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สมถกรรมฐาน เป็ นฐานที่ต้ งั ของความสงบ สุ ดยอดของสมถกรรมฐานคือสมาบัติ ๘ รู ปฌาน ๔ อรู ปฌาน ๔ เป็ น
โลกียฌาน สู งสุ ดของอรู ปฌานคือสมาบัติที่ ๘ เป็ นอรู ปฌานล้วน ๆ มีความว่างสุ ดของอารมณ์ ทาให้เข้าใจผิดกันว่าถึงนิพพาน
แล้ว ก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู ้น้ นั ส่ วนมากก็ถือกันว่าอรู ปฌานเป็ นนิพพาน ซึ่ งเป็ นความเข้าใจที่ผิดทาให้ตอ้ งเวียนว่ายอยู่ใน
สังสารวัฏไม่สิ้นสุ ดทั้งในรู ปภพหรื ออรู ปภพ มาเกิดเป็ นมนุษย์มีรูปภพ พอเป็ นอรู ปพรหมเป็ นอรู ปภพ ที่สุดของสมถภาวนาคือ
อรู ปภพซึ่ งก็ยงั วนเวียนอยู่ เหมือนนอนหลับไม่ฝันแล้วไม่มีอะไรแล้ วแต่พอตื่นขึ้นมามันก็มี มีในเมื่อตื่นขึ้นมา ให้เราเข้าใจว่า
สมถะแค่สงบ สงบนิ่ ง สงบกาย สงบจิต นิ่ งเฉยอยู่ว่างอยู่ แต่ไม่ได้ว่างจากกิเลสตัณหาหรื ออุปาทาน แค่เพียงสงบอารมณ์ เมื่อ
ระงับไว้นาน ๆ เข้าก็เข้าใจผิดว่าเรากิเลสหมดแล้ว ว่าเราเป็ นพระอรหันต์แล้วแต่กย็ งั มีเราเป็ นเรา ยังเป็ นตัวเป็ นตนอยู่ ดังเช่นชฎิล
๓ พี่นอ้ ง อุรุเวลกัสสป นทีกสั สป และ คยากัสสป ที่ถือตนว่าเป็ นพระอรหันต์ แต่ยงั บูชาไฟ ยังบูชาธาตุ เมื่อพระองค์ทรงไปโปรด
ชฎิล อุรุเวลกัสสปได้กล่าวว่าเราถึงนิ พพานแล้ว เราเป็ นอรหันต์แล้ว พระองค์ตอ้ งใช้ความเพียรอยู่นานหลายเดือนกว่ า ที่ อุรุ
เวลกัสสปจากเดิมที่เคยเห็นผิดว่าอรู ปฌานนั้นถึงนิพพานแล้ว จะได้มีความเห็นที่ถูกต้องเป็ นสัมมาทิฏฐิ พระองค์ได้ทรงเทศนา
โปรดชฎิล ในเรื่ องของตา รู ป และ วิญญาณของตา ที่มีราคะ โทสะ และ โมหะเป็ นไฟเผาอยู่ เรื่ องของหู เสี ยง และวิญญาณของหู
ที่มีราคะ โทสะ และโมหะ เป็ นไฟเผาอยู่ และ เรื่ องของ จมูก ลิ้น กาย และใจ ก็โดยนัยเดียวกัน มี ราคะ โทสะ และโมหะ เผาอยู่
โดยที่ชฎิลทั้ง ๓ พี่นอ้ งและชฎิลบริ วาร ๑,๐๐๐ ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและบรรลุธรรมในเวลาต่อมา
โลกียฌานนั้น เป็ นผลของสมถภาวนาที่ยงั มีความยึดมัน่ ในตัวตน มีอุปาทานในขันธ์ ๕ มีความยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าเป็ นเรา
เราเป็ นฌาน ฌานเป็ นเรา เรามีรูปฌาน เรามีอรู ปฌาน เราถึงนิพพานแล้ว โดยที่แท้จริ งแล้วอัตตาไปถึงนิพพานไม่ได้
ปฐมฌานโลกียะ ตรึ กตรอง วิตก วิจาร เอกัคคตา มีเราเป็ นหนึ่งในอารมณ์
ทุติยฌาน เรามีปิติ เรามีความสุ ข เรามีเอกัคคตาเป็ นหนึ่งว่าเรามีปิติ เราเป็ นปิ ติ
ตติยฌาน เรามีความสุ ขเป็ นเอกัคคตา เป็ นเราทั้งหมด
