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อารัมภบท

ธรรมะจริงๆ มีแตความเรียบงายและความจริงที่กำลังปรากฏอยูตอหนาเทานั้น ธรรมะ

เรียบงายตรงที่ ไมตองดัดแปลงเสแสรงกายใจใหผิดแปลกไปจากที่เปนอยู ไมตองเสแสรง

ทำทาทำทางใหเปนไปตามที่อยากจะเปน รางกายจะยืน เดิน นั่ง นอน ก็ใหเปนไปตามปกติ

ธรรมดาทั่วไป จิตใจก็ไมตองดัดแปลงใหผิดแปลกไปจากที่เปนอยู ไมตองเสแสรงทำจิตใจให

เปนไปตามที่อยากจะเปน 

ธรรมะเรียบงายเพราะเพียงแครูสึกตัว สำรวมกาย สำรวมวาจาใจไว ไมทำผิดศีล จิตจะ

เปนกุศลก็ได จิตจะเปนอกุศลก็ได จิตจะโลภก็ได จิตจะโกรธก็ได จิตจะเผลอหลงไปก็ได แลว

ใหหมั่นรูสึกวารางกายมีอยู หมั่นรูสึกวาจิตใจมีอยู หมั่นรูสึกวารางกายจิตใจ เปนสิ่งที่ถูกรูถูก

ดูอยูตามที่เปนอยูจริงนั่นเอง ถายังตองทำนั่นตองทำนี่จนเกินจากนี้ไป ก็ไมใชธรรมะที่เรียบ

งายแลว

๑



ดวยเพราะความไมรู ชาวพุทธสวนมาก จึงพยายามสรางความยุงยากขึ้นมาเพื่อจะเรียนรู

ธรรมะ คือยุงยากกับการตองฝนทำรางกาย ฝนทำจิตใจใหเปนไปตามที่คิดวาตองเปน เชน 
รางกายตองการหายใจยาวๆ ก็ฝนทำใหหายใจสั้นๆ พอรางกายตองการหายใจสั้นๆ ก็ฝน

ทำใหหายใจยาวๆ หรือเมื่อจิตมีธรรมชาติตองรับอารมณตางๆ ทั้งที่ถูกใจไมถูกใจ ก็ไปกดขม

เอาไว พยายามไมใหจิตรับอารมณที่ไมถูกใจ เมื่อมีอารมณถูกใจก็พยายามรักษาจิตใจใหรับ
แตอารมณที่ถูกใจเทานั้น หากหลงไปทำความยุงยากแบบนี้ขึ้นมาเมื่อใด ความยุงยากนั้นเอง

จะบดบังความจริงเสียสิ้น ทำใหไดเห็นเพียงแคสิ่งที่ไมใชความจริง เมื่อไมเห็นความจริงที่ควร
จะเห็น ก็ไมอาจจะเห็นธรรมะแทๆ ได

ดังนั้นจึงตองวางความยุงยากทั้งหมดลงเสียกอน แลวกลับมาอยูกับธรรมะที่เรียบงาย 

เพียงแคสำรวมกาย วาจา ใจ (มีศีล) ฝกใหจิตตั้งมั่น (มีสมาธิ) และฝกใหรูชัดความเปน

ไตรลักษณของกายใจ ของรูปนาม ของขันธหา (มีปญญา) เทานี้ก็มีโอกาสเห็นธรรมะแทๆ ที่
เปนความพนทุกขไดแลว 

การที่ใครสักคนจะมีศีล มีสมาธ ิ มีปญญา ไมใชแคเพียงคิดนึกเอาแลวจะทำใหมีศีล มี

สมาธ ิ มีปญญาขึ้นมาได แตตองมาฝกอบรมจิตใจตามวิถีแหงความรูแจงของพุทธศาสนา ซึ่ง
เปนวิถีที่เรียบงายนั่นเอง

หลายคนเมื่อหันมาสนใจที่จะฝกจิตใจตัวเอง ก็จะนึกถึงการรักษาศีลกันกอน หลายคนก็

มองไปถึงเรื่องของสมาธิกอน หลายคนก็มองเลยไปถึงเรื่องของปญญากอนเลย ซึ่งไมวาจะ

มองไปที่เรื่องใดกอน ถาฝกไดอยางถูกตองจริง ก็จะมีศีลขึ้นมา มีจิตตั้งมั่นขึ้นมา มีปญญาขึ้น
มาไดเชนกัน 

ใครจะรักษาศีลก็ตองรูวา 

ทำอยางไรจึงจะรักษาศีลแลว เกิดสมาธิเกิดจิตตั้งมั่นไปเจริญปญญาได

ใครจะทำสมาธิก็ตองรูวา 
ทำสมาธิอยางไรจึงจะมีศีล เกิดจิตตั้งมั่นไปเจริญปญญาได

ใครจะเจริญปญญาก็ตองรูวา 

จะเจริญปญญาอยางไรจึงจะเกิดศีล เกิดจิตตั้งมั่นในการเจริญปญญาใหยิ่งๆ ขึ้นไปได

๒



ศีล สมาธิ ปญญา ตองอิงอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปรียบเหมือนเปนเสาสามตนที่ตอง

ประกอบเขาดวยกันจึงจะมีความแข็งแรงพอ ไมเอนเอียง ไมโคนลมลงกอนที่จะพนทุกขไปได 

ซึ่งการจะมาประกอบรวมกันก็ตองอาศัยโครงสรางอื่นมาเชื่อมยึดค้ำยันเอาไว จึงจะทำใหเสา

ทั้งสามตนมีความมั่นคงแข็งแรง ดังนั้น การจะใหทั้งศีล สมาธ ิปญญามาประกอบรวมกันอยาง

มั่นคงแข็งแรงได จึงตองอาศัยองคธรรมอื่น  ๆ มาเชื่อมยึดค้ำยันเอาไว องคธรรมที่สำคัญองคหนึ่ง

ก็คือ "สติ" นั่นเอง เมื่อจิตใจสามารถมีสติประกอบรวมกับศีล สมาธิ ปญญา จิตใจก็จะมีความ

มั่นคงแข็งแรงเปนผูรูตื่นเบิกบานไปตามลำดับ การจะมีสติขึ้นมาได ก็ตองฝกสติใหเกิดขึ้น 

และการฝกสติก็ตองฝกแลวทำใหเกิดศีล สมาธิ ปญญา ดังนั้นทั้งศีล สมาธ ิ ปญญาและสติ 

ตางก็เปนเหตุปจจัยซึ่งกันและกัน รอยเรียงกันไปเปนวิถีแหงความรูแจง จนถึงความรูแจง

อริยสัจไดในที่สุด

ดวยเหตุดังกลาวนี้เอง เรื่องที่ตั้งใจจะเลาตอไปนี้ จึงเปนเรื่องทำอยางไรจึงจะฝกสติใหเกิด

ศีล ทำอยางไรจึงจะฝกสติใหเกิดสมาธิหรือเกิดจิตตั้งมั่น และทำอยางไรจึงจะฝกสติใหเกิด

ปญญา แตทั้งสามเรื่องนี้จะสามารถรวบเอาเรื่องของศีลกับจิตตั้งมั่นมาฝกไปพรอมๆ กันได 

คือเราสามารถฝกสติใหเกิดจิตตั้งมั่นไดดวยการระลึกถึงศีล และนอกจากจะฝกสติใหเกิดจิต

ตั้งมั่นไดดวยการระลึกถึงศีลแลว ก็ยังสามารถฝกสติใหเกิดจิตตั้งมั่นดวยทางอื่นๆ ไดอีก ดังนั้น

เมื่อยนยอลงมา จึงมีเรื่องที่จะเลาใหฟงจริงๆ อยูสองเรื่องคือ เรื่องฝกสติใหเกิดจิตตั้งมั่น กับ

เรื่องฝกสติใหเกิดปญญา

๓



จิตตั้งมั่น (สมาธิ)

ฟงแลวอาจสงสัยกันวา  ทำไมเดี๋ยวก็พูดวา  จิตตั้งมั่น  เดี๋ยวก็พูดวา  สมาธ ิตกลงแลว

สองคำนี้เหมือนกันหรือตางกันอยางไร

คำวา สมาธิ และคำวา จิตตั้งมั่น ทั้งสองคำนี้จริงๆ แลวสามารถใชเปนคำที่มีความหมาย

เหมือนกันได  แตดวยเพราะสวนมากที่มาหัดปฏิบัติหัดภาวนาใหมๆ มักจะเขาใจคำวาสมาธิ

ผิดไป คือมักเขาใจผิดวา เปนเพียงการทำจิตใหนิ่งสงบอยูกับอารมณเดียว จนหลายคนฝก

สมาธิแลวไปกดขม บีบบังคับจิตใหนิ่งซึม กลายเปนมิจฉาสมาธิหรือเปนสมาธิที่ผิดไปจากวิถี

