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ความสํ าคัญของบทความ
ในการเริ มต้นปฏิบตั ิเจริ ญภาวนานัน คําวา่ “สติ–สั มปชั ญญะ–สติสัมปชั ญญะ” หมายถึง ความระลึกได้และ
ํ
ความรู ้ตวั ทัวถ้วน ถือเป็ นเหตุปัจจัยสําคัญทีกาหนดความรู
้สึกนึกคิดในการแสดงการกระทํา ทีเรี ยกวา่ “กรรม
่่
๓” ได้แก่ “กายกรรม–วจี กรรรม–มโนกรรม” ไมวาจะเป็
นฝ่ ายกุศล “สจริ
ุ ต ๓” หรื อฝ่ ายอกุศล “ทจริ
ุ ต ๓” ก็
่
ตาม คําวา่ “กรรม” คือ การกระทําทีประกอบด้วยเจตนาทีทําหน้าทีในการปรุ งแตงการกระทํ
า ทีเรี ยกวา่ “อภิ
่
สั งขาร ๓” [บุญ–บาป–ฌาน] แตกระบวนการตั
ดสิ นใจในการแสดงกรรมนัน เป็ นกระบวนทัศน์ ความ
เลือมใส ความศรัทธา ความเชือ ทีประกอบด้วยเหตุผล [โยนิโสมนสิการ = ปฏิจจสมุปบาท ๑๒–ไตรลักษณ์ –
่
อริ ยสัจจ์ ๔] ไมประกอบด้
วยความไมรู่ ้จริ งรู ้แจ้ง “อวิชชา ๔–อวิชชา ๘” ทีมีอิทธิพลในการเลือกทําสิ งทีเป็ น
กุศล และชําระจิตให้หมดจด สะอาด บริ สุทธิ ปราศจากนิวรณ์ ด้วยการเจริ ญฌานสมาบัติ [รู ปฌาน ๔] โดยผู ้
่
ปฏิบตั ิธรรม –โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนา จะต้องมีขอ้ ปฏิบตั ิทีไมผิ่ ด ทีเป็ นปฏิปทาทีเป็ นส่ วนแกนสาร
่
เนื อแท้ ซึ งจะนําผูป้ ฏิบตั ิให้ถึงความเจริ ญงอกงามในธรรม เป็ นผูด้ าํ เนิ นอยู่ในแนวทางแหงความปลอดพ้
น
่ ่
่ ดพลาด ทีเรี ยกวา่ “อปัณณกปฏิปทา ๓” ได้แก่ (๑) “อินทรียสั งวร” คือ การสํารวม
จากทุกข์อยางแนนอนไมผิ
่ บาปอกุศลธรรมครอบงําใจ เมือรับรู ้อารมณ์ดว้ ยอินทรี ยท์ งั ๖ (๒) “โภชเนมัตตัญ ุ
อินทรี ย ์ คือระวังไมให้
่ ยงรางกายใช้
่
ตา” คือ ความรู ้จกั ประมาณในการบริ โภค คือรู ้จกั พิจารณารับประทานอาหาร เพือหลอเลี
ทาํ กจิ
่ นแก่
่ อสนุกสนานมัวเมา และ (๓) “ชาคริยานโยค
ให้ชีวิตผาสุ ก มิใชเพื
ุ ” คือ การหมันประกอบความตืน ไมเห็
นอน คื อขยันหมัน เพี ยร ตื นตัวอยู่เป็ นนิ ตย์ ชําระจิ ตมิ ให้มีนิ วรณ์ พร้ อมเสมอทุ กเวลาที จะปฏิ บตั ิ กิ จให้
้
่ บรรดาธรรมเหลานี
่ ยอมสั
่ มปยุตต์ร่ วมกบั “สติปัฏฐาน ๔” ดังเชน่ เวทนานปัุ สสนสติปัฏฐาน
กาวหน้
าตอไป
จึงจะแสดงผลแหง่ “สติสังวร–อปัุ ฏฐาน สติคมชั ด” หมายถึง สติ–ความตามระลึก–ความหวนระลึก สติ–
