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บาํเพญ็วปัิสสนาใหพ้้นทกุข ์

หลวงพอ่วิรยิงัค ์สิรนฺิธโร 

ญาติโยมทัง้หลายตัง้ใจท่ีจะทาํความสงบกนัตอ่ไปเพ่ือให้

เป็นปฏิบติับชูาแดอ่งคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ในเบือ้งตน้

นีอ้าตมาจะนาํใหว้า่ตามทกุคน ขา้พเจา้ระลกึถึงคณุ

พระพทุธเจา้ คณุพระธรรม คณุพระสงฆ ์คณุบิดามารดา คณุครู

บาอาจารย ์จงมาดลบนัดาลใหใ้จของขา้พเจา้จงรวมลงเป็น

สมาธิ พทุโธ ธมัโม สงัโฆ (๓ ครัง้) พทุโธๆๆ 

นกึไวใ้นใจ นั่งขดัสมาธิ ขาขวาทบัขาซา้ย มือขวาหงายทบั

มือซา้ย วางไวบ้นตกั หลบัตานกึพทุโธในใจ กาํหนดใจไวท่ี้ใจ 

ไม่ใหส้า่ยแสไ่ปในทางอ่ืน ไมใ่หมี้อารมณ ์พยายามท่ีจะกาํจดั

มนัออกไป  

เราตอ้งคิดวา่เราเกิดมาคนเดียว ตายไปคนเดียว ไม่มีใคร 

เม่ือเราหลบัตาเหลือแตใ่จ มองไม่เหน็อะไร นอกจากใจดวงเดียว 

ท่ีเราพากนัเหน็ก็คือสญัญาอปุาทานเท่านัน้ แทท่ี้จรงิแลว้ไม่มี

อะไรจรงิๆ เม่ือหลบัตาก็มองเหน็แตค่วามรู ้มีความรูอ้นัเดียว 
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เม่ือหลบัตาไปแลว้เป็นอยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้ใหท้าํจิตคือทาํจิต

ใหมี้อารมณอ์นัเดียว เม่ือมีอารมณอ์นัเดียว จิตย่อมจะเป็น

สมาธิ  

การเป็นสมาธิของจิตนัน้ ย่อมจะเกิดปีติความเอิบอ่ิม 

ย่อมจะเกิดความสขุคือความสบาย ย่อมจะตอ้งเกิดความเบาตวั 

แลว้ก็มีความเบาความละเอียดละมนุละมอ่ม นั่นคือจิตสงบแลว้

และจิตเป็นสมาธิแลว้ จิตท่ีเป็นสมาธินัน้ มีปรากฏการณต์า่งๆ

ใหเ้กิดขึน้ ไม่เหมือนกนักบัท่ีเราอยู่โดยปรกติ ถา้เราอยู่โดยปกติ

ท่ีไม่เป็นสมาธินัน้ มนัมีจิตรกรุงรงัหรอืคิดโน่นคิดน่ี มีความ

ฟุ้งซา่นตา่งๆ อนันัน้คือตามปกติของจิตใจ  

แตพ่อเวลาเป็นสมาธิ จิตนีจ้ะผิดจากปรกติเดิมธรรมดา มา

อยู่ในฐานะหนึ่ง คือมาอยู่ในฐานะอีกฐานะนงึ ฐานะนีเ้ป็นฐานะ

ท่ีเรยีกวา่ฌาน ฌานนัน้มีอยู่ ๔ ดว้ยกนั ปฐมฌาน ทุตยิฌาน 

ตตยิฌาน จตุตถฌาน ฌานท่ีมี ๔ คือปฐมฌาน มีองค ์๕ คือ 

วิตก วิจาร ปีต ิสุข เอกคัคตา  
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วิตก วิจารนัน้ไดแ้ก่การนกึพทุโธๆ เรยีกวา่วิตก วิจาร พอปีติ

เม่ือนกึพทุโธแลว้ จิตก็อยูท่ี่พทุโธ ปีติคือความขนพองสยองเกลา้ 

รูส้กึมนัหวิวๆอะไรอย่างนี ้เรยีกวา่ปีติ …วิตก วิจาร ปีติ สขุก็คือ

ความสบาย เอกคัคตานัน้คือความเป็นหนึ่ง นีเ้รยีกวา่ปฐมฌาน  

ทติุยฌานนัน้ก็มีอยู่องค ์๓ วิตก วิจาร ตดัออกไป การนกึพทุ

โธนัน้ไม่ตอ้งนกึแลว้ เหลือแตปี่ติ สขุ เอกคัคตา เหลือแตค่วาม

เอิบอ่ิมและความสบายและความเป็นหนึง่  

ตติยฌานนัน้เหลืออยู่องค ์๒ ตดัวิตก วิจารออกไป ตดัปีติ

ออกไป เหลือแตส่ขุกบัเอกคัคตา มีแตค่วามสบายและความเป็น

หนึง่  

จตตุถฌานท่ี๔ สดุทา้ยนัน้ ก็มีองค ์๒ เชน่เดียวกนั คือมีแต่

อุเบกขาและเอกัคคตา เรยีกวา่วติก วจิาร ตดัออกไป ความ

เอิบอ่ิมตดัออกไป ความสขุความสบายก็ตดัออกไป เหลือแต่

ความวางเฉยกบัความเป็นหนึง่  

ฌานทัง้ ๔ นีเ้รยีกวา่รูปฌาน เม่ือรูปฌานนีไ้ดร้บัการ

พฒันาหรอืทาํใหย้ิ่ง รูปฌานนัน้จะกลบักลายเป็นอรูปฌาน คือ
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จิตจะละเอียดลงไป จิตละเอียดลงไปนัน้ก็กลบักลายเป็นอากาศ

