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มีพุทธศาสนิกชนเปนจํานวนมากที่ไมทราบแกนธรรมของพระพุทธศาสนา
นั้นคืออะไร หรือนัยหนึ่งไมรูวาพระพุทธเจาทรงสอนอะไรเปนหลักสําคัญ การที่
พระองคทรงอุตสาหะเสด็จจาริกไปในที่ตางๆ
ตั้งแตตรัสรูจนถึงเสด็จดับขันธ
ปรินิพพาน รวมเปนเวลาถึง ๔๕ ป ก็เพื่อจุดประสงคอันเดียวคือทรงสั่งสอนแกน
ธรรม ๓ ประการนั้น คือ
๑. การละความชั่ว
๒. การทําความดี
๓. การชําระใจใหบริสทุ ธิ์
ในบรรดาศาสนาตางๆ ทั้งที่เกิดขึ้นกอนพระพุทธศาสนาและที่เกิดมาใน
ภายหลัง ตางก็มีหลักสอนใหละความชั่วและใหทําความดีเปนประการสําคัญ แตไม
มีศาสนาใดที่สอนถึงวิธีชําระใจใหบริสุทธิ์ ซึ่งเปนวิธีที่มีอยูก็แตในพระพุทธศาสนา
เทานั้น พระพุทธเจาไดทรงเล็งเห็นโดยแจงชัดวาโลกของรานี้เปนโลกของความทุกข
คือ การเกิด แก เจ็บ ตาย เปนทุกข ความพลัดพรากจากกันเปนทุกข การร่ําไหอาลัย
เปนทุกข ความเสียใจเปนทุกข ความเหี่ยวแหงใจเปนทุกข มูลเหตุที่กอใหเกิดทุกข
ก็คือตัณหาหรือความอยาก ซึ่งกอใหเกิดกิเลสเกรอะกรังดวงจิต ไดแก โลภ โกรธ
หลง ที่จะใหพนทุกขจึงจําจะตองตัดมูลเหตุ คือ กิเลสตัณหาออกไปใหสิ้น เมื่อละ
แกนแทของพระพุทธศาสนา

๑

กิเลสตัณหาใหหมดไปไดหมดแลว จิตก็จะบริสุทธิ์ เปนการดับทุกขไดสิ้นเชิง แต
ตราบใดที่ผใู ดยังไมสามารถจะทําใหกิเลสตัณหาหมดไปได ผูนั้นก็จะตองประสบทุกข
และเวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏฏอยูเรื่อยไป ตอเมื่อสามารถละกิเลสตัณหาได
หมดสิ้นแลว ก็จะพบกับความดับทุกขหรือที่สุดแหงทุกขคือนิพพาน ไมตองเวียนวาย
ตายเกิดอีกตอไป และพระองคก็ไดทรงคนพบทางดับทุกขหรือวิธีจะทําใหทุกขดับโดย
สิ้นเชิงนี้คือ อริยสัจ ๔ ซึ่งเปนธรรมวิเศษที่จะพระพุทธเจาไดตรัสรู
วิธีจะทําใหทุกขดับ หรือวิธีชําระใจใหบริสุทธิ์นั้น ตามหลักพระพุทธศาสนา
เรียกวา การเจริญวิปสสนากรรมฐาน หรือการปฏิบัติธรรม การเจริญวิปสสนา
กรรมฐานนี้เปนทางเดียวเทานั้น ที่จะทําใหผูปฏิบัติไดรูแจงเห็นจริงในธรรมวิเศษของ
พระพุทธเจา ที่เรียกวาบรรลุมรรคผลนิพพาน
การทําความดับสนิทในกองทุกขทั้งมวล ทีต่ ัณหาไดกอขึ้นไวนั้น อยูที่ตรง
การ กระทํา ความคลายคืนโดยที่ไมมีเหลือและความดับไมเหลือ ความละวาง
ความสละคืน ความผานพน ความไมอาลัย ซึ่งตัณหานั้นเทียว มีปญหาวาการที่จะ
ดับตัณหาเสียนั้น จะดับที่ตรงไหน คําตอบมีวา สิ่งใดที่สภาวะเปนที่รัก ทีส่ ภาวะ
เปนที่ยินดีในโลก ตัณหานี้เมื่อบุคคลจะละ ยอมละไดในที่นั้น เมื่อจะดับยอมดับใน
ที่นั้น นี้คือ การคนพบอริยสัจขอที่ ๓
การคนพบอริยสัจขอที่ ๔ คือ การคนพบทางเปนเครื่องใหถึงความดับไม
เหลือแหงทุกขนั้น ก็ยอมเปนอยางเดียวกันกับการคนพบหนทาง เปนเครื่องใหถึง
ความดับไมเหลือแหงตัณหาซึ่งเปนเหตุใหเกิดทุกข เพราะวาเมือ่ ดับเหตุ คือ ตัณหา
ไดแลว
ผลคือความทุกขก็ยอมจะดับไปตามหนทางดังกลาวนี้คือหนทางอัน
ประกอบดวยองค ๘ อันประเสริฐ ไดแก
แกนแทของพระพุทธศาสนา

๒

๑. ความเห็นชอบ คือ ความรูในทุกข ความรูในเหตุใหเกิดทุกข ความรูใน
การดับไมเหลือแหงทุกข ความรูใ นหนทางเปนเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข
๒. ความดําริชอบ คือ ความดําริในการออกจากกาม ความดําริในการไม
พยาบาท ความดําริในการไมเบียดเบียน
๓. วาจาชอบ คือ เวนจากพูดเท็จ เวนจากพูดยุใหแตก เวนจากพูดหยาบ
เวนจากพูดเพอเจอ
๔. การงานชอบ คือ เวนจากฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม
๕. อาชีวะชอบ คือ ละการหาเลี้ยงชีพในทางที่ผิด สําเร็จการเปนอยูคือการ
หาเลี้ยงชีพที่ชอบ
๖. ความเพียรชอบ คือ ปลูกความพอใจ พยายามปรารภความเพียร
ประคองจิตตั้งจิตไวเพื่อความไมบังเกิดขึ้นแหงอกุศลกรรมอันลามกที่ยังไมเคยบังเกิด
เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแลว เพื่อความความบังเกิดขึ้นแหง
กุศลธรรมที่ยังไมเคยบังเกิด เพื่อความยั่งยืนความไมเลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้น
ความไพบูลย ความเจริญ ความเห็นแหงกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแลว
๗. ความระลึกชอบ คือ ความเปนผูมีสติ เห็นกายในกายอยู เห็นเวทนาใน
เวทนาอยู เห็นจิตในจิตอยู เห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียรเครื่องเผาบาป มี
ความระลึกตัวทั่วพรอม มีสตินาํ ความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได

แกนแทของพระพุทธศาสนา

๓

๘. ตั้งใจมั่นชอบ คือ เพราะสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาถึงฌาน
ที่ ๑ อันมีวิตก วิจาร ปติ และสุข อันเกิดแตวิเวกแลว และอยูหนทางหรือ มรรค ๘ นี้
คือระเบียบการครองชีวิตตามธรรมในพระพุทธศาสนา ถาจะสรุปอุดมธรรมที่เรียงไว
ขางตนนี้ ก็จะไดใจความดังนี้ ในเบื้องตนการศึกษาในเรื่องอัตภาพของมนุษย ซึ่ง
พุทธศาสนาไดจําแนกออกเปนสวนตางๆ ๕ สวน เรียกวาเบญจขันธ ไดนําไปสู
ความรูความเปนจริง ในสามัญลักษณะทั้ง ๓ ของชีวิตและสังขารทั้งปวง อันไดแก
ความไมเที่ยง ความทุกข ความไมมีตัวตน การศึกษาถึงอริยสัจ ๔ จะนําไปสูความรู
ตามความเปนจริงวา
ความทุกขนั้นไดผูกพันธอยูกับชีวิตของคนเราตั้งแตเกิด
จนกระทั่งตาย เหตุที่ชักนําใหเกิดความทุกขนั้นไดแกตัณหา เมื่อดับตัณหาซึ่งเปน
เหตุเสียแลวทุกข ซึ่งเปนผลยอมดับไปตาม เพราะวาตัณหาเปนเหตุของอุปทาน คือ
ความเขาไปยึดถือเบญจขันธ วาเปนตัวตนอันเปนจุดอุบัติของทุกขทั้งปวง ดังนั้น
เมื่อตัณหาดับ อุปทานก็ดับไปตาม เมื่อความเขาใจยึดถือเบญจขันธ ๕ ใน
ขณะเดียวกัน เบญจขันธก็เปนอันถูกถอนไปดวย ในขณะเดียวกัน เบญจขันธที่ดํารง
อยูก็จะเปนแตสักวาเบญจขันธที่แปรเปลี่ยน จะเสื่อมจะแตกทําลายไปอยางไร ก็ไม
กอความทุกขใหแกใคร เพราะไมมีใครเขาไปยึดถือมันเสียแลว (เพื่อที่จะเขาใจความ
เปนเหตุเปนผลของธรรมเหลานี้ใหแจมแจง สมควรจะศึกษาธรรมปฏิจจสมุปบาท
อันแปลวา สภาพอันอาศัยกันเกิดขึ้น) หนทางหรือมรรคแปด เปนธรรมปฏิบัติเพื่อ
บรรลุถึงความดับทุกขสิ้นเชิง ระบบหรือวิธีการปฏิบตั ิเพื่อไดปญ
 ญาจักษุ คือได
ดวงตาเห็นธรรมนั้น ไดแกการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน หรือการเจริญสติปฏฐาน ๔
ตามที่พระบรมศาสดาไดทรงแสดงไวในมหาสติปฏฐานสูตร
หากวาพุทธศาสนิกชนผูเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาทําความขวนขวาย
ศึกษาธรรมเหลานี้ อันไดแก การศึกษาเรื่องเบญจขันธ ไตรลักษณ หรือสามัญ
ลักษณะทั้ง ๓ อริยสัจ ๔ ปฏิจจสมุปบาท และวิธีการเจริญสติปฏฐานใหเขาใจอยาง
แกนแทของพระพุทธศาสนา

