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ทวนกระแสจติ หลุดพ้น 

หลวงพอ่วิรยิงัค ์สิรนฺิธโร 

การนั่งสมาธิเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญั สาํคญัในชีวิตของ

บคุคล บคุคลผูท่ี้มีสมาธินัน้มีประโยชนแ์กจ่ิตใจเป็นอย่างมาก 

เพราะใจของคนเรานัน้มีอารมณเ์ป็นท่ีตัง้ อารมณน์ัน้เกิดขึน้จาก

ส่ิงแวดลอ้มตา่งๆ ส่ิงแวดลอ้มตา่งๆท่ีจะเขา้มาเจือปนในอารมณ์

มีมาก ท่ีจะมาก่อใหเ้กิดราคะ โทสะ โมหะ ความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ส่ิงเหลา่นีมี้อยู่ในตวัของคนเราอยู่แลว้ แตว่า่ถา้หาก

เราไปสะสมเพิ่มเติมขึน้มาแลว้ มนัก็จะทาํใหเ้กิดกิเลสหนกัขึน้

ไป  

ในคาํสอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้นัน้ ก็คือ

การแกไ้ขกิเลสเหลา่นีใ้หบ้รรเทาเบาบางลงไป การบรรเทาเบา

บางนัน้ก่อใหเ้กิดความสขุ เม่ือจิตของตนสงบเป็นสมาธิ 

ความสขุย่อมเกิดขึน้ ความสขุท่ีเกิดขึน้นัน้ เป็นความสุขที่

ปราศจากอามิส เป็นความสขุท่ีมีความบรสิทุธ์ิ แมจ้ะเป็น

ความสขุท่ีเกิดขึน้ในเพียงขณิกสมาธิ ก็เป็นความสขุท่ีมีความ
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บรสิทุธ์ิ จะเป็นอปุจารสมาธิ ก็เป็นความสขุท่ีมีความบรสิทุธ์ิ จะ

เป็นอปัปนาสมาธิ ก็เป็นความสขุท่ีมีความบรสิทุธ์ิ เพราะ

ความสขุท่ีมีความบรสิทุธ์ินีห้าไดเ้ฉพาะการทาํบาํเพ็ญในทาง

จิตใจโดยการฝึกหดัในทางพระพทุธศาสนานีเ้ทา่นัน้ เราจะไปหา

ท่ีอ่ืนหาไม่ได ้ 

นอกเหนือจากการทาํสมาธิ ความสขุท่ีเกิดขึน้นัน้ไม่บรสิทุธ์ิ 

เพราะความสขุเหลา่นัน้เป็นความสขุท่ีเกิดขึน้จากอามิส อามิสก็

หมายความวา่ มีส่ิงเจือปน มีความสขุก็จรงิแตว่า่มีความทกุข์

เจือปนอยู ่ความทกุขท่ี์มาเจือปนในจิตใจของคนนัน้มีอยู่

ตลอดเวลา ถงึเรยีกวา่โลกธรรม โลกธรรมท่ีเกิดขึน้เพราะจิตใจ

ของคนเรานัน้ยงัมีความลุม่หลง ความลุม่หลงท่ีเกิดขึน้เน่ืองจาก

โลกธรรมเขา้มากระทบ บางทีมีลาภ บางทีเส่ือมลาภ บางทีมียศ 

บางทีเส่ือมยศ บางทีมีสขุ บางทีเกิดทกุข ์เหลา่นีล้ว้นแลว้แตเ่ป็น

ส่ิงเรยีกวา่โลกธรรม โลกธรรมนัน้มีมาแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัซึง่

ทกุคนจะตอ้งอยู่ภายใตอ้าํนาจบงการของมนั  
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เพราะฉะนัน้ทกุคนจงึตอ้งอยู่ภายใตอ้าํนาจของกิเลส จงึ

ตอ้งเดินไปตามทางท่ีกิเลสนัน้ไดบ้งการไป บงการใหโ้กรธ บง

การใหโ้ลภ บงการใหห้ลง บงการใหมี้ราคะความยนิดี บงการให้

มีความโกรธ บงการใหมี้ความหลงเป็นตน้ ส่ิงเหลา่นีเ้ป็นอาํนาจ

ของกิเลสท่ีบงการเอาไว ้เม่ืออาํนาจของกิเลสบงการไป เราก็

ตอ้งเดินตามไปเรื่อย เม่ือเราเดินตามมนัไป เราก็ตอ้งไปพบกบั

ความหายนะหรอืเรยีกวา่ทางตนั เพราะอะไรจงึไปเป็นเช่นนัน้ 

เพราะวา่เม่ือเราอยู่ภายใตอ้าํนาจของกิเลสแลว้ มนัจะตอ้งพาไป

ตามจดุหรอืทาํไปตามในทางท่ีจะก่อใหเ้กิดความวา้วุน่หรอืเกิด

ความวุน่วาย  

ดว้ยเหตอุยา่งนีพ้ระยสกุลบุตร ท่ีเป็นลกูเศรษฐี เม่ือมีเงิน

มีทองมีขา้วมีของมีทรพัยสิ์นสมบติั มีลกูมีเมียมีนางสนมคน

สวยๆเยอะแยะมากมาย แตว่า่พระยสกลุบตุรนัน้ต่ืนขึน้มาในคํ่า

คืนวนัหนึ่ง ทา่นก็ไดอ้อกอทุานในใจวา่ ท่ีน่ีขดัขอ้ง ท่ีน่ีวุน่วาย 

ท่ีน่ีขดัขอ้ง ท่ีน่ีวุน่วาย เดินหนีไปจากปราสาทนัน้ ไดไ้ปพบ
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พระพทุธเจา้ท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวนั เมืองพาราณสี ไดฟั้งธรรม