จตุตถฌาน เรามีอุเบกขา เรามีเอกัคคตาเป็ นอุเบกขา ยังมีตวั ตนบุคคลเราอยู่
โลกียฌานนี้เสื่ อมได้ เช่นพระเทวทัตสามารถเหาะได้ตอนฌานไม่เสื่ อม แต่พอฌานเสื่ อมแล้วเหาะไม่ได้ ผูท้ ี่ติดสมถ
ภาวนานั้นถูกเรี ยกกันในหมู่บณ
ั ฑิตว่าศิลาทับหญ้า เมื่อหญ้ามันงอกขึ้นมา แทนที่จะถอนรากเอาโคนออกให้หมดกลับเอาหินไป
ทับไว้ หญ้ามันก็ไม่งอกขึ้นเลยคิดว่าไม่มีหญ้าแล้ว พอมีเหตุยกหิ นออกหญ้าก็โผล่ข้ นึ มาอีก เช่นเดียวกันกับสมาธิ ที่เกิดจากสมถ
ภาวนาล้วน ๆจะสามารถระงับกิเลสได้ชวั่ คราว เมื่อระงับนาน ๆ เข้า ก็อาจทาให้เข้าใจผิดว่ากิเลสหมดแล้ว เราเป็ นพระอรหันต์
แล้ว

สมถโลกียะคือเรา เป็ นตัวเรา เป็ นอุปาทานขันธ์ ๕ มีความยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าเป็ นเรา ไม่ถึงอนัตตา โลกียะยังอยูก่ บั โลก อยู่
กับโลกธรรม ๘ ประการคือ ๑. มีลาภ ๒. เสื่ อมลาภ ๓. มียศ ๔. เสื่ อมยศ ๕. สรรเสริ ญ ๖. นินทา ๗. สุ ข ๘. ทุกข์ โลกียฌานนี้ยงั
ไม่ถึงที่สุดแห่งความดับทุกข์ ยังวนเวียนอยูใ่ นสุ ขกามคุณ ๕ แค่น้ นั เองไม่มีที่สิ้นสุ ด ภพชาติอยูท่ ี่โลกียะ

วิปัสสนากรรมฐาน เป็ นการปฏิบตั ิภาวนาเพื่อการหลุดพ้นจากสมมติบญั ญัติ เป็ นโลกุตระคืออยู่เหนือโลก สู งสุ ด
ของวิปัสสนาคือนิ พพานความดับทุกข์ เมื่อดับแล้วไม่เกิด ไม่วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏต่อไป ฌานในโลกุตระนั้น จะเห็นเป็ น
อารมณ์ ของฌานแต่ ไม่ มีตัวตนในฌาน เราไม่ใช่ ฌาน ฌานเป็ นแค่อารมณ์ อารมณ์ อยู่ส่วนหนึ่ ง แยกออกจากญาณรู ้บริ สุทธิ์
โลกุตรฌานไม่เสื่ อม ไม่สลาย ไม่มีอตั ตาตัวตน ไม่มีเราอยูใ่ นฌาน เป็ นแค่อารมณ์ฌานเท่านั้น ไม่มีอุปาทานขันธ์ ไม่มีทุกข์ มีแต่
ญาณธาตุรู้ปรากฏอยู่ โลกียะนั้นยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าเราเป็ น เป็ นเรา แต่โลกุตระไม่เห็นว่ามีเรา เราไม่มี ไม่มีเราเป็ นหรื อเห็นว่าเป็ นเรา
ความสงบในโลกุตระเป็ นความสงบที่ไม่มีกิเลส
วิปัสสนาญาณ เป็ นญาณชั้นสู ง เป็ นญาณตัวรู ้ที่รู้แจ้งเห็นจริ งถึงที่สุดแห่งธรรมทั้งหมด เมื่อญาณธาตุรู้ยืนอยูแ่ ละปรากฏ
อยูต่ ลอด ให้ใช้แนวทาง ๕ ประการนี้ในการปฏิบตั ิ ๑. เรี ยนรู ้ ๒. เห็น ๓. ปฏิบตั ิ ๔. ละ ๕. วิมุตติ เมื่อรู ้แล้วให้ปล่อย เห็นแล้วให้
ปล่อย ปฏิบตั ิ ได้แล้วให้ปล่อย เมื่อปล่อยได้โดยที่ไม่มีอตั ตาตัวตนแฝงอยู่ดว้ ย จะเกิดปั ญญาญาณหรื อญาณปั ญญาซึ่ งเป็ นญาณ
