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หน้าแรกที่พึงอ่าน

รุง่ อรุณแห่งแสงสว่างทางปัญญา พัฒนาอย่างนุม่ นวล แม้จะใคร่ครวญ
แต่มิได้เร่งรีบ
ม่านแห่งราตรีดำ�มิใช่จะปกปิดเงื่อนงำ�ทุกอย่าง แต่กลับเปิดเผยบาง
อย่างที่แสงสว่างปกปิดไว้
เมื่อแสงสว่างแห่งใกล้ค่ำ�ซีดจางลง กลับเปิดเผยแสงดาวนับอนันต์
ในอนันตจักรวาลอันไม่สิ้นสุด ปัญหาของชีวิตแม้จะดูซับซ้อนเพียงใดก็มีวิธี
คลี่คลายอยู่เสมอ ความจริงในกระแสเหตุปัจจัยแห่งอดีตซึ่งเริ่มต้นโดยไม่เคย
มีเราอยู่ก่อน แม้เมื่อความจริงแห่งสังสารวัฏปรากฏเมื่อใด คำ�ว่า “เรา” ก็
จะหายไปจากห้วงกาลเวลา ดังนั้นในท่ามกลางอุปสรรคปัญหา ไม่ว่าเราจะ
เลือกความอ่อนแอหรือเข้มแข็ง หากจะพ้นทุกข์และพบสุขก็ตอ้ งเลือกความเข้ม
แข็งที่จะเผชิญหน้าความจริงอยู่ดี ไม่ว่าวันนี้หรือในอนาคต
ความฉลาดที่รู้ว่าสุข-ทุกข์ไม่ใช่จากคนอื่นทำ� ไม่ใช่จากเราทำ� แต่เกิด
จากผัสสะอันอาศัยตากระทบรูปทำ�ให้เกิดจักขุวิญญาณ การบรรจบแห่งองค์
ประกอบ ๓ อย่าง เรียกว่า ผัสสะ ส่งผลสู่สุขเวทนา-ทุกขเวทนา ดั่งแสงดาว
กระทบตาทำ�ให้เกิดการเห็น และการเห็นนั้นมักมีตัวแปรที่ความคิดปรุง
แต่งว่าจะบรรจงความคิดอันประณีตนำ�มาซึ่งความสุขใจ หรือจะหยาบ
คายในความคิดปรุงแต่ง มีผลเป็นความทุกข์ ซึ่งไม่มีตัวตนของเขาหรือ
ของเราอยู่ในนั้นจริง
หากรูปทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน ตาไม่ใช่ตัวตน จักขุวิญญาณจะเป็นตัว
ตนได้อย่างไร มายากลแห่งวิญญาณที่ส่งผ่านไปสู่การปรุงแต่งทางใจมีผล
เป็นสุข-ทุกข์ทั้งหลาย จึงมิใช่ตัวตนไปด้วย
๕

แม้ในเสียงกระทบหูและรสชาติจากปลายลิ้นอันควานหาความหวาน
หอมใด ก็ล้วนเป็นกระแสเหตุปัจจัยแห่งผัสสะให้เกิดสุข-ทุกขเวทนาเช่นกัน
เพียงว่าในท่ามกลางผัสสะนั้นจะมีปัญญาหรืออวิชชา
ความฉลาดนี้ย่อมนำ�ความเข้าใจไปสู่อดีตและอนาคตว่าสุข-ทุกข์ใน
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ล้วนเกิดเพราะผัสสะ ดับไปเพราะผัสสะ ไม่มีตัวตน
ของ “เรา” อยู่ในนั้นตั้งแต่ในอดีตหรืออนาคตก็เช่นกัน
หากฉลาดที่จะแยกแยะเหตุปัจจัยจะเห็นว่าผัสสะเหล่านั้นล้วนอาศัย
องค์ประกอบที่มิใช่ตัวตน ตั้งแต่แสงดาว เม็ดน้ำ�ค้าง เพชรนิลจินดา จนถึง
สรรพเสียงแห่งรัตติกาลหรือรุ่งอรุณ
ซึ่งความวิจิตรหรือความวินาศในโลกนี้ มิใช่กิเลส การรู้จักกระแสเหตุ
ปัจจัยภายนอก ไม่คว้าเรือ่ งภายนอกมาสร้างความวุน่ วายภายในให้เป็นทุกข์
และไม่ปรุงแต่งความวุ่นวายภายใน โยนออกไปสู่กระแสภายนอก

ที่ว่า “ตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่ ธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว” หรือ
“ตถาคตยังคงมีความสุขอยูไ่ ด้ในท่ามกลางความปรวนแปรของรูปฯ” ดังนัน้ ประเด็น
ในหนังสือเล่มนี้ทุกบทจึงชี้ลงไปที่ปัญหาสุข-ทุกข์อันไม่ใช่จากคนอื่นทำ �หรือ
เราทำ� ความเข้าใจเช่นนี้อย่างชัดเจนจะนำ�ไปสู่การพัฒนาปัญญาตั้งแต่ระดับ
พระโสดาบันจนถึงการจบกิจในพระพุทธศาสนา
ขออนุโมทนาธรรมทานแห่งการให้ธรรมเป็นรัศมีภาพแห่งปัญญา จง
เป็นเหตุปัจจัยอภิบาลให้ทุกท่านได้พบความสุขอันเกษมศานต์ในธรรม ตลอด
กาลทุกเมื่อเทอญ
พระครูใบฎีกาอำ�นาจ โอภาโส
๑๒ ธันวาคม พศ. ๒๕๕๕
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ผู้คนในโลกนี้มากมายล้วนมีความฉลาดแตกต่างกันไป แต่ต่างมีจดุ
หมายในชีวิตเหมือนกันคือ ความสุขและความพ้นจากความทุกข์เดือดร้อนใจ
หากจับประเด็นที่ถูกต้องได้ว่าสุข-ทุกข์ไม่ใช่มาจากคนอื่นทำ�และไม่ใช่มาจาก
เราทำ� ปัญหาจากการโกรธเกลียดอันเศร้าหมองย่อมหมดไปจากจิตใจ อัน
เป็นจุดประกายเริ่มต้นไปสู่การพ้นทุกข์อย่างถาวร ซึ่งพระพุทธองค์ทรงชี้ให้
เห็นกระบวนการเหตุปัจจัยในธรรมชาติว่าถึงแม้พระองค์ไม่ทรงตรัสรู้ เหตุ
ปัจจัยเช่นนี้ก็มีอยู่ เพียงแต่พระองค์นำ�มาจัดระเบียบ จัดแบบแผนและชี้ให้
ดูว่าเหตุปัจจัยในกระแสสุข-ทุกข์เกิดได้อย่างไร ดับได้อย่างไร และทรงย้ำ�ให้
เห็นว่า หากผูม้ ปี ญ
ั ญาในปัจจุบนั ก็ยอ่ มเห็นเหตุสขุ -ทุกข์อย่างนี้ แม้อดีต-อนาคต
หากจะรู้จักเหตุแห่งสุข-ทุกข์ก็ต้องเห็นเช่นนี้
ทั้งหมดล้วนเป็นเพียงกระแสธรรม ไม่มีใครอยู่ในนั้น ดังพุทธพจน์
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มีกระแสเหตุปัจจัย ก่อความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่สิ้นสุด
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๑๑

กระแสความเปลี่ยนแปลงทำ�ให้เกิดทั้งความวิจิตรและความวินาศ ผู้
ฉลาดในโลกนี้แม้ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ย่อมฉลาดที่จะรู้จักกระแสเหตุ
ปัจจัยที่ถักทอความเปลี่ยนแปลงอันต่อเนื่อง เพราะอาศัยเงื่อนไขอื่นเป็น
ปัจจัยอันหลากหลาย แม้ในสุขเวทนาอันประณีตหวานหอม ก็ลว้ นอาศัยผัสสะ
ที่ประกอบด้วยปัจจัยอัน ประณีตลึกล้ำ � หวานฉ่ำ � ด้วยการเทิดค่าในคุณ งาม
ความดี แต่ปลายลิ้นอันหวานหอมก็มิอาจคงที่ได้สักขณะแม้ในขณะดืม่ ด่ำ�
หยาดน้ำ�ผึง้ ความซาบซึง้ ในชัว่ ขณะก็ผละผ่าน
ไม่อาจคงทีอ่ ยูไ่ ด้ ค่อยๆ สลายตัวแปรปรวน
กลายเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่น้ำ�ผึ้ง เพราะไม่มี
สุขโสมนัสที่อาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นแล้ว
จะคงที่อยู่ได้ เหมือนปราสาททราย
ที่ชายหาดของเด็กน้อย หรือปราสาท
บนยอดดอยสูงของผู้ใหญ่ล้วนต้องผุ
กร่อนแตกสลายไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว ในวงจร
สั้นหรือวงจรยาว เหมือนดวงดาวและหยดน้ำ�ค้าง
ที่เกิด-ดับด้วยอาศัยเหตุปัจจัยอื่นเหมือนกัน ต่างกันเพียงแค่ระยะเวลาแต่
เหมือนกันตรงความไม่คงที่ของลักษณะ หากโลกนี้ไม่มีคุณแล้วสรรพชีวิตคง
ไม่อุบัติขึ้นในโลกนี้
ดังนั้น ความวิจิตรและความวินาศในโลกนี้ มิใช่กิเลส (เครื่องเศร้า
หมอง) แต่ความไม่รู้ (อวิชชา) ต่างหากที่หลงเข้าไปยึดมั่น (อุปาทาน) อยาก
ให้เป็นดั่งปรารถนา ดั่งพุทธพจน์ที่ทรงตรัสว่า “อารมณ์ (รูป รส กลิ่น เสียง
สัมผัสกาย) อันวิจิตรทั้งหลายในโลกนี้ หาใช่กามไม่ ความกำ�หนัดไปตามอำ�นาจ
ความตริตรึกนั่นแหละคือกามฯ” (ฉกก.อ.๒๒/๔๕๗-๔๖๐/๓๓๔)
๑๒

“คหบดี! ด้วยเหตุนี้แหละ สาวกของพระอริยเจ้า ย่อมพิจารณาเห็นโดย
ประจักษ์ดังนี้ว่า กามทั้งหลาย อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่า มีอุปมาด้วยของ
ในความฝัน เป็นสิ่งที่ทำ�ให้เกิดทุกข์มาก ทำ�ให้คับแค้นใจมาก และมีโทษอย่างยิ่ง”
(-ม.ม. ๑๓/๑๔/๕๑)

หากสังเกตดูพุทธพจน์ทั้ง ๒ ข้างต้น อาจสรุปได้ว่าความกำ�หนัดไป
ตามอำ�นาจความตริตรึกนั่นแหละเหมือนความฝัน
หากมองความจริงด้วยสายตาอันไม่บิดพริ้วจะเห็นด้วยในพุทธพจน์
“อารมณ์อันวิจิตรก็มีอยู่ในโลก ตามประสาของมันเท่านั้น” ปัญญาที่กล้าหาญพอ
จะยอมรับความจริงตรงหน้าฟ้ากว้าง หมู่เมฆ ต้นไม้ สายน้ำ� ฝูงปลา ทุ่งหญ้า
สรรพสัตว์ จนถึงรูปร่างของสรรพชีวิตต่าง ๆ ล้วนไม่รู้เรื่องด้วยว่ามันมีชื่อ
อันสูงส่งหรือต่ำ�ต้อยด้อยค่าใด ๆ ความวิจิตรเหล่านั้นไม่เคยรู้เรื่องด้วยซ้ำ�ว่า
มันวิจิตรเหมือนเม็ดน้ำ � ค้างอันกระจิ๊ดริดที่สะท้อนแสงตะวันเป็นประกายรุ้ง
ดุจเพชรนิลจินดา การหลงเทิดค่าขึ้นมาชั่วขณะแล้วปรุงแต่งประมวลเปรียบ
เทียบเหมือนรูปลักษณ์แห่งวัยดรุณในชายหนุ่มและหญิงสาว ซึ่งมีธาตุ ๔ เป็น
องค์ประกอบของอวัยวะต่าง ๆ ในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกาย ตรงไหนที่
			
เรียกว่า กิเลสกาม (ความเศร้าหมอง) มีแต่
ความกำ�หนัดไปตามอำ�นาจความตริตรึก
			
เทิดค่าในสิ่งเหล่านั้นด้วยความเผลอเพลิน
				
เพียงชัว่ ขณะเหมือนความฝันทีป่ รุงแต่งขึ้น
				
ครั้นพอตื่นก็ไม่มีตัวตนถาวร
				
ของสิ่งเหล่านั้น
๑๓

แม้ความเผลอเพลินเหล่านั้น ก็มิใช่ “เรา” หรือมิใช่ “คน” เป็นแต่
เพียงสภาวะธรรมหรือคลื่นพลังงานกระแสหนึ่งที่เกิดตามเหตุปัจจัยและดับ
ไปทุกขณะ มีแต่ความหลงฝันขึ้นมาชั่วขณะว่า “เรา”
ดังนั้น การรู้ความจริงว่า สุข-ทุกข์ไม่ใช่มาจากคนอื่นทำ� ไม่ใช่มาจาก
เราทำ� ย่อมฉลาดที่จะรู้จักคุณ รู้จักโทษและทางออกจากสิ่งเหล่านั้นอย่างไม่
เป็นภัย ไม่หลงฝันใฝ่ให้เป็นดังปรารถนาด้วยตัณหา ซึ่ง...
คุณ แห่งสรรพสิง่ ในโลกนีค้ อื ผัสสะอันนำ�มา
ซึง่ สุข โสมนัส อันหวานชื่น แม้ในนามของความดี
บุญ และสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลาย
โทษ ของสรรพสิ่งคือความแปรปรวน
ไม่คงที่ เป็นอื่นไปตามกระแสเหตุปัจจัย
ที่มีเงื่อนไข อันหลากหลายไม่มีตัวตน
ถาวร คือไม่มีตัวตนของใครผู้ทุกข์อยู่
ในนั้นเหมือนความฝันที่ตื่นขึ้นแล้วไม่มี
ตัวตนถาวรอยู่จริง
ทางออก คือ ละการเสพติด เผลอเพลิน
ในสิ่งเหล่านั้น ละความกำ�หนัดไปด้วยอำ�นาจความ
ตริตรึกเผลอเพ้อ ละเมอฝัน
เมื่อกล่าวถึงคำ� “เสพติด” จะเห็นว่าการเที่ยวเตร่ในสถานเริงรมย์
ต่าง ๆ ล้วนให้คุณทางความเพลิดเพลินทางกายและใจ ในรูป รส กลิ่น เสียง
สัมผัสกาย ด้วยอำ�นาจความตริตรึก เหมือนความฝันชัว่ ขณะทีไ่ ม่ได้อะไรขึน้ มา
๑๔

อย่างหยาบ หมายถึง สิ่งเสพติดมึนเมา ตอบสนองกามคุณ ๕
อย่างละเอียด หมายถึง สุขโสมนัส อันวิจิตรประณีต
แต่โทษของมันคือความไม่คงที่ แปรปรวนเป็นอื่นไปที่ไม่ใช่อย่างนั้น
ตลอดเวลา เพราะอาศัยเหตุปัจจัยอื่นเป็นตัวประกอบขึ้นมา แม้ว่าจะประณีต
และน่าเสียดายเพียงใดแต่ก็ไม่มีตัวตนถาวรอยู่ในกระแสเหตุปัจจัยเหล่านั้น
และอุบายทางออกจากการเสพติด คือการมีสติละความเผลอเพลิน
ละความพอใจในสิ่งเสพติดเหล่านั้น ดุจเดียวกับการละของมัวเมา
ทั้งหลาย ซึ่งความวิจิตรของโลกมิได้รู้เรื่องด้วยว่ามันมีคุณค่า
น่าหลงใหล และก็มิรู้เรื่องด้วยว่าความแปรปรวนของ
มันจะทำ�ให้ใครทุกข์
				
ดังนั้น ทุกข์จึงไม่ได้เกิดจากตัวการภายนอก
		
หรือผูอ้ น่ื เป็นผูก้ ระทำ� แต่ทกุ ข์เกิดจากการเสพติด
			
สิง่ ทีย่ ดึ ถือไว้ไม่ได้ แปรปรวนทุกขณะ ไม่ปลอดภัย
ไม่ใช่ที่พึ่งอันแท้จริง หากขาดสิ่งที่เสพติดเมื่อใด
		
ก็หวั่นไหวอยู่ไม่เป็นสุข
			
ดังนั้น การเกี่ยวข้องกับสรรพสิ่งในโลกต้องฉลาด
		
ทีร่ จู้ กั คุณของสิง่ เหล่านัน้ แม้ในนามของความปรารถนาดี
หากไม่เป็นดังใจก็ไม่ควรพลิกเป็นโทษคือโทสะ เพราะฉลาดพอที่จะ
เห็นว่า หากสร้างเจตนาร้าย ผลย่อมเป็น ความทุกข์ใจ และความสุข-ทุกข์
เหล่านั้นก็มิใช่จากคนอื่นทำ� ไม่ใช่จากเราทำ�
๑๕

และเป็นเพียงสภาวธรรมไม่ใช่ “คน” หรือเป็นตัวตนของใคร แต่เกิดจากเหตุ
ปัจจัยคือ เจตนาดีมีความสุข หากเจตนาร้ายให้ผลเป็นความทุกข์
การรู้จักคุณ รู้จักโทษ และรู้จักทางออกจากทุกข์เหล่านั้น จึงนับว่า
ฉลาดอย่างแท้จริง สมดังพุทธพจน์ที่ว่า “ตถาคตยังคงอยู่เป็นสุขได้
แม้เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแห่งรูป (รส กลิ่น
เสียง สัมผัสกาย และธรรมารมณ์)” (ส ฬา. สํ ๑๘/๑๕๙/๒๑๖)

ในเชิงปฏิบัติ
ควรตั้งสติรู้ชัดลงที่กาย – ใจ ในขณะ
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ของโลก โดยไม่หลง
ขาดสติชิงชังกับความแปรปรวนของรูป รส กลิ่น
เสียง สัมผัสกาย และการปรุงแต่งจากภายนอก
ไม่ถูกหลอกด้วยความฝันชั่วคราว
เมื่อมีสติสัมปชัญญะ สมาธิที่แนบอยู่กับใจ
จะเกิดตัวผู้รู้ขึ้น และตื่นออกมาจากความฝันในกาม
หรือออกมาจากอำ�นาจความตริตรึกถึงสิ่งเหล่านั้น เห็น
ความปรุงแต่งชั่วคราวที่ดับไป ในขณะที่ตื่นออกมาจากความ
เผลอ จะเกิดความรู้สึกเบิกบานขึ้นชั่วขณะพอให้ได้ชิมผลลัพธ์
แห่งอิสรภาพของใจที่หลุดออกมาจากสิ่งเสพติดในกามคุณ ๕
เหมือนตื่นขึ้นมาในยามเช้าอย่างสดชื่นที่ได้รู้ความจริงว่า ความฝันหวาน
หรือฝันร้ายล้วนไม่จริง
๑๖

๒.

ฉลาดในเจตนาดีมีความสุข

		

ฝูงนกเป็ดน้ำ� สงบเงียบในลมหนาว ซ่อนศีรษะเข้าไปไว้
ใต้ปีก ดั่งก้อนหินสีสวยริมธารในน้ำ�ตกซึ่งโหมกระหน่ำ�กึกก้อง

		

ทุกชีวติ ล้วนมีชว่ งเวลาอันหวานหอมแม้ในท่ามกลาง
อุปสรรคปัญหา ฉันเคยเห็นเด็กผูห้ ญิงอายุ ๑๒ ปี ทีส่ มอง
ไม่สมบูรณ์ พูดไม่ได้ ร่างกายซูบผอมนอนเป็นผักอยูบ่ นตักแม่
แต่กม็ ีรอยยิ้มอันสดชื่นได้ท่ามกลางความกรุณาและมิตรไมตรี
จากคนรอบข้าง

		
สรรพชีวิตในโลกล้วนฉลาดพอที่จะหาความสุขเจอได้เสมอ
ในโลกอันแปรปรวนอย่างไม่คาดคิด ซึ่งมีเงื่อนไขอันมากมายที่พร้อม
จะบรรณาการความเปลี่ยนแปลงให้อยู่ตลอดเวลา ทั้งความวิจิตรและความ
วินาศ ฉันเคยเป็นอาจารย์สอนเด็กพิการระดับปริญญาตรี ได้พบเห็นทั้งคน
พิการทางการได้ยิน พิการทางสายตา ทางแขนขา มีอยู่คราวหนึ่งฉันได้รับ
ข่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งถูกตัดขา ต่อมาเป็นมะเร็งถูกตัดเต้านมและโกน
ศีรษะให้คีโม ในขณะที่หล่อนเดินเข้าสู่พิธีวิวาห์ในฐานะเจ้าสาว ฉันอดซาบซึ้ง
ไม่ได้ว่าเจ้าบ่าวที่แสนดีนั้นมองเห็นความงามอันยิ่งใหญ่ตรงไหนในตัวเธอ
ช่วงเวลาแห่งสิง่ ทีน่ า่ รักในชีวติ แม้จะแปรปรวนเป็นอืน่ ไป แต่โลกนีก้ ม็ ี
คุณงามความดีอันหวานชื่นมากมายที่ล่อลวงใจให้วนเวียนถวิลหาปรารถนา
ผัสสะอันเพลิดเพลินส่งผลสู่สุขโสมนัสเวทนา หรือจดจำ�ช่วงเวลาอันน่ารักและ
คิดถึงความหวานหอมที่ทำ�ให้จิตวิญญาณซาบซึ้งเจริญงอกงามได้ชั่วขณะ
๑. จากรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกาย (รูป)
๒. จากผัสสะทางกายใจ (เวทนา)
๓. จากความทรงจำ� (สัญญา)
๔. จากความคิดนึก (สังขาร)
๕. จากการรับรู้ในรูปนามนั้น (วิญญาณ)
๑๙

โสมนัส

องค์ประกอบของชีวิตที่เรียกว่าขันธ์ ๕ นั้นก็มีคุณอันหวานชื่นที่ให้สุข

เพราะหากองค์ประกอบของชีวิตไม่มีคุณค่าอันหวานหอมอยู่แล้วไซร้
สรรพชีวิตคงไม่อุบัติขึ้นในโลก
และหากองค์ประกอบดังกล่าวไม่มีโทษปรากฏ ก็คงไม่มีช่วงเวลา
แห่งการเบื่อหน่ายในชีวิตจากความแปรปรวนหรือถูกประทุษร้าย ยิ่งรู้ว่า
ไม่มใี ครทีเ่ ป็นกำ�ลังใจ ไม่มใี ครเข้าใจหรือไม่มสี ง่ิ ใดให้ความรูส้ กึ พักพิงได้
อย่างถาวร ยิ่งมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องพบความจริงอันปลอดภัย
อย่างชาญฉลาด ด้วยการเข้าใจว่าสุข-ทุกข์ไม่ได้มาจากผูอ้ น่ื ทำ�และไม่ใช่
มาจากเราทำ� แม้ในยามที่ป่วยกายแต่ไม่ทุกข์ใจ
“ดูกรคฤหบดี! บุคคลแม้เป็นผู้มีกายกระสับกระส่าย แต่หาเป็นผู้มีจิตกระสับ
กระส่ายไม่ ผู้ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ผู้ได้รับแนะนำ�ดีแล้วในอริยธรรม ฯ”
ย่อมไม่เห็นรูปโดยความเป็นตนฯ ไม่เห็นตนมีรูป ไม่เห็นรูปในตน ไม่เห็นตนใน
รูป เพราะรูปแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป โสกะความคร่ำ�ครวญ ทุกข์ โทมนัส ความคับแค้น
ใจ จึงไม่เกิดขึ้น
ย่อมไม่เห็นเวทนาโดยความเป็นตนฯ

โสกะความคร่ำ�ครวญ ทุกข์ โทมนัส ความคับแค้นใจ จึงไม่เกิดขึ้น
คฤหบดี บุคคลแม้มกี ายกระสับกระส่ายแต่หาเป็นผูม้ จี ติ กระสับกระส่ายไม่

ในเชิงปฏิบัติ
การเจริญสติตามดูกายในกาย ด้วยการระลึกรูล้ งไปตรงกายในปัจจุบนั
ตั้งแต่ลมหายใจที่ไหลเข้า-ออก รู้สึกลงไปให้รู้ชัดถึงผัสสะของลมที่กระทบ
ปลายจมูก กลางอก ท้อง จนจิตตั้งมั่นไม่ล่องลอยไปในความคิดปรุงแต่ง
ต่าง ๆ เมื่อรู้ชัดจนบัญญัติคำ�ว่า “ลม” หายไป รู้สึกแต่ผัสสะอันไม่มีชื่อ อัน
เป็นแค่ความรู้สึกไม่หลงเติมคำ�ว่า “เรารู้สึก” จะพบว่าไม่เห็นมีตรงไหนที่
เรียกว่า “เรา” หรือ “ของเรา” ในกายนี้ เมื่อกายระงับ จิตก็ระงับ สงบตั้ง
มั่นต่อความจริงที่ปรากฏตรงหน้าโดยมี
หลักฐานรองรับจากการปฏิบัติ
ย่อมเกิดความมั่นใจว่า แม้กาย
จะแตกสลาย ป่วยไข้หรือ
แปรปรวนผุพังไป ย่อม
ไม่ก่อความโศก ความ
คร่ำ�ครวญ ความ
คับแค้นให้กับใจ

ย่อมไม่เห็นสัญญาโดยความเป็นตนฯ
ย่อมไม่เห็นสังขารโดยความเป็นตนฯ
ย่อมไม่เห็นวิญญาณโดยความเป็นตนฯ
เพราะเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
แปรปรวนเป็นอย่างอื่น
๒๐

๒๑

๓.

ฉลาดในสิ่งที่เป็นไปได้

เด็กผู้ชายสี่ขวบกำ�ลังถูกเพื่อนรังแก เขาหันมองหน้าแม่ แต่แม่กลับ
คิดว่าเขาเป็นผูช้ ายวัยสีข่ วบแล้วน่าจะลองแก้ปญ
ั หาเองดูบา้ ง เขาจึงเดินเข้าไป
ฟ้องคุณครูว่า " คุณครูครับ เพื่อนคนนั้นเขาทำ�ผิดศีลข้อหนึ่งและข้อสี่"
เด็กผู้หญิงห้าขวบได้บอกกับฉันว่า "หลวงพ่อขา เพื่อนที่โรงเรียน
เขาเตะก้นหนู" พีช่ ายวัย ๑๑ ขวบจับน้องมานัง่ ตักแล้วบอกว่า “จำ�คำ�พีไ่ ว้นะ
อย่าไปโกรธเขา เราจะถูกหลอกด้วยอวิชชา” ขณะที่เด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
ตั้งปณิธานว่าจะไม่โกรธตลอดชีวิต ซึ่งหากรู้ว่าผู้อื่นไม่ใช่ต้นเหตุแห่งทุกข์
การมีชีวิตที่ไม่โกรธเกลียดก็ย่อมเป็นไปได้
ครั้งหนึ่งเด็กผู้ชาย ป.๔ มาขออธิษฐานว่าจะถือศีล ๕ ตลอดชีวิต ฉัน
พบเขาอีกครั้งเมื่อเขาขึ้นชั้นมัธยมแล้วเขาดูสดใสเป็นที่รักใคร่ของหลายคนที่
พบเห็นจนถูกอิจฉาจากบางคน เพื่อนที่เข้ามาข้างหลังเอาแขนล็อกคอเขาจน
เขาเจ็บและพยายามดิ้น เพื่อนได้ขู่เขาว่า "ไหนว่าจะถือศีล ๕ ไง ก็ห้ามทำ�ร้าย
ฉันสิ"
"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ควรจะเรียกภิกษุผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะด้วย
เหตุเพียงเท่าไร ฯ"
“ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส คือ
วิบากแห่งกายสุจริต (วจีสุจริต มโนสุจริต) พึงเกิดเป็นที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่ารักใคร่
ไม่น่าพอใจ นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ และรู้ชัดว่า ข้อที่เป็นฐานะมีได้แล คือวิบากแห่ง
กายสุจริต (วจีสุจริต มโนสุจริต) พึงเกิดเป็นที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ นั่นเป็น
ฐานะที่มีได้ ฯ”
๒๓

					
ความเข้าใจด้วยปัญญาใน
				
เรื่องฐานะและอฐานะที่เป็นไปได้
					
และ เป็นไปไม่ได้ย่อมเข้าใจความ
					
จริงอย่างมีเหตุผล ไม่ก่อกาย วาจา
					
ใจ ในทางทุจริต
		
					
ฉันถามเด็กผู้ชาย ๑๑ ขวบว่า “ถ้า
				
คนเขาเอาไม้มาตีเธอ แล้วเธอก็มีไม้อยู่
			
ข้าง ๆ เธอจะหยิบไม้ขึ้นมาตีเขาไหม?” เขาตอบ
			
ว่า “ไม่เด็ดขาด ถึงตายเขาก็ยอม”

กลับมีตัวแปรที่สำ�คัญคือ ผัสสะไปที่ธรรมารมณ์กระทบใจหรือสังขารคือ
ความนึกคิดปรุงแต่ง ซึ่งหากฉลาดเข้าใจว่าผู้อื่นไม่ใช่ต้นเหตุแห่งทุกข์ และ
เข้าใจคำ�ว่า “กรรม” คือ เจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา คือเมื่อมีเจตนาดี เวทนา
อารมณ์ย่อมดีเป็นสุขใจ เมื่อมีเจตนาร้าย เวทนาอารมณ์ย่อมไม่ดี เป็นทุกข์ใจ
(อบายภูมิ)

			
หลายคนที่ตั้งใจไว้มั่นคงในเรื่องความสุจริต
				
กาย วาจา ใจ แต่โลกนี้ก็เต็มไปด้วยการ
				
ปรุงแต่งทั้งฝ่ายดี คือปุญญาภิสังขาร และ
			
ฝ่ายร้ายคืออปุญญาภิสังขาร ซึ่งทั้งเด็ก และ
			
ผู้ใหญ่ก็ล้วนต้องประสบพบเจอเหมือนกัน เพียงแต่
ใครจะฉลาดเข้าใจฐานะและอฐานะ ที่เป็นไปได้ และรักษาจุดยืนนั้นไว้อย่าง
มั่นคงตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าใจความจริงว่าทุกข์ไม่ได้มา
จากผู้อื่นทำ� จะไม่ถูกหลอกด้วยอวิชชา เมื่อไม่ทำ�ร้ายผู้อื่นเพราะผู้อื่น
ไม่ใช่ต้นเหตุแห่งทุกข์ จึงยุติการฆ่าการประทุษร้าย การเบียดเบียน
ตนและผู้อื่น ทำ�ให้มีศีล ๕ สมบูรณ์จึงเป็นฐานะที่เป็นไปได้ในการปิด
อบายภูมิ

การใช้คุณของความคิด (สังขาร) ในทางเจตนาดี ไม่ก่อเจตนาร้าย
จากการใช้คณ
ุ ของความจำ� (สัญญา) ทีถ่ กู ต้อง อันเป็นส่วนประกอบของวิชชา
หรือถิรสัญญา เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ คือ

จะเห็นได้วา่ ทุกชีวติ มิอาจหลีกเลีย่ งผัสสะอันไม่คาดคิดไปได้พน้ แม้แต่
นท่ามกลางพายุร้ายภายนอกหรือมรสุมแห่งชีวิตภายใน แต่ผัสสะเหล่านั้น
๒๔

ความฉลาดตรงผัสสะทีส่ ามารถวางท่าทีในจิตใจด้วยเจตนาดี ย่อมส่ง
ผลสูค่ วามสุขใจแม้ในเรือ่ งทีน่ า่ จะทุกข์ ฉันเคยพบเจอคนประเภทนี้ เวลาถูก
กลัน่ แกล้ง ก็ยงั สามารถหามุมมองทีห่ วั เราะและยิม้ ได้ ในขณะทีถ่ กู ข่มเหงหรือ
ถูกยัว่ เย้าให้โกรธ ก็ไม่หลวมตัวโกรธไปตามความต้องการของฝ่ายตรงข้าม
ทำ�เหมือนไม่มอี ะไรผิดปกติ โดยมีสติรกั ษาความปกติในใจไว้ได้อย่างน่าทึง่

๑. จำ�ถูกต้องถึงความเปลี่ยนแปลงในสรรพสิ่ง (อนิจจสัญญา)
๒. จำ�ถูกต้องถึงความไม่คงที่ ทรงตัวอยู่ไม่ได้ (ทุกขสัญญา)
๓. จำ�ถูกต้องถึงสิง่ ทีอ่ าศัยเหตุปจั จัยเกิดขึน้ ไม่ใช่ตวั ตน
(อนัตตสัญญา)
๔. จำ�ได้ถึงการละอกุศลออกจากใจ คือ ละโลภะ โทสะ
โมหะ ที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิด (ปหานสัญญา)
๕. จำ�ได้ถึงการคลายตัณหาออกจากสิ่งที่ไม่มีตัวตน
(วิราคะสัญญา)
๖. จำ�ได้ถึงการดับไปในแต่ละขณะของเหตุปัจจัย อันไม่มีตัว
ถาวรอยู่จริง (นิโรธสัญญา)
๒๕

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าสัญญาหรือความจำ�ที่ถูกต้องเป็นส่วนที่มี
คุณูปการต่อชีวิตทำ�ให้เกิดสติหรือความคิด (สังขาร) ที่เอื้ออำ�นวยให้เกิดสุข
ในปุญญาภิสังขาร คือการปรุงแต่งฝ่ายเกื้อกูลความสุข ดังในบุญกิริยาวัตถุ
๑๐ คือ ทาน ศีล ภาวนา อ่อนน้อม ช่วยเหลือ แบ่งความดี ยินดีในความดีของ
ผู้อื่น ฟังธรรม พูดธรรม ทำ�ความเห็นให้ตรง
แต่เพราะมีความจำ�ที่ถูกต้องใน ๖ ข้อดังกล่าว แม้ในอนัตตสัญญา
ย่อมรู้จักถึงเหตุปัจจัย อันไม่ใช่ตัวตนอาศัยกันเกิดขึ้นคือ เจตนาดีย่อมมีความ
สุข เจตนาร้ายให้ผลเป็นทุกข์ ทั้งเจตนาดีและเจตนาร้ายจึงเป็นสังขาร
เป็นอนัตตา คือไม่หลงผิดว่าตนเป็น “คนดี” แล้วหลงสร้างเจตนาร้าย
เกลียดคนชั่ว แต่ฉลาดที่จะไม่สร้างเจตนาร้ายไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ เพราะ
จำ�ถูกถึงอนัตตสัญญาดังกล่าว โดยเฉพาะจำ�ได้ถูกต้องว่า ทุกข์ไม่ใช่มาจาก
ผูอ้ น่ื ทำ� จึงยุตบิ ทบาทในการโกรธเกลียดหรือไม่คดิ ประทุษร้ายใคร เพือ่
แก้ปัญหาแห่งทุกข์ ดังพุทธพจน์ที่ถือเป็นโอวาทว่า “ผู้ใดประทุษร้ายในโจรนั้น

ผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำ�ตามคำ�สอนของเรา”

ภิกษุ ท.! ถ้าโจรพึงเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของใครด้วยเลื่อยที่มีด้ามสองข้าง
ผู้ใดมีใจประทุษร้ายในโจรนั้น ผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำ�ตามคำ�สอนของเรา เพราะเหตุที่มีใจ
ประทุษร้ายต่อโจรนั้น
ภิกษุ ท.! ในกรณีนน้ั เธอพึงทำ�การสำ�เหนียกอย่างนีว้ า่ “จิตของเราจัก
ไม่แปรปรวน เราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป เราจักเป็นผูม้ จี ติ เอ็นดูเกือ้ กูล มีจติ
ประกอบด้วยเมตตา ไม่มโี ทสะภายในอยู่ จักมีจติ สหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคล
นัน้ อยู่ อันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวง ไม่มปี ระมาณ ไม่มเี วร ไม่มพี ยาบาทแผ่ไปสูโ่ ลก
ถึงทีส่ ดุ ทุกทิศทาง มีบคุ คลนัน้ เป็นอารมณ์แล้วแลอยู”่ ดังนี้
๒๖

ภิกษุ ท.! เธอพึงกระทำ�ในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้
อยู่เนือง ๆ เถิด
ภิกษุ ท.! เมื่อเธอทำ�ในใจถึงโอวาทนั้นอยู่ เธอจะ
ได้เห็นทางแห่งการกล่าวหาเล็กหรือใหญ่ที่เธออดกลั้นไม่ได้
อยู่อีกหรือ ?
“ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้า”
เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายจงกระทำ�ในใจ
ถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่เป็นประจำ�เถิด
นั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอทั้งหลาย
ตลอดกาลนาน (-มู.๒.๑๒/๒๕๕๔ – ๒๖๐/๒๖๗-๒๗๓)

ในเชิงปฏิบตั ิ
การเจริญสติอันเกิดจากความจำ�อันถูกต้องว่าสุข-ทุกข์ ไม่ใช่มาจากผู้
อื่นทำ� ไม่ใช่มาจากเราทำ� แต่มาจากผัสสะ แม้ในท่ามกลางผัสสะอันไม่คาดคิด
จึงจำ�เป็นต้องมีความไม่ประมาทต่อผัสสะทัง้ หลายทางอายตนะ ๖ อันมาจาก
หูกระทบเสียง ทำ�ให้เกิดโสตวิญญาณฯ ดังนั้น แม้คำ�พูดที่ไม่ดีก็ไม่ใช่ต้นเหตุ
แห่งทุกข์ แต่อยู่ที่ผัสสะภายในอันเกิดจากความคิดปรุงแต่งกระทบใจ ทำ�ให้
เกิดมโนวิญญาณ หากไม่คดิ ร้ายเพราะเห็นถูกว่าผูอ้ น่ื ไม่ใช่ตน้ เหตุแห่งทุกข์ มี
เจตนาดี มีเมตตา ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท มีสติเห็นจิตในจิต ไม่เผลอคิดร้าย
ย่อมได้รับความสุขตลอดกาลนาน
๒๗

ภิกษุ ท.! ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ เป็นผู้ควรเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่ง
ความเย็นอันไม่มีอื่นยิ่งกว่า
๑. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม
๒. ประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง
๓. ทำ�จิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำ�จิตให้ร่าเริง
๔. เข้าไปเพ่งอย่างยิ่งซึ่งจิตในสมัยที่ควรเพ่ง
๕. เป็นผู้มีจิตน้อมไปในธรรมประณีต
๖. เป็นผู้ยินดียิ่งในนิพพาน
ภิกษุ ท.! เป็นผู้ควรเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งความเย็นอันไม่มีอื่นยิ่งกว่าแล
(-ฉกฺก.อํ. ๒๒/๔๘๔/๓๕๖)

๒๘

๔.