ของพระพทุธเจา้แลว้ ก็ปลดความขดัขอ้ง ปลดความวุน่วาย  

เพราะฉะนัน้เราทา่นทัง้หลายผูท่ี้ไดม้าปฏิบติัในทางใจจงึได้

ช่ือวา่เดินทางถกู เราไม่อยู่ภายใตอ้าํนาจกิเลส แตว่า่เราอยู่ใน

ตวัของเรา เราเป็นผูท่ี้มีความเป็นใหญ่ มีความเป็นอิสระ เพราะ

เหตเุราไดม้าพบหนทาง เพราะเหตเุราไดม้าปฏิบติัในทางใจ 

เพราะเหตเุราไดพ้บการปฏิบติัท่ีถกูตอ้ง เพราะฉะนัน้เราจงึมีหมีู

ตา เรยีกวา่เกิดความสวา่ง เกิดความสวา่งนัน้พระพทุธเจา้แสดง

วา่ ธมฺโม ปทโีป แสงสวา่งแห่งธรรม ธรรมะใหแ้สงสวา่ง 

เปิดทางใหพ้วกเราพากนัเดิน เปิดทางใหพ้วกเราพบในส่ิงท่ีมี

ความสขุ ท่ีมีความบรสิทุธ์ิ  

ความสขุท่ีมีความบรสิทุธ์ินัน้เราไดม้าพบแลว้ และเราไดพ้า

กนัสมัผสัแลว้ เราสมัผสัความสขุท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัในทาง

ใจ คือไดส้มัผสัความสงบ สมัผสัในความสงบก็คือเราไดพ้บ

ปฐมฌานแลว้ เราไดพ้บทตุยิฌานแลว้ เราไดพ้บตตยิฌาน

แลว้ เราไดพ้บจตุตถถฌานแลว้อย่างนี ้เม่ือเราไดพ้บทางท่ี
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ถกูตอ้ง หรอืเรยีกวา่ ธมฺโม ปทโีป แสงสวา่งแหง่ธรรม เราก็จะ

ไดว้ิหารธรรม  

วิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่ ตามธรรมดานัน้คนใน

โลกท่ียงัมองไม่เหน็ธรรม เขาจะหาเครื่องอยู่ ทกุคนตอ้งมีเครื่อง

อยู่ ถา้ไม่มีเครื่องอยู่ก็เป็นคนไม่ได ้ตาย คนตอ้งมีเครื่องอยู่ แต่

เขาเอาเครื่องอยู่ท่ีเรยีกวา่วหิารธรรมนัน้จากการเลน่ไพ ่เลน่โป 

จากการกินเหลา้เมายา จากการมวัเมาสารพดั นั่นเป็นเครื่องอยู่

ของปถุชุน ปถุชุนแปลวา่คนหนาไปดว้ยกิเลส เรยีกวา่ปถุชุน 

ปถุชุนนัน้มีเครื่องอยู่ คือเครื่องอยู่ท่ีเรยีกวา่เป็นเครื่องมวัเมาเชน่ 

เหลา้ยา หรอืส่ิงตา่งๆท่ีทาํใหเ้กิดความมวัเมาในโลก ตอ้งมีเป็น

เช่นนัน้  

สว่นผูท่ี้มีความเขา้ใจไดพ้บแสงสวา่งแหง่ธรรม เม่ือพบแสง

สวา่งแห่งธรรมแลว้ ในท่ีสดุเขาก็ไดว้ิหารธรรมคือเครื่องอยู่ 

เครื่องอยู่ก็คือความสขุสบายใจท่ีไดพ้บความสงบ ท่ีพระพทุธเจา้

ตรสัวา่ นัตถ ิสนฺต ิปร ํสุข ํความสขุยิ่งกวา่ความสงบไมมี่ 

ความสงบท่ีเกิดจากความสขุนัน้ เป็นความสขุท่ีไม่ไดซ้ือ้เอาดว้ย
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เงินดว้ยทอง ไม่ไดซ้ือ้เอาดว้ยทรพัยสิ์นสมบติัใดๆ ความสขุอนันี ้

จะตอ้งเกิดขึน้จากการกระทาํ ท่ีผูใ้ดกระทาํผูน้ัน้ถงึจะเกิดขึน้ 

เกิดขึน้จากกาํลงัวงัชาของตน เกิดขึน้จากศรทัธาของตน เกิดขึน้

จากความตัง้มั่นในจิตใจของตน เกิดขึน้จากความอดทนของตน 

เกิดขึน้จากความเพียรของตน ถงึไดช่ื้อวา่เป็นวหิารธรรม 

เรยีกวา่ธรรมเป็นเครื่องอยูท่ี่มีความสขุท่ีสดุ  

เม่ือเป็นเชน่นีอ้ยูท่ี่วา่ตวัของพวกเราทัง้หลายจะมีความ

มั่นใจในตวัเองแคไ่หน ถา้หากวา่มีความมั่นใจในตวัเองยิ่งขึน้ ผู้

นัน้จะมีแตส่ะสมความสขุอนันี ้ใหมี้พละกาํลงัวงัชายิ่งขึน้ไป คือ

ไม่หยดุอยู่แตเ่พียงแคนี่ ้มีความเจรญิกา้วหนา้ตอ่ไป จาก

ปฐมฌานก็เป็นทติุยฌาน จากทติุยฌานก็เป็นตติยฌาน จาก

ตติยฌานก็เป็นจตตุถฌาน  

ปฐมฌานนัน้ไดแ้ก่ขณิกสมาธิ พอเวลาจิตรวมลงไปแลว้มี

ความรูส้กึสบายประเด๋ียวเดียวหายไปแลว้ นัน้เรยีกวา่ปฐมฌาน 

บรกิรรมพทุโธๆไปจิตก็สงบ พอสงบไปประเด๋ียวเดียวจิตก็ถอน

เกิดมามีความนกึคิดตามเดิม  
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ทุตยิฌานนัน้ไม่ตอ้งนกึพทุโธ พอกาํหนดจติ จิตก็สงบ พอ