วา่งเปลา่ ไม่มีอะไรเรยีกวา่ อากาสานัญจายตนฌาน เม่ือจิตนี ้

ไดร้บัการฝึกฝนละเอียดยิ่งขึน้ไปแลว้ ก็เหลือแตค่วามรู ้ไม่มี

อะไรเหลือแตค่วามรู ้เรยีกวา่ วิญญาณนัญจายตนฌาน เม่ือ

ไดร้บัการฝึกฝนจนกระทั่งหมดทกุส่ิงทกุอย่าง ไม่มีอะไรแลว้ 

อารมณอ์ะไร ความสขุความอะไรก็ไม่มีหมด เรยีกวา่ อา

กิญจัญญายตนฌาน ในท่ีสดุถึงท่ีสดุของอรูปฌาน ๔ นัน้คือ

จะวา่สญัญาก็ไม่ใช่ ไม่ใช่สญัญาก็ไม่ใช่ เรยีกวา่ไมมี่อะไรเอา

เลย นัน้เรยีกวา่ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  

ทัง้หมดนีเ้รยีกวา่ รูปฌานและอรูปฌาน ฌานทัง้หมดนีน้ัน้

เป็นฌานท่ีเรยีกวา่ ฌานโลกีย ์ฌานโลกียผ์ูท่ี้บาํเพ็ญฌาน

เหลา่นีไ้ดแ้ลว้ ก็จะไปเกิดในชัน้พรหมโลก เลยชัน้สวรรคไ์ป ก็ไป

เกิดในชัน้พรหมโลก จากพรหมธรรมดา จนกระทั่งถงึมหาพรหม 

อย่างนีคื้อผูบ้าํเพ็ญฌาน ฌานเหลา่นีน้ัน้ไม่ใช่เกิดขึน้ทัง้หมดได้

ง่ายๆ ผูท่ี้บาํเพ็ญฌานท่ีเป็นรูปฌานและอรูปฌานนัน้ ตอ้งใช้

เวลาอนัยาวนาน บางทีหมดชีวิตก็ไม่ได ้บางทีพวกฤาษีไปอยู่ใน
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ป่าคนเดียวบาํเพ็ญฌาน ก็ยงัไม่คอ่ยจะสาํเรจ็ถึงขัน้นี ้ฌานพวก

นีถ้า้ทาํสาํเรจ็ขึน้มาแลว้ สามารถแสดงฤทธ์ิได ้เหาะเหนิ

เดินอากาศได ้มองดจูิตใจของคนได ้ระลกึชาติหนหลงัได ้อย่าง

นีถื้อวา่ไดส้าํเรจ็ฌาน แตฌ่านเหลา่นีน้ัน้ ไม่สามารถท่ีจะกาํจดั

กิเลสได ้กิเลสก็ยงัอยู ่เพราะวา่ไม่ใช่วิปัสสนาเป็นแตเ่พียงสม

ถกรรมฐาน 

สมถะนัน้ถา้เราบาํเพ็ญฌานโดยสมํ่าเสมอ อานิสงสแ์หง่

ฌานก็ทาํใหไ้ปบงัเกิดเพียงแคช่ัน้พรหม ชัน้พรหมนัน้อายุ

ยาวนานกวา่ชัน้สวรรคถ์ึง ๒๐ เท่า เม่ือไปอยู่ท่ีนั่นแลว้ก็ลืม มี

ความสบายจนลืม แตท่ี่สดุถึงท่ีสดุก็ตอ้งกลบัมาในมนษุยโ์ลกอีก 

นั่นคือเรยีกวา่ยงัเวยีนวา่ยตายเกิด ผูท่ี้ไมต่อ้งการเวยีนวา่ยตาย

เกิดอีก หมายความวา่เม่ือบาํเพ็ญฌานไดแ้ลว้ เขาก็ยกอรูป

ฌานออกเสีย เอาแครู่ปฌาน ๔ คือปฐมฌาน ทติุยฌาน ตติย

ฌาน จตตุถฌาน เอาแคฌ่าน ๔ นี ้เอาฌาน ๔ นีม้าเป็นกาํลงั

หนัหนา้เขา้สูว่ปัิสสนา  
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เม่ือหนัหนา้เขา้สูว่ิปัสสนาก็จะไปพบไตรลักษณ ์ท่ีพระพทุธ

องคท์รงตรสั ไตรลกัษณน์ัน้มีเฉพาะในพระพทุธศาสนาอย่าง

เดียวเท่านัน้ ศาสนาอ่ืนไม่มี เพราะฉะนัน้ในศาสนาทกุศาสนา

จงึไม่มีวิปัสสนา มีเฉพาะในพระพทุธศาสนา เพราะทกุคนนัน้

ปรารถนาแคเ่พียงสวรรค ์ปรารถนาแคเ่พียงความสขุในเมือง

มนษุย ์แตว่า่การท่ีสาํเรจ็ฌานเหลา่นัน้ บางทีก็เกิดความเสื่อม 

เม่ือเกิดความเส่ือมแลว้ก็ไปทาํความชั่ว สามารถไปตกนรกได ้

สามารถไปเกิดเป็นสตัวเ์ดรจัฉานได ้เพราะวา่ยงัไม่ใชนิ่ยต

บคุคล เป็นอนิยตบคุคล ดงันัน้การเวยีนวา่ยตายเกิดหรอืวา่การ

แปรเปล่ียน ยอ่มมีแก่ผูบ้าํเพ็ญฌาน แตว่า่ถา้ผูใ้ดหนัเขา้มาสู่

วิปสสนานัน้ วปัิสสนาเป็นทางเดียวเท่านัน้ ท่ีจะทาํคนใหพ้น้

ทกุข ์คือพน้จากความเกิดแกเ่จ็บตายนีไ้ด ้ 

ดงันัน้ในวิปัสสนา พระพทุธองคจ์งึทรงตรสัใหเ้กิดเป็นไตร

ลกัษณ ์ไตรลกัษณน์ัน้คืออนิจจัง ทกุขัง อนัตตา อนิจจงัคือ

ความไม่เท่ียง ทกุขงัคือความเป็นทกุข ์อนตัตาคือความไม่ใช่
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ตวัตน อยา่งนีท้ัง้สามประการนีถ้า้พิจารณาได ้ก็ถือวา่เราไดเ้ริม่

