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เร่ือง ขออนญุาตนำพระธรรมเทศนามาจดัทำหนงัสือ“อริยสัจ เพื่อความ  

 พ้นทกุข”์ เพ่ือจดัพิมพแ์ละจัดจำหนา่ย



นมัสการหลวงพอ่ปราโมทย์ปาโมชฺโช



 ด้วยคณะศิษยไ์ด้ประจกัษใ์นปณิธานของหลวงพอ่ปราโมทย์ปาโมชโฺช

ในการเผยแผ่พระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมิได้

ยอ่ท้อตอ่ปัญหาและอุปสรรคใดๆมาโดยตลอด

 คณะศิษยจึ์งขออนญุาตนำพระธรรมเทศนาของหลวงพอ่ ท่ีได้เทศนา

ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ มาจัดทำเป็นหนังสือธรรมปฏิบัติช ื่อ

“อริยสจั เพ่ือความพ้นทกุข”์เพ่ือถา่ยทอดและสืบตอ่คำสอนของพระพทุธองค์

ให้แพรห่ลายและวัฒนาสืบไป

 อนึ่งในการจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายนี ้ คณะผู ้จัดทำหนังสือขอ

จำหนา่ยในราคาทุนโดยไมม่ีผลตอบแทนให้แกผู่้ใดทั้งสิ้นแตห่ากมีเงินเหลือ

ก็จะบริจาคให้แกอ่งคก์รสาธารณะประโยชนต์อ่ไป

 จึงนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณา



ที่ลพ.๒/๒๕๕๕ ๖เมษายน๒๕๕๕

ขอนมัสการด้วยความเคารพ





(นายสุรพลสายพานิช)

ตัวแทนคณะผู้จัดทำหนังสือ

๖เมษายน๒๕๕๕





คำนำ
คณะผูจ้ดัทำได้เหน็ถึงความสำคญัของอริยสจัซ่ึงพระพทุธเจ้า

ได้ตรัสเอาไว้ว่าเป็นธรรมที่ครอบคลุมคำสอนเอาไว้ทั้งหมดจึงได้

ขออนุญาตหลวงพ่อปราโมทย์ปาโมชฺโชรวบรวมพระธรรมเทศนา

ที่หลวงพ่อได้แสดงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจระหว่างปี๒๕๕๔-

๒๕๕๕ขึ้นมาเป็นหนังสือเลม่นี้

อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์ เป็นหนังสือที่เน้นอธิบายอริยสัจ

ในด้านการนำไปปฏิบัติที่เข้าใจง่าย โดยหลวงพ่อได้เทศนาแสดง

ให้เห็นวา่อริยสัจทั้ง๔ข้อเป็นเรื่องเดียวกันจะยกข้อไหนมาปฏิบัติ

ก็สัมพันธ์กันทั้งหมดแต่ที่พระพุทธเจ้าท่านแยกออกเป็น๔ข้อ

ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนสำหรับนำไปปฏิบัติให้เข้าถึงใจได้อย่าง

แจม่แจ้ง

สำหรับปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้า

ทรงรูแ้จ้งสภาวธรรมจนสำเรจ็อนตุตรสมัมาสมัโพธิญาณนัน้ถึงแม้วา่

ท่านจะสรุปเพื่อมาสอนเป็นอริยสัจ๔แต่ก็ได้แยกอธิบายออกมา

เปน็อีกหวัข้อหน่ึงตา่งหากเพ่ือแสดงให้เหน็ถึงความสำคญัของธรรม

ทั้งสองหมวดนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำขอน้อมระลึกถึงความเมตตาของหลวงพ่อ

ปราโมทย์ปาโมชฺโชที่ได้อนุญาตให้จัดพิมพห์นังสือเลม่นี้ซึ่งนับวา่

เปน็ความกรณุาอยา่งหาท่ีสดุมิได้และหากมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดข้ึน

คณะผู้จัดทำขอน้อมรับเอาไว้แตเ่พียงผู้เดียว

คณะผูจ้ดัทำ
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พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจซึ่งเป็นธรรมะที่ไม่มีใครเถียงได้

ทันทีที่พระพุทธเจ้าหมุนกงล้อแห่งธรรมประกาศอริยสัจขึ้นมา

ไมม่ีใครต้านทานได้

อริยสัจเหมือนรอยเท้าช้าง เป็นรอยเท้าสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุด

ท่านตรัสว่า“รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายรวมลงในรอยเท้าช้างได้

ฉันใด ธรรมทั้งหลายทั้งปวงรวมลงในอริยสัจได้ฉันนั้น” 

พระพุทธเจ ้าท่านทำอานาปานสติจนจ ิตท่านเป็นผู ้รู ้

ผู ้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา แล้วท่านดูปฏิจจสมุปบาทก็คือดูอริยสัจ

นั่นแหละอันเดียวกัน

ปฏิจจสมุปบาทมี๒สายคือสายเกิดและสายดับสิ่งที่

ครอบคลุมสายเกิดก็คือทุกข์กับสมุทัยสิ่งที่ครอบคลุมสายดับก็คือ

นิโรธกับมรรคจึงครอบคลุมธรรมทั้งหมด

โดยภูมิจิตภูมิธรรมของพวกเรา เรารู ้ด ้วยตัวเองไม่ได้

เราต้องฟังให้ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านสอนอริยสัจ

มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค

บางทีทา่นกแ็จกแจงให้ละเอียดมากข้ึนถึงหน้าท่ีตอ่อริยสจัวา่

ทกุขเ์ปน็ของควรรู้สมทุยัให้ละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรทำให้เจริญ

พระธรรมเทศนาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ (๒), ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (๑),  
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (๑), ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (๒) 

อริยสัจ
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ทา่นแยกอริยสัจออกไปอีกเป็นอยา่งละสอง

ทา่นสอนวา่ทกุขอ์นัเปน็ธรรมท่ีควรรูก้คื็อรปูกบันามสมทุยัคือ

สาเหตขุองความทกุข์เปน็ของควรละทา่นกแ็จกแจงละเอียดออกไป

เป็นอวิชชากับภวตัณหานิโรธซึ่งเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งท่านก็

แจกแจงให้ละเอียดข้ึนไปเปน็วิชชาและวิมตุติมรรคมีองค์๘(ถือวา่

มรรคมี๑แตมี่องคป์ระกอบ๘อยา่ง)ในขัน้ปฏิบติัทา่นแจกแจงวา่

สมถะและวิปัสสนาเป็นธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง

พระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาท่านจะแจกแจงธรรมะออกไป

จาก๑แจกเป็น๒ก็ได้หากทา่นจะแจกเป็น๓ก็ทำได้ เชน่ทา่น

อาจจะแจกแจงทุกขเ์ป็นจิตเจตสิกรูปสมทุยัแจกแจงให้เปน็๓คือ

อวิชชาตัณหาอุปาทานนิโรธท่านอาจแจกแจงเป็น มรรค ผล

นิพพานสว่นมรรคมีองค์๘ทา่นก็แจกแจงเป็นศีลสมาธิปัญญา

พวกเราอยู่ๆจะไปรู้ทางเองไม่ได้ ไม่ใช่ภูมิรู้ของเรา เอาแค่

ว่าเรามาเรียนรู้รูปรู้นามให้มาก เรียกว่ารู้ทุกข์อย่างเราได้ยินว่า

ทุกข์ให้รู้ เราก็ไปรู้ว่าแก่แล้ว ไปรู้ว่าไม่สบายนี่ไม่เรียกว่ารู้ทกุขน์ะ

ไปรู้วา่คนนี้แก่คนนี้เจบ็คนนี้ตายไปรู้วา่คนนี้กำลงัพลดัพรากจาก

สิ่งที่รักคนนี้ประสบกับสิ่งที่ไม่รักนี่กำลังทุกข์อยู่นั่นเป็นทุกข์โดย

สมมุติมีคนแก่มีคนเจ็บมีคนตายมีคนพลัดพรากนี่ยังไม่ใช่ตัว

ทุกขใ์นอริยสัจ

สิ่งที่เป็นทุกขใ์นอริยสัจไมม่ีคนมีแตรู่ปกับนามรูปกับนาม

นั่นแหละเป็นตัวทุกข์ถ้าเข้าใจทุกข์เมื่อไรจะละสมุทัยเมื่อนั้นถ้าละ

สมุทัยเมื่อไรจะแจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไรอริยมรรคก็เกิด

เม่ือนัน้ดงันัน้ทกุข์สมทุยันิโรธมรรคนัน้มี๔อยา่งมีกิจ๔ชนิด

แตท่ำกิจนั้นสำเร็จในขณะจิตเดียวกัน

จากพระธรรมเทศนาของ
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คราวหน่ึงมีพระอรหนัตห์ลายองคท์า่นไปอยูด้่วยกนัเปน็กลุม่

ของพระควัมปติซึ่งเป็นเพื่อนของพระยสะมีเพื่อนทั้งทีม๕๕ท่าน

ก่อนจะมาเป็นพระอรหันต์กันทั้งทีมในชาตินี้ งานหลักของท่านคือ

ไปเที่ยวเก็บศพไม่มีญาติมาเผา เป็นการทำบุญของท่านวันหนึ่งก็

ไปเก็บศพสาวสวยซึ่งถูกทิ้งเอาไว้มาเผายังสดๆยังสวยดูแล้วก็มี

ราคะพอเผาแล้วไฟมันลวกเข้ามาหนังลอกท่านพระยสะก็เรียก

เพื่อนว่ามาดูสิสาวสวยเมื่อกี้นั้นเดี๋ยวนี้เหมือนวัวด่างๆ ไม่สวย

อย่างเดิมแล้วพอเผาต่อไปจนถึงกระดูกท่านก็เรียกเพื่อนมาดูอีก

บารมีตรงนี้ทำให้ทั้งทีมได้อสุภสัญญาติดฝังลงไปในใจว่าผู้หญิงไม่

ได้สวยได้งามจริงหรอก

ตอนที่บารมีท่านแก่กล้าท่านยสะตื่นขึ้นมาตอนกลางคืน

เห็นสาวๆของท่านนอนเรียงรายอยู่ ท่านเกิดอสุภสัญญาขึ้นมา

พอเกิดอสุภสัญญาแล้วท่านทนอยู่ไม่ได้น่าเกลียด ไม่น่าดู เช่น

นอนน้ำลายไหลอะไรอยา่งน้ีทา่นจึงเดินออกไปท่ีปา่อิสิปตนมฤคทายวนั

ไปพบพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมก็บรรลุพระอรหันต์ เพื่อนๆท่าน

ออกตามหาในภายหลังก็มาบรรลุพระอรหันตก์ันทั้งหมดเลย

พระควัมปติก็เป็นหนึ่งในเพื่อนๆ กลุ่มนี ้แหละพอเป็น

พระอรหันต์แล้วท่านไปอยู่ด้วยกันหลายองค์ ไปบิณฑบาตกลับมา

ฉันเสร็จแล ้วก็นั่ งคุยกัน ทำไมไม่ไปภาวนา เพราะท่านเป็น

พระอรหันต์ทา่นไมม่ีอะไรต้องภาวนาแล้ว

องคห์น่ึงทา่นกต็ัง้ญตัติข้ึนมาบอกวา่ผมภาวนาผมรูเ้ลยวา่

เมื่อไรรู้ทุกข์ เมื่อนั้นละสมุทัย เมื่อไรละสมุทัย เมื่อนั้นแจ้งนิโรธ

เม่ือไรแจ้งนิโรธเม่ือนัน้เจริญมรรคทกุองคเ์หน็พ้องต้องกนัหมดเลย
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พระควมัปติทา่นบอกวา่*ทา่นเคยได้ยินพระพทุธเจ้าตรสัวา่

เมื่อไรรู ้ทุกข์ก็ละสมุทัยแจ้งนิโรธ เจริญมรรค เมื่อไรละสมุทัย

เมื่อนั้นแหละรู้ทุกข์แจ้งนิโรธเจริญมรรคเมื่อไรแจ้งนิโรธเมื่อนั้น

รู้ทุกข์ละสมุทัย เจริญมรรค เมื่อไรมรรคเจริญขึ้นมาก็คือรู้ทุกข์

ละสมุทัย แจ้งนิโรธ มุมใดก็ได้ เราจะเห็นความแตกฉานของ

พระพุทธเจ้าสาวกมองได้มุมเดียวคือรู้ทุกข์พวกเราก็อย่าเก่งถึง

ขนาดไปแจ้งนิโรธกอ่นรู้ทุกขน์ะ

จริงๆท่านพูดได้ ๔มุมเลยเพราะว่ามันเกิดในขณะจิต

เดียวกันแต่เวลาลงมือเจริญปัญญาในมรรคมีองค์๘มีศีลสมาธิ

ปัญญาก็ให้ตั้งใจรักษาศีลเอาไว้ก่อนฝึกสมาธิคือฝึกจิตให้อยู่กับ

เนื้อกับตัวอย่าเผลออย่าใจลอยอย่าไปเพ่งทื่อๆฝึกจิตให้รู้เนื้อ

รู้ตัวนี่แหละเรียกวา่มีสมาธิเจริญปัญญาก็คือรู้ความจริงของรูป

ของนามแยกธาตุแยกขันธไ์ป

พอแยกธาตุแยกขันธ์ได้ รู ้ความจริงของธาตุของขันธ์

ของกายของใจ ของรูปของนามไปความจริงของรูปนามก็คือ

ไตรลักษณ์ (ไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้บังคับไม่ได้) ไม่ใช่

ปฏิกูล ไม่ใช่อสุภะถ้าพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะ ไม่ใช่

วิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าเราจะทำมรรคให้เจริญ

ก็ด้วยการรู้ทุกข์ตรงที่เราเข้าใจความจริงของธาตุของขันธ์ว่าเป็น

ไตรลักษณ์อันนั้นแหละเรียกวา่รู้ทุกขแ์จม่แจ้ง

*จาก พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ควัมปติสูตร 
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เมื่อไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งว่า ธาตุขันธ์ กายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์

ล้วนๆไม่ใช่ของดีของวิเศษ เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

รู้อย่างนี้จิตจะวางไม่ยึดถือในรูปในนามแล้วสมุทัยเป็นอันถูกละ

โดยอัตโนมัติละแล้วละเลยไมต่้องละซ้ำครั้งที่สองอีกแล้ว

ฉะนั้นรู้ทุกขเ์มื่อไรจะละสมุทัยเมื่อนั้นอยา่งเรารู้ความจริง

ว่ารูปนามนี้เป็นตัวทุกข์ สมุทัยคือความอยากให้รูปนามเป็นสุข

ความอยากให้รปูนามพ้นทกุข์จะไมเ่กิดข้ึนเพราะปญัญามนัแจม่แจ้ง

มันรู ้ว่ารูปนามเป็นทุกข์ จะอยากให้มันไม่เป็นตัวทุกข์นั ้นเป็นไป

ไมไ่ด้ความอยากให้กายให้ใจของเราเป็นสุขก็เป็นไปไมไ่ด้ในที่สุดก็

ทำลายตัณหาคือความอยากไปได้ เพราะฉลาดมีปัญญารู้ทุกข์

แจ่มแจ้งก็ละตัณหาละสมุทัยได้ ถ้าละสมุทัยได้ จิตปราศจาก

ตัณหาเมื่อไรจิตจะเห็นพระนิพพานเมื่อนั ้นตัณหาน่ะมันขวาง

ทำให้จิตมองพระนิพพานไม่เห็นถ้าละตัณหาได้เด็ดขาดก็เห็น

นิพพานเพราะนิพพานคือสภาวะแหง่ความสิ้นตัณหา

การรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนั่นแหละเรียกว่าเจริญมรรคอยู่ รู้ทุกข์

แจม่แจ้งวา่กายนี้ใจนี้รูปนี้นามนี้เป็นตัวทุกข์ไมใ่ชข่องดีของวิเศษ

ก็จะละสมุทัยละสมุทัยก็คือละตัณหาตัณหาดับสนิทเมื่อไรก็รู้จัก

นิพพานคือสภาวะซึ่งปราศจากตัณหา

ฉะนั้นความเข้าใจในทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจึงเกิดด้วย

การที่เราหัดเจริญมรรคด้วยการมีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆแต่ต้องรู้ด้วย

จิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางคือจิตที่ทรงสมาธิ ไมใ่ชส่มาธิสงบ

แตเ่ป็นสมาธิตั้งมั่น

จะรู้แจ้งอริยสัจได้ต้องมีสติ รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง

ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้เรื่อยไปดูกายทำงานดูใจ
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ทำงานดจูนวนัหน่ึงจิตรูแ้จ้งแตจ่ะรูแ้จ้งเปน็ลำดบัๆไปปญัญาไมใ่ช่

อยู่ๆ ก็โพละเดียวเห็นวา่ขันธ์๕เป็นทุกข์ไมไ่ด้เห็นอยา่งนั้นหรอก

เบื้องต้นเห็นก่อนว่าขันธ์๕ ไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่เรา

ไม่ใช่เขาแต่เป็นแค่สภาวธรรมเกิดแล้วก็ดับไป ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า

ตัวตนถาวร นี่ปัญญาเบื ้องต้นเห็นแค่น ี ้ เอง เห็นเท่าน ี ้ก็ เป็น

พระโสดาบันได้

พระโสดาบันมีปัญญาเบื้องต้นคือเห็นความจริงว่า“สิ่งใด

เกิดขึ้น สิ่งนั ้นดับไปเป็นธรรมดา” ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวร

ในธาตุในขันธใ์นกายในใจนี้

ถัดจากนั้นก็ภาวนาต่อไปอีก เจริญสติมีสติรู้กายรู้ใจตาม

ความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง เรื่อยไปอีกจิตก็จะรู้

ความจริงที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปอีกจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์

ล้วนๆเลยไมใ่ชทุ่กขบ์้างสุขบ้างอยา่งที่เคยคิด

ทุกวันนี้เราเห็นวา่รา่งกายเป็นทุกขบ์้างเป็นสุขบ้างเราก็ยัง

เที่ยวหนีความทุกข์ เที่ยวแสวงหาความสุขมันยังมีทางให้เลือก

ดงันัน้ใจจะด้ินรนไปเร่ือยจิตจะปรงุแตง่ไมเ่ลิกหรอกจะรกักายหวงกาย

อยากให้มันมีความสุขอยากให้มันพ้นจากความทุกข์ก็ดิ้นไปเรื่อย

ยิ่งดิ้นก็ยิ่งปรุงก็ยิ่งทุกขใ์จหนักขึ้นไปอีกเป็นทุกขท์างใจ

ต่อเมื่อปัญญาแก่รอบจึงพบว่ากายนี้ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้าง

หรอกในความเปน็จริงแล้วกายน้ีเปน็ทกุขม์ากบ้างเปน็ทกุขน้์อยบ้าง

เหน็อยา่งน้ีตา่งหากเหน็ได้ขนาดน้ีจิตจะไมยึ่ดถือกาย

ส่ิงท่ีเรียกวา่กายแยกออกได้เปน็ตาหูจมกูล้ินกายตากไ็มยึ่ด

หูก็ไม่ยึดจมูกก็ไม่ยึดลิ้นก็ไม่ยึดร่างกายก็ไม่ยึด เมื่อไม่ยึดในตา
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ในหใูนจมกูในล้ินในกายกไ็มยึ่ดในรปูเสียงกล่ินรสและส่ิงท่ีมากระทบ

สมัผสักายขนาดตายงัไมยึ่ดเลยจะไปยึดรปูทำไมใจกไ็มเ่อารปูหรอก

รูปเป็นของภายนอกไม่ได้น่ายึดถือเท่าไรอย่างพวกเราระหว่างได้

เห็นรูปสวยๆแลกกับตาบอด เราก็ไม่เอาใช่ไหม เพราะเรารักตา

มากกวา่รูปขนาดตายังไมร่ักเลยจะไปรักรูปทำไม

ฉะนั้นใจมันจะคลายความยึดถือในรูปในเสียงในกลิ่นในรส

ในโผฏฐัพพะ(คือสิ่งมากระทบรา่งกายได้แก่ความเย็นความร้อน

ความอ่อนความแข็งความตึงความไหวคือ ธาตุดิน ธาตุลม

ธาตุไฟสว่นธาตุน้ำคือแรงดึงดูดระหวา่งอะตอมรู้ได้ด้วยใจ)ถ้าตา

กไ็มยึ่ดมนักไ็มยึ่ดรปูพอไมยึ่ดรปูเหน็รปูอยา่งน้ีกไ็มห่ลงรกัเหน็รปู

อย่างนี้ก็ไม่เกลียดกามและปฏิฆะก็ไม่เกิดหูยังไม่รักเลยพอได้ยิน

เสียงก็ไม่หลงรักเสียง ไม่ใช่เสียงอย่างนี้ชอบ เสียงอย่างนี้ไม่ชอบ

กามและปฏิฆะก็ไม่เกิด (กามฉันทะคือความพอใจในรูปในเสียง

ในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะปฏิฆะคือความไมพ่อใจ)

พระอนาคามีท่านจะมีความรู้สึกว่าถ้าจิตท่านทรงตัวเป็น

ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ก็มีความสุขถ้าจิตหลงไปไหลไปทางตาทางหู

ทางจมูกทางลิ้นทางกายจะมีความทุกข์ฉะนั้นจิตยังมี๒แบบ

มีจิตท่ีสขุกบัจิตท่ีทกุข์ยงัเหน็ไมจ่ริงเหมือนท่ีพวกเราเหน็วา่กายน้ี

เป็นสุขบ้างเป็นทุกขบ์้าง

พระอนาคามีเหน็แล้ววา่รา่งกายน้ีเปน็ทกุขม์ากกบัทกุขน้์อย

แต่ยังเห็นว่าจิตเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง ถ้าจิตมีความอยากมี

ความยึดจิตไหลไปยึดอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทาง

กายจะมีความทุกข์ถ้าจิตทรงตัวเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

จะมีความสุขฉะนั้นทา่นจะรักษาจิตไว้อยา่งสุดความสามารถ
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ครูบาอาจารย์เคยสอนว่ามาถึงจุดนี ้จะสงวนรักษาจิต

ถนอมหวงแหนยิ่งกว่างูจงอางหวงไข่ท่านหวงจิตเพราะรู้สึกว่าจิต

นำความสุขมาให้ก็ต้องภาวนาต่อไป โดยการมีสติรู้กายรู้ใจตาม

ความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง เห็นไหม ใช้หลักเดิม

น ี่แหละ แต่การภาวนาขั ้นน ี ้มันจะมุ่งมาท ี่จ ิตเป็นหลักแล ้ว

เพราะกายนี ้มันแจ้งแล้ว กลายเป็นว่าให้มีสติรู ้จ ิตตามความ

เปน็จริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง

ดูถึงจุดหนึ่ง จะเห็นความจริงว่าจิตนี ้ทุกข์ล้วนๆ ไม่ใช่

ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตนี้เองเป็นที่พึ่งอาศัยอะไรไม่ได้ ตัวจิตผู้รู้ผู้ตื่น

ผู้เบิกบานที่ว่าเป็นของดีของวิเศษที่พระอนาคามีรักษานั่นแหละ

คือตัวจิตอวิชชา

เมื่อภาวนาแล้วสติสมาธิปัญญามันพอจะเห็นว่าจิตนี้

เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริงหรอก เพราะมันไม่เที่ยงมันมีได้แล้ว

มันก็ดับได้มันไมเ่ที่ยงมันยังตกอยูใ่ต้ไตรลักษณอ์ีกของที่ตกอยูใ่ต้

ไตรลักษณ์เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ แต่ของที่มีเอกลักษณ์เอาเป็น

ที่พึ่งที่อาศัยได้คือนิพพานนิพพานพ้นจากอนิจจังทุกขัง เพราะ

เที่ยง เป็นสุขแต่เป็นอนัตตาคือไม่มีใครเป็นเจ้าของและไม่อยู่ใน

อำนาจบังคับของใคร

หลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อเอาไว้ว่า“ถ้าวันใดเราเห็นว่า

จิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยูเ่ป็นสิ่งเดียวกัน วันนั้นจะพ้นทุกข”์ 

พวกเราเห็นจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นคนละอัน

นึกออกไหมวันหนึ่งเรารู้เลยว่าตัวจิตนี้กับธรรมชาติแวดล้อมอยู่

มันอันเดียวกันมันก็คือของนอกๆที่ไม่มีเจ้าของเหมือนกันที่ไม่มี

เจ้าของเทา่ๆกันพอเห็นอยา่งนี้ก็โยนจิตทิ้งเลย
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ทา่นท่ีเข้าถึงความเปน็พระอรหนัต์บางองคเ์หน็จิตเปน็อนิจจงั

บางองคเ์ห็นจิตเป็นทุกขังบางองคเ์ห็นจิตเป็นอนัตตาไมเ่หมือนกัน

แต่ผลออกมาเหมือนกันคือท่านปล่อยวางจิต ไม่ยึดถือจิต เพราะ

ทา่นเห็นจิตวา่ไมเ่ป็นที่พึ่งที่อาศัยไมม่ีสาระแกน่สารจริง

พวกเราภาวนานะตัง้แตต้่นทางจนไปถึงปลายทางต้องพฒันา

ปัญญาพระพุทธเจ้าสอนว่า“บุคคลถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญา”

ปัญญาคือความเห็นแจ้งเห็นความจริงเป็นลำดับๆไป

พระอัสสชิสอนอุปติสสะ (พระสารีบุตร) สมัยที่ยังเป็น

นักบวชปริพาชกทีแรกพระสารีบุตรไปถามธรรมะจากพระอัสสชิ

พระอัสสชิบอกวา่ทา่นเพิ่งบวชทา่นความรู้น้อย

อุปติสสะบอกว่ารู ้นิดเดียวก็บอกนิดเดียวเถอะ เอาสั้นๆ

ไมต่้องพูดเยอะหรอกหน้าที่ในการทำความเข้าใจเป็นหน้าที่ของผม

หน้าที่ของท่านก็บอกก็แล้วกันพระอัสสชิท่านบอกว่า“ธรรมใด  

เกิดจากเหตุ พระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น และแสดง

ความดับไปแห่งธรรมนั ้น พระมหาสมณะมีปกติกล่าวอย่างนี ้”

พอพระอัสสชิบอกธรรมะอุปติสสะก็เข้าใจอริยสัจในขั้นต้นเป็น

พระโสดาบัน

นี่เราฟังเท่านี ้ เราไม่บรรลุนะ แต่พระสารีบุตรฟังตรงนี ้

ท่านเข้าใจอริยสัจในขั้นต้นแล้ว “ธรรมใดเกิดจากเหตุ”คืออะไร

รูปกับนามเกิดจากเหตุ รูปนามก็คือตัวทุกข์นั่นเองนี่คือรู้ทุกข์นะ

ไม่ได้ไปเรียนที่อื่นแต่เรียนที่ตัวธรรมที่เกิดจากเหตุตัวธรรมที่เกิด

จากเหตุก็คือรูปธรรมกับนามธรรมนั่นเองรูปธรรมก็มีเหตุให้เกิด

นามธรรมก็มีเหตุให้เกิด“ธรรมใดเกิดจากเหตุ”ประโยคเดียวนี้

แหละคือการสอนให้รู้ทุกข์
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“พระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น” เหตุแห่งธรรมคือ

ตัวสมุทัยทา่นรู้แล้ววา่สิ่งทั้งหลายไมไ่ด้เกิดลอยๆหรอกต้องมีเหตุ

ถึงจะเกิดขึ้นมา

และ“แสดงความดบัไปแหง่ธรรมนัน้”ความดบัไปแหง่ธรรม

นั้นคือความดับไปแหง่รูปนามก็คือนิพพาน

ฉะนั้น ในประโยคของพระอัสสชิครอบคลุมอริยสัจเอาไว้

หลายข้อ“ธรรมใดเกิดจากเหตุ”ก็คือตัว“ทุกข์”พระตถาคตเจ้า

“แสดงเหตุแห่งธรรมนั้น” ก็คือตัว “สมุทัย” “แสดงความดับไป  

แหง่ธรรม”นั้นก็คือตัว“นิโรธ”พระมหาสมณะปกติกล่าวอย่างนี้

แล ้วมรรคหายไปไหน ก็การที่รู ้ทุกข์จนละสมุทัย แจ ้งน ิโรธ

อนันัน้แหละคือการเจริญมรรคเหน็ไหมสติปญัญาระดบัพระสารีบตุร

ฟังแล้วรู้เรื่อง

พระสารีบุตรมาแจ่มแจ้งอริยสัจตรงที่ได้ยินพระพุทธเจ้า

สอนเรื่องเวทนาส่วนพระโมคคัลลานะก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องเวทนาเช่นกันการรู้เวทนานี้พระพุทธเจ้า

สอนว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่ลัดสั้น เพื่อจะเข้าถึงความไม่ยึดถือสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งในโลกหัวใจของธรรมะก็คือ “ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควร  

ยึดมัน่” 

ทำไมเราจึงยึดมั่นในธรรมทั ้งหลายก็เพราะเราเห็นว่า

มันนำความสุขและความทุกข์มาให้ เวลามีความทุกข์ยึดมั่นไหม

ก็ยึดนะถ้าไม่มีปัญญาพอแล้วอยากให้พ้นทุกข์ก็เพราะเรายึดมั่น

ในรูปนามว่ารูปนามนี้เป็นตัวเราของเรา รูปนามนี้มีทุกข์ขึ ้นมา

เราก็อยากให้มันพ้นทุกข์ เวลารูปนามมีความสุข เราก็ยึดมั่น

อยากให้อยูน่านๆ
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พวกเรารู้สึกว่าในร่างกายของเราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง

ใช่ไหมใครรู้สึกว่าในร่างกายมีความสุข๙๐%มีความทุกข์๑๐%

มีไหมถ้าเห็นว่าสุขมากทุกข์น้อยจะอยู่กับโลกอีกนานแต่เรายังไม่

เห็นหรอกว่ามันทุกข์๑๐๐%ถ้าเห็นว่ารูปนามเป็นทุกข์๑๐๐%

ถึงจะปลอ่ยวางรูปนามได้

ตอนนี้ยังมีทางเลือกยังเห็นว่ากายนี้มีสุขบ้างมีทุกข์บ้าง

ไม่ปล่อยหรอก แต่ถ้าเห็นว่ากายนี ้เป็นทุกข์ล้วนๆ ก็ไม่ยึดกาย

เป็นพระอนาคามี แล้วจิตของเราล่ะถ้าเราเห็นได้ว่าจิตเป็นทุกข์

ล้วนๆก็ไมย่ึดถือจิตที่สุดแหง่ทุกขอ์ยูต่รงนั้นเองตรงที่ไมย่ึดถือจิต

หลวงพ่อไปเร ียนกับหลวงปู่ดูลย์ครั ้งสุดท้าย ๓๖ วัน

ก่อนท่านมรณภาพท่านสั่งให้จำเอาไว้ว่า “พบผู้รู ้ให้ทำลายผู้รู ้   

พบจิตให้ทำลายจิต จึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง”ดังนั้น

จุดสุดท้ายของการปฏิบัติ อยู่ท ี่การทำลายตัวผู ้รู ้ ทำลายจิต

แต่ประโยคนี้อันตรายนะถ้าแปลไม่ดี จะไปคิดทำลายมันจริงๆ

เราไมม่ีหน้าที่ทำลายขันธ์ขันธม์ีเหตุขันธก์็เกิดขันธห์มดเหตุขันธ์

ก็ดับคำวา่ทำลายผู้รู้ทำลายจิตหมายถึงไมย่ึดถือผู้รู้ ไมย่ึดถือจิต

นี่หลวงพ่อฟังจากหลวงปู่ดูลย์ท่านสั่งให้จำเอาไว้ตั้งแต่ปลายเดือน

กันยายนปี๒๕๒๖แล้วหลวงพ่อพุธ ฐานิโยท่านช่วยอธิบาย

ขยายความให้อีกทีหนึ่ง
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ถ้ำ Ellora ประเทศอินเดีย ถ้ำ Ellora ประเทศอินเดีย 



พระพุทธรูปปางทุกกรกิริยา  

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 

กรุงเทพมหานคร 



๑.ทุกข์
 โลกนี้เต็มไปด้วยปัญหา

คนเต็มไปด้วยความทุกข์
ถ้าคนไม่มีสติปัญญาก็จะแยกไม่ออก

ว่าปัญหากับความทุกข์เป็นคนละส่วนกัน
 


ในชีวิตเต็มไปด้วยของไม่เที่ยง

ถ้าใจยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยง
ใจก็จะไม่ทุกข์

ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ส่วนปัญหาแต่ใจไม่ทุกข์





“ทุกข์”

ในศาสนาพุทธ 


พระพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งซึ่งเป็นไปได้ยากหลายอย่าง เช่น

การได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างพวกเรานั้นยาก เกิดมาแล้ว

จะได้พบสัตบุรุษคือคนดีคนมีศีลมีธรรมก็เป็นไปได้ยากพบแล้ว

จะมีศรัทธาเข้าใกล้ก็ยาก เข้าใกล้แล้วจะได้ฟังธรรมก็ยาก ได้ฟัง

ธรรมแล้วจะปฏิบัติธรรมให้สมควรแกธ่รรมก็ยากขึ้นไปอีก

หดัภาวนาใหม่ๆ มนัมีความสขุมากไมไ่ด้ทำอะไรกมี็ความสขุ

โชยขึ้นมาแผ่วๆความสุขผุดขึ้นมาทั้งวันเลยมีสติทีไรก็มีความสุข

ทุกทีเลยตอ่ไปพอสติปัญญาแกก่ล้าขึ้นมามันเปลี่ยนนะใจไมค่อ่ย

มีความสขุหวือหวาข้ึนมาอยา่งตอนแรกแล้วมนัเร่ิมเหน็ทกุขม์ากข้ึนๆ

ยิ่งภาวนายิ่งเห็นทุกขม์ากขึ้นเป็นเรื่องแปลก

พอเรารูสึ้กตวัข้ึนมาจิตตัง้มัน่อยูก่บัเน้ือกบัตวัทำไมมีความสขุ

เพราะว่าเป็นสมถะสมถะที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับ

ตัวก็มีความสุข

แตพ่อถึงขัน้เดินปญัญามนัเปน็ขัน้รูท้กุข์ ไมใ่ชข่ัน้มีความสขุ

ถ้าเราเดินปัญญา เราเริ่มเห็นทุกข์นานาชนิดหมุนเวียนกันเข้ามา

ในกายในใจนี้ตลอดเวลาไมไ่ด้เห็นสุขแล้วแตจ่ะเห็นทุกข์

พระธรรมเทศนาวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ (๑), ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (๑), 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (๑) 
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ทุกข์มีหลายแบบมีหลายขั้นมีหลายตอน ในทางปริยัติ

จำแนกไว้ถึง๑๐ประการแต่สำหรับนักปฏิบัติ เรามาเรียนรู้ทุกข์

บางอย่างก็พอแล้วทุกข์หยาบที่สุดเรียกว่า“ทุกขเวทนา”อย่าง

เจ็บไข้ได้ป่วยปวดเมื่อยหนาวไปร้อนไปหิวข้าวก็ทุกข์นะมีทุกข์

ทางกายมีทุกขท์างใจเรียกวา่“ทุกขเวทนา”อันนี้เป็นทุกขท์ั่วๆไป

ใครๆก็มีสัตวก์็มีทุกขก์ายทุกขใ์จ

ถ้าพวกเราภาวนา เราก็จะเห็นทุกขเวทนาเยอะแยะเลย

นั่งอยู่ก็เมื่อยหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ถ้าสติเราเร็วพอ

สติปัญญามากพอก็จะเห็นเลยว่าที่พยายามหายใจอยู่ตลอดเวลา

นี่หายใจไปเพื่อแก้ทุกข์เท่านั้นเองที่เปลี่ยนอิริยาบถอยู่ตลอดเวลา

กเ็พ่ือแก้ทกุขเ์ทา่นัน้เองหายใจเข้าไปเร่ือยๆกท็กุข์ ต้องหายใจออก

แก้ทุกข์ หายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์ ต้องหายใจเข้า แก้ทุกข์

นั่งนานๆ มันเมื่อยมันทุกข์ ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปขยับซ้าย

ขยับขวา หรือลุกขึ ้นยืน หรือลุกขึ ้นเดิน หรือนั่ง เมื่อยมากก็

ลงนอนเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อแก้ทุกข์

ในจิตใจก็เหมือนกันจิตใจมันมีความทุกข์เกิดขึ ้นเรื่อยๆ

มันก็ดิ้นรนเที่ยวหาความสุขไปเรื่อย เวลามีความอยากเกิดขึ้นทีไร

ก็มีความทุกข์เกิดขึ ้นทุกที แต่เราไม่เห็นหรอก เราเห็นว่ามันไม่

สบายใจพอไม่สบายใจ เราก็เที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจ

มาป้อนมัน ไปดูหนัง ไปฟังเพลง ไปคุยกับเพื่อน ไปดูโน่นดูนี่

หรือหาหนังสือมาอ่านให้เพลินๆ ไปกินเหล้า เปลี่ยนอารมณ์ไป

เรื่อยๆจริงๆก็เพื่อแสวงหาความสุข เพื่อหนีความทุกข์ ใจมันไม่มี

ความสุขหรอก
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เฝ ้ารู ้ เฝ ้าดูไปนะ ไม่ว่าจะอารมณ์ชนิดไหนมันก็อยู่ได ้

ชั่วคราว มันทนอยู่ไม่ได้สักอันเดียว เปลี่ยนอิริยาบถมาอยู่ใน

อิริยาบถแบบนี้แล้วนึกว่าจะอยู่สบายก็ไม่สบายทนอยู่ไม่ได้อีก

จ ิตใจก็เหมือนกัน ไปกระทบอารมณ์อย่างน ี ้น ึกว่าจะสบาย

ก็สบายแป๊บๆ เดี๋ยวก็ทนอยู่ไม่ได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของทนอยู่

ไมไ่ด้ภาวะแหง่การทนอยูไ่มไ่ด้นี่แหละคือทุกขอ์ีกชนิดหนึ่งเรียกวา่

“ทุกขลักษณะ”ไมใ่ชทุ่กขเวทนาแล้ว

“ทุกขลักษณะ” หมายถึงว่าสิ่งทั ้งหลายนั ้นมันทนทาน

อยู่ ไม่ ได ้จร ิ ง ถ ้ ามันทนอยู่ ได ้ เ ร ื่ อยๆ ไปก็ย ิ่ งทุกข์หนักนะ

เกิดทุกขเวทนาหนักเสียอีก

สิ่งทั ้งหลายมันเปลี่ยนไปเรื่อย ไม่คงที่ เวลาเราภาวนา

มากเข้าๆ ไม่ใช่เห็นแค่ทุกข์ทางร่างกาย เราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่ง

ทุกอยา่งที่เกิดขึ้นในกายในใจนี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยมีขึ้นมา

แล้วก็หายไป เช่นนั่งอยู่ รูปนั่งก็ทนอยู่ได้ไม่นาน รูปนั่งมันถูก

ทุกขเวทนาบีบคั้นแล้วมันมีทุกขลักษณะคือมันไมส่ามารถทนอยูไ่ด้

นานในรูปนั่ง ต้องเปลี่ยนเป็นรูปนอนนอนก็อยู่ได้ไม่นานก็ต้อง

เปลี่ยนอีก

ความสุขเป็นของทนอยู่ไม่ได้ เกิดขึ้นก็อยู่ได้ไม่นานก็ต้อง

เปลี่ยนดังนั้นความสุขก็มีทุกขลักษณะหมายถึงว่ามันทนอยู่ไม่ได้

นี่สติปัญญาของเราเริ่มแกก่ล้าขึ้นมาเห็นกระทั่งสุขเป็นตัวทุกข์

ตรงขั้นที่เห็นทุกขเวทนานั่นใครๆก็เห็นอันนี้เรื่องธรรมดา

เปน็เร่ืองโลกๆตรงขัน้ท่ีเหน็ทกุขลกัษณะน่ีข้ึนวิปสัสนากมัมฏัฐานแล้ว

ถ้าขึ ้นวิปัสสนาจะเห็นไตรลักษณ์ (อนิจจังทุกขังอนัตตา) ของ

รปูนามถ้ายงัไมเ่หน็ไตรลกัษณ์แม้จะเหน็รปูนามกย็งัไมข้ึ่นวิปสัสนา
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พอเราเห็นไปเรื่อยๆต่อไปการเห็นทุกข์มันจะประณีตขึ้น

ตรงที่เห็นทุกขลักษณะนี่สามารถบรรลุธรรมได้แล้ว เป็นโสดาบัน

สกิทาคามีอนาคามีบรรลุได้เพราะมันเห็นทุกข์

โลกน ี ้ เต็มไปด ้วยปัญหา คนเต็มไปด ้วยความทุกข์

ถ้าคนไม่มีสติปัญญาก็จะแยกไม่ออกว่าปัญหากับความทุกข์เป็น

คนละส่วนกัน โลกมันไม่ เท ี่ยง มันเคล ื่อนไปเร ื่อยๆ ปัญหา

ก็เกิดขึ้นตลอดเวลา เช่นสุขภาพ เรารักษาเอาไว้ดีแล้ว ไม่นานก็

ปว่ยอีกเพราะมันไมเ่ที่ยง

ในชีวิตเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงถ้าใจยอมรับความจริงได้

ว่าทุกอย่างในโลกนี ้ไม่เท ี่ยง ใจก็จะไม่ทุกข์ ปัญหาที่ เก ิดข ึ ้น

ก็ส่วนปัญหา แต่ใจไม่ทุกข์ ถ ้ายอมรับความจริงไม่ได ้ว่าโลก

มันไม่เที่ยง เกิดปัญหาขึ้นมาใจจะทุกข์มันอยู่ที่ว่าใจเรายอมรับได้

หรือยอมรับไมไ่ด้

เรามาหัดเรียนวิปัสสนากัมมัฏฐานกันก็เพื่อให้เห็นความ

จริงของโลกความจริงของชีวิตความจริงของกายของใจให้เห็นวา่

มันเป็นของไม่เที่ยงถ้าใจยอมรับได้นะกระทั่งกายนี้ใจนี้ยังไม่เที่ยง

สิ่งที่เรียกว่าตัวเรายังไม่เที่ยง“ของเรา”มันก็ไม่มีความหมายอะไร

กแ็คเ่คร่ืองอาศยัสามีของเราภรรยาของเราลกูของเราบ้านของเรา

รถของเราหน้าที่การงานของเรามี“ของเรา” เยอะเลยทั้งหมด

ก็เป็นแคเ่ครื่องอาศัย

ถ้าฉลาดก็รู้ว่างานหลักของเราจริงๆ ไม่ใช่งานทำนุบำรุง

รักษาสิ่งซึ่งไม่คงที่พวกนี ้ ทุ่มเทเท่าไร เหนื่อยยากเท่าไรมันก็

แปรปรวน

อริยสัจ
เพื่อความพ้นทุกข์30



ฉะนั้น เรามาฝึกใจของตัวเองให้ยอมรับความจริงให้ได้

ความจริงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั ้นไม่เที่ยงหรอกทุกสิ่งทุกอย่าง

แปรปรวนอยูต่ลอดเวลาไมค่งท่ีให้พาจิตพาใจของเราไปดคูวามจริง

เนืองๆดูบอ่ยๆดูนานๆ

พอถึงพระอนาคามีจะเห็นเลยว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆพวกเรา

ยงัไมเ่หน็พวกเรายงัเหน็วา่รา่งกายน้ีเปน็ทกุขบ้์างเปน็สขุบ้างจิตใจน้ี

เป็นทุกขบ์้างเป็นสุขบ้างพระอนาคามีทา่นเห็นกายนี้เป็นทุกขล์้วนๆ

เพราะฉะนั้นทา่นไมต่ิดอกติดใจในกาย

อะไรที่เรียกว่ากายตาหูจมูกลิ้นกายนี่เรียกว่ากายเมื่อไม่

ติดใจในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายกระทั่งตายังไมต่ิดใจก็ไมต่ิดใจ

ในรปูไมติ่ดใจในเสียงในกล่ินในรสในโผฏฐพัพะ(ส่ิงท่ีมากระทบกาย)

ไม่ติดอกติดใจในรูปก็ไม่มีความยินดียินร้ายในรูปกามและปฏิฆะ

ในรูปก็ไมม่ีไมต่ิดใจในเสียงก็ไมย่ินดียินร้ายในเสียงกามและปฏิฆะ

ในเสียงก็ไมม่ีฯลฯ

นี่ภาวนาไปเรื่อยนะ เห็นทุกข์ไปเรื่อยสุดท้ายใจมันเต็มอิ่ม

ขึ ้นมามันไม่หิวโหยหาอารมณ์ภายนอกแล้ว อารมณ์ภายนอก

เอามันทำไม มันม ีแต่ทุกข์ทั ้งนั ้นเลย ใจไม่ห ิวไปหาอารมณ์

ภายนอกไมแ่สส่า่ยไมฟุ่ง้ซา่นไปสูอ่ารมณภ์ายนอกเพราะมีแตท่กุข์

ทัง้นัน้เลย

พอใจไม่แส่ส่าย ใจสงบ ใจตั้งมั่น ใจเด่นดวง เป็นผู้รู้ผู้ตื่น

ผู้เบิกบานอยู่ ใจก็มีแต่ความสุข เพราะฉะนั้นพระอนาคามีจะเห็น

กายเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ยึดถือกายแต่ยึดถือจิตที่จริงเห็นมาตั้งแต่

ขั้นพระโสดาบันแล้วว่าจิตไม่ใช่ตัวเรารู้ว่าเป็นของยืมโลกมาใช้
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แตว่า่มนันำความสขุมาให้ติดอกติดใจไมย่อมคืนโลกแล้วไมเ่หน็ชอ่ง

ทางที่จะคืนเลยนี่มาถึงตรงนี้นะมันคือการปฏิบัติในขั้นแตกหักว่า

ทำอยา่งไรจะปลอ่ยวางตัวจิตนี้ได้

ถ้าภาวนามาเรื่อยนะจนรู้สึกว่าใจมันขาดอะไรอย่างหนึ่ง

มันจึงไม่สามารถปล่อยวางจิตได้ ปล่อยไปเดี ๋ยวก็หยิบขึ ้นมา

ไมป่ลอ่ยจริงในใจรูแ้ตว่า่มนัขาดแตข่าดอะไรไมรู่้ภาวนาไปเร่ือยนะ

วันหนึ่งก็เข้าใจมันขาดความเข้าใจอริยสัจมันไมเ่ห็นหรอกวา่ตัวจิต

เป็นตัวทุกข์มันเห็นว่าจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างถ้าภาวนาดีๆ

ก็เห็นจิตมีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์ ไม่สามารถเห็นได้ว่าตัวจิต

เป็นตัวทุกข์เพราะวา่ไมเ่ห็นความเป็นไตรลักษณข์องจิตผู้รู้

ถ้าเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตผู้รู้ถึงจะเข้าใจความจริง

ว่าจิตเองก็ตกอยู่ภายใต้ความทุกข์ตกอยู่ใต้สภาวะที่เป็นตัวทุกข์

การที่เราเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่ากายนี้เป็นทุกข์โดยตัวของมันเอง

จิตนี้เป็นทุกขโ์ดยตัวของมันเองอันนี้เรียกวา่รู้แจ้งใน“ทุกขสัจ” 

วันใดเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์นั่นแหละเรียกว่าเรา“รู้ทุกข์”

แจม่แจ้งแล้วเป็นภาวะที่จะเกิดขึ้นได้ตอ่เมื่อเรารู้อริยสัจแจม่แจ้ง

พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องทุกขสัจเอาไว้ว่า“สังขิตเตนะ   

ปญัจปุาทานกัขนัธา ทกุขา”โดยสรปุอปุาทานขนัธท์ัง้๕เปน็ตวัทกุข์

ขันธ์ทั ้ง๕ย่อลงมาก็คือรูปกับนาม เราต้องเห็นรูปกับนามเป็น

ตัวทุกข์ เราถึงจะปล่อยวางรูปนามได้ ถ้าปล่อยวางรูปนามได้

ก็พ้นทุกขไ์ด้

เบื้องต้นเราได้ยินว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ เราจะคิดว่า

คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์
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พอเราภาวนาประณีตขึ ้น เราก็จะรู ้ส ึกว่าไม่ใช่คนเกิด

คนแก่คนเจ็บคนตาย เป็นทุกข์หรอกขันธ์ทั้งหลายถ้าเราเข้าไป

ยึดมันแล้วจะเป็นทุกข์จะรู้สึกอยา่งนี้

พอได้ยินคำว่า“ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นทุกข์”

ก็คิดว่าถ้ามีอุปาทานในขันธ์ ๕ ก็จะเป็นทุกข์ มีขันธ์ ๕ เฉยๆ

ไม่ทุกข์ จะเข้าใจอย่างนี ้ แต่ไม่ใช่คนเป็นทุกข์แล้ว ไม่ใช่คนเกิด

คนแก่คนเจ็บคนตายแล้วขันธ์ของเราเกิดขันธ์ของเราแก่ขันธ์

ของเราเจ็บขันธข์องเราตายถึงจะทุกข์นี่ความเข้าใจก็เปลี่ยนไป

พอภาวนาต่อไปอีก ก็เห็นว่าขันธ์นั่นแหละเป็นตัวทุกข์

จิตจะมีความอยากจิตจะมีความยึดขันธ์หรือไม่ก็ตามขันธ์นั่น

แหละเป็นตัวทุกข์

ทา่นถึงบอกวา่วา่โดยยอ่อุปาทานขันธท์ั้ง๕เป็นตัวทุกข์

คำวา่อปุาทานขนัธ์ไมใ่ชแ่ปลวา่ขนัธท่ี์ถกูยึดมัน่แตเ่ปน็ขนัธ์

ซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นได้คือขันธ์ที่พวกเราทั้งหลายมีกันอยู่

นี่แหละ

ขนัธบ์างอยา่งไมจ่ดัเปน็อปุาทานขนัธ์เชน่โลกตุตรจิต(มรรคจิต,

ผลจิต)ทั้งหลายไมจ่ดัเปน็อปุาทานขนัธ์จึงเอามาทำวิปสัสนาไมไ่ด้

เพราะไมใ่ชต่ัวทุกข์

ขันธท์ั้งหมดไมใ่ชต่ัวทุกข์ เฉพาะขันธท์ี่เรียกวา่อุปาทานขันธ์

คือขนัธซ่ึ์งสามารถเอาไปยึดมัน่ได้เปน็ท่ีตัง้ของความยึดมัน่ได้เทา่นัน้

ที่เป็นตัวทุกข์ไมใ่ชต่อ่เมื่อยึดมั่นแล้วขันธจ์ึงจะกลายเป็นตัวทุกข์

ในความเป็นจริงอุปาทานขันธ์ทั้งหมดเป็นตัวทุกข์จะยึด

หรือไมย่ึดมันก็ทุกขโ์ดยตัวของมันเองอยูแ่ล้ว
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ความเข้าใจจากการปฏิบัตินั้นประณีตมากเลยอ่านๆ เอา

นึกวา่เข้าใจแตเ่ข้าใจไปคนละเรื่อง

ถ้าความรู้ความเข้าใจมีแค่ว่าถ้ามีความอยากมีความยึด

แล้วก็มีความทุกข์ขึ้นมา ไปยึดขันธ์แล้วทุกข์ เราจะมุ่งมาในจุดที่ว่า

ทำอยา่งไรจะไมไ่ปยึดขันธ์จะหาทางไมใ่ห้ยึดขันธ์

คนศาสนาอื่นเขาก็หาทางที่จะไม่ให้ยึดอย่างพวกที่ทรมาน

รา่งกายมันรักรา่งกายเหรอทรมานมันไปเลยจะได้ไมร่ักมันใจมัน

อยากกินก็ทรมานไม่กินหาเรื่องทรมานไม่ตามใจกิเลสพยายาม

เข้าไปจัดการกับจิตใจซึ่งมันจะเข้าไปอยาก เข้าไปยึดในรูปในนาม

ทั้งหลายนี่เพราะว่าความเข้าใจในอริยสัจไม่แจ่มแจ้งลงท้ายวิธี

ปฏิบัติก็คลาดเคลื่อน

พอเราคิดว่าถ้าอยากถ้ายึดก็ทุกข์ก็เลยคิดว่าทำอย่างไร

จะหายอยาก อยากกินก็ไม่ก ิน แกล้งมันซะ ต่อไปจะได้ไม่ม ี

ความอยากมุง่ไปจัดการที่ตัวความอยาก

ถ้าเข้าใจแจ่มแจ้ง ในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะรู้เลยว่า

ขันธ์นั่นแหละเป็นตัวทุกข์ ไม่ใช่ขันธ์นี ้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง

แตเ่ป็นตัวทุกขล์้วนๆมีแตทุ่กขม์ากกับทุกขน์้อย

ถ้ารู ้ทุกข์แจ่มแจ้งความอยากให้ขันธ์เป็นสุขจะไม่เกิดขึ้น

ความอยากให้ขันธ์พ้นทุกข์ก็ไม่เกิดขึ ้น อยากให้มีสุขไปทำไม

อยากให้โง่หรือมันไม่มีทางมีความสุขได้เพราะมันเป็นตัวทุกข์

อยากให้มันพ้นทุกข์หรืออยากให้โง่สิ เพราะถึงอย่างไรมันก็ทุกข์

ไมม่ีทางพ้นเลย
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ความอยากทั้งหลายแหล่มันก็มีอยู่แค่นี้เองความอยากที่

ว่ากิเลส๑,๕๐๐ตัณหา๑๐๘จริงๆก็คืออยากให้ขันธ์เป็นสุข

อยากให้ขันธพ์้นทุกข์ยอ่ๆลงมาก็คือรักสุขเกลียดทุกขน์ั่นแหละ

พอเข้าใจขันธ์เท่านั้นความอยากดับเอง ไม่ต้องไปทรมาน

กายทรมานใจเพื่อจะดับตัณหาขอให้รู ้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วตัณหา

จะดับไปโดยอัตโนมัติเลย

ถ้าเราเข้าใจตัวนี้ความเข้าใจมันจะประณีตมากจิตมันจะ

สลัดคืนขันธ์ให้โลกไปเลยพอจิตมันเห็นว่าขันธ์ไม่ใช่ของดีของวิเศษ

ขันธ์นี้เป็นทุกข์ล้วนๆกระทั่งตัวจิตก็เป็นทุกข์ล้วนๆจิตมันก็อยู่ใน

ขันธ์นั่นเองอยู่ในวิญญาณขันธ์พอมันปล่อยขันธ์ทิ้งไป ไม่มีอะไร

ให้ยึดอีกมนักพ้็นจากอปุาทานขนัธ์อปุาทานขนัธก์ก็องอยูอ่ยา่งนัน้

กองอยูก่ับโลกนั้นเองไมใ่ชต่้องไปทำลายล้างมันมันมีเหตุมันก็เกิด

หมดเหตุมันก็ดับ บังคับมันไม่ได้ แต่ใจไม่เข้าไปยึดถือมันแล้ว

ที่ใจไม่เข้าไปยึดถือมันก็เพราะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู ้ว่าขันธ์ทั ้งหลาย

ทั้งปวงนี้แหละเป็นตัวทุกข์

ฉะนั้นการรู้ทุกข์นี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับการปฏิบัติ

ธรรมในทางพระพุทธศาสนา ไม่ใช่แค่นั่งสมาธิ หวังว่าทำสมาธิ

ไปเรื่อยๆแล้วจะพ้นทุกข์ไมม่ีทางพ้นเลยทำสมาธิก็ไปสร้างภพภูมิ

ที่ละเอียดขึ้นไปอีกนอกจากการรู้ทุกข์แล้ว ไม่มีวิธีอย่างอื่นที่จะ

เห็นธรรมได้เลย
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ถ้ำ Ajanta ประเทศอินเดีย ถ้ำ Ajanta ประเทศอินเดีย 



ทัชมาฮาล สุสานแห่งความรัก ซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของ 

พระนางมุมตัส พระมเหสีของพระเจ้าซาห์จาฮาล ประเทศอินเดีย  



๒.สมุทัย

 มีความอยากทีไรก็มีความทุกข์ขึ้นมาทุกที
ท่านถึงสอนว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์




 ถ้าจะล้างตัณหาให้เด็ดขาด
จะละสมุทัยได้เด็ดขาดต้องรู้ทุกข์

ท่านถึงว่ารู้ทุกข์เมื่อไรก็ละสมุทัยเมื่อนั้น



ความอยาก 
เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ 



ความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากใจเรายอมรับสภาวะที่เกิดขึ้น

ไมไ่ด้ถ้ายอมรับได้ก็ไมทุ่กขม์ากยอมรับไมไ่ด้ก็ทุกขม์าก

อย่าว่าแต่สภาวะทางเลวเลยแม้สภาวะทางดีก็เหมือนกัน

ถ้ายอมรับยังไม่ได้ว่ายังไม่ดีพอยังไม่สุขพอยังไม่รวยพอยังไม่มี

อำนาจพอยังไม่ได้มรรคผลตอนนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็อยากให้มี ของที่มี

แล้วอยากให้หายไปก็ทุกขแ์ล้ว

สุดท้ายมันมาทุกขต์รงไหนทุกขต์รงอยากนั่นเอง

อยากไมแ่กแ่ล้วมนัแก่อยากไมเ่จบ็แล้วมนัเจบ็อยากไมต่าย

แล้วมันตาย อยากจะหนุ่มอยากจะสาวแล้วมันไม่หนุ่มไม่สาว

ถ้าอยากแล้วมันไมไ่ด้ก็ทุกข์มีความอยากก็ทุกข์

เรามาเรียนทำวิปัสสนากัมมัฏฐานจนกระทั่งใจมันยอมรับ

ความจริงว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมก็ตามจะเป็นนามธรรม

ก็ตามมันไมอ่ยูใ่นอำนาจบังคับได้จริง

ถ้าใจยอมรบัได้วา่รปูธรรมอยา่งน้ีมีอยูก่ย็อมรบัได้รปูธรรมน้ี

จะหายไปก็ยอมรับได้นามธรรมอยา่งนี้มีอยูก่็ยอมรับได้นามธรรม

อย่างนี้หายไปก็ยอมรับได้รูปธรรมอย่างนี้เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็

ยอมรับได้ นามธรรมอย่างนี ้เกิดขึ ้นหรือไม่เกิดขึ ้นก็ยอมรับได้

พระธรรมเทศนาวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ์๒๕๕๔ (๑) 
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สิ่งตา่งๆจะเกิดขึ้นจะตั้งอยูห่รือจะดับไปถ้ายอมรับได้ก็ไมท่กุขม์าก

ถ้ายอมรบัไมไ่ด้ใจมีตณัหาอยากให้เปน็อยา่งอ่ืนกท็กุข์

ความอยากมีหลายอยา่งเชน่ของไมมี่อยากให้มีของมีแล้ว

อยากให้คงอยูต่ลอดไปหรืออยากให้หายไป

มีความอยากทีไรก็มีความทุกข์ขึ้นมาทุกทีท่านถึงสอนว่า

ตัณหา*เป็นเหตุให้เกิดทุกข์

เรามาเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าสภาวะทั้งหลายล้วน

แต่เป็นของที่ห ้ามไม่ได้ บังคับไม่ได้ สั่งไม่ได้ ไม่อยู่ในอำนาจ

ดูอยา่งนี้เรื่อยไป

ดังนั้นอะไรเกิดขึ้น ใจยอมรับได้จะแก่ก็ยอมรับได้จะเจ็บ

จะตายก็ยอมรับได้เพราะถ้าใจมีความอยากทีไรก็มีทุกขท์ุกที

อยากเป็นหนุ่มอยากเป็นสาวเร็วๆ แต่พอสิวขึ ้นไม่พอใจ

จะเอาด้านเดียวอีกด้านหนึ่งไม่เอาจะเลือกเอาแต่ด้านที่พอใจ

เป็นสาวขึ้นมาก็ต้องมีสิว ไม่เป็นสาวมันก็ไม่มีสิว ใจมีความอยาก

เมื่อไรใจก็มีความทุกขเ์มื่อนั้น

ความอยากเกิดจากความไร้เดียงสาไม่รู้ความจริง ไม่เห็น

ความจริงของชีวิต ของธาตุ ของขันธ์ ของกาย ของใจ ของรูป

ของนามว่าล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงล้วนแต่ของเป็นทุกข์ล้วนแต่

เป็นของบังคับไมไ่ด้

ดังนั้น วิธีต่อสู้ ถ้าจะสู้ให้เด็ดขาดก็ต้องสู้จนเกิดปัญญา

เห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจของรูปของนาม

ถ้าเห็นความจริงได้อย่างนี้ ว่ารูปนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา

เห็นอยา่งแจม่แจ้งความอยากจะไมเ่กิดขึ้นอีกแล้ว

*ดูรายละเอียดในบทปฏิจจสมุปบาท 
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รู้ว่าต้องแก่มันแก่ก็เป็นเรื่องธรรมดารู้ว่าต้องเจ็บมันเจ็บ

ขึ้นมาก็ธรรมดารู้ว่าต้องตายจะตายขึ้นมาก็ธรรมดารู้ว่าต้อง

พลัดพรากจากสิ่งที่รักถ้าพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ธรรมดารู้ว่า

จะต้องเจอสิ่งที่ไม่รักไม่สมปรารถนาเป็นคราวๆพอมาเจอสิ่งที่ไม่

รกัไมส่มปรารถนากย็อมรบัได้กเ็ปน็ธรรมดาเหน็ไหมใจมนัเข้าถึง

ธรรมดา

เม่ือไรเข้าถึงความเปน็ธรรมดาใจกพ้็นทกุขแ์ล้วใจไมด้ิ่นแล้ว

ฉะนั ้น ถ้าอยากละตัณหาได้เด็ดขาดต้องมีปัญญาเห็น

ความจริงของรูปของนามของธาตุของขันธ์ว่าเป็นไตรลักษณ์

การเห็นรูปนามธาตุขันธ์ว่าเป็นไตรลักษณ์ เป็นตัวทุกข์ ไม่ใช่ของดี

ของวิเศษท่ีนา่ยึดถือ น่ีแหละเรียกวา่รูท้กุขแ์จม่แจ้งผูรู้ท้กุขแ์จม่แจ้ง

ยอ่มมีวิชชาล้างอวิชชาได้

รากเหง้าของตัณหาก็คือตัวอวิชชา*นั่นเองถ้าล้างอวิชชา

ได้ก็จะล้างตัณหาได้เด็ดขาดตัณหาไม่เกิดอีกแต่ถ้าล้างอวิชชายงั

ไม่ได้ เรายังเห็นว่ากายนี ้ใจนี ้เป็นของดีของวิเศษ ยังรักมันอยู่

หวงแหนมันอยู่มันก็เกิดความอยากขึ้นมายังรักกายอยู่กายแก่

กไ็มอ่ยากให้แก่กายเจบ็กไ็มอ่ยากให้เจบ็กายตายกไ็มอ่ยากให้ตาย

จิตใจก็เหมือนกันอยากจะเอาแต่ความสุขอยากจะเอาแต่

อารมณ์ประณีต ไม่เอาความทุกข์ ไม่เอาอะไรที่หยาบๆนี่เพราะ

ไมเ่ห็นความจริง

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทปฏิจจสมุปบาท 
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ถ้าจะล ้างตัณหาให ้เด็ดขาด จะละสมุทัยได ้ เด็ดขาด

ต้องรู้ทุกข์ท่านถึงว่ารู้ทุกข์เมื่อไรก็ละสมุทัยเมื่อนั้นอัตโนมัติเลย

อันนี ้ล้างแล้วล้างเลยล้างแล้วไม่ต้องล้างอีก แต่ถ้าใจรู ้ทุกข์

ไม่แจ่มแจ้งตัณหายังเกิดอีกเป็นคราวๆอันนี้ต้องสู้ด้วยสติปัญญา

แล้วเพราะไมม่ีวิชชาไปตอ่สู้

วิชชาคือความรู้อริยสัจ ไม่มีวิชชาพอก็สู ้ด้วยสติสู ้ด้วย

ปัญญาไปกอ่นเชน่ความอยากเกิดขึ้นในใจรู้ทันความอยากจริงๆ

ก็เป็นตัณหา ตัวตัณหานี ้จร ิงๆ องค์ธรรมของมันก็ค ือโลภะ

นั่นแหละแต่โลภะนี่ทำหน้าที่สองหมวกหมวกหนึ่งทำหน้าที่ของ

กิเลสอยู่ในกองทุกข์อีกหมวกหนึ่งทำหน้าที่ของความอยากคือ

ตัณหาอยูใ่นกองสมุทัย

ดังนั ้น ตัวโลภะน ี่ก ินสองตำแหน่ง ถ ้าโลภะธรรมดา

อ่อนๆ หน่อย ก็อยู่ในกองทุกข์ ให้รู ้มัน ถ้าโลภะที่แรงขึ ้นมา

ก็เป็นตัณหาถ้าแรงถึงขีดสุดเขาเรียกว่าอุปาทานซึ่งก็คือโลภะ

เหมือนกันที่มีกำลังแรงกล้า

ถ้าเรามีสติรู ้ทันตัณหาที่เกิดขึ้นตัณหาก็ดับได้ แต่ดับได้

ชั่วคราว เหตุของตัณหาคืออวิชชายังอยู่ เด ี ๋ยวมันก็เก ิดใหม่

อย่างพวกเราบางคนไปเด ินช ้อปปิ ้งเห็นโทรศัพท์แบบใหม่ๆ

กอ็ยากได้อยากได้กร็ูท้นัใจท่ีอยากความอยากกด็บัหมดความอยาก

หันไปดูอีกอยากอีกแล้ว

ดังนั้นถ้าสู้ด้วยสติจะต้องสู้กันเป็นคราวๆพอมีสติรู้ทัน

ตัณหาก็ดับ ขาดสติ ตัณหาก็เกิดใหม่ขึ้นมาเป็นคราวๆ ไม่ถาวร

หรอกต้องล้างอวิชชาได้ถึงจะล้างตัณหาได้ถาวร
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การดูจิตที่มีความอยากแล้วโลภะดับนั้นที่จริงเป็นเพราะ

เหตขุองโลภะดบัถึงจะไมม่าดจิูตไปดขูองอ่ืนโลภะตวัน้ีกด็บัเหมือนกนั

แต่การที่เราย้อนมาดูจิตได้ประโยชน์ตรงที่เห็นเลยว่ากิเลสเกิดแล้ว

กิเลสหายไปตรงนี้ได้ประโยชน์ในการภาวนาความจริงหันไปดู

ของอื่นก็ได้ เช่นกำลังอยากได้มือถือจูงลูกไปด้วยลูกอยากได้

ของเล่นมัวหันไปดุลูก ไม่ได้ดูมือถือความอยากได้มือถือก็ดับ

เกิดความอยากตีลูกขึ้นแทน

กิเลสเองไม่ใช่วิเศษอะไรนักหนาตัวเองก็เกิดดับมันเกิด

เพราะเหตุ ถ้าไม่มีเหตุมันก็ดับ แต่การที่กิเลสเกิดแล้วย้อนมาดู

กิเลสในจิตนี่จะดี เอาไว้ภาวนาต่อไปเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่

เกิดในจิตในใจของเราเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยสุขทุกข์ดีชั่วเป็น

ของชั่วคราวตอ่ไปอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเราเราไมทุ่กขห์รอก

การย้อนมาดจิูตใจของเราเปน็เร่ืองดีเพราะกิเลสเกิดข้ึนท่ีจิต

กุศลเกิดขึ้นที่จิตมรรคผลเกิดขึ้นที่จิต ไม่ได้ไปเกิดที่อื่นหัดมาดู

ตรงนี้บ่อยๆอกุศลจะได้หายไปกุศลจะได้เจริญขึ้นมรรคผลจะได้

เกิดขึ้น
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ถ้ำ Ajanta ประเทศอินเดีย ถ้ำ Ajanta ประเทศอินเดีย 



จิตรกรรมฝาผนังแบบปูนเปียก (fresco) ที่ถ้ำ Ajanta  

ประเทศอินเดีย 

จิตรกรรมฝาผนังแบบปูนเปียก (fresco) ที่ถ้ำ Ajanta  

ประเทศอินเดีย 



๓.นิโรธ

วันใดที่ใจเราพ้นตัณหาเราจะเห็นนิพพาน



นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละ
แต่เราไม่เห็นเอง

ไม่ต้องไปหานิพพานที่ไหน
ภาวนาเจริญสติสมาธิปัญญาเรื่อยไป

จนหมดความปรุงแต่งของจิต
จิตพ้นความปรุงแต่งด้วยปัญญาเมื่อไร

ก็เห็นนิพพาน
เราเดินชนนิพพานอยู่ทั้งวันแต่ไม่เห็น



นิโรธ  
คือ พระนิพพาน 



การที่จะรักษาสืบทอดพระศาสนาเอาไว้เป็นเรื่องที่ยากมาก

เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของคนเข้มแข็งคนที่ต้องช่วย

ตัวเองอย่างแท้จริง เป็นศาสนาที่เชื่อเรื่องกรรม เรื่องผลของกรรม

ต้องทำเอาเองแล้วก็เข้าใจยากมันฝืนความรู้สึกอยา่งมาก

อย่างความเชื่ออื่นๆ เขาจะสอนว่า ถ้าเราปฏิบัต ิตาม

คำสอนวันหนึ่งเราจะมีชีวิตที่เป็นอมตะใครๆก็อยากเป็นอมตะ

แตศ่าสนาพุทธบอกวา่ไมม่ีตัวเราฟังแล้วเศร้าใจ

ใครเคยอ่านเรื่องกามนิตวาสิฏฐีไหมกามนิตอยากพบ

พระพุทธเจ้า เที่ยวตามหาท่านเพื่อจะฟังธรรมะที่จะเป็นอมตะ

พอไปเจอพระพุทธเจ ้า ท่านสอนว่าตัวตนไม่ม ีกลับรับไม่ได ้

เพราะลึกลงไปในความเป็นตัวตนคนและสัตว์ทั ้งหลายไม่ว่าจะ

ลำบากยากเย็นแค่ไหนก็ยังรักความเป็นตัวเป็นตนอยู่ เพราะว่า

มันยังเอร็ดอรอ่ยไมเ่ห็นทุกขเ์ห็นโทษ

ในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราลดละความเป็นตัวเป็นตน

ลงไป ให้ย้อนมาดูกายย้อนมาดูใจย้อนมาดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเรา

เห็นมีแต่ทุกข์แต่โทษพอเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรา

คือกายกับใจนี้ แล้วจิตปล่อยวาง ไม่ยึดถือกายใจนี้ เมื่อจิตปล่อย

วางไมย่ึดถือกายใจรา่งกายเป็นทุกข์มันก็ไมเ่ข้ามาถึงจิตถึงใจเรา

พระธรรมเทศนาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ (๒), ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (๑), 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (๒), ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (๒) 
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จิตใจมีความปรงุแตง่อะไรเกิดข้ึนกไ็มยึ่ดไมถื่อความปรงุแตง่

ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่ย้อมจิต เข้ามาไม่ถึงจิตหรอก เหมือนแสง

ดวงอาทิตย์ผ่านไปในอวกาศอวกาศไม่ร้อนขึ้นเลยอวกาศก็ยังคง

เป็นอยู่อย่างนั้นแหละอวกาศมันไม่ไปยึดถือเอาแสงดวงอาทิตย์ไว้

ไม่เหมือนบรรยากาศโลกมันเก็บความร้อนเอาไว้ได้เพราะมันมี

ตัวกระทบทีนี้พอไมย่ึดกายใจสิ่งตา่งๆก็ไหลผา่นไปเฉยๆ

ยากมากเลยเพราะใครๆก็รู้จักแตค่วามสุขที่ต้องอาศัยกาย

อาศยัใจเราไมรู่จ้กัความสขุท่ีพ้นจากกายจากใจนึกถึงกนึ็กไมอ่อก

แล้วการพ้นจากกายจากใจก็พ้นไม่เหมือนชาวบ้านเขาพ้นด้วย

ชาวโลกทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมันติดอยู่ในความเป็นคู่ตลอดเวลา

เมื่อกายนี้ใจนี้มีอยู่ถ้าจะพ้นจากมันก็ต้องไม่มีอยู่สุดโต่งไปข้างมี

กับไมม่ีอยูอ่ยา่งนั้นแหละ

ธรรมะของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งประณีตเหลือเกินมีแต่ไม่มี

ยากที่จะเข้าใจฝืนกิเลสอยา่งแรงเลย

ขันธ์ไม่ใช่ไม่ม ี ร่างกายไม่ใช่ไม่ม ี ถ ้าคิดว่าอนัตตาคือ

สูญหมดเลยก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ

ธรรมะของพระพุทธเจ ้าเข ้าใจยาก คือมีถ ้ามันมีเหตุ

ถ้าเหตุดับมันก็ดับไปถ้าเหตุไม่มีมันก็ไม่มี เพราะเหตุมีผลถึงมี

เพราะเหตุไม่มีผลถึงไม่มีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอาศัยเหตุกับผลอิง

อาศัยกันแบบนี้

ดงันัน้ไมใ่ชว่า่ส่ิงท่ีเปน็ผลนัน้มีหรือไมมี่บางทีกว็า่สญูไปเลย

ขันธ์๕สูญไปเลยนิพพานแล้วสูญหมดเลยอันนี้สุดโตง่ไปข้างไมม่ี
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คนอื่นพยายามสอนเรื่องมีถาวร มีสิ่งที่อมตะนิรันดร

ศาสนาพุทธไม่ได้ดูเรื่องมีถาวรหรือว่าดับถาวรพูดแต่ว่าถ้ามัน

มีเหตุมันก็มีถ้าไมม่ีเหตุมันก็ไมม่ีนี่เข้าใจยากกวา่กันนะ

อย่างพวกเราเวลาคิดถึงความตายพวกเรารู้สึกไหมว่าเรา

จะคิด๒อยา่งถ้าไมต่ายแล้วไปเกิดใหมก่็ตายแล้วสูญไปเลยนี่มัน

จะสุดโตง่ไป๒ฝัง่

เข้าใจยากที่ว่าถ้ามีเหตุมันมี ถ้าไม่มีเหตุมันไม่มี อะไร

เปน็เหตุโลภะโทสะโมหะเปน็เหตุอโลภะอโทสะอโมหะกเ็ปน็เหตุ

เหตุมี๒ฝั่งคือเหตุชั่วและเหตุดี เหตุชั่วก็พาปรุงชั่ว เหตุดีก็พา

ปรุงดีไมใ่ชไ่มม่ีอะไรเลย

ดังนั้นถ้าเรานั่งสมาธิ เดินจงกรมทำทานรักษาศีลมากๆ

จะนิพพานไหม เราทำเหตุดี เราก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีคนละเรื่อง

กับการไปนิพพานนี่มีอะไรที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งเป็นความจริงแท้

ไมใ่ชป่รัชญาที่คิดเอาลอยๆ

ถ้าเราภาวนา เราก็จะเข้าใจถึงสัจธรรมถึงความจริงแท้

อันนี้ได้สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าไม่มีเหตุก็ไม่เกิดถ้ามีเหตุเกิด

ข ึ ้นมาแล้ว ต่อมาเหตุมันก็ไม่คงที่ เหตุมันดับได ้ ถ ้าเหตุดับ

ตัวมันก็ดับมันจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรมีขึ ้นมาชั่วคราว

เมื่อยังมีเหตุ เมื่อเหตุดับมันก็ดับไป นี่มันอยู่ตรงกลางระหว่าง

ความมีกับความไมม่ีไมใ่ชม่ีถาวรไมใ่ชว่า่มีแล้วขาดสูญ

สิ่งทั ้งหลายถ้ามีเหตุมันก็มี ถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มี ทุกสิ่ง

ทุกอย่างในโลกมันก็เป็นอยู่ในกฎอันนี้ทั้งหมดเลยกระทั่งไฟไหม้

บ้าน ไม่มีใครดับไฟได้ ตัวไฟเป็นผล เหตุของไฟก็เช่นมีอุณหภูมิ
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สูงเกินไป เวลาดับไฟ เราก็ดับเหตุของไฟ ไม่ใช่ดับตัวไฟ เอาน้ำ

ไปสาดลดอุณหภูมิลงไฟจึงดับ

เวลาเราจะดับทุกข์เราไม่ได้ดับตัวทุกข์ เราดับเหตุของทุกข์

ตัวทุกข์ก็คือขันธ์๕ตัวขันธ์๕ถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันก็

ไม่เกิด ถ้ามีเหตุมันเกิดขึ ้นมาแล้วต่อไปเหตุมันดับ ตัวมันก็ดับ

ฉะนั้นเราดับขันธ์๕ ไม่ได้ต้องดับเหตุของขันธ์๕คือดับเชื้อของ

ความเกิดในใจของเราเอง

เชื ้อที่ละเอียดลึกซึ ้งที่สุดเลยชื่อ อวิชชา อวิชชานี ้เป็น

เชื้อพันธุ์คล้ายๆ เป็นเชื้อพันธุ์ของต้นไม้ที่อยู่ในเมล็ด เช่นมะม่วง

เรากินเนื ้อแล้วเหลือเมล็ด ในเมล็ดมันมีต้นอ่อนอยู่ มีเชื ้อพันธุ์

ที่ยังงอกได้ อวิชชาก็คือตัวเชื้อพันธุ์นี ้แหละตัวเมล็ดก็คือตัวจิต

มีเชื้อพันธุ์อยู่ในจิตคือมีอวิชชาอยู่ในจิตจิตดวงนี้ยังไปงอกขึ้นมา

ได้อีกงอกขันธ์๕ขึ้นมาได้ครบทั้งขันธ์๕ เลย เหมือนมีเชื้อพันธุ์

อยู่ในเมล็ดมะม่วงเมล็ดเดียวสามารถงอกเป็นต้นมะม่วงออกลูกมา

ได้อีกเยอะแยะ

ฉะนัน้ ถ้าจะทำลายความเกิดจริงๆต้องทำลายไปท่ีเช้ือพนัธุ์

ของมันไม่ใช่ไปทำลายเม็ดมะม่วงถ้าทำลายเม็ดมะม่วง เดี๋ยวนี้ยัง

พัฒนาตอ่ไปยังมียีนมีDNAเอาไปเพาะได้อีกฉะนั้นถ้าจะทำลาย

ต้องทำลายถึงรากเหง้าของความเกิดคือตัวอวิชชา

ตัวอวิชชานี้คืออะไรตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้ความจริง ไม่เข้า

ถึงความจริงตัวมิจฉาทิฏฐิคือไม่รู้ถึงความจริงว่าขันธ์๕ เป็นตัว

ทุกข์ เพราะเราไม่รู้ว่าขันธ์๕ เป็นตัวทุกข์ เรานึกว่าขันธ์๕ เป็น

ของดีของวิเศษเราจึงรักเราจึงหวงแหน
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พระพทุธเจ้าหรือพระอริยเจ้าทัง้หลายสอนวา่อยา่ยึดขนัธเ์ลย

ยึดขันธ์แล้วเป็นทุกข์ เราไม่เชื่อมันเชื่อยาก เราต้องมีขันธ์ต่างหาก

แล้วขันธข์องเราต้องจัดการให้ดีแล้วจะมีความสุข

วนัใดท่ีใจเราพ้นตณัหาเราจะเหน็นิพพานตณัหาจะผลกัดนั

ใจให้ด ิ ้นรนปรุงแต่งไปเร ื่อย เม ื่อไรสิ ้นตัณหา เม ื่อนั ้นก็พ ้น

ความปรุงแต่งสิ้นตัณหาเรียกว่าวิราคะสิ้นความปรุงแต่งเรียกว่า

วิสังขารอันเดียวกันทั้งหมดเลย

นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละแต่เราไม่เห็นเอง ไม่ต้อง

ไปหานิพพานที่ไหนภาวนาเจริญสติ สมาธิ ปัญญา เรื่อยไป

จนหมดความปรุงแต่งของจิต จิตพ้นความปรุงแต่งด้วยปัญญา

เมื่อไรก็เห็นนิพพานเราเดินชนนิพพานอยูท่ั้งวันแตไ่มเ่ห็น

ที่ไม่เห็นเพราะใจไม่มีคุณภาพ ใจของเราเป็นอย่างไรเรา

กเ็หน็โลกได้แคน่ัน้ใจเรามีคณุภาพแคไ่หนกเ็หน็สภาวธรรมได้แคน่ัน้

ใครเคยเศร้าเสียใจบ้าง เวลาอกหักรู้สึกไหมว่าโลกทั้งโลก

เศร้าไปหมดเลยใจเราเศร้าคนเดียวเรารู้สึกวา่ทั้งโลกเศร้าเวลาใจ

เราสดใสขึ้นมาก็รู้สึกว่าโลกสดใสทั้งโลกเลย เพราะใจนี้แหละมัน

ปรุงโลกขึ้นมาใจมันเป็นอย่างไรมันก็สร้างโลกแบบนั้นขึ้นมาถ้าใจ

พ้นความปรุงแตง่เราจะเห็นสภาวะที่ไมป่รุงแตง่จะเห็นพระนิพพาน

และมีความสุขมากที่สุด

น ิพพานม ี เจ ้าของไหม ไม่ม ี อยู่มาแต่ไหนแต่ไรก็อยู่

อย่างนั ้นแหละ พอปัญญาแจ้ง ปล่อยวางจิต ก็คือปล่อยขันธ์

ไปหมดแล้วเหลืออะไรอยู่มันเกิดสภาวะอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาสภาวะ

อันนั้นความจริงมีอยูแ่ล้วแตเ่ราก็ไมเ่คยเห็น
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ถามวา่มีอยูแ่บบมีธาตุมีขันธไ์หมไมม่ีถ้านิพพานแล้วยังอยู่

แบบมีธาตุมีขันธ์เหมือนเป็นโลกนิพพานนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อว่า

สัสสตทิฏฐินิพพานแล้วสูญไปเลยไม่มีอะไรเลยก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ

ชื่อวา่อุจเฉททิฏฐิมันมีธรรมธาตุอยู่คือจิตกระจายตัวออกไปรวม

กับความว่าง เป็นอันเดียวกับความว่างของจักรวาลรวมเป็นหนึ่ง

เรียกวา่นิพพานนี่ครูบาอาจารยส์อนมานะ

บางคนบอกว่าหลวงปู่ดูลย์สอนดูจิตโดยการประคองจิต

ให้น่ิงให้วา่งความคิดเกิดข้ึนให้ปดัท้ิงแถมยงับอกอีกวา่พระอรหนัต์

มีจิตสว่างรุ่งเรืองว่างเปล่าอยู่ภายในนิรันดร ความจริงถ้ายังมี

ภายนอกภายในยังมีธรรมที่เป็นคู่ๆอยู่ ไม่ใช่คำสอนของหลวงปู่

ดูลย์แน่นอนยังเป็นธรรมคู่ ไม่ใช่หนึ่ง ไม่ใช่จิตหนึ่ง แต่เป็นจิตคู่

มีจิตภายในมีจิตภายนอก

ถ้าจิตเป็นหนึ่งจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันอันนั้นเกิดใน

สภาวะที่สิ ้นตัณหาแล้วแจ้งพระนิพพานแล้วจิตจะเข้าถึงความ

บริสุทธิ์ธรรมะก็เป็นความบริสุทธิ์จิตก็เป็นความบริสุทธิ์ระลึกถึง

พระพุทธเจ้าก็คือความบริสุทธิ์ เป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกัน

มีสิ่งเดียวที่สาวกกับพระพุทธเจ้าเสมอกันคือความบริสุทธิ์จะรู้สึก

เห็นเป็นอันเดียวกันไมแ่บง่แยกหรอก

ตรงท่ีพระพทุธพระธรรมพระสงฆก์บัจิตรวมเปน็อนัเดียวกนั

นี่ต้องแจ้งพระนิพพานจิตจะสลายตัวลงไมม่ีขอบไมม่ีเขตไมม่ีจุด

ไมมี่ดวงไมมี่ท่ีตัง้สลายตวัรวมเข้ากบัพระนิพพานเข้ากบัความวา่ง

ของจักรวาลเป็นหนึ่งเรียกวา่นิพพาน
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จะแจ้งพระนิพพานได้ต้องรู ้รูปนามตามความเป็นจริง

ก็จะละความอยากในรูปนามจนกระทั่งละความยึดถือในรูปนามได้

หมดความอยากได้ก็จะแจ้งพระนิพพานจิตจะรวมเข้ากับพระ

นิพพานเป็นหนึ่งรวมเข้ากับความว่างไม่ยึดถืออะไรว่างอยู่อย่าง

นั้นแหละตัวนี้บางทีทา่นเรียกวา่ธรรมธาตุ

ครบูาอาจารยบ์างองคอ์ยา่งทา่นอาจารยพ์ระมหาบวัทา่นเรียก

สภาวะจิตที่ทรงพระนิพพานว่าธรรมธาตุ หลวงปู่ดูลย์เร ียกว่า

จิตหนึ่งสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกสภาวะนี้ว่าวิญญาณธาตุ

ทา่นอาจารยพ์ทุธทาสเรียกสภาวะนี้ว่าจิตเดิมแท้หลวงปู่เทสก์ท่าน

เรียกสภาวะอันนี ้ว่าใจหลวงปู่บุดดาท่านเรียกว่าจิตเดียวหรือ

ใจเดียว แต่ละองค์ท่านพูดถึงสภาวะอันเดียวกัน แต่โดยสมมุติ

บัญญัติที่แตกต่างกัน แต่ถ้าเราไม่ได้ภาวนา เราไม่เข้าใจรู้สึกว่า

แตล่ะองคพ์ดูไมเ่หมือนกนันั่นไปติดอยูท่ี่คำพูด

พวกเราบางคนมีความเข้าใจผิดวา่จิตทกุๆดวงสตัวท์กุๆตวั

คนทุกๆคนมีแนวโน้มไปสู่พระนิพพานไหลไปหาพระนิพพานเอง

ที่จริงพระพุทธเจ้าไมไ่ด้สอนอยา่งนั้น

ครั้งหนึ่งท่านอยู่ริมแม่น้ำคงคากับภิกษุจำนวนมาก*ท่านก็

ชี้ให้ภิกษุดูท่อนไม้ลอยในแม่น้ำคงคาท่านบอกว่า“ภิกษุทั้งหลาย

ถ้าไม้ท่อนนี้ที่ลอยอยู่ในแม่น้ำคงคา ถ้าไม่ติดฝั่งซ้าย ไม่ติดฝั่งขวา   

ไม่จมลงในท่ามกลาง ไม่ไปเกยตื้น ไม่ไปถูกน้ำวนดูดเอาไว้ ไม่ถูก

มนุษยจ์ับไว้ ไมถู่กอมนุษยจ์ับไว้ ไมเ่นา่ ไมผุ่พัง ไม้ทอ่นนี้มีแนวโน้ม

ไหลไปสูม่หาสมุทร” 

* จาก พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ทารุขันธสูตรที่ ๑ 
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จิตนี้ก็เหมือนกันถ้าจิตเดินอยู่ในร่องในรอยของอริยมรรค

คือเดินอยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญาจิตย่อมมีแนวโน้มไปสู่

พระนิพพาน

มหาสมุทรเปรียบเหมือนพระนิพพานแม่น้ำคงคาก็คือศีล

สมาธิปัญญาแล้วยังมีเงื่อนไขอีก ไม่ติดฝั่งซ้ายฝั่งขวา ไม่จมลง

ในทา่มกลางไมไ่ปเกยตื้นไมไ่ปถูกเกลียวน้ำวนไมถู่กมนุษย์ไมถู่ก

อมนุษยจ์ับเอาไว้ไมเ่นา่ในมันจะไหลไปตามกระแสของมรรค

ถึงจิตจะเดินในกระแสของมรรคอุตส่าห์ทำทานรักษาศีล

นั่งสมาธิพิจารณากายพิจารณาใจแต่ถ้าไปติดฝั่งซ้ายฝั่งขวา

ก็ไปไมร่อดไปเกยตื้นก็ไปไมร่อดถูกเกลียวน้ำวนฯลฯก็ไปไมร่อด

แตล่ะอนัๆมีความหมายทา่นอธิบายเอาไว้วา่“ฝัง่ซ้ายฝัง่ขวา”

คือติดอยู่ในอายตนะภายในอายตนะภายนอกพูดง่ายๆคือติดใน

ธรรมท่ีเปน็คู่ ติดอยูใ่นส่ิงท่ีเปน็คู่ๆ ทัง้หลายอยา่งติดในความหลงไป

ติดในความเพ่งเอาไว้นี่ก็เป็นคู่ตามใจกิเลสกับบังคับเอาไว้ก็เป็น

คู่ๆ ถ้าเดินทางสายกลางไมไ่ด้ตลอดมนัจะพลดัเข้าไปทางซ้ายทางขวา

ตกจากทางสายกลางก็ตกไปสู่ความเป็นคู่ถ้าไม่ตกลงไปสู่ความ

เป็นคูก่็มีโอกาสจะไปถึงทะเล

ส่ิงท่ีเรียกวา่“เกลียวน้ำวน”กคื็อกามคณุ๕ความสนกุสนาน

เพลิดเพลินพออกพอใจในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในสัมผัส

พวกเรารู ้ส ึกไหมว่าเราติดอยู่ในกาม ยังสนุกกับโลก เรียกว่า

ถูกเกลียวน้ำวน ไม้นี ้ไม่ไหลต่อหมุนอยู่ที่เดิมมันวนไปทางตา

วนไปทางหูวนไปทางจมูกทางลิ้นทางกายก็วนอยูอ่ยา่งนั้นเอง
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บางคนชอบถือเราถือเขา ทำให้ขัดขวางความเจร ิญ

ก้าวหน้า เช่นถือตัวว่าดีว่าเด่นกว่าเขาทำให้ไปข่ม ไปดูถูกคนอื่น

ถือว่าด้อยกว่าเขาก็เป็นการดูถูกตัวเองไม่คิดต่อสู้หรือถ้าถือตัว

วา่เสมอกบัเขากท็ำให้ไมย่อมคนอ่ืนหย่ิงยะโสอนัน้ีไป“เกยต้ืน”แล้ว

ไม้อันนี้ไมไ่หลตามน้ำตอ่ไปแล้ว

คำวา่“จมในทา่มกลาง”คือคนท่ียินดีติดใจอยูใ่นภพท่ีตนเกิด

หรือไปติดอยู่ในภพใดภพหนึ่ง ในระหว่างการปฏิบัติธรรมภพที่

พวกเราไปติดบ่อยคือภพว่างรู้สึกไหมว่าภาวนาแล้วใจเลื่อนออก

ไปข้างหน้าหรือเลื่อนเข้าไปข้างในแล้วว่างสบายอยู่อย่างนั ้น

ไมย่อมรู้กายรู้ใจตอ่แล้วฉันสบายแล้วฉันมีความสุขแล้ว

“ถูกมนุษยจ์ับเอาไว้”ก็เชน่หว่งพรรคพวกหว่งลูกหว่งเมีย

ห่วงญาติ ห่วงไปหมด ห่วงสรรพสัตว์ ห่วงคนโน้น ห่วงคนนี ้

เลยไปไม่ได้เพราะติดมนุษย์ อยู่คนเดียวไม่ได้ ไปคนเดียวไม่ได้

ทั้งๆที่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเฉพาะตัวถ้าไม่มีใครมีศีลมีธรรม

เสมอกับเรา เราก็ไปของเราคนเดียว เราไม่ไปรอชาวบ้านเขาหรอก

เรามีเวลาน้อยนะมัวรอคนอื่นศาสนาพุทธอาจจะหมดไปเสียก่อน

เลยไปไมร่อด

“ถูกอมนุษย์จับเอาไว้”บางคนภาวนาอยากไปขึ้นสวรรค์

ทำทานขอไปขึ้นสวรรค์รักษาศีลขอไปขึ้นสวรรค์ ไปนั่งสมาธิขอไป

พรหมโลกเลยนี่ถูกอมนุษยจ์ับเอาไว้หลงไปสูส่ิ่งพวกนี้

พวก“เน่าใน”คือพวกทุศีลพวกไม่มีศีล๕ถ้าขาดศีล๕

ก็อยา่พูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลย
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ฉะนั้นไมใ่ชจ่ิตทุกดวงมีแนวโน้มไปสูพ่ระนิพพานเฉพาะจิต

ที่เดินอยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญา เท่านั ้นที่มีแนวโน้มไปสู่

พระนิพพาน เหมือนไม้ในแม่น้ำคงคามีแนวโน้มถูกน้ำพัดพาไปสู่

มหาสมุทรถ้าไม่ไปติดเงื่อนไขต่างๆที่เป็นตัวถ่วงตัวขวางการ

ปฏิบัติของเราเสียเอง
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ธัมเมกขสถูป หรือที่แปลว่า สถูปผู้เห็นธรรม ศาสนสถานโบราณ 
ที่ใหญ่ที่สุดในสารนาถ สันนิษฐานว่าพระพุทธเจ้า 

แสดงปฐมเทศนาที่นี่ 

ธัมเมกขสถูป หรือที่แปลว่า สถูปผู้เห็นธรรม ศาสนสถานโบราณ 
ที่ใหญ่ที่สุดในสารนาถ สันนิษฐานว่าพระพุทธเจ้า 

แสดงปฐมเทศนาที่นี่ 



ถ้ำ Ajanta ประเทศอินเดีย ถ้ำ Ajanta ประเทศอินเดีย 



๔.มรรค
มรรคเป็นทางสายเอก

เป็นทางสายเดียวที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์
เมื่อเดินอยู่ในทางสายเอก

ก็ไปถึงธรรมที่เป็นเอก
ธรรมที่เป็นหนึ่ง(คือพระนิพพาน)

 


มรรคมีองค์๘
 ย่อลงมาเป็น๓คือศีลสมาธิปัญญา
 ย่อลงมาเป็น๒คือสมถะและวิปัสสนา



๔.๑   
มรรค 
คือ ทางสายเดียวเพื่อความพ้นทุกข์ 



ธรรมะของพระพทุธเจ้างดงามในเบ้ืองต้นงดงามในทา่มกลาง

งดงามในที่สุด ไพเราะจับอกจับใจยิ่งเราศึกษาปฏิบัติจะพบว่า

ความทุกขก์ระเด็นหายไปจากใจเราอยา่งอัศจรรยท์ี่สุดเลย

ท่านสอนให้เราช่วยตัวเอง ไม่ต้องร้องขอให้ใครมาช่วย

ไม่ได้สอนให้พึ่งพาผู ้อื่นสิ่งอื่นท่านให้เรามีสรณะคือพระพุทธ

พระธรรมพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งแต่ที่พึ่งไม่ใช่แปลว่าท่านจะมาช่วย