สงบแลว้ก็อยู่ไดน้านพอสมควรอย่างนีเ้รยีกวา่ทติุยฌาน  

ตตยิฌานนัน้ก็ไม่ตอ้งนกึพทุโธอีกเช่นเดียวกนั กาํหนดแต่

จิตอย่างเดียวจิตก็เกิดความผ่องใสสะอาด เรยีกวา่ตติยฌาน  

จตุตถฌานนัน้เม่ือจิตสงบโดยท่ีไม่ตอ้งกาํหนดพทุโธ 

กาํหนดจิตอยูอ่ย่างนัน้ เม่ือกาํหนดจิตอยูอ่ย่างนัน้ จิตก็ตัง้เท่ียง

ตัง้มั่นอยู่ได ้จะอยู่ซกัวนันงึก็ได ้อยู่ซกัสองวนัก็ได ้ใหจ้ติตัง้อยู่

อย่างนัน้ ไม่วอกแวก เรยีกวา่จตตุถฌาน  

ในฌานทัง้ ๔ นี ้เรยีกวา่เป็นบาท คือเป็นบาทแหง่

วิปัสสนา การท่ีจะดาํเนินจิตเขา้สูว่ิปัสสนาไดน้ัน้ตอ้งอาศยัตติย

ฌานและจตตุถฌานนีเ้ป็นกาํลงั ถา้ไม่มีกาํลงัตติยฌาน จตตุถ

ฌานอยู่แลว้ การบาํเพ็ญวปัิสสนาก็ไม่เกิด  

วิปัสสนานัน้ไดแ้ก่ความรูแ้จง้และเหน็จรงิ ความรูแ้จง้และ

เห็นจรงินัน้เกิดขึน้มาจากการพิจารณาภายใน การพิจารณา

ภายในนัน้คือดวงตาทิพย ์ดวงตาทิพยน์ัน้คือแสงสวา่งท่ีเกิดขึน้

จากการกระทาํจิต เม่ือกระทาํจิตเกิดแสงสวา่งเรยีกวา่ผูท่ี้มี
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ดวงตาเห็นธรรม การท่ีมีจิตแลว้สวา่งกาํหนดจิตหลบัตา แตเ่กิด

ความสวา่งขึน้อย่างนีเ้รยีกวา่มีดวงตา เม่ือมีดวงตาอย่างนัน้ก็

บาํเพ็ญวิปัสสนาได ้เพราะการจะบาํเพ็ญวปัิสสนานัน้ตอ้งมี

กระแส หรอืเรยีกวา่จิตท่ีมีกาํลงั  

การเป็นปฐมฌาน ทติุยฌาน ตติยฌาน จตตุถฌาน เป็น

เพียงครัง้หนึ่งครัง้เดียว แลว้จะมาบาํเพ็ญวิปัสสนานัน้ไม่ได ้ตอ้ง

บาํเพ็ญฌานเหลา่นีใ้หเ้กิด วส ีคือความชาํนาญ มีปฐมฌานก็

ชาํนาญ ทติุยฌานก็ชาํนาญ ตติยฌานก็ชาํนาญ จตตุถฌานก็

ชาํนาญ เม่ือชาํนาญแลว้ เม่ือเกิดวสี เรยีกวา่ความชาํนาญแลว้ 

ถึงจะเกิดพลงัจิตได ้ 

พลงัจิตนัน้เราจะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่พลงัจิตของเรานัน้เพียงพอ

แลว้ ก็ใชก้ระแสจิตนีพ้ิจารณาคือพิจารณาใหเ้หน็ถงึสงัขาร

ทัง้หลาย สงัขารทัง้หลายก็คือรา่งกาย รา่งกายนีจ้ะมีอะไรบา้ง  

อะยัง โข เม กาโย กายของเรานีแ้ล  

อุทธัง ปาทะตะลา เบือ้งบนแตพื่น้เทา้ขึน้มา  

อะโธ เกสะมตัถะกา เบือ้งตํ่าแตป่ลายผมลงไป  
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ตะจะปะริยันโต มีหนงัหุม้อยู่เป็นท่ีสดุรอบ  

ปูโรนานัปปะการัสสะ อะสุจโิน เต็มไปดว้ยของไม่สะอาด 

มีประการตา่งๆ  

อัตถ ิอิมัสมิง กาเย มีอยู่ในกายนี ้ 

เกสา โลมา นขา ทนัตา (ตโจ) ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั  

ในมหาสติปัฏฐานนัน้ ทา่นใหพ้ิจารณาใหเ้ห็นเหมือนกนักบั

นายโคบาล หรอืนายโคคาดท่ีเขาเฉือนเนือ้โค ลอกหนงัออกไป 

ลอกเนือ้ออกไป แลว้ก็เหลือแตก่ระดกูมีเครื่องในเกล่ือนกลาด 

พิจารณารา่งกายใหเ้ป็นเชน่นัน้ได ้ถือวา่กาํลงัเริม่ท่ีจะเขา้สู่

วิปัสสนา  

การเขา้สูว่ิปัสสนานัน้ พระพทุธเจา้ตรสัวา่เป็นอรยิสจั ก็

เท่ากนักบัการดาํเนินอริยสัจ การดาํเนินอรยิสจันัน้คือการ

พิจารณาถึงทกุขสัจ สมุทยัสัจ นิโรธสัจ และมรรคสัจ  

ทุกขสัจนัน้ไดแ้ก่ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความเกิด แก่ เจ็บ 

