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สมถกรรมฐาน เป็นฐานท่ีตั้งของความสงบ สุดยอดของสมถกรรมฐานคือสมาบติั ๘ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ เป็น
โลกียฌาน สูงสุดของอรูปฌานคือสมาบติัท่ี ๘ เป็นอรูปฌานลว้น ๆ มีความว่างสุดของอารมณ์ ท าให้เขา้ใจผิดกนัว่าถึงนิพพาน
แลว้ ก่อนท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้นั้นส่วนมากก็ถือกนัว่าอรูปฌานเป็นนิพพาน ซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีผิดท าให้ตอ้งเวียนว่ายอยู่ใน
สังสารวฏัไม่ส้ินสุดทั้งในรูปภพหรืออรูปภพ มาเกิดเป็นมนุษยมี์รูปภพ พอเป็นอรูปพรหมเป็นอรูปภพ ท่ีสุดของสมถภาวนาคือ
อรูปภพซ่ึงก็ยงัวนเวียนอยู่ เหมือนนอนหลบัไม่ฝันแลว้ไม่มีอะไรแล้วแต่พอต่ืนขึ้นมามนัก็มี มีในเม่ือต่ืนขึ้นมา ให้เราเขา้ใจว่า
สมถะแค่สงบ สงบน่ิง สงบกาย สงบจิต น่ิงเฉยอยู่ว่างอยู่ แต่ไม่ไดว่้างจากกิเลสตณัหาหรืออุปาทาน แค่เพียงสงบอารมณ์ เม่ือ
ระงบัไวน้าน ๆ เขา้ก็เขา้ใจผิดว่าเรากิเลสหมดแลว้ ว่าเราเป็นพระอรหนัตแ์ลว้แต่ก็ยงัมีเราเป็นเรา ยงัเป็นตวัเป็นตนอยู ่ดงัเช่นชฎิล 
๓ พี่นอ้ง อุรุเวลกสัสป นทีกสัสป และ คยากสัสป ท่ีถือตนว่าเป็นพระอรหนัต ์แตย่งับูชาไฟ ยงับูชาธาตุ เม่ือพระองคท์รงไปโปรด
ชฎิล อุรุเวลกสัสปได้กล่าวว่าเราถึงนิพพานแล้ว เราเป็นอรหันต์แลว้ พระองค์ตอ้งใช้ความเพียรอยู่นานหลายเดือนกว่า ท่ีอุรุ
เวลกสัสปจากเดิมท่ีเคยเห็นผิดว่าอรูปฌานนั้นถึงนิพพานแลว้ จะไดมี้ความเห็นท่ีถูกตอ้งเป็นสัมมาทิฏฐิ พระองค์ไดท้รงเทศนา
โปรดชฎิล ในเร่ืองของตา รูป และ วิญญาณของตา ท่ีมีราคะ โทสะ และ โมหะเป็นไฟเผาอยู ่เร่ืองของหู เสียง และวิญญาณของหู 
ท่ีมีราคะ โทสะ และโมหะ เป็นไฟเผาอยู่ และ เร่ืองของ จมูก ล้ิน กาย และใจ ก็โดยนยัเดียวกนั มี ราคะ โทสะ และโมหะ เผาอยู่  
โดยท่ีชฎิลทั้ง ๓ พี่นอ้งและชฎิลบริวาร  ๑,๐๐๐  ไดมี้ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งและบรรลุธรรมในเวลาต่อมา 

 
โลกียฌานนั้น เป็นผลของสมถภาวนาท่ียงัมีความยึดมัน่ในตวัตน มีอุปาทานในขนัธ์ ๕ มีความยึดมัน่ถือมัน่ว่าเป็นเรา 

เราเป็นฌาน ฌานเป็นเรา เรามีรูปฌาน เรามีอรูปฌาน เราถึงนิพพานแลว้ โดยท่ีแทจ้ริงแลว้อตัตาไปถึงนิพพานไม่ได้ 
 