ฉลาดรู้เหตุแห่งสุข-ทุกข์

ที่นิวซีแลนด์ ฉันยืนมองเจ้ากระต่ายป่าสีน้ำ�ตาลอ่อนที่ซุกตัวสงบนิ่ง
อยู่ข้างก้อนหิน มันไม่ไหวติง เหมือนมันเชื่อว่าฉันน่าจะเชื่อว่ามันเป็นก้อนหิน
เพียงฉันกะพริบตาเพียงแวบเดียว มันก็พุ่งปรู๊ดไปยังทุ่งกว้างอันเวิ้งว้าง แต่
บนท้องฟ้านั่นน่ากลัวกว่า เหยี่ยวกำ�ลังกางปีกร่อนมองหาเหยื่อบนท้อง
ทุ่ง เจ้ากระต่ายทีไ่ ร้ทศิ ทาง หยุดนิง่ อีกครัง้ ดูไกล ๆ แล้วมันก็เหมือนก้อนหิน
สีน้ำ�ตาลอ่อนจริง ๆ เหยีย่ วยังคงกางปีกร่อนอยู่ คงคะเนดูอยูว่ า่ มันเป็นก้อน
หินหรือกระต่าย เจ้ากระต่ายทำ�หลบหูลงแนบลำ�ตัว ดูสงบนิ่งแต่หัวใจแอบ
ลอบเต้นตูมตาม มันขาดความมั่นใจอีกครั้งขณะพุ่งตัวออกไปกลางสนาม ซึ่ง
ณ ปัจจุบันกลายเป็นสนามแข่งขันกับความตาย เหยี่ยวโฉบพุ่งด้วยอุ้งเล็บ
คมกริบ หิ้วมันลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้าลับตาหายไปบนต้นไม้สูง ดูเหมือนทุกข์
จากการเอาตัวรอดและความตายจะเกิด-ดับอยู่ในธรรมชาติตลอดเวลา ฉัน
กลับมาถึงเมืองไทยได้ ๒ วัน เช้าวันที่ ๑๖ พ.ย. มีคนเล่าให้ฟังถึงพนักงาน
คนหนึ่ง ซึ่งมีทุกข์มาก พ่อแม่ถูกฆาตกรรม พี่ ๒ คนฆ่าตัวตาย สามีก็เสียชีวิต
ส่วนลูกสาวเป็นออทิสติก
ฟังแล้วก็ใจไหวสะท้านด้วยความสงสาร แอบคิดในใจว่า ถ้าตายแทนผู้
หญิงคนนี้ได้แล้วให้เธอมีชีวิตที่มีความสุขก็จะทำ� ฉันเองไม่ใช่คนดี เพียงแต่
เป็นผลึกสังขารอัน sensitive เพราะไม่มี “คน” ไม่มี “ฉัน” นอกจากสังขาร
ที่เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ และนามรูปส่งผลสู่อายตนะ ผัสสะและมาประชุม
ลงที่เวทนาอันเป็นความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉย ๆ
เมื่อมีผู้ทูลถามพระองค์ว่า “ใครหนอเสวยเวทนา? (สุข-ทุกข์)
ตอบ : ตั้งปัญหายังไม่ถูกฯ
		
ผู้ใดถามว่า เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ เวทนาจึงมี?
๓๐

มีคำ�เฉลยที่ถูกต้องว่า เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี
ถาม : ใครเป็นผู้ได้รับผัสสะ?
ตอบ : ตั้งปัญหายังไม่ถูกฯ

		
		
		

เพราะสฬายตนะ (อาตยนะภายในภายนอกกระทบกัน) 		
เป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี 		
(สุข ทุกข์ เฉย ๆ) (สํ.นิ. ๑๖/๓๓-๓๖/๑๖-๑๗)

ถาม : สุข ทุกข์ ตนทำ�เองหรือ?
ตอบ : อย่ากล่าวอย่างนั้น
ถาม : สุข ทุกข์ เกิดขึ้นลอย ๆ หรือ ?
ตอบ : เพราะเข้าใจเอาแต่แรกว่า เวทนาก็นั่น
		
ผู้เสวยเวทนาก็นั่น (หลงว่าเป็นอัตตา)
		
จึงเกิดยึดถือขึ้นว่าสุข-ทุกข์ ตนทำ�เอง
		

เราหากล่าวอย่างนั้นไม่

		
		
		

เพราะเข้าใจว่า เวทนาก็อย่าง ผู้เสวยเวทนาก็อย่าง (อัตตา)
จึงเกิดเหมือนความยึดถืออย่างผู้ถูกเวทนาทิ่มแทงว่า สุข-ทุกข์
ตัวการที่ทำ�ได้

		

เราหากล่าวอย่างนั้นไม่ (สํ.นิ. ๑๖/๕๔-๕๕/๒๖-๒๘)
๓๑

คำ�ตอบนี้กินความกว้างสัมพันธ์กับเรื่องกรรม ซึ่งจากกรณีตัวอย่าง
ความทุกข์ของหญิงสาวข้างต้น ที่พ่อแม่ถูกฆาตกรรม พี่ ๒ คน ฆ่าตัวตาย
สามีตาย ลูกเป็นออทิสติก คนฟังส่วนใหญ่ประเด็นแรกเลยที่คิดคือ “กรรม
เก่า” ซึ่งพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า หากหลงยึดแต่กรรมเก่า การจะคิดว่า “สิ่ง

นี้ควรทำ� สิ่งนี้ไม่ควรทำ�” ก็ย่อมไม่มี ฯ (อ งฺ ติก. ๒๐/๕๐๑/๒๒๒)

“ดูกรสิวกะ เวทนาบางอย่างที่เกิดขึ้น มีดีเป็นสมุฏฐานก็มีฯ เกิดจากความ
แปรปรวนแห่งอุตุก็มี เกิดจากการบริหารตนไม่สม่ำ�เสมอก็มี เกิดจากการถูกทำ�ร้ายก็
มี เกิดจากผลกรรมก็มี ฯ
สมณพราหมณ์เหล่าใด มีวาทะ มีความเห็นอย่างนี้ว่า
บุคคลใดเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี ไม่สุข
ไม่ทุกข์ก็ดี เวทนานั้นเป็นเพราะกรรมที่ทำ�ไว้ปางก่อนฯ
เรากล่าวว่า เป็นความผิดของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเอง”
(ส.ส.ฬ. ๑๘/๔๒๗/๒๘๔)

ภิกษุ ท.! ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่า “บุรุษนี้ทำ�กรรมไว้อย่างไร ๆ เขาย่อมได้เสวย
กรรมนั้น อย่างนั้น ๆ” เมื่อเป็นอย่างที่กล่าวมานี้ การครองชีวิตประเสริฐ ก็มีไม่ได้
เป็นอันมองไม่เห็นช่องทางที่จะทำ�ความสิ้นทุกข์ให้สำ�เร็จได้เลย แต่ผู้ใดกล่าวอย่างนี้
ว่า “บุรุษนี้ทำ�กรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอย่างไร ๆ เขาย่อมได้เสวยวิบากของกรรม
นั้นอย่างนั้น ๆ” เมื่อเป็นอย่างที่กล่าวนี้การครองชีวิตประเสริฐจึงมีได้ เป็นอันเห็น
ช่องทางที่จะทำ�ความสิ้นทุกข์ให้สำ�เร็จได้ (อ งฺ ติก. ๒๐/๕๔๐/๓๒๐)
ภิกษุ ท.! เจตนา เราเรียกว่ากรรม (อ งฺ ฉกุก ๒๒/๓๓๔/๔๖๓)
๓๒

จากพุทธพจน์ดงั กล่าว เมือ่ นำ�มาเรียบเรียงอย่างสอดคล้องถึงกระแส
เหตุปัจจัยที่ไม่ใช่อัตตาตัวตน แต่เป็นสภาวธรรมไม่ใช่ “คน” เจตนาก็เป็น
สภาวธรรมไม่ใช่ “คน” ผัสสะก็เป็นสภาวธรรมไม่ใช่ “คน” จนถึงรูป รส
กลิ่น เสียง สัมผัสกาย ซึ่งเป็นเพียงสภาวธรรมล้วน ๆ ไม่ใช่มีตัวตนภายนอก
การมีปญ
ั ญาเห็นเช่นนีจ้ ะเห็นว่าสุข-ทุกเวทนา ไม่ใช่มาจากผูอ้ น่ื ทำ� ไม่ใช่
มาจากเราทำ� แม้แต่ความคิดปรุงแต่งก็เป็นเพียงความคิดเป็นพลังงานชนิด
หนึ่งซึ่งอาศัยความจำ�มาประมวลปรุงแต่ง หากจำ�ผิดก็จะคิดผิด ตัดสินใจผิด
หากจำ�ถูกว่าไม่ใช่ตัวตนก็จะคิดถูก ตัดสินใจถูก ดังพุทธพจน์ ดังนี้
“อารมณ์อันวิจิตรก็มีอยู่ในโลก ตามประสาของมัน เท่านั้น” (คำ�ว่า
“อารมณ์” หมายถึง รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกาย)
(ฉกก.๐.๒๒/๔๕๗-๔๖๐/๓๓๔)

หยุดอ่านซักนิด ตั้งสติ ทำ�ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม สัมผัสอารมณ์อัน
วิจิตรของโลกที่โอบกอดอยู่ทั่วสรรพางค์กายในทุกผัสสะทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย ยังไม่ต้องใช้ความคิดตริตรองว่าชอบหรือชัง แต่มีสติรู้สึกถึงสภาวธรรม
ตรงหน้า ตั้งแต่ก้นกระทบพื้น ความรับรู้ทางเสียง หรือสายตาที่ทอดมองยัง
ฟ้ากว้าง ต้นไม้ นก ผีเสื้อ หรือแสงแดด ซึมซับอย่างซาบซึ้ง จะประจักษ์เข้า
สูส่ ภาวะทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสไว้ขา้ งต้น หากไม่ใจแคบบิดพริว้ ความจริงตรงหน้า
โลกนั้นอยู่ตามประสาของมันในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกาย เป็น
เพียงกระแสเหตุปัจจัยแห่งผัสสะที่ทำ�ให้เกิดสุข-ทุกขเวทนา แต่สภาวธรรม
ของโลกไม่ใช่ตัวตนของใครและโลกมิใช่กิเลส มีแต่ผัสสะเข้าไปที่ธรรมารมณ์
อันปรุงแต่งเจตนาดี – ร้าย – ชอบ – ชัง จึงส่งผลสู่สุข-ทุกขเวทนาทางใจ
๓๓

หากฉลาดและกล้า หาญพอที่จ ะยอมรับ ความจริ งตามกระแสเหตุ
ปัจจัย ไม่หลงกลความคิดที่ปรุงแต่งคำ�ว่า “เรา” ขึ้นมา จะเห็นหนทางแห่ง
การพ้นทุกข์ตรงปัจจุบนั คือไม่หลงปรุงแต่งว่าผูอ้ น่ื เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ หรือ
ปรุงแต่งว่าเราเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์

ส่วนทางออกจากสิง่ เหล่านัน้ จะเลือกหรือไม่ มิได้ถกู ใครบังคับให้เลือก
แต่หากจะพ้นทุกข์ ก็ต้องเห็นตามความเป็นจริง ดังพุทธพจน์

ทุกชีวติ ล้วนพบเจอกระแสเหตุปจั จัยอันปรวนแปรไม่คงที่ ด้วยเงือ่ นไข
เหตุปัจจัยอันหลากหลายของโลกอันวิจิตรอย่างคิดไม่ถึง ท่ามกลางความ
กดดันเหล่านั้นมีหนทางให้เลือก ๒ ทาง คือความอ่อนแอหรือความเข้มแข็ง

คือข้อหญ้า กิ่งไม้ และใบไม้ใด ๆ มีอยู่ในเชตวันนี้ เมื่อคนเขาขนมา
เอามันไปเผาเสียก็ตาม หรือกระทำ�ตามความต้องการอย่างใดอย่างหนึง่ ก็ตาม
พวกเธอเคยเกิดความคิดอย่างนีบ้ า้ งหรือไม่ว่า “คนเขาขนเอาเราไปบ้าง เขาเผา
เราบ้าง เขาทำ�แก่เราตามความปรารถนาของเขาบ้าง ดังนี้”

หากเราเลือกความอ่อนแอก่อนด้วยการโทษคนอื่น หรือโทษตัวเอง ก็
มีแต่จะเพิม่ ทุกข์ ยิง่ ไม่มใี ครเข้าใจเราหรือขาดกำ�ลังใจจากคนรอบข้าง หาทีพ่ ัก
พิงอันถาวรจากสิ่งใดไม่ได้ สุดท้ายเราก็ต้องเลือกความเข้มแข็งอยู่ดี ว่าไม่ใช่
สิ่งภายนอกหรือเราเป็นต้นเหตุ แต่สุข-ทุกข์มาจากผัสสะโดยเฉพาะผัสสะไป
ที่ความปรุงแต่งดีหรือร้าย เพราะเป็นทางรอดทางเดียวที่คนฉลาดในอดีต
ปัจจุบัน หรือ ในอนาคต ได้เห็นกระแสเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้น อันมีทั้งคุณ
ทั้งโทษและอุบายที่พ้นไปจากทุกข์
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทต้นว่า ขันธ์ ๕ และรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
กาย และธรรมารมณ์ ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคุณประโยชน์ คุณของมันคือความหวาน
ชื่นชั่วคราวที่พอหลั่งชโลมความแห้งโหยของชีวิตได้ชุ่มฉ่ำ�เพียงชั่วขณะ ไม่
ว่าจะเป็นกลิ่นไอแห่งความเมตตา กรุณาและปราณี จนถึงผัสสะพื้นฐานจาก
อาหารการกิน สายลมรำ�เพยฯ

“ภิกษุ ท.! พวกเธอจะสำ�คัญความข้อนั้นอย่างไร?

“ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้าข้า”
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
“เพราะเหตุว่า นั่นหาได้เป็นตัวตน หรือของเนื่องด้วยตัวตนของข้าพระองค์
ไม่ พระเจ้าข้า”
ภิกษุ ท.! ฉันใดก็ฉันนั้น คือสิ่งใดมิใช่ของพวกเธอ พวกเธอจงละสิ่งนั้นเสีย
สิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข แก่พวกเธอเอง ตลอดกาล
นานแล (มู.ม. ๑๒/๒๗๙/๒๘๗)

สรุป ความฉลาดในที่มาของสุข-ทุกข์ ทำ�ให้มีสติเห็นเวทนาใน
เวทนา ว่ามาจากผัสสะ

แต่โทษของมันคือความไม่คงที่ เป็นอื่นไปทุกขณะ เพราะอาศัยเหตุ
ปัจจัยอืน่ เกิดขึน้ จึงทรงตัวอยูอ่ ย่างมีตวั ตนถาวรไม่ได้ เพราะมันไม่เคยมีตวั ตนใด
ถาวรอยู่จริงนั่นเอง

๑. สุข-ทุกข์ ไม่ใช่มาจากผู้อื่นทำ� ไม่ใช่มาจากเราทำ� แต่มาจาก
ผัสสะที่ไม่ใช่ตัวตน

๓๔

๓๕

๒. สุข-ทุกข์ ไม่ใช่มาจากกรรมเก่า แต่กรรมตรงปัจจุบันสำ�คัญที่
เจตนาดีมีความสุข
๓. สุข-ทุกข์ ไม่ใช่ของ “เรา” จงละสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเสียจะเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขตลอดกาลนาน
ในเชิงปฏิบัติ
หากเจริญสติตามดูเวทนาในเวทนา รู้ชัดถึงตัวสภาวะคือความรู้สึก
อันเกิดจากผัสสะคือองค์ประกอบจากอายตนะภายใน – ภายนอก เกิดเป็น
วิญญาณการรับรู้ส่งผลสู่เวทนา หากอายตนะภายนอกคือ รูป เสียง กลิ่น รส
สัมผัสกายเป็นเพียงสิ่งถูกรู้ เป็นเพียงธาตุภายนอกที่ไม่ใช่ตัวตน วิญญาณทีร่ บั
รูจ้ ะเป็นตัวตนไปได้อย่างไร หากผัสสะนัน้ อาศัยสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั ตน สุข- ทุกขเวทนา
จะเป็นตัวตนของ “เรา” ไปได้อย่างไร การมีสติเข้าไปประจักษ์ชัดถึง
สภาวธรรมของเวทนาเหล่านั้น
จนเห็นเป็นแค่คลื่นพลังงานทีแ่ ฝง
อยูใ่ นความว่าง ไม่มบี ญ
ั ญัติ
ว่าอะไร จนประจักษ์ชดั ว่า
เวทนาไม่ใช่ “คน” และ
ไม่มีตัวตนของ “เรา”
อยู่ในเวทนา
เมื่อละสิ่งที่ไม่ใช่ของ
“เรา” ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขตลอดกาลนาน
๓๖

ใกล้ค่ำ�มักนำ�ความมืดค่ำ�มาห่มคลุมความเร่งรีบ ผิดกับรุ่งอรุณแห่ง
ชีวิตมักคืบคลานอย่างแช่มช้า และดูเหมือนว่าทุกชีวิตจะมีทั้งรัตติกาลและ
รุ่งอรุณ อย่างเสมอภาค คนฉลาดอาจสามารถหาคุณค่าของรัตติกาลแห่ง
ชีวิตเจอเสมอ ดุจขุมทรัพย์แห่งแสงดาวหรืออัญมณีอันริบหรี่ในแสงหิ่งห้อย
เพราะบางครั้งแสงสว่างก็ปกปิดคุณค่าแห่งความจริงบางอย่างไว้

๕.

ฉลาดรู้จักคุณ โทษ และทางออก

ทุกสรรพสิ่งล้วนมีทั้งคุณ โทษ และทางออกจากปัญหาเหล่านั้น
ซ่อนตัวอยู่ การมีปัญญารู้ว่าทุกข์ไม่ได้มาจากผู้อื่นหรือไม่ได้มาจากตัวการ
ภายนอกและไม่ได้มาจากเรา
เมือ่ ๑๔ ปีทแ่ี ล้ว คนทีฉ่ นั รูจ้ กั ประสบอุบตั เิ หตุถกู รถอีกคันพุง่ ชนรถที่
เขานัง่ พลิกคว่ำ�หลายตลบตกไปข้างทาง หลังคายุบกระจกแตกทิม่ เข้าไปตาม
ศีรษะ แรงกระแทกนัน้ ทำ�ให้กระดูกคอกร่อนไป ๔ ข้อ ปอดฉีก กระดูกหลังบิด
ตัว ผลทีต่ ามมาคือ โรคหัวใจ โรคภูมแิ พ้และปวดศีรษะทุกวันมานับแต่นน้ั
หลายคนถามว่า เขาอยู่กับโรคประจำ�ตัวเหล่านั้นมาได้อย่างไร เขา
ตอบว่า ทุกกุฏิในวัดจะมีตัว everything OK อยู่ทุกกุฏิ มันมักจะร้องเสมอว่า
.......จะ จะ จะ จะ OK OK OK ซึ่งชาวบ้านมักเรียกมันว่า “ตุ๊กแก” แต่พอ
เราฟังมันร้องว่า OK ความรู้สึกรำ�คาญหรือไม่ชอบก็จะหายไป หากเราต้อง
อยู่กับตุ๊กแกทุกวันเป็นเดือนเป็น ๑๐ ปี แล้วหงุดหงิดรำ�คาญไม่ชอบมัน คง
เป็นช่วงเวลาทีแ่ ย่นา่ ดู ในความเป็นทุกข์นอ้ ยใหญ่อนั เกิดขึน้ ประจำ�ในชีวติ ก็เช่นกัน
เขาแค่อยู่กับโรคประจำ�ตัวด้วยความรักและเมตตา เหมือนสงสารใครสักคนที่
ป่วยแต่ไม่ใช่ “เราป่วย” ซึ่งขันธ์ ๕ และรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกาย และ
ความนึกคิดต่าง ๆ ไม่ใช่ “เรา” ล้วนมีทั้งคุณ โทษ และทางออกจากสิ่งเหล่า
นั้นด้วยความฉลาด
๓๙

ความฉลาดในเรื่องของคุณ โทษ และทางออกนี้ เป็นประเด็นที่ควร
สนใจในแง่ที่ว่า การรู้จักใช้คุณของสิ่งนั้นให้เป็น รู้จักโทษ และอุบายทางออก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้ว่าสุข-ทุกข์ ไม่ใช่มาจากผู้อื่น และไม่ใช่มาจากเราทำ�
ซึ่งพระโสดาบันรู้จักอุปาทานขันธ์ ๕ ใน ๕ มุมมอง ดังนี้
ภิกษุ ท.! เมื่อใดแล สาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้ มารู้จัก
๑. ความก่อขึ้นแห่งอุปาทานขันธ์ ๕
๒. รู้จักความตั้งอยู่ไม่ได้ของอุปาทานขันธ์ ๕ นี้
๓. รู้จักอุปาทานขันธ์ ๕ ในแง่ที่มันให้รสอร่อย
๔. รู้จักอุปาทานขันธ์ ๕ ในแง่ที่มันให้โทษร้ายกาจ
๕. ทั้งรู้จักอุบายที่ไปให้พ้นจากอุปาทานขันธ์ ๕ นี้เสียตามที่ถูกจริง
ภิกษุ ท.! เมื่อนั้นแล ฯ เราเรียกว่าเป็นพระโสดาบัน ผู้มีอันไม่ตกต่ำ�เป็น
ธรรมดา เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน จักตรัสรู้ธรรมได้ในการเบื้องหน้า
(ขนฺธ. ส. ๑๗/๑๙๖/๒๙๖)

มุมมอง ๕ ประการเบื้องต้นนี้ หากนำ�เอาเรื่องเวทนาขันธ์อันเป็น
สุข-ทุกขเวทนามาพิจารณาเห็นความสอดคล้องในข้อที่ว่า พระโสดาบันรู้จักเหตุ
แห่งสุข-ทุกข์ ว่าเป็นเพียงกระแสเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นจากผัสสะ ซึ่งองค์
ประกอบของผัสสะเหล่านั้นไม่มีสักอนุภาคหนึ่งซึ่งเป็นตัวตน ดังนั้น พระโสดาบัน
จึงรู้จักอุบายที่ออกจากอุปาทานขันธ์ ๕ และจะไม่คิดในที่มาของสุข-ทุกข์ใน ๖
มุมนี้
๔๐

คือ จะไม่คิดอย่างคลาดเคลื่อนว่า
๑. สุขและทุกข์
๒. สุขและทุกข์
๓. สุขและทุกข์
๔. สุขและทุกข์
๕. สุขและทุกข์
๖. สุขและทุกข์
			

ตนทำ�เอง
ผู้อื่นทำ�ให้
ตนทำ�เองก็มี ผู้อื่นทำ�ให้ก็มี
ไม่ต้องทำ�เอง เกิดขึ้นตามลำ�พัง
ไม่ต้องใครอื่นทำ�ให้ เกิดขึ้นเองตามลำ�พัง
ไม่ต้องทำ�เอง และไม่ต้องใครอื่นทำ�ให้
เกิดขึ้นลำ�พัง

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า? ภิกษุ ท.! ข้อนั้นเพราะเหตุว่า เหตุอันผู้ถึงพร้อม
ด้วยทิฏฐิเห็นแล้วโดยแท้จริง และธรรมทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่เกิดมาแต่เหตุด้วย
ภิกษุ ท.! เหล่านี้แลฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ
(ฉ กฺ ก. อํ. ๒๒/๔๘๙/๓๖๖)

สรุป ความฉลาดทีเ่ ห็นกระแสปัจจัยคือ ธรรมทัง้ หลายล้วนเกิดแต่เหตุ
คือไม่มีตัวตน ความฉลาดมีปัญญาเห็นเหตุปัจจัยดังกล่าว
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รู้จักลักษณะที่ก่อขึ้น จากเหตุปัจจัย
รู้จักลักษณะตั้งอยู่ไม่ได้ ของเหตุปัจจัย
รู้จักคุณ ว่าจะใช้เหตุปัจจัยเช่นใดให้เป็นประโยชน์
รู้จักโทษ คือเหตุปัจจัยนั้นแปรปรวนเป็นอื่น
รู้จักอุบายที่จะไปให้พ้นอุปาทานขันธ์ ๕ อันเป็นเหตุปัจจัย
ไม่ใช่ตัวตน
๔๑

คือไม่หลงเข้าไปยึดมัน่ ว่า สุข-ทุกขเวทนาเป็นตัวตนของตนเพราะเห็น
เป็นกระแสเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้น ไม่ใช่ตัวตนของผู้อื่นกระทำ�และไม่ซ้ำ�
เติมว่าตนเป็นผู้กระทำ� คือไม่จำ�ผิดพลาดคลาดเคลื่อนแต่มี (สัญญา) ความ
จำ�ถูกว่าเป็น อนัตตสัญญา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความฉลาดในความคิดปรุงแต่ง (สังขาร) ที่จะ
ไม่ก่อเหตุปัจจัยจากกระแสเจตนาร้ายซึ่งส่งผลสู่ความทุกข์ใจให้ (วิญญาณ)
ต้องรับรู้ถูกความเศร้าหมองครอบงำ� และส่งผลสู่บุคลิกภาพ (รูป)
คือฉลาดทีร่ จู้ กั อุบายในการพ้นทุกข์จากอุปาทานขันธ์ ๕ เห็นสุข-ทุกข์
เกิดจากผัสสะและตัวแปรที่สำ�คัญคือผัสสะเข้าไปที่ความคิดปรุงแต่ง เมื่อ
ฉลาดรู้จักว่าการปรุงแต่งเจตนาร้ายให้ผลทุกข์ใจ จึงฉลาดรู้อุบายในใจถึง
โอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อย และพวกเธอจงละสิ่งที่ไม่ใช่ของพวกเธอเสีย จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอ
ภิกษุ ท.! ก่อนสัมโพธิ เมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ผู้ยังไม่ตรัสรู้ เราได้เกิดความดำ�ริ
ขึ้นดังนี้ว่า
อะไรเป็นคุณ (ความหวานชื่น รสอร่อย)
ของรูป (เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย ธรรมารมณ์
และขันธ์ ๕)
อะไรเป็นโทษของรูป (เสียง กลิ่น รส
สัมผัสกาย ธรรมารมณ์ และขันธ์ ๕)
อะไรเป็นทางออกของรูป (เสียง กลิ่น
รส สัมผัสกาย ธรรมารมณ์ และขันธ์ ๕)
๔๒

สุข โสมนัสที่เกิดจากการอาศัยรูป (เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย
ธรรมารมณ์์ และขันธ์ ๕) นี้คือคุณของรูป (เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย และ
ธรรมารมณ์)
ข้อที่รูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความเป็นอื่น (ไม่ใช่ตัวตน) นี้คือโทษของรูป
(เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย และธรรมารมณ์)
การละฉันทราคะ (พอใจติดใคร่) นี้ คือทางออก (ตรัสถึงอายตนะภายใน
และภายนอก และขันธ์ ๕ แบบเดียวกัน)
(สํ.สฬ. ๑๘/๑๓-๑๔/๘-๙)

การละความพอใจติดใคร่ คือ ต้องมีสติ สมาธิ และปัญญาเห็นความ
จริงตรงหน้าในคุณและโทษ
“มหลิ! ถ้าหากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เหล่านี้ ยังได้มีสุขถ่าย

เดียว อันสุขตามสนอง หยั่งลงสู่ความสุข ไม่หยั่งลงสู่ความทุกข์เสียเลยไซร้ สัตว์ทั้ง
หลายก็จะไม่เบื่อหน่าย ฯ แต่เพราะเหตุที่รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เหล่านี้
เป็นทุกข์ (แปรปรวนเป็นสิ่งอื่นด้วยเหตุปัจจัย ไม่ใช่ตัวตน) เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด (ตัณหา ราคะ) ย่อมบริสุทธิ์ได้”
(ขนธ. สํ. ๑๗/๘๕,๘๗/๑๓๑,๑๓๒)

ในเชิงปฏิบัติ
หากเอาสุข ทุกข์ เป็นตัวตัง้ ว่าไม่ใช่มาจากผูอ้ น่ื ทำ� ไม่ใช่มาจากเราทำ�
๑. รู้จักความก่อขึ้นแห่งสุข-ทุกขเวทนา ว่ามาจากผัสสะ
๒. รูจ้ ักความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งสุข ทุกข์ เพราะผัสสะดับ เวทนาดับ
๔๓

๓. รู้จักคุณ คือการไม่ก่อเจตนาร้าย ทุกขเวทนาทางใจย่อมไม่มี
หากเจตนาดี ย่อมมีความสุขใจ
๔. รู้จักโทษ คือความแปรปรวน คงที่อยู่ไม่ได้
๕. รูจ้ กั อุบายทางออก คือการละความเผลอเพลิน ไม่ยดึ มัน่ ในสุข
ทุกข์ ที่ไม่ใช่ตัวตน “เรา”
ดังนั้น การเจริญสติเห็นที่มาของสุข-ทุกขเวทนา ว่าไม่ใช่มาจากผู้อื่น
ทำ� ไม่ใช่มาจากเราทำ� ย่อมเป็นการเจริญสติเห็นจิตในจิตที่จะไม่มีราคะ
ในผู้อื่นที่ไม่ใช่ต้นเหตุแห่งสุขและไม่มีโทสะในผู้อื่นที่ไม่ใช่ต้นเหตุแห่ง
ทุกข์และละโมหะที่ไม่มีตัวตนของเราผู้ได้รับสุข ทุกข์ แต่เห็นสุข
ทุกข์ หรือราคะ โทสะ โมหะ เป็นเพียงสภาวธรรม หรือคลื่น
พลังงานที่แฝงอยู่ในความว่างชั่วคราวเกิด – ดับ ตามเหตุ
ปัจจัยไม่ใช่ “เรา” หรือ “ของเรา” แต่อย่างใด

๔๔

๖.

ฉลาดหาทางออก

ครั้งหนึ่งขณะเดินอยู่ในยุโรป มีคนที่ขับรถสวนมาไขกระจกและชูนิ้ว
กลางให้ ฉันสบตาอันขมึงทึงของเขาด้วยรอยยิ้ม แอบคิดในใจว่า “เขารู้ได้
อย่างไรว่าเราเดินทางสายกลาง”
แต่ชาวยุโรปส่วนใหญ่ให้เกียรติพระภิกษุ ชายผู้ใจดี ซื้อลูกอมมาฝาก
ทุกวันและอาสาพาขับรถเลาะชายฝั่งแอตแลนติก ดินแดนที่น้ำ�แข็งกัดเซาะ
ซอกภูเขา ขับรถฝ่าภูเขาหิมะทีถ่ กู ตัดเป็นช่องท่ามกลางไหล่ทางอันเป็นเหวลาด
ชันจนเขาต้องขับรถกลางถนน แล้วจู่ ๆ ก็มีเสียงบีบแตรไล่มาข้างหลัง เขา
หลบชิดไหล่ทางเหว หลบทางให้รถมอเตอร์ไซค์คนั ใหญ่แซงพร้อมกับไขกระจก
ชูนิ้วกลางให้ แลเห็นป้ายทะเบียนรถที่ขับมาจากต่างแดน ซึ่งคนขับเอีย้ วหน้า
มานิดหนึง่ แล้วชีน้ ว้ิ ลงไปในเหว เหมือนจะโต้ตอบว่า “ไปตายซะ”
ความอารมณ์ดีของเขาหายเป็นปลิดทิ้ง
ขณะขับรถไล่กวดท้ายมอเตอร์ไซค์ ฝ่าถนน
ที่ลื่นและลาดชันด้วยหิมะ สารแห่ง
ความตื่นเต้นล้นทะลักกระฉอก
อยู่ทั่วทุกคนในรถยิ่งกว่าอยู่ใน
เกมส์ที่ดิสนีย์แลนด์์
ความจริงแล้วเสียงบีบแตร
นิ้วกลาง หรือนิ้วชี้เป็นเพียงธาตุชนิด
หนึ่ง ไม่ใช่ต้นเหตุแห่งทุกข์ คือสุข-ทุกข์
ไม่ใช่มาจากผู้อื่นทำ�หรือไม่ใช่มาจาก
เราทำ� แต่ผัสสะเข้าไปที่ความปรุงแต่ง
ชอบ-ชัง ภายในต่างหากที่เป็นตัวแปร
สำ�คัญโดยเฉพาะผัสสะเข้าไปในอัตตวาทุปาทาน
๔๖

ด้วยความยึดมั่นในวาทะภายในที่ปรุงแต่งขึ้น เพราะเสียงแตรหรือนิ้วกลาง
ไม่ใช่กิเลส และนิ้วเหล่านั้นก็ไม่รู้เรื่องด้วยว่ามันหยาบคายหรือประณีต หาก
ฉลาดรู้เท่าทัน ความปรุงแต่งภายในอัน เป็น ธรรมหยาบก็จะฉลาดรู้อุบาย
ในการออกจากทุกข์
ดังพุทธพจน์ที่ทรงตรัส ดังนี้
“อานนท์ การอบรมอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยมใน
แบบแผนของอารยชนเป็นอย่างไร?”
เพราะเห็นรูปด้วยตา เพราะยินเสียงด้วยหู ฯ
ย่อมเกิดความชอบใจ ไม่ชอบใจบ้าง
ภิกษุ ท.! เธอเข้าใจชัดดังนี้ว่า ความชอบใจ
ความไม่ชอบใจ เป็นสิ่งปรุงแต่ง เป็นธรรมหยาบ
เป็นของอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น
ภาวะต่อไปนี้จึงจะสงบประณีต นั่นคืออุเบกขา
ความชอบใจ ไม่ชอบใจก็ดับ อุเบกขาก็ตั้งมั่นได้เร็วพลันทันที
โดยไม่ยาก เหมือนหลับตาแล้วลืมตา เหมือนลืมตาแล้วหลับตา ฯ
(ม.อุ. ๑๔/๘๕๖/๕๔๒)

จะเห็นได้ว่าการมีสติรู้เท่าทันผัสสะทางใจที่ปรุงแต่งชอบชังเป็นธรรม
หยาบ เป็นสิ่งสำ�คัญเพราะผัสสะอันไม่คาดคิดภายนอกมีอยู่ตลอดเวลา
และผัสสะทางตา + รูป หู + เสียง ฯลฯ เหล่านั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิต
ประจำ�วันทุกขณะ ทั้งหยาบหรือละเอียดล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขเหตุ
๔๗

ปัจจัยอันหลากหลาย แต่ผัสสะทางใจที่ฉลาดวางแยบคายไว้ในใจที่จะไม่ก่อ
เจตนาร้ายในบทที่ผ่านมา พอจะสรุปแนวทางให้เห็นถึงการมีสติรักษาจิต ที่
ประตูหน้าต่างทุกบานของชีวิตล้วนไหลลงสู่ผัสสะทางใจ ซึ่งมีตัวแปรคือ
ความคิดปรุงแต่งไปในทางชอบชังอันเป็นธรรมหยาบ ดังพุทธพจน์ข้างต้น
และตรัสทำ�นองเดียวกัน
“ด้วยเหตุเพียงไร บุคคลชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวาร” ภิกษุเห็นรูปด้วยตาแล้ว
ฟังเสียงด้วยหู ฯ ย่อมไม่นอ้ มรักฝากใจในรูปทีน่ า่ รัก (เสียง ฯ! เช่นเดียวกัน) ไม่ขุ่นเคือง
ขัดใจในรูปที่ไม่น่ารัก (เสียง ฯ! เช่นเดียวกัน) มีสติกำ�กับใจ เป็นอยู่อย่างมีจิตกว้าง
ขวาง ไม่มีประมาณ เข้าใจตามความเป็นจริง ซึ่งความหลุดรอดปลอดพ้นของจิต
และความหลุดรอดปลอดพ้นด้วยปัญญา ที่จะทำ�ให้บาปอกุศลธรรม (ธรรมหยาบ)
ซึ่งเกิดขึ้นแล้วแก่ตัวเขา ดับไปโดยไม่เหลือ
(สํ.สฬ. ๑๘/๑๔๒-๕/๙๐-๔)

จะเห็นได้ว่าทุกสรรพสิ่งและทุกคนที่เกี่ยวข้องล้วนมีทั้งคุณ-โทษใน
ตัว และการรู้จักทางออกอันหลุดรอดปลอดพ้นด้วยปัญญา การเจริญสติ
อย่างไม่ลมื ใจทีป่ กติอยูก่ อ่ นในขณะเกีย่ วข้องกับสิง่ ต่าง ๆ โดยรูเ้ ท่าทันการปรุง
แต่ง ชอบ-ชัง อันเป็นธรรมหยาบ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ควรตระหนักอยู่
กับใจ ไม่เผลอขาดสติถลำ�เข้าไปในการปรุงแต่ง รู้จักทางรอดปลอดภัยอย่าง
ไม่ประมาท

ธรรมทั้งหลายก็ปรากฏ เพราะธรรมทั้งหลายปรากฏ ผู้นั้นจึงนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วย
ความไม่ประมาท (หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตรัสเช่นเดียวกัน) (สํสํฬ. ๑๘/๑๔๔/๙๘)

ในเชิงปฏิบัติ
จะเห็นได้ว่าการเจริญสติกับชีวิตประจำ�วันมีผลต่อสมาธิ เพราะหาก
ไม่ประมาทขาดสติ ไม่เผลอเก็บความชอบ – ชังไว้ นิวรณ์ ๕ ก็ก่อตัวขึ้นไม่ได้
เพราะขาดสติเผลอเก็บความชอบไว้ จึงกลายเป็นกามฉันทนิวรณ์ เพราะ
ขาดสติเผลอเก็บความชังไว้จึงกลายเป็นพยาบาทนิวรณ์ หากจำ�ถูกต้อง
ว่า สุข-ทุกข์ ไม่ใช่มาจากผู้อื่นทำ� ไม่ใช่มาจากเราทำ� ย่อมระงับความหดหู่
ความฟุ้งซ่าน หรือความกังวลในปัญหาต่าง ๆ ลง จิตจึงตั้งมั่นเป็นสมาธิ
ความจริงทั้งหลาย (ธรรม) จึงปรากฏ ผู้นั้นจึงนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่
ประมาทคือมีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสถึง
ความฉลาดในสมาธิ ดังนี้
ผู้ได้ฌานที่ฉลาด ในการเข้าสมาธิ และกระทำ�ความเพียรเป็นไป
ติดต่อในสมาธินับว่าเป็นเลิศ

“ภิกษุ ท.! อย่างไรจึงชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท? เมื่อภิกษุสังวร
จักขุนทรีย์ (ในขณะตาทำ�หน้าที่ดู) อยู่ จิตย่อมไม่ซ่านแส่ไปในรูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วย
จักษุ เมื่อมีจิตไม่ซ่านแส่ ปราโมทย์ก็เกิด เมื่อมีปราโมทย์แล้ว ปิติก็เกิด เมื่อมีใจปิติ
กายก็สงบระงับ ผู้มีกายสงบย่อมเป็นสุข ผู้มีสุขจิตย่อมเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิ
๔๘

๔๙

ในการปฏิบัติสมาธิอาศัยฌาน คือการละ
นิวรณ์ดังกล่าว แล้วอาศัยสติปัฏฐาน ๔ เป็นนิมิต
หรือเครื่องหมายให้จิตระลึกรู้ เป็นที่อาศัยแห่ง “รู้”
องค์ประกอบของฌานตั้งแต่ปฐมฌาน
๑. วิตก (เช่น ลมหายใจ การเดิน อิริยาบทต่าง ๆ)
๒. วิจาร (เห็นลักษณะเข้าออกของลมหายใจ
หรือการเคลื่อนไหวในอริยาบท)
๓. ปิติ (เมื่อนิวรณ์ ๕ ระงับย่อมมีปิติ)
๔. สุข (เมื่อกิเลสเครื่องเศร้าหมองไม่มี ย่อมมีความสุข)
๕. เอกัคคตารมณ์ (คือสมาธิตั้งมั่น)
จนถึงฌาน ๒ ปิติ สุข เอกัคคตารมณ์
จนถึงฌาน ๓ สุข เอกัคคตารมณ์
จนถึงฌาน ๔ อุเบกขา เอกัคคตารมณ์
ผู้ได้ฌานที่ฉลาด ในความเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ ฉลาดในอารมณ์
สมาธินับว่าเป็นเลิศ

๗.