ตายนัน้ ผูใ้ดเป็นผูเ้กิด ผูใ้ดเป็นผูแ้ก่ ผูใ้ดเป็นผูเ้จ็บ ผูใ้ดเป็น

ผูต้าย ตวัรา่งกายของเราท่ีปรากฏอยู่น่ีแหละเป็นผูเ้กิดมา และ
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รา่งกายของเราน่ีเองเป็นผูท่ี้แก ่และรา่งกายของเราก็เป็นผูท่ี้

จะตอ้งแตกสลายไป พจิารณาอย่างนีจ้ะทาํใหเ้กิดนิพพทิทา

ญาณ ความเบ่ือหนา่ยขึน้มาในจิตใจ  

คือใจของเรานีท้าํอยา่งไรถงึจะเกิดความเบ่ือหนา่ยได ้คือใจ

ของคนเรานัน้เม่ือยงัไม่ไดร้บัการฝึกฝน หรอืไม่ไดร้บัการให้

พิจารณาใหเ้หน็ตามความเป็นจรงิแลว้ ใจนีจ้ะเป็นผูท่ี้มีความ

ยดึถือ เห็นผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั รา่งกายนี ้เป็นของสวยของงาม 

เป็นส่ิงท่ีน่ารกัใครช่อบใจ แลว้ทีนีก็้ทาํใหเ้กิดเป็นสมทุยัสจั  

สมุทยัสัจนัน้ไดแ้กต่ณัหาทัง้ ๓ ตณัหาทัง้ ๓ ไดแ้ก่

กามตัณหา ภวตัณหา วภิวตัณหา กามตัณหาก็คือความใคร่

ในกาม ภวตัณหาก็คือความอยากมี อยากเป็น อยากไดเ้ป็น

ใหญ่เป็นโต มีเงินมีทอง มีขา้วมีของ วภิวตัณหานัน้ก็คือความ

ไม่อยาก ไม่อยากเป็น ไม่อยากจน ไม่อยากท่ีจะเส่ือมลาภ เส่ือม

ยศอะไรอย่างนี ้เรยีกวา่วิภวตณัหา ตณัหานัน้เกิดขึน้จาก

อุปาทาน อปุาทานคือความยดึมั่นถือมั่น ความยดึมั่นนัน้ใน

อปุาทานก็คือใจของเรานีเ้ป็นอปุาทาน เม่ืออปุาทานยดึวา่อนันี ้
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เป็นรูปผูห้ญิง อนันีเ้ป็นรูปชาย เรยีกวา่รูปหญิง รูปชาย ตา่งคนก็

ตา่งก็มีความรกัความชอบ ส่ิงเหลา่นีเ้กิดขึน้มาก็ทาํใหเ้กิดเป็น

ตวัตณัหาขึน้มา  

ตวัตณัหานีพ้ระพทุธเจา้ตรสัวา่ ปะหาตัพพันตเิม ภกิขเว 

ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย สมทุยัควรละ สมทุยันีพ้ระพทุธเจา้ใหล้ะ 

การพิจารณาถึงตวัทกุข ์พระพทุธเจา้ไดต้รสัวา่ ทกุขน์ัน้ควร

กาํหนดรู ้ทกุขค์วรกาํหนดรู ้สมทุยัควรละ ปะหาตพัพนัติเม ภิกข

เว ดกู่อนภิกษุทัง้หลายสมทุยัควรละ สว่นทกุขน์ัน้ควรกาํหนดรู ้

อย่างกาํหนดรูว้า่อนันีเ้ป็นผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั อนันีเ้ป็นกระดกู 

อนันีเ้ป็นตบั ไต ไส ้พงุ อนันีเ้รยีกวา่ธาตทุัง้ ๔ ดิน นํา้ ไฟ ลม 

เหลา่นีล้ว้นแตเ่ป็นความเป็นจรงิ คือตามความเป็นจรงิเป็นอย่าง

นัน้  

แตค่นท่ีไม่รูต้ามความเป็นจรงิคือไม่พิจารณาใหเ้ป็น

วิปัสสนาก็จะตอ้งมีความหลงใหลไปตามวา่ส่ิงเหลา่นีเ้ป็นของ

สวยของงาม เป็นส่ิงท่ีควรจะยดึถือสมัผสัอะไรตา่งๆเหลา่นีเ้ป็น

ตน้ อนันีเ้รยีกวา่เป็นตณัหา  
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พระพทุธเจา้ตรสัวา่ ปะหาตพัพนัติเม ภิกขเว ดกู่อนภิกษุ

