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ปฏจิจสมุปบาท 

หลวงพอ่พธุ ฐานิโย 

โอกาสตอ่ไปเชิญเตรยีมนั่งสมาธิไดเ้ลย หลกัแรกวธีิการนั่ง

สมาธิ เราก็ไดร้บัการอบรมทางดา้นปรยิติัมากนัพอสมควรแลว้ 

การบรกิรรมภาวนาก็ดี การเพง่กสิณก็ดี การพิจารณาธรรมก็ดี 

การตามรูอ้ารมณจ์ิตก็ดี เป็นวิธีการทาํสมาธิ จะเรยีกวา่เป็นการ

ทาํสมาธิในเบือ้งตน้ก็ได ้วิธีการดงักลา่วมานัน้เม่ือปฏิบติัแลว้

ผลลพัธคื์อทาํจิตใหส้งบน่ิงเป็นสมาธิ มีวติก วจิาร ปีต ิสุข 

เอกัคคตา  

 วิตก วิจารซึง่เกิดจากทาํสมาธิมีอยู่สองประเภท วิตก 

วิจารอยา่งหนึง่ จิตไปจดจ่ออยู่กบัอารมณจ์ิตในปัจจบุนั เช่น

ภาวนาพทุโธ จิตก็จดจ่ออยู่กบัพทุโธ พทุโธกบัจิตไม่พรากจาก

กนั จิตอยู่กบัพทุโธ พทุโธอยู่กบัจิต อนันีอ้ย่างหนึง่ อีกอย่างหนึง่ 

จิตไปเพง่ในจดุใดจดุหนึ่งซึง่เรยีกวา่เพง่กสิณ จิตไปเพง่อยู่กบั

อาการ ๓๒ อย่างใดอยา่งหนึ่ง เช่นเพง่อยูท่ี่ ผม ขน เลบ็ ฟัน 

หนงัเป็นตน้ โดยท่ีจิตเพง่ดส่ิูงเหลา่นีเ้อง แลว้ก็มีสติควบคมุอยู่
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เอง อนันีก็้เป็นลกัษณะของจติไดว้ิตก วิจาร อีกอย่างหนึง่ จิตไป

เพง่อยู่จดุเพง่เช่นดวงไฟดวงกลม หรอืวตัถอุย่างใดอยา่งหนึง่ 

อนัเป็นเรื่องการเพง่กสิณ ๑๐ อยา่ง แลว้จติไปจดจ่ออยู่กบัส่ิงท่ี

เพง่เอง แลว้ก็มีสติสมัปะชญัญะควบคมุรูอ้ยู่ท่ีนั่น ก็เป็นอนัวา่จิต

ไดว้ิตก วิจาร 

 อีกอย่างหนึ่งจติมีความคิดพจิารณาอารมณข์องจิต

อย่างใดอยา่งหนึง่ เม่ือพิจารณาไปหนกัๆเขา้ จิตเกิดความ

คลอ่งตวั จิตสามารถกาํหนดพิจารณาอารมณน์ัน้ พิจารณาไป

เองโดยไม่ไดต้ัง้ใจ เชน่จิตมนัคิดวา่ส่ิงนีก็้ไมเ่ท่ียง เป็นทกุข ์เป็น

อนตัตา ตอนแรกเราตัง้ใจคิด ตัง้ใจพิจารณา แตเ่ม่ือเรา

พิจารณาไปจนคลอ่งตวัแลว้ในท่ีสดุจิตเกิดความสงบลงไปนิด

หน่อย จิตคิดของมนัเอง พจิารณาของมนัเอง  

 การพิจารณานีมี้อยู่สองอยา่ง อย่างหนึ่งมนัพิจารณาใน

เรื่องท่ีเรานาํมาปอ้นใหม้นั อีกอย่างหนึ่งมนัทิง้เรื่องเก่าแลว้ไป

พิจารณาอยา่งใหม ่คือเกิดความคิดอย่างใหมข่ึน้นั่นเอง แตม่นั



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 3 
 

เกิดอยู่ในลกัษณะท่ีมีความสงบและมีสติรูพ้รอ้มอยู่ในปัจจบุนั

นัน้ อนันีก็้จิตไดว้ิตก วิจารตามองคฌ์าณดงัท่ีกลา่วมาแลว้  

เม่ือจิตของนกัภาวนาไดว้ิตกวิจารเป็นทนุอยู่ เป็นทนุไวแ้ลว้ 

เรื่องของปีติและความสขุ ความเป็นหนึง่ของจิตจะไม่เกิดขึน้

ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้เพราะฉะนัน้นกัภาวนาทัง้หลายพงึทาํความ

เขา้ใจไวว้า่ องคฌ์าณท่ีหนึ่งกบัองคฌ์าณท่ีสองเป็นส่ิงจาํเป็นท่ี

นกัภาวนาจะตอ้งทาํจิตใหไ้ด ้คือทาํจิตใหไ้ดว้ิตก วจิาร  

วิตก วิจารตามความหมายดงัท่ีกลา่วมาแลว้ ฟังแลว้อาจจะ

เกิดความสบัสน จงึขอใหข้อ้สงัเกตไวอ้ยา่งง่ายๆวา่ ส่ิงใดท่ีจิต

ของเราคิดเองโดยอตัโนมติั คิดไม่หยดุ หรอืส่ิงใดท่ีจิตของเรา

รูอ้ยู่เองโดยอตัโนมติั รูอ้ยู่อย่างไม่ขาดสาย และมีสติสมัปะ

ชญัญะรูพ้รอ้ม เตรยีมพรอ้มอยู่ในขณะจตินัน้ๆ ลกัษณะอย่างนี ้

เรยีกวา่จิตมีวติกวิจาร กาํหนดหมายเอากนัอย่างนี ้ 

แตบ่างทา่นอาจจะเขา้ใจวา่ วิตก วิจารหมายถงึการนอ้มจิต

พิจารณา อนันัน้ไม่ถกูแน ่ แมจ้ะมีการพจิารณาก็ตาม ก็เป็น

อบุายวธีิท่ีจะทาํใหจ้ิตเกิดวติกวิจารเม่ือจติมีสมาธิขึน้มาบา้ง
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เลก็นอ้ย ถา้หากวา่จิตมีอาการสงบเคลิม้ลงไป กาํลงัเริม่จะเกิด

ความสวา่งขึน้มา กาํลงัจะเป็นสมาธิ ถา้เราไปตัง้ใจคิดพิจารณา

ขึน้มาในขณะนัน้ จิตมนัจะถอนจากสมาธิ เพราะฉะนัน้เรื่องวิตก

กบัวิจารน่ี พงึทาํความเขา้ใจวา่ จิตมีความคิดและจดจ่ออยู่กบั

ส่ิงๆหนึง่ และก็มีสติรูพ้รอ้มอยู่กบัส่ิงนัน้ในขณะจิตนัน้ แมจ้ิต

อาจจะมีความคิดไปเองโดยอตัโนมติั แตเ่ป็นลกัษณะของ

ความคิดหรอืปัญญาท่ีเกิดจากสมาธิ แลว้ก็มีสติรูพ้รอ้มอยู่

ในขณะจิตนัน้ ใหพ้งึสงัเกตอย่างนี ้ 

ทีนีมี้ผูฝ้ากปัญหามาถาม ถา้พดูถึงวา่การบรรยายเก่ียวกบั

เรื่องทาํสมาธิในวนันี ้เรามาพดูถึงปัญหาท่ีถามมาสองขอ้นี ้ถา้

จะเอากนัใหพ้สิดารกนัจรงิๆแลว้ เวลาเกือบจะไม่พอเพราะเป็น

ปัญหาท่ีจะตอ้งอธิบายกวา้งขวางมาก ซึง่ปัญหานีมี้ผูถ้ามมาวา่ 

เม่ือนั่งสมาธิจติสงบแลว้ พิจารณากายคตาสติจิตกลบัไป

กลบัมา จิตจะหยดุพิจารณา เม่ือทา่นทาํสมาธิจิตสงบ 

หมายความวา่ก่อนท่ีจะพิจารณากายคตาสติ ทา่นอาจจะ

บรกิรรมภาวนาพทุโธ หรอือย่างอ่ืนก็แลว้แต ่จงึทาํใหจ้ิตของ
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ท่านเกิดความสงบ เม่ือจิตของทา่นเกิดความสงบแลว้ ทา่นก็มา

