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การปฏบิติัวิปสสนากรรมฐาน 
 

สํานักวิวัฏฏะ 
อ. เมือง จ. พระนครศรีอยุธยา 

5 มีนาคม 2524 
บรรยายโดย 

ทานอาจารยปราณี  สําเริงราชย 
 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทธสสฺ ฯ    
ทานสาธุชนผูที่มีศรัทธา  มีความสนใจใครตอการปฏิบัติ  เพื่อพนจากการเวียน
ตาย   เวียนเกิด    ทองเที่ยวอยูในวัฏฏะสงสาร    ทานก็คงจะตอง พิจารณา
แสวงหาเหตุผลในธรรมะปฏิบัติวา    วิธีที่จะออกจาก    สังสาระทุกขน้ันจะออก
ไดดวยวิธีอยางไร    และจะปฏิบัติอยางไร    ตามหลักฐานที่ทานแสดงไว    ก็
ตองปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน   4   คือ    ตองพิจารณากาย  พิจารณาเวทนา    
พิจารณาจิต   และพิจารณาธรรมานุปสสนา  กาย  เวทนา  จิต  ธรรมทั้ง  4  น้ี  
เปนอารมณ  เปนวัตถุที่ถูกพิจารณา  การพิจารณากาย  ก็คือพิจารณารูป  รูปเดิน  
รูปยืน  รูปน่ัง  รูปนอน  ก็คือ  กายานุปสสนาสติปฏฐาน 
 แตทวาทานผูที่จะไปเขาปฏิบัติน้ัน  ควรจะตองทําความเขาใจในเหตุผล
ใหถูกตองดีเสียกอน  ต้ังแตเริ่มตนในการไป  วาการไปปฏิบัติน้ันเพื่อประสงค
อะไร ควรทําความเขาใจใหถูกตองขั้นหน่ึงกอน  ถาไปเขาปฏิบัติเพื่ออยากได
บุญ  อยากไดความสงบ  อยากเห็น เกิดดับ  อยากเห็นนรก  เห็นสวรรคอยางน้ี  
ก็ย่ิงไปกันใหญ  ฉะน้ันกอนจะไปเขาปฏิบัติ  จึงจําเปนตองศึกษาใหเขาใจ
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ถูกตองเสียกอน  กอนอื่นตองทราบวา อะไรเปนรูป  อะไรเปนนาม  และวิธี
พิจารณานามรูปน้ัน   จะพิจารณาอยางไร   ทําความรูสึกอยางไร  ในเวลาเดิน  
ยืน  น่ัง หรือนอน และจําเปนตองรูเหตุผลกอนจะเดิน ยืน น่ัง วาจะเดิน ยืน น่ัง
วาจะเดินหรือน่ังเพื่ออะไร  และมีความจําเปนอยางไร  จึงตองเดินหรือน่ัง  ไมมี
ความจําเปนก็อยา เดิน ฯลฯ ที่มีความจําเปนอยางไรน้ัน  ก็คือจะทนอยูใน
อิริยาบถ  น่ังหรือเดิน  ยืนหรือนอน  น้ันไมไดแลว  อิริยาบถนั้น  ถูกความทุกข
บีบคั้น  ปวดเมื่อยจริง ๆ แลว จึงจะเปลี่ยนได  และตองรูดวยวา  จะตองเปลี่ยน
เพราะเหตุอะไร  ถาเปลีย่นเพื่อใหหาย  เพื่อใหสบาย  อยางน้ีละก็เปนปจจัยแก
กิเลส คือเราจะตองรูจักวิธีปองกันกิเลสไมใหกิเลสเกิดในอารมณน้ัน ๆ ได  
เพราะกิเลสอาศัยเกิดในอิริยาบถน้ีทั้ง  4  ตลอดเวลา  เชนเราอยากเดิน  ยืน  น่ัง  
นอน  เพื่อใหสบาย  ความคิดอยากน่ัง  นอน  เพื่อใหสบายน้ีแหละเปนกิเลส  
และเปนความรูสึกที่ผิดจากเหตุผล   จึงเปนปจจัยแกกิเลส  กิเลสจึงอาศัยเกิด
เรื่อยไป  สรางสังสารวัฏฏเรื่อยไป  ความจริงน้ันถึงแมเราจะไมอยากน่ังก็ตอง
น่ัง  ไมอยากนอนก็ตองนอน เพราะเราจะน่ังอยางเดียวหรือนอนอยางเดียว  โดย
ไมเปลี่ยนอิริยาบถเลยนั้น  ยอมเปนไปไมได   เดินนาน ๆ   ยืนนาน ๆ   น่ังนาน   
นอนนาน   ก็ตองเมื่อยก็ตองปวด 
 ความจริงอิริยาบถตาง ๆ เปนทุกขอยูอยางน้ี  เราจึงตองคอยเปลี่ยน  คอย
แกอยูเสมอ  ความเมื่อย  ความปวดเปนทุกขเวทนา  แตเวลาเราเปลีย่น เราแกเรา
คิดอยากใหหาย อยากใหสบาย  เราไมเคยรูวาเราเปลี่ยน  เพราะตองแกทุกข  
และเราถูกทุกขบังคับบีบคั้นตลอดวัน ตลอดคืน  แมเมื่อเวลานอนหลับ  พอ
รูสึกตัวต่ืนขึ้นก็ตองพลิกตัวทันที  ทั้งนี้ก็เพราะความปวดเม่ือย  ทนอยูในทาเดิม
ไมไหว  จึงตองเปลี่ยนตองแก  เวลาปวดเม่ือยเราก็ไมชอบ (โทสะ) เพราะฉะนั้น
กอนจะเปลี่ยน จึงตองพิจารณาเสียกอนวาจะเปลี่ยนเพราะเหตุใด  เวลาจะ
เปลี่ยนตองรูกอนวาจําเปนตองเปลี่ยน  เพราะจะทนอยูในอิริยาบถเกาน้ันไม
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ไหว   จึงจําเปนตองเปลี่ยนเพื่อแกทุกขไมใชเปลี่ยนเพื่อใหหาย  หรอืเพื่อให
สบาย  และทุก ๆ  อิริยาบถตองรูอยางน้ี 
 ใครเปนผูดู  ผูพิจารณา  ตองรูดวยวา  นามเปนผูดู (นามทางใจ)  ถามุงแต
รูปอยางเดียว  ไมทําความรูสึกวานามเปนผูดู  นามเปนผูพิจารณา  ก็จะไมรูวา
ใครดู จิตก็จะรูเฉย ๆ (ไมรูตัว) ตองรูดวยวาตัวกําลังดูรูปอะไร  รูปนั่งหรือรูป
นอนที่ตองรูอยางน้ี  ก็เพื่อวาจะไดไมสําคัญผิดวารูปน่ัง  กับรูปนอน  หรือรูปทุก
รูป  เปนรูปเดียวกัน 
 ความจริงรูปน่ังกับรูปนอน  เปนคนละรูปกัน  รูปยืนกับรูปเดิน  ก็เปนคน
ละรูปกัน  หาใชรูปเดียวกันไม เพราะรูปแตละรูป  ก็ทําตางกัน  จะรูวาใครน่ัง  
หรือใครนอน  ก็ตองรูไดที่ทาทาง  รูปแตละรูปตางกันที่ทาทาง  ถาผูปฏิบัติไม
ทําความรูสกึในทาที่น่ัง  วาเปนรูปน่ังหรือทาที่นอน  วาเปนรูปนอน  ฯลฯ  ก็จะ
กระจาย  ฆนะสัญญา  คือ  ความเปนกลุมกอนออกไมได  เพราะเคยสําคัญวา 
เดิน ยืน  น่ัง  นอนน้ัน  เปนเรา  เราประสงคจะน่ังก็น่ัง ประสงคจะนอนก็นอน  
เพราะยึดมั่นวาเปนเรา เปนตัวตนของเรา 
 เพราะฉะน้ัน ผูปฏิบัติจึงจําเปนตองทําความรูสึกวา ดูรูปนั่ง น่ังเปนรูป 
นอนเปนรูป ยืนเปนรูป เดินเปนรูป ฆนะสัญญาจะไดกระจายออกไป ความเปน
เรา เปนตัวตน ก็จะไมเกิดขึ้น 
 