เราให้พ้นทุกข์แตท่า่นเป็นแบบอยา่งของผู้พ้นทุกข์

ทา่นสอนทางพ้นทุกขท์ี่ทา่นเดินมาแล้วทา่นทำได้แคน่ั้นเอง

ที่เหลือเราต้องทำต้องปฏิบัติเอาเอง

ทางที่ท่านสอนนั้นชัดเจนไม่มีอะไรที่คลุมเครือไม่มีอะไรที่

จะต้องสงสัยเลยขอให้ลงมือทำให้ถูกเท่านั้นเองซึ่งมีสองอย่าง

อย่างแรกทำให้ถูกทางอย่างที่สองทำให้สมควรกับธรรมไม่ใช่ทำ

นิดๆหน่อยๆหลายคนใจร้อนสะสมกิเลสมานับเวลาไม่ถ้วน

พอมาภาวนา๓เดือนอยากบรรลุธรรมแล้ว

ธรรมะนัน้ต้องปฏิบติัให้ถกูทางเม่ือถกูแล้วกต้็องขยนัทำบ้าง

เลน่บ้างมันก็ได้แตธ่รรมะถูๆไถๆไปวันหนึ่งๆถ้าอยากฝึกจนจิตใจ

พระธรรมเทศนาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ (๑) 
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เราเข้าถึงฝั่งพ้นทุกข์ แล้วไม่ต้องตะเกียกตะกายต่อไปจะต้อง

สู ้ตาย มันไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาๆ อย่างพวกเราจะทำได้

มันเหลือวิสัยเฉพาะคนที่ไม่รู้ทางดิ้นรนแทบตายเหนื่อยแทบตายก็

ได้แคน่ั้นแหละ

อย่างเช่นไปฝึกนั่งสมาธิโดยหวังว่านั่งสมาธิมากๆแล้ว

วันหนึ่งจะหลุดพ้นนั่งไปก็ได้แต่ความสงบอยู่ไปนานๆมันก็ฟุ้ง

ขึ้นมาอีกก็ต้องนั่งอีกนี่พวกไมรู่้ทางก็ลำบากไมรู่้จักจบจักสิ้น

จุดที่สำคัญคือเราต้องเรียนรู ้ทางให้ได้ ทางสายนี ้ช ื่อ

เอกายนมรรคพอรู้ทางแล้วก็ต้องขยันเดินถ้ายังไม่รู ้ทางก็อย่า

เพิ่งขยันมันจะออกนอกทางยิ่งเดินยิ่งหลงทางไปไกล เช่นอยู่ที่

ศรีราชาอยากไปเชียงใหม่ก็ต้องตั้งเข็มเดินให้ถูกทางถ้าเดินไป

ทางตะวันออกมันจะไปถึงพนมเปญไมถ่ึงเชียงใหม่

เอกายนมรรคแปลได้วา่ทางสายเอกแตค่ำวา่ทางสายเอก

ยังแปลได้หลายอย่าง อย่างแรกเลยคือทางของท่านผู ้เป็นเอก

คือทางของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ค้นพบอย่างที่สอง

เป็นทางสายเดียวที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วก็เป็นทางของท่าน

ผู้ไปครั้งเดียวหมายถึงไปครั้งเดียวแล้วไม่ต้องไปอีกถึงแล้วถึงเลย

ไมต่้องมาเดินอีกนี่แปลได้หลายอยา่งนะ

เม ื่ อ เด ินอยู่ ในทางสายเอกก็ ไปถ ึ งธรรมท ี่ เป็น เอก

ธรรมที่เป็นหนึ่ง

ธรรมที่เป็นคู่ยังไม่ใช่ธรรมที่พึ่งพาอาศัยได้ยังเป็นของที่

แปรปรวนได้อีกอย่างความสงบนี่ไม่ใช่ที่พึ่ง เพราะความสงบมีคู่

ของมันคือความฟุ้งซ่านความดียังไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่อาศัยได้ความดี

ยังมีคูข่องมันคือความเลว
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เราจะเรียนรู้สิ่งที่เป็นคู่ๆ สุดท้ายเข้าไปสูส่ิ่งที่เป็นหนึ่ง

ทางสายเอกน้ียอ่ๆออกมากมี็อยา่งเดียวเทา่นัน้คืออริยมรรค

ถ้ากระจายออกไปก็มีองค์๘ถ้า๘มากไปก็ย่อลงมาเป็น๓คือ

ศีลสมาธิปัญญาดังนั้นศีลสมาธิปัญญาก็ต้องมีครบถ้าศีลสมาธิ

ปัญญามีไมค่รบองคม์รรคก็ไมค่รบ๘

มรรคมีหนึ่งเท่านั ้นแหละ แต่มีองค์ประกอบ๘ อย่าง

เหมือนแมงมุมหนึ่งตัวมีขา๘ขายอ่ลงมาก็เป็นศีลสมาธิปัญญา

ประกอบด้วยสมัมาทิฏฐิความเหน็ถกูสมัมาสงักปัปะความดำริถกู

ความดำริชอบน่ีเปน็สว่นของปญัญาสมัมากมัมนัตะมีการงานชอบ

ก็คือมีศีลข้อ๑ข้อ๒ข้อ๓ส่วนสัมมาวาจาการเจรจาชอบคือ

ศีลข้อ๔สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตที่ชอบที่ควรนี่เป็นสว่นของศีล

สมัมาวายามะความเพียรชอบสมัมาสติความระลึกชอบสมัมาสมาธิ

จิตตั้งมั่นชอบเป็นสว่นของการฝึกจิตฝึกใจเป็นสว่นของสมาธิ

มรรคมีองค์๘ยอ่ลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าไมค่รบ

อริยมรรคจะไม่เกิดฉะนั้นถ้ามีศีลอย่างเดียวไม่ฝึกจิตไม่เจริญ

ปัญญาก็ไม่มีอริยมรรคฝึกจิตอย่างเดียวไม่มีศีลก็ไม่มีอริยมรรค

เจริญปัญญาอย่างเดียวพิจารณาลูกเดียวโดยไม่มีศีลไม่มีสมาธิ

ไมม่ีการฝึกจิตฝึกใจรองรับก็ไมม่ีอริยมรรค

เวลาฝึกเราต้องฝึกให้ได้ครบทีนี ้มีตั ้ง๘จะฝึกอย่างไร

ให้ได้ครบไม่ใช่เรื่องง่ายจึงต้องรู้ก่อนว่ากุศลทั้งหลายนี่ รากเหง้า

ของมันคือสติถ้ามีสติที่ถูกต้องก็จะมีศีลมีสติถูกต้องจิตใจก็จะอยู่

ในความตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาเดินสติถูกต้องก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา

ขั้นแรกก็มาพัฒนาเครื่องมือฝึกให้มีสติบ่อยๆสติไม่ใช่ของ

ท่ีพดูเลน่ๆทกุวนัน้ีเราชอบพดูโดยไปยืมศพัทข์องพระพทุธเจ้ามาใช้
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แล้วใช้ระดับต่ำมากเลยอย่างบอกว่าดื่มสุราทำให้ขาดสติอย่างนี้

ถึงไมด่ื่มสรุากข็าดสติคนในโลกไมมี่สติหรอกมีแตส่ติธรรมดาๆเชน่

เดินไมต่กทอ่ขบัรถไมต่กถนนกว็า่มีสติแล้วนัน่เปน็สติคนละระดบักนั

พระพุทธเจ้าอธิบายคำว่าสติด้วยสติปัฏฐานอธิบายสมาธิ

ด้วยฌานคืออัปปนาสมาธิถ้าเราจะฝึกสติเราก็ต้องมาเรียนเรื่อง

สติปัฏฐาน

สติปัฏฐานนั ้นมี ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งทำไปเพื่อให้เกิดสติ

อีกสว่นหนึ่งทำไปเพื่อให้เกิดปัญญา

เจร ิญสติปัฏฐานให ้ม ีสต ิก็ให ้หัดรู ้สภาวะบ่อยๆ เช่น

รู้อิริยาบถ๔ยืนรู้สึกเดินรู้สึกนั่งรู้สึกนอนรู้สึกเรียกวา่มีกายเป็น

ฐานคือเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนถ้าใช้ลมหายใจเป็นฐาน

หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจไปเพื่อให้มีสติ ไม่ใช่หายใจ

ไปเพื่อบังคับให้จิตสงบแต่ต้องหายใจไปแล้วรู้สึกตัวถ้ารู้อิริยาบถ

ยอ่ยเชน่ขยับรา่งกายเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกทั้งหมดนี้ทำไป

เพื่อความรู ้ส ึกตัว เร ียกว่าสัมปชัญญบรรพในกายานุปัสสนา

สติปัฏฐาน

ดังนั ้น ไม่ใช่ทำเพื่อให้เกิดสมาธิ ไม่ได้ทำไปเพื่อให้สงบ

อย่างเดียว แต่ทำไปเพื่อให้รู ้สึกตัว การที่เราคอยรู้สึกตัวบ่อยๆ

ต่อไปจิตใจมันเคยชินที่จะรู้สึกตัวเวลาเผลอๆพอร่างกายเราขยับ

เทา่นั้นมันรู้สึกตัวขึ้นมาได้

ถ้าเราเคยหายใจแล้วรู้สึกตัว เวลาเราเกิดกิเลสสังเกตไหม

เวลาเราเกิดกิเลสนี้จังหวะการหายใจจะเปลี่ยนสังเกตไหมเวลา

โกรธลมหายใจเปลี่ยนหายใจเฮือกๆ เลยใช่ไหมยิ่งโกรธแรงยิ่ง

หายใจแรงถ้าเราเคยหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกพอเราเผลอ
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จังหวะการหายใจเปลี่ยนนิดเดียว เราก็รู ้สึกขึ ้นมาแล้วว่านี่เรา

เผลอไปแล้วตรงที่รู้ทันใจที่มันเผลอไปแล้วนี่แหละมันรู้สึกขึ้นมา

กลับมารู้สึกตัวได้นี่หัดรู้สึกบอ่ยๆมีสติอยูใ่นกายก็เพื่อจะได้ความ

รู้สึกตัวได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา

มีสติระลึกรู ้เวทนาหัดดูไป ร่างกายเดี ๋ยวก็สุข ร่างกาย

เดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็เฉยๆ

หัดดูไปตอ่ไปพอความรู้สึกเปลี่ยนก็จะรู้สึกตัวขึ้นมา

หัดให้มีสติคอยรู้ทันสภาวะเอาไว้ สิ่งที่ได้มาจะได้ความ

รู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่ประกอบไปด้วยสติและสมาธิมีสติเป็นตัว

รู้ทันมีใจตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เรา

ฝึกอยา่งนี้ตอ่ไปเรื่อยๆ

พอเราพัฒนาเครื่องมือคือสติกับสมาธิข ึ ้นมาได้แล้ว

ขั ้นต่อไปก็มาเจริญปัญญา ปัญญานั ้นคือการเห็นไตรลักษณ์

ต้องเข้าใจตรงนี้ให้แมน่ปัญญาไมใ่ชเ่ห็นรูปนามอยา่งบางคนบอกดู

ท้องพองยุบแล้วทำวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาหรอกปัญญาต้องเห็น

ไตรลกัษณข์องรูปนามนั่งคิดพิจารณาว่าร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะ

อย่างนี้ไม่ได้เห็นรูปนามยังไม่ได้เดินปัญญาถ้าจะมีปัญญาได้ต้อง

เห็นไตรลักษณข์องรูปของนาม

การจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามก็อาศัยการ

ทำสติปัฏฐานนั่นแหละทำต่อไปอีกพอรู้สึกตัวแล้วให้มีสติระลึกรู้

ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจ โดยมีใจที่ตั้งมั่นเป็น

ผู้รู้ผู้ดูนี่มีสติกับมีสมาธิเป็นเครื่องมือเจริญปัญญา

สมาธิค ือความตั ้งมั่น จ ิตที่ม ีสมาธิจะแปรสภาพจาก

การเปน็ผูคิ้ด ผู้นึกผูป้รงุผูแ้ตง่มาเปน็ผูรู้้ผูดู้ น่ีเราฝึกข้ึนมาได้จาก

อริยสัจ
เพื่อความพ้นทุกข์66



การที่ฝึกสติปัฏฐานเบื้องต้นเชน่หายใจไปจิตหนีไปรู้ทันหายใจไป

จิตหนีไป รู ้ทัน ก็จะได้ทั ้งสติทั ้งสมาธิ พอได้สติได้สมาธิแล้ว

มาเดินปัญญาอย่ารู ้สึกตัวอยู่เฉยๆบางคนไปรู ้สึกตัวอยู่เฉยๆ

แล้วไปประคองความรู้สึกตัวเอาไว้เฉยๆนั่นยังเป็นสมถะยังไม่ขึ้น

วิปัสสนา

จะขึ้นวิปัสสนาได้ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามจะเห็น

ไตรลักษณ์ของรูปนามได้ต้องอาศัยสติระลึกรู้รูปนามและอาศัย

ความตั้งมั่นของจิตมีจิตแยกออกจากรูปนามมาเป็นคนดูรูปนาม

มาดูกายดูใจทำงาน

การที่จิตแยกออกมาเป็นคนดูตัวนี้แหละเป็นจุดแตกหัก

เลยวา่เราจะดูได้หรือไมไ่ด้

สมัยกอ่นที่หลวงพอ่ไปเรียนจากครูบาอาจารย์ทา่นจะสอน

คำว่า“จิตผู้รู้” ไปที่ไหนๆท่านก็พูดแต่คำว่า“จิตผู้รู้” เหมือนกัน

หมดทุกองคเ์ลยคือให้มีจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา

ตอนนั้นครูบาอาจารย์ก็สอนให้มีจิตเป็นผู้รู้ ถ้าจิตเป็นผู้รู้

ได้แล้วเม่ือจิตมีสติระลึกรูก้ายมนัจะเหน็ไตรลกัษณข์องกายถ้าจิต

เป็นผู้รู้แล้วสติระลึกรู้เวทนาจะเห็นไตรลักษณ์ของเวทนาถ้าจิต

เป็นผู้รู้แล้วสติระลึกรู้ถึงสังขารความปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วก็จะ

เห็นความเป็นไตรลักษณข์องสังขารถ้าจิตเป็นผู้รู้แล้วเห็นวิญญาณ

คือความรับรู้ที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเห็นความเป็นไตร

ลักษณ์ของวิญญาณคือของจิตนั่นเอง(คำว่าจิตกับคำว่าวิญญาณ

เป็นตัวเดียวกันมีความหมายแบบเดียวกันคือความรับรู้อารมณ)์

ถ้าจิตตัง้มัน่ เปน็ผูรู้ผู้ตื้น่ผูเ้บิกบานได้จะเหน็ไตรลกัษณข์อง

รูปนามได้ เชน่ เมื่อใจเราเป็นคนดูอยู่ เห็นวา่รา่งกายหายใจ เราจะ
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รู ้ส ึกทันท ีเลยว่าร่างกายกับจ ิตใจเป็นคนละอันกัน ร่างกาย

อยูส่ว่นหนึ่งจิตใจอยูส่ว่นหนึ่งเป็นคนละอันกันรา่งกายก็หายใจไป

นี่ไม่ใช่ตัวเรานะ เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองมันลดสถานะจาก

“ตัวกู”เป็น“ของกู” 

มันลดระดับลงจากร่างกายคือตัวกูพอจิตตั้งมั่นเป็นคนดู

เท่านั้น ร่างกายตกอันดับลงไปเป็นแค่ของกูดูไปเรื่อยๆวันหนึ่ง

ก็แจ้งขึ้นมาว่าไม่ใช่ของกูหรอกกูบังคับไม่ได้นี่ค่อยทำลายกระทั่ง

ของกูลงไปอีก

พอไมมี่ตวักูไมมี่ของกูแล้วมนัเปน็ของใครมนักเ็ปน็ของโลก

แล้วตัวมันเป็นอะไรก็เป็นแค่สภาวธรรม เป็นรูปธรรมเป็นธาตุดิน

น้ำไฟลมไมใ่ชต่ัวกูแล้วและก็ไมใ่ชข่องกูมันเป็นของโลก

นี่หัดดูนะพอจิตมันแยกออกมาเป็นคนดูได้จะเห็นร่างกาย

ไมใ่ชต่ัวกูของกู

ไปดท่ีูเวทนาคือความรูสึ้กสขุรูสึ้กทกุขใ์นรา่งกายความรูสึ้ก

สุขความรู้สึกทุกขค์วามรู้สึกเฉยๆในจิตใจทีแรกเราก็จะรู้สึกวา่เรา

สุขเราทุกข์ความสุขความทุกข์เป็นเราดูไปๆพอความสุขความ

ทุกขก์ับจิตมันแยกออกจากกันจะเห็นเลยวา่ความสุขความทุกขม์ัน

เป็นของโลกไมใ่ชข่องเราหรอกคอ่ยๆล้างความเห็นผิดไปจากตัว

เราก็เป็นของเราจากของเรากลายเป็นของโลกไปแล้วไม่เกี่ยวกับ

เราแล้วเป็นเพียงสภาวธรรมนี่หัดดูไปทีละอยา่งๆ

หรือดูสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายในจิต เช่น โลภ

โกรธหลงแต่ก่อนก็ว่าเราโกรธดูไปๆก็จะเห็นว่าความโกรธกับ

เราเปน็คนละอนักนัถ้าดเูปน็กจ็ะเหน็มนัแยกออกจากกนัความโกรธ

อยูส่ว่นหนึ่งจิตอยูอ่ีกสว่นหนึ่งไมใ่ชเ่ราโกรธอีกตอ่ไปแล้วแตอ่ะไร
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มนัโกรธความโกรธเปน็สภาวะจิตมนัโกรธไมใ่ชเ่ราโกรธมิหนำซ้ำ

ความโกรธยังไมใ่ชจ่ิตเสียอีก

ดูไปๆ ยิ่งฝึกไปมากๆ จะพบว่า มันไม่มีเราในที่ใดเลย

รา่งกายกไ็มใ่ชเ่ราเวทนากไ็มใ่ชต่วัเราสงัขารคือความปรงุแตง่ตา่งๆ

เช่นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่ตัวเรา เป็นเพียงสิ่งที่

จิตปรุงแต่งขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สลายตัวไป เช่นพอตาหู

จมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจ โทสะก็เกิด โทสะจะเกิดก็

เกิดข้ึนเองเราไมไ่ด้สัง่ให้เกิดขนาดสัง่วา่อยา่โกรธนะมนัยงัโกรธเลย

มันเกิดขึ้นมาเองมันเป็นอนัตตาและมันก็ไม่เที่ยง จิตเมื่อกี้ไม่มี

โทสะจิตตอนนี้มีโทสะนี่จิตมันก็ไมเ่ที่ยงแล้ว

ดูลงไปนะมันจะซักฟอกด้วยสติด้วยปัญญา ไม่ใช่ด้วย

การคิดเอาแตด้่วยการท่ีเราไปเหน็สภาวะมีสภาวธรรมรองรบัจริงๆ

เห็นรูปธรรมจริงๆ เห็นนามธรรมจริงๆ เห็นความเกิดดับจริงๆ

เห็นจิตทำงานจริงๆวา่มันทำได้เองวา่มันเข้าไปยึดอารมณ์มันปรุง

อารมณ์ขึ้นมาปรุงเสร็จแล้วอารมณ์ก็เข้ามาปรุงแต่งจิตอีกอย่างนี้

ปรุงกันไปปรุงกันมาชว่ยกันสร้างภพสร้างชาติขึ้นในจิต

ดูจากของจริงในกายในใจเรื่อยไปจะเห็นแต่ของไม่เที่ยง

ดูของจริงในกายในใจก็จะเห็นแต่ทุกข์ร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้น

อยู่ตลอดเวลา จิตก็ถูกกิเลสตัณหาบีบคั ้น ได้รับความทุกข์อยู่

ตลอดเวลาแล้วก็บังคับไม่ได้ร่างกายไม่ใช่ตัวเรา เรายืมวัตถุธาตุ

ของโลกมาใช้ อย่างประเดี ๋ยวจะไปกินข้าว ก็ไปยืมวัตถุธาตุ

เอามาใช้ กินเสรจ็แล้วกข็บัถา่ยคืนบางสว่นท้ิงไปเกบ็เอาไว้บางสว่น

ก็หมุนเวียนอยูอ่ยา่งนี้ที่จริงเรายืมวัตถุจากโลกมาใช้
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จิตใจก็หมุนติ้วๆทั้งวัน เดี๋ยวกิเลสก็ปรุงขึ้นมา เดี๋ยวกุศล

ก็ปรุงขึ้นมาแตไ่มว่า่อะไรปรุงขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้น

นี่เฝ้ารู ้ลงไปในกาย เฝ้ารู ้ลงไปในใจ รู ้ด ้วยจิตที่ตั ้งมั่น

จิตเป็นแค่ผู ้รู ้ผู ้ตื่นผู ้เบิกบานจิตเป็นแค่คนดู เห็นปรากฏการณ์

ของร่างกาย เห็นปรากฏการณ์ของจิตใจไปเนืองๆ เห็นบ่อยๆ

ในที่สุดจิตจะเกิดปัญญาจิตมันปิ๊งขึ ้นมาสรุปเลยว่าร่างกายนี้

หาสาระไม่ได้ บางคนเห็นว่ามันไม่มีสาระเพราะว่ามันไม่เที่ยง

บางคนเห็นว่ามันไม่มีสาระเพราะว่ามันเป็นทุกข์บางคนเห็นว่าไม่มี

สาระเพราะมันบังคับไม่ได้ดูจิตใจก็เหมือนกันหาสาระแก่นสาร

ไมไ่ด้เพราะมันไมเ่ที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกัน

พอเราเหน็วา่กายใจรปูนามของเราน่ีหาสาระแกน่สารไมไ่ด้

ความยึดถือจะหมดไปเอง เราสั่งให้จิตเลิกยึดถือกายเลิกยึดถือใจ

ไม่ได้จิตจะเลิกยึดถือเองแต่อยู่ๆจิตไม่เลิกยึดถือหรอก เราต้อง

พาให้จิตเรียนรู้ความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจ

คือไตรลักษณ์มันจะเห็นเลยว่ามันหาสาระไม่ได้ เพราะมันไม่เที่ยง

เพราะมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตา

พอรู้ความจริง จิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจ

ไปเองกายก็อยู่ส่วนกายใจก็อยู่ส่วนใจ ไม่ยึดถือเลยแล้วมันจะ

เกิดสภาวธรรมขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เป็นสภาวะที่รู ้อันบริสุทธิ์เกิดขึ้น

จิตรู้ของพวกเราเป็นรู้ปนเปื้อน ไม่ใช่รู ้บริสุทธิ์หรอก เป็นรู้ที่ถูก

กิเลสตัณหาอวิชชาครอบงำมันมีรู้อีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีจุดไม่มีดวง

ไมมี่ขอบไมมี่เขตไมมี่ท่ีตัง้ไมมี่การไปไมมี่การมาไมมี่การเกิดการดบั

เป็นธาตุที่แปลกๆอีกอย่างหนึ่งธาตุตัวนี้รวมเข้ากับสุญญตาคือ

ความวา่งเปลา่จากตัวตนของจักรวาล
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คอ่ยฝึกนะไมเ่หลือวิสยัท่ีเราจะทำได้มนษุยธ์รรมดากท็ำได้

ถ้ารู้ทางแล้วขยันทำถ้าทำผิดทางไมไ่ด้กินหรอกต้องเรียนให้ดี

พระพุทธเจ้าคือผู้บอกทางทางนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญา

ถ้าอยากมีศีลสมาธิปัญญาก็ฝึกสติให้ดีคอยรู้ทันจิตใจของตน

เอาไว้ให้ดี กิเลสใดๆ เกิดขึ ้น เรารู ้ทัน กิเลสครอบงำจิตไม่ได้

สมาธิกเ็กิดนิวรณใ์ดๆเกิดข้ึนเรามีสติรูท้นั นิวรณค์รอบงำจิตไมไ่ด้

สมาธิก็เกิดมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสติระลึกรู้ความจริงของกาย

ของใจปัญญาคือการเห็นไตรลักษณก์็เกิด

แตป่ัญญาเกิดลอยๆไมไ่ด้ต้องมีศีลมีสมาธิเป็นฐานรองรับ

ขึ้นมาศีลสมาธิปัญญาต้องช่วยกันทำงานเต็มที่สมบูรณ์เต็มที่

สมดุลกันที่จิต เรียกว่าองค์มรรคสมังคี คือเกิดร่วมกันทำงาน

รว่มกันทำกิจอันเดียวกันคือล้างกิเลสด้วยกัน

พอล้างแล้วอริยมรรคก็หมดหน้าที่อริยมรรคก็ดับไปพร้อม

กับกิเลสที่ถูกฆ่าตายตายไปด้วยกันเลยนะ เกิดอริยผลขึ้นแทน

อริยผลเป็นโลกุตตรผลอริยมรรคเป็นโลกุตตรเหตุเมื่อโลกุตตรผล

เกิดขึ้นแล้ว โลกุตตรผลจะดับ เพราะเหตุมันดับตัวมันอยู่ไม่นาน

มันก็ดับไปด้วย มีแต่นิพพานที่ไม่ดับ มรรคก็อย่างหนึ่ง ผลก็

อย่างหนึ่งนิพพานก็อีกอย่างหนึ่งถึงจะเป็นโลกุตตรธรรมด้วยกัน

แต่ก็ไม่เหมือนกันมรรคกับผลนั้นเกิดแล้วดับ นิพพานไม่มีเกิด

เพราะฉะนั้นนิพพานไมม่ีดับคนละสภาวะกัน
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๔.๒  
หน้าที่ของศีล สมาธิ ปัญญา 



ใจของพวกเราโดยธรรมชาตินั้นผ่องใสแต่ไม่บริสุทธิ์หรอก

มันแฝงอยู่ด้วยอวิชชาคือความไม่รู ้ แฝงด้วยกิเลสอนุสัยต่างๆ

ที่ซ่อนอยู่เยอะแยะเลยแต่เวลาที่กิเลสอนุสัยยังไม่กระเพื่อมขึ้นมา

เราก็รู้สึกวา่จิตใจเราใสสวา่งสบาย

ถ้าเรารองน้ำใส่ตุ่มเอาไว้นานๆ ก็จะเห็นว่ามีตะกอนอยู่

ที่ก้นตุ่ม เวลาตะกอนยังไม่กระเพื่อมขึ้นมาน้ำก็ใส เวลาตะกอน

กระเพื่อมขึ้นมาน้ำก็ขุน่

สภาวะของจิตก็เหมือนกันมันมีอนุสัยที่สะสมมา เราสะสม

การทำชั่วเอาไว้สะสมไปเรื่อยๆมันก็เก็บเอาไว้ในภวังคจิต

เวลาที่ยังไม่ถูกผัสสะแรงๆมากวนหรือยังไม่มีอารมณ์ที่

แรงๆมากระทบเหมือนไมม่ีใครไปกวนน้ำในตุม่ตะกอนก็ไมฟุ่้งขึ้น

มาอนุสัยไมท่ำงานน้ำก็ใส

ฉะนั ้น จิตโดยธรรมชาตินี่มันใส มันขุ่นขึ ้นมาเพราะถูก

อารมณม์ารบกวนพอมันกวนอนุสัยตา่งๆที่มันซอ่นอยูก่็ฟุ้งขึ้นมา

เป็นกิเลสหยาบๆใจก็หมองไมส่ะอาด

โดยธรรมชาติใจของเราเหมือนน้ำใสในตุ่ม ไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์

เราต้องคอ่ยๆเจริญสติเจริญปญัญาไปคล้ายๆเรากรองน้ำไปเร่ือย

พระธรรมเทศนาวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ (๑) 
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ในที่สุดก็กรองเอาเศษขยะขี้ผงตะกอนตา่งๆออกไปหมดก็จะได้น้ำ

ที่บริสุทธิ์

เครื่องกรองตะกอนออกจากน้ำก็เหมือนเครื่องกรองกิเลส

ออกจากใจเราก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเอง

ศีลเหมือนกระชอนหรือตะแกรงกรองเอาของหยาบๆออก

ไปจากใจเรากรองเอาราคะโทสะโมหะที่รุนแรงออกไป

สมาธ ิ เป็นเคร ื่องกรองของสกปรกระดับกลางๆ ค ือ

ตัวนิวรณท์ั้งหลาย

ปัญญาเป็นเครื่องจัดการกับกิเลสที่นอนเนื่องในสันดาน

ไม่ต้องรอให้มันฟุ้งขึ้นมามันจะเหมือนท่อน้ำเข้าไปดูดเอาตะกอน

ที่ก้นถังออกไปซึ่งเป็นงานที่ประณีต

ถ้าเราขจัดสิ่งสกปรกออกไปจากจิตได้ จิตใจเราก็จะทั้ง

ผอ่งใสและบริสุทธิ์

บางทีเรามักง่าย เราได้ยินธรรมะบอกว่า“ธรรมชาติเดิม

ของจิตนั้นผ่องใส แต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมา” เราก็คิดมัก

ง่ายว่าไม่ต้องทำอะไรจิตนั้นผ่องใสอยู่แล้ว เพียงแต่คอยขจัดไม่ให้

กิเลสจรมาหรือคอยหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณเ์ทา่นั้น

พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนตื ้นขนาดนั ้น จะคอยขจัดกิเลส

ที่จรมาก็เป็นภาระที่ไม่มีวันจบสิ้นเพราะตะกอนยังมีอยู่ที่ก้นโอ่ง

ยังไม่ได้เอาออกจะเลี่ยงการกระทบอารมณ์ก็ไม่ได้ เพราะเรามีตา

หูจมูกลิ ้นกายและใจ เราต้องขจัดกิเลสด้วยศีลสมาธิ ปัญญา

จึงจะสามารถเอาของสกปรกออกไปได้จริงๆคราวนี้น้ำจะแกว่ง
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ขนาดไหนก็ไม่มีตะกอนขึ้นมา เหมือนจิตที่ฝึกดีแล้วจิตของพระ

อรหันต์กระทบอารมณ์เท่าไรๆก็ไม่มีตะกอนอะไรขึ้นมาก็สว่าง

แจม่ใสบริสุทธิ์บริบูรณอ์ยูอ่ยา่งนั้นเอง

ฉะนั้นไมใ่ชห่ลีกเลีย่งการกระทบหรือคอยประคองจิตให้นิง่

บางคนกส็อนคลาดเคลือ่นว่าอย่าไปแกว่งน้ำสิอยู่เฉยๆหลีกเลี่ยง

การกระทบอารมณ์ตะกอนจะได้ไม่ฟุ้งขึ้นมาอย่างนี้ก็มีบางพวก

บอกไมต้่องทำอะไรเลยอยูน่ิ่งๆอยา่ไปกระทบมนัน้ำกจ็ะได้สวา่งใส

อยู่อย่างนั้นนี่หรือที่คิดว่าจิตบริสุทธิ์อยู่แล้วที่จริงก็ยังไม่บริสุทธิ์

หรอกเพียงแตก่ิเลสยังไมข่ึ้นมาทำงานให้ดูเทา่นั้นเอง

การประคองจิตให้นิ่งประคองจิตให้ว่าง ไม่ให้มันกระทบ

อารมณ์ เลี่ยงการกระทบอารมณ์บ้างกระทบแล้วคอยควบคุมจิต

ไม่ให้กระเพื่อมบ้าง มีตั ้งหลายแบบที่ทำกันอยู่ หลีกเลี่ยงการ

กระทบอารมณ์ก็คล้ายๆ อย่าไปแตะตุ่มน้ำนี ้นะ ให้มันอยู่นิ่งๆ

ตะกอนจะได้ไม่ขึ ้นมา แล้วบอกว่าจิตบริสุทธิ์ เป็นพระอรหันต์

ทั้งที่ตะกอนยังอยูก่้นตุม่อนุสัยกิเลสสังโยชน์ทั้งหลายยังซอ่นอยู่

ในจิตจึงยังไมเ่ป็นพระอรหันตห์รอก

การหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ ไม่ดู ไม่ฟัง ไม่ดมกลิ่น

ไมล้ิ่มรสไมก่ระทบสมัผสัทางกายไมคิ่ดไมนึ่กไมป่รงุไมแ่ตง่หวงัวา่

กิเลสจะไม่กระเพื่อมขึ้นมานั้นไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าสอนหรอก

เพราะมันไมส่ิ้นสุดมันซอ่นกิเลสเอาไว้ชั่วคราวเทา่นั้นเอง

วิธีเลี่ยงการกระทบอารมณ์ที่ดีที่สุดมีอยู่๒อย่างอันเป็น

การสร้างภพละเอียดขึ้นมาคือ

อย่างที่๑ฝึกจิตจนได้พรหมลูกฟักคือไม่มีจิตตอนนั้นไม่รู้

ตัวเลยไมม่ีอะไรกระทบแนน่อน
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อยา่งท่ี๒ลดการกระทบลงไปคือการเข้าอรปูฌานพอเข้า

อรูปฌานตาหูจมูกลิ้นกายไม่ทำงานก็ตัดการกระทบไป๕ช่อง

เหลือที่ใจอันเดียวสบาย เพราะไม่มีอะไรมากวนก็หลงๆสบาย

อยูอ่ยา่งนั้น

การไปปรุงภพที่ละเอียดขึ้นมาไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์การ

หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณก์็ไมใ่ชท่างที่จะพ้นทุกข์

ถ้าเราจะเจริญสติปัญญาจริงๆ อย่ากลัวน้ำขุ่น ให้มัน

กระทบอารมณ์ตามธรรมชาติ เพียงแต่อย่าเติมของสกปรกเข้าไป

ให้มันเท่านั้นแหละ ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตาม

ธรรมชาติธรรมดาตะกอนกิเลสทั้งหลายก็จะทำงานขึ้นมาแล้วให้

เรามีสติรู้ทัน

มันคล้ายๆของสกปรกลอยขึ้นมา เรามีสติรู้ทันก็คอยช้อน

เอาออก กิเลสลอยขึ ้นมา พอเรามีสติรู ้ทันกิเลสจะสลายตัว

วับไปเลยนี่มันเริ่มขาดทุนแล้วของสกปรกคืออนุสัยเริ่มอ่อนกำลัง

ลงทีละน้อยๆพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วอนุสัย

กิเลสทำงานปรุงกิเลสหยาบขึ้นมาเรารู้ทันกิเลสสลายตัวหายไป

อนุสัยขาดทุนไปเรื่อยๆอนุสัยจะออ่นกำลังลงเรื่อยๆ

เพราะฉะนั้นการที่เรามีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจของตนเอง

ไม่ได้ทำเพื่อละกิเลสตรงๆ เราไม่มีความจำเป็นต้องละกิเลส

เพราะกิเลสหายไปแล้ว

การที่เรามีสติคอยรู ้ทันจิตในเวลาที่ตาหูจมูกลิ ้นกายใจ

กระทบอารมณแ์ล้วกิเลสทำงานข้ึนมาอนสุยัลงทนุสร้างกิเลสข้ึนมา

ถ้าเรารู้ทันอนุสัยจะขาดทุนอนุสัยจะค่อยๆอ่อนกำลังลงแต่ถ้ารู้
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ไม่ทัน กิเลสทำงานแล้ว มันจะเก็บตะกอนคืออนุสัยเอาไว้ใน

จิตใต้สำนึกคือในภวังคจิตของเรา

การที่เราเจริญสตินี่ ไม่ได้มุ่งไปทำลายตัวกิเลสโดยตรง

แต่มันส่งผลให้อนุสัยอ่อนกำลังลงเป็นลำดับๆ นี่คือการค่อยๆ

กรองเอาตะกอนออกไปจากก้นโอ่ง มันเป็นงานที่ประณีตนะ

ต ้องทำความเข ้าใจ ถ ้าไม่ใช่ปัญญาตรัสรู ้ของพระพุทธเจ ้า

ยากเหลือเกินที่จะเข้าใจเส้นทางสายนี้ได้

คนทั่วไปก็คิดมักง่ายขนาดฟังพระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ยัง

คิดเอาง่ายๆคิดว่าไม่ต้องกระทบอารมณ์เสียก็จะดีถ้าไม่กระทบ

อารมณ์แล้วจิตจะดี คนตาบอดก็ดีสิ คนหูหนวกก็ดี คนเป็นโรค

เรื้อนผิวหนังไมม่ีความรู้สึกเลยก็ยิ่งดีใหญ่ลิ้นขาดไมรู่้รสอีกพวกนี้

จะเป็นพระอรหันตเ์ร็วเพราะไมไ่ด้กระทบอารมณ์

ในความเป็นจริงทั้งๆที่มีตานั่นแหละแต่กระทบอารมณ์

แล้วกิเลสไม่มีมันวิเศษกว่ากันนะมีหูอยู่กระทบเสียงแต่ไม่มีกิเลส

ก็ดีกว่าไม่มีหู ดังนั ้น ไม่ใช่หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ ไม่ใช่

กระทบอารมณ์แล้วประคองจิตให้นิ่ง บังคับจิตให้ว่าง รักษาจิต

ให้สงบสงัดนิรันดรตราบใดที่ยังต้องคอยรักษาจิตประคองจิต

ควบคุมจิตดูแลจิตอยู่งานยังไมเ่สร็จ

กิจในทางพระพุทธศาสนานั้น เมื่อถึงจุดหนึ่งงานนี้เสร็จ

เร ียกว่า ก ิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว ก ิจอ ื่นเพ ื่อความบริสุทธ ิ์

ไม่มีอีกแต่ถ้าเรารักษาจิตไปเรื่อยก็ต้องรักษาตลอดไปงานไม่มี

วันจบวันสิ้น
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ใครเคยได ้ย ินช ื่อเว่ยหล่างบ ้าง เว่ยหล่างไปอยู่ท ี่วัด

อาจารย์ไม่สอนกัมมัฏฐานให้เท่าไรหรอกไปเป็นคนตัดฟืนหุงข้าว

อยู่ในครัววันหนึ่งอาจารย์ก็ประกาศว่าอาจารย์แก่แล้ว ให้ทุกคน

เขียนธรรมะสั้นๆคนละบทอาจารย์จะดูว่าใครเก่งที่สุดจะได้มอบ

ตำแหนง่ให้เป็นสังฆปรินายกตอ่

ศิษย์เอกที่บวชมานานแล้วชื่อท่านชินเชาก็เขียนเอาไว้บน

กำแพงเลยว่า“กายของเราคือต้นโพธิ์ ใจของเราคือกระจกเงาอัน

ใสสะอาด เราเช็ดมันโดยระมัดระวังทุกๆ ชั่วโมง และไม่ยอมให้ฝุ่น

ละอองจับ” รักษาจิตเอาไว้ รักษากระจกให้ผ่องใส ใครมาอ่าน

ก็ปลื้ม โอ้โหนี่ตีความแตกแล้ว เข้าใจธรรมะของพระพุทธองค์ลึก

ซ้ึงเหลือเกินรกัษาจิตเอาไว้ได้จริงนะถ้ารกัษาจิตได้ กิเลสทำอะไร

ไมไ่ด้ก็พ้นทุกขเ์ลย

เว่ยหล่างเขียนหนังสือไม่เป็น ไปเห็นคนเขาเฮฮาว่าวิเศษ

อย่างโน้นอย่างนี้ ก็เข้าไปดู ให้คนอื่นอ่านให้เขาฟังฟังเสร็จแล้ว

รู ้เลยว่าไม่ใช่หรอกถ้าจิตเหมือนกระจกเงากิเลสเหมือนขี ้ฝุ่น

ที่ต้องคอยเช็ดกันเรื่อยไปเมื่อไรงานจะจบ

ท่านเว่ยหล่างก็วานคนอื่นให้เขียนว่า“ไม่มีต้นโพธิ์ ทั้งไม่มี

กระจกเงาอันใสสะอาด เมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าแล้ว ฝุ่นจะลงจับอะไร”

เพราะถ้าไมม่ีกระจกฝุน่ก็จับไมไ่ด้

ฟังคล้ายๆ ว่าไม่มีจ ิต หลวงปู่ดูลย์สอนว่า “พบผู ้รู ้ให้  

ทำลายผู้รู้ พบจิตให้ทำลายจิต จึงจะถึงความบริสุทธิ์อยา่งแท้จริง”

สอนธรรมะอันเดียวกัน แต่ว่าการทำลายจิตทำลายผู ้รู ้นี่ไม่ใช่

ไปทำลายจริงๆ แต่เป็นการเจริญสติเจริญปัญญาจนแก่รอบ
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จนไม่ยึดถือจิตพอไม่หยิบฉวยจิตขึ้นมาจิตไม่ใช่เรานะก็ไม่ต้อง

ดูแลรักษาแต่อยู่ๆจะไปไม่รักษาไม่ได้นะกิเลสเอาไปกินหมดเลย

ต้องฝึกฝนไปนานศีลสมาธิปญัญาต้องแกร่อบจริงๆถึงจะปลอ่ยวาง

ความยึดถือจิตได้

นี่เวย่หลา่งให้เขาเขียนให้คนก็ฮือฮาใหญเ่ลยโอ้โฮนี่ลึกซึ้ง

กวา่ชินเชาอีกชั้นหนึ่งอันนั้นให้รักษากระจกอันนี้ไมม่ีกระจกเทจ่ัง

อาจารย์มาเห็นจึงถอดรองเท้าหญ้าลบที่เว่ยหล่างเขียนออกไป

แล ้วบอกให ้คนไปจุดธูปจุดเท ียนไหว ้ท ี่ ช ินเชาเข ียนเอาไว ้

คนก็บอกว่าเว่ยหล่างนี่มันไม่เป็นนี่อาจารย์เอารองเท้าลบธรรมะ

ทิ้งไปหมดเลย

วนัรุง่ข้ึนพระสงัฆปรินายกได้แอบไปหาเวย่หลา่งท่ีโรงตำข้าว

คุยธรรมะกันเล็กน้อย ท่านก็รู ้ว่าเว่ยหล่างพร้อมที่จะรับการ

ถา่ยทอดธรรมะแล้วจึงใช้ไม้เท้าเคาะครกตำข้าว๓ครั้งเวย่หลา่ง

ก็ทราบวา่อาจารยใ์ห้ไปหาเวลายามสามในคืนนั้น

พอไปถึงอาจารย์เทศน์ให้ฟังเลยได้ธรรมะอาจารย์ก็มอบ

บาตรมอบจีวรให้บาตรและจีวรนี้มอบต่อกันมาตั้งแต่ท่านตั๊กม้อ

ซึ่งเป็นปรมาจารย์เส้าหลินคือพระโพธิธรรม เป็นคนอินเดียที่ไป

เผยแพร่ธรรมะที่เมืองจีนท่านเว่ยหล่างเลยเป็นปรมาจารย์รุ่นที่๖

เสร็จแล้วอาจารย์บอกว่าให้หนีเลยถ้าอยู่ช ้าจะถูกฆาตกรรม

แนน่อนอาจารยก์็พาไปริมแมน่้ำต้องรีบข้ามแมน่้ำหนีไปเวย่หลา่ง

จะขอพายเรือให้อาจารย์นั่ง อาจารย์ก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของ

อาจารย์ที่จะส่งเธอขึ้นฝั่งหลวงพ่อก็จำไม่ได้วา่ใครพายนะสุดท้าย

ท่านหนีไปอยู่กับพวกพรานป่าอีกหลายปี กว่าจะลงไปภาคใต้

ซึ่งเป็นบ้านเกิด
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พอลงมาทางใต้ก็ได้ยินพระทะเลาะเถียงกันเรื่องลมพัดธง

ท่ีปกัเอาไว้ท่ีวดัวา่“ลมไหวหรือวา่ธงไหว”ไมเ่ปน็ข้อตกลงเวย่หลา่ง

จึงขอตัดสินให้วา่“จิตไหวตา่งหาก”เห็นไหมลงมาที่จิตนี่เอง

พอสมภารได ้ย ินประโยคนี ้นะ สมภารรู ้แล ้วว่าน ี่ค ือ

พระสังฆปรินายกองค์ที่ ๖ท่านก็เป็นปราชญ์เหมือนกันท่านฟัง

ธรรมะก็รู ้เลยว่าระดับไหนถ้าจิตไม่ปรุงแต่งแล้วใครจะปรุงแต่ง

ลมหรือธงไหวมันเรื่องภายนอกทั ้งสิ ้น หาสาระแก่นสารไม่ได้

ไปเถียงกันเรื่องข้างนอกแล้วละเลยเรื่องข้างในจิตของเรากำลัง

ไหวอยูท่ำไมไมเ่ห็น

นี่ท่านสอนกัมมัฏฐานให้ย้อนเข้ามารู ้ทันจิตของตัวเอง

จิตไหวแล้วไม่เห็นนี่แหละตะกอนกิเลสที่ซ่อนอยู่จะขึ้นมาทำงาน

จิตนั ้นเวลากระทบอารมณ์ ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ ต้องไหวเป็น

ธรรมชาติเลยแต่ถ้ากระทบอารมณ์ที่ประณีตก็ไหวแผ่วๆกระทบ

อารมณ์หยาบก็ไหวแรงบางทีก็หมุนอยู่ข้างในวัฏฏะนี่หมุนติ้วๆ

อยู่ข้างในแต่ถ้าถึงขั้นสุดท้ายแล้วกระทบแล้วไม่ไหวกระทบแล้ว

ไมก่ระเทือนไมก่ระเพื่อมไมม่ีความหมุนวนภายใน

หลวงปู่ดูลย์ถึงสอนว่า“ธรรมดาของจิตย่อมส่งออกนอก 

แล้วกระเพื่อมหวั่นไหว แต่จิตของพระอริยเจ้าไม่ส่งออกนอก   

(พระอริยเจ้าหมายถึงพระอรหันต์) แล้วก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหว”

ไมม่ีการกระเพื่อมเพราะไมไ่ด้ยึดถือเอาไว้

ทำไมไม่ส่งออกนอก ไม่ส่งออกนอกแล้วรู ้อารมณ์ได ้

อย่างไรที่รู ้อารมณ์ได้เพราะจิตของพระอรหันต์นั้นเต็มโลกธาตุ

ไม่ใช่จิตที่มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งเหมือนจิตของพวกเราหรอก

ที่วิ่งไปวิ่งมา รู ้สึกไหมพวกเราเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาไหม ในความ
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เป็นจริงจิตไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาการวิ่งไปวิ่งมาเป็นภาพลวงตาจิตเกิด

ที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับแต่มันเกิด

สลับที่กันเร็ว เราเลยรู้สึกว่ามันดวงเดิมวิ่งไปวิ่งมา เหมือนหนัง

การ์ตูนตัวการ์ตูนไม่ได้ไหว เป็นภาพนิ่งๆแต่ละภาพๆแต่เกิดดับ

ต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วก็เลยรู้สึกว่าตัวการ์ตูนเป็นตัวเดิมและ

เคลื่อนไหวได้นี่จิตก็เป็นแบบนั้นแหละ

ทีนี ้ธรรมชาติของจิตเรานี่วนเวียนวิ่งไปทางทวารทั ้ง ๖

ตลอดเวลาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิ่งไปดูแล้วก็กลับมาคิดวิ่งไป