แหงความรูแจง อีกทั้งมักเขาใจไดเพียงวา การทำสมาธิเปนเรื่องของการทำจิตใหนิ่งสงบอยู

กับอารมณเดียวเทานั้น

สมาธิที่นิ่งสงบอยูกับอารมณเดียวนี้ จะเปนสมาธิในฝายของสมถกรรมฐาน ซึ่งนอกจาก

สมาธิในฝายสมถกรรมฐานแลว จะมีสมาธิอีกฝายหนึ่งดวยคือ สมาธิในฝายของวิปสสนา

กรรมฐาน และถาเปนสมาธิในฝายสมถกรรมฐานที่ถูกตองแลว ตองมีผลทำใหเกิดสมาธิใน

ฝายวิปสสนากรรมฐานดวย เพราะสมาธิในฝายวิปสสนากรรมฐานนี้เองที่จะเปนเหตุปจจัยให

เกิดปญญาตอไป ไมใชวาแคเพียงทำสมาธิในฝายสมถกรรมฐานแลวจะเกิดปญญาขึ้น เพราะ

ปญญาจะเกิดได ตองมีสมาธิในฝายวิปสสนาในการรูกายใจ รูรูปนาม รูขันธหา จึงจะรูชัด

ความจริงที่เปนไตรลักษณได

๔



ความแตกตางของสมาธิในฝายสมถะกับในฝายวิปสสนานั้น จะอยูที่ สมาธิในฝายสมถะ 

จิตจะตั้งแชนิ่งอยูที่อารมณเดียวตอเนื่องนานๆ สวนสมาธิในฝายวิปสสนา จิตจะตั้งมั่นรู

อารมณที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย ทำใหในชวงเวลาเพียงสั้นๆ ของการฝก

วิปสสนา จิตจะสามารถตั้งมั่นรูอารมณเกิดดับเปลี่ยนแปลงไดมากมาย ไมไดตั้งแชนิ่งอยูกับ

อารมณเดียวเหมือนในชวงเวลาที่ฝกสมถะ ดวยเหตุนี้ เมื่อพูดถึงการฝกวิปสสนาใหเกิดปญญา

แลว การใชคำวาจิตตั้งมั่นจึงสื่อความหมายในภาษาไทยไดดีกวาคำวาสมาธ ิ ดังนั้นเรื่องที่จะ

เลาตอไปนี้ จึงขอใชคำวา จิตตั้งมั่น แทนคำวา สมาธิในฝายวิปสสนากรรมฐาน

จิตตั้งมั่น เปนสภาวะของจิตที่ประกอบดวยความรูสึกตัว มีความตั้งมั่นอยูกับตัวเอง ไมออก

ไปจมแชอยูกับอารมณที่มากระทบทางทวารตางๆ  คือไมออกไปจมแชอยูที่รูป รส กลิ่น เสียง 

สัมผัสทางกาย และอารมณทางใจ จิตตั้งมั่นจะสามารถรูอารมณที่มากระทบทางทวารตางๆ 

ตลอดจนจะสามารถรูสภาวธรรมตางๆ ที่เรียกวา รูปนาม หรือขันธหาซึ่งกำลังปรากฏอยูได

ตามที่เปนจริง 

จิตตั้งมั่นจะรูอารมณตางๆ ไดดวยความไมหลงลืมตัว รูไดดวยความเปนกลาง คือรูอยูเห็นอยู 

สักวารูสักวาเห็น เปนการรูอยูดวยความเรียบงาย เพราะไมพยายามที่จะออกแรงจัดการทำ

อะไรลงไปดวยความยินดีหรือยินราย การรูสภาวธรรมตางๆ ทั้งรูปนาม ขันธหาไดดวยจิตที่ตั้ง

มั่นและเปนกลางนี่เองที่จะเปนเหตุทำใหเกิดมีปญญาขึ้นมา การฝกจิตใหมีความตั้งมั่น จึง

เปนกิจที่สำคัญกิจหนึ่งที่ตองทำจนเปนปกติธรรมดา ทำดวยความเรียบงาย และทำใหตอ

เนื่องสม่ำเสมอทุกวัน

๕



แนวทางฝกจิตใหตั้งมั่น

จิตที่มีความตั้งมั่น สามารถฝกใหเกิดขึ้นไดสองแนวทาง

แนวทางที่หนึ่ง คือ ฝกจิตใหเกิดสติเกิดสัมปชัญญะ ดวยการระลึกถึงศีล และระลึกถึงการ

มีอยูของกายใจ หรือรูปนาม หรือขันธหา เมื่อฝกใหเกิดสติระลึกถึงการมีอยูของกายใจได

เนืองๆ โดยไมทำอะไรที่ยุงยากมากไปกวา การรูกายรูใจตามที่เปนจริง ก็จะทำใหจิตมีความ

ตั้งมั่นขึ้นมา แนวทางนี้ เรียกยอๆ วา ฝกสติ หรือเจริญสต ินั่นเอง และถาจะเรียกใหยาวสัก

นิดหนึ่ง ก็เรียกไดวา “ฝกสติใหเกิดจิตตั้งมั่น”

แนวทางที่สอง คือ ฝกจิตใหมีสติระลึกรูอารมณใดอารมณหนึ่ง จนกระทั่งสามารถรู

อารมณเดียวไดอยางตอเนื่อง โดยไมตองฝนบังคับ ควบคุม รักษาจิตเอาไว แลวจิตจะมีสติ มี

อุเบกขา มีกำลังตั้งมั่นขึ้นมา แนวทางที่สองนี้เรียกยอๆ วา ฝกสมถะใหเกิดจิตตั้งมั่น หรือ 

“ฝกสมถกรรมฐานใหเกิดจิตตั้งมั่น” นั่นเอง

๖



ความแตกตางในผลของการฝกจิตใหตั้งมั่นตามแนวทางทั้งสองนี้ จะแตกตางกันที่กำลัง

ของความตั้งมั่นเทานั้น (มีกำลังตั้งมั่นมากนอยตางกัน) สวนตัวสติและสัมปชัญญะในการรู

สภาวธรรมตางๆ นั้นจะไมแตกตางกัน จิตตั้งมั่นที่เกิดจากการฝกสติใหเกิดจิตตั้งมั่นตาม

แนวทางที่หนึ่ง จะเปนจิตตั้งมั่นที่มีกำลังไมมาก เกิดขึ้นแลวจะตั้งอยูเพียงชั่วขณะแลวก็ดับไป 

แตสามารถเกิดดับตอเนื่องกันไดชวงระยะเวลาหนึ่ง สวนจิตตั้งมั่นที่เกิดจากการทำสมถ

กรรมฐาน จะมีกำลังตั้งมั่นมากกวา และเมื่อออกจากการทำสมถกรรมฐานแลว จิตจะมีกำลัง

ตั้งมั่นไดตอเนื่องเปนเวลานานนับวันจนถึงหลายๆ วันทีเดียว อยางไรก็ตาม ไมวาจิตจะตั้งมั่น

ไดนานหรือไมนาน หากรูจักที่จะใชจิตตั้งมั่นมาใชในการรูกายใจ รูรูปนาม รูขันธหา ก็จะเปน

เหตุใหเกิดปญญา เขาใจแจมแจงความเปนไตรลักษณของกายใจ ของรูปนาม ของขันธหา  ได

เหมือนๆ กัน

เรื่องที่จะเลาตอไปอีกนี ้ จะขอเลาในรายละเอียดเพียงเฉพาะเรื่องราวของ "การฝกสติให

เกิดจิตตั้งมั่น" เทานั้น ดวยเพราะผูเลาเอง มีจริตนิสัยปฏิบัติภาวนาไดแคเพียงการฝกจิตตั้ง

มั่นไดตามแนวทางนี้เทานั้น หากใครตองการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการฝกจิตใหตั้งมั่นดวยการ

ฝกสมถกรรมฐาน ก็ขอใหศึกษาเพิ่มเติมไดจากตำราตางๆ หรือศึกษาจากครูบาอาจารยที่ทาน

ชำนาญการทำสมถะก็ได

๗



ฝกสติใหเกิดจิตตั้งมั่นดวยการระลึกถึงศีล 

ศีล คือการตั้งใจที่จะไมเบียดเบียนใครดวยกาย ดวยวาจา ตามขอหามที่เรียกวา ศีล และ

การจะมีศีลก็มีไดดวยความเรียบงาย เพียงนึกตั้งใจกับตัวเองวา ตอนี้ไปจะตั้งใจรักษาศีล เมื่อ