ฉลาดอย่างมีสติ

๕๐

สตินั้นเกิดจากความจำ�ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจำ�ได้ว่า
สุข-ทุกข์ไม่ใช่มาจากผู้อื่นทำ� ไม่ใช่มาจากเราทำ� แต่มาจากผัสสะ ซึ่งอาศัย
อายตนะภายใน ภายนอก ซึ่งไม่ใช่ตัวตน

๗.
๘.
๙.
๑๐.

คำ�ว่า “มีสติ กำ�กับใจ เป็นอยู่อย่างผู้มีจิตกว้างขวางไม่มีประมาณ”
นั้นตรงข้ามกับคำ�ว่า “มิได้มีสติกำ�กับใจ เป็นอยู่โดยจิตคับแคบ”
“ภิกษุ ท.! ปุถุชน ผู้ไม่มีการสดับถูกต้อง ทุกขเวทนาในสรีระนี้อยู่ ย่อมเศร้า
โศก ย่อมลำ�บากใจ ร่ำ�ไรรำ�พัน เป็นผู้ทุบอกร้องไห้ ย่อมถึงความมีสติฟั่นเฟือน”

ดังนั้น การมีสติกำ�กับใจและการขาดสติกำ�กับใจ จึงมีผลต่างกัน มีสติ
ทำ�ให้เห็นเหตุปัจจัยอย่างใจกว้าง และการขาดสติทำ�ให้ใจแคบฟั่นเฟือน
คำ�ว่า ฟั่นเฟือน คือวิปลาส ๓ จำ�ผิด คิดผิด เห็นผิด
ภิกษุ ท.! สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ๔ อย่าง
๑. สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ในสิ่งที่ไม่เที่ยง ว่าเที่ยง
๒. สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ในสิ่งเป็นทุกข์ ว่าเป็นสุข
๓. สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ในสิ่งมิใช่ตัวตน
ว่าเป็นตัวตน
๔. สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ในสิ่งที่ไม่งาม ว่างาม

ส่วนความจำ�อันถูกต้อง คือ ถิรสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ หรือ
สัญญาทีเ่ ป็นส่วนประกอบแห่งวิชชา ๖ อย่าง ทีก่ ล่าวแล้ว ในบทที่ ๓ เมือ่ รวม
กับอีก ๔ ข้อต่อไปนี้ รวมเป็น ๑๐ อย่าง จิตหยัง่ ลงสูอ่ มตะ ด้วยสัญญา ๑๐
ประการ
๕๒

อสุภสัญญา จำ�ได้ในความเป็นปฏิกูล
มรณสัญญา จำ�ได้ถึงความตาย
อาหาเรปฏิกูลสัญญา จำ�ได้ถึงการละตัณหาในรส
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา จำ�ได้ถึงการไม่น่ายึดติดในโลก
(เพราะโลกอันวิจิตรไม่ใช่กิเลส)

เรื่องของความจำ�อันถูกต้องที่ทำ�ให้เกิดสติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำ�ได้
ถึงสภาวะที่เป็นปรมัตถ์ หรืออนัตตสัญญา คือ จำ�ได้ถึงเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัว
ตน ดังนั้น หากเผลอคิดถลำ�เข้าไปในเนื้อหาเป็น ตัวตน เป็น เขา เป็น เรา
เมื่อใด ความจำ�ที่ถูกต้องดังกล่าวทำ�ให้เกิดสติ จะแทรกตัวเข้าไปตัด
วงจรของความคิดผิด แม้หลงคิดคำ�ว่า “เรา” ในมุมต่าง ๆ ก็จะถูกละ
ด้วยสติที่จำ�ถูกต้องด้วยอนัตตสัญญาดังกล่าว คือ เห็นถูกว่าจิตคิด
คำ�ว่า “เรา” แต่ไม่ใช่ “เรา” จริง
๑. สติเกิดจากความจำ�อันถูกต้องไม่วิปลาส
๒. ย่อมทำ�ให้ไม่ฟั่นเฟือน เผลอเพลิน หลงคิดไปอย่างวิปลาสว่า
มีตัวตน
๓. ทำ�ให้มีที่ตั้งแห่งสติปัฏฐาน ๔ ตามเห็นสิ่งที่เกิด-ดับไปใน กายใน
กาย – เวทนาในเวทนา – จิตในจิต - ธรรมในธรรม สิ่งที่เกิด-ดับได้ย่อมไม่มี
ตัวตนถาวร อาศัยเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกรู้ คือสติ อาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้ (ไม่
เผลอ) เพื่อไม่เป็นที่อาศัยของตัณหา และทิฏฐิ และไม่ยึดถืออะไรในโลก (ไม่
เป็นที่อาศัยของอุปาทาน)
๕๓

๔. สติ จึงทำ�ให้เกิดผลประจักษ์เป็นการรักษาจิตให้ปกติสุขอยู่ได้ใน
ท่ามกลางความแปรปรวนต่าง ๆ ด้วยการมีที่ตั้งไม่ล่องลอยไปในความคิด
ปรุงแต่ง มีความจำ�อันถูกต้องทำ�ให้เกิดสติขึ้นมาได้ และรักษาใจให้ปกติสุข
ดังพุทธพจน์
“ตถาคต ยังคงเป็นสุขอยู่ได้ แม้ความแปรปรวนของรูป รส กลิ่น เสียง
สัมผัสกาย และธรรมารมณ์”
“ตถาคต รู้แจ้งความตั้งอยู่ไม่ได้ รสอร่อย โทษ และอุบาย เครื่องสลัด
ออกแห่งรูปตามเป็นจริงไม่มีรูปเป็นที่น่ายินดี ไม่ยินดีในรูป ไม่บันเทิงในรูป ยังคงอยู่
เป็นสุขแม้เพราะความแปรปรวน ความจางคลาย ความดับไปของรูป รส กลิ่น เสียง
สัมผัสกาย และธรรมารมณ์” (สฬ. ส. ๑๘/๑๕๙/๒๑๖)

ความหมายของธรรมารมณ์ คือความนึกคิดทางจิตนี้จำ�เป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีสติ เพราะสติมีหน้าที่จับให้ใจตั้งอยู่ไม่ล่องลอยโดยอาศัยจับไว้กับ
ฐานในสติปัฏฐาน ๔ ก็ได้แม้ในอานาปานสติ ดังพุทธพจน์
“ภิกษุ ท.! เราไม่กล่าว อานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอัน
ลืมหลงแล้ว ไม่มีสัมปชัญญะ ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่า
เป็นผู้ตามเห็นจิตอยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะ มีสตินำ�อภิชฌา
และโทมนัสออกเสียได้ในสมัยนั้น”

หรือแม้แต่การมีสติในหมวดอายตนะ ก็ยังสามารถเห็นเข้ามาในจิตดัง
พุทธพจน์
“ภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีนี้ เห็นรูปด้วยตาแล้ว รู้ชัดราคะ โทสะ โมหะ ซึ่งเกิดมี
๕๔

อยู่ในภายใน, รู้ชัดราคะ โทสะ โมหะ อันไม่เกิดมีอยู่ภายใน
ว่าไม่เกิดมีอยู่ในภายใน
ภิกษุ ท.! เมื่อเธอรู้ชัดอย่างนี้แล้ว ยังจำ�เป็น
อยู่อีกหรือที่จะต้องรู้ธรรมทั้งหลาย ด้วยอาศัยความเชื่อ
ความชอบใจ การฟังตาม ๆ กันมา การตริตรองไปตาม
อาการ การเห็นว่า มันเข้ากันได้ ตามทิฏฐิของตน ?”
“ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้าข้า!”
ภิกษุ ท.! ธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่ต้องเห็นด้วย
ปัญญาแล้วจึงรู้ มิใช่หรือ?
“ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้า!” (สฬา.ส. ๑๘/๑๗๓-๑๗๕ ๒๓๙-๒๔๒)

แท้จริงการมีสติตามดูลักษณะของสิ่งที่เกิดดับ คือตามดูกายในกาย
เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ย่อมเห็นเป็นกระแสเหตุปัจจัยที่
อาศัยกันเกิดขึน้ และดับไป ซึง่ แสดงสถานภาพให้เห็นถึงความไม่ใช่ตวั ตนของ
สิ่งนั้น คือเห็นสุข ทุกข์ ไม่ใช่มาจากผู้อื่นทำ� ไม่ใช่มาจากเราทำ� จึงไม่ขาดสติ
เผลอไผลไปหลงปรุงแต่งชอบชังกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนเหล่านั้น อีกทั้งยังฉลาด
เห็นถึงการปรุงแต่งชอบชังภายในเป็นธรรมหยาบ เป็นของทีป่ รุงแต่งขึ้นมา
จากอวิชชาหรือความวิปลาสดังกล่าว ที่เห็นผิด จำ�ผิด คิดผิดว่าเป็นตัวตน
การมี ส ติ ใ นอายตนะผั ส สะทำ � ให้ เ ห็ น เหตุ ปั จ จั ย แห่ ง การเกิ ด สุ ข ทุกขเวทนา เห็นองค์ประกอบย่อย ๆ ทีอ่ าศัยกันเกิดขึน้ ทีไ่ ม่ใช่ตวั ตน ทำ�ให้
ฉลาดทีร่ จู้ กั คุณโทษและทางออก ให้ได้พบกับความสุขกายสุขใจ ดังพุทธพจน์
ต่อไปนี้
๕๕

ภิกษุ ท.! ผูท้ ร่ี เู้ ห็นจักษุตามทีม่ นั เป็น รูเ้ ห็นรูปทัง้ หลายตามทีม่ นั เป็น
รู้เห็นจักขุวิญญาณตามที่มันเป็น รู้เห็นจักษุสัมผัสตามที่มันเป็น
รู้เห็นเวทนาอันเป็นสุขหรือทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์
ซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยตามที่มันเป็น
ย่อมไม่ติดพันในจักษุ ไม่ติดพันในรูปทั้งหลาย
ไม่ติดพันในจักขุวิญญาณ ไม่ติดพันในจักขุสัมผัส
ไม่ติดพันในเวทนาอันเป็นสุข ทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์
ที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย (รู้จักอริยสัจข้อที่ ๑ คือ รู้ทุกข์)
เมื่อผู้นั้นไม่ติดพัน ไม่หมกมุ่น ไม่ลุ่มหลง รู้เท่าทันเห็นโทษ ตระหนักอยู่
อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ ย่อมถึงความไม่ก่อตัวพอกพูนต่อไป อนึ่ง ตัณหาที่เป็นตัวการ
ก่อภพใหม่อนั ประกอบด้วยนันทิราคะ คอยแส่เพลิดเพลินในอารมณ์ตา่ งๆ ก็จะถูกละ
ไปด้วย (รู้อริยสัจข้อ ๒ คือ ละสมุทัย)
ความกระวนกระวายทางกายก็ดี ความกระวนกระวายทางใจก็ดี ความ
เร่าร้อนกายก็ดี ความเร่าร้อนใจก็ดี ความกลัดกลุ้มทางกายก็ดี ความกลัดกลุ้มทาง
ใจก็ดี ย่อมถูกละได้ ผู้นั้นย่อมเสวยทั้งความสุขทางกาย ทั้งความสุขทางใจ (อริยสัจ
ข้อ ๓ คือ นิโรธแจ้ง)
บุคคลผู้เห็นเช่นนั้นแล้ว
มีความเห็นอันใด ความเห็นนั้นก็เป็น สัมมาทิฏฐิ
มีความดำ�ริใด 		
ความดำ�รินั้นก็เป็น สัมมาสังกัปปะ
๕๖

มีความพยายามใด
ความพยายามนั้นก็เป็น สัมมาวายามะ
มีความระลึกใด		
ความระลึกนั้นก็เป็น สัมมาสติ
มีสมาธิใด		
สมาธินั้นก็เป็น สัมมาสมาธิ
ส่วนกายกรรม วจีกรรม และอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์แต่ต้นทีเดียว
ด้วยประการนี้ เขาชื่อว่ามีอริยอัฏฐังคิกมรรค อันถึงความเจริญบริบูรณ์
(อริยสัจข้อ ๔ คือ มรรคเจริญ) (ม.อุ. ๑๒ / ๘๒๘ / ๕๒๓)

ในเชิงปฏิบัติ
การเจริญสติกบั ชีวติ ประจำ�วันเป็น
การตามเห็นธรรมในธรรมท่ามกลาง
ผัสสะด้วยอายตนะภายใน-ภายนอก
ทำ�ให้เกิดวิญญาณ จึงรู้ชัดว่า
วิญญาณอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นไม่ใช่
ตัวตน โดยรู้สึกเข้าไปตรงผัสสะ
อันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนา
เมื่อรู้ว่าสุข-ทุกขเวทนาไม่ใช่มาจาก
คนอื่นทำ� ไม่ใช่มาจากเราทำ� ย่อม
รักษาจิตด้วยสติดังพุทธพจน์ ดังนี้
๑. จิตของเราอย่ากำ�หนัด ในธรรม
อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัดทั้งหลาย
๒. จิตของเราอย่าขัดเคือง ในธรรมอันเป็นที่ตั้ง
แห่งความขัดเคืองทั้งหลาย
๕๗

๓. จิตของเราอย่าหลง ในธรรมอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งความหลงทัง้ หลาย
๔. จิตของเราอย่ามัวเมา ในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา
ทั้งหลาย
ภิกษุในกาลใดแล จิตของภิกษุไม่กำ�หนัดเพราะปราศจากราคะ ไม่ขัดเคือง
เพราะปราศจากโทสะ ไม่หลงเพราะปราศจากโมหะ ไม่มัวเมาเพราะปราศจากความ
มัวเมา ในกาลนั้นย่อมไม่หวั่นไหว ไม่ถึงซึ่งความสะดุ้ง และมิใช่ถึงธรรมนี้แม้เพราะ
เหตุแห่งคำ�ของสมณะ (แต่รักษาจิตถูกต้อง) (จตุกฺก.อํ. ๒๑/๑๖๑/๑๑๗)

การเห็นสุข-ทุกข์มาจากผัสสะ เป็นกระแสเหตุปัจจัย
ที่ไม่ใช่ตัวตน ไม่กำ�หนัด ไม่ขัดเคือง ไม่ลุ่มหลงนั่นเอง คือ
สัมมาทิฏฐิ และการรู้ว่าทุกข์ไม่ได้มาจากคนอื่นทำ� จึง				
ละการดำ�ริร้ายทำ�ให้เกิดสัมมาสังกัปปะ กาย วาจา
ใจ ย่อมบริสทุ ธิ์ รวมถึงสัมมาวายามะทีไ่ ม่เอา
อกุศลมาทับถมตนซึง่ ไม่มที กุ ข์อยู่ก่อน มีความสุข
โดยชอบธรรมจากสัมมาสมาธิ

ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการไม่เพิ่มความทุกข์อันกระวนกระวายขึ้นในใจที่มีความสุขอยู่แล้ว
เพราะละความกระวนกระวาย ความเร่าร้อน ทางกาย ทางใจได้ จึงเสวยซึ่งความ
สุขอันเป็นไปทางกาย ใจ ที่ไม่กระวนกระวายได้ ซึ่งเป็นความสุขโดยชอบธรรม สติ
จึงเอื้ออำ�นวยให้เกิดสมาธิด้วยการจับใจไว้ไม่ให้เผลอไปกำ�หนัด ขัดเคือง ลุ่มหลง
มัวเมา จิตจึงตั้งมั่นเป็นสมาธิที่มีความสุขในทิฏฐธรรม คือมีความสุขในปัจจุบัน ด้วย
การมีสติรักษาจิตใน ๔ ประการข้างต้น ซึ่งผลลัพธ์นั้นต้องลงมือกระทำ� มิใช่ถึงธรรม
นี้เพราะเหตุแห่งคำ�ของสมณะดังกล่าว แต่ถงึ ธรรมอันเป็นสุขด้วยการปฏิบตั จิ ริง ทำ�ให้
เกิดผลจริง
			
			

ผู้ได้ฌานที่ฉลาด ในการน้อมจิตไปในสมาธิและ
กระทำ�ความเคารพในสมาธินับว่าเป็นเลิศ

ภิกษุ ท.! ความบากบั่น ความเพียร
จะมีผลขึ้นมาได้อย่างไร
ภิกษุ ท.! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมไม่นำ�
ความทุกข์มาทับถมตน ซึ่งไม่มีทุกข์ทับถม ไม่ต้องสละ
ความสุขอันประกอบด้วยธรรมที่มีอยู่ และก็ไม่มัวเมาอยู่ใน

ความสุขนั้นด้วย (ม. อุ. ปริ ๑๔ / ๑๓ / ๑๒ – ๑๓)

๕๘

๕๙

๘.

ฉลาดที่จะมีความสุขกายสุขใจ

ในท้ า ยบทที่ แ ล้ ว ซึ่ ง พระพุ ท ธองค์ ไ ด้ ท รงตรั ส ถึ ง การละความ
กระวนกระวายทางกายและใจ ละความเร่าร้อนทางกายและใจ ผู้นั้นย่อม
เสวยทั้งความสุขกายและใจ
การละความกระวนกระวาย แสดงให้เห็นถึงหนทางที่จะมีความสุข
ในปัจจุบันขณะนี้ได้ทั้งกายและใจ หรือแม้ในคำ�กล่าวที่ว่า “ตถาคตยังคงอยู่
เป็นสุขอยู่ได้ แม้เพราะความแปรปรวน ความจางคลาย ความดับไปแห่งรูป ฯ”
จนถึงพุทธพจน์ทท่ี รงตรัสถึงการไม่น�ำ ทุกข์มาทับถมตน ซึง่ ไม่มที กุ ข์
ทับถม และไม่ต้องสละความสุขอันประกอบด้วยธรรมที่มีอยู่
ถ้อยคำ�ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นกำ�ลังใจให้เห็นถึงหนทางแห่งความ
พ้นทุกข์ และพบความสุขในปัจจุบัน ซึ่งประเด็นสำ�คัญคือ การไม่นำ�ทุกข์มา
ทับถมตน คือ การมีสติจำ�ถูกต้องว่า ทุกข์ไม่ได้มาจากผู้อื่นทำ� และไม่ได้
มาจากเราทำ� ย่อมละความกระวนกระวายทางกายใจ มีสติรักษาจิตที่ปกติ
สุขไว้ได้
แม้ในพุทธพจน์ทต่ี รัสถึงความบากบัน่ ความเพียร ล้วนเป็นองค์ประกอบ
ที่สำ�คัญของสติปัฏฐาน ๔ ทุกหัวข้อคือ ความเพียรที่คอยปิดกั้นอกุศลที่ยัง
ไม่มีเพราะอกุศลนั้นไม่ใช่ธรรมชาติที่มีอยู่ก่อนในใจ แต่เกิดขึ้นภายหลังเพราะ
อวิชชา แต่คู่ปรับคือวิชชาที่มีความจำ�ถูกต้องดังกล่าว ถึงความเป็น
อนัตตสัญญา คือจำ�ได้วา่ กาย – ใจไม่ใช่ตวั ตน หนทางแห่งสติปัฎฐาน ๔
ทั้งหมด จึงเป็นฐานที่ตั้งแห่งรู้และปัญญาในธรรมวิจัยอยู่ทุกขณะของกระแส
เหตุปัจจัย อันเป็นสภาวธรรมล้วน ๆ หากตามดูกายในกายเห็นเหตุปัจจัยที่
เกิด – ดับในกายใจ ซึ่งไม่มีสักอณูหนึ่งที่เป็น ตัวตนของเราในธาตุ ๔ และ
ผัสสะ เหล่านั้น
๖๑

หรือตามดูเวทนาในเวทนา ซึ่งอาศัยผัสสะเกิดขึ้น ผัสสะนั้นหมายถึง
การประจวบกันแห่งธาตุ ๓ อย่าง คือ รูปก็เป็นธาตุ จักษุก็เป็นธาตุ ซึ่งกระทบ
กันทำ�ให้เกิดจักขุวิญญาณธาตุ การบรรจบกันทั้ง ๓ เรียกว่า ผัสสะ เมื่อ
กระจายตัวดูเหตุปัจจัยของแต่ละสิ่งตั้งแต่เหตุปัจจัยแห่งรูป เหตุปัจจัยแห่ง
จักษุ เหตุปัจจัยแห่งจักขุวิญญาณ ก็ไม่เห็นมีสักอณูที่เป็นตัวตน ดังนั้น เวทนา
สุข ทุกข์ เฉย ๆ เหล่านั้นจะเป็นตัวตนของเราไปได้อย่างไร
แม้ในการตามดูจติ ในจิต ทีม่ รี าคะ ก็รวู้ า่ เกิดจากอะไร เพราะรูป รส
กลิ่น เสียง สัมผัสกาย ที่ส่งผลสู่เวทนา ไม่ใช่ราคะ ถึงความวิจิตรละเอียด
อ่ อ นประณี ต ในโลกตั้ ง แต่ ก ลี บ ดอกไม้ อั น บอบบางหรื อ ผิ ว พรรณอั น เต่ ง
ตึงชั่วขณะ ก็อยู่ไปตามเหตุปัจจัยและดับไปตามเหตุปัจจัย สิ่งเหล่านั้นหาใช่
ราคะไม่ แต่ความไม่รู้จักเหตุปัจจัยเหล่านั้นทำ�ให้ความใคร่ติดใจอยากได้สิ่ง
เหล่านั้น หากเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นอณูไม่ใช่ตัวตน ราคะก็ย่อมดับไป โทสะที่มี
ต่อเหตุปจั จัยและโมหะก็เช่นเดียวกัน หากรูจ้ กั กระบวนการเหตุปจั จัยทีเ่ กิด – ดับ
ตามเป็นจริง อาการของจิตในจิตเหล่านัน้ ก็จะกลายเป็นสิง่ ถูกรูท้ เ่ิ กิด-ดับตาม
เหตุปจั จัยเช่นกัน ไม่ใช่ “เรา” แต่อย่างใด
การตามดูธรรมในธรรม หากรูว้ า่ สุข-ทุกข์ไม่ได้มาจากผูอ้ น่ื ทำ� ไม่ใช่
มาจากเราทำ� นิวรณ์ ๕ ก็ถกู ละไป รวมถึงรูปธรรมนามธรรมอันประกอบเป็น
ขันธ์ ๕ อายตนะ ๖ ที่ส่งผลสู่สังโยชน์ เหล่านี้ล้วนเป็นกระแสเหตุปัจจัยทั้งสิ้น
คือไม่เห็นสักอณูที่เป็นตัวตน แม้ในโพชฌงค์ ๗ และอริยสัจ ๔
การมีสติก�ำ กับใจไม่ลมื ใจหรือรักษาใจให้ปกติสขุ อยูก่ อ่ น ย่อมเห็นกระแส
เหตุปัจจัยอันเกิด-ดับ ซึ่งไม่ใช่ตัวตนคือ กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตใน
จิต ธรรมในธรรม อันเป็นแค่สภาวธรรมล้วนๆ ไม่ใช่ "คน" หรืออัตตาตัวตน
แต่อย่างใด
๖๒

ซึง่ การอยูแ่ บบพระอริยเจ้าทีไ่ ด้อยูม่ าแล้ว บัดนีจ้ กั อยูไ่ ปก็ดี โดยอาศัย
สติอารักขาจิตอย่างเดียวก็มี
ภิกษุ ท.! ภิกษุเป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียว เป็นอย่างไรเล่า?
ภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีนี้ ประกอบการรักษาจิตด้วยสติ
ภิกษุ ท.! ภิกษุอย่างนี้ชื่อว่ามีอารักขาอย่างเดียว
( ทสก.อ°. ๒๔ / ๓๑ – ๓๔ / ๒๐)

ในเชิงปฏิบัติ
แม้ในขณะนี้หากมีสติระลึกรู้เข้าไปสู่สิ่งที่สมมติเรียกว่าจิต คือความ
รู้สึกทีเ่ ป็นอณูแทรกอยูท่ ว่ั สรรพางค์ก์ าย จะพบความรูส้ กึ ทีไ่ ร้ชอ่ื โปร่งเบา ไม่มี
ขีดขอบเขต ไม่เป็นเส้นทึบ จึงไม่มีขอบเขตที่เป็นก้อน เป็นความรู้สึกที่ปกติ
สุขอยู่ก่อน ส่วนความคิดปรุงแต่งต่าง ๆ ล้วนเกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งโลกอัน
วิจิตรก็อยู่ไปตามประสาของมัน คือโลกอันประกอบด้วย รูป รส กลิ่น เสียง
สัมผัสกาย ไม่ใช่กเิ ลสเครือ่ งเศร้าหมอง แต่การขาดสติเข้าไปปรุงแต่งชอบ – ชัง
อันเป็นธรรมหยาบต่างหากที่สร้างความเศร้าหมองมาบดบังใจที่ปกติสุข
ดังนั้น ในเชิงปฏิบัติการเจริญสติ รักษาจิต
ที่ปกติสุข โดยไม่หลงลืมว่าใจปกติสุขอยู่ก่อน
เป็นการไม่นำ�ทุกข์มาทับถม และมีความสุข
โดยชอบธรรมจากใจที่ปกติสุข

๖๓

๙.

ฉลาดในสติ เห็นนิมิตของจิต

การจำ�ถูกต้องว่าทุกข์ไม่ได้มาจากผู้อื่นกระทำ�และไม่ได้มาจากเราทำ�
ย่อมละความโกรธเกลียดออกจากใจ เมื่อไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น ก็
ย่อมมีความสุขในปัจจุบันทันตาเห็น
ความจริงแล้ว การเจริญสติทุกรูปแบบก็เพื่อให้เกิดความสุขตรง
ปัจจุบัน หรือสุขวิหารในทิฏฐธรรมหมายถึง สุขซึ่งให้ผลทันตาเห็นด้วยการ
ประจักษ์ในสภาวะ หรือสิ่งที่สามารถเห็นได้ในปัจจุบันขณะ ซึ่งเกิดจากการ
เจริญสติอย่างฉลาดสามารถเห็นนิมิตแห่งจิตได้ คือเห็นเครื่องหมายที่เรียก
ว่า “จิต” ไม่หลงว่าเป็น “จิต” จากถ้อยคำ�สมมติที่เรียกตามกันมา แต่รู้จัก
แล้วว่าสิ่งนั้นคืออะไร? และสามารถทำ�จิตให้ตั้งมั่น ละกิเลส (เครื่องเศร้า
หมอง) ได้
				
ดังนั้น จึงมีพุทธพจน์ดำ�รัสเกี่ยวกับความ
			
ฉลาดในการเจริญสติ ดังนี้
				
ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้ ภิกษุบางรูปเป็นบัณฑิต
			
ฉลาด เป็นผู้ตามเห็นกายในกาย มีความเพียรเผากิเลส
			
มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�ออกซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก
			
อยู่ เมื่อเธอนั้นตามเห็นกายในกายอยู่ ก็ทำ�จิตให้ตั้งมั่นได้
			
ทำ�อุปกิเลสให้ละไปได้ กำ�หนดนิมิตนั้นได้ (เวทนา จิต
			
ธรรม ตรัสอย่างเดียวกัน)
			
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุซึ่งเป็นบัณฑิต เฉียบแหลมฉลาดนั้น
		
จึงเป็นผู้ได้สุขวิหารในทิฎฐธรรมเทียว ได้สติสัมปชัญญะ ข้อนั้น
เพราะเหตุไรเล่า?
๖๕

ภิกษุทง้ั หลาย ข้อนัน้ เพราะเหตุวา่
ภิกษุนน้ั เป็นบัณฑิต เฉียบแหลม ฉลาด กำ�หนด
นิมิตแห่งจิตของตนได้ (สํ.มหาวาร. ๑๙ / ๒๐๑, ๒๐๒ / ๗๐๕, ๗๐๗)

คำ�ว่านิมติ ของจิตและการทำ�ให้ตง้ั มัน่ ได้ รวมทัง้ การละอุปกิเลส จนถึง
สุขวิหารในปัจจุบนั ล้วนมีความหมายสัมพันธ์กนั ในเหตุปจั จัยทีต่ อ่ เนือ่ ง คือ
๑. การมีสติตามดูกายในกาย ย่อมเห็นนิมิตเครื่องหมายพอให้
รู้ว่ากาย แต่ไม่ใช่ “คน” เห็นแต่เพียงธาตุ หรือสภาวะที่อาศัยเหตุปัจจัย
เกิดขึ้น ไม่ได้เข้าไปหมายมั่นในสมมติบัญญัติ หรือนิมิตเครื่องหมายเหล่านั้น
จริงจังแต่เห็นเป็น “อณู” และไม่มีสักอณูที่เป็นตัวตนของใคร
๒. การตามดูเวทนาในเวทนา ก็เห็นเป็นเพียงผัสสะจากองค์
ประกอบ ๓ อย่าง ที่ไม่ใช่ตัวตน คือ ตากระทบรูป ทำ�ให้เกิดจักขุวิญญาณ
การประจวบแห่งสภาวะทั้ง ๓ นี้เรียกว่า ผัสสะ ส่งผลสู่เวทนา สุข ทุกข์ หรือ
เฉย ๆ ในเมื่อองค์ประกอบทั้ง ๓ ของผัสสะเหล่านั้น ไม่ใช่ตัวตน เวทนาจะ
เป็นตัวตนไปได้อย่างไร เห็นเป็นเพียงสภาวธรรมไม่ใช่ “คน” และก็ไม่ใช่คน
ที่มี “เวทนา” แม้ทางหู จมูก ลิ้น กาย ใจ และธรรมารมณ์ก็ล้วนเป็นผัสสะ
อาศัยองค์ประกอบที่ไม่ใช่ตัวตน คือธรรมารมณ์กระทบใจ เกิดมโนวิญญาณ
การประจวบแห่งสภาวธรรมทั้ง ๓ เป็นผัสสะ ทำ�ให้เกิดเวทนา

		

ธรรมทีเ่ ป็นฝ่ายกุศล-อกุศลธรรมมากระทบใจ ธาตุรจู้ งึ เกิด
มโนวิญญาณ คือการรับรู้ทางใจ เป็นกุศลก็ส่งผลสู่สุขเวทนา ถ้า
เป็นอกุศลก็ส่งผลสู่ทุกขเวทนา ถ้าเป็นอัพยากฤตธรรม ก็เป็นอุเบกขา
เวทนา มีแต่สภาวธรรมล้วน ๆ ทีอ่ าศัยกันเกิดขึน้ พอเป็นเครือ่ งหมายให้เห็น
ให้รบั รู้ (นิมติ ) คือเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตน หรือไม่ใช่ “คน”
แต่อย่างใด คือไม่มีสักอณูในเวทนาเหล่านั้นที่เป็นตัวตน
๓. การตามดูจิตในจิต ที่มีราคะ โทสะ โมหะ ก็ล้วนเกิดจากเหตุ
ปัจจัยเพราะกายและเวทนาไม่ใช่กิเลส แต่เพราะความไม่รู้จึงหลงกำ�หนัด
พอใจในรูปอยากได้สุขเวทนาจากผัสสะ จึงเกิดราคะ แต่ไม่ใช่คนมี “ราคะ”
ราคะ เป็นสภาวธรรมหรือคลื่นพลังงานที่ก่อตัวขึ้นมาชั่วคราวบน
ช่องว่างใน DNA ซึ่งเป็นอณูแห่งคลื่นนามธรรมไม่มีรูป หรือแม้แต่ โทสะ ก็
เกิดจากเหตุปัจจัย เพราะไม่รู้จักกาย ไม่รู้จักเวทนา ว่าเกิดมาจากผัสสะ เมื่อ
เกิดทุกขเวทนาขึ้นจึงเกิดโทสะ รวมถึงโมหะ ที่เป็นอวิชชาเพราะไม่รู้จัก
เหตุปัจจัย เมื่อรู้จักเหตุปัจจัยว่าไม่ใช่ “คน” คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
กาย ก็อยู่ไปตามประสาของโลกมิใช่กิเลส (เครื่องเศร้าหมอง) เมื่อรู้จักเหตุ
ปัจจัยของผัสสะที่ไม่ใช่ตัวตน โมหะก็ถูกละไปจิตจึงตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่นก็เห็น
นิมิตเป็นอณูที่แฝงอยู่ในความว่าง ไม่หลงทางว่าจิตเป็นตัวตน

ความหมายของธรรมารมณ์ (ธรรม + อารมณ์) คือธรรมที่เป็น
กุศลธรรมบ้าง อกุศลธรรมบ้าง อัพยากฤตธรรมบ้าง ล้วนเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้
เพราะหากไม่มีใจ ก็ไม่มีธรรม บางครั้งจึงถูกเรียกว่า ธรรมธาตุ เมื่อ

๔. การตามดูธรรมในธรรม ก็เห็นเป็นกระแสเหตุปัจจัยเช่นเดียวกัน
ในนิวรณ์ ๕ อันอาศัยราคะ โทสะ โมหะ ไม่ใช่ "คน" ใน ขันธ์ ๕ เห็นรูปเกิดจาก
ธาตุ ๔ เวทนา สัญญา สังขาร เกิดจากผัสสะ คือการประจวบแห่งอายตนะ
ภายนอก + ภายใน = วิญญาณ

๖๖

๖๗

จึงทำ�ให้เห็นอายตนะ ๖ และรูจ้ กั สังโยชน์ทเ่ี กิดจาก อายตนะ ผัสสะ เวทนา
สุข ทุกข์ อุเบกขา คือเพราะไม่รู้จักสุข-ทุกขเวทนาว่าไม่ใช่ตัวตนจึงทำ�ให้เกิด
ราคะสังโยชน์ ปฏิฆะสังโยชน์์ อวิชชาสังโยชน์ แต่เพราะรู้จักว่าเวทนาไม่ใช่ตัว
ตน สังโยชน์ก็ไม่ร้อยรัด มีสติมองเห็นความสัมพันธ์ของโพชฌงค์ ๗
และ อริยสัจ ๔ คือรู้ว่า
๑. อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ รู้ทุกข์
๒. ละสมุทัย คือ ละตัณหา อุปาทานดับ
๓. การที่ตัณหาดับไป นิโรธ จึงแจ้งขึ้น
คือทุกข์จากอุปาทานดับ ภพ – ชาติดบั
๔. การเห็นนี้เป็นสัมมาทิฎฐิ เป็นมรรค
ซึง่ ทัง้ หมดล้วนเป็นกระแสเหตุปจั จัยไม่ใช่คน มี
อุปาทาน และไม่ใช่คนดับอุปาทาน มีแต่คลื่นพลังงานในกระแส
ฝ่ายเกิด และฝ่ายดับแต่ไม่มีใครอยู่ในนั้น ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงคาถา
อันน่าเศร้า “ธรรมอันไปทวนกระแส อันเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้ง เห็นได้ยากเป็น
อณู (ม.ม.๑๓/๔๖๑/๕๐๙)

การฉลาดเห็นนิมติ ของจิตเป็นอณูคอื เห็นเป็นคลืน่ พลังงานทีแ่ ฝงอยู่
ในความว่างหรือช่องว่างใน DNA ที่เข้าไปรับรู้ความเย็น ความร้อน ความ
อ่อน ความแข็งของธาตุ ๔ ที่ประชุมรวมกันจากอณูเล็ก ๆ ใน DNA ที่มีช่อง
ว่าง ๑ ในล้านมิลลิเมตรต่อเนื่อง หากดึงเหยียดออกจะมีความยาวไปกลับ
ดวงจันทร์ได้ ประมาณ ๓,๐๐๐ รอบ ช่องว่างนี้เอง เมื่อกระทบคลื่นพลังงาน
๖๘

ของรูปสัมพันธ์ในอณูย่อย ๆ ซึ่งรูปทรงของ DNA มีการสวิงตัวเช่นเดียวกับ
รูปทรงของกาแล็กซี่และจักรวาล การสวิงตัวนี้เองที่ก่อให้เกิดการหมุนของ
คลื่นพลังงานเมื่อมาปรากฏตามเซลล์ประสาทตา หู จมูก ลิ้น กาย จึงเกิด
การรับรู้สมมติเรียกว่า วิญญาณ คือ การรับรู้เมื่อตา – รูป กระทบกัน หรือ
หู – เสียง ลิน้ – รส ฯ ซึง่ เป็นอณูอยูใ่ นทุกเซลล์ประสาท เช่นลิน้ ทีม่ ีเซ็นเซอร์์อยู่
๕,๐๐๐ จุดเป็นอณูเล็ก ๆ ทุกจุดมีช่องว่างใน DNA ๑ ในล้านมิล เป็นอณูที่
ละเอียดลึกซึ้งที่รับคลื่นพลังงานจากมวลสารที่กระทบกันผ่านเซลล์
ประสาทลิ้น การรับรู้ทั้งหมดนั้นผ่านช่องว่างที่อณูใน DNA
ส่งต่อคลื่นพลังงานไปยังสมองที่สลับซับซ้อนเหมือนเขาวงกต
คลื่นพลังงานนั้นจึงถูกเก็บไว้เป็นหน่วยความจำ� (สัญญา) และ
		
นำ�มาผสมประมวลเปรียบเทียบเป็นความคิดปรุงแต่ง (สังขาร)
ส่งผลสู่อารมณ์สุข-ทุกข์ (เวทนา) เกิดการรับรู้อารมณ์
		
เหล่านั้น (วิญญาณ)
จิต หรือวิญญาณนี้ จึงเหมือนมายากล ดังที่พระพุทธองค์ทรงอุปมา
ดังกล่าว
ดังนัน้ การทวนกระแสเข้าไปเห็นอณูทแ่ี ฝงอยูใ่ นความว่างต้องใช้สมาธิ
ทีล่ ะเอียดลึกซึง้ ในการใช้จติ ดูจติ ไม่หลงไปกับเนือ้ หาความคิด โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การหลงกลว่า “เราคิด”
พระพุทธองค์จึงทรงตรัสถึงวิญญาณเหมือนการแสดงกล “ภิกษุ ท.!