วิปัสสนาแลว้ พระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัวา่  

สัพเพ สังขารา อนิจจา ต ิสงัขารทัง้หลายเป็นของไม่

เท่ียง  

ยะทา ปัญญายะ ปัสสะต ิเม่ือใดบคุคลผูใ้ดทาํใหเ้กิด

ปรากฏขึน้แลว้ 

อะถะ นิพพนิทะต ิทุกเข จากนัน้ผูน้ัน้จะเกิดความเบื่อ

หนา่ย 

เอสะ มัคโค วิสุทธิยา นีคื้อหนทางไปสูพ่ระนิพพาน 

สัพเพ ธัมมา อนัตตาต ิธรรมทัง้หลายไม่ใช่ตวัตน 

ยะทา ปัญญายะ ปัสสะต ิบคุคลผูใ้ดทาํใหป้รากฏขึน้แลว้ 

อะถะ นิพพนิทะต ิทุกเข บคุคลผูน้ัน้ย่อมจะบงัเกิดความ

เบ่ือหนา่ย 

เอสะ มัคโค วิสุทธิยา น่ีคือหนทางพระนิพพาน 
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พระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัยืนยนัเช่นนี ้ตอ้งการท่ีจะใหพ้ทุธ

บรษัิทพน้ไปจากทกุขเ์สีย ไมต่อ้งมาพากนัเวียนวา่ยตายเกิด

ลาํบากลาํบนกนัอยู่ในเมืองมนษุยน่ี์ เพราะฉะนัน้ทา่นจงึไดย้ก

วิปัสสนาขึน้เพ่ือใหพ้ากนัพจิารณา การพจิารณาทกุข ์การ

พิจารณาความไม่เท่ียง การพิจารณาถึงความไม่ใช่ตวัตนนัน้ 

เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งใชฌ้าน เราจะพิจารณาโดยท่ีไม่มีฌานนัน้ ย่อม

ไม่ได ้เพราะฉะนัน้อย่างไรก็ตาม ก็ตอ้งบาํเพ็ญฌานอยูดี่ แตไ่ม่

จาํเป็นตอ้งไปบาํเพ็ญถงึอรูปฌาน บาํเพญ็แตเ่ฉพาะรูปฌาน

เท่านัน้ก็พอแลว้ แลว้ก็เปล่ียนมาพิจารณา  

การพิจารณานัน้ท่านใหพ้ิจารณาเปรยีบเหมือนกนักบัผูท่ี้

เดินเรอืใบ เม่ือเวลาเดินเรอืใบไปในกลางทะเล เม่ือเวลาลมจดั

ตอ้งลดใบ เม่ือเวลาลมพอดีก็กางใบ และเรอืก็จะแลน่ไปตาม

ความประสงค ์หากวา่มีคล่ืนก็ทอดสมออยา่งนีเ้ป็นตน้ ฉนัใดก็

ฉนันัน้ บคุคลผูท่ี้จะบาํเพ็ญวิปัสสนาตอ้งพิจารณา แตว่า่การ

พิจารณาถึงความไม่เท่ียง ความเกิดแก่เจบ็ตายนัน้ ไม่ใช่วา่จะ

ใหพ้ิจารณาไปตลอด ก็เหมือนกนักบัเรอืใบท่ีแลน่ไปในทะเลนัน้ 
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ตอ้งไม่แลน่ไปตลอด เม่ือเจอลมสลาตนัหรอืลมใหญ่ ตอ้งลดใบ

ทนัที มิฉะนัน้เรอืจะควํ่า ถา้หากวา่เม่ือเวลาจอดไม่ทอดสมอ ถกู

คล่ืนตีมา เรอืก็ควํ่า  

เพราะฉะนัน้จงึเปรยีบเหมือนกนักบัผูบ้าํเพ็ญวิปัสสนา ผูท่ี้

จะบาํเพ็ญวิปัสสนานัน้จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งพิจารณาแลว้

และกลบัคืนมาหาความสงบ เม่ือจิตสงบแลว้ก็ยกออกไป

พิจารณาซกัครูห่นึ่ง แลว้ก็ยอ้นกลบัคืนมาทาํความสงบใหม่ 

ไม่ใหพ้ิจารณาไปตลอดเวลานั่งสมาธิ เม่ือพิจารณาเชน่

พิจารณาถึงความไม่เท่ียง รา่งกายของคนเรานี ้เกิดมาก็หนุ่ม

สาว เกิดมาแลว้ทีนีก็้แก่ไป เม่ือแก่ไปแลว้ เนือ้ก็เห่ียว หนงัก็ยาน 

ในท่ีสดุก็เกิดโรคภยัไขเ้จ็บป่วยขึน้ น่ีเคา้เรยีกวา่เปล่ียนแปร 

เปล่ียนแปลง ตอ่จากนัน้ก็สิน้ลมหายใจก็เรยีกวา่ตาย เรยีกวา่

อนิจจัง มนัไม่เท่ียง เกิดขึน้มาแลว้ก็ตายไป อย่างนีคื้อการ

พิจารณาวิปัสสนา  

เม่ือพิจารณาอย่างนีส้กัครูห่นึ่งก็วางเฉย คือหมายความถึง

วา่ เราจะตอ้งตัง้ตน้รา่งกายอนันีไ้ปตัง้แตเ่ด็ก และก็เป็นหนุ่ม
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เป็นสาว และก็แก่ชรา และก็มีโรคภยัเบียดเบียน และก็ตายไป 