กิ ริยาที ระลึ ก–ความทรงจํา–ความไม่ เลื อนลอย–ความไม่ ลืม สติ–สติ นทรี ย์–สติ พละ–สั มมาสติ และ
“สั มปชั ญญะแก่ กล้ า” หมายถึง ความรู ้ ตวั –ความรู ้ ตวั ทัวพร้อม–ความรู ้ ชดั –ความรู ้ ทวั ชัด–ความตระหนัก
่ ประโยชน์ (๒) “สั ปปายสั มปชั ญญะ” คือ
ได้แก่ (๑) “สาตถกสั มปชั ญญะ” คือ รู ้ชดั ตระหนักในจุดหมายวามี
ื ล (๓) “โคจรสั มปชั ญญะ” คือ รู ้ชดั ตระหนักในแดนงานของตน และ
รู ้ชดั ระหนักในความเหมาะสมเกอกู
่
(๔) “อสั มโมหสั มปชั ญญะ” คือ รู ้ ชดั ตระหนักในตัวเนื อหาสภาวะ ไมหลงใหลฟั
นเฟื อน และปรารภ
ประกอบความเพียร “วิริยารั มภะ” เพราะเห็นแจ้งใน “ธรรมแห่ งเวทนา” คือ เป็ นผูเ้ ดือดร้อนเพราะ “เวทนา
่ เพราะฉะนัน ผูท้ ีไมพั
่ ฒนา “สติสัมปชั ญญะ” จึงเป็ นผูม้ ีแต่ “โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –
๓–เวทนา ๕” อีกตอไป
โทมนัส–อุปายาส” เป็ นธรรมดา.
บทความที ๖ ประจําปี ๒๕๕๘ – รู้ เท่ าทันในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน– นิธี ศิริพัฒน์
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บทความที ๖ ประจําปี ๒๕๕๘ – ร้ ูเท่ าทันในเวทนานปัุ สสนาสติปัฏฐาน
่ ดเจนเกยวกบ
ี ั “ร่ างกาย–สรีระ
เมือผูป้ ฏิบตั ิธรรม–โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนาได้เข้าใจอยางชั
ี ่
ํ
่ า
เชิ งกายวิภาค” แล้ว คือ พิจารณาเนื องๆ เกยวรางกายใน
(๑) “อานาปานสติ” คือ กาหนดลมหายใจที
ผานเข้
ํ
ออก [อัสสาสะ–ปั สสาสะ] ให้รู้ตลอด (๒) “อิริยาบถ” คือ กาหนดรู
้ทนั อิริยาบถ ได้แก่ เดินอยู–่ กรู็ ้ชัดวา่–เรา
เดิ น หรื อ เมื อยืน –กรู็ ้ ชัด วา่ –เรายืน หรื อ เมื อนัง –กรู็ ้ ชัด วา่ –เรานัง หรื อ เมื อนอน –กรู็ ้ ชัด วา่ –เรานอน (๓)
่ ได้แก่ เดิน–ยืน–นัง–หลับ–ตืน–
“สั มปชัญญะ” คือ สร้างสัมปชัญญะในการกระทําความเคลือนไหวทุกอยาง
่
่
พูด และ–นิ งอยู่ (๔) “ปฏิกูลมนสิ การ” คือ พิจารณาสวนประกอบอั
นไมสะอาดทั
งหลายทีประชุ มเข้าเป็ น
่
รางกายนี
ได้แก่ ผม–ขน–เล็บ–ฟั น–หนัง–เนื อ–เอ็น–กระดูก–เยือในกระดูก–ม้าม–หัวใจ–ตับ–พังผืด–ไต–
ปอด–ไส้ใหญ่–ไส้นอ้ ย–อาหารใหม่–อาหารเกา่–นําดี–นําเสลด–นําเหลือง–นําเลือด–นําเหงือ–มันข้น–นําตา–