นักแสดงกลก็ตาม แสดงกลอยู่ที่ทางใหญ่สี่แยก บุรุษผู้มีจักษุ เห็นกลนั้น ก็เพ่งพินิจ
พิจารณาโดยแยบคาย เมื่อบุรุษผู้นั้นเห็นอยู่ เพ่งพินิจโดยแยบคายอยู่ กลนั้นย่อม
ปรากฏเป็นของว่างเปล่า และปรากฏเป็นของหาแก่นสารมิได้ฯ”
(- ขนฺธ.ส°. ๑๗ / ๑๗๓ / ๒๔๖)

๖๙

เช่นขณะอ่านหนังสือ เพราะเหตุที่ตากระทบกับรูป ทำ�ให้เกิดจักขุ
วิญญาณ การประจวบกันกับสิ่งทั้ง ๓ นี้ เรียกว่า ผัสสะ ส่งผลสู่เวทนา สุข
ทุกข์ เฉย ๆ และส่งผลสู่ความจำ� (สัญญา) นำ�ความจำ�นั้นมาประมวลเปรียบ
		
เทียบกับส่วนที่เคยจดจำ�มา แล้วคิดตัดสินทางใดทางหนึ่ง คือ
			
สังขาร หากคิดไปในทางไม่ดี วิญญาณ ก็รับรู้ความ
		
คิดนั้นเป็น ธรรมารมณ์กระทบใจเกิดมโนวิญญาณ
		
และส่งผลสู่ทุกขเวทนา เวทนานั้นส่งผลสู่ ร่างกาย
			
และบุคลิกภาพ สังขาร ---> วิญญาณ --->
			
นาม-รูป หากคิดในทางดี ก็ส่งผลสู่เวทนาที่เป็นสุข
			
และอารมณ์ดี ใบหน้าสดใส
จิตวิญญาณจึงเหมือนการแสดงกล ที่ซับซ้อนหมุนวนเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดเวลา เหมือนหากละความสนใจที่ตัวหนังสือแล้วสนใจที่เสียงแทน
เสียงกระทบหูทำ�ให้เกิดโสตวิญญาณ การประจวบของทั้ง ๓ เรียกว่า ผัสสะ
ส่งผลสู่เวทนา สุข ทุกข์ หรือเฉย ๆ แล้วส่งผลสู่สัญญาเปรียบเทียบในเสียง
นั้นว่าคืออะไร ผสมกับเวทนาจึงเกิดสังขาร คิดปรุงแต่งตัดสินว่า ดี – ไม่ดี
– ชอบ – ชัง วิญญาณก็รับรู้สังขารนั้นอีกที หากตัดสินว่าไม่ดีไม่ชอบ ก็เกิด
ทุกขเวทนา ส่งผลสู่บุคลิกภาพบูดบึ้งตึงเครียดฯ หากหลงประเด็นที่เนื้อหา
ของความคิดอันเป็นสมมติจะไม่สามารถเห็นนิมติ ของจิต อันเป็นอณูแฝงอยู่ใน
ความว่าง
ซึ่งอณูนี้เองที่เป็นกระแสปฏิจจสมุปบาท จากอวิชชา --->
สังขาร ---> วิญญาณ ---> นามรูป ---> อายตนะฯ ซึ่งหากเห็นกระแส
ของคลื่น พลังงานในวิญญาณตรงปัจจุบัน เป็น อณูแฝงอยู่ในความว่างก็จะ
หายสงสัยถึงจุติปฏิสนธิวิญญาณไปด้วย
๗๐

ดังนั้น การฉลาดในการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ทำ�ให้ฉลาดเห็นนิมิตของ
จิต จึงทำ�จิตให้ตั้งมั่น (สมาธิ) ทำ�ให้ละอุปกิเลสไปได้ ดังพุทธพจน์
“เมื่อเธอนั้นตามเห็นจิตในจิตอยู่ ก็ทำ�ให้จิตตั้งมั่นได้ ทำ�อุปกิเลสให้ละไป
ได้ กำ�หนดนิมิตนั้นได้ (กาย เวทนา จิต ธรรม เช่นเดียวกัน)”
ภิกษุซึ่งเป็นบัณฑิต เฉียบแหลม ฉลาดนั้น จึงเป็นผู้ได้สุขวิหารใน
ทิฎฐธรรม (สุขในปัจจุบัน) ภิกษุ ท.! ข้อนั้นเพราะเหตุว่า ภิกษุนั้นเป็นบัณฑิตเฉียบ
แหลม ฉลาดกำ�หนดนิมิตแห่งจิตของตนได้ (มหาวารํส. ๑๙/๒๐๑-๒๐๒, ๗๐๕, ๗๐๗)
(ไม่ฉลาดตรัสถึงผลตรงข้าม)

ในเชิงปฏิบตั ิ
การเจริญสติปฏั ฐาน ๔ ด้วยการมีสติสมั ปชัญญะ คือรู้สึกตัวรู้ชัดลง
ไปที่ความรู้สึก ความรู้สึกในยามนี้นั่นแหละ ที่เป็นคลื่นพลังงานซ้อนอยู่ใน
อณูของกายแทรกตัวเป็นอณูของนามธรรมซึ่งไม่มีรูปแต่ซ้อนอยู่ในรูปที่เรียก
ว่าจิต แต่ก็ไม่ใช่จิตดังสมมติ หากสามารถระลึกรูแ้ ละ
รูส้ กึ ถึงความละเอียดในช่องว่างทีเ่ ป็นอณูในร่างกาย
นัน้ เพราะช่องว่างในอณูนั้นต่อกับความว่างภายนอก
จึงรู้สึกโปร่งเบา กลวง ๆ ยิ่งเจริญสติดจู ติ ในจิต
ทีม่ สี มาธิจะยิง่ รูส้ กึ ถึงอณูทโ่ี ปร่งเบายิง่ ขึน้ ๆ แต่ท่ี
ไม่สามารถเห็นได้เพราะขาดสติ เผลอถลำ�เข้าไป
ในเนื้อหาที่คิดปรุงแต่งโดยหลงไปในเนื้อหาว่า
มีตัวตนของ “เรา” “เขา” จริงจัง จึงบดบัง
ลักษณะที่เป็นอณูเมื่อไม่สนใจเนื้อหาสมมติที่นึกคิด
๗๑

รู้ว่าเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ “เราคิด” จะสามารถ
สัมผัสกับนิมิตของจิต ละอุปกิเลส
มีความสุข ในวิหาร
ในทิฏฐธรรม ดังกล่าว

๗๒

๑๐.

ฉลาด ไม่เศร้าหมอง

การเจริญสติเพื่อมีความสุขในปัจจุบันเป็นวิหารในทิฏฐธรรมคือ มี
ความรู้ชัดถึงนิมิตของจิตไม่ใช่จิตแต่รู้สึกตัวถึงสภาวะที่โปร่งเบาสบายไม่มี
ขอบเขตไม่มชี อ่ื ว่า “จิต” และเห็นความจริงของกายและใจเป็น สภาวธรรม
ตรงปัจจุบันขณะข้างหน้าอย่างฉลาด รู้ชัดว่าเป็นสภาวธรรมที่อาศัยกันเกิด
ขึ้นทั้งกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ซึ่งล้วนเป็นกระ
แสเหตุปัจจัยที่อาศัยเกิดขึ้นแล้วดับไป ไม่คงที่ไม่มีตัวตนถาวร การเจริญสติ
ปัฏฐาน ๔ จึงเป็นการตามเห็นสภาวะและเห็นลักษณะของเหตุปัจจัยที่เกิด
ขึ้นจากเหตุใดก็รู้ ดับเพราะเหตุใดก็รู้ ในกาย เวทนา จิต ธรรม เหล่านั้น การ
เห็นลักษณะเป็นไตรลักษณ์ คือลักษณะ ๓ อย่างที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ
ปัจจัย (อนิจจัง) ไม่คงที่ (ทุกข์) อาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้น (อนัตตา) เป็นวิปัสสนา
คือ สัมมสนญาณคือ ปัญญาญาณที่ไม่ได้เกิดจากความคิดแต่เห็นลักษณะที่
เป็นปรมัตถสภาวะ
เมื่อเห็นเป็นกระแสเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตน คือ กายไม่ใช่กิเลส เวทนา
ก็ไม่ใช่กิเลส จิตก็ไม่ใช่กิเลส ธรรมก็ไม่ใช่กิเลส ธาตุต่าง ๆ ในโลกทั้งความ
วิจิตร และความวินาศที่แปรปรวนไปไม่ใช่กิเลส การฉลาดเห็นเช่นนี้ ย่อม
ละอายใจที่จะก่อโลภะ โทสะ โมหะ อันเศร้าหมองกับสิ่งไม่มีตัวตนเหล่านั้น
คือไม่หลงว่าสุข ทุกข์ มาจากผูอ้ น่ื หรือมาจากเราทำ�
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรูจ้ กั สังขารขันธ์ ซึง่ เป็นการนำ�เอาความจำ�มา
คิดนึกด้วยเจตจำ�นง จึงถูกเรียกว่าหมู่แห่งเจตนา ๖ หรือสัญเจตนาใน
เรื่องรูป, เสียง, กลิ่น, รส, สัมผัสกาย, และธรรมารมณ์ หรือคนทั่วไปกล่าว
กันว่า “สังขารทั้งหลาย” หมายถึงกิริยาที่ปรุงแต่ง อย่าลืมความจริงว่า โลก
อันวิจิตรเหล่านี้ล้วนอยู่ตามประสา ไม่รู้เรื่องด้วยว่ามันมีชื่อว่าอะไร แม้แต่ใน
๗๕

แมลงตัวเล็ก ๆ หรือแมงกะพรุนที่สมมติบัญญัติว่าเป็นสิ่งมีชีวิตมีรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็มิรู้เรื่องด้วย แต่สังขารนั้นได้ปรุงรูปให้เป็น
รูป ปรุงแต่งเวทนาให้เป็นเวทนาฯ คือ ปรุงแต่งชื่อของมันขึ้นมาว่า
อย่างนี้เรียกว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แล้วก็หลงกับ
วาทะเหล่านั้น กลายเป็นอัตตวาทุปาทานยึดมั่นในชื่อวาทะเหล่านั้นว่า
เป็นตัวตนจริงจัง
การมีสติตามดูกายในกาย, เวทนาในเวทนา, จิตในจิต, ธรรมในธรรม
ย่อมรู้จักนิมิตของสิ่งนั้นว่าเป็นเพียงเครื่องหมายให้รู้จัก แต่สภาวะแท้
ของมันไม่ใช่ “คน” คือเมื่อแยกองค์ประกอบออกแล้วไม่มีสักอณูที่เป็นตัว
ตนหรือเป็นคน ดังพุทธพจน์ที่ทรงไม่ให้ยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้น
			ไม่สำ�คัญมั่นหมาย
			
			
			
			

ไม่สำ�คัญมั่นหมาย
ไม่สำ�คัญมั่นหมาย
ไม่สำ�คัญมั่นหมาย
ไม่เพลินอย่างยิ่ง		

ซึ่งดิน
ในดิน
โดยความเป็นดิน
ว่าดินของเรา
ซึ่งดิน

			
ในกรณีอื่นอีก คือ น้ำ� ไฟ ลมฯ จนถึง รูป เสียงฯ
		
สิ่งที่รู้สึกแล้วทางจมูก ลิ้น ผิวกายฯ จนกระทั่งกรณีแห่งนิพพาน
ก็ได้ตรัสแบบเดียวกัน (- มู. ม. ๑๒/๖/๔)

ภิกษุ ท.! เพราะกิริยาที่ปรุงแต่งให้สำ�เร็จรูปมีอยู่ในสิ่งนั้น
ดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่า สังขาร
สิ่งนั้นย่อมปรุงแต่งอะไร ให้เป็นของสำ�เร็จรูป
สิ่งนั้นย่อมปรุงแต่งรูป ให้สำ�เร็จรูปเพื่อความเป็นรูป
สิ่งนั้นย่อมปรุงแต่งเวทนา ให้สำ�เร็จรูปเพื่อความเป็นเวทนา
สิ่งนั้นย่อมปรุงแต่งสัญญา ให้สำ�เร็จรูปเพื่อความเป็นสัญญา
สิ่งนั้นย่อมปรุงแต่งสังขาร ให้สำ�เร็จรูปเพื่อความเป็นสังขาร
สิ่งนั้นย่อมปรุงแต่งวิญญาณ ให้สำ�เร็จรูปเพื่อความเป็นวิญญาณ
ภิกษุ ท.! เพราะกิริยาที่ปรุงแต่งให้สำ�เร็จรูป มีอยู่ในสิ่งนั้น ดังนั้นสิ่งนั้นจึง
ถูกเรียกว่าสังขารทั้งหลาย (.สํ.ขนธ ๑๗/๑๐๖/๑๕๙)

หากสังเกตคำ�ว่า สิ่งนั้น ย่อมปรุงแต่งสังขาร ให้สำ�เร็จรูปเป็น
สังขาร จะเข้าใจถึงตัวสภาวะนั้นว่าแท้จริงก็มิใช่สังขาร แต่เป็นเพียง สิ่งนั้น
หรือสภาวะบางสิ่ง อันเป็นกิริยาที่ปรุงแต่ง ซึ่งมาสมมติชื่อเรียกว่า สังขาร
พระพุทธองค์จึงทรงเน้นไม่ให้สำ�คัญมั่นหมายแม้ในสิ่งทั้งปวง

ภิกษุ ท.! คนทั่วไปกล่าวกันว่า “สังขารทั้งหลาย” เพราะอาศัยความหมาย
อะไรเล่า?

การเข้าใจลักษณะหรือกิริยาที่เรียกว่าสังขารอันไม่ใช่ตัวตน ย่อม
สามารถวางใจเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายทั้งภายในภายนอกด้วยปัญญา
คือสังขารุเปกขาญาณ อันเป็นตัววิปัสสนาญาณที่จำ�เป็น เป็นปากประตู
ไปสู่มรรค ผล นิพพาน เพราะการวางใจต่อสังขารการปรุงแต่งทั้งปวง เมื่อ
วางใจเป็นกลาง จิตย่อมตั้งมั่น ดังนั้น การเจริญวิปัสสนาย่อมเป็นผู้ฉลาด
ด้วยอาการ ๑๐

๗๖

๗๗

“พระเสขะเจริญวิปัสสนาย่อมเป็นผู้ฉลาดตั้งไว้ ๑. โดยความเป็น
ของไม่เที่ยง ๒. โดยความไม่คงที่เป็นทุกข์ ๓. อนัตตา ๔. สิ้นไปไม่เป็นก้อน
๕. เสื่อมไปไม่ประมวลเข้ามา ๖. แปรปรวนไม่ยั่งยืน ๗. ไม่ยึดถือในนิมิต
๘. ไม่มีที่ตั้งถาวร ๙. สูญไม่ยั่งยืน ๑๐. ตั้งไว้ซึ่งญาณปัญญา”
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเจริญสติที่ฉลาด เห็นนิมิตแห่งจิตคือเห็นเป็น
เครื่องหมายให้รู้แต่ไม่สำ�คัญมั่นหมายโดยความเป็นสิ่งนั้นคือมีญาณปัญญา
เห็นตามความเป็นจริง
แม้ในการตามดูจิตในจิต ซึ่งเห็นจิตตสังขารปรุงแต่งเป็นราคะ โทสะ
โมหะ ก็รู้จักในอาการปรุงแต่งเหล่านั้น ไม่ใช่ตัวตนและไม่ได้สำ�คัญมั่นหมาย
แต่เห็นเป็นกระแสเหตุปัจจัยปรุงแต่งซึ่งกิริยาที่ปรุงแต่งเหล่านั้น
ซึง่ จิตตสังขาร คือการผสมของสัญญาบวกกับเวทนา คือปรุงแต่ง
การกระทำ�ทางใจ (มโนสัญเจตนา)
วจีสังขาร เป็นการปรุงแต่งวาจาในการวิตกตรึกถึงสิ่งนั้น วิจารถึง
สิ่งนั้นตามเจตนานั้น ๆ (วจีสัญเจตนา)
ส่งต่อสู่กายสังขาร คือ กิริยาที่ปรุงแต่งการกระทำ�ทางกาย
(กายสัญเจตนา)
ซึ่งแท้จริงก็เป็นเพียงสภาวธรรมไม่ใช่ “คนปรุงแต่ง”
แต่เป็นกิริยาปรุงแต่ง หรือสภาวธรรมที่มีเจตนาเป็น
ประธานปรุงแต่งความคิด การพูด การกระทำ� ทั้งเป็น
กุศลธรรม อกุศลธรรม เป็นอัพยากฤตธรรม
๗๘

การหลงเนื้อหาความคิดเพราะขาดสติ
ปรุงแต่งสังขารภายใน

หลงเอาสังขารภายนอกมา

ความจริงของทุกชีวิตล้วนถูกรายรอบด้วยสังขารอยู่ตลอดเวลาทั้ง
กายสังขาร วจีสังขาร และจิตตสังขาร การมีสติเห็นจิตคิด เป็นการผสม
ระหว่างสังขารภายนอกมาประมวลเป็นสังขารภายใน หากมีสติเห็นว่าสังขาร
ทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนจึงจะรอดพ้นปลอดภัยจากอุปกิเลสทั้งปวง คือ มีปัญญา
เป็นสังขารุเปกขาญาณเป็นกลางต่อสังขารทั้งปวง ไม่หลงตอบโต้สิ่งไม่มีตัว
ตนเหล่านั้น รู้ความจริงว่าทุกข์ไม่ได้มาจากผู้อื่นทำ� และไม่ใช่มาจากเราทำ�
ดังนั้น การมีสติเห็นจิตในจิต จนเห็นนิมิตของจิต ละความเศร้าหมอง
ต่าง ๆ ทำ�ให้จิตตั้งมั่นได้รับสุขวิหารจากทิฎฐธรรมตรงปัจจุบันขณะ อัน
เกิดจากเห็นจิตไม่ใช่ตัวตนย่อมทำ�ให้ละอุปกิเลส ๑๖ ไปโดยปริยาย
๑. ความละโมบ ๒. คิดประทุษร้าย
๕. ลบหลู่คุณท่าน ๖. ตีเสมอ
๙. เจ้าเล่ห์
๑๐. โอ้อวด
๑๓. ถือตัว
๑๔. ดูหมิ่นท่าน

๓. โกรธ
๗. ริษยา
๑๑. หัวดื้อ
๑๕. มัวเมา

๔. ผูกโกรธไว้
๘. ตระหนี่
๑๒. แข่งดี
๑๖. ประมาท

ซึ่งถ้าหากฉลาดมีสติเห็นนิมิตของจิตได้ว่าไม่ใช่ตัวตน อุปกิเลส ๑๖
			
(ความเศร้าหมอง) เหล่านี้ก็ย่อมไม่อาจก่อตัวได้
				
				
				

ดังนั้น หากความเฉียบแหลมยังไม่
เพียงพอ จึงยังไม่มีความสุขในปัจจุบัน
ทันตาเห็น ดังพุทธพจน์นี้
๗๙

“ภิกษุ ท.! ในกรณีนี้ ภิกษุบางรูปเป็นผู้ตามเห็นกายในกาย มีความเป็นคน
เขลา ไม่เฉียบแหลม ไม่ฉลาด เพียรเผากิเลส มีสติสัมปชัญญะ มีสตินำ�ออกซึ่ง
อภิชฌา และโทมนัสในโลกอยู่ เมื่อเธอตามเห็นกายในกายอยู่ ก็ทำ�จิตให้ตั้งมั่นไม่
ได้ ทำ�อุปกิเลสให้ละไปไม่ได้ กำ�หนดนิมิตนั้นไม่ได้ (เวทนา จิต ธรรม ตรัสอย่าง
เดียวกัน)”
ภิกษุ ท.! เป็นคนเขลา ไม่เฉียบแหลม ไม่ฉลาดนั้นจึงเป็นผู้ไม่ได้สุขวิหารใน
ทิฏฐธรรมเลย ภิกษุทั้งหลายภิกษุซึ่งไม่ได้สติสัมปชัญญะ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า?
ภิกษุทั้งหลาย ข้อนั้นเพราะเหตุว่า ภิกษุนั้นเป็นคนเขลา ไม่เฉียบแหลม ไม่
ฉลาด กำ�หนดนิมิตแห่งจิตของตนไม่ได้ (ในฝ่ายฉลาดตรัสในทางตรงกันข้ามข้าง
ต้น) (มหาวาร.ส°. ๑๙/๒๐๑, ๒๐๒/๗๐๕,๗๐๗)
“ดูกรอานนท์ เพราะภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุ ฉลาดในอายตนะ ฉลาดใน
ปฏิจจสมุปบาทและฉลาดในฐานะและอฐานะ ดูกรอานนท์ ด้วยเหตุเท่านี้แล จึง
ควรเรียกได้ว่า ภิกษุเป็นบัณฑิต มีปัญญาพิจารณาฯ ย่อมรู้ชัดว่า ข้อที่มิใช่ฐานะ
มิใช่โอกาส คือ บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกายสุจริต เมื่อตายไปพึงเข้าถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก เพราะกายสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัย นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ และรู้ชัด
ว่า ข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือ บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกายสุจริต เมื่อตายไปพึงเข้า
ถึงสุคติ โลกสวรรค์ เพราะกายสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัย นั่นเป็นฐานะที่มีได้ฯ
วจีสุจริต มโนสุจริตเช่นกัน (ส่วนทุจริตตรัสในทางตรงกันข้าม)

ในเชิงปฏิบัติ

ฉลาดไม่เศร้าหมอง คือการมีสติเห็นจิตในจิตไม่หลงถลำ�เข้าไปใน
เนื้อหาความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่หลงผิดว่า “เรากำ�ลังคิด” แต่เห็นว่า
จิตกำ�ลังคิดและเนื้อหาที่คิดเป็นการปรุงแต่ง ไม่มีตัวตนถาวรอยู่จริง กิเลสอัน
เศร้าหมองมิได้มีมาก่อน และรู้ว่าสุข ทุกข์ ไม่ได้มาจากคนอื่นทำ� ย่อมละโทสะ
ที่เป็นกิเลสอันเศร้าหมอง และรู้ว่าสุข ทุกข์ไม่ได้มาจากเราทำ� ย่อมละโลภะ
อันเป็นกิเลสที่เศร้าหมอง เมื่อรู้จักว่าสิ่งภายนอกทั้งหลายไม่ใช่กิเลสอันเศร้า
หมอง ย่อมมีสติเห็นจิตในจิต ไม่เติมความเศร้าหมองลงไป มีสติรักษาจิต
ที่ปกติสุขอยู่ก่อน ย่อมได้รับความสุขในปัจจุบันทันตาเห็น คือมีความสุขใน
ทิฏฐธรรมดังกล่าว
“ดูกร อานนท์ ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกาย อยู่เป็น
ประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ พึงกำ�จัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได้ เมื่อพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ความเร่าร้อนในกายอันมีกาย
เป็นอารมณ์เกิดขึ้นก็ดี หรือว่าความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดี หรือว่าจิตฟุ้งซ่านไปใน
ภายนอกก็ดี”
“ดูกรอานนท์! ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตในนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่ง
ความเลื่อมใส

๘๐

๘๑

เมื่อตั้งจิตในนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส
ปราโมทย์ย่อมเกิดขึ้น
เมื่อมีปราโมทย์แล้ว
ปิติย่อมเกิดขึ้น
เมื่อมีใจปิติแล้ว		
กายย่อมรำ�งับ
ผู้มีกายรำ�งับแล้ว		
ย่อมรู้สึกเป็นสุข
เมื่อรู้สึกเป็นสุข		
จิตย่อมตั้งมั่น”
ภิกษุนั้นย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่า “เราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์แก่ธรรมใด
ประโยชน์นั้นสำ�เร็จแล้วแก่เรา เอาละบัดนี้เราจะนำ�จิตเฉพาะต่ออารมณ์นั้น”
ภิกษุนั้นย่อมนำ�จิตเฉพาะต่ออารมณ์นั้นด้วย ไม่กระทำ�ซึ่งวิตกด้วย ไม่
กระทำ�ซึ่งวิจารด้วย เธอนั้นย่อมรู้ชัดว่า “เราเป็นผู้ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร เป็นผู้มีสติมี
สุขในภายใน” ดังนี้
(ในกรณี เวทนา – จิต – ธรรม ทรงตรัสไว้นัยเดียวกัน)

๑๑.

ฉลาดมีนัดกับความสงบ

๘๒

ฉันเองยอมรับถึงความไม่ฉลาด เพราะศึกษาเรื่องสติปัฏฐาน ๔
ปฏิจจสมุปบาทมา ๔๐ ปี และอานาปานสติถึง ๕๐ ปี ยังไม่ฉลาดพอ จึงหัดมี
นัดกับความสงบบ่อยขึ้นในแต่ละวันเท่าที่พอจะทำ�ได้

สติได้ต่อเนื่องกับความสงัดอันน่าอภิรมย์ จำ�ได้ถึงอกุศลกรรมที่ไม่ได้มีมา
ก่อน ตั้งจิตอธิษฐานที่จะไม่เพิ่มทุกข์ให้กับคนที่มีทุกข์ และจะไม่ก่อเจตนาร้าย
ที่จะเบียดเบียนตนและผู้อื่น

เพราะแต่ละสถานที่ในโลกก็มักมีมุมสงบที่ห่างจากการคลุกคลีกับ
สังขารความปรุงแต่ง หรือห่างจากการคลุกคลีในอุปาทานกลุ่มต่าง ๆ ซึ่ง
ไม่ใช่คนมีอุปาทาน แต่สังขารความปรุงแต่งและอุปาทานต่างหากที่แฝงอยู่ใน
สภาวะที่เรียกว่า “คน”

การมีนัดกับความสงบในช่วงเวลาตื่นนอนทำ�ให้จัดทิศทางของชีวิตได้
อย่างมีระเบียบไม่ประมาทพลุ่งพล่านร้อนรนกระวนกระวาย เพราะธรรมชาติ
เดิมของทุกสรรพสิ่งรอบตัวตั้งแต่ท้องฟ้า อาคารของใช้ต่าง ๆ ล้วนว่างจาก
ชื่อสมมติอยู่ก่อนว่าอะไร รวมถึงองค์ประกอบของชีวิตที่เรียกว่า ขันธ์ ๕ มี
แต่กิริยาที่ปรุงแต่งสังขารให้เป็นสังขาร คือแม้แต่สังขารก็ยังมิใช่สังขาร แต่
สังขารก็ปรุงแต่งรูปให้เรียกว่า รูป ปรุงแต่งเวทนาให้เรียกว่า เวทนา ปรุงแต่ง
สัญญาให้เรียกว่า สัญญา ปรุงแต่งวิญญาณให้เรียกว่า วิญญาณ แล้วก็หลงกับ
มโนผัสสะทางวาทะภายในเหล่านั้น รวมถึงการปรุงแต่งชื่อสมมติต่าง ๆ ขึ้น
มาในโลกจนหลงลืมความจริงไปชัว่ ขณะ เมือ่ ตืน่ เช้าขึน้ มาอย่างมีสติ เห็นนิมติ
ของชีวติ มีสมั มาทิฏฐิเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงย่อมสามารถใช้ชีวิตจิตใจ
ในแต่ละขณะได้อย่างไม่กอ่ โทษทุกข์ให้กบั ตนและผูอ้ น่ื สามารถดืม่ ด่ำ�กับความ
สุขโดยชอบธรรม

การตื่นแต่เช้าอากาศสดชื่น และสังขารคือความปรุงแต่งใหม่ยังไม่
เข้ามาขณะความปรุงแต่เก่าซีดจางเหมือนดาวในรุ่งสาง และมีโอกาสอยู่
ลำ�พังในความสงบสงัดอันภิรมย์ของจิต ทำ�ให้แลเห็นนิมิตของจิตง่าย คือเห็น
เครื่องหมายที่เรียกว่าจิตนั้นมีธรรมชาติเดิมเป็นความปลอดโปร่งแต่ถูกบัง
อยู่ด้วยคลื่นพลังงานของความปรุงแต่ง
การเจริญสติยามเช้า ตั้งแต่รู้สึกตัวในยามตื่นนอน แม้อยู่บนที่นอนก็
สามารถเห็นอาการของจิตที่ปลอดโปร่งหรืองัวเงีย เพียงแค่ลุกขึ้นตั้งศีรษะ
ให้ตรงอาการงัวเงียก็หายไป ความคิดที่อ้อยอิ่งก็จางคลาย เพียงย่างกาย
เท้ากระทบพื้นสัมผัสที่ตื่นก็กระตุ้นให้เห็นความรู้สึกตัวที่แท้ ซึ่งไม่มีชื่อว่าเท้า
หรือพื้นแม้แต่เพียงผัสสะ อันประกอบด้วยองค์ ๓ คือ เท้า-พื้น ทำ�ให้เกิด
กายวิญญาณ รวมกันเป็นผัสสะ ส่งผลสู่อุเบกขาเวทนาเห็นธรรมารมณ์ที่เห็น
เป็นกลาง ๆ กระทบใจเป็นมโนวิญญาณส่งผลสู่เวทนาที่เป็นอุเบกขา ปัญหา
ต่าง ๆ จากสังขารและอุปาทานยังไม่ก่อตัวให้อึดอัด สัมผัสสภาวะที่ปลอด
โปร่งโล่งเบากว้างขวาง แม้ในขณะเข้าห้องน้ำ� ทำ�ธุระส่วนตัว ก็สามารถเจริญ
๘๔

ดังนัน้ ควรสร้างโอกาสในการอภิรมย์ตอ่ ความสงบภายใน แม้ในบท
สนทนาที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้มีสติในขณะดำ�ริจะพูด การระมัดระวังใน
การไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นเรื่องที่ควรเอาใจใส่ หากไม่จำ�เป็นจะต้อง
พูด การรักษาความอภิรมย์ไ์ ว้ภายในเป็นความสุขกว่า หากจำ�เป็นต้องพูดก็ไม่
พูดเพือ่ ตอบสนองอุปาทานด้วยการเปรียบเทียบเหยียดหยามข่มเหงกันด้วย
วาทะแห่งตัวตน คืออัตตวาทุปาทาน กามุปาทาน ทิฏฐุปาทาน หรือ
สีลัพพตุปาทาน
๘๕

ดังนั้น การไม่คลุกคลีกับอุปาทานภายใน ย่อมไม่ส่งใจเหยียดออกไป
คลุกคลีกับอุปาทานภายนอก ถูกหลอกด้วยอวิชชาพาปรุงแต่งสังขาร เพราะ
จำ�ได้ถูกต้องว่าสุข-ทุกข์ไม่ได้มาจากผู้อื่นทำ� และไม่ใช่มาจากเราทำ� ย่อมไม่
จำ�เป็นต้องไปคลุกคลี ละความยินดีกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเหล่านั้น
การมีนัดกับความสงบเป็น สิ่งจำ�เป็น ของชีวิตที่ได้เห็น นิมิตของจิต
อันมีธรรมชาติประภัสสรอยู่ก่อน มีแค่อุปกิเลสที่จรผ่านมาชั่วขณะ หากมีสติ
ไม่ออกไปปะทะหรือประทุษร้าย เพราะผู้อื่นไม่ใช่ต้นเหตุแห่งสุข-ทุกข์ คือ
เห็นผัสสะเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่ไม่มีตัวตน จะไม่หลงการแสดงกลของ
วิญญาณ
ไม่ไปคว้าสังขารภายนอกมาปรุงแต่งสังขารภายในให้วุ่นวาย และไม่
ปรุงสังขารภายในส่งออกไปสร้างความวุ่นวายภายนอก
มีความสุขในวิหารแห่งทิฏฐธรรม คือเห็นสภาวะตามความเป็นจริง
ตรงปัจจุบัน มีความสุขทันตาเห็นเพราะเห็นเป็นแค่กระแสเหตุปัจจัยที่อาศัย
กันเกิดขึ้น และดับไป ไม่ถลำ�ส่งจิตออกไปคลุกคลีกับสังขารอุปาทานอันไม่มี
แก่นสารใด ๆ

ก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตาม ภิกษุ สังเกตเห็นสังขาร
ทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมเพ่งพินิจโดยแยบคาย"
เมื่อภิกษุสังเกตเห็นอยู่ เพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู่ สังขารทั้งหลาย
ย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่า และปรากฏเป็นของหาแก่นสารมิได้ ภิกษุ ท.! ก็แก่น
สารในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น จะพึงมีได้อย่างไร (ขนธ.ส.๑๗/๑๗๒/๒๔๕)

ในเชิงปฏิบัติ

การเจริญอานาปานสติที่ครอบคลุมสติปัฏฐาน ๔
สติปัฏฐานบริบูรณ์เพราะอานาปานสติบริบูรณ์
ภิกษุ ท.! อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร
ทำ�ให้มากแล้วอย่างไร จึงทำ�สติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์ได้?

หมวดกายานุปัสสนา
ภิกษุ ท.! สมัยใด ภิกษุ
(๑) เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาว ดังนี้, หรือว่า
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้สึกตัวทั่วถึง ว่าเราหายใจออกยาว ดังนี้ก็ดี

พระพุทธองค์จึงทรงอุปมาสังขารเหมือนต้นกล้วยที่ครั้นพอลอกกาบ
ออกไปเรื่อย ๆ ก็ไม่พบแก่นสารอยู่ภายใน มีแต่ความว่างเปล่าอยู่สุดปลาย
ทาง

(๒) เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้สึกตัวทั่วถึง ว่าเราหายใจเข้าสั้น ดังนี้ หรือว่าเมื่อ
หายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึง ว่าเราหายใจออกสั้น ดังนี้ก็ดี

"ภิกษุ ท.! อุปไมยก็ฉันนั้น คือสังขารชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่ จะเป็นอดีต
อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียด

(๓) ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง จักหายใจ
เข้าดังนี้ ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง จักหายใจออก
ดังนี้

๘๖

๘๗

(๔) ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ�กายสังขารให้รำ�งับอยู่ จักหายใจ
เข้าดังนี้ ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ�กายสังขารให้รำ�งับอยู่ จักหายใจออก
ดังนี้ ภิกษ ท.! สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ� มีความ
เพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้

ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตตสังขารให้รำ�งับอยู่ จักหายใจออก
ดังนี้ ภิกษุ ท.! สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็น
ประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลก
ออกเสียได้

ภิกษุ ท.! เราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ว่าเป็นกาย
อันหนึ่ง ๆ ในกายทั้งหลาย ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็น
ผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�
อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ในสมัยนั้น

ภิกษุ ท.! เราย่อมกล่าวการทำ�ในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลม
หายใจออกทั้งหลาย ว่าเป็นเวทนาอันหนึ่ง ๆ ในเวทนาทั้งหลาย ภิกษุ ท.! เพราะ
เหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ�
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้
ในสมัยนั้น

หมวดเวทนานุปัสสนา
ภิกษุ ท.! สมัยใดภิกษุ
(๑) ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ จักหายใจเข้า
ดังนี้ ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ จักหายใจออก ดังนี้
(๒) ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข จักหายใจเข้า
ดังนี้ ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข จักหายใจออก ดังนี้
(๓) ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร จักหายใจ
เข้าดังนี้ ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร จักหายใจ
ออกดังนี้
(๔) ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตตสังขารให้รำ�งับอยู่ จักหายใจ
เข้า ดังนี้
๘๘

หมวดจิตตานุปัสสนา
ภิกษุ ท.! สมัยใดภิกษุ
(๑) ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต จักหายใจเข้า ดังนี้
ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต จักหายใจออก ดังนี้
(๒) ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่ จักหายใจเข้า
ดังนี้ ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่ จักหายใจออก ดังนี้
(๓) ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ตั้งมั่นอยู่ จักหายใจเข้าดังนี้
ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ตั้งมั่นอยู่ จักหายใจออก ดังนี้
(๔) ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ปล่อยอยู่ จักหายใจเข้า ดังนี้
ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ปล่อยอยู่ จักหายใจออกดังนี้ ภิกษุ ท.!
สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตทั้งหลายอยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผา
กิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้
๘๙

ภิกษุ ท.! เราไม่กล่าวอานาปานสติ ว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืม
หลงแล้ว ไม่มีสัมปชัญญะ ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็น
ผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�
อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ในสมัยนั้น

หมวดธัมมานุปัสสนา
ภิกษุ ท.! สมัยใดภิกษุ
(๑) ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ�
จักหายใจเข้า ดังนี้ ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็น
ประจำ� จักหายใจออก ดังนี้

ภิกษุ ท.! ภิกษุนั้น เป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้ว เพราะเธอเห็นการ
ละอภิชฌาและโทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญา ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้นใน
เรื่องนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ� มีความ
เพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ในสมัย
นั้น
ภิกษุ ท.! อานาปานสติอันบุคคลเจริญ
แล้วอย่างนี้ ทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้แล ชื่อว่า
ทำ�สติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์ได้
(อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๕/๒๘๙)

(๒) ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผูต้ ามเห็นซึง่ ความจางคลายอยูเ่ ป็นประจำ�
จักหายใจเข้า ดังนี้ ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่
เป็นประจำ� จักหายใจออก ดังนี้
(๓) ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็น
ประจำ� จักหายใจเข้าดังนี้ ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่
เหลือ จักหายใจออกดังนี้
(๔) ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ�
จักหายใจเข้า ดังนี้ ย่อมทำ�ในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็น
ประจำ� จักหายใจออก ดังนี้ ภิกษุ ท.! สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลายอยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ
นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้
๙๐

๙๑

๑๒.
ฉลาดรู้จักเครื่องร้อยรัด

การมีความสุขอยู่ในวิหารแห่งทิฏฐธรรมตรงปัจจุบันของใจที่ปลอด
โปร่งจากการมีสติ ทำ�ให้เห็นกระแสความปรุงแต่งสังขารจากเงื่อนไข เหตุ
ปัจจัยที่แปรปรวนเป็นอื่นไม่คงที่ เป็นของไม่น่าเข้าไปร้อยรัดฝากใจที่หวัง
จะได้ความสุขจากความเป็นอืน่ ของสิง่ เหล่านัน้ ด้วยการจำ�ถูกต้องว่าสุข-ทุกข์
ไม่ได้มาจากผูอ้ น่ื ทำ� มีแต่สง่ิ ทีแ่ ปรปรวนเป็นอืน่ ได้จากเงือ่ นไขปัจจัยหลากหลาย
จึงไม่คงที่ ไม่ใช่ที่พึ่งอันปลอดภัย เพราะสิ่งต่าง ๆ ในโลกไม่ได้ร้อยรัดมัด
ใจไว้ ความยินดีในสิ่งเหล่านั้นต่างหากที่เข้าไปผูกมัด การมีนัดกับความ
สงบอันอภิรมย์ด้วยธรรมชาติเดิมของใจที่ปกติสุขอยู่ก่อน โดยไม่ต้องเปรียบ
เทียบแข่งขันการปรุงแต่งลาภยศ สรรเสริญ กับสังขารใด ๆ เป็นความปลอด
โปร่งปลอดภัยไม่สะดุ้งหวั่นไหวไปในอัตตวาทุปาทานต่าง ๆ หรือ อุปาทาน
กลุ่มต่าง ๆ อันมากมาย ด้วยความขัดแย้งจากความยึดมั่นว่าเป็นตัวตนแล้ว
สร้างกลไกแสวงหาภาวะที่ดีกว่าสิ่งอื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถมองเห็น
นิมิตของจิต อันไม่มีตัวตนอยู่ก่อนได้ เพราะหลงผิดร้อยรัดมัดสิ่งภายนอก
ว่าเป็นตัวตนของตนด้วยอุปาทาน
พระพุทธองค์จึงทรงชี้ให้เห็นถึงหนทางที่จะเอื้อให้เห็นนิมิตของจิต
และตัดเครื่องร้อยรัดอันเศร้าหมองออกจากใจ ดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดหนอ ยังเป็นผู้มีความพอใจในการคลุกคลีกันเป็น
หมู่ ๆ ยังมีความยินดีในการคลุกคลีกันเป็นหมู่ ๆ ยังตามประกอบซึ่งความพอใจ
ในการคลุกคลีเป็นหมู่ ๆ ยังมีความพอใจในคณะ ยังยินดีในคณะ ยังตามประกอบซึ่ง
ความพอใจในคณะ
ภิกษุนั้นจักมาเป็นผู้อยู่เดี่ยวโดด อภิรมย์ในความสงบสงัดดังนี้ ข้อนี้เป็น
ฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้ เมื่ออยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ และไม่อภิรมย์ในความสงัดอยู่ ยังจัก
สามารถถือเอาซึ่งนิมิตแห่งจิตดังนี้ ข้อนี้เป็นฐานะที่มีไม่ได้ เป็นไม่ได้
๙๔

เมื่อไม่อาจถือเอาซึ่งนิมิตแห่งจิตดังนี้ แต่ยังจักทำ�สัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์
ได้ดังนี้ ข้อนี้เป็นฐานะที่มีไม่ได้ เป็นไม่ได้ เมื่อไม่ทำ�สัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์แล้ว จักทำ�
สัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ดังนี้ ข้อนี้เป็นฐานะที่มีไม่ได้ เป็นไม่ได้ เมื่อไม่ละสังโยชน์ทั้ง
หลายแล้ว จักทำ�ให้แจ้งซึ่งนิพพานดังนี้ ข้อนี้เป็นฐานะที่มีไม่ได้ เป็นไม่ได้
(อ.ฉกก ๒๒/๔๗๑/๓๙๙)

