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สมถกรรมฐาน เป็ นฐำนที่ต้ งั ของควำมสงบ สุ ดยอดของสมถกรรมฐำนคือสมำบัติ ๘ รู ปฌำน ๔ อรู ปฌำน ๔ เป็ น
โลกียฌำน สู งสุ ดของอรู ปฌำนคือสมำบัติที่ ๘ เป็ นอรู ปฌำนล้วน ๆ มีควำมว่ำงสุ ดของอำรมณ์ ทำให้เข้ำใจผิดกันว่ำถึงนิพพำน
แล้ว ก่อนที่พระพุทธเจ้ำตรัสรู ้น้ นั ส่ วนมำกก็ถือกันว่ำอรู ปฌำนเป็ นนิพพำน ซึ่ งเป็ นควำมเข้ำใจที่ผิดทำให้ตอ้ งเวียนว่ำยอยู่ใน
สังสำรวัฏไม่สิ้นสุ ดทั้งในรู ปภพหรื ออรู ปภพ มำเกิดเป็ นมนุษย์มีรูปภพ พอเป็ นอรู ปพรหมเป็ นอรู ปภพ ที่สุดของสมถภำวนำคือ
อรู ปภพซึ่ งก็ยงั วนเวียนอยู่ เหมือนนอนหลับไม่ฝันแล้วไม่มีอะไรแล้ วแต่พอตื่นขึ้นมำมันก็มี มีในเมื่อตื่นขึ้นมำ ให้เรำเข้ำใจว่ำ
สมถะแค่สงบ สงบนิ่ ง สงบกำย สงบจิต นิ่ งเฉยอยู่ว่ำงอยู่ แต่ไม่ได้ว่ำงจำกกิเลสตัณหำหรื ออุปำทำน แค่เพียงสงบอำรมณ์ เมื่อ
ระงับไว้นำน ๆ เข้ำก็เข้ำใจผิดว่ำเรำกิเลสหมดแล้ว ว่ำเรำเป็ นพระอรหันต์แล้วแต่กย็ งั มีเรำเป็ นเรำ ยังเป็ นตัวเป็ นตนอยู่ ดังเช่นชฎิล
๓ พี่นอ้ ง อุรุเวลกัสสป นทีกสั สป และ คยำกัสสป ที่ถือตนว่ำเป็ นพระอรหันต์ แต่ยงั บูชำไฟ ยังบูชำธำตุ เมื่อพระองค์ทรงไปโปรด
ชฎิล อุรุเวลกัสสปได้กล่ำวว่ำเรำถึงนิ พพำนแล้ว เรำเป็ นอรหันต์แล้ว พระองค์ตอ้ งใช้ควำมเพียรอยู่นำนหลำยเดือนกว่ ำ ที่ อุรุ
เวลกัสสปจำกเดิมที่เคยเห็นผิดว่ำอรู ปฌำนนั้นถึงนิพพำนแล้ว จะได้มีควำมเห็นที่ถูกต้องเป็ นสัมมำทิฏฐิ พระองค์ได้ทรงเทศนำ
โปรดชฎิล ในเรื่ องของตำ รู ป และ วิญญำณของตำ ที่มีรำคะ โทสะ และ โมหะเป็ นไฟเผำอยู่ เรื่ องของหู เสี ยง และวิญญำณของหู
ที่มีรำคะ โทสะ และโมหะ เป็ นไฟเผำอยู่ และ เรื่ องของ จมูก ลิ้น กำย และใจ ก็โดยนัยเดียวกัน มี รำคะ โทสะ และโมหะ เผำอยู่
โดยที่ชฎิลทั้ง ๓ พี่นอ้ งและชฎิลบริ วำร ๑,๐๐๐ ได้มีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและบรรลุธรรมในเวลำต่อมำ
โลกียฌานนั้น เป็ นผลของสมถภำวนำที่ยงั มีควำมยึดมัน่ ในตัวตน มีอุปำทำนในขันธ์ ๕ มีควำมยึดมัน่ ถือมัน่ ว่ำเป็ นเรำ
