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แนวทางเจริญวิปัสสนา
๓๖๑

ข้ อความต่อไป แสดงโทษของการลาสิกขาบท คือ การสึกว่า
ลาภ สักการะ และการสรรเสริ ญในความเป็ นบรรพชิ ตนัน เมื )อบุคคลนันเป็ นผู้
สึกแล้ว ยศอันนัน และเกี ยรติ อนั นัน ก็ย่อมเสือ) มไป เพราะฉะนัน บุคคลผูเ้ ห็นโทษนี
แล้ว พึงศึกษาไตรสิ กขา
ทีจะเป็ นบรรพชิตอยู่ได้ นนั * ต้ องมีศรัทธา ประพฤติศึกษาในไตรสิกขา ซึงเป็ น
การอบรมเจริญสติปัฏฐานนันเอง
ข้ อความต่อไป
ถามว่า เพราะเหตุไร
ตอบว่า เพือ) ละเมถุนธรรมเสีย
อธิ บายว่า เพื )อประโยชน์ แห่งการละ จริ งอยู่ ผู้ใดไม่ละเมถุนธรรม ผู้นนถู
ั ก
ความดําริ ครอบงําแล้ว ซบเซาอยู่ เหมื อนคนกําพร้า
จะเห็นได้ ว่า กิ เลสทีสะสมมาทางตาบ้
สะสมมาทา
าง ทางหูบ้าง ทางจมูก ทางลิน* บ้ าง
ทางกายบ้ าง ทางใจบ้
ใจบ้ างนัน* เป็ นสิงทีลึก และละเอียดซับซ้ อนมาก
ข้ อความต่อไป ในอรรถกถาได้ แสดงความตรงต่อสภาพธรรมว่า ลาสิกขาบท
คือ สึก เพราะเหตุไร ซึงก็เป็ นทีแน่นอนว่า เหตุจริ ง ๆ คือ เพราะยัยังเป็ นผู้ทีติดข้ อง
ในกาม ในรู ป เสี ย ง กลิน รส โผฏฐั พพะ จึงสละจากเพศบรรพชิตกลับมาสู่เพศ
ฆราวาส ซึงเป็ นเพศทียังติดข้ องในรู
งใ ป เสียง กลิน รส โผฏฐั พพะ มากกว่าในเพศ
ของบรรพชิต
ปรมัตถโชติกา อรรถกถา มีข้อความว่า
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จริ งอยู่ บุคคลผู้นีกล่าวอยู่ว่า ข้าพเจ้าสึ กอยู่เพราะเหตุนี คือ ข้ ออ้ างต่าง ๆ
ชื )อว่าย่อมสร้างศัสตรา คื อ คํามุสาขึนแต่ต้นนันเองก่อน โดยพิ เศษในบรรดาทุจริ ต ๓
เหล่านัน เพราะเหตุนนั พระผูม้ ี พระภาคตรัสว่า
ผูน้ ีแหละ เป็ นผูม้ ี เครื )องผูกใหญ่ ย่อมถื อเอาโทษแห่งมุสาวาท ดังนี
หากจะมี คําถามว่า เครื )องผูกอะไร
ตอบว่า คื อ การหยัง) ลงสู่มสุ าวาท ทีบ) ณ
ั ฑิ ตทราบว่าเป็ นโทษใหญ่
ไม่จําเป็ นต้ องมุสาใช่ไหม ถ้ าไม่สามารถทีจะดํารงอยู่ในเพศบรรพชิตต่อไปได้
ก็ลาสิกขาบทได้ ไม่จําเป็ นจะต้ องมีข้ออ้ างทีไม่ตรงต่อความเป็ นจริ ง ซึงเป็ นการสร้ าง
ศัสตรา คือ มุสา ขึ *นแต่ต้นนันเอง
*
ปรมัตถโชติกา อรรถกถา มีต่อไปว่า
บุคคลนันทํ าอยู่ซึ)งกรรมทังหลาย มี การฆ่าสัตว์ เป็ นต้น กระทํ าการแสวงหา
และการรักษาโภคทรัพย์ อยู่ ชื )อว่าย่อมมัวหมอง เหมื อนคนงมงาย
บาทคาถา ความว่า การประพฤติ วิเวกนี เป็ นกิ จอันสูงสุด ของพระอริ ยเจ้า
ทังหลาย มี พระผูม้ ี พระภาคเจ้า เป็ นต้น เพราะฉะนัน มุนีจงศึกษาในวิ เวกเท่านัน
บาทคาถา ความว่ า มุนี น ันไม่ ค วรสํ า คัญ ตนด้ ว ยวิ เ วกนันว่ า เราเป็ นผู้
ประเสริ ฐทีส) ดุ
ั พึงเป็ นผูแ้ ข็งกระด้าง เพราะวิ เวกนัน
มี คําอธิ บายว่า มุนีนนไม่
ถ้ ายังเป็ นผู้ทีสําคัญตนด้ วยวิเวกนันว่
* า เราเป็ นผู้ประเสริ ฐทีสุด ก็ยงั เป็ นผู้ทีเต็ม
ไปด้ วยกิเลสอยู่นนเอง
ั
วิเวกก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย เพราะว่าไม่ได้ ขดั เกลา ไม่ได้
ละ ไม่ได้ ดบั กิเลส
บทว่า มุนีผูส้ งัดแล้ว คื อ ผูเ้ ว้นแล้วจากกายทุจริ ต เป็ นต้น
อยู่ทีนี เว้ นกายทุจริ ต ถ้ าเว้ นได้ เป็ นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลย เป็ นผู้สงัดแล้ ว ไม่
ว่าจะอยู่ทีไหนก็ตาม ไม่ได้ ทําความลําบาก กระวนกระวาย วุ่นวายในรู ป เสียง กลิน
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รส โผฏฐัพพะ เพราะว่าเป็ นผู้ทีเว้ นแล้ วจากกายทุจริ ต ไม่ทําความเดือดร้ อนให้ ทงกั
ั* บ
ตนเอง และบุคคลอืน เพราะฉะนัน* ไม่ว่าจะอยู่ทีไหน ขณะใด ก็ชือว่าเป็ นผู้ทีสงัดแล้ ว
สองบาทคาถาว่
บาทคาถาว่ า โอฆติ ณฺณ สฺ ส ปิ หยนฺ ติ กาเมสุ คธิ ต า ปชา ความว่ า
สัตว์
ตว์ ทงหลายผู
ั
ข้ ้องแล้วในกามทังหลาย ย่อมกระหยิ) ม (ชืนชม) ต่อท่านผู้ข้ามโอฆะทัง
๔ ได้แล้ว เปรี ยบดุจบุคคลผู้มีหนี สิ นทังหลาย กระหยิ) มต่อบุคคลผู้ไม่มีหนี ทังหลาย
ฉะนัน
พระศาสดาทรงกระทําพระเทศนาให้จบลงด้วยยอดแห่งพระอรหัต ในเวลาจบ
เทศนา ติ สสะบรรลุพระโสดาบันแล้ว ภายหลังบวชอี ก ได้ทําให้แจ้งซึ) งพระอรหัต
ด้วยประการฉะนี
ชีวิตตามความเป็ นจริงเป็ นไปได้ ไหมอย่างนี *
สําหรับชีวิตของท่านพระติสสะ จะเห็นได้ ว่า อุปนิสสยปั จจัยทีท่านพระติสสะ
สะสมมาต่างกับอุปนิสสยปั จจัยของท่านพระเมตเตยยะ เพราะว่าในระหว่างที ท่าน
อุปสมบทเป็ นพระภิกษุ นัน* ท่านไม่ได้ ไปอยู่ป่า แต่ว่าท่านชอบใจการเฝ้าและการฟั ง
พระธรรมทีพระผู้มีพระภาคทรงแสดง ท่านพระติสสะท่านอบรมเจริ ญสติปัฏฐานหรื อ
เปล่า แม้ ว่าท่านจะไม่ไปสู่ป่า ในขณะทีท่านฟั งธรรม ติดตามพระผู้มีพระภาคเพือฟั ง
ธรรมนัน* ท่านเป็ นผู้ทีมีปกติ
ปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานหรื อไม่
เมือท่านลาสิกขาบทแล้
กขาบทแล้ ว มีชีวิตอย่างฆราวาส แม้ ท่านพระเมตเตยยะก็ยงั กราบ
ทูลขอให้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโทษของการประกอบเนือง ๆ ซึงเมถุนธรรม ซึงเป็ น
ชีวิตของฆราวาส และเมื
เมือพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ โทษในเวลาจบเทศนา ท่าน
ติสสะบรรลุคณ
ุ ธรรมเป็ นพระโสดาบันบุคคล ถ้ าไม่เคยเป็ นผู้ทีมีปกติ
ปกติเจริ ญสติปัฏ-ฐาน
เลย จะบรรลุคณ
ุ ธรรมเป็ นพระอริยบุคคล เป็ นพระโสดาบันบุคคลได้ ไหม
ถ้ าท่านศึกษาข้ อความในพระไตรปิ ฎกโดยตรง และเข้ าใจเรื องการเป็
การเป็ นผู้ทีมีปกติ
เจริ ญสติปัฏฐานแล้ ว จะเห็นได้ ว่ า การอบรมเจริ ญ ปั ญญาที จะรู้ แจ้ งสภาพธรรมที
ปรากฏตามปกติตามความเป็
ตามความเป็ นจริงนัน* ไม่ใช่เป็ นการไปปฏิบตั ิทีสํานัก หรื อทีป่ า
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เพราะเหตุไร เพราะเหตุ
เพราะ ว่าวิปัสสนาเป็ นปั ญญาทีรู้ แจ้ งประจักษ์ ชัดในสภาพ
ธรรมทีกําลังปรากฏตามปกติ
ปกติตามความเป็ นจริ ง ซึงจะต้ องอบรมเจริ ญปั ญญาจนกว่า
จะรู้ แจ้ ง ลักษณะของนามธรรมและรู ป ธรรมที ปรากฏตามปกติ
ปรากฏตาม
เมื อเป็ นอย่ า งนี * ก็
จะต้ องอาศัยการเข้ าใจลักษณะของนามธรรมและรู ปธรรมเสียก่อนว่า ลักษณะของ
นามธรรมและรู ป ธรรมที กํ า ลั ง ปรากฏในขณะนี * ลั ก ษณะอย่ า งไรเป็ นนามธรรม
ลักษณะอย่างไรเป็ นรู ปธรรม เพือทีจะได้ อบรมเจริ ญปั ญญา จนกว่าจะรู้ ชดั ประจักษ์
แจ้ งแทงตลอด ในลักษณะของนามธรรมและรู
ษณะข
ปธรรม ทีปรากฏตามปกติ
ปกติตามความ
เป็ นจริ ง ละคลายการทีเคยยึดถือนามธรรมและรู ปธรรมที
ธรรม รวมกันเป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล
เป็ นตัวตน
เพราะฉะนัน* จะต้ องเป็ นปั ญญาทีเกิดจากความเข้ าใจลักษณะของนามธรรม
และรู ปธรรม เข้ าใจลักษณะขณะทีมี สติ ขณะที หลงลืมสติ เจริ ญปั ญญารู้ ลักษณะ
นามธรรมและรู
ละรู ปธรรมทีปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน* ทางกาย ทางใจ
ตามปกติตามความเป็
ตามความเป็ นจริ งให้ ชินขึ *น ให้ ชดั ขึ *น จนกระทังสามารถทีจะประจั
ประจักษ์ แจ้ งใน
ลักษณะทีไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คลได้ จริง ๆ
ถ. ที ท่ า นอาจารย์ ก ล่ าวว่ า ให้ อ บรมปั ญ ญา ผมไม่เ ข้ าใจในเรื องอบรม
ปั ญญา ถ้ าท่านอาจารย์พดู ว่า การอบรมปั ญญานัน* คือ ให้ เกิดปั ญญารู้ ว่าสิงนี *เป็ น
รู ป สิงนี *เป็ นนาม มีความไม่เทียง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา ตามทีอาจารย์ ได้ ว่ามานัน*
ในขณะทีอาจารย์บรรยาย ทางหูผมก็ได้ ยินเสียงอาจารย์ ขณะทีอาจารย์พดู ก็กําหนด
รู้ ตามไปด้ วย ขณะที ผมกํ าหนดรู้ ตามไปด้ วยนี * บางครัง* ผมก็แยกออกจากการไม่
กออกจากการไม่ฟัง
มากําหนดรูปนาม โดยเข้ าใจว่า เสียงทีได้ ยินนีแล้ วก็หายไป ไม่เทียง คือ สิงนันไม่
* ได้
อยู่ใ ห้ เ ราดู ให้ เ ราพิสูจ น์ ไ ด้ จนกระทังว่ า ทุกขณะเกิ ด ขึน* ขณะเดี
เดี ย วแล้ ว ก็ ห ายไป
ลักษณะความรู้ความเข้ าใจชนิดนี *จะถือว่า เป็ นการใช้ ปัญญาพิจารณารู ปนามไปในตัว
ถูกต้ องหรื อไม่ประการใด กรุณาชี *แจงด้ วย
สุ. การอบรมเจริญปั ญญา ต้ องรู้สภาพธรรมทีปรากฏทังปวงที
*
เคยยึดถือว่า
เป็ นตัวตน เป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล ในขณะที สติระลึกรู้ ลักษณะของเสี ยงเวลาที เสี ยง
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ปรากฏ ลักษณะของเสียงไม่ใช่สี ไม่ใช่กลิน เวลาที กํ าลังรู้ ทีเสี ยง เสียงก็
ง เป็ นเสียง
ไม่ต้องใช้ ชือ ไม่ต้องคิดอะไรเลย มีแต่ลกั ษณะสภาพของเสียงทีกําลังปรากฏขณะที
กําลังรู้ เสียง ถูกไหม แต่เวลาทีคิดว่า เสียงไม่เทียง ขณะนันเป็
* นตัวตน หรื อเป็ นแต่
เพียงสภาพนามธรรมทีคิด
ถ. ตามข้ อเท็จจริ ง ตามหลักทฤษฎีก็ว่า เสียงไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน แต่เป็ น
เสียง มีหูก็ต้องได้ ยินเสียงทั
ง งนั
* นไม่
* ว่าใคร ไม่ว่าจะเป็ นเสียงผู้หญิ
หญิ งหรื อผู้ชาย ก็ไม่มี
รู ปร่ างลักษณะ สักแต่ว่าเป็ นเสี ยง แต่ว่าบางครั ง* ก็ มีตัวตนเหมื อนกัน ที สํ าคัญมัน
หมายว่ าเสี ยงดี เสี ยงไม่ ดี เสี ยงผู้ห ญิ ง เสี ย งผู้ชาย ทัง* นี ก* ็ เพราะสติ
เ พราะสติปั ญญายังไม่
สมบูรณ์พอ การรู้เพียงเท่
เท่านี * จะนําไปใช้ ได้ หรื อยัง หรื อจะต้ องเรี ยนให้ รูร้ ูมากไปกว่านี *
สุ. สภาพนามธรรมและรู ปธรรมนี *ไม่เกิน ๖ ทาง คือ ไม่เกินทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ *น ทางกาย ทางใจ ซึงถึงแม้ ว่าจะมีเพียง ๖ แต่การที
การทีสติยงั ไม่ได้ ระลึก
บ่อย ๆ จนชิน จนละคลาย จนเพิมความรู้ชดั ขึ *น ความเป็ นตัวตนก็ยงั มีอยู่ในนามและ
รูป เพราะฉะนัน* การอบรมเจริ ญปั ญญา ต้ องอบรมมาก เพือทีจะได้ ร้ ู ชดั ว่า ขณะนัน*
ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล ไม่ใช่ตวั ตน
ถ้ าสติเกิ ดมาก ก็ จะชินในลักษณะของนามธรรมและรู ปธรรมทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิน* ทางกาย ทางใจ ซึงเป็ นความจริ ง และมี เพียง ๖ ทาง แต่ว่ามี
ลักษณะปรากฏต่าง ๆ กัน ปรากฏเป็ นความรู้ สึก อุเบกขา อทุกขมสุข หรื อว่าปรากฏ
เป็ นสัญญาความจําต่าง ๆ ปรากฏเป็ นสังขารปรุ งแต่งให้ มีความพอใจ ให้ มีความยินดี
ให้ มีความยินร้ ายบ้ าง
เพราะฉะนัน* จะต้ องอบรมเจริ
งอบรม ญปั ญญาจนเกิดการระลึกรู้ ในลักษณะของสภาพ
ธรรมเหล่านีว* ่า ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนจริ ง ๆ และความรู
ความรู้ ก็จะชัดขึน* ว่า
ทางตาก็ไม่ใช่ทางหู ไม่ใช่ทางจมูก ไม่ใช่ทางลิ *น ไม่ใช่ทางกาย และไม่ใช่ทางใจด้ วย
ถ. ขณะได้ ยิน จะเอาตาไปฟั งก็ไม่ได้ เป็ นกิจของหู นีย่อมทราบชัดกันอยู่
แล้ ว ถ้ ารู้อย่างนี * จะชือว่าอบรมเจริญแล้ วหรื อยังครับ
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สุ. ก็ ร้ ู อย่ า งนี กัก* ัน ทุก คนรู้ แต่ ผ้ ูที อบรมเจริ ญ สติ ปั ฏ ฐาน หมายความว่ า
ระลึ ก ลัก ษณะของสิ งที ปรากฏทัน ที บ่ อ ย ๆ เนื อ ง ๆ ที จะแยกเป็
เป็ นลั
น ก ษณะของ
นามธรรมและ
และ รู ปธรรมแต่ละลักษณะ ขณะนี * ทีกายจะมีลกั ษณะทีอ่อนปรากฏก็ได้
แข็ ง ปรากฏก็ ไ ด้ ร้ อนปรากฏก็ ได้ ตึง ปรากฏก็ ไ ด้ ไหวปรากฏก็ ไ ด้ ตรงที หนึงที ใด
เวลานี *มีอยู่ใช่ไหม
ถ. ต้ องมีครับ ก็เรายังมีตวั ตน ยังมีร่างกาย ก็ต้องมี
สุ. รู้ตรงทีมี เฉพาะตรงทีปรากฏ ถูกหรื อผิด
ถ. ถูกครับ
สุ. และยัยังมี ความรู้ สึกว่า ทัง* ๆ ที ระลึกอย่า งนัน* แล้ ว ก็ ยัยังเป็ นตัวตนอยู่
ใช่ไหม
ถ. ถ้ ามีปัญญาควบคุมทัน ความเป็ นตัวเป็ นตนรู้ สึกว่าอาจจะมีน้อย หรื อ
อาจจะไม่มี ผมยืนยันยังไม่ได้
สุ. ทีกล่าวว่า เวลาสติเริ มระลึกรู้ ลกั ษณะของนามและรู ปบ้ าง จะทําให้ ละ
คลายกิเลสลงไป แต่เป็
เป็ นไปอย่างละเอียดและน้
ด
อยมาก เพราะเหตุใด เพราะเหตุว่า
ความไม่ ร้ ู นี ม* ี เ ป็ นประจํ า ทางตา ทางหู ทางจมู ก ทางลิ น* ทางกาย ทางใจ
เพราะฉะนัน* เพียงขัน* เริ มระลึกรู้ ลักษณะของรู ป อาจจะรู้ ในลักษณะทีปรากฏทีกาย
ทีเย็น เป็ นลักษณะของรู ป แต่ทีกํ าลังรู้ นัน* ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัต ว์ ไม่ใช่บุคคล มี
ลักษณะอาการอย่างไร ทีว่ากําลังรู้ อ่อน รู้ แข็ง รู้ เย็น รู้ ร้อนนัน* ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่สตั ว์
ไม่ใช่บคุ คล นีละเอียดขึ *นแล้ ว
เพราะฉะนัน* เรื องการอบรมเจริ
การอบรมเจริญปั
ญปั ญญาจะไม่พ้นไปจากการระลึกรู้ ทีกําลังเห็น
ซึงเป็ นสภาพรู้ ทางตา รู้ ว่าเป็ นสภาพรู้ อย่างหนึง และไม่
ไม่ละเลยการทีจะระลึกรู้ ว่า ที
กําลังปรากฏทางตานี * ก็เป็ นแต่เพียงสภาพทีปรากฏทางตาเท่านัน* นีเป็ นทางทีจะไม่ให้
มี ตัว ตน เพราะว่ าความจริ ง แล้ ว เป็ นแต่ เพี ย งลัก ษณะของนามธรรมและรู ป ธรรม
เท่านัน*
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ถ. ความมุ่งหมายสําคัญ ๆ ก็ให้ ร้ ูเท่าทันทีเราสําคัญมันหมายว่า เป็ นตัวตน
เป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล อะไรทํานองนัน* ถ้ าหากว่าจะไม่ร้ ู ลกั ษณะอย่างทีว่า ตาเห็นรู ป
หูไ ด้ ฟั งเสี ย ง แต่ถ้ าไม่ต้ต้ องรู
ง ้ ลักษณะอะไร รวบไปเลย รวบรู้ เลยว่า สพฺ เพ ธมฺ ม า
อนตฺตา ธรรมทังหลายหา
*
หาใช่ตวั ใช่ตนไม่ หมายความว่า ทีเป็ นอย่างนีนี * ก็เพราะอาศัย
ปั จจัยประชุมกันเข้ า ปรุ งกันเข้ า จึงมีรูป มีนาม ทํานองนี * เพือให้ ปัญญารู้ ทัน เป็ น
เป้าหมายอย่างนี * ถูกหรื อผิดไม่ทราบครับ
สุ. จะรวบรู้ จะทําอะไรต่าง ๆ ก็ร้ ูไม่ได้ จนกว่าจะอบรมเจริ ญปั ญญาทีเป็ น
ความรู้ จริ ง ๆ ในลักษณะของนามธรรมและรู
ษณะของนามธรรม ปธรรมทีต่างกันด้ วย อย่างทางตา ระลึก
จนกระทังรู้ ว่า กํ าลังเห็นเป็ นแต่
น เพียงสภาพรู้ เท่านัน* เพราะฉะนัน* ไม่ว่าจะอยู่ทีไหน
ขณะใด สติทีอบรมแล้ ว สามารถจะระลึกรู้ ลกั ษณะทีเป็ นรู ปธรรม ทีเป็ นนามธรรมได้
ถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริงในขณะนัน*
นีเป็ นการอบรมเจริ ญปั ญญาให้ ร้ ู ชัดในสิงทีปรากฏ ไม่ใช่ทําอย่างอืนเลย แต่
จะต้ องระลึกรู้ และรูรู้ด้วยว่า ปั ญญาเริมรู้แล้ วหรื อยังทางตา ในลักษณะรู้ ในลักษณะที
ปรากฏทางตา ทางหูเ ริ มรู้ หรื อ ยัง ว่ า เป็ นสภาพรู้ ขณะที ได้ ยิ น และเสี ย งเป็ นสิ งที
ปรากฏทางหู ทีละเล็กทีละน้ อย อบรมไป จนแยกรู้ ว่า นามธรรมทางตาไม่
นามธรรมทางตา ใช่รูปธรรม
ทางตา นามธรรมทางหูไม่ใช่รูปธรรมทางหู นามธรรมทางจมูกไม่ใช่รูปธรรมทางจมูก
นามธรรมทางลิ *นไม่ใช่รูปธรรมทีปรากฏทีลิ *น นามธรรมทีรู้ ทีกายไม่ใช่รูปธรรมทีปรากฏ
ทีกาย ปั ญญาทีรู้ชดั นี * ในอรรถกถาอุปมาว่า เหมือนการผ่าลูกตาลแฝด
เวลานี น* ามกั บ รู ป ปรากฏพร้ อมกั น แต่ ปั ญญาที แยกรูรู้ ชัด ในลัก ษณะของ
นามธรรมทีไม่ใช่รูปธรรม รู้ ชัดในลักษณะของรู ปธรรมทีไม่ใช่นามธรรม จึงจะละการ
ยึดถื อว่ าเป็ นตัวตนได้ แต่ถ้ ายังระลึกรู้ ไม่ ทัว ตัวตนก็ ยังมี อีกมาก ที จะต้ องระลึก รู้
จนกว่าจะประจักษ์ ชัชดั ในความเป็ นอนัตตาของนามธรรมและรู ปธรรมจริ ง ๆ ไม่ใช่ทํา
อย่างอืน ปกติธรรมดานีนีเอง
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ถ. ผมพอจะเข้ าใจแล้ วว่า การศึกษานี * เพือให้ เกิดความรู้ เมือเกิดความรู้
จะได้ เกิดความฉลาด และะจะได้ เข้ าใจรู้ซึ *งถึงสภาวะแห่งความจริงนัน* ๆ เมือรู้ จริ ง เห็น
จริงแล้ ว การยึดมันถือมันจะได้ คลายลงบ้ าง ตามสติและกําลัง
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๓๖๒

สุ. ท่า นผู้ฟัง เขี ยนถามมาว่
น
า ท่ านพระติ ส สะที ไม่ ไปป่ า เพราะทราบว่ า
ไปแล้ วไม่บรรลุ ท่านทราบล่
ทราบล่วงหน้ าได้ อย่างไร โปรดชี *แจงด้ วย ขอขอบพระคุณ
ขอชีแ* จงว่า ไม่ได้ กล่าวว่า ท่านทราบว่าไปแล้ วไม่บรรลุ แต่ตามข้
ตาม อความใน
ปรมัตถโชติกา มีว่า พระติ สสะกล่าวว่า อย่าเลยคุณ ผมชอบใจการเฝ้ าและการฟั
า
ง
ธรรมของพระผูม้ ี พระภาค ท่านจงไปเถิ ด ดังนี แล้วก็ไม่ได้ไป
นี เป็ นการรู้ จัก ตัว เองตามความเป็
เอง
นจริ ง ฟั ง ธรรมด้ ว ยกัน ใครมี ฉัน ทะที จะ
อุปสมบท ทีจะอบรมเจริญมรรคมีองค์ ๘ ในเพศของพรรพชิต ผู้นนก็
ั * ขออุปสมบทเจริ ญ
มรรคมีองค์ ๘ ในเพศของบรรพชิต นันเป็ นการรู้ สภาพธรรมที เกิดกับตน เพราะว่า
บุคคลในครัง* นันไม่
* ได้ เข้ าใจผิดว่า จะต้ องไปทําเหมือนกัน หรื อจะต้ องตามอย่างกันโดย
ทีไม่ร้ ูสภาพธรรมทีทีเกิดกับตนตามความเป็ นจริง
ขอให้ สงั เกตชีวิตของท่านพระติ
น
สสะ ตลอดไปจนถึงเมือเวลาทีพระผู้มีพระภาค
แสดงธรรมแก่ท่านขณะทีท่านเป็
น นฆราวาส หลังจากทีลาสิกขาบทแล้ ว ในเวลาทีจบ
เทศนา ท่านบรรลุคณ
ุ ธรรมเป็ นพระโสดาบันบุคคล ซึงระหว่
ระหว่างทีท่านเฝ้าฟั
า งพระธรรม
ของพระผู้มีพระภาคไม่ไปสู่ป่านัน* ท่านจะไม่เป็ นผู้ทีมีปกติอบรมเจริ
อบรมเจริ ญสติปัฏฐานหรื อ
เพราะคํคํ าพยากรณ์ ทีพระผู้มีพระภาคทรงตอบปั ญหาของท่ านพระเมตเตยยะ ไม่ มี
ข้ อความใดเลยที
เลยทีจะบอกฆราวาสซึงเป็ นติสสะในขณะนันว่
* า ให้ ไปสู
ไปสู่ป่า และทําอย่าง
นัน* ๆ เหมื อ น ๆ กัน เป็ นลํ า ดับ ขัน* ไม่ มี เ ลย แต่ ท รงพยากรณ์ เรืเ รื องของสภาพชี
องของ
วิ ต
ตามปกติตามความเป็
ตามความเป็ นจริง
ถ้ าท่านผู้ฟัง เป็ นผู้ทีเข้ าใจการเป็ นผู้ทีมี ปกติอบรมเจริ
อบรมเจริ ญปั ญญาเพือรู้ สภาพ
ธรรมทีปรากฏถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริงแล้ ว ท่านจะเข้ าใจได้ ว่า ไม่ว่าพระผู้มีพระระ
ภาคจะทรงแสดงข้ข้ อความประการใดก็ ตามในพระสู
าม
ตร ก็ เพราะผู
เพราะผู้ นัน* เป็ นผู้ทีมี ปกติ
อบรมเจริ ญสติ ปั ฏ ฐานแล้ ว ขณะที ฟั ง สภาพธรรมที ปรากฏตามความเป็ นจริ ง ใน
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ขณะนันมี
* ตามี หูมี จมูกมี ลิ *นมี กายมี ใจมี เกิดปรากฏ ไม่ใช่สตั ว์ บุคคล ตัวตน
เพราะฉะนัน* ผู้นนจึ
ั * งสามารถแทงตลอด บรรลุคุณธรรมเป็ นพระอริ ยเจ้ าได้ เพราะว่า
เป็ นผู้ทีมีปกติเจริ
เจริญสติปัฏฐาน
ถ้ าท่านเข้ าใจว่า จะต้ องไปสู่ป่า ไปทําวิปัสสนา ท่านก็ตรวจสอบข้ อความใน
ติสสเมตเตยยสูตรได้ ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสกับติสสะฆราวาสให้
สะฆราวาสให้ ทําอย่างนันหรื
* อเปล่า
และเมื อจบเทศนา ท่ า นติ
น ติ ส สะก็ บ รรลุคุณ ธรรมเป็ นพระโสดาบัน บุค คล โดยที แม้
ระหว่างที ท่านอุปสมบท ท่านก็ ไม่ได้ ไปสู่ป่า แต่ท่านพระเมตยะไป จะให้ ท่านพระ
เมตเตยยะไม่ไปได้ ไหม ห้ ามได้ ไหม ใครจะไป ก็ห้ามไม่ให้ ไป ใครจะไม่ไป ก็ให้ ไป
ได้ ไหม
ถ. ทีอาจารย์ พูด นี * ผมไม่ได้ ขัด แย้ งด้ วยประการทัง* ปวง เรื องจะไม่ให้ ไป
หรื อให้ ไป ห้ ามไม่ได้ แล้ วแต่อธั ยาศัย แต่ส่วนมาก เช่น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
หรื อสาวกก็ตาม ทําไมจึงชอบไปอยู่ในป่ า หรื อตรัสรู้ ตามโคนไม้ ประโยชน์ของป่ าหรื อ
ประโยชน์ของบ้ านนีต่*ต่างกันอย่างไร
สุ. อาคารบ้ านเรื อน ชีวิตการครองเรื อน ไม่ใช่สถานทีเหมาะแก่เพศของ
บรรพชิต จริ งหรื อไม่จริ ง จริ ง และป่ป่ าเหมาะสําหรับเพศของฆราวาสหรื อเปล่า ไม่
เหมาะใช่ไหม นอกจากอยากจะไปเพราะคิดว่า จะได้ บรรลุเป็ นพระอรหั
อรหันต์ ไปเพราะ
หวังว่าจะได้ บรรลุ แต่การอยู่ป่าจริ ง ๆ เหมาะสําหรับเพศฆราวาสหรื อเปล่า ถ้ าเหมาะ
คนนัน* ก็ ไม่
ไ ม่ ใ ช่ ฆ ราวาสอี ก ต่ อ ไป ถ้ า พอใจในชี วิ ต อย่ า งบรรพชิ ต ก็ ต้ อ งมี ชี วิ ต อย่ า ง
บรรพชิต เป็ นบรรพชิตจริง ๆ
เมือเป็ นชีวิตจริ ง ก็เจริ