(ส่วนฐานะที่มีได้เป็นได้ ตรัสในเรื่องของอภิรมย์ในความสงัด และ
เห็นนิมิตของจิต เกิดสัมมาทิฏฐิ เกิดสัมมาสมาธิฯ)
ปรากฏการณ์ในโลกไม่ได้ร้อยรัดใจไว้ แต่การยินดีในการคลุกคลีนั้น
มัดใจไว้
จะสังเกตเห็นว่าในพุทธพจน์ข้างต้น ทำ�ให้เห็นว่า การยินดีในการ
คลุกคลีเป็นการร้อยรัดมัดใจไว้กับสังขาร และยึดมั่นด้วยอุปาทาน ไม่
สามารถทวนกระแสเข้ามาเห็นนิมิตของจิต เพราะการหลงว่ามีตัวตนของ
ตน และตัวตนของผู้อื่นคือหลงผิดว่าสุข-ทุกข์มาจากผู้อื่นทำ� จึงหลงขาดสติ
เผลอเพลินไปกับการคลุกคลีในสังขารการปรุงแต่งทั้งภายนอกภายใน
กลายเป็นเครื่องร้อยรัดใจเดิมที่มีอิสรภาพอยู่ก่อน มองไม่เห็นกระแสของ
ผัสสะ อันประจวบกันของ ๓ สิง่ คือ ตากระทบรูป เกิดจักขุวญ
ิ ญาณ เป็นผัสสะ
ทำ�ให้เกิดสุข ทุกข์ อุเบกขาเวทนา เมื่อไม่รู้จักที่มาของสุขเวทนา ว่าไม่ใช่จาก
ผู้อื่นทำ�ไม่ใช่มาจากเราทำ� ก็แอบลอบเก็บความยินดีพอใจในสิง่ นัน้ ร้อยรัดมัด
ใจไว้กบั สิง่ นัน้ กลายเป็น ราคะสังโยชน์ เมือ่ ผัสสะแล้วเกิดทุกขเวทนา ไม่รู้จัก
กระแสเหตุปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวตน ก็แอบเก็บความไม่ชอบไว้ผูกโกรธ ร้อยรัดมัด
ไว้ในใจกับสิ่งไม่มีตัวตน กลายเป็นปฏิฆะสังโยชน์
๙๕

ดังนั้น การหลงเผลอเพลินกับการคลุกคลียินดีกับการคลุกคลีในสิ่ง
ไม่ใช่ตัวตนย่อมมีผลเป็นการเสพติด และปรากฏการณ์ในโลกไม่ใช่สิ่งเสพติด
แต่อวิชชาต่างหากที่มายึดเสพติดปรากฏการณ์ในโลก เหมือนนักเสพยา
ทีต่ อ้ งวนกลับไปหายาเสพติดทุกครัง้ ไม่สามารถเห็นนิมติ ของจิต ไม่เห็นนิมิตของ
วิญญาณทีไ่ ม่ใช่ตวั ตน เป็นเพียงมายากลทีส่ ลับซับซ้อนจากผัสสะ มีตัวแปร
เป็นธรรมารมณ์ที่กระทบใจ เกิดมโนวิญญาณ คือผัสสะ ส่งผลสู่เวทนา --->
ตัณหา ---> อุปาทาน ---> ภพ ---> ชาติ
ความฉลาดในการตัดโซ่ตรวนอันร้อยรัดเสพติดเหยื่อที่ไม่มีตัวตน มี
หนทางที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงฐานะที่เป็นไปได้ มีได้ ดังนั้นการเจริญ
สติปัฏฐาน ๔ ในการตามดูกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมใน
ธรรม แล้วไม่สามารถเห็นนิมิตของจิต ไม่สามารถละอุปกิเลส หากสังเกต
จะเห็น ต้นเหตุที่ยินดีกับการคลุกคลี แล้วปรับเหตุปัจจัยให้สอดคล้องกับ
ฐานะที่จะเป็นไปได้ดังกล่าว คนฉลาดจึงมิได้รอโอกาสแต่สร้างโอกาสแห่ง
การไม่คลุกคลีกับสิ่งเสพติดในทุกที่ตั้งแต่ตื่นเช้าอันสงบสงัดน่าอภิรมย์ จนถึง
การไม่คลุกคลีทางวาจายาพิษจากอุปาทานต่าง ๆ ไม่เสียพลังงานโดยเปล่า
ประโยชน์กับการปรุงแต่งอันเป็นของว่างเปล่า ไม่มีแก่นสาร แต่รู้จัก
ทนุถนอมแก่นสารภายในของใจอันสงบ ปกติสุขอยู่ก่อน
ข้อสรุปที่ควรตระหนักอยู่กับใจอย่างไม่บิดพลิ้ว
คือสุข-ทุกข์ไม่ได้มาจากผู้อื่นทำ� ไม่ได้มาจากเราทำ�
คือหมู่คณะไม่ใช่สิ่งเสพติด แต่ความยินดี
ในหมู่คณะต่างหากที่เป็นสิ่งเสพติด คือ
เสพติดในความยินดี อันมีลาภยศ สรรเสริญ
๙๖

ในหมู่คณะ มีรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกาย และธรรมารมณ์
อยู่ในหมู่คณะ และความกำ�หนัดไปด้วยอำ�นาจความ
ตริตรึกเหล่านั้นต่างหาก คือกิเลส
ดังพุทธพจน์ “อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายก็มีอยู่ใน

โลกตามประสาของมันเท่านั้น อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลก
หาใช่กามไม่ ความกำ�หนัดไปตามอำ�นาจความตริตรึกนั่นแหละคือกาม”
(ฉกก.อ.๒๒/๔๕๗-๔๖๐/๓๓๔)

ในเชิงปฏิบัติ
ตั้งสติตั้งแต่ตื่นนอนเมื่อรู้สึกตัวว่าตื่นแล้วอย่ามัวรีรอ หากเห็นความ
เผลอคิดบาง ๆ อย่าหลงเนื้อหาว่า “เราคิด” ขยับตัวนั่งขึ้น ศีรษะตรง เห็น
ความคิดดับ มีสติเห็นจิตในจิตรู้ว่าความคิดไม่ใช่ตัวตนของเรา อย่าถูกหลอก
ด้วยความคิด อย่ามัวแต่หาข้ออ้างว่า “ไม่มีเวลา” ทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่
จะใช้เวลาในการทำ�สิ่งใดต่างหาก เมื่อรู้ว่าหนทางแห่งความพ้นทุกข์และพบ
สุขมีอยู่ ก็ควรเจริญสติกับชีวิตประจำ�วันเห็นผัสสะเกิด – ดับไปทุกขณะไม่มี
ตัวตนถาวร เลือกเวลาอันพอเหมาะในแต่ละวัน มีนัดกับความสงบสุขอันน่า
อภิรมย์ ออกจากเครื่องร้อยรัด คือการเสพติดยินดีกับการคลุกคลีซึ่งมีเหยื่อ
ล่อเป็นลาภยศชื่อเสียง หากตั้งสติขึ้นมาได้ว่าอารมณ์อันวิจิตรทั้ง
หลายในโลกไม่ใช่กาม มีแต่ความกำ�หนัดไปตามอำ�นาจความ
		
ตริตรึกนั่นแหละที่ทำ�ให้ใจเศร้าหมอง ย่อมสมควรมีสติ
			
ออกมาจากความกำ�หนัดเหล่านั้น จะพบกับความสุข
		
อันปลอดโปร่งจากกิเลสเครือ่ งเศร้าหมองใจ เพียงแค่
		
การเจริญสมาธิแม้เพียงขณิกสมาธิ ก็พอละความ
๙๗

			
		
กำ�หนัดเหล่านัน้ ได้ เช่น ทดลอง
					
ท่องพุทโธสัก ๕ ครั้ง และสังเกต
					
ดูใจที่วา่ งจากความกำ�หนัดลง
					
ชัว่ ขณะ หรือทดลองดูลมหายใจเข้า
				
ออกสัก ๕ ครั้ง และสังเกตดูใจที่ไม่มีอกุศล
			
อยู่ก่อน จึงเรียกว่า ขณิกสมาธิ ก็พอเป็นบาทฐาน
			วิปสั สนา คือ วิ แปลว่า วิเศษ ปัสสนา แปลว่า การ
		
เห็น รวมความแปลว่า การเห็นความจริงอันวิเศษว่า
		อกุศล อันเศร้าหมองทั้งหลายไม่ได้มีอยู่ก่อน และกิเลสทั้ง
หลายมีจุดอ่อนอยู่ที่การเกิด – ดับ ไม่มีตัวตนถาวรอยู่จริง
การเจริญสมาธิ ตั้งแต่ระดับขณิกสมาธิิ คือเผลอแล้วรู้
จนถึงอุปจารสมาธิ ที่แนบอยู่กับใจ เห็นความเกิด – ดับ
ไม่ใช่ตัวตน ย่อมพ้นจากเครื่องร้อยรัด เข้าสู่อัปปนาสมาธิ
อันมั่นคงได้ ด้วยเหตุนี้

๙๘

ใจนั้น เป็น อิสรภาพอยู่ก่อนและโลกก็ไม่ได้ร้อยรัดมัดผู้ใดไว้ในโลก
สิง่ ของในโลกไม่ใช่โซ่ลา่ มใจ และไม่รเู้ รือ่ งด้วยว่ามันมีคณ
ุ ค่าน่ารักหรือน่าชิงชัง
อวิชชาต่างหากที่ทำ�เรื่องไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่องปรุงแต่ง แก่งแย่ง ขัดแย้ง
กับสิ่งของในโลกซึ่งไม่เคยรู้เรื่องด้วยตั้งแต่ที่ดิน แม่น้ำ� ขุนเขา พืชพรรณ
หรือสรรพสัตว์ในแอ่งน้ำ�และผืนดินเหล่านั้น ซึ่งไม่รู้เรื่องด้วยว่ามันเป็นราคะ
โทสะ หรือโมหะ

๑๓.
ฉลาดรู้จักเส้นผมบังภูเขา

หญิงสาว ๒ คนกำ�ลังดายหญ้าอยู่ในสวน คนหนึ่งเหลือบไปเห็นรูดิน
ที่มีใยแมงมุมขวางอยู่ปากรู คอยดักจับสัตว์ เธอก็รู้ได้ทันทีว่า ข้างในรูนั้นมี
แมงมุมยักษ์อยู่ข้างใน เธอทำ�ท่าลิงโลดดีใจ ขณะชวนเพื่อนสาวของเธอขุดรู
ดินนั้น และพบกับแมงมุมยักษ์สีดำ�ขนาด ๔ นิ้ว มีขนปกคลุมตามลำ�ตัว และ
ขาอันรุ่มร่ามของมัน
ความกำ�หนัดที่จะเสพรสชาตินั้น ล้นออกมาที่ริมฝีปาก แววตาแห่ง
ความริษยา และการแก่งแย่งจึงเกิดขึ้น ขณะที่พร่ำ�สรรเสริญมันว่ามีรสอร่อย
ดีเลิศแล้วจะนำ�ไปใส่ส้มตำ�
เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ ทำ�ให้ได้เห็นว่า แมงมุมยักษ์ตัวนั้นไม่ใช่กาม ไม่ใช่
กิเลส คือรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกาย ทั้งหลายไม่ใช่กาม ไม่ใช่กิเลส (เครื่อง
เศร้าหมอง) แต่อวิชชาที่ไม่รู้ปรุงแต่งความยินดี ชอบ-ชัง ต่อปรากฏการณ์ใน
โลกนี้ขึ้นมา
โลกนี้จึงมิใช่เครื่องร้อยรัดมัดใจ แมงมุมตัวนั้นก็มิได้ร้อยรัดมัดใจ
ความชอบยินดีในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกายนั้น ต่างหากที่ร้อยรัด
มัดใจด้วยความยึดมั่น คืออุปาทาน
๑๐๑

เมื่อเพ่งจ้องในสิ่งใดด้วยความยึดมั่นทางใดทางหนึ่ง ซึ่งเทิดค่าขึ้นมา
ด้วยเนื้อหาปรุงแต่งทางใจ การเข้าไปร้อยรัดในความปรุงแต่งเหล่านั้นจึงมา
บดบังธรรมชาติเดิมของใจอันกว้างใหญ่ไพศาล ไม่มีประมาณ เป็นอิสรภาพ
อันบริสุทธิ์แต่ดั้งเดิม
เหมือนเส้นผมบังภูเขา ทีเ่ ผลอเพ่งจ้องเข้าไปในจุดยึดมัน่ จึงบดบัง
ความกว้างใหญ่ ไร้เขตแดนของธรรมชาติเบื้องหลัง
การมีสติไม่เผลอเพ่งจ้องในเนื้อหาชอบ – ชัง ไม่หลงสมมติบัญญัติใน
ความคิด รู้ความจริงว่า ไม่ใช่ “เราคิด” แต่ออกมาจากความคิดคำ�ว่า “เรา”
ย่อมไม่อาจบดบังธรรมชาติเดิมของใจที่ไม่ใช่ตัวตน
การมีสติที่จำ�ถูกต้องว่าสุข-ทุกข์ไม่ใช่มาจากตัวการภายนอกหรือผู้
อื่นเป็นผู้กระทำ� ไม่ใช่เราทำ�จำ�ได้ถึงอนัตตสัญญาในสิ่งไม่ใช่ตัวตน อาศัยเหตุ
ปัจจัยเกิดขึ้น และเห็นประจักษ์ด้วยประสบการณ์ตรงเฉพาะหน้าของกายใน
กาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ล้วนไม่ใช่ตัวตน ย่อมสามารถ
เห็นกระแสของเหตุปัจจัยที่เกิดดับไปในขันธ์ ๕ เหล่านั้นตามความเป็น
จริง ทำ�ให้ละสักกายทิฏฐิ หรือละความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนได้ด้วยมุมมอง
ที่ถูกต้องดังกล่าว ไม่ถูกบดบังด้วยการถลำ�เข้าไปอาศัยในเศษธุลอี นั เป็นอณู
แต่เห็นอณูเหล่านัน้ ไม่ใช่ตวั ตน จึงไม่ถกู เส้นผมบังภูเขาดังกล่าว

เป็นผัสสะที่ทำ�ให้เกิด สุข ทุกข์ เวทนาทางใจ เมื่อฉลาดเห็นเช่นนี้ ย่อม
ฉลาดไม่ก่อธรรมารมณ์ที่ประกอบด้วยเจตนาร้าย อันให้ผลเป็นทุกข์ เมื่อ
เหตุนั้นไม่มี ผลนั้นก็ไม่มี พระโสดาบันจึงปิดอบายภูมิด้วยปัญญาความ
เข้าใจ แล้วละความงมงาย ในสีลัพพตปรามาส หรือสีลัพพตุปาทาน
แต่ฉลาดในเหตุปจั จัยและจุดมุง่ หมายของศีลนัน้ คือเป็นศีลทีเ่ ป็นไทจากตัณหา
และทิฏฐิ เป็นศีลที่เกื้อกูลต่อสมาธิ
การที่เห็นกระแสเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นดังกล่าวว่า เพราะสิ่งนี้มี
สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ ย่อมหายสงสัยในหลักธรรมโดยประจักษ์
เข้าไปที่ใจ และเห็นนิมิตของจิตได้ หรือเห็นเครื่องหมายที่เรียกว่า “จิต”
นั้นไม่ใช่ตัวตน ผลของพระโสดาบันที่ละวิจิกิจฉา เพราะเห็นธรรมทั้ง
หลายล้วนเกิดแต่เหตุ และเห็นเหตุแห่งธรรมนั้น ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้ใด
เห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต” คือ
หายสงสัยในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ผู้เห็นธรรมในปฏิจจสมุปบาท
ดังความเข้าใจในเรื่องของสุข-ทุกขเวทนา ที่ไม่ใช่ผู้อื่นกระทำ�หรือเรา
ทำ�แต่อาศัยผัสสะเป็นเหตุปจั จัยด้วยตากระทบรูป ทำ�ให้เกิดจักขุวญ
ิ ญาณ การ
ประกอบแห่งสิ่งทั้ง ๓ นี้เรียกว่า ผัสสะ (หู-เสียง จมูก-กลิ่น ลิ้น-รส กายสัมผัสกาย ใจกับธรรมารมณ์ เหมือนกันทีท่ �ำ ให้เกิดวิญญาณตามทวารต่าง ๆ)

การเห็นกระแสเหตุปัจจัยในสุข-ทุกขเวทนา อันอาศัยผัสสะเกิดขึ้น
ทำ�ให้พระโสดาบันไม่หลงคิดว่า สุข-ทุกข์ มาจากคนอื่นทำ� หรือตนทำ�
เอง จึงไม่ต้องทำ�ร้ายใครในการแก้ปัญหาสุข ทุกข์ ปิดนรกวิสัยเพราะ
เหตุนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธรรมารมณ์ที่กระทบใจ ทำ�ให้เกิดมโนวิญญาณ

ผัสสะเหล่านี้ล้วนเกิดจากอายตนะภายใน ภายนอก ซึ่งเรียกรวม
กันว่า สฬายตนะ เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ และผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิด
เวทนา ความฉลาดนี้ย่อมนำ�ความรู้ความเข้าใจนี้ไปสู่นัยแห่งอดีตและอนาคต
ว่า สุข-ทุกขเวทนาในอดีตก็เกิดจากผัสสะ ดับเพราะผัสสะ หรือสุข ทุกข์ใน

๑๐๒

๑๐๓

อนาคตก็เกิดเพราะผัสสะ ดับเพราะผัสสะ เพราะเห็นและรู้จักเวทนาใน
ปัจจุบันที่เกิดจากผัสสะ ดับเพราะผัสสะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผัสสะใน
ธรรมารมณ์ที่กระทบใจ ทำ�ให้เกิดมโนวิญญาณ ส่งผลสู่สุข-ทุกข์ ทางใจ แต่
ไม่ใช่เพราะผู้อื่นเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ และไม่ใช่เราเป็นผู้กระทำ� คือละความ
เห็นผิดว่าขันธ์ ๕ เป็นตัวตนทำ�ให้พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิ เพราะเห็น
เป็นกระแสเหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท
การเห็นเช่นนี้ คือ สัมมาทิฏฐิ เห็นถูกว่าขันธ์ ๕ อายตนะ ๖ ไม่ใช่
ตัวตน ทำ�ให้เกิดการดำ�ริถูก หากเห็นว่าทุกข์ไม่ได้มาจากผู้อื่นก็ย่อมละการคิด
ร้าย คือไม่ดำ�ริด้วยเจตนาเบียดเบียน ตนและผู้อื่นจึงเป็นการดำ�ริชอบ การ
พูดจาชอบ การทำ�การงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ปิด
กั้นอกุศล ความระลึกชอบ มีสติเห็นความเผลอคิดอกุศลแล้วไม่คิดต่อ อกุศล
ก็ครอบงำ�ใจไม่ได้ ความตั้งใจมั่นชอบ คือ สัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นเป็นหนึ่ง โดย
องค์ประกอบของมรรค ๘ ดังกล่าว
การเข้าใจลักษณะที่แท้แห่งผัสสะ เป็น สิ่งจำ�เป็นในการเห็น องค์
ประกอบของขันธ์ ๕ หรือการบัญญัติคำ�ว่าขันธ์ ๕ ขึ้นมา ดังพุทธพจน์นี้
ภิกษุ ท.! มหาภูต ๔ อย่าง (ธาตุ ๔) เป็นเหตุปัจจัย
เพื่อการบัญญัติรูปขันธ์
ผัสสะ (การประจวบแห่งอายตนะภายใน
ภายนอก วิญญาณ) เป็นเหตุ เป็นปัจจัย
เพื่อการบัญญัติเวทนาขันธ์
๑๐๔

ผัสสะ (อาศัยองค์ ๓) เหมือนกับข้างต้น เป็นเหตุ
เป็นปัจจัย เพื่อการบัญญัติสัญญาขันธ์
ผัสสะ (อาศัยองค์ ๓) เหมือนกันข้างต้น เป็นเหตุ
เป็นปัจจัย เพื่อการบัญญัติสังขารขันธ์
นามรูป แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพื่อการบัญญัติ
วิญญาณขันธ์ (อุปริ.ม. ๑๔/๑๐๒/๑๒๔)
ภิกษุ ท.! ผู้ใดจะกล่าวอย่างนี้ว่า “เราจักบัญญัติซึ่งการมา การไป การจุติ
การอุบัติ ฯ ของวิญญาณ โดยเว้นจากรูป เว้นจากเวทนา เว้นจากสัญญา และเว้น
จากสังขาร” ดังนี้นั้น นี่ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลย
(ขน ธ. ส. ๑๗/๑๐๖-๑๐๗)

ซึ่งสิ่งสำ�คัญที่ควรตระหนักก็คือ ขันธ์ ๕ นั้นเป็นสิ่งอาศัยเหตุปัจจัย
เกิดขึ้น และเหตุปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตน ดังนั้นขันธ์ ๕ จะเป็นตัว
ตนไปได้อย่างไร ดังพุทธพจน์นี้
ภิกษุ ท.! ถึงแม้เหตุ แม้ปัจจัย เพื่อการบังเกิดขึ้นของรูปก็ไม่เที่ยง รูปที่เกิด
จากเหตุปัจจัย อันไม่เที่ยงแล้ว จักเป็นของเที่ยงไปได้อย่างไร (เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ตรัสอย่างเดียวกัน)
(ขน.ธ.ส. ๑๗/๒๙/๔๕)

ในมุมมองของทุกข์ คือ คงที่อยู่ไม่ได้ เป็นอื่นที่
ไม่ใช่อย่างนั้น เป็นมุมมองของอนัตตา ที่อาศัยเหตุปัจจัย
เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน จึงไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนแต่อย่างใด
๑๐๕

ในเชิงปฏิบัติ
การเจริญสติระลึกรู้ลงไปตรงปัจจุบันของกาย – ใจ จนรู้สึกชัดถึง
ปรมัตถสภาวะของรูป – นาม เห็นเหตุปัจจัยของขันธ์ ๕ ว่าเกิดจากสิ่งใดก็รู้
ดับเพราะสิ่งใดก็รู้ การมีสติปัญญาเห็นความเกิด – ดับ ลงตรงหน้าย่อมยืนยัน
สถานภาพของสิง่ นัน้ ว่า ไม่มตี วั ตนถาวรทำ�ให้เกิดสมาธิที่ประจักษ์เข้าสปรมัตถ
สภาวะ เห็นความจริงแท้ไม่หลงในสมมติในความคิด ว่ามีอตั ตาตัวตน “เรา”
“เขา” จริงจัง
๑. ละสักกายทิฏฐิ คือ ละความเห็นผิดว่าขันธ์ ๕ เป็นตัวตน
๒. ละวิจิกิจฉา คือ ละความสงสัยในหนทางแห่งการดับทุกข์จาก
การเห็นถูกข้างต้น
๓. ละสีลัพพตปรามาส คือ ละความงมงายแต่รู้จักจุดมุ่งหมายของ
ศีลด้วยการมีสติรู้ว่าสุข ทุกข์ ไม่ได้มาจากผู้อื่นทำ� ไม่ได้มาจากเราทำ�จึงละ
การเบียดเบียนตนและผู้อื่น ทางกาย วาจา ใจ ศีลจึงสมบูรณ์ ปิดอบายภูมิ
เพราะเหตุนี้
ในเชิงปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าถึงตัวความรู้สึกที่เป็นปรมัตถ์ คือวิปัสสนาที่เกิด
จากสมาธิ คือสามารถประจักษ์เข้าถึงของรูป – นาม ขันธ์ ๕ คือแยกรูป – นาม
จนเหลือเป็นปรมัตถ์ล้วน ๆ ด้วยประสบการณ์ตรง ไม่ใช่การคิดเอา การมี
ประสบการณ์ตรงด้วยการเจริญสมาธินี้เองที่จะช่วยยืนยันให้เข้าใจถึงที่มา
ของสุข ทุกข์ ว่าไม่ใช่ผู้อื่นทำ� ไม่ใช่มาจากเราทำ� คือต้องเห็นสุข ทุกข์ ในระดับ
ปรมัตถ์ที่ไม่ใช่ตัวตนของใครแต่เป็นสภาวะล้วน ๆ โดยอาศัยการเจริญมรรค
มีองค์ ๘ ซึ่งสัมมาสมาธิอันมีบริขาร ๗ จากสัมมาทิฏฐิ จนถึงสัมมาสติ มา
รวมเป็นหนึ่งในสมาธิ ซึ่งความหมายของวิปัสสนาก็คือ การเห็นสภาวะที่
เป็นปรมัตถ์ไร้สมมติบัญญัติ แม้แต่คำ�ว่า จิตหรือใจ ซึ่งผู้ปฏิบัติจะประจักษ์
ได้จากการปฏิบัติ และรู้ได้ด้วยตนเอง
๑๐๖

๑๔.
ฉลาดปิดอบาย

การเข้าใจเรื่องกรรม คือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนา ย่อมเข้าใจใน
ความหมายเดียวกันของผัสสะที่เกิดจากธรรมารมณ์กระทบใจ ทำ�ให้เกิดมโน
วิญญาณ การประจวบของสิ่งทั้งสาม เรียกว่า ผัสสะ เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา
คือหากธรรมารมณ์นั้นนึกคิดไปในทางเจตนาดี เวทนาอารมณ์ก็เป็นสุข หาก
นึกคิดไปในทางเจตนาร้ายก็ให้ผลเป็นทุกขเวทนา คือเห็นว่าสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อม
มี เป็นกระแสเหตุปัจจัยไม่ใช่ “คน”
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเรื่องที่ว่า สุข ทุกข์ ไม่ใช่คนอื่นทำ� ไม่ใช่มา
จากเราทำ� และไม่ได้เกิดขึ้นลอย ๆ เมื่อรู้ว่าสุข-ทุกข์ไม่ได้มาจากคนอื่น
ทำ� การจะประทุษร้ายคนอื่นเพื่อแก้ปัญหาสุข-ทุกข์ จึงไม่อยู่ในฐานะที่
เป็นไปได้ ศีล ๕ จึงสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้ โดยรู้จักเหตุปัจจัย แห่งสุข-ทุกข์
ไม่งมงาย คือ ละสีลัพพตปรามาส ดังพุทธพจน์นี้
“คหบดี! ในกาลใด ภัยเวร ๕ ประการ อันอริยสาวกทำ�ให้สงบรำ�งับได้แล้ว
ด้วย อริยสาวกประกอบพร้อมแล้วด้วยโสดาปัตติยังคะ ๔ ด้วย อริยญายธรรม
เป็นธรรมที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดี ด้วยปัญญาด้วย ในกาล
นั้น อริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่ก็พยากรณ์ตนด้วยตนนั่นแหละว่า เราเป็นผู้มีนรกสิ้น
แล้ว มีกำ�เนิดเดรัจฉานสิ้นแล้ว มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบาย ทุคติ วินิบาตสิ้นแล้ว
เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส แห่งนิพพาน มีความไม่ตกต่ำ � เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้
ต่อนิพพาน มีการตรัสรู้พร้อมเบื้องหน้า ดังนี้
เล่า?

คหบดี! ภัยเวร ๕ ประการอันอริยสาวกทำ�ให้สงบรำ�งับได้แล้ว เป็นอย่างไร
คหบดี!

บุคคลผู้ฆ่าสัตว์อยู่ปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง
๑๐๙

(ปัจจุบันทันตาเห็น) ในสัมปรายิกบ้าง ย่อมเสวยทุกข์โทมนัสทางใจบ้าง เพราะ
ปาณาติบาตเป็นปัจจัย ผู้เว้นขาดแล้วจากปาณาติบาต ย่อมไม่ประสบภัยเวรนั้น ทั้ง
ในทิฏฐธรรมและสัมปรายิกไม่ต้องเสวย

คหบดี! อริยญายธรรม เป็นธรรมที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้ว
ด้วยดี ด้วยปัญญานั้นเป็นอย่างไรเล่า?

คหบดี! อริยสาวกในกรณีนี้
ย่อมทำ�ไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี
ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว ดั่งนี้ว่า
เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดมี
เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ
เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร
เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ
เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีอายตนะ
เพราะมีอายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน
เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
เพราะมีชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา มรณะ			
ความโศก ความคร่ำ�ครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจจึงมีพร้อม
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ จึงมีได้ ด้วยประการฉะนี้
เพราะอวิชชาสำ�รอกดับไม่เหลือ สังขารจึงดับ
ฯลฯ
ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีได้ด้วยประการฉะนี้

๑๑๐

๑๑๑

ภัยเวรนั้น ย่อมเป็นสิ่งสงบรำ�งับไปทุกข์โทมนัสทางใจด้วย เมื่ออริยสาวก
เว้นขาดจากปาณาติบาตด้วยอาการอย่างนี้
(ในกรณีแห่งการลักทรัพย์ กาเมฯ มุสา และสุราฯ ก็ได้ตรัสไว้ทำ�นอง
เดียวกัน)
คหบดี! อริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยองค์แห่งการบรรลุซึ่ง
โสดาบัน ๔ องค์ อย่างไรเล่า
๑. คหบดี ! อริยสาวกในกรณีนี้ เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความลื่อม
ใสอันหยั่งลงมั่น ในพระพุทธเจ้าว่าฯ เป็นผู้ไกลจากกิเลสฯ (เครื่องเศร้าหมอง)
๒. เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่นในพระธรรมฯ
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำ�กัดกาลฯ
๓. เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่นในพระสงฆ์ฯ
เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วฯ
๔. เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีล เป็นศีลที่เป็นไทจากตัณหาฯ ไม่ถูก
ตัณหาและทิฏฐิลูบคลำ� เป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ ดังนี้

คหบดี! อริยญายธรรมนี้แล เป็นธรรมที่อริยสาวกนั้นเป็นแล้วด้วยดี แทง
ตลอดด้วยดี ด้วยปัญญา
คหบดี! ในกาลใดแล ภัยเวร ๕ ประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่อริยสาวกทำ�ให้สงบ
รำ�งับได้แล้วด้วย
อริยสาวก เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยโสดาปัตติยังคะ ๔ เหล่านี้ด้วย
อริยญายธรรมนี้ เป็นธรรมอันอริยสาวกเห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วย
ดี ด้วยปัญญาด้วย
ในกาลนั้น อริยสาวกนั้นปรารถนาอยู่ ก็พยากรณ์ตนด้วยตนนั้นแหละว่า เรา
เป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีกำ�เนิดเดรัจฉานสิ้นแล้ว มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบาย ทุคติ
วินิบาตสิ้นแล้ว
เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (แห่งนิพพาน) มีความไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา เป็น
ผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน มีการตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าดังนี้
(ทสก.อ. ๒๔/๑๙๕/๙๒)

เมื่อเป็นดังนี้ ก็พยากรณ์ตนเองได้อย่างมั่นใจว่า เราเป็นผู้มีนรกสิ้น
แล้วฯ
การเจริญสติ เห็นผัสสะทำ�ให้เกิดสุข-ทุกขเวทนา ไม่ใช่ตน หรือ ผู้
อื่นทำ� ย่อมเกิดสมาธิ และวิปัสสนา เห็นเป็นกระแสเหตุปัจจัย ในขันธ์ ๕
อายตนะ ๖ ไม่ใช่สัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขา เมื่อเห็นถูกต้องดังนี้ ย่อมเป็น
สัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระ ปิดกั้นเจตนาร้าย ศีลจึงสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ของ
การละสังโยชน์ ๓ จึงเกิดขึ้นอย่างสัมพันธ์กันจากการเห็นเหตุปัจจัยในกระแส
ปฏิจจสมุปบาท
ผู้ปฏิบัติเห็นปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่ “คน” จึงละสักกายทิฏฐิ คือ
ละความเห็นผิดว่าขันธ์ เป็นตัวตน เพราะเห็นเป็นกระแสเหตุปัจจัย หรือ
เป็นเพียงคลื่นพลังงานตรงหน้าของสมาธิ จนเป็นวิปัสสนาญาณ ปัญญา
ประจักษ์ถึงสภาวะที่ไร้ชื่อ ไร้สมมติบัญญัติ
ผู้ปฏิบัติเข้าใจเหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท จึงหายสงสัยในธรรม
ละวิจิกิจฉา คือละความสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ดังกล่าว

					ในเชิงปฏิบัติ
					
ในการปิดอบายภูมิ เพราะมีสติ สุข
				
ทุกข์ ไม่ได้มาจากผูอ้ น่ื หรือตนทำ� ย่อมไม่
				
แก้ปญ
ั หาสุข ทุกข์ ด้วยการเบียดเบียนตน
				
และผูอ้ น่ื จึงละกามฉันท์ ละพยาบาท คือละ
			
นิวรณ์ ๕ จึงเกิดสมาธิเข้าสูป่ รมัตถสภาวะ
				
ประจักษ์อยูใ่ นสัจจานุโลมิกญาณในอริยสัจ ๔

ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าสุข ทุกข์ไม่ใช่มาจากผู้อื่น ไม่ใช่มาจากเราทำ� จึงไม่
เบียดเบียนตนและผู้อื่น ละสีลัพพตปรามาส หากไม่ผิดศีล ๕ ก็ย่อมพยากรณ์
ในการปิดอบายภูมิ ไม่งมงายว่ามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือมีผู้ดลบันดาล แต่
รูจ้ กั เหตุปจั จัยของสิง่ นัน้ ๆ เพราะเห็นกระแสปฏิจจสมุปบาทรูจ้ กั กรรมภพ
คือการเข้าไปอาศัยอยู่ในเจตนาใดย่อมส่งผลสู่ ชาติ คือตระหนักถึงความรู้สึก
ในขันธ์ ๕ จากเจตนาดีร้ายเหล่านั้น หากไม่มีเจตนาร้ายแล้ว อบายภูมิย่อม
ถูกปิดไปดังนี้ โดยไม่ต้องมาหวั่นวิตกว่าใครจะพยากรณ์การปิดอบายภูมิให้

๑๑๒

๑๑๓

เพราะเห็นเหตุปัจจัยด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเชือ่ ผูอ้ น่ื ว่า เพราะสิง่ นี้ ๆ มี
สิง่ นี้ ๆ จึงมี เพราะสิง่ นี้ ๆ ดับ สิง่ นี้ ๆ จึงดับ เป็นการเห็นความเกิด-ดับ
ในวิปสั สนาญาณ จึงมีปญ
ั ญาชำ�แรกกิเลส เทีย่ งตรงต่อพระนิพพานด้วยเหตุนี้

๑๕.