เรำเป็ นฌำน ฌำนเป็ นเรำ เรำมีรูปฌำน เรำมีอรู ปฌำน เรำถึงนิพพำนแล้ว โดยที่แท้จริ งแล้วอัตตำไปถึงนิพพำนไม่ได้
ปฐมฌำนโลกียะ ตรึ กตรอง วิตก วิจำร เอกัคคตำ มีเรำเป็ นหนึ่งในอำรมณ์
ทุติยฌำน เรำมีปิติ เรำมีควำมสุ ข เรำมีเอกัคคตำเป็ นหนึ่งว่ำเรำมีปิติ เรำเป็ นปิ ติ
ตติยฌำน เรำมีควำมสุ ขเป็ นเอกัคคตำ เป็ นเรำทั้งหมด
จตุตถฌำน เรำมีอุเบกขำ เรำมีเอกัคคตำเป็ นอุเบกขำ ยังมีตวั ตนบุคคลเรำอยู่
โลกียฌำนนี้เสื่ อมได้ เช่นพระเทวทัตสำมำรถเหำะได้ตอนฌำนไม่เสื่ อม แต่พอฌำนเสื่ อมแล้วเหำะไม่ได้ ผูท้ ี่ติดสมถ
ภำวนำนั้นถูกเรี ยกกันในหมู่บณ
ั ฑิตว่ำศิลำทับหญ้ำ เมื่อหญ้ำมันงอกขึ้นมำ แทนที่จะถอนรำกเอำโคนออกให้หมดกลับเอำหินไป
ทับไว้ หญ้ำมันก็ไม่งอกขึ้นเลยคิดว่ำไม่มีหญ้ำแล้ว พอมีเหตุยกหิ นออกหญ้ำก็โผล่ข้ ึนมำอีก เช่นเดียวกันกับสมำธิ ที่เกิดจำกสมถ
ภำวนำล้วน ๆจะสำมำรถระงับกิเลสได้ชวั่ ครำว เมื่อระงับนำน ๆ เข้ำ ก็อำจทำให้เข้ำใจผิดว่ำกิเลสหมดแล้ว เรำเป็ นพระอรหันต์
แล้ว
สมถโลกียะคือเรำ เป็ นตัวเรำ เป็ นอุปำทำนขันธ์ ๕ มีควำมยึดมัน่ ถือมัน่ ว่ำเป็ นเรำ ไม่ถึงอนัตตำ โลกียะยังอยูก่ บั โลก อยู่
กับโลกธรรม ๘ ประกำรคือ ๑. มีลำภ ๒. เสื่ อมลำภ ๓. มียศ ๔. เสื่ อมยศ ๕. สรรเสริ ญ ๖. นินทำ ๗. สุ ข ๘. ทุกข์ โลกียฌำนนี้ยงั
ไม่ถึงที่สุดแห่งควำมดับทุกข์ ยังวนเวียนอยูใ่ นสุ ขกำมคุณ ๕ แค่น้ นั เองไม่มีที่สิ้นสุ ด ภพชำติอยูท่ ี่โลกียะ

วิปัสสนากรรมฐาน เป็ นกำรปฏิบตั ิภำวนำเพื่อกำรหลุดพ้นจำกสมมติบญั ญัติ เป็ นโลกุตระคืออยู่เหนือโลก สู งสุ ด
ของวิปัสสนำคือนิ พพำนควำมดับทุกข์ เมื่อดับแล้วไม่เกิด ไม่วนเวียนอยู่ในสังสำรวัฏต่อไป ฌานในโลกุตระนั้น จะเห็นเป็ น
อารมณ์ ของฌานแต่ ไม่ มีตัวตนในฌาน เรำไม่ใช่ ฌำน ฌำนเป็ นแค่อำรมณ์ อำรมณ์ อยู่ส่วนหนึ่ ง แยกออกจำกญำณรู ้บริ สุทธิ์
โลกุตรฌำนไม่เสื่ อม ไม่สลำย ไม่มีอตั ตำตัวตน ไม่มีเรำอยูใ่ นฌำน เป็ นแค่อำรมณ์ฌำนเท่ำนั้น ไม่มีอุปำทำนขันธ์ ไม่มีทุกข์ มีแต่
ญำณธำตุรู้ปรำกฏอยู่ โลกียะนั้นยึดมัน่ ถือมัน่ ว่ำเรำเป็ น เป็ นเรำ แต่โลกุตระไม่เห็นว่ำมีเรำ เรำไม่มี ไม่มีเรำเป็ นหรื อเห็นว่ำเป็ นเรำ