เจริ ญปั ญญาระลึกรู้ ลกั ษณะของสภาพธรรมตามชีวิตจริ งที
สะสมมาเป็ นบรรพชิต ซึงชี
ง วิตของบรรพชิตนัน* พระผู้มีพระภาคทรงเกื อ* กูลให้ เจริ ญ
กุศลทุกขัน* ถ้ าเป็ นเรื องของสถานทีทีสงบเงียบ ป่ าชัฏ ลอมฟางต่าง ๆ เหมาะควรแก่
การทีจะเจริ ญฌานสมาธิ สามารถทีจะระลึกชาติได้ รู้ จุติปฏิ
ปฏิสนธิ ของสัตว์ และแทง
ตลอดอริ ยสัจธรรม ซึงโดยมากในพระสู
โดยมากในพระสูตรจะเป็ นอย่างนัน* ถ้ าเป็ นเรืเรื องของสถานที
องของ
ที
สงบเงียบ
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เป็ นชีวิตจริ ง ๆ ซึงผู้นนไม่
นั * ได้ เข้ าใจผิด เพราะรูรู้ สิงทีกําลังปรากฏตามความเป็ น
จริง
สํ า หรั บ ศี ลข้ อ ที ๓ คื อ กาเมสุมิจ ฉาจารา เวรมณี คื อ เจตนาที จะงดเว้ น
ละเว้ น จากการประพฤติ ผิ ด ในกาม ซึงท่ า นจะได้ ท ราบว่ า สภาพธรรมที เป็ นจริ ง
ทีสะสมมาของแต่ละบุคคลนัน* ต้ องต่างกันตามเหตุตามปั จจัย เพราะฉะนัน* ตัวท่าน
เองเท่านันที
* จะทราบว่า ท่านสะสมกิเลสในเรื องนี
อง *มามากน้ อยเพียงใด ซึงเป็ นเหตุทีทํา
ให้ พทุ ธบริษัทต่างกัน เป็ นเพศบรรพชิต และเป็ นเพศฆราวาส
สําหรับฆราวาส ก็มีทงที
ั * ครองเรื อน และไม่ครองเรื อน ซึงเป็ นอัธยาศัยจริ ง ๆ
ของแต่ละท่าน และการที
การทีจะรู้ แจ้ งอริ ยสัจธรรม ละคลายดับกิเลสได้ จริ งเป็ นสมุจเฉท
นัน* ต้ องอาศัยการอบรมเจริ ญปั ญญา รู้ จกั สภาพธรรมตรงตามความเป็ นจริ งทีแต่ละ
ท่านได้ สะสมมา
อย่างเช่น เรื องของท่านติสสะ เมือท่านได้ ฟังธรรม ท่านมีศรัทธาทีจะอุปสมบท
เป็ นบรรพชิต แต่แม้ กระนัน* เวลาทีญาติพีน้ องชักชวนให้ ท่านลาสิกขาบท ท่านก็ สึก
ลาสิกขาบท ชีวิตตามความเป็
ตตามความเป็ นจริ งของท่านเป็ นอย่างไร ท่านอบรมเจริ ญสติปัญญา
รู้ว่า ท่านมีอธั ยาศัยอย่างนัน* เมือท่านได้ ฟังพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมอีกครัง* หนึง
ท่านก็ได้ ร้ ู แจ้ งอริ ยสัจธรรมเป็ นพระโสดาบันบุคคล และภายหลั
ภายหลังอุปสมบทอีกครัง* หนึง
ท่านก็ได้ บรรลุความเป็ นพระอรหันต์
จะเห็ น ได้ ว่ า สภาพธรรมของแต่ ล ะท่ า นในขณะนี เ* ป็ นจริ ง อย่ า งไร ท่ า นจะ
เปลียนแปลงชีวิตของท่านมากน้ อยอย่างไร ก็เป็ นเรื องของอุปนิสยั ทีได้ สะสมมาตาม
ความเป็ นจริ ง ถ้ าท่ า นไม่ ไ ด้ สะสมอุ
สะสม ป นิ สัย ที จะเปลี ยนแปลงชี วิ ต ของท่ า น การ
เปลี ยนแปลงชี วิตของท่านก็
น ย่อมเป็ นไปไม่ได้ แต่เพราะท่านมี การสะสมอุปนิสัยมา
เมือได้ ฟังเหตุผล สภาพธรรมตามความเป็ นจริ งแล้ ว จะเปลียนแปลงชีวิตเป็ นอย่างใด
นันก็เป็ นไปตามทีแต่ละท่านสะสมมา
ชีวิตของท่านพระติสสะเป็ นตัวอย่าง ทีจะให้ เห็นว่า ไม่มีใครสามารถทีจะไป
เร่งรัดกาลเวลาทีจะดับกิเลสให้
ลส หมดได้ เพราะฉะนัน* อย่าเข้ าใจผิดคิดว่า ท่านสามารถ
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ที จะไปเร่ งรั ด ละกิ เลสด้ ว ยวิธี การต่าง ๆ เพราะจะต้
จะต้ อ งเป็ นการเจริ ญอบรมให้ เกิ ด
ปั ญญา ซึงท่ท่านสามารถจะพิสูจน์ ได้ รู้ ได้ ด้วยตัวของท่านเองว่า ถ้ าเป็ นการอบรม
เจริ ญปั ญญาจริ ง ๆ ขณะนี *ปั ญญาต้ องรู้ สภาพธรรมทีกําลังปรากฏได้ และท่านก็ยงั รู้
หนทางข้ อประพฤติปฏิบัติด้วยว่า เพราะเหตุใด อบรมเจริ ญอย่างไร ปั ญญาจึงเป็ น
พละ จึงคมกล้ า สามารถรู้ แจ้ งสภาพธรรมทีกําลังปรากฏในขณะนี *ตามความเป็ นจริ ง
ได้ เพราะว่าในขณะนี *เป็ นชีวิตจริ ง แต่ละท่านจะมีนามอะไร มีรูปอะไรเกิดขึ *นปรากฏ
ก็เป็ นเพราะเหตุปัจจัยทัง* สิน* ท่านจะมีชีวิตเป็ นบรรพชิต ท่านจะมีชีวิตเป็ นฆราวาส
อย่างไร ก็เป็ นชีวิตทีเป็ นนามธรรม เป็ นรู ปธรรมตามความเป็ นจริ ง ทีปั ญญาทีอบรม
เจริญแล้ ว สามารถทีจะรู้แจ้ งในสภาพทีไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล ไม่ใช่ตวั ตนได้
เพราะฉะนัน* แต่ละท่านควรตรวจสอบ พิสจู น์ปัญญาของท่านเองว่า อบรมมา
มากน้ อยอย่างไร สามารถทีจะรู้ ในลักษณะของนามธรรมและรู ปธรรมทีกําลังปรากฏ
ตามปกติตามความเป็
ตามความเป็ นจริงได้ หรื อไม่
สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เวฬุ ทวารสูตร มีข้อความทีแสดงให้ เห็นถึง
ชีวิตของฆราวาสทีสามารถอบรมเจริ ญสติปัฏฐาน รู้ แจ้ งอริ ยสัจธรรมได้ และจะละเว้ น
อกุศลกรรมบถ แม้ ในเรืเรื องของศี
องของ ลข้ อ ๓ ด้ วย
ข้ อความมีว่า
ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี
สมัยหนึ)ง พระผู้มีพระภาคเสด็จเที )ยวจาริ กไปในโกศลชนบท พร้ อมด้วยภิ กษุ
สงฆ์ เป็ นอันมาก เสด็ จถึ งพราหมณคามของชาวโกศลชื
พราหมณคามของชาวโกศล )อเวฬุทวาระ พราหมณ์ และ
คฤหบดี ชาวเวฬุ
ช าวเวฬุท วาระได้ ส ดับ ข่ า วว่ า พระสมณโคดมผู้เ ป็ นโอรสของเจ้ า ศากยะ
เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล เสด็จเทีย) วจาริ กไปในโกศลชนบท พร้อมด้
อมด้วยภิ กษุสงฆ์
เป็ นอันมาก เสด็จถึงเวฬุทวารคามแล้ว
ก็กิตติ ศพั ท์ อัอนั งามของท่านพระโคดมพระองค์ นนั ขจรไปอย่างนี ว่า แม้เพราะ
เหตุนี พระผูม้ ี พระภาคพระองค์ นนั เป็ นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วย
วิ ชชาและจรณะ เสด็จไปดี แล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็ นสารถี ฝึกบุรุษทีค) วรฝึ ก ไม่มีผูอ้ ื )นยิ) ง
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กว่า เป็ นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ ทงหลาย
ั
เป็ นผู้เบิ กบานแล้ว เป็ นผู้จําแนก
ธรรม พระสมณโคดมพระองค์ น ัน ทรงกระทํ า โลกนี พร้ อ มทังเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ให้แจ้งชัด ด้วยพระปั ญญาอันยิ) งของพระองค์ เอง แล้วทรงสอนหมู่ สตั ว์
พร้ อมทังสมณะ พราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ ใ ห้รู้ตาม พระองค์ ทรงแสดงธรรม
อันงามในเบื องต้น งามในท่ามกลาง งามในที )สดุ ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทังอรรถ
ทังพยัญชนะ บริ สทุ ธิB บริ บูรณ์ สินเชิ ง ก็การได้เห็นพระอรหันต์ เห็นปานนัน เป็ นความดี
นีเป็ นความคิดของชาวบ้ านพราหมณคามในครัง* นัน* ซึงคงจะตรงกับพุทธบริ ษัท
ในครัง* นี *
ข้ อความต่อไปมีว่า
ครังนัน พราหมณ์ และคฤหบดี ชาวเวฬุทวารคาม ได้เข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ี พระภาค
ถึ งที )ประทับ บางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาค บางพวกได้ปราศรั
ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค บางพวกประนมอัญชลี ไปทางพระผู้มีพระภาค บางพวกประกาศชื )อและ
โคตรในสํ
ในสํ านักพระผูม้ ี พระภาค แล้วนัง) ณ ที )ควรส่วนข้างหนึ)ง ครันแล้ว ได้กราบทูล
พระผูม้ ี พระภาคว่า
ข้าแต่พระโคดม ข้าพระองค์ ทงหลายมี
งหลาย
ั
ความปรารถนา มี ความพอใจ มี ความ
ประสงค์ อย่างนี ๆ ว่า ขอเราทังหลาย พึงแออัดไปด้วยบุตรอยู่ครองเรื อน พึงลูบไล้
จันทน์ทีเ) ขานํามาแต่แคว้นกาสี พึงทัดทรงมาลาของหอมและเครื
ดทรงมาลาของหอมและเครื ) องลูบไล้ พึงยิ นดี ทอง
และเงิ น เมื )อแตกกายตายไป พึงเข้าถึ งสุคติ โลกสวรรค์ ข้าพระองค์ ทงหลายจะพึ
ั
ง
แออัดไปด้วยบุตรอยู่ครองเรื อน ฯลฯ เมื )อแตกกายตายไป พึงเข้าถึ งสุคติ โลกสวรรค์
ด้วยประการใด ขอท่านพระโคดม โปรดทรงแสดงธรรมด้ด้วยประการนันแก่
น ข้าพระองค์
ทังหลาย ผูม้ ี ความปรารถนา ผูม้ ี ความพอใจ ผูม้ ี ความประสงค์ อย่างนัน ๆ เถิ ด
ขอให้ ท่ท่านพิจารณาข้
ารณา อความ ทีเป็ นความประสงค์
ความประสงค์ ของชาวบ้ านเวฬุทวารคาม
ว่า ตรงกับความประสงค์
มประสงค์ของท่านหรื อเปล่า นีคือสภาพธรรมตามความเป็
มตามความเป็ นจริ ง ตรง
ไหม ตรง มี ใ ครที ไม่ ต รงบ้ างไหม ทุ ก อย่ า งที ชาวบ้ านเวฬุท วารคามปรารถนา
ช่างเหมือนกับความปรารถนาของท่าน ขอเราทังหลายพึพึงแออัดไปด้วยบุตรอยู่ครอง
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เรื อน ผู้ครองเรื อนมีบตุ ร อยากให้ บตุ รอยู่ด้วยหรื อเปล่า นีประการหนึงแล้ ว พึงลูบไล้
จันทน์ทีเ) ขานํามาแต่แคว้นกาสี สมัยโน้ นก็ปรารถนาเครื องหอมประเภทนัน* แต่ว่าสมัย
นี *มีใครไม่ปรารถนาบ้ างไหม
ไหม พึงทัดทรงมาลาของหอมและเครื ) องลูบไล้ พึงยิ นดี ทอง
และเงิ น มีใครไม่ยินดีบ้างไหม เมื )อแตกกายตายไป พึงเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ ถ้ ายัง
ไม่ถึงปริ นิพพาน ยังไม่บรรลุความเป็ นพระอรหันต์ อยากจะเกิดทีไหน ก็ต้องเป็ นสุคติ
ภูมิ โดยเฉพาะถ้ า เป็ นไปได้ สุค ติ โ ลกสวรรค์ ก็ ค งจะสบายกว่ า ดี ก ว่ า โลกมนุษ ย์
เพราะฉะนัน* ก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ... พึงเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ ด้วยประการใด
ขอท่านพระโคดม โปรดทรงแสดงธรรมด้
โปรดทรงแสดงธรรมด้วยประการนันแก่ข้าพระองค์ ทงหลาย
ั
ผู้มี
ความปรารถนา ผูม้ ี ความพอใจ ผูม้ ี ความประสงค์ อย่างนัน ๆ เถิ ด
ข้ อความต่อไป
พระผูม้ ี พระภาคตรั
ตรัสว่า
ดูกร พราหณ์ และคฤหบดี ทงหลาย
ั
เราจักแสดงธรรมปริ ยาย อันควรน้อมเข้า
มาในตนแก่ท่านทังหลาย ท่านทังหลายจงฟั งธรรมปริ ยายนัน จงใส่ใจให้ดี เราจัก
กล่าว
พราหมณ์ และคฤหบดี ชาวเวฬุทวารคาม ทูลรับพระดํ ารัสพระผู้มีพระภาคแล้ว
พระผูม้ ี พระภาคได้ตรัสว่า
ดู ก ร พราหมณ์ และคฤหบดี
แ ละคฤหบดี ท ังหลาย ธรรมปริ ยายที )ค วรน้อ มเข้า มาในตน
เป็ นไฉน อริ ยสาวกในธรรมวิ น ัย นี ย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น ดัง นี ว่ า เราอยากเป็ นอยู่
ไม่อยากตาย รักสุข เกลี ยดทุกข์ ผูใ้ ดจะปลงเราผูอ้ ยากเป็ นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข
เกลี ยดทุกข์ เสียจากชี วิต ข้อนันไม่เป็ นที )รักที )ชอบใจของเรา อนึ)ง เราพึงปลงคนอื )นผู้
อยากเป็ นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข เกลี ยดทุกข์ เสี ยจากชี วิต ข้อนันก็ ไม่เป็ นที )รักที )
ชอบใจแม้ของคนอืน) ธรรมข้อใด ไม่เป็ นที )รักที )ชอบใจของเรา ธรรมข้อนัน ก็ไม่เป็ นที )
รักที )ชอบใจแม้ของผู้อื)น ธรรมข้อใด ไม่เป็ นที )รักที )ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบ
ผูอ้ ืน) ไว้ดว้ ยธรรมข้อนันอย่างไร
อริ ยสาวกนันพิพิ จารณาเห็นดังนันแล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากปาณาติ บาตด้วย
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ชักชวนผูอ้ ืน) เพือ) ให้งดเว้นจากปาณาติ บาตด้วย กล่าวสรรเสริ ญคุณแห่งการงดเว้นจาก
ปาณาติ บาตด้วย กายสมาจารของอริ ยสาวกนัน ย่อมบริ สทุ ธิB โดยส่วน ๓ อย่างนี
ธรรมทีน้ อมนํามาในตนนี * ธรรมดา ๆ ไหม แต่เป็ นธรรมของพระอริ ยเจ้ า ซึงแม้
คฤหบดี ก็ ส ามารถที จะมี ธรรมนัน* ได้ และเมื อเป็ นพระอริ ย เจ้ า แล้ ว ย่อ มจะงดเว้ น
ปาณาติบาต กล่าวสรรเสริ ญคุณแห่งการงดเว้ นจากปาณาติบาต ชักชวนบุ
ชว คคลอืนให้
งดเว้ นจากปาณาติบาตด้ด้ วย เทียบเคียงกับชีวิตประจําวันของท่านทีทีต้ องการจะดับกิเลส
ได้ ว่า กระทําอย่างนีห* รื อเปล่า ถ้ ายัง ควรไหมทีจะเริ มกระทํา จนเป็ นอุปนิสยั เป็ น
อัธ ยาศัย ที แท้ จ ริ ง ด้ ว ยการบรรลุ
การบรรลุคุณ ธรรมเป็ นพระอริ ย เจ้ า จึง จะไม่ มี ก ารกระทํ า
ปาณาติบาตอีกเลย
พระผูม้ ี พระภาคตรัสว่า
ดูกร พราหมณ์ และคฤหบดี ทงหลาย
ั
อีกประการหนึ)ง อริ ยสาวกย่อมพิ จารณา
เห็นดังนีว่า ผูใ้ ดพึงถื อเอาสิ) งของทีเ) รามิ ได้ให้ด้วยอาการขโมย ข้อนันไม่เป็ นที )รักที )ชอบ
ใจของเรา อนึ)ง เราพึงถื อเอาสิ) งของทีผ) ูอ้ ืน) มิ ได้ให้ดว้ ยอาการขโมย ข้อนันก็ไม่เป็ นที )รัก
ทีช) อบใจแม้ของผูอ้ ืน) ธรรมข้อใด ไม่เป็ นที )รักที )ชอบใจของเรา ธรรมข้อนัน ก็ไม่เป็ นที )
รักที )ชอบใจแม้ของผู้อื)น ธรรมข้อใด ไม่เป็ นที )รักที )ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบ
ผูอ้ ืน) ไว้ดว้ ยธรรมข้
ธรรมข้อนันอย่างไร
อริ ยสาวกนันพิพิ จารณาเห็นดังนี แล้ว ตนเองย่ อมงดเว้นจากอทิ นนาทานด้วย
ชักชวนผูอ้ ื )นเพื )อให้งดเว้นจากอทิ นนาทานด้วย กล่าวสรรเสริ ญคุณแห่งการงดเว้นจาก
อทิ นนาทานด้วย กายสมาจารของอริ ยสาวกนัน ย่อมบริ สทุ ธิB โดยส่วน ๓ อย่างนี
ไม่ใช่จํากัดแต่เฉพาะว่า จะต้ องเป็ นพระภิกษุสงฆ์ทีเป็ นพระอริ ยเจ้ า แม้ คฤหัสถ์
แม้ ผ้ ทู ีต้ องการจะดับกิเลส ก็ควรทีจะได้ ประพฤติตามทีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรม
นี *ด้ วย เพราะถ้ถ้ าเป็ นบุคคลอืน จะชักชวนสักเท่าไร ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เกิดศรัทธาเพียง
พอทีจะประพฤติปฏิบตั ิตาม แต่ให้ ทราบว่า นีเป็ นข้ อความทีพระผู้มีพระภาคตรัสเพือ
ท่านผู้ฟังจะได้ เกิดศรัทธาปสาทะที
ธาปสาท จะน้ อมนํามาประพฤติปฏิบตั ิ
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๓๖๓

พระผูม้ ี พระภาคตรัสว่า
ดูกร พราหมณ์ และคฤหบดี ทงหลาย
ั
อีกประการหนึ)ง อริ ยสาวกย่อมพิ จารณา
เห็นดังนี ว่า ผู้ใดพึงถึ งความประพฤติ ผิดในภริ ยาของเรา ข้อนันไม่เป็ นที )รักที )ชอบใจ
ของเรา อนึ)ง เราพึงถึงความประพฤติ ผิดในภริ ยาของคนอืน) ข้อนันก็ไม่เป็ นที )รักที )ชอบ
ใจแม้ของคนอื )น ธรรมข้อใด ไม่เป็ นที )รักที )ชอบใจของเรา ธรรมข้อนัน ก็ไม่เป็ นที )รักที )
ชอบใจแม้ของผูอ้ ืน) ธรรมข้อใด ไม่เป็ นที )รักที )ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอ้ ื )นไว้
ด้วยธรรมข้อนันอย่างไร
อริ ยสาวกนัน พิ จารณาเห็นดังนี แล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร
ด้วย ชักชวนผูอ้ ื )นเพือ) ให้งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารด้วย กล่าวสรรเสริ ญคุณแห่งการ
งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารด้วย กายสมาจารของอริ ยสาวกนัน ย่อมบริ สทุ ธิB โดยส่วน
๓ อย่างนี
พระผู้มี พ ระภาคตรั
ระภาค สถึ ง การกล่ า วเท็จ การกล่ า วคํ
ว าส่ อ เสี ย ด
ข้ อ ความต่ อ ไปพระผู
ยุยงให้ แตกจากมิตร การพูดคําหยาบ การพูดถ้ อยคําเพ้ อเจ้ อ
ถ. ข้ อความทีอาจารย์กล่าวนี * เป็ นสิงซึงน่าอนุโมทนา และทีอาจารย์สอน
ให้ ร้ ู รูปนาม ก็เพือให้ เข้
เข้ าถึงจุดหมายปลายทาง ซึงจะต้
จะต้ องกําหนดรู ปนามให้ ระลึกรู้ ใน
ขณะนัน* เป็ นปั จจุบนั ด้ วย ฟั งอาจารย์มา ก็มีศรัทธาและปี ติ แต่ก็ก็คิดไปว่า คนสมัย
พุท ธกาลได้ ฟั งคํ า ของพระพุ
พระพุทธองค์ ได้ บ รรลุธ รรมเป็ นขัน* ๆ เรานี อยากจะให้
อ* ยากจะให้ เ ป็ น
เช่นนันบ้
* าง แต่เราก็
เราก็ไม่ได้ ฟังถ้ อยคําจากพระพุทธองค์ ซึงอาจารย์ก็มาวางรู
วางรู ปแนวสอน
ว่า การปฏิบตั ินนั * ควรให้ ร้ ู สิงทีปรากฏตามความเป็ นจริ งในขณะนัน* โดยเฉพาะอย่าง
ยิงต้ องมีรูปและนามด้ วย นีเป็ นแนวทางคนละสมัยกับพระพุทธองค์
สมัยของพระพุทธองค์นนั * ได้ ฟัฟังถ้ อยคําของพระพุทธองค์ นันประการหนึง อีก
ประการหนึง ชนเหล่
นเหล่านันย่
* อมมีวิบาก มีมหากุศลจึจึงเกิดทันพระพุทธองค์ บัดนี *เราเกิด
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ไม่ทนั เราก็มาฟั งคําสังสอน มีอาจารย์ เป็ นต้ น ซึงกําลังแนะนําอยู่บดั นี * ผมก็สนใจ
โดยเฉพาะอย่างยิง ผมอัดเทปของอาจารย์ ไว้ ๓๐๐๐ กว่าฟุต และฟั งทุกวัน ทัง* เช้ า
กลางคื น ด้ วย ตัง* ใจมาวันนี ก* ็ เพื อจะเรี ยนถามว่ า จุด ประสงค์ คื อ จะเข้ า ถึงธรรม
เข้ าถึงสภาวะ แต่ว่าท่านทังหลายรวมทั
*
งผมด้
*
วย ไม่ร้ ู ว่าจะปฏิบตั ิอย่
อย่างไรจึงจะเข้ าถึง
ธรรม เข้ าถึงสภาวะ สิงทีปรากฏตามความเป็ นจริง
อาจารย์สจุ ินต์กล่
กล่าวอยู่เสมอว่า ขอให้ ระลึกว่า เวลาได้ ยิน ได้ กลิน รู้ รส อะไร
ต่าง ๆ นานานี * ให้ ระลึกรู้ เจริญสติ อาจารย์สอนเสมอเรื องเจริญสติ
ผมจะสรุ ป อย่ างนี * คื อ ทุก คนมี จุดประสงค์ ทีอยากจะไปให้ ถึง พระโสดาบั
พระโสด น
พระโสดาบันนันมี
* คณ
ุ สมบัติอย่างไร คือ เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แวบเดี
แ ยว ไม่ใช่
เห็นทีละคราว แต่เห็นอย่างหนึงก็เท่ากับเห็นอีกอย่างหนึงเหมือนกัน นันคื
น อผล ไม่ใช่
เหตุ คราวนี *อาจารย์ก็วางรู ปเป็ น ๓ รู ป ผมถือว่าเป็ น ๓ รู ปด้ วยกัน อาจารย์สจุ ินต์วาง
ในรูปทีว่า สมมติว่าอาจารย์สจุ ินต์ถือค้ อนกายสิทธิG จะตีฆนสัญญาให้ แตก เพือเข้ าถึง
ธรรม ทํ าไมผมจึงพูด เช่นนี * เพราะว่ามี อ ยู่ ๓ อย่าง กล่าวโดยย่อว่ า สัน ตติปิดบัง
อนิจจัง อริยาบถปิ ดบังทุกขัง ฆนสัญญาปิ ดบังอนัตตา
อาจารย์ นี ก็ มี ๓ กลุ่ม คื อ ควรจะแบ่ ง ได้ เ ป็ น ๓ กลุ่ม แต่ ล ะกลุ่ม มี ก ลวิ ธี
รายละเอี ย ดที จะอธิ บ ายให้
ให้ เ ข้ า ถึงจุดเดี ยวกัน ทัง* ๓ กลุ่ม ทัง* ๓ สาย คื อ จะให้ ถึ ง
นิพพานเหมือนกัน ซึงแต่
แต่ละจุดก็ใช้ สติปัฏฐาน ๔ เพราะฉะนัน* โปรดเข้ าใจว่า ทีศึกษา
กับอาจารย์ สุจินต์ นัน* ถึงธรรมโดยแน่นอน เพราะอาจารย์ มีค้อนอาญาสิ
อาญาสิทธิG อันหนึง
ผมสมมติว่าอย่างนัน* จะตีตีฆนสัญญาให้ แตก เพือเพิกถอนอัตตาให้ เป็ นอนัตตา ใช่ไหม
ครับ อาจารย์รับรองว่าใช่ นีเป็ นความประสงค์ของอาจารย์สจุ ินต์ทีทีปลุกปั น* มานักหนา
๓-๔ ปี ผมจับประเด็นได้ ว่า ต้ องการตีฆนสัญญา ข้ อสําคัญ คือ เรา
อีกสายหนึงเขาทํ
เขาทําอย่างไร เขาจ้ องจะดู อาจารย์สจุ ินต์ใช้
ใช้ คําว่าจดจ้ อง จะดูว่า
อิริยาบถปิ ดบังทุกข์ ตรงไหนที
ตรงไหน อิริยาบถปิ ดบัง ปิ ดบังทางไหน เขาก็สอนเข้ าไปทางนัน*
นีเป็ นเรื องของอีกสายหนึง เพือจะเพิกถอนอิริยาบถซึงปิ ดบังทุกข์ เพราะว่ามี ๓ จุด
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ด้ วยกัน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นันเป็ นผล ก็สาวเข้ าไปหาเหตุ เมือสาวเข้ าไปหาเหตุ
แล้ ว ทุกอาจารย์ก็มีรายละเอียดบอกว่า วิธีสาวไปหาเหตุนนั * ทําอย่างนัน* ๆ
แต่ว่าตามความเข้ าใจของผม ผมเรี ยกว่า จริ ต นิสัยถูกกับธรรมอันนี * เข้ าใจ
ง่าย ปฏิบัติได้ เป็ นต้ นว่า อาจารย์ สุจินต์ สอนให้
สอนให้ ตีฆนสัญญาให้ แตก พูดก็ ให้ ร้ ู หู
ตา จมูก ลิ *น กาย ใจ ฟั นฆนสัญญาออกหมดเป็ น ๖ ส่วน และอาจารย์
อาจารย์สจุ ินต์ก็สอน
บอกว่า ให้ ร้ ู ร้อน รู้ เย็น รู้ อ่อน รู้ แข็ง เพราะฉะนัน* เราต้ องรู้ ว่า ทีเขาสอนมีความมุ่ง
หมายอะไร ต้ องรู้ ความประสงค์ของอาจารย์ด้วย มิฉะนัน* เราก็ไม่ร้ ู ว่าอาจารย์สจุ ินต์
พูดทําไม จํ *าจี *จํ *าไชทําไม ก็เพือให้ เรากระจายฆนสัญญาออกไป
ที นี * อี กพวกหนึงไม่เป็ นเช่นนัน* พรํ าสอนทัง* นัง นอน ยื น เดิน นันเขาเพือ
อริยาบถปิ ดบังทุกข์ อีกสายหนึงเหมือนกัน
แต่อีกพวกหนึง สันตติปิดบังอนิจจัง นีไม่มีทีสอน ผมยังไม่เคยเรี ยน
ผมเป็ นลูกศิษย์อาจารย์สจุ ินต์ตงแต่
ั * พ.ศ.๒๕๐๗ ก็ ๑๒-๑๓ ปี มาแล้ ว ทีผมมา
พูดเช่นนี * เพือมาสรุปความว่า จุดประสงค์ของนักศึกษาและผู้ฟังทังหลาย
*
ก็มีความมุ่ง
หมายไปสู่นิพพาน แต่จะไปถึ
ไปถึงขันโสดาบั
*
น ต้ องเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แวบเดียว
เพราะฉะนัน* ก็มี ๓ จุด อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และคืออย่างไร ก็มีมี ๓ สาย แต่ละ
สายก็มีรายละเอียดของอาจารย์แต่ละคน ๆ มีวิธีการสอนแตกต่าง ๆ กันไป
เพราะฉะนัน* ประชาชนทัง* หลาย งงกันหมด หาว่าอาจารย์ สอนขัดกันบ้ าง
ทีจริงไม่ขดั เลย
สุ. เพือความแจ่มแจ้ งของการเข้ าใจในข้ อปฏิบัติ ทีว่าจุดประสงค์ ของทุก
ท่าน คือ ต้ องการทีจะบรรลุความเป็ นพระโสดาบันบุคคล ถูกไหม บรรลุเมือไร
ถ.
