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คำำ�นำำ�

 วิิถีีแห่่งควิามรู้้�แจ้�งถีึงพรู้ะสัทธุ์รู้รู้มทางพรู้ะพ์ทธุ์

ศัาสนา ไดิ์�แก่การู้เจ้รู้ิญสติิ นอกจ้ากการู้เจ้รู้ิญสติิแลิ�วิ ไม่มี

ห่นทางแห่่งควิามรู้้�แจ้�งทางที�สอง

 การเจ้ริญสีตัิ ห์รือ การู้ทำาควิามรู้้�ติัวิ เป็นวิถีทาง 

ที�ตัรงไปตัรงมืาที�สีุด ที�จ้ะพาเราแห์วกออกจ้ากโลกขีองความื 

ปรุงแตั่ง ห์รือความืคิดนึกทั�งห์ลาย ซึ�งปิดกั�นเราไว้จ้ากสีัจ้ 

ธิรรมืที�แท้จ้ริง ทันทีที�เราแยกตันเองออกจ้ากโลกขีองความืคิด 

ปรุงแต่ังได้ จิ้ตัขีองเราจ้ะมีืคุณภาพที�จ้ะมืองเห็์นปรมัืตัถธิรรมื 

ที�กำาลังปรากฏิและเกิดดับ ได้แก่จ้ิตัและเจ้ตัสิีก อันเป็นฝื่าย

นามืธิรรมืและร้ปธิรรมืทั�งปวง เมืื�อจ้ิตัร้้แจ้้งและปล่อยวาง 

ปรมืัตัถธิรรมืฝื่ายร้ปธิรรมืและนามืธิรรมืได้แล้ว เราก็จ้ะบรรลุ

ถึงสีัจ้จ้ะอันแท้จ้ริงซึ�งอย้่เห์นือความืปรุงแตั่งทั�งปวง

 การบรรลุถึงสีัจ้จ้ะที�จ้ะเห์นือความืปรุงแตั่ง จ้ะกระทำา

ไม่ืได้ด้วยการปฏิิบัติัที�เป็นความืปรุงแต่ัง อาทิ การทำาทาน การ



ถือศีล และการทำาสีมืาธิิที�ถ้กตั้อง (ไมื่ตั้องกล่าวถึงการทำาทาน

การถือศีล และการทำาสีมืาธิิที�ผิดคือเจ้ือด้วยโมืห์ะและโลภะ)  

ตััวอย่างเช่น เมืื�อเกิดความืตัระห์นี�ก็ทำาทานเพื�อลดความื 

ตัระห์นี� เมืื�อถ้กราคะและโทสีะครอบงำาจิ้ตัใจ้ จ้นล้นออกมืาเป็น 

การทำาผิดทางกายและวาจ้า ก็ถือศีลเพื�อเป็นกรอบกั�นการทำา 

ผิดทางกายและวาจ้าไว้ก่อน ห์รือเมืื�อจ้ิตัฟัุ�งซ่านก็ทำาความืสีงบ 

เมืื�อมืีกามืราคะก็พิจ้ารณาอสีุภะ ฯลฯ สีิ�งเห์ล่านี� แมื้จ้ะเป็น

ประโยชน์มืากและควรทำา แตั่ก็เปรียบเห์มืือนกับการแก้อาการ 

ขีองโรคเท่านั�น ยังไมื่ถึงขีั�นการขีจ้ัดตั้นตัอห์รือสีาเห์ตัุขีองโรค

 การู้จ้ะปฏิิบััติิจ้นจ้ิติเข�าใจ้ถีึงสภาพธุ์รู้รู้มที�เห่นือ 

ควิามปรู้์งแต่ิง จ้ะกรู้ะทำาไดิ์�ดิ์�วิย์การู้ลืิมติาติื�นออกจ้ากโลิก

ของควิามคิดิ์ฝัันปรู้์งแติ่ง แลิ�วิห่ันห่น�ามาเผชฺิญกับัปรู้มัติถี

ธุ์รู้รู้มที�กำาลัิงปรู้ากฏิดิ์�วิย์จ้ิติที�เป็นกลิาง พ�นจ้ากควิามห่ลิง

ย์ินดิ์ีย์ินรู้�าย์แม�แติ่กับักิเลิส บัาปธุ์รู้รู้ม ไม่เพ่งจ้�อง แลิะไม่ 

เผลิอเติิมควิามคิดิ์ปรู้์งแติ่งลิงในการู้รู้ับัรู้้� นี�คือวิิถีีที�จ้ะรู้ีดิ์

กรู้ะแสควิามคิดิ์ปรู้์งแติ่งให่�เรู้ีย์วิเลิ็กจ้นขาดิ์ลิง เมื�อกรู้ะแส

ของควิามปรู้์งแต่ิงขาดิ์ลิง สภาพธุ์รู้รู้มที�พ�นจ้ากควิามปรู้์ง 

แติ่งก็จ้ะปรู้ากฏิออกมาเอง



 การทำาความืร้้ตััว เป็นสีิ�งที�เราไมื่คุ้นเคย เพราะเราคุ้น 

เคยแตั่กับความืไม่ืร้้ตััวแล้วห์ลงอย้่ในโลกขีองความืคิดฝืัน จ้ึง 

จ้ำาเป็นที�เราจ้ะตั้องศึกษา ทำาความืเข้ีาใจ้ แล้วลงมืือปฏิิบัตัิ 

อย่างจ้ริงใจ้

 ห์นังสีือเล่มืนี� ได้นำาเสีนอขี้อเขีียนบางสี่วนขีองอุบาสีก

นักปฏิิบัตัิผ้้ห์นึ�งคือ นายปราโมืทย์ สีันตัยากร/ “สีันตัินันท์”/  

“อุบาสีกนิรนามื” ทั�ง ๔ เรื�อง มืีสีาระเดียวกัน คือนำาเสีนอ

แนวทางการเจ้ริญสีติั เพียงแต่ัมืีความืยากง่ายในการอธิิบาย 

แตักตัา่งกนั นบัตัั�งแต่ั (๑) เรื�อง “แติเ่ธุ์อผ้�มาให่ม ่: เรู้ื�องเรู้ยี์บั 

ง่าย์แลิะธุ์รู้รู้มดิ์า ที�เรีู้ย์กว่ิาธุ์รู้รู้มะ” จ้ะเป็นการนำาเสีนอ 

สีำาห์รับผ้้ที�ไมื่คุ้นเคยกับศัพท์ทางพระพุทธิศาสีนา (๒) เรื�อง  

“แนวิทางปฏิิบััติิธุ์รู้รู้มโดิ์ย์สังเขป” เป็นการขียายความืให้์ลึกลง  

(๓) เรื�อง “แนวิทางปฏิิบััติิธุ์รู้รู้มของพรู้ะรู้าชฺว์ิฒาจ้ารู้ย์์ (ห่ลิวิง 

ป้�ดิ์ล้ิย์์ อต์ิโลิ)” เปน็การแจ้กแจ้งการปฏิบิตััแิบบห์นึ�งขีองศษิยผ์้้ 

ห์นึ�ง ซึ�งได้รับการชี�แนะแก่นคำาสีอนในเชิงปฏิิบัติัจ้ากห์ลวงป่้ 

ด้ลย์ (ควรเข้ีาใจ้ว่าศิษย์ท่านอื�นก็อาจ้มีืวิธีิการปฏิิบัติัตัามื 

แก่นคำาสีอนขีองห์ลวงป่้แตักต่ัางกันบ้างตัามืจ้ริตันิสีัย) และ  



(๔) เรื�อง “การู้ด้ิ์จ้ิติ : ควิามห่มาย์ วิิธีุ์การู้ แลิะผลิของ 

การู้ปฏิิบััติิ” เป็นการอธิิบายในเชิงวิชาการ เพื�อสีร้างความื

เขี้าใจ้ที�ตัรงกันระห์ว่างนักปริยัตัิกับนักปฏิิบัตัิ

 ขีอชาวพุทธิจ้งร้้จ้ักวิถีแห์่งความืร้้แจ้้ง และมืีสี่วนแห์่ง

ความืร้้แจ้้งตัามืรอยบาทขีองพระศาสีดาโดยทั�วถึงกันเทอญ

(๑ พฤศจ้ิกายน ๒๕๔๔)





๑. แด่่เธอผูู้�ม�ใหม่ :  ๑๕
 เรื่่�องเรื่ียบง่ายและธรื่รื่มดา ที่ี�เรื่ียกว่่าธรื่รื่มะ

๒. แนำวท�งปฏิิบััติิธรรมโด่ยสังเขป   ๒๗

๓. แนำวท�งปฏิิบััติิธรรม  ๔๓
 ของพรื่ะรื่าชวุ่ฒาจารื่ย์ (หลว่งปู่่�ด่ลย์ อตุุโล)

๔. ก�รดู่จิิติ :  ๗๓
 คว่ามหมาย ว่ิธีการื่ และผลของการื่ปู่ฏิิบัตุิ

ส�รบััญ







แที่้จรื่ิงแล้ว่

คว่ามทีุ่กข์ของคนเรื่า

อย่่ในกายในจิตุของตุนนั�นเอง

สนามศึึกษาธรื่รื่มะของเรื่า

จึงอย่่ที่ี�กายที่ี�จิตุนี�

แที่นที่ี�เรื่าจะเที่ี�ยว่เรื่ียนรื่่้

ออกไปู่ภายนอก

ก็ให้เรื่าย้อนเข้ามาศึึกษา

อย่่ในกายในจิตุของเรื่านี�แหละ



๑

 เป็นการยากที� เราจ้ะเห์็นได้ว่า ธุ์รู้รู้มะเป็นเรู้ื�อง 

เรู้ีย์บัง่าย์แลิะธุ์รู้รู้มดิ์าที�ส์ดิ์ เพราะภาพลักษณ์ขีองศาสีนา 

ห์รือขีองธิรรมืะ ที�เราร้้จ้ักนั�น ด้อย่างไรก็ไมื่ธิรรมืดาเลย เริ�มื 

ตัั�งแตั่ภาษาที�ใช้ เตั็มืไปด้วยภาษาบาลี มืีศัพท์ที�มืีความืห์มืาย 

เฉพาะมืากมืาย แค่ทำาความืเขี้าใจ้ศัพท์ก็ยากนักห์นาแล้ว

แด่เ่ธอผูู้�ม�ใหม่ :
 เรื่่�องเรื่ียบง่ายและธรื่รื่มดา ที่ี�เรื่ียกว่่าธรื่รื่มะ

วันอังคารที� ๓๑ สีิงห์าคมื ๒๕๔๒/ ๑๔:๐๗:๒๙ น.
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 พอร้้ศัพท์แล้วลงมืือศึกษาตัำาราจ้ริงๆ ก็พบความืยาก 

อีกคือ ธิรรมืะที�พระพุทธิเจ้้าทรงสีอนไว้มืีมืากเห์ลือเกิน และ

ตัำาราที�พระรุ่นห์ลังลงมืาท่านเขีียนไว้ ก็มืีอีกมืากมืาย

 บางท่านพอใจ้ที�จ้ะลงมืือปฏิิบัติั ก็มีืปัญห์าอีกว่า สีำานัก

ปฏิิบัตัิมืีมืากมืาย ทุกสีำานักบอกว่าแนวทางขีองตันถ้กตัรงที�สีุด

ตัามืห์ลักมืห์าสีติัปัฏิฐาน บางทีก็ทับถมืสีำานักอื�นห์น่อยๆ ว่า 

สีอนไมื่ตัรงทาง

 ความืยากลำาบากนี� พบกันทุกคนครับ ทำาให้์ผมืต้ัองนั�ง 

ถามืตันเองว่า เป็นไปได้ห์รือไมื่ ที�เราจ้ะศึกษาธิรรมืได้อย่าง

ง่ายๆ โดยไม่ืตั้องร้้ศัพท์บาลี ห์รือไม่ืต้ัองอ่านห์นังสีือ ห์รือเข้ีา

สีำานักปฏิิบัตัิใดๆ เลย

 ความืจ้ริงธิรรมืะที�พระพุทธิเจ้้าสีอนไว้ เป็นเรื�อง 

ง่ายๆ ธิรรมืดาๆ ดังที�ผ้้ได้ฟัังธิรรมืจ้ากพระโอษฐ์ มืักจ้ะอุทาน 

ว่า “แจ่้มแจ้�งนักพรู้ะเจ้�าข�า ธุ์รู้รู้มที�ทรู้งแสดิ์งเห่มือนดัิ์งเปิดิ์ 

ของควิำ�าให่�ห่งาย์” ซึ�งก็ไม่ืน่าแปลกใจ้อะไรนักที�ผ้้ฟัังจ้ะร้้สีึก 
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เช่นนั�น ก็เพราะผ้้ฟัังเอง เกิดมืากับธิรรมื อย่้กับธิรรมื จ้นตัายไป 

กับธิรรมื เป็นอย่างนี�มืาแต่ัไห์นแต่ัไรแล้ว เพียงแต่ัมืองไม่ืเห็์นว่า 

ธิรรมืได้แสีดงตััวอย่้ที�ไห์น เมืื�อพระพุทธิเจ้้าทรงชี�แนะ ก็สีามืารถ 

ร้้เห์็นตัามืได้โดยง่าย

 อีกประการห์นึ�ง พระผ้้มืีพระภาคเจ้้าทรงถึงพร้อมืด้วย

ความืรอบร้้ สีามืารถอธิิบายธิรรมือันยุ่งยากซับซ้อนให์้ย่นย่อ

เขี้าใจ้ง่าย สีามืารถขียายความืธิรรมือันย่นย่อให้์กว้างขีวางพอ

เห์มืาะแก่ผ้้ฟััง ทรงปราศจ้ากอุปสีรรคทางภาษา คือสีามืารถสืี�อ

ธิรรมืด้วยภาษาที�ผ้้ฟัังเขี้าใจ้ได้ง่ายๆ ไม่ืเห์มืือนผ้้ศึกษาและ 

สีอนธิรรมืจ้ำานวนมืากในรุ่นห์ลัง ที�ทำาธิรรมืะซึ�งเป็นเรื�องใกล้ตััว

และแสีนธิรรมืดา ให์้กลายเป็นเรื�องยุ่งยากซับซ้อน และไกลตััว

เสีียเห์ลือประมืาณ จ้นเกินความืจ้ำาเป็นเพื�อความืพ้นทุกขี์ และ

สีั�งสีอนด้วยภาษาที�ผ้้ฟัังไมื่สีามืารถเขี้าใจ้ได้โดยง่าย

 แท�จ้ริู้งแลิ�วิ ธุ์รู้รู้มะเป็นเรู้ื�องใกลิ�ติัวิ ใกลิ�จ้นถึีง 

ขนาดิ์ที�เรีู้ย์กวิ่า เป็นเรู้ื�องเกี�ย์วิกับัตัิวิเรู้าเอง แลิะขอบัเขติ 

ของธุ์รู้รู้มะก็มีเพีย์งนิดิ์เดิ์ีย์วิ คือทำาอย์่างไรู้จ้ึงจ้ะไม่เกิดิ์ 

ควิามท์กข์
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 ถี�าจ้ะศัึกษาธุ์รู้รู้มะ ก็ศัึกษาลิงไปเลิย์วิ่า “ควิามท์กข์

อย่้์ที�ไห่น เกิดิ์ขึ�นไดิ์�อย่์างไรู้ แลิะดัิ์บัไปไดิ์�อย่์างไรู้” แลิะ 

ควิามสำาเรู้็จ้ของการู้ศัึกษาธุ์รู้รู้มะ อย่้์ที�ปฏิิบััติิจ้นเข�าถีึง 

ควิามพ�นท์กข์ ไม่ใชฺ่เพื�อควิามรู้อบัรู้้�รู้กสมอง ห่รืู้อเพื�อ 

ควิามสามารู้ถีในการู้อธุ์ิบัาย์แจ้กแจ้งธุ์รู้รู้มไดิ์�อย์่างวิิจ้ิติรู้

พิสดิ์ารู้

 แท้จ้ริงแล้ว ความืทุกขี์ขีองคนเราอย้่ในกายในจิ้ตัขีอง

ตันนั�นเอง สีนามืศึกษาธิรรมืะขีองเรา จ้ึงอย้่ที�กายที�จ้ิตันี�แห์ละ

แทนที�เราจ้ะเที�ยวเรียนร้้ออกไปภายนอก ก็ให้์เราย้อนเข้ีามืา

ศึกษาอย่้ในกายในจิ้ตัขีองเรานี�แห์ละ วิธีิการก็ไม่ืมีือะไรมืาก ขีอ 

เพียงให์้ห์ัดสีังเกตักายและจ้ิตัขีองเราเองให์้ดี เริ�มืตั้นง่ายๆ  

จ้ากการสีังเกตัร่างกายก่อนก็ได้

 ขีั�นแรก ทำาใจ้ให้์สีบายๆ อย่าเคร่งเครียด อย่าไปคิด 

ว่าเราจ้ะปฏิิบัติัธิรรมื แต่ัให้์คิดเพียงว่า เราจ้ะสัีงเกตัด้ว่าร่างกาย

ขีองเราเองเท่านั�น สีังเกตัแล้วจ้ะร้้ได้แค่ไห์นก็ไมื่เป็นไร เอาแค่

ว่าจ้ะเฝื�าสีังเกตัให์้ได้เท่าที�ทำาได้ก็พอ
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 เมืื�อทำาใจ้สีบายๆ แล้ว ลองนึกถึงร่างกายขีองเรา นึก 

ถึงให์้ร้้พร้อมืทั�งตััวเลยก็ได้ เห์มืือนเรากำาลังด้ห์ุ่นยนตั์อย้่สีักตััว

ห์นึ�งที�มืันเดินได้ เคลื�อนไห์วได้ ขียับปากได้กลืนอาห์ารอันเป็น

วัตัถุเขี้าไปในร่างกาย ขีับถ่ายกากอาห์ารออกจ้ากร่างกาย

 ถ้าเราเห็์นห์ุ่นยนต์ัที�ชื�อว่าตััวเรา มืันทำาโน่นทำานี�ไป

เรื�อยๆ เราเป็นคนด้เฉยๆ ถึงจุ้ดห์นึ�งก็จ้ะเห์็นแจ้้งประจ้ักษ์ใจ้ 

เองว่า ร่างกายนี�ไมื่ใช่ตััวเรา มืันเป็นวัตัถุก้อนห์นึ�งเท่านั�น มื ี

ความืไมื่ห์ยุดนิ�ง ไมื่คงที� แมื้แตั่วัตัถุที�ประกอบเป็นเจ้้าห์ุ่นตััวนี�

ก็ยังมีืความืเปลี�ยนแปลงไห์ลเข้ีาไห์ลออกอย้่ตัลอดเวลา เช่น

ห์ายใจ้เขี้าแล้วก็ห์ายใจ้ออก กินอาห์ารและนำ�าแล้วขีับถ่ายออก

ไมื่ใช่สิี�งที�เป็นก้อนธิาตัุที�คงที�ถาวร ความืยืดถือด้วยความื 

ห์ลงผิดว่า กายเป็นเรา ก็จ้ะบรรเทาเบาบางลงได้ แล้วก็จ้ะเห์็น

อกีว่า ยงัมีืธิรรมืชาติัที�เป็นผ้ร้้ร่้างกาย อาศยัอย้ใ่นรา่งกายนี�เอง

 เมืื�อเห็์นชัดแล้วว่า กายนี�เป็นแค่ก้อนธิาตุั ไม่ืคงที� ไม่ืใช่

ตััวเรา คราวนี�ก็ลองมืาสัีงเกตัสิี�งที�ซ่อนเร้นอย่้ในร่างกายนี�ต่ัอไป

เป็นการเรียนร้้เรื�องขีองเราเองให์้ละเอียดยิ�งขีึ�นไปอีก

แด่เธอผ่้มาใหม่
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 สิี�งที�แฝืงอย้่ในร่างกายที�เห็์นได้ง่ายๆ คือความืร้้สีึก

เป็นสีุขีบ้าง เป็นทุกขี์บ้าง เฉยๆ บ้าง เช่น เมืื�อเราเห์็นห์ุ่นยนตั์

ตััวนี�เคลื�อนไห์วไปมืา ไมื่นานก็จ้ะเห์็นความืเมืื�อยปวด ความื 

ห์ิวกระห์าย ห์รือความืทุกขี์อย่างนั�นอย่างนี�แทรกเข้ีามืาเป็น 

ระยะๆ พอความืทุกขี์นั�นผ่านไปทีห์นึ�ง ก็จ้ะร้้สีึกสีบายไปอีก 

ช่วงห์นึ�ง (ร้้สีึกเป็นสีุขี) เช่น กระห์ายนำ�า เกิดเป็นความืทุกขี์ขีึ�น

พอได้ดื�มืนำ�า ความืทุกขี์เพราะความืกระห์ายนำ�าก็ดับไป ห์รือ 

นั�งนานๆ เกิดความืปวดเมืื�อย ร้้สีึกเป็นทุกขี์ พอขียับตััวเสีีย 

ก็ห์ายปวดเมืื�อย ร้้สีึกว่าทุกขี์ห์ายไป (ร้้สีึกเป็นสีุขี)

 บางคราวมืีความืเจ็้บไข้ีได้ป่วย ก็จ้ะร้้ความืทุกข์ีทาง 

กายได้ตั่อเนื�องยาวนานขีึ�น เช่น เกิดปวดฟัันตัิดตั่อกันนานๆ

เป็นวันๆ ถ้าคอยสีังเกตั ร้้ความืทุกขี์ที�เกิดขีึ�นนั�น ก็จ้ะเห์็น 

ชัดว่า ความืปวดนั�นเป็นสิี�งที�แทรกอย้่กับเห์งือกและฟััน แตั่ตััว

เห์งือกและฟััน มืันไมื่ได้เจ้็บปวดด้วยเลย กายเห์มืือนห์ุ่นยนตั์

ที�ไมื่มืีความืเจ้็บปวด เพียงแตั่มืีความืเจ้็บปวดเป็นอีกสิี�งห์นึ�ง 

ที�แฝืงอย้่ในกาย
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 เราก็จ้ะร้้ชัดว่า ความืร้้สีึกสีุขี ร้้สีึกทุกขี์ ห์รือร้้สีึกเฉยๆ 

ไมื่ใช่ร่างกาย แตั่เป็นสีิ�งอีกสีิ�งห์นึ�งที�แทรกอย้่ในร่างกาย และที� 

สีำาคัญ เจ้้าความืร้้สีึกเห์ล่านั�น ก็เป็นสีิ�งที�กำาลังถ้กร้้ ถ้กด้อย้่ 

เช่นเดียวกับร่างกายนั�นเอง

 ถัดจ้ากนั�น เรามืาเรียนร้้เรื�องราวขีองตััวเองให์้ละเอียด

มืากขีึ�น คือคอยสัีงเกตัให้์ดีว่า เวลาที�เกิดความืทุกข์ีขีึ�นนั�น 

จิ้ตัใจ้ขีองเรามัืนจ้ะเกิดความืห์งุดห์งิดรำาคาญใจ้ตัามืมืาด้วย เช่น  

ห์ิวข้ีาวแล้วจ้ะโมืโห์ง่าย เห์นื�อยก็โมืโห์ง่าย เจ็้บไข้ีก็โมืโห์ง่าย 

เกิดความืใคร่แล้วไมื่ได้รับการตัอบสีนองก็โมืโห์ง่าย ให์้เราหั์ด 

ร้้ให์้เท่าทันความืโกรธิที�เกิดขีึ�นในเวลาที�เผชิญกับความืทุกขี์

 ในทางกลับกัน เมืื�อเราได้เห์็นขีองสีวยงามื ได้ยินเสีียง 

ที�ถ้กใจ้ ได้กลิ�นห์อมืถ้กใจ้ ได้ลิ�มืรสีที�อร่อย ได้รับสีิ�งสีัมืผัสี 

ร่างกายที�นุ่มืนวล มืีอุณห์ภ้มิืพอเห์มืาะ ไม่ืร้อนห์รือห์นาว 

เกินไป ได้คิดถึงสิี�งที�พอใจ้ เราจ้ะเกิดความืรักใคร่พึงพอใจ้ในสิี�ง 

ที�ได้เห็์น ได้ยิน ได้กลิ�น ได้รสี ได้สีัมืผัสี และได้คิดนึกนั�น ก็ 

ให์้เราร้้เท่าทันความืรักใคร่พอใจ้ที�เกิดขีึ�นนั�น พอเราร้้จ้ักความื
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โกรธิห์รือความืรักใคร่พอใจ้แล้ว เราก็สีามืารถร้้จ้ักกับอารมืณ ์

อย่างอื�นๆ ได้ด้วย เช่น ความืลังเลสีงสัีย ความือาฆาตัพยาบาท

ความืห์ดห์้่ใจ้ ความือิจ้ฉาริษยา ความืคิดลบห์ล้่ผ้้อื�น ความื

ผ่องใสีอิ�มืเอิบขีองจ้ิตัใจ้ ความืสีงบในจ้ิตัใจ้ ฯลฯ

 เมืื�อเราเรียนร้้อารมืณ์ห์รือความืร้้สีึกเห์ล่านี�มืากขีึ�นๆ  

เราก็จ้ะเริ�มืร้้ว่า ความืจ้ริงแล้วอารมืณ์ทุกอย่างนั�นไมื่คงที� เช่น

เมืื�อโกรธิ และเราก็ร้้อย้่ที�ความืโกรธินั�น ก็จ้ะเห์็นระดับขีอง 

ความืโกรธิเปลี�ยนแปลงอย้่ตัลอดเวลา อย้่ไปๆ ความืโกรธิก็ 

ดับไปเอง และไมื่ว่าความืโกรธิจ้ะดับห์รือไมื่ก็ตัามื ความืโกรธิ 

ก็เป็นแค่สีิ�งที�ถ้กร้้ ไม่ืใช่ตััวเรา ไม่ืมืีเราอย้่ในความืโกรธิ แมื ้

อารมืณ์อื�นๆ ก็จ้ะเห์็นในลักษณะเดียวกับความืโกรธินี�ด้วย

 ถึงตัอนนี� เราจ้ะร้้ชัดว่า ร่างกายก็เป็นแค่ห์ุ่นยนตั์ตััว

ห์นึ�ง ความืร้้สึีกสีุขีทุกขี์ และอารมืณ์ทั�งห์ลาย ก็เป็นสีิ�งที�ถ้กร้้ 

ไมื่ใช่ตััวเรา เมืื�อห์ัดสีังเกตัเรียนร้้จิ้ตัใจ้ตันเองมืากขึี�น คราว 

นี�ก็จ้ะเห็์นการทำางานขีองจิ้ตัใจ้ได้ชัดเจ้นขึี�นเรื�อยๆ จ้นร้้ความื 

จ้ริงว่าความืทุกข์ีเป็นเพียงสิี�งที�มีืเห์ตุัทำาให้์เกิดขึี�นเป็นคราวๆ

เท่านั�น
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 เราจ้ะพบพลังงานห์รือแรงผลักดันบางอย่างในจิ้ตัใจ้

ขีองเรา เช่น พอเห็์นผ้้ห์ญิงสีวยถ้กใจ้ พอจิ้ตัใจ้เกิดความืร้้สีึก 

รักใคร่พอใจ้แล้ว มัืนจ้ะเกิดแรงผลักดันจิ้ตัใจ้ขีองเรา ให้์เคลื�อน

ออกไปยึดเกาะที�ผ้้ห์ญิงคนนั�น ทำาให์้เราลืมืด้ตััวเอง เห็์นแต่ัผ้ ้

ห์ญิงคนนั�นเท่านั�น

 (เร่ื่�องจิตุเคล่�อนไปู่ได้นี� ถ้้าเป็ู่นคนที่ี�เรื่ียนตุำารื่าอาจจะ

งงๆ แตุ่ถ้้าลงม่อปู่ฏิิบัติุจรื่ิง จะเห็นว่่า คว่ามรื่ับร้่ื่มันเคล่�อนไปู่ 

ได้จริื่งๆ ตุรื่งกับที่ี�พรื่ะพุที่ธเจ้าที่่านพ่ดเร่ื่�องจิตุเทีี่�ยว่ไปู่ได้ไกล

ไม่มีคลาดเคล่�อนแม้แตุ่คำาเดียว่)

 ห์รือเมืื�อเราเกิดความืสีงสีัยในธิรรมื ว่าเราควรปฏิิบัตัิ

อย่างไร ก็จ้ะเห็์นแรงผลักดันที�บังคับให้์เราคิดห์าคำาตัอบ จิ้ตัใจ้

ขีองเราเคลื�อนเข้ีาไปอย่้ในโลกขีองความืคิด ตัอนนั�นเราลืมืด้ตััว

เราเอง เจ้้าหุ่์นยนต์ันั�นก็ยังอย่้ แต่ัเราลืมืนึกถึงมัืนก็เห์มืือนกับว่า

มัืนห์ายไปจ้ากโลก ความืร้้สึีกต่ัางๆ ในจิ้ตัใจ้เราเป็นอย่างไร เรา

ก็ไมื่ร้้ เพราะมืัวแตั่คิดห์าคำาตัอบในเรื�องที�สีงสีัยอย้่นั�นเอง



 ห์ัดร้้ทันจิ้ตัใจ้ตันเองมืากเข้ีา ไม่ืนานก็จ้ะทราบด้วย

ตันเองว่า ความืทุกขี์เกิดขีึ�นได้อย่างไร ความืพ้นทุกขี์เกิดขีึ�นได้

อย่างไร สีภาพที�ไม่ืทุกขี์เป็นอย่างไร สีภาพจิ้ตัใจ้มัืนจ้ะพัฒนา

ขีองมืันไปเองทุกอย่าง ไมื่ตั้องไปคิดเรื�องฌาน เรื�องญาณ ห์รือ

เรื�องมืรรคผลนิพพานใดๆ ทั�งสีิ�น

 ถีึงติรู้งนี� อาจ้จ้ะพ้ดิ์ธุ์รู้รู้มะไม่ไดิ์�สักคำา แปลิศััพท์ 

บัาลีิไม่ไดิ์�สักตัิวิ แต่ิจ้ิติใจ้พ�นจ้ากควิามท์กข์ ห่รู้ือมีควิาม 

ท์กข์ ก็ท์กข์ไม่มาก แลิะไม่นาน

 ผมืเขีียนเรื�องนี�ขีึ�นเป็นขีองฝืากสีำาห์รับผ้้เริ�มืสีนใจ้ 

จ้ะศึกษาธิรรมืะ เพื�อบอกว่า ธิรรมืะ เป็นเรื�องธิรรมืดาๆ เป็น

เรื�องขีองตััวเราเอง และสีามืารถเรียนร้้ได้ไมื่ยากนักด้วยตันเอง

อย่าพากันท้อถอยเสีีย เมืื�อได้ยินคนอื�นพ้ดธิรรมืะแล้วเราฟััง 

เขีาไม่ืร้้เรื�อง เราไม่ืตั้องร้้อะไรเลยก็ได้ ร้้แค่ว่า ทำาอย่์างไรู้เรู้า 

จ้ะไม่ท์กข์ก็พอแลิ�วิ เพรู้าะนั�นคือใจ้ควิามทั�งห่มดิ์ของ 

พรู้ะพ์ทธุ์ศัาสนา ซึ่ึ�งจ้ำาเป็นที�คนคนห่นึ�งควิรู้จ้ะเรู้ีย์นรู้้�ไวิ�
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การื่ปู่ฏิิบัตุินั�น

ถ้้าจะปู่้องกันคว่ามผิดพลาด

ก็คว่รื่จับหลักให้แม่นๆ ว่่า

“เรื่าปู่ฏิิบัตุิเพ่�อรื่่้ที่ันกิเลสตุัณหา

ที่ี�คอยแตุ่จะครื่อบงำาจิตุใจ

ปู่ฏิิบัตุิไปู่จนจิตุฉลาด

พ้นจากอำานาจของกิเลสตุัณหา”

ไม่ใช่ปู่ฏิิบัตุิเพ่�อสิ�งอ่�น



๒
แนำวท�งปฏิิบััติิธรรมโด่ยสังเขป

 เพื�อนร่วมืทุกขี์จ้ำานวนมืาก ไปศึกษาการปฏิิบัตัิธิรรมื 

กับผมื และผมืได้เห์็นปัญห์าที�ตัามืมืาห์ลายอย่าง

 เช่น บางท่านกลัวว่า พอไมื่ได้อย้่ใกล้ผมืแล้วจ้ะทำาไมื่ 

ได้ห์รือทำาไมื่ถ้ก ถ้าเป็นคนกรุงเทพฯ ก็ยังอุ่นใจ้ว่าจ้ะพบผมืได้

อีกไม่ืยากนัก แตั่คนต่ัางประเทศห์รือต่ัางจ้ังห์วัดจ้ะกังวลกัน

มืากห์น่อย จ้ึงอยากได้ค้่มืือสีำาห์รับการปฏิิบัตัิอย่างง่ายๆ แต่ั

เป็นระบบ เพื�อความือุ่นใจ้ว่าจ้ะใช้เป็นแนวทางปฏิิบัตัิตั่อไปได้

เมืื�อไมื่พบผมื

วันศุกร์ที� ๗ มืกราคมื ๒๕๔๒/ ๑๕:๔๑:๓๒ น.
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 บางท่านฟัังแล้วยังสัีบสีน ไมื่เขี้าใจ้ ห์รือไปจ้ำาธิรรมืที� 

ผมืตัอบคนอื�นเอาไปปฏิิบัตัิบ้าง ซึ�งเป็นคนละขัี�นตัอน ห์รือ

คนละจ้ริตั ผลก็ไมื่ตั่างจ้ากการเอายารักษาโรคขีองคนอื�นไป 

รับประทาน จ้ึงอยากเห์็นภาพรวมืขีองการปฏิิบัตัิธิรรมืทั�งห์มืด

ที�ผมืแนะนำา เพื�อจ้ะคลี�คลายความืสีับสีนตัรงนี�ได้บ้าง

 ปัญห์าอีกประการห์นึ�งที�ผมืทราบก็คือ เพื�อนบางท่าน

ถกเถียงกันเรื�องการปฏิิบัตัิธิรรมื โดยนำาคำาแนะนำาขีองผมืที�

ได้ยินมืาตั่างกรรมื ตั่างวาระ ไปเป็นขี้ออ้างอิงโตั้แย้งกัน

 ผมืจ้ึงเห็์นว่า สีมืควรสีรุปใจ้ความืย่อขีองการปฏิิบัติั

ธิรรมืตัามืที�ผมืได้แนะนำาห์มื้่เพื�อน เพื�อให์้เห็์นภาพรวมืขีอง

การปฏิิบัตัิอย่างเป็นระบบ ตัั�งแตั่เบื�องตั้นเป็นลำาดับไป เพื�อแก้

ปัญห์าดังที�กล่าวมืาแล้วขี้างตั้นนั�น
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๑. การู้สรู้�างควิามเข�าใจ้ขอบัเขติ
ของพรู้ะพ์ทธุ์ศัาสนา

 เพื�อนที�มืีพื�นฐานความืเขี้าใจ้เกี�ยวกับพระพุทธิศาสีนา

มืาน้อย จ้ะได้รับการป้พื�นความืเข้ีาใจ้เสีียก่อนว่า พรู้ะพ์ทธุ์

ศัาสนาไม่ใชฺ่ย์าแก�สารู้พัดิ์โรู้คครู้อบัจั้กรู้วิาลิ ไม่ใชฺ่เครู้ื�อง

มืออย่์างเดิ์ีย์วิในการู้ดิ์ำารู้งชีฺวิิติอย่้์ในสังคม ดังนั�นไมื่ใช่ว่า

เป็นนักเรียน ก็เลิกเรียน เพื�อมืาศึกษาพระพุทธิศาสีนา เพราะ 

ความืร้้ทางโลกเป็นสีิ�งจ้ำาเป็นสีำาห์รับการดำารงชีวิตัในทางโลก

ผ้้ศึกษาพระพุทธิศาสีนาจ้ำาเป็นต้ัองรอบร้้ในศาสีตัร์สีาขีาอื�นๆ

ด้วย

 และ อย่์าเข�าใจ้ว่ิา พรู้ะพ์ทธุ์ศัาสนาเป็นเรืู้�องอื�น นอก

เห่นือจ้ากการู้เรู้ีย์นรู้้�เรู้ื�องควิามท์กข์ แลิะการู้ปฏิิบััติิเพื�อ

ควิามพ�นท์กข์ (ทางใจ้) เท่านั�น พระพุทธิศาสีนาไม่ืได้มีืไว้เพื�อ

ตัอบปัญห์าเกี�ยวกับไสียศาสีตัร์ โชคลาง เจ้้ากรรมืนายเวร ชาติั

โน้นชาตัิห์น้า ผีสีางเทวดา ฯลฯ
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๒. เครู้ื�องมือในการู้ปฏิิบััติิธุ์รู้รู้ม

 ผ้้ที�เขี้าใจ้แล้วว่าพระพุทธิศาสีนาสีอนเรื�องทุกขี์และ

การดับทุกขี์ ก็จ้ะได้รับการแนะนำาให์้ร้้จั้กเครื�องมืือสีำาห์รับการ 

ปฏิิบัตัิธิรรมื ได้แก่ สติิ และ สัมปชฺัญญะ

 ผมืมืักจ้ะพยายามืแนะนำาให้์พวกเราร้้ทันสีิ�งที�กำาลัง

ปรากฏิกับจิ้ตั เช่น ความืลังเลสีงสีัย ความือยาก ความืกังวล

ความืสุีขี ความืทุกข์ี ฯลฯ เป็นการหั์ดให้์มีื สติิ ซึ�งเป็นเครื�อง 

มืือร้้อารมืณ์ที�กำาลังปรากฏิ และเฝื�ากระตัุ้นเตืัอนพวกเรา 

ให์้ทำาความืร้้ตััว ไมื่เผลอ ไมื่ว่าจ้ะเผลอสี่งจ้ิตัไปทางตัา ห์้ จ้มื้ก  

ลิ�น กาย ห์รือใจ้ สี่วนมืากก็จ้ะเผลอกันทางตัากับทางใจ้ คือ  

ห์ลงเขี้าไปอย้่ในโลกขีองความืคิด กับเผลอไปเพ่งจ้้องอารมืณ์

เอาสีตัิจ้่อแน่นเขี้าไปที�อารมืณ์ที�กำาลังปรากฏิ การกระตุ้ัน

ความืไม่ืเผลอ และไม่ืเผลอเพ่ง ก็คือการพยายามืให้์พวกเรามีื

สัมปชฺัญญะ คือความืร้้ตััวไว้เสีมือๆ
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๓. การู้เจ้รู้ิญสติิปัฏิฐาน

 เมืื�อพวกเรามีืเครื�องมืือห์รืออาวุธิในการปฏิิบัติัธิรรมืแล้ว 

ขัี�นตัอนต่ัอไปผมืจ้ะแนะนำาให้์พวกเราเจ้ริญสีติัปัฏิฐาน คือมีื

สีตัิสีัมืปชัญญะ ระลึกร้้ กาย เวทนา จ้ิตั และ/ ห์รือ ธิรรมืตัามื 

ความืถนัดขีองแตั่ละบุคคล เช่น ให์้ร้้อิริยาบถ ร้้ความื 

เคลื�อนไห์วระห์ว่างการเดินจ้งกรมื ร้้ลมืห์ายใจ้เข้ีาออก เบื�อง 

ตั้นถ้าจิ้ตัยังไม่ืมีืกำาลัง ก็ให้์ร้้ไปอย่างสีมืถะ คือเอาสีติัจ้ดจ่้อ 

สีบายๆ ลงในกายที�ถ้กร้้นั�น เมืื�อจ้ิตัมืีกำาลังขีึ�นแล้ว ก็ให์้เห์็นว่า

อิริยาบถ ความืเคลื�อนไห์วกาย ห์รือลมืห์ายใจ้นั�น เป็นเพียงสีิ�ง 

ที�ถ้กร้้ถ้กเห์็น ไมื่ใช่จ้ิตั มืีความืไมื่เที�ยง เป็นทุกข์ี เป็นอนัตัตัา

ปรากฏิอย้่ตั่อห์น้าตั่อตัานั�นเอง

 เมืื�อทำาได้อย่างนั�นแล้ว จ้ิตัจ้ะมืีกำาลังสีตัิสีัมืปชัญญะ 

มืากขีึ�นอีก ห์ากนามืธิรรมืใดปรากฏิกับจ้ิตั ก็สีามืารถจ้ะร้้เท่า

ทันได้ เช่น เกิดความืร้้สึีกสุีขี ร้้สึีกทุกขี์ เกิดกุศล อกุศลตั่างๆ  

ก็ให์้ร้้ทันนามืธิรรมืนั�น ในลักษณะสีิ�งที�ถ้กร้้ เช่นเดียวกับการ 

ร้้ร้ปนั�นเอง
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 อนึ�ง คนไห์นมืีกำาลังร้้นามืธิรรมืได้เลย ผมืมืักแนะให์้ร้้

นามืธิรรมืไปเลย ห์รือผ้้ไมื่ถนัดจ้ะระลึกร้้นามืธิรรมื สีมืัครใจ้จ้ะ

ร้้ร้ปธิรรมือย่างเดียวก็ได้

 เมืื�อจ้ติัร้้ร้ปธิรรมืห์รือนามืธิรรมือย่างต่ัอเนื�องแล้ว พอมืี 

กำาลังสีตัิปัญญามืากขีึ�น ก็จ้ะเห์็นว่า เมืื�อจ้ิตัไปร้้ร้ปธิรรมืห์รือ

นามืธิรรมืต่ัางๆ แล้ว จิ้ตัจ้ะมีืความืยินดี ยินร้าย ห์รือเป็นกลาง

ขึี�นมืา ผมืมัืกแนะนำาห์ม่้ืเพื�อน ให้์ระลึกร้้ความืยินดี ยินร้าย ห์รือ

ความืเป็นกลางนั�น เมืื�อจิ้ตัร้้ความืยินดี ยินร้ายแล้ว ก็จ้ะเห็์น

ความืยินดี ยินร้ายนั�น เกิดดับเช่นเดียวกับร้ปธิรรมืและนามื 

ธิรรมืทั�งปวงนั�นเอง แล้วจิ้ตัปล่อยวางความืยินดี ยินร้าย เข้ีา 

ไปสี้่ความืเป็นกลางขีองจิ้ตั ตัอนแรกความืเป็นกลางๆ จ้ะมืี 

สีั�นๆ แล้วก็มีืความืยินดี ยินร้ายเกิดขีึ�นอีก ตั่อมืาชำานิชำานาญ 

ขีึ�น จ้ิตัจ้ะเป็นกลางมืากขีึ�นตัามืลำาดับ ก็ให์้ผ้้ปฏิิบัตัิร้้อย้่ที�ความื

เป็นกลางขีองจิ้ตั เมืื�อจ้ิตัมีืกำาลังขีึ�น ก็จ้ะสีามืารถจ้ำาแนกขีันธิ์

ละเอียดตั่อไปจ้นเขี้าถึง ใจ้ ได้
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 ในขีั�นที�จ้ิตัเฝื�าระลึกร้้ความืเป็นกลางนั�น ปัญญาชนจ้ะ

เกิดโรคประจ้ำาตััว ๒ ประการเป็นสี่วนมืาก คือ

 (๑) เกิดความืเบื�อห์น่าย แล้วเลิกปฏิิบัตัิ ห์รือ

 (๒) เกิดความืลังเลสีงสีัย ว่าจ้ะตั้องทำาอะไรตั่อไปอีก

ห์รือไม่ื แล้วเลิกปฏิิบัตัิโดยการ รู้้� ห์ันมืาคิดค้นคว้าห์าคำาตัอบ

ด้วยการ คิดิ์ เอา

 แท้จ้ริงเมืื�อจ้ิตัเขี้าไปร้้อย้่ที�ความืเป็นกลางแล้ว ก็ให์้ร้้

อย้่อย่างนั�น แล้วจ้ิตัเขีาจ้ะพัฒนาขีองเขีาไปเองเมืื�อกำาลังขีอง 

สีตัิ สีมืาธิิ ปัญญาสีมืบ้รณ์เตั็มืที�

 นี�เป็นขี้อสีรุปแนวทางการปฏิิบัตัิธิรรมืโดยสีังเขีป ที�ขีอ

ฝืากไว้ให์้กับห์มื้่เพื�อนเพื�อประกอบการพิจ้ารณาปฏิิบัตัิตั่อไป

แนว่ที่างปู่ฏิิบัตุิธรื่รื่มโดยสังเขปู่

ความืเห์็นที� ๑๖ โดยคุณสีันตัินันท์ วันจ้ันทร์ที� ๑๐ มืกราคมื ๒๕๔๓/ ๐๙:๒๔:๑๔ น.
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๔. การู้เจ้รู้ิญสติิสัมปชฺัญญะที�ไม่ถี้กติ�อง

 จ้ากแนวทางอันเดียวกันขี้างตั้น เมืื�อแต่ัละคนลงมืือ

ปฏิิบัติัธิรรมืจ้ริงๆ กลับปรากฏิปัญห์าปลีกย่อยแตักต่ัางกันเป็น

จ้ำานวนมืาก ปัญห์าห์ลักก็มืาจ้ากการเจ้ริญสีตัิสีัมืปชัญญะไมื่ 

ถ้กตั้อง

 พวกเราจ้ำานวนมืากในขีณะนี�  ยิ� งปฏิิบัตัิ  ยิ� งเกิด 

ความืคลาดเคลื�อน ยิ�งขียัน ยิ�งพลาดไปไกล จุ้ดที�พากันพลาด

มืากในชว่งนี�ก็คอื แทนที�จ้ะรู้้�ติามควิามเปน็จ้รู้งิ พวิกเรู้ากลิบัั 

ไปสรู้�างอารู้มณ์์อันห่นึ�งขึ�นมา แลิ�วิพากันเข�าไปติิดิ์อย์้่ใน

อารู้มณ์์อันนั�น

 ความืผิดพลาดนั�นเกิดจ้ากบางคนร้้สึีกว่าตันฟุั�งซ่าน

มืากไป จ้ึงเห็์นว่าจ้ำาเป็นต้ัองฝึืกสีมืถกรรมืฐานเสีียก่อน แล้ว 

การฝึืกสีมืถกรรมืฐานนั�น ก็กระทำาอย่างผิดพลาด คือแทนที�จ้ะ

กรู้ะทำาสัมมาสมาธุ์ิ กลิับัไปทำามิจ้ฉาสมาธุ์ิอันไม่ปรู้ะกอบั 

ดิ์�วิย์ควิามรู้้�ติัวิ โดยการเพ่งเขี้าไปที�อารมืณ์อันเดียว กล่อมืจ้ิตั 



35

แนว่ที่างปู่ฏิิบัตุิธรื่รื่มโดยสังเขปู่

ให์้เคลื�อนเคลิ�มืเขี้าไปเกาะอารมืณ์อันเดียว แทนที�จ้ะมืีสีตั ิ

ระลึกร้้อารมืณ์อันเดียวไปอย่างสีบายๆ โดยมืีความืร้้ตััวไมื่ 

เผลอ ไมื่เพ่ง จ้ิตัแค่ระลึกร้้อารมืณ์อันเดียวอย่างสีบายๆ เป็น

ธิรรมืเอก

 เมืื�อทำามืิจ้ฉาสีมืาธิิ จ้ิติเคลิื�อนไปเกาะอารู้มณ์์ที�สรู้�าง 

ขึ�นมา พอห์ยุดการทำาสีมืาธิิ หั์นมืาด้จิ้ตั ห์รือเจ้ริญสีติัปัฏิฐานก็ 

เอาจ้ิตัที�เกาะตัิดอารมืณ์นั�นเอง มืาใช้ด้จ้ิตั ซึ�งจ้ิตัชนิดนี�ใช ้

เจ้ริญสีติัปัฏิฐานไม่ืได้จ้ริง เพราะกรู้ะทั�งจิ้ติติิดิ์อารู้มณ์์อย่้์ก็ 

มองไม่เห่็นควิามจ้รู้ิงเสีย์แลิ�วิ

 สีาเห์ตุัขีองความืผิดพลาดที�เป็นกันมืากอีกอย่างห์นึ�งก็คือ  

แทนที�จ้ะร้้อารมืณ์ไปตัามืธิรรมืดา ง่ายๆ สีบายๆ พวกเรา

จ้ำานวนมืากกลิัวิจ้ะเผลิอ กลิัวิจ้ะห่ลิงมากเกินไป โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งในเวลาที�พบกับผมื ห์รือใกล้จ้ะพบกับผมื จ้ิติจ้ะเกิดิ์

การู้ติื�นติัวิขึ�น เกิดิ์อาการู้เกรู้็ง รู้ะวิังติัวิแจ้ ไมื่ผิดอะไรกับ 

นักวิ�งเวลาเขี้าเสี้นสีตัาร์ตั
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 สีาเห์ตุัอีกประการห์นึ�งก็คือ การู้ปฏิิบััติิธุ์รู้รู้มดิ์�วิย์ควิาม 

อย์าก เช่น อยากร้้ธิรรมืเห์็นธิรรมืเร็วๆ อยากเป็นคนเก่ง เป็น 

ดาวเด่น อยากได้รับการยอมืรับและคำาชมืเชยจ้ากห์ม่้ืเพื�อน พอ 

อยากมืาก ก็ตั้อง “เร่งความืเพียร” แตั่แทนที�จ้ะเจ้รู้ิญสติิ 

สัมปชฺัญญะอย่์างเป็นธุ์รู้รู้มชฺาติิให่�ต่ิอเนื�องติลิอดิ์เวิลิา อัน 

เป็นควิามห่มาย์ที�ถี้กติ�องของการู้เรู้่งควิามเพีย์รู้ กลิับักลิาย์ 

เป็นการู้ปฏิิบััติิดิ์�วิย์ควิามหั่กห่าญ เครู่้งเครีู้ย์ดิ์ ด้ผิวนอก 

เห์มืือนจ้ะดีแตั่จ้ิตัภายในไมื่มืีความืสีงบสีุขีใดๆ เลย

 สีาเห์ตัุที�นึกได้ในตัอนนี�ทั�ง ๓ ประการนี�แห์ละ ทำาให์้

พวกเราจ้ำานวนมืาก ห์ลงไปยึดอารมืณ์อันห์นึ�งไว้แล้วคิดว่า 

สีามืารถร้้จ้ิตัร้้ใจ้ได้อย่างแจ่้มืชัด ตัอนนี�บางคนพอจ้ะแก้ไขีได้ 

บ้างแล้ว เมืื�อเริ�มืร้้ทันการที�จ้ิตัไปสีร้างภพขีองนักปฏิิบัตัิขึี�นมืา

แทนที�จ้ะร้้สีิ�งที�กำาลังปรากฏิตัามืความืเป็นจ้ริง



37

 มืีเรื�องขีำาๆ เรื�องห์นึ�ง คือน้องคนห์นึ�งจิ้ตัติัดอารมืณ์

ภายในอย้่ ผมืแนะนำาว่า ให์้ด้ให์้ร้้ว่ากำาลังติัดอย้่ ถ้าร้้แล้วจ้ะ

ได้กลับออกมืาอย้่ขี้างนอก และแทนที�จ้ะเพ่งเข้ีาไปขี้างใน ให้์

พยายามืร้้ตััวออกไปยังภายนอก ออกไปสีัมืผัสีสีิ�งแวดล้อมืให์้ดี

จ้ิตัที�ติัดอย้่ขี้างในจ้ะได้ห์ลุดออกมืา น้องคนนั�นฟัังแล้วกลุ้มืใจ้

มืาก เพราะคิดว่าผมืสีอนให์้สี่งจิ้ตัออกนอก ยังดีว่าสีงสีัยแล้ว 

ถามืผมืเสีียก่อน ไมื่นำาไปเล่าถวายคร้บาอาจ้ารย์ว่าผมืสีอนให์้

สี่งจ้ิตัออกนอก มืิฉะนั�นถ้าท่านพบผมื ท่านคงทุบผมืตักกุฏิิเลย

 ควิามจ้ริู้งการู้ที�ห่ลิงสรู้�างอารู้มณ์์ออกมาอันห่นึ�ง 

แลิ�วิตินเองเข�าไปติิดิ์อย์้่ภาย์ในนั�น ก็เป็นการู้ส่งจ้ิติออกนอก

แลิ�วิ คือออกไปนอกจ้ากรู้้� ผมืพยายามืแก้การส่ีงจิ้ตัออกไป

สีร้างภพโดยไมื่ร้้ตััวให์้ ไมื่ได้ปรารถนาจ้ะให์้ห์ัดสี่งจ้ิตัออกนอก

แตั่อย่างใด

แนว่ที่างปู่ฏิิบัตุิธรื่รื่มโดยสังเขปู่
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 ปัญห์าอีกอย่างห์นึ�งที�พวกเราส่ีวนน้อยเป็นกัน ได้แก่ 

การห์ลงตัามือาการขีองจ้ิตั เช่น ห์ลงในนิมืิตั แสีง สีี เสีียงตั่างๆ

ห์รือห์ลงในการกระตุักขีองร่างกาย ฯลฯ พอเกิดอาการขึี�น บาง 

คนก็ยินดี บางคนก็ยินร้าย ตั้องคอยปลอบคอยแนะให์้ห์ันมืา 

สีังเกตัร้้ความืยินดี ยินร้ายขีองจิ้ตั จ้นจิ้ตัเขี้าถึงความืเป็น 

กลางเอง แทนการไปเพ่งใสี่อาการตั่างๆ เห์ล่านั�น และมืีราคะ

โทสีะ ห์รือโมืห์ะ ครอบงำาโดยไมื่ร้้ตััว

 การู้ปฏิิบััติินั�น ถี�าจ้ะป้องกันควิามผิดิ์พลิาดิ์ ก็ควิรู้ 

จั้บัห่ลัิกให่�แม่นๆ ว่ิา “เรู้าปฏิิบััติิเพื�อรู้้�ทันกิเลิสตัิณ์ห่า ที� 

คอย์แติ่จ้ะครู้อบังำาจ้ิติใจ้ ปฏิิบััติิไปจ้นจิ้ติฉลิาดิ์ พ�นจ้าก 

อำานาจ้ของกิเลิสติัณ์ห่า” ไม่ใชฺ่ปฏิิบััติิเพื�อสิ�งอื�น ห์ากปฏิิบัตัิ 

โดยแฝืงสิี�งอื�นเข้ีาไป เช่น ความือยากร้้ อยากเห์็น อยากเป็น

อยากได้ อยากเด่น อยากดัง อยากห์ลุดพ้น โอกาสีพลาดก็มีืส้ีง 

เพราะจ้ิตัมืักจ้ะสีร้างบางสีิ�งบางอย่างขีึ�นมืา แทนที�จ้ะร้้ทุกอย่าง

ตัามืความืเป็นจ้ริง
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 แลิ�วิก็ควิรู้สังเกติจ้ิติใจ้ตินเองไวิ�บั�าง ห่ากรู้้�สึก 

วิ่า จ้ิติใจ้เกิดิ์ควิามห่นักที�แติกติ่างห่รู้ือแปลิกแย์กจ้าก

ธุ์รู้รู้มชฺาติิแวิดิ์ลิ�อม กแ็สดิ์งวิา่จ้ติิไปห่ลิงย์ดึิ์อะไรู้เข�าให่�แลิ�วิ

เพราะโดยธิรรมืชาติัขีองสีิ�งภายในภายนอกนั�น มืันไมื่มืีนำ�า 

ห์นักอะไรเลย ที�มืีนำ�าห์นักขีึ�นมืาก็เพราะเราไปแบกไปถือไว้ 

เท่านั�นเองลองสัีงเกตัด้ตัอนนี�ก็ได้ครับ ลองทำาใจ้ให้์สีบายๆ  

สีังเกตัไปยังสีิ�งแวดล้อมืภายนอก เช่น อาคารบ้านเรือน โตั๊ะ  

เก้าอี� ตั้นห์มืากรากไมื้ จ้ะเห์็นว่า สีิ�งภายนอกนั�นโปร่ง เบา ไมื่มืี 

นำ�าห์นักเพราะเราไมื่ได้เขี้าไปแบกห์ามืเอาไว้ สี่วนจ้ิตัใจ้ขีอง 

เรานั�น มืองย้อนเข้ีามืาจ้ะเห็์นว่ามืันห์นักมืากบ้างน้อยบ้าง  

ถ้ายึดมืากก็ห์นักมืาก ยึดน้อยก็ห์นักน้อย มืันยังแปลกแยก 

ออกจ้ากธิรรมืชาตัิ ธิรรมืดา สิี�งที�แปลกแยกนั�นแห์ละครับ  

คือสี่วนเกินที�เราห์ลงสีร้างขีึ�นมืาโดยร้้ไมื่เท่าทันมืายาขีอง 

กิเลสี

แนว่ที่างปู่ฏิิบัตุิธรื่รื่มโดยสังเขปู่
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 เมืื�อร้้แล้ว ก็สีังเกตัจิ้ตัตันเองต่ัอไปว่า มืันยินดียิน 