ฉลาดผ่องใสไม่มีเวร

๑๑๔

แสงอรุ โ ณทั ย ทาทาบละอองรุ้ ง บนยอดหญ้ า ที่ ป ระดั บ ด้ ว ยมาลั ย
แห่งน้ำ�ค้าง ทอแสงประกายระยิบระยับ หอมสายลมแห่งรุ่งอรุณที่โชยแผ่ว
เบา ๆ คลุกเคล้ากับเสียงเบา ๆ ของนกร้องอยูร่ อบตัว ปีกหลากสีสนั โผบินลอด
เข้าไปตามกิ่งไม้ ดั่งงานเลี้ยงต้อนรับวันใหม่
หนทางแห่งสติสัมปชัญญะที่เข้าใจกระแสเหตุปัจจัยเป็นวันใหม่ของ
ชีวิตอันงดงามด้วยปัญญา เมื่อเข้าใจชัดว่าสุข-ทุกข์เป็นเพียงผัสสะจากเหตุ
ปัจจัยภายนอกกระทบอายตนะภายในกลายเป็นการรับรู้ รวมกันเป็นผัสสะส่ง
ผลสู่เวทนา จึงเห็นความจริงชัดว่าสุข-ทุกข์ไม่ใช่คนอื่นทำ� ไม่ใช่มาจากเรา
ทำ� แม้ตัวแปรจะเป็นธรรมารมณ์ที่นึกคิดปรุงแต่งกระทบใจ ทำ�ให้เกิดมโน
วิญญาณ เป็นผัสสะสู่สุข-ทุกข์ทางใจ ก็ไม่ใช่เรา แต่เกิดจากความฉลาดที่ใช้
เหตุปจั จัยอย่างไม่กอ่ ทุกข์ใจ ไม่หลงไปในอวิชชาทีไ่ ม่รจู้ กั ความจริงของขันธ์ ๕
ที่เกิด - ดับ
การไม่เผลอคิดว่าทุกข์มาจากผู้อื่นทำ� เป็นการยุติบทบาทความ
พยาบาทและการโกรธเกลียด รวมถึงการไม่โต้ตอบด้วยเจตนาร้ายทางกาย
วาจา ใจ เมื่อประจักษ์อยู่แก่ใจว่าเขาไม่ใช่ต้นเหตุแห่งทุกข์ ทำ�ให้ฉลาดในการ
เข้าใจเรื่องศีล ๕ ที่ไม่แก้ปัญหาด้วยการฆ่า ไม่ปล้นชิง ไม่ผิดข้อกาเม ไม่
โกหก และไม่แก้ปญ
ั หาด้วยของมึนเมา ทำ�ให้ได้รบั ความสุขใจจากเจตนาดี ผู้
มีอารมณ์ดีย่อมมีใบหน้าผ่องใสคือ ปุญญาภิสังขาร (คิดดี) ---> วิญญาณ
---> นามรูป มีความสุขใบหน้าผ่องใส ดังพุทธพจน์

กายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของเขาตรง มโนกรรมของเขาตรง คติของ
เขาตรง อุปบัติของเขาตรง
ภิกษุ ท.! สำ�หรับผู้มีคติตรง มีอุปบัติตรงนั้น เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในบรรดาคติสองอย่างแก่เขา คือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอัน
สูง ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณ์มหาศาล หรือตระกูลคหบดีมหาศาล
อันมัน่ คง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีอปุ กรณ์แห่งทรัพย์มาก ฯ
(ในกรณีของการไม่ลักทรัพย์ และไม่ผิดกาเม และวจีสุจริต มโนสุจริต ตรัสแบบ
เดียวกัน)
(ทสก. อิ. ๒๔/๓๑๑/๑๙๓)

ภิกษุ ท.! อริยสาวกในกรณีนี้ ละปาณาติบาต เว้นขาดจากปาณาติบาตฯ
ย่อมชื่อว่าให้อภัยทาน อเวรทาน อัพยาปัชฌทาน แก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มี
ประมาณฯ ย่อมเป็นส่วนแห่งความไม่มีภัย ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน อันไม่มี
ประมาณฯ
รู้จักกันว่าเป็นของเลิศ เป็นของมีมานาน เป็นของประพฤติสืบกันมาแต่
โบราณ ไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีต ไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบัน และจักไม่ถูกทอดทิ้ง
ในอนาคต อันสมณพราหมณ์ผู้รู้ไม่คัดค้าน ภิกษุ ท.! ข้อนี้เป็นท่อธารแห่งบุญ เป็น
ที่ไหลออกแห่งกุศล นำ�มาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อยอดสุดอันดี มีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อ
สวรรค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขอันพึงปรารถนา น่ารักใคร่ น่า
พอใจ

ภิกษุ ท.! บุคคลในกรณีน้ี ละปาณาติบาต เว้นขาดจากปาณาติบาต วาง
ท่อนไม้ วางศัสตรา มีความละอาย มีความเอ็นดูกรุณาเกือ้ กูลแก่สตั ว์ทง้ั หลาย เขาไม่
กระเสือกกระสนด้วยกาย ไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจา ไม่กระเสือกกระสนด้วยใจ

(ในกรณีนี้จัดเป็นทานชั้นปฐม ส่วนการไม่ลักทรัพย์จัดเป็นทานอันดับที่สอง
และข้อกาเมจัดเป็นทานอันดับสาม ตรัสอย่างเดียวกัน)

๑๑๖

๑๑๗

(อฎฐก.อ. ๒๓/๒๕๐/๐๒๙)

ในพุทธพจน์เบื้องต้นทำ�ให้เห็นกระแสเหตุปัจจัยที่ให้ความสุข โดยไม่
ก่อเจตนาร้าย จากการเห็นถูกว่าทุกข์ไม่ได้มาจากคนอื่นทำ� จึงเป็นเหตุให้
ละการประทุษร้ายดังกล่าว ศีลจึงสมบูรณ์หรือรู้จุดมุ่งหมายของศีล ละ
สีลัพพตปรามาส
พระโสดาบันจึงละธรรม ๖ อย่าง
๑. ละสักกายทิฏฐิ ละความเห็นผิดว่าขันธ์ ๕ เป็นตัวตน
๒. ละวิจิกิจฉา ละความสงสัยในข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ ละความ
สงสัยใน (๑) พระพุทธ (๒) พระธรรม (๓) พระสงฆ์ และข้อที่ (๔) ที่รู้จัก
จุดมุ่งหมายของศีล ที่ละภัยเวร ๕ ประการ ดังกล่าวจึงทำ�ให้
๓. ละสีลัพพตปรามาส ละความงมงายแต่รู้จุดมุ่งหมายของศีล
๔. ละราคะ ที่ควรแก่การไปอบายภูมิ
๕. ละโทสะ ที่ควรแก่การไปอบายภูมิ
๖. ละโมหะ ที่ควรแก่การไปอบายภูมิ
(อุกก.จํ. ๒๒/๔๘๗/๓๖๐)

ซึง่ พระโสดาบันปิดอบายภูมดิ ว้ ยเหตุปจั จัย
ดังกล่าว ด้วยการไม่หลงคิดว่าสุข-ทุกข์มาจาก
คนอื่นทำ�หรือไม่หลงคิดว่าสุข-ทุกข์มาจากเรา
ทำ�เอง เพราะเห็นถูกว่าขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตน
พระโสดาบันมี ๓ ประเภท คือ (๑) เอกพีชี
เกิดอีกครั้งเดียว (๒) โกลังโกละ เกิดอีก
๑๑๘

๒-๓ ครั้ง (๓) สัตตักขัตตุปรมะ เกิดอีก ๗ ครั้งเป็นอย่างมาก ดังพุทธพจน์นี้
ภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในศีล ทำ�พอประมาณในสมาธิ
ทำ�พอประมาณในปัญญาฯ เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์ ๓ เป็นโสดาบัน เป็น
ผู้มีอันไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงต่อพระนิพพาน มีการตรัสรู้พร้อมในเบื้อง
หน้า
ภิกษุนน้ั เพราะความสิน้ ไปรอบแห่งสังโยชน์ ๓ เป็นผูส้ ตั ตักขัตตุปรมะ ยังต้อง
ท่องเที่ยวไปในภพแห่งเทวดาและมนุษย์อีก ๗ ครั้งเป็นอย่างมาก แล้วย่อมกระทำ�
ที่สุดแห่งทุกข์ได้ (ท่องเที่ยวไปสู่สกุล ๒-๓ ครั้งบ้าง จักเกิดในภพแห่งมนุษย์หนเดียว
บ้าง) (ตํก.อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๖)
ภิกษุ ท.! อานิสงส์แห่งการทำ�ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ๖ อย่าง เหล่านี้
มีอยู่ คือ
๑. เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อสัทธรรม (คือรู้อุบายในการออกจากทุกข์ ลงมือ
ปฏิบัติและเที่ยงแท้ต่อผลลัพธ์)
๒. เป็นผู้มีธรรมอันไม่รู้เสื่อม (คือความเข้าใจเหตุปัจจัยใน
ปฏิจจสมุปบาท)
๓. ทุกข์ดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำ�ที่กระทำ�แล้ว (ความไม่คงที่)
๔. เป็นผู้ประกอบด้วยอสาธารณญาณ (ไม่ใช่สิ่งที่ปุถุชนทั่วไปเห็นคือ
ปฏิจจสมุปบาทเป็นกระแสเหตุปัจจัยไม่ใช่ “คน”)
๕. เป็นผู้เห็นธรรมที่เป็นเหตุ และ
๑๑๙

๖. เห็นธรรมทั้งหลาย ที่เกิดมาแต่หตุ
(ฉกก.อํ. ๒๒/๔๙๐/๓๖๘)

ในเชิงปฏิบัติ
การเจริญสติไม่หลงเอาวจีสังขารภายนอก
มาปรุงแต่งวจีสังขารภายใน หรือไม่หลงเอากายสังขารภายนอกมาปรุง
แต่งโต้ตอบด้วยการกระทำ�เป็นกายสังขารภายใน เห็นธรรมทั้งหลายเกิด
แต่เหตุ และเห็นเหตุแห่งธรรมนั้น เช่นการตามดูกายในกาย เห็นกระแสเหตุ
ปัจจัยของกายที่เกิดมาจากธาตุ ๔ ที่ไม่ใช่ตัวตน หรือตามดูเวทนาในเวทนา
เห็นเวทนาเกิดมาจากผัสสะที่ไม่ใช่ตัวตน หรือตามดูจิตในจิตเห็นราคะเกิด
จากการไม่รู้จักสุขเวทนา ว่าไม่ใช่ตัวตน และเห็นโทสะเกิดจากการไม่รู้จัก
ทุกขเวทนาว่าไม่ใช่ตวั ตน
เมื่อรู้จักสุข-ทุกขเวทนา ว่าไม่ใช่ตัวตน ราคะ โทสะก็ดับไป อาการ
ของจิตย่อมไม่ใช่ตวั ตน จนถึงการตามดูธรรมในธรรมคือนิวรณ์ ๕ ในขันธ์ ๕
และอายตนะ ๖ ที่เห็นธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ และเห็นเหตุแห่งธรรมนั้น
การเห็นในสมาธินี้ไม่ใช่การคิดเอาแต่ประจักษ์ถึงสภาวะที่เป็นปรมัตถ์ด้วย
วิปัสสนาญาณ

ในเชิงปฏิบัติ
การละราคะ โทสะ โมหะ ทีส่ มควรแก่การไปอบายนัน้ จะเห็นตัวอย่าง
จากนางวิสาขาที่เป็นพระโสดาบัน แต่ก็ยังมีครอบครัวแต่ไม่ผิดศีล ๕ ส่วน
เหตุที่พระโสดาบันยังต้องมาเกิดอีก ๑ ชาติ ๒-๓ ชาติ หรือ ๗ ชาติบ้าง
โดยที่เกิดในสุคติภูมิมีรูปสวย เป็นนางฟ้า เทวดา หรือร่ำ�รวย ก็เพราะเมื่อ
ไม่มีเจตนาร้าย มีเจตนาดีอารมณ์ย่อมดีมีความสุข หน้าตาย่อมผ่องใส
ซึ่งสามารถเห็นได้จากการปฏิบัติในปัจจุบันขณะนี้ และสามารถเห็น
ความยินดีพอใจในความสุขอันประณีต คือปุญญาภิสังขาร เหตุนั้นทำ�ให้
พระโสดาบันกลับมาเกิดจนกระจ่างชัดในความสุขจากปุญญาภิสังขาร ส่วน
การละอปุญญาภิสังขาร ย่อมทำ�ให้มีศักยภาพพอด้วยจิตที่ปลอดโปร่งไม่ถูก
ครอบงำ�ด้วยอบาย จิตที่มีศีลไร้ความกังวลย่อมมีปราโมทย์ - ปิติ - ปัสสัทธิ
- สุขสดใสด้วยสมาธิ ปลอดโปร่งด้วยปัญญาในปฏิจจสมุปบาทที่ชัดเจนถึง
สภาวะแท้เห็นขันธ์ ๕ ไม่ใช่ “คน” แต่เป็นปรมัตถ์ล้วน ๆ จึงเกิดนิพพิทา –
วิราคะ – วิมุตติญาณทัสสนะ ย่อมเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน คือเมื่ออุปาทาน
ดับ ภพ – ชาติย่อมดับในที่สุด

จึงทำ�ให้ละสักกายทิฏฐิคือ ละความเห็นผิดว่าขันธ์ ๕ เป็นตัวตน ละ
วิจิกิจฉา (หายสงสัย) และละสีลัพพตปรามาสได้ จากการเห็นธรรมทั้ง
หลายเกิดแต่เหตุและเห็นเหตุแห่งธรรมนั้น ปัญญาจากการเจริญสมาธิ
และวิปัสสนาญาณจะเกิดผลลัพธ์เป็นความกระจ่างด้วยตนเอง
๑๒๐

๑๒๑

๑๖.

ฉลาดละอุปาทาน

ฉันนั่งอยู่บนโขดหินข้างแอ่งน้ำ�ตกกลางป่า ที่มีลูกแมวน้ำ�ดำ�ผุด ดำ�
ว่ายอยู่ ธารน้ำ�ตกในขุนเขาลัดเลาะไหลลงสู่ท้องทะเล แต่กลับเป็นหนทางให้
แม่แมวน้ำ� ทวนย้อนกลับเข้าไปในแอ่งน้ำ�ตกกลางป่า เพื่อคลอดลูก และซ่อน
ไว้ในหุบเขา ที่มีแอ่งน้ำ�อันปลอดภัย ลูกของมันดำ�ผุดดำ�ว่ายอย่างเบิกบาน
ขณะที่ทุกวันแม่แมวน้ำ�จะนำ�อาหารจากท้องทะเล มาป้อนให้ลูกน้อย จนกว่า
จะโตพอ จึงพาออกไปมหาสมุทรใหญ่
เมื่อลัดเลาะลงมาตามลำ�ธารจนถึงชายหาด มีแมวน้ำ�หลายตัวนอน
อยู่ ดูกลมกลืนเหมือนก้อนหิน คงเป็นเพราะขนละเอียดบนชั้นไขมันที่หนา
ทำ�ให้กันความหนาว และร้านค้าจึงนำ�มาทำ�เป็นเสื้อกันหนาว
การแก้ปัญหาจากทุกข์เพื่อหาสุขล้วนมีวิธีที่ต่างกันออกไป การเข้าใจ
ที่มาของสุข-ทุกข์วา่ ไม่ใช่มาจากผูอ้ น่ื ทำ� แต่สขุ -ทุกข์ทง้ั หลายล้วนเกิดจาก
ผัสสะ ซึ่งมีอายตนะภายในภายนอกกระทบกัน เรียกว่าผัสสะ เป็น
ปัจจัยทำ�ให้เกิดเวทนา เพราะเกิดสุข-ทุกข์ (เวทนา) จึงเกิดความรู้สึก
ปรารถนาอยากได้สุข และปรารถนาพ้นทุกข์ (ตัณหา) เมื่อไม่รู้จักเวทนาว่า
เป็นเพียงกระแสเหตุปจั จัยเหล่านัน้ ไม่ยอมปล่อยตัณหา หลงยึดว่าเป็นตัวเป็น
ตน (อุปาทาน) จึงลงมือก่อพฤติกรรมด้วยเจตนาดีร้าย ก่อกรรม (ภพ) ความ
ตระหนักถึงสิง่ ทีท่ �ำ ลงไปเกิดผลเป็นขันธ์ ๕ นัน้ ๆ (ชาติ) และความเสือ่ มไปของ
สิ่งที่ได้รับ เป็น ความคร่ำ�ครวญ คับแค้นใจ เป็น อาหารหล่อเลี้ยง อวิชชา
หลงว่าขันธ์ ๕ เป็นเรา จึงปรุงแต่งความคิดทางดีร้าย (สังขาร) ทำ�ให้เกิด
(วิญญาณ) รับรู้ และส่งผลสู่บุคลิกภาพ (นาม รูป) ส่งผลสู่การแสวงหาทาง
อายตนะ กระทบกันเป็นผัสสะ ---> เวทนา ---> ตัณหา ---> อุปาทาน
---> ภพ ---> ชาติ
๑๒๓

ปฏิกิริยาที่ไหลวนจากความรู้สึกที่ทำ�ลงไป ผลของการรับรู้ถึงสิ่งที่
ทำ�ลงไปนั้น คิดคำ�นึงถึงสิ่งนั้น จดจำ�ในสิ่งนั้น กระบวนการทั้ง ๕ ดังกล่าว
จึงถูกเรียกว่า ชาติ คือการสำ�นึกแห่งตัวตนอันพร่าเลือนด้วยองค์ประกอบ
ทั้ง ๕ ข้างต้นที่รวมกันเรียกว่า ขันธ์ ๕ เพราะขันธ์ ๕ อันอาศัยเหตุปัจจัย
เกิดขึ้น เกิดจากสิ่งที่แปรปรวนเป็นที่รวมของความแปรปรวนอันมีเงื่อนไข
มากมายซึ่งไม่คงที่ อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แม้สักขณะ จึงนำ�มาซึ่งความร่วง
โรยเป็นอื่นคือ ชรา มรณะ ความโศก ความคร่ำ�ครวญรำ�พัน ความทุกข์กาย
ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจทั้งหลายจึงพ่วงตามมา และส่งผลสู่อวิชชาไม่รู้
ที่มาของสุข ทุกข์ ปรุงแต่งดีร้ายในการแก้ปัญหาหมุนวนอยู่เช่นนั้น
การมีสติปัญญาเห็นเป็นกระแสเหตุปัจจัยดังกล่าวเป็นอณู โดยเป็น
ปรมัตถ์ไม่ใช่สมมติ ไม่มีอัตตาตัวตนของใคร อยู่ในคลื่นพลังงานเหล่านั้น คือ
ไม่ใช่ “คน” ที่เป็นตัวตนถาวรในสมมติแต่อย่างใด แต่เป็นสภาวธรรมที่อาศัย
กันเกิดขึ้น และดับไปตามเหตุปัจจัยนั้น ๆ
ดังนั้น การละอุปาทานหรือละความยึดมั่นว่าเป็น ตัวตน ย่อมเกิด
จากการเจริญสติ มีสมาธิ และมีปัญญาในวิปัสสนาที่เป็นปรมัตถ์อันต่างจาก
สมมติ ไม่หลงเนื้อหาบัญญัติ แต่ใช้ความรู้สึก รู้ชัดไปที่ตัวสภาวะไม่ใช่การ
จินตนาการหรือคิดเดาเอา แต่เข้าไปประจักษ์ถงึ สภาวะเหล่านัน้ จนหายสงสัย
ละความสงสัยในชีวิต เห็นเป็นองค์ประกอบของขันธ์ ๕ อายตนะ ผัสสะ ส่ง
ผลสู่สุข ทุกข์ เวทนาฯ การเห็นสุข-ทุกขเวทนาไม่ใช่เราจึงสามารถละอุปาทาน
“ภิกษุ ท.! ก็ธรรมเป็นไปเพื่อรอบรู้ซึ่งอุปาทานทั้งปวงเป็นอย่างไรเล่า?
เพราะอาศัยซึ่งตาด้วย ซึ่งรูปทั้งหลายด้วย ซึ่งจักขุวิญญาณ การประจวบ
พร้อมแห่งธรรม ๓ ประการนั่นแหละ คือผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
๑๒๔

ภิกษุ ท.! อริยสาวกผู้มีการสดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้
๑. ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตา
๒. ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปทั้งหลาย
๓. ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณ
๔. ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัส
๕. ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา
เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำ�หนัด
เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น
อริยสาวกย่อมรู้ชัดว่า “อุปาทาน”
เป็นสิ่งที่เรารอบรู้แล้วเพื่อความหลุดพ้นดังนี้
(หู-เสียง จมูก-กลิ่น ลิ้น-รส กาย-สัมผัสกาย)
ภิกษุ ท.! เพราะอาศัยซึ่งใจด้วย ซึ่งธรรมารมณ์ทั้งหลายจึงเกิด
มโนวิญญาณ
การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนาฯ
(ตรัสถึงอายตนะ ๖ เหมือนกับ ตา-รูป ทุกประการ)
(สฬา.สํ.๑๘/๓๙/๖๓)

๑๒๕

การเจริญสติกับชีวิตประจำ�วันย่อม รู้ชัดเหตุปัจจัย
ที่ทำ�ให้เกิดสุข-ทุกขเวทนา อันมาจากผัสสะทางอายตนะ ๖
ภายในกับภายนอกทำ�ให้เกิดวิญญาณ การมีสมาธิและ
วิปัสสนาเห็นสุข-ทุกข์เป็นกระแสเหตุปัจจัยเช่นนี้ ย่อมละ
ความเห็นผิดว่าสุข-ทุกข์มาจากคนอื่นทำ� และละความเห็นผิดว่า
สุข-ทุกข์มาจากเราทำ� ย่อมทำ�ให้ละสักกายทิฏฐิ คือละความเห็นผิดว่า
เวทนาเป็นตัวตน ซึ่งเวทนาอันเกิดจากรูปกระทบกัน รูปจึงไม่ใช่ตัวตน, แม้แต่
สัญญาที่เกิดจากผัสสะและสังขารที่เกิดจากผัสสะ และวิญญาณที่เกิดจากนาม
รูป สิ่งเหล่านี้ล้วนเห็นเป็นกระแสเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้น
ดังนั้น เมื่อเห็นเวทนาไม่ใช่ตัวตน จึงละความอยากได้ในเวทนา
ตัณหาจึงถูกละ อุปาทานยึดมัน่ กับตัณหาแล้วไม่ยอมปล่อย เมือ่ ตัณหาถูก
ละ อุปาทานจึงถูกละไปด้วย เพราะการมีปัญญาเห็นกระแสเหตุ ปัจจัย
ดังกล่าว อุปาทาน ๔ คือ
๑. กามุปาทาน ยึดมั่นยินดีในรูป รส กลิ่น เสียง
๒. ทิฏฐุปาทาน ยึดมั่นในความคิด
๓. สีลัพพตุปาทาน ยึดมั่นในศีลพรตกฎกติกาอย่างงมงาย
๔. อัตตวาทุปาทาน ยึดมั่นในวาทะว่าขันธ ๕ เป็นตัวตน
อุปาทาน ๔ เหล่านี้ล้วนเกิดจากอุปาทานขันธ์ ๕ คือ มีความยินดี
พอใจในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ความยินดีพอใจนั้นจึงกลายเป็น
เครื่องร้อยรัด เป็นสังโยชน์ไปด้วยกัน
๑๒๖

ดังพุทธพจน์นี้
ภิกษุ ท.! เราจักแสดงสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่ง
อุปาทานและตัวอุปาทาน พวกเธอทั้งหลาย
จงฟังข้อนั้น
ภิกษุ ท.! รูปกายเป็นสิ่งที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน
ฉันทราคะ (ความกำ�หนัดเพราะพอใจ) เข้าไปมีอยู่ในรูปนั้น ฉันทราคะ
นั้น นั่นคือตัวอุปาทานในรูปนั้น
ในเวทนาก็กล่าวเช่นเดียวกัน คือ ฉันทราคะ คือตัวอุปาทานในเวทนานั้น
(ในสัญญา สังขาร วิญญาณ ทรงตรัสเช่นเดียวกัน)
(ขนช.สํ.๑๗/๒๐๒/๑๙๐)

จะเห็นได้ว่าฉันทราคะนั่นเองคือตัวอุปาทาน ซึ่งความใคร่พอใจ
หรือกำ�หนัดพอใจในสิ่งนั้น อาการของความกำ�หนัด มีสภาวะเป็นความ
อึดอัด ไม่โปร่งโล่ง จึงเรียกว่า อุปาทาน คือความยึดมั่น แม้ในสัญโญชน์ ก็
ทรงตรัสเช่นเดียวกัน ต่างจากคำ�ว่า อุปาทานเป็นสัญโญชน์อันเป็นเครื่อง
ร้อยรัดดังนี้
ภิกษุ ท.! เราจักแสดงสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์และตัวสัญโญชน์
พวกเธอทั้งหลายจงฟังดังนั้น
ภิกษุ ท.! รูปกาย เป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์
ฉันทราคะได้เข้าไปมีอยู่ในรูปนั้น ฉันทราคะนั้นคือตัวสัญโญชน์ในรูปนั้น
(เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณตรัสแบบเดียวกัน) (ขนช.สํ.๑๗/๒๐๒/๓๐๘)
๑๒๗

ในส่วนของอายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ ทรงตรัสถึง
อุปาทานิยธรรม หรืออุปาทานในอายตนะภายใน ๖ (๑๘/๑๐/๑๖๐)
อุปาทานในอายตนะภายนอก ๖ (๑๘/๑๓๖/๑๙๐) ทรงตรัสถึงอุปาทาน
ด้วยฉันทราคะ
ในส่วนแห่งสัญโญชนิยธรรมคือสัญโญชน์ในอายนตะภายใน ๖
(๑๘/๑๑๐/๑๕๙) และสัญโญชน์ในอายตนะ ภานนอก ๖ (๑๘/๑๓๕/๑๘๙)
ตรัสในความหมายและลักษณะแห่งการร้อยรัดด้วยฉันทราคะ คือความกำ�หนัด
ด้วยความพอใจเช่นเดียวกัน
				
จะเห็นได้วา่ อุบายเครือ่ งออกจากอุปาทาน
			
และสัญโญชน์กค็ อื การละ ฉันทราคะ ในสิ่งเหล่านั้น
			
เพราะรู้จักเหตุเกิดขึ้นและดับไปของขันธ์ ๕ และ
			
อายตนะ ๖ เหล่านั้นว่าเป็นเพียงกระแสเหตุุ
			
ปัจจัยคือ มีสติเห็นลักษณะและตัวสภาวธรรม
			
ไม่หลงในเนือ้ หาสมมติ จึงละความงมงาย
			
มีความละอายใจที่จะยึดมั่นกับสิ่งของในโลก
อันไม่รู้เรื่องด้วย คือโลกไม่ใช่กิเลส คือมีความเที่ยงแท้ต่อ
สัทธรรมที่เป็นความจริงและปฏิบัติให้เห็นความจริงจนหลุดพ้นจากทุกข์

ในเชิงปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติยังคงเริ่มต้นด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ๔ เหมือนเดิมด้วยการ
สังเกตลักษณะที่เกิด – ดับ ของกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรม
ในธรรม เมื่อเห็นเป็นสภาวธรรมที่เกิด – ดับ ไม่ใช่ตัวตนย่อมเบื่อหน่ายในการ
คลุกคลีกับการปรุงแต่งต่าง ๆ ทางกายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร ไม่หลง
เอาสังขารภายนอกมาถูกหลอกให้ปรุงสังขารภายใน แต่มีสติเห็นจิตในจิตรู้
ว่าสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน
แม้ในขณะเจริญสติระหว่างสนทนาจะพบว่า วจีสังขารที่ปรุงแต่งกัน
ไปมาล้วนน่าเบื่อหน่าย แม้ในมโนสังขารที่ปรุงแต่งธรรมารมณ์กระทบกับใจ
ทำ�ให้เกิดมโนวิญญาณ
ความเบือ่ หน่ายในกายสังขาร วจีสงั ขาร มโนสังขาร ย่อมเบือ่ หน่าย
ที่จะยึดมั่นกับเวทนาอันอาศัยผัสสะที่ไม่มีตัวตนเหล่านั้น การเจริญสติที่ฉลาด
ย่อมเกิดสมาธิ และวิปัสสนาญาณไปในตัว คือเห็นโทษภัยในสังขารเป็น
อาทีนวญาณจึงเกิดนิพพิทาญาณ เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำ�หนัดเป็นกลาง
ต่อสังขารคือ สังขารุเปกขาญาณ เพราะคลายกำ�หนัดย่อมหลุดพ้น คือ
สติสัมปชัญญะ ---> หิริ โอตตัปปะ ---> อินทรียสังวร ---> ศีล --->
สมาธิ ---> ปฏิจจสมุปบาท ---> นิพพิทา วิราคะ ---> วิมตุ ติญาณทัสสนะ

พระพุทธองค์จึงทรงตรัสถึงพระโสดาบันที่รู้จักการเกิด – ดับ ของ
ขันธ์ ๕ และอายตนะ ๖ โดยรู้จักอุบายเครื่องออกจากอุปาทานขันธ์ ๕ และ
อายตนะ ๖ ส่วนพระอรหันต์ละอุปาทานขันธ์ ๕ คือหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่น
แม้ในอายตนะ ๖

ในการปฏิบัติเจริญสติ รูจ้ กั สุข-ทุกขเวทนา มาจากผัสสะทางอายตนะ
ดังกล่าว โดยเห็นอายตนะในลักษณะปรมัตถ์ทเ่ี ป็นสภาวธรรมจึงละอุปาทานที่
จะยึดมั่นในอายตนะ และขันธ์ ๕ อันไม่ใช่ตัวตนเหล่านั้น เพราะหากยังขาด
สติเผลอเพลินยึดมั่นในอายตนะที่ไม่ใช่ตัวตน เมื่อผัสสะนั้นแปรปรวนย่อมเป็น

๑๒๘

๑๒๙

ทุกข์เพราะความยึดมั่นนั้น ซึ่งผู้ปฏิบัติสามารถเห็นทุกข์มากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับความยึดมั่นมากหรือน้อย และเห็นว่าสิ่งใดไม่ยึดมั่นก็ไม่เป็น
ทุกข์เพราะสิ่งนั้น คือรู้จักอริยสัจ ๔ ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ละ
สมุทัย นิโรธแจ้ง มรรคเจริญ
ดังนัน้ พระโสดาบันจึงรูจ้ กั เหตุปจั จัยทีเ่ กิด – ดับในขันธ์ ๕ อายตนะ ๖
ในระดับปรมัตถธรรม เจริญมรรคมีองค์ ๘ รู้จักคุณ และรู้จักโทษอันแปรปรวน
และรู้จักอุบายที่จะออกพ้นไปจากอุปาทานด้วยการละความเผลอเพลิน
ละฉันทราคะในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเหล่านั้น

๑๗.
ฉลาดรู้จักอวิชชา

๑๓๐

ทิวเขาหิมะขาวโพลนดูวิเวกวังเวง มองไปทางทิศทางใดล้วนมีแต่
สีขาวทีเ่ วิง้ ว้างของทิวเขา และท้องฟ้าเสมือนการบรรจบกันของความว่างเปล่า
เหลือบมองเห็นแพะภูเขาที่ซ่อนตัวอยู่หลังโขดหินสีขาว มันมิได้ทำ�ให้ความ
วังเวงลดลงไป แต่กลับสร้างความเงียบเหงาอันทำ�ให้ความว้าเหว่ขึ้นมาแทน
แท้จริงแล้วโลกนี้มิใช่เครื่องร้อยรัดมัดใจของชีวิตใด แต่ความยินดีอัน
น้อยนิดต่างหากที่เข้ามามัดใจไว้กับโลกนี้ ขณะที่โลกประกอบด้วยเหตุปัจจัย
อันหลากหลายที่พร้อมจะแปรปรวนเป็นอื่นอยู่ทุกขณะ ไม่มีสภาพใด
อันคงที่แม้ในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกาย และธรรมารมณ์
อันปรุงแต่งผัสสะสู่สุข-ทุกขเวทนา
โลกจึงมิใช่ที่คุมขังของจิตวิญญาณ
แต่อุปาทานที่หลงยึดมั่นด้วยฉันทราคะ
ต่างหากที่เป็นสภาวธรรมหรือคลื่น
พลังงานชนิดหนึ่งแฝงตัวเข้ามาร้อยรัด
ยึดมั่นกันไว้ในอณู แทรกตัวอยู่ในช่องว่าง
DNA อันสมมติเรียกว่าวิญญาณ ยึดมั่นไว้
กับรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกาย เป็นที่ฝันใฝ่
ปรารถนา ปรุงแต่งธรรมารมณ์ทางใจ
จะเห็นว่าฉันทราคะ นั้นพระพุทธองค์ทรงใช้
ความหมายของ อุปาทาน และสัญโญชน์ คือความ
กำ�หนัดด้วยความยินดี นั่นแหละคือเครื่องยึดมั่นและ
เครื่องร้อยรัด
๑๓๒

ในเชิงปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงฐานะที่จะเป็นไปได้ คือ
ต้องเห็นนิมิตของจิต จึงจะมีสัมมาทิฏฐิ เมื่อมีสัมมาทิฏฐิจึงจะมีสัมมาสมาธิ
และตัดสัญโญชน์ได้
คือการเห็นเครือ่ งหมายของสิง่ ทีเ่ รียกว่าจิต แท้จริงมิใช่จติ เป็นเพียงคลืน่
พลังงานที่แฝงอยู่ในรูปชีวิต ไม่ใช่จิตเรา การเห็นเช่นนี้ทำ�ให้เกิดสัมมาทิฏฐิ
คือเห็นถูกตามความเป็นจริง สัมมาสมาธิ จึงตั้งมั่นขึ้นและเห็นนิมิตของจิต
เป็นคลื่นพลังงานไหวตัวอยู่ในความว่าง แต่ไม่แปะติดกับความว่าง คือไม่
สามารถจะใช้กาวชนิดใดแปะติดคลื่นพลังงานอันมีกิริยาไหวตัวไปตามผัสสะ
อันเป็นสังขตธรรมคือธรรมทีอ่ าศัยเหตุปจั จัย ซึง่ ไม่ตดิ กับอสังขตธรรม คือ
ธรรมทีไ่ ม่อาศัยเหตุปจั จัย แต่ทง้ั หมดก็ลว้ นเป็นธรรม คือ สัพเพธัมมาอนัตตา
แม้แต่ธรรมทีเ่ ป็นกุศล หรืออกุศลทีเ่ กิดจากเหตุปจั จัย คือธรรมารมณ์
กระทบใจ เกิดมโนวิญญาณรวมกันเรียกว่า ผัสสะ หากไม่ปรุง
		
แต่งไปในทางกุศลธรรมหรืออกุศลธรรม ก็จะเป็น
		
อัพยากฤตธรรม คือ ธรรมที่เป็นกลาง ๆ ไม่ดี ไม่ชั่ว
				
ในทางปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติที่มีสมาธิ และ		
			
วิปัสสนาที่เห็นปรมัตถธรรม จะเห็นคลื่นพลังงาน
			
นั้นไหวตัว เกิด-ดับ เป็นสภาวธรรมหนึ่ง นั่นคือ ผล
		
อันเกิดจากสมาธิ และวิปัสสนา
การเห็นผัสสะทางธรรมารมณ์หรือธรรมธาตุ ที่เป็นกุศลธรรม
อกุศลธรม อัพยากฤตธรม จะเห็นทั้งหมดเป็นสภาวธรรม ไม่ใช่ “คน”
แม้เมือ่ ธรรมารมณ์กระทบใจเกิดมโนวิญญาณเป็นผัสสะ จึงรูจ้ กั ผัสสะตามความ
๑๓๓

เป็นจริงในสภาวะแห่งปรมัตถธรรมที่ไม่ใช่สมมติ ว่าผัสสะเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตน
ผลจากผัสสะที่เป็นสุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา ย่อมมิใช่ตัวตนไป
ด้วย
“ดูก่อนภิกษุ ท.!” เพราะอาศัยใจด้วย ธรรมารมณ์ทั้งหลายด้วยจึงเกิด
มโนวิญาณ การประจวบแห่งธรรม ๓ ประการ นัน่ คือผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึง
เกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์บ้าง
บุคคลนั้น เมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่ ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำ�
สรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ อนุสัยคือราคะ ย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้น
เมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่ เขาย่อมไม่เศร้าโศก ย่อมไม่ระทมใจ ย่อมไม่
คร่ำ�ครวญ ย่อมไม่ตีอกร่ำ�ไห้ ย่อมไม่ถึงความหลงใหลอยู่ อนุสัยคือปฏิฆะ ย่อมไม่
ตามนอนแก่บุคคลนั้น
เมื่อเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สุข ถูกต้องอยู่ เขาย่อมรู้ตามเป็นจริง
๑. ซี่งเหตุให้เกิดเวทนานั้นด้วย
๒. ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนานั้นด้วย
๓. ซึ่งอัสสาทะ ของเวทนานั้นด้วย (รสอร่อย หรือคุณ)
๔. ซึ่งอาทีนวะ ของเวทนานั้นด้วย (โทษของความแปรปรวน)
๕. ซึ่งนิสสรณะ ของเวทนานั้นด้วย (อุบายเครื่องออกพ้นไป)
อนุสัยคืออวิชชา ย่อมไม่ตามนอนแก่บุคคลนั้น
ดูกอ่ นภิกษุ ท.! บุคคลนัน้ หนอละราคานุสยั อันเกิดจากสุขเวทนาเสียได้แล้ว
๑๓๔

บรรเทาปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาเสียแล้ว ถอนอวิชชานุสัยอันเกิดจาก
อทุกขมสุขเวทนาเสียได้แล้ว
เมื่อละอวิชชาเสียได้และทำ�ให้วิชชาเกิดขึ้นได้แล้ว เขาจักทำ�ที่สุดแห่งทุกข์
ในทิฏฐธรรมนี้ได้นั้น (ปัจจุบันทันตาเห็น) ข้อนี้เป็นฐานะที่จักมีได้ดังนี้
(อุปร.ม. ๑๔/๕๑๘/๘๒๓)

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คนกล่าวกันว่า อวิชชา- อวิชชา ดังนี้ ก็อวิชชานั้น
เป็นอย่างไร?
ภิกษุ ท.! ในโลกนี้ ปุถุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังย่อมไม่รู้จักรูป ไม่รู้จักเหตุให้เกิด
ของรูป ไม่รู้จักความดับไม่เหลือของรูป ไม่รู้จักทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือ
ของรูป (เขาย่อมไม่รู้จักเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณตรัสอย่างเดียวกัน)
ภิกษุ ท.! ความไม่รู้นี้ เราเรียกว่า “อวิชชา” (ขนฺธสํ. ๑๗/๑๙๘/๓๐๐)
“ไม่รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีความ
ก่อขึ้นเป็นธรรมดาฯ อันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา”
ไม่รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีทั้งความ
ก่อขึ้น และความเสื่อมไปเป็นธรรมดาฯ ความไม่รู้นี้เรียกว่าอวิชชา
(ขนฺธสํ. ๑๗/๒๐๙/๓๒๐)

ในส่วนของวิชชา ทรงตรัสในทางตรงข้ามคือ
รู้ชัดแจ้ง ถึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
๑๓๕

รู้ชัดแจ้ง ถึงเหตุให้เกิด รูปฯ
รู้ชัดแจ้ง ถึงความไม่เหลือของรูปฯ
รู้ชัดแจ้ง ถึงความดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือของรูปฯ
(ขนฺธสํ. ๑๗/๑๙๘/๓๐๑)

รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อันมีความก่อขึ้นเป็นธรรมดา
รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริง ซึ่งรูปฯ
อันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งรูปฯ
อันมีทั้งความก่อขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา
อย่างนี้แลเราเรียกว่า “วิชชา” และบุคคลชื่อว่าเป็นผู้ถึงวิชชา ย่อมมีด้วยเหตุ
มีประมาณเท่านี้แล (ขนฺธสํ. ๑๗/๒๑๐/๓๒๑)

ในเชิงปฏิบัติ
เจริญสมาธิเพื่อสิ้นอาสวะนั้น พระพุทธองค์ทรงเน้นให้ตามเห็น
ความตัง้ ขึน้ และเสือ่ มไปในอุปาทานขันธ์ ๕ จะสังเกตเห็นว่า ความโดดเด่น
อยู่ที่วิธีมอง คือ รู้ว่า รู้ชัดแจ้ง ตามความเป็นจริงซึ่งเหตุ เกิด – ดับ และรู้ว่า
ไม่รู้ชัดแจ้ง ตามความเป็นจริงซึ่งเหตุ เกิด – ดับ ในขันธ์ ๕
ดังนั้น ในวิธีปฏิบัติเมื่อมีสติจำ�ถูกต้องว่า สุข ทุกข์ ไม่ใช่ตน และผู้อื่น
๑๓๖

ทำ� ไม่หลงกับเนื้อหาปรุงแต่ง การออกจากความคิดปรุงแต่งในนิวรณ์ ๕ จึง
ทำ�ให้เกิดสมาธิ คือ รู้ชัด เข้าไปถึงตัวสภาวะนั้นอันเป็นวิปัสสนาญาณออก
จากสมมติสู่ปรมัตถ์ เห็นเป็นกระแสเหตุปัจจัยที่เกิด – ดับ ไม่ใช่ตัวตน จนถึง
รู้จักคุณ โทษ อันเป็นอื่น และรู้จักอุบายทางออก คือการละฉันทราคะ อันเป็น
ตัวอุปาทาน และตัวสัญโญชน์ดังกล่าว อวิชชาจึงถูกละไปด้วยเหตุนี้
พระสัทธรรม คือ การเข้าใจวิธกี ารทีถ่ กู ต้องก่อน และลงมือปฏิบตั ิ ซึ่ง
ในที่สุดผลย่อมประจักษ์ในที่สุด เพียงแต่ผู้ปฏิบัติต้องไม่เกียจคร้าน เจริญสติ
กับชีวิตประจำ�วัน และเจริญสมาธิสม่ำ�เสมอโดยเข้าใจคำ�ว่ารู้ชัด อันประจักษ์
เข้าสู่ตัวสภาวะที่เป็นปรมัตถ์จนคุ้นเคยในการแยกรูป แยกนามในวิปัสสนา
รู้ชัดถึงตัวแท้ของสิ่งที่สมมติเรียกว่า “จิต” มีสติไม่หลงลืมใจ
คือรู้ชัดว่ายังเห็นธรรมชาติเดิมของใจที่ปกติเป็นกลาง
โปร่ง ๆ อยู่หรือไม่? หากจำ�สภาวะนั้นได้แม่นยำ�
จะไม่ถูกบดบังด้วยสมมติ หรือเส้นผมบังภูเขาอีก
ต่อไป เพียงแต่ว่าต้องมีความเพียร แม้ขณิกสมาธิิ
กับชีวิตประจำ�วันก็ไม่ควรละเว้น คือใช้สมมติ
ไปตามเหตุปจั จัยแล้วรูช้ ดั ทีค่ วามรูส้ กึ ตัวใน
ระดับขณิกสมาธิเิ สมอ ๆ ในเวลาส่วนตัวที่
สัปปายะก็เจริญอุปจารสมาธิ
วิปัสสนาญาณจะเกิดชัดในช่วงนี้ จนถึง
สังขารุเปกขาญาณ เป็นกลางต่อสังขาร
การปรุงแต่งทัง้ ปวง จิตจะตัง้ มัน่ เป็นกลาง
เข้าสูอ่ ปั ปนาสมาธิเองโดยไม่ตอ้ งบังคับ
๑๓๗