ปฐมฌานโลกียะ ตรึกตรอง วิตก วิจาร เอกคัคตา มีเราเป็นหน่ึงในอารมณ์ 

ทุติยฌาน เรามีปิติ เรามีความสุข เรามีเอกคัคตาเป็นหน่ึงว่าเรามีปิติ เราเป็นปิติ 

ตติยฌาน เรามีความสุขเป็นเอกคัคตา เป็นเราทั้งหมด 

จตุตถฌาน เรามีอุเบกขา เรามีเอกคัคตาเป็นอเุบกขา ยงัมีตวัตนบคุคลเราอยู่ 
 

โลกียฌานน้ีเส่ือมได ้เช่นพระเทวทตัสามารถเหาะไดต้อนฌานไม่เส่ือม แต่พอฌานเส่ือมแลว้เหาะไม่ได้ ผูท่ี้ติดสมถ
ภาวนานั้นถูกเรียกกนัในหมู่บณัฑิตว่าศิลาทบัหญา้ เม่ือหญา้มนังอกขึ้นมา แทนท่ีจะถอนรากเอาโคนออกให้หมดกลบัเอาหินไป
ทบัไว ้หญา้มนัก็ไม่งอกขึ้นเลยคิดว่าไม่มีหญา้แลว้ พอมีเหตุยกหินออกหญา้ก็โผล่ขึ้นมาอีก เช่นเดียวกนักบัสมาธิท่ีเกิดจากสมถ
ภาวนาลว้น ๆจะสามารถระงบักิเลสไดช้ัว่คราว เม่ือระงบันาน ๆ เขา้ ก็อาจท าให้เขา้ใจผิดว่ากิเลสหมดแลว้ เราเป็นพระอรหนัต์
แลว้ 



สมถโลกียะคือเรา เป็นตวัเรา เป็นอุปาทานขนัธ์ ๕ มีความยึดมัน่ถือมัน่ว่าเป็นเรา ไม่ถึงอนตัตา โลกียะยงัอยูก่บัโลก อยู่
กบัโลกธรรม ๘ ประการคือ ๑. มีลาภ ๒. เส่ือมลาภ ๓. มียศ ๔. เส่ือมยศ ๕. สรรเสริญ ๖. นินทา ๗. สุข ๘. ทุกข ์โลกียฌานน้ียงั
ไม่ถึงท่ีสุดแห่งความดบัทุกข ์ยงัวนเวียนอยูใ่นสุขกามคุณ ๕ แค่นั้นเองไม่มีท่ีส้ินสุด ภพชาติอยูท่ี่โลกียะ 

 

วิปัสสนากรรมฐาน เป็นการปฏิบติัภาวนาเพื่อการหลุดพน้จากสมมติบญัญติั เป็นโลกุตระคืออยู่เหนือโลก สูงสุด
ของวิปัสสนาคือนิพพานความดบัทุกข์ เม่ือดบัแลว้ไม่เกิด ไม่วนเวียนอยู่ในสังสารวฏัต่อไป ฌานในโลกุตระนั้น จะเห็นเป็น
อารมณ์ของฌานแต่ไม่มีตัวตนในฌาน เราไม่ใช่ฌาน ฌานเป็นแค่อารมณ์ อารมณ์อยู่ส่วนหน่ึง แยกออกจากญาณรู้บริสุทธ์ิ 
โลกุตรฌานไม่เส่ือม ไม่สลาย ไม่มีอตัตาตวัตน ไม่มีเราอยูใ่นฌาน เป็นแค่อารมณ์ฌานเท่านั้น ไม่มีอุปาทานขนัธ์ ไม่มีทุกข ์มีแต่
ญาณธาตุรู้ปรากฏอยู ่โลกียะนั้นยึดมัน่ถือมัน่ว่าเราเป็น เป็นเรา แต่โลกุตระไม่เห็นว่ามีเรา เราไม่มี ไม่มีเราเป็นหรือเห็นว่าเป็นเรา 
ความสงบในโลกุตระเป็นความสงบท่ีไม่มีกิเลส 

