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ก่อนที่จะปฏิบัตวิ ปิ ัสสนากรรมฐานจะต้องรู้อะไรบ้ าง :: คาบรรยายโดย หลวงพ่อเสือ
การปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐานเป็ นเรื่ องสาคัญมาก ๆ วิปัสสนาเป็ นชื่อของปัญญาที่รู้แจ้งในรู ปและในนามว่า ไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ และไม่
สามารถบังคับบัญชาได้ เป็ นอนัตตา, การที่มีบญั ญัติธรรมขึ้นมาก็เพื่อที่จะสามารถอธิบายให้เกิดความรู ้และเข้าใจได้, ฉะนั้นก่อนที่ลง
มือจะปฏิบตั ิ, เราจะต้องเข้าใจเสี ยก่อน หากไม่เข้าใจก็ปฏิบตั ิไม่ได้ ต้องมีโยนิโสมนสิ การ
โยนิโสมนสิ การ คือ การใส่ใจให้ถูก,ให้ตรงต่อความเป็ นจริ ง,ที่ว่าการใส่ ใจให้ถูก,ทาความเห็นให้ตรงนั้น,ตรงอะไร,ตรงกับ
สิ่ งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู ้,และตรัสสอนไว้,ความเห็นนั้นจึงเรี ยกว่า,โยนิโสมนสิ การ,เมื่อได้โยนิโสมนสิ การบ่อยๆ,ศึกษาไปเรื่ อยๆ,ก็จะ
ทราบว่า,รู ปนามนี้เป็ นทุกข์จริ งๆ,ไม่เที่ยงจริ งๆ,และเป็ นอนัตตา,ไม่ใช่ตวั เรา,ไม่ใช่เรา ,ไม่ใช่ของเรา,ปัญญาที่จะเกิดรู ้ตามความเป็ นจริ ง
ของอารมณ์ ,ก็จะเกิดขึ้นเป็ นลาดับๆ,
ฉะนั้นการปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐานจึงหมายถึงการทาใจให้รู้แจ้ง โดยรู ้แจ้งว่าเป็ นรู ป,เป็ นนาม,มนสิ การให้เห็นเป็ นรู ป,เห็นเป็ นนาม
,เมื่อเห็นว่าเป็ นรู ปเป็ นนามแล้ว,รู ปนามนั้นก็จะประกาศความจริ งออกมาอีกทีหนึ่งว่า,…รู ปที่เห็นนั้นแหละไม่เที่ยง,เป็ นทุกข์,บังคับ

บัญชาไม่ได้,…นามนี้กไ็ ม่เที่ยง,เป็ นทุกข์,บังคับบัญชาไม่ได้,
ตั้งคาถามว่า,ทาวิปัสสนาแล้วเห็นอะไร,มีคนหมู่มากมีความเข้าใจผิดว่า,ทาวิปัสสนาแล้วจะเห็นนรก,จะเห็นสวรรค์,จะเห็นพระ
อรหันต์,จะได้เข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า,หรื อไม่กห็ ลับตาเห็นเลขต่างๆ ,หรื อไม่กเ็ ห็นญาติที่ตายไปแล้ว,…ช่วยทาวิปัสสนาดูหน่อยว่าญาติฉัน
ตายแล้วไปไหน,เป็ นต้น,
ความจริ งการทาวิปัสสนาไม่ได้เห็นอะไรอย่างนั้นเลย,การทาวิปัสสนา,จะไม่เห็นนิมิตอะไรเลย,นอกเสี ยจากรู ปและนามเท่า
นั้นเอง,เพราะรู ปและนามเป็ นอารมณ์ให้เห็น,และการเห็นรู ปนามก็ไม่ได้เห็นนิมิตด้วย เพราะรู ปนามไม่ใช่นิมิต ,ไม่ได้เห็น
เครื่ องหมายเป็ นรู ปร่ างปรากฏ ส่ วนการที่เห็นรู ปร่ างว่าเป็ นคนนั้น,ว่าเป็ นคนนี้,ว่าเป็ นสิ่ งนั้น,ว่าเป็ นสิ่ งนี้,การเห็นเช่นนั้นไม่ใช่เห็น
แบบวิปัสสนาเห็น,แต่เป็ นอารมณ์ของสมาธิ,การเห็นเป็ นสิ่ งต่างๆ,แสดงว่าจิตได้ตกไปจากอารมณ์วิปัสสนาแล้ว,ตกไปสู่ อารมณ์อย่าง
อื่น,ผูท้ ี่รู้และเข้าใจในเรื่ องอารมณ์ของวิปัสสนา,จะรู ้ทนั ทีว่าจิตตกไปแล้ว,ตกไปจากอารมณ์วิปัสสนา,คือรู ปและนาม,ก็จะมีนิมิตต่างๆ

เข้ามาแทน,เหมือนหนัง,มีฉายหลายรอบ,คนที่ดูหนังรอบนี้ออกไปแล้วทางประตูหนึ่ง,พวกใหม่กเ็ ข้ามาอีกประตูหนึ่ง,ฉะนั้น,เมื่อรู ป
นามถูกออกไป,นิมิตก็เข้ามาแทน,
ตั้งคาถามต่อว่า,เห็นรู ป,เห็นนามแล้วได้อะไร,
การเห็นรู ป,เห็นนาม,ถ้าเชื่อแค่น้ ี,เท่ากับว่าฟังตามกันมา จึงต้องมีความรู ้อีกว่า,จะเห็นรู ป,เห็นนาม,เห็นแล้วได้อะไร,ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การเจริ ญวิปัสสนาก็คือ,เมื่อเห็นรู ปเห็นนามแล้ว,ก็จะเห็นแจ้ง,และรู ้แจ้งตามความเป็ นจริ ง,เมื่อเห็นแจ้ง,และรู ้แจ้งตามความเป็ นจริ ง
เกิดขึ้น,ความเห็นผิดนานาประการที่เรี ยกว่า วิปลาส ก็ออกไป,
แล้ววิปลาสจะออกไปได้อย่างไร เพราะถูกโมหะอวิชชาปิ ดบังอยู่,เมื่อมีปัญญาหรื อแสงสว่าง,ความมืดหรื อวิปลาสก็ออกไป ลักษณะ
ของวิปลาสมี ๔ ลักษณะได้แก่
๑. อัตตวิปลาส,เห็นว่าเป็ นอัตตา,เป็ นตัวเรา,เป็ นของๆเรา,
๒. นิจจาวิปลาส,เห็นว่าเที่ยง,เห็นว่ามัน่ คง,ไม่ผนั แปร,ไม่เปลี่ยนแปลง,
๓. สุ ขวิปลาส,เห็นว่าสุ ข,เห็นว่าเป็ นของดี,
๔. สุ ภวิปลาส,เห็นว่าสวยงาม,น่ารัก,น่าปรารถนา,
ในวิปลาส ๔ อย่างนี้ เกี่ยวโยงกันเหมือนลูกโซ่ ,เหมือนปฏิจจสมุปบาท,ลูกโซ่ ที่ไม่เคยขาดจากสังสารวัฎฎ์, ได้แก่…
การเห็นว่าเป็ นตัวตน,เมื่อเกิดขึ้นมา == ก็จะเห็นว่าเที่ยง,
เมื่อเห็นว่าเที่ยงแล้ว == ก็จะเห็นว่าสุ ข,
เมื่อเห็นว่าสุ ขแล้ว == ก็จะเห็นว่าสวยงาม,น่าพอใจ,น่าปรารถนา
ถ้าไม่มีตวั ตนแล้ว จะเที่ยงไหม สุ ขไหม สวยไหม แท้จริ งความเห็นดังกล่าว เป็ นความเห็นผิด,เข้าใจผิด,
การที่จะละความเห็นผิด,เข้ าใจผิด,นี้ได้ ต้องอาศั ยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่ านั้น,การเห็นเป็ นรู ป,เป็ นนาม,เห็นว่าไม่ใช่เรา,เห็นว่า
ไม่ใช่ตวั ตน,คนสัตว์ตามความเป็ นจริ งนี้,จะช่วยถ่ายถอนความยึดมัน่ ,ความเชื่อมัน่ ว่าเป็ นเรา มานะทิฏฐิจะถูกถ่ายถอนออกไปทีละเล็ก
ทีละน้อย,จนกว่าอานาจของปรี ชาปัญญา ,เห็นเป็ นรู ปเป็ นนาม,ไม่ใช่เรา,ไม่ใช่ตวั ตน,ปัญญาก็จะสามารถประกาศความจริ งของรู ปของ
นามให้ชดั ว่า,ในรู ปนามนั้นเองก็มีไม่เที่ยง,เป็ นทุกข์,และไม่สามารถบังคับบัญชาได้,เหมือนเห็นเสื อ,ก็จะต้องเห็นลวดลายเสื อว่า,นี่เสือ
ดา,นี่เสื อดาว,เห็นชัดฉะนั้นทั้งรู ปและทั้งนามอยูใ่ นฐานะเดียวกัน,เป็ นอนิจจัง,เป็ นทุกขัง,เป็ นอนัตตา,
เมื่อปัญญาเห็นรู ปนามไม่เที่ยง,เป็ นทุกข์,บังคับบัญชาไม่ได้,ความเห็นผิด,ความเข้าใจผิด,คือ นิจจวิปลาส,ก็ถูกถ่ายถอนออกไปจาก
จิตใจ,…,ความเห็นว่าสุ ข,…,ว่าสวย,ก็พลอยถูกถอนออกในขณะเดียวกันด้วย
วิปัสสนาให้ประโยชน์อย่างไร,
ประโยชน์ของการทาวิปัสสนา,คือ,ทาให้หมดจดจากกิเลสเครื่ องเศร้าหมอง ,แต่ถา้ ถามว่าได้อะไร, ก็ได้ละวิปลาส,ละความเศร้าโศก
,ความร่ าไห้ราพรรณ,ทุกข์ประจา-ทุกข์จร,และ,ทาให้พน
้ จากการเวียนว่ายตายเกิด,คือละทุกข์นนั่ เอง,ประโยชน์กค็ ือทาให้ทุกข์หมดไป
,ประโยชน์สูงสุ ดของวิปัสสนามีเท่านี้,

