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คําปรารภ 

เรื่องแนวปฏิบัติธรรมที่มชีื่อวา "โมกขุบายวิธี" ซึ่งสําเร็จเปนเลมเล็กๆ ปรากฏอยูในมือ
ของทานไดนี้ เพราะอาศัยคําปรารภของผูหวังดีในแนวปฏิบัติธรรมทั้งบรรพชิตและ
คฤหัสถ โดยเฉพาะเจาพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ (ธมฺมธโร พิมพ) เจาอาวาสวัดพระ
ศรีมหาธาตุ บางเขน พระนคร สมัยเมื่อทานยังดํารงสมณศักดิ์ที่ พระญาณดิลก รักษาการ
วัดเจดียหลวง จังหวัดเชียงใหม ไดขอใหเขียนแนวปฏิบัติธรรม แตขาพเจาไมอาจจะรับ
สนองเจตนาดีของทานได เพราะรูตัวดีวาไมใชนักเขียน ทั้งประกอบดวยออนการศึกษา 
แมกระนั้นตอมาก็ยังมีทานผูปรารถนาดีขอใหเขียนเรื่องทํานองนั้นเรื่อยๆ มา 

         เมื่อขาพเจามาพิจารณาดูระยะกาลจวบกับอายุพรรษาคอนขางมาก อยูไปอีกไมกี่
มากนอยก็คงจะตาย ควรจะทําประโยชนอะไรไวในพระพุทธศาสนาบาง ทั้ง
ประกอบดวยในสมัยนี้กม็ีนักปฏิบัติธรรมเจริญกาวหนามากพอ จึงตัดสินใจเขียนเรื่องนี้
ขึ้น พอเขียนแลวอานดูชักจะนอกแบบนอกตําราไป นี่ก็อยูที่ศึกษานอยหรือออน
การศึกษานั่นเอง แตทานผูหวังดียังคงรบเราใหเขียนในแนวนั้นร่ําไป จึงจําใจตองเขียน 
ครั้นเขียนเสร็จแลวไดสงตนฉบับถวายเจาพระคณุสมเด็จพระมหาวีรวงศเพื่อกรุณาชวย
แกในอรรถพยัญชนะที่ควรจะแก ซึ่งทานก็ไดกรุณาแกไขตอเติมและจัดระเบียบถอยคํา
ใหสละสลวยขึ้น 

         เรื่อง "โมกขุบายวิธ"ี นี้ แสดงแนวปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ ซึ่งผูปฏิบัติธรรม
ทั้งหลายไดดําเนินอยูในสายนี้ทั้งสิ้น แตบางคนเห็นแลวพูดหรือบอกคนอื่นไมถูกเพราะ
ไมชํานาญก็มี ไมสนใจก็มี ไมอยากพูดเพราะรําคาญก็มี สวนผูสนใจ แตไมทราบวาอะไร
เปนอะไร ใชหรือมิใช จะถือปฏิบัติหรอืจะทิ้งก็ทําไมถูก เพราะเปนของเกิดในใจ ยากที่



จะทําดวยกายและพูดดวยวาจา หากไมมีอาจารย หรือมีแตไมเคยปฏิบัติดวยตนเองมา
กอน ก็ไมทราบวาจะทําอยางไร บางทีเห็นเปนเรื่องแปลกแลวกลับเขาใจวาเปนของดี 
สงเสริมกันจนเสียผูเสียคนไปก็มี 

         ดังนั้น ขาพเจาจึงไดรวบรวมแนวปฏิบัติ พรอมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและ
วิธีแกไขเทาที่สามารถรวบรวมมาได หวังวาคงจะเปนเครื่องมือแกไขไดบางไมมากก็
นอย ขอเขียนนี้หากจะมีการคลาดเคลื่อนจากหลักปริยัติแลว ก็ขอทานผูรูหลักนักปราชญ
ไดใหอภัยดวย เพราะทางการปฏิบัติธรรมเปนของกวางขวางมาก ยากที่ผูไมคงแกเรียน
จะสงเคราะหเขาใจในหลักปริยัติไดถูกตอง 

         ตามที่ทานเจาพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศไดโปรดกรณุาชวยตรวจแกปรับปรุง
จัดการใหเรื่อง "โมกขุบายวิธี" นี้สําเร็จเปนหนังสือข้ึนมาไดโดยเรียบรอยนั้น ขาพเจาจึง
จารึกพระคุณทานไวในดวงใจโดยมิลืมเลือน หากประโยชนอันใดจะพึงเกิดมีแตเรื่อง 
"โมกขุบายวธิี" นี้ ขาพเจาขอนอมถวายบูชาพระคุณทานดวยความเคารพยิ่ง 
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สุสฺสูสํ ลภเต ปฺญํ 
ผูฟงดี ยอมเกิดปญญา  

         พระพุทธศาสนาคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหมด พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ยอมทราบกันดีอยูแลววาพระพุทธองคไดประกาศมาแมนานเปนเวลา ๔๕ ปซึ่งวาโดย
ปฎกมี ๓ ปฎก วาโดยขันธมีถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ แตเมื่อรวมใจความลงในหลัก
ใหญก็มีอยู ๓ ประการ คอืทรงสอนใหละความชั่วทั้งปวง ทรงสอนใหบําเพ็ญความดี 



และทรงสอนใหชําระจิตของตนใหบริสุทธิ์ผุดผอง ซึ่งทั้งสามหลักนี้ทานผูรูทั้งหลาย
ทั่วไปยอมรับรองวาถูกตองใชได 

         เปนที่นาปลื้มใจแกพุทธศาสนิกชนอยางยิ่ง ที่พากันไดพระศาสดาผูวิเศษเพราะโดย
พระชาติ พระองคเปนกษัตริยอุภโตสุชาต โดยพระวงศเปนโคตมโคตร เมื่อจะเสด็จออก
บรรพชามิใชเพราะไรญาติขาดมิตร คิดเลี้ยงตัวเองและตระกูลไมไหว ที่จริงนั้นพระองค
ทรงบริบูรณดวยมไหศวรรยสมบัต ิเพียบพรอมดวยเบญจกามคุณที่มีอยูในโลกนี้ทุกอยาง 
เสด็จออกบรรพชาดวยการหลั่งพระอัสสุชลธารของพระราชบิดาและพระประยูรญาติ
แทๆ 

         ในดานศิลปวิทยาเลา เมื่อยังทรงพระเยาวก็ปรากฏวาพระองคเปนยอดเยี่ยมในราช
ตระกูล คูควรแกตําแหนงรัชทายาท สวนพระรูปลักษณก็ถูกตองตามมหาปุริสลักษณะ 
๓๒ ประการ ซึ่งพวกพราหมณนิยมกันนักในสมัยนั้นวา ผูมีมหาปุริสลักษณะครบถวน
เห็นปานนั้น ตองมีคติเปน ๒ คือ หากอยูครองฆราวาส จักไดเปนจักรพรรดริาช มีอํานาจ
ครองชมพูทวีป มีมหาสมุทรทั้งสี่เปนขอบเขต ถาออกบรรพชา จักไดเปนศาสดาเอกใน
โลก หามีศาสดาอื่นทั้งในมนุษยและเทวดาเสมอเหมือนไดไม 

         พระองคเสด็จออกบรรพชาดวยทรงปรารภปญหาชีวิตที่กําลังเผชิญหนาของเหลา
คณาจารยอยูในสมัยนั้น คือ ความแก ความเจ็บ ความตาย ซึ่งเปนเหตุผลที่สําคัญอัน
นักปราชญไมอาจตําหนิติโทษได โดยทรงยกปญหาชีวิตนั้นขึ้นมาขบคิดหาวิธีแกไข ดวย
พยายามทดลองตรวจสอบตามหลักวิชาที่ทรงศึกษามาดวยพระองคเองและทรงบําเพ็ญทุ
กรกิริยาที่คณาจารยพากันเชื่อถือวา เปนอุบายแกปญหาชีวิตไดจริง 

        เมื่อพระองคตั้งสติทรงประคองพระองค ทรงทดลองบําเพ็ญทุกรกิรยิาใหแรงกลา
ดวยวิธีตางๆ เชน ทรงผอนกลั้นลมหายใจเขา-ออก ครั้นลมเดินไมสะดวกทางชองพระ
นาสิกและชองพระโอษฐ ก็เกิดเสียงดังอูทางชองพระกรรณ ใหปวดพระเศียร เสียดพระ
อุทร รอนในพระกายเปนกําลัง แมอยางนั้นทุกขเวทนาก็ไมอาจครอบงําพระหฤทัยให
กระสับกระสายได ยังทรงมีพระสติตั้งมั่นไมฟนเฟอน เรงปรารภความเพียรไมยอหยอน 
แตครั้นพระองคทรงบําเพ็ญไปๆ ทรงเห็นวานี่ไมใชทางตรัสรู จึงทรงเปลี่ยนวิธีเปนอด
พระกระยาหารตามที่เขาเขาใจกันวาอาหารเปนเหตุเกิดของกิเลส เริ่มผอนเสวยแตวันละ



นอยๆ บาง เสวยพระกระยาหารละเอียดบาง จนพระวรกายเหี่ยวแหง พระฉวีวรรณเศรา
หมอง พระอัฐิปรากฏทั่วพระวรกาย เมื่อทรงลูบพระกาย เสนพระโลมามีรากเนาหลุดรวง
จากขุมพระโลมา พระกําลังนอยถอยลง จะเสด็จไปขางไหนก็ซวนลม 

         เมื่อพระองคทรงบําเพ็ญทุกรกิรยิา ทรมานพระกายใหลําบาก เปนกิจยากที่ผูมี
ศรัทธาทั้งหลายทั้งในอดีตและปจจุบันหรืออนาคตจะทําใหยิ่งไปกวาพระองคไดแลว 
ทรงลงสันนิษฐานวานี่ไมใชทางตรัสรูแนแลว และทรงหวนระลึกถึงคราวพระประยูร
ญาติทรงกระทําการแรกนาขวัญในเวลาบายที่พระองคประทับนั่งขัดสมาธิเจริญอานา
ปานสติอยูหลังมานภายใตตนหวาอันปราศจากพระพี่เลี้ยงและนางนมใดๆ ทั้งหมด ยัง
ปฐมฌานใหบังเกิดขึ้นจนเกิดอัศจรรยบันดาลใหเงาตนหวาตรงอยูดุจในเวลาเที่ยงนั้นวา
อาจเปนทางตรัสรูไดกระมัง จึงทรงเลิกทุกรกิรยิาเสียดวยประการทั้งปวง กลับเสวยพระ
กระยาหารคือขาวสุกขนมกุมมาสโดยปกติ 

         ฝายฤๅษีเบญจวัคคียซึ่งเชื่อกันวา เมื่อพระองคเสด็จออกทรงผนวชแลวจะไดเปน
พระพุทธเจาแน และพากันคอยเฝาอยูปฏิบัติทุกเชาค่ําดวยหวังวาพระองคไดบรรลุธรรม
ใดแลวจักทรงสั่งสอนใหตนบรรลุธรรมนั้นบาง แตครั้นเห็นพระองคทรงละทุกรกิริยา
เสีย กลับเสวยพระกระยาหารตามเดิม ตางก็หมดศรัทธาผิดหวัง ไดพากันหลีกไปเสียจาก
ที่นั้น 

