	 จะคิดมันไปท�ำไม	 ถงตรงนั้น
กระแสสุขที่เกิดข้นในชีวิตโดยรวมก็จะเด่นชัดให้จับรู้	 เปนฐำนสติที่
มั่นคงข้นเร่อย

สรุปหลักกำรสังเกตคอ	 เรำอำจตั้งค�ำถำมเปนข้อ ไว้ดูตัวเอง
เปนระยะดังนี้

ก�ำลังมีเมตตำมำกหรอมีเมตตำน้อย

เกิดควำมนกคิดขัดแย้งกับกระแสเมตตำหรอไม่

ระหว่ำงควำมเมตตำกับกำรมีเวรแตกต่ำงกันอย่ำงไร

เม่อได้ค�ำตอบ	จะเปนขณะเล็ก หรอช่วงเวลำกว้ำง 	ก็จะเกิด
ควำมรู้ตัวข้นมำตำมจริง	ว่ำตนเองเปนคนที่เมตตำแล้ว

โสมนัสมำก	โสมนัสน้อย	หรอหำควำมโสมนัสไม่ได้เอำเลย

โทมนัสมำก	โทมนัสน้อย	หรอหำควำมโทมนัสไม่ได้เอำเลย

เฉยมำก	เฉยน้อย	หรอหำควำมเฉยไม่ได้เอำเลย

ฝึกสังเกตเวทนา ๓

หำกเริ่มรู้เวทนำที่เด่นประจ�ำตนเองได้บ้ำงแล้ว	 แยกแยะได้
แล้วว่ำช่วงนี้ก�ำลังมีควำมสุข	 มีควำมปลอดโปร่งสบำยใจ	 ช่วงนี้มี
ควำมทุกข์	มีควำมอัดอั้นตันใจ	หรอช่วงนี้มีควำมเฉย	ไม่ถงกับสดช่น	
แต่ก็ไม่นับว่ำห่อเหี่ยว	ก็ควรพั นำสติให้แข็งแรง	จดจ่ออยู่กับเวทนำ
อันเปนปจจุบันมำกข้น	รู้เห็นให้ถี่ข้น	กระทั่งก้ำวสู่ควำมสำมำรถทำง
จิต	 ที่จะรับทรำบเวทนำโดยควำมเปนธรรมชำติชนิดหน่งที่เกิดข้น

แล้วดับไป	ไม่น่ำยดมั่นถอมั่น

ฝึกสังเกตเวทนา ๒ และเวทนา ๕

เวทนำ	๒	ได้แก่	เวทนำทำงกำย	และเวทนำทำงใจ

เวทนำ	 ๕	 ได้แก่	 สุขทำงกำย	 สุขทำงใจ	 ทุกข์ทำงกำย	 ทุกข์
ทำงใจ	และอุเบกขำ

ถ้ำหัดแยกแยะให้ออกว่ำขณะหน่ง มีเวทนำทำงกำยหรอทำง
ใจที่โดดเด่นอยู่	 เพียงเท่ำนี้ก็จะมีควำมฉลำดทำงจิตเพิ่มข้นอย่ำงนก
ไม่ถง

ก่อนอ่นต้องยกตัวอย่ำงว่ำ	 คนทั่วไปไม่มีควำมรู้เท่ำทันกัน
ว่ำเวทนำที่ก�ำลังเด่นในปจจุบันนั้น	 เปนไปทำงกำยหรอทำงใจ	 เช่น	
บำงคนไม่ค่อยเดินกลำงแจ้ง	ไม่ค่อยต้องถูกแดดร้อน	พอจ�ำเปนต้อง
เดินกลำงแดด	ผิวถูกควำมร้อนเข้ำหน่อย	ก็เกิดอำกำรทุรนทุรำย	ทน
ไม่ไหวเหมอนก�ำลังถูกกระท�ำทำรุณสำหัส	 ทั้งที่ควำมจริงไม่สบำย
ผิวกำยพอทน	 ไม่หนักหนำอะไร	 แต่ใจกลัวผิวเสีย	 กลัวเหง่อออก
เหนอะหนะ	 คิดโทษบุคคลหรอสถำนกำรณ์ที่ท�ำให้ต้องมำเดินตำก
แดด	จงเหมอนจะทนไม่ไหว	คล้ำยจะเปนจะตำยเดียวนั้น

พูดให้ง่ำยคอ	ถ้ำรู้ขอบเขตของทุกข์ทำงกำยอย่ำงเดียว	ไม่เกิด
ป ิกิริยำทำงใจ	 คอเสวยแต่ทุกข์ทำงกำย	 ไม่เกิดควำมโทมนัส	 (คอ
ทุกข์ทำงใจ)	ก็จะเห็นควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน

คนเรำมักเสวยทุกข์ทำงใจ	 แล้วก็ร้องว่ำโลกไม่ยุติธรรม	 ทั้ง
ที่จริง	 ทุกข์ 	 เปนบทลงโทษทำงใจอันยุติธรรมสูงสุดส�ำหรับคน
คิดมำก	 เรำจะคิดน้อยลงเม่อเพียงเริ่มสังเกตแยะแยะออก	 ว่ำขณะ
หน่ง เวทนำทำงกำยเปนอย่ำงไร	 เวทนำทำงใจแตกต่ำงกันหรอไม่	
ขอเพียงย้ำยควำมสนใจจำกเวทนำทำงใจไปจ่ออยู่กับเวทนำทำงกำย	
ก็จะเกิดปญญำข้นมำว่ำ	 กำรครองอัตภำพมนุษย์นี้	 เวทนำทำงกำย
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จะหนักไปทำงสุขหรอเฉย	 เพรำะฉะนั้น	 ถ้ำจะทุกข์ก็มักทุกข์ทำงใจ
เปนหลัก

ในทำงกลับกัน	 เม่อสังเกตสุขเวทนำ	 หำกลองแยกแยะกัน
จริง แล้ว	 น�้ำหนักควำมสุขทำงใจจะท่วมท้นล้นเหลอ	 และยดระยะ
ได้ยำวนำนกว่ำสุขทำงกำยเปนอันมำก	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 เม่อเห็น
หน้ำตำใครหล่อเหลำหรองดงำมถูกใจ	 หรอได้ยินเสียงใครไพเรำะ
เสนำะโสต	แล้วเกิดควำมรู้สกเปนสุขที่ได้เห็น	ที่ได้ยิน	ควำมสุขนั้น
จะกินเวลำเพียงสั้น	เม่อมองหรอฟงนำนไปใจก็จะค่อย ถอน	ค่อย
ถอยออกมำจำกควำมสุขเม่อแรกพบ

แต่หำกใบหน้ำนั้นหันมำยิ้มเพ่อเรำโดยเฉพำะ	 หำกเสียงนั้น
เปล่งออกมำเพ่อทอดไมตรีแก่เรำเปนพิเศษ	 แม้ใบหน้ำหรอแก้ว
เสียงนั้นจะห่ำงไปนำนแล้ว	เรำก็จะยังมีโสมนัส	(คอสุขทำงใจ)	อย่ำง
ต่อเน่อง	 และอำจทวีข้นเร่อย 	 เม่อยิ่งนกเข้ำข้ำงตัวเองไปต่ำง
นำนำ	 สร้ำงควำมหวัง	 สร้ำงวิมำนอำกำศไปตำมประสำคนยังมี
ควำมโลภในกำมคุณ

เม่อแยกแยะตรงนี้ได้	 เอำใจมำจ่ออยู่กับเวทนำมำกกว่ำ
จินตนำกำร	 ก็จะเกิดควำมโลภน้อยลง	 ลดโอกำสผิดหวังหรอทุกข์
เพรำะควำมโลภให้ตกต�่ำลงได้ถนัด	 เพรำะเม่อเห็นโสมนัสเปนเพียง
ธรรมชำติชนิดหน่ง	 เปนสภำวะอย่ำงหน่งที่ไม่มีสำระมำกไปกว่ำ
เกิดแล้วดับ	 ก็เท่ำกับตัดสะพำนเช่อมโยงระหว่ำงใจเรำที่มีต่อบุคคล
หรอวัตถุทำงกำมลง	 บุคคลหรอวัตถุจะมีค่ำทำงกำมได้อย่ำงไร
หำกใจเรำไร้ซ่งโสมนัส	 เหมอนคู่ที่อยู่กันมำนำนจนเบ่อ	 แม้รูปร่ำง
หน้ำตำยังเย้ำยวนเพียงใด	แต่ใจไม่ยินดีเสียแล้ว	ก็รังแต่จะเกิดควำม
แหนงหน่ำย	ยิ่งเห็นยิ่งเบ่อกันเปล่ำ

กำร กรู้อุเบกขำเวทนำ	ว่ำเกิดข้นทำงกำยหรอทำงใจนั้น	นับ
ว่ำน่ำ ก นให้ช�ำนำญ	ให้เกิดควำมรู้ชัด	เพรำะเม่อ กจนรู้ได้แม่นย�ำ	
ย่อมได้เคร่องรู้ที่อยู่ติดตัวเรำเปนส่วนใหญ่เหนอเวทนำชนิดอ่น

อุเบกขำมักเกิดจำกควำมไม่ได้ชอบหรอชังเปนพิเศษ	 ไม่มี
อะไรแปลกใหม่ให้ต่นเต้นเปนพิเศษ	 อย่ำงเช่น	 กำรล้ำงหน้ำแปรง
ฟน	กำรด่มน�้ำเปล่ำขณะที่ยังไม่กระหำย	กำรนั่งคิดถงก�ำหนดนัดใน
หน้ำที่กำรงำน	ฯลฯ

บำงคนรู้สกเฉย อยู่ตลอดเวลำ	 ถ้ำได้สังเกตเสียหน่อยว่ำใน
ควำมเฉยนั้น	 เฉยเพรำะอำกำรทำงกำยหรอเฉยเพรำะคิดนก	 ก็จะ
เห็นชัดว่ำ	 เพรำะมีกำยปรำก อยู่จงมีควำมเฉยทำงกำยข้นมำได้	
เพรำะมีใจปรำก อยู่จงมีควำมเฉยทำงใจข้นมำได้	 ไม่ใช่ว่ำอยู่ จะ	
รู้สกเฉย 	ข้นมำจำกควำมว่ำงเปล่ำในอำกำศ	ตรงควำมตระหนักนั้น	
สติรู้จะ	 เริ่มเห็นชัด 	เข้ำไปถงเหตุปจจัยเปนขณะ 	เลิกเข้ำใจเอำเอง
ว่ำอุเบกขำเวทนำเกิดข้นอย่ำงต่อเน่องเองโดยปรำศจำกเหตุปจจัย
ทำงรูปนำม

ฝึกสังเกตเวทนา ๖ และเวทนา ๑๘

เวทนำ	๖	ได้แก	่ เวทนำอันเกิดจำกผัสสะทำงตำ	หู	จมูก	ลิ้น	
กำย	ใจ

เวทนำ	 ๑๘	 ได้แก่	 เวทนำ	 ๖	 ที่จ�ำแนกด้วยโสมนัส	 โทมนัส	
และอุเบกขำ

กำร กรู้ในข้อนี้	 จะตีวงแคบเข้ำมำหำปจจุบันละเอียดลออ
ยิ่งข้น	กล่ำวคอ	ไม่เพียงแบ่งว่ำเวทนำเกิดข้นทำงกำยหรอทำงใจ	แต่
จะซอยย่อยลงไปอย่ำงละเอียดว่ำเวทนำนั้น มีแหล่งก�ำเนิดมำจำก
ผัสสะชนิดใด

บำงทีเรำรู ้สกว่ำตำกับหูเปนที่มำหลักของเวทนำทั้งหลำย	
และตำกับหูมักท�ำหน้ำที่ควบคู่กัน	 แต่ควำมจริงเม่อพินิจลงไปชัด 	
จะเห็นเวทนำเกิดข้นเสมอเม่อมีกำรประจวบกันระหว่ำงตำกับรูป	 หู
กับเสียง	จมูกกับกลิ่น	ลิ้นกับรส	ใจกับควำมคิดนก	และเวทนำที่มำ
จำกแต่ละทำงก็มีอิทธิพลต่อจิตใจ	 ผัสสะแต่ละประเภทท�ำให้เกิด
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ควำมแรงของสุข	ทุกข์	เฉย	ได้ไม่แพ้กันเลย

เม่อ กแบบแยกรู้ทีละผัสสะไปจนกระทั่งเกิด	 ควำมรู้เวทนำ 	
ข้นในทุกผัสสะ	จะเกิดควำมหยั่งซ้งในควำมจริงที่ว่ำ	 เอำจิตไปจ่อกับ
ผัสสะใด	 ก็เสพเวทนำจำกผัสสะนั้น	 และเห็นว่ำเวทนำจำกผัสสะทั้ง
หลำยมีเน้อหำเดียวกัน	วนเวียนอยู่แค่สุข	ทุกข์	 เฉย	 เรำจะไม่มำมัว
ค้นหำว่ำเวทนำมีรูปทรงเปนเหลี่ยมมุมหรอวงกลม	เกิดข้นที่กลำงอก
หรอในหัว	 แต่จะชัดแก่ใจว่ำรู้ผัสสะตรงไหน	 เวทนำก็เกิดข้นตรงนั้น
เอง	 มีควำมเปนอย่ำงนั้นเอง	 ไร้รูปรอยหรอเค้ำเงำอ่นใดเกินเลยไป
กว่ำควำมเปนเช่นนั้นที่ปรำก ต่อใจโดยตรง

นอกจำกควำมละเอียดของกำรเห็นแล้ว	 ควำมต่อเน่องใน
อำกำรรู้จะแตกต่ำงจำกกำรรู้เวทนำ	๓	แบบผิวเผินมำก	กล่ำวคอ	ถ้ำ
กตำมแง่มุมมองของเวทนำ	๖	พอจิตถงครำวเปลี่ยนอำกำรจ่อจำก

ผัสสะหน่งไปสู่อีกผัสสะหน่ง	ก็จะรู้เท่ำทันควำมหนักเบำของเวทนำที่
แปรไป	ชนิดของเวทนำที่กระโดดไปมำระหว่ำงสุข	ทุกข์	เฉย

ยกตัวอย่ำงเช่น	 ตำก�ำลังมองรูปสวย	 แต่หูได้ยินเสียงล้งเล้ง
ขัดจังหวะข้นมำ	 ก็จะทรำบว่ำสุขเวทนำเปลี่ยนเปนทุกขเวทนำเสีย
แล้ว	เวทนำทั้งสองชนิดเกิดจำกผัสสะทำงกำยเหมอนกัน	แต่ต่ำงช่อง
ต่ำงแดนก�ำเนิด	 ถ้ำไม่ก�ำหนดรู้ว่ำเวทนำใดมำจำกผัสสะไหน	 จะให้
รู้เพียงเวทนำที่ผันผวนอย่ำงรวดเร็วนั้น	 เปนไปได้ยำกมำกในขั้นเริ่ม
ก

หรอหำกได้ยินเสียงดนตรีเพลงโปรดแล้วเกิดโสมนัสจับจิต
จับใจข้นมำแรง ขนำดยิ้มไม่รู้ตัว	หำกสังเกตแบบพินิจพิจำรณำแล้ว
ก็อำจพบว่ำล�ำพังเสียงเพลงนั้นท�ำให้เกิดควำมสุขอันเกิดจำกผัสสะ
ทำงหูไม่มำกนัก	 แต่ที่ทวีข้นเปนโสมนัสแรงจนแยกยิ้มกว้ำงก็เพรำะ
ใจเกิดจินตนำกำรเพริดแพร้วข้นมำ	 อำจนกถงคนรัก	 อำจนกถง
ควำมสว่ำงและดินแดนใน น	หรออำจจะคิดไกลไปไหนต่อไหนก็ได้
ไม่จ�ำกัด	 ถ้ำแยกออกว่ำสุขเพรำะเสียงกระทบหู	 กับโสมนัสเพรำะ
ควำมคิดกระทบใจต่ำงกันอย่ำงไร	 ก็จะเริ่มท่งกับควำมรู้ใหม่	 ที่ว่ำ

ผัสสะทำงกำยกับผัสสะทำงใจนั้นเปนคนละเร่องกัน	 แต่ควำมเช่อม
โยงรวดเร็วท�ำให้หลงนกมำตลอดว่ำเปนอันเดียวกัน

ผลของควำมเท่ำทันอย่ำงละเอียดนั้น	 จะท�ำให้เกิดปญญำรู้
แจ้ง	เช่น	ที่เคยเข้ำใจว่ำเรำ	 มีควำมสุขตลอดวัน 	หรอ	 มีควำมทุกข์
ทั้งป 	นั้นผิดอย่ำงมหันต	์เพรำะแท้จริงมีเวทนำเกิดดับยิบย่อยตลอด
เวลำ	 เพียงแต่ว่ำเม่อหมดเหตุแห่งเวทนำย่อยหน่ง แล้ว	 จิตก็จะตัด
กลับไปเสวยเวทนำที่มำจำกเหตุหลักต่อไป

สรุปคอ	 กให้เท่ำทันเวทนำที่เกิดจำกผัสสะหน่ง 	ก็จะค่อย
พบว่ำเรำรู้ละเอียดข้น	 ต่อเน่องข้นอย่ำงน่ำอัศจรรย์	 จำกไม่เคย
ตระหนักว่ำก�ำลังสุข	ทุกข์	 หรอเฉย	 เลยด้วยซ�้ำ	 กลับกลำยเปนแจ่ม
แจ้งว่ำก�ำลังสุข	ทุกข์	หรอเฉย	ด้วยเหตุอันใด	แม้กระทั่งรับผัสสะน่ำ
ปรำรถนำหน่ง 	 แต่ใจหันเหไปทำงอ่นบ้ำง	กลับมำที่ผัสสะเดิมบ้ำง	
ก่อให้เกิดควำมกระตุก	 ควำมขำดตอนของเวทนำตำมกัน	 ก็ไหวทัน
อย่ำงแจ่มชัด

รู้เวทนาให้เหมือนตาเห็นรูป

พระผู ้มีพระภำคจะก�ำกับไว้เสมอ	 ว่ำกำรรู ้แบบที่เปน
สติป ฐำน	 ๔	 นั้นต้อง	 รู้ชัด 	 หมำยควำมว่ำคุณภำพจิตต้องดีพอ
สมควร	 เพรำะแม้เวทนำจะเกิดข้นตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมง	 แต่หำกขำด
ควำมรู้ชัดเข้ำไปในควำมเปนเวทนำเสียแล้ว	กำรที่จะเห็นเวทนำโดย
ควำมเปนของเกิดดับย่อมยำก

ฉะนั้น	 ผู้จะได้ช่อว่ำช�ำนำญเวทนำนุปสสนำนั้น	 อย่ำงน้อย
ต้องดูเวทนำได้ช�ำนำญเหมอนอย่ำงตำเห็นรูป	 ดังที่ท่ำนแสดงไว้ใน
เวทนำนุปสสนำนิเทส	สติป ฐำนวิภังค	์พระอภิธรรมปิ ก	เล่ม	๒	มี
ใจควำมคอ

นกัภาวนาย่อมเสพ ย่อมท�าให้เจรญิ ย่อมท�าให้มาก ก�าหนด
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ด้วยดซีึง่ ‘นมิติ’ แห่งเวทนาต่างๆทัง้ทีม่อีามสิและไม่มอีามสิ

ควำมหมำยของ	 นิมิต 	 ในที่นี้คอเคร่องหมำยบอกทำงใจ
ว่ำอะไรเปนอะไร	 ตัวของเวทนำเองปรำศจำกรูปร่ำง	 ไม่มีสี	 ไม่มี
กลิ่น	ไม่มีรส	เรำจะก�ำหนดรู้ภำวะหน่ง ของเวทนำได้ด้วยใจเท่ำนั้น	
ประสำทสัมผัสทำงอ่นไม่อำจล่วงรู้ควำมปรำก ของเวทนำได้เลย	
ปกติเวทนำจะเกิดข้นแล้วมีตัณหำ	 หรอควำมทะยำนอยำกของใจ
แล่นเข้ำจับทันที	 รวดเร็วและกลมกลนจนเรำแยกไม่ออกว่ำตรงไหน
คอสุข	 ตรงไหนคออยำกสุข	 ตรงไหนคอทุกข์	 ตรงไหนคออยำกพ้น
ทุกข์	 ต่อเม่อเริ่มหัดสังเกตว่ำแต่ละผัสสะมีเวทนำประจ�ำตนดังกล่ำว
แล้วในหัวข้อก่อน 	ท�ำ ไปจิตจะมีควำมสำมำรถแยกแยะ	จนเหลอ
ควำมรู้เห็นเพียงนิมิตแห่งเวทนำว่ำแต่ละชนิดมี	 ควำมเปนอย่ำงนั้น
เอง

หำกรู้ตัวว่ำพ้นฐำนจิตยังขำดคุณภำพ	 ก็อำจใช้เคร่องทุ่นแรง
ง่ำย 	คิดง่ำย ว่ำเพ่อให้เกิดควำมเห็นชัด	เบ้องแรกต้องเอำ	 เวทนำ
ที่เด่นชัด 	มำเปนสิ่งถูกรู้	และแน่นอน	เวทนำจะเด่นก็ต่อเม่อผัสสะมี
ควำมหมำยพิเศษทำงกำยหรอทำงใจ	 เช่น	 เดินชนของแข็งเข้ำอย่ำง
จัง	หรอได้สิ่งที่ปรำรถนำมำนำน

กำรเปนทุกข์จำกบุคคลที่น่ำระคำยก็น่ำน�ำมำใช้เปนบท ก	
ควำมโกรธและควำมเกลียดชังนับเปนทุกขเวทนำที่ชัดเจนมำก	เพียง
เริ่มคิดเสียว่ำ	 เกิดทุกขเวทนำก็ดี	 จะได้มีเวทนำให้ดู	 ให้ กเห็นชัด
เหมอนตำเห็นรูป	 เอำควำมนกคิดเกี่ยวกับศัตรูหรอคนร้ำยทิ้งไป
ก่อน	 เหลอแต่ควำมจริงทำงควำมรู้สกของเรำเอง	 เม่อไหร่เห็นได้ชัด	
ก็จะเริ่มสนุกกับกำรเห็น	 เช่น	 ทุกขเวทนำเกิดข้นจำกผัสสะแบบใด	
เห็นหน้ำเขำ	ฟงเสียงเขำ	คิดถงเร่องเกี่ยวกับเขำ	หรอรวมกันทั้งหมด

เม่อสำมำรถมองได้ว่ำทุกขเวทนำเปนสภำพธรรมอย่ำงหน่ง	
เกิดจำกผัสสะ	 หมดผัสสะทุกขเวทนำก็ดับไป	 ไม่เห็นตัวเรำอยู่ใน

ทุกขเวทนำนั้น	 ในที่สุดก็จะเห็นเขำในอีกมุมมองหน่ง	 คอสักแต่
เปนต้นก�ำเนิดแห่งเวทนำอีกชนิด	 เปนประโยชน์อยู่เหมอนกัน	ค่ำที่
ท�ำให้เรำมีโอกำส กเวทนำนุปสสนำ	 เรำตั้งมุมมองไว้ล่วงหน้ำอย่ำง
มั่นคงแล้วว่ำ	 ทุกขเวทนำเอำไว้ กรู้ 	 กระแสเมตตำจะเกิดข้นกับ
ตัวต้นเหตุแทนควำมรู้สกเกลียดชังไปเอง	 เรียกว่ำได้ทั้งปญญำและ
เมตตำเปนผลลัพธ์ควบคู่กัน

สรุปคอ	 ต้องหัดเปนนักฉวยโอกำสทำงธรรม	 มองว่ำเวทนำ
แรง ทุกชนิดคอนำทีที่รอคอย	 แม้แต่จังหวะของทุกข์หนักก็เปน
โอกำสทองได	้ไม่ว่ำจะปวยไข้ชนิดซมหนัก	เกิดอำกำรแพ้รัก	ตกงำน	
หรออับจนเหมอนอยำก ่ำตัวตำย	 เพรำะสุดโต่งของเวทนำด้ำน
ลบย่อมปรำก เด่นชัดโดยตัวของมันเองเนิ่นนำน	 จะเพ่งหรอเผลอ
อย่ำงไรก็ครอบง�ำจิตอยู่อย่ำงนั้นทั้งวันทั้งคน	 ด้วยเหตุที่ควำมคิด
กระทบใจย่อมมีพลังมหำศำลจนจิตเหมอนถูกตรงไว้	 พันธนำกำรไว้
กับที่	 หนีไปหำผัสสะอ่นได้แค่เดียวเดียวก็ต้องกลับมำวนเวียนแบบ
เดียวกับวัวพันหลัก

รู้เวทนาอาศัยอานาปานสติ

ส�ำหรับผู้ผ่ำนอำนำปำนบรรพมำแล้วอย่ำงได้ผล	 จะอ่ำนส่วน
นี้ของอำนำปำนสติสูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๖	ได้อย่ำงกระจ่ำง

ดกูรภกิษทุัง้หลาย สมยัใดภกิษสุ�าเหนยีกอยูว่่า…
เราจกัเป็นผูก้�าหนดรูปี้ต ิหายใจออก
เราจกัเป็นผูก้�าหนดรูปี้ต ิหายใจเข้า

ส�าเหนยีกอยูว่่าเราจกัเป็นผูก้�าหนดรูส้ขุ หายใจออก 
เราจกัเป็นผูก้�าหนดรูส้ขุ หายใจเข้า
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ส�าเหนยีกอยูว่่าเราจกัเป็นผูก้�าหนดรูจ้ติสงัขาร หายใจออก 
เราจกัเป็นผูก้�าหนดรูจ้ติสงัขาร หายใจเข้า

ส�าเหนยีกอยูว่่าเราจกัระงบัจติสงัขาร หายใจออก
เราจกัระงบัจติสงัขาร หายใจเข้า

ดกูรภกิษทุัง้หลาย ในเวลาเช่นนัน้ ภกิษชุือ่ว่าพจิารณาเหน็
เวทนาในเวทนา มคีวามเพยีร รูส้กึตวั มสีต ิ ก�าจดัอภชิฌา
และโทมนสัในโลกเสยีได้

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวการใส่ใจลมหายใจออกลม
หายใจเข้าเป็นอย่างดนีี ้ว่าเป็นเวทนาชนดิหนึง่ในพวกเวทนา 
เพราะฉะนั้นแล ในเวลานั้น ภิกษุจึงชื่อว่า พิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนา มคีวามเพยีร รูส้กึตวั มสีต ิ ก�าจดัอภชิฌา
และโทมนสัในโลกเสยีได้อยู่

ในอำนำปำนบรรพได้กล่ำวถงจุดนี้โดยนัยของกำรพิจำรณำ
องค์ประกอบเพ่อให้จิตพร้อมรวมดวงลงถงปฐม ำน	แต่ในส่วนของ
เวทนำนุปสสนำจะกล่ำวถงอีกครั้งในแง่ที่น�ำปติ	 สุข	 และภำวะไร้
ควำมคิด	(จิตสังขำรระงับ)	มำเปนเคร่องพิจำรณำเวทนำ

เม่อมำถงขั้นที่ปติซ่ำนแรงและสุขเย็นเปนหน่ง	 ก็จัดเปน
เวทนำชนิดแรงที่ปรำก ตัวให้รู้เองโดยไม่ต้องตั้งใจก�ำหนด	 คอเปน
ขั้วตรงข้ำมที่สุดกับทุกข์หนัก	 ซ่งเคยกล่ำวถงแล้วว่ำมีแง่ดีเพรำะเปน
โอกำสทองในกำรมองเห็นเวทนำชัดเด่นเหมอนตำเห็นรูป

สุขเวทนำอันเกิดจำกดวงจิตที่แน่วนิ่งมั่นคงไร้ควำมคิดนั้น	

ลักษณะของตัวเวทนำจะบริสุทธิข้น	 ไม่กลั้วปนด้วยนำมธรรมอ่น 	
เช่น	 ควำมอยำกในกำมรำคะ	 หรอกระทั่งควำมโลภจะไขว่คว้ำเอำ
รูปธรรมหรอนำมธรรมใดอ่นมำครอง	 อย่ำงน้อยก็ในชั่วขณะที่ยัง
เสวยวิเวกสุขอยู	่เพรำะวิเวกสุขเองย่อมเปนเพดำนของควำมพอใจอัน
ไม่อำจแทนที่ด้วยสิ่งอ่นใด

ขอให้สังเกตมำก กับแนววิธีของพระพุทธองค	์ที่ท่ำนชี้ว่ำจะรู้
ปติ	รู้สุข	รู้ระงับควำมคิดนั้น	ให้รู้พร้อมอำกำรหำยใจออกและหำยใจ
เข้ำ	 จะกล่ำวว่ำใช้กำรหำยใจเปนตัวประกันควำมมีสติก็ได้	 หรอ
อย่ำงที่เห็นพระพุทธองค์ระบุชัดว่ำควำมใส่ใจลมหำยใจออกและเข้ำ	
อย่ำงดี 	นั่นแหละ	คอตัวเวทนำ

อันนี้เหมอนที่เคยกล่ำวว่ำ	 ใจจ่อเข้ำกับผัสสะใดชัด	 เวทนำ
ของผัสสะนั้นก็ถูกรู้ชัด	 เม่อเรำมีจิตที่สงบนิ่งเปนธรรมเอก	 มีอำกำร	
ใส่ใจอย่ำงดี 	 ในลมหำยใจ	 จุดศูนย์รวมของสุขเวทนำทั้งหมดย่อม
ปรำก 	ณ	ที่นั้นเอง	และพระผู้มีพระภำคก็บัญญัติไว้ว่ำท�ำได้อย่ำงนี	้
ถอเปนสติรู้เวทนำชนิดหน่งในเวทนำทั้งหลำย

ผลของกำรรู ้ปติสุขโดยไม่ลมลมหำยใจออกและเข้ำก็คอ
อำกำรชนิดหน่งของจิต	 คอแยกออกมำเปนผู้รู้	 ผู้เ ำดู	 ผู้ไม่กลั้วปน
อยู่กับตัวของเวทนำเสียเอง	 สมดังที่พระพุทธเจ้ำตรัสให้	 ส�ำเหนียก
อยู่ว่ำเรำจักเปนผู้ก�ำหนดรู้ปต	ิสุข

เม่ออยู่ในฐำนะแปลกแยก	ก็ย่อมไม่ยด	ไม่ยินดีว่ำนั่นเปนปติ
ของเรำ	 เปนสุขของเรำ	 แต่เห็นตำมจริงว่ำปติสุขเกิดจำกเหตุปจจัย	
เปนสภำวะทำงธรรมชำติที่จะต้องดับลงเม่อหมดเหตุปจจัย	 เรำเก็บ
ไว้เปนข้อมูลหน่งปอนให้จิตทรำบ	 ว่ำสุขเวทนำอันปรำก เด่นใน
สมำธิจิตนั้น	 จัดเปนสุขที่ปรำศจำกอำมิสแบบโลก ได้อย่ำงหน่ง	
เปนสุขในระดับของสมถะ	จะมีควำมแช่มช่นที่หนักแน่น	เนียนเสมอ
กันชนิดเต็มอกเต็มใจ	 ไม่มีควำมพร่อง	 ไม่มีควำมกระวนกระวำย	
ไม่มีควำมเร่ำร้อนแทรกเจออยู่ตรงไหนของจิตสักกระผีกริ้น	เทียบได้
กับผนหญ้ำงำมที่ขลิบเรียบเสมอกันทั้งสนำม
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เทียบกับขณะแห่งควำมสุขแรง ขณะอยู่นอกสมำธิภำวนำนั้น	
มักมีกิเลสตัณหำปนเปอนอยู่	 แล้วอยู่ได้เดียวเดียวก็จำงลง	 เรียกว่ำ
สุขไม่เต็มอกเต็มใจ	 มีควำมพร่อง	 มีควำมกระวนกระวำย	 มีควำม
เร่ำร้อนใคร่อยำกแทรกเหมอนผนหญ้ำเขียวที่แซมระเกะระกะด้วย
วัชพช	ตะปุมตะปำด้วยดอกเห็ดน่ำเกลียดไปทั้งสนำม

และเม่อมำถงขั้นนี้	ก็จะทรำบว่ำนิยำมของเวทนำนั้น	แปรผัน
ได้ตำมคุณภำพของจิตแต่ละบุคคล	 ส�ำหรับผู้ที่ผ่ำนสุขเวทนำชั้น
เยี่ยมมำแล้ว	 สุขเวทนำของคนทั่วไปอำจถูกมองว่ำเปนอทุกขมสุข
เวทนำ	ส่วนอทุกขมสุขเวทนำของคนทั่วไปอำจกลำยเปนทุกขเวทนำ
เลยทีเดียว

รู้เวทนาอาศัยสัมปชัญญะ

ส�ำหรับผู้ผ่ำนสัมปชัญญบรรพมำแล้วอย่ำงได้ผล	 จะอ่ำนส่วน
นี้ของเคลัญญสูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๐	ได้อย่ำงกระจ่ำง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุย่อมเป็นผู้มีสัมปชัญญะอย่างไร 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้มีปรกติ
ท�าความรูส้กึตวัในการก้าวไป ในการถอยกลบั ย่อมเป็นผู้
มปีรกตทิ�าความรูส้กึในการแล ในการเหลยีว ย่อมเป็นผูม้ี
ปรกตทิ�าความรูส้กึตวัในการคูเ้ข้า เหยยีดออก ย่อมเป็นผู้
มีปรกติท�าความรู้สึกตัวในการทรงผ้าสังฆาฏิ บาตร และ
จวีร ย่อมเป็นผูม้ปีรกตทิ�าความรูส้กึตวัในการกนิ ดืม่ เคีย้ว 
ลิ้ม ย่อมเป็นผู้มีปรกติท�าความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระ 
ปัสสาวะ ย่อมเป็นผูม้ปีรกตทิ�าความรูส้กึตวัในการเดนิ ยนื 
นัง่ หลบั ตืน่ พดู นิง่ ดกูรภกิษทุัง้หลาย ภกิษพุงึเป็นผูม้ี
สตสิมัปชญัญะรอเวลา นีเ้ป็นค�าเราสัง่สอนพวกเธอ

ถ้าเมือ่ภกิษนุัน้มสีตสิมัปชญัญะ ไม่ประมาท มคีวามเพยีร 
มใีจเดด็เดีย่วอยูอ่ย่างนี ้ สขุเวทนาย่อมบงัเกดิขึน้ เธอย่อม
รูอ้ย่างนีว่้า สขุเวทนานีบ้งัเกดิขึน้แล้วแก่เราแล กแ็ต่ว่าสขุ
เวทนานัน้ ‘อาศยั’ จงึเกดิขึน้ ไม่อาศยัไม่เกดิขึน้ อาศยัอะไร 
อาศยักายนีเ้อง กก็ายนีแ้ลไม่เทีย่ง ปัจจยัปรงุแต่ง อาศยั
กนัเกดิขึน้ กส็ขุเวทนาอาศยักายอนัไม่เทีย่ง ปัจจยัปรงุแต่ง 
อาศยักนัเกดิขึน้แล้วจงึเกดิขึน้ จกัเทีย่งแต่ทีไ่หน ดงันี ้ เธอ
ย่อมพจิารณาเหน็ความไม่เทีย่ง ความเสือ่มไป ความคลาย
ไป ความดบั ความสละคนืในกายและสขุเวทนาอยู ่ เมือ่เธอ
พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง ความเสื่อมไป ความคลายไป 
ความดบั ความสละคนืในกายและสขุเวทนาอยู ่ ย่อมละกาม
กเิลสอนัแฝงตวันอนเนือ่งในกายและในสขุเวทนาเสยีได้

กำรพิจำรณำระดับนี้จะคล้ำยกับกำรดูเวทนำ	 ๖	 แต่ต่ำงกันที่
ก�ำหนดรู้ตำมจริงว่ำเม่อมีสติสัมปชัญญะต่อเน่อง	 ย่อมยังผลเปนสุข
เวทนำ	สุขเวทนำอันเกิดจำกสัมปชัญญะนี้เองที่จะน�ำมำเปนสิ่งถูกรู้

ยกตัวอย่ำงเช่น	 ขณะเดินจงกรม	 เม่อเกิดสติสักแต่รู้อำกำร
เดิน	 ศูนย์กลำงกำรก�ำหนดอยู่เฉพำะที่เท้ำกระทบพ้น	 ถงจุดหน่ง
พั นำข้นเปนสัมปชัญญะเบ้องต้น	 ทรำบสุขเวทนำอันเกิดจำกกำร
วำงเท้ำอย่ำงได้ดุลทั้งน�้ำหนักและควำมเร็ว	 ถงจุดหน่งพั นำข้นไป
อีกเปนสัมปชัญญะเบ้องกลำง	 ทรำบสุขเวทนำอันเกิดจำกกำรรู้ตัว
ทั่วพร้อม	 เห็นเท้ำเคล่อน	 เท้ำยก	 เท้ำเหยียบเปนขณะ 	 และถงจุด
ยอดของพั นำกำรทำงสัมปชัญญะ	ทรำบสุขเวทนำอันเกิดจำกกำรรู้
อยู่กับรู้	นำมธรรมภำยในปรำก เด่นชัดกว่ำรูปธรรมภำยนอก	กำย
และสิ่งแวดล้อมเปนเพียงเคร่องเลี้ยงสติชั้นรอง	 เคร่องเลี้ยงสติหลัก
อยู่ที่จิตผู้รู้โดยตัวเอง
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สุขเวทนำอันเกิดจำกสัมปชัญญะย่อมมีควำมละเอียดอ่อน
ประณีตตำมระดับของสัมปชัญญะซ่งไม่อำจพั นำข้นด้วยควำมจงใจ	
แต่จะพั นำข้นเองแบบโหนรำวเกำะ	คออำศัยสุขเวทนำเปนตัวช่วย
ทรง	ช่วยพำแล่นไป

เม่อได้ควำมเคล่อนไหวขณะจงกรมเปนตัวอย่ำงสัมปชัญญะ
ที่ดี	 ผู้ภำวนำย่อมรู้ทำง	 ว่ำจะน�ำสัมปชัญญะแบบเดียวกันนั้นมำ
ประยุกต์เปน	 ควำมรู้สกตัว 	 ในอำกำรปลีกย่อยต่ำง ระหว่ำงวันได้
อย่ำงไร	ยิ่งมีสัมปชัญญะทรำบควำมเคล่อนไหวต่อเน่องละเอียดลออ
ข้นเท่ำไหร่	 สุขเวทนำยิ่งปรำก ถี่	 พั นำเปนควำมเรียบเย็นแนบ
เนียนสม�่ำเสมอในที่สุด

แต่ควำมเนียนของสุขเวทนำดังกล่ำวย่อมถูกรู้ว่ำอยู่ได้แค่ชั่ว
เวลำระยะหน่ง	 คอตรำบเท่ำที่จิตไม่ถูกดงไปจำกควำมเคล่อนไหว
อย่ำงใหญ่และอย่ำงย่อยทำงกำย	 ตรำบนั้นยังคงสุขเย็นไว้ได้รำวกับ
แผ่นน�้ำเรียบที่ไม่มีวันไหวติง	 ต่อเม่อพบกับผัสสะกระทบอันเปน
เหตุแห่งทุกขเวทนำบ้ำง	 อุเบกขำเวทนำบ้ำง	 จิตอันรับกระทบย่อม
กระเพ่อม	และถ้ำทรงไม่อยู่	 ยอมตำมทุกขเวทนำและอุเบกขำเวทนำ	
สุขเวทนำอันเกิดแต่สัมปชัญญะจงดับไปเปนธรรมดำ

นี่เองเปนจุดที่พระพุทธองค์ทรงให้สังเกต	 และเม่อสังเกตจน
หยั่งซ้งถงควำมไม่เที่ยงในสุขเวทนำ	 ก็ย่อมละควำมยดติด	 ละควำม
ยินดีอันนอนเน่องในส่วนลกของจิตลงเสียได้	 หมดควำมอำลัยใน
กำยและควำมรู้สกเปนสุขเสียได้	 ทั้งนี้ทั้งนั้น	 มิใช่พิจำรณำกันชั่วครู่
ชั่วยำม	 แต่ต้องพิจำรณำอย่ำงต่อเน่องกระทั่งรู้เวทนำเม่อไหร่	 เห็น
ลักษณะ	 ทนอยู่ในสภำพเดิมไม่ได้ 	ทันท	ีจงจะเริ่มละควำมยดติดได้
จริง

จุดของกำรคลำยควำมยดติดแม้ในสุขเวทนำนั้น	 เปนสุขอีก
ระดับหน่งที่ประณีตยิ่ง	ทั้งโปร่งเบำ	ทั้งเหมอนไร้สภำวะ	ทั้งปรำศจำก
แรงยดเหนี่ยวส่งออกมำจำกแก่นกลำงสภำพรู้อันใด	 เม่อน�ำไปเทียบ
กับสุขเวทนำแบบโลก 	 ย่อมรู้สกเหมอนเอำหงส์ไปเปรียบกับกำ	

เม่อพิจำรณำบ่อยครั้งเข้ำ	ก็ย่อมเกิดควำมฉลำดอยำกเลอกสุขแบบไร้
อำมิสไปเองเปนธรรมดำ

และตรงจุดของควำมเกิดปญญำนี	้ทุกผู้ทุกนำมย่อมเกิดควำม
ปรำรถนำมรรคผลข้นมำอย่ำงจริงจัง	 เพรำะตระหนักชัดว่ำต้องล้ำง
ผลำญกิเลสให้สิ้นซำกเท่ำนั้น	จิตจงถงวันปลอดโปร่งเปนอิสระอย่ำง
แท้จริง	 เม่อปรำรถนำแล้ว	 เพียรพยำยำมแล้ว	 ยังไม่ถงกำลผลิดอก
ออกมรรคผล	 ก็เปนธรรมดำที่จะเกิดควำมโทมนัส	 เรียกว่ำเปน
โทมนัสแบบไม่มีอำมิส

พระพุทธองค์จงประทำนแนวไว้ด้วย	 ให้เปรียบเทียบระหว่ำง
โทมนัสมีอำมิสกับโทมนัสไม่มีอำมิส	ซ่งก็จะพบด้วยตนเองว่ำโทมนัส
ไม่มีอำมิสนั้น	ยังดีกว่ำโทมนัสแบบมีอำมิส	ที่ต้องเกลอกกลั้วอยู่ด้วย
สิ่งเร้ำทำงโลกอันเสมอนยำงเหนียว	 โทมนัสแบบโลก นั้นท�ำให้
คนเรำรู้สกตำบอดขนำดยอม ่ำตัวตำยได้	 แต่โทมนัสแบบอำศัย
เนกขัมมะนั้น	 อย่ำงดีก็แค่ท�ำให้กลัดกลุ้มชั่วครู่	 แล้วสลำยลงเม่อมี
ปญญำพิจำรณำว่ำโทมนัสนี้ก็ทุกขเวทนำรูปแบบหน่ง	 เกิดจำกเหตุ
ปจจัยคอป ิบัติธรรมจนอยำกได้มรรคผลแบบเกินประมำณตน	 มี
ควำมไม่เที่ยงเปนธรรมดำ	 คอเม่อหันเหควำมอยำกไปเปนกำร
พิจำรณำธรรมต่อ	 เอำใจไปจ่อกับสิ่งอ่นที่เปนประโยชน์เฉพำะหน้ำ
เสียเท่ำนั้น	โทมนัสก็แปรเปนอุเบกขำ	หรอกระทั่งสุขเวทนำอย่ำงล้น
เหลอไปได้

รู้เวทนาอาศัยการพิจารณาธาตุ ๖

จำกธำตุวิภังคสูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๖	ที่เคยแสดงแล้ว
ในบทที่ว่ำด้วยธำตุมนสิกำรบรรพ	ในสูตรนั้น	หลังจำกพิจำรณำธำตุ
หยำบ	เช่น	ดิน	น�้ำ	ไฟ	ลม	และช่องว่ำง	พระพุทธองค์ให้พิจำรณำว่ำ

ต่อจากนั้น สิ่งที่จะเหลืออยู่อีกก็คือวิญญาณอันบริสุทธิ์
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ผดุผ่อง บคุคลย่อมรูอ้ะไรๆ ได้ด้วยวญิญาณนัน้ คอืรูช้ดัว่า 
สขุบ้าง ทกุข์บ้าง ไม่ทกุข์ไม่สขุบ้าง ดกูรภกิษ ุ เพราะอาศยั
ผสัสะเป็นทีต่ัง้แห่งเวทนา ย่อมเกดิเวทนา บคุคลนัน้เมือ่เสวย
เวทนา ย่อมรูส้กึว่าก�าลงัเสวยเวทนาอยู ่และเพราะผสัสะเป็น
ทีต่ัง้แห่งเวทนานัน้แลดบัไป ย่อมรูส้กึว่าความเสวยอารมณ์ที่
เกดิแต่ผสัสะดบัลง ระงบัลง

ดกูรภกิษ ุ เปรยีบเหมอืนเกดิความร้อน เกดิไฟได้ เพราะไม้
สองท่อนประชมุสกีนั และความร้อนทีเ่กดิขึน้ย่อมดบั ย่อม
เข้าไปสงบเพราะไม้สองท่อนนัน้เองแยกกนัไปเสยีคนละทาง

ในบทธำตุมนสิกำรบรรพ	 อธิบำยเน้นวิญญำณธำตุ	 เพรำะ
เน้อหำเกี่ยวกับธำตุ	 แต่บทนี้จะอธิบำยเน้นเวทนำ	 เพรำะเน้อหำ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเวทนำ

ส่วนสุดท้ำยของบทนี้	มุ่งชี้ให้เห็นว่ำประสบกำรณ์ภำยในของ
แต่ละบุคคล	 ไม่ว่ำจะเปนมอใหม่หรอมอเก่ำ	 จะเปนตัวแปรที่ท�ำให้
เห็นเวทนำด้วยมุมมองที่แตกต่ำงกันมำก	 อย่ำงเช่น	 มุมมองของผู้
ผ่ำนกำรพิจำรณำกำยใจโดยควำมเปนธำตุ	 ๖	 นั้น	 ตั้งต้นข้นมำจะ
เหลอแต่จิตเด่นอยู่ในควำมรับรู้	 และเห็นจิตเปนเพียงธรรมชำติชนิด
หน่ง	เปนธำตุอย่ำงหน่ง	ไม่มีค่ำเกินไปกว่ำธำตุอ่น ที่หยำบกว่ำ

ดังนั้น	 เกิดอะไรปรุงแต่งจิต	หรอเกิดดับให้เห็นกับจิต	ก็ย่อม
ถูกมองสักแต่เปนธรรมชำติชนิดหน่งเกิดข้นแล้วดับลงด้วยเหตุปจจัย	
หำได้มีตัวตนเรำเขำไม่	 ควำมรู้เห็นชนิดนี้ย่อมใกล้เคียงกับกำร
ปล่อยวำงควำมยดมั่นถอมั่นลงไปถงรำก

ที่ผ่ำนมำ	 เรำเข้ำถงตัวเวทนำแต่ละชนิดโดยมีควำมรู้สกตั้ง
ต้นว่ำจิตเปนอัตตำ	 มีตัวเรำเปนผู้ดูเวทนำเกิดดับ	 แต่หำกผ่ำนธำตุ

มนสิกำรบรรพมำอย่ำงดี	 มุมมองตั้งต้นจะเปน	 จิตนั้นสักว่ำธำตุ
หน่ง	ถูกปรุงแต่งด้วยสุขบ้ำง	ทุกข์บ้ำง	เฉยบ้ำง 	ดังนี้ควำมหยั่งชัดใน
เวทนำโดยสักแต่เปนธรรมชำติชนิดหน่งย่อมเหนอกว่ำควำมรู้เห็นที่
ผ่ำนมำทั้งหมดทั้งสิ้น

โสมนัสอันเกิดจำกควำมปล่อยวำงอย่ำงถูกต้องนั้น	 ย่อม
เหนอชั้นกว่ำสุขอ่นทั้งหลำย	 เพรำะจะมำในรูปของควำมเบิกบำน
ไร้ขอบเขต	มีควำมตั้งมั่นสว่ำงไสว	 สงบกำยสงบใจอย่ำงลกล�้ำเหนอ
ค�ำพรรณนำ	 ปุถุชนผู้ไม่เคยพบสุขอันละเอียดสุขุมระดับดังกล่ำว
มำก่อนย่อมเกิดควำมยดติดอย่ำงไม่รู้ทำงแก้	 ซ่งแท้จริงก็เหมอน
เส้นผมบังภูเขำที่พระพุทธเจ้ำประทำนวิธีเขี่ยออกให้พ้นทำงตำไว้
แล้ว	และได้แสดงไว้แล้วหลำยแห่งในบทนี้	นั่นคอพิจำรณำตำมจริง
ว่ำสุขแม้ละเอียดสุขุมก็ย่อมเกิดจำกเหต	ุสุขเวทนำย่อมไม่เปนตัวของ
ตัวเอง	 และมีควำมแปรปรวนไปเปนธรรมดำเม่อเหตุปจจัยใหม่มำ
เบียดเบียน

โทมนัสอันเกิดจำกควำมอยำกได้มรรคผลเพรำะปล่อยวำง
ระดับนี้	 แม้เกิดบ้ำงก็น้อยแล้ว	 เพรำะทันทีที่ควำมทุกข์ทำงใจเกิด
ข้น	 จิตมักมีธรรมดำตัดไปหำควำมรู้ว่ำนั่นก็ควำมปรุงแต่ง	 ธำตุ 	
ชนิดหน่ง	 ไม่ใช่เรำ	 ไม่เกี่ยวเน่องด้วยเรำ	 แม้มรรคผลอันจะอุบัติ
ในอนำคตก็ไม่ได้มีควำมเปนภำวะอันเดียวกับปจจุบันนี้เลย	 ต่อให้
บรรลุธรรมในนำทีหน้ำก็ไม่เห็นต้องด่วนต่นเต้นยินดีในนำทีนี้

เม่อเทียบโสมนัสกับโทมนัสระดับนี้กับสุขทุกข์แบบโลก 	ก็จะ
ยิ่งเห็นควำมห่ำง	เห็นช่องว่ำงที่ถ่ำงไกลออกไปอีกลิบลับ	ผู้ปล่อยวำง
ในระดับพิจำรณำธำตุจงมักมีควำมใกล้เคียงกับอริยเจ้ำ	 เพรำะด�ำรง
ชีวิตอยู่ด้วยควำมเห็นกำยใจไม่ใช่ตัวตนเสมอ

รู้เวทนาอาศัยอรูปฌาน

ดังที่ได้กล่ำวแล้ว	 ในส่วนแรกของหลักป ิบัติเบ้องสูงว่ำ	
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พระพุทธองค์แนะให้ละควำมติดในเวทนำด้วยเวทนำที่ละเอียด
กว่ำกันแบบจับคู่	 เช่น	 ละสุขเวทนำอำศัยเรอนด้วยสุขเวทนำอำศัย
เนกขัมมะ	ละทุกขเวทนำอำศัยเรอนด้วยทุกขเวทนำอำศัยเนกขัมมะ

ปกติแล้วถ้ำหำกเห็นควำมไม่เที่ยงจริง	 คอจิตรู้ชัดในสิ่งใด	
เห็นสิ่งนั้นเกิดข้นแล้วดับลงอย่ำงเปนกลำง	 ก็จะเกิดควำมไม่ยดมั่น
ถอมั่นในสิ่งนั้น	แล้วกลับมำอยู่กับควำมรู้อย่ำงเปนอิสระ	ปรำศจำก
ควำมเกี่ยวพันกับสิ่งใดชั่วขณะ	 ก็จะเกิดควำมเบิกบำน	 อันจัดเปน
โสมนัสอำศัยเนกขัมมะชนิดหน่ง

ตัวอย่ำงเช่น	 เม่อเห็นควำมทุกข์เกิดข้นเพรำะคิดถงกำรงำน
หรอบุคคลอันเปนภำระแล้วกลัดกลุ้ม	ก็รู้ว่ำผัสสะคอควำมคิดกระทบ
ใจเปนเหตุก่อให้เกิดโทมนัส	หรอลัดเข้ำไปรู้โทมนัสตรง ที่ครอบง�ำ
ใจอยู่	 เม่อรู้ว่ำก�ำลังเกิดโทมนัสชัดเจนได้ในอำกำรเหมอนตำเห็นรูป	
โทมนัสนั้นก็แสดงควำมไม่เที่ยง	 อำจจะเบำลง	 หรอดับหำยไปเลย	
เร็วบ้ำง	ช้ำบ้ำง	ข้นอยู่กับน�้ำหนักโทมนัสในแต่ละขณะ

เม่อเห็นโทมนัสดับลงโดยปรำศจำกกำรคิดต่อ	 จิตก็หมด
ควำมเห็นว่ำโทมนัสที่เพิ่งดับลงนั้นเปนตน	 แค่รู้สกเท่ำนั้นว่ำมีสิ่ง
หน่งดับไปให้รู้	 ชั่วขณะดังกล่ำวจิตจงเปนอิสระ	 และถ้ำไม่มีผัสสะ
ใด มำดงให้ไปสนใจ	 ก็จะเกิดควำมแช่มช่น	 เบิกบำน	 ในอำกำรที่
เปนอิสระนั้นชั่วขณะ	นั่นจงเข้ำข่ำยสุขอันอำศัยเนกขัมมะตำมบัญญัติ
ของพระพุทธองค์ในส ำยตนวิภังคสูตร	ดังยกแสดงแล้วแต่ต้นบท

อย่ำงไรก็ตำม	ทั้งเม่อมองจำกที่พระผู้มีพระภำคแสดงไว	้และ
ทั้งเม่อมองจำกประสบกำรณ์ตรงของแต่ละคน	 ก็จะพบว่ำหลำยครั้ง
จะพิจำรณำรูปกำยก็ดี	 จะพิจำรณำเวทนำก็ดี	 ไม่เสมอไปที่เรำจะ
สำมำรถเห็นควำมไม่เที่ยงของสิ่งถูกรู้

และแม้ว่ำเห็นควำมไม่เที่ยง	 ก็อำจไม่เกิดควำมเบิกบำน	
เน่องจำกเห็นเพียงคลุมเครอ	 หรอมีอำรมณ์อ่นมำกระทบต่ออย่ำง
รวดเร็ว	 หรอเม่อเห็นสิ่งหน่งดับไปแล้ว	 ก็คิดเร่องอ่นต่อทันที	 หรอ

วนกลับไปคิดเร่องเดิมอีกแบบอ้อยอิ่ง	 ตรงนี้เอง	 ควำมรู้สกเฉย จง
เกิดข้นได้แม้เม่อเห็นอนิจจังของกำยและเวทนำ	 พระพุทธเจ้ำจงให้
พิจำรณำอุเบกขำทั้งแบบอำศัยเรอนและแบบอำศัยเนกขัมมะ	 อย่ำง
น้อยที่สุดก็ได้ใช้เวทนำอำศัยเนกขัมมะเปนเคร่องอิง	 แล้วก้ำวล่วง	
หรอเอำชนะควำมติดในเวทนำอำศัยเรอนเสียได้

ขอให้ทบทวนข้อสังเกตตั้งแต่ต้นบท	ว่ำในส ำยตนวิภังคสูตร
นั้น	 พระพุทธองค์ตรัสว่ำอุเบกขำแม้อำศัยเนกขัมมะก็หนีไม่พ้นรูป	
คอต้องอำศัยรูปอย่ำงใดอย่ำงหน่งเพ่อพิจำรณำควำมไม่เที่ยง

ข้อสุดท้ำยของหลักป ิบัติเบ้องสูงนี	้จงกล่ำวถงอุเบกขำเวทนำ
อันมีควำมละเอียดสูงสุด	คออุเบกขำในอรูป ำน	ดังตรัสว่ำ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุเบกขาที่มีความหลากหลาย อาศัย
อารมณ์หลากหลายก็มี อุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่ง อาศัย
อารมณ์เป็นหนึง่กม็ ี กอ็เุบกขาทีม่คีวามหลากหลาย อาศยั
อารมณ์หลากหลายเป็นไฉน คอือเุบกขาทีม่ใีนรปู ในเสยีง 
ในกลิน่ ในรส ในสมัผสัแตะต้อง เหล่านีค้อือเุบกขาทีม่คีวาม
หลากหลาย อาศยัอารมณ์หลากหลาย

ก็อุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่ง อาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งเป็น
ไฉน คือ อุเบกขาที่อาศัยอากาสานัญจายตนะ อาศัย
วิญญาณัญจายตนะ อาศัยอากิญจัญญายตนะ อาศัย
เนวสญัญานาสญัญายตนะ นีค้อือเุบกขาทีม่คีวามเป็นหนึง่ 
อาศยัอารมณ์เป็นหนึง่

ดกูรภกิษทุัง้หลาย ในอเุบกขา ๒ อย่าง พวกเธอจง ‘อาศยั’ 
คืออิงอุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่ง อาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งนั้น 
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แล้ว ‘ละ’ คอืล่วงเสยีซึง่อเุบกขาทีม่คีวามหลากหลาย อาศยั
อารมณ์หลากหลายนัน้

กล่ำวโดยสรุปคอ	 พระพุทธองค์ให้ผู้มีสิทธิเข้ำถงอรูป ำนได้	
ใช้อุเบกขำเวทนำในอรูป ำนเปนหลักอิงอำศัยในกำรล่วงควำมติด	
หรอควำมจมแช่อยู่ในอุเบกขำธรรมดำ เสีย

และเพ่อไต่ล�ำดับข้นสูงกว่ำอุเบกขำในอรูป ำน	พระพุทธองค์
ก็ประทำนหลักไว้คอ

ดกูรภกิษทุัง้หลาย พวกเธอจง ‘อาศยั’ คอืองิความเป็นผูไ้ม่มี
ตณัหา แล้ว ‘ละ’ คอืล่วงเสยีซึง่อเุบกขาทีม่คีวามเป็นหนึง่ 
อาศยัอารมณ์เป็นหนึง่นัน้

ตัณหา	 คอ	 ควำมทะยำนอยำก	 ควำมยดติด	 เกำะติด	 เปน
อำกำรที่เกิดข้นแม้ในจิตระดับละเอียดมำก 	 	 เช่น	 แม้จะเข้ำถง
ซ่งอรูป	 ำนอันไร้สุขไร้ทุกข์	 สงบว่ำงเปนหน่ง	 ไม่ต้องอิงอำศัย
รูปธรรมใด แล้ว	 ก็ยังพ้นจำกควำมยดติดสภำพละเอียดสุขุมไปไม่
รอด	 วิธีรอดคอพิจำรณำเข้ำไปตรง ว่ำในอรูป ำนที่ถงแล้วนั้น	 จิต
ยังมีควำมถอดี	 หรอชอบใจชนิดที่	 อยำกยด 	 ไว้ในระดับละเอียด
หรอไม่	อย่ำงเช่น	ปรำรถนำจะแช่จมอยู่ในรสชำติว่ำงเปล่ำ	ไม่อยำก
ลมตำ	 ไม่อยำกเดินจงกรม	 ไม่อยำกพิจำรณำธรรม	 เอะอะจะแก้
ปญหำหรอหลบอำรมณ์กระทบเข้ำสู่อุเบกขำ	ถ้ำเปนเช่นนั้นก็สะท้อน
ถงอำกำรยดติดอรูป ำนอย่ำงเหนียวแน่นเข้ำแล้ว

เรำก็อำจอำศัยควำมตระหนักรู้ดังกล่ำว	 พิจำรณำต่อไปอีก
ระดับ	 ว่ำถ้ำจิตเปนอิสระจำกควำมอยำกในรสอุเบกขำอันแสนสุขุม
นั้น	ก็จะเปนผู้ไม่มีตัณหำ	ย่อมมีสิทธิเสวยรสอันประณีตกว่ำกัน	คอ
นิพพำนอันไร้เวทนำ	 เม่อเต็มใจเพรำะพิจำรณำเช่นนั้นก็ลงมอแก้ไข	

โดยอำจจะใช้วิธีจ�ำกัดตัวเองไม่ให้เข้ำ ำนบ่อยจนเกินจ�ำเปน	 เม่อ
มีเวลำเข้ำที่ภำวนำโดยเฉพำะ	 ก็เดินจงกรมเสีย	 ๓	 ส่วนใน	 ๔	 ส่วน	
กล่ำวคอ	 ส่วนที่เหลอค่อยนั่งสมำธิเปนกำรพักผ่อนหรออัดก�ำลัง
เสริม	ไม่ใช่นั่งสมำธิเพ่อเสพอุเบกขำเวทนำอย่ำงกิเลสเรียกร้อง
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จิตตบรรพ
พุทธพจน์

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ด้วยการปฏิบัติอย่างไร ภิกษุจึงจะ
พจิารณาเหน็จติในจติอยูเ่สมอได้ ภกิษใุนธรรมวนิยันี…้

เมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ เมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ว่า
จติปราศจากราคะ

เมื่อจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ เมื่อจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่า
จติปราศจากโทสะ

เมือ่จติมโีมหะกร็ูว่้าจติมโีมหะ เมือ่จติปราศจากโมหะกร็ูว่้า
จติปราศจากโมหะ

จติหดหูก่ร็ูว่้าจติหดหู ่เมือ่จติฟุง้ซ่านกร็ูว่้าจติฟุง้ซ่าน

เมื่อจิตเป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหรคต เมื่อจิตไม่เป็น
มหรคตกร็ูว่้าจติไม่เป็นมหรคต

เมือ่จติมจีติอืน่ยิง่กว่ากร็ูว่้าจติมจีติอืน่ยิง่กว่า เมือ่จติไม่มจีติ
อืน่ยิง่กว่ากร็ูว่้าจติไม่มจีติอืน่ยิง่กว่า

เมือ่จติเป็นสมาธกิร็ูว่้าจติเป็นสมาธ ิ เมือ่จติไม่เป็นสมาธกิร็ู้
ว่าจติไม่เป็นสมาธิ

เมือ่จติหลดุพ้นกร็ูว่้าจติหลดุพ้น เมือ่จติไม่หลดุพ้นกร็ูว่้าจติ
ไม่หลดุพ้น

ดงัพรรณนามาฉะนีภ้กิษยุ่อม…
เฝ้าพจิารณาเหน็จติในจติภายในบ้าง
เฝ้าพจิารณาเหน็จติในจติภายนอกบ้าง
เฝ้าพจิารณาเหน็จติในจติทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง
เฝ้าพจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในจติบ้าง
เฝ้าพจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในจติบ้าง
เฝ้าพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมใน
จติบ้าง

อกีอย่างหนึง่ เธอเข้าไปตัง้สตอิยูว่่าจติม ี กเ็พยีงสกัว่าเอาไว้
รู ้ เพยีงสกัว่าเอาไว้อาศยัระลกึเท่านัน้ เธอเป็นผูไ้ม่ถกูตณัหา
และทฏิฐเิข้าองิอาศยั และไม่ถอืมัน่อะไรๆในโลก ดกูรภกิษุ
ทัง้หลาย ด้วยการปฏบิตัอิย่างนีแ้ล ภกิษชุือ่ว่าพจิารณาเหน็
จติในจติอยูเ่สมอ

จบจิตตำนุปสสนำ
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นิย�ม

พระพุทธเจ้ำแสดง	 ควำมจริงเกี่ยวกับจิต 	 ไว้มำกกว่ำใครใน
โลกนี้หรอโลกไหน	 หำกใครมีโอกำสสดับตรับฟงด้วยควำมเอำใจ
ใส่แม้เพียงเบ้องต้น	 ก็สำมำรถถอนควำมยดมั่นเห็นผิดว่ำจิตเปนตัว
เปนตนเสียได้	ท�ำลำยควำมเช่อตำมอัตโนมัติว่ำ	 จิตเรำ 	นี้สูญพร้อม
กำย	 รวมทั้งจะไม่มองว่ำมีวิญญำณอมตะ	 ดวงเดียวกัน 	 กับที่เปน
อยู่นี้แสวงร่ำงใหม่ไปเร่อย	 ขจัดแนวโน้มที่จะทกทักว่ำวิญญำณทั้ง
หลำยก�ำลังฟอกตนเอง	 พั นำตนเองจำกสภำพหยำบไปสู่ละเอียด	
แล้วจะเข้ำถงภำวะสุดท้ำยอันบริสุทธิชั่วนิรันดร์ได้เอง	 เพรำะ
พระพุทธองค์แสดงไว้ชัดว่ำจะยุติกำรสบเน่องของจิตก็ด้วยกำรร้อ
ถอนรำกและโครงสร้ำงภพชำติ	 อันได้แก่	 อวิชชำ	 ตัณหำ	 อุปำทำน	
เสียเท่ำนั้น	 ถ้ำไม่ กมองกำยใจตำมหลักสติป ฐำน	 ๔	 จนละวำง
ควำมยดมั่นถอมั่นและควำมไม่รู้ระดับรำกเสียได้	 ก็ไม่มีวันพ้นทุกข์
ด้วยวิธีอ่นใดเลยทั้งสิ้น

ขอยกเอำพระสูตรที่ฟงง่ำยที่สุดมำตั้ง	 พระพุทธองค์ใช้วิธี
เปรียบเทียบระหว่ำงกำยกับจิตดังแสดงไว้ในอัสสุตวตำสูตรที่	๑	พระ
สุตตันตปิ ก	เล่ม	๘	ควำมว่ำ

ดกูรภกิษทุัง้หลาย ปถุชุนผูม้ไิด้ฟังธรรม จะพงึเข้าไปยดึถอื
เอาร่างกายอนัเป็นทีป่ระชมุแห่งมหาภตูรปู ๔ นีว่้าเป็นตวัตน 
ยงัดกีว่าจะไปยดึถอืเอาจติว่าเป็นตวัตน ข้อนัน้เพราะเหตใุด 
กเ็พราะร่างกายอนัเป็นทีป่ระชมุแห่งมหาภตูรปูทัง้ ๔ นี ้เมือ่
ด�ารงอยู ่ ปีหนึง่บ้าง สองปีบ้าง สามปีบ้าง สีปี่บ้าง ห้าปีบ้าง 
สบิปีบ้าง ยีส่บิปีบ้าง สามสบิปีบ้าง สีส่บิปีบ้าง ห้าสบิปีบ้าง 
ร้อยปีบ้าง ยิง่กว่าร้อยปีบ้าง ยงัปรากฏอยู ่แต่สิง่ทีเ่ราตถาคต

เรยีกว่าจติบ้าง มโนบ้าง วญิญาณบ้างนัน้ ดวงหนึง่เกดิขึน้ 
ดวงหนึง่ดบัไปตลอดวนัตลอดคนื

สรุปคอ	พระพุทธองค์แนะให้ถอเอำเกณ ์ว่ำสิ่งใดไม่เที่ยง	สิ่ง
นั้นไม่ใช่ตัวตน	 และสิ่งใดเกิดดับเร็วที่สุด	 สิ่งนั้นยิ่งแสดงควำมไม่ใช่
ตัวตนชัดเจนยิ่งกว่ำอะไรไหน	 ซ่งอันนี้หำกตรองดูด้วยใจเปนกลำงก็
จะเห็นจริงตำม	เช่น	กำรที่จิตเกิดดับอยู่ตลอดวันตลอดคน	ไม่สมควร
ยดถอว่ำจิตดวงใดเปนตัวเรำนั้น	 เปนควำมจริงที่ตรองตำมท่ำนได้
เดียวนี	้โดยไม่ต้องเข้ำทำงจงกรมหรอ กสมำธิพิเศษแต่อย่ำงใดเลย

พระผู้มีพระภำคตรัสว่ำพระองค์บัญญัติ	 สิ่งนั้น 	 ด้วย
ศัพท์หลำยค�ำ	 ได้แก่	 จิต	 มโน	 และวิญญำณ	 ขอให้พิจำรณำจำก
อำทิตตปริยำยสูตร	พระสุตตันตปิ ก	 เล่ม	๑๐	ซ่งมีกำรแสดงทั้ง	๓	
ค�ำนี้ไว้ในแง่มุมแตกต่ำงกันครบพร้อมในที่เดียว	โดยเริ่มต้นพระองค์
ตรัสไว้รวม ว่ำทุกสิ่งเปนของร้อน	 ไม่ว่ำจะเปนสิ่งที่เกิดข้นด้วยผัสสะ
จำกอำยตนะทำงตำ	หู	จมูก	ลิ้น	กำย	แล้วลงท้ำยที่ใจ	(มโน)	อันเปน
อำยตนะชนิดสุดท้ำยที่เปนตัวรู้ควำมคิดนก	(ธรรมำรมณ์)

มโน ธรรมารมณ์ มโนวญิญาณ มโนสมัผสั เป็นของร้อน แม้
สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะ
มมีโนสมัผสัเป็นปัจจยักเ็ป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไร เรา
กล่าวว่า ร้อนเพราะไฟ คอืราคะ โทสะ โมหะ ร้อนเพราะชาติ 
ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข์ โทมนสั และอปุายาส ดกูร
ภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ด้สดบัแล้ว เหน็อยูอ่ย่างนี ้ ย่อม
เบือ่หน่ายทัง้ในมโน ทัง้ในธรรมารมณ์ ทัง้ในมโนวญิญาณ 
ทัง้ในมโนสมัผสั ทัง้ในสขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุ
เวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจยั เมือ่เบือ่หน่าย
ย่อมคลายก�าหนดั เพราะคลายก�าหนดัจติย่อมหลดุพ้น เมือ่
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หลดุพ้นแล้ว ย่อมมญีาณหยัง่รูว่้า หลดุพ้นแล้ว รูช้ดัว่าชาติ
สิน้แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่บแล้ว กจิทีค่วรท�าได้ท�าเสรจ็แล้ว 
กจิอืน่เพือ่ความเป็นอย่างนีม้ไิด้มี

ข้อสังเกตควำมแตกต่ำงระหว่ำงจิต	 มโน	 และวิญญำณ	 ใน
พระสูตรนี้มีควำมชัดเจน	คอเริ่มจำกกำรพิจำรณำว่ำควำมนกคิดเปน
สิ่งกระทบชนิดหน่ง	 ไม่ต่ำงจำกรูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	และสัมผัส	 เม่อ
ควำมนกคิดเปนสิ่งกระทบก็ต้องมีอำยตนะรับกระทบ	 ซ่งเห็นได้ชัด
ว่ำอำยตนะชนิดอ่น	เช่น	ตำ	หู	จมูก	ลิ้น	และกำย	ไม่อำจล่วงรู้ควำม
นกคิดได้	ก็เหลอแต	่ ใจ 	หรอมโนเท่ำนั้นที่จัดเปนอำยตนะรับควำม
นกคิด

ควรกล่ำวว่ำ	เรำจะมอง	 สิ่งนั้น 	เปนมโน	ก็เพรำะมีฐำนะเปน	
อำยตนะ 	 (เคร่องติดต่อ)	 ซ่งท�ำหน้ำที่รับรู้ควำมนกคิด	 นอกจำก
ควำมนกคิดยังครอบคลุมไปถงนิมิตภำพเสียงเช่นที่เกิดขณะหลับ น
หรอนั่งสมำธิด้วย

กำรเปนเคร่องติดต่ออย่ำงเดียวจะเหมอนกับเรำมีวิทยุอยู ่
เคร่องหน่ง	 มีควำมสำมำรถรับคล่นได้	 แต่ถ้ำยังไม่เปิดเคร่อง	 ก็จะ
ยังนิ่งท่อของมันอย่ำงนั้น	 ต่อเม่อเปิดเคร่องแล้ว	 จงมีสัญญำณวิทยุ
เข้ำกระทบได้	 ตรงนั้นเปรียบเหมอนกับควำมนกคิดเข้ำกระทบมโน	
เรียกว่ำ	 มโนสัมผัส

เคร่องวิทยุจะไม่มีอุปกรณ์ชิ้นใดท�ำหน้ำที่	 รู้ 	 ว่ำบัดนี้เกิด
กำรกระทบระหว่ำงตัววิทยุกับคล่นวิทยุ	 แต่ในคนและสัตว์ทั้งหลำย
จะมีอำกำรรู้ข้นมำ	สภำพนั้นเองเรียกว่ำ	 มโนวิญญำณ

สรุปแล้ว	เรำจะเรียก	 สิ่งนั้น 	ว่ำวิญญำณก็ด้วยเห็นเปนอำกำร
รู้	และจ�ำแนกออกเปนชนิดต่ำง โดยอำศัยอำยตนะต่ำง เปนเกณ 	์
กล่ำวคอ	ถ้ำเปนทำงตำก็เรียกจักขุวิญญำณ	ถ้ำเปนทำงหูก็เรียกโสต
วิญญำณ	ถ้ำเปนทำงจมูกก็เรียก ำนวิญญำณ	ถ้ำเปนทำงลิ้นก็เรียก

ชิวหำวิญญำณ	 ถ้ำเปนทำงกำยก็เรียกกำยวิญญำณ	 ถ้ำเปนทำงใจก็
เรียกมโนวิญญำณ

ด้วยเพรำะมองว่ำ	 สิ่งนั้น 	 โดยควำมเปนวิญญำณชนิดต่ำง 	
ก็จะท�ำให้เกิดข้อสรุปข้นประกำรหน่งคอ	 มีอะไรอย่ำงหน่งเกิดข้น
แล้วดับลงอยู่ตลอดวันตลอดคน	 ไม่ใช่บุคคล	 ไม่ใช่หญิงชำย	 ไม่ใช่
เรำเขำ	 เช่น	 อำจเกิดจักขุวิญญำณข้นชั่วขณะหน่งเพรำะตำประจวบ
รูปด้วยเจตนำที่จะ	 มองให้ชัด 	พอหมดเจตนำ	หรอตำเบี่ยงจำกรูป	
หรอรูปนั้นเคล่อนไปจำกทำงตำ	 ก็เปนอันว่ำจักขุวิญญำณนั้นดับลง	
ตกสู่ภวังค์ไม่รับรู้อะไรแวบหน่ง	 แล้วค่อยมีเจตนำมองรูปอ่น	 หรอ
เงี่ยหูฟงเสียง

ลองทบทวนดูตำมนี้ว่ำเกิดข้นตรงกับประสบกำรณ์ตรงในชีวิต
เรำ	 ก็จะได้ข้อสรุปทำงควำมคิดว่ำวิญญำณเปนสิ่งเกิดดับตลอดวัน
ตลอดคนจริง 	ขอให้ละไว้ก่อนว่ำท�ำไมควำมรู้สกในตัวตนเดิมยังอยู	่
ยังปรำก ทนโท่ไม่หำยไปไหน	 ยอมรับเฉพำะข้อเท็จจริงที่วิญญำณ
เกิดดับ	และไม่มีตัวตนในวิญญำณนั้นเสียก่อนเปนอันดับแรก

มำพิจำรณำต่อ	 ตำมที่แสดงในอำทิตตปริยำยสูตร	 จะเห็น
พระพุทธองค์ทรงชี้ว่ำมโนมีคุณสมบัติอยู่ประกำรหน่ง	คอ	 เปนของ
ร้อน 	โดยให้เหตุผลไว้พร้อมสรรพว่ำที่ตรัสเช่นนั้นเพรำะอยู่ในฐำนะ
ที่จะถูกไฟลน	ก็ไฟได้แก่อะไร	ได้แก่	รำคะบ้ำง	โทสะบ้ำง	โมหะบ้ำง	
ตรงนี้ท�ำให้เกิดข้อสรุปข้นอย่ำงหน่งว่ำ	 เวลำเรำตั้งค�ำถำมว่ำมโนคอ
อะไร	 ก็ไม่จ�ำเปนต้องเกี่ยวข้องกับธรรมชำติของกำรรู้เสมอไป	 เรำ
กล่ำวถงคุณสมบัติอ่นที่มีอยู่ตำมจริงได้	 เช่น	มโนเปนอะไรที่ร้อนได้	
มัวหมองได	้เปนต้น

มองอย่ำงนี้เรำจะเห็นว่ำ	 มโนก็อย่ำงหน่ง	 โมหะก็อีกอย่ำง
หน่ง	 นิยำมหน่งของโมหะคอหลงส�ำคัญผิด	 ไม่รู้ตำมจริง	 เช่น	 ยด
สิ่งที่ไม่เที่ยงว่ำเที่ยง	 สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่ำเปนตัวตน	 โมหะเหมอน
ม่ำนปิดบังมโนไว้จำกแสงสว่ำงแห่งควำมจริง	ท�ำให้มโนร้อนอยู	่ ดิ้น
พล่ำนอยู่ในกรงแห่งควำมไม่รู้นั้น	 วิญญำณจะเกิดดับสักกี่ดวง	 ก็จะ
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เกิดดับอยู่ภำยใต้กำรปกคลุมหุ้มห่อของโมหะอย่ำงนั้น	หนีพ้นไปไม่
ได้เลย	ตรงนี้เองเปนค�ำตอบว่ำวิญญำณเกิดดับตลอดเวลำ	แต่ท�ำไม
ยังรู้สกว่ำเปนตัวเดิม	ตนเดิม	ก็เพรำะมีโมหะเปนกรงขังไว้

โมหะขังอะไร 	 ขอให้พิจำรณำจำกอำทิตตปริยำยสูตรนี	้
พระพุทธองค์ทรงแสดงจิตโดยควำมเปนธรรมชำติชนิดหน่งที่	 หลุด
พ้นจำกกิเลสได้ 	 คอเม่อเบ่อหน่ำย	 คลำยควำมก�ำหนัดยินดีทั้งปวง	
จงเกิดภำวะหลุดพ้นข้นมำ	 เพรำะฉะนั้น	 ต้องกล่ำวว่ำสิ่งที่เดิมถูกขัง
อยู่ก็คอจิตนั่นเอง	ท�ำลำยกรงขังเสียได้ก็จิตนั่นแหละเปนผู้พ้น

ในขั้นของกำรหลุดพ้นนั้น	 จะบังเกิดสิ่งที่เรียกว่ำ	 มรรค
จิต 	และ	 ผลจิต 	ซ่งเปนวำระแห่งกำรรู้นิพพำน	จงกล่ำวได้ว่ำขณะ
ดังกล่ำวมีทั้งกำรหลุดพ้นและกำรรู้ควบคู่กัน	 ไม่แยกออกจำกกัน	
มองโดยไม่ติดอยู่กับนิยำมอย่ำงใดอย่ำงหน่งโดยเฉพำะอย่ำงนี้จะ
ท�ำให้ไม่เกิดควำมสับสนข้นมำ

มำมองอีกมุมหน่ง	 แรกเริ่มเดิมทีเม่อยังชุ ่มอยู่ด้วยกิเลส
ประกำรต่ำง นั้น	 จิตจะปรำก เหมอนม้ำพยศ	 มีก�ำลังมำก	 ดิ้นรน
มำก	ท�ำลำยข้ำวของเสียหำยได้เหลอคณำนับ	แต่หำกควบคุมม้ำนั้น
ได้	 เรำก็จะมีพำหนะชั้นดีไว้ใช้	 เหมอนเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน
อังคุตตรนิกำย	เอก-ทุก-ติกนิบำต	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๒

ดกูรภกิษทุัง้หลาย เรามองไม่เหน็ธรรมอืน่แม้แต่อย่างเดยีว
ที่ปราศจากการฝึกแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความไร้ประโยชน์
อย่างใหญ่เหมอืนจติ จติทีไ่ม่ฝึกแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ความไร้
ประโยชน์อย่างใหญ่ ดกูรภกิษทุัง้หลาย เรามองไม่เหน็ธรรม
อื่นแม้แต่อย่างเดียวที่ฝึกแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์
อย่างใหญ่เหมือนจิต จิตที่ฝึกแล้วนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์อย่างใหญ่

ดังนี้	 จะเห็นว่ำแม้จิตเปนอนัตตำ	 เกิดดับอยู่ตลอดวันตลอด
คน	 ก็ไม่ใช่สิ่งที่เรำควรปล่อยเลยตำมเลย	 แต่เปนสิ่งที่ควรดัด	 ควร
ขัดเกลำเพ่อประโยชน์ทั้งในเบ้องต้น	 เช่น	 อยู่ในกรอบของศีลเพ่อ
สุขในปจจุบันและอนำคต	กับประโยชน์ทั้งในเบ้องปลำยคอหลุดพ้น
จำกกำรครอบง�ำของกิเลสทั้งปวง	บำงคนเกิดควำมสงสัยว่ำถ้ำจิตเกิด
ดับตลอดเวลำแล้วจะ กไปเพ่ออะไร	หรอกระทั่ง กได้อย่ำงไร	อันนี้
เปนเร่องต้องท�ำควำมเข้ำใจว่ำแม้เกิดดับ	ก็เกิดดับสบเน่องกัน	สั่งสม
นิสัยและตบะบำรมีด้ำนต่ำง ได้	 หำใช่ กแล้วสูญเปล่ำแต่อย่ำง
ใด	 ตรงข้ำม	 หำกจิตไม่ใช่ธรรมชำติที่เกิดดับแล้ว	 ก็จะไม่สำมำรถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคุณภำพได้เลย	เน่องจำกจิตจะทรงสภำพอย่ำง
ใดอย่ำงหน่งถำวร

สรุปที่กล่ำวมำคอ	จิตเปนธรรมชำติรู้อำรมณ	์ กได	้หลุดพ้น
จำกกิเลสได้	 และที่ส�ำคัญ	 จิตเกิดดับอยู่ตลอดวันตลอดคน	 จงไม่ใช่
ตัวตนอมตะมำแต่ไหน	 เข้ำใจในแบบ	 ยอมรับ 	 เพียงเท่ำนี้	 ก็ได้ช่อ
ว่ำเปนผู้มีควำมเห็นถูกต้องตรงทำงแล้ว	ในระดับของควำมคิดจะเลิก
ยดมั่นว่ำจิตเปนตัวตน	ซ่งก็ต้องพั นำให้สูงข้นสู่ระดับควำมเห็นแจ้ง
เปนล�ำดับต่อไป

จุดมุ่งหม�ย

เพ่อให้เห็นว่ำจะเกิดประสบกำรณ์ภำยในอย่ำงไร	 ก็ล้วนแล้ว
แต่เปนเพียงกำรปรุงแต่งไปชั่วครำวของจิต	 แม้กระทั่งควำมรู้สก
ปล่อยวำงรำวกับไม่มีตัวตน	ก็เปนเพียงจิตประเภทหน่ง

เม่อทุกสภำพของจิตถูกรับรู้ว่ำไม่เที่ยง	 ไม่ใช่ตัวตน	 เรำจะ
ไม่รู้สกว่ำมีสิ่งใดเปนตัวตนได้อีก	 เพรำะจิตคอฐำนที่มั่นส�ำคัญสูงสุด
ของอุปำทำนในตัวตน	 เม่อรู้ว่ำจิตไม่ใช่ตัวตน	 ก็ยำกที่จะมีสิ่งใดมำ
หลอกเรำว่ำมันคอเรำอีก
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แนวท�งฝึก

ก่อนจะลงมอป ิบัติจิตตำนุปสสนำ	 ต้องท�ำกติกำตำม
แนวทำงที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้ว่ำเปนจิตตำนุปสสนำ	คอ

จิตเป็นที่ตั้งของราคะได้ และเราก็สามารถรู้ชัดลงไปใน
ขณะเกิดราคะว่าจิตมีราคะ

จิตเป็นที่ตั้งของโทสะได้ และเราก็สามารถรู้ชัดลงไปใน
ขณะเกิดโทสะว่าจิตมีโทสะ

จิตเป็นที่ตั้งของโมหะได้ และเราก็สามารถรู้ชัดลงไปใน
ขณะเกิดโมหะว่าจิตมีโมหะ

จิตมีสภาพหดหู่ได้ และเราก็สามารถรู้ชัดลงไปในขณะ
ก�าลังอยู่ในสภาพหดหู่

จิตมีสภาพฟุ้งซ่านได้ และเราก็สามารถรู้ชัดลงไปใน
ขณะก�าลังอยู่ในสภาพฟุ้งซ่าน

กล่ำวเบ้องต้นทั้งหมดนี	้ก็เพ่อห้ำมสงสัยว่ำจิตก�ำลังเปนอกุศล
จะเกิดสติ	 ควบคู่ไปด้วยได้หรอไม่	 	 เพรำะตำมแนวทำงของจิตตำ-
นุปส	สนำที่พระพุทธองค์วำงไว้นั้น	 ระบุชัดว่ำให้รู้ขณะสภำวะต่ำง
ก�ำลังปรำก 	มิใช่ให้คิดเอำหลังจำกสภำวะอันเปนอกุศลเหล่ำนั้นดับ
ลงไปแล้ว

กำรตั้งควำมสงสัย	 หรอกระทั่งปกใจเช่อไว้ก่อนว่ำสภำวะอัน
เข้ำ ำยอกุศลไม่สำมำรถถูกรู้ด้วยสติสัมปชัญญะอันเข้ำ ำยกุศลนั้น	
จะท�ำให้กำรด�ำเนินจิตไม่เข้ำทำงจิตตำนุปสสนำ	 ซ่งจะแสดงต่อไป
ว่ำพุทโธบำยนั้น	ถ้ำกระท�ำตำมอย่ำงละเอียดด้วยควำมใส่ใจเปนอัน
ดีแล้ว	 จะให้ผลเปนควำมเห็น	 ควำมประจักษ์ในจิตตนเองง่ำยดำย

เหลอเช่อปำนใด	หำกปิดกั้น	ป ิเสธไว้ก่อน	หรอไม่ท�ำให้ต่อเน่อง	ก็
จะเปนกำรปิดโอกำสรู้จักจิตตนเองไปอย่ำงน่ำเสียดำย

ในอีกทำงหน่ง	 จิตมีสภำพตั้งมั่นเปน ำนได้	 คอจิตเปน
มหัคคตะหรอมหรคต	ซ่งแปลว่ำสภำพเปนใหญ่ครบองค์ ำนนับแต่
ปฐม ำนข้นไป	สมัยนี้นิยมเรียก	 อัปปนำ 	ซ่งหมำยถงควำมตั้งมั่น
เปนหน่งของจิต	จำกที่พระพุทธเจ้ำท่ำนให้รู้ว่ำจิตเปน ำน	ก็แปลว่ำ
จิตต้องสำมำรถรู้สภำวะของตัวเองได้ขณะอยู่ใน ำน	ไม่ใช่ว่ำถง ำน
แล้วจะรู้ได้แต่อำรมณ์ที่ตรงจิตไว	้แท้จริงจิตอยู่ใน ำนก็ท�ำควำมรู้จัก
สภำวะของตัวเองได	้พิจำรณำสภำวะของตนเองเปนอนัตตำได้

จิตมีสภำพสูงสุดอยู่	 พั นำข้นไปถงเพดำนหน่งแล้วจะหยุด	
ไม่เกินกว่ำนั้น	 เรำสำมำรถใช้องค์ ำนเปนมำตรวัดได้ว่ำก�ำลังไต่
ระดับมำถงตรงไหน

จิตมีควำมแน่วแน่	 ตั้งมั่นเปนสมำธิได้	 และรู้ภำวะอันเปน
สมำธินั้นของตนได้

จิตมีควำมหลุดพ้นจำกควำมยดมั่นถอมั่นได้	 คอแยกออกมำ
เปนอิสระเหนอกำรครอบง�ำของรำคะ	 โทสะ	 โมหะ	 เหมอนต่ำงคน
ต่ำงอยู่กับรูปและนำมอันเปนเคร่องล่อให้ยด

ดูเผิน ผู้ศกษำส่วนใหญ่อำจพิจำรณำว่ำพระพุทธองค์ให้รู ้
สภำวจิตทั่วไปทั้งหมด	แต่หำกพินิจอย่ำงลกซ้ง	จะเห็นว่ำพระพุทธ-
องค์ทรงตีกรอบไว้อย่ำงชัดเจนว่ำจะให	้ ดู 	อะไรบ้ำง	ผู้ถอป ิบัติตำม
หลักเกณ ์จะพบว่ำไม่ต้องหลงทำง	 และไม่ต้องสงสัยเลยว่ำก�ำลัง
ก�ำหนดรู้จิตผิดหรอถูก

ขอยกตัวอย่ำงที่มักเปนปญหำ	ถ้ำส�ำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังเต็มไป
ด้วยควำมคิดฟุงซ่ำนครอบง�ำอยู่	มักจะพยำยำมเล็งเข้ำมำภำยในอัน
เช่อว่ำเปน	 จิต 	แต่แท้จริงแล้วแค่สร้ำงภำวะแข็งท่อข้นมำแทนสภำพ
อันเปนปจจุบันอย่ำงแท้จริง	 ตัวเจตนำจงใจรู้	 จงใจดูอย่ำงปรำศจำก
ทิศทำงที่แน่ชัดนั้นเอง	ได้บดบังไม่ให้เห็นสิ่งใดแม้แต่น้อย
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และในทำงตรงข้ำม	 ส�ำหรับผู้ช�ำนำญภำวนำ	 มีสมำธิแจ่มใส
แล้ว	 ก็มักเลอกดูรัศมีจิตอันซ่ำนสว่ำงออกมำเปนที่รู้เฉพำะตน	หรอ
เข้ำใจว่ำกำรรู้จักชนิดของจิตผ่ำนกำรเปรียบเทียบระหว่ำงตนเองกับ
ผู้อ่น	นับว่ำเปนกำรรู้เห็นจิตแบบวิปสสนำเช่นกัน	ทั้งที่จริงขณะของ
กำรเห็นดังกล่ำว	 เจออยู่ด้วยควำมติดใจปลำบปล้มยินดี	 หรอเจอ
อยู่ด้วยอัตตำมำนะแบ่งเขำแบ่งเรำ	 แม้นับว่ำรู้แจ้งเห็นจริงใน	 แง่
หน่ง 	ของควำมเปนจิต	ก็ไม่อำจเรียกว่ำนั่นคอจิตตำนุปสสนำแบบที่
พระพุทธเจ้ำสอนให้ละวำงควำมยดมั่นถอมั่นลงได้

อุปสรรคในการรู้สภาวจิต

แม้เม่อยอมรับตำมควำมเห็นที่ถูกเพ่อเข้ำทำงจิตตำนุปสสนำ
ดังกล่ำวแล้วข้ำงต้น	 ก็ยังมีอุปสรรคอยู่มำกมำยที่ท�ำให้นักภำวนำ
ก�ำหนดรู้สภำวจิตอย่ำงผิดพลำด	 หรอซ�้ำร้ำยกว่ำนั้นคอไม่กล้ำ
ก�ำหนดรู้เอำเลย	ซ่งถ้ำหำกตั้งควำมเห็นเบ้องต้นไว้ถูกแล้ว	อุปสรรค
ต่ำง ก็จะคลี่คลำยกลำยเปนควำมเห็นแนวทำงด�ำเนินจิตชัดเจนของ
พระผู้มีพระภำคเจ้ำ

การขาดทานบารมี

ในแวดวงสังคมปุถุชนทั่วไปนั้น	 ดูด้วยตำเปล่ำแล้วคนที่	
เอำแต่ให้ 	 อย่ำงเดียวเหมอนเสียเปรียบ	 แต่ในสังคมผู้ป ิบัติธรรม
หวังพ้นทุกข์นั้น	 หำกให้เปนนิตย์แล้ว	 ก็ย่อมตระหนักว่ำตอนเรำ
เสียอะไรบำงอย่ำงไป	 เรำอำจก�ำลังได้บำงอย่ำงมำ	 สิ่งนั้นคอ	 ทำน
จิต 	 หรอจิตที่มีลักษณะเผ่อแผ่	 เปิดกว้ำง	 ปลอดโปร่ง	 ไม่คับแคบ	
ปรำศจำกควำมอดอับคับข้อง	 อันเปนขั้วตรงข้ำมกับลักษณะจิตที่
แน่นหนำด้วยควำมตระหนี่

ถ้ำให้ทำนขนำดวันไหนไม่ให้แล้วเหมอนชีวิตขำดบำงอย่ำง
ไป	 ตรงนั้นคอเรำสั่งสมกระแสกำรให้จนกลำยเปนนิสัย	 ได้ช่อว่ำ
เปนเจ้ำของ	 ทำนจิต 	อย่ำงสมบูรณ์แบบ	อำนิสงส์ที่ได้รับในปจจุบัน
แน่ คอควำมสุข	ควำมเยอกเย็นสบำยใจ

เม่อมองลกลงมำถงขอบเขตของกำรป ิบัติธรรมเพ่อพ้นทุกข	์
ผู้มีทำนเปนงำนอดิเรกย่อมเกิดมุมมองโลกอีกแง่หน่งที่ชัดเจนแตก
ต่ำงจำกคนอ่น	คอเห็นว่ำวัตถุทั้งหลำยนั้น	จะมีควำมหมำยก็ต่อเม่อ
มีใจเข้ำไปผูก	 สำระแท้จริงของวัตถุจริง คอเปนตัวแปร	 จะมีฐำนะ
เคร่องล่อให้ยดก็ได้	 หรออุปกรณ์ กปล่อยวำงก็ดี	 ข้นอยู่กับเรำจะ
เลอก	 ก�ำหนดมอง 	ให้มันเปนอย่ำงไร

ตัววัตถุเองตำมตัวเรำไปแห่งหนต�ำบลไหนไม่ได้	 ให้ติดตำม
จิตวิญญำณไปยังภพภูมิอ่นยิ่งหมดสิทธิ	แต่	 นิสัย 	ที่เรำละโมบเอำ
วัตถุเข้ำตัว	หรอบริจำควัตถุออกไปนั่นแหละ	ที่ก่อทุกข์ก่อสุขเปนเงำ
ตำมใจเรำไปทุกหนทุกแห่ง	 ไม่ว่ำภพนี้หรอภพหน้ำ	 ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำง	 นักให้ 	 กับ	 นักเอำ 	 นั้น	 เริ่มดูได้ตั้งแต่สีหน้ำสีตำ	 เร่อย
ไปถงกระแสจิต	อันเปนแนวโน้มควำมพร้อมจะสละ	จะละวำงแบบผู้
ภำวนำเห็นอนิจจังแจ่มแจ้ง

คนตระหนี่ถี่เหนียวจัด จะไม่มีทำงเห็นกำยใจเปนเพียงวัตถุ
หน่งที่ถ่มทิ้งได้เหมอนเสลด	ควำมคิดเข้ำตัวที่มีแต่จะเอำท่ำเดียวนั้น	
เหมอนยำงเหนียวที่ยดใจไว้กับฐำนควำมโลภ	 จะให้เกิดควำมตั้งมั่น	
รู้เห็นปลอดโปร่งเที่ยงตรงต่อสัจจะนั้น	นับเปนเร่องไกลเกิน น

ต้องรู้จักที่จะสละ	รู้จักที่จะไม่หวงไว	้ไม่ยดไว	้เหมอนขณะแห่ง
กำรปล่อยนกจำกอุ้งมอให้เปนอิสระ	 หรอเหมอนปล่อยลูกโปงให้
หลุดลอยข้นฟำเม่อถงเวลำ

กำรให้ทำนบ่อย แม้เล็กน้อย	 ยังดีกว่ำนำนทีจงให้ทำน
ใหญ่โตมโห ำร	 ขอแสดงชัปปสูตร	 พระสุตตันตปิ ก	 เล่ม	 ๑๒	 ซ่ง
พระพุทธองค์ตรัสกับนักบวชนอกศำสนำผู้หน่งช่อวัจฉะ	อันจะท�ำให้
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หลำยคนที่อ้ำงว่ำยำกจน	 หมดโอกำสท�ำบุญได้เปลี่ยนควำมคิดเสีย
ใหม่	ว่ำถ้ำเข้ำใจเร่องทำนจริง	แค่	 คิด 	ก็เปนทำนแล้ว	แทบไม่ต้อง
ลงทุนหยิบย่นของหรอซ้อหำมำเปนพิเศษแต่อย่ำงใดเลย

ดกูรวจัฉะ เรากล่าวว่าผูใ้ดสาดน�า้ล้างภาชนะหรอืน�า้ล้างขนั
ไปแม้ที่บ่อน�้าคร�าหรือในบ่อโสโครกข้างประตูบ้านซึ่งมีสัตว์
อาศยัอยู ่ด้วยความตัง้ใจว่าสตัว์ทีอ่าศยัแหล่งน�า้นัน้ จะด�ารง
ชีพอยู่ได้ด้วยของที่สาดไป ดูกรวัจฉะ เรากล่าวกรรมซึ่งมี
เพยีงการสาดน�า้ล้างภาชนะนัน้เป็นเหต ุเป็นทีม่าแห่งบญุ

ทำนแบบเอำทรัพย์สินหรอสิ่งของอันเปนสิทธิเฉพำะตนไป
แจกจ่ำยนั้น	 เรียกว่ำทรัพยทำน	 จัดว่ำเปนทำนขั้นต้น	 ยังมีทำนที่
ละเอียดกว่ำนั้น	เช่น	อภัยทำน	คอให้อภัยทั้งรู้ว่ำตนเปน ำยถูก	เขำ
เปน ำยผิด	 หรออภัยไม่ผูกโกรธในเร่องที่บำดหมำง	 เม่อให้ทำน
ชนิดนี้เปนนิตย์	 จะท�ำให้เปนผู้มีจิตไม่ย้อมติดด้วยโทสะ	 คอเกิด
โทสะข้นมำจะเหมอนไฟที่ลุกเล็กน้อยแล้วมอดดับเร็วเพรำะขำดเช้อ	
เหมำะควรแก่กำรดูว่ำโทสะเกิดแล้วต้องดับลงเปนธรรมดำ

ส�ำหรับทำนขั้นสูงสุด	 ได้แก่	 ธรรมทำน	 คอกำรพูดหรอ
กำรกระท�ำใด อันจะน�ำปญญำไปให้ผู้อ่น	 ยิ่งถ้ำหำกธรรมนั้นมีอยู่
ในตนจริง	ก็จะเปนทำนที่บริสุทธิ	เหมอนผู้ครองทรัพย์โดยชอบ	ย่อม
บริจำคโดยปรำศจำกมลทิน	ทำนชนิดนี้เหมอนเทียนต่อเทียน	คอยิ่ง
ต่อยิ่งสว่ำง	 ไม่มีดวงสว่ำงใดหดหำย	และที่พิเศษกว่ำเทียนต่อเทียน
ก็คอธรรมทำนนั้น	 หำกเปนค�ำสอนหรอค�ำแนะน�ำจำกคุณธรรมที่
มีอยู่ในตนจริง	จะระดับทำน	ศีล	หรอภำวนำ	ก็ตำม	ก็ย่อมทบเปน
ทวีคูณแก่ตนเอง	 เช่น	 เม่ออธิบำยผู้อ่นให้ท�ำใจตั้งมั่นตำมแนวทำง
ที่ถนัด	 ค�ำอธิบำยนั้นย่อมท�ำให้ตัวเองบังเกิดควำมกระจ่ำงชัดทั้งใน
หลักกำรและรำยละเอียดยิ่ง ข้นไป

ต้องมีหมำยเหตุไว้ด้วยว่ำ	 ธรรมทำนนั้นเปนของศักดิสิทธิ	
อย่ำงที่กล่ำวแล้วว่ำเปนทำนขั้นสูงสุด	 ดังนั้น	 ถ้ำแน่ใจเสียหน่อย
ว่ำ	 ธรรม 	ที่ให้เปนทำนนั้นถูกตรง	คอด�ำเนินไปตำมรอยบำทแห่ง
พระพุทธองค์ก็เปนควำมอุ่นใจว่ำทำนของเรำจะงอกงำมเปนผล
ไพบูลย์	 อีกประกำรหน่ง	 ควรส�ำรวจใจดี 	 ว่ำธรรมทำนที่เรำท�ำไป
นั้น	 เพรำะอยำกให้เขำเกิดปญญำ	 หรอเพรำะอยำกให้เขำรู้ว่ำเรำรู	้
หรอเพียงเพรำะอยำกจะสั่งสอนเหน็บแนมเพ่ออัตตำหรอควำมสะใจ
ของตนเอง	 เจตนำเปนสิ่งที่ต้องส�ำรวจดี จงทรำบ	 เพรำะกิเลสมัก
เอำม่ำนแห่งควำมหวังดีมำกั้นไว้	 บดบังไว้ซ่งเจตนำทุจริตที่เร้นซ่อน
อยู่เบ้องหลัง	ธรรมทำนที่จัดเปนธรรมทำนแท้จริงต้องมำจำกเมตตำ
จิตคิดปรำรถนำดีต่อผู้รับอย่ำงบริสุทธิใจเท่ำนั้น

การมีศีลบกพร่อง

ส�ำหรับกำยกับเวทนำนั้น	 แม้คนทุศีลก็สำมำรถทรำบได้ตำม
จริงเปนบำงส่วน	 เช่น	 รู้ว่ำขณะนี้ก�ำลังหำยใจออกหรอหำยใจเข้ำ	
หรอบอกถูกว่ำก�ำลังมีควำมสุขหรออมทุกข์

แต่สภำวจิตนั้น	 หำกเปนคนขำดควำมตรงไปตรงมำ	 บำงที
จะมองเห็นอะไรผิดเพี้ยนตั้งแต่ต้นมอได้	อย่ำงเช่น	ถ้ำถำมว่ำขณะนี้
มีรำคะหรอไม่มีรำคะ	 ควำมเปนคนจอมปลอมอำจท�ำให้จิตมองไม่
เห็นควำมจริงเดียวนั้นเลยทีเดียว	 คออำจหลอกได้แม้กระทั่งตนเอง	
บอกตนเองว่ำตนไม่ได้เกิดรำคะข้นมำ

หรออย่ำงภำวะของโทสะ	หำก ่ำสัตว์ตัดชีวิตเปนประจ�ำ	พูด
รุนแรง	ท�ำอะไรรุนแรงจนติดเปนนิสัยถำวรแล้ว	เวลำเกิดหรอไม่เกิด
โทสะจะดูยำก	เพรำะกลมกลนใกล้เคียงกันไปหมด

เพรำะฉะนั้น	 เร่องของศีลเปนสิ่งส�ำคัญ	 หำกเปนคนพูดอะไร
ตรงไปตรงมำ	 เห็นอย่ำงไรพูดอย่ำงนั้น	 รู้บอกว่ำรู้	 ไม่รู้ก็บอกว่ำ
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ไม่รู้	 จะนับเปนกำร กนิสัยทำงจิตให้เห็นอะไรเที่ยงตรงตำมจริงได้	
แต่หำกเปนคนกลับกลอก	 ปำกอย่ำงใจอย่ำง	 โกหกเปนงำนอดิเรก	
อย่ำงนี้จิตจะเหมอนมีเม หมอกหนำทบ	 ดูเท่ำไหร่ก็จะเห็นผิด
เพี้ยนไปเร่อย	 แม้ท�ำสมำธิได้บ้ำงก็มักเปนสมำธิในทำงที่ผิด	 จะให้
พิจำรณำว่ำขณะนี้มีโมหะ	มีควำมเหม่อ	มีควำมหลงหรอไม่นั้น	นับ
ว่ำยำกมำก	เพรำะเม่อเริ่มจงใจก�ำหนดรู้	ก็จะมีใจหน่งมำหยันตัวเอง
เสียแล้วว่ำจะรู้ไปท�ำไม	 เห็นแล้วได้ประโยชน์อะไร	ควำมเปนตัวของ
ตัวเองนั่นแหละจริงที่สุดแล้ว	ดีที่สุดแล้ว

มองอีกแง่หน่ง	 กำรบ�ำเพ็ญตนให้อยู่ในกรอบของศีลเปนกำร
กรู้รำคะ	โทสะ	โมหะ	ไปในตัวอยู่แล้ว	เช่น	รู้ว่ำก�ำลังเกิดรำคะกล้ำ	

เรำจงห้ำมตัวเองได้ถูกจังหวะ	 ว่ำอย่ำผิดลูกผิดเมียใครเขำ	 หรอรู้ว่ำ
ก�ำลังบันดำลโทสะอย่ำงยำกจะระงับ	 เรำจงห้ำมตัวเองได้ถูกจังหวะ	
ว่ำอย่ำด่ำทอ	 อย่ำท�ำร้ำย	 อย่ำ ่ำแกงใคร	 หรอรู้ว่ำก�ำลังหลงไปใน
ทำงอกุศล	 เรำจงห้ำมตัวเองได้ถูกจังหวะ	 ว่ำอย่ำกินเหล้ำเพ่อหวัง
ย้อมอำรมณ	์อย่ำเสพยำด้วยควำมหวังจะหนีทุกข์

เม่อมำเริ่มจิตตำนุปสสนำอย่ำงถูกต้องก็จะรู้สกง่ำย	คอแทนที่
จะเ ำดูรำคะและโทสะแบบปองกันกำรละเมิดศีลหยำบ เหมอนครั้ง
ตั้งใจถอศีล	ก็ปรับระดับมำเ ำดูรำคะ	 โทสะ	 โมหะ	ขั้นละเอียด	คอ
มีกิเลสแบบใดผุดข้นมำแม้แต่นิดเดียว	 เรำก็รู้ว่ำอย่ำงนี้เกิดข้น	 เม่อ
กิเลสนั้น หำยไป	เรำก็รู้ว่ำอย่ำงนี้ดับลง

การขาดสมาธิ

จะรู้สภำวจิตอย่ำงได้ผลนั้น	 ทำงที่ดีสภำวจิตเองควรเด่นข้น
มำบ้ำงแล้ว	ไม่ใช่ว่ำยังถูกปกคลุมด้วยควำมฟุงแน่นชนิดมองอย่ำงไร
ก็ไม่เห็นสิ่งอ่นนอกจำกเม หมอกหนำทบไปหมด

ผู ้ท�ำอำนำปำนสติอย่ำงสม�่ำเสมอ	 ย่อมมีจิตผูกพันกับ

ลมหำยใจ	สภำพจิตจะมีปกติสะอำดตั้งมั่น	 ดูแลง่ำย	 เหมอนกับพ้น
เรียบว่ำง	 แข็งแรง	 เม่อมีเศษขยะเล็กใหญ่หล่นมำจ�ำนวนน้อยก็เห็น
ง่ำย	เห็นทันที	และปดเปำสะดวก	หรอมีวัตถุหนักตกกระทบกระแทก
ก็ไม่สะทกสะเทอน

หรอถ้ำไม่ช�ำนำญอำนำปำนสติ	 แต่ขยันเดินจงกรม	 ใส่ใจ
ควำมรู้สกของเท้ำกระทบ	 ในแบบที่จิตจะไม่เปนทุกข์จำกกำรบังคับ
ตัวเอง	 ก็ย่อมรู้สกถงควำมมีก�ำลังสติว่ำพอจะสำมำรถรู้สกถงกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพจิตได้ไม่มำกก็น้อย

หำกขำดก�ำลังอุดหนุนอยู่บ้ำง	 นอกจำกจะขำด	 ฐำนควำมรู้ 	
ที่มั่นคงแล้ว	ยังก่อให้เกิดภำวะ	 เหม่อ 	หรอส่งออกนอกเสียมำกกว่ำ
จะสำมำรถน�ำมำใช้งำนใด 	โดยเฉพำะในระดับเห็นสภำวจิต	อย่ำง
เช่น	 เม่อก�ำหนดรู้ว่ำขณะนี้เกิดโมหะข้นในจิต	 แทนที่จะนิ่งรู้ดูตัว
โมหะแสดงควำมไม่เที่ยง	ก็กลับกลำยเปนกระโจนเข้ำไปผสมร่วมกับ
โมหะนั้น	 แล้วถูกครอบง�ำอย่ำงแกะไม่หลุดทันที	 เรียกว่ำจำกโมหะ
เล็ก อำจกลำยเปนโมหะก้อนมหมำในที่สุด

หำกจิตตั้งมั่น	 มีสติอย่ำงเปนธรรมชำติแล้ว	 กำรก�ำหนดรู้
สภำวจิตจะเหมอนคนใจเย็นที่ดูเม เคล่อนไปเอง	หรอเปลี่ยนรูปไป
เองโดยปรำศจำกกำรเร่งรัดว่ำจงเปลี่ยนให้ดูเดียวนี้	ปรำศจำกควำม
คำดหวัง	เพรำะสภำพของจิตที่ไร้คล่นควำมคิดในหัวนั้น