นึกตั้งใจรักษาศีลแลว ก็เริ่มหัดสำรวมกายวาจากันไดเลย

สำหรับฆราวาสทั่วไป เบื้องตนก็ใหหัดสำรวมกายวาจาดวยศีลหากันกอน ก็เพียงพอแลว 

เมื่อมีศีลหาไดเปนปกติแลว หากตองการจะฝกใหมีศีลยิ่งขึ้นอีก ก็สามารถฝกไดดวยการ

สำรวมกายวาจาดวยศีลแปดตอไปอีกก็ได แตแมเพียงแคตั้งใจรักษาศีลหาเทานั้น ถาสามารถ

สำรวมกายวาจาไดจริงๆ ละก็ เมื่อมีอารมณภายนอกมากระทบ จิตจะเกิดมีสติ ระลึกถึงศีลได

อัตโนมัติ สำรวมกายวาจาไดอัตโนมัติ

การมีสติระลึกถึงศีลขึ้นมาได โดยเฉพาะในขณะเกิดโอกาสที่สามารถทำผิดศีลได จะ

ทำใหจิตเกิดความตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะ เชน ผูที่เคยชินกับการตบยุง เมื่อมียุงมากัดก็มักจะตบยุง

ซึ่งเปนการผิดศีลขอที่หนึ่ง แตถาใครมีความตั้งใจไวดีแลววา จะสำรวมกายวาจา จะไมทำผิด

ศีล แทนที่จิตจะสั่งรางกายกายใหตบยุงดวยความเคยชิน จิตก็็จะมีสติระลึกไดวา กำลังจะทำ

ผิดศีล เมื่อเกิดสติระลึกขึ้นได ก็จะสามารถสำรวมกายไมตบยุงได 

๘



เมื่อตั้งใจที่จะรักษาศีลหาแลว แรกๆ ก็อาจมีความยากลำบากไมมากก็นอย จึงตองอาศัย

ความอดทนอดกลั้นที่จะไมทำผิดศีล และมักจะพลั้งเผลอทำผิดศีลไปบาง อยางเชน คนที่ชอบ

ตบยุง แมจะตั้งใจแลววาจะไมตบยุงอีก แตเพราะจิตยังมีกำลังของสติไมมากพอ เมื่อมียุงมา

กัดเขา ก็จะพลั้งเผลอตบยุงไปกอนตามความเคยชิน แลวจึงระลึกไดวา อาวเผลอตบยุงไป

แลว ทำผิดศีลไปแลว 

หากพลาดพลั้งทำผิดศีลไปแลว เราตองไมยอทอที่จะฝกสติดวยการรักษาศีลตอไปอีก โดยให

ตั้งใจขึ้นใหมวา คราวหนาเราจะตองมีสติระลึกใหทันกอนจะทำผิดศีล ดวยความตั้งใจครั้งแลว

ครั้งเลาอยางไมยอทอนี่แหละ วันหนึ่งจิตก็จะสามารถมีสติระลึกถึงศีลขึ้นไดทันทวงที และ

เมื่อฝกไปจนเกิดสติไดอัตโนมัติ ตอไปการรักษาศีลหาก็ไมใชเรื่องยากลำบากอีกตอไป

แตดวยคนดีสวนมาก จะมีโอกาสทำผิดศีลในระหวางวันไดไมมากนัก ดังนั้นลำพังการฝก

สติดวยการรักษาศีลหาหรือศีลแปด  ก็ยังไมมีโอกาสมากพอตอการฝกสติจนจิตตั้งมั่นไดอยาง

จริงจัง ดังนั้นนอกจากจะฝกสติดวยการรักษาศีลหาหรือศีลแปดแลว ก็ตองฝกสติดวยการมี

ศีลที่เรียกวา อินทรียสังวรศีลดวย

การจะมีอินทรียสังวรศีลนี ้ ตองอาศัยการสำรวมใจเปนหลัก คือเมื่อเกิดการกระทบอารมณ

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และทางใจ ตองมีสติรูทันอารมณที่มากระทบ และสำรวมใจไมปลอยใจ

ใหหลงไปตามความปรุงแตงที่เกิดขึ้นจากการกระทบอารมณนั้นๆ จนกลายเปนการทำผิดศีลทาง

กายทางวาจา การมีศีลที่เปนอินทรียสังวรศีลนี้ จะทำใหมีโอกาสไดฝกสติใหเกิดจิตตั้งมั่นได

ตลอดเวลา เพราะเดี๋ยวตาก็มองเห็นรูป เดี๋ยวหูก็ไดยินเสียง เดี๋ยวใจก็นึกคิดปรุงแตงเรื่องราว

ตางๆ ขึ้นมา

เมื่อใดที่เกิดการกระทบอารมณทางทวารใดก็ตาม ตองฝกใหมีสติรูเทาทันจิตใจตัวเอง จน

สามารถสำรวมใจได แตการฝกระยะแรกๆ จะยากที่จะสำรวมใจใหไดในทันทีที่กระทบ

อารมณ จิตจึงเกิดความปรุงแตงที่เปนความโลภ โกรธ หลงขึ้นมา ถามาถึงจุดนี ้ก็ตองมาหัดมี

สติระลึกรูความโลภ โกรธ หลง ที่กำลังปรากฏอยู เมื่อระลึกรูไดบอยขึ้น ตอไปจิตก็จะเกิดสติ

เห็นความโลภ โกรธ หลง ที่เกิดขึ้นแลว ดับลงไปตอหนาตอตาได

๙



อยางเชน เมื่อตากระทบรูปที่ชวนใหเกิดราคะ ก็ตองรูทันใจที่เกิดราคะจากการมองเห็น

รูป และมาสำรวมใจไมใหใจหลงไปกับรูปที่ตามองเห็น ไมใหใจหลงไปกับราคะที่เกิดขึ้น ไมให

พลาดพลั้งไปทำผิดศีลทางกายทางวาจา เมื่อสติวองไวขึ้น ตอไปก็จะสามารถมีอินทรียสังวร

ศีลไดมากขึ้น จะสามารถสำรวมกายวาจาใจไดทันกอนจะพลาดพลั้งไปทำผิดศีล

หากใครสามารถฝกสติดวยการรักษาศีลไดจริงๆ แลว จิตจะเกิดความตั้งมั่นเปนขณะๆ 

ขึ้นมา และหากรูจักใชจิตที่ตั้งมั่นนี้ไปเจริญปญญาตอ ก็จะสามารถเกิดปญญาจากการเห็น

ไตรลักษณของกายใจ ของรูปนาม ของขันธหาได เมื่อเกิดปญญาไดก็ละความเห็นผิดวามีตัวมี

ตนมีเรามีเขาได ละความยึดมั่นถือมั่นในกายใจ ในรูปนาม ในขันธหาได จนกระทั่งละความ

ยึดมั่นไดหมด ก็จะพนจากกองทุกขไปได

๑๐



ฝกสติใหเกิดจิตตั้งมั่นดวยการรูกายรูใจ

แมวาการฝกสติดวยการรักษาศีล จะตรงตามตำราที่วา ศีลเปนเหตุใหเกิดสมาธิ (เกิดจิต

ตั้งมั่น) แตแมวาหลายๆ คน สามารถรักษาไดดีแลว แตจิตก็ยังไมตั้งมั่น ซึ่งเปนเพราะ ที่รักษา

ศีลอยูนั้น ยังแคเพียงรักษาศีลแบบกดขมกายวาจาใจไว ไมไดฝกรักษาศีลดวยจิตใจที่เปนปกติ

ธรรมดา ไมไดรักษาศีลดวยการมีสติรูเทาทันกายใจตัวเอง ดังนั้นหากใครรักษาศีลหา ศีลแปด

ไดดีแลว แตจิตยังไมตั้งมั่น หรือใครที่ยังรูสึกวายังรักษาศีลไดไมดีพอ ก็ตองเติมเต็มการฝกสติ

ขึ้นมาใหตอเนื่อง ดวยการฝกสติรูสึกถึงการมีอยูของกายใจ ของรูปนาม ของขันธหา ใหได

บอยๆ 

กายใจ รูปนาม ขันธหานี ้ เปนสิ่งที่ปรากฏใหรูใหเห็นอยูตลอดเวลา จึงสามารถใชเปนเครื่อง

ฝกใหมีสติระลึกรูไดตลอดเวลา อีกทั้งการรูสึกไดถึงการมีอยูของกายใจ ของรูปนาม ของขันธหา 