การปฏบิติัวิปสสนา 
 จุดมุงหมายก็เพื่อจะทําลายตัวตน  ทําลายความเห็นผิด  ซึ่งเปนเหตุใหเกิด
การยึดมั่นวาเปนเรา เปนตัวตนของเรา  จึงจําเปนตองศึกษาใหเขาใจดีในนามรูป
ตามทวารตาง ๆ ทั้งภายใน  และภายนอก ที่ตองใหรูวาอะไรเปนนาม อะไรเปน
รูป เปนความสําคัญทีสุ่ด เพราะเปนเหตุใหถายถอนความเห็นผิด ความยึดถือที่
ผิด ๆ ที่สําคัญวาเปนเรา  เปนตัวตนของเรา  และความสําคัญผิดน้ัน ก็มิใชมีแต
เฉพาะที่รูปรางกาย  หรือที่อิริยาบถเทาน้ัน  ความสําคัญผิดและความยึดถือน้ัน 
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มีทั่วไปทั่วรางกายและจิตใจ ทั้งภายในและภายนอก เพราะเมื่อมีตัวเราก็ตองมี
ของของเรา    ผูปฏิบัติจึงจําเปนตองศึกษารูปนามตามทวารตาง ๆ ใหเขาใจดี
เสียกอน จึงคอยลงมือปฏิบัติ เชนรูปนามทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย 
ทางใจ  ในที่น้ีจะอธิบาย  เฉพาะนัยของการปฏิบัติโดยยอเทาน้ัน  เพื่อสะดวก 
ตอการจํา เชน ทางตาอะไรเปนนาม อะไรเปนรูป 
 
ทางตา                   เห็นเปนนาม                   สีคือสิ่งที่เหน็              เปนรูป 
ทางหู                     ไดยินเปนนาม                เสียง                           เปนรูป 
ทางจมูก                 รูกลิ่นเปนนาม                กลิ่น                           เปนรูป 
ทางลิ้น                   รูรสเปนนาม                   รส                              เปนรูป 

 
ทางกาย รู     เย็น     รอน     ออน     แข็ง     เปนนาม 

       เย็น     รอน     ออน     แข็ง     เปนรูป 
 
ทางใจ  คิด  นึก  ชอบ  ไมชอบ  งวง 

หงุดหงิด  กลัว  รําคาญ  ขี้เกียจ      เปนนาม 
เบื่อ  กังวล  เหลาน้ี 

 
น่ัง  นอน  ยืน  เดิน  รูไดดวยนามทางใจ  ไมใชดูดวยตา  หรือรูดวยตาเวลา
ปฏิบัติตองดูดวยใจ 
 “ ใจเปนผูดู  เปนผูพิจารณา ”   ทั้งหมดที่ไดอธิบายมาน้ี    ผูปฏิบัติตองจํา
ไวใหไดกอน    เพราะเปนความจําเปนที่ตองรู    จะตองจํา    และตองเขาใจดวย  
เพราะเปนความสําคญัย่ิง    สําหรับผูที่ปรารถนาความพนทุกขเปนความสําคญั
ขั้นตนของการปฏิบัติ    เพราะความเห็นผิดบางอยางอาศัยรูป    บางอยางอาศัย
นาม  เชน  
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     ทางตา   ความสําคญัผิดวา  เราเห็น 
     ยึดเอานามเห็น  เปนเรา 
  
     ทางหู   ความสําคญัผิดวา  เราไดยิน 
     ยึดเอานามที่ไดยิน เปนเรา 
 
     ทางจมูก   ความสําคญัผิดวา  เราหอมเราเหม็น 
     ยึดเอารูป  กลิ่น  เปนเรา 
 
     ทางลิ้น   ความสําคญัผิดวา  เราอรอยไมอรอย  
     ยึดเอา  รูปรส  เปนเรา 
 
     ทางกาย   ความสําคญัผิดวา  เราเย็น  เรารอน  
     ยึดอารูปเย็น  รูปรอน  รูปออน  รูปแข็ง  เปนเรา 
 
ทางใจ  เห็นผิดหมดทุกอยาง  เพราะกิเลสอยูที่ใจ  เห็นผิดวาอยางไร  เห็นผิด  
เราเดิน  เรายืน  เราน่ัง  เรานอน  เราเห็น  เราไดยิน  เรารูกลิ่น  เรารูรส  เราเย็น  
เรารอน  เราสบาย  เราไมสบาย  เราชอบ  เราไมชอบ  เรารัก  เราชัง  เราเกลียด  
เราโกรธ  ความเห็นเหลานี้  ทานเรียกวา  อัตตานุทิฏฐิ  ความรูสึกวาเปนตัวตน  
สักกายะทิฏฐิ 
 ความรัก  ความยินดี  ความอยากได  อยากรู  อยากเห็น  อยากไดยิน  
อยากดมกลิ่น  อยากลิ้มรส  อยากรูเรื่องราวตาง ๆ  ความอยากทุกอยางเปนโลภะ 
(ตัณหา)  ตัณหาและทฏิฐิทั้งสองน้ี  เปนตัวการสําคัญทีผู่ใครจะพนจากวัฏฏะ
ทุกข  จะตองละใหไดกอน  ถายังละไมได  ก็ยังตองหมุนเวียนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  
อยูในวัฏฏะทุกขตอไป  ไมรูจักจบสิ้นลงได  ชาติแลวชาติเลา  เจ็บแลว  เจ็บเลา  
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ตายแลวตายเลา  เกิดแลวเกิดอีก  แกแลวแกอีก  เจ็บแลวเจ็บอีก  ตายแลวตายอีก  
ตองถูกไฟเผาแลว ๆ  เลา ๆ  ทั้งไฟทุกขไฟกเิลส 
 ถาจะมีคําถามวา  “ เราไดประโยชนอะไรบาง  ในการไดเกิดมาเปน
มนุษย ”  การที่เราไดอัตภาพมาเปนมนุษยน้ี  ตองไดมาดวยผลของบุญกุศล  
และนาน ๆ  จึงไดมาเกิดเปนมนุษยสักครั้งหน่ึง  เกิดเปนสัตวอ่ืนเสียละมากกวา  
เพราะฉะน้ัน  การไดอัตภาพมาเปนมนุษย  และยังไดพบพระพุทธศาสนาดวย  
ควรจะถือวาเปนบุญลาภอันย่ิงใหญ  และพระพุทธองคทรงมอบมรดกไวให
สาธุชนรุนหลังทั่วทุกคน  มรดกอันประเสริฐที่พุทธบรษิัท  ควรจะชวยกันรักษา
ไว  มรดกน้ันไดแกอะไร  มรดกน้ันคือ  สติปฏฐาน  4  เพราะเหตุที่ผูที่สนใจตอ
การปฏิบัติ  จึงจําเปนตองฟง  ตองศึกษาใหเขาใจดี  ในวิธีการเสียกอน  กอนที่
จะลงมือปฏิบัติ  และตองทราบดวยวา  การเจริญสติปฏฐานภาวนาน้ี  เพื่อใหพน
จากชาติ  (ความเกิด)  พนจากทุกขทั้งปวง  มิใชเพื่อใหเกิดความสุข  ความสบาย  
เมื่อผูปฏิบัติไดทราบเหตุผล  ในการเดิน  ยืน  น่ัง  และนอนแลวก็ยังตองทราบ
เหตุผลในขั้นตอไป 
 