หยัง่ รู ้ รู ้ว่าเกิดขึ้นแล้ว ตั้งอยูแ่ ล้ว แล้วก็ดบั ไปแล้ว ตามรู ้ ตามเห็น และปล่อยไป เมื่อเราปฏิบตั ิเข้าถึงโลกุตระเข้ามรรคผล ยิ่งสู งขึ้น
ไปความทุกข์และความยึดมัน่ ถือมัน่ ทั้งหมดก็จะหายไป ยังคงเหลืออยูแ่ ต่สมมติบญั ญัติที่ถูกแยกออกได้ว่าเป็ นเรื่ องของสมมติ ตัว
อัตตาก็เป็ นเรื่ องของสมมติ เมื่อปล่อยวางอัตตาได้เป็ นอนัตตาก็ข้ นึ โลกุตระ พลังจิตจะมัน่ คงไม่หวัน่ ไหว
พระพุทธเจ้า ทรงพบญาณเมื่อตอนที่พระองค์พบทางหลุดพ้น ญาณนี้คือตาญาณซึ่งเป็ นญาณตัวรู ้ที่บริ สุทธิ์ จักขุกรณี คือ
กิจของตา ญาณกรณี คือกิจของญาณ
“ 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”
“ เมื่อเรายังไม่พบญาณ ได้แล่นท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสารเป็ นอเนกชาติ
แสวงหาอยูซ่ ่ ึงช่างปลูกเรื อนคือตัณหาผูส้ ร้างภพ การเกิดทุกคราวเป็ นทุกข์ร่ าไป
นี่แน่ะนายช่างปลูกเรื อน เจ้าจะทาเรื อนให้เราไม่ได้ต่อไป
โครงเรื อนของเจ้าทั้งหมดเราหักเสี ยแล้ว ยอดเรื อนเราก็ร้ื อเสี ยแล้ว
จิตของเราถึงสภาพที่ปรุ งแต่งไม่ได้อีกต่อไป
มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหา ”
(ปฐมพุทธภาษิตคาถา)

ให้(ผูป้ ฏิบตั ิ) ทาความ เข้าใจเรื่ องของญาณ มโน(ธรรม) และจิต1
ยามใดที่จิตเข้าสายกลางธาตุรู้จะเลื่อนขึ้นไปที่ฐานด้านบนเหนือฐานของจิต เมื่ออยู่ที่ฐานของมโนธรรม ญาณตัวรู ้จะ
สามารถมองเข้ามาดูในจิตได้ทุกอย่างแต่ไม่เข้าไปยุง่ วุ่นวายในจิต มโนธรรมสามารถสอนจิตได้ ธรรมทั้งหลายมีใจเป็ นหัวหน้า
ไม่ใช่จิตเป็ นหัวหน้า
“ มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา
มนสา เจ ปทุฏเฐน ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ จกฺกวํ วหโต ปทนฺติ ”
“ ธรรมทั้งหลายมีใจเป็ นหัวหน้า มีใจเป็ นใหญ่ สาเร็ จด้วยใจ
ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว พูดอยูก่ ็ดี ทาอยูก่ ็ดี ทุกข์ยอ่ มไปตามเขาเพราะเหตุน้ นั
ดุจล้ออันหมุนไปตามรอยเท้าโคผูน้ าแอกไปอยูฉ่ ะนั้นฯ ”
(พุทธศาสนสุ ภาษิต)

ต่าจากฐานของมโนธรรมลงมาเป็ นฐานของจิต จิตมีลกั ษณะเป็ นอารมณ์ มี ๑๒๑ ดวง มีภวังคจิตเป็ นผูเ้ ก็บรักษา สัญญา
เป็ นตัวบันทึกความจาไว้ ปุญญาภิสังขารปรุ งแต่งเรื่ องบุญไว้ อปุญญาภิสังขารปรุ งแต่งเรื่ องบาปเอาไว้ อเนญชาภิสังขารปรุ งแต่ง
เรื่ องรู ปฌานและอรู ปฌานเอาไว้ เป็ นภพ เป็ นชาติ เป็ นภูมิ ในจิตมีท้งั กุศลที่นาความสุ ขและอกุศลที่เป็ นกองทุกข์ จิตประกอบด้วย
อุปาทานขันธ์ ๕ และตัณหา สังขารจะคอยปรุ งแต่งทาให้ไม่มีที่สิ้นสุ ดของการเวียนว่ายตายเกิด