่
มันเหลว–นําลาย–นํามูก–ไขข้อ–นํามูตร–มันสมอง (๕) “ธาตมนสิ
ุ การ” คือ พิจารณาเห็นรางกายของตนโดย
่ นธาตุแตละอยางๆ
่
่
สักวาเป็
ได้แก่ ธาตุดิน–ธาตุนาํ –ธาตุไฟ–ธาตุลม และ (๖) “นวสี วถิกา” คือ พิจารณา
่ อันแปลกกนไปใน
ั
่
่ ของ
ซากศพในสภาพตางๆ
๙ ระยะเวลา ให้เห็นคติธรรมดาของรางกาย
ของผูอ้ ืนเชนใด
่ น ตามลําดับ กลาวโดยสรุ
่
ตนกจั็ กเป็ นเชนนั
ป ขันตอนการมนสิ การ “อารมณ์ แห่ งกรรมฐาน” โดยเฉพาะใน
“ปฏิกูลมนสิ การ” ประกอบด้วยขันตอน ๓ ประการ ได้แก่ (๑) พิจารณาเห็นกายในกายภายใน (๒) พิจารณา
เห็นกายในกายภายนอก และ (๓) พิจารณาเห็นกายในกายทังภายในและภายนอก ดังนี
(๑) พิจารณาเห็นกายในกายภายใน
พิจารณาเห็นกายในกายภายในเนืองๆ อยู่ คือ พิจารณาเห็นกายภายใน แตพื่ นเท้าขึนไปในเบือง
่
่
่
บน แตปลายผมลงมาในเบื
องตํา มีหนังหุม้ อยูโ่ ดยรอบ เต็มไปด้วยของไมสะอาด
มีประการตางๆ
วา่ ในกายนี มี ผม–ขน–เล็บ–ฟัน–หนัง–เนือ–เอ็น–กระดูก–เยือในกระดูก–ม้าม–หัวใจ–ตับ–
พังผืด–ไต–ปอด–ไส้ใหญ่–ไส้นอ้ ย–อาหารใหม่–อาหารเกา่–นําดี–นําเสลด–นําเหลือง–นําเลือด–นํ
่
เหงือ–มันข้น–นําตา–มันเหลว–นําลาย–นํามูก–ไขข้อ–นํามูตร–มันสมอง [มตฺ ถลุงคํ] ยอมเสพ
ํ
ํ
เจริ ญ ทําให้มาก กาหนดด้
วยดี ซึงนิมิตนัน ครันเสพ เจริ ญ ทําให้มาก กาหนดด้
วยดี ซึงนิมิตนัน
่ อมจิตเข้าไปในกายภายนอก
แล้ว ยอมน้
(๒) พิจารณาเห็นกายในกายภายนอก
พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู่ คือ พิจารณาเห็นกายภายนอก แตพื่ นเท้าขึนไปใน
่
่ ดมีประการ
เบืองบน แตปลายผมลงมาในเบื
องตํา มีหนังหุ ม้ อยูโ่ ดยรอบ เต็มไปด้วยของไมสะอา
่ วา่ ในกายของเขาผูน้ นั มี ผม–ขน–เล็บ–ฟัน–หนัง–เนือ–เอ็น–กระดูก–เยือในกระดูก–ม้าม–
ตางๆ
หัวใจ–ตับ–พังผืด–ไต–ปอด–ไส้ใหญ่–ไส้นอ้ ย–อาหารใหม่–อาหารเกา่–นําดี–นําเสลด–นําเหลือง–
นําเลือด–นําเหงือ–มันข้น–นําตา–มันเหลว–นําลาย–นํามูก–ไขข้อ–นํามูตร–มันสมอง [มตฺ ถลุงคํ]
บทความที ๖ ประจําปี ๒๕๕๘ – รู้ เท่ าทันในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน– นิธี ศิริพัฒน์
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่
ํ
ํ
ยอมเสพ
เจริ ญทําให้มาก กาหนดด้