ฟังแล้วก็กลับมาคิดสังเกตไหมอยา่งขณะนี้ฟังหลวงพอ่พูดฟังกับ

คิดสลับกันตลอดเวลาไม่ได้ฟังอย่างเดียวถ้าฟังอย่างเดียวจะฟัง

ไม่รู้เรื่องที่เรารู้เรื่องเพราะเราคิดการฟังเป็นแค่การรับสัญญาณ

เสียงเท่านั้นเองแล้วถึงจะมาแปลที่ใจว่าสัญญาณเสียงอันนี้แปล

ข้อความวา่อยา่งนี้

เมื่อจิตมันยังมีเปลือกคืออาสวะกิเลสห่อหุ้มยังมีขอบมีเขต

อยู่มันก็เลยไปที่โนน่ที่นี่แตถ่้าจิตมันเต็มเหมือนแสงอาทิตยท์ี่สวา่ง

ไปทัว่แล้วแสงอาทิตยไ์มต้่องย้ายจากศรีราชาไปกรงุเทพฯไมต้่องว่ิง

จากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่ ไมจ่ำเป็นเลยเพราะมันเต็มไปหมดแล้ว

ฉะนั ้นจึงไม่มีการวิ่งไปวิ่งมา ไม่มีการส่งไปส่งมา ไม่ใช่แค่แสง

สปอตไลทท์ี่สอ่งไปสอ่งมาทีละจุด

จิตของพวกเราเหมือนสปอตไลท์ส่งไปจับตรงจุดโน้นจุดนี้

เราต้องคอ่ยๆฝึกไปขัน้แรกเลยหดัรูสึ้กตวัเอาไว้อยา่ใจลอยแล้วก็

คอยรู้กายก็ได้รู ้จิตก็ได้ ถ้ารู ้จิตก็รู ้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไป

เดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์ดูไปเรื่อย เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้าย
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ดูไปเรื่อยจะเห็นจิตนั้นเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปจิตสุข

ก็ชั่วคราว จิตทุกข์ก็ชั่วคราว จิตดีก็ชั่วคราว จิตร้ายก็ชั่วคราว

เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกปัญญามันเกิดมันจะรู้วา่จิตทุกชนิดนั้นชั่วคราว

เมื่อเห็นว่าจิตเองก็ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ความยึดถือจิต

จะหมดไป ไม่รู ้จะยึดทำไม มันของชั่วคราว ที่พวกเรายึดจิต

เหนียวแน่นที่สุด เพราะเรารู้สึกว่าจิตของเราเป็นอมตะจิตของเรา

วันนี้กับจิตของเราเมื่อกอ่นเป็นดวงเดียวกัน

แต่ถ้าเราเห็นว่าจิตเกิดดับตลอดเวลา เวลาดูดูผ่านเวทนา

ก็ได้ดูผ่านสังขารก็ได้ จิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับ

จิตเฉยเกิดแล้วก็ดับ จิตดีเกิดแล้วก็ดับ จิตโลภเกิดแล้วก็ดับ

จิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่ เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นสุดท้าย

ปญัญาเกิดจะรูแ้จ้งวา่จิตทกุชนิดเกิดแล้วดับ

เมื่อปัญญาแก่รอบ เห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับความ

ยึดถือในจิตจะสลายตัวไป ไม่รู้จะยึดทำไมอันนี้สำหรับคนที่เห็น

ความเป็นอนิจจังของจิต

บางคนเห็นตัวจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์ก็เลยไม่ยึดถือ ไม่รู้จะยึด

ตัวทุกขเ์อาไว้ทำไม

บางคนเห็นว่าจิตมันทำงานของมันได้เอง สั่งมันไม่ได้

เอาไว้ในอำนาจไม่ได้ ไม่รู้จะยึดมันทำไมมันจะทรยศเอาเมื่อไรก็ได้

ก็หมดความยึดถือจิต

ตรงนี ้แหละที่ทำลายกระจกเงาใสลงไปได้ เลยไม่มีท ี่

ให้ฝุน่เกาะ
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เพราะฉะนัน้การทำลายจิตทำลายตวัผูรู้น่ี้ ไมใ่ชอ่ยู่ๆ  นึกจะ

ทำลายกท็ำลายถ้าทำอยา่งนัน้สติจะแตกให้เจริญสติเจริญปญัญา

เรื่อยไป ขั ้นแรกรู ้ส ึกตัวเอาไว้ พอรู ้ส ึกตัวได้ คอยรู ้ทันความ

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกขก์็รู้

จิตเฉยก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้รู้บอ่ยๆเมื่อรู้บอ่ยๆถึงวันหนึ่งปัญญา

มันปิ๊งขึ้นมามันจะรู้เลยวา่ทุกสิ่งที่เกิดต้องดับทั้งสิ้น

พระโสดาบันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทุกสิ่งที่เกิดต้องดับ

ทั้งสิ้นนี่เป็นภูมิรู้ของพระโสดาบัน

ถ้ารู้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกมันจะทวนเข้ามาเรื่อยๆในกายในใจนี้

จะเห็นเลยว่ากายนี ้เป็นของไร้สาระ หมดความยึดถือในกาย

เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามี

สุดท้ายของการปฏิบัติจะบีบแคบลงมาที่จิตจนได้ เราจะ

เริ่มจากจิตลงไปสู่จิตเลยก็ได้หรือจะไปดูกายแล้วเข้ามาที่จิตก็ได้

จะไปดูกายดูเวทนาดูสังขารแล้วเข้ามาที่จิตก็ได้แต่สุดท้ายมันจะ

ลงมาที่จิตนี้เองเพราะจิตนี้แหละเป็นต้นกำเนิดของขันธท์ั้งหลายมี

จิตดวงเดียวก็ไปสร้างขันธ์๕ขึ้นมาได้อีกถ้าจิตดวงนี้สลายไปเสีย

แล้วไมม่ีตัวที่จะไปสร้างขันธ์๕ขึ้นมาอีก

ค่อยฝึกนะถ้าปล่อยจิตได้ก็หมดธุระ ไม่ต้องเช็ดขี้ฝุ่นอีก

ตอ่ไปแล้ว
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๔.๓  
สมถะและวิปัสสนา 



พระพทุธเจ้าทรงสอนวา่“ธรรมท่ีควรเจริญด้วยปญัญาอนัย่ิง 

(หมายถึงมรรค) คือ สมถะและวิปัสสนา”เมื่อมี๒อยา่งแสดงวา่

๒อยา่งนี้ก็ไมเ่หมือนกันสมถะก็อยา่งหนึ่งวิปัสสนาก็อีกอยา่งหนึ่ง

ต้องแยกให้ออก

สมถะเป็นวิธีการที่จะทำให้จิตใจสงบอย่างหนึ่งทำให้จิตใจ

สงบและตั้งมั่นอีกอยา่งหนึ่งดังนั้นสมถะ(สมาธิ)ก็มี๒ชนิด

ชนิดท่ีหน่ึง ช่ือ“อารมัมณปูนิชฌาน”คือจิตเพง่อยูใ่นอารมณ์

อันเดียวทำให้จิตสงบเชน่หัดพุทโธให้จิตสงบนิ่งรู้ลมหายใจไปจิต

จดจ่ออยู่กับลมหายใจลมก็ตื้นขึ้นๆสั้นขึ้นๆ เหลือนิดเดียวที่จมูก

กลายเป็นแสงสว่างพอจิตไปรู้แสงสว่างนั้นแทนลมที่เคลื่อนไปมา

จิตก็เข้าฌานอันนี ้ก็เป็นการทำสมถะเพื่อให้จิตสงบจิตอยู่ใน

อารมณอ์ันเดียวขั้นแรกอยูก่ับลมหายใจตอ่มาอยูก่ับแสงสวา่ง

หดัพทุโธจิตอยูก่บัพทุโธไมห่นีไปไหนกอ็ยูใ่นอารมณอ์นัเดียว

การน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌาน

อันนี้เอาไว้พักผ่อนถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์แต่ถ้าทำ

ไมเ่ปน็กไ็มถึ่งกบัล้มหายตายจากทำแคอ่ปุจารสมาธิแคข่ณิกสมาธิ

ก็พอเดินปัญญาได้

พระธรรมเทศนาวนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (๑), ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ (๑) 
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ยังมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งซึ่งอาภัพที่สุดเลย เป็นสมาธิที่จิต

ตั ้งมั่นเป็นผู ้รู ้ผู ้ดูเรียกว่า “ลักขณูปนิชฌาน” ไม่ค่อยมีคนรู ้จัก

แต่เมื่อ๓๐ปีก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ที่ไหนท่าน

มุง่มาสอนสมาธิตวัน้ีเยอะเลยเข้าวดัไหนๆทา่นพดูแตเ่ร่ือง“จิตผูรู้”้

บางทีไปทางอุดรหนองคายนะครูบาอาจารย์อยู่วัดเรียงติดๆกัน

ไปเลย เข้าที่ไหนท่านพูดแต่ผู้รู้ ให้มีผู้รู้เอาไว้การที่มาฝึกจนมีจิต

เปน็ผูรู้น้ัน้จิตมีสมาธิชนิดท่ีตัง้มัน่สมาธิตัง้มัน่น่ีแหละเอาไว้เดินปญัญา

จิตของเรามีปกติไม่ตั้งมั่นคือไหลตลอดเวลา เช่นเวลาเรา

นัง่สมาธิรูล้มหายใจจิตชอบไหลไปอยูท่ี่ลมบางคนดทู้องพองยบุจิต

ไหลไปอยู่ที่ท้องถ้าจิตยังเคลื่อนอยู่อย่างนี้จิตไม่ตั้งมั่นจริง เพราะ

ถ้าจิตตั้งมั่นมันจะเป็นแค่คนดูมันจะเห็นร่างกายอยู่ห่างๆจิตจะ

เป็นคนดู เวลาเกิดความรู้สึกสุขทุกข์หรือกุศลอกุศลขึ้นมามันจะ

เห็นว่าความรู้สึกสุขทุกข์หรือกุศลอกุศลอยู่ห่างๆจิตจะแยกออก

มาเป็นคนดูจิตมันจะแยกตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้

วิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมี๒วิธีวิธีแรกทำสมาธิในรูป

แบบจนได้ฌานท่ีสองพอละวิตกวิจารได้จิตจะตัง้มัน่ข้ึนมาเปน็ผูรู้ผู้ดู้

อีกวิธีหนึ่ง ทำแบบง่ายๆ เช่นฝึกให้เห็นร่างกายหายใจไป เห็น

ร่างกายพองยุบไปหรือ เห็นร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นั้น เป็น

สิ่งที่จิตไปรู้เข้า(เหมือนดูคนอี่นหายใจเหมือนดูรา่งกายคนอื่นพอง

ยุบเหมือนดูรา่งกายคนอื่นเคลื่อนไหว)หัดอยา่งนี้บอ่ยๆตอ่ไปกาย

กับจิตมันจะเริ่มแยกออกจากกันจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดู

ถ้าจะฝึกให้มีจิตผู้รู ้ด้วยการดูจิต ให้ทำกัมมัฏฐานขึ้นมา

อย่างหนี่งแล้วรู้ทันจิตก็จะได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดู เช่นดูลมหายใจ

แล้วจิตเคลี่อนก็รู้ ท่องพุทโธแล้วจิตเคลื่อนก็รู้ เดินจงกรมแล้วจิต
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เคลื่อนก็รู้ตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปหรือจิตที่หลงไปคิดจิตรู้จะ

เกิดขึ้นก็จะได้จิตที่ตั้งมั่นนี่แหละคือวิธีฝึกสมาธิที่ถูกต้องพอจิตตั้ง

มั่นแล้วแยกขันธ์ให้ได้ถ้าบารมีพอขันธ์ก็แยกเองเลยถ้าบารมีไม่

พอก็ต้องชว่ยมันแยก

สมาธิที่สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ทำให้เกิดปัญญา

แต่เป็นที่นอนพักทำให้มีแรงสดชื่น ถ้าสดชื่นแล้วเดินปัญญา

ไม่เป็น เมื่อจิตถอยออกมาจิตจะฟุ้งซ่านมากกว่าคนปกติเสียอีก

เพราะวา่มันนิ่งมานานแล้วคราวนี้มันจะดิ้นแล้ว

ดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านเลยออกอุบายว่าไหนๆมันอยาก

ดิ้นนะแทนที่จะให้มันดิ้นสะเปะสะปะไปคิดตามใจกิเลสให้พามัน

คิดพิจารณารา่งกาย

ถ้าทำสมาธิชนิดสงบมาแล้วอยู่ในอารมณ์อันเดียวต้องมา

คิดพิจารณา การคิดพิจารณายังไม่ใช่ว ิปัสสนา หลวงพ่อพุธ

สอนชัดเลยว่า“สมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจ วิปัสสนาเริ่มเมื่อ

หมดความคิด”หลวงปูด่ลูยก์ส็อนวา่“คิดเทา่ไหรก่็ไมรู่้ หยุดคิดถึงรู้ 

แตก่็อาศัยคิด” 

เราต้องแยกให้ออกนะบางทีเที่ยวสอนกันแล้วตื้นเกินไป

สอนหยาบๆสอนพุทโธหายใจพอสงบแล้วออกมาพิจารณากาย

บอกว่าเป็นวิปัสสนายังไม่เป็นคนละเรื่องกันเลยอันนั้นเป็นอุบาย

เพื่อไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยหรือจิตฟุ ้งไปคิดเรื่องอื่น แต่ว่าก็มี

ประโยชน์ มันเป็นการนำร่องให้จิตหัดมองความเป็นไตรลักษณ์

ของธาตุของขันธ์มันเป็นอุบาย
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ถ้าสามารถก้าวขึ้นมาสู่การรู้ความจริงของธาตุของขันธ์ได้

แยกธาตุแยกขันธ์ได้ถึงจะเดินปัญญาจริง ถ้าทำแต่ความสงบ

นิ่งๆไปมันจะมีปัญญาได้อยา่งไร

พวกเราต้องฝึกให้ได้ตัวผู้รู้ขึ้นมาฝึกสมาธิชนิดที่สองให้ได้

สมาธิชนิดแรกมีมาก่อนพระพุทธเจ้า ใครๆ เขาก็ทำฤๅษีชีไพร

ก็ทำได้ แต่ไม่ได้ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานมิฉะนั้นฤๅษีบรรลุ

ไปก่อนพระพุทธเจ้าแล้วอาฬารดาบสอุททกดาบสทำสมาธิเก่ง

ทั ้งนั ้น ทำไมไม่บรรลุ เพราะไปทำสมาธิชนิดจิตแน่วแน่อยู่ใน

อารมณอ์ันเดียว

ตอนเจ้าชายสิทธัตถะยังเด็กๆมีงานแรกนาท่านก็ไปดู

แรกนาแตป่รากฏวา่พี่เลี้ยงเอาทา่นไปไว้ใต้ต้นไม้แล้วตัวพี่เลี้ยงหนี

ไปดูพระเจ้าสุทโธทนะไถนาทิ้งทา่นเอาไว้คนเดียวที่ใต้ต้นไม้ทา่นก็

ลุกขึ ้นนั่งสมาธิ อาศัยบารมีที่ท่านสร้างมามากท่านลุกขึ ้นนั่ง

หายใจแล้วท่านได้ตัวรู้ขึ้นมา ไม่ได้เดินไปทางฌานแต่มีความรู้สึก

ตัวขึ ้นมา เสร็จแล้วท่านลืม อันนี ้เป็นปกติของทุกคนนะ ขนาด

พระโพธิสัตว์บารมีขนาดนั้นจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาตินี้แล้ว

ของเก่าเคยทำ จิตตื่นขึ ้นมาแล้วก็ยังลืมไปอีก จนอายุ ๒๙ปี

ท่านออกไปบวชก็ไปหาฤๅษีก่อนเลยก็เหมือนที่พวกเราคิดเรื่อง

ปฏิบติัธรรมส่ิงแรกท่ีทำกคื็อนัง่สมาธิเจ้าชายสิทธตัถะกคิ็ดอยา่งนัน้

ออกจากวังมาสิ่งแรกที่ทำก็คือไปหาฤๅษีชื่ออาฬารดาบส

กับอุททกดาบส ไปเร ียนนั่ งสมาธ ิ ท ีน ี ้ปัญญาท่านแก่กล ้า

ท่านเร ียนอยู่ ไม่ก ี่ วันท่านก็จบหลักสูตรของอาจารย์ ได ้ถ ึง

เนวสัญญานาสัญญายตนะ แล้วท่านก็พบว่าไม่พ้นทุกข์หรอก

ทา่นรู้เลยวา่สมาธิสุดขีดถึงฌานที่๘ก็ยังไมพ่้นทุกข์
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ทุกวันนี ้มาสอนแต่นั่งสมาธิ เชื่อกันว่านั่งไปเรื่อยๆแล้ว

วันหนึ่งจะพ้นทุกข์ ขนาดได้ฌานที่๘ยังไม่พ้นทุกข์เลย เจ้าชาย

สิทธัตถะท่านรู้มาตั้ง๒,๖๐๐ปีแล้วทุกวันนี้ก็จะพาแต่นั่งสมาธิ

ลูกเดียวจะพ้นทุกขไ์ด้อยา่งไร

เจ้าชายสิทธัตถะพบว่านั่งสมาธิอย่างเดียวไม่พ้นทุกข์

ทา่นกเ็ลยหนัมาทรมานตวัเองฝึกจิตไมส่ำเรจ็แล้วมาฝึกกายกแ็ล้วกนั

มันอยากกินไม่กินมันอยากนอนไม่นอนทรมานมัน เพื่อจะได้

ทรมานกิเลสตัณหาทรมานกายก็เพื่อจะทรมานใจทรมานกิเลส

ตณัหาคิดอยา่งน้ีความจริงลทัธิทรมานกมี็มาตลอดพอๆกบัลทัธิ

เข้าฌานนั่นแหละแล้วทา่นก็พบวา่มันก็ไมใ่ชท่าง

วันที่ท่านจะบรรลุพระอรหันต์ท่านก็นึกถึงตอนวัยเด็กได้

ว่าสมาธิชนิดนี ้ท่านลืมไปตั้งนานแล้ว ตั ้งแต่เด็กนั่นแหละตอน

ออกบวชอายุ๒๙ปีไปเจออีกทีก็อีก๖ปีตอ่มาอันนี้เป็นบุพกรรม

ของท่านท่านเคยดูถูกพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ*ตอนนั้น

ทา่นเป็นพระโพธิสัตวแ์ล้วนะทา่นวา่พระพุทธเจ้าวา่ไปได้ธรรมะมา

เพราะไปอดข้าวอยูใ่นปา่ใชไ่หมละ่ไปกระแนะกระแหนกรรมอนัน้ีสง่

ผลให้ท่านทรมานอยู่๖ปี เพราะไปล่วงเกินท่านผู้มีศีลมีธรรมเข้า

พวกเราต้องระวังนะฉะนั้นเราไม่ล่วงเกินใครดีที่สุดเลยเพราะเรา

ไมรู่้หรอกวา่ใครดีหรือไมด่ี

เวลาผ่านไปถึง๖ปีท่านถึงมานึกได้ว่ามันมีสมาธิอีกชนิด

หนึ่งที่เคยทำตอนเด็กๆ แล้วท่านลืมไป ท่านจึงมาหายใจใหม่

หายใจคราวนี้ไม่ได้หายใจแล้วมุ่งไปตามแสงสว่างเข้าอรูปฌาน

* จาก พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑  
  พุทธาปทาน ชื่อ ปุพพกรรมปิโลติที่ ๑๐  
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อย่างที่เคยทำแล้วแต่หายใจด้วยความรู้สึกตัวจนกระทั่งจิตเข้า

ฌานที่๑,๒,๓,๔ก็ยังทรงความรู้สึกตัวอยู่ ไม่ใช่หายใจแล้ว

เคลิ้มขาดสติถ้าทำชำนาญในสมาธิพอกระทั่งจิตเข้าอรูปฌาน

กย็งัไมเ่คล้ิมเลยจิตทรงตวัเดน่เหลือแตค่วามรูสึ้กอนัเดียวโลกธาตดุบั

รา่งกายไมม่ีแตม่ีความรู้สึกตัวไมข่าดทา่นมีความรู้สึกเหลืออยู่

พอออกจากสมาธิแล้วท่านก็น้อมจิตไปพิจารณาเลยว่า

อะไรมีอยู่หนอความทุกข์ถึงมีอยู่*ท่านก็พบว่าชาติคือความเกิด

มีอยู่ความทกุขจึ์งมีอยู่ความเกิดคือความได้มาซ่ึงตาหจูมกูล้ินกายใจ

ความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเราได้มา๒แบบนะคือชาติโดย

การเกิดและชาติขณะท่ีจิตเข้าไปยึดตาหจูมกูล้ินกายใจข้ึนมาทำไม

มีชาติมีชาติก็เพราะมีภพภพคือความปรุงแตง่ความปรุงแตง่มี๓

ชนิดที่นำมาเกิดในโลกนี้ได้หรือในพรหมโลกในเทวโลกในอบาย

ภพโดยการเกิดเรียกว่าอุปัตติภพส่วนภพที่เป็นขณะๆๆแต่ละ

ขณะเรียกวา่กรรมภพคือจิตเกิดเจตนาทำกรรม

อุปัตติภพนั้นมาจากอะไรมาจากจิตกระทำกรรม๓แบบ

คือ๑.ทำกรรมชัว่๒.ทำกรรมดี๓.ทำความวา่งฉะนัน้ต้องระวงันะ

ที่ชอบสอนกันให้ทำความว่างน้อมจิตไปสู่ความว่างอันนั ้นคือ

อเนญชาภิสังขารก็จะไปเกิดในภพที่ว่างๆถ้าทำความชั่วก็ไปเกิด

ในภพที่ชั่วทำความดีก็ส่งผลให้ไปเกิดในภพที่ดีตัวนี้ท่านเรียกการ

ทำงานของจิตว่าสังขารแต่ถ้าการทำงานแต่ละขณะจิตๆจิตที่

ทำงานข้ึนมาเรียกวา่ภพมนักคื็อสงัขารอนัเดียวกนันัน่แหละแตว่า่

มันเกิดคนละครั้ง

* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทปฏิจจสมุปบาท  
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สังขารทำให้เราเกิดมาตรงนี้ พอเราเกิดมาแล้วจิตเรา

ทำกรรมนี่คือสังขารที่ปรุงขึ้นมาเป็นขณะนี่แหละทำให้เราเกิดเป็น

ขณะๆอย่างตอนนี้เราเกิดโดยอุปัตติภพพวกเราเป็นมนุษย์บางที

เวลาเราโลภขึ้นมาเราก็เป็นเปรตโดยกรรมภพบางทีถ้าโมโหขึ้นมา

เราก็เป็นสัตว์นรกบางทีเราก็เจ้าความคิดเจ้าความเห็นอันนี้เรา

เป็นอสุรกายบางทีเราก็ใจลอยหลงฟุ้งซ่านไปหลงซึมไปเราก็เป็น

สตัวเ์ดรจัฉานบางทีเรามีศีลมีธรรมเรากเ็ปน็มนษุย์บางทีเราเสวย

ความสุขจากบุญจากกุศลของเราเราก็เป็นเทวดาบางทีจิตเราทรง

ฌานสงบนิ่ง ในขณะนั้นเราทำภพของพรหมขึ้นมา อันนี้เป็นภพ

ยอ่ยๆทั้งที่อุปัตติภพของเราขณะนี้คือภพของมนุษย์

ฉะนั้นภพมี๒ภพนะภพเนื่องจากการเกิดอันนี้มาจาก

สังขารมันปรุง เคยสะสมความดีเอาไว้มากก็มาเกิดในภพดีสะสม

ความชั่วเอาไว ้มากก็มาเกิดในภพชั่ว สะสมความว่างๆ ก็ไป

เกิดในภพว่างๆแต่ยังเกิดอีกส่วนความปรุงในขณะจิตนี้ เดี๋ยวก็

ปรุงดีปรุงชั่วแบบเดียวกันนั่นแหละเป็นการปรุงภพย่อยในภพใหญ่

อีกชั้นหนึ่ง

ตัวภพและตัวสังขารในปฏิจจสมุปบาทนั ้นอันเดียวกัน

แต่เกิดคนละครั ้ง ตัวสังขารเป็นส่วนอดีตส่งผลให้เราได้ตรงนี ้

สว่นภพนี่เราทำตรงนี้สง่ผลไปสูค่วามทุกขใ์นอนาคต

ทา่นดไูปพิจารณาไปกพ็บวา่มนัเปน็กระบวนการเช่ือมโยงกนั

ของรปูธรรมนามธรรมไมมี่คนไมมี่สตัวไ์มมี่เราไมมี่เขาพอทา่นเหน็

อยา่งน้ีทา่นกบ็รรลพุระโสดาบนัดตูอ่ไปอีกกบ็รรลพุระสกิทาคามี

พระอนาคามีพระอรหันต์รวดไปเลย
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จะเดินตรงนี ้ได้ต้องเตรียมจิตให้พร้อม จิตต้องตั ้งมั่น

ไม่ใช่หายใจเอาเคลิ้มท่านหายใจแล้วรู้สึกๆจนจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา

แล้วทา่นพิจารณาการพิจารณาไมใ่ชคิ่ดเอาพิจารณาต้องดขูองจริง

ประกอบมีของจริงให้ดูต่อหน้าต่อตาท่านมีรูปมีนามของท่านให้ดู

ต่อหน้าต่อตานั่นเองก็เลยรู้ว่ารูปนามมันทำงานสืบเนื่องกันโดย

หลักของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองทา่นก็เห็นแจ้งปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมปุบาทจริงๆกคื็อรปูนามอวิชชาเปน็นามสงัขาร

เป็นนามวิญญาณเป็นนามนามรูปเป็นทั้งนามทั้งรูปนามรูปเป็น

ปัจจัยของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทั้ง

รูปทั ้งนามมีทั ้งรูปทั ้งนาม มีผัสสะเป็นนามมีเวทนาเป็นนาม

มีตัณหาเป็นนามมีอุปาทานเป็นนามมีภพเป็นนามภพเป็นการ

ทำกรรมของจิตมีชาติคือการหยิบฉวยซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมา

อันนี้มีทั้งรูปทั้งนามแล้วก็มีทุกขข์ึ้นมา

ในปฏิจจสมปุบาทนัน้ความเปน็จริงกคื็อรปูกบันามเทา่นัน้เอง

ท่านเห็นน่ะ แล้วรู ้เลยว่ามันทำงานสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ มีเหตุ

มีผล ไม่มีอะไรที่เกิดลอยๆสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับ

บังคับไมไ่ด้

ถ ้าใครเห็นว่าส ิ่ งทั ้ งหลายม ี เหตุก็ เก ิดหมดเหตุก็ดับ

บังคับไม่ได ้ อันน ี ้จะบรรลุพระอรหันต์โดยการเห็นอนัตตา

เรียกวา่เป็นสุญญตวิโมกข์

อนัตตา ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตาแปลว่ามีอยู่

ถ้ามันมีเหตุแต่ว่ามันบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุ

ก็ดับบังคับไมไ่ด้ไมใ่ชเ่ราสั่งได้นี่ปัญญาตรัสรู้ก็เกิดขึ้น
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อยู่ๆ เราจะไปนั่งสมาธิแบบไม่ได้เรื่องแล้วหวังว่าวันหนึ่ง

ดีเองนั่งอย่างนั้นใช้ไม่ได้มีแต่จะส่งจิตออกนอกบางทีก็เคลิ้มๆ

ลืมเนื ้อลืมตัว บางทีเห็นโน่นเห็นนี่ ออกมาจากสมาธิก็มานั่ง

พิจารณา ไม่รู ้หรอกว่าต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นเสียก่อน จึงจะเจริญ

ปัญญาได้ ไม่เหมือนครูบาอาจารย์รุ่นก่อนที่สอนกันหนักเรื่องจิต

ผู้รู ้ จิตต้องเป็นผู้รู ้ จิตต้องเป็นคนดูให้ได้ เข้าวัดไหนท่านก็สอน

อย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นพวกเราต้องเป็นผู้รู้ให้ได้ผู้รู้นั่นแหละคือ

ตวัพทุโธเราทอ่งกนันะพทุโธๆทอ่งแบบนกแก้วนกขนุทองไมมี่พทุโธ

ตัวจริงจะไปได้เรื่องอะไร

เราต้องพุทโธจนเกิดพุทโธตัวจริง คือจิตที่เป็นผู ้รู ้ผู ้ตื่น

ผู้เบิกบานอะไรคือพุทโธจิตนั่นแหละคือพุทโธ เคยได้ยินไหมว่า

จิตคือพทุธะจิตนัน่แหละคือตวัรู้ตวัรูน่ี้ตอนแรกยงัสกปรกอยู่ มีกิเลส

ซอ่นอยู่กต้็องอาศยัมีตวัรู้แล้วมาเรียนรูค้วามจริงของธาตขุองขนัธ์

ถ ้าไม่ดูธาตุดูขันธ์ทำงานไม่ใช่ว ิปัสสนา ไม่ม ีวันบรรลุ

มรรคผลนิพพานเลย ถ้าไปคิดเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็เป็นสมถะ

ยังไม่ขึ ้นวิปัสสนาจริง แต่ว่ามันกระตุ ้นเพื่อให้หัดสังเกตอย่าง

อาจารย์บางท่านก็สอนให้พิจารณากายอย่างนี้เป็นการไปกระตุ้น

ให้จิตมันหัดดู ต่อมาพอจิตตั ้งมั่นขึ ้นมาปุ๊บมันจะดูของมันเอง

เพราะมันเคยหัดดูมาแล้วการคิดพิจารณาจึงเป็นอุบายอันหนึ่ง

เทา่นั้นเอง

วิปัสสนาแท้นี่ไม่คิดเอาแต่ใช้รู้เอาคำว่า“รู้”ก็คือการเห็น

ด้วยสติปัญญาแตบ่างคนก็ต้องอาศัยคิดนำไปกอ่นอยา่งนั้นก็มีนะ

ถ้าคนไหนเคยเจริญปัญญามาดีแล้วแต่ชาติก่อนๆ พอตัวรู ้เกิด

เทา่นั้นขันธแ์ตกออกเลยไมย่ากอะไร
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๔.๔  
สติปัฏฐาน 
  

พระพุทธเจ้าสอนวิธีการปฏิบัติให้ย่อลงมาเป็นสติปัฏฐาน

เช่นถ้าเราได้ยินว่าให้รู้ขันธ์ รู้อายตนะรู้ธาตุ รู้อินทรีย์ รู้อริยสัจ

รู้ปฏิจจสมุปบาท เราก็ไม่รู ้จะปฏิบัติอย่างไรท่านจึงแจกแจงวิธี

ปฏิบัติลงมาในสติปัฏฐาน

สติปัฏฐานนั้นจะต้องรู้รูปนามตามความเป็นจริงถึงจะเป็น

วิปสัสนาแตใ่นสติปฏัฐานนัน้บางสว่นบางหวัข้อเปน็สมถกมัมฏัฐาน

ท่านแทรกสมถะเอาไว้ด้วย เป็นสมถะง่ายๆ เช่นพิจารณาปฏิกูล

หรือบางอย่างเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนา เช่นอานาปานสติ ซึ่ง

เป็นกัมมัฏฐานชั ้นยอดของพระมหาบุรุษ ทำได้ทั ้งสมถะและ

วิปัสสนา

สติปัฏฐานมี๔อยา่งแตไ่มต่้องทำทั้ง๔อยา่งเพราะไมใ่ช่

บันได๔ขั้นแตเ่หมือนประตูเมือง๔ทิศอันเป็นทางเข้าเมืองคือ

นิพพาน เราจะเข้าเมืองทางประตูใดประตูหนึ่งก็ได้ ไม่จำเป็นต้อง

เริ่มต้นจากกายเสมอไป เพียงแต่ต้องมีวิหารธรรมอย่างใดอย่าง

หนึ่งจะเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมก็ได้

การเลือกวิหารธรรมมี๒กลุม่คือกายและเวทนากลุม่หน่ึง

จิตและธรรมอีกกลุม่หน่ึงโดยเราต้องเลือกตามจริตนิสยัของเราเอง

พระธรรมเทศนาวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ (๑), ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ (๑)  
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กายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาเหมาะสำหรับพวก

ตัณหาจริตคือคนที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกนี้ต้องมา

ดูกายหรือเวทนา เพราะกายหรือเวทนานั้นจะสอนให้เห็นว่าไม่สุข

ไม่สบาย ไม่สวย ไม่งาม เช่นคนไหนติดในความสุขมากให้มาดู

เวทนา เราจะเห็นเลยว่าความสุขมันอยู่แป๊บเด ียวก็หายไป

ไมเ่หน็จะนา่ติดอกติดใจอะไรเลยคนไหนรกัในความสวยความงาม

ก็มาดูกายดูไปเรื่อยร่างกายยืน เดินนั่งนอนร่างกายไม่ใช่ของ

ดีเลยมีแต่ธาตุไหลเข้ามีแต่ธาตุไหลออกมีแต่เวทนาบีบคั้นอยู่

ตลอดเวลา ไม่เห็นจะสวยงาม ไม่เห็นจะดีว ิเศษตรงไหนเลย

ไมเ่ห็นจะสุขตรงไหนเลย

ทำไมตัณหาจริตเดียวกันต้องมีอารมณต์ั้ง๒อยา่งทั้งกาย

และเวทนาไม่ใช่ทำกายแล้วไปต่อเวทนานะแต่ดูว่าคนไหนปัญญา

แก่กล้าก็ดูเวทนา เพราะจะดูได้สนุกกว่าคนไหนปัญญาไม่แก่กล้า

คือยังเจริญสติปัญญาเห็นไตรลักษณย์ังไมช่ำนาญก็ดูของน้อยของ

น้อยๆก็คือกายนี่เอง ไม่มีอะไรให้ดูมากหรอกดูร่างกายไป เห็น

ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าก็ดูอยู่แค่นี้เองก็จะเห็นว่า

ร่างกายหายใจออกไม่ใช่ตัวเราร่างกายหายใจเข้าก็ไม่ใช่ตัวเรา

ก็แคน่ี้เองหรือดูรา่งกายยืนเดินนั่งนอนก็เห็นรา่งกายยืนเดินนั่ง

นอนไมใ่ชต่ัวเราทั้งปีทั้งชาติทำอยูแ่คน่ี้เองไมย่ากอะไร

แต่ถ้าบุคคลใดมีปัญญากล้ามาก็มาดูเวทนา เพราะเวทนา

เนื่องด้วยกายบ้างเนื่องด้วยใจบ้างต้องโยงไปที่กายที่ใจกว้างขวาง

กว่าการรู้กายอย่างเดียว เพราะเวทนาเกิดที่กายก็มี เวทนาเกิดที่
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จิตใจก็มี แล้วไม่ใช่รู้อยู่แค่นั้นการรู้เวทนานั้นจะรู้ถึงการทำงาน

สืบเนื่องของเวทนาด้วย

เช่นพอมีเวทนาเกิดขึ้นก็เกิดตัณหาพอมีตัณหาจิตก็เข้าไป

จับไปหยิบไปฉวยจิตก็เป็นทุกข์ขึ ้นมาพอเห็นแจ้งว่าเวทนาเป็น

ของไมเ่ท่ียงเปน็ทกุข์เปน็อนตัตาเวทนามีเพียงแคม่าแล้วกไ็ปบงัคบั

ไมไ่ด้สุขทุกข์นี่เสมอกันไปหมดเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์

ก็ชั่วคราว เห็นอย่างนี้จิตจะหมดความดิ้นรน เวทนาจึงดูยากกว่า

ดูกาย เหมาะกับคนซึ่งสติปัญญากล้าแข็งตัวอย่างของท่านที่ดู

เวทนาก็คือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ ส่วนพระ

อานนทท์า่นดูกายเป็นหลัก

จริตนิสัยอีกแบบหนึ่งก็คือพวกทิฏฐิจริต อันได้แก่พวก

คิดมาก เจ้าความคิดเจ้าความเห็นมีกัมมัฏฐาน๒อย่างให้เลือก

คือจิตตานุปัสสนาและธัมมานุปัสสนา

จิตตานปุสัสนาดคูวามเปล่ียนแปลงของจิตไปเลยดนิูดเดียว

ไมไ่ด้ดูมากคนไหนขี้โลภดูไปเลยวา่ทั้งวันมีจิต๒อยา่งคือจิตโลภ

กบัจิตไมโ่ลภจิตโลภเกิดข้ึนมาพอสติระลึกรู้ จิตโลภกด็บักลายเปน็

จิตไม่โลภคนไหนขี้โมโหก็ดูจิตขี้โมโหคือจิตโกรธจิตกำลังโกรธอยู่

ดูจิตโกรธปุ๊บจิตโกรธก็ดับกลายเป็นจิตไม่โกรธทั้งวันดูจิตโกรธ

กับจิตไม่โกรธคนไหนฟุ้งซ่านมากก็ดูไปมีจิตฟุ้งซ่านกับไม่ฟุ้งซ่าน

พอเรารู ้ทันว่าจิตฟุ ้งไป จิตไหลไป จิตก็ตั ้งมั่นไม่ฟุ ้งซ่าน ง่ายๆ

แคน้ี่เองการเจริญจิตตานปุสัสนาไมไ่ด้ดอูะไรเยอะเลยดแูคน้ี่แหละ

ดูคูใ่ดคูห่นึ่งเทา่นั้นเอง
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ถ้าปัญญาแก่กล้าข ึ ้นมา ดูแค่น ี ้ ไม่สะใจ เราก็ข ึ ้นไปสู่

ธัมมานุปัสสนามีทั ้งรูปธรรมทั้งนามธรรมแล้วไม่ใช่เห็นแต่ตัว

รปูธรรมนามธรรมแตเ่หน็ถึงกระบวนการทำงานของรปูธรรมนามธรรม

อันนั้นด้วย เช่นดูนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในใจ ให้รู้เลยว่านิวรณ์เกิดจาก

อะไรนิวรณ์ทำงานอย่างไรทำอย่างไรนิวรณ์จะไม่เกิดขึ้นอีกดูได้

ประณีตลึกซึ้งกว่าพวกที่เจริญจิตตานุปัสสนาหรือดูขันธ์พอเห็น

ขันธ์๕มันก็กระจายตัวออกขันธแ์ตล่ะขันธท์ำงานกันไปตามหน้าท่ี

ของแตล่ะขนัธ์หรือดโูพชฌงค์องคข์องการตรสัรู้หรือดอูริยสจั

ในความเป็นจริงที่หลวงพอ่พูดเรื่องการดูจิต เราไมไ่ด้เจริญ

จิตตานุปัสสนาอย่างเดียวหรอกมันจะมีการปฏิบัติที่คร่อมกันอยู่

ระหวา่งเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธัมมานุปัสสนาดังนั้น

สิ่งที่พวกเราปฏิบัติอยู่นี่ไม่ใช่การทำจิตตานุปัสสนาแท้ๆ หรอก

จิตตานุปัสสนานั้นเล็กนิดเดียว เช่นจิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะ

คูเ่ดียวจิตมีโทสะกับจิตไมม่ีโทสะคูเ่ดียวแตใ่นความเป็นจริงเราทำ

อะไรที่มากกว่านั้น เราเห็นอะไรที่มากกว่านั้น เช่น เราเห็นเวทนา

เกิดในกาย เห็นเวทนาเกิดในใจหรือร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึก

จิตใจเคลื่อนไหวเราก็รู้สึก

ฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนจริงๆนั้นขึ้นไปถึงธัมมานุปัสสนา

เช่น เห็นปฏิจจสมุปบาทพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็

เกิดเวทนามีเวทนาแล้วกิเลสแทรกกิเลสแทรกแล้วตัณหาก็

ทำงานตัณหาทำงานแล้วจิตก็กระโดดเข้าไปยึดอารมณ์เรียกว่ามี

อุปาทานจิตก็ไปดิ้นรนปรุงแต่งอยู่กับอารมณ์นั้นเรียกว่าสร้างภพ

จิตก็ไปหยิบฉวยเอาความเป็นตัวเป็นตนคือหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้น
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กายใจวา่นี่เป็นตัวเราของเราขึ้นมาเรียกวา่ชาติจิตก็ทุกขเ์ลยนี่จะ

เห็นอยา่งนี้

การแบ่งกรรมฐานสำหรับพวกทิฏฐิจริตเป็น๒อย่างมี

จิตตานุปัสสนากับธัมมานุปัสสนาก็ใช้หลักเดียวกันกับการแบ่ง

กรรมฐานเป็นกายานุปัสสนากับเวทนานุปัสสนาสำหรับพวก

ตณัหาจริตนั่นแหละคือพวกปัญญายังไม่เข้มแข็งก็ดูจิตไปมีเรื่อง

ให้ดนิูดเดียวสว่นพวกปัญญาแกก่ล้าก็ขึ้นมาดูธัมมานุปัสสนา

ธรรมะของทา่นประณีตมากแตท่า่นสรปุวิธีปฏิบติัออกมางา่ยๆ

อยู่ในสติปัฏฐานนั่นเองท่านสอนเรื่องกายในกายเวทนาในเวทนา

จิตในจิตธรรมในธรรมทา่นสอนวา่ให้ใช้สิ่งเหลา่นี้เป็นวิหารธรรม

วิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตคือบ้านของจิตถ้าจิต

ไม่มีบ้านจิตก็ร่อนเร่ไปแต่จิตอยู่บ้านไม่ใช่จิตติดคุกถ้าจิตร่อนเร่

หลงจากบ้านไปกเ็รียกวา่ยอ่หยอ่นเกินไปตกไปสูก่ามสขุลัลิกานโุยค

ถ้าจิตติดคุกคือถูกบังคับให้อยู่กับอารมณ์อันเดียว ไม่ยอมให้หนี

ไปไหนออกไปไหนไมไ่ด้เลยก็ตึงเกินไปเป็นอัตตกิลมถานุโยค

ฉะนัน้ต้องรูน้ะคำวา่วิหารธรรมคือไมห่ยอ่นและไมตึ่งเกินไป

พอดีๆ เหมือนคนอยู่บ้าน อยู่บ้านก็ไม่ใช่หลงออกไปนอกบ้าน

แตไ่มไ่ด้อยูแ่บบเครียดๆเหมือนติดคุกถ้าทำกัมมัฏฐานแล้วเครียด

ตลอดวันตลอดคืนไมใ่ชข่องจริงเดินปัญญาไมไ่ด้จริงหรอก

เปน็บ้านหมายถึงอยูป่ระจำรูต้วัน้ีบอ่ยๆแตไ่มใ่ชไ่มรู่ต้วัอ่ืน

ถ้าไมรู่ต้วัอ่ืนแสดงวา่ติดคกุแล้วถ้าพทุโธแล้วไมย่อมหลดุไปไหนเลย

โลกนี ้มีแต่พุทโธ ฟ้าจะผ่าก็ไม่รู ้นะ รถจะทับตายก็ยังไม่รู ้เลย

เดินพุทโธไปข้างถนนตาก็มองไมเ่ห็นหูก็ไมไ่ด้ยินใช้ไมไ่ด้หรอก
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ทา่นสอนวา่“กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชา

โน สติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง” 

อย่างแรกเลยคือเราต้องรู้รูปนาม (กายใจ)ต้องรู้อย่างเป็น

วิหารธรรมท่านใช้คำว่า “กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ” คำว่า

อนุปัสสีแปลวา่ตามเห็นคือตามเห็นเนืองๆซึ่งกายในกาย

อะไรคือกายในกาย ไม่ใช่กายทิพย์นะกายในกาย เวทนา

ในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมหมายถึงว่าเป็นการสุ่มตัวอย่าง

มาศึกษา

ไม่ต้องเรียนกายทั้งหมดหรอก เรียนกายบางส่วนในกาย

ส่วนใหญ่ เช่น เรียนถึงรูปที่หายใจออกรูปที่หายใจเข้า รูปที่ยืน

รูปที่เดินรูปที่นั่งรูปที่นอนถ้าเห็นวา่รา่งกายที่หายใจออกไมใ่ชเ่รา

ร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เรา ร่างกายทั ้งหมดก็ไม่เป็นเราแล้ว

ถ้าเห็นว่าร่างกายที่ย ืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรา ร่างกายทั ้งหมด

ก็ไม่ใช่เราแล้วถ้าเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เรา เห็นร่างกาย

ที่กำลังหยุดนิ่งอยู่นี่ก็ไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดก็ไม่ใช่เรา เรียนแค่

มุมใดมุมหนึ่งเทา่นั้นเองแตพ่อจิตรู้แจ้งแล้วจะรู้ภาพรวมทั้งหมด

จิตในจิตก็เหมือนกัน เรียนจิตบางอย่างคนไหนโลภมาก

ก็ดูจิตโลภเป็นหลักก็จะเห็นเลยว่าทั้งวันมีแต่จิตโลภกับจิตไม่โลภ

คนไหนขี้โมโหก็มีจิตโกรธกับจิตไมโ่กรธก็ดูเป็นหลักๆเอาไว้

“อาตาปี”มีความเพียรแผดเผากิเลส ไม่ใช่ภาวนาสนอง

กิเลสแต่ภาวนาแล้วต้องแผดเผาให้กิเลสเร่าร้อน ไม่ใช่ภาวนา

แล้วเราเร่าร้อนเพราะกิเลส ว่าเมื่อไรจะบรรลุ นี่ไม่ได้ทำตามที่

พระพุทธเจ้าสอนแล้วต้องแผดเผากิเลสให้เร่าร้อน ไม่ใช่ไปสนอง
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กิเลสด้วย ไม่ใช่ภาวนาประคองจิตให้นิ่งให้ว่างแล้วอยู่กับนิ่งกับ

วา่งมีความสุขนิรันดรอยา่งนั้นเป็นการภาวนาที่ไมม่ี“อาตาปี”แต่

เป็นภาวนาสนองกิเลส

“สัมปะชาโน”มีความรู้สึกตัวอยู่ รู ้ว่าอะไรมีสาระอะไร

ไม่มีสาระ รู ้ว่าอะไรมีประโยชน์ อะไรไม่มีประโยชน์ รู ้ว่าอะไร

สมควรแกเ่ราอะไรไมส่มควรแกเ่ราแล้วก็ทำแตส่ิ่งที่สมควรแกเ่รา

ให้มากนี่เรียกวา่“สัมปชัญญะ” 

สิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีสองส่วนคือส่วนที่มีสาระและส่วนที่

ไม่มีสาระส่วนที่ไม่มีสาระให้ตัดทิ้งไป เราจะเอาแต่ส่วนที่มีสาระ

ตัวที่รู้จักเลือกเฟ้นตัวนี้เรียกว่า“สัมปชัญญะ” ในบรรดาส่วนที่มี

สาระมีสว่นหน่ึงเปน็ประโยชน์มีอีกจำนวนมากไมมี่ประโยชน์รูไ้ปก็

สนุกเล่นๆ เช่น เมฆมีกี่ชนิดตอนนี้ยังไม่มีประโยชน์แก่เราบางคน

สนใจศึกษามากมายวา่เมฆมีกี่ชนิดก็ดีเหมือนกันแตเ่ป็นประโยชน์

ตอ่การอยูแ่บบโลกๆ

ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งหลายมีบางส่วนเท่านั้นที่มี

ประโยชนแ์ละสมควรแกเ่รามีจำนวนมากที่ไมส่มควรแกเ่รา

ดังนั้นถ้าเรารู้จักเลือกเฟ้น เราจะรู้เลยว่ากัมมัฏฐานอะไร

สมควรแกเ่ราฉะนัน้ต้องรูจ้กัต้องฉลาดเรียกวา่มีปญัญาเม่ือรูว้า่

สิ่งนี้สมควรแก่เรา เราไม่ทอดทิ้งคอยรู้ ไม่หลงไม่ลืมสิ่งที่สมควร

แก่เรา เป็นสัมปชัญญะที่สูงที่สุดชื่อ “อสัมโมหสัมปชัญญะ”