ทัง้หลาย สมทุยัควรละ ถา้หากการละนัน้ จะละดว้ยความจาํใจ 

คือไม่ใช่ละดว้ยสมาธิ คือกาํหนดอยากจะละก็ละเอาอยา่งนัน้ 

ละไม่ได ้ถึงอยา่งไรก็ละไม่ได ้แตก่ารท่ีจะละไดต้อ้งละดว้ย

อาํนาจพลงัของจิตท่ีไดพ้ิจารณาถึงตวัวิปัสสนา คือพิจารณาให้

เห็นตามความเป็นจรงิ พิจารณาเหน็ความเป็นจรงิภายในจิตนัน้ 

จิตนีจ้ะเกิดนิพพทิทาญาณ ความเบ่ือหนา่ยขึน้มาเอง อนันัน้จงึ

จะถือวา่ละได ้ 

แตก่ารจะไปคิดวา่ อนันีม้นัเป็นกระดกู อนันีเ้ป็นธาต ุ๔ ดิน 

นํา้ ไฟ ลม ไปคิดเอาเฉยๆอย่างนี ้ยิ่งคิดมนัก็ยิ่งไม่รูเ้รื่อง ยิ่งคิด

มนัก็ยิ่งหนกัเขา้ไป สว่นถา้หากวา่พิจารณาไดต้ามความเป็นจรงิ

แลว้นัน้ ถงึไมต่อ้งคิดมนัก็เกิดความถา่ยถอนคือมีจิตใจท่ีไม่โลภ

โมโทสนัเอง คือละไปเอง เหมือนกนักบัการรบัประทานอาหาร 

การรบัประทานอาหารนัน้ถา้หากวา่เรารบัประทานอาหาร ความ

หิวมนัหายไปเองมนั นั่นแหละ มนัหายไปไดอ้ย่างไร ก็เพราะ

ความอ่ิมเขา้มาแทนท่ี เรารบัประทานเขา้ รบัประทานเขา้ ใน
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ท่ีสดุมนัก็เกิดความอ่ิม แลว้ความหิวมนัหายไปไดย้งัไง ก็เพราะ

ความอ่ิมนั่นเองท่ีมากาํจดัความหวิออกไปได ้ 

ฉนัใดก็ฉนันัน้ การท่ีจะละตณัหาออกไปจากจิตไดน้ัน้ ก็ตอ้ง

อาศยัการพิจารณาถึงตวัทกุข ์คือพิจารณาใหเ้หน็ตามความเป็น

จรงิ ตามความเป็นจรงิท่ีวา่อนันีเ้ป็นธาตทุัง้ ๔ อนันีเ้ป็นดิน อนันี ้

เป็นนํา้ อนันีเ้ป็นลม อนันีเ้ป็นไฟ ธาตุ ๔ ดนิ นํา้ ไฟ ลม ทัง้ ๔ 

ประการนัน้ เคา้เรยีกวา่ มหาภตูรูป มหาภตูรูปทัง้ ๔ เม่ือ

มหาภตูรูปทัง้ ๔ ก็คือธาตทุัง้ ๔ ดิน นํา้ ไฟ ลม ผสมกนัจงึไดช่ื้อ

วา่เป็นมหาภตูรูป เรยีกวา่มีรูปเกิดขึน้ อนันีต้ามความเป็นจรงิ 

แตถ่า้หากวา่ตามความสมมติุ อนันีก็้เรยีกวา่เป็นตวัเป็นตน เป็น

บคุคลเป็นเราเป็นเขา อย่างนีน้ัน้เก่ียวกบัโดยทั่วๆไป ไม่ใช่ผูฝึ้ก

วิปัสสนา ผูฝึ้กวิปัสสนานัน้ยอ่มจะตอ้งเห็นตามความเป็นจรงิ 

ถึงแมว้า่จะไมเ่ป็นจรงิก็บงัคบัใหม้นัพิจารณาตามความเป็นจรงิ  

ในเบือ้งตน้น่ีตอ้งบงัคบักนักอ่น พอบงัคบัจนกระทั่งมนั

สาํเรจ็ไปแลว้ตอ่มาทีหลงัก็ไม่ตอ้งบงัคบั เหมือนกนักบัคนไม่

อยากรบัประทาน ก็บงัคบักนัก่อน เม่ือบงัคบักนัไป อา้ว มนั
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อรอ่ยน่ี ก็เลยรบัประทานกนัตอ่ไปจนกระทั่งอ่ิม ความหิวก็หาย

เอง เหมือนกนักบัผูท่ี้จะบาํเพ็ญวิปัสสนา ในเบือ้งตน้นีก็้ยงั

บาํเพ็ญวิปัสสนาไม่ได ้ตวัเราก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งบงัคบัตวัเรา

พิจารณา มนัไม่อยากมองเหน็คนตาย ก็มองใหเ้ห็น มนัไม่อยาก

เห็นคนเน่าเป่ือย ก็มองใหม้นัเหน็ มนัไม่อยากเหน็คนท่ีทพุพล

ภาพอะไรตา่งๆเหลา่นี ้ก็เราจะตอ้งทาํใหม้นัเหน็ เรยีกวา่บงัคบั

ใหด้ ู 

เหมือนกนักบัท่ีพระพทุธเจา้ของเราก่อนท่ีจะออกบวช 

พระองคก็์เหน็เทวทตูทัง้ ๔ เทวทตูทัง้ ๔ ท่ีมาบนัดาลใหเ้หน็นัน้

คืออะไร คือคนแก่ คนกาํลังเจบ็ไข ้คนตาย และก็สมณะ ส่ี

ประการนีเ้รยีกวา่เทวทตูทัง้ ๔ เขา้มาใหพ้ระพทุธองคไ์ดเ้หน็เป็น

ครัง้แรก เพ่ือท่ีจะเป็นแนวทางในการท่ีจะปฏิบติัวิปัสสนาตอ่ไป  

พวกเราทา่นทัง้หลาย พวกเรามีโชค พระพทุธเจา้แนะนาํไว้

แลว้ น่ีคือวิปัสสนา น่ีคือสมถะ พระพทุธองคไ์ดแ้นะนาํไว้

หมดแลว้ แตว่า่เราจะทาํใหเ้กิดขึน้หรอืไม่เท่านัน้ ทีนีเ้ราไดท้าํ

วิปัสสนา ก็จะตอ้งเป็นอรยิสจั ๔ อรยิสจัขอ้ท่ี๓ นัน้ สัจฉิกาตัพ
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พันตเิม ภกิขเว ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย นิโรธควรทาํใหแ้จง้ นิโรธ