เริ่มปฏิบติั 
 เวลาน่ัง  ทําความรูสึกตัวในทาที่น่ัง  รูตัววาดูรูปน่ัง  เวลานอน  ทําความ
รูสึกตัวในทาที่นอน  รูตัววาดูรูปนอน  (ตัว  หมายถึงผูดู)  เวลายืน  ทําความ
รูสึกตัวในทาที่ยืน  รูตัววาดูรูปยืน  เวลาเดินทําความรูสึกตัวในทาที่เดิน  รูตัววา
ดูรูปเดิน  รูปเดินอยูที่อาการท่ีกาวไป  กอนที่จะเปลี่ยนจากรูปหน่ึงไปอีกรูป
หน่ึงหรือพลิกกลับ จําเปนตองพิจารณาเหตุผลกอนทุกครั้ง  ตองคอยมีสติระวัง
ตัวอยูเสมอ  ถาเปลี่ยนอิริยาบถไปเพราะเผลอ  เปลี่ยนแลวก็แลวไป  ถาไมเผลอ  
จําเปนตองรูกอนวาจะพลิกหรือจะเปลี่ยน  เพราะเหตุใดมีความจําเปนอยางไร  
ความปวด  ความเมื่อย  บีบบังคับ  จนจะนั่งทาเดิมน้ันไมไดแลว  หรือถาจําเปน
จริง ๆ  ตองเปลี่ยนแน ก็ตองรูวาตองเปลี่ยนเพ่ือแกทุกข  ตองรูอยางน้ี  ทํา
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ความรูสึกอยางน้ีทุก ๆ  อิริยาบถ  อยาเปลี่ยนเฉย ๆ  เปลี่ยนเฉย ๆ  ปญญาไมเกิด  
การรูทุกข  เปนการเสนอเหตุผล  ใหปญญา  ปญญาในพุทธศาสนารูของจริง  
คือ  ทุกข  ทุกขเปนสัจจธรรม 
 การรับประทานอาหาร  ตองพิจารณากอน  รับประทานเพ่ืออะไร  ไม
รับประทานจะไดหรือไม  ความจริงไมได เพราะหิว  ความหิวทําใหไมสบาย  
ความหิวบังคับใหตองกิน  ไมกินไมได  ทนไมไหว  ฉะน้ันจึงตองพิจารณาให
ตรงกับความเปนจริงวาตองกินเพราะตองแกทุกข  ไมใชเพื่อความอรอย  
รับประทานแลวยังตองลางภาชนะที่ใสอาหารอีก  ตองรูถึงความจําเปนวา  ถา
ไมลางจะเกิดอะไรขึ้น  ถึงเวลาอาหารจะนํามาใชใสอาหารอีกจะไดหรือไม  ด่ืม
นํ้าเพราะเหตุอะไร  เพราะคอแหง  กระหายนํ้า  เปนทุกขด่ืมนํ้าก็เพื่อแกทุกข 
 การอาบนํ้าจําเปนอยางไร  ถาไมอาบจะไดไหม  ตองพิจารณาใหไดเหตุที่
แทจริงเสียกอน จึงคอยอาบ อยาอาบตามความเคยชิน  เคยอาบนํ้าเวลาเชา  ต่ืน
นอน  ตองอาบน้ํา  เพราะเคยอาบ  สําหรับผูเขาปฏิบัติ  จะอาบก็ไมไดหาม  แต
ตองรูกอนจะอาบวาเพราะเหตุอะไร  การเปลีย่นเสื้อผา  ถาไมเปลี่ยนจะได
หรือไม  เพราะเหตุใด  และใสเสื้อผาจะตองใสทําไม  จะไมสวมเสื้อผาจะไมได
หรือ  ธรรมดาเราคิดจะสวมใสเพื่อใหสวย  ใหงามตองใสเสื้อนุงผาสีน้ัน  สีน้ี  
แทที่จริงลองไมใชดูซิจะเปนอยางไร  แทที่จริงใสเพื่อกันละอาย  กันตัวสัตวจะ
กัด จะตอม  เสื้อผาที่ถอดออกจากตัวแลว  จะกลับเอามาใสอีกโดยไมตองซัก  
จะใสไดไหม  คงจะใสไมไดแนจะซักเสื้อผาเพราะเหตุใด  ธรรมดาของคน
ทั่วไปจะซัก  เพื่อใหสะอาด  บอกวาเสื้อผาสกปรก  ความจริงที่สกปรกเพราะ
ถอดออกมาจากตัวเราใชไหม  แทที่จริงเสื้อผาสกปรกหรือเพราะตัวเราสกปรก
กันแน  ขอใหพิจารณาใหจงหนัก 
 การถายอุจจาระ  ปสสาวะ  ตองพิจารณากอนจะไป  มีความจําเปน
อยางไร  ถาไมไปถายจะเปนอยางไร  ถาไมไปคงไมไดแน ๆ  เวลาลกุขึ้นเดิน  
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จะไปถายตองมีสติดูรูปเดินหรือดูทุกขที่จะตองไปแกน้ันดวย  ลางหนาแปรง
ฟนทําไม  ถาไมลางหนา  ไมแปรงฟน  จะไมไดหรือ 
 เวลากลางคนื  ถึงเวลาจําเปนจะตองนอน  เพราะรางกายตองการพักผอน  
เพื่อรูเหตุผลกอนจะนอนแลวก็นอนดูรูปนอน  กอนจะหลับตองปรารถนาความ
ต่ืนไวในใจ  ต่ืนเวลาไหน  ดูรูปนอนกอนทันที  จะลุกขึ้นก็ตองพิจารณาเหตุผล
กอน  จะลุกไปดวยเหตุอันใด  นอนกอนจะหลับตองพลิกตัวกี่คร้ัง  โปรดสังเกต
ดวย 
 ตามปกติเราจะทําอะไรก็ตาม  เรามีความตองการใหแลวเสร็จเร็ว ๆ  ทํา
เสร็จแลวกดี็ใจ  หางานอ่ืนทําตอไปใหมดวยความเคยชิน  แตผูปฏิบัติจะทําอยาง
น้ันไมได  เชน  คิดจะทานขาวใหเสร็จ  ลางจานใหเสร็จ  เสร็จแลวจะไดน่ัง
กัมมัฏฐาน  (อยาทํา  อยาคิดอยางน้ี)  อยามีความรูสึก  เราเปนคนกัมมัฏฐาน 
 อยาเดินกัมมัฏฐาน  น่ังกัมมัฏฐาน  ถาเดินกัมมัฏฐาน  จะตองเดินผิดจาก
ธรรมดา  น่ังกัมมัฏฐานก็น่ังผิดธรรมดา  ตองน่ังอยางปกติธรรมดา  น่ังแกเมื่อย
เดินธรรมดา  เดินแกเมื่อย  แกทุกข  เดินเรื่อย ๆ  ไมยอง ๆ  ยาง ๆ  (เดินระบบ
เดินเลน)  ตองประกอบดวยสติสัมปชัญญะ  รูในทาที่เดิน  รูวาเปนรูปเดิน  ทํา
อะไรตองทําใหชากวาธรรมดาเล็กนอยแตไมใชแสรงทาํใหชา  และทําทีละอยาง  
อยาทําพรอมกันหลายอยาง  เชน  มือก็ตัก  ปากก็เคี้ยว  ตาก็มอง  ใจก็คิดเพงเล็ง  
ในอาการอยางน้ีไมได  ขาดการสํารวม  ผูปฏิบัติจะตองมีความสํารวมเสมอ  
ตลอดเวลา 
 ผูปฏิบัติมักตองการความสงบมุงไปหาความสงบอยางน้ีไมถูกตอง  การ
เห็นรูปใหชัด  เวลาฟุงไมชอบ  แทนที่จะรูวาฟุงเปนนาม  ฟุงเปนธรรมะ  
ธรรมะกําลังแสดงความจริง  การทําใจไมถูกตอเหตุผล  เลยเปนปจจัยแกกิเลส  
ที่ถูกเมื่อรูวาฟุง  (ฟุงเปนนาม)  ก็กลับต้ังตนใหม  ดูรูปที่กําลังเปนปจจุบันน้ัน
ตอไป  เวลากลับมาดูรูปใหม  ตองสังเกต  อาจผิดก็ได  ถูกก็ได 
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การเขากัมมัฏฐาน 

การเขากัมมัฏฐาน  ตองนึกวาเราไปหัดทํา 

 ความหวังความตองการ  การจัดแจงอยางน้ันอยางน้ีเปนกิเลส  เมื่อกิเลส
ยังอาศัย  ปญญาก็เกิดไมได เพราะจิตเปนไปตามกิเลส  การปฏิบัติเพื่อความพน
ทุกขก็ตองรูจักทุกข รูจักกิเลส  และเขาใจรูวิธีดับกิเลส  อยาคิดวาจิตน่ิง  จิตเฉย  
เปนจิตไมมีกิเลส  ความจริงไมใชอยางน้ัน  จิตน่ิงสงบไมรูวาอะไรเปนอะไร  
จิตน้ันเปนโมหะกิเลส  ความพอใจ  แหมจิตเราน่ิงสงบดี  ไมไปไหนเลย  จิตนั้น
เปนโลภะกิเลสและทิฏฐิกิเลส   โลภะและทิฏฐิอาศัยเกิดอยูอยางน้ี  การเจริญสติ
ปฏฐานมิใชเพื่อมุงหาความสงบเจริญ  เพื่อใหรูถูกตามความเปนจริงของสภาวะ  
ธรรมชาติของจิต  เปนธรรมที่รูแตชอบรูที่ผิด ๆ  ทั้งนี้ก็เพราะเคยชินกับความรูที่
ผิด ๆ  จึงตองหัดใหรูถูก  หัดกันใหม  หัดใหรูในตัวของตัวเอง  ไมใหรูนอกตัว  
สวนมากเรารูคนอ่ืน  เรื่องของคนอ่ืน  เรื่องภายในตัว  ตัวของตัวกลับไมรู 
 เวลาทานขาว  มือก็ตัก  ปากก็เคี้ยว  ตาก็มอง  สนใจในอาหาร  อันน้ีเขา
แกงอะไร  อรอยหรือไมอรอย  อาบน้ําก็รดเอา ๆ  ซักผาก็รีบ  ทําอะไรก็รีบรอน  
ทั้งน้ีเพราะความเคยชิน  ทําเร็ว  รีบรอน  สติตามไมทัน 
 