อสัมโมหะคือ ไม่ประกอบด้วยโมหะคือไม่ประกอบด้วยความโง่

รู้ว่าอะไรสมควรแก่เราแล้วก็ไม่หลงลืมมันไปถ้าทิ้งของที่สมควร

แกเ่ราไปก็โงแ่ล้ว
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มีสัมปชัญญะแล้วก็มี“สติ”มีสติระลึกรู้ในความเป็นจริง

ของรูปของนามนั่นแหละคอยดูความจริงของรูปของนามที่เขา

ทำงานเรื่อยไป

บางคนก็มองในมุมของขันธ์๕มองในมุมของอายตนะ๖

มองในมุมของธาตุ๑๘มองในมุมของอินทรีย์๒๒มองในมุมของ

อริยสัจ๔มองในมุมของปฏิจจสมุปบาท๑๒–๑๒มีฝ่ายเกิด๑๒

ฝา่ยดับ๑๒แตร่วมแล้วจะมองมุมไหนยอ่ลงมาก็เหลือรูปกับนาม

แตดู่เทา่ที่เหมาะที่ควรที่จำเป็นสำหรับเราเป็นประโยชนส์ำหรับเรา

เราไม่ต้องรู้กัมมัฏฐานทุกชนิด รู้กัมมัฏฐานชนิดที่เหมาะ

กับตัวเราเองทำอย่างไรเราจะรู้ได้อันแรกเลยถ้ามีพระพุทธเจ้า

เราก็ไปถามท่านแต่เราไม่มีพระพุทธเจ้าให้ถามแล้วดังนั้นเราไม่รู้

หรอกว่ากัมมัฏฐานอะไรที่เหมาะกับเรา สิ่งที่ช่วยเราได้ก็ค ือ

โยนิโสมนสิการหรือความแยบคายในการสังเกตถ้าทำอะไรแล้ว

สติเกิดบ่อยก็ทำอันนั้นแหละทำอะไรแล้วอกุศลเสื่อมไปกุศล

เจริญขึ้นก็ทำอันนั้นแหละ เช่นถ้าเราปฏิบัติแล้วศีลของเราดีขึ้น

เรื่อยๆอย่างนี้ดีกับเรา เราปฏิบัติแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจ

เคยแต่หนีไปตลอดไม่เคยรู้เลยว่าจิตหนีไปมาภาวนาแล้วจิตใจอยู่

กับเนื้อกับตัวรู้ทันจิตจิตหลงไปก็รู้ แสดงว่าอย่างนี้เหมาะกบัเรา

ไมเ่คยแยกรปูแยกนามได้มาปฏิบติัแบบน้ีแยกรปูแยกนามได้ก็แสดง

วา่อยา่งนี้เหมาะกับเราแล้ว
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เราดูที่ผลของการปฏิบัติดูว่าสู้กิเลสไหวไหมกุศลเจริญ

หรือไม่ อกุศลเสื่อมลงไปไหมสำรวจตัวเองกัมมัฏฐานอะไรที่

พอเหมาะพอควรกับเราเราก็เลือกเอา

ผลที่ได้รับก็คือ “วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง”

ถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้ก็คือไมย่ึดในรูปในนาม

พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าถ้ายังมีคนปฏิบัติสติปัฏฐานอยู่

โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ เพราะฉะนั้น เรารู ้กายรู ้ใจไปนะ

รู้ให้ถูกวิธีตามที่ทา่นสอนไว้แล้ววันหนึ่งเราจะถึงความหลุดพ้นจาก

อาสวะกิเลสเพราะไมถ่ือมั่นในรูปนาม
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๔.๕  
การภาวนา 
คือ การฝึกสติและปัญญา 
 

การเจริญสติ เจริญปัญญานั้นต้องทำด้วยจิตที่พอเหมาะ

พอควรด้วยจิตที่เดินในทางสายกลางจิตที่เดินไปสู่ความสุดโต่ง

สองด้านนั้นเจริญสติเจริญปัญญาไมไ่ด้หรอก

สิ่งที่ทำให้คนทั้งหลายไม่สามารถเจริญสติเจริญปัญญา

จนบรรลุมรรคผลน ิพพานได ้ก็ค ือ กามสุขัลล ิกานุโยค กับ

อัตตกิลมถานุโยค

กามสุขัลลิกานุโยคคือการปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกิเลส

หลงไปทางตาหูจมูกลิ ้นกายใจ หลงโลก หลงกาม หลงกิเลส

หลงในความเพลิดเพลินในรูปเส ียงกล ิ่นรสสัมผัสทั ้งหลาย

ไมย่้อนมาดูตัวเองลืมกายลืมใจไป

อัตตกิลมถานุโยคคือการบังคับกายบังคับใจทำกายให้

ลำบากทำใจให้ลำบาก เวลาลงมือปฏิบัติ เช่นไปรู้ลมหายใจก็ไป

เพ่งจนกระทั่งมันแน่นไปหมดกายก็ลำบากใจก็ลำบากหัดใหม่ๆ

ใครเคยเป็นไหมพอกำหนดลมหายใจไม่กี่ครั้งก็เหนื่อยแล้วหายใจ

มาตั ้งแต่เกิดไม่เหนื่อยพอลงมือทำอานาปานสติกลับเหนื่อย

เพราะไปแทรกแซงการหายใจของตวัเองไปเปล่ียนจงัหวะการหายใจ

พระธรรมเทศนาวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ (๒) 
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พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เปลี่ยนจังหวะหายใจท่านทรง

สอนว่า “ภิกษุทั ้งหลาย หายใจออกยาวก็รู ้ว่าหายใจออกยาว 

หายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาว หายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออก

สั ้น หายใจเข้าสั ้นรู ้ว่าหายใจเข้าสั ้น” คือมันเป็นอย่างไรให้รู ้

ว่าเป็นอย่างนั ้น ไม่ใช่ไปแทรกแซงมัน ถ้าไปแทรกแซงก็เท่ากับ

อัตตกิลมถานุโยคบังคับตัวเองให้ลำบาก

ทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรม เราจะเริ่มบังคับจิตให้นิ่ง

ควบคุมจิตให้นิ่งทำเป็นขรึมๆคิดว่าต้องขรึมไว้ก่อนพระพุทธเจ้า

ไมไ่ด้สอนอยา่งนั้น

ท่านสอนอย่างไรเวลารู้จิตรู้ใจ“ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตมี

ราคะให้รู้ว่ามีราคะ” จิตมันมีราคะก็รู้ว่ามันมีราคะ ไม่ได้สอนว่า

ภิกษุทั้งหลายบังคับจิตให้นิ่งเอาไว้นะ เพ่งจิตให้นิ่งเอาไว้แล้วดีเอง

อันนั้นไมใ่ชค่ำสอนของพระพุทธเจ้าแนน่อน

ถ้าเราไม่สุดโต่งไปสองฝั่ง คือหลงลืมตัว ลืมกายลืมใจ

หลงไปตามโลกตามกิเลสกับบังคับกายบังคับใจจนมันนิ่งแข็งทื่อ

ไปหมดเราแครู่สึ้กรูสึ้กอยูใ่นกายรูสึ้กอยูใ่นใจรูสึ้กตวัข้ึนมาไมห่ลง

ไม่เผลอไปพอรู้สึกตัวแล้วดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานดูกาย

ทำงานเช่นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจออกร่างกาย

หายใจเข้า เห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอน เห็นว่า

รา่งกายยืนเดินนั่งนอน

เหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนว่า“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเดิน

อยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู ่ เมื่อนั่งอยู่ให้รู้ชัดว่านั่งอยู่” เห็นไหม เดินอยู่
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ก็รู ้ชัดว่าเด ินอยู่ นั่งอยู่ก็รู ้ชัดว่านั่งอยู่ ไม่ได ้ให ้ทำอะไร ให้รู ้

อย่างที่มันเป็น แต่ท่านมีคำเท่ๆ อยู่คำหนึ่งค ือคำว่า “รู ้ชัด”

ไม่ใช่รู้ทื่อๆนะ เวลาที่เรายืนเดินนั่งนอนหรือเรารู้สึกในร่างกาย

บางทีเราบอกวา่เรารู้ๆแตเ่รารู้ไมจ่ริง

คำว่า “รู ้ชัด” ไม่ใช่แปลว่ารู ้ชัดๆ บางคนพยายามรู ้ชัด

เช่นนั่งอยู่จะขยับตัวจะหยิบขวดน้ำนี่ จ้อง…รู้ชัดหิวน้ำจะกินน้ำ

ขยับ…ชั่วโมงหนึ่งยังไม่ถ ึงขวด มัวแต่รู ้ชัด อย่างนี ้ไม่ใช่คำว่า

รู้ชัดของทา่น

คำว่า“รู้ชัด”หมายถึงรู้สองอย่างซ้อนกันคือรู้ด้วย“สติ”  

กับรู้ด้วย“ปัญญา” 

รูช้ดัด้วยสติกคื็อรูถึ้งการท่ีรปูมนัยืนอยู่รปูมนัเดินรปูมนันัง่

รูปมันนอน

รู้ชัดด้วยปัญญาก็คือรู้วา่รูปที่ยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่

เป็นสักแตว่า่รูปไมใ่ชค่นไมใ่ชส่ัตว์ไมใ่ชเ่ราไมใ่ชเ่ขาอันนี้เรียกวา่

รู้ชัดคือรู้ความจริงนั่นเองรู้ลงไปจนเห็นไตรลักษณ์ไมใ่ชรู่้รูปเฉยๆ

ไมใ่ชรู่้อยูท่ี่รา่งกายเฉยๆ

หายใจก็จ่อความรับรู ้อยู่กับลมหายใจถามว่ารู ้รูปไหม

รู ้แต่ไม่รู ้ชัด คือยังไม่รู ้จริงว่าตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์

ไมใ่ชเ่ราไมใ่ชเ่ขา

ไม่มีอะไรยากเลย เป็นเรื่องง่ายๆที่ผ่านมาร่างกายยืนเดิน

นั่งนอนเราก็รู้สึกได้อยูแ่ล้วแตเ่ราละเลยที่จะรู้ตา่งหาก

ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเราก็รู้สึกได้แต่เราละเลยที่

จะรู้ตอ่ไปนี้ยืนเดินนั่งนอนเราก็คอยรู้แตรู่้ให้ชัดหมายถึงวา่รู้ลงไป

แล้วเห็นเลยว่าร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่ง
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ร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินร่างกายมันนอนไม่ใช่เรานอนร่างกาย

หายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายเหลียวซ้ายแลขวาร่างกาย

กินอาหารร่างกายขับถ่ายไม่ใช่เราไม่ใช่เรากินข้าวแต่ถ้ากินข้าว

แล้วรู้วา่กินข้าวอยา่งนี้ไมใ่ชก่ารรู้ด้วยสติปัญญานั่นเป็นการรู้แบบ

โลกๆไมเ่กี่ยวกับการปฏิบัติธรรม

ฉะนั ้น อย่าไปรู ้อยู่แค่สติ ต้องรู ้ด้วยปัญญาด้วยอย่าง

บางคนดูท้องพองยุบนะท้องขยับรู้หมดเลยแต่ไม่มีปัญญาไม่เห็น

หรอกว่าตัวนี้ไม่ใช่เราฉะนั้นการรู้ต้องรู้สองชั้นคือรู้ด้วย“สติ”  

กับรู้ด้วย“ปัญญา” 

ดูจิตดูใจก็เหมือนกันความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันก็เรียกว่า

เรามีสติ เราเห็นอีกว่าความโกรธก็ไม่ใช่จิต เป็นสภาวธรรมที่

แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั ้งชั่วคราว มีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับ

บังคับไม่ได้ ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเอง

อยา่งนี้เห็นด้วยปัญญารู้วา่ความโกรธตกอยูใ่ต้กฎไตรลักษณ์

การดูรูปก็ตาม ดูนามก็ตาม ต้องดูจนเห็นไตรลักษณ์

ถ้าเป็นกามสุขัลลิกานุโยคก็ลืมกายลืมใจ ไม่ได้ดูกายดูใจมัวแต่

คิดเรื่องอื่นเพลินไปถ้าเป็นอัตตกิลมถานุโยคก็เพ่งกายเพ่งใจ

รู้สึกกายรู้สึกใจด้วยสติแตไ่มไ่ด้เห็นความเป็นไตรลักษณข์องมัน

จะเห็นไตรลักษณ์ได้ต้องเป็นทางสายกลาง ไม่เผลอแล้วก็

ไมเ่พง่เอาไว้รา่งกายมนัเคล่ือนไหวเราเปน็คนดูจิตใจมนัทำงานไป

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ใจเราเป็นคนดูค่อยๆดูไปจะเห็นเลยว่า

ร่างกายก็ทำงานของเขาไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ตัวเราร่างกายยืนเดินนั่ง

นอนไมใ่ชเ่ราจิตเป็นผู้ไปรู้เข้า
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ความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซา่นความหดหู่

เกิดขึ้นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกุศลเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่

ถูกรู ้ถูกดูทั ้งสิ ้น ถ้ามีจิตเป็นผู ้รู ้ผู ้ดูอยู่ก็จะเห็นเลยว่าความสุข

ความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายแหล่ไมใ่ชค่นไมใ่ชส่ัตว์

เราจะเห็นเลยว่าความโกรธมันเกิดขึ้นมาพอเรารู้ทันก็เห็น

เลยวา่ความโกรธไมใ่ชค่นหรอกความโกรธไมใ่ชต่ัวเราด้วยแตเ่ป็น

สิ่งที่จิตไปรู้เข้า

ถ้าภาวนาแล้วจะรู้เลยว่าความโกรธไม่ใช่เราแต่คนภาวนา

ไม่เป็นจะไปคิดว่าเราโกรธถ้ารู้ว่าเราโกรธก็ยังดีนะส่วนใหญ่ไม่รู้

ว่าโกรธด้วยซ้ำ โกรธจนอาละวาดไปเต็มที่แล้วก็เพิ่งนึกได้ว่า

เมื่อกี้โกรธหรือไปเชือดคอเขาตายแล้ว โถเมื่อกี้ไมน่า่โกรธไปเชือด

คอเขาตายอยา่งนี้ไมเ่รียกวา่รู้มันไมท่ันการณแ์ล้วช้าเกินไป

เรามาฝึกจิตไม่ให้เผลอไม่ให้เพ่ง รู ้สึกตัวสบายๆดูกาย

ทำงาน ดูใจทำงาน ดูอย่างที่เขาเป็น ถึงวันหนึ่งจะเห็นเลยว่า

ทุกอย่างไม่ม ีตัวเราเลย ร่างกายก็ไม่ใช่เรา จ ิตใจก็ไม่ใช่เรา

ดูได้อย่างนี ้แล้วความทุกข์จะตั ้งอยู่ที่ไหนล่ะความทุกข์มันตั ้ง

อยู่ที่ตัวเราถ้าตัวเราไม่มีเสียแล้วความทุกข์ก็ไปอยู่ที่รูปที่นาม

ที่กายที่ใจก็เรื่องของมันกายมันทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ เป็นขนาดนั้น

ก็สบาย โลกจะแตกก็เร ื่องของโลก ตอนนี ้ยังหายใจอยู่ ยังมี

สติปัญญาอยู่นี่ได้บุญแล้ว

พวกเราฝึกนะแล้วตอ่ไปไมว่า่อะไรเกิดข้ึนในชีวิตเราเราสูไ้ด้

ทัง้นัน้ ไมท่กุขห์รอกความยากลำบากอาจจะเข้ามาท่ีรา่งกายเราได้

แตไ่มก่ลายเป็นความทุกขท์ว่มใจ
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๔.๖  
การเจริญปัญญา 
 

ความจริงของชีวิตนั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาในกายในใจ

ของเรานี้เอง เรียนกัมมัฏฐานจึงไม่ต้องไปเรียนไกล ให้เรียนอยู่

ในกายในใจนี้แหละซ้ำแล้วซ้ำอีก วันแล้ววันเล่า เรียนลงไปใน

ร่างกาย เด ี ๋ยวก็สุข เด ี ๋ยวก็ทุกข์ เด ี ๋ยวปวดโน่น เด ี ๋ยวเจ็บนี่

เดี ๋ยวหายใจออก เดี ๋ยวหายใจเข้า เดี ๋ยวยืน เดี ๋ยวเดิน เดี ๋ยวนั่ง

เดี๋ยวนอนเดี๋ยวหนาว เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหิว เดี๋ยวกระหาย เดี๋ยวอิ่ม

เดี ๋ยวขับถ่าย มีแต่ความเปลี่ยนแปลงในร่างกายนี ้ตลอดเวลา

เดี ๋ยวก็เจ็บไข้ ยังแข็งแรงอยู่ก็ดูความเจ็บไข้ยาก พอร่างกาย

ทรุดโทรมลงก็ดูได้ง่าย ถ้าแก่แล้วก็เห็นความเจ็บไข้ได้เนืองๆ

เหน็รา่งกายทรดุโทรมน่ีดคูวามจริงในรา่งกายมีแตค่วามแปรปรวน

มีแตค่วามบีบคั้น

ความแปรปรวนนี้ไม่เที่ยง เรียกว่าอนิจจังความบีบคั้น

นั้นเป็นทุกข์สั่งมันไม่ได้ ไม่เป็นไปตามอำนาจ เรียกว่าอนัตตา

นี่เรียนความจริงเหลา่นี้

เร ียนความจริงในกายอย่างเดียวไม่พอ เราไม่ได้มีแต่

ร่างกาย เรามีส่วนที่เป็นนามธรรมด้วย ดูลงไป ความรู ้สึกสุข

ความรู้สึกทุกขก์็ไมเ่ที่ยงแตเ่ดิมเราไมไ่ด้ดู เรามีความสุขเกิดขึ้นเรา

พระธรรมเทศนาวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ (๑) 
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ก็พอใจ ความทุกข์เกิดขึ ้นเราก็เกลียดมัน ใจเราไม่เป็นกลาง

ให้ตามรู้ตามดูไปความสุขเกิดขึ้นมันก็ของชั่วคราวความทุกข์เกิด

ขึ้นมันก็ของชั่วคราวอะไรๆมันก็ของชั่วคราวไปหมดดูลงไปบางที

ใจก็เฉยๆขึ้นมา เฉยๆก็ชั่วคราว เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมาแทน

หมุนไปเรื่อยมีแตข่องไมเ่ที่ยงดูอยา่งนี้

ดูจิตใจที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างจิตเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมา

บางเวลาเช่น เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าบางเวลาก็เกิดไม่ศรัทธา

ขึ้นมาใครเคยเป็นไหมศรัทธาที่แกว่งไปแกว่งมาวันนี้ศรัทธามาก

อีกวันไมศ่รัทธาวันนี้เบื่อพระพุทธเจ้า เบื่อไมอ่ยากฟังธรรมอยาก

ไปดูหนังฟังเพลงอีกวันก็ปลื ้มอีกแล้ว ขอมอบกายถวายชีวิต

เป็นพุทธบูชามอบได้สองวันก็เอาคืนแล้วเห็นไหมมีกุศลศรัทธาใน

พระพุทธเจ้าก็ไม่เที่ยงยังแปรปรวนได้อีกมีหิริโอตตัปปะมีความ

ละอายใจท่ีจะทำชัว่เกรงกลวัผลของความชัว่โมโหข้ึนมาไมก่ลวัแล้ว

ไมล่ะอายแล้วเป็นไหมหิริโอตตัปปะก็ไมเ่ที่ยงนะ

กุศลก็ไม่ เท ี่ยง อกุศลก็ไม่ เท ี่ยง ไม่ม ี ใครโกรธตลอด

ไม่มีใครโลภตลอด ไม่มีใครหลงตลอด โกรธก็โกรธเป็นคราวๆ

โลภก็โลภเป็นคราวๆหลงก็หลงเป็นคราวๆก็ไมเ่ที่ยงเหมือนกัน

เห็นไหม ร่างกายและจิตใจเราเต็มไปด้วยของไม่เที่ยง

เต็มไปด้วยความบีบคั้นเต็มไปด้วยความบังคับไมไ่ด้

เวทนาคือความรู ้สึกสุขรู ้สึกทุกข์ก็ไม่เที่ยง มีแล้วก็ไม่มี

ความสุขก็ทนอยู่ได้ไม่นานความทุกข์ก็ทนอยู่ได้ไม่นานมันถูก

บีบคั้นนี่เรียกว่าทุกขังความสุขจะมีหรือความทุกข์จะมีความสุข

จะไปหรือความทกุขจ์ะไปกส็ัง่ไมไ่ด้เรียกวา่อนตัตาน่ีคือความจริง
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กุศลหรืออกุศลจะเกิดหรือไม่เกิดก็สั่งไม่ได้คืออนัตตากุศล

และอกุศลก็หมุนไปเรื่อย เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีนี่คืออนิจจังกุศลอกุศล

แต่ละอย่างอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็ดับไป มันถูกบีบคั ้นตลอดเวลา

ความโลภก็ถูกบีบคั้นความโกรธก็ถูกบีบคั้นความหลงก็ถูกบีบคั้น

กุศลทั้งหลายก็ถูกบีบคั้นอยู่ได้ชั่วคราวทนอยู่ตลอดไปไม่ได้เรียก

วา่ทุกขังถ้าไมเ่ป็นไปตามใจสั่งเรียกวา่อนัตตา

ตัวรูปตัวเวทนาตัวสังขารล้วนแตต่กอยูใ่ต้กฎไตรลักษณ์

เรามาดไูปเร่ือยยงัเหลือจิตอยูอี่กอยา่งหน่ึงจิตคือธรรมชาติ

ที่รู้อารมณ์ถามว่าจิตไปรู้อารมณ์ทางไหนบ้างจิตไปรู้อารมณท์าง

ทวารทั้ง๖คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ

ทางตาไปเห็นรูป เห็นสีนั่นเองสิ่งที่ตามองเห็นคือสีพอสี

ตดักนัข้ึนมากเ็ปน็รปูรา่งอยา่งนัน้อยา่งน้ีแล้วสญัญาเข้าไปหมายวา่

รูปร่างอย่างนี้เรียกว่าอะไรอย่างรูปร่างสีทองตัดกับสีแดงข้างหลัง

อ้อ สีทองนี่แหละคือพระพุทธรูป สัญญาเข้าไปหมายสิ่งที่ตา

มองเห็นจริงๆคือสี ไม่ใช่เห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็นเขา ไม่ใช่เห็น

พระพุทธรูปคนสัตว์เราเขาหรือพระพุทธรูปหรือต้นไม้ภูเขาเป็น

สมมุติบัญญัติทั้งสิ้นอาศัยสัญญาจำขึ้นมาวา่อันนี้เรียกวา่อยา่งนี้

สิ่งที่หูได้ยินไม่ใช่เรื่องราวแต่คือเสียงคลื่นเสียงสูงๆต่ำๆ

แต่พอได้ยินเสียงแล้วสัญญาเข้าไปแปล เอาเสียงอันนี้ต่อกับเสียง

อันนี้ อย่างนี้แปลว่าอย่างนี้มีความหมายขึ้นมาอย่างนี้เสียงชม

อยา่งนี้เสียงดา่จริงๆหูได้ยินเสียงหูไมไ่ด้ยินคำชมคำดา่

จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเสื้อผ้า เสื้อผ้า

ก็ไม่ใช่ของจริงแต่เป็นสมมุต ิบัญญัต ิ สัญญาเข ้าไปหมายว่า

อย่างนี้เรียกว่าเสื้อผ้าจริงๆสิ่งที่ร่างกายสัมผัสคือความรู้สึกเย็น
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ความรู้สึกร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวเย็นร้อน

ก็คือธาตุไฟออ่นแข็งคือธาตุดินตึงไหวคือธาตุลม

ดงันัน้ ส่ิงท่ีเราสมัผสัคือธาตดิุนธาตไุฟธาตลุมสว่นธาตนุ้ำ

ไม่ได้รู ้ด้วยร่างกายน้ำไม่ใช่น้ำอย่างที่เราเห็น น้ำเป็นแรงดึงดูด

ระหวา่งโมเลกุลแรงดึงดูดระหวา่งอะตอมซึ่งรู้ได้ด้วยใจ

ดังนั้นตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รส

กายรู้ธาตุดินธาตุไฟธาตุลมสำหรับอารมณท์ี่เหลือรู้ได้ด้วยใจ

สิ่งที่รู้ได้ด้วยใจมี๔อยา่ง

อย่างแรกคือเรื่องราวที่เราคิดขึ้นมาเรียกว่าสมมุติบัญญัติ

สมมุต ิบัญญัต ิ ไม่ม ีสภาวะรองรับ เอาไปทำว ิปัสสนาไม่ได ้

อย่างเราคิดว่าร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะ ปฏิกูลอสุภะไม่มีสภาว

ธรรมรองรับ เป็นสมมุติบัญญัติ เช่น เราว่าหนูตายเน่าๆ ไม่ดีแต่

แมลงวันชื่นใจมากเลยบอกว่าหอมชอบยินดีพอใจด้วยนี่มัน

ไม่เหมือนกันแต่ไฟมันร้อนคนไปโดนหรือแมลงวันไปโดนก็ร้อน

เหมือนกันเพราะมันเป็นของจริงสิ่งที่ใจเราสัมผัสได้อย่างแรก

เรียกวา่สมมุติบัญญัติ

อยา่งท่ี๒รปูบางอยา่งเชน่รปูน้ำหรือรปูยืนรปูเดินรปูนัง่

รูปนอนนี่รู ้ด้วยใจไม่ต้องรู้ด้วยตาพวกเราลองหลับตาแล้วลอง

ยกมือรู้ไหมวา่ยกมือเราไมไ่ด้เอาตาดูใชไ่หมเพราะรู้ด้วยใจรู้ด้วย

ความรู้สึก เรียกว่ารู ้ด้วยใจ เพราะฉะนั้น รูปบางอย่างรู ้ด้วยใจ

ไมใ่ชรู่ปทุกอยา่งรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย

อยา่งที่๓นามธรรมทั้งหลายรู้ด้วยใจเชน่ความสุขความ

ทกุข์ความโลภความโกรธความหลงกศุลอกศุลทัง้หลายรวมทัง้

จิตเองก็รู้ได้ด้วยใจ
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สิ่งที่รู้ด้วยใจที่เรียกว่าธรรมารมณ์อย่างที่๑.คือสมมุติ

บัญญัติอย่างที่๒.คือรูปบางอย่างอย่างที่๓.คือนามทั้งหลาย

อยา่งที่๔.คือนิพพาน

ถามว่านิพพานเป็นนามธรรมหรือเปล่าหรือเป็นรูปธรรม

ตอบว่านิพพานไม่ใช่รูปนามแต่นิพพานพ้นจากรูปนามภาวะของ

นิพพานรู้ด้วยใจแต่ใจที่รู้นิพพานต้องเป็นใจที่ปราศจากตัณหาจึง

จะเห็นนิพพานต้องเป็นใจที่ปราศจากความปรุงแต่งถึงจะเห็น

นิพพานต้องเป็นใจที่ไม่ยึดถือในสิ่งทั ้งหลายทั ้งปวงกระทั่งตัว

นิพพานเองถึงจะเห็นนิพพาน

ทีน้ีเราจะมาดจิูตวา่มนัไมเ่ท่ียงดอูยา่งไรดจิูตไมเ่ท่ียงกค็อย

รู้วา่เดี๋ยวจิตก็ไปรู้อารมณท์างตาเดี๋ยวจิตก็ไปรู้อารมณท์างหูเดี๋ยว

จิตก็ไปรู้อารมณ์ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตหมุนตลอด

เวลาเลยอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูด เดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อหน่อย

หนึ่ง เดี ๋ยวก็ตั ้งใจฟัง เดี ๋ยวก็คิดฟังไปคิดไปนานๆมองทีหนึ่ง

ไม่มองแล้วฟังได้ไหมได้หลับตาฟังได้ไหมได้หลับตาฟังแล้วคิด

ได้ไหมได้

เห็นไหมจิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง๖ เดี๋ยวเกิดที่ตาแล้ว

ก็ดับไป เกิดที่หูแล้วก็ดับไป เกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วก็ดับไป

จิตไปรู้อารมณเ์ป็นคราวๆ

จ ิตกับอารมณ์จะเก ิดร่วมกันเสมอ ม ีจ ิตก็ม ีอารมณ์

มีอารมณก์็มีจิตถ้าขาดอันใดอันหนึ่งอีกอันก็หายไปด้วย

จิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลา โดยมีวัตถุหรืออารมณ์ต่างๆ

มาเป็นตัวกระตุ้นเป็นที่หมายรู้ทางจิตจิตเองก็เกิดดับถ้าเรามีสติ

เราก็จะเห็นว่า เดี๋ยวจิตก็ไปรู้ที่ตาแล้วก็ดับจิตไปรู้ที่หูแล้วก็ดับ
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จิตไปรู ้ที่ใจแล้วก็ดับ นี่หัดดูอย่างนี ้เห็นแต่ของไม่เที่ยง จิตเอง

ก็ไมเ่ที่ยงเหมือนกัน

จิตเกิดท่ีตากท็นอยูไ่ด้ไมน่านเรียกวา่เปน็ทกุข์ จิตจะไปท่ีตา

จิตจะไปที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายหรือที่ใจก็สั่งไม่ได้มันไปของมันเอง

เรียกวา่เป็นอนัตตา

พวกเราลองมองพระพุทธรูป เอาองค์ใหญ่แล้วตั้งใจว่า

เราจะมองอยา่งเดียวไมค่ิดทำได้ไหมเห็นไหมวา่สั่งจิตไมไ่ด้

ทุกอยา่งตกอยูใ่ต้กฎไตรลักษณท์ั้งหมดไมม่ีอะไรที่เกิดแล้ว

ไม่ดับ เพียงแต่มันไม่ดับอย่างใจ ไม่ได้อย่างใจคือเป็นอนัตตา

เกิดแล้วต้องดับแน่นอนเรียกว่าอนิจจังตั้งอยู่แล้วทนอยู่ไม่ได้จริง

เรียกวา่ทุกขัง

ดูในกายก็มีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาดูไปที่เวทนาความรู้สึก

สุขความรู้สึกทุกข์ทางกายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึก

เฉยๆทางใจก็ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์กุศลอกุศลทั้งหลายจะโลภ

จะโกรธจะหลงก็ตาม เกิดชั่วคราวแล้วก็หายความสงบก็ไม่เที่ยง

ความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงตัวจิตเองก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตา

เหมือนกันสั่งให้เกิดสั่งให้อยูน่านๆก็สั่งไมไ่ด้สักอยา่ง

ดูไปเรื่อยเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนาม นี่แหละ

เรียกวา่การเจริญปญัญาถ้าเราเจริญปญัญาแกร่อบนะฝึกมากเข้าๆ

จนจิตยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในกายในใจของเราไม่เที่ยง

ทุกอย่างในกายในใจเราเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ทุกอย่างในกาย

ในใจของเราสัง่ไมไ่ด้เปน็อนตัตาไมอ่ยูใ่นอำนาจน่ีดลูงไปอยา่งน้ีแหละ

เรียกวา่การทำวิปัสสนากัมมัฏฐาน
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วิปัสสนาไม่ใช่แปลว่านั่งคิดเรื่องไตรลักษณ์ถ้าไปนั่งคิด

พิจารณาเรื่องไตรลักษณ์จิตยังไม่ขึ ้นวิปัสสนา วิปัสสนาแท้ๆ

ต้องเหน็เอาวิปสัสนาแปลวา่เหน็แจ้งเหน็จริงเหน็อยา่งยอดเย่ียม

“ปัสสนะ”แปลว่าการเห็น ไม่ใช่การคิดไม่ใช่วิตกไม่ใช่การตรึก

ฉะนั้นวิปัสสนานั้นเลยการคิดไปแล้ว

ให้เรามาคอยรู้สึกตัวนะขั้นแรกรักษาศีลเอาไว้ก่อนแล้ว

คอยรู้สึกตัวรู้สึกตัวได้ใจไมล่อยไปและไมเ่พง่กายเพง่ใจให้นิ่ง

รู ้ส ึกตัว ต้องไม่ทำสองอย่าง คือไม่เผลอลืมกายลืมใจ

ไม่เพ่งกายเพ่งใจให้นิ่ง คือไม่เผลอกับไม่เพ่ง ไม่ลืมกายลืมใจ

เรียกว่าไม่เผลอไม่เพ่งกายเพ่งใจให้นิ่งอันนี้เป็นการไม่เพ่งถ้าไม่

เผลอและไมเ่พง่ก็จะเข้าถึงการรู้รู้กายรู้ใจอยา่งที่เขาเป็น

รู้แล้วรู้อีก วันแล้ววันเล่าบางคนใจร้อนดูมา๓วันแล้ว

เมื่อไรจะบรรลุพระโสดาบันเสียทีทีสะสมกิเลสมานานไม่เป็นอะไร

พอจะมาสะสมสติสะสมปัญญาจะเอาเร็วๆ

พวกเราหัดดูกาย ดูเวทนา คือความรู ้ส ึกสุขรู ้ส ึกทุกข์

รู้สึกเฉยๆดูสังขารที่เป็นกุศลอกุศลคือความปรุงดีปรุงชั่วดูจิตคือ

ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ

ดเูขาทำงานเหน็รปูธรรมทัง้หลายทำงานล้วนแตอ่ยูใ่ต้กฎไตรลกัษณ์

เหน็เวทนาทำงานเหน็สงัขารทำงานเหน็จิตทำงานจะพบวา่ทัง้หมด

ตกอยูใ่ต้กฎไตรลักษณ์

ดูแล้วดูอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าคล้ายๆ เราจะซักฟอกใจของเรา

ให้สะอาดคล้ายซักฟอกคราบสกปรกฝังลึกคราบสกปรกฝังลึกนี่

พระบาลีเรียกว่าอนุสัย เราสะสมความสกปรกได้ง่ายแต่จะล้าง
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ความสกปรกออกนี่ล้างยากต้องอดทนซักไปเรื่อยแล้วอย่าทำ

สกปรกอีก

ท่านถึงสอนว่าอย่าทำบาปทั ้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อม

ทำจิตให้ผ่องแผ้วถ้าบาปเราก็ทำไปเรื่อยแล้วก็ซักฟอกจิตไปเรื่อย

มันสู้กันไม่ไหวหรอก เพราะความสกปรกมันทำง่ายซักให้สะอาด

ทำยาก

เราต้องตั้งใจไม่ทำชั่ว เริ่มตั้งแต่ไม่ทำชั่วทางกายทางวาจา

คือมีศีล เราไม่ทำชั่วทางใจไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งไปในอารมณ์ที่เลวๆ

อันนี ้เรียกว่ามีสมาธิ ให้ใจอยู่ในอารมณ์ที่ดีๆ ถัดจากนั ้นก็มา

ซักฟอกใจในขั ้นเด็ดขาดค ือการเจร ิญปัญญา ดูความจร ิง

ของกายดูความจริงของใจก็คือดูไตรลักษณ์อย่างที่หลวงพ่อบอก

นั่นแหละคือการเจริญปัญญา

ถ้าทำได้จิตของเราจะขาวรอบไม่ใช่ขาวส่วนหนึ่งด่างๆ

อีกส่วนหนึ่ง ในพระไตรปิฎกชอบใช้คำว่าขาวรอบคือขาวหมดจด

ไม่มีรอยเปื้อนตรงที่เราล้างความชั่วออกไปความสะอาดก็เกิด

ขึ้นเองความผอ่งใสก็เกิดขึ้นเอง

ตรงที่เราละความชั่วนั่นแหละเราก็ได้ทำดีแล้ว แล้วจิต

มันก็จะผ่องแผ ้ว เม ื่อใดละชั่ วก็ ได ้ทำด ี ทำจ ิตให ้ผ่องแผ ้ว

โอวาทปาฏิโมกข์ที่แยกเป็น๓อย่าง เอาเข้าจริงก็อย่างเดียวกัน

นั่นแหละถ้าล้างความชั่วออกไปจิตมันก็ดีเองจิตดีมันก็ผ่องแผ้ว

ของมันนั่นแหละ
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๔.๗  
ผลของการเจริญวิปัสสนา 



การเจริญปัญญาทำวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องลึกลับมันคือการ

ฝึกจิตให้มองต่างมุม เดิมจิตเคยมองแต่ว่ามีตัวเรามองอย่างนี้

อยู่ตลอดเวลา เรามาฝึกจิตให้หัดมองต่างมุม ให้เห็นความจริงว่า

ขันธ์๕ไมใ่ชต่ัวเราหัดดูไปเรื่อยๆ

เบื ้องต้นจะช่วยมันคิดหน่อยหนึ่งก็ได ้ สำหรับบางคน

ซึ่งไม่เคยเจริญปัญญามาแต่ชาติปางก่อน เคยแต่ทำสมาธิพอจิต

มีกำลัง จิตตั้งมั่นขึ ้นมา ขนาดจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู ้ผู ้ตื่นแล้ว มันยัง

ไม่ยอมดูธาตุดูขันธ์ทำงานเลย มันก็ตื่นอยู่เฉยๆ ว่างอยู่เฉยๆ

จิตอยา่งนั้นใช้ไมไ่ด้จิตยังไมเ่ดินปัญญา

ถ้ามันไม่เดินปัญญาก็ต้องช่วยมันพิจารณาช่วยมันคิด

นำให้มันหัดมองตา่งมุมสอนมันดูบ้างวา่รา่งกายนี้ไมเ่ที่ยงรา่งกาย

เป็นทุกข์รา่งกายไมใ่ชต่ัวเราพอมันหัดมองตา่งมุมเมื่อมันชำนาญ

ในการมองตอ่ไปมันมองเอง

ตรงที่พามันมองนี่ ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาตรงที่มันมองได้เอง

ถึงจะเป็นวิปัสสนา

บางคนถ้าอินทรียไ์มแ่กก่ล้ากต้็องชว่ยมนัพิจารณาถ้าอินทรีย์

แกก่ล้าจริงพอจับตัวผู้รู้ได้ขันธจ์ะแตกออกไปเลย

พระธรรมเทศนาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ (๑) 
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เคยมีโยมคนหนึ่งไปเรียนจากครูบาอาจารย์ เรียนตอนเช้า

ตอนเย็นขันธ์ก็แตกออกมาแล้ว เพราะตัวผู ้รู ้ทำได้มาตั้งแต่เด็ก

เคยทำสมถะทำลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับ๑มีจิตตั้งมั่น

ขึ้นมาเป็นผู้รู ้ผู ้ตื่นผู้เบิกบานแต่เดินต่อไม่เป็น ไม่รู้จะเดินปัญญา

อย่างไรก็ไปหยุดอยู่แค่นั้นเองพอไปเจอครูบาอาจารย์ท่านสอน

ให้ไปดูจิตต่อ ก็มาดูว่าจิตต้องอยู่ในร่างกาย ดูซิจิตอยู่ตรงไหน

อยูใ่นผมในขนเลบ็ฟนัหนงัเน้ือเอน็กระดกูหรือไม่ไล่ๆ ไปเร่ือย

สุดท้ายร่างกายก็แยกไปอยู่ส่วนหนึ่ง เพราะจิตมันเป็นผู้รู้อยู่แล้ว

พอไปดูกายเข้า จงใจมาดูกายก็เห็นกายแยกออกไปอยู่ต่างหาก

มาดูเวทนาก็เห็นเวทนาแยกออกไปอยู่ต่างหากมาดูสังขารคือ

ความปรงุแตง่ของจิตกระทัง่เร่ืองราวท่ีคิดกแ็ยกออกไปอยูต่า่งหาก

อยา่งคิดบทสวดมนต์“พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว”

คิดบทสวดมนต์ จิตก็เป็นคนรู้ขึ ้นมาความคิดกับจิตก็แยกออก

จากกนัพอจิตกบัความคิดแยกออกจากกนัได้ตวัรูม้นักผ็ดุข้ึนมาอีก

เป็นตัวรู้ที่มีคุณภาพมากคราวนี้ไมใ่ชรู่้อยูเ่ฉยๆด้วยรู้แล้วเห็นขันธ์

ทำงานได้แต่ถ้าพอเรามีตัวรู้แล้วเห็นขันธ์ทำงานได้ถ้าสติปัญญา

ยังไม่พออีก ไม่รู ้หลักของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เราจะ

เข้าไปแทรกแซงขันธ์แทรกแซงจิต เช่น เห็นว่าจิตมันไหลไปเกาะ

กับอารมณ์ได้ทำอย่างไรจิตจะแยกออกจากอารมณ์ทำอย่างไร

จะดึงจิตให้ตัง้มัน่เดน่ดวงได้ทัง้วนัทัง้คืนคิดแตค่ำวา่“จะทำอยา่งไร” 

พวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบติัในใจลึกๆมีไหมคำวา่“จะทำ

อยา่งไร”มันคิดตลอดคิดทุกคนนั่นแหละวา่จะทำอยา่งไรห้ามมัน

ไม่ได้หรอกมันจะคิดน่ะ เพราะมันอยากทำคิดว่าทำถึงจะได้

ยังปลอบใจตัวเองอีกนะว่า“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จ
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อยู่ที่นั่น”พยายามจะทำอยู่อย่างนั้นแหละก็ต้องพยายามไปจน

สุดสติสุดปัญญาถึงตรงนั้นถึงจะได้ของจริง

แตอ่าศยัท่ีเคยพยายามปฏิบติัมนัเปน็การพฒันาสติให้เรว็ข้ึน

พัฒนาสมาธิให้ตั้งมั่นมากขึ้นปัญญาก็สะสมไป เห็นรูปธรรมนาม

ธรรมเขาทำงานได้เองตรงท่ีเราจงใจปฏิบติัจงใจอยากทำนัน่แหละ

มันค่อยๆฝึกฝนสติสมาธิปัญญาให้เข้มแข็งมากขึ้นๆถึงจุดหนึ่งสติ

สมาธิปัญญามันแก่กล้าขึ้นมาจนมันทำงานอัตโนมัติ ร่างกายพลิก

ตัวก็รู้สึกเองเลยไม่ต้องเจตนารู้สึกความสุขความทุกข์กุศลอกุศล

อะไรเกิดขึ้นที่จิตนะรู้ขึ้นมาเองเลยโดยไม่เจตนาจะรู้สารพัดจะเกิด

มันจะรู ้ได้เอง นี่สติมันเกิดอัตโนมัติข ึ ้นมาแล้วโดยไม่ได้จงใจ

แตก่อ่นที่จะเกิดอัตโนมัติก็ต้องจงใจมากอ่น

ฉะนัน้การท่ีเราคิดอยูว่า่ทำอยา่งไรจะดีแล้วพยายามทำนัน้

มันได้พัฒนาสติสมาธิปัญญาขึ้นมาทำไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็จะ

พบว่าทำอย่างไรถึงจะดีมันก็ไม่ถาวรสุขก็ไม่ถาวรสงบก็ไม่ถาวร

ตัวผู้รู้ก็ไม่ถาวรตัวผู้รู้เกิดได้ก็กลายเป็นตัวผู้คิดได้หรือกลายเป็น

ตัวผู้เพง่ได้มีแตข่องไมถ่าวรก็พยายามอยากจะให้ดีถาวรสุขถาวร

สงบถาวร

ถ้ามีสติปัญญามากก็อยากได้มรรคผลนิพพานเพื่อจะดี

ถาวรสขุถาวรสงบถาวรถ้าโงก่วา่นัน้กไ็ปทำสมาธิมนักดี็เหมือนกนั

แต่ดีช่วงที่มีสมาธิอยู่ สงบช่วงที่มีสมาธิอยู่ สุขช่วงที่มีสมาธิอยู่

พอสมาธิเสื่อมก็หายไปอีกต้องมาทำอีกนี่ก็แล้วแต่สติแล้วแต่

ปัญญาวา่จะทำอะไรได้ระดับไหน

บางคนก็อยากได้มรรคผลนิพพานก็เพราะว่ามันดีมันสุข

มันสงบนั่นแหละทีนี้ตะเกียกตะกายหาสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยคิดว่าถ้า
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เราฝึกได้ดีเต็มที่แล้ววันหนึ่งจิตเราจะดีถาวรสุขถาวรสงบถาวร

เราก็คิดว่าจิตคือเรานั่นแหละคิดจะทำมันให้ดีให้ได้คิดจะทำมัน

ให้สุขให้ได้ คิดจะทำมันให้สงบให้ได้ ด ีชั่วคราว สุขชั่วคราว

สงบชั่วคราวก็ไมพ่อใจจะเอาถาวร

สุดท้ายพากเพียรแทบล้มแทบตายก็พบว่าดีก็ชั่วคราว

สุขก็ชั่วคราวสงบก็ชั่วคราวจิตผู้รู ้ก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราว

ทั้งหมดไมเ่ห็นมีตรงไหนที่จะถาวรได้ถ้าจิตยอมรับความจริงตรงนี้

ได้จิตก็จะหมดแรงดิ ้น จะดิ ้นไปทำไมดิ ้นหาดี หาสุข หาสงบ

ดิ้นอยา่งไรก็ไมม่ีมีก็มีชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปอีกจิตจะหมดแรงดิ้น

จิตที่หมดแรงดิ้นเพราะดิ้นมาสุดขีดแล้วสติก็สุดขีดแล้ว

สมาธิก็สุดขีดแล้วปัญญาก็สุดขีดแล้วสติสุดขีดก็คือไม่เจตนารู้

ก็รู้ทั้งวันรู้ทั้งคืนสมาธิก็มีจิตตั้งมั่น เป็นผู้รู ้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อยู่

อย่างนี้ไม่เป็นผู้หลงอย่างมากก็หลงแวบๆแล้วก็กลับมาเป็นผู้รู ้

อยา่งรวดเร็วจะทำสมาธิให้มากกวา่นี้ก็ไมรู่้จะทำอยา่งไรจะทำสติ

ให้มากกว่านี้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจะเจริญปัญญาให้มากกว่านี้ก็ไม่รู้

จะทำอย่างไร มันจนมุมไปหมดเลย คือสติก็ทำมาจนไม่รู ้จะ

ทำอย่างไรแล้วสมาธิก็ทำจนไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วปัญญาก็ไม่รู้

จะพลิกแพลงไปพิจารณาอะไรอีกต่อไปแล้วถ้าจิตภาวนามาสุดขีด

มันจะเข้ามาสู่ภาวะแห่งความจนมุมมันจะหยุดดิ ้นมันจะหมด

ความอยากว่าทำอย่างไรจะพ้นทุกข์ได้ทำอย่างไรจะสุขถาวรทำ

อย่างไรจะดีถาวรทำอย่างไรจะสงบถาวร เพราะมันดิ้นมาจนสุด

ฤทธิ์สุดเดชแล้วก็ไมรู่้จะทำอยา่งไรมันทำไมไ่ด้สักทีหนึ่ง

พอจิตหมดแรงดิ ้น จิตก็สักว่ารู ้สักว่าเห็น ตรงนี ้แหละ

เกิดสักว่ารู้สักว่าเห็นขึ้นมาอย่างที่พวกเราพูดว่าสักว่ารู้ว่าเห็นนั้น
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ไม่จริงหรอก ไม่ยอมสักว่ารู ้สักว่าเห็นหรอกมีแต่ว่าทำอย่างไร