ความดีเลิศของวิปัสสนากรรมฐาน,อยูท่ ี่พน้ ไปจากการเวียนว่ายตายเกิด,ทากุศลอย่างอื่น,เช่นสร้างโบสถ์วิหารศาลาการ
เปรี ยญใหญ่โต,ทอดกฐิน,ทอดผ้าป่ า,จะกี่วดั ก็ตาม,ก็ยงั ไม่ประเสริ ฐเท่ากับการเจริ ญวิปัสสนากรรมฐาน,เพราะการกระทาเหล่านั้นไม่
สามารถประหานกิเลสได้,ไม่สามารถนาให้พน้ จากกองทุกข์,คือ ขันธ์,๕,ได้ ส่ วนการเจริ ญวิปัสสนากรรมฐาน…สามารถทาลายกิเลส
ด้วย,…เป็ นเหตุให้เข้าถึงพระนิพพานด้วย,…ทาให้พน้ จากกองทุกข์ท้ งั หลายทั้งปวงด้วย,…จึงวิเศษสุ ด
ฉะนั้นก่อนที่จะปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐานจะต้องรู ้อะไรบ้าง ความรู ้ตอ้ งคู่กบั การปฏิบตั ิ สิ่ งต้องรู ้ก่อนการปฏิบตั ิ
๑ ต้องรู ้ ทวาร ๖
๒ ต้องรู ้ อารมณ์ ๖
๓ ต้องรู ้ว่าอะไรเป็ นนาม อะไรเป็ นรู ป ทางทวารทั้ง ๖
๔ ต้องรู ้กาหนดนามอะไร กาหนดรู ปอะไร ในทวารทั้ง ๖
๕ ต้องรู ้วิธีการกาหนดหรื อการวางใจในอารมณ์ตามเหตุผลที่เกิดขึ้นตามทวารทั้ง ๖
๖ เมื่อมีความรู ้และความเข้าใจ ก็สามารถที่จะปฏิบตั ิวิปัสสนา ฝึ กฝนทาบ่อยเข้าๆ,เหมือนวสี,พอทาบ่อยๆ,หนักๆเข้า,ความ
สะสม,ทาให้รู้แจ้ง,ทาบ่อยๆ,จากน้อย,ไปหามาก,จาก,ปริ ตตารมณ์ ,ก็เป็ น,อติมหันตารมณ์ ,อารมณ์น้ นั หนักแน่นขึ้น,รู ้เป็ นรู ป,รู ้เป็ นนาม
,เห็นถูกต้องตามความเป็ นจริ งของรู ปและนาม

๑. ต้ องรู้ทวาร ๖, ทวาร คือ ทางรับรู ้อารมณ์ของจิต,คือจิตอาศัยรู ้อารมณ์ทางทวารนัน่ เอง,จิตอาศัยรู ้อารมณ์ทางไหนทางนั้น
เรี ยกว่าทวาร,ทวารมี ๖ ทวาร คือ จักขุทวาร, โสตทวาร, ฆานทวาร, ชิวหาทวาร, กายทวาร และ มโนทวาร, ต้องรู ้จกั ทวารทั้ง ๖ นี่รู้แค่
นี้คือ ท่องเอา
แล้วต้องรู ้จกั อย่างไรจึงไม่ชื่อว่าท่อง ก็ตอ้ งรู ้อีกว่า,
๑ จักขุทวาร ได้แก่ ทวารทางตา เป็ นที่อาศัยรู ้อารมณ์ของจักขุวิญญาณ คือ จิตเห็น หรื อ,นามเห็น,
๒ โสตทวาร ได้แก่ ทวารทางหู เป็ นที่อาศัยรู ้อารมณ์ของโสตวิญญาณ คือ จิตได้ยนิ หรื อ นามได้ยนิ ,
๓ ฆานทวาร ได้แก่ ทวารทางจมูก เป็ นที่อาศัยรู ้อารมณ์ของฆานวิญญาณ คือ จิตรู ้กลิน่ หรื อ นามรู ้กลิน่ ,
๔ ชิวหาทวาร ได้แก่ ทวารทางลิน้ เป็ นที่อาศัยรู ้อารมณ์ของชิวหาวิญญาณ คือ จิตรู ้รส,หรื อ,นามรู ้รส,
๕ กายทวาร ได้แก่ ทวารทางกาย เป็ นที่อาศัยรู ้อารมณ์ของกายวิญญาณ คือ จิตรู ้การสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึง หรื อ
นามรู ้การสัมผัส
๖ มโนทวาร ได้แก่ ทวารทางใจ,เป็ นที่อาศัยรู ้อารมณ์ของมโนวิญญาณ คือ จิตคิดนึก รู ้สึก,หรื อ นามคิดนึก นามรู ้สึก
ฉะนั้นจิตเกิดขึ้นได้ ทาง ๖ ทวาร คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรี ยกตามภาษาบาลี ก็เรี ยกว่า จักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร
ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร

แต่ถา้ รู้ ตัวรู ้กจ็ ะเป็ นจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานทวาร ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ วิญญาณนี้เป็ นตัวรู ้
ทีเ่ กิดขึ้นตามทวาร
สาหรับในทางปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐาน เรี ยกจักขุวิญญาณว่า นามเห็น , เรี ยกโสตวิญญาณว่า นามได้ยนิ , เรี ยก ฆานวิญญาณ
ว่า นามรู ้กลิ่น, เรี ยกชิวหาวิญญาณว่า นามรู ้รส, เรี ยกกายวิญญาณว่า นามรู ้การสัมผัส, เรี ยกมโนวิญญาณว่า นามรู ้,
ที่เรี ยกแบบนี้เพราะในการปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐานต้องทาความรู ้ชดั และรู ้แจ้ง ไม่ใช่ทาไปด้วยความไม่รู้ ฉะนั้นต้องรู ้
ก่อน เรื่ องทวาร ๖ ว่า ถ้าเป็ นวิปัสสนา เขาเรี ยกชื่อกันอย่างไร ต้องเรี ยกแบบวิปัสสนาเรี ยก,คือกาหนดเข้าไปจนกระทัง่ ฝังราก,แรก ๆ ก็
เหมือนท่อง,ค่อยๆ แทรกซึ มเข้าไปจนฝังราก, เมื่อมีความเชื่อจริ ง ๆ แล้วไปปฏิบตั ิ คือเชื่อว่าเป็ นรู ปเป็ นนาม ขณะเห็น เป็ นนามเห็น,จะ
มีความกาหนดของมันเอง, ก็เหมือนกับเราเข้าป่ าช้าแล้วกลัวผีเอง
๒. ต้ องรู้อารมณ์ ๖, อารมณ์คือ สิ่ งที่จิตรู ้ ,หมายความว่า สิ่ งใดที่จิตยังไม่รับรู ้,สิ่ งนั้นไม่เรี ยกว่า อารมณ์, สิ่ งใดก็แล้วแต่ที่จิต
รู ้ ที่จิตมีหน้าที่รู้แต่ยงั ไม่ได้รับรู ้ , สิ่ งนั้นไม่เรี ยกว่า อารมณ์ , สิ่ งใดที่จิตเข้าไปรู ้สิ่งนั้น,สิ่ งนั้นถึงเรี ยกว่า,อารมณ์ เช่น ตอนนี้ของ
ตรงหน้าเต็มไปหมด, พอสั่งให้ยกมือขวาขึ้น,…โสตวิญญาณได้ยนิ ,ตอนนั้นรู ้คาสั่ง,แต่ของตรงหน้าไม่รู้,จิตรู ้ทีละประตู,ฉะนั้น,เสี ยง
เป็ นอารมณ์,ต้องให้เข้าใจชัดแบบนี้เลย, ฉะนั้นคงไม่งงกับคาว่า สิ่ งใดที่จิตยังไม่เข้าไปรั บรู ้, สิ่ งนั้นไม่เรี ยกว่า อารมณ์ แต่สิ่งใดที่จิตเข้า
ไปรับรู ้,สิ่ งนั้นเรี ยกว่า อารมณ์
อารมณ์น้ นั มีความมากมายหลากหลาย,สุ ดจะคณานับได้,เมื่อกล่าวโดยพระปรมัตถ์แล้ว ,อารมณ์เกิดขึ้นทางทวารต่าง ๆ, มี ๖
อารมณ์ดว้ ยกัน,คือ
๑. รู ปารมณ์ ได้แก่ สี ต่าง ๆ ที่กาลังปรากฏเป็ นอารมณ์ของ จักขุวิญญาณ หรื อนามเห็น
๒. สัททารมณ์ ได้แก่ เสี ยง ที่กาลังปรากฏเป็ นอารมณ์ของ โสตวิญญาณ หรื อนามได้ยนิ ,
๓. คันธารมณ์ ได้แก่ กลิ่น ที่กาลังปรากฏเป็ นอารมณ์ของ ฆานวิญญาณ หรื อนามรู ้กลิ่น,
๔. รสารมณ์ ได้แก่ รส ที่กาลังปรากฏเป็ นอารมณ์ของ ชิวหาวิญญาณ หรื อนามรู ้รส,
๕. โผฏฐัพพารมณ์ ได้แก่ ความเย็นร้อน, อ่อนแข็ง, หย่อนตึง,ที่กาลังปรากฏเป็ นอารมณ์ของ กายวิญญาณ หรื อนามรู ้
กระทบ,
๖. ธัมมารมณ์ ได้แก่ ความรู ้สึกนึกคิดชอบ,ชัง,ดีใจ,เสี ยใจ,เฉย ๆ ทีก่ าลังปรากฏเป็ นอารมณ์ของ มโนวิญญาณ หรื อ,นามรู ้
ทางใจ
๓. ต้ องรู้ว่าอะไรเป็ นรูป อะไรเป็ นนาม ทางทวารทั้ง ๖
การปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐาน,ต้องรู ้รูปนามทางทวารทั้ง,๖,ว่า รู ปคืออะไร – นามคืออะไร – มีอยูเ่ ท่าไร – อะไรบ้าง
รู ปคืออะไร รู ป คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่ได้ ธรรมชาติที่ตอ้ งแตกดับและย่อยยับไปด้วยสิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นข้าศึกแก่กนั และกัน เช่น
ความเย็นและความร้อน เป็ นข้าศึกกัน, อยากให้ความเย็นหาย ก็ไปตั้งไฟ อยากให้ความร้อนหาย ก็ไปใส่ น้ าเย็น,หรื อกล่าวโดยสรุ ป,สิ่ ง
ใดก็ตามรู ้อารมณ์ไม่ได้,ต้องแตกดับย่อยยับไปด้วยสิ่ งที่เป็ นข้าศึกของกันละกัน,สิ่ งเหล่านั้นแหละเรี ยกว่า รู ป
รู ปนี้มีอยูเ่ ท่าไร รู ปมีอยู่ ๒ อย่าง คือ รู ปที่ไม่มีวิญญาณครอง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็ นต้น และรู ปที่มีวิญญาณครอง เช่น รู ปนัง่ ,

นามคืออะไร นามคือ ธรรมชาติที่รู้อารมณ์,ธรรมชาติที่นอ้ มไปหาอารมณ์ เรี ยกว่า นาม คาว่า นาม คือธรรมชาติที่มีความรู ้สึกต่อ
อารมณ์ หรื อธรรมชาติที่รู้สึก,คิดนึก, กล่าวโดยสรุ ปก็คือ ความรู ้สึกชอบ,ความรู ้สึกไม่ชอบ,ความรู ้สึกต่าง ๆเช่น เห็น,ได้ยนิ ,ได้รู้กลิ่น
,ได้รู้รส,ได้รู้สัมผัส,เหล่านี้แหละเรี ยกว่า นาม,

