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วันนี้จะชี้แจงภาคปฏิบตั ธิ รรม แยกรูปแยกนามในโพธิปกขิยธรรมใหญาติโยม
ฟง เพื่อนํามาเปนหลักปฏิบัติตามีพ่ ระพุทธเจาทรงสอนไว
เหตุผลที่ใหปฏิบัติโดยไมหวงภาควิชาการ
ใหปฏิบัติคนหาเหตุผลใหกุศล
เกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติ ใหผุดขึ้นมาในดวงใจเองนัน้ เพราะทานทิ้งความรูเดิมที่เปนทิฐิ
มานะในชีวติ ของตนใหหมดจากจิตใจไป
การปฏิบัติจริงนั้น เกิดจากดวงใจคือภาวนา เปนปญญาใสสะอาด ผุด
ขึ้นมาเอง จึงจะเปนการปฏิบัติไดของจริงดวยความถูกตอง
ดังนั้นจึงตอง หามดูหนังสือ หามคุยกัน ที่พูดย้ํามานาน คือ กินนอย นอนนอย
ทําความเพียรมาก หากปฏิบัติไดตามองคภาวนานี้ ก็จะพบวิชาการ ที่พระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงศึกษาคนพบดวยพระองคเอง เรียกวาวิชาพนทุกข
และมาแยกแยะออกไปในรูปนาม ขันธ ๕ เปนอารมณ อายตนะ ธาตุ อินทรีย
บอกหนาที่การงาน พละ ๕ ประการ เปนตน ก็ไดจากวิธีปฏิบตั ิภาวนานี้ทงั้ หมด
พระอรหันตสมัยพุทธกาล มี พระมหากัสสปเถระ เปนประธานหระชุมกันทํา
สังคายนา รวบรวมทองจําแลว จารึกเปนพระไตรปฎก หยิบยกขึ้นมาเปนวิชาการให
พวกเราไดศึกษาและปฏิบัติธรรมตราบจนทุกวันนี้
การแสวงหาที่สงบในอรัญราวปา คือรุกขมูล เปนการปฏิบัตใิ หจิตสงบ ในเมื่อ
จิตสงบไมฟงุ ซานแลว ปญญาก็เกิดขึ้นในสังขารที่ปรุงแตง เกิดเปนวิญญาณ แสดง
ทาทีออกมา โดยแยกรูป แยกนาม ขันธ ๕ เปนอารมณออกมาได โดยวิธีนี้ถือวาเปน
ขอปฏิบัติ
แต ปฏิบัติเกิดกอนปริยัติ แน พระพุทธเจาไปปฏิบัติกอน จนสําเร็จสัมโพธิ
ญาณแลว จึงไดแยกแยะออกไป เปนจิต เจตสิก รูป นิพพาน ออกไปตามรูปการณ
อยางนี้
ในการปฏิบัติจะเหลือ ๒ คือ สติ สัมปชัญญะ ที่กําหนด ใชสติกําหนดจิต ให
จิตรูหนาที่การงานโดยถูกตอง แลวจะเหลืออยูหนึ่งเดียว คือความไมประมาท ดําเนิน
ชีวิตดวยความถูกตอง นี่เปนหลักปฏิบัติ
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๑

ตอไปนี้จะบรรยาย โพธิปกขิยธรรมภาคปฏิบัติ ใหญาติโยมฟง
คําวา โพธิปกขิยธรรม แยกออกแลวมีความหมายอยางนี้ โพธิ แปลวา รู รู
โดยความหมายของคําวาโพธินี้ หมายถึงการรูที่จะทําใหสิ้นอาสวะ คือ รูอริยสัจ ๔
ปกขิยะ แปลวา ที่เปนฝายโพธิปกขิยธรรม จึงหมายความวา ธรรมที่เปน
ฝายรูถึงมรรคผล
ถาจะแปลสั้น ๆ ก็วา ธรรมที่เปนฝายใหถึงการตรัสรู โพธิปกขิยธรรมนี้ แบง
ออกเปน ๗ กอง รวมเปนธรรมะ ๓๗ ประการ
ในธรรม ๓๗ ขอนี้ จะไดองคธรรมที่ไมซ้ํากัน ๑๔ องค ขอใหทําความเขาใจไว
กอนตามที่กลาวนี้
โพธิปกขิยธรรม ๗ กอง ไดแก
๑. สติปฏฐาน มี ๔ ประการ
๒. สัมมัปปธาน มี ๔ ประการ