วิปัสสนาญาณ เป็นญาณชั้นสูง เป็นญาณตวัรู้ท่ีรู้แจง้เห็นจริงถึงท่ีสุดแห่งธรรมทั้งหมด เม่ือญาณธาตุรู้ยืนอยูแ่ละปรากฏ
อยูต่ลอด ให้ใชแ้นวทาง ๕ ประการน้ีในการปฏิบติั ๑. เรียนรู้ ๒. เห็น ๓. ปฏิบติั ๔. ละ ๕. วิมุตติ  เม่ือรู้แลว้ให้ปล่อย เห็นแลว้ให้
ปล่อย ปฏิบติัไดแ้ลว้ให้ปล่อย เม่ือปล่อยไดโ้ดยท่ีไม่มีอตัตาตวัตนแฝงอยู่ดว้ย จะเกิดปัญญาญาณหรือญาณปัญญาซ่ึงเป็นญาณ
หยัง่รู้ รู้ว่าเกิดขึ้นแลว้ ตั้งอยูแ่ลว้ แลว้ก็ดบัไปแลว้ ตามรู้ ตามเห็น และปล่อยไป เม่ือเราปฏิบติัเขา้ถึงโลกุตระเขา้มรรคผล ย่ิงสูงขึ้น
ไปความทุกขแ์ละความยึดมัน่ถือมัน่ทั้งหมดก็จะหายไป ยงัคงเหลืออยูแ่ต่สมมติบญัญติัท่ีถูกแยกออกไดว่้าเป็นเร่ืองของสมมติ ตวั
อตัตาก็เป็นเร่ืองของสมมติ เม่ือปล่อยวางอตัตาไดเ้ป็นอนตัตาก็ขึ้นโลกุตระ พลงัจิตจะมัน่คงไม่หวัน่ไหว 

พระพุทธเจา้ ทรงพบญาณเม่ือตอนท่ีพระองคพ์บทางหลุดพน้ ญาณน้ีคือตาญาณซ่ึงเป็นญาณตวัรู้ท่ีบริสุทธ์ิ จกัขกุรณีคือ
กิจของตา ญาณกรณีคือกิจของญาณ  
 

“ อเนกชาติสังสารํ สนฺธาวิสฺส ํอนิพฺพิส ํ

คหการํ คเวสนฺโต ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน ํ

คหการก ทิฏโฐสิ ปุน เคห ํน กาหสิ 

สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา คหกูฏ ํวิสงฺขต ํ

วิสงฺขารคต ํจิตฺต ํตณฺหาน ํชยมชฺฌคา” 

 
“ เม่ือเรายงัไม่พบญาณ ไดแ้ล่นทอ่งเท่ียวไปในวฏัฏสงสารเป็นอเนกชาติ 

แสวงหาอยูซ่ึ่งช่างปลูกเรือนคือตณัหาผูส้ร้างภพ การเกิดทุกคราวเป็นทุกขร์ ่าไป 

น่ีแน่ะนายช่างปลูกเรือน เจา้จะท าเรือนใหเ้ราไม่ไดต้่อไป 

โครงเรือนของเจา้ทั้งหมดเราหกัเสียแลว้ ยอดเรือนเราก็ร้ือเสียแลว้ 
จิตของเราถึงสภาพท่ีปรุงแต่งไม่ไดอ้ีกต่อไป 

มนัไดถึ้งแลว้ซ่ึงความส้ินไปแห่งตณัหา ” 
(ปฐมพุทธภาษติคาถา) 

 