         เมื่อพระองคเสวยพระกระยาหารบํารุงพระวรกายใหกลับมีกําลังขึ้นไดอยางเดิม
แลว ทรงเริ่มความเพียรเปนไปในจิตจนไดฌาน ๔ ญาณ ๓ โดยลําดับ ตรัสรูพระสัมมา
สัมโพธิญาณ เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาขึ้นในโลก ในปกอนพุทธศก ๔๕ และแลวทรง
ประกาศสัจธรรมแกเวไนยสัตว ซึ่งมีหลัก ๓ ประการดังกลาวมาขางตนนั้น รวมความวา
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนพระศาสดาที่ดีเลิศ เพราะประกอบดวยองคคุณ ๖ ประการ 
คือ 

         ๑.เปนผูเลิศดวยชาติและตระกูล 

         ๒.ทรงมีความสามารถชั้นยอดเยี่ยม 

         ๓.เสดจ็ออกทรงผนวชดวยเหตุผลที่สมควร 



         ๔.ไดทรงทดสอบตามหลักวิชาในวิธีตางๆ ดวยพระองคเองจนสิ้นสงสัย 

         ๕.เมื่อตรัสรูไมใชเพราะหลักวิชาเหลานั้น แตเปน "สยัมภูญาณ" ตรัสรูดวยพระ
ปรีชาสามารถของพระองคเอง 

         ๖.แมตรัสรูแลวก็ไมทรงเห็นแกประโยชนสวนพระองค ยังไดทรงแสดงหลักคํา
สอนเปนหลักใหญไว ๓ ประการ และทรงวางโครงการสอนใหเขาถึงหลักนั้นอีก ๕ 
ประการอยางมีระเบียบ 

         ขอที่นาภูมิใจยิ่งก็คือ พระศาสดาของเรามีพระประวัติเปนหลักฐานแนนอน 
ชาวโลกไมวาจะเลื่อมใสในพระองคหรือไม ตางก็ทราบกันดีอยูแลววาพระองคเปน
โอรสนัดดาของใคร อุบัติในตระกูลไหน เปนชาติอะไร เสด็จออกทรงผนวชแลวมีพระ
จรรยาอยางไร ซึ่งทั้งนี้เมื่อมีคนอื่นถามถึงเราก็ไมตองหนักใจตอบไดทันที เพราะพระ
ประวัติของพระองค นอกจากมีหลักฐานยืนยันอยูแลว ยังมีลลีานาอานนาสนใจ มีทั้งคดี
โลกและคดีธรรมครบถวนอยูในตัว 

         อันคําสั่งสอนที่พระองคทรงประกาศนั้น มีเหตุผลสมควรแกการปฏบิัติ ทนตอการ
วิจัยของผูรูทั้งหลาย เปนนิยยานิกธรรมนําพาใหผูรูแลวปฏิบตัิตามเปนคนดีไดทันตา
เห็น แตนาเสียดายยิ่งนักท่ีพระพุทธศาสนาประหนึ่งเพชรน้ําหนึ่ง เปนของดีมีคุณวิเศษ 
แตมีคนนิยมนับถือนอย ไมสมควรกบัวาคนสมัยนี้สมองใส เชื่อแตสิ่งที่มีเหตุผล และใน
จํานวนที่นับถือนั้น หากจะกลั่นเอาแตผูนับถือเขาถึงหลัก ๓ ประการไดจริงๆ ก็ยิ่งจะ
เหลือนอยนิดเดียว นาแปลกมากวา ของดีแตมีคนนิยมนอย 

         ความจริงพระศาสดาเปนผูดีเลิศ แมคําสั่งสอนของพระองคก็เปนนิยยานิกธรรมนํา
ผูรูแลวปฏิบตัิตามใหบรรลุมรรคผลไดจริง แตมีผูนับถือไดบรรลุมรรคผลจํานวนนอย 
นั้นยอมเปนเพราะความเห็นของผูนับถือผิดเพี้ยนปฏิบัติไมตรงกับคําสอน ถาคําสั่งสอน
ของพระองคเปนของผิดเพี้ยนแลว พุทธสาวกที่ปฏิบัติตามก็จะไรผลไปทั้งหมด แตนี่ยังมี
ผูไดบรรลุมรรคผลอยูทั้งในอดีตและปจจุบัน แมคําสอนก็ยังมีอายุยั่งยืนมาตั้งสองพันกวา
ป ซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นยอมเปนพยานยืนยันวาคําสอนของพระองคไมใชของปลอม แตเปน
หลักสัจธรรมที่ดีจริง มีสาระมั่นคงอยูในตัวของมันเองอยูตลอดกาล 



         ดังนั้น ปญหาสําคัญจึงอยูที่ผูรับฟงและผูรับการอบรมมีความเห็นผิดเพี้ยนฟงไม
เขาใจในขอเท็จจริงของหลักธรรม เชน พระพุทธองคทรงสั่งสอนวารางกายของคนเรานี้
เปนกอนทุกข มีชาติเปนตนและมีมรณะเปนที่สุด เปนของนาเกลียด ควรเบือ่หนาย ควร
ปลอยวาง ไมควรยึดถือวาเปนของตน เพราะมันไมเปนไปในอํานาจของตน แตมีใครบาง
ที่ฟงถูก เขาใจตามความจริงนั้น เพราะความเห็นผิดเพี้ยนนั่นเอง จึงฟงผิดคิดออกนอก
ทางตั้งหนาแตบํารุงบําเรอกอนทุกขฝนธรรมดา ดวยความลุมหลงมัวเมานานัปการ ฝน
หาแตความสุขในทุกขโดยผิดทาง ตองไดรับความทุกขโดยทวีคูณ เมื่อเรามีความเห็น
ผิดเพี้ยนเปนทุนอยูแลว แมจะฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่เปนสัจธรรม ก็จะ
กลายเปนผิดเพี้ยนไปหมด ไมสามารถทําความเขาใจในสัจธรรมใหถูกตองได "ของ
ปลอมจะเปนวัตถุหรือคําสั่งสอนของใครก็ตามยอมไรคา หากใครมีของปลอมไวมากก็
ทุกขมาก ..." 

         ดังนั้น การเผยแพรสัจธรรมใหเขาถึงจิตของคน จึงเปนของทําไดยากทุกยุคทุกสมัย 
เนื่องดวยสัมปทาทั้ง ๓ ไมพรอมมูล คือ 

         ผูสอนไมเขาใจถึงแกนธรรม และไมมีอุบายสอนใหคนอื่นเขาใจในธรรมนั้นดวย ๑ 

         ผูรับฟงไมตั้งจิตแนวแนใหเขาถึงภูมิธรรมพอที่จะรับฟงคําสอนนั้นได ทั้งยังมี
ความเห็นผิดเพี้ยนเปนทุนอยู ๑ 

และคําสอนที่เขานํามาสอนนั้นเปนของปลอม ๑ 

         แทจริงพระพุทธเจาเมื่อจะทรงประกาศสัจธรรมนั้น ทรงหนักพระหฤทัยวาจะไมมี
ผูเขาใจในสัจธรรม เพราะเปนของลึกซึ้งละเอียดยิ่งนัก ยากที่คนผูมีกิเลสหนาจะตามรูได 
แตอาศัยพระมหากรุณาคุณ เมื่อทรงพิจารณาโดยรอบคอบแลวก็ทรงทราบไดวา สัมปทา
ทั้ง ๓ ยังมีอยูพรอม จึงทรงประกาศสัจธรรมถึงสิ่งที่มีอยูในตัวเราทุกคน คือ ทุกข เหตุให
เกิดทุกข ความดับทุกข และทางที่จะทําใหถึงความดับทุกข หลังจากนั้นไดทรงประมวล
หลักคําสอนทั้งหมดมาประกาศในทามกลางพระอริยสงฆ ๑,๒๕๐ รูป ดังจะบรรยาย
ตอไป 

หลักคําสอนของพระพุทธเจา 



         คําสอนเริ่มตนแตทรงประกาศพระศาสนา และจะทรงประกาศตอไปนั้น พระพุทธ
องคไดทรงวางหลักวิชาสําหรับศึกษาใหรูวาอะไรเปนอะไร และทรงวางระเบียบปฏิบัติ
ใหรูวา อะไรควรละ อะไรควรบําเพ็ญ อะไรเหนือสิ่งควรละควรบําเพ็ญ หลกัวิชานั้นคือ 
ไตรลักษณญาณ ซึ่งเราทุกคนควรรู เมื่อรูแลวเรียกวาพระศาสนา 

ไตรลักษณญาณ 

         หลักวชิาสําหรับศึกษาใหรูวา สิ่งทั้งปวงที่มีปจจัยปรุงแตงเปนอนิจจัง สิ่งทั้งมวลที่
มีปจจัยปรุงแตงเปนทุกขัง และสิ่งทั้งปวงทั้งที่ปจจัยปรุงแตงและทั้งที่ปจจัยไมไดปรุง
แตงเปนอนัตตา เรียกวาไตรลักษณญาณ 

         ขอวาเปน อนิจจัง ก็คือสิ่งทั้งปวงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไป ไมมีอะไรเปนตัวมันเอง ซึ่ง
ตองหยุดอยูชั่วขณะหนึ่ง 

         ขอวาเปน ทุกขัง คือสิ่งทังปวงมีลักษณะทนอยูไมได มีอันยอยยับแตกดับไปในตัว
มันเอง ซึ่งดูแลวนาเกลียด นาเบื่อหนาย นาระอา อยูในตัวมันเองทั้งนั้น 

         ขอวาเปน อนัตตา ก็คือสิ่งทั้งปวงไมมีอะไรที่จิตใจควรเขาไปยึดมั่นถือมั่นวาเปน
ตัวตน หรือเปนของตน ถาไปยึดเขาก็ตองเปนทุกขเพราะสิ่งทั้งปวงนั้นยิ่งกวาไฟ อันไฟ
ธรรมดานั้นเมื่อมันลุกโพลงอยูเราเห็นไดดวยตา เราเห็นไดวาเปนไฟก็ไมอาจเขาใกล แต
สิ่งทั้งปวงนั้นเปนไฟที่มองไมเห็นไดวาเปนไฟ และชวนใหเราสมัครใจเขาไปกอดกอง
ไฟดวยกัน จึงพากันเปนทุกขอยูตลอดกาล 

หลักคําสอนของพระพุทธเจา ๓ หลัก 

         เมื่อเราศึกษาในหลักวิชาที่ทรงวางไวใหรูวาอะไรเปนอะไรแลว แตเราจะปฏิบัติ
อยางไรจึงจะตรงตอกฎธรรมดาของสิ่งทั้งปวงที่เปนอยูจริงๆ พระพุทธองคจึงทรงวาง
ระเบียบปฏิบัติประมวลลงในหลัก ๓ คือ ทรงสอนใหละความชั่วทั้งปวง ทรงสอนให
บําเพ็ญความดีทุกอยาง และทรงสอนใหชําระใจของตนใหบริสุทธิ์ผุดผอง 