การพิจารณาอยา่งนีเ้รยีกวา่วิปัสสนา แตต่อ้งพิจารณาเพียงชั่ว

ระยะ เหมือนกนักบัเรอืแลน่ไปในมหาสมทุร เรอืใบ เม่ือถึงเวลา

ลมแรงก็ลดใบลง ถงึเวลาอนัสมควรก็ทอดสมออย่างนีเ้ป็นตน้  

เม่ือพิจารณาอย่างนีแ้ลว้ก็มาพิจารณาถงึความทกุข ์ความ

เกิดนัน้ก็เป็นทกุข ์ความแก่ก็เป็นทกุข ์ความเจ็บก็เป็นทกุข ์

ความตายก็เป็นทกุขอ์ย่างนี ้เม่ือพิจารณาอย่างนีแ้ลว้ เราก็

พิจารณาใหย้ิ่งขึน้ไปวา่ มนัทกุขอ์ย่างไร เช่นเม่ือเวลาเจบ็ป่วย

ขึน้มาน่ีมนัทกุขแ์คไ่หน เม่ือเวลาไม่มีส่ิงท่ีเราตอ้งการมนัเกิด

ความทกุขแ์คไ่หน เม่ือเราตอ้งการส่ิงใดไม่สมปรารถนามนัทกุข์

แคไ่หน ในเม่ือเวลาคนรกัคนชอบของเราตอ้งตายไป เราทกุขแ์ค่

ไหน อย่างนีเ้คา้เรยีกวา่ทกุขงั คือความเป็นทกุข ์ย่อมจะตอ้ง

เกิดขึน้ เม่ือพจิารณาอยา่งนีแ้ลว้ก็ช่ือวา่เป็นวิปัสสนาอีกสว่น

หนึง่  

อนัตตาคือความไม่ใช่ตวัตนนัน้ เราตอ้งพจิารณาวา่ อนั

รา่งกายของเรานีม้นัเป็นเพียงธาตุทัง้ ๔ ดนิ นํา้ ไฟ ลม 
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เท่านัน้ สว่นท่ีเป็นลกัษณะแข็งก็เรยีกวา่ดิน สว่นท่ีเป็นลกัษณะ

ออ่นเหลวก็เรยีกวา่ นํา้ สว่นท่ีพดัไปพดัมาก็เรยีกวา่ ลม สว่นท่ี

ทาํใหร้า่งกายอบอุน่ก็เรยีกวา่ ไฟ มนัเป็นธาตทุัง้ ๔ จงึไมใ่ช่

ตวัตนแตอ่ย่างใด ทัง้ ๓ ประการนีม้นัเป็นเรื่องของการทวน

กระแสจิต คนเรานัน้รกัสวยรกังาม คนเรานัน้ไม่อยากพดูถึงกอง

ทกุข ์คนเรานัน้ถือวา่เป็นตวัเป็นตนจรงิๆ ไม่ใช่วา่ไม่ใช่ตวัตน น่ี

เราถือกนัมา แลว้เราก็รูจ้กักนัมาโดยนยันี ้ 

แตว่ิปัสสนานัน้เป็นสว่นท่ีทวนกระแส คือทวนกระแสของ

โลก เม่ือเคา้วา่ตวัตน วิปัสสนาก็วา่ไม่ใช่ตวัตน เม่ือเขาวา่เท่ียง 

วิปัสสนาก็วา่ไม่เท่ียง เม่ือเขาวา่เป็นสขุ วปัิสสนาก็วา่เป็นทกุข์

อย่างนี ้ถา้ผูท่ี้มาบาํเพ็ญ พจิารณาแลว้ พจิารณาเลา่ เรยีกวา่

พิจารณาหลายครัง้เหลือเกิน ครัง้แลว้ก็ครัง้แลา่ มนัก็จะเกิดส่ิง

หนึง่ขึน้มา ส่ิงนัน้ก็คือวิปัสสนา  

วิปัสสนานัน้มี ๙ ประการ นบัไปตัง้แต ่นิพพทิาญาน มุญจิ

ตุกัมยตาฌาณ ภงัคญาณ เป็นตน้ ญาณนัน้ไดแ้ก่ความหยั่งรู ้

หรอืส่ิงท่ีพอเพียงแหง่ความตอ้งการแลว้เกิดขึน้ เรยีกวา่ญาณ 
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ในการท่ีพิจารณาใหเ้กิดความเบื่อหน่ายขึน้นัน้ ความเบื่อหนา่ย

เคา้เรยีกวา่ นิพพทิาญาณ ถา้ญาณใดเกิดขึน้เหมือนกนักบันก

กระทาท่ีอยู่ในกรง พยายามอยากจะเจาะรูกรง เรยีกวา่สบักรง

อยู่เรื่อย นั่นเรยีกวา่ มุญจตุิกัมยตาฌาณ หรอื วิปัสสนาญาณ

หนึง่ท่ีเกิดขึน้นัน้ เหน็ความเส่ือมสลายหมดเกลีย้ง ไมมี่อะไร

เหลือ อยา่งนีเ้รยีกวา่ ภงัคญาณ ถา้เราทาํไดอ้ยา่งนี ้ก็วปัิสสนา

ก็เกิดขึน้กบัเราแลว้  

แตว่ิปัสสนาท่ีเกิดขึน้นัน้พงึพากนัเขา้ใจวา่ ไม่ใช่สาํเรจ็ ยงัไม่

สาํเรจ็ วิปัสสนานัน้เรยีกวา่เป็นเพียงการกระทาํอนัหนึง่ 

เพ่ือท่ีจะใหเ้ป็นการขดัเกลาจิตใหบ้รสิทุธ์ิขึน้ตามลาํดบั แตย่งั

ไม่ใช่ถึงขัน้สาํเรจ็ ถา้ขัน้สาํเรจ็นัน้จะตอ้งบาํเพ็ญวิปัสสนาไปอีก

ใหเ้กิดนิพพทิทาญาณนัน้นบัครัง้ไม่ถว้น เม่ือบาํเพ็ญจิตใหเ้กิด

ความเบ่ือหนา่ยหรอืเกิดความท่ีมีจิตคิดอยากออกเหมือนนก

กระทาท่ีสบักรงอยู่ หรอืเหมือนกนักบัมองเห็นหมดสิน้ทกุอย่าง 

อย่างนีเ้รยีกวา่วิปัสสนา ถา้เกิดอย่างนีข้ึน้มาก็จะตอ้งใหเ้กิด

อย่างนีข้ึน้ไปตลอด  
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ผูท่ี้จะบาํเพ็ญวิปัสสนาอย่างจรงิจงันัน้ เขาจะตอ้งกาํหนดให้