การเจริญวิปสสนา 
 ก็คือการกําหนดรูนามรูป  การกําหนดรูนามรูปก็  คือ  การกําหนดรูทุกข  
การกําหนดรูทุกขก็เปนการละตัณหา  ฉะน้ันจึงจะตองรูวาตัณหาเกิดที่ไหน  เกิด
เมื่อไหร  และอาศัยอะไรเกิด  และเกิดไดอยางไร 
 ตัณหาเกิดทางตา  อาศัยรูปที่เห็น 
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 ตัณหาเกิดทางหู  อาศัยเสียงที่ไดยิน 
 ตัณหาเกิดทางจมูก  อาศัยกลิ่น 
 ตัณหาเกิดทางลิ้น  อาศัยรส 
 ตัณหาเกิดทางกาย  อาศัยสัมผัสถูกตอง 
 ตัณหาเกิดทางใจ  อาศัยธรรมารมณ 
 ที่ตัณหาอาศัยเกิด  มีหกแหงดังน้ี  ตัณหาเปนนามธรรม  และตัณหาเกิด
ไดอยางไรน้ัน  ตัณหาเกิดไดเพราะอาศัยความรูที่ผิดจากเหตุผล  ผิดจากความ
เปนจริงของสภาวะ  ความรูสึกที่ผิดที่ไมตรงกับความเปนจริงน่ันเอง  เปนปจจัย
แกตัณหา  การกําหนดรูทุกขเปนการละตัณหา  ตัณหาอยากไดความสขุ  ตัณหา
คอยกระซิบที่ใจ  ตัณหาอยากไดอิริยาบถใหม  เพราะสําคัญวาอิริยาบถใหมเปน
สุข   เมื่อเปลี่ยนโดยไมรูวาแกทุกข ตัณหาความพอใจก็เขาอาศัยในอิริยาบถใหม
น้ันทันที  การรูตัววาเปลี่ยนเพื่อแกทุกข  ตัณหาความพอใจในอิริยาบถใหม  ก็
จะไมเกิดขึ้น  เมื่ออิริยาบถใหมไมเปนปจจัยแกตัณหา  อิริยาบถเกาที่เปนทุกข
ปวดเมื่อย  ก็จะไมเปนปจจัยแกโทสะ  คือความไมพอใจ  เวลารูสึกสบาย  ก็
พอใจ  (เปนโลภะ)  เวลารูสึกไมสบายก็ไมพอใจ  (เปนโทสะ)  เวลาปวดหัว  
ปวดทอง  เจ็บไขไมสบายตองดูนาม  ดูตรงท่ีปวด  รูวานามปวด  (เพื่อกันเอาเรา
ออก)  ไมสบายตรงไหน  ตองดูตรงน้ัน  ไมใชเขามารูที่ใจ  ทุกขที่เกิดจากการ
เจ็บปวยที่ตองดูนาม  เพราะตองแกดวยการกินยา  ไมเหมือนทุกขที่เกิดจาก
อิริยาบถ  ทุกขที่เดินนาน  น่ังนาน  อยางน้ีตองรูที่รูป  รูปอะไรเปนทุกข  รูปเดิน
เปนทุกข  หรือรูปน่ังเปนทุกข  ตองรูดวย   หรือนามเปนทุกขตองรูดวยวานาม
อะไรเปนทุกข  เวลาเดินเมื่อย  ยืนเมื่อย  เราแกทุกขดวยการเปลี่ยนอิริยาบถ 
สวนทุกขที่เกิดเพราะความเจ็บปวยไมสบาย  ตองแกดวยการกินยา  จึงตองดู
นามเวทนา  และการที่ตองรูวารูปแตละรูปเปนทุกขน้ัน  เปนการขับไลตัณหาใน
อิริยาบถตาง ๆ  การที่ใหรูเหตุกอนจะเปลี่ยน  ใหรูวาตองเปลี่ยนเพื่อแกทุกข  
เปนการขับไลตัณหาในอิริยาบถใหมเพราะตัณหาสําคัญวาอิริยาบถใหมเปนสุข  
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จึงอยากไดอิริยาบถใหม  เมื่อตามดูตามพิจารณาจนเห็นวาอิริยาบถทุก ๆ  
อิริยาบถ  รูปทุกรูปเปนไปเพื่อทุกขทั้งน้ัน  หาความสุขไมไดเลย  ตัณหาตัว
ความหวังกห็มดหวัง  จนไมมีที่อาศัย  เพราะรูปทุก ๆ  รูปเปนทุกขทั้งหมด  ไม
มีรูปไหนเลยที่จะเปนสุข  ตัณหาก็หมดความอาศัย  ความสําคัญผิดคือตัววิปลาส
ที่เคยสําคัญวารูปกายที่สวยงาม  รูปนามน้ีเปนสุข  รูปนามน้ีเที่ยง  รูปนามน้ีเปน
ตัวตน  ก็จะขาดจากจิตใจ 
 

วิปลาสธรรม 
 คือ  ความเห็นที่คลาดเคลื่อน  ผิดจากความจริงหรือเลอะเลือน  ทาน
อุปมาวาเหมือนกับคนท่ีถูกเสนห  ถาจะวาโดยองคธรรมก็คือ  ทิฏฐิ  1  จิต  1  
สัญญา  1  ในองคธรรมทั้ง  3  น้ีก็ไดแก  ความเห็นผิด  รูผิด  จําผิด  ทั้ง3  น้ีเปน
องคธรรมของวิปลาส  แตอารมณของวิปลาสน้ันมี  4  คือ 