ควำมสงบในโลกุตระเป็ นควำมสงบที่ไม่มีกิเลส
วิปัสสนาญาณ เป็ นญำณชั้นสู ง เป็ นญำณตัวรู ้ที่รู้แจ้งเห็นจริ งถึงที่สุดแห่งธรรมทั้งหมด เมื่อญำณธำตุรู้ยืนอยูแ่ ละปรำกฏ
อยูต่ ลอด ให้ใช้แนวทำง ๕ ประกำรนี้ในกำรปฏิบตั ิ ๑. เรี ยนรู ้ ๒. เห็น ๓. ปฏิบตั ิ ๔. ละ ๕. วิมุตติ เมื่อรู ้แล้วให้ปล่อย เห็นแล้วให้
ปล่อย ปฏิบตั ิ ได้แล้วให้ปล่อย เมื่อปล่อยได้โดยที่ไม่มีอตั ตำตัวตนแฝงอยู่ดว้ ย จะเกิดปั ญญำญำณหรื อญำณปั ญญำซึ่ งเป็ นญำณ
หยัง่ รู ้ รู ้ว่ำเกิดขึ้นแล้ว ตั้งอยูแ่ ล้ว แล้วก็ดบั ไปแล้ว ตำมรู ้ ตำมเห็น และปล่อยไป เมื่อเรำปฏิบตั ิเข้ำถึงโลกุตระเข้ำมรรคผล ยิ่งสู งขึ้น
ไปควำมทุกข์และควำมยึดมัน่ ถือมัน่ ทั้งหมดก็จะหำยไป ยังคงเหลืออยูแ่ ต่สมมติบญั ญัติที่ถูกแยกออกได้ว่ำเป็ นเรื่ องของสมมติ ตัว
อัตตำก็เป็ นเรื่ องของสมมติ เมื่อปล่อยวำงอัตตำได้เป็ นอนัตตำก็ข้ นึ โลกุตระ พลังจิตจะมัน่ คงไม่หวัน่ ไหว
พระพุทธเจ้ำ ทรงพบญำณเมื่อตอนที่พระองค์พบทำงหลุดพ้น ญำณนี้คือตำญำณซึ่งเป็ นญำณตัวรู ้ที่บริ สุทธิ์ จักขุกรณี คือ
กิจของตำ ญำณกรณี คือกิจของญำณ
“ อเนกชาติสังสารํ สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ
คหการํ คเวสนฺโต ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน ํ
คหการก ทิฏโฐสิ ปุน เคหํ น กาหสิ
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา คหกูฏํ วิสงฺขตํ
วิสงฺขารคตํ จิตฺต ํ ตณฺ หานํ ชยมชฺ ฌคา”
“ เมื่อเรำยังไม่พบญำณ ได้แล่นท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสำรเป็ นอเนกชำติ
แสวงหำอยูซ่ ่ ึงช่ำงปลูกเรื อนคือตัณหำผูส้ ร้ำงภพ กำรเกิดทุกครำวเป็ นทุกข์ร่ ำไป
นี่แน่ะนำยช่ำงปลูกเรื อน เจ้ำจะทำเรื อนให้เรำไม่ได้ต่อไป
โครงเรื อนของเจ้ำทั้งหมดเรำหักเสี ยแล้ว ยอดเรื อนเรำก็ร้ื อเสี ยแล้ว
จิตของเรำถึงสภำพที่ปรุ งแต่งไม่ได้อีกต่อไป
มันได้ถึงแล้วซึ่งควำมสิ้นไปแห่งตัณหำ ”
(ปฐมพุทธภำษิตคำถำ)

ให้(ผูป้ ฏิบตั ิ) ทำควำม เข้ำใจเรื่ องของญำณ มโน(ธรรม) และจิต1