พิจารณากายคตาสติ กลบัไปกลบัมาอีกตอ่หนึง่ อนันีค้าํถามนี้

ตีความหมายออกมาเป็นสองขัน้ตอน 

จิตสงบแลว้ พจิารณากายคตาสติ แสดงวา่จิตสงบเพราะ

เหตอ่ืุน แลว้เม่ือจิตสงบเพราะเหตอ่ืุนแลว้ก็มาพิจารณากายคตา

สติ เม่ือมาพิจารณากายคตาสติ จิตท่ีท่านวา่สงบมนัก็เปล่ียน 

เปล่ียนมาเป็นความไม่สงบ แตท่่านสามารถควบคมุความรูส้กึ

นกึคิดเอาไวไ้ดด้ว้ยความตัง้ใจ คือตัง้ใจนอ้มจิตใหม้าพจิารณา

กายคตาสติกลบัไปกลบัมา เม่ือท่านพิจารณากายคตาสติ

กลบัไปกลบัมา จิตของท่านหยดุ เม่ือจิตเกิดหยดุคือหยดุ

พิจารณานั่นเอง เม่ือหยดุพจิารณาแลว้ จติก็เกิดความสงบ

ขึน้มาอีกครัง้หนึง่ เม่ือจิตสงบน่ิงเพราะการพิจารณากายคตาสติ

แลว้ จิตสวา่งไสวลอยเดน่อยูเ่หนือกาย น่ีจติเริม่เขา้ไปสูค่วาม

สงบเป็นสมาธิในขัน้อุปจาระสมาธิ  

สมาธิในขัน้นีจ้ะมีส่ิงปรากฏการณใ์หเ้รามีความรูส้กึคือรูส้กึ

เบากาย รูส้กึกายเบา จิตก็เบา ทกุขเวทนาไม่เกิด มีแตส่ขุเวทนา 
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เม่ือกายเบา จติเบา เวทนาท่ีเรยีกวา่เวทนาทกุขห์ายไป ยงัเหลือ

แตส่ขุเวทนาเพราะตอนนีปี้ติกาํลงัเริม่จะเกิด ปีติเริม่เกิดแต่

ระยะจิตของทา่นรูส้กึเบา กายของทา่นรูส้กึเบา เม่ือกายเบาจิต

เบา จิตก็เริม่สงบลงไป กายก็สงบลงไป กายสงบจากทกุขเวทนา 

จิตก็สงบจากความฟุ้งซา่นราํคาญ นิวรณ๕์ กาํลงัเริม่จะผ่อน

คลายลงไป เวทนาทกุขค์อ่ยหายไป สขุเวทนากาํลงัเริม่เกิด

เพราะจิตมีปีติแลว้ตอ้งมีความสขุ สขุอนันีห้มายถงึสขุท่ีเกิดจาก

สมาธิ เป็นความสขุใจหรอืสขุในทางจิต เรยีกวา่เจตสกิสุข  

เม่ือจิตมีความสขุ กายก็พลอยมีความสขุไปดว้ย 

ทกุขเวทนาตา่งๆหายไปหมดสิน้ เม่ือทกุขเวทนาไม่รบกวน กาย

สงบจิตสงบ จติมีปีติและความสขุเป็นเครือ่งหลอ่เลีย้งยอ่ม

ปราศจากความดิน้รนกระวนกระวาย กามฉันทะความใฝ่สขุ

ดว้ยอาํนาจแห่งความขีเ้กียจไดห้ายไป พยาปาทะ กิรยิาท่ีคิด

จะตดัรอนการปฏิบติันัน้ๆหายไป อุทธัจจะกุกกุจจะความ

ฟุ้งซา่นราํคาญหายไปเพราะกายเบาจิตเบา กายสงบจติสงบ 

วิจกิิจฉาความลงัเลใจหายไป จิตมีความดดูด่ืมไดด่ื้มรสพระ
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สทัธรรมอย่างเต็มท่ีคือปีติ แลว้ก็มีสขุเป็นเครื่องกาํกบั เป็น

เครื่องหลอ่เลีย้ง ความลงัเลสงสยัในการท่ีจะปฏิบติั จะเอาจรงิ

หรอืไม่จรงิ ก็หายไปหมด มุ่งหนา้ท่ีจะเอาจรงิถ่ายเดียว  

ตอนนีท้่านมองเหน็ไดเ้ดน่ชดัแลว้ใช่ไหมวา่ พละธรรม 

อินทรียธ์รรมกาํลงัจะเกิดขึน้ในจิตของท่านแลว้ ศรทัธาความ

เช่ือมั่นในตวัเอง ศรัทธาอธโิมกข ์การนอ้มใจเช่ือกาํลงัหายไป

เพราะท่านหมดเจตนาหรอืความตัง้ใจท่ีจะเช่ือ แตว่า่จิตของ

ท่านนอ้มใจเช่ือเองโดยอตัโนมติั เจตนาของทา่นไดห้ายสิน้ไป

แลว้ ทกุส่ิงทกุอย่างมีแตค่วามเป็นเอง เม่ือมีศรทัธา วิรยิะความ

แกลว้กลา้อาจหาญ ความพากความเพียรเกิดขึน้ในจิตของทา่น

เองโดยอตัโนมติั สติความตัง้ใจอนัเป็นตวัวิจารท่ีสาํคญัท่ีสดุเกิด

ขึน้มาเอง ทาํหนา้ท่ีเองโดยอตัโนมติั สมาธิความมั่นใจตอ่การ

ปฏิบติั เป็นส่ิงท่ีเป็นมาเองโดยอตัโนมติั ปัญญาอนัเป็น

ตวัญาณะรูพ้รอ้มอยู่ท่ีจิตเป็นมาเองโดยอตัโนมติั ศรัทธา วิริยะ 

สต ิสมาธิ ปัญญา เป็นพลงั ๕ ประการเกิดจากการปฏิบติั 
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สามารถประชมุพรอ้มอยูท่ี่จติทาํใหจ้ิตมีความเป็นปกติ ดาํรงอยู่

ในความเป็นปกติไดเ้ป็นเวลานานๆ เป็นฐานท่ีสรา้งพลงัจิต  

แตต่อนนีจ้ิตอาจจะยงัน่ิงวา่งสวา่งอยู ่ยงัไม่ยอมทาํงานใดๆ 

เม่ือจิตสรา้งพลงังานในตอนนีไ้ดอ้ย่างพรอ้มท่ีจะขยบัตวัออกไป

ทาํงาน จิตมีการไหวตวั มีอารมณส่ิ์งรูข้องจิตเกิดขึน้เพราะอาศยั

พลงัท่ีเกิดจากท่ีเรยีกวา่พละ ๕ มีพลงัแก่กลา้ขึน้กลายเป็น

อินทรีย ์แลว้ก็เป็นใหญ่แตล่ะอย่างๆ ในเม่ือศรทัธา วิรยิะ สติ 

สมาธิ ปัญญารวมพรอ้มลงเป็นหนึ่ง สามารถท่ีหนนุจิตใหเ้กิด

สติปัญญาขึน้มาไดคื้อการไหวตวั มีความคิดอา่น หรอืมีธรรม

อทุานผดุขึน้มาในขณะจิตนัน้ๆ อนันีเ้ป็นลกัษณะของจิตท่ีมี

อินทรยีคื์อความเป็นใหญ่ประชมุพรอ้มลงเป็นหนึง่ เม่ือเป็น

เช่นนัน้อริยมรรค มรรค ๘ ประการก็ประชมุลงท่ีน่ี อินทรีย ์๕ 

พละ ๕ ก็ประชมุลงท่ีน่ีเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ยงัเหลือแตค่วาม