รูว้า่ การทาํจิตใหเ้กิดนิพพทิทาญาณนัน้ใหเ้กิดขึน้มาไดอ้ย่างไร 

เราไดก้าํหนดจิตอย่างไร เราไดพ้ิจารณาอย่างไร ใหจ้ดจาํเอาไว้

แลว้ก็ทาํอย่างนัน้อีก ความนิพพทิทาญาณก็จะเกิดตอ่ไป

ตามลาํดบั อนันีก้ารท่ีจะพิจารณาใหเ้ห็นเช่นนีน้ัน้ ดว้ยอาํนาจ

แห่งกระแส คือกระแสจิตท่ีไดร้บัการฝึกฝนมาแลว้นั่นเอง  

ถา้บคุคลบาํเพ็ญใหเ้กิดขึน้เช่นนีไ้ดแ้ลว้ บคุคลผูน้ัน้ก็จะได้

ไปพบความรูอ้นัหนึ่ง ความรูอ้นัหนึง่นัน้ เป็นความรูท่ี้เรยีกวา่

ทวนกระแสจติ ผูท่ี้มองเหน็ความทกุขคื์อรา่งกายอนันีต้อ้งแตก

สลายไป ตวัผูเ้ห็นย่อมจะตอ้งมี การแตกสลาย การมองเห็นนัน้ก็

เหมือนกบัไฟฉาย เม่ือเราฉายแสงออกไป ท่ีสาํคญัท่ีสดุคือตวัไฟ

ฉาย ตวัไฟฉายนัน้จงึจะช่ือวา่เป็นตวัตน้ตระกลูหรอืเรยีกวา่เป็น

ตวัตน้ทาง ถา้มีไฟฉายอยู่แลว้จะสอ่งแสงสวา่งเม่ือไรก็ได ้หรอื

เม่ือเราท่ีจะมองพจิารณาเหน็รา่งกายทกุสว่น เหน็ความแก่

ความตาย เราก็ตอ้งทวนกระแสจติวา่ใครเป็นผูเ้หน็ ผูเ้หน็นั่น

แหละเรยีกวา่เป็นตวัตน้ตระกลู หรอืเรยีกวา่ฐีตภิตัูง  
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เม่ือเราทวนกระแสจิตมาถึงท่ีตัง้ของจิตไดน้ั่นเรยีกวา่สาํเรจ็ 

คือสาํเรจ็ขัน้หนึ่ง แตจ่ะเป็นชัน้ไหนนัน้เราไม่ตอ้งไปสมมติุมนัขึน้ 

แตถื่อวา่สาํเรจ็ขัน้หนึ่ง การทวนกระแสจติท่ีจะกลบัคืนเขา้มาถงึ

ท่ีตัง้ของจิตนัน้จะตอ้งทวนกระแสหลายครัง้ จงึจะทวนกระแส

กลบัคืนมาตัง้ได ้เหมือนกบัผูท่ี้มองเหน็ความแก่ความตายของ

รา่งกายนี ้แลว้ก็ทวนกระแสถามวา่ใครเป็นผูเ้หน็อยู่อยา่งนี ้

ตลอด ก็จะถงึวนัหนึง่ วนัหนึง่เม่ือถงึจดุความเพียงพอแลว้ จะ

ตกหนองออ้ “ออ้ อยู่น่ีเองหรอกหรอื” ถา้ถงึเช่นนัน้แลว้ เรยีกวา่ผู้

นัน้จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีบารมีสงู สามารถท่ีพบได ้ 

ถา้เม่ือพบไดแ้ลว้ ผูน้ัน้ก็จะเจรญิวิปัสสนาไดอ้ย่าง

คลอ่งแคลว่ หรอืหมายความวา่เป็นผูจ้บัไฟฉายได ้เม่ือจบัไฟ

ฉายไดอ้ยากจะฉายเม่ือไรก็ฉายไดเ้ม่ือนัน้ เพราะฉะนัน้เรื่องของ

วิปัสสนานีจ้งึเป็นเรื่องท่ีละเอียดออ่น และจาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้

วิธีการดงักลา่วมาแลว้ จงึจะเป็นวิปัสสนาได ้ถา้บาํเพ็ญ

วิปัสสนาไดแ้ลว้ ท่ีสดุถึงท่ีสดุ จะมีส่ิงท่ีเกิดขึน้ถึง ๗ ประการ

ดว้ยกนั ส่ิงท่ีจะปรากฏถึง ๗ ประการนัน้คือวิสทุธิ ๗ ประการ  
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วิสุทธิ ๗ ประการนัน้ นบัมาตัง้แตห่นึง่ จติตวิสุทธิ สลีวิ

สุทธ ิกังขาวติรณวสุิทธ ิญาณะวิสุทธ ิ(ญาณทสัสนะวิสุทธิ) 