หลวงพ่อกล่ำวว่ำฐำนอำรมณ์ในจิตนั้นมีควำมเชื่อมโยงกับตำแหน่งที่ธำตุรู้เคลื่อนไปอยู่ เมื่อธำตุรู้เลื่อนขึ้นไปอยูใ่ นตำแหน่งของตำญำณ จะพบจักขุกรณีและญำณกรณี ซ่ ึงเป็ น
ญำณตัวรู ้บริ สุทธิ์ สำมำรถมองลงมำดูในฐำนต่ำง ๆ ข้ำงล่ำงได้แต่ไม่เข้ำไปวุ่นวำยด้วย (ตำแหน่งของของตำญำณอยู่ดำ้ นบน บริ เวณหน้ำผำกระหว่ำงคิ้ว) เมื่อธำตุรู้เลื่อนต่ำลงมำ จะ
พบกับฐำนของมโนธรรมหรื อใจ ซึ่งเป็ นหัวหน้ำของธรรมทั้งหลำย
1

ยำมใดที่จิตเข้ำสำยกลำงธำตุรู้จะเลื่อนขึ้นไปที่ฐำนด้ำนบนเหนือฐำนของจิต เมื่ออยู่ที่ฐำนของมโนธรรม ญำณตัวรู ้จะ
สำมำรถมองเข้ำมำดูในจิตได้ทุกอย่ำงแต่ไม่เข้ำไปยุง่ วุ่นวำยในจิต มโนธรรมสำมำรถสอนจิตได้ ธรรมทั้งหลำยมีใจเป็ นหัวหน้ำ
ไม่ใช่จิตเป็ นหัวหน้ำ
“ มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา
มนสา เจ ปทุฏเฐน ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ จกฺกวํ วหโต ปทนฺติ ”
“ ธรรมทั้งหลำยมีใจเป็ นหัวหน้ำ มีใจเป็ นใหญ่ สำเร็ จด้วยใจ
ถ้ำบุคคลมีใจร้ำยแล้ว พูดอยูก่ ็ดี ทำอยูก่ ็ดี ทุกข์ยอ่ มไปตำมเขำเพรำะเหตุน้ นั
ดุจล้ออันหมุนไปตำมรอยเท้ำโคผูน้ ำแอกไปอยูฉ่ ะนั้นฯ ”
(พุทธศำสนสุ ภำษิต)

ต่ำจำกฐำนของมโนธรรมลงมำเป็ นฐำนของจิต จิตมีลกั ษณะเป็ นอำรมณ์ มี ๑๒๑ ดวง มีภวังคจิตเป็ นผูเ้ ก็บรักษำ สัญญำ
เป็ นตัวบันทึกควำมจำไว้ ปุญญำภิสังขำรปรุ งแต่งเรื่ องบุญไว้ อปุญญำภิสังขำรปรุ งแต่งเรื่ องบำปเอำไว้ อเนญชำภิสังขำรปรุ งแต่ง
เรื่ องรู ปฌำนและอรู ปฌำนเอำไว้ เป็ นภพ เป็ นชำติ เป็ นภูมิ ในจิตมีท้งั กุศลที่นำควำมสุ ขและอกุศลที่เป็ นกองทุกข์ จิตประกอบด้วย
อุปำทำนขันธ์ ๕ และตัณหำ สังขำรจะคอยปรุ งแต่งทำให้ไม่มีที่สิ้นสุ ดของกำรเวียนว่ำยตำยเกิด
วิญญำณธำตุน้ ันเป็ นธำตุที่เป็ นอมตะ แต่ที่ต้องวนเวียนอยู่เนื่ องจำกมี สังขำรเป็ นตัวปรุ งแต่ง ให้ ทบทวนดู ในเรื่ อง
ของปฏิจจสมุปบำท จะเห็นว่ำสังขำรเป็ นผูใ้ ห้กำเนิดวิญญำณ โดยที่อำสวะเป็ นผูใ้ ห้กำเนิดสังขำร
พระอรหันต์น้ นั อยูก่ บั ตำญำณล้วน ๆ ไม่อยูก่ บั ใจหรื อมโนธรรม และไม่อยูก่ บั จิต ถ้ำเรำต้องกำรที่จะสำเร็ จพระอรหันต์