วิญญาณธาตุน้ ันเป็ นธาตุที่เป็ นอมตะ แต่ที่ต้องวนเวียนอยู่เนื่ องจากมี สังขารเป็ นตัวปรุ งแต่ง ให้ ทบทวนดู ในเรื่ อง
ของปฏิจจสมุปบาท จะเห็นว่าสังขารเป็ นผูใ้ ห้กาเนิดวิญญาณ โดยที่อาสวะเป็ นผูใ้ ห้กาเนิดสังขาร
พระอรหันต์น้ นั อยูก่ บั ตาญาณล้วน ๆ ไม่อยูก่ บั ใจหรื อมโนธรรม และไม่อยูก่ บั จิต ถ้าเราต้องการที่จะสาเร็ จพระอรหันต์
จะต้องแยกผูร้ ู ้ออกจากผูถ้ ูกรู ้ ญาณบริ สุทธิ์ จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับวิญญาณในขันธ์ ขันธ์ยงั มีกองของรู ป เวทนา สัญญา สั งขาร
และ วิญญาณ ยังไปนิ พพานไม่ได้ ต้องให้เหลือ อยู่แค่วิญญาณธาตุตวั เดียวที่แยกออกแล้วจากขันธ์ เหลือเป็ นธาตุรู้ตวั เดียวที่
รวมเข้าในสติ มหาสติ ปั ญญา ปั ญญาญาณ และปั ญญาวิมุตติ ให้เราละให้หมด ดีชวั่ ก็ตดั ออกไปเพราะดีชวั่ ยังอยู่ในอานาจของ
พระไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ยังมีภพภูมิไม่สิ้นสุ ด เมื่อเข้ามรรค ๔ ผล ๔ ก็ยงั เดินอยู่ มรรคยังเดิน ผลยังเสวยผล ผลนั้น
ยังไม่ใช่นิพพาน เราต้องการนิพพาน ต้องละให้หมดเลยให้เหลือ ๑ ให้ได้ ให้เหลือแต่ผรู ้ ู ้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ูกรู ้โดยเด็ดขาด ไม่
รวมกันอีกต่อไป ตัดภพตัดภูมิออกไปเสี ย ภพยังเป็ นภาวะเกิด ภูมิยงั มีที่ต้งั มีที่อยู่ มีที่ดบั มีที่ไป

หลวงพ่อกล่าวว่าฐานอารมณ์ในจิตนั้นมีความเชื่อมโยงกับตาแหน่งที่ธาตุรู้เคลื่อนไปอยู่ เมื่อธาตุรู้เลื่อนขึ้นไปอยูใ่ นตาแหน่งของตาญาณ จะพบจักขุกรณีและญาณกรณี ซ่ ึงเป็ น
ญาณตัวรู ้บริ สุทธิ์ สามารถมองลงมาดูในฐานต่าง ๆ ข้างล่างได้แต่ไม่เข้าไปวุ่นวายด้วย (ตาแหน่งของของตาญาณอยู่ดา้ นบน บริ เวณหน้าผากระหว่างคิ้ว) เมื่อธาตุรู้เลื่อนต่าลงมา จะ
พบกับฐานของมโนธรรมหรื อใจ ซึ่งเป็ นหัวหน้าของธรรมทั้งหลาย
1

เมื่อเหลือ ๑ ก็คือนิพพาน จึงเรี ยกว่า มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ นิพพานไม่มีพระไตรลักษณ์ อยูเ่ หนือพระไตรลักษณ์ไป
แล้ว นิพพานดับทุกข์ไม่เหลือ ดับอุปาทานขันธ์ ๕ ทั้งอายตนะภายในภายนอกพร้อมหมด ไม่มีสมมติบญ
ั ญัติแล้ว มีแต่ปรมัตถ์
ล้วน ๆ นิพพาน ๑ ไม่มีคู่เกิดไม่มีคู่ดบั ไม่มีทุกข์ ยังเหลือผูร้ ู ้แต่ไม่มีผถู ้ ูกรู ้ให้รู้ จะทาอย่ างไรให้ เหลือ ๑ ก็แล้ วแต่ สติ ปัญญาและ
บารมี นิพพานเหนือโลก ไม่ใช่โลก แต่เรี ยกตามสมมติภาษาว่า เหลือ ๑ เหลือรู ้ตวั เดียว ๑ รู ้แต่ไม่มีผถู ้ ูกรู ้อยูอ่ ย่างไรให้คิดเอาเอง