ควำมสงบจำกอำกำรพล่ำนไปในกำมก็ส�ำคัญ	 ควำมพล่ำน
ในกำมท�ำให้เกิดแรงดันให้กระท�ำตำมอยำก	 เกิดแรงดงดูดให้รี่ไปสู่
เปำหมำยที่กิเลสเรียกร้อง	 โอกำสที่จะก�ำหนดสติว่ำรำคะเกิดข้นแล้ว	
มีอยู่ในจิตแล้ว	ริบหรี่แทบเปนศูนย์

ที่น่ำสนใจคอ	 หำกไม่อำจกระท�ำจิตให้ตั้งมั่นอย่ำงมีคุณภำพ
แล้ว	 จิตตำนุปสสนำก็จะไม่สมบูรณ์ตำมแนวที่พระพุทธเจ้ำวำงไว	้
เพรำะในจิตตำนุปสสนำนั้น	พระองค์ให้รู้จักภำวะสมำธิระดับสูงด้วย	
ทั้งนี้เพ่อให้เห็นครบว่ำจิตดีเลวขนำดไหนก็แค่สภำวะหน่งในหลำย
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สภำวะ	 เกิดแล้วต้องดับลงเปนธรรมดำ	 เม่อเห็นหมด	 พิจำรณำรู้
ควำมไม่เที่ยงให้หำยสงสัยสิ้นเชิงแล้ว	 ก็จะเกิดควำมปล่อยวำงจิตได้
ทุกแง่มุม

อย่ำงไรก็ตำม	 ส�ำหรับผู้ที่ยังมีปญหำรวมกระแสจิตเปนสมำธิ
ไม่ได้นั้น	 ถ้ำ กรู้จิตให้เปน	 ตำมแนวที่พระผู้มีพระภำคประทำนไว้
เริ่มจำกง่ำย 	ก็เปนไปได้ที่จะจุดชนวนสมำธิดี ข้นด้วยจิตตำนุปส-
สนำนี่เอง	 เพรำะเม่อส่องรู้เฉพำะจิตจนช�ำนำญเข้ำ	 ก็จะมีปญญำ
แยกแยะได้ว่ำอย่ำงนี้กิเลสเกิดข้น	 อย่ำงนี้กิเลสดับลง	 ถ้ำสติไม่ถูก
ชักให้เที่ยวไปทำงอ่นเสียก่อน	 อำกำรเ ำรู้อยู่ที่สภำพและควำม
เปลี่ยนแปลงของจิตที่ต่อเน่องย่อมน�ำมำซ่งควำมตั้งมั่นอย่ำงเปน
ธรรมชำติไปเอง	 เพรำะเม่อเ ำรู้ที่อำกำรของจิต	กิเลสที่ไหนจะเกำะ
จิตได้นำน	และเม่อกิเลสเกำะจิตไม่ได้นำน	ควำมผ่องใสอันเปนเน้อ
แท้ของจิตย่อมปรำก เปนธรรมดำ	 ขอเพียงตั้งใจป ิบัติอย่ำงจริงจัง
ต่อเน่องเท่ำนั้น

การมองไม่เห็นความแตกต่างระหว่างเวทนากับสภาวจิต

ทั้งเวทนำและสภำวจิตต่ำงก็เปนสิ่งถูกรู้ได้	และแสดงควำมไม่
เที่ยงให้เห็นได้เร็วเหมอน กัน	ขอเพียงเรำก�ำหนดสติรู้อย่ำงถูกต้อง
เท่ำนั้น	อีกอย่ำงหน่งทั้งคู่ต่ำงก็เปนนำมธรรม		ไม่มีหน้ำตำให้จ�ำ	มี
แต่ลักษณะให้ก�ำหนดรู้

แต่เวทนำและสภำวจิตเปนธรรมชำติที่เรำไม่ค่อยรู้เห็น	 ไม่
ค่อยสอดส่องดู	 ดังนั้น	 เริ่มป ิบัติแรก จะสับสนว่ำก�ำลังดูอะไรกัน
แน่	 กำรท�ำควำมเข้ำใจให้กระจ่ำงจะสร้ำงทัศนวิสัยที่ดี	 โดยเฉพำะ
เบ้องต้นนั้นถ้ำเห็นอะไรคลุมเครอ	 แทนที่จะป ิบัติก้ำวหน้ำ	 กลับ
กลำยเปนหลงไปตำมพำยุควำมฟุงและหมอกควันควำมสงสัยเสีย
แทน

ข้อแนะน�ำต่อไปนี้มีเพ่อให้แยกแยะว่ำเวทนำและสภำวจิต
แตกต่ำงกันอย่ำงไร

ศกษำและ กรู้เวทนำอย่ำงดี	 สำมำรถก�ำหนดบอกตนเองได้
อย่ำงชัดเจนว่ำก�ำลังเสวยเวทนำชนิดใด	 โดยไม่สับสน	 และไม่ต้อง
ถำมตัวเองว่ำส�ำหรับเรำถอว่ำเรำก�ำลังสุข	ทุกข์	หรอเฉย

เม่อนำมธรรมใดก�ำลังเด่นชัดอยู่ในควำมรับรู้	 และไม่เข้ำข่ำย
สุข	ทุกข์	เฉย	ก็ให้ถอว่ำสิ่งนั้นไม่ใช่เวทนำ

ขอให้ตระหนักด้วยว่ำ	 โดยธรรมชำติแล้ว	 เวทนำกับสภำพจิต
จะไม่แยกกันเปนต่ำงหำก	 เช่น	 เม่อใดเกิดสุขเวทนำ	 สภำพจิตมักมี
ควำมโน้มเอียงไปทำงติดใจยินดีอันเข้ำข่ำยมีรำคะในจิต	 แต่เม่อใด
เกิดทุกขเวทนำ	 สภำพจิตก็มักมีควำมโน้มเอียงไปในทำงฟุงเพรำะ
ร�ำคำญกำยร�ำคำญใจ

กำรรู้เวทนำกับกำรรู้สภำพจิตจงอยู่ใกล้ชิดกัน	 อันไหนเด่น
ก่อนดูอันนั้นก่อน	 โดยเฉพำะเบ้องแรกนั้น	 ถ้ำรู้อะไรไม่ทัน	 จะดู
เวทนำอันเปนผลตกค้ำงก็ได้	 ไม่จ�ำเปนต้องตั้งใจไว้ว่ำจะรู้ให้ทันกับ
ที่เกิดผัสสะเสมอไป	 ต่อเม่อสติกล้ำแข็งข้น	 จดจ่ออยู่กับเวทนำและ
สภำวจิตกระทั่งเห็นชัดเหมอนตำเห็นรูป	 จงมีควำมเฉียบคมมำกพอ
จะทันนับแต่จังหวะที่เกิดผัสสะไปเอง

ความสับสนระหว่างอทุกขมสุขเวทนากับสภาวจิต

สิ่งที่ท�ำควำมสับสนให้ผู้เริ่ม กรู้สภำวจิตก็คอแยกไม่ออกว่ำ
ระหว่ำงควำมรู้สกเฉย	 กับสภำวะของจิตในปจจุบันนั้นเหมอนหรอ
แตกต่ำงกันอย่ำงไร	เพรำะถ้ำสุขเวทนำหรอทุกขเวทนำเด่นข้นมำนั้น	
แม้ไม่ก�ำหนดมำกนักก็เปนที่รู้ได้เอง	 แต่ถ้ำอทุกขมสุขเวทนำเปน
ำยเด่น	 ก็จะท�ำให้ลังเลได้ง่ำยว่ำก�ำลังมองเวทนำหรอสภำวจิตกัน

แน	่ขอให้ท�ำใจอย่ำงนี้
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กำรดูหรอกำรรู้นำมธรรมนั้น	 เรำมุ่งหมำยเอำควำมเห็น
อนิจจังเพ่อควำมปล่อยวำงมำกกว่ำอย่ำงอ่น	 เม่อท�ำใจไว้ได้อย่ำงนี้	
ขณะดูอะไรก็จะไม่ตั้งแง่กังขำข้นมำให้เสียทัศนวิสัยเปล่ำ

เม่อรู้สกชัดว่ำก�ำลังเสวยเวทนำในทำงเฉย	 ให้ดูว่ำก�ำลังรู้ตัว
หรอไม่ว่ำท�ำอะไร	 ถ้ำรู้เวทนำว่ำเปนเฉยแล้วแช่จมอยู่กับควำมเฉย
อย่ำงนั้น	 ขอให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำเปนอำกำร	 หลงไปในควำม
เฉย 	ซ่งควำมหลงนั้นก็จัดเปนสภำพของจิตได้อย่ำงหน่ง

ความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดดับเร็วของจิต

ควำมเช่อหน่งอันน�ำมำซ่งกำร	 ไม่กล้ำก�ำหนดรู้ 	 สภำวจิต	
กลัวจะผิดหลัก	 คอคนรุ่นเรำถูกปลูก งให้เช่อว่ำจิตนั้นเกิดดับเร็ว
เสียจนไม่มีทำงรู้ได้ทัน	 บำงแห่งจะกล่ำวว่ำชั่วเวลำงอนิ้วแล้วดีด
ออกฉับพลันนั้น	 จิตเกิดดับแสนโก ิขณะ	 (หรออีกนัยหน่งคอดีด
นิ้วเปำะเดียวจิตเกิดดับหน่งล้ำนล้ำนดวง)	 ซ่งโดยควำมหมำยที่แท้
จริงแล้วค�ำว่ำ	 แสนโก ิ 	 เปนเพียงส�ำนวนส่อว่ำ	 มำกยิ่ง 	 ไม่ใช่
จ�ำนวนนับ	 ๑๐	 ล้ำนคูณด้วยแสน	 และควรจดจ�ำแยกแยะอย่ำงดีว่ำ
ตำมบันทกในพระไตรปิ กดั้งเดิมนั้น	ส�ำนวนนี้พระพุทธองค์ไม่เคย
ตรัสใช้กับจิตแม้แต่ครั้งเดียว

อย่ำงไรก็ตำม	 มีพระสูตรหน่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับ
ควำม	 เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 	ของจิตอยู่จริง	คอในอังคุตตรนิ-
กำย	เอก-ทุก-ติกนิบำต	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๒	ควำมว่ำ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นสภาวธรรมแม้แต่อย่างเดียว
ทีเ่ปลีย่นแปลงได้รวดเรว็เหมอืนจติ ดกูรภกิษทุัง้หลาย จติ
เปลีย่นแปลงได้เรว็ปานใดนัน้ แม้จะเปรยีบเทยีบกไ็ม่อาจท�า
โดยง่าย

พุทธพจน์นี้มุ ่งแสดงว่ำสภำพของจิตนั้นอำจแปรปรวนไป	
หรอดับจำกสภำพหน่งไปสู่อีกสภำพหน่งรวดเร็วเสียจนหำธรรมชำติ
ชนิดอ่นมำเทียบไม่ได้	 แม้จะเปรียบให้พอเห็นรำง ก็ยำกแล้ว	 แต่
พุทธพจน์นี้มิได้มุ่งหมำยจะท�ำให้ผู้ศกษำเกิดควำมท้อถอย	 หรอ
เห็นว่ำสภำวจิตเปนสิ่งถูกสังเกตรู้ไม่ได้	 ไม่มีทำงท�ำได้ทัน	 เพรำะใน
พระสูตรเดียวกันนั้นเอง	ท่ำนก็ตรัสไว้ด้วยว่ำ

ตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง จิต
เป็นต้นนัน้ ดวงหนึง่เกดิขึน้ ดวงหนึง่ดบัไปตลอดวนัตลอด
คนื เปรยีบเหมอืนลงิทีเ่ทีย่วไปในป่าเลก็ใหญ่ พอจบักิง่ไม้ ก็
ปล่อยกิง่หนึง่แล้วจบัอกีกิง่ ปล่อยอกีกิง่แล้วเปลีย่นไปจบักิง่
อืน่ต่อ

ตรงนี้แสดงให้เห็นว่ำ	 เม่อตรัสถงตัวของจิตจริง 	 พระพุทธ-
องค์ก็บอกตำมตรงว่ำเกิดดับเร็วจนยำกจะหำอะไรมำเปรียบ	แต่เม่อ
จะอุปมำอุปไมยให้เห็นตำมได้ในทำงป ิบัติ	 ท่ำนก็ยกเอำเร่องลิง
ปล่อยกิ่งไม้มำก่อจินตภำพ	ซ่งถ้ำมองว่ำจิตเปลี่ยนจำกสภำวะหน่งที่
ถูกรู้ได้	 ก็มีสภำวะอ่นที่ถูกรู้ได้มำแทนที่	 อย่ำงนี้ก็จะเห็นทำงป ิบัติ
ตำมจริงง่ำยเข้ำ

หลักการปฏิบัติเบื้องต้น

สภำวจิตมีให้รู้อยู่ตลอดเวลำ	 โจทย์ที่มีก็แค่ท�ำอย่ำงไรจงจะ
สำมำรถรู้สภำวจิตได้เท่ำนั้น	 หำกออกจำกจุดเริ่มต้นอันเปนจุดร่วม
เดียวกันได้ถูก	 ที่เหลอก็คอเดินไปเร่อย อย่ำงตรงทำง	 ถงจุดหมำย
แน่นอน
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อุบำยเบ้องต้นของพระพุทธองค์คอ	 ไม่ให้รู้เข้ำไปที่สภำวจิต
ตรง ก่อน	 แต่รู้ผ่ำนสภำพหยำบ บำงอย่ำงที่เกิดข้นกับจิต	 เห็น
มันเกิดข้นแล้วเหอดหำยไป	 จงค่อยเริ่มจับได้ถูกว่ำจิตอยู่ตรงไหน	
เหมอนกับเรำทรำบว่ำมีกระจกใสอยู่แผ่นหน่ง	มองเห็นต�ำแหน่งที่ตั้ง
ได้ยำก	 วิธีง่ำย ที่เรำจะรู้ว่ำกระจกใสอยู่ที่ใด	 ก็คอปล่อยให้ ุน
ละอองหรอครำบเปอนมำเกำะจนเห็นชัดเสียก่อน	 เม่อ ุนละออง
หรอครำบเปอนหำยไป	 สิ่งที่เหลอก็คอกระจกใสอันถูกจับตำสังเกต
ได้ง่ำยข้นแล้ว

กำรสังเกตขณะของจิตที่	 อะไรอย่ำงหน่งดับไป 	 นั้น	 จัดว่ำ
ส�ำคัญยิ่ง	 ถอเปนแกนหลักของจิตตำนุปสสนำทีเดียว	 อย่ำงเช่นเม่อ
รำคะเกิดข้นแล้วรู้เท่ำทัน	ก�ำหนดสติเห็นรำคะปรำก มีอยู่ในจิต	ครู่
หน่งเม่อรำคะหำยไป	 ก็รู้จิตโดยควำมปรำศจำกรำคะ	 กำรเห็นจิตที่
ว่ำงจำกรำคะนั้น	นอกจำกจะท�ำให้เกิดกำรเปรียบเทียบระหว่ำงสอง
สภำวะได้ชัดแล้ว	ยังเปนกำร กรู้ตัวด้วยควำมสงัดเงียบ	ไร้ควำมคิด
อ่ำนปรุงแต่ง	 เม่อรู้จักเฉยอยู่ที่จิตอันเงียบกริบจนคุ้นแล้ว	 ก็จะพบ
ว่ำกำรประจักษ์สภำวะบำงอย่ำงดับลงนั้น	 เปนไปได้ชัดเจนโดยไม่มี
ควำมรู้สกในตัวตนเข้ำมำขัดขวำงหรอบดบังทัศนวิสัยแต่อย่ำงใด

และเม่อสำมำรถก�ำหนดรู้ที่ตั้งของจิตได้อย่ำงช�ำนำญ	สุดท้ำย
จะเกิดภำวะเด่นชัดเปนอันเดียวกับ	 ควำมรู้ตัวทั่วพร้อม 	 บำงขณะ
อำจเห็นเปนควำมนิ่งว่ำงตั้งมั่นกลำงอก	 บำงขณะอำจเห็นควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงกำยเคล่อนไหวกับจิตนิ่ง	 หรอระหว่ำงกำยนิ่งกับจิต
เคล่อนไหว	 หรอกำยกับจิตนิ่งและเคล่อนไหวสัมพันธ์กันโดยตรง	
สภำพธรรมอย่ำงหน่งที่เหมอนสุญญำกำศ	 หรอควำมว่ำงในภำยใน
จะปรำก ตำมล�ำดับ	 แรก อำจแผ่วเหมอนอุปำทำน	 ต่อเม่อรัศมี
ควำมว่ำงเริ่มแผ่กว้ำงและตั้งมั่นโดดเด่นข้น	จงก�ำหนดทรำบได้อย่ำง
ปรำศจำกควำมลังเลสงสัย	ว่ำนั่นก็คอสภำวจิตอีกแบบหน่งที่เกิดข้น
เพรำะสักแต่รู้ที่จิต	 เห็นธรรมต่ำง เกิดดับที่จิต	 จนจิตเริ่มถอนแรง
ยดเหนี่ยวจำกโลกภำยนอก	 ให้ควำมส�ำคัญกับควำมเคล่อนไหวอัน

เปนของหยำบนอกตัวน้อยลง	หันมำพินิจสภำพของตนเองอย่ำงรู้ทัน
โลกภำยใน	 ให้ควำมส�ำคัญกับควำมหยุดนิ่งและเคล่อนไหวอันเปน
ของละเอียดในตัวมำกข้น

ถงจุดหน่งจะบังเกิดควำมตระหนักว่ำ	 สิ่งที่เคล่อนไหว
ภำยนอกล้วนเปนเพียงเปลอกของชีวิต	แก่นของชีวิตอยู่ที่จิต	ขอเพียง
สภำพจิตไม่แปรผันตำมภำวะภำยนอก	 ทั้งโลกก็เหมอนว่ำงเปล่ำไป	
จิตค�ำนงเห็นเฉพำะสิ่งหน่งเกิดข้นที่จิต	แล้วดับลงที่จิต	กระทั่งจิตเอง
ก็หำแก่นสำรมิได	้ไม่น่ำหวง	ไม่น่ำติดข้อง

เพียงอะไรเล็ก น้อย เท่ำนี้	 นำนไปก็จะพลิกจำกควำมไม่รู	้
พลิกจำกควำมหลงว่ำนี่จิตเรำ	 เปนควำมรู้แจ้งว่ำสภำวจิตหน่งเกิด
ข้นด้วยเหตุ	 แล้วย่อมดับลงเปนธรรมดำ	 จะล่วงพ้นควำมแปรปรวน
ไปไม่ได้	 เม่อเลิกยดมั่นถอมั่นว่ำจิตและควำมรู้สกนกคิดอันเกิด
ในจิตนี้	 ว่ำเปนตัวเปนตน	 ก็ไม่เหลอสิ่งใดให้ยดได้อีก	 เพรำะโดย
สัญชำตญำณแล้วเรำย่อมหลงยดจิตนี้เปนอัตตำเหนอสิ่งอ่นใด

สรุปคอ	 ในเบ้องต้นเริ่ม กจิตตำนุปสสนำนั้น	 ขอให้ท่องจ�ำ
ก ไว้แม่น 	๓	ข้อ	คอ

ลมควำมรู้และควำมเช่อเกี่ยวกับจิตที่ผ่ำนมำทั้งหมด	 ไม่ว่ำจะ
เปนสำมัญส�ำนกหรอทฤษ ีน่ำเช่อถอเพียงใด	 เหลอเฉพำะข้อสังเกต
สภำพจิตตำมที่ระบุไว้ในจิตตำนุปสสนำเท่ำนั้น

อย่ำถำมหำว่ำจิตอยู่ตรงไหนและรูปร่ำงหน้ำตำเปนอย่ำงไร	
แต่ให้รู้สภำพธรรมที่เกิดข้นกับจิต	 หรอสภำพจิตที่ก�ำลังปรำก ชัด	
เม่อเห็นสิ่งหน่งเกิดข้นและดับลงกับจิตบ่อย 	ก็จะค่อย รับรู้มิติของ
นำมธรรมอันปรำศจำกรูปทรงไปเอง

อย่ำให้เกิดควำมจงใจท�ำสภำพจิตปจจุบันให้เปลี่ยนแปลงไป	
สังเกตและระวังอย่ำให้เกิด	 ควำมครุ่นคิด 	 เกี่ยวกับสภำพจิต	หมั่น
กรู้เข้ำไปที่สภำพจิตตรง โดยใช้เกณ ์ของพระพุทธเจ้ำเปนทิศทำง		

เช่น	 ถำมตัวเองว่ำขณะนี้ก�ำลังมีรำคะอยู่ในจิตหรอไม่	 ขณะนี้จิตอยู่
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ในสภำพฟุงซ่ำนซัดส่ำยหรอไม่	 เปนต้น	 เม่อตระหนักว่ำจิตก�ำลังอยู่
ในสภำพใด	ก็ให้รู้ตำมนั้นเฉย 	 ไม่ต้องท�ำอะไร	 ไม่ต้องคำดหวังว่ำ
จะเห็นควำมเกิดดับหรอสภำพพิสดำรกว่ำที่ก�ำลังเปนอยู่	 สิ่งที่เรำ
ต้องกำรในช่วงเริ่มต้นจริง นั้นง่ำยนิดเดียว	 คอกำรเปรียบเทียบจิต
ระหว่ำงที่สภำพหน่ง ยังคงอยู่กับขณะที่สภำพนั้น หำยไปแล้ว

พระพุทธองค์ให้เริ่มรู้สภำพจิตผ่ำนกิเลสหยำบคอ	รำคะ	โทสะ	
โมหะ	เพรำะกิเลส	๓	ตัวนี้เปนของประจ�ำโลก	และแวะเวียนมำเยี่ยม
เรำอยู่เสมอ	 เรียกว่ำเปนอุปกรณ์สำมัญที่ทุกคนมีอยู่แล้วโดยไม่ต้อง
ขวนขวำยซ้อหำมำแต่ไหน	 อีกทั้งเปนเร่องของสำมัญส�ำนกที่แต่ละ
คนทรำบด้วยใจว่ำรำคะ	 โทสะ	 โมหะ	 เปนอย่ำงไร	 เพียงท�ำควำม
ตกลงกันไว้ง่ำย ก็สำมำรถป ิบัติได้ทันที

ในติกนิบำต	 ทุติยปณณำสก์	 พระสุตตันตปิ ก	 เล่ม	 ๑๒	
พระพุทธองค์ตรัสถงควำมต่ำงระหว่ำง	รำคะ	โทสะ	โมหะ	ไว้อย่ำงน่ำ
ใส่ใจ	 คอรำคะมีโทษน้อยแต่คลำยช้ำ	 โทสะมีโทษมำกแต่คลำยเร็ว	
ส่วนโมหะนั้น	ทั้งมีโทษมำกและคลำยช้ำด้วย	 เม่อทรำบเช่นนี้ย่อมมี
ท่ำทีที่ถูกต้องต่อกำรพินิจ	คอ	ไม่ไปหวังว่ำรำคะเกิดข้นแล้วจะแสดง
ควำมดับลงอย่ำงรวดเร็วทันใจ	เปนต้น

การกำาหนดรู้ราคจิต

ลักษณะของราคะ

ราคะ	แปลว่ำ	ควำมก�ำหนัด	ควำมยินดีในกำม	ควำมติดใจ
หรอควำมย้อมใจติดอยู่ในอำรมณ์	 ดังนั้น	 ลักษณะทั่วไปของรำคะ
จงเปนอำกำร	 ดงดูดเข้ำหำตัว 	 เรียกว่ำถ้ำติดใจอยู่กับสิ่งใด	จะเปน
บุคคลหรอวัตถุก็ตำม	ย่อมเข้ำข่ำยควำมเปนรำคะทั้งสิ้น	แม้แต่ควำม
ติดใจในสภำพสมำธิจิตระดับสูงก็จัดเปนรำคะชนิดหน่ง	 บัญญัติ
เรียกโดยเฉพำะว่ำรูปรำคะบ้ำง	อรูปรำคะบ้ำง	แล้วแต่ ำนนั้น ต้อง
อำศัยรูปหรอไม่

สิ่งที่ท�ำให้เกิดรำคะข้นในจิตนั้น	อำจเปนสิ่งใดสิ่งหน่งระหว่ำง
รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	อันเปนปจจุบัน	และอำจเปนกำรใคร่ครวญ
ค�ำนงถงสิ่งเหล่ำนั้นที่ผ่ำนมำแล้ว	หรอก�ำลังจะเกิดข้น

ลักษณะอันปรำก ชัดขณะเกิดรำคะหนำแน่น	คอ	ควำมอยำก
ถลำเข้ำไปหำวัตถุหรอบุคคลอันเปนต้นเหตุแห่งควำมยินดี	 แบบ
ที่เรียกกันว่ำ	 หน้ำมด 	 ซ่งก็คอจิตที่หม่นมดเพรำะถูกรำคะครอบง�ำ	
บดบังแสงจำกปญญำไว	้คิดอะไรดี ไม่ออก

ลักษณะอันปรำก เพียงรำงเลอนขณะเกิดรำคะอย่ำงอ่อนคอ
ท�ำให้มองไม่เห็นอนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตำ	 เห็นแต่ควำมดูดี	น่ำมี	น่ำ
เสพ	อำจเปนเพียงควำมอยำกเห็น	อยำกพูดคุยกับคนถูกใจ	หรออำจ
เปนควำมอยำกเข้ำสมำธิด้วยประสงค์เสพสุขอันเกิดแต่วิเวกก็ได	้เม่อ
สังเกตแรก จะเห็นเหมอนวัตถุมีแรงกระท�ำต่อจิต	 หรอมีแรงดงดูด
ระหว่ำงจิตกับวัตถุ	 แต่ต่อมำจะแยกแยะได้เองว่ำจิตเองเปน ำยก่อ
แรงกระท�ำหรอแรงดงดูดข้น	โดยมีควำมถูกใจเปนตัวแปรหลัก

สุขเวทนำมักเปนต้นเหตุของรำคะ	 แต่ต้องแยกแยะให้ออก
ด้วยควำมเข้ำใจอันดีว่ำสุขเวทนำไม่ใช่รำคะ	 ลักษณะของรำคะคอ
กระแสควำม	 อยำกดงดูด 	บำงสิ่งเข้ำหำตัว	สังเกตง่ำย ที่ใจมีควำม
อยำก	 เกิดแรงดงดูด	 และควำมคิดพุ่งแน่วไปเอำสิ่งที่ต้องกำรท่ำ
เดียว	 ผู้ผ่ำนกำร กรู้สุขเวทนำมำอย่ำงดีย่อมไม่สับสนว่ำตนก�ำลังดู
สุขเวทนำเกิดดับหรอดูรำคะเกิดดับกันแน่

วิธีก�าหนดรู้

พระพุทธองค์ทรงให้แนววิธีรู้ไว้คอ

เมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ เมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ว่า
จติปราศจากราคะ
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ขั้นเริ่มต้น	 ควรแยกแยะให้ออกด้วยว่ำระดับของรำคะขณะ
นั้น 	 แรงอยู่ในระดับลำมถงกำยแล้ว	 หรอยังแผ่วอ่อนเพียงเปน
ควำมรู้สกทำงใจ	หำกเปนควำมก�ำหนัดยินดีทำงเพศที่ลำมถงกำยก็
จะเห็นว่ำยำกต่อกำรก�ำหนดสติรู้ว่ำ	 จิตมีรำคะ 	 เพรำะเอำแต่จดจ่อ
กับวัตถุทำงกำมำรมณ์แบบหน้ำมดตำมัว	 เว้นแต่ผู้มีทุนรอนอย่ำง
เช่น	 อสุภกรรมฐำน 	อยู่ก่อนหน้ำ	จงจะเหมอนมีอำวุธไว้ใช้งำนทัน
ท่วงที	 โดยเฉพำะผู้เปนพระที่ต้องรักษำวินัยไว้ยิ่งชีวิตนั้น	 ไม่พงท�ำ
จิตตำนุปสสนำเม่อเกิดรำคะกล้ำ	 แต่ควรใช้อุบำยทำงสมถะตรง
เสียก่อน	 จะเปนกำรหลบเข้ำสมำธิระดับ ำนอันเปนสมบัติเฉพำะ
ตนแล้ว	หรอจะเปนกำรพิจำรณำกำยว่ำโสโครกตั้งแต่หัวจรดเท้ำก็ได้

กำรเริ่ม กก�ำหนดรู้รำคจิตนั้น	 ควรดูจังหวะที่รำคะเกิดข้น
ในระดับของจิต	 ยังไม่ลำมถงกำย	 อย่ำงเช่น	 หวนระลกถงกำมคุณ
ในอดีต	หรอเพิ่งเกิดควำมต้องกำรทำงเพศเพียงแผ่ว	หรอเกิดควำม
ต้องตำ	ต้องหู	ต้องจมูก	ต้องลิ้น	ต้องกำย	หรอต้องใจ	ที่ท�ำให้จิตมี
อำกำร	 ถล�ำเข้ำไปหลงติด 	 เช่น	 ดูละครโปรดก็มีรำคะ	ฟงเพลงก็มี
รำคะ	ฉีดน�้ำหอมก็มีรำคะ	กินของอร่อยจำนโปรดก็มีรำคะ	นอนฟูก
นิ่มหมอนหอมก็มีรำคะ	และแม้คิดถงลักษณะนิสัยใจคอ	ค�ำพูดค�ำจำ
อันน่ำพิศวำสของเพศตรงข้ำมก็มีรำคะได้ทั้งสิ้น	อย่ำเข้ำใจว่ำต้องให้
เกิดควำมปรำรถนำที่จะเสพกำมเสียก่อนจงถอว่ำจิตมีรำคะ

กำรก�ำหนดรู้นั้น	 ขอให้ดูเฉพำะควำมยดมั่นเหนียวแน่น
ที่บังเกิดข้น	 ยอมรับว่ำมันมีอยู่	 อย่ำเร่งให้หำยไป	 อย่ำจ้องดูด้วย
ควำมคิดตั้งใจให้มำก	 เพียงรับรู้เฉย ว่ำขณะนี้	 จิตมีรำคะ 	 เม่อเ ำ
รู้อยู่ด้วยควำมไม่เร่ง	 ไม่เพ่ง	 ไม่เผลอ	 ในที่สุดระดับของรำคะในจิต
จะแสดงควำมแปรปรวนให้เห็น	คอเหลอแต่จิตเปล่ำ 	 เหมอนน�้ำที่
ระเหยหำยจำกภำชนะ	ย่อมเหลอแต่ควำมว่ำงของภำชนะนั้นปรำก
อยู่	นี่เปนขั้นที่ส�ำคัญมำก	ขอให้ก�ำหนดรู้อยู่ที่ลักษณะควำมว่ำงจำก
รำคะเช่นนั้นไปเร่อย 	 กระทั่งแยกแยะได้อย่ำงช�ำนำญ	 ว่ำขณะมี
รำคะเปนอย่ำงไร	 ขณะรำคะดับไปแล้วแตกต่ำงกันอย่ำงไร	 แรก

อำจก�ำหนดก็ได้ว่ำรำคะเปนของมด	 ส่วนกำรปลอดจำกรำคะเปน
ของสว่ำง

หำกก�ำหนดรู ้รำคะแล้วพบว่ำนำนไปยังไม่เหอดหำยจำก
ใจเสียที	 หน�ำซ�้ำอำจทวีตัวแรงข้น	 ขอให้สันนิษฐำนว่ำเรำยังมีควำม
ครุ่นคิดค�ำนงถงวัตถุอันเปนเปำล่ออยู่	 พูดง่ำย คอยัง	 ส่งออก
นอก 	 ไม่ได้มองเข้ำมำที่สภำพรำคจิตแต่อย่ำงใด	 หรอมองแต่ยัง
เห็นลักษณะดงดูดของรำคะไม่ชัด	 ก็อำจใช้กรรมฐำนอย่ำงใดอย่ำง
หน่งที่ผ่ำนมำแล้วเข้ำช่วยเหลอให้เกิดควำมรู้สกตัวดีข้น	 แล้วจงมอง	
ลักษณะของรำคะในจิต 	ใหม่	ขอให้ระลกว่ำถ้ำมองเห็นอย่ำงถูกต้อง	
ไม่ครุ่นคิดค�ำนงถงวัตถุอันเปนเปำล่อ	รำคะจะแสดงควำมแปรปรวน
ให้เห็นอย่ำงแน่นอน

คนที่อยู่ในเมองส่วนใหญ่จิตจะเกลอกกลั้วอยู่ด้วยรำคะตลอด
เวลำทั้งวันทั้งคน	 โดยเฉพำะในยุคสมัยที่ส่อต่ำง น�ำเสนอแต่ภำพ
และเสียงอันยวนยั่วนี้	 ถ้ำมองในแง่ดีคอพอมำถงตรงหมวดของจิตก็
จะมีอะไรให้ดูเยอะ	 หำกหมั่น กสังเกตสังกำจริงจัง	 จะสำมำรถพบ
อำกำรของจิตได้หลำกหลำย	 เช่น	 ลักษณะที่จิตพุ่งเข้ำไปจับยดวัตถุ
กำมเหนียวแน่นรุนแรงเปนพิเศษ	 สะท้อนออกด้วยอำกำรทำงกำย
ประเภทเพ่งตำแทบถลน	 หรอลักษณะที่จิตหมกมุ่นจดจ่ออ้อยอิ่งยด
เย้อรำวกับวัตถุมีแรงดงดูดส่งมำกระท�ำกับจิต

ถ้ำเลิกใส่ใจผัสสะภำยนอก	 เลิกตำมแรงทะยำนออกไป	 แล้ว
หันมำพิจำรณำเฉพำะรำคจิตภำยในตัวเองบ่อยเท่ำไหร่	 ก็จะยิ่งเห็น
รำคะเปนเพียงภำวะหยำบชัดข้นเท่ำนั้น	 จิตมีรำคะสู้จิตไร้รำคะไม่
ได้เลย	 ด้วยอำกำรเห็นเปรียบเทียบดังกล่ำว	 ในที่สุดพอรำคะเริ่ม
เกำะกุมจิต	จะเห็นเหมอน ูงแมลงร้ำยหรอไอมดเคล่อนเข้ำมำบดบัง
แสงสว่ำงอย่ำงไรอย่ำงนั้น

และหำกตั้งควำมส�ำคัญไว้ในใจ	หรอระลกจนข้นใจว่ำรำคะคอ
เหตุแห่งทุกข์ด้วยประกำรทั้งปวง	ต้องเสียเงินทอง	 เสียใจ	 เสียควำม
รู้สกดี 	 เสียก�ำลังงำน	 เสียเวลำในกำรใช้ชีวิตเพ่อท�ำนิพพำนให้
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แจ้ง	 ที่สุดก็จะเห็นควำมส�ำคัญในกำรไม่หลงวิ่งตำมเหย่อล่อ	 แต่หัน
มำพินิจตัวรำคะในจิตเองโดยควำมไม่เที่ยง	 ยิ่งเห็นรอยต่อระหว่ำง
กำรมีรำคะกับกำรไม่มีรำคะบ่อยเท่ำไหร่	ก็จะยิ่งท�ำให้จิตเกิดปญญำ
แท้จริงในระดับมหำก�ำลัง	 คอไม่ต้องใช้อุบำยเช่นพิจำรณำกำยเปน
อำกำร	๓๒	แต่สำมำรถละรำคะได้ตั้งแต่เริ่มก่อตัวข้นในจิต	 เรียกว่ำ
ชนะกันตั้งแต่อยู่ในมุ้ง	ต่อให้เผชิญสิ่งยั่วยุรำคะแรงระดับลำมถงกำย
ก็วูบดับลงง่ำยเหมอนเปำเทียนที่ไม่อำจต้ำนลมปำกเรำ	 จะรู้สกว่ำ
วัตถุหรอบุคคลอันเปนของภำยนอกนั้น	มีหรอไม่มีก็ได้	ขอให้จิตพ้น
จำกกำรครอบง�ำของรำคะก็สุขพออยู่แล้ว

การกำาหนดรู้โทสจิต

ลักษณะของโทสะ

โทสะนั้น	 เปนอำรมณ์ที่รุนแรง	 สังเกตง่ำยที่สุด	 สะท้อนชัด
ออกมำทำงกำยมำกที่สุด	 เช่น	 เม่อมีบุคคลหรอเหตุกำรณ์กระตุ้นให้
โกรธ	เรำจะอยำกท�ำตำวำวโรจน์	อยำกก่นด่ำ	อยำกทุบตี	หรออย่ำง
น้อยที่สุดก็มีอำกำรตงขมับ	 เพรำะคิดอยู่เงียบ ว่ำจะท�ำให้ศัตรูเดอด
เน้อร้อนใจสำสมกับที่ท�ำให้เรำโกรธได้อย่ำงไร

จิตที่มีโทสะจะมีลักษณะอยำกขับไส	 คอผลักออกไป	 ทำงรูป
ธรรมคออยำกกระแทกให้เกิดควำมแตกพังหรอเกิดควำมเจ็บปวด	
ทำงนำมธรรมคอมีพลังอัดกระแทกออกมำจำกควำมคิดในหัวหรอ
ควำมรู้สกในอก

แม้โทสะจะมีลักษณะเหมอน กันในแต่ละคน	 ทว่ำพ้นหลัง
และโครงสร้ำงนิสัยของมนุษย์เรำท�ำให้ผลที่ตำมมำจำกโทสะมี
โอกำสต่ำงกันได้มำก	เช่น	บำงคนโกรธแล้วอำละวำดฟำดงวงฟำดงำ
อย่ำงย่ำมใจ	บำงคนโกรธแล้วต้องอัดอั้นตันใจไว้อย่ำงนั้น	น้อยคนที่
ธรรมะธัมโมหน่อยอำจพิจำรณำว่ำโกรธไปท�ำไม	ทุกข์ใจเปล่ำ 	แล้ว
ระงับควำมโกรธลงเสียด้วยปญญำเห็นควำมไร้สำระแก่นสำรของ

โทสะนั้น

เม่อเข้ำสู่โลกของกำรป ิบัติธรรม	 เริ่มเห็นค่ำของกำรถนอม
รักษำจิตดี 	 เริ่มเ ำสังเกตโทสะเสียบ้ำง	 อำจพบ	 วิธีโกรธ 	 แบบ
ต่ำง ของตน	เช่น

โกรธแบบไม่รู้ตัว	 แต่ก็จำงไปเองอย่ำงรวดเร็ว	 เพรำะพ้นจิต
ประกอบด้วยเมตตำหรอปญญำเห็นโทษของควำมโกรธอย่ำงแข็งแรง
เปนทุน

โกรธแบบไม่รู้ตัว	 จำกนั้นพักใหญ่ต่อมำรู้สกตัวว่ำโง่ไปแล้ว	
ควำมโกรธจงค่อยจำงลง

รู้ตัวเท่ำทันขณะโกรธแล้วจำงลงอย่ำงรวดเร็ว

รู้ตัวเท่ำทันขณะโกรธแล้วยังกรุ่น อยู่	 ต้องใช้ปญญำปลงอีก
ชั้นถงจะจำงลง	หรอหำยเงียบสนิท

มีสติรู้ตัวอยู่ก่อนโกรธ	เช่น	เพิ่งออกจำกสมำธ	ิทำงเดินจงกรม	
หรอรู้อิริยำบถอยู่เปนปกติ	 เลยโกรธแค่เหมอนภำพลวงชั่วเสี้ยว
วินำทีแล้วหำยสนิท	 เน่องจำกจิตตัดกลับไปสู่ควำมรู้ตัวโดยอัตโนมัติ
ด้วยนิสัยเคยชินทำงจิต

มีสติรู้ตัวอยู่ก่อนโกรธ	 เห็นควำมโกรธเกิดข้น	ตั้งอยู่	 แล้วดับ
ไปอย่ำงชัดเจน	ซ่งก็สำมำรถซอยย่อยออกไปได้ว่ำเปนโกรธวูบเดียว
แบบไฟไหม้ฟำง	หรอแบบยดเย้อเหมอนมีเช้อไฟเปนตัน

ที่แยกแยะอย่ำงละเอียดเช่นนี้ก็เพ่อให้เกิดกำรตรวจสอบว่ำที่
ผ่ำนมำเรำเคยชินกับโทสะแบบใด	 หำกยังโกรธแบบฟำดงวงฟำดงำ	
หรอยังโกรธแบบขำดควำมรู้ตัว	 ก็ยำกที่จะใช้โทสะเปนเคร่องมอ ก
จิตตำนุปสสนำได้ไหว	หรอถงไหว	พอ นใจท�ำสองสำมหนก็จะขำด
ควำมอดทนต้ำนนิสัยเก่ำของตนเอง	หวนกลับไปยอมตัวผสมโรงกับ
โทสะอีก

หำกรู้ตัวว่ำยังมีข้อเสียอย่ำงแรง	 ไม่เก้อกูลต่อจิตตำนุปสสนำ	
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ก็ต้อง กกรรมฐำนที่เปนอริกับโทสะเสียบ้ำง	 เช่น	กำรแผ่เมตตำ	ซ่ง
จะกล่ำวถงวิธีอย่ำงละเอียดในบทนีวรณบรรพ	หรออีกทำงหน่งคอใช้
กรรมฐำนที่ผ่ำนมำในกำรช่วยระงับ	หรอช่วยดงควำมรู้สกตัวให้กลับ
มำจำกข้ำงนอกเข้ำมำอยู่ข้ำงใน	เรียกว่ำใช้สมถะมำเบียดเบียนโทสะ
ให้อ่อนลงเสียบ้ำง	 จงค่อยเหมำะควรแก่จิตตำนุปสสนำในล�ำดับต่อ
ไป

อน่ง	 ขอให้ทรำบด้วยว่ำ	 ถ้ำอยู่ในอำรมณ์แบบใดที่มีลักษณะ	
อยำกผลักไส 	 ก็จัดเข้ำข่ำยโทสะได้เหมอนกัน	 เช่น	 ควำมกลัว	
ควำมอับอำย	 ควำมเศร้ำโศกคร�่ำครวญ	 เปนต้น	 อีกประกำรที่ต้อง
ตระหนักคอทุกขเวทนำไม่ใช่โทสะ	 แม้ทุกขเวทนำมักน�ำมำซ่งควำม
หงุดหงิดขัดเคองอันจัดเปนโทสะก็ตำม	ผู้ภำวนำจนรู้ทันสภำวธรรม
อำจเสวยทุกข์ทำงกำย	 หรอเสวยทุกข์ทำงใจโดยไม่จ�ำเปนต้องเกิด
ควำมหงุดหงิดขัดเคองเปนผลตำมมำ	 ถ้ำแยกถูกก็จะได้ไม่สงสัยว่ำ
เรำก�ำลังเห็นทุกขเวทนำเกิดดับหรอว่ำเห็นโทสะเกิดดับกันแน่

วิธีก�าหนดรู้

พระพุทธองค์ทรงให้แนววิธีรู้ไว้คอ

เมื่อจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ เมื่อจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่า
จติปราศจากโทสะ

หำกเ ำสังเกตที่จิต	 จะทรำบว่ำอำกำรเริ่มแรกของโทสะนั้น
เหมอนจิตเต้นแร้งเต้นกำอยู่ในภำยใน	 แม้สติวิ่งตำมไล่หลังมำก็
เหมอนอยู่ห่ำง 	 แม้ตั้งใจไว้อย่ำงแข็งแรงเพียงใด	 ยิ่งโทสะชนิดก่อ
ควำมแสบคันในอกได้เปนริ้ว 	 จิตจะพุ่งออกข้ำงนอกเต็มตัวเสมอ
ก่อนจะหดกลับมำภำยในได้ส�ำเร็จ

ฉะนั้น	 เม่อ กในระยะแรกควรเริ่มจำกควำมหงุดหงิดหรอ

ขัดเคองเล็กน้อยก่อน	 ประเภทเห็นข้ำวของวำงอยู่ผิดที่ผิดทำง	 ต่อ
โทรศัพท์ไม่ติด	หรอเร่องหยุมหยิมอ่น ที่ให้ผลกระทบกับกำยใจของ
เรำนิดเดียว	 ควำมขัดเคองจะปรำก เหมอนมีอะไรเสียดเข้ำมำจุก
อก	หรออย่ำงน้อยก็เกิดกระแสปนปวนกระวนกระวำยเหมอนใครรม
ควันร้อน

เม่อเกิดโทสะแผ่วในระดับที่จิตจะไม่กระโจนออกนอกเต็มตัว	
ก็อย่ำไปรีบระงับโทสะ	 อย่ำใช้อุบำยวิธีใด ทั้งสิ้น	 ให้ท�ำใจเหมอน
เหมอนยนดูน�้ำเดอดค่อย เย็นลงเอง	 ท�ำควำมเข้ำใจไว้ล่วงหน้ำว่ำ
น�้ำเดอดนั้น	เร่งไปมันก็ไม่เย็นทันทีอยู่ด	ีแต่ถ้ำเ ำมองอยู่เฉย 	ก็จะ
ได้สิ่งที่ต้องกำรคอสภำพของน�้ำที่เย็นลง	 ควบคู่กับปญญำเห็นควำม
จริงว่ำโทสะเปนอนิจจังอย่ำงหน่ง

ส�ำคัญคอ	ต้องไม่ลมดูตอนจิตปลอดจำกโทสะ	รู้จิตที่ปรำศจำก
โทสะเปรียบเทียบกันทันที	 กระทั่งแยกแยะได้อย่ำงช�ำนำญ	 ว่ำขณะ
มีโทสะเปนอย่ำงไร	 ขณะโทสะดับไปแล้วแตกต่ำงกันอย่ำงไร	 แรก
อำจก�ำหนดก็ได้ว่ำโทสะเปนของร้อน	 ส่วนกำรปลอดจำกโทสะเปน
ของเย็น

ถ้ำรู้สกมวน 	ปวน วกวนอยู่ในอก	แปลว่ำโทสะยังไม่ไปไหน	
ยังหลงเหลอควันไฟคุกรุ่นอยู่ดี	 อันนี้ก็ต้องพิจำรณำว่ำเรำยังครุ่นคิด
ค�ำนงถงบุคคลหรอสถำนกำรณ์อันบันดำลโทสะข้นหรอเปล่ำ	 ถ้ำรู้
เฉพำะตัวโทสะในจิตอย่ำงถูกต้อง	 โทสะย่อมแสดงอนิจจังออกมำใน
เวลำไม่ยดเย้อเกินไปนัก

ประกำรส�ำคัญคอ	 โทสะเปนของเวียนกลับมำซ�้ำเติมได้หลำย
รอบ	 บำงคนอำจร�ำคำญว่ำก�ำหนดสติรู้อย่ำงไรก็ไม่หำยขำดเสียที	
ก็ขอให้มองในด้ำนที่เปนประโยชน์แทน	 คอเหตุขัดเคองเร่องเดียว
ท�ำให้เรำมีโอกำส กปรอหลำยครั้ง	 ขอให้ดูจริง 	 เห็นให้ได้ว่ำจิต
ขณะมีกับไม่มีโทสะต่ำงกันอย่ำงไร	 ครั้งแรกยังไม่เห็นผล	 ครั้งที่สอง
เริ่มคุ้นว่ำมันมำเดียวก็ไปอย่ำงครำวแรก	 ครั้งที่สำมเริ่มรู้สกว่ำโทสะ
ในเร่องนั้นไร้สำระสิ้นดี	 ครั้งที่สี่เริ่มเห็นโทสะในเร่องนั้นเปนของ
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แปลกปลอมที่จรเข้ำมำ	 ครั้งที่ห้ำและต่อ ไปยิ่งเห็นลักษณะเกิดดับ
ชัดข้น	 มองโทสะเปนเพียงสภำวธรรมประกอบจิตชั่วครำว	 ไม่มีตัว
ตนในโทสะ	มีแต่สภำพโทสะถูกรู้โดยควำมเปนอะไรอย่ำงหน่ง	และ
พลอยกลำยเปนจุดเริ่มต้นของกำรมองควำมโกรธทั่วไปแตกต่ำงจำก
เคยอย่ำงสิ้นเชิง

ส�ำหรับผู้ที่อำศัยสติรู้ลมหำยใจเข้ำช่วย	ก็มักสงสัยว่ำเม่อโทสะ
เกิดข้นแล้วตัดจิตไปที่กำรหำยใจทันทีนั้น	 ถอว่ำเปนจิตตำนุปสสนำ
ได้หรอไม่	 อันนี้ต้องกล่ำวว่ำจะรู้ลมหำยใจหรอจะเอำอำรมณ์อ่นมำ
แทรกแทนอย่ำงไรไม่ส�ำคัญ	 ส�ำคัญที่เรำเห็นสภำพจิตที่แตกต่ำงกัน
ระหว่ำงมีกับไม่มีโทสะหรอเปล่ำ	 ถ้ำเล็งรู้มำเห็นสภำพจิตถูกก็เปน
อันใช้ได้เหมอนกัน	 แต่ถ้ำดูลมหำยใจโดยไม่มีกำรก�ำหนดรู้สภำพ
จิต	ไม่มีกำรเห็นลักษณะที่ตั้งอยู่และดับไปของโทสะ	ก็แปลว่ำยังเปน
เพียงงำนสมถะล้วน 	ช่วยเบียดเบียนให้โทสะตกไปจำกจิตเฉย

การกำาหนดรู้โมหจิต

ลักษณะของโมหะ

ควำมหมำยของโมหะที่ปรำก อยู่ในเหตุโคจฉกะ	 พระ
อภิธรรมเล่ม	 ๑	 กินนัยทั้งระดับหยำบ	 เช่น	 ควำมเหม่อ	 ควำมหลง	
ควำมมัวหม่นแบบโลก 	ไปจนกระทั่งระดับละเอียดคออวิชชำ	ควำม
ไม่รู้อริยสัจในระดับธรรมะชั้นสูงทีเดียว

โมหะเป็นไฉน? ความไม่รูใ้นทกุข์ ความไม่รูใ้นทกุขสมทุยั 
ความไม่รูใ้นทกุขนโิรธ ความไม่รูใ้นทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา 
ความไม่รู้ในส่วนอดีต (คือไม่รู้ในเหตุ) ความไม่รู้ในส่วน
อนาคต (คือไม่รู้ในผล) ความไม่รู้ทั้งในส่วนอดีตและส่วน
อนาคต ความไม่รูใ้นปฏจิจสมปุปาทธรรมว่าเพราะสิง่นัน้มี 

สิง่นีจ้งึมี

โมหะเป็นไฉน? ความไม่รู ้ความไม่เหน็ ความไม่ตรสัรู ้ความ
ไม่รูโ้ดยสมควร ความไม่รูต้ามเป็นจรงิ ความไม่แทงตลอด 
ความไม่ถือเอาโดยถูกต้อง ความไม่หยั่งลงโดยรอบคอบ 
ความไม่พนิจิ ความไม่พจิารณา การไม่กระท�าให้ประจกัษ์ 
ความทรามปัญญา ความโง่เขลา ความไม่รูช้ดั ความหลง 
ความลุม่หลง ความหลงใหล อวชิชา กเิลสท่วมทบัจติคอื
อวชิชา กเิลสเครือ่งผกูสตัว์คอือวชิชา กเิลสทีน่อนเนือ่งใน
สนัดานคอือวชิชา กเิลสกลุม้รมุจติคอือวชิชา ลิม่คอือวชิชา 
อกศุลมลูคอืโมหะมลีกัษณะเช่นว่านี ้เรยีกว่าโมหะ

เพ่อให้กำรป ิบัติขั้นเริ่มต้นเปนไปโดยง่ำยและมีทิศทำงที่
ชัดเจน	 ขอให้ดูเฉพำะจิตที่มีลักษณะ	 ไม่รู้อยู่ในปจจุบัน 	 กล่ำวคอ
จะเกิดควำมคิดย้อนไปในอดีตอย่ำงไร้จุดหมำย	 หรอคำดหวังไปใน
อนำคตแบบลมแล้ง	 ให้ถอเปนโมหะทั้งหมด	 และแม้จิตจะไม่ติดใน
ระหว่ำงแห่งอดีตกับอนำคต	 แต่เผลอเหม่อลอยแบบไม่รู้เร่องรู้รำว	
กระทั่งคิดอะไรยังไม่ทรำบ	ก็เข้ำข่ำยโมหะอีกเช่นกัน

หำกเริ่มมองเปรียบเทียบได้ระหว่ำงจิตที่ต่นกับจิตที่	 หลับทั้ง
ลมตำ 	 ก็อำจเห็นโมหะปรำก คล้ำยม่ำนควันที่ซมซ่ำนเข้ำมำท�ำให้
จิตเส่อมคุณภำพในกำร	 รู้ตำมควำมเปนจริง 	 ต่อให้ตำดูหูฟงก็ไม่
เกิดควำมรับรู้ที่ถูกต้อง

และโมหะตัวเดียวก็ท�ำให้กำรป ิบัติสติป ฐำน	 ๔	 ทั้งหมด
เกิดควำมผิดพลำดคลำดเคล่อนได้	 คอสภำวธรรมใดเด่นข้นมำ	
แทนที่จะก�ำหนดรู้สภำวะเด่นนั้นก่อน	 กลับไปพยำยำมรู้สภำวะอ่น	
ยกตัวอย่ำงเช่น	เปนไข้ก�ำลังมน	แทนที่จะรู้ที่ควำมมน	กลับไปควำน
หำควำมร้อนกำย	 อยำกดูควำมร้อนให้เปนอนิจจัง	 หรอขณะท�ำ
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สมำธินั้น	 หำกก�ำลังฟุงแรง	 แทนที่จะใส่ใจดูแรงเค้นหรอแรงอัดของ
ควำมฟุงในจิตเพ่อพิจำรณำเปนสภำวะไม่เที่ยง	 แต่กลับไปพยำยำม
ยดมั่นลมหำยใจ	 ก็เท่ำกับไปเร่งแรงเค้นให้ยิ่งอดอัดทรมำนกว่ำเดิม	
เหล่ำนี้ล้วนเปนเร่องของโมหะ	 ไม่เท่ำทันสภำวะเด่นที่ก�ำลังปรำก 	
เหมอนคนถูกหลอกให้ต้องแก้ปญหำพร้อมกันหลำยข้อ	 ถ้ำไม่รู้ว่ำ
ปญหำใดส�ำคัญกว่ำ	 ปญหำใดเปนหลักที่ต้องท�ำให้คลี่คลำยก่อน	 ก็
จะต้องโรมรันพันตูกับปญหำอย่ำงปรำศจำกกำรลงเอย

ดังนั้น	พระพุทธองค์จงตรัสไว้	เช่นในติกนิบำต	ทุติย	ปณณำสก	์
พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๒	ว่ำโมหะย่อมไม่เจริญเม่อมีกำรท�ำไว้ในใจ
หรอพิจำรณำโดยแยบคำย	 เช่น	 เม่อเรำรู้ตัวว่ำก�ำลังอดอัดขัดข้อง	ก็
พิจำรณำว่ำสิ่งใดกันแน่ท�ำให้ขัดข้อง	 หรอรู้ตัวว่ำก�ำลังเผลอเหม่อก็
ให้ควำมใส่ใจในงำนเฉพำะหน้ำ	หำงำนให้จิตมีเคร่องรู	้เปนต้น

ขอให้ตระหนักด้วยว่ำ	 อทุกขมสุขเวทนำไม่ใช่โมหะ	 แม้ว่ำ
โดยมำกอทุกขมสุขเวทนำมักน�ำมำซ่งควำมเหม่อลอยเพรำะขำด
แรงดงดูดให้สนใจ	 ผู้ กรู ้อทุกขมสุขเวทนำมำเปนอย่ำงดีย่อม
แยกแยะได้ถูกว่ำก�ำลังดูอทุกขมสุขเวทนำหรอดูโมหะปกคลุมจิตกัน
แน่

วิธีก�าหนดรู้

พระพุทธองค์ทรงให้แนววิธีรู้ไว้	คอ

เมือ่จติมโีมหะกร็ูว่้าจติมโีมหะ เมือ่จติปราศจากโมหะกร็ูว่้า
จติปราศจากโมหะ

สภำวะทั่วไปของจิตคนเรำจะเปนโมหะอยู่แล้ว	 ตอนคิดดู
โมหะแล้วสงสัยว่ำจะดูตรงไหน	 นั่นก็เปนโมหะไปแล้วเรียบร้อย	
เพรำะควำมลังเลสงสัยนั้นเข้ำข่ำยควำมไม่รู้สิ่งที่ปรำก เฉพำะหน้ำ

ตำมจริง	 หำกเท่ำทันสภำวจิตของตนเองในขณะนั้น	 จะทรำบชัดว่ำ
เต็มไปด้วยหมอกมัว ำฟำง	หำควำมแจ่มชัดใด ไม่ได้เลย

หรอหำกรู้ตัวว่ำพยำยำมมองให้เห็นว่ำจิตมีรูปร่ำงอย่ำงไร	
มีภำพแบบใดอยู่ในจิต	 นั่นก็เข้ำข่ำยโมหะเช่นกัน	 ให้พิจำรณำ
ว่ำ	 ลักษณะกำรก�ำหนดจิต 	 แบบนั้นเองที่เปนโมหะทั้งแท่ง	 กำร
ท�ำจิตตำนุปสสนำอย่ำงมีกรอบ	 มีทิศทำงชัดเจนตำมนิยำมของ
พระพุทธองค์เท่ำนั้น	ที่เปนหลักประกันไม่ให้หลงไปไหน

เบ้องต้นของกำร กรู้โมหะควรหัดสังเกตระหว่ำงคิด	 ระหว่ำง
พูด	 และระหว่ำงกระท�ำกิจต่ำง ในชีวิตประจ�ำวัน	 เพรำะจะมีโมหะ
มำให้เห็นบ่อยกว่ำขณะตั้งใจท�ำภำวนำเปนเร่องเปนรำว

และด้วยแนว กในชีวิตประจ�ำวันนี้	 จงไม่ควรท�ำตัวเปนคน
ว่ำงงำน	 แม้ไม่มีงำนทำงกำยก็ต้องหำงำนทำงใจให้จิตท�ำอยู่เร่อย 	
(ซ่งงำนทำงใจยำมว่ำงที่ท�ำแล้วคุ้มค่ำที่สุดก็คอสมถะและวิปสสนำ
แน่นอน)	 เหตุผลที่ไม่ควรว่ำงงำนก็คอ	 คนว่ำงงำนจะคิดเล่อนลอย
อย่ำงปรำศจำกขีดจ�ำกัด	 หำจุดสิ้นสุดที่ขอบฟำไหน ไม่เจอ	 ดวงตำ
จะเหม่อจำกขอบฟำด้ำนหน่งไปยังขอบฟำอีกด้ำนหน่งตลอดเวลำ

เม่อคิดในเร่องที่ควรจะคิด	 คอคิดในหน้ำที่กำรงำนเฉพำะ
หน้ำ	 จะเห็นลักษณะจิตปรำก แบบหน่ง	 คอมีควำมเปนระเบียบ	
มีควำมแจ่มชัดในเน้องำนที่ก�ำลังคิด	 ดังนั้น	 เม่อหลุดจำกสภำพ
แจ่มชัดดังกล่ำว	 ก็จะเกิดควำมแตกต่ำงให้เห็นได้เอง	 พูดให้ง่ำยคอ
เทียบบ่อย ระหว่ำงจิตที่มีงำนให้คิดอย่ำงมีจุดหมำย	 กับจิตที่หลุด
จำกงำนมำตระเวนแบบไร้ปลำยทำง	 เม่อส่องรู้จนแน่ใจว่ำแตกต่ำง
อย่ำงไร	ก็จะตระหนักว่ำระหว่ำงคิดแบบมีงำนกับคิดแบบมีโมหะนั้น	
ลักษณะจิตเปนคนละมิติกันแท้

เม่อต้องพูดคุยหรอเจรจำกำรงำนกับใคร	 จะเปนต่อหน้ำหรอ
ทำงโทรศัพท์ก็ตำม	 ลองจับจังหวะจะโคนในกำรพูดจำของตัวเอง	
บำงประโยคเรำพูดอย่ำงมีข้อมูลประกอบแน่นหนำ	 อุ่นใจและเปยม
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ควำมเช่อมั่นในตนเอง	 จับต้นชนปลำยต่อติดตลอดสำย	 มองเข้ำมำ
ก็จะเห็นว่ำจิตต่นรู้แจ่มใส	 ปรำศจำกหมอกมัว	 แต่หำกเปนตรงกัน
ข้ำม	 พูดแบบขำดข้อมูล	 นพูดให้ผ่ำน ไปแบบต้องแต่งเสริมสด
ทีละค�ำสองค�ำ	 ขำดควำมเช่อมั่น	 จับต้นชนปลำยไม่ถูก	 ระหว่ำง
ชะงักค�ำมักเปน	 ช่องโหว่ 	 ให้จิตเล่อนลอยไป	หรอถูกลำกไปจมอยู่
กับควำมเหม่อได้เปนห้วง 	 นี่เรียกว่ำเปนกำรดักดูโมหะในจิตผ่ำน
อำกำรอ้ำปำกติดขัดเงอะ งะ 	สำมำรถเปรียบเทียบกับจิตก่อนหน้ำ
ได้ถนัด	แต่หำกไม่สำมำรถรู้ทันเปนขณะ 	จะเริ่มสังเกตหลังจำกเลิก
คุยทีเดียวก็ได้	 ยิ่งคุยนำนแบบไร้จุดหมำยก็จะยิ่งเห็นลักษณะหม่น
มัวมำกข้น

เม่อต้องเคล่อนไหวกระท�ำกิจต่ำง ทำงกำย	 ให้ดูควำม
ต่อเน่อง	ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมอไม้	ระหว่ำงแขนขำ	ระหว่ำงหัวกับ
ตัว	 ลองสังเกตว่ำขณะที่อวัยวะต่ำง ประสำนงำนกันอย่ำงกลมกลน
ไร้ที่ติ	ไร้ควำมเฉ่อย	ไร้อำกำรเก้ กัง 	ไร้ควำมหลุดโน่นลมนี่ให้ต้อง
เกำหัวและท�ำเร่องซ�้ำไปซ�้ำมำ	ขณะนั้นจิตจะมีควำมร่ำเริงสอดรับกับ
กิริยำทำงกำย	 ตรงข้ำมกับเม่อต้องขยับกำย	 แต่จิตไม่รู้อำกำรทำง
กำยเอำเลย

หำกป ิบัติสติป ฐำน	 ๔	 มำจนเห็นควำมเกิดดับ	 และเกิด
สภำวะหยั่งรู้แบบประจักษ์ชัดว่ำกำยใจนี้ไม่ใช่ตัวตน	 ก็อำจเทียบดู
จิตที่	 มีสติแบบยดมั่น 	 กับจิตที่	 มีสติรู้ปล่อยวำง 	 ลักษณะที่จิตยัง
ยดมั่นจะเหมอนควำมแจ่มใสของน�้ำที่มีเงำมดทำบอยู่	 หรอมีหมอก
มัวปกคลุมทบบ้ำง	 เบำบำงบ้ำง	 แต่ลักษณะจิตที่ปรำศจำกควำม
ยดมั่นในกำยใจจะเหมอนควำมโปร่งโล่งของอำกำศ	 ที่ปรำศจำก
ุนผงเท่ำยองใยบดบัง

เม่อเห็นบ่อยจนชิน	 ก็จะแยกแยะได้อีกว่ำคุณภำพของควำม
โปร่งโล่งดังกล่ำวมีควำมแตกต่ำงกันเปนชั้น 	 กล่ำวคอ	 ถ้ำจิตไร้
โมหะ	ไร้ควำมยดมั่นถอมั่นว่ำสิ่งใดสิ่งหน่งในกำยใจเปนตัวตนเพียง
ชั่วครู่	 ก็เหมอนเม หมอกถูกปดเปำให้เบำบำงลงอย่ำงมีขอบเขต

คับแคบ	 	 แต่ถ้ำจิตไร้โมหะได้เนิ่นนำนตำมก�ำลังที่สั่งสมจำกกำร
อบรมมำดีทั้งส่วนสมถะและวิปสสนำ	 ก็จะเหมอนทัศนวิสัยโดยรอบ
กระจ่ำงใสทั่วตลอด	ไม่มีขีดจ�ำกัด

กำรเทียบระหว่ำงจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะบ่อย นั้น	 เปน
ทำงลัดที่สุดที่จะท�ำให้เห็นประจักษ์ว่ำจิตไม่ใช่ตัวตน	 สภำพจิตอำจ
หยำบหรอประณีตไปได้เร่อย 	 แปรผันตำมควำมทบหรอบำงของ
โมหะ	 และจะย้อนไปรู้ว่ำเปรียบจิตเปนกระจกใสนั้นไม่ใกล้เคียง
ควำมจริงสักเท่ำใด	 เพรำะกระจกนั้นเปนวัตถุที่ก�ำหนดรู้ได้ด้วยตำ
เน้ออันหยำบ	 ทว่ำจิตเปนธรรมชำติที่ถงขีดควำมประณีตระดับหน่ง	
ก็ต้องก�ำหนดรู้ด้วยจิตเองเท่ำนั้น	 หำค�ำเปรียบเปรยใด มำอธิบำย
หรอพรรณนำมิได้

สรุปคอ	 แนวกำรรู้จิตที่มีโมหะนั้น	 แรกเริ่มอำจเห็นเปรียบ
เทียบเพียงควำมรู้สกมัวหม่นกับควำมรู้สกแจ่มชัดทำงโลก	 เม่อเห็น
ช�ำนำญแล้วจงขยับข้นไปดูภำวะโง่หลงยดมั่นกับภำวะปญญำรู้แจ้ง
ปล่อยวำงในภำยหลัง

การกำาหนดรู้จิตหดหู่และจิตฟุ้งซ่าน

ลักษณะของความหดหู่และฟุ้งซ่าน

สภำวจิตข้อนี้มีควำมแตกต่ำงเปนพิเศษจำกสภำวจิตอ่น ใน
จิตตำนุปสสนำ	มีควำมน่ำสนใจเปนพิเศษตรงที่เม่อป ิบัติได้ผลแล้ว	
ก็จะไม่มีค�ำว่ำ	 จิตตก 	หรอ	 กำรป ิบัติเส่อมถอย 	อีกต่อไป	เพรำะ
เม่อดูเปนแม้ขณะที่ก�ำลังแย่	 ก็ไม่เหลอเวลำไหนในชีวิตอีกแล้วที่เอำ
มำใช้ป ิบัติไม่ได้

นอกจำกนั้น	 จิตตำนุปสสนำข้อนี้ยังเหมำะกับคนที่คิดท้อมำ
ตลอดว่ำไม่สำมำรถป ิบัติอะไรกับเขำได้	 เช่อมั่นว่ำไม่สำมำรถมีสติ
รู้จิตรู้ใจตัวเองไหว	เพรำะผู้ที่คิดเช่นนี้ร้อยทั้งร้อยจะเปนผู้มีปกติหดหู่
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สลับกับฟุงซ่ำน	 หดหู่เพรำะท้อในกำรป ิบัติบ้ำง	 เพรำะเศร้ำแบบ
โลก บ้ำง	เพรำะชอบนอนบ้ำง

เม่อหดหู่เก่งก็ต้องฟุงซ่ำนเก่งเปนเงำตำมตัว	 แถมมำด้วยกัน
อย่ำงแยกไม่ออก	ฉะนั้นก็ใช้คุณสมบัติเฉพำะตัวนั่นเองเปนเคร่องมอ
กหัดรู้เข้ำมำถงจิตถงใจให้ส�ำเร็จจนได้

จิตหดหู่มีลักษณะร่วมกับจิตมีโมหะอยู่ประกำรหน่ง	คอควำม
หม่นมัว	 ไม่สำมำรถเห็นปจจุบันธรรมได้กระจ่ำงแจ้งตรงจริง	 แต่จิต
หดหู่จะแย่กว่ำตรงที่ถงขั้นหมองหนัก	 ชนิดให้ผลลำมถงกำย	 แบบ
ไม่อยำกขยับเขย้อน	 เกียจคร้ำน	 ต้องกำรแช่จมอยู่กับควำมรู้สกใน
ทำงเลวร้ำย	 ท�ำนองทอดอำลัยตำยอยำก	 นกถงอนำคตด้วยควำม
มดมน	 เรียกว่ำพั นำอีกระดับก็พลิกเปนควำมอยำก ่ำตัวตำยเอำ
ง่ำย 	 เพรำะจิตหดหู่เปนอกุศลจิตชนิดที่บันดำลให้คิดถงแต่อะไรที่
บั่นทอนควำมเช่อมั่นในตัวเอง	 ท�ำลำยควำมหวัง	 ควำมศรัทธำต่อ
กำรด�ำรงชีวิต	 และยุยงให้เช่อว่ำหมดลมหำยใจก็เปนอันพ้นทุกข์พ้น
ร้อน	 เร่องจะให้เช่อว่ำต้องไปใช้กรรมยดเย้อล�ำบำกกว่ำเก่ำนั้นลมได้	
ควำมหดหู่ของจิตจะเหมอนม่ำนทบที่ปิดบังอนำคตหลังควำมตำยไว้
จนหมดสิ้น

ส่วนจิตฟุงซ่ำนก็มีลักษณะร่วมกับโมหะเปนควำมหม่นมัวเช่น
กัน	 ควำมรู้สกทั่วไปจะเหมอนเกิดคล่นกระเพ่อมไหวในหัวอย่ำงน่ำ
ร�ำคำญ	 ยิ่งบำงคนที่มีพลังในตัวมำกเท่ำไหร่	 ยำมฟุงก็จะยิ่งทรมำน
หนักกว่ำคนทั่วไปมำกข้นเท่ำนั้น	หำกระงับไม่ได้	 หรอไม่รู้วิธีท�ำให้
เจอจำงลง	 ผลมักลงเอยเปนควำมเบ่อตัวเองอย่ำงรุนแรง	 อีกทั้ง
สำเหตุของควำมฟุงซ่ำนก็เปนไปได้หลำยประกำร	 จะประสบควำม
ส�ำเร็จเล็กใหญ่หรอควำมล้มเหลวมำกน้อย	 จะเปนควำมคำดหวัง
หรอทอดอำลัย	จะเปนกลุ้มในกำรงำนหรอจดจ่อรอเวลำบันเทิง	ล้วน
แล้วแต่เปนพลังขับดันให้เกิดจิตฟุงซ่ำนได้ทั้งสิ้น	คนยุคเรำมีเหตุทับ
ทวีคล่นควำมฟุงให้พล่ำนจัดยิ่งกว่ำยุคไหนสมัยใดเสียด้วย

วิธีก�าหนดรู้

พระพุทธองค์ทรงให้แนววิธีรู้ไว	้คอ

เมือ่จติหดหูก่ร็ูว่้าจติหดหู ่เมือ่จติฟุง้ซ่านกร็ูว่้าจติฟุง้ซ่าน

แปลกกว่ำกำรพิจำรณำจิตข้ออ่น	ที่พระพุทธองค์ไม่ให้ก�ำหนด
รู้ว่ำ	 จิตหดหู่ก็รู้ว่ำจิตหดหู	่ เม่อจิตไม่หดหู่ก็รู้ว่ำจิตไม่หดหู่ 	แต่กลับ
ให้พิจำรณำจิตฟุงซ่ำน	คล้ำยจะมีควำมต่อเน่องกันอยู่

เม่อป ิบัติสติป ฐำน	๔	ได้พักหน่ง	จะสังเกตเห็นอย่ำงถนัด
ว่ำจิตหดหู่แม้ยังปรำก อยู่บ้ำงเปนระยะก็จะมีอำยุสั้นมำก	 เพียงถูก
รู้ว่ำซมลงไป	 หรอออกอำกำรเคว้งหลงง่วงงุน	 ก็จะกลับเข้ำสู่ควำมมี
สติได้พอสมควร	 ไม่ถงขนำดถล�ำลกจมลงในห้วงเหวแห่งควำมหดหู่
ง่ำยดำยนัก

แต่รอยต่อระหว่ำงควำมหดหู่กับควำมกลับสติได้นั้น	 อย่ำงไร
ก็ยังมีอำกำรกระจำย	 หรอกระทั่งกระเจิงอยู่เล็ก 	 ตรงนั้นคอควำม
ฟุงซ่ำนอันเปนร่องรอยที่จิตหดหู่ทิ้งเอำไว้	 ถ้ำใจเย็นพอจะรู้ควำม
ฟุงซ่ำนไปสักพัก	 ก็อำจเห็นจิตคล้อยลงสู่ควำมหดหู่เหมอนยอมตัว
ลงจมน�้ำอีก	 เหมอนเล่นเอำเถิดเจ้ำล่อ	 รู้ภำวะใดสักพักก็จะเกิดอีก
ภำวะหน่งข้นมำสำนต่อ

อย่ำงไรก็ตำม	 เม่อเกิดควำมเห็นชัดในภำวะหดหู่และฟุงซ่ำน	
ก็จะแยกแยะได้ถงควำมแตกต่ำงระหว่ำงสองสภำวะ	กล่ำวคอ	ภำวะ
หดหู่จะมีลักษณะดงดูดให้จมลงต�่ำ	 ส่วนภำวะฟุงซ่ำนจะมีลักษณะ
ผลักดันให้คิดออกนอกตัวสำรพัดเร่อง	 หำกไม่สังเกตก็จะไม่ทรำบ
เลยว่ำสองภำวะนี้บำงทีตำมกันมำ	 สลับกันเล่นงำนเรำ	 และบำงทีก็
ร้ำยหน่อยที่มำควบคู่พร้อมกัน

สิ่งน่ำสนใจก็คอ	 คงมีไม่กี่คนในโลก	 ที่จะค้นพบว่ำถ้ำมอง
สองภำวะนี้สลับไปสลับมำสักพักด้วยควำมเท่ำทัน	 ซมแล้วกลับฟุง	
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ฟุงแล้วกลับซม	รอบแล้วรอบเล่ำ	กระทั่งถงรอบที่สติรู้มีชัย	ก็จะเห็น
ควำมฟุงซ่ำนระลอกสุดท้ำยสงบลงในที่สุด	 ควำมรู้สกจะสว่ำงโล่ง
เหมอนสลัดผ้ำคลุมหนำหนักทิ้งเสียได้ส�ำเร็จ

เม่อเริ่ม กนั้น	ระหว่ำงเกิดจิตหดหู	่ควรใช้สำยตำช่วยนิดหน่ง	
คอทอดมองตรงไปไกล ด้วยควำมสบำย	 เรียกว่ำอำศัยสุขเวทนำ
ทำงกำยมำมีส่วนเปนเคร่องทุ่นแรง	ที่ส�ำคัญคอ	ต้องไม่ล่องลอยตำม
สำยตำเหมอนเรอขำดหำงเสอลอยตำมยถำกรรม	 สติต้องก�ำหนดรู้
สภำพหดหู่ของจิต	 กระทั่งเห็นชัดว่ำหมดควำมหดหู่แล้วกลำยเปน
ควำมฟุงซ่ำนแทนที่

ส�ำหรับผู้ที่ กอำนำปำนสติจนคล่องแคล่ว	 ก็อำจพบวิธีรู้จิต
หดหู่หรอจิตฟุงซ่ำนอีกแบบหน่ง	 คอระหว่ำงก�ำหนดรู้สภำพหดหู่
หรออำกำรฟุงซ่ำน	 ก็ระลกถงกำรหำยใจออกและกำรหำยใจเข้ำไป
ด้วย	 ควำมหดหู่หรอควำมฟุงจะแปรเปนแรงอัดมำกระจุกตัวใน
อก	 เหมอนรวมเอำก้อนดินเหนียวที่เคยกระจัดกระจำยมำไว้ในที่
เดียวกัน	 หำกเกิดภำวะดังกล่ำวนี้	 อย่ำเพ่งยดลมหำยใจด้วยควำม
คำดหวังว่ำจะขับไล่ก้อนหนัก นี้ออกไปให้พ้น	แต่จงระลกว่ำแรงอัด
ที่ท�ำให้เกิดคล่นควำมฟุงอยู่ตรงนี้	อยู่ที่ใจสำมำรถก�ำหนดรู้	ก็รู้เฉย
เหมอนรอดูเม ด�ำทะมนแน่นหนำคลำยตัวลงเอง	 อำจมีอำกำร
บีบรัดเข้ำมำแล้วคลี่คลำยออกไปสลับกัน	 ก็ให้พินิจว่ำนั่นคอกำร
แสดงตัวของอนิจจัง	 เรำมีหน้ำที่รู้	 หน้ำที่เ ำดูให้เห็นกระจ่ำงจะแจ้ง	
พั นำเปนปญญำปล่อยวำงเท่ำนั้นพอ

หำกต้องกำรแยกแยะระหว่ำงเหตุแห่งควำมฟุงซ่ำนกับตัว
ควำมฟุงซ่ำนให้ออก	เพ่อควำมฉลำดรู้	ฉลำดดับอำกำรฟุงซ่ำน	ก็ขอ
ให้ก�ำหนดรู้เฉพำะควำมอดอัดกระวนกระวำยหรอแรงดันในจิตก่อน	
แล้วค่อยดูว่ำในภำวะอดอัดคับแน่น	 หรอฟุงยุ่งเหยิงกระจัดกระจำย
จับไม่ติดนั้น	 ในหัวเรำมีควำมคิดเกี่ยวกับบุคคลหรอสถำนกำรณ์
ใดจรเข้ำมำ	 (ห้ำมดูเร่องในหัวก่อนเด็ดขำด	 เพรำะจะท�ำให้จับอะไร
ไม่ติดสักอย่ำง)	 เม่อดูนำนไประยะหน่ง	 จะเห็นเหมอนควำมฟุงกับ

ควำมคิดในหัวแยกเปนคนละส่วนกัน	 บำงทีควำมคิดดับไป	 แต่แรง
อัดของควำมฟุงยังตกค้ำงอยู่	 หรอบำงทีควำมฟุงหำยไปแล้ว	 แต่
ควำมคิดยังคลอเคลียอ้อยอิ่งอยู่จำง 	ตรงนี้ก็จะท�ำให้ละต้นเหตุของ
ควำมฟุงได้	 จิตจะสงบตัวลงมำแบบมีแรงดันหน่อย ชนิดที่พร้อม
ปะทุตัวข้นอีก	ซ่งจัดเปนสภำพหดหู่เล็ก ได้อย่ำงหน่ง

เม่อใดก็ตำมหำกดูเข้ำมำที่จิตแล้วไม่เห็นอะไรอ่น	 คล่นควำม
คิดหรอเร่องรำวในหัวไม่ปรำก ชัด	 จะว่ำเปนอำกำรของรำคะและ
โทสะก็ไม่เชิง	 เห็นแต่แรงดันในอก	ก็ให้ถอว่ำเปนควำมฟุงซ่ำนชนิด
หน่งเช่นกัน	กำรจ�ำแนกได้ถูกในเบ้องต้นจะท�ำให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ
เรำก�ำลังรู้อยู่ในกรอบของจิตตำนุปสสนำ	ขจัดควำมสงสัยที่มักแทรก
ตัวแถมมำเสมอยำมพิจำรณำจิตฟุงซ่ำน

หำกก�ำหนดดูจิตเม่อก�ำลังมีสภำพหดหู่หรอฟุงซ่ำนเพียงเล็ก
น้อย	 ก็เปนไปได้สูงที่จิตจะข้ำมขั้นของกำรสลับเปลี่ยนระหว่ำงหดหู่
กับฟุงซ่ำน	 เข้ำสู่ภำวะเบิกบำนตำมธรรมชำติทันที	 แถมจะมีควำม
รู้สกว่ำงเปนพิเศษ	ก็ขอให้รู้อยู่กับควำมว่ำงนั้น	อย่ำปล่อยให้อำกำร
ของจิตหลงเข้ำไปในควำมว่ำง	 วิธีแน่ใจได้ว่ำเรำว่ำงอย่ำงรู้ก็คอ	 ยัง
ทรำบอยู่ว่ำก�ำลังท�ำอะไร	อยู่ในอิริยำบถไหน	 ในขณะที่ไม่ลมสภำพ
ว่ำงเด่นออกมำจำกกลำงอก	 (ขอย�้ำให้ระลกแม่น ว่ำสภำพว่ำงกลำง
อกนี้สร้ำงข้นไม่ได้	 จะลัดทำงด้วยวิธีก�ำหนดเพ่งเข้ำไปที่กลำงอก
ตรง ไม่ได้	 แต่จะเกิดข้นเองเม่อรู้สภำวธรรมที่ปรำก และหำยไป
จำกจิต)

เม่อช�ำนำญรู้สภำวะเกิดดับในจิตมำกเข้ำ	 ควำมว่ำงจะขยำย
ขอบเขตออกไปเร่อย 	 สติรู้และควำมมั่นคงในภำยในจะเพิ่มข้น
กระทั่งจิตเด่นดวงกว้ำงขวำงระดับหน่ง	ตรงนั้นถ้ำฟุงก็จะฟุงได้เพียง
น้อยแล้วตัดกลับไปสู่ควำมว่ำงตั้งมั่นอันเดิมโดยอัตโนมัติ	 ช่วงที่รู้
เปนอัตโนมัตินี่เองที่ควำมเกิดดับจะปรำก ให้เห็นมำก	 ไม่เฉพำะ
สภำวจิตหดหู่หรอฟุงซ่ำน	 แต่เปนทุกสภำวะที่ผ่ำนเข้ำมำกระทบใจ	
ดังนั้น	 โอกำสที่จิตจะตกร่วงลงสู่ควำมหดหู่แทบไม่มี	 ซ่งนั่นก็เปน
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สัญญำณบอกว่ำจิตเริ่มเข้ำเค้ำที่จะรวมดวงในระดับมหัคคตะได้แล้ว

การกำาหนดรู้มหัคคตจิต

ลักษณะของสภาพอันเป็นมหัคคตะ

โดยย่นย่อแล้ว	 ควำมเปนมหัคคตะ	คอควำมเปนหน่งของจิต	
คอแทนที่กระแสจิตจะกระจำยออก	ก็รวมดวงหนักแน่นเปนปกแผ่น	
ไม่มีช่องว่ำงให้ควำมคิดฟุงซ่ำนเล็ดรอดเข้ำมำแผ้วพำนได้	 ฉะนั้น
ระหว่ำงแห่งอำกำรรวมดวงดังกล่ำวนี้	 ตัวตนและภำวะรู้สกเปน
บุคคลจะหำยไป	 เพรำะจิตจะเด่นกว่ำรูปกำย	 เหมอนถูกยกข้นไปอยู่
ในอีกระนำบหน่งต่ำงหำกจำกโลกหยำบ	 ควำมยดมั่นอันเกี่ยวข้อง
กับโลกหยำบเช่นตัณหำรำคะจงดับลงสนิท

แต่เช้อของตัณหำรำคะยังด�ำรงอยู่	 กล่ำวคอ	 เม่อเคล่อน
ออกจำกสภำพมหัคคตะ	 ลมตำข้นเห็นรูปสวย	 เงี่ยหูฟงเสียงเพรำะ	
หำยใจพบกลิ่นหอม	ขบเคี้ยวรู้รสอร่อย	นั่งนอนสัมผัสควำมนิ่มนวล	
สภำพยวนใจเหล่ำนั้นเม่อกระทบเข้ำกับจิตที่ยังมีเช้อรำคะ	ก็ย่อมลุก
โพลงข้น	เกิดแรงดันให้ทะยำนอยำกเข้ำอีก

เม่อ กก�ำหนดรู้ว่ำจิตเปนหรอไม่เปนมหัคคตะจนช�ำนำญ	
นอกจำกจะแยกแยะได้ถงควำมแตกต่ำงแล้ว	 ยังท�ำให้ได้ควำมรู้	 ว่ำ
ขณะของจิตหน่ง มี	 สภำพพร้อม 	จะเปนมหัคคตะได้หรอไม่	กล่ำว
คอ	 ถ้ำยังหวั่นไหวง่ำยต่ออำรมณ์อันน่ำใคร่	 ก็รู้ได้ทันทีว่ำภำวะนั้น
ไม่เอ้อต่อกำรรวมดวงเปนมหัคคตะ	แต่ถ้ำปลอดโปร่งและจิตขำดเย่อ
ใยจำกอำรมณ์อันน่ำใคร่ทั้งหลำย	แม้กระทบก็ไม่สน	ว่ำงจำกกระทบ
ก็ไม่ถวิลหำ	 ส�ำหรับผู้มีก�ำลังจิตเคยรวมได้เปนปกแผ่นมำก่อนย่อม
ตระหนักว่ำสภำพเช่นนั้นเอ้ออ�ำนวยให้พร้อมดิ่งได้ถงมหัคคตะ
อีก	 และส�ำหรับผู้เคยผ่ำนกำร กรู้จิตหดหู่กับจิตฟุงซ่ำนมำอย่ำง
ดี	 กระทั่งควำมหดหู่และควำมฟุงซ่ำนกลำยเปน	 ขี้ผง 	 ที่ปดทิ้งง่ำย	
เกำะจิตไม่ติด	 ก็จะทรำบว่ำจิตเข้ำไปอยู่ในสภำพเตรียมพร้อมรวม

ดวงเปนมหัคคตะง่ำยเช่นกัน	 ขอเพียงน้อมจิตจับอำรมณ์ที่ละเอียด
คู่ควรกับสภำพ	 รวมใหญ่

ดังเคยกล่ำวแล้วว่ำที่เรียก	 มหัคคตะ 	 ก็เพ่อขับเน้นให้เห็น
สภำพยิ่งใหญ่เปนหน่งแห่งจิตที่ปรำศจำกควำมฟุง	ปรำศจำกตัณหำ
รำคะแตะต้องแผ้วพำน	 เม่อเห็นสภำพจิตที่อยู่เหนอควำมคิดได้	 ก็
ย่อมข้ำมควำมสงสัยอันเกิดแต่ควำมคิด	รวมทั้งสำมำรถสัมผัสรู้เกี่ยว
กับจิตที่เล็กกว่ำ	 ทั้งในตนเองและในสัตว์อ่น	 ไม่มองง่ำย สักแต่ว่ำ
จิตก็คอจิต	 แต่มองว่ำจิตจะเล็กหรอใหญ่	 อยู่ในอัตภำพหยำบหรอ
ประณีต	 ย่อมมีเหตุบันดำลให้เปนไป	 มิใช่เร่องบังเอิญหรอมีใคร
ออกแบบสั่งสร้ำง

สภำพมหัคคตะเองยังซอยย่อยได้นำนำ	 ตรงนั้นต้องจ�ำแนก
โดยควำมเปน ำน	 เรียกปฐม ำนบ้ำง	 ทุติย ำนบ้ำง	 ตติย ำน
บ้ำง	จตุตถ ำนบ้ำง	นอกจำกนั้น	ควำมเปนมหัคคตะยังแบ่งเปน	๒	
ระนำบ	 คอระนำบที่ต้องพ่งพำอำศัยรูปเปนสิ่งตรงจิตให้สนิทอยู่กับ
ำน	เรียกว่ำ	 รูป ำน 	กับอีกระนำบหน่งคอเพิกรูปทั้งหมด	ยกข้น

สู่ควำมไร้รูปอย่ำงสิ้นเชิง	จงเรียก	 อรูป ำน 	ซ่งเม่อเข้ำถงอรูป ำน
แล้ว	ย่อมหมดควำมสงสัยว่ำจิตอยู่ในภำวะเปนต่ำงหำกพ้นมิติหยำบ	
กว้ำง-ยำว-ลก	แบบกำยนี้ได้หรอไม่	หำกตั้งควำมเห็นไว้ถูกตรง	ก็
อำจน้อมพิจำรณำเห็นตำมจริงว่ำสมองไม่ใช่ต้นก�ำเนิดของจิต	 หรอ
อีกนัยหน่งคอรูปมิใช่ก�ำเนิดแห่งนำม	 แต่เปนสภำพที่ปรุงแต่งซ่งกัน
และกันให้อยู่ในภำวะหยำบหรอประณีต

วิธีก�าหนดรู้

พระพุทธองค์ทรงให้แนววิธีรู้ไว้คอ

เมื่อจิตเป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหรคต เมื่อจิตไม่เป็น
มหรคตกร็ูว่้าจติไม่เป็นมหรคต
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ในข้อนี้ของจิตตำนุปสสนำ	 เรำเน้นกำรเปรียบเทียบระหว่ำง
จิตที่ถงควำมยิ่งใหญ่เปนมหัคคตะ	 กับจิตที่ยังไม่ถงควำมใหญ่ระดับ
มหัคคตะ	 ซ่งก็จะเอำควำมแตกต่ำงระหว่ำงจิตที่	 อิงอำศัยกำยใน
กำรคิดนก 	กับจิตที่	 อิงอำศัยกำยในกำรตั้งมั่นเด่นดวง 	เม่อเปรียบ
เทียบจนเข้ำถงควำมประจักษ์แล้ว	 ก็เหมอนเหลอแต่สภำพอย่ำง
หน่งเข้ำไปลงหลักปกฐำนในธรรมชำติเดิมของเขำอย่ำงนั้น	มีสภำพ
ที่พระพุทธองค์เรียกว่ำ	 ธรรมเอก 	 อยู่อย่ำงนั้น	 แต่เม่อแปรตัวไป	
คอเส่อมสภำพลงจำกควำมผุดผ่องเปนธรรมเอก	 ก็ผันมำอยู่ในอีก
ลักษณะหน่งที่ดูบุบบี้	มอซอ	ต่ำงจำกของเดิม	และผิดแผกแปรปรวน
ไปเร่อย ตำมผัสสะกระทบทำงกำยใจ

ในช่วงของกำรเห็นจิตตั้งมั่น	 กลับสู่ฐำนเดิมนั้น	 หำกหมั่น
พิจำรณำแล้ว เล่ำ 	 จะพบควำมหลงยดว่ำนั่นเปนสภำพของตัวตน	
ควำมรู้สกนี้ละเอียดอ่อนลกซ้งมำก	แ งแนบสนิทอยู่กับสภำพตั้งมั่น
เปนหน่งแช่มช่นสุดขีดนั้นเอง	ต่อเม่อคลำยออกจำกลักษณะรวมดวง
คนสู่สภำพนกคิด	เห็นควำมอำลัยยดติดในสภำพเดิมแท้นั้น	จงค่อย
ส�ำเหนียกทรำบได้ว่ำอัตตำระดับใหญ่เปนอย่ำงไร

เม่อเปรียบเทียบแล้ว เล่ำ กระทั่งเห็นจริงเข้ำขั้นยอมรับว่ำ
สภำพยิ่งใหญ่นั้น	 ก็สักแต่เปนเพียงสภำวะหน่งของจิต	 ตั้งอยู่นำน	
ดูเหมอนมั่นคง	 แต่แท้จริงแล้วมีควำมเส่อมแ งอยู่	 ไม่แตกต่ำงจำก
ลักษณะอันเปนมูลฐำนของสภำวะอ่น เลย	ที่ควำมเห็นอนิจจังว่ำจะ
ต้องคนกลับสู่สำมัญเช่นนั้น	 จงละควำมยดมั่นเสียได้	 จะมีหรอไม่มี
มหัคคตจิตก็ช่ำง

การกำาหนดรู้สภาวจิตที่ยิ่งหย่อนกว่ากัน

ลักษณะของสภาวจิตที่ยิ่งหย่อนกว่ากัน

โดยควำมหมำยแล้วจะมุ่งเน้นกำรเปรียบเทียบสภำวจิตอัน
เปนผลส�ำเร็จของงำนสมถะหรอวิปสสนำ	 อย่ำงเช่น	 ก�ำหนดรู้ว่ำ

เรำท�ำได้ดีที่สุดถง ำนขั้นไหน	 หรอยังไม่ถง ำนเลย	 เอำเพียงแค่
อุปจำรสมำธิหรอขณิกสมำธิก็นับว่ำน�ำมำพิจำรณำได้เหมอนกัน	แต่
พระพุทธองค์มักจ�ำแนกควำมยิ่งหย่อนกว่ำกันของจิตด้วยลักษณะ
สมำบัติ	๘	อันมีช่อรวมโดยเฉพำะว่ำ	 อำรัมมณูปนิช ำน 	แบ่งเปน
รูป ำน	๔	ระดับ	กับอรูป ำนอีก	๔	ระดับ	ค�ำว่ำ	 สมำบัติ 	หมำยถง
สมบัติของผู้จับสิ่งใดสิ่งหน่งเปนอำรมณ์	 จิตถูกตรงกับสิ่งนั้นไม่หวั่น
ไหว	ไม่หันไปยดหน่วงสิ่งอ่นระหว่ำงตั้งมั่นเปน ำนอยู่

ส�ำหรับขณิกสมำธิหรอสมำธิชั่วขณะนั้น	 ขอเพียงมีควำมรู้ชัด
ต่อเน่อง	ว่ำก�ำลังหำยใจออก	ก�ำลังหำยใจเข้ำ	ก�ำลังหำยใจยำว	ก�ำลัง
หำยใจสั้น	 จิตแยกออกมำเป็นผู้รู้	 ผู้ดูลมหำยใจทั้งปวงอยู่	 ก็นับว่ำ
ใช้ได้	 แต่จิตตั้งมั่นเพียงไม่นำนก็เคล่อน	 ยังไม่ปักหลักแน่วพอ
จะบันดำลปีติสุข	ผู้บ�ำเพ็ญเพียรถงสมำธิระดับนี	้เม่อประสบกำมคุณ
ระดับหยำบยั่วยวน	เช่น	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	สมำธิก็พังครนลง
ง่ำย	หวนกลับมำ ักใ ่ครุ่นคิดในกำมำรมณได้ทันที

ส�ำหรับอุปจำรสมำธิหรอสมำธิเฉียด ำนนั้น	 จิตเริ่มตั้งมั่น	
เนิบนิ่งเนิ่นนำนพอจะรู้สกถงดวงสว่ำงเด่นอยู่ในภำยในบ้ำงแล้ว	
เกิดปติฉีดซ่ำนและลิ้มรสสุขแบบทิพย์อันไม่เปนสำธำรณะแก่บุคคล
ทั่วไปบ้ำงแล้ว	 รสวิเวกอันเยี่ยมนั้นท�ำให้จิตตีตัวออกห่ำงจำกกำม
บ้ำงแล้ว	แต่ยังมีควำมคิดอ่ำนเจอจำงเปนห้วง 	กับทั้งจิตอำจกระท�ำ
ตัวเปน	 จอรับนิมิต 	 ซ่งถ้ำผุดภำพหรอเสียงอันส่อไปในทำงยั่วให้
หลง	 ก็เตลิดเปิดเปิงได้	 บังเกิดควำมทะยำนในทำงกำมำรมณ์แบบ
ละเอียด	หรออำจดิ่งเหวร่วงลงต�่ำ	หลุดขั้วจำกทิพยสุขเลยก็ได้

ด้วยเหตุที่จิตนกคิดสำมัญ	 หรอแม้อุปจำรสมำธินั้น	 ยังอำจ
เกลอกกลั้วอยู่ด้วยกำมคุณทำงใดทำงหน่งอันกระท�ำจิตให้อดอัด	
พระพุทธองค์จงตรัสว่ำพวกเรำอยู่ในที่แคบ	 ดังที่พระอำนนท์น�ำ
พุทธพจน์มำถ่ำยทอดไว้ในปญจำลสูตร	 พระสุตตันตปิ ก	 เล่ม	 ๑๕	
ว่ำ	ที่แคบอันจัดว่ำควรอดอัดที่สุด	ได้แก	่รูป	รส	กลิ่น	 เสียง	สัมผัส	
อันยั่วยวนให้ติดหลง	 เรียกสั้น ว่ำ	 กำมคุณ	 ๕ 	 ซ่งปุถุชนจะหำ
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โอกำสล่วงจำกที่แคบคอกำมคุณ	๕	นี้	 ก็ต้องอำศัย	 รูป ำน 	 ซ่งมี
อยู่	๔	ระดับ	ได้แก่

๑)	ปฐม ำน

จะเกิดข้นเม่อจิตจับอำรมณ์แล้วเกิดองค์ ำนครบ	 ได้แก่
วิตก	 (ยกอำรมณ์)	 วิจำร	 (รู้อำรมณ์ชัด)	ปติ	สุข	และเอกัคคตำ	 (จิต
มีลักษณะรวมดวงเปนหน่งแน่วแน่)	 หำกเปนผู้ที่ผ่ำนอำนำปำนสติ
ในส่วนรู้เวทนำอย่ำงดีจะได้เปรียบ	 เพรำะจะมีประสบกำรณ์จ�ำแนก
องค์ ำนเปนส่วน มำก่อนด้วยวิธีก�ำหนดรู้พร้อมลมหำยใจ	 เช่น	 รู้
ขณะหำยใจออกและหำยใจเข้ำว่ำก�ำลังมีปติสุข	 เปนต้น	 ด้วย ำน
ระดับนี้จิตจะผละจำกกำมเด็ดขำด	 คอถอยห่ำงชนิดไกลกันคนละ ง
ทะเล	 ไม่มีทำงเกิดนิมิตหรอสิ่งกระทบหยำบละเอียดอันใดยั่วยวน
ให้เกิดกำมรำคะได้	 เว้นแต่ถอนจำก ำน	 จิตเส่อมจำกสภำพตั้งมั่น
เสพรสวิเวกแล้วระยะหน่ง	 (แต่ละคนจะกินเวลำไม่เท่ำกัน	 ข้นอยู่
กับก�ำลังที่สั่งสมมำแน่นหนำมำกน้อยเพียงใด)	 กำรสงัดจำกกำมนี้
พระพุทธองค์ตรัสว่ำเปนกำรบรรลุโอกำสในที่แคบชั้นแรก	 หำกท�ำ
ถงปฐม ำนแล้วย้อนดูด้วยควำมรู้สก	จะพบว่ำกำมท�ำให้จิตถูกเบียด
อยู่ในสภำพคับแคบน่ำอดอัดจริง 	 แตกต่ำงจำกควำมเปิดกว้ำงโล่ง
โถงขณะเปนมหัคคตะอย่ำงยิ่ง

๒)	ทุติย ำน

จะเกิดข้นเม่อผู ้ถงปฐม ำนเห็นปติสุขมีก�ำลังทรงตัวแล้ว	
ลักษณะจิตตั้งมั่นเปนปกแผ่นเปนเอกัคคตำแล้ว	 ช�ำนำญเข้ำออก
ปฐม ำนดีแล้ว	 ก็ตัดควำมจ่อรู้ที่กำรหำยใจออกและหำยใจเข้ำ
ทิ้งไป	 ปล่อยให้จิตอยู่ในภำวะแช่มช่นสุดขีดโดยตัวเอง	 เหมอน
คนเล่นน�้ำที่ขำหยั่งถงพ้นแล้ว	 รู้ตัวว่ำไม่ต้องพ่งห่วงยำงให้เกะกะ
แล้ว	 ก็ปล่อยห่วงยำงทิ้งไป	 เปนอันเข้ำสู่ทุติย ำน	 คอยังทรงปติ	
สุข	 เอกัคคตำไว้เหมอนเดิม	แต่ดับวิตกและวิจำรอันได้ช่อว่ำเปน	 ที่
แคบในปฐม ำน 	 ลง	 สภำพควำมรู้สกในทุติย ำนจงเปิดโล่งกว่ำ
ปฐม ำนมำก

๓)	ตติย ำน

จะเกิดข้นเม่อผู้ถงทุติย ำนพิจำรณำว่ำปติยังเปนของหยำบ	
มีส่วนของควำมลิงโลดอยู่	 มีส่วนของควำม	 ยิ้มมำกเกินไป 	 ใน
ภำยในอยู่	 สำมำรถก�ำหนดรู้อยู่เฉพำะกับสุขอันเยอกเย็นประณีต	ก็
ทิ้งปติเสียด้วยปญญำ	เข้ำสู่ภำวะสุขุมกว่ำ	ประณีตล�้ำลกกว่ำกัน	เปน
อันเข้ำสู่ตติย ำน	 คอยังทรงควำมสุขและเอกัคคตำไว้ดังเดิม	 แต่
ดับปติอันได้ช่อว่ำเปน	 ที่แคบในทุติย ำน 	ลง	สภำพควำมรู้สกใน
ตติย ำนจงกว้ำงขวำงล�้ำลกกว่ำทุติย ำนมำก

๔)	จตุตถ ำน

จะเกิดข้นเม่อผู ้ถงตติย ำนพิจำรณำว่ำสุขเย็นยังเปนของ
ฉำบจิต	ยังไม่ใช่จิตแท้ 	ยังไม่บริสุทธิผุดผ่องถงธรรมชำติเดิมอันไร้
เย่อใยฉำบหุ้ม	 ก็จะสำมำรถก�ำหนดรู้อยู่กับควำมเปนกลำงอันไร้สุข	
คงเหลอแต่สภำพเด่นดวงฉำยแสงนิ่งยิ่งกว่ำอำทิตย์เที่ยงวัน	 เปนอัน
เข้ำสู่จตุตถ ำน	อันเปนสมำธิอิงอำศัยรูปขั้นสูงสุด	 คอสุขเวทนำอัน
ได้ช่อว่ำเปน	 ที่แคบในตติย ำน 	ดับลง	แปรเปนอุเบกขำเวทนำอัน
เกิดแต่สติบริสุทธิในสภำพแห่งมหำเอกัคคตำ	 สภำพควำมรู้สกใน
จตุตถ ำนจงเปิดถงที่สุดในบรรดำสมำธิอำศัยรูปทั้งหลำย

ำนอำศัยกำรหมำยรู้รูป	 เช่น	 ลมหำยใจ	 เปนจุดออกตัว	
หรอที่เรียกว่ำ	 รูป ำน 	นั้น	ดูผิวเผินเหมอนไร้สภำวะใดให้ต่อยอด
อีก	 เรียกว่ำมำถงสุดทำงแล้ว	 ในเม่อมำถงจุดที่ไม่เหลอองค์ ำนใด
ให้พิจำรณำละอีกแล้ว	 ผู้ป ิบัติสมถภำวนำส่วนใหญ่จะมำหยุดอยู่ที่
จตุตถ ำนด้วยควำมเข้ำใจว่ำจิตเหนอกว่ำนี้ไม่มี	แต่ถ้ำท�ำควำมเห็น
ไว้ถูกต้อง	 ก็จะทรำบว่ำยังมี ำนที่เหนอกว่ำ	 หรออีกนัยหน่งมีจิตที่
ยิ่งกว่ำ	 เพรำะนับตำมกำรแจกแจงของพระพุทธองค์แล้ว	 ตัวควำม
หมำยรู้ในรูปนั่นเอง	ยังจัดเปน	 ที่แคบ 	อยู่	และเพ่อ	 บรรลุโอกำส
ในที่แคบ 	ก็ต้องเข้ำถง	 อรูป ำน 	๔	ระดับดังต่อไปนี้

๑)	อำกำสำนัญจำยตน ำน
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จะเกิดข้นเม่อผู้มีก�ำลังสมำธิระดับสูงมีอำกำรเพิกควำมหมำย
รู้ในรูป	 หันมำใส่ใจก�ำหนดหมำยในสิ่งที่ไม่ใช่รูป	 คอช่องว่ำงไม่มี
ประมำณ	 เหมอนเห็นทั้งจักรวำลอยู่ตรงหน้ำด้วยอุเบกขำเวทนำ	
เม่อดับอำกำรหมำยรู้รูปอันได้ช่อว่ำเปน	 ที่แคบในจตุตถ ำน 	 ลง	
สภำพควำมรู้สกใหม่จงเปนประสบกำรณ์แรกที่จิต	 เปิดถงขีดสุด 	
เพรำะอำกำรหมำยรู้ของจิตไม่ถูกจ�ำกัดคับข้องด้วยมิติ	 กว้ำง-ยำว-
ลก	ของสภำวธรรม ำยรูปอีกต่อไป	

๒)	วิญญำณัญจำยตน ำน

จะเกิดข้นเม่อจิตที่เปิดเปนอนันต์ด้วยอำกำสำนัญจำยตน
ำน	 มีอำกำรเพิกควำมว่ำงมหำศำลมำรู้อยู่กับผู้รู้เองด้วยอุเบกขำ

เวทนำ	เม่อดับกำรหมำยรู้ช่องว่ำงเปนอนันต์อันได้ช่อว่ำเปน	 ที่แคบ
ในอำกำสำนัญจำยตน ำน 	 ลง	 สภำพควำมรู้สกใหม่จงเปนควำม
ละเอียดประณีตยิ่งกว่ำอำกำรจับช่องว่ำง

๓)	อำกิญจัญญำยตน ำน

จะเกิดข้นเม่อจิตที่เปิดเปนอนันต์ด้วยวิญญำณัญจำยตน ำน	
มีอำกำรเพิกลักษณะรู้สู่ควำมไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยนิด	 เพรำะ
พิจำรณำแล้วว่ำ	 รู้ 	 ก็จัดว่ำยังมี	ยังเปน	ยังได้ช่อว่ำเปน	 ที่แคบใน
วิญญำณัญจำยตน ำน 	 พอไม่เหลออะไรเลยกระทั่งสภำพรู้เปน
อนันต์	จงเข้ำสู่ควำมเปิดกว้ำงยิ่งกว่ำกัน

๔)	เนวสัญญำนำสัญญำยตน ำน

จะเกิดข้นเม่อจิตที่ก�ำหนดควำมไม่มีอะไรเลย	 มีปญญำเห็น
ว่ำ	 ควำมไม่มีอะไร 	นั้นเปนเพียงวิธีหมำยรู้อย่ำงหน่งของจิต	ต่อเม่อ
สำมำรถก้ำวล่วงลักษณะหมำยรู้ดังกล่ำว	อันได้ช่อว่ำเปน	 ที่แคบใน
อำกิญจัญญำยตน ำน 	ประสบกำรณ์อย่ำงใหม่จงอุบัติ	 ปุถุชนย่อม
ถงที่สุดในประสบกำรณ์นี้	 เพรำะแม้ควำมหมำยรู้ของจิตยังเหลอ	 ก็
ไม่เห็นว่ำเหลอแล้ว

ผู้บ�ำเพ็ญ ำนนอกศำสนำย่อมเข้ำใจว่ำนี่คอที่สุดของที่สุด	ต่อ

เม่อฟงพระพุทธเจ้ำตรัสแสดงธรรมอันละเอียดสุขุมกว่ำนั้น	จงทรำบ
ว่ำยังมีธรรมชำติอีกชนิดหน่งเปนที่อิงของ ำนขั้นสูงกว่ำเนวสัญญำ
นำสัญญำยตนะ	 เปนอภิสิทธิเฉพำะของผู้ป ิบัติสติป ฐำน	 ๔	 จน
ได้อรหัตตผล	 หรออย่ำงต�่ำอนำคำมิผล	 เม่อล่วงควำมหมำยรู้ระดับ
เนวสัญญำนำสัญญำยตนะอันเปนที่แคบสุดท้ำยได้	 จงไม่เหลอที่
แคบใดให้ต้องบรรลุโอกำสอีก	เรียกว่ำ	 สัญญำเวทยิตนิโรธ

วิธีก�าหนดรู้

พระพุทธองค์ทรงให้แนววิธีรู้ไว้คอ

เมือ่จติมจีติอืน่ยิง่กว่ากร็ูว่้าจติมจีติอืน่ยิง่กว่า เมือ่จติไม่มจีติ
อืน่ยิง่กว่ากร็ูว่้าจติไม่มจีติอืน่ยิง่กว่า

ส�ำหรับผู ้ผ่ำน ำนมำแล้วหลำย ขั้น	 ย่อมส�ำรวจด้วย
ประสบกำรณ์ตรงว่ำก�ำลังท�ำ ำนอันเปนขีดสุดของศักยภำพแห่งตน
อยู่หรอเปล่ำ	 เช่น	 เม่อวำนท�ำถงทุติย ำน	 วันนี้ท�ำได้แค่ปฐม ำน	
เพรำะแกะไม่ออก	 จิตไม่อำจหยั่งลงตั้งมั่นเปนเอกัคคตำด้วยปติสุข
ตำมล�ำพัง	ยังต้องอำศัยองค์ ำนคอวิตกและวิจำรเปนตัวค�้ำอยู่