จะต้องแยกผูร้ ู ้ออกจำกผูถ้ ูกรู ้ ญำณบริ สุทธิ์ จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับวิญญำณในขันธ์ ขันธ์ยงั มีกองของรู ป เวทนำ สัญญำ สังขำร
และ วิญญำณ ยังไปนิ พพำนไม่ได้ ต้องให้เหลืออยู่แค่วิญญำณธำตุตวั เดียวที่แยกออกแล้วจำกขันธ์ เหลือเป็ นธำตุรู้ตวั เดียวที่
รวมเข้ำในสติ มหำสติ ปั ญญำ ปั ญญำญำณ และปั ญญำวิมุตติ ให้เรำละให้หมด ดีชวั่ ก็ตดั ออกไปเพรำะดีชวั่ ยังอยู่ในอำนำจของ
พระไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ ยังมีภพภูมิไม่สิ้นสุ ด เมื่อเข้ำมรรค ๔ ผล ๔ ก็ยงั เดินอยู่ มรรคยังเดิน ผลยังเสวยผล ผลนั้น
ยังไม่ใช่นิพพำน เรำต้องกำรนิพพำน ต้องละให้หมดเลยให้เหลือ ๑ ให้ได้ ให้เหลือแต่ผรู ้ ู ้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ูกรู ้โดยเด็ดขำด ไม่
รวมกันอีกต่อไป ตัดภพตัดภูมิออกไปเสี ย ภพยังเป็ นภำวะเกิด ภูมิยงั มีที่ต้งั มีที่อยู่ มีที่ดบั มีที่ไป
เมื่อเหลือ ๑ ก็คือนิพพำน จึงเรี ยกว่ำ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพำน ๑ นิพพำนไม่มีพระไตรลักษณ์ อยูเ่ หนือพระไตรลักษณ์ไป
แล้ว นิพพำนดับทุกข์ไม่เหลือ ดับอุปำทำนขันธ์ ๕ ทั้งอำยตนะภำยในภำยนอกพร้อมหมด ไม่มีสมมติบญ
ั ญัติแล้ว มีแต่ปรมัตถ์
ล้วน ๆ นิพพำน ๑ ไม่มีคู่เกิดไม่มีคู่ดบั ไม่มีทุกข์ ยังเหลือผูร้ ู ้แต่ไม่มีผถู ้ ูกรู ้ให้รู้ จะทาอย่ างไรให้ เหลือ ๑ ก็แล้ วแต่ สติ ปัญญาและ
บารมี นิพพำนเหนือโลก ไม่ใช่โลก แต่เรี ยกตำมสมมติภำษำว่ำ เหลือ ๑ เหลือรู ้ตวั เดียว ๑ รู ้แต่ไม่มีผถู ้ ูกรู ้อยูอ่ ย่ำงไรให้คิดเอำเอง
เมื่อรู ้อย่ำงเดียวแต่ไม่เกี่ยวข้องกับไม่มีผถู ้ ูกรู ้จะมีทุกข์ไหม ทุกข์จะเกิดได้ไหม ทุกข์เกิดไม่ได้เมื่อไม่มีเหตุหรื อแม้มีเหตุทุกข์ก็ไม่
มี สุ ขก็ไม่มี โสมนัสโทมนัสก็ไม่มี อุเบกขำก็ไม่มี

ให้เรำเข้ำใจว่ำนิพพำนแปลว่ำดับ พำนคือวนเวียน วำนะแปลว่ำวน ดับควำมวนเวียนไม่เหลื อ เหลือธำตุรู้ธำตุเดียว ภพ
ชำติอยูท่ ี่โลกียะ นิพพำนไม่มีโลกียะ หลุดพ้นหมดทุกอย่ำง