ความศรัทธานันมี
* ทุกคนก็อยากจะไปนิพพาน แต่อีอีกกีร้ อยกีพันชาติก็
ไม่ทราบ แต่พยายาม ไม่มีกําหนด อาจารย์ ถามว่าเมื อไร ไม่มีกําหนดครั บ แต่มี
เจตนาเท่านันเอง
*
สุ. หมายความว่า ไม่สามารถจะทราบได้ ว่า จะสามารถบรรลุอริ ยสัจธรรม
เป็ นพระโสดาบันได้ เมือไร ขณะนี *ได้ ไหม
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ถ. คนอืนอย่
อย่างไรไม่
งไร ทราบ ส่วนตัวผมไม่มีบารมี ไม่มีมีปัญญา รู้ว่าไม่ถึงแน่
สุ. ขณะนี ย* ังบรรลุไม่ได้ เพราะว่าเหตุยังเจริ ญไม่สมควรแก่ผล เมื อเหตุ
คือ การอบรมเจริ ญปั ญญายังไม่สมควรแก่ผลแล้ ว ผลทีจะรู้ แจ้ งอริ ยสัจธรรมในขณะนี *
เกิดไม่ได้ แต่ถ้ามีการเจริญอบรมมาแล้ วในอดีต ขณะนี *จะรู้แจ้ งอริยสัจธรรมได้
ธรรม ไหม
ถ. ถ้ ามีผล มีอานิสงส์ มีวิบากมาแต่อดีต อาจรู้ได้ เหมือนกัน
สุ. หมายความว่า การทีรู้ แจ้ งอริ ยสัจธรรม ก็คือ รู้ สภาพธรรมทีปรากฏใน
ขณะนี *ตามปกติตามความเป็
ตามความเป็ นจริ งนันเอง ถ้ าได้ อบรมเจริ
รมเจริ ญปั ญญาจนกระทังถึงกาลที
จะรู้แจ้ งได้ เพราะฉะนัน* เพือที
อ จะได้ ถึถงึ ความสมบูรณ์ของปั ญญาทีจะรู้แจ้ งอริยสัจธรรม
ในขณะหนึงขณะใด ซึงเหมือนกับขณะนี *นันเอง ไม่ผิดกันเลย ทางตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิ *น ทางกาย ทางใจ ตามปกติ จะเจริญอบรมอย่างไร สําหรับท่านผู
น ้ ฟังเอง
ถ. สําหรับตัวผมเอง เจริ
จริ ญสติให้ ระลึกรู้ สิงทีปรากฏในขณะนัน* แต่ได้ นิด ๆ
หน่อย ๆ เท่านันเอง
*
ประมาณ ๕ ใน ๑๐๐
สุ. นอกจากนัน* ยังมีวิธีอืนอีกไหม
ถ. มีเหมือนกัน มีเพิมเติมบางอย่าง แต่ก็อยู่ในนี *แหละ ตา หู จมูก ลิน*
กาย ผมเพิมกายเข้ าไปด้ วย กาย หมายความว่าอิริย าบถ คื อ ผมปฏิบัติ ๒ ทาง
ของอาจารย์สจุ ินต์ก็ปฏิบติตั ิ คือ ตา หู จมูก ลิ *น เท่าทีระลึกได้ ทีบอกว่า ๕ ใน ๑๐๐
แต่บางคราว ผมก็ปฏิบตั ิในเรื องอิ
อ ริยาบถ อิริยาบถปิปิ ดบังทุกข์อย่างไร ผมก็สงั เกตดู
เหมือนกัน ทําทัง* ๒ ทาง
สุ. วิธีปฏิ
ปฏิบตั ิอิริยาบถ ปฏิบตั ิอย่างไร
ถ. ก่อนอื น ผมอยากจะถามท่านอาจารย์ สักนิดหนึง และผมถึ
แล
งจะตอบ
คื อ ในอิ ริ ย าบถบรรพ ที ว่ า ภิ ก ษุ ทัง* หลายพึ ง รู้ นัง นอน ยื น เดิ น เหยี ย ด คู้
เคลือนไหว เดินไปข้ างหน้ า ถอยไปข้ างหลัง นีเป็ นพุทธพจน์ใช่ไหม
สุ. กายานุ
ยานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมายความว่า เห็นกายในกาย ในขณะทีนัง
ทีนอน ทียืน ทีเดิน ทีพูด ทีนิง ทีเหยียด ทีคู้ แล้ วแต่จะเป็ นอะไรก็ตาม แต่อย่าลืม
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คําว่า เห็นกายในกาย ซึงหมายความว่
ง
า รู้ ว่าไม่ใช่ตวั ตน เพราะว่ามีลกั ษณะอาการ
ของกายทีปรากฏ มีลกั ษณะปรากฏ อย่าลืม
ที ว่ า สภาพธรรมทั ง* หลายเป็ นอนัต ตา ไม่ ใ ช่ คิ ด เองว่ า ไม่ ใ ช่ ตั ว ตน แต่
หมายความว่า มีลกั ษณะของสภาพธรรมนันปรากฏจึ
*
งรู้ ว่า ลักษณะธรรมที
ธรรมทีปรากฏนัน*
ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน เพราะลักษณะของสภาพธรรมที
ธรรมที ปรากฏแต่ละ
อาการ แต่ละลักษณะนัน* เป็ นแต่เพียงสภาพธรรมแต่ละชนิดเท่านันเอง
*
ถ. ผมถามว่ า คํ า ว่า รู้ ภิก ษุ ทัง* หลายพึง รู้ นัง นอน ยื น เดิ น รู้ รู้ อะไร
ผมถามตรงนี * รู้อะไร รู้ท่าทีนังใช่ไหม
สุ. ไม่ใช่ จะรู้ ท่าได้ อย่างไร ขณะนีก* ํ าลังยืนอยู่ เป็ นของจริ ง มีลักษณะ
สภาพธรรมอะไรปรากฏทางไหนบ้ าง ขอให้ แยกออกมาแต่ละทาง
ถ. ตอบไม่ได้ เพราะไม่เข้ าใจคําถาม
สุ. ขณะนี *กําลังยืนอยู่ เป็ นของจริ ง และมีมีสภาพลักษณะของธรรมทีกําลัง
ปรากฏแต่ละทาง ก็เป็ นลักษณะของสภาพธรรมแต่ละอย่าง ถูกไหม
ถ. ใช่ครับ
สุ. แยกออกมาว่า สภาพธรรมทีกําลังปรากฏแต่ละทางในขณะทีกําลังยืน
อยู่ในขณะนี * แต่ละทางนี * มี อะไรบ้ าง เพือที จะได้ ร้ ู สภาพธรรมนัน* ถูกต้ องตรงตาม
ง
ความเป็ นจริงของลักษณะของสภาพธรรมนัน* ๆ
ถ. ผมรู้สกึ ว่า ยืน ท่าทียืนนี * เป็ นอาการทียืน ขณะทีจิตระลึกรู้ ว่า ท่าทียืน
เป็ นอาการทียืนนี * อย่างน้ อยความเข้ าใจของผมก็
ใจของผม ว่า ไม่ใช่เรายืน ผมรู้ สึกว่า ไม่ใช่เรา
ยืน รู้สกึ ว่า ได้ ถอนอัตตานุทิฏฐิ ออกไปนิดหนึง
สุ. จําท่าทางไว้ หรื อว่ามี อาการของรู ปทีปรากฏ ว่าอ่อน ว่าแข็ง ว่าตึง
ว่าไหวตรงส่วนหนึงส่วนใด หรื อว่าจําเป็ นท่าเป็ นทางเอาไว้ ทีว่ายืน
ถ. ไม่ได้ จํา ระลึกรู้ เพราะว่าการยืนก็ดี ยืนหลายท่าได้ ใช่
ใช่ไหม อย่างไรก็
ได้ ใช่ไหม ขณะนี *ผมยืนตัวตรงอยู่อย่างนี * ผมก็ระลึกรู้ว่า ผมยืนอยู่อย่างนี * ท่าทียืนเป็ น
อย่างนี *
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สุ. ระลึกรู้ในท่า หรื อว่าในอาการลักษณะของรูปธรรมทีปรากฏทีกาย
ถ. ผมพูดไม่ถกู
สุ. มีอาการอย่างไร ลักษณะอาการของรู ปธรรมทีปรากฏทีกายนี * มีอาการ
ลักษณะอย่างไร
ถ. ผมไม่ร้ ู จะตอบอย่างไร ถ้ าอย่างนี * ผมก็นงั ถ้ าอย่างนี * ผมก็ยืน อาการ
ลักษณะทียืน ผมเข้ าใจแล้
แล้ ว อาจารย์ต้องการทีจะสอนให้ ร้ ู ว่า รู ปต้ องมีลกั ษณะแต่ละ
อย่าง ผมเรี ยน ผมศึกษา ผมรู้ว่าอาจารย์ม่งุ หมายจะสอนตรงนี *
สุ. รู้ แล้ ว และเห็
และ นด้ วยหรื อยัง หรื อไม่เห็นด้ วย ซึงรู ปนี * ทีจะรู้ ได้ ว่าเป็ นรู ป
ไม่ใช่นาม ก็ เพราะว่ามี ลักษณะของรู ปนัน* ปรากฏว่าไม่ใช่นามธรรม จึงรู้ ชัดว่าเป็ น
รูปธรรม และลัลักษณะของนามธรรมก็
ษณะของนามธรรม ไม่ใช่รูปธรรม จึงรู้ ว่าเป็ นนามธรรม เพราะฉะนัน*
สภาวธรรมต้ องมีลกั ษณะปรากฏให้ ร้ ูได้ ในลักษณะของสภาพธรรมนัน* ๆ ถ้ าลักษณะไม่
ปรากฏ แล้ วจะเป็ นความรู้ในอะไร
ถ. ขอระงับคํ าถามไว้ ตรงนี ก* ่ อน เพราะว่าอิ ริยาบถบรรพนัน* อาจารย์ ก็
ทราบอยู่ว่า อิริยาบถบรรพมี ถ้ ามีแล้ ว ผมถามต่อไปว่า ลักษณะการปฏิบตั ิวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน ต้ องอาศัยรูปนามเป็
นาม นอารมณ์ใช่ไหม นัง นอน ยืน เดินนี * อาศัยอะไรเป็ น
รู ป อาศัย อะไรเป็ นนาม เป็ นอารมณ์ ตามธรรมดา ทุก ๆ บรรพต้ องมี รูป นามเป็ น
อารมณ์ ครัน* มาถึ
าถึงอิริยาบถบรรพ นัง นอน ยืน เดิน ผมถามอาจารย์ว่า ถ้ าอย่างนัน*
ใช้ อะไรเป็ นรูป ใช้ อะไรเป็ นนาม เป็ นอารมณ์ ผมไม่เข้ าใจเหมือนกัน ผมสงสัย
สุ. ขอเรี ย นยํยํ า* ว่ า กายานุ ปั สสนาสติ ปั ฏฐาน ทุ ก บรรพ ต้ องมี รู ป ที มี
ลักษณะปรากฏเป็ นอารมณ์ จึงจะเป็ นความรู้ ที ชัดว่า ลักษณะของรู ปที ปรากฏนัน*
ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล ไม่ใช่ตวั ตน
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สุ. อานาปานสติ ระลึกรู้ทีลมหายใจ ไม่ได้ ชือลมหายใจ แต่มีลกั ษณะของ
รู ปทีกระทบทีจมูกทีปรากฏ เวลาทีใช้ ชือ ใช้ คําว่า อานาปานบรรพ เวลาใช้ ชือของ
บรรพ ใช้ ชือว่าอานาปานบรรพ แต่อานาปานต้ องมีลกั ษณะปรากฏทีกระทบทีจมูกให้ ร้ ู
ไม่ใช่ชือ ฉันใด อิริยาบถบรรพเป็
ถบรรพเป็ นชือ ไม่ใช่ว่ามีชือปรากฏ แต่ต้องมี
องมีลกั ษณะทีปรากฏ
เช่นเดียวกับอานาปานบรรพ
ถ. พอเข้ าใจบ้ าง แต่ทีผมถาม ที ใช้ อิริยาบถเป็ นทางกํ าหนดรู ปนามนัน*
ผมถามเฉพาะรู ป อาจารย์ ก็ บ อกว่ า ต้ อ งรู้ ดิ น นํ า* ไฟ ลม ต้ อ งรู้ ธาตุที ปรากฏ
อาจารย์ก็อธิบายเปรี ยบเทียบไป แต่ไม่ตรงคําถาม ผมถามว่า บรรพทุก ๆ บรรพต้ อง
อาศัยรูปนามเป็ นอารมณ์ ทีเขาบอกว่านัง นอน ยืน เดิน เป็ นอิริยาบถบรรพ ทีนี *ดูรูป
ตรงไหน
สุ. ต้ องเป็ นคําตอบของท่
ตอบของ านเอง ต้ องคิด อานาปานบรรพ การระลึกรู้ ลม
หายใจ ใช้ คําว่าลมหายใจ แต่เวลาทีระลึกรู้ จริ ง ๆ มีสภาวะรู ปปรากฏ ไม่ใช่ชือลม
หายใจปรากฏ เพราะฉะนัน* ขณะทีเป็ นอานาปานบรรพ อย่าลืม อานาปานบรรพมี
อานาปานบรรพ
ลักษณะของรูปอะไรปรากฏให้ ร้ ู ถามซํ *า จะได้ คิดเอง
ถ. มีลม
สุ. อานาปานบรรพ มี ลักษณะของธาตุลมปรากฏให้ ร้ ู อิริยาบถบรรพมี
ลักษณะของรูปอะไรปรากฏให้ ร้ ู
ถ. ผมตอบไม่ได้ ผมจึงถามอาจารย์ อาจารย์กลับมาถามผม ผมก็ยงั ตอบ
ไม่ได้ อยู่นนเอง
ั
เพราะไม่เข้ าใจว่า รู ปนี *หรื อเป็ นรู ปรวม จะบอกแต่ละอย่าง ๆ ก็ไม่ได้
เพราะว่าจิตตชวาโยธาตุ อุตชุ รู ป กัมมชรู ป อาหารชรู ป อะไรอย่างนี * รวมกันเป็ นแท่ง
เป็ นก้ อน อาจารย์จะมาให้ ผมแยก ผมก็แยกไม่ออก จึงไม่เข้ าใจ จึงมาถามอาจารย์
อาจารย์กลับมาถามผม ผมจะตอบได้ อย่างไร ผมไม่ร้ ู
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สุ. ต้ องมีลกั ษณะปรากฏ ก็พดู กันแล้ วว่า การทีจะอบรมเจริ ญปั ญญานัน*
จะต้ อ งมี ลัก ษณะของนามธรรมและรู
ษณะของนามธรรม
ป ธรรมปรากฏ จึ ง จะรู้ ชัด ว่ า รู ป ธรรมไม่ ใ ช่
นามธรรม นามธรรมไม่ใช่รูปธรรม ถ้ าไม่มีลักษณะของรู ปธรรม ไม่มีลักษณะของ
นามธรรมปรากฏแล้ ว ปั ญญาจะชือว่ารู้ อะไรไม่ได้ เพราะฉะนัน* ถึงแม้ เป็ นอานาปาน
บรรพ ก็มีลกษณะของลมปรากฏ
กั ษณะของลมปรากฏ เป็ นของจริ ง ปั ญญาจึงรู้ ชดั ว่า ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่
สัตว์ ไม่ใช่บคุ คล
พอถึ
อถึ งอิ ริ ย าบถบรรพ มี ลักษณะของรู ป อะไรปรากฏ ที ปั ญญาจะรู้ ชัดได้ ว่ า
ลักษณะนัน* ไม่ใ ช่ตัวตน ไม่ใ ช่สัตว์ ไม่ใ ช่บุคคล ซึงในหมวดของอานาปานบรรพมี
ในหมวดของอานาปานบรรพมี
ลักษณะของรู ปปรากฏให้ ร้ ู ได้ จึงตอบได้ แต่อิริยาบถบรรพ ถ้ าไม่มีมีลักษณะของรู ป
ปรากฏให้ ร้ ู ได้ จะเป็ นปัปั ญญาได้ อย่างไร เพราะฉะนัน* ถ้ าไม่มีลกั ษณะของรู ปปรากฏ
ให้ ร้ ู ก็ไม่ชือว่าเป็ นการเจริญปั ญญาทีจะเห็นกายในกายได้
ถ. แต่ว่ายืนก็ต้องมีลกั ษณะของเขา เฉพาะยืนอย่างเดียวก็มีท่าทางของเขา
แต่ละท่า ผมเข้ าใจเองว่ว่า แต่ละท่าเป็ นรู ป ๆ หนึง ทีจริ งรู้ เหมือนกันว่า เป็ นรู ปรวม
เป็ นก้ อน เป็ นแท่ง รู ปนัน* ยังไม่เดียว เหมือนทีอาจารย์ พดู อาจารย์ แยกว่า ร้ อนก็มี
ลักษณะหนึงเท่านัน* เป็ นสองไม่ได้ นีลักษณะของอาจารย์ รู ป ๒๘ ผมศึกษาจริ ง ๆ
แต่ยังไม่เข้ าใจ รู้ แต่เพียงว่า ท่ายื น รู ปทียื น ไม่ใช่นาม อย่างนีก็ก* ็ ท่าหนึง ๆ ซึงผม
เข้ าใจมาจากดังเดิ
* ม แต่ว่าไม่ตรงกับทีอาจารย์สอนไว้ อาจารย์ต้องการสอนเพียงหนึง
ลักษณะเท่านัน* แต่นีรวมเป็ นก้ อน เป็ นแท่ง ซึงผมถือว่าเป็ นรูป ผมตอบได้ เพียงแค่นี *
สุ. ถื อว่าใช่ไหม โดยทีไม่มีลักษณะปรากฏ เพราะฉะนัน* จะรู้ ชัดได้ ไหม
อย่างลมหายใจ ต้ องมีลกั ษณะจริง ๆ ปรากฏ ผม ขน เล็บ ฟั น หนัง เวลาทีปั ญญารู้
สภาพธรรมโดยถูกต้ อง ต้ องมีลกั ษณะของรู ปทีเป็ นรู ปธรรมปรากฏให้ ร้ ู ชดั ว่า ลักษณะ
นันไม่
* ใช่ตวั ตน ไม่ใช่ไปนึกรวม ๆ เก้ าอี *ตังอยู
* ่เป็ นรู ปหนึง จับนอนลงไปเป็ นอีกรู ปหนึง
อย่างนันหรื
* อ
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ถ. ผมไม่มีปัญญาทีจะตอบแต่ละลักษณะ แต่ตอบได้ ว่า เป็ นลักษณะรวม
ท่ า หนึ งก็ รู ป หนึ ง แต่ ใ ครจะมาบอกว่ า ท่ า นี เ* ป็ นนามไม่ ไ ด้ ผมต้ อ งเถี ย งว่
ง า เป็ นรู ป
อาจารย์บอกได้ ไหมว่าท่านี *เป็ นนาม
สุ. รูปทียืนอยู่ มีลกั ษณะของรู ปหลายรู ปเกิดรวมกัน บางครัง* จะรู้ สึกส่วนที
ไหวไป ถ้ าปั ญญาสามารถทีจะรู้ ได้ ในขณะทีกําลังทรงอยู่ในท่านี * มีลกั ษณะของวาโย
ธาตุจริ ง ๆ เป็ นลักษณะของธาตุลมทีไหว แต่ถ้าไม่ปรากฏ คนนันจะรู
* ้ ได้ อย่างไร คน
นัน* ก็ ร้ ู สิงที ปรากฏส่ว นอื น ใช่ ไ หม ไม่มี ความจํ าเป็ นที จะไปพยายามคอยดูสิ งที ไม่
ปรากฏ ในเมือลักษณะของรู ปใดปรากฏทีกายส่วนใด ปั ญญารู้ ตรงส่วนนันที
* ปรากฏ
แต่ไม่ใช่หมายความว่า ไปจํ
ไป าต่อเอาไว้ ตลอดศีรษะจรดเท้ า เย็น ปรากฏตรงไหน
ถ. อาจารย์กล้ าบอกผมไหมว่า อิริยาบถปิ ดบังทุกข์นี * ไม่มีในพระไตรปิ ฎก
และจะต้
จะต้ องศึกษาหรื อไม่ว่า อิริยาบถนันปิ
* ดบังทุกข์อย่างไร
สุ. อิริยาบถปิ ดบังทุกข์ ทุกข์นนไม่
ั * ใช่ปวดเมือย แต่ต้องเป็ นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา เช่นเดียวกับสันตติ เวลานี * เพราะไม่ร้ ู ว่า จิตลักษณะหนึงเกิดขึ *นและดั
*น
บไป
และจิจิตลักษณะอืนก็เกิดต่อ ไม่ร้ ู ว่า เวทนาขณะเมือครู่ นี *เกิดขึ *นและดั
และดับไป และเวทนา
ทีเกิดสืบต่อ ก็เป็ นเวทนาอีกลักษณะหนึง อีกประเภทหนึง เมือไม่ร้ ู ความจริ งอย่างนี *
อิริยาบถของรู
ของรู ปซึงทรงอยู่ ตังอยู
* ่ ก็ปิดบังไม่ให้ เห็นความจริ งของแต่ละรู ป ซึงเกิดขึน*
และดับไป เช่ นเดี ยวกับแต่ละนามซึ
ะนาม งเกิ ดปรากฏและดับไป ไม่ประจั
ประจักษ์ ทัง* อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา เพราะว่าความรวมกันเป็ นกลุ่มเป็ นก้ อน ซึงทรงอยู่ในอาการกิ ริยา
ท่าทางปรากฏ ครอบงํ าไม่ให้ เห็นความจริ งว่า ลักษณะของรู ปแต่ละรู ปนัน* ต่างกัน
แล้ ว เมือรู ปหนึงเกิดขึ *นปรากฏและหมดไป
*นปรากฏ
ถ้ าศึกษาอภิธรรมโดยละเอียดจะทราบได้
ว่า รูปนี *ทยอยกันเกิดขึ *น จึงทยอยกั
ท
นดับไป จริงหรื อไม่จริง
ถ. จริ ง ครั บ คื อ อาจารย์ จ ะสอนให้ ศิ ษ ย์ ทัง* หลายเข้ า ถึ ง จุด ที อาจารย์
ต้ องการเลยทีเดียว จะนําพวกเราพร้ อมกับตัวผมนี *เข้ าจุด แต่ปัญญาพวกเรา
พวกเรายังไม่ถึง
อาจารย์ ลืมอะไรไปอย่างหนึง อาจารย์ ย่อมรู้ ว่า การปฏิบัติวิปัสสนานัน* มี ๔ ญาณ
ญาณที ๔ เป็ นญาณทีประจักษ์ รูปนามเกิดดับ และอัอัต ตาจะหายไปในขณะนัน* ใน
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ญาณนี * แต่ อาจารย์
อ าจารย์ เ ป็ นห่ ว งมาก
ง
ใครจะทํ า อย่ า งไรก็ เ ป็ นอัต ตา จะไปเข้ าห้ อง
กัมมัฏฐาน ก็เป็
เป็ นตัวเป็ นตน อาจารย์เป็ นห่วงนักหนา แต่ท่ท่านลืมอะไรไปอย่างหนึงว่า
ท่านจูงเราเร็ วเกินไป ท่านดึงเราเร็ วเกินไป จะให้ ถึงจุดนัน* จุดอนัตตา ความจริ งนัน*
ต้ องผ่าน ๓ ด่าน นามรูรูปปริจเฉทญาณ
เฉทญ ปั จจยปริคหญาณ สัมมสนญาณ
สนญาณ ใน ๓ ญาณ
นี * ยังมีอดีต มีอนาคต ยังมีเรา มีตวั มีตนอยู่ แต่อาจารย์ดเู หมือนหนึงว่า ดึงเราเข้ าไป
ถึงจุดที ๔ คือ อุทยัพพยญาณ เข้ าไปทําลายอัตตาทันที ผมอยากใช้ คําว่า ดึงเราเร็ ว
เกิ นไป เราก็ ตามไม่ทัน เมื อเราตามไม่ทัน อาจารย์ ก็ บอกว่า อะไร ๆ ก็ เป็ นอัตตา
ผู้ถามก็สะท้ านหมด เฮ้ อ อะไร ๆ ก็เป็ นอั
น ตตาไปหมดทังนั
* น* จะคิดอะไรก็เป็ นอัตตา
พูดถึงเรื องยืนนี * อาจารย์ไม่ต้องห่วงว่า ผมหรื อผู้ปฏิบตั ินี *จะไม่มีอตั ตา ต้ องมี
อัต ตา เป็ นก้ อน เป็ นแท่ง แต่อย่าลื มว่า ผมก้ าวยังไม่
งไม่ถึงญาณหนึงเลย แต่ใจของ
อาจารย์อยากจะให้ พวกเรารู้เร็ว ๆ
ยืนเป็ นอย่างไร ก็เป็ นก้ อน เป็ นแท่ง และเมือเราปฏิบตั ิไป ปฏิบตั ิไป ปั ญญา
คมกล้ าเข้ า รู้เรื องนันเรื
* องนี *อะไรขึ *นมา รู้ตามสภาวะของเขา และก็ก็ค่อย ๆ คลีคลายไป
แต่อาจารย์ ไม่ เป็ นอย่างนัน* จะดึงพวกเรา คล้ าย ๆ กับว่า เรามี ปัปัญญาแหลมคม
เหมือนท่าน ขอประทานโทษครับ ผมว่าอาจารย์
สุ. ขอประทานโทษ ขอให้ ท่านทีกล่าวเมือครู่ นี * อย่าลืมคําพูดของท่านและ
น
พิจารณาว่า ดิฉนั พาให้ ช้าลง หรื อว่าดึงไปให้ ถึงญาณที ๔ กันแน่
ถ. ให้ เร็วครับ
สุ. ท่านว่าให้ เร็วหรื อ ขอประทานโทษ ไม่เคยบอกใครเลยว่า สามารถทีจะ
ประจัก ษ์ ค วามเกิ ด ขึน* และดับ ไปของนามธรรมและรู
ไปของนามธรรม
ป ธรรมได้ โดยไม่
โดย ต้ อ งระลึก รู้
ลักษณะของนามธรรมและรู
และรู ปธรรมทีกําลังปรากฏตามปกติ
ปรากฏตาม ตามความเป็
ตามความเป็ นจริ ง จนชิน
จนรู้ชดั จนเป็ นปั ญญาทีสมบูรณ์จริง ๆ
อย่าพึงหวังทีจะถึงอุทยัพพยญาณ โดยทีขณะนี *ไม่สามารถทีจะระลึกรู้ ลกั ษณะ
ของนามธรรมและรู
และรู ปธรรมที
ธรรม กํ าลังปรากฏแต่ละทาง แต่ละลักษณะ มีลกั ษณะจริ ง ๆ
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ปรากฏให้ ร้ ู ถ้ าปั ญญายังไม่ร้ ู อย่างนี * อย่าเพิงไปไหน แม้ แต่นามรู ปปริ จเฉทญาณ ไม่
เคยดึงไปจนกระทังถึงอุทยัพพยญาณเลย
ถ. อาจจะเป็ นความเข้ าใจผิดของผมก็ได้ คือ ทีอาจารย์สอน พยายามที
จะไม่ให้ มีอตั ตา ไม่ว่าจะพูดว่าอะไร ทีว่า ฉันจะไปเข้ าห้ องกัมมัฏฐาน เป็ นตัวเป็ นตน
ท่านพยายามทีจะสกัดกันให้
* หมด
สุ. ไม่ ใ ช่ ดิ ฉั น พยายาม ความจริ ง เป็ นตัว ตนหรื อ เปล่ า ที คิ ด อย่ า งนัน*
ในขณะนัน*
ถ. เป็ น สรุ ปว่า ผมยังปฏิบตั ิไม่เข้ าถึงจุดทีอาจารย์ต้องการ ทีให้ ร้ ู รูปหรื อ
นามแต่ละสิง ถ้ ารู้รูป ต้ องรู้ แต่ละขณะ แต่ผมเป็ นลูกศิษย์นอกครู ไปไม่ได้ ไปไม่ถึงที
ต้ องการให้ ไป มันเห็นรู ปรวม ไม่เรี ยกว่ารู ป จะให้ เรี ยกว่าอะไร บางรู ปตัง* ๖ รู ป ๕ รู ป
รวมกันอยู่ ไม่เรี ยกว่ารู ป ก็ไม่ร้ ู ว่าจะเรี ยกว่าอะไร ต้ องขอเรี ยกว่ารู ป พอเรี ยกรู ปปัN บ
ก็ตีโครมไปว่า ต้ องเป็ นรู ป ๒๘ สิ ท่านว่าเสียอย่างนี * หมดปั ญญา ผมไม่ร้ ู จะไปเอา
อะไรกับท่านได้ ตามท่านไม่ทนั จริง ๆ ก็มนั เป็ นรูปรวมอยู่
สุ. รู้ สึกว่า ท่านเบื
น อหน่าย ระอาใจ ในการทีจะระลึกรู้ ลกั ษณะของสภาพ
ธรรมทีปรากฏตามความเป็ นจริงให้ ชดั เจนว่า มีลกั ษณะจริง ๆ ปรากฏ
ถ้ าท่านยังคงคิดว่า ท่านสามารถจะรู้ ว่าเป็ นรู ปโดยทีไม่มีลกั ษณะจริ ง ๆ ปรากฏ
ท่านก็เพียรไปโดยทีไม่มีวนั จะรู้ ว่า ลักษณะของรู ปจริ ง ๆ นันปรากฏ
*
เกิดขึ *นและดับไป
แล้ ว ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล ไม่ใช่ตวั ตนจริง ๆ เป็ นลักษณะของรูปจริง ๆ ทีปรากฏ
เมื อท่านไม่เพียรที จะรู้ ว่า ถ้ ารู้ ว่าเป็ นรู ป ปั ญญาต้ องรู้ ตรงลักษณะของรู ปที
ปรากฏให้ ร้ ู ไม่ใช่ไปนึกว่า รู้ว่าเป็ นรูป ถ้ าเป็ นเพียงขันนึ
* กว่า รู้ ว่าเป็ นรู ป ปั ญญาจะไม่
มีวันทีจะคมกล้ าประจักษ์ ว่าไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนเลย เพราะเพียงนึก
โดยทีไม่มีลกั ษณะของรูปแต่ละลักษณะทีไม่ปะปนกันเลยปรากฏ
เลย
และไม่
ไม่ได้ ปรากฏเลยว่า ขณะทีกําลังเห็น เป็ นแต่เพียงสิงทีปรากฏทางตา เวลา
ทีกระทบสัมผัส ไม่ใช่สีแล้ ว เป็ นลักษณะอาการของรู ปทีปรากฏจริ ง ๆ และดับจริ ง ๆ
ถ้ า ปั ญ ญาถึ ง ความสมบูร ณ์ ที จะประจั
จะ
ก ษ์ ค วามเกิ ด ดับ ของรู ป นัน* เพราะว่ า รู ป นัน*
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ปรากฏ โดยทีจะเปลียนลักษณะของรู ปนัน* ให้ เป็ นรู ปอืนไม่ได้ นีคือความหมายของ
คว
อนัตตา คือ ลักษณะของสภาพธรรมใดเป็
ษณะของสภาพธรรมใดเ นอย่างไร ก็ตามความเป็
ตามความเป็ นจริ งอย่างนัน* ที
ปั ญญาจะต้ องรู้ชดั ว่า เป็ นแต่ละลักษณะ ไม่ใช่รวม ๆ กันไว้
เพราะฉะนัน* ถ้ าท่านยังคงต้ องการที จะเพียงนึกรู้ โดยที ไม่มีลักษณะจริ ง ๆ
แต่ละลักษณะปรากฏ ท่านก็ไม่มีวนั ทีจะรู้ แจ้ งอริ ยสัจธรรม และไม่สามารถที
สามารถทีจะอบรม
จะ
เจริญปั ญญาให้ คมกล้ าด้ วย
สําหรับเรี องของวิวิปัสสนาญาณ ๓ ทีเป็ นตรุ ณวิปัสสนา เวลาทีท่านเห็นข้ อความ
ใดบ่งว่า นามรู ปปริ จเฉทญาณ ปั จจยปริ คหญาณ สัมมสนญาณ เป็ นตรุ ณวิปัสสนา
เป็ นจินตาญาณ เวลาทีท่านผ่านพยัญชนะนี * ท่านลืมความสมบูรณ์ ของพยัญชนะที
กล่ า วว่ า วิ ปั ส สนาญาณด้ด้ ว ย ไม่ ใ ช่ บ อกว่ า เป็ นแต่ เ พี ยงความคิ ด เฉย ๆ เท่ า นัน* ว่ า
เป็ นรูป แต่มีคําว่าเป็ นวิปัสสนาญาณ เป็ นตรุณวิปัสสนาญาณ
เพราะฉะนัน* คําว่าวิปัสสนาญาณนี * อย่าคิดว่า เป็ นเพี
เพียงขัน* ความเข้ าใจว่า
เป็ นนามธรรม เป็ นรู ปธรรม ไม่ใช่อย่างนันเลย
*
แต่วิปัสสนาญาณ เป็ นการประจั
นการ
กษ์
ลักษณะของนามธรรมและรู
และรู ปธรรมโดยสภาพความเป็ นอนัตตาจริ ง ๆ แม้ แต่ปัญญาที
เป็ นวิปัสสนาญาณ ก็เกิดโดยความเป็ นอนัตตา ไม่ใช่ไปรอ ไปคอย ไปจวนแล้ ว จวน
อยู่นันแล้ ว บางทีก็จวนเสียจนรํ าคาญว่าเมือไรจะเกิด ซึงตลอดเวลานั
ตลอดเวลานัน* เป็ นตัวตน
และเป็
เป็ นไปด้ วยตัณหาความต้ องการ ซึงแอบแฝงอย่างสบายมากระหว่างทีมีการกระทํา
ต่ า ง ๆ เหล่ า นัน* ไม่ ใ ช่ เ ป็ นปั ญ ญาที อบรมจนกระทั
อบรม
งประจัก ษ์ จ ริ ง ๆ โดยถึ ง ความ
สมบูรณ์ทีปรากฏโดยความเป็ นอนัตตา
ความทีปรารถนาในวิปัสสนาญาณ ท่านเข้ าข้ างตัวเองว่า ตรงนี * ตอนนี * รู้ ชดั
แหมขณะนี *ชัดจริ ง ๆ ว่าเป็ นนามธรรม นีโดยการพยายามรวบรัดทีจะให้ เป็ นวิปัสสนา