เป็นหนึง่ของจิตซึง่เรยีกวา่เอกคัคตา  

เอกัคคตาจิตในขัน้ของวิปัสสนากรรมฐาน จิตจะไม่น่ิงวา่ง

สวา่งอยู่เฉยๆ จิตน่ิงแตไ่ม่วา่งจากอารมณจ์ิต จิตจะมีความคิด



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 9 
 

อา่นพิจารณาอยู่ตลอดเวลา แตจ่ิตดวงนีป้ระกอบดว้ยอุเบกขา

ญาณะทศันะ รูเ้หน็อะไร อะไรปรากฏขึน้รบัรูเ้ห็นสมัผสัรู ้แตมี่

ความเป็นกลางในส่ิงรูเ้หน็นัน้ๆ ไม่อคติลาํเอียง เพราะจติมี

ความเป็นใหญ่ ศรทัธา วิรยิะ สติ สมาธิ ปัญญารวมลงเป็นหนึง่ 

เป็นอินทรยี ์เป็นใหญ่อยู่ในจิต ตวัปรากฏเดน่ชดัคือ สตนิทรีย ์

สตินทรยีท่ี์เป็นใหญ่อยู่ในจติคือสตวิินโย จิตมีสติเป็นผูน้าํอยู่

ตลอดกาล  

เม่ือเป็นเชน่นัน้จิตของทา่นจะมีการเตรยีมพรอ้ม 

เตรยีมพรอ้มอยู่ทกุขณะจิต เม่ือจิตมีการเตรยีมพรอ้มอยูท่กุ

ขณะจิต ไม่วา่อะไรจะผ่านเขา้มา อารมณท่ี์ผ่านเขา้มาทางตา ห ู

จมกู ลิน้ กายและใจ จิตท่ีทรงความเป็นใหญ่ไดม้ารบัรูแ้ลว้ เขา

จะเกิดมีความเอาใจใส ่เกิดโยนสิมนสิการ คือการเอาใจใสโ่ดย

แยบคาย เกิดธัมมวจิย การสอดสอ่งธรรม การพิจารณาธรรม

ขึน้มาโดยอบุายอนัแยบคาย เม่ือเขามีสติ มีพลงัท่ีจะพิจารณา

ธรรมเองโดยอตัโนมติั จิตดวงท่ีมีสติปัญญาจะนอ้มความรูเ้ขา้

ไปสูก่ฏของธรรมชาติคือพระไตรลักษณ ์จติดวงนีจ้ะมองเห็น
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ธรรม ธรรมท่ีเป็นวตัถธุรรมก็ดี ธรรมท่ีเป็นนามธรรมก็ดี กฏ

ธรรมชาติของเขาอยู่ในกฏเกณฑแ์ห่งพระไตรลกัษณ ์อนิจจัง ไม่

เท่ียง ทกุขัง ทนอยู่ไม่ได ้อนัตตา ไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน  

แตถ่า้หากจิตรูพ้ระไตรลกัษณอ์ยู่ในขณะจติท่ีประกอบ

พรอ้มไปดว้ยความสงบอนัเป็นสมาธิ หรอืมีสติปัญญาท่ีอยู่เหนือ

โลกซึง่เรยีกวา่ปัญญาขัน้โลกุตตระ จิตจะมีความสมัผสัรูท้กุส่ิง

ทกุอยา่ง เพียงแคมี่สภาวะปรากฏการณข์ึน้ในเบือ้งตน้ ทรงตวั

อยู่ชั่วขณะหนึง่ในท่ีสดุแลว้ยอ่มสลายตวั เม่ือจิตมีสติปัญญา

สามารถกาํหนดพิจารณาไดอ้ย่างละเอียดถ่ียิบทกุขณะจิต 

เรยีกวา่รูท้นั จติจะมองเห็นสภาวธรรมทัง้วตัถธุรรมและ

นามธรรมเพียงแคเ่กิดดบั เกิดดบัๆ อยู่ในภายในจิตเพียงอย่าง

เดียวเท่านัน้ เม่ืออะไรเกิดขึน้ในขณะนัน้ถา้จิตมีความสาํคญัมั่น

หมาย ถา้ทกุขเ์กิดขึน้มา จิตก็จะรูข้ึน้มาวา่นอกจากทกุขไ์ม่มี

อะไรเกิด นอกจากทกุขไ์ม่มีอะไรดบั เม่ือส่ิงใดเกิดขึน้มีความสขุ 

สขุนีก็้เป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ นอกจากสขุไม่มีอะไรเกิด นอกจากสขุไม่

มีอะไรดบั  
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เม่ือมองเห็นสขุทกุขเ์กิดสลบัเปล่ียนกนัไป หรอืคละเคลา้กนั

ไปทัง้สขุและทกุข ์เพราะอาศยัจิตดวงนีมี้สติสมัปะชญัญะ

เดน่ชดัขึน้มา จะมองเห็นสภาวะธรรมทัง้วตัถธุรรมและ

นามธรรมตามความเป็นจรงิ ความเป็นจรงิของวตัถธุรรมและ

นามธรรมมนัจะมีอะไรเสียอีกนอกจากอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา น่ี

คือกฏธรรมชาติของวตัถธุรรมและนามธรรมท่ีจะพงึเป็นไป ขอชี้

ใหเ้ดน่ชดัลงไปวา่วตัถธุรรมก็คือกายของเรา นามธรรมก็คือจิต

ของเรา  

กายของเราถา้เรามีสติสมัปะชญัญะดมูนั ตัง้แตเ่ชา้ต่ืนนอน

มาน่ี เราเหน็ความไม่เท่ียง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตาของมนั ต่ืนเชา้

มามนัจะตอ้งรูส้กึหิวโหยเพราะมนัขาดอาหารเป็นเครื่องบาํรุง 

เม่ือมนัเกิดหวิโหย สขุมนัก็หายไปแลว้ มีแตค่วามทกุขเวทนาคือ

ความหิว เม่ือไดอ้าหารรบัประทานแลว้ ขจดัทกุขเวทนาคือ

ความหิวใหห้ายไป ก็ยงัเหลือแตส่ขุเวทนาคือความอ่ิม 

เพียงแคนี่ถ้า้เรามีสติสมัปะชญัญะพรอ้มมลูดีแลว้ เราก็สามารถ

ท่ีจะมองเหน็วตัถธุรรมของเราในแง่แห่งอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 
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หรอืเวลาใดกายของเรา วตัถธุรรมคือกายของเรามีความเป็น

ปกติ เรามีความสขุความสบายกาย เราก็รูว้า่กายของเรามี

ความสขุ เราก็มองเหน็สขุเวทนาในกาย ถา้สขุมนัหายไป ความ

เหน็ดเหน่ือย ทกุขเวทนาความปวดเม่ือยมนัเกิดขึน้แมใ้นขณะ

ปัจจบุนั เราก็มองเหน็แลว้วา่น่ีคือทกุขเวทนา เม่ือเป็นเชน่นัน้เรา

ก็มองเห็นทกุขต์ามพระไตรลกัษณ ์ 

เม่ือเป็นเชน่นัน้เราจะมองตอ่ไปอีกวา่ ทาํไมมนัจงึเป็นอย่าง

นี ้เด๋ียวสขุเด๋ียวทกุข ์ทาํไมมนัไม่สขุตลอดไป และทาํไมมนัไม่

ทกุขต์ลอดไป ทาํไมมนัจงึเปล่ียนอยู่อยา่งนี ้ก็เพราะกฏ

ธรรมชาติของธรรมทัง้หลายมนัเป็นอย่างนี ้มนัเป็นอนิจจงั ทกุ

ขงั อนตัตา และส่ิงท่ีมนัไม่เป็นไปตามปรารถนา เราตอ้งการสขุ

ตลอดไปแตม่นัไม่ได ้ก็เพราะมนัเป็นอนตัตา ไม่ใช่ตวัของเรา 

อารมณท่ี์เราชอบ ส่ิงท่ีเราชอบ เม่ือมนัอยู่กบัเรา เราดีใจสบาย

ใจมีสขุใจ แตแ่ลว้ทัง้ๆท่ีเรากาํลงัชอบ กาํลงัหวงแหน มนัก็พลนั

พลดัพรากจากเราไปหรอืสลายตวัไปเพราะมนัเป็นอนตัตา เม่ือ

ส่ิงเหลา่นัน้มนัสลายตวัไปแลว้ มองดท่ีูตรงนีสิ้ทา่น ส่ิงท่ีทา่นรกั 
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ส่ิงท่ีท่านชอบ เม่ือมนัเป็นไปในทางท่ีทาํใหท้่านรูส้กึเสีย