         ระเบียบปฏิบัติที่ทรงประมวลลงใน ๓ หลักนี้ สําหรับใหเราปฏิบัติเพื่อใหรูวาความ
ชั่วที่เรียกวาบาปทั้งปวงเปนสิ่งที่ควรละ เพราะใหผลเปนทุกขแกผูกระทํา แลวละคือเวน
ไมกระทําความชั่วทั้งปวงนั้นเสีย ความดีที่เรียกวากุศลหรือบุญทุกอยางเปนสิ่งที่ควร
บําเพ็ญ เพราะใหผลเปนสุขแกผูกระทํา แลวบําเพ็ญใหเกิดขึ้นในตนโดยครบถวน และ
จิตใจที่ชําระใหบริสุทธิ์สะอาดแลวจะตองหลุดจากความชั่วและความดีพนภพชาติเดน
อยูในโลก 

แนวการสอน ๕ ประการ 

         เมื่อพระพุทธองคทรงประมวลคําสอนลงใน ๓ หลักนั้นแลว ไดทรงวางแนวการ
สอนทําใหเขาถึง ๓ หลักนั้นไว ๕ ประการ เรียกวา อนุปุพพิกถา สําหรับสอนใหผูทํา
ตามเปลี่ยนชีวิตจิตใจของตนใหเลื่อนขั้นดีขึ้นโดยลําดับ คือ 

         ๑. ทานกถา พรรณาทานการใหวาเปนคุณใหคนมีอัธยาศัยใจคอกวางขวาง รูจักสละ
ทรัพยสมบัติของตนเพื่อเฉลี่ยความสุขแกคนอื่น ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว เปนการ
แสดงจิตเมตตากรุณาแกคนอื่นตามฐานะ 

         ๒. สีลกถา พรรณาถึงการรักษาศีล ใหรูจักปรับปรุงตนของตนเปนคนมีกิริยาวาจา
สุภาพเรียบรอย ปราศจากโทษใหญนอยเปนลําดับแหงทาน 

         ๓. สัคคกถา พรรณาถึงสวรรค คือ กามคุณที่นาใคร อันจะพึงไดพึงถึงดวยกรรมด ี
คือ ทาน ศีล ใหรูจักบําเพ็ญกรรมดีนัน้จนจิตอ่ิมตัวเปนลําดับแหงศีล 

         ๔. กามาทีนวกถา พรรณาถึงโทษของกามวาเปนของไมยั่งยืนและประกอบดวย
ความคับแคน เพื่อใหรูโทษของกามวา นามรูปแมจะไดมาเพราะผลของกรรมดี ใหเกิด
ความสุขสักเทาไร แตเมื่อยังเกาะเกี่ยวอยูในกามภพนี้ก็จะไดรับทุกขอยูร่ําไป อันผูยังมี
ภพมีชาติอยูนั้น ทานเปรียบเหมือนบุคคลถูกเขานําหอกมาแทงวันละ ๑๐๐ เลม ใหไดรับ
ความทุกขทรมานอยูถึง ๑๐๐ ปแลวตายไป พนจากทุกขในโลกนี้ ยังดีกวาผูมีภพชาติซึ่ง
ตองตายๆ เกิดๆ โดยไมมีที่สิ้นสุดลงได 



         ๕. เนกขัมมานิสมัสกถา พรรณาถึงอานิสงสแหงการออกไปจากกาม เพื่อใหรูจัก
ฟอกจิตใหออกหางจากความยินดีในกาม และสละกามอันเปนพืชพันธุกอใหเกิดภพชาติ
ไมมีที่สุด จึงควรจะไดรับฟงคําสอนใหเกิดดวงตาเห็นธรรม เหมือนผาที่ขาวสะอาดควร
จะรับน้ํายอม ฉะนั้น 

         บรรดาคนที่เกิดมาในกามภพ สําหรับผูโงเขลายอมยินดีในกามภูมิเพลิดเพลินอยูใน
กามกิเลส ปรารถนาแลวปรารถนาอีกในกามตัณหา ชอบใจติดอยูในกามคุณจนถอนตน
ไมขึ้น เหมือนกบและเตาที่ยอมจมอยูในตมและโคลนตลอดกาล สวนผูมีปญญาพิจารณา
ตามคําสอนของพระพุทธเจาแลว กลับเห็นตรงกันขาม เลิกถอนสละคืนไดทั้งหมด ไม
ยอมจมอยูในโคลนตมเหมือนดอกบัว แมรากเหงาจะจมอยูสูในตมก็ไมเปอนดวยตมและ
โคลน และชดูอกแยมกลบีโปรยกลิ่นหอมระรื่นอยูบนตมและโคลน ดังนั้น จึงขอเชิญ
ทานผูมีวิจารณญาณพิจารณาใหเห็นโดยความเปนธรรมเถิด 

         สรุปหลักคําสอนที่ประมวลลงใน ๓ หลกันัน้ คือ ทรงสอนใหละความชั่วท้ังปวง 
ทรงสอนใหบําเพ็ญความดีทุกอยาง และทรงสอนใหชําระใจของตนใหบริสุทธิ์สะอาด 
สวนแนวการสอนสําหรับใหผูปฏิบัติดําเนินตามนั้นมี ๕ ที่เรียกวา อนุปุพพิกถา คือ ทาน
กถา พรรณาถึงการใหทาน สีลกถา พรรณาถึงการรักษาศีล สัคคกถา พรรณาถึงสวรรค 
กามาทีนวกถา พรรณาถงึโทษของกาม และเนกขัมมานิสังสกถา พรรณาถึงอานิสงสแหง
การออกไปจากกาม 

         จริงอยู หลักคําสอนมี ๓ แนว การสอนที่จะใหถึงหลักคําสอนมี ๕ ไมเทากัน แต
โดยเนื้อความก็กลมกลืนเขากันไดไมขาดไมเกิด คือ แนวการสอน ๓ ขอเบื้องตนสอนให
ละความชั่ว ทามกลางใหตั้งอยูในความดี เบื้องปลายสอนใหชําระใจที่เศราหมองใหเปน
ใจบริสุทธิ์ผุดผอง 

กามเปนอุปสรรคตัวตนของสมาธ ิ

         คนเราเกิดมาในกามภพ รางกายจิตใจตกอยูในกามภูมิ มีกามารมณเปนอาหารหลอ
เลี้ยง แมรางกายนี้ก็ไดวัตถุกามมาเปนเครื่องปรนเปรอ ถาไมมีปญญารูเทาเขาใจตามเปน
จริงแลว ก็ไมสามารถจะหลุดพนจากเครื่องผูกของกามได ชาวโลกิยชนนี ้พระพุทธองค



ทรงอุปมาเหมือนนกติดขายของนายพราน ซึ่งนอยตัวนักที่จะหลุดพนไปได โลกิยชนเรา
ก็เชนกัน นอยคนนักจะหลุดพนจากเครื่องผูกของกามไปได 

         ประการหนึ่ง เหมือนอยางวาเตากับปลาสองสหาย เตาเปนทั้งสัตวน้ําและสัตวบก 
ไดพูดเรื่องภูมิประเทศเหตุการณบนบกใหปลาฟงวาเปนที่สวยสดงดงามและอุดม
สมบูรณดวยอาหารนานาชนิด แมเตาจะชี้แจงใหฟงสักเทาไร แตปลาเปนสัตวน้ําไมเคย
เห็นบนบกก็ไมยอมเชื่อ ดวยเขาใจวาในพิภพนี้มีแตน้ําเทานั้น หามีบนบกอยูดวยไม ขอนี้
ฉันใด กามเปนเครื่องเศราหมองของใจ ผูตกอยูในอํานาจของกามก็ฉันนั้น ยอมไมรูเห็น
สัจธรรมได ถึงจะมีผูชี้โทษใหเห็นวา กามเปนของมีโทษมากมีคุณนอย ก็ไมยอมรับรู
ทั้งนั้น เพราะเห็นกามเปนคุณ ซึ่งเรียกวา กามคุณ เมื่อกามใหโทษทั้งที่เผ็ดรอนแสน
สาหัส นาจะเห็นวากามลงโทษ แตกลบัเห็นไปวาสิ่งอื่นใหโทษกอน 

         กามคุณ มีอยู ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ผูตกอยูในอํานาจของกามแลว 
ยอมลุมหลงมัวเมาติดอยูในกามคุณ ๕ นี้วา เมื่อกามคุณ ๕ นี้ยงัมีอยู สามารถอํานวย
ประโยชนสขุแกตนได หรือกามคุณ ๕ นี้ดับหายไปก็ยังหวังวาจะไดมาอีก ดังนั้น สัตว
ตายแลวจึงตองเกิดอีก เพราะความหวังติดใจในกามคุณ ๕ ยังมีเชื้อเหลืออยู เปนอันวาผู
ตกโคลนเอาโคลนมาลางจะสะอาดไดไฉน เมื่อจิตขุนมัวดวยกิเลสแลว ยอมเขาถึงสมาธิ
ไมได อันจิตที่เปนสมาธินั้น ตองเปนจิตสะอาดปราศจากกิเลสมีกามฉันทะ เปนตน 

         ขอนี้พึงเห็นไดในองคฌาน ๕ เปนตัวอยาง คือ ผูจะเขาถึงฌานไดตองละนิวรณ ๕ 
ดวยองคฌาน ๕ คือ ละกามฉันทะ ความพอใจในกาม ดวยเอกัคคตา ละพยาบาทดวยปติ 
ละถีนมิทธิดวยวิตก ละอุทธัจจกุกกุจจะดวยสุข และละวิจิกิจฉาดวยวิจาร เมื่อพิจารณาดู
ตามนี้จะเห็นไดวากามเปนอุปสรรคตัวตนที่เขาขัดขวางไมใหจิตเปนสมาธิได ที่จริงกาม
ไดแสดงอาการใหจิตฟุงซานอยูแลว ขณะที่จิตพอใจในวัตถุอันนาใคร ซึ่งเรียกวาวัตถุ
กาม ก็ถูกกิเลสเปนเหตุใครซึ่งเรียกวากิเลสกามเขาครอบงํา สิ่งที่นาพอใจและไมนาพอใจ
ยอมมีอยูครบถวน เมื่อประสบสิ่งอันไมนาพอใจ จิตก็เกิดปฏิฆะ โทสะ พยาบาท ขณะที่
จิตมีปฏิฆะ โทสะ พยาบาทอยูนั่นเอง ความฟุงซานและรําคาญตองตามมา ความงวงงุน
ซบเซาหาวนอนก็ประดังมา เปนเหตุใหเกิดความลังเลตัดสินใจอะไรลงไปไมได แมจะ
ตัดสินลงไปแลวก็ไมเปนอันตัดสิน ผลก็คือความกลุมใจ นําใหฟุงซานไปตามอารมณ



ตางๆ ทานจึงสอนใหอบรมจิตใหเปนสมาธิเพื่อละกิเลสเหลานี้เสีย แลวก็จะไดรับ
ความสุขที่แทจริง 