ญาณ โดยทีไม่เข้ าใจความหมายของคําว่าญาณ ซึงหมายความถึถึงความสมบู
ความ รณ์ของ
ปั ญญาทีประจักษ์ ในลั
ในลักษณะแต่ละลักษณะของนามธรรมและรู
ษณะของนามธรรมและรู ปธรรม โดยไม่ใช่สตั ว์
ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตวั ตน ไม่มีการทีจะควบคุมประชุมรวมกัน เป็ นกลุ่มเป็ นก้ อน เป็ น
ท่าเป็ นทางได้ เลยในขณะนั
ในขณะนัน*
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เพราะเหตุไร เพราะเหตุ
เพราะ ว่า เฉพาะลักษณะของรู ปแต่ละรู ป ตรงรู ปทีปรากฏ
ลัก ษณะหนึง ๆ เท่ า นัน* ในขณะนัน* ไม่ ใ ช่ ก ารควบคุม ประชุม รวมกัน ไว้ เ ป็ นท่ า ทาง
เป็ นกลุ่มเป็ นก้ อน ซึงไม่มีลกั ษณะของรูปใดปรากฏเลย เพราะฉะนัน* บางท่านต้ องการ
วิปัสสนาญาณรวดเร็ วมาก พยายามเข้ าข้ างตัวเองว่า ขณะเมือครู่ นีนีช* ดั แต่ลักษณะ
เช่นนัน* ไม่ใช่เป็ นการประจั
ประจักษ์ ลักษณะของนามธรรมและรู ปธรรมด้
ธรร ด้ วยวิปัสสนาญาณ
ซึงเป็ นอนัตตาจริง ๆ
เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าเป็ นวิปัสสนาญาณ เพราะเหตุว่า ตัวตนทีเป็ นโลกทีสืบ
ต่ อ ควบคุ ม ประชุม รวมกัน อย่ า งนี ไ* ม่ ป รากฏ แต่ เ ป็ นการประจัก ษ์ ลัลัก ษณะเฉพาะ
นามธรรมและรู ปธรรมทางมโนทวารแต่
ทางมโนทวารแต่ละนามแต่ละรู ปจริ ง ๆ เพราะฉะนัน* ไม่ใช่มา
เทียบเคียงนึกเอาว่า เมือครู
อ ่ นีเ* ป็ นนามรู ปปริ จเฉทญาณแล้ ว และก็ก็นึกไปว่า เกิดขึน*
เพราะปั จจัยอย่างนัน* อย่างนี * ก็เป็ นปั จจยปริคหญาณแล้ ว และเพราะว่
เพราะว่าเมือครู่ นี *ดับไป
เดีOยวนี *มีอีก เพราะฉะนัน* เป็ นอดีต เป็ นอนาคต จึงเป็ นสัมสนญาณแล้ ว
แม้ แต่ความหมายของคําว่าจินตาญาณในทีนัน* ทีเป็ นวิปัสสนาญาณก็เพราะว่า
แม้ ขณะทีกําลังประจักษ์ ลกั ษณะของนามธรรมและรูปธรรมทางมโนทวารแต่
ธรรมทางมโนทวาร ละลักษณะ
ยังมีการตรึกถึงลักษณะทีกําลังปรากฏนันได้
* ด้ วยเหตุนี *จึงเป็ นตรุ
ตรุ ณวิปัสสนา และเป็ น
วิปัสสนาญาณทีทียังมีความตรึกถึงลักษณะที
ษณะทีปรากฏในขณะนันแทรกขึ
*
*นได้
ถ. บ้ า นผมอยู่ก ลางทุ่ง นา ลุก ขึน* ตอนตี ส อง จะนํ า ความรู้ ที ศึก ษาจาก
อาจารย์ มาปฏิบัติ จะดับทัง* ๔ ทวาร เช่น หูไม่ได้ ยินเสียง จะเป็
เป็ นเสียงกบร้
ง องหรื อ
รถยนต์ผ่านก็ไม่มี ไม่ได้ เห็นมันมืดสนิท จมูกไม่ได้ กลินอะไรเลย ลิ *นไม่มีรสอะไรเลย
เหลือ ๒ ทวาร คือ ใจกับกาย ปิ ดเสีย ๔ ทวารโดยปริ ยาย ก็ผ่าน ๒ ทาง กายกับใจ
เท่านัน* อาจารย์ สอนว่า กายนีจ* ะมี ลักษณะทีกระทบเย็นร้ อน อ่อนแข็ง แต่อากาศ
ปกติ เย็นไม่มี ร้ อนไม่มี ลมไม่มี เหลืออ่อนกับแข็ง ผมพิพิจารณาทวารทีกาย อาจารย์
สอนไว้ ว่า สิงทีปรากฏในขณะนันให้
* สติระลึกรู้ หมายความว่า ต้ องการให้ เป็ นปั จจุบนั
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ถ. ขอถามอาจารย์
ถามอาจารย์ว่า ผมนังกํ าหนดว่า อ่อน เพราะทีนอนก็นุ่ม ไม่ได้ นัง
บนกระดาน ผมกําหนดอ่อน ๆ ไม่ใช่ตวั ตน เป็ นภาพนึกไปเสีย เป็ นมโนภาพ คิดไป
สภาวะจริ ง ๆ คืออ่อน สักประเดีOยวก็คิดว่าอ่อน อย่างนี *จะทําอย่างไร อ่อน ๆ อยู่เรื อย
ไปอย่างนี *หรื อ ไม่เข้ าใจวิธีปฏิบตั ิครับ ไม่ร้ ูจะทําอย่างไร
สุ. ยังไม่ร้ ู ลักษณะของสติใช่ไหม เพราะฉะนัน* ยังเจริ ญสติปัฏฐานไม่ได้
ไม่ชือว่าเจริ ญสติปัฏฐาน อีกประการหนึง การอบรมเจริ ญสติปัฏฐานไม่ใช่มีตวั ตนว่า
ขณะนี *จะทํา แต่จะต้ องรู้ ว่า สภาพทีกําลังรู้ ตรงลักษณะทีปรากฏ ในขณะนี *มีลกั ษณะ
ษ
ทีปรากฏ ลองจับ สัมผัสทีนี ลักษณะทีปรากฏตรงนี *
ถ. แข็ง
สุ. ไม่ใช่ตวั ตนใช่ไหม
ถ. ไม่ใช่ตวั ตน
สุ. ไม่ม่ใช่ตวั ตน รู้ อย่างนี *ถูกไหม ถูก และทางตารู
ทางตารู้ แล้ วหรื อยัง ทางหูร้ ู แล้ ว
หรื อยัง ทางจมูกรู้ หรื อยัง จะไปปิ ดทวารอื นหมดเพือจะให้ ร้ ู ลักษณะของทวารเดียว
นันไม่ใช่เป็ นการอบรมเจริ
อบรมเจริญสติทีระลึกและรู้จริง ๆ ว่า แต่ละลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมนัน* ไม่ใช่สตั ว์ บุคคล ตัวตน
อย่ างขณะนี * สติติจ ะระลึกที กายที แข็ ง ระลึก แล้ ว สติ ดับไหม ดับ ตลอดวัน
กี ภพ กี ชาติ ก็ ต าม ทางกายที จะรู้ เกิ น อ่ อ นแข็
น ง เย็ น ร้ อน ตึ ง ไหวได้
ได้ ไ หม ก็ ไ ม่ ไ ด้
นีแหละคือ สิงทีเจริ ญไป อบรมไป จนกว่าจะรู้ ชดั เวลาทีระลึกทีไร ก็มีแต่ลกั ษณะที
อ่อนแข็ง เย็นร้ อน ตึงไหวทีทีไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล ไม่ใช่ตวั ตน นีเป็ นเรืเรื องของกาย
องของ
แต่เวลาทีนึกว่าอ่อน สภาพทีคิดนึกไม่ใช่อ่อน นีเป็ นการเจริ ญอบรมจนกระทัง
สามารถทีจะระลึกได้ แม้ ในขณะทีกําลังเห็นทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ *น ทางกาย
ทางใจ
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ถ้ าคิดนึกเกิดขึ *น ไม่ได้ บงั คับ คิดนึกมีปัจจัยก็เกิด ซึงจะต้
จะต้ องรู้ ว่า ขณะนันเป็
* น
สภาพนามธรรมทีคิด ไม่ใช่เรา ตัวตนจึงจะไม่มีได้
ถ. เท่านันหรื
* อครับ ทําอยู่เท่านัน*
สุ. เท่านัน* ตลอดกีภพ กีชาติ ก็ตา หู จมูก ลิ *น กาย ใจ
ถ. อยู่ในมุ้ง ก็นกึ อยู่เท่านันแหละ
*
สุ. ไม่ใช่นึก แต่ร้ ู ว่าทีนึกก็เป็ นนามธรรม ไม่ใช่ลกั ษณะอ่อนทีปรากฏ ซึง
การอบรมเจริ ญสติปัฏฐานนันจะต้
น*
องรู้ ว่า แล้ วแต่สติทีจะระลึกเมือไร เพราะอาศัยการ
ฟั ง แต่อย่ามีตวั ตนทีจะทําขณะนัน* เพราะฉะนัน* ทางตาในขณะนี * อาศัยการฟั ง ยัง
ไม่เคยระลึกรู้ ทางตา ก็เริ มระลึกทีจะรู้ ว่า ไม่ใช่ตวั ตนอย่างไร ตามปกติ
ปกติ ทางหูอีก ยัง
ไม่เคยระลึก เวลาทีได้ ยินได้ ฟังมาว่า สติระลึกตรงลักษณะของเสียง ตรงลักษณะที
กํ าลังได้ ยิน ที กํ าลังรู้ รู้ ว่าเป็ นเพียงสภาพรู้ เท่านัน* ระลึกอย่างไร ก็ระลึกไปเรื อย ๆ
๖ ทางเท่านัน*
เพราะฉะนัน* อุปสรรคของการเจริ ญปั ญญา คือ ไม่ได้ พิจารณาโดยถ่องแท้ ว่า
ขณะใดเป็ นการอบรมเจริ ญปั ญญาทีรู้ ลกั ษณะของสิงทีปรากฏจริ ง ๆ มีลกั ษณะจริ ง ๆ
ปรากฏให้ ร้ ู ได้ ถ้ ายังคงผสมวิธีต่าง ๆ ขณะนันก็
* จะไปยึ
ไปยึดถือว่าเป็ นความรู้ แต่ความ
จริงแล้ ว ไม่มีลกั ษณะของรูปหนึงรูปใดปรากฏให้ ร้ ู
ถ. รู ปแต่ละรู ป ต่างก็มีสภาพของมันแต่ละอัน ใช่ไหม ผมสงสัยว่า จิต
ระลึ ก รู้ ว่ า ไหว คราวนี เ* กิ ด ความยากขึ น* มาว่ า สภาพของการไหวนี * เป็ นภาพนึ ก
เพราะว่าสภาพไหว เมือรู้ สึกว่าไหว เป็ นนามเสียแล้ ว สภาพของรู
งรู ปเป็ นการนึกไปเสีย
แล้ ว ผมเห็นว่าเป็ นการนึก ถ้ ารู้เมือไร เป็ นนามทุกที
สุ. ทีละทวารดีไหม ทางตาขณะนี * อะไรกําลังปรากฏทางตา
ถ. รูปทีปรากฏทางตา นีนึกเอา
สุ. รูปทีปรากฏทางตา นึกอย่างไรถึงจะมาปรากฏทางตา กําลังลืมตาและ
ตาแล
กําลังปรากฏ มีสิงทีกําลังปรากฏให้ ร้ ูได้ ทางตา ทําไมจึงว่านึก
ถ. พออาจารย์พดู คําว่าปรากฏ
ปร
ขาดคําลงไป ก็เป็ นนามแล้
นามแล้ ว
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สุ. เดีOยวนี *กําลังเห็นอะไร มีสิงทีกําลังปรากฏ
ถ. เห็นนาฬกิ า
สุ. นาฬกิ าเป็ นนาม หรื อเป็ นรูป
ถ. นาฬกิ าเป็ นรูป
สุ. ทีกําลังรู้ สิงทีปรากฏ สภาพรู้ ต่างหากทีเป็ นนามธรรม เพราะฉะนัน* มี
รูปปรากฏด้ วย ทีสติจะต้ องระลึกและรู้ว่า เป็ นแต่เพียงสิงทีปรากฏทางตาเท่านัน*
ก่อนทีจะมีการเจริ
เจริญสติปัฏฐาน คน สัตว์ วัตถุสิงของต่าง ๆ ปรากฏอยู่เสมอให้
เห็นได้ ใช่ไหม
แต่เวลาทีเจริ ญสติปัฏฐานแล้
ฐาน ว ขณะใดทีเห็น รู้ ว่าสิงต่าง ๆ ทีปรากฏนัน* เป็ น
แต่เพียงสิงทีปรากฏทางตาเท่านัน* ระลึกรู้ บ่อย ๆ เพราะความจริ งเป็ นอย่างนั
ง นจริ
* งๆ
จนกว่ า จะรู้ ชัด ประจัก ษ์ แจ้
แ จ้ ง ว่ า สิ งที ปรากฏทางตา ก็ เ ป็ นแต่ เ พีย งสภาพของจริ ง ที
ปรากฏทางตาเท่านัน* ไม่ใช่ว่าไม่มีสิงใดปรากฏ มีสิงทีกํ าลังปรากฏ ซึงไม่ใช่สภาพรู้
เพราะว่าปรากฏทางตา ปรากฏให้ เห็นได้ ทางตา แต่ทีกําลังรู้ คือ กําลังเห็น เป็ นของ
จริงเหมือนกัน ซึงสติ
สติก็จะต้ องระลึกรู้ ว่า ขณะนี * ทีกําลังเห็นนี * เป็ นแต่เพียงสภาพรู้ ทาง
ตาเท่านัน*
นี คื อ การอบรมเจริ ญ ปั ญ ญา จนกระทังสามารถที จะแยก รู้ ลัก ษณะของ
นามธรรมว่าไม่ใช่รูปธรรม รู้ ว่าลักษณะของรู ปธรรมว่าไม่ใช่นามธรรม ซึงปั ญญาทีรู้
อย่ า งนี * สามารถที จะละคลายความไม่ ร้ ู ที เคยยึ ด ถื อ นามธรรมและรู ป ธรรมว่
ธรรม า
เป็ นตัวตน เป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล
ทางตา ไม่ใช่มีแต่นามธรรม รู ปธรรมมี ด้วย ซึงสติ
สติจะต้ องระลึกรู้ ด้ วย อย่า
กล่าวว่า ระลึกทีไรก็มีแต่นามธรรมเท่านัน* อย่างนี *จะไม่เป็ นการอบรมเจริ ญปั ญญาที
จะถึงความสมบู
สมบูรณ์ทีจะแยก รู้ ลกั ษณะทีต่างกันของนามธรรมและรู ปธรรม เพราะถ้ า
ปั ญญาไม่สามารถทีจะรู้ความต่
ความต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมแล้ ว ไม่มีทางทีปั ญญา
จะเจริญสมบูรณ์ถึงขันการรู
* การรู้แจ้ งอริยสัจธรรมได้
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เพราะฉะนัน* สําหรับทางตา พูดไปทีละทาง ทีละทวารก่อน ทางตาเห็นหรื อยัง
ว่ามีรูปปรากฏ
ถ. เห็นแล้ ว
สุ. ต่อไปทางหู ในขณะนี * เสียงปรากฏ ไม่ใช่สิงทีปรากฏทางตา เป็ นของ
จริ ง เป็ นรู ป ที ปรากฏเฉพาะทางหูเ ท่ านัน* แต่ ข ณะที กํ า ลัง รู้ คื อ กํ า ลัง ได้ ยิ น เสี ย ง
สภาพทีรู้เสียง คือ ขณะทีกําลังได้ ยินนัน* เป็ นนามธรรม ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่
บุคคล สติจะต้ องระลึกบ่อย ๆ
เสียงมีปรากฏตลอดชีวิต เมือวานนี *ก็ปรากฏ ขณะนี *ก็ปรากฏ ต่อไปก็ปรากฏ
เพราะฉะนัน* ถ้ าสติกําลังระลึกทีลักษณะของเสียงทีกําลังปรากฏ ก็ร้ ู ว่าเป็ นแต่เพียง
สภาพธรรมชนิดหนึง และขณะที
ขณะทีกําลังได้ ยิน ถ้ าสติไม่เคยรู้ เลยว่าเป็ นแต่เพียงสภาพทีรู้
เสียง ไม่เคยระลึกได้ หมายความว่า ไม่ได้ อบรมเจริ ญสติปัฏฐาน เพราะฉะนัน* เมือ
รู้ ตวั ว่ายังไม่ได้ ร้ ู ในลักษณะของนามใดของรู ปใด สติก็จะเกิดระลึกรู้ ลกั ษณะทีกําลังได้
ยิน พิจารณา รู้ จนกระทังเป็ นความรู้ จริ ง ๆ ว่า ทีกําลังได้ ยินนี * ก็เป็ นแต่เพียงสภาพรู้
เท่านัน* แต่ว่าเป็ นสภาพรู้เสียง เป็ นสภาพรู้ทางหู
เพราะฉะนัน* สติจะระลึกรู้ลกั ษณะของรูป คือ เสียงก็ได้ สติจะระลึกรู้ ลกั ษณะ
ของนามธรรมทีได้ ยินก็ได้ แต่จะต้ องอบรมจนกว่าจะชิน จนกว่าจะรู้ ชดั จนกว่าไม่ว่า
สติจะเกิดระลึกทีได้ ยิน ก็ร้ ูว่า เป็ นแต่เพียงสภาพรู้ ทางหูเท่านัน* ไม่มีเยือใย
อ สงสัย ยึด
โยงว่าเป็ นตัวตน สัตว์ บุคคล
เป็ นของจริ ง ธรรมดาทีสุด ปกติทีสุด ซึงสติจะต้ องระลึกรู้ เป็ นปกติ
ปกติด้วย แต่ถ้า
หวันไหวว่าจะทํา หรื อว่าจะจ้ อง หรื อว่าจะดู ขณะนันจะไม่
*
ร้ ู แม้ แต่ว่าจะจ้ องอย่างไร
จะทําอย่างไร จะดูอย่างไร
ทีมีปัญหากันอยู่นี * ก็คือว่า จะจ้ องทีไหน จะทําอย่างไร จะดูอย่างไร ซึงเป็ น
เรื องไม่ร้ ู และเป็
เป็ นเรื องตัวตน ทีแม้ ว่าจะพยายามจ้ อง ขณะนัน* ไม่ใช่การรู้ ลักษณะที
เป็ นรู ปธรรม ไม่ใช่การรู้ ว่าลักษณะทีได้ ยินเป็ นแต่เพียงสภาพรู้ เป็ นแต่เพียงนามธรรม
เท่านัน*
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ถ. ตรงนี *สําคัญมาก และดีมากด้ วย เสียงกับได้ ยิน เพราะว่าผมเรี ยนมา
ในระยะ ๑๐ ปี เศษนี * อาจารย์ ผ้ ูส อนหลายคนบอกว่ า เพื อละกิ เ ลส แต่ ข องท่ า น
อาจารย์สจุ ินต์กล่าวว่า เพือละความไม่ร้ ู นีก็ต่างกัน
ทีผมเรี ยนมาจากอาจารย์
อาจารย์ตงั * ๖-๗ อาจารย์กล่าวว่า เสียงไม่เป็ นเหตุให้ เกิดบุญ
บาป แต่ได้ ยินต่างหากทีเป็ นเหตุให้ เข้ าใจผิดหรื อเข้ าใจถูก เขาว่ว่าอย่างนี * ทีเสียง ไม่มี
การทําลายกิเลส รับรู้เสียงแวบเดี
ง
ยวมาถึงได้ ยินเลย ตรงได้ ยินนี * ให้ กําหนดระลึกรู้ สติ
พยายามระลึกให้ ทันว่าได้
าได้ ยิน ไม่ใช่เราได้ ยิน ไม่มีเราได้ ยิน คือ หูเป็ นผู้ได้ ยิน ก็จะ
ถอนสักกายทิฏฐิ ไปนิดหนึง ถ้ าว่าเราได้ ยิน ใครมาด่า ก็ ด่าเรานี เรื องเสี ยงนัน* ไม่
สํ า คัญ คล้ า ย ๆ กับ ว่ า ผ่ า นไปนิ ด เดี ย ว เกื อ บไม่ ต้ อ งกํ า หนดเลย โดดข้ า มไป ไป
กําหนดทีได้ ยิน เพือละกิเลส
ทีนี *มาถึงอาจารย์สุจินต์ ไม่ยอมให้ ข้ามสภาวะไป เป็ นสิงทีถูกเหมือนกัน และ
อาจารย์ สุจิ น ต์ สร้
ส ร้ างเข็ ม ไว้ ว่า สติร ะลึก รู้ เพื อละความไม่ ร้ ู เป็ นภาษาไทยตรงที สุด
เข้ าใจง่ายทีสุด ไม่ยอมให้ ข้ามเสียงไป ไม่ยอมให้ ข้ามสภาวธรรมไป แต่อาจารย์ อีก
กลุ่มหนึง ไม่ตํากว่า ๖-๗๗ คน ทังพระ
*
ทังฆราวาส
*
ทังหญิ
* ง ทังชาย
*
กล่าวว่
ว า เสียงนี *
ไม่เป็ นเหตุให้ เกิดกิเลส กิเลสนันอยู
* ่ทีได้ ยิน ถ้ าเมือใดเรารู้ ว่า ไม่ใช่เราได้ ยิน แต่เป็ น
โสตวิญญาณเป็ นผู้ร้ ู เป็ นผู้ได้ ยิน เพราะฉะนัน* สักกายทิ ฏฐิ ก็ ถอนออกไปนิ
ถอน
ดหนึง
ออกไปหน่อยหนึง เป็ นการถอนสักกายทิฏฐิ
แนวทางทีได้ ศกึ ษามาทัง* ๒ ทางนี * ผมไม่ร้ ูว่าจะดําเนินตามท่านผู้ใดดี เพราะว่า
ถูกทังสองข้
*
าง อาจารย์สจุ ินต์ว่าข้ ามไม่ได้ สภาวะต้ องเป็ นไปตามลําดับของเขา ต้ อง
เป็ นไปตามนัน* และเป็ นไปเพืออะไร เพือละความไม่ร้ ู ไม่ร้ ู จะอธิบายอย่างไร ไม่ต้อง
อธิบายอีก เป็ นภาษาไทยทีตรงทีสุด ผมก็เห็นว่าถูก แต่พอมาฟั
พอมาฟั งอาจารย์ทีว่าเพือละ
กิ เ ลส เพราะว่า กิ เลสไม่ ได้ อยู่ทีเสี ยง กิ เลสมันอยู่ทีได้ ยิ น เพราะฉะนัน* มี ๒ ทาง
อาจารย์โปรดแก้ ปัญหาให้ ผมด้ วยครับ
สุ. จะละกิเลสอะไรก่อน เวลาทีได้ ยินเสียง
ถ. ละสักกายทิฏฐิ
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สุ. ละสัสักกายทิฏฐิ คือ การไม่ร้ ู ลกั ษณะของนามธรรมและรู ปธรรม จึงถือ
ว่าเป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล เป็ นตัวตน อย่าลืม ท่านตอบว่า ละสักกายทิฏฐิ แน่ใจนะว่า
ละสัก กายทิ ฏฐิ ทํ า อย่า งไรจึงจะรู้ ว่า ได้ ยิ นเป็ นนามธรรม ไม่ ใช่ เสี ยง ขออภัยที คง
จะต้ องซักถามกันเป็ นเวลานาน เพือความแจ่มแจ้ งในข้ อปฏิ
อปฏิบตั ิทีจะเกื *อกูลท่านอืนด้ วย
ธรรมเป็ นเรื องละเอียด อย่างทีท่านบอกว่า ให้ ข้ามเสียง ไม่ต้องรู้ ให้ ร้ ู แต่ทีได้
ยินเท่านัน* แต่ทํทําอย่างไรถึงจะรู้ ว่า ได้ ยินนันเป็
* นสภาพรู้ เพราะว่านีเป็ นเรื
น องของการ
ปฏิบตั ิ เป็ นเรื องของความจริ
ความจริง เป็ นเรื องของเหตุกบั ผล
ถ. ตามที กล่าวแล้ วว่ามี ๒ ทาง แต่ละทางก็ มีเหตุผลด้ด้ วยกัน จึงได้ ถาม
ท่านอาจารย์ว่า โดยเหตุผลแล้
ล วอย่างไหนจึงจะถูก อาจารย์โปรดตอบเลยทีเดียว
สุ. ถ้ าท่านต้ องการความเข้ าใจเป็ นของท่าน ท่านคิด พิจารณา และตอบ
จึงจะแสดงว่าเป็ นความเข้ าใจของท่าน ทีดิฉันบรรยายไป ดิฉันตอบไป เป็ นความ
เข้ าใจของดิฉัน แต่ไม่ใช่ความเข้ าใจของท่
ใจของ าน เพราะฉะนัน* ทีจะทราบว่าเป็ นความ
เข้ าใจของท่าน คือ ท่านพิพิจารณาในเหตุผล คิด และตอบ จึงจะทราบว่า ท่านเข้ าใจ
อย่างไรจากคําตอบของท่าน ในเมือดิฉนั บรรยายแล้ ว ตอบแล้ วว่า ข้ ามไม่ได้
แม้ แต่การสําเหนียก สังเกต พิจารณา พร้ อมสติทีระลึกรู้ ปั ญญาทีจะรู้ ชดั ว่า
ลักษณะนันเป็
* นสภาพรู้ และเสี
และ ยงเป็ นแต่เพียงสภาพทีปรากฏ ไม่ใช่สภาพรู้ เพียงเท่านี *
ยังต้ องเจริ ญอบรมจนกว่าจะเป็ นความรู้ ชดั จริ ง ๆ จึงจะเกิดความสมบูรณ์ ของปั ญญา
ทีเป็ นนามรูปปริจเฉทญาณได้
ถ. คนทีนัง นอน ยืน เดินนี * ท่านว่าไม่ใช่รูป เป็ นปั ญหาเรื อ* รังมาว่า ไม่ใช่
รู ป เป็ นคําขัดแย้ งจากอาจารย์
อาจารย์ซงตั
ึ ดบทว่า นัง นอน ยืน เดิน ไม่ใช่รูป ผมมีปัญหา
ต่อไปว่า อิริยาบถบรรพนี * ให้ ร้ ู นัง นอน ยื น เดิน เมือเราเอาอิริยาบถบรรพนีเ* ป็ น
อารมณ์ หรื อเป็ นสภาวะทีปรากฏ ทีสติจะต้ องระลึกรู้ ซึงก็ก็มีหลักอยู่ว่า จะต้ องมีทงรู
ั* ป
และนามใช่ไหม เมื อต้ องมีทัง* รู ปและนามแล้ ว หลักของวิปัสสนาต้ องมีรูปและนาม
ควบคู่กันไป ถ้ าอย่างนัน* นัง นอน ยืน เดิน เอารู ปไปทิ *งไว้ ทีไหน ถ้ านัง นอน ยืน

www.dhammahome
dhammahome.com

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
Dhamma Study and
a Support Foundation

แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ ม ๓๗ ตอนที ๓๖๑ – ๓๗๐

หน้ า ๓๕

เดิน ไม่ใช่รูป ก็เกิดปั ญหาซ้ อนปั ญหาขึ *นมา เพราะว่าอิริยาบถบรรพนันกล่
* าวถึง นัง
นอน ยืน เดิน ก็เมือนัง นอน ยืน เดิน ไม่ใช่รูปแล้ ว อารมณ์นนมิ
ั * ขาดไปหรื อ
สุ. ขอถามเป็ นข้ อ ๆ เพื อความเข้ า ใจชัด เจน ท่ า นมี ความเห็
ค วามเห็น ว่ า รู ป มี
เท่าไร ๒๘ หรื อว่า ๒๙
ถ. ๒๘ ครับ
สุ. กายคตาสติ ผม ขน เล็บ ฟั น หนัง มีรูปกี รู ป รู ปยังคงเป็ น ๒๘ รู ป
หรื อเปล่า ปฏิกลู มนสิการบรรพ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ระลึกรู้ ลกั ษณะของส่วนที
เคยยึดถือว่าเป็ นกาย ผม ขน เล็บ ฟั น หนัง เป็ นต้ น รูปยังคงเป็ นรูป ๒๘ หรื อเปล่า
ถ. มีรูป ๒๘ ผมไม่ได้ เถี ยงหรอกครับ อิริยาบถบรรพ เขาเอายื
เขาเอา นเป็ นรู ป
นังเป็ นรู ป แต่ว่านัง นอน ยืน เดินนี * ไม่เหมือนลักษณะของรู ป ๒๘ เพราะรู ป ๒๘
แต่ละรู ปก็มีแต่ละลัลักษณะ ส่วนนัง นอน ยื น เดิน เป็ นรู ปรวม เป็ นก้ อนเป็ นแท่ง
อยู่มากมาย เขาเอารู ปนี *มาใช้ ก็เลยตีกัน พอพูดว่ารู ปปัN บ ก็เป็ นรู ป ๒๙
๒ ไป ก็ว่าผิด
แต่ ถ้ าว่ า ไม่ ผิ ด ก็ เ ป็ นรู ป รวมกั น เขาว่ า เป็ นรู ป นัง รู ป กั บ รู ป มาเจอะกั น เข้ า มี
ความหมายไม่เหมือนกันเสียแล้ ว
สุ. ส่วนขน ผม เล็บ ฟั น หนัง เป็ นอาการของกาย ยังคงเพิมเป็ นรู ปรวม
อะไร ๆ อีกหรื อเปล่า หรื อว่ายังคงเป็ นรูปใน ๒๘ รูปนันเอง
ถ. ก็อยู่ในรูป ๒๘
สุ. ผม ขน เล็บ ฟั น หนัง ปฏิ กูลมนสิการ เป็ป็ นรู ปที รวมอยู่ในรู ป ๒๘
อิริยาบถบรรพเป็ นรูปทีรวมอยู่ในรูป ๒๘ หรื อเปล่า
ถ. นัง นอน ยืน เดินนี * หลักการต้ องอาศัยรู ปนามเป็ นอารมณ์ จะปฏิบตั ิ
ในอิริยาบถบรรพนี * ถ้ าหากนัง นอน ยืน เดิน ไม่เป็ นรู ป เราจะเอาอะไรเป็ นอารมณ์
อาจารย์ต้องตอบผมก่อน เอาอะไรเป็ นอารมณ์ แต่อาจารย์ฉลาดพอทีจะไม่ตอบ ผม
ไม่ มี ค วามรู้ จึ ง ถาม อาจารย์ บ อกว่ า ไม่ เ ข้ า ใจให้
ใจ ถ าม พอเราถามอาจารย์
เราถามอาจารย์ แทนที
อาจารย์จะตอบ อาจารย์กลับมาถามเรา ก็เราไม่ร้ ู เราจึงถามอาจารย์ กลับไปกลับมา
อย่างนี *เสียเวลา
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สุ. เสียเวลาหรื อ ขอให้ กรุ ณาฟั งดี ๆ อีกครัง* หนึง รู ปมี ๒๘ รู ป ไม่มีเกิ น
ไม่ว่าจะเป็ นบรรพไหนก็ตาม เวลาทีสติระลึกรู้ ลกั ษณะของรู ป จะต้ องเป็ นรู ปหนึงรู ปใด
ใน ๒๘ รูป นีคือคําตอบ รูปมี ๒๘ รูป ไม่ว่าจะเป็ นบรรพใด เวลาทีระลึกรู้ ลกั ษณะของ
รูป ต้ องเป็ นรูปใน ๒๘ รูป เท่านัน*
ถ. เข้ าใจดีตอนนี * แต่ท่านยังไม่ได้ ตอบทีว่า อิริยาบถบรรพนัน* ต้ องอาศัย
รู ปเป็ นอารมณ์ เมือนัง นอน ยืน เดิน ไม่ใช่รูปแล้ ว อะไรจะเป็ นอารมณ์ ทีเป็ นรู ป
ถามอย่างนี *ครับ
สุ. ทีเป็ นอาการ เป็ นอิริยาบถ นัง นอน ยืน เดิน ถ้ าไม่มีธาตุดิน ธาตุไฟ
ธาตุนํ *า ธาตุลม อะไรจะนัง อะไรจะนอน อะไรจะยืน อะไรจะเดิน แสดงว่าได้ ตอบว่า
ทีนัง ทีนอน ทียืน ทีเดินนัน* ก็คือ ธาตุดิน ธาตุนํ *า ธาตุไฟ ธาตุลม และรวมรู ปอืนที
เกิดทีกายด้ วย ทีเคยยึดถือว่าเป็ นกาย ทรงอยู่ ตังอยู
* ่ ไม่ว่าจะในอาการลักษณะนอน
หรื อนัง หรื อยืน หรื อเดินก็ตาม ทีเป็ นรู ปทีปรากฏ จะไม่พ้นจากธาตุดิน ธาตุนํ *า ธาตุ
ไฟ ธาตุลม นีคือคําตอบ
ถ. คือ อาจารย์ยอมรับว่า นัง นอน ยืน เดินนัน* เป็ นรูปรวมใช่
รว ไหม
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๓๖๖

สุ. ที นัง ที นอน ที ยื น ที เดิน มี รูป ๒๗ รู ป รวมกัน เวลาที สติจ ะระลึก รู้
จะระลึกรู้รูปได้ ทีละลั
ละลักษณะ
ถ้ าระลึกรู้ รู ปที ปรากฏทางตา เป็ น ๑ ใน ๒๘ รู ป ระลึกรู้ ลักษณะของเสี ยงที
ปรากฏทางหู เป็ น ๑ ใน ๒๘ รู ป ระลึกรู้ ลักษณะทีกายทีปรากฏ จะอ่อนหรื อจะแข็ง
จะเย็นหรื อจะร้ อน จะตึงหรื อจะไหว ก็เป็ นลักษณะของมหาภูตรู ป แต่ต้องมีลกั ษณะ
จริง ๆ ปรากฏ และอยู
อยู่ในรูป ๒๘ รูป
ถ. อาจารย์ บอกว่า ดูแต่ล ะรู ป ที ละรู ป ที นีอ* ารมณ์ ของวิปัสสนา หรื อ