๔

ดีแลว ขาพเจาเขาใจวา การศึกษาเชนนั้น จะเปนการเพียงพอแกการกระทําเขาใจ
ในหลักธรรมของพุทธศาสนาอยางถูกตอง และเมื่อไดมีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
จนไดดวงตาเห็นธรรมดวยแลว ผูนั้นก็จะไดชื่อวาไดรับเอาบรมสัจธรรมไว สมดั่ง
ปรารถนาอันเปยมดวยพระกรุณาของพระบรมศาสดาทั้งจะไดชื่อวา เปนผูทําการ
บูชาพระบรมศาสดาดวยการบูชาที่แทจริง การบูชาอยางอื่นนอกไปจากการปฏิบัติ
เพื่อนอมนําธรรมเขามาบรรจุไวในดวงใจแลว พระบรมศาสดาหาไดยกยองไม
การศึกษาธรรมตามหัวขอขางตนนี้ หาไดกอภาระมากมายจนเหลือวิสัยที่
คนทั่วไปจะศึกษาไม
ทานผูหวังประโยชนจากธรรมะในศาสนาของพระองคจะได
ทําการศึกษา พรอมทั้งทําการพิสูจนคุณคาของธรรมะดวยตนเอง
เนื่องดวยธรรมในพระพุทธศาสนา จะสําเร็จประโยชนแกผูที่ศึกษาได ก็
ตอเมื่อไดมีการนําเอาธรรมนั้นไปปฏิบัติดวยตนเอง ดวยเหตุฉะนี้ เมื่อพระบรมศาสดา
ไดทรงประกาศคนพบสัจธรรมของพระองคออกไปแลว จึงไดบอกหนทางที่จะบรรลุ
ธรรมอันจะสามารถดับความทุกขไดสิ้นเชิง ใหบรรลุธรรมวิเศษนั้นดวยหนทางและ
วิธีการปฏิบัติที่เราจําเปนจะตองศึกษา
ดวยการทําความเขาใจใหถูกตองนั้นคือ
มรรค ๘ สติปฏฐาน ๔ และวิปสสนากรรมฐาน ธรรมในพุทธศาสนาหากวาตัดหรือ
ทั้งหลักการทั้ง ๓ นี้เสียแลว
ก็จะเทากับตัดเอาความเปนพุทธศาสนาหรือตัด
พรหมจรรยของพระพุทธศาสนาออกไปทีเดียว อริยมรรคมีองค ๘ อันเปนทางดําเนิน
ใหถึงความดับทุกขนั้น เปนสิ่งที่มีอยูแตในพุทธศาสนาเทานั้น ไมมีอริยมรรคเชนนี้ใน
ศาสนาอื่น ความสําคัญยิ่งยวดของมรรค ๘ นี้ ยอมเห็นไดจากพระดํารัสของพระ
บรมศาสดาที่ตรัสแกนักบวชผูหนึ่ง กอนหนาจะปรินิพพานวา ดูกร สุภัททะในธรรม
วินัยของศาสดาองคใดไมประกอบอยูดวยธรรมอันเปนเครื่องดําเนินไปอยางถูกตอง ๘
ประการ (คือมรรค ๘) ในธรรมวินัยนั้นยอมไมมีบคุ คลผูเปนโสดาบัน สกทาคามี
แกนแทของพระพุทธศาสนา