จนเปนความเคยชิน จะสามารถตอยอดขึ้นไปฝกสติใหเกิดปญญา คือเห็นไตรลักษณของกายใจ 

ของรูปนาม ของขันธหา ไดทันที

เมื่อพูดถึงคำวา ขันธหา อาจมีบางคนที่ยังไมคอยคุนเคยกับคำนี้มากนัก คำวา ขันธ แปล

เปนภาษาไทยไดวา กอง หมวด หมู ขันธหาจะเปนการ จำแนกแจกแจงองคประกอบของ

คนๆหนึ่ง ออกเปนหากอง หรือ หาหมวด หาหมู ไดแก

๑๑



รูปขันธ คือ รางกายที่ประกอบดวย ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ

เวทนาขันธ คือ สุขเวทนา ทุกขเวนา อุเบกขาเวทนา

สัญญาขันธ คือ ความจำได ความหมายรูตางๆ 

สังขารขันธ คือ ความปรุงแตงทางใจ ความนึกคิดตางๆ

วิญญาณขันธ คือ จิตที่รับรูอารมณทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

ขันธหานี้หากยอลงเปนสองหมวด ก็จะไดเปน 

รูปกับนาม  หรือจะกลาวโดยอนุโลมใหพอเขาใจได  แตยังไมถูกตรงนัก 

ก็คือ กายกับจิต (กายกับใจ)

รูป หรือ กาย ไดแก รูปขันธ

นาม หรือ จิต (ใจ) ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ 

การฝกสติใหเกิดจิตตั้งมั่นและเกิดปญญา ดวยการระลึกรูถึงการมีอยูของกายใจ จึงพูดอีก

สำนวนหนึ่งไดวา ดูกาย ดูจิต หรือถาจะแจกแจงออกใหเปนหมวดยอยมากขึ้นตามหมวดหมู

ของ สติปฏฐานสี่ ก็จะไดเปน ดูกาย ดูเวทนา ดูจิต ดูธรรม ซึ่งตางก็หมายถึง การมีกายใจ มี

รูปนาม มีขันธหาเปนสิ่งที่ถูกระลึกรูอยู เพื่อฝกสติใหเกิดจิตตั้งมั่น แลวตอยอดไปจนเห็น

ไตรลักษณของกายของจิต ของรูปนาม ของขันธหา

๑๒



ฝกสติรูกาย (ดูกาย) ใหเกิดจิตตั้งมั่น

การฝกสติรูกาย (ดูกาย) ตองใชการระลึกรูหรือใชการรูสึก คือรูสึกวามีรางกายอยูในความ

รูสึก ณ ปจจุบัน ไมใชเอาสายตามาคอยมองใหเห็นภาพตัวเอง ไมใชการคิดสรางภาพรางกาย

ตัวเองขึ้นในใจ ดังนั้นไมวาจะลืมตาหรือหลับตาก็จะสามารถรูสึกถึงการมีอยูของกายได 

รางกายจะยืน เดิน นั่ง นอน หายใจ ยกมือ เหยียดมือ เหลียวซายขวา หรืออยูในอิริยาบถใดๆ 

ก็ตาม ก็จะสามารถรูสึกไดทั้งสิ้น ถาขณะใดไมรูสึกมีรางกายอยู ก็เปนเพราะ ขณะนั้นเผลอ

ลืมตัวไป นั่นเอง 

การฝกสติรูกาย ใหใชรางกายที่กำลังเปนอยูจริงในปจจุบัน ใชรางกายที่กำลังมีทาทาง หรือ

กำลังอยูในอิริยาบถตางๆ มาเปนสิ่งที่ถูกระลึกรูก็ได ที่นิยมฝกกันก็ไดแกการฝกตามรูปแบบ 

หรือตามวิธีตางๆ เชน

ฝกอานาปานสติ คือฝกสติรูสึกมีรางกายหายใจ

ฝกเดินจงกรม คือฝกสติรูสึกมีรางกายเดิน

ฝกรูทองพองยุบ คือฝกสติรูสึกมีรางกายพองยุบตามจังหวะการหายใจ

ฝกเคลื่อนไหวมือเปนจังหวะ คือฝกสติรูรางกายเคลื่อนไหวมือไปตามจังหวะทาทาง

ฝกรูอิริยาบถใหญ คือฝกสติรูรางกายในอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน

ฝกรูอิริยาบถยอย คือฝกสติรูรางกายในอิริยาบถเหลียว คู เหยียด ฯลฯ

๑๓



การฝกสติรูกายดวยรูปแบบตางๆ นั้น ไมใชวาทุกคนจะฝกกันไดทุกรูปแบบหรือทุกวิธี  

ดังนั้นแตละคนจึงตองทดลองฝกดูวา เมื่อฝกดวยรูปแบบใดแลวสามารถรูสึกรางกายไดบอยๆ 

สามารถรูสึกรางกายไดดวยใจที่สบายๆ ไมอึดอัด ไมเครงเครียด เมื่อทดลองจนไดรูปแบบของ

การฝกสติรูกายที่ตัวเองถนัดแลว ตอไปก็ใหใชการฝกดวยรูปแบบนั้นใหบอยๆ ฝกทั้งอยูใน

ชีวิตประจำวัน (กรณีสามารถใชรูปแบบนั้นได)  และฝกในเวลาที่จำเพาะเจาะจงวาจะฝกสติ

ดวยรูปแบบ

  
หลักสำคัญในการฝกสติรูสึกรางกายก็คือ  ตองฝกระลึกรูรางกายดวยจิตที่นุมนวล สบายๆ 

ไมเครงเครียด ไมเพงจองจนจิตแข็งกระดาง ไมจำเปนตองคอยกดขมบังคับจิตใหสามารถระลึกรู

รางกายอยูไดตลอดเวลา ขณะใดหลังจากเผลอลืมตัวไป หรือหลังจากไมไดรูสึกวามีรางกายอยู 

แลวนึกขึ้นไดวา เผลอลืมตัวไป  ก็ใหเริ่มกลับมามีสติรูสึกรางกายใหมอีก   แลวจิตจะสามารถ

เกิดสติรูสึกรางกายไดเองบอยๆ อยางอัตโนมัต ิและจะคอยๆ พัฒนาจากการมีสติรูสึกรางกาย

ไปจนรูสึกไดทั้งรางกายและจิตใจ จนเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นและเกิดปญญาได

ตัวอยางการฝกสติรูกายดวยการรูสึกรางกายกำลังหายใจ หรือฝกอานาปานสต ิ เชน เมื่อ

นั่งอยูในทาทางที่สบายๆ แลว ก็ใหมีสติรูสึกอยูวามีรางกายนั่งหายใจ  เมื่อหายใจออกก็มีสติ

รูสึกรางกายกำลังหายใจออก เมื่อหายใจเขาก็มีสติรูสึกรางกายกำลังหายใจเขา รางกายจะ

หายใจยาว จะหายใจสั้น ลมหายใจจะหยาบจะละเอียด ก็มีสติรูสึกรางกายกำลังหายใจไป

ตามที่เปนอยู ไมตองฝนทำลมหายใจใหยาว ใหสั้น ใหหยาบ ใหละเอียดตามที่คิดอยากใหเปน 

เพราะถาฝนทำลมหายใจใหเปนตามที่อยากใหเปน จะเกิดอาการเครียด แนน อึดอัด ไม

สบายกายไมสบายใจ 

เมื่อมีสติรูสึกรางกายกำลังหายใจแลว ก็ไมตองพยายามที่จะรักษาความรูสึกที่มีรางกาย

กำลังหายใจเอาไว เพราะธรรมชาติของจิตทั่วๆ ไป จิตจะยังไมสามารถรูอะไรอยางเดียวได

นานๆ เมื่อรูสึกมีรางกายกำลังหายใจไปสักครูเดียวก็จะมักมีความคิดผุดขึ้น แลวจิตก็จะไหล

ไปอยูที่ความคิด หรือเกิดจิตหลงไปคิดขึ้น ซึ่งขณะกำลังหลงไปคิด จะลืมกายไป จะไมรูสึกมี

รางกายกำลังหายใจอยู แตเมื่อจิตหลงไปคิดไดครูหนึ่ง ก็จะเกิดจิตที่ระลึกขึ้นไดวา หลงไปคิด 

เมื่อระลึกไดวาหลงไปคิด ก็จะกลับมารูสึกมีรางกายกำลังหายใจไดอีกครั้ง ดังนั้นจึงไมตอง

พยายามบังคับจิตเอาไวจนเครงเครียด เมื่อระลึกไดวาลืมกายไปแลว ก็ใหกลับมามีสติรูสึกมี

รางกายกำลังหายใจเอาใหม 
๑๔



เมื่อฝกแบบนี้ไปเรื่อยๆ สติก็จะเกิดไดบอยขึ้น จิตก็จะมีกำลังตั้งมั่นเปนขณะๆ ไดบอยขึ้น 