ร้ายต่ัอสีิ�งที�แปลกปลอมืเข้ีามืานั�นห์รือไม่ื แล้วก็ร้้เรื�อยไป 

จ้นจ้ิตัเป็นกลางตั่ออารมืณ์ทั�งปวง ธิรรมืชาตัิภายใน กับ

ธิรรมืชาตัิภายนอกก็จ้ะเสีมือกัน คือไมื่มืีนำ�าห์นักให์้ต้ัองแบก

ห์ามืตั่อไป

 พรู้ะศัาสดิ์าทรู้งสอนวิ่า ขันธุ์์ทั�ง ๕ เป็นของห่นัก

บ์ัคคลิแบักของห่นักพาไป เขาย่์อมไม่พบัควิามส์ขเลิย์ คำา 

สอนของพรู้ะองค์นั�น คำาไห่นก็เป็นคำานั�น ขันธุ์์เป็นของ 

ห่นักจ้รู้ิงๆ สำาห่รู้ับัคนที�มีติาที�จ้ะดิ์้ออกไดิ์�
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“ รื่่้ ”

เพรื่าะคิดเที่่าไหรื่่ก็ไม่รื่่้

ตุ้องหยุดคิดถ้ึงจะรื่่้

แตุ่ก็ตุ้องอาศึัยคิด

ค่ออย่าไปู่ห้ามคว่ามคิด



๓
แนำวท�งปฏิิบััติิธรรมของพระร�ชวุฒ�จิ�รย์

(หลว่งปู่่�ด่ลย์ อตุุโล)

๑. คำาปรู้ารู้ภ

 ห์ลวงป่้ด้ลย์ อตัุโล เป็นศิษย์รุ่นแรกสีุดขีองท่านพระ

อาจ้ารย์มืั�น ภ้ริทัตัโตั ภายห์ลังจ้ากท่านออกเดินธุิดงค์จ้นสีิ�น 

ธุิระในส่ีวนขีององค์ท่านแล้ว ท่านได้ไปประจ้ำาอย่้ที�วัดบ้รพารามื  

อำาเภอเมืือง จ้ังห์วัดสีุรินทร์ ตัลอดมืาจ้นถึงวันมืรณภาพ  

ห์ลวงป่้เป็นผ้้เคร่งครัดในพระธิรรมืวินัย และได้แผ่บารมีืธิรรมื

อบรมืสีั�งสีอนศิษย์ทั�งที�เป็นบรรพชิตัและคฤห์ัสีถ์ประสีพผล

สีำาเร็จ้ในการปฏิิบัตัิธิรรมืเป็นจ้ำานวนมืาก ซึ�งในความืเป็นจ้ริง

แล้วห์ลักปฏิิบัติัที�ท่านนำามืาสัี�งสีอนนั�น ไม่ืใช่ห์ลักธิรรมืขีอง 

ท่าน ห์รือขีองท่านอาจ้ารย์ขีองท่าน แต่ัเป็นพระธิรรมืคำาสีอน 

อันพระผ้้มืีพระภาคเจ้้าประทานไว้นั�นเอง ท่านเพียงแต่ัเลือก 

เฟั�นกลั�นกรองนำามืาสีอนให์้ถ้กกับจ้ริตันิสีัยขีองศิษย์แตั่ละคน

เท่านั�น

เรียบเรียงโดย : อุบาสีกนิรนามื
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 ห์ลวงป่้มีืปรกติัสีอนเรื�องจิ้ตั จ้นบางคนเข้ีาใจ้ว่า ท่าน

สีอนเฉพาะการด้จ้ิตัห์รือการพิจ้ารณาจ้ิตั (จ้ิตัตัานุปัสีสีนาและ

ธิัมืมืานุปัสีสีนา) แต่ัในความืเป็นจ้ริงแล้ว ท่านสีอนไว้สีารพัด 

ร้ปแบบ คือใครด้จ้ิตัได้ท่านก็สีอนให์้ด้จ้ิตั แตั่ห์ากใครไมื่ 

สีามืารถด้จ้ิตัโดยตัรงได้ ท่านก็สีอนให์้พิจ้ารณากาย (กายานุ

ปัสีสีนาและเวทนานุปัสีสีนา) เช่นเดียวกับที�ท่านพระอาจ้ารย์

มัื�นสีอน และในความืเป็นจ้ริง ศิษย์ฝื่ายบรรพชิตัที�พิจ้ารณา 

กายนั�น ด้จ้ะมืีมืากกว่าผ้้พิจ้ารณาจ้ิตัโดยตัรงเสีียอีก

๒. เห่ติ์ผลิที�ท่านเน�นการู้ศัึกษาที�จ้ิติ

 ห์ลวงป่้พิจ้ารณาเห์็นว่าธิรรมืทั�งห์ลายรวมืลงได้ใน 

อริยสีัจ้จ้์ ๔ ทั�งนั�น และอริยสีัจ้จ้์ ๔ นั�นสีามืารถร้้เห์็นและเขี้าใจ้

ได้ด้วยการศึกษาจ้ิตัขีองตันเอง เพราะทุกขี์นั�นเกิดมืาจ้าก 

สีมืุทัยคือตััณห์า (ความืทะยานอยากขีองจิ้ตั) และความืพ้น 

ทุกข์ีก็เกิดจ้ากความืสิี�นไปขีองตััณห์า แมื้แตั่มืรรคมืีองค์ ๘ ซึ�ง 

ย่อลงเป็น ศีล สีมืาธิิ และปัญญานั�น ก็เป็นเรื�องที�เกิดขีึ�นกับ

จ้ิตัทั�งสีิ�น กล่าวคือศีลได้แก่ความืเป็นปรกติัธิรรมืดาขีองจ้ิตั 



45

ที�ไมื่ถ้กสีภาวะอันใดครอบงำา สีมืาธิิคือความืตัั�งมืั�นขีองจ้ิตั และ

ปัญญาคือความืรอบร้้ขีองจ้ิตั ท่านจ้ึงกล้ากล่าวว่า พรู้ะธุ์รู้รู้ม 

ทั�งปวิงนั�นสามารู้ถีเรีู้ย์นรู้้�ไดิ์�ที�จิ้ติของตินเอง ด้วยเห์ตุันี� ท่าน 

จ้ึงให์้ความืสีำาคัญเป็นพิเศษกับการด้จ้ิตั

๓. วิิธุ์ีดิ์้จ้ิติ

 ๓.๑ การู้เติรีู้ย์มควิามพรู้�อมของจ้ิติ พระกรรมืฐาน 

สีายท่านพระอาจ้ารย์มืั�น ภ้ริทัตัโตั จ้ะสีอนตัรงกันว่า จ้ิติที�จ้ะ

เจ้รู้ิญวิิปัสสนาไดิ์�นั�น ติ�องมีสมาธิุ์ห่รู้ือควิามสงบัตัิ�งมั�นของ 

จ้ิติเป็นฐานเสีย์ก่อน จ้ิตัจ้ะได้ไม่ืถ้กกิเลสีครอบงำา จ้นไมื ่

สีามืารถเห็์นสีภาวธิรรมืตัามืความืเป็นจ้ริงได้ ห์ลวงป่้ด้ลย์ท่าน

ก็สีอนในลักษณะเดียวกัน และท่านมืักจ้ะให์้เจ้ริญพุทธิานุสีติั

บริกรรมื “พุทโธิ” ห์รือ ควบด้วยการทำาอานาปานสีตัิ คือการ

กำาห์นดลมืห์ายใจ้เข้ีา บริกรรมื “พุท” ห์ายใจ้ออก บริกรรมื “โธิ”

 เคล็ดลับขีองการทำาความืสีงบ ในเวลาที�จ้ะทำาความื

สีงบนั�น ท่านให์้ทำาความืสีงบจ้ริงๆ ไมื่ตั้องคิดถึงเรื�องการ 

แนว่ที่างปู่ฏิิบัตุิธรื่รื่มของหลว่งปู่่�ด่ลย์ฯ
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เจ้ริญปัญญา และมีเคล็ิดิ์ลัิบัที�ชฺ่วิย์ให่�จิ้ติสงบัง่าย์คือ ให่�รู้้�คำา

บัรู้ิกรู้รู้มห่รืู้อกำาห่นดิ์ลิมห่าย์ใจ้ไปเรู้ื�อย์ๆ ติามสบัาย์ อย่์า 

อย์ากห่รู้ือจ้งใจ้จ้ะให่�จ้ิติสงบั เพราะธิรรมืชาตัิขีองจ้ิตันั�น 

จ้ะไปบังคับให์้สีงบไมื่ได้ ยิ�งพยายามืให์้สีงบกลับจ้ะยิ�งฟุั�งซ่าน

ห์นักเขี้าไปอีก

 เมืื�อจ้ิตัสีงบลงแล้ว จ้ิตัจ้ะทิ�งคำาบริกรรมื ก็ไมื่ตั้องนึก 

ห์าคำาบริกรรมือีก แตั่ให์้ร้้อย้่ตัรงความืร้้สีึกที�สีงบนั�น จ้นกว่า 

จ้ิตัจ้ะถอนออกมืาสี้่ความืเป็นปรกตัิด้วยตััวขีองมืันเอง

 ๓.๒ การู้แย์กจ้ิติผ้�รู้้�กับัอารู้มณ์์ที�ถี้กจ้ิติรู้้� เมืื�อจ้ิตัรวมื

สีงบทิ�งคำาบริกรรมืไปแล้ว ท่านให์้สีังเกตัอย้่ที�ความืสีงบนั�นเอง

และสัีงเกตัต่ัอไปว่า ควิามสงบันั�นเป็นเพีย์งสิ�งที�ถ้ีกรู้้�เท่านั�น

จ้ิติคือติัวิผ้�รู้้� ผ้�ด้ิ์อย่้์นั�น มีอย์้่ต่ิางห่าก สีรุปก็คือ ท่านสีอน 

ให์้แยกจ้ิตัผ้้ร้้ออกจ้ากอารมืณ์ที�ถ้กร้้

 บางคนไมื่สีามืารถทำาความืสีงบด้วยการบริกรรมื ห์รือ

ดว้ยกรรมืฐานอื�นใด กอ็าจ้ใชวิ้ธีิอื�นในการแยกผ้ร้้ก้บัสีิ�งที�ถก้ร้ไ้ด้

ตััวอย่างเช่น
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แนว่ที่างปู่ฏิิบัตุิธรื่รื่มของหลว่งปู่่�ด่ลย์ฯ

 นึกถึงพุทโธิ ห์รือบทสีวดมืนตั์บทใดก็ได้ที�คุ้นเคย แล้ว 

ก็เฝื�าร้้การสีวดมืนตั์ที�แจ้้วๆ อย้่ในสีมืองตันเองไป จ้ากนั�นจ้ึง 

แยกว่า บทสีวดนั�นถ้กร้้ ผ้้ร้้มีือย้่ต่ัางห์าก ตัรงจุ้ดนี�มืีอุบายยัก 

ย้ายอีกห์ลายอย่าง เช่น อาจ้จ้ะสีังเกตัด้ความืคิดขีองตันเอง ซึ�ง 

พ้ดแจ้้วๆ อย้่ในสีมืองก็ได้แล้วเห์็นว่า ความืคิดนั�นถ้กร้้ จ้ิตัผ้ ้

ร้้มืีอย้่ตั่างห์าก

 ห์รือตัามืร้้ความืเคลื�อนไห์วขีองร่างกายไปเรื�อยๆ ห์รือ

ตัามืร้้ความืร้้สีึกเป็นสีุขี เป็นทุกขี์ ห์รือเฉยๆ ไปเรื�อยๆ ห์รือ 

ฯลฯ (สีรุปว่า ร้้อะไรก็ได้ให์้ตั่อเนื�อง) และสีังเกตัเห์็นว่าสีิ�งนั�น 

เป็นแค่สีิ�งที�ถ้กร้้ จ้ิตัผ้้ร้้มืีอย้่ตั่างห์าก

 ห์รืออย่างท่านพระอาจ้ารย์เทสีก์ เทสีรังสีี ศิษย์อาวุโสี

อีกร้ปห์นึ�งขีองท่านพระอาจ้ารย์มืั�น ท่านสีอนให์้ลองกลั�นลมื

ห์ายใจ้ด้ชั�วขีณะ แล้วสีังเกตัด้ความืร้้สีึกตัรงที�นั�งๆ ว่างๆ นั�น 

แล้วทำาสีตัิร้้อย้่ตัรงนั�นเรื�อยๆ ไป เป็นต้ัน เมืื�อแยกจ้ิตัผ้้ร้้กับ

อารมืณ์ที�ถ้กร้้ได้แล้ว ก็ให์้เจ้ริญสีตัิสีัมืปชัญญะตั่อไป
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 ๓.๓ การู้เจ้รู้ญิสติิแลิะสมัปชฺญัญะ ให์ท้ำาความืร้้ตััวอย้ ่

กบัจ้ติัผ้้ร้้อยา่งสีบายๆ ไม่ืเพง่จ้อ้งห์รือควานห์า คน้ควา้ พจิ้ารณา

เขี้าไปที�จ้ิตัผ้้ร้้ เพีย์งแค่รู้้�อย์้่เฉย์ๆ เท่านั�น ติ่อมาเมื�อมีควิาม 

คิดิ์นึกปรู้์งแต่ิงอื�นๆ เกิดิ์ขึ�น ก็จ้ะเห่็นควิามเปลีิ�ย์นแปลิง 

ของอารู้มณ์์ชัฺดิ์เจ้น เช่น เดิมืมีืความืนิ�งว่างอย่้ ต่ัอมืาเกิดคิดถึง

คนๆ ห์นึ�งแล้วเกิดความืร้้สึีกรัก ห์รือชังขีึ�น ก็ให์้สีังเกตัร้้ความื

รัก ความืชังนั�น และเห็์นว่ามัืนเป็นสิี�งที�ถ้กร้้เท่านั�น ตััวจ้ิตัผ้้ร้้

มืีอย้่ต่ัางห์ากให้์ร้้ตััวไปเรื�อยๆ สีิ�งใดเป็นอารมืณ์ปรากฏิขึี�นกับ 

จิ้ตั ก็ให่�มีสติิรู้้�อารู้มณ์์ที�กำาลัิงปรู้ากฏินั�น ในขณ์ะเดีิ์ย์วิกันก็

ติ�องไม่เผลิอส่งจ้ิติเข�าไปในอารู้มณ์์นั�น ติรู้งที�จ้ิติไม่เผลิอส่ง 

ออกไปนั�นเอง คือควิามรู้้�ติัวิ ห่รู้ือสัมปชฺัญญะ

 เรื�องสีติันั�นเข้ีาใจ้ง่าย เพราะห์มืายถึงตััวที�ไปร้้เท่า

อารมืณ์ที�กำาลังปรากฏิ เช่น คนอ่านห์นังสีือสีติัจ้ดจ่้ออย้่กับ

ห์นังสีือจึ้งอ่านห์นังสืีอได้ร้้เรื�อง คนขัีบสีติัจ้ดจ่้อกับการขัีบรถ

ก็ทำาให์้ขีับรถได้ ฉะนั�นโดิ์ย์ธุ์รู้รู้มชฺาติิแลิ�วิ คนมีสติิอย่้์เสมอ

เมื�อจ้ิติติั�งใจ้รู้้�อารู้มณ์์ แต่ิจ้ะเป็นสัมมาสติิไดิ์� ก็ติ่อเมื�อมี

สัมปชฺัญญะคือ ควิามรู้้�ติัวิไม่เผลิอ ควิบัค้่ไปดิ์�วิย์
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 ควิามรู้้�ตัิวิไม่เผลิอนั�นเข�าใจ้ย์ากที�ส์ดิ์ เพรู้าะถีาม 

ใครู้เขาก็วิ่าเขารู้้�ติัวิทั�งนั�น ทั�งที�ควิามจ้ริู้งจ้ิติยั์งมีควิามห่ลิง  

(โมห่ะ) แฝังอย์้่เกือบัติลิอดิ์เวิลิา สัมปชฺัญญะที�ใชฺ�เจ้รู้ิญสติ ิ

ปัฏิฐาน จ้ะติ�องเป็น “อสัมโมห่สัมปชฺัญญะ” เท่านั�น

 ยกตััวอย่าง เมืื�อเราด้ละครโทรทัศน์ ตัาเห์็นร้ป ห์้ได้ 

ยินเสีียง ใจ้ร้้ คิดนึกตัามืเรื�องขีองละครไป ในขีณะนั�นเรามืีสีตั ิ

ด้โทรทัศน์ แตั่อาจ้ไมื่มืีสีัมืปชัญญะ เพราะเราสี่งจ้ิตัห์ลงไปทาง

ตัา ทางห์้ และทางใจ้ เราลืมืนึกถึงตััวเองที�นั�งด้โทรทัศน์อย้่ อัน 

นี�เรียกว่าไมื่มืีสีัมืปชัญญะห์รือไมื่ร้้ตััว

 บางคนเดินจ้งกรมื กำาห์นดร้้ความืเคลื�อนไห์วขีองเท้า

ซ้าย เท้าขีวา ร้้ความืเคลื�อนไห์วขีองกาย อันนั�นมืีสีติั แตั่อาจ้

ไม่ืมืีสีัมืปชัญญะ ถ้าสี่งจ้ิตัเผลอไปในเรื�องขีองเท้าและร่างกาย

มืัวแตั่จ้ดจ้่อที�เท้าและร่างกายที�กำาลังเคลื�อนไห์ว จ้นเห์มืือนกับ

ลืมืตััวเอง เห์มืือนตััวเอง ห์รือตััวจิ้ตัผ้้ร้้นั�นไม่ืมืีอย้่ในโลกเลย 

ในขีณะนั�น

แนว่ที่างปู่ฏิิบัตุิธรื่รื่มของหลว่งปู่่�ด่ลย์ฯ
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 ความืร้้ ตััวห์รือการไมื่ห์ลงเผลอสี่งจ้ิตัออกไปตัามื 

อารมืณ์ภายนอกนั�นเองคือสีัมืปชัญญะ วิธิีฝืึกให์้ได้สีัมืปชัญญะ

ที�ดีที�สีุดคือการทำาสีมืถกรรมืฐาน เช่น การบริกรรมืพุทโธิจ้น 

จ้ิตัรวมืเขี้าถึงฐานขีองมืัน แล้วร้้อย้่ตัรงฐานนั�นเรื�อยไป ห์ากมืี

อารมืณ์มืาล่อทางตัา ห์้ จ้ม้ืก ลิ�น กาย และใจ้ ก็ไมื่เผลอห์ลง 

ลืมืฐานขีองตัน สี่งจ้ิตัตัามือารมืณ์ไปอย่างไมื่ร้้ตััว

 ๓.๔ ด้ิ์จิ้ติแลิ�วิรู้้�อารู้มณ์์อะไรู้บั�าง การที�เราเฝื�าร้้จ้ติัผ้้ร้ ้

ไปเรื�อยๆ อย่างสีบายๆ นั�น เราสีามืารถร้้อารมืณ์ทุกชนิดที� 

ผ่านเขี้ามืาให์้จ้ิตัร้้ แล้วแตั่ว่าในขีณะนั�นอารมืณ์ตััวไห์นจ้ะแรง

และเด่นชัดที�สีุด ดังนั�นเราสีามืารถเจ้ริญสีตัิปัฏิฐานได้ทั�ง ๔  

ประเภท (ในทางตัรงขี้ามื ถ้าแยกจ้ิตัผ้้ร้้กับอารมืณ์ที�ถ้กร้้ออก

จ้ากกันไมื่ได้ จ้ะไมื่สีามืารถเจ้ริญสีตัิปัฏิฐานทุกประเภทเช่นกัน

ที�กล่ิาวิว่ิาสมถีะเป็นฐานของวิิปัสสนาห่รืู้อสมาธิุ์เป็นเห่ต์ิ 

ใกลิ�ให่�เกิดิ์ปัญญาก็คือเรู้ื�องติรู้งนี�เอง คือถี�าขาดิ์สมถีะที� 

ถ้ีกติ�อง จ้ิติจ้ะติกเป็นทาสของอารู้มณ์์ ถี�ามีสมถีะที�ถ้ีกติ�อง 

จ้ิติจ้ะมีสัมปชัฺญญะรู้้� ตัิวิ ไม่เป็นทาสอารู้มณ์์ จ้ึงเห็่น 

ควิามเกิดิ์ดัิ์บัของอารู้มณ์์ชัฺดิ์เจ้นติามควิามเป็นจ้ริู้งไดิ์�)  

กล่าวคือ
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  ๓.๔.๑ รู้้�กาย์ เมืื�อมืีสัีมืผัสีทางกาย เช่น ร้้ลมื

ห์ายใจ้เขี้าออก ร้้ทางกายว่ามืีอากาศเย็นมืากระทบกาย กาย

เกดิอาการห์นาวสีะท้านขีึ�น ห์รอืเมืื�อเดินกลางแดดร้อนจั้ด กาย 

อิดโรยมืีเห์งื�อไคลสีกปรกชุ่มือย้่ ห์รือเมืื�อเดินจ้งกรมืเคลื�อนไห์ว

ไปมืาผ้้ที�มืีจ้ิตัผ้้ร้้ จ้ะเห์็นกายสีักแตั่ว่าเป็นกลุ่มืขีองธิาตัุมืารวมื 

กันและเคลื�อนไห์วไปมืาได้เห์มืือนห์ุ่นยนต์ัตััวห์นึ�ง ไม่ืเห์็นว่า 

กายสีว่นใดจ้ะเรียกตัวัเองวา่กายเลย ห์รอืเดนิจ้งกรมืจ้นเมืื�อยขีา 

ก็ไม่ืเห็์นว่าขีาจ้ะบ่นอะไรได้เลย กายกับจิ้ตัมัืนแยกชัดเป็นคนละ 

สี่วนกันทีเดียว ผ้้ปฏิิบัตัิจ้ะเห์็นกายเป็นไตัรลักษณ์ชัดเจ้นมืาก

  ๓.๔.๒ รู้้�เวิทนา บางครั�งในขีณะที�ร้้จ้ิตัผ้้ร้้อย้่นั�น

เราจ้ะร้้เวทนาทางกายบ้าง ทางจ้ิตับ้าง แล้วแตั่ตััวใดจ้ะเด่นชัด

ในขีณะนั�น เช่น ในขีณะที�เดินอย้่ เกิดเมืื�อยขีารุนแรง ถ้าเรามืี 

จ้ิตัผ้้ร้้ เราจ้ะเห็์นชัดเลยว่า ความืเมืื�อยไม่ืใช่ขีาที�เป็นวัตัถุธิาตั ุ

แตั่เป็นอีกสีิ�งห์นึ�ง แฝืงอย้่ในวัตัถุธิาตัุที�ประกอบกันขีึ�นเป็นขีา

ห์รืออย่างนั�งอย้่ร้อนๆ มืีลมืเย็นพัดมืา ร้้สีึกสีบาย ความืสีบาย 

นั�นเป็นความืร้้สีึกอีกตััวห์นึ�ง ที�แทรกเขี้ามืา โดยที�กายไมื่ได้ 

สีบายไปด้วย ห์รืออย่างเราปวดฟััน ถ้าเรามืีจ้ิตัผ้้ร้้ จ้ะเห็์นชัด 

แนว่ที่างปู่ฏิิบัตุิธรื่รื่มของหลว่งปู่่�ด่ลย์ฯ
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ว่าความืปวดไม่ืใช่ฟััน และไม่ืใช่จ้ิตัด้วย แต่ัเป็นอีกสีิ�งห์นึ�ง  

(อีกขีันธิ์ห์นึ�ง) และความืปวดนั�นเปลี�ยนระดับตัลอด ไมื่ได้ 

ปวดเท่ากันตัลอดเวลา อันเป็นการแสีดงความืเป็นไตัรลักษณ์

ขีองเวทนาขีันธิ์ให์้ปรากฏิ

  ในสี่วนขีองเวทนาทางจิ้ตั ก็เห็์นได้ชัดมืาก เช่น 

เวลาปวดฟััน มืีเวทนาทางกายแล้ว บางครั�งจ้ิตัก็ปรุงแตั่ง 

เวทนาทางจิ้ตัขีึ�นมืาด้วย คือเกิดความืร้้สีึกเป็นทุกขี์ใจ้ขีึ�นมืา 

ห์รือในเวลารับประทานอาห์ารที�ชอบใจ้ แม้ืรสียังไม่ืทันสัีมืผัสี 

ลิ�น ความืสีุขีทางใจ้ก็เกิดขีึ�นก่อนแล้วอย่างนี�ก็มืี

  การร้้เวทนาขีณะที�ร้้จิ้ตัผ้้ร้้อย้่นั�น จ้ะเห์็นเวทนา 

เป็นไตัรลักษณ์ชัดเจ้นมืาก

  ๓.๔.๓ รู้้�จ้ิติ จ้ิตัตัานุปัสีสีนานั�น ไมื่ใช่การเห์็น 

จิ้ตัผ้้ร้้ ห์รือจิ้ตัที�แท้จ้ริง แต่ิเป็นการู้เห็่นจิ้ติติสังขารู้ (ควิามคิดิ์ 

นกึปรู้ง์แติง่) ที�กำาลิงัปรู้ากฏิ เชน่ เห์น็ชดัวา่ขีณะนั�นจ้ติัมืคีวามื

โกรธิเกิดขีึ�น มืีความืใคร่เกิดขีึ�น มืีความืห์ลงฟุั�งซ่านเกิดขึี�น มืี 

ความืผ่องใสีเบิกบานเกิดขีึ�น ฯลฯ แล้วก็จ้ะเห์็นอีกว่า ความื 
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ปรุงแตั่งทั�งฝื่ายชั�ว และฝ่ืายดี ล้วนเป็นเพียงสีิ�งที�เกิดขึี�นแล้ว

ก็ดับไป มืันไม่ืใช่จ้ิตั มืันเป็นแค่อารมืณ์ที�ถ้กร้้ ทั�งนี� การร้้จ้ิตั  

(สัีงขีาร) ในขีณะที�ร้้ตััวห์รือร้้จิ้ตัผ้้ร้้อย่้นั�น จ้ะเห็์นจิ้ตัตัสัีงขีารเป็น

ไตัรลักษณ์อย่างชัดเจ้นมืาก

  ๓.๔.๔ รู้้�ธุ์รู้รู้ม ถ้าร้้จิ้ตัผ้้ร้้อย่้นั�น ห์ากสีภาวธิรรมื

อันใดปรากฏิขึี�น ก็จ้ะเห็์นสีภาวธิรรมืนั�นตัามืที�มัืนเป็นจ้ริง เช่น

ขีณะที�ร้้ตััวอย้่ จ้ิตัคิดถึงคนที�รัก แล้วจิ้ตัก็ทะยานออกไปเกาะ

ความืคิดนั�น คลุกคลีกับความืคิดนั�น ผ้้ปฏิิบัตัิจ้ะเห็์นชัดว่าจิ้ตั

เกิดความืยึดว่าจิ้ตัเป็นตััวตันขีองตันขีึ�นมืา เพราะความืที�จ้ิตั 

ห์ลงไปยึดอารมืณ์นั�นเอง ความืเป็นตััวตัน ความืเป็นกลุ่มืก้อน

ความืห์นัก ได้เกิดขีึ�นแทนความืไมื่มืีอะไรในตัอนแรก และถ้า

ร้้ทันว่าจิ้ตัสี่งออกไปนำาความืทุกขี์มืาให์้ จ้ิตัจ้ะปล่อยอารมืณ์ 

นั�น กลับมืาอย้่กับร้้ ความืเป็นกลุ่มืก้อน ความืห์นัก ความืแน่น 

ห์รือทุกขี์ ก็จ้ะสีลายตััวไปเอง อันนี�คือการเห์็นอริยสีัจ้จ้์ ๔  

นั�นเอง คือเห์็นว่าถ้ามีืตััณห์าคือความืทะยานอยากไปตัามื

อารมืณ์ ความืเป็นตััวตันและเป็นทุกขี์จ้ะเกิดขีึ�น ถ้าไมื่มืี 

ความือยาก ทุกขี์ก็ไมื่เกิด 

แนว่ที่างปู่ฏิิบัตุิธรื่รื่มของหลว่งปู่่�ด่ลย์ฯ
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  การร้ส้ีภาวธิรรมืในขีณะที�ร้ตั้ัว ห์รอืร้จ้้ติัผ้้ร้นั้�น จ้ะ 

เห์็นจ้ิตัเป็นไตัรลักษณ์ชัดเจ้นทีเดียว เช่น เห์็นว่าเป็นขีอง 

บังคับบัญชาไม่ืได้ มัืนส่ีงออกไปยึดอารมืณ์ มัืนก็ไปเอง ถ้า 

มัืนร้้ว่าไปยึดแล้วทุกขี์ มืันก็ไมื่ไปเอง เราจ้ะบังคับว่า จ้งอย่าไป

ไมื่ได้เลย

ตััวอย่างการพิิจารณ์าหรือการดููจิตั

  ๑. นาย จ้. กำาลังซักผ้า ขีณะนั�น สีัญญาคือ

ความืจ้ำาภาพขีองสีาวคนรักผุดขีึ�นมืา จ้ิตัขีองเขีาปรุงแตั่งราคะ

คือความืรักใคร่ผ้กพันขีึ�นมืา ทั�งที�ไมื่ได้เห์็นสีาวคนรักจ้ริงๆ  

วิธิีด้จ้ิตันั�นไมื่ได้ห์มืายความืว่าให์้นาย จ้. ห์ันมืาทำาสีติัว่ามืือ

กำาลังขียี�ผ้าอย้่ แต่ันาย จ้. จ้ะต้ัองมืองเห็์นกิเลสีที�เกิดขีึ�นใน 

ใจ้ขีองตันเอง เมืื�อเห์็นกิเลสีแล้ว ก็ไมื่ใช่เกลียดห์รืออยากดับ 

กิเลสี แต่ัการเห็์นกิเลสีด้วยจิ้ตัที�เป็นกลาง กิเลสีมัืนจ้ะดับไปเอง  

เมืื�อกิเลสีดับไปนาย จ้. ก็ตั้องร้้ว่ากิเลสีดับไป เป็นตั้น

  ๒. กรณีเดียวกับตััวอย่างแรก ถ้านาย จ้. เกิด 

ราคะเพราะคิดถึงคนรัก บางครั�งกำาลังกิเลสีที�แรงมืากๆ แมื ้
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นาย จ้. จ้ะร้้ว่ากิเลสีเกิดขีึ�น แต่ัราคะนั�นอาจ้จ้ะไม่ืดับไป มื ิ

ห์นำาซำ�าจ้ิตันาย จ้. ยังเคลื�อนออกจ้ากฐานผ้้ร้้ เข้ีาไปเกาะ 

กับภาพคนรัก ห์รือห์ลงเขี้าไปในความืคิดเกี�ยวกับคนรัก ถึง 

ขีั�นนี�ก็ให์้นาย จ้. ร้้ว่า จ้ิตัเคลื�อนออกไปรวมืกับอารมืณ์แล้ว ไมื่ 

ตั้องทำาอะไร แค่ร้้เฉยๆ เท่านั�น

  ๓. เมืื�อจิ้ตัขีองนาย จ้. มีืราคะ ห์รือจิ้ตัขีองนาย จ้.  

เคลื�อนเข้ีาไปรวมืกับอารมืณ์ นาย จ้. อาจ้จ้ะสีงสัียว่า เอ... เรา 

ควรตั้อง พิจ้ารณาอสีุภกรรมืฐานช่วยจ้ิตัห์รือไมื่ เพื�อให์้พ้น 

อำานาจ้ดึงด้ดขีองราคะ เรื�องอย่างนี� ในกรณีที�ผ้้ปฏิิบัติัพิจ้ารณา 

กาย อาจ้จ้ะใช้การพิจ้ารณาอสุีภกรรมืฐานมืาเป็นเครื�องแก้ 

กิเลสีก็ได้ แต่ินักด้ิ์จิ้ติจ้ะไม่ใชฺ�ควิามคิดิ์เข�าไปชฺ่วิย์จิ้ติ เขาจ้ะ 

ทำาแค่รู้้�ทันสภาพจ้ิติของตินอย่้์ติลิอดิ์เวิลิาเท่านั�น เพราะ 

จ้ริงๆ แล้ว จ้ิตัจ้ะเปลี�ยนสีภาพอย้่ตัลอดเวลา ถ้าตัั�งใจ้สีังเกตัด้  

เช่น กำาลังราคะจ้ะแรงขีึ�นบ้าง อ่อนลงบ้าง ความืคิดเกี�ยวกับ 

คนรักจ้ะปรากฏิขีึ�นบ้าง และดับไปบ้าง การเคลื�อนขีองจิ้ตัก็ 

อาจ้เคลื�อน ถลำาเขี้าไปในอารมืณ์บ้าง แล้วถอยออกมืาอย้่กับร้้

บ้าง มืันแสีดงไตัรลักษณ์อย้่ตัลอดเวลา

แนว่ที่างปู่ฏิิบัตุิธรื่รื่มของหลว่งปู่่�ด่ลย์ฯ
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  ๔. เมืื�อนาย จ้. ร้้ทันจิ้ตัเรื�อยๆ ไปโดยไม่ืได้ 

ใช้ความืคิดเขี้าไปช่วยจิ้ตั นาย จ้. ซึ�งเป็นปัญญาชน เคยชิน

กับการแก้ปัญห์าด้วยการคิด อาจ้เกิดความืลังเลสีงสัียขีึ�นมืา 

ว่า เอ... ถ้าเราเฝื�าร้้จิ้ตัไปเฉยๆ เราจ้ะเกิดปัญญาได้อย่างไร เรา 

จ้ะกลายเป็นคนโง่สีมืองฝื่อห์รือเปล่า ก็ให์้นาย จ้. ร้้ว่าความื 

ลังเลสีงสัียเกิดขีึ�นแล้ว ไม่ืตั้องคิดห์าคำาตัอบ แค่เห็์นว่าความื

สีงสัียเกิดขีึ�นก็พอ ที�สีุดมัืนจ้ะดับไปเองเห์มืือนอารมืณ์ตััวอื�นๆ

นั�นเอง

 แท�ที�จ้ริู้ง การู้ที�จ้ิติเป็นกลิางรู้้�อารู้มณ์์นั�น จ้ิติเห็่น

ไติรู้ลิักษณ์์อย่้์ติลิอดิ์เวิลิา แลิะจ้ะเห่็นอรู้ิย์สัจ้จ้์ ๔ ไปในติัวิ 

ดิ์�วิย์นั�น เป็นปัญญาขั�นส์ดิ์ย์อดิ์อย่้์แลิ�วิที�จ้ะปลิดิ์เปลืิ�องจิ้ติ 

จ้ากควิามท์กข์ ทั�งนี�ปัญญาอันเกิดิ์จ้ากการู้ใชฺ�ควิามคิดิ์  

(จ้ินติามย์ปัญญา) ซึ่ึ�งเป็นวิิธุ์ีการู้เรู้ีย์นรู้้�เก่าๆ ที�ปัญญาชฺน

อย์่างนาย์ จ้. เคย์ชฺิน ไม่สามารู้ถีนำาผ้�ปฏิิบััติิออกจ้ากท์กข์ไดิ์�

แติ่ปัญญาที�เกิดิ์จ้ากการู้ภาวินา (ภาวินามย์ปัญญา) คือการู้

เจ้รู้ิญสติิสัมปชฺัญญะนั�น นำาผ้�ปฏิิบััติิออกจ้ากท์กข์ไดิ์� แลิะ 

มันเป็นปัญญาคนลิะชฺนิดิ์กัน



57

  ๕. เมืื�อนาย จ้. ซักผ้าไปนานๆ แขีนขีองนาย จ้.  

ก็ปวด มืือก็ล้า นาย จ้. รับร้้ทุกขีเวทนาทางกายที�เกิดขึี�น 

แล้วสัีงเกตัเห็์นว่า ความืจ้ริงร่างกายขีองนาย จ้. ไม่ืได้ปวดเมืื�อย 

เลย แตั่ความืปวดเมืื�อยเป็นอีกสีิ�งห์นึ�งที�แฝืงอย้่ในกาย จ้ิตัผ้้ร้้ 

ก็เป็นอีกส่ีวนห์นึ�ง มืันสีงบสีบายอย้่ได้ ในขีณะที�ทุกข์ีทางกาย 

เกิดขีึ�น อันนี�ก็เป็นการเห็์นความืจ้ริงเกี�ยวกับขีันธิ์ที�แยกออก 

จ้ากกันเป็นสี่วนๆ เมืื�อมืองด้แตั่ละสี่วน ไม่ืเห็์นมืีสี่วนใดเลยที�

เรียกว่า “นาย จ้.” นี�ก็เป็นสีภาพอีกอันห์นึ�งที�ผ้้ด้จ้ิตัจ้ะร้้เห์็นได้

ไมื่ยาก

 ๓.๕ การู้ดิ์้จ้ิติจ้ะพลิิกไปมารู้ะห่ว่ิางสมถีะกับั

วิิปัสสนาไดิ์� การด้จิ้ตัก็ดี ห์รือการพิจ้ารณากายก็ดี จิ้ตัสีามืารถ

พลิกกลับไปมืาระห์ว่างการเจ้ริญสีมืถกรรมืฐานและวิปัสีสีนา

กรรมืฐานได้

 ในทางตัำาราทั�วๆ ไป มืักจ้ะแยกสีมืถะกับวิปัสีสีนาด้วย

อารมืณ์กรรมืฐาน คือถ้าใครทำากรรมืฐาน ๔๐ เช่น อนุสีตัิ ๑๐ 

ถือว่าทำาสีมืถะ ถ้าเจ้ริญสีตัิปัฏิฐานคือร้้กายเวทนา จ้ิตั ห์รือ 

แนว่ที่างปู่ฏิิบัตุิธรื่รื่มของหลว่งปู่่�ด่ลย์ฯ
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ธิรรมื ถือว่าเจ้ริญวิปัสีสีนา ห์รือถ้าร้้อารมืณ์ที�เป็นสีมืมุืติับัญญัติั

ถือว่าทำาสีมืถะ แตั่ถ้าร้้อารมืณ์ปรมืัตัถ์ถือว่าทำาวิปัสีสีนา

 แตั่ในแง่ขีองนักปฏิิบัตัิแล้วไม่ืใช่เพียงเท่านั�น การู้

จ้ำาแนกสมถีะกับัวิิปัสสนานั�น สามารู้ถีจ้ำาแนกดิ์�วิย์อาการู้

ดิ์ำาเนินของจิ้ติไดิ์�ดิ์�วิย์ คือถ้าขีณะใด จิ้ตัมีืสีติัร้้อารมืณ์อันเดียว 

โดยตั่อเนื�อง อันนั�นเป็นการทำาสีมืถะและเมืื�อทำาไปจ้นจ้ิตัจ้ับ

อารมืณ์นั�นเองโดยไมื่ตั้องบังคับควบคุมื ห์รือไมื่ตั้องตัั�งใจ้แล้ว

จ้ิตัเกาะเขี้ากับอารมืณ์อันเดียว เกิดความืสีุขีความืสีงบ อันนั�น

เป็นฌานอันเป็นผลขีองการทำาสีมืถะ

 เมืื�อใดที�ผ้้ปฏิิบัตัิมืีสีติัร้้อารมืณ์ที�กำาลังปรากฏิ ในขีณะ

เดียวกันก็มืีสีัมืปชัญญะคือความืร้้ตััว ห์รืออีกนัยห์นึ�ง ผ้้ร้้กับสีิ�ง

ที�ถ้กร้้แยกออกจ้ากกันแล้ว ตัามืเห็์นความืเกิดดับขีองอารมืณ์

ปรมัืตัถ์ อันนั�นเป็นการทำาวิปัสีสีนา และเมื�อถึีงจ์้ดิ์ห่นึ�ง จิ้ติจ้ะ

ไม่จ้งใจ้รู้้�อารู้มณ์์แลิะไม่จ้งใจ้ปรู้ะคองผ้�รู้้� แติ่สามารู้ถีเจ้รู้ิญ

สติิแลิะสัมปชฺัญญะไดิ์�เอง อันนั�นจ้ิติเดิ์ินวิิปัสสนาเองโดิ์ย์

อัติโนมัติิ อันเป็นวิิปัสสนาแท� ที�จ้ิติทำาของเขาเอง
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 เปรู้ีย์บัเทีย์บัคนที�ทำาสมถีะ เห่มือนคนที�ติกลิงใน

กรู้ะแสนำ�า วิ่าย์อย์้่ในนำ�า ย์่อมเห่็นสิ�งติ่างๆ ไม่ชฺัดิ์เจ้น ใน 

ขณ์ะที�ผ้�ทำาวิิปัสสนา เห่มือนคนที�นั�งบันฝัั�งนำ�า แลิ�วิมองดิ์้

สาย์นำ�าที�ไห่ลิผ่านเฉพาะห่น�าไปย์�อนเห่็นชฺัดิ์วิ่า มีอะไรู้ลิอย์ 

มากับันำ�าบั�าง ทั�งของสะอาดิ์สวิย์งาม แลิะของสกปรู้ก

 ด้วยเห์ตัุนี� จ้ึงเป็นบทเฉลยที�ว่า ทำาไมืจ้ึงตั้องห์ัดแยก

จ้ิตัผ้้ร้้ ออกจ้ากอารมืณ์ที�ถ้กร้้ ก่อนที�จ้ะด้จิ้ตัห์รือพิจ้ารณา 

กายอย่างห์นึ�งอย่างใด

 ตััวอย่างเช่น ห์ากพิจ้ารณาอัฐิห์รือกระด้ก โดยใช้ 

สีมืาธิิเพ่งร้้ร้ปร่างขีองกระด้ก ว่าเป็นแท่งยาวๆ กลมืๆ อันนั�น

เป็นการเพ่ง เป็นกสีิณดิน ห์ากเพ่งด้ว่ากระด้กมืีสีีขีาว อันนั�นก็ 

เป็นกสิีณสีี ซึ�งการเพ่งจ้นจิ้ตัสีงบเกาะอย้่กับร้ปกระด้กก็ดี สี ี

กระด้กก็ดี เป็นการทำาสีมืถะ แมื้การคิดว่ากระด้กเป็นเพียง 

ธิาตัุขีันธิ์ ห์รือเป็นอสีุภะ ก็ยังเป็นการทำาสีมืถะ เพราะเป็นการ

คิดๆ เอา

แนว่ที่างปู่ฏิิบัตุิธรื่รื่มของหลว่งปู่่�ด่ลย์ฯ
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 ห์ากร้้กระด้ก โดยมืีจ้ิตัผ้้ร้้ตัั�งมืั�นอย้่ตั่างห์าก แล้วคิด

พิจ้ารณาไปในแง่ที�กระด้กเป็นไตัรลักษณ์ อันนั�นยังไมื่ใช่การ

ทำาวิปัสีสีนาที�แท้จ้ริง จ้นกว่าจ้ะเป็นการระลึกร้้ร้ปจ้ริงๆ ไม่ื 

ใช่คิด และในระห์ว่างที�ร้้กายอย่างเป็นวิปัสีสีนานั�น บางครั�ง

จ้ิตัก็เขี้าไปจ้ับอย้่กับกายสี่วนใดสี่วนห์นึ�งนิ�งพักอย้่เป็นสีมืถะ

แล้วค่อยกลับออกมืาร้้กายตั่อก็มืี แตั่ถ้าจ้ิตัไมื่เขี้าพักเอง แล้ว 

กลับตัะลุยพิจ้ารณากายจ้นจ้ิตัฟัุ�งซ่าน ผ้้ปฏิิบัตัิจ้ะตั้องย้อนกลับ 

ไปทำาสีมืถะให์ม่ื เพื�อให้์จ้ิตัมีืกำาลังและแยกตััวออกจ้ากอารมืณ์

เสีียก่อน

 การด้จิ้ตัก็เป็นได้ทั�ง ๒ อย่าง คือถ้าเพ่งความืว่าง 

เปล่าขีองจิ้ตั ห์รือเพ่งสีิ�งใดสีิ�งห์นึ�งในจ้ิตั อันนั�นเป็นสีมืถะ 

ห์ากร้้อารมืณ์ปรมัืตัถ์ที�เกิดดับไป โดยจิ้ตัผ้้ร้้อย่้ต่ัางห์าก อันนั�น

เป็นการทำาวิปัสีสีนา และตัามืธิรรมืดาแล้ว เมืื�อผ้้ปฏิิบัตัิด้จ้ิตั

อย้่อย่างเป็นวิปัสีสีนานั�น บางครั�งจ้ิตัก็เขี้าพักในสีมืถะด้วยการ

จ้ับนิ�งเขี้ากับอารมืณ์อันเดียว
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 ผ้�ปฏิิบััติิควิรู้จ้ำาแนกไดิ์�วิ่า ขณ์ะนั�นจ้ิติของตินทำา 

สมถีะห่รู้ือเดิ์ินวิิปัสสนา มิฉะนั�นอาจ้ห่ลิงผิดิ์ทำาสมถีะ แลิ�วิ 

คิดิ์ว่ิากำาลัิงทำาวิิปัสสนาอย่้์ ผ้้ปฏิิบัตัิที�คร้บาอาจ้ารย์ขีาดญาณ

ทัศนะ ไมื่ร้้วาระจ้ิตัขีองศิษย์ อาจ้ห์ลงผิดได้ง่ายโดยไมื่มืีใคร

แก้ไขีให์้ เช่น เดินจ้งกรมืกำาห์นดยกห์นอ ย่างห์นอ เห์ยียบ

ห์นอ ฯลฯ แล้วจ้ิตัไห์ลลงไปอย้่ในเท้า ห์รือห์ลงคิดแตั่เรื�องยก 

ย่าง เห์ยียบ ไม่ืมืีสีัมืปชัญญะคือความืร้้ตััวขีองจิ้ตั อันนั�น 

เป็นการทำาสีมืถะอย่างเดียวเท่านั�น

 อนัติรู้าย์อีกอย่์างห่นึ�งของการู้ที�แย์กไม่ออกรู้ะห่ว่ิาง

การู้ทำาสมถีะกับัวิิปัสสนาก็คือ การู้เกิดิ์วิิปัสสน้ปกิเลิส คือใน

ระห์ว่างที�ทำาวิปัสีสีนาอย้่นั�น บางครั�งจ้ิตัพลิกกลับไปสี้่ภ้มิืขีอง

สีมืถะ แล้วเกิดความืร้้ความืเห็์นห์รืออาการบางอย่าง ทำาให้์ห์ลง 

ผิดว่าตันบรรลุธิรรมืชั�นสี้งแล้ว เช่น เกิดอาการที�สีติัร้้อารมืณ์ 

ชัดกริบด้วยจ้ิตัที�แขี็งกระด้าง (แทนที�จ้ะร้้ด้วยจ้ิตัที�อ่อนโยน 

ว่องไว ควรแก่การทำาวิปัสีสีนา) ห์รือเกิดความืร้้ความืเห์็นผิด  

เช่น แยกไม่ืออกระห์ว่างสีมืมืติัสีัจ้จ้ะกับปรมืัตัถสีัจ้จ้ะ ห์ลงผิด 

แนว่ที่างปู่ฏิิบัตุิธรื่รื่มของหลว่งปู่่�ด่ลย์ฯ



วิิถีีแห่่งควิามรู้้�แจ้�ง ๑

62

ว่า พระพุทธิเจ้้าก็ไม่ืมีื พ่อแม่ืก็ไม่ืมีื ทุกอย่างว่าว่างเปล่าห์มืด  

เป็นการปฏิิเสีธิสีมืมุืติับัญญัติัคิดว่ามืันไม่ืมืี ทั�งที�สีมืมืติัเขีาก็มืี

ขีองเขีาอย้่ แตั่มืีอย่างเป็นสีมืมืตัิ เป็นตั้น

 การที�ด้จ้ิตัแล้วจ้ิตัพลิกกลับไปมืาระห์ว่างสีมืถะและ

วิปัสีสีนาได้นั�น ทำาให้์ผ้้ปฏิิบัตัิบางคนได้ฌานโดยอัตัโนมัืติั 

ทั�งที�ไมื่ตั้องห์ัดเขี้าฌาน

 ๓.๖ การู้ปล่ิอย์วิางอารู้มณ์์ห่ย์าบัเข�าถึีงควิามว่ิาง  

เมืื�อด้จ้ิตัชำานาญเขี้า อารมืณ์ใดกระทบจ้ิตั อารมืณ์นั�นก็ดับไป 

เห์มืือนแมืลงเมื่าบินเขี้ากองไฟั เริ�มืตั้นผ้้ปฏิิบัตัิจ้ะร้้เห์็นแตั่

อารมืณ์ห์ยาบ เช่น โกรธิแรงๆ จ้ึงจ้ะด้ออก แตั่เมืื�อปฏิิบัตัิมืาก 

เขี้า แมื้ความืขีัดใจ้เล็กน้อยห์รือความืพอใจ้เล็กน้อยเกิดขีึ�น 

กับจ้ิตั ก็สีามืารถร้้เห์็นได้อย่างชัดเจ้น เช่น ในขีณะที�ร้อนๆ  

มืีลมืเย็นโชยกระทบผิวกายนิดเดียว จ้ิตัก็เกิดยินดีมืีราคะ 

ขีึ�นแล้ว ห์รือปวดปัสีสีาวะ พอเริ�มืถ่ายปัสีสีาวะ จ้ิตัก็ยินดีเสีีย 

แล้ว ห์รือกำาลังห์ิวขี้าว พอเห์็นเขีายกอาห์ารมืาวางตั่อห์น้า 

จ้ิตัก็ยินดีเสีียแล้ว เป็นตั้น
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 เมืื�อร้้อารมืณ์ละเอียดแล้ว โอกาสีที�อารมืณ์ห์ยาบจ้ะเกิด 

ก็ยากขีึ�น เพราะอารมืณ์ห์ยาบนั�นงอกงามืขีึ�นไปจ้ากอารมืณ์ 

ละเอียดนั�นเอง

 อนึ�ง ห่ลัิกการู้ที�สำาคัญมากในการู้ด้ิ์จิ้ติที�ขอย์ำ�าก็คือ 

ให่�รู้้�อารู้มณ์์เฉย์ๆ อย์่าไปพย์าย์ามลิะอารู้มณ์์นั�นเดิ์็ดิ์ขาดิ์ 

จ้ะเดิ์ินทางผิดิ์ทันที เพรู้าะอารู้มณ์์ทั�งปวิงนั�น เป็นติัวิขันธ์ุ์  

เป็นติัวิท์กข์ ผ้�ปฏิิบััติิมีห่น�าที�รู้้�เท่านั�น อย์่าอย์าก (มีติัณ์ห่า)  

ที�จ้ะไปลิะมันเข�า จ้ะผิดิ์ห่ลิักการู้เกี�ย์วิกับักิจ้ของอรู้ิย์สัจ้จ้ ์

ที�พรู้ะพ์ทธุ์เจ้�าทรู้งสอนวิา่ “ท์กขใ์ห่�รู้้� สมท์ยั์ให่�ลิะ” เพราะยิ�ง 

พยายามืละ ก็จ้ะยิ�งห์ลงผิดมืากขึี�น ตััวอย่างเช่น เห็์นความืโกรธิ 

เกิดขีึ�นในจ้ิตั ท่านให์้ร้้เฉยๆ บางครั�งผ้้ปฏิิบัตัิพยายามืห์าทาง

ดับความืโกรธินั�น แล้วความืโกรธิก็ดับได้จ้ริงๆ เห์มืือนกัน นัก 

ปฏิิบัตัิจ้ะห์ลงผิดว่า ตันเองเก่ง ดับกิเลสีได้ และเห์็นว่าจ้ิตัเป็น 

อัตัตัา กิเลสีเป็นอัตัตัา ทั�งที�ความืจ้ริงนั�น กิเลสีมัืนดับเพราะห์มืด 

เห์ตุัขีองมัืนต่ัางห์าก เช่น เราถ้กคนด่า เราใคร่ครวญเกี�ยวกับ 

เรื�องที�เขีาด่า ความืโกรธิก็เกิดและแรงขึี�นเรื�อยๆ พอเราคิดเรื�อง 

จ้ะดับความืโกรธิ เราละเห์ตุัขีองความืโกรธิเสีียแล้ว คือไมื่ได้คิด 

แนว่ที่างปู่ฏิิบัตุิธรื่รื่มของหลว่งปู่่�ด่ลย์ฯ
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เรื�องว่าเขีาด่า มืัวแตั่คิดจ้ะดับความืโกรธิ ความืโกรธิห์มืดเห์ตุั 

มัืนก็ดับไปเอง แต่ัผ้้ปฏิิบัติัห์ลงผิดว่าตันดับความืโกรธิได้ แล้ว 

เมืื�อไปเจ้อกิเลสีอื�น ก็จ้ะวุ่นวายอย่้กับความืพยายามืจ้ะดับมัืน 

อีก เรียกว่าห์างานให์้จ้ิตัทำาวุ่นวายอย้่ตัลอดเวลา

 การที�ผ้้ปฏิิบัติัร้้อารมืณ์เร็วขึี�น ชัดเจ้นขึี�นตัามืลำาดับนั�น 

อารมืณ์ก็จ้ะยิ�งละเอียดเข้ีาไปอีกตัามืลำาดับเช่นกัน แต่ัทั�งนี�ต้ัอง 

เขี้าใจ้ว่า จ้ิติก็ดิ์ี อารู้มณ์์ก็ดิ์ี สติิสัมปชัฺญญะ ห่รู้ือสมาธิุ์ 

ก็ดิ์ี เป็นของที�อย่้์ในอำานาจ้ไติรู้ลิักษณ์์เห่มือนกัน ดิ์ังนั�น 

เมื�อจ้ิติลิะเอีย์ดิ์แลิ�วิ ชฺ่วิงห่นึ�งมันก็จ้ะห่ย์าบัอีก อย์่าติกใจ้

เพรู้าะนั�นมันเป็นธุ์รู้รู้มดิ์า ให่�ติั�งห่น�าปฏิิบััติิไปเรู้ื�อย์ๆ มัน

จ้ะกลิับัดิ์ี แลิะดิ์ีขึ�นไปติามลิำาดิ์ับั

 เมื�ออารู้มณ์์ลิะเอีย์ดิ์ถึีงที�ส์ดิ์ จิ้ติจ้ะปรู้ากฏิเห่มือนว่ิา

จ้ิติวิ่างไปห่มดิ์ ถีึงจ้์ดิ์นี�ผ้�ปฏิิบััติิอาจ้ห่ลิงผิดิ์วิ่าตินสิ�นกิเลิส 

แลิ�วิ ควิามจ้รู้ิงควิามวิ่างนั�นก็คือ อารู้มณ์์อีกอันห่นึ�ง เพีย์ง

แติ่ลิะเอีย์ดิ์ถีึงที�ส์ดิ์เท่านั�นเอง
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 ทุกวันนี�มืีผ้้ประกาศเรื�องให้์ดำารงชีวิตัด้วยจิ้ตัว่าง ทั�งที� 