ปฏปิทาญาณทสัสนะวิสุทธิ ทัง้ ๗ ประการ (อา่นเพิ่มเติมไดท่ี้

หมายเหต ุ๑) นีเ้รยีกวา่ความบรสิทุธ์ิ ๗ ประการ ความบรสิทุธ์ิ 

๗ ประการท่ีจะเกิดขึน้ไดน้ัน้ เกิดขึน้ไดจ้ากวิปัสสนา และเป็น

เครื่องหรอืเป็นสญัลกัษณ ์ท่ีจะบอกใหเ้หน็วา่ไดด้าํเนินวปัิสสนา

มาเขา้ขัน้แลว้ จงึจะปรากฏวสิทุธิ ๗ ประการนีข้ึน้เริม่ตน้มา

ตัง้แต ่จติตวสุิทธ ิก็คือความบรสิทุธ์ิของใจ ความบรสิทุธ์ิของใจ

นัน้คือการท่ีทาํสมาธิ ไม่ไดคิ้ด คือไม่ไดคิ้ดอยากจะไปอวดอา้ง

ใคร หรอืทาํสมาธิน่ีเป็นกศุโลบาย หรอืทาํสมาธิน่ีเพ่ือท่ีจะเอาไป

อิงอา้งอะไรอย่างใดอยา่งหนึ่ง จิตผูท่ี้เป็นจิตตวิสทุธินัน้ ไม่มี 

ความท่ีไม่บรสิทุธ์ิอยา่งนีไ้ม่มี ถา้ถึงขัน้นีแ้ลว้ จิตนัน้จะแนว่แน่ 

แลว้ก็ไม่มีท่ีจะไปคิดรา้ยแก่ใคร และไม่ไดคิ้ดอาฆาตใครเป็นตน้ 

เรยีกวา่จิตตวสิทุธ์ิ อนันีเ้ป็นสญัลกัษณข์องวิปัสสนา 

และสีลวิสุทธนิัน้ ศีลนัน้จะเกิดขึน้โดยท่ีไมต่อ้งไปรบัเอากบั

ใคร จะเกิดวิรติัขึน้มาในจิต หรอืเรยีกวา่สาํเรจ็ขึน้มาในจิตของ
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บคุคลผูน้ัน้ เชน่จะไปฆา่สตัวก็์ฆา่ไม่ได ้เพราะวา่จิตมนัถงึซะ

แลว้ ศีลมนับรสิทุธ์ิดว้ยสามารถแห่งสมาธิแลว้ คือใครจะบงัคบั

ใหฆ้า่นัน้ ฆา่ไม่ไดแ้น่ น่ีเป็นความบรสิทุธ์ิของศีล เกิดขึน้มาเอง 

หรอืใครจะไปบงัคบัใหข้โมยอย่างนี ้จะไปบงัคบัหรอืจะไปฆา่เอา

ชีวิตแลว้ใหไ้ปขโมย ก็ทาํไม่ได ้หรอืการท่ีจะประพฤติผิด

กาเมสมุจิฉาจาร ผิดประเวณี จะไปบงัคบัใหท้าํย่อมไม่ได ้มนั

เกิดขึน้มาในศีลในตวัเองอยา่งนี ้หรอืการท่ีจะใหไ้ปโกหก

หลอกลวงใคร อย่างนีก็้โกหกไม่ได ้หรอืจะไปบงัคบัใหด่ื้มกินซึง่

สรุาเมรยัยาเสพติดอย่างนี ้ก็กินไม่ได ้เพราะวา่ความบรสิทุธ์ินัน้

เกิดขึน้มาจากวิปัสสนาแลว้ เพราะมามองเห็นวา่ส่ิงเหลา่นัน้ทาํ

ไม่ได ้ถึงแมว้า่ใครจะมาบงัคบัใหท้าํก็ทาํไมไ่ด ้น่ีคือศีลเกิดขึน้มา

จากลกัษณะของการเจรญิวปัิสสนา ผูท่ี้เจรญิวิปัสสนาเขา้ขัน้ 

คือทาํไม่ไดท้ัง้หา้ศีลท่ีจะลว่งละเมิดนัน้ ทาํไม่ได ้ท่านเรยีกวา่ 

สีลวิสทุธิ 

จากนัน้ก็เป็นกังขาวิตรณวสุิทธ ิคือความสงสยั ความ

สงสยัวา่พระพทุธเจา้มีจรงิหรอืไม่ พระธรรมมีจรงิหรอืไม ่
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พระสงฆมี์จรงิหรอืไม่ สวรรคมี์จรงิหรอืไม่ นรกมีจรงิหรอืไม่ แลว้