ตัวรู ้ต่าง ๆ เรี ยกว่า นาม

รู ปที่จะนามาเป็ นอารมณ์ของวิปัสสนานั้น มีเท่าไร,
รู ปที่จะนามาเป็ นอารมณ์ของวิปัสสนามี ๖ คือ, รู ปารมณ์, สัททารมณ์ , คันธารมณ์, รสารมณ์ ,โผฏฐัพพารมณ์,และอิริยาบท,ก็คือ,…,
๑. รู ปทางตา คือ รู ปารมณ์, ได้แก่ สี ต่างๆ,
๒. รู ปทางหู คือ สัททารมณ์, ได้แก่ เสี ยงต่างๆ,
๓. รู ปทางจมูก คือ คันธารมณ์, ได้แก่ กลิน่ ต่างๆ,
๔. รู ปทางลิน้ คือ รสารมณ์, ได้แก่ รสต่างๆ,
๕. รู ปทางกายคือ โผฏฐัพพารมณ์, ได้แก่ ความเย็น, ร้อน, อ่อน, แข็ง, หย่อน, ตึงที่ปรากฏทางกาย,
๖. รู ปทางใจคือ อิริยาบถใหญ่ท้ งั ๔ ได้แก่ รู ปที่อยูใ่ นท่านัง่ , รู ปที่อยูใ่ นท่านอน, รู ปที่อยูใ่ นท่ายืน, รู ปที่อยูใ่ นท่าเดิน, รู ปที่กาลังก้าว
ไป, รวมถึงอิริยาบทย่อย,เหยียด,คู,้ ก้ม,เงย,เหลียวซ้าย,แลขวา,
ฉะนั้น,เวลาเรี ยนเรื่ องรู ป มี ๒๘ แต่เวลาทาวิปัสสนาเรื่ องรู ป มี ๖ รู ป
นามที่จะนามาเป็ นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นมีเท่าไร นามที่จะนามาเป็ นอารมณ์ของวิปัสสนามี ๖ คือ
๑. นามเห็น เกิดขึ้นทางตา มีชื่อเรี ยกในปริ ยตั ิศาสนาว่า, จักขุวิญญาณ,
๒. นามได้ยนิ , เกิดขึ้นทางหู มีชื่อเรี ยกในปริ ยตั ิศาสนาว่า, โสตวิญญาณ,
๓. นามรู ้กลิน่ , เกิดขึ้นทางจมูก มีชื่อเรี ยกในปริ ยตั ิศาสนาว่า, ฆานวิญญาณ,
๔. นามรู ้รส เกิดขึ้นทางลิน้ มีชื่อเรี ยกในปริ ยตั ิศาสนาว่า, ชิวหาวิญญาณ,
๕. นามรู ้สัมผัส เกิดขึ้นทางกาย มีชื่อเรี ยกในปริ ยตั ิศาสนาว่า, กายวิญญาณ,
๖. นามรู ้สึกนึกคิด เกิดขึ้นทางใจ มีชื่อเรี ยกในปริ ยตั ิศาสนาว่า,มโนวิญญาณ
แม้รู้ขนาดนี้แล้วก็ยงั ปฏิบตั ิไม่ได้, จะต้องรู ้อีกว่า…,
ทางตา, อะไรเป็ นรู ป อะไรเป็ นนาม, สิ่ งที่เห็นเป็ น รู ป, รู ้สึกเห็นเป็ น นาม,
ทางหู,อะไรเป็ นรู ป อะไรเป็ นนาม, เสี ยงเป็ น รู ป, รู ้สึกได้ยนิ เป็ น นาม,
ทางจมูก อะไรเป็ นรู ป อะไรเป็ นนาม, กลิ่นเป็ น รู ป, รู ้กลิ่นเป็ น นาม,
ทางลิ้น อะไรเป็ นรู ป อะไรเป็ นนาม, รสชาติต่าง ๆ เป็ น รู ป, รู ้รสเป็ น นาม,

ทางกาย อะไรเป็ นรู ป อะไรเป็ นนาม, เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึง เป็ น รู ป, รู ้เย็น,รู ้ร้อน,รู ้อ่อน,รู ้แข็ง,รู ้หย่อน,รู ้ตึงเป็ น นาม,
ทางใจ อะไรเป็ นรู ป อะไรเป็ นนาม, อาการของรู ปกายที่อยูใ่ นท่านัง่ ,ท่ายืน,ท่าเดิน,ท่านอน,เป็ น,รู ป, รู ้วา่ รู ปนัง่ ,รู ปยืน,รู ป
เดิน,รู ปนอนเป็ น นาม ,รู ้ว่ารู ปนัง่ ,รู ปยืน,รู ปเดิน,รู ปนอน, เป็ น นาม,
๔. ต้ องรู้กาหนดนามอะไร,กาหนดรูปอะไร ในทวารทั้ง ๖
ฉะนั้นเมื่อมีรูป,มีนามแล้ว ใน ๖ ทวารนี้ วิปลาสเกิดขึ้นทางไหนบ้าง ระหว่างรู ป หรื อ นาม ตามทวาร,
@ ทางตา

สิ่ งที่เห็น เป็ นรู ป, รู ้สึกเห็น เป็ นนาม,

วิปลาสเกิดขึ้นให้หลงว่า เราเห็น, แท้ที่จริ ง นามเห็น,จึงต้องมีมนสิ การว่า,นามเห็น, ไม่ใช่เราเห็น
รู ปไม่สาคัญ, รู ปไม่ได้ทาให้วิปลาส, เราวิปลาสไปเองว่าเป็ น เราเห็น,
@ ทางหู

เสี ยงเป็ นรู ป, รู ้สึกได้ยนิ เป็ นนาม,

เสี ยงจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลย,ถ้าไม่มีนามได้ยนิ , แต่เราวิปลาส หลงว่าเราได้ยนิ จึงเกิดพอใจ-ไม่พอใจ,
จึงต้องแก้ไข เห็นผิดที่ว่า เราเป็ นผูไ้ ด้ยนิ , แท้จริ งเป็ น- นามได้ยนิ ,
@ ทางจมูก

ตัวกลิ่น เป็ นรู ป (เช่น น้ าหอม, กองอุจจาระ เป็ นต้น), รู ้กลิ่น เป็ นนาม,

เราวิปลาสเข้าใจผิดว่า เราเป็ นผูเ้ หม็น-หรื อหอม, แท้จริ ง,รู ปเหม็น,รู ปหอม, ตัวกลิ่นไม่ใช่เรา ความเหม็นเกิดขึ้นที่รูป จึง
ต้องกาหนดที่ รู ป
@ ทางลิ้น

รสต่าง ๆ (เปรี้ ยว,หวาน,มัน,เค็ม,เผ็ด,จืด) เป็ นรู ป, รู ้รส เป็ นนาม,

รสชาติ อยูท่ ี่ ตัวอาหาร เราหลงผิดว่า เราเป็ นผูเ้ ปรี้ ยว-หวาน-มัน-เค็ม-เผ็ด-จืด, แท้จริ ง เปรี้ ยว,หวาน,มัน,เค็ม,เผ็ด,จืด- เป็ น
รู ป
รสอาหาร เป็ นสภาวธรรมอยูท่ ี่ รู ป, จึงต้องกาหนดที่ รู ปรสต่าง ๆ,
@ ทางกาย

เย็น-ร้อน-อ่อน-แข็ง-หย่อน-ตึง-อยูท่ ี่ รู ป, ทีร่ ู ้ว่าเย็น-ร้อน-อ่อน-แข็ง-หย่อน-ตึง เป็ นนาม,

ความโง่อยูท่ ี่ความรู ้ผิดว่า เราเป็ นผูเ้ ย็น,ผูร้ ้อน,อ่อน,แข็ง,หย่อน,ตึง, ที่จริ งคือ รู ปมันเย็น,รู ปมันร้อน,รู ปมันแข็ง,รู ปมันอ่อน
ไม่ใช่เรา, จึงต้องมีความรู ้กาหนดไปที่ รู ป,
@ ทางใจ

ท่าทางต่าง ๆ ของการนัง่ ,การยืน,การเดิน,การนอน เป็ นรู ป, ที่รู้ว่าเดินอยู,่ นัง่ อยู,่ ยืนอยู่ เป็ นนาม,

เราเข้าใจผิดว่าเรายืน-เดิน-นัง่ -นอน ฉะนั้นจึง ต้องกาหนดรู ้รูป, ใครรู ้- นามรู ้ในรู ปนั้น คือ รู ปนัง่ -รู ปยืน-รู ปเดิน-รู ปนอน,
ก่ อนที่จะกาหนดวิปัสสนากรรมฐาน จะต้ องเข้ าใจ คาว่ า นึก กับ รู้สึก ต่ างกันอย่ างไร เพราะการเข้าปฏิบตั ิไปนึกไม่ได้
เด็ดขาด, ต้องไปรู ้สึก,

คาว่า นึก หมายถึง จิตน้อมไปสู่ อารมณ์ในอดีต,หรื ออนาคต คือ นึกไปในเรื่ องอดีตบ้าง,ในเรื่ องอนาคตบ้าง, จิตจึงไม่ได้รู้อยู่
กับปัจจุบนั ,
แต่ถา้ รู ้สึก, จะรู ้สึกที่ปัจจุบนั เท่านั้น, แล้วทาอย่างไรจึงจะเรี ยกว่า รู้สึก เปรี ยบเสมือนมีผปู ้ ่ วยคนหนึ่ง เดินไปหาหมอ เล่า
อาการให้หมอฟัง อาการหนักของตนเอง
หมอ…,ต้องฉี ดยา,
ผูป้ ่ วย…,อย่าฉี ดเลย,มันเจ็บ,กินยาก็ได้,ฉี ดยามันเจ็บ,
หมอ…,รู ้ได้อย่างไรว่ามันเจ็บ,
ผูป้ ่ วย…,ก็เข็มมันแหลม,ทิ่มไปตรงไหนมันก็เจ็บ,
หมอ…,หมอยังไม่ได้ฉีดเลย,รู ้สึกเจ็บแล้ว,แล้วคุณรู ้สึกเจ็บได้อย่างไร,
ผูป้ ่ วย…,คิด ๆ เอาว่ามันเจ็บ,ก็เข็มมันแหลม,แล้วก็เคยถูกฉี ดมาแล้ว, (นี่แหละคือ รู ้ว่าเจ็บ,โดยอาการคิดนึก, ยังไม่ทนั เกิด,
ไม่ได้เจ็บจริ ง ๆ )
หมอ…,จัดแจงบรรจุยาเข้าในกระบอกฉี ด,ให้ผปู ้ ่ วยนอนควา่ โดยก่อนที่หมอจะฉี ด,หมอก็ถามว่า,เจ็บหรื อยัง,ปวดมากไหม,
ผูป้ ่ วย…,ยังไม่เจ็บ,ยังไม่ปวดครับ, (นี่จะแสดงให้เห็นว่าความรู ้สึกเจ็บ,กับความรู ้สึกปวดยังไม่มี )
หมอ…,ค่อย ๆ แทงเข็มเข้าไปที่กล้ามเนื้ออย่างช้าๆ,
ผูป้ ่ วย…,ร้องว่า,เจ็บ,หมอ…( ที่ร้องว่าเจ็บ,ต้องนึก,ต้องคิด,หรื อเปล่า ),
ผูป้ ่ วย…,ไม่ได้คิดเลย มันรู ้สึกจริ ง ๆ เดี๋ยวนี้นี่มนั กาลังเจ็บอยูใ่ นขณะนี้แหละ,
หมอ…,คิดนึกเจ็บ,กับรู ้สึกเจ็บต่างกันไหม,
ผูป้ ่ วย…,ต่างกันสิ หมอ, ความนึกคิดเจ็บ, มันไม่ได้เจ็บจริ ง ๆ นี่, แต่ความรู ้สึกเจ็บ มันเจ็บจริ ง ๆ นะหมอ,
หมอ…,ฉะนั้นความนึกคิด กับ ความรู ้สึก, จึงต่างกัน,จาไว้นะ,
ทีน้ ีกร็ ู ้แล้วว่า,คิดนึก,กับรู ้สึก,ต่างกัน, ความคิดนึก,เป็ นอารมณ์ในอดีต ที่ผ่านมาแล้วหรื อ ในอนาคต ที่ยงั มาไม่ถึงเลย, ไม่ได้
เป็ นอารมณ์ปัจจุบนั ,ส่ วนความรู ้สึก,เป็ นอารมณ์ ปัจจุบนั , คือ กาลังปรากฏอยูเ่ ฉพาะหน้า กาลังเกิดขึ้นจริ ง ๆ, เมื่อเข้าใจว่า,นึกคิด,กับ
รู ้สึก,แตกต่างกันได้,แยกแยะได้ ก็สามารถไปทาวิปัสสนาได้, แต่ถา้ แค่น้ ีกไ็ ม่เข้าใจ,แยกแยะไม่เป็ น, ก็จะทาวิปัสสนาไม่ได้, ไม่ได้
อะไรเลย,ไม่ได้อะไรเลยจริ งๆ ,
เมื่อเข้าใจแบบนี้ ก็กาหนดรู ป หรื อนามก็ได้, ด้วยความรู ้สึกที่ว่า กาลังดูรูป, เป็ นรู ปอะไร, กาลังดูนามอยู,่ เป็ นนามอะไร,ได้
ปัจจุบนั ,
๕. ต้ องรู้วิธีการกาหนด หรือการวางใจในอารมณ์ ตามเหตุผลที่เกิดขึ้นตามทวารทั้ง ๖