แลวจะสามารถเจริญปญญาตอไปได เพราะเมื่อจิตมีกำลังตั้งมั่นไดแลว ถาสติมารูอยูที่กาย 

เบื้องตนก็จะรูชัดขึ้นวา รางกายหายใจเขาแลวเดี๋ยวเดียวก็อึดอัด ตองหายใจออก รางกาย

หายใจออกแลวเดี๋ยวเดียวก็อึดอัด ตองหายใจเขาอีก วนเวียนอยางนี้ไปเรื่อยๆ หรือเมื่อจิตมี

กำลังตั้งมั่นไดแลว ถาสติมารูอยูที่จิต เบื้องตนก็จะรูชัดขึ้นวา จิตที่มีสติก็ไมเที่ยง เกิดขึ้นแลว

ยอมตองดับไป รักษาเอาไวก็ไมได จะหามไมใหจิตหลงไปคิดก็หามไมได จิตหลงไปก็ไมเที่ยง 

เกิดข้ึนแลวก็ยอมดับไป ถาฝกไปแลวมีความรูชัดแบบน้ีข้ึนมา ก็เปนการฝกสติจนเกิดจิตต้ังม่ัน  

แลวตอยอดไปเจริญปญญาเห็นความไมเที่ยงได

สำหรับบางคนที่มีจริตนิสัยออกไปทางสมถกรรมฐาน เมื่อมาฝกสติรูสึกมีรางกายกำลัง

หายใจ แรกๆ ก็จะเกิดจิตหลงไปคิดบาง แตไมนานนักจิตก็จะดำเนินไปตามวิถีของสมถะได 

คือจิตจะสามารถรูสึกมีรางกายกำลังหายใจไดอยางตอเนื่อง โดยไมตองจงใจประคองรักษาจิต

เอาไวแตอยางใด และจิตก็จะดำเนินไปตามวิถีของสมถะไดมากขึ้นไปตามกำลังของสติ แต

อยางไรก็ตาม เปาหมายจริงๆ ของการฝกสมถกรรมฐานนั้นคือ ตองเกิดจิตตั้งมั่น จึงจะ

เปนการฝกสมถกรรมฐานที่แทจริง เพราะถาไมเกิดจิตตั้งมั่น ก็จะเจริญปญญาตอไมได ความ

เขาใจเล็กๆ นอยๆ ตรงนี้ ขอฝากเอาไวใหผูที่ฝกทำสมถกรรมฐานไดพิจารณาดวย จะไดไม

หลงไปยึดถือกับอาการตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางทำสมถะ เพราะไมเชนนั้น ก็จะพลาดหลงออก

ไปจากทางพนทุกข

๑๕



ฝกสติรูเวทนา (ดูเวทนา) ใหเกิดจิตตั้งมั่น 

เวทนาถาจะจำแจกออกไปก็ไดเปน เวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ อยางเวลานั่งพับ

เพียบนานๆ ขาก็จะเกิดอาการปวด เมื่อย ชา อาการเหลานี้จะเปนทุกขเวทนาทางกาย และ

ในขณะเดียวกันเมื่อมีเวทนาทางกาย ใจก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นดวย แลวถาความปวดเมื่อยที่

เปนทุกขเวทนาทางกายหายไป ใจก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้น ดังนั้นเมื่อเกิดเวทนาขึ้น จึงสามารถ

ใชเวทนาที่กำลังปรากฏอยู เพื่อฝกสติใหเกิดจิตตั้งมั่นได

การฝกสติรูเวทนาใหเกิดจิตตั้งมั่นนี้ ฝกไดดวยความเรียบงาย ไมไดยุงยากอะไรเลย คือ  

ขณะใดที่รูสึกไดถึงการมีอยูของเวทนา ก็ใหหัดรูเวทนานั้นแบบ แครูสึกมีเวทนากำลัง

ปรากฏอยู หรือแครูแคดูเวทนาที่กำลังปรากฏอยู จนสังเกตหรือรูสึกไดในบางขณะวา 

เวทนาที่กำลังปรากฏอยู กับจิตที่รูเวทนานั้นเปนคนละสวนกัน ซึ่งขณะใดที่เวทนากับจิตที่รู

แยกออกเปนคนละสวนกัน ขณะนั้นก็คือ ขณะที่จิตมีความตั้งมั่น แยกออกมาเปนผูรูผูดู

นั่นเอง

๑๖



การฝกสติรูเวทนาที่กำลังปรากฏอยูนี้ แรกๆ จะระลึกรูไดแคเพียงวามีเวทนาอยู จะยัง

ไมรูสึกวามีจิตแยกออกมาเปนผูรูผูด ู และผูที่ฝกใหม  ๆ ก็มักจะฝกผิดพลาดไปจากหลักที่ถูก

ตอง บางคนก็พลาดกลายเปนสงจิตออกไปจดจองเวทนาจนเครงเครียด หรือไมก็พลาดกลาย

เปนพยายามเอาชนะเวทนาบาง พยายามที่จะกำจัดทุกขเวทนาใหหมดไปเพราะไมยินดีบาง 

พยายามที่จะรักษาสุขเวทนาเอาไวเพราะยินดีบาง

ดังนั้นจึงตองจำหลักใหแมนวา การฝกสติรูเวทนา ตองฝกรูเวทนาไปดวยใจที่สบายๆ และ

ฝกรูเวทนาไปตามที่เปนอยูจริง หากมีทุกขเวทนาเกิดขึ้น ก็ตองอดทนฝกรูไปโดยไมพยายาม

เอาชนะดวยกำลัง หากมีสุขเวทนาเกิดขึ้น ก็ไมตองใชกำลังรักษาสุขเวทนาเอาไว และถามีเวทนา

เกิดขึ้นแลวรูสึกไดวา มีสภาวะทางใจเกิดตามมา ก็ใหฝกรูเวทนาไปบาง ฝกรูสภาวะทางใจไปบาง 

แลวแตวาในปจจุบันขณะนั้น จิตจะหันไปสนใจรับรูเวทนาหรือสภาวะทางใจ

เชน เมื่อเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้น ถาจิตรูสึกอยูที่เวทนาก็ใหฝกรูเวทนาไป ฝกรูเวทนาไป

แลวเกิดรูสึกวาจิตมีสภาวะดิ้นรน ไมชอบ อยากหายเกิดขึ้น ก็ใหรูทันจิตที่ดิ้นรน ไมชอบ 

อยากหาย หัดรูอยางนี้ไปเรื่อยๆ ตอไปก็จะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาได

ปญหาหนึ่งที่หลายคนสงสัยกันมาก คือสงสัยวา เมื่อนั่งๆ ไปแลวเกิดทุกขเวทนาทางกาย

มาก จะตองอดทนนั่งรูเวทนาในทาเดิมไปจนกวาเวทนาดับไปเองหรือไม 

สำหรับบางคนที่มีความอดทนสูง ก็อาจสามารถอดทนนั่งรูเวทนาในทาเดิมจนเวทนาดับ

หายไปได แตสวนมากมักมีความอดทนไดไมนาน จึงไมสามารถอดทนนั่งอยูในทาเดิมได ตอง

ขยับรางกายเปลี่ยนทานั่งอยูเรื่อยๆ คนที่อดทนนั่งทาเดิมไมไดก็มักจะเกิดความกังวลใจวา ตัว

เองปฏิบัติภาวนาไมไดผล จนถึงกับทอแท เลิกปฏิบัติไปก็ม ี ทั้งที่โดยความเปนจริงแลว หาก

รูสึกวาอดทนรูเวทนานั้นตอไปไมไหวแลว ก็สามารถเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อผอนคลายเวทนาได

ตามสมควร ไมจำเปนตองอดทนอยูนั่งในทาเดิมจนเวทนาดับก็ได

๑๗



ถาอดทนรูเวทนาในทาทางเดิมตอไปไมได ก็ใหเปลี่ยนทาทางไปพรอมๆ กับฝกสติรูสึกมี

รางกายกำลังขยับเปลี่ยนทาทาง ขยับเปลี่ยนทาทางไปแลว ก็กลับมาฝกสติรูเวทนาตอไปตาม

ที่เปนจริง จิตก็จะคอยๆ มีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาตามลำดับ เชน เมื่อตองนั่งพับเพียบนานๆ จน

เกิดเวทนาทางกายและทางใจมาก ไมอาจอดทนนั่งฝกสติรูเวทนาตอไปไดแลว เพราะจิต

ทุรนทุรายมากเกินไป ก็ใหเปลี่ยนทานั่งได แตในขณะกำลังเปลี่ยนทานั่ง ก็ใหมาฝกสติรูสึก

รางกายที่กำลังขยับเปลี่ยนทานั่งไปดวย เมื่อเปลี่ยนทานั่งเสร็จแลว ก็กลับมาฝกสติรูเวทนา