๓. อิทธิบาท มี ๔ ประการ
๔. อินทรีย มี ๕ ประการ
๕. พละ มี ๕ ประการ
๖. โพชฌงค มี ๗ ประการ
๗. มรรค มี ๘ ประการ
กองที่ ๑ ไดแก สติปฏ ฐาน ๔ ที่ปฏิบัติอยู ณ บัดนี้ สติ ความระลึกรูอารมณ เปน
ธรรมฝายดี รูทันอารมณในสติปฏฐาน ไดแก กาย เวทนา จิต ธรรม สติที่ระลึกรู กาย
เวทนา จิต ธรรม มีจุดประสงคจําแนกเปน ๒ ทาง คือ
๑. ถาเจริญสมถภาวนา ก็พิจารณาตั้งมั่นในบัญญัติ เพือ่ ใหจิตสงบ มีอานิสงสให
บรรลุ ฌานสมาบัติ
๒. ถาเจริญวิปสสนาภาวนา สติกพ็ ิจารณาตั้งมั่นอยูในรูปนาม เพื่อให เกิดปญญา
เห็นพระไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีอานิสงสใหบรรลุถึงมรรค ผล
นิพพาน
การพิจารณาไตรลักษณก็เพื่อใหรูสภาพตามความเปนจริงวา สิ่งทั้งหลายที่
ยึดถือเปนตัวตน เปนชายหญิงนั้น ลวนแตเปนเพียงรูเปนเพียงรูปกับนามเทานั้น และ
รูปนามเหลานั้นยังมีลักษณะเปน อนิจจัง เปนทุกขัง เปนอนัตตา หาแกนสารไมไดเลย
จะไดไมติดอยูในความยินดีพอใจ อันเปนการเริ่มตนที่จะใหถึงการดับทุกขตอไป
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๒

ฉะนั้นสติปฏฐาน ๔ จึงเปนทางสายเอก จัดวาเปนทางสายเดียวที่สามารถใหผู
ที่ดําเนินตามทางนี้ ถึงความรอบรูความจริงจนบรรลุพระนิพพาน
ดังนั้นผูปรารถนาจะบรรลุถึงมรรค ผล นิพพาน ตองเริ่มตนดวยสติปฏ
ฐาน เพื่อบรรลุญาณธรรม เพื่อทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน
ญาณธรรม คือ ธรรมทีค่ วรรูมอี ยู ๕ ประการ ไดแก
๑. สังขาร คือ ธรรมที่ปรุงแตง ไดแก จิต เจตสิก รูป
๒. วิกาล คือ ธรรมที่เปลี่ยนแปลงผันแปร ไดแก ธรรมที่เปลี่ยนแปลง ผันแปร
ของสัตว ที่เปนไปในภพตาง ๆ
๓. ลักษณะ คือ ธรรมที่เปนเหตุใหรูใหเห็น ไดแกลักษณะของสภาวะ
๔. นิพพาน คือ ธรรมทีพ่ นจากกิเลส คือ อสังขตธรรม อสังขตธรรมนี้เราก็จะ
มองเห็นเดนชัดเชนเดียวกัน
๕. บัญญัติ คือ ธรรมทีส่ มมติใชพูดจาเรียกขานกัน ไดแก อัตถบัญญัติ
และสัททบัญญัติ
อารมณของสติปฏฐาน มี ๔ อยาง คือ
๑. กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือ สติที่ตั้งมั่นพิจารณากายเนือง ๆ ไดแก
สติที่กําหนดรู ที่เรากําหนดอยู ณ บัดนี้ ลมหายใจเขา ลมหายใจออก
อิริยาบถใหญ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน อิริยาบถยอย ไดแกการเคลื่อนไหว คู
เหยียด เหยียดขา เปนตน
เพื่อใหตระหนักวา การยืน การเดิน นั่ง นอน อันเปนการเคลื่อนไหว
ของรางกายนั้น เกิดจากธาตุลมที่มีอยูในรางกาย โดยอํานาจของจิต
ทางธรรมะ เรียกวา รูป คือ รูปที่เกิดจากจิต หาไดมีผูใดมาบงการแต
อยางใดไม ในบางแหงจะพบวาพิจารณากายในกาย หรือ กายในอันเปน