อารมณ์ เวลาปฏิบตั ิ มหาภูตรู ปออกมาได้ อย่างไรแต่ละอย่าง ดิน นํ *า ไฟ ลมออกมา
ได้ อย่างไร นึกเอาใช่ไหม
สุ. ทางกาย กําลังกระทบสัมผัส ทัวทังตั
* วนี * ทีจะปรากฏเกินลักษณะของ
อ่อนหรื อแข็ง เย็นหรื อร้ อนน ตึงหรื อไหวนันไม่
* มี ขอให้ ร้ ู ลักษณะทีปรากฏทีกายจริ ง ๆ
ไม่ใช่นึกเอา นันเป็ นลักษณะของรู ปทีมีจริ ง ลักษณะใดก็ตามทีปรากฏ ลักษณะนัน*
เป็ นลักษณะของรู ปทีมีจริ ง จึงมีลกั ษณะปรากฏให้ ร้ ู เมือปรากฏแล้
แล้ ว และดับไปด้ วย
หมดไปด้ วย ด้ วยเหตุนี *จึงต้ องระลึกรู้ เนือง ๆ บ่อย ๆ เพือจะได้ เห็นว่า ทีเคยหลงยึดถือ
ว่าเป็ นเรา แท้ ทีจริงก็เป็ นแต่เพียงอ่อนแข็ง เย็นร้ อน ตึงไหว ทีกายเท่านันที
* ปรากฏ
ถ. คราวนีนี *เข้ าใจดี เพราะว่าอาจารย์กนั ออกไปเสียไม่ให้ ใช้ รูปรวม อาจารย์
กําลังสอนเรื องทําลายฆนสัญญาอยู่ เรื องอนัตตา อาจารย์มีวิธีการ วิธีอธิบาย กลวิธี
ต่าง ๆ เพือนํนํามาสู่ความเข้ าใจของพวกเรา ให้ เห็นว่าต้ องทําลายฆนสัญญา จึงจะเห็น
อนัตตา ทีผมว่าเข้ าใจนัน* คือ อาจารย์ ไม่ให้ ใช้ อารมณ์ ยืน อารมณ์ รูปยืน แต่ให้ ใช้
อารมณ์ ทีมีแต่ละลักษณะ นีผมซ้ อมความเข้ าใจอีกครัง* หนึง ยืนนี * ให้ ไประลึกรู้ ตรง
เคร่งหรื อตึง เพราะไม่มีแข็ง ถ้ านังก็มีอ่อน มีแข็ง ยืนนีเคร่ ง ตึง ไหว อาจารย์ไม่ยอม
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ให้ ใช้ คําว่ารูปยืน เพราะว่าไม่มี ถ้ ามีรูปยืน ก็ต้องมีรูป ๒๙ แต่อาจารย์บอกว่า รู ปยืน
นี *ดูอย่างไร ดูตงึ ดูไหว ดูเคร่ง ซึงมีแต่ละลักษณะ
มีอาจารย์ ต่าง ๆ ทีเราฟั งกันอยู่นี * ถ้ าฟั งผิวเผินหาว่าท่านสอนธรรมขัดกัน แต่
ความจริ งไม่ขดั กัน เพราะว่าทางจะไปนิพพานมีทางไป ๓ ทาง ใน ๓ ทาง แต่ละหนึง
ทางนัน* ก็ต้องใช้ สติ
สติปัฏฐาน ๔ ๓ ทางคืออะไร คือ สันตติปิดบังอนิจจัง ฆนสัญญา
ปิ ดบังอนัตตา อิริยาบถปิ ดบังทุกข์ ถ้ าผู้ใดเห็นอันหนึงอันใด ก็ถือว่าได้ เห็นเหมือนกัน
หมด ซึงผมคิดเองว่ า อาจารย์ วางจุด สูงสุดขัน* นี * เพี ยงให้
ให้ เห็ นกระแสนิพพาน คื อ
พระโสดาบัน พระโสดาบันเห็นอะไร เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อันหนึงอันใด แวบ
เดียว เห็นทีเดียว
ส่วนอาจารย์บางกลุ
กลุ่มบอกว่า ปิ ดบังทุกข์ ดูอิริยาบถสิ เห็นไหมไม่ขดั กัน เขา
ต้ องการจะเพิกถอนให้ เห็นทุกข์ ส่วนอาจารย์ สุจินต์ นัน* ต้ องการใช้ ค้ค้อนอาญาสิ
น
ทธิG ตี
ฆนสัญญาให้ แตก ด้ วยการสอนให้ ร้ ู ว่าทุก ๆ อิริยาบถ ทุก ๆ ทวาร กระจายตา หู
จมูก ลิ *น ออกหมดทีเดียว เมือออกหมด ฆนสัญญาก็แตกไป อาจารย์สจุ ินต์จึงได้ พดู
นักหนา อนัตตา ๆ ทุกครัง* ต้ องมีอนัตตาไม่ตํากว่า ๓๐ ครัง* ทุกครัง* ทีบรรยาย
อีกสายหนึง สอนเรืเรื องสันตติปิดบังอนิจจัง ผมยังไม่เคยเรี ยน เคยแต่เรี ยน ๒
สายนันมา
*
เพราะฉะนัน* ท่านอาจารย์ท่านสอน ท่านก็มีกลวิธีของท่านโดยพิ
านโดยพิสดาร แต่ว่า
ใช้ สติปัฏฐาน ๔ เป็ นพื *นฐานเหมือนกัน แต่ทัง* ๓ ทางนีนีต* ่างก็ ถึงพระนิพพานด้ วยกัน
เพราะฉะนัน* เราฟั ง เราต้ องรู้ ว่าท่านสอนเพืออะไร ท่านสอนเพือแยกตัวตน เรา เขา
ออกไป ท่า นพูด ทุกวัน ๆ นี * เพราะว่ า ท่า นวางฐานไว้ อ ย่ างนัน* วางฐานเอาไว้ เ พื อ
ทําลายฆนสัญญาออกไป ทําลายตัวเราออกไป วิปลาสธรรม ๔ เห็นว่าเรา เห็นเป็ น
เรา เห็นว่าเป็ นของเรา ต้ องการตีอนั นี *ให้ แตกไป แต่บางทีเขาว่า อิริยาบถนีปิ ดบังทุกข์
เขาก็ไปสอน นัง นอน ยืน เดินของเขา เป็ นเรื องกลวิธี เขาจะหาวิธีบวกความเห็น
ของเขาเข้ าไปด้ วย เอาความเห็นของอาจารย์ ใส่เข้ าไปอย่างนี * อย่างโน้ น จ้ องสิ ดูสิ
ถ้ าไม่ดจู ะเห็นได้ อย่างไร อิริยาบถปิ ดบังทุกข์ ทีนี *พวกเราทังหลาย
*
เราศึกษาได้ ทกุ กลุ่ม
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หมด แต่ขอให้ เข้ าใจว่า อาจารย์เขามีจดุ มุ่งหมายจะไปอย่
หมายจะไป างไร ต้ องรู้ ทิศทางทีอาจารย์
เขาจะไป แล้ วเราเดินตามเขาไป เป็ นอันว่าไม่ผิด ถึงจุดหมายปลายทาง คือ กระแส
แห่งพระนิพพาน ผมเข้ าใจอย่างนี *
สุ. ความจริงเรื องของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดิฉันเคยพูดทัง* ๓ ไตรลักษณ์
ทีว่าเป็ นทุกข์นนั * หมายความถึงสภาพธรรมที
สภ
ไม่ใช่ตวั ตน ทีเกิดขึ *นและดั
และดับไป ไม่เทียง
เกิดขึ *นและดับไป จึงเป็ นทุกข์
ทุกขลักษณะนัน* ไม่ได้ หมายความเฉพาะทุกขเวทนา ความรู้ สึกเจ็บปวดเท่านัน*
แต่หมายความถึงแม้ สุขเวทนา แม้ อุเบกขาเวทนา แม้ นามเห็น แม้ นามได้ ยิน แม้ สี
แม้ เสี ยง แม้ กลิน แม้ รส แม้ โผฏฐั พพะ แม้ นามรู ปใด ๆ ทัง* ปวงทีเกิดขึน* เป็ นทุกข์
เพราะไม่เทียง ดับไป และไม่
และ ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน เพราะว่าเป็ นสภาพ
ธรรมทีเกิดขึ *น เพราะเหตุปัจจัยเท่านัน* และดับไป
การทีจะรู้ ทุกข์ซึงเป็ นไตรลักษณ์ คือ สภาพทีไม่เทียง เกิดขึ *นและดั
*นแล บไป เป็ น
อนัตตา ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล ไม่ใช่ตวั ตนนัน* อบรมเจริญอย่างไร
ถ. พูดตามหลั
มหลัก ในสามัญลักษณะทัง* ๓ อันนี * รู้ อันหนึงอัอันใด อีกอันก็ ร้ ู
ด้ ว ย จะแยกกัน ไม่ ไ ด้ เมื อเป็ นอนัต ตา ก็ ต้ อ งเป็ นอนิ จ จัง เป็ นทุทุก ขัง เว้ น แต่ ว่ า
ในสามัญลักษณะนี * อะไรเป็ นอธิบดี จริ ตนะครับ ผมเชือร้ อยเปอร์ เซนต์เลย จริ ตและ
ปั ญญาทีเราอบรมมาในอดีตชาติ บางคนท่านจะเห็นในพระไตรปิ ฎกว่า สําเร็ จโดยเห็น
อนิจจัง พระอรหันต์บางองค์สําเร็ จโดยเห็
โดย นอนัตตา พระอรหันต์บางองค์สําเร็ จโดยเห็น
ทุกขัง
สุ. แต่ไม่ใช่หมายความว่า ท่านเหล่านัน* ไม่ร้ ู ลักษณะของนามธรรมและ
งนามธรรมและ
รู ปธรรมที ต่างกันทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน* ทางกาย ทางใจ เพราะฉะนัน*
อบรมเจริญอย่างไรทีจะแยกไปรู้ทกุ ข์ โดยไม่ร้ ูว่าเป็ นอนัตตา โดยไม่ร้ ูว่าเป็ นอนิจจัง
ถ. ผมบอกแล้ วว่า เรี ยนร่วมกันไป แต่ว่าอันใดเป็ นอธิบดี
สุ. ยังไม่ได้ พูดถึงอธิ บ ดี หรื ออะไรเลย คื อ ถ้ า ไม่ร้ ู ลักษณะว่า อะไรเป็ น
นามธรรม อะไรเป็ นรู ปธรรม จะรู้ ได้ อย่างไรว่า นามธรรมไม่ใช่รูปธรรม รู ปธรรมไม่ใช่
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นามธรรม เมือไม่ร้ ู อย่างนี * จะประจักษ์ ได้ อย่างไรว่า อะไรเกิดขึ *น อะไรดับไป เมือไม่
ประจักษ์ ว่า อะไรเกิดขึ *น อะไรดับไป จะรู้ ว่าเป็ นทุกข์ได้ อย่างไร เพราะฉะนัน* จะต้ อง
เหมื อนกัน คื อ จะต้ องอบรมเจริ ญปั ญญาด้ วยการที สติระลึกรู้ แยกรู้ ว่า ลักษณะ
ใดบ้ างเป็ นนามธรรม ลักษณะใดเป็ นรู ปธรรม ขันต้
* นต้ องมีปัญญาทีสมบูรณ์ทีสามารถ
รู้ลกั ษณะทีต่างกันจริง ๆ ของนามธรรมและรูปธรรมก่อน ไม่ใช่ไปรู้ทกุ ข์ก่อน
ถ. ผมเข้ า ใจแล้ วที อาจารย์ ถ าม ความจริ งอาจารย์ ถือคํ า ถื อพยัญชนะ
อักขระเกินไป ผมพูดรวบ ๆ รวม ๆ ไป ทําไมจะไม่ร้ ู จกั รู ป ผมใช้ เวลา ๑๓ ปี ผมไม่ใช่
โดดไปนังจ้ องดูว่า ทุกข์มนั จะมาแล้ ว ๆ ไม่ใช่เช่นนัน* ผมต้ องเรี ยน ก.ไก่
ไก่ เหมือนกัน
สุ. ช่วยให้ ความรู้กบั ท่านทีนีด้ วย ถึงการศึกษาและการปฏิบตั ิของท่าน
ถ. การศึกษามี ๑๘ อาจารย์ รวมทังอาจารย์
*
สจุ ินต์ด้วย อาจารย์นี *ว่าอย่าง
นี * อาจารย์ นัน* ว่าอย่างนันัน* เราก็ ประมวลว่า เราทําตามอาจารย์ คนใดแล้ ว สภาวะ
รับรองหรื อไม่ ถ้ าสภาวะรับรอง ก็ ว่าอาจารย์ คนนัน* พูด ถูก เอาอะไรมาตัดสิน เอา
สภาวะมาตัดสิน ถามว่า ผมปฏิบตั ิมานี *ประมาณ ๑๐๐ ครัง* เศษ หลายวัด หลายแห่ง
ผลเป็ นอย่างไร ผลไม่ได้ ถึงรู ปนามเกิ
นาม ดดับ หรื อว่าสันตติขาด หรื อว่าอุทยัพพยญาณ
ไม่ถึงเลย อาจารย์ถามว่า ผมเป็ นมาอย่างไร ผมเรี ยนแต่ละอาจารย์ คนนี *ว่าอย่างนี *
ถูก คนนันว่
* าอย่างนันถู
* ก เพราะฉะนัน* ผมตัดสินโดยเอาสภาวะเข้ าไปจับ
สุ. นีเป็ นเรื องทีท่านกล่าวถึงบุคคลทีเป็ นอาจารย์ แต่ดิฉันไม่ได้ เรี ยนถาม
เรื องนี * ดิฉันเรี ยนถามว่า ท่านปฏิบัติอย่างไร วิธีปฏิบัติติทีจะเจริ ญปั ญญาของท่า น
จนกระทังเป็ นนามรู ปปริ จ เฉทญาณ ปั จ จยปริ ค หญาณ สัมมสนญาณ ที ยัง ไม่ ถึ ง
อุทยัพพยญาณ ท่านเจริญอบรมปฏิบตั ิอย่างไร ขอข้ อประพฤติปฏิบตั ิทีท่านปฏิบตั ิเอง
ไม่จํ าเป็ นที ท่า นจะต้ อ งกล่ าวว่า ท่ านเอามาจากท่า นโน้ น ท่า นนี * คื อ ท่า นปฏิบัติ
อย่างไร และผลเกิดอย่างไร
ถ. ก็ปฏิบตั ิอย่างทีอาจารย์สอนอยู่ทกุ วันนี *
สุ. ช่วยบอกว่
บอกว่าทําอย่างไร
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ถ. ประเดีOยวบอก บอกรวมเสียก่อนว่า อาจารย์ สอนอยู่ทุกวันนีค* ืออะไร
อัดเทปไว้ ๓-๔ พันฟิ ต ของอาจารย์
ของ
สจุ ินต์นี *เปิ ดเมือไรก็ได้ ผมมีเครื องเล็ก ๆ อยู่เครื อง
หนึง ปฏิบัติตามอาจารย์ อย่างไร คื อ สิงซึงปรากฏขณะนัน* สติระลึกรู้ ทวารหนึง
ทวารใดก็ ตาม ถ้ าเสียงก็ ระลึกรู้ เสี ยง เย็น ร้ อน อ่อน แข็ง ก็ ปฏิบัติตามแนวของ
อาจารย์นีแหละครับ
สุ. เพราะฉะนัน* ต้ องเจริ ญสติ อบรม ระลึกรู้ ลกั ษณะของนามและรู ปทาง
ท
ตา ทางหู ทางจมู ก ทางลิ น* ทางกาย ทางใจ แยกให้ รู้ ว่ า เป็ นนาม เป็ นรู ป
เพราะฉะนัน* ยังไม่ถึงอุทยัพพยญาณ ถ้ าไม่ได้ อบรมเจริ ญปั ญญาทีรู้ จริ ง ๆ ในลักษณะ
รู้ ในสภาพรู้ ที ใช้ คํ า ว่ า นาม หรื อ นามะ หมายความว่ า ขณะที สติ กํ า ลัง ระลึ ก
ปั ญญารู้ จริ ง ๆ ว่า ลักษณะนันเป็
* นเพียงสภาพรู้ เท่านัน* และเวลาที
เวลาทีลักษณะของรู ปใด
ปรากฏ ปั ญญาก็ร้ ูจริง ๆ ในลักษณะของรูปทีปรากฏว่า เป็ นแต่เพียงรู ปทีปรากฏเท่านัน*
ทีละลักษณะ
อาทิตย์ก่อน ท่านผูผู้นี *ถามว่า ท่านตืนขึ *นมาตอนดึก ตาก็ไม่เห็นอะไร หูก็ไม่ได้
ยินอะไร จมูกก็ไม่ได้ กลินอะไร ลิ *นก็ไม่ได้ ลิ *มรสอะไร ทางกายเย็นไม่มี ร้ อนไม่มี แข็ง
ไม่มี มีแต่อ่อนกักับทางใจ และท่านก็สงสัยว่า ขณะทีมีแต่อ่อน ก็ให้ ร้ ู แต่อ่อนเท่านัน*
หรื อ อย่างนี *จะชือว่านามรูปปริจเฉทญาณได้ ไหม
ถ. ไม่ได้
สุ. เวลาที เกิ ด ความสงสัย ขึ น* ให้ ท ราบว่ า ไม่ ใ ช่ เ ป็ นความรู้ ไม่ ใ ช่ เ ป็ น
ปั ญญาที รู้ จริ ง ๆ ในลักษณะของนามธรรม ในลักษณะของรู ปธรรม เพราะว่าตาม
ความเป็ นจริ ง เวลาที สติ ร ะลึ ก ปั ญ ญาเป็ นความรู้ ชัด ในลัลัก ษณะของนามแต่ ล ะ
ลักษณะ ในลัลักษณะของรูปแต่ละลักษณะ ทีละลักษณะเท่านันที
* ปรากฏ
ทีท่านกล่าวว่า ท่านตืนมากลางดึ
นมา
ก และมี แต่อ่อนปรากฏ ขณะนัน* ถ้ าเป็ น
ปั ญญาทีสมบูรณ์ ที อบรม ที เจริ ญแล้ ว จะหวันไหวไหมที ลักษณะนัน* ปรากฏเพียง
ลักษณะเดียว ไม่มีลกั ษณะของรูปอืนนามอืนเลย
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แต่ทีทีหวันไหว สงสัย เพราะว่าปั ญญาไม่
ไม่ได้ อบรมเจริญทีจะเป็ นความรู้ จริ ง ๆ ว่า
ลัก ษณะนัน* ก็ เ ป็ นแต่ เ พี ย งนามธรรมที กํ า ลัง รู้ และเป็
เป็ นลัก ษณะของรู ป อ่ อ นที กํ า ลัง
ปรากฏเท่านัน* เป็ นอนั
อนัตตาจริ ง ๆ ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล ไม่ใช่ตวั ตน ปั ญญาทีรู้ จริ ง
ในขณะนัน* จะไม่สงสัยว่า จะทําอย่างไรต่อไป เพราะว่า แล้ วแต่ลกั ษณะของรู ปใดจะ
ปรากฏ ก็เป็ นแต่เพียงลักษณะของรู ปนัน* ลักษณะของนามใดจะปรากฏ ก็ เป็ นแต่
เพียงลักษณะของนามนัน*
แต่เวลาทีตาไม่เห็น หูไม่ได้ ยิน จมูกไม่ได้ กลิน ลิ *นไม่ได้ กระทบรส รู้เฉพาะอ่อน
ทีกําลังปรากฏ และสงสั
สงสัยว่าจะทําอย่างไรต่อไป นันเยือใยเต็มใช่ไหม ต้ องการนามอื
งก
น
รูปอืนทันที แทนทีจะรู้ว่า ลักษณะของรูปใดปรากฏก็ปรากฏ เป็ นแต่เพียงลักษณะของ
รูปนันเท่
* านัน*
ซึงถ้ าขณะนัน* มีเฉพาะลักษณะของนามนัน* ลักษณะของรู ปนัน* ปรากฏทาง
มโนทวารทีละลักษณะเท่านัน* ตัวตนไม่มี ท่าทางไม่มี สิงทีเคยเยือใยยึยึดถือโยงเอาไว้
ไม่มี หมด ไม่มีอะไรเลย มีเฉพาะแต่ลกั ษณะของรู ปเดียวปรากฏ และมี
และ ลกั ษณะของ
นามเดียวปรากฏ จะรู้ลกึ อย่างไร
จะตกใจไหม หมดเลย ตัวตนไม่มี ท่าทางไม่มี เยือใยที
ใยทีเคยยึดถือนามอืนรู ป
อืนในขณะนัน* ไม่มี ไม่ปรากฏเลย
ปรากฏเลย มีแต่เฉพาะลักษณะของรู ปเดียวเท่านัน* ซึงเลือก
ไม่ ไ ด้ ด้ ว ย จะเป็ นอ่ อนก็
อนก็ เ ป็ นอ่ อ นที ปรากฏ ไม่ ได้ กัง วลห่ ว งใยถึ
ยถึ งรู ป อื นนามอื นเลย
ในขณะนัน* ปั ญญาสมบู ร ณ์ ค มกล้ าที จะรู้ ว่ า เป็ นแต่ เ พี ย งรู ป ธรรม เป็ นแต่ เ พี ย ง
นามธรรมหรื อเปล่า
แต่ถ้าปั ญญาไม่สมบูรณ์ ไม่ร้ ู ว่าเป็ นเพียงนามธรรม เพียงรูรู ปธรรมเท่านัน* โลก
อืนไม่มี ทีจะมาต่อ มาเชือม มาโยง มายึด มาถือ ให้ เป็ นเยือใยได้
ได้ เลย ถ้ าปั ญญาไม่
คมกล้ าทีจะประจักษ์ จริง ๆ ว่า ลักษณะนันเป็
* นลักษณะของนามธรรม ลักษณะนันเป็
* น
ลักษณะของรูปธรรม ถ้ าไม่ร้ ูอย่างนี * จะหวันไหวทันที จะสงสัยทันที ว่าจะทําอย่างไร
เพราะฉะนัน* ไม่ต้องถึงอุทยัพพยญาณ เพียงนามรู ปปริ จเฉทญาณเท่านัน* ไม่
ต้ องไปถึงการทีจะประจั
ประจักษ์ ลัลกั ษณะทีเกิดขึ *นและดับไปของนามธรรมและรู ปธรรมเลย
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เพียงปั ญญาที จะประจั
ประจักษ์ ว่า ลักษณะที ปรากฏเพียงลักษณะเดี ยวที เป็ นนามธรรม
เป็ นสภาพรู้ ไม่มีลักษณะอืนรวมปนอยู่ด้วยเลยในทีนัน* หวันไหวไหมทีจะรู้ อย่างนัน*
อาจหาญไหมทีทีจะรู้ในลักษณะของอนัตตาทีปรากฏเพราะเหตุปัจจัย เพราะเลือกไม่ได้
ถ้ าขณะนัน* มีแต่อ่อนทีปรากฏ ก็เพียงอ่อนทีปรากฏ มีคิดนึกทีเป็ นนามธรรม
ปรากฏ ก็เป็ นแต่เพียงนามธรรมที คิดนึก แต่เมือยังสงสัย ยังหวันไหว มี ความไม่ร้ ู
จึงมีคําถามว่า แล้ วจะทําอย่างไร
ลองน้ อมนึกไปถึงขณะนันจริ
* ง ๆ ว่า มีความสงสัยในลักษณะของนามธรรม มี
ความสงสัยในลักษณะของรู ปธรรมทีปรากฏในขณะนันบ้
* างไหม มีความต้ องการนาม
อืนรูปอืนในขณะนันบ้
* างไหม
ไหม
อีกประการหนึง โดยมากท่
โดยมาก านไม่ทราบว่า ทีท่านผสมวิธีปฏิบตั ิต่าง ๆ นัน* เป็ น
เพราะอะไร
ซึงความจริ งแล้ ว เป็ นเพราะว่า ท่านไม่
น ร้ ู ลกั ษณะของตัณหา ความต้ องการ ที
เปลียนจากรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐั พพะ มาเป็ นความต้ต้ องการผลของการปฏิบัติ
ท่านจึงได้ พยายามผสมวิธีต่าง ๆ เพราะเข้ าใจว่า เมือผสมแล้ วจะทําให้ บรรลุผลเร็วขึ *น
ท่านไม่ทราบว่า การเอาอย่างอื นมาผสมนัน* จะปิ ดกัน* ไม่ให้ สติเกิดขึน* ระลึก
ทันทีทีลักษณะของรู ป ทีลักษณะของนามทีกําลังปรากฏ เช่น การทีท่านเอารู ปรวม
มานึกเป็ นท่าเป็ นทางและเข้
เข้ าใจว่า ท่านละคลายการยึดถือในตัวตน เพราะรู้ ว่าเป็ นรู ป
ในขณะนัน* จะกัน* ไม่ให้ สติเกิดขึ *นระลึกรู้ จริ ง ๆ ตรงลักษณะของแต่ละรู ปทีปรากฏทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ *น ทางกาย ทางใจ ซึงมีหลายลักษณะต่าง ๆ กัน ปรากฏ
เกิดขึ *น และดับไป
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๓๖๗

จดหมายฉบับนีม* าจาก วัดป่ ามรรคาลัย ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอนํา* พอง
จังหวัดขอนแก่น
๓ สิงหาคม ๒๕๑๖
เจริญพร คุณโยมสุสุจินต์ บริหารวนเขตต์
ด้ วยอาตมาพยายามติ ด ตามฟั งรายการบรรยายธรรมในการเผยแพร่
พระพุท ธศาสนาทุก ๆ รายการ
รายกา ทุก อาจารย์ และมี ค วามเลื อมใสทุก อาจารย์ ทุก
รายการ แต่ต่ทงเลื
ั * อมใสด้ วย อัศจรรย์ด้วย ก็คือ รายการบรรยายธรรมเรื องการเจริ ญ
วิปัสสนากรรมฐานของท่ท่านคุณโยม อาจารย์สจุ ินต์ บริ หารวนเขตต์ ทีว่าเลือมใสและ
อัศจรรย์ คือว่า เลือมใสและอัศจรรย์ในสติและกําลังใจของท่าน เพราะว่าการบรรยาย
ธรรมของท่านคุณโยมนี * นับว่ามีการผจญภั
าร
ยอย่างหนักบ่อย ๆ มีบุคคลผู้โจมตีบ่อย ๆ
น่าจะเผลอและหวันไหวแสดงอาการขึน* ลง แต่นีไม่ปรากฏเลยก็ ว่าได้ ยังพยายาม
บรรยายธรรม แก้ ไขปลอบโยนท่
ขปลอบโยน านให้ ใจอ่อน
อาตมาเลื อมใสและอัศ จรรย์ ม ากในเรื องสติ แ ละกํ า ลัง ใจของท่ า นคุณ โยม
เลื อมใสและอัศ จรรย์ จ ริ ง ๆ ไม่ ร้ ู ว่ า ท่ า นได้ ฝึ กหัด อบรมมาจากใคร อาตมาฟั ง คํ า
บรรยายธรรมของท่ า นทุ ก เช้ า คํ า ก็ ไ ม่ เ คยได้ ยิ น ว่ า อ้ า งอิ ง เอาใครเป็ นครู อ าจารย์
นอกจากจะอ้ างอิงเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแล้ ว ไม่มีเลย คนเราอันความรู้ ปฏิภาณ
โวหารนัน* ก็ พ อมี ไ ด้ ส่ ว นว่ า สติ แ ละกํ า ลัง ใจนี ส* ิ สํ า คัญ มาก เพราะว่ า ท่ า นคุณ โยม
บรรยายธรรมอยู่นนั * ถึงจะมีบคุ คลบางคนทําการกระทบกระแทกเพือทดสอบความจริ ง
และผล ก็ไม่เคยได้ ยินว่าแสดงอาการ เว้ นแต่เวลากลับถึงบ้ าน บอกไม่ถกู
สุดท้ ายนี * ขอให้ คณ
ุ โยม
โย สุจินต์ บริ หารวนเขตต์ จงเจริ ญ และจงได้ ชยั ชนะใน
การเผยแพร่พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าให้ ยิง ๆ ขึ *นไปเทอญ
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สุ. ดิฉนั ขอกราบนมัสการในเมตตาจิตของพระคุณเจ้ าเป็ นอย่างสูง และขอ
เรี ยนให้ ทราบด้ วยว่า ถ้ าเป็ นเรื องธรรม เป็ นความไม่เข้ าใจจริ ง ๆ ในธรรมของท่
ในธรรมของ านแล้ ว
ไม่โกรธแน่ แต่ถ้าเป็ นอกุศลเจตนาในเรื องอืน ในทางอืนทีน่ารังเกี ยจ ก็ย่อมจะโกรธ
เป็ นธรรมดา แต่เวลาทีโกรธแล้
โกรธ ว ก็แล้ วไป เพราะไม่
ไม่สนใจในเรื องอกุศลอย่างนันด้
* วย
และต้ องเรี ยนขออภัยท่านผูผู้ฟังด้ วย ทีต้ องชี *แจงในเรื องส่วนตัว
สํ า หรั บ ข้ อความที ท่ า นเขี
น ย นมาว่ า ไม่ ร้ ู ว่ า ท่ า นได้ ฝึ กหัด อบรมมาจากใคร
อาตมาฟั งคําบรรยายของท่านทุกเช้ าคํา ก็ไม่เคยได้ ยินว่าอ้ างอิงเอาใครเป็ นครู อาจารย์
นอกจากจะอ้ างอิงเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแล้ ว ไม่มีเลย
ขอเรี ยนให้ ทราบถึงเรื องการศึกษาธรรมว่า ดิฉนั เริมศึกษาพระอภิธรรมเมือครัง* ที
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเปิ ดการบรรยายพระอภิธรรมขึ *นเป็ นครัง* แรก ขณะนันมี
*
ท่ า นอาจารย์ ห ลายท่ท่ า นที เ ดี ย ว เช่ น อาจารย์ แ นบ มหานี ร านนท์ อาจารย์ บุญ มี
เมธางกูร อาจารย์คณ
ุ พระชาญบรรณกิจ อาจารย์คณ
ุ หญิงระเบียบ สุนทรลิขิต
แต่ส่วนใหญ่ ได้ ศึกษาจากท่านอาจารย์ แนบ มหานีรานนท์ ซึงก็เป็ นพระคุณ
อย่างสูงของท่าน ทีช่วยให้ ดิฉนั ได้ เข้ าใจปรมัตถธรรมโดยละเอียด และได้
ได้ ศึกษาค้ นคว้ า
เพิมเติมตลอดมา พร้ อมทังการปฏิ
*
บตั ิธรรมด้ วย ไม่ใช่เพียงเมือศึกษาจากครู อาจารย์
า
ท่านหนึงท่านใดและยุติ แต่จะต้ องศึกษาค้ นคว้ าเพือสอบทานเทียบเคียงว่า ตรงต่อ
พระธรรมวินยั ทีพระผูผู้มีพระภาคได้ ทรงแสดงไว้ อย่างไรหรื
งไร อไม่ด้วย ไม่ใช่ว่า เมือเข้ าใจ
คลาดเคลือน ก็ยึดมันถืถือมันในข้ อปฏิบตั ินนั * และเข้
เข้ าใจเอาเองว่าเป็ นปั ญญาทีถูกต้ อง
แล้ ว ซึงไม่ตรงต่อสภาพธรรมตามความเป็ นจริง
ขออ่านจดหมายอีกฉบับหนึง
เขียนทีวัดเกาะ ตําบลบางพลัด อําเภอโพธิGทอง จังหวัดอ่างทอง
๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๖
เจริญพร อาจารย์สจุ ินต์ บริหารวนเขตต์
อาตมาภาพได้ ฟังคําบรรยายแนวทางเจริ ญสติปัฏฐานของอาจารย์ เช่น เมือมี
การสัมผัสทางอายตนะ เช่น ตาเห็นรู ป หูฟังเสียง เป็ นต้ น ก็ให้ ร้ ู ชดั ว่า อะไรเป็ นนาม
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อะไรเป็ นรูป บางทีฟังและให้
ให้ นกึ ขําในใจทีอาจารย์ปฏิเสธความเห็นของผู้อืนไปแล้ ว แต่
ก็มาปฏิเสธถ้ อยคําของตัวเองเข้ าด้ วย หรื อบางทีแก้ ปัญหาไปแล้ ว แต่ตวั เองก็ต้องล้ ม
หงายท้ องลงไปด้ วย โดยไม่ต้องรอให้ ใครมาเบียดเบียน แบบเตะเองล้ มเอง คิด ๆ ดูก็
น่าขํา เช่น บางคนพูดว่า การเจริ ญสติปัฏฐาน ต้ องเป็ นผู้มีความสงบ อาจารย์ก็ว่า
ไม่ ใ ช่ ๆ ไม่ ต้ อ งก็ เ จริ ญ ได้ แต่ ตัว เองก็ เ อาคํ า ว่ า รู้ ชัด มาใช้ ซึงเป็ นพระดํ า รั ส ของ
พระพุทธเจ้ า สําหรับพระองค์ย่อมจะใช้ ได้ เพราะรู้ ต้นสายปลายเหตุ ส่วนเราไม่ร้ ู แล้ ว
นํามาใช้ ยาก รู้ชดั นี *เกิดจากการเจริ ญธรรม ทีต้ องใช้ มนสิการมาก ๆ เช่น อานาปาน
บรรพ หรื อจิตสิกขาอืน ๆ เมือมีมนสิการมาก ๆ การจดจําก็แม่นยํา วิญญาณจึงรู้ชดั