ทีน้ ีจะดูรูป,ดูนามกันอย่างไร,มีต้ งั ,๖,…รู ปก็,๖,นาม,ก็,๖,ดูกนั อย่างไร,
รู ปนั้นมี,๖,คือ,รู ปทางตา,รู ปทางหู,รู ปทางจมูก,รู ปทางกาย,รู ปทางใจ,การดูรูป,ก็ตอ้ งดูที่รูปใดรู ปหนึ่งที่กาลังปรากฏ,
หมายถึงที่กาลังมีอยู่,ซึ่ งเรี ยกว่า,ปัจจุบนั อารมณ์,นามก็มี,๖,คือ,นามทางตา,นามทางหู,นามทางจมูก,นามทางกาย,นามทางใจ,การดู
นาม,ก็ตอ้ งดูนามใดนามหนึ่งที่กาลังปรากฏ,กาลังมีอยู่,เช่นเดียวกัน
การดูรูป,หรื อการดูนาม หมายถึง ตามรู ้ , ไม่ใช่ไปจ้องดู หรื อเพ่งดูอย่างจริ ง ๆ จัง ๆ, เอาแค่แมวคอยตะครุ บหนูเท่านั้นเอง,
ต้องมีสิ่งที่ยนื ให้รู้ก่อน, จึงตามรู ้ได้, เพื่อไม่ให้ไปคิดเอาเอง, เราจะเห็นว่า, ได้ยนิ ,ก็ตอ้ งมีเสี ยง,จึงได้ยนิ ,ตามได้ยนิ ,ไม่ใช่ไปวิ่งตาม
เสี ยง,คือมีเสี ยงแล้วตามรู ้ ,นี่,นามได้ยนิ , มีให้รู้,แล้วตามรู ้ , มีให้รู้,แล้วตามรู ้, เหมือนอาหารบุปเฟ่ ต์,ตักเรี ยงเป็ นแถวไป,ตามตัก,ตามตัก
,ตามตัก,คนข้างหลังสิ ,ตักตาม,ตักตาม,ตักตาม,เรามาคนเดียว,อัตตาหิ,อัตโนนาโถ,จึงตามตัก,อย่าไปตักตาม,

อารมณ์เราต้องเป็ นหนึ่งอยูต่ ลอดเวลา,ข้าว,ผัดปลาดุกฟู,ยาปลาช่อน,ต้มเปรต,ต้มโคล้ง,ผัดผักสามสหาย,เราก็ตามรู ้ไป, จะรู ้
หมดเลยทีเดียวไม่ได้, ต้องมีสิ่งให้รู้, จึงเรี ยกว่า ตามรู ้, ฉะนั้นการตามรู ้,ไม่ใช่ไปจ้อง,เพราะขณะจ้องไม่ได้ตามรู ้แล้ว, เพราะมีสิ่งที่
เลื่อนไปตลอด,พอตรงนี้กน็ ึกถึงมอเตอร์ หรื อสายพานในโรงงานฝาจีบ ที่มีขวดต่าง ๆ เลื่อนเข้ามา,ฝาจีบก็ปั๊มลงไป,เหมือนเครื่ องจักร
,พอขวดมา ,ก็ปั๊ม,ขวดมาก็ปั๊ม,หากจ้องอยูท
่ ี่เดียว,พอฝาจีบก็จอ้ งปั๊มอยูท่ ี่ขวดนั้นขวดเดียว, ขวดอื่นไม่สนใจ, อย่างนี้ไม่ได้- ผิด

แล้วก็

เป็ นไปไม่ได้ดว้ ย,
ฉะนั้นเราต้องตามรู ้,ขณะที่มีอะไรให้รู้,ก็รู้,รู ้ไม่ทนั ,ก็ไม่ตอ้ งรู ้ ,ก็ตามรู ้ตอนทันต่อไป,การดูในที่น้ ีหมายถึง,ดูดว้ ยใจโดยมีสติ
ระลึกรู ้อยูก่ บั ปัจจุบนั คือ รู ปหรื อนาม ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น, และมีสัมปชัญญะคือ ปั ญญา, ตามรู ้อารมณ์ปัจจุบนั ที่สติระลึกรู ้ว่าเป็ นรู ป
อะไร,หรื อนามอะไรในขณะนั้น,
สติในที่น้ ีมีความระลึกรู ้สึกอยูก่ บั รู ป กับนาม, ปัญญาก็ตามเข้าไปรู ้ ว่า,รู ปอะไร,นามอะไร, สติเกิดขึ้น ปญญาตามรู ้ , สติระลึก
รู ้สึกว่าอาการนี้ -รู ป, ปัญญาตอบ รู ปอะไร, สติ ระลึกรู ้สึกว่าอาการนี้- นาม,ปัญญาตอบ นามอะไร,ฉะนั้น สติตามปัจจุบนั , ปัญญาก็
ตามอารมณ์ , จึงได้อารมณ์ปัจจุบนั ,
ในการปฏิบตั ิจึงต้องมีความเข้าใจ,เมื่อมีความเข้าใจแล้วทาบ่อย ๆ, มนสิ การแบบนี้บ่อย ๆ ๆ, ก็เท่ากับดื่มด่าธรรมโอสถ ,ยาที่
วิเศษที่สุดคือ,โยนิโสมนสิ การ,เมื่อทุกอย่างมีเต็มแล้ว ,อานาจของโยนิโสมนสิ การก็จะมาคุม้ ครองรักษา, เพราะที่ปัจจุบนั นั้น เป็ นที่ให้
เกิดอภิชฌาและโทมนัส, เมื่อทันเสี ยอย่าง,อภิชฌา,โทมนัส,เกิดไม่ได้,เมื่อไม่มีอภิชฌาโทมนัส,เท่ากับว่า ไม่มีกิเลสเกิดตอนนั้น,ฉะนั้น
ปริ ยตั ิสาคัญมาก ๆ
เพราะฉะนั้น ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งมีหน้าที่ หน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิคือ มีสติ, มีสัมปชัญญะ, เพื่อจะได้ ควบคุมว่ากาลังดูรูปอะไร- นาม
อะไร,ที่กาลังปรากฏอยู,่ กาลังมีข้ นึ อยู,่ ทาไมต้องมีสติ,สัมปชัญญะ, มีสติ คือ มีความระลึกอยูก่ บั รู ป กับนาม,ที่กาลังปรากฏอยู่,กาลังมี
อยู,่ เป็ นปัจจุบนั อารมณ์ , มีสัมปชัญญะ คือ มีความรู ้สึกชัดตามที่สติระลึกรู ้อยู่ ว่าเป็ นรู ปอะไร นามอะไร, รู ปนัง่ หรื อรู ปนอน, รู ปนอน
หรื อรู ปยืน, นามเห็นหรื อนามได้ยนิ , นามได้ยนิ หรื อนามรู ้,
ฉะนั้น,สติระลึกรู ้ในรู ปในนาม,ปัญญารู ้รูป,นามตามทวารต่าง ๆ ชัดเจน, สติ ต้องไปตั้งอยู่ตามทวารที่ถูกต้องเป็ นปัจจุบนั
ด้วย, แล้วปัญญาก็รู้ว่า,นามอะไร,รู ปอะไร,เพื่อทาลายความเห็นผิดออกไปอีกชั้นหนึ่ง ๆ ,
ในการปฏิบตั ิขอให้มีความเข้าใจ, เข้าใจให้ถูกต้อง, เพราะถ้าทาความเข้าใจไม่ถูกต้อง ,ไม่เข้าใจชัดแล้ว,จะทาวิปัสสนาไม่ได้
เลย,ถ้านามก็ไม่รู้,รู ปก็ไม่รู้, สติคืออะไรก็ไม่รู้, สัมปชัญญะคืออะไรก็ไม่รู้, ความต่างกันระหว่างคิดนึกกับรู ้สึกก็ไม่รู้ ,สรุ ปได้ว่าทา

วิปัสสนาไม่ได้เลย,หรื อจะไปทาอะไรก็แล้วแต่,ขณะนั้นไม่ใช่วิปัสสนา,เมื่อไม่เป็ นวิปัสสนา,และก็ไม่ใช่วิปัสสนา,พระนิพพานก็ไม่
ถึง,
ทั้งนี้การเรี ยนคันถธุระ,กับการเข้าใจวิปัสสนาธุระ,จึงต้องเป็ นไปด้วยกัน, แต่ในวิปัสสนาธุระนั้นจะดึงเอาอะไรออกมาบ้าง
,เรี ยนแล้วจึงต้องซักถามทาความเข้าใจให้ละเอียด,อย่างรู ป ๒๘

พอมาในนัยการปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐาน คือรู ป ๖ เท่านั้นเอง ( รู ปที่