๕

อนาคามี หรืออรหันต ในธรรมวินัยใดมีธรรมเปนเครื่องดําเนินไปอยางถูกตอง ๘
ประการ ดังกลาวแลว ในธรรมวินัยนั้นยอมมีบุคคลผูเปนโสดาบัน เปนสกทาคามี
อนาคามี และอรหันต ดูกร สุภัททะในธรรมวินัยของเรานี้ ประกอบอยูดวยธรรมเปน
เครื่องดําเนินอยางถูกตอง ๘ ประการดังกลาวแลว ในธรรมวินัยนี้จึงมีบุคคลผูเปน
โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต ดูกร สุภัททะหาภิกษุสาวกของเรา
ยังคงปฏิบัติในธรรมเปนเครื่องดําเนินไปอยางถูกตอง ๘ ประการนี้เพียงใดแลว โลกนี้
ก็จักยังไมวางจากพระอรหันตอยูเพียงนั้น
สติปฏฐาน ๔ คือ ความมีสติตงั้ มั่นอยูในการพิจารณา กาย เวทนา จิต
ธรรม อันเปนแนวปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมวิเศษนั้น ก็เปนแนวปฏิบัติทมี่ แี ตในพุทธ
ศาสนาเทานั้น และพระบรมศาสดาไดทรงยืนยันวาเปน หนทางเดียวที่เปนทาง
ดําเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตวทั้งหลาย เพื่อการกาวลวงเสียซึ่งความ
โศกและความร่ําไรรําพัน เพื่อความตั้งอยูไมไดแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุธรรม
อันสัตวพึงรู เพื่อทําพระนิพพานใหแจง
การปฏิบัตวิ ิปสสนากรรมฐานก็คือ การเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ เพื่อได
ดวงตาเห็นธรรมอันลึกในพุทธศาสนา การเห็นธรรมอันลึกก็คือ การเห็นสภาวะธรรม
ตามความเปนจริงมิใชเห็นแตเพียงมายาและสมมติแลวก็หลงติดอยู อันเปนเหตุให
ตองจมอยูในกองทุกขอยางถอนตัวไมออกชั่วชีวิตแลวชีวิตเลา
บัดนี้ทานผูป ฏิบัติวปิ สสนากรรมฐานเปนเรื่องพื้นฐานของการเขาถึงธรรมใน
พุทธศาสนาอยางไร และเปนเรื่องที่คูควรแกผูที่เรียกตนวา พุทธศาสนิกชนเพียงไร
แมวาจะไดเล็งเห็นคุณคาอันลนพนของวิปสสนากรรมฐานและใครจะอธิบายเรื่องนี้ให
ละเอียดสักหนอย ถึงเรื่องการเจริญวิปสสนากรรมฐานแตพอโดยยอ
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วิปสสนากรรมฐาน มิใชเปนเรื่องของการนั่งหลับตา เพื่อใหเห็นภาพวิจิตร
พิสดาร หรือเพื่ออิทธิฤทธิ์ใดๆ วิปสสนากรรมฐานเปนเรื่องของการศึกษาชีวิต
เพื่อที่จะปลดเปลื้องความทุกขนานาประการออกเสียจากชีวิตหรือปลดเปลื้องชีวิต
ออกเสียจากความทุกข เปนเรื่องของการคนหาความจริงวา ชีวิตนี้มันคืออะไรแน
เหตุไฉนคนเราจึงควบชีวิตตะบึงไปบนถนนแหงความชรา พยาธิ และมรณะ อยาง
ไมละลด
เหตุไฉนคนเราจึงไมรูสึกเบื่อหนายในชีวิตที่ผานมาในความเหี่ยวแหงใจ
และคับแคนใจผานมาในความสมหวังแลวก็ผิดหวัง หัวเราะแลวก็รองไห ดวยหนาตา
ชื่นแลวก็กลับบูดบึ้ง เหตุไฉนจึงไปลุมหลงกับการกระโจนขึ้นกระโจนลงของชีวิตที่ได
ผานมาในวิถีอันยืดยาว โดยไมเคยสํานึกวา มันมีอาการประดุจคนบา เหตุไฉนตัว
เราจึงไดพลอยเห็นดิบเห็นดีไปกับเขาดวย อะไรเลาที่ผลักดันใหชีวิตโลดแลนไปอยาง
นาสมเพศเชนนั้น แลวก็ยังทําใหเจาของชีวิตชื่นชมไปดวยอาการที่คลายกับคนบา
เชนนั้น อะไรเลาที่ทําใหดวงหนาที่หัวเราะราเริงอยูเมื่อวานนี้ กลับนองน้ําตาไปใน
วันนี้ อะไรเลาที่มาทําใหลิ้นที่กลาววาจาออนหวานอยูเมื่อชั่วโมงกอน กลับมากลาว
วาจาหยาบคายในชั่วโมงนี้ อะไรเลาที่มาคอยแตงความคิดของเราใหแปรเปลี่ยนไป
มา ในระหวางบาป บุญ คุณโทษ ไมมียุตลิ งได อะไรเลาคือตัวการที่คอยชักใยอยู
เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหลานี้
ตามปกติ เราอาจไมเคยตั้งปญหาเหลานี้ขึ้นถามตนเองเลย ตามปกติเรา
ปลอยใหชีวิตดําเนินไปตามที่มันเคยดําเนินไปมาอยางไรก็อยางนั้น
เราปลอยให
ความเคยชินนําชีวิตของเราไปตามที่มันไดนาํ มาปแลวปเลา จากวัยเด็กไปจนสูวัย
ชรา และเราก็เต็มใจที่จะปลอยใหมันนําไปจนกระทั่งถึงเชิงตะกอน ก็เปนการเคราะห
รายอยูที่เจาความเคยชิน อันความมอบหมายใหเปนผูนําชีวิตของเรานั้น โดยทั่วไป
แลวมันมิไดทําหนาที่เปนดวงประทีปใหเลย มันเปนแตความมืดบอดและดังนั้น ก็ไม
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เปนที่นาประหลาดใจทีม่ ันไดนําชีวติ ของเราเปะปะกระหืดกระหอบไปตามเรื่องของ
มัน เราไดปลอยใหมันนําไปโดยที่เราไมเคยสํานึกตัววา เราไดตกเปนทาสของมัน
อยางโงหัวไมขึ้น และอยางนาสมเพศเหลือเกิน
การปฏิบัตวิ ิปสสนากรรมฐาน เปนเรื่องของการตีปญหาซับซอนของชีวิต
ใหแตกกระจายออกไป จนมองเห็นความจริงในสิ่งตางๆ ที่แตกกระจายออกไปนั้น
เปนเรื่องของการคนหาความจริงของชีวิต ตามวิธีการทีพ่ ระพุทธเจาไดทรงกระทํามา
คือเพงมองเขาไปในชีวติ ของตนเอง เฝาดูการเคลื่อนไหวทั้งมวลภายในตัวของเราเอง
เฝาสังเกตวิจารณแตกุศลและอกุศลธรรม ทีด่ ําเนินไปในตัวของเราเอง
ดวยการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
โดยใชเวลาของการปฏิบัติทั้งหมด
เพงมองเขาไปแตในชีวติ ของตนเองดังนี้ ปญหาตางๆ ดังที่กลาวมาขางตนนั้น จะผุด
ขึ้นมาในความนึกคิดของเรา
และเราก็จะพบคําตอบปญหาเหลานั้นอยาครบถวน
และแจมแจง เราจะพบชีวิตที่ปลอยใหความเคยชิน หรือใจที่ปราศจากสติที่นําไปนัน้
ชางแตกตางกันอยางลิบลับกับชีวติ ที่ผูกไวกับสติ และปลอยใหสติเปนผูนําวิปสสนา
กรรมฐานเริ่มตนดวยการปลดแอกตัวเรา เริ่มตนดวยการปลดปลอยตัวเราจากความ
เปนทาสของความเคยชิน หรือใจที่ไมอยูในความควบคุมของสติ นับตั้งแตเริ่มการ
ปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐาน ชีวิตของเราจักไดรับความเปนไทย และเราจักทราบไดเอง
วาตั้งแตชีวิตมาเราไมเคยไดรับความเปนไทยเชนนี้มากอนเลย นับตั้งแตเวลานั้นแทน
ความมืดบอด เราก็ไดจุดดวงประทีปใหแกชีวิตของเรา ดวงประทีปนั้นแทจริงก็มี
ประจําอยูกับชีวิตของเรานั่นเอง แตเราไมไดจุดมันขึ้น บางทีก็อาจเปนดวยเราไม
ทราบวา เรามีดวงประทีปติดอยูกับเรา เราพูดกันอยูเสมอถึงคําวา “สติปญญา เรา
ใชสติปญญาอยูเสมอก็จริง แตสตินั้นแทจริงแลว เรานําออกใชนอยนัก ทั้งที่สตินั้นมี
คุณคาแกชีวิต และจําเปนแกชีวิตที่มีคุณคาอยางเหลือที่จะประมาณได” ประทีปดวง
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นั้นคือ สติ นับแตเริ่มปฏิบัตวิ ิปส สนากรรมฐาน เราก็ไดจุดประทีปดวงนั้นขึ้น แสง
สวางจะคอยกลาขึ้น และโพลงขึ้นเปนลําดับ จนถึงขั้นที่เราสามารถมองเห็นสิ่งตางๆ
ที่แฝงอยูในความมืดและที่เราไมเคยเห็นมากอน
ตามปกติเราไมทราบดอกวา
ความทุกขความเดือดเนื้อรอนใจ
นานาประการ ที่เกิดขึ้นแกชีวิตของเรานั้น มันมีตนเหตุมาจากอะไร และมันผานเขา
มาสูชีวิตโดยทางไหน โดยทั่วไปเรามิไดเคยสนใจคนควาหาเหตุผลในเรื่องนี้ และเรา
ก็มักจะตอนรับมัน โดยถือวา เปนเรื่องธรรมดาของชีวิตอันคนเราไมสามารถจะ
หลีกเลี่ยงได แตเมื่อเราเอาใจผูกไวกับสติ โดยไมปลอยใหใจทองเที่ยวไปไหนตอไหน
ตามความเคยชินของมันแลว ความจริงบางอยางก็จะปรากฏแจมแจงขึ้นมาในใจของ
เรา และก็จะตระหนักวา ความทุกขรอนใจตางๆ นานานั้น มันมีตนเหตุมาจากอะไร
และมันผานเขามาสูชีวิตของเราโดยทางไหน
การปฏิบัตวิ ิปสสนากรรมฐาน คือ การระดมเอาสติทั้งหมดที่มีอยูในตัวเรา
ออกมาใชประโยชนในการดับทุกข ใหไดผลที่ดีที่สุดที่จะทําได และการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน เราจะตระหนักในคุณคาอันอัศจรรยของสติที่เราไมเคยคิดเห็น
เชนนั้นมากอน ใจที่ลาํ พองมีพยศและมีความตะกละตะกลามเหมือนกับไฟอันไมรูจัก
อิ่มดวยเชื้อจะเชื่องลง และรูจักจํากัดความตองการของมัน เมื่อถูกสติเขาถือบังเหียน
ไว การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน คือการอัญเชิญสติที่ถูกทอดทิ้งไวในความต่ําตอย
ขึ้นมานั่งบนบัลลังกของชีวิต และเมื่อสติขึ้นสูบัลลังกแลว ใจก็จะคลานเขามาหมอบ
ถวายบังคมอยูเบื้องหนาสติ
สติจะบังคับมิใหใจแสออกไปคบหากับอารมณตางๆ
ภายนอก และใจก็จะคอยคุนกับการสงบอยูกับอารมณอันเดียวที่สติคอยบังคับให
สงบอยู เมื่อใจตั้งมั่นดีแลว การรูตามความเปนจริงก็จะเปนผลติดตามมา และเมื่อ
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นั้นแหละเราก็จะทราบไดวาความทุกขมันมาจากไหน และจะสะกัดกั้นมันไดอยางไร
นั่นแหละคือผลงานของสติ นั่นแหละคืออานิสงสของวิปสสนากรรมฐาน
ภายหลังที่ไดทุมเทกําลังลงไปอยางเต็มที่ จิตใจของผูปฏิบัติก็จะไดสัมผัส
กับสัจจะแหงสภาวะธรรมตางๆ อันผูปฏิบัตไิ มเคยเห็นอยางซึ้งใจมากอน ผลงานอันมี
คาล้ําเลิศของสติบวกกับกําลังของสมาธิจิต จะทําใหเราเห็นอยางแจงชัดวา ความ
ทุกขรอนนานาประการนั้น มันไหลเขามาสูชีวิตของเรา ทางชองทางทั้งหกคือ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้ ความทุกขสารพัดชนิดรวมทั้งกุศลและอกุศลธรรมสารพัดชนิด
ตลอดจนการกระทําบาบอคอแตกทุกชนิด ตัณหาทั้ง ๓ รูปและอกุศลมูลทั้ง ๓
ประการคือ โลภะ โทสะ โมหะ ก็มาจากชองทางทั้ง ๖ นี้เทานั้น และมิไดมาจาทาง
อื่นอีกเลย การสะกัดกั้นความทุกขและบาปอกุศลทั้งปวง จึงจะตองทํากันที่ชองทาง
ทั้งหมดนี้ จะตองสรางทํานบขึ้น ณ ที่แหงนี้ และตัวทํานบนั้น ก็คอื สติอีกนั่นแหละ
พุทธศาสนาเรียกชองทางทั้ง ๖ นี้วา อายตนะ แปลวาที่ตอ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ คืออายตนะภายใน ๖ ทุกขและบาปอกุศลดําเนินเขามาสูชีวิตโดยอายตนะ
หรือที่ตอภายในทั้ง ๖ นี้ เขาทําการติดตอกับอายตนะภายนอก คือที่ตอภายนอก ๖
อยาง ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อายตนะภายในและภายนอก
รวม ๑๒ นี้ เขาติดตอกันเปนคูๆ ตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กาย
กับโผฏฐัพพะ (ไดแกสิ่งที่มาถูกตองกาย) ใจกับธรรมารมณ เมือ่ อายตนะคูใดคูหนึ่ง
ติดตอกันเขาแลว จิตก็เกิดขึ้น ความติดตอกันระหวางอายตนะภายในและภายนอก
นี้เอง เปนที่เกิดของจิต และ ณ ที่นี้เองที่เราไดทราบวา จิตมิใชเปนสิ่งที่มีตัวตนเปน
เอกเทศ จิตไดเกิด ณ ที่นี้ และไดดับลงไป ณ ที่นี้เชนกัน การที่เรารูสึกเหมือนหนึ่งวา
จิตเปนตัวตน เปนจิตของเรา มีอยูเปนเอกเทศนั้น ก็เพราะวาการดับของจิตเปน
สันตติ คือเกิดดับสืบเนื่องกันอยูไมขาดสาย การใชชีวิตแบบตะบึงไปกับชีวิตนั้น จะ
แกนแทของพระพุทธศาสนา