และส�ำหรับผู้ท�ำได้ไม่ถงที่สุดของ ำน	 ก็สำมำรถศกษำไว้
เปรียบเทียบ	 ว่ำยังมี	 ที่แคบ 	 อันใดเรำยังติดอยู่	 ยังช�ำแรกผ่ำนที่
แคบไม่ได	้จะได้ไม่เปนผู้หลงเข้ำใจผิดว่ำไร้จิตอ่นเหนอกว่ำนี้แล้ว

เม่อประสบพบจิตทุกระดับ	 ก็ย่อมประจักษ์ควำมจริงว่ำแม้
ที่สุดของที่สุดแห่งจิต	 ก็หนีไม่พ้นอนิจจัง	 จะได้แหนงหน่ำย	 คลำย
ควำมยดถอทุกสภำพจิต	จะเหนอกว่ำหรอต�่ำกว่ำก็ตำม	ไม่หลงเหลอ
ควำมหวงจิต	หมดควำมกลัวจะไม่มีจิตอย่ำงสิ้นเชิง
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การกำาหนดรู้สมาธิจิต

ลักษณะของสมาธิจิต

สมาธิ	 คอ	 สภำพตั้งมั่นของจิต	 เปนควำมปกหลักอยู่กับที่	
นิ่งสนิทไม่สั่นไหวคลอนแคลนง่ำย	 ในข้อนี้ของจิตตำนุปสสนำจะไม่
ระบุควำมละเอียดประณีตตำมองค์ ำน	 แต่จะหมำยเอำสภำวจิตที่
ปรำก ในจังหวะเวลำต่ำง 	 เปนช่วงไหนก็ได้	 ทั้งขณะก�ำหนดว่ำจะ
นั่งสมำธิเดินจงกรม	และทั้งขณะที่ใช้ชีวิตประจ�ำวัน	ต้องข้องเกี่ยวกับ
บุคคลทั่วไป

สภำพตั้งมั่นของจิตไม่จ�ำเปนต้องไร้ควำมคิด	 ไม่จ�ำเปนต้อง
ปรำศจำกกำมรำคะ	 และจิตจะอยู่ในสภำพตั้งมั่นได้นั้น	 ก็จะต้อง
อำศัยสิ่งใดสิ่งหน่งตรงจิตไว้กับที่	 คอจะต้องมีเจตจ�ำนง	 มีควำม
ก�ำหนดจิตไว้กับสิ่งใดสิ่งหน่ง	ซ่งอำจเปนได้แม้ก�ำหนดรู้สภำพจิตตัว
เอง	หน่วงตัวเองนิ่งไว้

สภำพตั้งมั่นของจิตจ�ำแนกได้หลำกหลำย	 แม้ตั้งมั่นเหมอน
กัน	ทว่ำคุณภำพอำจเปนคนละเร่อง	เช่น

ตั้งมั่นด้วยสติคิดท�ำกำรอันเปนอกุศล	 ให้ควำมรู้สกมดใน
ภำยใน

ตั้งมั่นด้วยสติคิดท�ำกำรอันเปนกุศล	 ให้ควำมรู้สกสว่ำงใน
ภำยใน

ตั้งมั่นแข็งท่อเปนน�้ำแข็งแห้งแบบที่เรียกด้วยภำษำชำวบ้ำน
ว่ำ	 สมำธิหัวตอ

ตั้งมั่นพร้อมทั้งอำกำรต่นรู้ว่ำก�ำลังทรงกำยอยู่ในอิริยำบถ
ไหน	ก�ำลังท�ำอะไร	รู้เห็นสิ่งใด

ตั้งมั่นพร้อมควำมผ่องใส	นิ่มนวล	อ่อนควร	ไม่ผสมปนอยู่กับ
ควำมคิดและกิเลส	 เห็นผัสสะทั้งหยำบและละเอียดที่กระทบกำยใจ

สักแต่เปนภำวะเกิดข้น	 ตั้งอยู่	 ดับไป	 ไม่ใช่ตัวตน	ควำมตั้งมั่นชนิด
นี้จัดเปน ำนชนิดหน่ง	เรียกว่ำ	 ลักขณูปนิช ำน 	เปนคนละนิยำม
กับกำรจับอำรมณ์จนเกิดองค์ ำนข้นมำเฉย 	 ซ่งนั่นจะเรียกว่ำเปน	
อำรัมมณูปนิช ำน 	 เพรำะลักขณูปนิช ำนจะมีลักษณะพินิจสภำพ
ธรรมจนเกิดควำมปล่อยวำง	 ตัวของลักขณูปนิช ำนเองอำจเทียบ
ระดับควำมเปนหน่งเช่นเดียวกับเอกัคคตำในสมำบัต	ิ๘	เช่น	ถ้ำขณะ
อยู่ในภำวะรู้นิพพำน	จะต้องเปนปฐม ำนข้นไป	แม้อริยบุคคลก็ไม่
อำจรู้นิพพำนด้วยคุณภำพสมำธิระดับต�่ำกว่ำนั้น	 เพรำะนิพพำนมี
ลักษณะเปนควำมว่ำงเปล่ำ	 ไม่มีนิมิต	และไม่มีที่ตั้ง	 จิตที่ต�่ำชั้นกว่ำ
ปฐม ำนจงขำดศักยภำพในกำรหน่วงนิพพำนไว้เปนอำรมณ์

วิธีก�าหนดรู้

พระพุทธองค์ทรงให้แนววิธีรู้ไว้คอ

เมือ่จติเป็นสมาธกิร็ูว่้าจติเป็นสมาธ ิ เมือ่จติไม่เป็นสมาธกิร็ู้
ว่าจติไม่เป็นสมาธิ

ดังกล่ำวแล้วว่ำ	 ลักษณะปกหลักตั้งมั่นอำจเกิดข้นได้จำก
หลำยทำง	 ไม่จ�ำเปนต้องนั่งสมำธิหลับตำหรอจงใจเดินจงกรมเสมอ
ไป	เพรำะฉะนั้น	ส�ำหรับผู้เริ่มภำวนำที่ไม่เคยนั่งสมำธิได้ผลเปนเร่อง
เปนรำว	ก็อำจอำศัยกำรเล่น	กำรท�ำงำน	หรอกำรเคล่อนไหวในชีวิต
ประจ�ำวันที่มีคุณภำพ	เอำมำใช้สังเกตควำมตั้งมั่นของจิตได	้เม่อรู้สก
ว่ำจิต	 ปกหลักกับที่ 	ก็จ�ำลักษณะนั้นไว	้เม่อจิต	 เล่อนไหลจำกหลัก 	
ก็ก�ำหนดรู้ควำมต่ำงระหว่ำงกันไว้

กำรหมั่นก�ำหนดรู้ลักษณะตั้งมั่น	 จะท�ำให้กำรท�ำสมำธิได้ผล
ข้นมำก	 เช่น	แทนที่จะเ ำดูลมหำยใจอย่ำงเดียว	ก็มำสังเกตด้วยว่ำ
หำยใจแต่ละครั้งมีควำมสัมพันธ์กับลักษณะจิตอย่ำงไร	 ก�ำหนดกำร
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หำยใจแบบไหนท�ำให้จิตตั้งมั่นสบำย	ก�ำหนดหำยใจแบบไหนท�ำให้
จิตไหลเล่อนไปสู่สภำพฟุง

ปญหำหน่งส�ำหรับผู้เริ่ม กสังเกตภำวะนิ่งของจิต	 ก็คอกำร
พยำยำมมองลกเข้ำไปในควำมนิ่ง	 เหมอนแทนที่จะสังเกตเฉพำะ
ควำมเรียบสงบของผนน�้ำ	ก็กลับเพ่งลกลงไปใต้แผ่นน�้ำ	ซ่งไม่มีอะไร
ให้ดู	กำรจะเห็นสมำธิจิตต้องท�ำเหมอนยนดูจำกตลิ่ง	แค่พินิจว่ำเม่อ
ใดแน่นิ่งไม่ไหวติง	 เม่อใดกระเพ่อมเปนระลอกข้นมำ	 อย่ำกระโจน
ลงน�้ำเพ่อด�ำลงไปดูข้ำงใต้

ขอให้สังเกตด้วยว่ำ	 ถ้ำเรำดูจิตที่ตั้งมั่นโดยควำมเปนสภำวะ
หน่ง	 ไม่มองว่ำคอจิตเรำ	 ไม่มองว่ำนั่นคอควำมเปนเรำ	 จะมีผลข้ำง
เคียงทำงบวกคอ	 ท�ำให้ภำวะนิ่งนั้นมีคุณภำพ	 มีควำมผ่องใสเบิก
บำน	 และไม่เส่อมลงง่ำยนัก	 ทั้งนี้ก็เน่องจำกไม่มีควำมคิดปรุงแต่ง
อันเกิดจำกควำมรู้สกในตัวตนเข้ำแทรกแซงเปนเวลำนำนข้น	 เรียก
ว่ำได้ปญญำเปนปจจัยส่งเสริม	หรอเปนตัวยดอำยุสมำธิจิตนั่นเอง

การกำาหนดรู้จิตหลุดพ้น

ลักษณะของจิตหลุดพ้น

จิตหลุดพ้น	คอจิตที่ไม่มีควำมอยำกเสพกำม	ไม่มีควำมอยำก
เสพ ำน	 และไม่มีควำมหลงว่ำสิ่งใดสิ่งหน่งเปนตัวเปนตน	 ดังนั้น
จิตหลุดพ้นต้องมีลักษณะตั้งมั่น	 เพรำะถ้ำไม่ตั้งมั่นก็ไม่ช่อว่ำหลุด
พ้นจำกควำมครอบง�ำของกำมและควำมฟุงซ่ำน	 จิตหลุดพ้นต้องมี
ลักษณะแยกเปนอิสระ	 มีฐำนะเปนผู้รู้	 ผู้ดูสภำวธรรม	 เพรำะถ้ำไม่
แยกต่ำงหำกออกมำเปนผู้รู้	 ผู้ดูสภำวธรรม	 ก็ไม่ช่อว่ำหลุดจำกกำร
ครอบง�ำของสภำวธรรม

อำกำร	 แยกออกมำ 	เหมอนต่ำง ำยต่ำงแยกกันอยู่นั้น	ไม่ใช่
หมำยถงจิตลอยเปนดวง ออกมำอยู่นอกร่ำงกำยจริง 	 แต่จะเปน

ประสบกำรณ์ภำยในเหมอนรู้เห็นตำมปกติโดยไม่เกำะเกี่ยวกับสิ่งใด	
เพรำะมีลักษณะของสติและสัมปชัญญะมั่นคง	 เห็นกำยใจอย่ำงที่มัน
เปน	 คอเกิดดับในทำงใดทำงหน่งอยู่ตลอดเวลำ	 ไม่เข้ำไปยดมั่นถอ
มั่นอยู่ตลอดเวลำ	 ทุกสิ่งล้วนปรำก เปนเคร่องรู้	 เคร่องอำศัยระลก	
มีชีวิตอีกแบบ	อีกมิติหน่ง	สมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเสมอในทุก
หมวด	ทุกบรรพของมหำสติป ฐำนสูตร	คอ

เธอเข้าไปตัง้สตว่ิากาย เวทนา จติ ธรรมม ีกเ็พยีงสกัว่าเอาไว้
รู ้ เพยีงสกัว่าเอาไว้อาศยัระลกึเท่านัน้ เธอเป็นผูไ้ม่ถกูตณัหา
และทฏิฐเิข้าองิอาศยั และไม่ถอืมัน่อะไรๆในโลก
 
วิธีก�าหนดรู้

พระพุทธองค์ทรงให้แนววิธีรู้ไว	้คอ

เมือ่จติหลดุพ้นกร็ูว่้าจติหลดุพ้น เมือ่จติไม่หลดุพ้นกร็ูว่้าจติ
ไม่หลดุพ้น

เพ่อที่จะรู ้ว่ำจิตหลุดพ้นหรอไม่หลุดพ้น	 ก็ควรพิจำรณำ
เปนล�ำดับว่ำยังยดอะไร	 หรอเกำะยดด้วยควำมไม่รู้ลักษณะตำม
ธรรมชำติอันใด	 ตรงจุดนี้มีบัญญัติเฉพำะอยู่ค�ำหน่งที่ควรอ้ำงอิงถง	
คอค�ำว่ำ	 เปล้องจิต

ค�ำว่ำ	 เปลื้องจิต	คอ	กำรปลดปล่อยจิตจำกสิ่งที่เคยเกำะยด
ไว้	 เพ่อเปนอิสระจำกสิ่งนั้น 	 ตัวอย่ำงที่เคยศกษำกันมำก็เช่นที่เรำ
เข้ำถงปฐม ำนก็เพ่อปลดปล่อยจิตจำกกำรเกำะกุมของกำมรำคะ	
เรียกว่ำเปนกำรใช้ปฐม ำนในกำรเปล้องจิตจำกกำมรำคะ	หรอเม่อ
เห็นตำมจริงว่ำเรำทกทักว่ำสิ่งใดเที่ยง	 เช่น	นกเอำว่ำหน้ำตำต้องไม่
แก่	ควำมรักต้องไม่จดจำง	พอมันแสดงควำมแก่	แสดงควำมจดจำง	
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ก็ทุรนทุรำยหรออย่ำงน้อยเปนทุกข์ทำงใจ	 อันนั้นแสดงถงโมหะ	
ควำมหลงผิด	ยดมั่นอยู่ว่ำของรักของหวงต้องเที่ยง	เม่อพิจำรณำโดย
แยบคำย	รับรู้แบบตระหนักว่ำสิ่งที่เกิดข้นย่อมฟองควำมไม่เที่ยงอัน
เปนของจริง	 ควำมยดมั่นแบบหลงผิดว่ำเที่ยงย่อมถูกเบียดตกไป	 นี่
คอกำรเปล้องจิตจำกควำมหมำยมั่นว่ำเที่ยง	 ด้วยปญญำพิจำรณำ
เห็นจริงอย่ำงปรำศจำกโมหะว่ำสรรพสิ่งย่อมเส่อมลงเปนธรรมดำ

จิตหลุดพ้นมีลักษณะเปนอิสระเฉพำะตัวที่รู ้สกได ้จำก
ประสบกำรณ์ภำยใน	 เม่อหมั่นพิจำรณำว่ำขณะใดจิตยังยด	 หรอยัง
หลงผิด	ก็จะเห็นควำมอดอัดไม่เปนอิสระจำกลักษณะยดและลักษณะ
หลงผิดนั้น 	 แต่ถ้ำไม่พิจำรณำ	 แม้ก�ำลังยดมั่นหรอหลงผิดรุนแรง	
โมหะจะท�ำหน้ำที่บดบัง	ปิดหูปิดตำไม่ให้รับรู้ควำมจริงใด ทั้งสิ้น

ควำมหลุดพ้นเปนเปลำะ นั้น	 ไม่มีเคร่องหมำยหรอคะแนน
บอกแบบนับแต้มให้รู้ได้ว่ำใกล้เต็มร้อยหรอยัง	แต่จะมีลักษณะหน่ง
ของจิตค่อย ปรำก อยู่ในประสบกำรณ์ภำยใน	 คอควำมรู้สกว่ำง	
ควำมพรำกออกมำจำกแรงเหนี่ยวของกำยใจและโลกทั้งปวง	 เม่อ
ป ิบัติธรรมวันต่อวัน	 ควำมว่ำงชนิดนี้จะยิ่งขยำยวงกว้ำง	 ท�ำให้
ปลอดโปร่งโล่งใจ	 เปนสุขเนียนประณีตข้นเร่อย โดยไม่อิงอำศัย
เหย่อล่อใด เลย

และด้วยควำมรู้สกว่ำงดังกล่ำวนี้เอง	 เม่อเกิดเส้นใยยดมั่น
ใด เสียดแทรกแปลกปลอมข้นมำ	 ก็ย่อมปรำก ให้เห็นชัด	 ท�ำให้
รู ้ตัวว่ำยังไม่พ้นจำกควำมยดมั่นแบบนั้น 	 ก็เปนหน้ำที่ที่ต้อง
ตระหนัก	ต้องยอมรับว่ำจิตยังถูกย้อยุดฉุดรั้งไว้ได้อยู่	ซ่งเม่อพิจำรณำ
โดยแยบคำยเพ่อเปล้องจิตให้ตรงประเด็น	 ก็จะรู้สกถงควำมอ่อน
ก�ำลังยดเหนี่ยวทีละน้อย	 จนวันหน่งเหมอนขำดสูญไปจำกจิต	 เปน
สัญญำณบอกควำมเข้ำใกล้ลักษณะทิ้งควำมเห็นกำยใจเปนตัวเปน
ตนเข้ำไปทุกที
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยการปฏิบัติอย่างไร ภิกษุจึงจะ
พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมคอืนวิรณ์ ๕ อยูเ่สมอได้ ภกิษใุน
พระศาสนานี…้

เมือ่ความพอใจยนิดใีนกามมอียูภ่ายในจติ ย่อมรูช้ดัว่าความ
ยินดีพอใจในกามมีอยู่ภายในจิตของเรา เมื่อความยินดี
พอใจในกามไม่มอียูภ่ายในจติ ย่อมรูช้ดัว่าความยนิดพีอใจ
ในกามไม่มีอยู่ภายในจิตของเรา อนึ่ง ความยินดีพอใจใน
กามทีย่งัไม่เกดิจะเกดิขึน้ด้วยประการใด ย่อมรูช้ดัประการ
นั้นด้วย ความยินดีพอใจในกามที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้
ด้วยประการใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย ความยนิดพีอใจใน
กามทีล่ะได้แล้วจะไม่เกดิขึน้ต่อไปด้วยประการใด ย่อมรูช้ดั
ประการนัน้ด้วย

อกีอย่างหนึง่ เมือ่ความพยาบาทมอียูภ่ายในจติ ย่อมรูช้ดั
ว่าความพยาบาทมีอยู่ภายในจิตของเรา หรือเมื่อความ
พยาบาทไม่มีอยู่ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าความพยาบาทไม่มี
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อยูภ่ายในจติของเรา อนึง่ความพยาบาททีย่งัไม่เกดิจะเกดิ
ขึน้ด้วยประการใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย ความพยาบาท
ทีเ่กดิขึน้แล้วจะละเสยีได้ด้วยประการใด ย่อมรูช้ดัประการ
นั้นด้วย ความพยาบาทที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วย
ประการใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย
 
อกีอย่างหนึง่ เมือ่ความง่วงเหงาซมึเซามอียูภ่ายในจติ ย่อม
รู้ชัดว่าความง่วงเหงาซึมเซามีอยู่ ภายในจิตของเรา หรือ
เมื่อความง่วงเหงาซึมเซาไม่มีอยู ่ภายในจิตย่อมรู ้ชัดว่า
ความง่วงเหงาซมึเซาไม่มอียู ่ ภายในจติของเรา อนึง่ ความ
ง่วงเหงาซึมเซาที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้
ชดัประการนัน้ด้วย ความง่วงเหงาซมึเซาทีเ่กดิขึน้แล้ว จะ
ละเสียได้ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ความ
ง่วงเหงาซมึเซาทีล่ะได้แล้ว จะไม่เกดิขึน้ต่อไปด้วยประการ
ใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย

อกีอย่างหนึง่ เมือ่ความฟุง้ซ่านร�าคาญใจมอียูภ่ายในจติ ย่อม
รู้ชัดว่าความฟุ้งซ่านร�าคาญใจมีอยู่ภายในจิตของเรา หรือ
เมื่อความฟุ้งซ่านร�าคาญใจไม่มีอยู่ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่า
ความฟุง้ซ่านร�าคาญใจไม่มอียูภ่ายในจติของเรา อนึง่ ความ
ฟุง้ซ่านร�าคาญใจทีย่งัไม่เกดิจะเกดิขึน้ด้วยประการใด ย่อม
รู้ชัดประการนั้นด้วย ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจที่เกิดขึ้นแล้ว
จะละเสยีได้ด้วยประการใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย ความ
ฟุง้ซ่านร�าคาญใจทีล่ะได้แล้วจะไม่เกดิขึน้ต่อไปด้วยประการ
ใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย

อกีอย่างหนึง่ เมือ่ความลงัเลสงสยัมอียูภ่ายในจติ ย่อมรูช้ดั
ว่าความลงัเลสงสยัมอียู ่ ภายในจติของเรา หรอืเมือ่ความ
ลังเลสงสัยไม่มีอยู่ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าความลังเลสงสัย
ไม่มอียูภ่ายในจติของเรา อนึง่ ความลงัเลสงสยัทีย่งัไม่เกดิ
จะเกดิขึน้ด้วยประการใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย ความ
ลังเลสงสัยที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใด ย่อมรู้
ชดัประการนัน้ด้วย ความลงัเลสงสยัทีล่ะได้แล้ว จะไม่เกดิ
ขึน้ต่อไปด้วยประการใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย

ดงัพรรณนามาฉะนี ้ภกิษยุ่อม...

เฝ้าพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายในอยูบ้่าง
เฝ้าพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายนอกอยูบ้่าง
เฝ้าพจิารณาเหน็ธรรมทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยูบ้่าง
เฝ้าพจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในธรรมบ้าง
เฝ้าพจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในธรรมอยูบ้่าง
เฝ้าพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมใน
ธรรมอยูบ้่าง
 
อีกอย่างหนึ่ง เธอเข้าไปตั้งสติอยู่ว่าธรรมมี ก็เพียงสักว่า
เอาไว้รู ้ เพยีงสกัว่าเอาไว้อาศยัระลกึเท่านัน้ เธอเป็นผูไ้ม่ถกู
ตณัหาและทฏิฐเิข้าองิอาศยั และไม่ถอืมัน่อะไรๆในโลก ดกูร
ภกิษทุัง้หลาย ด้วยการปฏบิตัอิย่างนีแ้ล ภกิษชุือ่ว่าพจิารณา
เหน็ธรรมในธรรมคอืนวิรณ์ ๕ อยูเ่สมอ

จบนีวรณบรรพ
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นิย�ม

ควำมหมำยของ	 นิวรณ์ 	คอเคร่องกั้นขวำงจิตไม่ให้ก้ำวหน้ำ
ในธรรม	โดยนัยของกำรป ิบัติแล้วมีอยู่	๕	ประกำร	ได้แก่

กามฉันทะ	ควำมพอใจยินดีในกำม

พยาบาท	ควำมมุ่งร้ำย	ผูกใจโกรธแค้น

ถีนมิทธะ	ควำมง่วงเหงำซมเซำ

อุทธัจจกุกกุจจะ	 ควำมฟุงซ่ำน	 ควำมวิตกกังวล	 ควำม
หงุดหงิดร�ำคำญใจ

วิจิกิจฉา	ควำมลังเลสงสัย

กล่ำวโดยย่นย่อ	 คอถ้ำต้องกำรจิตที่ทรงคุณภำพพร้อมเห็น
กำยใจเปนสภำวธรรม	ก็ต้องเพียรก�ำจัดนิวรณ์ข้ำงต้นทิ้งเสียให้หมด	
ท�ำนองเดียวกับอยำกเห็นโลกให้ชัดเจนเปนสีตรงจริง	 ก็ควรจะต้อง
ถอดแว่นสีต่ำง ออก	 ไม่ให้หลงเหลอม่ำนบังตำอันใด	 จะด้วยวิธ	ี
คิด 	หรอด้วยวิธี	 รู้ 	ด้วยแนวป ิบัติตำมอัธยำศัยอย่ำงไรไม่ส�ำคัญ	
ขอให้ผลออกมำเปนควำมหำยไปของ	 เคร่องขวำง 	เปนพอ

จุดมุ่งหม�ย

เพ่อเตรียมจิตให้พร้อมรู้สภำวธรรมละเอียดตรงตำมจริงได้
นั้น	พระสำรีบุตรท่ำนกล่ำวไว้ในสัมปสำทนียสูตร	พระสุตตันตปิ ก	
เล่ม	๓	ใจควำมส�ำคัญคอนิวรณ์	๕	เปนเคร่องเศร้ำหมองใจ	ทอนก�ำลัง
ปญญำ	 เม่อละนิวรณ์ได้แล้วจงสำมำรถมีจิตตั้งมั่นในสติป ฐำน	 ๔	
ตรงนี้ชี้ให้เห็นด้วยว่ำ	 กำรละนิวรณ์มิใช่ส�ำคัญเฉพำะเม่อจะใช้เปน

บันไดขั้นแรกของธัมมำนุปสสนำ	ทว่ำยังส�ำคัญต่อสติป ฐำน	๔	โดย
รวมทั้งหมด	 เพรำะหำกใจเศร้ำหมอง	ปญญำถูกบั่นทอนลง	ก็คงไม่
อำจเห็นอะไรได้ตำมจริง	ใจที่ผ่องใส	ประจุแล้วด้วยปญญำเต็มอัตรำ	
จงเหมำะควรแก่กำรภำวนำเพ่อเอำมรรคเอำผลกัน

แนวท�งฝึก

หำกพิจำรณำจำกพระพุทธพจน์ที่ชี้แนวจัดกำรกับนิวรณ์ไว้	 ก็
พอจะน�ำมำย่อเปนหลักรวมได้ดังนี้

เมือ่นวิรณ์มอียูภ่ายในจติ ย่อมรูช้ดัว่านวิรณ์มอียูภ่ายในจติ
ของเรา หรอืเมือ่นวิรณ์ไม่มอียูภ่ายในจติ ย่อมรูช้ดัว่านวิรณ์
ไม่มอียูภ่ายในจติของเรา

อนึง่ นวิรณ์ทีย่งัไม่เกดิจะเกดิขึน้ด้วยประการใด ย่อมรูช้ดั
ประการนัน้ด้วย นวิรณ์ทีเ่กดิขึน้แล้วจะละเสยีได้ด้วยประการ
ใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย นวิรณ์ทีล่ะได้แล้วจะไม่เกดิขึน้
ต่อไปด้วยประการใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย

สรุปคอ	เม่อนิวรณ์มีในจิตก็รู	้เม่อนิวรณ์หำยไปจำกจิตก็รู	้ไม่
แตกต่ำงจำกที่เคยด�ำเนินในจิตตำนุปสสนำ	 เหมอนกับหลักของกำร
ก�ำหนดสติรู้อำกำรของจิตทั่วไป	 คอเม่ออำกำรใดถูกรู้	 อำกำรนั้น
ย่อมแสดงควำมไม่เที่ยงให้เห็น

รู้ต้นเหตุของนิวรณ์ประจ�ำตน	แต่ละคนจะแตกต่ำงกัน	ทว่ำตัว
ของตัวเองย่อมรู้แก่ใจว่ำสิ่งใดเปนต้นเหตุของนิวรณ์ได้บ้ำง

รู้ว่ำหลุดออกมำได้อย่ำงไร	บำงคนอำจมีรูปแบบวิธีที่แตกต่ำง	



 dungtrin.com            

300 301

ร รร

อันนี้พระพุทธองค์ก็ประทำนแนวไว้กว้ำง แบบไม่เจำะจง	 แต่ให้
ครอบคลุมทั่วหมด

รู้ว่ำวิธีปองกันไม่ให้เกิดนิวรณ์	 อันนี้พระพุทธองค์ก็ประทำน
แนวไว้ในต่ำงกำล	ต่ำงบุคคลหลำยประกำร

หลักกำรของพระพุทธองค์	 มีทั้ง	 ปล่อย 	 และทั้ง	 ห้ำม 	 คอ
ถ้ำเห็นว่ำอยู่ในจังหวะที่สำมำรถรู้ได้ก็ปล่อยให้เกิดแล้วดูมันหำยไป	
เหมอนมองเฉย โดยไม่เข้ำไปข้องเกี่ยวอันใด	 ซ่งควำมเห็นว่ำเกิด
แล้วต้องดับลงเปนธรรมดำนั้น	 บ่อยเข้ำย่อมท�ำให้จิตเปนกลำงได้
เอง	 เหมอนเห็นไฟไหม้ฟำงเส้นเดียวก็อย่ำเดอดร้อนวิ่งเต้นหำทำง
ดับ	รอดูมันดับไปเองดีกว่ำ	แต่ถ้ำเห็นว่ำนิวรณ์ครอบง�ำจิตจนไม่เปน
อันป ิบัติ	ก็ต้องหักห้ำมกันด้วยเจตนำ	ทั้งทำงกำยและทำงใจต่อไป	
เหมอนเห็นไฟเริ่มลำมทุ่งและมีเช้ออยู่รำยรอบ	 อันนี้ก็นิ่งนอนใจไม่
ได้	ต้องหำอุปกรณ์มำดับเสีย

เหตุให้เกิดกามฉันทะและวิธีละ

จำกอังคุตตรนิกำย	 เอก-ทุก-ติกนิบำต	 พระสุตตันตปิ ก	
เล่ม	 ๑๒	 พระพุทธองค์ตรัสไว้ทั้งเหตุให้เกิดและเหตุดับของนิวรณ์	
ชนิดต่ำง 	น�ำมำแสดงโดยสังเขปได้ดังนี้

ดกูรภกิษทุัง้หลาย เราไม่เหน็ธรรมอืน่แม้แต่อย่างเดยีว อนั
จะเป็นเหตุให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิด ได้เกิดขึ้น หรือกาม
ฉนัทะทีเ่กดิขึน้แล้ว ได้ทวตีวัยิง่ขึน้ไป เหมอืนสภุนมิติ ดกูร
ภกิษทุัง้หลาย เมือ่บคุคลใส่ใจสภุนมิติโดยไม่แยบคาย กาม
ฉนัทะทีย่งัไม่เกดิ ย่อมเกดิขึน้ และกามฉนัทะทีเ่กดิขึน้แล้ว 
ย่อมทวตีวัอดุมสมบรูณ์

ดกูรภกิษทุัง้หลาย เราไม่เหน็ธรรมอืน่แม้แต่อย่างเดยีว อนั
จะเป็นเหตุให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิด ไม่เกิดขึ้น หรือกาม
ฉนัทะทีเ่กดิขึน้แล้ว กจ็ะละเสยีได้ เหมอืนอสภุนมิติ ดกูร
ภกิษทุัง้หลาย เมือ่บคุคลใส่ใจอสภุนมิติโดยแยบคาย กาม
ฉันทะที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้น และกามฉันทะที่เกิดขึ้น
แล้ว กจ็ะละเสยีได้

สุภะ	 คอควำมงำม	 นิมิตคอเคร่องหมำย	 สุภนิมิตจงเปนสิ่ง
กระทบจิตที่มีควำมหมำยในทำงสวยงำม	ถูกใจ	ยั่วกิเลสให้หลงชอบ
ได้	อย่ำงเช่นรูปร่ำงหน้ำตำของเพศตรงข้ำม	หมำยควำมว่ำถ้ำตำของ
เรำถูกกระตุ้นด้วยรูปสวยรูปงำมแล้วปล่อยใจ	ใจจะยดควำมงำมไว้

ต่อเม่อใส่ใจก�ำหนดเสียหน่อย	 ไม่มองเฉพำะสิ่งที่ตำเห็น	 แต่
ก�ำหนดใจรู้ตำมจริงกระทั่งถงระดับจิตสัมผัส	ประจักษ์ตำมจริงว่ำรูป
สวยนั้นก่อข้นด้วยสิ่งโสโครกนับจำกหัวจรดเท้ำ	ก็จะคลำยควำมยินดี
ยดติดในรูปอันงำมแต่ภำยนอกเสียได้

ความหมายของกาม

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับที่มำที่ไปของกำม	 มีควำมจ�ำเปนต่องำน

ก�ำจัดกำมอยู่มำก	 มำดูควำมหมำยของกำมกันก่อน	 ที่ปรำก ใน

กำมสุตตนิท	เทสที่	 ๑	 พระสุตตันตปิ ก	 เล่ม	 ๒๑	 กำมหมำยถงทั้ง

สิ่งที่เปนรูปธรรมและนำมธรรม	 หำกกล่ำวถงกำมโดยควำมเปนรูป

ธรรมก็เรียกว่ำ	 วัตถุกำม 	คอวัตถุอันน่ำใคร่หรอกำมคุณ	๕	 ได้แก่		

รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสอันน่ำปรำรถนำ	น่ำใคร	่น่ำพอใจ	เปนที่รัก	

และส�ำคัญคอเปนที่ตั้งแห่งควำมก�ำหนัด	 ซ่งนั่นย่อมหมำยควำมว่ำ

ถ้ำเปนที่ตั้งแห่งควำมก�ำหนัดของคนหมู่มำก	ก็จัดว่ำเปนวัตถุกำมชั้น
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เลิศตำมค่ำนิยมประจ�ำสังคมนั้น

หำกกล่ำวถงกำมโดยควำมเปนนำมธรรมก็เรียกว่ำ	 กิเลส
กำม 	จะหมำยถงตัวของกิเลสที่มีอยู่ในใจ	หรอธรรมชำติที่ท�ำให้เกิด
ควำมใคร่	 เช่น	 เรำมองใครว่ำกิเลสหนำ	 บ้ำกำม	 หรอตัณหำจัด	 ก็
แปลว่ำคน นั้นมีพฤติกรรมที่สะท้อนระดับกิเลสกำมที่สูงกว่ำปกติ
ธรรมดำ	เปนต้น

กำรท�ำควำมเข้ำใจกับควำมหมำยของกำมอย่ำงดีจะท�ำให้เกิด
มุมมองแจ่มชัด	เช่น	มีวัตถุกำมตั้งอยู่	แต่หำกปรำศจำกสะพำนเช่อม
โยง	 คอควำมตรกนกถงวัตถุกำม	 ใจเรำก็ย่อมปรำศจำกกำมกิเลส	
กับทั้งจะเห็นชัดว่ำควรท�ำกำรส�ำรวจสิ่งใดก่อนเปนอันดับแรกในตน

ยอดสุดของกาม

ควำมพอใจกำมเปนเร่องเฉพำะตัว	 ควำมน่ำยินดีจะแรงหรอ
เบำล้วนแปรผันไปตำมบุคคล	 ในปญจรำชสูตร	 พระสุตตันตปิ ก	
เล่ม	 ๗	 นั้น	 เปนบันทกเกี่ยวกับเร่องที่ครั้งหน่งมีพระรำชำถกธรรม
กัน	 โดยมีควำมเห็นแตกต่ำง	 ว่ำระหว่ำงรูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 สัมผัส	
อะไรคอยอดแห่งกำม	 เม่อเข้ำเ ำพระพุทธองค์เพ่อทูลถำม	พระองค์
ท่ำนก็ตรัสตอบว่ำ

ดกูรมหาบพติร ยอดสดุแห่งความพอใจนั่นแหละ ตถาคต
กล่าวว่าเป็นยอดในบรรดากามคณุทัง้ ๕ ชนดิ

พร้อมกันนั้น	 พระพุทธองค์ให้เหตุผลไว้ด้วยว่ำคนเรำชอบ
อะไรไม่เหมอนกัน	 ยกเอำพระรำชำทั้งหลำยที่ให้น�้ำหนักพิศวำสรูป	
เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	แตกต่ำงกันนี้นั่นเอง	ใครชอบอันไหน	ก็ว่ำนั่น
คอกำมอันยอดเยี่ยมส�ำหรับตน	ดังนั้น	แทนกำรมองตัวผัสสะ	ที่ถูก

จงต้องมองที่ตัวของ	 ใจ 	อันชอบสิ่งใดสิ่งหน่งเฉพำะตนนั่นเอง

หำกเรำทรำบยอดสุดแห่งกำมประจ�ำตนเอง	 ก็เหมอนรู้ตัว
หัวหน้ำโจร	ถ้ำก�ำจัดเสียได้จะทุ่นแรงลงมำก	ตัวอย่ำงเช่น	วัตถุกำม
หลักส�ำหรับผู้ชำยนั้น	 แน่นอนว่ำต้องเปนรูปหญิง	 ท่ำทีที่มีต่อรูป
หญิงจงควรชัดเจน

ในมหำปรินิพพำนสูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๒	พระอำนนท์
ทูลถำมพระพุทธองค์ว่ำภิกษุทั้งหลำยพงป ิบัติต่อสตรีเพศอย่ำงไร	
พระองค์ตรัสตอบว่ำ	 ไม่เห็นเลยดีที่สุด	 พระอำนนท์ทูลถำมว่ำถ้ำ
จ�ำเปนต้องเห็นจะให้ท�ำอย่ำงไร	 พระองค์ตรัสตอบว่ำ	 ถ้าต้องเห็น
ก็อย่าคุยด้วย	พระอำนนท์ทูลถำมว่ำถ้ำจ�ำเปนต้องคุยด้วยจะให้ท�ำ
อย่ำงไร	พระองค์ท่ำนตรัสตอบว่ำ	ถ้าต้องคุยด้วยก็ให้ตั้งสติไว้

สรุปคอ	พระพุทธองค์สนับสนุนผู้ออกบวช	หรอผู้ตั้งใจเก็บตัว
บ�ำเพ็ญเพียรในสติป ฐำน	 ๔	 เพ่อควำมหลุดพ้น	 ให้ห่ำงจำกวัตถุ
กำม	 ชนิดไม่เห็นเลยได้ก็ดี	 ลองนกดูว่ำระหว่ำงเอำผ้ำผูกตำกับเอำ
เชอกมัดมอมัดเท้ำอันไหนง่ำยกว่ำกัน	 กำรไม่เห็นเลยคอไม่เอำของ
ใหม่เข้ำ	 และร้อถอนของเก่ำที่มีอยู่ออกให้หมด	 ซ่งแน่นอนว่ำนั่น
คงเปนเร่องของบรรพชิต	 หรอผู้ตั้งใจแน่วแน่แล้วว่ำจะสละโลก	 เพ่อ
เพียรท�ำมรรคผลนิพพำนให้แจ้ง	หรออย่ำงน้อยที่สุดก็ผู้มีควำมจ�ำนง
งดกำมด้วยกำรปลีกวิเวกไปในที่ที่ไม่ต้องพบเจอภำพยั่วยวนต่ำง
นำนำ	ผู้	 ภำวนำเปน 	ส่วนใหญ่แม้ยังต้องอยู่ในเมองก็เลอกเอำตัว
ออกห่ำงจำกส่ออันล่อหูล่อตำทั้งหลำยเช่นโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ชนิด
มุ่งปรุงกิเลสกำมให้ท่วมท้น

แต่ถ้ำต้องเห็น	 ต้องมีป ิสัมพันธ์อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ตำม
มำรยำทสังคม	ก็ต้องตั้งสติไว	้ตรงกำร	 ตั้งสติ 	นี้ท�ำอย่ำงไร	ก็คอไม่
ตรกนกไปในควำมหมำยทำงกำมนั่นเอง	ดังเช่นที่พระองค์ตรัสไว้ใน	
เทวธำวิตักกสูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๔

ดกูรภกิษทุัง้หลาย ภกิษยุิง่ตรกึ ยิง่ตรอง ถงึวติกใดๆ มาก 



 dungtrin.com            

304 305

ร รร

เธอกม็ใีจน้อมไปข้างวติกนัน้ๆ ดกูรภกิษทุัง้หลาย คอื ถ้า
ภกิษยุิง่ตรกึ ยิง่ตรอง ถงึกามวติกมาก เธอกล็ะทิง้เนกขมัม
วติกเสยี มากระท�าอยูแ่ต่กามวติกให้มาก จติของเธอนัน้ก็
น้อมไปเพือ่กามวติก

อำจนับว่ำเปนเร่องเส้นผมบังภูเขำ	พูดไปเหมอนก�ำปนทุบดิน	
แต่ควำมจริงก็คอถ้ำตั้งสติ	 ไม่คิด 	 เสียอย่ำงเดียว	 จิตก็ไม่ไปผูกอยู่
กับวัตถุกำม	ส�ำคัญคอจิตเปนสิ่งยอกย้อนกลับกลอก	ควบคุมให้เปน
ไปดังใจไม่ได้	แม้ตั้งใจไม่คิดมันก็คิด	เช่นนี้จงต้องใส่เหต	ุใส่ปจจัยให้
หมดควำมตรกนกเกี่ยวกับกำมลงอย่ำงเปนธรรมชำติ	 เรียกว่ำ	 ไม่
เอำ 	มำตั้งแต่จิตเลยทีเดียว

การรู้ราคะโดยความเป็นอนิจจัง

พระพุทธองค์ตรัสไว้ในสัญญำสูตร	พระสุตตันตปิ ก	 เล่ม	๙	
ควำมว่ำ

การหมายรูค้วามไม่เทีย่งอนับคุคลเจรญิแล้ว กระท�าให้มาก
แล้ว ย่อมครอบง�ากามราคะทัง้ปวงได้

ในระดับควำมคิด	 ถ้ำคิดบ่อย 	 คิดเปนประจ�ำ	 เช่น	 ดูว่ำคน
หล่อคนสวยจะต้องโทรมลงเปนธรรมดำ	แม้ดูสดใสสะดุดตำแค่ไหน	
วันหน่งก็ต้องเส่อมสภำพลง	หำกคิดจนกลำยเปนอัตโนมัติ	ก็เรียกว่ำ
เปนกำรเจริญควำมหมำยรู้อนิจจังได้อย่ำงหน่ง	พุ่งเปำไปที่วัตถุกำม
โดยเฉพำะ

ในระดับสติ	สัมปชัญญะชั้นดี	ถ้ำก�ำหนดรู้บ่อย 	รู้เปนประจ�ำ
ว่ำกำยเรำไม่เที่ยง	นับแต่ลมหำยใจ	อิริยำบถ	อวัยวะน้อยใหญ่	หำก
รู้จนเกิดสัมผัสภำยใน	แม้เม่อมองผู้อ่นก็หยั่งรู้ได้เช่นเดียวกัน	ก็เรียก

ว่ำเปนกำรเจริญควำมหมำยรู้อนิจจังได้อีก	 และพุ่งเปำไปที่วัตถุกำม
โดยเฉพำะเช่นกัน

อย ่ำงไรก็ตำม	 ส�ำหรับอุบำยในนีวรณบรรพนั้น	
พระพุทธองค์ให้มุ่งก�ำหนดรู้อนิจจังของกิเลสกำม	 กล่ำวคอตัวควำม
รู้สกอันเปนภำยในของเรำเอง

ลองรู้เฉย ว่ำก�ำลังเอำตำดูรูป	เอำหูยินเสียง	หรอเอำอำยตนะ
ใดไปรับรู้วัตถุกำมชนิดไหน	 จะเห็นเองว่ำภำวะเสพเสวยอำรมณ์อัน
เปนวัตถุกำมนั้น	 เริ่มต้นมีควำมดงดูดแรง	 แต่ทั้งที่ไม่ท�ำอะไรกับ
มัน	พักหน่งก็จะค่อย คลำยแรงดงดูดลง	จิตเหมอนอยำกหันเหไปรู้
สิ่งอ่นแทน	หรอออกไปทำงเหม่อ	ทำงฟุง	หมดควำมยดจับอำรมณ์
นั้น เอง

หำกเปนผู้มีจิตตั้งมั่นดี	 จะเห็นควำมหนักควำมเบำที่แปร
ตัวไปอย่ำงแจ่มชัด	 แต่หำกปกติจิตฟุงอยู่	 ก็จะสังเกตไม่ถนัด	 รู้แต่
ว่ำมีจังหวะของควำมดงดูดแรง	 และควำมดงดูดอ่อน	 ไม่สม�่ำเสมอ
จริง 	 ซ่งนั่นก็น่ำพอใจและใช้ได้ระดับหน่ง	 เน่องจำกในขั้นต้น
พระพุทธองค์เพียงให้เปรียบเทียบระหว่ำง	 มี 	กับ	 ไม่มี 	เท่ำนั้น	ไม่
จ�ำเปนด้วยซ�้ำที่จะต้องรู้ว่ำกำมฉันทะหน่ง ผ่ำนอำยตนะใดเข้ำมำอยู่
ในจิตเรำ

ด้วยกำรก�ำหนดเห็นควำมไม่เที่ยงอยู่เสมอ ในกำมทั้งปวงนี้
จนเปนนิสัย	 ในที่สุดจิตก็เลิกตรกนกถงกำมในฐำนะของสิ่งยวนยั่ว
น่ำพงใจ	เพรำะถูกแทนที่ด้วยควำมรู้สกชัดว่ำ	 ไม่เที่ยง 	นั่นเอง

กรรมฐาน ๕

ทุกคนที่บวชในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ำจะได้รับ	 สิ่ง
ชดเชย 	กำมกิเลสกันถ้วนหน้ำ	กล่ำวคอ	ในพิธีบวชนั้น	พระอุปช ำย์
ต้องบอก	 กรรมฐำน	๕ 	ให้แก่นำคเสมอ	หำกไม่บอกกรรมฐำน	๕	
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จะถอว่ำละเมิดพระวินัย	ต้องอำบัติ	ฉะนั้น	กรรมฐำนแรกอันเปนข้อ
บังคับของพระพุทธเจ้ำก็คอกรรมฐำน	๕	นี้เอง	ต้องให้กันกลำงงำน
บวชทีเดียว	 สอนก่อนแล้วจงคล้องผ้ำอังสะ	 เรียกว่ำถ้ำใครยังไม่รู้
ว่ำบวชแล้วต้องป ิบัติกรรมฐำนก็จะยังไม่ให้ผ้ำของพระมำสวมใส่	
กติกำเปนอย่ำงนี้

กรรมฐำน	๕	คอกำรให้พิจำรณำ	ผม	ขน	เล็บ	ฟน	หนัง	ตำม
ล�ำดับ	แล้วย้อนล�ำดับคอ	หนัง	ฟน	เล็บ	ขน	ผม	และไม่ใช่สักแต่ให้
ท่องแบบนกแก้วนกขุนทอง	 แต่ต้องเอำจิตไปจ่อรู้อยู่กับฐำนที่ตั้งแต่
ละชิ้นแต่ละส่วนนั้น ด้วย

กำรค่อย ไล่นกทีละล�ำดับไม่ใช่เร่องยำกเย็น	แล้วก็ไม่จ�ำเปน
ต้องอำศัยสมำธิชั้นดีหนุนหลัง	 เบ้องต้นของกำร กให้รู้อิริยำบถ
ปจจุบันก่อน	เหมอนถำมตัวเองว่ำก�ำลังเดิน	ยน	นั่ง	หรอนอน	กำร
รู้อิริยำบถในวำระเริ่มจะท�ำให้สติจ่ออยู่กับกำยทั้งหมดเอง	จะชัดหรอ
เลอนก็ข้นอยู่กับก�ำลังสติในบัดนั้น

เม่อแน่ใจว่ำเริ่มก�ำหนดสติด้วยควำมรู้อิริยำบถแล้ว	 ให้นกถง
ส่วนบนสุดของกำย	 อันได้แก่หนังศีรษะที่ปกคลุมด้วยกลุ่มผม	 คิด
ตำมจริงว่ำหนังศีรษะนั้นมีมันข้นและควำมเหม็นหลั่งออกมำตลอด
เวลำ	 คนเรำถงต้องสระผมทุกวัน	 เม่อเกิด	 ควำมรู้สก 	 ว่ำกลุ่มผม
เปนของสกปรกด้วยจิตที่ยอมรับตำมจริง	 ตั้งนิ่งอยู่	 ค่อยเล่อนกำร
พิจำรณำไปสู่ชิ้นส่วนของกำยอันดับถัดไป	หำกยังเหม่อ	ยังฟุง	หรอ
ยังไม่ส�ำเหนียกรู้สกชัดถงควำมมีอยู่ของผมที่คลุมหนังหัวสกปรก	 ก็
ให้จ่อจนกว่ำจะเข้ำล็อก

ขนที่มีอยู่ทั่วร่ำงกำยนั้น	ให้คิดถงขนส่วนไหนก็ได้	เช่น	ขนคิ้ว	
ขนจมูก	ขนรักแร้	ขนตำมแขนขำ	ส�ำคัญคอให้รู้ต�ำแหน่งกำยอันเปน
ที่ตั้งของขนนั้น 	เม่อรู้สกชัดก็ไล่ต่อไปที่เล็บมอเล็บเท้ำซ่งมีต�ำแหน่ง
บนนิ้วมอนิ้วเท้ำต่ำง โดยควำมปรำก ของแผ่นเล็บ	 จะเปนเดี่ยว
หรอหลำยเล็บพร้อมกันก็สุดแล้วแต่	 เม่อรู้ชัดก็ไล่ต่อไปที่ฟนทั้งปำก	
ซ่งเพียงขบแตะเล็กน้อยก็ทรำบหลักแหล่งและควำมปรำก ของฟน

ได้	 เม่อรู้ชัดก็ไล่ต่อไปที่ผิวหนัง	 ขอให้เลอกส่วนที่ก�ำลังแนบให้เกิด
สัมผัสหยุ่นอยู	่จะก�ำหนดรู้ง่ำยกว่ำส่วนที่ไม่ถูกต้อง

หำกก�ำลังสติยังอ่อน	 ก�ำหนดดูโดยอำศัยอิริยำบถเปนตัวตั้ง
ไม่ส�ำเร็จ	 ส�ำหรับนำทีแรกของกำรเริ่มต้นก็อำจใช้เคร่องช่วยแบ่ง
จังหวะให้เกิดควำมชัดเจน	คอก�ำหนดว่ำจะรู้ลมหำยใจ	๕	ชุดดังนี้

หำยใจเข้ำนกถงผม	หำยใจออกนกถงผม

หำยใจเข้ำนกถงขน	หำยใจออกนกถงขน

หำยใจเข้ำนกถงเล็บ	หำยใจออกนกถงเล็บ

หำยใจเข้ำนกถงฟน	หำยใจออกนกถงฟน

หำยใจเข้ำนกถงหนัง	หำยใจออกนกถงหนัง

จำกนั้นก�ำหนดลมหำยใจอีก	๕	ชุดเปนตัวย้อนศร

หำยใจเข้ำนกถงหนัง	หำยใจออกนกถงหนัง

หำยใจเข้ำนกถงฟน	หำยใจออกนกถงฟน

หำยใจเข้ำนกถงเล็บ	หำยใจออกนกถงเล็บ

หำยใจเข้ำนกถงขน	หำยใจออกนกถงขน

หำยใจเข้ำนกถงผม	หำยใจออกนกถงผม

กำร	 นกถง 	 นั้นต้องนกเข้ำไปที่ต�ำแหน่งที่อยู่ของอวัยวะ
ส่วนนั้น จริง 	 โดยไม่ลมว่ำก�ำลังหำยใจออกหรอหำยใจเข้ำ	 และ
เปนกำรนกสบำย โดยไม่คำดหมำยจะให้ชัดแจ้งอย่ำงใด	 แต่พอท�ำ
สักสองสำมรอบจะรู้สกถงต�ำแหน่งที่ตั้งของผม	 ขน	 เล็บ	 ฟน	 หนัง	
ชนิดที่จิตทรำบว่ำแต่ละส่วนตั้งอยู่ต�่ำหรอสูงกว่ำกันแค่ไหน	 ย้ำย
จำกส่วนหน่งไปอีกส่วนหน่งจะต้องก�ำหนดจิตอย่ำงไร	 คอจิตเปน
อัตโนมัติคล้ำยก้ำวข้นลงขั้นบันไดที่มีควำมลดหลั่นตำยตัว

ผลที่เกิดข้นเม่อไล่ลงไล่ข้นถงจุดหน่งก็คอจิตที่หยุดนิ่ง	 จะ
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เปนอำกำรหยุดเอง	 นิ่งเองโดยปรำศจำกเจตนำ	 เหมอนลมตำดูข้น
ในภำยใน	ไม่ต้องไล่เลียงก็เหมอนเห็นทั่วทีเดียวด้วยจิตที่ตั้งมั่นทรง
คุณภำพ	ทั้งเส้นผมเปนกลุ่มเหมอนหญ้ำรก	ทั้งเส้นขนเหมอนหนำม
แทงออกมำจำกเน้อ	ทั้งเล็บเปนแผ่นเหมอนเกล็ดปลำ	ทั้งฟนเปนซี่
เหมอนจอบหรอหินงอกหินย้อย	 ทั้งหนังที่ห่อหุ้มโดยรอบมิดชิดแต่
เหมอนอุดมด้วยรูรั่วปล่อยขยะชนิดแฉะให้ซมออกมำทั่ว

เม่อเห็นผม	ขน	 เล็บ	ฟน	หนัง	ชัดออกมำจำกจิต	จะเหมอน
ถอดแว่นบังตำชิ้นใหญ่ทิ้ง	 ควำมจริงเกี่ยวกับกำยทั้งหมดจะเปิดเผย
ตำมมำอีกแทบยกขบวน	 เช่น	 กำยนี้มีของเสียไหลเข้ำไหลออกทั้ง
กลำงวันกลำงคน	 ที่ผ่ำนมำเรำเลอกรู้เฉพำะตอนไหลเข้ำ	 แต่ตอน
ไหลออกไม่ได้รับรู้เอำเสียเลย	 ถงเวลำถ่ำยของเสียข้นมำก็เหมอน
มีอะไรบดบังจิตใจไว้	ครำวนี้ผม	ขน	 เล็บ	ฟน	หนัง	ถูกรู้ชัด	จิตปก
อยู่กับกำยตำมจริง	 สิ่งที่เกิดข้นกับกำยทั้งหมดย่อมถูกเห็นอย่ำง
ปรำศจำกสิ่งเคลอบคลุมสิ้น

กำรปองกันกำมฉันทะที่ดีที่สุด	 ได้ผลจริงกว่ำอุบำยอย่ำงอ่น
ใดหมดก็คอ	ท�ำให้จิตรวมลงเปนหน่งด้วยกำรเห็นกำยตัวเองเปนสิ่ง
โสโครก	 และกรรมฐำน	 ๕	 ก็เปนอุบำยอย่ำงง่ำยที่ใครก็ท�ำได้	 เห็น
ผลเร็ว	 และยิ่งท�ำบ่อยเท่ำไหร่ก็ยิ่งเปนภูมิคุ้มกันแข็งแกร่งข้นเท่ำนั้น	
หำกแค่เพียงรู้ผม	ขน	 เล็บ	ฟน	หนัง	 เปล่ำ ก็อำจไม่เกิดประโยชน	์
เปนเพียงท�ำให้จิตสงบเฉยอยู่	 เม่อเริ่มนิ่งแล้วต้องก�ำหนดโดยควำม
เปนของสกปรก	ของที่เรำรู้ตำมจริงอยู่แล้วว่ำแต่ละส่วนต้องช�ำระล้ำง	
แต่ละส่วนมีครำบไคลไหลออกมำเปรอะเปอนเร่อย 	 สภำวจิตที่นิ่ง
และสว่ำงจะท�ำให้ง่ำยต่อกำรเห็นอยู่แล้ว	ขอเพียงน้อมระลกเท่ำนั้น

เหตุให้เกิดความพยาบาทและวิธีละ

ด้วยพุทธลีลำเดียวกันกับกำรแสดงทำงมำและทำงไปของ
กำมฉันทะ	พระพุทธองค์ตรัสว่ำป ิ นิมิตเปนเหตุหลักของพยำบำท	

ป ิ ะ	แปลว่ำ	ควำมคับแค้น	ควำมกระทบกระทั่งอันเปนไปในทำง
ก่อโทสะ	 ดังนั้น	 ป ิ นิมิตจงเปนเคร่องหมำยที่กระทบใจแล้วเกิด
ควำมเดอดดำลเปนฟนเปนไฟข้นมำ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเร่องรำวที่
เก็บค้ำงคำไว้ในใจ	 จะเปนตัวอย่ำงดีที่สุดของป ิ นิมิต	 คล้ำยภำพ
เสียงผุดข้นหลอกหลอนไม่เลิก	

สูตรส�ำเร็จของพระพุทธองค์ในกำรละพยำบำทคอเมตตำ
เจโตวิมุตติหรอกำรเจริญเมตตำภำวนำ	 กล่ำวคอ	 หำก กเจริญ
เมตตำภำวนำ	 ก่อกระแสสุขนิ่มนวลได้เปนปกติเหมอนสำยน�้ำจำก
ห้วงทะเลใหญ่	 ก็จะสำมำรถท่วมทับป ิ นิมิตได้อย่ำงรำบคำบ	
ป ิ นิมิตสู้ไม่ได้เลย

ความแตกต่างระหว่าง ‘โกรธ’ กับ ‘พยาบาท’

ควำมโกรธนั้นคอตัวโกธะ	ซ่งอำจหมำยถงควำมขุ่นเคองที่เกิด
จำกผัสสะกระทบใด 	อำกำรทำงจิตโดยทั่วไปจะเหมอนไฟไหม้ฟำง	
คอวูบหน่ง	 หรอระยะหน่งแล้วดับหำยไป	 ส่วนควำมพยำบำทนั้นจะ
หมำยเอำควำมแค้นใจ	ควำมเจ็บใจ	ควำมคิดมุ่งร้ำย	ซ่งเปนตรงข้ำม
กับเมตตำโดยตรง	 พฤติของจิตจะเปนไปในทำงผูกใจคิดแก้แค้นเอำ
คน	หรอแม้ไม่ถงขั้นลงมอเอำคน	ก็มีอำกำรขัดเคอง	ขุ่นข้องค้ำงเติ่ง
อยู่อย่ำงนั้น	สรุปคอ	 ไม่วำง 	หรอ	 ไม่ให้อภัย

จะเห็นว่ำตัวควำมโกรธอำจพั นำเปนควำมพยำบำท	 หรอ
อำจหำยไปเสียเฉย ก็ได	้ข้นอยู่กับควำมคิดที่ตำมหลังควำมโกรธมำ	
เม่อเข้ำใจตรงนี้	 ก็ย่อมทรำบโดยปริยำยว่ำตัวพยำบำทนั้นดูยำกกว่ำ	
และท�ำให้หำยไปยำกกว่ำตัวโกรธ	 เรำอำจดูขณะของจิตที่มีควำม
พยำบำทเปรียบเทียบกับขณะของจิตที่ไม่มีควำมพยำบำทได	้แต่ยำก
ที่จะท�ำให้	 ตัวคิดพยำบำท 	ดับสูญไปอย่ำงสนิท	ตรำบใดที่ใจลก
ยังผูกเจ็บอยู่	 จงจ�ำเปนต้องมีคู่ปรับที่ส�ำคัญกับควำมพยำบำทมำ
รับมอกัน	นั่นคอกระแสเมตตำ	และถ้ำท�ำได้ระดับเมตตำเจโตวิมุตต	ิ
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คอให้หลุดพ้นจำกกระแสควำมโกรธด้วยทะเลเมตตำอันสว่ำงไพศำล
ประมำณไม่ได้	ก็เปนกำรประกันผลว่ำจะไม่จมลงสู่ห้วงน�้ำแห่งควำม
หลงอำ ำตอันมดมนอย่ำงเด็ดขำด

การรู้ความพยาบาทโดยความเป็นอนิจจัง

หำกอยู่ปกติโดยไม่มีเร่องกับใคร	 ลักษณะจิตจะสบำยอยู	่ แต่
เม่อไหร่ที่เกิดเร่อง	 และเรำไม่สำมำรถเลิกคิดถงคน นั้น	 จิตจะมี
อำกำรเหมอนสัตว์ถูกผูกไว้กับที่ให้อดอัด	 ให้สังเกตลักษณะอดอัด
อันเกิดจำกควำมผูกติดนั้น	 เม่อควำมอดอัดถูกรู้โดยไม่คิดต่อ	 ก็จะ
ค่อย แสดงอำกำรคลำย	 เม่อเห็นและเปรียบเทียบระหว่ำงผูกยดกับ
คลำยออกด้วยปญญำ	 ย่อมเห็นทั้งควำมไม่เที่ยงของลักษณะผูกยด	
พร้อมกับตระหนักตำมจริงว่ำ	 จิตที่คลำยออกจำกกำรถูกผูก	มีควำม
เปนอิสระนั้น	ดีกว่ำจิตที่ถูกผูกมำกนัก	ควำมพยำบำทอำจหำยไปได้
ด้วยกำรเห็นเปนสิบเปนร้อยรอบด้วยปญญำชนิดนี้

หำกมีควำมถนัดเห็นทำงกำย	 ก็อำจก�ำหนดส่วนของกำยที่
แสดงป ิกิริยำ	 เดอดร้อน 	เพรำะควำมพยำบำทอันมีอยู่ในจิต	อำจ
เปนโพรงในกะโหลกที่หลั่งของเปนพิษออกมำ	 อำจเปนใบหน้ำที่
รู้สกได้ว่ำหมองคล�้ำ	 อำจเปนควำมแน่นในช่องอก	 อำกำรเหล่ำนั้น
ของกำยล้วนเปนโทษ	เหมอนแอ่งน�้ำพิษ

ธรรมดำเม่อรู้ว่ำแอ่งน�้ำใดเปนพิษ	 เรำย่อมไม่กระโจนลงไป
แช่	ไม่ยินดีที่จะด�ำผุดด�ำว่ำย	แต่เม่อกำยท�ำตัวเปนแอ่งน�้ำพิษ	จิตเรำ
กลับขำดสติก�ำกับ	เหมอนหลงเห็นน�้ำเน่ำเปนน�้ำใส	ยอมตัวลงไปแช	่
ลงไปจมจ่อมอยู่เสียอย่ำงนั้น	ทั้งที่ไม่เกิดประโยชน์อันใดข้นมำเลย

ลองเห็นให้ได้ถงอำกำรทำงกำยที่เปนผลสบเน่องมำจำก
ควำมพยำบำท	เห็นโดยไม่ต้องคิดต่อ	จะพบว่ำระดับควำมเข้มจะลด
ลงในเวลำอันสั้น	 พอเห็นอนิจจังของอำกำรทำงกำยบ่อยเข้ำกระทั่ง
รู้แน่ว่ำมีควำมเปนอย่ำงหน่งแล้วต้องแปรเปลี่ยนเปนอีกอย่ำงหน่ง	

จิตจะเริ่มฉลำด	 และไม่คิดเสียเวลำแม้แต่วินำทีเดียวลงไปแช่จมอยู่
กับอำกำรอันเปนโทษ

การแผ่เมตตา

เรำอำจแผ่เมตตำเพ่อระงับควำมโกรธ	 ตัดไฟแต่ต้นลมเพ่อ
มิให้ลุกลำมเปนพยำบำท	 หรออำจแผ่เมตตำเพ่อท�ำควำมพยำบำท
ที่ครอบง�ำจิตอยู่แล้วให้สูญไปก็ได้	 ทั้งนี้	 ต้องเข้ำใจว่ำกำรแผ่เมตตำ
มิใช่กำรท�ำเช้อแห่งควำมโกรธให้ดับลงสนิท	 เพรำะกำรดับเช้อให้
สนิทเปนงำนวิปสสนำ	 เรำแผ่เมตตำเปนงำนสมถะ	 เพ่อท�ำจิตให้มี
คุณภำพพร้อมต่อยอดเปนวิปสสนำในภำยหลัง

เม่อแผ่เมตตำเปน	 จะเกิดกระแสจิตอีกแบบหน่งที่ท�ำให้รู้ว่ำ
กรรมฐำนข้อนี้ต่ำงกับข้ออ่น	 คอถงจุดหน่งแล้วเหมอนจิตฉำยรัศมี
เมตตำออกมำเองโดยไม่ต้องก�ำหนด	 เน่องจำกเมตตำเปนธรรมชำติ
ของจิตที่เปล่งประกำยได้โดยปรำศจำกเจตจ�ำนงบังคับ	 ตรงนั้นจะ
เห็นอำนิสงส์ของกำรแผ่เมตตำตำมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในเมตตำ
สูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๖

ดกูรภกิษทุัง้หลาย เมือ่เมตตาเจโตวมิตุต ิอนับคุคลเสพแล้ว 
เจรญิแล้ว ท�าให้มากแล้ว ท�าให้เป็นดจุยาน ท�าให้เป็นทีต่ัง้ 
ให้ตัง้มัน่โดยล�าดบั สัง่สมดแีล้ว ปรารภด้วยดแีล้ว พงึหวงั
อานสิงส์ ๑๑ ประการคอื ย่อมหลบัเป็นสขุ, ย่อมตืน่เป็นสขุ, 
ย่อมไม่ฝันลามก, ย่อมเป็นที่รักแห่งมนุษย์ทั้งหลาย, ย่อม
เป็นที่รักแห่งอมนุษย์ทั้งหลาย, เทวดาทั้งหลายย่อมรักษา, 
ไฟ ยาพษิ หรอืศาสตราย่อมไม่กล�า้กรายได้, จติย่อมตัง้มัน่
โดยรวดเรว็, สหีน้าย่อมผ่องใส, เป็นผูไ้ม่ตายด้วยอาการหลง, 
เมือ่ยงัไม่แทงตลอดคณุอนัยิง่ ย่อมเป็นผูเ้ข้าถงึพรหมโลก



 dungtrin.com            

312 313

ร รร

ส�ำหรับงำนภำวนำในสติป ฐำน	 ๔	 คงหวังผลเด่นประกำร
หน่งจำกบรรดำอำนิสงส์ทั้ง	๑๑	ข้อข้ำงต้นนี้	นั่นคอ	 จิตย่อมตั้งมั่น
โดยรวดเร็ว 	อำนิสงส์ดังกล่ำวนี้เรำย่อมอนุมำนได้โดยไม่จ�ำเปนต้อง
พิสูจน์เสียก่อน	ใช้เหตุผลตำมจริงที่ว่ำเม่อจิตสงบ	อ่อนโยน	มีควำม
สุข	ปรำศจำกกำรคุมแค้นอำ ำต	ไม่คิดจองเวรใคร	ก็ย่อมปรำศจำก
คล่นควำมฟุงในหัว	 และพร้อมพอจะเข้ำสู่ควำมตั้งมั่นในอำรมณ์ใด
อำรมณ์หน่งที่ต้องกำรได้ง่ำย แน่นอน

กำรเจริญเมตตำภำวนำนั้นแบ่งออกได้เปนสองลักษณะ
ใหญ่ ตำมวิธีด�ำเนินจิต	 แบบแรก	 คอ	 ใช้จิตที่ยังคิดนกส่งควำม
ปรำรถนำดี	ปรำรถนำให้บุคคล	สัตว์	หรอสิ่งของอันเปนเปำหมำยมี
ควำมสุข	แบบที่สอง	คอ	ก�ำหนดจิตอันตั้งมั่นแล้ว	แผ่กระแสเมตตำ
ออกตำมรัศมีจิต	 เริ่มต้นอำจจะเพียงในระยะสั้นเพียงสองสำมเมตร	
ต่อมำเม่อล็อกไว้ได้นำน	 ก็อำศัยก�ำลังอันคงตัวนั้น	 ยดขยำยระยะ	
หรอตั้งขอบเขตออกไปไกล 	กระทั่งถงควำมไม่มีประมำณ	ทิศเดียว
บ้ำง	หลำยทิศพร้อมกันบ้ำง	ตลอดจนครอบโลกโดยปรำศจำกทิศคั่น
แบ่งบ้ำง	 เปนผลพิสดำรในภำยในอันรู้ได้ด้วยตนเองเม่อสำมำรถท�ำ
ส�ำเร็จ

เม่อทรำบว่ำกำรเจริญเมตตำภำวนำแบ่งออกเปนสองวิถีทำง
อย่ำงนี้	 ก็พงทรำบว่ำกำรเจริญเมตตำไม่ได้ข้นอยู่กับจริตนิสัย	 ไม่ได้
ข้นอยู่กับว่ำใครมีปจจัยใด หนุนหลังหรอถ่วงรั้งเอำไว้	 แต่เปนเร่อง
ที่ทุกคนสมควร ก	สมควรท�ำให้เกิดข้นในตน	เพ่อขจัดวัชพชออกไป
จำกพ้นที่เพำะพันธุ์มรรคผลในจิตเรำ

การฝึกเจริญเมตตาโดยอาศัยจิตสามัญ

คนส่วนใหญ่เข้ำใจว่ำกำรอดกลั้น	 ข่มโทสะไว้ไม่แสดงออก	

เปนท่ำทีอย่ำงหน่งของคนดี	 และวันหน่งอำจโวยวำยข้นมำว่ำไม่
ขอเปนคนดีอีกแล้ว	 เก็บกดมำนำนแล้ว	 วันนี้จะระเบิดบ้ำงล่ะ	 นั่น
สะท้อนให้เห็นอย่ำงหน่งว่ำกำรอดกลั้นยังไม่ได้แปลว่ำเรำเปนคน	 ดี
พอ 	 เพรำะในกำรอดกลั้นยังมีโทสะและกำรผูกใจเจ็บเจออยู่	แต่กำร
มีใจจริงให้อภัย	 หรอที่เรียกว่ำ	 อภัยทำน 	 ต่ำงหำก	 เปนคุณธรรม
ที่แท้จริงของคนดี	 และที่จะคิดอภัยอย่ำงไร้ขีดจ�ำกัด	 ก็ต้องเปนผู้
มีเมตตำผิดมนุษย์มนำพอสมควร	 นี่ก็จะเปนข้อที่ว่ำด้วยกำรสร้ำง
เมตตำโดยเริ่มจำกพ้นของควำมเปน	 คนธรรมดำ 	คอใช้ระดับจิตที่
ยังนกคิดอยู่

ก่อนอ่นต้องส�ำรวจด้วยควำมตระหนักแบบไม่เข้ำข้ำงตนเอง	
ว่ำเปนคนมักโกรธ	 เปนฟนเปนไฟง่ำย	 กับผูกโกรธไว้เผำเรำเผำเขำ
ได้นำนหรอเปล่ำ	หำกรู้ตำมจริงว่ำเปนบุคคลเครำะห์ร้ำย	คอจัดอยู่
ในพวกโกรธง่ำยหำยช้ำ	ก็ให้ทรำบว่ำอย่ำงนั้นเปนคนเมตตำอ่อน	มี
ทุนน้อย	จะเอำมำใช้เจริญเมตตำเปนภำวนำทันทีทันใดคงยำก

หลำยคนได้รับค�ำแนะน�ำให้ภำวนำ	 สัพเพ	 สัตตำ	 อเวรำ	
โหนตุ 	ขอสัตว์โลกทั้งหลำยอย่ำได้มีเวรต่อกันและกันเลย	ภำวนำอยู่
เกอบสิบป	ยังหน้ำตำเหี้ยมเกรียมอยู่เหมอนเดิม	ทั้งนี้เพรำะตั้งควำม
เข้ำใจไว้ผิดพลำด	 ว่ำแค่ท่องบ่นไปก็คอกำรเจริญเมตตำแล้ว	 หรอ
หนักกว่ำนั้นคอนับเปนกำรภำวนำแผ่เมตตำแล้ว	ขอให้เข้ำใจว่ำกำร
เจริญเมตตำนั้น	 เปนอำกำรของจิตที่ส่งควำมปรำรถนำดี	ปรำรถนำ
ให้ผู้อ่นเปนสุขด้วยใจจริง	 แม้แต่คนดุร้ำยที่สุดก็อำจมีใจเมตตำให้
กับคนในครอบครัวหรอมิตรสหำยที่รักกัน	กำรท่องบ่นสำธยำยมนต์
นั้น	 ไม่ต่ำงกับนกแก้วนกขุนทองที่พูดได้ค�ำสองค�ำ	 แต่หำมีควำม
เข้ำใจหรอรับรู้ในภำษำที่ตนพูดไม่

ดังเช่นที่เห็นกันในมหำสีหนำทสูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑	
พระพุทธองค์ทรงตรัสกะชีเปลอยช่อกัสสปะว่ำ	 เมตตำจิตนั้นคอจิต
อันไม่มีเวร	 ไม่มีควำมเบียดเบียน	 ซ่งหมำยถงกำรคิด	 กำรพูด	 และ
กำรท�ำอันไม่มีเวรกับใคร	 ไม่ได้เบียดเบียนใครให้เดอดร้อน	 ดังนั้น	
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กำร	 สร้ำงทุน 	 คอเมตตำจิตนั้น	 ก็ต้องอำศัยกำรหมั่นส�ำรวจอย่ำง
เข้มงวด	 ว่ำชีวิตเรำล่วงไปวันต่อวัน	 ขณะต่อขณะอยู่อย่ำงนี้	 ด้วย
อำกำรผูกเวร	ด้วยอำกำรเบียดเบียนใครหรอไม่

หำกส�ำรวจตำมจริง	 พบในขณะแห่งกำรคิด	 กำรพูด	 หรอ
กำรท�ำ	 ว่ำเรำเอำแล้ว	ก่อเวรแล้ว	 เบียดเบียนใครเข้ำแล้ว	ก็ต้องรีบ
เปลี่ยนท่ำทีให้เปนตรงข้ำม	คอไม่แม้คิดก่อเวร	ไม่แม้คิดเบียดเบียน
ใคร ด้วยประกำรใด เลย	 พูดง่ำย 	 ถ้ำถำมตัวเองว่ำตอนนี้คิดไม่
ดีกับใครหรอเปล่ำ	 รู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนให้เปนตรงข้ำมเสีย	 ด้วยควำม
ระลกว่ำกำรคิดไม่ดีย่อมเปนป ิปกษ์ต่อเมตตำจิต	 ระลกไว้เพียงเท่ำ
นี้ก็จะเปนบำทฐำนอันมั่นคงไว้รองรับเมตตำจิตอันจะมำถงเองข้ำง
หน้ำแล้ว

แรก เม่อท�ำให้เมตตำจิตเกิดข้นในเรำนั้น	 จะเปนเร่องของ
กำร นใจ	 อำจไม่เห็นผลเปนควำมสุขควำมเย็นทันใด	 บำงทีถงกับ
ต้องสู้กับควำมรู้สกได้เปรียบเสียเปรียบ	 อันนี้ถ้ำเห็นว่ำยำกหรอ
เหลอบ่ำกว่ำแรงนัก	 ก็อำจเอำแค่ถอศีล	 ๕	 ให้ครบ	 ให้จิตใจสะอำด	
นั่นก็เรียกว่ำสร้ำงเมตตำจิตอยู่กลำย แล้ว	 เพรำะเม่อตีกรอบไว	้
ก�ำหนดเจตนำไว้ว่ำจะไม่ ่ำสัตว์	 ไม่ลักทรัพย์	 ไม่ผิดลูกเขำเมียใคร	
ไม่มุสำ	และไม่เสพสุรำ	ก็คอระงับเหตุแห่งเวรและกำรเบียดเบียนทั้ง
ปวงนั่นเอง	 ส�ำรวจใจที่สะอำดด้วยรั้วคอศีล	 พอเห็นผลตำมจริงก็จะ
เกิดโสมนัสข้นมำ

หลังจำกเจริญเมตตำจิตด้วยกำรคิด	กำรพูด	กำรท�ำ	เปนร้อย
ครั้งพันหน	 กระทั่งรู้สกถงกระแส ำยดี	 กระแสเย็นใจชุ่มช่นอันเกิด
จำกกำรระงับเวรทั้งปวงแล้ว	ชนิดที่สำมำรถระบำยยิ้มอ่อน ออกมำ
ได้เองโดยไม่ต้อง น	 พอกระแสนั้นเอ่อข้นมำเม่อใดขณะไหนก็ตำม	
อยู่ในบ้ำนหรอนอกบ้ำนก็ตำม	 ให้ กล็อกอยู่กับควำมรู้สกภำยใน
ชนิดนั้นไว้	 คอรู้ว่ำเปนสุขเย็น	 และควำมสุขไม่เคล่อน	 ไม่เล่อนไหล
แปรปรวนเปนอ่นง่ำย	กระทั่งชัดเต็มอยู่ในอกในใจ	มีควำมตั้งมั่นไม่
ต่ำงกับขณะแห่งกำรจ่อจิตไว้ที่ลมหำยใจหรออำรมณ์ภำวนำอ่น 	ถง

ขั้นนี้เรียกว่ำมีทุนไว้ต่อทุนในระดับต่อไปแล้ว

ยิ่งถ้ำหำกมีพ้นนิสัยอ่อนโยน	 มีลักษณะแห่งเมตตำอยู่ในตัว	
คอนอกจำกไม่ก่อเวรแล้ว	 ยังเปนผู้ชอบสร้ำงสุขผูกไมตรีกับคนอ่น	
และนอกจำกไม่เบียดเบียนแล้ว	 ยังเปนผู้ชอบเอ้อเฟอเจอจำนให้คน
อ่นมีชีวิตที่สะดวกสบำยข้น	 ก็อำจใช้นิสัยอันเปนทุนประจ�ำตัวนั้น
ได้เลยทันที	 คอสังเกตว่ำขณะที่ไม่ฟุงคิด	 จิตใจสงบสุขอยู่กับตนเอง	
บอกตนเองว่ำนี่เพรำะเรำไม่มีเวร	ก็ไม่มีใครเบียดเบียนตอบ	ให้ล็อก
เอำควำมรู้สกนั้นไว้ในใจ	เปนองค์ภำวนำเดียวนั้น

หำกใครนกเถียงอยู่ในใจตนเองว่ำเมตตำแล้ว	 แต่ยังถูก
เบียดเบียนอยู่ดี	 ก็ให้ตัดเร่องได้เปรียบเสียเปรียบทิ้ง	 ยิ่งต้นเหตุ
ยั่วยุให้เหมอนคลั่ง	 ก็ยิ่งเปนแบบ กชั้นสูง	 เรำจะเอำเปำหมำยเดียว
คอเมตตำจิต	ฉะนั้น	ต้องละจำกกำรจองเวร	ด้วยควำมคิดว่ำแค่โกรธ
ก็เปนเวรทำงใจแล้ว	 ให้อภัยเปนทำนเสีย	 ผ่ำนขั้นยำกได้เท่ำไหร่ยิ่ง
เปนอภัยทำนชั้นเลิศข้นเท่ำนั้น	เม่อส�ำรวจแล้วว่ำเรำให้ทำนเปนกำร
อภัยออกมำจำกแก่นแท้ภำยในแล้วมีควำมสุข	 ควำมสงบเย็นทันตำ
เห็น	ก็ดูตำมจริงว่ำนี่ก็คอลักษณะของเมตตำจิต	ล็อกไว้อย่ำงนั้นเปน
องค์ภำวนำได้เช่นกัน

สรุปคอ	ใช้ชีวิตประจ�ำวันนั่นแหละ	ในกำรเจริญเมตตำภำวนำ
เบ้องต้น	 ตรำบใดเรำยังต้องคิด	 ต้องเจรจำ	 ต้องมีกิจกรรมตอบโต้
กับชำวโลก	 ตรำบนั้นคอโอกำสในกำรเจริญเมตตำภำวนำของ
เรำทั้งหมด	 ลองระลกในทุกขณะว่ำเมตตำเปนด้ำนหัวของเหรียญ	
พยำบำทเปนด้ำนก้อยของเหรียญ	 เรำพลิกด้ำนหน่งข้นมำ	 อีกด้ำน
หน่งก็หำยไปทันที	 ตัวที่พลิกจำกคิดไม่ดีเปนคิดดีกับผู้อ่นนั่นแหละ
ตัวเมตตำอันเปนที่รู้สกได้ชัด	ระลกไว้ง่ำย อย่ำงนี้จะส�ำรวจควำมคิด	
ค�ำพูด	และกำรกระท�ำของตนเองถนัดข้น

หำก	 คิด 	 เปนเมตตำไม่ออก	ก็อำจอำศัยเคร่องช่วยทำงกำย
เปนตัวจุดชนวน	 เช่น	 หัดนกถงรอยยิ้มของพระป ิมำแล้วแย้มมุม
ปำกนิดหน่ง	 ก�ำหนดสติจ่อไว้กับอำกำรของจิตที่ระบำยยิ้มเหมอน
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พระป ิมำนั้น	 จะมีกระแสสงบเย็นหลั่งมำชะโลมให้หยุดพล่ำนคิด
พล่ำนโกรธเสียได้

อีกอุบำยหน่ง	 ถ้ำอยู่คนเดียวก็หัดไหว้ควำมโกรธเสียบ้ำง	
โกรธเม่อไหร่ก็ไหว้เม่อนั้น	 ตั้งใจไหว้ตัวควำมโกรธ	 เพ่อให้เกิดกำร	
ยอม 	หรอเกิดควำมอ่อนน้อมหักล้ำงกัน	 หน่งครั้งคอหน่งแต้ม	 ยิ่ง
สะสมแต้มมำกเพียงใดก็จะเห็นผลชัดเพียงนั้น	 ลองดูจะเห็นผลจริง
ว่ำถ้ำนับได้เปนร้อยเปนพันแต้มแล้ว	 จิตใจจะนุ่มนวลเยอกเย็นลง
อย่ำงน่ำประหลำดใจ

การเจริญเมตตาโดยอาศัยสมาธิจิต

ในเตวิชชสูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑	พระพุทธองค์ตรัสกะ
วำเส ฐะตอนหน่งมีควำมว่ำ	นิวรณ์เปนทุกข์	เปนโทษ	และอุบำยลัด
ทำงอย่ำงง่ำยที่สุดคอให้	 รู้ 	 เข้ำมำตรง ถงภำวะของนิวรณ์	 อย่ำง
เช่น	 เม่อตระหนักว่ำพยำบำทก�ำลังครอบง�ำจิต	ก็ให้พิจำรณำเปรียบ
เทียบว่ำ

ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนผู้ป่วยหนัก บริโภคอาหารไม่
ได้และไม่มีก�าลังกาย สมัยต่อมาเขาพึงหายจากความป่วย
ไข้นั้น บริโภคอาหารได้ และมีก�าลังวังชากลับคืนมา เขา
จะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็นผู้ป่วย ถึง
ความล�าบาก เจบ็หนกั บรโิภคอาหารไม่ได้ และไม่มกี�าลงั
กาย บดันี ้ เราหายจากอาพาธนัน้แล้ว บรโิภคอาหารได้และ
มกี�าลงักายเป็นปกต ิ ดงันี ้ เขาจะพงึได้ความปราโมทย์ ถงึ
ความโสมนสั โดยความไม่มโีรคนัน้เป็นเหตุ

เพียงคิดเทียบเสียได้ด้วยใจอันซ่อ	 ว่ำควำมพยำบำทนั้น

เหมอนโรค	 เหมอนควำมปวย	จิตก็เห็นโทษแห่งพยำบำทอย่ำงแจ่ม
ชัด	 ถ้ำเลิกพยำบำทได้ก็จะปลอดโปร่งโล่งสบำย	 กินอิ่มนอนหลับ
เหมอนหำยปวย	 พอเห็นข้อดีชัดเจนเข้ำ	 จิตก็ละพยำบำทอย่ำงไม่
เสียดำยเหมอนถ่มเสลดทิ้งจำกปำกคอ	 เม่อทิ้งได้	 ก็บังเกิดโสมนัส
อันพร้อมน้อมมำใช้แผ่เมตตำขั้นสูงต่อไป

ขอให้ทดลองน้อมพุทโธบำยนี้ไว้ใช้จริง 	 จะเห็นว่ำได้ผล
มำกกว่ำกำรพยำยำมข่มใจ	 นใจละเอำท่อ อย่ำงชัดเจน	 ข้อส�ำคัญ
คอตอนเริ่มต้นต้องดงสติลงมำถงจิตให้ได้	 กล่ำวคอ	 เลิกมองบุคคล
หรอสถำนกำรณ์ที่ท�ำให้โกรธ	 แต่พลิกเปลี่ยนมำดูควำมอดอัด	 เห็น
ควำมอดอัดให้ชัด 	 แล้วรู้ตำมจริงว่ำนั่นเหมอนโรคร้ำย	 โรคทำง
กำยยิ่งร้ำยแรงเพียงใด	เม่อหำยจำกโรคเสียได้ก็ยิ่งปติมำก	ยินดีมำก
เพียงนั้น	 ให้แลกกับเงินทองเท่ำไหร่เปนยอมแน่แล้ว	 เช่นเดียวกัน	
ให้มองว่ำยิ่งโกรธมำก	 เหมอนเปนไปได้ยำกที่จะละควำมโกรธ	 ก็
แปลว่ำตอนนั้นปวยทำงใจอย่ำงหนัก	 หำกหำยปวยเสียได้	 ปติ
โสมนัสย่อมแรงได้ส่วนกัน	 ต้องแลกกับอะไรก็คุ้มเช่นกัน	 ซ่งสิ่งที่จะ
ต้องแลกในที่นี้ก็คอกำร	 ยอมอภัย 	เท่ำนั้นเอง

ส�ำคัญคอ	จิตคิดอภัย	จิตปลอดโปร่งจำกกำรจองเวรนั้น	 เกิด
ข้นและตั้งอยู่ได้เดียวเดียว	 ถ้ำขำดเหตุปจจัยเหนี่ยวรั้งไว้ก็ย่อมหำย
ไปอย่ำงรวดเร็ว	กำรก�ำหนดล็อกสภำพปลอดโปร่งไว้จงจ�ำเปน

และถ้ำหำกวิธีล็อกของเรำผิด	 แทนที่จะอยู่	 ก็อำจกลำยเปน
ควำมอดอัดเสียแทน	 วิธีที่ถูกต้องคอให้ก�ำหนดจิตแผ่ควำมสุข	 แผ่
ควำมปลอดโปร่งจำกเวรภัยนั้นไปตำมทิศต่ำง 	ดังพระพุทธองค์ตรัส
เปนแนวไว้ในเตวิชชสูตร	ดังนี้

เมือ่เธอพจิารณาเหน็นวิรณ์ ๕ เหล่านี ้ทีล่ะได้แล้วในตน ย่อม
เกดิปราโมทย์ เมือ่ปราโมทย์แล้ว ย่อมเกดิปีต ิเมือ่มปีีตใินใจ 
กายย่อมสงบ เธอมกีายสงบแล้วย่อมได้เสวยสขุ เมือ่มสีขุ 
จติย่อมตัง้มัน่ เธอมใีจประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปตลอดทศิ
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หนึง่อยู ่ทศิทีส่อง ทีส่าม ทีส่ี ่กเ็หมอืนกนั ตามนยันี ้ทัง้เบือ้ง
บน เบือ้งล่าง เบือ้งเฉยีง แผ่ไปตลอดโลก ทัว่สตัว์ ทกุเหล่า
ในทกุสถาน ด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอนัไพบลูย์ ถงึความ
เป็นใหญ่ หาประมาณมไิด้ ไม่มเีวร ไม่มคีวามเบยีดเบยีนอยู่

พุทธพจน์ข้ำงต้นคอแนวทำงกำรด�ำเนินจิตเข้ำสู่กำรแผ่เมตตำ
อย่ำงเปนขั้นเปนตอน	 นับเริ่มจำกส�ำรวจว่ำจิตยังมีพยำบำทอันเปน
นิวรณ์ชนิดหน่งหรอไม่	 หำกรู้แก่ใจว่ำยังมีพยำบำท	 ให้ละเสียด้วย
ควำมคิดเปรียบเทียบพยำบำทเหมอนโรค	คิดว่ำถ้ำจิตเปนอิสระจำก
พยำบำท	ก็เหมอนหำยจำกโรค

ตำมธรรมชำติของจิต	 เม่อเปนอิสระจำกพยำบำทจริงแม้ครู่
หน่ง	 ก็จะเกิดควำมสุข	 ควำมเบิกบำนกว้ำงขวำงข้นมำ	 ให้ท�ำควำม
รู้สกถงควำมสุขควำมเบิกบำน	 ก็จะพบว่ำมีกำรแผ่ผำยออกไปสู่ทิศ
เบ้องหน้ำเอง

แต่กำรจะแผ่ไปยังทิศอ่น	ต้องมีก�ำลัง	หรอควำมสำมำรถที่จะ
นิ่งอยู่ในทิศแรกระดับหน่งเสียก่อน	 แล้วจงนกถงทิศอ่น	 แค่นกนิด
เดียว	จิตจะค่อย มีควำมสำมำรถรับรู้ถงทิศอ่นได้ไม่ยำกนัก	ถงตรง
นั้นจะทรำบว่ำสิ่งที่พระพุทธเจ้ำตรัสไม่ใช่แค่อุปมำอุปไมยใด 	 แต่
จิตมีควำมสำมำรถแผ่กระแสเมตตำออกไปยังทิศหน่งคอเบ้องหน้ำ	
ทิศสองคอเบ้องขวำ	 ทิศสำมคอเบ้องซ้ำย	 ทิศสี่คอเบ้องหลัง	 แล้วจง
แผ่ไปยังเบ้องบน	เบ้องล่ำง	ด้ำนทะแยง	จำกนั้นเม่อช�ำนำญแล้ว	จง
ก�ำหนดจิตแผ่ครอบไปทุกทิศพร้อมกัน	 คอแผ่ไปตลอดโลก	 ลิ้มรส
ควำมวิเวกอันเกิดจำกควำมไร้เวรภัยได้จริง 	ซ่งระดับนั้นแหละที่ตั้ง
มั่นในระดับ	 อัปปมัญญำสมำบัติ

ควำมจริงไม่ต้องเริ่มจำกกำรโกรธเกลียดหรอพยำบำทใคร
เสียก่อนแล้วค่อยแผ่เมตตำ	 กำรที่เรำถอศีล	 ก็เหมอนกำรถอนจิต
ออกมำจำกโลกของกำรเบียดเบียนอันรุ่มร้อน	จิตเปนสุขเบิกบำนได้

เหมอนกัน

ในเวลำปกต	ิอำจจะหลังสวดมนต์เสร็จ	หรออำจจะนั่งอยู่ตำม
สถำนที่ทั่วไป	 เพียงส�ำรวจศีลของตนเองทีละข้อ	หำกทรำบชัดว่ำศีล
ของตนสะอำดบริสุทธิไม่บกพร่อง	ก็ย่อมเกิดปรำโมทย	์เกิดปติ	สงบ
สุขอยู่กับควำมผ่องแผ้วอันเปนคุณลักษณ์ขณะนั้นแห่งจิตที่ปรำศจำก
กำรคิดเบียดเบียนใคร	เม่อนั้นกระแสเมตตำย่อมรินรสอยู่ในภำยใน
ให้ส�ำเหนียกได	้ก�ำหนดเปนตัวตั้งเพ่อใช้แผ่ออกตำมทิศต่ำง ได้เช่น
เดียวกัน

กล่ำวโดยสรุปคอ	 หำกยังไม่มีควำมสุข	 ก็ยังไม่มีอะไรจะแผ	่
ต้องส�ำรวจกันเข้ำไปที่จิตเร่อย 	 อำจจะไม่ต้องต่อเน่อง	 แต่ให้นก
บ่อย 	 เห็นแก่ควำมสุขทำงใจ	อย่ำเห็นแก่ควำมพยำบำท	ในที่สุดก็
จะรู้สกว่ำจิตค่อย ฉลำดข้นเร่อย 	หำยปวยได้มำกข้นเร่อย 	กระทั่ง
ถงควำมเบิกบำนเปนอิสระ	ที่ตรงนั้นค่อยคิด กแผ่เมตตำกัน

หำกไม่แน่ใจว่ำกำรแผ่เปนอย่ำงไรแน่	 แผ่ถูกหรอแผ่ผิด	 ให้
ด�ำเนินไปตำมล�ำดับ	คอ	ให้นั่งตัวตรงสบำย 	ส�ำรวจจนแน่ใจแล้วว่ำ
จิตประกอบด้วยควำมสุขอยู่	 แล้วจงทอดมองออกมำจำกกระแสรู้สก
นั้น	 ตรงไปยังเปำหมำยใกล้ตำเบ้องหน้ำ	 อำจเปนเสำ	 อำจเปนจุด
ใดจุดหน่งบนผนัง	 ขอให้ตำจับที่เดิมไว้ได้โดยไม่ก่อควำมคิดอันเปน
นิวรณ์ใด ข้นก็แล้วกัน

มองเปำหมำยนิ่ง สบำย สัก	 ๒-๓	 วินำทีแล้วปิดเปลอกตำ
ลง	 โดยที่ยังรักษำอำกำรทอดตำจับนิ่ง แบบไม่เพ่งจนเกินไป	 ขณะ
เดียวกันโฟกัสก็ไม่เล่อนไหลไปมำให้นัยน์ตำหลุกหลิก	 แล้วก�ำหนด
ควำมรู้สกมำที่กระแสเมตตำกลำงอกอันไม่คับแคบเปนจุดเล็ก	 แต่
คลุม อยู่ในควำมรู้สกตัวทั่วถง	 จำกนั้นแนบกระแสเมตตำเปนอัน
เดียวกับอำกำรทอดสำยตำตรง	คอนกถงระยะและทิศเบ้องหน้ำออก
มำจำกจิตที่ปลอดโปร่งจำกกำรคิดจองเวร	 เบำโล่งเพรำะพ้นจำกกำร
คิดเบียดเบียน	จะเห็นคล้ำยตัดควำมผูกโยงกับประสำทตำมำที่กลำง
อก	เสมอนเปิดแผ่นอกโล่งและฉำยรัศมีสุขออกไปตรง



 dungtrin.com            

320 321

ร รร

ขอให้รักษำทิศทำงและระยะไว้ดี 	 เพียงตั้งมั่นไม่นำนจะ
ส�ำเหนียกถงอำกำรที่จิตล็อกอยู่กับกระแสสุขอย่ำงชัดเจน	หำไม่แล้ว	
จิตที่ขำดทิศทำงและระยะย่อมกระจำยออก	หรอวน อยู่ในตัว	ท�ำให้
ขำดควำมตั้งมั่นอย่ำงรวดเร็ว

ขอให้สังเกตกำรแผ่ที่ผิดพลำดให้ทันตั้งแต่เบ้องแรก	 คอถ้ำ
รู้สกดัน ออกไป	 ตงขมับ	 หรอเกร็งส่วนใดส่วนหน่ง	 นั่นอำจเปน
เพรำะเรำเพ่งมำกเกิน	 ที่ถูกต้องมีเพียงกระแสสุขที่สำดตรงออกไป
โดยปรำศจำกควำมเครียด	 และมีสติรู้ตั้งมั่นอยู่ที่กลำง 	 คล้ำยเรำ
นั่งมองผนัง	มอง ำเพดำน	มองนกมองไม้อย่ำงปรำศจำกควำมคำด
หวัง	ไร้ควำมคิด	ไร้เจตจ�ำนงใด ทั้งสิ้น

เม่อจิตเริ่มทรงอยู่ในกระแสสุข	 ประกอบพร้อมด้วยทิศเบ้อง
หน้ำและระยะใกล้จนช�ำนำญแล้ว	 จะเหมอนจิตแสวงควำมโล่งเปน
ระยะไกลข้นเอง	 เพียงก�ำหนดรู้ตำมว่ำรัศมีสุขเริ่มขยำยออกไป	 สติ
ก็จะด�ำเนินตำมพั นำกำรของกำรแผ่เมตตำ	 ที่มีแต่ทิศเบ้องหน้ำ
เปนก�ำหนด	แต่ขอบเขตจ�ำกัดไม่มี	คล้ำยมองขอบฟำลิบโลก	หรอไป
ไกลถงอนันต์	เพียงประคองไว้ได้สักนำทีเดียว	จิตจะดงดูดเข้ำสู่ควำม
มั่นคงระดับอุปจำรสมำธิ	 มีปติเย็นวิเวกแปลกกว่ำสุขแม้ในสมำธิ
ทั่วไป

ขอให้ กจนกระแสมั่นคงในทิศเบ้องหน้ำแล้ว	 จิตรู้กระแส
เมตตำอันเปนนำมธรรมว่ำต่ำงหำกจำกกำยแล้ว	 ไม่ผูกกับสำยตำ
แล้ว	 จงค่อยย้ำยมำ กแผ่ไปทำงทิศเบ้องขวำ	 คล้ำยเงี่ยหูฟงเสียง
แห่งควำมสุขทำงด้ำนขวำโดยที่สำยตำยังตั้งตรง	 และมีระยะทำงที่
แน่นอนใกล้ตัวก่อน	 เม่อสำมำรถตำมกระแสเมตตำได้จนเหมอน
ไกลถงขอบฟำด้ำนขวำ	 จงเปนอันใช้ได้	 หำกท�ำทำงทิศเบ้องหน้ำ
ช�ำนำญแล้วจะเห็นกำรก�ำหนดทิศด้ำนข้ำงง่ำยดำยและรวดเร็วมำก

เม่อได้ด้ำนขวำช�ำนำญก็ กก�ำหนดด้ำนซ้ำย	 เม่อ กด้ำนซ้ำย
ช�ำนำญก็ให้ลองก�ำหนดแผ่ซ้ำยขวำพร้อมกัน	 จะมีกระแสแผ่ออก
เบ้องหน้ำโดยอัตโนมัติ	และจะแผ่รัศมีไปได้ไกลเองตั้งแต่เริ่มต้น	ไม่

จ�ำเปนต้องก�ำหนดระยะสั้น เพ่อให้ล็อกง่ำยอีก

เม่อสำมำรถแผ่สำมทิศได้พร้อมกันแล้ว	 จะเหมอนมีกระแส
สุขเปนตัวเปนตนเด่นชัดข้นให้รู้สกได้	 และจิตจะรักควำมไม่มีเวร	
ไม่มีกำรเบียดเบียน	 คอไม่อยำกเปนศัตรูกับใคร	 ไม่อยำกทะเลำะ
เบำะแว้งกับใคร	และเหตุกำรณ์ในชีวิตก็เหมอนจะเริ่มเข้ำข้ำงกระแส
เมตตำภำยในเรำ	 เรียกว่ำเปนกำรเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตออกมำจำกข้ำง
ใน

ส�ำหรับกำรแผ่ทำงทิศเบ้องหลังนั้นจะยำกกว่ำสำมทิศแรก	
เหตุเพรำะมนุษย์เรำมีอำยตนะส่งจิตออกกระทบวัตถุเปนสำยตำ	ซ่ง
เล็งไปเบ้องหน้ำ	และเปนแก้วห	ูซ่งเล็งหนักไปทำงซ้ำยขวำ

กำรที่จะก�ำหนดแผ่เมตตำทำงทิศเบ้องหลัง	 จ�ำเปนต้องอำศัย
ควำมรู้สกในแผ่นหลัง	 ประกอบกับอำกำรคล้ำยเงี่ยหูฟงเสียงเงียบ
แห่งควำมสุขจำกด้ำนหลัง	นกเฉย โดยไม่ต้องก�ำหนดกระแสเมตตำ
ก่อนก็ได้	 เม่อแน่ใจแล้วว่ำนกเปน	 จงค่อยก�ำหนดกระแสเมตตำ
ประกอบกำรนกย้อนหลังดังกล่ำว	 หำกเปนไปตำมล�ำดับก็จะพบว่ำ
ไม่ยำกเย็นนัก

เม่อก�ำหนดแผ่เมตตำได้ถงขอบฟำเบ้องหลังส�ำเร็จ	จะเหมอน
เปิดจิตโล่งออกไปได้ทุกทิศทุกทำงไม่จ�ำกัด	 กับทั้งท�ำให้จิตได้ดุลอยู่
ตรงกลำง	 ไม่หนักเกินไปด้ำนหน้ำหรอด้ำนข้ำงอย่ำงเม่อแรก	 จำก
นั้น	 ทิศเบ้องบน	 เบ้องล่ำง	 และเบ้องเฉียง	 ทั้งหมด	 ก็ไม่เหลอวิสัย
อีกเลย	 จะเหมอนมีกระแสเมตตำหลั่งรินออกมำตลอดเวลำโดยไม่
ต้องก�ำหนด	 พฤติกรรมทั้งหมดไม่ว่ำจะเปนคิด	 พูด	 หรอท�ำ	 ก็ถูก
ล้อมไว้ด้วยทะเลเมตตำจำกจิตนั่นเอง	 อำนิสงส์ทั้ง	 ๑๑	 ประกำร
ตำมพระพุทธองค์ตรัสแสดงจะปรำก ชัดให้ทรำบได้อย่ำงปรำศจำก
กังขำ

ขอให้ระลกว่ำจิตจะรวมดวงจริง เม่อเรำไม่เพลินหลงจับ
กระแสสุขในทิศใดทิศหน่ง	 แต่มั่นคงอยู่กับใจกลำงแห่งอำกำรรู้	 ไม่
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ฟู	 ไม่ลิงโลดไปกับกระแสปติจนเกินไป	 ควำมมีสติอยู่ตรงกลำงแห่ง
อำกำรรู้นั้น	จะให้ผลเปนสุขที่เนียนละไมสม�่ำเสมอ	และไม่มีระลอก
คล่นปติกระโดดไปกระโดดมำเปนห้วง

ถงตรงนั้น	ของแถมที่ตำมมำอันหยั่งทรำบได้เองอำจเปนกำร
รู้ว่ำเมตตำอันเปนรัศมีจิตของเรำมีก�ำลังใหญ่	โทสะและพยำบำทของ
คนรอบข้ำงมีก�ำลังน้อย	 ถูกกลบกลนด้วยสนำมพลังเมตตำของเรำ
โดยง่ำย	 ก็จะเปนกำรช่วยผู้อ่นให้พ้นนรกในอกได้อ้อม 	 และอำจ
เปนส่อโน้มน�ำเขำมำเข้ำกระแสที่ถูกต้องต่อไป	 หำกใครมีไฟร้อนอยู่
ในบ้ำนเรอน	ก็อำจดับร้อนด้วยจิตตนนี้เอง

ปกติจิตคนเรำถูกกักไว้ด้วยควำมคิดในหัวเหมอนมีกรงขัง
เล็ก ในโพรงกะโหลก	 เม่อเริ่มแผ่เมตตำจงอำจรู้สกว่ำยำก	 แต่
เม่อแผ่เปน	 ก็จะเห็นควำมเคยชินเก่ำ เริ่มแปรไป	 คอจิตเหมอน
เปนอิสระออกมำจำกกรงขัง	 นิ่งสบำยอย่ำงมีสติรู้ตัวทั่วพร้อม	 นับ
เปนกำรเก้อกูลต่อกำรป ิบัติสติป ฐำนได้อีกทำงหน่ง

นักภำวนำที่ประสบปญหำนอนไม่หลับเพรำะตำแข็งจำก
สมำธิอำจช่นชมอำนิสงส์ของกำรแผ่เมตตำเปนพิเศษ	เม่อนอนหงำย
ปิดตำ	 ก�ำหนดสุขในอก	 แผ่ออกไปยังทิศเบ้องบน	 อำจจับแค่ระยะ
เพดำนห้องนอนก่อน	 หรอจะเปนด้ำนข้ำงก็ได้	 แล้วแต่ถนัด	 ถ้ำจิต
ล็อกนิ่งแล้วหลับลงในอำกำรนั้น	จะมีแต่ควำมสุขสบำย	และเหมอน
เข้ำสมำธิอยู่แบบก่งเคลิ้มก่งรู้ตัว	ถงจะต่นเร็วเกินเหตุก็เปนกำรนอน
หลับเต็มตำ	ไม่เหน่อยล้ำภำยหลัง

อย่ำงไรก็ตำม	ควำมสุข	ควำมสว่ำงแจ้งในเมตตำ	 เปนรสอัน
ยำกจะเปรียบ	 ตรงนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูวิธีพิจำรณำสุขเวทนำใน
หมวดเวทนำนุปสสนำดี 	 เพ่อควำมไม่ยดติดจนเกินไป	ขอให้ระลก
ว่ำเรำแผ่เมตตำเพ่อผลคอละพยำบำทเปนหลัก	มิใช่เพ่อวัตถุประสงค์
อ่นนอกเหนอไปจำกนี้	 ได้ของแถมอะไรก็ถอว่ำท�ำเล่นเปนบำง
โอกำส	 แต่อย่ำถงขนำดเพลินสนุกไปโดยไม่ใส่ใจก�ำหนดรู้อนิจจัง	
ทุกขัง	อนัตตำ	ของกำย	เวทนำ	จิต	ธรรม	ไป

เหตุเกิดและทางละความง่วงเหงาซึมเซา

ด้วยพุทธลีลำเดียวกันกับกำรแสดงทำงมำและทำงไปของกำม
ฉันทะ	พระพุทธองค์ตรัสว่ำควำมไม่ยินด	ีควำมเกียจคร้ำน	ควำมบิด
ขี้เกียจ	 ควำมเมำอำหำร	 และควำมที่จิตหดหู่	 เหล่ำนี้ล้วนเปนเหตุ
หลักของควำมง่วงเหงำซมเซำ	ขอให้ทรำบว่ำควำมง่วงในแบบที่เปน	
ถีนมิทธะ 	 นั้นแตกต่ำงจำกควำมง่วงเพรำะเพลียที่ท�ำงำนมำอย่ำง
หนักและต้องกำรกำรพักผ่อนบ้ำง	ควำมง่วงเหงำซมเซำในที่นี้เจออยู่
ด้วยควำมขี้เกียจ	 ยังไม่ถงเวลำพักแต่ก็อยำกพัก	 ยังไม่ถงเวลำนอน
แต่ก็อยำกนอน

สูตรส�ำเร็จของพระพุทธองค์ในกำรละควำมง่วงเหงำซมเซำ
คอควำมคิดเริ่มก้ำวไปข้ำงหน้ำ	 ควำมพำกเพียร	 ควำมบำกบั่น	 ขอ
ให้ลองนกถงจังหวะที่เรำก�ำลังมีควำมตั้งอกตั้งใจท�ำงำนให้รุดไปสู่
เปำหมำยด้วยควำมเต็มใจยินดี	จะไม่มีควำมง่วงเลย	แต่ถ้ำแน่ใจว่ำ
เพียรถูกทำงด้วยควำมเต็มใจยินดีแล้วยังง่วง	 ก็ขอให้ดูอุบำยพิเศษ
ที่พระพุทธองค์ประทำนไว้แก้ง่วงโดยตรงให้กับพระโมคคัลลำน์ใน
บทนี้	ซ่งจะเห็นว่ำกี่พันปล่วงไปก็ยังคงใช้ได้ผลเปนอย่ำงดียิ่งส�ำหรับ
มนุษย์ผู้หวังควำมก้ำวหน้ำทำงกำรป ิบัติภำวนำ

ความแตกต่างระหว่าง ‘หดหู่’ กับ ‘ง่วงเหงาซึมเซา’

ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่ำควำมหดหู่เปนหน่งในสำเหตุของ
ควำมง่วงเหงำซมเซำ	จงสรุปได้ว่ำควำมหดหู่กับควำมง่วงเหงำซมเซำ
ไม่ใช่อำกำรเดียวกัน	 แต่สบเน่องเปนเหตุเปนผลกัน	 ควำมหดหู่
มักเปนอำกำรของจิตที่ยังไม่ถงขนำดทอดตัวลงยอมแพ้	 แต่ควำม
ง่วงเหงำซมเซำนั้น	มักเหมอนมีพลังแม่เหล็กส่งจำกเตียงมำดงดูดให้
ไปนอนท่ำเดียว	เรียกว่ำกำยเหมอนพยศ	ไม่ยอมท�ำงำน	ไม่ยอมถูก
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ใช้เปนเคร่องมอป ิบัติธรรมอีกต่อไป

กำรภำวนำแล้วง่วงนั้น	 โดยมำกมำจำกกำรก�ำหนดจิตไว้ผิด	
ฉะนั้น	 หำกแก้ได้ที่ต้นเหตุ	 ผลก็จะเปนควำมต่นรู้	 ไม่ง่วงง่ำย	 ขอ
ให้สังเกตดี 	 โดยเฉพำะส�ำหรับผู้นิยมควำมง่ำยในกำรป ิบัติ	 มัก
จะเข้ำไปจ่อดูภำวะของจิตขณะก�ำลังเรียบ เฉย 	 แล้วเข้ำใจว่ำนั่น
คอกำรดักดูอนิจจัง	 ผลในระยะยำวมักเปนจิตที่เฉ่อยชำ	 หรอเย็น
ชำ	 หรอ กใ กำรหลบอำรมณ์	 พอเจออำรมณ์กระทบแรง จะดูไม่
เปน	โดนอะไรแต่ละทีจะมีรำคะ	โทสะ	หรอโมหะ	ก�ำเริบหนัก	หำก
เปนแบบนี้ขอให้เปลี่ยนมุมมองเสีย	 เวลำจิตเฉ่อย อยู่ให้หำอำรมณ์
หยำบมำแทน	เช่น	รู้ว่ำหำยใจออกหรอเข้ำ	รู้ว่ำนั่งสงบหรอมีส่วนใด
กระดุกกระดิก	 อย่ำปล่อยให้เกิดกำรดูจิตดูใจตัวเองแบบเร่อยเฉ่อย
ต่อไปอีก