เขีาไม่ืร้้จั้กจ้ิตัว่างเลย และไม่ืร้้ว่าจ้ิตัว่างนั�นยังห์าสีาระแก่นสีาร 

เอาเป็นที�พึ�งอะไรไม่ืได้ เพราะมัืนก็ยังตักอย้่ใต้ัอำานาจ้ขีอง

ไตัรลักษณ์นั�นเอง และที�สีำาคัญก็คือ คนที�คิดเรื�องจ้ิตัว่างและ

พยายามืทำาให์้จิ้ตัว่างนั�น จ้ิตัยังห่์างจ้ากความืว่างมืากมืายนัก

เพราะแมื้จ้ิตัที�มืีอารมืณ์ห์ยาบก็ยังไมื่เขี้าใจ้แมื้แตั่น้อย

 ๓.๗ การู้ปลิ่อย์วิางควิามวิ่าง เข�าถีึงธุ์รู้รู้มที�แท�จ้รู้ิง

เมืื�อปฏิิบัตัิเขี้าถึงขีั�นที�ละเอียดเช่นนั�นแล้ว ห์ลักที�จ้ะปฏิิบัตัิตั่อ 

ไปยังคงเห์มืือนเดิมื คือร้้ห์รือด้จิ้ตัต่ัอไป ไม่ืต้ัองสีงสีัย ไม่ืต้ัอง 

คิดค้นวิพากษ์วิจ้ารณ์ว่าทำาอย่างไรจ้ะปล่อยวางความืว่างนั�น 

ได้ เพราะแค่เริ�มืคิดนิดเดียว จ้ิตัก็จ้ะห์ลงทางเขี้าสี้่ความืวุ่นวาย 

สีับสีนอีกแล้ว ผ้้ปฏิิบัตัิจ้ะตั้องร้้อย่างเดียวเท่านั�น

 การู้รู้้�โดิ์ย์ไม่คิดิ์นั�นเอง คือการู้เจ้รู้ิญวิิปัสสนาที�แท� 

จ้รู้ิงแลิะลิะเอีย์ดิ์ที�ส์ดิ์ ควิรู้ทรู้าบัวิ่าจ้ิติจ้ะห่ลิ์ดิ์พ�นไดิ์�นั�น จ้ิติ 

เขาจ้ะติ�องห่ล์ิดิ์พ�นเองเพรู้าะเขาเห็่นควิามจ้ริู้ง การู้คิดิ์

ใครู้่ครู้วิญดิ์�วิย์สัญญาอารู้มณ์์ มันเป็นเพีย์งควิามรู้้�ขั�น 

สัญญาของตัิวิผ้�ปฏิิบััติิ แต่ิควิามรู้้�จ้ริู้งของจิ้ตินั�น จ้ิติเขา

แนว่ที่างปู่ฏิิบัตุิธรื่รื่มของหลว่งปู่่�ด่ลย์ฯ
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ติ�องเรู้ีย์นรู้้�เอง ผ้�ปฏิิบััติิเพีย์งแต่ิทำาสิ�งที�เอื�อติ่อการู้ที�จ้ิติจ้ะ 

เรู้ีย์นรู้้�เท่านั�น คืออย่าไปรบกวนจ้ิตัให์้วุ่นวายขีึ�นมืาอีก มืีสีตัิ มื ี

สีัมืปชัญญะ ร้้แต่ัไมื่คิดค้นคว้าใดๆ ในที�สีุด จ้ิตัจ้ะเกิดความื 

เขี้าใจ้ขีึ�นมืาเองว่าจ้ิตัว่างนั�นเอง ไมื่ใช่สีาระแก่นสีาร ตัราบใดที� 

ยังเห์็นว่าจ้ิตัเป็นตััวเรา ห์รือเป็นขีองเราที�จ้ะตั้องช่วยให์้ 

จ้ิตัห์ลุดพ้น ตัราบนั�นตััณห์าห์รือสีมืุทัยก็จ้ะสีร้างภพขีองจ้ิตั 

ว่างขีึ�นมืารำ�าไป

 ขอย์ำ�าวิ่าในขั�นนี� จ้ิติจ้ะดิ์ำาเนินวิิปัสสนาเอง ไม่ใชฺ ่

ผ้�ปฏิิบััติิจ้งใจ้กรู้ะทำา ดิ์ังนั�นจ้ึงกลิ่าวิไดิ์�วิ่า ไม่มีใครู้เลิย์ที� 

จ้งใจ้ห่รู้ือติั�งใจ้บัรู้รู้ล์ิมรู้รู้คผลินิพพานไดิ์� มีแติ่จ้ิติเขา 

ปฏิิบััติิตินเองไปเท่านั�น

 ๓.๘ การู้รู้้�ธุ์รู้รู้มในขั�นของพรู้ะโสดิ์าบััน แลิะการู้ 

ปฏิิบััติิเพื�อบัรู้รู้ล์ิอรู้หั่ติติมรู้รู้ค เมืื�อจิ้ตัทรงตััวร้้แต่ัไม่ืคิดอะไรนั�น 

บางครั�งจ้ะมีืสิี�งบางสิี�งผุดขึี�นมืาส่้ีภ้มิืร้้ขีองจิ้ตั แต่ัจิ้ตัไม่ืสีำาคัญ 

มัื�นห์มืายว่านั�นคืออะไร เพียงแตั่ร้้เฉยๆ ถึงความืเกิดดับนั�น

เท่านั�น ในขีั�นนี�เป็นการเดินวิปัสีสีนาในขีั�นละเอียดที�สีุด ถึงจุ้ด 

ห์นึ�งจ้ิตัจ้ะก้าวกระโดดตั่อไปเอง ซึ�งจ้ะขีอไมื่กล่าวถึงขีั�นตัอน 
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อย่างละเอียด เพราะผ้้อ่านอาจ้คิดตัามืแล้วปรุงแต่ังอาการนั�น 

ขีึ�นมืาได้

 การู้เข�าส่้มรู้รู้คผลินั�น “รู้้�” มีอย่้์ติลิอดิ์ แต่ิไม่คิดิ์ 

แลิะไม่สำาคัญมั�นห่มาย์ในสังขารู้ลิะเอีย์ดิ์ที�ผ์ดิ์ขึ�น บาง 

อาจ้ารย์จ้ะสีอนผิดๆ ว่า ในเวลาบรรลุมืรรคผล จ้ิตัดับความื 

รับร้้ห์ายเงียบไปเลย โดยเข้ีาใจ้ผิดในคำาว่า “นิพพานัง ปู่รื่มัง  

สุญญัง” ส้ีญอย่างนั�นเป็นการสี้ญห์ายแบบอุจ้เฉททิฏิฐิ สีภาพ 

ขีองมืรรคผลไมื่ได้เป็นเช่นนั�น การที�จ้ิตัดับความืรับร้้นั�น เป็น 

ภพชนิดห์นึ�งเรียกว่า “อสัญญี” ห์รือที�คนโบราณเรียกว่า 

พรื่หมล่กฟััก เท่านั�นเอง

 เมืื�อจ้ติัถอยออกจ้ากอริยมืรรคและอรยิผลที�เกดิขีึ�นแลว้ 

ผ้้ปฏิิบัตัิจ้ะร้้ชัดว่า ธิรรมืเป็นอย่างนี� สีิ�งใดเกิดขึี�น สีิ�งนั�นตั้อง 

ดับไป ธิรรมืชาตัิบางอย่างมืีอย้่ แตั่ก็ไมื่มืีความืเป็นตััวตันสีัก 

อณ้เดียว นี�เป็นการร้้ธิรรมืในขัี�นขีองพระโสีดาบัน คือไม่ืเห็์นว่า 

สีิ�งใดสีิ�งห์นึ�งแมื้แตั่ตััวจ้ิตัเองเป็นตััวเรา แตั่ความืยึดถือใน 

ความืเป็นเรายังมีือย้่ เพราะขีั�นความืเห็์นกับความืยึดนั�นมืัน

คนละขีั�นกัน

แนว่ที่างปู่ฏิิบัตุิธรื่รื่มของหลว่งปู่่�ด่ลย์ฯ
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 เมืื�อบรรลุถึงสีิ�งที�บัญญัตัิว่า “พรื่ะโสดาบัน” แล้ว ผ้ ้

ปฏิิบัตัิยังคงปฏิิบัติัอย่างเดิมืนั�นเอง แตั่ตััวจ้ิตัผ้้ร้้จ้ะยิ�งเด่นดวง 

ขีึ�นตัามืลำาดับ จ้นเมืื�อบรรลุพระอนาคามืีแล้ว จ้ิตัผ้้ร้้จ้ะเด่นดวง 

เตัม็ืที� เพราะพน้จ้ากอำานาจ้ขีองกามื การที�จ้ติัร้อ้ย้ก่บัจ้ติัเชน่นั�น 

แสีดงถึงกำาลังสีมืาธิิอันเตั็มืเป่�ยมื เพราะสีิ�งที�เป็นอันตัราย 

ตั่อสีมืาธิิคือกามืได้ถ้กล้างออกจ้ากจ้ิตัห์มืดแล้ว ผ้้ปฏิิบัตัิใน 

ขีั�นนี�ห์ากตัายลง จ้ึงไปสี้่พรห์มืโลกโดยสี่วนเดียว ไมื่สีามืารถ 

กลับมืาเกิดในภพมืนุษย์ได้อีกแล้ว

 นักปฏิิบััติิจ้ำานวินมากที�ไม่มีครู้้บัาอาจ้ารู้ย์์ชฺี�แนะ จ้ะ

คิดิ์วิ่าเมื�อถึีงขั�นที�จ้ิติผ้�รู้้�ห่มดิ์จ้ดิ์ผ่องใสแลิ�วินั�น ไม่มีทางไป

ต่ิอแลิ�วิ แต่ิห่ลิวิงป้�ด้ิ์ลิย์์ อต์ิโลิ กลัิบัสอนต่ิอไปอีกว่ิา “พบัผ้�รู้้� 

ให่�ทำาลิาย์ผ้�รู้้� พบัจ้ิติให่�ทำาลิาย์จ้ิติ”

 จุ้ดนี�ไมื่ใช่การเล่นสีำานวนโวห์ารที�จ้ะนำามืาพ้ดกัน 

เล่นๆ ได้ ความืจ้ริงก็คือการสีอนว่า ยั์งจ้ะติ�องปล่ิอย์วิางควิาม

ย์ึดิ์มั�นจ้ิติอีกขั�นห่นึ�ง มืันละเอียดเสีียจ้นผ้้ที�ไมื่ละเอียดพอ ไมื่ร้้

ว่ามืีอะไรจ้ะตั้องปล่อยวางอีก เพราะความืจ้ริงตััวจ้ิตัผ้้ร้้นั�น ยัง 
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เป็นขีองที�อย้่ในอำานาจ้ขีองไตัรลักษณ์ บางครั�งยังมืีอาการ 

ห์มืองลงนิดๆ พอให์้สีังเกตัเห์็นความืเป็นไตัรลักษณ์ขีองมืัน  

แติ่ผ้�ปฏิิบััติิที�ไดิ์�รัู้บัการู้อบัรู้มเรู้ื�องจ้ิติมาดิ์ีแลิ�วิ จ้ะเห่็น 

ควิามย์ึดิ์มั�นนั�นแลิ�วิไม่ติ�องทำาอะไรู้เลิย์ แค่รู้้�ทันเท่านั�น 

จ้ิติจ้ะปรู้ะคองตัิวิอย่้์ที�รู้้� ไม่คิดิ์ค�นควิ�าอะไรู้ มันเงีย์บัสนิท 

จ้ริู้งๆ ถึีงจ์้ดิ์ห่นึ�ง จิ้ติจ้ะปล่ิอย์วิางควิามยึ์ดิ์ถืีอจิ้ติ จิ้ติจ้ะ 

เป็นอิสรู้ะเปิดิ์โลิ่งไปห่มดิ์ ไม่กลิับัเข�าเกาะเกี�ย์วิกับัอารู้มณ์์

ใดิ์ๆ ที�จ้ะพาไปก่อเกิดิ์ไดิ์�อีก 

 ๔. บัทสรู้์ปคำาสอนของห่ลิวิงป้�ดิ์้ลิย์์ อติ์โลิ

  ๔.๑ ธิรรมืเรียนร้้ได้ที�จ้ิตั

  ๔.๒ ให์้บริกรรมืเพื�อรวมือารมืณ์ให์้เป็นห์นึ�ง

สีังเกตัด้ว่าใครเป็นผ้้บริกรรมื “พุทโธิ”

  ๔.๓ ทำาความืเขี้าใจ้ในอารมืณ์ความืคิดนึก

สีังเกตักิเลสีที�กำาลังปรากฏิให์้ออก

แนว่ที่างปู่ฏิิบัตุิธรื่รื่มของหลว่งปู่่�ด่ลย์ฯ
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  ๔.๔ อย่าส่ีงจิ้ตัออกนอก อย่าให้์จิ้ตัคิดส่ีงไปภาย 

นอก (เผลอ) ให์้สีังเกตัความืห์วั�นไห์วห์รือปฏิิกิริยาขีองจ้ิตัต่ัอ

อารมืณ์ที�รับเขี้ามืาทางอายตันะทั�ง ๖

  ๔.๕ จ้งทำาญาณให้์เห็์นจิ้ตั เห์มือืนดั�งตัาเห็์นร้ป

คือร้้ทันพฤตัิขีองจ้ิตั

  ๔.๖ “ร้้” เพราะคดิเทา่ไห์รก่ไ็มืร่้ ้ตัอ้งห์ยดุคิดถึง

จ้ะร้้ แตั่ก็ตั้องอาศัยคิด คืออย่าไปห์้ามืความืคิด

  ๔.๗ แยกร้ปถอด (ความืปรงุแตัง่) กถ็งึความืวา่ง 

แยกความืว่าง ถึงมืห์าสีุญญตัา

  ๔.๘ สีรุปอริยสีัจ้จ้์แห์่งจ้ิตั

  จ้ิติส่งออกนอก เป็นสม์ทัย์

  ผลิอันเกิดิ์จ้ากจ้ิติส่งออกนอก เป็นท์กข์

  จ้ิติเห่็นจ้ิติอย์่างแจ้่มแจ้�ง เป็นมรู้รู้ค

  ผลิอันเกิดิ์จ้ากจิ้ติเห็่นจิ้ติอย่์างแจ่้มแจ้�ง เป็นนิโรู้ธุ์ 
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ตุ้องรื่่้สภาว่ธรื่รื่ม

หรื่่อปู่รื่มัตุถ้ธรื่รื่มให้ได้

เพรื่าะมันค่อพยานหรื่่อแบบเรื่ียน

ที่ี�จิตุจะได้เรื่ียนรื่่้

ถ้ึงคว่ามเกิดขึ�น ตุั�งอย่่ และดับไปู่

ของมันจรื่ิงๆ

ไม่ใช่แค่คิดๆ เอาว่่า

มันเปู่็นอย่างนั�นอย่างนี�



๔
ก�รดู่จิิติ :
 คว่ามหมาย ว่ิธีการื่ และผลของการื่ปู่ฏิิบัตุิ

 เพื�อนให์ม่ืที�เข้ีามืาสี้่ลานธิรรมื มืักจ้ะมืีคำาถามืเสีมือว่า 

การด้จิ้ตัคืออะไร ทำาอย่างไร ด้แล้วมืีผลอย่างไร คำาตัอบที�ได้ 

รับจ้ากห์ลายๆ ท่าน ค่อนขี้างแยกเป็นส่ีวนๆ วันนี�ผมืขีอ 

โอกาสีเล่าถึงการด้จ้ิตัในภาพรวมืสีักครั�งนะครับ

โดยคุณปราโมืทย์ วันศุกร์ที� ๒๐ ตัุลาคมื ๒๕๔๓/ ๐๙:๓๓:๐๐ น.
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ควิามห่มาย์ของการู้ดิ์้จ้ิติ

 คำาว่า “การด้จ้ิตั” เป็นคำาที�นักปฏิิบัตัิกลุ่มืห์นึ�งบัญญัตั ิ

ขีึ�นเพื�อใช้สีื�อความืห์มืายกันเองภายในกลุ่มืห์มืายถึง การเจ้ริญ 

เวทนานุปัสีสีนาสีติัปัฏิฐาน   (ทุกบรรพ) จิ้ตัตัานุปัสีสีนาสีติั 

ปัฏิฐาน (ทุกบรรพ) รวมืถึง ธัิมืมืานุปัสีสีนาสีติัปัฏิฐาน (บาง 

อย่างที�เป็นฝื่ายนามืธิรรมื) กล่าวอย่างย่อ ก็คือการเจ้ริญ

วิปัสีสีนาด้วยอารมืณ์ฝื่ายนามืธิรรมื ได้แก่การร้้จ้ิตัและเจ้ตัสีิก

นั�นเอง

วิิธุ์ีการู้เจ้รู้ิญวิิปัสสนา (ดิ์้จ้ิติ)

 การเจ้ริญวิปัสีสีนาทุกประเภท รวมืทั�งการด้จิ้ตั ไม่ืมืี

อะไรมืาก เพียงแตั่ให์้ผ้้ปฏิิบัตัิ “รู้้�สภาวิธุ์รู้รู้มที�กำาลิังปรู้ากฏิ

ติามควิามเป็นจ้รู้ิง ดิ์�วิย์จิ้ติที�เป็นกลิางเท่านั�น” แต่ิจ้ะรู้้�ไดิ์� 

ถี้กติ�อง ก็ติ�อง

 (๑) มีจ้ิติที�มีค์ณ์ภาพ แลิะ

 (๒) มีอารู้มณ์์กรู้รู้มฐานที�ถี้กติ�อง เท่านั�น
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 ซึ�งจิ้ตัที�มีืคุณภาพสีำาห์รับการทำาสีติัปัฏิฐานห์รือวิปัสีสีนา 

ได้แก่จ้ิตัที�มืีสีติั (สีัมืมืาสีตัิ) สีัมืปชัญญะ (สีัมืมืาทิฏิฐิ) และ 

สีัมืมืาสีมืาธิิ สี่วนอารมืณ์กรรมืฐานที�ถ้กตั้อง คืออารมืณ์ที�มืีตััว

จ้ริงที�สีามืารถแสีดงไตัรลักษณ์ได้ ห์รือที�นักปฏิิบัติัมัืกจ้ะเรียก 

ว่าสีภาวะ และนักปริยัตัิเรียกว่าอารมืณ์ปรมืัตัถ์

 เมืื�อจ้ะลงมืือปฏิิบัตัิ ก็ให์้

 (๑) มืีสีตัิเฝื�าร้้ให์้ทัน (มืีสีัมืมืาสีตัิ)

 (๒) ถึงอารมืณ์ห์รือสีภาวธิรรมืที�กำาลังปรากฏิ (มีื

อารมืณ์ปรมืัตัถ์)

 (๓) ด้วยจ้ติัที�ตัั�งมืั�น ไมืเ่ผลอสีง่สีา่ยไปที�อื�น และไม่ืเพง่ 

จ้้อง บังคับจ้ิตั (มืีสีัมืมืาสีมืาธิิ) แล้ว

 (๔) จิ้ตัจ้ะร้้สีภาวธิรรมืทั�งปวงตัามืความืเป็นจ้ริง (มีื

สีัมืปชัญญะ/ สีัมืมืาทิฏิฐิ)

การื่ด่จิตุ
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 การู้มีสติิเฝั้ารู้้�ให่�ทัน ห์มืายถึงสีิ�งใดเกิดขีึ�น ตัั�งอย้่ ห์รือ

ดับไป ก็ให์้ร้้เท่าทัน เช่น ขีณะนั�นร้้สีึกมืีความืสีุขี ก็ให์้ร้้ว่ามืี 

ความืสีุขี เมืื�อความืสุีขีดับไป ก็ให์้ร้้ว่าความืสุีขีดับไป มืีความื 

โกรธิก็ร้้ว่ามืีความืโกรธิ เมืื�อความืโกรธิดับไปก็ร้้ว่าความืโกรธิ

ดับไป เมืื�อจ้ิตัมีืความืทะยานอยาก อันเป็นแรงผลักดันให์้ออก

ยึดอารมืณ์ทางตัา ห์้ จ้มื้ก ลิ�น กาย ใจ้ ก็ให์้ร้้ว่ามืีแรงทะยาน

อยาก เป็นตั้น

 อารู้มณ์์ห่รู้ือสภาวิธุ์รู้รู้มที�กำาลิังปรู้ากฏิ ตั้องเป็น

อารมืณ์ขีองจ้ริง ไมื่ใช่ขีองสีมืมืตัิ โดยผ้้ปฏิิบัตัิจ้ะตั้องจ้ำาแนกให์้

ออกว่า อันใดเป็นขีองจ้ริง ห์รือปรมืัตัถธิรรมื อันใดเป็นขีอง

สีมืมืตัิ ห์รือบัญญัตัิธิรรมื

 เช่น เมืื�อจิ้ตัมืีความืสุีขี ก็ต้ัองมีืสีตัิร้้ตัรงเข้ีาไปที�ความื

ร้้สีึกสีุขีจ้ริงๆ เมืื�อจ้ิตัมีืความืโกรธิ ก็ตั้องร้้ตัรงเข้ีาไปที�สีภาวะ

ขีองความืโกรธิจ้ริงๆ  เมืื�อมืีความืลังเลสีงสีัย ก็ตั้องร้้ตัรงเขี้าไป

ที�สีภาวะขีองความืลังเลสีงสัียจ้ริงๆ ฯลฯ และเมืื�อห์ัดร้้มืากเข้ีา

จ้ะพบว่า นามืธิรรมืจ้ำานวนมืากผุดขีึ�นที�อก ห์รือห์ทัยวัตัถุ แตั่ผ้้
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ปฏิิบัตัิไมื่ตั้องเที�ยวควานห์าห์ทัยวัตัถุ ห์ากกิเลสีเกิดที�ไห์น และ

ดับลงที�ไห์น ก็ร้้ที�นั�นก็แล้วกันครับ ถ้าเอาสีตัิไปตัั�งจ้่อด้ผิดที� ก็

จ้ะไมื่เห์็นขีองจ้ริง เช่น เอาสีตัิไปจ้่ออย้่เห์นือสีะดือ ๒ นิ�ว จ้ะไมื่

เห์็นกิเลสีอะไร นอกจ้ากเห์็นนิมืิตั เป็นตั้น

 และการู้มีสติิรู้้�ของจ้รู้ิง ก็ไม่ใชฺ่การู้คิดิ์ถีามตินเอง 

ห่รืู้อคะเนเอาว่ิา ติอนนี�ส์ขห่รืู้อท์กข์ โกรู้ธุ์ห่รืู้อไม่โกรู้ธุ์ สงสัย์

ห่รืู้อไม่สงสัย์ อย์ากห่รืู้อไม่อย์าก ติรู้งจ์้ดิ์นี�สำาคัญมากนะครัู้บั 

ที�จ้ะติ�องรู้้�สภาวิธุ์รู้รู้มห่รืู้อปรู้มัติถีธุ์รู้รู้มให่�ไดิ์� เพรู้าะมันคือ

พย์านห่รืู้อแบับัเรู้ีย์นที�จ้ิติจ้ะไดิ์�เรู้ีย์นรู้้�ถีึงควิามเกิดิ์ขึ�น ติั�ง

อย์้่ แลิะดิ์ับัไปของมันจ้รู้ิงๆ ไม่ใชฺ่แค่คิดิ์ๆ เอาวิ่ามันเป็น

อย์่างนั�นอย์่างนี�

 เมืื�อมืีสีตัิร้้สีภาวธิรรมืห์รือปรมืัตัถธิรรมืที�กำาลังปรากฏิ

แล้ว ผ้้ปฏิิบัตัิ จ้ะตั้องมืจี้ิติที�รู้้�ติัวิ ติั�งมั�น ไมื่เผลอไปตัามืความื

คิดซึ�งจ้ะเกิดตัามืห์ลังการร้้สีภาวธิรรมื เช่น เมืื�อเกิดสีภาวะ 

บางอย่างขีึ�นในจ้ิตั อันนี�เป็นปรมัืตัถธิรรมื ถัดจ้ากนั�นก็จ้ะเกิด

สีมืมืุตัิบัญญัตัิว่า นี�เรียกว่าราคะ สีมืมืตัิตัรงนี�ห์้ามืไมื่ได้ เพราะ

การื่ด่จิตุ
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จ้ิตัเขีามืีธิรรมืชาตัิเป็นนักจ้ำาและนักคิด ผ้้ปฏิิบัตัิจ้ึงไม่ืตั้องไป

ห์้ามืห์รือปฏิิเสีธิสีมืมุืตัิบัญญัตัิ เพียงร้้ให้์ทัน อย่าได้เผลอห์รือ

ห์ลงเพลินไปตัามืความืคิดนึกปรุงแต่ังนั�น ห์รือแมื้แตั่การห์ลง

ไปคิดนึกเรื�องอื�นๆ ด้วย แล้วให์้เฝื�าร้้สีภาวะ (ที�สีมืมืตัิเรียกว่า

ราคะนั�น) ตั่อไป ในฐานะผ้้สีังเกตัการณ์ จ้ึงจ้ะเห็์นไตัรลักษณ์

ขีองสีภาวะอันนั�นได้

 ในทางกลับกัน ผ้้ปฏิิบัตัิที�ไปร้้สีภาวะที�กำาลังปรากฏิ 

จ้ะต้ัองไม่ืเพ่งใส่ีสีภาวะนั�นด้วย เพราะถ้าเพ่ง จ้ิตัจ้ะกระด้าง

และเจ้ริญปัญญาไมื่ได้ แตั่จ้ิตัจ้ะ “จ้ำาและจ้ับ” สีภาวะอันนั�นมืา 

เป็นอารมืณ์นิ�งๆ แทนการร้้สีภาวะจ้ริงๆ พึงให้์จ้ิตัเป็นเพียง

ผ้้สีังเกตัการณ์ เห์มืือนคนด้ละคร ที�ไม่ืโดดเข้ีาไปเล่นละคร 

เสีียเอง สภาพที�จ้ิติทรู้งติัวิติั�งมั�น น์่มนวิลิ อ่อนโย์น ควิรู้แก ่

การู้งาน โดิ์ย์ไม่เผลิอแลิะไม่เพ่งนี�แห่ลิะ คือสัมมาสมาธุ์ ิ

เป็นสภาพที�จ้ิติพรู้�อมที�จ้ะเจ้รู้ิญปัญญาอย์่างแท�จ้รู้ิง

 คือเมืื�อจ้ิตัมืีสีตัิ ร้้อารมืณ์ปรมืัตัถ์ ด้วยความืตัั�งมืั�น ไมื่

เผลอและไมื่เพ่ง จ้ิตัจ้ะได้เรียนร้้ความืจ้ริงขีองปรมืัตัถธิรรมือัน

นั�นๆ ๔ ประการ คือ
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 (๑) ร้้สีภาวะขีองมืันที�ปรากฏิขีึ�น ตัั�งอย้่ และดับไป  

(ร้้ตััวสีภาวะ)

 (๒) ร้้ว่าเมืื�อสีภาวะอันนั�นเกิดขีึ�นแล้ว มืันมืีบทบาท

และห์น้าที�อย่างไร (ร้้บทบาทขีองสีภาวะ)

 (๓) ร้้ว่าถ้ามัืนแสีดงบทบาทขีองมัืนแล้ว จ้ะเกิดอะไร

ขีึ�น (ร้้ผลขีองสีภาวะ) และเมืื�อชำานาญมืากเขี้า เห์็นสีภาวะอัน

นั�นบ่อยครั�งเขี้า ก็จ้ะ

 (๔) ร้้ว่า เพราะสีิ�งใดเกิดขีึ�นแล้ว จ้ึงกระตัุ้นให์้สีภาวะ

อันนั�นเกิดตัามืมืา (ร้้เห์ตัุใกล้ขีองสีภาวะ)

 การู้ที�จิ้ติเป็นผ้�สังเกติการู้ณ์์แลิะเรีู้ย์นรู้้� ห่รืู้อวิิจั้ย์ธุ์รู้รู้ม  

(ธุ์รู้รู้มวิิจั้ย์) อันนี�เองคือการู้เจ้ริู้ญปัญญาของจิ้ติ ห่รืู้อ

สัมปชฺัญญะ ห่รู้ือสัมมาทิฏิฐิ

การื่ด่จิตุ
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 ตััวอย่างเช่น ในขีณะที�มืองไปเห์็นภาพๆ ห์นึ�งปรากฏิ

ตัรงห์น้า จ้ิตัเกิดจ้ำาได้ห์มืายร้้ว่า นั�นเป็นภาพสีาวงามื แล้ว 

สีภาวธิรรมืบางอย่างก็เกิดขีึ�นในจ้ิตั (ซึ�งเมืื�อบัญญัติัทีห์ลังก็ 

เรียกว่า ราคะ) การร้้สีภาวะที�แปลกปลอมืขีึ�นในจ้ิตันั�นแห์ละ 

คือการร้้ตััวสีภาวะขีองมัืน แล้วก็ร้้ว่ามัืนมีืบทบาทห์รืออิทธิิพล

ดึงด้ดให์้จ้ิตัห์ลงเพลินพอใจ้ไปกับภาพที�เห์็นนั�น ผลก็คือ จ้ิตั 

ถ้กราคะครอบงำา ให์้คิด ให์้ทำา ให์้อยาก ไปตัามือำานาจ้บงการ 

ขีองราคะ และเมืื�อร้้ทันราคะมืากเขี้า ก็จ้ะร้้ว่า การเห์็นภาพที� 

สีวยงามื เป็นเห์ตุัใกล้ให์้เกิดราคะ จ้ึงจ้ำาเป็นจ้ะต้ัองคอยเฝื�า 

ระวังสีังเกตั ขีณะที�ตัากระทบร้ปให์้มืากขีึ�น เป็นตั้น

 ในสีว่นตัวัสีภาวะขีองราคะเอง เมืื�อผ้้ปฏิบัิตัมิืสีีตัริ้อ้ย้นั่�น 

มืันจ้ะแสีดงความืไม่ืเที�ยงให์้เห์็นทันที คือระดับความืเข้ีมืขีอง 

ราคะจ้ะไมื่คงที� มืันตัั�งอย้่ไมื่นาน เมืื�อห์มืดกำาลังเพราะเราไมื่ 

ได้ห์าเห์ตุัให์ม่ืมืาเพิ�มืให้์มัืน (ย้อนไปมืองสีาว) มัืนก็ดับไป แสีดง 

ถึงความืเป็นทุกขี์ขีองมืัน และมืันจ้ะเกิดขีึ�นก็ตัามื ตัั�งอย้่ก็ตัามื

ดับไปก็ตัามื ล้วนเป็นไปตัามืเห์ตุัปัจ้จั้ยกำาห์นด ไม่ืใช่ตัามืที�เรา 

อยากจ้ะให้์เป็น นอกจ้ากนี�มัืนยังเป็นเพียงสิี�งที�ถ้กร้้ ไม่ืใช่ตััวเรา 

เห์ล่านี�ล้วนแสีดงความืเป็นอนัตัตัาขีองสีภาวะราคะทั�งสีิ�น
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ผลิของการู้ดิ์้จ้ิติ แลิะข�อสรู้์ป

 จ้ิตัที�อบรมืปัญญามืากเข้ีาๆ ถึงจุ้ดห์นึ�งก็จ้ะร้้แจ้้งเห็์น

จ้ริงว่า ทุกสีิ�งที�เกิดขีึ�น ไมื่ว่าจ้ิตั เจ้ตัสีิก กระทั�งร้ปล้วนแตั่เกิด

ขีึ�นแล้วดับไปทั�งสิี�น ถ้าจ้ิตัเขี้าไปอยาก เขี้าไปยึด จ้ิตัจ้ะตั้อง 

เป็นทุกขี์ ปัญญาเช่นนี�แห์ละ จ้ะทำาให้์จ้ิตัคลายความืยึดมืั�น 

ถือมืั�นในตััวก้ขีองก้ลง ความืทุกขี์ก็จ้ะเบาบางลงจ้ากจ้ิตั เพราะ

จ้ิตัฉลาด ไมื่ไปสี่ายแสี่ห์าความืทุกขี์มืาใสี่ตััวเอง (แตั่ลำาพังคิดๆ 

เอา ในเรื�องความืไม่ืมืีตััวก้ขีองก้ ย่อมืไม่ืสีามืารถดับ ความื 

เห์็นและความืยึดว่า จ้ิตัเป็นตััวก้ขีองก้ได้ จ้ะทำาได้ก็แค่ “ก้ 

ไม่ใชฺ่ติัวิก้ของก้” คือจิ้ตัยังยึดอย้่ สี่วนการที�จ้ะลดละได้จ้ริง 

ตั้องเจ้ริญสีตัิปัฏิฐานจ้ริงๆ เท่านั�นครับ) 

 สีรุปแล้ว การด้จิ้ตัที�ชาวลานธิรรมืพ้ดถึงกันนั�น ไมื่ใช่

การด้จ้ิตัจ้ริงๆ เพราะจ้ิตันั�นแห์ละ คือผ้้ร้้ ผ้้ด้ ผ้้ยึดถืออารมืณ์

แตั่การด้จิ้ตั ห์มืายถึงการเจ้ริญวิปัสีสีนา โดยเริ�มืตั้นจ้ากการร้้

นามืธิรรมื ซึ�งเมืื�อชำานิชำานาญแล้ว ก็จ้ะร้้ครบสีตัิปัฏิฐานทั�ง ๔ 

นั�นเอง ดังนั�นถ้าไมื่ชอบคำาว่า ด้จ้ิตั ซึ�งนักปฏิิบัตัิสี่วนห์นึ�งชอบ

ใช้คำานี�เพราะร้้เรื�องกันเอง จ้ะใช้คำาว่า

การื่ด่จิตุ
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 การเจ้ริญเวทนานุปัสีสีนาสีตัิปัฏิฐาน

        + การเจ้ริญจ้ิตัตัานุปัสีสีนาสีตัิปัฏิฐาน

        + การเจ้ริญธิัมืมืานุปัสีสีนาสีตัิปัฏิฐาน ก็ได้ครับ

 แต่ัการที�นักปฏิิบัติับางส่ีวนชอบพ้ดถึงคำาว่า “การด้จิ้ตั”  

ก็มืีประโยชน์อย้่เห์มืือนกัน คือเป็นการเน้นให์้ทราบว่า จ้ิตัใจ้

นั�นเป็นให์ญ่ เป็นประธิานในธิรรมืทั�งปวง และเป็นการกระตัุ้น

เตัือนให้์ห์มืั�นสีังเกตัพฤติักรรมืขีองจิ้ตัเมืื�อมืันไปร้้อารมืณ์เข้ีา

เพราะถ้าร้้จ้ิตัชัด ก็จ้ะร้้ร้ปชัด ร้้เวทนาชัด ร้้กิเลสีตััณห์าชัด 

ไปด้วย เนื�องจ้ากจิ้ตัจ้ะตัั�งมืั�น และเป็นกลางต่ัออารมืณ์ทั�งปวง

ในทางกลับกัน ถ้าจ้ิตัไมื่มืีคุณภาพ คือไมื่มืีสีัมืมืาสีมืาธิิ สีัมืมืา

สีตัิ และสีัมืมืาทิฏิฐิ แมื้จ้ะพยายามืไปร้้ปรมืัตัถ์ ก็ไมื่สีามืารถจ้ะ 

ร้ป้รมัืตัถ์ตััวจ้ริงได้ นอกจ้ากจ้ะเป็นเพียงการคิดถึงปรมัืตัถ์เท่านั�น

 ถ้าเข้ีาใจ้จิ้ตัใจ้ตันเองให์้กระจ้่างชัดแล้วการเจ้ริญสีตั ิ

ปัฏิฐานก็จ้ะทำาได้ง่าย ถ้าไมื่เขี้าใจ้จ้ิตัใจ้ตันเอง ก็อาจ้จ้ะเกิด

ความืห์ลงผิดได้ห์ลายอย่างในระห์ว่างการปฏิิบัตัิ เช่น ห์ลงเพ่ง 

โดยไม่ืร้้ว่าเพ่ง อันเป็นการห์ลงทำาสีมืถะ แล้วคิดว่ากำาลังทำา
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วิปัสีสีนาอย้่ พอเกิดนิมืิตัตั่างๆ ก็เลยห์ลงว่าเกิดวิปัสีสีนาญาณ

ห์รือห์ลงเผลอไปตัามือารมืณ์ โดยไม่ืร้้ว่ากำาลังเผลอ ห์รือห์ลง

ยินดียินร้ายไปตัามือารมืณ์ ห์รือห์ลงคิดนึกปรุงแต่ัง อันเป็น

เรื�องสีมืมืุตัิบัญญัตัิ แล้วคิดว่ากำาลังร้้ปรมืัตัถ์ห์รือสีภาวะที�กำาลัง

ปรากฏิ เป็นตั้น ถ้าเข้ีาใจ้จิ้ตัตันเองได้ดีพอประมืาณ ก็จ้ะไม่ื 

เกิดความืห์ลงผิดเห์ล่านี�ขีึ�น

 ขี้อดีที�สีำาคัญอีกประการห์นึ�งขีองการด้จ้ิตัก็คือ การ 

ด้จิ้ตัเป็นวิปัสีสีนาชนิดเดียวที�ทำาได้ทั�ง ๓ โลก คือในกามื  

(สีุคตัิ) ภ้มืิ ร้ปภ้มืิ (สี่วนมืาก) และอร้ปภ้มืิ แมื้แตั่ในเนว 

สีัญญานาสัีญญายตันภ้มิื อันเป็นภวัคคภ้มิืห์รือสุีดยอดภ้มิืขีอง

อร้ปภ้มิื พระอริยบุคคลที�ไปเกิดในภ้มิืนี�ก็ตั้องอาศัยการด้จิ้ตั 

นี�เอง เป็นเครื�องเจ้ริญวิปัสีสีนาตั่อไปได้จ้นถึงนิพพาน

 อันที�จ้ริู้งสิ�งที�เรีู้ย์กว่ิาการู้ดิ์้จิ้ตินั�น แม�จ้ะเรู้ิ�มจ้าก 

การู้รู้้�นามธุ์รู้รู้มก็จ้รู้ิง แติ่เมื�อลิงมือทำาไปสักรู้ะย์ะห่นึ�ง ก็จ้ะ 

สามารู้ถีเจ้รู้ิญสติิปัฏิฐานไดิ์�ทั�ง ๔ อย์่าง โดยจิ้ตัจ้ะมีืสีตั ิ

สีัมืปชัญญะตั่อเนื�องอย้่ในชีวิตัประจ้ำาวันนี�เอง เพียงก้าวเดิน 

ก้าวเดียว ก็เกิดการเจ้ริญสีตัิปัฏิฐานได้ตัั�งห์ลายอย่างแล้ว

การื่ด่จิตุ
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 คือเมืื�อเท้ากระทบพื�น ก็จ้ะร้้ร้ป ได้แก่ ธิาตัุดินคือความื

แขี็งภายในกาย (ร้ปภายใน) และธิาตุัดินคือความืแข็ีงขีองพื�น 

ที�เท้าเห์ยียบลงไป (ร้ปภายนอก) อันนี�ก็คือการเจ้ริญกาย์าน์ 

ปัสสนาสติิปัฏิฐานแล้ว และร้้ถึงความืเย็น ความืร้อน คือธิาตัุ

ไฟัขีองพื�นที�เท้าเห์ยียบลงไป เป็นตั้น

 ขีณะที�เห์ยียบพื�นนั�น ถ้าสีตัิร้้เขี้าไปที�ความืร้้สึีกอันเกิด

จ้ากการที�เท้ากระทบพื�น เช่น ความืเจ้็บเท้า ความืสีบายเท้า ก็

คือการเจ้ริญเวิทนาน์ปัสสนาสติิปัฏิฐานแล้ว

 ขีณะที�เห์ยียบพื�นนั�น ถ้าพื�นขีรุขีระ เจ้็บเท้า ก็สีังเกตั 

เห์็นความืขีัดใจ้ ไมื่ชอบใจ้ ห์รือถ้าเห์ยียบไปบนพรมืนุ่มืๆ  

สีบายๆ เท้า ก็สีังเกตัเห์็นความืพอใจ้ อันนี�ก็เป็นการเจ้ริญ 

จ้ิติติาน์ปัสสนาสติิปัฏิฐานแล้ว

 ขีณะที�เห์ยียบนั�น ถ้าร้้ตััวทั�วพร้อมือย้่ ก็จ้ะเห์็นกาย 

เป็นสี่วนห์นึ�ง เวทนา สีัญญา สีังขีาร วิญญาณ เป็นแตั่ละสี่วนๆ

ห์รือร้้ถึงความืทะยานอยากขีองจิ้ตัที�สี่งห์ลงเข้ีาไปที�เท้า ห์รือร้้ 
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อาการสี่งสี่ายขีองจ้ิตั ตัามืแรงผลักขีองตััณห์าคือความือยาก

แล้วห์นีไปเที�ยวทางตัา ห์้ จ้มื้ก ลิ�น กาย ใจ้ ห์รือร้้ถึงความืเป็น

ตััวก้ขีองก้ที�เกิดขีึ�นในจ้ิตั ห์รือร้้ถึงนิวรณ์ที�กำาลังปรากฏิขีึ�น แต่ั

ยังไม่ืพัฒนาไปเป็นกิเลสีเขี้ามืาครอบงำาจิ้ตั ห์รือร้้ชัดถึงความื 

มืีสีตัิ มืีสีัมืปชัญญะ มืีความืเพียร มืีป่ตัิ มืีความืสีงบระงับ ฯลฯ  

สีิ�งเห์ล่านี�ล้วนแตั่เป็นธุ์ัมมาน์ปัสสนาสติิปัฏิฐานทั�งสีิ�น

 ที�เล่ามืายืดยาวนี� เพื�อนให์ม่ืที�ไมื่เคยลงมืือเจ้ริญสีตัิ

สีัมืปชัญญะจ้ริงๆ มืาก่อน อาจ้จ้ะเขี้าใจ้ยากสีักห์น่อยครับ  

ดังนั�นถ้าอ่านแล้วเกิดความืสีงสีัยมืากขีึ�น ก็ลองย้อนมืาร้้เขี้าไป

ที�ความืร้้สีึกสีงสีัยในจ้ิตัเลยทีเดียว ก็จ้ะทราบได้ว่า ความืสีงสีัย

มืันมีืสีภาวะขีองมัืนอย้่ (ไม่ใช่ไปู่ร้่ื่เร่ื่�องทีี่�สงสัยนะครัื่บ แตุ่ให้รื่่้

สภาว่ะหร่ื่อปู่รื่มัตุถ้ธรื่รื่มของคว่ามสงสัย) เมืื�อร้้แล้วก็จ้ะเห็์นว่า

เมืื�อความืสีงสีัยเกิดขีึ�น มืันจ้ะยั�วจ้ิตัให์้คิดห์าคำาตัอบ แล้วลืมืที�

จ้ะร้้เขี้าไปที�สีภาวะความืสีงสีัยนั�น เอาแต่ัห์ลงคิดห์าเห์ตุัห์าผล

ฟัุ�งซ่านไปเลย พอร้้ทันมืากเข้ีาๆ ก็จ้ะเขี้าใจ้ได้ว่า ความืสีงสีัย 

นั�นมืันตัามืห์ลังความืคิดมืา เป็นการร้้เท่าทันถึงเห์ตุัใกล้ ห์รือ

สีาเห์ตัุที�ยั�วยุให์้เกิดความืสีงสีัยนั�นเอง

การื่ด่จิตุ
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 เมืื�อร้้ที�สีภาวะขีองความืสีงสีัย ก็จ้ะเห์็นสีภาวะนั�นไมื่

เที�ยง เป็นทุกข์ี เป็นอนัตัตัา มัืนเกิดขึี�นเพราะความืคิด พอร้้โดย

ไมื่คิด มืันก็ดับไปเอง

 ห์ัดร้้อย้่ในจ้ิตัใจ้ตันเองอย่างนี�ก็ได้ครับ แล้วตั่อไปก็จ้ะ

ทำาสีตัิปัฏิฐาน ๔ ได้ในที�สีุด เพราะจ้ะสีามืารถจ้ำาแนกได้ชัดว่า

อะไรเป็นจิ้ตั อะไรเป็นอารมืณ์ อะไรเป็นอารมืณ์ขีองจ้ริง และ

อะไรเป็นเพียงความืคิดนึกปรุงแตั่งห์รือสีมืมุืตัิบัญญัตัิที�แปลก

ปลอมืเข้ีามืา รวมืทั�งจ้ำาแนกได้ด้วยว่า อันใดเป็นร้ป อันใด 

เป็นจ้ิตั อันใดเป็นเจ้ตัสีิก

 ขีอยำ�าแถมืทา้ยอกีนดิห์นึ�งนะครบัวา่ การู้ดิ์จ้้ติิ ไม่ใชฺว่ิธิุ์ี 

การู้ปฏิิบััติิธุ์รู้รู้มที�ดิ์ีที�ส์ดิ์เสมอไป เพรู้าะในควิามเป็นจ้รู้ิง 

ไม่มี วิิธุ์ีการู้ปฏิิ บััติิ ที�ดิ์ีที�ส์ดิ์ในโลิก มีแติ่  “วิิ ธีุ์ปฏิิ บัั ติิ 

ที�เห่มาะสมที�ส์ดิ์ เฉพาะของแต่ิลิะบ์ัคคลิ” เท่านั�น ดิ์ังนั�น 

ถี�าถีนัดิ์จ้ะเจ้รู้ิญสติิปัฏิฐานอย่์างใดิ์ก่อน ก็ทำาไปเถีิดิ์ครู้ับั  

ถี�าทำาถี้กแลิ�วิ ในที�ส์ดิ์ก็จ้ะทำาสติิปัฏิฐานห่มวิดิ์อื�นๆ ไปดิ์�วิย์
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ควิามคิดิ์เห่็นที� ๓๗ : (สันติินันท์)

 ที� คุณสุภะ ตัั�งประเด็นเรื�องปรมัืตัถ์นั�น ขีอเรียนสีั�นๆ  

ว่า พระพุทธิเจ้้าทรงสีอนธิรรมืโดยสีมืมืตัิ แก่ผ้้ควรฟัังธิรรมื 

โดยสีมืมืติั ทรงสีอนปรมัืตัถ์ แก่ผ้้ควรฟัังปรมัืตัถ์ เพื�อประโยชน์ 

ขีองผ้้ฟัังเป็นห์ลัก ไมื่ใช่เพื�ออวดว่าพระองค์รอบร้้

 พระอริยสีาวกชั�นตั้นๆ ไม่ืเคยฟัังเรื�องปรมืัตัถ์เลยก็มืี

แต่ัก็ร้้ธิรรมืได้ อันนี�ผมืเห็์นว่า (ขีอยำ�าว่าเป็นความืเห็์นนะครับ) 

เพราะคุณภาพในการฟัังขีองท่านดี เช่น พระพุทธิเจ้้าทรงสีอน

ว่า ความืแก่เป็นทุกขี์ ความืเจ้็บเป็นทุกขี์ ความืตัายเป็นทุกขี์  

จ้ิตัที�อบรมืมืาดีแล้ว ได้รับธิรรมือย่างนี� ก็ทราบว่า ความืแก่ 

เป็นทุกขี์ ฯลฯ ไม่ืไปติัดอย้่แค่ว่า “คนแก่เป็นทุกขี์” คือท่าน

สีามืารถมืองทะลุสีมืมืุตัิบัญญัตัิเขี้าถึงสีภาวะขีองความืแก่ 

ได้เลย

 อย่างไรก็ตัามื ในมืห์าสีติัปัฏิฐานนั�น ท่านสีอนทั�งโดย

สีมืมืติัและปรมัืตัถ์ ที�สีอนโดยสีมืมืติั ก็เพราะทรงสีอนธิรรมื

การื่ด่จิตุ
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ต้ันทางขีองการปฏิิบัติัก่อน คือสีอนให้์ปรับจิ้ตัให้์มีืคุณภาพด้วย

การร้้อารมืณ์อย่างเป็นวิห์ารธิรรมื มืีตัปธิรรมื มืีสีัมืปชัญญะ  

มืีสีตัิ นำาความืยินดียินร้ายในโลกออกจ้ากจ้ิตั ผ้้ใดปรับจ้ิตัให์้มืี

คุณภาพแล้ว ก็ย่อมืสีามืารถ

 (๑) เห์็นอารมืณ์ปรมืัตัถ์โดยความืเป็นปรมืัตัถ์และ

 (๒) เห์็นสีมืมืตัิโดยความืเป็นสีมืมืตัิ

 สี่วนท่านที�อินทรีย์แก่กล้าแล้ว ก็จ้ะก้าวกระโดดไป 

เรียนร้้เรื�องปรมืัตัถ์ทีเดียว

 ลองสัีงเกตัเถิดครับว่า ธิรรมืที�พระองค์แสีดงแมื้ในขีั�น

สีมืมืตัิ บางทีก็แฝืงปรมืัตัถ์อย่างนึกไม่ืถึง อย่างเช่น ลองอ่าน 

อริยสีัจ้จ้์ ๔ ด้เถิดครับ เช่น ทรงสีอนว่าเกิด แก่ เจ้็บ ตัาย พลัด 

พรากจ้ากขีองรัก พบสีิ�งที�ไมื่รัก เป็นทุกขี์ แตั่ลงท้ายท่านก็มืัก 

จ้ะขีมืวดว่า “ว่าโดยย่อ อุปาทานขีันธิ์ทั�ง ๕ เป็นทุกขี์” และถ้า

สีงัเกตัธิรรมืที�ทา่นทรงสีอนผ้้ที�จ้ะบรรลุพระอรหั์นต์ัจ้ริงๆ จ้ะเป็น 
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ธิรรมืขีั�นปรมืตััถ ์เชน่ พระสีารบีตุัรไดฟั้ังเรื�องเวทนา พระพาห์ยิะ 

ฟัังเรื�องร้ปกระทบตัา ฯลฯ พระมืห์ากัสีสีปะ และพระอานนท์  

สีำาเร็จ้ด้วยกายคตัาสีติั (กายคตัาสีติัส้ีตัร มีืเนื�อห์าอันเดียวกับ 

กายานุปสัีสีนาสีติัปัฏิฐานนะครับ อนันี�จ้ะไมืต่ัรงกับวสิีทุธิมิืรรค 

ที�จ้ัดกายคตัาสีตัิเป็นสีมืถะเท่านั�น)

 อย่างไรก็ตัามื ไม่ืมีืห์ลักฐานชั�นพระไตัรปิฏิกว่า พระองค์ 

เคยทรงสีอนว่า จ้ะต้ัองร้้อารมืณ์ปรมืัตัถ์จ้ึงเห์็นไตัรลักษณ์  

คำาว่าปรมัืตัถ์ ๔๐๐ กว่าแห่์งในพระไตัรปิฏิก เกือบทั�งห์มืด

อย้่ในกถาวัตัถุ ซึ�งแตั่งขีึ�นห์ลังพุทธิกาลราว ๒๓๐ ป่เศษ  

ที�ผมืเรียนอย่างนี�เพราะเห์็นว่าเราตั้องซื�อตัรงตั่อการศึกษา แมื ้

ผมืจ้ะเชื�อโดยสี่วนตััวเรื�องวิปัสีสีนาตั้องร้้อารมืณ์ปรมืัตัถ์ ก็ตั้อง 

ยอมืรับว่าพระพุทธิเจ้้าไม่ืได้ทรงสีอนไว้ แต่ัผมืพบว่า ถ้าดำาเนิน 

จ้ิตัให์้ถ้กตั้อง จ้ะเห์็นปรมัืตัถ์ แล้วพระองค์ทรงสีอนถึงการ 

ดำาเนินจ้ิตัที�ถ้กตั้องไว้ ซึ�งเพียงพอแล้ว ห์ากทรงสีอนเรื�อง 

ปรมัืตัถ์มืากเกินไป พระศาสีนาคงไม่ืตัั�งมัื�นลงได้แน่ๆ เพราะ 

ห์าคนฟัังร้้เรื�องและเขี้าใจ้ และปฏิิบัตัิได้ยากเตั็มืที

การื่ด่จิตุ



วิิถีีแห่่งควิามรู้้�แจ้�ง ๑

90

 เรื�องจิ้ตัผ้้ร้้นั�น ขีอเรียนว่าจ้ะไม่ืใช่การสีร้างมืโนภาพ

เพราะการสีร้างมืโนภาพ เอาไปเจ้ริญวิปัสีสีนาไม่ืได้ครับ แตั ่

ไมื่ว่าเราจ้ะชอบคำาว่าจิ้ตัผ้้ร้้ห์รือไม่ื ถ้าเราเจ้ริญสีติัสีัมืปชัญญะ

จ้ริงๆ ก็จ้ะร้้จ้ักจ้ิตัชนิดห์นึ�ง ซึ�งตัั�งมืั�น เป็นกลาง ร้้อารมืณ์ด้วย 

ความืมีืสีตัิสีัมืปชัญญะ อันนี�เป็นธิรรมืชาติัที�มืีอย่้จ้ริงครับ  

แตั่นักปฏิิบัตัิไปบัญญัตัิเรียกกันเองว่าจ้ิตัผ้้ร้้

 เมืื�อจิ้ตัเป็นขีองจ้ริง เห์มืือนที�เจ้ตัสิีกและร้ปเป็นขีองจ้ริง

มืันจ้ึงไมื่ใช่มืโนภาพ แตั่ถ้าใครไปสีร้างมืโนภาพขีองจ้ิตัผ้้ร้้ ไมื่

ได้ร้้เองด้วยปัญญา อันนั�นผิดครับ

 แล้วก็ไมื่ใช่การสีร้างสีิ�งห์นึ�งขีึ�นก่อน แล้วปล่อยวาง 

ความืยึดมืั�นทีห์ลัง เพราะจ้ะร้้จั้กจิ้ตัผ้้ร้้ห์รือไม่ื ปุถุชนทุกคน 

ย่อมืเห์็นว่าจ้ิตัเป็นเราทั�งนั�น และผ้้ที�ไมื่ใช่พระอรห์ันตั์ ก็ย่อมื 

ยึดว่า จ้ิตัเป็นเรา จ้ะร้้ตััวห์รือไมื่ ก็เป็นอย่างนี�แห์ละครับ
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 เรื�องจ้ิตัสี่งออกนอก ไมื่เกี�ยวกับการร้้อารมืณ์ภายนอก

และภายใน เป็นคนละเรื�องกันเลยครับ เพราะเราตั้องร้ ้

อารมืณ์ตัามืความืเป็นจ้ริง คือตัามืที�วิญญาณห์ยั�งร้้ลงไปทางใด 

คำาว่าจ้ิตัสี่งออกนอกเป็นคำาบัญญัตัิขีองนักปฏิิบัติับางกลุ่มื ที� 

สีอนว่า เมืื�อร้้อารมืณ์แล้ว อย่าห์ลง อย่าเผลอ อย่าขีาดสีตัิ คิด

นึกปรุงแตั่งตัามือารมืณ์ไป

 สีำาห์รับที� คุณร่ื่ปู่นามหนึ�ง ถามืนั�น ผมืตั้องการสีื�อว่า 

พระอริยบุคคล ๗ ประเภท เว้นแตั่พระโสีดาปัตัติัมืรรค ห์าก 

ไปปฏิิสีนธิิในเนวสีัญญานาสีัญญายตันภ้มืิ ก็ไปด้จ้ิตัตั่อได้ที�นั�น 

เพราะจิ้ตัที�อบรมืสีติั สีัมืปชัญญะไว้ดีแล้ว มืันทำางานได้โดย

อัตัโนมืัตัิครับ พอร้้อารมืณ์อันใด มืันก็เจ้ริญปัญญาตัรงนั�นเลย

เรื�องนี�เดิมืผมืไมื่กล้าพ้ดห์รอกครับ คิดว่าเป็นความืร้้ที�แปลก 

เกินไป แต่ัไปเห็์นตัำาราเรื�องภ้มิืจ้ตุักกะและปฏิิสีนธิิจ้ตุักกะ

สีอดคล้องกัน ก็เลยกล้านำามืาเขีียนไว้

การื่ด่จิตุ
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อริยสัจิจิ์แห่งจิิติของ
หลว่งปู่่�ด่ลย์ อตุุโล

 