เมื อใครเอาธรรมแนวเดี ย วกั น มาพูด เราก็ ป ฏิ เ สธเขาให้ วุ่ น ไปหมด การ
แก้ ปัญหาวันนัน* มีผ้ ูจดหมายมาถามในข้ อทีพระศาสดาตรัสถึงอาตาปี ว่า การเจริ ญ
สติปัฏฐานคงจะต้ องใช้ ความเพียรใช่ไหม อาจารย์ตอบว่า ไม่ต้องใช้ ก็คนทีฟั งธรรม
ของพระพุท ธเจ้ า ได้ สํ า เร็ จ มี ถ มไป ไม่ เ ห็ น จะต้ อ งไปใช้ ค วามเพี ย รกัน ที ไหน การที
อาจารย์ พูด เช่ น นี * อาตาปี ที พระศาสดาทรงตรั ส ไว้ นัน* ก็ เ ป็ นของว่ า งเปล่ า ไม่ มี
ประโยชน์
อาจารย์ ชอบพูดโต้ แย้ งคําสอนของพระพุทธเจ้ าเสมอ เนือง ๆ แม้ ด้วยเรื องที
สงัด ไม่ร้ ู ว่ามีความรู้ เหนือกว่าพระพุทธเจ้ าเสียตังแต่
* เมือไร สิงทีพระองค์ตรัสออกมา
นันล้
* วนเป็ นสิงทีมีคุณทังสิ
* น* เราทําได้ แค่ไหนก็เอาแค่นนั * รู้ หรื อเปล่าว่าคําพูดเหล่านี *
เป็ นการเบี ย ดเบี ย นพระปั ญ ญาคุณ ของพระตถาคตเจ้ า คิ ด ดูใ ห้ ดี น ะ ทุก ข์ มี ก าร
เบียดเบียนเป็ นลักษณะ แล้ วอาจารย์ร้ ูอย่างไรเล่าว่า คนทีฟั งธรรมสํสําเร็ จได้ โดยไม่ต้อง
ใช้ ความเพียร
ทุกคนก็ต้องดําเนินไปในทางมรรค
ไปในทาง
๘ สัมมาวายามะเป็ นสิงทีมีคณ
ุ มาก ท่านผู้ร้ ู
เรี ยกบริขาร เพราะมีเครื องใช้ ไม้ สอยมาก มรรค ๘ จะขาดตกบกพร่องหรื อกํ *าเกินสิงใด
ก็สามารถแก้ ไขให้ เหมาะสมได้ ดี เหมือนนายช่างปรุงเรื อนผู้ฉลาดสามารถจะตกแต่งตัว
ไม้ ให้ เป็ นเครื องปรุ งเรื อนได้ ด้วยเครื องมือของเขา ตรงไหนควรบากก็บาก ตรงไหนควร
บันก็ บัน จนสามารถประกอบเป็ นเรื อ นได้ และทํทํ า ไมเล่ า คนที จะได้ สํ า เร็ จ จะต้ อ ง
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ประกอบความเพียรเป็ นปี ๆ ทุกรายไปเชียวหรื อ ผู้ทีมีอินทรี ย์แก่กล้ า ฉลาด มีอบุ ายดี
รู้จกั เลือกถือเอา ประกอบความเพียร ไม่ช้าก็ได้ สําเร็จ
พระภิกษุสิทธิกาโร
สุ. สําหรั บจดหมายฉบับนี * ขอกราบเรี ยนนมัสการถวายเพียงย่อ ๆ เช่น
ความหมายของคําว่า รู้ชดั ไม่ได้ ปฏิเสธคําว่ารู้เลย
รู้ ความรู้มีหลายขันมาก
น*
ความรู้ ขนการฟั
ั*
ง ไม่ชดั ไม่เหมือนขณะทีอบรมเจริ ญ
สติระลึกรู้ ลกั ษณะของสภาพธรรมตามที
ษณะของสภาพธรรม
ได้ ศึกษา ทีกําลังปรากฏทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ *น ทางกาย ทางใจ ตามปกติ ตามความเป็ นจริง
เมื อเกิ ดความรู้ ชัดแล้ ว จึงประจักษ์ ว่า สภาพธรรมทัง* หมดไม่ใช่สัตว์ ไม่ใ ช่
บุคคล ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ว่าจะเป็ นนามธรรมทางตา หรื อรูปธรรมทางตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิ *น ทางกาย ทางใจ นันเป็ นลักษณะอาการของปั ญญาทีรู้ ชดั ไม่ได้ พดู ถึงสมาธิ
ความสงบ และไม่ร้ ูอะไร
ซึ งทัทั ง* หมดเท่ า ที บรรยายมานี * ก็ เ พื อที จะเกื อ* กู ล ให้ ท่ า นผูผู้ ฟั งได้
ง พิ จ ารณา
สอบทาน เทียบเคียง สังเกตว่า เป็ นปั ญญาทีรู้ชดั หรื อเปล่า ขณะทีกําลังเห็น กําลังได้
ยิน กําลังได้ กลิน กําลังลิ *มรส กําลังรู้โผฏฐัพพะ กําลังคิดนึก กําลังเป็ นสุข กําลังเป็ น
ทุกข์ ต่าง ๆ ตลอดเวลาในวันหนึง ๆ เป็ นสภาพธรรมทีไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่
ตัวตน และปัปั ญญารู้ ชดั แล้ วหรื อยัง เพราะฉะนัน* เท่าทีได้ บรรยายทังหมด
*
เพือเกื *อกูล
ให้ ถึงความรู้ชดั ไม่ใช่เป็ นความสงบและไม่
นความสงบ
ร้ ู
สําหรับข้ อความตอนท้ ายทีว่า ทํ าไมเล่าคนที
าคนทีจะได้ สําเร็ จต้ องประกอบความ
เพียรเป็ นปี ๆ ทุกรายไปเชีชี ยวหรื อ ผู้ทีมี อินทรี ย์แก่กล้ า ฉลาด มี อุบายดี รู้ จักเลือก
ถือเอา ประกอบความเพียร ไม่ช้าก็ได้ สําเร็จ
คงจะเป็ นปั ญหาทีว่า การบรรยายเรื องการอบรมเจริ
การอบรมเจริ ญปั ญญานี * ดูเหมือนช้ า
เหลือเกิน ทีจะทําให้ ท่ท่านผู
น ้ ฟังได้ อบรมจนกระทังปั ญญาคมกล้ า รู้ แจ้ งแทงตลอดใน
สภาพธรรมทีปรากฏตามความเป็ นจริง
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ตามความเป็ นจริ ง ก็คือ ขณะนี *นามธรรมเกิดดับอย่างรวดเร็ ว รู ปธรรมเกิดดับ
อย่างรวดเร็ ว ไม่มีใครสามารถที จะไปทําให้ ช้าลง แต่การประจักษ์ สภาพธรรมตาม
สภาพธรรมตาม
ความเป็ นจริ ง รู ปธรรมนามธรรมเกิ
ธรรมนามธรรม ดดับเร็ วอย่างไร การประจักษ์ ก็ต้ต้องประจั
ง
กษ์ ตรง
ตามความเป็ นจริงอย่างนัน* ซึงแล้ วแต่ว่าปั ญญาของท่านนัน* คมกล้ าทีจะประจั
จะ
กษ์ แจ้ ง
ลักษณะของสภาพธรรมทีเกิดดับสืบต่อกันอย่างละเอียดมากน้ อยแค่ไหน นันเป็ นเรื อง
ของแต่ละบุคคลทีได้ สะสมอบรมมา
ะสม
และการที
การทีท่านผู้หนึงผู้ใดจะรู้ เร็ ว ก็เป็
เป็ นเรื องทีควรอนุโมทนาอย่างยิง แต่ต้อง
เป็ นความรู้ จริ ง ๆ ซึงถ้ถ้ าขณะนี *ท่านผู้หนึงผู้ใดจะรู้ แจ้ งอริ ยสัจธรรมชัชัวขณะทีฟั ง ก็ขอ
อนุโมทนาอย่างยิง แต่เรื องทีจะรู้ เร็ วหรื อรู้ ช้า เป็ นเรื องทีแล้ วแต่การสะสมอบรมมาใน
ารสะสมอบรมมา
เหตุ คื อ การที ปั ญญาจะรู้ ชัดได้ นัน* สติจะต้ องระลึกรู้ ลักษณะของนามธรรม ตรง
ลักษณะของนามธรรมแต่
แต่ ละลัก ษณะ สติจะต้ อ งระลึกรู้ ลัก ษณะของรู ป ธรรม ตรง
ลักษณะของรู ปธรรมแต่ละลักษณะ จนกระทังมีความรู้ ชินขึน* ละคลายมากขึน* จึง
สามารถทีจะประจั
ประจักษ์ สภาพความเกิดดับของนามธรรมและรู
รรมและรู ปธรรมตามความเป็ นจริ ง
ได้
เพราะฉะนั น* ถ้ าใครจะรู้ เร็ ว ก็ เ พราะว่ า ได้ เคยสะสมอบรมเหตุ ม ามาก
จนกระทัง แม้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมสัน* ๆ บุคคลนันก็
* สามารถจะแทงตลอด
ประจักษ์ แจ้
แจ้ งในความเกิดดับ ความไม่เทียง ความไม่ใช่ตวั ตน สัตว์ บุคคลของสภาพ
ธรรม รู้ แจ้ งอริ ยสัจธรรม เป็ นพระอริ ยเจ้ าได้ แต่ต้ องเป็ นความรู้ จริ ง ไม่ใช่เ ห็นว่ า
ปฏิบตั ิกนั มานานแล้ ว แต่ยงั ไม่ถึงแม้ นามรูปปริจเฉทญาณ ก็จะเกิดความท้ อถอยขึ *น
ในคราวก่ อ น มี ท่ท่ า นที
น กล่ า วว่ า ดิ ฉั น พยายามที จะดึ ง ท่ า นผู
น ้ ฟั งให้ ไปถึ ง
อุทยัพพยญาณ แต่ความจริงแล้ ว ไม่เคยกล่าวว่า ให้ ท่านผู้ฟังข้ ามการระลึกรู้ ลกั ษณะ
ของนามธรรมและรูปธรรมตามปกติ ตามความเป็ นจริ ง ทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิ *น ทางกาย ทางใจ จนความรู้ เพิมขึ *นทีละเล็กทีละน้ อย ขัดเกลาความไม่ร้ ู ละคลาย
ความสงสัยในลักษณะของนามธรรมและรู ปธรรม จนปั ญญาถึงความสมบูรณ์ ของ
วิ ปั ส สนาญาณแต่ ล ะขัน* และไม่ ใ ช่ ใ ห้ ท่ า นข้ า มการที จะอบรมเจริ
เจริ ญ ปั ญญาให้ ถึ ง
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นามรู ปปริ จเฉทญาณ ปั จจยปริ คหญาณ สัมมสนญาณ แต่ให้
ให้ ไปถึงอุทยัพพยญาณ
เลย
ไม่ต้องไปถึงอุทยัพพยญาณ เพียงนามรูปปริจเฉทญาณเท่านัน* จะหวันไหวไหม
ถ้ ามี แ ต่ เ ฉพาะลัก ษณะของรู ป ธรรมเพี ย งลัก ษณะเดี ย วเท่ า นัน* ปรากฏ ยัง ไม่ ต้ อ ง
ประจักษ์ แจ้ งถึงความเกิ
เกิดขึ *นและดั
*น
บไปของรูปธรรมและนามธรรม ซึงความจริ งก็เกิดขึ *น
และดับไป แต่เพราะว่าปั ญญายังไม่สมบูรณ์ ยังไม่มนสิการในการเกิดขึน* และดับไป
ของนามนัน* ของรู ปนัน* เพียงแต่มนสิการในสภาพทีเป็ นธาตุ ทีเป็ นนามธรรม ทีเป็ น
รู ปธรรม โดยสภาพความเป็ นอนัตตา ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล เป็ นแต่เพียงเฉพาะ
ลักษณะของรู ปทีปรากฏ เฉพาะลักษณะของนามทีปรากฏ ไม่มีตัวตนทีจะไปบังคับ
บัญชา ไม่มีตัวตนที จะไปเลือก ไม่มีตัวตนทีจะไปพยายามให้
มให้ นามอื นรู ปอื นปรากฏ
เพราะฉะนัน* ท่านผู้ฟังควรทีจะได้ ทราบความหมายของคําว่ารู้ชดั ด้ วย
อีกประการหนึง ท่านผู
น ้ ฟังที จะรู้ ชัดในลักษณะของนามธรรมและรู ปธรรมนัน*
ท่านจะตืนเต้ นไหม ถ้ าสติเกิดเวลานี * ระลึกรู้ ลกั ษณะของนามธรรมและรู ปธรรมทีกําลัง
ปรากฏเดีOยวนี *ตามปกติ ธรรมดา และท่านจะหวันไหวไหม เวลาทีสติหมดไป ดับไป
ถ้ าปรากฏว่า ท่านยังตืนเต้ นเวลาทีสติเกิด ก็ยงั ไม่ใช่ปัญญาที
ญญาทีรู้ ชดั ในลักษณะ
ของนามธรรมและรู
และรู ปธรรม เพราะว่าความเป็ นตัวตนแทรก ทําให้ หวันไหว ไม่ร้ ู ว่าเป็ น
แต่เพียงนามธรรมและรู ปธรรมทัง* นัน* ทัง* หมด ไม่ว่าจะเป็ นนามธรรมทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ น* ทางกาย ทางใจ หรื อ แม้ แ ต่ ค วามหวันไหวนัน* ก็ เ ป็ นแต่ เ พี ย ง
นามธรรมเท่ านัน* ไม่ว่า จะเป็ นรู ปธรรมทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ น* ทางกาย
ที ปรากฏ ก็ เ ป็ นแต่ เ พี ย งลั ก ษณะของรู ป ธรรมเท่ า นัน* ความรู้ ชัดจะต้
ด จะต้ องเพิ มขึ น*
ละคลายความตืนเต้ นขณะทีสติเกิด ละคลายความหวั
ความหวันไหวในขณะทีสติหมดไป
เรื องของความรู้ชดั ไม่ได้ หมายความถึงความสงบ เพราะใช้
ใช้ พยัญชนะว่ารู้ชดั
สําหรับข้ อความในจดหมายทีว่า วันนันมี
* ผ้ ูจดหมายมาถามในข้ อทีพระศาสดา
ตรัสถึงอาตาปี ว่า การเจริ ญสติปัฏฐานคงจะต้ องใช้ ความเพียรใช่ไหม อาจารย์ตอบว่า
ไม่ต้องใช้ เพราะคนทีฟั งธรรมของพระพุทธเจ้ าได้ สําเร็ จมีถมไป ไม่เห็นว่าจะต้ องไปใช้
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ความเพียรกันทีไหน การทีอาจารย์พดู เช่นนี * อาตาปี ทีพระศาสดาทรงตรัสไว้ นนั * ก็เป็ น
ของว่างเปล่า ไม่มีประโยชน์ อาจารย์
าจารย์ ชอบพูด โต้ แย้ งคํ าสอนของพระพุทธเจ้ าเสมอ
เนือง ๆ
เวลาคิดถึงความหมายของความเพียร ท่านคงคิดว่า ต้ องไปเพียรทําสิงทีไม่เป็ น
ปกติในชีวิตประจําวัน แต่ขอให้ คิดถึงผู้ทีตรัสรู้ อริ ยสัจธรรมในขณะที
ในขณะทีได้ ฟังธรรม โดยที
ไม่ได้ ไปสู่ทีหนึงทีใดเลย ให้ ทราบว่า ในขณะนันท่
น* ท่านเหล่านัน* มีความเพียรหรื อเปล่า
เพราะว่าขณะใดทีสติเกิดขึ *น ระลึกรู้ ลกั ษณะของนามธรรมและรู
ละรู ปธรรมทีกําลังปรากฏ
ขณะนันวิ
* ริยะเจตสิกเกิดร่วมกับสัมมาสติ จึงเป็ นสัมมาวายาโม
วิริยะเจตสิกจะเกิดร่ วมกับกุศลจิตก็ได้ อกุศลจิตก็ได้ ถ้ าใครมีโลภะ ต้ องการ
มาก ๆ ก็เพียรทีจะให้ ได้ สิงนันมา
* นันเป็ นวิริยะเจตสิกทีเกิดร่ วมกับจิตทีเป็ นโลภมูลจิต
ไม่ใช่กศุ ลจิต ไม่ใช่สมั มาวายามะ ไม่ใช่เป็ นการเจริญมรรคมีองค์ ๘
ท่านทีศึกษาพระอภิธรรมจะทราบว่า วิริยะเจตสิกเกิดกับจิตกีดวง เพราะฉะนัน*
วิริยะเจตสิกที เกิ ดร่ วมกับ สัมมาสติ ที ระลึกรู้ ลักษณะของนามธรรมและรู
และรู ป ธรรมใน
ขณะนัน* เป็ นสัมมาวายาโม ในมรรคมีองค์ ๘ ไม่ใช่ว่าไม่มีความเพียร ไม่ใช่ว่าจะตรัส
รู้อริยสัจธรรมได้
ได้ โดยไม่มีสมั มาวายามะ ไม่ได้ กล่าวอย่างนี *เลย
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๓๖๘

ถ. ขับรถยนต์ จะเจริญสติปัฏฐานได้ ไหมครับ
สุ. พระอริ ย เจ้ า หมดความสงสัย ในลัก ษณะของนามธรรมและรู ป ธรรม
ทังปวง
*
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ *น ทางกาย ทางใจ แต่ถ้าบุคคลใดยังสงสัย
หรื อยังคิดว่าไม่ได้ ก็เพราะว่
เพราะว่ายังไมรู้ ชัดในลักษณะของนามธรรมและรู
ษณะ
และรู ปธรรมทางตา
ธรรม
ทางหู ทางจมูก ทางลิ *น ทางกาย ทางใจ
ถ้ ามีผ้ ูหนึงผูผู้ใดสงสัยว่า ขณะทีขับรถยนต์ นีเ* จริ ญสติปัฏฐานได้ ไหม แสดงว่า
บุคคลนันไม่
* ร้ ูลกั ษณะของสติ ไม่ร้ ูลกั ษณะของนามธรรมและรูปธรรมตามความเป็ นจริ ง
แม้ แต่ขณะทีขับรถยนต์ ก็ก็พูดคุยได้ แล้ วทําไมสติจะเกิดระลึกรู้ ลักษณะของนามธรรม
และรูปธรรมทีทีกําลังปรากฏในขณะนันไม่
* ได้
ท่านทีเจริ ญสติปัฏฐานเป็ นปกติ
น และขับรถยนต์ทุกท่าน ไม่มีข้อสงสัยในเรื องนี *
เลย เหมือนปกติธรรมดาทุ
ธรรมดาทุกอย่าง ตังแต่
* เริมเปิ ดประตูรถ คนทีจะขับรถยนต์กบั คนทีไม่
ขับรถยนต์มีอะไรทีต่างกัน ถ้ าสติระลึกรู้ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ *น หรื อทางกาย
แม้ คนทีไม่ได้ ขัขบั รถยนต์เปิ ดประตู สติเกิดได้ คนขับเปิ ดประตู สติก็เกิดได้ เมือนังลง
ไปแล้ ว คนทีไม่ได้ ขบั รถยนต์ ก็ระลึกรู้ลกั ษณะของนามธรรมและรู
และรู ปธรรมในขณะนั
ธรรม
นได้
*
แล้ วทํ าไมคนที จะขัขับจะระลึก รู้ ลักษณะของนามธรรมและรู ป ธรรมในขณะนัน* ไม่ ไ ด้
เพราะว่าก็เป็
เป็ นแต่เพียงนามธรรมและรู
งนามธรรม ปธรรมเท่านัน* เวลาติดเครื อง กับคนทีไม่ได้ ขบั
รถยนต์ แต่เอื *อมมือไปจับสิงหนึงสิ
ง งใด มีอะไรทีต่างกันทีสติจะระลึ
ะลึกรู้ไม่ได้
เวลาทีเหยียบคลัช เข้ าเกียร์ เร่ งนํ *ามัน สติก็ระลึกรู้ ลกั ษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมตามปกติ ตามความเป็ นจริ
นจ งได้ แม้ คนทีไม่ได้ ขบั เหยียดเท้ า เหยียดมือ หรื อ
ทําอะไรก็ได้ สติก็ระลึกรู้ ลกั ษณะของนามธรรมและรู ปธรรมตามปกติ
ธรรมตาม
ตามความเป็ น
จริ งได้ แต่ถ้าท่านไม่ใช่ผ้ ูทีทีมีปกติเจริ ญสติปัฏฐาน ท่านกลัวทีจะระลึกรู้ ลักษณะของ
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สภาพธรรมที
ภาพธรรมทีกําลังปรากฏในขณะนัน* เพราะเข้ าใจผิดคิดว่า สติไม่สามารถทีจะเกิดขึ *น
ระลึกรู้ลกั ษณะของนามธรรมและรู
ษณะของนามธรรมแ ปธรรมในขณะนันได้
*
แต่ผูผ้ ูทีอบรมเจริ ญสติปัฏฐานเป็ นปกติ
น
อาจหาญ ร่ าเริ ง ทีจะระลึกรู้ ลักษณะ
ของนามธรรมและรู
และรู ปธรรมที
ธรรม เกิดแล้ วจึงปรากฏในขณะนันตามความเป็
* ตามความเป็ นจริ ง ไม่มีอะไร
ทีจะไปกัน* เลยว่า นามนี *รู้ ไม่ได้ หรื อรู ปนีร* ้ ู ไม่ได้ เพราะว่าเป็ นแต่เพียงนามธรรมและ
รู ปธรรมเท่านัน* ทัง* หมด ไม่ว่าจะเป็ นทางตาในขณะนี * ก็ระลึกได้ รู้ ได้ จะนังทีไหน
จะขับรถยนต์ หรื อ ไม่ขับรถยนต์ สติ ก็เกิ ดขึน* ระลึกรู้ ได้ อย่าตื นเต้ น อย่ าหวันไหว
เพราะถ้ าเป็ นอย่ างนั
า งนั น* แล้ ว แสดงว่ า ท่ า นไม่ ไ ด้ เป็ นผู้ ที อบรมเจริ ญ สติ ร ะลึ ก รู้ ว่ า
นามธรรมและรูปธรรมทีจะต้ องรู้นนั * เป็ นนามธรรมและรูปธรรมตามปกติ
ปกติ ทีปรากฏตาม
ความเป็ นจริงอย่างนี *เอง ไม่ใช่นามธรรมอืน รูปธรรมอืนเลย
ทางตาในขณะนี * ปกติอย่างนี * ระลึกได้ รู้ ได้ ทางหูในขณะนี * รู้ ลกั ษณะของสิง
ทีปรากฏทางหูว่า เป็ นแต่เพียงเสียง เป็ นแต่เพียงสิงทีปรากฏ และขณะที
ขณะทีเสียงกําลัง
ปรากฏนัน* ก็เป็ นสภาพรู้ ทีกําลังรู้ เสียง ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บุคคล ตามปกติ
ตามธรรมดาทุกอย่าง มิฉะนันแล้
* ว บางคนจะเกิดตืนเต้ นทีสติเกิดแล้ ว ผิดปกติไปแล้ ว
ขณะนัน* ด้ ว ยความดี ใ จ ยึด มันในตัว ตน เพราะฉะนัน* เวลาที สติ เ กิ ด ขึน* นิ ด หนึ ง
ตัวตนก็แทรก ดีใจ บางคนก็มีความจดจ้ องจะทําทันที ซึงการทีเป็ นอย่างนัน* แสดงว่า
ปั ญญายังไม่ได้ อบรมจนกระทังรู้ทวจริ
ั ง ๆ ว่า แม้ แต่ความตืนเต้ น แม้ แต่ความหวันไหว
นัน* ก็เป็ นแต่เพียงนามธรรมทีเกิดขึ *น และก็ดบั ไป
ถ้ ารู้ อย่ างนี * จะทํ าให้ เป็ นปกติ
น ยิ งขึน* สติ มีกํา ลัง พอที จะระลึกรู้ ลักษณะของ
นามธรรมและรู ปธรรมโดยไม่ตืนเต้ น โดยไม่หวันไหว จึงจะละคลายการยึดถือนามรู ป
ว่าเป็ นตัวตน เป็ นสัตว์ เป็ นบุคคลได้
คลไ ต้ องเป็ นปกติจริ ง ๆ และไม่
ไม่ว่าจะเป็ นนามใด
รูปใด ระลึกได้ ทงนั
ั * น* อย่าตกใจ อย่าตืนเต้ น หรื อว่าอย่าหวันไหวทีจะไม่ระลึกรู้
ต่อไปเป็
เป็ นจดหมายฉบับที ๓
๗ สิงหาคม ๒๕๑๖
เรี ยน ท่านอาจารย์สจุ ินต์ ทีเคารพ
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ด้ วยผมได้ ฟังอาจารย์บรรยายธรรมมาประมาณ ๒ ปี เศษ ยังไม่เข้ าใจดี ยังมีข้อ
ข้ องใจอยู่มาก เพราะผมได้ ยินท่านอาจารย์ พูดว่า การเจริ ญสตินัน* ไม่มีเจตนาและ
ความหวัง หรื อความต้ องการแต่อย่างใด
ฉะนัน* ผมขอถามว่า ถ้ าไม่มีความหวัง หรื อความต้ องการแล้ ว จะเจริ ญสติ
เพืออะไร เพราะคนทียังมีกิเลสอยู่ ก็ต้องมีความหวังเป็ นธรรมดา ถ้ าไม่มีความหวัง
หรื อความต้ องการแล้ ว คงไม่มีคนฟั ง และมาฟั งอาจารย์ กันมาก ทีฟั ง และมาฟั งก็
เพราะยังมีความต้ องการอยู่ ฉะนัน* ขอให้ อาจารย์อธิบายให้ แจ่มแจ้ งทีเถอะครับ
และอี กนัยหนึง อาจารย์ เคยพูดเสมอว่า การเจริ ญสติปัฏฐานนัน* ไม่จํากัด
สถานที แม้ ในโรงมหรสพ หรื อขับรถ ขับเรื อ ก็เจริ ญสติได้ แต่ผิดกันกับสํานักปฏิบตั ิ
เพราะอาจารย์ พดู ว่า การไปเข้ าวิปัสสนาตามสํานักนัน* เป็ นอัตตา ตัวตน เป็ นการ
บังคับ ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้
มรรค
อันผมเห็นว่า คํ าพูดของอาจารย์ ค้านกันเอง เพราะพูดว่า การเจริ ญสติไ ม่
จํ า กัด สถานที แต่ ก ารไปสํ
ไปสํ า นัก ปฏิ บัติ นัน* ก็ ไ ปเพื อการศึ ก ษาและอบรมจิ ต นันเอง
เพือให้ จิตสงบจากอารมณ์ภายนอก และพิพิจารณากายในกายนันแหละ เพือให้ สติและ
ปั ญญาเห็นตามความเป็ นจริ งว่า กายก็ สักแต่ว่ากาย ไม่ใช่ตัว ไม่ม่ใช่ตน ไม่ใช่คน
ไม่ใช่สัตว์ ให้ เห็
เห็นเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และเป็ นของปฏิกูล น่าเบือหน่าย ไม่
ควรยึดมันถือมัน เห็นตามเป็ นจริ ง ตามทีได้ เรี ยนมา และพิจารณากายในกายอยู่นนั *
เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ก็ รวมอยู่ทีนันด้ ว ย เพราะการพิจารณา
สติ ปั ฏ ฐานทัง* ๔ ภายในนัน* ไม่ ใ ช่ เ อาตาดู หูฟั ง แม้ นังหลับ ตาพิ จ ารณาอยู่ นัน*
สติ ปั ฏฐาน ๔ ไม่ อ ย่ า งใดก็ อ ย่ า งหนึ งจะเกิ
ง
ด ขึ น* ในที นั น* แล้ วแต่ ส ติ จ ะระลึ ก ได้
สัมปชัญญะจะรู้ทนั กับสภาวธรรมนัน* แต่ขณะทีสติระลึกได้ สัมปชัญญะรู้ ทนั ในขณะ
นันเจตนาไม่
*
มี ไม่มีบพุ เจตนาเบื *องต้ นเป็ นปั จจัย
นี เป็ นความเห็น ของผมเอง ผิ ดถูกอย่างไร ให้ ท่า นอาจารย์ แก้
แก้ ไขให้ ผมด้ ว ย
จะเป็ นพระคุณอย่างยิง เพราะผมเคยได้ ฟังคําโบราณท่านกล่าวว่า ผิดแล้ วช่วยกันแก้
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แย่แล้ วให้ ช่วยกันทํา ฉะนัน* ผมจึงขอให้ ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้ ผมสัก ๒-๓ ครัง*
เพราะบางทีผมก็ไม่ได้ อยู่ฟัง บางครัง* คลืนก็รบกวน ฟั งไม่ได้ เรื องเลย
สุดท้ ายนี * ขอให้ อาจารย์ ส รุ ปเรื องสมถกัมมัฏฐาน และวิปัส สนากัม มัฏฐาน
ให้ เข้ ากับการเจริญสติปัฏฐานตามปกติ
ฐานตาม
อย่าให้ ขดั แย้ งกัน
จากผม ผู้สงสัยจังหวัดเพชรบูรณ์
สุ. สําหรับจดหมายฉบับนี * จะขอกล่าวถึงข้ อความทีท่านเขียนมา ๒ ตอน
คือ ตอนแรกท่านกล่าวว่า อันผมเห็นว่า คําพูดของอาจารย์ค้านกันเอง เพราะพูดว่า
การเจริญสติไม่จํากัดสถานที
ท่านกล่าวว่า ดิฉนั พูดค้ านกันเอง
การเจริ ญ สติ ปั ฏ ฐานนัน* คื อ เป็ นผู้ทีมี ป กติ อบรมเจริ
อ บรมเจริ ญ สติปั ฏ ฐาน ระลึก รู้
ลักษณะของกาย ของเวทนา ของจิต ของธรรม ทีเกิดขึน* ตามปกติเพราะเหตุ
เพราะเหตุปัจจัย
ตามความเป็ นจริง เพราะฉะนัน* ถ้ าท่านผู้ฟังเป็ นผู้ทีมีปกติจริ ง ๆ ทําไมจะต้ องมีสํานัก
ปฏิบตั ิ ในเมือท่านเป็ นผู้ทีทีมีปกติอบรมเจริ ญสติปัฏฐานแล้ ว ไม่ว่าท่านจะนั
น ง จะนอน
จะยืน จะเดิน จะพูด จะนิง จะคิด อยู่ทีนี ท่านก็เป็ นผู้มีปกติเจริ
เจริ ญสติปัฏฐาน ถ้ า
ท่านเข้ าใจความหมายและท่านปฏิบัติถูก ไม่ว่าท่านจะไปสูสู่สถานทีใด สติก็เกิ ดขึน*
ระลึกรู้ลกั ษณะของนามธรรมและรู
ะของนามธรรมและรูปธรรม เป็ นปกติจริง ๆ ตามปกติจริ
จริ ง ๆ อย่างนี *แล้ ว
จะต้ องมีชือว่าห้ องปฏิบตั ิไหม
และเวลาที
เวลาทีท่านไปสู่สํานักปฏิบตั ิ ท่านเป็ นผู้ทีมีปกติเจริ
เจริ ญสติจริ ง ๆ หรื อเปล่า
ท่านพิจารณาเทียบเคียงได้ ชีวิตจริ ง ๆ ของท่าน ไปหาเพือน ไปธุระ นีเป็ นสังสารวัฏ
นีเป็ นชีวิตจริง ๆ
เพราะฉะนัน* การเป็ นผู้ทีมีปกติเจริญสติ ไม่ว่าจะยิ *ม จะหัวเราะ จะสนุกสนาน
จะโศกเศร้ า จะกําลังดูหนัง ดูละคร กําลังทํากิจการงานต่าง ๆ ก็ระลึ
ระลึกรู้ ลกั ษณะของ
กาย เวทนา จิต ธรรมตามปกติ
ธรรมตาม
ซึงถ้ าท่านเป็ นผู้ทีมีปกติเจริ
เจริ ญสติปัฏฐานจริ ง ๆ จะไม่
มีข้อสงสัยเลย และไม่จําเป็ นที
น จะต้ องมีสถานทีหนึงสถานที
สถานทีใดทีจะชือว่าสํานักปฏิบตั ิ
ท่านกล่าวว่า การไปสํานักปฏิบตั ินนั * ไปเพือการศึกษาและอบรมจิตนันเอง
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ซึงตามความเป็ นจริ ง การศึกษาด้ วยการปฏิบตั ินนั * ไม่จํากัดเวลาและสถานที