และเม่อเกิดผัสสะกระทบ	 จะแรงหรอเบำก็ตำม	 ที่กระท�ำ
อำกำรของจิตให้กระโจนจำกภำวะเรียบเฉยทะยำนข้นตอบผัสสะ
นั้น 	 ค่อยให้ถอว่ำนั่นเปนจังหวะที่จะดูเวทนำหรอสภำวจิต	 ดูที่
ป ิกิริยำทำงจิต	 ดูแบบไม่หลงตำมกระทบ	 ก็จะหำยเฉ่อยได้ใน
ที่สุด	 และจะไม่ถูกควำมง่วงครอบง�ำจำกกำรป ิบัติผิด อีก	 เรียกว่ำ
เปนกำรแก้ต้นเหตุกำรภำวนำที่ผิดพลำดโดยตรง

ดังที่แสดงแล้วว่ำ	 หน่งในเหตุแห่งควำมง่วงเหงำซมเซำคอ
ควำมไม่ยินดีและควำมเกียจคร้ำนไม่คิดก้ำวไปข้ำงหน้ำ	 ฉะนั้น
หำกใครท�ำกรรมฐำนอย่ำงใดอย่ำงหน่งส�ำเร็จ	 มีควำมชอบใจใน
กรรมฐำนนั้น	ยิ่ง กมำกยิ่งมีใจยินดี	 อยำกพั นำจิตให้ก้ำวหน้ำไป
เร่อย 	 ก็นับว่ำแก้ปญหำเร่องควำมง่วงเหงำซมเซำได้แบบเบ็ดเสร็จ	
เหมอนคนพร้อมจะต่นเช้ำเพ่อลุกข้นมำท�ำงำนที่ตัวเองรักมำก 	
อยำกเห็นควำมก้ำวหน้ำในงำนนั้นมำก 	ทุ่มกำยทุ่มใจเหน็ดเหน่อย
แค่ไหนก็ยอม	ทั้งวันจะไม่ง่วงเหงำหำวนอนเลย

แต่หำกขยันขันแข็ง กรู้	 กดูกำย	 เวทนำ	 และจิต	 อย่ำงถูก
ต้องแล้ว	ยังคงง่วงชนิดที่ท�ำให้นั่งสมำธิสัปหงกหรอเดินจงกรมปดเป	

หรอแน่นิ่งนำนไปแล้วมด	(ซ่งแปลว่ำหลับ	ตรงข้ำมกับรวมดวงสว่ำง
เปนต่นรู้)	 อันนั้นก็ต้องมำดูอุบำยก�ำจัดที่พระพุทธองค์ประทำนไว้
บ้ำง	ขอให้ระลกไว้ล่วงหน้ำว่ำ	ถ้ำท�ำตำมอุบำยอย่ำงถูกต้องแล้วหลุด
จำกกำรครอบง�ำของควำมง่วงได้	 ก็จะมีคุณภำพจิตที่ดีกว่ำเดิม	 สติ
ต่นเต็มข้นกว่ำเก่ำเสมอ

พุทโธบายแก้ง่วงขณะบำาเพ็ญภาวนา

มีปรำก อยู่ในโมคคัลลำนสูตร	 พระสุตตันตปิ ก	 เล่ม	 ๑๕	
ที่พระพุทธองค์ประทำนแนววิธีให้กับพระโมคคัลลำน์ขณะนั่งสมำธิ
แล้วเผลอสัปหงกโงกง่วงดังนี้

เมื่อเธอมีความหมายรู ้อย่างไรอยู ่แล้วท�าให้ความง่วง
ครอบง�าได้ เธอพงึท�าไว้ในใจซึง่ความหมายรูน้ัน้ให้มาก ข้อนี้
จะเป็นเหตใุห้เธอละความง่วงได้

สิ่ งที่ เกิดข้นเปนปกติของผู ้ภำวนำเม่อเริ่มหัดท�ำสมำธิ
คอสัดส่วนที่ผิดพลำดในกำรก�ำหนดรู้อำรมณ์	 เช่น	 แทนที่จะรู้
ลมหำยใจสบำย 	กลับไปตั้งใจเพ่งบังคับ	หรอไม่ก็ปล่อยปละละเลย
จนกลำยเปนเหม่อ	สติขำดหำยไปจำกลมหำยใจ

กำรเพ่งหรอกำรเผลอก็ดี	 ก�ำลังจิตที่อ่อนเกินกว่ำจะรักษำ
สภำพรู้ก็ดี	นำนไปล้วนเปนที่มำของควำมง่วงเหงำซมเซำทั้งสิ้น	ลอง
ใช้อุบำยของพระพุทธองค์	 คอพลิกจิตนิดหน่ง	 เปลี่ยนท่ำทีจำกยอม
ให้จิตคล้อยตำมอำกำรหมำยรู้ในปจจุบัน	 ให้กลำยเปนอำกำรใส่ใจ
ตัวควำมหมำยรู้นั้น เปนพิเศษ	 (ไม่ใช่เพ่งเกินเหตุ	 ต้องท�ำอยู่บน
ควำมสงบไม่เร่งรัดหรอคำดหวัง)

ถ้ำไม่เข้ำใจ	ขอให้ลองนกถงประสบกำรณ์นั่งสมำธิที่เริ่มคล้อย
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สู่ควำมง่วง	 จะมีลักษณะหน่งที่คร่ง กลำง ระหว่ำงหลับมิหลับแหล่
กับรู้ตัวต่นอยู่	 หน้ำอำจหงุบลงแล้วเงยข้น	 หลังอำจบัดเดียวค้อม
บัดเดียวยดตรง	 สังเกตลักษณะควำมรู้ในใจที่เกิดจำกกำรก�ำหนด
จิต	ณ	 เวลำนั้น	 รู้อย่ำงไรก็ช่ำง	 มีลักษณะมัวซัวอธิบำยยำกอย่ำงไร
ก็ตำม	ขอให้ใส่ใจสังเกตเข้ำไปตรง 	จะเท่ำกับเปลี่ยนสิ่งครอบง�ำจิต
ให้กลำยเปนสิ่งถูกรู้	 จะมีตัวต่นข้นมำอย่ำงเห็นได้ชัด	 เม่อหลุดจำก
ควำมครอบง�ำของตัวง่วง	ก็จะปลอดโปร่งข้น	และสำมำรถภำวนำต่อ
ได้ด้วยควำมรู้ตัวกว่ำเดิม

หรอหำกยังไม่เข้ำใจอีก	ก็ให้ลองดูลักษณะของ	 ตัวง่วง 	อย่ำง
ตรงไปตรงมำ	 จะเห็นมีลักษณะกด	 หน่วง	 เหมอนมีน�้ำหนักทับจิต
ให้จมสู่ควำมหลับ	 หำกลักษณะถ่วงหนักนั้นถูกรู้	 ก็จะแสดงควำม
ไม่เที่ยงออกมำให้เห็น	 ตำมหลักกำรภำวนำที่ว่ำสิ่งใดถูกรู้	 สิ่งนั้น
ย่อมแสดงอนิจจัง	 กล่ำวคอ	 น�้ำหนักกดดันให้หลับจะมีควำมคลำย
ออกนิด 	 ไม่ใช่กดหนักสม�่ำเสมอ	 แต่พอคลำยแล้วก็อำจกลับกด
หนักมัวมนลงอีก	 และคลำยตัวได้เปนเบำใสได้อีก	 สลับกันไปสลับ
กันมำ	 กระทั่งถงจุดหน่งถ้ำหำกสติยังท�ำงำนไม่ลดละ	 ตัวเบำใสจะ
เริ่มชนะตัวหนักทบ	 กระทั่งที่สุดจิตสลัดหลุดจำกตัวง่วงได้อย่ำงเด็ด
ขำด	 นี่เรียกว่ำเปนกำรรู้ควำมง่วงโดยควำมเปนอนิจจัง	 แต่หำกท�ำ
แล้วแก้ควำมง่วงเหงำซมเซำไม่ส�ำเร็จ	ก็ลองพุทโธบำยข้อต่อไป

ถ้ายงัละไม่ได้ ให้เธอตรกึตรองพจิารณาถงึธรรมะตามทีไ่ด้
สดบัแล้ว ได้เรยีนมาแล้วด้วยใจ ข้อนีจ้ะเป็นเหตใุห้เธอละ
ความง่วงได้

นกถงข้อธรรมใดก็ได้ที่เคยได้ยินได้ฟงหรอเคยอ่ำนแล้วเกิด
ควำมเล่อมใสยินดีในเน้อธรรมนั้น 	 เช่น	พระพุทธเจ้ำตั้งค�ำถำมแก่
ภิกษุว่ำ	 เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง	 ภิกษุทั้งหลำยตอบว่ำไม่เที่ยง
พระเจ้ำข้ำ	 พระองค์ตรัสถำมต่อว่ำ	 สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นสุข

หรือเป็นทุกข์	 ภิกษุทั้งหลำยตอบว่ำเปนทุกข์พระเจ้ำข้ำ	 พระองค์
ตรัสถำมต่อว่ำ	สิ่งใดเป็นทุกข์ ควรตามเห็นหรือไม่ว่านั่นเป็น
ตัวตน	 ภิกษุทั้งหลำยตอบว่ำไม่ควรพระเจ้ำข้ำ	 หลำยคนอ่ำนพระ
สูตรท�ำนองนี้แล้วบังเกิดปติอันยิ่ง	ฉะนั้น	ที่ง่วงก็อำจหำยง่วงเสียได้
เพียงเพรำะทบทวนในใจอยู่เท่ำนี้

พระพุทธพจน์ที่ท�ำให้เกิดควำมปรีดำปรำโมทย์และนกอยำก
ตั้งหลักเริ่มใ ใจ	 ตั้งสติตำมพิจำรณำธรรมเพ่อควำมหลุดพ้นนั้นมี
อยู่มำกมำยเหลอคณำนับ	 ขอให้เลอกสักข้อที่ถูกกับอัธยำศัยมำตรก
ตรองให้เกิดปติใหม่อีกครั้ง	 แต่หำกท�ำแล้วแก้ควำมง่วงเหงำซมเซำ
ไม่ส�ำเร็จ	ก็ลองพุทโธบำยข้อต่อไป

ถ้ายงัละไม่ได้ ให้เธอสาธยายธรรมตามทีต่นได้สดบัมาแล้ว 
ได้เรียนมาแล้วโดยพิสดาร ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความ
ง่วงได้

เอำข้อธรรมที่ตรกตรองแล้วเคยเกิดปตินั้นเองมำอ่ำนออก
เสียง	 แบบเปล่งให้ชัดถ้อยชัดค�ำจนเกิดควำมสะเทอนข้นที่กล่อง
เสียง	 ไม่ใช่แบบสวดมนต์ภำษำบำลี	 แต่พูดเปนภำษำของเรำเองอัน
ท�ำให้เข้ำใจในธรรมที่ออกจำกปำกทุกค�ำ	สุ้มเสียงและควำมสะเทอน
จำกควำมชัดถ้อยชัดค�ำจะช่วยกระตุ ้นจิตให้ท�ำงำนดีข้นกว่ำเดิม
อย่ำงแน่นอน	 แต่บำงคนอำจไม่ถนัดเปล่งค�ำ	 หำกท�ำแล้วแก้ควำม
ง่วงเหงำซมเซำไม่ส�ำเร็จ	ก็ลองพุทโธบำยต่อไป

ถ้ายงัละไม่ได้ ให้เธอแยงช่องหทูัง้สองข้าง เอามอืลบูตวั ข้อ
นีจ้ะเป็นเหตใุห้เธอละความง่วงได้

เน้อในช่องหูเปนจุดไวสัมผัสจุดหน่งของร่ำงกำยซ่งอันนี้ทุก
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คนรู้ดี	 ก้ำนส�ำลีท�ำควำมสะอำดที่มีขำยทั่วไปในปจจุบันท�ำให้กำร
แยงหรอยอนช่องหูท�ำได้ง่ำยกว่ำใช้ปลำยนิ้วหรอวัตถุปลำยแหลม
ชนิดอ่นในสมัยก่อนมำก	 ลองแยงสองข้ำงพร้อมกัน	 (จะได้ผลดี
กว่ำแยงทีละข้ำง)	 จำกนั้นเอำมอลูบแขน	 ขำ	 หรอตำมล�ำตัวเร็ว
แรง จะช่วยให้เกิดควำมต่นตัวเร็วเปนพิเศษ	 ขอให้ท�ำตำมล�ำดับ
ดังพระพุทธเจ้ำตรัสแนะไว้แล้วจะเห็นผล	 แต่หำกท�ำแล้วแก้ควำม
ง่วงเหงำซมเซำไม่ส�ำเร็จ	ก็ลองพุทโธบำยต่อไป

ถ้ายงัละไม่ได้ ให้เธอลกุขึน้ยนื เอาน�า้ล้างตา เหลยีวดทูศิทัง้
หลาย แหงนดูดาวนักษัตรฤกษ์ ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละ
ความง่วงได้

โดยมำกเม่อเกิดควำมง่วง	 คนเรำจะไปล้ำงหน้ำล้ำงตำกัน
ด้วยสัญชำตญำณเปนปกติอยู่แล้ว	 แต่พระพุทธองค์ให้แถมแหงน
ดูกลุ่มดำวเข้ำไปด้วยหำกก�ำลังเจริญภำวนำยำมรำตรี	 (สูตรนี้ขณะ
พระพุทธองค์สอนพระโมคคัลลำน์เปนยำมค�่ำคน)	 นี่ย่อมจะต้องมี
ควำมหมำยว่ำหลังล้ำงหน้ำล้ำงตำแล้ว	 ควรทอดตำไปไกล 	 และ
มองกว้ำง 	 เพรำะกำรเห็นกลุ่มดำวจะต้องไม่เพ่งเล็งจุดเล็ก เพียง
หน่งเดียว	แต่ต้องมองทีเดียวให้เห็นคลุม ไป

ขอให้เก็บตกรำยละเอียดอีกประกำรหน่ง	คอพระองค์ท่ำนให้	
แหงนหน้ำ 	 ไม่ใช่เพียงทอดตำทะแยงข้นไปในองศำต�่ำ	 อุบำยข้อนี้
ควรเปนที่ระมัดระวังของชำวช่ำง นทั้งหลำย	 เพรำะดวงดำวเปนของ
คู่กับจินตนำกำรอันบรรเจิด	 จงจ�ำเปนอยู่เองที่เรำล้ำงหน้ำ	 แหงนดู
กลุ่มดำวด้วยสติบอกตัวเองอยู่ว่ำ	เม่อค่อยยังชั่ว	สร่ำงง่วงแล้วจะกลับ
เข้ำที่ภำวนำต่อ	 มิฉะนั้นก็มีโอกำสสูงที่จะเกิดควำมปนปวนสร้ำง
วิมำนอำกำศไปแทน

หำกก�ำลังอยู่ในช่วงกลำงวัน	 คงพออนุโลมมองหมู่เม แทน	
ถ้ำแสบตำก็เบนจับที่บริเวณโล่งพอสบำยตำ	 จิตจะเปิดกว้ำงตำม

ควำมยำวของสำยตำที่จับระยะไกล	 ขอให้ทอดตำนิ่งสักพักแล้วจะ
หำยง่วงอย่ำงสนิท	 แต่หำกท�ำแล้วแก้ควำมง่วงเหงำซมเซำไม่ส�ำเร็จ	
ก็ลองพุทโธบำยต่อไป

ถ้ายังละไม่ได้ ให้เธอท�าในใจถึงอาโลกสัญญา ตั้งความ
ส�าคญัในกลางวนัว่ากลางวนัอย่างไร กลางคนือย่างนัน้ กลาง
คนือย่างไร กลางวนัอย่างนัน้ มจีติเปิดเผยอยู ่ ไม่มอีะไรหุม้
ห่อ ท�าจิตอันมีแสงสว่างให้เกิด ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละ
ความง่วงนัน้ได้

ข้อนี้พระพุทธองค์ตรัสแนะให้สมมุติกลำงคนว่ำเปนกลำงวัน	
ซ่งเปนเวลำมีแสงสำดสว่ำงไสวไปทั่วทุกทิศ	 กำรนกสมมุติที่ค้ำนกับ
ควำมจริงอำจจัดเปนกี ำของจิตชนิดหน่ง	 อย่ำเพิ่งนกว่ำท�ำไมต้อง
หลอกตัวเอง	 อันนี้เปนงำนสมถะแก้ง่วง	 ไม่ใช่งำนวิปสสนำที่ต้องรู้
เห็นอะไรตำมจริง	 และเม่อแก้ง่วงส�ำเร็จแล้ว	 จิตมีคุณภำพข้นแล้ว	
ค่อยมำพิจำรณำภำวะเฉพำะหน้ำกันต่อ

เพ่อให้ท�ำอุบำยข้อนี้ได้ผลอย่ำงรวดเร็ว	 ส�ำหรับผู้รู้ตัวว่ำนั่ง
สมำธิแล้วง่วงเปนประจ�ำ	 ครำวหน้ำนั่งอีกก็ต้องง่วงอีกแน่ 	 ขอ
แนะน�ำให้เก็บตัวอย่ำงควำมหมำยรู	้(สัญญำ)	ในแสงสว่ำงแบบกลำง
วัน	(อำโลก)	อันเปนของจริงไว้ก่อนล่วงหน้ำ	คอเม่อแสงอำทิตย์สำด
เต็ม	 เห็นทุกอย่ำงกระจ่ำงชัดแล้ว	 ให้ลงนั่งหลับตำ	 ทอดตำไปข้ำง
หน้ำตรง 	 อย่ำให้เกิดอำกำรเพ่ง	 ท�ำควำมรู้สกตำมจริงว่ำขณะนี้
โลกภำยนอกเปนกลำงวัน	เปนเวลำต่น	เปนเวลำท�ำงำนของคนปกติ
ทั่วไป	 มีควำมสว่ำงรอบในแบบของแสงอำทิตย์ยำมเที่ยง	 จนเกิด
ส�ำนกภำยใน	สัมผัสควำมเปน	 เวลำกลำงวัน 	ข้นมำ

เม่อถงเวลำภำวนำ	 นั่งหลับตำท�ำสมำธิสักพักแล้วเกิดควำม
ง่วงอย่ำงเคย	 ให้ทอดตำตรง สบำย ทั้งปิดเปลอกตำอยู่อย่ำงนั้น	
แล้วก�ำหนดเหมอนที่เคยเก็บตัวอย่ำงจดจ�ำไว้ถงควำมเปนเวลำกลำง
วัน	 กระทั่งจิตรู้สกเช่อ	 และเห็นเหมอนว่ำข้ำงนอกเปนเวลำกลำงวัน
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จริง 	ห้ำมนกสร้ำงเปนนิมิตอะไรข้นมำเอง	 เอำแค่ควำมรู้สกว่ำรอบ
ด้ำนเปนเวลำกลำงวันเท่ำนั้นพอ	 ควำมก�ำหนดหมำยแบบนั้นจะ
ท�ำให้รู้สกว่ำภำยนอกสว่ำงข้นมำเอง	 หำกนกสร้ำงหรอเอำแสงมำ
เปนตัวตั้งจะให้ผลผิดกันมำก	ส่วนใหญ่จะล้มเหลวมำกกว่ำได้ผล

หำกก�ำหนดถูกส่วน	จะเห็นเหมอนเกิดควำมสว่ำงข้นรอบข้ำง	
(กำรทอดตำตรงไปไกลท�ำให้ไม่เห็นคับแคบในระยะใกล้เพียงสั้น)	
แสงอำจจะค่อย เรองข้น	 ให้รักษำควำมรู้สกสว่ำงแบบนั้นไว้	 อย่ำ
เร่งให้แสงแรงปุบปบ	 อย่ำถำมตัวเองว่ำเปนอุปำทำนหรอเปล่ำ	 ถ้ำ
ท�ำต่อเน่องพักหน่ง	 ไม่ปล่อยให้จิตคิดไปทำงอ่น	 ควำมสว่ำงนั้นจะ
คงตัวสนิทนิ่ง	 หำยสงสัยอย่ำงสิ้นเชิง	 เพรำะแสงจะยิ่งจ้ำข้นเร่อย
เหมอนใครเอำไฟแรง มำส่องหน้ำ	 ให้ดูไปเร่อย อย่ำงมีสติว่ำจิตผู้
รู้แสงก็อย่ำงหน่ง	สภำวะของแสงก็อีกอย่ำงหน่ง	จิตไม่มีสภำพที่ต้อง	
แสบตำ 	หรอ	 ตำเสีย 	เหมอนจักขุประสำท	ดังนั้น	ไม่ต้องกลัว	ดูไป
เร่อย 	แสงจะเร่งถงไหนก็ช่ำงมัน	เรำมีหน้ำที่ดูเท่ำนั้น

ถ้ำท�ำแล้วเกิดควำมเครียดในกล้ำมเน้อตำ	ขอให้ทรำบว่ำเปน
เพรำะเพ่ง	 ขนเกร็ง	 บังคับตัวเองให้เห็นควำมสว่ำง	 ถ้ำท�ำอย่ำงนั้น
จะยิ่งเห็นแต่ควำมมดเสียมำกกว่ำ	ที่ถูกต้องไม่ให้ลูกนัยน์ตำเข้ำมำมี
ส่วนในกำร	 เห็น 	หำกจะมีส่วนช่วยบ้ำงก็ต้องให้เปนไปในทำงที่ถูก	
คอรักษำอำกำรทอดออกไปตรง 	 สบำย 	 ระวังอย่ำให้เกิดอำกำร
ขมวดมุ่นคิ้วเท่ำนั้น

อีกประกำรหน่ง	 หลังจำกเกิดควำมสว่ำงรอบแล้ว	 ขอให้
ส�ำรวจด้วยว่ำกลำงอกกลำงใจหรอที่ตั้งของควำมต่นรู้อ่น ยังมีควำม
แข็งหรอทบตันอยู่หรอเปล่ำ	ควำม	 ไม่เปิดโล่งตลอด 	ของจิตจะเปน
ตัวเรียกควำมง่วงกลับมำ	 วิธีคอให้รู้อิริยำบถนั่ง	 แล้วก�ำหนดรู้ตำม
จริงว่ำยังมี	 ควำมทบตัน 	ตกค้ำงอยู่	ณ	ต�ำแหน่งใดบ้ำง	 เม่อควำม
ทบถูกรู้ลักษณะตำมจริง	ก็จะแสดงอนิจจัง	คลำยตัวออกอย่ำงรวดเร็ว	
ที่เหลอคอควำมโล่งหำยห่วงออกมำจำกแกนกลำงดวงรู้	 ท�ำลำยกำร
หุ้มห่อ	 จิตตั้งมั่นดังที่พระพุทธองค์ตรัสก�ำกับไว้ในอุบำยข้อนี้ว่ำให้	

มีจิตเปิดเผย	ไม่มีอะไรหุ้มห่อ

เม่อเกิดประสบกำรณ์ว่ำงโล่งออกมำจำกแก่นใจ	ก็อำจใช้เปน
ลูกเล่นกรรมฐำนได้อีกประกำรหน่ง	 คอส�ำรวจดูว่ำแต่ละขณะนั้น	
รู้สกเหมอนจิตยังมีเหลี่ยม	มีทรง	 เปนนิมิตไปต่ำง นำนำหรอเปล่ำ	
หำกยังมีก็แค่รู้เฉย ว่ำนั่นคออำกำรที่จิตถูกหุ้มห่อด้วยกำรปรุงแต่ง	
เม่อลักษณะปรุงแต่งถูกรู	้ก็จะแสดงควำมไม่เที่ยง	 เหมอนเหลี่ยมมุม
หำยไปตำมล�ำดับ	 กระทั่งเหลอแต่ภำวะไร้เหลี่ยมมุม	 ไร้แก่นกลำง	
เปนธรรมชำติรู้เปิดเผยอยู่	 เม่อ กบ่อย ก็จะมีลักษณะ	 รู้ 	 และ	
เปิดเผย 	 เบำสบำยคงเส้นคงวำโดยไม่ต้องจงใจควบคุม	 นอกจำก
เปนอิสระจำกกำรครอบง�ำของควำมง่วงแล้วยังพร้อมเอำไปใช้งำน
วิปสสนำทันที	คอน้อมไปดูกำย	 เวทนำ	หรอจิต	ก็เหมอนเปนภำวะ
ต่ำงหำกแยกให้เห็นชัดคล้ำยน�้ำกับน�้ำมัน

เม่อท�ำได้แล้วจะรู้สกสนุกและเห็นกำร กกรรมฐำนเปนเร่อง
ง่ำยข้น	 แต่อย่ำเพิ่งเข้ำใจว่ำเห็นแสงแล้ว	 มีควำมสุขแล้ว	 คอประสบ
ควำมส�ำเร็จแล้ว	 เพรำะนี่เปนเพียงอุบำยวิธีแก้ง่วง	 กระท�ำจิตให้
พร้อมรู้	 ขอให้ตั้งควำมส�ำคัญไว้ว่ำ	 เรำจะเอำควำมพร้อมรู้นั้นไปใช้
ก�ำหนดสติเพ่อควำมพ้นทุกข	์อย่ำหยุดอยู่แค่ที่ควำมติดใจแสง

ส�ำหรับผู้ที่ท�ำได้ผล	 ก็น่ำ กต่ออีกนิดในระดับก้ำวหน้ำ	 เพ่อ
ควำมต่น	 เพ่อควำมมีปติ	 และแข็งแรงพอจะน�ำมำประยุกต์กับ
กรรมฐำนในขอบเขตของสติป ฐำน	๔	ได้เปนอย่ำงดีต่อไป

ในเวลำค�่ำคน	ให้เข้ำห้องภำวนำ	ปิดไฟมดหมด	แล้วท�ำตำม
ขั้นตอนดังนี้

นั่งก�ำหนดอำรมณ์สมำธิที่ถนัด	เช่น	รู้ลมหำยใจสักพัก	กระทั่ง
เกิดควำมนิ่งสงบพอประมำณ

ในควำมสงบของสมำธิเล็กน้อยที่เกิดข้นนั้น	 เม่อทอดตำไป
ข้ำงหน้ำตรง จะรู้สกสว่ำงเล็กน้อยตำมควำมนิ่งของจิต	 ให้ก�ำหนด
ว่ำข้ำงนอกเปนเวลำเช้ำมด	ท้องฟำมีแสงสว่ำงรำง
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รักษำควำมรู้สกว่ำภำยนอกเปนเช้ำมดให้ต่อเน่อง	ถ้ำได้อย่ำง
น้อยคร่งนำทีจะเห็นเหมอนเวลำภำยนอกเล่อนไปเปนยำมสำย	แสง
ตะวันเริ่มสำดเต็มฟำ	แต่เหมอนมีเม บังอยู่ทั่วไป

รักษำควำมรู้สกว่ำภำยนอกเปนยำมสำยให้ต่อเน่อง	 ถ้ำได้
อย่ำงน้อยคร่งนำทีจะเห็นเหมอนเวลำภำยนอกเล่อนไปเปนยำม
เที่ยง	แสงตะวันแผดกล้ำทั้งแผ่นฟำแผ่นดิน	ควำมรู้สกภำยในจะเจิด
จ้ำเต็มดวงเสมอนเปนอันเดียวกับอำทิตย์เที่ยงวัน

หำกแสงแรงเต็มรอบ	 มีควำมคงเส้นคงวำดีแล้ว	 ก็อำจน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ได้กับกรรมฐำน	 ๕	 ที่กล่ำวถงในหัวข้ออุบำยก�ำจัด
กำมฉันทะ	 กล่ำวคอ	 ทรงสติรู้แสงแรงไว้	 ขณะเดียวกันก็ระลกถง
อิริยำบถปจจุบัน	 จะเปนนั่งหรอนอนก็ตำม	 เม่อมีควำมรู้สกตัวเต็ม
ชัดทั่วพร้อมโดยไม่ลมแสง	 ก็จะกลับมำพิจำรณำผม	 ขน	 เล็บ	 ฟน	
หนัง	 ได้ด้วยควำมรู้เห็นสว่ำงแจ้งเหมอนเอำไฟฉำยขนำดยักษ์มำ
ส่อง

นี่เรียกว่ำเปนกำร	 ใช้แสงเห็นรูป 	คอ	สร้ำงแสงข้นก่อนแล้ว
น้อมมำรวมกับกำย	 กำร กอำโลกสัญญำจนช�ำนำญอำจได้ของแถม	
เช่นถ้ำหำกประคองควำมรู้ชัดในแสงได้ทั้งลมตำ	 ก็จะเริ่มมีควำม
สำมำรถรู้รัศมีกำยของคนและสัตว์ได้	 อย่ำงไรก็ต้องไม่ลมว่ำเรำ
ต้องกำรแก่นของพุทธศำสนำคอควำมพ้นทุกข์	 เร่องของสมำธินั้นอยู่
เพียงเปลอก	แม้แต่เร่องของญำณหยั่งรู้ก็แค่เพียงกระพี้

หำก กอำโลกสัญญำจริงจังก็ควรจะแก้ง่วงได้ขำด	 แม้เพียง
ก�ำลังสมำธิเล็กน้อย	แต่หำกท�ำแล้วแก้ควำมง่วงเหงำซมเซำไม่ส�ำเร็จ	
ก็ลองพุทโธบำยต่อไป

ถ้ายงัละไม่ได้ แต่นัน้เธอพงึอธษิฐานจงกรม ก�าหนดหมาย
เดนิกลบัไปกลบัมา ส�ารวมตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ มใีจไม่คดิ
ไปในภายนอก ข้อนีจ้ะเป็นเหตใุห้เธอละความง่วงนัน้ได้

ในที่นี้คอ	ให้ใช้กำรเดินเปนเคร่องปลุกควำมรู้สกตัว	หลักกำร
ส�ำคัญที่ต้องไม่ลมคอเก็บใจไว้	 ไม่ส่งออกนอก	พูดง่ำย ว่ำสังเกตใจ
ตัวเองไว้ด้วยว่ำไม่ฟุงซ่ำนไปทำงไหนอ่น	 มีควำมรู้อยู่กับผัสสะอัน
เกิดจำกกำรเดินกลับไปกลับมำเท่ำนั้น	อย่ำงอ่นไม่เอำ	ส�ำหรับข้อนี้
แม้ผู้เดินจงกรมไม่เปนก็จะพบว่ำได้ผล	 ขอเพียงแน่ใจว่ำไม่ส่งจิตไป
ไหน	 ไม่ปล่อยให้จิตเหม่อลอยกระโดดไปกระโดดมำ	แต่แน่วแน่อยู่
เฉพำะผัสสะ	 เช่น	 เท้ำกระทบและกำรย่ำงเท้ำ	มีหูตำไม่ลอกแลก	ก็
จะดงจิตออกมำจำกหล่มควำมง่วงได้ระดับหน่ง

ลักษณะกำรเดินจงกรมที่จะท�ำให้จิตต่นตัวนั้น	ควรมีอัตรำเร็ว
มำกกว่ำปกติเล็กน้อย	 หรอเดินช้ำแต่ตบเท้ำเสียหน่อย	 เพ่อให้
ผัสสะกระทบมีควำมสะเทอนกระตุ้นประสำทได้พอควร	 ดูควำม
สะเทอนที่ส่งข้นมำถงกลำงอกไปเร่อย 	 กระทั่งเกิดสติออกมำจำก
ควำมรู้สกกลำง เปิดกว้ำงเปนควำมเห็นพร้อมทั่วกำย	 โดยมีผัสสะ
กระทบที่เท้ำเปนศูนย์กลำงควำมรับรู้	 ควำมง่วงจะปลำสนำกำรไป
จนเกลี้ยง	 แต่หำกท�ำแล้วแก้ควำมง่วงเหงำซมเซำไม่ส�ำเร็จ	 ก็ลอง
พุทโธบำยต่อไป

ถ้ายงัละไม่ได้ แต่นัน้เธอพงึส�าเรจ็สหีไสยา คอืนอนตะแคง
เบือ้งขวา ซ้อนเท้าเหลือ่มเท้า มสีตสิมัปชญัญะ ท�าความ
หมายในอนัทีจ่ะลกุขึน้ พอตืน่แล้วพงึรบีลกุขึน้ด้วยตัง้ใจว่า
เราจกัไม่ประกอบความสขุในการนอน ความสขุในการเอน
ข้าง ความสขุในการเคลิม้หลบั

ถงข้อนี้อย่ำเพิ่งเข้ำใจว่ำพระพุทธองค์ให้ยอมแพ้ควำมง่วง	
ลองพิจำรณำให้ดี	 ให้ถ้วนถี่	 คอท่ำนให้สู้ทุกท่ำมำแล้ว	 หำกทดลอง
ตำมล�ำดับจะพบว่ำแต่ละข้อล้วนยิงเข้ำเปำอย่ำงจังทั้งสิ้น	 ถ้ำยังง่วง
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อยู่ก็แสดงว่ำไม่ไหวจริง 	ที่จุดนั้นก็ให้ถอว่ำโอนอ่อนผ่อนตำมควำม
ต้องกำรทำงกำย	ไม่จ�ำเปนต้อง นต่ออย่ำงเปล่ำประโยชน	์

กำรนอนแบบพระนั้น	 จะเปนกำรนอนบนพ้นกระดำนหรอ
อย่ำงมำกก็นวมแข็งเพ่อไม่ให้ติดสบำยอันเปนเหตุแห่งโรคอยำก
นอนแช่	 อีกประกำรหน่งคอ	ท่ำนจะบอกท่ำนอนที่ถูกสุขลักษณะคอ
นอนตะแคงขวำ	 (เว้นแต่ใครไม่สะดวกเพรำะข้อบกพร่องทำงกำย
ด้ำนขวำ)	นอกจำกนั้น	อำกำรอันเปนภำยในที่ส�ำคัญสูงสุดคอด�ำรง
สติสัมปชัญญะไว้	 ไม่ปล่อยฟุงเล่อนลอยใหลหลงขณะก�ำลังเข้ำสู่
ควำมหลับ	กับทั้งตั้งใจว่ำจะลุกข้นทันทีที่รู้สกตัว	

กำรก�ำหนดใจไว้เช่นนี้เอง	 จะท�ำให้เกิดอนุสติอัตโนมัติ	 ก
ประจ�ำแล้วกำรหลับจะไม่เปนกำรหลับแบบหลง	 แต่เปนกำรหลับ
เหมอนมีควำมรู้ตัวอยู่ในส่วนลก	 เม่อต่นก็จะเปนกำรต่นที่เต็มไป
ด้วยชีวิตชีวำพร้อมก�ำหนดสติไปในงำนต่อ	 แตกต่ำงจำกคนหลับ
ไปโดยไม่คิดว่ำต่นแล้วจะท�ำอย่ำงไร	 อย่ำงนั้นธรรมชำติจะบอกให้
นอนแช่สักพัก	ซ่งก็เปนกำรเสพสุขในกำรนอนตำมกิเลสสั่งเรียบร้อย	
สร้ำงเช้อของควำมขี้เกียจไว้ให้ปรำบยำกข้นเร่อย

นอกจำกอุบำยดังกล่ำวมำแล้วทั้งหมดนี้	พระพุทธองค์ยังตรัส
ถงเหตุที่ท�ำให้ฟุงซ่ำนและต้องห่ำงจำกสมำธิประกำรต่ำง 	เช่น	กำร
พูดมำก	 กำรคลุกคลีหมู่คณะ	 ซ่งเม่อห่ำงจำกเหตุแห่งควำมฟุงซ่ำน
ย่อมไม่เหน่อย	 และเห็นจังหวะโอกำสปลีกวิเวกเพ่อควำมเจริญใน
สมำธิ	ก�ำจัดควำมง่วงเหงำซมเซำเสียได้

	

เหตให้เกิดความฟุ้งซ่านรำาคาญใจและวิธีละ

ด้วยพุทธลีลำเดียวกันกับกำรแสดงทำงมำและทำงไปของกำม
ฉันทะ	 พระพุทธองค์ตรัสว่ำควำมไม่สงบแห่งใจเปนเหตุหลักของ
ควำมฟุงซ่ำน	กล่ำวคอ	พระองค์ตรัสเข้ำไปถงสภำพจิตของแต่ละคน

ตรง ว่ำปกติมีแนวโน้มจะกระเพ่อมไหวมำกน้อยเพียงใด	 คนเรำ
เคยชินที่จะปล่อยให้จิตใจตระเวนไป	 ล่องเล่อนไปตำมวิมำนอำกำศ
ในอดีตบ้ำง	 ในอนำคตบ้ำง	 เปนนักสะสมขยะบ้ำง	 เปนนักก่อเร่อง
บ้ำง	ล้วนแล้วแต่ท�ำให้ธรรมชำติของจิตขำดควำมสงบ	ควำมไม่สงบ
นั้นเองก่อพำยุควำมคิดให้อ้อองไม่หยุดหย่อน	 ทั้งที่ไม่น่ำจะมีอะไร
ต้องคิดก็คิด	ยำกจะบังคับควบคุม	

สูตรส�ำเร็จของพระพุทธองค์ในกำรละควำมฟุงซ่ำนร�ำคำญใจ
คอควำมสงบแห่งใจ	 คอถ้ำเข้ำใจว่ำจะสร้ำงปจจัยให้จิตมีปกติสงบ
ลงกว่ำเดิมได้อย่ำงไร	 ก็เปนโอกำสลดโรคฟุงลงอย่ำงมำก	 บทนี้จะ
กล่ำวไล่มำตำมล�ำดับนับแต่สถำนที่และบุคคลแวดล้อม	 ตลอดไป
จนกระทั่งพฤติกรรมอันสงบเย็นในครรลองของทำน	ศีล	สมำธิ	และ
ปญญำ

รู้จักลักษณะความฟุ้งซ่าน

ใหม่ เม่อนักภำวนำพยำยำมรู้ภำวะฟุงซ่ำนที่เกิดข้นในจิต
ตนเอง	 มักประสบปญหำเหมอนกันคอ	 แทนที่จะเห็นควำมฟุงซ่ำน	
กลับยิ่งเหมอนเติมฟนกระพอไฟฟุงให้พลุ่งพล่ำนแรงข้นอีก	 หรอไม่
อำกำรจดจ้องดูควำมฟุงนั้นเองก็กลำยเปนแรงกดให้ควำมคิดจับเปน
ก้อนแข็งตัว

อุบำยกำรรู้ควำมฟุงให้เกิดควำม	 เห็นตำมจริง 	คอ

เหมอนถำมตัวเองง่ำย ว่ำก�ำลังฟุงอยู่หรอไม่	 เม่อตอบตัว
เองได้ว่ำก�ำลังฟุง	 ให้รู้แค่นั้น	ถอว่ำจิตทรำบว่ำตัวเองฟุงแล้ว	อีกครู่
หน่งค่อยถำมตัวเองว่ำขณะนี้ฟุงน้อยลง	หรอหำยฟุงแบบเม่อครู่หรอ
ยัง	 เอำแค่กำรเปรียบเทียบระหว่ำงสองภำวะที่ต่ำงเวลำกัน	อย่ำมุ่งดู
ให้เห็นควำมไม่เที่ยงหรอลักษณะควำมแปรปรวนของคล่นควำมฟุง
ใด 	และอย่ำใส่ใจว่ำตอนฟุงนั้นคิดเร่องอะไรอยู่
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สังเกตที่ผลของควำมฟุงอันเกิดข้นที่กำย	เช่น	เหมอนมีอำกำร
กระจุกตัวในช่องอก	หรอเหมอนตงขมับ	หรอสำยตำพร่ำมัวจับอะไร
ไม่ติด	ตำและหูไร้ก�ำลังที่จะรับรู้ผัสสะให้ชัด 	 เช่นเดียวกันกับอุบำย
ข้อแรก	 คอให้เปรียบเทียบระหว่ำงสองเวลำว่ำมีอำกำรคลี่คลำยต่ำง
ไปจำกเก่ำหรอยัง	และอย่ำใส่ใจว่ำตอนฟุงนั้นคิดเร่องอะไรด้วย

หัดมองขณะที่ควำมฟุงหำยไป	 สังเกตดูว่ำอำกำรรู้ตรงนั้น
เปนอย่ำงไร	 ลองประคองลักษณะรู้แบบนั้นไว้ได้ไหม	 คอใช่ว่ำห้ำม
จิตบังคับใจไม่ให้ฟุงอีก	แต่ประคองอำกำรว่ำงจำกฟุงไว้บ้ำง	 เพ่อให้
เห็นชัดว่ำเม่อเริ่มฟุงอย่ำงไม่อำจห้ำมครั้งต่อไป	 มีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงไรระหว่ำงฟุงกับไม่ฟุง	และจะได้ประจักษ์ชัดข้นเร่อย ว่ำควำม
ฟุงเปนอำกำรของจิต	เปนอนัตตำ	ควบคุมให้เกิดหรอดับไม่ได้

ขณะที่ กสติรู้ควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำวะฟุงกับภำวะที่ควำม
ฟุงแปรตัวจำงลงหรอเลอนหำยไป	จะเปนพ้นฐำนแก้อำกำรผิด ของ
จิตได้เกอบครอบจักรวำล	เพรำะอำกำรผิด 	เช่น	หลงบังคับหักห้ำม
ควำมคิด	 หรอหลงเพ่งเข้ำมำหำที่ตั้งของจิตกลำงอกนั้น	 ย่อมก่อให้
เกิดกำรรวมควำมฟุงไว้เปนก้อนโดยไม่รู้ตัว	 แบบเดียวกับกวำดเอำ
เศษผงจำกพำยุมำอัดรวมกอง	 ส่วนกำรเห็นควำมฟุงสลำยไปตำม
ธรรมชำติโดยปรำศจำกควำมจงใจสอดมอยุ่งเกี่ยว	 ย่อมเหลอแต่
สภำพรู้ที่โปร่งโล่งปรำศจำกต�ำแหน่งที่ตั้ง	แบบเดียวกับปล่อยให้เศษ
ผงซัดหำยกับพำยุที่ผ่ำนมำแล้วผ่ำนไป

ที่กล่ำวมำเปนหลักวิปสสนำเพ่อแก้ฟุงชั่วครำว	 มำดูหลักกำร
ท�ำควำมสงบแห่งใจให้บังเกิดผลในระยะยำวบ้ำง

ทำาทานรักษาศีลแบบอุกฤษฏ์

คนเรำฟุงด้วยรูปแบบต่ำงกัน	แต่ต้นเค้ำเหมอนกัน	คอ	โลภะ	
โทสะ	 โมหะ	 หำกจิตหลงไปในกระแสกิเลสทั้งสำมแล้ว	 ย่อมกลำย
เปนกำรสั่งสมแรงดัน	อันได้แก่ควำมอยำกทั้งหลำย	เม่อจิตมีแรงดัน

มำกก็ปรำก เปนควำมฟุงไปต่ำง นำนำ	 บำงทีไม่มีเร่องให้คิดก็คิด	
บำงทีได้สิ่งที่อยำกครบแล้วก็เหมอนอยำกเอำอีก	 ไม่รู้เหมอนกันว่ำ
อยำกเอำอะไร	นั่นแปลว่ำถูกควำมโลภควำมหลงครอบง�ำอย่ำงหนัก	
ตกอยู่ในภำวะมีกินก็เหมอนสิ้นไร้	 และคนยุคเรำก็เปนโรคจิตอ่อน
ชนิดนี้กันมำก	เน่องจำกถูกรุมเร้ำ	ถูกส่อโ ษณำกระตุ้นให้เกิดควำม
อยำกสำรพัดด้ำนตลอดเวลำ	 บำงคนไปถงสุดยอดของควำมส�ำเร็จ
ทำงโลกแล้ว	 แต่จิตใจยังเร่ำร้อน	 กระสับกระส่ำยเหมอนยังไปไม่ถง
สิ่งที่ต้องกำร	ตรงนั้นเปนแรงเฉ่อยชนิดหน่งที่เกิดจำกพลังโลภ

อีกทำงหน่ง	 ตัวควำมฟุงที่เกิดจำกกำรละเมิดศีลเปนอำจิณ
จะป ิรูปตัวเองมำเปนโมหะ	 เปนควำมสกปรก	 เปนเกรำะบดบัง
ทัศนวิสัยไม่ให้มองเห็นสภำวธรรมได้เลย	 ผู้ละเมิดศีลข้อใดข้อหน่ง
เปนนิตย์อำจทดลองง่ำย 	 เม่อคิด	 พูด	 หรอลงมอกระท�ำกำรอัน
เปนกำรละเมิดศีลข้อนั้น 	 แล้วดูที่ภำวะปรุงแต่งฟุงซ่ำนตกค้ำงใน
ใจ	จะไม่สำมำรถเห็นภำวะนั้นดับไป	แต่ยังคงค้ำงเติ่ง	แกะจำกจิตไม่
ออกเลย	 ควำมสกปรกชนิดนั้นจะชะล้ำงออกได้ก็ด้วยเจตจ�ำนงแน่ว
แน่ที่จะรักษำศีล	 กับระยะเวลำรักษำศีลจริงจังนำนพอจะชั่งน�้ำหนัก
กันได้ระหว่ำงของเก่ำกับของใหม่	 คอของเก่ำชินที่จะละเมิดศีลเปน
อัตโนมัติเพียงใด	 ของใหม่ต้องชินที่จะรักษำศีลเปนอัตโนมัติเพียง
นั้น

หำกรู้ตัวว่ำเปนคนหนำแน่นด้วยควำมโลภ	ควำมโกรธ	ควำม
หลง	 ละเมิดศีลเล็กใหญ่เปนอำจิณ	 และเริ่มเห็นตำมจริงว่ำท�ำให้ใจ
เปนทุกข์เปนร้อน	หำควำมสุขที่แท้จริงไม่ได้	 วัน มีแต่ควำมสมหวัง
หรอผิดหวังลมแล้ง	 ก็ควรจะเริ่มมองชีวิตในมุมใหม่	 คอมุมของกำร	
ให้ 	เพ่อควำมเบำใจ	มุมของกำร	 รักษำ 	เพ่อควำมใสสะอำด	ไม่ใช่
หวังรำงวัลตอบแทนภำยนอก	 แต่ให้ทำนและรักษำศีลเพ่อ	 เอำจิต 	
กันอย่ำงเดียว	สร้ำงกระแสสบำยหำยฟุงที่เห็น กันเดียวนั้นทีเดียว

ควำมเข้ำใจและควำมตั้งใจจริงเปนสิ่งส�ำคัญมำก	 หำกเห็นว่ำ
เปนส่วนหน่งของป ิบัติให้ได้ผล	 คอถ้ำตรำบใดยังขจัดนิวรณ์ออก
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จำกจิตไม่ได้	 ตรำบนั้นจะไม่มีวันได้เห็นกำยใจเปนสภำวธรรม	และ
เม่อไม่สำมำรถเห็นกำยใจโดยสักแต่ควำมเปนสภำวธรรม	 ก็ไม่อำจ
สลัดหลุดจำกอุปำทำน	ควำมยดมั่นถอมั่นต่ำง นำนำเช่นกัน

ขอให้ระลกว่ำเรำก�ำลังอยู ่ในบทที่ว่ำด้วยกำรก�ำจัดนิวรณ	์
เพรำะฉะนั้น	 เม่อมีอุบำยให้ทำนรักษำศีลมำช่วยก�ำจัดนิวรณ์	ก็ต้อง
ค�ำนงว่ำให้และรักษำ	 แค่ไหน 	 จงจะก�ำจัดนิวรณ์ได้	 แต่ละคนมีขีด
ระดับแตกต่ำงกัน	 ขอให้ใช้ใจตัวเองนั่นแหละเปนมำตรวัด	 ลองดูว่ำ
ให้ทรัพยทำน	อภัยทำน	และธรรมทำน	ในขอบเขตเพียงใดจงท�ำให้
ใจเปิดโล่งข้น	 จิตมีควำมปลอดโปร่งสบำยข้นก็เอำเท่ำนั้น	 ยังไม่
สบำยก็ท�ำอีก	ให้เหมอนงำนอดิเรกสุดโปรด	แรก อำจ น ดอยู่บ้ำง	
แต่หำกทุกครั้งสังเกตเข้ำมำที่ใจแล้วเห็นว่ำ	 ได้ 	อะไรอย่ำงหน่งเพิ่ม
ข้นเร่อย 	ก็จะเริ่มเห็นค่ำ	และกระตอรอร้นที่จะ	 ให้ 	ยิ่ง ข้นไปอีก

เม่อให้ถงระดับหน่งจะเหมอนจิตคอยแต่สลัดสิ่งสกปรกทิ้ง	
เม่อมีเหตุยวนยั่วให้อยำกได้อะไรมำแบบผิด 	หรออยำกแก้แค้นเอำ
คน	 หรออยำกทอดธุระไม่ช่วยท�ำควำมสว่ำงให้คนอ่น	 จะรู้สกหนัก
อ้งรุงรัง	 เหมอนตัวเคยเบำแล้วใครเอำสัมภำระใหญ่มำให้แบก	ที่จุด
นั้น	 จะรู้ได้เองว่ำควำมโลภ	 ควำมตระหนี่	 หนีหำยไปจำกเรำ	 และ
เม่อควำมตระหนี่พยำยำมกลับเข้ำมำ	 ก็เริ่มมีแรงต้ำนเสียแล้ว	 แถม
วันไหนไม่มีโอกำสท�ำทำน	 จะเหมอนชีวิตขำดอะไรไปบำงอย่ำง	 คอ
ถ้ำไม่ให้สตำงค์คนยำกไร้	 อย่ำงน้อยขอให้เอำแรงกำยแรงสมองไป
ช่วย	หรอถ้ำไม่มีโอกำสออกแรง	อย่ำงน้อยอำจให้คนอ่นก้ำวข้นลิฟต์
ก่อน	 เปิดทำงให้รถอ่นไปก่อน	 ฯลฯ	 ขอเพียงได้ให้อะไรบำงอย่ำง
เถอะ	 วันนั้นถงจะมีควำมสุข	 นั่นเรียกว่ำทำนบำรมีเริ่มเต็มภูมิ	 และ
หำกลงมอท�ำสมำธิด้วยจิตเบำด้วยทำนบำรมีเต็มภูมินั้น	ก็จะเห็นว่ำ
จิตรู้อำรมณ์ชัดง่ำยเพรำะสิ่งร้อยรัดเช่นควำมตระหนี่ไม่อยู่กับตัวเรำ
เสียแล้ว

ส่วนกำรรักษำศีลนั้น	 ที่ผ่ำนมำเคยมีข้อขัดแย้งกับตนเองและ
ผู้อ่นอย่ำงไร	 ในเร่องกำรวินิจฉัยว่ำผิดหรอไม่ผิด	 ก็ขอให้งดไว้	 อย่ำ

ไปตำมล่ำหำควำมจริงให้มำกควำม	 กำรรักษำศีลนั้น	 เอำลงมำให้
ถงระดับของจิต	 คอไม่คิดเลยดีที่สุด	 หรอสงสัยแม้แต่เอะเดียวเปน
อันเลิก	 ไม่ท�ำเร่องนั้นทันที	 ขอแค่เพียง	 ใกล้เคียง 	 กับกำร ่ำและ
กำรท�ำร้ำยสิ่งมีชีวิต	กำรลักขโมยสมบัติที่มีเจ้ำของ	กำรผิดลูกผิดเมีย
เขำ	 กำรโกหกทั้งรู้อยู่ว่ำเร่องไม่จริง	 และกำรด่มสุรำเมรัยเคร่องของ
มนเมำยำบ้ำยำอีต่ำง 	 ก็ก�ำหนดเด็ดขำดไปเลยว่ำจะห่ำงขำดออก
มำ	 ควำมไร้มลทินแม้เพียงด้วยควำมคิดนั่นแหละ	 คอกำรรักษำศีล
ขั้นอุกฤษ ์

เม่อก่อเจตนำรักษำศีลไม่ให้ด่ำงพร้อยแม้ระดับควำมคิด	
คอเกิดอะไรยั่วยวนเพียงไหนจะไม่ออกนอกกรอบของศีลเปนอัน
ขำด	 จิตจะมีกระแสหน่งเอ่อมำเหมอนน�้ำที่ยกระดับสูงข้นเร่อย 	
เปนกระแสสุข	กระแสอบอุ่น	ให้ควำมรู้สกสะอำด	ปลอดภัยไร้กังวล	
จิตจะเริ่มท�ำตัวเปนเคร่องชี้ได้เองว่ำในสถำนกำรณ์ใดควรหรอไม่
ควรท�ำอย่ำงไร	 ตรงนั้นเริ่มเปนกำรแสดงว่ำจิตกับศีลอยู่ด้วยกัน	 จิต	
เอำ 	หรอ	 ไม่เอำ 	อะไรด้วยตัวเอง	ไม่ใช่เพรำะคิดชั่งใจก่อน	ถ้ำถง
ระดับนี้จะเห็นชัดว่ำ	เม่อลงมอท�ำสมำธ	ิจิตเหมอนมีก�ำลังควำมสว่ำง
จำกส่วนลกคอยเก้อหนุนให้ส�ำเร็จเร็ว	 ตั้งมั่นนำน	 นี่คอสิ่งที่เรำจะ	
ได้ 	อย่ำงแท้จริงจำกกำรรักษำศีล

จิตอัน กแล้ว	มีปกติน้อมไปทำงให้และน้อมไปทำงปรำรถนำ
ควำมสะอำดนั่นเอง	อยู่ในสภำวะใ สงบ	 เม่อมีควำมใ สงบย่อมฟุง
ยำก	 หรอเม่อฟุงเพียงน้อยก็เหมอนมีก�ำลังของควำมเบำและควำม
สะอำดมำกลบกลนท่วมทับให้ดับลงสนิทอย่ำงง่ำยดำย	 ขอให้ทุ่มเท
กับกำรให้ทำนและกำรรักษำศีลแบบสุดตัวสักระยะหน่งจะเห็นผลชัด
ด้วยตนเอง

กำรท�ำทำนรักษำศีลแบบอุกฤษ ์ด้วยกำรอธิษฐำน	 จัดว่ำ
เปนกระแสชะล้ำงให้จิตเกลี้ยงเกลำหมดจด	มักเห็นผลครอบจักรวำล	
กล่ำวคอ	 ช�ำระได้หมดไม่ว่ำสำเหตุของควำมฟุงจะมำจำกกรรมใน
ปจจุบันหรอเปนวิบำกลี้ลับที่ตำมมำจำกอดีต	 เม่อถงจุดของควำม
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รู้สก	 ศักดิสิทธิ 	 ในควำมสุขควำมสะอำดดีแล้ว	 ลองอุทิศส่วนกุศล
ให้เจ้ำกรรมนำยเวรทั้งหลำย	 โดยนกถงควำมสุขควำมสะอำดในเรำ
พร้อมกับควำมจองเวรทั้งปวงที่เรำสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้	 ให้ของดี
แก่เขำเพ่อเอำเรำออกจำกเวรระหว่ำงกันเสีย

นอกจำกนั้น	 กำรท�ำทำนรักษำศีลแบบอุกฤษ ์ยังให้ผลระยะ
ยำวชัดเจนคงเส้นคงวำกว่ำอุบำยชนิดอ่นที่ก�ำลังจะตำมมำทั้งหมด	
เพรำะอุบำยข้อนี้จะเหมอนเกำถูกที่คันอย่ำงแท้จริง	 ต่ำงจำกอุบำย
ข้ออ่นที่อยู่รอบ หรอใกล้ ต�ำแหน่งควำมคันเท่ำนั้น	 กล่ำวได้ว่ำถ้ำ
ใครไม่ท�ำทำนรักษำศีลแล้ว	ที่จะให้หวังลิ้มรสจิตอันเปิดกว้ำง	ปลอด
โปร่งโล่งสบำย	ก็เปนควำมยำกยิ่ง	หรอเปนไปไม่ได้เลย

อาศัยสัปปายะ

สัปปายะ	หมำยถง	วัตถุสิ่งของ	สถำนที่	หรอบุคคลอันเปนที่
สบำย	 เหมำะสมกันในอันที่จะเก้อกูลหรอเอ้ออ�ำนวยต่อกำรประคับ
ประคองจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในวิเวก	รวมทั้งสิ้นมี	๗	อย่ำง	ได้แก่

๑) อาวาส

หมำยถง	 ที่อยู่อำศัย	 หำกสงบสงัด	 ตั้งอยู่ท่ำมกลำงสิ่ง
แวดล้อมเงียบเชียบก็จะปรุงแต่งจิตให้โน้มไป	 หรอเอียงเอนไปทำง
วิเวก	 แม้อยู่ไม่ได้ถำวร	 ก็อยู่ให้ได้สักช่วงที่น้อมใจเพียรป ิบัติอย่ำง
เอำจริงเอำจัง

กำรเอำกำยไปอยู่ในสถำนที่สงบจะเปล่ำประโยชน์	 หำกเรำ
ยัง งใจอยู่กับสถำนที่วุ่นวำย	กำร กเสพผัสสะอันน�ำมำซ่งควำมสงัด
เงียบกลำงใจจงจ�ำเปน	 ลองเข้ำไปในสถำนที่สงบ	 ถ้ำเปนปำเขำที่มี
ต้นไม้คร้มได้ยิ่งดี	 ไม่จ�ำเปนต้องคำดหมำยว่ำจะได้สถำนที่สงบสงัด
เงียบกริบ	 เอำเพียงชนิดที่เรำย่ำงเข้ำไปแล้วเกิดสัมผัสแรกเปนควำม

เงียบข้นภำยในอย่ำงน้อยชั่ววูบหน่ง	จะยังมีเสียงขัดแทรกอยู่เพียงใด
ก็ให้ถอว่ำสถำนที่นั้น	 สงบเงียบ 	แล้ว

สังเกตว่ำ	 เม่อเอำใจใส่ควำมสงบร่มเย็นของสถำนที่	 ค่อย
ทอดตำมองควำมนิ่งของต้นไม้	ดูควำมไหวติงน้อย ของกิ่งไม้ที่กลับ
เปนดุษณีเม่อลมหยุด	หรอเงี่ยหูฟงควำมเงียบ	ถ้ำได้ยินเสียงน�้ำไหล	
ได้ยินเสียงหรีดหริ่งเรไร	 หรอได้ยินเสียงแกรกกรำกใด ก็ตำม	 ให้
สดับเสียงนั้น ด้วยควำมอ่อนโยน	 ก�ำหนดฟงให้ชัดสักระยะหน่ง	
หำกต่อเน่องนำนพอ	ก็จะเห็นว่ำควำมเงียบในอำกำศว่ำงที่เหลอถูก
ฟงตำมไปด้วย

ขอให้ใจอยู่กับธรรมชำติอันสงัดทีละเล็กทีละน้อย	 ไม่จ�ำเปน
ต้องบังคับให้ต่อเน่องทุกกระดิก	 แต่อย่ำงน้อยสร้ำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงดวงตำ	 แก้วหู	 เน้อหนัง	 เข้ำกับธรรมชำติรอบด้ำนให้เต็ม
ที่	 เม่อรู้ตัวว่ำเริ่มเหม่อหรอฟุงคิดออกนอกขอบเขตธรรมชำติ	 ก็ให้
ทอดตำดู	 เงี่ยหูฟงใหม่	 อย่ำงค่อยเปนค่อยไป	พักใหญ่จะเห็นชัดว่ำ	
คล่นภำยในหัว 	 กับ	 คล่นภำยนอกกำย 	 ถูกปรับเช่อมเข้ำหำกัน
สนิท	พอส�ำรวจว่ำสงบดีแล้วก็มำเดินจงกรมนั่งสมำธ	ิจะเห็นผลดีต่อ
เน่องกัน	หำกไม่น�ำมำเจริญสติในขอบเขตกำยใจแล้ว	ชั่วเวลำอันสั้น
ธรรมชำติของจิตจะลำกตัวเองลงต�่ำไปคลุกอยู่กับควำมฟุงอีก

เม่อ กรู้ควำมเงียบจำกสถำนที่อันเปนสัปปำยะได้	 กลับออก
มำสู่โลกภำยนอกสำมัญก็จะพบว่ำมีควำมเงียบแทรกซมอยู่ทั่วไป
ทุกหนทุกแห่ง	 เพียงแต่เรำจะฟงเสียงต่ำง สักพัก	 แล้วรู้ว่ำส�่ำเสียง
ทั้งหลำยดังข้นท่ำมกลำงควำมเงียบเท่ำนั้น	 เม่อส�ำเหนียกได้ก็สุด
แล้วแต่เรำว่ำจะก�ำหนดจิตฟงเฉพำะควำมเงียบหรอไม่	หำกใครรู้สก
ว่ำฟงอย่ำงไรก็ไม่สัมผัสถงควำมเงียบ	ก็ขอให้ลองสังเกตจิตตนเองว่ำ
สงัดจำก	 เสียงคิด 	ลงหรอยัง	ถ้ำสังเกตเห็นได้ก็ให้สังเกตต่อไปอย่ำง
นั้น	เท่ำกับก้ำวล่วงเข้ำสู่ขอบเขตของสติรู้จิตแล้ว

กำรไปซมซับมำจำกที่พักป ิบัติอันเงียบเชียบและเปนมิตรต่อ
กำรภำวนำ	 ยิ่งให้ตกค้ำงอยู่ในใจเรำมำกเท่ำไหร่	 ก็จะยิ่งสงบผำสุก
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ได้ในท่ำมกลำงควำมวุ่นวำยมำกข้นเท่ำนั้น	 ธรรมชำติจะเตอนให้
เรำรู้สกถงควำมสงัดงันอันว่ำงเปล่ำ	 เปนเคร่องเปรียบเทียบอย่ำงดี
ว่ำควำมคิดฟุงยุ่งในหัวมนุษย์ช่ำงไร้สำระแก่นสำรปำนใด	 แม้แต่ผู้
ท�ำควำมเพียรอย่ำงต่อเน่องมำนำนยังสรรเสริญกำรปลีกวิเวกเพ่อ
เก็บพลังสงบใส่ตัวบ้ำง	 ผู้เพิ่งเริ่มท�ำควำมเพียรจงควรพิจำรณำหำ
โอกำสไปสู่ธรรมชำติเช่นกัน

๒) โคจร

หมำยถง	 ที่บิณ บำตหรอเส้นทำงหำแหล่งอำหำร	 หำก
สะดวกก็นับเปนสัปปำยะ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำระหว่ำงทำงมี
ธรรมชำติโน้มน้ำวให้ใ สงบรู้สติก็ยิ่งดี	 เพรำะจะกลำยเปนลู่เดิน
จงกรมไปโดยปริยำย	 ต่ำงจำกลู่จงกรมปกติก็เพียงไร้จุดหมุนกลับ	
กลำยเปนควำมท้ำทำยก�ำลังสติให้รู้เท้ำกระทบต่อเน่องยดยำวแทน

หำกเทียบส�ำหรับ รำวำส	 ก็อำจนกถงเส้นทำงไปท�ำงำน	
ซ่งจะเห็นว่ำถ้ำเปนเมองหลวงหรอเมองใหญ่ที่แออัดคับคั่งด้วย
ยวดยำน	 ต้องรอทั้งรถติด	 ต้องเผชิญกับคนขำดวินัยจรำจรนับไม่
ถ้วน	ก็คงเรียกเปนเส้นทำงโคจรที่สัปปำยะไม่ได้

อย่ำงไรก็ตำม	 วิธีเดินทำง 	 ของแต่ละคนจะต่ำงกัน	 บำงคน
เปนผู้โดยสำร	 ก็อำจใช้โอกำสที่ต้องเดินทำงในลักษณะนั่งนิ่งหรอ
ยนนิ่งนั้นเอง	 ท�ำภำวนำให้ใจสงบบ้ำง	 มีนักภำวนำจ�ำนวนไม่น้อย
เลยที่ประสบควำมส�ำเร็จทำงสมำธิเบ้องต้นบนรถประจ�ำทำง	 อย่ำง
นี้เรียกว่ำเปนนักสร้ำงโอกำส	ท�ำทำงโคจร	 อสัปปำยะ 	 ให้เปนทำง
โคจรสัปปำยะข้นมำด้วยใจ

๓) ภัสสะ

หมำยถง	 เร่องพูดคุยที่เสริมกำรป ิบัติ	 ซ่งก็คอ	 หัวข้อ 	และ	
เน้อหำ 	ของกำรสนทนำอันเหนี่ยวน�ำให้ใ สงบ	 เกิดแรงบันดำลใจ

อยำกท�ำควำมเพียร

จะอยู่ในสังคมบรรพชิตหรอ รำวำสก็ตำมที	 หำกทุกคนมีแต่
สำมัคคีกัน	 เข้ำเร่อง 	ของสต	ิแม้แต่คนเหม่อเก่งก็ถูกชักน�ำเข้ำมำคิด	
เข้ำมำพิจำรณำในเร่องภำวนำได้

กำรพูดคุยกันเปนเร่องส�ำคัญยิ่ง	 เม่อคนในสังคมหน่ง
หยิบยกหัวข้อใดมำเสวนำกันบ่อย	 คนในสังคมย่อมตรกถงเร่องนั้น
โดยมำก	 บรรยำกำศของสังคมก็จะคล้อยไปในทำงนั้น	 หมำยควำม
ว่ำต่อให้สถำนที่ดูวิเวกสงบสงัดเพียงใด	 แต่ผู้อยู่อำศัยจับประเด็น
ร้อนมำคุยกันแม้ด้วยเสียงเบำ	ก็จะท�ำให้หัวของคนในสังคมองอลไป
ด้วยส�่ำเสียงฟุงซ่ำนอลหม่ำนไม่ขำดระยะได้แล้ว

๔) บุคคล

หมำยถง	 ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วช่วยให้จิตผ่องใสสงบมั่นคง	
หำกอยู่ใกล้คนที่มีนิสัยทำงควำมคิด	 ทำงค�ำพูด	 และทำงกิริยำท่ำที
กระท�ำกำรอันไม่เปนมงคล	 ก็โน้มเอียงที่จะท�ำจิตเรำให้แกว่งไป
แกว่งมำ	เหมอนซมซับเอำส่วนเสียของเขำมำไว้ในตัว

ถ้ำเรำจ�ำเปนต้องโต้ตอบกับบุคคลเช่นไรบ่อย 	 ควำมเปน
บุคคลนั้น ย่อมถูกยัดเยียดเข้ำมำเก็บไว้ในเรำบ้ำงไม่มำกก็น้อย	ยก
ตัวอย่ำงเช่น	 หำกต้องคุยกับคนชอบพูดดัง	 หรอส่งเสียงโว้กว้ำกเปน
นิตย์	 ในที่สุดเรำก็จะเผลอพูดดัง	 หรอมีแถมโว้กว้ำกแบบเขำเข้ำให้
บ้ำง

กำรมีโอกำสใกล้ชิดกับผู้ใ สงบจงเปนเร่องน่ำแสวงหำ	 ขอ
ให้สังเกตว่ำ	 แม้เพียงส�ำเหนียกรู้สกถงกระแสสงบเยอกเย็นของผู้น่ำ
เล่อมใสบำงรำย	 ใจเรำก็สงบได้รำวกับเข้ำไปอยู่ในโบสถ์แล้วคร่งตัว	
เม่อซมซับควำมสงบจำกใคร	ก็ควรเรียนรู้ที่จะท�ำตนเองให้เปนแหล่ง
ควำมสงบแก่ผู้อ่นต่อ ไปด้วย
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๕) โภชนะ

หมำยถง	อำหำร	ซ่งมีคุณสมบัติและปริมำณเพียงพอจะท�ำให้
เกิดก�ำลังวังชำ	ไม่มีปญหำอ่อนเปลี้ยเพลียแรงเม่อถงเวลำป ิบัติ	

อำหำรรสจัดและปริมำณที่มำกเกินพอดีก็ไม่จัดเปนสัปปำยะ	
แต่ละคนย่อมรู้ตัวว่ำแค่ไหนจง	 พอดี 	 ส�ำหรับตน	 และพอดีในที่นี้
ย่อมมีควำมสัมพันธ์กับกำรป ิบัติภำวนำ	 คอมุ่งไปทำงควำมพร้อม
ป ิบัติมำกกว่ำอย่ำงอ่น	 พูดให้ง่ำยคอ	 ถ้ำกินแล้วเอียงเอนไปทำง
ง่วงเหงำหำวนอนหรออดอัดเกินกว่ำจะมีแก่ใจป ิบัติ	แบบนั้นคอกิน
เกิน	แต่ถ้ำกินแล้วยังหิวโซ	ขำดเรี่ยวแรงหยัดตัวตั้งสมำธิหรอก้ำวเท้ำ
เดินจงกรม	แบบนั้นคอกินพร่อง

อีกประกำรหน่ง	 ต้องยอมรับว่ำอำหำรบำงชนิดจ�ำพวกเคร่อง
เทศ	รวมทั้งที่ออกไปในทำงบ�ำรุงก�ำลังนั้น	อำจกระตุ้นให้เกิดควำม
ต้องกำรทำงเพศได้มำก	 ควรสังเกตจำกป ิกิริยำตอบสนองของ
ตนเอง	ว่ำรับประทำนอะไรแล้วมักเกิดกำมฉันทะทุกครำว	หรอเกอบ
ทุกครำวไป	หำกหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงเสีย

๖) อุตุ

หมำยถง	สภำพแวดล้อมและอุณหภูมิ	 ระดับควำมร้อนควำม
เย็นที่พอดีแก่กำรเสริมให้รู้สกอยำกป ิบัติของแต่ละคนนั้นอำจต่ำง
กัน	 แต่คงไม่ถงกับผิดแผกมำก	 กล่ำวคอ	 ส่วนใหญ่คงชอบชนิดที่
เย็น	หรอกระเดียดไปทำงเย็น	 จงจะนับว่ำบรรยำกำศเอ้ออ�ำนวยให้
ป ิบัตินำน	ป ิบัติทน

ปจจุบันแม้ในส�ำนักป ิบัติธรรมใหญ่ ก็มักใช้เคร่องท�ำควำม
เย็นกัน	 ซ่งก็ไม่ใช่เร่องเสียหำยหำกท�ำให้เรำสงบกำยสงบใจไม่รุ่ม
ร้อน	 แต่ส�ำหรับนักภำวนำที่มีควำมสำมำรถทำงจิตหน่อย	 ก็อำจ	
ปรับอุณหภูมิ 	ที่ไม่สัปปำยะให้เปนสัปปำยะได้	 เรียกว่ำมีวิทยำกำร
ทำงจิตล�้ำหน้ำนักป ิบัติอ่น 	 อย่ำงเช่นผู้ที่ กพิจำรณำกำยโดย

ควำมเปนธำตุ	 ก็อำจท�ำควำมอุ่นให้ตัวเองในหน้ำหนำว	 หรอ
ท�ำควำมเย็นให้ตัวเองในหน้ำร้อน	 ผู้ที่ กพิจำรณำทุกขเวทนำทำง
กำย	 ก็อำจเห็นเวทนำไม่เที่ยง	 กระทั่งก�ำลังสติชนะก�ำลังของเวทนำ	
ก็พลอยมีผลให้ควำมหนำวหรอร้อนที่	 เกิน 	 กลำยเปน	 พอดี 	 ได้
เช่นกัน

แต่หำกยังไม่ได้ กสติป ฐำน	 ๔	 มำจนเชี่ยวชำญเพียงพอ	 ก็
ต้องกล่ำวว่ำ	หำกมีโอกำสบ�ำเพ็ญภำวนำในที่ที่อำกำศเย็นสบำย	คง
เอ้อให้ก้ำวหน้ำได้เร็วกว่ำที่ที่อำกำศร้อนเกินหรอหนำวเกินแน่นอน	
และควำมเย็นตำมธรรมชำติอำจเปนตัวเลอกที่ดีกว่ำควำมเย็นอัน
เกิดจำกเคร่องปรับอำกำศ

๗) อิริยาบถ

หมำยถง	กิริยำท่ำทีของเรำเอง	ถ้ำหำกไม่สังเกตก็จะไม่ทรำบ
ว่ำมีส่วนปรุงแต่งจิตให้กระวนกระวำยได้มำกถงมำกที่สุด	 ควำมจริง
อิริยำบถเปนผลสะท้อน	 เปนปลำยทำงกำรแสดงออกของจิต	แต่เรำ
ก็สำมำรถควบคุมปลำยทำงนั้นให้ส่งผลย้อนกลับไปหำต้นแหล่งได้
เช่นกัน

ปกติคนเรำจะนั่งในท่ำทีที่ไม่เอ้อต่อสติรู้	 เม่อนกได้ว่ำก�ำลัง
ฟุงซ่ำน	 ขอให้ลองเปลี่ยนอำกำรนั่งแบบไม่รู้หัวรู้เท้ำมำเปนนั่งใน
กิริยำสงบ	 หน้ำตรง	 คอตั้ง	 ทอดตำนิ่งแบบไม่เพ่ง	 หลังพิงสบำย	
ำมอแต่ละข้ำงวำงแนบตักซ้ำยขวำ	 ำเท้ำวำงลงแนบพ้น	 ทุกส่วน

ผ่อนคลำยสบำยทั้งหมด	 จะเห็นว่ำเกิดอำกำร	 รู้กำย 	 ข้นมำโดย
อัตโนมัต	ิปรับเปลี่ยนจำกฟุงเปนสงบได้อย่ำงน้อยอดใจหน่ง

เม่อฟุงแล้วจิตมำเกำะอยู่กับกำยอันสงบซ่งไม่สอดรับกันกับ
คล่นควำมปนปวนภำยใน	 จะเห็นมีควำมอดอัดเกิดข้น	 ก็ให้ใช้ฐำน
คอควำมรู้กำยนั่งนั้น	ก�ำหนดรู้ลงไปว่ำควำมอดอัดเกิดข้นที่ไหน

กำรรู้แบบนี้ต้องไม่เพ่งจี้ลงไปเฉพำะจุดนั้น	 แต่ต้องคงควำม
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รู้กำยนั่งไว้	 แล้วค่อย	 รู้ 	 ว่ำมีแรงดิ้นหรอควำมกดดันข้นที่บริเวณ
ใด	แปลกแยกแตกต่ำงจำกส่วนอ่น ที่สงบสบำยอยู่	 ขอให้พิจำรณำ
เปรียบเทียบดูอย่ำงถ้วนทั่ว	 จะพบว่ำบำงทีหมดควำมเกร็งตรงนี้	 ไป
โผล่ใหม่ตรงโน้น	เดียวกลำงอกบ้ำง	เดียวหลังบ้ำง	เดียวคอบ้ำง	รู้ให้
ทัน	และรู้ออกมำจำกควำมรู้กำยทั่ว

เม่อท�ำอย่ำงนี้ไปเร่อยจะเห็นควำมคลำยลงเร่อย กระทั่ง
เบำทั้งตัว	 จำกนั้นต้องพิจำรณำต่อ	 เห็นเวทนำที่เปลี่ยนไปจำก
ทุกข์เปนสุข	 และยังมีควำมคิดซ่ำนซมอยู่เปนระยะ	 ก็ให้ดูว่ำกำยที่
สงบย่อมท�ำให้ควำมฟุงอ่อนตัวลง	 เม่อได้ตัวอย่ำงอันดีเช่นนี้แล้วก็
สำมำรถน�ำไปประยุกต์กับอิริยำบถอ่น	เห็นกิริยำอันสงบทุกชนิดของ
กำยเปน	 ตัวตั้ง 	ของจิตที่สงบได้เสมอ	หำกขำดตัวตั้ง	จะให้ดูควำม
ฟุงทันท	ีหรอบังคับให้ใจสงบทันใดนั้น	นับว่ำยำกกว่ำกันมำก

ทั้งหมดนี้มีใจเรำเองเปนตัวแปรด้วย	 เพรำะจะหำสัปปำยะให้
ครบ	 ๗	 องค์ในครำวเดียวนั้นคงยำก	 ผู้มี ำนหรอมีปกติเห็นกำย
ใจเปนไตรลักษณ์ย่อมครอบง�ำควำมไม่สัปปำยะทั้งหลำยไว้ได้	 หรอ
เปิดช่องให้ควำมไม่สัปปำยะรบกวนจิตใจน้อยลง	 แต่ในเบ้องต้นนั้น	
หำกเปนไปได้ก็น่ำสนับสนุนให้แสวงสัปปำยะตำมมีตำมเกิด

กำร	 ปลีกวิเวก 	 เปนบำงครั้งบำงครำวนับว่ำจ�ำเปน	ส�ำหรับ
พระคงง่ำยหน่อยเพรำะโดยหน้ำที่เหมอนสนับสนุนให้ท�ำเช่นนั้นอยู่
แล้ว	แต่ส�ำหรับ รำวำสหำกออกไปไกล ไม่ได้เพรำะติดภำระหน้ำที่
กำรงำนหรอครอบครัว	 ก็อำจใช้วิธีง่ำยที่สุดคอเอำตัวเอำใจออกมำ
จำกสิ่งรบกวนทั้งหลำย	 เช่น	 เจตนำงดเว้นกำรบันเทิง	 งดเว้นกำร
ดูหนังฟงเพลง	 งดเว้นกำรเกลอกกลั้วกับคนชวนฟุง	 งดเว้นกำรกิน
เปรี้ยวหวำนมันเค็มเอร็ดอร่อย	 งดเว้นกำรลูบไล้เคร่องหอม	 งดเว้น
กำรนอนฟูกนุ่มสบำย	 ตลอดไปจนกระทั่งงดเว้นกำรร่วมประเวณ	ี
สิ่งเหล่ำนี้ถ้ำห่ำงหำยได้สัก	๒-๓	 วันจะเห็นได้ชัดว่ำจิตว่ำงจำก	 ตัว
กวน 	ให้ขุ่นไปเยอะ

หยุดตั้งสติระหว่างทำางานหรือพูดคุย

ค�ำถำมที่อยู ่ในใจ รำวำสผู ้ยังต้องท�ำงำนหำเลี้ยงชีพก็คอ	
กำรใช้ชีวิตทำงโลกจะเปนอุปสรรคต่อกำรป ิบัติธรรมหรอไม่	 คอ
อยำกป ิบัติธรรมมำก	แต่ก็ไม่อำจทิ้งภำระหน้ำที่กำรงำน	ไม่อำจทิ้ง
ครอบครัวไปไหนได้

กำรท�ำงำนก็ดี	 กำรต้องติดต่อกับผู้คนมำกหน้ำหลำยตำก็ดี	
ล้วนแล้วแต่น�ำมำซ่งควำมฟุงซ่ำน	 ควำมจ�ำเปนต้องครุ่นคิดสำรพัด	
หลำยคนจงมักเพียรพยำยำม กรู้ตัวระหว่ำงท�ำงำนหรอพูดคุยตำม
ปกติ	 แล้วก็ลงเอยด้วยควำมสับสนฟุงซ่ำนเข้ำไปใหญ่	 เพรำะไม่
ทรำบจะก�ำหนดตรงไหน	อย่ำงไร	จงจะเข้ำข่ำยมีสติรู้ถูกต้องตรงทำง
สติป ฐำน	๔

ขอให้มองเห็นตำมจริงอย่ำงนี้ว่ำ	กำรปล่อยสติเผลอไผลไปกับ
งำนหรอกำรพูดคุยทั้งวันนั้นนับเปนกำรก่อพำยุควำมฟุงข้นแน่นอน	
กำรปล่อยสติให้จมอยู่กับงำนหรอกำรพูดคุยย่อมถอว่ำเปนวิธีที่ผิด	
แต่ขณะเดียวกัน	ถ้ำเพียรก�ำหนดสติแบบสติป ฐำน	๔	ขณะท�ำงำน
หรอพูดคุยก็อำจจะยิ่งท�ำให้เครียดและไม่ได้ผลลัพธ์ทำงดีอย่ำงใด
เลย	โลกก็ช�้ำ	ธรรมก็เสีย	ฉะนั้น	กำรพยำยำมก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัด
ให้เห็นกำยใจเปนไตรลักษณ์ระหว่ำงท�ำงำนกับกำรพูดคุยก็ยังนับ
เปนวิธีที่ผิดอยู่ดี

ทำงที่อยู่ตรงกลำง คอ	เอำหลักที่เคยศกษำกันในสัมปชัญญ-
บรรพของกำยำนุปสสนำมำใช้	 คอส่วนที่พระพุทธองค์ให้รู้ว่ำก�ำลัง
พูด	 และรู้ว่ำหยุดพูดแล้ว	 ซ่งหมำยถงว่ำ	 เวลำพูดก็พูดเต็มที่เหมอน
ปกติ	 เพียงตระหนักเท่ำนั้นว่ำขณะนี้เรำก�ำลังพูด	 เหมำรู้ไปรวม ใน
องค์ประกอบกำรพูดทั้งหมด	เช่น	ควำมคิด	ปำก	สำยตำ	หรอกระทั่ง
มอไม้	 อย่ำไปจ่อที่จุดใดจุดหน่ง	 อย่ำไปตั้งควำมหมำยว่ำจะให้เกิด
ควำมนิ่งสงบ	 เพียงตั้งเปำไว้ว่ำจะพูดอย่ำงดี	 พูดปกติ	 พูดให้ชัดเจน	
และสำมำรถส่อให้คนฟงเข้ำใจเน้อควำมในใจเรำได้ถูกต้อง
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จำกนั้น	 เม่อหยุดพูดก็สังเกตเหมำไปรวม ว่ำกำยนิ่งอย่ำงไร	
ใจต่ำงจำกขณะพูดอย่ำงไร	 ดูแค่ควำมต่ำงระหว่ำงพูดกับไม่พูด
เท่ำนั้นพอ	 จำกหลักที่ว่ำ	 เม่อขณะเห็นภำวะที่ต่ำงกัน	 ขณะนั้น
สัมปชัญญะย่อมเกิด	 และเม่อสัมปชัญญะเกิดบ่อย	 จิตย่อมแยกออก
มำเปนภำคผู้รู้ผู้ดู	 สักแต่เห็นกำยใจท�ำหน้ำที่พูดไป	 จิตก็ท�ำหน้ำที่
รู้ไป	ส�ำคัญคอ	ถ้ำท�ำแค่ประเดียวประดำวจะไม่เห็นผล	ต้องท�ำบ่อย
กระทั่งเกิดควำมช�ำนำญ	 และเหมอนเตอนตัวเองให้รู้แบบเปรียบ
เทียบไปเองว่ำระหว่ำงพูดกับหยุดพูดต่ำงกันอย่ำงไร

กำรท�ำงำนก็ท�ำนองเดียวกัน	 ไม่ว่ำจะใช้มอเขียนหรอพิมพ์	
ไม่ว่ำจะต้องตริตรองคิดค�ำนวณซับซ้อนขนำดไหน	 ให้ทุ่มเทควำม
ใส่ใจกับงำนอย่ำงเต็มที่	 เต็มก�ำลัง	 แต่พักหยุดเพ่อสังเกตเปรียบ
เทียบควำมแตกต่ำงเปนระยะ	อย่ำไปคำดหวังว่ำจะให้รู้ขณะของกำร
ท�ำงำนทุกกระดิก	 แค่ระลกแบบคลุม เหมอนอยู่ในอนุสติว่ำขณะนี้
ก�ำลังท�ำงำน	 อำกำรทำงกำยและใจเปนอย่ำงนั้น	 เม่อหยุดพักแล้ว
อำกำรทำงกำยและใจเปลี่ยนไปเปนอย่ำงนี้	 เพียงแค่ให้มีสักครู่ที่เรำ
รู้สกว่ำอำกำร	 หยุดงำน 	เกิดข้นแทนภำวะ	 ท�ำงำน 	เปนอันใช้ได้

เม่อท�ำดูครั้งแรก อำจไม่ค่อยรู้สกว่ำควำมฟุงจะเบำบำงลงสัก
เท่ำใด	ต่อเม่อท�ำเปนประจ�ำ	ท�ำอยู่ทุกวัน	นำนเปนอำทิตย์	เปนเดอน	
และเปนป	ก็จะรู้สกข้นมำเองว่ำมีตัวท�ำงำนอยู่ตัวหน่ง	 เหมอนสักแต่
เปนหุ่นแสดงละครไป	ส่วนจิตนั้นแยกออกมำเปนผู้รู้	 ผู้สังเกตกำรณ์
อยู่เฉย 	บำงทีจะกระโดดเข้ำไปร่วมเปน	 ผู้ท�ำงำน 	ด้วย	แต่หลำยที
จะเหมอนแยกต่ำงหำกอย่ำงไม่มีควำมเกี่ยวข้อง

หรอถงแม้ท�ำไม่ได้ถงจุดดังกล่ำว	 อย่ำงน้อยที่สุดก็จะพบว่ำ
เม่อท�ำจนเปนนิสัยจริง 	 ควำมฟุงจะบำงลง	 และมีช่วงหยุด	 มีช่วง
พักเงียบเปนระยะ	 ท�ำให้พำยุในหัวก่อตัวไม่เต็มที่	 พอจะเปนคล่น
ลูกใหญ่ก็คอยมีตัวเงียบมำแทรกซ้อนขัดขวำง	 ตัดทอนให้เล็กลงเสีย
ก่อน	 ฉะนั้น	 โดยรวมจงรู้สกเปนคนฟุงน้อยลง	 และมีใจใ สงบมำก
ยิ่ง ข้นทุกวัน

ใช้ความคิดล้างความคิด

กำรใช้ควำมคิดล้ำงควำมคิดจัดเปนอุบำยเรียกสติชนิดหน่ง	
เหมำะส�ำหรับกำรย�้ำคิดเร่องใดเร่องหน่งจนกลัดกลุ้ม	จะใช้อุบำยใด
ก็ตัดใจไม่ได้	ยังคงต้องคิดมำกไม่เลิก

ไหน ก็ต้องคิดและเลิกคิดไม่ได้แน่แล้ว	 ก็ลองใช้ควำมคิด
นั่นเองมำดงให้ตัวฟุงอ่อนก�ำลังลง	ชีวิตทั้งหมดของเรำผูกไว้กับควำม
คิด	 ถ้ำ	 คิดเปน 	 ก็จะได้ผลลัพธ์เปนชีวิตและจิตใจที่ปลอดโปร่ง
ปรำศจำกควำมฟุงซ่ำนร�ำคำญใจได้

ส�ำหรับนักภำวนำนั้น	กำรคิดเปน	ก็คอคิดให้จิตรู้สกถงควำม
ไม่เที่ยง	หรอคิดให้จิตรู้สกถงควำมไม่ใช่ตัวตน

หลักกำรคิดให้เข้ำสู่กำรเห็นควำมไม่เที่ยงอย่ำงง่ำยคอ

	 ตั้งสต	ิรู้ตัวว่ำก�ำลังคิดถงเร่องอะไร

	 มองตามจริง	ว่ำเรำคิดถงเร่องนั้นไม่ได้ตลอด

ชั่วขณะที่รู้สกตัวว่ำอยู่ในระหว่ำงแห่งกระแสควำมฟุง	 หำก
ตัดสินใจเลอกถำมตัวเองว่ำก�ำลังคิดเร่องใด	 กระแสธำรแห่งควำม
คิดอันเชี่ยวกรำกจะสะดุดลงวูบหน่ง	 กล่ำวคอ	 เมื่อตอบตัวเองได้
ว่า �าลังคิดถงเรื่อง ด จะรู้ส เหมือนคนเพิ่งตื่น ้นทบทวน
ความ น

เม่อส�ำเหนียกได้ว่ำอำกำรปล่อยควำมคิดไปเร่อยนั้นเหมอน
น	 ส่วนกำรรู้ตัวว่ำก�ำลังคิดอะไรนั้นเหมอนต่นจำก น	 เรำจะเห็น

ควำมคิดที่ผ่ำนมำทั้งหมดเหมอนควำม น	เรำ นอยู่ตลอดไม่ได	้ใน
ที่สุดต้องต่น	และเห็นควำม นสลำยไป
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หลักกำรคิดให้เข้ำสู่กำรเห็นควำมไม่ใช่ตัวตนอย่ำงง่ำยคอ

	 สังเกตว่ำสิ่งที่ตำก�ำลังเห็นตรงหน้ำคออะไร

	 หำควำมสัมพันธ์ว่ำสิ่งที่ตำก�ำลังเห็นนั้น	 กระตุ้นให้เรำ
คิดถงอะไร	รู้สกอย่ำงไร

อุบำยนี้เปนกำรเปลี่ยนวิธีคิดตำมแรงผลักของกิเลส	 ให้เข้ำสู่
กำรคิดตำมสิ่งกระทบอันเปนปจจุบัน	 เม่อเริ่มสังเกตจริง ว่ำข้ำวของ
เคร่องใช้รอบตัวล้วน	 กระตุ้นให้คิด 	 อะไรอย่ำงหน่งเสมอ	 เช่นเห็น
อุปกรณ์ท�ำงำนก็จะนกถงงำน	 เม่อนกถงงำนในช่วงปจจุบันท�ำให้
เกิดควำมสุขหรอควำมทุกข์	 หรอเห็นแก้วน�้ำก็จะท�ำให้นกถงควำม
ชุ่มช่นที่ผ่ำนล�ำคอดับกระหำย	นกถงควำมเย็นที่ท�ำให้เกิดควำมสุข

ลองเปลี่ยนสำยตำไปเร่อย 	 เห็นอย่ำงหน่งคิดอย่ำงหน่ง	หัน
ไปเห็นอีกอย่ำงหน่งคิดอีกอย่ำงหน่ง	แต่ละจุดที่จับต้องรู้ชัด ว่ำภำพ
ที่เห็นนั้น	ท�ำให้คิดถงอะไร	ท�ำให้เปนสุขหรอเปนทุกข์	หำกเปลี่ยน
สำยตำจับสิ่งของสักสิบชิ้น	จะเกิดควำมเห็นข้นมำร�ำไรว่ำ	 ควำมคิด 	
และ	 ควำมรู้สก 	 เปนอนัตตำจริง 	 เพรำะมีควำมโยงใยสัมพันธ์กับ
สิ่งใดสิ่งหน่งเสมอ	 ไม่เปนตัวของตัวเองโดยเอกเทศ	 เช่นนี้ก็จะลด
ควำมยดมั่นถอมั่นในควำมคิดลงได้	 อันเปนเหตุให้ควำมฟุงอ่อน
ก�ำลังตำมไปด้วย

คิดอย่ำงไรก็ได้	ขอให้คิดในแบบที่จะได้ข้อสรุปเปนควำมรู้สก
ไม่เที่ยง	หรอควำมรู้สกว่ำไม่ใช่ตัวตน	ก็แล้วกัน	ตัวอย่ำงที่ยกมำข้ำง
ต้นเปนเพียงแนวทำงให้เห็นว่ำ	 ควำมคิดเปนสิ่งที่ล้ำงตัวเองได้	 ขอ
เพียงอย่ำคิดเร่อยเปอย	และขอให้สังเกตด้วยว่ำจะเปนปรัชญำขนำด
ไหน	ถ้ำไม่สรุปลงที่ควำมรู้สกว่ำไม่เที่ยง	ไม่ใช่ตัวตน	ก็จะเหมอนคำ
ใจ	ไม่ต่นจำก นได้จริงเลย

สังเกตอาการตกค้างของต้นเหตุความฟุ้ง

คนเรำมักมีเร่องร้ำย ทั้งเล็กและใหญ่เปนเหตุให้หวนกลับไป
ดงมำคิดเสมอ	และมักไม่ใช่กำรคิดอย่ำงเปนระเบียบหำควำมลงเอย	
แต่จะคิดถงเร่องนั้น แบบวนเวียนซ�้ำไปซ�้ำมำหำทำงออกไม่เจอ	
แบบเดียวกับคนที่สนุกกับกำรเอำไฟมำลนคำงตัวเองเล่น	 ทั้งที่เห็น
ว่ำร้อน	แต่ก็เคยนิสัยกับกำร	 ท�ำร้ำยจิต 	อยู่เช่นนั้น

เร่องอันเปนต้นเหตุควำมฟุงจะอยู่ในรูปของจุดบอดกลำงใจ	
คล้ำยมีสิ่งค้ำงคำรบกวนอยู่ตลอด	 บำงทีพิจำรณำโดยควำมเปนของ
เกิดดับก็แล้ว	 พิจำรณำโดยแยบคำยด้วยแนวคิดหลำกหลำยก็แล้ว	
ท้ำยที่สุดก็ยังคงค้ำงอยู่ตรงนั้น

กล่ำวกันว่ำ	 เวลำ 	 จะรักษำแผลใจได้ทุกชนิด	 นั่นเปนเร่อง
จริง	 แต่จะนำนช้ำเพียงใดข้นอยู่กับ	 ท่ำที 	 ของเรำต่อเร่องนั้นด้วย	
คนทั่วไปจะตอกย�้ำให้แผลลกข้น	 หรอฉีกแผลให้กว้ำงข้น	 เจ็บปวด
ยิ่ง ข้น	 แต่นักภำวนำต้องท�ำอย่ำงใดอย่ำงหน่งให้ถอนข้นมำทีละ
น้อย	 และถอนอย่ำงฉลำดรู้ว่ำไม่ควรหวังผลรวดเร็วรวบรัด	 เพรำะ
จิตใจเปนของละเอียดอ่อน	 ต่ำงจำกกำยหยำบที่ถูกหนำมต�ำแล้ว
ถอนทีเดียวข้นหมดได้ง่ำย 	 สิ่งเสียดแทงใจจะเปนอะไรที่เรำต้อง
ถอนกันหลำยครั้งจงจะหลุดจริง	 สรุปคอ	 ถ้ำหำทำงดับควำมฟุงใน
เร่องร้ำยไม่เจอ	ก็จงให้เวลำท�ำหน้ำที่นี้แทน

เร่องที่คอยรังควำนให้คิดมำกมีอยู่หลำยแบบ	 น�้ำหนักของ
แต่ละเร่องท�ำให้ระยะเวลำรักษำใจแตกต่ำงไปด้วย	ที่เรำก�ำลังพูดถง
ในข้อนี้คงเน้นชนิดที่ยังติดตำมกวนใจหลอกหลอนไม่สร่ำง	 เหมอน
ของก�ำจัดยำกและต้องใช้เวลำเยียวยำกันนำน	 ถ้ำมองแง่ดีคอเร่อง
รบกวนจิตใจดังกล่ำวจะเปนสภำวธรรมที่	 เห็นง่ำย 	 ขอให้ผูกสติไว้
กับเร่องคำใจตลอดเวลำ	 ในอำกำรสอดส่องดูว่ำยังอยู่กับใจเรำหรอ
เปล่ำ	 ส�ำรวจแต่ละทีให้รู้ตำมจริง	 หำกยังอยู่ก็ยอมรับว่ำยังอยู่	 แต่
เปรียบเทียบด้วยว่ำอยู่มำกหรออยู่น้อยกว่ำเดิม

เอำแค่แปรงฟนเสร็จถำมตัวเองว่ำเร่องนั้นยังอยู่ในใจไหม 	
พูดคุยกับใครเสร็จถำมตัวเองว่ำเร่องนั้นยังอยู่ในใจไหม 	 กินข้ำว
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เสร็จถำมตัวเองว่ำเร่องนั้นยังอยู่ในใจไหม 	 เพียงด้วยอุบำยเท่ำนี้
จะพบว่ำควำมทรงจ�ำอันเปนเสี้ยนต�ำใจหรอหนำมยอกอกค่อย
แสดงควำมไม่เที่ยงออกมำ	ชั่วโมงต่อชั่วโมง	หรอวันต่อวัน	กล่ำวคอ	
น�้ำหนักของเร่องคำใจมีผลกระท�ำต่อเรำบำงทีมำกบ้ำง	 น้อยบ้ำง	
และค่อย จดจำงไปเร่อย 	ขอเพียงอำกำรที่เรำระลกถงควำมทรงจ�ำ
ไม่ใช่วิธีตอกย�้ำซ�้ำเติมตัวเองเท่ำนั้น

หำกลองท�ำจนถงจุดของควำมคลำยบ้ำงแล้ว	 ในที่สุดจะ
เกิดควำมเห็นจริงข้นมำ	 คอจิตของเรำเปนธรรมชำติชนิดหน่ง	 ที่
คลี่คลำยจำกควำมเปนอย่ำงหน่งสู่ควำมเปนอีกอย่ำงหน่งเสมอ	และ
โดยควำมเปนเช่นนั้นเอง	 เวลำ 	จงเกิดข้น	หำใช่ว่ำเวลำมีตัวตนและ
เปนตัวกำรท�ำให้จิตของเรำเปลี่ยนแปลง

ค�ำว่ำ	 เวลำช่วยรักษำแผลใจ 	 นั้น	 หำกกล่ำวให้ถูกต้องตรง
สัจจะต้องเปลี่ยนเปน	 ธรรมชำติของใจช่วยคลี่คลำยปม งใจได้
เอง 	 และเรำก็ควรมีส่วนร่วมรับรู้สัจจะนี้อย่ำงใกล้ชิด	 เพ่อปญญำ
เห็นควำมไม่เที่ยงของจิต	บำงคน กเวทนำนุปสสนำหรอจิตตำนุปส
สนำแล้วยังไม่เห็น	 ใจ 	 ตัวเองเปนอนัตตำชัดนัก	 แต่เม่อก�ำหนด
เอำ	 เร่องคำใจ 	เปนตัวตั้ง	เห็นควำมอ่อนแรงลงด้วยกำรติดตำมเ ำ
สังเกตชนิดตำไม่กะพริบ	 ก็อำจสัมผัสอนัตตำได้แจ่มแจ้งเม่อวันหน่ง
เร่องคำใจล่องหนไปอย่ำงสิ้นเชิง	 โดยบอกตนเองได้เต็มปำกว่ำเรำดู
อยู่เฉย 	มันหำยไปเอง	ใช่ว่ำเรำท�ำอะไรกับมันเลยแม้แต่น้อย

อุบำยสังเกตเร่องคำใจนี้	อำจเปนฐำนให้ต่อยอดสู่กำรภำวนำ
ที่สูงข้นในระดับขันธ์	๕	ซ่งจะกล่ำวถงในบทต่อไป

ล้างเสียงเพลงจากหัว

ทุกวันนี้แม้บำงทีเรำไม่ใช่คนชอบฟงเพลง	 บำงทีก็อำจต้อง
เดินทำงหรอท�ำงำนในสิ่งแวดล้อมที่เคล้ำไปด้วยเสียงเพลง	 หำกมี
ปญหำเร่องเสียงเพลงในหัวที่ปรำก ข้นมำเร่อย 	 ท�ำให้เกิดควำม

ร�ำคำญ	ขอให้ถอว่ำเปนควำมฟุงซ่ำนประเภทควบคุมไม่ได้ชนิดหน่ง	
อุบำยกำรแก้อย่ำงง่ำยและตรงไปตรงมำคอ	 เม่อเกิดเสียงเพลงใน
หัว	 ขอให้เพิกควำมสนใจเสียง	 ไม่ขับไล่	 ไม่บังคับให้เสียงหำย	 แต่
มำใส่ใจรู้เฉพำะอำกำรยุ่ง ในหัว	หรอรู้เฉพำะควำม	 ไม่โล่งใจ 	หรอ
ถ้ำหำกอดอัดร�ำคำญขนำดท�ำให้เกิดแรงดันในกำยข้นเพียงพอจะ
ก�ำหนดรู้สกได้	ก็ตั้งสติรู้เข้ำไปที่ตรงนั้น

อำศัยหลักกำรภำวนำที่ว่ำ	 สิ่งใดถูกรู้	 สิ่งนั้นย่อมแสดงควำม
ไม่เที่ยง	 เสียงเพลงในหัวก็เช่นกัน	 เปนคล้ำยเงำลวงตำที่ไม่มีตัวตน	
ซ่งสะท้อนให้เห็นอำกำรฟุงเล็กฟุงใหญ่ของจิตเท่ำนั้น	 ขอเพียงเรำ
เห็นลักษณะควำมฟุงและไม่แม้แต่อยำกให้เสียงเพลงหำยไปจำกหัว	
ในที่สุดจิตก็ถอนออกจำกอำกำรฟุงแบบนั้น	 ซ่งผลก็คอเสียงเงียบไป
เอง	 เม่อเสียงเงียบก็ดูอยู่ตรงนั้นสักครู่หน่ง	 เพ่อให้เกิดกำรเปรียบ
เทียบระหว่ำงสภำวะฟุงกับไม่ฟุง	 เม่อเห็นภำวะต่ำง	ย่อมเกิดอำกำร
สักแต่รู้อย่ำงน้อยแวบหน่ง

ส�ำคัญคอ	 ถ้ำมีเสียงเพลงตกค้ำงและวนมำเล่นซ�้ำอยู่เร่อย	 ก็
ต้องท�ำควำมเข้ำใจว่ำเรำมีหน้ำที่อันเดิมให้ท�ำซ�้ำเช่นกัน	 คอรู้เข้ำมำ
ที่ลักษณะกระเพ่อมไหว	 หรอลักษณะกดดัน	 หรอลักษณะอย่ำงใด
อย่ำงหน่งของจิตอันเปนพ้นยนของเสียงเพลงในหัว	 อย่ำท้อว่ำต้อง
รู้ไปกี่สิบกี่ร้อยครั้ง	 เพรำะถ้ำหำกก�ำหนดรู้ถูกจุดแม่นย�ำ	 ก็จะพ้น
ร�ำคำญไปเปลำะหน่งแทบทันทีทุกครั้งเช่นกัน

หำกรู้แล้วเสียงไม่หำย	 ขอให้ตระหนักว่ำ	 จิตเรำจ่อเข้ำไปที่
เสียงเพลงในหัวตรง 	อันนั้นนอกจำกไม่หำยแล้ว	ยังเปนกำรใส่เหตุ
ปจจัย	 เลี้ยงเสียง 	 ไว้อีกด้วย	 ถ้ำยังมองลักษณะจิตฟุงไม่ออกจริง 	
ขอให้ดูอำกำรที่เปนรูปธรรม	 เช่น	 สำยตำที่ทอดเหม่อ	 หรออำกำร
โหวงในหัว	 หรออำกำรขมวดคิ้วเล็ก 	 จะเปนอะไรทำงกำยก็ได้ที่
ปรำก ในขณะนั้น	ถอว่ำมีส่วนเช่อมโยงกับเสียงเพลงได้หมด	 เม่อรู้
อำกำรเล็ก ทำงกำยตรงจุดใดแล้วอำกำรดังกล่ำวคลำยออก	 เสียง
เพลงก็หำยไปจำกหัวได้เช่นกัน	เพรำะผูกโยงกันอยู่ไม่มำกก็น้อย
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ล้างความคิดลบหลู่พระรัตนตรัย

ปญหำนี้	กล่ำวได้ว่ำค่อนข้ำงหนักหน่วง	และเปนที่ทรมำนใจ
พุทธศำสนิกชนเปนจ�ำนวนมำก	ส�ำหรับสำเหตุก็มักมำจำกกรรมทำง
วำจำ	 หรอทำงควำมคิดไม่ดีที่สั่งสมตัวเองมำจนสุกงอม	 พอได้เวลำ
ก็ท�ำร้ำยตัวเองโดยกำรเอำสิ่งที่ใจบูชำมำเหยียบย�่ำให้รู้สกทรมำน

ทำงแก้อันดับแรกคอ	ระลกไว้ว่ำอย่ำหลงกลควำมคิด	หำกคิด
แล้วไปห้ำมตัวเอง	 นตัวเอง	 ด่ำว่ำตัวเอง	 จะยิ่งเลวร้ำยไปกันใหญ่		
เพรำะเหมอนมีแรงดันเดิมให้รู้สกแย่อยู่แล้ว	 ยิ่งมำเพิ่มแรงดันด้วย
ควำมอยำกขับไล่สิ่งที่ไม่อำจขับไล่เข้ำไปอีก

วิธีเดียวที่จะเห็นควำมคิดเลวร้ำยไม่ใช่เรำ	 คอ	 ยอมรับตำม
จริงว่ำมันเกิดข้น 	 เมื่อยอมรับความจริงย่อมเ ิดสติเหนตาม
จริงเ ่น ัน เหนว่าอะไร  เหนวา่ความคิดลบหลู่พระรัตนตรัย
ไม่ ่ความตั้ง จ องเรา มันมาเอง และสุดท้ายจะหายไปเอง 
ไม่ว่ามันจะรบ วนเราหนั นาดไหน เนิ่นนานเพียง ด

แต่หำกยังช่วยไม่ได้	 ก็ขอให้ลองตั้งสัจจะคิดอธิษฐำนอย่ำง
นี้ดู	 ว่ำแก่นแท้ของใจเรำไม่ได้คิดลบหลู่พระรัตนตรัยเลย	 เปนเร่อง
ของกระแสควำมคิดอันเปนอนัตตำเท่ำนั้น	 และในเม่อกระแสควำม
คิดเปนอนัตตำ	ก็ขอให้เรำจงมีควำมรู้แจ้งเห็นจริงที่ไม่หลงติดกับดัก
ของอนัตตำ

คิดเช่นนี้แล้ว	 ให้ยกมอไหว้ขอขมำ	หรอถ้ำอยู่ใกล้โตะหมู่บูชำ
ก็อำจน้อมกำยลงกรำบทีเดียว	 กำรไหว้หรอกำรกรำบครั้งต่อครั้งจะ
เปนสัญลักษณ์แทนใจจริง	อำจนกในใจว่ำ	 นี่คอใจจริงของผม 	หรอ	
นี่คอใจจริงของหนู 	 นั่นคอใจจริงของเรำมีควำมปรำรถนำจะกรำบ
ไหว้ด้วยควำมเคำรพอย่ำงนี้ต่ำงหำก	 พลังควำมอ่อนน้อมนั้น	 ยิ่ง
มำกยิ่งหนุนควำมคิดด้ำนดีให้ทวีตัวข้นท่วมทับกระแสควำมคิดด้ำน

ร้ำยจนไม่อำจต้ำนทำน

อีกประกำรหน่ง	 ขอให้พิจำรณำว่ำกำรตั้งใจพูดดี	 ไม่โปปด
มดเท็จ	ไม่ส่อเสียดนินทำ	ไม่กล่ำวค�ำหยำบ	และไม่พล่ำมเพ้อเจ้อ	ก็
จะท�ำให้กระบวนกำรคิดตั้งมั่นบนพ้นกำรปรุงแต่งอันเปนกุศล	 เรำ
พูดอย่ำงไรก็เปนคนอย่ำงนั้น	 จิตวิญญำณเรำจะถูกตกแต่งให้โน้ม
เอียงไปในทำงนั้น	นับเปนนโยบำยปิดกั้นทำงเข้ำของควำมคิดอันชั่ว
ร้ำยได้ประกำรหน่ง

ใช้ความรำาคาญเป็นเครื่องภาวนา

ควำมฟุงซ่ำนชนิดที่ท�ำให้เกิดควำมร�ำคำญประกำรหน่ง	 อำจ
เกิดจำกควำมไม่ชอบใจผัสสะกระทบที่ต้องเผชิญเปนประจ�ำ	 อย่ำง
เช่น	 หน้ำตำและเสียงของเพ่อนร่วมงำน	 เสียงเคร่องตัดหญ้ำ	 กลิ่น
ขยะที่ต้องเดินผ่ำนทุกวัน	 ฯลฯ	 ควำมไม่พอใจสิ่งเหล่ำนี้ท�ำให้เกิด
ทุกขเวทนำ	 ท�ำให้เกิดควำมร�ำคำญ	 และได้ผลตกค้ำงเปนอำรมณ์
บูด	 หรออีกนัยหน่งควำมฟุงซ่ำนที่เกำะตัวหนำแน่น	 แกะออกยำก	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำมีผัสสะหลำยชนิดรุมเร้ำ	 ก็ยำกจะคุ้ยหำว่ำ
สำเหตุควำมฟุงซ่ำนที่แท้จริงมำจำกไหนกันแน่	 รู้แต่ว่ำมีเร่องท�ำให้
หงุดหงิดร�ำคำญใจบ่อย

เพรำะฉะนั้น	 แทนที่จะต้องค้นหำ	 ก็ใช้ตัวต้นเหตุของควำม
ร�ำคำญนั้นเองมำเปนเคร่องแก้	 ปกติเม่อคนเรำต้อง	 จ�ำใจทน 	นั้น	
จิตจะมีอำกำรต้ำน	 อำกำร น	 อันเปนที่มำของควำมทุกข์	 ลองพลิก
มุมมองใหม่	 เห็นศัตรูเปนมิตร	 คอ	 เปิดใจรับ 	 ผัสสะนั้น 	 เลิก
ออกแรงผลัก	แต่เหมอนเปิดรั้วกั้น	ปล่อยให้เข้ำถงใจเรำได้เลยตรง 	
จิตจะผันตัวเองจำก	 ผู้ถูกท�ำร้ำย 	 มำอยู่ในฐำนะ	 ผู้ดูจำกหลังเวที 	
ไม่ต้องเหน่อย	ไม่ต้องทนทุกข	์แล้วก็ไม่ต้องแกล้ง นว่ำเปนสุข