ให้(ผูป้ฏิบติั) ท าความ เขา้ใจเร่ืองของญาณ มโน(ธรรม) และจิต1 
ยามใดท่ีจิตเขา้สายกลางธาตุรู้จะเล่ือนขึ้นไปท่ีฐานดา้นบนเหนือฐานของจิต เม่ืออยู่ท่ีฐานของมโนธรรม ญาณตวัรู้จะ

สามารถมองเขา้มาดูในจิตไดทุ้กอย่างแต่ไม่เขา้ไปยุง่วุ่นวายในจิต มโนธรรมสามารถสอนจิตได ้ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหวัหนา้ 
ไม่ใช่จิตเป็นหวัหนา้  
 

“ มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา 
มนสา เจ ปทฏุเฐน ภาสติ วา กโรติ วา 
ตโต น ํทุกฺขมเนฺวติ จกฺกวํ วหโต ปทนฺติ ” 

 
“ ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหวัหนา้ มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จดว้ยใจ  
ถา้บุคคลมีใจร้ายแลว้ พูดอยูก็่ดี ท าอยูก็่ดี ทุกขย์อ่มไปตามเขาเพราะเหตุนั้น  
ดุจลอ้อนัหมุนไปตามรอยเทา้โคผูน้ าแอกไปอยูฉ่ะนั้นฯ ” 

(พุทธศาสนสุภาษิต) 

 
ต ่าจากฐานของมโนธรรมลงมาเป็นฐานของจิต จิตมีลกัษณะเป็นอารมณ์ มี ๑๒๑ ดวง มีภวงัคจิตเป็นผูเ้ก็บรักษา สัญญา

เป็นตวับนัทึกความจ าไว ้ปุญญาภิสังขารปรุงแต่งเร่ืองบุญไว ้อปุญญาภิสังขารปรุงแต่งเร่ืองบาปเอาไว ้อเนญชาภิสังขารปรุงแต่ง
เร่ืองรูปฌานและอรูปฌานเอาไว ้เป็นภพ เป็นชาติ เป็นภูมิ ในจิตมีทั้งกุศลท่ีน าความสุขและอกุศลท่ีเป็นกองทกุข ์จิตประกอบดว้ย
อุปาทานขนัธ์ ๕ และตณัหา สังขารจะคอยปรุงแต่งท าให้ไม่มีท่ีส้ินสุดของการเวียนว่ายตายเกิด 

 
วิญญาณธาตุนั้นเป็นธาตุท่ีเป็นอมตะ แต่ท่ีต้องวนเวียนอยู่เน่ืองจากมีสังขารเป็นตวัปรุงแต่ง ให้ทบทวนดูในเร่ือง

ของปฏิจจสมุปบาท จะเห็นว่าสังขารเป็นผูใ้ห้ก าเนิดวิญญาณ โดยท่ีอาสวะเป็นผูใ้ห้ก าเนิดสังขาร 
 

พระอรหนัตน์ั้นอยูก่บัตาญาณลว้น ๆ ไม่อยูก่บัใจหรือมโนธรรม และไม่อยูก่บัจิต ถา้เราตอ้งการท่ีจะส าเร็จพระอรหนัต ์
จะตอ้งแยกผูรู้้ออกจากผูถู้กรู้ ญาณบริสุทธ์ิจะตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัวิญญาณในขนัธ์ ขนัธ์ยงัมีกองของรูป เวทนา สัญญา สั งขาร 
และ วิญญาณ ยงัไปนิพพานไม่ได ้ตอ้งให้เหลืออยู่แค่วิญญาณธาตุตวัเดียวท่ีแยกออกแล้วจากขนัธ์ เหลือเป็นธาตุรู้ตวัเดียวท่ี
รวมเขา้ในสติ มหาสติ ปัญญา ปัญญาญาณ และปัญญาวิมุตติ ให้เราละให้หมด ดีชัว่ก็ตดัออกไปเพราะดีชัว่ยงัอยู่ในอ านาจของ
พระไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ยงัมีภพภูมิไม่ส้ินสุด เม่ือเขา้มรรค ๔ ผล ๔ ก็ยงัเดินอยู ่มรรคยงัเดิน ผลยงัเสวยผล ผลนั้น
ยงัไม่ใช่นิพพาน เราตอ้งการนิพพาน ตอ้งละให้หมดเลยให้เหลือ ๑ ให้ได ้ให้เหลือแต่ผูรู้้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผูถู้กรู้โดยเด็ดขาด ไม่
รวมกนัอีกต่อไป ตดัภพตดัภูมิออกไปเสีย ภพยงัเป็นภาวะเกิด ภูมิยงัมีท่ีตั้ง มีท่ีอยู ่มีท่ีดบั มีท่ีไป 