๑๐

ไมมีทางทราบถึงความไมมีตัวตนของจิต หรือความเกิดดับของจิต ที่เปนอยูเปนนิจ
ไดเลย ตอเมื่อเราไดนั่งลงทําการกําหนดรูป-นาม ตามระบบของวิปสสนากรรมฐาน
ทําความสํารวมสติและสํารวมจิตอยางมั่นคง จนสติไพบูลยแลว จนจิตตั้งมั่นดีแลว
เราจึงจะรูเห็นความเกิดดับของจิต รวมทั้งรูเห็นสภาวะธรรมตางๆ ตามความเปนจริง
เมื่ออายตนะภายในและภายนอกติดตอกัน เปนตนวา ตากระทบรูป เกิด
จักขุวิญญาณ คือ เกิดจิตที่อาศัยจักขุขึ้นแลว แตนั้นเจตสิกตางๆ ก็เกิดติดตามมา
กลาวคือจํารูปนั้นได พอใจหรือไมพอใจรูปนั้น และทําความคิดนึกตางๆ เกี่ยวกับรูป
นั้นครั้นแลวโลภะ โทสะ โมหะก็เกิดขึ้น บันดาลอกุศลกรรมตางๆ ใหเกิดติดตามมา
การประทุษราย การทําทุจริตคอรัปชั่นและความประพฤติชั่วรายอารมณตางๆ ก็เกิด
ณ ที่ตรงนี้ทั้งนั้น ตรงอายตนะคือที่ตอทั้ง ๖ นี้แหละ คือที่เกิดและไหลเขามาสูชีวิต
ซึ่งกระแสแหงความทุกขและก็ ณ ที่ตรงนี้อีกเหมือนกัน จะเปนที่ดับของจิตและอกุศล
ธรรมทั้งปวง
การปฏิบัตวิ ิปสสนากรรมฐาน โดยเอาสติเขาไปตั้งกํากับจิตตามชองทาง ๖
นั้น เมื่อปฏิบัติไดผลแกกลาแลว ก็จะเขาตัดที่ตอทั้ง ๖ คูนั้น มิใหตอกันติดได ถือวา
เมื่อเห็นรูปก็สักแตวาเห็น เมื่อไดยินเสียง ก็สักแตวาไดยินไมทําความรูสึกนึกคิดปรุง
แตงใหเกิดความพอใจ หรือไมพอใจในสิ่งที่มาปรากฏใหเห็นและใหไดยิน รูปและ
เสียงที่ไดเห็นไดยินนั้นก็ดับไป เกิดและดับอยู ณ ที่นั้นเอง ไมไหลเขามาภายใน
อายตนะ
อกุศลธรรมและความทุกขรอนใจที่คอยจะติดตามหลังรูปและเสียง
ภายนอกอื่นๆ เขามาก็เขามาไมไดตองจนแตมอยู ณ ที่นั้นเอง
สติที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานนั้น
นอกจากจะคอยสกัดกั้น
อกุศลธรรมและความทุกขรอนใจ ที่จะเขามาในทางอายตนะภายในทั้ง ๖ แลว ยัง
แกนแทของพระพุทธศาสนา

๑๑

เพงอยูที่รูปกับนาม เมื่อเพงอยูก็ยอมเห็นความเกิดดับของรูปนาม ที่ดําเนินไปตาม
ทวารทั้ง ๖ อยางไมขาดสาย การเห็นการเกิดดับของรูปนามนั้น จักนําไปสูการเห็น
ไตรลักษณ คือความไมเที่ยง ความทุกข และความไมมีตัวตนของสังขารหรืออัตภาพ
อยางแจมแจง
ใครจะขอย้ําไวในที่นวี้ า ในบรรดาธรรมทั้งหลายที่พระบรมศาสดาไดทรง
แสดงตักเตือนสั่งสอนมหาชนนั้น พระบรมศาสดาไดทรงยกยองธรรมคือ สตินี้วามี
คุณคาอันล้ําเลิศ ไดทรงสั่งสอนธรรม คือสตินี้อยูเนืองนิจ ครั้งหนึ่งเมื่อมีผูทูลถามวา
กระแส (คือความอยาก) ทั้งหลาย ยอมหลั่งไหลไปตามอารมณทั้งปวง อะไรเปนดุจ
ทํานบเครื่องกั้นกระแสเหลานั้น พระพุทธองคตรัสตอบวา การกระแสทั้งหลายเหลา
ใดในโลก สติเปนดุจทํานบเครื่องกั้นกระแสเหลานั้น
ตอขอถามที่วา กระแส (คือความอยาก) เหลานั้น อันผูปฏิบัติจะละเสียได
ดวยธรรมอะไร? ตรัสตอบวา กระแสเหลานั้น ผูปฏิบัตจิ ะละเสียไดดวยปญญา และ
ปญญาดังกลาวนี้ก็คือ วิปสสนาปญญา หรือที่เรียกวา ภาวนามัยปญญา
แตอาตมาคาดหมายวา การกลาวถึงเรื่องวิปสสนากรรมฐานแตโดยยอนี้
จะทําใหทานทั้งหลายที่ยังไมคุนเคยกับเรื่องนี้มากอน
สามารถเล็งเห็นคุณคาอัน
อัศจรรยของวิปสสนากรรมฐาน ตามที่มีอยูโดยแทจริง อาตมาหวังแตเพียงวา แสดง
มานี้อาจจะชวยใหทานทั้งหลาย เกิดความสนใจในเรื่องวิปสสนากรรมฐานในทางที่
ถูกตองขึ้นบาง และทําการขวนขวายศึกษาในเรื่องนี้ตอไป โดยการแสวงหาหนังสือ
เกี่ยวกับเรื่องนี้มาอานดวยมนสิการ
หรือไปไตถามขอความรูเพิ่มเติมโดยตรงจาก
คณะพระอาจารยหรือทานที่ทรงคุณวุฒิในทางนี้ ณ ที่หนึ่งที่ใด หากไดผลเพียงเทานี้
อาตมาก็จะมีความยินดีอยางยิ่ง
แกนแทของพระพุทธศาสนา