ประโยชนห์รอืขดัความรูส้กึของทา่น ทา่นรูส้กึอย่างไรบา้ง ส่ิงท่ี

ท่านชอบมีอนัเป็นไปคือสญูสลายตวัไป พลนัเกิดความไม่พอใจ 

ลองดซูิจรงิหรอืเปลา่  

แหวนท่ีท่านสวมอยู่ในมือ ถา้เผ่ือวา่มนัตกหลน่หายไป ทา่น

เสียใจ ทา่นเสียดาย ท่านไมพ่อใจในการหายไปของวตัถท่ีุทา่น

หวงแหน อนิฏฐารมณม์นัเกิดขึน้แลว้ใชม่ัย้ ดใูหดี้สิ และทาํไม

ส่ิงท่ีท่านชอบใจมนัไดส้ญูหายไปแลว้ ทาํไมท่านจงึเกิดความไม่

พอใจคืออนิฏฐารมณเ์พราะอะไร ท่านจะมองเหน็วา่ อวิชชา

ความรูไ้ม่จรงิ มนัมีอยู่ในจิตของท่านแลว้ แตแ่ทท่ี้จรงิของท่ีมีคา่ 

หรอืของท่ีท่านหวงแหนมนัก็เป็นแตเ่พียงวตัถอุนัหนึง่เทา่นัน้ มนั

ไม่ใช่สมบติัของใครทัง้สิน้ แตเ่ม่ือท่านมีจติผกูพนัไปยดึวา่เป็น

ของของเรา เพราะอาศยัอวชิชาความรูไ้ม่จรงิเป็นเหต ุเม่ือเป็น

เช่นนัน้ เม่ือของส่ิงนัน้มีอนัสญูสลายไปทา่นก็จะเกิดความไม่

พอใจ เกิดความคิดขึน้มาวา่ไม่น่าจะเป็นอยา่งนัน้ ความคิดท่ีวา่

ไม่น่าจะเป็นอย่างนัน้ นั่นคือตวัสังขาราอนิจจา มนับงัเกิดขึน้
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มาแลว้ ท่านก็มองเหน็ มองเห็นปฏจิจสมุปบาท ซึง่เกิดอยู่ใน

จิตของท่าน  

อวิชชาปัจจยา สังขารา อวชิชาความรูไ้ม่จรงิ เป็นเหตใุห้

เกิดสงัขาร ถา้เรารูจ้รงิวา่ทกุส่ิงทกุอย่างมนัเป็นไปตามกฏ

ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตวัของมนัก็มีเกิดมีดบั เม่ือส่ิง

เหลา่นัน้มาเป็นสมบติัของเราท่ีเรายดึวา่เป็นของของเรา บางที

มนัก็อยูก่บัเรา บางทีมนัก็สญูหายไปโดยเหตอุย่างใดอยา่งหนึง่ 

ก็ทาํใหเ้ราดีใจเสียใจขึน้มาเพราะเหตนุัน้ ความเป็นไปของวตัถท่ีุ

เราหวงแหน มนัจะเปล่ียนแปลงก็ตาม สลายตวัไปก็ตาม หรอื

หายไปก็ตาม นั่นมนัเป็นไปตามกฏของธรรมชาติ คืออนิจจงั ไม่

เท่ียง ทกุขงั เป็นทกุข ์อนตัตา ไม่เป็นตวัของตวั และไม่เป็นของ

ของเราดว้ย  

เพราะเรายงัมีกิเลสตณัหาอปุาทานยดึมั่นถือมั่นในส่ิงนัน้ๆ

อยู่ เม่ือส่ิงเหลา่นัน้มีอนัเป็นไปในแง่ท่ีเราไมพ่อใจ หรอืในแง่ท่ีเรา

ไม่ปรารถนาจะใหเ้ป็นอย่างนัน้ เราเกิดไมพ่อใจ ความไม่พอใจ

ในความสญูเสียนัน้ๆ มองดใูหดี้สิ มองเหน็จดุเริม่ของตณัหา
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หรอืยงั ความไม่พอใจ ความไม่ยินดี มนัมีแนวโนม้ใหเ้กิด

วิภวตัณหา แตส่ิ่งใดท่ีเราประสบแลว้เราพอใจ เรายินดี มนัมี

แนวโนม้ใหเ้กิดกามตัณหา ทัง้ความยนิดีและทัง้ส่ิงท่ีเรายินดี

และไม่ยินดี ถา้เราไปยดึเอาไวใ้นความรูส้กึทัง้สองอยา่ง มนัก็

แนวโนม้ใหเ้กิดภวตัณหา เรายดึส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดเป็นวิภวตณัหา

เพราะอะไร เพราะเราไม่ตอ้งการประสบส่ิงนัน้ มลูเหตมุนัมา

จากไหน มลูเหตเุพราะเราใครใ่นส่ิงท่ีเราตอ้งการ กิรยิาท่ี

ความรูส้กึวา่เราไม่พอใจเป็นกิรยิาของวิภวตณัหามนัเกิดขึน้ 

กิรยิาจิตอนัใดท่ีรูส้กึวา่ใครพ่อใจ เป็นกิรยิาของกามตณัหามนั

เกิดขึน้ ความยดึมั่น (เทปขาดตอน)  

ความคิดของท่านนั่นสิมนัเกิด มนัเกิดขึน้มาอย่างไร ส่ิงท่ี

ท่านหวงแหนมนัสลายตวัไป จดุเริม่มนัไม่น่าจะเป็นอยา่งนัน้เลย 

น่ีคือ ชาติ ความเกิดมนัปรากฏขึน้มาแลว้ ทีนีค้วามรูส้กึวา่มนัไม่

น่าจะเป็นอย่างนัน้เลย ผดุขึน้มาในความรูส้กึของเรา ถา้ส่ิงใดท่ี

เป็นไปในทางท่ีเราไม่ตอ้งการ มนัก็เกิดโทมนัส ถา้ส่ิงใดเกิดขึน้
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ในทางท่ีเราพอใจ มนัก็เกิดโสมนัส มนัจงึเป็นอนัวา่ถา้เราจะนบั

ตามอนัดบัแหง่ความเกิดของกิเลสทัง้หลายเหลา่นี ้ 

อวิชฺชาปจจฺยา สงขฺารา (อวิชชาปัจจยา สงัขารา) ความรู้

ไม่จรงิเป็นเหตเุป็นปัจจยัใหเ้กิดความปรุงคือสงัขาร  

สงขฺารปจจฺยา วิ�ญฺาน ํ(สงัขารปัจจยา วิญญานงั) ความ

ปรุงแตง่เป็นเหตใุหเ้กิดวิญญาณคือความรู ้ 

วิ�ยฺาณปจจฺยา นามรูปํ (วิญญาณะปัจจยา นามะรูปัง) รู ้

ไปเกาะเก่ียวอยู่ท่ีตรงไหน เกิดนามรูปขึน้มา  

นามรูปปจจฺยา สฬายตน ํ(นามะรูปะปัจจยา สฬายตะนงั) 