มีนามธรรม มีรูปธรรม พร้ อมทุกขณะทีจะศึกษา การฟั งเรื องของการเจริ ญสติปัฏฐาน
เพือให้ เข้ าใจยิงขึ *นขณะใด ก็เป็ นการศึกษาโดยปริ ยตั ิในขณะนัน* และการที
การทีสติเกิดขึ *น
ระลึ ก รู้ ลัก ษณะของนามธรรมและรู ป ธรรมขณะใด ก็ เป็
เ ป็ นการศึ ก ษาลัก ษณะของ
ษณะ
นามธรรมและรู ปธรรมเพื
เพือความรู้ ชัด เพือการประจักษ์ แจ้
แจ้ งแทงตลอด โดยทีไม่ต้อง
จํากัดสถานที ไม่จํากัดเวลาด้ วยว่า ท่านจะต้ องไปศึกษาทีสํานักปฏิบตั ิ
เพราะฉะนัน* เป็ นความเข้ าใจของท่านว่า ท่านไปเพือการศึกษา และอบรมจิต
เพือให้ จิตสงบจากอารมณ์ภายนอก และการพิจารณากายในกาย ซึงกาย
กายก็มีทกุ หนทุก
แห่ง ไม่ต้องเฉพาะทีสํานักปฏิบตั ิเท่านัน*
ขณะใดก็ตามทีสติเกิดขึ *น ระลึกรู้ลกั ษณะของนามธรรมและรู
และรูปธรรม ขณะนันก็
*
เป็ นการพิจารณากายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม และจะต้ อง
เห็นว่า นามธรรมและรู ปธรรมทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ *น ทางกาย ทางใจนัน*
ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคลจริ ง ๆ เสมอกันด้ วย โดยไม่จํากัดเวลา ไม่จํากัดสถานที จึง
สามารถทีจะอบรมเจริ ญปั ญญาให้ คมกล้ า ทีจะละคลาย และแทงตลอดสภาพธรรม
ตามความเป็ นจริงได้
ถ้ าท่านคิดว่า ท่านจะไปจํากัดสถานที และจะไปอบรมปั
ไปอบรมปั ญญาให้ คมกล้ า แต่
เวลาที ท่านมี
านมี ชีวิตดํ าเนินไปเป็ นปกติ
น ในสั
ในสังสารวัฏตามความเป็ นจริ งของท่าน สติไม่
เกิดขึ *น ไม่ระลึกรู้ ลกั ษณะของนามธรรมและรู
ษณะของนามธรรม ปธรรม ท่านก็ไม่
ไม่สามารถที
ามารถ จะรู้ แจ้ งแทง
ตลอดในอริยสัจธรรมได้
ท่านผู้ฟังท่านนี * ขอให้ สรุ ปเรื องสมถกัมมัฏฐานและวิ
ฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ให้ เข้ า
กับการเจริญสติปัฏฐานตามปกติ
ฐานตาม
อย่าให้ ขดั แย้ งกัน
ไม่ขดั แย้ งกันถ้ าท่านเป็ นผู้ทีมีปกติเจริ ญสติปัฏฐาน เพราะว่าบางท่านอาจจะ
สะสมอบรมการเจริ ญสมาธิ มาแล้ ว แต่ขณะนัน* เป็ นตัวตนทีเป็ นสมาธิ เพราะไม่ร้ ู ว่า
แม้ ความสงบของจิตในขณะนัน* ก็เป็ นแต่เพียงนามธรรมชนิดหนึง เพราะฉะนัน* ตราบ
ใดทีท่านยังไม่เป็ นผู้ทีมีปกติ
ปกติเจริ ญสติปัฏฐาน ถึงแม้ ว่าท่านจะเจริ ญสมถภาวนาเป็
สมถภาวนา น
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สมาธิถึงขันฌานจิ
*
ต ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานซึงเป็ นอรู ปฌานทีสูงทีสุด ท่าน
ก็ยังไม่สามารถทีจะรู้ ว่า ขณะนัน* ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล เพราะไม่ร้ ู ว่า
เป็ นแต่เพียงนามธรรมชนิดหนึง สติไม่ได้ ระลึกเป็ นปกติ
แต่ถ้าท่านเป็ นผู้ทีมีปกติเจริญสติปัฏฐานอยู่เสมอ แม้ แต่จิตโน้ มไปทีจะสงบเป็ น
สมาธิ สติ ก็ ส ามารถจะระลึ ก ได้ เพราะว่ า เป็ นผู้ที มี ป กติ อบรมเจริ
อ บรมเจริ ญ สติ อ ยู่เ สมอ
สติก็ระลึกรู้ ลักษณะของนามธรรมและรู
นามธรรมและรู ปธรรมจนชํ
ธรรม านาญ จนแม้ จิตโน้ มไปทีจะสงบ
สติ ก็ร ะลึก รู้ ว่ า ขณะนัน* เป็ นแต่ เพี ยงนามธรรมชนิด หนึงเท่ า นัน* แม้ ว่ าท่ า นมี ความ
ชํานาญทีจะถึงฌานจิตโดยรวดเร็
โดย
ว สติก็ยงั สามารถทีจะระลึกรู้ว่า แม้ ฌานจิตก็ไม่เทียง
หรื อแม้ ว่าท่านเป็ นผู้ทีไม่เคยอบรมสมาธิถึงขันฌานจิ
*
ต เพียงแต่เริ มสงบ สติก็สามารถ
ทีจะรู้ ชดั ในลักษณะของนามธรรมที
ษณะของนามธรรม เป็ นความสงบแต่ละขันที
* ต่างกันตามความเป็ นจริ ง
ว่า ขณะนันลั
* ลักษณะของความสงบแต่ละขันนั
* น* ก็เป็ นแต่เพียงนามธรรมเท่านัน*
ทีจะไม่ขดั กันนี * มีอยู่โดยประการเดียว คือ เมือเป็ นผู้ทีมีปกติเจริ
เจริ ญสติปัฏฐาน
แล้ ว แล้ วแต่อธั ยาศัย ท่านจะเป็ นผู้ทีหนักในทาน หรื อในศีล หรื อในสมาธิ แต่ทกุ ท่าน
ไม่ยดึ ถือว่าทาน ศีล สมาธินนเป็
ั * นตัวตน เมือท่านเป็ นผู้ทีมีปกติอบรมเจริ
อบรมเจริญสติปัฏฐาน
แต่ถ้าท่านไม่อบรมเจริ ญสติปัฏฐาน ท่านเจริ ญแต่สมาธิ และจะให้
และ
สมาธิ นัน*
เป็ นวิปัสสนาญาณ เป็ นไปไม่
นไปไ ได้ เพราะว่าไม่ใช่ความรู้ ชดั ไม่ใช่สมั มาทิฏฐิ ในมรรคมี
น
องค์ ๘
ถ้ าท่านเข้
เข้ าใจเรื องของการเจริ ญสติปัฏฐานแล้ ว จะเห็นได้ ว่า เป็ นเรื องทีจะต้ อง
อดทนจริ ง ๆ ทีว่าอดทนนัน* คือ อดทนทีจะอบรมเจริ ญเหตุ คือ สติระลึกรู้ ลักษณะ
ของสภาพธรรมทีกํ าลังปรากฏเดีO ยวนี * ตามปกติ จนรู้ ว่าเป็ นแต่เพียงนามธรรมและ
รู ปธรรมแต่ละทางจริ ง ๆ ข้ อสําคัญคือ อย่าเข้ าใจผิด อย่าหวังสิงอืนทียังไม่ได้ ปรากฏ
ในขณะนี * แต่ไม่
ไม่ว่าสภาพธรรมทีกําลังปรากฏในขณะนี *ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ *น
ทางกาย ทางใจ จะเป็ นอะไรก็ตาม โลภะ โทสะ โมหะ หรื อสภาพของกุศลจิตใด ๆ ก็
ตามทีกําลังปรากฏ เป็ นสิงทีสติจะต้ องระลึกรู้ เนือง ๆ บ่อย ๆ จนกระทังปั ญญาแยก
รู้ชดั ได้ จริง ๆ ว่า เป็ นลักษณะของรู ปธรรมแต่ละชนิด แต่ละลักษณะ เป็ นลักษณะของ
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นามธรรมแต่ละชนิด แต่ละลักษณะจริ ง ๆ ตรงตามตามลักษณะของสภาพธรรมที
กําลังปรากฏในขณะนัน*
หนึง ท่านเจริญสติปัฏฐานเป็ นปกติ ท่านกล่าวว่ว่า ยากมากทีจะ
มีท่านผู้ฟังท่านหนึ
รู้ ลัก ษณะของนามธรรมที ต่ า งกั น ว่ า เป็ นแต่ เ พี ย งนามธรรมแต่ ล ะชนิ ด ที ต่ า งกั น
เพราะว่าบางชนิดก็ใกล้ เคียงกันมาก ถ้ าสติไม่ระลึกรู้ ตรงลักษณะนันจริ
* ง ๆ ก็ยากทีจะ
แยกให้ ร้ ู ว่า เป็ นลักษณะของนามธรรมต่างชนิดกัน เช่น เวลาทีเกิดความกรุ ณาเมือ
เห็นสิงทีควรแก่การสงสาร ควรแก่การทีจะกรุ ณา แต่ว่าหลังจากนัน* ความรู้ สึกเป็ น
โทมนัส เสียใจ บางที ก็ถึงกับสลดใจ
ส
หดหู่ไป ที เป็ นอย่างนี ก* ็เพราะว่
เพราะว่า สภาพของ
ความกรุณาเมือเห็นสัตว์อืนกําลังประสบกับความทุกข์ยากเป็ นกุศลจิต แต่ว่าเวลาทีไม่
รู้ ว่า ถ้ าเกิดโทมนัส สภาพของจิตทีโทมนัสไม่ใช่กุศล แต่เป็ นโทสมูมูลจิต เพราะฉะนัน*
บางคนทีสงสารคนอืนจนกระทังโทมนัสเสียใจ พอสติเกิดขึน* ระลึกรู้ ก็ปรากฏว่าเป็ น
โทมนัสเวทนาเสี ยแล้ ว คื อ ไม่ระลึกรู้ ในขณะที กํ า ลังเป็ นกุศลจิต ที กํ า ลังกรุ ณาใน
บุคคลทีกํ าลังประสบกักับความทุกข์ ยาก แต่กว่าสติจะระลึกรู้ ก็ไประลึกรู้ ในลักษณะ
ของโทมนัสเวทนา
แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นผู้ทีมีปกติเจริ ญสติ ที สติจะเริ
จะเริ มระลึกรู้ ลักษณะของ
นามธรรมว่ า เป็ นสภาพที ต่ า งกัน ไม่ ใ ช่ ป ระเภทเดี ย วกัน กุศ ลธรรมเป็ นกุศ ลธรรม
อกุศลธรรมเป็ นอกุศลธรรม แต่ว่าติดกัน จนกระทังยากทีจะแยกออกได้ ถ้ าสติไม่ระลึก
รู้ในสภาพของจิตทีต่างกันจริง ๆ
ด้ วยเหตุนีใ* นวันหนึง ๆ ทุกท่านก็มีนามธรรมต่างชนิด รู ปธรรมต่างชนิดทีเกิด
ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ น* ทางกาย ทางใจ เป็ นสภาพของรู ป แต่ ล ะ
ลักษณะ เป็ นสภาพของจิตแต่ละประเภท เป็ นสภาพของความรู้ สึกแต่ละชนิด ซึงถ้ า
ขณะใดสติไม่เกิดขึ *น ไม่ระลึกรู้ ลักษณะของสภาพธรรมนัน* บ่อย ๆ เนือง ๆ ก็ย่อมจะ
ยึดถือสภาพธรรมทังหมดเหล่
*
านันว่
* าเป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล เป็ นตัวตน
เพราะฉะนัน* หนทางเดียวทีจะรู้ได้ ว่า ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล ไม่ใช่ตวั ตนทังนั
* น*
ก็คือ สติระลึกรู้ลกั ษณะของนามธรรมและรูปธรรม จนกระทังเป็ นความรู้ชดั จริง ๆ
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การเจริ ญสติ ปัปัฏฐานนั
ฐ น* เป็ นการอบรมเจริ ญปั ญญาให้
ให้ ร้ ู ชัดในลัก ษณะของ
นามธรรมและรู ปธรรม เป็ นวิปัสสนาภาวนา และไม่
ไม่ใช่ต่างไปเป็ นอืนจากชีวิตปกติ
ประจําวันของแต่ละบุคคล ซึงการที
การทีจะละการยึดถือนามธรรมและรู ปธรรมว่าเป็ นตัวตน
เป็ นสัตว์ เป็ นบุคคลนัน* จะต้ องเป็
ง นสติทีเกิดขึ *นระลึกรู้ ความวิจิตรของจิต ของสภาพ
ธรรมทีตนเองสะสมมา ไม่ว่าจะเห็น หรื อได้ ยิน ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ *น ทาง
กาย ทางใจตามปกติ
เพราะฉะนัน* ชีวิตของพุทธบริษัททีอบรมเจริญสติปัฏฐาน จึงต่างกันไปตามการ
สะสมของแต่ละบุคคล พุทธบริ ษัททีเป็ นบรรพชิต ก็อบรมเจริ ญสติปัฏฐานในเพศของ
บรรพชิต พุทธบริษัททีเป็ นฆราวาส ก็อบรมเจริญสติปัฏฐานในเพศของฆราวาส
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้ องระลึกรู้ลกั ษณะของรูปอย่างเดียวกัน หรื อว่าของนามอย่าง
เดี ยวกัน เป็ นกฎเป็
เป็ นเกณฑ์ อย่า งนัน* จะไม่ใช่ การที ปั ญญาจะรู้ ชัดว่า แม้ สติก็เป็ น
อนัตตา ธรรมทังหลายก็
*
เป็ นอนัตตา
ด้ วยเหตุนี * แม้ ในครัง* ทีพระผู้มีพระภาคยังไม่ปริ นิพพาน ผู้ทีรู้ แจ้ งอริ ยสัจธรรม
ในเพศของบรรพชิต ก็เจริญสติปัฏฐานในเพศของบรรพชิต ฆราวาสก็เจริ ญสติปัฏฐาน
ในเพศของฆราวาส ซึงจะแลกเปลียนกันก็ไม่ได้ จะให้ ฆราวาสไปมีจิตอย่างบรรพชิ
งบรรพ ตก็
ไม่ได้ หรื อจะให้ บรรพชิตมีจิตอย่างฆราวาสก็ไม่ได้ นีเป็ นสภาพธรรมตามความเป็ นจริง
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๓๖๙

ขอกล่าวถึงสภาพของจิตใจของผู้ทีเป็ นบรรพชิตซึงต่างกับฆราวาส ในเรื องของ
ศีลข้ อที ๓ ซึงสํสําหรับเพศบรรพชิตกับเพศของฆราวาส ก็ต่ต่างกันตามการสะสม ตาม
ความเป็ นจริ ง ที ทํ า ให้ บุค คลหนึ งบุค คลใดเป็ นบรรพชิ ต ส่ ว นบุค คลอื นก็ ยัง คงเป็ น
ฆราวาสอยู่ เพราะฉะนัน* ความคิดและจิตใจ ก็ต่างกันไปตามการสะสมด้ วย
ข้ อความใน ขุททกนิกาย เถรคาถา เอกนิบาต วรรคที ๘ อาตุมเถรคาถา
มี ว่า
ท่านพระเถระกล่าวว่า
หน่อไม้มียอดอันงอกงาม เจริ ญด้วยกิ) งก้านโดยรอบ ย่อมเป็ นของที )บคุ คลขุด
ขึนได้โดยยาก ฉันใด เมื )อคุณแม่นําภรรยามาให้แก่ฉนั แล้ว ถ้าฉันมี บตุ รหรื อธิ ดาขึ น
ก็ยากทีจ) ะถอนตนขึนออกบวชได้ ฉันนัน เพราะฉะนัน ฉันจะบวชในบัดนี
นีเป็ นสภาพของจิตจริง ๆ ทีคิดอย่างนัน* ทีสะสมมาทีจะเป็ นเพศบรรพชิต ไม่ใช่
ด้ วยความเข้ าใจผิดว่าตนเองเป็ นฆราวาส แต่ต้องไปทําอย่างบรรพชิต จึงจะสามารถรู้
แจ้ งอริ ยสัจธรรม ซึงถ้ าเป็ นการเข้ าใจผิดอย่างนัน* ไม่สามารถทีจะระลึกรู้ ลกั ษณะของ
นามธรรมและรูปธรรมทีเป็ นชีวิตจริง ๆ ตามปกติได้
เมือไม่สามารถทีจะอบรมเจริ
จะอบรม ญสติระลึกรู้ ลักษณะของนามธรรมและรู ปธรรม
ทีเป็ นชี วิตจริ ง ๆ ก็ไม่สามารถทีจะขัดเกลาการยึดถื อนามรู ปว่าเป็ นตัวตน เป็ นสัต ว์
เป็ นบุคคล เพราะฉะนัน* ท่านผู
น ้ ฟังคิดอย่างนี *หรื อเปล่า ถ้ าไม่คิด ก็เป็
เป็ นการสะสมของ
ท่านมาทีในภพนี * ชาตินี * ไม่ได้ คิดอย่างนี * แต่ว่าภพก่อน หรื อชาติหน้ า จะคิดอย่างนี *
ได้ ไหม ก็ได้ แล้ วแต่ว่าท่านจะสะสมมาให้ มีปัจจัยพร้ อมทีจะเป็ นอย่างนี *พร้ อมทีจะคิด
อย่างนี *ในชาติไหน
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เรื องของกิเลสเป็ นเรื องทีละเอียดมาก ในชาติก่อน ๆ อาจจะเคยคิดอย่างนี * แต่
ว่าชาตินี *ไม่เป็ นบรรพชิตแล้ ว เป็ นฆราวาสอีกก็ได้ ทีเป็ นอย่างนี *ก็เพราะว่
เพราะว่า ตราบใดที
กิเลสยังไม่ดบั หมดสิ *นเป็ นสมุจเฉท ก็ย่อมมีการขึ *นลง หวันไหวไปตามเหตุตามปั จจัย
ในภพหนึง ในชาติหนึง แต่อย่าลืมว่า ถ้ าผู้ใดคิดอย่างนี * หรื อว่าในชาตินี *แม้ ว่าท่านยัง
เป็ นฆราวาสอยู่ แต่บางครั ง* บางกาล บางโอกาส อาจจะเกิ ดความคิดอย่างนี ข* ึน*
เป็ นไปได้ ไหม ยังเป็ นฆราวาสอยู่ แต่บางครัง* บางโอกาส บางกาล ก็ มีความรู้ สึก
คล้ ายบรรพชิตเกิดขึ *น ถ้ าไม่มีการสะสมมาเลยจะไม่มีการคิดอย่างนี * แต่ไม่ว่าจะเป็ น
บรรพชิตหรื อฆราวาส ทีจะคิดอย่างนี * เห็นอย่างนี * ก็ไม่ตลอดไป ถ้ ากิเลสยังไม่ดับ
หมดสิ *นเป็ นสมุจเฉท คิดได้ บางครัง* บางวัน บางขณะ และกลับไปคิคิดเป็ นอย่างอืนอี
นก
เพราะฉะนัน* ใครจะสะสมมาอย่างไร มากน้ อยต่างกันอย่างไร ก็เป็ นจริ งอย่าง
นัน* ซึงแต่ละบุคคล สติจะต้ องระลึกรู้ แลกเปลียนกันไม่ได้ เลย ถ้ าใครจะคิดอย่างนี *ใน
ขณะนัน* สติก็เกิดระลึกรู้ และถ้
และถ้ าเป็ นผู้ทีเคยอบรมเจริ ญสติปัฏฐานมาแล้ ว จะทราบได้
ทันทีว่า ทีคิดอย่างนี *เพราะเคยขัดเกลากิเลสมาก่
ลส อน แต่ถ้ถ้าสติไม่เคยเกิด ไม่เคยระลึกรู้
ไม่เคยขัดเกลาเลย ความคิดอย่างนี *จะเกิดขึ *นไม่
* ได้
ผู้ทีอบรมเจริญสติปัฏฐาน ย่อมสามารถทีจะรู้ ปัจจัยแม้ ของความคิดว่า ทีจะคิด
อย่างนันขึ
* *นมาได้ ก็เป็ นเพราะว่
เพราะว่าเคยอบรมการขัดเกลากิเลสมาแล้ ว แต่ละท่านเองก็
น จะ
ทราบได้ ว่า ความคิดจริ ง ๆ ของท่านเป็ นอย่างไร คิดอย่างนี *บ้ างไหม และต้ องทราบ
ด้ วยว่า ตราบใดทีกิเลสยังไม่ดับหมดเป็ นสมุจเฉท ความคิดอย่างนี *เป็ นแต่เพียงบาง
ชาติ บางภพ หรื อ ว่ าบางครั ง* บางกาลเท่ านัน* ต่ อ เมื อใดที กิ เ ลสดับ เป็ นสมุจ เฉท
เป็ นขัน* ๆ ความคิดก็จะต้ องเป็ นไปตามปั จจัยทีได้ ดบั กิเลสแล้ วด้ วย
สําหรับผู้ทียังติดในกาม ไม่เห็นโทษของกาม แต่ถึงกระนันบางท่
*
านก็ใคร่ ทีจะรู้
ว่าอะไรเป็ นเหตุของทุกข์ ทัง* ๆ ทีมีทกุ ข์อยู่แต่ไม่ร้ ู ก็ได้ ไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาค
ซึงข้ อความใน สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค คันธภกสูตร มีว่า
สมัยหนึ) ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ อุรุเวลกัปปะ นิ คมของมัลลกษัตริ ย์
ในมัลลรัฐ ครังนัน นายบ้านนามว่า คันธภกะ เข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ี พระภาคถึงที )ประทับ
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ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นัง) อยู่ ณ ที )ควรส่วนข้างหนึ)ง ครันแล้ว ได้กราบทูล
พระผูม้ ี พระภาคว่า
ข้าแต่พระองค์ ผูเ้ จริ ญ ข้าพระองค์ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูม้ ี พระภาค
โปรดทรงแสดงเหตุเกิ ดและเหตุดบั แห่งทุกข์ แก่ขา้ พระองค์ เถิ ด
ไม่ทราบท่านผู้ฟังสนใจใคร่ร้ ูอย่างนี *บ้ างไหม คือ ใคร่ ทีจะทราบว่าอะไรเป็ นเหตุ
เกิดและเหตุดบั แห่งทุกข์
พระผูม้ ี พระภาคตรัสว่า
ดูกร นายคามณี ก็เราพึงปรารภอดี ตกาล แสดงเหตุเกิ ดและเหตุดบั แห่งทุกข์
แก่ท่านว่า ในอดี ตกาลได้มีแล้วอย่างนี ความสงสัย ความเคลื อบแคลงในข้อนันจะพึง
มี แก่ท่าน ถ้าเราปรารภอนาคตกาล แสดงเหตุเกิ ดและเหตุดบั แห่งทุกข์ แก่ท่านว่า ใน
อนาคตกาลจักมี อย่างนี แม้ในข้อนัน ความสงสัย ความเคลื อบแคลงจะพึงมี แก่ท่าน
เป็ นวิธีทีพระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงให้ เห็นว่า ถ้ าพระองค์ตรัสถึงอดีต ผู้นนจะ
ั*
ไม่ ห มดความสงสั ย ถ้ าตรั ส ถึ ง อนาคต ผู้ นัน* ก็ ไ ม่ ห มดความเคลื อ บแคลงสงสั ย
เพราะฉะนัน* ควรจะกล่าวถึงปั จจุบนั ทีกําลังปรากฏอยู่
พระผูม้ ี พระภาคตรัสว่า
อนึ)งเล่า เรานัง) อยู่ ณ ทีน) ีแหละ จะแสดงเหตุเกิ ดและเหตุดบั แห่งทุกข์ แก่ท่าน
ซึ)งนัง) อยู่ทีน) ีเ) หมื อนกัน ท่านจงฟั งคํานัน จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว
ไม่มีอะไรจะพิสจู น์ได้ ดีเท่ากับปั จจุบนั ทีกําลังปรากฏ
นายคันธภกคามณี
คามณี ทูลรับพระผูม้ ี พระภาคแล้ว พระผูม้ ี พระภาคได้
ได้ตรัสพระดํ ารัส
นีว่า
ดูกร นายคามณี ท่านจะสํ าคัญความข้อนันเป็ นไฉน ความโศก ความรํ) าไร
ความทุกข์ โทมนัส และอุปายาส พึงเกิ ดขึนนีแก่ท่าน เพราะหมู่มนุษย์ ในอุรเวลกัปปป
นิ คมตาย ถูกจองจํ า เสือ) มทรัพย์ หรื อถูกติ เตี ยน มี แก่ท่านหรื อ
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ซึ งถ้ าท่ า นที นี จะเปลี ยนจากหมู่ ม นุ ษ ย์ ใ นอุ รุ เวลกั ป ปนินิ ค มมาเป็ นใน
กรุงเทพมหานคร หรื อว่าจังหวัดหนึงจังหวัดใดทีท่านอยู่ก็ตาม ท่านก็คงจะตอบคําถาม
นี * เช่นเดียวกับนายคันธภกกคามณี
นายบ้านคันธภกะ กราบทูลว่า
มี อยู่พระเจ้าข้า ที )ความโศก ความรํ) าไร ความทุกข์ โทมนัส และอุปายาส
พึงเกิ ดมี แก่ ข้าพระองค์ เพราะหมู่มนุษย์ ในอุรุเวลกัปปนิ คมตาย ถูกจองจํ า เสื )อม
ทรัพย์ หรื อถูกติ เตี ยน
พระผูม้ ี พระภาคตรัสว่า
ดูกร นายคามณี ก็ความโศก ความรํ) าไร ความทุกข์ โทมนัส และอุปายาส
ไม่พึงเกิ ดขึ นแก่ท่าน เพราะหมู่มนุษย์ ในอุรุเวลกัปปนิ คมตาย ถูกจองจํ
งจํ า เสื )อมทรัพย์
หรื อถูกติ เตี ยน มี อยู่แก่ท่านหรื อ
นายคามณี กราบทู
กราบทูลว่า
มี อยู่พระเจ้าข้า ที )ความโศก ความรํ) าไร ความทุกข์ โทมนัส และอุปายาส
ไม่พึงเกิ ดขึนแก่ขา้ พระองค์ เพราะหมู่มนุษย์ ในอุรุเวลกัปปนิ คมตาย ถูกจองจํ า เสื )อม
ทรัพย์ หรื อถูกติ เตี ยน
จะต้ องเป็ นเรื องทีเกียวกับศีลทังนั
* น* ถ้ าผู้หนึงผู้ใดล่วงศีล กระทําทุจริ ต ก็ย่อม
ไม่พ้นจากการถูกจองจําบ้ าง เสือมทรัพย์ ริ บทรัพย์ หรื อว่าถูกติเตียนในการเป็ นผู้ทศุ ีล
เช่นนัน* ซึงถ้ าบุคคลในนิคมนี *ถูกจองจํา เสือมทรัพย์ หรื อถูกติเตียน บุคคลใดจะเกิด
ทุกข์เพราะเหตุใด
พระผูม้ ี พระภาคตรัสว่า
อะไรเป็ นเหตุเป็ นปั จจัยเครื ) องให้ความโศก ความรํ) าไร ความทุกข์ โทมนัส
และอุปายาส พึงเกิ ดแก่ท่าน เพราะหมู่มนุษย์ ชาวอุระเวลกัปปนิ คมบางพวกตาย ถูก
จองจํ า เสือ) มทรัพย์ หรื อถูกติ เตี ยน
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ก็ หรื อว่า อะไรเป็ นเหตุเป็ นปั จจัยเครื ) องให้ความโศก ความรํ) าไร ความทุกข์
โทมนัส และอุปายาส ไม่พึงเกิ ดมี ขึนแก่ท่าน เพราะหมู่มนุษย์ ชาวอุรุเวลกัปปนิ คม
บางพวกตาย ถูกจองจํ า เสือ) มทรัพย์ หรื อถูกติ เตี ยน
นายคามณี กราบทู
กราบทูลว่า
ข้า แต่ พ ระองค์ ผู้เ จริ ญ ความโศก ความรํ) า ไร ความทุก ข์ โทมนัส และ
อุปายาส พึงเกิ ดขึ นแก่ข้าพระองค์ เพราะหมู่มนุษย์ ชาวอุรุเวลกัปปนิ คมเหล่าใดตาย
ถูกจองจํ า เสื )อมทรัพย์ หรื อเพราะถูกติ เตี ยน ก็ เพราะข้าพระองค์ มีฉนั ทราคะในหมู่
มนุษย์ ชาวอุรุเวลกัปปนิ คมเหล่านัน ส่วนความโศก ความรํ) าไร ความทุกข์ โทมนัส
และอุปายาส ไม่พึงเกิ ดขึนแก่ขา้ พระองค์ เพราะหมู่มนุษย์ ชาวอุรุเวลกัปปนิ คมเหล่าใด
ตาย ถูกจองจํ า เสื )อมทรัพย์ หรื อถูกติ เตี ยน ก็เพราะข้าพระองค์ ไม่มีฉนั ทราคะในหมู่
มนุษย์ ชาวอุรุเวลกัปปนิ คมเหล่านัน พระเจ้าข้า
จะเห็ น ได้ ว่ า เหมื อ นกั น ทุ ก กาลสมั ย ไม่ ว่ า จะเป็ นอดี ต หรื ออนาคต
ก็เช่นเดียวกับปั จจุบัน ซึงความทุกข์ ทัง* หมดย่อมเนืองมาจากฉันทราคะ ถ้ ามีความ
ผูกพัน มีความรักใคร่ มีความพอใจในบุคคลใดมาก และบุบุคคลนันตาย
*
หรื อถูกจอง
จํา เสือมทรัพย์ ถูกติเตียน ท่านก็ ย่อมเป็ นทุกข์ มากน้ อยตามฉันทราคะที
นทราคะ ท่านมีต่อ
บุคคลเหล่านัน*
พระผูม้ ี พระภาคตรัสว่า
ดูกร นายคามณี ท่านจงนํ าไปซึ) งทุกข์ อนั ใดด้วยธรรมที )เห็นแล้ว ทราบแล้ว
บรรลุแล้ว โดยไม่ประกอบด้วยกาล หยัง) ลงแล้ว ทังอดี ตและอนาคต ทุกข์ เป็ นอดี ต
กาลอย่างใดอย่างหนึ)งเมื )อเกิ ด ย่อมเกิ ดขึน ทุกข์ ทงหมดนั
ั
นมี ฉนั ทะเป็ นมูล มี ฉนั ทะ
เป็ นเหตุ เพราะฉันทะเป็ นมูลแห่งทุกข์ ทุกข์ เป็ นอนาคตกาลอย่างใดอย่างหนึ)งเมื )อเกิ ด
จักเกิ ดขึน ทุกข์ ทงหมดนั
ั
นมี ฉนั ทะเป็ นมูล มี ฉนั ทะเป็ นเหตุ เพราะฉันทะเป็ นมูลแห่ง
ทุกข์
ในชาติ นี ท* ่ า นผูผู้ ฟั งมี
ง ทุ ก ข์ บ้ างไหม ถ้ ามี ท่ านทราบได้
า นทราบได้ ว่ า ทุ ก ข์ ข องท่ า น
เนืองมาจากตนเอง ซึงเป็ นทีรักบ้ าง หรื อว่าเนืองกับบุคคลซึงเป็ นทีรักทังนั
* น* ถ้ าท่าน
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ไม่มีฉันทะ ไม่มีบุคคลซึงเป็ นทีรัก แม้ ว่าบุคคลนัน* จะตาย หรื อว่าถูกจองจํ า เสือม
ทรัพย์ หรื อถูกติเตียนก็ตาม ท่านย่อมไม่เกิดทุกข์ใด ๆ ทังสิ
* *น
เพราะฉะนัน* ชาตินี *ท่านเป็ นทุกข์แล้ ว เพราะความรักใคร่ พอใจ ความผูกพันใน
บุคคล ซึงเป็ นเหตุแห่งทุกข์ ชาติก่อน ๆ นี * ก็เหมือนกัน ท่านก็เคยผ่าน เคยเป็ นทุกข์
เพราะบุค คลที เป็ นที รั ก เพราะฉันทราคะของท่ า นที มี ต่ อ บุค คลเหล่ า นัน* และทุก ข์
ข้ างหน้ าก็เหมือนกัน ท่านก็ยงั จะต้ องมีทกุ ข์อีกมาก ตราบใดทียังมีฉันทราคะ มีความ
พอใจ ผูกพันในบุคคลอืน
นายคามณี กราบทู