“จ้ิติที�ส่งออกนอก เป็นสม์ทัย์

ผลิอันเกิดิ์จ้ากจ้ิติที�ส่งออกนอก เป็นท์กข์

จ้ิติเห่็นจ้ิติอย์่างแจ้่มแจ้�ง เป็นมรู้รู้ค

ผลิอันเกิดิ์จ้ากจ้ิติเห่็นจ้ิติอย์่างแจ้่มแจ้�ง เป็นนิโรู้ธุ์”

 อนึ�ง ตัามืสีภาพที�แท้จ้ริงขีองจ้ิตั ย่อมืสี่งออกนอกเพื�อ

รับอารมืณ์นั�นๆ โดยธิรรมืชาตัิขีองมัืนเองก็แตั่ว่าถ้าจ้ิตัส่ีงออก

นอก ได้รับอารมืณ์แล้ว จ้ิตัเกิดห์วั�นไห์ว ห์รือเกิดกระเพื�อมืไป

ตัามือารมืณ์นั�น เป็นสีมืุทัย

 ผลอันเกิดจ้ากจิ้ตัห์วั�นไห์วห์รอืกระเพื�อมืไปตัามือารมืณ์

นั�นๆ เป็นทุกขี์

 ถ้าจิ้ตัที�สี่งออกนอก ได้รับอารมืณ์แล้ว แต่ัไม่ืห์วั�นไห์ว

ห์รือไม่ืกระเพื�อมืไปตัามือารมืณ์นั�นๆ มีืสีติัอย่้อย่างสีมืบ้รณ์ 

เป็นมืรรค
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 ผลอันเกิดจ้ากจ้ิตัไมื่ห์วั�นไห์ว ห์รือไมื่กระเพื�อมื เพราะ

มืีสีตัิอย้่อย่างสีมืบ้รณ์ เป็นนิโรธิ

 พระอริยเจ้้าทั�งห์ลายมีืจิ้ตัไม่ืส่ีงออกนอก จิ้ตัไม่ืห์วั�นไห์ว

จ้ิตัไมื่กระเพื�อมื เป็นวิห์ารธิรรมื

จ้บอริยสีัจ้จ้์ ๔





๒
ความรู้้ �แจ้�ง

วิิถีีแห่่ง

พระปราโมทย์์  ปาโมชฺฺโชฺ



ความในใจ

 ผู้้�เขีียนได้�เขีียนหนังสืือเรื่ื�อง “วิิถีีแห่งควิามรื่้�แจ้�ง ๒” 

ไวิ�เมื�อ ๓๐ กรื่กฎาคม ๒๕๔๕ เมื�อเวิลาผู่้านมาผู้้�เขีียนเห็น 

สืมควิรื่ปรื่ับปรืุ่งหนังสืือเรื่ื�องนี�ให�สืมบ้รื่ณ์์ยิ�งขี้�น เพื่ื�อปรื่ะโยชน์

แก่เพื่ื�อนนักปฏิิบัติิทั่ั�วิไป

พื่รื่ะปรื่าโมทั่ย์ ปาโมชฺโช

๓๐ กรื่กฎาคม ๒๕๔๙



ความในใจ

 เพื่ื�อนนักปฏิิบัติิจ้ำานวินมากให�ควิามรื่ักควิามเมติติา

แวิะเวีิยนไปสืนทั่นาธรื่รื่มกับผู้้� เขีียนเสืมอ สื่วินมากนัก 

ถีามถ้ีงแนวิทั่างปฏิิบัติิทั่ี�ผู้้�เขีียนด้ำาเนินมา เป็นเหตุิให�ผู้้�เขีียน 

ติ�องพ้ื่ด้คุยในเรื่ื�องเด้ิมๆ อย้่แทั่บทัุ่กวิัน ผู้้�เขีียนจ้้งเขีียนบทั่ 

ควิามนี�ขี้�นเพืื่�อทัุ่่นแรื่งตินเอง หากเพืื่�อนนักปฏิิบัติิท่ั่านใด้ 

ติ�องการื่ทั่รื่าบแนวิทั่างปฏิิบัติิขีองผู้้�เขีียน อ่านแล�วิคงพื่อ

ทั่รื่าบได้� จ้ะช่วิยให�การื่สืนทั่นาสืั�นลง เป็นการื่ปรื่ะหยัด้เวิลา 

ได้�ทั่ั�ง ๒ ฝ่่าย

พื่รื่ะปรื่าโมทั่ย์ ปาโมชฺโช

๓๐ กรื่กฎาคม ๒๕๔๕



	ใจความ ๙๙

ขยายความ ๑๐๕

 ๑. จุดมุ�งหมายของพระพุทธศาสนา ๑๐๕

 ๒. ความทุกข์คืออะไร	  ๑๐๘

 ๓. ความทุกข์เกิดจากอะไร	 ๑๑๔

	 ๔.			 ทางแห�งความดับทุกข์ ๑๑๖

	 ๕.			 การเจริญสติิคืออะไร	 ๑๒๗

	 ๖.			 การระลึึกร้�ทำาอย�างไร	 ๑๓๐

	๗.			 สภาวธรรมคืออะไร	 ๑๖๖

	 ๘.			 ท่�กำาลัึงปรากฏหมายถึึงอะไร	 ๑๗๒

	 ๙.			 ติามความเป็นจริงหมายถึึงอะไร	 ๑๗๙

๑๐.	 ระลึึกร้�แลึ�วได�อะไร ๒๐๑

สารบัญ
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ใจความ

 ๑.	 สิ่่�งใดคืือจุดุมุุ่�งหมุ่ายของพระพุทธศาสิ่นา • ควิาม 

พื่�นทัุ่กขี์สืิ�นเชิง

 ๒.	 คืวามุ่ทุกข์คืืออะไร • คือ (๑) ควิามไม่สืบายกาย

และควิามไม่สืบายใจ้ (๒) ควิามทั่นอย้่ไม่ได้�ขีองสืิ�งปรืุ่งแติ่ง 

ทั่ั�งปวิง (๓) ควิามอ้ด้อัด้ขีัด้ขี�องหนักหน่วิงและดิ้�นรื่นขีองจ้ิติ 

ด้�วิยอำานาจ้ขีองควิามอยากในเวิทั่นาและควิามยด้้ถีอืในขีนัธ ์และ  

(๔) อุปาทั่านขีันธ์/ ชาติิ/ รื่้ปนาม/ กายใจ้เป็นทัุ่กขี์โด้ยติัวิขีอง

มันเอง ไม่วิ่าจ้ิติจ้ะมีควิามอยากและควิามย้ด้ถีือหรื่ือไม่ก็ติาม

 ๓.	 คืวามุ่ทุกข์เก่ดจุากอะไร	• เกิด้จ้าก (๑) ควิามไม่

สืมอยาก (๒) ควิามอยากหรืื่อตัิณ์หา และ (๓) ควิามไม่ร้ื่�อริื่ยสัืจ้จ์้

 ๔.	 ทางแห�งคืวามุ่ดับทุกข ์• ทั่างเด้ยีวิสืำาหรื่บัการื่ด้บั

ทัุ่กขี์สืิ�นเชิงคือมรื่รื่คมีองค์ ๘ หรื่ือศีีล สืมาธิ ปัญญา ย่อลงมา

เป็นการื่เจ้รื่ิญสืติิ หรื่ือการื่ติามสืังเกติการื่ณ์์กายใจ้ขีองติน จ้น

เกิด้ปัญญาเขี�าใจ้ควิามเป็นจ้ริื่งวิ่า กายกับใจ้เป็นตัิวิทัุ่กขี์ จ้ิติก็ 

จ้ะหมด้ติัณ์หา อุปาทั่าน (ติัณ์หาทั่ี�รืุ่นแรื่ง) ภพื่ (การื่ทั่ำากรื่รื่ม 

ทั่างใจ้) ชาติิ (ควิามได้�มาซ้ึ่�งร้ื่ปนาม/ อายตินะ) และปล่อย 

วิางทัุ่กขี์ (รื่้ปนาม) โด้ยอัติโนมัติิ
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 ๕.	 การเจุรญ่สิ่ติคื่ืออะไร • คอืการื่รื่ะล้กรื่้� (ขี�อ ๖) ถีง้

สืภาวิธรื่รื่ม (ขี�อ ๗) ทั่ี�กำาลังปรื่ากฏิ (ขี�อ ๘) ติามควิามเป็นจ้รื่ิง  

(ขี�อ ๙)

 ๖.	 การระลึึกร้�ทำาอย�างไร • ติ�องหมั�นติามรื่้�รื่้ปนาม/ 

กายใจ้เนืองๆ จ้นจ้ิติจ้ด้จ้ำาสืภาวิะขีองรื่้ปนามได้�แล�วิ สืติิจ้ะเกิด้

ขี้�นเองเมื�อร้ื่ปนามทั่ี�จิ้ติรื่้�จั้กแล�วิปรื่ากฏิขี้�น ศีัติรื่้ขีองการื่รื่ะล้กรื่้� 

ทั่ี�ถ้ีกติ�อง ได้�แก่ ควิามสุืด้โติ่ง ๒ ด้�าน คือการื่หลงติามกิเลสื 

ไปแสืวิงหาอารื่มณ์์ทั่างทั่วิารื่ทั่ั�ง ๖ และการื่บังคับข่ีมกาย 

ใจ้ขีองตินเอง

	 ๗.	 สิ่ภาวธรรมุ่คือือะไร • คอืร้ื่ปธรื่รื่มและนามธรื่รื่ม

ทีั่�ปรื่ะกอบกันข้ี�นเป็นร่ื่างกายจิ้ติใจ้อันเป็นกองทุั่กข์ีนี� ไม่ใช่สิื�งทีั่� 

เป็นควิามคิด้ฝ่ันหรื่ือจ้ินตินาการื่เอาเอง

	 ๘.	 ท่�กำาลึังปรากฏหมุ่ายถึึงอะไร • หมายถี้งสืภาวิ 

ธรื่รื่มทีั่�ปรื่ากฏิเป็นอารื่มณ์์ปัจ้จุ้บันในขีณ์ะจิ้ติต่ิอหน�านี� ผู้้� 

ปฏิิบัติิติ�องไม่หน่วิงอาลัยถี้งสืภาวิธรื่รื่มในอด้ีติ และไม่กังวิลถี้ง

สืภาวิธรื่รื่มในอนาคติ
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	 ๙.	 ติามุ่คืวามุ่เป็นจุร่งหมุ่ายถึึงอะไร • หมายถี้งรื่้�

ลักษณ์ะขีองสืภาวิธรื่รื่มติรื่งติามทั่ี�มันเป็น (เป็นไติรื่ลักษณ์์) 

และไมเ่ขี�าไปแทั่รื่กแซึ่งสืภาวิะเหลา่นั�นด้�วิยควิามอยาก (ติณั์หา)  

และควิามเห็นผู้ิด้ (ทั่ิฏิฐิิ)

	 ๑๐.	ระลึึกร้�แลึ�วได�อะไร • (๑) ได้�ควิามอย้่เป็นสืุขีใน 

ปัจ้จุ้บันขีองจิ้ติผู้้�ร้ื่� ผู้้�ตืิ�น ผู้้�เบิกบาน (๒) ได้�ควิามละอายและ

เกรื่งกลัวิต่ิอบาป (๓) ได้�ควิามสืมบ้รื่ณ์์แห่งศีีล (๔) ได้�ควิาม 

ติั�งมั�นขีองจ้ิติหรื่ือสืัมมาสืมาธิ (๕) ได้�สืัมมาทั่ิฏิฐิิ เขี�าใจ้ตินเอง

เขี�าใจ้ผู้้�อื�น และเขี�าใจ้ธรื่รื่ม (๖) ได้�ควิามเบาบางจ้างคลายจ้าก

ควิามย้ด้ถีือทั่ั�งหลาย (๗) ได้�ควิามหลุด้พื่�น และ (๘) ได้�ควิาม 

รื่้�เกี�ยวิกับธรื่รื่มแห่งควิามหลุด้พื่�น
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ความไม่รู้้�อรู้ิยสััจจ์

หรู้ืออวิชชา

หรู้ือความไม่รู้้�ความจรู้ิง

ของรู้้ปนามน้�แหละ

เป็นรู้ากเหง�า

ของความทุุกข์อย่างแทุ�จรู้ิง
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ขยายความ

๑.		จุุดมุุ่�งหมุ่ายของพระพุทธศาสิ่นา

 ๑.๑ พื่รื่ะพุื่ทั่ธศีาสืนาเป็นศีาสืติร์ื่ทั่ี�มุ่งติอบปัญหา 

ทั่ี�วิ่า ทำาอย�างไรเราจุะเข�าถึึงคืวามุ่พ�นทุกข์อย�างสิ่่�นเชิ่งได�

 ๑.๒ คืนทั�งหลึายมัุ่กมุ่องข�ามุ่เรื�องคืวามุ่พ�นทุกข์

แติ�มุุ่�งคืวามุ่สิ่นใจุไปท่�การแสิ่วงหาคืวามุ่สุิ่ข เพื่รื่าะไม่ร้ื่�ควิาม

จ้รื่ิงว่ิาร่ื่างกายจิ้ติใจ้นี�เป็นกองทุั่กขี์แทั่�ๆ ไม่มีทั่างทั่ำาให�เกิด้ 

ควิามสืุขีถีาวิรื่ได้�จ้ริื่ง ยิ�งดิ้�นรื่นหาควิามสืุขีหรืื่อหนีควิามทัุ่กข์ี

มากเพื่ียงใด้ จ้ิติใจ้ก็ยิ�งมีภารื่ะและควิามทัุ่กขี์มากข้ี�นเพื่ียงนั�น

เพื่รื่าะไม่วิ่าจ้ะดิ้�นรื่นเพื่ียงใด้ ควิามสืุขีทั่ี�ได้�มาก็ไม่เคยเติ็มอิ�ม

หรื่ือมิฉะนั�นก็จ้ืด้จ้างไปอย่างรื่วิด้เรื่็วิเสืมอ ควิามสุืขีเหมือน 

สืิ�งทั่ี�รื่อการื่ไขีว่ิควิ�าช่วิงชิงอย่้ขี�างหน�า เหมือนๆ จ้ะควิ�าได้� 

แติ่ก็จ้ะหลุด้มือไปรื่ออย้่ขี�างหน�าต่ิอไปอีก เป็นเครื่ื�องยั�วิและ

เรื่่งเรื่�าให�เกิด้การื่ดิ้�นรื่นอย้่ติลอด้เวิลาโด้ยหวัิงทั่ี�จ้ะได้�ครื่อบ 

ครื่องควิามสืุขีอันถีาวิรื่ให�ได้�
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 ๑.๓ แทั่�จ้รื่ิงควิามสืุขีทั่ี�พื่วิกเรื่าเทั่ี�ยวิแสืวิงหานั�นเป็น

เพื่ียงภาพื่ลวิงติาทั่ี�ไขีวิ่ควิ�าไม่ถี้ง เรื่ามักคิด้วิ่าถี�าได้�สืิ�งนั�น ถี�า 

มีสืิ�งนี� ถี�าไม่เจ้อสืิ�งโน�นก็จ้ะมีควิามสุืขี เรื่าไปหลงว่ิาควิามร้ื่�

ทั่รื่ัพื่ย์สืินเงินทั่อง ครื่อบครื่ัวิ ญาติิมิติรื่ ชื�อเสืียง อำานาจ้ ควิาม

สืนุกสืนาน สืุขีภาพื่ ฯลฯ คือตัิวิควิามสืุขี เราเอาแติ�ด่�นรน

แสิ่วงหาคืวามุ่สิุ่ขโดยไมุ่�ร้�จุักคืวามุ่สิุ่ขท่�แท�จุร่ง

 ๑.๔ พื่รื่ะพุื่ทั่ธศีาสืนาไม่ได้�สือนให�แสืวิงหาควิามสุืขี

ชนิด้ทั่ี�เป็นภาพื่ลวิงติานั�น แต่ิสือนให�เรีื่ยนร้ื่�ทัุ่กขี์ซึ่้�งเป็นควิาม 

จ้รื่ิงขีองชีวิิติ มีแต่ิพื่รื่ะพืุ่ทั่ธศีาสืนาเทั่่านั�นทั่ี�ติอบปัญหาเรืื่�อง

ทัุ่กข์ีไวิ�โด้ยติรื่ง รื่วิมทั่ั�งบอกสืาเหตุิขีองควิามทุั่กข์ี และบอกวิิธี 

ปฏิิบัติิเพื่ื�อควิามพื่�นทัุ่กขี์สืิ�นเชิงเอาไวิ�ด้�วิย ถึ�าเราศึกษาเรื�อง	

ทุกข์จุนเมุ่ื�อใดเข�าถึึงคืวามุ่พ�นทุกข์	 เมุ่ื�อนั�นจุะได�พบกับ	

คืวามุ่สิุ่ขอันเติ็มุ่บร่บ้รณ์์ปรากฏอย้�ติ�อหน�าติ�อติาน่�ทันท่
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 ๑.๕ บางคนอาจ้มองเลยไปอีกว่ิา พื่รื่ะพุื่ทั่ธศีาสืนา

มองโลกแง่รื่�ายเกินไป คือมองวิ่าชีวิิติมีแติ่ควิามทัุ่กขี์ ปรื่ะเด้็น 

นี�ติ�องขีอแขีวินไวิ�ก่อนเป็นการื่ชั�วิครื่าวิ เพื่รื่าะถี�าอธิบายกันใน 

ขีณ์ะนี�ก็จ้ะกลายเป็นขี�อถีกเถีียงทั่างปรื่ัชญาไป เพื่ียงอ่าน 

หนังสืือเล่มนี�ให�จ้บแล�วิลงมือเรีื่ยนร้ื่�ทัุ่กข์ีติามแนวิทั่างทั่ี�

พื่รื่ะพุื่ทั่ธเจ้�าทั่รื่งสือนไวิ� ก็จ้ะเห็นควิามจ้ริื่งได้�โด้ยไม่ติ�องเสีืย

เวิลาถีกเถีียงกันเลย 

 

จุดมุ่งหมายของพรู้ะพุทุธศาสันา
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๒.		คืวามุ่ทุกข์คืืออะไร

 ๒.๑ พื่รื่ะพืุ่ทั่ธศีาสืนามองควิามทัุ่กขี์ไวิ�อย่างล้กซึ่้�ง 

และหลายแง่มุม มากกวิ่าควิามทัุ่กขี์ทั่ีี�พื่วิกเรื่ารื่้�จ้ักกันทั่ั�วิๆ ไป

กล่าวิคือ

  ๒.๑.๑ ทุกขเวทนา คือควิามทุั่กข์ีทัั่�วิไปทีั่�พื่วิกเรื่า 

รื่้�จ้ักอย้่แล�วิ ได้�แก่ควิามทัุ่กขี์กายทัุ่กขี์ใจ้นั�นเอง สืำาหรื่ับผู้้�ทั่ี� 

ไม่เคยเจ้ริื่ญสืติิอาจ้ร้ื่�สื้กว่ิา นานๆ ทัุ่กขีเวิทั่นาจ้้งเกิด้ข้ี�นสัืก 

ครัื่�งหน้�ง แติผู่้้�ทั่ี�เจ้รื่ญิสืติอิย้จ่้ะพื่บวิา่ ทั่กุขีเวิทั่นาเกดิ้ขี้�นบอ่ยมาก 

เช่น ถี�าเรื่ามีสืติิรื่้�กายอย้่ จ้ะพื่บวิ่าควิามทุั่กข์ีเหมือนสืัติว์ิรื่�าย 

ทั่ี�วิิ�งติามทั่ำารื่�ายเรื่าอย่้ติลอด้เวิลา ทั่ำาให�ติ�องคอยเปลี�ยนอิริื่ยาบถี 

ติ�องกิน ติ�องดื้�ม ติ�องขีับถี่าย ติ�องอาบ ติ�องเช็ด้ล�าง ติ�องเกา  

ติ�องหายใจ้เขี�า ติ�องหายใจ้ออก ฯลฯ แทั่บไม่ได้�หยุด้พัื่กเลย บาง 

ครื่าวิมีควิามป่วิยไขี�อันเป็นควิามบีบคั�นทั่ี�รืุ่นแรื่ง และทั่�ายทั่ี�สืุด้ 

เมื�อหมด้กำาลังวิิ�งหนีทัุ่กขี์ เรื่าก็จ้ะถี้กควิามทัุ่กขี์ทั่ำารื่�ายเอาจ้น

ติาย
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ความทุุกข์คืออะไรู้

  ยามใด้ทีั่�ทุั่กขีเวิทั่นาบรื่รื่เทั่าลง เรื่าจ้ะร้ื่�ส้ืกว่ิาเป็น 

สืุขี แติ่ไม่นานเลย ควิามทัุ่กขี์ก็ติามมาทั่ันอีกครื่าวิหน้�ง

  หากมีสืติิรื่้�อย้่ทั่ี�จ้ิติใจ้ก็จ้ะพื่บวิ่า จ้ิติขีองเรื่าเกิด้

ควิามเครื่ียด้ขี้�นแทั่บติลอด้เวิลา ยามใด้มีควิามเครื่ียด้น�อยลงก็ 

รื่้�สื้กเป็นสืุขี ยามใด้มีควิามเครื่ียด้มากขี้�นก็รื่้�สื้กเป็นทัุ่กขี์

  ๒.๑.๒ ทุกขลัึกษณ์ะ ทุั่กข์ีชนิด้นี�ไม่ใช่ควิามทุั่กข์ี

ในควิามหมายทัั่�วิไปทั่ี�ใครื่ๆ ก็รื่้�จ้ัก แติ่มันเป็นลึักษณ์ะทั�วไป	

ของส่ิ่�งท่�เป็นสัิ่งขาร (คือร่ื่างกายจิ้ติใจ้และสิื�งปรุื่งแต่ิงทัั่�งหลาย)  

ทั่ี�วิ่าสืังขีารื่ทั่ั�งหลายไม่อาจ้คงทั่นอย้่ได้�ติลอด้ไป ด้ังนั�นติาม

ควิามหมายนี� กรื่ะทั่ั�งควิามสืุขีก็มีลักษณ์ะเป็นควิามทัุ่กขี์เช่น

กัน คือมีควิามทั่นอย้่ไม่ได้� เรื่ื�องทัุ่กขีลักษณ์ะนี�จ้ะเห็นชัด้ขี้�น  

เมื�อได้�ลงมือเจ้รื่ิญสืติิแล�วิ ในชั�นนี�จ้้งควิรื่ทั่รื่าบไวิ�เพื่ียงนี�ก่อน

  ๒.๑.๓	 ทกุขเ์พราะติณั์หา ทั่กุขีช์นดิ้นี�เปน็ทั่กุขี์

ทั่ี�เกิด้ข้ี�นกับคนและสัืติว์ิทั่ั�งหลายอย้่แทั่บจ้ะติลอด้เวิลา แต่ิหา

ผู้้�มองเห็นได้�น�อยนัก สื่วินนักปฏิิบัติิพื่อจ้ะมองเห็นทัุ่กขี์ชนิด้ 
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นี�ได้� โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งผู้้�เจ้รื่ิญสืติิโด้ยใช�อารื่มณ์์ในฝ่่ายนาม 

ธรื่รื่ม ซึ่้�งจ้ะเห็นวิ่า “สิ่มุุ่ทัยเป็นเหติุให�เก่ดทุกข์” คือเห็นวิ่า 

หากจ้ิติเกิด้ควิามอยาก (ติัณ์หา) และควิามย้ด้ถีือ (อุปาทั่าน 

คือตัิณ์หาทั่ี�มีกำาลังกล�า) ในร้ื่ปนามและอารื่มณ์์ทั่ั�งหลายแล�วิ 

จ้ิติจ้ะเกิด้ควิามทัุ่กขี์คือควิามอ้ด้อัด้ขีัด้ขี�องทั่ั�งหลายขี้�นมา 

ทั่ันทั่ี หากจ้ิติปรื่าศีจ้ากควิามอยากและควิามย้ด้ถีืออารื่มณ์์ 

จ้ิติจ้ะไม่ทัุ่กขี์ แติ่กลับจ้ะทั่รื่งติัวิอย้่อย่างเด้่นด้วิง มีสืภาพื่รื่้� ติื�น

เบิกบาน และมีควิามสืุขีอย้่โด้ยติัวิขีองมันเอง ผู้้�ปฏิิบัติิทั่ี�จ้ิติ 

เกิด้ปัญญาเต็ิมทั่ี�ในรื่ะดั้บนี�จ้ะมีสืมาธิบริื่บ้รื่ณ์์ คือจิ้ติจ้ะตัิ�งมั�น

อย้่ได้�โด้ยไม่ติ�องรื่ะวิังรื่ักษาอีกติ่อไป อันเป็นภ้มิธรื่รื่มในรื่ะด้ับ

พื่รื่ะอนาคามีนั�นเอง ทั่่านทั่ี�เขี�าถี้งภ้มิธรื่รื่มขีั�นนี�บางท่ั่านจ้ะ 

เกิด้ควิามนิ�งนอนใจ้ไม่ขีวินขีวิายปฏิิบัติิต่ิอไป เพื่รื่าะมีจ้ิติทั่ี�ตัิ�ง

มั�นเด่้นด้วิงนั�นเป็นทั่ี�พื่้�งทั่ี�อาศัียอันปลอด้ภัยและมีควิามสุืขี 

มากอย้่แล�วิ

  ๒.๑.๔ ทุกขสิ่ัจุจุ์หรือขันธ์คืือทุกข์	ทัุ่กขี์ชนิด้นี� 

เป็นทุั่กขี์ทั่ี�ล้กซ้ึ่�งทั่ี�สืุด้ ผู้้�ทั่ี�เขี�าใจ้ควิามทุั่กขี์ชนิด้นี�อย่างแจ่้ม 

แจ้�งเทั่่านั�นจ้้งจ้ะพื่�นจ้ากการื่เวิียนวิ่ายติายเกิด้ได้� เพื่รื่าะการื่ 
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รื่้�จั้กเพื่ียงทัุ่กขีเวิทั่นาเป็นเรื่ื�องสืามัญทั่ี�ใครื่ๆ ก็รื่้�จ้ัก การื่รื่้�จ้ัก 

ทัุ่กขีลักษณ์ะก็เป็นสืิ�งทั่ี�เจ้รื่ิญวิิปัสืสืนากรื่รื่มฐิานแม�เมื�อยัง 

เป็นปุถีุชนอย้่ก็รื่้�จ้ัก การื่รื่้�จ้ักทัุ่กขี์เพื่รื่าะติัณ์หาก็ยังไม่ใช่ปัญญา

ทั่ี�ถ้ีงทั่ี�สืุด้ เพื่รื่าะยังเห็นว่ิาจิ้ติบางอย่างเป็นสุืขีและจิ้ติบาง 

อย่างเป็นทัุ่กขี์ อย่างมากทั่ี�สืุด้ก็เขี�าถี้งธรื่รื่มได้�ในรื่ะด้ับพื่รื่ะ

อนาคามี เพื่รื่าะจ้ิติมีปัญญาเขี�าใจ้ว่ิาถี�าเกิด้ควิามอยากและ 

ควิามย้ด้ถีือ จ้ิติจ้้งจ้ะเป็นทัุ่กขี์ จ้ิติจ้้งพื่อใจ้ทั่ี�จ้ะตัิ�งมั�นไม่แสืวิง 

หาอารื่มณ์์ภายนอก อันเป็นทั่ี�ตัิ�งแห่งควิามอยากและควิามย้ด้ 

ถีือ แต่ิกลับหันมาย้ด้มั�นในตัิวิจิ้ติทั่ี�เป็นผู้้� ร้ื่�ผู้้�ตืิ�นผู้้�เบิกบาน 

เสืียเอง

  ต่ิอเมื�อเจ้ริื่ญวิิปัสืสืนากรื่รื่มฐิานติ่อไปจ้นปัญญา

แก่รื่อบถี้งทั่ี�สืุด้อย่างแทั่�จ้รื่ิง จ้้งจ้ะเห็นทัุ่กขีสืัจ้จ้์อย่างแจ้่มแจ้�ง 

วิ่า ขันธ์หรือร้ปนามุ่หรือกายใจุนั�นแหลึะคืือทุกข์	จุะมุ่่คืวามุ่

อยากแลึะคืวามุ่ยึดมุ่ั�นหรือไมุ่�	 ร้ปนามุ่น่�ก็เป็นทุกข์อย้�โดย

ติัวของมัุ่นเองอย้�แลึ�ว	 นอกจุากทุกข์	 ไมุ่�มุ่่ส่ิ่�งใดเก่ดขึ�น	

แลึะนอกจุากทุกข์	 ไมุ่�มุ่่สิ่่�งใดดับไป	 ไม่ใช่วิ่ากายนี�จ้ิตินี�เป็น 

ทัุ่กขี์บ�าง เป็นสืุขีบ�าง หากแติ่เป็นทัุ่กขี์ล�วินๆ เลยทั่ีเด้ียวิ เพื่ียง 

แติ่ทัุ่กขี์มากหรื่ือทัุ่กขี์น�อยเทั่่านั�นเอง เมื�อปัญญาแก่รื่อบจ้น 

ความทุุกข์คืออะไรู้
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เขี�าใจ้วิ่าขีันธ์เป็นทัุ่กขี์แล�วิ ก็เป็นอันเขี�าใจ้อรื่ิยสืัจ้จ้์แจ้่มแจ้�ง 

คอืร้ื่�วิา่เพราะมุ่ส่ิ่มุุ่ทยัจุงึเก่ดทุกข	์แลึะเพราะไมุ่�ร้�ทุกข์จุงึเก่ด	

สิ่มุุ่ทัย	 เก่ดเป็นวัฏจุักรท่�หมุุ่นวนอย�างไมุ่�มุ่่ท่�สิ่่�นสิุ่ด	 ติ�อ	

เมุ่ื�อร้�แจุ�งทุกข์จุนปลึ�อยวางทุกข์ได�แลึ�ว	 สิ่มุุ่ทัยก็เป็นอันดับ

ไปโดยอัติโนมุ่ัต่ิ	 แลึะน่โรธหรือน่พพานจุะปรากฏแจุ�มุ่แจุ�ง	

อย้�ติ�อหน�าติ�อติา	 วัฏจุักรก็เป็นอันคืวำ�าทำาลึายลึงในขณ์ะ	

นั�นเอง

  ผู้้�เห็นแจ้�งวิ่าขีันธ์หรื่ือรื่้ปนามเป็นทัุ่กขี์ (มีวิิชชา- 

ละอวิิชชาได้�) จ้ะสืามารื่ถีปล่อยวิางควิามย้ด้ถืีอในขัีนธ์หรืื่อ 

ร้ื่ปนามลงได้�อย่างเด็้ด้ขีาด้และหมด้จ้ด้ เหลือแต่ิสิ่ภาวะท่�เป็น

ทุกข์	แติ�ไมุ่�มุ่่ผู้้�ทุกข์	ทั่ำาให�ควิามอยาก (ติัณ์หา-อุปาทั่าน) ทั่ี� 

จ้ะให� “ร้ื่ปนามขีองเรื่า” เป็นสืุขีและปรื่าศีจ้ากทุั่กข์ี หมด้ไป 

โด้ยอัติโนมัติิ จ้ิติจ้้งหมด้ควิามดิ้�นรื่นหรื่ือการื่ทั่ำางานทั่างใจ้  

(สืังขีารื่/ ภพื่/ กรื่รื่มภพื่) ทั่ี�จ้ะแสืวิงหาควิามสืุขีและหลีกหนี 

ควิามทุั่กข์ี จิ้ติจ้ะปล่อยวิางและไม่หยิบฉวิยร้ื่ปนาม (ชาติิ) ใด้ๆ

ขี้�นมาเป็นติัวิตินขีองตินอีก และเห็นถี้งสืภาวิะแห่งนิพื่พื่าน 

คือควิามสืิ�นทัุ่กขี์ เพื่รื่าะจิ้ติพื่รื่ากหรืื่อสืำารื่อกออกจ้ากกิเลสื 

และขีันธ์ได้�ด้�วิย
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  การื่เจ้รื่ญิสืติิปฏัิฐิานเปน็ทั่างสืายเด้ยีวิทั่ี�จ้ะทั่ำาให�

เรื่าร้ื่�แจ้�งถี้งสืัจ้จ้ธรื่รื่มเหล่านี�ได้� และเมื�อเขี�าใจ้แจ่้มแจ้�งใน 

ควิามจ้รื่ิงด้ังกล่าวินี�แล�วิ จ้ิติก็จ้ะคลายควิามอยากและควิามย้ด้ 

ถีือในสืิ�งอื�นๆ ทั่ี�จ้ิติไปร้ื่�เขี�าเป็นลำาดั้บๆ จ้นถี้งขีั�นปล่อยวิาง 

ควิามย้ด้ถีือในทัุ่กขี์คือกายและจ้ิติได้�ในทั่ี�สืุด้

 ๒.๒ ควิามทัุ่กข์ีทั่ี�พื่รื่ะพืุ่ทั่ธเจ้�าทั่รื่งสือนให�มุ่งปฏิิบัติิ 

เพื่ื�อให�พื่�นไป ได้�แกข่นัธ์นี�เอง เมื�อใด้ละอวิิชชาคือควิามไม่รื่้�ทั่กุข์ี 

ลงได้�เพื่รื่าะเห็นควิามจ้ริื่งแทั่�ว่ิาร้ื่ปนามมีลักษณ์ะเป็นขีองไม่เทีั่�ยง 

เป็นทกุข	์(ลัึกษณ์ะ) หรื่อืเปน็อนตัิติา จ้ติิจ้ะสืลดั้คนืทั่กุขี ์(ขีนัธ/์  

รื่้ปนาม/ กายใจ้) ให�กับโลกทั่ันทั่ี และไม่หยิบฉวิยทัุ่กขี์หรื่ือรื่้ป 

นามใด้ๆ ขี้�นมาอีก สื่วินทุกขเวทนาทั่างกายในชาติิปัจ้จุ้บัน 

เป็นเรืื่�องทั่ี�หลีกเลี�ยงไม่ได้� จ้ำาเป็นติ�องแก�ไขีผู่้อนปรื่นติาม 

สืถีานการื่ณ์์เป็นครื่าวิๆ ไป โด้ยอย้่ในสืภาพื่ทั่ี�วิ่า “แม�กายทัุ่กขี์ 

แติ่ใจ้ไม่ทัุ่กขี์ด้�วิย” ติ่อเมื�อสืิ�นขีันธ์และไม่มีขัีนธ์ใหม่เกิด้ขี้�นนั�น 

แหละ จ้้งเขี�าถ้ีงควิามพื่�นทุั่กข์ีอย่างสิื�นเชิงได้�อย่างสืมบ้รื่ณ์์แบบ 
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๓.		คืวามุ่ทุกข์เก่ดจุากอะไร

 ๓.๑ สืำาหรื่บับุคคลและสัืติว์ิทั่ั�วิไปแล�วิมักรื่้�สืก้วิา่ คืวามุ่

ไมุ่�สิ่มุ่อยากทำาให�เก่ดทุกข์	 เช่น อยากเป็นหนุ่มสืาวิแล�วิติ�อง 

แก่ก็ทัุ่กข์ี อยากแขี็งแรื่งแล�วิติ�องเจ็้บป่วิยก็ทัุ่กข์ี อยากเป็น 

อมติะแล�วิติ�องติายก็ทัุ่กขี์ อยากได้�แล�วิไม่ได้�ก็ทัุ่กขี์ ไม่อยากได้� 

แล�วิติ�องได้�ก็ทัุ่กขี์ แต่ิถี�าปรื่ารื่ถีนาสิื�งใด้ก็ได้�สืิ�งนั�นจ้ะรื่้�สื้กวิ่า

เป็นสืุขี

 ๓.๒ สืำาหรัื่บผู้้�ปฏิิบัติิจ้ะเห็นควิามจ้ริื่งได้�ล้กซ้ึ่�งยิ�งข้ี�น

ไปว่ิา คืวามุ่อยากติ�างหากท่�ทำาให�เก่ดทุกข์	 เพื่รื่าะควิามอยาก

ทั่ำาให�จ้ิติติ�องดิ้�นรื่นทั่ำางานหนักทั่ั�งวิันทั่ั�งคืนเพื่ื�อจ้ะให� “เรื่า” 

เป็นสืุขีและพื่�นจ้ากควิามทัุ่กขี์ทั่ั�งปวิง ถี�าปรื่าศีจ้ากควิามอยาก

จ้ิติก็ไม่ติ�องดิ้�นรื่นกรื่ะวินกรื่ะวิาย มีแติ่ควิามสืุขีสืงบอย้่ในติัวิ 

เองเทั่่านั�น
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 ๓.๓ สืำาหรัื่บผู้้�ร้ื่�แจ้�งอริื่ยสัืจ้จ์้แล�วิจ้ะพื่บว่ิา ขันธ์นั�น

แหลึะเป็นติัวทุกข์โดยติัวของมุ่ันเอง จ้ะมีควิามอยากหรื่ือไม่

ขีันธ์ก็เป็นทัุ่กขี์ติลอด้เวิลาอย้่แล�วิ แติ่เพื่รื่าะอวิิชชาหรื่ือควิาม 

ไม่รื่้�แจ้�งวิ่าขีันธ์เป็นทัุ่กขี์ กลับไปคิด้วิ่ากายนี�ใจ้นี�เป็นทุั่กข์ีบ�าง

เป็นสุืขีบ�าง จ้้งเกิด้สืมุทัั่ยคือควิามอยากจ้ะให�กายใจ้เป็นสุืขีถีาวิรื่

หรื่ืออยากให�กายใจ้พื่�นทัุ่กขี์ถีาวิรื่ แล�วิเกิด้ควิามด้ิ�นรื่นทั่าง 

ใจ้ ก่อเป็นควิามทุั่กขี์มาเผู้ารื่นจิ้ติใจ้อย้่แทั่บติลอด้เวิลา แม� 

เมื�อร่ื่างกายนี�แติกสืลายลง ควิามไม่รื่้�ก็จ้ะกรื่ะตุิ�นให�จิ้ติปรุื่ง 

ขีันธ์ใหม่ขี้�นมาเป็นภารื่ะให�ติ�องแบกรัื่บทุั่กขี์ติ่อไปอีก ด้ังนั�น 

คืวามุ่ไมุ่�ร้�อร่ยสัิ่จุจ์ุหรืออว่ชิชิาหรือคืวามุ่ไมุ่�ร้�คืวามุ่จุร่ง	

ของร้ปนามุ่น่�แหลึะ	 จึุงเป็นรากเหง�าของคืวามุ่ทุกข์อย�าง	

แท�จุร่ง เพื่รื่าะทั่ำาให�เกิด้การื่หยิบฉวิยร้ื่ปนามอันเป็นก�อนทัุ่กข์ี 

ขี้�นมาถืีอไวิ� แล�วิเกิด้การื่ดิ้�นรื่นทั่างจิ้ติใจ้ติั�งมากมายเพืื่�อจ้ะ 

ขีจั้ด้ควิามทุั่กขี์ออกจ้ากรื่้ปนาม และหาควิามสุืขีมาให�ร้ื่ปนาม 

ติลอด้จ้นก่อให�เกิด้ขัีนธ์ใหม่สืืบต่ิอไปอย่างไม่มีทั่ี�สืิ�นสืุด้ จ้้ง 

ก่อเกิด้เป็นควิามทัุ่กขี์ซึ่ำ�าซึ่�อนทั่ี�ไม่รื่้�จ้ักจ้บสืิ�นได้�เลย

ความทุุกข์เกิดจากอะไรู้
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๔.		ทางแห�งคืวามุ่ดับทุกข์

 ๔.๑ เมื�อทั่รื่าบแล�วิวิ่าควิามทัุ่กขี์เกิด้จ้ากอะไรื่ ย่อม

ไม่เป็นการื่ยากทั่ี�จ้ะทั่ำาควิามเขี�าใจ้วิ่าควิามดั้บทัุ่กข์ีเกิด้ข้ี�นได้�

อย่างไรื่ ซึ่้�งก็ไม่มีอะไรื่มากไปกวิ่าการื่ด้ับอวิิชชาหรื่ือควิามไม่รื่้�

อรื่ิยสืัจ้จ้์ โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งควิามไม่รื่้�ทัุ่กขี์หรื่ือควิามไม่รื่้�ควิาม

เป็นจ้รื่ิงขีองร้ื่ปนาม/ กายใจ้วิ่าไม่ใช่ติัวิตินขีองติน อันเป็นติ�น 

เหติุให�เกิด้ติัณ์หาหรื่ือควิามทั่ะยานอยากทั่ี�จ้ะแสืวิงหาควิาม 

สืุขีและหลีกหนีควิามทุั่กข์ีทั่ี�มากรื่ะทั่บกายใจ้ขีองติน การื่ร้ื่� 

ควิามเป็นจ้ริื่งขีองร้ื่ปนามเป็นเรืื่�องสืำาคัญมาก สืมด้ังพื่รื่ะพืุ่ทั่ธ 

วิัจ้นะทั่ี�วิ่า	 “เมุ่ื�อร้�ติามุ่คืวามุ่เป็นจุร่งย�อมุ่เบื�อหน�าย	 เมุ่ื�อเบื�อ	

หน�ายย�อมุ่คืลึายกำาหนัด	(โลึภะ/	ติัณ์หา)	เมุ่ื�อคืลึายกำาหนัด

ย�อมุ่หลุึดพ�น	 เมืุ่�อหลุึดพ�นย�อมุ่ร้�ว�าหลุึดพ�นแลึ�ว	ชิาต่ิ	(คืวามุ่

เก่ด)	 สิ่่�นแลึ�ว	 พรหมุ่จุรรย์	 (การศึกษาปฏ่บัติ่ธรรมุ่)	 อย้�	

จุบแลึ�ว”

	 ๔.๒ วิิธทีั่ี�จ้ะทั่ำาให�จิ้ติรื่้�สืภาวิธรื่รื่มติามควิามเป็นจ้รื่งิทั่ี�

ติรื่งไปติรื่งมาทั่ี�สืุด้ก็คือ การมุ่่สิ่ติ่	ระลึึกร้�สิ่ภาวธรรมุ่	ท่�กำาลึัง

ปรากฏ	ติามุ่คืวามุ่เป็นจุร่ง (ในบทั่ควิามนี� สืติิหมายถี้งสืัมมา



117

สืติิซ้ึ่�งติ�องเกิด้ร่ื่วิมกับสัืมมาสืมาธิและสัืมมาทิั่ฏิฐิิหรืื่อปัญญา

เสืมอ แติ่ทั่ี�ไม่ได้�แยกแยะรื่ายละเอียด้ในขีั�นนี� ก็เพื่รื่าะติ�องการื่ 

ให�ผู้้�แรื่กสืนใจ้พื่รื่ะพืุ่ทั่ธศีาสืนา ศี้กษาได้�โด้ยไม่ซึ่ับซึ่�อนนัก) นี� 

เป็นเหตุิผู้ลทั่ี�ติรื่งไปติรื่งมาทั่ี�สืุด้แล�วิ ทั่ำานองเดี้ยวิกับเมื�อเรื่า 

อยากรื่้�จ้ักติัวิจ้รื่ิงขีองใครื่สืักคนหน้�ง เรื่าก็ติ�องหมั�นติามร้ื่�

พื่ฤติิกรื่รื่มขีองเขีาไปเนืองๆ โด้ยปรื่าศีจ้ากอคติิ จ้้งจ้ะรื่้�จ้ัก 

และเขี�าใจ้ผู้้�นั�นได้�ติรื่งติามควิามเป็นจ้ริื่ง ทั่ั�งนี�พื่รื่ะพืุ่ทั่ธเจ้�า 

ทั่รื่งยืนยันว่ิา การื่เจ้ริื่ญสืติิร้ื่�ร้ื่ปนาม/ กายใจ้นี�แหละคือทั่าง 

สืายเดี้ยวิทั่ี�จ้ะนำาไปสื้่ควิามบรื่ิสืุทั่ธิ� เพื่รื่าะสืามารื่ถีถีอด้ถีอน

ติัณ์หาและทั่ิฏิฐิิ (ควิามเห็นผิู้ด้จ้ากควิามจ้ริื่ง) ติลอด้จ้นควิาม

ยินด้ียินรื่�ายในโลกเสีืยได้� ทั่ั�งนี�คำาว่ิาโลกก็หมายถี้งร้ื่ปนาม/ 

กายใจ้นั�นเอง

 ๔.๓ พื่วิกเรื่าบางคนอาจ้สัืบสืนกับแนวิควิามคิด้ทั่ี�

วิ่าการื่เจ้ริื่ญสืติิร้ื่�ร้ื่ปนาม/ กายใจ้คือทั่างแห่งควิามดั้บทัุ่กข์ี 

เพื่รื่าะได้�ยนิคำาสือนทั่ี�ว่ิา ทั่างปฏิบัิติิเพืื่�อควิามดั้บทั่กุข์ีได้�แกก่ารื่

เจ้รื่ิญอรื่ิยมรื่รื่คมีองค์ ๘ รื่วิบย่อลงมาก็คือการื่ศี้กษาปฏิิบัติิใน

เรืื่�องศีีล สืมาธิ และปัญญา สิื�งทั่ี�ได้�ยินมานี�ถี้กติ�องเช่นกัน แติ่

ทุางแห่งความดับทุุกข์
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ควิรื่ทั่ำาควิามเขี�าใจ้ให�ยิ�งขี้�นไปอีกว่ิา การื่เจ้ริื่ญอริื่ยมรื่รื่คหรืื่อ 

การื่รัื่กษาศีีล การื่ทั่ำาสืมาธิ และการื่เจ้ริื่ญปัญญา ชนิด้ไหน 

ทั่ี�เกื�อก้ลติ่อควิามรื่้�แจ้�ง และชนิด้ไหนไม่เกื�อก้ลติ่อควิามรื่้�แจ้�ง

 ๔.๔ แทั่�จ้รื่ิงการื่บำาเพื่็ญคุณ์งามควิามด้ีทั่ั�งหลาย เป็น

สืิ�งทั่ี�พื่รื่ะพืุ่ทั่ธเจ้�าทั่รื่งยกย่อง พื่รื่ะองค์เองก็ทั่รื่งบำาเพ็ื่ญบารื่มี

มามากมายก่อนทั่ี�จ้ะติรัื่สืร้ื่� (เขี�าใจ้ธรื่รื่มติามควิามเป็นจ้ริื่ง 

ด้�วิยพื่รื่ะองค์เอง) เช่น ทั่รื่งบำาเพื่็ญทั่านอย่างยิ�งยวิด้เมื�อเสืวิย 

พื่รื่ะชาติิเป็นพื่รื่ะเวิสืสัืนด้รื่ บางชาติิทั่รื่งถีือศีีลแบบยอมสืละ

ชีวิิติ บางชาติิทั่รื่งทั่ำาสืมาธิจ้นได้�อภิญญา ๕ เมื�อสืิ�นชีพื่แล�วิ 

ได้�ไปเกิด้ในพื่รื่หมโลก บางชาติิเช่นพื่รื่ะชาติิทั่ี�เป็นมโหสืถี 

บณั์ฑิิติกท็ั่รื่งสืะสืมปญัญาบารื่มีอยา่งยิ�งยวิด้ แต่ิเหติใุด้พื่รื่ะองค์

จ้้งไม่ทั่รื่งติรื่ัสืรื่้�พื่รื่ะอนุติติรื่สืัมมาสืัมโพื่ธิญาณ์ในพื่รื่ะชาติิ 

เหล่านั�น กลับมาทั่รื่งติรื่ัสืรื่้�เอาในพื่รื่ะชาติิสืุด้ทั่�าย และทั่รื่ง 

ติรัื่สืรื่้�ด้�วิยการื่เจ้รื่ญิธัมมานุปัสืสืนาสืติิปฏัิฐิานในอรื่ยิสืจั้จ้บรื่รื่พื่ 

จ้รื่ิงอย้่ถี�าพื่รื่ะองค์ไม่ทั่รื่งบำาเพื่็ญพื่รื่ะบารื่มีให�เติ็มเป่�ยม พื่รื่ะ 

องค์ยอ่มไม่สืามารื่ถีติรัื่สืร้ื่�ได้�ด้�วิยพื่รื่ะองค์เอง แติถ่ี�าทั่รื่งบำาเพื่ญ็

พื่รื่ะบารื่มีโด้ยไม่ทั่รื่งเจ้ริื่ญสืติิ พื่รื่ะองค์ก็ทั่รื่งติรัื่สืร้ื่�ไม่ได้�เช่นกัน

ทั่ั�งนี�เพื่รื่าะการื่บำาเพ็ื่ญบารื่มีทั่ั�งหลาย เป็นการื่ปรัื่บพืื่�นฐิาน 
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ทั่างจ้ิติใจ้ขีองพื่รื่ะองค์ให�พื่รื่�อมสืำาหรื่ับการื่แสืวิงหาหนทั่าง 

เจ้รื่ิญสืติินั�นเอง ติัวิอย่างเช่น เพื่รื่าะพื่รื่ะองค์เคยฝึ่กสืละพื่รื่ะ

โอรื่สื ธิด้า และพื่รื่ะชายาเพื่ื�อพื่รื่ะโพื่ธิญาณ์ในพื่รื่ะชาติิทั่ี� 

เป็นพื่รื่ะเวิสืสืันด้รื่มาแล�วิ จ้้งทั่รื่งเขี�มแขี็งพื่อทั่ี�จ้ะสืละพื่รื่ะ 

นางพื่ิมพื่า และพื่รื่ะรื่าหุลซ้ึ่�งเป็นทั่ี�รื่ักยิ�ง เพื่ื�อไปแสืวิงหาพื่รื่ะ

โพื่ธิญาณ์ เป็นติ�น

 ๔.๕ การื่ทั่ำาควิามด้ีทั่ั�งหลาย ทั่ั�งทั่าน ศีีล สืมาธิ และ

การื่เจ้รื่ิญปัญญาบางรื่ะดั้บ ไม่ได้�เกื�อก้ลต่ิอการื่รื่้�ธรื่รื่ม เพื่ียง 

แติ่นำาควิามสืุขีมาให�ด้�วิยกุศีลวิิบากหรื่ือผู้ลแห่งควิามด้ีเทั่่านั�น

และบางกรื่ณี์เมื�อทั่ำาควิามดี้อย้่ จ้ิติกลับพื่ลิกไปเป็นอกุศีลก็ได้�

ด้�วิย ติัวิอย่างเช่น

  ๔.๕.๑ การทำาทาน หากทั่ำาโด้ยไม่ปรื่ะกอบด้�วิย

สืติิปัญญาก็อาจ้เป็นการื่พื่อกพ้ื่นกิเลสืให�หนาหนักยิ�งข้ี�น เช่น  

ทั่ำาไปด้�วิยมิจ้ฉาทั่ิฏิฐิิ “เรา” ทั่ำาทั่านแล�วิ เมื�อ “เรา” เกิด้ใน

ชาติิติ่อไป “เรา” จ้ะได้�เสืวิยผู้ลทั่านนี� หรื่ือ “เรา” จ้ะได้�บรื่รื่ลุ

มรื่รื่คผู้ลนิพื่พื่านเพื่รื่าะการื่ทั่ำาทั่านนี� หรื่ือทั่ำาไปด้�วิยควิามโลภ

วิ่า เรื่าทั่ำาทั่านนี� ขีอให�ได้�รื่ับด้อกผู้ลมากมายอย่างนี�ๆ เป็นติ�น

ทุางแห่งความดับทุุกข์
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  ๔.๕.๒ การถึือศ่ลึ หากไม่มีสืติิปัญญากำากับ 

ย่อมเป็นการื่ง่ายทั่ี�ถีือศีีลจ้ะถืีอศีีลบำาเพ็ื่ญพื่รื่ติอย่างงมงาย  

(สืีลัพื่พื่ติปรื่ามาสื) เช่น หลงผู้ิด้วิ่า การื่บำาเพื่็ญขี�อวิัติรื่ทั่ี�กด้ขี่ม

จ้ิติใจ้มากๆ จ้ะทั่ำาให�กิเลสืเบาบางลง หรื่ือยิ�งถีือศีีลก็ยิ�งพื่อก 

พื่้นกิเลสื เช่น เกิด้มานะมากขี้�น คือเกิด้ควิามสืำาคัญมั�นหมาย 

วิ่า เรื่าด้ีกว่ิาคนอื�นเพื่รื่าะเรื่าถีือศีีล สื่วินคนอื�นเลวิกวิ่าเรื่า 

เพื่รื่าะไม่มีศีีล เป็นติ�น

  ๔.๕.๓ การทำาสิ่มุ่าธ่ หากไม่ปรื่ะกอบด้�วิยสืติิ

ปัญญา ยิ�งทั่ำาสืมาธิ จ้ิติก็ยิ�งน�อมเขี�าหาควิามสืงบหรื่ือควิามสืุขี

สืบายจ้นลืมเนื�อลืมติัวิ หรื่ือเกิด้มิจ้ฉาทั่ิฏิฐิิ คือควิามเห็นผู้ิด้ 

มากขี้�นๆ ด้�วิยอำานาจ้ขีองโมหะและรื่าคะ เช่น ทั่ำาสืมาธิแล�วิ 

เกิด้ควิามเคลิบเคลิ�มขีาด้สืติิ หรืื่อเกิด้นิมิติต่ิางๆ มากมาย  

บางคนถี้งขีนาด้เห็น “นิพื่พื่าน” เป็นบ�านเมืองหรื่ือเป็นด้วิง 

แก�วิบางคนเกิด้ควิามรื่้�ควิามเห็นติ่างๆ แล�วิหลงภ้มิใจ้อย้่กับ

ควิามรื่้�เหล่านั�น และบางคนจ้ะรื่้�สื้กวิ่าจ้ิติเป็นอัติติาคือเป็นสืิ�ง 

ทั่ี�บังคับควิบคุมให�อย้่ในอำานาจ้ได้� เป็นติ�น
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  ๔.๕.๔ การเจุร่ญปัญญา หากไม่ปรื่ะกอบด้�วิย

ปัญญาสืัมมาทั่ิฏิฐิิก็จ้ะเกิด้ควิามผู้ิด้พื่ลาด้ในการื่เจ้รื่ิญปัญญา

ได้�มากมาย เช่นผู้้�ทั่ี�จ้ำาแนกไม่ออกรื่ะหว่ิางสืมถีกรื่รื่มฐิานกับ

วิิปัสืสืนากรื่รื่มฐิาน ก็เป็นการื่ง่ายทั่ี�จ้ะหลงทั่ำาสืมาธิแล�วิคิด้วิ่า

กำาลงัเจ้รื่ญิปญัญาอย้ ่เช่น บางท่ั่านมุง่ใช�ควิามคิด้พื่จิ้ารื่ณ์าสัืติวิ์

บุคคล ติัวิติน เรื่า เขีา วิัติถีุสืิ�งขีอง ผู้้�คน ฯลฯ ให�เป็นไติรื่ลักษณ์์

การื่กรื่ะทั่ำาเหล่านั�นเป็นเพีื่ยงการื่ทั่ำาสืมถีกรื่รื่มฐิาน เป็นไป

เพื่ื�อควิามสืงบขีองจ้ิติ บางครัื่�งแทั่นทั่ี�จ้ะเกิด้ควิามสืงบ กลับ

เกิด้ควิามฟุุ้�งซึ่่านในธรื่รื่มแทั่นก็ได้� บางท่ั่านยิ�งคิด้พื่ิจ้ารื่ณ์า

ไติรื่ลักษณ์์ มานะอัติติากลับยิ�งพื่อกพ้ื่นขี้�นก็มี ทั่ั�งนี�เพื่รื่าะไติร	

ลึักษณ์์นั�น	คื่ดเอาไมุ่�ได�	 แติ�ติ�องประจุักษ์ชิัดถึึงสิ่ภาวะท่�แท�	

ของร้ปธรรมุ่แลึะนามุ่ธรรมุ่	ด�วยคืวามุ่มุ่่สิ่ต่ิ	 แลึะด�วยจุ่ติท่�	

มุ่่คืวามุ่ตัิ�งมัุ่�น	 (สิ่ัมุ่มุ่าสิ่มุ่าธ่)	 จึุงจุะเห็นไติรลัึกษณ์์ด�วย	

ปัญญาได�จุร่ง	และบางทั่่านแทั่นทั่ี�จ้ะเจ้รื่ิญปัญญาด้�วิยการื่รื่้�รื่้ป 

นาม กลับพื่ยายามสืรื่�างหรืื่อพื่ยายามไปรื่้�ควิามว่ิางหรืื่อมหา 

สืุญญติาแทั่นร้ื่ปนาม เพื่รื่าะไม่ทั่รื่าบวิ่าการื่เจ้ริื่ญวิิปัสืสืนา

กรื่รื่มฐิานติ�องใช�รื่้ปนามเป็นอารื่มณ์์ แติ่กลับคิด้วิ่าการื่สืลัด้ทั่ิ�ง

ร้ื่ปนามแล�วิไปร้ื่�ควิามว่ิางเป็นทั่างลัด้ในการื่ปฏิิบัติิธรื่รื่ม เป็นติ�น
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 ๔.๖ การื่ทั่ำาควิามดี้ทีั่�เกื�อก้ลต่ิอการื่ร้ื่�ธรื่รื่ม ติ�องเป็น 