เม่ือมีนามกบัรูปประกอบกนัเขา้ คือมีกายกบัจิตประกอบกนัเขา้ 

มนัก็มีรูปมีรา่งขึน้มา มีตา ห ูจมกู ลิน้ กายและใจ เพราะอาศยั

อวิชชาความรูไ้ม่จรงิ จิตขาดสติสมัปะชญัญะ จงึสา่ยแสไ่ปตาม

ตา ห ูจมกู ลิน้ กายและใจ 

สฬายตนปจจฺยา ผสโฺส (สฬายตะนะปัจจยา ผสัโส) เม่ือมี

อายตนะ ๖ คือตา ห ูจมกู ลิน้ กายและใจ ย่อมมีส่ิงเขา้มาสมัผสั 

รูปสมัผสักบัตา เสียงสมัผสักบัห ูกล่ินสมัผสักบัจมกู รสสมัผสั
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กบัลิน้ ส่ิงถกูตอ้งสมัผสักาย ความนกึคิดสมัผสัใจ เม่ือเกิดมี

อายตนะ ก็มีความมีความเป็นขึน้มา เป็นโน่นเป็นน่ี  

ผสฺสปจจฺยา เวทนา (ผสัสะปัจจยา เวทนา) ในเม่ือมีผสัสะ

ก็ย่อมมีเวทนา คือรูส้กึสขุ รูส้กึทกุข ์รูส้กึไม่สขุ ไม่ทกุขเ์ป็น

กลางๆ 

เวทนาปจจฺยา ตณฺหา (เวทนาปัจจยา ตณัหา) ถา้หากส่ิง

ใดมาสมัผสัแลว้รูส้กึทาํใหส้ขุสบาย ก็ทะเยอะทยานอยากได ้

เป็นกามตณัหา ถา้ส่ิงใดสมัผสัแลว้ไม่สบาย ก็ทาํใหท้ะเยอทยา

นอยากจะทิง้เสีย แตม่นัก็ทิง้ไม่ได ้

ตณฺหาปจจฺยา อุปทาน ํ(ตณัหาปัจจยา อปุาทานงั) เม่ือมี

ตณัหา เวทนาแลว้ก็มีตณัหา ตณัหาแลว้ก็มีอปุาทาน 

อุปาทานปจจฺยา ภโว (อปุาทานะปัจจยา ภะโว) มีความ

ยดึมั่นถือมั่นท่ีตรงไหน ความมีความเป็นคือภพอยู่ท่ีนั่น ในเม่ือมี

ภพมีความมีความเป็น เป็นอะไร เป็นคือจติมนัไปยดึอยูท่ี่

ตรงไหนมนัก็เป็นขึน้ท่ีนั่น มนัก็กลายเป็นภพ ในเม่ือเกิดมีภพ 

ความมีความเป็น  
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ภวปจจฺยา ชาต ิ(ภวปัจจยา ชาติ) ยดึท่ีตรงไหนมนัก็เกิดท่ี

นั่น ไอต้วัเกิดนีก็้คือตวัสงัขารท่ีตวัปรุงตวัแตง่นั่นแหละ ไปยดึท่ี

รูปก็วา่รูปสวยงาม ไปยดึท่ีเสียง ก็วา่เสียงไพเราะ ไม่ไพเราะ ไป

ยดึท่ีกล่ิน ก็กวา่กล่ินเหมน็กล่ินหอม ไปยดึท่ีรส ก็วา่รสอรอ่ย ไม่

อรอ่ย ไปยดึท่ีสมัผสั ก็วา่สมัผสัเย็นรอ้นออ่นแข็ง ไปยดึท่ี

ธรรมารมณ ์คืออารมณ ์ก็สาํคญัมั่นหมายวา่ดีไม่ดี ตวัสงัขารตวั

ปรุงทัง้นัน้ ในเม่ือมีชาติคือความเกิดก็มีความโศกเศรา้ มีความ

โทมนสันอ้ยใจ มีความวิปโยคพลดัพราก มีทกุส่ิงทกุอย่างท่ี

ก่อใหเ้กิดใหเ้ป็นทกุข ์เพราะอาศยัอวิชชาตวัเดียว 

ทีนีเ้ราจะดอูวชิชา ดปูฏิจจสมปุบาทอยู่ในจิตของเราน่ี สว่น

อวิชชาปัจจยา สงัขารา สงัขารปัจจยา นัน้ตามคมัภีรน์ัน้ยกไว ้

เรามาดตูวัอวชิชาปัจจยาในจิตของเราขณะนี ้ดซู ิอะไรท่ีทาํให้

เราดีใจเสียใจในปัจจบุนั ความทกุขเวทนาท่ีเกิดขึน้ เชน่นั่งนาน

เม่ือย เราไมพ่อใจในความเม่ือยนัน้เพราะอะไร เพราะอวิชชา 

อวิชชาปัจจยา สงัขารา  
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เพราะฉะนัน้ดคูวามเกิดดบั ท่ีมนัเกิดดบัอยู่กบัจิตเน่ีย อะไร

เกิดอะไรดบัเราดกูนัอยูท่ี่ตรงนี ้เราก็มองเห็นทัง้ส่ิงท่ีเป็นกิเลส

และไม่เป็นกิเลส มองเห็นส่ิงท่ีเป็นบญุกศุลทัง้ส่ิงท่ีไม่เป็นบญุ

เป็นกศุล แลว้ถา้จิตของเราดาํเนินท่องเท่ียวอยู่ในการพจิารณา

ดงัท่ีกลา่วมานี ้กายเบาจิตเบา กายสงบจติสงบ บางทีสงบไป

จนกระทั่งกายหายไปจากความรูส้กึ ยงัเหลือแตจ่ิตดวงเดียวท่ี

ลอยเดน่อยู่ เหมือนดวงจนัทรด์วงอาทิตยท่ี์ลอยเดน่อยู ่ 

ทีนีเ้ม่ือจิตเป็นอย่างนีต้อ่ไปจะปฏิบติัอย่างไร น่ีเป็นปัญหา

อีกขอ้หนึง่ ถา้จิตเป็นอย่างนีต้ลอดไป ถา้หากวา่มนัไปสงบ กาย

เบาจิตเบา กายสงบจิตสงบ เวทนาทกุขห์ายไปหมด ยงัเหลือแต่

เวทนาสขุ กบัความเป็นกลางๆของจิตท่ีไปน่ิงสวา่งไสวอยู่ น่ิง

รูอ้ยู่ท่ีตวัรูเ้ฉยๆ ไม่มีอะไรเกิดขึน้ในช่วงท่ีทา่นมีความสมัผสัหรอื

ส่ิงดงักลา่วเกิดขึน้ในจิตในเบือ้งตน้ ถา้ท่านสามารถทาํจติให้

เป็นอยา่งนีบ้อ่ยๆ จนคลอ่งตวัจนชาํนิชาํนาญยิ่งเป็นการดี ถา้

สามารถทาํไดท้กุครัง้ท่ีเราปฏิบติัหรอืนั่งปฏิบติัหรอือาจจะ
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เป็นอยู่ไดต้ลอดเวลา ก็ปลอ่ยใหม้นัเป็นไปอย่างนัน้ก่อน อย่า

เพิ่งทาํอะไรทัง้นัน้  

ทีนีถ้า้เผ่ือวา่จติไม่สงบลงไปสูส่ว่นลกึ เพียงแตเ่บากายเบา

จิตแลว้จิตไปน่ิงวา่งอยู่เฉยๆ เพียงแตร่ะงบัเวทนาทาํใหรู้ส้กึนั่ง

สบายเท่านัน้ ในตอนนีถ้า้หากวา่จิตมนัไปเป็นสภาพเช่นนัน้ ถา้

ปลอ่ยไวน้านๆแลว้มนัจะกลายเป็นจิตหดหู่ แตถ่า้มนัเกิดวา่งเบา

ลงไปแลว้มีความสวา่ง มีปีติ มีความสขุ มีความสงบละเอียดลง

ไปจนกระทั่งตวัหาย เป็นอยา่งนีบ้อ่ยๆ ก็ปลอ่ยใหม้นัเป็นอย่างนี ้

ก่อน  

ทีนีเ้ม่ือทา่นจะทาํอะไรตอ่ไป ควรจะทาํตอ่เม่ือจิตเขา้ไปสู่

ความสงบละเอียดจนกระทั่งตวัหายแลว้ จติถอนออกมาจาก

สมาธิ พอมารูส้กึวา่มีกายเทา่นัน้ จิตของทา่นจะเกิดความคิด

ขึน้มาทนัที ในช่วงนีท้า่นอย่าละโอกาส รบีกาํหนดจติทาํสติตาม

รูค้วามคิดนัน้ไป จิตจะคิดไปเหนือไปใต ้คิดเรื่องกศุลเรื่องอกศุล 

เรื่องบาปเรื่องบญุอะไรก็แลว้แต ่แมแ้ตคิ่ดออกไปเรื่องโลกๆ 

เรื่องงานเรื่องการอะไรก็ตามแต ่ปลอ่ยใหเ้คา้คิดไป ท่านไม่ควร
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ไปหา้มความคิดอนันี ้แลว้ฝึกทาํสติตามรูค้วามคิดดงักลา่วไป 