กราบทูลว่า
ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริ ญ น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมี มาแล้ว พระดํ ารัสนี ว่า ทุกข์ เป็ น
อดี ต กาลอย่ า งใดอย่ า งหนึ) ง เมื ) อ เกิ ด ย่ อ มเกิ ด ขึ น ทุก ข์ ท ังหมดนันมี ฉัน ทะเป็ นมู ล
มี ฉนั ทะเป็ นเหตุ เพราะฉันทะเป็ นมูลแห่งทุกข์ ทุกข์ เป็ นอนาคตกาลอย่างใดอย่างหนึ)ง
เมื )อเกิ ด จักเกิ ดขึน ทุกข์ ทงหมดนั
ั
นมี ฉนั ทะเป็ นมูล มี ฉนั ทะเป็ นเหตุ เพราะฉันทะเป็ น
มูลแห่งทุกข์ พระผูม้ ี พระภาคตรัสดี แล้ว
ข้าแต่พระองค์
องค์ ผูเ้ จริ ญ กุมารนามว่าจิ รวาสี บุตรของข้าพระองค์ มีอยู่ เขาอาศัย
อยู่ภายนอกนคร ข้าพระองค์ ลกุ ขึนแต่เช้าตรู่ ส่งบุรุษไปด้วยสัง) ว่า แน่ะนาย
ะ
เจ้าจงไป
จงทราบกุมารจิ รวาสี ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริ ญ บุรุษนันยังไม่มาเพี ยงใด ความกระวน
กระวายใจย่ อมมี แก่ ข้าพระองค์ ว่า อะไร ๆ อย่ า เบี ยดเบี ยนจิ รวาสี กุมารเลย ดัง นี
เพียงนัน ๆ
นีเป็ นความห่วงใยที
ยทีมีอยู่เป็ นประจําในบุคคลซึงเป็ นทีรัก ทีท่านมีฉันทราคะใน
บุคคลนัน*
พระผูม้ ี พระภาคตรัสว่า
ท่านจะสําคัญความข้อนันเป็ นไฉน ความโศก ความรํ) าไร ความทุกข์ โทมนัส
และอุปายาส พึ งเกิ ด ขึ นแก่ ท่า น เพราะจิ ร วาสี กุมารตาย ถู ก จองจํ า เสื )อมทรั พ ย์
หรื อถูกติ เตี ยนหรื อ
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แม้ จิรวาสีกุมารยังมีชีวิตอยู่ ผู้ทีเป็ นบิดาก็ยังมีทุกข์ ถึงเพียงนัน* ตราบใดทียัง
ไม่ได้ ข่าวว่ามี ความสุขสบายประการใด เพราะฉะนัน* ถ้ าจิรวาสี
าสีกุมารตาย หรื อว่า
เสือมทรัพย์ ถูกจองจํา ผู้ทีเป็ นบิดานันจะมี
* ทกุ ข์หรื อไม่
นายคามณี กราบทู
กราบทูลว่า
ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริ ญ แม้เมื )อจิ รวาสี กุมารยังมี ชีวิตอยู่ ข้าพระองค์ ยงั มี ความ
กระวนกระวายใจ ไฉนความโศก ความรํ) าไร ความทุกข์ โทมนัส และอุปายาส จัก
ไม่ เกิ ดขึ นแก่ข้าพระองค์ เพราะจิ รวาสี กุมารตาย ถูกจองจํ า เสื )อมทรัพย์ หรื อถู ก
ติ เตี ยนเล่า พระเจ้าข้า
ท่านทีมีญาติพีน้ อง มิตรสหาย บุคคลผู้เป็ นทีรักมากในขณะนี * ซึงยังมีชีวิตอยู่
และยังไม่ถกู จองจํา ยังไม่เสือมทรัพย์ ยังไม่ถกู ติเตียน แต่ไม่แน่ว่าผู้เป็ นทีรักนันจะถู
* ก
ติเตียนวันไหน จะเสือมทรัพย์เมือไร หรื อว่าจะถูกจองจํา ต้ องโทษ หรื อถึงแก่สิ *นชีวิต
เพราะฉะนัน* ให้ ทราบว่า ทุกข์จะต้ องตามมาแน่นอน ซึงถูกติเตียนนีแน่นอนทีสุด คือ
เมือล่วงศีล เมือกระทําทุจริ ตกรรม ไม่ว่าใครจะทําทุจริ ตกรรมประการใดประการหนึ
ตกรรมประการใดประการหนึง
ล่วงศีลไป ทีจะไม่ถกู ติเตียนนัน* ไม่มี
พระผูม้ ี พระภาคตรัสว่า
ดูกร นายคามณี ข้อนันพึงทราบโดยปริ ยายนี ว่า ทุกข์ อย่างใดอย่างหนึ)งเมื )อ
เกิ ด ย่อมเกิ ดขึน ทุกข์ ทงหมดนี
ั
มี ฉนั ทะเป็ นมูล มี ฉนั ทะเป็ นเหตุ เพราะฉันทะเป็ นมูล
แห่งทุกข์
ดูกร นายคามณี ท่านจะสํ าคัญความข้อนันเป็ นไฉน เมื )อใดท่านไม่ได้เห็ น
มารดาของจิ รวาสี กุมาร ไม่ได้ฟังเสี ยง เมื )อนันท่านมี ความพอใจ ความกํ าหนัด หรื อ
ความรักในมารดาของจิ รวาสีกมุ ารหรื อ
นายคามณี กราบทู
กราบทูลว่า
ไม่ใช่อย่างนันพระเจ้าข้า
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พระผูม้ ี พระภาคตรัสว่า
เพราะอาศัยการเห็น หรื อการฟั ง ท่านจึ งมี ความพอใจ ความกํ าหนัด หรื อ
ความรักในมารดาของจิ รวาสีกมุ ารหรื อ
นายคามณี กราบทู
กราบทูลว่า
อย่างนันพระเจ้าข้า
พระผูม้ ี พระภาคตรัสว่า
ท่านจะสําคัญความข้อนันเป็ นไฉน ความโศก ความรํ) าไร ความทุกข์ โทมนัส
และอุปายาส พึงเกิ ดขึนแก่ท่าน เพราะมารดาของจิ รวาสี กุมารตาย ถูกจองจํ า เสื )อม
ทรัพย์ หรื อถูกติ เตี ยนหรื อ
นายคามณี กราบทู
กราบทูลว่า
ข้าแต่พระองค์ ผูเ้ จริ ญ แม้เมื )อมารดาของจิ รวาสี กุมารมี ชีวิตอยู่ ข้าพระองค์ พึง
มี ค วามกระวนกระวายใจ ไฉนความโศก ความรํ) า ไร ความทุก ข์ โทมนัส และ
อุปายาส จักไม่เกิ ดขึ นแก่ข้าพระองค์ เพราะมารดาของจิ รวาสี กุมารตาย ถูกจองจํ า
เสือ) มทรัพย์ หรื อถูกติ เตี ยนเล่า พระเจ้าข้า
พระผูม้ ี พระภาคตรัสว่า
ดูกร นายคามณี ท่านพึงทราบความข้อนันโดยปริ ยายนี ว่า ทุกข์ อย่างใดอย่าง
หนึ) งเมื )อเกิ ด ย่อมเกิ ดขึ น ทุกข์ ทงหมดนั
ั
นมี ฉนั ทะเป็ นมูล มี ฉนั ทะเป็ นเหตุ เพราะ
ฉันทะเป็ นมูลเหตุแห่งทุกข์
จบคันธภกสูตรที ) ๑๑
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ในพระสูตรนี * จะเห็นได้ ว่า พระผู้มีพระภาคทรงโอวาทแม้ เรื องอะไร ทุกข์ นัน*
ไม่ได้ อยู่ทีคนอืน แต่อยู่ทีฉันทราคะของท่
ท
านเอง ซึงเมือจะดับ ต้ องเป็ นการดับด้ วยการ
อบรมเจริ ญปั ญญาของท่านเองเท่านัน* ทีจะละฉันทราคะซึงเป็ นเหตุแห่งทุกข์ได้ ไม่ใช่
อยู่ทีบุคคลอืน และกิเลสก็ก็ยงั มีแม้ ไม่เห็นบุคคลนัน* ชาติต่อไปเห็นบุคคลอืน ฉันทราคะ
ทียังไม่ดบั ก็ย่อมนํามาซึงความยินดีพอใจในรู ป เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะในบุคคล
อืนต่อไป ทุกภพ ทุกชาติ เพราะฉะนัน* ไม่ใช่ว่าบุคคลอืนจะมีอิทธิพลทีทีทําให้ ท่านเป็ น
ทุกข์ แต่เพราะกิกิเลสทีมีอยู่ในจิตของท่านเอง ทีท่านจะต้ องเพียรระลึกรู้ และดับ จึงจะ
สามารถทีจะดับทุกข์ ได้ ซึงผู
ง ้ ทีมีปกติเจริ
เจริ ญสติปัฏฐานสามารถทีจะทราบได้ ตรงต่อ
ตัวเองตามความเป็ นจริ งว่า ท่านติดทางใดมาก ท่านติดในรู ปมาก หรื อในเสียงมาก
หรื อในกลิน หรื อในรส หรื อในโผฏฐัพพะมาก
ถ้ าท่ านเป็ นผู้ทีติ ดข้
ดข้ อ งในรู ป ในเสี ยง ในกลิน ในรส ในโผฏฐั พพะมากขึน*
เรื อย ๆ ทุกวัน วันหนึงท่านอาจจะเป็ นผู้ทีล่วงศีล แม้ ในข้ อกาเมสุมิจฉาจารได้ เพราะ
ท่านไม่ได้ เพียรทีจะขัดเกลากิเลสของท่าน แต่สะสมกิเลสเพิมขึน* เพราะฉะนัน* เมือ
กิ เ ลสเพิมมากขึน* ติ ด ข้ อ งในรู ป เสี ย ง กลิ น รส โผฏฐั พ พะมากขึ น* ท่ า นก็ ย่ อ ม
ประพฤติผิดในกามได้ ไม่ว่าจะเป็ นการประพฤติผิดในศีลข้ อ ๑ หรื อข้ อ ๒ หรื อข้ อ ๓
หรื อข้ อต่อ ๆ ไป ซึงก็ก็เป็ นไปเพราะความติดในกาม คือ ในรู ป ในเสียง ในกลิน ในรส
ในโผฏฐัพพะ
ผู้ทีเห็นกาลไกล จะเห็นเมือไรก็แล้ วแต่ จะเห็นมาแล้ วในชาติก่อน หรื อว่าใน
ชาตินี *ก็เห็นบ้ าง หรื อว่าสะสมไปทีจะเห็นชัดในชาติหน้ า ท่านก็จะเป็ นผู้ทีย่อมไม่สะสม
ในการครองเรื อน
จะขอกล่าวถึงผู้ทีได้ อบรมบารมีมา ทีจะเห็นโทษของการครองเรื อน และสะสม
มาในการทีจะไม่ครองเรื อน ใน ขุททกนิกาย เตมียชาดก มีข้อความว่า
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เมือพระราชาเสด็จไปพร้ อมด้ วยข้ าราชบริ พาร เพือทรงชักชวนให้ พระเตมียราช
ฤาษี เสวยราชก่อน ให้ ทรงมีพระโอรสหลายองค์ แล้ วภายหลังจึงบวช ซึงพระเตมี
ง
ยราช
ฤาษี กราบทูลพระราชบิดาว่า
ขอถวายพระพร คนหนุ่มควรประพฤติ พรหมจรรย์ ผู้ประพฤติ พรหมจรรย์ ควร
จะเป็ นคนหนุ่ม เพราะว่าการบวชของคนหนุ
การบวชของ
่ม ท่านผูแ้ สวงหาคุณธรรม มี พระพุทธเจ้า
เป็ นต้น สรรเสริ ญ คนหนุ่มควรประพฤติ พรหมจรรย์ ผูป้ ระพฤติ พรหมจรรย์ ควรจะเป็ น
คนหนุ่ม อาตมภาพจะประพฤติ พรหมจรรย์ อาตมภาพไม่ ต้องการด้วยราชสมบัติ
อาตมภาพเห็นเด็กชายของท่านทังหลาย ผู้เรี ยกมารดาบิ ดา ซึ) งเป็ นบุตรที )รักอันได้มา
ด้ว ยยากยิ) ง นัก ยัง ไม่ ท ัน ถึ ง แก่ ก็ ต ายเสี ย แล้ว อาตมภาพเห็ น เด็ ก หญิ ง ของท่ า น
ทังหลายซึ) งสวยสดงดงาม น่าดู น่าชม มี อนั สิ นไปแห่งชี วิต เหมื อนหน่อไม้ไผ่ที)ถูก
ถอน ฉะนัน
จริ งอยู่ จะเป็ นชายหรื
ายหรื อหญิ งก็ตาม แม้จะยังหนุ่มสาวก็ตาย เพราะเหตุนนใคร
ั
เล่าจะพึงวางใจในชี วิตนันว่า เรายังเป็ นหนุ่มสาว อายุของคนเป็ นน้อยนัก เพราะวัน
คื นล่วงไป ๆ เปรี ยบเหมื อนอายุของฝูงปลาในนํ าน้อย ความเป็ นหนุ่มสาวในวัยนัน
จัก ทํ า อะไรได้ สัต ว์ โ ลกถู ก ครอบงํ า และถู ก ห้อ มล้อ มอยู่ เ ป็ นนิ จ เมื ) อ สิ) ง ที )ไ ม่ เ ป็ น
ประโยชน์เป็ นไปอยู่ มหาบพิตรจะอภิ เษกอาตมภาพในราชสมบัติทําไม
เมือพระราชบิดาได้ สดับคําของพระเตมี
ของ
ยราชฤาษี แล้ ว ก็สงสัยและได้ ตรัสถาม
ว่า
สัต ว์ โ ลกอัน อะไรครอบงํ า ไว้ อัน อะไรห้อ มล้ อ มไว้ อะไรชื ) อ ว่ า สิ) ง ไม่ เ ป็ น
ประโยชน์เป็ นไปอยู่
ผู้ ทีเป็ นบัณฑิตแสวงหาประโยชน์จากถ้ อยคําซึงมีสาระและเป็ นประโยชน์ เมือ
ยังไม่เข้ าใจชัดก็สอบถามเพือทีจะได้ ร้ ู ว่า สัตว์ โลกอันอะไรครอบงํ าไว้ อันอะไรห้อม
ล้อมไว้ อะไรชื )อว่า สิ) งไม่เป็ นประโยชน์เป็ นไปอยู่
พระเตมี ย์ทูลว่า
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สัตว์ โลกอันความตายครอบงําไว้ อันความแก่หอ้ มล้อมไว้ วันคื น ชื )อว่าสิ) งไม่
เป็ นประโยชน์เป็ นไป มหาบพิตรจงทรงทราบอย่างนี ขอถวายพระพร
เมื )อด้ายที )เขากํ าลังทอ ช่างหูกทอไปได้เท่าใด ส่วนที )จะต้องทอก็ยงั เหลื ออยู่
น้อยเท่านัน แม้ฉนั ใด ชี วิตของสัตว์ทงหลาย
ั
ก็ฉนั นัน แม่นําที )เต็มฝั) งย่อมไม่ไหลไปสู่
ทีส) ูง ฉันใด อายุของมนุษย์ ทงหลายย่
ั
อมไม่กลับมาสู่ความเป็ นเด็กอี ก ฉันนัน แม่นํา
ซึ) งเต็มฝั) งย่อมพัดพาเอาต้นไม้ที)เกิ ดอยู่ริมฝั) งให้หกั โค่นไป ฉันใด สัตว์ ทงปวงย่
ั
อมถูก
ชราและมรณะพัดพาไป ฉันนัน
ท่านผู้ฟังเห็นด้ วยหรื อยังกับข้ อความที ว่า สัตว์ โลกอันความตายครอบงํ าไว้
มีใครพ้ นบ้ าง ครอบงําไว้ จริ ง ๆ หนีไปทางไหนจะพ้ นไหม จะไปจักรวาลอืน นอกโลก
จะไปทีไหนก็ตามแต่ ใครจะหนีความตายได้ เพราะว่าสัตว์โลกทังหลายเมื
*
อเกิดมาแล้
มา ว
จะต้ องตาย ไม่ว่าจะอยู่ทีใด ไม่ว่าจะหนี ไปที ใด ไม่ว่าจะอยู่ถึงสวรรค์ ชัน* ใดก็ ตาม
ความตายก็ครอบงําไว้ เพราะว่าสัตว์โลกทัง* หมดทีเกิดมาแล้ วจะต้ องตาย หนีความ
ตายไม่พ้นเลย
อันความแก่ห้อมล้อมไว้ ความแก่ห้อมล้ อมอยู่ทกุ ขณะ ทุกเวลา ไม่หนีหายไป
เลยเหมือนกัน เดีOยวนี * ขณะนี * ก็แก่กว่าเมือครู่ นี *แล้ ว เพราะฉะนัน* ความแก่นีห* ้ อม
ล้ อมอยู่ตลอดเวลา ทุกวินาที ทุกขณะของจิต ไม่พ้นไปอีกเหมือนกัน
ความตายครอบงําไว้ หนีไม่พ้น ความแก่ห้อมล้ อมไว้ คือ มีอยู่ด้วยตลอดเวลา
ทุกขณะ ไม่หนีหายไป
วันคื น ชื )อว่าสิ) งไม่เป็ นประโยชน์ เป็ นไป เพราะเหตุว่า เป็ นแต่เพียงนามธรรม
และรูปธรรมแต่ละลักษณะทีเกิดขึ *นและดั
*น
บไป เท่านันเอง
*
สิงที กํ าลังปรากฏทางตา ปรากฏ ดับไปแล้ ว เมือครู่ นี * เสี ยงที ปรากฏทางหู
ปรากฏ และดับไป กลินที ปรากฏ ปรากฏ และดับไป รสที เลิศ ที อร่ อย ที ประณี ต
ปรากฏ และดับไป โผฏฐัพพะทีปรากฏ ปรากฏ และดับไป นีคือวันและคืนซึงเป็ นการ
เกิดขึ *นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะ ซึงเกิดขึ *นและ
และดับไป สืบต่อ
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กัน เป็ นวัน เป็ นคืน เพราะฉะนัน* สภาพธรรมทีเพียงเกิดขึ *นและดัดับไปเท่านัน* ชือว่า
สิงไม่เป็ นประโยชน์เป็ นไป
ท่านผู้ฟังอาจจะรู
าจจะรู้ สึกเป็ นสุขมากเวลาทีเห็น หรื อว่าได้ ยินคําสรรเสริ ญ ยกย่อง
เยินยอ ได้ รสอาหารทีประณีต ได้ วตั ถุทางตาทีน่าพอใจ ได้ รสทีพอใจ ได้ เสียงทีพอใจ
ได้ กลินทีพอใจ มีความสุขมาก แต่ถึงท่านจะสุขสักเท่าไร สุขนันก็
* หมดไปแล้ ว
เมือวานนี * ท่านรู้ สึกตืนเต้ น มีความสุข มีความโสมนัสมาก แต่สขุ โสมนัสเมือ
วานนี *ก็หมดไปแล้ ว เพราะฉะนัน* ไม่ว่าจะเป็ นสุข เป็ นทุกข์อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างก็
เป็ นแต่เพียงสภาพของธรรมทีเกิดขึ *นเพราะเหตุปัจจัย และดับไป หมดไป
สุข มากมากเมื
เมื อวานนี * หมดไปแล้ ว มี ป ระโยชน์ ไ หมวัน นี * หมดแล้
หมด วก็ ชือว่ า
เป็ นสิงทีไม่เป็ นประโยชน์ เป็ นไป
เมือพระราชบิดาทรงชักชวน หว่านล้ อมนานาประการทีจะให้ พระเตมีย์เสด็จ
กลับไปเสวยราชสมบัติเสียก่อน
พระเตมี ย์ทูลว่า
มหาบพิ ตรจะให้อาตมภาพเสื )อมไปเพราะทรัพย์ ทําไม บุคคลจักตายเพราะ
ภรรยาทํ าไม ประโยชน์ อะไรด้วยความเป็ นหนุ่มสาวซึ) งต้องแก่ ทํ าไมจะต้องให้ชรา
ครอบงํ า ในโลกสัสันนิ วาสอั
าส นมี ชราและมรณะเป็ นธรรมดานัน จักเพลิ ดเพลิ นไปทํ าไม
จะเล่นหัวไปทําไม จะยิ นดี ไปทําไม จะมี ประโยชน์ อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์ จะมี
ประโยชน์อะไรด้วยบุตรและภรรยาแก่อาตมภาพ อาตมภาพหลุดพ้
ดพ้นแล้วจากเครื ) องผูก
ขอถวายพระพร
มัจจุราชย่อมไม่ยํ)ายี อาตมภาพซึ)งรู้ชดั อย่างนี ว่า เมื )อบุคคลถูกมัจจุราชครอบงํา
แล้ว จะยิ นดี ไปทําไม จะประโยชน์อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์
ผลไมัที)สุกแล้ว ย่อมเกิ ดภัยแต่การหล่นเป็ นนิ ตย์ ฉันใด สัตว์ ทงหลายที
ั
)เกิ ด
แล้วย่อมมี ภยั แต่ความตายเป็ นนิ ตย์ ฉันนัน คนเป็ นอันมากได้พบกันในเวลาเช้า พอ
เวลาเย็นก็ไม่เห็นกัน คนเป็ นอันมากได้พบกันในเวลาเย็น พอถึงเวลาเช้าก็ไม่ได้เห็นกัน
ควรรี บทําความเพียรเสี ยแต่ในวันนี ที เดี ยว ใครเล่าจะพึงรู้ความตายว่าจะมี ในวันพรุ่งนี
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เพราะความผัดเพียนกับมัจจุราชผูม้ ี เสนาใหญ่นนั ไม่มีเลย โจรทังหลายย่อมปรารถนา
ทรัพย์ อาตมภาพเป็ นผู้พน้ จากเครื ) องผูก ขอถวายพระพร เชิ ญมหาบพิ ตรเสด็จกลับ
เถิ ด อาตมภาพไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัติ
จบเตมี ยชาดกที ) ๑
จะเห็ น ได้ ว่ า การเห็
การ น หิ ริ โอตตัป ปะในกาม คื อ ในรู ป เสี ย ง กลิ น รส
โผฏฐัพพะนันต่
* างกัน เพราะฉะนัน* ในปั จจุบนั นี * ท่านมีการสะสมทีจะเป็ นเพศใด คือ
จะเป็ นเพศบรรพชิต หรื อเพศฆราวาส ซึงแท้ ทีจริ งแล้ วในชาติก่อน ๆ ก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่
เคยสะสมการออกจากเรื อนเป็ นเพศบรรพชิตมาเลย แต่กิเลสที
เลสทียังไม่ดบั เป็ นสมุจเฉท ก็
ย่อมแล้ วแต่ปัจจัยของแต่ละภพ แต่ละชาติ ซึงพระผู้มีพระภาคเอง
เอง แม้ ในชาติทีเป็ น
พระเตมี ย์ มี ค วามคิ ด มี ส ภาพของจิ ต ที สะสมในชาติ นัน* อย่ า งนัน* แต่ ใ นพระชาติ
สุดท้ าย ก่อนทีจะตรัสรู้เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ า ก็ยงั เป็ นผู้ทีทรงครองเรื
ทร
อน
เพราะฉะนัน* ท่านผู
น ้ ฟังทีเจริ ญสติปัฏฐาน จะสังเกตได้ ว่า บางครัง* บางคราว
จิตใจของท่
ของท่านจะมีความรู้ สึกหน่าย หรื อว่าละคลายการติดในกาม แม้ ไม่มาก แม้ จะ
เป็ นเพียงครัง* คราว นิดหน่อย หรื อว่าเป็ นพัก ๆ ซึงก็ก็เป็ นผลของการเจริ ญอบรมปั ญญา
ทีระลึกรู้ลกั ษณะของนามธรรมและรูปธรรม และขัขัดเกลาไปได้ เพียงบางครัง* บางขณะ
พระผู้มีพระภาคเอง ก่อนทีจะได้ ตรัสรู้ เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ า ก็ทรง
อบรมเจริ ญสติปัฏฐาน เช่น ในครัง* ทีเป็ นโชติปาลมาณพ ก็ได้ เคยออกจากเรื
เคยออกจากเรื อน บวช
เป็ นบรรพชิต อบรมเจริญสติปัฏฐานมาก มีจิตน้ อมไปในการทีจะไม่ครองเรื อน
เพราะฉะนัน* จะเห็นได้ ว่า เรื องของการดับกิเลส ต้ องเป็ นเรื องของการรู้ จริ งใน
ลักษณะของนามธรรม และรู ปธรรมทีปรากฏ แต่ไม่
ไม่ทราบว่าชาติไหนจะประจั
หนจะ
กษ์ แจ้ ง
แทงตลอดในลักษณะของนามธรรม และรู ปธรรม ลักษณะต่าง ๆ กัน ในวันหนึง ๆ
ซึงจะต้ต้ องอาศัยความอดทน การเจริ ญเหตุ คือ สติระลึกรู้ ลกั ษณะของสภาพธรรมที
ปรากฏไปเรื อย ๆ บ่อย ๆ เนือง ๆ ทีเป็ นชีวิตจริง ๆ จนกว่าจะถึงชาติทีสามารถประจั
สามารถ
กษ์
แจ้ งในลักษณะของสภาพธรรม บรรลุคุณธรรมเป็ นพระอริ ยเจ้ าได้ แต่จะขาดการที
จะขาดการทีสติ
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จะเกิดขึน* ระลึกรู้ ลักษณะของนามธรรม และรู ปธรรมตามปกติ ตามความเป็ นจริ ง
ไม่ได้ และจะต้
จะต้ องเป็ นนามธรรม และรูปธรรมตามปกติ
ธรรมตาม ในขณะนี *
ถ้ าท่านศึกษาทังพระสุ
*
ตตันตปิ ฎกประกอบด้ วย จะเห็นว่า เรื องของการรู้ แจ้ ง
อริ ยสัจธรรมนัน* เป็ นเรื องทีจะต้ องอบรมมาก เจริ ญนาน และเป็
เป็ นการยาก ไม่ใช่เป็ น
เรื องที สามารถที จะเป็ นพระอริ ยเจ้ าได้ โดยเหตุไม่สมควรแก่ ผล คื อ โดยปั ญญาไม่
สามารถทีจะประจักษ์ ลัลกั ษณะของสภาพธรรมทีกําลังปรากฏตามปกติ
ปรากฏตาม
ตามความเป็ น
จริง
ถ. ในตอนต้ นทีมีผ้ ถู ามว่า ขับรถยนต์เจริ ญสติปัฏฐานได้ หรื อไม่ ถ้ าเป็ นผู้ที
เจริ ญสติปัฏฐานเป็ นปกติก็ก็ร้ ู ชดั อยู่แล้ วว่าอะไรเป็ นอะไร แต่ไฉนจึงยังมีความสงสัยอยู่
กระผมเดาว่า ทีสงสัยนัน* เป็ นเพราะได้ รับคําแนะแนวเรื องการเจริ
การเจริ ญสติปัฏฐานมาไม่
ตรงตามทีอาจารย์อธิบาย
อีกเรื องหนึง ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่า ได้ สนทนากับบางท่านทีเกิดความสงสาร
ผู้ทีตกทุกข์ ได้ ยาก ซึงความสงสารนี
ความสงสารนี * ก็บอกว่าเป็ นกุศล แต่ว่าผู้นัน* เกิดร้ องไห้ ขึน* มา
ร้ องไห้ นีก* ็บอกว่าเป็ นโทสะ สงสัยอยู่ว่า การร้ องไห้ เป็ นโทสะเสมอไปหรื อ ผู้ทีสงสาร
ผู้อืน ซาบซึ *งจริ ง ๆ สงสารอยากจะช่
สงสา
วยให้ เขาพ้ นทุกข์ จริ ง ๆ อย่างนี ก* ็สามารถที จะ
ร้ องไห้ ได้ ไม่ใช่ร้องไห้ เพราะอยากจะผลั
พราะ
กไสให้ เขาไปเสีย แต่สงสารอยากจะช่
สงสารอยากจะช่วยเหลือ
เขามาก สงสารจนกระทังเกิดนํา* ตาไหล ร้ องไห้ ขึ *นมา อย่างนีจ* ะเป็ นอกุศลด้ วยหรื อ
หรื อว่าเป็ นกุศลก็ได้
สุ. จิตเกิดดับสืบต่อกันเร็ วมากทีเดียว ถ้ าไม่เป็ นผู้ทีละเอียด ทีจะศึกษา
ความต่างกันของจิต ก็เกือบจะไม่ทราบว่า กุศลเป็ นกุศล อกุศลเป็ นอกุศล เพราะว่า
บางคนเข้ าใจอกุศลว่าเป็ นกุศล และเข้ าใจกุศลว่าเป็ นอกุศล
พระมหากรุ ณาทีทรงแสดงสภาพของจิตไว้ โดยละเอียด ก็เพือให้ ผ้ ูทีประจักษ์
ลักษณะของสภาพของจิตนัน* ไม่เข้ าใจสภาพของจิตผิด ถ้ าท่านศึกษาปรมัตถธรรมจะ
ทราบได้ ว่า โทมนัสเวทนาเกิดกับโทสมูลจิตเท่านัน* โทมนัสเวทนาไม่เกิดกับโลภมูลจิต
ไม่เกิดกับโมหมูลจิต และไม่เกิดกับมหากุศลจิตเลย เพราะฉะนัน* ขณะทีกําลังนํ *าตา
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ไหล จะไม่ พ้ น จากโทมนัส เวทนา ซึงในขณะนัน* เป็ นโทสมูล จิ ต ถ้ ามี ค วามกรุ ณ า
เวทนาเป็ นอุเบกขาได้ เป็ นสภาพของกุศลจิต ซึงไม่ตกไปถึงความเป็ นโทมนัส
ถ.
ตามทีอาจารย์ อธิ บายนัน* หมายความว่า ขณะทีเกิดกุศลจิตนัน* คือ
สงสาร ต่อจากสงสาร ก็เกิดความเศร้ าสลด เกิดความเสียใจ พลอยเสียใจไปกับเขา
ด้ วย เรี ยกว่าเป็ นโทมนัส ซึงเป็ นอกุศล เข้ าใจชัดแจ้ งดีอย่างนี * แต่การร้ องไห้ ยังติดใจ
อยู่อีก นิ ดหนึง การร้ องไห้ ไม่ จํา เป็ นต้ องเป็ นอกุศ ลเสมอไปใช่ ไ หมครั บ แม้ กุศ ลก็
อาจจะร้ องไห้ ได้ จะมีได้ หรื อไม่
สุ. แล้ วแต่เวทนา โดยปริ ยตั ิท่านก็คงจะทราบว่า ปี ติจนนํ *าตาไหลก็
*าตาไหล มี แต่
ไม่ใช่ลักษณะเดียวกับการร้ องไห้ ด้วยโทมนัสเวทนา สภาพของจิตต่างกัน ลักษณะ
อาการทีปรากฏก็ต่างกัน เพราะฉะนัน* เรื องของจริ ง สิงทีเป็ นจริ ง ไม่บิดเบือนไปเป็ น
อย่างอืน และทีทีจะรู้ ชัดได้ ก็เพราะสติกําลังระลึ
ะลึกรู้ ในลักษณะของเวทนาในขณะนัน*
จริง ๆ ว่า เวทนาในขณะนันเป็
* นปี ติ เป็ นโสมนัส หรื อว่าเป็ นโทมนัส
เวลาดูหนัง เวทนามากมายใช่
เวทนา
ไหม โลภะก็มี ประเดีOยวก็เป็ นโทมนัส ไม่ร้ ู ตัว
เลย แต่ถ้าเป็ นผู้ทีมีปกติเจริ
เจริ ญสติแล้ ว สามารถทีจะรู้ ได้ ในสภาพของนามธรรมแต่ละ
ชนิ ด ที ไม่ ใ ช่ สัต ว์ ไม่ ใ ช่ บุค คลจริ ง ๆ เกิ ด ขึน* เพราะเหตุปั จ จัย สามารถที จะรู้ ได้ ใ น
ขณะนันจริ
* ง ๆ แต่ต้องเป็ นผู้ทีอบรมเจริญเจริญสติปัฏฐานเป็ นปกติ
น
ขณะนี *นามธรรมและรู ปธรรมเกิดดับสืบต่อติดกันอย่างรวดเร็ ว ซึงปั ญญาทีคม
กล้ าต้ องแทงตลอดได้ ในสภาพความเกิดดับของนามธรรมและรู ปธรรม จึงสามารถละ
การยึดถือว่าเป็ นสัตว์ บุคคล ตัวตนได้
ส่วนการทีสติจะระลึกนามใดรู ปใด นันเป็ นเรื องของสติ เป็ นชี วิตปกติจริ ง ๆ
ขอให้ ท ราบว่ า ต้ อ งเป็ นปกติ จ ริ ง ๆ ประการเดี ย ว ที จะทํ า ให้ ร้ ู ชัด ในลัก ษณะของ
นามธรรมและรูปธรรมได้
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