1. สุภวิปลาส  เห็นวา  รูป-นาม  นี้เปนของดี  และสวยงาม 
2. สุขวิปลาส  เห็นวา  รูป-นาม  น้ีเปนสุข 
3. นิจจวิปลาส  เห็นวา  รูป-นามน้ีเที่ยง 
4. อัตตวิปลาส  เห็นวา  รูป-นาม  น้ีเปนตัวตน 
ความสําคญัผิดทั้ง  4  ประการน้ี  เกิดมีแกเราตลอดเวลา  ทิฏฐิคือ  ตัวเห็น
ผิด  จิตจึงรูผิด  สัญญาก็เลยจําผิด  ถาความสําคัญผิดทั้ง  4  ประการนี้  ยัง
มีอยูแกเราตราบใด  เราก็ตองตกอยูในความมืดมนอนธกาลเชนน้ี  
ตลอดไป 
 โลภะกิเลส  โทสะกิเลส  โมหะกิเลส  เกิดอยูแกเราตลอดทั้งวัน  ที่
เปนเชนน้ีก็เพราะ  เรามีอวิชชา  คือความไมรู  และวิปลาสธรรม  คือ
ความเขาใจผิด  ความสําคัญผิดทั้ง  4  ประการนี้แหละเปนมูลเหตุอัน
สําคัญ  ทั้งนี้ก็เพราะเราขาดการพิจารณาในเหตุผลที่ถูกตองแทจริงวา  ที่
เราตองทําทุกอยางน้ี  เปนไปเพื่อแกทุกขทั้งสิ้น  ขอใหพิจารณาใหซึ้งถึง
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ความจริงเถิดไมมีขาวกนิก็เปนทุกข  เวลาปวยไข  ไมมียารักษาก็เปน
ทุกข  ไมมีเสื้อผาเคร่ืองนุงหมปกปดรางกายก็เปนทุกข  ไมมีที่อยูอาศัย
กันแดดกันฝน ก็เปนทุกข  การที่เราตองวิ่งวุนทํางานหาเงินกันอยูทุก
วันน้ี  ก็เพราะทุกขน่ันเอง  หาเงินมาไวเพื่อซือ้กิน  ซื้อใชก็เพื่อแกทุกข
น้ันเอง  แตเราไมรูความจริงในขอน้ี  เราคิดวาหาเงินไวมาก ๆ  เพื่อจะได
มีความสุขมาก ๆ  แทที่จริงย่ิงมีมากย่ิงเปนทุกขมาก  เพราะกลัวโจรจะ
ปลน  กลัวคนจะโกง  ตองดูแลรักษามาก  น่ีเปนทุกขหยาบ ๆ  แตเรามอง
ไมเห็น  จิตใจกังวล  วิตก  หวงโนน  หวงน่ี  กลัวโนน  กลัวน่ี  กลัวเจ็บ  
กลัวตาย  กลัวยาก  กลัวจน  สารพัดรอยอยางพันอยาง  ไหนจะทุกข
เพราะโรคภัยไขเจ็บ  ไหนจะทุกขเพราะกิเลสของตัวเอง  ไหนจะทุกข
เพราะกิเลสของคนอ่ืน  ความทุกขความเดือดรอนตาง ๆ  มีอยูเปนประจํา  
พอแกทุกขไดคราวหน่ึง ๆ  ก็ดีใจ  สบายใจ  พอทุกขเกิดขึ้นใหมเราก็
เดือดรอน  วิ่งวุนหาหมอดู  ทรงเจาเชิญพวกเทพฯ  ใหมาชวย 
 ถาเรามาพิจารณาใหเขาถึงเหตุผลที่แทจริงกันแลว  เราจะเลื่อมใส
ในคําสอนของพระพุทธเจาอยางสุดซึ้ง  เราจะไมตองหาสิ่งอ่ืนเปนที่พึ่ง
เลย  เราจะมีความมั่นใจในพระพุทธเจา  มั่นใจในพระธรรม  มั่นใจใน
พระอริยสงฆ  เราจะมีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เปนที่พึ่งอยาง
แทจริง  พระพุทธเจาทรงสอนใหเรามีตนเปนที่พึ่ง  ถาเรามีตนเปนที่พึ่ง
อยางแทจริงแลว  เรากจ็ะไมตองวิ่งหาจาวพอ  จาวแมใหมาชวย  เพราะ
ไมแนวาสิ่งเหลาน้ัน  จะชวยเราไดจริงหรือเปลาก็ไมรู 
 พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลก  เพราะเจาชายสิทธัตถะทรงสละ
ราชสมบัติออกแสวงหาโมกขธรรมจนไดรูแจงในอริยสัจจธรรมทั้ง  4  
และพระธรรมที่พระองคทรงสอนน้ัน     ก็ทรงสอนเพื่อใหสาธุชน
ทั้งหลายใหรูแจงในอริยสัจจธรรมทั้ง  4  เพราะเหตุวาถาไมรูแจงใน
อริยสัจจธรรมครบทั้ง  4  ก็ยังไมสามารถจะพนจากทุกขทั้งปวงได  และ
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ความจริงน้ันอริยสัจจก็มีปรากฏอยูแกเราทานทุกคน   แตทวาเราไมรู
อริยสัจจน้ันไดแกอะไรเลา?  อริยสัจจน้ันก็ไดแกรูปนาม  คือ  ขันธ  5  
น่ันเอง  และรูปขันธน้ันโดยยอก็ไดแก  เดิน  ยืน  น่ัง  และนอน  หรือรูป
รางกายทั้งหมด  เปนรูปขันธ  สวนนามขันธไดแก  เวทนาขันธ 1  สัญญา
ขันธ 1  สังขารขันธ50    วิญญาณขันธ  1  รวมเรียกวาขันธ  5  ในขันธทั้ง  
5  น้ี  รูปทั้งหมดเปนทุกขสัจจ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  วิญญาณขันธ  
เปนทุกขสัจจ  สวนสังขารขันธ  50  เปนสมุทัยสัจจเสีย  1  ที่เหลือ
นอกน้ันเปนทุกขสัจจทั้งหมด  สมุทัยน้ันไดแก  โลภะคอื  ตัณหาน่ันเอง 
 มนุษยเราเกิดมาน้ันมีขันธ  5  ดวยกันทั้งน้ัน  ฉะนั้นมนุษยทุกคนมี
อริยสัจจมาแลว  2  อริยสัจจ  คือ  ทุกขสัจจ  กับสมุทัยสัจจ  ซึ่งเปนตัว
กิเลส   สรางทุกขใหแกเรา  พระพุทธองคทรงเทศนาไววา  อริยสัจจมี  4  
คือ  ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  และทรงเทศนาไวอีกวา  การเจริญมรรค  
จะตองปฏิบัติใหเขาตามกิจอริยสัจจ  คือ 
 ทุกข  เปนกิจที่จะตองกําหนดรู 
 สมุทัย  คือ  ตัณหาเปนกิจที่ตองละ 
 นิโรธ  คือ  นิพพาน  เปนกิจที่ตองทําใหแจง 
 มรรค  เปนกิจที่ตองเจริญใหเกิดขึ้น 
โดยเหตุน้ี  เราจึงตองมีหนาที่กําหนดรูทุกข  ในอิริยาบถตาง ๆ  ทั้งใหญ
และยอย  เพราะเปนธรรมที่เน่ืองกัน  การที่รูวาถูกทุกขบีบคั้น  จะทนอยู
ในอิริยาบถน้ันไมไดแลว  จําเปนตองเปลี่ยน  ตองแก  เมื่อแกไปแลว  
เปนการละตัณหาในอิริยาบถใหม  อิริยาบถใหมจะไมเปนปจจัยแกตัณหา  
เพราะตัณหาไมชอบทุกข ตัณหาสําคัญวาอิริยาบถใหมเปนสุข  จึงอยาก
เปลี่ยนอยากไดอิริยาบถใหม  เมื่อรูถูกความเปนจริงเชนน้ีแลว  ตัณหาก็
ไมเขาอาศัยในอิริยาบถใหม  เพราะฉะน้ันการกําหนดรูทุกขจึงเปนการ
ละตัณหาไปดวย  อยางน้ีชื่อวาปฏิบัติตามกิจของอริยสัจจ  และในขณะ



 14

กําหนดรูทุกขและละตัณหาน่ันเอง  เปนการเจริญมรรค  กําลังทําใหแจง
นิโรธ  กิจทั้ง  4  เขาพรอมกัน  เชนน้ี 
โดยเหตุน้ี  ขอใหทานผูสนใจใครตอการพนทุกขพึงพยายามกําหนดรู  
นาม-รูปน้ีเถิด  เพราะนาม-รูปน้ีแหละเปนตัวทุกขสัจจ  แตตองเห็น
ทุกขเวทนากอน  ทุกขเวทนาเปนทุกขที่แกไขได  สวนทุกขสัจจน้ันแกไข
ไมได  ตองเห็นดวยปญญาที่แกกลา  ทานกลาวไววาการที่สัตวทั้งหลาย
ไมเห็นทุกข  เพราะไมไดพิจารณาอิริยาบถ  เปลี่ยนแลวสบาย  ตัณหาจึง
ชอบ  ฆนะสัญญา  คือความเปนกลุมกอน  ปดบังอนัตตา  คือความรูสึก
เปนตัวตน  สันตติ  คือความสืบตอ  ปดบังอนิจจัง  คือความไมเที่ยง  
สําคัญวาเทีย่ง 
 

เวลามาเขากรรมฐาน 
จงคิดวามาหัดทํา  ไมใชมาเพื่อใหเห็นรูป  เห็นนาม  เพื่อจะไดมรรค-ผล  
หรือเพื่อจะไปสอน  หรือเพื่ออะไร ๆ  ทุกอยาง  เปนการใหปจจัยแก
ตัณหาทั้งน้ัน  จําตองทําความรูสึกใหถูก  กิเลสจะไมเขาอาศัย  ถากิเลสยัง
อาศัยเกิดไดอยู  ปญญาก็ไมมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมารูความจริงได  แทที่
จริงน้ันขอใหผูปฏิบัติหัดทําใหถูกกอน  ถาทําเหตุถูกแลว  เรื่องผลไมตอง
หวงเลย  ถงึแมไมอยากเห็นก็ตองเห็น  แตทานตองไดนาม-รูปเปนครู
กอน  นาม-รูปน้ีแหละ  เขาจะสอนทุกอยาง  ขอสําคัญตองหยุดความ
อยาก  ความตองการใหไดเสียกอน  หมดความตองการเม่ือไร  เมื่อน้ันก็
จะถึงธรรมที่สิ้นทุกข 
 