 

 
1 หลวงพ่อกล่าวว่าฐานอารมณ์ในจิตนั้นมีความเช่ือมโยงกบัต าแหน่งท่ีธาตุรู้เคลื่อนไปอยู ่เมื่อธาตุรู้เลื่อนข้ึนไปอยูใ่นต าแหน่งของตาญาณ จะพบจกัขุกรณีและญาณกรณีซ่ึงเป็น
ญาณตวัรู้บริสุทธ์ิ สามารถมองลงมาดูในฐานต่าง ๆ ขา้งล่างไดแ้ต่ไม่เขา้ไปวุ่นวายดว้ย (ต าแหน่งของของตาญาณอยู่ดา้นบน บริเวณหนา้ผากระหว่างค้ิว)  เมื่อธาตุรู้เลื่อนต ่าลงมา จะ
พบกบัฐานของมโนธรรมหรือใจ ซ่ึงเป็นหัวหนา้ของธรรมทั้งหลาย 
 



เม่ือเหลือ ๑ ก็คือนิพพาน จึงเรียกว่า มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ นิพพานไม่มีพระไตรลกัษณ์ อยูเ่หนือพระไตรลกัษณ์ไป
แลว้ นิพพานดบัทุกขไ์ม่เหลือ ดบัอุปาทานขนัธ์ ๕ ทั้งอายตนะภายในภายนอกพร้อมหมด ไม่มีสมมติบญัญติัแลว้ มีแต่ปรมตัถ์
ลว้น ๆ นิพพาน ๑ ไม่มีคู่เกิดไม่มีคู่ดบั ไม่มีทุกข ์ยงัเหลือผูรู้้แต่ไม่มีผูถู้กรู้ให้รู้ จะท าอย่างไรให้เหลือ ๑ ก็แล้วแต่สติ ปัญญาและ
บารมี นิพพานเหนือโลก ไม่ใช่โลก แต่เรียกตามสมมติภาษาว่า เหลือ ๑ เหลือรู้ตวัเดียว ๑  รู้แต่ไม่มีผูถู้กรู้อยูอ่ย่างไรให้คิดเอาเอง 
เม่ือรู้อยา่งเดียวแต่ไม่เก่ียวขอ้งกบัไม่มีผูถู้กรู้จะมีทุกขไ์หม ทุกขจ์ะเกิดไดไ้หม  ทุกขเ์กิดไม่ไดเ้ม่ือไม่มีเหตุหรือแมมี้เหตุทุกข์ก็ไม่
มี สุขก็ไม่มี โสมนสัโทมนสัก็ไม่มี อุเบกขาก็ไม่มี 

 
ให้เราเขา้ใจว่านิพพานแปลว่าดบั พานคือวนเวียน วานะแปลว่าวน ดบัความวนเวียนไม่เหลือ เหลือธาตุรู้ธาตุเดียว ภพ