ตอ ก็จะเห็นวา ทุกขเวทนาทางกายจะคอยๆ คลาย คอยๆ เบาลง และเมื่อมีสติไปรูเวทนา

ทางใจ ก็จะรูชัดวาเกิดสุขเวทนาทางใจขึ้น เมื่อไดฝกสติรูเวทนาตอไปอีก ตอไปจิตก็จะคอยๆ 

มีกำลังตั้งมั่นมากขึ้น จนสามารถรูชัดไดถึงความไมเที่ยงของเวทนา รูชัดถึงการดับไปของ

เวทนาทางกายและทางใจได

การฝกสติรูเวทนานี ้ แคเพียงสามารถระลึกถึงการมีอยูของเวทนาไปตามเหตุปจจัย ก็

สามารถฝกสติรูเวทนาจนเกิดจิตตั้งมั่นไดแลว จึงไมมีความจำเปนใดๆ เลย ที่ตองเจตนาหรือ

จงใจสรางเวทนาขึ้นเหมือนบางคน ที่พยายามทรมานตัวเองดวยการทำใหเกิดเวทนาทางกาย 

เพราะเขาใจผิดไปวา ทำแลวจะเกิดปญญาพนทุกขได 

สำหรับนักภาวนามือใหม หากตองการเรียนรูเวทนาทางกายทางใจวาเปนอยางไร แรกๆ 

ก็อาจทดลองจงใจสรางเวทนาใหเดนชัดกอนมาก็ได ซึ่งถาจะจงใจสรางเวทนากันจริงๆ ก็ไม

ตองทำอะไรมากมายหรอก แคหายใจเขาแลวกลั้นไว หรือแคหายใจออกแลวกลั้นไว เวทนา

ทางกายทางใจก็เกิดขึ้นไดแลว หรือจะใชวิธ ีนั่งนิ่งๆ นานๆ ก็จะเห็นเวทนาปรากฏชัดไดแลว 

เมื่อพอจะรูจักการหัดมีสติรูเวทนาไดแลว ก็ใหฝกสติรูเวทนาที่เกิดเองตามปกติในชีวิตประจำ

วันไปตามโอกาส ก็จะสามารถฝกสติรูเวทนาอยูในชีวิตประจำวันไดตลอดทั้งวัน ฝกไปบอยๆ 

ฝกทุกครั้งที่รูสึกชัดถึงเวทนาที่กำลังปรากฏอยู ตอไปจิตก็จะเกิดสต ิ มีความตั้งมั่น และตอย

อดเปนการเจริญปญญาได

๑๘



ฝกสติรูจิต (ดูจิต) ใหเกิดจิตตั้งมั่น

โดยทั่วไป จิตจะมีสิ่งปรุงแตงจิตใหมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางกันไป สิ่งที่ปรุงแตงจิต ก็

คือ เจตสิก ซึ่งจิตกับเจตสิกจะตองเกิดรวมกันเสมอ แตจะรูไดชัดเมื่อมีการกระทบอารมณ

ทางทวารตางๆ เชน เมื่อมีการกระทบอารมณทางตาเกิดขึ้น (ตามองเห็นรูป) ตอมาก็จะเกิด

จิตที่มีสิ่งปรุงแตงจิตตามมา โดยอาจเกิดจิตที่มีราคะ จิตที่มีโทสะ จิตที่มีโมหะ ฯลฯ ขึ้นมา

แทนจิตดวงเกาที่ดับไป ซึ่งการกระทบอารมณทางทวารตางๆ นี ้จะมีอยูตลอดเวลา แคเพียง

ไมกี่วินาทีก็สามารถเกิดการกระทบอารมณไดตั้งหลายอยาง แคเพียงไมกี่วินาทีก็เกิดจิตที่มีสิ่ง

ปรุงแตงไดตั้งหลายดวง จิตแตละดวงที่เกิดขึ้นแลวไมนานก็จะดับไป เกิดจิตดวงอื่นขึ้นมาแลว

ก็ดับไปอีก เปนอยางนี้อยูตลอดทั้งวันทั้งคืน เราจึงรูสึกไดวาเดี๋ยวจิตก็เปนอยางนั้น เดี๋ยวจิตก็

เปนอยางนี้ 

จิตแตละดวงที่เกิดแลวดับในแตละวันนั้น สวนมากหรือเกือบทั้งหมด จะเปนจิตที่มีกิเลส

ทั้งนั้น คือ เดี๋ยวจิตก็มีราคะ เดี๋ยวจิตก็มีโทสะ เดี๋ยวจิตก็มีโมหะ และถาจำแนกลักษณะของ

จิตที่มีกิเลส ที่เกิดบอยๆ ก็จะไดเปน

จิตมีราคะ ไดแก  จิตชอบ จิตยินดี จิตพอใจ จิตอยากได จิตยึดถือ ฯลฯ

จิตมีโทสะ ไดแก  จิตหงุดหงิด จิตโกรธ จิตรำคาญ จิตไมชอบ จิตไมอยากได 

      จิตกังวล จิตตระหนี่ ฯลฯ

จิตมีโมหะ ไดแก  จิตหมอง จิตมัว จิตเหมอ จิตเผลอลืมตัวไป 

       จิตลังเลสงสัยในพระรัตนตรัย ฯลฯ

๑๙



จิตที่มีลักษณะเฉพาะตัวเหลานี้ สามารถใชฝกสติเพื่อใหเกิดจิตตั้งมั่นได โดย เมื่อเกิดจิตที่

มีลักษณะเฉพาะตัวดวงใดดวงหนึ่งขึ้นมา ก็ใหมีสติรูจิตนั้นไป ใหฝกรูดวยความเรียบงายตามที่

เปนจริง ไมตองออกแรงใชกำลังทำอะไรกับจิตที่เกิดขึ้น ไมตองแกไขดัดแปลงจิตไมดีใหเปนจิตที่ดี 

ไมตองเจตนาจะทำจิตใหเปนอยางใดอยางหนึ่ง จิตจะเปนอยางไร ก็ใหฝกมีสติรูไปตามที่เปน

เทานั้น

ตัวอยางเชน เมื่อตามองเห็นรูปหรือหูไดยินเสียง แลวเกิดจิตโกรธขึ้นมา ก็ใหฝกมีสติรูจิต

โกรธนั้นไป ฝกรูจิตโกรธไปแบบเปนแคคนดู ไมตองเพงจองที่จะรูใหชัดมากๆ ไมตองหาทาง

ทำใหหายโกรธ ใหฝกมีสติรูไปสบายๆ รูไปแบบเปนแคคนดู ไมเพงจองไว จิตจะคอยๆ จดจำ

สภาวะที่มีความโกรธได จนถึงวันหนึ่ง เมื่อเกิดจิตโกรธขึ้นมาอีก สติก็จะระลึกรูไดโดยไมตอง

จงใจจะรู พอจิตระลึกไดวามีจิตโกรธ จิตที่โกรธจะดับไป  เกิดเปนจิตที่มีสติมีความตั้งมั่นขึ้น

มาขณะหนึ่ง แลวจะคอยๆ รูชัดขึ้นวา จิตที่มีสติมีความตั้งมั่น กับจิตที่หลงใหลตามกิเลสไป

นั้น มีความความแตกตางกัน จะรูชัดวา หากไมไดฝกสติรูจิตโกรธ จิตก็จะพลานไปตามความ

โกรธจนกวาจะหายโกรธ แตเมื่อไดมาฝกสติรูจิตโกรธ จิตจะไมไดพลานไปตามความโกรธ 

ความโกรธจะเหมือนเปนสิ่งที่ถูกรูอยูหางๆ เทานั้น

เมื่อฝกสติรูจิตไดบอยๆ ขณะใดรูวาจิตมีกิเลส จิตที่มีกิเลสก็จะดับลงไปงายๆ  โดยที่ไม

ตองออกแรงจัดการอะไรกับกิเลสเลยแมแตนอย เมื่อจิตที่มีกิเลสดับไปจากการมีสติรูจิตที่มี

กิเลส จะเกิดจิตตั้งมั่น หรือเกิดจิตผูรูขึ้นชั่วขณะ  ซึ่งสามารถใชตอยอดไปเจริญปญญาไดเชน

กัน

หลายคนที่เคยไดยิน ไดฟง ไดอานเรื่องจิตมามาก อาจเริ่มคิดมากหรือสับสนวา ทำไมจึง

พูดวา "ฝกสติรูจิตที่มีกิเลส" ทำไมไมพูดวา ฝกสติรูกิเลส อีกทั้งตามตำราทั่วไปแลว จิต จะ

หมายถึง ธรรมชาติที่ทำหนาที่รูอารมณ ถาจะรูจิตที่มีกิเลสแลว จะเอาจิตรูอีกดวงจากที่ไหน