ผูท้ ี่สำเร็ จพระอรหันต์น้ นั อำจสำเร็ จได้ทำงเจโตวิมุตติซ่ ึ งเป็ นกำรหลุดพ้นไปด้วยจิต ละทำงจิตได้หมด หรื ออำจสำเร็ จ
ได้ทำงปัญญำวิมุตติ รู ้แจ้งหมด เห็นหมด ปล่อยวำงหมด กำรสำเร็ จทำงปัญญำวิมุตติจะเร็ วกว่ำเจโตวิมุตติ พระพุทธเจ้ำพระองค์น้ ี
เป็ นปั ญญำธิ กะ ทรงสำเร็ จโดยปั ญญำวิมุตติ แค่ ๔ อสงไขยก็สำเร็ จ เมื่อเทียบกับศรัทธำธิ กะ ๘ อสงไขย หรื อวิริยะธิ กะ ๑๖
อสงไขย ดังนั้นให้ผปู ้ ฏิบตั ิรู้สมถะทั้งหมดว่ำสงบ ๆ ๆ แล้วทิ้งควำมสงบไปอยู่ที่ปัญญำ ควรรี บทำเสี ยก่อน อย่ำประมำทว่ำเล่น
โลกียะไปเรื่ อย ๆ ก่อนแล้วค่อยทำวิปัสสนำเมื่อใดก็ได้ พระองค์ได้ทรงตรัสก่อนปริ นิพพำน ให้จงยังควำมไม่ประมำทให้ถึง
พร้อม
“ วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ ”
“ สังขำรทั้งหลำยมีควำมเสื่ อมสลำยไปเป็ นธรรมดำ
ท่ำนทั้งหลำยจงให้ถึงพร้อมด้วยควำมไม่ประมำทเถิด ”
(พระปัจฉิมโอวำท)

เมื่อเรำมำศึกษำรู ้แล้วว่ำสมถโลกียะคือเรำ ตัวเรำเป็ นอุปำทำนขันธ์ ๕ ที่ยึดเป็ นตัวเรำ ยังไม่ถึงอนัตตำและไม่ถึงนิพพำน
(แต่ยึดเอำว่ำถึง) ให้รู้ว่ำสมถะนี้ได้แค่ควำมสงบกำยสงบจิตแต่ยงั ไม่ถึงที่สุดไม่หลุดพ้น ให้ปล่อยวำงอัตตำเรื่ องของสมมติ เมื่อ
ปล่อยวำงอัตตำได้ก็ข้ ึนโลกุตระ เป็ นอนัตตำ สุ ดยอดของธรรมคือญำณรู ้บริ สุทธิ์ ตัวเดียว ส่ วนธำตุ ๑๘ ในอำยตนะ ก็ให้เห็นสัก
แต่ว่ำเป็ นธำตุตำมธรรมชำติ ไม่มีเรำในธำตุ อำศัยรู ้ อำศัยเห็น ปล่อยให้เป็ นไปตำมหน้ำที่ของเขำ จิตมุ่งไปให้เหลือเพียงญำณรู ้ตวั
เดียว ให้ อุเบกขาปล่ อยหมดทุกอย่ าง แยกผู้ร้ ู ออกจากผู้ถูกรู้ เมื่อปล่ อยออกจากกันได้ ก็เหลือเพียงตัวรู้ หรื อญาณรู้ ๑ คือนิพพาน
แล้วก็จบกิจในภำคปฏิบตั ิ มีแต่ผรู ้ ู ้แต่ไม่มีผทู ้ ุกข์ ธำตุรู้อนั ใสบริ สุทธิ์ ไม่มีทุกข์แล้ว อุปำทำนขันธ์ท้ งั ๕ ดับหมดไป เมื่อยังมีชีวิต
อยู่ รู ้หมดแล้วเพียงแต่อำศัยไป เห็นไป จนกว่ำรู ปธรรมจะดับ นำมธรรมจะสลำยหำยไปจำกโลกสมมติ เหลือแต่ปรมัตถ์ เมื่อ
ปรมัตถ์ดบั สลำยหมดก็หมดไป เหลือหนึ่งเดียวคือวิญญำณ ไม่เกิด ไม่ดบั เป็ นอมตะต่อไป
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