นัน้คืออะไร นิโรธนัน้ ถา้เปรยีบก็เหมือนกนักบัความอ่ิม เม่ือเรา

รบัประทานอาหารเขา้ไปแลว้อ่ิม ความอ่ิมนัน้คือนิโรธ 

เหมือนกนักบัท่ีเราพิจารณาถึงสงัขาร นิพพิททาญาณเกิดขึน้กบั

เรา จิตนัน้ก็ไดเ้กิดสวา่งไสวขึน้ รูแ้จง้และเหน็จรงิ ความรูแ้จง้

และเห็นจรงินัน้เรยีกวา่เป็นความท่ีเราไดด้บัทกุขไ์ปแลว้ 

เหมือนกนักบัความหิว มนัมีทกุข ์มนัเป็นทกุข ์แตเ่ม่ือเวลามนั

รบัประทานอาหารอ่ิมแลว้ มนัก็ไม่เป็นทกุข ์เพราะดบัทกุขไ์ป

แลว้ อนันีจ้งึเปรยีบเหมือนกนักบันิโรธสัจ คือนิโรธท่ี

พระพทุธเจา้ตรสัวา่ สจัฉิกาตพัพนัติเม ภิกขเว ดกู่อนภิกษุ

ทัง้หลาย นิโรธควรทาํใหแ้จง้เป็นอย่างนัน้  

ในท่ีสดุนัน้พระองคก็์ไดท้รงแสดงตอ่ไปวา่ ภาเวตัพพันตเิม 

ภกิขเม ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย มรรคควรเจรญิใหม้าก การดบั

ทกุขเ์ราจะไปดบัครัง้เดียวยอ่มไม่สาํเรจ็ จาํเป็นจะตอ้งดบัทกุข์

ไปหลายครัง้ถงึจะสาํเรจ็ได ้เหมือนกนักบัคนรบัประทานอาหาร 

รบัประทานอ่ิมครัง้เดียว แลว้ตอ่ไปไม่กินอีก ก็ตอ้งตาย เม่ือมนั
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หิวขึน้มาเม่ือไหรก็่ตอ้งกินเม่ือนัน้ จนกวา่รา่งกายนีจ้ะเติบใหญ่

เต็มท่ี ถึงเติบใหญ่เต็มท่ีก็ตอ้งรบัประทานเรื่อยไป เพราะฉะนัน้

ในคาํท่ีวา่ ภาเวตพัพนัติเม ภิกขเว ดกูอ่นภิกษุทัง้หลาย มรรค

ควรเจรญิใหม้าก ก็เช่นเดียวกนั ก็เราก็ตอ้งทาํใหม้าก เหมือนกบั

เรารบัประทาานอาหาร อ่ิมแลว้ หวิแลว้ก็กินใหม ่อ่ิมแลว้ หวิ

แลว้ก็กินใหม ่อยา่งนีเ้รยีกวา่ ภาเวตพัพนัติเม ภิกขเว ดกู่อน

ภิกษุทัง้หลาย มรรคควรเจรญิใหม้าก  

มรรคท่ีจะเจรญิใหม้ากและจะไปถึงซึง่ความสาํเรจ็ เรยีกวา่

บรรลนุัน้ เราจะกาํหนดความหมายอยา่งไร เรากาํหนด

ความหมายได ้เพราะวา่การท่ีจะบรรลไุดน้ัน้ มนัจะตอ้งทาํจิตนี ้

ใหเ้ป็นอินทรียซ์ะก่อน จิตท่ีเป็นอินทรยีน์ัน้ มาตัง้แต ่สัทธินทริ

ยัง วิริยนิทริยัง สะตนิทริยัง สะมาธนิทริยัง ปัญญินทริยัง  

สัทธนิทริยังนัน้ไดแ้ก่ศรัทธาเป็นใหญ่ ศรทัธาคือความเช่ือ 

ความเช่ือท่ีเกิดขึน้จากจิตท่ีดาํเนินมรรค ผูท่ี้จะดาํเนินมรรคนัน้

ตอ้งทวนกระแสจิตไปถึงท่ีตัง้ของจิต คือการสมบรูณข์องการทาํ
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สมาธิ เริม่แลว้ซึง่วิปัสสนา ซึง่เป็นกาํลงัท่ีจะดาํเนินวิปัสสนา