มารูจิตที่มีกิเลส เพราะตามตำราบอกวา จิตเกิดแลวดับไปทีละดวงเทานั้น จะมีจิตเกิดพรอม

กันมากกวาหนึ่งดวงไมได

๒๐



คำวา รูจิตที่มีกิเลส มีที่มาจากการที่กิเลส ซึ่งเปนเจตสิก เปนสิ่งปรุงแตงจิต จะเกิดขึ้นไม

ไดถาไมมีจิตและตองเกิดรวมกับจิต เกิดดับพรอมกับจิต ดังนั้นจึงพูดไดวา รูจิตที่มีกิเลส อีก

ทั้งการใชคำวา รูจิตที่มีกิเลส ยังเปนการสื่อถึงนัยสำคัญประการหนึ่งคือ เมื่อฝกสติใหเกิดจิตตั้ง

มั่นแลว ตองตอยอดไปเปนการเจริญปญญา ซึ่งในขั้นของการเจริญปญญา จะตองหัดรูหัดดูจิต

ใหเห็นไตรลักษณของจิต หรือดูจิตที่เกิดดับ บังคับไมได ไมใชไปหัดดูลักษณะของกิเลสที่ปรุงแตง

จิตอยู (ไมใชไปหัดดูวาโกรธเปนอยางนั้น หงุดหงิดรำคาญเปนอยางนี้) แตตองมาหัดดูวาจิตที่มี

กิเลสเกิดขึ้นแลวยอมดับไป หัดดูใหเห็นจิตแตละดวง ไมวาจะเปนจิตที่มีสิ่งใดปรุงแตงอยูก็ตาม 

จิตดวงนั้นเมื่อเกิดขึ้นแลวยอมดับไปเหมือนกันทุกดวง การหัดรูจิตจนเห็นจิตเกิดดับไดบอยๆ นี้

เอง ที่จะทำใหเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาเปนขณะๆ และตอยอดไปจนเกิดปญญา ละความเห็นผิดไป 

ละความยึดมั่นในกายใจ ในรูปนาม ในขันธหาจนพนทุกขไปได

ในขั้นของการฝกสติรูจิตเพื่อใหเกิดจิตตั้งมั่นนี้ เปาหมายสำคัญจะยังอยูเพียง ฝกสติให

เกิดจิตตั้งมั่นกอน จะยังไมใชขั้นของการเห็นไตรลักษณของกายใจ ของรูปนาม หรือของขันธ

หา การเห็นไตรลักษณ จะเปนขั้นตอไปคือ ขั้นของการเจริญปญญาดวยจิตที่ตั้งมั่น ดังนั้นใน

ขั้นของการฝกสติใหเกิดจิตตั้งมั่นนี้ ขอเพียงใหสามารถยอนมามีสติรูจิตที่กำลังมีสิ่งปรุงแตง

อยูใหไดบอยๆ ก็จะพัฒนาจนเกิดจิตตั้งมั่นได เชน 

เมื่อเกิดจิตที่มีราคะ ก็ใหฝกมีสติรูจิตที่มีราคะ 

เมื่อเกิดจิตที่มีโทสะ ก็ใหฝกมีสติรูจิตที่มีโทสะ

เมื่อเกิดจิตที่มีโมหะ ก็ใหฝกมีสติรูจิตที่มีโมหะ 

เมื่อเกิดจิตที่มีสภาวะอยางไร ก็ใหฝกมีสติรูจิตที่กำลังมีสภาวะนั้นไป และใหฝกมีสติรูไป

สบายๆ อยากดขมจิต อยาออกแรงทำนั้นทำนี่ตอจิต ใหฝกมีสติรูไปแบบแครูแคดู แลวจิตจะเกิด

ความตั้งมั่นขึ้นไดชั่วขณะ

๒๑



มีประเด็นที่ตองพึงระวังอยางหนึ่งคือ การฝกสติรูจิตนี ้ จำเปนตองอาศัยศีล อาศัยการ

สำรวมกายวาจาใจ เพื่อปองกันไมใหพลาดพลั้งไปกอกรรมทำชั่วเพราะจิตที่เผลอหลงตาม
กิเลสไป ดังนั้นหากรูสึกวากิเลสที่กำลังปรุงแตงจิตอยู มีกำลังแรงมากจนสุมเสี่ยงที่จะทำผิด

ศีลไดแลว ในขณะนั้นก็อยาเพิ่งฝกมีสติรูจิตที่กำลังมีกิเลสรุนแรง แตใหหาอุบายทำใหกิเลสลด

ความรุนแรงลงตามสมควรกอน เมื่อกิเลสไมรุนแรงจนเกินไปแลว หรือจิตสงบลงตามสมควร
แลว จึงคอยกลับมาฝกสติรูจิตกันตอไป

การฝกสติรูจิตเพื่อใหเกิดจิตตั้งมั่นนี ้ แตละคนจะมีความถนัดในการฝกสติรูจิตที่แตกตาง
กันไป บางคนอาจถนัดมีสติรูจิตที่มีโทสะ บางคนอาจถนัดมีสติรูจิตที่มีราคะ  บางคนอาจถนัด

มีสติรูจิตที่มีโมหะ หรือบางคนอาจถนัดมีสติรูไดวา เมื่อกี้เผลอไป เมื่อกี้หลงไป เมื่อกี้ลืมตัวไป

ใครที่ถนัดมีสติรูจิตที่เผลอไป รูจิตที่หลงไป รูจิตที่ลืมตัวไป เมื่อจิตเผลอไป หลงไป ลืมตัว
ไปแลวสักครูหนึ่ง ก็จะนึกขึ้นไดวาเผลอไป หลงไป ลืมตัวไปแลว และจะรูชัดไดถึงความ

เปลี่ยนแปลงของจิต หรือรูชัดไดวาจิตที่เผลอไป จิตที่หลงไป จิตที่ลืมตัวไปเปนอยางหนึ่ง จิต
ที่รูสึกตัวเปนอีกอยางหนึ่ง 

การฝกสติรูจิตที่เผลอไป หลงไป ลืมตัวไปนี้ สามารถฝกรูวาเผลอไปตรงๆ ฝกรูวาหลงไป

ตรงๆ ฝกรูวาลืมตัวไปตรงๆ หรือจะใชฝกรวมกับการมีสติรูรางกายเปนวิหารธรรมก็ได

วิธีการฝกสติรูจิตที่เผลอไป หลงไป ลืมตัวไป โดยมีรางกายเปนวิหารธรรม คือ ใหมีสติ
รูสึกมีรางกายไปสบายๆ แลวฝกรูจิตที่เผลอหลงลืมรางกายไป เชน ระหวางเดินไปไหนมาไหน 

ก็ใชการมีสติรูรางกายเดินไปสบายๆ เดินๆ ไปจิตก็มักเผลอหลงไปคิดเรื่องบางเรื่อง หรือมีสิ่ง

สะดุดตาจนเผลอหลงไปมองเขา จนไมรูสึกวามีรางกายกำลังเดินอยู แตอีกเดี๋ยวเดียว ก็จะ
ระลึกขึ้นไดวา เผลอไป หลงไป ลืมตัวไป ระลึกขึ้นไดแลวก็ใหกลับมามีสต ิ รูสึกวามีรางกาย

กำลังเดินอยูตอไป ซึ่งตรงแวบขณะที่เกิดรูสึกตัวขึ้นมาไดนั้น จะสามารถรูชัดไดจริงๆวา เมื่อกี้
ลืมตัวไป เมื่อกี้เผลอไป หรือเมื่อกี้หลงไป แวบตรงนี้เองที่จะรูชัดไดวา จิตที่เผลอหลงไป กับ

จิตที่มีสติรูสึกตัว เปนจิตคนละดวง เปนจิตที่มีสภาวะแตกตางกัน 

ดังนั้นหากสามารถฝกสติรูไดวาจิตเผลอหลงไปไดบอยๆ ไมวาจะเผลอหลงไปทางตา หู 
จมูก ลิ้น กาย หรือใจก็ตาม จะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นไดชั่วขณะหนึ่ง และเพียงพอในการตอยอด

เพื่อเจริญปญญาไดตอไป

๒๒



ฝกสติใหเกิดปญญา

เมื่อฝกสติรูกาย ฝกสติรูเวทนา ฝกสติรูจิต ไดตอเนื่องสม่ำเสมอทั้งขณะใชชีวิตประจำวัน 

และในชวงเวลาที่จำเพาะเจาะจงฝกตามรูปแบบ ไมนานนัก จิตจะสามารถเกิดสติระลึกรู

สภาวะตางๆ ไดเปนอัตโนมัต ิ แลวจิตก็จะมีความตั้งมั่นในการรูสภาวะไดเนืองๆ ซึ่งในชวง

แรกๆ ที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาแลวจากการฝกสต ิ มักจะเพียงแครูแคเห็นสภาวะตางๆ เปนสิ่งที่ถูกรู