เพราะเหตุใดจึงใหดูอิริยาบถ 
เพราะอิริยาบถเปนกัมมัฎฐานหน่ึง  คือ  กายานุปสสนาสติปฏฐาน  พระ
พุทธองคทรงเทศนาสติปฏฐาน  ไว  4  หมวด  คือ  กายานุปสสนาสติปฎ
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ฐาน  เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน  และธรรมา
นุปสสนาสติปฏฐาน  การที่พระพุทธองคทรงเทศนาไวดังน้ี  ก็เพราะ
สัตวทั้งหลายมีอัชฌาศัยตางกัน มีจริตตางกัน  คือ  ตัณหาจริตและทิฏฐิ
จริต  ซึ่งไมเหมือนกับสมาธิ สมาธิน้ัน  พระองคทรงแสดงจริต  6  อยาง  
สวนวิปสสนาทรงแสดงจริตเพียง  2  แตแยกออกเปน  4  คือ 

1. ตัณหาจริต  ที่มีปญญาออน 
2. ตัณหาจริต  ที่มีปญญากลา 
3. ทิฏฐิจริต     ที่มีปญญาออน 
4. ทิฏฐิจริต     ที่มีปญญากลา 

กายานุปสสนาสติปฏฐาน 
สมควรแก  ผูที่มีตัณหาจริต  ที่มีปญญาออน 
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน 
สมควรแก  ผูที่มีตัณหาจริต  ที่มีปญญากลา 
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 
สมควรแก  ผูที่มีทิฏฐิจริต  ที่มีปญญาออน 
ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน 
สมควรแก  ผูที่มีทิฏฐิจริต  ที่มีปญญากลา 
ถาสงเคราะหลงในการละวิปลาสธรรม ทั้ง  4  แลว  การพจิารณากายานุปสสนา  
เปนการละสุภวิปลาส  คือเห็นวา  รูปรางกายน้ีเปนของดี  สวยงาม 
พิจารณาเวทนานุปสสนา  เปนการละสุขวิปลาส  คือเหน็วารูป-นามน้ีเปนสุข 
พิจารณาจิตตานุปสสนา  เปนการละนิจจวิปลาส  คือเหน็วารูป-นามน้ีเปนของ
เที่ยง  ย่ังยืน 
พิจารณาธรรมานุปสสนา  เปนการละอัตตวิปลาส  คือเห็นวารูป-นามเปนตัวตน 
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 ทานวางหลักสติปฏฐาน  4  เพื่อเปนเหตุ  เปนผล  เน่ืองในการละวิปลาส
ธรรมทั้ง  4  ไวดังน้ี  ฉะนั้นเมื่อผูปฏิบัติทําความเขาใจใหถูกตอง  ตรงกับความ
เปนจริงของสภาวะธรรม  ความเขาใจผิดซึ่งทําใหเกิดวิปลาสธรรม  โดยอาศัย
นาม-รูปน้ัน  ก็นับวันจะหมดสิ้นลงจนถึงที่สุด 
 และวิปลาสธรรมตามท่ีกลาวมาแลว  ทั้งองคธรรมและอารมณของ
วิปลาสน้ี  ทั้งศีลและสมาธิก็ไมสามารถจะละได  มีแตวิปสสนาธรรมอยางเดียว
เทาน้ันที่จะละได  เพราะเหตุวา  วิปสสนานั้น ไดเขาไปกาํหนดรูความจริง  ของ
นาม-รูป  ฉะน้ันการเจริญวิปสสนา  จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาใหเขาใจดี
ในนาม-รูป  เพื่อจะไดกําหนดตามความเปนจริงของนาม-รูป  แตวิธีการที่จะ
กําหนดนาม-รูป  ก็ตองกําหนดตามแบบตามนัยของสติปฏฐานทั้ง  4  ตามที่ได
กลาวมาแลวน้ัน 
 และการเจริญสติปฏฐาน  ก็คือการเจริญมรรคมีองค  8  น่ันเอง  การเจริญ
มรรคมีองค  8  ก็คือ  การเจริญศีล-สมาธ-ิปญญา 
 

การปฏบิติัตนเอง 
ผูปฏิบัติจะตองรูหนาที่  ในการที่จะตองปฏิบัติตนเองในกิจ  4  อยาง  คือ 
1. ตองอยูคนเดียว  ตองกินคนเดียว  ตองนอนคนเดียว 
2. ตองไมพูด  ไมคุยในสิ่งที่ไมจําเปน  แตถาจําเปนจะตองพูด  ในเวลาพูด  

จะตองมีสติรูในการพูดน้ัน  เพราะถาพูดมาก  ก็จะเปนเหตุใหฟุงซาน 
3. การหลับตองเปนไปพอสมควร  กลางวันถาไมจําเปนก็ไมสมควรจะหลับ  

เพราะถาหลับมากไปก็จะทําใหเปนปจจัยแก  ถีนะ  มิทธะ  คือ  ทอถอย  
งวงนอน  เมื่อถีนะ  มิทธะ  นิวรณ  มีกําลังมากขึ้น  ก็จะทําใหจิตตกจาก
ความเพียร   สมาธิ และปญญา  ก็ไมมีโอกาสเกิดขึ้นได 

4. ตองเวนจากปลิโพธ  คือความกังวลตาง ๆ  หมายถึงการงานท่ีไมจําเปน  
ในเวลาเจริญกรรมฐานตองทําแตสิ่งที่จําเปนจริง ๆ  เชน  กินขาว  อาบนํ้า  
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ถายอุจจาระ  ปสสาวะ  และน่ัง  นอน  ยืน  เดิน  เหลาน้ี  เปนตน  ถา
ปลอยใหจิตตกไปในอารมณที่ไมจําเปนแลว  ก็จะเปนโอกาสใหกิเลส  
คือ  อภิชฌา  และ  โทมนัส  คือความยินดี  ยินราย  เกิดขึ้นครอบงําได  
เมื่อเขาใจ  และพรอมเพรียงในกิจเบื้องตน  ดังที่ไดอธิบายมาแลวน้ี  ก็จะ
ไดเจริญวิปสสนาตอไป 

การเจริญวิปสสนาน้ัน  ก็ใหกําหนดรูนาม-รูป  ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน
น่ันเอง  เพราะกิเลสและอาสวะทั้งหลาย  ก็อาศัยเกิดอยูที่นาม-รูปของเราน้ีเอง 
ซึ่งเปนมูลมาจากความไมรูตามความเปนจริงของนามรูป  การที่ไมรูก็เพราะ
ไมไดดู  โดยเหตุน้ี  การทําวิปสสนาจึงตองใหกําหนดดูนามและรูป  เพื่อใหรู
ตามความเปนจริงของนามรูป  ที่เปนไป  มีอนิจจัง  เปนตน  (อนิจจัง  คือ  ความ
ไมเที่ยง)  เมื่อรูความเปนจริงของนามรูปแลว  ความรัก  ความอาลัย  ความ
หลงใหล  ในนามรูป  เพราะความเขาใจผิด  ก็จะคลายออก  หมดความ
ปรารถนาอยากเกิด  เพราะเห็นวาชาติ  (ความเกิด)  เปนโทษ  เปนภัย  ก็นับวัน
จะพนจากทุกขทั้งปวง 

 