การื่ทั่ำาดี้ทีั่�เกื�อก้ลต่ิอการื่เจ้ริื่ญสืติิทีั่�ถ้ีกติ�อง หรืื่อเจื้ออย่้ด้�วิย 

สืติิปัญญาในขีณ์ะทั่ี�ทั่ำาควิามด้ีนั�น เช่น

  ๔.๖.๑ การทำาทาน ควิรื่มีสืติิปัญญากำากับจิ้ติใจ้ขีอง 

ตินไวิ� ทัั่�งก่อนทั่ำา รื่ะหว่ิางทั่ำา และหลังทั่ำา หากเป็นการื่กรื่ะทั่ำา 

ด้�วิยศีรื่ัทั่ธาทั่ี�ปรื่ะกอบด้�วิยปัญญา ทั่ำาแล�วิตินเองหรื่ือผู้้�อื�นไม่ 

เด้ือด้รื่�อนก็ควิรื่ทั่ำาติามควิามเหมาะสืม หรืื่อทั่ำาแล�วิจิ้ติใจ้แช่ม

ชื�นเบิกบาน ก็มีสืติิรื่ะล้กรื่้�ควิามสืุขีควิามเบิกบานนั�นไป การื่

ทั่ำาทั่านจ้้งเป็นเครืื่�องมือฝึ่กการื่เจ้ริื่ญสืติิได้�เหมือนกัน แต่ิถี�าทั่ำา 

ด้�วิยควิามเมาบุญด้�วิยอำานาจ้โลภะและโมหะ ทั่านนั�นก็ไม่เกื�อก้ล 

ใด้ๆ ติ่อการื่เจ้รื่ิญสืติิ

  ๔.๖.๒ การรกัษาศ่ลึ ศีลีบรื่สิืทุั่ธิ�ได้�ยาก หากไมม่ี 

สืติิกำากับอย้่ทั่ี�จ้ิติ แต่ิหากมีสืติิกำากับร้ื่�อย้่ทั่ี�จ้ิติใจ้ตินเอง ศีีล

ชนิด้ทั่ี�เรื่ียกวิ่า “อ่นทร่ยสิ่ังวรศ่ลึ” ย่อมเกิด้ข้ี�นโด้ยอัติโนมัติิ

กล่าวิคือเมื�อโทั่สืะเกิด้ขี้�นก็มีสืติิร้ื่�วิ่าโทั่สืะเกิด้ขี้�น โทั่สืะย่อม

ครื่อบงำาจิ้ติไม่ได้� ศีีลขี�อ ๑ ก็เกิด้ขี้�นเติ็มบริื่บ้รื่ณ์์เพื่รื่าะจ้ิติไม่ 

คิด้ฆ่่าหรื่ือทั่ำารื่�ายใครื่ ถี�าโลภะเกิด้ขี้�นแล�วิมีสืติิรื่้�ทั่ัน ย่อมไม่ 

ทั่ำาผู้ิด้ศีีลขี�อ ๒ และขี�อ ๓ โด้ยอัติโนมัติิ เป็นติ�น
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  ๔.๖.๓ การทำาสิ่มุ่าธ่ สัืมมาสืมาธิหรืื่อควิามตัิ�งมั�น 

ขีองจิ้ติเป็นองค์ปรื่ะกอบหน้�งขีองอริื่ยมรื่รื่คมีองค์ ๘ ด้ังนั�น 

สืมาธิในพื่รื่ะพุื่ทั่ธศีาสืนาจ้้งติ�องปรื่ะกอบด้�วิยองค์มรื่รื่คอื�นๆ ด้�วิย 

เช่น ติ�องมีสืติิและปัญญากำากับอย้่เสืมอ สืมาธิทั่ี�ขีาด้สืติิปัญญา 

เป็นสืมาธิทั่ี�ให�ควิามสืุขีหรื่ือขีองเล่นอื�นๆ ได้�ก็จ้รื่ิง แติ่ไม่มี 

ปรื่ะโยชน์ติ่อการื่เจ้ริื่ญสืติิ เพื่รื่าะจ้ิติไม่ตัิ�งมั�นในการื่ร้ื่�กายรื่้�ใจ้ 

ได้�จ้รื่ิง และเมื�อจ้ิติไม่ตัิ�งมั�น ศีีลและปัญญาก็ไม่อาจ้เกิด้ให�

บรื่ิบ้รื่ณ์์ได้�

  ๔.๖.๔ การเจุร่ญปัญญา การื่เจ้รื่ิญปัญญาทั่ี�ถี้ก

ถี�วินสืมบ้รื่ณ์์ทั่ี�สืุด้จ้ะกล่าวิในหัวิขี�อเกี�ยวิกับการื่เจ้รื่ิญสืติิติ่อไป

สื่วินในหัวิขี�อนี�จ้ะกล่าวิเฉพื่าะการื่เจ้รื่ิญปัญญาในขีั�นติ�น ได้�แก่

การื่ศ้ีกษาปรื่ิยัติิสืัทั่ธรื่รื่ม ซึ่้�งชาวิพืุ่ทั่ธแม�จ้ะเป็นนักปฏิิบัติิก็ 

ไม่ควิรื่ทั่อด้ทั่ิ�ง อย่างน�อยควิรื่เรีื่ยนให�ร้ื่�หลักการื่ขีั�นพื่ื�นฐิาน 

ขีองพื่รื่ะพืุ่ทั่ธศีาสืนาไวิ�บ�าง มิฉะนั�นอาจ้กลายเป็นผู้้�นับถีือ 

ลัทั่ธิศีาสืนาอื�นๆ ทั่ั�งทั่ี�คิด้วิ่าตินเป็นชาวิพืุ่ทั่ธก็ได้�

 ๔.๗ การเจุร่ญศ่ลึ	 สิ่มุ่าธ่	 ปัญญาซึ่ึ�งด้ว�ามุ่่หลึาย

อย�างนั�น	 ถึ�าเจุร่ญสิ่ติ่ได�ถ้ึกติ�อง	 ศ่ลึ	 สิ่มุ่าธ่แลึะปัญญาจุะ	

เก่ดขึ�นเอง	เช่น ในหนังสืืออรื่รื่ถีกถีาธรื่รื่มบทั่ กล่าวิถี้งภิกษุรื่้ป 

ทุางแห่งความดับทุุกข์
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หน้�งไปทั่ล้ลาสืกิขีาจ้ากพื่รื่ะพื่ทุั่ธเจ้�า เพื่รื่าะรื่กัษาศีลีจ้ำานวินมาก 

ไม่ไหวิ พื่รื่ะพุื่ทั่ธเจ้�าทั่รื่งสือนให�ท่ั่านเจ้ริื่ญสืติิแทั่นการื่ติาม

รื่ักษาศีีลจ้ำานวินมาก ทั่่านทั่ำาแล�วิสืามารื่ถีทั่ำาศีีลขีองท่ั่านให�

บรื่ิสืุทั่ธิ�บรื่ิบ้รื่ณ์์ได้� ทั่ั�งยังบรื่รื่ลุมรื่รื่คผู้ลนิพื่พื่านได้�ด้�วิย หรื่ือ

หากเรื่ามีสืติิจ้นสืามารื่ถีรื่ะล้กรื่้�สืภาวิธรื่รื่มทั่ี�กำาลังปรื่ากฏิได้�

จ้ริื่งๆ ในขีณ์ะนั�นเรื่าจ้ะเกิด้สัืมมาสืมาธิโด้ยอัติโนมัติิ คือจ้ิติจ้ะ 

เกิด้ควิามตัิ�งมั�นแล�วิมีสืติิรื่ะล้กร้ื่�สืภาวิธรื่รื่มทั่ี�กำาลังปรื่ากฏิ 

โด้ยไม่หลงเขี�าไปแทั่รื่กแซึ่ง สืิ�งทั่ี�ติามมาก็คือปัญญาทั่ี�รื่้�ลักษณ์ะ 

ขีอง ร้ื่ปนาม คือรื่้� ถี้ งควิามเ ป็นไติรื่ลักษณ์์ขีองรื่้ปและ 

นามและรื่้�ได้�แม�กรื่ะทั่ั�งอรื่ิยสัืจ้จ์้ ๔ ปัญญาเหล่านี�เกิด้จ้าก 

การื่เจ้รื่ิญสืติิด้�วิยจ้ิติทั่ี�มีสัืมมาสืมาธิทั่ั�งสิื�น ด้ังนั�นจ้ะกล่าวิวิ่า 

การื่ปฏิิบัติิติามทั่างแห่งควิามพื่�นทัุ่กขี์ จ้ะติ�องเจ้รื่ิญอรื่ิยมรื่รื่ค 

มีองค์ ๘ ก็ได้�ย่อลงมาเป็นการื่เจ้รื่ิญไติรื่สืิกขีา คือศีีล สืมาธิ 

และปัญญาก็ได้�หรื่ือถี�าย่อลงให�ถี้งทั่ี�สืุด้ การเจุร่ญสิ่ติ่นั�นแหลึะ

คืือการเจุร่ญไติรสิ่่กขาแลึะมุ่รรคืมุ่่องคื์	๘
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รู้้�ชนิดน้�ไม่ม้ความจงใจ

ว่าจะต้�องรู้้�อารู้มณ์์ใด

แต้่อารู้มณ์์ใดปรู้ากฏทุางทุวารู้ใด

ก็รู้้�อารู้มณ์์นั�นอย่างถู้กต้�อง เป็นปัจจุบัน

โดยไม่หลงไปกับอารู้มณ์์นั�น

น้�แหละคือความรู้้�ต้ัวทุั�วพรู้�อม
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๕.		การเจุร่ญสิ่ติ่คืืออะไร

 ๕.๑ ด้ังทั่ี�ได้�กล่าวิแล�วิวิ่า รื่ากเหง�าขีองควิามทัุ่กข์ีใน

ทัั่ศีนะขีองพื่รื่ะพุื่ทั่ธศีาสืนาคือควิามไม่ร้ื่� ควิามจ้ริื่งขีองทุั่กข์ีคือร้ื่ป

นาม/ ขีนัธ์/ กายใจ้ อนัเปน็ติ�นเหติใุห�เกดิ้ควิามอยาก (ติณั์หา)  

ควิามย้ด้ถืีอ (อุปาทั่าน) และควิามดิ้�นรื่นทั่างใจ้ (ภพื่) เพืื่�อจ้ะให� 

กายใจ้นี�เทั่ี�ยง เป็นสืุขี และบังคับได้�ติามใจ้ปรื่ารื่ถีนา ควิาม 

ดิ้�นรื่นนั�นทั่ำาให�เกิด้ควิามทุั่กขี์ทั่างใจ้ซึ่ำ�าซึ่�อนข้ี�นมาอีกชั�นหน้�ง  

นอกเหนือจ้ากควิามทัุ่กขี์ขีองรื่้ปนาม/ ขีันธ์/ กายใจ้ทั่ี�เป็นทัุ่กขี์ 

โด้ยตัิวิขีองมันเองอย้่แล�วิ หากสืามารื่ถีร้ื่�เห็นควิามจ้ริื่งขีองรื่้ป 

นาม/ ขีันธ์/ กายใจ้ได้�วิ่าเป็นขีองไม่เทั่ี�ยง เป็นทัุ่กขี์ และไม่ใช ่

ติัวิตินขีองตินทั่ี�บังคับได้� จ้นจ้ิติปล่อยวิางควิามย้ด้ถีือกายใจ้ 

จ้ิติจ้ะหมด้ควิามอยาก ควิามย้ด้ถืีอและควิามดิ้�นรื่นทั่างใจ้โด้ย 

อัติโนมัติิ ควิามทุั่กข์ีทั่างใจ้เพื่รื่าะควิามอยาก ควิามย้ด้ถืีอ 

และควิามดิ้�นรื่นกจ็้ะหมด้ไป จ้ติิจ้ะเปน็อสิืรื่ะจ้ากขีนัธ ์พื่รื่ากออก 

จ้ากขัีนธ์อันเป็นกองทัุ่กขี์ และเขี�าถี้งสัืนติิสืุขีอันแทั่�จ้ริื่งหรื่ือ

นิพื่พื่าน ด้ังนั�นการื่จ้ะทั่ำาลายรื่ากเหง�าขีองควิามทุั่กขี์จ้้งติ�องมี

ว่ชิชิาหรือปัญญา ทั่ำาลายควิามไม่ร้ื่�ควิามเป็นจ้ริื่งขีองร้ื่ปนาม/  

ขัีนธ์/ กายใจ้ อันเป็นติ�นเหติุขีองควิามทัุ่กขี์ลงไปให�ได้�
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 ๕.๒ การื่ทั่ำาปัญญาหรื่ือควิามรื่้�ให�เกิด้ขี้�นนั�น พื่วิกเรื่า 

เคยชินทั่ี�จ้ะเรีื่ยนร้ื่�ด้�วิยวิิธีการื่เก่าๆ ได้�แก่ (๑) การื่รัื่บ 

ถี่ายทั่อด้ควิามร้ื่�หรืื่อปรื่ะสืบการื่ณ์์ขีองผู้้� อื�นด้�วิยการื่อ่าน 

และการื่ฟัุ้งและ (๒) การื่ขีบคิด้ใคร่ื่ครื่วิญในเรืื่�องนั�นๆ ซ้ึ่�งวิิธี 

การื่ทั่ั�ง ๒ นี�ใช�ได้�สืำาหรัื่บการื่เรื่ียนร้ื่�วิิชาการื่อื�นๆ แติ่การื่ 

ทั่ำาควิามเขี�าใจ้หลักธรื่รื่มทั่างพื่รื่ะพืุ่ทั่ธศีาสืนา จ้ำาเป็นติ�อง 

อาศีัยการื่หาควิามรื่้�โด้ยอีกวิิธีการื่หน้�งเพิื่�มเติิมจ้าก ๒ วิิธีแรื่ก 

คือ (๓) การื่เฝ่�าสืังเกติปรื่ากฏิการื่ณ์์ขีองรื่้ปและนามติามควิาม 

เป็นจ้ริื่ง ทั่ั�งนี�เพื่รื่าะการื่รัื่บฟัุ้งควิามร้ื่�ขีองท่ั่านผู้้�อื�นให�เรื่าได้� 

เพื่ยีงควิามจ้ำา สืว่ินการื่คิด้กใ็ห�เรื่าได้�เพื่ยีงควิามคิด้ ทั่ั�งคืวามุ่จุำา	

แลึะคืวามุ่ค่ืดอาจุไมุ่�ใชิ�คืวามุ่จุร่งก็ได�	แติ่ทั่ั�งนี�ในเบื�องติ�น 

เรื่าติ�องศี้กษาหลักธรื่รื่มคำาสือนขีองพื่รื่ะพืุ่ทั่ธเจ้�าด้�วิยการื่อ่าน 

และการื่ฟุ้ัง แล�วินำามาขีบคิด้ใครื่่ครื่วิญเพืื่�อให�รื่้�ถี้งแนวิทั่างขีอง 

การื่เฝ่�าสืังเกติปรื่ากฏิการื่ณ์์ขีองร้ื่ปและนามได้�อย่างถี้กติ�อง 

ติ่อไปเสืียก่อน
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 ๕.๓ การื่แสืวิงหาควิามร้ื่�ด้�วิยการื่อ่าน การื่ฟัุ้ง 

และการื่คิด้ เป็นเรื่ื�องธรื่รื่มด้าๆ ทั่ี�พื่วิกเรื่ารื่้�จ้ักกันดี้อย้่แล�วิ 

ในทั่ี�นี�จ้้งจ้ะขี�ามไปกล่าวิถี้งการื่แสืวิงหาควิามจ้รื่ิงด้�วิยการ	

เจุร่ญสิ่ติ่อันได้�แก่ การื่เฝ่�าสืังเกติปรื่ากฏิการื่ณ์์ขีองร้ื่ปและ 

นามโด้ย การระลึึกร้� (ขี�อ ๖) ถึึงสิ่ภาวธรรมุ่ (ขี�อ ๗) ท่�กำาลึัง	

ปรากฏ (ขี�อ ๘) ติามุ่คืวามุ่เป็นจุร่ง (ขี�อ ๙)

การู้เจรู้ิญสัต้ิคืออะไรู้
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๖.		การระลึึกร้�ทำาอย�างไร

 ๖.๑ มนษุยโ์ด้ยทั่ั�วิไปสืามารื่ถีรื่ะลก้รื่้�ปจัุจุบัุนอารมุ่ณ์์

(อ่านเพื่ิ�มเติิมในขี�อ ๘) ได้�อย้่แล�วิติามธรื่รื่มชาติิ เช่น ในขีณ์ะ

นี�ยืน หรืื่อเดิ้น หรืื่อนั�ง หรืื่อนอนก็ทั่รื่าบได้� ในขีณ์ะนี�มีควิาม

สุืขีหรื่ือควิามทุั่กขี์ หรืื่อเฉยๆ ก็ทั่รื่าบได้� ในขีณ์ะนี�มีควิามรัื่ก  

โลภ โกรื่ธ หลง สืงสืัย ฟุุ้�งซึ่่าน หด้ห้่ เกียจ้ครื่�าน ศีรื่ัทั่ธา  

วิิรื่ิยะ หรืื่อมีควิามสืงบ ฯลฯ ก็ทั่รื่าบได้� แต่ิมนุษย์มีจุ้ด้อ่อน 

๒ ปรื่ะการื่คือ (๑) มนุษย์มักลึะเลึยท่�จุะร้�ปัจุจุุบันอารมุ่ณ์์	

เพื่รื่าะมัวิแติ่หลงอย้่กับเรืื่�องรื่าวิอันเป็นควิามคิด้ หรืื่อหลง 

อย้่กับสืิ�งทั่ี�ไปรื่้�ไปเห็นทั่ั�งหลาย จ้นลืมกายลืมใจ้ทั่ี�กำาลังปรื่ากฏิ 

ในปัจ้จุ้บันขีองตินเอง และ (๒) มนุษย์มักร้�อารมุ่ณ์์เหลึ�านั�น	

ด�วยคืวามุ่หลึงผู้่ด คือแทั่นทั่ี�จ้ะเห็นปรมุ่ัติถึอารมุ่ณ์์ซึ่้�งเป็น 

ขีองจ้ริื่ง (อ่านเพื่ิ�มเติิมในขี�อ ๗) กลับเห็นแต่ิอารื่มณ์์บัญญัติิ 

อันเป็นควิามคิด้ฝ่ันขีองตินเอง เช่น คิด้วิ่าเรื่ายืน เรื่าเด้ิน เรื่า 

นั�ง เรื่านอน ทั่ั�งทั่ี�ควิามจ้รื่ิงแล�วิร้ื่ปหรื่ือก�อนธาติุติ่างหากทั่ี�ยืน 

เด้ินนั�งนอน หรื่ือคิด้วิ่าเรื่ากำาลังโลภ โกรื่ธ หลง ทั่ั�งทั่ี�ควิามจ้รื่ิง 
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แล�วินามหรื่ือจิ้ติต่ิางหากทั่ี�กำาลังโลภ โกรื่ธ หลง ทั่ั�งนี�เพื่รื่าะ 

มองไม่เห็นปรื่มัติถีอารื่มณ์์หรืื่อสืภาวิธรื่รื่มทั่ี�แทั่�จ้ริื่งคือร้ื่ปกับ 

นาม แติ่คุ�นเคยวิ่ากายนี�ใจ้นี�คือติัวิเรื่าซ้ึ่�งเป็นอารื่มณ์์บัญญัติิ 

หรื่ือสืิ�งทั่ี�คิด้เอาด้�วิยควิามเห็นผู้ิด้เทั่่านั�นเอง

 แม�กรื่ะทัั่�งพื่วิกเรื่านักปฏิิบัติิก็มักน้กไม่ถี้งด้�วิยว่ิา การ

เจุร่ญสิ่ต่ิท่�แท�จุร่งก็คืือการใชิ�จุ่ติใจุท่�เป็นธรรมุ่ชิาต่ิธรรมุ่ดา

น่�เอง	 ไปร้�ปรมัุ่ติถึอารมุ่ณ์์ท่�กำาลัึงปรากฏเป็นปัจุจุุบันอารมุ่ณ์์

แติ�มุ่กัเก่ดคืวามุ่เข�าใจุผู่้ดว�า	การเจุรญ่สิ่ต่ิหรือการระลึึกร้�นั�น	

เป็นสิ่ภาพอะไรอย�างหนึ�งท่�พ่เศษเหนือธรรมุ่ดา	ดังนั�นแทนท่�	

จุะใชิ�จุ่ติใจุธรรมุ่ดาไปร้�อารมุ่ณ์์	 พวกเรากลัึบพยายามุ่สิ่ร�าง		

“ร้�”	 แบบผู่้ดธรรมุ่ดาขึ�นมุ่าแทน	แลึะอารมุ่ณ์์กรรมุ่ฐานท่�	

ใชิ�อย้�ก็ไมุ่�คื�อยถึ้กติ�องนักด�วย

	 หัวิขี�อนี�จ้ะกล่าวิถี้งลักษณ์ะขีองจ้ิติทั่ี�เหมาะแก่การื่ 

เจ้รื่ิญวิิปัสืสืนา ซึ่้�งเป็นจ้ิติทั่ี�มีสืติิ สืัมมาสืมาธิ และปัญญา หรื่ือ 

ทั่ี�นักปฏิิบัติิบางทั่่านเรื่ียกวิ่าจุ่ติร้�นั�นเอง

การู้รู้ะลึกรู้้�ทุำาอย่างไรู้
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 ๖.๒ การื่บ่งชี�สืภาวิะวิ่า การื่มีสืติิ หรื่ือการื่มี ร้� ทั่ี�ถี้ก

ติ�องเป็นอย่างไรื่นั�น เป็นเรืื่�องยากมาก เพื่รื่าะเพีื่ยงแต่ิเรื่าเติิม

ควิามคิด้เห็นขีองเรื่าลงไปวิ่ามันเป็นอย่างนั�นอย่างนี� เรื่าก็จ้ะ

เรื่ิ�มเขี�าใจ้ผู้ิด้ทั่ันทั่ี แติ่หากเรื่ามาพื่้ด้กันถี้งสืภาวิะขีองการื่รื่้�ทั่ี�ไม่

ถ้ีกติ�องเสีืยก่อน (ซ้ึ่�งล�วินแต่ิเกิด้จ้ากตัิณ์หาหรืื่อควิามอยาก และ

ทั่ิฏิฐิิหรื่ือควิามเห็นผู้ิด้ทั่ั�งหลาย) เรื่าก็จ้ะเขี�าใจ้ถี้งสืภาวิะรื่้�ทั่ี�ถี้ก

ติ�องได้�ไม่ยากนัก สืภาวิะผู้ิด้พื่ลาด้ทั่ี�สืำาคัญ ได้�แก่

  ๖.๒.๑  “ร้�”	ไมุ่�ใชิ�ไมุ่�ร้�	(เผู้ลึอ/	ลึืมุ่ติัว)

   ๖.๒.๑.๑ สืภาวิะร้ื่� เปน็สืิ�งทั่ี�ติรื่งขี�ามกบัสืภาวิะ

ไม่รื่้� อันได้�แก่ควิามเหม่อ ควิามเผู้ลอ ควิามลืมติัวิ ควิามใจ้ลอย

หรื่ือควิามฝ่ันกลางวิันนั�นเอง เป็นสืภาวิะขีองการื่ปล่อยจ้ิติใจ้

ให�หลงเพื่ลิด้เพื่ลินไปติามอารื่มณ์์ทั่าง ติา ห้ จ้ม้ก ลิ�น และกาย  

แม�กรื่ะทัั่�งเพื่ลินไปในโลกขีองควิามคิด้ฝ่ันและจ้ินตินาการื่ 

ขีองตินเอง ติัวิอย่างเช่น เมื�อติามองเห็นรื่้ปบางอย่าง แล�วิเกิด้ 

จ้ำาได้�วิ่า นั�นเป็นรื่้ปผู้้�หญิงสืวิย/ ผู้้�ชายหล่อ ก็มัวิหลงเพื่ลินมอง

ติามอย่างลืมเนื�อลืมติัวิ หรื่ือเมื�อนั�งอย้่คนเด้ียวิก็ใจ้ลอยคิด้
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ฟุุ้�งซึ่่านไปเรื่ื�อยๆ โด้ยบางครื่าวิก็ทั่รื่าบถ้ีงเรื่ื�องรื่าวิทั่ี�คิด้ แต่ิ 

บางครื่าวิก็ไม่รื่้�ชัด้วิ่าคิด้เรื่ื�องอะไรื่ เป็นติ�น

   ๖.๒.๑.๒ สืภาวิะทั่ี�เรื่ียกวิ่าเผู้ลอหรื่ือลืมติัวิ 

นี�เป็นสืภาวิะทั่ี�เรื่าลืมร่ื่างกายขีองตินเองเหมือนกับว่ิามันหาย

ไปจ้ากโลก รื่วิมทั่ั�งลืมจ้ิติใจ้ขีองตินเอง คือในขีณ์ะนั�นจ้ิติใจ้จ้ะม ี

สืุขีหรืื่อทุั่กขี์ จ้ะดี้หรืื่อชั�วิอย่างไรื่ก็ไม่สืามารื่ถีจ้ะรื่้�ได้� กล่าวิได้� 

วิ่าในเวลึาท่�เราเผู้ลึอหรือขาดสิ่ต่ินั�น	 เราไมุ่�สิ่ามุ่ารถึร้�กาย

เวทนา	จุ่ติ	แลึะธรรมุ่ได�นั�นเอง

	 	 	 ๖.๒.๑.๓ ขีณ์ะใด้ทั่ี�เรื่าเผู้ลอ แล�วิเกิด้รื่้�ติัวิวิ่า

กำาลังเผู้ลออย้่ ขีณ์ะนั�นควิามเผู้ลอจ้ะด้ับไป และจ้ะเกิด้สืภาวิะ

ขีองควิามร้ื่�ติัวิขี้�นมาแทั่นทั่ี�ทั่ันทั่ี ด้ังนั�นเพื่ียงแค่รื่้�วิ่ากำาลังเผู้ลอ

ก็เกิด้การื่รื่้�ทั่ี�ถี้กติ�องแล�วิ

  ๖.๒.๒  “ร้�”	ไมุ่�ใชิ�คื่ด

   ๖.๒.๒.๑ สืภาวิะร้ื่� ไม่เหมอืนกบัสืภาวิะคิด้ใน 

ขีณ์ะทั่ี�คิด้นั�น เรื่าร้ื่�เรืื่�องทั่ี�กำาลังคิด้เป็นอย่างดี้ แต่ิเรื่าลืมตัิวิเอง 
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คล�ายกับเวิลาทั่ี� เผู้ลอนั�นเอง การร้�เป็นการติามุ่สัิ่งเกติ	

ปรากฏการณ์์ติ�างๆ	 ติามุ่ท่�มุ่ันเป็นจุร่ง	 ในขณ์ะท่�การค่ืด

เป็นการคืาดว�าคืวามุ่จุร่งมุ่ันน�าจุะเป็นอย�างไร (แติ่ทั่ั�งนี�หาก

มีกิจ้จ้ำาเป็นติ�องคิด้ เช่น ติ�องคิด้เพืื่�อการื่เรื่ียนหรืื่อการื่ทั่ำางาน

เรื่าก็ติ�องคิด้ไปติามหน�าทั่ี�ขีองติน)

   ๖.๒.๒.๒ นักปฏิิบัติิจ้ำานวินมากไม่เขี�าใจ้การื่

เจ้ริื่ญสืติิ โด้ยมีควิามสืำาคัญผิู้ด้ว่ิาการื่คิด้หรืื่อการื่ติร้ื่กติรื่อง 

เรื่ื�องกายและใจ้ตินเองวิ่า “เป็นอสืุภะ ไม่เทั่ี�ยง เป็นทัุ่กขี์ เป็น

อนัติติา หรืื่อเป็นร้ื่ปนาม” เป็นการื่ทั่ำาวิิปัสืสืนา แทั่�จ้ริื่งการื่ 

เจ้ริื่ญสืติิหรืื่อการื่เจ้ริื่ญวิิปัสืสืนาจ้ะติ�องร้ื่�สืภาวิธรื่รื่มทั่ี�กำาลัง

ปรื่ากฏิติามควิามเป็นจ้รื่ิง ไม่ใช่การื่คิด้ถี้งสืภาวิธรื่รื่มนั�นๆ

เพื่รื่าะควิามคิด้ขีองปุถีุชนย่อมปนเป้�อนด้�วิยอคืติ่เสืมอๆ หรื่ือ

คิด้อย้่ในจุ้ด้ยืนขีองคืวามุ่เห็นผู้่ดหรือมุ่่จุฉาท่ฏฐ่ชนิด้ติ่างๆ  

เช่น คิด้วิ่า “รื่่างกายนี�ไม่เทั่ี�ยงแต่ิจิ้ตินี�เทั่ี�ยง พื่อรื่่างกายนี�ติาย

ลงจ้ิติก็ออกจ้ากรื่่างไปเกิด้ใหม่” หรื่ือคิด้วิ่า “ติัวิเรื่ามีอย้่ แติ ่

พื่อติายลงก็สื้ญไปเลย” เป็นติ�น 
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   การื่คิด้พิื่จ้ารื่ณ์าไม่ใช่วิิปัสืสืนา ด้ังทั่ี�หลวิงป่้ 

เทั่สืก์ เทั่สืรัื่งสืี ซึ่้�งเป็นศีิษย์อาวุิโสืสื้งรื่้ปหน้�งขีองหลวิงป่้มั�น  

ภ้ริื่ทั่ัติโติได้�สือนไวิ�วิ่า “การค่ืดพ่จุารณ์ากายว�าเป็นอสิุ่ภะก	็

เพื�อแก�น่วรณ์์	 (เป็นสิ่มุ่ถึะ)	 การคื่ดพ่จุารณ์าคืวามุ่ติาย		

(มุ่รณ์สิ่ติ่)	 แลึะการคื่ดพ่จุารณ์ากายว�าเป็นธาติุเป็นขันธ์	 ก็	

เพื�อแก�อาการของจุ่ติบางอย�าง	 (เป็นสิ่มุ่ถึะ)	 เชิ�นกัน	 ติ�อ	

เมืุ่�อใดปฏ่บัติ่จุนถึึงจุ่ติถึึงใจุตินเอง	 จุึงได�แก�นสิ่ารของการ	

ปฏ่บัติ่ธรรมุ่” นอกจ้ากนี�หลวิงพื่่อพืุ่ธ ฐิานิโย ก็เน�นยำ�าเสืมอ

วิ่า “สิ่มุ่ถึะเร่�มุ่เมุ่ื�อหมุ่ดคืวามุ่ติั�งใจุ	 ว่ปัสิ่สิ่นาเร่�มุ่เมุ่ื�อหมุ่ด	

คืวามุ่ค่ืด”	 และหลวิงป่้ด้้ลย์ อตุิโล ก็สือนไวิ�วิ่า “ค่ืดเท�าไรก็

ไมุ่�ร้�	 หยุดค่ืดถึึงจุะร้�” ซึ่้�งก็ติรื่งกับพื่รื่ะปรื่ิยัติิธรื่รื่มทั่ี�รื่ะบุวิ่า  

“อุทั่ยัพื่พื่ยญาณ์ อันเป็นวิิปัสืสืนาญาณ์เบื�องติ�นนั�น ติ�องปลอด้

จ้ากควิามคิด้”

   ๖.๒.๒.๓ ขีณ์ะใด้ทั่ี�เรื่าคิด้ แล�วิเกิด้รื่้�ติัวิวิ่า

กำาลังตัิ�งอกตัิ�งใจ้คิด้อย้่ ขีณ์ะนั�นควิามคิด้จ้ะด้ับไป และจ้ะ 

เกิด้สืภาวิะขีองควิามรื่้�ตัิวิขี้�นมาแทั่นทั่ี�ทั่ันทั่ี ด้ังนั�นเพื่ียงแค่รื่้�วิ่า 

กำาลังคิด้ ก็เกิด้การื่รื่้�ทั่ี�ถี้กติ�องแล�วิ
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  ๖.๒.๓  “ร้�”	ไมุ่�ใชิ�การติั�งท�าปฏ่บัติ่

   ๖.๒.๓.๑ ร้ื่� ไม่มีการื่ตัิ�งทั่่าก่อนจ้ะรื่้� แติ่นัก

ปฏิิบัติิเกือบรื่�อยละรื่�อย เมื�อคิด้จ้ะปฏิิบัติิธรื่รื่มก็ติ�องรื่ีบตัิ�ง 

ทั่่าปฏิิบัติิ เพื่รื่าะไปแปลควิามหมายขีอง “การื่ปฏิิบัติิ” วิ่าเป็น  

“การื่กรื่ะทั่ำา” ทั่ั�งทั่ี�การื่ปฏิิบัติินั�น ไม่ติ�องทั่ำาอะไรื่มากกวิ่าการื่

รื่้�ร้ื่ปนามทั่ี�ปรื่ากฏิเขี�าไปติรื่งๆ ติามธรื่รื่มชาติิธรื่รื่มด้า เช่น  

เด้ียวิกับเมื�อถี้กยุงกัด้จ้นเกิด้ควิามคัน เรื่าก็แค่รื่้�สื้กว่ิาคันเท่ั่า 

นั�น สืภาวิะรื่้�ทั่ี�เป็นธรื่รื่มชาติินั�นเรื่ามีอย้่แล�วิ แติ่เพื่รื่าะไม่ 

เขี�าใจ้หลักการื่เจ้รื่ิญสืติิ เรื่าจ้้งติั�งทั่่าปฏิิบัติิ เหมือนนักวิิ�ง ๑๐๐  

เมติรื่ ทั่ี�กำาลังเขี�าเสื�นสืติาร์ื่ติ คือเกร็ื่งทั่ั�งกายและจิ้ติใจ้แทั่นทั่ี� 

จ้ะร้ื่�อารื่มณ์ท์ั่ี�ปรื่ากฏิเฉพื่าะหน�าไปอย่างสืบายๆ ติามธรื่รื่มชาติิ

ธรื่รื่มด้า

   ๖.๒.๓.๒ เมื�อคิด้ปฏิิบัติิธรื่รื่ม นักปฏิิบัติิมัก

บังคับใจ้ตินเอง และเริื่�มสืรื่�างพื่ฤติิกรื่รื่มขีองจ้ิติบางอย่าง เช่น

การื่ใช�สืติิจ้�องมองด้้จ้อภาพื่ในใจ้ขีองติน แล�วิเทั่ี�ยวิควิานหา
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(scan) อย่้ในจ้อภาพื่นั�น เพืื่�อหาอะไรื่สัืกอย่างเอามาด้้ หรืื่อการื่ 

สื่งจ้ิติออกไปนิ�งอย้่ขี�างหน�า แล�วิคอยด้้สืิ�งทั่ี�กำาลังปรื่ากฏิขี้�น สืิ�ง 

เหลา่นี�เปน็ควิามผู้ดิ้พื่ลาด้อยา่งยิ�ง เพื่รื่าะเปน็การื่ปฏิบิติัิไปด้�วิย 

ติัณ์หาคือควิามอยากจ้ะปฏิิบัติิธรื่รื่ม และทั่ิฏิฐิิคือควิามเห็นผู้ิด้ 

วิ่าการื่ปฏิิบัติิธรื่รื่มจ้ะติ�องทั่ำาอย่างนั�นอย่างนี�เพื่ื�อให� “เรื่า”  

รื่้�ธรื่รื่ม

   ๖.๒.๓.๓ เมื�อคิด้ปฏิิบัติิธรื่รื่ม นักปฏิิบัติิบาง

ทั่่านทั่ี�นิยมใช�ร้ื่ปหรืื่อกายเป็นอารื่มณ์์กรื่รื่มฐิาน มักเริื่�มด้�วิย 

การื่แทั่รื่กแซึ่งพื่ฤติิกรื่รื่มติามธรื่รื่มชาติิขีองกาย เช่น เมื�อคิด้ 

จ้ะรื่้�ลมหายใจ้ก็เขี�าไปควิบคุมจ้ังหวิะการื่หายใจ้ เมื�อคิด้จ้ะรื่้�

ควิามเคลื�อนไหวิขีองรื่า่งกายกไ็ปกำาหนด้จ้งัหวิะการื่เคลื�อนไหวิ

ขีองมือ เทั่�า และทั่�องบ�าง การื่กรื่ะทั่ำาเหล่านี�ไม่ผู้ิด้ ถี�าเป็นการื่

ทั่ำาสืมถีะหรืื่อติ�องการื่ใช�กายเป็นจุ้ด้เริื่�มติ�นขีองการื่ปฏิิบัติิก่อน

พื่ัฒนาไปส่้ืการื่ร้ื่�ทั่ี�แทั่�จ้ริื่ง แติ่ถี�าจ้งใจ้ก่อพื่ฤติิกรื่รื่มทั่างกาย 

โด้ยคิด้วิ่านั�นคือการื่เจ้รื่ิญสืติิ และรื่้�ไม่ทั่ันติัณ์หาและทั่ิฏิฐิิทั่ี�

กำาลังครื่อบงำาจิ้ติจ้นก่อพื่ฤติิกรื่รื่มดั้งกล่าวิขี้�นมา นั�นก็เป็น 

ควิามผู้ิด้พื่ลาด้ทั่ี�รื่�ายแรื่งมากอีกปรื่ะการื่หน้�ง

การู้รู้ะลึกรู้้�ทุำาอย่างไรู้
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   ๖.๒.๓.๔ คืวามุ่จุร่งแลึ�วถึ�าเราจุะเจุร่ญสิ่ต่ิ	

หรือร้�	 อย�างสิ่มุ่บ้รณ์์แบบท่�สิุ่ด	 เราไมุ่�จุำาเป็นติ�องติั�งท�าอะไร

เลึยไมุ่�ว�าทางจุ่ติหรือทางกาย เช่น เมื�อติาเห็นร้ื่ปก็ร้ื่�ร้ื่ป (สีื) นั�น 

หากจ้ิติเกิด้ปฏิิกิริื่ยายินดี้ยินรื่�ายติ่อร้ื่ปก็ร้ื่�ทั่ันอีก หรื่ือขีณ์ะนี� 

อย่้ในอิรื่ิยาบถีใด้ก็รื่้�ไปเลย เช่น เมื�อยืนอย้่ก็รื่้�วิ่าวิัติถุีก�อนนี�ยืน 

อย้่ ยืนแล�วิเมื�อยอยากเปลี�ยนอิริื่ยาบถีก็ร้ื่�ทั่ันควิามอยากขีอง

ตินเอง รื่้�ทั่ันแล�วิจ้ะเปลี�ยนอิรื่ิยาบถีเพื่รื่าะมันจ้ำาเป็นก็ได้� หรื่ือ

จ้ะไมเ่ปลี�ยนอริื่ยิาบถีเพืื่�อด้้ควิามจ้รื่งิขีองทุั่กขีเวิทั่นาไปก่อนกไ็ด้�

หรื่ือนั�งอย้่เฉยๆ เกิด้ควิามคิด้แล�วิร้ื่�ว่ิาจิ้ติคิด้ก็ได้� หรืื่อเมื�อคิด้ 

แล�วิจ้ิติเกิด้กุศีลหรื่ืออกุศีลอย่างใด้ก็รื่้�ไปเลยก็ได้� เป็นติ�น

   ๖.๒.๓.๕ อย่างไรื่ก็ติาม หากนักปฏิิบัติิคนใด้ 

ไม่สืามารื่ถีรื่้�ปัจ้จุ้บันอารื่มณ์์ไปติามธรื่รื่มชาติิธรื่รื่มด้าได้�ก็ไม่

ติ�องติกใจ้ ในเบื�องติ�นจ้ะตัิ�งทั่่าปฏิิบัติิเสืียก่อนก็ได้� เช่น ถี�าจ้ิติ

ฟุุ้�งซึ่่านนักก็ทั่ำาควิามสืงบเขี�ามาก่อน แติ่ติ�องรื่ะวิังอย่าให�เคลิ�ม

ลืมตัิวิ และอย่าให�เครีื่ยด้ข้ี�นได้� ให�ร้ื่�อารื่มณ์์อันใด้อันหน้�งไป 

อย่างสืบายๆ จ้ะเป็นอารื่มณ์์อะไรื่ก็ได้� แม�กรื่ะทั่ั�งการื่รื่้�คำา 

บรื่ิกรื่รื่มก็ได้� เมื�อจ้ิติใจ้สืงบสืบายแล�วิจ้้งค่อยรื่ะล้กร้ื่�ควิาม 
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เปลี�ยนแปลงขีองจิ้ติใจ้ไปติามธรื่รื่มชาติิธรื่รื่มด้าอีกชั�นหน้�ง 

หรื่ืออาจ้จ้ะเริื่�มจ้ากการื่รื่้�ทั่�องพื่องยุบ รื่้�การื่เด้ินจ้งกรื่ม รื่้�การื่ 

เคลื�อนไหวิมือเป็นจั้งหวิะ ฯลฯ รื่วิมควิามแล�วิในเบื�องติ�นจุะ	

ทำากรรมุ่ฐานใดก็ได�	 แลึ�วจุึงคื�อยพัฒนาไปส้ิ่�การร้�แบบ	

ไมุ่�ติั�งท�าหรือไมุ่�จุงใจุติ�อไป

   ๖.๒.๓.๖ ขีณ์ะใด้ทั่ี�เรื่าตัิ�งทั่่าปฏิิบัติิ แล�วิเกิด้ 

ร้ื่�ตัิวิว่ิากำาลังตัิ�งท่ั่า ขีณ์ะนั�นการื่ตัิ�งท่ั่าจ้ะดั้บไป และจ้ะเกิด้สืภาวิะ 

ขีองควิามรื่้�ติัวิข้ี�นมาแทั่นทั่ี�ทั่ันทั่ี ด้ังนั�นเพีื่ยงแค่รื่้�วิ่ากำาลังตัิ�งท่ั่า 

ก็เกิด้การื่รื่้�ทั่ี�ถี้กติ�องแล�วิ

  ๖.๒.๔		“ร้�”	ไมุ่�ใชิ�กำาหนดร้�

   ๖.๒.๔.๑ รื่้� ไม่ใช่การื่กำาหนด้รื่้� หรื่ือการื่ติรื่้ก

พื่ิจ้ารื่ณ์าอารื่มณ์์วิ่าเป็นรื่้ปนาม แติ่เป็นการื่รื่ะล้กรื่้� (มนสืิการื่)  

ปัจ้จุ้บันอารื่มณ์์ไปติามธรื่รื่มชาติิธรื่รื่มด้า นักปฏิิบัติิจ้ำานวิน

มากคิด้วิ่า รื่้�คือการื่กำาหนด้รื่้� เพื่รื่าะมักได้�ยินคำาพื่้ด้เกี�ยวิกับ 

การื่กำาหนด้ร้ื่�ร้ื่ปนาม หรืื่อการื่กำาหนด้ร้ื่�ปัจ้จุ้บันอารื่มณ์์จ้้งคิด้ว่ิา 

การื่ร้ื่�ติ�องมีการื่กรื่ะทั่ำา คือการื่กำาหนด้ หรื่ือการื่พื่ิจ้ารื่ณ์าด้�วิย  

การู้รู้ะลึกรู้้�ทุำาอย่างไรู้
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ด้งันั�นพื่อรื่้�อารื่มณ์แ์ล�วิจ้ง้รื่บีบรื่กิรื่รื่มติอ่ทั่�ายการื่รื่้�ทั่นัทั่ ีเชน่ ยก 

หนอ ย่างหนอ โกรื่ธหนอ เสืียงหนอ ฯลฯ นี�คือการื่บรื่ิกรื่รื่ม

ไม่ใช่การื่รื่้� (เบื�องติ�นอาจ้จ้ำาเป็นสืำาหรื่ับบางทั่่านทั่ี�ติ�องบรื่ิกรื่รื่ม

ก่อน แติ่พ้ื่งทั่รื่าบวิ่าจ้ะหยุด้การื่ปฏิิบัติิอย้่เพื่ียงขีั�นการื่ติาม

บรื่ิกรื่รื่มไม่ได้� เพื่รื่าะยังไม่ใช่วิิปัสืสืนา) หรื่ือบางทั่่านนิยมการื่

พื่ิจ้ารื่ณ์ากำากับซึ่ำ�าลงไปอีกขีั�นหน้�ง ซ้ึ่�งก็ไม่ใช่การื่รื่้�เช่นกัน เช่น  

เมื�อติาเห็นร้ื่ปติามธรื่รื่มชาติิแล�วิ ก็จ้งใจ้พื่ิจ้ารื่ณ์าร้ื่ปซึ่ำ�าลงไป 

อีกวิ่า “รื่้ปนี�เป็นเพื่ียงสืี ไม่ใช่สืัติวิ์ บุคคล ติัวิติน เรื่า เขีา ฯลฯ”  

หรื่ือพื่ิจ้ารื่ณ์าวิ่า “สืีเป็นร้ื่ป รื่้�เป็นนาม” อันเป็นการกระทำา

ด�วยคืวามุ่จุงใจุกำาหนด	 แลึะเป็นการกระทำาติามุ่หลึังการ	

ร้�อารมุ่ณ์์ท่�เป็นปัจุจุุบัน	 จุึงยังไมุ่�ใชิ�การร้�ท่�บร่สุิ่ทธ่�ติามุ่

ธรรมุ่ชิาติ่ธรรมุ่ดา

   ๖.๒.๔.๒ แทั่�จ้ริื่งคำาว่ิา “สืติิ” ในพื่รื่ะไติรื่ปิฏิก

แปลว่ิาคืวามุ่ระลึึกได� และพื่รื่ะอภิธรื่รื่มอธิบายเพื่ิ�มเติิมว่ิา 

สิ่ติ่มุ่่คืวามุ่ไมุ่�เลึื�อนลึอยเปน็ลึักษณ์ะ รื่วิมทั่ั�งบอกด้�วิยวิา่ สิ่ติ่มุ่	่

การจุำาสิ่ภาวธรรมุ่ได�แมุ่�นยำาเป็นเหติุใกลึ�ให�เก่ด แต่ิพื่วิก 

เรื่าชั�นหลังชอบไปแปลคำาวิ่าสืติิว่ิา “การื่กำาหนด้ร้ื่�” ทั่ั�งทั่ี�การื่ 
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กำาหนด้ไม่ใช่ควิามรื่ะล้กได้� แติ่เป็นการื่จ้งใจ้กรื่ะทั่ำาสืิ�งบางสืิ�งทั่ี� 

เกินจ้ากการื่รื่้�ด้�วิยอำานาจ้บงการื่ขีองโลภเจ้ตินา และเจ้ือด้�วิย 

ทั่ิฏิฐิิว่ิาการื่กำาหนด้คือการื่เจ้ริื่ญวิิปัสืสืนา ทั่ั�งทั่ี�การื่กำาหนด้นั�น

เจ้ือด้�วิยควิามคิด้ซึ่้�งจ้ะเป็นวิิปัสืสืนาไปไม่ได้�เลย อีกอย่างหน้�ง

การื่กำาหนด้นอกจ้ากจ้ะไม่ใช่สืติิแล�วิ ยังไม่ได้�เป็นเหติุใกล�ให� 

สืติิเกิด้ด้�วิย แติ่การื่ติามร้ื่�สืภาวิธรื่รื่มเนืองๆ หรื่ือการื่เจ้รื่ิญ 

สืติิปัฏิฐิานติ่างหาก ทั่ี�เป็นเหตุิให�จิ้ติจ้ด้จ้ำาสืภาวิธรื่รื่มคือร้ื่ป 

นามได้�แม่นยำา แล�วิเป็นเหติุใกล�ให�สืติิเกิด้ขี้�น

   ๖.๒.๔.๓ ขีณ์ะใด้ทีั่�เรื่ากำาหนด้ร้ื่� แล�วิเกิด้ร้ื่�ตัิวิ 

วิ่ากำาลังจ้งใจ้กำาหนด้ร้ื่� ขีณ์ะนั�นการื่กำาหนด้ร้ื่�จ้ะด้ับไป และจ้ะ 

เกิด้สืภาวิะขีองควิามรื่้�ติัวิขี้�นมาแทั่นทั่ี�ทั่ันทั่ี ด้ังนั�นเพื่ียงแค่รื่้�วิ่า

กำาลังกำาหนด้รื่้� ก็เกิด้การื่รื่้�ทั่ี�ถี้กติ�องแล�วิ

  ๖.๒.๕  “ร้�”	ไมุ่�ใชิ�เพ�ง

   ๖.๒.๕.๑ ร้ื่� ไม่ใชก่ารื่เพ่ื่ง แต่ินกัปฏิบัิติจิ้ำานวิน 

มากชอบเพื่่ง แม�แติ่คนทั่ี�ไม่ชอบทั่ำาสืมถีะเพื่รื่าะอยากเจ้รื่ิญ

วิิปัสืสืนาอย่างเด้ียวิ ก็มักเพื่่งโด้ยไม่รื่้�ทั่ันจิ้ติใจ้ขีองตินเอง

การระลึึกร้�ทำำาอย่่างไร
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แทั่�จ้รื่ิงการื่เพื่่งเป็นสืภาวิะทั่ี�สืืบเนื�องมาจ้ากการื่จ้งใจ้และการื่ 

ตัิ�งทั่่าปฏิิบัติิ คือพื่อคิด้ถี้งการื่ปฏิิบัติิก็จ้งใจ้ปฏิิบัติิ แล�วิเกิด้ 

การื่ตัิ�งทั่่าปฏิิบัติิ มีอาการื่สืำารื่วิมกายใจ้เขี�ามาให�มั�นคง ถีัด้ 

จ้ากนั�นจ้้งเพื่่งหรื่ือจ้ด้จ้�องอย่างเอาเป็นเอาติายติ่ออารื่มณ์์ทั่ั�ง

หลาย เป็นผู้ลให�ลืมตัิวิ และบางคนจิ้ติใจ้ด้�านชา ไม่สืามารื่ถี 

เกิด้ปฏิิกิรื่ิยาติอบสืนองติ่ออารื่มณ์์ติามทั่ี�ควิรื่จ้ะเป็น หรื่ือบาง 

คนจ้งใจ้เพื่่งร้ื่ปจ้นลืมนาม จ้ะรื่้�สื้กวิ่าสืิ�งทั่ั�งปวิงเคลื�อนไหวิเกิด้ 

ด้ับแสืด้งไติรื่ลักษณ์์ได้� ยกเวิ�นแต่ิมีสืภาวิะบางอย่างทีั่�นิ�งว่ิางคง 

ทีั่�อย่้กลายเป็นเห็นว่ิาสิื�งทัั่�งปวิงติกอย่้ใติ�ไติรื่ลักษณ์์ ยกเวิ�นจิ้ติ 

เท่ั่านั�นทั่ี�เทั่ี�ยง หรื่ือบางคนจ้งใจ้เพ่ื่งนามคือช่องวิ่าง แล�วิไป 

หลงแช่อย่้กับควิามว่ิางนั�นไม่สืามารื่ถีเจ้ริื่ญปัญญาต่ิอไปได้� หรืื่อ 

บางคนพื่อรื่้�กิเลสืใด้ก็เพื่่งใสื่ พื่อกิเลสืนั�นด้ับไป (เพื่รื่าะเหติุขีอง 

มันดั้บ) ก็เกิด้ควิามสืำาคัญผิู้ด้ว่ิา เรื่าสืามารื่ถีดั้บกิเลสืได้�ทุั่กครัื่�ง  

หรืื่อบางคนพื่อร้ื่�อารื่มณ์์แล�วิ ก็หลงเพ่ื่งจ้�องเอาสืติิติามจี้�อารื่มณ์์ 

ทั่ี�เคลื�อนหนีล้กเขี�าไปภายใน นี�ก็เป็นการื่เพ่ื่งเหมือนกัน แต่ิ 

เป็นการื่ติามเพื่่งควิามปรืุ่งแติ่งทั่ี�เคลื�อนไหวิได้�ในจ้ิติใจ้ตินเอง
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   อน้�ง การื่เพื่่งนี�ถี�าไม่จ้งใจ้รืุ่นแรื่งเกินไป ก็ทั่ำา 

ให�จิ้ติสืงบเป็นการื่ทั่ำาสืมถีะหรืื่อสืมาธิได้�เช่นกัน แต่ิมักไม่ใช่ 

สืัมมาสืมาธิซึ่้�งจ้ำาเป็นสืำาหรื่ับการื่ทั่ำาวิิปัสืสืนา

   ๖.๒.๕.๒ วิิธีทั่ำาควิามรื่้�จ้ักกับการื่เพ่ื่งไม่ยาก 

เลย ลองยกนิ�วิหัวิแม่มือขีองตินเองข้ี�นมา แล�วิเพ่ื่งจ้�องให�จิ้ติใจ้

จ้ด้จ้่ออย้่ทั่ี�นิ�วินั�นอย่างเด้ียวิ เพื่ียงไม่นานจ้ะรื่้�สื้กวิ่า เรื่าเห็นแติ ่

นิ�วิหัวิแม่มือเทั่่านั�น เพื่รื่าะจ้ิติจ้ด้จ่้ออย้่ทั่ี�จุ้ด้เด้ียวินั�นด้�วิยควิาม

จ้งใจ้อันเกดิ้จ้ากโลภะ ในขีณ์ะนั�นเหน็แต่ินิ�วิ กายจ้ะเป็นอย่างไรื่ 

ก็ไม่ทั่รื่าบ เวิทั่นาคือควิามรื่้�สื้กจ้ะสืุขีหรื่ือทัุ่กขี์ก็ไม่ทั่รื่าบ จ้ิติจ้ะ 

เป็นกุศีลหรืื่ออกุศีลก็ไม่ทั่รื่าบ จ้ิติเคลื�อนไปอย้่ทั่ี�หัวิแม่มือก ็

ไม่ทั่รื่าบ รื่วิมควิามแล�วิจ้ะทั่รื่าบได้�เฉพื่าะหัวิแม่มือ แต่ิไม่ 

ทั่รื่าบกาย เวิทั่นา จ้ิติ ธรื่รื่ม ขีอให�ผู้้�ปฏิิบัติิจ้ำาสืภาวิะขีองการื่ 

เพื่่งไวิ�ให�ดี้ เวิลาทั่ี�เจ้ริื่ญสืติิร้ื่�อารื่มณ์์ทั่ี�เป็นร้ื่ปธรื่รื่มหรืื่อนาม 

ธรื่รื่ม ก็ให�สัืงเกติรื่้�ทั่ันใจ้ตินเอง อย่าให�หลงไปเพ่ื่งจ้�องร้ื่ป 

หรื่ือนามนั�นเหมือนทั่ี�จ้�องหัวิแม่มือตินเอง มิฉะนั�นจ้ะเป็นการื่ 

หลงทั่ำาสืมถีะ ทั่ั�งทั่ี�คิด้วิ่ากำาลังทั่ำาวิิปัสืสืนา คือรื่้�รื่้ปนามอย้่

การู้รู้ะลึกรู้้�ทุำาอย่างไรู้
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   ๖.๒.๕.๓ ขีณ์ะใด้ทีั่�เรื่าเพ่ื่ง แล�วิเกิด้ร้ื่�ตัิวิว่ิากำาลัง 