๑๒

การพิจารณาความเปนไปของชีวิต แลวนอมเขามาเทียบกับหลักธรรม ทํา
ความพินิจใครครวญอยูเนืองๆ ซึ่งอาจกระทําไดโดยไมเลือกเวลา และสถานที่นั้น ก็
ถือไดวาเปนการปฏิบตั ิธรรมเหมือนกัน และก็เปนสิ่งที่นาอนุโมทนา แตผลที่ไดนั้นจะ
ไมหนักแนนแนนอน เหมือนวิธปี ฏิบัติที่มปี ระสิทธิภาพ อันไดรับการทดลองพิสูจน
มาแลว ทั้งกวาจะไดผลถึงขีดขั้นที่ปรารถนาก็อาจตองการเวลายาวนาน สวนการ
ปฏิบัติธรรม โดยทางปฏิบัติวิปส สนากรรมฐาน อันมีระเบียบวิธีตรงตามที่พระบรม
ศาสดาจารยไดบัญญัติไวนั้น เปนทางดําเนินที่มีหลักประกันอันแนนอน สามารถยังผู
ปฏิบัติใหไดดวงตาเห็นธรรมในระยะเวลาไมนานนัก สมควรทีพ่ ุทธศาสนิกชน ผูถึง
ความไมประมาท จะพึงนอมชีวิตเขามารับเอาประโยชน นอกจากนั้นแลว อินทรียทั้ง
๕ เฉพาะอยางยิ่ง สติและสมาธิ อันผูปฏิบัติถาเจริญจนแกกลาในระหวางการ
ปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐานนั้น จักมาคอยรับใช ปกปองคุมครอง การดําเนินชีวิตของ
ผูปฏิบัติในการตอไป สมดังพุทธภาษิตที่วา ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม ในยาม
ผูปฏิบัติประพฤติทางโลก อันพบดวยโทษภัยนานาประการ หากความขุนมัวเศรา
หมองเหลานั้นจะเขามาประคบประคองผูปฏิบัติมิใหเซลมลุกคลุกคลานไปกับความ
ขุนมัวเศราหมองดังในกาลกอน สติจะเขามากระซิบบอกทางอันปลอดภัยและการนั่ง
ลงกําหนด ทําสมาธิในระยะเวลาหนึ่ง จะขับเมฆแหงความขุนมัวเศราหมอง ที่เขา
มาบดบังใจไวกระจายจางไป แลวความแจมใสจะปรากฏขึ้นมาแทนที่กลาวโดยสรุปก็
คือ
การปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐานจักหัดหาที่พึ่งพํานักอันเกษมใหแกจิตใจที่ออน
เปลี้ยไปเพราะโมหะเขาครอบงําในบางครั้งคราว
การปฏิบัตวิ ิปสสนากรรมฐานนั้น จะกลาวอีกทางหนึ่งก็คือ เปนการปรับ
ชีวิตเขาปฏิบัติ ๓ ขอ ที่เปนหัวใจพุทธศาสนาคือ

แกนแทของพระพุทธศาสนา

๑๓

๑.การไมกระทําความชั่ว คือบาปทั้งปวง
๒.การกระทําแตกุศล คือความดีใหเต็มเปยม
๓.การชําระจิตของตนใหผองแผว
ผูปฏิบัติจะไดปณิธานในการดําเนินชีวิตไปตามหลักธรรม ๓ ขอนี้ หากวา
ในอนาคตเขาจะไดประพฤติการพลาดพลั้งลงไปไมกลมกลืนกับหลักธรรม ๓ ขอนี้ ก็
จะมีความเสียใจและรูจักตักเตือนตัวเอง
การปฏิบัตนิ ั้น จะไดรบั ผลมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูแกพลังของอินทรีย
๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ของผูปฏิบัติแตละคน ถึงมาตรวาจะไมได
รับผลขั้นสูงก็ยอมจะไดรับผลตามสวนตามลําดับอันผูปฏิบัติจะตระหนักไดเอง จาก
การเปรียบเทียบดูจิตใจของเขาในระหวางสองวาระ คือจิตใจกอนหนาการปฏิบัติและ
จิตใจหลังการปฏิบัติ การปฏิบตั ิวิปสสนากรรมฐานนั้น เปนเรื่องของการวิจารณ
ตัวเอง วิเคราะหตัวเอง สํารวจดูบาปอกุศลในตัวเอง ดวยการเพิ่งพินิจ อันแนวแน
ลึกซึ้ง เปนการคนดูผงในดวงตาของตน หยุดการแสไปเที่ยวติเตียนผงในดวงตาของ
คนอื่น ในขณะที่ไมทั้งทอนปรากฏอยูในดวงตาของเรา ดังที่พระเยซูไดสั่งสอน
ศานุศิษยของพระองค คุณธรรมใดที่จะพึงบรรลุไดจากการปฏิบัติ ยอมเปนไปในทาง
ขาศึกตอมานะ คือความถือตัวทะนงตัว และจะยังผูปฏิบัติใหตั้งอยูในความสงบ
เสงี่ยม การผานการปฏิบัติไปแลวในชั่วระยะเวลาอันสั้นระยะหนึ่งไมจําเปนจะตอง
หมายความวา ผูป ฏิบัติไดเขี่ยผงออกหมดแลว ผูปฏิบัติแตละคนยอมทราบไดเองวา
เขาไดเขี่ยผงออกจากดวงตาของเขาไปไดมากนอยเพียงใด และเขาควรจะวางมือเสีย
จากการพยายามเขี่ยผงในดวงตาตอไปหรือไม ความระคายเคืองความสบายตาของ
เขา จะเปนผูบอกกับเขาเอง อาตมามีความเห็นวาการเขี่ยผงในดวงตานั้น เปนกิจที่

แกนแทของพระพุทธศาสนา

๑๔

ควรจะดําเนินสืบตอกันไปดวยความใสใจและดวยความไมประมาทจนตลอดชีวิต
หากเรายังบอกแกตัวเองอยางซื่อตรงไดวา ยังมีผงติดอยูในดวงตาของเรา
สําหรับทานที่ยังมิไดเขามาทดลองปฏิบัติเพื่อพิสูจนสัจจธรรมของพระบรม
ศาสดานั้น หากทานประสงคจะฟงคําชักชวนจากผูปฏิบตั ิสักสองสามคํา อาตมาใคร
จะขอเสนอคําชักชวนดังนี้ ในเบื้องตนของทานจงถามตัวเองวา มีสักวันหนึ่งไหมใน
ชีวิตของทาน ที่ทานไดใชไปดวยการตามระวังรักษาจิต และประคองจิตของทานให
นอมไปแตในทางกุศลตลอดวัน? มีสักชั่วโมงหนึ่งไหมที่ทานไดใชสติ เฝาดูการดําเนิน
ของจิต เฝาดูปฏิกิริยาอันสับสนของจิต ที่มีตออารมณภายนอกตลอดหนึ่งชั่วโมง?
หากทานไมเคยทําดังนี้เลย ทานจะไมนึกเสียดายหรือวา ตลอดเวลานานปในชีวิต
ของทานเต็มใจที่จะใชเวลาเหลานั้นไปไดสารพัดอยางไมเลือกวา จะเปนไปในทางที่
เปนสาระหรือไมเปนสาระ แตทานมิไดยอมใชเวลาแมแตสักวันหนึ่งหรือเพียงชั่วโมง
หนึ่ง เพื่อพิสูจนบรมสัจธรรมของพระพุทธเจา ซึ่งก็เปนการแสวงหาหลักประกันใน
การดับหรือบรรเทาความทุกขรอนใจอยางไดผลใหแกตัวทานเอง ถาทานมีศรัทธาตอ
พุทธศาสนา ทานจะไมนึกเสียใจหรือวา ทานยังมิไดทําการบูชาพระพุทธเจา ดวย
การปฏิบัตบิ ูชา อันเปนบูชาที่พระองคปรารถนาเลย เวลาที่ไดใชไปในการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน แมวาจะเปนระยะเวลาอันสั้นๆ เพียงสัก ๑ เดือนก็ตาม จะเปน
เวลาที่ทานจะมีโอกาสกลาวไดวา เปนเวลาหนึ่งเดือนที่ทานไดเรียนรูถึงความดําเนิน
แหงชีวิตของทานอยางมีคุณคาที่สุด และไมเคยมีการใชเวลาหนึ่งเดือนที่ลวงแลวมา
ในชีวิต ที่จะมีความหมดจดงดงาม เสมอดวยหนึ่งเดือนของการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน
ขอทานทั้งหลาย ตัดสินใจเอาเองเถิด เพื่อความเขาใจอันถูกตองในธรรม
ของพระบรมศาสดา อาตมาเห็นสมควรจะกลาวไวเสียดวยวา ธรรมอันลึกที่พระ
แกนแทของพระพุทธศาสนา