         จริงอยู คนเราที่เกิดมาในกามภพ ติดอยูในกามภูมิ มีกามารมณเปนเครื่องหลอเลี้ยง 
เมื่อคิดดูแลวนาหนักใจในอันจะละกามใหออกหางไกลจนจิตไมติดชุมแชอยูใน
กามารมณ และเห็นโทษเบื่อหนายถอนตัวออกไดเด็ดขาด เปนอนาลโย สิ้นอาลัยหวงใย
นั้น ไมนาจะเปนไปไดเลย แตผูปฏิบัติที่ตั้งใจมุงมั่นดําเนินตามหลักคําสอนของ
พระพุทธเจาจนเขาถึงสัจธรรม ความหนักใจจะกลายเปนความเบาใจไป และความสงสัย
วาไมนาจะเปนไปไดก็จะหมดสิ้นไป เพราะสัจธรรมเปนนิยยานิกธรรม นําใหผูปฏิบัติ
ถูกตองลุถึงผลที่ประสงคได 

         พึงทราบวา รูปกายของคนเราเปนวิบากขันธ จะสมประกอบหรือไมสมประกอบก็
จะเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นไมได สวนใจที่เขาอาศัยรูปกายเปนเรือนอยู เมื่อยังไมรูความ
จริงของรูปกาย ก็จะอนุวัตไปตามและเขายึดครองดวยอํานาจกิเลส แตเมื่อไดรับอบรมให
รูใหฉลาดขึ้นพอตัวแลว ก็จะเห็นเปนแตสักวาเครื่องอาศัย ไมเขายึดครองดวยอํานาจ
กิเลส พึงเห็นพระอริยเจาเปนตัวอยาง คือ ทานอาศัยรูปกายนี้เองบําเพ็ญบารมีจนไดบรรลุ
โลกุตรธรรม และยังตองอาศัยรูปกายนี้เปนวิหารธรรมเครื่องอยูอีก 

         กาม อุปมาเหมือนกับน้ําทวมทับกายและใจของสัตวอยูตลอดเวลา คนผูลุมหลงมัว
เมาเหมือนกับปลา ผูมีสติสัมปชัญญะเหมือนกับเตา ซึ่งเปนทั้งสัตวบกและสัตวน้ํา จะไม
ลงไปอยูในน้ําเสียเลย ก็ยังพอมีความสุขดํารงชีวิตอยูไดไมตาย เหมือนฆราวาสผูหมกมุน
ในกาม ถาไมเห็นวากามเปนอุปสรรคของสมาธิ ก็ไมอาจพรากจิตออกจากกามและอบรม
จิตใหเปนสมาธิได แตเมื่อเห็นวากามเปนอุปสรรคของสมาธิและรูวาจิตเพียงอาศัยรูป
กายอันเปนวิบากขันธ จิตมิใชรูปกาย รูปกายไมใชจิต แลวพยายามหาโอกาสออกจาก
กาม เชน รักษาอุโบสถเปนตน ปลีกตนออกจากกาม อบรมสมาธิฝกฝนจิตใหสงบสงัด
จากกามและกิเลสทั้งหลายเปนครั้งคราว เมื่อปฏิบัติบอยๆ ก็สามารถพรากจิตออกจาก
กามไดแนนอน ควรถือภาษิตวา "น้ํามากมาปลากินมด น้ําลดหมดมดไดกินปลา" แตขณะ
เราอยูในฐานะเปนปลาก็อยาคอยทากินแตมดเมื่อน้ําหลากมา หรือถึงคราวเปนมด ก็ตอง
อยาคอยทากินแตปลาเมื่อน้ําแหงแลว 



ฝกหัดสมาธิดวยกายคตาสติ 

         กาย เปนที่รวมอุบายของกรรมฐาน หรือเปนที่ประชุมของกรรมฐานทั้งปวง อสุภ 
๑๐ กสิณ ๑๐ เปนตน เมื่อเรานอมเขามาพิจารณาในกายจะปรากฏเห็นมีครบบริบูรณอยู
ในกายนี้ทั้งหมด ซึ่งจะเปนอุบายใหจิตคอยคลายอัสมิมานะไปในตัว และเกิดสลดระงับ
ความฟุงซานหดตัวเขามารวมเปนสมาธิ อนึ่ง กายนี้เปนที่ตั้งแหงอุปาทาน เปนมูลของ
กิเลสทั้งปวง ถาเราไมรูเทาตามเปนจริง มันก็จะเปนเชื้อกอภพชาติและกองทุกขไมมีที่
สิ้นสุด วาโดยสัจธรรม กายนี้มิใชของมีความสุขดังที่ปุถุชนเขาใจกัน หากแตเปนตัวกอน
ทุกขกอความลําเค็ญใหตลอดเวลา 

         พระพุทธองคไดตรัสบอกวากายนี้เปนกอนทุกข เพราะเต็มไปดวยทุกข ๔ กอง คอื 
ชาติ ความเกิด ชรา ความแกคร่ําครา พยาธิ ความปวยไข และ มรณะ ความแตกดับ แต
ปุถุชนไมรูกายนี้ตามความเปนจริง หลงถือมั่นวาเปนตนเปนของตน และสําคัญเอากอน
ทุกขนี้วาเปนสุข เที่ยวหาแตสิ่งที่ตนเขาใจเอาวาเมื่อไดสิ่งนั้นมาพอกพูนกายนี้แลวจะเพิ่ม
ความสุขใหยิ่งขึ้น ผลสุดทายยิ่งเพิ่มก็ยิ่งทวีความทุกข ครั้นทุกทับถมทวีมากเขาๆ บางคน
ที่ไมมีธรรมเปนประทีปสองทาง เมื่อหาทางที่ปลอดโปรงออกไมได ตองออกดวยอัต
วินิบาตคือฆาตัวตายไปก็มิใชนอย 

         ดังนั้น ผูหวังความสุขอันแทจริง เมื่อชาวโลกกําลังเดือดรอนดิ้นรนหาทางออกอยู 
จึงควรยกกายอันเปนตนตอของกองทุกขและกิเลสทั้งปวงขึ้นพิจารณาแยกแยะใหรูเห็น
ตามเปนจริง จนหายสงสัยในกาย ถอนอุปาทานปลอยวางเสียโดยไมอาลัยหวงใย แลวก็
จะไดประสบความสงบสุขอันแทจริง ความจริงรางกายที่เราถือวาเปนของเราทุกวันนี้ สัก
แตวาเปนธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม ไมใชของใคร มีอันยอยยับแตกดับไปเปนธรรมดา และไม
อยูในบังคับบัญชาของใคร แมเราจะทะนุถนอมเลี้ยงดูเอาอกเอาใจเพื่อใหเปนไปตาม
ความประสงค แตมันก็เปนไปตรงกันขาม ถาใครรูจักใชใหสมแกฐานะหนาที่ของตน ก็
จะไดรับประโยชนสุขอันยิ่งใหญ ถาไมรูจักใชเลา ก็จะตองเกิดโทษทุกขเดือดรอน 
นอกนั้น รางกายนี้ยังเปนภาระหนักที่ตองบริหารรักษา เมื่อผูไมมีปญญายึดครองดวย
อัตตานุทิฏฐิแลว จะตองแบกภาระหนักใหเกิดทุกขแสนสาหัส สมดังพระพุทธเจาดํารัส
วา 



" ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา เบญจขันธเปนของหนักแท 

ภารหาโร จ ปุคฺคโล แตบุคคลก็ยังชอบแบกของหนักไป 

ภาราทานํ ทุกฺขํ โลเก การรับแบกเอาขอบหนักเปนทุกขในโลก 

ภารนิกฺเขปนํ สุข ํ การปลอยวางภาระเสียเปนความสุข 

นิกฺขิปตฺวา ครุ ภาร ํ ผูปลงของหนักๆ เสียไดแลว 

อฺญํ ภารํ อนาทิย ไมรับเอาของหนักอยางอื่น 

สมูลํ ตณฺห ํอพฺพุยฺห เปนผูรื้อถอนตัณหากับทั้งมูลรากไดแลว 

นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโต เปนผูหมดหิวกระหายตองปรินิพพาน"  

 

         เมื่อพิจารณาตามพระพุทธดํารัสนี้จะเห็นไดวา เบญจขันธยอเขาเปนรูปขันธ นาม
ขันธหรือกายกับใจ ที่บุคคลชอบยึดถอืแนบแนนเขากับจิต ทั้งๆ ที่เห็นวามันเปนของ
หนักเหลือทน แตผูมีปญญาพิจารณาเห็นวากายกับใจเปนคนละสวน ไมใชอันเดียวกัน 
ถอนอุปาทานที่เขาไปยึดสวนกายเสีย มุงมั่นอบรมจิตใจใหเปนสมาธิ ก็สละละวางสวน
กายที่ไมควรยึดถือเสียได เพราะวารูปขันธ นามขันธนี้ โดยเฉพาะรูปขันธที่คนทั้งหลาย
เห็นไดงายดวยตาของตนนั้น เปนของควรดูใหเห็นแจมชัดวารูปขันธซึ่งอาศัยธาตุ ๔ คุม
กันเขาเกิดขึ้นในเบื้องตน มีอาการแปรปรวนไปในทามกลาง และมีการแตกสลายลงใน
ที่สุด ใครจะยึดถือสําคัญมั่นหมายวาเปนเราเปนเขา หรือเปนของเราของเขาไมไดทั้งนั้น 
สภาพของมันยอมเปนไปตามอํานาจของมันเอง แตจะไมเปนไปตามอํานาจของเรา เมื่อ
เราเขายึดถือเอาสิ่งที่ไมใชเรา ไมใชของเรา จะมีแตความทุกขเดือดรอนเปนผลฝายเดียว 

         ถาพิจารณาเชนนั้นยังไมเห็นแจมชัด เพราะไมเปนอุบายทําใหจิตสลดและสงบเปน
สมาธิไดแลว ก็ควรพิจารณาใหเห็นโดยเปนอสุภ ดวยหยิบยกเอาอาการ ๓๒ ในรางกาย 
มี ผม ขน เลบ็ ฟน หนัง เปนตน อยางใดอยางหนึ่ง ขึ้นมาพิจารณาใหเห็นเปนของปฏิกูล
นาเกลียด หรือจะรวมยกเอารางกายทั้งกอนขึ้นมาพิจารณาโดยนัยนั้นก็ได มิฉะนั้น จะ
เพงอวัยวะในรางกายสวนใดสวนหนึ่งซึ่งพอจะเห็นเปนอสุภไดงายเปนอารมณ เชน 
กระดูก น้ํามกู น้ําลาย เลอืด น้ําหนอง เปนตน จนจิตเห็นชัดแจงดวยญาณ และเกิดความ
สังเวช เบื่อหนายคลายกามราคะถอนอุปาทานแลว ก็จะเขาถึงฌานสมาธิได ดังนั้น ผู