ตอ่ไปไดอ้ย่างเต็มท่ี  

เม่ือเป็นเชน่นัน้ เม่ือทวนกระแสจติเขา้ไปถึงท่ีตัง้ของจิต 

การทวนกระแสจิตนัน้กระทาํอยา่งไร ก็จะอธิบายไวซ้กัหน่อยนงึ

วา่ การท่ีจะทวนกระแสจิตเขา้ไปถึงท่ีตัง้ของจิตไดน้ัน้ ก็

เหมือนกบัเราไดพ้ากนัพิจารณาดรูา่งกาย เรามองเห็นวา่นีเ้ป็น

กระดกูและใครเป็นผูเ้หน็กระดกูนัน้ เราเหน็แสงสวา่งในจิต ใคร

เป็นผูเ้ห็นแสงสวา่งในจิตนัน้ เราเห็นความสะอาดในจิต ใครเป็น

ผูเ้ห็นความสวา่งในจิตนัน้ นั่นแหละเป็นการทวนกระแสจติมาถึง

ท่ีตัง้ของจิต ก็หมายความวา่ แสงสวา่งเราเหน็แสงสวา่ง ใครเป็น

ผูเ้ห็น อยา่งเราอ่ิมอย่างนี ้ใครเป็นผูอ่ิ้ม หรอือย่างเรามีเห็น

สงัขารรา่งกายอย่างนี ้ใครเป็นคนเหน็ ผูท่ี้เหน็นัน้มีความสาํคญั 

คือเป็นผูมี้ความสาํคญัอยา่งยิ่ง  

เม่ือเราทวนกระแสจิตมาถึงท่ีตัง้ของจิตไดอ้ย่างนีแ้ลว้ คือ

ทวนกระแสครัง้หนึ่งไม่ได ้ก็ตอ้งทวนกระแสหลายครัง้วา่เราก็ตัง้

คาํถามในท่ีนัน้วา่ ใครเป็นผูเ้ห็น ใครเป็นผูรู้ ้ใครเป็นผูเ้หน็ แสง
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สวา่งใครเป็นผูเ้ห็น รา่งกายใครเป็นผูเ้หน็ ก็ถามอยู่อย่างนัน้

แหละ แลว้ก็กาํหนดจิตน่ิงอยู่ จะตอ้งมีซกัวนัหนึง่จะรอ้ง “ออ้ อยู่

ท่ีน่ีเอง” เม่ือรอ้ง “ออ้” ไดเ้ม่ือไหร ่เม่ือนัน้ท่านบอกกวา่ ดาํเนิน

จิตถึงตน้ เรยีกวา่ตน้หนทาง เม่ือไปถงึนัน้เม่ือไหรน่ี่ มนัจะรวม 

ความเป็นใหญ่ทัง้ ๕ ประการ สัทธินทริยัง วิริยนิทริยัง สะติ

นทริยัง สะมาธินทริยัง ปัญญินทริยัง ทัง้ ๕ คืออินทรียท์ัง้ 

๕ นี ้จะตอ้งเป็นอินทรยีท่ี์มีความพรอ้ม มีความพรอ้ม ถา้พรอ้ม

เม่ือไหรถ่ึงจะกาํจดักิเลสไดเ้ม่ือนัน้ ถา้ยงัไม่พรอ้มก็เรยีกวา่ยงั

ไม่ได ้ 

เหมือนกบัสงคราม ถา้หากวา่ยงัตีเมืองหลวงไม่แตกก็ยงัไม่

ชนะ เม่ือตีเมืองหลวงแตกเม่ือไหรก็่ชนะเม่ือนัน้ ก็เหมือนกนักบั

กาํลงัทัง้ ๕ คือศรัทธา วริิยะ สต ิสมาธ ิปัญญา เป็นผูท่ี้

รวบรวมได ้มีกาํลงัอนัยิง่ใหญ่ เม่ือมีกาํลงัอนัยิ่งใหญ่ก็สามารถ

กาํจดักิเลส คือสามารถกาํจดักิเลสออกไปไดท้นัที เรยีกวา่กาํจดั

ออกไปไดท้นัที แตว่า่การกาํจดักิเลสนัน้ ก็เหมือนกนักบัการท่ี

ชนะโดยเด็ดขาด การชนะเด็ดขาดนัน้เรยีกวา่ ชนะโดยไมมี่การ
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แพ ้ในโลกนีก้ารชนะเด็ดขาดไม่มี ชนะแลว้ก็แพ ้แพแ้ลว้ก็ชนะ 

ชนะแลว้ก็แพ ้แพแ้ลว้ก็ชนะ สว่นโลกุตตรธรรมนัน้เรยีกวา่ชนะ

โดยเด็ดขาด หมายความวา่เม่ือชนะแลว้ไม่มีกลบัมาแพอี้ก ผูน้ัน้

ก็จะมีจิตเขา้สูค่วามเป็นอรยิบคุคล  

ความเป็นอรยิบคุคลนัน้ ท่านแบง่เป็น ๔ ประเภทดว้ยกนั มี

พระโสดาบนั พระสกิทาคา พระอนาคา และพระอรหนัต ์พระ

โสดาก็มีโสดามรรค และก็โสดาผล และก็มีสกิทาคามรรค และก็

มีสกิทาคาผล และก็มีอนาคามรรค อนาคาผล และก็มี

อรหตัตมรรค อรหตัตผล อนันีถื้อวา่เป็นพระอรยิเจา้ พระอรยิเจา้

นัน้คือผูท่ี้กาํจดักิเลสไดแ้ลว้ กาํจดักิเลสพวกนี ้คือมีกาํลงัทัง้ ๕ 

ศรทัธา วิรยิะ สติ สมาธิ ปัญญา หรอืเรยีกอีกนยัหนึง่วา่กองทพั

ทัง้ ๕  

กองทพัทัง้ ๕ นี ้กองทพัท่ีหนึ่งมีศรทัธาเป็นแม่ทพั กองทพัท่ี

สอง มีวิรยิะเป็นแม่ทพั กองทพัท่ีสาม มีสติเป็นแม่ทพั กองทพัท่ี

ส่ีมีสมาธิเป็นแม่ทพั กองทพัท่ีหา้ มีปัญญาเป็นแม่ทพั ทัง้หา้

กองทพัน่ีจงึจะช่ือวา่เป็นกองทพัท่ีตอ่สูก้บักิเลส ถา้หากวา่ทวน
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กระแสจิตมาถงึท่ีตัง้ของจิตได ้ผูน้ัน้ก็จะมีศรัทธาเรยีกวา่มั่นคง 