วยดี ซึงนิมิตนัน ครันเสพ เจริ ญ ทําให้มาก กาหนดด้
วยดี ซึง
่ อมจิตเข้าไปในกายทังภายในและภายนอก
นิมิตนันแล้ว ยอมน้
(๓) พิจารณาเห็นกายในกายทังภายในและภายนอก
พิจารณาเห็นกายในกายทังภายในและภายนอกเนืองๆ อยู่ คือ พิจารณาเห็นกายทังภายในและ
่
ภายนอก แตพื่ นเท้าขึนไปในเบืองบน แตปลายผมลงมาในเบื
องตํา มีหนังหุ ม้ โดยรอบเต็มไปด้วย
่
่ วา่ ในกายนี มี ผม–ขน–เล็บ–ฟัน–หนัง–เนือ–เอ็น–กระดูก–เยือใน
ของไมสะอาดมี
ประการตางๆ
กระดูก–ม้าม–หัวใจ–ตับ–พังผืด–ไต–ปอด–ไส้ใหญ่–ไส้นอ้ ย–อาหารใหม่–อาหารเกา่–นําดี–นํ
เสลด–นําเหลือง–นําเลือด–นําเหงือ–มันข้น–นําตา–มันเหลว–นําลาย–นํามูก–ไขข้อ–นํามูตร–
่ ชือวาพิ
่ จารณาเห็นกายในกายทังภายในและภายนอก
มันสมอง [มตฺถลุงคํ] ด้วยอาการอยางนี
ํ ดอภิชฌาและโทมนัสเสี ยได้ในโลก
เนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กาจั
ในการเจริ ญกายานุ ปัสสนาสติปัฏฐานนัน ต้องประกอบด้วยองค์มรรค ๓ ในเบืองต้น คือ (๑) สั มมาวายามะ
(๒) สั มมาสติ และ (๓) สั มมาสมาธิ หรื อ “อาตาปี –สั มปชาโน–สติ มา” คือ “มีความเพียร–มีสัมปชัญญะ–มี
ํ ด “อภิชฌา” [เพงเล็
่ งอยากได้ของเขา] และ “โทมนัส” [ทุกข์ใจ–ความเสี ยใจ] ซึ งเป็ นความรู ้สึก
สติ” เพือกาจั
่ ั คือ เกดปั
ิ ญญาความรู ้ ด้าน
ฝ่ ายเวทนา ฉะนัน เมื อสติ มีความชัดคม สัมปชัญญะกมี็ ความรู ้ ชัดคมเชนกน
่ บเนืองๆ ทุกครังทีมีการเจริ ญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทัง ๖ ประการ ดังกลาวนั
่ น
รู ปธรรม [รู ปขันธ์] อยางสื
่
โดยลงข้อคิดเห็นทัวไปวา่ “กายนี สั กเป็ นแต่ เพียงกาย ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา” ความนึ กคิดดังกลาวนี
ํ ด “อภิชฌา” [อภิชฌาวิสมโลภะ คือ คิดเพงเล็
่ งอยากได้ โลภไมสมควร
่
ิ ๑๖] และ
ทําให้กาจั
ข้อ ๑ ในอุปกเลส
่ ยานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน
“โทมนัส” ได้จริ ง เพราะจิตเริ มเป็ น “จิตตสมาธิ” คือ ตังมันในอารมณ์เดี ยวแหงกา
และ “อเบกขาจิ
ต” คือ วางเฉยเป็ นกลางในอารมณ์ แหง่ “อภิชฌา” กบั “โทมนัส” เพราะมี “สติสัมปชั ญญะ”
ุ
่ ปัฏฐาน กบั ความรู ้คมชัดแหงญาณ
่
[สติปัญญา–สติคมชัดแหงอุ