ฝกหัดสมาธิจึงควรนอมจิตลงเชื่อในการพิจารณากายวาอารมณของกรรมฐานทั้งปวง
รวมอยูในกายกอนนี้แลว ตองอยาไดของใจวา กรรมฐานนั่นจะดีโนนจะดี แทจริงการ
ฝกหัดทํากรรมฐานนั้น มีจุดประสงคอยูที่ใหใจรูแจงเห็นจริงในกายกอนนี้ จนหายสงสัย
และปลอยวางไมยึดมั่นในอุปาทานขันธ ซึ่งเปนอุบายนําใจใหเขาถึงฌานสมาธิ 

         อีกประการหนึ่ง ขณะกําลังเพงพินิจอารมณใดๆ อยูนั้น พึงปลูกศรัทธาปสาทะลง
ใหแรงกลา ตั้งสติใหมั่นคงแนวแน อยาทําขาดๆ ว่ินๆ อยาคํานึงถึงการกระทําวาจะ
สมหวังหรือไม อยาใชสังขารปรุงไวกอนวา เมื่อทําไปจะตองเปนอยางนั้น จะตองละ
อยางนั้น แลวจะเกิดเปนอยางนั้น จะเขาตําราวาชิงสุกกอนหาม เพราะจิตจะไมแนวแน 
ความรูจะไมชัดแจง ความเพียรจะถดถอย ศรัทธาจะเสื่อม ผลสุดทายก็จะเบื่อระอา เกียจ
ครานและประมาท จงตั้งความเพียรเพงพิจารณาเฉพาะแตในอารมณนั้นโดยติดตอให
ชํานาญ จนเปนเอกัคคตารมณ 

ลักษณะจิตเขาถึงสมถะ 

         ลักษณะที่จิตเขาสงบจดจออยูในจุดใดจุดหนึ่งในกายเปนเอกัคคตารมณอยูใน
เฉพาะจุดเดียว เรียกวา สมถะ อันจิตของคนเรานี้ยอมมีอารมณมาก เที่ยวไปตามอารมณ
ตางๆ ไมอยูคงที่ จิตของผูไมไดอบรมสมถะจะไมมีเวลาพักผอน ไมรูรสของความสุขที่
เกิดแตความสงบ สมถะนี้ไมเกิดเฉพาะแกผูฝกหัดสมถะเทานั้น แตเกิดแกคนทั่วไปก็ได
ในบางกรณี พึงเห็นเชนเมื่อเราไดประสบอารมณอะไรเขา ซึ่งพอจะกระตุนเตือนใจที่
กําลังฟุงซานใหหดตัวเขามาจดจออยูในอารมณเดียว มีไดเห็นคนตายเปนตัวอยาง ซึ่งถา
ไมมีความกลัวแลว จิตในขณะนั้นจะเลิกถอนจากอารมณตางๆ ที่กําลังคิดสอดสายอยูนั้น 
เขามารวมอยูในเรื่องตายอันเดียวดวยความงงงันแลวจะนอมเขามาหาตน ปลงธรรม
สังเวชสงบอยู นี่คือสมถะที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ 

         สวนสมถะที่เกิดขึ้นดวยการฝกหัด หมายถึงการปรารภกรรมฐานบทใดบทหนึ่ง
เปนอารมณ จนจิตไดเขาประสบกับอารมณของกรรมฐานนั้นๆ และนําใหจิตรูสึกนึกคิด
พิศวงงงงันอยูในอารมณอันเดียว มีอุปมาเหมือนคนเดินทาง ขณะเมื่อสะดุดกอนหินหรือ
ทอนไมถึงกับแตกเจ็บปวดเปนกําลัง จิตก็จะถอนจากความเพลินและสอดสายไปใน
อารมณอ่ืน กลับเขามารวมจดจออยูที่ความเจ็บปวดเทานั้น รวมความวา ลักษณะที่จิต



ถอนจากอารมณภายนอกเขามารวมเปนเอกัคคตาอยูภายในจุดเดียว จะโดยบังเอิญก็ดี 
โดยฝกหัดใหเกิดขึ้นก็ดี เรียกวา สมถะ 

แยก ฌาน และ สมาธิ ใหตางกัน 

         สมถะ เปนไดทั้งฌานและสมาธิ อารมณของฌานและสมาธิเหมือนกัน การฝก
เบื้องตนก็เหมือนกัน แตการละตางกัน การเขาถึงภูมิของตนก็ผิดกัน แตขณะเดียวกันตาง
สนับสนุนเปนทุนใหกําลังแกกันและกันไปในตัว เรื่องนี้ผูเขาถึงแลวจะรูแจงไดดวย
ตนเอง จะขอนําทานผูสนใจเขาไปพิสูจนตามมติและหลักฐานเปนเครื่องอางเพื่อทานจะ
ไดพิจารณาเลือกถือเปนหลักปฏิบัติตอไป 

         ฌาน ไดแก การเพง และเพงอยูในอารมณอันเดียว จะเปนกสิณ หรืออะไรก็ได
ทั้งนั้น แตขอสําคัญจะตองใหจิตจับจองอยูในเฉพาะอารมณอันนั้นเปนใชได เบื้องตน
จะตองตั้งสติควบคุมจิตใหแนวแนอยูในอารมณอันเดียวอยางแนนแฟน เมื่อจิตถอนออก
จากอารมณอ่ืนมารวมอยูในอารมณอันเดียวเรียกวา เอกัคคตารมณ เสวยความสุขอันไม
เคยไดรับมาแตกอน จิตก็จะยินดีและนอมเขาไปสูเอกัคคตารมณอยางยิ่ง เรียกวาเพงเอา
ความสุขอันเกิดจากเอกัคคตารมณเปนอารมณของฌานตอไป จนเปนเหตุใหเผลอตัวลืม
สติไปยึดมั่นเอาเอกัคคตาวาเปนของบริสุทธิ์และดีเลิศ จิตตอนนี้จะรวมวูบเขาภวังคซึ่งมี
ลักษณะคลายๆ กับเผลอสติ หรือลืมสติไปเสียเลยอยูพักหนึ่ง แลวจึงรูสึกตัวข้ึนมา แตผูที่
เคยเปนบอยและชํานาญแลว จะมีลักษณะเชนนั้นเหมือนกันแตเปนไมแรง และนิมิตหรอื
ความรูอะไรจะเกิดก็มักเกิดในระยะนี้ เมื่อนิมิตและความรูเกิดขึ้นแลว จิตที่อยูใน
เอกัคคตานั้นจะวิ่งตามไปอยางงายดาย เพราะจิตที่อยูในเอกัคคตารมณเปนของเบาและ
ไวตออารมณมาก ที่เรียกวาจิตสงในเปนภัยตอผูเจริญฌานอยางยิ่ง บางทีอาจทําใหเสียผู
เสียคนไปก็มี ฌานมีเอกัคคตารมณเปนเครื่องวัดในที่สุด แตไมมีปญญาจะพิจารณา
สังขารใหเห็นเปนพระไตรลักษณญาณได กิเลสของผูไดฌานก็คือ มานะแข็งกระดางทิฐิ
ถือรั้นเอาความเห็นของตัววาเปนถูกทั้งหมด คนอื่นสูไมได เรื่องนี้จะมากหรือนอยข้ึนอยู
กับความแนวแนของฌานหรือทิฐินิสัยเดิมของแตละบุคคลอีกดวย ผูที่ผานเรื่องนั้นมา
ดวยกันแลวหรือมีจิตใจสูงกวาเทานั้น จึงจะแกและแสดงใหเขาเห็นจริงตามได ถาแกไม
ตกก็เสียคนไปเลย 



         ปฐมฌาน มีองค ๕ คือ วิตกยกจิตขึ้นสูอารมณหรือกําหนดยึดเอาอารมณมาไวกับ
จิต หรือเอาจิตไปตั้งไวกับอารมณของกรรมฐานที่ตนเจริญอยูนั้นจนแนบสนิทติดเปนอัน
เดียวกัน วิจารคนควาตริตรองอยูในอารมณนั้นอยางใดอยางหนึ่ง เชนวิจารอยูในอสุภ
เปนตน ปติ เมื่อจิตเห็นชัดในอารมณนั้นแลวก็เกิดปติ สุข เมื่อเกิดปติแลวก็เกิดสุข และ
เอกัคคตา เมื่อจิตมีสุขแลวก็แชมชื่น มีอารมณเปนเอกัคคตาแนวแนอยูในสุขนั้น 

         ทุติยฌาน มีองค ๓ ดวยอาศัยปฐมฌานเปนรากฐานหนักแนนอยูแลว กจิอันจะตอง
ใชวิตก วิจาร ไมมี จึงยังเหลืออยูแต ปติ สุข เอกัคคตา (พึงเขาใจวา ถาไมไดปฐมฌานเปน
รากกอนแลว จะกาวขึ้นสูทุติยฌานไมไดเด็ดขาด) 

         ตติยฌาน มีองค ๒ เพราะอาศัยฌานทั้งสองเบื้องตนขัดเกลาฟอกจิตใหคอยละเอียด
โดยลําดับ จนปติหมดไปไมตองการใช จึงยังคงเหลืออยูแตสุขกับเอกัคคตา 

         จตุตถฌาน มีองค ๒ จิตในตอนนี้ละเอียดมาก การเพงในรูปกรรมฐานยึดรูปเปน
อารมณ ซึ่งรูปนั้นเกือบจะไมปรากฏ ถึงจะเพงรูปเปนอารมณจนจิตเปนเอกัคคตาอยูใน
รูปนั้นแลวกต็าม แตดวยอํานาจความละเอียดของรูปกรรมฐาน จิตก็ยังปลอยวางไมได 
ตองเขาไปตั้งอุเบกขาอยูในรูปกรรมฐานนั้นอีกอาการหนึ่ง ซึ่งจัดวาเปนความยึดถืออัน
ละเอียดในรูป จตุตถฌานจึงยังเหลือองค ๑ คือ เอกัคคตา และเพิ่มอุเบกขาซึ่งเปนองค
พิเศษเขาอีก ๑ จึงมีองค ๒ เมื่อรวมแลวรูปฌาน ๔ นี ้มีองค ๖ สวนอรูปฌานจะไมกลาว
ในที่นี้ เพราะรูปฌานก็เปนบาทใหเดินมรรคเขาถึงโลกุตตระไดแลว 

อํานาจการละของฌาน 

         ฌาน ละกิเลสที่เปนวิสัยของกามาพจรได ๕ คือ กามฉันทะ ความพอใจในกามคุณ 
๕ พยาบาท ความปองรายคนอื่น ถีนมิทธะ ความงวงงุนซบเซาหาวนอนอันเกิดแตจิตใจ
ไมปลอดโปรง ไมมีเครื่องอยู อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซานของใจที่สอดสายไปใน
อารมณภายนอกจนเปนเหตุใหรําคาญ และ วิจิกจิฉา ความลังเลสงสัยไมแนใจในคุณของ
พระรัตนตรัย เมื่อพูดใหตรงตามความเปนจริงแลวไมนาเรียกวาละได ควรเรียกวาสงบอยู
ไดดวยอํานาจแหงฌาน ทานอุปมาเหมือนศิลาทับหญา เพราะเมื่อฌานเสื่อมแลว กิเลสทัง้ 
๕ ก็จะเขามาประจําที่เชนเคย และองคฌานทั้งหมดนี้ก็อยูในภูมิแหงโลกิยะดวย 