อยูเทานั้น และแมสภาวะจะดับลงไปจากการมีสติมีความตั้งมั่น แตจิตก็ยังไมใสใจที่จะเจริญ

ปญญา คือไมสนใจเรียนรูความจริงจากการเกิดดับของสภาวะตางๆ บางคนก็ไมสามารถเจริญ

ปญญาตอได เพราะไมรูวาตองเจริญปญญาตออยางไร บางคนก็ไมสามารถเจริญปญญาตอได 

เพราะพอใจแคมีสติกับมีจิตตั้งมั่นสบายๆ อยูเทานั้น 

จนเมื่อมีโอกาสไดยิน ไดฟง ไดศึกษาธรรมะที่เปนไปเพื่อการเจริญปญญาที่ถูกตอง จิตที่

ตั้งมั่นไดแลวจึงจะคอยๆ สนใจมาเรียนรูความเปนไตรลักษณของสภาวะตางๆ คือจะคอยๆ 

เรียนรูจากการสังเกตไดวา
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สภาวะตางๆ ทั้งกายใจ รูปนาม ขันธหา เมื่อมีเหตุใหเกิดขึ้นแลว ยอมตองเสื่อมดับไปเปน

ธรรมดา หลายๆ สภาวะที่เกิดขึ้นแลวเปนสภาวะที่ชอบใจ เปนสภาวะที่ถูกใจ แมจะพยายาม

หวงแหนรักษาเอาไวอยางสุดความสามารถแลวก็ตาม สภาวะที่ถูกใจที่ชอบใจทั้งหลายเหลา

นั้น ก็ไมอาจจะทรงอยูไดตามที่ตองการ สวนอีกหลายๆ สภาวะที่ไมเปนที่ถูกใจ ไมเปนที่

ชอบใจ แมจะทุมเทความพยายามมากมายอยางไรเพื่อจะทำลายลางใหสูญสิ้นไป ก็ไมอาจ

ทำลายลางใหสูญสิ้นไปตามที่อยากใหเปนไดเลย จะหาอะไรที่เปนแคแมเพียงเศษเสี้ยวธุลีของ

กายใจ ของรูปนาม ของขันธหา ก็ไมมีเลยสักอยางเดียวที่เที่ยงถาวร ไมมีอะไรเลยที่เปนตัวตน 

ที่จะสามารถเกิดขึ้น ตั้งอยูไดดวยตัวเองโดยไมตองอิงอาศัยเหตุปจจัยอื่น ไมอะไรเลยสักสิ่ง

เดียวที่เปนตัวตน ที่จะเปนไปตามที่การควบคุมบังคับบัญชาใหเปนตามที่ตองการได

รวมความแลว ทั้งกายใจ รูปนาม ขันธหา ลวนแตมีลักษณะที่ไมเที่ยง (เปนอนิจจัง) ทนอยู

ในสภาพเดิมไมได (เปนทุกขัง) ไมใชตัวตน (เปนอนัตตา) หรือรวมเรียกวาเปนไตรลักษณ ความ

เขาใจจากการประจักษจริงตอความเปนไตรลักษณของสภาวธรรมตาง  ๆ  ดวยการมีสติมีจิตตั้ง

มั่นและเปนกลางนี้เองที่ชื่อวา ปญญา (วิปสสนาปญญา)

กระบวนการที่จะทำใหเกิดปญญา หรือการเจริญปญญานั้น ก็ไมไดมีอะไรมากมายไปกวา 

แครูแคดูกายใจ รูปนาม ขันธหา ที่กำลังปรากฏอยูดวยจิตที่ตั้งมั่นและเปนกลาง จิตที่ตั้งมั่น

และมีความเปนกลางตอสิ่งที่ถูกรูถูกดูอยู จะไมใหคา ไมปรุงแตงความยินดีขึ้นมา ไมปรุงแตง

ความยินรายขึ้นมา และไมนึกคิดคาดเดาเอาเองวาเปนอยางนั้นอยางนี ้ เมื่อจิตตั้งมั่นและ

เปนกลางไดแมเพียงชั่วขณะของการรูกายใจ รูรูปนาม รูขันธหา จิตก็จะรูชัดไดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

แลว มีการดับลงไปตอหนาตอตา และจะคอยๆ ยอมรับความจริงนี้ไดมากขึ้นๆ เปนกลางได

มากขึ้นๆ เมื่อรูชัดกายใจ รูปนาม ขันธหา ที่เปนไตรลักษณซ้ำแลวซ้ำอีกอยูอยางนี้ ปญญาก็

จะเกิดขึ้น จะสามารถละความเห็นผิดวามีตัวตนลงได จนกระทั่งสามารถละวางความยึดถือ

กายใจ รูปนาม ขันธหา ลงไปไดตามลำดับ เมื่อละความยึดถือลงไดจนหมดสิ้น ก็จะพนทุกข

ไดอยางแทจริง
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ดังนั้น เมื่อสามารถฝกสติจนเกิดจิตตั้งมั่นไดแลว ก็อยาพอใจอยูแคเพียงความตั้งมั่นมี

ความสุขสบายๆ อยูเทานั้น ตองมาฝกเจริญปญญาดวยการรูกายใจ รูรูปนาม รูขันธหา ดวย

ความมีสติมีความตั้งมั่นและเปนกลาง เพื่อใหรูชัดตามจริงวากายใจ รูปนาม ขันธหา เที่ยง

หรือไมเที่ยง กายใจ รูปนาม ขันธหา ทนอยูในสภาพเดิมๆ ไดหรือไมได กายใจ รูปนาม ขันธ

หา เปนตัวตนหรือไมใชตัวตน ตองอาศัยเหตุปจจัยใหเกิดขึ้น หรือวาสามารถเกิดขึ้นไดดวยตัว

เอง เกิดขึ้นแลวสามารถตั้งอยูไดดวยตัวมันเอง หรือตองอิงอาศัยปจจัยอื่นๆ

การหัดสังเกตจนรูชัดกายใจ รูปนาม ขันธหา ที่เปนไตรลักษณ ตองรูดวยจิตที่ตั้งมั้นและ

เปนกลาง ไมใชรูดวยการนึกคิดใครครวญดวยเหตุผลใดๆ  เมื่อเจริญปญญา รูชัดความเปน

ไตรลักษณของกายใจ รูปนาม ขันธหา อยางตอเนื่อง ก็จะเกิดปญญาขั้นตน สามารถละความ

เห็นผิดที่ชื่อวา สักกายทิฏฐิ ซึ่งเปนสังโยชน เปนเครื่องผูกมัดสรรพสัตวเอาไวกับสังสารวัฏลง

ได และจะละสังโยชนอีกสองประการ คือวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาส ไดพรอมๆ กันดวย ผู

ที่มีปญญาเบื้องตน สามารถละสังโยชนทั้งสามประการนี้ได จะขามพนความเปนปุถุชน ไดชื่อ

วา โสดาบัน หรือพระโสดาบัน เปนผูที่จะพนทุกขตอไปได เพราะจะละความยึดถือกายใจ รูป

นาม ขันธหาลงไดในอีกไมเกินเจ็ดชาติ

เมื่อขามพนความเปนปุถุชนไดแลว ก็ยังตองฝกสติรูกายใจ รูรูปนาม รูขันธหาเพื่อเจริญ

ปญญาตอไปอีก ตองเพียรรูชัดความเปนไตรลักษณของกายใจ รูปนาม ขันธหาอยางตอเนื่อง 

จนจิตเกิดปญญามากขึ้นไปตามลำดับ จิตจึงจะสามารถปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายใจ 

รูปนาม ขันธหา ไดตามลำดับ จากที่เคยไดชื่อวาพระโสดาบัน ก็ไดชื่อวาพระสกิทาคามี ไดชื่อ

วาพระอนาคาม ี จนถึงที่สุดไดชื่อวาพระอรหันต เปนผูที่หมดซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้ง

ปวง อวิชชาที่เคยเปนเหตุใหเกิดกิเลส ตัณหา อุปาทาน เกิดความยึดมั่นถือมั่นในกายใจ รูป

นาม ขันธหา ก็มีอันถูกละไดจนหมดสิ้น กิจที่พึงทำดวยการรูทุกข ละสมุทัย แจงนิโรธ เจริญ

มรรค อันเปนกิจแหงอริยสัจ ก็เปนอันไดทำเสร็จสิ้น ไมมีกิจใดตองทำอีก จิตพนจากกองทุกข

โดยสิ้นเชิงนับตั้งแตขณะที่เกิดอรหัตตมรรค อรหัตตผล นั่นเอง.
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