๑๕

โลกนาถปรารถนาใหเวไนยสัตวไดบรรลุนั้น เปนธรรมที่ทวนกระแสของชีวิต เปน
ธรรมที่ยอมใจปุถุชนทั่วไป มิใชเปนธรรมที่คลอยไปตามความปรารถนา และความ
เคยชินของชีวิตของปุถุชน อันไหลไปตามกระแสของตัณหา ซึ่งเปนเหตุใหชีวิตตอง
หมกจมอยูในกองทุกขจึงจําเปนผูที่จะเขาสูธรรมของพระองค จักทําการศึกษาดวย
ความเพงพินิจสักหนอย ดังที่พระบรมศาสดาไดตรัสไววา เทวดาและมนุษยทั้งหลาย
รูป (เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ) เปนที่ยินดี กําหนัดแลวในรูปบันเทิง
ดวยรูป เทวดาและมนุษยยอมทนทุกขอยู เพราะความแปรปรวนความกระจัด
กระจายความแตกทําลายของรูป สวนตถาคตเปนผูรูแจงตามเปนจริง ซึ่งเหตุเปน
เครื่องเกิดขึ้น ซึ่งความตั้งอยูไมได ซึ่งรสอรอย ซึ่งโทษคือความต่ําทราม และอุบาย
เครื่องหลุดพนไมไดแหงรูป (เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ) ทั้งหลายแลว
ไมเปนผูมีรปู เปนที่ยนิ ดี ไมกําหนัดในรูป ไมบันเทิงในรูป ตถาคตยอมอยูเปนสุข
เพราะความแปรปรวน ความกระจัดกระจาย ความแตกทําลายของรูป
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ทัง้ หลายทั้งสิ้น อันนาปรารถนา
นารักใคร นาชอบใจ ยังเปนสิ่งกลาวไดวา มีอยูเพียงใด มนุษยโลกพรอมดวยเท
วโลกก็ยังสมมติวา นั่นสุขอยูเพียงนั้น ถาเมื่อสิ่งเหลานั้นแตกดับลงในที่สุด สัตว
เหลานั้นก็สมมติวา นัน่ ทุกขในที่นั้น สิ่งที่พระอริยเจาทั้งหลาย เห็นวาเปนความสุขก็
คือ ความดับสนิทแหงสักกายะ (กายของตน) ทั้งหลาย แตสิ่งนี้กลับปรากฏเปน
ขาศึกตัวรายกาจแกสัตวทั้งหลาย ผูเห็นอยูโดยความเปนโลกทั้งปวง สิ่งใดที่สัตวอื่น
กลาวแลวโดยความเปนสุข พระอริยเจากลาวสิ่งนั้นโดยความเปนทุกข สิ่งใดที่สัตว
อื่นกลาวแลวโดยความเปนทุกข พระอริยเจาผูรูกลาวสิ่งนั้นโดยความเปนสุข ดังนี้
การประกาศสัจธรรมของพระศาสดา เปนการประกาศความจริงอันลึกใน
ชีวิต ธรรมของพระศาสดา จึงเปนธรรมที่ทวนกระแสของชีวิตปุถุชนอันไหลไปสูความ
แกนแทของพระพุทธศาสนา

๑๖

เปนโลกทั้งปวง อยูเปนนิจ การปฏิบัติวปิ สสนาเปนการพยายามวายทวนกระแสน้ํา
แหงชีวิต ดวยกําลังมือและเทาทั้งหมดของผูปฏิบัติ อันมีบรมศาสนติ อนัตกาลเปนที่
หมาย แมไมถึงที่หมาย ก็จะจักไดรับผลคือ ความสงบเย็นของจิต สวนที่ไดทวน
กระแสขึ้นไปได
เปนกิจที่ตองการพลังอินทรียทั้ง ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา
อันพุทธศาสนิกชนจักทําใหบริบูรณ ไดดวยการปฏิบัตวิ ิปสสนากรรมฐาน
ใครๆ มักจะมีความเขาใจกันวา สมาธิเปนเรื่องของผูใหญมิใชเรื่องของ
เด็กๆ หนุมๆ สาวๆ หรือมีความสําคัญยิ่งขึ้นไปกวานัน้ วา คนเฒาคนแกจึงควรทํา
สมาธิ พระมีอายุพรรษามากๆ นั่นแหละจึงควรทํา มิใชเรื่องของพระหนุมๆ เณร
ใหญๆ เณรนอยๆ ความเขาใจอยางนี้ มีประจําอยูในความนึกคิดของคนโดยมาก
ทั้งที่เปนพระและมิใช เพราะเรื่องของคนตั้งใจอยูที่แตจะประพฤติตามใจตัว ถา
ตามใจตัวเองไดเทาใด ก็ไดรับความสบายใจเทานั้น มิไดนึกคิดวาการปลอยตัวไป
ตามอําเภอใจนั้น ในบางครั้งอาจนําใหเขารกเขาพงก็ได จึงควรทําความเขาใจเสีย
ใหมวา สมาธิเปนเรื่องจําเปนของคนทุกคน ทุกเพศ ทุวัย ทุกชั้น

สมาธิคืออะไร?
ปทานุกรม ใหคําอธิบายวา ความตั้งมั่นแหงจิต การติดตอความสําเร็จ
ความจัดแจง การแตงตัว การสํารวมใจ การเพงเล็ง การแนวแน ความตริตรอง
อยางเครงเครียดในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

แกนแทของพระพุทธศาสนา

๑๗

คําอธิบายเหลานี้ ลวนแตแสดงลักษณะของสมาธิใหเห็นความหมายและ
ความสําคัญที่มีอยูในสมาธินั้นทัง้ สิ้น เพียงแตความตั้งมั่นแหงจิต ซึ่งเปนคําอธิบาย
ทอนแรก ก็มีความหมายลึกซึ้งและแสดงใหเห็นวา สมาธินั้นเกี่ยวกับจิตเพราะวา
ความตั้งมัน่ จะมีไดยอมตั้งอยูในจิต การทําจิตใหมั่นคง ไมใหฟุงซานไมใหกวัดแกวง
ใหตั้งอยูในอารมณเดียว ไมเกาะเกี่ยวดวยสิ่งอื่น ไมใหเปนไปตามกระแสของสิ่ง
ตางๆ ที่ไดประสบดวยตา หรือหู หรือจมูก หรือลิ้น หรือกาย หรือใจ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ ทั้ง ๖ นี้มีชื่อเรียกตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาวาอินทรีย คําวา
อินทรีย แปลวา เปนใหญ คือเปนใหญในหนาที่ของตน ตาเปนใหญในการดู หูเปน
ใหญในการฟง ลิ้นเปนใหญในการลิ้ม กายเปนใหญในการถูกตอง ใจเปนใหญใน
การรู ดู ฟง ดม ลิ้ม ถูกตอง รู เปนหนาที่ของอินทรียทั้ง ๖ ตั้งละอยาง
อินทรียทั้ง ๖ นี้ จะขาดเสียอยางใดอยางหนึ่งไมได ถาขาดไปสักอยางหนึ่ง
ก็ทําใหคนเปนคนไมสมบูรณ สมมติวาตาบอดไปขางหนึ่งก็ทําใหแลไมเห็นถนัด และ
ทําใหขาดความสวยงามไป ยิ่งกวานั้น ถาบอดเสียทั้งสองขาง ก็แลไมเห็นอะไรเลย
ทําใหความเปนคนบกพรองไป และเปนคนยังไมเต็มที่ มิหนําซ้ําจะเรียนหนังสือกับ
เขาก็ไมได เพราะการเรียนหนังสือตองใชอินทรียคือตา เปนสวนสําคัญกวาสวนอื่น
หูก็เหมือนกัน ถาสมมติวาหนวก ก็คงไมไดยินอะไร ไมรูวาเสียงของมนุษยเปน
อยางไร ของสัตวเปนอยางไร และก็คงขาดประโยชนในการฟง ในการเลาเรียนไปอีก
อยางหนึ่ง จมูก ลิ้น กาย ถาพิการไปเสียก็ไรประโยชน ตามหนาที่ไปอยางหนึ่งๆ
และใจซึ่งเปนอินทรียที่ ๖ อันเปนอันดับสุดทายก็มีหนาที่ประจําอยูอยางสําคัญใน
การรับรูเรื่องราวตางๆ อันเกิดจากอินทรียทั้ง ๕ ขางตน ถาขาดไปเสียก็เหมือนคน
หมดสติ กลายเปนคนบาคนบอ เพราะไมรเู รื่องอะไรวาจะดีหรือราย ทําการวิปริตผิด
แปลกไปจากคน ผูมีอินทรีย ๖ ครบบริบูรณ อินทรียทั้ง ๖ นี้จึงนับวา เปนสิ่งสําคัญ
ยิ่งที่ทําคนใหเปนคนอยางสมบูรณทีเดียว และเปนหลักที่จะนําสมาธิใหมีได
แกนแทของพระพุทธศาสนา