อมตธรรม วิปัสสนา หรอืสจัธรรมน่ีมีจรงิหรอืไม่ ไม่ตอ้งไปถาม 

คือไม่มีความสงสยัและไม่ไดคิ้ดสงสยัเลย เพราะจะไปสงสยั

ไม่ไดใ้นเม่ือเคา้มองเหน็ซึง่สจัธรรม บงัเกิดนิพพิททาญาณความ

เบ่ือหนา่ยขึน้มาแลว้ เหน็จรงิแจง้ประจกัษ ์เพราะฉะนัน้ความ

สงสยัจงึตดัไปไดเ้ลย จงึเรยีกวา่กงัขาวิตรณวิสทุธิ 

ญาณะวิสุทธ ิคือความหยั่งรู ้ความหยั่งรูน้ัน้คือนิพพทิทา

ญาณท่ีเกิดขึน้ นิพพิททาญาณท่ีเกิดขึน้นั่นแหละคือความหยั่งรู ้

คือตวัญาณ เรยีกวา่ญาณะวสิทุธิ ไม่ใช่ไปคิดเบ่ือเอา หรอืไม่ใช่

ไปคิดเดาเอาวา่ชัน้จะเบ่ือหนา่ย หรอืไปคิดเดาเอาวา่ โอโ้ห ชัน้น่ี

เป็นทกุข ์ไม่อยากจะออกอะไรแลว้ หรอืฉนัน่ีคิดเอาวา่ โอ ้ฉนัพน้

ทกุขแ์ลว้ ไม่ใช่คิดเอา แตว่า่ญาณนีจ้ะตอ้งเกิดขึน้เอง เม่ือญาณ

เกิดขึน้แลว้ก็เป็นความบรสิทุธ์ิ ไม่ใช่ญาณนกึญาณคิด 

ญาณะทสัสนะ นอกจากท่ีวา่จะมีความหยั่งรูแ้ลว้ ก็ยงัมี

ความเห็น คือนอกจากรูแ้ลว้ก็เหน็ดว้ย หลบัตาลงไปเหน็สจั

ธรรมไปเลย  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 18 
 

ในท่ีสดุทา้ยคือปฏปิทาญาณะ ผูน้ัน้จะตอ้งเป็นผูท้าํดว้ย รู ้

ดว้ย เห็นดว้ยทัง้สามประการเกิดขึน้พรอ้มกนั อย่างนีเ้รยีกวา่วิ

สทุธิ ๗ ประการ อนัเป็นสญัลกัษณแ์สดงใหเ้หน็ถงึผูน้ัน้ ได้

ดาํเนินวิปัสสนาเป็นผลสาํเรจ็ขึน้แลว้ ในเรื่องของสมถะก็ดี ใน

เรื่องของวิปัสสนาก็ดี ในเรื่องของวิสทุธิ ๗ ประการก็ดี ทัง้หมดนี้

จะไปรวมกนั กลบักลายเป็นองคแ์หง่การตรสัรู ้องคแ์ห่งการตรสั

รูน้ัน้มีอยู ่๗ ประการคือ โพชฌงค ์๗ 

โพชฌงคคื์อองคแ์ห่งการตรสัรูน้ัน้นบัไปตัง้แต ่โพชฌงคคื์อ

สตโิพชฌงค ์ปีตโิพชฌงค ์ปัสสัทธิโพชฌงค ์วิริยะ

โพชฌงค ์ไปจนกระทั่งถึงอุเบกขาโพชฌงค ์(อา่นเพิ่มเติมไดท่ี้

หมายเหต ุ๒) โพชฌงคคื์อองคแ์ห่งการตรสัรูน้ัน้ตอ้งมีสติ

เรยีกวา่ความมั่นคงแหง่สติ ความมั่นคงแห่งสตินัน้ สติจะตอ้ง

กาํหนดอยู่ในอนิจจงั ในทกุขงั ในอนตัตาคือสตินัน้จะกาํหนดอยู่

ในไตรลกัษณอ์ยู่ตลอดเวลา เม่ือสติกาํหนดอยู่ในไตรลกัษณ์

ตลอดเวลา ก็เป็นองคแ์หง่การตรสัรู ้อนันีเ้รยีกวา่องคแ์หง่การ
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ตรสัรู ้องคแ์ห่งการตรสัรูน้ัน้คือการภาวโิต พาหลุีกโต สติ

สมัโพชฌงค ์

โพชฌังโค สะตสัิงขาโต  

ธัมมานัง วจิะโย ตะถา 

วิริยัมปีตปัิสสัทธ ิ 

โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร 

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา  

สัตเตเต สัพพะทสัสินา 

มุนินา สัมมะทกัขาตา  

ภาวิตา พะหลุีกะตา 

ท่ีพระท่านสวดโพชฌงคน์ั่นแหละ นั่นแหละคือองคแ์ห่งการ

ตรสัรูเ้รยีกวา่เม่ือเป็นวิปัสสนาแลว้ก็เขา้มาถึงโพชฌงค ์สตินัน้

จะตอ้งอยู่กบัอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาอยู่ตลอด และเป็นผูท่ี้วาง

อเุบกขาได ้ในเม่ือมีส่ิงท่ีมารบกวน จะเป็นส่ิงท่ีมาหลอกหลอน

วา่เราไดส้าํเรจ็บา้ง หลอกหลอนวา่เราไดช้ัน้นีช้ัน้นัน้บา้ง ส่ิง
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เหลา่นีม้าหลอกหลอนไม่ได ้เพราะวา่เป็นอุเบกขาโพชฌงค์

เสียแลว้  

เพราะฉะนัน้ในการปฏิบติันัน้ย่อมจะมีหนทางท่ีทาํใหเ้รารู ้ท่ี

แสดงอนันีเ้ป็นคาํสั่งสอนของพระพทุธศาสนาเรยีกวา่ปรมัตถ

ธรรม ปรมตัถธรรมท่ีแสดงมาวนันีน้ัน้ เป็นธรรมะชัน้สงู เรยีกวา่

สงูสดุของพระพทุธศาสนา และก็เป็นธรรมท่ีสมควรแก่

การศกึษาอย่างยิ่ง ถา้เรายงัไม่เขา้ใจ เราก็พยายามฟังใหบ้อ่ย

แลว้เกิดความเขา้ใจ เม่ือเขา้ใจธรรมะปรมตัถน่ี์เม่ือไร จิตนัน้ก็

ถือวา่สงูแลว้ บคุคลผูน้ัน้จะเป็นผูท่ี้ไมมี่การตกตํ่าเป็นธรรมดา 

เรยีกวา่ปิดอบายภมูไิดโ้ดยสิน้เชิง การปิดอบายภมูิ อบายภมูิก็

คือนรก เปรต อสรุกาย สตัวเ์ดรจัฉาน ส่ีประการนัน้เรยีกวา่

อบายภมูิ ผูท่ี้บาํเพ็ญวิปัสสนาเขา้ขัน้แหง่ปรมตัถน์ัน้ย่อมปิด

อบายภมูิทัง้ ๔ นีไ้ด ้ตอ่ไปก็นั่งสมาธิกนัอีกซกัพกัตอ่ไป 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/U9x2mo4Jyc8  

 

https://youtu.be/U9x2mo4Jyc8
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หมายเหตุ ๑ 

วิสทุธิ 7 (ความหมดจด, ความบรสิทุธ์ิท่ีสงูขึน้ไปเป็นขัน้ๆ, 

ธรรมท่ีชาํระสตัวใ์หบ้รสิทุธ์ิ ยงัไตรสิกขาใหบ้รบิรูณเ์ป็นขัน้ๆ ไป

โดยลาํดบั จนบรรลจุดุมุ่งหมายคือนิพพาน — purity; stages 

of purity; gradual purification) 

1. สีลวิสทุธิ (ความหมดจดแห่งศีล คือ รกัษาศีลตามภมูขิัน้

ของตนใหบ้รสิทุธ์ิ และใหเ้ป็นไปเพ่ือสมาธิ — purity of 

morality) วิสทุธิมรรควา่ไดแ้ก่ ปารสิทุธิศีล 4 [160] 