ตัวฌานแทคือภวังค 

         ภวังค เกิดขึ้นในขณะที่จิตเขาถึงฌาน มีอยู ๓ คือ 

         ภวังคบาต จิตรวมเขาสูภวังคขณะแวบเดียวแลวถอนออกมาเสีย 

         ภวังคจลนะ จิตที่ไหวตัวเขาไปรวมเปนภวังคแลวไมยอมออกมารับอารมณ
ภายนอก เสวยอารมณอยูภายในใจเอง ซึ่งมีอาการคลายๆ กับอารมณภายนอก ตางแตมี
รสชาติที่พิเศษกวา หรือจิตที่กําลังจะปลอยวางรวมเขาเปนภวังคุปจเฉทะ แตยังไมสนิท
พอจะวางได ก็เรียกวาภวังคจลนะเหมือนกัน 

         ภวังคุปจเฉทะ จิตที่รวมเขาเปนกอนเดียวไมมีอาการแตกแยกแมแตนิดเดียว ถาจะ
พูดอีกนัยหนึ่งวา ในขณะที่จิตยังอาศัยกายอยู แตแยกภพออกจากกายไปตั้งอิสระอยูตาม
ลําพังผูเดียว แลวเสวยอารมณตามลําพังของตนเองอยูตางหาก 

เรื่องของสมาธิ 

         อาการที่ตั้งสติคุมจิตใหเพงพินิจอยูในกรรมฐานอยางใดอยางหนึ่งใหรวมอยูในจุด
เดียวกันจนจิตแนวแนแนนแฟน โดยมีสติรูอยูวา นี่สติ นี่สมาธิ นี่อารมณเหลืออยูหมดไป 
มีไตรลักษณญาณควบคุมอยูตลอดเวลา นี่คือลักษณะของสมาธิ ซึ่งผิดแผกจากฌาน
ดังกลาวแลว สมาธิมี ๓ อยาง คือ 

         ๑. ขณกิสมาธ ิอาการที่จิตเขารวมอยูในจุดเดียว แตรวมเปนครูเปนขณะมีลักษณะ
วับๆ แวบๆ แลวก็หายไปจนจับอะไรใหเปนชิ้นเปนอันไมได 

         ๒. อุปจารสมาธ ิอาการที่จิตจวนจะรวมเขาสูอัปปนา ซึ่งจะรวมแหลมิรวมแหล แต
ไมฟุงซานสอดสายออกไปภายนอก ยึดเอาอารมณเปนอุปาทานเครื่องถือมั่น จะละก็
ไมใช จะเอาก็ไมเชิง มีความลังเลเปนสมุฏฐาน 

         ๓. อัปปนาสมาธิ อาการที่จิตถอนสละออกจากอุปาทานทั้งปวงแลวเขารวมกําลัง
สติ สมาธิ และปญญา ใหมีกําลังสมบูรณเต็มที่ เกือบจะกลาวไดวา ขันธ ธาตุ อายตนะนี้ 



แมจะเปนโลกอยูในโลกตามสมมตินิยมก็ดี แตใจในขณะนั้นไมมีโลกติดอยูเลย จะ
เรียกวาโลกก็มิใช จะเรียกวาธรรมก็ไมเชิง เพราะอัปปนาไมมีสมมติในที่นั้น 

         ขณะนั้นสิ่งอันสังเกตไดงายก็คือ ลมหายใจไมมี หากจะมีปญหาสอดเขามาวา เมื่อ
ลมหายใจไมมี ไฉนจึงไมตาย เพราะคนเราอยูไดดวยลมหายใจมิใชหรือ พึงเฉลยวา ลม
หายใจไมระบายเขาออกไดเฉพาะแตทางจมูกอยางเดียว ยอมระบายเขาออกไดทั่วไป แม
ชั้นแตขุมขนทุกขุมขนก็ระบายเขาออกได พึงเห็นทานผูอบรมใจใหละเอียดจนปลอยวาง
อุปาทานในรูปไดแลว ทานผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธเปนตัวอยาง ซึ่งสัญญาและเวทนาได
ดับหมด แมลมหายใจก็ไมมีตั้ง ๗ วันก็อยูได เรายังทําไมถึงตรงนั้น ไมควรจะเอามติของ
เราไปวัด 

อํานาจการละกิเลสของสมาธิ 

         สมาธิเปนมรรคละกิเลสที่เปนของปุถุชน ทําคนใหเปนพระอริยเจาไดตามภูมิของ
มรรคนั้นๆ มรรคมี ๔ คือ 

         ปฐมมรรค ละกิเลสได ๓ คือ สักกายทิฏฐิ ความเห็นเปนเหตุถือตน โดยถือรั้นใน
กายกอนนี้วาเปนสาระจริงจัง มิไดใชปญญาพิจารณาใหเห็นดวยไตรลักษณญาณ 
วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัย อันเปนเหตุใหถือพระศาสนาไมสนิท ถือ
ดวยศรัทธาคลอนแคลน สีลัพพตปรามาส ลูบคลําการรักษาศีลและขอวัตร คือ รักษาศีล
และประพฤติวัตรดวยอาศัยเหตุอยางอื่น ไมเปนอริยกันตศีล อริยกันตวัตร 

         มรรคท่ีสอง ละกิเลสได ๓ เหมือนปฐมมรรค และทํา ราคะ ความกําหนัดดวย
อํานาจกิเลสกาม โทสะ ความที่จิตคิดประทุษราย และ โมหะ ความหลงงมงายปราศจาก
เหตุผล ใหเบาบางลง 

         มรรคท่ีสาม ละกิเลสที่เปนสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ ได คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
สีลพัพตปรามาศ กามราคะ ความกําหนัดดวยอํานาจกิเลสกาม ปฏิฆะ ความหงุดหงิดดวย
อํานาจโทสะ 



         มรรคท่ีสี่ ละกิเลสที่เปนสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ นั้น และละกเิลสที่เปนสังโยชนเบื้อง
สูง ๕ ไดเด็ดขาด ซึ่งสังโยชนเบื้องสูงนั้น คือ รูปราคะ ความติดใจในรูปธรรม อรูปราคะ 
ความติดใจในอรูปธรรม มานะ ความสําคัญตนวาเปนนั่นเปนนี่ อุทธัจจะ ความคิด
ฟุงซานไปในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ อวิชชา ความหลงเปนเหตุใหไมรูจริงใน
อริยสัจ ๔ 

ฌานและสมาธิมีที่สุดตางกัน 

         ฌานมีภวังคเปนที่สุด สมาธิมีสมาธิเปนที่สุด ภวังคมี ๓ คือ ภวังคบาต ภวังคจลนะ 
และ ภวังคุปจเฉทะ อาการที่จิตตกเขาสูภวังค มีลักษณะวูบวาบหรือแวบเดียวแลวถอน
ออกมาเรียก ภวังคบาต อาการที่จิตไหวตัวตกเขาสูภวังคแลวไมยอมออกมารับอารมณ
ภายนอก แตเสวยอารมณอยูภายในใจเอง ซึ่งมีอาการคลายๆ กับอารมณภายนอก ตางแต
มีรสชาติพิเศษกวา หรือที่จิตกําลังจะปลอยวางอารมณรวมเขาเปนภวังคุปจเฉทะ แตยัง
ไมสนิทพอที่จะวางได ก็เรียกวา ภวังคจลนะ อาการที่จิตตัดอารมณทั้งภายในและ
ภายนอกขาดหมด รวมเขาเปนกอนเดียว ไมมีอาการแตกแยกแมแตนิดเดียว เรียกวา ภวัง
คุปจเฉทะ 

         ภวังคเปนชื่อภพของจิต เมื่อจิตมาถือปฏิสนธิในกายนี้ และกายนี้ยังมีอยู จิตที่ถูก
อบรมใหละถอนอุปาทานไดแลว ก็จะเขาไปรวมเปนภวังคตั้งอยูในภูมิของตนโดยเฉพาะ 
ถากายนี้แตกดับ อาศัยไมไดแลว จิตดวงนั้นก็จะเปนภพของตนเอง ไมตองรับสัมผัสที่
เกี่ยวเนื่องดวยกายประสาท เมื่อจิตเดินอยูในภวังคทั้งสามนี้ เรียกวาจิตเดินในสายของตน 
สวนอรูปฌาน ๔ จิตไดเขาถึงภวังคุปจเฉทะแลวโดยประการทั้งปวง ยึดเอาอรูปธรรมเปน
อารมณ สําหรับภูมิของฌานนี้ ไมมีปญญาพอจะยกไตรลักษณะขึ้นพิจารณาใหเห็นชัด
แจงในอริยสัจ ๔ ได จึงไมเปนทางที่จะใหสิ้นภพสิ้นชาติได 

         สมาธิมี ๓ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และ อปัปนาสมาธิ อาการที่ทําสมาธิจิตมีสติ
รวมเขาไปตั้งมั่นอยูในอารมณอันเดียว แตรวมชั่วครูชั่วขณะวับๆ แวบๆ แลวหายไป จน
จับอะไรใหเปนชิ้นเปนอันไมได เรียก ขณิกสมาธ ิอาการที่จิตจวนจะรวมเขาสูอัปปนา 
ซึ่งรวมเขาไปถึงกับตัดอารมณขาดทีเดียว จะรวมแหลมิรวมแหล แตไมฟุงซานออกไป
ภายนอก ยึดเอาอารมณมาเปนอุปาทานเครื่องถือมั่น เรียกวา อุปจารสมาธ ิอาการที่จิต



รวมเขาสนิทสนม ตัดอารมณทั้งปวดขาดสิ้น และถอนสละออกจากอุปาทาน แลวเขารวม
กําลังสติ สมาธิและปญญาใหมีกําลังสมบูรณผองใส สวางแจมจาอยูโดยลําพังดวงเดียว 
ไมเกาะเกี่ยวดวยอุปาทานใดๆ เรียกวา อัปปนาสมาธิ จิตที่ถอนออกมาจากอัปปนาแลวมา
เพงพิจารณาธรรมอยู ไมถึงกับถอนออกไปเปน ขณิกะหรือฟุงซาน ก็เรียกวา อุปจาร
สมาธิ เหมือนที่เรียกวาอุปจาระถอนออกมาจากอัปปนา เบื้องตนเรียกวาอุปจาระ
เขาถึงอัปปนา 

ฌานและสมาธิเปนปจจัยแกกันและกนั 

         ฌานกับสมาธิตางเปนปจจัยสนับสนุนใหกําลังแกกันและกันไปในตัว บางครั้งจิต
เขาฌาน (คือภวังค) ขาดจากอารมณภายนอกที่หยาบๆ เพงอยูเฉพาะแตในอารมณของ
ฌานพอประมาณ แลวออกมามีสติพิจารณาอารมณของฌานหรืออารมณอ่ืนๆ ทําใหสติ
กลาพิจารณาไตรลักษณะชัดเจนขึ้นกวาเดิม จิตจะเขาสมาธิไดรวดเร็วและแนนแฟนยิ่ง
ขึ้น บางครั้งจิตเขาถึงสมาธิ มีสติ มีปญญาผองใส เบิกบาน ดําเนินอยูในไตรลักษณญาณ
ตามวิถี ถาสติออน ปญญาก็ซบเซาลง สมาธิก็ซึม แลวจิตจะเขาฌาน (ภวังค) เงียบไป 
หรือไมก็นอมไปหาความสุขของฌาน (คือเอกัคคตารมณ) แลวเสวยสุขอยู 