ชาติอยูท่ี่โลกียะ นิพพานไม่มีโลกียะ หลุดพน้หมดทุกอยา่ง 
 

ผูท่ี้ส าเร็จพระอรหันต์นั้นอาจส าเร็จไดท้างเจโตวิมุตติซ่ึงเป็นการหลุดพน้ไปดว้ยจิต ละทางจิตไดห้มด หรืออาจส าเร็จ
ไดท้างปัญญาวิมุตติ รู้แจง้หมด เห็นหมด ปล่อยวางหมด การส าเร็จทางปัญญาวิมุตติจะเร็วกว่าเจโตวิมุตติ พระพุทธเจา้พระองคน้ี์
เป็นปัญญาธิกะ ทรงส าเร็จโดยปัญญาวิมุตติ แค่ ๔ อสงไขยก็ส าเร็จ เม่ือเทียบกบัศรัทธาธิกะ ๘ อสงไขย  หรือวิริยะธิกะ ๑๖ 
อสงไขย ดงันั้นให้ผูป้ฏิบติัรู้สมถะทั้งหมดว่าสงบ ๆ ๆ แลว้ทิ้งความสงบไปอยู่ท่ีปัญญา ควรรีบท าเสียก่อน อย่าประมาทว่าเล่น
โลกียะไปเร่ือย ๆ ก่อนแลว้ค่อยท าวิปัสสนาเม่ือใดก็ได ้พระองค์ไดท้รงตรัสก่อนปรินิพพาน ให้จงยงัความไม่ประมาทให้ถึง
พร้อม 

 
“ วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ ” 
 

“ สังขารทั้งหลายมีความเส่ือมสลายไปเป็นธรรมดา  
ท่านทั้งหลายจงให้ถึงพร้อมดว้ยความไม่ประมาทเถิด ” 

(พระปัจฉิมโอวาท) 

 
เม่ือเรามาศึกษารู้แลว้ว่าสมถโลกียะคือเรา ตวัเราเป็นอุปาทานขนัธ์ ๕ ท่ียึดเป็นตวัเรา ยงัไม่ถึงอนตัตาและไม่ถึงนิพพาน 

(แต่ยึดเอาว่าถึง) ให้รู้ว่าสมถะน้ีไดแ้ค่ความสงบกายสงบจิตแต่ยงัไม่ถึงท่ีสุดไม่หลุดพน้ ให้ปล่อยวางอตัตาเร่ืองของสมมติ เม่ือ
ปล่อยวางอตัตาไดก็้ขึ้นโลกุตระ เป็นอนตัตา สุดยอดของธรรมคือญาณรู้บริสุทธ์ิตวัเดียว ส่วนธาตุ ๑๘ ในอายตนะ ก็ให้เห็นสัก
แต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติ ไม่มีเราในธาตุ อาศยัรู้ อาศยัเห็น ปล่อยให้เป็นไปตามหนา้ท่ีของเขา จิตมุ่งไปให้เหลือเพียงญาณรู้ตวั
เดียว ให้อุเบกขาปล่อยหมดทุกอย่าง แยกผู้รู้ออกจากผู้ถูกรู้ เม่ือปล่อยออกจากกันได้ ก็เหลือเพียงตัวรู้หรือญาณรู้ ๑ คือนิพพาน 
แลว้ก็จบกิจในภาคปฏิบติั มีแต่ผูรู้้แต่ไม่มีผูทุ้กข ์ธาตุรู้อนัใสบริสุทธ์ิไม่มีทุกขแ์ลว้ อุปาทานขนัธ์ทั้ง ๕ ดบัหมดไป เม่ือยงัมีชีวิต
อยู่ รู้หมดแลว้เพียงแต่อาศยัไป เห็นไป จนกว่ารูปธรรมจะดบั นามธรรมจะสลายหายไปจากโลกสมมติ เหลือแต่ปรมตัถ์ เม่ือ
ปรมตัถด์บัสลายหมดก็หมดไป เหลือหน่ึงเดียวคือวิญญาณ ไม่เกิด ไม่ดบั เป็นอมตะต่อไป 

 
 
 

                                                                                



 

 