เพื่่งอย้่ ขีณ์ะนั�นการื่เพื่่งจ้ะด้ับไป และจ้ะเกิด้สืภาวิะขีองควิาม

รื่้�ติัวิขี้�นมาแทั่นทั่ี�ทั่ันทีั่ ด้ังนั�นเพีื่ยงแค่ร้ื่�ว่ิากำาลังเพื่่ง ก็เกิด้การื่รื่้� 

ทั่ี�ถี้กติ�องแล�วิ อย่างไรื่ก็ติามสืำาหรื่ับผู้้�ทั่ี�จ้ิติติิด้สืมถีะมากนั�น แม� 

รื่้�วิ่าเพื่่งอย้่ การื่เพื่่งก็ไม่คลายออก แติ่หากรื่้�ทั่ันจ้ิติวิ่าอยาก 

เลิกเพื่่ง ก็อาจ้หลุด้ออกจ้ากการื่จ้มแช่ในอารื่มณ์์เพื่รื่าะการื่เพ่ื่ง 

ได้� หากยังไม่หลุด้อีกก็อาจ้ติ�องอาศัียอุบายเขี�าแก�ไขี ด้�วิย 

การื่ให�ลืมการื่ปฏิิบัติิเสืียชั�วิครื่าวิ เมื�อจิ้ติหลงไปสื้่อารื่มณ์์อื�น  

เช่นหลงไปในเรืื่�องรื่าวิทั่ี�คิด้แล�วิ การื่เพื่่งจ้ะด้ับลงโด้ยอัติโนมัติ ิ

แล�วิค่อยรื่้�ทั่ันวิ่าหลงไปแล�วิ จ้ิติก็จ้ะเกิด้การื่รื่้�ทั่ี�ถี้กติ�องขี้�นได้�

   การื่ทั่ี�ติ�องกล่าวิถ้ีงอุบายแก�การื่เพ่ื่ง ทั่ั�งทั่ี�ผู้้� 

เขีียนไม่นิยมการื่ใช�อุบาย แติ่นิยมให�ปฏิิบัติิไปติามหลักการื่ 

ขีองวิิปัสืสืนา คือการื่ร้ื่�ร้ื่ปนามติามควิามเป็นจ้ริื่ง ก็เพื่รื่าะผู้้� 

ปฏิิบัติิจ้ำานวินมากติิด้การื่เพื่่งจ้นแทั่บถีอนติัวิไม่ขี้�น และไม่อาจ้

หลุด้ออกจ้ากการื่เพื่่งได้�เป็นสิืบๆ ป่ จ้้งจ้ำาเป็นติ�องหาอุบาย 

มาใช�เพืื่�อแก�ปัญหาเฉพื่าะหน�า ซ้ึ่�งหลักการื่สืำาคัญขีองอุบาย 

แก�การื่เพ่ื่งก็คือการเปล่ึ�ยนอารมุ่ณ์์จ้ากอารื่มณ์์เดิ้มทั่ี�ติิด้อย้ ่ 

เพื่ียงเทั่่านี�จ้ิติก็หลุด้ออกจ้ากการื่เพื่่งได้�แล�วิ
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  ๖.๒.๖ 	“ร้�”	ไมุ่�ใชิ�น�อมุ่

   ๖.๒.๖.๑ ร้ื่� ไม่ใช่การื่น�อม เพื่รื่าะอาการื่น�อม 

ก็เป็นอีกอาการื่หน้�งทั่ี�นักปฏิิบัติิจ้ำานวินมากชอบทั่ำากัน มัน 

เป็นการื่เสืแสืรื่�งแกล�งทั่ำาขี้�นมาเมื�อคิด้ว่ิาจ้ะปฏิิบัติิธรื่รื่มเช่น

เด้ียวิกับการื่เพื่่ง เพื่ียงแติ่การเพ�งมุุ่�งจุะร้�อารมุ่ณ์์อันเด่ยวให�	

ชิัดแลึะพยายามุ่ติรึงอารมุ่ณ์์นั�นไว�	 สิ่�วนการน�อมุ่เป็นการ	

หล่ึกหน่อารมุ่ณ์์เข�าหาคืวามุ่สิ่งบสิ่ขุเคืล่ึบเคืล่ึ�มุ่ลึมืุ่เนื�อลึมืุ่ติวั

เพราะติ�องการให�จุ่ติสิ่งบ กลายเป็นการื่ปฏิิบัติิด้�วิยโลภะ 

จ้นจิ้ติเกิด้รื่าคะเพื่ลิด้เพื่ลินในควิามสืงบสุืขี หรืื่อเกิด้ควิาม 

ซึ่้มเซึ่าคือถีีนมิทั่ธะข้ี�น วิันใด้ซ้ึ่มได้�ทั่ี�หรื่ือเคลิ�มได้�ทั่ี�ก็สืำาคัญผู้ิด้ 

วิ่าวิันนั�นปฏิิบัติิด้ี วิันใด้ปฏิิบัติิแล�วิไม่ซึ่้มหรืื่อเคลิ�มก็เสีืยใจ้ว่ิา 

วิันนั�นปฏิิบัติิได้�ไม่ด้ี การื่น�อมจ้ิตินี�นักปฏิิบัติิบางทั่่านจ้ะม ี

อปุกรื่ณ์ช่์วิยคอืการื่เปิด้เทั่ปธรื่รื่มะคลอไปด้�วิยรื่ะหว่ิางนั�งสืมาธิ 

จ้ะช่วิยน�อมจ้ิติให�ซึ่้มได้�ทั่ี�คือครื่้�งหลับครื่้�งติื�นได้�โด้ยเรื่็วิ

การู้รู้ะลึกรู้้�ทุำาอย่างไรู้
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   ๖.๒.๖.๒ ขีณ์ะใด้ทีั่�เรื่าน�อมจิ้ติเขี�าหาควิามสืงบ 

แล�วิเกิด้รื่้�ติัวิวิ่ากำาลังน�อมจ้ิติอย้่ ขีณ์ะนั�นการื่น�อมจ้ะด้ับไป และ

จ้ะเกิด้สืภาวิะขีองควิามร้ื่�ติัวิข้ี�นมาแทั่นทั่ี�ทั่ันทีั่ ด้ังนั�นเพีื่ยงแค่รื่้�

วิ่ากำาลังน�อม ก็เกิด้การื่รื่้�ทั่ี�ถี้กติ�องแล�วิ

  ๖.๒.๗  “ร้�”	ไมุ่�ใชิ�จุงใจุร้�อะไร

   ๖.๒.๗.๑ ร้ื่� ไม่ใช่จ้งใจ้จ้ะร้ื่�อะไรื่ ดั้งนั�นถี�านัก 

ปฏิิบัติิคนใด้ถีามว่ิา ทั่ี�สือนให�ร้ื่�นั�น ควิรื่จ้ะร้ื่�อะไรื่ หรืื่อควิรื่จ้ะ 

รื่้�ติัวิทั่ั�วิพื่รื่�อมคือรื่้�ทั่ั�งติัวิตัิ�งแต่ิปลายผู้มถี้งพืื่�นเทั่�า ผู้้�ทั่ี�ยังสืงสัืย 

เช่นนี�แสืด้งวิ่ายังไม่รื่้�จ้ักการื่รื่้�ทั่ี�แทั่�จ้รื่ิง เพื่รื่าะการื่รื่้�แทั่�จ้รื่ิงนั�น 

ไม่มีควิามจ้งใจ้ว่ิาจ้ะเลือกร้ื่�สิื�งหน้�งแล�วิไม่รัื่บร้ื่�สิื�งอื�นๆ เนื�องจ้าก 

ควิามจ้งใจ้เหล่านั�นเป็นไปเพื่รื่าะติัณ์หาและทั่ิฏิฐิิล�วินๆ

   ๖.๒.๗.๒ การื่ร้ื่�คือสืภาพื่ทีั่�จิ้ติตืิ�นข้ี�นจ้ากโลก 

ขีองควิามคิด้ควิามฝ่ัน ทั่ั�งนี�คนสื่วินใหญ่จ้ะตืิ�นเฉพื่าะร่ื่างกาย

แติ่ใจ้ยังหลับฝ่ันอย่างทั่ี�เรื่ียกวิ่าฝ่ันกลางวิัน ภาวิะร้ื่�คือภาวิะ 

ทั่ี�จ้ิติติื�นจ้ากควิามฝั่น จ้ิติมีควิามตืิ�นตัิวิพื่รื่�อมทั่ี�จ้ะรื่ับร้ื่�อารื่มณ์์
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ทั่ั�งปวิงทั่ี�เขี�ามากรื่ะทั่บทั่างติา ห้ จ้ม้ก ลิ�น กาย และใจ้ เมื�อ 

รื่้�อารื่มณ์์แล�วิ ก็พื่รื่�อมทั่ี�จ้ะเกิด้ปฏิิกิรื่ิยาติอบสืนองติ่ออารื่มณ์ ์

นั�นติามธรื่รื่มชาติิและยิ�งกว่ิานั�นกค็อื สืามารื่ถีร้ื่�เทั่า่ทั่นัปฏิกิิรื่ยิา 

ติอบสืนองเหล่านั�นได้�เป็นอย่างด้ีด้�วิย รื่้�ชนิด้นี�ไม่มีควิามจ้ง 

ใจ้วิ่าจ้ะติ�องรื่้�อารื่มณ์์ใด้ แติ่อารมุ่ณ์์ใดปรากฏทางทวารใดก็	

ร้�อารมุ่ณ์์นั�นอย�างถ้ึกติ�อง	 เป็นปัจุจุุบัน	 โดยไมุ่�หลึงไปกับ	

อารมุ่ณ์์นั�น	 น่�แหลึะคืือคืวามุ่ร้�ติัวทั�วพร�อมุ่ไมุ่�ใชิ�พยายามุ่ร้�	

ติัวทั�งติัว	 เพราะนั�นเป็นคืวามุ่จุงใจุกระจุายคืวามุ่ร้�สิ่ึกไปจุับ

ท่�กายทั�งกาย

   ๖.๒.๗.๓ ขีณ์ะใด้ทั่ี�เรื่าจ้งใจ้ แล�วิเกิด้รื่้�ติัวิวิ่า 

กำาลังจ้งใจ้อย้่ ขีณ์ะนั�นควิามจ้งใจ้จ้ะด้ับไป และจ้ะเกิด้สืภาวิะ 

ขีองควิามรื่้�ติัวิขี้�นมาแทั่นทั่ี�ทั่ันทีั่ ด้ังนั�นเพีื่ยงแค่รื่้�วิ่ากำาลังจ้งใจ้ 

ก็เกิด้การื่รื่้�ทั่ี�ถี้กติ�องแล�วิ

การู้รู้ะลึกรู้้�ทุำาอย่างไรู้
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 ๖.๓ สืรืุ่ปแล�วิ ขณ์ะใดพยายามุ่จุะร้�	 หรือแสิ่วง	

หาการร้�ท่�ถ้ึกติ�อง	 หรือแมุ่�กระทั�งการพยายามุ่รักษาร้�ให�	

ติ�อเนื�อง (ด้้ขี�อ ๖.๖) ขณ์ะนั�นเราจุะพลึาดไปสิ่้�คืวามุ่หลึงผู้่ด

ทันท่เพื่รื่าะการื่กรื่ะทั่ำาใด้ๆ ทั่ี�เกินจ้ากการื่ร้ื่�ติามปกติิ อันเป็น 

การื่กรื่ะทั่ำาด้�วิยอำานาจ้ขีองติณั์หาและทั่ฏิิฐินิั�นแหละ เปน็เครื่ื�อง

ปิด้กั�นควิามสืามารื่ถีในการื่รื่ะล้กร้ื่�อารื่มณ์์ซ้ึ่�งมีอย้่แล�วิเอาไวิ�

อยา่งสืนิทั่ทั่ี�สืดุ้ ดงันั�นไมุ่�คืวรพยายามุ่ทำาร้�ให�ถึก้ติ�อง	ขณ์ะใด	

ร้�ว�าร้�ผู้่ด	ขณ์ะนั�นจุะเกด่การร้�ท่�ถึก้ติ�องโดยอัติโนมุ่ตัิ่ แติม่ีนกั 

ปฏิบิติัิจ้ำานวินมากทั่เีด้ยีวิทั่ี�แม�จ้ะได้�ฟุ้งัคำาสือนเกี�ยวิกบัการื่เจ้รื่ญิ

สืติิหรื่ือการื่รื่ะล้กรื่้� แต่ิก็ยังปฏิิเสืธทั่ี�จ้ะรื่ะล้กรื่้�สืภาวิธรื่รื่มทั่ี� 

กำาลังปรื่ากฏิไปติามธรื่รื่มชาติิ เพื่รื่าะมีควิามคิด้เอาเองว่ิา ตินเอง

ยังมีบุญวิาสืนาน�อยขีอทั่ำาบุญทั่ำาทั่านไปก่อน หรืื่ออินทั่รีื่ย์ตัิวิ 

นั�นตัิวินี�ยังอ่อนเกินไปหรืื่อยังไม่สืมดุ้ลกัน จ้ะติ�องพัื่ฒนาอินทั่รีื่ย์

ก่อน เช่น จ้ะติ�องเพื่ิ�มปัญญาให�สืมดุ้ลกับศีรื่ัทั่ธา เพื่ิ�มสืมาธิให�

สืมดุ้ลกับวิิรื่ิยะ ทั่ั�งนี�เพื่รื่าะไม่ทั่รื่าบวิ่า หากเจุร่ญสิ่ติ่หรือร้�ได�

แลึ�วนั�นแหลึะจุะทำาให�อ่นทร่ย์ทั�งหลึายแก�กลึ�าย่�งขึ�นแลึะ

สิ่มุ่ดุลึกันด�วย
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 ๖.๔ สืภาวิะร้ื่�ทั่ี�ถี้กติ�องจ้ะเกิด้ได้�ง่าย ด้�วิยการื่เกื�อก้ล

ขีองสืติิและสืัมมาสืมาธิ กล่าวิคือ

  ๖.๔.๑  หากจิ้ติสืามารื่ถีจ้ด้จ้ำาสืภาวิธรื่รื่มต่ิางๆ 

ได้�แม่นยำา เช่น จ้ำาสืภาวิะขีองควิามรื่ัก โลภ โกรื่ธ หลง ป่ติิ สืุขี

ฯลฯ ได้�แม่นยำา เมื�อสืภาวิะเหล่านั�นปรื่ากฏิข้ี�นก็จ้ะเกิด้สืติิร้ื่� 

เทั่่าทั่ันอย่างรื่วิด้เรื่็วิ เพื่รื่าะเคยรื่้�เคยปรื่ะจ้ักษ์ชัด้อย้่ก่อนแล�วิ 

ส่ืวินสืภาวิธรื่รื่มใด้ไม่ร้ื่�จั้กคุ�นเคย ก็ติ�องใช�เวิลาเรีื่ยนร้ื่�ไปช่วิงหน้�ง 

ก่อน จ้นจ้ิติจ้ด้จ้ำาสืภาวิะนั�นได้�แม่นยำาแล�วิ จ้้งเกิด้สืติิรื่้�ได้�ง่าย

  ๖.๔.๒  หากจุต่ิมุ่สั่ิ่มุ่มุ่าสิ่มุ่าธ่	จุะชิ�วยให�สิ่ภาวะร้�	

ถ้ึกติ�องง�ายขึ�น จ้ติิทั่ี�มสีืมัมาสืมาธคิอืจิ้ติมลีกัษณ์ะตัิ�งมั�นทั่รื่งติวัิ

ไม่หวัิ�นไหวิเลื�อนไหลไปติามอารื่มณ์์ทั่ี�ปรื่ากฏิทั่างทั่วิารื่ทั่ั�ง ๖ 

(ติา ห้ จ้ม้ก ลิ�น กาย ใจ้) มีควิามสืงบรื่ะงับ คือไม่ฟุ้้หรื่ือ 

แฟุ้บไปติามอารื่มณ์์ มีควิามเบาสืบายแติ่ไม่ใช่เบาหวิิวิเหมือน

จ้ะลอยไปในอากาศี มีควิามอ่อนโยนนุ่มนวิลไม่แข็ีงกรื่ะด้�าง

แกร่ื่งเกร็ื่ง มีควิามพื่รื่�อมและควิามว่ิองไวิทั่ี�จ้ะรื่ับรื่้�อารื่มณ์์ 

ไม่ถ้ีกกด้ขี่มให�นิ�งเฉยซ้ึ่มทั่ื�อหรื่ือเคลิบเคลิ�มติิด้สืุขีเหมือนคน 

การู้รู้ะลึกรู้้�ทุำาอย่างไรู้
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ติิด้ยาเสืพื่ติิด้ และมีควิามซึ่ื�อติรื่งต่ิอหน�าทั่ี�การื่ร้ื่�อารื่มณ์์โด้ย

ไม่เขี�าไปแทั่รื่กแซึ่งอารื่มณ์์ เหมือนผู้้�พิื่พื่ากษาทั่ี�ทั่ำางานโด้ย 

ไม่ลำาเอียงเขี�าขี�างโจ้ทั่ก์หรื่ือจ้ำาเลย

  จิ้ติทั่ี�มีสืัมมาสืมาธิสืามารื่ถีเกิด้ขี้�นได้�ไม่ยาก 

หากเขี�าใจ้ธรื่รื่มชาติิทั่ี�วิ่า จ้ิติปกติิธรื่รื่มด้าทั่ี�ไม่ถี้กอารื่มณ์์

ครื่อบงำาหรื่ือนัยหน้�งจุ่ติท่�มุ่่ศ่ลึนั�นแหลึะคืือจุ่ติท่�มุ่่สิ่ัมุ่มุ่า	

สิ่มุ่าธ่อย้�ในติัวเอง	อย่างไรื่ก็ติามหากจ้ิติขีองผู้้�ใด้ยังไม่มีสืัมมา 

สืมาธิจ้ริื่งๆ ก็สืามารื่ถีฝ่ึกฝ่นอบรื่มได้� โด้ยในเบื�องติ�นให� 

ตัิ�งใจ้รัื่กษาศีีลภายนอกเสีืยก่อน คือรัื่กษาศีีล ๕ และศีีล ๘  

เป็นติ�น จ้ากนั�นจ้้งฝึึกฝึนจุ่ติให�มุ่่ศ่ลึภายในด�วยการฝึึกสิ่มุ่าธ	่

อันได�แก�การมุ่่สิ่ติ่ระลึึกร้�อารมุ่ณ์์อันเด่ยวโดยติ�อเนื�อง	

อารมุ่ณ์์นั�นจุะเป็นอะไรก็ได�ท่�ไมุ่�ยั�วก่เลึสิ่ เช่น การื่กำาหนด้ 

ลมหายใจ้ การื่กำาหนด้จั้งหวิะเดิ้นจ้งกรื่ม การื่กำาหนด้จั้งหวิะ 

เคลื�อนไหวิมือ การื่กำาหนด้ควิามเคลื�อนไหวิขีองทั่�อง และการื่ 

กำาหนด้คำาบริื่กรื่รื่มเป็นติ�น ให�จ้งใจ้กำาหนด้ร้ื่�อารื่มณ์์นั�นอย่าง 

สืบายๆ อย่าเครื่่งเครื่ียด้หรื่ือตัิ�งใจ้มากนัก ถ้ีงติรื่งนี�จิ้ติมีทั่าง 

แยกทีั่�จ้ะด้ำาเนินไปได้� ๒ ทั่างคือ
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   ๖.๔.๒.๑ หากโมหะหรืื่อโลภะเขี�าแทั่รื่ก จ้ิติ 

จ้ะเกิด้ควิามอ่อนแอน�อมเขี�าหาควิามสืงบสืบาย เกิด้ควิาม

เคลิบเคลิ�มบ�าง เกิด้นิมิติติ่างๆ บ�าง นี�เป็นทั่างขีองมิจ้ฉาสืมาธิ

   ๖.๔.๒.๒ หากในขีณ์ะทั่ี�กำาหนด้ร้ื่�อารื่มณ์์อย้ ่

นั�น ผู้้�ปฏิิบัติิมีสืติิตืิ�นตัิวิอย้่เสืมอๆ ถี�าจิ้ติขีาด้สืติิทั่ิ�งอารื่มณ์์

กรื่รื่มฐิาน เผู้ลึอไปคิด้เรื่ื�องอื�นก็ร้�ทัน หากจ้ิติเกิด้การื่เพ�ง	

อารื่มณ์์ก็ร้�ทัน หากจ้ิติสิ่ักว�ารื่้�อารื่มณ์์ก็ร้�ทัน ทั่ั�งนี�ธรื่รื่มชาติิ 

จ้ิติขีองบุคคลทั่ั�วิไปมักฟุุ้�งซ่ึ่านหลงไปติามอารื่มณ์์นั�นบ�าง 

อารื่มณ์์นี�บ�าง โด้ยไม่รื่้�เทั่่าทั่ัน จ้้งติ�องหัด้รื่้�อารื่มณ์์อันเด้ียวิ 

ก่อน พื่อจ้ิติเคลื�อนจ้ากอารื่มณ์์นั�นก็ให�คอยร้ื่�ทั่ัน ด้�วิยวิิธีนี�เอง 

ในเวิลาไม่นานผู้้�ปฏิิบัติิก็จ้ะเริื่�มรื่้�ทั่ันจิ้ติทั่ี�ส่ืงสื่ายไปติามอารื่มณ์์ 

ติ่างๆ พอร้�ทัน	 จุ่ติก็หยุดการสิ่�งสิ่�ายแลึ�วติั�งมุ่ั�นอย้�โดย	

ไมุ่�ได�บังคืับถึัดจุากนั�นเมุ่ื�อมุ่่อารมุ่ณ์์ใดปรากฏ	 จุ่ติก็จุะร้�	

ทันโดยสิ่ักว�าร้�	 คืือไมุ่�เข�าไปแทรกแซึ่งหรือหลึงแลึะไหลึ	

ติามุ่อารมุ่ณ์์นั�นไป

การู้รู้ะลึกรู้้�ทุำาอย่างไรู้
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	 หากจุะกลึ�าวว�าอาการกำาหนดร้�	 (ด�วยติัณ์หาแลึะ	

ท่ฏฐ่)	 เป็นเคืรื�องมืุ่อของการทำาสิ่มุ่ถึะ	 สิ่�วนอาการระลึึกร้�	

หรือร้�ทัน	(อย�างสิ่ักว�าร้�)	เป็นเคืรื�องมุ่ือของการทำาว่ปัสิ่สิ่นา

ก็กลึ�าวได�
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คำาว่า “ปัจจุบัน” นั�น

ไม่ได�หมายถูึงวันน้� ชั�วโมงน้�

นาทุ้น้� หรู้ือแม�กรู้ะทุั�งวินาทุ้น้�

แต้่หมายถูึง การู้รู้ะลึกรู้้�สัภาวธรู้รู้ม

ทุ้�กำาลังปรู้ากฏต้่อหน�าต้่อต้าเรู้าในขณ์ะจิต้น้�

ซึ่ึ�งเป็นเวลาทุ้�สัั�นทุ้�สัุด

จนทุำาอะไรู้มากเกินกว่ารู้้�ไม่ได�
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การู้รู้ะลึกรู้้�ทุำาอย่างไรู้

 ๖.๕ หากจ้ะจ้ำาแนกสืภาวิะรื่้�ออกให�แจ่้มชัด้ก็สืามารื่ถี

กล่าวิได้�ว่ิา ร้�	คืือการเจุร่ญอร่ยมุ่รรคืมุ่่องค์ื	๘ นั�นเอง กล่าวิคือ

  ๖.๕.๑ จ้ิติร้ื่�เป็นจ้ิติทั่ี�ตัิ�งมั�น เป็นติัวิขีองตัิวิเอง 

ไม่ถี้กควิามยินดี้ยินรื่�ายติ่ออารื่มณ์์ใด้ๆ ครื่อบงำา นั�นคือจ้ิติทั่ี�มี

สิ่ัมุ่มุ่าสิ่มุ่าธ่

  ๖.๕.๒ จิ้ติรื่้�เป็นจ้ิติทั่ี�วิ่องไวิควิรื่แก่การื่งาน คือ

เมื�ออารื่มณ์์กรื่ะทั่บทั่างทั่วิารื่ใด้ สัิ่มุ่มุ่าสิ่ต่ิจ้ะรื่ะล้กร้ื่�สืภาวิธรื่รื่ม

ทั่ี�กำาลังปรื่ากฏิติามควิามเป็นจ้รื่ิงทั่ันทั่ี

  ๖.๕.๓ จิ้ติทีั่�ตัิ�งมั�นเป็นสัืมมาสืมาธิจ้ะเป็นจิ้ติทีั่� 

ร้ื่�ตัิวิ ซ้ึ่�งควิามร้ื่�ตัิวินั�นเป็นตัิวิสัิ่มุ่มุ่าท่ฏฐ่หรือสัิ่มุ่ปชัิญญะ (ชนิด้ 

ทีั่�เรีื่ยกวิ่าอสัืมโมหสัืมปชัญญะ) แติ่ถี�าจ้ิติไม่ตัิ�งมั�น จ้ิติจ้ะเลื�อน

ไหลติามอารื่มณ์์ ถี้กอารื่มณ์์ครื่อบงำาและไม่รื่้�ติัวิ เมื�อไม่รื่้�ติัวิก็ 

ไม่สืามารื่ถีร้ื่�สืภาวิธรื่รื่มติามควิามเป็นจ้รื่ิงได้�แจ้่มชัด้ ไม่เห็น 

ควิามเกิด้ดั้บขีองร้ื่ปนาม และไม่เห็นอริื่ยสัืจ้จ์้ ดั้งนั�นจ้้งกล่าวิได้�ว่ิา  

สืัมมาสืมาธิเป็นเหติุใกล�ให�เกิด้ปัญญา
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  ๖.๕.๔ จ้ิติทั่ี�มีสืติิ สืมาธิ ปัญญาอบรื่มอย้่ ย่อมมี

ควิามคิด้ทีั่�ถ้ีกติ�องหรืื่อสัิ่มุ่มุ่าสัิ่งกัปปะ และส่ืงผู้ลให�สัิ่มุ่มุ่าวาจุา

สิ่ัมุ่มุ่ากัมุ่มุ่ันติะ และสืัมมาอาชีวิะบรื่ิบ้รื่ณ์์ด้�วิย

  ๖.๕.๕ การื่พื่ากเพื่ียรื่เจ้รื่ิญสืติิอย้่นั�น ย่อมเป็น 

การื่คุ�มครื่องอินทั่รีื่ย์อันเป็นการื่ปิด้กั�นบาปอกุศีลทั่ั�งปวิง และ 

เป็นการื่ทั่ำาให�กุศีลธรื่รื่มทั่ั�งหลายเจ้รื่ิญขี้�น นี�คือสิ่ัมุ่มุ่าวายามุ่ะ

 ๖.๖ ในเมื�อการื่ร้ื่�คอืการื่เจ้ริื่ญอรื่ยิมรื่รื่ค ด้งันั�นเรื่าควิรื่ 

ทั่รื่าบว่ิา ก่จุติ�อการร้�หรอืการเจุรญ่อร่ยมุ่รรคืได�แก�การทำาให�	

เจุร่ญ	 หรือทำาให�เก่ดบ�อยๆ	 คืือให�มุ่่สิ่ติ่บ�อยท่�สิุ่ด แติ่ทั่ั�งนี� 

ไม่ได้�หมายควิามว่ิาให�มีสืติิยาวินานทั่ี�สืุด้เป็นนาทั่ี เป็นชั�วิโมง 

หรื่ือเป็นวิัน เพื่รื่าะสิ่ติ่เองเป็นเจุติสิ่่กธรรมุ่ท่�เก่ดดับไปท่ลึะ	

ขณ์ะพร�อมุ่กับจุ่ติ	 ดังนั�นเราจุะทำาสิ่่�งท่�ไมุ่�เท่�ยงให�เท่�ยงอย้�	

นานๆ	ไมุ่�ได�	แติ�ทำาให�เก่ดบ�อยๆ	ได�	เหติุใกล�ทั่ี�ทั่ำาให�สืติิเกิด้ 

บ่อยก็คือการื่สืามารื่ถีจ้ด้จ้ำาสืภาวิะขีองธรื่รื่มะติ่างๆ ได้�มาก

และแม่นยำา (ติ�องจ้ำาติัวิสืภาวิะได้� ไม่ใช่จ้ำาชื�อและลักษณ์ะติาม 

ติำารื่าได้�เทั่่านั�น) เมื�อสืภาวิธรื่รื่มอันใด้เกิด้ขี้�น สืติิจ้้งสืามารื่ถี
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รื่ะล้กรื่้�เทั่่าทั่ันได้�อย่างรื่วิด้เรื่็วิ จ้นรื่้�ได้�บ่อยแบบถีี�ยิบแล�วิอกุศีล 

ก็จ้ะมีโอกาสืเกิด้น�อยลงติามลำาดั้บ จ้นหมด้โอกาสืเกิด้ในทีั่�สุืด้ 

 

 ๖.๗ การื่ฝ่ึกให�จิ้ติร้ื่�จ้ักและจ้ด้จ้ำาสืภาวิธรื่รื่มได้�มาก

และแม่นยำา สืามารื่ถีกรื่ะทั่ำาได้�ด้�วิยการื่รื่้�อารื่มณ์์อันใด้อันหน้�ง

ทั่ี�เกี�ยวิเนื�องด้�วิยกายหรืื่อจ้ิติ ซ้ึ่�งบรื่รื่ด้ากรื่รื่มฐิานทั่ั�งหลายทั่ี� 

สือนกันอย้่ในยุคนี� สื่วินมากก็ใช�เป็นเบื�องติ�นในการื่เรื่ียนรื่้� 

สืภาวิธรื่รื่มได้� เช่น การื่รื่้�ลมหายใจ้ การื่รื่้�ทั่�องพื่องยุบ การื่ทั่ำา

จ้ังหวิะในการื่เดิ้นจ้งกรื่ม การื่ทั่ำาจ้ังหวิะในการื่เคลื�อนไหวิมือ

การื่รื่้�อิรื่ิยาบถี ๔ การื่บรื่ิกรื่รื่มพืุ่ทั่โธ การื่รื่้�เวิทั่นา และการื่ติาม 

รื่้�จิ้ติ เป็นติ�น เพื่ียงแติ่พื่วิกเรื่าติ�องปรื่ับคุณ์ภาพื่ขีองการื่รื่้�

อารื่มณ์์กรื่รื่มฐิานเหล่านี�เล็กน�อย เพื่รื่าะคุณ์ภาพื่ขีองการื่ร้ื่�

ทั่ี�แติกต่ิางกันย่อมให�ผู้ลทั่ี�แติกต่ิางกัน ซ้ึ่�งสื่วินมากในยุคนี� 

เพืื่�อนนักปฏิิบัติิมักทั่ำาได้�เพื่ียงการื่เพื่่งติัวิอารื่มณ์์และน�อมจ้ิติ 

ไปสื้่การื่ทั่ำาสืมถีกรื่รื่มฐิานโด้ยไม่รื่้�ติัวิ ติัวิอย่างคุณ์ภาพื่ขีอง 

การื่รื่้�อารื่มณ์์กรื่รื่มฐิานทั่ี�มีผู้ลแติกติ่างกันก็เช่น 

การู้รู้ะลึกรู้้�ทุำาอย่างไรู้
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  ๖.๗.๑ การร้�ลึมุ่หายใจุ หากร้ื่�ลมหายใจ้แล�วิเกิด้

เคลิบเคลิ�มขีาด้สืติิก็ใช�ไม่ได้� หากเพ่ื่งจ้นจิ้ติแนบเนียนอย้่กับ

ลมหายใจ้ก็เป็นการื่ทั่ำาสืมถีกรื่รื่มฐิาน หากเห็นภาพื่หายใจ้อย้่

โด้ยมีจิ้ติเป็นผู้้�ด้้อย้่ติ่างหากก็เป็นการื่เจ้รื่ิญวิิปัสืสืนากรื่รื่มฐิาน 

ด้�วิยการื่รื่้�กาย และหากหายใจ้แล�วิจ้ิติหลงไปคิด้ก็รื่้� หลงไปเพื่่ง 

ลมหายใจ้ก็รื่้� เป็นสุืขีก็ร้ื่� เป็นทัุ่กขี์ก็ร้ื่� เฉยๆ ก็รื่้� เกิด้กุศีลก็รื่้� 

และเกิด้อกุศีลก็รื่้� เหล่านี�เป็นการื่หัด้ร้ื่�สืภาวิธรื่รื่มในฝ่่ายนาม 

ธรื่รื่ม อันเป็นติ�นทั่างให�เกิด้สืติิในการื่เจ้รื่ิญวิิปัสืสืนากรื่รื่มฐิาน

ด้�วิยการื่ด้้จ้ิติติ่อไป

  ๖.๗.๒ การร้�ท�องพองยบุ หากร้ื่�ทั่�องพื่องยุบแล�วิ 

เกิด้เคลิบเคลิ�มขีาด้สืติิก็ใช�ไม่ได้� หากเพื่่งจ้นจ้ิติแนบเนียนอย้่ 

กับทั่�องก็เป็นการื่ทั่ำาสืมถีกรื่รื่มฐิาน หากเห็นกายไหวิอย้่โด้ยมี 

จ้ิติเป็นผู้้�ด้้อย้่ติ่างหากก็เป็นการื่เจ้รื่ิญวิิปัสืสืนากรื่รื่มฐิานด้�วิย

การื่ร้ื่�กาย และหากรื่้�ทั่�องพื่องยุบแล�วิจ้ิติหลงไปคิด้ก็รื่้� หลงไป

เพื่่งทั่�องก็รื่้� เป็นสืุขีก็รื่้� เป็นทัุ่กขี์ก็รื่้� เฉยๆ ก็รื่้� เกิด้กุศีลก็รื่้� และ

เกิด้อกุศีลก็ร้ื่� เหล่านี�เป็นการื่หัด้ร้ื่�สืภาวิธรื่รื่มในฝ่่ายนามธรื่รื่ม

อันเป็นติ�นทั่างให�เกิด้สืติิในการื่เจ้รื่ิญวิิปัสืสืนากรื่รื่มฐิานด้�วิย

การื่ด้้จ้ิติติ่อไป
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  ๖.๗.๓ การทำาจุังหวะในการเด่นจุงกรมุ่ หาก 

เด้ินจ้งกรื่มแล�วิเกิด้เคลิบเคลิ�มขีาด้สืติิก็ใช�ไม่ได้� หากเพ่ื่งจ้น 

จิ้ติแนบเนียนอย้่กับเทั่�าหรื่ือรื่่างกายทั่ี�เด้ินอย้่ก็เป็นการื่ทั่ำาสืมถี

กรื่รื่มฐิาน หากเห็นกายเดิ้นอย้่โด้ยมีจ้ิติเป็นผู้้�ด้้อย้่ต่ิางหากก็ 

เป็นการื่เจ้ริื่ญวิิปัสืสืนากรื่รื่มฐิานด้�วิยการื่รื่้�กาย และหากเด้ิน 

อย้่แล�วิจ้ิติหลงไปคิด้ก็รื่้� หลงไปเพื่่งก็รื่้� เป็นสืุขีก็รื่้� เป็นทัุ่กข์ีก็รื่้�

เฉยๆ ก็ร้ื่� เกิด้กุศีลก็รื่้� และเกิด้อกุศีลก็รื่้� เหล่านี�เป็นการื่หัด้ 

รื่้�สืภาวิธรื่รื่มในฝ่่ายนามธรื่รื่ม อันเป็นติ�นทั่างให�เกิด้สืติิใน 

การื่เจ้รื่ิญวิิปัสืสืนากรื่รื่มฐิานด้�วิยการื่ด้้จ้ิติติ่อไป

  ๖.๗.๔ การทำาจัุงหวะในการเคืลืึ�อนไหวมืุ่อ	หาก 

ติามรื่้�มือแล�วิเกิด้เคลิบเคลิ�มขีาด้สืติิก็ใช�ไม่ได้� หากเพื่่งจ้น

จ้ิติแนบเนียนอย้่กับมือก็เป็นการื่ทั่ำาสืมถีกรื่รื่มฐิาน หากเห็น

กายเคลื�อนไหวิอย้่โด้ยมีจิ้ติเป็นผู้้�ด้้อย้่ติ่างหากก็เป็นการื่เจ้รื่ิญ

วิิปัสืสืนากรื่รื่มฐิานด้�วิยการื่รื่้�กาย และหากเคลื�อนไหวิมือแล�วิ

จ้ิติหลงไปคิด้ก็รื่้� หลงไปเพื่่งก็รื่้� เป็นสืุขีก็รื่้� เป็นทัุ่กขี์ก็รื่้� เฉยๆ  

ก็ร้ื่� เกิด้กุศีลก็รื่้� และเกิด้อกุศีลก็รื่้� เหล่านี�เป็นการื่หัด้รื่้�สืภาวิ 

ธรื่รื่มในฝ่่ายนามธรื่รื่ม อันเป็นติ�นทั่างให�เกิด้สืติิในการื่เจ้รื่ิญ

วิิปัสืสืนากรื่รื่มฐิานด้�วิยการื่ด้้จ้ิติติ่อไป

การู้รู้ะลึกรู้้�ทุำาอย่างไรู้
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  ๖.๗.๕ การบร่กรรมุ่พุทโธ	หากบรื่ิกรื่รื่มแล�วิ

เกิด้เคลิบเคลิ�มขีาด้สืติิก็ใช�ไม่ได้� หากบรื่ิกรื่รื่มจ้นจ้ิติแนบเนียน

อย้่กับคำาบริื่กรื่รื่มก็เป็นการื่ทั่ำาสืมถีกรื่รื่มฐิาน หากบรื่ิกรื่รื่ม 

แล�วิเห็นกายยืนเด้ินนั�งนอนอย้่โด้ยมีจิ้ติเป็นผู้้�ด้้อย้่ต่ิางหากก็ 

เป็นการื่เจ้รื่ิญวิิปัสืสืนากรื่รื่มฐิานด้�วิยการื่รื่้�กาย และหาก

บรื่ิกรื่รื่มแล�วิจ้ิติหลงไปคิด้ก็รื่้� หลงไปเพื่่งก็ร้ื่� เป็นสืุขีก็รื่้� เป็น 

ทัุ่กขี์ก็รื่้� เฉยๆ ก็รื่้� เกิด้กุศีลก็รื่้� และเกิด้อกุศีลก็รื่้� เหล่านี� 

เป็นการื่หัด้ร้ื่�สืภาวิธรื่รื่มในฝ่่ายนามธรื่รื่ม อันเป็นติ�นทั่าง 

ให�เกิด้สืติิในการื่เจ้รื่ิญวิิปัสืสืนากรื่รื่มฐิานด้�วิยการื่ด้้จ้ิติติ่อไป

  แม�อารื่มณ์์กรื่รื่มฐิานอื�นก็เทั่ียบเคียงคุณ์ภาพื่

ขีองการื่ร้ื่�และผู้ลทั่ี�เกิด้ข้ี�น ได้�เช่นเดี้ยวิกับอารื่มณ์์ทั่ี�กล่าวิมา 

เป็นติัวิอย่างนี�นั�นเอง 

 ๖.๘ ในขี�อ ๖.๒ ได้�กล่าวิถี้งสืภาวิะทั่ี�ไม่ใช่รื่้�ไปแล�วิ ใน

ขี�อนี�จ้ะได้�กล่าวิถี้ง องคื์ธรรมุ่ของจุ่ติท่�เป็นจุ่ติร้� อันเป็นเครื่ื�อง

ช่วิยติรื่วิจ้สือบได้�อีกชั�นหน้�งวิ่า การื่ร้ื่�ในขีณ์ะนี�ถี้กติ�องแล�วิหรื่ือ

ไม่ องค์ธรื่รื่มด้ังกล่าวิ เช่น
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  ๖.๘.๑ จุ่ติร้�ได�แก�จุ่ติท่�เป็น	มุ่หากุศลึจุ่ติ	ชิน่ด	

ท่�ประกอบด�วยปัญญา	 (ญาณ์สัิ่มุ่ปยุติต์ิ)	 แลึะเก่ดขึ�นเอง	

โดยไมุ่�ติ�องชัิกชิวนหรือหาทางทำาให�เก่ดขึ�น	 (อสัิ่งขาร่ก)  

ด้ังนั�น

   ๖.๘.๑.๑ ขีณ์ะใด้จ้ิติมีอกุศีล ขีณ์ะนั�นยังไม่มี

จ้ิติรื่้�

   ๖.๘.๑.๒ ขีณ์ะใด้จิ้ติมุ่งใช�กำาลังมากกว่ิาปัญญา 

เช่น ออกแรื่งดิ้�นรื่นหาทั่างละทุั่กข์ีหรืื่อดิ้�นรื่นรัื่กษาสุืขีหรืื่อกุศีล

ขีณ์ะนั�นยังไม่มีจ้ิติรื่้�

   ๖.๘.๑.๓ ขีณ์ะใด้มีควิามพื่ยายามอย่างหน้�ง

อย่างใด้ทั่ี�จ้ะทั่ำาให�จิ้ติรื่้�เกิด้ขี้�น ขีณ์ะนั�นพื่ลาด้จ้ากรื่้�เสีืยแล�วิ 

เพื่รื่าะจุ่ติร้�นั�น	ย่�งอยากย่�งไมุ่�ได�	ย่�งแสิ่วงหาย่�งไมุ่�เจุอ

  ๖.๘.๒ จุ่ติร้�เป็นเพ่ยงจุ่ติท่�มุ่นส่ิ่การ คือกรื่ะทั่ำา 

อารื่มณ์์ไวิ�ในใจ้ หรืื่อทั่ำาใจ้ให�ร้ื่�อารื่มณ์์เท่ั่านั�น ไม่ใช่เผู้ลอคิด้  

ติั�งทั่่า กำาหนด้ เพื่่ง ฯลฯ (ด้้ขี�อ ๖.๒) สิ่ภาวะของมุ่นสิ่่การนั�น	

การู้รู้ะลึกรู้้�ทุำาอย่างไรู้
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เป็นการร้�ท่�	ไร�นำ�าหนัก	บางเฉ่ยบ	แลึะเง่ยบกร่บ	ไมุ่�มุ่่คืวามุ่	

จุงใจุหรือเจุตินาจุะร้�ด�วยอำานาจุของตัิณ์หาแลึะท่ฏฐ่ใดๆ	

ทั�งสิ่่�น

	 	 ๖.๘.๓ จุ่ติร้�ติ�องประกอบด�วยโสิ่ภณ์สิ่าธารณ์

เจุติส่ิ่ก หรืื่อสืภาวิธรื่รื่มทีั่�เกิด้ร่ื่วิมกับจิ้ติทีั่�ดี้งาม องค์ธรื่รื่มทีั่�นำา 

มาสืังเกติจ้ิติได้�ง่ายได้�แก่

   ๖.๘.๓.๑ อโลึภะ คอืจ้ติิในขีณ์ะนั�นไมม่คีวิาม

อยาก ควิามโลภ หรืื่อควิามกรื่ะหาย แม�แต่ิในการื่แสืวิงหา 

ธรื่รื่มถี�าขีณ์ะใด้จ้ิติเกิด้ควิามอยากปฏิิบัติิ จ้งใจ้ปฏิิบัติิ หรื่ือ

พื่อใจ้ในควิามสืุขีและกุศีล ขีณ์ะนั�นมีโลภะ จ้ิติด้วิงนั�นไม่ใช่จ้ิติรื่้� 

ทั่ี�ถี้กติ�อง

   ๖.๘.๓.๒ อโทสิ่ะ คอืจิ้ติในขีณ์ะนั�นไม่มคีวิาม

ขีุ่นขี�องขัีด้เคืองในอารื่มณ์์ใด้ๆ ถี�าขีณ์ะใด้จิ้ติเกลียด้ทัุ่กข์ีหรืื่อ

อกุศีล เช่นเกลียด้ควิามฟุุ้�งซึ่่านขีองจ้ิติ แล�วิพื่ยายามละทัุ่กข์ี 

หรื่ืออกุศีลนั�น ขีณ์ะนั�นมีโทั่สืะ จ้ิติด้วิงนั�นไม่ใช่จ้ิติรื่้�ทั่ี�ถี้กติ�อง
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   ๖.๘.๓.๓ คืว ามุ่ เป็ นกลึ า ง ในอ า รมุ่ ณ์์		

(ติัติรมัุ่ชิฌััติติติา) คือจ้ิติปรื่าศีจ้ากควิามยินด้ียินรื่�าย ไม่ม ี

อคติิติ่ออารื่มณ์์ คือไม่พื่ยายามรัื่กษาอารื่มณ์์บางอย่างหรืื่อ

พื่ยายาม ละอารื่มณ์์บางอย่าง ถี�าขีณ์ะใด้จ้ิติหลงยินด้ียินรื่�าย

หรื่ือกวัิด้แกว่ิงไปติามควิามยินด้ียินรื่�ายต่ิออารื่มณ์์ ขีณ์ะนั�นจิ้ติ

ไม่เป็นกลาง จ้ิติด้วิงนั�นไม่ใช่จ้ิติรื่้�ทั่ี�ถี้กติ�อง

   ๖.๘.๓.๔ คืวามุ่สิ่งบระงับ 	 (ปัสิ่สิ่ัทธ่ )  

คือเมื�อจิ้ติรื่้�อารื่มณ์์ใด้ก็รื่้�ด้�วิยควิามสืงบรื่ะงับ ไม่แสื่สื่ายดิ้�นรื่น

ไปติามอารื่มณ์์นั�นๆ แม�ติัวิอารื่มณ์์ทั่ี�เป็นควิามรื่้�สื้กต่ิางๆ เมื�อ

ถี้กร้ื่�แล�วิก็สืงบรื่ะงับเพื่รื่าะไม่ถี้กเติิมเชื�อให�ฟุุ้�งซึ่่านหรืื่อด้ิ�นรื่น

มากขี้�นหากจ้ิติรื่้�อารื่มณ์์แล�วิเกิด้ควิามแสื่สื่ายต่ิางๆ จ้ิติด้วิง 

นั�นไม่ใช่จ้ิติรื่้�ทั่ี�ถี้กติ�อง

   ๖.๘.๓.๕ คืวามุ่เบา	(ลึหุติา) คือจ้ิติรื่้�จ้ะเบา 

สืบาย ไม่มีนำ�าหนักใด้ๆ เกิด้ขี้�นเพื่รื่าะการื่รื่้�อารื่มณ์์แม�แติ่น�อย 

ขีณ์ะใด้ปฏิิบัติิแล�วิเกิด้ควิามหนักหรื่ือมีนำ�าหนักขี้�นในใจ้แม�แต่ิ

เพีื่ยงเล็กน�อย (ทัั่�งนี�รื่วิมถ้ีงนำ�าหนักทีั่�ติิด้ลบ คือควิามร้ื่�ส้ืกเบาหวิิวิ

ผิู้ด้ธรื่รื่มชาติิทัั่�งหลายด้�วิย) แสืด้งว่ิาพื่ลาด้จ้ากร้ื่�เสีืยแล�วิ จิ้ติด้วิง

นั�นไม่ใช่จ้ิติรื่้�ทั่ี�ถี้กติ�อง

การู้รู้ะลึกรู้้�ทุำาอย่างไรู้
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   ๖.๘.๓.๖ คืวามุ่อ�อนโยนนุ�มุ่นวลึ	 (มุุ่ทุติา)  

คือจิ้ติร้ื่�จ้ะเป็นจิ้ติทีั่� อ่อนโยนนุ่มนวิล ไม่แข็ีง ไม่กรื่ะด้�าง  

ถี�าปฏิิบัติิแล�วิเกิด้ควิามรื่้�สื้กแขี็งกรื่ะด้�าง แสืด้งวิ่าพื่ลาด้จ้าก 

รื่้�เสืียแล�วิจ้ิติด้วิงนั�นไม่ใช่จ้ิติรื่้�ทั่ี�ถี้กติ�อง

   ๖.๘.๓.๗ คืวามุ่คืวรแก�การงาน	(กัมุ่มัุ่ญญติา)		

คือจ้ิติร้ื่�เป็นจิ้ติทั่ี�พื่รื่�อมสืำาหรัื่บการื่เจ้ริื่ญวิิปัสืสืนา ไม่ถี้กเจื้อ 

ปนครื่อบงำาด้�วิยนิวิรื่ณ์์ใด้ๆ (แติ่ถี�านิวิรื่ณ์์เกิด้ข้ี�นก็สืามารื่ถีร้ื่� 

ชัด้และเอานิวิรื่ณ์์นั�นแหละมาเป็นทัุ่กขีสัืจ้จ์้ทั่ี�ถ้ีกร้ื่� คือมีนิวิรื่ณ์์  

รื่้�นิวิรื่ณ์์แติ่นิวิรื่ณ์์ไม่ครื่อบงำาจ้ิติ แบบนี�ก็ใช�ได้�เหมือนกัน)  

แติ่หากจ้ิติถี้กครื่อบงำาด้�วิยนิวิรื่ณ์์ จ้ิติด้วิงนั�นไม่ใช่จ้ิติรื่้�ทั่ี�ถี้กติ�อง 

       

   ๖.๘.๓.๘ คืวามุ่คืลึ�องแคืลึ�ว	 (ปาคืุญญติา)	

คือจิ้ติรื่้�จ้ะมีสืติิปรื่าด้เปรื่ียวิคล่องแคล่วิ ขีณ์ะใด้รื่้�สื้กเฉื�อยเนือย

ซ้ึ่มเซึ่า เกียจ้ครื่�าน แสืด้งว่ิาพื่ลาด้จ้ากร้ื่�เสืียแล�วิ จ้ิติด้วิงนั�นไม ่

ใช่จ้ิติรื่้�ทั่ี�ถี้กติ�อง 
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   ๖.๘.๓.๙ คืวามุ่ซึ่ื�อติรง	(อุชิุกติา) คือจ้ิติจ้ะ 

ทั่ำาหน�าทั่ี�รื่้�อารื่มณ์์อย่างซึ่ื�อๆ ติรื่งๆ ไม่ทั่ำาหน�าทั่ี�เกินกวิ่าการื่รื่้� 

อารื่มณ์์ หากจ้ิติไม่ทั่ำาหน�าทั่ี�รื่้�ไปอย่างซึ่ื�อๆ ติรื่งๆ แติ่พื่ยายาม 

เสืพื่หรื่ือแทั่รื่กแซึ่งอารื่มณ์์ด้�วิยอำานาจ้ขีองกิเลสื จ้ิติด้วิงนั�น 

ไม่ใช่จ้ิติรื่้�ทั่ี�ถี้กติ�อง

  ๖.๘.๔ จุต่ิร้�เปน็จุต่ิท่�ประกอบด�วยสิ่มัุ่ปชิญัญะ/		

ปัญญา/	 ปัญญ่นทร่ย์/	 อโมุ่หะ คือสืามารื่ถีเจ้ริื่ญวิิปัสืสืนา 

อย้่โด้ยรื่้�ชัด้วิ่า จ้ะทั่ำาอะไรื่ (จ้ะเจ้รื่ิญสืติิ) เพื่ื�ออะไรื่ (เพื่ื�อควิาม

เขี�าใจ้สืภาวิธรื่รื่มติามควิามเป็นจ้รื่ิง) จ้ะทั่ำาอย่างไรื่ (จ้ะติามรื่้� 

ปัจ้จุ้บันอารื่มณ์์ติามควิามเป็นจ้ริื่ง) และจ้ะเจ้ริื่ญสืติิอย้่ด้�วิย 

ควิามร้ื่�สื้กติัวิ ไม่หลงไม่เผู้ลอติามอารื่มณ์์ใด้ๆ ไปด้�วิยอำานาจ้ 

ขีองโมหะ รื่วิมทั่ั�งติ�องมุ่่ปัญญาร้�แลึะเข�าใจุลึักษณ์ะของ	

สิ่ภาวธรรมุ่ท่�กำาลัึงปรากฏเป็นอารมุ่ณ์์ของว่ปัสิ่สิ่นากรรมุ่ฐาน	

นั�นด�วย ว่ิามีลักษณ์ะไม่เทีั่�ยง เป็นทุั่กข์ี หรืื่อเป็นอนัติติาอย่างใด้ 

อย่างหน้�ง หากจิ้ติมีสิ่ติ่รื่้�สืภาวิธรื่รื่มเฉยๆ โด้ยขีาด้ปัญญาทั่ี� 

จ้ะเขี�าใจ้ลักษณ์ะขีองสืภาวิธรื่รื่มนั�น ก็ยังไม่ใช่จ้ิติรื่้�ทั่ี�จ้ะเจ้ริื่ญ

วิิปัสืสืนาได้�อย่างแทั่�จ้รื่ิง 

การู้รู้ะลึกรู้้�ทุำาอย่างไรู้
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๗.		สิ่ภาวธรรมุ่คืืออะไร

 ๗.๑ การื่เจ้รื่ิญสืติิคือการื่รื่้�ทัุ่กขี์หรืื่อร้ื่ปนาม/ กายใจ้

เพื่ื�อถีอด้ถีอนควิามเหน็ผิู้ด้ว่ิารื่ป้นาม/ กายใจ้เปน็ติวัิตินขีองติน

และในทั่ี�สุืด้จ้ะเกิด้การื่ปล่อยวิางควิามย้ด้ถีือร้ื่ปนาม/ กายใจ้

อันเป็นกองทุั่กขี์ได้�อย่างเด็้ด้ขีาด้ ด้ังนั�นการื่เจ้ริื่ญสืติิทั่ี�ถี้กติ�อง

จ้ะติ�องรื่ะล้กรื่้�ถ้ีงสืภาวิะขีองร้ื่ปนาม ไม่ใช่การื่รื่้�นิพื่พื่าน หรื่ือรื่้� 

อารื่มณ์์บัญญัติิอันเป็นสืิ�งทั่ี�เรื่าคิด้ฝ่ันขี้�นมาเอง ทั่ั�งนี�แม�แติ่ 

การื่คิด้ถี้งร้ื่ปนามวิ่ามีลักษณ์ะเป็นไติรื่ลักษณ์์ก็ยังเป็นอารื่มณ์์ 

บัญญัติิ เพื่รื่าะไม่ใช่การื่ร้ื่�สืภาวิะขีองร้ื่ปนามและไม่ใช่การื่เห็น

ลักษณ์ะขีองรื่้ปนามนั�น

 ๗.๒ ตัิวิร้ื่ปนาม/ กายใจ้นี�แหละคือสืภาวิธรื่รื่มทั่ี�สืติิ

จ้ะติ�องรื่ะล้กรื่้� และปัญญาจ้ะติ�องทั่ำาควิามเขี�าใจ้ลักษณ์ะขีอง

สืภาวิะนั�น นอกเหนือจ้ากสืติิปัญญาแล�วิเครื่ื�องมือทั่ี�ใช�ในการื่รื่้� 

รื่้ปนามก็คือ ติา ห้ จ้ม้ก ลิ�น กาย และใจ้ธรื่รื่มด้าๆ นี�เอง กล่าวิ

คือติัวร้ปธรรมุ่นั�นร้�ได�ด�วยติา	ห้	จุมุ่้ก	ลึ่�น	กายแลึะใจุ	สิ่�วน

นามุ่ธรรมุ่ร้�ได�ด�วยใจุ
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 ๗.๓ การื่รื่้�รื่้ปทั่ำาได้�ทัุ่กๆ ทั่วิารื่ด้ังนี�คือ