         สรุปแลว ฌานและสมาธิของผูฝกหัดยังไมชํานาญยอมผลัดเปลี่ยนกนัเกิดขึ้นใน
อารมณกรรมฐานอันเดียวกันหรือตางกันก็ได จะหามมิใหเกิดเปนเชนนั้นหาไดไม แมผู
ไดฝกหัดใหชํานาญแลวก็จําจะอยูดวยวิหารธรรมอันนั้น หรือนํามาใชในบางกรณี เวน
แตผูที่ติดอยูในฌานโดยสวนเดียว จึงจะไมยอมออกและเปลี่ยนไปรับเสวยอารมณอ่ืน 

ความรูพิเศษที่เกิดแตฌาน 

         อภิญญา ๖ คือ อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ไดตางๆ ทิพพโสต มีหูทิพย เจโตปริยญาณ รูจัก
กําหนดใจของผูอ่ืน บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติหนหลังได ทิพพจักข ุมีตาทิพย 
และ อาสวักขยญาณ รูจักทําอาสวะใหสิ้น ๕ ขอเบื้องตนเกิดขึ้นดวยอํานาจของฌาน และ
เกิดขึ้นเฉพาะแกผูมีอุปนิสัยวาสนาเทานั้น สวนขอสุดทายผูอาศัยฌานและสมาธิทั้งสองมี
กําลังเพียงพอ สนับสนุนเปนปจจัยแกกันและกัน ไมติดไมหลงอยูในฌาน จึงจะทําอา
สวะใหสิ้นได (เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ)  



         พึงทราบวาอาสวักขยญาณมิใชอภิญญาโดยตรง และมิใชวิปสสนาโดยเฉพาะ หาก
เกิดแตกําลังทั้งสองรวมกัน ฌานเปนโลกิยะไมสามารถทําอาสวะใหสิ้นได แมสมาธิ
อยางเดียวก็ไมสามารถใหเกิดอภิญญาได เพราะอภิญญาเกิดไดดวยอํานาจฌานเทานั้น 
เพื่อใหเขาใจงาย ผูมีสมาธิตั้งอยูในโลกุตตรภูมิแลว ใชฌานอันเปนโลกิยภูม ิ(โลกุตตร
ฌานไมมี) เปนเครื่องมือเพื่อใหรูในอภิญญา ฌานนั้นก็เปนโลกุตตรฌานไปตามกัน 
เหมือนรองเทาเมื่อพระมหากษัตริยทรงก็เรียกวาฉลองพระบาทฉะนั้น หาไดเรียกรองเทา
อยางเดิมไม 

ความรูพิเศษที่เกิดแตสมาธิ 

๑. จกฺข ุอุทปาทิ ดวงตาคือความรูแจงในสัจธรรม ซึ่งมองเห็นชัดดวยตา
ใน (ปญญาจักษุ) 

๒. ญาณํ อุทปาทิ ญาณวิถีภายใน ซึ่งมิใชเฉพาะตาเทานั้น แมอายตนะทั้ง
หกก็เกิดขึ้นพรอมๆ กัน 

๓. ปฺญา อุทปาทิ ความรูแจงในไตรลักษณะไดเกิดขึ้นจนหายสงสัย ไมมีคํา
วาอะไรหนอๆ อยูในใจ 

๔. วิชฺชา อุทปาทิ ความรูพิเศษอันเปนเหตุใหสิ้นอาสวะไดเกิดขึ้นแลว 

๕. อาโลโก อทุปาทิ แสงสวางความรูทั้งปวงไดฉายสองทั่วทั้งโลก ไมมอีะไร
ปดดวงใจ ซึ่งเปนเหตุใหมืดหลงไดอีกตอไปแลว 

 

         ความรูพิเศษทั้ง ๕ นี้ ไดเกิดขึ้นเพราะอาศัยสมาธิอยางเดียว พึงเห็นตัวอยางคือ เมื่อ
พระสาวกนั่งฟงธรรมเฉพาะพระพักตรของพระพุทธองค เชน พระอัญญาโกณฑัญญะ 
เปนตน ความรูเหลานี้ไดเกิดขึ้นเฉพาะในที่นั่งนั่นเอง แสดงวาทานไมไดฌานมากอน แต
ไดสมาธิในขณะที่ตั้งใจนอมลงฟงธรรมนั้น สมาธิและความรูที่เกิดแตสมาธิจึงจัดเปนโล
กุตตระและเปนสัมมามรรคดวย 

วิปสสนาญาณ ๙ เกิดแตฌาน 



๑. อุทยัพพยญาณ ปรีชาคํานึงเห็นทั้งความเกิดทั้งความดับ 

๒. ภังคญาณ ปรีชาคํานึงเห็นแตความดับของสังขาร 

๓. ภยตูปฏฐานญาณ ปรีชาคํานึงเห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว 

๔. อาทีนวญาณ ปรีชาคํานึงเห็นโทษของสังขาร 

๕. นิพพิทาญาณ ปรีชาคํานึงถึงดวยเบื่อหนายในสังขาร 

๖. มุญจิตุกัมยตาญาณ ปรีชาคํานึงดวยใครจะพนเสียจากสังขาร 

๗. ปฏิสังขาญาณ ปรีชาคํานึงดวยพิจารณาหาทาง 

๘. สังขารุเปกขาญาณ ปรีชาคํานึงดวยวางเฉยในสังขาร 

๙. สัจจานุโลมิกญาณ ปรีชาหยั่งรูโดยสมควรแกการกําหนดรูอริยสัจ 

 

         ในวิปสสนาญาณ ๙ นี้ ๘ ขอเบื้องตนมิไดเกิดขึ้นแกพระโยคาวจรทั้งหมด และเมื่อ
เกิดก็ไมเกิดขึ้นตามลําดับดังตัวเลขที่เรียงไวนั้น อาจเกิดขึ้นเฉพาะญาณใดญาณหนึ่งก็ได 
และแลวก็เขาถึงญาณที่ ๙ เลย เพราะญาณทั้ง ๙ นี้เกิดแตฌานโดยตรง ๘ ขอเบื้องตนมิได
มีคุณพิเศษยิ่งหยอนกวากัน ตางก็มีฌานเปนภูมิฐาน ไมไดใชไตรลักษณญาณเปนเครื่อง
พิจารณา เพงเห็นแตหนาเดียวตามวิสัยของฌานโดยเฉพาะ 

         อนึ่ง ของมากอยางจะนับอะไรเปนตนขึ้นหนึ่งกอนก็ไดไมมีปญหา สวนขอสุดทาย
เปนเพียงมีคุณพิเศษสมควรแกการกําหนดรูอริยสจัเทานั้น แตวิปสสนาญาณนี้ ถาฌานที่
เปนรากฐานกลามากก็อาจใหเกิดวิปลาสไปไดงายดวย พึงเขาใจวาถาเปนปญญา
วิปสสนาเกิดแตสมาธิแลว ก็ตองขึ้นสูไตรลักษณะ เอาไตรลักษณะเปนอารมณทีเดียว 

วิสุทธิ ๗ เกิดแตสมาธิ 

๑. สีลวิสุทธิ ความหมดจดแหงศีล 

๒. จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแหงจิต 

๓. ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแหงทิฏฐิ 

๔. กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่องขามพนความสงสัย 



๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธ ิความหมดจดแหงญาณหยั่งเห็นวาทางหรือมิใชทาง 

๖. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณหยั่งเห็นทางปฏิบัติ 

๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณทัสสนะ 

 

         วิสุทธิ ๗ นี้จะเกิดไดตองอาศัยสมาธิเปนหลักกอน ถาหาไมก็จะไมเกิดเลย วิสุทธิ
ขอตน คือ ศีล ถาสมาธิไมเปนหลักยืนตัวอยูแลว จะเปนศีลวิสุทธิไมได วิสุทธิ ๗ นี้
เหมือนกับวิปสสนาญาณ ๙ เมื่อจะเกิดหาไดเกิดขึ้นตามลําดับไม อาจเกิดวิสุทธิขอใดขอ
หนึ่งกอนก็ได และแลวจะเกี่ยวเนื่องกันไปทั้ง ๗ เหมือนลูกโซ เพราะวิสุทธิทั้ง ๗ จัดเขา
ขั้นมรรค เปนโลกุตตระ แตถาสมาธิออน จิตก็จะนอมเขาไปหาฌาน ซึ่งเปนอุปกิเลสแหง
วิปสสนา ๑๐ อาจเกิดขึ้นในระหวางวิสุทธิใดวิสุทธิหนึ่งได เมื่อเปนอยางนั้น ปญญา
วิปสสนาก็จะพิจารณาไตรลักษณะไมได และจิตก็จะเขายึดเอาอารมณของอุปกิเลสนั้น
ตอไป 

         อุปกิเลส ๑๐ คือ โอภาส แสงสวาง ญาณ ความรูสิ่งตางๆ ปติ ความอิ่มใจ ปสสัทธิ 
ความสงบสงัดจากอารมณภายนอก สุข ความสุข อธิโมกข นอมใจเชื่อในนิมิตและเหตุ
นั้นๆ ปคคาหะ เพียรกลา อุปฏฐาน มีสติแข็งแกรง อุเบกขา จิตเปนกลางวางเฉย และ นิ
กันติ ยินดีชอบใจ อุปกิเลสทั้ง ๑๐ นีย้อมเปนอุปสรรคของพระโยคาวจร ผูกําลังเดิน
มรรคอยู 

โทษของอุปกิเลส ๑๐ 

         ลักษณะอาการและการละกิเลส เปนตน ของฌานและสมาธิ ผิดกันดังแสดงมา 
ฌานมีความนอมเชื่อมาก วิริยะและปติแรง กําลังใจกลา โลดโผนทุกๆ อยาง สรุปแลว 
เมื่อจิตนอมไปตามอารมณของฌาน ถาผูติดฌานหลงฌานอยางหนักหนวงแลว จิตของ
ตนแทบจะไมเปนตัวของตัวเองเสียเลยก็วาได ที่จริงฌานเมื่อเกิดขึ้นเปนของนาตื่นเตน ผู
ฝกหัดใหมจึงชอบนัก แตฌานเปนของไดงายพลันหาย เพราะตกอยูใตอํานาจของโลก
ธรรม ๘ สวนสมาธิเมื่อเกิดขึ้นแลวเปนไปอยางเรียบๆ เพราะมีสติรอบคอบตามภูมิของ
ตน และยึดเอาไตรลักษณะเปนอารมณ ไมหลงลมืตัว คอยไดคอยเปนไปละเอียดลงโดย