เอาความคิดท่ีมนัเกิดขึน้เองนั่นแหละเป็นอารมณข์องจติ แต่

กาํหนดหมายรูว้า่ส่ิงท่ีคิดนี ้ญาณะมัตตายะ สกัแตว่า่เป็น

อารมณส่ิ์งรูข้องจิต ปะตสิสะตมิัตตายะ สกัแตว่า่เป็นท่ีอาศยั

ระลกึ  

ระวงัอยา่ใหมี้ความยดึในความคิดนีเ้กิดขึน้ เม่ือท่านเกิดยดึ

ในความคิดอนันีข้ึน้มาเม่ือไหร ่ทา่นจะมองเหน็ตวัสงัขารปรากฏ

ขึน้ ทาํไมจิตของทา่นจงึยดึ ยดึเพราะรูไ้มจ่รงิ ความรูไ้ม่จรงิคือ

อวิชชา อวิชชาอยู่ในจิตของท่าน แตท่า่นมีสติสมัปะชญัญะดี

ท่านจะมองเหน็ตวักิเลสคือตวัอวิชชา ทาํไมมนัจงึยดึ เพราะไม่รู ้

จรงิเราจงึยดึ ในเม่ือยดึแลว้มนัก็ปรุงคือความคิดนัน้เอง คิดวา่

เป็นอยา่งนัน้ คิดวา่เป็นอย่างนี ้ประเด๋ียวคิดวา่ส่ิงท่ีมนัน่ีมนัคือ

อะไร สมาธิคืออะไร ปัญญาคืออะไร ศีลคืออะไร ส่ิงทัง้หลาย

เหลา่นีต้วัสงัขาร สงัขาราอวชิชาทัง้นัน้เพราะมนัปรุง เพราะ

ความรูไ้ม่จรงิมนัจงึยดึ ยดึแลว้มนัจงึปรุง ตวัปรุงคือตวัสงัขาร ใน

เม่ือปรุงไปรูไ้ป ปรุงไปรูไ้ป ดีใจไปเสียใจไป เกิดทกุขไ์ป ทกุขส์ขุ
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ไป เราก็มองเห็นความไม่เท่ียง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา มองเหน็

อริยสัจ ๔ คือ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ไปพรอ้มๆกนั

ในขณะจิตเดียวกนันัน้แหละ น่ีทางปฏิบติัควรจะไดท้าํอย่างนี ้ 

เม่ือท่านผูใ้ดพจิารณาส่ิงใด จิตสงบลงเป็นสมาธิได ้ใหย้ดึ

หลกันัน้ พิจารณาส่ิงนัน้บอ่ยๆ จนมนัคลอ่งตวั จนชาํนิชาํนาญ 

ถือเอาอนันัน้แหละเป็นวหิารธรรมเครื่องอยู่ของจิต อย่างท่านผูท่ี้

ถามนี ้บอกวา่พิจารณากายคตาสติแลว้ จติมนัหยดุพิจารณา

แลว้ก็มีความสงบน่ิงจติสวา่งไสวลอยเดน่อยู่เหนือกาย กายเบา

จิตเบา เม่ือท่านจะปฏิบติัในคราวตอ่ไป ก็พิจารณากายคตาสติ 

ไม่ตอ้งไปบรกิรรมภาวนาใหจ้ิตสงบก่อน พจิารณากายคตาสติ

เลย ใหจ้ิตสงบเพราะกายคตาสตินัน้ เม่ือจิตสงบลงไปแลว้ เม่ือ

มนัจะสงบไปถึงไหน ละเอียดแคไ่หนปลอ่ยมนัสงบไป เม่ือมนั

ถอนจากความสงบขึน้มาแลว้ก็เม่ือรูส้กึวา่มีกายปรากฏ

ความคิดเกิดขึน้ ใหก้าํหนดตามรูอ้ารมณจ์ติของตวัเองไปดว้ย

ความมีสติสมัปะชญัญะ น่ีคือแนวทางการปฏิบติัมีอยู่แคนี่ ้
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อา้ว ทีนีเ้ป็นปัญหาขอ้ท่ีสอง การทาํพิธีแบบโยเลเป็น

กิจกรรมของพระพทุธศาสนาหรอืไม่ และเวลานีมี้คนนิยมมาก  

ไดเ้คยพดูอยู่เสมอวา่ สมาธิเป็นหลกัธรรมเป็นกลางๆ ไม่

สงักดัในลทัธิและศาสนาใดๆทัง้สิน้ โยเลเป็นวิธีปฏิบติัสมาธิอีก

แบบหนึง่ตามความเขา้ใจของผูน้าํลทัธินีห้รอืผูจ้ดัเจนในการ

ปฏิบติัตามลทัธิวิธีอนันี ้แตอ่ยู่ในเกณฑท่ี์จดัเขา้ในพวกประเภท

สมาธิเหมือนกนั เราจะถือวา่เป็นสมาธิในหลกัพระพทุธศาสนาก็

ได ้เป็นหลกัสมาธิในลทัธิโยเลก็ได ้เป็นสมาธิในศาสนาครสิต์

อิสลามอะไรก็ได ้เพราะคาํวา่สมาธิน่ีเป็นหลกักลางๆ ไม่ได้

สงักดัในลทัธิและศาสนาใดๆทัง้สิน้  

แตว่ิธีการคือวธีิการปฏิบติัจติใหมี้สมาธินัน้ อาจจะมีสงักดั

ในลทัธิและศาสนานัน้ๆ แตค่วามท่ีจิตเป็นสมาธิสามารถใชก้าร

ได ้มนัเป็นสมาธิสรุปลงในหลกัอนัเดียวกนั คือจิตมีความสงบ

และมีวิตก วิจาร ปีติ สขุ เอกคัคตาเหมือนกนั แตส่มาธิอ่ืนๆ

นอกจากหลกัของพระพทุธเจา้เป็นสมาธิท่ีทาํขึน้เพ่ือประโยชน์

ในปัจจบุนัเป็นสว่นใหญ่ โยเลน่ีเทา่ท่ีไดท้ราบ มนัเป็นวธีิการใช้
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พลงัจิตอีกแบบหนึง่เก่ียวกบัการรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บ และเป็น

วิธีการสามารถท่ีปฏิบติัแลว้ สามารถทาํจติใหมี้ความสงบสบาย

ไดเ้หมือนกนั  

แมใ้นลทัธิของพระพทุธศาสนาของเราน่ีเราก็สามารถท่ีจะ

ทาํสมาธิแลว้ใชพ้ลงัจิตไปรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บได ้แมแ้ตใ่นลทัธิ

ไสยศาสตรพ์วกเวทมนตรค์าถา เคา้ก็ใชส้มาธิไปรกัษาโรคภยัไข้

เจ็บได ้เช่นวิชาอาคมมนตต์อ่กระดกูเป็นตน้ อนันีก็้ใชพ้ลงัสมาธิ 

แตส่มาธิท่ีใชโ้ดยทั่วๆไปเก่ียวกบัรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บก็ดี หรอื