๑๘.
ฉลาดมีความสุขในปัจจุบันชาติ

หากความสุขมาจากความยินดีที่ร้อยรัดและผูกกับสิ่งนั้นเอาไว้ ดู
เหมือนเปอร์เซ็นของความสุขในโลกนี้จะน้อยกว่าทุกข์ เพราะสิ่งที่ยึดไว้ด้วย
ความยินดี ล้วนมีความแปรปรวนเป็นอื่นอย่างไม่คาดคิดได้เสมอ ไม่ว่ารูป
ภายนอก ภายใน ที่ยึดไว้ด้วยความยินดี หรือวัตถุเครื่องใช้ หรือลาภ ยศ
สรรเสริญที่ยึดไว้ด้วยความกำ�หนัดไปตามอำ�นาจความตริตรึก และฉันทะ
ราคะในสิ่งเหล่านั้นอันเป็นตัวอุปาทานและสัญโญชน์
การมีสติสงั เกตเห็นจิตในจิต จะพบว่าสิง่ ทีก่ �ำ ลังเผลอเพลินยินดีอยูน่ น้ั
ครั้นไม่เป็นดังใจจะเกิดสภาวะอึดอัดคับข้องขึ้นทันที ใจที่เคยผ่องใสอยู่ก่อน
ก็เศร้าหมองลงชั่วขณะ การมีสติจำ�สภาวะได้แม่นยำ�ว่า รูป รส กลิ่น เสียง
สัมผัสกาย ไม่ใช่กเิ ลส ไม่ใช่กาม แต่ความกำ�หนัดด้วยความพอใจ ฉันทราคะ
ที่เป็นตัวอุปาทาน เป็นสัญโญชน์ต่างหากที่ทำ�ให้ใจเศร้าหมองเพราะ
อวิชชา
“มาฑินทิยะ”! แม้เราเองก็ไม่เคยได้เห็นได้ฟังเช่นนั้นเลยว่า พระราชาก็ดี
อำ�มาตย์ผู้ใหญ่ของราชาก็ดี ผู้อิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณ ๕ ให้เขาบำ�เรออยู่
ยังละกามตัณหา ความกำ�หนัดปรารถนา ยินดีในรูป (รส กลิ่น เสียง สัมผัสกาย)
ยังบรรเทาความเร่าร้อนเพราะกามไม่ได้ (ความกำ�หนัดด้วยความยินดี) แล้ว
จะเป็นผู้ปราศจากความกระหาย มีจิตสงบเย็นอยู่ ณ ภายใน ในอดีตก็ตาม กำ�ลังอยู่
ในปัจจุบันก็ตาม หรือจะอยู่ในอนาคตก็ตาม ดังนี้แล (ม.ม. ๑๓/๒๐๘/๒๘๖)

“อารมณ์ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกาย” อันวิจิตรก็มีอยู่ในโลกตาม

ประสาของมันเท่านั้น อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลก หาใช่กามไม่ ความกำ�หนัดไป
ตามอำ�นาจความตริตรึก นั่นแหละคือกาม ฯ (ฉกก.๐.๒๒/๔๕๗-๔๖๐/๓๓๔)
๑๓๙

ความเข้าใจถูกต้องที่แท้ว่า
โลกไม่ใช่กาม แต่คือความกำ�หนัดไป
ตามอำ�นาจความตริตรึก จะเข้าใจ
ความหมายของกามุปาทานอันส่งผลสู่
กามภพคือการยึดไว้ด้วยความกำ�หนัดไปตาม
อำ�นาจความตริตรึก ซึ่งความตริตรึกนัน้ คือ หลง
เผลอเพลินไปในจินตนาการทีเ่ ทิดค่าสิง่ เหล่านัน้ ขึน้ มา
โดยที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้รู้เรื่องด้วย เพียงอยู่ไปตามประสาของมัน
แต่ฉันทราคะ คืออุปาทานในสิ่งนั้น
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพ - ชาติ จึงมี
คือ กามุปาทาน ---> กามภพ
เพราะยึดถืออยู่ด้วยความกำ � หนั ด ไปตามอำ � นาจตริ ต รึ ก ถึ ง สิ่ ง
นั้น จึงเข้าไปอาศัยอยู่ในสิ่งนั้น (ภพ) ด้วยความปรุงแต่งต่าง ๆ และหลงผิด
ตระหนักว่าเป็น “เรา” ที่ถูกร้อยรัดอยู่ด้วยกามคือร้อยรัดด้วยฉันทราคะใน
สิ่งนั้น

					กาม คือความกำ�หนัดไปตามอำ�นาจ
				
ความตริตรึก
เมื่อรู้เขารู้เราคือรู้จักอวิชชาจึงละ
อวิชชาได้ กองทัพกิเลสทัง้ หมดนีล้ ว้ นเป็น
สภาวธรรม ทีท่ �ำ งานผสานสอดคล้องกันอยู่
เป็นคลื่นพลังงานแฝงอยู่ในใจ ที่อาศัยอยู่ในกามภพ
คือสภาวะทีอ่ าศัยอยูใ่ นความกำ�หนัด ด้วยอำ�นาจความ
ตริตรึกถึงรูป รส กลิน่ เสียง สัมผัสกาย เพราะอวิชชาไม่รู้จักขันธ์ ๕ ว่า
เป็นกระแสเหตุปัจจัยที่เกิด-ดับดังกล่าว เมื่อรู้จักความเกิด – ดับของขันธ์ ๕
อวิชชาก็ค่อย ๆ หมดบทบาทไปในที่สุด
		

ในการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ตามดูกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตใน
จิต ธรรมในธรรม ล้วนมีจุดหมายสำ�คัญที่เห็นความเกิด – ดับ และฉลาดที่
สามารถทำ�จิตให้ตั้งมั่น ละอุปกิเลสอันเศร้าหมองออกจากใจ เพราะเห็นนิมิต
ของจิตว่าไม่มีตัวตนถาวร
พระโสดาบันเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อสัทธรรมใน ๓ มุมคือ
๑. เข้าใจแล้ว
๒. ลงมือปฏิบัติ
๓. บรรลุถึงผล

การรู้ จั ก ความหมายที่ แ ท้ จ ริ ง ของกามกิ เ ลสตั้ ง แต่ อ วิ ช ชาอั น เป็ น
หัวหน้าใหญ่ของกิเลสจะทำ�ให้มีสติสังเกตเห็นสภาวธรรมได้ถูกต้องแม่นยำ�
รู้ชัดตามความเป็นจริงตั้งแต่
อวิชชา คือความไม่รู้ชัดแจ้งขันธ์ ๕ อันอาศัยเหตุปัจจัย เกิด – ดับ
อุปาทาน คือสภาวะแห่งฉันทราคะ กำ�หนัดยินดีในขันธ์ ๕
สัญโญชน์ คือสภาวะแห่งฉันทราคะกำ�หนัดยินดีในขันธ์ ๕

ดังนัน้ ประเด็นสำ�คัญทีไ่ ม่ควรละเลยคือ การปฏิบตั สิ ติปฏั ฐาน ๔ ที่
ฉลาด ย่อมได้รับผลเป็นความตั้งมั่นของจิต คือมีสมาธิ และวิปัสสนา ละ
อุปกิเลสอันเศร้าหมองได้ และบรรลุถึงสุขวิหารในทิฏฐธรรม คือ มีความสุข
ทันตาเห็น เพราะรู้จักนิมิตของจิต ดังกล่าว

๑๔๐

๑๔๑

คำ�ว่า สุขวิหารในทิฏฐธรรม นี้เป็นเครื่องยืนยันความฉลาดในผล
ของการปฏิบัติ หากเข้าใจกระแสเหตุปัจจัยในขันธ์ ๕ ดังกล่าวที่มีความก่อ
ขึ้นและดับไป ไม่ใช่ตัวตน ย่อมเกิดวิปัสสนาญาณที่เป็นปรมัตถ์ ไม่หลงคิดไป
ในทางอวิชชา ที่พาปรุงแต่งสังขารต่าง ๆ อย่างไม่รู้จักที่มาของสุข-ทุกข์
หากรู้ชัดแจ้งถึงที่มาของสุข-ทุกข์ ว่าไม่ใช่มาจากคนอื่นทำ� ไม่ใช่
มาจากเราทำ� เพียงความเข้าใจแค่นี้ หากนำ�ไปใช้ปฏิบัติได้จริง ย่อมมีผล
เป็นการไม่โกรธเกลียดคนอื่น เพราะคนอื่นไม่ใช่ตัวการแห่งทุกข์ และไม่หลง
ลงโทษตัวเองให้เศร้าหมอง ชีวิตที่ไม่มีความโกรธเกลียด ไม่เศร้าหมอง
ก็ย่อมได้รับสุขวิหารในทิฏฐธรรม คือ มีความสุขทันตาเห็น ในปัจจุบัน
ชาติ จากผลของการปฏิบัติดังกล่าว
ญาณ ที่รู้จักเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้น ชื่อว่า ธัมมัฏฐิติญาณ เป็น
ญาณที่เกิดก่อนญาณในนิพพาน
ญาณ คือ ความรู้ว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา ญาณ คือ
ความรู้ว่า เมื่อผัสสะไม่มี เวทนาย่อมไม่มี แม้ในอดีต เวทนาก็เกิดจากผัสสะ
ดับเพราะผัสสะ แม้ในอนาคต เวทนาก็เกิดจากผัสสะ ดับเพราะผัสสะ
แม้การเห็นนั้นที่ชื่อว่า ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนั้นก็ สิ้นไป ดับไปเช่น
กัน การเห็นเช่นนี้ตลอดทุกมุมในปฏิจจสมุปบาท แม้ในมุมมองของเวทนา
เป็นปัจจัยตัณหาจึงมีทั้งในปัจจุบัน อดีต อนาคต
ตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมีทั้งในปัจจุบัน อดีต อนาคต
อุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี ทั้งในปัจจุบัน อดีต อนาคต
๑๔๒

คือ แม้ภพ-ชาติในอนาคตข้างหน้า ก็ลว้ นเกิดจากอุปาทานซึง่
เมื่อมีภพ-ชาติ ก็ย่อมต้องมีความแก่ ความตาย ความโศก ความ
คร่ ำ� ครวญ ความทุกข์กายทุกข์ใจ ความคับแค้นใจตามมา
หรือในมุมมองของธรรมญาณ หรือญาณในธรรม คือ
๑. ญาณรู้ในชรา มรณะ
๒. ญาณรู้ในเหตุเกิดขึ้นแห่งชรามรณะ (ชาติ)
๓. ญาณรู้ในความดับไม่เหลือแห่งชรา มรณะ
๔. ญาณรู้ในข้อปฏิบัติถึงความดับไม่เหลือ
แห่งชรา มรณะ (มรรค มีองค์ ๘)
ซึ่งเห็นทุกมุมปฏิจจสมุปบาทเป็นเหตุปัจจัยและ
เห็นตามลำ�ดับธรรมญาณทั้ง ๔ ข้างต้นทุกๆ ขั้นตอน ดังนี้
ชรา มรณะ ---> ชาติ ---> ภพ ---> อุปาทาน
---> ตัณหา ---> เวทนา ---> ผัสสะ ---> สฬายตนะ
---> นามรูป ---> วิญญาณ ---> สังขาร ---> อวิชชา
คือเห็นโดยญาณ ๔ อย่างข้างต้นเหมือนกันในมุมอริยสัจ ๔ นั่นเอง
“ในการใด ความรู้ของอริยสาวกนั้น ชื่อว่าญาณในธรรมด้วยธรรมนี้
อริยสาวกนั้นเห็น (ธรรมญาณ) แล้วฯ และเป็นธรรมอันใช้ได้ไม่จำ�กัดกาล อริยสาวก
นั้นย่อมนำ�ความรู้ไปสู่นัยยะอันเป็นอดีตและอนาคตว่า สมณะพราหมณ์เหล่าใดใน
อดีต-อนาคตก็รู้ยิ่งเหมือนที่เราได้รู้ ยิ่งแล้วในบัดนี้ฯ”
เราเรียกอริยสาวกนั้นว่า ฯ ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรม ฯ มีปัญญาชำ�แรกกิเลส
ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ (นิทาน ส .๑๖/๖๘-๗๑/๑๒๐-๑๒๕)
๑๔๓

ในเชิงปฏิบัติ
เจริญสมาธิมี ๔ อย่างคือ
๑.
๒.
๓.
๔.

นันทิ (ความเผลอเพลิน) ใดในรูปฯ
นันทิ นั้นย่อมดับไป

เพื่อความสุขในปัจจุบัน
เพื่อการได้ญาณทัสสนะ
เพื่อสติสัมปชัญญะ
เพื่อละอาสวะ

การเห็นปฏิจจสมุปบาทเป็นกระแสเหตุปัจจัย คือวิปัสสนาญาณซึ่ง
ผู้ปฏิบัติมิใช่แค่จดจำ�สมมติบัญญัติ แต่เข้าไปประจักษ์ถึงตัวสภาวะแท้ของ
รูป – นามเหล่านั้น และเห็นลักษณะที่เป็นเหตุปัจจัยของรูปนามเหล่านั้น จน
รู้ชัดถึงแต่ละขณะของสภาวะที่ค่อย ๆ เคลื่อนตัวไปสู่อีกสภาวะหนึ่ง ซึ่ง
เกิดขึ้นในสมาธิอันละเอียด ระดับอ่อนจากขณิกสมาธิ จนถึงระดับแนบอยู่
กับใจตลอดเวลาคือ อุปจารสมาธิซึ่งเป็นขั้นสรุปวิปัสสนาญาณภายในเห็น
ความเกิด – ดับของขันธ์ ๕ ในระดับญาณทัสสนะ มีสติสัมปชัญญะรู้ชัดต่อ
สภาวะที่แท้อันเป็นปรมัตถ์ และละอาสวะได้

เพราะความดับแห่งนันทิ จึงมีความดับแห่งอุปาทาน
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ
เพราะชาติดับ ชรา มรณะ ความโศก ความคร่ำ�ครวญ
ทุกข์กาย ทุกข์ใจ ความคับแค้นใจจึงดับ
ความดับลงด้วยกองทุกข์ทั้งสิ้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้
(ขนฺธ.สํ. ๑๗/๑๘-๑๙/๒๗-๒๙)

“ภิกษุ ท.! เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิด
ภิกษุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริง
ซึ่งความเกิดขึ้น และความดับไป
แห่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณฯ
เมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำ�สรรเสริญ
ไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูปฯ
๑๔๔

๑๔๕

๑๙.
ฉลาดในการรู้ชัด

สายลมหอมกลิ่นรุ่งอรุณ พัดแสงดาวให้เลือนราง การเดินทางแห่ง
ราตรีทย่ี าวไกลใกล้สน้ิ สุด เส้นขอบฟ้าปรากฏเป็นแสงขลิบทอง แล้วผลิแย้ม
ละอองทอง โปรยปลิวอย่างนุ่มนวล มิได้เร่งรีบ แม้กลีบดอกไม้อันบอบบาง
หรือขนอันละเอียดอ่อนของนก ก็ถูกปลุกให้ตื่น
ฉันมองเห็นนกกระจิบ๊ ตัวเท่าหัวแม่มอื นอนอยูบ่ นใบชบา ขณะทีเ่ หยียด
ปีกออกรับแสงอรุณ แล้วเสียงนกก็กระซิบ ระยิบระยับ ขึน้ สอดผสานต้อนรับ
ความตืน่ อันกำ�ลังบานสะพรัง่ ขึน้ การเจริญสติในยามเช้าด้วยอิรยิ าบถอันง่าย ๆ
เพียงแค่เท้ากระทบพื้นในขณะเดินอย่างรู้ชัดที่ตัวสภาวะอันไร้ชื่อว่าเท้า หรือ
พื้น เป็นการตื่นต่อความจริงตรงหน้า ก้าวอย่างสบาย ๆ อย่างรู้ตัวท่วมท้น
หนทางที่มีแสงอุทัยอ่อนเบาบาง ทุกย่างก้าวแห่งความตื่นอันเบิกบาน ผสาน
กับอุทยานในกระแสเหตุปัจจัยแห่งสภาวธรรมตรงหน้า รู้จักว่าสิ่งใดเป็น
สมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ
การรู้ชัดเป็นสิ่งที่ไม่ควรประมาทละเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
รู้ชัดปัจจุบันของกายและใจ อันประกอบด้วยขันธ์ ๕ รู้ชัดถึงเหตุปัจจัย
ในมหภาคของธาตุ ๔ ที่ประกอบเป็นรูปอาศัยชั่วขณะ ตั้งแต่ลมหายใจ และ
ความรูส้ กึ ผัสสะอันอาศัยอายตนะภายใน ภายนอก จึงเกิดวิญญาณทัง้ ๖ ส่ง
ผลสู่เวทนา, สัญญา, สังขาร และมายากลของวิญญาณที่กลับมารู้สัญญาของ
สังขารปรุงแต่ง ส่งผลไปสู่รูปนาม หมุนวนอาศัยกัน เกิดขึ้น ความฉลาดรู้จัก
ขันธ์ ๕ เป็นการรู้จักทั้งสมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะคือ เป็นกระแสเหตุ
ปัจจัยไม่ใช่ตัวตน การเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ ทำ�ให้ไม่เกิดการเบียดเบียน
ตน และผู้อื่น ทางกาย วาจา ใจ
๑๔๗

ความเพียรนั้นจึงคอยปิดกั้นอกุศลที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น ด้วยการมี
สติ ตามรักษาจิตที่ปกติ ไว้เป็นสุขวิหารในทิฏฐธรรม ทำ�ให้เกิดสัมมาสมาธิ
ตั้งมั่นอย่างเบิกบาน ไม่ถูกอุปกิเลสความเศร้าหมองครอบงำ� พระพุทธองค์
ทรงตรัสถึงเรื่องฉลาดในฐานะ ๗ ประการ ใคร่ครวญธรรมโดยวิธี ๓ ประการ
เรียกว่า “จบกิจ”
ภิกษุ ท.! ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการนั้นเป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีนี้
๑. ย่อมรู้ชัดซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

ภิกษุในกรณีนี้ย่อมพิจารณาใคร่ครวญ
๑. โดยความเป็นธาตุ
๒. โดยความเป็นอายตนะ
๓. โดยความเป็นปฏิจจสมุปบาท
ภิกษุ ท.! ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการด้วย เป็นผู้พิจารณาใคร่ครวญ
ธรรม ๓ ประการด้วย เราเรียกว่า เกพลี ผู้จบกิจแห่งพรหมจรรย์เป็นอุดมบุรุษใน
ธรรมวินัยนี้ ดังนี้แล (ขนฺธสํ. ๑๗/๗๖-๘๐/๑๑๘-๑๒๔)

๒. รู้ชัดซึ่งเหตุให้เกิดแห่งรูป ฯ
๓. รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งรูป ฯ
๔. รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งรูป ฯ
๕. รู้ชัดซึ่งอัสสาทะ (รสอร่อยหรือคุณ) แห่งรูป ฯ
๖. รู้ชัดซึ่งอาทีนวะ (โทษอันแปรปรวน)แห่งรูป ฯ
๗. รู้ชัดแห่งนิสสรณะ (อุบายเครื่องออกไปพ้น) จากรูป ฯ
(เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ, ตรัสเช่นเดียวกัน)
ภิกษุ ท.! ภิกษุผพู้ จิ ารณาใคร่ครวญธรรมโดยวิธี ๓ ประการ
นัน้ เป็นอย่างไรเล่า?
๑๔๘

๑๔๙

๒๐.

ฉลาดในผัสสะกับชีวิตประจำ�วัน

ความฉลาดในฐานะ ๗ ประการ และใคร่ครวญโดยธรรม ๓ ประการ
ดังกล่าว ล้วนเกิดขึ้นกับชีวิตประจำ�วันอยู่ตลอดเวลา เมื่อขึ้นต้นถูกวิธี คือ ไม่
หลงคิดว่าสุข-ทุกข์มาจากผู้อื่นทำ� รู้ความจริงว่าสุข-ทุกข์ไม่ใช่มาจากเรา
ทำ� แต่เกิดจากผัสสะ คือ ความประจวบแห่งอายตนะภายนอกกระทบภายใน
ทำ�ให้เกิดวิญญาณ การประจวบแห่งธรรม ๓ ประการเรียกว่า ผัสสะ เป็น
ปัจจัยให้เกิดสุข-ทุกข์ หรืออุเบกขาเวทนา
มีสติระลึกรู้ และรู้ชัดถึงตัวสภาวะด้วยสมาธิ เห็นเป็นปรมัตถธรรมใน
สุข ทุกข์ เหล่านั้นซึ่งไม่ใช่ “คน” แต่เป็นสภาวธรรมล้วน ๆ เรียกว่า รู้ชัด
หากนำ�เอาสุข-ทุกขเวทนา มาเป็นตัวประธานในการดูผัสสะจาก
การเจริญสติในชีวิตประจำ�วันจนเกิดสมาธิและวิปัสสนา ย่อมพอเรียบเรียง
ความฉลาดในฐานะ ๗ ใคร่ครวญโดยธรรม ๓ ประการได้ดังนี้
๑. รู้ชัดซึ่งอย่างนี้ เรียกว่า สุข-ทุกขเวทนาขันธ์
๒. รู้ชัดซึ่งเหตุให้เกิด สุข-ทุกขเวทนา เกิดมาจากผัสสะ
๓. รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง สุข-ทุกขเวทนา คือ ผัสสะดับ
๔. รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่ง สุข-ทุกขเวทนา
คือ มรรค ๘
		
๑. สัมมาทิฏฐิ
					
		
๒. สัมมาสังกัปปะ
					

เห็นถูกว่าสุข-ทุกขเวทนา ไม่ใช่ตวั ตน
ไม่ได้มาจากผูอ้ น่ื ทำ�
ย่อมไม่ดำ�ริในการทำ�ร้ายผู้อื่น 		
เพราะผู้อื่นไม่ใช่ต้นเหตุแห่งสุข-ทุกข์
๑๕๑

		
๓. สัมมาวาจา
					

ย่อมมีวาจาไม่ประทุษร้ายผู้อื่นอัน
ไม่ใช่ต้นเหตุแห่งสุข-ทุกข์

		
๔. สัมมากัมมันตะ ย่อมมีความประพฤติไม่ประทุษร้าย
					
ผูอ้ ื่นอันไม่ใช่ต้นเหตุแห่งสุข-ทุกข์
		
๕. สัมมาอาชีวะ
					
					

ย่อมมีการงานชอบไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่นอันไม่ใช่ต้นเหตุ
แห่งสุข-ทุกข์

		
๖. สัมมาวายามะ
					
					

ย่อมมีความเพียรชอบ คอยปิดกั้น
เจตนาร้าย เพราะผู้อื่นไม่ใช่ต้นเหตุ
แห่งสุข-ทุกข์

		
๗. สัมมาสติ		
					

ย่อมมีความระลึกชอบ ไม่ขาดสติ
คิดว่าผู้อื่นเป็นต้นเหตุแห่งสุข-ทุกข์

		๘. สัมมาสมาธิ
					
					

ย่อมมีความตั้งมั่นชอบ ไม่ฟุ้งซ่าน
ไปในอดีต อนาคต ว่าตนหรือผู้อื่น
เป็นต้นเหตุแห่งสุข-ทุกข์

๕. รู้ชัดซึ่งคุณแห่งเวทนา คือ สุขโสมนัส จากการไม่เบียดเบียน
ตนและผู้อื่น และความสุขที่ไม่กระวนกระวายทางกายทางใจ
๖. รู้ชัดซึ่งโทษอันแปรปรวน แต่เพราะไม่ยึดมั่นในเวทนาว่าเป็น
“เรา” ความโศก ความคร่ำ�ครวญ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ
ย่อมไม่มี
๑๕๒

๗. รู้ชัดซึ่งอุบายเครื่องออกไปพ้นจากเวทนา คือ ละฉันทราคะ ละ
ความเผลอเพลิน ละความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความตรึกถึงสิ่งนั้น จึงละความ
เศร้าหมอง คือ อุปกิเลสต่าง ๆ ได้
ส่วนความฉลาดในการใคร่ครวญโดยธรรม ๓ ประการ
๑. โดยความเป็นธาตุคือ สุข-ทุกข์ เป็นสภาวธรรมล้วน ๆ ที่เป็น
ปรมัตถ์ ไม่ใช่มาจากผู้อื่นทำ� ไม่ใช่เราทำ� เมื่อเห็นสุข-ทุกข์ เป็นตัวประธาน
ดังกล่าว จะพบว่าสุข-ทุกข์ ก็เป็นธาตุ
“ดูกรอานนท์ มีธาตุ ๖ อย่าง ได้แก่ ธาตุคือสุข ธาตุคือทุกข์ ธาตุคือ
โสมนัส ธาตุคือโทมนัส ธาตุคืออุเบกขา ธาตุคืออวิชชาฯ ภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ จึงควร
เรียกว่า ภิกษุผู้ฉลาดในธาตุฯ”

๒. โดยความเป็นอายตนะ เมื่อเห็นสุข-ทุกข์ ไม่ใช่จากผู้อื่นทำ� ไม่ใช่
เราทำ� เป็นเพียงสิ่งกระทบกันจากอายตนะภายในกับภายนอก
“ดูกรอานนท์ ธาตุ ๑๘ อย่าง ได้แก่
ธาตุ คือ ตา ธาตุ คือ รูป		
ธาตุ คือ จักขุวิญญาณ
ธาตุ คือ หู
ธาตุ คือ เสียง		
ธาตุ คือ โสตวิญญาณ
ธาตุ คือ จมูก ธาตุ คือ กลิ่น		
ธาตุ คือ ฆานวิญญาณ
ธาตุ คือ ลิ้น ธาตุ คือ รส		
ธาตุ คือ ชิวหาวิญญาณ
ธาตุ คือ กาย ธาตุ คือ โผฎฐัพพะ
ธาตุ คือ กายวิญญาณ
ธาตุ คือ มโน ธาตุ คือ ธรรมารมณ์ ธาตุ คือ มโนวิญญาณ
เรียกได้ว่า ภิกษุผู้ฉลาดในธาตุฯ” ฉลาดในอายตนะ
๑๕๓

๓. โดยความเป็นปฏิจจสมุปบาท เมื่อเห็นสุข-ทุกข์ ไม่ใช่จากผู้อื่น
ทำ� ไม่ใช่เราทำ�
ข้าแต่พระองค์ฯ ภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทด้วยเหตุเท่าไร
“ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้อย่างนี้ว่า
เมื่อเหตุนี้มี			
เพราะเหตุนี้เกิดขึ้น		
เมื่อเหตุนี้ไม่มี			
เพราะเหตุนี้ดับ			
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 		
เพราะสังขารเป็นปัจจัย 		
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย 		
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 		
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 		
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย 		
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย
เพราะภพเป็นปัจจัย 		
เพราะชาติเป็นปัจจัย 		

ผลนี้จึงมี		
ผลนี้จึงเกิดขึ้น
ผลนี้จึงไม่มี
ผลนี้จึงดับ
จึงมีสังขาร
จึงมีวิญญาณ
จึงมีนามรูป
จึงมีสฬายตนะ
จึงมีผัสสะ
จึงมีเวทนา
จึงมีตัณหา
จึงมีอุปาทาน
จึงมีภพ
จึงมีชาติ
จึงมีชรา มรณะ

(ความโศก ความคร่ำ�ครวญ ทุกข์โทมนัส ความคับแค้นใจ)
๑๕๔

อย่างนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล
เพราะผัสสะดับ			
จึงดับเวทนา
เพราะเวทนาดับ			
จึงดับตัณหา ฯลฯ
(ความทุกข์ทั้งปวงจึงดับ)
“จึงควรเรียกได้ว่า ภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท”
ความฉลาดในฐานะ ๗ ประการ ใคร่ครวญโดยธรรม
๓ ประการดังกล่าวที่เรียกว่า จบกิจ (ขน.ธ.สํ. ๑๗/๗๖-๘๐/๑๑๘,๑๒๔)

ในเชิงปฏิบัติ
หากนำ�เอาสุข ทุกข์ ซึ่งไม่ได้มาจากผู้อื่นทำ� ไม่ใช่มาจากเราทำ� มา
เป็นตัวประธานในการทำ�ความเข้าใจ จะเห็นที่มาจากผัสสะ ซึ่งไม่ใช่ตัวตน
เมื่อรู้ว่า สุข ทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน จึงละราคะในสุข ละปฏิฆะในทุกข์ ละโมหะได้
เบาบาง เป็นสกิทาคามีี เมื่อมีสมาธิบริบูรณ์ย่อมละราคะในสุข ละปฏิฆะใน
ทุกข์ คือละสังโยชน์เบื้องต่ำ�ทั้ง ๕ เป็นอนาคามี
๑. สักกายทิฏฐิ		
๔. กามฉันทะ
๒. วิจิกิจฉา			
๕. พยาบาท
๓. สีลัพพตปรามาส			
		
สังโยชน์เบื้องสูงอีก ๕
๖. รูปราคะ			
๙. อุทธัจจะ
๗. อรูปราคะ			
๑๐. อวิชชา
๘. มานะ 		
๑๕๕

แท้จริงแล้วความฉลาดในฐานะ ๗ ประการดังกล่าว หากสังเกตจะ
พบว่าความฉลาด ๔ ประการแรก คืออริยสัจ ๔
๑. รู้ชัดซึ่งขันธ์ ๕ (ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์)

๒๑.
ฉลาดในอริยสัจ

๒. รู้ชัดซึ่งเหตุให้เกิดแห่งขันธ์ ๕
๓. รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งขันธ์ ๕
๔. รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งขันธ์ ๕
คือ มรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘
ในเชิงปฏิบัติ ทั้งการเจริญสติปัฏฐาน ๔ และสมาธิจนถึงวิปัสสนา
ในปฏิจจสมุปบาท แล้วการรู้จักที่มาของสุข ทุกข์ ว่าไม่ใช่มาจากผู้อื่นทำ�
ไม่ใช่มาจากเราทำ� แต่มาจากผัสสะซึ่งหากฉลาดเห็นกระแสเหตุปัจจัยใน
ผัสสะ ตามทีม่ นั เป็น หมายถึงเห็นตัวสภาวะทีเ่ ป็นปรมัตถ์ ไม่ใช่ตวั ตน การเห็น
นั้นก็ครอบคลุมไปถึงอริยสัจ ๔ ดังพุทธพจน์ต่อไปนี้
ภิกษุ ท.! ผู้ที่เห็นจักษุตามที่มันเป็น
		

ผู้ที่เห็นรูปทั้งหลายตามที่มันเป็น

		

ผู้ที่เห็นจักขุวิญญาณทั้งหลายตามที่มันเป็น

		

ผู้ที่เห็นจักขุสัมผัสทั้งหลายตามที่มันเป็น

		

ผู้ที่เห็นเวทนาเป็นสุข-ทุกข์ หรือไม่สุข ไม่ทุกข์		
ทั้งหลายตามที่มันเป็นซึง่ เกิดขึน้ เพราะจักขุสมั ผัสเป็นปัจจัย
๑๕๗

ตามทีม่ นั เป็น ย่อมไม่ตดิ พันในจักษุ

เมือ่ เขาทำ�อัฏฐังคิกมรรค อันเป็นอริยะ ให้เจริญด้วยอาการอย่างนีอ้ ยู่

ไม่ติดพันในรูปทั้งหลาย

สติปัฏฐานทั้งหลาย แม้ทั้ง ๔ ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญ

ไม่ติดพันในจักขุวิญญาณ

สัมมัปปธานทั้งหลาย แม้ทั้ง ๔ ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญ

ไม่ติดพันในจักขุสัมผัส

อิทธิบาททั้งหลาย แม้ทั้ง ๔ ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญ

ไม่ติดพันในเวทนาอันเป็นสุขหรือทุกข์ 					

อินทรีย์ทั้งหลาย แม้ทั้ง ๕ ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญ

หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย

พละทั้งหลาย แม้ทั้ง ๕ ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญ

เมื่อผู้นั้นไม่ติดพัน ไม่หมกมุ่น ไม่ลุ่มหลง รู้เท่าทันเห็นโทษ ตระหนักอยู่
อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ ย่อมถึงความไม่ก่อตั้งพอกพูนต่อไป (อริยสัจข้อ ๑ รู้ทุกข์ ว่า
โดยย่ออุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์)

โพชฌงค์ทั้งหลาย แม้ทั้ง ๗ ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญ
ธรรมทั้ง ๒ คือ สมถะและวิปัสสนาของเขาย่อมเป็นธรรมเคียงคู่กันไป

อนึ่ง ตัณหาที่เป็นตัวการก่อภพใหม่อันประกอบด้วยนันทิราคะคอยแส่
เพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ต่าง ๆ ก็จะถูกละไปด้วย (อริยสัจข้อ ๒ ละสมุทัย คือ
ตัณหา)

บุคคลนั้นย่อมกำ�หนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลาย อันบุคคลพึง
กำ�หนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง

ความกระวนกระวายทางกายก็ดี ความเร่าร้อนใจก็ดี ความกลัดกลุม้ ทางกายก็
ดี ความกลัดกลุ้มทางใจก็ดี ย่อมถูกเขาละได้ ผู้นั้นย่อมเสวยทั้งความสุขทางกายทั้ง
ความสุขทางใจ (อริยสัจข้อ ๓ นิโรธ ดับทุกข์)

อันยิ่ง

บุคคลผู้เป็นเช่นนั้นแล้ว มีความเห็นอันใด ความเห็นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมี
ความดำ�ริใด ความดำ�รินั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะ มีความพยายามใด ความพยายาม
นั้นก็เป็นสัมมาวายามะ มีความระลึกใด ความระลึกนั้นก็เป็นสัมมาสติ มีสมาธิใด
สมาธินั้นก็เป็นสัมมาสมาธิ ส่วนกายกรรม วจีกรรม และอาชีวะของเขา ย่อมบริสุทธิ์
ดีมาแต่ต้นทีเดียว ด้วยประการดังนี้ เขาชื่อว่ามีอริยอัฏฐังคิกมรรค (อริยสัจข้อ ๔
มรรคเจริญ)

อันยิ่ง

๑๕๘

ย่อมละด้วยปัญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลาย อันบุคคลพึงละด้วยปัญญา
ย่อมเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลาย อันบุคคลพึงเจริญอันยิ่ง
ย่อมทำ�ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลาย อันบุคคลพึงทำ�ให้แจ้ง

ดูกร ภิกษุ ท.! ก็ธรรมไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงกำ�หนดรู้ ด้วยปัญญา
อันยิ่ง คำ�ตอบพึงมีว่าปัญจุปาทานขันธ์์ทั้งหลาย กล่าวคือ

๑๕๙

๒. อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ (ซึ่งก็ล้วนเป็นธาตุและเป็นเหตุ
ปัจจัย)
๓. ปฏิจจสมุปบาท คือเห็นเป็นกระแสเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้น
คือ รูป กระทบ ตา ทำ�ให้เกิดจักขุวิญญาณ การประจวบของธรรมทั้ง ๓ คือ
ผัสสะ ส่งผลสู่ สุข-ทุกขเวทนา

๑. อุปาทานขันธ์ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ : ธรรมทั้งหลาย
เหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงกำ�หนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งฯ อวิชชา – ตัณหา
เป็นธรรมอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่ง
สมถะ วิปสั สนา เป็นธรรมอันบุคคลพึงทำ�ให้เจริญด้วยปัญญาอันยิง่
วิชชา วิมุตติ เป็นธรรมอันบุคคลพึงทำ�ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง
(ในกรณี หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตรัสเช่นเดียวกัน)
(อุปริ.ม. ๑๔/๕๒๓/๘๒๘)

ในเชิงปฏิบัติ
เมื่อมีสติจะเห็นธรรมที่ถูกถักทอออกมาอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ล้วนเริ่ม
ต้นมาจากผัสสะจึงไม่ควรประมาท กับการเจริญสติในชีวิตประจำ�วันจนรู้ชัด
เข้าถึงตัวสภาวะทีเ่ ป็นปรมัตถ์ ทีส่ ามารถแลเห็นเป็นธรรมอันควรใคร่ครวญ
ทั้ง ๓ ประการ คือ
๑. ธาตุ (คือ เห็นเป็นสภาวธรรมในระดับปรมัตถ์อย่างรูช้ ดั รูจ้ กั
สมมติเรียกว่า “คน” แต่ไม่ใช่ “คน”)
๑๖๐

ในการเจริญสติ ตามดูเวทนาในเวทนา การรู้จักเวทนาขันธ์ว่าเกิด
จากผัสสะอาศัยรูปฯ ย่อมรู้จักในเวทนา เป็นกระแสแห่งปัจจัย ไม่ใช่ตัวตน
ทำ�ให้ละตัณหาในเวทนาหรืออุปาทานขันธ์ ๕ คือ ตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ
กระบวนการปฏิจจสมุปบาทจึงประจักษ์ขึ้นตรงปัจจุบัน เพราะ
สฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมีฯ การเห็น
เช่นนี้คือสัมมาทิฏฐิ คือเห็นถูกว่าขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตน และละสักกายทิฏฐิ คือ
ละความเห็นผิดว่าขันธ์เป็นตัวตน
เมื่อรู้จักเวทนาว่าไม่ใช่ตัวตนหรือไม่ใช่เราได้รับสุข-ทุกขเวทนาแต่เป็น
สภาวธรรม เป็นปรมัตถธรรมตัณหาจึงดับ อุปาทานจึงดับ ภพ-ชาติ ดับฯ
ทุกข์ดับ “ธาตุคือสุข ธาตุคือทุกข์ ธาตุคือโสมนัส ธาตุคือโทมนัส ธาตุ
			
คืออุเบกขา ธาตุคืออวิชชา ภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่
				
จึงควรเรียกว่า ผู้ฉลาดในธาตุฯ”
					
				
				

ดังนัน้ การรูจ้ กั สุข-ทุกขเวทนา
ว่าเป็นเพียงธาตุมาจากผัสสะทั้ง ๖ โดย
เฉพาะการสังเกตเห็นธรรมารมณ์กระทบใจ
เกิดมโนวิญญาณ เป็นผัสสะ สู่สุข-ทุกขเวทนา
อัน เป็น ธาตุไม่ใช่ “คน” ย่อมประจักษ์ชัด
๑๖๑

ความจริงว่า สุข-ทุกข์ไม่ใช่มาจากคนอื่นทำ� หรือไม่ใช่มาจากเราทำ�
เป็นเพียงสภาวธรรมที่อาศัยผัสสะ เป็นกระแสเหตุปัจจัย ไม่ใช่ “เรา” รู้
ชัดว่า เป็นแค่สภาวธรรมล้วน ๆ ไม่ใช่ “คน” การโต้ตอบเวทนาด้วย
การหลงโทษคนอื่น ในมุมมองที่หลงผิดด้วย ราคะ โทสะ โมหะ หรือ
ตัณหา จึงถูกยุติบทบาทลงไป
ภิกษุ ท.! ภิกษุนั้นหนอ เมื่อตามเห็นสังขารไร ๆ โดยความเป็นของไม่เที่ยง
อยู่จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ (ความสมควรแก่อนุโลมิกญาณ) ดังนี้นั้น
นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้
ผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม (มรรค ๘ +
สัมมาญาณ สัมมาวิมุตติ) ดังนี้นั้น นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้
เมื่อหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามอยู่ จักกระทำ�ให้
แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล หรือสกิทาคามิผล
อนาคามิผล อรหัตตผล ดังนี้
นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้
(ฉกฺก.อํ. ๒๒/๔๙๐/๓๖๙)

(ในกรณีเห็นสังขาร
เป็นทุกข์ เห็นธรรมเป็น
อนัตตา ตรัสนัยเดียวกัน)

๑๖๒

๒๒.
ฉลาดในนิพพาน

แท้จริงแล้วไม่มี “คน” มีแต่ธรรมธาตุ การเข้าถึงธรรมธาตุนั้นต้องมี
ปัญญาในสัมมาทิฏฐิเห็นปฏิจจสมุปบาทและมีสมาธินำ�เข้าไปประจักษ์สภาวะ
อันเป็นปรมัตถ์นั้น ดังนั้นตั้งแต่บทแรกถึงบทสุดท้ายในหนังสือเล่มนี้ได้นำ�เอา
ที่มาของสุข-ทุกข์มาชี้ให้เห็นว่า สุข-ทุกข์ไม่ได้มาจากผู้อื่นทำ� และไม่ใช่มา
จากเราทำ� แต่มาจากผัสสะซึ่งเมื่อแยกองค์ประกอบในผัสสะแล้ว ก็ไม่เห็นสัก
อณูที่เป็นอัตตาตัวตนของใคร มีแต่สภาวธรรมที่เป็นปรมัตถธรรม หรือเป็น
ธรรมธาตุทั้งสิ้น
		 ภิกษุ ท.! ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
		