ลําดับ ไดแลวไมคอยเสื่อมเปนโลกุตตรธรรม บางคนจะไมรูสึกตื่นเตนในเมื่อตนได
สมาธิ เพราะไมไดคํานึงถึงอาการที่ตนไดมี แตตั้งหนาจะทําสมาธินั้นใหมั่นและละเอียด
ถายเดียว ฌานเปนของนาสนุกสนาน มีเครื่องเลนมาก มีเรื่องแปลกๆ ทําใหผูไมรูเทาตาม
ความเปนจริงหลงติดจมอยูในฌาน อาการที่จิตหลงติดจมอยูนั้นคือโทษ ของอุปกิเลส ๑๐ 
พึงสังเกตตอไป 

         โอภาส แสงสวางยอมปรากฏในมโนทวารวิถี ขณะเมื่อจิตเขาถึงฌาน (ภวังค) เมื่อ
จิตนอมเชื่อไปตามแสงสวาง และแสงสวางนั้นก็ขยายวงกวางออกไป มีอาการแปลกๆ 
ตางๆ เหลือที่จะพรรณา 

         ญาณ ความรูสิ่งตางๆ บางทีจนกําหนดตามไมทัน ไมทราบวารูอะไรบาง ทั้งสิ่งที่
เคยรูเคยเห็น ทั้งสิ่งที่ไมเคยรูเคยเห็น มิใชรูอยูกับสิ่งที่รู ยังสอดสายไปตามอาการตลอด
ถึงคนอื่น สัตวอ่ืน ทีแรกจริงบางไมจริงบาง นานๆ เขาก็เหลว 

         ปติ ทําใหอ่ิมใจจนลืมตัว 

         ปสสัทธิ ทําใหสงบจากอารมณภายนอก กลบัเขามายุงอยูกับอารมณภายในจนไม
เปนอันกินอันนอน เมื่อเปนอยางนี้นานเขา ธาตุยอมกําเริบ จิตก็ฟุงซานไปตามอารมณ
ตางๆ 

         สุข ทําใหสบายอยูดวยอาการทั้งหลายดังกลาวมา ถึงกับไมตองรับประทานขาวน้ําก็
มี 

         อธิโมกข ทําใหเกิดจิตนอมเชื่อไปในนิมิตและแสงสวาง ความรูมีมากเทาไร 
อุปกิเลสทั้ง ๑๐ ก็ยิ่งมีกําลังรุนแรงทวีขึ้น 

         ปคคาหะ ทําใหเพียรกลาไมหยดุหยอนทอถอย มีญาณความรูคอยกระซิบตักเตือน
ใหทําอยูเสมอ 

         อุปฏฐาน ชวยใหสติแข็งแกรงอยูเฉพาะในอารมณนั้น แตขาดสัมปชัญญะ ไมรูสิ่งที่
ควรและไมควร 



         ถาอุปกิเลสทั้ง ๘ ตัวดังกลาวมาหรือแตอยางใดอยางหนึ่งยังเกิดมีอยู อุเบกขาก็จะ
ไมเกิด ถาทั้ง ๘ นั้นสงบลงแมชั่วขณะหนึ่ง อุเบกขา และ นิกันติ จึงจะเกิดขึ้น 

         อุปกิเลส ๑๐ นี้มิใชจะเปนโทษแกวิปสสนาเทานั้น ยังสามารถทําใหเกิดวิปลาส
ตางๆ จนตองเสียผูเสียคนไปก็ได เรื่องทั้งนี้เคยมีมาแลวในอดีต หากอาจารยผูสอนไม
เขาใจ มุงสงเสริมศิษยใหยึดเอาเปนของจริงแลวก็จะทําใหศิษยเสียจนแกไมตก เมื่อมีเรื่อง
วิปลาสเกิดขึ้นเชนนั้น ผูรูเทาและเคยผานมาแลวจึงจะแกได 

วิธีแกวิปลาส 

         อาจารยผูสอนก็ดี ลกูศิษยผูเจริญภาวนาก็ดี เมื่อเขาใจวิถีจิตที่เขาเปนฌานแลว จง
ระวังอุปกิเลส ๑๐ จะเกิดขึ้น ถาจิตเขาถึงฌานแลว อุปกิเลสไมทั้งหมดก็อยางใดอยางหนึ่ง
จะตองเกิดขึ้นสําหรับนิสัยของบางคน แตบางคนก็ไมมีเลย ถามนัเกิดขึ้นเราควรปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 

         ๑. เมื่ออุปกิเลสเกิดขึ้นแลว พึงทําความรูเทาวา นี่เปนอุปกิเลสเปนอุปสรรคแก
วิปสสนาปญญา และอุปกเิลสนี้เกิดจากฌานหาใชอริยมรรคไม ถึงแมวิปสสนาญาณ ๙ 
แปดขอเบื้องตนก็เชนเดียวกัน อยาไดนอมจิตสงไปตามดวยเขาใจวาเปนของจริงของแท 
พึงเขาใจวานั่นเปนแตเพียงภาพอันเกิดจากมโนสังขาร คือจิตปรุงแตงขึ้นดวยอํานาจของ
ฌานเทานั้น พึงหยิบยกเอาพระไตรลักษณญาณขึ้นมาตัดสินวา อุปกิเลสทั้งหมดนี้เกิดขึ้น
เพราะฌาน ฌานก็เปนโลกิยะ อุปกิเลสก็เปนโลกิยะ โลกิยะทั้งหลายเปนของไมเที่ยง สิ่ง
ที่ไมเที่ยงแทถาวรนั้นแหละเปนทุกข เพราะทนตอความเที่ยงแทถาวรไมได แลวก็แตก
สลายดับไปตามสภาพของมันเอง ซึ่งไมมีใครจะมีอํานาจหามปรามไมใหมันเปนเชนนั้น
ได ซึ่งเรียกวา อนัตตา เมื่อยกเอาพระไตรลักษณญาณขึ้นมาตัดสิน ถาจิตเกิดปญญานอม
ลงเห็นตามพระไตรลักษณะแลว จิตก็จะถอนออกจากอุปาทานที่เขาไปยึดอุปกิเลสนั้น 
แลวจะเกิดปญญาญาณเดินตามทางอริยมรรคไดเปนอยางดี แตถาแกอยางนั้นดวยตนเอง
ไมไดผล คนอื่นชวยแกกไ็มสําเร็จ เพราะผูเปนหลงเขาไปยึดมั่นสําคัญเอาเปนจริงเปนจัง
เสียแลว บางทีจนทําใหซึมเซอมึนงงไปหมดก็ดี จึงควรใชวิธีที่ ๓ วิธีสุดทาย 



         ๒. เมื่อรูเทาทันและเห็นโทษอยางนั้นแลว จงคอยระวังจิตอยาใหจิตนอมเขาสู
ความสุขเอกัคคตารวมเปนหนึ่งได และอยายึดเอาอารมณใดๆ อันเปนความสุขภายใน
ของใจ แลวจงเปลี่ยนอิริยาบถ ๔ ใหเสมอ อยารวมอินทรียอันเปนเหตุจะใหจิตรวม แต
ใหมีการงานทําเพื่อใหมันลืมอารมณความสุขสงบเสีย แตถาจิตรวมลงไปจนเกิดวิปลาส
ขึ้นแลว จิตเขาไปยึดถือจนแนนแฟนจนสําคัญตัววาเปนผูวิเศษไปตางๆ นานา มีทิฐิถือรั้น
ไมยอมฟงเสียงใครๆ ทั้งหมด เมื่อถึงขั้นนี้แลวก็ยากที่จะแกตัวเองได ถึงแมอาจารยหาก
ไมชํานาญรูจักปมดอยของศิษย หรือไมเคยผานเชนนั้นมากอนแลว ก็ยากที่จะแกเขาได 
ฉะนั้น จึงควรใช ... 

         วิธีที่ ๓ วิธีสุดทาย คือใชวิธีขูขนาบใหกลัวหรอืใหเกิดความโกรธอยางสุดขีดเอาจน
ตั้งตัวไมติดยิ่งดี แตใหระวังอยาใหหนีได ถาหนีไปแลวจะไมมีหนทางแกไขเลย เมื่อหาย
จากวิปลาสแลวจึงทําความเขาใจกันใหม วิธีสุดทายนี้ โดยมากมักใชกับผูทีต่ิดในภาพ
นิมิตไดผลดีเลิศ 

         ผูที่หลงติดในภาพนิมิต มีหัวรุนแรงกวาความเห็นวิปลาส ฉะนั้น วิธีแกจึงไมคอย
ผิดแผกกันนัก 

ผนวก 

         หลักคาํสอนของพระพุทธเจา เมื่อสรุปแลวมี ๓ คือ สอนใหละบาป ๑ สอนให
บําเพ็ญกุศล ๑ สอนใหชําระใจของตนใหสะอาดผองแผวบริสุทธิ์ ๑ และวางแนวการ
สอนใหเขาถึงหลัก ๓ นั้น ๕ ประการ ซึ่งลวนแตเปนการสอนใหเปนผูยอมสละทั้งวัตถุ
และกิเลส อันเปนเหตุทําใหสัตวและมนุษยเดือดรอนอยูเปนนิตยกาล 

         การเจริญฌานและสมาธิ แมจะเดินทางสายเดียวกัน แตเวลาถึงยอมมีลักษณะอาการ
และประโยชนตางกัน นั่นก็เปนการฝกหัดใหเปนผูมีจิตยอมสละ สิ่งอันสละไดยากยิ่ง ก็
คือ อุปาทานขันธ ดังนั้น การฝกหัดจะใชกรรมฐานใดๆ มาเปนอุบายฝกหัด เปนตนวา 
อนุสติ ๑๐ อสุภ ๑๐ ถาปลอยวาง อุปาทานขันธ ทั้งภายนอกและภายในไดแลวก็ใชได ถา
ปลอยไมไดก็เปนโมฆะคือไรผล 



         พระศาสดาไดเสด็จอุบัติขึ้นในภพในขันธ และสาวกก็เชนนั้นเหมือนกัน แตคํา
สอนของพระองคสอนใหละภพละขันธอันเปนโลกิยะจนเขาถึงโลกุตตระ ดังนั้นธรรม
อุบายที่จะใหละจึงมีทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ แมปญญาซึง่เกิดแตการฝกหัดนั้นก็มี
ทั้งที่เปนโลกิยะและโลกตุตระเหมือนกัน จึงเปนการยากแกผูที่มีภูมิ (คือฌานและสมาธิ) 
ไมเพียงพอ ปญญาไมละเอียดพอ จะเฟนเอาสาระประโยชนจากชีวิตอันนี้ได ถาหลง
เขาใจผิดยึดเอาสิ่งที่มิใชสาระวาเปนสาระแลว ก็ลงเอวังกันเลย 

         ผูปฏิบตัิพึงระลึกเสมอวา ภพกายหลงงายละยาก ภพจิตหลงยากละยาก นิมิตและ
ญาณที่เกิดแตฌานก็หลงงายละยาก แตที่เกิดแตสมาธิหลงยากละงาย เพราะเกิดแตสมาธิ
เปนอุบายของปญญาเพื่อใหละถอนอุปธิเขาถึงสารธรรมโดยตรง 

- จบ - 

 