จะดีกว่านี ้อีก ทำอย่างไรจะถูก รู ้สึกไหมว่าแต่ละวันนักปฏิบัติ

ตื่นนอนก็คิดว่าวันนี้จะทำอย่างไรดีนี่คิดอย่างนี้แหละจนกระทั่ง

มันสุดสติสุดปัญญาทำอย่างไรมันก็ดีกว่านี ้ไปไม่ได้แล้ว เลย

ยอมรับสภาพมันจิตหมดแรงดิ้นจิตหมดความปรุงแตง่

พอจิตไม่มีความปรุงแต่งไม่มีความดิ้นรนหยุดอยู่ตรงนี้

ช่วงหนึ่งบางคนก็อยู่ ๑๕วันอาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้

เรียกว่าจิตเข้าถึงสังขารุเปกขาญาณพอจิตมันหมดแรงดิ้นก็ไมป่รุง

แต่งจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเองอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้ รู้โดยไม่

ปรงุแตง่ตอ่ เรียกวา่จิตเข้าถึงอนโุลมญาณหมายถึงว่าอะไรเกิดขึ้น

ก็คล้อยตามมันไปคล้อยตามไม่ใช่หลงตามมันไปก็แค่เห็นว่าเขา

มีข ึ ้นมาแล้วก็หายไป ก็แค่นั ้นเอง ไม่ต่อต้านและไม่หลงตาม

ไม่ยอมรับมันมาก็มามันไปก็ไปนี่คือจิตมีอุเบกขาจะอนุโลมตาม

สภาพธรรมอยา่งแท้จริง

คล้อยตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นแต่ความจริงว่า

ทุกอยา่งมาแล้วก็ไปจิตเห็นอยูแ่คน่ี้เอง

ช่วงที่จิตหยุดความปรุงแต่งถ้าศีลสมาธิปัญญาบุญบารมี

แก่รอบแล้ว จิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเองทำไมมันรวมเข้า

อัปปนาสมาธิได้เองก็เพราะว่าจิตไม่ไหลไปตามกามฌานมันจะ

เกิดเอง

โดยธรรมชาติของจิตนี่ต้องเวียนอยู่ในภพภพที่จิตเวียน

อยูไ่ด้มี๓ภพคือกามาวจรภพภพที่เวียนไปในกามคือหาอารมณ์

เพลิดเพลินไปทางตาหูจมูกลิ ้นกาย เพลินไปเร ื่อย พวกเรา

จิตหมุนติ้วๆทางตาหูจมูกลิ้นกายนึกออกไหมอันนี้แหละเรียกว่า
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“กามภพ” เรียกให้เต็มยศคือ“กามาวจรภูมิ”ถ้าหลุดออกจาก

กามภพก็เข้าไป“รูปภพ” หรือ “รูปภูมิ”ก็คือไปสงบอยูก่ับการรู้รูป

เช่น รู ้ลมหายใจแล้วจิตไม่เอาแล้วโลกข้างนอก อารมณ์ทาง

ตาหูจมูกลิ ้นกายไม่เห็นจะมีสาระอะไรเลย จิตเลยมารวมลง

ที่อารมณ์ภายในอันเดียว อาจจะมารู ้ลมหายใจอยู่อย่างเดียว

รู้ร่างกายอยู่อย่างเดียวมาเพ่งรูปอยู่อย่างเดียว เพ่งดวงกสิณดวง

นิมิตอยูอ่ยา่งเดียว

ถ้าจิตเพ่งรูปอยู่เร ียกว่ารูปภูมิ ถ้าจิตไม่อยู่ในกามภูมิ

ไม่อยู่ในรูปภูมิ จิตก็ต้องเข้า “อรูปภูมิ” ทิ ้งรูปไปแล้วไปอยู่กับ

นามธรรมเชน่จิตอยูใ่นความวา่งอยูก่ับความไมม่ีอะไรเลย

ฉะนัน้ ท่ีบางคนสอนภาวนาให้ไปอยูใ่นความวา่งนัน้เพ้ียนนะ

ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้า มันเป็นอรูปภูมิ เป็นภูมิอีกภูมิหนึ่ง

เป็นภพอีกภพหนึ่งเทา่นั้นเอง

ทีนี้ถ้าสติปัญญาเราพอ เรารู้เลยว่าจิตมันแส่ส่ายออกทาง

ตาหูจมูกลิ ้นกายมีแต่ทุกข์ จิตเลยไม่แส่ส่ายพอจิตไม่แส่ส่าย

จิตก็หลุดออกจากกามภูมิเข้ารูปภูมิหรืออรูปภูมิเข้าเองเลย

อย่างพวกเราหัดเจริญสติไปเรื่อยพอสติสมาธิปัญญา

แกร่อบจิตจะหมดความหลงใหลรปูเสียงกล่ินรสโผฏฐพัพะทัง้หลาย

มาดึงดูดให้จิตไหลไปไม่ได้แล้วอย่างน้อยก็ชั่วขณะเท่านั้นแหละ

เมื่อจิตรู ้ว่าไหลออกไปแล้วทุกข์ จิตก็ตั ้งเด่นดวงจิตก็เข้าฌาน

อัตโนมัติ

เพราะฉะนั้นถึงเราจะเจริญสติเจริญปัญญาโดยเข้าฌาน

ไม่เป็น ถึงนาทีสุดท้ายที่จะเกิดอริยมรรคอริยผลในทุกขั ้นตอน
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ตั้งแตโ่สดาปัตติมรรคถึงอรหัตตมรรคจิตจะเข้าฌานของเขาเอง

ยกเว้นคนซึ่งเดินปัญญาอยูใ่นฌาน เวลาที่จะเกิดอริยมรรค

ไม่ต้องถอยออกมาอยู่กับโลกก่อน ไม่ต้องกลับมาอยู่ในกามภูมิ

กอ่นจิตก็ไปตัดอยูข่้างในได้เลยนี่เป็นอีกพวกหนึ่ง

แต่รวมความแล้วอริยมรรคไม่เก ิดกับจิตที่อยู่ในกาม

อย่างพวกเรา อริยมรรคจะต้องเกิดอยู่ในรูปภูมิหรืออรูปภูมิ

ไปเกิดอยูต่รงนั้นไปล้างกันอยูต่รงนั้นโดยจิตจะเข้าฌานอัตโนมัติ

พอจิตเข้าฌานแล้วคราวนี ้สติระลึกรู ้อยู่ที่จิตโดยไม่ได้

เจตนาระลึกมันรู ้เองเพราะมันไม่แส่ส่ายออกไปที่ตาหูจมูกลิ ้น

กายใจและไมแ่สส่า่ยไปในความคิดมันก็หยุดลงตรงที่จิตดวงเดียว

สติหยั่งลงที่จิตจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตสมาธิเต็มสมบูรณ์แล้วตั้งมั่น

อยู่ที่จิตสติสมบูรณ์แล้วระลึกอยู่ที่จิตปัญญาสมบูรณ์แล้วเห็น

ความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในจิตตรงนี้แหละจิต

จะไหวตัวขึ ้นมา๒-๓ ขณะมีความปรุงแต่งเกิดขึ ้นแต่ไม่รู ้ว่า

ปรุงอะไรจะเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปจะเห็น

อยา่งนี้เอง

จิตจะยอมรับสภาพธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปโดยไม่เข้าไป

ก้าวก่ายแทรกแซงเลยจิตจะรู้เลยว่ามันไม่มีสาระเลยจิตมันจืด

มันไม่เอาอีกแล้วก็แค่เห็นความปรุงภายในจิตผุดขึ้น๒-๓ขณะ

จิตทรงความเป็นกลางอย่างแท้จริงรู้อย่างเป็นกลางอย่างแท้จริง

ไมป่รุงตอ่จิตจะวางสภาพธรรมที่เกิดดับนั้น
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พอมันวางแล้วมันจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู ้ ธาตุรู ้ก็จิต

นั่นแหละแตเ่ป็นจิตอีกอยา่งหนึ่งแล้วจิตดวงเกา่มันดับไปจิตที่อยู่

ในภพภูมิต่างๆ มันดับไป มันทวนกระแสเข้าหาจิตที่เหนือภพ

เหนือภูมิ ขณะที่มันปล่อยวางจิตดวงเดิม แล้วก็ทวนเข้ามาแต่ยัง

ไม่ถึงธาตุรู้ยังคาบลูกคาบดอกไม่ได้เกาะขันธ์แล้วคือไม่ได้เกาะ

อยู่ที่จิต แต่ก็ยังเข้ามาไม่ถึงตัวธาตุรู ้ ไม่ถึงอมตธาตุ อมตธรรม

ยังไมถ่ึงพระนิพพาน

ธาตุรู้ไมใ่ชพ่ระนิพพานนะแตธ่าตุรู้ไปเห็นพระนิพพาน

มันยังทวนเข้ามาไม่ถึงธาตุรู ้ ไม่ใช่ปุถุชน ไม่ใช่พระอริยะ

ทำไมไมใ่ชป่ถุชุนกเ็พราะมนัปลอ่ยขนัธแ์ล้วขนัธส์ดุท้ายท่ีมนัปลอ่ย

ก็คือจิต ไม่ใช่พระอริยะเพราะยังไม่เข้ามาถึงธาตุรู้ ยังไม่เข้ามาถึง

พระน ิพพาน ตัวธาตุรู ้นั่นแหละเป็นตัวไปเห็นพระน ิพพาน

ตรงนี้เรียกว่า“โคตรภูญาณ”ญาณข้ามโคตรมีปัญญาข้ามโคตร

จากโคตรของปุถุชนมาสูโ่คตรของอริยชน

เพราะฉะนั้นบรรลุมรรคผลแล้วเปลี่ยนโคตรนะข้ามจาก

โคตรของปุถุชนมาสู่อริยโคตรไม่ใช่ปุถุชน เพราะกำลังข้ามอยู่และ

ก็ยังไม่ใช่พระอริยะมีอยู่ขณะจิตเดียวที่คาบลูกคาบดอกอยู่อย่างนี้

พอข้ามทวนเข้ามาถึงจิตแท้ถึงธรรมธาตุธาตรุูแ้ท้ๆตรงน้ีอริยมรรค

ก็จะเกิดขึ้นอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่จะถูกอริยมรรคแหวกออก

ทำลายออกก็ล้างกิเลสในพริบตาเดียว ในขณะเดียวก็ขาดเลย

คล้ายๆ เปิดสวิตช์ไฟปั๊บสว่างวูบเดียวความมืดหายไปเลยใน

พริบตานั้น

ถัดจากนั ้นจะเห็นนิพพานอีก๒-๓ขณะแต่เห็นไม่เท่า

กันหรอกบางคนเห็น๒ขณะบางคนเห็น๓ขณะถ้าพวกอินทรีย์
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กล้ามากๆก็เห็น๓ขณะพวกอินทรียย์ังไมก่ล้ามากก็เห็น๒ขณะ

ฉะนั ้น พระอริยะในภูมิธรรมระดับเดียวกันก็มีความรู ้

ความเข้าใจไม่เท่ากันความแตกฉานก็ไม่เท่ากัน เห็นพระนิพพาน

ก็รู้อยู่ต่อหน้าต่อตานิพพานไม่เคยหายไปไหนอยู่ต่อหน้าต่อตา

นี้แหละแตเ่ราโงเ่องเลยไมเ่ห็นทำไมไมเ่ห็นก็เพราะมัวเห็นแตก่าม

มัวแตเ่ห็นรูปภพมัวแตเ่ห็นอรูปภพจิตไมรู่้จักปลอ่ย

ตรงโคตรภูญาณที่จ ิตข้ามจากปุถุชนมาเป็นพระอริยะ

ข้ามตรงนี้มันทิ้งหมดเลยมันทิ้งกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิข้ามมาสู่

อริยภูมิโลกุตตรภูมิ

พวกเราก็มีหน้าที่ภาวนาให้มันพอเท่านั้นแหละถ้ามันพอ

เมื่อไรมันก็ข้ามโคตร โดยสมมุติบัญญัติก็ยังเป็นนามสกุลเดิม

แตโ่ดยปรมัตถก์็มาเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นสกุลใหม่

คอ่ยๆภาวนาไปเป็นลำดับๆต้องตัด๔ครั้ง

ตัดครั ้ งท ี่ ๑ พอจ ิตออกจากอร ิยผลท ี่ เห็นน ิพพาน

๒-๓ขณะจิตจะกลับมาสู่กามาวจรภูมิอย่างที่พวกเราอยู่นี้แหละ

จิตจะถอยออกมาเลย แล้วจะทวนกระแสพิจารณาว่าเมื่อกี ้

ล้างอะไรไปแล้วอะไรยังเหลืออยู่ทวนเข้าทวนออกไปพิจารณา

พวกเราบางคนอยู่ ๆ น ึกว่ า เป็นพระอร ิยะโดยไม่ม ี

กระบวนการที่อริยมรรคเกิดอยู่ๆ ก็นึกเอาเองวา่บรรลุแล้วอยา่ให้

จิตไปติดอยู่ในภพใดภพหนึ่ง โดยเฉพาะอย่าให้จิตไปติดในรูปภพ

อรูปภพติดในความนิ่งความวา่งประคองจิตนิ่งๆ
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ถ้ำ Ajanta ประเทศอินเดีย ถ้ำ Ajanta ประเทศอินเดีย 



 ปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจจสมุปบาทสำคัญมากเลย

ถ้าเห็นแจ้งปฏิจจสมุปบาทก็ข้ามภพข้ามชาติได้



ปฏิจจสมุปบาท 
 

พระพุทธเจ้าท่านทำอานาปานสติ จนกระทั่งจิตของท่าน

ตั ้งมั่น จิตท่านเบาจิตท่านอ่อนโยนจิตท่านคล่องแคล่วว่องไว

ควรแก่การงานจิตเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วท่านใช้จิต

ชนิดนี้มาเดินปัญญาพิจารณาปฏิจจสมุปบาท

การเดินปัญญาไม่ใช่การคิดเอา เวลาอ่านพุทธประวัติก็จะ

นึกว่าท่านคิดเอาหรือพอจิตของท่านตั้งมั่นแล้วท่านตั้งคำถามว่า

อะไรมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่แล้วก็นึกว่าท่านคิดคำตอบเอาว่าเพราะชาติ

คือความเกิดมีอยู่ทุกขจ์ึงมีอยู่

ถ้าท่านนั่งคิดเอาได้ก็คงไม่ใช่บรรลุธรรมหรอกท่านต้อง

เห็นสภาวธรรมรองรับจึงบรรลุธรรมได้

ท่านต้องดูเลยว่าตัวอะไรที่ว่าทุกข์มันตั้งอยู่ตรงไหน“ทุกข์”

มันตั้งอยู่ที่รูปที่นามนี่เองที่กายที่ใจนี่ ทุกข์ไม่ได้ตั ้งอยู่ที่อื่นเลย

ไมไ่ด้ตั้งบนอากาศไมไ่ด้ตั้งอยูใ่นแมน่้ำทุกขต์ั้งอยูท่ี่กายที่ใจนี่เอง

ทำไมถึงได้รปูธรรมนามธรรมมากเ็พราะมีความเกิดมี“ชาติ” 

“ชาติ” คือ ความได้มาซึ่งรูปธรรมนามธรรม ได้มาซึ่ง

อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าจิตไปรวบเอารูปนามขึ้นมาเมื่อไร

ก็มีชาติขึ้นมาเมื่อนั้นมีชาติขึ้นมาเมื่อไรก็เท่ากับไปหยิบฉวยเอาตัว

ทุกขข์ึ้นมาเมื่อนั้นชาติจึงเป็นปัจจัยของทุกข์

พระธรรมเทศนาวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (๑) และ (๓),  
๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๕๕ (๒) 
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ชาติคือความเกิดความเกิดไม่ได้แปลแค่ว่าออกจากท้อง

แม่มาความเกิดคือความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ

พดูงา่ยๆได้รปูนามมาจิตไปหยิบฉวยรปูนามหยิบฉวยขนัธ์๕ข้ึนมา

นี้คือความเกิด

ทำไมจิตถึงไปหยิบฉวยรปูนามข้ึนมาเพราะจิตกระทำกรรม

จิตดิ้นรนจิตปรุงแตง่ตรงที่จิตดิ้นรนจิตปรุงแตง่เรียกวา่“ภพ” 

“ภพ” ก็คือการที่จิตทำกรรมนั่นเอง จิตทำกรรมคือจิต

เจตนาทำงานจิตคิดนึกปรุงแตง่เรียกวา่จิตสร้างภพ

ถ้าปรุงดีก็เป็นภพดีปรุงชั่วก็เป็นภพชั่วปรุงแล้วประกอบ

ด้วยโลภะก็เป็นภพเปรตปรุงแล้วประกอบด้วยโทสะก็เป็นสัตว์นรก

ปรุงแล้วประกอบด้วยความหลงก็เป็นภพเดรัจฉาน ปรุงแล้ว

selfจัดก็เป็นภพของอสุรกาย

คนไหนขี้โลภวันหนึ่งเสริมสวยทั้งวันก็คือใจเรานี่แหละ

สร้างกรรมเรียกวา่สร้างภพ

คำว่าภพนั้นมี๒ชนิดภพชนิดที่๑ เรียกว่า“อุปัตติภพ”

คือภพโดยการเกิด อย่างเราเกิดเป็นคนมีอุปัตติภพเป็นมนุษย์

แต่ภพอีกชนิดหนึ่งคือ“กรรมภพ”นั้นเป็นการทำงานของจิตเป็น

คราวๆไปเมื่อไรจิตเราโลภขึ้นมาร่างกายเรายังเป็นมนุษย์อยู่โดย

อุปัตติภพแตจ่ิตเราเป็นเปรตโดยกรรมภพนี่มีภพน้อยๆซอ่นอยูใ่น

ภพใหญ่ๆ ของเรานี่แหละหมุนเวียนอยูอ่ยา่งนี้เรื่อยๆ

พอจิตกระทำกรรมขึ้นมา เราขาดสติขาดปัญญาจิตจะไป

หยิบฉวยเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถือเอาไว้เพราะสติปัญญามันไมพ่อ
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จิตทำกรรมขึ้นมาได้เพราะอะไรมีภพขึ้นมาได้เพราะจิต

เข้าไปจับเข้าไปยึดถืออารมณ์ การเข้าไปจับไปยึดถืออารมณ์

เรียกวา่“อุปาทาน” 

ลักษณะของอุปาทานคือตัณหาที่มีกำลังแรงกล้า“ตัณหา”

เป็นความทะยานอยากของจิต

ฉะนั ้น ตัณหาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน ตัณหากับ

อุปาทานความจริงเป็นโลภะด้วยกันตัณหาเป็นความอยากพอมี

ความอยากขึ้นมาใจก็เข้าไปยึดเอาไว้ความยึดก็คือความอยากที่มี

กำลังแรงกล้า ไม่ได้อยากเฉยๆแต่กระโดดเข้าไปตะครุบอารมณ์

ไปหยิบฉวยอารมณข์ึ้นมา

อย่างพวกเราอยากภาวนารู้สึกไหม เราตื่นขึ้นมาตอนเช้า

เราอยากภาวนาเรากมี็ตณัหาแล้วเรากระโดดเข้าไปตะครบุจิตข้ึนมา

แล้วขยำขยี้ด้วยพลิกซ้ายพลิกขวาศึกษามันอันนั้นคือการกระทำ

กรรมหรือการสร้างภพ

การที่ไปหยิบไปฉวยมันมาครอบครองนั่นคือตัวชาติ แล้ว

ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเลยในทันทีที่ไปหยิบฉวยจิตขึ้นมามันหนักมัน

แนน่มันมีภาระขึ้นมาทันทีความทุกขก์็ติดมือขึ้นมาพร้อมๆกับที่ไป

ตะครุบเอารูปเอานามขึ้นมา

คนทั่วๆ ไปทำร้ายใจตัวเองตลอดเวลาความอยากเกิดขึ้น

ก็ทำร้ายจิตใจตัวเองตลอดแต่มองไม่เห็น ดังนั ้น คนทั ้งหลาย

มีความเครียดเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่มองไม่เห็นขณะที่มีความสุข

หัวเราะอยู่ความเครียดยังซ่อนอยู่เลยแต่ไม่เห็นมันทุกข์แท้ๆแต่

สติปัญญาไมพ่อจึงเห็นวา่เป็นความสุข
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ทา่นดูตอ่วา่ตัณหามาจากอะไรมีกิเลสก็มีตัณหาราคะเกิด

มันก็อยากได้อยากมีอยากเป็น โทสะเกิดก็อยากให้หายไปโมหะ

เกิดก็หลงไป

กิเลสตามหลัง“เวทนา”มาแทรกมากับเวทนาความสุข

เกิดขึ้นราคะก็เกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้น โทสะก็เกิดขึ้นความสุข

ความทุกขค์วามเฉยๆเกิดขึ้นโมหะก็เกิดขึ้นมันแทรกเข้ามา

ทา่นเห็นย้อนๆลงมาก็พบวา่เพราะเวทนาคือความรู้สึกสุข

ความรู้สึกทุกขน์ั่นแหละทำให้กิเลสมันแทรกตัณหาก็เลยเกิดขึ้นมา

“เวทนา” จึงเป็นปัจจัยให้เกิด “ตัณหา” 

“ตัณหา”คือความทะยานอยากของจิตพอจิตมันทะยาน

อยากจิตก็เข้าไปตะครุบอารมณ์ เรียกว่าอุปาทานตะครุบแล้วก็

มาทำงานมาปรุงโน่นมาปรุงนี่ มาปรุงดีมาปรุงชั่ว เรียกว่าภพ

ปรุงแล้วก็หยิบฉวยเอาไว้ ยึดถือเอารูปเอานามไว้ เรียกว่าชาติ

ความทกุขก์เ็กิดข้ึนเพราะมีภาระท่ีเกิดจากการหยิบฉวยรปูนามเอาไว้

เรียกวา่ทุกข์

ท่านดูลงมา เวทนาห้ามได้ไหม เห็นไหมว่ามันยากที่จะ

เข้าใจ ของผู ้อื่นหาทางดับไปตลอดแต่พระพุทธเจ้าท่านฉลาด

ท่านรู้ว่าเวทนาเราก็ละไม่ได้มีเวทนาคือไม่สุขก็ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์

ก็เฉยๆมีอยูต่ลอดเวลาเพราะเวทนาเกิดรว่มกับจิตทุกดวง

ถ้าละเวทนาไมไ่ด้ก็ละตัณหาอุปาทานภพชาติทุกขไ์มไ่ด้สิ

ท่านดูต่อไปอีกว่าเวทนามาจากไหนก็พบว่าเวทนามาจาก

“ผัสสะ”ตามองเห็นรูปก็เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาหูได้ยิน

เสียงก็เกิดความรู ้สึกสุขรู ้สึกทุกข์ขึ ้นมา จมูกได้กลิ่น ลิ ้นได้รส

กายกระทบสัมผัสก็เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกขข์ึ้นมา
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โอ้ เวทนาก็เป็นของห้ามไม่ได้มันเกิดจากผัสสะแล้วการ

กระทบอารมณ์ ห้ามได้ไหม มันมีตามันก็มองเห็นรูป มันมีหู

มันก็ได้ยินเสียงมีจมูกก็ได้กลิ่นมีลิ้นก็ได้รสมีกายก็กระทบสัมผัส

ทางกายมีใจก็คิดนึกปรุงแตง่ห้ามมันไมไ่ด้จริง

ตราบใดที่ยังมี“อายตนะ”อยู่  อายตนะยังทำงานได้อยู่

ผัสสะก็มีอยู่ห้ามไมไ่ด้อีก

ความยากของธรรมะ รู ้สึกไหมว่ามีแต่ของควบคุมไม่ได้

ทั้งนั้นเลย เป็นกระบวนการที่ควบคุมไม่ได้ เวทนาก็ห้ามมันไม่ได้

ตัณหาจะเกิดยังห้ามไม่ได้เลยจิตจะเข้าไปยึดอารมณ์ก็ห้ามไม่ได้

จ ิตจะปรุงแต่งก็ห้ามไม่ได้ ตัณหา อุปาทาน ภพ นี่ห ้ามไม่ได้

ทั้งนั้นเลยชาติสั่งห้ามมันก็ไม่ได้ ควบคุมมันไม่ได้นี่ท่านค้นพบ

กระบวนการที่ควบคุมไมไ่ด้

คนอื่นพยายามควบคุมพยายามละตัณหา เช่นทรมาน

รา่งกายพยายามจะละมนัแตท่า่นพบวา่ละไมไ่ด้ มีแตก่ระบวนการ

ที่ควบคุมไมไ่ด้แตต่อ่เนื่องกันเป็นลูกโซ่

ท่านมาดูอีกว่ามันมีอะไรอยู่ถึงมีผัสสะก็มีตาหูจมูกลิ้น

กายใจอยู่มนักห้็ามไมไ่ด้อีกถ้ามีตาหจูมกูล้ินกายใจกมี็ผสัสะได้อีก

ตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้มีอยู่แล้วห้ามได้ไหมว่าไม่ให้มีก็ห้าม

ไมไ่ด้อีก

ทา่นไปดอีูกวา่อะไรทำให้มีตาหจูมกูล้ินกายใจกพ็บวา่พอมี

“รูปนาม”คือมีขันธ์๕มันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมามีตาหูจมูก

ลิ้นกายใจก็มีผัสสะขึ้นมา

รปูนามเกิดจาก“วิญญาณ”จิตท่ีหยัง่ลงไปตรงน้ีดยูากแล้ว
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พวกเราที่ภาวนากันตอนนี ้ เราจะเห็นตั ้งแต่ม ีรูปนาม

มีรา่งกายมีจิตใจอยูน่ี่แล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วกระทบอารมณ์

จนเกิดกิเลส เกิดตัณหา เกิดอุปาทาน เกิดภพ เกิดชาติ เกิดทุกข์

พวกเราภาวนาเบ้ืองต้นจะเหน็ตรงน้ีเหน็ทอ่นปลายของปฏิจจสมปุบาท

ท่อนแรกๆนี่ดูยากว่า“อวิชชา” เป็นปัจจัยของ“สังขาร”

“สังขาร” เป็นปัจจัยของ“วิญญาณ” “วิญญาณ” เป็นปัจจัยของ

“นามรปู” 

ถ้าเคยภาวนาเราจะรูเ้ลยวา่ถ้าจิตอยูใ่นภวงัค์ไมมี่วิญญาณ

ขึ ้นมารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ ้นกายใจ ตาหูจมูกลิ ้นกายใจ

ก็ไมป่รากฏมีก็เหมือนต้นไม้เหมือนก้อนหินไมรู่้สึกวา่ตาหูจมูกลิ้น

กายใจเป็นตัวเราของเราอะไรขึ้นมา

พอวิญญาณหยั่งลงไปกระทบจิต จิตก็เกิดขึ ้น กระทบ

เจตสิกก็เกิดความรู ้สึกนึกคิดต่างๆ ขึ ้นมา วิญญาณขยายตัว

แผอ่อกไปกระทบรูปรูปก็ปรากฏขึ้นมา

ตัวนี้เห็นยากแล้ว เกินกว่าปัญญาพวกเราที่ภาวนาในขั้นนี้

จะมองเห็น ก็ได้แต่คิดตามหลักตรรกะไปว่ามีร่างกายมีจิตใจ

ก็เพราะว่าวิญญาณหยั่งลงมาเกิดในครรภ์มารดาก็เลยเกิดเป็นตัว

เราขึ้นมามีรา่งกายจิตใจขึ้นมา

ที่จริงวิญญาณหยั่งเป็นขณะๆก็ได้นะ เกิดรูปนามขึ้นมา

เป็นขณะๆได้แต่ตัวนี้ดูยากแล้วว่าวิญญาณหยั่งลงมาได้ เกิดขึ้น

มาได้ แล้วหยั่งลงในรูปในนามได้เพราะมีความปรุงแต่ง ถ้าเรา

ภาวนาไปจะเห็นกระแสของความปรุงแต่งผุดขึ้นมาจากภายในก่อน

จากความวา่งไมมี่อะไรเลยความคิดผดุข้ึนมาจากความวา่งความคิด
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เลื้อยออกมาจากความวา่งพอความคิดเลื้อยออกมาจากความวา่ง

จิตมันไปหยั่งรู้ขึ้นมามันจะเกิดวิญญาณขึ้นมาวิญญาณก็จะขยาย

ตัวแผ่ความรับรู้ไปเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นมากระทบความรู้สึกภายใน

ความรู ้สึกภายในก็เกิด กระทบออกมาถึงร่างกาย เหมือนเปิด

สวิตช์ไฟพรึบขึ้นมาทั้งตัว วิญญาณมันหยั่งเข้าไปในรปูนามกไ็ด้รปู

นามข้ึนมาตาหจูมกูล้ินกายใจกไ็ด้มาพร้อมกนั

ความปรุ งแต่งนั ้ น เล ื ้ อยข ึ ้ นมาจากความไม่ม ีอะไร

ความปรุงแต่งผุดขึ ้นมาจากความว่างๆปรุงขึ ้นมาแล้วก็สลาย

ไปในความว่าง แต่มันไม่ได ้หยุดอยู่แค่นั ้น พอมันปรุงข ึ ้นมา

จิตไปรับรู้ความปรุงแต่งแล้วจิตนั้นขยายความรับรู้ออกไปไปรับรู้

รูปธรรมนามธรรมได้อีก

ความปรุงแต่งเลื้อยขึ้นมาจากไหนเลื้อยออกมาจากอวิชชา

คือความไมรู่้

ท่านดูลงไปจนถึงอวิชชาแล้วท่านก็แจ้งว่าทุกอย่างมาจาก

ความไมรู่้นี่เองคือความไมรู่้ทุกข์

ทุกข์ก็คือขันธ์๕นี่แหละแต่เราคิดว่าขันธ์๕เป็นตัวเรา

ไมรู่อ้ะไรอีกไมรู่ส้มทุยัไมรู่ว้า่ความอยากเปน็เหตใุห้เกิดทกุข์

อาศัยความอยากจิตก็หยั่งลงสู่ภพภูมิใหม่ ได้ขันธ์๕ ใหม่ขึ้นมา

หรืออาศยัความอยากจิตเกิดกรรมภพการทำกรรมเปน็ขณะๆแล้ว

ก็ทุกขใ์นขณะนั้นด้วย

ฉะนัน้ตวัการเกิดจึงมี๒แบบอยา่งเกิดมาในความเปน็มนษุย์

นี่ก็อย่างหนึ่ง เกิดทางใจเป็นขณะๆก็อีกอย่างหนึ่ง เป็นความปรุง

เหมือนกันความอยากผลักดันให้เกิดความดิ้นรนปรุงแต่ง ให้เกิด

การสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกขข์ึ้น
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ปฏิจจสมุปบาทสำคัญมากเลยถ้าเห็นแจ้งปฏิจจสมุปบาท

ก็ข้ามภพข้ามชาติได้ ในปฏิจจสมุปบาทมี๑๒ขั้นตอนทั้ง๑๒

ขั้นตอนมีแตเ่รื่องรูปกับนาม

ท่านสอนถึงสิ่งซึ่งเป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์กันสิ่งทั้งหลาย

ท่ีปรากฏข้ึนมาไมไ่ด้ปรากฏลอยๆต้องมีเหตมุนัถึงจะเกิด ส่ิงส่ิงหน่ึง

ที่ปรากฏขึ้นประกอบด้วยเหตุจำนวนมาก ไม่ใช่ ๑ต่อ๑ด้วย

ในความเป็นจริงแล้วทั ้งเหตุและปัจจัยแต่ละตัวๆ ทั ้งนามรูปทั้ง

หลายก็เป็นอนัตตามีการทำงานสืบเนื่องกันไปตามหน้าที่ ไม่มีใคร

ควบคุมมันได้

อยา่งราคะจะเกิดราคะกมี็เหตุกามราคะมีกามวิตกเปน็เหตุ

คือการตรึกเร่ืองกามโทสะกมี็พยาบาทวิตกเปน็เหตใุห้เกิดเปน็ต้น

แต่ละตัวมันก็มีเหตุมีผลสัมพันธ์กันไปแล้วมีหลายปัจจัย

อย่างก่อนโทสะจะเกิดพื้นฐานต้องมีอนุสัยขี ้โมโหต้องกระทบ

อารมณ์ที่ไม่ดี ขณะที่กระทบก็ไม่มีสติเกิดขึ้นมีหลายเงื่อนไขเลย

กว่าที่สภาวธรรมตัวหนึ่งๆ จะอุบัติขึ ้นมาล้วนแต่ควบคุมไม่ได้

บังคับไมไ่ด้

พระพุทธเจ้าบางพระองค์ท่านเห็นแค่ว่าวิญญาณทำให้เกิด

นามรูปท่านก็ปิ๊งขึ ้นมาบรรลุพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว

แต่พระพุทธเจ้าของเราสาวลึกลงไปอีกจนถึงอวิชชาถึงปิ๊งขึ้นมา

เป็นพระอรหันต์ท่านแจ่มแจ้งในกระบวนการของสิ่งซึ่งสัมพันธ์กัน

เป็นเหตุเป็นผลว่าแต่ละสิ่งทั้งรูปธรรมนามธรรมล้วนแต่ห้ามไม่ได้

บังคับไม่ได้ทั้งหมดเลยมีแต่กระบวนการที่ทำงานสืบทอดกันไป

เรื่อยๆปรุงจนกระทั่งเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์ขึ้นมามีแต่รูปธรรม
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นามธรรมที่ปรุงแต่ง รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายล้วนแต่ควบคุม

ไมไ่ด้บังคับไมไ่ด้ทั้งหมดเลย

ใจท่านเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดแล้ว

ว่ามันปรุงทุกข์ให้ท่านจึงหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรม

ทั ้งหลาย ที่ข ้ามภพข้ามชาติบรรลุพระอรหันต์ก็ เพราะหมด

ความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลาย เพราะท่านเห็นจริงแล้ว

ในกองทุกข์

รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเกิดดับสืบเนื่องกันเป็นลูกโซ่

สัมพันธ์กันไปเรื่อยๆสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับ

ควบคุมอะไรไมไ่ด้

ท่านบรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเห็น

รูปนามนั่นเองแต่ท่านเห็นรูปนามในมุมของอนัตตาควบคุมไม่ได้

บังคับไม่ได้ เมื่อจิตท่านไม่ยึดในรูปนาม จิตท่านก็ไม่ยึดอะไร

ในโลกอีกทา่นก็เป็นพระอรหันตอ์งคแ์รกในโลก

ถ้าตราบใดยังไม่รู้ทุกข์สมุทัยคือความอยากจะไม่ดับถาวร

แต่ดับเป็นคราวๆอย่างเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างพอเรา

ไปซ้ือมาสนองความอยากแล้วความอยากอนันัน้กห็ายไปน่ีเรียกวา่

ดับเป็นคราวๆ

จิตอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่ง ดูลงไปตรงๆ กิเลสดับ

ตัณหาก็ดับความอยากก็หายไปนี้ก็ดับเป็นคราวๆ

ทุกวันน ี ้ เราก็ดับก ิเลสเป็นคราวๆ เหมือนคนดับไฟที่

ดับยังไม่เป็น เห็นเปลวไฟหายไปแล้วก็หยุดฉีดน้ำ ประเดี๋ยวมัน
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ก็ไหม้อีก เพราะเชื้อมันยังอยู่ต้องดับให้ถึงรากถึงเหง้าแล้วทำลาย

อวิชชาได้

รู ้ทุกข์แจ่มแจ้งถึงจะละสมุทัยได้เด็ดขาด รู้ทุกข์แจ่มแจ้ง

คือรู้เลยว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามีแต่ทุกข์ล้วนๆ เลยนอกจากทุกข์

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มี

อะไรดับไปมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่ของดี

ของวิเศษ

เมื่อรู ้ความจริงอย่างนี้ ความอยากที่จะให้ธาตุให้ขันธ์นี ้

เปน็สขุจะไมเ่กิดข้ึนความอยากให้ธาตใุห้ขนัธน้ี์พ้นทกุขจ์ะไมเ่กิดข้ึน

ทำไมไม่อยากให้มันสุข เพราะรู้ว่ามันสุขไปไม่ได้มันเป็น

ตัวทุกข์

ทำไมไม่อยากให้มันพ้นทุกข์ เพราะรู้ว่าพ้นไม่ได้ เพราะมัน

เป็นตัวทุกข์

เห็นไหม พอรู ้ทุกข์แจ่มแจ้ง ความอยากจะถูกทำลาย

อัตโนมัติเลยฉะนั้นถ้าเมื่อไรเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งคือรู้ว่ารูปนาม

ทั้งหลายขันธ์๕อายตนะทั้งหลายมีแต่ตัวทุกข์จิตเห็นความจริง

วา่ขันธ์๕เป็นทุกข์

ท่านถึงบอกว่าทุกข์ให้รู้ เพราะฉะนั้น เรารู้ทุกข์ตามความ

เป็นจริง เห็นขันธ์๕ตามความเป็นจริง ว่ามันเป็นตัวทุกข์นี่ มัน

ไมใ่ชต่ัวดีรูปก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาสังขารวิญญาณ

ก็เป็นตัวทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มี

อะไรเลยนี่เรียกวา่รู้ทุกข์
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ถ้ารู้ทุกข์แล้วมันจะละสมุทัยอัตโนมัติความอยากจะไม่มี

กม็นัเปน็ตวัทกุข์จะไปอยากให้พ้นทกุขน์ัน้เปน็ไปไมไ่ด้ เหมือนอยาก

ให้ไฟไม่ร้อนแต่ไฟมันต้องร้อน เพราะคุณสมบัติของมันร้อนจะไป

อยากให้ไฟไมร่้อนไมไ่ด้หรือไปอยากให้ไฟเย็นก็ไมไ่ด้

ฉะนัน้ถ้ารูท้กุขแ์จม่แจ้งสมทุยัจะถกูละอตัโนมติัความอยาก

ให้ขันธ์เป็นสุขจะไม่มีความอยากให้ขันธ์พ้นจากทุกข์ก็ไม่มีมันพ้น

ไม่ได้มันสุขไม่ได้เพราะมันเป็นตัวทุกข์มันพ้นจากทุกข์ไม่ได้เพราะ

มันเป็นตัวทุกข์
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ถ้ำ Ajanta ประเทศอินเดีย ถ้ำ Ajanta ประเทศอินเดีย 



ภายนอกถ้ำ Ajanta ประเทศอินเดีย ภายนอกถ้ำ Ajanta ประเทศอินเดีย 



บทสรุป

โอกาสที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นนั้นยากแสนยาก
โอกาสที่พระธรรมจะปรากฏลงมาสู่โลกมนุษย์นั้นยากแสนยาก

โอกาสที่พระสงฆ์คือปุถุชนคนธรรมดา
จะพัฒนาตนเองขึ้นไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดนั้นยากแสนยาก

เป็นโอกาสที่ยากแสนยากที่จะเกิดขึ้น
 


เวลานี้พวกเราได้รับโอกาสอันนั้นแล้ว

เพราะพระศาสนายังดำรงอยู่
หน้าที่ของเราคือเร่งศึกษาธรรมะ

เพื่อนำเอาไปปฏิบัติ
สิ่งที่ต้องปฏิบัติคือศีลคือสมาธิคือปัญญา



บทสรุป 
 

การที่เรามาศึกษาธรรมะก็เพื่อนำไปปฏิบัติ ไม่ใช่ศึกษา

เลน่สนุกๆธรรมะเป็นของสูงเป็นของหายาก

สมัยพุทธกาลมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งชื่อ “พระมหา  

กปัปินะราชา”ได้ยินจากพวกพอ่ค้าวา่

“พทุโธโลเก อปุนัโน”พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลก

“ธมัโมโลเก อปุนัโน”พระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลก

“สงัโฆโลเก อปุนัโน”พระสงฆเ์กิดขึ้นแล้วในโลก

ทา่นแทบช็อคเลยถามซ้ำวา่พูดวา่อะไรนะถามตั้ง๓รอบ

พอรู้แล้วท่านสั่งพ่อค้าว่าให้ไปบอกพระมเหสีเอารางวัล แล้วก็ยก

ราชบัลลังก์ให้พระมเหสีปกครองท่านขึ้นม้าออกจากเมืองไปเฝ้า

พระพุทธเจ้าเลยส่วนพระมเหสีพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรม

พระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกก็ไมย่อมเป็นพระเจ้าแผน่ดินเหมือนกัน

ออกไปบวชแล้วทั้ง๒องคก์็สำเร็จเป็นพระอรหันต์

ทา่นทัง้สองเหน็ความสำคญัวา่โอกาสท่ีพระพทุธเจ้าจะเกิด

ขึ้นนั้นยากแสนยากโอกาสที่พระธรรมจะปรากฏลงมาสู่โลกมนุษย์

นั้นยากแสนยากโอกาสที่พระสงฆ์คือปุถุชนคนธรรมดาจะพัฒนา

ตนเองขึ้นไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดนั้นยากแสนยาก เป็นโอกาสที่

ยากแสนยากที่จะเกิดขึ้น

พระธรรมเทศนาวนัท่ี ๖ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๔ (๒), ๑๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕ (๑), 
๒๔ กุมภาพันธ ์๒๕๕๕ (๑) 
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เวลานี้พวกเราได้รับโอกาสอันนั้นแล้วเพราะพระศาสนายัง

ดำรงอยู่ หน้าที่ของเราคือเร่งศึกษาธรรมะเพื่อนำเอาไปปฏิบัติ

ไม่ใช่เพื่อฟังเล่นสนุกๆหรือเพื่อเอาไปคุยอวดกันหรือเพื่อเอาไป

ถกเถียงกันสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือศีลคือสมาธิคือปัญญา

การจะฝึกให้มีศีล ให้ตั ้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศลทาง

กายทางวาจาเอาไว้ก่อน เบื้องต้นตั้งใจงดเว้นเอาไว้ก่อนก็จะได้

ศีล๕ศีล๘

ต่อมามีสติให้มากรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตถ้าเรามีสติ

รู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นคนทำผิดศีลได้

เพราะกิเลสมันครอบงำจิตแต่ถ้ากิเลสเกิดขึ้นที่จิต เรามีสติรู้ทัน

กิเลสครอบงำจิตไมไ่ด้เราจะทำผิดศีลไมไ่ด้โดยอัตโนมัติการรักษา

ศีลจะเป็นเรื่องง่าย ไม่ใช่ศีล๕อีกต่อไปแล้ว เพราะถ้าเรารักษา

จ ิตอันเด ียวนั่นเองไม่ให ้ก ิเลสย้อมได้ก็ไม่ผ ิดศีลหรอก กี่ข ้อ

ก็ไมผ่ิดหรอก

ถัดไปก็มาเรียนเรื่องจิตของตนเองถ้าจิตอยู่ในอารมณ์

อันเดียวที่มีความสุขจะได้ความสงบถ้าจิตรู้ทันจิตที่ไหลไปจะได้จิต

ที่ตั้งมั่น

นี่ฝึกมาจนกระทั่งให้มีจิตตั้งมั่น วันไหนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง

ก็ฝึกให้จิตสงบ แต่ทางที่ดีทุกวันก็แบ่งเวลาทำจิตให้สงบบ้าง

แล้วก็มาฝึกให้จิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วก็มุง่เจริญปัญญาตอ่ไป

วิธีเจริญปัญญาก็อาศัยสตินี่แหละรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจรู้

สภาวะแต่ละตัวๆนั่นแหละรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลาง

ทีแรกจิตตั ้งมั่นขึ ้นมาแล้วเราไปเห็นสภาวะ เช่น เห็นความโลภ

เกิดขึ้นจิตยังไม่เป็นกลางแต่จิตตั้งมั่นนะ เห็นความโลภอยู่ห่างๆ
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จิตอยูส่ว่นจิตแตจ่ิตยังเกลียดความโลภอยู่จิตไมเ่ป็นกลางให้รู้ทัน

จิตที่ไมเ่ป็นกลางจิตก็จะเป็นกลางขึ้นมา

พอความดีเกิดขึ ้น เห็นความดีอยู่ห่างๆจิตอยู่ต่างหาก

จิตกับความดีแยกออกจากกันถ้าจิตเกิดยินดีในความดี ให้รู้ทัน

ความยินดีที่เกิดขึ้นความยินดีจะดับจิตก็จะเป็นกลาง

เวลาความสขุเกิดข้ึนให้รูท้นั เหน็ความสขุอยูห่า่งๆความสขุ

กับจิตนั้นเป็นคนละอันกันพอมีความสุขเกิดขึ้นจิตมันยินดีขึ้นมา

ให้รู้ทันพอมีความทุกขเ์กิดขึ้นจิตยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทัน

การที่เรารู ้ทันสภาวะเป็นขั ้นที่ ๑ เมื่อรู ้ทันสภาวะแล้ว

ให้รู้ทันจิตเป็นขั้นที่๒

ถ้าจิตมีความยินดีให้รู ้ทันถ้าจิตมีความยินร้ายให้รู ้ทัน

ถ้ารู้ทันแล้วจิตจะเข้าสูค่วามเป็นกลางเอง

การปฏิบัติจะเข้ามาสู่ประโยคที่หลวงพ่อบอกว่า“ให้มีสติรู้

กายรู้ใจตามความเปน็จริง ด้วยจิตทีต่ั้งมัน่และเปน็กลาง”ถ้าจิตไม่

ตั ้งมั่นจะไม่เห็นความจริงของกายของใจคือไม่เห็นไตรลักษณ์

ถ้าพูดให้สั้นที่สุดก็คือ“ให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง”แค่นี้

แหละคือคำว่าวิปัสสนาความเป็นจริงคือไตรลักษณ์ที่หลวงพ่อ

ขยายความว่าต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่เป็นการย้ำให้ดู

ว่า เราจะเจริญปัญญาได้ เราจะต้องมีจิตที่มีสัมมาสมาธิคือมีจิตที่

ตั้งมั่นและเป็นกลางไมใ่ชจ่ิตสงบนะ

ถ้ารูด้้วยจิตท่ีอินหรือหลงเข้าไปในอารมณ์จะไมเ่หน็ความจริง

จิตต้องตั้งมั่นแยกตัวออกมาเป็นคนดู ดูอย่างเป็นกลางดูห่างๆ

ดูสบายๆดูแล้วไมห่ลงยินดีไมห่ลงยินร้ายด้วย
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ที่เรามีศีล เรามีสมาธิฝึกจิตจนเป็นผู้รู ้ผู ้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมา

ก็เพียงเพื่อให้จิตมีคุณภาพพอที่จะมาเรียนรู้ความจริงของธาตุของ

ขันธ์ของกายของใจเท่านั้นเองพอเราเห็นความจริงของธาตุของ

ขันธ์ของกายของใจว่าตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัย

ไม่ได้มีแต่เกิดแล้วดับมีแต่ความแปรปรวนมีแต่ถูกบีบคั้นมีแต่

บังคับไม่ได้ ไม่ใช่ของดีของวิเศษอีกต่อไปแล้วธาตุขันธ์นี้เต็มไป

ด้วยความทุกข์ เต็มไปด้วยความไมแ่นน่อนเต็มไปด้วยความบีบคั้น

ใจก็จะคลายความยึดถือออกไป

พระพุทธเจ้าถึงสอนว่าเพราะเห็นรูปนามตามความเป็นจริง

(คือเหน็ไตรลกัษณ)์จึงเบ่ือหนา่ยเพราะเบ่ือหนา่ยจึงคลายกำหนดั

(คือคลายความยึดถือ)เพราะคลายกำหนดัจึงหลดุพ้นจิตกว็างรปู

วางนามวางธาตุวางขันธอ์อกไปพ้นออกไปพอหลุดพ้นแล้วก็รู้ด้วย

ตนเองวา่หลุดพ้นแล้วใจมันหมดภาระทางใจชาติ(คือความได้มา

ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจ ได้มาซึ่งรูปนาม)สิ้นแล้ว ไม่ไปหยิบฉวย

ข้ึนมาอีกแล้วพรหมจรรย์ (คือการศึกษาการประพฤติปฏิบติัธรรม

อย่างพวกเรารักษาศีลฝึกจิตให้มีสมาธิ เจริญปัญญานี่เรียกว่า

ประพฤติพรหมจรรย์)จบแล้วกิจที่ต้องทำไม่มีแล้วหมดธุระแล้ว

กิจอื่นเพื่อที่จะได้หลุดพ้นอีกไมม่ีก็มีความสุข

พวกเรามาเรียนรู้หลักของศาสนาพุทธแล้วอย่าทิ้งโอกาส

ให้เสียไปเปล่าๆ เสียโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ เสียโอกาสที่ได้

พบพระพุทธศาสนาฟังหลวงพ่อหรือครูบาอาจารย์เทศน์คือปริยัติ

ต้องลงมือปฏิบัติเอาเองพ้นทุกข์ด้วยตนเองแล้วจะรู้คุณค่าของ

พระพุทธศาสนาจะรักพระพุทธเจ้า
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ธรรมจักรแกะสลักจากหินทราย  

ที่โบราณสถานสาญจี (Sanchi) ประเทศอินเดีย 

ธรรมจักรแกะสลักจากหินทราย  

ที่โบราณสถานสาญจี (Sanchi) ประเทศอินเดีย 





อธิบายคำศัพท์ 



ก 
กัมมัฏฐานที่ตั้งแหง่การงาน,อารมณเ์ป็นที่ตั้งแหง่การงานของใจ,

อุบายทางใจ,วิธีฝึกอบรมจิตมี๒ประเภทคือสมถกัมมัฏฐาน

อบุายสงบใจ๑วิปสัสนากมัมฏัฐานอบุายเรืองปญัญา๑(นิยมเขียน

กรรมฐาน)

 
กัลยาณมิตรเพื่อนที่ดี,มิตรผู้มีคุณอันพึงนับ

 
กัสสปะ 1.พระนามพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอดีต2.ชื่อของ
พระมหากัสสปเถระเมื่อเรียกตามโคตรท่านมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า

ปิปผลิ หรือปิปผลิมาณพ3. หมายถึงกัสสปสามพี่น้องคือ

อุรุเวลกัสสปะนทีกัสสปะคยากัสสปะซึ่งเป็นนักบวชประเภทชฎิล

ถือลัทธิบูชาไฟ เป็นที่เคารพนับถือของชาวราชคฤห์ภายหลังได้

เป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้งสามพี่น้องและบริวารหนึ่งพันด้วยได้

ฟังเทศนาอาทิตตปริยายสูตรจากพระพุทธเจ้า

 
กามความใคร่,ความอยาก,ความปรารถนา,สิ่งที่น่าปรารถนา
นา่ใคร,่กามมี๒คือ๑.กิเลสกามกิเลสที่ทำให้ใคร่๒.วัตถุกาม

วัตถุอันนา่ใคร่ได้แก่กามคุณ

ประมวลจาก ๑. พจนานกุรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลศพัท ์(๒๕๕๑),  
      พระพรหมคณุาภรณ ์(ป.อ.ปยตุโฺต) 
  ๒. พจนานกุรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม (๒๕๕๓),  
      พระพรหมคณุาภรณ ์(ป.อ.ปยตุโฺต) 
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กามคุณ สว่นที่นา่ปรารถนานา่ใคร่มี๕อยา่งคือรูปเสียงกลิ่น
รสและโผฏฐัพพะ(สัมผัสทางกาย)ที่ใคร่นา่พอใจ

 
กามนิต* (Der Pilger Kamanita) เป็นวรรณกรรมประเภท

นวนิยายอิงพระพุทธศาสนาที่ม ีช ื่อเส ียงมาก ประพันธ์ในปี

ค.ศ.๑๙๐๖ โดยคาร์ล อดอล์ฟ เจลเลอร์รุปนักประพันธ์ชาว

เดนมาร์กผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปีค.ศ.๑๙๑๗

หนังสือกามนิตได้รับการยกย่องให้เป็นหนังสือดีหนึ่งใน๑๐๐เล่ม

ที่คนไทยควรอ่านฉบับภาษาไทยแปลโดย เสฐียรโกเศศ-นาคะ

ประทีปในปีพ.ศ.๒๔๗๓มีรูปประกอบโดยอาจารยช์ว่งมูลพินิจ

โดยแปลจากฉบับภาษาอังกฤษ(ThePilgrimKamanita)ซึ่งแปลมา

จากต้นฉบับภาษาเยอรมัน(DerPilgerKamanita)อีกทอดหนึ่ง

 
เน้ือเร่ืองยอ่ในเร่ืองกามนิตกลา่วถึงบรุษุผูห้น่ึงซ่ึงมีนามวา่กามนิต

ผู้ที่หวังจะได้เข้าพบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ขจัด

ความทุกข์ต่างๆที่ตนได้เผชิญมาและจะได้พบกับความสุขอันเป็น

นิรันดร์ ในระหว่างการเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นกามนิต

ได้เข้าขอพักที่บ้านของช่างปั้นหม้อท่านหนึ่งเป็นการชั่วคราวและ

ในวันเดียวกันนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เสด็จมาขอพัก

อาศัยที่บ้านหลังนั้นด้วยพอดี กามนิตจึงได้มีโอกาสเล่าเรื่องของ

ตนเองและสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า โดยที่ไม่รู้เลยว่าสมณะที่

สนทนาอยู่นั ้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง เรื่องราวดำเนิน

สว่นแรกเปน็ภาคพ้ืนดินและตอ่ในสว่นหลงัเปน็ภาคสวรรค์ท่ีกามนิต

* จาก วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี 
 

จากพระธรรมเทศนาของ
หลวงพ่อปราโมทย์ปาโมชฺโช 153



ได้เสียชีวิตระหวา่งเดินทางเพ่ือจะได้พบสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ได้ไปเกิดเป็นเทวดาและพบกับวาสิฏฐีทั้งสองได้เล่าเรื่องราวชีวิต

หลังความรักในโลกมนุษย์ประสบการณ์แห่งการไขว่คว้าหากันจน

ได้มาพบเจอพทุธศาสตร์ตลอดจนการเหน็การเกิดดบัของสรรพส่ิงท่ี

แม้แตส่วรรค์พรหมกห็ลีกหนีไมพ้่นความเปล่ียนแปลงมีแตบ่รมสขุ

แหง่พระนิพพานคือทางออกแหง่การเดินทางอนัยาวนานน้ีวาสิฏฐี

ได้เข้าถึงความจริงนี้ก่อนและทำให้กามนิตได้รู้ว่าบุคคลที่ตนพบ

ในบ้านช่างปั้นหม้อ ได้ให้สัจธรรมแห่งความจริงไว้เพื่อพิจารณา

คือใครการไมต่้องเวียนวา่ยอีกตอ่ไปเป็นเชน่ไรในที่สุด

 
กามสขุลัลิกานโุยคการประกอบตนให้พวัพนัหมกมุน่อยูใ่นกามสขุ
เป็นที่สุดอย่างหนึ่ง ในบรรดาที่สุด๒คือกามสุขัลลิกานุโยค๑

อัตตกิลมถานุโยค๑

 
กามาวจรซึ่งทอ่งเที่ยวไปในกามภพ,ซึ่งเกี่ยวข้องอยูก่ับกามได้แก่
ขันธ์ ธาตุ อายตนะทุกสิ่งทุกอย่างประดามีที่เป็นไปในกามภพ

ตั้งแตอ่เวจีมหานรกถึงสวรรคช์ั้นปรนิมมิตวสวัตดี

 
กาย กอง,หมวดหมู่, ที่รวม, ชุมนุม เช่นสัตวกาย (มวลสัตว์)
พลกาย (กองกำลังทหาร) รถกาย (กองทหารรถ) ธรรมกาย

(ที่รวมหรือที่ชุมนุมแห่งธรรม) 1. ที่รวมแห่งอวัยวะทั ้งหลาย

หรือชุมนุมแห่งรูปธรรมคือร่างกายบางทีเรียกเต็มว่ารูปกาย

2.ประชุมแห่งนามธรรมหรือกองแห่งเจตสิก เช่น ในคำว่า“กาย

ปสัสทัธิ” (ความสงบเยน็แหง่กองเจตสิก)บางทีเรียกเตม็วา่นามกาย
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(แตใ่นบางกรณีนามกายหมายถึงนามขนัธห์มดทัง้๔คือทัง้เวทนา

สัญญาสังขารและวิญญาณหรือทั้งจิตและเจตสิก);นอกจาก

ความหมายพื้นฐาน๒อย่างนี้แล้วยังมีความหมายปลีกย่อยและ

ความหมายเฉพาะตามข้อความแวดล้อมอีกหลายอยา่งเชน่ในคำวา่

“กายสมัผสั”(สมัผสัทางกาย)หมายถึงกายอินทรียท่ี์รบัรูโ้ผฏฐพัพะคือ

สิ่งที่ต้องกาย, ในคำว่า“กายทุจริต” (ทุจริตด้วยกาย)หมายถึง

กายทวารที่ใช้ทำกรรมคือเคลื่อนไหวแสดงออกและทำการต่างๆ,

ในคำวา่“กายสขุ”(สุขทางกาย)หมายถึงทางทวารทั้ง๕คือตาหู

จมูกลิ้นและกายซึ่งคู่กับเจโตสุขหรือสุขทางใจ, ในคำว่า“กาย

ภาวนา” (การพัฒนากาย)หมายถึงอินทรียสังวรคือความรู้จัก

ปฏิบัติให้ได้ผลดีในการใช้ตาหูจมูกลิ้นและกายดังนี้เป็นต้น



กิเลส สิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมอง, ความชั่วที่แฝงอยู่ในความรู้สึก
นึกคิดทำให้จิตใจขุน่มัวไมบ่ริสุทธิ์

  
กิเลส ๑,๕๐๐ เป็นคำที่มีใช้ในคัมภีร์รุ่นหลังจากพระไตรปิฎก
เริ่มปรากฏในชั้นอรรถกถาซึ่งกลา่วไว้ทำนองเป็นตัวอยา่งโดยระบุ

ชื่อไว้มากที่สุดเพียง๓๓๖อย่างต่อมาในคัมภีร์ชั้นหลังมากอย่าง

ธัมมสังคณีอนุฎีกาจึงแสดงวิธีนับแบบตา่งๆให้ได้ครบจำนวนเชน่

กิเลส๑๐xอารมณ์๑๕๐=๑,๕๐๐(อารมณ์๑๕๐ได้แก่อรปูธรรม

๕๗และรูปรูป๑๘รวมเป็นธรรม๗๕เป็นฝ่ายภายในและฝ่าย

ภายนอกฝา่ยละเทา่กันรวมเป็น๑๕๐)

 
กศุลบุญ,ความดี,ฉลาด,สิ่งที่ดี,กรรมดี
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ข 
ขณิกสมาธิ สมาธิชั่วขณะ,สมาธิขั้นต้นพอสำหรับใช้ในการเล่า

เรียนทำการงานให้ได้ผลดี ให้จิตใจสงบสบายได้พักชั่วคราวและ

ใช้เริ่มปฏิบัติวิปัสสนาได้(ขั้นตอ่ไปคืออปุจารสมาธิ)

 
ขันธ์ กอง,พวก,หมวด,หมู่,ลำตัว;หมวดหนึ่งๆของรูปธรรม
และนามธรรมทั้งหมดที่แบ่งออกเป็น๕กองคือรปูขนัธ์กองรูป

เวทนาขันธ์กองเวทนาสัญญาขันธ์กองสัญญาสังขารขันธ์กอง

สงัขารวิญญาณขนัธ์กองวิญญาณเรียกรวมวา่เบญจขนัธ์(ขนัธ์๕)



ค 
ควมัปติชื่อกุลบุตรผู้เป็นสหายของพระยสะ เป็นบุตรเศรษฐีเมือง
พาราณสี ได้ทราบข่าวว่ายสกุลบุตรออกบวชจึงบวชตามพร้อม

ด้วยสหายอีก๓คนคือ วิมลสุพาหุ ปุณณชิ ต่อมาได้สำเร็จ

พระอรหัตทั้งหมด

 
โคตรภูญาณญาณครอบโคตรคือปัญญาที่อยู่ในลำดับจะถึง

อริยมรรคหรืออยูใ่นหวัตอ่ท่ีจะข้ามพ้นภาวะปถุชุนข้ึนสูภ่าวะเปน็อริยะ



จ 
จิตธรรมชาติท่ีรูอ้ารมณ,์สภาพท่ีนึกคิด,ความคิด,ใจ;ตามหลกัฝา่ย

อภิธรรมจำแนกจิตเป็น๘๙(หรือพิสดารเป็น๑๒๑)แบง่โดยชาติ

เป็นอกุศลจิต๑๒กุศลจิต๒๑ (พิสดารเป็น๓๗)วิปากจิต๓๖
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(๕๒) และกิริยาจิต๒๐; แบ่ง โดยภูมิ เป็นกามาวจรจิต๕๔

รูปาวจรจิต๑๕อรูปาวจรจิต๑๒และโลกุตตรจิต๘(พิสดารเป็น

๔๐)

 
เจตสิก ธรรมที่ประกอบกับจิต, อาการหรือคุณสมบัติต่างๆ

ของจิต เช่นความโลภความโกรธความหลงศรัทธาเมตตาสติ

ปัญญา เป็นต้นมี๕๒อย่างจัดเป็นอัญญสมานาเจตสิก๑๓

อกุศลเจตสิก๑๔โสภณเจตสิก๒๕



ฌ 
ฌาน การเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิ, ภาวะจิต

สงบประณีต ซึ่งมีสมาธิเป็นองค์ธรรมหลัก;ฌาน๔ คือ ๑.

ปฐมฌานมีองค์๕ (วิตกวิจารปีติสุข เอกัคคตา)๒.ทุติยฌาน

มีองค์๓ (ปีติสุข เอกัคคตา)๓.ตติยฌานมีองค์๒ (สุข เอกัคค

ตา) ๔. จตุตถฌาน มีองค์ ๒ (อุเบกขา เอกัคคตา);ฌาน๕

ก็เหมือนอย่างฌาน๔นั่นเองแต่ตามแบบอภิธรรมท่านซอย

ละเอียดออกไปโดยเพ่ิมข้อ๒แทรกเข้ามาคือ๑.ปฐมฌานมีองค์๕

(วิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตา)๒.ทุติยฌานมีองค์๔(วิจารปีติ

สขุเอกคัคตา)ข้อ๓,๔,๕ตรงกบัข้อ๒,๓,๔ในฌาน๔ตามลำดบั



ญ 
ญาณความรู้,ปรีชาหยั่งรู้,ปรีชากำหนดรู้;ญาณ๓หมวดหนึ่ง

ได้แก่๑.อตีตงัสญาณญาณในสว่นอดีต๒.อนาคตงัสญาณญาณ
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ในส่วนอนาคต๓. ปัจจุปปันนังสญาณญาณในส่วนปัจจุบัน;

อีกหมวดหนึ่ง ได้แก่ ๑. สัจจญาณหยั่งรู ้อริยสัจแต่ละอย่าง

๒.กิจจญาณหยัง่รูกิ้จในอริยสจั๓.กตญาณหยัง่รูกิ้จอนัได้ทำแล้ว

ในอริยสัจ;อีกหมวดหนึ่งได้แก่วิชชา๓



ต 
ตถาคตพระนามอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเป็นคำที่พระพุทธเจ้า
ทรงเรียกหรือตรัสถึงพระองคเ์องแปลได้ความหมาย๘อยา่งคือ

๑.พระผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้นคือ เสด็จมาทรงบำเพ็ญพุทธจริยา

เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลก เป็นต้น เหมือนอย่างพระพุทธเจ้า

พระองค์ก่อนๆอย่างไรก็อย่างนั้น๒.พระผู้เสด็จไปแล้วอย่างนั้น

ค ือ ทรงทำลายอว ิชชาสละปวงก ิ เลสเสด็จไปเหม ือนอย่าง

พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆอย่างไรก็อย่างนั้น๓.พระผู้เสด็จมา

ถึงตถลักษณะคือทรงมีพระญาณหยั่งรู้เข้าถึงลักษณะที่แท้จริง

ของส่ิงทัง้หลายหรือของธรรมทกุอยา่ง๔.พระผูต้รสัรูต้ถธรรมตาม

ที่มันเป็นคือตรัสรู้อริยสัจ๔หรือปฏิจจสมุปบาทอันเป็นธรรม

ที่จริงแท้แน่นอน๕.พระผู้ทรงเห็นอย่างนี้คือทรงรู้เท่าทันสรรพ

อารมณ์ที่ปรากฏแก่หมู่สัตว์ทั้งเทพและมนุษย์ซึ่งสัตวโลกตลอดถึง

เทพถึงพรหมได้ประสบและพากันแสวงหาทรงเข้าใจสภาพ

ที่แท้จริง๖.พระผู้ตรัสอย่างนั้น (หรือมีพระวาจาที่แท้จริง)คือ

พระดำรัสทั้งปวงนับแต่ตรัสรู้จนเสด็จดับขันธปรินิพพานล้วนเป็น

สิ่งแท้จริงถูกต้อง ไม่เป็นอย่างอื่น๗.พระผู้ทำอย่างนั้นคือตรัส

อย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดตรัสอย่างนั้น๘.พระผู้เป็นเจ้า

(อภิภู ) ค ือ ทรงเป็นผู ้ ใหญ่ย ิ่งเหนือกว่าสรรพสัตว์ตลอดถึง
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พระพรหมที่สูงสุด เป็นผู ้เห็นถ่องแท้ ทรงอำนาจ เป็นราชาที่

พระราชาทรงบูชา เป็นเทพแห่งเทพ เป็นอินทร์เหนือพระอินทร์

เป็นพรหมเหนือประดาพรหม ไม่มีใครจะอาจวัดหรือจะทัดเทียม

พระองคด์้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะ

 
ตัณหาความทะยานอยาก,ความดิ้นรน,ความปรารถนา,ความ
เสน่หามี๓คือ๑.กามตัณหาความทะยานอยากในกามอยาก

ได้อารมณ์อันน่ารักใคร่๒.ภวตัณหาความทะยากอยากในภพ

อยากเป็นนั่นเป็นนี่ ๓. วิภวตัณหาความทะยานอยากในวิภพ

อยากไมเ่ป็นนั่นไมเ่ป็นนี่อยากพรากพ้นดับสูญไปเสีย

 
ตัณหาธิดามารนางหนึ่งใน๓นางที่อาสาพระยามารผู้เป็นบิดา
เข้าไปประโลมพระพุทธเจ้าด้วยอาการต่างๆ ในสมัยที่พระองค์

ประทับอยูท่ี่ต้นอชปาลนิโครธภายหลังตรัสรู้ใหม่ๆ  (อีก๒นางคือ

อรดีกับราคา)

 
ไตรลกัษณ์ลกัษณะ๓คือความไมเ่ท่ียงความเปน็ทกุข์ความมิใช่

ตัวตน(อนิจฺจตาทุกฺขตาอนตฺตตา)

 
ไตรวฏัฏ,์ ไตรวฏัวฏัฏะ๓,วงวน๓หรือวงจร๓สว่นของปฏิจจสมปุบาท
หมุนเวียนสืบทอดต่อๆกันไปทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิดหรือ

วงจรแหง่ทกุข์ได้แก่กิเลสกรรมและวิบาก(เรียกเตม็วา่๑.กิเลสวฏั

ประกอบด้วยอวิชชาตณัหาอปุาทาน๒.กรรมวฏัประกอบด้วย

สงัขารภพ๓.วิปากวฏัประกอบด้วยวิญญาณนามรปูสฬายตนะ
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ผัสสะ เวทนา ชาติ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส

อุปายาส)คือกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมก็ได้รับวิบาก

คือผลของกรรมนั ้น อันเป็นปัจจัยให้เก ิดกิเลสแล้วทำกรรม

หมุนเวียนต่อไปอีก เช่น เกิดกิเลสอยากได้ของเขาจึงทำกรรมด้วย

การไปลักของเขามาประสบวิบากคือได้ของนั้นมาเสพเสวยเกิดสุข

เวทนาทำให้มีกิเลสเหิมใจอยากได้รุนแรงและมากยิ่งขึ ้นจึงยิ่ง

ทำกรรมมากขึ้นหรือในทางตรงข้ามถูกขัดขวางได้รับทุกขเวทนา

เป็นวิบาก ทำให้เกิดกิเลส คือโทสะแค้นเคือง แล้วพยายาม

ทำกรรมคือประทุษร้ายเขา เมื่อเป็นอยู่อย่างนี้วงจรจะหมุนเวียน

ตอ่ไปไมม่ีที่สิ้นสุด



ท 
ทุกข์ 1.สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก,สภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้ เพราะถูก
บีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและความดับสลาย เนื่องจากต้องเป็นไป

ตามเหตุปัจจัยท ี่ ไม่ข ึ ้นต่อตัวมันเอง (ข ้อ ๒ ในไตรลักษณ์)

2.อาการแหง่ทุกขท์ี่ปรากฏขึ้นหรืออาจปรากฏขึ้นได้แก่คน(ได้ใน

คำวา่ทุกขสัจจะหรือทุกขอริยสัจจ์ซึ่งเป็นข้อที่๑ในอริยสัจจ์๔)

3.สภาพที่ทนได้ยาก,ความรู้สึกไมส่บายได้แก่ทุกขเวทนา,ถ้ามา

คู่กับโทมนัส (ในเวทนา๕)ทุกข์หมายถึงความไม่สบายกายคือ

ทุกข์กาย (โทมนัสคือไม่สบายใจ) แต่ถ้ามาลำพัง (ในเวทนา๓)

ทกุข์หมายถึงความไมส่บายกายไมส่บายใจคือทัง้ทกุขก์ายและทกุขใ์จ

 
ทุกขลักษณะเครื่องกำหนดวา่เป็นทุกข,์ลักษณะที่จัดวา่เป็นทุกข,์

ลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นทุกข์คือ๑.ถูกการเกิดขึ้นและการ
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ดับสลายบีบคั้นอยูต่ลอดเวลา๒.ทนได้ยากหรือคงอยูใ่นสภาพเดิม

ไม่ได้๓. เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์๔.แย้งต่อสุขหรือเป็นสภาวะที่

ปฏิเสธความสุข

 
ทุกขเวทนาความรู้สึกลำบาก,ความรู้สึกเจ็บปวด,ความรู้สึกเป็น
ทุกข,์การเสวยอารมณท์ี่ไมส่บาย

 
เทวดาหมู่เทพ,ชาวสวรรค์ เป็นคำรวมเรียกชาวสวรรค์ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง

 
โทมนัสความเสียใจ,ความเป็นทุกขใ์จดูเวทนา
 
โทสะความคิดประทุษร้าย(ข้อ๒ในอกุศลมูล๓)


ธ 
ธรรมารมณ์อารมณท์างใจ,สิ่งที่ใจนึกคิด

 
ธาตุสิ่งที่ทรงสภาวะของมันอยู่เองตามธรรมดาของเหตุปัจจัย,
ธาตุ๔คือ๑.ปฐวีธาตุสภาวะท่ีแผไ่ปหรือกินเน้ือท่ีเรียกสามญัวา่

ธาตุแข้นแข็งหรือธาตุดิน๒.อาโปธาตุสภาวะที่เอิบอาบดูดซึม

เรียกสามญัวา่ธาตเุหลวหรือธาตนุ้ำ๓.เตโชธาตุสภาวะท่ีทำให้ร้อน

เรียกสามัญว่า ธาตุไฟ๔. วาโยธาตุ สภาวะที่ทำให้เคลื่อนไหว

เรียกสามัญวา่ธาตุลม;ธาตุ๖คือเพิ่ม๕.อากาสธาตุสภาวะที่
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วา่ง๖.วิญญาณธาตุสภาวะที่รู้แจ้งอารมณ์หรือธาตุรู้

ธาตุกระดูกของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเรียกรวมๆ
ว่าพระธาตุ (ถ้ากล่าวถึงกระดูกของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรียกว่า

พระบรมธาตุพระบรมสารีริกธาตุพระสารีริกธาตุหรือระบุชื่อ

กระดูกสว่นนั้นๆเชน่พระทาฐธาตุ)

 
ธาตุ ๑๘สิ่งที่ทรงสภาวะของตนอยู่เองตามที่เหตุปัจจัยปรุงแต่ง

ขึ้น เป็นไปตามธรรมนิยามคือกำหนดแห่งธรรมดา ไม่มีผู้สร้างผู้

บันดาลและมีรูปลักษณะกิจอาการเป็นแบบจำเพาะตัว อันพึง

กำหนดเอาเปน็หลกัได้แตล่ะอยา่งๆ๑.จกัขธุาตุ(ธาตคืุอจกัขปุสาท)

๒.รูปธาตุ (ธาตุคือรูปารมณ์)๓.จักขุวิญญาณธาตุ (ธาตุคือจักขุ

วิญญาณ)๔.โสตธาตุ (ธาตุคือโสตปสาท)๕.สัททธาตุ (ธาตุคือ

สทัทารมณ)์๖.โสตวิญญาณธาตุ(ธาตคืุอโสตวิญญาณ)๗.ฆานธาตุ

(ธาตุคือฆานปสาท)๘.คันธธาตุ (ธาตุคือคันธารมณ์)๙.ฆาน

วิญญาณธาตุ (ธาตุคือฆานวิญญาณ)๑๐. ชิวหาธาตุ (ธาตุคือ

ชิวหาปสาท)๑๑.รสธาตุ(ธาตคืุอรสารมณ)์๑๒.ชิวหาวิญญาณธาตุ

(ธาตุค ือชิวหาวิญญาณ) ๑๓. กายธาตุ (ธาตุค ือกายปสาท)

๑๔. โผฏฐัพพธาตุ (ธาตุคือโผฏฐัพพารมณ์)๑๕.กายวิญญาณ

ธาตุ (ธาตุค ือกายว ิญญาณ) ๑๖. มโนธาตุ (ธาตุค ือมโน)

๑๗.ธรรมธาตุ(ธาตุคือธรรมารมณ)์๑๘.มโนวิญญาณธาตุ(ธาตุ

คือมโนวิญญาณ)
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น 
นันทิราคะ*ความติดใจกำหยัดยินดีด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน
ในกามคุณอารมณ์

 
นามรูปนามธรรมและรูปธรรมนามธรรมหมายถึงสิ่งที่ไม่มีรูป
คือรู้ไม่ได้ทางตาหู จมูกลิ้นกายแต่รู้ได้ด้วยใจ ได้แก่เวทนา

สัญญาสังขารวิญญาณรูปธรรมหมายถึงสิ่งที่มีรูปสิ่งที่เป็นรูป

ได้แกรู่ปขันธท์ั้งหมด

 
นิพพานการดับกิเลสและกองทุกข์เป็นโลกุตตรธรรมและเป็นจุด
มุง่หมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา

 
นิโรธ ความดับทุกข์ คือดับตัณหาได้สิ ้นเชิง, ภาวะปลอดทุกข์

เพราะไมม่ีทุกขท์ี่จะเกิดขึ้นได้หมายถึงพระนิพพาน

 
นิวรณ์, นิวรณธรรม ธรรมที่กั ้นจิตไม่ให้บรรลุความดี, สิ่งที่
ขัดขวางจิตไมใ่ห้ก้าวหน้าในคุณธรรมมี๕อยา่งคือ๑.กามฉันท์

พอใจในกามคณุ๒.พยาบาทคิดร้ายผูอ่ื้น๓.ถีนมิทธะความหดหู่

ซึมเซา๔.อุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซา่นและรำคาญ๕.วิจิกิจฉา

ความลังเลสงสัย

 

* จาก http://www.dharma-gateway.com 
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เนวสัญญานาสัญญายตนะภาวะที่มีสัญญาก็ไมใ่ช่ ไมม่ีสัญญาก็

ไมใ่ช่เป็นชื่ออรูปฌานหรืออรูปภพที่๔



บ 
บัญญัติการตั้งขึ้น,ข้อที่ตั้งขึ้น,การกำหนดเรียก,การเรียกชื่อ,
การวางเป็นกฎไว้,ข้อบังคับ

 
บุญเครื่องชำระสันดาน,ความดี,กุศล,ความสุข,ความประพฤติ

ชอบทางกายวาจาและใจ,กุศลธรรม



ป 
ปฏิฆะความขัดใจ,แค้นเคือง,ความขึ้งเคียดความกระทบกระทั่ง
แหง่จิตได้แก่ความที่จิตหงุดหงิดด้วยอำนาจโทสะ

 
ปฏิจจสมุปบาท สภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ ้น, การที่สิ่งทั ้งหลาย
อาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น,การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยต่อเนื่อง

กันมามีองคค์ือหัวข้อ๑๒ดังนี้

๑.อวิชฺชาปจฺจยาสงฺขาราเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี

๒.สงขฺารปจจฺยาวิญญฺาณํเพราะสังขารเปน็ปจัจยัวิญญาณจึงมี

๓.วิญญฺาณปจจฺยานามรปูํเพราะวิญญาณเปน็ปจัจยันามรปูจึงมี

๔.นามรปูปจจฺยาสฬายตนํเพราะนามรปูเปน็ปจัจยัสฬายตนะจึงมี

๕.สฬายตนปจฺจยาผสฺโสเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี

๖.ผสฺสปจฺจยาเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี

๗.เวทนาปจฺจยาตณฺหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมี
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๘.ตณฺหาปจฺจยาอุปาทานํเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมี

๙.อุปาทานปจฺจยาภโวเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมี

๑๐.ภวปจฺจยาชาติเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมี

๑๑.ชาติปจฺจยาชรามรณํ เพราะชาติ เป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี

โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาสมฺภวนฺติ; โสกะปริเทวะทุกข์

โทมนัสอุปายาสจึงมีพร้อม: เอวเมตสฺส เกวลสฺสทุกฺขกฺขนฺธสฺส

สมุทโย โหติ; ความเกิดขึ ้นแห่งกองทุกข์ทั ้งปวงนี ้ จ ึงมีด ้วย

ประการฉะนี้

 
ปฏิบัติประพฤติ,กระทำ;บำรุง,เลี้ยงดู
 
ปรมัตถ์ 1.ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน2.ความหมาย
สูงสุด,ความหมายที่แท้จริงเชน่ในคำวา่ปรมัตถธรรม

 
ปริเทวะ ความร่ำไรรำพัน,ความคร่ำครวญ,ความรำพันด้วย

เสียใจ,ความบน่เพ้อ

 
ปริพาชกนักบวชผู้ชายนอกพระพุทธศาสนาพวกหนึ่งในชมพูทวีป
ชอบสัญจรไปในที่ตา่งๆสำแดงทรรศนะทางศาสนาปรัชญาของตน

 
ปริยัติพุทธพจน์อันจะพึงเล่าเรียน,สิ่งที่ควรเล่าเรียน (โดยเฉพาะ
หมายเอาพระบาลีคือพระไตรปิฎกพทุธพจน์หรือพระธรรมวินยั);

การเลา่เรียนพระธรรมวินัย
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ปจัจยั1.เหตท่ีุให้ผลเปน็ไป,เหต,ุเคร่ืองหนนุให้เกิด2.ของสำหรบั
อาศัยใช้, เครื่องอาศัยของชีวิต,สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมี๔อย่าง

คือจีวร (ผ้านุ่งห่ม)บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่อาศัย)

คิลานเภสัช(ยาบำบัดโรค)

 
ปัญญาความรู้ทั่ว,ปรีชาหยั่งรู้เหตุผล,ความรู้ความเข้าใจชัดเจน,
ความรู้ความเข้าใจหยั่งแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษประโยชน์

มิใช่ประโยชน์ เป็นต้นและรู้ที่จะจัดแจงจัดสรรจัดการ,ความ

รอบรู้ในกองสังขารมองเห็นตามความเป็นจริง

 
เปรต๑.ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว,คนที่ตายไปแล้ว๒.สัตว์จำพวกหนึ่ง
ซึ่งเกิดอยู่ในอบายชั้นที่เรียกว่าปิตติวิสัยหรือ เปตติวิสัย ได้รับ

ความทุกขท์รมานเพราะไมม่ีอาหารจะกินแม้เมื่อมีก็กินไมไ่ด้หรือ

กินได้โดยยาก



ผ 
ผล สิ่งที่เกิดจากเหตุ, ประโยชน์ที่ได้; ชื่อแห่งโลกุตตรธรรม
คู่กับมรรคและเป็นผลแห่งมรรคมี๔ชั้นคือ โสดาปัตติผล๑

สกทาคามิผล๑อนาคามิผล๑อรหัตตผล๑

 
โผฏฐัพพะอารมณ์ที่จะพึงถูกต้องด้วยกาย,สิ่งที่ถูกต้องด้วยกาย

เช่น เย็นร้อนอ่อนแข็ง เป็นต้น (ข้อ๕ ในอายตนะภายนอก๖

และในกามคุณ๕)
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พ 
พรหมผู้ประเสริฐ, เทพในพรหมโลก เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยกาม
มี๒พวกคือรูปพรหมมี๑๖ชั้นอรูปพรหมมี๔ชั้น; เทพสูงสุด

หรือพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์

 
พรหมจรรย์ การศึกษาพระเวท, การบวชซึ่งละเว ้นเมถุน,

การครองชีวิตที่ปราศจากเมถุน,การประพฤติธรรมอันประเสริฐ,

การครองชีวิตประเสริฐ,มรรค,พระศาสนา

 
พรหมลูกฟักคืออสัญญีสัตตาพรหมมีแตรู่ปไมม่ีนาม



พระอรหนัต์ผูส้ำเรจ็ธรรมวิเศษสงูสดุในพระพทุธศาสนา,พระอริย
บุคคลชั้นสูงสุดผู้ได้บรรลุอรหัตตผล

 
พทุธะทา่นผูต้รสัรูแ้ล้ว,ผูรู้อ้ริยสจั๔อยา่งถอ่งแท้ตามอรรถกถา
ท่านแบ่งเป็น๓คือ๑.พระพุทธเจ้าท่านผู้ตรัสรู้เองและสอนให้ผู้

อื่นรู้ตาม (บางทีเรียกพระสัมมาสัมพุทธะ)๒.พระปัจเจกพุทธะ

ท่านผู ้ตรัสรู ้เองจำเพาะผู ้เดียว ๓. อนุพุทธะ ท่านผู ้ตรัสรู ้ตาม

พระพุทธเจ้า (เรียกอีกอย่างว่าสาวกพุทธะ);บางแห่งจัดเป็น๔

คือสัพพัญญูพุทธะปัจเจกพุทธะจตุสัจจพุทธะ (=พระอรหันต์)

และสุตพุทธะ(=ผู้เป็นพหูสูต)

 
โพชฌงค์ ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ หรือองค์ของผู้ตรัสรู้มี
๗อย่างคือ๑.สติ๒.ธัมมวิจยะ (การสอดส่องเลือกเฟ้นธรรม)

๓.วิริยะ๔.ปีติ๕.ปัสสัทธิ๖.สมาธิ๗.อุเบกขา
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โพธิสัตว์ ท่านผู้ที่จะได้ตรัสรู ้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งกำลังบำเพ็ญ
บารมี๑๐คือทานศีล เนกขัมมะปัญญาวิริยะ ขันติ สัจจะ

อธิษฐานเมตตาอุเบกขา

 
ภ 

ภพโลกเป็นที่อยูข่องสัตว,์ภาวะชีวิตของสัตว์มี๓คือ๑.กามภพ

ภพของผู ้ยังเสวยกามคุณ๒. รูปภพภพของผู ้เข ้าถึงรูปฌาน

๓.อรูปภพภพของผู้เข้าถึงอรูปฌาน

 
ภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่หรืออยากเกิดอยากมีอยู่คง
อยู่ตลอดไป, ความทะยานอยากที่ประกอบด้วยภวทิฏฐิหรือ

สัสสตทิฏฐิ(ข้อ๒ในตัณหา๓)

 
ภวังคจิตจิตที่เป็นองค์แห่งภพ,ตามหลักอภิธรรมว่าจิตที่เป็นพื้น
อยู่ระหว่างปฏิสนธิและจุติคือตั้งแต่เกิดจนถึงตายในเวลาที่มิได้

เสวยอารมณ์ทางทวารทั้ง๖มีจักขุทวารเป็นต้นแต่เมื่อใดมีการ

รับรู้อารมณ์ เช่น เกิดการเห็นการได้ยิน เป็นต้นก็เกิดเป็นวิถีจิต

ขึ้นแทนภวังคจิตเมื่อวิถีจิตดับไปก็เกิดเป็นภวังคจิตขึ้นอยา่งเดิม

 
ภาวนาการทำให้มีขึ้นเป็นขึ้น,การทำให้เกิดขึ้น,การเจริญ,การ

บำเพ็ญ1.การฝึกอบรมตามหลกัพระพทุธศาสนามี๒อยา่งคือ

๑.สมถภาวนาฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ๒.วิปัสสนาภาวนา

ฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู ้เข้าใจตามเป็นจริง, อีกนัยหนึ่ง

จดัเปน็๒เหมือนกนัคือ๑.จิตตภาวนาการฝึกอบรมจิตใจให้เจริญ

งอกงามด้วยคุณธรรมมีความเข้มแข็งมั่นคง เบิกบานสงบสุข
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ผ่องใสพร้อมด้วยความเพียรสติ และสมาธิ๒.ปัญญาภาวนา

การฝึกอบรมเจริญปัญญาให้รู้เท่าทันเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความ

เป็นจริงจนมีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสและความ

ทุกข์2.การเจริญสมถกรรมฐานเพื่อให้เกิดสมาธิมี๓ขั้นคือ

๑.บริกรรมภาวนาภาวนาขัน้ตระเตรียมคือกำหนดอารมณก์รรมฐาน

๒. อุปจารภาวนา ภาวนาขั ้นจวนเจียน คือเกิดอุปจารสมาธิ

๓.อัปปนาภาวนาภาวนาขั้นแน่วแน่คือเกิดอัปปนาสมาธิเข้าถึง

ฌาน3. ในภาษาไทยความหมายเลือนมาเป็นการท่องบ่นหรือ

วา่ซ้ำๆให้ขลังก็มี



ม 
มนุษย์“ผู้มีใจสูง” ได้แกค่นผู้มีมนุษยธรรม,สัตวท์ี่รู้จักคิดเหตุผล,

สัตวท์ี่มีใจสูง,คน

 
มนุษยธรรม ธรรมของมนุษย์หรือธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์ ได้แก่
ศีล๕หรือเบญจศีล

 
มรรคทาง,หนทาง1.มรรคว่าโดยองค์ประกอบคือข้อปฏิบัติ
ให้ถึงความดับทุกข์ เรียกเต็มว่าอริยอัฏฐังคิกมรรคแปลว่าทาง

มีองค์๘ประการอันประเสริฐ เรียกสามัญว่ามรรคมีองค์๘คือ

๑.สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ๒.สัมมาสังกัปปะดำริชอบ๓.สัมมา

วาจาเจรจาชอบ๔.สัมมากัมมันตะทำการชอบ๕.สัมมาอาชีวะ

เลี้ยงชีพชอบ๖.สัมมาวายามะเพียรชอบ๗.สัมมาสติระลึกชอบ

๘.สมัมาสมาธิตัง้จิตมัน่ชอบ2.มรรควา่โดยระดบัการให้สำเรจ็กิจ

คือทางอนัให้ถึงความเปน็อริยบคุคลแตล่ะขัน้,ญาณท่ีทำให้ละสงัโยชน์
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ได้ขาดเป็นชื่อแหง่โลกุตตรธรรมคูก่ับผลมี๔ชั้นคือโสดาปัตติ

มรรค๑สกทาคามิมรรค๑อนาคามิมรรค๑อรหัตตมรรค๑

 
มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิด,ความเห็นที่ผิดจากคลองธรรม เช่น เห็นว่า
ทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีมารดาบิดาไมม่ีเป็นต้นและความเห็นที่ไมน่ำ

ไปสูค่วามพ้นทุกข์

 
โมหะความหลง,ความไมรู่ต้ามเปน็จริง,อวิชชา(ข้อ๓ในอกศุลมลู๓)

 
ย 

โยนิโสมนสิการ การทำในใจโดยแยบคาย, กระทำไว้ในใจโดย
อุบายอันแยบคาย,การพิจารณาโดยแยบคายคือพิจารณาเพื่อเข้า

ถึงความจริงโดยสืบค้นหาเหตุผลไปตามลำดับจนถึงต้นเหตุ

แยกแยะองค์ประกอบจนมองเห็นตัวสภาวะและความสัมพันธ์

แห่งเหตุปัจจัยหรือตริตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีที่ชั่วยังกุศลธรรมให้

เกิดขึ้นโดยอุบายที่ชอบซึ่งจะมิให้เกิดอวิชชาและตัณหา,ความ

รู้จักคิด,คิดถูกวิธี



ร 
ราคะความกำหนัด,ความยินดีในกาม,ความติดใจหรือความ
ย้อมใจติดอยูใ่นอารมณ์

 
รูป 1.สิ่งที่จะต้องสลายไปเพราะปัจจัยต่างๆอันขัดแย้ง,สิ่งที่เป็น
รูปร่างพร้อมทั้งลักษณะอาการของมัน,ส่วนร่างกายจำแนกเป็น
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๒๘คือมหาภูตหรือธาตุ๔และอุปาทายรูป๒๔(=รูปขันธใ์น

ขันธ์๕)2.อารมณ์ที่รู้ได้ด้วยจักษุ,สิ่งที่ปรากฏแก่ตา (ข้อ๑ใน

อารมณ์๖หรือในอายตนะภายนอก๖)3.ลักษณนาม ใช้เรียก

พระภิกษุสามเณรเชน่ภิกษุรูปหนึ่งสามเณร๕รูป;ในภาษาพูด

บางแหง่นิยมใช้องค์

 
รูปภูมิ หรือรูปโลกหรือรูปพรหมมี ๑๖ ชั ้น ตามลำดับดังนี ้

๑.พรหมปาริสชัชา๒.พรหมปโุรหิตา๓.มหาพรหมา๔.ปริตตาภา

๕.อัปปมาณาภา๖.อาภัสสรา๗.ปริตตสุภา๘.อัปปมาณสุภา

๙. สุภกิณหา๑๐. อสัญญีสัตตา๑๑. เวหัปผลา๑๒. อวิหา

๑๓.อตัปปา๑๔.สุทัสสา๑๕.สุทัสสี๑๖.อกนิษฏฐา

 
ล 

ลักขณูปนิชฌาน*หมายถึงการพิจารณาลักษณะของสภาพธรรม

ที่มีจริง(ด้วยจิตที่มีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไมเ่พง่)นั่นคือต้องเป็น

ปรมัตถธรรม ซึ่งเป็นการพิจารณาลักษณะของสภาพธรรมที่

ไมเ่ที่ยง เป็นต้นคือพิจารณาในธรรมทั้งหลายวา่เป็นอนิจจังทุกข์

อนัตตาหรือพิจารณาอริยมรรคมีองคแ์ปด

 
โลกุดร, โลกุตตระ โลกุตระพ้นจากโลก,เหนือโลก,พ้นวิสัยของ
โลก, ไม่เนื่องในภพทั ้ง ๓ (พจนานุกรมเขียน โลกุตตร); คู่กับ

โลกิยะ

* จาก http://www.dhammahome.com/front/webboard/show.php?id=11061,   
   http://www.dhammahome.com/front/webboard/show.php?id=11026 
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โลกุตตรธรรม ธรรมอันมิใช่วิสัยของโลก,สภาวะพ้นโลกมี๙
ได้แก่มรรค๔ผล๔นิพพาน๑

 
โลกุตตรภูมิชั้นที่พ้นจากโลก,ระดับจิตใจของพระอริยเจ้า(ข้อ๔
ในภูมิ๔อีก๓ภูมิคือกามวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ)

 
โลภะหนึ่งในอกุศลมูล รากเหง้าของอกุศล,ต้นเหตุของอกุศล,
ต้นเหตุของความชั่วมี๓อยา่งคือโลภะโทสะโมหะ



ว 
วัฏฏะการวนเวียน,การเวียนเกิด เวียนตาย,การเวียนว่ายตาย
เกิด,ความเวียนเกิดหรือวนเวียนด้วยอำนาจกิเลสกรรมและ

วิบากเชน่กิเลสเกิดขึ้นแล้วให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วยอ่มได้รับ

ผลของกรรม เมื่อได้รับผลของกรรมแล้ว กิเลสก็เกิดอีกแล้ว

ทำกรรมแล้วเสวยผลกรรมหมุนเวียนตอ่ไป

 
วิชชาความรูแ้จ้ง,ความรูวิ้เศษ;วิชชา ๓คือ๑.ปพุเพนิวาสานสุติญาณ

ความรูท่ี้ได้ระลึกชาติได้๒.จตุปูปาตญาณความรูจ้ติุและอบุติัของ

สตัวท์ัง้หลาย๓.อาสวักขยญาณความรูท่ี้ทำอาสวะให้ส้ิน;วิชชา ๘ 
คือ๑.วิปัสสนาญาณญาณในวิปัสสนา๒.มโนมยิทธิฤทธิ์ทางใจ

๓.อิทธิวิธีแสดงฤทธ์ิได้ตา่ง ๆ๔.ทิพพโสตหทิูพย์๕.เจโตปริยญาณ

รู้จักกำหนดใจผู้อื่นได้๖.ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้

๗. ทิพพจักขุ ตาทิพย์ (=จุตูปปาตญาณ)๘. อาสวักขยญาณ

ความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ,ความตรัสรู้
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วิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์,จิต,ความรู้ที่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะ

ภายในและอายตนะภายนอกกระทบกัน เช่นรู้อารมณ์ในเวลาเมื่อ

รูปมากระทบตาเป็นต้นได้แก่การเห็นการได้ยินเป็นอาทิ

 
วิญญาณ ๖คือ๑.จักขุวิญญาณความรู้อารมณ์ทางตา (เห็น)

๒. โสตวิญญาณความรู้อารมณ์ทางหู (ได้ยิน)๓.ฆานวิญญาณ

ความรู ้อารมณ์ทางจมูก (ได้กลิ่น)๔. ชิวหาวิญญาณความรู ้

อารมณท์างลิ้น(รู้รส)๕.กายวิญญาณความรู้อารมณท์างกาย(รู้

สิ่งต้องกาย)๖.มโนวิญญาณความรู้อารมณท์างใจ(รู้เรื่องในใจ)