สมมุติว่ำนั่งท�ำงำนอยู่สบำย 	จู่ มีเสียงรบกวน	เช่น	คนแถว
นั้นเร่งเสียงมอเตอร์ไซค	์หรอเดินเคร่องตัดหญ้ำซ่งมีเสียงชอนไชโสต
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ประสำท	 สิ่งแรกที่ย่อมเกิดข้นเปนธรรมดำคอโทสะ	 แต่ก็ไม่ทรำบ
จะท�ำอย่ำงไร	 เพรำะอย่ำงกำรตัดหญ้ำนั้นนับเปนกิจวัตรปกติของ
เจ้ำของบ้ำนที่มีสนำมทั้งหลำย

ขอให้พิจำรณำว่ำ	 ที่เกิดโทสะก็เพรำะเรำไม่พอใจที่เสียควำม
สงบเงียบไป	 เม่อเห็น	 ตัวเรำ 	 ผู้ไม่พอใจก็คัดออกไปเสียทำงหน่ง	
ให้เหลอแต่หู	 เหลอแต่เสียง	 เหลอแต่ทุกขเวทนำอันเกิดจำกเสียง
กระทบหู

ลองปิดตำลงแล้วตั้งควำมสังเกตไปที่ทุกขเวทนำนั้น	อำจเห็น
สิ่งที่ไม่เคยเห็นมำก่อน	 เบ้องแรกจะพบว่ำ	 เสียง 	 กับ	 ทุกข์ 	 แนบ
สนิทเปนอันเดียวกันอย่ำงแยกไม่ออก	 ต่อเม่อตำมรู้ทุกขเวทนำไป
ทุก ก้ำวสักพักหน่ง	จะค่อย เกิดสติรู้ตำมจริงว่ำทุกข์นั้นอำจหนักข้น
หรอเบำลง	 ไม่ว่ำเสียงจะดังข้นหรอหรี่ลง	 เม่อเห็นควำมไม่สัมพันธ์
กันระหว่ำงเสียงกับทุกข์	ก็จะมีสัมปชัญญะ	เห็นทุกข์เปนคนละสภำพ
กับเสียง

และเม่อเห็นทุกข์หนักข้น	 เบำลง	 เกิดข้น	 ดับไป	 พักหน่งจะ
เหลอแต่ควำมรู้สกกลำง 	 ก็ขอให้มองว่ำนั่นเปนสภำพจิตที่สงบลง
จำกทุกข์	ดูต่อไป	ถ้ำได้ยินเสียงก็รู้ว่ำได้ยิน	แต่ป ิกิริยำจำกจิตไม่ใช่
ทุกข์

จะเห็นว่ำวิธีกำรแบบนี้เรำเคยผ่ำนมำบ้ำงแล้วในเวทนำนุ-
ปสสนำ	 แต่ตรงจุดนี้เรำจะน�ำมำแก้นิวรณ์โดยตรง	 หำกหัดได้จำก
สถำนกำรณ์หน่ง	 ก็จะเห็นว่ำสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุก
สถำนกำรณ์	 แทนที่ทุกขเวทนำจะด�ำเนินต่อและพั นำเปนควำม
เก็บกดฟุงซ่ำน	 ก็เปลี่ยนเปนปญญำ	 ทอนทุกข์	 หรอเผลอ อำจจะ
กระทั่งปล่อยวำง	 หลุดจำกควำมถอมั่นว่ำเวทนำเปนเรำ	 เรำเปน
เวทนำเลยก็ได	้ที่แน่นอนคอ	เม่อ กบ่อย จะเห็นควำมเปลี่ยนแปลง	
คอป ิกิริยำทำงจิตที่พลุ่งพล่ำนสวนผัสสะทันใดจะแผ่วลง	 โน้มเอียง
ไปทำงสงบลงเร่อย อย่ำงน่ำแปลกใจ

ส�ำหรับผู ้ต ้องเผชิญกับผัสสะอันก่อทุกขเวทนำจะถอว่ำมี
โอกำสดี	ได้ กบ่อยเปนพิเศษ	ถ้ำท�ำได้ผลแล้วล่ะก	็จิตจะเบำกว่ำ ก
รู้ผัสสะชนิดที่เปนสุขเวทนำหรออทุกขมสุขเวทนำมำก

สวดมนต์

กำรสวดมนต์เปนกำรเปล่งเสียงออกมำอย่ำงต่อเน่อง	และถ้ำ
สวดแบบพระ	ก็จะไม่ใช่สักแต่พูดเอำ อย่ำงไร้จังหวะจะโคน	แต่ต้อง
เปล่งเปนค�ำ อย่ำงรู้ชัด	 สำมำรถจับควำมสะเทอนในล�ำคอได้อย่ำง
เปนธรรมชำติ

ธรรมเนียมนั่งสวดหน้ำโต ะหมู ่บูชำเปนกำรตีกรอบให้
พุทธศำสนิกชนที่ดีส�ำรวมกำย	วำจำ	 ใจให้อยู่กับกำรสวด	จะนั่งพับ
เพียบหรอขัดสมำธิก็ตำม	กำรท่องบทสวดประจ�ำได้จะท�ำให้สำมำรถ
หลับตำ	และจดจ่ออยู่กับค�ำสวดโดยไม่วอกแวกไปไหน

กำรสวดที่ถูกต้องนั้น	 ผลที่แน่นอนคอจะมีกำรจัดระเบียบ
ควำมคิดอันยุ่งเหยิงให้เข้ำที่เข้ำทำงข้น	 ต่อให้ใจไม่จ่ออยู่กับบท
สวดเต็มร้อยก็ตำม	 ขอเพียงมีควำมตั้งใจว่ำบทสวดอย่ำงชัดถ้อยชัด
ค�ำอย่ำงต่อเน่อง	 ไม่เร่งรีบเกินไป	 ไม่ยำนคำงเกินควร	 มีสติอยู่ใน
อำกำรพนมมอทอดตำไปเบ้องหน้ำนิ่ง 	 อย่ำงน้อยเม่อจบบทสวด
ก็จะสังเกตเห็นว่ำควำมฟุงบำงตัวลง	 หำกสวดเปนประจ�ำทุกวันก็จะ
ส่งผลให้มีสติอยู่กับกำรพูดมำกข้น	 มีควำมชัดเจนกับกำรปรุงแต่ง
ค�ำพูดเปนระเบียบข้น	 และได้อำนิสงส์ข้ำงเคียงคอเปนคนพูดจำน่ำ
เช่อถอกว่ำเดิม	ทั้งกังวำน	น�้ำหนัก	และอำรมณ์ที่ออกมำกับน�้ำเสียง	
สังเกตได้ด้วยว่ำจะคมคำยหรอนุ่มนวลก็ข้นอยู่กับลีลำสวดของแต่ละ
คนนั่นเอง	 เม่อพยำยำมสวดให้ไพเรำะ	แก้วเสียงก็จะดูเหมอนสดใส
ตำมไปด้วยอย่ำงน่ำแปลกใจ

หำกมีวินัย	ถอเอำกำรสวดมนต์เปนกิจวัตรทุกเช้ำ	ก็จะเหมอน
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สร้ำงควำมสว่ำงอันเปนมหำมงคลให้แก่ชีวิตใหม่ในแต่ละวัน	ทุกวัน
จะกลำยเปนชีวิตที่ กใ อยู่กับควำมสงบและควำมเย็น	 จะเห็นคล่น
ควำมฟุงซ่ำนเปนส่วนเกิน	 ไม่น่ำมีไม่น่ำเอำ	 และเห็นไอร้อนของ
โทสะเปนพิษร้ำยที่น่ำเอำออกจำกตัว	ไม่ควรหวงไว้เลย

เรำจะพบว่ำกำรสวดมนต์มีส ่วนช่วยให้เจริญสติดีข้นได้
อย่ำงไร	 ก็เม่อเอำขณะแห่งกำรสวดมนต์นั่นเองมำเปนต้นแบบกำร
เจริญสติ	เช่น	ตั้งใจสวดบทเดิมสัก	๗	รอบ	แต่ละรอบให้เปรียบเทียบ
ดูว่ำควำมฟุงซ่ำนมำกข้นหรอน้อยลงจำกรอบก่อน	 ขอแค่ยอมรับ
ตำมจริง	สังเกตรอบต่อรอบ	ฟุงซ่ำนมำกข้นก็ไม่เสียใจ	ฟุงซ่ำนน้อย
ลงก็ไม่ดีใจ	ในที่สุดก็เห็นว่ำสภำพจิต	สภำพควำมฟุงซ่ำน	สักแต่เปน
ของเปลี่ยนไปเปลี่ยนมำให้เห็นได้ในขณะก�ำลังสวดมนต์นั่นแหละ

ในที่นี้จะขอน�ำบทสวดที่ดีที่สุดมำให้ไว้	 จะได้ไม่เปนที่ล�ำบำก
ต้องค้นหำ	 คอบทสรรเสริญพระรัตนตรัย	 (มักเรียกกันว่ำบทสวด
ถวำยพรพระ	 หรอเรียกง่ำย ว่ำ	 บทอิติปิโสฯ )	 อันจัดว่ำมีควำม
ศักดิสิทธิ	 เน่องจำกเปนพุทธพจน์	ปรุงแต่งให้ใจแผ่ควำมรู้สกดีผ่ำน
ค�ำพูดสรรเสริญควำมสว่ำงสูงสุด	โดยไม่มีกำรเรียกร้องอ้อนขอสิ่งใด
เข้ำตัว	ผลจงเหมอนกับใจแผ่เมตตำอยู่ในที

(นมัสกำรพระรัตนตรัย)

นะโม	ตัสสะ	ภะคะวะโต	อะระหะโต	สัมมำ	สัมพุทธัสสะ

นะโม	ตัสสะ	ภะคะวะโต	อะระหะโต	สัมมำ	สัมพุทธัสสะ

นะโม	ตัสสะ	ภะคะวะโต	อะระหะโต	สัมมำ	สัมพุทธัสสะ

(พุทธคุณ)

อิติปิโส	 ภะคะวำ	 อะระหัง	 สัมมำสัมพุทโธ	 วิชชำจะระณะสัม
ปนโน	สุคะโต	โลกะวิทู	อะนุตตะโร	ปุริสะธัมมะสำระถ	ิสัตถำ	เทวะ

มะนุสสำนัง	พุทโธ	ภะคะวำติ

(ธรรมคุณ)

สะวำกขำโต	ภะคะวะตำ	ธัมโม	สันทิ ฐิโก	อะกำลิโก	เอหิปสสิ
โก	โอปะนะยิโก	ปจจัตตัง	เวทิตัพโพ	วิญ ูหิติ

(สัง คุณ)

สุปะ ิปนโน	ภะคะวะโต	สำวะกะสังโ 	อุชุปะ ิปนโน	ภะคะ
วะโต	สำวะกะสังโ 	ญำยะปะ ิปนโน	ภะคะวะโต	สำวะกะสังโ 	สำมี
จิปะ ิปนโน	 ภะคะวะโต	 สำวะกะสังโ 	 ยะทิทัง	 จัตตำริ	 ปุริสะยุคำ
นิ	 อั ฐะ	 ปุริสะปุคคะลำ	 เอสะ	 ภะคะวะโต	 สำวะกะสังโ 	 อำหุเนย
โย	 ปำหุเนยโย	 ทักขิเณยโย	 อัญชะลีกะระณีโย	 อะนุตตะรัง	 ปุญญัก
เขตตัง	โลกัสสำติ

ในเร่องอำนิสงส์อันมหัศจรรย์ของบทสวดนั้น	 ขออย่ำได้
ท�ำควำมคำดหวังไว้	 เพรำะอำจเกิดข้นกับบำงคน	และอำจไม่เกิดข้น
เลยกับอีกคน	แต่ถ้ำตั้งจิตไว้ว่ำจะสวดเปนประจ�ำเพ่อให้ฟุงน้อยลง	มี
สติอยู่กับถ้อยค�ำของตนกว่ำเดิม	พูดจำดูเปนหลักเปนฐำนข้น	อันนั้น
เปนได้สมหวังแน	่ไม่ช้ำก็เร็ว

ถ้ำยังไม่เคยลองสวดแบบเปล่งค�ำเต็มแก้วเสียง	 ก็ขอให้ลองดู
ระยะหน่งอย่ำงต่อเน่องจะเห็นผลค่อนข้ำงทันใจ

บริกรรมพุทโธ

อุบำยหน่งที่ได้ผลดีและเปนที่นิยมกันมำก	 ทั้งในระดับ
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รำวำสและพระกรรมฐำน	 คอบริกรรมพุทโธ	 แต่คนส่วนใหญ่ไม่
เข้ำใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของอุบำยนี้	 หรอกระทั่งเห็นว่ำบริกรรม
พุทโธแล้วจะท�ำให้ถงนิพพำนได้โดยไม่จ�ำเปนต้องท�ำอะไรอย่ำงอ่น

จุดประสงค์หลักของกำรบริกรรมพุทโธก็คอแปรสภำพจิตที่
คิดสุ่มให้คิดอย่ำงเปนระเบียบ	คอแทนที่จะล่องลอยออกไปภำยนอก
ตำมอ�ำเภอใจ	 ก็ให้มีเคร่องผูกเสียบ้ำง	 แทนที่จะคิดร้อยเร่องแล้วจ�ำ
ไม่ได้เลย	 หำสำระไม่ได้เลยว่ำคิดสิ่งใดไป	 ก็กลำยเปนคิดพุทโธค�ำ
เดียวแล้วส�ำรวจว่ำเรำหลุดจำกพุทโธกี่ครั้ง	 หำสำระได้ทันทีว่ำจิต
เรำนิ่งไหม	มีควำมก้ำวหน้ำบ้ำงไหม	 เช่น	ครำวแรกภำวนำพุทโธได้
เพียงแค่	๒	หนแล้วเลอน	ครำวหน้ำภำวนำได้	๕	หนจงเริ่มคิดทำง
อ่น	เปนต้น

สิ่งที่แตกต่ำงกันอย่ำงเด่นชัดระหว่ำงคิดสุ่มกับคิดแบบมีค�ำ
บริกรรมก�ำกับก็คอคุณภำพที่ดีข้น	ถงแม้พุทโธจะหลุดบ้ำง	อยู่กับจิต
บ้ำง	ก็เหนอชั้นกว่ำขณะแห่งกำรคิดสุ่มไร้จุดหมำยมำกมำยนัก

ปจจุบันมักมีผู้จับทั้งลมหำยใจและพุทโธพร้อมกัน	เช่น	หำยใจ
เข้ำพุท	 หำยใจออกโธ	 แต่นักภำวนำจ�ำนวนไม่น้อยนิยมบริกรรม
พุทโธอยู่ในใจอย่ำงเดียว	ตรงนี้ก็ขอให้เลอกตำมอัธยำศัย	โดยค�ำนง
ถงผลเฉพำะตัวที่เกิดข้น	 ว่ำเลอกแบบใดแล้วใจมำอยู่กับพุทโธจริง 	
บำงคน กเปนปหรอหลำยปยังวนเวียนอยู่กับจุดเริ่มต้น	 ใจไม่ได้ที่
โฟกัสเสียที	 เพรำะกระโดดไปกระโดดมำระหว่ำงลมหำยใจกับพุทโธ	
แต่บำงคนบริกรรมพุทโธอย่ำงเดียวก็แกว่งไปไกวมำหำน�้ำหนักไม่
ได้อีก

ในที่นี้จะขอสนับสนุนให้ทดลองบริกรรมพุทโธอย่ำงเดียว
ก่อน	 เพ่อให้เกิดเคร่องวัดที่ชัดเจนว่ำใจเรำอยู่กับที่ได้ไหม	 มีพุทโธ
อย่ำงเดียวไม่กวัดแกว่งไปทำงอ่นได้ไหม

ส่วนใหญ่ผู้ภำวนำพุทโธไม่ได้ผล	จะเปนเพรำะจิตมีอำกำรคิด
เปนระลอกเล็กใหญ่ไม่สม�่ำเสมอ	เช่น	 พุท 	คิดยำว	แต่	 โธ 	กลับสั้น

ห้วน	หรอ	 พุท 	แล้วเว้นนำน	กว่ำจะนกค�ำว่ำ	 โธ 	ตำมมำ	ควำมไม่
สม�่ำเสมอมีอิทธิพลกระทบอย่ำงสูง	 เบ้องแรกควรคิดรักษำทั้งจังหวะ
จะโคนรวมทั้งน�้ำหนักให้คงเส้นคงวำ	 อำจใช้อุบำยคอเขียนพุทโธใส่
เศษกระดำษไว้เรียงกันสัก	๕	ค�ำ	คอ

พุทโธ	พุทโธ	พุทโธ	พุทโธ	พุทโธ

ให้กวำดสำยตำเหมอนอ่ำนหนังสอปกติ	 กำรมีเคร่องช่วย
ก�ำกับสำยตำนี	้ขอให้สังเกตว่ำจะ	 ได้ยิน 	เสียงในหัวรำบเรียบเสมอ
กัน	แตกต่ำงจำกเม่อเรำไม่อำศัยเคร่องช่วยสำยตำ

กำรบริกรรมจะเลอกก�ำหนดให้เปนเร็วหรอช้ำ	 หนักหรอเบำ	
ขอให้ข้นอยู่กับสถำนกำรณ์ของจิต	 หำกก�ำลังฟุงมำกก็ควรนกในใจ
แบบเร็วถี่และหนักแน่น	หำกก�ำลังฟุงน้อยก็ควรนกในใจแบบเนิบช้ำ
และนิ่มนวล	 แต่ไม่มีอะไรอ่นที่ส�ำคัญกว่ำกำรเริ่มต้นอย่ำงคงเส้นคง
วำ

เม่อบริกรรมไปเร่อยกระทั่งเหมอนเริ่มมีเสียงพุทโธผุดข้น
ในหัวโดยอัตโนมัติแล้ว	 จะเห็นว่ำใจเรำไม่เลอก	 แต่พุทโธจะเปนผู้
เลอกเองว่ำจะให้เสียงค่อยลง	ดังข้น	ควรช้ำ	หรอควรเร็ว	ตรงนี้ก็เปน
โอกำสที่สำมำรถใช้พิจำรณำควำมไม่เที่ยงของ	 เปลอกพุทโธ 	 อัน
เปนเพียงค�ำบริกรรมของใจได้

กระทั่งถงจุดหน่ง	 จะเหมอนเกิดควำมตั้งมั่นผ่องใสของจิต	
สงบสุขรู้สกไม่อยำกบริกรรมอีกต่อไป	 ตัวจิตผู้รู้จะทิ้งค�ำบริกรรมเอง	
ตรงนั้นให้ถอเปน	 ภำวะพุทโธ 	ที่เหนอกว่ำค�ำบริกรรมข้นมำหน่อย
หน่ง	ขอให้ประคองควำมต่นรู้เช่นนั้นไว้	หำกเกิดสติรู้ตัวว่ำจิตหยำบ
ลงก็บริกรรมใหม่	 จนกว่ำกระแสบริกรรมพุทโธจะหำยไปอีก	 ก็ค่อย
ประคองอยู่กับรู้อีก

ด้วยกำรภำวนำในลักษณะนี้	บำงคนอำจเกิด	 พุทโธแท้ 	 ข้น
มำ	 คอจิตที่เห็นตัวเองผ่ำนพุทโธว่ำมีควำมไม่เที่ยง	 ตั้งอยู่ด้วยควำม
แปรปรวน	ช้ำบ้ำง	 เร็วบ้ำง	หนักบ้ำง	 เบำบ้ำง	 เกิดแล้วต้องดับเปน
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ธรรมดำ	 เม่อเห็นชัดก็ว่ำงจำกควำมยดมั่นถอมั่นทั้งค�ำบริกรรม
พุทโธและสิ่งที่เหลอหลังจำกค�ำบริกรรมหำยไป	 ควำมเห็นแจ้งจน
วำงลงเช่นนั้นเอง	 คอกำรเข้ำถงพุทโธแท้อันปรำศจำกสิ่งใด ให้เอ่ย
อ้ำงถง

เหตุให้เกิดความลังเลสงสัยและวิธีละ

ด้วยพุทธลีลำเดียวกันกับกำรแสดงทำงมำและทำงไปของ
กำมฉันทะ	 พระพุทธองค์ตรัสว่ำ	 ควำมไม่ใส่ใจโดยแยบคำยเปน
เหตุเกิดแห่งควำมลังเลสงสัย	 ควำมสงสัยนั้นเปนไปได้หมด	 ไม่ใช่
เฉพำะสงสัยเร่องวิธีภำวนำ	แต่รวมทั้งปรำก กำรณ์ที่เกิดข้นระหว่ำง
ภำวนำด้วย	

สูตรส�ำเร็จของพระพุทธองค์ในกำรละควำมลังเลสงสัยคอ
ควำมใส่ใจโดยแยบคำย	 บทนี้จะมีตัวอย่ำงวิธีพิจำรณำโดยแยบคำย
เพ่อขจัดควำมลังเลสงสัยเสียให้สิ้น

รำกเหง้ำอันเปนที่สุดของควำมสงสัยคอควำมไม่รู้	หำกคนเรำ
รู้แจ้งไปทุกอย่ำงก็คงไร้ควำมสงสัยอย่ำงสิ้นเชิง	 เพรำะฉะนั้น	 อย่ำ
ไปมองว่ำควำมสงสัยเปนเร่องผิด	 ให้มองว่ำควำมสงสัยก็เหมอน
รำคะและโทสะที่ทุกคนต้องมี	และตรำบใดยังมี	 ก็ต้องถอเปนเคร่อง
ขวำงทำงก้ำวหน้ำในกำรเจริญภำวนำที่ต้องขจัดกันด้วยอำวุธที่
พระพุทธองค์ประทำนไว้

มนุษย์มีศักยภำพพิเศษชนิดหน่งในกำรกระท�ำจิตให้พ้นจำก
กำรห่อหุ้มของควำมสงสัย	 นั่นคอกำรใช้เหตุผล	 โดยมองตำมจริง
ว่ำเพรำะเหตุมี	 ผลจงมี	 เม่อจับเหตุจับผลถูกต้องจนเข้ำใจกระจ่ำง
สบำยใจแล้ว	 ควำมสงสัยทั้งปวงย่อมหำยไป	 ดุจแสงเม่อสำดมำ
ย่อมไล่ควำมมดฉะนั้น	 นี่เองพระพุทธองค์จงตรัสว่ำควำมใส่ใจโดย
แยบคำยเปนเหตุหลักแห่งควำมสิ้นสงสัย

อำกำรสงสัยของคนเรำจะเหมอน กัน	 คอเม่อพุ่งควำมคิด
พยำยำมแทงสิ่งใดให้ขำดแล้วไม่ขำด	 ยังคงปิดบังให้รู้สกค้ำงคำ	
ขัดข้อง	 เคลอบแคลง	หรอเหนี่ยวรั้งจิตใจไว้ให้รู้สกเหมอนเคล่อนไป
ข้ำงหน้ำไม่ได	้มีแต่คอยผลักให้ถอยหลัง	หรออย่ำงดีสุดก็ย�่ำอยู่กับที่

โดยรวมแล้วคนเรำมีควำมสงสัย	 ๒	 ชนิดที่เปนอุปสรรคต่อ
กำรภำวนำ	ได้แก่

๑) ความสงสัยในพระรัตนตรัย

คนเรำกรำบพระผู้มีพระภำคเจ้ำผ่ำนพระพุทธรูป	 แล้วก็ให้
ควำมเคำรพเล่อมใสกันได้สองแบบ	 แบบแรก	 คอคนอ่นบอกให้
กรำบเพรำะเปนสิ่งศักดิสิทธิ	 แบบที่สอง	 คอศกษำอย่ำงถ่องแท้ว่ำ
พระพุทธองค์มีพระคุณกับเรำเองอย่ำงไร

กำรเคำรพเล่อมใสในแบบคนอ่นบอกนั้น	 วันหน่งอำจถูก
เปำหู	 หรออำจเปลี่ยนใจด้วยตัวเอง	 เลิกเล่อมใสกันได้	 แต่ส�ำหรับ
กำรเคำรพเล่อมใสในแบบที่สองแล้ว	 ใครมำถงตรงนี้ก็คอควำม
มั่นคงไม่คลอนแคลน	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกป ิบัติธรรมถงขั้นเห็น
กำยใจเปนไตรลักษณ์	 ทรำบชัดว่ำจิตปล่อยวำง	 คลำยควำมยดมั่น
ถอมั่นลงด้วยแนวป ิบัติเช่นสติป ฐำน	๔	 เห็นทุกข์ค่อย จดจำงลง
ทุกที	 แทรกแทนด้วยควำมเบำกำยสบำยใจ	 ปลอดโปร่งเหมอนข้น
สวรรค์ทั้งเปน	 กับทั้งมีควำมสำมำรถรู้เห็นทำงจิตที่ก�ำจัดข้อขัดข้อง
ประกำรต่ำง ตำมวิสัยโลก	 เช่น	ทรำบชัดด้วยจิตอันได้มำตรฐำนว่ำ
ภพภูมิมีจริง	 กำรเวียนว่ำยตำยเกิดมีจริง	 กำรไปเกิดตำมแรงกรรม
เปนควำมจริง	 ไม่มีผู้สร้ำงภพ	 มีแต่ควำมไม่รู้และควำมหลงยดที่ผูก
สัตว์ไว้กับภพจริง 	 กระทั่งตระหนักว่ำพระพุทธเจ้ำอุบัติเท่ำนั้นสัตว์
ทั้งหลำยจงเห็นทำงออกจำกภพ	ออกจำกกำรเวียนว่ำยตำยเกิดอย่ำง
ไม่รู้อิโหน่อิเหน่เสียได้	 นั่นเองจงเกิดควำมเคำรพเล่อมใสสูงสุดด้วย
เศียรเกล้ำอันบรรจุแล้วด้วยพุทธิปญญำ	 ไม่มีทำงคลอนแคลนได้อีก
เลย
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แต่เม่อยังอยู่ในขั้นต้น	 ยังเพิ่งแหย่ หยั่ง ขำ	 คร่ง กลำง
ระหว่ำงเข้ำกับไม่เข้ำมำในขอบเขตของกำรป ิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริง	ก็
จ�ำเปนต้องอำศัยปญญำแบบคิด ไปก่อน	อย่ำมองพระพุทธเจ้ำด้วย
ควำมอยำกรู้ว่ำพระองค์ท่ำนศักดิสิทธิวิเศษกว่ำมนุษย์เดินดินจริง
ไหม	อย่ำมองว่ำพระองค์รู้ทุกอย่ำงจริงไหม	อย่ำมองว่ำภพชำต	ินรก	
สวรรค์	ที่พระองค์ตรัสถงบ่อย นั้นมีจริงไหม	เพรำะถ้ำตั้งมุมมองไว้
ให้ยำกแก่กำรพิสูจน์แล้ว	 ควำมสงสัยจะตกค้ำง	 ติดหัวอยู่ร�่ำไป	 ไม่
ว่ำจะฟงค�ำยนยันจำกใคร	ไม่ว่ำจะถกเถียงกันได้ข้อสรุปหรอไม่ได้ข้อ
สรุปคลุมเครอหรอชัดเจนปำนใด

ถ้ำเพียงเรำจะยิงค�ำถำมให้แม่น	 เอำให้ตรงเปำ	 เข้ำให้ถง
แก่น	 มองหำว่ำพระพุทธเจ้ำสอนอะไรที่คนธรรมดำสำมำรถพิสูจน์
ได้	 เปนเหตุเปนผลให้เข้ำใจตำมด้วยสิ่งที่จับต้องได้	 ก็จะลดควำม
ยำกล�ำบำกในกำรยอมรับลง	 เช่น	พระพุทธองค์ตรัสว่ำทุกข์ทำงใจมี
เพรำะเหตุ	เม่อดับเหตุนั้นก็ย่อมหมดทุกข	์อย่ำงนี้ใคร ฟงก็เข้ำใจได้	
ยอมรับได้	เม่อสงสัยว่ำเหตุแห่งทุกข์ทำงใจเกิดข้นเพรำะอะไร	พอฟง
พระพุทธองค์ตรัสว่ำ	 เพรำะควำมยดมั่นถอมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่ำเปน
ของเที่ยง	 ยดมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่ำเปนของตน	 เม่อสิ่งเหล่ำนั้น
ผ่ำนเลยไป	 แตกพังไป	 หรอไม่เปนดังใจปรำรถนำ	 บังคับบัญชำไม่
ได้	ก็ย่อมถงควำมคร�่ำครวญอำลัย	เพรำะยดมั่นถอมั่นนั่นเองจงเปน
ทุกข์	 หมดควำมยดมั่นถอมั่นเสียได้ก็เปนอันพ้นทุกข์	 อย่ำงนี้ก็หำย
สงสัยไปอีกเปลำะ

มำถงจุดนี้	 เม่อนกตำมก็ยังรู้สกว่ำน่ำเช่อได้อยู่	 แต่ถงด่ำน
ส�ำคัญคอ	 ท�ำอย่ำงไรจงจะละควำมยดมั่นถอมั่นเสีย	 ตรงนี้จะมำถง
ส่วนของธรรมะภำคป ิบัติ	 พ้นจำกควำมเช่อหรอไม่เช่อ	 เพรำะต้อง
อำศัยกำรพิสูจน์ด้วยตนเอง	 พระพุทธองค์ตรัสว่ำ	 จะละควำมยดมั่น
ถอมั่นเสียได้ต้องอำศัยกำยใจของมนุษย์นี้เองเปนเคร่องมอ	 คอท�ำ
กำยใจให้เปนฐำน	 เปนที่อำศัยระลกว่ำสิ่งใดเกิดข้นเปนธรรมดำ	สิ่ง
นั้นย่อมดับลงเปนธรรมดำ

ด้วยแนวคิดเช่นนี	้ก็ยังอำจคลำงแคลงได้อยู	่ว่ำเวลำดูกำย	จะ
ให้ดูตรงไหนก่อน	 และดูอย่ำงไร	 เพ่อให้เกิดประสบกำรณ์ภำยใน
อย่ำงไรข้นมำ	จงนับว่ำถูกต้อง	อันนี้พระสูตรเช่นมหำสติป ฐำนสูตร
ก็แจกแจงไว้ชัดเจน	 ว่ำดูกำยต้องลมหำยใจออกและเข้ำ	 ดูกำยต้องดู
โดยควำมเปนอิริยำบถใหญ่เล็ก	 ดูโดยควำมเปนอสุภะ	 ดูโดยควำม
เปนธำตุ	ดูโดยควำมเปนศพ	ดูแล้วก็อย่ำไปคิดว่ำเปนอะไรนอกจำก
สัญลักษณ์แสดงควำมไม่เที่ยง	 ควำมไม่ใช่ตัวตน	 อีกอย่ำงคอไม่ใช่
ดูเล่น ประเดียวประดำว	 แต่ต้องมีควำมเพียร	 มีสัมปชัญญะ	 มีสต	ิ
เห็นผลเบ้องต้นชัดเจน	 คอก�ำจัดควำมอยำกมี	 อยำกดี	 อยำกเด่น	
และควำมโทมนัสในเร่องโลก เสียได้	 ดูอย่ำงนี้เท่ำนั้นจงเรียกว่ำ
อำศัยกำยพำจิตเข้ำถงแก่นสำรของพระพุทธศำสนำ

พอดูกำยแล้วยังไม่หมดควำมยดมั่นถอมั่น	 จะให้ท�ำอย่ำงไร
ต่อ 	พระพุทธองค์ก็แจกแจงว่ำ	จงดูเวทนำ	รู้ว่ำก�ำลังสุข	ทุกข์	หรอ
เฉย	 แล้วเปรียบเทียบด้วยว่ำเวทนำมีอำมิสกับไม่มีอำมิสแตกต่ำง
กันอย่ำงไร	 เม่อรู้เวทนำก็เขยิบอีกนิด	 เข้ำไปหำสิ่งที่อยู่แนบติดกัน
คอสภำวจิต	 ดูว่ำรำคะ	 โทสะ	 โมหะ	 เกิดแล้วหำยไปต่ำงกันอย่ำงไร	
เปนต้น	 เม่อเวทนำและสภำวจิตถูกรู้โดยควำมเปนเคร่องอำศัยระลก
ว่ำไม่ใช่ตัวตน	 เช่นเดียวกับกำย	ก็จะคลำยควำมยดมั่นถอมั่นในองค์
ประกอบหลักที่ก่อ	 ตัวตน 	ข้นมำได้หมด	แม้หลงเหลออุปำทำนบ้ำง
ก็น้อยแล้ว	ป ิบัติเพ่อรู้แจ้งแทงขำดง่ำยเข้ำมำกแล้ว

หำกพิจำรณำตำมโดยปรำศจำกอคติ	 ก็จะหำยกังขำใน
พระพุทธองค์	 ทั้งในส่วนของแนวคิดและวิธีด�ำเนินกำรเพ่อบรรลุจุด
มุ่งหมำยของแนวคิด	ได้ช่อว่ำเปนผู้มีควำมรู้จัก	มีปญญำเล่อมใสใน
พระพุทธและพระธรรมระดับหน่ง	 เม่อเช่อว่ำพระพุทธเจ้ำดับทุกข์
ได้จริงจำกวิธีดูกำยใจของพระองค์	 ก็ต้องเช่อด้วยว่ำ	 ถ้ำใครป ิบัติ
ตำมย่อมได้ผลเห็นจริงตำมเช่นกัน	 ด้วยข้อนี้เองจงนับว่ำมีปญญำ
เล่อมใสในพระสง ์	ซ่งหมำยถงสำวกป ิบัติดีป ิบัติชอบ	เจริญรอย
ตำมพระพุทธองค์กระทั่งถงควำมสิ้นสุดทุกข์โศกแล้วเช่นกัน	 หำก
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กล่ำวให้เข้ำใจง่ำยก็คอมีควำมเช่อว่ำ	 พระธรรมนั้นใครป ิบัติตำม
จริงคนนั้นก็ได้ผลตำมโดยไม่จ�ำกัดกำล	 รวมทั้งตัวเรำเอง	 นี่จงจะ
เรียกว่ำเล่อมใสพระสง ์อย่ำง	 ถูกตัว 	 ไม่ใช่ยดเอำพระสง ์ที่ถูก
สมมุติข้นด้วยพิธีบวชและเคร่องแต่งกำยเปนเกณ ์	 เพรำะถ้ำยด
อย่ำงนั้น	 พอเห็นพระท�ำผิด	 เปนข่ำวฉำวเสียหำยก็จะพลอยเส่อม
ศรัทธำ	มัวหมองไปถงตัวศำสนำโดยรวมด้วย

พระรัตนตรัยอันหมำยถงแก้วสำมประกำรที่มีค่ำสูงสุดของ
พุทธศำสนำ	ได้แก่	พระพุทธ	พระธรรม	และพระสง ์	นั้นจะไม่ถูก
สงสัยคลำงแคลงเลยหำกเรำท�ำควำมเข้ำใจโดยแยบคำยในทิศทำง
ของทุกข์และกำรดับทุกข์	 แต่ถ้ำท�ำควำมเข้ำใจกันเร่องอ่นก็จะกลำย
เปนควำมเห็นแตกแขนงไป	 กลำยเปนควำมลังเลสงสัยได้ไม่รู้จบรู้
สิ้น	พูดง่ำย ว่ำหำกไม่สำมำรถยอมรับเร่องทุกข์และกำรดับทุกข์ได้ก็
ไม่ว่ำกัน	แต่ถ้ำไม่ท�ำกำรศกษำเร่องทุกข์และกำรดับทุกข์ให้ลกซ้ง	ก็
อย่ำเพิ่งกล่ำวว่ำพุทธศำสนำน่ำสงสัยและพิสูจน์ให้เห็นจริงตำมไม่ได้

๒) ความสงสัยในวิธีการปฏิบัติและผลการปฏิบัติ

ข้อนี้เกิดข้นได้เสมอ	 แม้แต่ในผู้ที่มีควำมเล่อมใสในพระ
รัตนตรัยตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอีกต่อไปแล้ว	 เพรำะเร่องกำร กนั้นเปน
เร่องของจิต	จิตคนเรำมีควำมลกลับซับซ้อน	เหมอนอะไรก็เกิดข้นได้
เสมอ	และเม่อเกิดอะไรที่เปนประสบกำรณ์ใหม่ ข้นมำ	ก็จะชวนให้
เกิดควำมคิดไปต่ำง 	แม้เทียบเคียงกับต�ำรำ	เทียบเคียงกับแนวทำง
ที่ครูบำอำจำรย์สั่งสอนมำ	ก็อำจยำกจะเอำชนะควำมรู้สกลังเลสงสัย
ได้	 เพรำะฉะนั้น	 จงสมควรกล่ำวแยกเปนข้อ เกี่ยวกับปญหำที่พบ
บ่อยในวงกำรภำวนำดังนี้

สงสัยว่าท�ามาถูกทางหรือเปล่า

นี่คือข้อกังขาที่นักปฏิบัติประสบกันมากที่สุด บางครั้ง
ถ้าได้ครูบาอาจารย์ดี สามารถชี้เข้ามาถึงจิตถึงใจเรา
ตรงๆว่ากระท�าจิตอย่างนี้ใช่ วางจิตไว้อย่างนี้ไม่ถูก 
ฯลฯ ก็นับว่าเป็นวาสนา ทว่าผู้ปฏิบัติมีจ�านวนมาก 
ครูบาอาจารย์ผู้สามารถรู้วาระจิตมีจ�านวนน้อย และ
ที่จ�านวนน้อยอยู่แล้วนั้นก็ไม่ค่อยเต็มใจเปิดตัวในวง
กว้าง ด้วยเกรงชีวิตจะวุ่นวายเสียความเป็นส่วนตัว

อีกอย่างหนึ่ง บางทีการมีครูบาอาจารย์ประเภทชี้ถูก
ชี้ผิดได้ก็อันตรายอยู่บ้างเหมือนกัน ในกรณีที่ท่าน
รู้วาระจิตของเราจริง ทว่าตัวท่านเองมีแนวทางที่ไม่
เป็นไปในทางมรรคทางผล หากเราเชื่อท่านโดยไม่
ไตร่ตรองหรือเทียบเคียงกับ ‘ตัวแทนพระพุทธเจ้า’ คือ
พระคัมภีร์ ก็อาจพลอยหลงทางตามกันไป จึงควรมี
หลักการตรวจสอบตนเองโดยพระพุทธพจน์เป็นเกณฑ์ 
เพียงพอจะท�าให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากพอ 

จากโมคคัลลานสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๕ ที่
พระโมคคัลลาน์เคยทูลถามพระองค์ว่า หากกล่าว
โดยย่อแล้ว ปฏิบัติอย่างไรจึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะสิ้น
ตัณหา พระพุทธองค์ประทานค�าตอบคือให้ ‘ไม่ถือมั่น
ในธรรมทั้งปวง’ ก�าหนดไว้ในใจเช่นนี้แล้วจึงพิจารณา
กาย เวทนา จิต ธรรม ที่เห็นเด่นเป็นปัจจุบันจนจิต
คลายจาก ‘ความถือมั่นทั้งปวง’

พูดให้ง่ายและรวบรัด กฎข้อแรกคือ เห็นทุกสิ่งเป็น
ธรรมอันไม่ควรยึดมั่นว่าเที่ยง ไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นตัว
ตน ถ้ามีความเห็นเช่นนี้ขึ้นใจ ไม่ย้อนคิดเป็นอื่น ก็
ถือว่าเป็นหัวขบวนการปฏิบัติที่จะน�าไปสู่ทิศทางที่ถูก
ต้อง สิ่งที่ต้องท�าต่อมา คือพิจารณาสภาวธรรมเป็น
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ขณะๆ อาจตั้งค�าถามตนเองคือ…

ขณะนี้เรารู้ลมหายใจว่าออกหรือเข้า ยาวหรือสั้น รู้
โดยสักแต่เป็นผู้ดู ว่าลมหายใจไม่เที่ยง เกิดแล้วต้อง
ดับลงเป็นธรรมดาหรือไม่? ความผิดพลาดที่มักท�าให้
เกิดความสงสัยคือเพ่งยึดลมหายใจเอาทื่อๆ อยากเห็น
ลมหายใจเป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นสายยาวเดี๋ยวนั้น 
ทางแก้คือคิดว่าเราจะรู้แค่ ‘อาการ’ ว่าก�าลังหายใจ
ออกหรือหายใจเข้า รู้ว่ายาวหรือสั้น กระทั่งเกิดสติ จิต
ท�าตัวเป็นผู้สังเกตการณ์เฉยๆ

ถ้าไม่รู้ลมหายใจ ขณะนี้เราก�าลังรู้กายโดยความเป็น
อิริยาบถหรือไม่ รู้ว่าอิริยาบถปัจจุบันไม่เที่ยง ต้อง
เปลี่ยนเป็นอิริยาบถอื่นหรือไม่? ความผิดพลาดที่มัก
ท�าให้เกิดความสงสัยคือก�าหนดรู้กายทื่อๆ นึกว่านี่เรา
รู้กายแล้ว มีหัว มีคอ มีตัว มีแขน มีขา แต่เห็นแบบ
นั้นจะไม่ท�าให้เกิดความรู้จักอนิจจังเลย ทางแก้คือคิด
ใหม่ว่าที่เราเห็นนั้นเป็นเพียงอิริยาบถ เมื่อมองโดย
ความเป็นอิริยาบถย่อมเริ่มรู้ว่าจะเห็นกายโดยความไม่
เที่ยงได้อย่างไร ก็คือเหมากายทั้งหมดโดยความเป็น
อิริยาบถ เมื่ออิริยาบถเปลี่ยนก็ถือว่ากายไม่เที่ยงได้

ถ้าไม่รู้อิริยาบถ ขณะนี้เราก�าลังรู้กายโดยความเป็น
สิ่งเคลื่อนไหวหรือไม่ รู้เข้าไปในความเคลื่อนไหวของ
อวัยวะหนึ่งๆโดยความไม่เที่ยง ต้องเปลี่ยนจากเคลื่อน
เป็นหยุด ต้องเปลี่ยนจากหยุดเป็นเคลื่อนหรือไม่? 
ความผิดพลาดที่มักท�าให้เกิดความสงสัยคือก�าหนดจี้
เข้าไปรู้ส่วนปลีกย่อยโดยเฉพาะ เช่น เอื้อมมือหยิบของ
ก็จะรู้แค่มือ ทางแก้คือคิดใหม่ว่าการเอื้อมนั้นต้องไม่
ลืมตัวด้วย ตัวอยู่ในอิริยาบถไหนก็รู้พร้อมอิริยาบถนั้น

นั่นเอง

ถ้าไม่รู้ความเคลื่อนไหว ขณะนี้เราก�าลังรู้กายโดย
ความเป็นของโสโครกหรือไม่? ความผิดพลาดที่มัก
ท�าให้เกิดความสงสัยคือการเข้าไปดูผม ขน เล็บ ฟัน 
หนังเฉยๆ ไม่ได้พิจารณาถึงสภาพสกปรกตามจริง 
หรือนึกเหมารวมแบบคิดๆท่องอยู่ในใจเท่านั้นว่าร่าง
นี้สกปรก จิตไม่ได้จ่อกับความสกปรกในแต่ละหย่อม
พื้นที่ของกายเลย วิธีแก้คือต้องนึกถึงพยานความ
สกปรกของอวัยวะแต่ละชิ้นก�ากับเข้าไปด้วย แต่ไม่ใช่
เค้นเหมือนหลอกตัวเอง เพียงน้อมนึกนิดเดียวแบบ
จ�าได้ว่าสกปรกมาอย่างไร เช่น เวลาอาบน้�าต้องสัมผัส
เนื้อตัวและผมเผ้าที่เหนียวเหมือนกะละแม ต้องเห็น
คราบไคลด�าปื้นไหลปนกับน้�าทิ้งอยู่ทุกวัน เป็นต้น

ถ้าไม่รู้กายโดยความเป็นของโสโครก ขณะนี้เราก�าลังรู้
กายโดยความเป็นธาตุหรือไม่? เช่น เอาลมเข้าก็ต้อง
เปลี่ยนเป็นถ่ายลมออก ตัวร้อนขึ้นเดี๋ยวก็ต้องเย็นลง
หรือไม่? ความผิดพลาดที่มักท�าให้เกิดความสงสัยคือ
ไปก�าหนดเอาลักษณะของกายแบบเหมารวมคลุมๆไป
ทีเดียวว่าเป็นธาตุ ๔ แทนที่จะเริ่มหัดก�าหนดไปทีละ
ส่วนตามล�าดับ

ถ้าไม่รู้กายโดยความเป็นธาตุ ขณะนี้เราก�าลังรู้กาย
โดยความเป็นศพ เห็นเป็นธรรมดาที่กายจะต้องเน่า
เปื่อยผุพังเหมือนศพทั้งหลายหรือไม่? ความผิดพลาด
ที่มักท�าให้เกิดความสงสัยคือก�าหนดจนรู้สึกเพียงด้วย
ระดับคิดๆนึกๆ รู้สึกกลัวแล้วก็เบนจิตไปจับความกลัว
อย่างแรง ไม่พิจารณาต่อให้จิตเกิดความเป็นกลาง 
กระทั่งเน่าเปื่อยและป่นไปถึงกระดูก
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ถ้าไม่รู้อยู่ในขอบเขตของกายเลย ขณะนี้เราก�าลังรู้
อาการเสวยเวทนาเป็น สุข ทุกข์ หรือเฉย อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือไม่? ความผิดพลาดที่มักท�าให้เกิด
ความสงสัยคือแทนที่จะ ‘รู้’ ตามจริงที่เกิดขึ้น กลับไป
พยายามเพ่งให้เห็นว่าก�าลังรู้สึกอย่างไร โดยเฉพาะใน
ขณะที่ก�าลังเฉย หากเริ่มต้นด้วยการรู้ตัวขณะก�าลังสุข
มากหรือทุกข์มาก จะได้ตัวอย่างการรู้สุขทุกข์ขณะตั้ง
อยู่และจางหายไปง่ายขึ้น

ถ้าไม่รู้อยู่ในขอบเขตของกายและเวทนาเลย ขณะนี้เรา
ก�าลังรู้เท่าทันสภาพธรรมที่เกิดกับจิต เช่น ราคะ โทสะ 
โมหะ เมื่อสภาวะนั้นหายไปจากจิตแล้วเห็นความ
แตกต่างหรือไม่? ความผิดพลาดที่มักท�าให้เกิดความ
สงสัยคือการพยายามค้นหาจิต พยายามดูว่าจิตก�าลัง
มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร แทนที่จะเริ่มดูผ่านสภาพ
ธรรมหยาบๆเสียก่อน ดูให้ทันขณะสภาพนั้นตั้งอยู่ 
และดูให้เห็นว่าเมื่อสภาพนั้นหายไปแล้วเหลืออะไร

ด้วยการถามตนเองตามจริงเป็นขณะๆเช่นนี้ แล้ว
เกิดสติรู้เข้ามาในขอบเขตของกายใจตามแนวทาง
สติปัฏฐาน ๔ ก็พึงมั่นใจว่าเรามา ‘ถูกทาง’ แน่แล้ว 
และความต่อเนื่องจะเป็นความก้าวหน้าไปเอง วัดกัน
ด้วยสภาพรู้ที่พัฒนาจากการตั้งใจก�าหนดสติ แปรเป็น
สติรู้ผุดขึ้นเองในขณะแห่งการกระทบที่เด่น กระทั่ง
ปฏิรูปเป็นมหาสติอันมั่นคงต่อเนื่องในที่สุด ขอเพียง
มีปัจจัยอุดหนุนมากพอตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้คือ
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก�าจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได้ เมื่อจิตรวมลงตั้งมั่น รู้เห็นกาย
ใจเหมือนของเปล่า ของกลวง ของที่สักแต่เอาไว้รู้ และ
ไม่มีกิเลสเจืออยู่ในใจ ก็จะมั่นใจได้ด้วยขณะจิตอันทรง

คุณภาพนั้นว่านี่ของจริงแน่นอน ไม่ใช่แค่หายกังขา
เรื่องท�าถูกหรือยัง แต่ยังรวมไปถึงการหายกังขาด้วย
ว่าพระธรรมของพระพุทธองค์นั้นเป็นของจริงหรือของ
ปลอม

หากเริ่มขึ้นมาเราไปคาดหวังว่าจะท�าให้ได้สติและ
สัมปชัญญะตามมาตรฐานตั้งแต่วันแรกๆ ก็จะท�าให้
เกิดความท้อ ท�าให้เกิดความสับสน ลังเลว่ามาถูกทาง
หรือเปล่า เพราะไม่เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียที ไม่
สามารถปล่อยวางอะไรได้สักอย่าง ก็จะให้ปล่อยวาง
ได้อย่างไร ในเมื่อมีความโลภชนิดใหม่ อยากได้อยาก
ดี อยากมีอยากเป็นขึ้นมาแทรกแซงสติรู้เสียแล้ว

ทางที่ถูกส�าหรับการเริ่มต้นคือค่อยเป็นค่อยไป ยอมรับ
ตามจริงว่าถูกครอบง�าอยู่ด้วยอะไรบ้าง มีสภาพธรรม
ใดปรากฏให้รู้บ้าง รู้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น นานทีรู้ที
ก็ดีกว่าไม่รู้เสียเลย แล้วค่อยๆรอดูการเขยิบพัฒนาขึ้น
เรื่อยๆตามวันเวลาที่สั่งสมตามล�าดับ กระทั่งสามารถ
แก้ความสงสัยได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเมื่อจิตถึงความ
นิ่งรู้แจ้งเป็นหนึ่งเดียวในสิ่งที่ก�าลังภาวนา ไม่มีความ
คิดแทรกแซง เพราะความลังเลสงสัยนั้นไม่ได้เกิดจาก
อะไรอื่นนอกจากความคิดนึกนั่นเอง เมื่อไม่มีค�าถามก็
จะไม่มีภาระต้องหาค�าตอบ เหลือแต่รู้เสียได้นั่นแหละ
จึงปลอดความสงสัยสนิท ให้แน่ใจว่ารู้เห็นสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งก�าลังเกิดขึ้น ก�าลังดับลงต่อหน้าจิตผู้รู้ก็พอ

สงสัยว่าเห็นไตรลักษณ์จริงหรือไม่

เมื่อสังเกตกายใจตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔ ต้อง
แน่ใจว่าเราก�าลังตัดสินกันเป็นขณะๆ เอาแค่ปัจจุบัน
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ที่รู้ได้ เห็นได้เท่านี้ อย่าเหมาภาพกว้างว่าเราก�าลังใช้
ชีวิต ‘ทั้งหมด’ ด้วยอาการเห็นไตรลักษณ์ของกายใจ
หรือไม่

การเห็นอนิจจังนั้น เริ่มต้นจะเป็นสติเห็นสภาวะต่าง 
เช่น ลมหายใจออกต่างจากลมหายใจเข้า อิริยาบถเดิน
ต่างจากอิริยาบถนั่ง สุขต่างจากทุกข์ จิตมีกิเลสต่าง
จากจิตปลอดจากกิเลส จากนั้นเมื่อจิตสงบและเห็น
ชัดเจนต่อเนื่องมากเข้า อาการนิ่งรู้เงียบเชียบอย่าง
เป็นธรรมชาติจะเข้าเห็นกายใจแต่ละขณะโดยความ
เป็นอะไรที่เกิดขึ้นดับไป เหมือนของที่ขาดจากกันเป็น
ท่อนๆ เป็นคนละชุดกันชัดเจน

การเห็นทุกขังนั้น เริ่มต้นจะเป็นสติเห็นสภาวะที่ขาด
จากกัน เป็นคนละตัวกัน ต่อมาเมื่อจิตมีความหยั่งรู้
แหลมคมยิ่งขึ้น ก็จะทราบลงไปในขณะของการรู้สิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ว่าสิ่งนั้นๆเหมือนกับธาตุธรรมอื่นทั่วไปหมด 
คือตั้งอยู่ในสภาพอันเป็นปัจจุบันได้ชั่วคราวแล้วต้อง
แปรไปเป็นธรรมดา

การเห็นอนัตตานั้น อาจเป็นผลตามมาจากการรู้ว่าสิ่ง
ใดๆย่อมคงสภาพไม่ได้ หรืออาจเป็นผลมาจากการ
พิจารณาเห็นตามจริงว่าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเอง
ลอยๆ เช่น สุขเวทนาจะเกิดไม่ได้หากปราศจากผัสสะ

มาตรวัดหนึ่งที่พอจะชี้ว่าจิตรู้เห็นไตรลักษณ์จริง ก็คือ
การหยุดคิด เหลือแต่รู้เงียบเชียบ มีสติบริสุทธิ์ผ่องใส
เป็นอันเดียวกับความเบิกบานของธรรมชาติจิตอันเป็น
อิสระ หากเข้าใจว่าเห็นไตรลักษณ์แต่ยังรู้สึกหนัก ยัง
คิดวุ่นวายต่อเนื่องจากขณะของความเห็นนั้นๆ ก็ให้

สันนิษฐานว่าอาจเป็นการ ‘คิดว่าเห็น’ มากกว่าการ
เอาจิตไปรู้ไตรลักษณ์อย่างแท้จริง

สงสัยว่าท�าไมจิตตกอยู่เรื่อย

ค�าตอบที่ชัดเจนที่สุดส�าหรับความสงสัยข้อนี้คือ 
‘เพราะจิตเป็นอนัตตา’ หากเราควบคุมให้มันมี
คุณภาพคงเส้นคงวาได้ แปลว่ากฎธรรมชาติข้อนี้ผิด
เพี้ยนไปแล้ว

ต้องปรับมุมมองใหม่ให้ชนะความโลภ โดยรู้ตามจริง
ว่าเราไม่อาจสั่งจิตว่าจงพัฒนาแบบก้าวกระโดดเถิด 
หรือเมื่อพัฒนาจนดีแล้วระดับหนึ่งก็ไม่อาจสั่งว่าจง
คงสภาพอยู่เช่นนี้เถิด หน้าที่ของเราคือใส่เหตุปัจจัย
เข้าไป ขยันภาวนาเข้าไปตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ก็พอ 
จากนั้นอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด

ถ้าท่องคาถาศักดิ์สิทธิ์ของผู้ภาวนาคือ ‘นับหนึ่ง
ใหม่’ บ่อยๆในช่วงจิตตก นานไปจะได้มาตรวัดความ
ก้าวหน้าเอง กล่าวคือ ช่วงต้นๆของการภาวนานั้น เริ่ม
นับหนึ่งทีไรกว่าจะถึงสิบได้ก็อืดอาดเชื่องช้ายิ่ง ต่อมา
เมื่อสั่งสมประสบการณ์และพละก�าลังมากขึ้น ในที่สุด
เมื่อต้องนับหนึ่งใหม่ ก็จะก้าวไปถึงสิบเร็วขึ้นกว่าเมื่อ
ครั้งยังเตาะแตะอย่างเห็นได้ชัด

ขอให้จ�าไว้อย่างขึ้นใจว่า ผู้ภาวนาที่มีแต่ขึ้นกับขึ้นอย่าง
เดียว ไม่ตกลงเลยนั้นไม่มี อย่างไรก็ตาม ขอให้ส�ารวจ
ดีๆด้วยว่าถ้าตกบ่อยนั้น จะเป็นเหตุมาจากความ
ปล่อยปละละเลย ไม่ส�ารวจนิวรณ์ ไม่พยายามก�าจัด
นิวรณ์ประเภทต่างๆหรือเปล่า หากพบตามจริงว่าเรา
ถูกนิวรณ์กักตัวไว้ ไม่ยอมให้ก้าวหน้าไปไหน ก็ขึ้นอยู่
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กับการตัดสินใจเลือกว่าจะ ‘เอาดี’ หรือไม่ ถ้าเลือก
เอาทางดีก็ต้องฝืนทวนกระแสกันหน่อย พยายามตาม
อุบายวิธีก�าจัดนิวรณ์ที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้
ดีแล้วในนีวรณบรรพ

วิปัสสนูปกิเลส

วิปัสสนูปกิเลส	 เปนบัญญัติใหม่	 กล่ำวคอ	 ไม่ใช่ค�ำที่
พระพุทธองค์บัญญัติไว้	แต่ก็เปนสิ่งที่พบกันดำษด่นในวงกำรภำวนำ
ตั้งแต่อดีตมำจนถงปจจุบัน	 และแน่นอนว่ำจะมีต่อไปในอนำคต	
เพรำะฉะนั้นจงต้องถอว่ำเปนสิ่งมีจริง	กับทั้งสมควรทรำบชัดว่ำท่ำที
เช่นไรจงผ่ำนวิปสสนูปกิเลสไปได้

วิปสสนูปกิเลส	 ก็คอกิเลสอย่ำงหน่งอันเปนผลมำจำกกำร
ป ิบัติวิปสสนำ	 สิ่งที่ท�ำให้เกิดกิเลสชนิดนี้ก็คอผลของกำรป ิบัติ
วิปสสนำ	 อย่ำงถูกต้อง 	ที่ต้องเน้นว่ำอย่ำงถูกต้องเพรำะหำกป ิบัติ
ไม่ถูกก็ควรแยกเรียกกันใหม่เปนกิเลสชนิดอ่น	 เช่น	 บำงคนป ิบัติ
แนวอ่นที่ไม่ใช่สติป ฐำน	 (แต่อำจนกว่ำเปนสติป ฐำน)	 แล้วเกิด
นิมิต	 เกิดโอภำส	 เกิดปรำก กำรณ์ภำยในหรอภำยนอกต่ำง
ประเภทมีเสียงสำธุกำรว่ำเปนนั่นเปนนี่	 อย่ำงนี้ไม่ใช่วิปสสนูปกิเลส	
ทว่ำเปนกิเลสอันเกิดจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ผิดพลำดตั้งแต่ก้ำวแรก

สภำพดี และปรำก กำรณ์ดี จำกกำรป ิบัติวิปสสนำอย่ำง
ถูกต้องนั้นมีอยู่หลำกหลำย	 บ่อยครั้งที่ท�ำให้เรำอยำกเข้ำข้ำงตัวเอง
ว่ำนี่เองคอมรรคผล	หรออย่ำงน้อยที่สุดก็เปนตัวดงเรำไว้ไม่ให้ไปถง
มรรคผลจริง 	 กล่ำวคอ	 เม่อเหมำสรุปว่ำเกิดปรำก กำรณ์ดังกล่ำว
ครั้งหน่งหมำยถงมรรคผลขั้นแรก	 เพรำะฉะนั้นถ้ำเกิดครบสี่ครั้งเม่อ
ไหร่ก็คอส�ำเร็จอรหัตตผล	ไม่จ�ำเปนต้องป ิบัติใด ต่ออีก	นับว่ำเปน
ควำมเสียหำยหลำยประกำร	 ประกำรแรก	 เสียกับตัวเองคอเลิกเดิน

ทำงทั้งที่ยังไม่ถงจุดหมำย	ประกำรที่สอง	 เสียกับคนอ่นที่เรำอำจน�ำ
ไปบอกต่อให้เขำเข้ำใจคลำดเคล่อนตำมว่ำนี่คอมรรคผล	 ขอเพียง
ป ิบัติตำมเรำ	 ได้ผลแบบเรำ	 ก็เปนอันว่ำใช่เหมอนกัน	 อีกทั้งเม่อ
เรำประพฤติป ิบัติไม่อยู่ในร่องในรอยของควำมเปนอริยบุคคลใน
นิยำมของพุทธศำสนำ	 คนก็จะพำกันเส่อมศรัทธำไปถงพระศำสนำ
ด้วย

และที่ต้องท�ำควำมเข้ำใจแยกแยะอีกประกำรหน่ง	 คอแง่
ควำมละม้ำยกันระหว่ำงนิวรณ์กับวิปสสนูปกิเลส	 วิปสสนูปกิเลส
ไม่ใช่นิวรณ์	 ถ้ำนิวรณ์คอเคร่องขวำงไม่ให้เริ่มก้ำวไปถงที่ที่ดี	 วิปส-
สนูปกิเลสก็เปนเคร่องล่อให้ผู้ก้ำวมำถงที่ที่ดีติดกับหลงวนอยูต่รงนั้น	
สมัยนี้ส่วนใหญ่ใครภำวนำแล้วเกิดเจออะไรร้ำย 	 มีปรำก กำรณ์
หลอกหลอนต่ำง 	 ก็จะเหมำว่ำเปนวิปสสนูปกิเลสเสียหมด	 ทั้งที่
เปนกำรปรุงแต่งอันเกิดจำกสมถะธรรมดำ	 แง่ที่ต่ำงกันเปนขำว
กับด�ำคอ	 นิวรณ์จะท�ำหน้ำที่ขวำงไม่ให้ป ิบัติ	 แม้พยำยำมป ิบัติ
ก็ป ิบัติอย่ำงเศร้ำหมอง	 ปิดกั้นมรรคผลนิพพำนในชั่วขณะที่ถูก
นิวรณ์ครอบง�ำนั้น	 ทว่ำปรำก กำรณ์ทำงจิตอันก่อให้เกิดวิปสสนู-
ปกิเลสเปนธรรมชำติที่เกิดข้นแล้วหล่อเลี้ยงให้เรำภำวนำได้รำบร่น
ข้น	 อ�ำนวยให้รู้เห็นกำยใจเปนสภำวธรรมได้นำนและแจ่มชัดยิ่ง	 จง
สำมำรถเก้อหนุนให้ถงมรรคผลนิพพำน	ขอเพียงด�ำเนินจิตให้มีสติรู้
เพ่อควำมปล่อยวำงอย่ำงถูกต้องแท้จริงอีกนิด

เพรำะฉะนั้น	 ถ้ำหำกเรำเตรียมตัวไว้ล่วงหน้ำอย่ำงดี	 กิเลส
จำกผลดีของวิปสสนำก็ไม่เกิด	 คอถ้ำมีแต่สภำพอันเปนผลดีถ่ำย
เดียว	ก็ไม่ควรเรียกว่ำเปนวิปสสนูปกิเลส	บำงคนศกษำเร่องวิปสสนู
ปกิเลสแล้วคิดไปว่ำน่ำจะเปนปรำก กำรณ์ที่มำจำกกำรนั่งสมำธิ	
เพรำะฉะนั้น	หำกหลีกเลี่ยงกำรนั่งสมำธิเสีย	ก็จะได้ไม่ต้องเกิดวิปส-
สนูปกิเลส	อันนี้นับเปนควำมเข้ำใจที่คลำดเคล่อน

เม่อศกษำวิปสสนูปกิเลสครบทุกข้อแล้ว	ก็อำจเปนได้ที่จะพบ
ควำมสอดคล้องกับภำวะที่ตนเองก�ำลังประสบ	 แต่หำกพบสภำพที่
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ไม่ทรำบว่ำจัดเข้ำข่ำยวิปสสนูปกิเลสหรอเปล่ำ	ก็ขอให้เทียบเคียงเอำ	
ชนิดใกล้ที่สุดกับบรรดำวิปสสนูปกิเลสเหล่ำนี้

๑)	โอภำส

คอแสงสว่ำง	 ดังที่แสดงไว้แล้วว่ำพระพุทธเจ้ำให้เจริญอำโลก
สัญญำเพ่อแก้ง่วง	นั่นก็จัดว่ำเปนกำร กเห็นแสงเหมอนกัน	แต่แสง
แบบอำโลกสัญญำเปนสมถะ	คอจงใจนกให้เกิดเลยทีเดียว	หำใช่แสง
อันเกิดจำกงำนวิปสสนำไม่

ส�ำหรับโอภำสอันเปนวิปสสนูปกิเลสนั้น	 อำจเกิดข้นเม่อเรำ
เจริญกรรมฐำนบำงอย่ำง	 เช่น	 อสุภกรรมฐำน	 เม่อเห็นกำยเปนสัก
แต่โครงกระดูกฉำบเน้อ	 รู้สกว่ำไม่ใช่ตัวตนแจ่มชัด	 อำจปรำก ดวง
สว่ำงภำยในกำย	 เปนแสงใสกริบเย็นใจ	 หรอบำงทีเปนดวงแก้วที่มี
รัศมีงำมเจิดจ้ำ	บำงคนไปจับเข้ำกับนิมิตสว่ำงดังกล่ำวแล้วเกิดควำม
ติดใจ	 เพลินหลง	 แล้วเกิดควำมปรุงแต่งเปนพระพุทธรูปบ้ำง	 เปน
ภำคใหม่ที่ซ้อนอยู่ในกำยบ้ำง	พิสดำรได้ไม่รู้จบ	อันนั้นคอกำรพลิก
ออกจำกวิปสสนำหลงเข้ำไปสู่กับดักของสมถะเต็มตัว

เม่อ กภำวนำเห็นแสงได้คงที่แล้ว	 บำงคนน้อมเข้ำมำที่จิต	
และเห็นจิตตนเองเรองแสง	 แม้ลมตำก็อยู่ในภำวะควำมเห็นเช่นนั้น
ได้	เม่อเห็นของตัวเองก็เห็นของคนอ่น	หยั่งทรำบจำกควำมรู้ภำยใน
ว่ำรัศมีของมนุษย์นั้นแตกต่ำงกัน	 และอำจแปรไปขณะคิด	 พูด	 ท�ำ
กิจอันเปนกุศลหรออกุศลแรง 	 เห็นเช่นนี้ก็ท�ำให้เกิดควำมเกรง
บำปได้เหมอนกัน	 แต่บำงทีเห็นมำก แล้วยดรัศมีกำยเปนเกณ ์
ตัดสินอะไรต่ออะไรหมด	ก็ชวนหลงเข้ำใจผิดชนิดเข้ำรกเข้ำพงได้ง่ำย
เหมอนกัน	 เช่น	 ส�ำรวจดูเห็นรัศมีตัวเองบริสุทธิดี	 กี่วัน ไม่เคล่อน
จำกควำมเปนเช่นนั้น	 ก็พำนเข้ำใจว่ำนั่นคอเคร่องหมำยแสดง
ควำมเข้ำถงมรรคผล	 หรอไม่ก็จ�ำรัศมีของบุคคลที่เช่อถอกันว่ำเปน
อริยบุคคล	 น�ำไปเปรียบกับกัลยำณชนบำงรำยแล้วเห็นคล้ำยกัน	 ก็
ไปตัดสินว่ำเขำเปนอริยบุคคล	 ทั้งที่ควำมเปนอริยะนั้น	 ไม่ใช่ตัดสิน

กันที่แสงมำกแสงน้อย	 แสงงำมหรอแสงหม่น	 แต่เอำกันที่ควำม
ยดมั่นถอมั่นว่ำสิ่งใดสิ่งหน่งเปนตัวตน	 ซ่งต้องดูลงไปถงฐำนของจิต
ว่ำ	 ทะลุ 	แล้วหรอยัง	อันนี้เห็นยำกกว่ำแสงมำก	และต้องด้วยคนที่
ผ่ำนจุดนั้นมำแล้วจงจะสำมำรถเทียบเคียงตรวจวัดกันได้ด้วยจิตถง
จิต

แสงที่เกิดจำกจิตอันทรงก�ำลังนั้น	 บำงทีท�ำให้เกิดควำมรู้
ควำมเห็นได้สำรพัด	เช่น	แม้นั่งอยู่ในห้องที่ปิดไฟมดสนิท	ก็เหมอน
เปิดตำข้น	 มองเห็นกระจ่ำงไปทั่ว	 อยำกรู้ซอกไหนมุมใดก็เปิดเผย
รำวกับลุกข้นเอำไฟฉำยส่องดู	 แถมเม่อถอนสมำธิไปพิสูจน์ก็พบ
อะไรอย่ำงนั้นจริง 	 ขอให้ทรำบว่ำแสงอันน�ำควำมรู้ควำมเห็นชนิด
นี้อำจเกิดข้นขณะเจริญสมถะหรอวิปสสนำก็ได้	 แต่แสงที่เกิดจำก
วิปสสนำจะส่องให้เห็นเที่ยงตรงชัดเจนกว่ำ	 เพรำะออกมำจำกจิตเอง
อย่ำงเปนธรรมชำติ	 เปนธรรมดำของจิตที่อบรมปล่อยวำงควำมยด
มั่นดีแล้ว	ย่อมมีคุณภำพ	มีควำมเปนกลำงกว่ำกันเยอะ

และนั่นเอง	เม่อมีคุณภำพสูงกว่ำ	ก็ย่อมเผลอติดใจได้มำกกว่ำ	
ทำงที่ดีจงควรระลกว่ำแสงนั้นดี	 ถ้ำมีไว้ดูเข้ำมำภำยในกำย	 เพ่อ
พิจำรณำให้เห็นเปนป ิกูลบ้ำง	 เปนธำตุบ้ำง	 เปนศพบ้ำง	ตำมแนว
กำยำนุปสสนำขั้นสูง	หำกน�ำมำใช้อย่ำงถูกทำงแล้ว	แสงก็จะไม่เปน
โทษต่อวิปสสนำแต่อย่ำงใดเลย	 เพรำะกิจของแสงแห่งพุทธิปญญำ
ที่แท้จริงคอไม่ท�ำให้เกิดโมหะลุ่มหลงอย่ำงเด็ดขำด

และเพ่อให้ครบถ้วนบริบูรณ์ในเร่องของแสง	 ก็ควรกล่ำวไว	้
ณ	 ที่นี้ว่ำ	 แสงอันเปนปญญำขั้นเกิดมรรคเกิดผลนั้นมีอยู่จริง	 ดังที่
พระพุทธองค์ตรัสไว้หลำยแห่งเกี่ยวกับกำรบรรลุธรรม	เช่น	ในธัมม-
จักกัปปวัตตนสูตร	พระวินัยปิ กเล่ม	๔	บ่งลักษณะของมรรคผล	คอ

ดวงตาเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว 
วชิชาเกดิขึน้แล้ว แสงสว่างเกดิขึน้แล้ว
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อันนี้ฟงดูเผิน อำจเห็นว่ำ	 แสงสว่ำง 	 คอกำรเปรียบเปรย	
แต่ที่แท้เปนแสงอีกชนิดหน่งจริง 	กล่ำวคอ	เม่อก�ำลังปญญำแก่กล้ำ
ขนำดปล่อยวำงรูปและนำมได้นั้น	 ปญญำจะปรำก เปนธรรมชำติ
ช�ำแรกรูปนำมที่ห่อหุ้มจิตออกไป	 แล้วพบกับธรรมชำติที่บริสุทธิ
ล้วน คอ	 นิพพำน 	อันไม่มีเย่อหรอใยอะไรสักนิดเดียวที่จะกล่ำวได้
ว่ำเปนลักษณะของรูปหรอนำม	เม่อเข้ำถงนิพพำนแล้ว	๒	-	๓	ขณะ
จิต	 จงเกิดแสงสว่ำงผุดโพล่งข้นจำกควำมไม่มีอะไรเลย	 แล้วจิตจะ
ตกภวังค์นิดหน่ง	 เม่อย้อนกลับสู่ภำวะส�ำนกรู้	 จิตจงเบิกบำนอย่ำง
ปรำศจำกขอบเขตในกำรตรัสรู้ธรรม

เกณ ์วัดมรรคผลจงไม่ใช่เอำควำมส�ำคัญกันที่แสง	 เพรำะ
ขณะของกำรถงมรรคผลนั้น	มีอะไรวิเศษกว่ำแสงมำก	เช่น	กำรเข้ำไป
รู้ธรรมชำติบริสุทธิคอนิพพำนเปนครั้งแรก	 ซ่งจิตจะทะลุกำยใจไปรู้
ไม่ได้เลยหำกยังไม่	 ทิ้ง 	ควำมยดว่ำกำยใจนี้เปนตัวเรำ	และที่จะทิ้ง
ควำมยดมั่นได้	 ก็คอต้องเจริญสติตำมแนวสติป ฐำนจนเกิดก�ำลัง
ปญญำแก่กล้ำพอจะช�ำแรกสิ่งบดบังควำมเห็นของจิตนั่นเอง

ผู้ตรัสรู้ธรรมจริงด้วยกำรป ิบัติเห็นผลมำตำมล�ำดับขั้นของ
สติป ฐำน	 ๔	 จะมีควำมเห็นแจ้งในธรรมที่ตนบรรลุแล้ว	 นี่คอข้อ
แตกต่ำงที่เปรียบเทียบได้ชัดเจนกับผู้ที่เกิดโอภำส	 (รวมทั้งวิปสสนู-
ปกิเลสข้ออ่น )	แล้วเข้ำข้ำงตัวเองว่ำเปนกำรบรรลุธรรม	ผู้เกิดวิปส-
สนูปกิเลสจะมีควำมคลำงแคลงอยู่ในส่วนลก	 เพรำะไร้ธรรมชำติใน
ตนเองเปนพยำนยนยันว่ำกำรบรรลุธรรมของตนคอของจริง	 โดย
เฉพำะอย่ำงยิ่งเกี่ยวกับควำมยดมั่นถอมั่นสิ่งใดสิ่งหน่งเปนอัตตำ
ตัวตน	 หำกศกษำธรรมมำดีและมีควำมซ่อหวังหลุดพ้น	 ก็จะทรำบ
ได้ขณะส�ำรวจตนเองผ่ำนกำรรู้กำย	 เวทนำ	 จิต	 ธรรม	นั่นเอง	 ผู้ถง
ธรรมจริงจะไม่รู้สกด้วยซ�้ำว่ำตนเปนอะไรหรออริยเจ้ำขั้นไหน	 เม่อ
เห็นธรรมในตนแล้วย่อมรู้สกแค่กำยใจสักแต่เปนของเปล่ำ	 สักแต่
เปนธรรมที่ปรำศจำกเรำ	 ปรำศจำกใครไหนทั้งนั้น	 ส่วนผู้ติดวิปส-
สนูปกิเลสจะหมั่นท่องอยู่เสมอว่ำเปน	 เรำเปนอริยบุคคล 	ซ่งนั่นคอ

ลักษณะบ่งชัดของควำมยดมั่นถอมั่น	 เห็นภำวะอริยบุคคลอยู่ในกำย	
หรอในเวทนำ	หรอในสภำวจิตกองนี้

๒) ปีติ

คอควำมอิ่มใจ	 คอควำมเบิกบำนปรีดำปรำโมทย์อันยอด
เยี่ยม	 หำกใครผ่ำนปติอันเปนองค์ ำนมำก่อน	 จงจะเข้ำใจว่ำปติที่
เกิดจำกกำรเจริญวิปสสนำอย่ำงถูกต้องนั้น	 แตกต่ำงกันอย่ำงไรใน
แง่ของ	 ต้นก�ำเนิดปติ

กล่ำวคอ	 ถ้ำหำกเปนปติอันเกิดจำกกำรรวมนิ่งเด่นดวงของ
จิต	 เช่น	 เ ำตำมลมหำยใจกระทั่งกระแสจิตไม่พล่ำนไปทำงอ่น	 แต่
ถูกดงดูดให้แนบสนิทกับอำรมณ์ใหญ่เปนหน่งเดียว	 เช่นนั้นปติจะ
ปรำก เปนควำมซำบซ่ำนในรสวิเวกของจิตเอง

แต่ส�ำหรับปติที่เกิดจำกกำรพิจำรณำธรรม	 ยกตัวอย่ำงเช่น
เห็นชัดบ่อย ว่ำควำมฟุงเหมอนระลอกคล่นที่มีจังหวะอัด	 มีจังหวะ
คลำย	 ถ้ำเรำเ ำรู้เหมอนคล่นลมไร้ตัวตนพักหน่ง	 เห็นแต่คล่นเกิด	
เห็นแต่คล่นดับ	 ไม่เห็นตัวตนอยู่ในระหว่ำงคล่นควำมเกิดดับเหล่ำ
นั้น	 แล้วจิตสงบลงตั้งมั่น	 เบิกบำนไม่มีประมำณโดยปรำศจำกกำร
ถูกถ่วงด้วยอำรมณ์ใด 	(เทียบกับองค์ ำนคอมีปติสุขโดยปรำศจำก
วิตกและวิจำร)	 บังเกิดปติอย่ำงใหญ่หลวงและตั้งมั่นอยู่นำน	 ต่ำง
จำกปติสำมัญที่วูบวำบแบบไฟไหม้ฟำง	ต่ำงจำกปติในภูมิสมถะที่ไม่
ประกอบด้วยปญญำเห็นไตรลักษณ์

ปติอันเปนวิปสสนูปกิเลสจงท�ำให้ไขว้เขว	หลงเข้ำใจได้เช่นกัน
ว่ำนี่คอมรรคผล	 เพรำะเบำโล่งไปหมด	 เหลอที่เห็นเด่นก็มีแต่ควำม
ปรีดำปรำโมทย์ในธรรม	 เม่อเข้ำใจเสียเช่นนี้ก็จดจ�ำเฉพำะลักษณะ
ของปติดังกล่ำว	 พยำยำมเข้ำหำบ่อย 	 ป ิบัติภำวนำแม้เห็นควำม
เกิดดับก็เพ่อไปหยุด	ไปจ่ออยู่กับมหำปติ	 ไม่ใช่ป ิบัติโดยอำกำรสัก
แต่รู้ไปเร่อย
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ส�ำหรับผู้ศกษำเวทนำนุปสสนำมำอย่ำงดีจะตีโจทย์แตกได้
ไม่ยำก	 คอพิจำรณำว่ำนี่คอสุขเวทนำอันเกิดแต่สัมปชัญญะ	 เปนสุข
เวทนำอันไร้เหย่อล่อแบบโลก 	 เอำไว้ให้พิจำรณำว่ำเกิดข้นเพรำะมี
เหตุ	ดับลงเพรำะขำดเหต	ุคอเม่อไหร่หยุดก�ำหนดสภำวธรรม	ก็ไม่มี
สุขเวทนำเช่นนี้อีก

นอกจำกนั้น	ยังอำจลดระดับคุณค่ำของมหำปติเสีย	ด้วยกำร
เทียบเคียงว่ำก็เปนแค่เวทนำชนิดหน่ง	 ดีกว่ำสุขเวทนำอันเจอด้วย
อำมิสตรงควำมประณีต	 แต่ที่สุดแล้วก็สักแต่เปนเวทนำอยู่ดี	 ไม่มี
ค่ำยิ่งกว่ำนั้น	 เม่อพิจำรณำทบทวนจนเห็นแจ้งออกมำในลักษณะ
ประจักษ์รู้โดยสักแต่เปนสภำวะอย่ำงแท้จริง	 ก็จะรู้สกว่ำหลุดจำก
ควำมติดใจเสียได้

ขอเน้นไว้เปนพิเศษว่ำ	 กำรพิจำรณำเวทนำนั้น	 ไม่ใช่ให้
ท�ำลำยเวทนำ	 เพรำะฉะนั้น	 เม่อเกิดปติก็อย่ำเห็นปติเปนโทษ	อย่ำ
ตั้งแง่รังเกียจว่ำเปนอันตรำย	 อย่ำบังคับตัวเองให้กระท�ำจิตเปน
อุเบกขำเสียเดียวนั้น	 แต่ปล่อยให้ปติทรงภำวะอย่ำงเปนอิสระตำม
จริง	แล้วค่อยเห็นตำมจริงเช่นกันว่ำปติไม่เที่ยง	ปติเกิดข้นเพรำะเหตุ
มี	และดับลงเพรำะเหตุหมด

๓) ปัสสัทธิ

คอควำมสงบกำยและจิต	 ปกติคนเรำจะมีจังหวะสบำยใจ	 ที่
รู้สกอยำกอยู่นิ่ง 	 กำยมีควำมอ่อนสลวย	 และอยู่ในภำวะพักสงบ
สนิทนำน	ยิ่งถ้ำหำกท�ำสมำธิจนกระทั่งจิตหมดควำมฟุงอันเปนเหตุ
แห่งควำมกระสับกระส่ำยทำงกำย	 เช่น	ในอำนำปำนสติสูตร	คอขั้น
ที่กำยสังขำรระงับ	ก็จะยิ่งนิ่งรำวกับแผ่นน�้ำเรียบยำมไร้ลมผ่ำน

แต่ควำมสงบกำยสงบใจในระดับของวิปสสนำนั้น	 เล่อนชั้น
ข้นมำอีกระดับหน่ง	 เพรำะแรงขับให้กระสับกระส่ำยน้อยลงไปอีก	
เช่น	 เม่อพิจำรณำกำยโดยควำมเปนธำตุ	 ไม่เห็นควำมมีตัวตนเลย	

เหลอแต่ควำมรู้ชัดว่ำควำมแข็งในกำยก็ไม่ต่ำงจำกควำมแข็งของวัตถุ
อ่นภำยนอก	 ควำมเอิบอำบในกำยก็ไม่ต่ำงจำกควำมเอิบอำบของ
ของเหลวอ่นภำยนอก	 ควำมอุ่นในกำยก็ไม่ต่ำงจำกควำมอุ่นของไอ
ร้อนอ่นภำยนอก	ควำมพัดไหวในกำยก็ไม่ต่ำงจำกควำมพัดไหวของ
คล่นลมภำยนอก	 ที่ตรงระหว่ำงกลำงแห่งธำตุทั้งหลำยนั้นเองเหลอ
แต่ธรรมชำติรู้ว่ำสิ่งทั้งหลำยเสมอกัน	 หำได้มีตัวตนเรำเขำ	 หำได้มี
หญิงมีชำย	ตรงนั้นจะบังเกิดควำมสงบล�้ำลกอีกประเภทหน่ง	รำวกับ
ทั้งโลกไม่มีอะไรเลยนอกจำกควำมว่ำงเปล่ำอย่ำงสนิท

ควำมว่ำง	 ควำมสงบสนิท	 เปนหน่งในลักษณะของนิพพำน	
จงถูกเข้ำใจว่ำนั่นคอกำรเห็นนิพพำนได้เหมอนกัน	 ทั้งที่จริงแล้วยัง
ห่ำงอยู่มำก	เน่องจำกควำมสงบของนิพพำนแท้นั้น	คอ	 สงบจำกรูป
นำม 	ทีเดียว	ไม่ใช่แค่สงบจำกอำกำรกระสับกระส่ำยเท่ำนั้น

บำงคนก็ติดใจในสภำพจิตนิ่ม นิ่ง 	อย่ำงเช่น	เปนผู้ช�ำนำญ
ในกำรพิจำรณำโทสะว่ำเกิดข้นแล้วย่อมดับลง	 ร้อนแล้วย่อมกลับ
เย็นเปนธรรมดำ	 กระทั่งพั นำตัวเองเปนคนอำรมณ์เย็น	 และ
ตั้งจิตไว้ที่สภำพอันเย็นนั้น	 เม่อเกิดอำรมณ์กระทบใด 	 ก็จะน้อม
นกโดยอัตโนมัติว่ำเย็นดีกว่ำร้อน	 อย่ำงนี้แม้เห็นควำมเกิดดับของ
สภำวธรรมเช่นโทสะจริง	 ก็ไม่ใช่ควำมเห็นด้วยสติอย่ำงเปนกลำง	
ทว่ำเจออยู่ด้วยควำมติดใจสภำพที่เห็นว่ำดีกว่ำ	 ประณีตกว่ำโทสะ	
เรียกว่ำยัง	 ติดดี 	จงไม่หลุดจำกควำมยดมั่นถอมั่นเด็ดขำด

เรำจะหลุดจำกควำมติดใจปสสัทธิได้ก็ด้วยกำรพิจำรณำว่ำ
เปนสุขเวทนำชนิดหน่ง	เช่นเดียวกับที่กล่ำวแล้วในข้อก่อน

๔) สุข

คอควำมสบำยกำยสบำยจิต	 ส�ำหรับงำนสมถะนั้น	 เรำอำจ
สงบลกซ้ง	 รู้สกถงกระแสสุขที่แผ่ขยำยออกกว้ำงขวำงรำวกับเห็นอีก
ระนำบขอบฟำหน่งในนครเทวดำ	 ควำมสุขอันเกิดจำกจิตตั้งมั่นนั้น



 dungtrin.com            

382 383

ร รร

ยังเล็กน้อย	 เม่อเทียบกับสุขที่เกิดข้นจำกกำรที่จิตเริ่มเปนอิสระจำก
ควำมยดมั่นถอมั่นว่ำสิ่งใดสิ่งหน่งเปนตัวเปนตน

เปรียบไปเหมอนนักโทษที่ผู้คุมเขำปล่อยให้ออกมำสูดอำกำศ
นอกกรงขังบ้ำงเปนบำงเวลำ	 ย่อมเกิดควำมช่นใจกับอิสรภำพเล็ก
น้อย นั้น	 แต่หำกใกล้วันเขำปล่อยออกมำสูดกลิ่นอิสรภำพถำวร
นอกก�ำแพงคุก	 ย่อมเกิดควำมช่นใจชนิดกระตอรอร้นมำกข้นเปน
พิเศษ

ควำมสุขชนิดนี้เอง	 เม่อเกิดข้นแล้วท�ำให้เข้ำใจผิดได้	 หำก
เปนโลกของรูปธรรมเช่นที่อุปมำเหมอนคนคุกนั้น	ก็ยังได้สติรู้ง่ำย
ว่ำเรำแค่ดีใจเพรำะก�ำลังจะพ้นโทษ	 ยังไม่ได้พ้นโทษจริงแต่อย่ำงใด	
ทว่ำเม่อเปนโลกของนำมธรรม	เม่อจิตเริ่มเปนอิสระ	มองอะไรไม่น่ำ
ยดมั่นถอมั่นไปหมด	 เกิดควำมสุขจำกกำรแตะ ต้อง รสอิสระเช่น
นั้นแล้วก็นกว่ำนี่เองมรรคผล	 ทั้งที่จริงก็แค่สุขจำกกำรป ิบัติอย่ำง
หน่ง	 ซ่งจะหลุดจำกควำมติดสุขชนิดนี้ได้	 ก็ด้วยกำรพิจำรณำโดย
ควำมเปนเวทนำเหมอนกับข้อก่อน

๕) ญาณะ

คอควำมรู้	 หมำยถงควำมหยั่งเข้ำไปเห็นธำตุเห็นธรรมต่ำง
ทั้งภำยในและภำยนอกตำมจริง	 เช่น	 รู้กำยว่ำสักแต่เปนธำตุ	 ธำตุ
นั้นประชุมประกอบกันอยู่เพรำะยังมีวิญญำณครอง	 เม่อเกิดผัสสะ
กระทบใด ข้นก็ย่อมเปนที่มำของเวทนำ	 เปนสุขบ้ำง	 เปนทุกข์บ้ำง
ตำมเหตุปจจัยของผัสสะนั้น 	 หำตัวตนใด ในธำตุและเวทนำอัน
เกิดจำกธำตุไม่ได้

ควำมรู้แจ้งแทงตลอดกับควำมปล่อยวำงนั้น	 อำจมำด้วย
กันก็ได้	 หรออำจแยกเปนต่ำงหำกจำกกันก็ได้	 บำงคนเข้ำ ำนได้
เปนปกติ	 ก็จะมีจิตที่ตั้งมั่น	 เห็นอะไรละเอียดลกซ้งไปหมด	 เช่น
พอพิจำรณำกำยโดยควำมเปนธำตุ	 ใช้จิตอันสงบนั้นจุดแสงข้นใน

ภำยในเหมอนคนเปิดสวิทช์ไฟห้อง	 เห็นกำยกระจ่ำงตลอดทั่ว	ตอน
แรกก็พิจำรณำโดยสักแต่เปนวัตถุให้รู	้ให้ดูว่ำเหมอนกับวัตถุอ่นนอก
ตัว	 แต่พอท�ำ ไป	 เกิดควำมเห็นกลไกในกำยละเอียดอ่อนซับซ้อน
ข้นมำ	 จิตก็เปลี่ยนจำกอำกำรสักแต่ดูโดยควำมเปนธำตุ	 แล่นเร่อย
ไปดูด้วยควำมสนใจว่ำกำยท�ำงำนอย่ำงไร	 เรำเปนโรคอะไรอยู่บ้ำง	
มีควำมผิดปกติที่จุดไหนต�ำแหน่งใด	 บำงทีก็ถงขั้นรู้ว่ำมีอำกำรทำง
กำยแบบนี้เพรำะถูกคุมอยู่ด้วยวิบำกกรรมประเภทใด	 นี่ก็คอกลำย
เปนควำมรู้ของเรำ	 ร่ำงกำยของเรำเสียแล้ว	 จิตที่ยังมีกิเลสแ งย่อม
เผลอไป	ไหวไม่ทัน

และเม่อเพลิดเพลินกับควำมหยั่งรู้พิเศษที่เกิดข้น	 จะเอำ
ลักษณะรู้แบบสักแต่เห็นมำแต่ไหน	ในที่สุดก็หลงค้น	หลงคว้ำ	หลง
สะสมควำมรู้	 ไม่แตกต่ำงจำกนักวิทยำศำสตร์ในโลก	 กับทั้งเกิด
อัตตำที่ยิ่งกว่ำนักวิทยำศำสตร์ตรงควำม	 รู้จริง 	เหนอกว่ำคนอ่น

เพ่อจะหลุดจำกควำมยดติดใจในญำณหยั่งรู ้	 ต้องอำศัย
ปญญำทบทวนอย่ำงเดียว	 ว่ำเรำมำอยู่ในเส้นทำงนี้มุ่งหมำยอะไร	
ควำมรู้แบบสั่งสมหรอควำมรู้เพ่อปล่อยวำง	ถ้ำเพ่อควำมรู้แบบสั่งสม
นั้น	 เรำเกิดตำยได้อีกอนันตชำติก็สั่งสมไปอีกไม่สิ้น	ท�ำจิตให้อยู่ใน
ลักษณะกว้ำนเก็บไปเร่อย 	แต่ถ้ำควำมรู้เพ่อปล่อยวำง	 เรำทนทุกข์
ทรมำนอีกเดียวเดียวก็จบ	 เพียงท�ำจิตให้อยู่ในลักษณะ	 สักแต่รู้ว่ำ
เกิดดับ	สักแต่รู้ว่ำไม่ใช่ตัวตน

แม้แต่ควำมรู้เพรำะจ�ำกับควำมรู้เพรำะหยั่งทรำบ	 ก็แค่ภำวะ
อะไรอย่ำงหน่ง	 เรำหวงภำวะอะไรอย่ำงนั้นไว้เพียงหน่งเดียว	 ก็ต้อง
แลกแล้วกับกำรเวียนว่ำยตำยเกิดกันอีก	กลับกลำยเปนควำม	 ไม่รู้ 	
ได้อีกเม่อหมดจำกอัตภำพนี	้เพรำะฉะนั้น	รู้มำกแค่ไหนก็ไร้ค่ำถ้ำไม่
จบ	ถ้ำไม่ปิดประตูลำขำดจำกเส้นทำงสำยทุกข์เสีย

๖) อธิโมกข์
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คอควำมน้อมใจเช่อ	 ส�ำหรับควำมน้อมใจเช่ออันเปนผลจำก
วิปสสนำนั้น	 พิสดำรหลำกหลำยได้มำกนัก	 คล้ำยกับเม่อครั้งยังคิด
นกปกต	ิใครพูดอะไรมำ	หรออยู่ คิดอ่ำน	พูดจำอะไรออกไป	ก็อำจ
เกิดอำกำรทกทักเข้ำได้ว่ำควำมจริงต้องเปนอย่ำงนี้	 หลักกำรที่ถูก
ต้องเปนอย่ำงนั้น

ปรำก กำรณ์ทำงสมถะและวิปสสนำนั้น	 มีมำกมำยจน
จำระไนกันไม่หมด	โดยเฉพำะส�ำหรับผู้ที่มีอัตตำใหญ่อยู่ก่อน	อยำก
ได้ช่อว่ำเปนผู้มีบุญ	บรรลุธรรมเร็ว	เม่อเกิดอะไรเพียงเล็ก น้อย 	ก็
พร้อมจะน้อมใจเช่อว่ำใช่มรรคผล	เรำเปนผู้มีบุญญำธิกำรมหำศำล

บำงครั้งจิตก็ส�ำแดงควำมมหัศจรรย์	 หลำยคนเกิด
ประสบกำรณ์ใกล้เคียงกับมรรคผลจริง 	 เช่น	 ด�ำเนินจิตรู้ควำมเกิด
ดับกระทั่งเห็นควำมว่ำง	 หรอเกิดแสงลุกโพลง	 แถมเกิดเสียงบอก
ส�ำทับซ�้ำอีกว่ำใช่แล้ว	นั่นคอมรรคผล

หำกเปนผู้ป ิบัติที่ซ่อต่อควำมพ้นทุกข์อย่ำงแท้จริง	 ก็จ�ำเปน
ต้องวำงอุเบกขำต่อทุกปรำก กำรณ์ที่เกิดข้น	 แล้วพิจำรณำ	 หลัก
ฐำน 	ที่มีในตนเอง	 เล็งกันเข้ำมำที่สภำวจิต	อย่ำไปดูเฉพำะที่ว่ำเกิด
นิมิต	เกิดปรำก กำรณ์ใด ข้นแล้ว

ธรรมชำติของผู้ถงธรรมนั้น	เม่อก�ำหนดสติรู้เข้ำมำในกำย	จะ
เปนกลำงง่ำย	 เห็นกำยโดยควำมเปนเปลอก	 เห็นเปลอกนั้นไม่ใช่
ตัวตนทันที	 เหมอนกำยสักแต่เปนก้อนหินหรอเปนแม่น�้ำที่ถูกดูโดย
สำยตำเปล่ำ	 ปรำศจำกม่ำนบัง	 ปรำศจำกควำมคิดยดมั่นว่ำนี่เที่ยง	
นี่ของเรำ

ถัดจำกนั้น	 เม่อไล่พิจำรณำมำที่เวทนำ	 จิตก็จะเปนกลำงง่ำย
เช่นกัน	คอสักแต่เห็นเวทนำเปนเพียงสิ่งฉำบทำจิต	ไม่รู้สกว่ำเวทนำ
เปนตัวตน	เหมอนเวทนำสักแต่เปนฟองในแม่น�้ำที่มีค่ำเพียงให้เห็น
ว่ำเกิดแล้วต้องดับลงเปนธรรมดำ

ถัดจำกนั้น	 เม่อไล่พิจำรณำมำที่สภำวจิต	 ก็จะเกิดควำมรู้

เปนกลำง	 คอสักแต่เห็นสภำวจิตในปจจุบันนั้นเปนเพียงธรรมชำติ
รู้	 เปนเพียงธรรมชำติชนิดหน่ง	และเม่อตั้งนิ่งอยู่ในสภำพเปนกลำง	
ไม่ยดมั่นถอมั่นอะไรทั้งส่วนของกำยและส่วนของใจว่ำเปนตัวตน	
ย่อมช�ำแรกผ่ำนควำมครอบง�ำของกำยใจ	 เห็นธรรมชำติบริสุทธิอัน
พ้นจำกลักษณะของรูปเช่นกำย	พ้นจำกลักษณะของนำมเช่นใจ	ซ่งก็
คอนิพพำน

เม่อสำมำรถทบทวนเข้ำสู่สภำพรู้นิพพำนเปนปกติ	 ย่อม
ยนยันให้กับตนเองว่ำนี่ไม่ใช่เพียงควำมน้อมใจเช่อปรำก กำรณ์ทำง
จิตชั่วครู่ชั่วครำว	 แต่เปนลักษณะประจักษ์แจ้งว่ำกำยใจไม่ใช่ตัวตน	
และมีธรรมชำติอีกชนิดหน่งต่ำงหำกออกไป	 เปนธรรมชำติที่สงบ
จำกรูปนำม	เปนธรรมชำติต่ำงหำกจำกกำย	เวทนำ	และจิต

๗) ปัคคาหะ

คอควำมเพียรที่พอดี	 ในช่วงแรกของกำรป ิบัติ	 ผู้ภำวนำมัก
ไม่สำมำรถประมำณตัวเองว่ำเท่ำนี้เพียรก�ำลังเหมำะ	 เท่ำนี้เพียร
เกินไป	 เท่ำนี้ย่อหย่อนควำมเพียรแล้ว	 จะรู้ก็เม่อเกิดอำกำรตอบ
สนองออกมำอย่ำงใดอย่ำงหน่งจำกกำยหรอจิต	 เช่น	 เหน็ดเหน่อย
อ่อนเพลียรำวกับไปรบทัพจับศกที่ไหนมำ	 หรอจิตตกหม่นหมอง	
ขำดก�ำลังในกำรก�ำหนดรู้เข้ำมำในขอบเขตของกำยใจอย่ำงสิ้นเชิง

ต่อเม่อเกิดควำมเคยชินที่จะป ิบัติมำกข้น	 รู้จังหวะจะโคน
ว่ำตรงนี้ควรก�ำหนดสติ	 ตรงนี้ควรประคองสติ	 ตรงนี้ควรปล่อย
ให้สติเดินเอง	 ตรงนี้ควรปล่อยให้พักหย่อนสติลงบ้ำง	 ก็จะเกิดดุล
ใหม	่พำกเพียรอย่ำงพอดิบพอด	ีกระทั่งรู้สกเหมอนไม่ได้ป ิบัต	ิสติ
ท�ำงำนเองเปนอัตโนมัติ	 ท�ำให้ไม่เหน่อย	 แต่ก็ยังคงสติรู้สม�่ำเสมอ
ดีรำวกับไม่ขำดตอน	 เพียงแค่หย่อนหน่อย แล้วกลับตงพอดีข้นมำ	
สลับกันเท่ำนั้น

ลักษณะควำมเพียรที่พอดีย่อมท�ำให้กำรป ิบัติเปนที่สบำย	
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สลับเปลี่ยนจำกรู้กำยมำรู้เวทนำ	 สลับจำกรู้เวทนำมำรู้จิต	 สลับจำก
รู้จิตกลับมำรู้กำยใหม่	 แม้ควำมเหม่อควำมเผลอก็ไม่น่ำรังเกียจ	
เพรำะเหม่อทีก็รู้ที	 ท�ำได้แค่ไหนเอำแค่นั้น	 ไม่เหลอควำมกังวลว่ำ
ท�ำมำกไปหรอน้อยไป	 ไม่โลภหวังมรรคผลว่ำเม่อใดจะได้เสียที	 ทุก
อย่ำงพอดีอยู่ที่ควำมเพียรอันต่อเน่องนั้น

ควำมเพียรที่พอดีนี้เองอำจกลำยเปนควำมไม่พอดี	 คอแปร
เปนควำมเคยชินไป	 ทุกอย่ำงเหมอนลงตัวหมดแล้วในแต่ละขณะ
ของชีวิตประจ�ำวัน	 ทำงที่เหมำะควรคอ	 ถ้ำถงจุดของควำมรู้สกว่ำ
ย�่ำอยู่กับที่มำนำนโดยไม่ก้ำวหน้ำกว่ำนั้นเสียที	 ก็น่ำจะพิจำรณำว่ำ
เรำจะอัดก�ำลังสมถะเพิ่มเสียหน่อยดีไหม	 (เช่น	 เพิ่มเวลำ	 และท�ำ
ำนขั้นที่ยังไม่เกิดให้เกิด)	 หรอพิจำรณำว่ำแง่มุมของกำย	 เวทนำ	

จิต	 ธรรมอันใดที่ยังไม่ได้ดู	 ควรดูให้ครบวงจรตำมแนวทำงของ
พระพุทธองค์เสียทีหรอยัง	 (เช่น	 กำรดูควำมเคล่อนไหวอันละเอียด
อ่อนในจิตโดยควำมเปนสัญญำ	สังขำร	ดังจะกล่ำวในบทถัดไป)

ขอให้เข้ำใจว่ำ	 ควำมเพียรที่พอดีจริง ในวิปสสนำนั้น	 ไม่ใช่
ข้อเสีย	แต่อำจเปนข้อที่เรำได้เวลำพิจำรณำทบทวนว่ำยังมีสิ่งใดขำด
ไปบ้ำง	ก็จะเปนโอกำสเสริมให้เต็มเสีย

๘) อุปัฏฐาน

คอควำมมีสติชัด	 เม่อเลอกก�ำหนดลงไปตรงไหนระหว่ำง
กำย	 เวทนำ	จิต	ธรรม	ตรงนั้นก็จะชัดยิ่งกว่ำชัด	กับทั้งมีควำมคงที่
สูง	มีควำมเลอะเลอนเพียงน้อย	สติเหมอนหมุนไปตำมสถำนกำรณ์
โดยอัตโนมัติเน่องจำกรู้ทั่วพร้อมกว้ำงขวำงเปนปกติแทบตลอดเวลำ	
สภำพเช่นนั้นเบียดให้นิวรณ์ตกไปหมด	 หรอแม้ควำมรู้สกในตัวตน
ก็เหมอนดับสนิทเปนเวลำต่อเน่องยำวนำน	อันนี้ก็อำจท�ำให้ไพล่ไป
นกถงคุณสมบัติของจิตพระอรหันต์ได้เหมอนกัน

ควำมจริงแล้ว	 สติอันแจ่มชัดของพระอรหันต์นั้น	 คอท่ำนไม่

พลำดหลงยดสิ่งใดสิ่งหน่งเปนตัวเปนตนอีกเลย	จะข้ำงในก็ตำม	ข้ำง
นอกก็ตำม	 ที่อยู่มิตินี้ก็ตำม	 ที่อยู่มิติอ่นก็ตำม	 อดีตก็ตำม	 อนำคต
ก็ตำม	 ปจจุบันขณะของท่ำนคอควำมเปนอิสระแท้จริงของจิต	 จิตมี
ควำมรู้อย่ำงเปนไปเองว่ำที่เข้ำมำกระทบเปนขณะ นั้น	 หำใช่ตัวตน
อันควรทกทักว่ำเที่ยง	 ฉะนั้น	 จิตอันเปนอิสระของท่ำนจงปรำศจำก
ทุกข์ทำงใจเข้ำมำเบียดเบียนอย่ำงสิ้นเชิง

เม่อเกิดสติชัดนั้นนับว่ำประเสริฐ	 แต่ทำงที่ดีควรพิจำรณำ
อย่ำงแยบคำยว่ำใจเรำยังไม่ปลอดจำกทุกข	์เรำยังมีทุกข์ทำงใจได	้ยัง
ต่ำงจำกพระอรหันต์ท่ำน	 เม่อพิจำรณำเช่นนี้ก็จะไม่มัวหลงยดว่ำสติ
ชัดเปนของดีที่สุด	 กับทั้งไม่หลงนกตีตนเสมอพระผู้รู้แจ้งแทงตลอด
แล้ว

๙) อุเบกขา	 คอควำมวำงจิตเปนกลำง	 เม่อป ิบัติจนเห็น
กำย	 เวทนำ	จิต	ธรรม	ของตนเองโดยควำมเปนของเกิดดับมำกเข้ำ	
จิตก็สัมผัสรู้ควำมเปนกำย	 เวทนำ	 จิต	 ธรรม	 ของผู้อ่นในโลกโดย
ควำมเปนของเกิดดับเช่นกัน

ที่ตรงนั้น	 เม่อจิตรู้เข้ำมำในขอบเขตกำยใจในตน	 ก็อำจ
รู้สกเฉย เหมอนเข้ำมำสิงสู่ในหุ่นกระบอกกลวง	 เม่อจิตรู้ออกไป
ในขอบเขตกำยใจคนอ่น	 ก็เหมอนวำงไปหมด	 ไม่มีน�้ำหนักเปน
ป ิกิริยำตอบโต้เร่องกระทบใด เลย	 โลกปรำก เหมอนของว่ำง	
ของกลวงอย่ำงแท้จริง

ถ้ำสักแต่เฉย	 เปนกลำง	รู้ตำมจริงไป	ก็ไม่มีปญหำอะไร	ควร
ให้เปนเช่นนั้น	 ปญหำจะเกิดก็เม่อเรำหลงนกว่ำเปนมรรคผล	 แล้ว
ก็จะเลอกแช่อยู่กับควำมวำงเฉยนั้น	 พำนจะเลิกก�ำหนดรู้กำยใจโดย
ควำมเปนสติป ฐำน	 คอกระทบอะไรปุบจิตจะตัดเข้ำสู่ควำมวำง
เฉย	 แบบนั้น 	ทันที	อันนี้ก็แก้ควำมเข้ำใจได้โดยก�ำหนดสติรู้เข้ำมำ
ในอุเบกขำนั้นตรง 	 รู้โดยควำมเปนเวทนำชนิดหน่ง	 พิจำรณำว่ำ
ในภำวะอุเบกขำดังกล่ำว	 มีควำมหลงยดว่ำนี่คอมรรคผล	 ของเรำ 	
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แทรกอยู่หรอไม่	 พิจำรณำบ่อย เข้ำก็เกิดควำมกระจ่ำงแจ้งเห็นจริง
ไปเอง	และหลุดออกจำกควำมหลงติดไปเอง

๑๐) นิกันติ

คอควำมพอใจ	ตัววิปสสนูปกิเลสนี้อำจเกิดข้นพร้อมกับวิปส-
สนูปกิเลสทุกตัว	หรออำจเกิดขณะที่เห็นสภำวธรรมแค่นิด หน่อย 	
ยังไม่ทันเกิดผลดีมำกนัก

บำงคนนั้น	 แค่สงสัยธรรมะสักข้อแล้วได้ค�ำตอบทำงวำจำ	
เท่ำนี้ก็เกิดควำมพอใจยิ่ง	 ส�ำคัญว่ำเห็นสัจจะ	 เข้ำถงสภำวธรรมอัน
ละเอียดแล้ว	 หำกมีนิสัยติดตัวเช่นนี้ไว้แต่แรก	 เม่อประสบพบเห็น
กำย	 เวทนำ	 จิต	 ธรรม	 โดยควำมเปนของเกิดดับเพียงเล็กน้อย	 ก็
ยิ่งพอใจ	 ถงใจ	 เข้ำใจว่ำตัวเองได้สิ่งที่ต้องกำรอย่ำงถ่องแท้แล้ว	
ประเสริฐกว่ำผู้อ่นแล้ว	ได้ช่อว่ำคุ้มชีวิตไม่เสียชำติเกิดแล้ว

ตัวควำมพอใจนั้น	หำกพิจำรณำจะเห็นว่ำยังเกลอกกลั้วอยู่กับ
อัตตำว่ำเรำดี	อัตตำว่ำเรำเยี่ยม	บำงทีเปนอัตตำละเอียด	ไม่ต้องกำร
ให้คนอ่นเขำรู้ว่ำเรำเก่ง	แต่ก็ต้องนับเปนอัตตำอยู่ดี	เพรำะควำม	 ได้
สิ่งที่หวัง 	นั้น	ย่อมผูกอยู่กับควำมหมำยครอบครอง	ควำมหมำยของ
สมบัติ	 จิตจงไม่เปนกลำงจริง	และสะดุดหยุดอยู่กับควำมพอใจ	 เลิก
คิดท�ำควำมเพียรเพ่อเห็นอนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตำ	กันต่อเสียแล้ว

นิกันติอำจเกิดข้นเปนห้วง 	 แบบเปนตัวสะดุดบนเส้นทำง
นำน ครั้ง	 หรออำจเกิดข้นถี่ เหมอนก�ำแพงขวำงไปเลย	 ขอให้
สังเกตว่ำ	 ถ้ำมีควำมพอใจมำกข้นเม่อไหร่	 เม่อนั้นเรำจะลมดูอะไร
หมด	แต่ปกเข้ำหลงอยู่กับควำมพอใจนั้นอย่ำงถอนไม่ข้นแทน

วิธีแก้คอ	 ต้องพิจำรณำว่ำนิกันติจัดเปน	 ควำมหลง 	 หรอ
โมหะชนิดหน่ง	 หมั่นสังเกตบ่อย ยำมเกิดนิกันติข้นมำ	 ดูอำกำรที่
จิตจมเข้ำไป	หรอแช่อยู่กับภำวะเช่นนั้น	และสังเกตว่ำเม่อ	 รู้ตัว 	ว่ำ
ก�ำลังเกิดควำมพอใจยิ่งยวด	ก็จะปรำก ลักษณะของสติ	 ถอนตัวเข้ำ