จะนามาเป็ นอารมณ์ของวิปัสสนามี ๖ คือ, รู ปารมณ์, สัททารมณ์, คันธารมณ์, รสารมณ์ ,โผฏฐัพพารมณ์,และอิริยาบถต่าง ๆ ) ถ้าเรา
จาแต่รูป,๖,และไม่เข้าใจรู ป,๒๘,มันก็ไม่ชดั แจ้ง,ในการปฏิบตั ิไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากรู ปและนาม,
รู ปมี ๒๘ รู ป,ในจานวน ๒๘ รู ปนี้มีชื่อจาเพาะ ๆ ,ได้แก่…,
๑. ปถวีรูป,ได้แก่,รู ปที่มีลกั ษณะแข็งหรื ออ่อน ,
๒, อาโปรู ป,ได้แก่,รู ปที่มีลกั ษณะไหลหรื อเกาะกุม,
๓, เตโชรู ป,ได้แก่,รู ปที่มีลกั ษณะร้อนหรื อเย็น,
๔, วาโยรู ป,ได้แก่,รู ปที่มีลกั ษณะไหวหรื อเคร่ งตึง,สี่ รูปนี้เรี ยกว่ามหาภูตรู ป,๔,
๕, จักขุปสาทรู ป,ได้แก่ จักขุปสาทหรื อปสาทตา,
๖, โสตปสาทรู ป,ได้แก่ โสตปสาทหรื อปสาทหู,
๗, ฆานปสาทรู ป,ได้แก่ ฆานปสาทหรื อปสาทจมูก,
๘, ชิวหาปสาทรู ป,ได้แก่ ชิวหาปสาทหรื อปสาทลิ้น,
๙, กายปสาทรู ป,ได้แก่ กายปสาท หรื อปสาทกาย, ห้ารู ปนี้ (จักขุปสาท โสตปสาท ฆานปสาท ชิวหาปสาท กายปสาท)
เรี ยกว่า ปสาทรู ป ๕,
๑๐, รู ปารมณ์,คือ รู ปที่เห็น,สี ต่างๆ,
๑๑, สัททารมณ์, คือ รู ปเสี ยง,
๑๒, คันธารมณ์, คือ รู ปกลิ่น,
๑๓, รสารมณ์, คือ รู ปรส,
๑๔, อิตถีภาวรู ป, คือ รู ปเป็ นเหตุแห่งความเป็ นหญิง,
๑๕,ปุริสภาวรู ป, คือ รู ปเป็ นเหตุแห่งความเป็ นชาย,
๑๖,หทยรู ป, คือ รู ปที่อาศัยเกิดของจิตแลเจตสิ ก,
๑๗,ชีวิตรู ป, คือ รู ปที่รักษากลุ่มที่เกิดจากกรรม,
๑๘,อาหารรู ป, คือ รู ปโอชะที่อยูใ่ นอาหาร,

๑๙,ปริ จเฉทรู ป, คือ รู ปที่เป็ นความว่างคัน่ รู ปต่อรู ป,
๒๐,กายวิญญัติรูป, คือ รู ปที่แสดงการเคลื่อนไหวทางกาย,เช่น,ขวักมือ,
๒๑,วจีวิญญัติรูป, คือ รู ปที่แสดงการเคลื่อนไหวทางวาจา,
๒๒,ลหุตารู ป, คือ รู ปเกิดเป็ นความเบา,
๒๓,มุทุตารู ป, คือ รู ปเกิดเป็ นความอ่อน,
๒๔,กัมมัญญตารู ป, คือ รู ปเกิดเป็ นความควร,
๒๕,อุปจยรู ป, คือ รู ปแรกเกิด,
๒๖,สันตติรูป, คือ รู ปที่เกิดสื บต่อ,
๒๗,ชรตารู ป, คือ รู ปที่เกิดแก่ใกล้ถึงความดับ,
๒๘,อนิจจตารู ป, คือ รู ปที่ดบั ,
แต่ถา้ เรามาทาความเข้าใจว่ารู ปปรมัตถ์ตรงนี้ ,นัยการปฏิบตั ิเป็ นอะไร ๆ แล้วเราจะรู ้เลยว่าเราปฏิบตั ิจะดึงอะไรมาบ้าง,มัน
เกิดขึ้นทางไหนบ้างที่จะผ่านทวารได้, อย่างเช่น กายวิญญัติ วจีวิญญัติ ผ่านทวารไหน, ปริ จเฉทรู ป เรากาหนดได้ไหม,…ไม่ได้ เป็ นต้น
ดังนั้นจึงบอกว่า,นัยการปฏิบตั ิ รู ปมี ๖, นัยปริ ยตั ิ รู ปมี ๒๘, ซึ่ งมีคาอธิบายในอภิธรรมมัตถสังคหะ ปริ จเฉทที่,๖,
ส่ วนนาม ตามนัยปริ ยตั ิมี ๒ คือ
๑. นามจิต,ได้แก่ จิตทั้งหมด ๘๙ ดวง, อกุศลจิต ๑๒, อเหตุกจิต ๑๘, มหากุศลจิต ๘, มหาวิบากจิต ๘, มหากิริยาจิต ๘,
มหัคคตกุศลจิต ๙, มหัคคตวิบากจิต ๙, มหัคคตกิริยาจิต ๙,มรรคจิต ๔, ผลจิต ๔, ถ้าตามนัยองค์ฌาน ก็เป็ น ๑๒๑, แต่ให้นบั เนื่องแค่
๘๙ จะหาชื่อจิตเหล่านี้,และทาความเข้าใจได้ใน อภิธรรมมัตถสังคหะ ปริ จเฉทที่ ๑
๒. นามเจตสิ ก,ได้แก่เจตสิ ก ๕๒ ดวง, สัพพจิตตสาธารณะ ๗, ปกิณณกะ ๖, โมจตุกะ ๔, โลติกะ ๓, โทจตุกะ๔, ถีทุกะ ๒,
วิจิกิจฉา ๑, โสภณ ๒๕, ศึกษารายละเอียดได้จาก อภิธรรมมัตถสังคหะ ปริ จเฉทที่ ๒,
ฉะนั้น,รู ปนามตามนัยของการปฏิบตั ิ, กับรู ปนามตามนัยของปริ ยตั ิ, จึงมีความแตกต่างละเอียดวิจิตรพิสดารมาก สุ ขมุ
คัมภีรภาพต่างกัน,
ยกตัวอย่างเช่น รู ป-นัยปริ ยตั ิ บอกว่า รู ป ๒๘, นาม-นัยปริ ยตั ิ บอกว่า นามจิต กับนามเจตสิ ก,
ส่ วน รู ปนาม-นัยของการปฏิบตั ิ หมายถึง รู ปนามที่ใช้ปฏิบตั ิวิปัสสนา และรู ปนามที่จะใช้ปฏิบตั ิน้ ี เป็ นรู ปนามทางไหน
บ้าง
รูปนามที่จะใช้ คือ รูปนามทางตา, รูปนามทางหู , รูปนามทางจมูก, รูปนามทางลิ้น, รูปนามทางกาย, รูปนามทางใจ,แค่
นั้นเอง,

ผูป้ ฏิบตั ิวิปัสสนาจะต้องเรี ยนให้รู้ ให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไร ไม่ใช่ว่าไม่รู้และไม่เข้าใจยกกะบิข้ นึ ไป…ไม่ได้,
ถ้าจะปฏิบตั ิวิปัสสนาต้องรู ้ ต้องเป็ น, เพราะถ้าไม่รู้ ไม่เป็ น – ก็ไม่เป็ นวิปัสสนา และก็ไม่ถึงวิปัสสนา, เมื่อเข้าใจแล้ว ก็เอา
ความเข้าใจเหล่านี้แหละไปปฏิบตั ิวิปัสสนา, ฉะนั้นจึงเรี ยกว่า เราจะต้องศึกษาหาความรู ้ให้ละเอียดขึ้นไปอีก,…,
รู ปที่ใช้ปฏิบตั ิวิปัสสนา หมายถึง รู ปที่เป็ นอารมณ์ของสติ, และปัญญาทางทวารทั้ง ๖ เท่านั้น, ได้แก่อะไรบ้าง ได้แก่
๑,รู ปทางตา คือ รู ปารมณ์ ได้แก่สิ่งเห็นเป็ นสี ต่าง ๆ,
๒,รู ปทางหู คือ สัททารมณ์ ได้แก่ เสี ยงต่าง ๆ,
๓,รู ปทางจมูก คือ คันธารมณ์ ได้แก่กลิ่นต่าง ๆ,
๔,รู ปทางลิ้น คือ รสารมณ์ ได้แก่รสต่าง ๆ,
๕,รู ปทางกาย คือ โผฏฐัพพารมณ์ ได้แก่เย็น,ร้อน,อ่อน,แข็ง,เคร่ ง,ตึง,
๖,รู ปทางใจ คือ รู ปที่อยูใ่ นท่านัง่ เรี ยกว่ารู ปนัง่ , รู ปที่อยูใ่ นท่านอน เรี ยกว่ารู ปนอน, รู ปที่อยูใ่ นท่ายืน เรี ยกว่ารู ปยืน, รู ปที่
อยูใ่ นท่าเดิน เรี ยกว่ารู ปเดิน,รู ปทั้ง ๖ เหล่านี้ เป็ นอารมณ์ของสติและปัญญาโดยตรง, ถ้าจะเจริ ญปัญญา ,…กาหนดรู ้ รู ปนั้น นามนั้น,
การกาหนดรู ้ รู ปนั้น นามนั้น, ตามนัยแห่งการเจริ ญนั้น เรี ยกว่า การเจริ ญสติปัฏฐาน, หรื อการเจริ ญวิปัสสนา
ฉะนั้น, จะเห็นความแตกต่าง พิสูจน์ได้ สัตวโลกมีเหมือนกันหมดทุกคน แต่ตอนปฏิบตั ิ, ไม่เหมือนกันเลย ลอกเลียนแบบ
กันไม่ได้,
นัง่ อยูน่ ี่ ชีวิตรู ป มีทุกคน ,…อิตถีภาวรู ป ผูห้ ญิง… ปุริสภาวรู ป ผูช้ าย, มีหมด เรี ยนให้รู้วา่ พระพุทธเจ้าแจกแจงชีวิต
ออกมาเป็ นแบบนี้ ๆ, แต่เวลาปฏิบตั ิ ตัวใครตัวมัน อตฺ ตาหิ,อตฺ ตโนนาโถ, ตนนั้นเป็ นที่พ่ งึ แห่งตน
นาม ตามนัยแห่งปริ ยตั ิ ได้แก่ นามจิต และนามเจตสิ ก, แต่นาม ที่ใช้ในการเจริ ญวิปัสสนา ไม่ใช่จิต ๘๙ หรื อเจตสิ ก ๕๒,
นาม ที่ใช้ปฏิบตั ิวิปัสสนา หมายถึง นามที่เป็ นอารมณ์ของสติ และปัญญาทางทวารทั้ง,๖,เหมือนกัน,
๑, นามทางตา คือ การเห็น มีชื่อเรี ยกว่า จักขุวิญญาณ,
๒, นามทางหู คือ ได้ยนิ มีชื่อเรี ยกว่า โสตวิญญาณ,
๓, นามทางจมูก คือ ได้กลิ่น มีชื่อเรี ยกว่า ฆานวิญญาณ,
๔, นามทางลิ้น คือ ได้รู้รส มีชื่อเรี ยกว่า ชิวหาวิญญาณ,
๕, นามทางกาย คือ ความรู ้สึกสัมผัสทางกาย มีชื่อเรี ยกว่า กายวิญญาณ,
๖, นามทางใจ คือ ความรู ้สึกนึกคิดต่าง ๆ มีชื่อเรี ยกว่า มโนวิญญาณ,
ฉะนั้น นามทั้ง ๖ นี้ เป็ นอารมณ์ของสติ กับเป็ นอารมณ์ของปัญญา และแต่ละคนต่างเกิดไม่เหมือนกัน

คนเราเห็นเหมือนกันไหม.…ไม่เหมือน, แล้วในรู ป รู ปเหมือนกันไหม บางคนนัง่ , บางคนยืน,…ต้องเป็ นปัจจุบนั ของตนเอง
,แล้วเป็ นจริ งแบบพระพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้ากล่าวว่า