ตามนัยพระสูตรทานแสดงไววา 
ทุกขสัจจ  ไดแกชาติ  (ความเกิด)  ชรา  (ความแก)  มรณะ  (ความตาย)  โสกะ  
(ความแหงใจ)  ปริเทวะ  (การบนเพอรําพัน)  ทุกขะ  (ความไมสบายกายไม
สบายใจ)  โทมนัสสะ  (ความเสียใจ)  อุปายาสะ  (ความคับแคนใจ)  อัปปเยหิ  
สัมปโยโค  (การประสบสิ่งที่ไมชอบใจ)  ปเยหิ  วิปปโยโค  (การพลัดพรากจาก
สิ่งที่รัก)  ยัมปฉัง  นลภติ  (ความปรารถนาไมสมหวัง)  สังขิเตน  ปญจุปาทานัก  
ขันธาทุกขา  (สรุปแลว  เพราะขันธ  5  น่ันแหละเปนทุกข)  รวม  11  กองน้ี  
ทานกลาวโดยนัยของพระสูตร  แตความจริงน้ัน  ทุกขสัจจในพระสูตรกับใน
พระปรมัตถน้ัน  ก็ไมใชตางกันเลย  เพราะในพระสูตรทานกลาวโดยลักษณะ  
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อาการของสภาวธรรมเหลาน้ัน ดังเชน  ชาติปทุกขา  หมายถึงเกิดเปนทุกข  ดังน้ี
เปนตน 
 ถาจะถามวา  ความเกิดขึ้นน้ัน  เราจะหมายถึงความเกิดของใคร  เราจะ
หมายถึงใครเลา  เปนผูเกิด ไดชาติ (ความเกิด)  คือทุกขสจัจในพระสูตรน้ัน  ก็
หมายถึงความเกิดของจิต  ของเจตสิก  และของรูปซึ่งเปนทุกขสัจจในปรมัตถ
น่ันเอง  ชรา  มรณะ  ก็สภาวะธรรม  คือ  จิต  เจตสิก  และรูป  น่ันเอง 
 สวนโสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาส  อัปปเยหิ  วิปปเยหิ  
ยัมปจฉัง  นลภติ  ในอาการเหลานี้  เปนอาการของราคะ  โทสะ  และ
ทุกขเวทนานั่นเอง  เพราะลงทายทานก็บอกวา  โดยยอก็มาจากอุปาทานขันธทั้ง  
5  น่ันเอง  ที่เปนทุกข  ขันธทั้ง  5  น้ันก็ไดแก  จิต  เจตสิก  และรูป 
 ผูปฏิบัติไมตองเปนหวงวา  พิจารณากายอยางเดียว  จะหมดกิเลส  หรือ
บรรลุมรรค-ผลไมได  ทานไมตองเปนหวงวา  พิจารณากายจะไมเห็นเวทนาจะ
ไมเห็นจิต  จะไมเห็นธรรม  แทที่จริงน้ัน  พิจารณากายก็เห็นเวทนา  เห็นจิต  
เห็นธรรมดวย  เพราะสติปฏฐานทั้ง  4  เปนธรรมที่ตองเนื่องถึงกันหมด  ขณะ
พิจารณาอิริยาบถ  ความปวดเมื่อย  ที่เน่ืองจาก  นอนนาน  ยืนนาน  น่ังนาน  
หรือเดินนาน  ก็ยอมปรากฏขึ้น อาการปวดเมื่อยน้ีเปนทุกขเวทนา  ขณะที่
พิจารณาอิริยาบถ  ความปวดเมื่อยเกิดขึ้น  ความไมชอบในทุกขเวทนายอมมี 
เมื่อเปลี่ยนอิริยาบถใหม ๆ  ทุกขเวทนาก็หาย  ความพอใจในสุขเวทนายอมมี  
ขณะพิจารณาอิริยาบถ  จิตใจยอมคิดไป  นึกไป  ฟุงไป  เรื่องโนนบาง  เรื่องน้ี
บาง  จิตก็ตกไปในอารมณอดีต  นึกถึงเรื่องที่ผานมาแลวบาง  บางคร้ังก็คิดไป
ในเรื่องอนาคต  คิดจะทําบุญใหทาน  ทอดกฐิน  ผาปา  สรางพระ  สรางกุฏิ
กัมมัฏฐาน  คิดไปตาง ๆ  นานา  คิดอยากใหพอ แม ญาติพี่นองไดมาทํา
กัมมัฏฐานบาง  คือกิเลสดึงใหตกจากอารมณปจจุบันอยูเสมอ ๆ  อารมณ
ปจจุบันเปนความสําคญัย่ิง  เมื่อมีนิวรณธรรมเกิดอยูเชนน้ี  จิตก็ไมสามารถจะ
ต้ังอยูกับรูปซึ่งกําลังเปนปจจุบันธรรมอยู  ปจจุบันอารมณจึงมีไมได  ต้ังไมติด  
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นึกหรือรูสึกก็ยังแยกไมออก  การพิจารณาอิริยาบถ  เปนกายานุปสสนา  เมื่อ
ความปวดเมื่อย  หรือความสุขสบายเกิดขึ้น  ถาปญญาเห็นและรูชัดวาเปนรูป  
หรือเปนนามก็สงเคราะห  เปนเวทนานุปสสนา  เวลาปวดเม่ือยความไมชอบใจ
เกิดขึ้น (คือโทสะ)  พอเปลี่ยนอิริยาบถใหม  หายเมื่อย  ก็พอใจ  (โลภะจิตก็เกิด)  
ขณะที่จิตเปนโทสะ  เปนโลภะ  ถาปญญาพจิารณาเห็น  รูวาเปนนาม สงเคราะห
เปนจิตตานุปสสนา  ขณะที่คิดนึก  เรื่องราวหรือฟุงไป  พอรูสึกตัวขึ้นมาก็ไม
ชอบ  บางครั้งก็ชอบ ตองคิดใหจบเรื่องเสียกอน  จึงจะกลับมาดูรูป ความงวง
เหงาหาวนอน  หดหู  ทอถอย  บางครั้งเกิดความสงสัย  เอ  พระพุทธเจามีจริง
หรือ  นิพพานมีจริงหรือ  เหลาน้ีถาปญญาพิจารณาเห็นรูวาเปนนาม  สงเคราะห
เปนธรรมานุปสสนาได 
 เพราะฉะน้ัน  ทานผูปฏิบัติไมตองเปนหวงวา  ดูรูปอยางเดียวจะหมด
กิเลสไมได  ดูรูปอยางเดียวก็เห็นเวทนาดวย  เห็นจิตดวย  เห็นธรรมดวย  ดูรูป
อยางเดียวก็บรรลุ  มรรค  ผล  นิพพานได  ในเมื่อผูปฏิบัติทําเหตุถูกตองตาม
หลักการ  ของการปฏิบัติจนเกิดปญญาแลวธรรมเหลาน้ีตองเปนไปเน่ืองกัน  
การที่พระพุทธองคทรงเทศนา  สติ  แยกออกเปน  4  ฐานนี้  ก็เน่ืองจากสัตว
ทั้งหลาย  มีอัชฌาศัยและจริตตางกัน พระพุทธองคจึงทรงเทศนา  สติปฏฐานไว  
4  อยาง  ตามนัยที่กลาวมาแลวดังน้ีแล 
 