เมื่อรู ้อย่างเดียวแต่ไม่เกี่ยวข้องกับไม่มีผถู ้ ูกรู ้จะมีทุกข์ไหม ทุกข์จะเกิดได้ไหม ทุกข์เกิดไม่ได้เมื่อไม่มีเหตุหรื อแม้มีเหตุทุกข์ก็ไม่
มี สุ ขก็ไม่มี โสมนัสโทมนัสก็ไม่มี อุเบกขาก็ไม่มี
ให้เราเข้าใจว่านิพพานแปลว่าดับ พานคือวนเวีย น วานะแปลว่าวน ดับความวนเวียนไม่เหลือ เหลือธาตุรู้ธาตุเดียว ภพ
ชาติอยูท่ ี่โลกียะ นิพพานไม่มีโลกียะ หลุดพ้นหมดทุกอย่าง
ผูท้ ี่สาเร็ จพระอรหันต์น้ นั อาจสาเร็ จได้ทางเจโตวิมุตติซ่ ึ งเป็ นการหลุดพ้นไปด้วยจิต ละทางจิตได้หมด หรื ออาจสาเร็ จ
ได้ทางปัญญาวิมุตติ รู ้แจ้งหมด เห็นหมด ปล่อยวางหมด การสาเร็ จทางปัญญาวิมุตติจะเร็ วกว่าเจโตวิมุตติ พระพุทธเจ้าพระองค์น้ ี
เป็ นปั ญญาธิ กะ ทรงสาเร็ จโดยปั ญญาวิมุตติ แค่ ๔ อสงไขยก็สาเร็ จ เมื่อเทียบกับศรัทธาธิ กะ ๘ อสงไขย หรื อวิริยะธิ กะ ๑๖
อสงไขย ดังนั้นให้ผปู ้ ฏิบตั ิรู้สมถะทั้งหมดว่าสงบ ๆ ๆ แล้วทิ้งความสงบไปอยู่ที่ปัญญา ควรรี บทาเสี ยก่อน อย่าประมาทว่าเล่น
โลกียะไปเรื่ อย ๆ ก่อนแล้วค่อยทาวิปัสสนาเมื่อใดก็ได้ พระองค์ได้ทรงตรัสก่อนปริ นิพพาน ให้จงยังความไม่ประมาทให้ถึง
พร้อม
“ วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ ”
“ สังขารทั้งหลายมีความเสื่ อมสลายไปเป็ นธรรมดา
ท่านทั้งหลายจงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด ”
(พระปัจฉิมโอวาท)

เมื่อเรามาศึกษารู ้แล้วว่าสมถโลกียะคือเรา ตัวเราเป็ นอุปาทานขันธ์ ๕ ที่ยึดเป็ นตัวเรา ยังไม่ถึงอนัตตาและไม่ถึงนิพพาน
(แต่ยึดเอาว่าถึง) ให้รู้ว่าสมถะนี้ได้แค่ความสงบกายสงบจิตแต่ยงั ไม่ถึงที่สุดไม่หลุดพ้น ให้ปล่อยวางอัตตาเรื่ องของสมมติ เมื่อ
ปล่อยวางอัตตาได้ก็ข้ ึนโลกุตระ เป็ นอนัตตา สุ ดยอดของธรรมคือญาณรู ้บริ สุทธิ์ ตัวเดียว ส่ วนธาตุ ๑๘ ในอายตนะ ก็ให้เห็นสัก
แต่ว่าเป็ นธาตุตามธรรมชาติ ไม่มีเราในธาตุ อาศัยรู ้ อาศัยเห็น ปล่อยให้เป็ นไปตามหน้าที่ของเขา จิตมุ่งไปให้เหลือเพียงญาณรู ้ตวั
เดียว ให้ อุเบกขาปล่ อยหมดทุกอย่ าง แยกผู้ร้ ู ออกจากผู้ถูกรู้ เมื่อปล่ อยออกจากกันได้ ก็เหลือเพียงตัวรู้ หรื อญาณรู้ ๑ คือนิพพาน
แล้วก็จบกิจในภาคปฏิบตั ิ มีแต่ผรู ้ ู ้แต่ไม่มีผทู ้ ุกข์ ธาตุรู้อนั ใสบริ สุทธิ์ ไม่มีทุกข์แล้ว อุปาทานขันธ์ท้ งั ๕ ดับหมดไป เมื่อยังมีชีวิต
อยู่ รู ้หมดแล้วเพียงแต่อาศัยไป เห็นไป จนกว่ารู ปธรรมจะดับ นามธรรมจะสลายหายไปจากโลกสมมติ เหลือแต่ปรมัตถ์ เมื่อ
ปรมัตถ์ดบั สลายหมดก็หมดไป เหลือหนึ่งเดียวคือวิญญาณ ไม่เกิด ไม่ดบั เป็ นอมตะต่อไป