อันนี้เรี ยกว่าอะไร เกิดขึ้นกับเราจริ ง แต่รู้จริ งแบบพระพุทธเจ้า มีเพียงผูป้ ฏิบตั ิ

กับพระพุทธเจ้า, ผูใ้ ดเห็นธรรม,ผูน้ ้ นั เห็นเรา,
นี่เป็ นการเห็นชัดเลยว่า พระนิพานเป็ นการดาเนินไปแต่เพียงผูเ้ ดียว ใครทาใครได้, ใครพบ ใครพ้น, เพราะปัจจุบนั ของแต่
ละคนไม่เหมือนกัน, สพฺเพ ธมฺ มา อนตฺ ตา, บังคับบัญชาไม่ได้ ทางด้านปริ ยตั ิ,ก็บงั คับบัญชาไม่ได้ ทางรู ป ต้องเป็ นรู ปมี ๒๘, ฉันจะ
มีรูปเพียง ๕ –นี่ไม่ได้ บังคับไม่ได้, ในการปฏิบตั ิ ก็ตอ้ งเป็ นรู ป ๖ , ทางนาม ก็จะเป็ นนามจิต ๘๙, นามเจตสิ ก ๕๒, ถ้าบอกไม่เอา
..ฉันจะเอาเจตสิ กเดียวพอ...ไม่ได้, บังคับไม่ได้,
โลภมูลจิต ดวงที่หนึ่งเกิดขึ้น ก็ตอ้ งประกอบด้วย เจตสิ ก ๑๙ เหมือนกันหมด, แต่โลภที่เกิดขึ้น ต่างกัน, ในการปฏิบตั ิ ก็ตอ้ ง
เป็ นนาม ๖,
รู ปทั้ง ๖ ทวาร, รู ปใดรู ปหนึ่ง ก็ไม่ได้เป็ นอารมณ์ของสติปัญญา , ส่ วนนามทั้ง ๖ ทวาร, ทวารใดทวารหนึ่ง ก็ไม่ได้เป็ น
อารมณ์ของสติปัญญา , แต่ขณะที่เข้าไปรู ้รูปในขณะนั้น, รู ้นามในขณะนั้น, ขณะนั้นแหละเป็ นอารมณ์ของวิปัสสนา เรี ยกว่า อารมณ์
ปัจจุบนั ,
ขณะที่ไม่รู้ในอารมณ์ปัจจุบนั คือ รู ปปัจจุบนั , หรื อนามปัจจุบนั , ขณะนั้นจะเรี ยกว่า เจริ ญสติปัฏฐานไม่ได้เด็ดขาด, หรื อ
เรี ยกว่าไม่ได้เจริ ญสติปัฏฐาน, หรื อไม่ได้เจริ ญวิปัสสนากรรมฐาน, เพราะสติและปัญญาไม่ได้มีนามรู ปเป็ นอารมณ์ ,
ฉะนั้น, คาบริ กรรม ไม่ว่าจะเป็ นพุทโธ สัมมาอรหัง, หรื ออะไรก็แล้วแต่ ไม่ใช่วิปัสสนา, ขณะใดไม่มีรูปหรื อนามเป็ น
อารมณ์ของสติและปัญญา,…จะไม่เรี ยกว่า การเจริ ญสติปัฏฐาน,…จะไม่เรี ยกว่า การเจริ ญปัญญา หรื อวิปัสสนา,
เพราะฉะนั้น รู ป ๖ เป็ นอารมณ์ของวิปัสสนา, นาม ๖ ก็เป็ นอารมณ์ของวิปัสสนา,
ตัววิปัสสนา ก็คือ ตัวปัญญาที่รู้รูป รู ้นาม, ปัญญา ก็คือ รู ้แจ้งในรู ป รู ้แจ้งในนามที่กาลังปรากฏอยูเ่ ฉพาะหน้าซึ่ งเรี ยกว่า
ปัจจุบนั อารมณ์,
ดังได้กล่าวแล้วว่า, ก่อนลงมือปฏิบตั ิตอ้ งมีความรู ้ และความรู ้ตอ้ งคู่กบั การปฏิบตั ิ คือ
๑, ต้องรู ้ ทวาร ๖,
๒, ต้องรู ้ อารมณ์ ๖,
๓, ต้องรู ้ว่าอะไรเป็ นนาม, อะไรเป็ นรู ป, ทางทวารทั้ง ๖,
๔, ต้องรู ้ว่า กาหนดนามอะไร กาหนดรู ปอะไร ในทวารทั้ง ๖
๕, ต้องรู ้วิธีการกาหนด หรื อการวางใจในอารมณ์ตามเหตุผลที่เกิดขึ้นตามทวารทั้ง ๖
เมื่อรู ้และเข้าใจ ๕ อย่างนี้, ก็ปฏิบตั ิได้ การดูรูปนัง่ …เบื้องต้นให้รู้สภาวะเสี ยก่อน, ที่นงั่ อยูเ่ ป็ นรู ป, ทาไมต้องรู ้ ก็เพื่อ ไม่ให้
เป็ นเรา ไม่มีตวั ตนคนสัตว์มานัง่ ,…เป็ นเพียงรู ปกายที่อยูใ่ นท่า เท่านั้นเอง,

ในท่าเท่านั้น หมายถึงว่า กองแห่งรู ปมาประชุมกันอยู่ เรี ยกว่า รู ปกาย, และในกองแห่งรู ปนี้ ได้แก่ รู ป ๒๘ ตามนัยแห่ง
พระอภิธรรม,
รู ้ได้อย่างไร, รู ้ได้ดว้ ยการศึกษา, แต่ละคนมีเหมือนกันหมด, รู ป ตามนัยแห่งพระอภิธรรมได้แก่ รู ป ๒๘, คือ,อวินิพโภครู ป
๘, วิการรู ป ๓, สัททรู ป,๑,ชีวิตรู ป ๑, หทยรู ป ๑, ปสาทรู ป ๕, ภาวรู ป ๒, วิญญัติรูป ๒, ลักขณรู ป ๔, ปริ จเฉทรู ป ๑, แต่ละคนมีเพียง
คนละ ๒๗, เว้นอิตถีภาวรู ป หรื อปุริสภาวรู ป, มาประชุมกันเป็ นรู ปกายเท่านั้นเอง, และมีใจครอง คือ เป็ นรู ปที่มีวิญญาณครอง
เมื่อสิ้ นลม ล้ มตาย กลายเป็ นศพ,
ถึงจุดจบ เกมส์ ชีวิต ปิ ดฉากฉาย,
นอนในโรง ใบแคบ ๆ โอบแนบกาย,
ไม่ มีสหาย ญาติหรือทรัพย์ ไปกับเรา,
นี่สมมุติว่าตาย ก็เป็ นรู ปที่ไม่มีวิญญาณครอง, รู ป ตามนัยแห่งพระสู ตรได้แก่ ธาตุดิน ๒๐, ธาตุน้ า ๑๒, ธาตุไฟ ๔, ธาตุลม
๖, มาประชุมกัน แล้วเราก็สมมุติไว้ว่า ท่าทางอาการแบบนี้เรี ยกว่า รู ปนัง่ ใส่ ชื่อเข้าไปเป็ น คนนัง่ , แท้ที่จริ ง รู ปนัง่ , เอามาจากรู ป
๒๘ มาประชุมกันเป็ น รู ปกาย ทาไมถึงเรี ยกว่า รู ปนัง่ ตรงนี้แหละสาคัญ,
การเรี ยกร่ างกายนี้วา่ รู ป, เพราะว่าร่ างกายรู ้อารมณ์ไม่ได้, ต้องย่อยยับไปด้วยปัจจัยที่เป็ นข้าศึก คือ ความเย็น ความร้อน, จึง
เรี ยกว่า รู ป,
ร่ างกายของคน, ร่ างกายของสัตว์ท้ งั หลายมีความเสื่ อม ความดับไปด้วยความเย็นความร้อน, จึงเรี ยกว่า รู ปกาย,
รู ปกาย แปลว่า ที่ประชุมของสิ่ งที่ตอ้ งแตกดับย่อยยับ, เอาไฟเผาก็ได้, เอามีดเฉื อนออกเป็ นชิ้น ๆ ก็ได้, ทาร้ายก็ได้, ด้วย
อะไรก็ถูกทาลายได้,
อีกประการหนึ่ง, ที่เรี ยกว่า รู ป ก็เพราะว่ารู ้อารมณ์ไม่ได้, ธรรมชาติใดที่รู้อารมณ์ไม่ได้ ธรรมชาติน้ นั เรี ยกว่า รู ป,
เพราะฉะนั้น ธรรมชาติใดที่รู้สึก, นึกคิดไม่ได้, รู ้อารมณ์ไม่ได้, จึงเรี ยกธรรมชาติน้ นั ว่า รู ป, เมื่อรู ปกายนี้ หรื อรู ปนี้อยูใ่ นท่านัง่ , จึง
ต้องรู ้สึก และเรี ยกรู ปนี้ว่า รู ปนัง่ นัน่ เอง,
ความเข้าใจต้องเกิดขึ้น ไม่ใช่ฟังมา, ต้องเข้าใจละเอียด, ศรัทธา, แล้วปฏิบตั ิ เข้าใจความหมายของรู ปแล้ว แค่น้ ียงั ไม่พอ ต้อง
เข้าใจต่อไปว่า ที่นงั่ อยูเ่ ป็ นรู ปไม่ใช่เรา, ไม่ใช่ตวั ตน, และไม่ใช่ของ ๆ เรา, ทาไมเล่า ก็เพื่อฝึ กจิตใจให้รู้สึกตรงกับความเป็ นจริ ง, เพื่อ
ทาลายความเห็นผิด,
การฝึ กจิตใจให้รู้สึกตรงกับความเป็ นจริ งนี้แหละ…เรี ยกว่า โยนิโสมนสิ การ ฝึ กจิตใจให้รู้สึกตรงกับความเป็ นจริ ง …เรี ยกว่า
เป็ นพวกมีโยนิโสมนสิ การอยูใ่ นใจ, เพราะอะไร เพราะแต่ก่อน เรามีความสาคัญผิดอยูว่ ่า เป็ นเรา เป็ นหญิง เป็ นชาย เป็ นตัวตนคน
สัตว์ มานัง่ ,
เพราะความสาคัญผิดคิดว่า รู ปนี้เป็ นเรานัน่ เอง เป็ นตัวเรา, เป็ นของ ๆ เรา, แล้วก็ยดึ ว่าเป็ น เรานัง่ , รู ปนัง่ นี้ เป็ นของเรา, แต่
ก่อนเรายึดอย่างนี้ เพราะไม่ได้ศึกษา พอมานัง่ ก็รู้สึกทันทีว่า เป็ นเรานัง่ , เราเมื่อย,…,ไม่ว่ารู ปอะไร ก็เป็ นเราหมด, เมื่อได้ศึกษา ได้รับรู ้