สู่ควำมเปนกลำง	 ยิ่งเห็นมำกนิกันติก็ยิ่ง อลง	 กระทั่งเกิดแล้วหำย
ทันทีแบบถูกเห็นเปนอนิจจัง	ไม่สำมำรถครอบง�ำสติเรำได้อีก

โดยทั่วไปแล้ว	 ถ้ำหำกท�ำสมถะและวิปสสนำตำมแนวที่
พระพุทธองค์ปูทำงไว้มำก 	 ก็จะปองกันควำมเข้ำใจผิดได้แต่ต้นมอ	
เช่น	เจริญอำโลกสัญญำจนรู้จักแสงแบบสมถะไว	้หรอท�ำอำกำสกสิณ
จนรู้จักควำมว่ำงแบบอำกำศไว้	ก็คงไม่หลงยดมั่นถอมั่นในแสงหรอ
ควำมว่ำงที่อำจปุบปบเกิดข้นว่ำเปนนิพพำน	เปนกำรบรรลุมรรคผล

อย่ำงไรก็ตำม	 เพียงท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิปสสนูปกิเลส
ไว้อย่ำงนี้	 ก็นับว่ำเปนเกรำะปองกันควำมเข้ำใจผิดได้อย่ำงแข็งแรง
แล้วชั้นหน่ง	 กับทั้งเปนเกณ ์ประเมินตนเองได้	 ตอบข้อลังเลสงสัย
ของตนเองได	้ว่ำป ิบัติก้ำวหน้ำมำจน	 หลงวน 	อยู่กับสิ่งใดสิ่งหน่ง
หรอไม่	 ถ้ำก้ำวข้ำมผ่ำนวิปสสนูปกิเลสได้ครบทุกข้อ	 ก็จะท�ำให้จิตมี
คุณภำพสูงข้นเร่อย 	 เขยิบใกล้เปำหมำยปลำยทำงยิ่งข้นเร่อย ไป
ด้วย

แนวทางแก้ผลข้างเคียงจากการภาวนา

เม่อจิตรวมลงตั้งมั่นเปนหน่งนั้น	 สิ่งที่เกิดข้นเปนธรรมดำ
คอปรำก กำรณ์ต่ำง ที่เรำไม่อำจคำดหมำย	 บำงคนป ิบัติมำตรง
ทำงก็ไม่เกิดอะไรพิสดำรข้นเลย	 ไม่แม้แต่จะเห็นนิมิตล่อใจ	 แต่บำง
คนป ิบัติมำตรงทำงเหมอนกัน	 ทว่ำขยันเห็นโน่นเห็นนี่	 หรอเกิด
ปรำก กำรณ์แปลกประหลำด	 อันนี้ก็อย่ำว่ำกัน	 เปนทำงเฉพำะตัว
ของแต่ละคน	 ท�ำนองเดียวกับควำม นที่ห้ำมกันไม่ได้	 บำงคน น
มำก	 บำงคน นน้อย	 โครงสร้ำงจิตใจแต่ละคนต่ำงกัน	 อย่ำด่วน
ปรักปร�ำตัวเองหรอคนอ่นเม่อพบประสบกำรณ์พิสดำรว่ำท�ำผิด
พลำด	 ขอให้เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับอำกำรอันไม่คำดหมำยไว้ดี
กว่ำ

ที่รวบรวมไว้ต่อไปนี้ไม่จ�ำเปนต้องเกิดข้นเสมอไป	 แต่ละ
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คนอำจพบปญหำเพียงข้อเดียวหรอหลำยข้อ	 หรออำจพบปญหำที่
ผิดแผกแตกต่ำงไปจำกนี้อีก	 ก็อย่ำได้ร้อนใจ	 ขอให้เช่อมั่นว่ำถ้ำเรำ
ท�ำสติป ฐำน	 ๔	 ถูกทำงจริง	 รู้เห็นอยู่ในขอบเขตของกำยใจโดย
ควำมเปนไตรลักษณ์	 ไม่มีควำมมุ่งหวังอ่น	 ไม่มีควำมเคร่งเครียด	
ไม่มีควำมคำดหมำยให้สัมฤทธิผลประกำรใดประกำรหน่งแบบด่วน
ได้	 ก็จะไม่พบอันตรำยใด เลย	 เพรำะกรรมฐำนที่ถูกต้องนั้น	 ยิ่ง
ท�ำจะยิ่งผ่อนคลำยสบำยใจ	 เน้อตัวเบำโล่ง	 ปล่อยวำงทั้งของที่เปน
ภำยในและภำยนอกได้เหมอนเกรำะเหล็กที่ถูกถอดออกจำกตัวทีละ
ชิ้น	ทีละอัน

ส�ำหรับผู้ที่รู้ตัวว่ำจิตปรุงแต่งง่ำย	 ก็ขอแนะน�ำให้อ่ำนเฉพำะ
ข้อปญหำที่เกิดข้นแล้วกับตัวเอง	 ไม่จ�ำเปนต้องอ่ำนข้อปญหำอ่น 	
เพรำะอำจท�ำให้คิดมำก	 จิตจดจ่อกับปญหำแบบหน่ง แล้วเลียน
อำกำรข้นมำ	 หลักครอบจักรวำลอันสำมำรถแก้ไขปญหำที่ไม่เคย
พบมำก่อนมีให้ท่องแม่น ไว้ในใจ	 ๓	 อย่ำงคอ	 สักแต่รู้	 อย่ำกลัว	
อย่ำสงสัย 	 แล้วทุกอย่ำงจะคลี่คลำยไปในทำงที่ดีเอง	 ขอให้เช่อมั่น
ว่ำอำกำรหรอปรำก กำรณ์ทั้งหลำยเปนผลมำจำกก�ำลังของจิต	
ฉะนั้น	ถ้ำจิตอยู่ในภำวะเปนกลำงที่สุด	ก็จะมีกำรใช้ก�ำลังเพ่อรักษำ
ดุลยภำพระหว่ำงกำยใจให้เปนปกติ	 ไม่ใช่ให้ยิ่งปนปวนเตลิดไกล
หนักเข้ำไปใหญ่

ความเครียด

ควำมเครียดที่เกิดจำกกำรเพ่งภำวนำแรงเกินไปจะเหมอนกับ
ควำมเครียดชนิดอ่น ในชีวิตประจ�ำวันหลำยประกำร	 เช่น	 มีควำม
ตงตำมเน้อตัวบำงส่วน	มีควำมเค้นในใจจนรู้สกแน่นเปนก้อน

แต่ควำมเครียดที่เกิดจำกกำรเพ่งภำวนำแรงเกินพอดีนั้น	
บำงทีอำจให้ผลเสียยิ่งกว่ำควำมเครียดอันเกิดจำกปญหำในชีวิต
ประจ�ำวันได้มำก	 เพรำะเม่อติดนิสัยเพ่งอย่ำงใดอย่ำงหน่งแล้ว	ก็มัก

กระหน�่ำซ�้ำที่เดิมไปเร่อย	 เน่องจำกรูปแบบกำรภำวนำมักวนเวียน
กับที่เก่ำ	อำรมณ์แบบเดิม	ผลที่ออกมำจงปรำก ทั้งทำงกำยและทำง
จิต	 มีนักภำวนำจ�ำนวนไม่น้อยเลิกป ิบัติไปก็เพรำะกลัวอำกำรจะ
ลุกลำมเกินแก้

ควำมเครียดที่เกิดจำกกำรเพ่งผิดส่วนนั้น	 บำงทีออกมำเดิน
เล่นชมนกชมไม้เสียหน่อยก็หำยได้	 แต่บำงคนอำกำรหนักหน่อย	
คอเกิดควำมเครียดค้ำงคำ	 มีอำกำรปวดเสียว	 หรอหนักกว่ำนั้น
คล้ำยชักกระตุกแบบอ่อน 	 ทั้งนี้	 เน่องจำกก�ำหนดจิตผิดพลำดมำ
นำน	ไม่เปนไปเพ่อพ้นทุกข์พ้นกิเลส	ไม่ด�ำเนินตำมมำตรฐำนสักแต่
รู้ควำมเกิดดับในกำยใจแบบสติป ฐำน	 ๔	 หรอบำงทีเข้ำใจแนวคิด
เกี่ยวกับสติป ฐำน	๔	ทุกอย่ำงดีหมดแล้ว	แต่เกิดควำมโลภ	ด่วนได้	
อยำกเอำมรรคผลเร็ว 	 ป ิบัติมำพักหน่งได้ผลนิดหน่อยแล้วลมจุด
มุ่งหมำย	ลมหลักกำรเดิม	แทนที่จะก�ำหนดสติรู้อย่ำงเปนธรรมชำติ
กลับขะมักเขม้นเพ่งเอำ แบบจะท�ำควำมสว่ำงโพล่งให้เกิดภำยใน
วันนี้พรุ่งนี	้

บำงทีวันหน่งป ิบัติได้ผล	 จิตนิ่งเงียบประณีตยิ่ง	 แต่อีกวัน
จิตตก	 ไม่สำมำรถท�ำส�ำเร็จอย่ำงเคย	 ก็ นดันทุรังบีบบังคับจะเอำ
ผลแบบเดิม	 ประเภทนี้มีโอกำสสูงที่จะเพ่งแรงเสียจนหนักไปทั้งตัว	
เพรำะนักภำวนำที่ยังรู้จักโทษของควำมโลภน้อยนั้น	พอรู้ตัวว่ำสภำว
จิตที่ต้องกำรหำยไป	ก็จะเกิดควำมกังวล	ทุรนทุรำยและยิ่งเปนปจจัย
ให้หำทำงกลับไม่เจอ

บำงทีอุบำยที่ได้ผลส�ำหรับคนหน่ง	ก็อำจกลำยเปนอุบำยที่ส่ง
ผลเสียส�ำหรับอีกคนหน่ง	เช่น	บำงคนจับควำมรู้สกออกมำจำกกลำง
อกได้	แต่อีกคนพอลองจับบ้ำงกลำยเปนเพ่งกดเข้ำมำในอก	จุกแล้ว
จุกอีกก็ยังขัดขน นท�ำต่อ

บำงคนพยำยำมเคล่อนไหวช้ำมำก เพ่อให้รู้เท่ำทันอำกำร	
แต่ นก�ำลังสติตัวเองเกินไป	กลำยเปนสั่งสมควำมเครียดไว้ในกล้ำม
เน้อและจิตใจทับทวียิ่ง ข้นทุกวัน	 หรอบำงคนท�ำเปนตรงกันข้ำมที
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เดียว	คอพยำยำมเดินเร็วมำก เพ่อให้เกิดควำมต่นตัว	แทนที่จะต่น
ตัวกลับกลำยเปนเคร่องร้อน	จิตกระด้ำง	ฟุงซ่ำน	โลภอยำกสงบ	หรอ
โลภอยำกได้มรรคผลยิ่งข้นไปอีก	 เพรำะอำกำรเดินแบบเร่งนั้นจะไป
ในทิศเดียวกันกับควำมโลภ	 พุ่งหำเปำหมำยอันรออยู่ไกล เบ้อง
หน้ำ

ทำงแก้เบ้องต้นคอ	 ท�ำอย่ำงไรแล้วเครียด	 ให้ท�ำเปนตรง
กันข้ำม	 หรอฉีกทำงออกไปบ้ำง	 เช่น	 ถ้ำเพ่งกลำงอกแล้วเครียด	 ก็
ให้หำเคร่องกระทบมำแทนที่	 ประเภทออกไปวิ่งให้เท้ำกระทบพ้น
ถี่ 	หรออำจจะมองออกนอกขอบเขตของกำยไปเลย	เงยหน้ำแลมอง
ฟำกว้ำงบ่อย 	 ทอดตำออกไปให้ไกลจนเจอควำมรู้สกสบำยภำยใน
อย่ำงต่อเน่อง	 หรอถ้ำเดินช้ำแล้วเครียดก็ปรับอัตรำเร็วให้เพิ่มข้น	
เดินเร็วแล้วเครียดก็ปรับอัตรำเร็วให้ลดลง

นอกจำกนี้	 ยังอำจใช้อุบำยปรุงจิตให้เข้ำที่อีกอย่ำง	 คอให้
ทอดตำไปข้ำงหน้ำตรง 	ยิ่งทอดไกลได้เท่ำไหร่ยิ่งด	ีจับมองอะไรสัก
อย่ำงนิ่ง ประมำณสิบวินำที	จงปิดเปลอกตำลง	โดยที่สำยตำยังทอด
จับต�ำแหน่งเดิมอย่ำหลุกหลิก	จำกนั้นเอำมอข้ำงถนัดจับศีรษะไว้	ให้
ปลำยนิ้วกลำงจรดอยู่กับกลำงท้ำยทอย	ขยับนิ้วกลำงนั้นเคำะปอก
ไม่ช้ำไม่เร็ว	 ไม่แรงไม่เบำ	 เพ่อให้จิตไปจ่ออยู่ตรงนั้นสบำย 	 และ
ส�ำคัญที่สุดคอ	สำยตำยังทอดตรงไปเบ้องหน้ำเหมอนเดิม	 โฟกัสนิ่ง
อยู่กับต�ำแหน่งเดิม	 ระวังอย่ำให้ส่วนใดส่วนหน่งเกร็ง	 จะเกิดควำม
รับรู้เปนกลำง ข้นในภำยใน

และหำกเม่อยก็เปลี่ยนนิ้ว	 เช่น	แทนนิ้วกลำงด้วยนิ้วชี้	ท�ำสัก
พักจนเกิดควำมสบำยและรู้สกผ่อนคลำยทั้งร่ำงกำยและจิตใจ	 เม่อ
สังเกตออกว่ำวำงจิตอย่ำงไรจงอยู่ในควำมสบำยพอดี	 ก็สำมำรถน�ำ
จิตแบบนั้นมำใช้ภำวนำต่อ	หำกภำวนำแล้วเครียดอีกก็สลับมำเคำะ
อีก	 ตำมล�ำดับขั้นดังกล่ำวแล้วนี้	 จะพบว่ำจิตอยู่ในดุลดีข้นเร่อย 	
และตั้งมั่นต่อเน่องกว่ำเดิมมำก	โดยทั่วไปจะสำมำรถแก้ควำมเครียด
ผิดปกติที่เกิดจำกกำรภำวนำได้ครอบจักรวำล	 ไม่ว่ำจะเปนตงขมับ	

จุกแน่นหน้ำอก	 หัวหมุน	 และอ่น 	 เน่องจำกกำรทอดตำตรงท�ำให้
จิตเปิดกว้ำงไม่หมกมุ่น	 กำรเอำสติไปจ่อที่จุดกระทบท้ำยทอยท�ำให้
ไม่เพ่งเล็ง	 เม่อได้ดุลกันระหว่ำงจิตเปิดแบบไม่เพ่งเล็งจงให้ผลเปน
ควำมตั้งอยู่ตรงกลำง

กำรปรับจิตให้เข้ำที่นั้นเปนไปได้อีกหลำยแนวทำง	 แต่หำก
ฉลำดท�ำควำมสบำยในสมำธิเสียแต่แรกก็จะได้ไม่ต้องตำมแก้กัน
ทีหลัง	 เรียกว่ำ	 กันไว้ดีกว่ำแก้ 	 แต่ถ้ำทั้งกันทั้งแก้แล้วไม่หำย	 ก็
อยำกแนะน�ำให้ลองท�ำทำนรักษำศีลขั้นอุกฤษ ์	 เพรำะอำจเกี่ยว
เน่องกับวิบำกกรรมเก่ำที่ตำมมำให้ผลได้

อาการตาแข็งค้างนอนไม่หลับ

ข้อนี้มักเกิดข้นกับผู้เริ่มหัดนั่งสมำธิได้ไม่นำน	แล้วต่นตัวมำก
เกินไป	คอ	กำยเกร็ง	จิตแข็ง	ทำงออกคอให้กำยผ่อนคลำย	และจิต
นุ่มนวลลง	

วิธีง่ำย ที่จะให้กำยผ่อนคลำย	คอ	อย่ำไปสนใจว่ำจะได้หลับ
เม่อไร	เพรำะนั่นเปนเร่องของอนำคต	ให้ดงสติมำอยู่กับปจจุบัน	เริ่ม
จำกส�ำรวจดูทีละจุดว่ำ	 ำเท้ำผ่อนคลำยหรองุ้ม	 ำมอผ่อนคลำย
หรอก�ำเกร็ง	ใบหน้ำผ่อนคลำยหรอขมวดตง	กำรส�ำรวจแต่ละครั้งคอ
กำรคลำยออกของจุดส�ำคัญต่ำง บนร่ำงกำย

แต่สิ่งที่จะพบ	 อันได้แก่ควำมผ่อนคลำยนั้น	 ไม่คลำยจริงได้
นำนนัก	 อันนี้เรำก็หวนกลับมำสังเกตใหม่	 ส�ำรวจใหม่ทีละจุด	 โดย
ไม่สนใจว่ำในที่สุดจะผ่อนคลำยเต็มที่เม่อใด	 สนใจแต่จะสังเกตไป
เร่อย 	 เพียงเท่ำนี้ก็จะเกิดควำมสุขสงบทำงกำย	 มีผลให้ใจเปนสุข
ระดับหน่ง

หำกใจยังคงค้ำงควำมกังวล	 ก็ให้ยอมรับตำมจริงไป	 เห็น
ควำมอยำกหลับว่ำผุดข้นมำเปนระลอกโดยไม่มีใครเช้อเชิญ	 กระทั่ง
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รู้สกว่ำควำมกังวลหรอควำมอยำกหลับเปนแค่คล่นรบกวนที่เรำไม่
ต้องใส่ใจก็ได้

หำกเคยผ่ำนกำร กแผ่เมตตำมำ	ก็อำจนอนแผ่เมตตำไปเลย	
ในที่สุดจะหลับลงไปด้วยร่ำงกำยที่ผ่อนคลำย	 และจิตใจที่แผ่ผำย
แบบเมตตำได้ในที่สุด

เหน็บชาและอาการเคลื่อนไหวไม่ได้

เม่อนั่งสมำธินำน 	ปญหำที่ทุกคนต้องประสบคอควำมเม่อย	
หรอเหน็บกินขำ	 เข่ำ	แข้ง	ก่อนอ่นขอให้เห็นเปนเร่องธรรมดำถ้ำนั่ง
ขัดสมำธิ	ส�ำหรับผู้เริ่ม กนั่งสมำธิที่สูงอำยุแล้ว	ควรนั่งเก้ำอี้จะดีกว่ำ
นั่งขัดสมำธิ	แต่ส�ำหรับผู้เริ่ม กที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสำว	ก็น่ำจะลองนั่ง
ตำมแบบมำตรฐำนดูบ้ำง

หำกจิตนิ่ง	 เกิดปติสุข	 ก็อำจสะท้อนได้อย่ำงหน่งว่ำทั้งกำย
และจิตไม่เครียด	 ไม่มีส่วนไหนที่กด	 กล่ำวคอ	หน้ำตั้ง	 คอและหลัง
ตรงแบบสบำยได้ดุลพอดี	 ไม่โน้มมำข้ำงหน้ำ	 (ซ่งจะท�ำให้น�้ำหนัก
ตัวกดลงที่ขำมำกกว่ำกำรนั่งหลังตรง)	เพรำะฉะนั้น	จับจำกจุดนี้	เรำ
ควรเริ่มนั่งอย่ำงที่ส�ำรวจแล้วว่ำ	 เข้ำที่เข้ำทำงดี 	 เม่อเริ่มดี	 ก็จะแก้
ปญหำไปได้กว่ำคร่ง

อย่ำงไรก็ตำม	 แม้จะนั่งถูกต้องหรอประสบควำมส�ำเร็จ	 พบ
ควำมนิ่งและปติสุข	 ธรรมชำติของเข่ำที่งอนำนก็อำจท�ำให้เม่อย
หรอเปนเหน็บได้อยู่ดี	 ดังนั้น	 สิ่งที่ควร กเปนนิสัยคอเม่อนั่งสมำธิ
นำนเท่ำใด	 ก็ควรลุกข้นเดินจงกรมอย่ำงน้อยนำนเท่ำนั้น	 นอกจำก
เปนกำร กภำวนำให้ต่นรู้ทั้งขณะนิ่งและขณะเคล่อนไหวให้ครบสูตร
แล้ว	 ยังช่วยให้กำยได้ผ่อนคลำยควำมแข็งค้ำง	 อย่ำงที่เขำเรียกว่ำ
เปนกำรยดเส้นยดสำยด้วย

หำกจิตนิ่งแบบกระด้ำง	 ขำดควำมนิ่มนวล	 กำยหนักเหมอน

ขยับเขย้อนไม่ได้ก็อย่ำตกใจ	 ขอให้วำงอุเบกขำ	 หำยใจออกด้วย
ควำมคิดว่ำเรำระบำยควำมหนักออกไป	 หำยใจเข้ำด้วยควำมคิดว่ำ
เรำน�ำควำมเบำเข้ำมำ	 เพียงแค่สองสำมระลอกกองลมก็จะเหมอน
กำยหลุดจำกล็อก	ทั้งนี้ก็เพรำะจิตยกเลิกอำกำรเพ่งหนักผิด นั่นเอง	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำกำยเริ่มหนักแล้วเปนกังวลกับควำมหนักนั้น	ก็
เท่ำกับเอำจิตไปจ่อกับสภำวะหนัก	 เลยท�ำให้เกิดกำรเพิ่มเหตุปจจัย
ของควำมหนักไปโดยปริยำย

ความคัน

เม่อท�ำสมำธิได้ถงจุดหน่ง	 หลำยคนเกิดอำกำรคันข้นตำม
ใบหน้ำยุบยิบคล้ำยมีแมลงไต่	 หรออำจคันตำมเน้อตัว	 และเปนทุก
ครั้งจนร�ำคำญ	 เพรำะไม่ใช่อำกำรคันตำมปกติ	 แต่คล้ำยมีแมลงไต่
อยู่จริง

ถ้ำคิดอย่ำงไม่ใส่ใจนักจะมองเปนควำมคันธรรมดำทั่วไปก็ได	้
แต่มีมติของอำจำรย์สมำธิบำงท่ำนเกี่ยวกับเร่องนี้อยู่	 เช่น	 กล่ำวว่ำ
สมำธิเปนของสูงอย่ำงหน่ง	 หำกเรำรักษำศีลไม่สะอำดบริสุทธิ	 ก็จะ
เกิดควำมคันข้นได้	 เพรำะเอำภำวะสะอำดไปเกลอกกลั้วกับภำวะ
สกปรก	 บำงท่ำนก็ว่ำกำรท�ำสมำธิเหมอนขุดเอำวิบำกเก่ำ ข้นมำ
ชดใช้ในทำงอ้อม	คอให้เกิดควำมคันคะเยอเสีย	แล้วก็ถอว่ำหำยกัน	
บำงคนอำจเกิดอำกำรแปลก 	เช่น	จุกเสียดท้อง	ปวดแสบปวดร้อน
ตำมเน้อตัว	หรอปวดศีรษะอย่ำงแรง	แล้วระลกได้ชัดว่ำเคยท�ำกรรม
บำงอย่ำงไว้	 โดยปรำก ให้เห็นเปนนิมิตชัดประกอบอำกำรนั้น ที
เดียว

ไม่ว ่ำจะมองควำมคันไปในแง่ไหนก็ถอเปนกำรดีทั้งสิ้น	
เพรำะถ้ำพิจำรณำว่ำเปนควำมคันตำมปกติ	 ก็เพียงยกมอเกำเสีย
หน่อยหน่ง	(ส�ำหรับผู้ กภำวนำใหม่แนะน�ำวิธีนี้)	หรอถ้ำเริ่มมีก�ำลัง
สมำธิบ้ำงแล้ว	และอยำกสั่งสมขันติบำรม	ีก็อำจก�ำหนดรู้ทุกขเวทนำ
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อันเกิดจำกควำมคัน	 เห็นทุกขเวทนำแรงข้นบ้ำง	 เบำลงบ้ำง	 อยำก
เกำสุดขีดบ้ำง	 สำมำรถดูได้เฉย บ้ำง	 กระทั่งควำมคันปรำก เปน
สิ่งถูกรู้ว่ำก็แค่อีกสภำวะหน่งที่มำแล้วก็ไป	 ไม่ต่ำงจำกสภำวะอ่น 	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำเรำเอำควำมรู้ตัว	 เอำควำมสนใจไปปกอยู่กับ
อำรมณ์สมำธิเสีย	ไม่ให้ควำมส�ำคัญกับอำกำรคัน	ในที่สุดก็จะกลำย
เปนสิ่งปรำศจำกควำมหมำยอย่ำงสิ้นเชิง	 และสำมำรถเอำชนะได้
ด้วยกำรวำงเฉยเปนอุเบกขำทุกครั้งด้วย

ถ้ำพิจำรณำว่ำเกิดควำมคันจำกควำมไม่สะอำดของศีล	 ก็ให้
ย้อนระลกว่ำเรำคิด	 เรำพูด	 หรอเรำท�ำอันใด	 อันเปนกำรละเมิดศีล	
หรอแม้แต่ท�ำให้ศีลด่ำงพร้อย	 ก็ส�ำนกอย่ำงจริงใจ	 และอธิษฐำน
อย่ำงหนักแน่นว่ำเรำจะไม่พลำดคิด	พูด	หรอท�ำ	 เช่นนั้นอีก	แม้ท�ำ
ไปด้วยควำมเผลอก็จะส�ำนกแล้วถอนออกจำกอำกำรคิด	พูด	หรอท�ำ
อย่ำงนั้น ทันที	 เม่ออธิษฐำนเสร็จจะเห็นว่ำมีควำมสุข	 ควำมอิ่มใจ
เอ่อข้นมำ	และชนะควำมคันลงได้

ถ้ำพิจำรณำว่ำเกิดควำมคัน	 หรออำกำรน่ำทุรนทุรำยอ่น
เพรำะผลของกรรมเก่ำ	ก็ขอให้วำงใจเปนกลำง	ตั้งควำมคิดว่ำดีแล้ว
ที่ใช้กรรมเสียในขณะของสมำธิ	 เพรำะดีกว่ำไปใช้กรรมในนรก	 ดี
กว่ำตีรันฟนแทงกับเจ้ำกรรมนำยเวร	ควำมคันและอำกำรทุรนทุรำย
ในสมำธิมีโทษน้อย	 มีทุกข์น้อย	 เม่อท�ำใจยอมรับได้แล้วเช่นนั้น	 ก็
ก�ำหนดแผ่เมตตำออกไปไม่มีประมำณ	(ตำมวิธีที่กล่ำวแล้วในอุบำย
ก�ำจัดพยำบำท)	 เม่อจิตอันไร้เวรภัยเปิดกว้ำงออกทุกทิศแล้วให้ตั้ง
จิตอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ำกรรมนำยเวรที่เรำระลกได้เดียวนั้น	 หรอ
ยังระลกไม่ได้ทันที	ขอจงได้ส่วนกุศลร่วมกับเรำทั่วกัน	หำกอธิษฐำน
หนักแน่นพอ	 แม้ว่ำเจ้ำกรรมนำยเวรจะไม่ได้รับ	 ก็เปนกำรชะล้ำง
วิบำกหลำยส่วน	 สังเกตจะพบว่ำอำกำรคันลดลงหรอหำยขำดสนิท
ไปเลย

ตกภวังค์บ่อย

ธรรมดำเม่อก�ำลังสมำธิยังไม่ดีนั้น	 เม่อนิ่งได้สักพักจะโงกง่วง	
หรอไม่ก็มดหำยเงียบเข้ำไปอยู่ในอำกำรคร่งหลับคร่งต่น	 เหมอนมี
ภำคหน่งยังรับรู้อำรมณ์สมำธ	ิแต่ก็ไม่ใช่ลักษณะต่นรู้

องค์ประกอบที่ส่งเสริมให้กำรนั่งสมำธิเปนไปอย่ำงมีคุณภำพ
นั้น	 ไม่ใช่เฉพำะควำมขยันหมั่นเพียรนั่งอย่ำงเดียว	 ต้องดูด้วยว่ำจิต
ของเรำมีควำมสะอำด	มีควำมเบิกบำนจำกกำรให้ทำนและรักษำศีล
เปนฐำนพร้อมไหม	ชนิดที่ลงนั่งสมำธิแล้วถำมตัวเองว่ำวันนี้ทำนกับ
ศีลเปนอย่ำงไร	สำมำรถตอบตัวเองด้วยควำมช่นใจว่ำบริสุทธิสะอำด
และเบิกบำนดี	 รวมทั้งต้องดูด้วยว่ำกำยของเรำแข็งแรงสมบูรณ์แค่
ไหน	หำกกินมำก	นอนมำก	ไม่ออกก�ำลังเลย	ก็เปนไปได้สูงที่จะขำด
กำรค�้ำจุนจำก ำยกำย	นั่งสมำธิครู่เดียวก็ไหลลงสู่ควำมง่วง	หรอไม่
ก็เงียบหำยแบบไม่รู้เหนอรู้ใต้

วิธีแก้ตรง คอ	 ควรท�ำทุกอย่ำงให้ครบองค์พร้อม	 ทั้งเร่อง
ทำน	ศีล	กำรออกก�ำลังกำย	รวมทั้ง กนั่งบ่อย	กระทั่งสำมำรถรู้ตัว
ได้ทันว่ำก�ำลังจะไหลลงสู่ภวังค์	 สังเกตดูว่ำเริ่มจำกอำกำรเช่นไร	 ก็
ดักดูเฉพำะอำกำรเช่นนั้น	โดยทั่วไปจะไม่มีอำกำรวูบดิ่งหำยวับทันที
ทันใด	แต่จะมีช่วงระยะเวลำพอประมำณให้ตั้งตัวได้บ้ำง

จังหวะดังกล่ำวนั้นเอง	 หำกตั้งสติได้และก�ำหนดเริ่มนับหน่ง
ใหม	่ย้อนสำวกลับไปที่ก้ำวแรกสุดในกำรด�ำเนินจิตก�ำหนดรู้อำรมณ์
สมำธิ	 ก็จะเหมอนจิตต่นรู้ข้นหน่อยหน่ง	 เปนกำรสั่งสมก�ำลังที่จะ
ต้ำนภวังค์เพิ่มข้นเล็กน้อย	 บอกตัวเองว่ำ	 สิ่งที่ท�ำให้เรำรู้ดีที่สุดว่ำ
ก�ำลังต่นคอผัสสะอันเปนของจริงในปจจุบัน	เช่น	ลมหำยใจนั้น	มีแค่
สองอย่ำงให้รู	้ไม่ออกก็เข้ำ	ถ้ำรู้ได้ก็แปลว่ำยังต่นอยู่

หำกจิตคล้อยลงสู่ภวังค์	 แต่มีแรงช้อนจำกสติและวิธีก�ำหนด
รู้อันเหนี่ยวน�ำปติสุข	 บำงทีก็อำจวูบรวมลงสู่ควำมตั้งมั่นเปนหน่ง
ได้	 โดยเฉพำะผู้ที่สั่งสมสติรู้ทันผัสสะปจจุบันไว้มำก 	ขอให้ท�ำใจว่ำ
ภวังค์สมำธิเปนสิ่งที่อำจเกิดข้นได้ตลอดชีวิต	แม้ภำวนำจนแกร่งกล้ำ
ปำนใด	เพรำะฉะนั้นอย่ำถอเปนข้อด้อย	แต่ให้ถอเปนจุดสังเกตหน่ง
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ของกำรภำวนำ	เห็นจิตเปนอนัตตำ	ไม่อำจบังคับควบคุมให้ได้อย่ำง
ใจเสมอไป

เกิดนิมิตสมาธิให้ส่งจิตออกนอก

ควำมหมำยของค�ำว่ำ	 นิมิต 	 นั้นมีหลำยอย่ำง	 แม้เม่อท�ำ
อำ	นำปำนสติจนจิตสงบตั้งมั่น	 เห็นสำยลมหำยใจชัดเปนล�ำ	 อย่ำง
นั้นก็เรียกว่ำนิมิตลมหำยใจได้	 หรอเม่อก�ำหนดรู้กำยโดยควำมเปน
ศพแล้วเห็นสภำพข้นอด	 น�้ำเลอดน�้ำหนองทะลักออกมำ	 อันนั้นก็
เรียกเปนนิมิตได้เช่นกัน	คอเปนอะไรอย่ำงหน่งที่ปรำก ลักษณะชัด
ต่อใจ	 แต่บำงทีเม่อนั่งสมำธิจนสงบนิ่ง	 ก่งเคลิ้มก่งรู้สติ	 หรอมีสติ
แจ่มชัดคมคำยดี	บำงทีเห็นภำพบุคคล	บำงทีเห็นเหตุกำรณ์ล่วงหน้ำ	
บำงทีได้ยินเสียงเหมอนสวดมนต์	 บำงทีได้ยินเสียงที่ชวนให้เข้ำใจ
แบบเข้ำข้ำงตัวเองว่ำเทวดำมำคุยกับเรำ	 และบำงทีก็เปนวิญญำณ
ชั้นสูงมำคุยด้วยจริง 	นิมิตชนิดอ่นที่พบรองลงไป	ได้แก่	กลิ่นหอม
ระรวยเหมอนใครจุดธูปบูชำพระพร้อมดอกไม้ในห้องอันท�ำให้เกิด
ก�ำลังใจและควำมสบำยในกำรนั่งต่อนำน 	 หรอกลิ่นเหม็นเหมอน
ซำกศพที่ท�ำให้ทนนั่งต่อไม่ไหว

เพรำะฉะนั้น	 นิมิต 	 จงเปนค�ำกลำง 	 ใช้ในทำงดีหรอทำง
ร้ำยก็ได้	 แม้แต่แสงโอภำสก็จะเปนนิมิตประเภทหน่ง	 เพรำะเปนสิ่ง
ถูกเห็นด้วยจิตแบบที่น�ำมำเทียบเคียงกับประสบกำรณ์ทำงประสำท
ตำได้	 โดยทั่วไปศัพท์ว่ำนิมิตนี้มักน�ำมำอธิบำยระดับขั้นของกำร ก
กสิณ	 เช่น	 โอทำตกสิณ	 คอพยำยำมจดจ�ำสีขำวให้ติดใจ	 อำจเห็นสี
ขำวปรำก ในใจเปนนิมิตต่ำง ดังนิยำมต่อไปนี้

บริกรรมนิมิต	หมำยถง	เห็นชั่วครำวเพรำะจดจ่อวัตถุ	เข้ำขั้น
ยกอำรมณ์ข้นสู่จิต	 โดยที่จิตยังไม่ตั้งมั่น	 ภำพในใจจะปรำก ผลุบ
โผล่ คล้ำยพระจันทร์ในน�้ำไหว	 บำงทีเหมอนเห็นแวบหน่ง	 แต่
ส่วนใหญ่พร่ำเลอนไม่เปนรูปนำนเท่ำใดนัก	 ทั้งนี้เพรำะจิตยังอยู่ใน

ภำวะนก คิด 	คล่นควำมฟุงซ่ำนเข้ำแทรกแซงนิมิตเสีย	แบบเดียว
กับคล่นรบกวนที่ท�ำให้สัญญำณวิทยุขำด หำย

อุคคหนิมิต	 หมำยถง	 เริ่มติดอยู่ในใจชัด	 ไม่ต้องก�ำหนด
ประคองมำกก็เหมอนตั้งมั่นอยู่เอง	เหตุก็เพรำะจิตเริ่มตั้งมั่นบ้ำงแล้ว	
คิดน้อยลงมำก	โดยทั่วไปจะอยู่ในขั้นหลับตำก็ยังเห็นวัตถุที่พยำยำม
จ�ำไว้ตรงตำมต้นแบบ	 เสมอนยังลมตำเห็นอยู่จริง 	 หรอแม้ไม่ตรง
นักในรำยละเอียด	ก็ใกล้เคียงมำก

ปฏิภาคนิมิต	หมำยถง	นิมิตชนิด	 เทียบได้ 	 ว่ำถอดเค้ำมำ
จำกของเดิมซ่งใช้เปนต้นแบบ	 จะให้เหมอนกันสนิทก็ได้	 หรอจะให้
แปรเปนอ่น	เช่น	ขยำยใหญ่ข้น	หดเล็กลง	หรอเพิ่มเติมรำยละเอียด
อ่น ก็อยู่ในวิสัย

เม่อท�ำควำมเข้ำใจกับระดับนิมิตดังนี้	 ก็ท�ำให้มองง่ำยข้น	 ว่ำ
จิตที่เปนสมำธิตั้งมั่นดีแล้ว	อำจท�ำตัวเปนจอรองรับภำพ	เสียง	กลิ่น	
รส	และสัมผัส	ได้โดยไม่จ�ำเปนต้องเปน	 ของจริง

หำกเกิดสมำธิขั้นกลำงคออุปจำรสมำธิ	 มีอำรมณ์สมำธิชัด	
เกิดวิเวกสุขและควำมตั้งมั่นนำน	จิตเปิดกว้ำงสบำยดีแล้ว	หำกน้อม
ไปดูสิ่งใดก็เปนไปได้สูงที่นิมิตของสิ่งนั้นจะปรำก ให้เห็น	แต่สิ่งนั้น
มักจะไม่จริง	ตรงข้ำมหำกน้อมมำรู้กำยใจที่ก�ำลังปรำก เปนปจจุบัน
จะเห็นชัด	และมักเปนกำรเห็นตำมจริง	 เช่น	 ไล่ตรวจดูผม	ขน	 เล็บ	
ฟน	หนัง	ด้วยก�ำลังสติอย่ำงใหญ่	แล้วเหมอนเกลี่ยเน้อหนังออกได	้
ลงลกไปเห็นโครงกระดูก	เส้นเอ็น	ตับ	ไต	ไส้	พุง	ทุกอย่ำงจะปรำก
ในแบบมีพยำนคำอยู่กับที่ให้ทรำบว่ำเปนของจริง	 เช่น	 เห็นหัวใจ
เต้นตุบตับสอดคล้องกับจังหวะเต้นที่รู้สกได	้เปนต้น

สรุปคอ	 ถ้ำส่งเข้ำมำในขอบเขตกำยใจ	 จะเห็นของจริงกว่ำ	
และสำมำรถยกข้อธรรม	 เช่น	อสุภกรรมฐำน	ธำตุ	 ๔	หรอลักษณะ
ศพ	๙	ชนิดมำพิจำรณำเอำจำกของจริงที่รู้เห็นแจ่มชัดนั้น	อย่ำงนี้จัด
ว่ำเปนกำรใช้สมำธิไปเพ่อสติป ฐำน	๔	 เพ่อถอดถอนกิเลส	 เพ่อจุด
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มุ่งหมำยคอควำมพ้นทุกข์พ้นภัยอย่ำงแท้จริง	แต่ถ้ำหำกส่งออกนอก
ขอบเขตกำยใจ	ก็ไม่มีอะไรเปนประกันว่ำเห็นของจริงหรอของปลอม	
และที่แน่นอนคอจะท�ำให้ติดยด	 หลงตำมสภำวะอันกักเรำไว้ในกอง
ทุกข์	ในกำรเวียนว่ำยตำยเกิดอันไม่เปนที่รู้

ประเด็นคอ	 เม่อจิตตั้งมั่นแล้วอำจเกิดสัมผัสรู้เห็นข้นมำเอง	
เช่น	 เห็นเหตุกำรณ์ล่วงหน้ำ	 หรอไม่ก็เห็นเทวดำนำงฟำอันชวนให้
เกิดควำมพิศวำส	 อยำกเห็นข้นมำอีกและอีก	 ตรงนี้แก้ทำงได้ด้วย
กำรก�ำหนดไว้ต่อไปนี้

ระลกไว้ให้ข้นใจว่ำ	 เรำท�ำสมำธิเพ่อให้จิตปรำศจำกนิวรณ	์
พร้อมพิจำรณำกำยใจโดยควำมเปนขันธ์	 ๕	 อำยตนะ	 ๖	 ในล�ำดับ
ต่อ ไป	ไม่ใช่เพ่อติดใจในชนวนทุกข์รูปแบบต่ำง

อำศัยประสบกำรณ์จำกเวทนำนุปสสนำ	 ก�ำหนดรู้ควำมสุข
ที่เกิดข้น	 ดูว่ำเปนสุขที่สะอำดไร้มลทิน	 หรอว่ำเปนสุขที่เจออยู่ด้วย
แรงดงดูดของกิเลส	 โดยเฉพำะรำคะ	 เม่อก�ำหนดรู้สุขเวทนำอันเปน
นำมธรรมไร้รูป	ควำมสนใจในนิมิตย่อมอ่อนก�ำลังลง	แล้วตัวสติท�ำ
หน้ำที่ตัดนิมิตกลับมำสู่ฐำนที่ตั้งของควำมรู้	คอสภำพจิตเอง	ในทำง
ตรงข้ำม	ถ้ำเจอนิมิตที่น่ำกลัว	เกิดทุกขเวทนำชนะสติจริง 	ก็จ่อดูอยู่
เฉพำะทุกขเวทนำนั้น	จนกว่ำจิตจะถอนออกจำกควำมยดจับเปนจริง
เปนจังกับนิมิต

อำศัยประสบกำรณ์จำกจิตตำนุปสสนำ	 ก�ำหนดรู้สภำวะของ
จิตที่ก�ำลังเด่นอยู่	และสำมำรถเห็นได้ในขณะนั้น	เช่น	ควำมนิ่ง	(จิต
เปนสมำธิ)	ควำมกลัว	(เข้ำข่ำยจิตมีโทสะ)	ควำมต่นเต้น	(เข้ำข่ำยจิต
ฟุงซ่ำน)	 เม่อเกิดสติรู้สภำวจิตอันไร้รูปและละเอียดกว่ำเวทนำ	 โดย
ธรรมชำติย่อมค่อย สงบลงจำกกำรปรุงแต่ง	 แม้ขั้นละเอียดที่ฉำย
นิมิตก็ไม่เกิด

สรุปคอ	 เม่อดงสติกลับมำอยู่กับภำวะของจิตอันเปนปจจุบัน	
นิมิตจะสลำยไป	 แม้นิมิตกลับมำอีกบ่อย ก็กลำยเปนเคร่อง ก

สติ	 กขันติ	 รักษำไว้เฉพำะสติรู้	 อย่ำงอ่นเห็นเปนเคร่องขวำงควำม
ก้ำวหน้ำ

อาการหมุน

เม่อท�ำสมำธิไปพักหน่งแล้วรู้สกเหมอนกำยหมุนก็อย่ำเพิ่ง
ตกใจ	 ตีเสียว่ำ	 ๙๙๙	 รำยจำก	 ๑ ๐๐๐	 จะเปนเพียงควำมรู้สกจำก
ภำยใน	 เกิดข้นครั้งเดียวแล้วไม่มีอำกำรเช่นนั้นอีก	 แต่บำงคนก็น่ำ
ประหลำด	คอหมุนจริง	และเปนที่ประจักษ์กับสำยตำภำยนอก	ไม่ใช่
อุปำทำนภำยในของตนเองตำมล�ำพัง

ไม่ว่ำจะหมุนปลอมหรอหมุนจริง	 หำกเกิดข้นบ่อย	 ก็ขอให้
สังเกตว่ำมันเริ่มจำกอำกำรของจิตแบบไหน	โดยมำกจะนิ่ง	รู้กำยชัด
ผิดปกติ	 หรอไม่ก็เบำอยู่ข้ำงนอก	 แต่ภำยในเริ่มอำกำรคล้ำยมีพลัง
บำงอย่ำงแทรกข้นมำในควำมนิ่ง

ท�ำใจไว้ก่อนว่ำ	 อำกำรใด ก็ตำมที่เกิดจำกกำรภำวนำนั้น	
เปนเพียงทำงผ่ำน	 เปนเร่องปกติ	 ไม่ใช่เร่องน่ำร้อนใจอะไร	 ถ้ำเริ่ม
รู้สกเหมอนจะหมุนแล้วเรำตั้งควำมรู้สกมั่นคงอยู่กับที	่ บอกตัวเองว่ำ
อำกำรหมุนเปนแค่สิ่งที่ถูกรู	้ตัวจิตผู้รู้ผู้ดูไม่มีสภำพหมุน	ไม่มีรูปทรง
ให้หมุน	เดียวเดียวก็จะรู้สกหยุดกับที	่และไม่เกิดอะไรข้นมำกไปกว่ำ
นั้น

แต่ถ้ำหำกจิตเรำหมุนตำม	 เช่น	 กลัวอำกำรที่เกิดข้นแล้วปรุง
แต่งต่อต่ำง นำนำ	 ก็จะยิ่งเปนแรงผลักดันชนิดเดียวกับที่หลอนให้
อุปำทำนว่ำหมุน	 เท่ำกับไปเพิ่มก�ำลังให้กับกำรหมุน	 แล้วเร่องก็จะ
ไม่จบ

หำกหมุนด้วยแล้วปวดหัวด้วย	 อำจเปนอำกำรพยำยำม
เคล่อนไหวของจิตในลักษณะบิดตัว	 ธรรมดำจิตที่เริ่มรวมดวงได้
จะมีศักยภำพแยกเปนต่ำงหำกจำกกำยหยำบ	 บำงทีเหมอนจิตจะ
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ไม่อยำกประกบกับกำยหยำบตำมปกติ	 อันนี้ถ้ำวำงเฉย	 สักแต่รู้ไป
เหมอนค�ำแนะน�ำข้ำงต้น	 กระทั่งจิตอยู่ในสภำพรู้คงที่	 ก็จะเห็นว่ำ
อำกำรบิดตัวนั้นลดลง	 และหยุดสนิทลงในที่สุด	 แต่ถ้ำยิ่งกลัว	 ก็ยิ่ง
บิดมำกข้น	เพรำะได้แรงบิดจำกควำมกลัวเช่นกัน

ในกรณีของกำรหมุนจริง	อำจต้องใช้จิตก�ำหนดบ้ำง	เช่น	แปะ
มอลงบนพ้นตรงหน้ำ	แล้วอธิษฐำนว่ำเรำนั่งสมำธิเพ่อหยุด	นั่งสมำธิ
เพ่อควำมนิ่งรู้	 ไม่ใช่เพ่อหมุนตำมกิเลส	หรอหมุนด้วยอัตโนมัติใด 	
หำกอธิษฐำนด้วยจิตที่มั่นคง	 ก็จะรู้สก	 ปกหลัก 	 โดยมีมอเปน
ศูนย์กลำงยดเหนี่ยว

อาการเหมือนลอย

คล้ำยกับข้อก่อน	 สิ่งที่แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจนคอ	 กำรลอย
นั้น	 ไม่ว่ำจะรู้สกไปเองว่ำลอยหรอลอยข้นเหนอพ้นจริง 	 จะเกิดข้น
จำกควำมรู้สกเบำจำกภำยใน	คอท�ำสมำธินั้น	 เม่อเกิดปติสุขข้นแล้ว
ย่อมเกิดอำกำรกำยเบำและจิตเบำเปนธรรมดำ	 แต่บำงคนจิตจะจับ
ควำมเบำต่อเน่องกระทั่งรู้สกเหมอนลอยข้น	 หรอบำงคนจับควำม
เบำด้วยจิตที่มีก�ำลังแบบ	 พัดข้น 	ก็อำจท�ำให้กำยลอยจริง

คู่ปรับของกำรลอยคอธำตุดิน	 เพรำะธำตุดินเปนธำตุมีน�้ำ
หนัก	 ให้ขบฟนเล็กน้อย	 รับรู้ควำมแข็งทบของฟน	 แล้วก�ำหนดสติ
ระลกถงกำยนั่ง	 ในสภำวจิตที่ก�ำลังหนักแน่นนั้น	 ควรจะสำมำรถ
ก�ำหนดเห็นโครงกระดูกทั่วพร้อมได้ในเวลำอันรวดเร็ว	 และเห็นต่อ
ไปด้วยว่ำสิ่งที่ฉำบเคลอบโครงกระดูกคอเน้อหนังและน�้ำเลอดน�้ำ
หนอง	จะค่อย รู้สกถงน�้ำหนัก	และลงปกนิ่งกับพ้นที่นั่งได้เอง

ถ้ำหำกก�ำหนดช่วงแรก แล้วเหมอนยังลอย	 และไม่สำมำรถ
รับรู้น�้ำหนักของธำตุดินในกำย	 ก็ให้พิจำรณำว่ำเปนเพรำะจิตยังจับ
อยู่กับธำตุลมหรอควำมเบำอยู่มำก	 อย่ำเพิ่งกลัว	 และอย่ำเพิ่งคิดว่ำ
จะท�ำไม่ส�ำเร็จ	 เพียงระลกว่ำทุกสิ่งไม่เที่ยง	 อำกำรของจิตก็ไม่เที่ยง	

แม้เรำจะไม่ก�ำหนดรู้ธำตุดินเพ่อให้เกิดน�้ำหนักถ่วงลง	 ในที่สุดจิตก็
จะคลำย	และกลับลงพ้นได้เองอยู่แล้ว

กายโยกโคลงหรือเคลื่อนไหวเอง

อำกำรนี้มักพบบ่อยในผู้เน้นนั่งสมำธิและเดินจงกรมด้วย
ลักษณะบังคับมำกเกินควร	 จะเกิดอำกำรคล้ำยกันคอเม่อสงบแล้วมี
กำรเคล่อนไหวร่ำงกำยเอง	 ตอนแรกคล้ำยอุปำทำนอยู่ภำยใน	 แต่
เม่อลมตำข้นดูหรอให้คนอ่นเ ำสังเกตไว้	 ก็เห็นเปนควำมเคล่อน
ไหวจริง 	บำงทีก็ออกไปในทำงร่ำยร�ำคล้ำยถูกควบคุมจำกสิ่งลี้ลับ

สิ่งเหล่ำนี้ก็นับเปนสภำวธรรมได้เหมอนกัน	 จะเปนของจริง
หรอของปลอมขอให้ยกไว้	 อย่ำให้ควำมสนใจว่ำเรำก�ำลังท�ำตลก	
หรอมีองค์มำลงอะไร	 ตั้งควำมคิดไว้อย่ำงเดียวคอ	 เม่อเคล่อนไหวก็
เปนอิริยำบถหน่ง	 จะอย่ำงไรกำยก็ยังเปนธำตุ	 ๔	 ของมันอย่ำงนั้น	
ไม่ได้ต่ำงไปเลย	ขอให้มั่นใจว่ำ	หำกมีสติรู้ในแนวของสติป ฐำน	๔	
อย่ำงมำกที่สุดที่จะเกิดข้นก็คอ	 กำยถูกรู้โดยควำมเปนเช่นนั้น

อันที่จริงตอนโยกโคลงโดยไม่ได้ตั้งใจ	 ต้องถอเปนโอกำสดี
ด้วยซ�้ำที่จะได้ดูกำยโดยควำมเปนอนัตตำ	 เพรำะควำมหมำยของ
อนัตตำคอควบคุมไม่ได้	บังคับให้เปนไปดังใจไม่ได้	 เปนไปเองตำม
เหตุปจจัยโดยไม่ได้เจตนำให้เปนเช่นนั้น

เพ่อจะเห็นอนัตตำให้ชัด	ก่อนอ่นใดอย่ำไปกลัวอนัตตำ	แต่จง
ยอมรับอนัตตำตำมที่มันปรำก ให้ดู	 อย่ำให้อนัตตำปรำก ตัวเสีย
เที่ยว	มันโยกมำกก็รู้ว่ำโยกมำก	มันโยกน้อยลงก็รู้ว่ำโยกน้อยลง	มัน
สงบก็รู้ว่ำมันสงบ

หรออย่ำงน้อยที่สุดเม่อระงับควำมกลัวอำกำรโยกโคลงเอง
ไม่ได้	 ก็มองให้เห็นว่ำควำมกลัวเปนป ิกิริยำทำงใจ	 เปนธรรมชำติ
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อย่ำงหน่งที่ต้องปรำก เปนธรรมดำเม่อใจยังยดมั่นถอมั่นในตัวตน	
กลัวว่ำตัวของตนจะเปนอะไรไป

กำรดูควำมกลัว	 ก็คอกำรมองให้เห็นอำกำรที่ใจหดอย่ำงแรง	
ใจอดอัดคัดแน่นเหมอนจะทนไม่ได้	 ใจมดหม่นเหมอนด�ำน�้ำลกไม่
เห็นแสงตะวัน	 อำกำรกลัวปรำก อย่ำงไรก็รู้ควำมปรำก อย่ำงนั้น	
จนกว่ำลักษณะนั้น จะคลี่คลำยลงให้ดู

แม้เม่อก�ำหนดจิตเข้ำมำรู้อยู่กับอำกำรของจิต	 บำงทีอำกำร
เคล่อนไหวอำจไม่หำย	 เหมอนมีพลังงำนผลักดัน	 หรอเหมอนกำย
แยกไปมีชีวิตจิตใจเคล่อนไหวได้อิสระของมัน	ถ้ำเปนบ่อยขอแนะน�ำ
ให้ กอำนำปำนสติดี 	 กมำตำมล�ำดับคอหำยใจออกก็รู้	หำยใจเข้ำ
ก็รู้	หำยใจยำวก็รู้	หำยใจสั้นก็รู้	กระทั่งถงภำวะนิ่งระดับหน่งเหมอน
เรำเ ำดูลมหำยใจแต่ละชนิดเฉย 	 ถงระดับหน่งเรำจะสำมำรถ
ก�ำหนดว่ำแต่ละครั้งที่หำยใจเข้ำและออก	 จะให้กำยนิ่งระงับ	 ไม่
ปรุงแต่งขยับเขย้อนกระดุกกระดิกได้

เม่อรู้อยู่ในอำกำรนิ่งนั้นแล้วหำยใจออก	 รู้อยู่ในอำกำรนิ่ง
นั้นแล้วหำยใจเข้ำ	ในที่สุดจะเกิดพลังสต	ิทรงกำยตั้งมั่น	และไม่โยก
โคลงหรอเคล่อนไหวเองอย่ำงเคย

เกิดกระแสพลังโคจร

หลำยคนมีประสบกำรณ์คอนิ่งนิดหน่งแล้วคล้ำยเกิดพลังหรอ
ควำมร้อนแปลก วิ่งพล่ำนไปทั่วร่ำง	 	 เร่องของพลังนั้น	 เปนสิ่งที่มี
อยู่แล้วในกำยเรำอย่ำงถ้ำเรำถูมอ	 แล้วลองขยับเข้ำหำกัน	 และขยับ
ออกห่ำง	 สลับกันเข้ำออกช้ำ อย่ำงนี้ก็จะรู้สกถงสนำมพลังระหว่ำง
ำมอได้	 ถ้ำเอำไปอังหน้ำผำกก็อำจรู้สกร้อน	 และช่วยผ่อนคลำย

ควำมเครียดได้	เปนต้น

ยิ่งเม่อเรำ กโฟกัสจิตให้นิ่ง	 พลังพวกนี้ก็จะมีมำกข้น	 วิธีที่ดี

คออย่ำเพิ่งใช	้และอย่ำเพิ่งปล่อยให้มันกระจำยพล่ำนไป	แต่ก�ำหนด
รู้ตำมจริงว่ำเกิดพลังข้นและอำจวิ่งวุ่นอยู่อย่ำงปรำศจำกทิศทำงไป
ตำมต�ำแหน่งต่ำง ของกำย	รู้ถงกลุ่มพลังที่กระจัดกระจำยนั้นพร้อม
กับรู้ลมหำยใจออก	 รู้ถงกลุ่มพลังที่กระจัดกระจำยนั้นพร้อมกับรู้
ลมหำยใจเข้ำ	สักพักหน่งจะรู้สกชัดที่ลมหำยใจ	และกลุ่มพลังจะเกำะ
เปนหน่งเดียวไม่วิ่งพล่ำน	 หำกมีควำมรู้อิริยำบถนั่งทั่วพร้อม	 ก็จะ
เปนพลังที่ไม่กระจุกคับแคบ	เรำเห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นว่ำลมหำยใจและ
พลังเปนต่ำงหำกจำกกัน	 รวมทั้งสภำพรู้ของจิตเองก็เปนธรรมชำติ
คนละชนิดกับสิ่งเหล่ำนั้น

ให้ก�ำหนดว่ำ	เรำจะรู้ลมหำยใจและพลัง	กระทั่งรู้สกว่ำจิตเริ่ม
เปนกลำงกับกำรรู้ชัดนั้น	 เหมอนแยกออกมำเปนผู้ดูต่ำงหำก	 ก็จะ
เปนผู้ที่มำถงหลักชัยขั้นแรกของสมถะ	 คอคงจิตอยู่ในสถำนภำพผู้รู้	
สักแต่เปนผู้เ ำสังเกตกำรณ์เฉย 	 เม่อท�ำจนช�ำนำญแล้ว	 นอกจำก
จะไม่เกิดผลเสีย	 ยังอำจมีผลดีข้ำงเคียงคอรู้จักเลอกใช้พลังได้ตำม
โอกำสเหมำะสม	 ไม่ใช่ปล่อยให้แล่นพล่ำนไปเปล่ำประโยชน์	 ขณะ
เดียวกันก็ไม่ด่วน กอะไรด้วยควำมโลภอยำกเก่ง	ซ่งสวนทำงกับกำร
ภำวนำเพ่อมรรคเพ่อผล	 เพ่อควำมหลุดพ้นจำกควำมยดมั่นถอมั่น	
อันเปนเปำหมำยที่แท้จริงของกำรภำวนำแบบพุทธ

จิตดิ้นเหมือนจะแยกออกจากกาย

บำงทีเม่อนิ่งแล้วอำจเกิดควำมรู้สกเหมอนจิตจะดีดออกจำก
ร่ำง	คล้ำยส่วนหน่งอันเปนภำยในของเรำประกบกับกำยภำยนอกไม่
สนิทอีกต่อไป

หลำยคนกลัวจนเลิกนั่งสมำธิ	 เพรำะไม่รู้ว่ำจะเกิดอะไรข้น	
หรอจะแก้ไขให้ดีได้อย่ำงไร	 ควำมจริงแล้วอำกำรนี้	 เปนเร่องปกติ
ที่ไม่น่ำกลัวอะไรถ้ำรู้จักวำงอุเบกขำ	 ควำมกังวลนั้นเองจะยิ่งเพิ่ม
แรงปนปวน	หรอในทำงตรงข้ำม	ถ้ำนกว่ำนี่เปนโอกำสถอดจิต	 เกิด
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ควำมพยำยำมจงใจจะสลัดจิตให้หลุดจำกกำยก็น่ำเปนห่วงมำก	
เพรำะก�ำลังยังไม่ถงจริง	 เหมอนเคร่องบินยังไม่มีเคร่องที่ทรงก�ำลัง	
แต่พยำยำมดันทุรังจะทะยำนข้นฟำ	ยังไม่ทันไรก็จะตกพังเสียก่อน

ถ้ำเรำวำงเฉย	ไม่กลัว	แล้วก็ดูอำกำรของจิตเหมอนเปนคนอ่น	
พลังที่ปนปวนอยู่ก็จะซัดแรงเดียวเดียว	 ในที่สุดก็หยุดสนิทเพรำะ
ขำดก�ำลังส่งลูกใหม่	 จะไม่มีอะไรเกิดข้นอย่ำงที่ประหวั่นไว้ล่วงหน้ำ	
และจะมีผลให้มั่นใจในคุณของกำรวำงเฉยเปนกลำงมำกข้นด้วย
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ขันธบรรพ
พุทธพจน์

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง ภิกษุพึง
พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมคอือปุาทานขนัธ์ ๕ อยูเ่สมอ ด้วย
การปฏิบัติอย่างไรเรียกว่าภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
คอือปุาทานขนัธ์ ๕ อยูเ่สมอ ภกิษใุนพระศาสนานี ้พจิารณา
เหน็ว่า

อย่างนีร้ปู อย่างนีค้วามเกดิขึน้แห่งรปู อย่างนีค้วามดบัแห่ง
รปู

อย่างนีเ้วทนา อย่างนีค้วามเกดิขึน้แห่งเวทนา อย่างนีค้วาม
ดบัแห่งเวทนา

อย่างนีส้ญัญา อย่างนีค้วามเกดิขึน้แห่งสญัญา อย่างนีค้วาม
ดบัแห่งสญัญา

อย่างนีส้งัขาร อย่างนีค้วามเกดิขึน้แห่งสงัขาร อย่างนีค้วาม
ดบัแห่งสงัขาร

อย่างนีว้ญิญาณ อย่างนีค้วามเกดิขึน้แห่งวญิญาณ อย่างนี้

ความดบัแห่งวญิญาณ

ดงัพรรณนามาฉะนี ้ภกิษยุ่อม…
เฝ้าพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายในอยูบ้่าง
เฝ้าพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายนอกอยูบ้่าง
เฝ้าพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยูบ้่าง
เฝ้าพจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในธรรมอยูบ้่าง
เฝ้าพจิารณาเหน็ธรรม คอืความเสือ่มไปในธรรมอยูบ้่าง
เฝ้าพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไป
ในธรรมอยูบ้่าง

อกีอย่างหนึง่ เธอเข้าไปตัง้สตว่ิาธรรมม ี กเ็พยีงสกัว่าเอาไว้
รู ้ เพยีงสกัว่าเอาไว้อาศยัระลกึเท่านัน้ เธอเป็นผูไ้ม่ถกูตณัหา
และทฏิฐเิข้าองิอาศยั และไม่ถอืมัน่อะไรๆในโลก ดกูรภกิษุ
ทัง้หลาย ด้วยการปฏบิตัอิย่างนีแ้ล ภกิษชุือ่ว่าพจิารณาเหน็
ธรรมในธรรมคอือปุาทานขนัธ์ ๕ อยูเ่สมอ

จบขันธบรรพ

นิย�ม

กำรเข้ำใจนิยำมจะเปนจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญ	 และประกันว่ำเรำ
จะได้เปำหมำยส�ำหรับกำรมองอย่ำงถูกต้องชัดเจน	 กำรไม่ทรำบ
นิยำมหรอทรำบนิยำมอย่ำงผิดพลำด	 ล้วนแล้วแต่เปนเหตุให้ตั้งสติ
ก�ำหนดผิดพลำดตำมไปด้วย	 ผลคอไม่เกิดควำมปล่อยวำงที่ถูกต้อง	
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และไม่อำจต่อยอดสอดประสำนกันกับธรรมในบรรพต่อ ไป

กำยใจนี้เองคอขันธ์	 ๕	 หมำยควำมว่ำขันธ์	 ๕	 จะยังคงเปน
ขันธ	์๕	อยู่ตลอดเวลำ	และสิ่งที่เรำจะป ิบัติกันนั้น	คอกำรมองกำย
ใจอย่ำงที่มันปรำก อยู่ตำมจริง	 ไม่ใช่ตกแต่งหรอบิดเบอนให้กำยใจ
เปนอะไรที่พิเศษไปกว่ำควำมเปนขันธ์	 ๕	 ของมันอยู่แล้ว	 เม่อมอง
ตำมจริงอุปำทำนก็ถูกถอดทิ้งไปเท่ำนั้น

ค�ำว่ำ	 อุปำทำน 	หมำยถงอำกำรที่เรำนกเอำเอง	หรอทกทัก
เอำว่ำจะต้องเปนอย่ำงนั้นอย่ำงนี้	 ทั้งที่จริงไม่ใช่	 ตัวอย่ำงอันดีที่ทุก
คนเห็นตรงกันคอควำม น	 เรำอำจ นว่ำเปนนั่นเปนนี่สำรพัด	 ทั้ง
ที่ไม่เคยเปน	 แต่ก็เช่อว่ำเปนตรำบเท่ำที่ยัง น	 ต่อเม่อต่นข้นพร้อม
ส�ำนกคิดอ่ำนตำมปกติ	 จงค่อยตระหนักว่ำเร่องรำวใน นนั้นเหลว
ไหล	 เรำไม่ได้เปนอะไรอย่ำงนั้น	 อะไรอย่ำงนั้นไม่ได้เปนเรำ	 เช่น
เดียวกัน	วันที่เห็นไปว่ำขันธ	์๕	เปนตัวเรำ	เรำเปนนั่น	 เรำเปนนี	่ก็
เพรำะเรำก�ำลัง นทั้งลมตำ	ต่อเม่อ	 ต่น 	ข้นเสียได้จงค่อยเห็นตำม
จริงว่ำขันธ์ไม่เคยเปนใคร	ไม่เคยมีใครเปนขันธ์

ในกรณีของอุปำทำนในขันธ์	 ๕	นั้น	 ในปุณณมสูตร	พระสุต
ตันตปิ ก	 เล่ม	 ๙	 พระพุทธองค์ทรงตรัสโดยสรุปว่ำ	 ฉันทรำคะใน
ขันธ์	๕	นั่นเองเปนตัวอุปำทำน	ค�ำว่ำ	 ฉันทรำคะ 	 เปนอำกำรทำง
ใจประมำณ	 ติดใจยินดีให้มีอยู่ 	 หรอ	 เต็มใจยอมรับโดยส�ำคัญว่ำ
ดีแล้ว	 น่ำพอใจแล้ว 	 ควำมรู้ตรงนี้จะมีส่วนส�ำคัญยิ่งกับกำรป ิบัต	ิ
นั่นคอ	 กำรป ิบัติอันใดน�ำไปสู่กำรลดละปล่อยวำงควำมชอบใจ
ยินดีหรอเต็มใจยอมรับขันธ์	๕	เสียได	้กำรป ิบัตินั้นย่อมเปนไปเพ่อ
ท�ำลำยอุปำทำนลงในที่สุด

ส่วน	 ขันธ์ 	 แปลว่ำกอง	 อำจเทียบได้กับ	 กองทัพ 	 ซ่งมีทั้ง
กองทัพบก	กองทัพอำกำศ	และกองทัพเรอ	หำกจะเรียกสำมเหล่ำทัพ
แบบเหมำรวมก็จะเรียกว่ำ	 ขันธ	์๓ 	เปนต้น

ที่กำยใจเรำได้ช่อว่ำขันธ	์๕	หรอเบญจขันธ์นั้น	ก็เพรำะมีส่วน

ประกอบให้ดูว่ำก�ำลังเกิดดับได	้๕	ประเภท	ได้แก่	รูป	เวทนำ	สัญญำ	
สังขำร	และวิญญำณ

รูปขันธ	์คอกองรูป	ได้แก	่เหล่ำรูปธรรมอันเปนส่วนประกอบ
ของกำย	นับแต่ผม	ขน	เล็บ	ฟน	หนัง	ที่เห็นได้จำกด้ำนนอก	ตลอด
ไปจนถงส่วนที่ถูกปกปิดห่อหุ้มไว้ด้วยหนังทั้งหมด	 ไม่ว่ำจะเปนกระ
ดูก	เส้นเอ็น	ตับไตไส้พุง	น�้ำเลอดน�้ำหนอง	ไออุ่นทั่วเน้อตัว	และไม่
เว้นกระทั่งลมภำยนอกที่เข้ำมำเปนส่วนประกอบชั่วครำว

สรุปโดยย่นย่อแล้ว	 รูปขันธ์คอธำตุดิน	 (ส่วนที่แข็ง)	 ธำตุ
น�้ำ	(ส่วนที่เหลว)	ธำตุไฟ	(ส่วนที่ร้อน)	และธำตุลม	(ส่วนที่พัดไหว)	
เหล่ำธำตุทั้งหลำยเพียงประชุมกันหลอกตำให้หลงนกว่ำเปนร่ำง
มนุษย์	 แท้จริงหำได้มีควำมเปนรูปมนุษย์ดั้งเดิมก้อนเดียวอันเดียว
แต่อย่ำงใด	 คล้ำยหุ่นกระบอกประกอบด้วยชิ้นส่วนของไม้และเชอก
ผูกจ�ำนวนหน่ง	หำได้มีหุ่นกระบอกเปนตัวเปนตนถ่องแท้ถำวร	ถอด
ชิ้นไม้ออกจำกกันเม่อใด	หุ่นกระบอกก็หำยไปเม่อนั้น

เวทนาขันธ์	 คอกองเวทนำ	 ได้แก่	 ควำมรู้สกสุข	 ทุกข์	 เฉย	
โดยหลัก มีอยู่	 ๓	 ชนิดให้จ�ำเพียงเท่ำนี้	 แต่หำกจ�ำแนกออกโดย
พิสดำรก็ต้องดูแหล่งก�ำเนิดเวทนำ	 ถ้ำเวทนำเกิดข้นโดยอำศัยกำย
เปนหลัก	ก็เรียกว่ำเปนเวทนำทำงกำย	เช่น	นั่งเบำะนุ่ม แล้วเปนสุข	
แต่ถ้ำเวทนำเกิดข้นโดยอำศัยใจเปนหลัก	 ก็เรียกว่ำเปนเวทนำทำง
ใจ	 เช่น	 คิดท�ำบุญ	 มีผลให้จิตใจโปร่งเบำ	 หรอนั่งสมำธิแผ่เมตตำ
ไม่มีประมำณ	มีผลให้รู้สกเหมอนยิ้มได้กว้ำงเท่ำฟำ	เปนต้น	เวทนำ
อำจถูกจ�ำแนกได้พิสดำรมำกกว่ำหรอน้อยกว่ำนี้	 แต่เบ้องต้นเม่อ
ท�ำควำมเข้ำใจว่ำอยู่ในขอบเขตสุข	ทุกข์	เฉย	ก็นับว่ำเพียงพอที่เรำจะ
ใช้ป ิบัติดูให้รู้แจ้งเห็นจริงแล้ว

สัญญาขันธ์	 คอกองสัญญำ	 เปนธรรมชำติควำมจ�ำ	 หรอ
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อำกำรที่จิตหมำยรู้	 แยกแยะควำมแตกต่ำงของสรรพสิ่งได้ถูก	
ตัวอย่ำงที่ชัดเจนก็เช่นคนปกติมองสีขำวแล้วแยกออกว่ำต่ำงจำกสี
แดง	 หรอที่ชัดกว่ำนั้นส�ำหรับผู้ทรงกสิณสมำธิ	 เม่อ กโอทำตกสิณ
จะจ�ำวงสีขำวได้ชัดนำน	 ครั้นจะพลิกเปลี่ยนมำเปนโลหิตกสิณก็
เห็นเปนวงสีแดงแทนได้ไม่สับสน	 ไม่เห็นสีคละกัน	 อันนั้นก็คอกำร
ปรำก ของสัญญำขันธ์

นอกจำกนี้	 สัญญำยังหมำยถงอำกำรที่จิตส�ำคัญสิ่งใดสิ่งหน่ง
ว่ำเปนอย่ำงนั้นอย่ำงนี้	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ผู้ที่ผ่ำนป ิกูลมนสิกำร
บรรพมำย่อมได้อสุภสัญญำ	คอเห็นตำมจริงว่ำกำยเปนสิ่งสกปรกน่ำ
รังเกียจ	 และค่อย ลดสุภสัญญำ	 คอส�ำคัญไปว่ำกำยนั้นงำมสะอำด
น่ำใคร่	 กำยเดียวกันถูกส�ำคัญเปนตรงข้ำมได้	 ก็เพรำะพลิกกันที่
สัญญำนี่เอง

สังขารขันธ์	 คอกองสังขำร	 เปนสภำพที่ปรุงแต่งใจให้ดีหรอ
ชั่ว	 หมำยถงสภำวะที่มีเจตนำเปนประธำนปรุงแต่งควำมคิด	 กำร
พูด	กำรกระท�ำ	มีทั้งที่เปนกุศล	อกุศล	และที่กลำง 	ส�ำหรับผู้ผ่ำน
กำรรักษำศีล	ส�ำรวมระวังงดเว้นเจตนำอันเปนอกุศลมำมำก	จะเปน
ผู้สำมำรถเห็นสังขำรขันธ์ง่ำยข้น	เพรำะรู้จักแยกแยะมำก่อนว่ำก�ำลัง
คิดดีหรอคิดร้ำย	 รวมทั้งกั้นจิตให้ด�ำรงอยู่ในเขตสว่ำง	 ไม่ปล่อยให้
ล่วงเข้ำสู่ควำมมดง่ำย

นอกจำกกำรถอศีลแล้ว	 กำรเจริญสติป ฐำนจะยิ่งเก้อกูลให้
เห็นเจตนำขำวหรอเจตนำมดได้ยิ่งข้น	 เพรำะได้ กรู้เข้ำมำที่เวทนำ
และสภำวจิตบ่อย 	 จงเห็นละเอียดว่ำถ้ำปรำศจำกรำคะ	 โทสะ	
โมหะ	 ย่อมให้ผลเปนควำมรู้สกสว่ำงสบำย	 แต่พอคิดชั่วจนควำมชั่ว
ปรุงแต่งจิตให้มดหม่นเปนอกุศล	 ควำมอดอัดก็ย่อมแทรกแซงควำม
สบำยอย่ำงแจ่มชัด	ซ่งควำมเห็นดังนี้ย่อมแตกต่ำงจำกคนทั่วไปที่มัก
มีใจเปนอกุศลอยู่เนอง 	พอเกิดเจตนำร้ำยจิตก็กลน กันกับของเดิม	
แยกแยะดีชั่วไม่ค่อยออก

ส�ำหรับสังขำรขันธ์นั้น	 เม่อจ�ำแนกแล้วจะมีควำมหลำกหลำย
พิสดำรยิ่ง	 แต่โดยหลักก็คอตัวก�ำหนดให้จิตสลับไปสลับมำระหว่ำง
สว่ำงกับมด	ได้แก	่เจตนำดีร้ำย	หรอควำมตรกนกถงสิ่งเปนคุณเปน
โทษนั่นเอง

วิญญาณขันธ์	คอกองวิญญำณ	 เปนลักษณะที่จิตรู้แจ้งในสิ่ง
ใดสิ่งหน่งผ่ำนอำยตนะภำยในทั้ง	๖	 เช่น	ถ้ำเกิดวิญญำณทำงตำข้น	
ก็หมำยถงมีกำรเห็นรูปร่ำงสีสันอะไรอย่ำงหน่งแจ่มชัด	 ไม่ใช่เพียง
มัว ทำงหำงตำโดยไม่ตระหนักว่ำเห็นอะไรกันแน	่ดังนั้น	ถ้ำสัตว์ใด
มีประสำทตำบกพร่อง	 ก็จะท�ำให้ขำดหรอด้อยควำมรู้แจ้งทำงตำไป
ด้วย

เพ่อแยกแยะได้อย่ำงชัดเจนว่ำก�ำลังมีควำมรู้ทำงอำยตนะ
ใด	 ท่ำนจงจ�ำแนกวิญญำณไว้ตำมช่ออำยตนะนั้น 	 ได้แก่	 จักขุ-
วิญญำณ	 (ควำมรู้แจ้งในสิ่งกระทบด้วยตำ)	 โสตวิญญำณ	 (ควำมรู้
แจ้งในสิ่งกระทบด้วยหู)	 ำนวิญญำณ	(ควำมรู้แจ้งในสิ่งกระทบด้วย
จมูก)	ชิวหำวิญญำณ	(ควำมรู้แจ้งในสิ่งกระทบด้วยลิ้น)	กำยวิญญำณ	
(ควำมรู้แจ้งในสิ่งกระทบด้วยกำย)	และมโนวิญญำณ	(ควำมรู้แจ้งใน
สิ่งกระทบด้วยใจ)

เพ่อปองกันควำมสับสนทำงภำษำ	 ขอให้เข้ำใจแต่เนิ่น ว่ำ
ควำมรู้แจ้งธรรมดำ ทำงอำยตนะนั้น	 ผิดแผกแตกต่ำงจำกกำร	 รู้
แจ้งตำมจริง 	 ด้วยพุทธิปญญำเปนคนละเร่อง	 เรำจะมีประสบกำรณ์
รู ้จักวิญญำณขันธ์ได้ต่อเม่อเกิดสติสัมปชัญญะรับรู ้ทำงอำยตนะ
ใดอำยตนะหน่งสักครู่	 โดยไม่มีควำมรับรู้ทำงอำยตนะอ่นเข้ำมำ
แทรกแซงสลับไปสลับมำ
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จุดมุ่งหม�ย

เพ่อให้เห็นกำยใจโดยแยกออกเปนกอง 	 และรู้แจ้งว่ำแต่ละ
กองมีควำมไม่เที่ยง	ซ่งก็เท่ำกับเปนกำรปลูก	 อนิจจสัญญำ 	ให้เจริญ
งอกงำม	 สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในอำพำธสูตร	 พระสุตตันต-
ปิ ก	เล่ม	๑๖	ควำมว่ำ

ดกูรอานนท์ กอ็นจิจสญัญาเป็นไฉน ดกูรอานนท์ ภกิษใุน
ธรรมวนิยันี ้อยูใ่นป่ากด็ ีอยูท่ีโ่คนไม้กด็ ีอยูใ่นเรอืนว่างเปล่า
ก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง 
สัญญาไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง 
ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแห่งอุปาทาน
ขนัธ์ ๕ เหล่านีด้้วยประการดงักล่าว ดกูรอานนท์ อย่างนี้
แหละเรยีกว่าอนจิจสญัญา

ผู้ป ิบัติได้ผลที่ถูกต้อง	ย่อมเข้ำใจพระพุทธเทศนำธรรม	 เช่น
อนัตตลักขณสูตร	พระวินัยปิ กเล่ม	๔	 รำวกับได้ฟงพระพุทธด�ำรัส
กับหู	คอท่ำนตั้งค�ำถำมให้พิจำรณำขันธ์เปนข้อ 	แล้วตรัสสรุปผลที่
ควรเกิดจำกควำมเห็นตำมนั้น

พระผู้มีพระภำคตรัสถำม	“ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอสำาคัญ
ความนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง?”
ภิกษุทูลตอบว่ำ	 ไม่เที่ยงพระเจ้ำข้ำ

“เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง?”
ไม่เที่ยงพระเจ้ำข้ำ

“สัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยง?”

ไม่เที่ยงพระเจ้ำข้ำ

“สังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยง?”
ไม่เที่ยงพระเจ้ำข้ำ

“วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง”
ไม่เที่ยงพระเจ้ำข้ำ

“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?”
เปนทุกข์พระเจ้ำข้ำ

“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา 
ควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้น ว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่น
เป็นตัวตนของเรา?”
ข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้ำข้ำ

จำกนั้นจงตรัสให้เกิดควำมเห็นตำมจริง	(ยถำภูตญำณทัสสนะ)	

ใจควำมว่ำ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล รูป เวทนา สัญญา 
สงัขาร วญิญาณ อย่างใดอย่างหนึง่ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และ
ปัจจบุนั ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอื
ประณีต ไกลหรือใกล้ ทั้งหมดก็สักแต่ว่าเป็นรูป เวทนา 
สญัญา สงัขาร วญิญาณ เธอทัง้หลายพงึเหน็ขนัธ์เหล่านัน้
ด้วยปัญญาอนัชอบ ตามเป็นจรงิอย่างนีว่้า นัน่ไม่ใช่ของเรา 
นัน่ไม่เป็นเรา นัน่ไม่ใช่ตวัตนของเรา

ผลอันเกิดจำกกำรเห็นตำมจริงแจ่มแจ้งคอ

ดกูรภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ด้ฟังแล้ว เหน็อยูอ่ย่างนี ้ย่อม
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เบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อมเบื่อ
หน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขาร ย่อมเบื่อ
หน่ายแม้ในวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่ายย่อมสิน้ก�าหนดั เพราะ
สิน้ก�าหนดัจติกพ้็น เมือ่จติพ้นแล้วกร็ูว่้าพ้นแล้ว อรยิสาวก
นัน้ทราบชดัว่า ชาตสิิน้แล้ว พรหมจรรย์ได้อยูจ่บแล้ว กจิที่
ควรท�าได้ท�าเสรจ็แล้ว กจิอืน่อกีเพือ่ความเป็นอย่างนีม้ไิด้มี
อกี

สรุปโดยมองเปนภำพกว้ำง	 คอ	 เม่อเห็นขันธ์อย่ำงถูกต้อง
ย่อมเกิดควำมเบ่อหน่ำย	 คลำยควำมยินดี	 และเปนไปเพ่อหลุดพ้น
จำกกิเลสทั้งปวงได	้หำกกำรป ิบัติใดเปนไปเพ่อควำมติดใจยินดีใน
ขันธ์	 หำควำมแหนงหน่ำยไม่ได้	 ย่อมไม่ใช่กำรป ิบัติเห็นขันธ์ที่ถูก	
ทั้งนี้ต้องหมำยเหตุไว้ด้วยว่ำ	 ควำมเบ่อหน่ำยขันธ์หำใช่อำกำรอม
ทุกข์	ทว่ำเปนควำมหมดอำลัยในขันธ์	 ซ่งผลใกล้ที่เห็นชัดคอจิตเปน
อิสระ	มีควำมเบิกบำนเบำสบำยในตัวเอง	 เพรำะหำควำมยดมั่นอัน
เปนของหนักมิได้

แนวท�งฝึก

ประสบกำรณ์อันเปนภำยในขณะเห็นขันธ์เกิดดับอย่ำงต่อ
เน่องนั้น	 ดูได้จำกที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในเผณปณ สูตร	 ว่ำ
ด้วยอุปมำขันธ์	๕	ในพระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๙	ใจควำมสรุปอันเปน
ที่สุด	คอ

รปูอปุมาด้วยกลุม่ฟองน�า้ (ทีล่อยมากบัแม่น�า้) เวทนาอปุมา
ด้วยฟองน�า้ (ทีเ่กดิจากฝนกระทบแผ่นน�า้) สญัญาอปุมาด้วย

พยบัแดด (ทีเ่ต้นระยบิระยบัยามเทีย่ง) สงัขารอปุมาด้วยต้น
กล้วย (ทีป่ราศจากแก่น) และวญิญาณอปุมาด้วยมายากล 
(ทีแ่สดงต่อหมูช่น) ภกิษยุ่อมเพ่งพจิารณาเหน็เบญจขนัธ์นัน้
โดยแยบคายด้วยประการใดๆ เบญจขันธ์นั้นย่อมปรากฏ
เป็นของว่าง เป็นของเปล่า หาสาระมไิด้

หมำยควำมว่ำ	เม่อเห็นแต่ละขันธ์อย่ำงถูกต้องแล้ว	ควำมรู้สก
จะไม่ต่ำงกันจำกนี้	 คอเม่อเห็นรูปขันธ์เกิดดับไปเร่อย 	 ควำมรู้สก
ของเรำจะตค่ีำรปูขนัธ์เท่ำกบักลุม่ฟองน�ำ้เปนฟอง ทีล่อยมำกบัแม่น�ำ้	
และพร้อมจะแตกดับอยู่ตลอดเวลำ

เม่อเห็นเวทนำขันธ์เกิดข้นเพรำะมีผัสสะกระทบเหมอนไม้
สีกันจนเกิดไฟ	 พอแยกไม้ไฟก็ดับ	 ควำมรู้สกของเรำจะตีค่ำเวทนำ
ขันธ์เท่ำกับฟองน�้ำที่เกิดจำก นกระทบแผ่นน�้ำ	 เปำะแปะ ข้นรูป
ฟองน�้ำแล้วรูปฟองน�้ำก็หำยไปเร็วเท่ำกับที่กำรกระทบขำดลง

เม่อเห็นสัญญำขันธ์ปรำก คล้ำยเงำลวงที่ทำบจิตให้รู ้สก
เหมอนมี	 แต่พินิจแล้วมีแต่ควำมว่ำงหำย	 ควำมรู้สกของเรำจะตีค่ำ
สัญญำขันธ์เท่ำกับพยับแดดที่เต้นระยิบระยับยำมเที่ยง	 พอขยับเข้ำ
ใกล้จนเห็นจริงจะพบว่ำเปนสิ่งลวงตำที่พร้อมจะหำยวับไปเท่ำนั้น

เม่อเห็นสังขำรขันธ์ตั้งอยู่เหมอนมีแก่นสำรจับต้องได้	 ยดถอ
เอำได้ว่ำนี่ควำมนกคิดของเรำหรอของใคร	 แต่พอดูดี มีแต่ส่วน
ประกอบทำงควำมคิดนก	ถอดส่วนประกอบควำมคิดนกออกมำเปน
ชิ้น แล้วหำแก่นหลักหรอก้อนควำมคิดเปนตัวเปนตนไม่เจอ	 ควำม
รู้สกเรำจะตีค่ำสังขำรขันธ์เท่ำกับต้นกล้วยที่ถูกตัดปลำย	ปอกกำบใบ
ออกหวังเอำแก่น	แต่ที่สุดก็ไม่พบแก่น	และไม่พบกระทั่งกระพี	้มีแต่
ควำมว่ำงเปล่ำเปนภำพสุดท้ำยรออยู่เท่ำนั้น

เม่อเห็นว่ำกว่ำจะเกิดวิญญำณขันธ์ข้นในแต่ละขณะ	 ต้อง
อำศัยองค์ประกอบประชุมกันหลำกหลำย	 ทั้งวัตถุอันเปนเปำของ
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กำรรับรู้	 ทั้งอำยตนะภำยในอันเปนช่องทำงของกำรรับรู้	 ตลอดจน
เจตนำอันชักน�ำไปสู่กำรเห็น	กำรได้ยิน	กำรได้กลิ่น	กำรได้ลิ้ม	กำร
ได้สัมผัส	 และกำรได้รู้สกนกคิด	 ควำมรู้สกเรำจะตีค่ำวิญญำณขันธ์
เท่ำกับมำยำกลที่เขำแสดงตำมทำงหรอในโรงละคร	 เอำไว้ดูเล่นแล้ว
ไม่ต้องน�ำพำ	ไม่ต้องใส่ใจ	ไม่ต้องคิดว่ำเปนของจริง

กำรจะเห็นขันธ์เหมอนปรำก กำรณ์ลวงใจชั่วครู่นั้น	ต้องเห็น
ขันธ์เกิดดับ	 เห็นมันผ่ำนมำแล้วผ่ำนไปโดยไม่มีควำมคำใจตกค้ำง
จริง 	 กระทั่งแม้เห็นมรณกรรมของผู้ใด	 เรำก็จะได้ส่วนของควำม
รู้สกดังที่พระพุทธองค์ตรัสในเผณปณ สูตรเช่นกันคอ

เธอทั้งหลำยจงดูรูปอันบุคคลทิ้งแล้ว	เม่อใดที่อำยุ	ไออุ่น	และ
วิญญำณละจำกกำยนี้ไป	 เม่อนั้น	 กำยอันเขำทอดทิ้งแล้วย่อมเปน
เหย่อแห่งสัตว์อ่น	หำเจตนำมิได้	นอนทับถมแผ่นดินอยู่	 เปนควำม
สบต่ออยู่อย่ำงนี้	 นี่เปนกลส�ำหรับหลอกลวงคนโง่	 เบญจขันธ์ก็ไม่
ต่ำงอะไรกับเพช ำตผู้หน่ง	สิ่งที่เรำบอกคอสำระย่อมไม่มีในเบญจ
ขันธ์นี้

กำรเห็นขันธ์อย่ำงถูกต้องเปนเร่องข้ำมขั้นไม่ได้	 ถ้ำพยำยำม
เลียนแบบ	 จู่ อยำกเห็นขันธ์เปนของว่ำง	 โดยไม่คิดท�ำควำมเพียร	
ไม่คิดสละกิเลสเคร่องร้อยรัด	 ใจจะไม่ว่ำง	 และเกิดอำกำรปรุงแต่ง
หลอกตัวเอง	พระพุทธเจ้ำจงตรัสในส่วนสรุปของสูตรควำมว่ำ

ภกิษผุูม้ดี�ารใินความเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิพงึพจิารณา
ขนัธ์ทัง้หลายอย่างนี ้ทัง้กลางวนั ทัง้กลางคนื หากปรารถนา
นพิพาน กพ็งึละกเิลสเครือ่งร้อยรดัทัง้ปวง พงึกระท�าทีพ่ึง่แก่
ตน พงึประพฤตดิจุบคุคลผูม้ศีรีษะถกูไฟไหม้ ดงันี้

ขันธ์ที่ควรเห็นในชีวิตประจำาวัน

ขันธ์ที่ควรเห็นในชีวิตประจ�ำวัน	 ได้แก่	 ขันธ์ที่ก�ำลังปรำก
โดยไม่ต้องเค้น	 ไม่ต้องเพ่งเล็ง	 ไม่ต้อง นพยำยำมเปนพิเศษ	 ถ้ำ
ต้อง นอย่ำงผิดธรรมชำติที่จะเห็นขันธ์ให้ได้	 ก็ไม่ใช่เร่องสมควร
เลย	อย่ำงเช่น	ขณะก�ำลังอ่ำนหนังสอ	ใจจดจ้องรับเน้อควำมตำมตัว
อักษรอยู่นี	้ก็ยำกที่จะมีขันธ์ใดปรำก เด่นต่อสติได	้ เรำจงต้องทรำบ
ตำมจริงว่ำนี่ไม่ใช่กำลอันควรให้รู้ขันธ์เกิดดับ	 สิ่งที่ท�ำได้ดีที่สุดคอมี
สติอยู่กับกำรอ่ำนหนังสออย่ำงเดียว

ต่อเม่อเลิกอ่ำนหนังสอ	ทรงอิริยำบถนั่งโดยไม่มีงำนอ่นให้คิด	
ให้พูด	 ให้ท�ำ	 เปนพิเศษ	 นั่นเองจงอำจทบทวนควำมรู้ที่ได้รับจำก
หนังสอมำดูขันธ์อันเปนปจจุบัน	เช่น

ลมหายใจเข้าออก	 คอส่วนหน่งของธำตุลม	หรอสภำวะพัด
ไหว	ซ่งก�ำลังมีอยู่ทั่วไปในโลก	แต่มำปรำก ชัดอยู่ในควำมรับรู้ของ
เรำในฐำนะลมหำยใจที่ถูกสูบเข้ำมำในกำยนี้	 และออกไปจำกกำยนี้	
(เห็นเปนธรรมในธรรม	คอธรรมหน่งในท่ำมกลำงเหล่ำธรรมประจ�ำ
โลก)	กำรรับรู้ว่ำมีแต่สภำพพัดไหวเข้ำ	พัดไหวออก	โดยไม่มีใครเปน
ผู้หำยใจ	ธำตุลมไม่ได้เปนของใครนั่นเอง	คอส่วนหน่งในกำรรับรู้รูป
ขันธ์

อิริยาบถนั่ง	 คอกำรประชุมกันชั่วครำวของธำตุ	 ๔	 ที่ถูกจัด
วำงให้เปนท่ำนั่ง	 เรำรู้พร้อมกันทั่วตลอดถงกำรปรำก ของ ำเท้ำที่
วำงรำบ	ส่วนตัวที่ตั้งตรง	สองแขนที่ตกแนบล�ำตัว	ตลอดจนส่วนหัว
ที่อยู่สูง	 กำรรับรู้ว่ำมีอิริยำบถนั่งตั้งอยู่	 โดยไม่มีใครเปนผู้นั่งนั่นเอง	
คอส่วนหน่งในกำรรับรู้รูปขันธ์

ความเป็นสุข	 คอควำมรู้สกสบำยทำงกำย	 หรอควำมรู้สก
สบำยทำงใจ	 อย่ำงใดอย่ำงหน่งหรอทั้งสอง	 ปกติเม่ออ่ำนหนังสอ
ธรรมะ	ซมซับธรรมะสู่ใจ	กำยก็มักทรงนิ่งไม่กวัดแกว่ง	ปล่อยตลอด	
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ไม่ก�ำเกร็งส่วนหน่งส่วนใด	 นั่นคอควำมสุขควำมสบำยกำย	 เม่อใจ
ปรำศจำกมลทินทำงกำมและควำมพยำบำทเกำะกุม	 มีสติอยู่เฉพำะ
หน้ำ	 ไม่หดหู่	 ไม่ฟุงซ่ำน	 ไม่ลังเลสงสัย	 ไม่พะวงคิดถงสิ่งหน่งสิ่งใด	
สภำพทำงใจก็เงียบสงบรำบคำบ	กำรรับรู้ว่ำมีควำมสงบสุข	โดยเห็น
ควำมสุขไม่ได้เปนของใครนั่นเอง	คอส่วนหน่งในกำรรับรู้เวทนำขันธ์

ความเป็นทุกข์	 คอควำมรู้สกไม่สบำยทำงกำย	 หรอควำม
รู้สกไม่สบำยทำงใจ	 อย่ำงใดอย่ำงหน่งหรอทั้งสอง	 เม่อกำยที่เคย
นิ่งเริ่มทนอยู่กับท่ำเก่ำไม่ได้	ก็อำจมีควำมกวัดแกว่ง	ก�ำเกร็งส่วนใด
ส่วนหน่ง	นั่นคอควำมทุกข์ควำมไม่สบำยกำย	หรอเม่อใจเริ่มดิ้นรน
แส่ส่ำยไปในรสอำหำร	 หรอเกิดสิ่งกระทบให้ต้องฟุงไป	 เล่อนลอย
ปรำศจำกสติ	หวั่นไหวคลอนแคลนด้วยควำมหดหู่	ควำมลังเลสงสัย	
สภำพทำงใจก็ปนปวนไม่เปนสุข	 กำรรับรู้ว่ำมีควำมทุกข์	 โดยเห็น
ควำมทุกข์ไม่ได้เปนของใครนั่นเอง	 คอส่วนหน่งในกำรรับรู้เวทนำ
ขันธ์

ความหมายรู้ว่าไม่เที่ยง	 คอผลอันเกิดจำกกำรที่จิตเห็น
ธำตุลมเข้ำแล้วต้องออก	เกิดแล้วต้องดับ	หรอเห็นอิริยำบถนั่งเปลี่ยน
จำกสภำพสงบไม่กวัดแกว่ง	 เปนควำมกวัดแกว่งเคล่อนไหว	 หรอ
กำรที่จิตเห็นควำมสุขแปรเปนทุกข์	 เม่อเห็นควำมเปลี่ยนแปลงของ
สภำพทั้งหลำยบ่อยเข้ำก็เกิดควำมส�ำคัญข้นมำว่ำอะไร ไม่เที่ยงไป
หมด	กำรรับรู้อำกำรส�ำคัญว่ำไม่เที่ยงนั่นเอง	คอส่วนหน่งในกำรรับ
รู้สัญญำขันธ์

เจตนาก�าหนดรู้ความไม่เที่ยง	 เจตนำก็คอทิศทำงที่
ก�ำหนดให้จิตมองอะไร	คิดอ่ำนอย่ำงไร	 เพ่อจุดประสงค์อันใด	หำก
จุดประสงค์ดี	 ก็เรียกเจตนำนั้นว่ำเปนกุศล	 แต่หำกจุดประสงค์ร้ำย	
ก็เรียกเจตนำนั้นว่ำเปนอกุศล	 ในที่นี้ภำยหลังจำกอ่ำนธรรมป ิบัต	ิ
เรำก็มักติดควำมจงใจเจตนำดูเข้ำมำในกำยใจ	 เพ่อพั นำตนไปสู่
ควำมพ้นอุปำทำน	จัดเปนกุศลเจตนำ	กำรรับรู้ว่ำก�ำลังมีอำกำรจงใจ
ดูควำมไม่เที่ยงของสภำวะต่ำง นั่นเอง	 คอส่วนหน่งในกำรรับรู้กำร

ปรำก ของสังขำรขันธ์

สภาพรู ้แจ ้งทางอายตนะต่างๆ	 กำรจะรับรู ้ว ่ำ
ลมหำยใจก�ำลังเข้ำหรอออกได้นั้น	 ต้องอำศัยวิญญำณเปนผู้รู้ผู้เห็น	
และกำรจะรับรู้ว่ำกำยก�ำลังอยู่ในอิริยำบถนั่งได้นั้น	 ก็ต้องอำศัย
วิญญำณเปนผู้รู้ผู้เห็นเช่นกัน	 สภำพรู้แจ้งทำงกำยเหล่ำนั้นแหละ
เรียกว่ำกำยวิญญำณ	เปนส่วนหน่งของวิญญำณขันธ์

เม่อตั้งกำรสังเกตไว้ว่ำประสบกำรณ์ในชีวิตทั้งหมดล้วนเปน
เร่องของปรำก กำรณ์ทำงขันธ์	 มุมมองชีวิตของเรำจะแปลกเปลี่ยน
ไป	 เช่น	 เม่อมองเห็นอะไรอยู่	 จะมีสติทรำบว่ำนี่เปนเร่องของสภำพ
รู้แจ้งทำงตำ	 เปน	 ปรำก กำรณ์ทำงกำรเห็น 	 ชั่วครำว	 พอเกิดส�่ำ
เสียงใดมำกระตุ้นหู	 ชวนให้เงี่ยหูฟง	ก็มีสติทรำบว่ำ	 ปรำก กำรณ์
ทำงกำรได้ยิน 	เกิดข้นแทนแล้ว

ด้วยกำรเห็นปรำก กำรณ์ทำงกำรเห็นและทำงกำรได้ยินเกิด
ดับสลับกันนั่นเอง	 เรำได้ช่อว่ำรู้จัก	 วิญญำณขันธ์ 	 โดยควำมเปน
ของไม่เที่ยงแล้ว	 ท�ำให้อุปำทำนสะดุดแล้ว	 คอ	 ไม่เกิดควำมรู้สก
อย่ำงเคย ว่ำ	 ฉันก�ำลังเห็น 	และ	 ฉันก�ำลังได้ยิน

จะเห็นว่ำ	 เพียงข้นต้นด้วยควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง	 ประกอบกับ
กำรสังเกตควำมจริงต่อหน้ำต่อตำ	 ก็อำจเกิดประสบกำรณ์รู้สกถง
ขันธ์ในตนได้	 แต่กำรเห็นขันธ์ในชีวิตประจ�ำวันจะมีคุณภำพเพียง
ใด	 ก็ข้นตรงอยู่กับควำมสำมำรถตั้งมั่นของจิต	 หรอแนวโน้มที่จะ
คลอนแคลนของจิต	 หำกพบว่ำตนเองมีแก่ใจสังเกตภำวะควำมเปน
ขันธ์ถี่ 	ก็สะท้อนว่ำจิตมีควำมตั้งมั่นได้พอสมควร

เม่อเห็นของจริงในปจจุบันขณะได้	 ก็จะต่อยอดเปนกำร
เห็นกลไกกำรท�ำงำนร่วมกันของขันธ์	 ๕	 ได้ทีละเปลำะ	 เช่น	 เหตุที่
วิญญำณประเภทหน่งแปรเปนวิญญำณอีกประเภทหน่ง	ก็ด้วยเพรำะ
มีเจตนำ	 (สังขำรขันธ์)	 เปนตัวก�ำหนด	ยกตัวอย่ำง	 เม่อครู่อิริยำบถ
นั่งถูกรู้	 ครู่หน่งก็เกิดเจตนำเล็งแลรูปทรงสีสันเฉพำะหน้ำด้วย
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นัยน์ตำ	 พอนัยน์ตำปรับศูนย์เข้ำได้ถูกกับต�ำแหน่งวัตถุ	 ก็เกิดจักขุ-
วิญญำณทันที

ยิ่ง กสติให้เท่ำทันวิญญำณขันธ์มำกข้นเท่ำไหร่	 เรำก็จะเห็น
ตัวเช่อมต่ออยู่ในระหว่ำงวิญญำณขันธ์มำกข้นเร่อย 	 เช่น	 ก่อนเกิด
เจตนำเล็งแลรูปด้วยนัยน์ตำ	 เรำจะพบว่ำมีแรงขับดันอันเปนควำม
เคยชิน	 เปนควำมอำลัย	 เปนควำมยินดี	 เปนควำมอยำกในกำรเห็น
รูปด้วยตำ	เปนต้น

วิญญำณขันธ์เปนธรรมชำติที่พิสดำรตำมจ�ำนวนอำยตนะ	
เพรำะแต่ละอำยตนะมีเน้อหำไม่เหมอนกันเลยอย่ำงสิ้นเชิง	คอ

ตาเอาไว้ดูรูป	 กำรรับรู ้ทำงตำจะอยู ่ที่สีสันรูปทรงใน
ต�ำแหน่งต่ำง

หูเอาไว้ฟังเสียง	 กำรรับรู้ทำงหูจะอยู่ที่คล่นควำมสะเทอน
ทุ้มแหลมในอำกำศ

จมูกเอาไว้ดมกลิ่น	กำรรับรู้ทำงจมูกจะอยู่ที่กลิ่นหอมเหม็น
ผ่ำนอำกำศ

ลิ้นเอาไว้ลิ้มรส	 กำรรับรู้ทำงลิ้นจะอยู่ที่รสเปรี้ยวหวำนมัน
เค็มที่กดลงมำบนตุ่มรับรสตรง

กายเอาไว้แตะต้อง	 กำรรับรู้ทำงกำยจะอยู่ที่สิ่งกระทบแข็ง
อ่อนที่กดลงมำบนผิวหนังตรง

ใจเอาไว้รู้ทุกสิ่งที่ไม่ปรากฏทางรูปธรรม	 เช่น	 เรำรู้ว่ำ
ก�ำลังสุขทุกข์มำกน้อยเพียงใด	 เรำก�ำลังจ�ำอะไรหรอหมำยรู้สิ่งใดอยู่	
เรำก�ำลังเจตนำคิดนกเช่นไรก็ด้วยใจ	 ควำมรู้สกนกคิดทั้งหลำยไม่
อำจก�ำหนดรู้ได้ด้วยตำ	หู	จมูก	ลิ้น	กำย	แต่ต้องด้วยใจสัมผัสเท่ำนั้น

ควำมเห็นชัดและควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเช่นนี้	ท�ำลำยควำมหลง
ผิดหรอลังเลสงสัย	ว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงมีกำยเปนมูลเหตุอย่ำงเดียวเสีย
ได้	 เรำจะไม่หลงส�ำคัญว่ำเพรำะมีประสำทกำยเปนปฐมเหตุ	 กำร

รับรู้ทั้งมวลจงปรำก 	แท้ที่จริงประสำทกำยก็ส่วนหน่ง	 วิญญำณรับ
รู้อำรมณ์ทำงกำยก็ส่วนหน่ง	 วิญญำณรับรู้อำรมณ์ทำงใจก็อีกส่วน
หน่ง	 โดยที่วิญญำณทุก ทำงประมวลลงสรุปเรียกเปนหน่งเดียวได้
ว่ำ	 จิต 	ซ่งเปนธรรมชำติรู้อำรมณ์ได	้มีควำมเปนกุศลหรออกุศลได้

เม่อเข้ำใจ	 กับทั้งสำมำรถรู้ขันธ์ขณะอยู่ในอิริยำบถนั่งยำมนี้
ได้จริง 	 ต่อไปเรำจะสำมำรถรู้ขันธ์ขณะอยู่ในอิริยำบถอ่น ได้เช่น
กัน	เพรำะกำยใจก็วนเวียนอยู่แค่นี	้มีลมหำยใจ	มีอิริยำบถ	มีสุขทุกข	์
มีควำมหมำยรู้	 มีเจตนำดีร้ำย	 และมีควำมรู้แจ้งทำงอำยตนะต่ำง 	
หำกเริ่ม กมำตำมล�ำดับสติป ฐำนทั้ง	 ๓	 หมวดต้น	 ก็จะพบว่ำกำย	
เวทนำ	และจิต	ต่ำงก็เปนส่วนของขันธ	์๕	นั่นเอง

กำร กรู้ควำมเคล่อนไหวใหญ่น้อยทำงกำย	 รู้ควำมต่ำงของ
เวทนำ	รู้ควำมต่ำงของสภำวจิต	ล้วนแล้วแต่ผูกสติสัมปชัญญะให้ต่อ
เน่อง	 พร้อมเห็นขันธ์ชัดลงไปเปนขณะ ทั้งสิ้น	 แต่หำกไม่ กรู้กำย	
เวทนำ	 และจิต	 ตำมที่พระพุทธเจ้ำประทำนทำงไว้	 ก็จะพบควำม
ปรำก ของขันธ์ต่ำง ในชีวิตประจ�ำวันได้ยำก	 อย่ำว่ำแต่จะหวังเห็น
ขันธ์เกิดดับได้

ขันธ์ที่ควรเห็นขณะนั่งสมาธิ

ค�ำว่ำ	 นั่งสมำธิ 	 ในที่นี้หมำยจ�ำเพำะเจำะจงถงกำรนั่ง
หลับตำเพ่อจ�ำกัดทำงเข้ำของผัสสะกระทบ	 เหลอเพียงอำรมณ์ใด
อำรมณ์หน่ง	 เช่น	ลมหำยใจหรอกสิณนิมิต	ที่ส�ำคัญต้องผ่ำนชั่วโมง
บินมำพอสมควร	กระทั่งรู้จักภำวะเหลอเพียงอำรมณ์เดียว	คออย่ำง
น้อยสงบตั้งมั่นรู้ลมหำยใจหรอกสิณนิมิต	 ไม่วอกแวกไปทำงอ่น	 มี
ควำมสุขสบำย	 อิ่มอกอิ่มใจกับรสของควำมสงบต่อเน่องสักคร่งนำที
เปนอย่ำงต�่ำ

เรำจะรู้จำกประสบกำรณ์ตรงในกำรดูขันธ์ผ่ำนสมำธิคอ	 ยิ่ง
เห็นขันธ์ชัดเท่ำใด	 ใจจะยิ่งปล่อยวำงมำกข้นเท่ำนั้น	 อย่ำงน้อย
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ก็เทียบเคียงกันได้กับระดับควำมปล่อยวำงขันธ์เพรำะฟง	 หรอ
ปล่อยวำงขันธ์เพรำะคิด	 ว่ำแตกต่ำงกันเปนคนละเร่อง	 ตรงนี้จะเริ่ม
ตระหนักว่ำ	กำรปล่อยวำงเพรำะรู้ขันธ์เข้ำไปตรง 	เปนวิปสสนำของ
จริงที่สำมำรถพั นำได้ยิ่ง ข้นจนกระทั่งถงมรรคถงผลภำยในชำติ
ปจจุบัน	 ส่วนกำรปล่อยวำงเพรำะฟงกับปล่อยวำงเพรำะคิดนั้น	 จิต
จะลังเลไม่เช่อมั่นอยู่ร�่ำไป	ว่ำชำตินี้เรำจะบรรลุมรรคผลพ้นอุปำทำน
ได้แน่หรอเปล่ำ

หลำยครั้งเกิดข้อกังขำว่ำถ้ำอยู่ในสมำธิขั้นสูง	 จะเจริญสติเห็น
ขันธ์กันได้หรอไม่	 เพรำะถ้ำเปน ำน	ก็ต้องรู้อำรมณ์เดียว	อันที่จริง
ถ้ำท�ำควำมเข้ำใจว่ำ	 รู้อำรมณ์เดียว 	นั้น	หมำยถงรู้คงที่ในขอบเขต
ของสิ่งที่ก�ำหนดพิจำรณำ	เช่น	ขณะแห่งกำรรู้ลมหำยใจ	จิตไม่ได้เห็น
แต่สำยลม	แต่ยังเห็นอิริยำบถนั่งด้วย	เห็นควำมสุขด้วย	เห็นขอบเขต
ควำมสว่ำงของจิตด้วย	 อย่ำงนี้ก็จะไม่สับสนว่ำใน ำนจะเจริญสติรู้
ขันธ์ได้อย่ำงไร

เพ่อควำมชัดเจน	 ขอให้ดูที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน ำนสูตร	
พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๕	ควำมว่ำ

ดกูรภกิษทุัง้หลาย เรากล่าวความสิน้ไปแห่งอาสวะทัง้หลาย 
เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าว
แล้ว ดกูรภกิษทุัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ สงดัจากกาม 
บรรลุปฐมฌาน เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ 
รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ อนัมอียูใ่นขณะแห่ง
ปฐมฌานนัน้ โดยความเป็นของไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นโรค 
เป็นดงัหวัฝี เป็นดงัลกูศร ไม่มสีขุ เป็นอาพาธ เป็นของผูอ้ืน่ 
เป็นของช�ารดุ ว่างเปล่า เป็นอนตัตา เธอย่อมยงัจติให้ตัง้อยู่
ด้วยธรรมเหล่านัน้ ครัน้แล้ว เธอย่อมโน้มจติไปเพือ่อมตธาตุ
ว่า นัน่สงบ นัน่ประณตี คอื ธรรมเป็นทีส่งบแห่งสงัขารทัง้