เก่ียวกบัเวทมนตรค์าถาทางไสยศาสตรก็์ดี เป็นสมาธิท่ีมีจดุเริม่

ดว้ยความเช่ือมั่น ในเม่ือใครจะใชพ้ลงัจิตไปในทางใด ตอ้ง

อาศยัความเช่ือมั่น อนันีเ้ป็นเบือ้งตน้ แตบ่างท่านก็ไม่เพียงแค่

วา่อาศยัความเช่ือมั่นเพียงอย่างเดียว สามารถท่ีจะทาํสมาธิให้

ลกึลงไปเป็นอปุจาระสมาธิ หรอืขนาดฌาณสมาบติัขัน้ท่ี๑ คือ

ปฐมฌาณ ซึง่ประกอบดว้ยวิตก วิจาร ปีต ิสุข เอกัคคตา  

เม่ือสามารถทาํจิตใหส้งบลงไปอยู่ในระดบัท่ีกาํลงัเกิดปีติ

หรอืมีความสวา่งขึน้มา เคา้สามารถท่ีจะเพง่กระแสจิตไปถ่าย
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กาํลงัใหใ้ครตอ่ใครก็ได ้หรอืไม่อย่างนัน้สามารถท่ีจะเพง่กระแส

จิตเขา้ไปตรวจดโูรคภยัไขเ้จ็บในรา่งกายของคนไขก็้ได ้เช่น

ยกตวัอยา่งเชน่มีพระภิกษุรูปหนึง่ในอดีตกาลอนัใกลนี้ช้่วงชีวิต

ของเราน่ีแหละ ทา่นผูน้ัน้เจบ็กระเพราะเจบ็ทอ้งอยู ่ไม่หายซกัที 

ท่านอาจารยจ์นัทร ์เขมปัตโต ไปรูเ้ขา้ ทา่นก็จบัพระองคน์ัน้มา

นั่งขา้งหนา้ทา่น ท่านพดูคลา้ยๆกบัวา่พดูทีเลน่ทีจรงิ ไหนดซูิ 

ทาํไมมนัเจ็บทอ้งไม่หายซกัที มา จะตรวจโรคให ้พอทา่นนั่ง

กาํหนดจิตอยูแ่พลบ็หนึ่ง ทา่นก็ลืมตาขึน้มา โอย้ มนัจะไม่เจ็บ

อย่างไร ไปกินเบ็ดเขา้ไปตัง้หลงัมนัเกาะอยู่ผนงักระเพาะนั่น ไป

เคีย้วหวัปลาหมอใช่มัย้ พระองคน์ัน้บอกวา่ใช่ นั่นแหละเบ็ดมนั

ติดอยู่หวัปลานั่น แลว้มนักลืนเขา้ไปมนัไปเกาะอยู่ผนงักระเพาะ 

ไปหาหมอใหห้มอเอาออกใหซ้ะ ทีนีพ้ระองคน์ัน้ก็ไปหาหมอ 

หมอก็ผ่าออกใหแ้ลว้มนัก็หาย  

อย่างเนีย้ แมแ้ตใ่นลทัธิศาสนาพทุธของเราก็ยงัมีผูใ้ชพ้ลงั

จิตสาํหรบัรกัษาโรคอยู่ และคาํตอบในทอ่นตอ่ไป คาํถามใน

ท่อนตอ่ไปวา่เวลานีมี้คนเคา้นิยมไปมาก ท่ีเคา้นิยมกนัมากก็
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เพราะเหตวุา่ โยเลน่ีเป็นของตา่งประเทศนาํมาคือญ่ีปุ่ น โดย

นิสยัคนไทยของเราไม่ชอบของเก่า และไม่ชอบสมบติัท่ีเรามีอยู่ 

เราจงึหลงไปเช่ือคาํโฆษณาเคา้แลว้ก็ไปนิยมชมชอบเชน่อย่าง

ลทัธิไสบาบาเป็นตน้ ของๆเราน่ีถา้จะพิจารณากนัใหซ้ึง้ ดใูหดี้

แลว้ คนของเราก็สามารถท่ีจะทาํสมาธิเพ่ือรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บ

ได ้ก็ถ่ายพลงัจิตพลงัใจใหก้นัไดต้ามความเช่ือถือ และส่ิงเหลา่นี ้

มนัจะเป็นไปไดจ้รงิไหมนัน้ มนัขึน้อยูก่บัความเช่ือมั่นของผูท้าํ

และผูร้บัการกระทาํนัน้ๆ อนันีย้กเอาไวใ้หท้่านทัง้หลาย

พิจารณาเอาเอง 

และอีกอย่างหนึ่ง การฝึกฝนอบรมสมาธิภาวนาของผูใ้หก้าร

อบรมสั่งสอนสมาธิตามหลกัของพระพทุธศาสนานัน้ อยู่ในวง

แคบจนเกินไป ไปมองขา้มส่ิงเลก็ๆนอ้ยๆ แมแ้ตก่ารฝึกหดัทาํสติ

ตามรูก้ารยืน เดิน นั่ง นอน รบัทาน ด่ืม ทาํ พดู คิด หรอืเม่ือทาํ

จิตบรกิรรมภาวนาลงไปแลว้ จิตรูส้กึสงบลงนิดหน่อย จิตทิง้

บรกิรรมภาวนาไปคิดอย่างอ่ืน ถา้ใครบอกวา่ปลอ่ยใหม้นัคิดไป 

แลว้ทาํสติตามรูเ้รื่อยไป มนัจะไปขดักบัมติของนกัภาวนาใน
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หลกัของพระพทุธศาสนา ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะความ

รูเ้ท่าไม่ถงึการณ ์ความเขา้ใจในหลกัการภาวนาหรอื

ประสบการณภ์ายในจิตในการภาวนายงัอยู่ในวงแคบ เราจงึไป

จาํกดัจาํเข่ียวา่ตอ้งทาํอยา่งนี ้ๆ  แมพ้วกเราเองซึง่สอนศาสนา

พทุธดว้ยกนัก็ยงัมีการขดัแยง้กนัเก่ียวกบัเรื่องความรูค้วามเหน็

ในทางภมูิจิตภมูิใจ  

ถา้ใครจะนิยมชมชอบไปเรยีนลทัธิโยเลกบัเคา้บา้งก็ย่อม

เรยีนได ้สนใจได ้ไม่ใช่มิจฉาทิฐิ เพราะมนัเป็นอบุายท่ีทาํจิตให้

สงบลงไดเ้หมือนกนัถา้ทาํจรงิ แตส่มาธิท่ีเราฝึกอบรมอยูนี่ม้นั

เป็นกลางๆ ถา้อยากจะใหส้มาธิท่ีปฏิบติัตามแบบไหนอย่างไรให้

มนัเกิดประสิทธิภาพในทางท่ีจะขจดักิเลส ชาํระจิตใหบ้รสิทุธ์

สะอาด ตอ้งมีศีล อย่างตํ่าศลี ๕ ตอ้งใหบ้รสิทุธ์ิสะอาดอย่าง

แทจ้รงิ สมาธินัน้จงึจะเป็นไปเพ่ือตรสัรูม้รรคผลนิพพานได ้ 

แตข่อยํา้อีกอนัหนึ่งวา่โยเลสมาธิน่ีมนัก็ตา่ง ตา่งแตช่ื่อ แต่

เม่ือวิธีกรรมในการปฏิบติัก็แมน้เหมือนกนั บางทีก็บางท่านก็ให้

ท่องคาถาบรกิรรมภาวนา บางท่านก็ใหน้ั่งลืมตาอยู่เฉยๆ บาง
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ท่านก็ใหน้ั่งหลบัตามองดคูวามคิดของตวัเอง บางท่านก็ให้

พิจารณาโนน่น่ี ซึง่สารพดัแลว้แตค่วามเขา้ใจ รวมความแลว้วา่

เป็นวธีิทาํสมาธิทัง้นัน้ และการทาํสมาธิน่ีเป็นหลกักลางๆไม่

สงักดัในลทัธิและศาสนาใด ถา้เราจะทาํสมาธิตามหลกัของ

พระพทุธศาสนาตอ้งมีศีล ๕ เป็นหลกัประกนัความปลอดภยั น่ี

ขอใหท้าํความเขา้ใจอย่างนี ้

เป็นอนัวา่การตอบปัญหานี ้ทัง้สองขอ้นีเ้ป็นอนัเสรจ็สิน้ลง

ไป เม่ือทา่นไดน้ั่งฟังคาํตอบปัญหาสองขอ้นี ้เราเริม่กิจกรรมของ

เราตัง้แต ่๙ นาฬิกา ก็บดันีก็้ ๑๐ นาฬิกาแลว้ ตอบปัญหาสอง

ขอ้ใชเ้วลาหนึง่ชั่วโมง และทา่นทัง้หลายก็ไดน้ั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง

เช่นเดียวกนั เสียงท่ีทา่นไดย้นิดว้ยห ูเม่ือทา่นทาํสติรูอ้ยูก่บัเสียง

นัน้ เสียงเป็นอารมณจ์ิต ทา่นฝึกสมาธิเพราะอาศยัเสียงดว้ย

ความมีสติสมัปะชญัญะรูอ้ยู่กบัเสียงนัน้ เม่ือตาของทา่นเหน็รูป 

ท่านมีสติรูอ้ยูก่บัการเห็นนัน้ ทา่นฝึกสมาธิอยู่กบัตากบัรูป เม่ือ

จมกูทา่นไดก้ล่ินอะไร ทา่นมีสติรูอ้ยู่กบักบักล่ินนัน้ มีสติรูอ้ยู่กบั

ส่ิงนัน้ในปัจจบุนั ท่านฝึกสมาธิเพราะอาศยักล่ินเป็นอารมณ ์
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ท่านรบัทานอะไร รูส้กึรสในการสมัผสัลิน้ ท่านมีสติรูอ้ยูก่บัส่ิงนัน้ 

ฝึกสติกบัส่ิงนัน้เป็นการฝึกสมาธิกบัรสอาหาร กายท่านสมัผสั

อนัใดท่านมีสติรูอ้ยู่กบัสมัผสันัน้ หรอืทา่นอาจจะพจิารณาไปวา่

สมัผสัเย็นรอ้นออ่นแข็งใดๆ ซึง่สดุแทแ้ตท่า่นจะพิจารณาดว้ย

ความมีสติ ทา่นก็ไดฝึ้กสมาธิอยู่กบัสมัผสันัน้ๆ ความคิดอนัใดท่ี

เกิดดบัอยู่กบัจิต ท่านกาํหนดจิตทาํสติตามรูค้วามคิดท่ีเกิดดบั

อยู่กบัจิตตลอดเวลา รูอ้ยูท่กุขณะจิต ท่านก็ไดท้าํสมาธิกบั

อารมณจ์ิตท่ีเกิดดบัอยู่ในปัจจบุนั และพรอ้มๆกนันัน้จะไดช่ื้อวา่

ท่านไดเ้จรญิวิปัสสนาไปพรอ้มกนั  

ก่อนท่ีจะจบนีข้อยํา้อีกทีหนึง่วา่ คาํวา่สมถะก็ดี วิปัสสนาก็ดี

เป็นแตว่ิธีการปฏิบติัเท่านัน้ การปฏิบติัดว้ยการบรกิรรมภาวนา 

การเพง่กสิณหรอืการพิจารณาอะไรใหรู้ค้วามเป็นจรงิของส่ิงนัน้ 

เพียงแตรู่ว้า่ส่ิงนีเ้ป็นส่ิงนีเ้ทา่นัน้ เชน่พิจารณาวา่ผม ขน เลบ็ ฟัน 

หนงั เหน็เป็นผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั อนันีเ้ป็นการปฏิบติัในภมูิขัน้

แห่งสมถะ ถา้การปฏิบติัตามแบบการใชค้วามคิด พิจารณามี

จิต มีแนวโนม้ไปสูพ่ระไตรลักษณคื์ออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
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คิดวา่ทกุส่ิงทกุอย่างในโลกนีเ้ป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ซึง่เราใช้

ความคิดพิจารณาตามสติพลงัความสามารถท่ีเราจะคิดมาก

นอ้ยเพียงใด เป็นการปฏิบติัตามแบบวิปัสสนา  

แตจ่ดุมุ่งหมายของทัง้สองอย่างนีเ้พ่ือฝึกหดัจิตใหเ้กิดมี

ความสงบ มีปีติ มีความสขุและมีความเป็นหนึง่ ใหจ้ิตมีสมาธิ มี

สติปัญญาสามารถพิจารณาสภาวะธรรมใหรู้แ้จง้เหน็จรงิตาม

กฏของธรรมชาติคือ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เป็นอบุายวธีิใหเ้รา

สามารถมองเห็นทกุข ์สมทุยั นิโรธ มรรคภายในจิตของเรา

ในขณะจิตเดียวพรอ้มกบัความรูเ้ห็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตานัน้ๆ 

อนันีคื้อความประสงค ์ความแตกตา่งก็เพียงแตว่ิธีการ เม่ือ

ความเป็นแลว้มนัเป็นอย่างเดียวกนั  

ทีนีถ้า้หากวา่สมาธิอนัใดไปสงบน่ิงอยู่ ไมมี่ความรูค้วามเห็น

อนัใดเกิดขึน้ สมาธิอนันัน้เป็นสมาธิในฌาณ ทางดาํเนินของ

ฌาณก็ไปแบบฤาษี ๑ ๒ ๓ ๔ อากาศ (อากาสนัญจายตนะ) 

วิญญาณ (วญิญาณัญจายตนะ) อากญิจัญญายตนะ เนว

สัญญานาสัญญายตนะ วิ่งไปตามวิถีแห่งสมาบติั ๘ ทีนีถ้า้หา
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กวา่วิถีจิตดวงใดท่ีสามารถทาํสมาธิดว้ยวิธีอบุายอยา่งใดอย่าง

หนึง่เกิดขึน้แลว้ จติประกอบดว้ยวิตก วิจาร ปีติ สขุ เอกคัคตา มี

การคน้ควา้พจิารณาอารมณจ์ิตอยู่ตลอดเวลา จิตดวงนีก็้เป็นจิต

ท่ีดาํเนินไปสูท่างแหง่วิปัสสนากรรมฐาน เม่ือจิตยงัมีวิตกวิจาร

อยู่ จิตเดินวิปัสสนา ถา้จิตหยดุวิตกวิจาร ไปสงบน่ิงเป็นจติ

สมถะ  

ทีนีเ้ม่ือจิตเดินทางวิปัสสนากาํหนดรูส้ิ่งท่ีเกิดดบัภายในจิต

ตลอดเวลา เม่ือจิตรูแ้จง้เห็นจรงิวา่ส่ิงนีเ้ป็นอย่างนี ้พจิารณา

อนิจจงัก็รูอ้นิจจงั พิจารณาทกุขงั รูท้กุขงั พจิารณาอนตัตา รู ้

อนตัตา ในเม่ือรูแ้จง้เห็นจรงิแลว้ จิตตดักระแสไปสงบน่ิง มีปีติ มี

ความสขุบงัเกิดขึน้ บางทีก็สงบละเอียดลงไปจนวิตกวิจารหาย 

ปีติสขุหาย แลว้ก็ยงัเหลือแตเ่อกคัคตาและอเุบกขา แลว้ก็เขา้ๆ

ออกๆอยู ่ประเด๋ียวก็เขา้ไปสูค่วามสงบน่ิง ประเด๋ียวก็โผลม่ารบั

อารมณพ์ิจารณา อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา พอไดค้วามแลว้ก็วิ่งเขา้

ไปสูค่วามสงบ เม่ือจิตพิจารณาอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาอยู่ ยงัคิด

ไดอ้ยู่นั่นเป็นภาคปฏิบติั ถา้จิตตดัสินลงไปวา่น่ีคืออนิจจงัไม่



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 32 
 

เท่ียง นั่นเป็นวปัิสสนา แตจ่ิตกาํลงัคิดวา่น่ีอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา

ดว้ยความตัง้ใจ อนันัน้นั่นเป็นภาคปฏิบติั (เทปจบ) 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/9bt58hABI8w  

 

https://youtu.be/9bt58hABI8w