ความจริ งแล้ว, จึงรู ้ว่านัง่ อยูน่ ้ ี ไม่ใช่เรานัง่ , แต่เป็ นการประชุมของรู ป ๒๘, หรื อเป็ นการประชุมของ ธาตุดิน ๒๐ , ธาตุน้ า ๑๒, ธาตุ
ไฟ ๔, ธาตุลม ๖ ตามนัยพระสู ตร,
เมื่อศึกษารู ้แล้วว่าไม่ใช่ตวั เรา, ไม่ใช่ของ ๆ เรา, เป็ นเพียงรู ปกายที่อยูใ่ นท่านัง่ เท่านั้นเอง,ไม่มีคน ไม่มีสัตว์
และการหมายรู ้แบบนี้ จึงรู ้เข้าไปในความจริ งว่า อาการที่ปรากฏคือ รู ปนัง่ , และมีธรรมชาติที่รู้อยูว่ ่า รู ปนัง่ คือ นาม, เพราะ
รู ปเป็ นสิ่ งที่รู้อะไรไม่ได้, ธรรมชาติที่ตรงข้ามกับรู ปคือ นาม,
รู ้แบบนี้มีประโยชน์อะไร, เพื่อถ่ายถอนความเข้าใจผิด, ถ่ายถอนความสาคัญผิด คือ เมื่อใส่ ใจให้ถูก, ใส่ ใจบ่อย ๆ ให้ถูก ๆ,
ให้ตรงกับความเป็ นจริ ง, ที่นงั่ อยูน่ ้ นั เป็ นรู ป ไม่ใช่ตวั ตน, ที่เคยยึดมัน่ ว่า เป็ นเรา, เป็ นเรา, ก็จะถูกถ่ายถอนออกไปเรื่ อย ๆ, ความเข้าใจ
ผิดก็ถูกถ่ายถอนออกไปเรื่ อย ๆ,
ผูป้ ฏิบตั ิท้ งั หลาย จึงต้องมีโยนิโสมนสิ การ คือ ใส่ ใจให้ถูก ให้ตรงกับความเป็ นจริ งอยูต่ ลอดเวลา, ที่นงั่ อยู่ ก็ตอ้ งรู ้ว่า รู ปนัง่ ,
ที่เคยยึดมั่นว่ าเป็ นเรานั่ง เป็ นเรานอน, เป็ นเรายืน, เป็ นเราเดิน, เป็ นความเข้ าใจผิด เป็ นความสาคัญผิด,
จึงต้องใส่ ใจใหม่ สาคัญใหม่ คือ เมื่อเรี ยนแล้ว ต้องตรงดิ่งแห่ งการมอง เหมือนการทิ้งสมอลงไป สมอหนัก ก็จะดิ่งลง
หยัง่ ลงสู่ กน้ มหาสมุทรเลย,ฉะนั้นเหมือนกัน ปัญญาก็ดงิ่ ตรงเหมือนแทงอนุสัยเข้าไป ที่เคยเห็นผิด แทรกซึ มเข้าไป, รากค่อย ๆ แทรก
ซึ มเข้าไป, ฝังรากเข้าไป, ฝังทุกวัน, รากฝอย, รากแขนง, รากขนอ่อน, จนรากแก้วเจริ ญเติบโต ชาแรกดินเข้าไป ชาแรกความเห็นผิด
เข้าไป ความเข้าใจผิดก็ถูกถ่ายถอนออกไปเรื่ อย ๆ, เรี ยกว่ามีโยนิโสมนสิ การในใจ, จนกระทัง่ ใจนั้น มีโยนิโสมนสิ การเป็ นใหญ่,
ในโลกนี้จึงไม่มีอะไรเป็ นเราเลย, เป็ นตัวเรา ก็ไม่มี, เป็ นของเราอย่างจริ งแท้แน่นอน-ไม่มี, ยึดได้ชวั่ คราวโดยของสมมุติ
เท่านั้น, ไม่มีอะไรสักอย่างในโลกนี้ที่ควรยึดไว้ได้เลย เพราะสภาพธรรมตามความเป็ นจริ งแล้ว ไม่มีใครยึดอะไรไว้ได้สักอย่างหนึ่ง
ไม่มีใครยึดอะไรว่าเป็ นตัวเราได้สักอย่างหนึ่ง และเป็ นเราได้ตลอดไป, ใครยึดชีวิตไว้ได้บา้ ง-ไม่มี, แต่เพราะความไม่รู้จึงยึดชีวิตของ
เราว่าเป็ นจริ งตลอดมา
ที่เรายึดไว้น้ ี ยึดด้วยความเห็นผิด ยึดด้วยความหลงผิด ความเข้าใจผิดนี่แหละสาคัญ ทาสแท้ ๆ ของความเป็ นจริ ง
ตลอดเวลาที่ยดึ นั้น-ไม่ใช่คน-ไม่ใช่สัตว์, เป็ นเพียงรู ป-เป็ นเพียงนาม, แต่มาแสดงบทบาททุกอย่างด้วยความเห็นผิด เข้าใจผิด เข้าใจ
ผิดให้เป็ นเรา ปรากฏเป็ นเรา, ขันธสันดานนั้นก็เก็บ เก็บ เก็บ เก็บไว้, ไม่เคยถ่ายถอน, เราจึงได้วฏั ฏะสงสารครอบครองอยูจ่ นทุก
วันนี้,
ฉะนั้น การปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐานจึงต้องอาศัยโยนิโสมนสิ การ คือ กาหนดรู ้ตามความเป็ นจริ ง แล้วเอาของจริ งมารู ้ เอา
ของจริ งมากาหนด จิตเราอาจจะนึกคิดไปในเรื่ องไม่จริ ง แต่พอรู ้สึกตัวให้กลับมาอยูท่ ี่จริ ง การปฏิบตั ิเพื่อพ้นทุกข์ ไม่ได้เอาอะไรที่เส
แสร้งมาปฏิบตั ิเลย แต่เอาของจริ งมาปฏิบตั ิเรี ยกว่า ปฏิบตั ิวิปัสสนา ของจริ งในที่น้ ีกค็ ือ รู ป กับ นาม, หรื อเรี ยกว่าขันธ์ ๕, เมื่อนัง่ จึง
ต้องกาหนดรู ้ตามความเป็ นจริ งว่า รู ปนัง่ ที่นงั่ อยูน่ ้ นั เป็ นรู ป, จึงต้องกาหนด เป็ นรู ปนัง่ เมื่อนัง่ นี้มาปรากฏ, ==ไม่ใช่เป็ นเรา,==ไม่ใช่
ตัวเรา,==ไม่ใช่ของๆเรา,== เป็ นธรรมชาติที่เป็ นรู ปกาย,== มีนามธรรมเป็ นตัวรู ้,== เมื่อกาหนดวิปัสสนาเกิดขึ้น ต้องกาหนดรู ้ ,==
กาลังดูรูปนัง่ แล้วอย่างไร จึงเรี ยกว่า ดูรูปนัง่ ถูก
ต้องเข้าใจก่อนว่า การดูน้ นั มี ๓ ดู,
๑, ดูดว้ ยตา ต้องลืมตาดู จึงจะเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้ เห็นด้วยจักขุวิญญาณ คือ จักขุวิญญาณเป็ นผูเ้ ห็น,

๒, ดูดว้ ยใจ ไม่ตอ้ งอาศัยดวงตา หลับตาก็ได้ เป็ นการเห็นด้วยใจ คือ สร้างมโนภาพขึ้นมา หรื อจินตนาการขึ้นมา เอาของ
เก่าขึ้นมานึก นึกในใจ รู ้ในใจ, ทดลองดูได้ดว้ ยการให้เพื่อนคนหนึ่งยืนกางแขน มองดูดว้ ยตา ลืมตา แล้วหลับตาลง ก็นึกถึงภาพ
เพื่อนที่ยนื กางแขนได้, วิทยาศาสตร์ หรื อจะเหนือพุทธศาสตร์ เป็ นไปไม่ได้เลย, วิทยาศาสตร์ มีเครื่ องมือเยอะแยะ ต้องใส่ โน่นใส่ นี่
แต่พุทธศาสตร์ ได้เรี ยนของจริ ง เกิดมาทั้งทีได้เรี ยนดี เรี ยนถูก ไม่เสี ยชาติเกิด,
๓, ดูดว้ ยปัญญา คือ ดูดว้ ยใจอีกนัน่ แหละ แต่เป็ นการเห็นด้วยใจที่ประกอบไปด้วยปั ญญา จากศึกษามา เข้าใจมา
การเห็นด้วยใจที่ประกอบไปด้วยปัญญานี้ไม่ใช่ง่าย มี ๒ แบบ,
๑, เห็นด้วยใจที่ประกอบไปด้วยปัญญา โดยรู ้เรื่ องกรรมและผลของกรรม มีอารมณ์ที่เป็ นบัญญัติ เป็ นอดีตอารมณ์ และ
อนาคตอารมณ์,
๒, เห็นด้วยใจที่ประกอบไปด้วยปัญญา รู ้รูป รู ้นาม โดยมีอารมณ์เป็ นปรมัตถ์ เป็ นปัจจุบนั อารมณ์
ในการปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐาน ต้องหมายถึง เห็นด้วยใจที่ประกอบไปด้วยปัญญาโดยมีรูปมีนามเป็ นอารมณ์ คือ ดูดว้ ยใจ
ที่รู้แจ้งตามความเป็ นจริ งของรู ปนามที่เป็ นปัจจุบนั โดยปฏิเสธบัญญัติออกหมด จึงไม่ตอ้ งพึงกสิ ณต่าง ๆ, เพราะข้อ ๑ เป็ นสมาธิ, สม
ถกรรมฐาน มีบญ
ั ญัติกรรมฐานพิเศษเป็ นอารมณ์ , ข้อที่ ๒ เป็ นวิปัสสนากรรมฐาน มีรูปนามเป็ นอารมณ์
การเจริ ญวิปัสสนากรรมฐานนั้น บางคนก็ใช้คาว่า - ดู , บางคนก็ใช้คาว่า – กาหนด , บางคนก็ใช้คาว่า - พิจารณา , บางคน
ก็ใช้คาว่า – เพ่ ง , แต่ขอให้ทุกคนเข้าใจว่า คาต่าง ๆ นี่ เหมือนกัน คือ ดูดว้ ยใจที่ประกอบไปด้วยปัญญา, และปัญญาไหน ปัญญาจาก
การศึกษา ปัญญาที่ยอมรับความจริ งด้วยเหตุดว้ ยผล ไม่ใช่ปัญญาคนอื่น ปัญญาตนเอง ที่ศึกษามา พิสูจน์มาจนเข้าใจแล้ว จึงกาหนด
ได้
ฉะนั้น การเจริ ญวิปัสสนากรรมฐาน จะลืมตาก็ได้ จะหลับตาก็ได้ ไม่มกี ฎ-ไม่มีเกณฑ์, เพราะเป็ นการดูดว้ ยใจที่
ประกอบด้วยปัญญา ไม่ได้อาศัยตาเลย แต่อาศัยความรู ้สึกตัวอยูต่ ลอดเวลา
การดูรูปนัง่ ดูอย่างไร ดูตรงไหน, การดูรูปนัง่ ให้ดูที่อาการนัง่ ในท่าที่นงั่ , ท่านัง่ เป็ นอาการของรู ป ๒๘ หรื อธาตุ ๔ ดิน,
น้ า, ไฟ, ลม ที่มาประชุมกันอยูใ่ นอาการที่นงั่ นี้,
ในพระบาลีสติปัฏฐานสู ตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ตรัสว่า ตั้งกายอยูใ่ นอาการอย่างไร ก็ให้รู้ชดั อยูใ่ นอาการอย่างนั้น
เพราะฉะนั้น จึงจะต้องศึกษา, เพื่อให้เข้าถึงคาของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้อง แล้วจะได้ทาถูกต้อง, รู ปกายที่ต้ งั อยูด่ ว้ ยอาการนัง่ นี้ หรื อ
ท่าทางนัง่ นี้ เรี ยกว่า รู ปนัง่ จึงจะไม่ผิดจากคาสอนของพระพุทธเจ้า, แล้วต้องเข้าใจไปอีกว่า อาการนัง่ หรื อท่านัง่ มีมากมาย เช่น
นัง่ ขัดสมาธิ , นัง่ พับเพียบ, นัง่ ยอง ๆ, นัง่ ห้อยเท้า, นัง่ ชันเข่า, นัง่ คุกเข่า ฯ, ล้วนเรี ยกว่านัง่ ทั้งสิ้ น, จะนัง่ อยูใ่ นอาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็
แล้วแต่ ท่าไหนก็แล้วแต่ ก็เป็ นรู ปทั้งสิ้ น,
ดังนั้น การเจริ ญวิปัสสนา จึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า จะนัง่ ท่าไหน ถึงจะเป็ นวิปัสสนา, ก็ไม่ตอ้ งเรี ยกว่านัง่ ท่าไหน จะนัง่ อย่างไร,
มีแต่คอยรู ้สึก มีสติมีปัญญา, แต่ไม่ควรทาพิสดารผิดปกติ
ผูป้ ฏิบตั ิจะต้องมีวิธีพิจารณารู ปนัง่ วิธีพิจารณารู ปนัง่ ทาอย่างไร,
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงตรัสสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสู ตร หมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในข้ออิริยาบถ
บรรพ เรี ยกว่า …… ตั้งกายไว้ในอาการอย่างไร ก็ให้กาหนดรู ้ในอาการอย่างนั้น,……,อาการนัง่ ของรู ปมีอย่างไร ก็ให้รู้ชดั ในอาการนัง่