พุทธโอวาทสําหรบัผูปฏบิติั 
1. ไมประกอบกิจอันใด  ที่จะทําใหการเจริญภาวนาตองเส่ือมลง 
2. ไมพูดหรือสังสรรคเรือ่งอันใด  กับผูหน่ึงผูใด 
3. ไมคบหาสมาคม  กับผูหน่ึงผูใดขณะเจริญภาวนาอยู 
4. ไมหวงการนอน  ย่ิงกวาการเจริญสติปฏฐาน 
5. ไมนิยมในรสโภชนาหาร 
6. ใหมีการสังวร  ตอการสํารวมอินทรียใหจงหนัก 
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เหตุผลปลีกยอย 
 เวลาดู  หรือพิจารณา  จะตองมีความสังเกตเสมอ  และตองมีความรูตัว
ดวย  ตัวอยูที่ไหน  ตัวคือผูดู  ผูพิจารณา  และเวลาดู  ตองรูดวยวาดูรูปอะไร  
เชนรูปน่ัง  เปนตน  ผูปฏิบัติสวนมาก  มักจะดูและรูเปนรูปเฉย ๆ  ไมรูวารูป
อะไร  เพราะขณะที่ดู  ไมทําความรูสึกวาดูรูปอะไร  หรือนามอะไร  รูเฉย ๆ  ไม
รูตัว  มุงไปรูที่รูป  จับอยูที่ทา  แตไมรูวา  ทานั้น  คือรูปอะไร  ถาอยางน้ี  
แยกกันไมออก  กระจายไมออก  เพราะรูปนามติดกันเปนกลุมกอน  ทําไป ๆ  
อยางดีก็ไดความสงบ  จิตน่ิงเปนสมาธิ  ไมไปไหน  น่ิงอยู  รูอยูที่ใจ  ขอสําคัญ
ทําใหหลงผิด  เขาใจวาไดขั้นน้ัน  ขั้นน้ี  ถาใครบอกวาน่ันไมใชทางวิปสสนา  ผู
น้ันก็จะเสียใจอาจจะโกรธไปเลย  เหตุน้ีแหละทําใหทานผูรูไมยอมพูด  ไมยอม
ตัดสินวาน่ันยังไมถูก  น่ิงเฉยเทากับรักษาศรัทธาไวกอน  แตอาจเปนผลเสียก็ได  
ผลเสียของผูปฏิบัติผิดเอง  คือกลับดูหมิ่นทานผูรูวาเพราะไมรูเหมือนตัว  จึงไม
ตัดสิน  เลยสรางกรรมตอไปอีก  ถาทานผูรูมีคุณธรรมสงู  กรรมอันน้ันก็จะเปน
เครื่องก้ัน  มิใหสติปญญาพิจารณาเหตุผลใหเขาถึงความจริง  ในขั้นปริยัติ
ศาสนาได  เมื่อไมเขาถงึปริยัติศาสนา    ปฏิบัติใหเขาทางที่ถูกก็หมดหวังเลยเปน
มิจฉาทิฏฐิไปเลย  ปริยัติเปนความสําคัญในขั้นตน  ฟงเขาใจนําไปใชถูก  การ
ปฏิบัติตองเกิดผลไมมากก็นอย  ตองไดรส  ไดความรูสึกที่ตัวไมเคยได 
 ผูปฏิบัติโดยมาก  มุงที่ผล ตองการผล เหตุไมคอยสนใจเวลาเขาปฏิบัติก็
มักจัดแจง  จะใหเห็นตามที่ไดยินไดฟงมา  และคิดเอาเองบาง  บางแหงสอนให
ทําใจ  วางใจ ผูปฏิบัติก็พยายามทําใจ  วางใจ  เด๋ียววางใจ  เด๋ียวทําใจ  ทําไปทํา
มาเลยไมรูวาจะทําอยางไร  ถาผูที่ไมเคยเขาใจเหตุผลที่ถูก  ก็เลยเสยีไปเลย  ผูที่
ปฏิบัติและเคยไดพบกับความรูสกึที่ถูก  พอเลิกจัด  อารมณที่เคยรูเคยได  ก็จะ
ปรากฏเอง  เพราะความเคยชินท่ีไดหัดเอาไว  ความจริงเรามาหัดทํา หัดให
ความรูที่ถูกเกิดขึ้นเอง  ไมใชเกิดจากเพราะเราทํา  ถาเอาเราเขาไปทํา ความรูที่
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ถูกก็ไมเกิด เกิดไมได  เพราะความเปนเราเขาขวางไว  ตองไมมีเรา  ความรูถูกจึง
จะเกิดได  การทํากัมมัฏฐานทําไมยากเลย  แตการไมทําน่ีสิยากย่ิงนัก  ใครเขา
ไป  ก็มุงจะเขาไปทํา  ย่ิงสอนใหทําย่ิงทําใหญ 
 เอ....เขาแลวไมใหทํา  จะเขาไปทําไม  บางคนคิดอยางน้ีก็มี  แตโดย
เหตุผลแลว  งานมี  แตงานน้ันไมใชงานทํา  แตเปนงานดู  ตามดู  ดูเหมือนดูคน
อ่ืน  ดูดวยใจ  ดูไปดวย  สังเกตไปดวย  ไมตองการวาจะใหดี  และไมตองกลัว
วาจะเสีย  ทําเหตุตามคําแนะนําที่มีเหตุผล  คือตรงไหนกิเลสอาศัย  ตรงน้ันตอง
หัดรูใหม  หัดไปจนกระทั่งกิเลสไมอาศัย  หัดจนรูป-นามขึ้น  เรียกวาไดครู  เมื่อ
น้ันแหละวิปสสนาตองเกิดแน  ดูก็ไมนายากเลย  ทํากันใหยากไปเอง   
 

การกําหนด  นาม-รูป  ที่เปนอารมณของวิปสสนา  โดยยอ 
                                         ปริยัติ (ศึกษาเพ่ือนําไปปฏิบัติ)                                     ปฏิบัติ 
อารมณท่ีเกิดข้ึน อะไรเปนรูป อะไรเปนนาม กําหนดรูปหรือท่ี

นาม 
เพราะเหตุใดจึงกําหนดท่ีนามหรือท่ีรูป

นั้นๆ 
ทําความรูสึกตัวใน 
ขณะกําหนดอยางไร 

ทางตา 
 

สีที่ถูกเห็นเปนรูป เห็นสีเปนนาม กําหนดท่ีนามเห็น เพราะสําคัญผิดยึดเอานามเห็นวาเปน   
“เราเห็น” จึงตองทําลายกิเลสตรงท่ีเขาใจ

ผิดในสภาวะน้ัน 

ทําความรูสึกตัววา           
ดูนามที่เห็น 

 
ทางหู 

 
เสียงท่ีถูกไดยิน

เปนรูป 
ไดยินเสียงเปนนาม กําหนดท่ีนามได

ยิน 
เพราะสําคัญผิดยึดเอานาม ไดยินวาเปน  

“เราไดยิน” จึงตองทําลายกิเลสตรงท่ีเขาใจ
ผิดในสภาวะน้ัน 

ทําความรูสึกตัววา           
ดูนามที่ไดยิน 

 
ทางจมูก 

 
กลิ่นที่ทําใหรูสึก

เปนรูป 
รูกล่ินเปนนาม กําหนดท่ีรูปกล่ิน เพราะสําคัญผิดยึดเอารูปกล่ินวาเปน  “เรา

เหม็นฯ” จึงตองทําลายกิเลสตรงท่ีเขาใจ
ผิดในสภาวะน้ัน 

ทําความรูสึกตัววา           
ดูรูปกล่ิน 

 
ทางลิ้น รสที่ทําใหรูสึก 

เปนรูป 
รูรสเปนนาม กําหนดท่ีรูปรส เพราะสําคัญผิดยึดเอารูปรสวาเปน  “เรา

เปร้ียวฯ” จึงตองทําลายกิเลสตรงท่ีเขาใจ
ผิดในสภาวะน้ัน 

ทําความรูสึกตัววา           
ดูรูปรส 

 
ทางกาย 

 
เย็น รอน ออนหรือ 
แข็ง ที่กระทบกาย

เปนรูป 

รูเย็น รอน ออน แขง็ 
ที่กระทบกายเปนนาม 

กําหนดท่ีรูปเย็น 
รอน ออน หรือแข็ง

ที่กระทบกาย 

เพราะสําคัญผิดยึดเอารูปเย็นฯ วาเปน  
“เราเย็นฯ” จึงตองทําลายกิเลสตรงท่ีเขาใจ

ผิดในสภาวะน้ัน 

ทําความรูสึกตัววา ดูรูปเย็น
หรือดูรูปรอน 

 
ทางใจ 

 
อิริยาบถใหญและ
อิริยาบถยอยเปน

รูป 

อิริยาบถใหมและ 
ยอยฯ กับความคิดท่ี
จะเปล่ียนอิริยาบถเปน
นามและความนึกคดิ 
ฟุง โกรธ รัก ปวด 
เมื่อยฯเปนนาม 

กําหนดท่ีรูปหรือที่
นามก็ได สุดแต
สภาวะอันใด

ปรากฏชัดเจนใน
ขณะน้ัน 

เพราะสําคัญผิดยึดเอาอิริยาบถใหญและ
ยอยฯ ซึ่งเปนรูปวาเปน  “เรานั่ง เรานอน
ฯ” หรือยึดเอาความคิด นึก ฟุง โกรธ รัก 
ปวด เม่ือยฯ ซึ่งเปนนามวา “เราคิด เราฟุง 
เราโกรธ เราเมื่อยฯ” จึงตองทําลายกิเลส

ตรงท่ีเขาใจผิดในสภาวะน้ัน 

ทําความรูสึกตัววา ดูรูปนั่ง 
รูปนอน รูปเหยียด รูปคูฯ 
หรือทําความรูสึกตัววา ดู
นามที่คิด นึก ฟุง โกรธ รัก 
ปวดเม่ือยฯ ตองทําความ
รูสึกตัววาดูรูปอะไร ดูนาม
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อะไรในขณะท่ีดูนัน้ 
 