  ๗.๓.๑ ร้ื่ปทั่ี�เรื่ารื่้�ได้�ด้�วิยติานั�นมีมากมายนับไม่

ถี�วินวิ่ากี�แสืน กี�ล�านรื่้ป เช่น ผู้้�หญิง ผู้้�ชาย เด้็ก คนแก่ เสืือ ลิง 

ปลา นก ทั่ะเล แม่นำ�า ภ้เขีา ติ�นไม� ด้อกไม� อัญมณ์ี ฯลฯ แติ่ใน

จ้ำานวินรื่้ปทั่ี�นับจ้ำานวินไม่ถี�วินนั�น เอาเขี�าจ้รื่ิงสืิ�งทั่ี�ติามองเห็นก็

คือสีืเทั่่านั�นเอง แล�วิอาศัียสัืญญาคือควิามจ้ำาได้�หมายร้ื่�เขี�ามา

ปรืุ่งแติ่งจ้ิติ จ้้งเกิด้การื่จ้ำาแนกวิ่า กลุ่มสืีอย่างนี�เรื่ียกวิ่า ผู้้�หญิง 

ผู้้�ชาย อัญมณ์ี สืี จ้้งเป็นรื่้ปติัวิจ้รื่ิงทั่ี�เรื่ารื่้�ได้�ด้�วิยติา

  ๗.๓.๒ รื่้ปทั่ี�รื่้�ได้�ด้�วิยห้ก็คือเสั้ยง ร้ื่ปทั่ี�รื่้�ได้�ด้�วิย 

จ้ม้กคือกลิ�น  ร้ื่ปทั่ี� ร้ื่� ได้�ด้� วิยลิ�นคือรู้สั  ร้ื่ปทั่ี� ร้ื่� ได้�ด้� วิยกาย 

มี ๓ ชนิด้คือ ธาตุ้ไฟหรื่ือควิามเย็น - รื่�อน ธาตุ้ดินหรื่ือ 

ควิามอ่อน - แขี็ง และธาตุ้ลมหรื่ือควิามติ้ง - ไหวิ

  ๗.๓.๓ ร้ื่ปทีั่�ร้ื่�ได้�ด้�วิยใจ้มีจ้ำานวินมากกว่ิาร้ื่ปทีั่�ร้ื่�ได้� 

ด้�วิยติา ห้ จ้ม้ก ลิ�น และกาย ได้�แก่ปสัาทุรู้้ป ๕ หรื่ือปรื่ะสืาทั่

สืำาหรัื่บรัื่บสัืมผัู้สืทั่างติา ห้ จ้ม้ก ลิ�น และกาย กับร้ื่ปละเอียด้

สัภาวธรู้รู้มคืออะไรู้
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หรื่ือสัุขุมรู้้ป ๑๖ เช่น ร้ื่ปคือสืารื่อาหารื่ ร้ื่ปทั่ี�กำาหนด้เพื่ศี 

รื่้ปคือการื่เคลื�อนไหวิกายและวิาจ้าเพื่ื�อสืื�อควิามหมาย เป็นติ�น

 ๗.๔ สิื�งทั่ี�รื่้�ได้�ด้�วิยใจ้นอกจ้าก รู้้ป จ้ำานวินมาก (๒๑  

ร้ื่ป) ติามขี�อ ๗.๓.๓ แล�วิ ยังมีอีกหลายอย่างคือ (๑) เจต้สิัก  

๕๒ ชนิด้ เช่น สืุขี ทัุ่กขี์ อุเบกขีา ควิามจ้ำาได้�หมายรื่้� โลภะ  

โทั่สืะ โมหะ ป่ติิ ศีรัื่ทั่ธา วิิริื่ยะ ปัญญา ฯลฯ (๒) จิต้ คือ 

ธรื่รื่มชาติิทั่ี�รื่้�อารื่มณ์์ ๘๙ หรื่ือ ๑๒๑ ด้วิง (๓) นิพพาน และ  

(๔) บัญญัต้ิธรู้รู้ม หรื่ือสืิ�งทั่ี�เป็นควิามคิด้ควิามฝั่นซ้ึ่�งไม่มี 

ติัวิจ้รื่ิง (อ�างอิงอภิธัมมัติถีวิิภาวิินี) ใจ้จ้้งเป็นอายตินะทั่ี�รื่้� 

อารื่มณ์์ได้�กวิ�างขีวิางหลากหลายทั่ี�สืุด้

 ๗.๕ ถี�าจ้ะกล่าวิอย่างง่ายๆ การเจุร่ญสิ่ต่ิจุะติ�องระลึึก	

ร้�อารมุ่ณ์์ปรมัุ่ติถ์ึซึึ่�งเป็นตัิวแท�หรือตัิวจุร่งของธรรมุ่ชิาต่ิ	 ไมุ่�	

ใชิ�ไปร้�สิ่่�งท่�ค่ืดนึกเอาเอง	(บญัญตัิธ่รรมุ่) เช่น เมื�อเรื่าเขี�าใกล� 

กองไฟุ้ ควิามรื่�อนทีั่�ร้ื่�ได้�ทั่างกายนั�นแหละคืออารื่มณ์์ปรื่มัติถ์ี

สื่วินคำาพื่้ด้ว่ิารื่�อนๆ เป็นสืมมุติิบัญญัติิ ผู้้�ปฏิิบัติิมีหน�าทั่ี�รื่้�ถี้ง 

ควิามรื่�อนทั่ี�มากรื่ะทั่บกาย ไม่ใช่ไปใช�ควิามคิด้ว่ิาไฟุ้เป็นขีอง 

รื่�อน เหมือนไฟุ้กิเลสืหรื่ือไฟุ้นรื่ก เป็นติ�น นอกจ้ากนี�จ้ำาเป็น
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ติ�องทั่รื่าบด้�วิยวิ่าอารื่มณ์์ชนิด้ใด้รื่้�ได้�ทั่างทั่วิารื่ใด้ เช่น ถี�าจ้ะ 

รื่้�อิรื่ิยาบถี ๔ คือรื่้�รื่้ปยืน เด้ิน นั�ง นอน จ้ะติ�องรื่้�ด้�วิยใจ้ ไม่ใช ่

รื่้�ด้�วิยติาหรื่ือด้�วิยกาย เป็นติ�น 

 ๗.๖ หากผู้้�ปฏิิบัติิสืามารื่ถีรื่้�ร้ื่ปนามอันเป็นอารื่มณ์์

ปรื่มัติถ์ีได้�แล�วิ จ้ะสืามารื่ถีถีอด้ถีอนควิามเห็นผู้ิด้ว่ิามีสัืติว์ิ 

บุคคล ติัวิติน เรื่า เขีาลงได้� เพื่รื่าะอารื่มณ์์ปรื่มัติถี์ทั่ี�ใช�ในการื่

เจ้รื่ญิวิิปัสืสืนามีแติร้่ื่ปกบันามซ้ึ่�งไมใ่ชส่ืตัิวิ ์บคุคล ติวัิติน เรื่า เขีา  

บรื่รื่ด้าสืัติว์ิ บุคคล ติัวิติน เรื่า เขีา ล�วินแต่ิเกิด้จ้ากการื่คิด้ 

หรื่ือการื่บัญญัติิเอากลุ่มขีองร้ื่ปนามมาเป็นสืัติว์ิ บุคคล ติัวิติน

เรื่า เขีาทั่ั�งสืิ�น

 ๗.๗ ในทั่างปฏิิบัติิจ้ริื่งมีปรื่ะเด็้นเกี�ยวิกับสืภาวิธรื่รื่ม 

ทั่ี�ควิรื่ทั่รื่าบอีกบางอย่างคือ

  ๗.๗.๑ จิ้ติย่อมรื่้�อารื่มณ์์ทั่ั�งทั่ี�เป็นปรื่มัติถี์และ

บญัญติัิ จ้ะเจ้าะจ้งเลอืกรื่้�อยา่งหน้�งอยา่งใด้ติามควิามอยากไมไ่ด้� 

ด้ังนั�นขีณ์ะใด้จิ้ติรื่ะล้กร้ื่�อารื่มณ์์ปรื่มัติถ์ีก็รื่้�ทั่ัน ขีณ์ะใด้จิ้ติ 

รื่้�อารื่มณ์์บัญญัติิก็รื่้�ทั่ัน เพื่รื่าะแม�แต่ิพื่รื่ะอรื่หันต์ิทั่่านก็ย่อม 

รื่้�อารื่มณ์์ทั่ั�ง ๒ ชนิด้ ไม่ใช่รื่้�เฉพื่าะอารื่มณ์์ปรื่มัติถี์อย่างเด้ียวิ

สัภาวธรู้รู้มคืออะไรู้
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  ๗.๗.๒ ในการื่เจ้ริื่ญวิิปัสืสืนานั�น ผู้้�ปฏิิบัติิจ้ะ

เริื่�มติ�นด้�วิยการื่มีสืติิรื่ะล้กร้ื่�ร้ื่ปหรื่ือนามอย่างใด้ก่อนก็ได้�แล�วิ 

แติ่ควิามถีนัด้ โด้ยจ้ะเลือกเจ้ริื่ญสืติิปัฏิฐิานบรื่รื่พื่ใด้ก่อนก็ได้� 

และไม่จ้ำาเป็นติ�องร้ื่�ร้ื่ปนามหรืื่อเจ้ริื่ญสืติิปัฏิฐิานให�ครื่บทัุ่ก 

อย่าง หากผู้้�ปฏิิบัติิพื่ยายามทั่ำาสืติิปัฏิฐิานทุั่กฐิาน/ ทัุ่กบรื่รื่พื่ 

นอกจ้ากจ้ะไม่ได้�ผู้ลแล�วิ ยังจ้ะเกิด้ควิามฟุุ้�งซ่ึ่านเพื่รื่าะควิาม 

จ้ับจ้ด้ในการื่ปฏิิบัติิได้�ด้�วิย ทั่ั�งนี�พื่รื่ะพืุ่ทั่ธเจ้�าทั่รื่งสือนให�รื่้�  

“กายในกาย” “เวิทั่นาในเวิทั่นา” “จ้ิติในจ้ิติ” และ“ธรื่รื่ม 

ในธรื่รื่ม” คือให�รื่้�รื่้ปบางอย่าง เวิทั่นาบางอย่าง จ้ิติทั่ี�เป็นกุศีล 

และอกุศีลบางอย่างและธรื่รื่มเพื่ียงบางอย่าง เมื�อเขี�าใจ้ร้ื่ป 

นามบางอย่างนั�นแล�วิ ก็จ้ะเขี�าใจ้ร้ื่ปนามอื�นทั่ั�งหมด้ด้�วิย 

นี�เป็นการื่ศี้กษาวิิจ้ัยร้ื่ปนาม (ธรื่รื่มวิิจ้ัย) อย่างมีการื่สุ่ืม 

ติัวิอย่าง อันเป็นกรื่ะบวินการื่ศี้กษาทั่ี�ลำ�าสืมัยมาก

  ตัิวิอย่างเช่น ถี�าเห็นแจ้�งว่ิาร้ื่ปยืนร้ื่ปเด้ินร้ื่ปนั�ง 

ร้ื่ปนามไม่ใช่ติัวิเรื่า ก็จ้ะร้ื่�แจ้�งว่ิาร้ื่ปทั่ั�งหมด้ไม่ใช่ติัวิเรื่า และ 

ถี�าเห็นว่ิาจิ้ติทั่ี�หลงกับจิ้ติทั่ี�รื่้�สื้กตัิวิเป็นสืิ�งไม่เทั่ี�ยงและบังคับ 

ไม่ได้� ก็จ้ะรื่้�แจ้�งวิ่าจ้ิติทั่ั�งหมด้ไม่เทั่ี�ยงและบังคับไม่ได้�ด้�วิย
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สัภาวธรู้รู้มคืออะไรู้

  ๗.๗.๓ แม�ในเบื�องติ�น ผู้้�ปฏิิบัติิอาจ้ติ�องจ้งใจ้ 

รื่ะล้กรื่้�สืภาวิธรื่รื่มอย่างหน้�งอย่างใด้เป็นเครื่ื�องรื่้�เครื่ื�องอย้่ขีอง 

จ้ิติ (วิิหารื่ธรื่รื่ม) ไปก่อนก็จ้รื่ิง แติ�ในขั�นท่�สิ่ติ่พัฒนามุ่ากขึ�น	

จุนเป็นสิ่ต่ิอัติโนมัุ่ต่ิแลึ�ว	ผู้้�ปฏ่บัต่ิจุะเลืึอกร้�อารมุ่ณ์์ไมุ่�ได�	หาก 

มีอารื่มณ์์ปรื่ากฏิทั่างทั่วิารื่ใด้ สืติิก็รื่้�ชัด้ทั่างทั่วิารื่นั�น โด้ยจ้ิติ 

จ้ะรื่ะล้กรื่้� รื่้ป เสืียง กลิ�น รื่สื โผู้ฏิฐิัพื่พื่ะ หรื่ือธัมมารื่มณ์์ หรื่ือรื่้� 

กาย เวิทั่นา จ้ิติ หรืื่อธรื่รื่ม ไปติามธรื่รื่มชาติิทีั่ละขีณ์ะ มิ 

หนำาซึ่ำ�าผู้้�ปฏิิบัติิยังจ้ะได้�พื่บควิามจ้รื่ิงด้�วิยวิ่า	 จุะบังคืับให�จุ่ติร้�	

เฉพาะอารมุ่ณ์์ใดอารมุ่ณ์์หนึ�งไมุ่�ได�	 เพราะจุ่ติเองก็เป็น

อนัติติาคืือเป็นของท่�บังคืับเอาติามุ่ใจุอยากไมุ่�ได�



วิิถีีแห่่งควิามรู้้�แจ้�ง ๒

172

๘.		ท่�กำาลึังปรากฏหมุ่ายถึึงอะไร

	 ๘.๑ การื่มีสืติิรื่ะล้กร้ื่�สืภาวิธรื่รื่มทั่ั�งหลายนั�น มีหลัก

สืำาคัญว่ิา ติ�องร้�สิ่ภาวธรรมุ่คืือร้ปนามุ่ท่�กำาลึังปรากฏเป็น	

ปัจุจุุบันเท�านั�น	 ไมุ่�ใชิ�ติามุ่ค่ืดถึึงสิ่่�งท่�ลึ�วงมุ่าแลึ�ว	 หรือคื่ด	

ลึำ�าไปถึึงสิ่่�งท่�ยังมุ่าไมุ่�ถึึง ทั่ั�งนี�พื่รื่ะพุื่ทั่ธศีาสืนาเน�นการื่ทั่ำา

ปรื่ะโยชน์ในปัจ้จุ้บันเป็นสืำาคัญ ด้ังทั่ี�พื่รื่ะศีาสืด้าทั่รื่งแสืด้ง 

ไวิ�ในภัทั่เทั่กรื่ัติติสื้ติรื่ (พรู้ะไต้รู้ปิฏก ๑๔/ ๕๒๗) ควิามวิ่า

 บุคคลไม่ควรู้คำานึงถูึงสัิ�งทุ้�ล่วงแล�ว

 ไม่ควรู้มุ่งหวังสัิ�งทุ้�ยังไม่มาถูึง

 สัิ�งใดล่วงไปแล�ว สัิ�งนั�นก็เป็นอันละไปแล�ว

 และสัิ�งทุ้�ยังไม่มาถูึง ก็เป็นอันยังไม่ถูึง

 ก็บุคคลใดเห็็นแจ้้งธรรมปััจ้จุ้บััน

 ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลนในธรู้รู้มนั�นๆ ได�

 บุคคลนั�นพึงเจรู้ิญธรู้รู้มนั�นเนืองๆ ให�ปรูุ้โปรู้่งเถูิด
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 พึงทุำาความเพ้ยรู้เสั้ยในวันน้�แหละ

 ใครู้เล่าจะรู้้�ความต้ายในวันพรูุ้่ง

 เพรู้าะว่าความผััดเพ้�ยนกับมัจจุรู้าชผั้�ม้เสันาใหญ่นั�น

 ย่อมไม่ม้แก่เรู้าทุั�งหลาย

 พรู้ะมุน้ผั้�สังบย่อมเรู้้ยกบุคคลผั้�ม้ปรู้กต้ิอย้่อย่างน้�

 ม้ความเพ้ยรู้ ไม่เก้ยจครู้�านทุั�งกลางวันและกลางคืน

 นั�นแลว่า ผั้�ม้รู้าต้รู้้หนึ�งเจรู้ิญฯ

	 ๘.๒ คำาว่ิาร้ื่ปนามทั่ี�กำาลังปรื่ากฏิในปัจ้จุ้บันมีควิาม

หมายด้ังนี�คือ

  ๘.๒.๑ ร้ปนั�นติ�องเป็นร้ื่ปทีั่�กำาลังปรื่ากฏิในปัจุจุุบัน	

จุร่งๆ เช่น รื่้�ร้ื่ปทั่ี�กำาลังยืนหยุด้นิ�ง หรื่ือรื่้�ร้ื่ปทั่ี�กำาลังเคลื�อน 

ไหวิ เป็นติ�น

ทุ้�กำาลังปรู้ากฏหมายถูึงอะไรู้



วิิถีีแห่่งควิามรู้้�แจ้�ง ๒

174

  ๘.๒.๒ นามุ่นั�นติ�องติามร้ื่�อย่างกรื่ะชั�นชิด้ถ้ีงนาม 

ทีั่�เพิื่�งดั้บไปสืด้ๆ รื่�อนๆ เป็นปัจุจุุบันสัิ่นติต่ิคือต่ิอเนื�องกับ

ปัจ้จุ้บัน ไม่ใช่นามทั่ี�กำาลังปรื่ากฏิในปัจ้จุ้บันจ้รื่ิงๆ ทั่ั�งนี�เพื่รื่าะ

ธรื่รื่มด้าขีองจิ้ติย่อมร้ื่�อารื่มณ์ไ์ด้�เพีื่ยงครื่ั�งละอย่างเดี้ยวิ ในขีณ์ะ 

ทั่ี�จ้ิติรื่้�อารื่มณ์์อันใด้อันหน้�ง จ้้งไม่สืามารื่ถีจ้ะรื่้�ตัิวิจ้ิติเองได้� 

เช่น ขีณ์ะทั่ี�รื่้�รื่้ปนั�งอย้่นั�นจ้ิติเกิด้หลงไปคิด้เรื่ื�องใด้เรื่ื�องหน้�ง ใน

ขีณ์ะนั�นจ้ิติจ้ะลืมร้ื่ปนั�งเกิด้เป็นโมหม้ลจิ้ติชนิด้ฟุุ้�งซึ่่าน อาจ้จ้ะ

หลงคิด้อย้่ ๕ นาทั่ี แล�วิจ้้งเกิด้ควิามรื่ะล้กได้� (สืติิ) วิ่าหลง 

ไปแล�วิ ในขีณ์ะทั่ี�รื่ะล้กได้�วิ่าเมื�อกี�หลงไปแล�วิ ในขีณ์ะนั�นควิาม 

หลงจ้ะด้ับไปแล�วิ เป็นติ�น หรืื่อโกรื่ธเพืื่�อนมา ๕ นาทั่ีแล�วิ จ้้ง 

เกิด้รื่ะล้กได้�วิ่ากำาลังโกรื่ธอย้่ ควิามโกรื่ธจ้ะดั้บลงในทัั่นทั่ีทั่ี�รื่้�

อย่างนี�ก็ใช�ได้� ไม่ใช่โกรื่ธเพื่ื�อนเมื�อวิานนี�แล�วิมาวิันนี�เพื่ิ�งน้ก 

ได้�ว่ิาโกรื่ธ จ้ากนั�นก็นั�งเสีืยใจ้ว่ิาไม่น่าโกรื่ธเพืื่�อนเลย อาการื่ 

เช่นนี�ล�วินแต่ิไม่เป็นปัจ้จุ้บัน คือขีณ์ะทั่ี�โกรื่ธเมื�อวิานนี�ก็ไม่รื่้� 

ขีณ์ะนี�กำาลังเสืียใจ้ทั่ี�โกรื่ธเพื่ื�อนก็ไม่รื่้�อีก เพื่รื่าะมัวิคิด้ถี้งเรื่ื�อง 

เมื�อวิาน หรืื่อพื่อน้กได้�วิ่าโกรื่ธเพื่ื�อนไปเมื�อวิาน ก็คิด้วิ่าจ้ะ 

ติ�องไปง�อเพืื่�อนสืักหน่อย จ้ากนั�นก็กังวิลวิ่าเรื่าไปง�อแล�วิเขีา 

จ้ะคืนดี้ไหมหนอ นี�ก็เป็นควิามกังวิลในปัจ้จุ้บันทั่ี�เรื่าไม่รื่้�ทั่ัน 

เพื่รื่าะมัวิไปคิด้ถี้งอนาคติเสืียแล�วิ
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 ๘.๓ ธรรมุ่ดาของจุ่ติย�อมุ่ร้�อารมุ่ณ์์ได�ท่ลึะอย�าง	

เท�านั�น	 แลึะหน�าท่�ของผูุ้�ปฏ่บัติ่ก็คืือการระลึึกร้�อารมุ่ณ์์ท่�	

กำาลึังปรากฏในปัจุจุุบัน	(สิ่ำาหรับร้ป)	หรือในปัจุจุุบันสิ่ันติติ่		

(สิ่ำาหรับนามุ่)	 อย�าพยายามุ่หน�วงอารมุ่ณ์์ท่�เป็นอด่ติไว�ด้	

นานๆ	 เพราะกลัึวว�าจุะไมุ่�เห็นไติรลัึกษณ์์ ตัิวิอย่างเช่น เมื�อ 

ติาเห็นสืีกลุ่มหน้�งก็ให�รื่้�สืีนั�นติามทั่ี�มันเป็นจ้รื่ิง เพื่รื่าะสืีนั�นเป็น

ปัจ้จุ้บันอารื่มณ์์ทั่ี�เรื่ียกวิ่าร้ื่ปารื่มณ์์ ติ่อมาสืัญญาเกิด้จ้ำาร้ื่ปได้� 

ว่ิานั�นเป็นร้ื่ปคนรัื่กขีองเรื่า จิ้ติเกิด้ควิามชอบใจ้อันเป็นรื่าคะข้ี�น 

ควิามชอบใจ้นั�นเป็นอารื่มณ์์ใหม่ทั่ี�รื่้�ด้�วิยใจ้ (ธัมมารื่มณ์์) หน�า 

ทั่ี�ขีองผู้้�ปฏิิบัติิคือรื่้�เขี�าไปทั่ี�สืภาวิะขีองควิามชอบใจ้ทั่ี�กำาลัง

ปรื่ากฏินั�น ไม่ใช่ย�อนกลับไปคิด้พิื่จ้ารื่ณ์าร้ื่ปคนรัื่ก ว่ิาเป็น 

ปฏิิก้ลอย่างนั�นอย่างนี�เพื่ื�อละรื่าคะ เพื่รื่าะร้ื่ปคนรื่ักกลายเป็น 

อด้ีติไปแล�วิ สื่วินรื่าคะเป็นอารื่มณ์์ปัจ้จุ้บันทั่ี�กำาลังแสืด้งควิาม 

ติั�งอย้่และด้ับไปให�เรื่ารื่้�ได้�เป็นติ�น

 ๘.๔ เมื�อกล่าวิว่ิาให�เรื่าร้ื่�อารื่มณ์์ปัจ้จุ้บัน บางคนอาจ้

เกิด้ควิามสืับสืนวิ่า ถี�าเช่นนั�นชาวิพุื่ทั่ธคงไม่สืามารื่ถีวิางแผู้น

งานในอนาคติได้�  การื่คิด้เช่นนี�ไม่ถี้กติ�อง ในยามใด้เรื่ามีหน�า

ทีั่�ติ�องวิางแผู้นงานก็ติ�องวิางแผู้นงาน แม�แต่ิพื่รื่ะพุื่ทั่ธเจ้�าท่ั่านก็

ทุ้�กำาลังปรู้ากฏหมายถูึงอะไรู้
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ทั่รื่งพื่ิจ้ารื่ณ์าล่วิงหน�าทัุ่กเช�าวิ่า วิันนี�ทั่่านควิรื่แสืด้งธรื่รื่มโปรื่ด้

ใครื่ ด้�วิยเรื่ื�องอะไรื่ โปรื่ด้แล�วิจ้ะเกิด้ผู้ลอย่างไรื่ นับวิ่าทั่่าน

เป็นนักวิางแผู้นชั�นเลิศี คือ (๑) ทั่รื่งกำาหนด้บุคคลเป�าหมาย  

(๒) กำาหนด้วิิธีการื่ (๓) กำาหนด้เนื�อหาธรื่รื่มทั่ี�จ้ะสืื�อสืารื่กับ 

ผู้้�นั�น และ (๔) พื่ิจ้ารื่ณ์าถี้งผู้ลปรื่ะโยชน์ทั่ี�บุคคลนั�นจ้ะได้� 

รื่ับด้�วิย ผู้้�ปฏิิบัติิติ�องร้ื่�จ้ักเลือกใช�ธรื่รื่มให�ถี้กกาลเทั่ศีะ ยามใด้ 

มีหน�าทั่ี�วิางแผู้นก็ติ�องวิางแผู้น มีหน�าทั่ี�เรื่ียนก็ติ�องเรื่ียน มี 

หน�าทั่ี�ทั่ำางานก็ติ�องทั่ำางาน จุ้ด้ใด้ควิรื่เจ้รื่ิญสืติิก็เจ้รื่ิญสืติิ จุ้ด้ใด้ 

ติ�องใช�สืมาธิในการื่ทั่ำางานก็ใช�สืมาธิ จุ้ด้ใด้ควิรื่ใช�ควิามคิด้ 

พื่ิจ้ารื่ณ์าไติร่ื่ติรื่องก็ติ�องใช�ควิามคิด้ ไม่ใช่เจ้ริื่ญสืติิรื่วิด้เด้ียวิ 

โด้ยไม่รื่้�จั้กทั่ำาควิามสืงบใจ้ หรืื่อใช�ควิามคิด้พื่ิจ้ารื่ณ์าติาม 

หน�าทั่ี�ขีองติน

 ๘.๕ มีขี� อควิรื่ สัืง เกติปรื่ะการื่หน้� ง ก็ คือ  คืำาว� า		

“ปัจุจุุบัน”นั�น	 ไมุ่�ได�หมุ่ายถึึงวันน่�	 ชิั�วโมุ่งน่�	 นาท่น่�	 หรือแมุ่�	

กระทั�งว่นาท่น่�	 แติ�หมุ่ายถึึง	 การระลึึกร้�ร้ปท่�กำาลัึงปรากฏ	

ติ�อหน�าติ�อติาในขณ์ะจุ่ติน่�	 หรือการร้�นามุ่ท่�เพ่�งดับไปสิ่ดๆ		

ร�อนๆ	 ซึ่ึ�งการร้�นั�นเป็นเวลึาท่�สิ่ั�นท่�สิุ่ดจุนทำาอะไรมุ่ากเก่น	

กว�าร้�ไมุ่�ได�
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การู้รู้้�ทุุกข์อย่างแจ่มแจ�งน้�เอง

ทุำาให�สัมุทุัยคือต้ัณ์หา

ถู้กละโดยอัต้โนมัต้ิ

และฉัับพลันธรู้รู้มอย่างหนึ�ง

ซึ่ึ�งม้ลักษณ์ะเป็นความสังบสัันต้ิ

ปรู้าศจากกิเลสั

และปรู้าศจากขันธ์

ว่างจากต้ัวต้น

และความปรูุ้งแต้่งอย่างแทุ�จรู้ิง

ก็จะปรู้ากฏเต้็มบรู้ิบ้รู้ณ์์อย้่ต้่อหน�าต้่อต้านั�นเอง

น้�คือทุ้�สัุดแห่งทุุกข์

คือนิโรู้ธ คือนิพพาน
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๙.		ติามุ่คืวามุ่เป็นจุร่งหมุ่ายถึึงอะไร

 ๙.๑  ขี�อ ๖ ขีองบทั่ควิามนี�มุ่งทั่ำาควิามเขี�าใจ้วิ่า จ้ิติทั่ี�รื่้� 

ได้�ถ้ีกติ�องนั�นมีสืภาพื่อย่างไรื่ ขี�อ ๗ เป็นการื่ทั่ำาควิามเขี�าใจ้ 

เกี�ยวิกับสืภาวิธรื่รื่มซึ่้�งเป็นสิื�งทั่ี�ถ้ีกรื่้� ขี�อ ๘ เป็นการื่ชี�วิ่าการื่รื่้� 

ติ�องรื่้�สืภาวิธรื่รื่มทั่ี�เป็นปัจ้จุ้บันอารื่มณ์์ สื่วินหัวิขี�อนี�เป็นเรื่ื�องทั่ี� 

วิ่าเมื�อร้ื่�สืภาวิธรื่รื่มทั่ี�เป็นปัจ้จุ้บันอารื่มณ์์ได้�แล�วิ ติ�องระลึึกร้�

สิ่ภาวธรรมุ่นั�นติามุ่คืวามุ่เป็นจุร่งติรงติามุ่ท่�กำาลึังเป็นอย้�	

โดย	 (๑)	 ไมุ่�เข�าไปดัดแปลึงแลึะแทรกแซึ่งอารมุ่ณ์์	 (ด้ังมี 

สืารื่ะสืำาคัญในขี�อ ๙.๒ - ๙.๓) (๒)	ไมุ่�เข�าไปปรุงแติ�งจุ่ติท่�ไป	

ร้�อารมุ่ณ์์เหลึ�านั�น (ดั้งมีสืารื่ะสืำาคัญในขี�อ ๙.๔) และ (๓)	

ติ�องร้�ลึักษณ์ะของอารมุ่ณ์์ร้ปนามุ่นั�นติรงติามุ่คืำาสิ่อนของ

พระพุทธเจุ�า (ด้ังมีสืารื่ะสืำาคัญในขี�อ ๙.๕)

 ๙.๒  การดัดแปลึงอารมุ่ณ์ ์ ผู้้�ปฏิิบัติิจ้ำานวินมากชอบ

ด้ัด้แปลงร้ื่ปนามอันเป็นอารื่มณ์์กรื่รื่มฐิานให�แติกติ่างไปจ้าก

สืภาวิะปรื่กติิ ทั่ี�สืำาคัญมี ๒ ปรื่ะการื่คือ (๑) การื่พื่ยายามหน�วง

อารมุ่ณ์์ให�ช�าลง และ (๒) การแบ�งซึ่อยหรือเพ่�มุ่ขั�นติอนราย

ลึะเอ่ยดของอารมุ่ณ์์ให�มากขี้�น กล่าวิคือ



วิิถีีแห่่งควิามรู้้�แจ้�ง ๒

180

   ๙.๒.๑ ผู้้�ปฏิิบัติิจ้ำานวินมากพื่ยายามหน่วิงอารื่มณ์์ 

ให�ช�าลง เช่น พื่ยายามเคลื�อนไหวิช�าๆ โด้ยหวัิงวิ่าสืติิจ้ะติาม 

ร้ื่�สืภาวิะอันแช่มช�านั�นได้�ทัั่น แทั่�จ้ริื่งแม�จ้ะเคลื�อนไหวิให�ช�า 

เพื่ียงใด้ กิเลสืก็ไม่ได้�ช�าติามการื่เคลื�อนไหวินั�นไปด้�วิย เช่น 

บางคนเด้ินก�าวิละ ๕ นาทั่ี แม�จ้ะติามเพื่่งจ้�องอาการื่เคลื�อนไหวิ 

ได้�ชัด้เจ้น แติ่กลับไม่เห็นควิามจ้รื่ิงวิ่า จ้ิติในขีณ์ะนั�นถี้กโลภะ 

คือควิามอยากปฏิิบัติิธรื่รื่มครื่อบงำาอย้่ หรืื่อไม่รื่้�วิ่าในเวิลา 

๕ นาทีั่นั�น จ้ิติขีาด้สืติิคือคลาด้เคลื�อนไปจ้าการื่ร้ื่�ไปสื้่การื่คิด้

หลายสืิบครื่ั�งแล�วิ หรื่ือแม�จ้ิติจ้ะไม่ขีาด้สืติิคลาด้เคลื�อนไปจ้าก

อารื่มณ์์นั�น แติ่จ้ิติก็กำาลังเพ่ื่งจ้�องด้้อารื่มณ์์จ้นแนบสืนิทั่อย้่กับ

อารื่มณ์ ์เชน่ มอื เทั่�า และทั่�อง อนัเปน็การื่ทั่ำาอารื่มัมณ์ป้นชิฌาน 

ซ้ึ่�งเป็นการื่ทั่ำาสืมถีกรื่รื่มฐิาน ไม่ใช่วิิปัสืสืนากรื่รื่มฐิานอย่างทั่ี� 

คิด้จ้ะทั่ำา เป็นติ�น

   ๙.๒.๒ ผู้้�ปฏิบิติัิบางทั่า่นแบง่ซึ่อยหรืื่อเพิื่�มขีั�นติอน

รื่ายละเอียด้ขีองอารื่มณ์์ให�ถีี�ขี้�น เช่น เมื�อจ้ะรื่้�ลมหายใจ้ก็รื่้�การื่ 

กรื่ะทั่บขีองลมตัิ�งแติ่จ้ะงอยปากหรื่ือปลายจ้ม้ก ไล่เรื่ื�อยไปติาม

การื่เคลื�อนขีองลมจ้นถ้ีงทั่�อง โด้ยกำาหนด้ฐิานลมไวิ�หลายๆ ฐิาน
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หรืื่อการื่ทั่ำาจั้งหวิะการื่เดิ้นให�มีขัี�นติอนหลายๆ ขัี�น เป็นติ�น 

การื่กรื่ะทั่ำาด้ังกล่าวิเป็นผู้ลด้ีในการื่ผู้้กมัด้จ้ิติไวิ�กับอารื่มณ์์ ซึ่้�งก็ 

คือวิิธีการื่เจ้รื่ิญสืมถีกรื่รื่มฐิานเพื่ื�อให�จ้ิติสืงบอย้่กับอารื่มณ์์

กรื่รื่มฐิาน เมื�อปฏิิบัติิด้�วิยวิิธีการื่เช่นนี�แล�วิ จิ้ติก็มักเกิด้ป่ติิ 

หรืื่อนิมิติอันเป็นผู้ลจ้ากการื่เจ้รื่ิญสืมถีกรื่รื่มฐิาน แติ่ผู้้�ปฏิิบัติิ 

มักหลงคิด้วิ่าตินเกิด้ปัญญาหรื่ือญาณ์ เพื่รื่าะน้กวิ่าตินกำาลัง

เจ้รื่ิญวิิปัสืสืนาอย้่ เป็นติ�น

 ๙.๓  การแทรกแซึ่งสิ่ภาวธรรมุ่ การื่เจ้ริื่ญวิิปัสืสืนา 

นั�นเรื่าทั่ำาเพืื่�อให�เกิด้ปัญญาร้ื่�ควิามจ้ริื่งขีองสืภาวิธรื่รื่มคือร้ื่ปนาม 

ไม่ได้�ทั่ำาเพื่ื�อให�เกิด้คืวามุ่สุิ่ข	 คืวามุ่สิ่งบ หรืื่อคืวามุ่ด่ แติ่ผู้้�

ปฏิิบัติิสื่วินมากกลับไม่ติ�องการื่ควิามจ้ริื่ง ด้ังนั�นเมื�อรื่้�สืภาวิ 

ธรื่รื่มแล�วิก็มักพื่ยายามแทั่รื่กแซึ่งปรุื่งแติ่งสืภาวิธรื่รื่มอันเป็น

ปัจ้จุ้บันอารื่มณ์์นั�นให�สืุขี ให�สืงบ ให�ด้ี ด้�วิยวิิธีการื่ติ่างๆ คือ

   ๙.๓.๑ เมืุ่�อร้�อกุศลึธรรมุ่ก็พยายามุ่ลึะ เช่น เมื�อ 

พื่บวิา่จิ้ติฟุุ้�งซึ่า่น กพ็ื่ยายามบรื่กิรื่รื่มพื่ทุั่โธบ�าง บริื่กรื่รื่มฟุุ้�งซึ่า่น

หนอบ�าง เพืื่�อให�หายฟุุ้�งซ่ึ่าน เมื�อพื่บว่ิาจิ้ติมีกามรื่าคะก็พื่ยายาม

ต้ามความเป็นจรู้ิงหมายถูึงอะไรู้
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พื่ิจ้ารื่ณ์าอสุืภะบ�าง เมื�อพื่บว่ิาจ้ิติมีโทั่สืะก็พื่ยายามแผู่้เมติติา

บ�าง หรื่ือเมื�อพื่บวิ่าจ้ิติเป็นทัุ่กขี์ก็พื่ยายามละทัุ่กขี์นั�นด้�วิยวิิธี 

การื่ต่ิางๆ บ�าง ฯลฯ การื่กรื่ะทั่ำาเหล่านี�เกิด้ได้�จ้ากหลายสืาเหตุิ

เช่น

    ๙.๓.๑.๑ เพื่รื่าะเกิด้ควิามเห็นผู้ิด้เนื�องจ้าก

เคยได้�ยินคำาสือนว่ิา ให�ละควิามชั�วิบาปทัั่�งปวิง พื่อพื่บเห็น 

อกุศีลธรื่รื่มจ้ง้พื่ยายามละ หาร้ื่�ไมว่่ิาการเจุรญ่ว่ปัสิ่สิ่นานั�นเลึย

ขั�นการลึะบาปแลึะการเจุร่ญกุศลึมุ่าแลึ�ว	แติ�เป็นขั�นการทำา

จุ่ติให�ผู้�องแผู้�วเหนือด่เหนือชิั�ว	จุึงติ�องร้�สิ่ภาวะแลึะลึักษณ์ะ	

ของทั�งอารมุ่ณ์์ท่�ด่แลึะชัิ�วด�วยคืวามุ่เป็นกลึาง	 ไมุ่�ใชิ�รัก	

อันหนึ�งเกล่ึยดอันหนึ�ง หรื่ือบางทั่่านติีควิามคำาสือนขีองพื่รื่ะ

ศีาสืด้าคลาด้เคลื�อน เช่น อ่านมหาสืติิปัฏิฐิานสื้ติรื่ ธัมมาน ุ

ปัสืสืนาสืติิปัฏิฐิาน นิวิรื่ณ์บรื่รื่พื่ แล�วิเขี�าใจ้ว่ิาพื่รื่ะศีาสืด้าทั่รื่ง 

สือนให�รื่้�และละนิวิรื่ณ์์ด้�วิย จ้้งเขี�าใจ้ผู้ิด้วิ่าการื่เจ้รื่ิญสืติิทั่ี�แทั่�จ้รื่ิง 

มีทั่ั�งการื่รื่้�และการื่ละสืภาวิธรื่รื่ม จ้ะรื่้�อย่างเด้ียวิไม่ได้�
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    ๙.๓.๑.๒ เพื่รื่าะไม่ทั่รื่าบวิ่า ก่จุติ�อทุกขสิ่ัจุจุ์	

ได�แก�การร้�		ไมุ่�ใชิ�การลึะ เมื�อพื่บทัุ่กขี์จ้้งพื่ยายามละทัุ่กขี์ อัน

เป็นการื่กรื่ะทั่ำาทั่ี�สือด้คล�องกับจ้ิติใจ้ทั่ี�รื่ักสืุขีเกลียด้ทัุ่กขี์

    ๙.๓.๑.๓ เพื่รื่าะไม่เขี�าใจ้หลักการื่เจ้ริื่ญวิิปัสืสืนา 

ทั่ี�ให�รื่้�สืภาวิธรื่รื่มติรื่งติามควิามเป็นจ้ริื่ง จ้นรื่้�วิ่าธรื่รื่มทั่ั�งหลาย

ไม่ใช่สืัติว์ิ บุคคล ติัวิติน เรื่า เขีา และบังคับเอาติามใจ้อยาก

ไม่ได้� เมื�อรื่้�ควิามจ้รื่ิงแล�วิจ้ิติจ้้งปล่อยวิาง แล�วิพื่�นทัุ่กขี์ได้�ด้�วิย 

การื่ปล่อยวิาง

    ๙.๓.๑.๔ เพื่รื่าะคุ�นเคยกับการื่ทั่ำาสืมถีะ หรื่ือ

คิด้ว่ิาการื่ปฏิิบัติิธรื่รื่มคือการื่ทั่ำาควิามสืงบเท่ั่านั�น สืมถีะให� 

ควิามสุืขีได้�ปรื่ะณ์ีติยิ�งกว่ิากามสุืขี ผู้้�ทั่ำาสืมถีะมีควิามสืงบใน

จ้ิติใจ้บ�าง เกิด้ควิามร้ื่�ควิามเห็นติ่างๆ เป็นเรื่ื�องสืนุกและน่า 

ภ้มิใจ้บ�าง จ้้งเป็นทั่ี�นิยมยกย่องกันมากในหม้่นักปฏิิบัติิ ด้ังนั�น

พื่อพื่บธรื่รื่มอันใด้เป็นขี�าศ้ีกติ่อควิามสืงบ จ้ง้พื่ยายามละธรื่รื่ม

อันนั�น

ต้ามความเป็นจรู้ิงหมายถูึงอะไรู้
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   ๙.๓.๒ เมืุ่�อร้�กุศลึธรรมุ่ก็พยายามุ่รักษาหรือ	

พัฒนาให�ด่ย่�งขึ�น โด้ยหวิังวิ่าเมื�อพื่ัฒนาให�ด้ีได้�อย่างติ่อเนื�อง

แล�วิ จ้ิติจ้ะหลุด้พื่�นในสืักวิันหน้�งขี�างหน�า เพื่รื่าะพื่รื่ะอรื่หันติ ์

คือ “คนทีั่�จิ้ติใจ้ดี้เลิศีนิรัื่นด้รื่” ทัั่ศีนะเช่นนี�ผิู้ด้พื่ลาด้มาก เพื่รื่าะ 

จุ่ติก็ด่	 กุศลึเจุติสิ่่กก็ด่	 เป็นสิ่ังขารทั�งสิ่่�น	 ย�อมุ่มุ่่คืวามุ่	

แปรปรวนแลึะบังคืับบัญชิาไมุ่�ได�	เมุ่ื�อร้�คืวามุ่จุร่งเชิ�นน่�แลึ�ว	

ติ�างหาก	จุ่ติจึุงปลึ�อยวางคืวามุ่ยึดมุ่ั�นจุต่ิ	แลึ�วหลึดุพ�นเพราะ

คืวามุ่ไมุ่�ถืึอมุ่ั�น	ไมุ่�ใชิ�หลึดุพ�นเพราะทำาจุต่ิท่�ไมุ่�เท่�ยงให�เท่�ยง

ได�	 หรือทำาจุ่ติท่�เป็นทุกข์ให�เป็นสิุ่ขได�	 หรือทำาจุ่ติท่�เป็น

อนัติติาให�อย้�ในอำานาจุบังคืับได�

 ๙.๔  การปรุงแติ�งจุ่ติ การื่จ้ะร้ื่�ร้ื่ปนามได้�ติรื่งติาม 

ควิามเป็นจ้รื่ิงนั�น นอกจ้ากจ้ะติ�องไม่ด้ัด้แปลงอารื่มณ์์ร้ื่ป 

นามแล�วิ ยังติ�องไม่ด้ัด้แปลงจิ้ติทั่ี�ไปร้ื่�อารื่มณ์์ร้ื่ปนามด้�วิย แต่ิ

นักปฏิิบัติิเกือบรื่�อยละรื่�อยเมื�อคิด้จ้ะปฏิิบัติิธรื่รื่ม มักจ้ะเรื่ิ�มติ�น

ด้�วิยการื่ดัดแปลึงจุ่ติให�ผู้่ดธรรมุ่ดาเสืียก่อนจ้้งจ้ะเริื่�มจ้งใจ้รื่้� 

รื่้ปนาม หรื่ือไม่ยอมรื่้�รื่้ปนามเลยก็มี ติัวิอย่างการื่ด้ัด้แปลงจ้ิติก ็

เช่น
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   ๙.๔.๑ การข�มุ่จุ่ติให�น่�ง ผู้้�ปฏิิบัติิเกือบทั่ั�งหมด้

เมื�อคิด้จ้ะปฏิิบัติิธรื่รื่มก็มักจ้ะเริื่�มติ�นด้�วิยการื่ดั้ด้แปลงจิ้ติให�

ติ่างไปจ้ากสืภาวิะปรื่กติิ โด้ยการื่ทั่ำาจิ้ติให�นิ�งหรื่ือสืงบสืำารื่วิม 

ผู้ดิ้ควิามเปน็จ้รื่งิ แทั่�จ้รื่งิเรื่าเจ้รื่ญิวิิปสัืสืนากเ็พื่ื�อรื่้�ควิามเปน็จ้รื่งิ 

ขีองกายและใจ้ หากไปด้ัด้แปลงจ้ิติใจ้ให�ต่ิางไปจ้ากสืภาวิะ 

ปรื่กติิเสืยีแล�วิ จ้ะเหน็ควิามจ้ริื่งขีองจ้ติิใจ้ได้�อยา่งไรื่ มแีติจ่้ะน�อม 

จิ้ติเขี�าหาควิามนิ�ง ซ้ึ่�งแมุ่�จุะเห็นส่ิ่�งอื�นท่�จุ่ติไปร้�เข�าแสิ่ดง

ไติรลัึกษณ์์ให�ด้ได�	 แติ�กลัึบร้�สิ่ึกว�าตัิวจุ่ติเองน่�ง	 สิ่งบ	 ไมุ่�	

เคืลืึ�อนไหวเปล่ึ�ยนแปลึง	 แลึะไมุ่�แสิ่ดงไติรลัึกษณ์์ใดๆ		

เลึย	 จ้้งไม่อาจ้ละควิามเห็นผู้ิด้วิ่าจ้ิติเป็นตัิวิตินขีองตินได้� 

สืักกายทั่ิฏิฐิิจ้้งไม่ขีาด้และผู้้�ปฏิิบัติิไม่อาจ้บรื่รื่ลุโสืด้าปัติติิผู้ลได้�

   ๙.๔.๒ การทำาจุ่ติให�ว�าง นักปฏิิบัติิบางท่ั่าน 

ได้�ยินคร้ื่บาอาจ้ารื่ย์กล่าวิว่ิา “เมื�อปฏิิบัติิไปถี้งทั่ี�สืุด้แล�วิ จ้ิติ 

จ้ะวิ่างจ้ากกิเลสืและวิ่างจ้ากขีันธ์”  ก็มุ่งติรื่งเขี�าหาควิามวิ่าง

เลยทั่ีเด้ียวิ ด้�วิยการื่ประคืองจุ่ติให�น่�งแลึะปรุงแติ�งคืวามุ่ว�าง	

ขึ�นมุ่าอันเป็นการื่พื่ยายามเลียนแบบปลายทั่างขีองการื่ปฏิิบัติิ  

โด้ยไม่คำาน้งว่ิาพื่รื่ะพุื่ทั่ธเจ้�าทั่รื่งสือนติ�นทั่างขีองการื่ปฏิิบัติิ 

ต้ามความเป็นจรู้ิงหมายถูึงอะไรู้
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ด้�วิยการื่ให�ร้ื่�รื่้ปนาม/ กายใจ้ ติ่อเมื�อเขี�าใจ้ควิามเป็นจ้ริื่งขีอง 

ร้ื่ปนามและปล่อยวิางควิามถีือมั�นในร้ื่ปนามได้�แล�วินั�นแหละ  

จ้ิติจ้้งเขี�าถี้งควิามวิ่างจ้ากกิเลสืและวิ่างจ้ากขัีนธ์ในทั่ี�สืุด้ การื่ 

จ้งใจ้ทั่ำาจ้ิติให�ว่ิางอย่างมากทั่ี�สุืด้ก็เป็นเพีื่ยงการื่ทั่ำาจ้ิติให�ร้ื่� 

ชอ่งวิา่ง (อากาสืานญัจ้ายตินะ) หรื่อืรื่้�ควิามไมม่อีะไรื่เลย (อากญิ 

จ้ัญญายตินะ) ซ้ึ่�งเป็นเพื่ียงการื่ทั่ำาสืมถีกรื่รื่มฐิานเทั่่านั�น บาง	

ท�านจุ่ติถึึงกับสิ่ว�างปลึอดโปร�ง	 คืงท่�อย้�อย�างนั�นนานๆ	 จุน	

สิ่ำาคืัญผู้่ดว�าบรรลึุพระอรหันติ์แลึ�วก็มุ่่	 ทั�งท่�จุ่ติยังหลึง	

ปรุงแติ�งภพท่�ว�างเปลึ�าแลึ�วติ่ดอย้�ในภพนั�นนั�นเอง

  แทั่�จ้ริื่ง “จิ้ติว่ิางจ้ากกิเลสื” เพื่รื่าะมปีญัญาเห็นแจ้�ง 

ในร้ื่ปนามจ้นหมด้ควิามย้ด้ถืีอในร้ื่ปนาม และกิเลสืตัิณ์หาไม่ 

สืบชอ่งทั่ี�จ้ะเกดิ้ได้�อกี จ้ติิจ้้งสืามารื่ถีรื่้�ร้ื่ปเสืยีงกลิ�นรื่สืโผู้ฏิฐิพัื่พื่ะ 

และธัมมารื่มณ์์ใด้ๆ ก็ได้�โด้ยไม่ติ�องเลี�ยงการื่ร้ื่�อารื่มณ์์อื�นๆ  

ไปรื่้�เฉพื่าะควิามวิ่าง สื่วิน “จ้ิติวิ่างจ้ากขีันธ์” นั�นไม่ใช่ไม่ให�รื่้� 

ขีันธ์ แต่ิทั่ั�งทั่ี�รื่้�ขีันธ์อย้่นั�นแหละ กลับร้ื่�แจ้�งแทั่งติลอด้ว่ิาขัีนธ์ 

เป็นขีองวิ่างจ้ากควิามเป็นสืัติวิ์บุคคลติัวิตินเรื่าเขีา
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ต้ามความเป็นจรู้ิงหมายถูึงอะไรู้

   ๙.๔.๓ การลึะท่�งจุต่ิ	นกัปฏิบิติัิบางทั่า่นพื่ยายาม

ละทั่ิ�งจ้ิติด้�วิยวิิธีการื่ต่ิางๆ เช่น (๑) การเพ�งร้ป ด้�วิยการื่ร้ื่� 

การื่เคลื�อนไหวิขีองกายโด้ยละทั่ิ�งควิามสืนใจ้จ้ิติ แทั่นทั่ี�จ้ะแยก 

ร้ื่ปนามโด้ยเหน็วิา่ “ร้ื่ปเคลื�อนไหวิ ใจ้เปน็ผู้้�รื่้�” กลบัเอาสืติแินบ 

เขี�ากับร้ื่ปจ้นนิ�งสืนิทั่หมด้ควิามคิด้น้กปรืุ่งแติ่ง นั�นคือการื่เพื่่ง 

อารื่มณ์์หรื่ืออารื่ัมมณ์้ปนิชฌานอันเป็นการื่ทั่ำาสืมถีกรื่รื่มฐิาน 

นั�นเอง การื่เพ่ื่งร้ื่ปนั�นเมื�อเพื่่งจ้นถี้งทั่ี�สืุด้จ้ะได้�จ้ติุติถีฌานหรืื่อ 

ฌานทั่ี� ๔ เมื�อปรื่ะกอบกับควิามไม่สืนใจ้นาม จ้ิติจ้ะพื่ลิกเขี�า 

อสืัญญสืัติติาภ้มิ คือดั้บสืัญญาลงได้� จ้ิติก็ด้ับลงในขีณ์ะนั�น 

เหลือแติ่รื่่างกายแขี็งทั่ื�ออย้่ ด้ังทั่ี�เรีื่ยกกันวิ่าเป็นพื่รื่หมล้กฟุ้ัก 

นั�นเอง บุคคลทีั่�ฝึ่กกรื่รื่มฐิานแนวินี�เมื�อจิ้ติถีอด้ถีอนออกมาส่้ื 

โลกภายนอกแล�วิ จ้ะสืามารื่ถีเห็นโลกว่ิางเปล่าจ้ากควิามเป็น 

ตัิวิตินได้�เหมือนกัน เพื่รื่าะเมื�อรื่้�เห็นสืิ�งใด้ก็ไม่คิด้เติิมควิาม 

สืำาคัญหมายใด้ๆ ลงในการื่ร้ื่� บางท่ั่านคิด้ว่ิาตินเองสืำาเร็ื่จ้เป็น 

พื่รื่ะอรื่หันติ์แล�วิ เพื่รื่าะไม่มีกิเลสืใด้ๆ เกิด้ขี้�นเลย แติ่นั�นไม่ใช ่

สืภาวิะขีองควิามหลุด้พื่�นจ้รื่ิงๆ เพื่รื่าะเป็นสิ่ภาวะคืวามุ่ว�าง	

จุากคืวามุ่เป็นติัวตินท่�จุ่ติปรุงแติ�งขึ�น เป็นการื่ขี่มกิเลสืได้� 
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ชั�วิครื่าวิด้�วิยการื่เพื่่งรื่้ป จ้นจิ้ติติิด้ติร้ื่งอย้่ในอารื่มณ์์นิ�งโด้ยไม่ 

ติ�องเพ่ื่งเท่ั่านั�น จ้้งร้ื่�สื้กว่ิาหมด้กิจ้แล�วิเพื่รื่าะไม่ติ�องเพ่ื่งไม่ติ�อง 

กำาหนด้อีกติ่อไปแล�วิ นอกจ้ากนี�สืภาวิะขีองรื่้ปนามยังแยกออก 

เป็น ๒ สื่วิน คือสื่วินขีองจ้ิติภายในถี้กทั่ำาให�กลวิง/ วิ่างเปล่า 

และไม่รื่ับร้ื่� ในขีณ์ะทั่ี�จิ้ติหลงแนบนิ�งอย่้กับอารื่มณ์์ภายนอก  

เมื�อใด้ทั่ี�กำาลังจ้ากการื่เพื่่งลด้ลง กิเลสืจ้ะกำาเรื่ิบรืุ่นแรื่งกวิ่าคน 

ปรื่กติิหลายเทั่่านัก

  การื่ละทั่ิ�งจ้ติิยงัทั่ำาได้�อกีวิิธหีน้�ง ได้�แก ่(๒) การเพ่�มุ่	

แรงกดดันให�จุ่ติจุนเคืร่ยดสิุ่ดข่ด	แลึ�วจุ่ติจุะสิ่ลึัดติัวหน่ทุกข์

ออกไปปรุงแติ�งคืวามุ่ว�างขึ�นมุ่า	แลึ�วเข�าไปอย้�กับคืวามุ่ว�าง	

นั�นโดยไมุ่�สิ่นใจุท่�จุะร้�จุ่ติเลึย วิิธีนี�ทั่ำาได้�หลายอย่าง เช่น (ก)  

การกำาหนดอารมุ่ณ์์ติ�อเนื�องกันไมุ่�ให�ขาดสิ่ายจุนจุ่ติเคืร�ง	

เคืร่ยดสิุ่ดข่ด และ (ข) การปฏ่บัติ่อย�างหักโหมุ่	เช่น นั�งหรื่ือ

เด้ินติ่อเนื�องกันทั่ั�งวิันทั่ั�งคืนครื่าวิละหลายๆ วิัน
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   เมื�อเกิด้ควิามเครื่ียด้ถี้งขีีด้สุืด้ บางทั่่านถี้งกับ 

เกิด้อาการื่ผู้ิด้ปรื่กติิทั่างจ้ิติหรื่ือเกิด้การื่เจ้็บป่วิยทั่างกาย แติ่ 

บางทั่า่นจ้ติิจ้ะหลบออกไปหาควิามว่ิางภายนอกเพืื่�อหน่ทุกขซึ์ึ่�ง	

ปรากฏอย้�ท่�จุ่ติ จ้นน้กวิ่าจ้ิติหลุด้พื่�นแล�วิเพื่รื่าะจ้ิติหลุด้ออกไป 

อย้่ภายนอก จ้ิติจ้ะสืวิ่างไสืวิอย้่ภายนอก มีควิามสืบายเบิกบาน 

เห็นโลกภายนอกว่ิางเปล่าจ้ากควิามเป็นติัวิติน แต่ิไม่เห็นจ้ิติ 

ตินเอง จ้ะรื่้�สื้กว่ิาภายในกลวิงและจิ้ติไม่อาจ้ย�อมเขี�ามาด้้ 

ภายในได้� มุ่่แติ�ไปหลึงสิ่บายอย้�ภายนอกเท�านั�น ผู้้�ทั่ี�ปฏิิบัติิ

แนวินี�บางท่ั่าน จิ้ติมักจ้ะปรุื่งควิามเมติติาข้ี�นมา แล�วิอย่้กับควิาม

เมติติานั�น

   ๙.๔.๔ การพยายามุ่เพ่�มุ่ประส่ิ่ทธภ่าพในการร้�	

เกิด้จ้ากควิามไม่มั�นใจ้ว่ิา การื่ติามร้ื่�เพีื่ยงเทั่่านี�จ้ะได้�ผู้ลเพื่ียง 

พื่อแก่การื่รื่้�ธรื่รื่ม จ้้งติ�องพื่ยายามเพิื่�มปรื่ะสืิทั่ธิภาพื่ขีองการื่ 

รื่ับรื่้�นั�นด้�วิยวิิธีการื่ติ่างๆ เช่น 

    ๙.๔.๔.๑ การชิ�วยค่ืดพ่จุารณ์าสืภาวิธรื่รื่มทั่ี�

กำาลังถี้กร้ื่�นั�น เช่น เมื�อรื่้�โทั่สืะก็พื่ยายามคิด้ว่ิาโทั่สืะไม่ด้ี นำา 

ควิามทัุ่กขี์มาให� โทั่สืะมีโทั่ษมากอย่างนั�นอย่างนี� เป็นติ�น

ต้ามความเป็นจรู้ิงหมายถูึงอะไรู้
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    ๙.๔.๔.๒ การเพ�งจุ�องอย่างเอาเป็นเอาติาย