ปวง ความสละคนือปุธทิัง้ปวง ความสิน้ตณัหา ความคลาย
ก�าหนดัความดบั นพิพาน เธอตัง้อยูใ่นปฐมฌานนัน้ ย่อมถงึ
ความสิน้ไปแห่งอาสวะทัง้หลาย

ตรงที่พระองค์ตรัสว่ำ	 เธอย่อมพิจำรณำเห็นธรรมทั้งหลำย	
คอ	 รูป	 เวทนำ	 สัญญำ	 สังขำร	 วิญญำณ	 อันมีอยู่ในขณะแห่ง
ปฐม ำนนั้น 	ถอว่ำชัดเจนพอ	คอ	ไม่ควรจดจ�ำแค่ว่ำเรำอำศัยสมำธิ
ระดับ ำนในกำรเจริญสติได	้แต่สมำธิ ำนที่มีกำรพิจำรณำขันธ	์ถอ
เปนเหตุใกล้ให้เข้ำถงนิพพำนเลยทีเดียว

ที่หัวข้อนี้จะแยกแยะแบบจ�ำเพำะเจำะจงลงไปว่ำ	 กำรเห็น
ขันธ์ขณะนั่งสมำธิรู้ลมหำยใจกับนั่งสมำธิรู้กสิณนิมิตนั้น	 แตกต่ำง
กันอย่ำงไร	 นอกจำกนั้น	 จะได้ผนวกส่วนของกำรเห็นขันธ์ขณะ
พยำยำมตั้งสมำธิไว้ด้วย	เพ่อให้ครอบคลุมเน้อหำกว้ำงขวำงที่สุด

เคล็ดวิชาเห็นขันธ์ผ่านอานาปานสติ

รูปขันธ์

ในขั้นที่เหลือแต่ความรับรู้ว่ามีลมหายใจผ่านเข้า ผ่าน
ออก ปราศจากความฟุ้งซ่าน จิตใจสงบระงับอยู่ ทราบ
ว่าลมเริ่มต้นเมื่อใด หยุดลงเมื่อใด ขณะเริ่มมีลักษณะ
ลมเป็นนิมิตอย่างไร  ขณะสิ้นสุดมีลักษณะลมเป็น
นิมิตอย่างไร ไม่เหลือสิ่งใดเด่นกว่านั้น นั่นคือจังหวะ
เหมาะที่เราจะรู้ลมหายใจโดยความเป็นธาตุลม ซึ่งก็
คือหนึ่งในรูปขันธ์ ความเข้าใจที่มีอยู่ล่วงหน้าว่ารูป
ขันธ์ไม่ใช่ตัวตน เกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดา จะ
ท�าให้การเห็นชัดในสมาธินี้ เกิดเป็นความรู้แจ้งเต็ม
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ดวงจิตดวงใจ ไม่เหลือความสงสัยใดๆอีก

เวทนาขันธ์

ในขั้นที่เกิดความสุขสดชื่น สบายกายสบายใจ จิตตั้ง
มั่นตื่นตัว และอยู่ในอาการเหมือนปรารถนาเสพสุข
อันมีรสวิเวกประการเดียว นั่นคือจังหวะเหมาะที่จะ
รู้จักสุขโดยความเป็นเวทนา สุขเวทนาคือความสงบ
สบาย มีกายไม่กวัดแกว่ง สุขเวทนาคือความแน่วนิ่ง 
มีจิตไม่ซัดส่าย เพียงในระดับสมาธิไม่ต้องแข็งแรงนัก 
ก็อาจเห็นสุขเวทนาปรากฏชัดพอประมาณ กับทั้งเห็น
ความไม่เที่ยงของสุขเวทนาได้ง่าย คือพอกายเริ่มขยับ
ขยุกขยิก ก็จะรู้สึกถึงความทุกข์ทางกายเข้ามาแทรก
แทน หรือพอจิตเริ่มแส่ส่าย ก็จะรู้สึกถึงความทุกข์ทาง
จิตเข้ามาเบียดบัง แต่ในระดับสมาธิที่แข็งแรง จะเห็น
สุขเวทนาปรากฏชัดมาก ทว่ากลับเห็นความไม่เที่ยง
ของสุขเวทนายากขึ้น ตรงนี้ให้ดูเฉพาะรอยต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสุขอย่างใหญ่ ที่ลดระดับลงไปเป็นสุข
อย่างเล็ก แบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าให้ดูความต่าง
ระหว่างสภาพจิตที่ตั้งมั่นเป็นฌานกับสภาพจิตที่
คลอนแคลนไม่เป็นฌานในจิตตานุปัสสนา

สัญญาขันธ์

ในขั้นที่จิตเงียบลงไป บางขณะเป็นสุขหรือเฉยเมย ให้
ดูว่าเมื่อมีสติอยู่ จิตต้องส�าคัญมั่นหมายในสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งอยู่เสมอ เช่น บางครั้งลมหายใจกระทบชัด ก็เกิด
การมั่นหมายว่าอย่างนี้ลมหายใจที่เที่ยงหรือไม่เที่ยง 

ตัวส�าคัญมั่นหมายว่าเที่ยง คือ ‘นิจจสัญญา’ ตัวส�าคัญ
มั่นหมายว่าไม่เที่ยง คือ ‘อนิจจสัญญา’ หรือบางครั้ง
ความสุขสบายเด่นชัด ก็เกิดความส�าคัญมั่นหมายว่า
สุขนี้ยั่งยืนยาวนาน อันนั้นเป็น ‘นิจจสัญญา’ แต่ถ้า
ขณะรู้ความสุขที่ตั้งอยู่นานนั้น ประกอบด้วยความรู้สึก
ว่าจะไม่เป็นเช่นนี้ตลอดไป อันนั้นเป็น ‘อนิจจสัญญา’ 
เมื่อส�ารวจเห็นการท�างานของสัญญาขันธ์เป็นขณะๆ 
ก็จะทราบว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าอย่างนี้เที่ยง อีกทีก็
รู้สึกว่าไม่เที่ยง อาการส�าคัญมั่นหมายว่าเป็นอย่างไร
สามารถผันผวนกลับไปกลับมา ตามแต่ก�าลังของสติ
และปัญญาที่ประกอบอยู่ด้วยในขณะนั้นๆ ไม่ใช่ว่า

สังขารขันธ์

ในขั้นที่จิตสงบไม่ไหวติง เหลือแต่อาการตรึกนึก
เฉพาะลมหายใจเข้าออกเป็นสายชัด ให้มองว่าอาการ
ตรึกนึกคือภาวะของสังขารขันธ์อย่างหนึ่ง มีความ
ชัดเจนคงเส้นคงวา เป็นเจตนาอัตโนมัติที่เหมือน
ไม่มีตัวตนใดสั่งการดังเคย ธรรมชาติที่เจาะจงตรึก
นึกเฉพาะลมหายใจนี้จะมีได้ถึงปฐมฌาน ต่อเมื่อเข้า
ออกปฐมฌานจนช�านาญ จิตมั่นคงตั้งมั่นได้เองจนไม่
จ�าเป็นต้องอาศัยอาการตรึกนึกถึงลมหายใจมาประ
คับประคอง ก็จะมีอีกเจตนาหนึ่งผุดขึ้นได้ คือละความ
ตรึกนึกถึงลมหายใจเสีย ปล่อยให้จิตตั้งมั่นเสพปีติสุข
เป็นหนึ่งเอง คล้ายนกตัดสินใจเลิกกระพือปีก เพียง
แผ่ปีกลอยลมสบายอยู่ การเห็นการตรึกนึกเป็นเพียง
สังขารขันธ์อย่างชัดเจนในสมาธิ จะท�าให้เริ่มแบ่งแยก
ได้อย่างชัดเจนเช่นกัน ว่าเจตนาเกิดขึ้นเดี๋ยวเดียว ส่วน
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อาการตรึกนึกตั้งอยู่ได้นานกว่า และมีจิตชนิดหนึ่งที่
ไม่ต้องตรึกนึกก็ทรงตัวเป็นสมาธิใหญ่ได้ เมื่อพิจารณา
จนเห็นว่าทั้งหลายทั้งปวงก็แค่อาการหนึ่งของจิต ไม่ใช่
ตัวตน เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปท่ามกลางเหตุปัจจัยแวดล้อม 
ก็จะเกิดมุมมองที่จะแตกต่างจากคนธรรมดามาก 
เพราะส�าหรับคนธรรมดาแล้ว ที่ใดมีเจตนา ที่ใดมี
ความตรึกนึก ที่นั่นย่อมมีความรู้สึกในตัวตนอยู่ควบคู่
กันเสมอ

วิญญาณขันธ์

ในขั้นที่จิตสงบละเอียดประณีต ตั้งมั่นได้เองโดยไม่
ต้องอาศัยแม้อาการตรึกนึกถึงลมหายใจ เหลือแต่
ความสว่างโพลงอยู่ ตรงนั้นจะเห็นว่ามีแต่ความรู้อยู่ว่า
สว่าง รู้อยู่ว่าปีติสุขเหลือล้น ตัวที่รู้อยู่คือมโนวิญญาณ 
ซึ่งเป็นหนึ่งในวิญญาณขันธ์ เราจะเห็น ณ บัดนั้น
ว่าวิญญาณขันธ์ละเอียดได้ที่สุดในบรรดาขันธ์ทั้ง ๕ 
เพราะจะไม่เหลืออะไรเลยนอกจากรู้สึกว่ารู้ รู้ว่าก�าลังมี
อะไรอยู่เฉพาะหน้า หากไม่ก�าหนดไว้ก่อนก็จะไม่มีสติ
ระลึกรู้ได้ว่าสิ่งนั้นคือวิญญาณขันธ์ เมื่อวิญญาณขันธ์
ปรากฏชัดก็ย่อมหลงนึกไปว่านั่นเป็นจิตของเรา อีกทั้ง
เมื่อวิญญาณขันธ์ดับไปก็ย่อมไม่เห็นอาการดับไปของ
วิญญาณขันธ์ตามจริง แต่หลงนึกว่าจิตของเราเสื่อมลง 
หรือจิตของเราแปรไป การจะได้ประโยชน์จากสมาธิ
อย่างแท้จริงคือท�าความเข้าใจไว้อย่างถูกต้องเสียก่อน 
ว่าจิตหรือวิญญาณผู้รู้อารมณ์นั้นไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของ
เรา เมื่อตั้งมุมมองไว้เช่นนี้ พอพบกับภาวะรู้บริสุทธิ์ ก็
จะเห็นว่านั่นไม่ใช่ตัวตนจริงๆ สักแต่เป็นสภาพหนึ่งที่

เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัย แล้วในที่สุดก็แตกท�าลายลงเมื่อ
เหตุปัจจัยหมดก�าลังส่ง
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เคล็ดวิชาเห็นขันธ์ผ่านกสิณนิมิต

เวทนาขันธ์

ในขั้นที่เริ่มตรึงนิมิตไว้กับที่ได้นั้น เป็นจังหวะที่จิตสงบ
ตั้งมั่น ไม่แส่ส่ายไปทางอื่น เหลือแต่อาการหน่วงนึก
และรับรู้เฉพาะดวงกสิณนิมิต เมื่อจิตสงบย่อมมีความ
สบายเกิดขึ้นพร้อมกัน พูดง่ายๆว่าความสุขเกิดขึ้น
พร้อมกสิณที่ชัดนิ่งไม่พร่าเลือนอย่างน้อยสัก ๕ วินาที

ความสุขอันเกิดจากความสงบเงียบราบคาบของจิตนั้น 
คือเวทนาขันธ์ ขอให้ท�าความเข้าใจว่าอาการลิงโลด
ก็ดี อาการปีติฟองฟูก็ดี อาการโสมนัสปลาบปลื้มก็ดี 
ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนเกิน เป็นส่วนปรุงแต่งที่เกินความ
สบายใจ จัดเป็นสังขารขันธ์ แต่หากกรองส่วนเกินได้
ด้วยความวางเฉย ไม่ตื่นเต้นตาม ก็จะเหลือแต่เวทนา
ขันธ์ คือรู้สึกสุขสบายอยู่ เมื่อความสุขแปรปรวนก็ย่อม
เห็นชัดว่ามีของแถมอื่นประกอบอยู่ด้วย

สัญญาขันธ์

ในขั้นที่รู้สึกถึงอากาศว่างในอากาสกสิณ หรือเห็นดวง
นิมิตปรากฏเป็นสีขาวชัดในโอทาตกสิณ จิตตั้งมั่นไม่
ซัดส่าย ทว่ายังพร้อมจะตรึกนึกพิจารณาได้ ให้มองว่า
กสิณนิมิตนั้นๆไม่ใช่รูป แต่เป็นความสามารถจดจ�า
ของจิต เป็นสิ่งปรุงแต่งจิตให้เห็นว่ามีความว่าง หรือ
มีสีขาว หรือมีสีที่พอใจก�าหนดเห็น ความสามารถ
จดจ�าของจิตนั่นเองคือสัญญา ดังนั้น กสิณนิมิตหนึ่งๆ

ก็คือตัวแทนสัญญาขันธ์ เมื่อเห็นกสิณเป็นอย่างไร จะ
ก�าหนดก็ได้ว่าสัญญาคืออย่างนั้น

ขอให้สังเกตตามจริงว่า แม้จะมีความสนุกกับการเห็น
นิมิตได้นาน ในที่สุดลักษณะนิมิตก็ต้องแปรไปเป็น
อื่น แสดงความไม่เที่ยงไม่ทนของสัญญา เมื่อก�าหนด
โดยความเป็นอย่างนี้ ผู้ส�าเร็จกสิณนิมิตย่อมได้เปรียบ
คนธรรมดาทั่วไป ตรงที่เห็นความเสื่อมของสัญญา
อย่างชัดเจน เพราะสัญญาปรากฏเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และ
ดับไป อย่างแจ่มแจ้งเป็นสีสัน รู้ได้ไม่ต่างจากตาเห็น
รูป ความสะเทือนใจที่เห็นอนิจจังย่อมแรงพอจะเกิด
ความปล่อยวางสัญญาขันธ์ คล้ายตัดใจสละของรักของ
หวงได้ง่ายเมื่อตระหนักจริงๆว่าไม่ใช่สมบัติของเรา 
อาการที่ใจคลายความอาลัยในสัญญาได้นั้น จะเริ่ม
เห็นอะไรๆเป็นเท็จ เป็นของหลอก โดยเริ่มหลอกกัน
ตั้งแต่ที่จิตเลยทีเดียว เมื่อไม่ถูกหลอกว่าสัญญาเป็น
ตัวเรา ความรู้สึกว่างจากการปรุงแต่งก็จะเด่นชัดขึ้น
แทนที่

สังขารขันธ์

ในขั้นที่สามารถย่อหรือขยายดวงกสิณนิมิตได้ตาม
ปรารถนา นิมิตไม่แตก ไม่บิดเบี้ยว จิตตั้งมั่นไม่ซัด
ส่ายตามการแปรของนิมิต ทว่ายังพร้อมจะตรึกนึก
พิจารณาได้ ให้มองว่าตัวที่ควบคุมให้นิมิตเป็นไป
ต่างๆดังปรารถนานั่นเองคือสังขาร ดังนั้น ตัวตั้งต้น
ก�าหนดให้นิมิตเป็นอย่างไรๆนั่นเองคือตัวแทนสังขาร
ขันธ์ 
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ขอให้สังเกตตามจริงว่า แม้จะมีความสนุกกับการ
สร้างสรรค์นิมิตด้วยอ�านาจใจได้ตามปรารถนา ใน
ที่สุดความสามารถควบคุมนิมิตได้ย่อมแปรปรวนไป 
คิดย่อหรือขยายก็ไม่ปรากฏผลดังใจนึก นั่นคืออาการ
แสดงออกถึงความไม่เที่ยงไม่ทนของสังขาร เมื่อ
ก�าหนดโดยความเป็นอย่างนี้ ผู้ส�าเร็จกสิณนิมิตย่อม
ได้เปรียบคนธรรมดาทั่วไป ตรงที่เห็นถนัดว่า อ�านาจ
ควบคุมบังคับบัญชาอะไรๆให้เป็นไปตามปรารถนา
นั้นไม่มีจริง เพราะกระทั่งนิมิตหลอกๆยังคุมให้อยู่ทน
ถาวรไม่ได้ ประสาอะไรกับการควบคุมบัญชาวัตถุเช่น
กายหรือของนอกกายให้อยู่ในอ�านาจไหว

วิญญาณขันธ์

ในขั้นที่ รู้สีหรือลักษณะดวงกสิณนิมิตได้แจ่มชัด 
ทั้งหมดของอาการรับรู้นั่นเองคือมโนวิญญาณ เรา
ไม่อาจแยกออกมาว่าตรงไหนเรียกสัญญา ตรงไหน
วิญญาณ ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถ (และไม่ควร
พยายาม) ถอยย้อนกลับมาดูที่ตั้งของวิญญาณโดย
ความเป็นต่างหากจากสัญญา เพียงมีความเข้าใจที่ถูก
ต้องเป็นหลักตั้ง ว่าความจ�าสีและรูปลักษณะกสิณนิมิต
ได้นั้น เป็นส่วนของสัญญาขันธ์ ส่วนความรับรู้กสิณ
นิมิตทั้งหมด เป็นส่วนของวิญญาณขันธ์ ดังนั้น เมื่อ
พิจารณาเข้าไป ก็เพียงทราบว่าลักษณะนั้นๆคือขันธ์
ใด สุดแท้แต่ขันธ์ใดจะเด่น หรือจิตพอใจเลือกดูขันธ์
ใดเกิดดับ

การจำาแนกขันธ์เป็นต่างหากจากกัน

อันที่จริงเร่องแยกขันธ์ออกเปนต่ำงหำกจำกกันไม่ได้นั้น	 เคย
มีผู้ถำมผู้ตอบกันมำแล้วในครั้งพุทธกำล	 ปรำก ในมหำเวทัลลสูตร	
พระสุตตันตปิ ก	 เล่ม	๔	ผู้ถำมคอพระมหำโก ฐิกะ	ส่วนผู้ตอบคอ
พระสำรีบุตร	ซ่งพระพุทธองค์ยกย่องเปนอัครสำวกผู้เลิศทำงปญญำ	
พระมหำโก ฐิกะถำมว่ำ	 ธรรม  ประ ารคือ เวทนา สั า 
และวิ าณ เหล่านี้ปะปน ันหรือแย เป็นต่างหา จา
ัน บั ัติหน้าที่ต่าง ันได้หรือไม่  พระสารีบุตร ล่าวตอบ

ว่า เวทนา สั า และวิ าณ ปะปน ัน ไม่แย จา ัน 
บั ัติหน้าที่ต่าง ันไม่ได้	 (คอมีหน้ำที่รู้สก	 รู้จ�ำ	 และรู้แจ้ง	 ซ่ง
กลมกลนอยู่ในขณะจิตรู้อำรมณ์เดียวกัน	 หำกขำดอันใดอันหน่งจะ
ได้ช่อว่ำจิตก�ำลังรู้อำรมณ์ไม่ได้)

ในทำงป ิบัติ	 นักภำวนำจะเริ่มรู้จักวิญญำณขันธ์ได้ก็เม่อ
จิตสงบลงจนรู้จักควำมว่ำง	 ควำมสว่ำง	 รำวกับไม่มีอะไรให้รู้	 (อำจ
หลับตำหรอไม่ได้หลับตำอยู่)	 ถัดมำ	 เม่อไหวตัวออกจำกควำมสงบ
แล้วรู้แจ้งบำงสิ่งที่มำกระทบ	อย่ำงเช่นคล่นเสียงกระทบแก้วห	ูที่ตรง
นั้นเอง	 ควำมทรงจ�ำเกี่ยวกับเร่องวิญญำณขันธ์จงก่อให้เกิดสติ	 แล้ว
ทรำบชัดว่ำนี่คอกำรรับรู้เสียง	 เปนโสตวิญญำณ	 จิตอำจมีค�ำก�ำกับ
หรอไม่มีค�ำก�ำกับว่ำนั่นโสตวิญญำณ	 แต่ส�ำคัญคอ	 เกิดควำมเห็น
แจ้งผ่ำนประสบกำรณ์จริงว่ำกำรรู้ทำงอำยตนะเปนธรรมชำติอย่ำง
หน่ง	 เกิดข้นด้วยกำรมีเหตุประกอบกัน	คอเสียงกระทบแก้วห	ูรู้แล้ว
ต้องดับลงเปนธรรมดำ	 เปนขันธ์หน่งซ่งไม่ใช่ตัวตนของใคร	 แต่ถ้ำ
ให้บอกว่ำขณะนั้นเวทนำอยู่ไหน	 สัญญำอยู่ไหน	 ก็ไม่อำจตอบถูก	
เอำแค่ตอบถูกว่ำนั่นเปนวิญญำณทำงหูก็นับว่ำเพียงพอ	หรือต่อ ห้
ระบุไม่ถู ว่าเรีย อะไร แต่สามารถเหนสิ่งนั้น เ ิด ้น ตั้งอยู่ 
ดับไปจริง  ้ได้แล้ว

ยกตัวอย่ำงเช่น	ขณะสมำธิยังไม่คงที	่จิตยังสลับไปมำระหว่ำง
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ตั้งมั่นชั่วครู่กับกวัดแกว่งคลอนแคลน	 ควำมรู้สกภำยในที่เกิดข้น
คล้ำยประเดียวจิตกว้ำงออก	ประเดียวจิตแคบเข้ำ	ถ้ำเรำไม่บัญญัติว่ำ
ควำมกว้ำงหรอควำมแคบนั้นเปนอะไร	 เหนแค่ว่า ว้าง ไม่เที่ยง 
แคบ ไม่เที่ยง จสั แต่รู้ว่าไม่เที่ยง ับทั้งไม่อยา หน่วง
เหนี่ยว ห้ส าพดี จงเที่ยงถาวร ไม่รังเ ียจเมื่อส าพแย่
ปรา นานเ ินไป นั่น เท่า ับเราเหน ันธ์อย่างถู ต้อง แม้
ไม่รู้ว่าคือ ันธ์ไหน ตาม

เม่อมีประสบกำรณ์เห็นขันธ์ขณะนั่งสมำธิมำกเข้ำ	 จนกระทั่ง
แม้ลมตำจิตก็ยังทรงตัวตั้งมั่น	 ควำมรู้สกทั่วไปในชีวิตประจ�ำวันจะ
แตกต่ำงออกไป	 เรำจะมีสติรู้สกถงควำมว่ำงเปล่ำภำยในเปนหลัก
ตั้ง	ควำมว่ำงนั้นอำจหดแคบหรอขยำยกว้ำง	ถำมว่ำสิ่งที่เห็นคออะไร	
ก็คอสภำพของจิตที่ตั้งมั่นไม่แส่ส่ำย	 และไม่มีควำมโลภอยำกเอำ
อะไร	ไม่มีควำมโกรธขุ่นข้องกับใคร	และไม่มีควำมหลงแบบหยำบ
ว่ำนี่อิริยำบถของเรำ	 นี่เวทนำของเรำ	 ถำมว่ำผู้เห็นคออะไร	 ก็คอ
มโนวิญญำณนั่นเอง	 จุดส�าคั คือ เมื่อมีสติสัมป ั ะพร้อม
อยู่ พอสิ่ง ดปรา ระทบอายตนะไหน สติสัมป ั ะ
รู้เท่าทันอย่างเ ียบพลัน ว่ามโนวิ าณ ู้รู้ความว่างดับไป 
เปลี่ยนเป็นจั ุวิ าณ หรือเปลี่ยนเป็นโสตวิ าณ หรือ
เปลี่ยนเป็น านวิ าณ หรือเปลี่ยนเป็น ายวิ าณแทน	
แล้วก็จะรู้ว่ำวิญญำณที่เกิดข้นแทนนั้น 	มีเวทนำ	สัญญำ	และสังขำร	
แบบดีหรอไม่ดีปรำก พร้อมอยู่ด้วย

กำรที่มีสติคมชัด	 และกำรที่วิญญำณขันธ์ไม่สับไปสับมำเร็ว
นัก	 จะท�ำให้เห็นขณะเกิดและขณะดับของวิญญำณได้แจ่มแจ้งข้น
เร่อย 	 อีกทั้งกลับมำตั้งมั่นรู้สกถงควำมว่ำงอันเปนภำยในได้เนิ่น
นำนยิ่ง ข้น	 กระทั่งมั่นใจอยู่กับตัวว่ำถงตรงนี้ก็พั นำต่อยอดไปได้
เร่อย จนกว่ำจะถงที่สุดทุกข์แล้ว

ขันธ์ที่ควรเห็นขณะเดินจงกรม

ค�ำว่ำ	 เดินจงกรม 	หมำยถง	จังหวะที่เรำเดินกลับไปกลับมำ
พร้อมมีสติรู้ชัดในกำรเดิน	 สติอำจเริ่มจำกควำมรู้เท้ำกระทบอย่ำง
ชัดเจนประกำรเดียว	 แล้วพั นำข้นเองเปนรู้พร้อมในอำกำรเดิน
ทั้งหมด	ด้วยควำมใหญ่ของจิตที่กว้ำงขวำงครอบคลุมอิริยำบถเดิน

เม่อใดสติเกิดชัด	 เม่อนั้นขันธ์ย่อมปรำก ชัดด้วย	ไม่ว่ำจะอยู่
ในอิริยำบถใด	 แต่ส่วนใหญ่อิริยำบถเดินมักเปนที่ตั้งหลักของกำร
ภำวนำ	 เหตุเพรำะควำมเคล่อนไหวทำงกำยมีส่วนช่วยก�ำจัดควำม
เกียจคร้ำนได้	 และส�ำคัญเม่อถงจุดของสติที่คมชัดทั่วพร้อมแล้ว	
ขันธ์ทั้งหลำยจะแสดงตัวตำมจริงขณะเปิดหูเปิดตำรับควำมกระทบ
กระทั่งเหมอนในชีวิตประจ�ำวัน	 ่ง แปลวา่ ถ้าสามารถเหน ันธ์
ัด ณะเดินจง รม จะเป็นจุดเริ่มต้นเหน ันธ์ ัดได้ปาน ัน
น ีวิตประจ�าวันด้วย	 แตกต่ำงจำกผู้ภำวนำที่ กรู้ขันธ์หลังอ่ำน
หนังสอธรรมะหรอขณะนั่งสมำธิอย่ำงเดียว

เคล็ดวิชาเห็นขันธ์ในอิริยาบถเดิน

รูปขันธ์

ในขั้นที่รู้สึกถึงอิริยาบถเดินทั่วพร้อม นับเริ่มจากฐาน
ส�าคัญคือเท้ากระทบ เห็นอาการย่างเท้าสลับกันซ้าย
ขวา เห็นล�าตัวทรงตั้ง เห็นส่วนศีรษะบนยอดสุดของ
อิริยาบถเดิน ไม่รู้สึกว่าตัวเราก�าลังเดิน ไม่รู้สึกว่าเป็น
ร่างกายของเราเดิน และเมื่อท�าความระลึกก็เห็นตาม
จริงว่าอิริยาบถเดินเป็นภาวะทางรูปชั่วคราวชนิดหนึ่ง 
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เมื่อหยุดเดินที่จุดสุดทางจงกรม ภาวะทางรูปก็เปลี่ยน
ไป ไม่เคลื่อนไหว แต่ตรงนิ่ง แล้วมีอาการหมุนกลับ

ด้วยสติสัมปชัญญะที่พรักพร้อมขณะจงกรม เราจะ
เข้าใจว่าการเห็นรูปขันธ์เกิดดับนั้น หาใช่การเห็นว่า
กายผุดขึ้นจากอากาศแล้วแตกระเบิดหายไป แต่เริ่ม
ความเห็นเกิดดับจากอะไรง่ายๆ ธรรมดาๆ ดังเช่น
อิริยาบถเคลื่อนไหวกลายเป็นอิริยาบถนิ่งนี่เอง ความ
รู้ชัดจะท�าให้เราเห็นแตกต่างไป ที่เคยนึกๆว่ากาย
ของเราตัวเดิมเปลี่ยนท่าเป็นต่างๆนั้น แท้จริงคือการ
ปรากฏอาการทางรูปชั่วคราว เกิดขึ้นเป็นฉากๆ หาย
ไปเป็นฉากๆ

เมื่อรู้เช่นนี้เรื่อยๆ ผนวกเข้ากับความรู้พื้นฐานที่ว่า
กายประกอบด้วยธาตุ ๔ ก็จะเกิดญาณสัมผัสถึงความ
เป็นรูปทั้งหลายอย่างละเอียด แม้ความเป็นอุปกรณ์ 
‘พร้อมใช้ในงานวิปัสสนา’ ก็แตกต่างไปเรื่อยๆ เริ่ม
ต้นอาจแข็งกระด้างเหมือนต่อต้านสติ ต่อเมื่อเวลาผ่าน
ไปจึงคล้ายมีการดัดแปลงให้อ่อนควรแก่งาน มีความ
เบาตัวไม่เมื่อยขบ ทุกจุดถูกก�าหนดรู้ชัดได้ง่ายขึ้น

และถึงจุดหนึ่งที่สติคมชัด ก็จะเห็นองค์ประกอบของ
กายโดยความไม่เที่ยง เช่น เห็นว่าเราไม่เคยกลืน
น้�าลายซ้�าก้อนเดิม เราไม่เคยมีไออุ่นระดับเก่าตาม
อวัยวะต่างๆทั่วร่าง เราไม่เคยหายใจเอาลมกลุ่มเดิม
เข้าสู่ปอด นี่ก็จัดว่าเห็นกายโดยความเป็นรูปขันธ์เกิด
ดับเป็นชุดๆได้

ส�าหรับผู้ที่เคยปฏิบัตินวสีวถิกาบรรพมาก่อน ก็เป็น
ไปได้ที่จะเห็นกายแสดงความเน่าเปื่อยผุพังขณะเดิน

จงกรมอยู่นั่นเอง ซึ่งความปรากฏของนิมิตจะมาก
น้อยเพียงใดก็สุดแต่ก�าลังจิตของแต่ละคน ขอให้
ค�านึงเท่านั้นว่าการตั้งต้นรับรู้มาจากอิริยาบถอันเป็น
ปัจจุบัน กับทั้งเห็นแล้วเกิดอนิจจสัญญาทางกายอย่าง
ชัดเจนเป็นพอ

เวทนาขันธ์

ในขั้นที่กายเดินและหยุดคล้ายหุ่นท�างานอัตโนมัติ 
จะเกิดภาวะคงที่ทางการเคลื่อนไหว ลักษณะความ
สม่�าเสมอดังกล่าวนี้คือความไม่กวัดแกว่งออกนอกลู่
นอกทาง ไม่มีความกระสับกระส่าย ที่ตรงนั้นความ
สบายกายย่อมเกิดขึ้นไม่แตกต่างจากขณะนั่งนิ่งสงบ
สุข เมื่อรู้อยู่ถึงความสุขอันเกิดจากความไม่กวัดแกว่ง
ทางกาย ก็ได้ชื่อว่าทราบภาวะสุขโดยความเป็นของมี
เหตุ ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเองลอยๆ

การรู้ชัดว่าสุขเวทนาเป็นของมีเหตุปัจจัย และจะต้อง
ดับลงเป็นธรรมดาพร้อมเหตุปัจจัยนั้น ท�าให้สุขไม่
เป็นที่ตั้งของความติดหลง

สัญญาขันธ์

ในขั้นที่กายปรากฏต่อจิตโดยความเป็นของประชุมกัน
คุมเป็นรูปชั่วคราวด้วยธาตุดิน ธาตุน้�า ธาตุไฟ และ
ธาตุลม จิตย่อมไม่มั่นหมายว่ารูปชั่วคราวนั้นเป็นตัว
ตน นั่นคือเกิดอนัตตสัญญา คือส�าคัญว่าไม่ใช่ตัวตน 
แต่เมื่อเดินๆไปแล้วหลงสติ จิตมัวมน รู้สึกตัวว่าเรา
ก�าลังเดิน หรือกายของเราก�าลังเดิน นั่นคือสลับไปเกิด
อัตตสัญญา คือส�าคัญว่าเป็นตัวตน
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ความปรากฏของสัญญาสลับกันระหว่างส�าคัญว่าเป็น
ตัวตนกับไม่ใช่ตัวตนนั้น ท�าให้เรารู้ว่าแม้การเห็นกาย
เป็นตัวตนก็แค่สัญญา และแม้เห็นกายว่าไม่ใช่ตัวตนก็
แค่สัญญา สัญญาว่าเป็นตัวตนนั้นเกิดขึ้นเพราะมีเหตุ 
คือความไม่รู้จักขันธ์ ๕ และความไม่มีสติระลึกถึงขันธ์ 
๕ ส่วนสัญญาว่าไม่ใช่ตัวตนนั้นก็เกิดขึ้นเพราะมีเหตุ
เช่นกัน นั่นคือความรู้จักขันธ์ ๕ และความมีสติระลึก
ถึงขันธ์ ๕

อัตตสัญญากับอนัตตสัญญาเป็นสัญญาคู่เปรียบเทียบ
ที่เห็นความต่างได้ง่าย อัตตสัญญาท�าให้รู้สึกหนัก ทึบ 
คล้อยตามกิเลสง่าย อนัตตสัญญาท�าให้รู้สึกเบา โปร่ง 
คล้อยตามกิเลสยาก เมื่อเห็นเปรียบเทียบสลับไปสลับ
มาย่อมรู้อนิจจังของสัญญาทั้งสองขั้ว กับทั้งเป็นเครื่อง
วัดว่าขณะหนึ่งๆเราก�าลังเดินจงกรมด้วยสติหรือขาด
สติ

สังขารขันธ์

ในขั้นที่กายไม่เป็นอัตโนมัติ และจิตไม่ตั้งมั่น ต้อง
อาศัยเจตนาก�าหนดรู้เท้ากระทบบ้าง ต้องก�าหนดรู้
ว่าหยุดยืนบ้าง ต้องก�าหนดรู้ว่าหมุนตัวกลับหลังหัน
บ้าง ตรงนั้นคือเห็นสังขารขันธ์แบบหยาบๆ ต่อเมื่อ
กายเป็นอัตโนมัติแล้ว จิตตั้งมั่นแล้ว ก็กลายเป็นการ
ตรึก (นึกถึง) และการตรอง (จดจ่ออย่างแนบเนียน
กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับอาการเดิน) ทั้งการตรึก
และการตรองต่างก็เป็นสังขารขันธ์ เมื่อใดระลึกรู้ได้ว่า
ก�าลังอยู่ในอาการตรึกและตรองในอาการเดิน เมื่อนั้น
เป็นอันได้ชื่อว่ารู้สังขารขันธ์

เมื่อเห็นว่าขาดสติ รู้สึกว่าจิตไม่ได้จดจ่ออยู่กับการ
เดิน ตรงนั้นคือการตรึกและการตรองขาดไป จะเห็น
เป็นอนิจจังของสังขารขันธ์ก็ได้ การหมั่นสังเกตตาม
จริง โดยไม่เพ่งบังคับว่าจะต้องให้การตรึกกับการ
ตรองปรากฏอย่างสม่�าเสมอตลอดเวลา จะมีส่วนให้
เกิดความเห็นสังขารขันธ์เกิดดับอย่างเป็นธรรมชาติ
มากขึ้นเรื่อยๆ

วิญญาณขันธ์

ในขั้นที่สมาธิเกิดขึ้นอย่างหนักแน่นขณะเดินจงกรม 
ปรากฏการณ์ทางจิตมักเป็นไปได้หลากหลายไม่แพ้
ปรากฏการณ์ขณะนั่งสมาธิหลับตา อย่างเช่น รูปเดิน
กับน้�าหนักตัวเหมือนหายไป หรือว่างเฉยไร้สุขไร้ทุกข์ 
หรือเหมือนความส�าคัญว่ามีว่าเป็นใดๆสงบเงียบลง
หมด หรือเหมือนเจตนาและอาการตรึกตรองทั้งปวง
ยุติสนิท เหลือแต่ภาวะว่างเปล่าสิ้นเชิง

เมื่อรู้สึกว่างเปล่า หากเกิดสติรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เข้ามาก
ระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือใจ เราย่อมบอกตัว
เองได้ถนัด ว่านี่คือการปรากฏของวิญญาณทางอายต
นะนั้นๆ และขณะต่อมาเมื่อเกิดวิญญาณทางอายตนะ
อื่นแทรกแซง ก็ย่อมรู้ชัดว่าวิญญาณทางอายตนะ
ก่อนดับลงแล้ว วิญญาณทางอายตนะปัจจุบันเกิดขึ้น
แทน เป็นคนละชนิด เป็นคนละลักษณะ เป็นคนละรส 
ไม่ใช่ตัวเดียวกันแล้ว วิญญาณจะปรากฏเหมือนดวง
สว่างที่เกิดดับดุจแสงจากหลอดไฟ สว่างจ้าบ้าง สว่าง
หรี่บ้าง สว่างนานบ้าง สว่างสั้นบ้าง ขึ้นอยู่กับก�าลัง
สติสัมปชัญญะซึ่งเกิดพร้อมกับวิญญาณหนึ่งๆ
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ละเอียด ตั้งแต่รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 
ท�าให้จิตยอมรับอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และปราศจาก
เยื่อใยตกค้างคลางแคลงว่ายังมีตัวตนใดๆตั้งอยู่ที่ใด
ได้อีกหรือไม่ สุดท้ายจิตจะพบความว่างเปล่าจากตัว
ตนอย่างแท้จริงในระหว่างแห่งการมีสติสัมปชัญญะรู้
ขันธ์เกิดดับนั่นเอง

อายตนบรรพ
พุทธพจน์

ดกูรภกิษทุัง้หลาย ยงัมข้ีอปฏบิตัอิกีอย่างหนึง่ ภกิษพุจิารณา
เหน็ธรรมในธรรม คอือายตนะภายในและภายนอกอย่างละ 
๖ อยูเ่สมอ ด้วยการปฏบิตัอิย่างไรเรยีกว่าภกิษพุจิารณาเหน็
ธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและภายนอกอย่างละ ๖ 
อยูเ่สมอได้ ภกิษใุนธรรมวนิยันี.้..

ย่อมรูช้ดัถงึนยัน์ตา รูช้ดัถงึรปู และรูช้ดัถงึสงัโยชน์ซึง่อาศยั
นยัน์ตาและรปูเกดิขึน้

ย่อมรู้ชัดถึงหู รู้ชัดถึงเสียง และรู้ชัดถึงสังโยชน์ซึ่งอาศัยหู
และเสยีงเกดิขึน้

ย่อมรูช้ดัถงึจมกู รูช้ดัถงึกลิน่ และรูช้ดัถงึสงัโยชน์ซึง่อาศยั
จมกูและกลิน่เกดิขึน้

ย่อมรูช้ดัถงึลิน้ รูช้ดัถงึรส และรูช้ดัถงึสงัโยชน์ซึง่อาศยัลิน้
และรสเกดิขึน้

ย่อมรูช้ดัถงึกาย และรูช้ดัถงึสิง่ทีก่ระทบสมัผสักายและรูช้ดั
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ถงึสงัโยชน์ซึง่อาศยักายและสิง่ทีก่ระทบสมัผสักายเกดิขึน้

ย่อมรูช้ดัถงึใจ รูถ้งึธรรมารมณ์ และรูช้ดัถงึสงัโยชน์ซึง่อาศยั
ใจและธรรมารมณ์เกดิขึน้

อนึ่ง สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้
ชัดประการนั้นด้วย สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วย
ประการใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย สงัโยชน์ทีล่ะได้แล้วจะ
ไม่เกดิขึน้ต่อไปด้วยประการใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย

ดงัพรรณนามาฉะนี ้ภกิษยุ่อม…
เฝ้าพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายในอยูบ้่าง
เฝ้าพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายนอกอยูบ้่าง
เฝ้าพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้ภายในทัง้ ภายนอกอยูบ้่าง
เฝ้าพจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในธรรมอยูบ้่าง
เฝ้าพจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มไปในธรรมอยูบ้่าง
เฝ้าพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไป
ในธรรมอยูบ้่าง 

อกีอย่างหนึง่ เธอเข้าไปตัง้สตว่ิาธรรมม ี กเ็พยีงสกัว่าเอาไว้
รู ้ เพยีงสกัว่าเอาไว้อาศยัระลกึเท่านัน้ เธอเป็นผูไ้ม่ถกูตณัหา
และทฏิฐเิข้าองิอาศยั และไม่ถอืมัน่อะไรๆในโลก ดกูรภกิษุ
ทัง้หลาย ด้วยการปฏบิตัอิย่างนีแ้ล ภกิษชุือ่ว่าพจิารณาเหน็
ธรรมในธรรมคอือายตนะภายในและภายนอก ๖ อยูเ่สมอ

จบอำยตนบรรพ

นิย�ม

อายตนะ	 แปลว่ำ	 เคร่องต่อของควำมรับรู้	 หมำยถงมีทั้ง
เคร่องรับและเคร่องส่ง	 เคร่องรับนั้นเรำเรียกว่ำเปนอำยตนะภำยใน	
ได้แก่ตำ	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กำย	 ใจ	 ส่วนเคร่องส่งนั้นเรำเรียกว่ำเปน
อำยตนะภำยนอก	 ได้แก่รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 สัมผัสแตะต้อง	 และ
นำมธรรมที่ปรำก กับใจทั้งหลำย	 (สภำวธรรมทั้งหมดที่รู้ได้ด้วยใจ	
เรียกว่ำ	 ธรรมำรมณ์ 	นับแต่เวทนำ	สัญญำ	สังขำร	หรอกระทั่งตัว
วิญญำณเอง	 ตลอดจนพระนิพพำนซ่งว่ำงและอยู่นอกเหนอขอบเขต
กำรมีกำรเปน	พูดให้ง่ำยคออะไรที่รู้ไม่ได้ด้วยตำ	หู	 จมูก	ลิ้น	กำย	
ทั้งหมดนั้นคอธรรมำรมณ	์ต้องใช้ใจรู้เท่ำนั้น)

สังโยชน์	 แปลว่ำ	 กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ไว้กับทุกข์	 มี	 ๑๐	
ประกำร	ได้แก่

๑) สักกายทิฏฐิ	 ควำมเห็นว่ำขันธ์	 ๕	 เปนตัวของตน	 จิต
เกิดอำกำรถล�ำหลงกลเหมอนคนดูมำยำกลยดมั่นถอมั่นว่ำสิ่งที่รับ
รู้เปนเร่องจริง	 ขอให้ท�ำควำมเข้ำใจว่ำแม้ละสักกำยทิ ฐิได้	 ก็ไม่ใช่
หมดกิเลส	หมดควำมยดมั่นถอมั่นทั้งปวงลงสนิท	หำกเปรียบให้ใกล้
เคียงก็คงท�ำนองเดียวกับผู้ศกษำจบปหน่งซ่งรู้ชัดแล้ว	 ปกใจเช่อแล้ว
ว่ำกำรจบปริญญำมีได้จริงภำยใน	 ๔	 ป	 ไม่เห็นผิดว่ำปริญญำไม่ม	ี
แต่แม้เห็นถนัดชัดเจนแล้วเช่นนั้น	 ตนเองก็ยังต้องเล่ำเรียนศกษำ
ไปตำมเง่อนไข	 ไม่ใช่ว่ำจบปหน่งจนเช่อมั่นเร่องปริญญำแล้วก็จะได้
ปริญญำทันที	 ตรำบใดยังสอบไม่ผ่ำน	 ตรำบนั้นก็ยังต้องศกษำเพ่อ
สอบให้ผ่ำนกันต่อไป

๒) วิจิกิจฉา	 ควำมลังเลสงสัย	 ในที่นี้ไม่ใช่สงสัยโลก	 สงสัย
เหตุผลของชีวิต	 แต่หมำยเอำอำกำรที่เกิดข้นเม่อได้ยินได้ฟงว่ำขันธ์	
๕	 ไม่ใช่ตัวตน	 อำกำรของจิตจะวกวนขุ่นมัวอยู่ในระหว่ำงควำม
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คลำงแคลงเพรำะยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงแบบประจักษ์	 จงลังเลสงสัยไป
ได้เร่อยว่ำพระพุทธเจ้ำตรัสรู้จริงหรอไม่	นิพพำนมีจริงไหม	นิพพำน
เปนดินแดนหรอเปนควำมว่ำง	 พระสง ์สมัยนี้ยังป ิบัติธรรมกัน
จนบรรลุมรรคผลตำมพระพุทธเจ้ำได้ไหม	 คนธรรมดำที่ไม่ใช่สง ์
ป ิบัติธรรมจนเปนอริยบุคคลได้หรอไม่	 ล่าวโดยย่นย่อคือ 
ความสงสัยทั้งปวงที่ ัด วางไม่ ห้ละสั ายทิ ิได้ ล้วนเ ้า
่ายสังโย น์ ้อ  นี้ได้หมด	ฉะนั้นผู้ใดละสักกำยทิ ฐิได้	ก็แปล

ว่ำสำมำรถละสังโยชน์ข้อนี้ได้เด็ดขำดแล้วพร้อมกันไปด้วย

๓) สีลัพพตปรามาส	 ควำมถอมั่นศีลพรต	 อำกำรของจิต
จะขุ่นมัว	หลงส�ำคัญผิดในวิธีละสักกำยทิ ฐิ	 เช่น	 เข้ำใจผิดว่ำถอศีล
อย่ำงเดียวเปนเหตุให้ถงควำมบริสุทธิจำกกิเลสได้	 หรออำจถอศีล
ด้วยควำมเช่อแบบผิด ว่ำต้องทรมำนตนถงจะดี	ต้องอำศัยเคล็ดลำง
วันเดอนปถงจะใช้ได้	ต้องเข้ำพิธีเพ่อรับทำงลัดสู่นิพพำนจงจะเปนไป
ได้	 ล่าวโดยย่นย่อคือ ความเ ้า จ ิดเ ี่ยว ับ ารประพ ติ
ตนทั้งปวง ที่ยดมั่นแล้ว ลายเป็นอุปสรรค ัด วาง ารละ
สั ายทิ ิ ล้วนเ า้ ่ายสังโย น์ ้อ  นี้ได้หมด	ฉะนั้น	ผู้ใด
ละสักกำยทิ ฐิได	้ก็แปลว่ำได้พบวิธีละสังโยชน์ข้อนี้เด็ดขำดแน่แล้ว

๔) กามราคะ	ควำมติดใจในกำมคุณ	ในที่นี้หมำยเอำควำม
อยำกมีสัมพันธ์ทำงเพศ	 นับตั้งแต่กำรเห็น	 กำรได้ยิน	 ที่ก่อให้เกิด
ควำมก�ำหนัดยินดี	 ตลอดไปจนกระทั่งกำรมีเพศสัมพันธ์	 แม้ผู้ที่ละ
สักกำยทิ ฐิได้แล้วก็อำจหลงเหลอกำมรำคะอยู่	และเปนเหตุให้ต้อง
ป ิบัติธรรมเพ่อละรำคะกันต่อไป

๕) ปฏิฆะ	ควำมกระทบกระทั่งทำงใจ	ในที่นี้หมำยเอำควำม
ขัดเคองได้เม่อเกิดสิ่งกระทบกระทั่ง	 แม้ผู้ที่ละสักกำยทิ ฐิได้แล้ว
ก็อำจหลงเหลอป ิ ะอยู่	 และเปนเหตุให้ต้องป ิบัติธรรมเพ่อละ
ป ิ ะกันต่อไป

๖) รูปราคะ	 ควำมติดใจในรูปธรรมอันประณีต	 รูปธรรม
ในที่นี้หมำยเอำรูปซ่งเปนอำรมณ์สมำธิระดับ ำน	 อย่ำงเช่น	

สำยลมหำยใจเหยียดยำวที่มีควำมประณีต	เม่อได้เสพรูปเช่นนั้นแล้ว	
จิตก็ได้เคร่องตรงให้หนักแน่นคงเส้นคงวำ	 เข้ำถงสมำธิชั้นสูงซ่งมี
ควำมใหญ	่น่ำชอบใจเหนอกว่ำรูปธรรมหยำบอ่นใด	เพรำะรูปธรรม
หยำบทั้งปวงอย่ำงมำกก็กระทบหูตำให้เกิดควำมสุขแบบกำมคุณได้
ชั่ววูบเดียว

๗) อรูปราคะ	 ควำมติดใจในอรูปธรรม	 อรูปธรรมในที่นี้
หมำยเอำควำมไร้รูปซ่งเปนอำรมณ์สมำธิอีกระดับหน่งของ ำน	
อย่ำงเช่น	 ช่องว่ำงแบบอำกำศที่ไม่ขอบเขต	 ไม่มีประมำณ	 เม่อได้
เสพอรูปเช่นนั้นแล้ว	 จิตก็เข้ำถงควำมใหญ่ที่แสนประณีต	น่ำชอบใจ
เหนอกว่ำรูปแม้ละเอียดสุขุมปำนใด	 เพรำะรูปที่ละเอียดนั้น	 เปรียบ
เทียบกับอรูปก็ยังเปนสิ่งปรำก ร่องรอยน่ำอดอัด	 เหมอนมีควำม
จ�ำกัดอยู่	 ต่ำงจำกอรูปซ่งปรำก ควำมไร้ขอบเขตได้เท่ำกับจักรวำล
อันเปนอนันต์

๘) มานะ	ควำมถอว่ำตนเปนนั่นเปนนี	่ในที่นี้หมำยถงควำม
รู้สกว่ำยังเปนอะไรอย่ำงหน่งอยู่	 แม้เห็นว่ำตนเปนผู้ส�ำเร็จธรรมขั้น
สูง	 ก็จัดว่ำเปนมำนะ	 ไม่หลุดพ้นอย่ำงเด็ดขำดจำกกิเลสแบบพระ
อรหันต์

๙) อุทธัจจะ	ควำมฟุงซ่ำน	ในที่นี้หมำยถงอำกำรที่จิตยังซัด
ส่ำยได้

๑๐) อวิชชา	 ควำมไม่รู้จริง	 ในที่นี้หมำยเอำควำมไม่รู้เร่อง
ทุกข์และกำรดับทุกข์อย่ำงเด็ดขำด

นิยำมของสังโยชน์มีประโยชน	์ท�ำให้เรำส�ำรวจได้อย่ำงชัดเจน	
คอตรำบใดยังมีสังโยชน์ข้อใดข้อหน่งอยู่	 แม้กระทั่งควำมถอตัวถอ
ตนหรอควำมฟุงซ่ำนซัดส่ำย	ตรำบนั้นตัดสินได้เลยว่ำยังเปนผู้มีทุกข	์
ยังเปนผู้ไม่พ้นจำกกิเลส

แล้วสังโยชน์เกี่ยวกับกำรป ิบัติธรรมในอำยตนบรรพ
อย่ำงไร 	 ก็เกี่ยวตรงที่พระพุทธเจ้ำให้สังเกตว่ำสังโยชน์นั้นเกิดข้น
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ตอนอำยตนะภำยในกับอำยตนะภำยนอกกระทบกันนั่นเอง	กระทบ
ดีก็เกิดสังโยชน์	 กระทบร้ำยก็เกิดสังโยชน์	พูดง่าย ว่าไม่ต้องท�า
อะไรเลย แค่ปล่อย จตามเรื่องตามราว ปล่อย ห้ าร ระทบ
ระทั่งทางอายตนะอยู่อย่างที่ �าลังเป็น ต่อวงจร ิเลสไป

ไม่รู้จบรู้สิ้นได้แล้ว

จุดมุ่งหม�ย

เพ่อให้เห็นที่มำที่ไปของอุปำทำนว่ำมีตัวตน	กล่ำวคอ	 เม่อถง
จุดหน่งจะเกิดสติเท่ำทันเปนขณะ ว่ำควำมยดมั่นเกิดข้นแต่ละครั้งที่
เปลี่ยนจำกกำรได้เห็นเปนกำรได้ยิน	 ได้กลิ่น	 ได้ลิ้ม	 ได้สัมผัส	และ
ได้คิด	 สติก็เกิดข้นตำมทันไปทุกคู่อำยตนะกระทบนั้น	 กระทั่งควำม
ถอมั่นเบำบำงลง	 จนกระทั่งในที่สุดเหลอแต่สติสัมปชัญญะรู้ชัดใน
คู่อำยตนะกระทบปจจุบัน	 ปรำก ภำวะเห็นสักแต่ว่ำเห็น	 ได้ยินสัก
แต่ว่ำได้ยิน	 แต่ไม่มีควำมยดมั่นว่ำเปนตัวเปนตน	 ซ่งเท่ำกับปลูก	
อนัตตสัญญำ 	 ให้เจริญงอกงำม	 สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน
อำพำธสูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๖	ควำมว่ำ

ดูกรอานนท์ ก็อนัตตสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่าง
เปล่ากด็ ี ย่อมพจิารณาเหน็ดงันีว่้า จกัษเุป็นอนตัตา รปูเป็น
อนตัตา หเูป็นอนตัตา เสยีงเป็นอนตัตา จมกูเป็นอนตัตา 
กลิน่เป็นอนตัตา ลิน้เป็นอนตัตา รสเป็นอนตัตา กายเป็น
อนตัตา โผฏฐพัพะเป็นอนตัตา ใจเป็นอนตัตา ธรรมารมณ์
เป็นอนัตตา ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาใน
อายตนะทัง้หลาย ทัง้ภายในและภายนอก ๖ ประการเหล่านี้ 
ด้วยประการอย่างนี ้ดกูรอานนท์ นีเ้รยีกว่าอนตัตสญัญา

แนวท�งฝึก

ข้อที่ว่ำพระพุทธเจ้ำทรงให้ก�ำหนดว่ำ	 อย่ำงนี้ตำ	 อย่ำงนี้
รูป	 อย่ำงนี้หู	 อย่ำงนี้เสียง	ย่อมไม่เปนเร่องน่ำสงสัยส�ำหรับผู้ที่ผ่ำน
สัมปชัญญบรรพมำจนช�่ำชอง	 เพรำะเม่อสำมำรถรู้ควำมเคล่อนไหว
ใหญ่น้อยในกำยนี้ได้ดีแล้ว	 สติย่อมคมชัด	 เห็นกำยเปนเพียงโพรง
อำศัย	คล้ำยจิตกับกำยไม่ได้ผูกพันเปนก้อนเดียวกันดังเดิม	จิตเพียง
อำศัยกำยเปนเคร่องอำศัยระลก	 ตรงจุด องสติคม ัดดัง ล่าว
นี้ เราจะสามารถเหนต�าแหน่งที่ตั้ง องอายตนะ าย นต่าง
อย่าง ัดเจน	 ขอจ�ำแนกกำรระลกถงอำยตนะต่ำง จำกฐำนของ
ควำมรู้ชัดดังนี้

รู้ว่าตาประจวบรูป	 คอเม่อเกิดควำมประสงค์จะมองสิ่งใด	
เรำจะรู้สกถงนัยน์ตำที่กลอกไปยังทิศอันเปนเปำหมำย	 รู้สกถงกำร
ปรับศูนย์นัยน์ตำเพ่อให้เกิดกำรประจวบกันสนิทกับรูปที่จะถูกมอง	
และในที่สุดคอรับรู้ว่ำรูปนั้น ปรำก ในคลองจักษุประสำทแล้ว

รู้ว่าหูประจวบเสียง	 คอเม่อเกิดควำมประสงค์จะฟงสิ่งใด	
เรำจะรู้สกถงที่ตั้งของใบหูและโพรงว่ำงภำยในช่องกะโหลก	 รู้สกถง
กำรเงี่ยหูเพ่อให้เกิดกำรประจวบกันสนิทกับเสียงที่จะถูกฟง	 และใน
ที่สุดคอรับรู้ว่ำเสียงนั้น ปรำก ในคลองโสตประสำทแล้ว

รู้ว่าจมูกประจวบกลิ่น	คอเม่อเกิดควำมประสงค์จะดมสิ่งใด	
เรำจะรู้สกถงดั้งจมูกและโพรงว่ำงส�ำหรับสูดกลิ่น	 รู้สกถงกำรอำศัย
จมูกเพ่อให้เกิดกำรประจวบกันสนิทกับกลิ่นที่จะถูกดม	 และในที่สุด
คอรับรู้ว่ำกลิ่นนั้น ปรำก ในคลอง ำนประสำทแล้ว

รู้ว่าลิ้นประจวบรส	คอเม่อเกิดควำมประสงค์จะลิ้มสิ่งใด	เรำ
จะรู้สกถงควำมอ่อนของแผ่นลิ้นภำยในช่องปำก	 รู้สกถงกำรอำศัย
ลิ้นเพ่อให้เกิดกำรประจวบกันสนิทกับรสที่จะถูกลิ้ม	 และในที่สุดคอ
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รับรู้ว่ำรสนั้น ปรำก ในคลองชิวหำประสำทแล้ว

รู้ว่ากายประจวบเครื่องสัมผัส	คอเม่อเกิดควำมประสงค์จะ
แตะต้องสิ่งใด	 เรำจะรู้สกถงอิริยำบถโดยรวม	 หรอเฉพำะจุดสัมผัส
นั้น 	รู้สกถงกำรอำศัยกำยเพ่อให้เกิดกำรประจวบกันสนิทกับเคร่อง
กระทบ	 และในที่สุดคอรับรู้ว่ำสิ่งกระทบนั้น ปรำก ในคลองกำย
ประสำทแล้ว

รู้ว่าใจประจวบนามธรรม	 คอเม่อเกิดควำมประสงค์จะรู้
สิ่งใด	 เรำจะรู้สกถงห้วงทวำรรับรู้ภำยในอันไม่เกี่ยวข้องกับอำยตนะ
หยำบอ่น 	 เป็นอายตนะเดียวที่ปรา จา าร ินเนื้อที่ ว้าง 
ยาว ล  ไร้นิมิต ไร้รูปทรง แต่มีความสามารถรับรู้ลั ณะ
องตนเองได้	 กับทั้งรู้ได้ว่ำอำยตนะภำยนอกที่ปรำก ต่อใจมี

ลักษณะอย่ำงไร	เช่น	เวทนำ	สัญญำ	สังขำร	ของเรำก�ำลังเปนอย่ำงไร	
หรออำยตนะภำยนอกอ่น 	เช่น	เวทนำ	สัญญำ	สังขำรของผู้อ่นก�ำลัง
เปนอย่ำงไร	หรอแม้อำยตนะภำยนอกซ่งข้ำมพ้นกำรรับรู้สำมัญ	เช่น	
รูปเสียงอันเปนทิพย์	ตลอดจนกระทั่งนิพพำนอันว่ำงยิ่ง

กล่ำวได้ว่ำ	 ตั้งต้นข้นมำหำกปรำศจำกสติสัมปชัญญะ	 ก็ยำก
ที่จะรับรู้ถงกำรประจวบกันระหว่ำงอำยตนะ	 และเม่ออำกำรของจิต
ไม่เปนไปเพ่อควำมรับรู้อำยตนะ	 ก็ยำกที่จะเห็นสังโยชน์ปรำก 	
เม่อไม่เห็นว่ำสังโยชน์เกิดข้นด้วยกำรประจวบกันของคู่อำยตนะ
ใด	ก็เปนกำรยำกจะรู้ว่ำยังมีสังโยชน์ใดบ้ำงที่ผูกมัดเรำไว้กับทุกข์	ที่
ตรงนี้สรุปว่ำเบ้องต้นนั้น	 ารรับรู้เ ้ามาที่คู่อายตนะ นับเป็น
เครื่อง ี้ได้ว่าสติสัมป ั ะ องเราพร้อมพอจะระล รู้ตาม
มาตร าน องอายตนบรรพแล้วหรือยัง

แนวทางกำาหนดรู้สังโยชน์

ข้อที่ว่ำพระพุทธองค์ทรงให้ก�ำหนดเห็นชัด ว่ำ	 อย่างนี้
อายตนะ าย น อย่างนี้อายตนะ ายนอ  อย่างนี้สังโย น์

อันเ ิดจา อายตนะ าย นและอายตนะ ายนอ ประจวบ
ัน	 ยิ่งไปกว่ำนั้น	 ยังต้องรู้จักกำรด�ำเนินจิตให้สังโยชน์หำยไปอีก

ด้วย	 กระทั่งถงจุดหน่งที่เกิดสติสัมปชัญญะ	 ทรำบควำมประจวบกัน
ของแต่ละคู่อำยตนะ	จนกลำยเปนประสบกำรณ์	 รู้โดยไม่ถูกผูกมัด 	
ตลอดไปจนกระทั่ง	 รู้สกตัว	แต่ไม่รู้สกว่ำเปนตน 	ในที่สุด

ระดับกิเลสอย่างหยาบ

สังโยชน์	 ๓	 ข้อแรกนั้น	 ละอย่ำงเด็ดขำดได้ง่ำยกว่ำสังโยชน์
ข้อ	๔	และข้อ	๕	แต่ในกำรเริ่ม กรู้นั้น	สังโยชน์ข้อ	๔	และข้อ	๕	จะ
เปนไปได้ง่ำยกว่ำกัน	 เพรำะกิเลสหยำบอย่ำงรำคะและโทสะปรำก
ชัดเจน	 แตกต่ำงจำกโมหะที่เปนควำมรู้สกในตัวตน	 ซ่งแม้ปรำก
ตลอดเวลำกับทุกคู่อำยตนะในแต่ละขณะก็เห็นได้ยำก	ฉะนั้น	จงควร
เริ่ม กรู้จำกสังโยชน์ข้อกำมรำคะและป ิ ะก่อน

กามราคะ

ขอให้สังเกตว่ำ	 ในควำมรับรู้ที่เปนสติธรรมดำนั้น	 วัตถุทั้ง
หลำยในโลกคล้ำยเปน ำยกระท�ำหรอจู่โจมเรำข้ำงเดียว	 โดยเรำ
ไม่มีทำงขัดขน	 เช่น	 จู่ พบเพศตรงข้ำมที่มีรูปงำมสะดุดตำโดย
ไม่ทันเตรียมเน้อเตรียมตัว	 ก็เหมอนรูปร่ำงหน้ำตำของเพศตรงข้ำม
นั้น	เปนเชอกมำรัดใจเรำให้ติดหลงแบบฉับพลันทันทีไม่มีโอกำสดิ้น
หลุด	 นั่นคอสังโยชน์ข้อกำมรำคะได้เกิดข้นแล้ว	 และไม่ได้ ู เรา
ไว้ ับรูป องเพ ตรง ้ามเท่านั้น ยัง ู เราไว้ ับความทุ ์ 
ความทุรนทุรายอยา ได้ อยา มี อยา ครอบครอง อี ด้วย

ต่อเม่อมีสติอยู่กับเน้อกับตัวก่อน	 ยำมกลอกนัยน์ตำเพ่อเล็ง
แลวัตถุก็รู้นัยน์ตำ	 ยำมนัยน์ตำประจวบกันสนิทกับเพศตรงข้ำมก็รู้
ควำมปรำก ของรูปนั้น 	 ตลอดจน ระทั่งเมื่อเ ิดสังโย น์คือ
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ามราคะ รู้ตามจริงว่ามันเ ิด ้นโดยไม่คิดบิดเบือน	 ที่ตรง
นั้น	 ควำมยดมั่นถอมั่นในรูปของเพศตรงข้ำมที่เห็นจะถูกทอนก�ำลัง
ลงมำทันที	 เพรำะเกิดสติรู้สังโยชน์	 แทนที่จะถูกสังโยชน์กระท�ำกำร
ร้อยรัดเอำ ำยเดียว

เม่อสังโยชน์ข้อกำมรำคะร้อยรัดไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย	 เรำ
จะท�ำอะไรก็ได้	ท�ำนองเดียวกับเห็นศัตรูเหวี่ยงบ่วงบำศก์มำจะคล้อง
ตัว	 หรอคล้องได้แล้วแต่ยังไม่ทันกระตุกรัด	 เรำก็เลอกที่ใช้ควำม
ว่องไว้หลบหลีกออกมำให้พ้นบ่วงรัดเสียก่อน	 หรออย่ำงแย่ที่สุด
คอ	 เห็นขณะแห่งจิตที่ยอมเฉยเลยตำมเลยและถูกบ่วงกำมรำคะ
ร้อยรัด	 ควำมเห็นนี้ยังดีกว่ำถูกบ่วงกำมรำคะร้อยรัดพรวดพรำด
โดยไม่มีโอกำสหลีกเลี่ยงแม้แต่นิดเดียว	 เพราะถ้าสติไว นาด
สามารถเหน ณะแห่ง ารถู บ่วง ามราคะร้อยรัดได้ แปล
ว่าครั้งต่อ ไปเรามีสิทธิท�าตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรง
ประทานไว้ นั่นคือพิจารณาหาทางละสังโย น์ ้อที่ยังติดอยู่
เสียได ้	 ไม่ใช่แค่พร�่ำคิดท้อแท้ว่ำท�ำอย่ำงไรเห็นทีเรำไม่อำจเอำชนะ
สังโยชน์ได้ด้วยประกำรใด เปนแน่แท้

กำมรำคะเปนตัวอย่ำงสังโยชน์ที่เกิดข้นได้จำกควำมคิดล้วน 	
หลำยครั้งในชีวิตคนเรำจะเกิดจินตนำกำรถงคู่ครองที่ยังไม่เคยเห็น	
ยังไม่เคยได้ยิน	 ไม่เคยได้กลิ่น	 ไม่เคยลิ้มรส	 ไม่เคยสัมผัสแตะต้อง	
แต่ธรรมชำติกลับมีแรงขับดันให้ถวิลหำ	นั่นหมายความว่า ถ้าเรา
เหน ามราคะเ ิด ้นเมื่อ จคิดถงความรั หรือเรื่องทางเพ
ได้ แปลว่าเ ้าถงแหล่ง �าเนิดส�าคั สูงสุด องสังโย น์ ้อนี้ 
ดังนั้น	 จงเปนเร่องฉลำดหำกจะเ ำระวังสังเกต	 ว่ำเม่อใดจิตมีควำม
ตรกนกถงของพรรค์นี้	 ถ้ำตรกนกแล้วรู้เท่ำทัน	 รวมทั้งไม่ปล่อยให้
กำมรำคะร้อยรัดบ่อยเข้ำ	 จิตจะมีควำมเข้มแข็งมำกข้นเร่อย อย่ำง
เห็นได้ชัด

นอกจำกนั้น	 จะสังเกตเห็นว่ำ	 แม้บำงครำวเรำไม่เห็น	 ไม่
ได้ยิน	และกระทั่งไม่ได้คิดถงเพศตรงข้ำม	แต่ก็มีบำงสัมผัสที่เหมอน

ไม่น่ำเกี่ยว	แต่ก็เกี่ยว	และท�ำให้เกิดจินตนำกำรจนได้	 เช่น	 เม่อลม
หนำวมำ	 ส�ำหรับบำงคนก็แค่รู้สกว่ำโลกน่ำอยู่มำกข้น	 แต่อีกหลำย
คนกลับสุขปนเศร้ำซ้ง	 เหมอนอยำกได้รับควำมอบอุ่นจำกกำรกอด
สัมผัส	เปนต้น

แม้กลิ่นดอกไม้ที่เข้ำจมูกหรอรสอำหำรบำงจำนที่ต้องลิ้น	 ก็
อำจสะกิดควำมรู้สกถวิลหำ	หรอท�ำให้หวนนกถงเร่องทำงเพศได้เช่น
กัน	 เม่อเ ำสังเกตไปทุกอำยตนะก็จะเกิดควำมเข้ำใจอย่ำงละเอียด
ลออ	 ว่ำร่ำงกำยมนุษย์มีควำมเกี่ยวข้องกับกำมำรมณ์ได้ตลอดเวลำ	
นั่นก็เพรำะกำยเปนสิ่งมีเพศ	ใจจงหิวเพศรสได้ทุกเม่อ	หา ไม่เหน
โท อง ารถู ร้อยรัด ห้ติดอยู่ ไม่มีความสังเ ต ไม่มีความ
ปอง ัน ไม่มีความคิดหลี หนี ตลอดจนไม่มีความพิจารณา
เพื่อท�าลายสังโย น์ ้อ ามราคะ ห้เดด าด ปล่อยเลยตาม
เลยไปเรื่อย  จิต จะไม่อาจหลุดพ้นไปไหนรอด

ปฏิฆะ 

นี่เปนสังโยชน์ข้อตรงข้ำมกับกำมรำคะ	 หำกเดินผ่ำนกอง
ขยะที่เหม็นเน่ำ	 เรำจะรู้สกว่ำมีกลิ่นเตะจมูก	 และเปนควำมรบกวน
อย่ำงแรงที่ไม่อำจหลบหลีก	 สังโย น์ ้อป ิ ะจะท�า ห้เรายด
มั่นถือมั่นว่ามี ลิ่นรบ วนเรา ท�า ห้เราเ ิดอา ารจะเป็นจะ
ตาย อยา หลบหนีไป ห้เรวที่สุด ถ้าหลบไม่ได้ จะทรมาน จ 
อดอัด ัดเคืองไม่เลิ

ส�ำหรับนักภำวนำ	 ใช่ว่ำจะไม่พยำยำมหลีกเลี่ยงกองขยะ	
กิริยำภำยนอกอำจเปนรีบเดินหนีเหมอนคนทั่วไป	 แต่ความ
แต ต่างที่ส�าคั คือ นั าวนาจะเ ิดสติรู้ว่าจมู องตน
ประจวบเ ้า ับ ลิ่นแล้วเ ิดป ิ ะอย่างแรง ความรู้เท่าทัน
ว่าป ิ ะเ ิดนั้น จะลดความยดมั่นถือมั่นลง	 เม่อลดควำมยด
มั่นถอมั่นลงได	้ควำมกระวนกระวำยทำงใจย่อมเบำลงด้วย	กล่ำวคอ	
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แม้มีอำกำรรีบเดินหนีกองขยะอย่ำงรวดเร็ว	 เขำก็ได้ประโยชน์จำก
กำรประสบเข้ำกับกองขยะแล้ว	 คอได้สติรู้เห็นว่ำจมูกประจวบกลิ่น
เหม็นแล้วเกิดสังโยชน์ข้อป ิ ะ

กำรรู้ตำมจริงว่ำป ิ ะเกิดข้นมีประโยชน์อย่ำงไร 	 แม้จะยัง
ละป ิ ะไม่ได้	 อย่ำงน้อยก็ได้รู้ตำมจริงว่ำป ิกิริยำของใจเรำนั้น	
เปนไปในทำงแก้เคร่องผูกรัดหรอยัง

กล่ำวโดยสรุปส�ำหรับแนวทำงในเบ้องต้นคอ	 ห้เริ่มสังเ ต
ว่าแต่ละครั้งที่เ ิดความ อบและความ ังเป็นพิเ  ่อน
หน้านั้นเรามีสติสัมป ั ะพอจะรู้เ ้ามาที่อายตนะ าย น
บ้างไหม	 หำกมีควำมรู้อยู่ที่อำยตนะอันเปนแหล่งก�ำเนิดสังโยชน์	
ก็พอจะกล้อมแกล้มบอกได้ว่ำเริ่มอยู่ในขอบเขตของอำยตนบรรพ
แล้ว	 และยิ่งถ้ำทรำบชัดว่ำควำมชอบหรอควำมชังเกิดข้น	 โดยไม่
ปล่อยให้ใจถูกครอบง�ำเต็มที่	 กระทั่งใจสำมำรถสลัดหลุดจำกควำม
ชอบชังนั้น ได้ทุกครั้ง	 ครำวนี้ก็กล่ำวได้เต็มปำกเต็มค�ำว่ำได้ป ิบัติ
ตำมหลักของอำยตนบรรพเต็มที่แล้ว	 แต่ละครั้งที่สังโย น์เ ิด
้นแล้วครอบง�าจิต จไม่ได้ เราจะรู้ส เหมือนคนที่ค่อย ตา

สว่าง หรือเหมือนคนค่อย ตื่น ้นจา นวา่เป็นนั่นเป็นนี่ จิต
เปด ว้างและว่างจา ความร้อยรัดด้วย ามราคะและป ิ ะ
มา ้นเรื่อย

ระดับกิเลสอย่างละเอียด

ขอเพียงมีสติสัมปชัญญะก�ำหนดรู ้กำรประจวบกันของ
อำยตนะ	 และรู้เห็นกำรเกิดข้นของกำมรำคะและป ิ ะเสมอ 	 ก็
จะพบว่ำเกิดสติเท่ำทันกำรประจวบกันของอำยตนะมำกข้นเร่อย  
และควำมว่ำงจำกกำมรำคะกับป ิ ะนั้น	ก็จะกลำยเปนพลังส่งเสริม
ให้สติสัมปชัญญะแจ่มใสยิ่ง ข้น	 กระทั่งถงจุดหน่งเรำจะเกิดควำม
เคยชิน	 คอเล็งตำไปทำงใด	 เงี่ยหูฟงเสียงจำกไหน	 ก็จะเกิดควำมรู้

เห็นอยู่ที่ป ิกิริยำของใจไปทั้งหมด	 แม้ป ิกิริยำจะเปนเฉย	 ไม่ชอบ
ไม่ชัง	ก็จะเห็นอยู่ที่ควำมไม่ชอบไม่ชังนั้นอย่ำงชัดเจน

ที่ตรงนั้นเรำจะเริ่มอ่ำนควำมรู้สกของตัวเองออก	 ว่าแต่ละ
ณะมีความรู ้ส นตัวตน มีความยดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่

ประสบนั้น  เ ี่ยวเนื่องด้วยตนมา น้อยเพียง ด ความยด
มั่นถือมั่นนั้นทั้งหมดล้วนเป็นสังโย น์ ้อสั ายทิ ิทั้งสิ้น	
จะยกตัวอย่ำงเพียงให้เกิดควำมเข้ำใจเพียงคร่ำวเปนข้อ 	 ขอให้
สังเกตตำมดี 	ฟงดูเหมอนธรรมดำ	แต่ถ้ำเห็นเข้ำมำที่ป ิกิริยำของ
จิตแล้วจะเข้ำใจสังโยชน์ข้อสักกำยทิ ฐิดีข้น	เช่น

เมื่อตาประจวบรูป	เช่น	ได้เห็นห้องนอน	ก็เกิดควำมเห็นว่ำ
นี่ห้องนอนของเรำ	 ของแต่ละชิ้นในห้องก็ล้วนเปนของเรำ	 เม่อส่อง
กระจกดูเงำของตน	 ก็เกิดควำมเห็นว่ำนี่คอเงำร่ำงของเรำ	 อวัยวะ
ใหญ่น้อยแต่ละส่วนก็เปนอวัยวะของเรำ

เมื่อหูประจวบเสียง	 เช่น	 ได้ยินเสียงของเพ่อน	ก็เกิดควำม
เห็นว่ำนี่เสียงเพ่อนของเรำ	 จะเสียงเบำหรอเสียงดังก็คอเสียงเพ่อน
ของเรำ	 เม่อเปล่งวำจำด้วยตนเอง	 ก็เกิดควำมเห็นว่ำนี่คอสุ้มเสียง
ของเรำ	จะเน้นหรอจะผ่อนก็สุ้มเสียงของเรำ

เมื่อจมูกประจวบกลิ่น	 เช่น	 ได้กลิ่นของที่ท�ำงำน	 ก็เกิด
ควำมเห็นว่ำนี่หลักแหล่งที่ท�ำงำนของเรำ	 จะเหม็นหรอจะหอมก็คอ
สภำพแวดล้อมที่ท�ำงำนของเรำ	 เม่อท�ำงำนหนักเข้ำแล้วเกิดกลิ่น
กำย	 ก็เกิดควำมเห็นว่ำนี่คอกลิ่นกำยของเรำ	 จะยังน่ำช่นใจหรอไม่
น่ำช่นใจเหมอนยำมเช้ำก็กลิ่นกำยของเรำ

เมื่อลิ้นประจวบรส	 เช่น	 ได้ลิ้มรสอำหำรจำนประจ�ำ	 ก็เกิด
ควำมเห็นว่ำนี่จำนโปรดของเรำ	 หรอจำนจ�ำเจของเรำ	 จะจดหรอ
เปรี้ยวหวำนมันเค็มอย่ำงไรก็อำหำรประจ�ำของเรำ	 เม่อต้องเปลี่ยน
เปนอำหำรไม่เคยคุ้น	 ก็เกิดควำมเห็นว่ำนี่เปนอำหำรรสแปลกของ
เรำ
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เมื่อกายประจวบเครื่องสัมผัส	 เช่น	 ได้นั่งเก้ำอี้ท�ำงำน	 ก็
เกิดควำมเห็นว่ำนี่เก้ำอี้ของเรำ	 จะอ่อนหรอจะแข็งแค่ไหนก็สัมผัส
เดิม ของเก้ำอี้เรำ	เม่ออำกำศในที่อยู่อำศัยร้อนข้นหรอเย็นลง	ก็เกิด
ควำมเห็นว่ำอำกำศในที่เขตอำศัยของเรำเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม

เมื่อใจประจวบนามธรรม	 เช่น	 ได้คิดในแบบที่เคยชิน	 ก็
เกิดควำมเห็นว่ำนี่ควำมคิดของเรำ	 จะดีหรอจะชั่วก็ควำมคิดของเรำ	
เม่อควำมคิดร้ำยข้นกว่ำเดิม	 ก็รู้สกว่ำเรำต้องเปนผู้รับผิดชอบควำม
คิดนั้น	ต้องทรมำนใจกับควำมคิดแย่ นั้น

สิ่งที่นักภำวนำจะได้พบเหมอน กันหลังจำก กรู้อำยตนะ
ไปได้พักหน่ง	 คอ	 ควำมเห็นว่ำคู่อำยตนะทั้งหลำยล้วนเปนอนัตตำ
อยู่โดยเดิม	 แต่ป ิ ิริยาระหว่างคู่อายตนะ ่อ ห้เ ิดอุปาทาน
ว่ามีตัวตน มีอัตตา ้นมาเป็น ณะ  เพียงเมื่อสังเ ตเหน
ความจริงนี้ เมื่ออุปาทาน นตัวตนหายไปทีละครั้งทีละหน คู่
อายตนะ สั แต่ ระทบ ันโดยปรา จา ความรู้ส ว่ามีตัว
ตนไปเอง

ไม่ว่ำสิ่งกระทบกระทั่งจะมำดีหรอมำร้ำย	 ไม่ว่ำป ิกิริยำทำง
ใจของเรำจะออกแนวสบำยอำรมณ์หรอทรมำนใจ	 ทั้งหลำยทั้งปวง
เปนเพียงอำกำรหลงยด	 หลงปรุงแต่งไปชั่วครำวของใจ	 เม่อเห็นชัด
จนกระทั่งควำมรู้สกในตัวตนกลำยเปนเพียงสภำวะกลวงว่ำง	ไม่ต่ำง
จำกหมอกควัน	 ใจก็จะหยุดปรุงต่อ	 เหลอแต่ควำมปรุงแต่งที่ผ่ำนมำ
แล้วผ่ำนไป	สักแต่รู้	สักแต่เห็น	ทว่ำไม่มีตัวผู้รู้	ไม่มีตัวผู้เห็น

ควำมสำมำรถในกำรเห็นธรรมะในตน	 เห็นว่ำตนไม่มี
นี้	 ส่งให้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้โดยเฉียบพลัน	 มีตัวอย่ำงเปนที่
รู ้จักกันดีและยังกล่ำวขวัญถงจนกระทั่งทุกวันนี้ในแวดวงนักเจริญ
สติ	 จำกพำหิยสูตร	 พระสุตตันตปิ ก	 เล่ม	 ๑๗	 นั่นคอกรณีของ
ท่ำนพำหิยทำรุจีริยะ	 ที่รีบร้อนเข้ำเ ำพระพุทธองค์กลำงทำง
บิณ บำต	 ด้วยเกรงว่ำตนอำจตำยเสียก่อนจะได้มีโอกำสฟงธรรม
จำกพระมหำบุรุษ	 แม้พระพุทธเจ้ำตรัสไล่ให้ไปรอฟงเทศน์ที่วัดก็ไม่

ไป	ยังคงยนกรำนขอฟงเทศนำที่ตรงนั้น	พระพุทธเจ้ำจงเลอกธรรม
อันสั้น	 ด้วยพระญำณหยั่งรู้ว่ำจะมีอิทธิพลสะท้ำนสะเทอนจิตของ
ท่ำนพำหิยะมำกที่สุด	คอ

ดกูรพาหยิะ ถ้าเธอต้องการฟังธรรมจากเราจรงิ กจ็งเรยีนรู้
ทีจ่ะเหน็สกัแต่ว่าเหน็ เมือ่ฟังสกัแต่ว่าฟัง เมือ่ทราบสกัแต่ว่า
ทราบ เมือ่รูแ้จ้งสกัแต่ว่ารูแ้จ้ง ดกูรพาหยิะ เมือ่ใดเรยีนรูท้ี่
จะเหน็สกัแต่ว่าเหน็ ฟังสกัแต่ว่าฟัง ทราบสกัแต่ทราบ รูแ้จ้ง
สกัแต่ว่ารูแ้จ้ง เมือ่นัน้ตวัเธอย่อมไม่ม ี และเมือ่ใดทีต่วัเธอ
ไม่ม ีเมือ่นัน้เธอจะไม่มโีลกนี ้ไม่มใีนโลกหน้า และไม่มอียูใ่น
ระหว่างโลกทัง้สองด้วย นีแ่หละคอืทีส่ดุแห่งทกุข์

แน่นอนว่ำท่ำนพำหิยะฟงธรรมอันสั้นนั้นแล้วรู ้เข ้ำมำที่
อำยตนะทำงตำ	ทำงหู	และทำงใจ	จนเข้ำถงควำมว่ำงเปล่ำจำกควำม
รู้สกในตัวตน	 จิตหนักแน่นเพียงพอที่จะเกิดปรำก กำรณ์ล้ำงกิเลส	
หมดเหตุแห่งทุกข์ได	้ซ่งเท่ำนี้ก็น่ำจะเสริมก�ำลังใจแก่ทุกคนที่ยังมีตำ	
มีหู	มีใจ	และมีควำมรู้ที่จะดูให้เห็นตำมท่ำนบ้ำงแล้ว
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมคือโพชฌงค์ ๗ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ
โพชฌงค์ ๗ อย่างไรเล่า ภกิษใุนธรรมวนิยันี…้

เมือ่สตสิมัโพชฌงค์มอียู ่ ณ ภายในจติ ย่อมรูช้ดัว่าสตสิมั
โพชฌงค์มอียู ่ณ ภายในจติของเรา หรอืเมือ่สตสิมัโพชฌงค์
ไม่มอียู ่ณ ภายในจติ ย่อมรูช้ดัว่าสตสิมัโพชฌงค์ไม่มอียู ่ณ 
ภายในจติของเรา

อนึ่ง สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด 
ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย สตสิมัโพชฌงค์ทีเ่กดิขึน้แล้ว จะ
เจรญิบรบิรูณ์ด้วยประการใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย

อกีอย่างหนึง่ เมือ่ธมัมวจิยสมัโพชฌงค์มอียู ่ ณ ภายในจติ 
ย่อมรูช้ดัว่าธมัมวจิยสมัโพชฌงค์มอียู ่ ณ ภายในจติของเรา 
หรอืเมือ่ธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ไม่มอียู ่ณ ภายในจติ ย่อมรูช้ดั
ว่าธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ไม่มอียู ่ณ ภายในจติของเรา

อนึง่ ธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิจะเกดิขึน้ด้วยประการ
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ใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย ธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ทีเ่กดิขึน้
แล้ว จะเจรญิบรบิรูณ์ด้วยประการใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้
ด้วย

อกีอย่างหนึง่ เมือ่วริยิสมัโพชฌงค์มอียู ่ณ ภายในจติ ย่อม
รูช้ดัว่าวริยิสมัโพชฌงค์มอียู ่ ณ ภายในจติของเรา หรอืเมือ่
วริยิสมัโพชฌงค์ไม่มอียู ่ ณ ภายในจติ ย่อมรูช้ดัว่าวริยิสมั
โพชฌงค์ไม่มอียู ่ณ ภายในจติของเรา

อนึ่ง วิริยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด 
ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย วริยิสมัโพชฌงค์ทีเ่กดิขึน้แล้ว จะ
เจรญิบรบิรูณ์ด้วยประการใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย

อกีอย่างหนึง่ เมือ่ปีตสิมัโพชฌงค์มอียู ่ ณ ภายในจติ ย่อม
รูช้ดัว่าปีตสิมัโพชฌงค์มอียู ่ ณ ภายในจติของเรา หรอืเมือ่
ปีติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าปีติสัม
โพชฌงค์ไม่มอียู ่ณ ภายในจติของเรา

อนึ่ง ปีติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด 
ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย ปีตสิมัโพชฌงค์ทีเ่กดิขึน้แล้ว จะ
เจรญิบรบิรูณ์ด้วยประการใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย

อกีอย่างหนึง่ เมือ่ปัสสทัธสิมัโพชฌงค์มอียู ่ ณ ภายในจติ 
ย่อมรูช้ดัว่าปัสสทัธสิมัโพชฌงค์มอียู ่ ณ ภายในจติของเรา 
หรอืเมือ่ปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ไม่มอียู ่ณ ภายในจติ ย่อมรูช้ดั
ว่าปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ไม่มอียู ่ณ ภายในจติของเรา

อนึง่ ปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิจะเกดิขึน้ด้วยประการ
ใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย ปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ทีเ่กดิขึน้
แล้ว จะเจรญิบรบิรูณ์ด้วยประการใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้
ด้วย

อกีอย่างหนึง่ เมือ่สมาธสิมัโพชฌงค์มอียู ่ณ ภายในจติ ย่อม
รูช้ดัว่าสมาธสิมัโพชฌงค์มอียู ่ณ ภายในจติของเรา หรอืเมือ่
สมาธสิมัโพชฌงค์ไม่มอียู ่ณ ภายในจติ ย่อมรูช้ดัว่าสมาธสิมั
โพชฌงค์ไม่มอียู ่ณ ภายในจติของเรา

อนึง่ สมาธสิมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิจะเกดิขึน้ด้วยประการใด 
ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย สมาธสิมัโพชฌงค์ทีเ่กดิขึน้แล้ว จะ
เจรญิบรบิรูณ์ด้วยประการใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย

อกีอย่างหนึง่ เมือ่อเุบกขาสมัโพชฌงค์มอียู ่ ณ ภายในจติ 
ย่อมรูช้ดัว่าอเุบกขาสมัโพชฌงค์มอียู ่ ณ ภายในจติของเรา 
หรอืเมือ่อเุบกขาสมัโพชฌงค์ไม่มอียู ่ณ ภายในจติ ย่อมรูช้ดั
ว่าอเุบกขาสมัโพชฌงค์ไม่มอียู ่ณ ภายในจติของเรา

อนึง่ อเุบกขาสมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิจะเกดิขึน้ด้วยประการ
ใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ด้วย อเุบกขาสมัโพชฌงค์ทีเ่กดิขึน้
แล้ว จะเจรญิบรบิรูณ์ด้วยประการใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้
ด้วย

ดงัพรรณนาฉะนี ้ภกิษยุ่อม…
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พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายในบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้ภายในทัง้ภายนอกบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ในธรรมบ้าง
พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเสือ่มในธรรมบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมใน
ธรรมบ้าง

อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมมีอยู่ ก็เพียง
สักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็นผู้อัน
ตณัหาและทฏิฐไิม่อาศยัอยูแ่ล้ว และไม่ถอืมัน่อะไรๆในโลก 
ดกูรภกิษทุัง้หลาย อย่างนีแ้ล ภกิษชุือ่ว่าพจิารณาเหน็ธรรม
ในธรรมคอืโพชฌงค์ ๗ อยู่

จบโพช งคบรรพ

นิย�ม

ที่ได้ช่อว่ำโพช งค์	 ก็เพรำะเปนองค์ธรรม ำยตรัสรู้	 เรียกว่ำ
ใครเห็นองค์ธรรมต่ำง ของโพช งค์เกิดข้นกับของจริงในกำยใจนี้	
ก็ได้ช่อว่ำไม่ห่ำงจำกมรรคผลนิพพำนสักเท่ำไรแล้ว

อำจคิดง่ำย ได้ว่ำโพช งค์น้อย	 ก็อยู่ห่ำงจำกนิพพำนมำก	
โพช งค์มำก	 ก็อยู่ห่ำงจำกนิพพำนน้อย	 ถ้ำโพช งค์บริบูรณ์	 ก็
หมำยควำมว่ำมรรคผลอำจมำถงในวินำทีใดก็ได้แล้ว	 ดังเช่นที่
พระพุทธองค์ทรงตรัสเปรียบเทียบไว้ในอำนำปำนำทิเปยยำล	 พระ

สุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๑	ว่ำ

ดกูรภกิษทุัง้หลาย แม่น�า้คงคาไหลไปสูท่ศิปราจนี หลัง่ไปสู่
ทศิปราจนี บ่าไปสูท่ศิปราจนี ฉนัใด ภกิษผุูเ้จรญิโพชฌงค์ ๗ 
กย่็อมเป็นผูน้้อมไปสูน่พิพาน โน้มไปสูน่พิพาน ฉนันัน้

กล่ำวให้ชัดกว่ำนั้น	 ถ้ำใครบ�ำเพ็ญเพียร	 เจริญสติป ฐำนมำ
จนกระทั่งภำวะแห่งโพช งค์เฉิดฉำย	 ก็บอกตัวเองได้เลยว่ำอย่ำงไร
ต้องถงซ่งพระนิพพำนแน่ 	ขอให้ดูจำกที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ใน	สีล-
สูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๑	เกี่ยวกับอำนิสงส์กำรเจริญโพช งค์
ไว้ดังนี้

ดกูรภกิษทุัง้หลาย เมือ่โพชฌงค์ ๗ อนัภกิษเุจรญิแล้วอย่างนี้ 
กระท�าให้มากแล้วอย่างนี ้ผลานสิงส์ ๗ ประการ อนัเธอพงึ
หวงัได้ ๗ ประการ คอื
 
ในปัจจบุนั จะได้บรรลอุรหตัตผลโดยพลนั

ถ้าในปัจจบุนัไม่ได้บรรล ุทีน่ัน้จะได้บรรลใุนเวลาใกล้ตาย

ถ้าในปัจจบุนักไ็ม่ได้บรรล ุในเวลาใกล้ตายกไ็ม่ได้บรรล ุทีน่ัน้
จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี เพราะสังโยชน์
เบือ้งต�า่สิน้ไป

ถ้าในปัจจบุนักไ็ม่ได้บรรล ุในเวลาใกล้ตายกไ็ม่ได้บรรล ุและ
ไม่ได้เป็นพระอนาคามผีูอ้นัตราปรนิพิพาย ี ทีน่ัน้ จะได้เป็น
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พระอนาคามผีูอ้ปุหจัจปรนิพิพายเีพราะสงัโยชน์เบือ้งต�า่สิน้
ไป

ถ้าในปัจจบุนักไ็ม่ได้บรรล ุ ในเวลาใกล้ตายกไ็ม่ได้บรรล ุ ไม่
ได้เป็นพระอนาคามผีูอ้นัตราปรนิพิพาย ี และไม่ได้เป็นพระ
อานาคามผีูอ้ปุหจัจปรนิพิพาย ีทีน่ัน้จะได้เป็นพระอนาคามผีู้
อสงัขารปรนิพิพาย ีเพราะสงัโยชน์เบือ้งต�า่สิน้ไป

ถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุ ในเวลาใกล้ตายก็ไม่ได้บรรลุ 
ไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี ไม่ได้เป็นพระ
อนาคามผีูอ้ปุหจัจปรนิพิพาย ีและไม่ได้เป็นพระอนาคามผีูอ้
สงัขารปรนิพิพาย ีทีน่ัน้ จะได้เป็นพระอนาคามผีูอ้สงัขารปริ
นพิพาย ีเพราะสงัโยชน์เบือ้งต�า่สิน้ไป

ถ้าในปัจจบุนักไ็ม่ได้บรรล ุในเวลาใกล้ตายกไ็ม่ได้บรรล ุไม่ได้
เป็นพระอนาคามผีูอ้นัตราปรนิพิพาย ีไม่ได้เป็นพระอนาคามี
ผู้อุปหัจจปรินิพพายี ไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขารปริ
นพิพาย ี และไม่ได้เป็นพระอนาคามผีูอ้สงัขารปรนิพิพาย ี ที่
นั้นจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะ
สงัโยชน์เบือ้งต�า่สิน้ไป

ดกูรภกิษทุัง้หลาย เมือ่โพชฌงค์ ๗ อนัภกิษเุจรญิแล้วอย่างนี้ 
กระท�าให้มากแล้วอย่างนี ้ผลานสิงส์ ๗ ประการเหล่านี ้อนั
เธอพงึหวงัได้

สรุปได้ว่ำ	 แม้ยังไม่เกิดมรรคเกิดผลเดียวนี้	 แต่โพช งค์เกิด

แล้ว	 เจริญแล้ว	ก็หมำยใจได้ว่ำชีวิตนี้ไม่เสียทีแน่	หำกวำสนำบำรมี
ไม่พอจะได้ช่นชมพระอรหัตตผลขณะมีชีวิต	 ก่อนสิ้นชีวิตก็ต้องได้
ช่นชมอยู่ดี

อน่ง	 แม้มีวำสนำได้เปนเพียงพระอนำคำมี	 ก็ไม่น่ำสะดุ้ง
สะเทอนแล้วเช่นกัน	 เพรำะควำมแตกต่ำงที่ส�ำคัญระหว่ำงพระ
อนำคำมีกับพระอรหันต์	 ก็คอควำมรู้สกว่ำมีตัวตนอยู่	 แต่ควำมเปน
ทุกข์ทำงใจนั้นแทบไม่เหลอแล้ว	 เน่องจำกพระอนำคำมีไม่ต้องกลับ
มำเวียนว่ำยตำยเกิดในภพภูมิที่มีมนุษย์และเทวดำอีก	 ที่ที่เหมำะ
ส�ำหรับพวกท่ำนมีแต่พรหมภูมิอันสูงส่งเหนอโลกียำรมณ์เท่ำนั้น

จุดมุ่งหม�ย

เพ่อให้ทรำบว่ำเรำเจริญสติป ฐำนมำถงไหน	 ใกล้หรอไกล
จำกมรรคผลนิพพำนเพียงใดแล้ว	อำจกล่ำวได้ว่ำโพช งค์เปน	 หลัก
ไมล์ 	ให้กับผู้ที่ต้องกำรรู้ตัวว่ำมำเกอบถงเส้นชัยเสียทีหรอยัง	 เพรำะ
เม่อเจริญสติตำมแบบฉบับของพระพุทธเจ้ำตำมล�ำดับโดยไม่เลิกล้ม
กลำงคัน	นักเจริญสติรู้สกถงควำมเปนไปได้ที่จะบรรลุมรรคผล	ด้วย
กำรมีปกติเห็นว่ำกำยใจไม่ใช่บุคคล	 ไม่แม้กระทั่งอยำกได้มรรคผล
เพ่อตนเอง	เพรำะอุปำทำนว่ำมีตนลดน้อยถอยลงทุกที

อย่ำงไรก็ตำม	 ควำมรู้สกเข้ำใกล้มรรคผลมีหลำยแบบ	 แบบ
ไม่รู้อะไรเลยแต่นกว่ำรู้ก็มี	 แบบย�้ำหลอกตัวเองให้เช่อว่ำเข้ำใกล้
ภำวะบรรลุมรรคผลเข้ำไปทุกทีก็มี	 แบบส�ำคัญผิดคิดว่ำภำวะของจิต
บำงอย่ำงเฉียดมรรคเฉียดผลก็มี	 ตัวควำมรู้สกจงไม่ใช่เคร่องประกัน
ที่ดี	ตรงข้ำม	อำจลวงเรำให้ไขว้เขว	มัวหลงเมำกิเลสรูปแบบใหม่ก็ได้

นี่เองจงเปนที่มำของโพช งค์	 อำศัยประสบกำรณ์ภำยในมำ
ตัดสินว่ำใช่หรอไม่ใช่	 มิพักต้องอำศัยผู้ใดอ่นช่วยตัดสินให้	 และขอ
ให้สังเกตด้วยว่ำ	ถ้ำใช้หลักเทียบวัดเปนองค์ธรรมแบบโพช งค์	ก็มี
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ควำมชัดเจนกว่ำกำรมัวแต่คิดคะเนว่ำปรำก กำรณ์กำร กจิตที่เกิด
ข้นคอญำณช่ออะไร	 เทียบชั้นได้สูงต�่ำกว่ำใครเพียงใดแล้ว	 เพรำะ
นิยำมของญำณอันเปนไปในวิปสสนำนั้น	ตีควำมแตกต่ำงกันได้ไม่รู้
จบ	ขณะที่นิยำมของโพช งค์แต่ละข้อแต่ละขั้นมีควำมชัดเจน	กับทั้ง
มีพระพุทธพจน์แจกแจงเช่อมโยงควำมสัมพันธ์แต่ละข้อไว้ชนิดดิ้นให้
เข้ำใจเปนอ่นไม่ได้ด้วย

แนวท�งฝึก

เริ่มต้นต้องเข้ำใจว่ำ	 พระพุทธองค์สนับสนุนให้พยำยำมท�ำ
โพช งค์ให้เจริญ	 โดยถำมตนเองว่ำโพช งค์ของเรำมีอยู่บ้ำงไหม	
โพช งค์ของเรำเจริญเพียงใดแล้ว	 โพช งค์ที่ยังไม่เกิดจะท�ำให้เกิด
ได้อย่ำงไร	ดังแสดงไว้แล้วในพุทธพจน์อันเปนบทตั้งของบรรพนี้

จำกนั้น	 ให้ท�ำควำมเข้ำใจว่ำสิ่งที่จะก่อให้เกิด	 สติสัม
โพช งค์ 	อันเปนองค์ธรรมแรกของโพช งค์	ได้แก่	 กำรท�ำไว้ในใจ
โดยแยบคำย 	 ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในโยนิโสสูตร	 พระสุตตันต
ปิ ก	เล่ม	๑๑	ควำมว่ำ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคาย สติสัม
โพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดแล้ว ย่อมถึง
ความเจรญิบรบิรูณ์

กำรท�ำไว้ในใจโดยแยบคำย	 ก็คอไม่ปล่อยใจให้ฟุงซ่ำนหรอ
เหม่อลอย	มีควำมใส่ใจอยู่กับสภำพธรรมที่ถูกรู้ได้ต่อหน้ำต่อตำ	ไม่
ประมำทว่ำปล่อยใจเพียงเล็กน้อยไม่เปนไร	 ไม่ประมำทว่ำปล่อยไป
ก่อนเดียวค่อยมำร้อฟนแก้คนในภำยหลัง	เปนต้น

สรุปง่ำย ว่ำ	 ถ้ำกิเลสมำเม่อไร	 จะเล็กน้อยแค่ไหน	 ก็ต้อง

เตอนตัวเองให้รู้ทัน	 หรอแม้กิเลสยังไม่มำ	 ก็ต้องหำเคร่องอยู่	
เคร่องเจริญสติในขอบเขตกำยใจนี้โดยไม่ประมำท	 นี่เองจะก่อให้
เกิดสติที่เปนอัตโนมัติ	 หรอเรียกว่ำ	 สติสัมโพช งค์ 	 ในที่สุด	 ดังที่
พระพุทธเจ้ำตรัสกะพระอำนนท์ในช่วงท้ำยของสูตรข้ำงต้น	ควำมว่ำ

ดกูรอานนท์ เมือ่ใดสตขิองภกิษตุัง้มัน่ ไม่หลงลมื เมือ่นัน้
ภิกษุชื่อว่าได้มาซึ่งสติสัมโพชฌงค์แล้ว ภิกษุย่อมเจริญสติ
สมัโพชฌงค์ สตสิมัโพชฌงค์ย่อมถงึความเจรญิบรบิรูณ์แก่
ภกิษใุนทีส่ดุ

เม่อตั้งอยู่ในธรรม	 เตอนตัวเองก่อนออกจำกลู่จำกเส้นทำง
เจริญสติ	 กระทั่งเหมอนมีสติอยู่เร่อย โดยไม่ต้องพยำยำม	 เรำอำจ
ส�ำรวจตนเองไล่ไปตำมล�ำดับเปนข้อ ได้ดังนี้

มีสติเป็นอัตโนมัติ

สต	ิคอ	ควำมสำมำรถในกำรระลกรู้ได	้และไม่ใช่อะไรที่สูงส่ง
พิสดำรเกินจินตนำกำร	 เอำแค่ง่ำย อย่ำงเช่น	 ตอนนี้กำยนั่งอยู่รู้
ไหมว่ำกำยนั่งอยู	่ถ้ำรู้ก็นั่นแหละ	ปำกทำงไปนิพพำน

อย่ำงไรก็ตำม	 สติชนิดที่พร้อมจะพำไปถงมรรคถงผลได้จริง
นั้น	 หมำยถงรู้อยู่เร่อย 	 เปลี่ยนท่ำนั่งก็รู้	 เปลี่ยนจำกสบำยเปน
อดอัดก็รู้	 เปลี่ยนจำกสงบเปนฟุงก็รู้	 เปลี่ยนจำกจิตดี เปนจิตตกก็
รู้	 เปลี่ยนจำกปลอดโปร่งเปนกระโจนออกไปหำเหย่อล่อทำงหูตำก็รู้	
กล่ำวโดยย่นย่อ	ไม่ว่ำอะไรเกิดข้นกับกำยใจก็รู้อยู่อย่ำงเปนอัตโนมัต	ิ
ไม่ใช่เวลำส่วนใหญ่เผลอ	เหม่อ	หรอหลงลมไปว่ำกำยใจเปนอย่ำงไร

ยิ่งไปกว่ำนั้น	 เรำต้องทรำบด้วยว่ำถ้ำสติเปนอัตโนมัติจริง	
ก็ต้องไม่ใช่เค้นก�ำลังเพ่อเพ่งเล็งอย่ำงหนักหน่วง	 เพรำะยิ่งตั้งใจ
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ออกแรงเพ่งมำกข้นเท่ำไร	 ตัวตนและมโนภำพแบบนักเพ่งก็ยิ่งเข้ม
ข้นข้นเท่ำนั้น	ค�ำว่ำ	 เปนอัตโนมัติ 	 ในที่นี้ต้องหมำยถงสติที่มำเอง	
เปนไปเองตำมธรรมชำติ	 ไม่มีกำร น	 ไม่มีกำรพยำยำมเกินกว่ำ
ก�ำลังที่มีอยู่

ถ้ำท�ำควำมเข้ำใจกันเนิ่น ตั้งแต่เริ่ม กเจริญสติ	 สติก็จะ
เปนอัตโนมัติได้ไม่ยำก	 เช่น	 สังเกตดูจะทรำบว่ำเรำออกแรงเพียง
น้อยนิด	 ก็สำมำรถรู้สกถงลมหำยใจเข้ำออกได้แล้ว	 ไม่ใช่ต้อง น
จดจ้องลมหำยใจเสียมำกมำย	 ยิ่งออกแรงก�ำหนดรู้น้อยลงเท่ำไร	
ลมหำยใจก็ยิ่งชัดเจนข้นเท่ำนั้นด้วยซ�้ำ

กำรออกแรงเพียงน้อย	 แต่สำมำรถรู้ได้อย่ำงต่อเน่อง	 กับ
ทั้งไม่เกี่ยงงอนว่ำต้องเปนเฉพำะสิ่งใดสิ่งหน่งที่ชอบ	 มีอะไรให้รู้ก็
รู้	 จะน�ำไปสู่กำรมีสติแบบเบำแรง	 สบำยกำยสบำยใจ	 และพั นำ
เปนควำมเคยชินที่จะรู้ไปทุกสิ่งที่ก�ำลังปรำก เด่น	 ไม่ว่ำลมหำยใจ	
อิริยำบถ	สุขทุกข์	สภำพจิต	ตลอดจนสภำวธรรมหยำบและละเอียด
ทั้งปวง

กล่ำวอย่ำงเจำะจง	สติที่แท้ต้อง	 รู้ตำมที่ปรำก 	ไม่ใช่	 รู้แค่
สิ่งที่อยำกให้ปรำก 	หลำยคนจะเกิดสติก็ต่อเม่อใจสบำย	โปร่งโล่ง	
แต่ตอนอดอัดคัดแน่นจะไม่ยอมรับ	 และพยำยำมเรียกร้องหำภำวะ
ที่ดีข้นแบบทันทีทันใดเดียวนั้น	อย่ำงนี้เรียกรู้ตำมอยำก	ไม่ใช่รู้ตำม
จริง

สรุปคอ	ถ้ำเจริญสติมำเร่อย 	ก็จะไม่เปนผู้หลงลมเหม่อลอย	
ไม่ออกแรงเพ่งเคร่งเครียด	 และไม่เรียกร้องเอำแต่สภำพดี ที่ถูกใจ	
แต่จะสะสมสติอย่ำงค่อยเปนค่อยไปจนเปนอัตโนมัติข้นมำเองในวัน
หน่ง	 และเม่อสติเปนอัตโนมัติแล้ว	 ก็นับว่ำเรำได้หัวหน้ำขบวน	 น�ำ
ควำมพร้อมบรรลุมรรคผลข้ออ่น ตำมมำเปนล�ำดับ	

กำรมีสติเปนอัตโนมัติอย่ำงนี้แหละ	เรียกว่ำ	 สติสัมโพช งค์ 	
ที่ควรส�ำรวจว่ำมีอยู่ในจิตหรอยัง

มีการพิจารณาสิ่งถูกรู้ด้วยปัญญา

เม่อสติเปนอัตโนมัติดีแล้ว	ก็ได้ช่อว่ำเท่ำทันสิ่งที่ก�ำลังเกิดข้น
ตำมจริง	และ ารมีความสามารถล่วงรู้สิ่งที่เ ิด ้นตรงหน้าได้
ตามจริงนั้น จะพลอยได้ ื่อว่าเป็นสัมมาทิ ิ เป็น ู้มีความ
เหน อบ เป็น ู้ทรงป าเยี่ยงพุทธแท้

ข้อนี้บอกเรำว่ำ	 สติที่ถูกย่อมน�ำมำซ่งปญญำด้วย	 กล่ำวคอ	
เม่อมีสติย่อมเอำภำวะตรงหน้ำเปนตัวตั้งเสมอ	 ไม่ว่ำเปนกำยหรอ
เปนใจ	 ไม่ว่ำเปนดีหรอเปนร้ำย	 กับทั้งเท่ำทันไม่ว่ำตอนเกิดหรอ
ตอนดับ	 ซ่งก็พำให้เกิดปญญำ	 รู้ว่ำภำวะตรงหน้ำไม่เที่ยง	 ไม่ใช่ตัว
ตน	ขณะที่สติชนิด	 รู้อะไรไปอย่ำงนั้นเอง 	 ไม่อำจพำเรำไปถงควำม
มีปญญำได้

ยกตัวอย่ำงเช่น	 บำงคนบอกว่ำตนสำมำรถรู้สกตัวได้เร่อย 	
จะขยับเคล่อนไหวท่ำไหนรู้หมด	 เท่ำทันไปหมด	อันนั้นก็อำจจะจริง
อยู่	ทว่ำเขำรู้ด้วยอำกำร	 ยดมั่น 	ว่ำกำยของเขำขยับ	กำยของเขำจง
ดูเปนสิ่งคงที่อยู	่ต่อเม่อเขำรู้สกตัวด้วยอำกำร	 เห็นจริง 	ว่ำธำตุขันธ์
มันขยับ	 กำยของเขำจงปรำก ตำมจริงว่ำเปลี่ยนท่ำทำงไปเร่อย 	
เปลี่ยนลมเข้ำออกไปเร่อย 	เปลี่ยนไออุ่นไปเร่อย