ภายใน กายในอันเปนภายนอก คําเหลานี้เปนภาษาธรรมะ อธิบายกันเปน
หลายนัย เชน
กาเยกายานุปสสี แปลวาเห็นกายในกาย คําวา กาเย หมายถึง รูปกับ
กาย คือ กัมมัชรูป แตรางกาย มีทั้งจิต เจตสิก และรูป สวนคําวา กายานุปสสี
หมายเพียงให กําหนดดูแตรูปธรรม เทานั้น คือดูรูปอยางเดียว ไมใชดูจติ เจต
สักที่มีอยูในรางกายดวย
คําวา กายในกาย หมายตรงวา รูปในรูป แตในรางกายนี้มีมากมาย
หลายรูป แตใหพิจารณาดูรูปเดียวในหลาย ๆ รูปนั้น
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๓

เชนจะพิจารณาลมหายใจ เขาออก พองหนอ ยุบหนอ คือ ลมหายใจ
เขาก็พอง ลมหายใจออกก็ยุบ ก็พิจารณาวาโยธาตุแตรูปเดียว เรียกวาอานา
ปาณสติ ลมหายใจเขาออก พองหนอ ยุบหนอ เรียกวา อานาปาณสติ
สวนคําวา กายในอันเปนภายใน และกายในอันเปนภายนอกนั้น ถา
พิจารณาดูรปู ในกายของตนเองก็เปนภายใน
รูปในกายผูอื่นถือวาเปน
ภายนอก ดังนี้
๒. เวทนานุปส สนาสติปฏ ฐาน การพิจารณาเวทนานี้ ใชในการเจริญ
วิปสสนาอยางเดียว ตางกับพิจารณากาย ใชไดทั้งสมถะและวิปสสนา
เพราะจะเพงเวทนาโดยความเปนอารมณของสมถกรรมฐานใหเกิดฌาน
จิตหาไดไม
การพิจารณาเวทนา จะเปนสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา
ก็ดี เปนธรรมชาติที่ไมมรี ูปรางสัณฐานที่จะใหเห็นไดดวยตา จึงมิใชรูปธาตุ แต
เปนนามธาตุ
เวทนาจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปจจัย จะหามไมใหเกิดก็หามไมได ครั้น
เมื่อหมดเหตุปจจัยก็จะดับไปเอง หมดไปเอง เปนตน
อนึ่ง ความหมายเวทนาในเวทนานี้ และเวทนาในเวทนาอันเปนภายใน
ภายนอกก็เปนทํานองเดียวกับกายในกายตามที่กลาวมาแลว
ความจริงเวทนาก็เกิดอยูทุกขณะ ไมมีเวลาวางเวนเลย คนทั้งหลายก็
รูสึกสุขบาง ทุกขบาง เพราะไปยึดวา เราสุข เราทุกข จึงไมอาจรูสภาวะความ
เปนจริงได เวทนานี้เวลาเกิดขึ้นก็จะเกิดแตอยางเดียว เปนเจตสิกธรรม ปรุง
แตงใหจิตรับรู
๓. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน สติตงั้ มั่นพิจารณาเนือง ๆ ซึ่งจิต ก็คือ
วิญญาณขันธ ที่กําหนดพิจารณาจิต ก็เพื่อใหรูเทาทันวา จิตที่กําลังเกิด
อยูนั้นเปนจิตชนิดใด จิตเปนโลภ จิตโกรธ จิตหลง จิตฟุงซาน จิตที่เปน
สมาธิ หรือ ไมเปนสมาธิ
เพื่อใหประจักษชัดวา ที่มีความรูสกึ โลภ โกรธ หลง หรือ ศรัทธา
ฟุงซาน เกียจคราน เปนอาการของจิต เปนธรรมชาติที่เปนนามธรรม ยอม
เปนไปตามเหตุปจจัยที่มาปรุงแตง เพื่อรับอารมณ เมื่อหมดเหตุปจจัย อาการ
นั้น ๆ ก็ดับไปเอง ไมมอี ะไรเหลืออยู
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๔

อันสภาวธรรมที่เรียกวา จิต นั้น เปนธรรมชาติที่ไมมีตวั ตน เห็นดวย
ตาก็ไมได จึงไมใชรูปธรรม แตเปนนามธรรม เปนนามจิต ไมใชนามเจตสิก