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์

		

ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

		

แม้สิ่งที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้รูปฯ

		

ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

		

สิ่งที่เกิดจากสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

		
		

จักเป็นของเที่ยง เป็นสุข เป็นอัตตาได้แต่ที่ไหน
(สํ สฬ. ๑๘/๒๒๑-๖/๑๖๓-๕)

ความเข้าใจเพียงแค่นี้หากมีสติกับชีวิตประจำ�วัน ตรงผัสสะขณะนี้
เช่น เท้ากระทบพืน้ โดยไม่เติมชือ่ สมมติลงไป จะสัมผัสได้ถงึ ตัวสภาวะล้วน ๆ
ทีเ่ ป็นปรมัตถธรรมตรงหน้า สามารถรูช้ ดั ในผัสสะอันอาศัยสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั ตน
แล้วละความปรารถนาซึ่งสิ่งนั้น ไม่หมายมั่นซึ่งสิ่งนั้นว่าเป็นตัวตน และไม่
หมายมั่นยึดติดในคุณสมบัติของสิ่งนั้น อันเป็นเพียงสภาวธรรมไม่ใช่ “คน”
คือ ไม่หลงในชื่อสมมติจนขาดสติหลงลืมสภาวะเดิมที่ไร้ชื่ออยู่ก่อน
๑๖๔

“นี่แหละ มาร ท่านจะมีความเห็นยึดถือว่าเป็นสัตว์ได้อย่างไรในสภาวะที่
เป็นเพียงกองแห่งสังขารล้วน ๆ นี้ จะหาตัวสัตว์ไม่ได้เลย เปรียบเหมือนว่าเพราะคุม
ส่วนประกอบเข้าด้วยกัน ศัพท์ว่า “รถ” ย่อมมีฉันใด เมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่ สมมติ
ว่าสัตว์ก็ย่อมมีฉันนั้น”

การเห็นความจริงในระดับสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ ต้องใช้ทั้ง
สติระลึกลงไปที่สิ่งนั้นจนรู้ชัดมีสมาธิอันละเอียดอ่อน และมีปัญญาในระดับ
วิปัสสนา เห็นตามความเป็นจริง
การมีสมาธิรู้สึกเข้าไปถึงองค์ประกอบอันเป็นตัวสภาวะที่ไม่ใช่ “คน”
ย่อมไม่หมายมั่นในสิ่งนั้น หรือไม่หมายมั่นโดยคุณสมบัติของสิ่งนั้นว่าเป็นตัว
ตนจริงจัง แม้ในผัสสะอันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสุข-ทุกข์ ที่ไม่ใช่มาจากผู้อื่นทำ�
ไม่ใช่มาจากเราทำ� หากเพิกถอนความหมายมั่น ก็ย่อมคืนสู่ธรรมชาติ
เดิมที่ไร้เจ้าของ ไร้ตัวตนอยู่ก่อน
“ภิกษุ ท.! เราจักแสดงปฏิปทาอันสมควรแก่การเพิกถอนความหมายมั่น
ทั้งปวงแก่พวกเธอ
ไม่หมายมั่นซึ่งจักษุ ไม่หมายมั่นในจักษุ
ไม่หมายมั่นโดยความเป็นจักษุ
ไม่หมายมั่นจักษุว่าของเรา
ไม่หมายมั่นซึ่งรูป ฯ
ไม่หมายมั่นซึ่งจักขุวิญญาณ ฯ
๑๖๕

ไม่หมายมั่นซึ่งจักขุสัมผัส ฯ
ไม่หมายมั่นซึ่งเวทนา อันเกิดจากจักขุสัมผัส เป็นปัจจัย
อันเป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์ก็ตาม อันเป็นอทุกขมสุขก็ตาม (หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ เช่นเดียวกัน)
ไม่หมายมั่นซึ่ง (ปรารถนาตรงนั้น) สิ่งทั้งปวง 		
ไม่หมายมั่นใน (สิ่งที่เป็นอยู่) สิ่งทั้งปวง
ไม่หมายมั่นโดย (คุณสมบัติของสิ่งนั้น) ความเป็นสิ่งทั้งปวง
ไม่หมายมั่นสิ่งทั้งปวงว่าของเรา
ภิกษุ ท.! เมือ่ ไม่มน่ั หมายอยูอ่ ย่างนี้ ก็ไม่ถอื มัน่ สิง่ ใด ๆ ในโลก เมือ่ ไม่ถอื มัน่
ก็ไม่สะดุ้ง, เมื่อไม่สะดุ้งก็ปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียว
เธอนั้นย่อมรู้ชัดว่า “ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�ได้
สำ�เร็จแล้ว”
(-สฬา.ส๐.๑๘/๒๖/๓๓)

พุทธพจน์ในบทนีต้ รัสถึงการเพิกถอนความหมายมัน่ คือ การละสมมติ
เข้าไปเห็นสภาวะแท้ของสิ่งนั้นที่เป็นปรมัตถ์ ไร้การยึดถือซึ่งชื่อบัญญัติ ใน
บัญญัติ โดยความเป็นบัญญัติ และไม่ยึดว่าเป็นของเราซึ่งต้องใช้สมาธิอัน
ตั้งมั่นเข้าสู่สภาวะแท้ของสิ่งนั้นด้วยปัญญาในวิปัสสนาญาณ
ภิกษุ ท.! ปุถชุ นในโลกนี้ ผูไ้ ม่ได้ยนิ ได้ฟงั ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า ฯ
ย่อมเข้าใจนิพพานโดยความเป็นนิพพาน
๑๖๖

เมื่อเข้าใจนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้ว ย่อมหมายมั่นซึ่งนิพพาน
ย่อมหมายมั่นในนิพพาน ย่อมหมายมั่นโดยความเป็นนิพพาน
ย่อมหมายมั่นว่านิพพานเป็นของเรา ดังนี้ เขาย่อมเพลิดเพลินยิ่งต่อ
นิพพาน (-มู.ม.๑๒/๑๕/๒)

ศัพท์ว่า “นิพพาน” นั้น ใช้มาก่อนพุทธศาสนา อันหมายถึงจุดหมาย
สูงสุด ในบางพระสูตรพวกพราหมณ์บางคนมักมีความเชื่อว่า ร่างกายที่
ปราศจากโรคภัยเป็นจุดหมายสูงสุด คือนิพพาน หรือการมีความสุขอยู่ใน
กามคุณทั้งหลายเป็นนิพพาน คือจุดหมายสูงสุดของพราหมณ์กลุ่มนั้น ๆ
สุดแต่ว่าแต่ละลัทธิจะยึดถือเอาอะไรเป็นสิ่งสูงสุดของพวกเขา
เมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้น ทรงยืมภาษาที่คนใช้กันดังที่ตรัสแก่
มารถึงสิ่งสมมติ และยืมใช้แต่ไม่ยึดถือในสิ่งนั้น ซึ่งสิ่งนั้น โดยความ
เป็นสิ่งนั้น แต่ทรงชี้ให้เห็นถึงจุดหมายสูงสุดในการพ้นทุกข์ คือ พ้นจากราคะ
โทสะ โมหะ ดังพุทธพจน์ต่อไปนี้ ซึ่งแม้จะมีชื่อมากมายแต่อยู่ในความหมาย
เดียวกัน คือ ความสิ้นไปจากราคะ โทสะ โมหะ
"ภิกษุ ท.! นิพพานเป็นอย่างไรเล่า?
ภิกษุ ท.! ความสิ้นไปแห่งราคะ
ความสิ้นไปแห่งโทสะ ความสิ้นไป
แห่งโมหะอันใด
ภิกษุ ท.! อันนี้แล เราเรียกว่า นิพพาน
(สฬา.สํ. ๑๘/๑๕๒/๗๔๑)

๑๖๗

[คำ�ว่า “นิพพาน” ในข้อความในสูตรอื่น ๆ เป็นอันมาก ได้ทรงแสดง
ไว้ด้วย อธิวจนะ คือ คำ�แทนชื่อต่าง ๆ กัน และมีเรื่องที่จะพึงศึกษา และปฏิบัติ
อย่างเดียวกัน คือ ทรงแสดงไว้ด้วยคำ�ว่า : อสังขตะ

(ธรรมทีไ่ ม่มปี จั จัยปรุงแต่ง หรือปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้)

อนตะ		

(ธรรมที่ไม่น้อมไปในสิ่งใด หรือสิ่งใดน้อมไปไม่ได้)

อนาสวะ

(ไม่มอี าสวะอันเป็นสิง่ เศร้าหมองโดยประการทัง้ ปวง)

สัจจะ		

(ของจริงเพียงสิ่งเดียว ไม่มีสิ่งที่สองเทียบ)

ปาระ		

(ฝั่งนอกที่กิเลสและทุกข์ตามไปไม่ถึง)

นิปุณะ		
			

นิพพานอธิวจนะ

(สิ่งละเอียดอ่อนสำ�หรับการศึกษาและปฏิบัติ ไม่มี
สิ่งใดยิ่งกว่า)

สุทุททสะ

(อันผู้ไม่สิ้นอาสวะเห็นได้ยากที่สุด)

อชัชชระ

(ไม่มีความคร่ำ�คร่าลงโดยประการทั้งปวง)

ธุวะ		

(ยั่งยืนมั่นคงไม่แปรผัน)

อปโลกินะ

(เป็นที่จ้องมองแห่งสัตว์เพื่อการบรรลุถึง)

อนิทัสสนะ
			

(ไม่มีการแสดงออกทางวัตถุ หรือทางตา ; ผู้อื่น
พลอยเห็นด้วยไม่ได้)

นิปปปัญจะ

(ไม่มีเครื่องกีดกั้นให้เนิ่นช้าเพราะว่างจากกิเลส)

สันตะ		

(สงบ ระงับจากการปรุงแต่ง เสียดแทง เผาลน)
๑๖๙

อมตะ		
			

(ไม่ตายเพราะไม่มีการเกิด เพราะไม่อยู่ในอำ�นาจ
เหตุปัจจัย)

ปณีตะ		
			

(ประณีตละเอียด เพราะพ้นไปจากความเป็นรูป		
ธรรมและนามธรรม)

สิวะ		

(สงบเย็น เพราะไม่มีไฟกิเลสและไฟทุกข์)

เขมะ		

(เกษมจากสิ่งรบกวนทุกชนิด)

ตัณหักขยะ

(เป็นทีส่ น้ิ ไปแห่งตัณหา หรือภาวะสิน้ สุดแห่งตัณหา)

อัจฉริยะ

(น่าอัศจรรย์ ไม่มีสิ่งใดน่าอัศจรรย์เท่า)

อัพภุตะ		

(ประหลาด ควรนำ�มาบอกกล่าวในฐานะสิ่งที่ไม่เคย
บอกกล่าว)

อนีติกะ		

(ไม่มีเสนียดจัญไร เพราะพ้นดีพ้นชั่ว)

อนีติกธัมมะ (มีปรกติภาวะ ไม่มีเสนียดจัญไรเป็นธรรมดา)
อัพยาปัชฌะ (ไม่มีความเบียดเบียนเป็นสภาวะ)
วิราคะ		

(ไม่มคี วามย้อมติดในสิง่ ใด มีแต่จะทำ�ให้คลายออก)

สุทธิ		
			

(บริสุทธิ์หมดจด เพราะไม่มีที่ตั้งแห่งความเศร้า
หมอง)

มุตติ		
			

(เป็นความปล่อย ความหลุดจากความยึดมั่นถือมั่น
ด้วยอุปาทาน)
๑๗๐

อนาลยะ

(ไม่เป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งกิเลสและความทุกข์)

ทีปะ		
			

(เป็นดวงประทีปที่พึ่งของสัตว์ผู้ตกจมอยู่ในความ
มืดคืออวิชชา)

เลณะ		

(เป็นเสมือนที่หลบซ่อนจากภัยของสัตว์ผู้หนีภัย)

ตาณะ		
			

(เป็นเสมือนที่ต้านทานของสัตว์ผู้แสวงหาที่		
ต้านทานข้าศึกศัตรู)

สรณะ		

(เป็นที่แล่นไปสู่แห่งจิตที่รู้สึกว่ามีภัยต้องการที่พึ่ง)

ปรายนะ
			

(เป็นเป้าหมายเบื้องหน้าแห่งสัตว์ผู้เวียนว่ายอยู่ใน
วัฏฏะ)

คำ�แทนชื่อกันและกันชนิดนี้ ในบาลีท่านเรียกว่า อธิวจนะ ในที่นี้เป็น
อธิวจนะของคำ�ว่า นิพพาน]
(-สฬา.ส๐.๑๘/๔๔๑-๔๔๒, ๔๕๐-๔๕๓/๖๗๔-๖๘๔, ๗๒๐-๗๕๑.)

ความหมายของนิพพานดังกล่าว คือความสิ้นไปแห่งราคะ โทสะ
โมหะนั้น เป็นธรรมชาติเดิมอันบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นโลกุตรธรรมอันประเสริฐ เป็น
ทรัพย์ประจำ�ตัวสำ�หรับทุกคน และไม่มคี วามแตกต่างกันระหว่างวิมตุ ติกบั วิมตุ ติ
ไม่ว่าจะอยู่ในผู้ใดดังพุทธพจน์
“พราหมณ์! เราบัญญัติโลกุตรธรรม อันประเสริฐว่าเป็นทรัพย์ประจำ�ตัว
สำ�หรับคน”
(-ม.ม.๑๓/๖๑๔-๖๑๕/๖๖๕-๖๖๖)

๑๗๑

“มหาราช! ในกรณีนี้ ตถาคตไม่กล่าวความแตกต่างไร ๆ ในระหว่างชน
เหล่านั้นเลย ในเมื่อกล่าวเปรียบเทียบกันถึงวิมุตติกับวิมุตติ”
เดช (แห่งธรรม) อันวิริยะนฤมิตขึ้น อันปธานกระทำ�ให้เกิดขึ้นใด ๆ มีอยู่
ตถาคตไม่กล่าวความแตกต่างไร ๆ ให้เดช (แห่งธรรม) นั้น เมื่อกล่าวเทียบกันถึง
วิมุตติกับวิมุตติดังนี้
(-ม.ม.๑๓/๕๒๒-๕๒๓/๕๗๘-๕๗๙)

ความหมายของคำ�ว่า วิมุตติ คือหลุดพ้น เป็นความปล่อยหลุดจาก
ความถือมั่นด้วยอุปาทาน ความหมายของคำ�ว่า ปธาน คือ ความเพียรปิดกั้น
อกุศล คือ ราคะ โทสะ โมหะดังกล่าว ซึ่งความหมายของนิพพานทั้งหมด
ก็คือ การทำ�ให้สิ้นไปซึ่งราคะ โทสะ โมหะ อันสอดคล้องกับความหมาย
ของเหตุปัจจัยอันเกิดจากการเข้าใจสุข-ทุกขเวทนาไม่ใช่มาจากผู้อื่นทำ� ไม่ใช่
มาจากเราทำ� ละ ๑. ราคะสังโยชน์ ๒. ปฏิฆะสังโยชน์ ๓. อวิชชาสังโยชน์ จึง
ทำ�ให้การยึดมั่นในเวทนาดับลง ตัณหาจึงดับ ภพชาติจึงดับ
“ดูกรสารีบุตร ถ้าคนทั้งหลายพึงถามเธออย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านสารีบุตร
ท่านรู้อยู่อย่างไรจึงพยากรณ์อรหัตตผลว่า “ชาติสิ้นแล้ว ฯ กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�เสร็จ
แล้ว ฯ”
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ฯ ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่า
ชาติมีสิ่งใดเป็นเหตุ เมื่อชาติสิ้นเพราะความสิ้นแห่งเหตุนั้น ฯ
ชาติมีภพเป็นเหตุให้เกิด ฯ
ภพมีอุปาทานเป็นเหตุให้เกิด ฯ
๑๗๒

อุปทานมีตัณหาเป็นเหตุให้เกิด ฯ
ตัณหามีเวทนาเป็นเหตุให้เกิด ฯ
เดีย๋ วนีข้ า้ พเจ้ารูแ้ ล้วว่า เวทนาทัง้ สามอย่างนัน้ เป็นของไม่เทีย่ ง สิง่ ใดไม่เทีย่ ง
สิ่งนั้นล้วนเป็นทุกข์
เพราะรู้อยู่ เห็นอยู่อย่างนี้ นันทิ จึงไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาทั้งหลาย
เพราะอาศัยวิโมกข์อย่างไหน ท่านจึงพยากรณ์อรหัตตผลว่า ชาติสิ้นแล้ว ฯ
กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�เสร็จแล้ว ฯ
เพราะอาศัยอัชฌัตตวิโมกข์ (คือละความเผลอเพลิน ละตัณหา) เพราะ
ความสิ้นไปแห่งอุปาทานทั้งปวง เราจึงเป็นผู้มีสติอยู่ในลักษณะที่อาสวะทั้งหลายจะ
ไหลไปตามไม่ได้ อนึ่งเราย่อมไม่ดูหมิ่นซึ่งตนเองด้วย” (ส๐๑๖/๖๐/๑๐๖)

การเข้าใจปฏิจจสมุปบาทในสายดับ คือ การรู้จักเวทนาทั้ง ๓ คือ สุข
ทุกข์ อุเบกขา ว่าอาศัยผัสสะไม่ใช่มาจากผู้อื่นทำ� ไม่ใช่มาจากเราทำ� และเห็น
ผัสสะเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตน ทำ�ให้ตัณหาดับ อุปาทานดับ ภพชาติดับ แต่ไม่มี
ใครดับ หรือไม่มใี ครไปเกิด เป็นแต่กระแสเหตุปจั จัยทีด่ บั ดังพุทธพจน์น้ี
“ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ ภิกษุผมู้ จี ติ พ้นวิเศษแล้ว จะไปเกิดในทีใ่ ดพระเจ้าข้า?
วังสะ หากมีคนถามท่านว่า ไฟดับไปต่อหน้าท่านนัน้ มันไปทางทิศไหนเสีย ฯ
ถ้าเชื้อนั้นสิ้นไปแล้ว ทั้งไม่มีอะไรอื่นเป็นเชื้ออีก ไฟนั้นก็ควรนับว่าไม่มีเชื้อ
ดับไปแล้ว” (-ม.ม.๑๓/๒๔๕-๒๔๗/๒๔๘-๒๕๑)

ความหมายของปฏิจจสมุปบาททั้งในสายเกิด คือ สมุทัย และสายดับ
๑๗๓

คือ นิโรธ นั้นเป็นของปราณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรก คือไม่ใช้แค่การนึกคิด
แต่ต้องประจักษ์เข้าถึงตัวสภาวะเหล่านั้นอันเป็น ธรรมธาตุ ไม่ใช่ "คน" ดัง
พุทธพจน์นี้ที่กล่าวถึงคาถาอันน่าเศร้า
“ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ เป็นธรรมอันลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ
ระงับ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรก ละเอียด บัณฑิตจึงจะรู้ได้”
ก็แหละหมู่ประชานี้เป็นผู้เริงรมย์อยู่ด้วยอาลัย (ความยึดติด) ยินดีอยู่ใน
อาลัย ระเริงอยู่ในอาลัย สำ�หรับหมู่ประชาผู้เริงรมย์ เพลิดเพลินแล้วในอาลัย ยาก
นักที่จะเห็นสิ่งนี้คือ หลักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท กล่าวคือ ความที่สิ่งนี้นี้เป็น
ปัจจัยแก่สิ่งนี้นี้ และยากนักที่เห็นแม้สิ่งนี้คือนิพพาน อันเป็นธรรมที่สงบระงับแห่ง
สังขารทั้งปวง
เป็นธรรมอันสลัด คืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความ
จางคลาย เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ หากเราพึงแสดงธรรมแล้วคนอื่นไม่เข้าใจ
ข้อนั้นจักเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เรา เป็นความลำ�บากแก่เรา โอ, ราชกุมาร คาถา
อันน่าเศร้าเหล่านี้ที่เราไม่เคยฟังมาก่อนได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราว่า
“กาลนี้ไม่ควรประกาศธรรมที่เราบรรลุได้แล้วโดยยาก
ธรรมนี้ สัตว์ที่ถูกราคะ โทสะ ปิดกั้นแล้ว ไม่รู้ได้โดยง่ายเลย
สัตว์ผู้กำ�หนัดแล้วด้วยราคะ อันความมืดห่อหุ้มแล้ว
จักไม่เห็นธรรมอันไปทวนกระแส อันเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้ง เห็นได้ยาก
เป็นอณู” ดังนี้ (ม.ม.๑๓/๔๖๑/๕๐๙)
๑๗๔

คาถาอันน่าเศร้าข้างต้นนี้ มีคำ�ว่า "เป็นอณู" คือไม่มีสักอณูที่อัตตา
ตัวตนของใครอยู่ในนั้น และคำ�ว่าไม่ใช่วิสัยแห่งตรรก รวมถึงคำ�ว่า ประณีต
ชวนให้ผู้ที่ฉลาดและประณีตทั้งหลายได้รู้สึกสู่สภาวะให้ลึกซึ้ง โดยเฉพาะการ
ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม และผู้
ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต” ซึ่งปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิดและสายดับนี้ล้วน
เป็นธรรมธาตุ อันมีความตั้งอยู่แห่งธรรมดาอยู่แล้วตลอดเวลา คือทั้งหมด
ทั้งสิ้นล้วนมีแต่ธรรมธาตุไม่มีอัตตาตัวตนของใครสักอณูอยู่ในนั้น
“ดูกรภิกษุ ท.! ตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตามไม่บังเกิดขึ้นก็ตาม
ธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดา คือความเป็นกฎ
ตายตัวแห่งธรรมดา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้นี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้นี้จึงเกิดขึ้น”
ธรรมธาตุใด ในกรณีนั้นอันเป็นตถตา คือความเป็นอย่างนั้น อวิตถตา คือ
ความไม่ผิดจากความเป็นอย่างนั้น อนัญญถตา ความไม่เป็นโดยประการอื่น ๆ
เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมี ฯ
ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่าย เพราะความคลายกำ�หนัด
เพราะความดับไม่เหลือแห่งเวทนา ด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไซร้ ก็
เป็นการสมควรเรียกภิกษุนั้นว่า “ภิกษุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม”

ในกรณีแห่งปฏิจจสมุปบาททั้งหมด ตรัสแบบเดียวกันโดยความเป็น
ธรรมธาตุทั้งหมด ตั้งแต่อวิชชาถึงชรา มรณะ คือเกิดวิปัสสนาญาณเห็น
ปรมัตถสภาวะ คือความไม่ยึดถือมั่นโดยสมมติว่าเป็นบุคคล เรา เขา หากมี
สมาธิเข้าไปประจักษ์ยอ่ มเห็นทัง้ หมดเป็นธรรมธาตุ ไม่ใช่ตวั ตน เป็นอณูอัน
ละเอียดลึกซึ้ง ย่อมละความยึดมั่นถือมั่นว่า ธรรมธาตุเหล่านั้นเป็นอัตตา
ตัวตนของใครทั้งภายในภายนอก เมื่อไม่ยึดมั่นจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิก็เป็น
๑๗๕

อิสระ กว้างขวางไม่มีขอบเขตแห่งตัวตน คือนิพพานในทิฏฐธรรม (ปัจจุบัน)
ซึ่งการเห็นนั้นก็ไม่ยึดมั่นแม้ในนิพพาน ดังพุทธพจน์นี้
“เมื่อรู้ชัดแจ้งซึ่งนิพพานโดยสักแต่ว่าเป็นนิพพานแล้ว
ย่อมไม่เป็นผู้หมายมั่น ซึ่ง นิพพาน
ไม่หมายมั่น ใน นิพพาน
ไม่หมายมั่น โดยความเป็น นิพพาน
ไม่หมายมั่นว่า นิพพานของเรา
จึงไม่เป็นผู้เพลิดเพลินซึ่งนิพพาน
(มู.ม.๑๒/๗/๔)

ในการปฏิบัติ พักการอ่านอย่างสบาย ๆ ผ่อนคลายออกไปเดินอย่าง
รู้สึกตัวโปร่งเบาไม่แบกความปรารถนาใด ๆ ไว้ในใจเป็นภาระ ทอดสายตา
มองต้นไม้ใบไม้ นก และผีเสื้อที่กำ�ลังโผบิน สังเกตดูใจโดยไม่ใส่คำ�ว่า ต้นไม้
ไม่วา่ อายตนะ ผัสสะ ล้วนเป็นธรรมธาตุทต่ี ง้ั อยูอ่ ย่างนัน้ ในทุกสรรพสัตว์กล็ ว้ น
มีอายตนะ ผัสสะ เวทนาอันเป็นธรรมธาตุทั้งหมด ไม่ใช่สัตว์ ตัวตน บุคคล
เรา เขาแต่อย่างใด จะเกิดรอยยิ้มแห่งความเบิกบานขึ้นในใจโดยมิได้เจตนา

ผูป้ ฏิบตั ติ ง้ั แต่การเจริญสติกบั ชีวติ ประจำ�วันโดยเฉพาะอย่างยิง่ การจำ�สภาวะ
ได้แม่นยำ�ทีเ่ ป็นปรมัตถธรรมเป็นธรรมธาตุ ในขณะเห็นขันธ์ ๕ อายตนะ
ผัสสะ เวทนา อันเป็นธรรมธาตุล้วน ๆ ไม่ใช่ตัวตน ขณะเห็นจิตในจิตที่นำ�
วจีสังขารภายนอกมาปรุงเป็นวจีสังขารภายในอันเป็นสมมติบัญญัติ แล้ว
ละสมมติบัญญัติ เป็นการเห็นกระแสเหตุปัจจัยไม่ใช่ “เราคิด” หรือเอากาย
สังขารภายนอกมาปรุงจิตตสังขารภายในกระตุ้นให้กายสังขารทำ�งานตาม
จิตตสังขาร เมือ่ รูจ้ กั ว่าสังขารทัง้ ภายนอกภายในเป็นเพียงการปรุงแต่งแล้วไม่
ทำ�ตาม ความปรุงแต่งจึงดับไป สังเกตเห็นความดับไปตรงขณะนั้น เป็นการ
ละเสียได้ซง่ึ ความโศก ความคร่ำ�ครวญ รำ�พึงรำ�พัน ทุกข์โทมนัส ความคับแค้น
ใจ ย่อมอยู่เป็นสุข ซึ่งพระพุทธองค์ทรงกล่าวว่า “เรากล่าวว่า เป็นภิกษุผู้
ตทังคนิพพุโต (ดับเย็นด้วยองค์ธรรมนั้น ๆ) ดังนี้ (ขนธฺ.สํ. ๑๗/๕๔/๘๘) หรือใน
คำ�กล่าวของพระอานนท์ต่อพระอุทายี
“อาวุโส ! ภิกษุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกาม สงัดแล้วจากอกุศลธรรม เข้าถึง
ปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปิติและสุข อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ อาวุโส !
ตทังคนิพพาน อันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยปริยาย (ในกรณีแห่งฌาน ๒ – ๓ – ๔
จนถึงอรูปฌาน ๔ และสัญญาเวทยิตนิโรธ) (นวก.อํ. ๒๓/๔๗๕/๒๕๔)

ในเชิงปฏิบัติ
มองทุกอย่างเป็นธรรมธาตุในหลักปฏิจจสมุปบาท พระโสดาบันเป็นผูม้ ี
ความเที่ยงแท้ในพระสัทธรรม คือเข้าใจในเหตุและผลลัพธ์ แล้วลงมือปฏิบัติ
ย่อมได้รับผลดังกล่าวแน่นอน

เมือ่ ผูป้ ฏิบตั เิ จริญสมาธิ วิปสั สนาญาณจะเกิดขึน้ ตามลำ�ดับ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสังขารุเปกขาญาณ คือเห็นสังขารขันธ์ คือความคิดปรุงแต่งดับไป
อสังขตะคือ ธรรมทีไ่ ม่มปี จั จัยปรุงแต่ง หรือปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ หรือความ
ปรุงแต่งเข้าไปตั้งอยู่ไม่ได้ ก็ปรากฏ

ดังนัน้ เมือ่ ผูป้ ฏิบตั ไิ ด้เข้าใจหลักแห่งธรรมแล้ว ธรรมนัน้ แหละจะรักษา

ดังนั้ง การเจริญสติ สมาธิ วิปัสสนา คือการเห็นลักษณะเกิด – ดับของ
ขันธ์ ๕ ต่าง ๆ ทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต เมื่อเข้าใจเช่นนี้ทำ�ให้ไม่หลงลืมสติ

๑๗๖

๑๗๗

ผู้ปฏิบัติ จึงควรเจริญสัมมาสมาธิ คือฌานในระดับต่าง ๆ ไว้เสมอ ๆ พอได้
สัมผัสกับตทังคนิพพานที่พระพุทธองค์ทรงผ่อนผันมาเพื่อให้เข้าใจและสัมผัส
ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ควรท้อแท้ว่าวาสนาบารมียังไม่พอ ซึ่งความคิดในเชิงมานะ
ว่า เราโง่หรือเลวเกินไป ก็ปิดกั้นปัญญาไม่ให้เห็นความจริงที่พระพุทธองค์
ทรงตรัสว่า “โลกุตรธรรมเป็นทรัพย์ของทุกคน”
ดังนั้น ในการฉลาดรู้ว่า สุข ทุกข์ ไม่ได้มาจากตนหรือผู้อื่นทำ� แต่
มาจากผัสสะ ย่อมไม่เบียดเบียนตนและผูอ้ น่ื ก็พอได้สมั ผัสความสงบเย็นอัน
ประณีต เพราะนิพพานมีอีกชื่อว่า อัพยาปัชฌะ คือไม่มีความเบียดเบียน
เป็น สภาวะ หรือการมีสติรักษาจิตให้ปรกติ เพราะนิพพานมีอีกชื่อว่า
อนีติกธัมมะ มีปกติภาวะไม่มีเสนียดจัญไรเป็น สภาวะ ทดลองทบทวนดู
อธิวจนะต่าง ๆ ของนิพพาน ดังกล่าวแล้วข้างต้น แล้วปฏิบตั ธิ รรมอันเป็น
เครือ่ งอยูข่ องพระอริยเจ้าทัง้ ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต และมีเครื่องอยู่ ๑๐
ประการเหล่านี้ดู

๑๗๘

ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า

(อริยวาส)

ภิกษุ ท.! การอยู่แบบพระอริยเจ้า ซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลาย ได้อยู่มาแล้วก็ดี
กำ�ลังอยู่ในบัดนี้ก็ดี จักอยู่ต่อไปก็ดี มีเครื่องอยู่สิบประการเหล่านี้ ๑๐ ประการอะไร
บ้างเล่า? ๑๐ ประการ คือ
ภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ละองค์ ๕ ได้ขาด ประกอบพร้อมด้วยองค์
๖ มีอารักขาอย่างเดียว มีพนักพิง ๔ ด้าน เป็นผูถ้ อนความเห็นว่าจริงดิง่ ไปคนละทาง
ขึน้ เสียแล้ว เป็นผูล้ ะการแสวงหาสิน้ เชิงแล้ว เป็นผูม้ คี วามดำ�ริอนั ไม่ขนุ่ มัว เป็นผูม้ กี าย
สังขารอันสงบรำ�งับแล้ว เป็นผูม้ จี ติ หลุดพ้นด้วยดี เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาในความหลุดพ้น
ด้วยดี
ภิกษุ ท.! (๑) ภิกษุ เป็นผู้ ละองค์ ๕ ได้ ขาด เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีน้ี เป็นผูล้ ะกามฉันทะ ละพยาบาท ละถินมิทธะ
ละอุทธัจจกุกกุจจะ และละวิจกิ จิ ฉาได้แล้ว
ภิกษุ ท.! ภิกษุอย่างนี้ ชือ่ ว่า เป็นผูล้ ะองค์หา้ ได้ขาด
ภิกษุ ท.! (๒) ภิกษุเป็นผู้ ประกอบพร้อมด้วยองค์ ๖ เป็นอย่างไรเล่า?
ภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีนี้ ได้ยินเสียงด้วยหู ได้ดมกลิ่นด้วยจมูก,ได้ลิ้มรส
ด้วยลิ้น ได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกาย และได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ก็เป็นผู้ไม่ดีใจ
ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะอยู่ได้ ภิกษุ ท.! ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้
ประกอบพร้อมด้วยองค์ ๖
ภิกษุ ท.! (๓) ภิกษุเป็นผู้ มีอารักขาอย่างเดียว เป็นอย่างไรเล่า?
ภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีน้ี ประกอบการรักษาจิตด้วยสติ
๑๘๐

ภิกษุ ท.! ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่ามีอารักขาอย่างเดียว
ภิกษุ ท.! (๔) ภิกษุเป็นผู้มีพนักพิง ๔ ด้าน เป็นอย่างไรเล่า?
ภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีนี้ พิจารณาแล้วเสพของสิ่งหนึ่ง พิจารณาแล้ว
อดกลั้นของสิ่งหนึ่ง พิจารณาแล้วเว้นขาดของสิ่งหนึ่ง พิจารณาแล้วบรรเทาของสิ่ง
หนึ่ง
ภิกษุ ท.! ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีพนักพิง ๔ ด้าน
ภิกษุ ท.! (๕) ภิกษุเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้ว
เป็นอย่างไรเล่า?
ภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ถอน สละ คาย ปล่อย ละ ทิ้ง เสียแล้ว ซึ่ง
ความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางมากอย่างของเหล่าสมณพราหมณ์มากผู้ด้วยกัน ที่มี
ความเห็นว่า “โลกเที่ยงบ้าง โลกไม่เที่ยงบ้าง โลกมีที่สุดบ้าง โลกไม่มีที่สุดบ้าง ชีวะก็
อันนั้น สรีระก็อันนั้นบ้าง ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่นบ้าง ตถาคตภายหลังแต่การตาย
ย่อมมีอีกบ้าง ตถาคตภายหลังแต่การตาย ย่อมไม่มีอีกบ้าง ตถาคตภายหลังแต่การ
ตาย ย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีบ้าง ตถาคตภายหลัง แต่การตาย ย่อมมีอีกก็หามิได้
ไม่มีอีกก็หามิได้บ้าง
ภิกษุ ท.! ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทาง
(ปัจเจกสัจจะ) ขึ้นเสียแล้ว
ภิกษุ ท.! (๖) ภิกษุเป็นผู้ ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้ว เป็นอย่างไรเล่า?
ภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีนี้ ผู้ละการแสวงหากามแล้ว เป็นผู้ละการแสวงหาภพ
แล้ว และการแสวงหาพรหมจรรย์ของเธอนั้นก็ระงับไปแล้ว
๑๘๑

ภิกษุ ท.! ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้ว

ภิกษุ ท.! ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดี

ภิกษุ ท.! (๗) ภิกษุเป็นผู้ มีความดำ�ริไม่ขุ่นมัว เป็นอย่างไรเล่า?

ภิกษุ ท.! (๑๐) ภิกษุเป็นผู้ มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดี เป็นอย่างไรเล่า?

ภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ละความดำ�ริในทาง
กามเสียแล้ว, เป็นผู้ละความดำ�ริในทางพยาบาทเสียแล้ว
และเป็นผู้ละความดำ�ริในทางเบียดเบียนเสียแล้ว
ภิกษุ ท.! ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มี
ความดำ�ริไม่ขุ่นมัว
ภิกษุ ท.! (๘) ภิกษุเป็นผู้ มีกายสังขาร
อันสงบรำ�งับแล้ว เป็นอย่างไรเล่า?
ภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีนี้ เพราะละสุข
เสียได้ เพราะละทุกข์เสียได้ และเพราะความดับ
หายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในกาลก่อน จึง
บรรลุฌานที่ ๔ อันไม่มีทุกข์และสุข มีแต่ความที่
สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่
ภิกษุ ท.! ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีกายสังขาร
อันสงบรำ�งับแล้ว
ภิกษุ ท.! (๙) ภิกษุเป็นผู้ มีจิตหลุดพ้นด้วยดี เป็นอย่างไรเล่า?

ภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมรู้ชัดว่า “เราละ ราคะ โทสะ โมหะ
เสียแล้ว” ถอนขึ้นได้กระทั่งราก ทำ�ให้เหมือนตาลยอดเน่า
ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดได้้อีกต่อไป

		
			
			

ดังนี้ ภิกษุ ท.! ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาใน
ความหลุดพ้นด้วยดี
ภิกษุ ท.! ในกาลยืดยาวฝ่ายอดีต พระอริยเจ้า
เหล่าใดเหล่าหนึ่งได้เป็นอยู่แล้วอย่างพระอริยเจ้า
พระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้น ก็ได้เป็นอยู่แล้วใน
การอยู่อย่างพระอริยเจ้า ๑๐ ประการนี้เหมือนกัน

ภิกษุ ท.! ในกาล บัดนี้ พระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่ง กำ�ลังเป็น
อยู่อย่างพระอริยเจ้า พระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้น ก็กำ�ลังเป็นอยู่
ในการอยู่อย่างพระอริยเจ้า ๑๐ ประการนี้เหมือนกัน
ภิกษุ ท.! การอยู่แบบพระอริยเจ้า ซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดี
กำ�ลังอยู่ในบัดนี้ก็ดี จักอยู่ต่อไปก็ดี มีเครื่องอยู่ ๑๐ ประการเหล่านี้แล
(ทสก.อํ. ๒๔/๓๑-๓๔/๒๐)

ภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากราคะ จากโทสะ
จากโมหะ
๑๘๒

๑๘๓

ข่าวสำ�หรับผู้สนใจปฏิบัติธรรม
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ได้จัดตารางการปฏิบัติสำ�หรับผู้สนใจ
ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม
(เว้นเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน) เดือนละ ๑ ครั้ง
โดยแบ่งเป็น
๑). หลักสูตร “อยู่กับรู้” ระยะเวลา ๔ วัน
สำ�หรับบุคคลทั่วไป รับกลุ่มละ ๑๔๐ คน
๒). หลักสูตร “วิเวก” (พักเดี่ยว ปิดวาจา) ระยะเวลา ๕ วัน
สำ�หรับผู้ที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดแล้ว รับกลุ่มละ ๕๐ คน
โดยขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ปฏิบัติแต่ละท่านสามารถสมัคร
หลักสูตร “อยู่กับรู้” ได้ ๒ ครั้ง และหลักสูตร “วิเวก” ได้ ๑ ครั้ง / ปี
เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจท่านอื่น ๆ ซึ่งมีเป็นจำ�นวนมาก
ท่านที่สนใจกรุณาอ่านรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรเพิ่มเติม
ได้ที่ www.phasornkaew.org
(โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบ ก่อนกรอกใบสมัคร)

ขอเชิญสาธุชนร่วมสนับสนุนงานวิปัสสนากรรมฐาน
ของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
โดยกรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบูรณ์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี วัดพระธาตุผาแก้ว (เพื่อเผยแพร่พระสัทธรรม)
เลขที่บัญชี ๕๙๗-๒๓๕-๙๐๒๒
หากท่านโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบทาง
email: boon@watphakaew.org
เพื่อดำ�เนินการตามความประสงค์ของท่าน
และออกใบอนุโมทนาบัตรให้ต่อไป
ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงวัดพระธาตุผาซอนแกว
โดยประมาณ 5.30 - 6 ช.ม. (425 ก.ม.)