2. จิตตวิสทุธิ (ความหมดจดแห่งจิต คือ ฝึกอบรมจิตจน

บงัเกิดสมาธิพอเป็นบาทฐานแห่งวิปัสสนา — purity of mind) 

วิสทุธิมรรควา่ ไดแ้ก่ สมาบติั 8 พรอ้มทัง้อปุจาร 

3. ทิฏฐิวิสทุธิ (ความหมดจดแห่งทิฏฐิ คือ ความรูเ้ขา้ใจ

มองเหน็นามรูปตามสภาวะเป็นจรงิ เป็นเหตขุ่มความเขา้ใจผิด

วา่เป็นสตัวบ์คุคลเสียได ้เริม่ดาํรงในภมูิแหง่ความไม่หลงผิด — 

purity of view; purity of understanding) จดัเป็นขัน้กาํหนด

ทกุขสจัจ ์
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4. กงัขาวิตรณวิสทุธิ (ความหมดจดแห่งญาณเป็นเหตขุา้ม

พน้ความสงสยั, ความบรสิทุธ์ิขัน้ท่ีทาํใหก้าํจดัความสงสยัได ้คือ 

กาํหนดรูปั้จจยัแห่งนามรูปไดแ้ลว้จงึสิน้สงสยัในกาลทัง้ 3 — 

purity of transcending doubts) ขอ้นีต้รงกบั ธรรมฐิติญาณ 

หรอื ยถาภตูญาณ หรอื สมัมาทสัสนะ จดัเป็นขัน้กาํหนดสมทุยั

สจัจ ์

5. มคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธิ (ความหมดจดแห่งญาณท่ี

รูเ้ห็นวา่เป็นทางหรอืมิใช่ทาง คือ เริม่เจรญิวิปัสสนาตอ่ไปดว้ย

พิจารณากลาป จนมองเห็นความเกิดขึน้และความเส่ือมไปแห่ง

สงัขารทัง้หลาย อนัเรยีกวา่อทุยพัยานปัุสสนา เป็นตรุณ

วิปัสสนา คือวปัิสสนาญาณออ่นๆ แลว้มีวปัิสสนปูกิเลส เกิดขึน้ 

กาํหนดไดว้า่อปุกิเลสทัง้ 10 แห่งวิปัสสนานัน้มิใชท่าง สว่น

วิปัสสนาท่ีเริม่ดาํเนินเขา้สูว่ถีินั่นแลเป็นทางถกูตอ้ง เตรยีมท่ีจะ

ประคองจิตไวใ้นวิถีคือ วิปัสสนาญาณนัน้ตอ่ไป — purity of 

the knowledge and vision regarding path and not-path) 

ขอ้นีจ้ดัเป็นขัน้กาํหนดมคัคสจัจ ์
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6. ปฏิปทาญาณทสัสนวิสทุธิ (ความหมดจดแห่งญาณอนัรู ้

เห็นทางดาํเนิน คือ ประกอบความเพียรในวิปัสสนาญาณ

ทัง้หลายเริม่แตอ่ทุยพัพยานปัุสสนาญาณ ท่ีพน้จากอปุกิเลส

ดาํเนินเขา้สูว่ถีิทางแลว้นัน้ เป็นตน้ไป จนถึงสจัจานโุลมกิญาณ

หรอือนโุลมญาณ อนัเป็นท่ีสดุแห่งวิปัสสนา ตอ่แตนี่ก็้จะเกิด

โคตรภญูาณ คั่นระหวา่งวิสทุธิขอ้นีก้บัขอ้สดุทา้ย เป็นหวัตอ่แห่ง

ความเป็นปถุชุนกบัความเป็นอรยิบคุคล โดยสรุป วิสทุธิขอ้นี ้ก็

คือ วิปัสสนาญาณ 9 — purity of the knowledge and vision 

of the way of progress) 

7. ญาณทสัสนวิสทุธิ (ความหมดจดแหง่ญาณทสัสนะ คือ 

ความรูใ้นอรยิมรรค 4 หรอื มรรคญาณ อนัเกิดถดัจากโคตรภู

ญาณเป็นตน้ไป เม่ือมรรคเกิดแลว้ผลจิตแตล่ะอย่างย่อมเกิดขึน้

ในลาํดบัถดัไปจากมรรคญาณนัน้ๆ ความเป็นอรยิบคุคลย่อม

เกิดขึน้โดยวิสทุธิขอ้นี ้เป็นอนับรรลผุลท่ีหมายสงูสดุแหง่วิสทุธิ 

หรอืไตรสิกขา หรอืการปฏิบติัธรรมในพระพทุธศาสนาทัง้สิน้ — 

purity of knowledge and vision) 
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วิสทุธิ 7 เป็นปัจจยัสง่ตอ่กนัขึน้ไปเพ่ือบรรลนิุพพาน ดจุรถ 7 

ผลดัสง่ตอ่กนัใหบ้คุคลถึงท่ีหมาย โดยนยัดงัแสดงแลว้ 

 

หมายเหตุ ๒ 

โพชฌงค ์7 (ธรรมท่ีเป็นองคแ์ห่งการตรสัรู ้— 

enlightenment factors) 

1. สติ (ความระลกึได ้สาํนกึพรอ้มอยู่ ใจอยู่กบักิจ จิตอยูก่บั

เรื่อง — mindfulness) 

2. ธมัมวิจยะ (ความเฟน้ธรรม, ความสอดสอ่งสืบคน้ธรรม 

— truth-investigation) 

3. วิรยิะ (ความเพียร — effort; energy) 

4. ปีติ (ความอ่ิมใจ — zest) 

5. ปัสสทัธิ (ความสงบกายสงบใจ — tranquility; 

calmness) 

6. สมาธิ (ความมีใจตัง้มั่น จติแน่วในอารมณ ์— 

concentration) 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 25 
 

7. อเุบกขา (ความมีใจเป็นกลางเพราะเหน็ตามเป็นจรงิ — 

equanimity) 

 

ท่ีมา: พจนานกุรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม 

 