ของรู ปอย่างนั้น …… อาการของรู ปมีอย่างไร ก็ให้รู้ชดั ในอาการอย่างนั้น ก็คือว่า การพิจารณารู ป หรื อกาหนดรู ป เป็ นการดู หรื อ
พิจารณาอาการของรู ป จะอยูใ่ นท่าไหนก็แล้วแต่ ก็ให้รู้อยูใ่ นอาการนั้น หรื อท่านั้น, คือ ใจจะต้องรู ้อยูใ่ นรู ปนัง่ พร้อมกับความ
รู ้สึกตัวในอาการนัง่ หรื อท่าที่นงั่ , คือ จะต้องมีสติปัญญา สติระลึกรู ้ ปัญญารู ้ตาม นี่ทางานคู่กนั , เมื่อสติมีความแก่กล้า ปัญญามี
ความแก่กล้า ก็จะระลึกรู ้วา่ เป็ นรู ป หรื อเป็ นนาม, เมื่อระลึกรู ้บ่อย ๆ, ตัวที่ไม่ได้ฝึกนั้นก็จะเฉื่ อย, ที่รู้ว่าเป็ นฉันก็จะเฉื่ อยแล้ว ก็คือ มี
สติสัมปชัญญะอยูก่ บั ปัจจุบนั ด้วย ไม่ให้คิดเลยไปจากรู ปนี้ที่กาลังปรากฏ ดูรูปนี้อยู่ ฟุ้ งก็ไม่เกิด, แล้วก็ประเสริ ฐอยูใ่ นทาง ไม่ตกไป
จากนามรู ป เป็ นวิปัสสนาด้วย,
ผูป้ ฏิบตั ิจึงควรทาความเข้าใจให้ดี แล้วก็ค่อย ๆ ฝึ กดูบ่อย ๆ, และก็ขอให้เข้าใจว่า การกาหนดนั้น เมื่อพิจารณารู ปนัง่ ก็
ต้องพิจารณาแบบนี้ มนสิ การแบบนี้ ไม่ใช่ไปนัง่ ท่องเป็ นรู ป เป็ นนาม หรื อคิดอยูใ่ นใจ, ต้องรู ้และเข้าใจแน่ชดั ว่าเป็ นรู ปนัง่ กาหนด
รู ปนัง่ พร้อมกับความรู ้สึกออกมาอยูท่ ี่อาการนัง่ ที่กาลังปรากฏอยูข่ ณะนั้น จึงจะเรี ยกว่าถูกต้อง และถูกตรงตามความเป็ นจริ ง
ในขณะกาหนด หัวใจของการปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐานในเรื่ องการดูรูปนัง่ อยูต่ รงรู ้สึกออกมาอยูใ่ นท่านัง่ อย่าลืม ต้อง
เตือนตนเสมอว่า การปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐานต้องมีความเข้าใจถูกเป็ นประธาน อย่าให้มีความเพียรเป็ นประธาน, และต้องมีรูปนาม
เป็ นอารมณ์เสมอ ทาบ่อย ๆ เข้าใจเช่นนี้บ่อย ๆ, นามจึงเป็ น ผูร้ ู ้ , รู ปจึงเป็ น ผูถ้ ูกรู ้, สติสัมปชัญญะเป็ นผูก้ าหนดรู ้
นามเป็ นผูร้ ู ้ว่า รู ปนัง่ และนามก็ตอ้ งออกมารู ้ ในท่าที่นงั่ ในอาการที่นงั่ , รู ปที่อยูใ่ นอาการนัง่ หรื อท่าที่นงั่ เป็ นผูถ้ ูกนามไปรู ้
สรุ ปว่าวิธีการดูรูปนัง่ ผูป้ ฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐานต้องดูรูปนัง่ โดยดูอาการของรู ปนัง่ , ต้องคอยสังเกตด้วย เวลาปฏิบตั ิ ถ้า
ใจกาหนดรู ปนัง่ รู ปนัง่ รู ปนัง่ แต่ใจไม่ได้ออกมาอยูใ่ นอาการ – เช่นนี้กเ็ ป็ นนึกแล้ว
การปฏิบตั ิจึงต้องค่อย ๆ ไป คอยสังเกต ไม่ชดั ดูต่อ ไม่ชดั ดูต่อ หมายถึง ไม่ชดั ในอาการ, ต้องให้ความรู ้สึกออกมาอยูก่ บั
อาการนัง่ ด้วย พร้อมกับรู ้ดว้ ยว่ารู ปนัง่ , เหมือนเห็นคนตาย ต้องมีสิ่งที่เห็น และต้องรู ้,ต้องดูออกว่าคนตาย, รู ปนัง่ จึงจะถูกต้องด้วย
เหตุผล, เมื่อเข้าใจวิธีการดูรูปนัง่ แล้ว การดูรูปนอน วิธีการดูรูปนอนก็มีความหมายนัยเดียวกัน คือ ดูอาการของรู ปที่อยูใ่ นอิริยาบถ
นอน หรื อดูอาการของรู ปที่อยูใ่ นท่านอน,**
ทุกคนทดลองนอนลง ชันเข่าขวาขึ้น เอามือก่ายหน้าผาก นี่ตอ้ งรู ้สึกถึงอาการในท่านอน ความรู ้สึกต้องไปให้ทวั่ ว่ามืออยูท่ ี่
หัว ไม่ตอ้ งเห็นด้วย ขาต้องยกขึ้นมา เป็ นต้น…ลุกขึ้นได้
ฉะนั้นต้องรู ้หมด อาการของรู ปที่อยูใ่ นท่านอน โดยกาหนดรู ้ว่าดูรูปนอน พร้อมกับมีความรู ้สึกออกมาอยูท่ ี่อาการนอน
หรื อท่านอนของรู ปกายนั้น ตัวเองย่อมเป็ นผูร้ ู ้เองว่า ขาขึ้น หรื อขาลง มือก่ายหรื อไม่ก่าย ต้องรู ้สะพรั่งตัว, คือ ปรากฏรู ปนั้นชัด
ออกมา จิตที่รู้น้ นั รู ้ชดั ยิง่ กว่าฟิ ล์มที่ถ่ายอีก เพราะกายปสาทมีทวั่ เรี ยนแล้ว, ฉะนั้น ไม่วา่ นอนท่าไหน ต้องรู ้สึก จะไม่รู้สึกก็ตอนนอน
หลับสนิทเท่านั้นเอง
การดูรูปยืน คือ ดูอาการของรู ปที่ยนื ในท่ายืน รู ปกายที่ประชุมกันอยูใ่ นอิริยาบถยืน หรื ออาการยืน เรี ยกว่า รู ปยืน, ทาไม
เรี ยกรู ปยืน ก็ได้คาตอบมาจากรู ปนัง่ แล้ว-เพราะเป็ นรู ป โดยกาหนดรู ้ รู ปยืนพร้อมกับมีความรู ้สึกออกมาอยูใ่ นท่ายืน ให้ใจออกมาอยู่
ในอาการยืนของรู ป เพราะรู ปไม่รู้ว่ายืน แต่จิตเป็ นผูร้ ู ้ว่ายืน, จิตจะต้องทาหน้าที่สารวจนัน่ เอง รู ้สะพรั่งกาย ต้องรู ้สึกออกมาว่าขณะนี้
ยืนตรง, ยืนย่อขา, ยืนพัก ฯ, รู ้สึกหมดในอาการนั้น ๆ, ต้องมีความสังเกต ต้องมีความสาเหนียก ต้องมีความรู ้สึกในรู ปนั้น รู ปนั้นคือ
รู ปยืน,

การดูรูปเดิน คือ ดูอาการของรู ปกายที่กาลังก้าวไป อาการที่กาลังก้าวไป อาการที่กาลังก้าวไปคืออาการของขาทั้งสองข้างที่
ก้าวไป, ในการกาหนด ให้ดูอาการของรู ปเดินที่กาลังก้าวไปของขาทั้งสอง แต่ละก้าว ๆ ให้กาหนดรู ้อยูว่ ่ารู ปเดิน, ทุกวันนี้เราก็เดิน
แบบนี้ แต่เราไม่เคยรู ้ว่าเป็ นรู ปเดิน และไม่รู้ว่าตรงไหนคือเดิน ไม่ตอ้ งไปกาหนดปลายเท้า เคยเดินแบบไหนก็เดินแบบนั้น แต่ให้มี
ความรู ้สึกทัว่ และการเดินนี้ ไม่ควรเดินเร็ ว หรื อช้าเกินไป ให้เดินเหมือนเดินทอดน่อง เพื่อสติจะได้ระลึกรู ้ทนั ในอาการที่กาลังก้าว
ไป ก้าวไป....

เมื่อรู ้และเข้าใจ ๕ อย่าง ปฏิบตั ิได้, เพียงอาศัยเวลา สะสม- สะสมโยนิโสมนสิ การ, จนกระทัง่ มีกาลัง เป็ นผูท้ ี่อุดมไปด้วย
โยนิโสมนสิ การ ก็จะสิ้ นเหตุการณ์แห่งการวิบตั ิ นัน่ ก็คือ สิ้นการเวียนว่ายตายเกิดได้โดยไว ขอทุกอย่างจงสัมฤทธิ์ผลได้โดยไว ===
ขออนุโมทนา"
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