๑๘

การสํารวมอินทรีย ๖
อินทรียทั้ง ๖ ยอมมีอาการตางๆ ตามหนาที่ โดยปกติมีอยูอยางไรและ
ยอมดึงดูดสิ่งตางๆ ไดทุกอยางทุกชนิด ที่จะพึงเห็นดวย เปนตน เมื่อลืมตาออกแลว
ตายอมเห็นอะไรไดทุกอยางทุกชนิด เพราะตามีหนาทีส่ ําหรับดู ดูอะไรไดเสมอโดยไม
เลือกวาจะดีหรือราย หรืองามและไมงาม รับดูไดทั้งนั้น อยางไมอั้นประตู หูฟงเสียง
ไดทุกอยางทุกชนิด มิไดเลือกวาเปนเสียงอะไร เพราะไพเราะหรือไมไพเราะ ดังสนั่น
หรือดังตามปกติ หูก็รับฟงไดทั้งสิ้น อยางไมอั้นประตู จมูกสูดกลิ่นไดทุกอยาง จะ
เปนกลิ่นหอมหรือเหม็น ถามีกลิน่ อะไรผานมา จมูกก็รับไวทั้งนั้น อยางไมอั้นประตู
ลิ้นลิ้มรสอาหารหรืออยางอื่น ซึ่งจะมีรสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด ขม อยางใดอยาง
หนึ่ง ลิ้นก็รับไดทั้งสิ้น อยางไมอั้นประตู กายจะถูกตองสัมผัสกับอะไรๆ ก็ไดทั้งสิ้น
อยางไมอั้นประตู ใจก็เชนเดียวกัน รับรูสารพัดทุกอยาง ที่เขามาสูหวงแหงความนึก
จะเปนอารมณที่นาชอบหรือไมชอบ นาใครหรือไมนาใคร นาปรารถนาหรือไมนา
ปรารถนา รับรูไดทั้งสิ้น อยางไมอั้นประตู เรื่องที่เปนเชนนี้ ยอมเปนไปตามหนาที่
ของอินทรียทั้ง ๖ นั้น เพราะธรรมชาติสรางมาไวอยางนั้น แตกําลังแหงจิตใจที่เปน
ผูรับนี้สิ มีความสําคัญอยางที่สุด ในอันที่จะมีอาการเปนไปตามเรื่องราว ยอมทําให
บังเกิดความเสียหายขึ้นได แตถาไมปลอยใหเปนไปตาม ยอมทําใหเกิดประโยชน
อยางยิ่ง การปลอยอินทรียทั้ง ๖ ใหเปนไปตามเรื่องราว ยอมทําใหไดรับโทษอยาง
ใหญหลวง เพราะไมพยายามที่จะสํารวมระมัดระวังไวดวยดี และอาจถึงแกความ
สิ้นชีวิตได เพราะความประมาท
ประดุจดังไดกลาวมาแลว เรียกวาขบวนการในกายของมนุษยนั้น เบญจ
ขันธ ซึ่งแตละขันธมอี ํานาจหนาที่ตางกัน รูปเกี่ยวกับรูป เวทนาเกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข
ไมทุกขไมสขุ สัญญาเกี่ยวกับความจํา สังขารเกี่ยวกับเรื่องวาดี-ชั่ว ไมดีไมชั่ว
แกนแทของพระพุทธศาสนา