ไม่ตอ้งไปวอกแวก คนท่ียงัไม่มีศรทัธามั่นคงคือยงัไม่มีดวงตา

เห็นธรรม เม่ือยงัไม่มีดวงตาเห็นธรรมก็ยงัหลง คนนัน้วา่ดีก็ตอ้ง

เอาไปที คนนีว้า่ดีก็เอาไปที คนนัน้จงูจมกูไปทีก็เอาไปที คนนีจ้งู

จมกูไปทางนีก็้ไปที อยา่งนีเ้รยีกวา่ไม่ใช ่สทัธินทรยิงั คือไม่ใช่มี

ศรทัธาเป็นแมท่พั หรอืไม่ใชช่ื่อวา่ศรทัธาเป็นใหญ่ ศรทัธายงัย่อ

หยอ่น ยงัไม่มีกาํลงั แตถ่า้หากวา่มองเหน็จรงิแจง้ประจกัษ์

ชดัเจนวา่ ออ๋ น่ี เป็นธรรมะแทจ้รงิท่ีเราไดพ้บ ไม่ตอ้งไปหาท่ีอ่ืน

อีกแลว้ ใครจงูจมกูไปไหนก็ไม่ตอ้งไปจงูใหย้าก ไม่ตอ้งมีใคร

ชกัชวนใหไ้ปไหนยาก อยูท่ี่น่ีจงึไดช่ื้อวา่พบธรรม น่ีเคา้เรยีกวา่ 

สัทธนิทริยัง ถา้ไม่เป็นอย่างนี ้ก็เรยีกวา่ยงัเป็นศรทัธาหวัเตา่ 

หลบุเขา้หลบุออกอยู่อย่างนัน้  

ในขอ้ท่ีสอง วริิยทริยัง คือมีวิริยะเป็นอินทรยี ์หรอืวา่วิรยิะ

น่ีเป็นผูอิ้นทรยี ์เป็นผูเ้ป็นใหญ่ ก็หมายความวา่จะตอ้งเป็นผูมี้

ความเพียรท่ีจะทาํสมาธิ มีความเพียรท่ีไม่มีการถอยหลงัเป็น

ธรรมดา การถอยหลงัช่ือวา่ไม่มีอีกตอ่ไป มีแตว่า่มุ่งหนา้ตอ่ไป
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เท่านัน้ คาํวา่ถอยหลงัไม่มีอีกตอ่ไปของบคุคลผูเ้ป็น วริยิะ

อินทรยี ์ 

สตอิินทรียคื์อในสตินัน้จะเป็นผูท่ี้ไมห่ลง คือไม่หลงทาํ

ความชั่วอีกตอ่ไป เพราะฉะนัน้พระโสดาบนัทา่นจงึบอกวา่ปิด

อบายมขุโดยสิน้เชิง ไม่ตอ้งไปตกนรกอีกเป็นอนัขาด มีแตจ่ะ

กา้วหนา้สูส่วรรคแ์ละนิพพาน นั่นคือพระโสดาบนั ก็คือวา่ทา่นมี

สติ เรยีกวา่สติอินทรยี ์สติอินทรยีนี์เ้ป็นผูท่ี้มีสติ ไม่ใหต้วัของคน

น่ีไปเท่ียวทาํในส่ิงท่ีไม่ถกูตอ้ง คือมีสติบงัคบัอยู่ตลอด ไม่มีการ

หลง หลงท่ีจะไปทาํความชั่วไม่ได ้ 

สมาธินัน้ เปรยีบประดจุวา่เป็นอาหารของใจ หรอืเป็นผูท่ี้

สง่เสรมิกาํลงั สมาธิของผูท่ี้เรยีกวา่สมาธอิินทรียน์ัน้ ก็เป็น

สมาธิท่ีมีความหนกัแนน่ เม่ือจะเขา้ฌาน ทติุยฌาน ตติยฌาน

เม่ือไหรน่ัน้ ก็ไม่ขดัขอ้ง เขา้เม่ือไหรก็่ได ้สมาธิเขา้เม่ือไหรก็่ได ้

อย่างนัน้น่ะ ถงึเรยีกวา่สมาธิอินทรยี ์เรยีกวา่ สะมาธินทรยี ์ 

ปัญญานัน้ไดแ้ก่การพิจารณา คือพิจารณาอยู่วา่ส่ิงนีเ้ป็น

ธาต ุ๔ ดิน นํา้ ไฟ ลม ส่ิงนีเ้กิดขึน้มาแลว้ก็ดบัไป ส่ิงนีเ้ป็นของ
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ไม่เท่ียงไม่ใช่ตวัตนบคุคลเราเขา อยา่งนีเ้รยีกวา่ปัญญาอินทรีย ์

ถา้หากวา่ปัญญาคิดหลอกคนโนน้ ปัญญาคิดโตเ้ถียงคนนีใ้ห้

ชนะ ปัญญาอยากเอารดัเอาเปรยีบคนอ่ืน อนันัน้ไม่ใช่ ไม่ใช่

ปัญญาอินทรยี ์ปัญญาอินทรยีคื์อปัญญาพิจารณาถงึความไม่

เท่ียง เป็นทกุข ์ความไม่ใช่ตวัตน เหน็จรงิแจง้เรยีกวา่ปัญญา

อินทรยี ์ 

เม่ืออินทรยีท์ัง้ ๕ เพียบพรอ้มบรบิรูณ ์คืออินทรยีท์ัง้ ๕ นีมี้

ความพรอ้มคือหมายความวา่พรอ้มแน่นอน นั่นแหละไดช่ื้อวา่

เป็นกาํลงัและสามารถท่ีจะนาํจิตนีเ้ขา้สูค่วามเป็นอรยิบคุคลได ้

โดยไม่ตอ้งสงสยั ตอ่ไปนั่งสมาธิกนัตอ่ไป 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/nnu9qxaUteE  
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