กล่ำวแบบเฉพำะเจำะจงให้เห็นภำพชัดข้น	 กำรมีสติรู ้ว่ำ
กำยขยับนั้น	 นักยิมนำสติกจัดว่ำเหนอกว่ำคนธรรมดำทั่วไปหลำย
เท่ำ	แต่ก็ไม่มีใครบรรลุมรรคผลเพียงเพรำะเล่นยิมนำสติกเก่ง	ทั้งนี้
เพรำะจิตยังถูกหลอกว่ำ	 มีตัวเรำขยับ 	หรอ	 กำยเรำยดหยุ่นว่องไว
เหนอคนอ่น 	อยู่เสมอ

ส�ำหรับผู้ กเจริญสติมำตำมล�ำดับ	 ย่อมผ่ำนกำรเห็นว่ำ
ลมหำยใจไม่เที่ยง	 อิริยำบถไม่เที่ยง	 กำยเปนของสกปรก	 กำยเปน
ธำตุ	และกำยเปนของสูญ	ไม่มีบุคคล	ไม่มีตัวใครอยู่ในกำยนี	้ดังนั้น	
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ถ้ำสิ่งที่ก�ำลังปรำก เด่นคอกำรขยับกำยเคล่อนไหว	กับทั้งมีสติรู้กำร
ขยับกำยนั้นโดยอัตโนมัต	ิก็จะเกิดปญญำอย่ำงใดอย่ำงหน่ง	ระหว่ำง
เห็นลมหำยใจไม่เที่ยง	 เห็นอิริยำบถไม่เที่ยง	 หรอเห็นควำมไม่มี
บุคคลอยู่ในกำยนี้	 นั่นเองเปนเหตุให้เห็นตำมจริงว่ำไม่มีเรำขยับ	มี
แต่ธำตุขันธ์ขยับ

กำรมีทั้งสติและปญญำ	 ย่อมท�ำให้นักเจริญสติไม่หลงยด
เอำภำวะใดภำวะหน่งที่ตนชอบใจมำเปนเกณ ์วัดว่ำตนใกล้จะถง
มรรคผล	 ดังเช่นที่หลงยดกันมำกกว่ำอย่ำงอ่นเห็นจะเปนควำมรู้สก
ว่ำง 	 พอว่ำง ก็มักเหมำว่ำนั่นคอว่ำงจำกควำมรู้สกในตัวตน	 จง
พยำยำมกลับไปสู่ควำมรู้สกว่ำงชนิดนั้นท่ำเดียว	 ไม่สนใจภำวะทำง
กำยใจที่เกิดข้นจริงต่อหน้ำต่อตำเลย	 ในที่สุดย่อมติดอยู่กับควำม
รู้สกเฉียดมรรคเฉียดผลอยู่อย่ำงนั้นไปจนชั่วชีวิต	 ทั้งที่ยังอยู่อีกห่ำง	
ต้องเจริญสติเพ่อรู้ตำมจริงอีกมำก

อน่ง	 กำรพิจำรณำธรรมอำจหมำยถงควำมสำมำรถในกำร
รับมอกับกิเลสเฉพำะหน้ำได้อย่ำงท่วงทันด้วย	 เช่น	 เม่อเกิดรำคะ
กล้ำ	 รู้แล้วว่ำรำคะเปนสภำวะเด่นให้เห็นชัดในปจจุบัน	 แต่รำคะยัง
ไม่หำยไปเพียงด้วยกำรตั้งสติรู้นั้น	ก็เปลี่ยนแผนรับมอกิเลสเสียใหม	่
อำจระลกถงก้อนเสลดในล�ำคอ	ซ่งทั้งล่น	ทั้งเหนียว	ทั้งเหม็น	หำก
เชี่ยวชำญในกำรนก	 รู้สกถงควำมสกปรกได้ชัด	 ก็ย่อมถอนรำคะได้
ทันสถำนกำรณ์	นี่นับเปนตัวอย่ำงของปญญำพิจำรณำสิ่งถูกรู้เพ่อให้
เกิดธรรมอันควร

กำรพิจำรณำสิ่งที่สติรู้ด้วยปญญำอย่ำงนี้แหละ	เรียกว่ำ	ธัมม-
วิจยสัมโพช งค์ 	ที่ควรส�ำรวจว่ำมีอยู่ในจิตหรอยัง

มีความเพียรพิจารณาธรรม

เม่อปญญำในกำรเห็นสภำวธรรมต่ำง เกิดข้นเต็มที่	 สิ่งที่
จะตำมมำเปนธรรมดำคอควำมเพียรไม่ย่อหย่อน	 เพรำะพบแล้วว่ำ

หลักส�ำคัญของกำรเจริญสติมีอยู่นิดเดียว	 นั่นคอ	 มีอะไรให้ดูก็ดูให้
หมด 	ไม่ใช่เลอกดูแต่ที่ดี 	หรอที่พอใจจะดูท่ำเดียว

พอเกิดปญญำเห็นจริงว่ำควรดูให้หมด	 เรำจะไม่มีข้ออ้ำงใน
กำรเว้นสติ	 แม้แต่ขณะที่รู้ได้น้อยที่สุดอย่ำงเช่นยำมขี้เกียจ	 ยำม
เหม่อ	 ยำมฟุงซ่ำน	 เรำก็ถูก กให้รู้สกตัวว่ำก�ำลังขี้เกียจ	 ก�ำลังเหม่อ	
ก�ำลังฟุงซ่ำน	โดยเห็นว่ำภำวะเหล่ำนั้นเปนสิ่งถูกรู	้ไม่ใช่บุคคล	ไม่ใช่
ตัวเรำ	เกิดได้ก็ดับได้ถ้ำมีภำวะอันเปนป ิปกษ์มำแทนที่

นักเจริญสติมักปกใจเช่อผิด 	 นกว่ำควำมเพียรหมำยถงกำร
ย�่ำท�ำอะไรซ�้ำ อยู่กับที่ให้ต่อเน่องนำน 	 เช่น	 กำรนั่งสมำธิหลำย
ชั่วโมงโดยไม่พักนั้น	เปนตัววัดว่ำเพียรพยำยำมแก่กล้ำ	ทั้งที่ระหว่ำง
นั่งหลับตำอำจเต็มไปด้วยควำมฟุงซ่ำนจับอะไรไม่ติด	 จัดเปนควำม
เพียรที่สูญเปล่ำ	ไม่เก้อกูลให้สติเจริญข้นเลย

ผลของกำรเพียรนำนแบบผิด นั้น	คอกำรเหน่อยหน่ำย	 เข็ด
ขยำด	ท้อแท้เพรำะไม่เห็นควำมก้ำวหน้ำ	จงไม่อยำก	 บ�ำเพ็ญเพียร 	
อีกเลย	 แต่หำกควำมเพียรยนพ้นอยู่บนกำรพิจำรณำธรรมโดยไม่
เกี่ยงงอนว่ำเปนภำวะใด	เช่น	ขณะนี้รู้สกพร่ำเลอน	ไม่พร้อมจะตั้งสต	ิ
ก็ท�ำควำมรู้จักอำกำรพร่ำเลอนสักนิดหน่ง	 ดูว่ำมันมีสภำพให้รู้สก
อย่ำงไร	แล้วจะแปรไปเปนแบบไหนอีก	 เท่ำนี้ก็ถอเปนส่วนหน่งของ
ควำมเพียรแล้ว

ผู้มีควำมเพียรพิจำรณำทุกสภำวธรรม	 ย่อมร่ำเริงในกำรเห็น
สภำวะต่ำง ในขอบเขตกำยใจว่ำ	ทั้งหลำยทั้งปวงเกิดข้นแล้วต้องดับ
ไปจริง ทุกสภำพ	จงไม่รังเกียจแม้สภำพไม่ดีเช่นควำมฟุงซ่ำนใด 	

กำรมคีวำมเพยีรพจิำรณำธรรมอย่ำงนีแ้หละ	เรยีกว่ำ	วริยิสมั-
โพช งค์ 	ที่ควรส�ำรวจว่ำมีอยู่ในจิตหรอยัง
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มีความอิ่มใจในการเท่าทันสภาวธรรม

เม่อควำมเพียรพิจำรณำธรรมแก่กล้ำเต็มก�ำลัง	 สิ่งที่เกิดตำม
มำเปนธรรมดำคอควำมอิ่มใจ	 และควำมอิ่มใจในที่นี้ก็มิใช่ลักษณะ
เดียวกับควำมสมหวังน่ำช่นม่นแบบโลก 	 เพรำะเปนควำมอิ่มใจอัน
ปรำศจำกเหย่อล่อแบบโลก 	 กับทั้งมิใช่ควำมปลำบปล้มกับกำรนก
ว่ำจะได้มรรคผลร�ำไรในอนำคตอันใกล้	 เพรำะใจเรำจะพออยู่กับสติ
ที่มำถงแล้วเดียวนี	้ไม่ใช่มรรคผลที่ยังมำไม่ถงเบ้องหน้ำ

ควำมเท่ำทันธรรมจะท�ำให้เรำตระหนักว่ำควำมอิ่มที่แท้นั้น	
ไม่ใช่กำยได้กินมำกเท่ำใด	กับทั้งไม่ใช่ใจสมอยำกเพียงไหน	แต่เปน
ควำมพอ	 เปนควำมหยุดอยำก	 เปนกำรยุติอำกำรไขว่คว้ำเหย่อล่อ
ภำยนอกทั้งสิ้นทั้งปวง

ถงขั้นนี้	 เรำจะมีชีวิตอยู่ด้วยควำมรู้สกอีกแบบหน่ง	 คอเปนผู้
เห็นทรัพย์ภำยในน่ำปล้มใจกว่ำทรัพย์ภำยนอก	ยิ่งจิตเปนอิสระจำก
กำรเกำะเกี่ยวเท่ำไร	 ก็เหมอนทรัพย์ภำยในยิ่งเอ่อท้นล้นอกมำกข้น
เท่ำนั้น	 หำกปรำศจำกควำมอิ่มใจในขั้นนี้แล้ว	 ใจเรำย่อมทะยำน
ออกไปไขว่คว้ำเหย่อล่อภำยนอกไม่รู้จบรู้สิ้น	 ไม่สิ่งใดก็สิ่งหน่ง	 ไม่
คนใดก็คนหน่ง	 เปนต้องกระชำกควำมรู้สกของเรำให้ย่นไปยดได้
เสมอ	ไม่วันนี้ก็วันหน้ำ

กำรมีควำมอิ่มใจในกำรเท่ำทันสภำวธรรมอย่ำงนี้แหละ	
เรียกว่ำ	 ปติสัมโพช งค์ 	ที่ควรส�ำรวจว่ำมีอยู่ในจิตหรอยัง

มีความสงบระงับเยือกเย็น

เม่ออิ่มเอมเปรมใจเต็มที่	 ถงขั้นไม่อยำกได้อะไรนอกจำกมี
สติรู้นั้น	ย่อมตำมมำซ่งควำมสงบระงับเยอกเย็น	กำยเบำใจเบำเปน
ธรรมดำ	กำยขยับเท่ำที่จ�ำเปนต้องขยับ	 ใจเกิดป ิกิริยำเท่ำที่จ�ำเปน

ต้องเกิดป ิกิริยำ	พ้นจำกสภำพคนอยู่ไม่สุข	นั่งนิ่งไม่เปน	ใจเย็นไม่
ได้	ต้องกระสับกระส่ำยร�่ำไป

ก่อนอ่นต้องท�ำควำมเข้ำใจว่ำควำมสงบระงับมีหลำยระดับ	
ระดับที่กำยหมดควำมกระสับกระส่ำยเพรำะนอนหลับสบำยก็มี	
ระดับที่กำยใจผ่อนพักหลังสะสำงกำรงำนยุ่งเหยิงเสร็จสิ้นก็มี	 ระดับ
ที่จิตใจสงบสุขเพรำะเร่องร้ำยผ่ำนไปก็มี	 ระดับที่กำยใจหยุดกระโจน
ไปหำกำมก็มี	 ระดับที่จิตดับควำมเร่ำร้อนของเพลิงพยำบำทลงด้วย
น�้ำใจอภัยได้ก็มี

แต่ควำมสงบระงับที่กล่ำวมำทั้งหมด	 ยังด้อยคุณภำพนักเม่อ
เทียบกับควำมสงบระงับในขั้นนี้	 เพรำะในขั้นนี้จิตอิ่มใจในธรรมจน
ไม่อยำกกลับไปหำกิเลส	อยำกตีตัวออกห่ำงจำกกิเลส	และเม่อจิตไม่
เอำกิเลส	กิเลสย่อมปรำก เปนของอ่น	 เปนของแปลกปลอมจำกสติ
ผู้รู้ผู้เห็น	ยำกที่จะกดดันกำยใจกระสับกระส่ำยได้อีก

เคร่องชี้ว่ำเรำมำถงควำมสงบระงับจริง	 คอกำรปรำศจำกแรง
ดิ้นใด 	 ลองสังเกตดูง่ำย 	 ตอนที่เปลี่ยนจำกควำมสงบระงับเปน
ฟุงซ่ำน	 หำกร�ำคำญตัวเอง	 อยำกสงบให้ได้อย่ำงใจทันที	 ตลอดจน
ออกแรงกดจิตให้นิ่งตำมเดิม	อันนั้นเปนตัวบอกว่ำยังมีแรงดิ้นอยำก
สงบอยู	่ยังไม่ใช่ของจริง	แต่หำกฟุงแล้วรู้ทันว่ำฟุงโดยไม่อินังขังขอบ	
ไม่ดิ้นรนใด 	 กระทั่งควำมฟุงแสดงควำมไม่เที่ยงด้วยกำรระงับไป
เอง	 อย่ำงนี้จงเรียกว่ำของจริง	 เพรำะแม้แต่แรงดิ้นที่จะสร้ำงควำม
สงบก็ไม่มี

กำรมีควำมสงบระงับเยอกเย็นอย่ำงนี้แหละ	 เรียกว่ำ	
ปสสัทธิสัมโพช งค์ 	ที่ควรส�ำรวจว่ำมีอยู่ในจิตหรอยัง

มีความตั้งมั่น

เม่อจิตระงับควำมกระเพ่อมไหว	 เหมอนแผ่นน�้ำกว้ำงใหญ่
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473472 สงบรำบคำบจำกใจกลำงถงขอบ ง	 สิ่งที่เกิดตำมมำเปนธรรมดำคอ
ควำมตั้งมั่นแห่งจิต	 และไม่ใช่ตั้งมั่นท่อ แบบไม่รู้อะไรเลย	 แต่เปน
ควำมตั้งมั่นอยู่อย่ำงรู้เห็น	ทรำบว่ำกำยใจสักแต่เปนสภำวะไร้บุคคล	
เกิดภำวะหน่งแล้วต้องเส่อมจำกภำวะนั้นเปนธรรมดำ

เพ่อเข้ำใจ	 ควำมตั้งมั่นแห่งจิต 	ในที่นี้อย่ำงแท้จริง	ก็สมควร
อำศัยกำรเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเจริญสติ	คอตั้งแต่เรำเกิดมำ	จะมี
ควำมตั้งมั่นชนิดหน่งอยู่เองโดยธรรมชำติ	นั่นคอตั้งมั่นในควำมรู้สก
อยู่ว่ำกำยใจนี้คอเรำ

ต่อเม่อเจริญสติกระทั่งกำยใจไม่กระสับกระส่ำย	 สงบระงับ
เยอกเย็นบริบูรณ์	 จงถงควำมตั้งมั่นอยู่กับควำมรู้สกว่ำกำยใจนี้ไม่ใช่
เรำ	 ไม่ว่ำขยับท่ำไหน	 เกิดป ิกิริยำทำงใจหนักเบำเพียงใด	 ก็ล้วน
เปนภำวะแห่งรูป	เปนภำวะแห่งนำมไปทั้งสิ้น

ควำมตั้งมั่นอันปลอดโปร่งไร้อุปำทำน	 จะท�ำให้จิตปรำก
เด่นดวง	 มีควำมเปนใหญ่	 รู้ลักษณะของตัวเองมำกกว่ำกำย	 เคร่อง
กระทบภำยนอกน้อยใหญ่ไม่มีอิทธิพลพอจะท�ำให้หวั่นไหวเสียกำร
ทรงตัว	ลดระดับควำมสำมำรถรับรู้ตำมจริงเลย

กำรมีควำมตั้งมั่นอย่ำงนี้แหละ	เรียกว่ำ	 สมำธิสัมโพช งค์ 	ที่
ควรส�ำรวจว่ำมีอยู่ในจิตหรอยัง

มีความเป็นกลางวางเฉย

เม่อจิตตั้งมั่นจนควำมยินดียินร้ำยทั้งหลำยหำยเงียบ	 สิ่งที่
เกิดตำมมำเปนธรรมดำคอควำมรับรู้อย่ำงเปนกลำงวำงเฉย	 อะไร
สักแต่เปนสภำวธรรม	สักแต่เปนนิมิตหลอกใจ	 ไม่ใช่บุคคล	 ไม่ควร
เก็บมำเปนอำรมณ์	 ควรรับรู้อยู่เงียบ ถงกำรผ่ำนมำแล้วจำกไปของ
สรรพสิ่ง	 จิตตีตัวออกห่ำงจำกควำมถอว่ำมี	 ถอว่ำเปน	 เห็นใครตำย
ก็รู้ว่ำแค่ภำวะแห่งรูปหน่งดับไป	 หรอแม้เห็นควำมคิดแย่ ผุดข้นใน

หัวก็รู้ว่ำแค่ภำวะแห่งสังขำรขันธ์เกิดข้น	 ไม่มีบุคคลอยู่ในที่ไหน ทั้ง
ภำยในและภำยนอก

ควำมมีใจรู้อย่ำงเปนกลำงเต็มที่	 ก็คอปล่อยวำงถงขีดสุด
นั่นเอง	 และกำรปล่อยวำงถงขีดสุดนั่นเอง	 เปนคุณภำพของจิตที่
พร้อมจะถง ำนในแบบมรรคผล	

เม่อถงควำมพร้อมบรรลุมรรคผล	จิตจะคล้ำยฟองสบู่ที่พร้อม
แตกตัวหำยวับโดยไม่ไยดีกับกำรมีกำรเปนของตน	 มโนภำพบุคคล
เหลอน้อยเต็มท	ีและนิมิตแสดงควำมไม่ใช่ตัวตนของกำยใจก็ปรำก
ชัดข้นเร่อย

เรำเจริญสติมำทั้งหมดก็เพ่อสร้ำงเหตุให้เกิดไฟล้ำงผลำญ
กิเลส	 และเพ่อดูว่ำจิตพร้อมจะลุกโพลงเปนไฟล้ำงกิเลสไหม	 ก็ดูได้
จำกกำรมีสติรู้เฉพำะหน้ำ	มีควำมเพียรพิจำรณำธรรมจนอิ่มใจ	สงบ
ระงับ	ตั้งมั่นเปนสมำธิรู้เห็นกำยใจอย่ำงเปนกลำงวำงเฉยนั่นเอง

กำรมีควำมเปนกลำงวำงเฉยอย่ำงนี้แหละ	เรียกว่ำ	 อุเบกขำ-
สัมโพช งค์ 	ที่ควรส�ำรวจว่ำมีอยู่ในจิตหรอยัง
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สัจจบรรพ
พุทธพจน์

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรม คอือรยิสจั ๔ อยู ่ภกิษพุจิารณาเหน็ธรรมในธรรมคอื
อรยิสจั ๔ อยู ่อย่างไรเล่า ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ย่อมรูช้ดัตาม
เป็นจรงิว่า นีท้กุข์ นีท้กุขสมทุยั นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามิ
นปีฏปิทา

ทุกขอริยสัจ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจเป็นไฉน แม้ชาติก็เป็น
ทกุข์ แม้ชรากเ็ป็นทกุข์ แม้มรณะกเ็ป็นทกุข์ แม้โสกะ ปริ
เทวะ ทกุข์ โทมนสั อปุายาส กเ็ป็นทกุข์ แม้ความประจวบ
กบัสิง่ไม่เป็นทีร่กักเ็ป็นทกุข์ แม้ความพลดัพรากจากสิง่ทีร่กั
กเ็ป็นทกุข์ ปรารถนาสิง่ใดไม่ได้ แม้อนันัน้กเ็ป็นทกุข์ โดยย่อ 
อปุาทานขนัธ์ทัง้ ๕ เป็นทกุข์

ดกูรภกิษทุัง้หลาย กช็าตเิป็นไฉน ความเกดิ ความบงัเกดิ 
ความหยัง่ลงเกดิ เกดิจ�าเพาะ ความปรากฏแห่งขนัธ์ ความ
ได้อายตนะครบ ในหมูส่ตัว์นัน้ๆ ของเหล่าสตัว์นัน้ๆ อนันี้
เรยีกว่าชาติ

กช็ราเป็นไฉน ความแก่ ภาวะของความแก่ ฟันหลดุ ผม
หงอก หนงัเป็นเกลยีว ความเสือ่มแห่งอาย ุ ความแก่หง่อม
แห่งอนิทรย์ี ในหมูส่ตัว์นัน้ๆของเหล่าสตัว์นัน้ อนันีเ้รยีกว่า
ชรา

กม็รณะเป็นไฉน ความเคลือ่น ภาวะของความเคลือ่น ความ
แตกท�าลาย ความหายไป มฤตย ู ความตาย ความท�ากาละ 
ความท�าลายแห่งขันธ์ ความทอดทิ้งซากศพไว้ ความขาด
แห่งชวีตินิทรย์ี จากหมูส่ตัว์นัน้ๆ ของเหล่าสตัว์นัน้ๆ อนันี้
เรยีกว่ามรณะ

กโ็สกะเป็นไฉน ความแห้งใจ กริยิาทีแ่ห้งใจ ภาวะแห่งบคุคล
ผูแ้ห้งใจ ความผาก ณ ภายใน ความแห้งผาก ณ ภายใน 
ของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้
ถกูธรรมคอืทกุข์อย่างใดอย่างหนึง่กระทบแล้ว อนันีเ้รยีกว่า
โสกะ

กป็รเิทวะเป็นไฉน ความคร�า่ครวญ ความร�า่ไรร�าพนั กริยิา
ทีค่ร�า่ครวญ กริยิาทีร่�า่ไรร�าพนั ภาวะของบคุคลผูค้ร�า่ครวญ 
ภาวะของบคุคลผูร้�า่ไรร�าพนั ของบคุคลผูป้ระกอบด้วยความ
พบิตัอิย่างใดอย่างหนึง่ ผูถ้กูธรรมคอืทกุข์อย่างใดอย่างหนึง่
กระทบแล้ว อนันีเ้รยีกว่าปรเิทวะ

กท็กุข์เป็นไฉน ความล�าบากทางกาย ความไม่ส�าราญทาง
กาย ความเสวยอารมณ์อนัไม่ดทีีเ่ป็นทกุข์เกดิแต่กายสมัผสั 
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อนันีเ้รยีกว่าทกุข์

กโ็ทมนสัเป็นไฉน ความทกุข์ทางจติ ความไม่ส�าราญทางจติ 
ความเสวยอารมณ์อนัไม่ดทีีเ่ป็นทกุข์เกดิแต่มโนสมัผสั อนันี้
เรยีกว่าโทมนสั

ก็อุปายาสเป็นไฉน ความแค้น ความคับแค้น ภาวะของ
บคุคลผูแ้ค้น ภาวะของบคุคลผูค้บัแค้น ของบคุคลผูป้ระกอบ
ด้วยความพบิตัอิย่างใดอย่างหนึง่ ผูถ้กูธรรมคอืทกุข์อย่างใด
อย่างหนึง่กระทบแล้ว อนันีเ้รยีกว่าอปุายาส

กค็วามประจวบกบัสิง่ไม่เป็นทีร่กั กเ็ป็นทกุข์ เป็นไฉน ความ
ประสบ ความพรัง่พร้อม ความร่วม ความระคน ด้วยรปู เสยีง 
กลิน่ รส โผฏฐพัพะ อนัไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ 
หรอืด้วยบคุคลผูป้รารถนาสิง่ทีไ่ม่เป็นประโยชน์ ปรารถนาสิง่
ทีไ่ม่เกือ้กลู ปรารถนาความไม่ผาสกุ ปรารถนาความไม่เกษม
จากกเิลสเครือ่งผกู ซึง่มแีก่ผูน้ัน้ อนันีเ้รยีกว่า ความประจวบ
กบัสิง่ไม่เป็นทีร่กักเ็ป็นทกุข์

กค็วามพลดัพรากจากสิง่ทีร่กั กเ็ป็นทกุข์ เป็นไฉน ความไม่
ประสบ ความไม่พรัง่พร้อม ความไม่ร่วม ความไม่ระคน ด้วย
รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่า
พอใจ หรอืด้วยบคุคลผูป้รารถนาประโยชน์ ปรารถนาสิง่ที่
เกือ้กลู ปรารถนาความผาสกุ ปรารถนาความเกษมจากกเิลส
เครือ่งผกู คอื มารดา บดิา พีช่าย น้องชาย พีห่ญงิ น้องหญงิ 
มติร อมาตย์หรอื ญาตสิาโลหติ ซึง่มแีก่ผูน้ัน้ อนันีเ้รยีกว่า 

ความพลดัพรากจากสิง่ทีร่กักเ็ป็นทกุข์

กป็รารถนาสิง่ใดไม่ได้ แม้อนันัน้ กเ็ป็นทกุข์ เป็นไฉน ความ
ปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู ้มีความเกิดเป็นธรรมดา 
อย่างนีว่้า โอหนอ ขอเราไม่พงึมคีวามเกดิเป็นธรรมดา ขอ
ความเกิดอย่ามีมาถึงเราเลย ข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความ
ปรารถนา แม้ข้อนี ้ กช็ือ่ว่าปรารถนาสิง่ใดไม่ได้ แม้อนันัน้ก็
เป็นทกุข์

กค็วามปรารถนาย่อมบงัเกดิแก่สตัว์ผูม้คีวามแก่เป็นธรรมดา 
อย่างนีว่้า โอหนอ ขอเราไม่พงึมคีวามแก่เป็นธรรมดา ขอ
ความแก่อย่ามีมาถึงเราเลย ข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความ
ปรารถนา แม้ข้อนี ้ กช็ือ่ว่าปรารถนาสิง่ใดไม่ได้ แม้อนันัน้ก็
เป็นทกุข์

ก็ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู ้มีความเจ็บเป็น
ธรรมดาอย่างนี้ว่า โอหนอ ขอเราไม่พึงมีความเจ็บเป็น
ธรรมดา ขอความเจบ็อย่ามมีาถงึเราเลย ข้อนัน้สตัว์ไม่พงึได้
สมความปรารถนา แม้ข้อนี ้กช็ือ่ว่า ปรารถนาสิง่ใดไม่ได้ แม้
อนันัน้กเ็ป็นทกุข์

ก็ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู ้มีความตายเป็น
ธรรมดาอย่างนี้ว่า โอหนอ ขอเราไม่พึงมีความตายเป็น
ธรรมดา ขอความตายอย่ามมีาถงึเราเลย ข้อนัน้สตัว์ไม่พงึได้
สมความปรารถนา แม้ข้อนี ้กช็ือ่ว่าปรารถนาสิง่ใดไม่ได้ แม้
อนันัน้กเ็ป็นทกุข์
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ความปรารถนา ย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีโสกปริเทวทุกข
โทมนสัอปุายาสเป็นธรรมดาอย่างนีว่้า โอหนอ ขอเราไม่พงึ
มโีสกปรเิทวทกุขโทมนสัอปุายาสเป็นธรรมดา ขอโสกปรเิทว
ทกุขโทมนสัอปุายาส อย่ามมีาถงึเราเลย ข้อนัน้สตัว์ไม่พงึได้
สมความปรารถนา แม้ข้อนี ้กช็ือ่ว่าปรารถนาสิง่ใดไม่ได้ แม้
อนันัน้กเ็ป็นทกุข์

โดยย่อ อปุาทานขนัธ์ ๕ เป็นทกุข์เป็นไฉน อปุาทานขนัธ์ คอื
รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เหล่านีเ้รยีกว่า โดยย่อ 
อปุาทานขนัธ์ทัง้ ๕ เป็นทกุข์ ดกูรภกิษทุัง้หลาย อนันีเ้รยีกว่า 
‘ทกุขอรยิสจั’

ทุกขสมุทัยอริยสัจ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นไฉน ตัณหานี้
อนัใดมคีวามเกดิอกี ประกอบด้วยความก�าหนดัด้วยอ�านาจ
ความเพลิดเพลิน เพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆ คือ 
กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหานี้นั้น เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดใน
ที่ไหน เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหน ที่ใดเป็นที่รักที่
เจรญิใจในโลก ตณัหานัน้ เมือ่จะเกดิ ย่อมเกดิในทีน่ี ้เมือ่จะ
ตัง้อยู ่ย่อมตัง้อยูใ่นทีน่ี ้อะไรเป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก

ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ เป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก ตณัหา เมือ่

จะเกดิย่อมเกดิทีน่ี ้เมือ่จะตัง้อยู ่ย่อมตัง้อยู ่ณ ทีน่ี้
รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ เป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจ
ในโลก ตณัหาเมือ่จะเกดิ ย่อมเกดิในทีน่ี ้ เมือ่จะตัง้อยู ่ ย่อม
ตัง้อยูใ่นทีน่ี้

จกัขวุญิญาณ โสตวญิญาณ ฆานวญิญาณ ชวิหาวญิญาณ 
กายวญิญาณ มโนวญิญาณ เป็นทีร่กัทีเ่จรญิในโลก ตณัหา 
เมือ่จะเกดิ ย่อมเกดิขึน้ในทีน่ี ้เมือ่จะตัง้อยู ่ย่อมตัง้อยูใ่นทีน่ี้

จกัขสุมัผสั โสตสมัผสั ฆานสมัผสั ชวิหาสมัผสั กายสมัผสั 
มโนสมัผสั เป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก ตณัหาเมือ่จะเกดิ ย่อม
เกดิในทีน่ี ้เมือ่จะตัง้อยู ่ย่อมตัง้อยูใ่นทีน่ี้

จกัขสุมัผสัสชาเวทนา โสตสมัผสัสชาเวทนา ฆานสมัผสัสชา
เวทนา ชวิหาสมัผสัสชาเวทนา กายสมัผสัสชาเวทนา มโน
สมัผสัสชาเวทนา เป็นทีร่กั ทีเ่จรญิใจในโลก ตณัหาเมือ่จะ
เกดิ ย่อมเกดิในทีน่ี ้เมือ่จะตัง้อยู ่ย่อมตัง้อยูใ่นทีน่ี้

รปูสญัญา สทัทสญัญา คนัธสญัญา รสสญัญา โผฏฐพัพ
สญัญา ธมัมสญัญา เป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก ตณัหาเมือ่จะ
เกดิ ย่อมเกดิในทีน่ี ้เมือ่จะตัง้อยู ่ย่อมตัง้อยูใ่นทีน่ี้

รูปสัญเจตนา (ความคิดอ่านในรูปเกิดต่อจากรูปสัญญา) 
สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพ
สญัเจตนา ธมัมสญัเจตนา เป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก ตณัหา
เมือ่จะเกดิ ย่อมเกดิในทีน่ี ้เมือ่จะตัง้อยู ่ย่อมตัง้อยูใ่นทีน่ี้
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รปูตณัหา สทัทตณัหา คนัธตณัหา รสตณัหา โผฏฐพัพตณัหา 
ธมัมตณัหา เป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก ตณัหา เมือ่จะเกดิ 
ย่อมเกดิในทีน่ี ้เมือ่จะตัง้อยู ่ย่อมตัง้อยูใ่นทีน่ี้

รปูวติก สทัทวติก คนัธวติก รสวติก โผฏฐพัพวติก ธมัมวติก 
เป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก ตณัหา เมือ่จะเกดิ ย่อมเกดิในทีน่ี้ 
เมือ่จะตัง้อยู ่ย่อมตัง้อยูใ่นทีน่ี้

รปูวจิาร สทัทวจิาร คนัธวจิาร รสวจิาร โผฏฐพัพวจิาร ธมัม
วจิาร เป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก ตณัหา เมือ่จะเกดิ ย่อมเกดิ
ในทีน่ี ้เมือ่จะตัง้อยู ่ย่อมตัง้อยูใ่นทีน่ี้

ดกูรภกิษทุัง้หลาย อนันีเ้รยีกว่า ‘ทกุขสมทุยัอรยิสจั’

ทุกขนิโรธอริยสัจ

ดกูรภกิษทุัง้หลาย กท็กุขนโิรธอรยิสจัเป็นไฉน ความส�ารอก
และความดับโดยไม่เหลือ ความสละ ความส่งคืน ความ
ปล่อยวาง ความไม่มอีาลยั ในตณัหานัน้ กต็ณัหานัน้ เมือ่
บคุคลจะละ ย่อมละเสยีได้ในทีไ่หน เมือ่จะดบั ย่อมดบัใน
ทีไ่หน ทีใ่ดเป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก ตณัหานัน้ เมือ่บคุคล
จะละ ย่อมละเสยีได้ในทีน่ี ้เมือ่จะดบัย่อมดบัในทีน่ี้

อะไรเป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ เป็น
ทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก ตณัหา เมือ่บคุคลจะละ ย่อมละเสยีได้

ในทีน่ี ้เมือ่จะดบัย่อมดบัในทีน่ี้

รปูเสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ เป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจ
ในโลก ตณัหา เมือ่บคุคลจะละ ย่อมละเสยีได้ในทีน่ี ้ เมือ่จะ
ดบัย่อมดบัในทีน่ี้

จกัขวุญิญาณ โสตวญิญาณ ฆานวญิญาณ ชวิหาวญิญาณ 
กายวญิญาณ มโนวญิญาณ เป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก ตณัหา 
เมือ่บคุคลจะละ ย่อมละเสยีได้ในทีน่ี ้ เมือ่จะดบั ย่อมดบัใน
ทีน่ี้

จกัขสุมัผสั โสตสมัผสั ฆานสมัผสั ชวิหาสมัผสั กายสมัผสั 
มโนสมัผสั เป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก ตณัหา เมือ่บคุคลจะละ 
ย่อมละเสยีได้ในทีน่ี ้เมือ่จะดบั ย่อมดบัในทีน่ี้

จกัขสุมัผสัสชาเวทนา โสตสมัผสัสชาเวทนา ฆานสมัผสัสชา
เวทนา ชวิหาสมัผสัสชาเวทนา กายสมัผสัสชาเวทนา มโน
สัมผัสสชาเวทนา เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อ
บคุคลจะละ ย่อมละเสยีได้ในทีน่ี ้เมือ่จะดบั ย่อมดบัในทีน่ี้

รปูสญัญา สทัทสญัญา คนัธสญัญา รสสญัญา โผฏฐพัพ
สญัญา ธมัมสญัญา เป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก ตณัหา เมือ่
บคุคลจะละ ย่อมละเสยีได้ในทีน่ี ้เมือ่จะดบั ย่อมดบัในทีน่ี้

รปูสญัเจตนา สทัทสญัเจตนา คนัธสญัเจตนา รสสญัเจตนา 
โผฏฐพัพสญัเจตนา ธมัมสญัเจตนา เป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจใน
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โลก ตณัหา เมือ่บคุคลจะละ ย่อมละเสยีได้ในทีน่ี ้เมือ่จะดบั 
ย่อมดบัในทีน่ี้

รปูตณัหา สทัทตณัหา คนัธตณัหา รสตณัหา โผฏฐพัพตณัหา 
ธมัมตณัหา เป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก ตณัหา เมือ่บคุคลจะ
ละ ย่อมละเสยีได้ในทีน่ี ้เมือ่จะดบั ย่อมดบัในทีน่ี้

รปูวติก สทัทวติก คนัธวติก รสวติก โผฏฐพัพวติก ธมัมวติก 
เป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก ตณัหา เมือ่บคุคลจะละ ย่อมละ
เสยีได้ในทีน่ี ้เมือ่จะดบัย่อมดบัในทีน่ี้

รปูวจิาร สทัทวจิาร คนัธวจิาร รสวจิาร โผฏฐพัพวจิาร ธมัม
วจิาร เป็นทีร่กัทีเ่จรญิใจในโลก ตณัหา เมือ่บคุคลจะละ ย่อม
ละเสยีได้ในทีน่ี ้เมือ่จะดบั ย่อมดบัในทีน่ี้

ดกูรภกิษทุัง้หลาย อนันีเ้รยีกว่า ‘ทกุขนโิรธอรยิสจั’

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็น
ไฉน นีค้อืมรรคมอีงค์ ๘ อนัประเสรฐิ คอื สมัมาทฏิฐ ิสมัมา
สงักปัปะ สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ สมัมา
วายามะ สมัมาสต ิสมัมาสมาธิ

กส็มัมาทฏิฐเิป็นไฉน ความรูใ้นทกุข์ ความรูใ้นทกุขสมทุยั 
ความรูใ้นทกุขนโิรธ ความรูใ้นทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา อนันี้

เรยีกว่า สมัมาทฏิฐิ

สมัมาสงักปัปะ เป็นไฉน ความด�ารใินการออกจากกาม ความ
ด�ารใินความไม่พยาบาท ความด�ารใินอนัไม่เบยีดเบยีน อนันี้
เรยีกว่า สมัมาสงักปัปะ

สมัมาวาจา เป็นไฉน การงดเว้นจากการพดูเทจ็ งดเว้นจาก
การพดูส่อเสยีด งดเว้นจากการพดูค�าหยาบ งดเว้นจากการ
พดูเพ้อเจ้อ อนันีเ้รยีกว่า สมัมาวาจา

สมัมากมัมนัตะ เป็นไฉน การงดเว้นจากการฆ่าสตัว์ งดเว้น
จากการถอืเอาสิง่ของทีเ่ขามไิด้ให้ งดเว้นจากการประพฤติ
ผดิในกาม อนันีเ้รยีกว่า สมัมากมัมนัตะ

สมัมาอาชวีะ เป็นไฉน อรยิสาวกในธรรมวนิยันี ้ละการเลีย้ง
ชพีทีผ่ดิเสยี ส�าเรจ็การเลีย้งชพีด้วยการเลีย้งชพีทีช่อบ อนันี้
เรยีกว่า สมัมาอาชวีะ

สัมมาวายามะ เป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เกิดฉันทะ
พยายามปรารภความเพยีร ประคองจติไว้ ตัง้จติไว้ เพือ่มิ
ให้อกศุลธรรมอนัลามกทีย่งัไม่เกดิบงัเกดิขึน้ เพือ่ละอกศุล
ธรรมอนัลามกทีบ่งัเกดิขึน้แล้ว เพือ่ให้กศุลธรรมทีย่งัไม่เกดิ
บงัเกดิขึน้ เพือ่ความตัง้อยูไ่ม่เลอืนหาย เจรญิยิง่ ไพบลูย์ มี
ขึ้นเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้ว อันนี้เรียกว่า 
สมัมาวายามะ
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สมัมาสต ิเป็นไฉน ภกิษใุนธรรมวนิยันี้

พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ ก�าจัดอภิชฌา และโทมนัสใน
โลกเสียได้

พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ ก�าจัดอภิชฌา และโทมนัสใน
โลกเสียได้

พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ ก�าจัดอภิชฌา และโทมนัสใน
โลกเสียได้

พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสียได้ อันนี้เรียกว่า สัมมาสติ

สมัมาสมาธ ิเป็นไฉน ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้สงดัจากกาม สงดั
จากอกศุลธรรม บรรลปุฐมฌาน มวีติก มวีจิาร มปีีตแิละสขุ
เกดิแต่วเิวกอยู่

เธอบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็น
ธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไม่มีวิตก ไม่มี
วจิาร มปีีตแิละสขุอนัเกดิแต่สมาธอิยู ่เธอมอีเุบกขา มสีต ิมี
สมัปชญัญะ เสวยสขุด้วยกาย เพราะปีตสิิน้ไป

เธอบรรลุตติยฌาน ที่พระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้
ฌานนี ้เป็นผูม้อีเุบกขา มสีตอิยูเ่ป็นสขุ

เธอบรรลจุตตุถฌาน ไม่มทีกุข์ไม่มสีขุ เพราะละสขุละทกุข์ 
และดบัโสมนัส โทมนัสก่อนๆได้ มอีุเบกขาเป็นเหตุให้สติ
บรสิทุธิอ์ยู ่อนันีเ้รยีกว่า สมัมาสมาธิ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรียกว่า ทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทา
อรยิสจั

ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ภายในบ้าง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้าง 
พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้ภายในภายนอกบ้าง พจิารณา
เห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้าง พิจารณาเห็นธรรม
คอืเสือ่มในธรรมบ้าง พจิารณาเหน็ธรรมคอืทัง้ความเกดิขึน้
ทัง้ความเสือ่มในธรรมบ้าง

อกีอย่างหนึง่ สตขิองเธอทีต่ัง้มัน่อยูว่่า ธรรมมอียู ่ กเ็พยีง
สักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็นผู้อัน
ตณัหาและทฏิฐไิม่อาศยัอยูแ่ล้ว และไม่ถอืมัน่อะไรๆในโลก 
ดกูรภกิษทุัง้หลาย อย่างนีแ้ล ภกิษชุือ่ว่าพจิารณาเหน็ธรรม
ในธรรมอยู่
																					

จบสัจจบรรพ																									

จบธัมมำนุปสสนำ
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นิย�ม

มรรคมีองค์ ๘	 คอ	 หนทำงสู่ควำมเปนอริยบุคคลผู้ไม่หลง
อุปำทำนไปว่ำธำตุ	๔	ขันธ์	๕	อำยตนะ	๖	 เปนตัวเปนตน	หนทำง
นี้ประกอบด้วยข้อธรรม	๘	ประกำร	ซ่งไม่ได้มีแต่กำรเจริญสติรู้กำย
ใจเท่ำนั้น	 แต่ยังมีเร่องของกำรประพฤติตนให้ไม่เปนที่เดอดร้อน	
ตลอดจนประพฤติตนให้วิเวกสมควรแก่ธรรมขั้นสูงด้วย

ทุกข์ คอ	 ขันธ์	 ๕	 เพรำะขันธ์	 ๕	 คอที่ตั้งของอุปำทำนว่ำมี
เรำเกิดมำ	 มีเรำแก่ลง	 มีเรำตำยไป	 มีเรำพลัดพรำกจำกบุคคลอัน
เปนที่รัก	มีเรำเผชิญเร่องน่ำขัดเคอง	มีเรำอยำกได้แล้วไม่ได้อย่ำงใจ	
ตลอดจนมีเรำร้องไห้คร�่ำครวญด้วยควำมเศร้ำโศกอยู่

ต่อเม่อรู้เห็นขันธ	์๕	ตำมควำมเปนจริง	คอเกิดแล้วต้องดับลง
เปนธรรมดำ	ไม่น่ำพอใจ	ไม่ควรยดถอ	ขันธ	์๕	จงปรำก ต่อใจโดย
ควำมเปนก้อนทุกข	์ไม่ใช่บุคคล	ไม่ใช่ตัวตนเรำเขำ

ผู้มีคุณสมบัติพร้อมจะบรรลุมรรคผล	 ย่อมรู้สกอยู่ว่ำไม่เคยมี
เรำเกิดมำ	 ไม่มีเรำแก่ลง	 และจะไม่มีเรำตำยไป	 ไม่มีเรำพลัดพรำก	
ไม่มีเรำเผชิญเร่องน่ำขัดเคอง	 ไม่มีเรำเปนผู้ไม่ได้อย่ำงใจ	 ไม่มีเรำ
ร้องไห้คร�่ำครวญด้วยควำมเศร้ำโศก	 มีแต่ขันธ์	 ๕	 แสดงควำมจริง
อยู่ว่ำรูปไม่เที่ยง	 เวทนำไม่เที่ยง	 สัญญำไม่เที่ยง	 สังขำรไม่เที่ยง	
วิญญำณไม่เที่ยง	ไม่ควรถอว่ำขันธ์เหล่ำนั้นเปนเรำเลย

ผู้ใกล้บรรลุมรรคผลย่อมเห็นตำมจริงว่ำ	ทุ ์เป็นสิ่งที่ควร
รู้ ห้รอบ

สมุทัย คือ เหตุให้เกิดทุกข์คอควำมอยำกเสพผัสสะที่น่ำ
เพลิดเพลินยินดี	 เพรำะควำมอยำกเสพผัสสะนั่นเอง	 เปรียบเสมอน
ยำงเหนียว	 หรอแรงดงดูดจำกแม่เหล็กที่ล่อใจให้อยำกมีตัวตน	 ไม่
อยำกทิ้งขันธ์	 ๕	 ไป	 อยำกเอำแต่ขันธ์	 ๕	 ที่ชอบใจ	 แล้วเม่อไม่ได้
อย่ำงใจเสมอไปก็เปนทุกข์ทุรนทุรำยกัน

ตัวผัสสะไม่ได้เปนปญหำ	 ควำมอยำกเสพผัสสะต่ำงหำกที่
ใช่	อย่ำงเช่นเคยเห็นรูปร่ำงหน้ำตำยวนใจ	ถ้ำถอนตำแล้วไม่ติดใจก็
แล้วไป	แต่ถ้ำติดใจก็กระวนกระวำยอยำกเห็นอีก	หรออย่ำงควำมคิด
อันเปนคล่นกระทบใจ	ที่ผุดข้นแล้วสลำยตัวไปตำมทำงของมันอยู่ทุก
ขณะ	แต่อำกำรเสพติดควำมคิดท�ำให้เรำไม่อยำกให้มันหำยไป	กลัว
ว่ำถ้ำไม่มีควำมคิดจะไม่ฉลำด	หรอกระทั่งกลัวว่ำถ้ำควำมคิดสำบสูญ
แล้วจะไม่มีเรำหลงเหลออยู่	 รวมแล้วคนเรำจงกลัวตำย	 กลัวไม่ได้
เห็น	กลัวไม่ได้ยิน	กลัวไม่ได้คิดแบบที่ชอบใจอีกแล้ว

ต่อเม่อเจริญสติรู้เห็นผัสสะกระทบเปนขณะ 	จงทรำบว่ำภำพ
เสียงและควำมรู้สกนกคิดทั้งหลำยหำยไปทุกขณะอยู่แล้ว	 นำทีก่อน
กับนำทีนี้เปนคนละตัวกันแล้ว	 จะหวงหรอไม่หวง	 ทุกผัสสะก็ต้อง
หำยไปอยู่ด	ีหน่วงเหนี่ยวไว้ให้เปนของเรำจริงไม่ได้เลย

ผู้มีคุณสมบัติพร้อมจะบรรลุมรรคผล	 ย่อมเห็นควำมติดใจใน
ผัสสะทั้ง	๖	โดยควำมเปนเคร่องร้อยรัด	สมควรละเสีย	เพรำะเม่อละ
ได้ก็เหมอนท�ำลำยโซ่แห่งควำมหลงผิดส�ำเร็จ	ขันธ	์๕	ย่อมปรำก ใน
กำรรับรู้ไม่ต่ำงกับก้อนเสลดในปำกที่ควรถ่มทิ้ง	 ไม่น่ำเสียดำย	 ไม่
น่ำหวงไว้สักนิดเดียว

ผู้ใกล้บรรลุมรรคผลย่อมเห็นตำมจริงว่ำ	 เหตุ ห้เ ิดทุ ์
เป็นสิ่งควรละ ห้สิ้น

นิโรธ	 คอ	ควำมดับทุกข์	 คอกำรไม่มีสภำพประกอบร่ำงปรุง
แต่งเปนอะไร
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เม่อยังนกไม่ออกว่ำนิพพำนคออะไร	 พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ใน	
นิพพำนสูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๔	คอ...

ให้นึกว่านิพพานเป็นความสุขไว้ก่อน เพื่อจะได้เกิดความ
อดทนพากเพยีรเพือ่เข้าถงึ หากนกึว่านพิพานเป็นทกุข์เสยี
แล้ว กจ็ะไม่อดทนพากเพยีรเพือ่เข้าถงึกนัเลย

อีกประกำรหน่ง	แม้นิพพำนเปนควำมว่ำงที่ปรำศจำกกำรปรุง
แต่ง	พระพุทธเจ้ำก็ตรัสไว้ในนิพพำนสูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๗	
ว่ำ	นิพพำนเปนอำยตนะซ่งรู้ได้ด้วยใจ	ทรำบได้ด้วยใจว่ำ...

อายตนะนัน้มอียู ่แต่ปราศจากดนิ น�า้ ไฟ ลม ปราศจากจติ
แม้ทีเ่ป็นอรปูฌานทัง้ปวง ปราศจากความเป็นโลกนีห้รอืโลก
แบบไหนๆ อายตนะนัน้ไม่มกีารมา ไม่มกีารไป ไม่มกีารตัง้
อยู่เพียงชั่วคราวเพื่อเคลื่อนจากความเป็นเช่นนั้นไปอุบัติ
เป็นอืน่ อายตนะอนัหาทีต่ัง้มไิด้ มไิด้เป็นไป หาอารมณ์มไิด้ 
เป็นทีส่ดุทกุข์ 

และด้วยธรรมชำติควำมมีอยู่จริงของนิพพำนนั่นเอง	 จงเปน
เหตุให้พวกเรำยุติกำรเวียนว่ำยตำยเกิดอยู่ในวังวนทุกข์เสียได้	 ดังที่
พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ในสูตรเดียวกันว่ำ...

หากปราศจากธรรมชาตทิีไ่ร้การเกดิ ไร้การมกีารเป็น ไร้การ
ปรงุแต่งเสยีแล้ว การสลดัธรรมชาตทิีม่กีารเกดิ มกีารเป็น มี
การปรงุแต่ง กไ็ม่อาจเป็นไปได้

ผู้ใกล้บรรลุมรรคผลย่อมเห็นตำมจริงว่ำ	ความดับทุ ์เป็น
สิ่งที่ควรประจั ์ ห้แจ่มแจ้ง

มรรค คอ	 กำรท�ำให้ชีวิตทั้งชีวิตกลำยเปนภำวะทวนกระแส	
ย้อนทวนไปสู่บรมสุข	แทนกำรไหลตำมเหตุแห่งทุกข์

ผู้ใกล้บรรลุมรรคผลย่อมเห็นตำมจริงว่ำ	 ้อป ิบัติ ห้ถง
ความดับทุ ์ทั้ง  ประ ารควรเจริ ห้มา

จุดมุ่งหม�ย

เพ่อรู้จักควำมจริงในมุมมองของอริยะ	อันได้แก	่กำรเห็นกำย
ใจโดยควำมเปนธรรมชำติ ำยทุกข์	 และกำรเห็นนิพพำนโดยควำม
เปนธรรมชำติ ำยสุข

หลังจำกเจริญสติขั้นสูง	 ผ่ำนกำรเห็นกำยใจโดยควำมเปน
ธำตุ	๔	ขันธ์	๕	อำยตนะ	๖	ไม่รู้สกว่ำมีตัวเรำในกำยใจ	ควำมจริง
ในมุมมองของอริยะจะปรำก ชัดข้นทุกที	 กล่ำวคอ	 เม่อมองออกมำ
จำกจิตที่ว่ำงจำกควำมยดว่ำน่ำมีน่ำเปน	อะไร ที่ปรำก ให้รับรู้	ทั้ง
หยำบและละเอียด	 ทั้งน่ำชอบใจและไม่น่ำชอบใจ	 ทั้งมีชีวิตและไร้
ชีวิต	 จะกลำยเปนเพียงควำมจริงที่ผ่ำนมำแล้วผ่ำนไป	 ไม่สำมำรถ
เปนแม่เหล็กดงดูดให้ใจเรำไปเกำะเกี่ยวได้

เม่อจิตตั้งมั่นเปนปกต	ิเรำจะมีควำมสำมำรถอย่ำงหน่งเกิดข้น
ได้ตลอดเวลำ	นั่นคอ	พลิกจิตเข้ำไปอยู่กับโลกภำยในที	่ รู้อย่ำงไม่มี
ตัวฉัน 	 และจำกมุมมองนั้น	 สัมผัสรู้สกที่เกิดข้นจะเหมอนเห็นร�ำไร
ว่ำโลกวัตถุที่เคล่อนไหวและหยุดนิ่งตรงหน้ำ	 เปนเพียงฉำกหลอกหู
หลอกตำ	 เปนมิติหน่งที่ดูเหมอนมี	แต่ไม่จริง	ที่แท้ยังมีอีกมิติควำม
จริงที่พ้นออกไป
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กำรเห็นควำมจริงแบบอริยะ	 ก็คอกำรรู้แจ้งแทงทะลุ	 ฉำก
หลอก 	 ออกไปเห็น	 ของจริง 	 อันมีควำมเปนที่สุด	 สมดังที่
พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในธำตุวิภังคสูตร	พระสุตตันตปิ ก	 เล่ม	๖	
ใจควำมว่ำ

สิ่งที่ปรวนแปรและแตกดับไปอย่างเปล่าประโยชน์เป็น
ธรรมดา  ถอืว่าเป็นเทจ็  ส่วนสิง่ทีไ่ม่เลอะเลอืนเป็นธรรมดา  
ได้แก่ นพิพาน  นบัว่าเป็นของจรงิ

ผู้เจริญสติยังไม่ถงมรรคถงผล	 แม้ยังไม่เห็นนิพพำน	 แต่ก็จะ
รู้สกว่ำมีแน่	 เหมอนคนที่เคยอยู่แต่ในน�้ำ	 เริ่มรู้ตัวว่ำอยู่ในน�้ำ	 แต่
ตะกำยข้นมำเกอบถงผิวน�้ำแล้ว	 เม่อเงยหน้ำข้นเห็นแสงสำดลง
มำกระทบผิวน�้ำ	 ย่อมสำมำรถเห็นควำมแตกต่ำงกับกำรมีแต่น�้ำได้
ร�ำไร

กำรท�ำให้แจ้งซ่งควำมจริง	ก็คอกำร	 ข้นสูงต่อไป 	จนกว่ำจะ
พ้นน�้ำ	และได้สัมผัสกับอำกำศว่ำงอันเปนอิสระ	ได้เห็นท้องฟำกว้ำง
ใหญ่โอ ำร	ได้เห็นสิ่งที่ไม่มีวันได้เห็นขณะอยู่แต่ในน�้ำ

สรุปคอ	 กำร กมองให้เห็นควำมจริงแบบอริยะ	 ไม่ใช่กำรตั้ง
มุมมองทำงควำมคิดแบบปรัชญำว่ำอะไรถูก	อะไรผิด	อะไรยุติธรรม	
อะไรไม่ยุติธรรม	แต่เปนกำรพลิกมุมมองทั้งหมด	ให้เกิดกำรเห็นว่ำ
อะไรบ้ำงเปนธรรมชำติ ำยทุกข์	 เกิดแล้วดับ	ดับแล้วเกิด	อะไรบ้ำง
เปนธรรมชำติ ำยสุข	ไม่มีเกิดจงไม่มีดับ	ไม่มีมำจงไม่มีไป

เม่อถงที่สุดของกำร ก	 เรำจะใส่ใจแค่ว่ำสรรพสิ่งทั้งหลำยทั้ง
ปวงจะมีควำมหมำยอะไร	ถ้ำวันหน่งจะต้องปรวนแปรไปเปนอ่น	ทุก
ฉำกทุกเหตุกำรณ์เปนเพียงควำม นที่เหมอนเคยมีอยู่จริง	 แต่แล้ว
ควำมจริงนั้นก็กลับจับต้องไม่ได้อีก

พระเถรีผู้เปนอรหันต์	 นำม	 วชิรำภิกษุณี 	 เคยกล่ำวไว้เปน

อมตะวำทะ	 น่ำจดจ�ำไว้ว่ำมุมมองของเหล่ำอริยะเปนอย่ำงนี้	 คอ	
นอกจำกทุกข์ไม่มีอะไรเกิดข้น	นอกจำกทุกข์ไม่มีอะไรดับไป

แนวท�งฝึก

กำรเจริญสติที่ผ่ำนมำเปนไปเพ่อประโยชน์อะไร 	 ค�ำตอบคอ
เปนไปเพ่อเห็นควำมจริงที่เหล่ำอริยะเห็น

แล้วควำมจริงที่เหล่ำอริยะเห็นคออะไร 	ค�ำตอบคอควำมจริง
เกี่ยวกับทุกข์และกำรดับทุกข์

เม่อเจริญสติมำถงขั้นที่พร้อมบรรลุมรรคผล	 เรำย่อมทรำบว่ำ
กำยใจอันถูกส่องส�ำรวจมำอย่ำงดิบดีแล้วนี่แหละ	 คอที่ตั้งของควำม
จริงเกี่ยวกับทุกข์และกำรดับทุกข์

ข้อป ิบัติให้ถงควำมดับทุกข์	 คอกำรด�ำเนินชีวิตเยี่ยง
อริยบุคคลผู้บรรลุมรรคผล	 เม่อรู้ควำมจริงอย่ำงอริยะ	 คิดอย่ำง
อริยะ	 พูดอย่ำงอริยะ	 กระท�ำอย่ำงอริยะ	 มีสติรู้อย่ำงอริยะ	 และจิต
ตั้งมั่นเปนสมำธิอย่ำงอริยะ	 วันหน่งย่อมกลำยเปนอริยะ	 ดังนั้น	 ถ้ำ
เรำสงสัยว่ำท�ำไมเจริญสติแล้วสติไม่เจริญ	 หรอสติเจริญแต่ไม่บรรลุ
มรรคผลเสียที	ก็สมควรใช้ข้อป ิบัติของเหล่ำอริยะเปนเกณ ์ในกำร
ส�ำรวจตรวจตรำ	ว่ำวิธีด�ำเนินชีวิตของเรำเข้ำทำงตรงหรอยัง

กำรด�ำเนินชีวิตเยี่ยงอริยะประกอบด้วยองค	์๘	ประกำรดังนี้

๑)	สัมมาทิฏฐิ รู้ควำมจริงอย่ำงอริยะ

คอรู้ว่ำอะไรคอทุกข์	 รู้ว่ำอะไรคอเหตุแห่งทุกข์	 รู้ว่ำอะไรคอ
ควำมดับทุกข	์และรู้ว่ำกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงไรจงดับทุกข์ได	้ผู้รู้ควำม
จริงอย่ำงอริยะได้ช่อว่ำเปนสัมมำทิ ฐิ	 ซ่งอำจหมำยถงสัมมำทิ ฐิ
ระดับรับฟงแล้วจดจ�ำ	 หรอสัมมำทิ ฐิระดับกำรตรกนกให้เข้ำใจ	
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ซ่งเม่อถงระดับนั้นแล้ว	 เรำจะเห็นออกมำจำกใจว่ำ	กำยใจอำจท�ำให้
เรำรู้สกเปนสุขในบำงครั้ง	 แต่ตัวของกำยใจเองเปนทุกข์	 มีควำม
บีบคั้นให้ต้องสลำยตัวไปอยู่ตลอดเวลำ	 หำใช่สภำพอันเปนสุขเย็น
นิ่งนำนให้น่ำยดน่ำเอำ	หรอควรแก่กำรหวงแหนไว้ไม่

๒) สัมมาสังกัปปะ คิดอย่ำงอริยะ

คอคิดออกจำกกำม	 คิดอภัยไม่พยำบำท	 และคิดหลีกเลี่ยง
กำรเบียดเบียนใด 	 เพรำะกำม	 พยำบำท	 และกำรเบียดเบียนนั้น	
เปนเปลอกหนำห่อหุ้มจิตให้มดมนอยู่	 เม่อมดอยู่ควำมจริงใด ย่อม
ไม่ปรำก ให้เห็น

๓) สัมมาวาจา พูดอย่ำงอริยะ

คอกำรเว้นจำกกำรพูดเท็จอันเปนเหตุให้จิตบิดเบี้ยว	 เว้นจำก
กำรพูดส่อเสียดอันเปนเหตุให้จิตเร่ำร้อน	 เว้นจำกกำรพูดหยำบคำย
อันเปนเหตุให้จิตสกปรก	 และเว้นจำกกำรพูดเพ้อเจ้ออันเปนเหตุให้
จิตพร่ำมัว	กล่ำวโดยสรุปคอ	กำรพูดไม่ดีเปนเหตุให้ไม่อำจมองเห็น
อะไรตำมจริง	ถ้ำงดเว้นเสียได้จงค่อยเห็นตำมจริงได้

๔) สัมมากัมมันตะ กระท�ำอย่ำงอริยะ	

คอเว้นจำกกำร ่ำสัตว์	 เว้นจำกกำรขโมย	 เว้นจำกกำร
ประพฤติผิดในกำม	อันล้วนเปนบำปที่พอกหนำแล้วกลำยเปนควำม
โง่เขลำ	 เม่อเห็นบำปเปนของดีย่อมได้ช่อว่ำเห็นผิดเปนชอบ	 คนเรำ
ย่อมไม่อำจเห็นควำมจริงทั้งที่ยังเห็นผิดเปนชอบอยู่

๕) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพอย่ำงอริยะ

คอหำกินด้วยควำมสุจริต		ถ้ำเปนพระต้องรักษำวินัยสง ์และ

เพียรเพ่อท�ำมรรคผลนิพพำนให้แจ้งตำมกติกำกำรบวช	 ถ้ำเปนชำว
บ้ำนต้องท�ำอำชีพที่ไม่ผิดก หมำยและศีลธรรม

๖)	สัมมาวายามะ เพียรอย่ำงอริยะ

คอตัดใจละบำปอกุศลทั้งปวงจนเหอดแห้งไปหมด	 ขวนขวำย
เพิ่มบุญกุศลทั้งหลำยจนบริบูรณ์เต็มที่	 เช่น	 มีน�้ำใจสละให้ทำนคน
และสัตว์เพ่อท�ำลำยควำมตระหนี่	 เปนต้น	 ไม่มัวหลงประมำทว่ำเรำ
ดีแล้ว	ไม่ต้องเพิ่มควำมดีแล้ว

๗) สัมมาสติ มีสติระลกรู้อย่ำงอริยะ

คอมีควำมรู้สกตัวอยู่ว่ำกำยใจนี้ไม่เที่ยง	ไม่ใช่ตัวตน	เทียบกับ
สติธรรมดำ	สติธรรมดำท�ำให้รู้เท่ำทันอกุศล	 ไม่ท�ำตำมอกุศล	ชีวิต
จงเจริญรุ่งเรองสู่สวรรค์ด้วยสติธรรมดำได้	 แต่สัมมำสติท�ำให้รู้แจ้ง
ในลักษณะของอกุศลว่ำมีควำมหม่นหมองอย่ำงไร	ควำมหม่นหมอง
นั้นแสดงตัวเองอยู่ว่ำไม่เที่ยง	 ไม่ใช่ตัวตน	 อย่ำงไร	 ชีวิตจงเจริญ
รุ่งเรองอยู่บนทำงสู่พระนิพพำนได้

๘) สัมมาสมาธิ มีสมำธิตั้งมั่นอย่ำงอริยะ

คอเปนผู้สงัดจำกกำม	 สงัดจำกบำปอกุศล	 จิตตั้งรู้อยู่ใน
ขอบเขตกำยใจคงเส้นคงวำ	กระทั่งเกิดปติสุขอันวิเวก	แล้วพั นำข้น
ไปถงกำรมีอุเบกขำอันเปนเหตุให้สติบริสุทธิ	 จิตเหมอนปรำก เปน
อีกภำวะหน่งแยกออกมำตั้งมั่นเปนต่ำงหำกจำกกำย	 เปนต่ำงหำก
จำกควำมรู้สกนกคิด	 สว่ำงจ้ำด้วยปญญำ	 มีหน้ำที่อย่ำงเดียวคอรู้
เห็น	ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกำยใจใด
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พุทธพจน์

ดกูรภกิษทุัง้หลาย ใครกต็ามทีเ่จรญิสตปัิฏฐานทัง้ ๔ นีอ้ย่าง
นีต้ลอด ๗ ปี เขาพงึหวงัผล ๒ ประการอย่างใดอย่างหนึง่ คอื 
พระอรหตัตผลในปัจจบุนัหนึง่ หรอืเมือ่ยงัมอีปุาทเิหลอือยู่ 
เป็นพระอนาคามหีนึง่

๗ ปียกไว้ ใครกต็ามทีเ่จรญิสตปัิฏฐานทัง้ ๔ นีอ้ย่างนีต้ลอด 
๖ ปี เขาพงึหวงัผล ๒ ประการอย่างใดอย่างหนึง่ คอื พระอร
หตัตผลในปัจจบุนัหนึง่ หรอืเมือ่ยงัมอีปุาทเิหลอือยู ่เป็นพระ
อนาคามหีนึง่

๑ ปียกไว้ ใครกต็ามทีเ่จรญิสตปัิฏฐานทัง้ ๔ นีอ้ย่างนีต้ลอด 
๗ เดอืน เขาพงึหวงัผล ๒ ประการอย่างใดอย่างหนึง่ คอื พระ
อรหตัตผลในปัจจบุนัหนึง่ หรอืเมือ่ยงัมอีปุาทเิหลอือยู ่ เป็น
พระอนาคามหีนึง่

๗ เดอืนยกไว้ ใครกต็ามทีเ่จรญิสตปัิฏฐานทัง้ ๔ นีอ้ย่างนี้
ตลอด ๑ เดอืน เขาพงึหวงัผล ๒ ประการอย่างใดอย่างหนึง่ 
คอื พระอรหตัตผลในปัจจบุนัหนึง่ หรอืเมือ่ยงัมอีปุาทเิหลอื

อยู ่เป็นพระอนาคามหีนึง่

๑ เดอืนยกไว้ ใครกต็ามทีเ่จรญิสตปัิฏฐานทัง้ ๔ นีอ้ย่างนี้
ตลอดกึง่เดอืน เขาพงึหวงัผล ๒ ประการอย่างใดอย่างหนึง่ 
คอื พระอรหตัตผลในปัจจบุนัหนึง่ หรอืเมือ่ยงัมอีปุาทเิหลอื
อยู ่เป็นพระอนาคามหีนึง่

กึง่เดอืนยกไว้ ใครกต็ามทีเ่จรญิสตปัิฏฐานทัง้ ๔ นีอ้ย่างนี้
ตลอด ๗ วนั เขาพงึหวงัผล ๒ ประการอย่างใดอย่างหนึง่ คอื 
พระอรหตัตผลในปัจจบุนัหนึง่ หรอืเมือ่ยงัมอีปุาทเิหลอือยู่ 
เป็นพระอนาคามหีนึง่

ดกูรภกิษทุัง้หลาย ทางนีเ้ป็นทางเดยีว เพือ่ความบรสิทุธิข์อง
เหล่าสตัว์ เพือ่ล่วงความโศกและปรเิทวะ เพือ่ความดบัสญู
แห่งทกุข์โทมนสั เพือ่บรรลธุรรมทีถ่กูต้อง เพือ่ท�าให้แจ้งซึง่
พระนพิพาน หนทางนี ้คอื สตปัิฏฐาน ๔ ประการ ฉะนีแ้ล ค�า
ทีเ่รากล่าว ดงัพรรณนามาฉะนี ้เราอาศยัเอกายนมรรคกล่าว
แล้ว

จบอำนิสงส์แห่งสติป ฐำน
จบมหำสติป ฐำนสูตร

หำกเรำไม่ท�ำอนันตริยกรรม	 คอไม่ใช่ผู้ที่ ่ำแม่	 ไม่ใช่ผู้ที่ ่ำ
พ่อ	 ไม่ใช่ผู้ที่ ่ำพระอรหันต์	 ไม่ใช่ภิกษุผู้ท�ำหมู่สง ์แตกแยก	 และ
ไม่ใช่ผู้ที่ท�ำพระพุทธเจ้ำห้อพระโลหิต	 กับทั้งพร้อมพอจะได้ศกษำ
ท�ำควำมเข้ำใจ	ตลอดจนลงมอป ิบัติธรรมเต็มควำมสำมำรถ	 เจริญ
สติอย่ำงถูกต้องตำมวิธีที่พระพุทธเจ้ำประทำนไว้	 ก็ย่อมเปนผู้มี
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พระพุทธเจ้ำเปนประกันว่ำ	 ภำยใน	 ๗	 ปเปนอย่ำงช้ำ	 หรอ	 ๗	 วัน
เปนอย่ำงเร็ว	จักได้บรรลุมรรคผลขั้นสูงสุด	 เปนพระอรหันต์ขีณำสพ
ผู้นิรทุกข์จนได้

สิ่งที่ต้องเน้นคอ	 ถ้ำจะเข้ำใจว่ำผู้ประสบควำมส�ำเร็จในกำร
เจริญสติป ฐำนเปนอย่ำงไร	 เรำจ�ำเปนต้องเล็งกันที่	 ทุกข์ทำงใจ 	
เหนอสิ่งอ่นใด	 ลดทุกข์ได้น้อยแปลว่ำประสบควำมส�ำเร็จน้อย	 ลด
ทุกข์ได้มำกแปลว่ำประสบควำมส�ำเร็จมำก	ก�ำจัดทุกข์ได้หมดแปลว่ำ
ประสบควำมส�ำเร็จขั้นสูงสุด	 เพรำะแก่นสำรของพุทธศำสนำเล็งกัน
ที่จุดสูงสุดจุดเดียว	คอ	 พ้นทุกข์ 	 และเปนกำรพ้นแบบเด็ดขำด	 ไม่
หวนกลับมำมีทุกข์ทำงใจอีก

บรรดาศักดิ์แห่งการเข้าถึงความไม่มีทุกข์

ทุกยุคทุกสมัยมียศศักดิเปนเคร่องแบ่งระดับมนุษย์เสมอ	
อีกทั้งแต่ละยศแต่ละศักดิก็มีรำยละเอียดเบ้องหน้ำเบ้องหลัง
ซับซ้อน	 เช่น	 ขุนนำงไทยในอดีตแม้มี	 บรรดำศักดิ 	 เปนชั้นยศ
สมเด็จเจ้ำพระยำ	เจ้ำพระยำ	ออกญำ	จม่น	หลวง	ขุน	หม่น	พัน	และ
นำย	แต่ก็ใช่ว่ำยิ่งยศใหญ่ตัวตนก็ยิ่งโตเปนเงำตำมตัวเสมอไป	ต้องดู
ศักดินำประกอบด้วย	เช่น	เจ้ำพระยำมีศักดินำ	๓ ๐๐๐	ไร่	ถอว่ำต�่ำ
กว่ำจม่นที่มีศักดินำ	๕ ๐๐๐	ไร	่เปนต้น

พุทธศำสนำก็มีเร่องยศศักดิเพ่อแบ่งว่ำใครเปนใครอยู่เหมอน
กัน	 เช่น	 ถ้ำมองว่ำพุทธเรำคอองค์กรหรอบริษัทแห่งหน่ง	 คนใน
บริษัทก็คอพุทธบริษัทนั่นเอง	 ในองค์กรพุทธแบ่งออกเปน ำยพระ
และ ำยชำวบ้ำน	 เบ้องต้นจะนับถอกันว่ำพระมียศสูงกว่ำชำวบ้ำน	
ตำมกติกำของบริษัทที่รู้กันคอ	 ถ้ำชำวบ้ำนเจอพระ	 หน้ำที่ไหว้จะ
ตกเปนของชำวบ้ำน	 ส่วนพระต้องนิ่งเปนดุษณีอย่ำงเดียว	 ห้ำมไหว้
ชำวบ้ำนกลับ	 มิฉะนั้นถอว่ำผิดก 	 ผิดธรรมเนียม	 ทั้งนี้เพรำะพระ
มีหน้ำที่โดยตรงในกำรรักษำบริษัทไว้	 หำกขำดพระก็เท่ำกับขำด

กรรมกำรบริหำร	 ขำดผู้จัดกำร	 ตลอดจนขำดพนักงำนประจ�ำที่ท�ำ
เต็มเวลำ

ส�ำหรับชำวบ้ำน	แม้เปนพนักงำนบริษัทอยู่ด้วย	ก็อำจท�ำแบบ
มำ ไป 	 เปนพนักงำนไม่เต็มเวลำ	หรอกระทั่งลับ ล่อ 	 ไม่ได้เซ็น
สัญญำเต็มใบว่ำจะใส่เคร่องแบบของบริษัทเสมอ	วันดีคนดีอำจแอบ
ใส่เคร่องแบบของบริษัทอ่น	 ไปร่วมร้องร�ำท�ำเพลงในตกของบริษัท
อ่นเอำง่ำย

นอกจำกแบ่งกันด้วยควำมเปนพระและชำวบ้ำนแล้ว	 พุทธ
เรำยังจ�ำแนกระดับของพนักงำนตำมภูมิจิตภูมิธรรมอีกด้วย	 โดยมี
เกณ ์ง่ำย คอ	ใครป ิบัติหน้ำที่ได้ใกล้ส�ำเร็จถงเปำสูงสุดของบริษัท
มำกข้นเท่ำใด	 ยศศักดิก็ยิ่งสูงข้นเท่ำนั้น	 ไม่ส�ำคัญว่ำเปนพระหรอ
ชำวบ้ำน

เปำหมำยสูงสุดของพุทธบริษัท	 คอท�ำลำยเหตุแห่งทุกข์ทำง
ใจของตนเองให้สิ้น	ชนิดที่ทุกข์ไม่อำจกลับก�ำเริบข้นที่ใจได้อีก	และ
ทำงเดียวที่จะถงควำมเปนเช่นนั้น	ก็คอต้องท�ำลำยอุปำทำนทั้งหลำย
ให้พินำศ	กระทั่งใจหมดอำกำรทะยำนยดทะยำนอยำกลงสิ้น

ต�ำแหน่งของชำวพุทธมิใช่รำงวัล	 แต่เปนเคร่องหมำยบอก
ควำมเข้ำถง	ยิ่งใครรู้แจ้งเห็นจริง	 เข้ำใจจริง ในควำมไม่เปนตัวเปน
ตนลกซ้งข้นเท่ำไร	ยศศักดิก็ยิ่งสูงส่งข้นเท่ำนั้น	แม้ยังเปนชำวบ้ำน	ที่
ต้องเปน ำยพนมมอไหว้พระ	แต่ถ้ำเข้ำถงควำมไม่เปนตัวไม่เปนตน
ได้จริง	ท่ำนก็ให้นับว่ำมียศศักดิที่เหนอกว่ำพระ	ส่วนพระแม้นุ่งจีวร	
แต่ไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท�ำกิจอันควรของพระ	 ก็อำจนับ
ว่ำต�่ำกว่ำชำวบ้ำนธรรมดำด้วยซ�้ำ	ค่ำที่หลอกกินข้ำวชำวบ้ำนเฉย

ศักดิแห่งควำมสำมำรถป ิบัติธรรมล้ำงผลำญกิเลส	 เรียงตำม
ล�ำดับจำกต�่ำไปหำสูงได้ดังนี้

โสดาบัน	 ศักดินี้ได้มำเพรำะ่จิตเห็นชัดว่ำกำยใจไม่ใช่ตัวตน
ด้วยสมำธิระดับ ำน	เห็นนิพพำนอันเปนธรรมชำติบริสุทธิต่ำงหำก
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จำกกำยใจ	 และนับจำกกำรเห็นนิพพำนด้วยจิตเปนวำระแรกนั้น	 ก็
จะเลิกหลงผิด	 เลิกส�ำคัญมั่นหมำยผิด ว่ำกำยใจถูกถออ้ำงได้ว่ำเปน
ตน	แต่เพรำะยังมีรำคะและโทสะอยู่	จงยังมีอุปำทำน	ยังหลงยดว่ำมี
ตนที่อำศัยกำยใจนี้เสพโลก

สกทาคามี	 ศักดินี้ได้มำเพรำะจิตเห็นชัดว่ำกำยใจไม่ใช่
ตัวตน	กับทั้งหลงยดถอมั่นในผัสสะน้อยลง	จงปล่อยวำงกำยใจได้ลก
ซ้งกว่ำ	ควำมรู้สกอันเปนไปในทำงรำคะและโทสะเหลอน้อยกว่ำ	จิต
จงอยู่เปนต่ำงหำกจำกควำมกระทบกระทั่งดีร้ำยมำกกว่ำเดิม

อนาคาม	ีศักดินี้ได้มำเพรำะจิตมีควำมตั้งมั่นเปนปกต	ิควำม
รู้สกอันเปนไปในทำงรำคะจงดับสูญ	ควำมขัดเคองใด เข้ำกระทบใจ
ไม่ได้	เพรำะใจมีควำมรู้อยู่	เท่ำทันสิ่งกระทบอยู่ด้วยควำมตั้งมั่นเปน
ปกติ	 จิตจงเปนต่ำงหำกจำกควำมกระทบกระทั่งดีร้ำยอย่ำงเด็ดขำด	
เพียงแต่ยังเหลอควำมรู้สกว่ำเปนตนอยู่ในจิต	 จงยดภำวะขั้นสูงบำง
อย่ำงไว	้แต่ก็เบำบำงและเหลอควำมหลงผิดน้อยลงทุกที

อรหันต์	ศักดินี้ได้มำเพรำะจิตเห็นควำมจริงแจ่มแจ้งหมดจด	
กล่ำวคอ	เห็นกำยเปนทุกข์	เห็นจิตเปนทุกข	์เพรำะล้วนเปนของหนัก
ที่ต้องปรวนแปรไปเปนอ่น	ส่วนนิพพำนเท่ำนั้นที่เปนสุข	 เพรำะเบำ
อยู่เปนนิตย์ด้วยควำมหำยไปของตัวตน	 ปรำศจำกควำมเลอะเลอน
เปนอ่น	 จิตเปนอิสระและสละคนทุกสิ่ง	 มีควำมเปนไปเอง	 ไม่ต้อง
ตั้งใจ	จิตที่	 เข้ำถงจริง 	นั้นจงไม่ต้องก�ำหนดสติ	ไม่ต้องคิดหำอุบำย
แยบคำยใด เพ่อตะล่อมให้เช่อว่ำไม่มีตัวตน	เกิดควำมเกษมอันชวน
ฉงนที่พระอรหันต์เท่ำนั้นทรำบว่ำเหนอชั้นเปนคนละโลกปำนใด

สรุปแล้ว	 แต่ละชั้นแต่ละยศที่มำถูกทำงของชำวพุทธ	 จงสวน
กันเปนคนละทิศกับยศศักดิแบบโลก 	 ยิ่งยศทำงธรรมสูงส่งเท่ำไร		
ก็เหมอนยิ่งถูกถอดยศทำงโลกออกไปมำกเท่ำนั้น

ปรากฏการณ์บรรลุมรรคผล

กำรเจริญสติจนกระทั่งโพช งคบริบูรณ	 กล่ำวคอ	 มีสติ	 มี
ควำมเห็นตำมจริง	มีควำมเพียร	มีปีต	ิมีควำมสงบเบำ	มีควำมสุข	มี
ควำมตั้งมั่น	 มีควำมเป็นกลำง	 ย่อมเข้ำใกล้พระโสดำปัตติผลอย่ำง
ไร 	เพรำะพระโสดำปัตติผลคอปรำก กำรณล้ำงผลำญสังโยชน	โดย
ปรำก กำรณดังกล่ำวต้องอำศัยก�ำลังแห่งโพช งคอันเป็นธรรม
เคร่องน�ำออก	 ดังแสดงในป ิสัมภิทำมรรค	 พระสุตตันตปิ ก	
เล่ม	๒๓	ใจควำมว่ำ

ธรรมทัง้หลายทีเ่กดิในขณะโสดาปัตตมิรรค นอกจากรปูซึง่
มีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นกุศลทั้งหมดนั่นแล ล้วนไม่มีอาสวะ 
ต่างกเ็ป็นธรรมเครือ่งน�าออก เป็นธรรมเครือ่งให้ถงึความไม่
สัง่สม เป็นโลกตุตระ มนีพิพานเป็นอารมณ์

ผูเ้ข้ำถงพระโสดำปตตผิลเหน็อะไร	มแีสดงไว้ในอรรถกถำวชริ-
สูตร	ควำมว่ำ

กิเลสเหมือนความมืด ในเวลาที่พระโสดาปัตติมรรค
บังเกิดขึ้น เห็นเหมือนการแลบของสายฟ้าที่ฆ่าความ
มืดนั้น ส่วนการเห็นพระนิพพานในขณะแห่งโสดา
ปัตติมรรค เห็นเหมือนการเห็นรูปได้รอบด้านของ
บุรุษผู้มีจักษุในระหว่างฟ้าแลบ

ประสบกำรณ์แปลกใหม่ของท่ำน	 ท�ำให้รู้ว่ำที่ผ่ำนมำแม้ตำ
เห็นแสงอำทิตย์	 จิตก็ตกอยู่ในห้วงแห่งควำมมดมนมำตลอด	 และ
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ควำมมดมนที่ว่ำก็คอกิเลส	หลงนกว่ำกำยใจเปนตัวตน	กิเลสนั้นถูก
่ำทิ้งด้วยพระโสดำปตติมรรค	 และเม่อควำมมดถูก ่ำด้วยแสงแห่ง

พระโสดำปตติ	มรรคแล้ว	 สิ่งที่ปรำก ก็คอทัศนวิสัยรอบด้ำน	 อัน
ได้แก่พระนิพพำนที่อยู่ต่อหน้ำต่อตำเรำมำตลอด	 เสียแต่เรำไม่เคย
มอง ำควำมมดไปเห็นได้เลย

หลังจำกนั้น	 เม่อเจริญสติต่อไป	 ก็จะเข้ำถงพระสกทำคำมิผล	
ดังที่ท่ำนแสดงไว้ในสูตรเดียวกัน	ควำมว่ำ

กิเลสที่สกทาคามิมรรคฆ่า เห็นเหมือนการก�าจัดความ
มืดได้อีกครั้ง การบังเกิดขึ้นแห่งสกทาคามิมัคคญาณ 
เห็นเหมือนการแลบของสายฟ้าอีกครั้งหนึ่ง การเห็น
พระนิพพาน ในขณะแห่งสกทาคามิมรรค เห็นเหมือน
การเห็นรูปได้โดยรอบแห่งบุรุษผู้มีตาดี ในระหว่าง
ฟ้าแลบ 

เม่อเจริญสติต่อไป	ก็จะเข้ำถงพระอนำคำมิผล

กิเลสที่อนาคามิมรรคฆ่าเหมือนการก�าจัดความมืดมน
อนธการอีกครั้ง ความเกิดขึ้นแห่งอนาคามิมัคคญาณ 
เห็นเหมือนการแลบของสายฟ้าอีกครั้ง การเห็นพระ
นิพพานในขณะแห่งอนาคามิมรรค เห็นเหมือนการ
เห็นรูปโดยรอบด้านแห่งบุรุษผู้มีตาดี ในระหว่าง
ฟ้าแลบ

เม่อเจริญสติต่อไป	ก็จะเข้ำถงพระอรหัตตผล

กิเลสเหมือนกระเปาะแก้วมณี หรือกระเปาะหิน ขณะ
แห่งอรหัตตมัคคญาณนั้น เห็นจิตเหมือนเพชรที่
ตัดกิเลส กิเลสที่พระอรหัตตมัคคญาณจะตัดไม่ขาด

นั้น หามีไม่ กิเลสที่พระอรหัตมัคคญาณตัดได้แล้ว
จะไม่กลับเกิดขึ้นอีก เหมือนการที่กระเปาะแก้ว หรือ
กระเปาะหินที่ถูกเพชรตัดแล้ว ไม่อาจกลับเต็มขึ้นมา
อีก ฉะนี้แล

นี่ก็แสดงว่ำ	 ในประสบกำรณ์ภำยในของผู้บรรลุมรรคผลขั้น
ต้น หรอขั้นกลำง	 จะรู้สกว่ำกิเลสเปนควำมมด	 ท�ำให้มองอะไรไม่
เห็นตำมจริง	 ต่อเม่อเปนพระอนำคำมีแล้ว	 จงเหลอกิเลสน้อยเท่ำ
น้อย	 กล่ำวคอ	 แม้ยังเห็นว่ำมีตัวตน	 ยังคงส�ำคัญว่ำภำวะแห่งสมำธิ
ระดับ ำนน่ำพิสมัยได้	 ซ่งนั่นก็ไม่นับเปนควำมมดมนใด เหมอน
อย่ำงกำมกิเลสแล้ว	ฉะนั้น	ในกำรบรรลุมรรคผลขั้นสุดท้ำย	ท่ำนจง
เห็นกิเลสประดุจแก้วมณีหรอหินสวย

กำรได้ทรำบว่ำประสบกำรณ์ภำยในของผู้เข้ำถงมรรคผลจริง
เปนอย่ำงไรเหมอนดำบสองคม	คมดีคอมีไว้เปรียบเทียบได้ว่ำเรำเข้ำ
ถงจริงหรอไม	่คมร้ำยคอเรำจะคอยจดจ้อง	หรอกระทั่งปรุงแต่งจิตให้
สร้ำงสภำวะเลียนแบบมรรคผลข้นมำ

เรำปองกันอำกำรจดจ้องอยำกบรรลุมรรคผลไม่ได้	 เพรำะ
ฉะนั้นก็ไม่ต้องปองกัน	 แต่ให้สังเกตว่ำเกิดอำกำรจดจ้องข้นเม่อ
ใด	 มีควำมอยำกได้มำกน้อยแค่ไหน	 ให้รู้และยอมรับตำมจริง	 กับ
ทั้งบอกตนเองว่ำ	 ตรำบเท่ำที่ยังมีควำมอยำก	 ตรำบนั้นไม่พร้อม
บรรลุมรรคผลแน่ 	 หลังจำกบอกตนเองเช่นนั้นจะพบว่ำอำกำร
อยำกหำยไป

นอกจำกนั้น	พงท�ำควำมเข้ำใจให้ชัดว่ำ	 แสงสว่ำง 	ที่อรรถ-
กถำจำรย์ท่ำนเปรียบเปนฟำแลบขณะบรรลุมรรคผลนั้น	 แตกต่ำง
จำกแสงอำทิตย์ที่ท�ำให้ดวงตำเรำเห็นโลก	 และแตกต่ำงจำกแสง
โอภำสในสมำธิที่ท�ำให้จิตเห็นควำมสว่ำงงดงำม	 เพรำะอริยมรรค
เปนแสงปญญำที่ท�ำให้จิตเห็นนิพพำน	ซ่งเปนยอดสุดแห่งควำมจริง
ที่ลกลับ	รู้เห็นได้ยำกกว่ำควำมลับทั้งมวลในอนันตจักรวำล
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แสงปญญำไม่ใช่แสงของจิต	 แสงปญญำเปนภำวะปรุงแต่ง
ทำงธรรมชำติที่ต้องอำศัยกำรสั่งสม	มีอยู่	๓	ระดับ	คอ	ฟงท่ำนหน่ง	
ตรองเองหน่ง	 และเจริญสติรู้จริงเข้ำมำในกำยใจตนหน่ง	 เม่อสั่งสม
ทั้งสำมระดับนี้มำกแล้ว	 ไม่ว่ำปญญำแบบใดแบบหน่งเจริญอยู่	 ก็
อำจก่อให้เกิดผลเปนกำรโพล่งรู้สัจธรรม	ว่ำกำยใจไม่ใช่ตัวตน	เช่นที่
อรรถกถำจำรย์ท่ำนเปรียบเหมอนฟำแลบได้

เพ่อส�ำรวจว่ำแสงปญญำจำกกำรเจริญสติของเรำถงระดับไหน	
ก็ให้ดูจำกภำวะ	 โพล่งรู้ควำมจริง 	๓	ระดับ	ดังนี้

	 ระดับแรก	 โพล่งอย่ำงเปนสมำธิอ่อน 	 หรอที่เรียกกันว่ำ	
ขณิกสมำธิ 	 คอรู้สกเปนจริงเปนจัง	 คล้ำยอยำกร้องดัง ว่ำ	 เออ 	
ใช่อย่ำงนี้จริง ด้วย	สัจจะควำมจริงปรำก อยู่ชัด 	ไม่มีทำงเปนอ่น
ไปจำกนี้ 	ควำมรู้สกจะคล้ำยโดนนะจังงัง	พิศวง	ฉงนฉงำยกับควำม
จริงที่อยู่ต่อหน้ำต่อตำมำตลอด	แต่ไม่เคยรู้	เพิ่งรู้เอำเดียวนั้น	สมำธิ
ระดับนี้ท�ำให้รู้สกว่ำงได้	แต่ยังห่ำงจำกกำรเห็นมหำสมุทรแห่งควำม
ว่ำงเช่นนิพพำนมำก

	 ระดับที่สอง	 โพล่งรู้แล้วเปนสมำธิเฉียด ำน	 หรอที่เรียก
กันว่ำ	 อุปจำรสมำธิ 	อำจมีปติ	อำจเกิดแสงสว่ำง	หรออำจเกิดควำม
เบิกบำนอย่ำงใหญ่	เพรำะจิตเปนอิสระจำกอุปำทำนชั่วครำว	ไม่รู้สก
ว่ำอะไรเปนตัวเปนตนเลย	เม่อถงระดับนี้มักรู้สกว่ำงอย่ำงกว้ำงขวำง	
กับทั้งอิ่มอกอิ่มใจนำน	จงมักมีผู้เข้ำถง	เกิดควำมส�ำคัญว่ำนั่นคอกำร
บรรลุมรรคผล

	 ระดับที่สาม	 คอโพล่งรู้ด้วยจิตที่ถง ำนอันมีนิพพำนเปน
อำรมณ์	ควำมเปน ำนของจิตระดับนี	้ท่ำนเรียกว่ำ	ลักขณูปนิช ำน 	
ซ่งเคยกล่ำวถงแล้วในจิตตบรรพ	 ส่วนอำกำรโพล่งก็คอกำรปรำก
แห่งแสงอริยมรรค	 มีลักษณะเปนไฟใหญ่ล้ำงกิเลส	 เกิดข้นเพ่อ ่ำ
ควำมเห็นผิดว่ำกำยใจเปนตัวตนโดยเฉพำะ	 เม่อ ่ำควำมเห็นผิดได้	
ก็ขับไล่ควำมมดที่ปิดบังนิพพำนได้

ความรู้สึกในตัวตนของอริยบุคคล

สิ่งที่เปนข้อขัดแย้ง	และท�ำควำมสับสนไม่เข้ำใจให้แก่ผู้ศกษำ
ธรรมอย่ำงที่สุด	 คงหนีไม่พ้นควำมรู้สกนกคิดหรอสภำพจิตใจของ
โสดำบันบุคคล	 เพรำะผู้เปนโสดำบันบุคคลละควำมเห็นผิดว่ำมีตัว
ตนอยู่ในกำยใจได้แล้ว	แต่ไฉนจงยังคงมีอัตตำมำนะอยู่เล่ำ

เพ่อแก้ข้อสงสัยนี้	 ขอให้ฟงวำทะของพระอนำคำมีผู้เปน
ปรำชญ์	 นำมว่ำ	 เขมกะ 	 ท่ำนให้ค�ำอธิบำยไว้กับสหธรรมิกซ่งเปน
เพ่อนพระด้วยกันใน	เขมกสูตร	พระสุต	ตันตปิ ก	เล่ม	๑๑	ควำมว่ำ

ผมไม่กล่าวถึงรูปว่า เราเป็นเจ้าของรูป กับทั้งไม่กล่าว
ว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งอื่นนอกเหนือจากรูป ไม่กล่าว
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณว่า เราเป็นเจ้าของสิ่ง
เหล่านั้น กับทั้งไม่กล่าวว่า เราเป็นเจ้าของสิ่งอื่นนอก
เหนือจากนั้น

ข้ำงต้นนี้	 พระเขมกะท่ำนกล่ำวออกมำจำกมุมมองของผู้ที่ ่ำ
ควำมเห็นผิดได้แล้ว	 เปนผู้รู้จักนิพพำนแล้ว	 ทรำบชัดแล้วว่ำกำยใจ
เปนเพียงขันธ	์๕	อันว่ำงจำกบุคคล	เพรำะฉะนั้น	กำรมองด้วยควำม
เช่อว่ำมีสิ่งใดสิ่งหน่งเปนตัวตน	จงไม่เกิดข้นอีก

แต่อย่างไรก็ตาม ผมก็เข้าใจว่า ‘ตัวเรา’ มีเฉพาะใน
อุปาทานขันธ์ ๕ โดยที่ผมไม่เห็นไปว่า นี้เป็นเรา

ข้ำงต้นนี	้พระเขมกะท่ำนกล่ำวออกมำจำกควำมเข้ำใจว่ำ	ที่ยัง
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รู้สกว่ำมีตัวเรำ	หรอที่คนทั่วไปพูดกันว่ำ	 ตัวเรำ 	นั้น	ล้วนเปนเร่อง
ของกำรยังไม่สิ้นอุปำทำน	และที่ตั้งของอุปำทำนก็ได้แก่ขันธ์	๕	หรอ
กำยใจนี้เอง	แต่ท่ำนก็ไม่ยอมเช่ออุปำทำนนั้นอีกแล้ว

สังโยชน์ส่วนเบื้องต่�า ๕ พระอริยสาวกละได้แล้วก็จริง 
แต่พวกท่านยังถอนมานะ ฉันทะ อนุสัย อย่างละเอียด
ในอุปาทานขันธ์ ๕ ว่า ‘ตัวเรามี’ ไม่ได้

พระเขมกะท่ำนกล่ำวออกมำจำกกำรทรำบแก่ใจ	 ว่ำแม้ท่ำน
ไม่เห็นกำยใจว่ำเปนตัวท่ำนแล้ว	ละขำดจำกรำคะได้แล้ว	 ไม่มีควำม
ขัดเคองกระทบกระทั่งใจได้แล้ว	ท่ำนก็ยังรู้สกว่ำมีตัวท่ำนอยู่ดี

สรุปแล้ว	 อริยบุคคลทั้งโสดำบัน	 สกทำคำมี	 และอนำคำม	ี
ท่ำนไม่มีทำงกลับค�ำพูด	 ไม่มีทำงเปลี่ยนควำมเห็น	 ไม่มีทำงส�ำคัญ
ว่ำมีตัวท่ำนอยู่ที่ไหน	เช่นเดียวกับผู้ที่มีสติรู้ตัวว่ำก�ำลังหลับ น	ย่อม
ไม่บอกตัวเองหรอบอกใคร ใน นว่ำนี่คอเร่องจริง	 เปนตัวตนของ
เขำจริง 	แต่กระนั้น	ควำม นก็อำจเพลิดเพลินพอจะดงดูดให้ติดอยู่	
หรอถงแม้เพียรพยำยำมเต็มที่ที่จะต่น	 พละก�ำลังก็ยังไม่เพียงพอจะ
ต่น	จงต้องสั่งสมกันต่อไป	จนกว่ำจะได้เวลำต่นจริงในเวลำต่อมำ

อานิสงส์แห่งการเป็นโสดาบันบุคคล

ในอำนิสังสสูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๖	พระพุทธเจ้ำตรัส
ว่ำ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการกระท�าให้แจ้งซึ่งโสดา
ปัตตผิล ๖ มปีระการ คอื 

ย่อมเป็นผูแ้น่นอนในพระสทัธรรมหนึง่
ย่อมเป็นผูม้คีวามไม่เสือ่มเป็นธรรมดาหนึง่
เขาผูก้ระท�าทีส่ดุแห่งทกุข์แล้วย่อมไม่มทีกุข์หนึง่
เป็นผูป้ระกอบด้วยอสาธารณญาณหนึง่
เขาเหน็เหตแุล้วด้วยดหีนึง่
เหน็ธรรมทีเ่กดิขึน้แต่เหตดุ้วยดหีนึง่

ควำมหมำยของกำรเปนผู้แน่นอนในพระสัทธรรม	 คอ	 ภำย
ภำคหน้ำต้องได้เปนพระอรหันต์ในที่สุด	ดังเช่นที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้
ว่ำโสดำบันบุคคลมีควำมต่ำงกันไปตำมก�ำลังแห่งศรัทธำ	 วิริยะ	 สต	ิ
สมำธิ	 และปญญำ	 แบ่งเปนประเภทต่ำง 	 แต่ที่สุดก็ต้องเข้ำถงพระ
นิพพำนเหมอน กัน	ดังแสดงในเสขสูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๒

ถ้าเธอเป็นพระสัตตักขัตตุปรมโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ 
หมดสิ้นไป ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์อย่างมากเจ็ด
ครัง้ แล้วจกัท�าทีส่ดุแห่งทกุข์ได้

ถ้าเธอเป็นพระโกลงัโกละโสดาบนั เพราะสงัโยชน์ ๓ หมดสิน้
ไป ท่องเทีย่วไปสู ่๒ หรอื ๓ ตระกลู แล้วจกัท�าทีส่ดุแห่งทกุข์
ได้

ถ้าเธอเป็นพระเอกพชิโีสดาบนั เพราะสงัโยชน์ ๓ หมดสิน้ไป 
มาเกดิยงัภพนีภ้พเดยีวเท่านัน้แล้ว แล้วจกัท�าทีส่ดุแห่งทกุข์
ได้
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ความเป็นนาบุญนาบาปของโสดาบันบุคคล

ในจุนทิสูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๔	พระพุทธองค์ตรัสว่ำ

อริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ควรของค�านับ 
เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของท�าบุญ เป็นผู้ควรท�า
อญัชล ี เป็นนาบญุของโลกทีไ่ม่มนีาบญุอืน่ยิง่กว่า ชนเหล่า
ใดเลือ่มใสในอรยิสงฆ์ ชนเหล่านัน้ชือ่ว่าเลือ่มใสในสิง่ทีเ่ลศิ 
กว็บิากอนัเลศิย่อมมแีก่บคุคลผูท้ีเ่ลือ่มใสในสิง่ทีเ่ลศิ

จำกพุทธพจน์ข้ำงต้น	 เรำจะเห็นตำมจริงว่ำมีใจนอบน้อม
ศรัทธำควำมสว่ำง	 ควำมสว่ำงย่อมบังเกิดข้นเปนมงคลแก่ชีวิต	 แม้
เพียงกำรบูชำบุคคลผู้ประเสริฐก็มิใช่ของน้อย	เพรำะจะยังให้เกิดเส้น
ทำงชีวิตอันประเสริฐตำมเหล่ำท่ำนไปด้วย

ในทำงกลับกัน	 เม่อเบียดเบียนบี ำควำมสว่ำง	 ควำม
สว่ำงย่อมหำยไปจำกชีวิต	 แม้เพียงคิดไม่ดี	 เปนเหตุให้มีสิทธิด่ำ
ว่ำหรอท�ำร้ำยอริยเจ้ำ	 ก็ให้ผลเปนอัปมงคลใหญ่หลวงได้	 ดังที่
พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในพยสนสูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๖

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดด่าบริภาษเพื่อนพรหมจรรย์ทั้ง
หลาย กล่าวค�าอนัเป็นโทษแก่พระอรยิะ ทีภ่กิษนุัน้จะไม่ถงึ
ความฉบิหาย ๑๐ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ ข้อนีม้ใิช่ฐานะ 
มใิช่โอกาส ความฉบิหาย ๑๐ อย่างนัน้ ได้แก่

ไม่บรรลธุรรมทีย่งัไม่บรรลหนึง่
เสือ่มจากธรรมทีบ่รรลแุล้วหนึง่

สทัธรรมของภกิษนุัน้ย่อมไม่ผ่องแผ้วหนึง่
เป็นผูเ้ข้าใจว่าตนได้บรรลใุนสทัธรรมทัง้หลายหนึง่
เป็นผูไ้ม่ยนิดปีระพฤตพิรหมจรรย์หนึง่
ต้องอาบตัเิศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึง่หนึง่
ย่อมเป็นโรคอย่างหนกัหนึง่
ถงึความเป็นบ้า มจีติฟุง้ซ่านหนึง่
เป็นผูห้ลงขณะตายหนึง่
เมือ่ตายไปย่อมเข้าถงึอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก หนึง่

การเจริญสติของพระอริยบุคคล

จำก	โกสลสูตร	พระสุต	ตันตปิ ก	เล่ม	๑๑	แสดงภำวะอันเปน
ภำยในของอริยเจ้ำผู้ยังไม่ถงที่สุดทุกข	์ควำมว่ำ

ดกูรภกิษทุัง้หลาย แม้ภกิษทุัง้หลายทีย่งัเป็นเสขะ ยงัไม่บรรลุ
อรหัตตผล ปรารถนาความเกษมจากการฝึกอันยอดเยี่ยม 
ย่อมพจิารณาเหน็กายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ
มีธรรมเอกผุดขึ้น มีจิตผ่องใส มีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณ์
เดยีว เพือ่ก�าหนดรูก้าย

ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียร มี
สมัปชญัญะ มธีรรมเอกผดุขึน้ มจีติผ่องใส มจีติตัง้มัน่ มจีติ
มอีารมณ์เดยีว เพือ่ก�าหนดรูเ้วทนา

ย่อมพจิารณาเหน็จติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ
มีธรรมเอกผุดขึ้น มีจิตผ่องใส มีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณ์



 dungtrin.com            

509508 เดยีว เพือ่ก�าหนดรูจ้ติ

ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มี
สมัปชญัญะ มธีรรมเอกผดุขึน้ มจีติผ่องใส มจีติตัง้มัน่ มจีติ
มอีารมณ์เดยีว เพือ่ก�าหนดรูธ้รรม

ตรงที่เปนธรรมเอกผุดและมีจิตผ่องใสนั้น	เรำคำดหมำยได้ว่ำ
น่ำจะ	 ใส 	กว่ำผู้เจริญสติทั่วไปอยู่มำก	เพรำะเปนควำมใสแบบอริยะ
ผู้ขำดควำมเห็นผิดแบบทบ มด ไปแล้วแบบไม่อำจกลับคน

แต่ในสูตรเดียวกัน	พระพุทธองค์ตรัสถงประสบกำรณ์รู้กำยใจ
แบบพระอรหันต์ที่ปรำศจำกควำมอำลัยไว้อีกแบบ	คอ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้ภิกษุทั้งหลายที่เป็นอรหันตขีณาสพ 
อยูจ่บพรหมจรรย์ ท�ากจิทีค่วรท�าเสรจ็แล้ว ปลงภาระลงแล้ว 
มปีระโยชน์ตนถงึแล้วโดยล�าดบั สิน้สงัโยชน์ทีจ่ะน�าไปสูภ่พ
แล้ว หลดุพ้นแล้วเพราะรูโ้ดยชอบ กย่็อมพจิารณาเหน็กาย
ในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มธีรรมเอกผดุขึน้ มี
จติผ่องใส มจีติตัง้มัน่ มจีติมอีารมณ์เดยีว พรากจากกายแล้ว

ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียร มี
สมัปชญัญะ มธีรรมเอกผดุขึน้ มจีติผ่องใส มจีติตัง้มัน่ มจีติ
มอีารมณ์เดยีว พรากจากเวทนาแล้ว

ย่อมพจิารณาเหน็จติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มี
ธรรมเอกผดุขึน้ มจีติผ่องใส มจีติตัง้มัน่ มจีติมอีารมณ์เดยีว
พรากจากจติแล้ว

ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มี
สมัปชญัญะ มธีรรมเอก ผดุขึน้ มจีติผ่องใส มจีติตัง้มัน่ มจีติ
มอีารมณ์เดยีว พรากจากธรรมแล้ว

กล่ำวโดยใจควำมสรุป	 คอ	 ผู้เปนอรหันตขีณำสพนั้น	 มีจิตที่
เปนต่ำงหำก	เปนเอกเทศ	ตัดขำดจำกควำมยดมั่นแล้ว	ประดุจใบไม้
หลุดจำกขั้วบนกิ่ง	ย่อมเปนอิสระในตัวเองอย่ำงถำวร

แม้ผู้เจริญสติที่ยังไม่บรรลุมรรคผล	 แต่สำมำรถเห็นสภำพ
หลุดพ้นชั่วครำวจำกควำมยดมั่นถอมั่นของตน	 ก็อำจอนุมำนได้นิด
หน่อยแบบแตะ ต้อง ว่ำภำวะ	 พรำกพ้นไปไม่กลับอำลัยอีก 	 นั้น	
มีควำมว่ำง	เปนอิสระและสงบสุขถำวรอย่ำงไร

ในครั้งพุทธกำล	 พระอรหันต์ผู้เปนอิสระเพรำะจิตพรำกจำก
ขั้วแห่งควำมยดติดถอมั่นได้เด็ดขำดนั้น	 มำกมำยจนนับจ�ำนวนไม่
ถ้วน	 อำนิสงส์ส�ำหรับผู้ได้อยู่ใกล้เหล่ำท่ำนด้วยจิตนอบน้อมเคำรพ	
ย่อมเปนควำมสุข	ควำมเบิกบำน	รำวกับจะได้เปนอิสระตำมท่ำนอยู่
ร�ำไร	 จงไม่น่ำแปลกใจว่ำเหตุใดจงมีผู้บรรลุมรรคผลขั้นสูงสุดตำม
กันมำมำกมำยนัก	นั่นก็เพรำะได้แรงบันดำลใจที่ทั้งยิ่งใหญ่	และทั้ง
หลำยหลำกนั่นเอง

แต่ธรรมะมิใช่สิ่งจ�ำกัดด้วยกำล	จะมีแรงบันดำลใจหรอไม	่ต่อ
เม่อยังมีกำรป ิบัติตำมสติป ฐำน	๔	หรออีกนัยคอ	มรรคมีองค์	๘	
อย่ำงไรก็ประสบผลส�ำเร็จกันได	้สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในมหำ-
ปรินิพพำนสูตร	พระสุตตันตปิ ก	เล่ม	๑๐	ควำมว่ำ

ถ้าหากภกิษทุัง้หลาย จะพงึอยูโ่ดยชอบในอรยิมรรค อนัมี
องค์ ๘ ประการนี ้โลกกจ็ะไม่ว่างจากเหล่าพระอรหนัต์เลย! 



พุทธพจน์ในพระธรรมบท

ถงึจะท่องจ�าต�าราได้น้อย 
แต่ประพฤตชิอบธรรม 
ละราคะ โทสะ และโมหะได้ 
รูแ้จ้งเหน็จรงิ มจีติหลดุพ้น 
ไม่ยดึมัน่ ถอืมัน่ ทัง้ปัจจบุนัและอนาคต 
เขาย่อมได้รบัผลทีพ่งึได้จากการบวช

ยอดแห่งมรรคา คอือษัฎางคกิมรรค 
ยอดแห่งสจัจะ คอือรยิสจัสีป่ระการ 

ยอดแห่งธรรม คอืความปราศจากราคะ 
ยอดแห่งมนษุย์ คอืพระผูเ้หน็แจ้ง

มทีางนีเ้ท่านัน้ ไม่มทีางอืน่ 
ทีจ่ะน�าไปสูค่วามบรสิทุธิแ์ห่งทศันะ 
พวกเธอจงเดนิตามทางนีเ้ถดิ 
ทางสายนีพ้ญามารมกัเดนิหลงเสมอ

เมือ่เดนิตามทางสายนี้ 
พวกเธอจกัหมดทกุข์ 

ทางสายนี ้เราได้ชีบ้อกไว้ 
หลงัจากทีเ่ราได้รูว้ธิถีอนลกูศรคอืกเิลส

พวกเธอจงพยายามท�าความเพยีรเถดิ 
พระตถาคต เป็นเพยีงผูช้ีบ้อกทางเท่านัน้ 
ผูบ้�าเพญ็ฌานเดนิตามทางสายนี้ 
กจ็กัพ้นจากเครือ่งผกูของพญามาร

ปัญญาเกดิมไีด้ เพราะตัง้ใจพนิจิ 
ปัญญาเสือ่มไป เพราะไม่ได้ตัง้ใจพนิจิ 

เมือ่รูท้างเจรญิและทางเสือ่มของปัญญาแล้ว 
ควรจะท�าตนโดยวถิทีางทีปั่ญญาจะเจรญิ

จติดิน้รน กลบักลอก 
ป้องกนัยาก ห้ามยาก 
คนมปัีญญาสามารถดดัให้ตรงได้ 
เหมอืนช่างศรดดัลกูศร

อกีไม่นาน ร่างกายนี้ 
จกัปราศจากวญิญาณ 

ถกูทอดทิง้ ทบัถมแผ่นดนิ 
เหมอืนท่อนไม้อนัหาประโยชน์มไิด้