๑๙

วิญญาณเกี่ยวกับความรูทางทวารทั้ง ๖ อนึ่งนายแพทยผูหนึ่งไดอธิบายไวในหนังสือ
ชาวพุทธ ฉบับปที่ ๕ วาบนศีรษะมีมันสมองสามฟอน คืออยูขางละฟอน สวนฟอนที่
สามอยูตรงกลางขางบนศีรษะ เปนสีเทา ในการทดลองขณะผาตัด ปรากฏวาเมื่อ
เลิกมันสมองสีเทานี้ขึ้นเสียแลว
ระบบประสาททั่วสารพางคกายหยุดทํางานหมด
ทั้งสิ้น ซึ่งก็แปลวาประสาททวารทั้ง ๕ ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไมทําการรายงานสิ่ง
ที่มากระทบไปตามหนาที่ๆ กฎธรรมชาติมอบหมายไว ดุจดังไดกลาวมาแลวนั้น
อาตมาขอยกตัวอยางขึ้นประกอบการวินิจฉัยของทานผูฟงดังนี้ สมมติวา ตามองเห็น
ดอกกุหลายบานสะพรั่งบนตนที่ปลูกไวดวยความถนุถนอมเปนอยางดี ประสาทหัว
เหาที่ดวงตาดําจะรายงานไปยังมันสมองทันที ไปเร็วยิ่งกวาเสียงหลายรอยเทาพันทวี
ดุจดังหนุมานทหารเอกพระรามเหาะไปเร็วลัดนิ้วมือเดียวก็ถึงที่หมายปลายทาง สวน
มันสมองก็บอกรายงานสงตอไปยังกองบัญชาการของนามธรรม ตามความเขาใจนั้น
มันสมองเปนเพียงบุรุษไปรษณีย หาใชเปนผูบงการโดยพละการไม มันสมองเปน
เพียงรูปธรรม สมองกับใจเปนคําที่ใชแทนกันไดเสมอ ทั้งในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และบาลี เพราะทั้งสองสัมพันธกันอยางใกลชิดที่สุด เมื่อมันสมองอันเปนที่รวมจุด
ปลายทางของประสาทตางๆ บอกรายงานไปยังกองบัญชาการ อันเปนที่รวมของ
นามธรรมแลว ก็เปนหนาที่ของสัญญาขันธผูเปนยอดแหงความจํา จะพิจารณาวา
รูปลักษณะตามรายงานนั้น ทางโลกสมมติเรียกวาอะไรกัน จากความจําที่เปน
ผูชํานาญการนี้จะบอกไดทันทีวา เปนดอกกุหลาย แลวก็สงเรื่องตอไปยังเวทนาขันธ
ผูซึ่งมีหนาที่พิจารณาวา อะไรจะใหสุข อะไรจะใหทุกข อะไรไมใหทุกขไมใหสุข คือ
เฉยๆ เวทนาขันธผูรับเสวยอารมณจะวา ดอกกุหลาบนั้นสวยงามเจริญตาเจริญใจ
จะใหความสุขแหงจิตใจของมวลมนุษย เมื่อไดพบไดชม คราวนี้ก็เปนหนาที่ของ
สังขารขันธ จะพิจารณาวา ดอกกุหลาบ อันมีรูปลักษณะสวยงามนั้น ดีหรือชั่ว
หรือไมดีไมชั่ว และเมือ่ เห็นวาเปนที่ยินดีแกมวลมนุษยกอเกิดอิฏฐารมณใหแกเขา ก็
เปนหนาที่ตอไปในฐานะผูปรุงแตง จะรายงานแกวิญญาณขันธวา ควรนํามาประดับ
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บานเรือนหองตางๆ เชนใสแจกัน เปนตน เมื่อวิญญาณขันธไดรับรายงานชั้นสุดทาย
จากสังขารขันธ ก็มีหนาที่พิจารณาวา คําบอกรายงานของขันธทั้งสามนั้น ชอบแลว
หรือไม ถาเห็นชอบดวยก็จะแจงไปยังมันสมองใหสั่งการตามประสงค มันสมองก็จะ
ใหมือไปจับดอกกุหลาบมาปกแจกัน ตามประสงคของวิญญาณขันธ และเพราะมือ
เปนรูปขันธ กับทั้งประสาทหัวเหาในดวงตาดําก็เปนรูปขันธ จึงกลาวไดวา ขันธทั้ง ๕
เปนผูดําเนินการ รวมกันในกายมนุษย แตการที่ไดดอกกุหลาบมาประดับหองให
สวยงามนั้นเปนโลภะ ตามปรมัตธรรม นักปฏิบัติตองพิจารณาแตเพียงวา สิ่งที่หัว
เหาในดวงตาดําเห็นนัน้ เปนเพียงสีจะสีอะไร มีลักษณะอยางไรก็ชางเถิด เมื่อ
ประสาทหัวเหารายงานผานมันสมองไปยังกองบัญชาการนามธรรม (สัญญา เวทนา
สังขาร วิญญาณ) แตเพียงเทานี้ ผูม ีอํานาจสูงสุดในกายมนุษยคือ สติสัมปชัญญะ
ก็จะบงการทันทีวา อยาไปแยแสอะไรกับมัน เมื่อเชนนี้อิฏฐารมณก็ไมเกิด ไมเปน
โลภะ ไมกอใหเกิดกิเลส วิญญาณขันธก็จะไมสั่งผานมันสมองใหรูปขันธคือมือ ไป
เด็ดดอกกุหลาบมาประดับหองรับแขก ดังกลาวขางตน อยูในสังโยชน ๑๐ เรียกวา
กามราคสังโยชน เกิดขึ้นแกผูยินดีตออิฏฐารมณทางทวารทั้ง ๖ ซึ่งในกรณีนี้เกิดขึ้น
ทางจักขุทวารตรงกันขามกับกามราคสังโยชนก็คือ ปฏิฆสังโยชน อันเกิดขั้นแกทานผู
โกรธในขณะประสบอนิฐารมณ
เชนหัวเหาในดวงตาดําเปนอุจจาระหรือสุนัขเนา
ประสาทหัวเหาจะรายงานผานมันสมองไปยังกองบัญชาการของนามธรรม กอเหตุให
เกิดความโกรธ
สั่งการใหรูปธรรมคือมือจัดเอาไปทิ้งและแชงชักหักกระดูกผูที่มา
ปลอยอุจจาระหรือสุนัขเนาไว ณ ที่นั้น แตตามปรมัตถธรรมแลว สติสัมปชัญญะจะ
เขาควบคุมบงการวา นั้นเพียงแตสีที่เห็นอยางหนึ่งเทานั้น อยาไปยินดียินรายวาเปน
ของเนาของเหม็น เพราะในรางกายของมนุษย ก็มีสิ่งเหลานี้อยูเต็มเปา จะไปโกรธ
ไปเกลียดมันทําไมกัน ขอใหผานไปดวยความสงบ
เพื่อประโยชนใหเขาใจงาย อาตมาขออุปไมยดังนี้ สมมติวา
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๑. รางกาย เทากับเปนคายทหาร
๒. ตัวกิเลส คือศัตรูผูจะเขามาย่ํายี
๓. คายทหารนั้นมีประตูเปนดานประจําอยู ๕ ดาน คือ ดาน
จักขุ ดานโสตะ ดานฆานะ ดานชิวหา ดานกายา สําหรับ
๑. ดานจักขุ มีพันตรีหัวเหา เปนผูบัญชาการกองพันหัว
เหา
๒. ดานโสตะ มีพันตรีวงแหวน เปนผูบังคับบัญชากอง
พันวงแหวน
๓. ดานฆานะ มีพันตรีกีบแพะ เปนผูบังคับบัญชากอง
พันกีบแพะ
๔. ดานชิวหา มีพนั ตรีกลีบดอกบัว เปนผูบังคับบัญชา
กองพันปลายกลีบดอกบัว
๕. ดานกายา มีพนั ตรีแผนปุยฝาย เปนผูบังคับบัญชา
กองพันแผนปุยฝาย
๖. คายทหารนี้ มีหอรบเปนหอคอยฟงเหตุการณ มีพัน
ตรีมโน ซึ่งที่แทเปนเสมือนพลเอก เปนผูบังคับบัญชากองพันวิทยุ
โทรทัศน ฟงเหตุการณความเคลื่อนไหวของศัตรู (กิเลส) โดยตรง
๔. กองเสนาธิการ มีพลตรีมันสมองเปนผูบังคับบัญชา
๕. กองบัญชาการ มีพลเอก เปนผูบังคับบัญชาการใหญ และ
๑. มีพลโทสัญญา เปนที่ปรึกษาทางเทคนิค ทางสังเกต
จดจํา
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๒. มีพลโทเวทนา เปนที่ปรึกษาทางเทคนิค ทางการ
พิจารณาวาอะไร เปนสุข เปนทุกข หรือไมสุขไมทุกข คืออะไรจะกอ
เกิดอิฏฐารมณ หรือจะกอเกิดอนิฏฐารมณ หรือจะเปนกลางๆ ไมกอ
เกิดความยินดียินรายเปนอุเบกขา
๓. มีพลโทสังขารํ เปนที่ปรึกษามีหนาที่พจิ ารณาวาอะไร
ดีหรืออะไรชั่ว สมควรจัดประการใดแกเหตุการณนั้นๆ
๔. มีพลเอก มีอํานาจหนาที่จงบงการใหจัดอยางไร ใน
เมื่อไดรับรายงานของทานที่ปรึกษาทั้ง ๓ นั้นแลว และสั่งงานไป
ตามที่เห็นชอบ
๖. กองบังคับการ มีพลโทรูป เปนผูบังคับบัญชาทหารที่จะ
ดําเนินการตามคําบงการ ของพลเอก ซึ่งสงผานมาทางพลตรีมันสมอง ผูเปนใหญใน
กองเสนาธิการ
๗. อยางไรก็ดี ยังมีจอมพลสติสัมปชัญญะ ผูบังคับบัญชา
การสูงสุดควบคุมดูแลทั่วไป ซึ่งคายทหารนั้น และเมื่อตัวกิเลสอันเปนศัตรูใหญยก
ทัพมาย่ํายีฉะนี้แลว ทานจอมพลอาจสั่งยับยั้งคําบงการของกองบัญชาการ ในเมื่อ
พิจารณาเห็นวา ความจริงแทคือสัจจะซึ่งจะประจักษวา ตัวกิเลสแสดงเปนตัวศัตรู
นั้น ที่แทคือมายาเทานั้นเอง จะมาทําอะไรไมไดจริงจัง หาวาคายทหารนั้นตั้งมั่นอยู
เฉยๆ คายทหารคือกายมนุษยนั้น จะไมมีจอมพลผูบังคับบัญชาการสูงสุดเลย เวน
ไวแตมนุษยนั้นจะเปนผูปฏิบัติกอ เกิดสติสัมปชัญญะควบคุมพลเอก ไวได หรือนัย
หนึ่งปฏิบัตไิ ดปญญาอันแจงปราศจากโลภ โกรธ หลง ทั้งหลายเหลานี้ กลาววาเปน
ขบวนการในกายมนุษย ซึ่งอาตมาสมมติเทียบเคียงดุจดังคายทหาร
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คราวนี้จะดําเนินเรื่องใหเห็นวา กายมนุษยยาววาหนาคืบนี้สมมติวาเปน
คายทหาร มีขันธ ๕ สมมติเปนนายทหารประจําคาย ไดปฏิบัติอํานาจหนาที่กัน
อยางไร ตัวอยางเชน มีความเคลื่อนไหวของทหารศัตรูตรงมายังคายนั้น พันตรีหัว
เหาจะรายงานไปยังพลตรีมันสมอง ทันทีที่ไดเห็นเหตุการณ พลตรีมันสมองจะบอก
รายงาน (ไมแสดงความเห็นอยางไร) ไปยังกองบัญชาการ (นามธรรม) พลโทสัญญา
ไดทราบรายละเอียดเชนนั้น ก็จะกลาวฐานะผูเคยจดจําไดวากิริยาอยางนี้ ศัตรูจะ
เคลื่อนไหวทัพเขาโจมตีคายของเรา พลโทเวทนาจะรายงานตอไปวา อยางนี้จะ
กอใหเกิดทุกขเดือดรอนแกคายของเรา พลโทสังขารํจะแสดงความเห็นเสนอพลเอก
วา อยางนี้ไมดีแน ควรยกพลทหารเขาปะทะขาศึกใหทันทวงทีตีทัพศัตรูใหแตกพาย
ไป พลเอก เมื่อเห็นชอบดวย ก็จะบงการไปยังพลตรีมันสมองใหแจงแกพลโทรูป
เพื่อนําทหารออกไปสูกับศัตรู แตถาหากในคายทหารอันยาววาหนาคืบนั้นเปนมนุษย
ที่ไดปฏิบัตธิ รรมแลว
ก็จะเกิดปญญารูความจริงแทคือสัจจะ
มีจอมพล
สติสัมปชัญญะควบคุมวาอยายกพลทหารไปรบราฆาฟนกันเลย เพียงแตตั้งมั่นอยูใน
คายเตรียมพรอมไวใหดี ศัตรูคือตัวกิเลสก็จะไมกล้ํากรายเขามาย่ํายีได แพภยั ไปเอง
สวนทางดานอื่น เชน ดานกองพันวงแหวนนั้น เมื่อไดยินเสียงลูกระเบิด
หรือเสียงปนยิงของขาศึกศัตรู พันตรีวงแหวนก็คงรายงานและเกิดผลทํานองเดียวกัน
ทางดานกองพันกีบแพะหรือดานกองพันกลีบบัว ทางดานกองพันแผนปุยฝาย ก็ไม
แตกตางกันไปเปนอยางอื่น เวนเสียแตทางหอคอยพันวิทยุนั้น พันตรีมโนไดรับขาว
โดยตรงแลว พลเอก อาจสั่งการผานพลตรีมันสมองทันที โดยไมฟงความเห็น พลโท
ที่ปรึกษาทั้งสามดังกลาวมานั้น แตจอมพลสติสัมปชัญญะอาจควบคุมยับยั้ง เชน
กรณีอื่นได ทั้งหลายเหลานี้แสดงใหเห็นวา ในกายมนุษยนี้มีขบวนการอันหนึ่งที่
ดําเนินการตางๆ ไมใชตัวตนของเราดอก ที่ทําอยางนั้น ทําอยางนี้ กลาวสั้นก็คือวา
ขันธ ๕ นั้นแหละเปนผูดําเนินการ หรือพูดโดยยอก็ไดแก รูป นาม นั่นเอง หาใชเรา
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ใชเขา ใชตัว ใชคนไม เมื่อมีปญญารูทะลุปรุโปรงเชนนี้ ก็ละสักกายทิฏฐิไดอยาง
แนนอน ทานจึงวาการปฏิบัติวิปส สนากรรมฐานใหพิจารณาที่รูปนาม ในกายยาววา
หนาคืบ ซึง่ อริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เกิดตรงนี้เอง.
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