ติ่อสืภาวิธรื่รื่มนั�น เพื่ื�อจ้ะร้ื่�ได้�ชัด้เจ้นยิ�งขี้�น หรื่ือเพื่ื�อเพื่่งให�ด้ับ 

หรื่ือบางทีั่ถ้ีงกับติามจ้�องจ้นลืมตัิวิถีลำาเขี�าไปในจ้ิติส่ืวินล้ก  

ซึ่้�งในขีณ์ะนั�นยังรื่้�อารื่มณ์์อันนั�นได้�อย้่ แต่ิเป็นการื่ร้ื่�แบบคนทั่ี� 

ชะโงกด้้สืิ�งขีองในนำ�าจ้นตินเองติกนำ�าแล�วิยังไม่รื่้�ติัวิวิ่าติกนำ�าก็มี

    ๙.๔.๔.๓ การเพ่�มุ่คุืณ์ธรรมุ่แบบปรับสิ่มุ่ดุลึ

เกิด้จ้ากการื่คิด้ว่ิาเรื่ายังขีาด้คุณ์ธรื่รื่มอย่างนั�นอย่างนี� เช่น  

ขีาด้ทั่าน ศีีล หิรื่ิ โอติติัปปะ สืัจ้จ้ะ ทั่มะ ขีันติิ จ้าคะ เนกขีัมมะ 

ศีรัื่ทั่ธา สืติิ วิิรื่ิยะ ป่ติิ ปัสืสืัทั่ธิ สืมาธิ อุเบกขีา ปัญญา ฯลฯ  

และจ้ะติ�องเพิื่�มคุณ์ธรื่รื่มเหล่านั�นให�เพื่ียงพื่อและสืมดุ้ลกับ 

คุณ์ควิามด้ีอื�นๆ เสีืยก่อนจ้้งจ้ะเจ้รื่ิญสืติิได้� แท�จุร่งถึ�ามุ่่คืวามุ่	

ร้�คืวามุ่เข�าใจุ	 (มุ่่สิ่ัมุ่มุ่าท่ฏฐ่)	 จุนร้�จุักเจุร่ญสิ่ติ่ได�แลึ�ว

คืุณ์ธรรมุ่ฝึ่ายด่ทั�งหลึายจุะเก่ดขึ�นได�โดยง�าย หากมุ่งเพื่ิ�ม

บารื่มีติ่างๆโด้ยละเลยการื่เจ้ริื่ญสืติิ ก็เหมือนคนทั่ี�เติรีื่ยม 

เสืบียงเพืื่�อเดิ้นทั่างไกล แต่ิไม่ยอมก�าวิเทั่�าออกจ้ากบ�านสัืกทั่ ี

อีกกี�ป่ก็ไปไม่ถี้งจุ้ด้หมายทั่ี�หวิังไวิ�
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 ๙.๕  ติ�องร้�สิ่ภาวะแลึะลัึกษณ์ะของร้ปนามุ่นั�นติรง

ติามุ่คืำาสิ่อนของพระพุทธเจุ�า การื่ร้ื่�ติามควิามเป็นจ้ริื่งติ�องร้ื่�

ติรื่งกับคำาสือนขีองพื่รื่ะพืุ่ทั่ธเจ้�า ไม่ใช่รื่้�ติรื่งสืภาวิะทั่ี�คาด้คะเน

เอาเอง หรื่ือติรื่งติามทั่ี�อาจ้ารื่ย์สือนแติ่ขีัด้หรื่ือแย�งกับคำาสือน

ขีองพื่รื่ะพืุ่ทั่ธเจ้�า กล่าวิคือ

   ๙.๕.๑ สิ่ภาวะท่�สิ่ต่ิระลึึกร้� ร้ื่ปนามทีั่�สืติิไปรื่ะล้ก 

รื่้�นั�นติ�องมีสืภาวิะติรื่งติามคำาสือนในทั่างพื่รื่ะพืุ่ทั่ธศีาสืนา เช่น

สืติิมีลักษณ์ะเป็นควิามรื่ะล้กได้�ไม่ใช่การื่กำาหนด้ ปัญญาหรื่ือ

วิิปัสืสืนาญาณ์เป็นควิามรื่้�จ้ริื่งขีองจ้ิติไม่ใช่อาการื่แปลกๆ ทั่าง

ร่ื่างกาย และทุั่กขี์เป็นควิามร้ื่�ส้ืกทัุ่กขี์ไม่ใช่ร้ื่ปธรื่รื่มเป็นด้วิง 

กลมๆ สืีแด้ง เป็นติ�น

   ๙.๕.๒ ลึักษณ์ะท่�ปัญญาร้� หากสืติิรื่ะล้กร้ื่�สืภาวิ 
ธรื่รื่มได้�ถี้กติ�อง จ้ิติจ้ะเกิด้อาการื่รื่้� ตืิ�น และเบิกบานด้�วิย
ขีณ์ิกสืมาธิขี้�นมาเองชั�วิขีณ์ะ และอารื่มณ์์ร้ื่ปนามจ้ะติ�องแสืด้ง
ไติรื่ลักษณ์์อย่างใด้อย่างหน้�งให�จิ้ติเห็น เช่น ร้ื่ปแสืด้งควิาม 
เป็นทัุ่กขี์และควิามเป็นธาตุิให�เห็น และนามแสืด้งควิามไม่ 
เทั่ี�ยงและการื่บังคับไม่ได้�ให�เห็น โด้ยเฉพื่าะนามธรื่รื่มในฝ่่าย

อกุศีลจ้ะติ�องด้ับทั่ันทั่ีทั่ี�สืติิเกิด้ขี้�น

ต้ามความเป็นจรู้ิงหมายถูึงอะไรู้
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 ๙.๖  เหติผุู้ลึท่�ติ�องร้�สิ่ภาวธรรมุ่ติามุ่คืวามุ่เปน็จุรง่ก	็

เพราะว�า	 เราจุำาเป็นติ�องร้�คืวามุ่เป็นจุร่งของสิ่ภาวธรรมุ่	

เหลึ�านั�น	 ไมุ่�ใชิ�ติ�องการดัดแปลึงหรือคืวบคืุมุ่สิ่ภาวธรรมุ่	

เหลึ�านั�น	ทั่ั�งนี�ติามหัวิขี�อทั่ี� ๓ และ ๔ ขีองบทั่ควิามนี�ก็ได้�กล่าวิ

ไวิ�แล�วิวิ่า คืวามุ่ไมุ่�ร้�จุักสิ่ภาวธรรมุ่ติามุ่คืวามุ่เป็นจุร่งหรือ	

อว่ชิชิา	 ทำาให�เก่ดตัิณ์หาอันเป็นเหตุิแห�งทุกข์	 หากทำาลึาย	

คืวามุ่ไมุ่�ร้�เสิ่ย่ได�	ตัิณ์หาแลึะทุกขจ์ุะไมุ่�มุ่โ่อกาสิ่เกด่ขึ�นได�อก่

 ๙.๗  การพยายามุ่เข�าไปแทรกแซึ่งการร้�สิ่ภาวธรรมุ่	

จุะก�อให�เก่ดคืวามุ่หลึงผู่้ดหนักย่�งขึ�น เช่นเมื�อกิเลสืคือควิาม

ฟุุ้�งซ่ึ่านเกิด้ข้ี�น แล�วิผู้้�ปฏิิบัติิพื่ยายามละกิเลสืนั�น ด้�วิยการื่

บรื่ิกรื่รื่มวิ่า “ฟุุ้�งซึ่่านหนอๆ” ไม่นานควิามฟุุ้�งซึ่่านก็จ้ะด้ับ 

ไปได้� (เพื่รื่าะการื่บรื่ิกรื่รื่มไปยับยั�งควิามคิด้อันเป็นติ�นติอขีอง

ควิามฟุุ้�งซึ่า่น) ผู้้�ปฏิบิตัิกิจ็้ะเกดิ้ควิามสืำาคญัผู้ดิ้วิา่ กเิลสืเปน็สืิ�งทั่ี� 

บงัคบัควิบคุมได้� (เป็นอัติติา) หรืื่อจิ้ตินี�เปน็ตัิวิตินขีองเรื่าทั่ี�สืั�งได้� 

ติามใจ้ชอบ (เป็นอัติติา) ยิ�งปฏิิบัติิยิ�งชำานาญในการื่เพ่ื่งจ้�อง

หรื่ือบรื่ิกรื่รื่มแก�กิเลสื ควิามหลงผู้ิด้ก็ยิ�งพื่อกพื่้นก่อให�เกิด้

มานะอัติติามากกวิ่าเก่าเสืียอีก รื่วิมทั่ั�งไม่มีโอกาสืรื่้�ขี�อเทั่็จ้จ้รื่ิง 

วิ่า ธรรมุ่ใดเก่ดจุากเหติุ	 ถึ�าเหติุดับธรรมุ่นั�นก็ดับ	 กลึาย	
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เปน็ว�าเราดบัธรรมุ่นั�นได�ติามุ่ใจุชิอบเพราะเราฝึกึ	“วป่สัิ่สิ่นา”		

จุนเก�งแลึ�ว

 ๙.๘  โด้ยธรื่รื่มด้าขีองปุถีุชนแล�วิ อกุศีลจ้ิติย่อมเกิด้

อย้่แทั่บติลอด้เวิลา สื่วินกุศีลจ้ิติเกิด้ขี้�นน�อยมาก เช่น เรื่ามัก 

นั�งใจ้ลอยทั่ลีะนานๆ อาจ้จ้ะเป็นชั�วิโมงๆ (ด้�วิยอำานาจ้ขีองโมหะ)  

จ้ง้เกิด้รื่ะล้กร้ื่�ทั่นัว่ิากำาลังใจ้ลอยอย้ ่ขีณ์ะใจ้ลอยนั�นจิ้ติเป็นอกุศีล  

แต่ิขีณ์ะทีั่�มีสิ่ต่ิร้�ทันและควิามใจ้ลอยดั้บไปโด้ยอัติโนมัติินั�น จ้ิติ 

เป็นกุศีลเรีื่ยบรื่�อยแล�วิ (ทั่ันทั่ีทั่ี�เกิด้สืติิ/ รื่้� อกุศีลจ้ะด้ับไปเอง

เมื�อมีสืติิ/ รื่้� จ้้งไม่มีอกุศีลจ้ะให�ละ แติ่สืิ�งทั่ี�ถี้กละไปได้�แก่อนุสืัย

หรื่ือกิเลสืทั่ี�ซึ่่อนล้กอย้่ในจ้ิติใจ้ ด้�วิยเหติุนี�แหละ หน�าท่�ของเรา	

จึุงมุ่่เพ่ยงการร้�	 ไมุ่�ติ�องลึะก่เลึสิ่	 เพราะในขณ์ะท่�มุ่่สิ่ต่ิ	

บร่บ้รณ์์นั�นไมุ่�มุ่่ก่เลึสิ่จุะให�ลึะ	แมุ่�แติ�คืวามุ่ทุกข์ก็ไมุ่�ติ�องไป	

ค่ืดลึะมัุ่น	 หากมัุ่นมุ่่เหตุิมัุ่นก็เก่ด	 หากหมุ่ดเหตุิมัุ่นก็ดับ		

หน�าทั่ี�ขีองเรื่าคือรื่้�ทัุ่กขี์เทั่่านั�นก็พื่อแล�วิ) จุ้ด้อ่อนขีองผู้้�เจ้รื่ิญ 

สืติิก็คือจั้บหลักการื่เจ้ริื่ญสืติิได้�ไม่แม่นยำา จิ้ติจ้้งพื่ลิกไปเป็น 

อกุศีลอีกได้�ในพื่ริื่บติาเดี้ยวิ คือพื่อเกิด้ควิามร้ื่�ติัวิเพื่ียงวิับเดี้ยวิ 

แล�วิก็อาจ้หลงครื่ำ�าครื่วิญถี้งอด้ีติว่ิา “ติายละ เรื่าหลงมาติั�ง 

ชั�วิโมงแล�วิ อย่างนี�จ้ะเอาดี้ในทั่างธรื่รื่มได้�อย่างไรื่” หรืื่อ 

ต้ามความเป็นจรู้ิงหมายถูึงอะไรู้
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เกิด้ห่วิงกังวิลถี้งอนาคติวิ่า “ทั่ำาอย่างไรื่เรื่าจ้ะไม่หลงไปเหมือน 

ทั่ี�เคยหลงมาแล�วิ” การพยายามุ่ทำาอะไรมุ่ากกว�าร้�ไปติามุ่	

ธรรมุ่ดาทล่ึะขณ์ะๆ	น่�แหลึะ	เปน็คืวามุ่ผู้ด่พลึาดอย�างสิ่ำาคัืญ

ท่เด่ยว

 ๙.๙  การร้�นั�น	 หากบร่สิุ่ทธ่�บร่บ้รณ์์ถึึงข่ดสิุ่ดจุะมุ่	่

สิ่ภาพท่�เร่ยกว�า	 “สิ่ักว�าร้�”	 เป็นสิ่ภาวะร้�อารมุ่ณ์์ท่�กำาลึัง	

ปรากฏติามุ่คืวามุ่เป็นจุร่งอย�างแท�จุร่ง	 โดยไมุ่�เติ่มุ่แติ�งส่ิ่�ง	

ใดลึงในการรับร้�นั�นแมุ่�แติ�น�อย เช่น (๑) ไมุ่�เต่ิมุ่คืวามุ่จุงใจุท่�	

จุะค่ืดคืำานงึถึึงสิ่ภาวธรรมุ่	(อารมุ่ณ์์)	นั�นๆ วิา่ “นี�คือร้ื่ป นี�คือ

นามชื�อนี�ๆ ทั่ำากิจ้อย่างนี� มีผู้ลอย่างนี� มีเหติุใกล�อย่างนี� เป็น 

ขีองไม่เทั่ี�ยง เป็นทัุ่กขี์ ไม่ใช่ติัวิติน ไม่งาม และทั่ี�กำาลังรื่้�อย้่นี�ก ็

เป็นสืกัว่ิารื่้�” และ (๒) ไมุ่�เต่ิมุ่คืวามุ่จุงใจุท่�จุะหมุ่ายร้�จุต่ิแม�แติ่

น�อย

 ๙.๑๐  เจุติจุำานงหรือคืวามุ่จุงใจุหรือโลึภเจุตินาท่�

จุะหมุ่ายร้�	 (อารมุ่ณ์์)	 ของใจุ	 ซึ่ึ�งคืรอบคืลุึมุ่ทั�งการหมุ่ายร้�

อารมุ่ณ์์แลึะการหมุ่ายร้�จุ่ติน่�เอง	 เป็นอาหารหรือเป็นปัจุจุัย	



195

ให�เก่ดการกระทำากรรมุ่หรือก�อพฤต่ิกรรมุ่ทางใจุ	 (แลึะ	

พฤติ่กรรมุ่ทางกายในขั�นติ�อมุ่า)	 ท่�เร่ยกว�า	 “การปฏ่บัติ่	

ธรรมุ่”	หรือ	“การทำากรรมุ่ฐาน”	ขึ�น

 สิ่่�งท่�อย้� เบื�องหลึังของการเก่ดคืวามุ่จุงใจุก็คืือ	

ติัณ์หา	หรืื่อควิามอยากจ้ะให� “กายใจ้ขีองเรื่า” มีควิามสืุขี 

และพื่�นจ้ากทัุ่กขี์อย่างถีาวิรื่

 สิ่่�งท่�อย้�เบื�องหลึังติัณ์หาก็คืืออว่ชิชิา โด้ยเฉพื่าะอย่าง

ยิ�ง (๑)	 คืวามุ่ไมุ่�ร้�ทุกข์ คือควิามไม่รื่้�วิ่า “ร้ื่ปนามนี�ไม่เทั่ี�ยง 

เป็นทัุ่กขี์ ไม่ใช่ตัิวิเรื่าขีองเรื่า หากแติ่เป็นสืมบัติิขีองโลก” จ้้ง 

เกิด้ควิามอยากจ้ะให� “กายใจ้ขีองเรื่า” นี�มีแติ่ควิามสืุขีและพื่�น

ทัุ่กขี์ถีาวิรื่ และ (๒)	 คืวามุ่ไมุ่�ร้�สิ่มุุ่ทัย คือไม่รื่้�วิ่าการื่ด้ิ�นรื่น 

หนีควิามทัุ่กขี์ และหาควิามสืุขีด้�วิยการื่แสืวิงหาอารื่มณ์์ทั่ี� 

เพื่ลิด้เพื่ลินพื่อใจ้บ�าง ด้�วิยการื่บังคับกายบังคับใจ้บ�าง และด้�วิย 

การื่หลีกเลี�ยงการื่กรื่ะทั่บอารื่มณ์์บ�าง จ้ะก่อภพื่ ก่อชาติิ และ 

ก่อทัุ่กขี์ขี้�นมา (นักปฏิิบัติิสื่วินมากจ้ะมียางใยแห่งควิาม 

ย้ด้จ้ิติ จ้้งอยากให� “จ้ิติขีองเรื่าหลุด้พื่�น” จ้้งติ�องเทั่ี�ยวิแสืวิง 

ต้ามความเป็นจรู้ิงหมายถูึงอะไรู้
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หาธรื่รื่มเรื่ื�อยไป โด้ยไม่รื่้�วิ่าการื่ด้ิ�นรื่นแสืวิงหานั�นเองคือควิาม 

ปรืุ่งแติ่งฝ่่ายด้ี หรื่ือปุญญาภิสัืงขีารื่ หรื่ืออัติติกิลมถีานุโยค  

ซึ่้�งมีรื่ากเหง�ามาจ้ากอวิิชชา เช่นเด้ียวิกับควิามปรืุ่งแติ่งฝ่่ายชั�วิ

หรื่ืออปุญญาภิสืังขีารื่ หรื่ือกามสืุขีัลลิกานุโยคนั�นเอง)

 คืวามุ่ปรุงแติ�งเหลึ�าน่�ได�ปิดบังธรรมุ่อันบร่สิุ่ทธ่�ท่�

ปราศจุากติัวติน	(น่พพาน)	ไว�	โดยปิดกั�นญาณ์ทัสิ่สิ่นะของ	

ผู้้�ปฏ่บัติ่ไว�ไมุ่�ให�ประจัุกษ์ถึึงน่พพานอันเป็นอมุ่ติธาตุิท่�

ปรากฏเติ็มุ่บร่บ้รณ์์อย้�ติ�อหน�าติ�อติาได�

 ๙.๑๑  อาการ	 “สิ่ักว�าร้�”	 นั�นเก่ดเพราะปัญญา ซึ่้�งมี 

หลายรื่ะด้ับคือ (๑) จ้ิติมีปัญญารื่้�ทั่ันควิามสืุด้โติ่ง ๒ ด้�านคือ 

การื่หลงติามกิเลสืไปแสืวิงหาอารื่มณ์์ภายนอกกับการื่เพื่่งจ้�อง 

บังคับกายบังคับใจ้ตินเอง (๒) จ้ิติมีปัญญารื่้�เทั่่าทั่ันควิามยินด้ ี

ยินรื่�ายทั่ี�เกิด้ขี้�นเมื�อมีการื่กรื่ะทั่บอารื่มณ์์ทั่างทั่วิารื่ทั่ั�ง ๖ และทั่ี� 

สืำาคัญก็คือ (๓) จ้ิติมีปัญญาเขี�าใจ้ควิามจ้รื่ิงขีองอารื่มณ์์ทั่ั�ง

ปวิงวิ่าเป็นขีองชั�วิครื่าวิ เช่น สืุขีก็ชั�วิครื่าวิ ทัุ่กขี์ก็ชั�วิครื่าวิ ด้ีก็ 

ชั�วิครื่าวิ ชั�วิก็ชั�วิครื่าวิ จ้ิติก็หมด้ควิามอยากได้�อารื่มณ์์อันหน้�ง 
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แล�วิเกลียด้ชังอารื่มณ์์อีกอันหน้�ง มีควิามเป็นกลางต่ิออารื่มณ์ ์

ทั่ั�งปวิง เขี�าถ้ีงการื่สืกัวิา่รื่้� คอืสิ่่�งใดปรากฏให�ร้�กร็้�ไปด�วยคืวามุ่	

ไมุ่�ยน่ดย่่นร�าย	เพราะมุ่ปั่ญญา (สัืงขีารุื่เปกขีาญาณ์) รื่้�เทั่า่ทัั่น 

วิ่าควิามปรืุ่งแติ่งทัุ่กอย่างเป็นขีองชั�วิครื่าวิ

 ๙.๑๒  เมุ่ื�อปราศจุากคืวามุ่จุงใจุท่�จุะหมุ่ายร้�อารมุ่ณ์์

แติ�ร้�อารมุ่ณ์์	 (ปรมัุ่ติถึ์)	 แลึะปราศจุากคืวามุ่จุงใจุท่�จุะ	

หมุ่ายร้�จุ่ติแติ�ร้�จุ่ติ	ก็จุะสิ่ามุ่ารถึร้�อารมุ่ณ์์แลึะจุ่ติได�ติรงติามุ่

คืวามุ่เปน็จุรง่ ในทั่ี�สืดุ้ปัญญากจ็้ะแกร่ื่อบคอืเกดิ้การื่รื่้�ทั่กุขีห์รื่อื 

เกิด้ควิามรื่้�แทั่�ในขีันธ์ เบื�องติ�นจ้ะเกิด้ควิามรื่้�แทั่�วิ่า “ขันธ	์

ไมุ่�ใชิ�เรา	 เราไมุ่�ใชิ�ขันธ์	 ไมุ่�มุ่่ติัวเราในขันธ์หรือในส่ิ่�งอื�น

นอกจุากขันธ์” นี�คือปัญญาเบื�องติ�นอันเป็นภ้มิธรื่รื่มขีองพื่รื่ะ

โสืด้าบันนั�นเอง 

 เมื�อติามรื่้�นามติ่อไปอีกก็จ้ะเกิด้ปัญญาเห็นวิ่า “เมุ่ื�อ	

ใดจุ่ติเก่ดติัณ์หาคืือคืวามุ่ทะยานอยากในร้ปเส่ิ่ยงกลึ่�นรสิ่

โผู้ฏฐัพพะ	 (กามุ่คืุณ์อารมุ่ณ์์)	 หรือแมุ่�แติ�เก่ดติัณ์หาท่�จุะ

ค่ืดถึึงกามุ่คืุณ์อารมุ่ณ์์	 เมุ่ื�อนั�นคืวามุ่ทุกข์ทางใจุจุะเก่ดขึ�น		

ต้ามความเป็นจรู้ิงหมายถูึงอะไรู้
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เมุ่ื�อใดจุ่ติไมุ่�เก่ดติัณ์หา	 เมุ่ื�อนั�นจุ่ติจุะมุ่่คืวามุ่สิ่งบสิุ่ข	

อย้�ในติัวเอง” ผู้้�มีปัญญาขีั�นกลางนี�จ้ะพอใจุในคืวามุ่สิ่งบ	

ของจุ่ติ	 เห็นจิ้ติทั่ี�สืงบรื่ะงับจ้ากกิเลสืตัิณ์หาเป็นจุ้ด้หรืื่อ 

เป็นเกาะแห่งควิามพื่�นทัุ่กขี์กลางทั่ะเลแห่งสืังสืารื่วิัฏิ จ้้งหมด้

ควิามแสื่สื่ายด้ิ�นรื่นออกไปแสืวิงหากามคุณ์อารื่มณ์์ จ้ิติมีสืมาธิ

บรื่ิบ้รื่ณ์์คือทั่รื่งติัวิตัิ�งมั�นเด้่นด้วิงอย่้โด้ยไม่ติ�องรื่ักษา นี�เป็น

ภ้มิธรื่รื่มขีองพื่รื่ะอนาคามี

 เมื�อติามรื่้�ร้ื่ปนามติ่อไปอีกจ้นมีอินทั่รีื่ย์แก่รื่อบถี้งทั่ี�สืุด้

แล�วิจ้รื่ิงๆ ก็จ้ะ “รื่้�ทัุ่กขี์” อย่างแจ้่มแจ้�งในฉับพื่ลันทั่ันใด้ คือจ้ะ 

พื่บเห็นวิ่า “จุ่ตินั�นเองเป็นธรรมุ่ชิาติ่อันหนึ�ง	ซึ่ึ�งยังติกอย้�ใติ�	

อำานาจุของไติรลึักษณ์์	 จุะเอาเป็นท่�พึ�งท่�อาศัยใดๆ	 ไมุ่�	

ได�เลึย”	บางทั่่านทั่ี�มีศีรื่ัทั่ธากล�าจ้ะเห็นควิามไม่เทั่ี�ยงขีองจ้ิติ

บางท่ั่านทั่ี�มีสืมาธิกล�าจ้ะเห็นควิามเป็นทุั่กขี์ขีองจิ้ติ และบาง

ทั่่านทั่ี�มีปัญญากล�าจ้ะเห็นควิามเป็นอนัติติาขีองจ้ิติ ฉับพลึัน	

จุ่ติก็สิ่ลัึดคืืนจุ่ติสิ่้�ธรรมุ่ชิาต่ิเพราะร้�แจุ�งแลึ�วว�าจุ่ติเองเป็น

ก�อนทุกข์ลึ�วนๆ	 ไมุ่�ใชิ�ของด่ของว่เศษอย�างท่�เคืยร้�สึิ่กแลึะ

หวงแหนถึนอมุ่รักษามุ่าแติ�เด่มุ่
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 การร้�ทุกข์อย�างแจุ�มุ่แจุ�งน่� เองทำาให�สิ่มุุ่ทัยคืือ	

ติัณ์หาถ้ึกลึะโดยอัติโนมุ่ัติ่	 แลึะฉับพลึันธรรมุ่อย�างหนึ�ง	

ซึ่ึ�งมุ่่ลึักษณ์ะเป็นคืวามุ่สิ่งบสัิ่นติ่	 ปราศจุากก่เลึสิ่แลึะ

ปราศจุากขันธ์	 ว�างจุากติัวตินแลึะคืวามุ่ปรุงแติ�งอย�างแท�	

จุร่ง	 ก็จุะปรากฏเติ็มุ่บร่บ้รณ์์อย้�ติ�อหน�าติ�อติานั�นเอง	 น่�คืือ	

ท่�สิุ่ดแห�งทุกข์	คืือน่โรธ	คืือน่พพาน

 อน้�งจุ่ติท่�บร่สิุ่ทธ่�กับน่พพานเป็นธรรมุ่คืนลึะอย�าง	

กัน	 คือจ้ิติทั่ี�บรื่ิสืุทั่ธิ�เป็นธรื่รื่มชาติิร้ื่�ทั่ี�ปรื่าศีจ้ากตัิวิติน ไรื่�ร้ื่ป

ลักษณ์์ ขีนาด้ ขีอบเขีติ และทั่ี�ติั�ง แติ่ก็ยังเป็นสืิ�งทั่ี�ติกอย้่ในกลุ่ม

ธรื่รื่มทั่ี�ติ�องเกิด้ดั้บ สื่วินนิพื่พื่านซึ่้�งเป็นธรื่รื่มทั่ี�บรื่ิสืุทั่ธิ� ปรื่าศี 

จ้ากตัิวิติน ไรื่�ร้ื่ปลักษณ์์ ขีนาด้ ขีอบเขีติ และทั่ี�ตัิ�งเช่นกัน  

แติ่นิพื่พื่านเป็นอารื่มณ์์ทั่ี� จิ้ติไปรื่้�เขี�าโด้ยไม่มีผู้้�ครื่อบครื่อง 

เป็นเจ้�าขีองนิพื่พื่าน และพื่�นจ้ากควิามเกิด้ด้ับ

ต้ามความเป็นจรู้ิงหมายถูึงอะไรู้
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 ๙.๑๓  สิ่ภาวะ	 “สิ่ักว�าร้�”	 อันเก่ดจุากปัญญาเข�าใจุ

คืวามุ่เป็นจุร่งของร้ปนามุ่	 จุนเก่ดคืวามุ่เป็นกลึางติ�อร้ป	

นามุ่	 จุะสิ่�งผู้ลึให�เข�าถึึงคืวามุ่สิ่ลึัดคืืนร้ปนามุ่แลึะถึึงท่�สิุ่ด	

แห�งทุกข์ได�	 สิ่มุ่ดังคืำาสิ่อนของพระบรมุ่ศาสิ่ดาท่�ประทาน	

แก�ท�านพระพาห่ยะว�า

 ด้กรู้ พาหิยะ ในกาลใดแล

 เมื�อทุ่านเห็นจักเป็นสัักว่าเห็น เมื�อฟังจักเป็นสัักว่าฟัง

 เมื�อทุรู้าบจักเป็นสัักว่าทุรู้าบ เมื�อรู้้�แจ�งจักเป็นสัักว่ารู้้�แจ�ง

 ในกาลนั�น ทุ่านย่อมไม่ม้

 ในกาลใด ท่่านไม่มี ในกาลนั�น ทุ่านย่อมไม่ม้ในโลกน้�

 ย่อมไม่ม้ในโลกหน�า ย่อมไม่ม้ในรู้ะหว่างโลกทุั�งสัอง

 นี�แลเปั็นท่ี�สุุดแห็่งทุ่กข์์ฯ

 (พาหิยสั้ต้รู้ พรู้ะไต้รู้ปิฎกเล่มทุ้� ๒๕/ ๔๙)
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๑๐.		ระลึึกร้�แลึ�วได�อะไร

 ๑๐.๑ ผู้้�ปฏิิบัติิจ้ำานวินมากเมื�อได้�ยินคำาสือนวิ่า “ให�มี

สืติิรื่ะล้กรื่้�สืภาวิธรื่รื่มทั่ี�กำาลังปรื่ากฏิติามควิามเป็นจ้ริื่ง” แล�วิ

อาจ้เกิด้ควิามสืงสัืยว่ิา การื่ปฏิิบัติิเพีื่ยงเท่ั่านี�จ้ะมีปรื่ะโยชน์อะไรื่ 

ในเมื�อการื่ปฏิิบัติิทั่ี�ยากลำาบากกวิ่านี� ยังไม่ช่วิยให�รื่้�ธรื่รื่มได้� 

แท�จุร่งการเจุร่ญสิ่ติ่ร้� ร้ปนามุ่หรือสิ่ติ่ปัฏฐานเป็นส่ิ่�ง	

ว่เศษอัศจุรรย์ท่�สิุ่ด	 ว่เศษถึึงขนาดท่�พระพุทธเจุ�าทรง	

ยืนยันว�าน่�เป็นทางสิ่ายเด่ยวท่�นำาไปสิ่้�คืวามุ่บร่สุิ่ทธ่�ได�	 แลึะ	

ได�ผู้ลึเร็วด�วย	บางคืนภายใน	๗	วัน	บางคืนภายใน	๗	เดือน	

แลึะบางคืนภายใน	๗	ปี	ก็มุ่่

 ๑๐.๒ พื่วิกเรื่าไม่จ้ำาเป็นติ�องจิ้นตินาการื่ว่ิาการื่เจ้ริื่ญสืติิ 

มปีรื่ะโยชนอ์ยา่งใด้บ�าง เพื่รื่าะพื่รื่ะศีาสืด้าทั่รื่งปรื่ะทั่านคำาชี�แนะ

ไวิ�แล�วิด้ังติ่อไปนี�คือ

ด้กรู้ภิกษุทุั�งหลาย เมื�อ (๑) สุติิสุัมปัชััญญะม้อย้่

(๒) ห็ิริและโอติติัปัปัะชื�อว่าม้เหตุ้สัมบ้รู้ณ์์

ย่อมม้แก่บุคคลผั้�สัมบ้รู้ณ์์ด�วยสัต้ิและสััมปชัญญะ
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เมื�อหิรู้ิและโอต้ต้ัปปะม้อย้่ (๓) อินท่รียสุังวรชื�อว่าม้เหตุ้สัมบ้รู้ณ์์

ย่อมม้แก่บุคคลผั้�สัมบ้รู้ณ์์ด�วยหิรู้ิและโอต้ต้ัปปะ

เมื�ออินทุรู้้ยสัังวรู้ม้อย้่ (๔) ศีีลชื�อว่าม้เหตุ้สัมบ้รู้ณ์์

ย่อมม้แก่บุคคลผั้�สัมบ้รู้ณ์์ด�วยอินทุรู้้ยสัังวรู้

เมื�อศ้ลม้อย้่ (๕) สุัมมาสุมาธิชื�อว่าม้เหตุ้สัมบ้รู้ณ์์

ย่อมม้แก่บุคคลผั้�สัมบ้รู้ณ์์ด�วยศ้ล

เมื�อสััมมาสัมาธิม้อย้่ (๖) ยถาภููติญาณท่ัสุนะชื�อว่าม้เหตุ้สัมบ้รู้ณ์์

ย่อมม้แก่บุคคลผั้�สัมบ้รู้ณ์์ด�วยสััมมาสัมาธิ

เมื�อยถูาภ้ต้ญาณ์ทัุสันะม้อย่้ (๗) นิพพิท่าวิราคะชื�อว่าม้เหตุ้สัมบ้รู้ณ์์ 

ย่อมม้แก่บุคคลผั้�สัมบ้รู้ณ์์ด�วยยถูาภ้ต้ญาณ์ทุัสันะ

เมื�อนิพพิทุาวิรู้าคะม้อย้่ (๘) วิมุติติิญาณท่ัสุนะชื�อว่าม้เหตุ้สัมบ้รู้ณ์์

ย่อมม้แก่บุคคลผั้�สัมบ้รู้ณ์์ด�วยนิพพิทุาวิรู้าคะ

(สัต้ิสั้ต้รู้ พรู้ะไต้รู้ปิฎกเล่มทุ้� ๒๓/ ๑๘๗)

 ๑๐.๓ จ้ากพื่รื่ะพุื่ทั่ธวัิจ้นะดั้งกล่าวิจ้ะเห็นได้�วิ่า บรื่รื่ด้าคุณ์

ควิามดี้ชั�นเลิศีทัั่�งหลายจ้ะสืมบ้รื่ณ์์ได้� ก็เพื่รื่าะควิามมีสืติิสัืมปชัญญะ

เป็นติ�นเหติุ กล่าวิคือ
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   ๑๐.๓.๑ ห่รแ่ลึะโอติติปัปะ (ได้�แกค่วิามละอาย 

ติ่อการื่ทั่ำาบาปและควิามเกรื่งกลัวิติ่อผู้ลขีองการื่ทั่ำาบาป) เมื�อ 

ใด้มีสืติิสืัมปชัญญะ ย่อมรื่้�เทั่่าทั่ันการื่เกิด้ขี้�นขีองกิเลสืทั่ั�ง 

หลาย และร้ื่�ถี้งพิื่ษภัยขีองกิเลสืว่ิานำาให�เกิด้การื่กรื่ะทั่ำาผู้ิด้

ทั่างกาย ทั่างวิาจ้า และทั่างใจ้ รื่วิมทั่ั�งก่อให�เกิด้ควิามทุั่กขี์

ควิามเด้ือด้รื่�อนมาสื้่จ้ิติใจ้อย่างไรื่ จ้ิติใจ้ย่อมละอายทั่ี�จ้ะ 

ทั่ำาบาปและเกรื่งกลัวิต่ิอผู้ลขีองบาป โอกาสืทั่ี�จ้ะทั่ำาอกุศีล 

กรื่รื่มหนักๆ จ้้งไม่มี อน้�ง หิรื่ิและโอติติัปปะนี�เป็นเทั่วิธรื่รื่ม 

คือเป็นธรื่รื่มทั่ี�ทั่ำาคนให�เป็นเทั่วิด้าได้�

   ๑๐.๓.๒ อน่ทรย่สัิ่งวร (ได้�แกค่วิามสืำารื่วิมติา ห ้

จ้ม้ก ลิ�น กายและใจ้ ทั่ี�เมื�อกรื่ะทั่บรื่้ป เสืียง กลิ�น รื่สื โผู้ฏิฐิัพื่พื่ะ 

(สืัมผู้ัสืทั่างกาย) และธัมมารื่มณ์์แล�วิ หากไม่สืำารื่วิมรื่ะวิัง บาป

อกุศีลก็จ้ะครื่อบงำาจ้ิติได้�) ผู้้�ใด้มีสืติิสืัมปชัญญะ มีควิามละอาย

และควิามเกรื่งกลัวิติ่อบาปแล�วิ ย่อมเกิด้ควิามสืำารื่วิมรื่ะวิัง

อินทั่รื่ีย์โด้ยอัติโนมัติิทั่ีเด้ียวิ อน้�ง การื่มีสืติิรื่ะล้กรื่้�สืภาวิธรื่รื่ม  

เมื�อติา ห้ จ้ม้ก ลิ�น กายและใจ้กรื่ะทั่บอารื่มณ์์นี�เอง ก็คือ 

การื่เจ้รื่ิญวิิปัสืสืนากรื่รื่มฐิานทั่ี�ติรื่งไปติรื่งมาทั่ี�สืุด้แล�วิ

รู้ะลึกรู้้�แล�วได�อะไรู้



วิิถีีแห่่งควิามรู้้�แจ้�ง ๒

204

   ๑๐.๓.๓ ศ่ลึ (ได้�แก่ควิามเป็นปรื่กติิขีองจิ้ติ) เมื�อ 

มีสืติิสืัมปชัญญะรื่้�เทั่่าทั่ันการื่กรื่ะทั่บอารื่มณ์์ทั่างทั่วิารื่ทั่ั�ง ๖ อย้ ่

จ้ิติย่อมไม่ถ้ีกอกุศีลครื่อบงำา พื่�นจ้ากควิามยินดี้ยินรื่�ายต่ิอ 

อารื่มณ์์ จิ้ติก็เขี�าถ้ีงควิามเป็นปรื่กติิธรื่รื่มด้าหรืื่อศีีล ซ้ึ่�งจิ้ติ 

ทีั่�เป็นปรื่กติินี�เองมีคุณ์สืมบัติิคือควิามผู้่องใสื (ปรื่ะภัสืสืรื่) จ้ิติ 

จ้ะมีลักษณ์ะร้ื่� ตืิ�น และเบิกบาน มีสืมาธิโด้ยอัติโนมัติิ ซ้ึ่�ง 

หากเคยพื่บจ้ิติอย่างนี�จ้ะทั่รื่าบด้ีวิ่า สืามารื่ถีอย้่เป็นสืุขีใน 

ปัจ้จุ้บันได้�เป็นอย่างดี้ อน้�ง ศีีลสืามารื่ถีส่ืงผู้ลให�มีควิามสุืขี 

มีโภคทั่รัื่พื่ย์ และถี้งนิพื่พื่านได้� เพื่รื่าะจ้ิติยิ�งเป็นปรื่กติิเท่ั่าใด้

ควิามปรืุ่งแติ่งยิ�งน�อยลงเท่ั่านั�น หากจิ้ติพื่�นควิามปรืุ่งแติ่ง จ้ิติ

ย่อมสืามารื่ถีรื่้�อารื่มณ์์นิพื่พื่านซึ่้�งอย้่เหนือควิามปรืุ่งแติ่งได้�

   ๑๐.๓.๔ สิ่มัุ่มุ่าสิ่มุ่าธ	่	(ได้�แกค่วิามติั�งมั�นขีองจ้ติิ 

ซึ่้�งได้�กล่าวิไวิ�แล�วิในขี�อ ๖.๔ ขีองบทั่ควิามนี�) โด้ยธรื่รื่มชาติิ

แล�วิ จ้ิติทั่ี�มีศีีลนั�นแหละเป็นจ้ิติทั่ี�มีสืัมมาสืมาธิ และจ้ิติทั่ี�มี 

สืัมมาสืมาธิก็คือจิ้ติทั่ี�มีศีีล เพื่รื่าะศีีลกับสืัมมาสืมาธิเป็น 

เครืื่�องขัีด้เกลาสื่งเสืริื่มซ้ึ่�งกันและกัน เหมือนการื่ล�างมือ 
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ขีวิาด้�วิยมือซึ่�าย และล�างมือซึ่�ายด้�วิยมือขีวิา อน้�งการื่เจ้รื่ิญ 

สืัมมาสืมาธินี�เมื�อทั่ำาให�มาก ย่อมสื่งผู้ลให�ผู้้�ปฏิิบัติิบางทั่่าน 

เขี�าถ้ีงควิามสืงบในรื่ะด้ับฌานได้� ซึ่้�งให�ควิามสืุขีในปัจ้จุ้บัน 

และสื่งผู้ลให�ผู้้� นั�นเขี�าถี้งกำาเนิด้ในพื่รื่หมโลกได้�ด้�วิยหาก 

ยังไม่เขี�าถี้งนิพื่พื่านในชีวิิตินี�

   ๑๐.๓.๕ ยถึาภ้ติญาณ์ทัสิ่นะ (ได้�แก่การื่มีควิามร้ื่� 

ควิามเขี�าใจ้เกี�ยวิกับร้ื่ปนามถี้กติ�องติามควิามเป็นจ้รื่ิง ภ้ติใน 

ทั่ี�นี�หมายถี้งรื่้ปนาม/ ขีันธ์ ๕ ไม่ใช่ผู้ีติามควิามหมายในภาษา 

ไทั่ย) การื่รื่้�เหน็ควิามจ้รื่งิเปน็สืว่ินขีองปญัญา ซึ่้�งปญัญามสีืมัมา

สืมาธิเป็นเหติุใกล�ให�เกิด้ คือเมื�อจิ้ติตัิ�งมั�นเป็นกลางและมีสืติิ 

รื่ะล้กรื่้�อารื่มณ์์ (ร้ื่ปนาม) ก็จ้ะเห็นร้ื่ปนามติามควิามเป็นจ้รื่ิง 

ไม่ใช่ติามทั่ี�อยากจ้ะให�เป็น (ด้�วิยติัณ์หา) หรื่ือติามทั่ี�คิด้ 

วิ่าน่าจ้ะเป็น (ด้�วิยทั่ิฏิฐิิ)

   ๑๐.๓.๖ น่พพ่ทาว่ราคืะ (ได้�แก่ควิามเบื�อหย่าย 

คลายกำาหนัด้) เมื�อรื่้�จ้ักรื่้ปนามติามควิามเป็นจ้รื่ิงแล�วิ จ้ิติย่อม 

เกิด้น่พพ่ทาคือควิามเบื�อหน่ายเอือมรื่ะอาต่ิอร้ื่ปนามทั่ั�งหลาย 

รู้ะลึกรู้้�แล�วได�อะไรู้
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เพื่รื่าะเห็นควิามไม่มีสืารื่ะแก่นสืารื่ สืภาวิะขีองนิพื่พื่ิทั่าไม่ใช่ 

ควิามเบื�ออย่างโลกๆ ทั่ี�เปน็การื่เบื�อทั่กุขีแ์ติอ่ยากได้�สืขุี นพิื่พื่ทิั่า 

นั�นเห็นทั่ั�งทัุ่กขี์และสืุขี ทั่ั�งดี้และชั�วิ ทั่ั�งหยาบและละเอียด้ ทั่ั�ง 

ภายในและภายนอกน่าเอือมรื่ะอาเสืมอกัน

  เมื�อเกิด้นิพื่พิื่ทั่าแล�วิจิ้ติย่อมหมด้ควิามดิ้�นรื่น

ทั่ะยานอยากทั่ี�จ้ะปฏิิเสืธทุั่กข์ีหรืื่อแสืวิงหาสุืขี เมื�อเจ้ริื่ญสืติิ 

ติ่อไปจ้ิติจ้ะเขี�าถี้งควิามเป็นกลางติ่อร้ื่ปนามอย่างแทั่�จ้รื่ิง แล�วิ 

รื่้�ชัด้ในรื่้ปนามวิ่า (๑) ในธรื่รื่มชาติิไม่มีสืัติวิ์ บุคคล ติัวิติน เรื่า

เขีา มีแต่ิร้ื่ปธรื่รื่มและนามธรื่รื่ม (๒) ร้ื่ปธรื่รื่มและนามธรื่รื่ม 

มีลักษณ์ะเป็นไติรื่ลักษณ์์ คือไม่เทั่ี�ยง เป็นทัุ่กขี์ เป็นอนัติติา 

หรื่ือไม่อย้่ในบังคับขีองใครื่ (๓) ร้ื่ปธรื่รื่มและนามธรื่รื่มมีเหตุิ

ปัจ้จั้ยให�เกิด้แปรื่ปรื่วินไปติามเหตุิ และถี�าเหตุิด้ับมันก็ด้ับ  

(๔) ควิามย้ด้ถืีอในร้ื่ปธรื่รื่มและนามธรื่รื่มจ้ะนำาทัุ่กข์ีมาให� 

และ (๕) เมื�อปัญญาแก่รื่อบถี้งทั่ี�สืุด้ก็จ้ะรื่้�วิ่า ร้ปนามุ่นั�นแหลึะ

คืือทุกข์	นี�คือการื่รื่้�ทัุ่กขี์อย่างแจ้่มแจ้�ง และทั่ำาให�รื่้�แจ้�งอรื่ิยสืัจ้จ้ ์

ด้�วิยวิ่า “เพราะมุ่่สิ่มุุ่ทัยจุึงเก่ดทุกข์	 เพราะไมุ่�ร้�ทุกข์จุึงเก่ด
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สิ่มุุ่ทัย” ทัุ่กขี์กับสืมุทั่ัยอิงอาศัียกันเกิด้ดั้บสืืบเนื�องกันไป 

อย่างไม่มีทั่ี�สืิ�นสืุด้ แติ่ “เพราะร้�ทุกข์แจุ�มุ่แจุ�งจึุงลึะสิ่มุุ่ทัย

เพราะคืวามุ่ดับไมุ่�เหลืึอของสิ่มุุ่ทยัจึุงแจุ�งนโ่รธหรือนพ่พาน

น่�เองคืือมุ่รรคื” นี�เป็นทั่ี�สุืด้แห่งทุั่กขี์ อน้�ง นิพื่พื่านนั�นแหละ 

คือว่ราคืธรรมุ่ คือธรื่รื่มอันสืิ�นติัณ์หา

  สืรุื่ปแล�วิเมื�อจิ้ติเป็นกลางต่ิอสัืงขีารื่ จ้นร้ื่�แจ้�งอริื่ยสัืจ้จ์้ 

แล�วิ จ้ิติจ้ะก�าวิกรื่ะโด้ด้อย่างฉับพื่ลันไปสื้่ควิามหลุด้พื่�น โด้ยผู้้� 

ปฏิิบัติิไม่ได้�จ้งใจ้จ้ะให�เป็นไปเช่นนั�น คือพื่อวิางขีันธ์ ๕ ก็ได้� 

ปรื่ะจ้ักษ์นิโรื่ธ หรื่ือนิพื่พื่าน หรื่ือวิิสืังขีารื่ หรื่ือวิิรื่าคะ อันเป็น 

จ้ดุ้หมายปลายทั่างขีองการื่ปฏิบัิติิธรื่รื่มในทั่างพื่รื่ะพุื่ทั่ธศีาสืนา

อย่างปัจ้จุ้บันทั่ันด้่วิน

รู้ะลึกรู้้�แล�วได�อะไรู้
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   ๑๐.๓.๗ ว่มุุ่ติติ่ญาณ์ทัสิ่นะ (ได้�แก่ควิามรื่้�แจ้�ง

เกี�ยวิกับสืภาวิธรื่รื่มแห่งควิามหลุด้พื่�นจ้ากเพื่ลิงทุั่กข์ีและเพื่ลิง

กิเลสื) เมื�อปล่อยวิางร้ื่ปนามจ้นแจ้�งนิพื่พื่านแล�วิ ผู้้�ปฏิิบัติิจ้ะ 

เกิด้ควิามรื่้�ควิามเขี�าใจ้เกี�ยวิกับกรื่ะบวินการื่หลุด้พื่�น และ 

เขี�าใจ้ถี้งสืภาวิะขีองนิพื่พื่านด้�วิย คือพื่บวิ่านิพื่พื่านเป็นสืภาวิ

ธรื่รื่มทั่ี�วิ่างจ้ากกิเลสืและขีันธ์ แต่ิไม่ใช่ควิามวิ่างเปล่าแบบ 

ควิามขีาด้สื้ญ (อุจ้เฉทั่ทั่ิฏิฐิิ) ในขีณ์ะเด้ียวิกันก็ไม่ใช่ภพื่ชนิด้

หน้�งทีั่�เทีั่�ยงแทั่�ถีาวิรื่ทีั่�จิ้ติปรุื่งแต่ิงข้ี�น (สัืสืสืติทิั่ฏิฐิิ) นิพื่พื่าน 

เป็นสืภาวิธรื่รื่มทั่ี�เติ็มบรื่ิบ้รื่ณ์์อย้่ติลอด้เวิลา สืงบสืงัด้ สืันติิ

บรื่ิสืุทั่ธิ�ไม่มีสืิ�งใด้ปรืุ่งแติ่งได้� และปลอด้ภัยจ้ากการื่รื่บกวิน 

ทั่ั�งปวิง

 ผู้้�ปฏิิ บัติิทั่ี� ได้�พื่บอารื่มณ์์ นิพื่พื่านด้�วิยการื่บรื่รื่ลุ 

มรื่รื่คผู้ลถี้ง ๔ ครื่ั�งแล�วิ ย่อมพื่�นทัุ่กขี์พื่�นกิเลสืสืิ�นเชิง เพื่รื่าะจุ่ติ	

หลึุดพ�นจุากอาสิ่วะเหมุ่ือนล้ึกไก�ท่�เจุาะทำาลึายเปลึือกไข�	

ออกมุ่าได�แลึ�วไมุ่�มุ่่ทางย�อนกลึับเข�าในเปลึือกไข�ได�อ่ก ได้� 

รื่บัอสิืรื่ภาพื่และบรื่มสืุขีอนัเนื�องจ้ากจ้ิติหมด้แรื่งเค�นขีองติณั์หา 

หมด้ภารื่ะทั่ี�จ้ะติ�องด้ิ�นรื่น และพื่�นจ้ากควิามเสีืยด้แทั่งทั่ั�งปวิง  
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มีควิามสืุขีอย่้ในทัุ่กอิริื่ยาบถี ทั่ั�งกลางวิันและกลางคืน ทั่ั�งหลับ 

และตืิ�น อน้�ง ผู้้�ทั่ี�เคยพื่บนิพื่พื่านแล�วิในขีณ์ะทั่ี�เกิด้มรื่รื่คผู้ล

อาจ้พื่บนิพื่พื่านได้�อีกเพืื่�อเป็นเครืื่�องอย้่เป็นสุืขีในปัจ้จุ้บัน

ด้�วิย ๒ วิิธีการื่ คือ (๑) การื่ไม่มนสิืการื่ (ใส่ืใจ้) ถี้งสืังขีารื่ 

ทั่ั�งหลาย พื่อจิ้ติวิางอารื่มณ์์ทั่ี�เป็นสืังขีารื่ก็จ้ะไปรื่้�อารื่มณ์์ 

นิพื่พื่าน หรืื่อ (๒) การื่มนสิืการื่ถี้งอารื่มณ์์นิพื่พื่านโด้ยติรื่ง 

ทั่ั�ง ๒ อย่างนี�เป็นปรื่ะโยชน์สืุขีในปัจ้จุ้บันทั่ี�ได้�มาด้�วิยการื่ 

เจ้รื่ิญสืติิเทั่่านั�น

 ๑๐.๔ สืรืุ่ปแล�วิ สิ่ติ่น่�แหลึะย่�งเก่ดบ�อยย่�งด่	 แลึะ

นอกจุากการเจุร่ญสิ่ต่ิปัฏฐานคืือการมุ่่สิ่ต่ิร้�ร้ปนามุ่แลึ�ว	

ก็ย�อมุ่ไมุ่�ใชิ�ทางหรืออร่ยมุ่รรคืท่�แท�จุร่ง	 คืำาสิ่อนใดท่�มุุ่�ง	

ปรุงแติ�ง	 (กุศลึ)	 เพื�อแก�คืวามุ่ปรุงแติ�ง	 (อกุศลึ)	 คืำาสิ่อน	

นั�นเป็นไปเพื�อคืวามุ่เน่�นชิ�า	 (แติ�อาจุจุำาเป็นในเบื�องติ�น	

สิ่ำาหรับบางคืน)	 คืำาสิ่อนใดให�เจุร่ญสิ่ติ่ร้�ทันคืวามุ่ปรุงแติ�ง		

(ทั�งกุศลึแลึะอกุศลึ)	 จุนพ�นจุากคืวามุ่ปรุงแติ�ง	 (ทั�งกุศลึ	

แลึะอกุศลึ)	 คืำาสิ่อนนั�นเป็นทาง	 (มุ่รรคื)	 ตัิดติรงเข�าถึึง	

คืวามุ่พ�นทุกข์สิ่่�นเชิ่ง	(น่โรธ/	น่พพาน)
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 คร้ื่บาอาจ้ารื่ย์พื่รื่ะป่าทั่ั�งหลายซ้ึ่�งเป็นพื่อ่แม่คร้ื่อาจ้ารื่ย์

ขีองผู้้�เขีียน เช่น หลวิงป่้ด้้ลย์ อติุโล หลวิงป่้เทั่สืก์ เทั่สืรัื่งสีื  

หลวิงพ่ื่อพุื่ธ ฐิานิโย และหลวิงป่้สุืวัิจ้น์ สุืวิโจ้ เป็นติ�น ท่ั่านก็เน�น

นักหนาให�ผู้้�เขีียนเจ้รื่ิญสืติิคือรื่้�ไวิ� บางทั่่านยกหัวิใจ้คำาสือนขีอง

หลวิงป้่มั�น ภ้รื่ิทั่ัติโติ มาสือนผู้้�เขีียนวิ่า หลวิงป้่มั�นทั่่านสือนวิ่า  

“ทำาสิ่มุ่าธ่	 	 (คืวามุ่สิ่งบ)	 มุ่ากก็เน่�นชิ�า	 คื่ดพ่จุารณ์ามุ่ากก็

ฟุุ้�งซึ่�าน	 สิ่่�งสิ่ำาคืัญท่�สิุ่ดของการปฏ่บัติ่คืือการเจุร่ญสิ่ติ่ใน	

ชิ่ว่ติประจุำาวัน	 จุะเด่นจุงกรมุ่ก็ติ�องเด่นด�วยคืวามุ่มุ่่สิ่ติ่	 นั�ง	

สิ่มุ่าธ่ก็ติ�องนั�งด�วยคืวามุ่มุ่่สิ่ติ่	 ทำาสิ่่�งใดก็ติ�องทำาด�วยคืวามุ่	

มุ่่สิ่ต่ิ	 เพราะเมืุ่�อใดมุ่่สิ่ต่ิเมืุ่�อนั�นมุ่่คืวามุ่เพ่ยร	 เมุ่ื�อใดขาด	

สิ่ต่ิเมืุ่�อนั�นขาดคืวามุ่เพ่ยร” ผู้้�เขีียนก็ได้�อาศัียคำาสือนขีองพ่ื่อแม่ 

ครื่้อาจ้ารื่ย์ด้ังกล่าวินี�เป็นแนวิทั่างปฏิิบัติิติลอด้มา

(๓๐ กรื่กฎาคม ๒๕๔๙)
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