เชนเวทนา เปนตน
ที่วาจิตในจิต หรือ จิตภายใน จิตภายนอกนั้น ก็เชนเดียวกับที่กลาว
มาแลวขางตนเหมือนกัน
๔. ธรรมานุปสสนาสติปฏ ฐาน สติตั้งมั่นพิจารณาเนือง ๆ ซึ่งธรรม มี
นิวรณ อุปาทานขันธ อายตนะ โพชฌงค อริยสัจ ธรรมานุปสสนาสติปฏ
ฐานนี้ เปนสติในการเจริญวิปสสนาแตอยางเดียว เปนการพิจารณาใหรูให
เห็นทั้งรูปทั้งนาม จึงกลาวไดวา การพิจารณา กาย เวทนา และจิต ยอม
รวมลงไดใน ธรรมานุปสสนาสติปฏ ฐานทั้งสิ้น
สรุปแลวการเจริญสติปฏฐาน ๔ ก็เพื่อใหเกิดปญญารูวา กายก็สักแต
วากาย เวทนาก็สักแตวา เวทนา จิตก็สักแตวาจิต ลวนแตเปนเพียงธรรมชาติ
ไมใชสัตว ไมใชบุคคล ไมใชตัวตนเราเขา แมแตสติหรือปญญาที่รูก็เปนเพียง
ธรรมชาติเทานั้น
ธรรมานุปสสนาสติปฏฐานนี้ พิจารณาทั้งรูปธรรม นามธรรม ปญญารู
แจงเห็นชัดทั้งรูปทั้งนาม แยกจากกันเปนคนละสิ่งคนละสวน รูปก็สวนรูป นาม
ก็สวนนาม ไมปะปนกัน ไมใชสิ่งเดียวกัน รูเห็นเชนนี้ จัดวาเขาถึง นามรูป
ปริจเฉทญาณ อันเปนญาณตน ที่เปนทางใหบรรลุถึงมรรคและผลตอไป
ผลที่ไดรับจากการเจริญสติปฏฐาน ๔ นั้นก็คือ
๑.
พิจารณา กายานุปสสนาสติปฏฐาน อารมณที่พิจารณาก็
คือ รูปขันธ เหมาะแกมัณฑบุคคลที่มีตัณหาจริต เพราะ
นิมิตที่ไดจากการพิจารณา ไดแก อสุภสัญญา จะประหาร
สุภสัญญา
๒.
พิจารณา เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน อารมณที่พิจารณา
คือ เวทนาขันธ ซึ่งเปนอารมณละเอียด เหมาะแกบุคคล
ซึ่งมีตัณหาจริต เพราะนิมิตที่ไดจากการพิจารณาไดแก
ทุกขสัญญา ทําใหประหาร สุขสัญญา เสียได
๓.
พิจารณา จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน อารมณที่พิจารณา
คือ วิญญาณขันธ ซึ่งมีอารมณไมกวางขวางนัก เหมาะ
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๕

แกมัณฑบุคคลที่มีทิฏฐิจริต
เพราะนิมติ ทีไ่ ดจากการ
พิจารณาไดแก อนิจจสัญญา ทําใหประหาร นิจจสัญญา
เสียได
๔.
พิจารณา ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน อารมณที่
พิจารณา คือ ทั้งรูปทั้งนาม ซึ่งมีอารมณกวางขวางมาก
เหมาะแกบุคคลที่มีทิฏฐิจริต
เพราะนิมติ ทีไ่ ดจากการ
พิจารณาไดแก อนัตตสัญญา ทําใหประหาร อัตตสัญญา
เสียได
ฉะนั้นการเจริญสติปฏฐาน ก็เพื่อใหเกิดปญญาเห็นรูปเห็นนามที่เคยเห็นวา
สวยงาม เห็นวาเปน ความสุขสบาย เห็นวา เที่ยง เห็นวาเปนตัวตน จะไดรูวาของ
จริงแทนั้นเปนประการใด
โดยการเขาใจเห็นแจงวา สภาวะนัน้ ประกอบดวย ไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา การเจริญสติปฏฐาน ควรกระทําดวยความมีสติสมั ปชัญญะ
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๖