 
ว ิปัสสนา ความเห็นแจ ้ง ค ือเห็นตรงต่อความเป็นจร ิงของ
สภาวธรรม;ปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์อันให้ถอนความหลงผิดรู้ผิด

ในสังขารเสียได้,การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัด

ภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นของมันเอง(ข้อ๒ในกัมมัฏฐาน

๒หรือภาวนา๒)

 
วิปัสสนายานิกผู้มีวิปัสสนาเป็นยานคือผู้เจริญวิปัสสนาโดยยัง

ไมไ่ด้ฌานสมาบัติมากอ่น

 
วิมุตติ ความหลุดพ้น, ความพ้นจากกิเลส มี ๕ อย่าง ค ือ

๑.ตทงัควิมตุติพ้นด้วยธรรมคูป่รบัหรือพ้นชัว่คราว๒.วิกขมัภนวิมตุติ

พ้นด้วยข่มหรือสะกดไว้ ๓. สมุจเฉทวิมุตติ พ้นด้วยตัดขาด

๔.ปฏิปสัสทัธิวิมตุติพ้นด้วยสงบ๕.นิสสฺรณวิมตุติพ้นด้วยออกไป;

๒อยา่งแรกเป็นโลกิยวิมุตติ๓อยา่งหลังเป็นโลกุตตรวิมุตติ
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วิราคะความสิ้นกำหนัด,ธรรมเป็นที่สิ้นราคะ,ความคลายออกได้
หายติดเป็นไวพจนข์องนิพพาน

 
วิสังขารธรรมที่ปราศจากการปรุงแต่ง,ธรรมอันมิใช่สังขารคือ
พระนิพพาน

 
วิหารธรรมธรรมเป็นเครื่องอยู่,ธรรมประจำใจ,ธรรมที่เป็นหลัก
ใจในการดำเนินชีวิต

 
เวทนาความเสวยอารมณ,์ความรูสึ้ก,ความรูสึ้กสขุทกุข์มี๓อยา่ง

คือ๑.สุขเวทนาความรู้สึกสุขสบาย๒.ทุกขเวทนาความรู้สึก

ไม่สบาย๓.อทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกไม่สุข ไม่ทุกข์คือ เฉยๆ

เรียกอีกอย่างว่าอุเบกขาเวทนา;อีกหมวดหนึ่งจัดเป็น เวทนา ๕
คือ๑.สุขสบายกาย๒.ทุกข์ ไม่สบายกาย๓.โสมนัสสบายใจ

๔. โทมนัส ไม่สบายใจ ๕. อุ เบกขา เฉยๆ; ในภาษาไทย

ใช้หมายความวา่เจ็บปวดบ้างสงสารบ้างก็มี



ศ 
ศรัทธาความเชื่อ,ความเชื่อถือ;ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม
 
ศรีมิ่งขวัญ,ราศี,อาการที่นา่นิยม



ส 
สกทาคามิผล ผลที่ได ้รับจากการละสักกายทิฏฐิ ว ิจ ิก ิจฉา
สีลัพพตปรามาสกับทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางซึ่งสืบเนื่อง

มาแตส่กทาคามีมรรค

อริยสัจ
เพื่อความพ้นทุกข์174



สกิทาคามี, สกทาคามีพระอริยบุคคลผู้ได้บรรลุสกทาคามิผล
 
สติความระลึกได้,นึกได้,ความไมเ่ผลอ,การคุมใจไว้กับกิจหรือ
กุมจิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง,จำการที่ทำและคำที่พูดแล้วแม้นานได้

(ข้อ๑ ในธรรมมีอุปการะมาก๒, ข้อ๓ ในพละ๕, ข้อ๑ ใน

โพชฌงค์๗,ข้อ๖ในสัทธรรม๗,ข้อ๙ในนาถกรณธรรม๑๐)

 
สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั ้งแห่งสติ, ข้อปฏิบัติมีสติเป็นประธาน,
การตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นเท่าทันตามความ

เป็นจริง,การมีสติกำกับดูสิ่งตา่งๆและความเป็นไปทั้งหลายโดยรู้

เท่าทันตามสภาวะของมัน ไม่ถูกครอบงำด้วยความยินดียินร้าย

ท ี่ทำให ้มองเห็นเพ ี ้ยนไปตามอำนาจก ิ เลส ม ี ๔ อย่างค ือ

๑.กายานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติกำหนดพิจารณากาย,

การมีสติกำกับดูรู้เทา่ทันกายและเรื่องทางกาย๒.เวทนานุปัสสนา

สติปัฏฐานการตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนา,การมีสติกำกับดูรู้

เท่าทันเวทนา,๓.จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติกำหนด

พิจารณาจิต,การมีสติกำกับดูรู้เท่าทันจิตหรือสภาพและอาการ

ของจิต๔.ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติกำหนดพิจารณา

ธรรม,การมีสติกำกับดูรู้เท่าทันธรรม; เรียกสั้นๆว่ากาย เวทนา

จิตธรรม

 
สภาวธรรมหลักแห่งความเป็นเอง,สิ่งที่เป็นเองตามธรรมดาของ
เหตุปัจจัย,(รูปธรรมและนามธรรม)
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สมถะธรรมเป็นเครื่องสงบระงับจิต,ธรรมยังจิตให้สงบระงับจาก
นิวรณูปกิเลส,การฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ (ข้อ๑ในกรรมฐาน๒

หรือภาวนา๒)

 
สมถยานิกผู้มีสมถะเป็นยานหมายถึงผู้เจริญสมถกรรมฐาน

จนได้ฌานกอ่นแล้วจึงเจริญวิปัสสนาตอ่

 
สมมติการร่วมกัน,การตกลงกัน,การมีมติร่วมกันหรือยอมรับ
ร่วมกัน;การที่สงฆ์ประชุมกันตกลงมอบหมายหรือแต่งตั้งภิกษุให้

ทำกิจหรือ เป็นเจ้าหน้าที่ในเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นสมมติ

ภิกษุเป็นผู้ให้โอวาทภิกษุณีสมมติภิกษุเป็นภัตตุเทศก์ เป็นต้น;

ในภาษาไทยใช้ในความหมายวา่ตกลงกันวา่ตา่งวา่

 
สมาธิความมีใจตัง้มัน่,ความตัง้มัน่แหง่จิต,การทำให้ใจสงบแนว่แน่
ไม่ฟุ้งซ่าน,การมีจิตกำหนดแน่วแน่อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ

มักใช้เป็นคำเรียกงา่ยๆสำหรับอธิจิตตสิกขา

 
สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่ตัณหาคือความทะยานอยาก เช่น

อยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นโนน่เป็นนี่อยากไมเ่ป็นโนน่เป็นนี่ (ข้อ๒

ในอริยสัจ๔)

 
สรณะที่พึ่ง,ที่ระลึก


สังขาร 1.สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง,สิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัย เป็นรูป
ธรรมก็ตามนามธรรมก็ตามได้แก่ขันธ์๕ทั้งหมด,ตรงกับคำว่า
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สังขตะหรือสังขตธรรมได้ในคำวา่“สงัขารทัง้หลายทัง้ปวงไมเ่ท่ียง”

ดังนี้เป็นต้น2.สภาพที่ปรุงแต่งใจให้ดีหรือชั่ว,ธรรมมีเจตนาเป็น

ประธานที่ปรุงแต่งความคิดการพูดการกระทำมีทั้งที่ดีเป็นกุศล

ที่ชั่วเป็นอกุศลและที่กลางๆ เป็นอัพยากฤต ได้แก่เจตสิก๕๐

อย่าง (คือ เจตสิกทั้งปวง เว้นเวทนาและสัญญา) เป็นนามธรรม

อย่างเดียว,ตรงกับสังขารขันธ์ ในขันธ์๕ ได้ในคำว่ารูปไม่เที่ยง

เวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง

ดังนี้เป็นต้น;อธิบายอีกปริยายหนึ่งสังขารตามความหมายนี้ยก

เอาเจตนาขึ้นเป็นตัวนำหน้า ได้แก่สัญเจตนาคือ เจตนาที่แต่ง

กรรมหรือปรุงแตง่การกระทำมี๓อยา่งคือ๑.กายสังขารสภาพ

ที่ปรุงแต่งการกระทำทางกายคือกายสัญเจตนา๒.วจีสังขาร

สภาพท่ีปรงุแตง่การกระทำทางวาจาคือวจีสญัเจตนา๓.จิตตสงัขาร

หรือมโนสังขารสภาพที่ปรุงแต่งการกระทำทางใจคือมโนสัญ

เจตนา3.สภาพท่ีปรงุแตง่ชีวิตมี๓คือ๑.กายสงัขารสภาพท่ีปรงุ

แตง่กายได้แก่อัสสาสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าลมหายใจออก

๒.วจีสงัขารสภาพท่ีปรงุแตง่วาจาได้แก่วิตกและวิจาร๓.จิตตสงัขาร

สภาพที่ปรุงแตง่ใจได้แก่สัญญาและเวทนา

 
สังขาร ๒คือ๑.อุปาทินนกสังขารสังขารที่กรรมครอบครอง

๒.อนุปาทินนกสังขารสังขารที่กรรมไม่ครอบครอง, โดยปริยาย

แปลวา่สังขารที่มีใจครองและสังขารที่ไมม่ีใจครอง

 
สังโยชน์กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์,ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์มี๑๐
อย่าง คือก.โอรัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื ้องต่ำ ๕ ได้แก่
๑.สกักายทิฏฐิความเหน็วา่เปน็ตวัของตน๒.วิจิกิจฉาความลงัเล
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สงสัย๓.สีลัพพตปรามาสความถือมั่นศีลพรต๔.กามราคะ

ความติดใจในกามคุณ ๕. ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งในใจ

ข.อุทธัมภาคิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูง๕ ได้แก่๖. รูปราคะ
ความติดใจในรปูธรรมอนัประณีต๗.อรปูราคะความติดใจในอรปูธรรม

๘.มานะความถือว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่๙.อุทธัจจะความฟุ้งซ่าน

๑๐.อวิชชาความไมรู่้จริง;พระโสดาบันละสังโยชน์๓ข้อต้นได้,
พระสกิทาคาม ี ทำสังโยชน์ข้อ๔ และ๕ ให้เบาบางลงด้วย,

พระอนาคามีละสงัโยชน์๕ข้อต้นได้หมด,พระอรหนัต์ละสงัโยชน์
ทั้ง๑๐ข้อ;ในพระอภิธรรมทา่นแสดงสังโยชน์อีกหมวดหนึ่งคือ
๑.กามราคะ๒.ปฏิฆะ๓.มานะ๔.ทิฏฐิ(ความเหน็ผิด)๕.วิจิกิจฉา

๖.สีลัพพตปรามาส๗.ภวราคะ (ความติดใจในภพ)๘.อิสสา

(ความริษยา)๙.มัจฉริยะ(ความตระหนี่)๑๐.อวิชชา

 
สัญญาการกำหนดหมาย,ความจำได้หมายรู้คือหมายรู้ไว้ซึ่ง
รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและอารมณท์ี่เกิดกับใจวา่เขียวขาว

ดำ แดง ดัง เบา เสียงคน เสียงแมว เสียงระฆัง กลิ่นทุเรียน

รสมะปรางเป็นต้นและจำได้คือรู้จักอารมณน์ั้นวา่เป็นอยา่งนั้นๆ

ในเมื่อไปพบเข้าอีก (ข้อ๓ ในขันธ์๕)มี๖อย่างตามอารมณ์

ที่หมายรู้นั้น เช่นรูปสัญญาหมายรู้รูปสัททสัญญาหมายรู้เสียง

เป็นต้น;ความหมายสามัญในภาษาบาลีว่าเครื่องหมายที่สังเกต

ความสำคัญว่าเป็นอย่างนั ้นๆ, ในภาษาไทยมักใช ้หมายถึง

ข้อตกลง,คำมั่น

 
สัตบุรุษ คนสงบ, คนดี, คนมีศ ีลธรรม, คนที่ประกอบด้วย

สัปปุริสธรรม
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สัมปชัญญะ ความรู้ตัวทั่วพร้อม,ความรู้ตระหนัก,ความรู้ชัด
เข้าใจชดัซ่ึงส่ิงท่ีนึกได้;มกัมาคูก่บัสติ(ข้อ๒ในธรรมมีอปุการะมาก๒)

 
สัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบคือเห็นอริยสัจ๔, เห็นชอบตาม

คลองธรรมว่าทำดีมีผลดีทำชั่วมีผลชั่วมารดาบิดามี (คือมีคุณ

ความดีควรแก่ฐานะหนึ่งที่เรียกว่ามารดาบิดา)ฯลฯ, เห็นถูกต้อง

ตามที่เป็นจริงวา่ขันธ์๕ไมเ่ที่ยงเป็นต้น(ข้อ๑ในมรรค)

 
สัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงคือความเห็นว่าอัตตาและโลก เป็น
สิ่งเที่ยงแท้ยั่งยืนคงอยู่ตลอดไป เช่น เห็นว่าคนและสัตว์ตายไป

แล้วร่างกายเท่านั้นทรุดโทรมไปส่วนดวงชีพหรือเจตภูตหรือมนัส

เป็นธรรมชาติไม่สูญย่อมถือปฏิสนธิในกำเนิดอื่นสืบไปเป็นมิจฉา

ทิฏฐิอยา่งหนึ่งตรงข้ามกับอุจเฉททิฏฐิ(ข้อ๑ในทิฏฐิ๒)

 
สุญญตวิโมกข์ ความหลุดพ้นโดยว่างจาก ราคะ โทสะ โมหะ
หมายถึงมองเห็นความว่างหมดความยึดมั่นคือพิจารณาเห็น

นามรูปโดยความเป็นอนัตตาพูดสั ้นๆ ว่า หลุดพ้นเพราะเห็น

อนัตตา(ข้อ๑ในวิโมกข์๓)

 
สุญญตา“ความเป็นสภาพสูญ”,ความว่าง 1.ความเป็นสภาพที่

วา่งจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเฉพาะอยา่งยิ่งภาวะ

ที่ขันธ์๕เป็นอนัตตาคือไร้ตัวมิใชต่นวา่งจากความเป็นตนตลอด

จนว่างจากสาระต่างๆ เช่นสาระคือความเที่ยงสาระคือความ

สวยงามสาระคือความสขุเปน็ต้น,โดยปริยายหมายถึงหลกัธรรม
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ฝา่ยปรมตัถด์งัเชน่ขนัธ์ธาตุอายตนะและปจัจยาการ(อิทปัปจัจยตา

หรือปฏิจจสมุปบาท)ที่แสดงแต่ตัวสภาวะให้เห็นความว่างเปล่า

ปราศจากสัตว์ บุคคล เป็นเพียงธรรมหรือกระบวนธรรมล้วนๆ

2.ความว่างจากกิเลสมีราคะโทสะโมหะ เป็นต้นก็ดีสภาวะที่

ว่างจากสังขารทั้งหลายก็ดีหมายถึงนิพพาน3. โลกุตตรมรรค

ได้ชื่อว่าเป็นสุญญตาด้วยเหตุผล๓ประการคือ เพราะลุด้วย

ปัญญาที่กำหนดพิจารณาความเป็นอนัตตา มองเห็นสภาวะที่

สังขารเป็นสภาพวา่ง(จากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตน)เพราะวา่ง

จากกิเลสมีราคะเป็นต้นและเพราะมีสุญญตาคือนิพพาน เป็น

อารมณ์4.ความวา่งที่เกิดจากความกำหนดหมายในใจหรือทำใจ

เพื่อให้เป็นอารมณ์ของจิตในการเจริญสมาบัติ เช่น ผู ้ เจริญ

อากิญจญัญายตนสมาบติักำหนดใจถึงภาวะวา่งเปลา่ไมมี่อะไรเลย;

สุญตาก็เขียน

 
สุทโธทนะกษัตริยศ์ากยวงศซ์ึ่งเป็นราชาผู้ครองแคว้นศากยะหรือ
สักกชนบทณนครกบิลพัสดุ์ มีพระมเหสีพระนามว่าพระนาง

สิริมหามายาหรือเรียกสัน้ๆวา่มายาเม่ือพระนางมายาสวรรคตแล้ว

พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้เปน็พระมเหสีตอ่มาพระเจ้าสทุโธทนะ

เป็นพระราชบุตรองคท์ี่๑ของพระเจ้าสีหหนุเป็นพระราชบิดาของ

พระสิทธัตถะ เป็นพระอัยกาของพระราหุลและเป็นพระพุทธบิดา

พระองค์สวรรคตในปีที่๕แห่งพุทธกิจก่อนสวรรคตพระพุทธเจ้า

ได้เสด็จไปแสดงธรรมโปรดให้ได้ทรงบรรลุอรหัตตผลและได้เสวย

วิมุตติสุข๗วันกอ่นปรินิพพาน
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โสกะความโศก,ความเศร้า,ความมีใจหม่นไหม้,ความแห้งใจ,
ความรู้สึกหมองใจแห้งผาก เพราะประสบความพลัดพรากหรือ

สูญเสียอยา่งใดอยา่งหนึ่ง

 
โสดาบัน ผู ้ถึงกระแสที่จะนำไปสู่นิพพาน,พระอริยบุคคลผู้ได้
บรรลุโสดาปัตติผลมี๓ประเภทคือ๑. เอกพีซี เกิดอีกครั้งเดียว

๒. โกลังโกละ เกิดอีก๒-๓ครั้ง๓.สัตตักขัตตุปรมะ เกิดอีก

๗ครั้งเป็นอยา่งมาก



อ 
อกุศลบาป,ชั่ว,ไมฉ่ลาด,ความชั่ว,กรรมชั่ว
 
อนัตตาไมใ่ชอ่ัตตา,ไมใ่ชต่ัวใชต่น
 
อนาคามีพระอริยบุคคลผู้ได้บรรลุอนาคามิผลมี๕ประเภทคือ
๑) อันตราปรินิพพายี ผู ้ปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ถึงกึ่ง

(หมายถึงโดยกิเลสปรินิพพาน)๒)อุปหัจจปรินิพพายีผู้ปรินิพพาน

เมื่อจวนจะถึงสิ้นอายุ๓)อสังขารปรินิพพายีผู้นิพพานโดยไม่ต้อง

ใช้ความเพียรนัก๔)สสังขารปรินิพพายีผู้ปรินิพพานโดยต้องใช้

ความเพียรมาก๕)อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีผู้มีกระแสในเบื้องบน

ไปสูอ่กนิฏฐภพ(ภพของรูปพรหมชั้นสูงสุด)
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อนิจจังไมเ่ที่ยง,ไมค่งที่,สภาพที่เกิดมีขึ้นแล้วก็ดับลว่งไป
 
อนุโลมญาณญาณอันเป็นไปโดยอนุโลมแก่การหยั่งรู ้อริยสัจจ์

คือเมื่อวางใจเป็นกลางตอ่สังขารทั้งหลายไมพ่ะวงและญาณแลน่

มุง่ตรงไปสูน่ิพพานแล้วญาณอันคล้อยตอ่การตรัสรู้อริยสัจจ์ยอ่ม

เกิดขึ้นในลำดับถัดไปเป็นขั้นสุดท้ายของวิปัสสนาญาณตอ่จากนั้น

ก็จะเกิดโคตรภูญาณมาคั่นกลาง แล้วเกิดมรรคญาณให้สำเร็จ

ความเป็นอริยบุคคลตอ่ไป

 
อนสุยักิเลสท่ีแฝงตวันอนเน่ืองอยูใ่นสนัดานมี๗คือ๑)กามราคะ

ความกำหนดัในกาม๒)ปฏิฆะความหงดุหงิด๓)ทิฏฐิความเหน็ผิด

๔)วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย๕)มานะความถือตัว๖)ภวราคะ

ความกำหนัดในภพ๗)อวิชชาความไมรู่้จริง

 
อเนญชาภิสงัขารสภาพที่ปรุงแต่งภพอันมั่นคงไม่หวั่นไหวได้แก่
ภาวะจิตที่มั่นคงแน่วแน่ด้วยสมาธิแห่งจตุตถฌาน (ข้อ๓ ใน

อภิสังขาร๓);ตามหลักเขียนอาเนญชาภิสังขาร

 
อบาย, อบายภมิูภมิูกำเนิดท่ีปราศจากความเจริญมี๔อยา่งคือ

๑)นิรยะนรก๒)ติรัจฉานโยนิกำเนิดดิรัจฉาน๓)ปิตติวิสัย

ภูมิแหง่เปรต๔)อสุรกายพวกอสุรกาย

 
อรหัตตมรรคทางปฏิบัติเพื่อบรรลุคือความเป็นพระอรหันต์,
ญาณคือความรู้เป็นเหตุละสังโยชน์ได้ทั้ง๑๐
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อริยผลผลอันประเสริฐมี๔ชั้นคือโสดาปัตติผลสกทาคามิผล
อนาคามิผลและอรหัตตผล

 
อริยมรรคทางอันประเสริฐ,ทางดำเนินของพระอริยะ,ญาณอัน

ให้สำเร็จความเป็นพระอริยะมี๔คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิ

มรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรค;บางทีเรียกมรรคมีองค์๘

วา่อริยมรรคก็มีแตค่วรเรียกเต็มวา่อริยอัฏฐังคิกมรรค

 
อริยสจัความจริงอย่างประเสริฐ,ความจริงของพระอริยะ,ความ
จริงที่ทำคนให้เป็นพระอริยะมี๔อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธ

มรรค (เรียกเต็มว่าทุกข์ทุกขสมุทัยทุกขนิโรธและทุกขนิโรธ

คามินีปฏิปทา)

 
อรปูฌานฌานมีอรูปธรรมเป็นอารมณ์

 
อรูปภูมิ หรืออรูปโลกหรืออรูปพรหมซึ่งแบ่งออกเป็น๔ ชั ้น
(เรียกวา่อรปูโลก)คือ๑.อากาสานญัจายตนะ๒.วิญญาณญัจายตนะ

๓.อากิญจัญญายตนะ๔.เนวสัญญานาสัญญายตนะ

 
อวิชชาความไม่รู ้จริง, ความหลงอันเป็นเหตุไม่รู ้จริงม ี๔คือ
ความไม่รู้อริยสัจ๔แต่ละอย่าง (ไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้เหตุเกิดแห่งทุกข์

ไม่รู ้ความดับทุกข์ ไม่รู ้ทางให้ถึงความดับทุกข์),อวิชชา๘คือ

อวิชชา๔นั้นและเพิ่ม๕)ไมรู่้อดีต๖)ไมรู่้อนาคต๗)ไมรู่้ทั้งอดีต

ทั้งอนาคต๘)ไมรู่้ปฏิจจสมุปบาท
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อสภุ, อสภุะสภาพที่ไม่งาม,พิจารณาร่างกายของตนและผู้อื่นให้

เห็นสภาพที่ไม่งาม; ในความหมายเฉพาะหมายถึงซากศพใน

สภาพต่างๆ ซึ่งใช้เป็นอารมณ์กรรมฐาน รวม๑๐ อย่าง คือ

๑)อุทธุมาตกะซากศพที่เน่าพอง๒)วินีลกะซากศพที่มีสีเขียว

คล้ำ๓)วิปุพพกะซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลออกอยู่๔)วิจฉิททกะ

ซากศพที่ขาดกลางตัว๕)วิกขายิตกะซากศพที่สัตว์กัดกินแล้ว

๖) วิกขิตตกะซากศพที่มีมือ เท้าศีรษะขาด๗)หตวิกขิตตกะ

ซากศพที่คนมีเวรเป็นข้าศึกกัน สับฟันเป็นท่อนๆ๘) โลหิตกะ

ซากศพที่ถูกประหารด้วยศัสตรามีโลหิตไหลอาบอยู่๙)ปุฬุวกะ

ซากศพที่มีตัวหนอนคลานคล่ำไปอยู่๑๐)อัฏฐิกะซากศพที่ยัง

เหลืออยูแ่ตร่า่งกระดูก



อสภุสญัญากำหนดหมายถึงความไม่งามแห่งร่างกาย(ข้อ๓ใน
สัญญา๑๐)

  
อสุรกายพวกอสูร,ภพแห่งสัตว์เกิดในอบายพวกหนึ่ง เป็นพวก
สะดุ้งหวาดหวั่นไร้ความรื่นเริงถ้าเปรียบกับในโลกนี้ก็เหมือนดัง

คนอดอยาก เที่ยวทำโจรกรรมในเวลาค่ำคืนหลอกลวงฉกชิงเอา

ทรัพยข์องผู้อื่น(ข้อ๔ในอบาย๔)

 
อัตตกิลมถานุโยค การประกอบตนให้ลำบากเปล่าคือความ
พยายามเพื่อบรรลุผลที่หมายด้วยวิธีทรมานตนเอง เช่น การ

บำเพ็ญตบะตา่งๆที่นิยมกันในหมูน่ักบวชอินเดียจำนวนมาก(ข้อ๒

ในที่สุด๒อยา่ง)
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อัปปนาสมาธิ สมาธิแน่วแน่, จิตตั้งมั่นสนิท เป็นสมาธิในฌาน

(ข้อ๒ในสมาธิ๒,ข้อ๓ในสมาธิ๓)

 
อสัมิมานะการถือตวัวา่น่ีฉนั น่ีกูกเูปน็นัน่เปน็น่ี,การถือเราถือเขา


อัสสชิ 1. พระมหาสาวกองค์หนึ่งเป็นพระเถระรูปหนึ่งในคณะ

ปญัจวคัคีย์เปน็พระอรหนัตร์ุน่แรกและเปน็อาจารยข์องพระสารีบตุร

2.ชื่อภิกษุรูปหนึ่งในภิกษุ๖รูปซึ่งประพฤติเหลวไหลที่เรียกว่า

พระฉัพพัคคีย์คูก่ับพระปุนัพพสุกะ

 
อานาปานสติ สติกำหนดลมหายใจเข้าออก (ข้อ๙ ในอนุสติ
๑๐ข้อ, ข้อ๑๐. ในสัญญา๑๐ เป็นต้น),หนังสือเก่ามักเขียน

อานาปานัสสติ

 
อายตนะที่ต่อ, เครื่องติดต่อ,แดนต่อความรู้, เครื่องรู้และสิ่งที่รู้
เช่นตา เป็นเครื่องรู้ รูปเป็นสิ่งที่รู้,หูเป็นเครื่องรู้ เสียงเป็นสิ่งที่รู้

เปน็ต้น,จดัเปน็๒ประเภทคืออายตนะภายใน๖อายตนะภายนอก๖

 
อารมณ์ เครื่องยึดหน่วงของจิต,สิ่งที่จิตยึดหน่วง,สิ่งที่ถูกรู้หรือ
ถูกรับรู ้ ได ้แก่ อายตนะภายนอก ๖ คือ รูป เส ียง กลิ่น รส

โผฏฐัพพะและธรรมารมณ์; ในภาษาไทยความหมายเลือนไปเป็น

ความรู้สึกหรือความเป็นไปแห่งจิตใจในขณะหรือช่วงเวลาหนึ่งๆ

เชน่วา่อยา่ทำตามอารมณ์วันนี้อารมณด์ีอารมณเ์สียเป็นต้น
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อารัมมณูปนิชฌาน*หมายถึงการอบรมสมถภาวนาซึ่งเป็นการ
เพ่งอารมณ์ เช่น เพ่งอารมณ์ของกสิณ เป็นต้นจนได้สมาบัติ๘

เป็นอารัมมณูปนิชฌาน (การเพ่งอารมณ์)ซึ่งไม่ใช่การพิจารณา

หรือการรู้ลักษณะของสภาพธรรม

 
อาฬารดาบส อาจารย์ผู ้สอนสมาบัติ ที่พระมหาบุรุษเสด็จไป
ศึกษาอยู่ด้วยคราวหนึ่งก่อนที่จะทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา,ท่านผู้นี้

ได้สมาบัติถึงชั้นอากิญจัญญายตนฌาน;เรียกเต็มวา่อาฬารดาบส

กาลามโคตร

 
อินทรีย์ ๒๒ สภาวะที่เป็นใหญ่ในการทำกิจของตน คือทำให้

ธรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามตนในกิจนั้นๆในขณะที่เป็นไป

อยู่นั้นมีดังนี้หมวด๑:๑.จักขุนทรีย์ (อินทรีย์คือจักขุปสาท)
๒.โสตินทรีย์(อินทรีย์คือโสตปสาท)๓.ฆานินทรีย์(อินทรีย์คือ

ฆานปสาท)๔.ชิวหินทรีย์(อินทรีย์คือชิวหาปสาท)๕.กายินทรีย์

(อินทรีย์คือกายปสาท)๖.มนินทรีย์(อินทรีย์คือใจ)หมวด ๒:
๗.อิตถินทรีย์ (อินทรีย์คืออิตถีภาวะ)๘.ปุริสินทรีย์ (อินทรีย์

คือ ปุริสภาวะ)๙. ชีว ิตินทรีย์ (อินทรีย์ คือ ชีวิต)หมวด ๓:
๑๐.สขิุนทรีย์(อินทรีย์คือสขุเวทนา)๑๑.ทุกขินทรีย์(อินทรีย์คือ

ทุกขเวทนา)๑๒. โสมนัสสินทรีย์ (อินทรีย์คือ โสมนัสสเวทนา)

๑๓.โทมนสัสินทรีย์(อินทรีย์คือโทมนสัสเวทนา)๑๔.อเุปกขินทรีย์

(อินทรีย์คืออุเบกขาเวทนา)หมวด ๔:๑๕.สัทธินทรีย์ (อินทรีย์

* จาก http://www.dhammahome.com/front/webboard/show.php?id=11061,  
   http://www.dhammahome.com/front/webboard/show.php?id=11026 
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คือศรทัธา)๑๖.วิริยินทรีย์(อินทรีย์คือวิริยะ)๑๗.สตินทรีย์(อินทรีย์

คือสติ)๑๘.สมาธินทรีย์ (อินทรีย์คือสมาธิ)๑๙.ปัญญินทรีย์

(อินทรีย์คือปัญญา)หมวด ๕:๒๐.อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์

(อินทรีย์แห่งผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจักรู้สัจจธรรมที่ยังมิได้รู้ ได้แก่

โสตาปติัมคัคญาณ)๒๑.อญัญินทรีย์(อินทรีย์คืออญัญาหรือปญัญา

อันรู้ทั่วถึง ได้แก่ญาณ๖ ในท่ามกลางคือ โสตาปัตติผลญาณ

ถึงอรหตัตมคัคญาณ)๒๒.อัญญาตาวินทรีย์ (อินทรีย์แห่งท่านผู้รู้

ทัว่ถึงแล้วกลา่วคือปญัญาของพระอรหนัต์ได้แก่อรหตัตผลญาณ)

 
อิสิปตนมฤคทายวันปา่เป็นที่ให้อภัยแกเ่นื้อชื่ออิสิปตนะอยูใ่กล้
เมืองพาราณสี เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์บัดนี้เรียกสารนาถ

 
อุจเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดสูญเช่น เห็นว่าคนและสัตว์จุติจาก

อัตภาพนี้แล้วขาดสูญ(ข้อ๒ในทิฏฐิ๒)

 
อุททกดาบสอาจารย์ผู้สอนสมาบัติที่พระมหาบุรุษเสด็จไปศึกษา
อยูด้่วยคราวหน่ึงกอ่นท่ีจะบำเพญ็ทกุรกิริยา,ทา่นผูน้ี้ได้สมาบติัถึงขัน้

เนวสัญญานาสัญญายตนะ,เรียกเต็มวา่อุททกดาบสรามบุตร

 
อุเบกขา 1.ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยชอบหรือชัง,
ความวางใจเฉยได้ ไม่ยินดียินร้าย เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาเห็นผล

อันเกิดขึ้นโดยสมควรแก่เหตุ และรู้ว่าพึงปฏิบัติต่อไปตามธรรม

หรือตามควรแกเ่หตนุัน้,ความรูจ้กัวางใจเฉยดูเม่ือเหน็เขารบัผิดชอบ
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ตนเองได้หรือในเม่ือเขาควรต้องได้รบัผลอนัสมควรแกค่วามรบัผิดชอบ

ของเขาเอง,ความวางทีเฉยคอยดอูยูใ่นเม่ือคนนัน้ๆส่ิงนัน้ๆดำรงอยู่

หรือดำเนินไปตามควรของเขาตามควรของมันไม่เข้าข้างไม่ตกเป็น

ฝักฝา่ยไมส่อดแส่ไมจู่้จี้สาระแนไมก่้าวกา่ยแทรกแซง(ข้อ๔ใน

พรหมวิหาร๔,ข้อ๗ในโพชฌงค์๗,ข้อ๑๐ในบารมี๑๐,ข้อ๙

ในวิปสัสนปูกิเลส๑๐2.ความรูสึ้กเฉยๆไมส่ขุไม่ทุกข์ เรียกเต็มว่า

อุเบกขาเวทนา(=อทุกขมสุข);(ข้อ๓ในเวทนา๓)

 
อุปจารสมาธิ สมาธิจวนจะแน่วแน่, สมาธิที่ยังไม่ดิ่งถึงที่สุด
เป็นขั้นทำให้กิเลสมีนิวรณ์เป็นต้นระงับก่อนจะเป็นอัปปนาคือ

ถึงฌาน(ข้อ๑ในสมาธิ๒,ข้อ๒ในสมาธิ๓)

 
อุปติสสะ ชื่อพระสารีบุตรก่อนบวช, อัครสาวกเบื้องขวาของ
พระพุทธเจ้า

 
อุปัตติภพ* แปลว่าการเกิดขึ ้น หมายถึงการปรากฏเกิดขึ ้น  

ของขันธ ์อันเกิดแต่กรรมภพนั้นได้แก่รูป เวทนาสัญญาสังขาร

วิญญาณที่เกิดขึ้นในขณะปฏิสนธิได้แก่โลกียวิปากวิญญาณ๓๒

เจตสิก๓๕กรรมชรูป๑๘หรือ๒๐กล่าวอย่างธรรมดาสามัญ

ก็คือ เมื่อได้ทำกรรม (กรรมภพ)แล้วก็มาได้รับผล (อุปัตติภพ)

โดยให้เกิดเป็นสัตวใ์น๓๑ภูมิตามควรแกก่รรมพร้อมทั้งมีการเห็น

การได้ยิน ได้กลิ่นการได้รู้รสการได้สัมผัสและการนึกคิดตาม

* จาก http://www.xn--p3clgfhca0f0a6b.com/?p=1115 
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ควรแก่อัตภาพคือกายใหม่ของตนแล้วทำให้มีความรู้สึกว่าเรามี

เราเป็นขึ ้น เช่น เมื่อเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานก็ให้มีความรู้สึกแบบ

ดิรัจฉานเชน่รู้สึกกลัวรู้สึกหวาดระแวงจัดเป็นมนุษยก์็ให้มีความ

รู้สึกอย่างมนุษย์ เป็นต้นอุปัตติภพนี้ ในที่บางแห่งท่านเรียกว่า

ปุนัพภวะแปลวา่ภพใหมอ่ันมีในปฏิสนธิได้แก่รูปเวทนาสัญญา

สังขารวิญญาณในขณะปฏิสนธิ

 
อุปัตติภพ* แปลว่าที่เป็นที่เกิดหมายถึงสถานที่ที่เกิดขึ้นเพื่อ

รองรับกายของสัตว์โลก ได้แก่กามภพรปูภพอรปูภพสญัญาภพ

อสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการภพจตุโวการภพ

ปัญจโวการภพภพใดภพหนึ่ง เพราะสัตว์ทำกรรม(กรรมภพ)จึง

เกิดภพที่เป็นสถานที่สำหรับรองรับกายใหม่ของสัตว์แม้ที่ยังไม่ได้

ตายจากภพเก่าก็มีสถานที่ในภพใหม่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วก็มี เช่น

นายนันทิยะ ให้สร้างศาลาจัตุรมุขถวายสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น

ประธานพอหลั่งน้ำทักษิโณทกเสร็จด้วยกุศลกรรมนั้นทันใดนั้น

เองวิมานทอง๑๒ โยชน์พร้อมด้วยเทพอัปสรก็อุบัติเกิดณภพ

ดาวดึงสเ์พื่อเตรียมรอรับนายนันทิยะที่ยังอยูใ่นโลกมนุษย์

 
อุปาทานความยึดมั่น,ความถือมั่นด้วยอำนาจกิเลสมี๔คือ
๑)กามุปาทานความถือมั่นในกาม๒)ทิฏฐุปาทานความถือมั่นใน

ทิฏฐิ๓)สีลพัพตปุาทานความยึดมัน่ในศีลและพรต๔)อตัตวาทปุาทาน

ความถือมั่นวาทะวา่ตน

* จาก http://www.xn--p3clgfhca0f0a6b.com/?p=1115 
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อุปาทานขันธ์ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน,ขันธ์ที่ประกอบด้วย
อุปาทาน ได้แก่ เบญจขันธ์ คือ รูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร,

วิญญาณที่ประกอบด้วยอาสวะ

 
อุปายาสความคับแค้นใจ,ความสิ้นหวัง
 
โอวาทปาฏิโมกข์หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือคำ

สอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่พระพุทธพจน์๓

คาถากึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์๑,๒๕๐ รูป ผู ้ไป

ประชุมกันโดยมิได้นัดหมายณพระเวฬุวนารามในวันเพ็ญเดือน

๓ที่เราเรียกกันว่าวันมาฆบูชา (อรรถกถากล่าวว่าพระพุทธเจ้า

ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์นี้แก่ที่ประชุมสงฆ์เป็นเวลา๒๐พรรษา

ก่อนที่จะโปรดให้สวดปาฏิโมกข์อย่างปัจจุบันนี้แทนต่อมา),คาถา

โอวาทปาฏิโมกข์มีดังนี้

สพฺพปาปสฺสอกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํพุทฺธานสาสนํฯ

ขนฺตีปรมํตโปตีติกฺขา
นิพฺพานํปรมํวทนฺติพุทฺธา
นหิปพฺพชิโตปรูปฆาตี
สมโณโหติปรํวิเหฐยนฺโตฯ

อนูปวาโทอนูปฆาโต ปาติโมกฺเขจสํวโร
มตฺตญฺญุตาจภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจสยนาสนํ

อธิจิตฺเตจอาโยโคเอตํพุทฺธานสาสนํฯ
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แปล:
การไม่ทำความชั่วทั้งปวง๑การบำเพ็ญแต่ความดี๑การทำจิต

ของตนให้ผอ่งใส๑นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย



ขันติคือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง,พระพุทธเจ้าทั้งหลาย

กล่าวว่านิพพาน เป็นบรมธรรม, ผู ้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็น

บรรพชิต,ผู้เบียดเบียนคนอื่นไมช่ื่อวา่เป็นสมณะ



การไม่กล่าวร้าย๑การไม่ทำร้าย๑ความสำรวมในปาฏิโมกข์๑

ความเปน็ผูรู้จ้กัประมาณในอาหาร๑ท่ีนัง่นอนอนัสงดั๑ความเพียร

ในอธิจิต๑นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย



ที่เข้าใจกนัโดยทัว่ไปและจำกนัได้มากกคื็อความในคาถาแรกท่ีวา่

ไมท่ำชัว่ทำแตค่วามดีทำจิตใจให้ผอ่งใส
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ประวัติถ้ำ Ajanta และ Ellora 
หมู่ถ้ำอชันตา (Ajanta)และหมู่ถ้ำเอลโลรา (Ellora) เรียก

ตามชื่อหมู่บ้านในถิ่นที่พบหมู่ถ้ำนั ้น อยู่ในดินแดนส่วนล่างของ

ประเทศอินเดียที่เรียกวา่Deccanหรือทักษิณาบถ


หมู่ถ้ำอชันตา (Ajanta)  
เปน็วดัถ้ำทางพทุธศาสนาท่ีมีจำนวนถ้ำมากท่ีสดุถึง๓๐ถ้ำ

(รวมทั้งที่ยังสร้างไมเ่สร็จด้วย)ใช้เวลาในการกอ่สร้างยาวนานที่สุด

มีความสวยงามสมบูรณ์ทั้งที่เป็นพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธ

ศาสนามหายานมีคุณค่าทางศิลปะทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม

จิตรกรรมและประติมากรรมถือได้วา่เป็นวัดถ้ำที่โดดเดน่ที่สุดของ

พุทธศาสนา

วดัถ้ำอชนัตาเร่ิมกอ่สร้างในยคุสมยัของราชวงศส์าตวาหนะ

ประมาณชว่งพ.ศ.๓๕๐และดำเนินการกอ่สร้างเร่ือยมาจนถึงประมาณ

พ.ศ.๕๕๐จึงได้ยติุลงถ้ำตา่งๆท่ีกอ่สร้างในชว่งน้ีเปน็ถ้ำตามคติของ

พทุธศาสนาเถรวาทการกอ่สร้างหยดุชะงกัไปประมาณ๔๐๐ปีและ

ได้กลบัมาร้ือฟ้ืนการสร้างถ้ำข้ึนมาอีกในชว่งสมัยราชวงศจ์าลุกยะซึ่ง

อยูร่ะหวา่งชว่งปีพ.ศ.๑๑๐๐-๑๔๐๐ถ้ำที่กอ่สร้างในชว่งนี้เป็นถ้ำ

ที่สร้างตามคติของพุทธศาสนามหายาน

วัดถ้ำอชันตาถูกลืมเลือนไปในช่วงที่อินเดียตกอยู่ภายใต้

การปกครองของผู้ปกครองมุสลิม และได้ถูกค้นพบอีกครั้งเมื่อ

อังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียปัจจุบันนี้หมู่ถ้ำอชันตาได้กลับมา

อยูใ่นความสนใจของชาวโลกอีกครั้ง
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หมู่ถ้ำเอลโลรา (Ellora)  
เป็นพัฒนาการของวัดถ้ำที่เกิดจากคตินิยมของพุทธศาสนา

ท่ีพระภิกษนิุยมท่ีจะพกัอาศยัอยูใ่นถ้ำจึงทำให้ชาวพทุธนิยมปรบัปรงุ

หรือสร้างถ้ำข้ึนเพ่ือให้เปน็ท่ีพกัอาศยัของพระภิกษเุปน็เวลายาวนาน

นบัพนัปีจากคตินิยมในการสร้างถ้ำให้เปน็วดัดำเนินไปในหมูช่าวพทุธ

และแล้วคตินิยมน้ีกไ็ด้แพรเ่ข้าสูศ่าสนาฮินดแูละศาสนาเชนดงัปรากฏ

ที่หมู่ถ้ำเอลโลราที่มีถ้ำอยู่ถึง๓๔ถ้ำอันประกอบไปด้วยถ้ำของ

พุทธศาสนาจำนวน๑๒ถ้ำถ้ำของศาสนาฮินดูจำนวน๑๗ถ้ำ

และถ้ำของศาสนาเชนจำนวน๕ถ้ำ

หมูถ้่ำเอลโลราแสดงให้เหน็ถึงผลงานศิลปะทางด้านศาสนา

ท่ีรุง่เรืองท่ีสดุในอินเดียในชว่งระหวา่งปีพ.ศ.๑๑๐๐-๑๔๐๐อนัเปน็

ชว่งยุคทองของวิทยาการแบบอินเดีย

หมูถ้่ำเอลโลราเปน็ผลงานการกอ่สร้างท่ีตอ่เน่ืองมาจากอชนัตา

กลา่วคือชว่งปลายของอชนัตาเปน็ชว่งต้นของเอลโลราด้วยระยะทางท่ี

หา่งกนัเพียง80กิโลเมตรนา่จะเปน็ไปได้วา่หมูช่า่งท่ีเสรจ็ส้ินภารกิจ

จากอชันตาได้มาทำงานต่อที่เอลโลราการก่อสร้างวัดถ้ำเอลโลรา

ดำเนินการภายใต้ความอุปถัมภ์ของราชวงศ์จาลุกยะและเมื่อสิ้น

สุดราชวงศ์ในปีพ.ศ.๑๓๐๐แล้วราชวงศ์ราษฎรกูฏก็ได้เป็นผู้ให้

ความอุปถัมภต์อ่
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เกิด
•พ.ศ.๒๔๙๕ณบ้านดอกไม้ต.บ้านบาตรอ.ป้อมปราบศัตรูพา่ย

จังหวัดพระนคร
  
การศึกษา 
•ชั้นประถมศึกษาตอนต้นณโรงเรียนสุริยวงศ์

•ชัน้ประถมศึกษาตอนปลายณโรงเรียนวดัพลบัพลาชยั

•ชั้นมัธยมศึกษาณโรงเรียนโยธินบูรณะ

•ปริญญาตรีและโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

•สจว.รุน่ที่๕๗
  
การทำงาน 
•ลูกจ้างกอ.รมน.(๒๕๑๘–๒๕๒๑)

•เจ้าหน้าที่วิเคราะหน์โยบายและแผน๓-๗

 สำนกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ(๒๕๒๑–๒๕๓๕)

•ผูช้ำนาญการ๘–๑๐องคก์ารโทรศัพทแ์หง่ประเทศไทย(๒๕๓๕–

๒๕๔๔)

ประวตัิ 
หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชโช  
(โดยยอ่) 
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การศึกษาธรรม
นกัธรรมตรี, ศึกษาอานาปานสติตามคำสอนของทา่นพอ่ลีธมัมธโร

ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๐๒,ศึกษากรรมฐานจากครูบาอาจารย์สายวัดป่า

หลายรปูตัง้แต่๒๕๒๕อาทิหลวงปูด่ลูย์อตโุล,หลวงพอ่พธุฐานิโย,

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี,หลวงปู่สิมพุทธาจาโร,หลวงปู่บุญจันทร์

จนัทวโรและหลวงปูส่วุจัน์สวุโจเปน็ต้น


อุปสมบทครั้งแรกในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาณ วัดชลประทาน

รังสฤษฏ์จ.นนทบุรีโดยมีหลวงพอ่ปัญญานันทภิกขุเป็นอุปัชฌาย์

อุปสมบทครั ้งที่ ๒ณ วัดบูรพารามจ.สุรินทร์ (๓๐มิถุนายน

๒๕๔๔)โดยมีพระราชวรคณุ(สมศักดิ์ปณฺฑิโต)เป็นพระอุปัชฌาย์
  
สถานที่จำพรรษา 

๕พรรษาแรกจำพรรษาอยู่ณสวนโพธิญาณอรัญวาสีอ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบรีุของทา่นพระอาจารยส์จิุนต์สจิุณโณและพรรษาท่ี๖

ณสวนสันติธรรมอ.ศรีราชาจ.ชลบุรี โดยความเห็นชอบของ

พระอุปัชฌาย์
  
งานเขียน 
•วิมุตติปฏิปทา(๒๕๔๒–๒๕๔๔)กอ่นอุปสมบท

•วิถีแหง่ความรู้แจ้ง(๒๕๔๕)

•ประทีปสอ่งธรรม(๒๕๔๗)

•ทางเอก(๒๕๔๙)

•วิมุตติมรรค(๒๕๔๙)

•แกน่ธรรมคำสอนของหลวงปูดู่ลย์อตุโล(๒๕๕๑)
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อริยสัจ  
เพื่อความพ้นทุกข์ 
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