] คือ ระลึกได้ และรู้ ตัวอยู่เสมอ เป็ นคนรู้ จักยัง
่
็ การเจริ ญกา
คิด รู้ สึ กตัวเสมอว่ า สิ งใดควรทํา และไม่ ควรทํา ระวังมิให้ เป็ นคนมัวเมาประมาท อยางไรกตาม
ยานุปัสสนาสติปัฏฐานใน “อสภภาวนา
–ปฏิกลมนสิ
การ” นัน ถือเป็ น ทกฺุ ขา ปฏิปทา ทนฺธาภิ ญ
ฺ า” ดังนี
ุ
ู
“ทกฺุ ขา ปฏิปทา ทนฺธาภิ ฺญา” หมายถึง ปฏิปทาข้อปฏิบตั ิทียากลําบาก ทังรู ้ได้ชา้ เชน่ ผูป้ ฏิบตั ิ
่ แรงกล้า ต้องเสวย “ทกข์
ทีมี “ราคะ–โทสะ–โมหะ” อยาง
ุ โทมนัส” เนืองจาก “ราคะ–โทสะ–
่ ่ นใจ ดังเชน่ ปฏิกูลมนสิ การ อา
โมหะ” นันอยูเ่ นืองๆ หรื อ เจริ ญกรรมฐานทีมีอารมณ์ไมนาชื
ํ
หาเรปฏิกูลสัญญา [กาหนดพิ
จารณาความเป็ นปฏิกลู ในอาหาร] อสุภะ ๑๐–กายคตาสติ เป็ นต้น
่
่ า
อีกทัง “อินทรีย์” กอ็่อน [มีบกพรองใน
“อินทรี ยสังวรศีล”] จึงบรรลุ “โลกตตรมรรค
” ลาช้
ุ
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อนึง ในขณะเจริ ญสติปัฏฐานนัน หมายถึง “อนปัุ สสนา” คือ ตามพิจารณาเนื องๆ ในฐาน “กาย–เวทนา–จิ ต–
ธรรม” เมือจิตทรงอยูใ่ น “ธรรมสมาธิ ๕” [ปราโมทย์–ปี ติ–ปั สสัทธิ –สุ ข–สมาธิ ] ดีแล้ว ปราศจากข้อลังเล
สงสัยในปฏิปทาทีปฏิบตั ิธรรมอยู่ จิตจึงได้รับการยกจิตขึนสู่ “ฌานสมาบัติ–สมถภาวนา” [รู ปฌาน ๔] ในข้อ
นี ถือเป็ น “ปฏิปทา” [แนวปฏิบตั ิ–ทางดําเนิ น–การปฏิบตั ิแบบทีเป็ นทางดําเนิ นให้ถึงจุดหมายคือความหลุด
พ้นหรื อความสิ นอาสวะ] ทีเรี ยกวา่ “สขา
ฺ า” ดังนี
ุ ปฏิปทา ทนฺธาภิ ญ
“สขา
ุ ปฏิปทา ทนฺธาภิ ฺญา” หมายถึง ปฏิปทาข้อปฏิบตั ิสบาย แตรู่ ้ได้ชา้ เชน่ ผูป้ ฏิบตั ิทีมี
่
“ราคะ–โทสะ–โมหะ” ไมแรงกล้
า ไมต้่ องเสวย “ทกข์
ุ โทมนัสเวทนา” เนืองจาก “ราคะ–โทสะ–
่ จึง
โมหะ” นันเนืองนิตย์ หรื อเจริ ญสมาธิได้ “ฌาน ๔” อันเป็ นสุ ขประณี ต แตมี่ “อินทรีย์” ออน
่ า
บรรลุ “โลกตตรมรรค
” ลาช้
ุ
่ คือ การพิจารณาสภาวธรรมในฝ่ ายนามธรรม [นามขันธ์] ทีเกยวข้
ี องกบความอารมณ์
ั
ความรู ้สึก
ในขันตอไป
ิ
่ “อายตนะภายใน ๖–อินทรีย์ ๖” [จักขุ–ตา โสตะ–หู ฆานะ–จมูก ชิ วหา–ลิน กาย–รู ป
ทีเกดการสั
มผัสระหวาง
กาย มโน–ใจ] กบั “อายตนะภายนอก ๖–อารมณ์ ๖” [รู ปะ–รู ป–สิ งทีเห็น สั ททะ–เสี ยง คันธะ–กลิน รสะ–รส
ิ ั –สิ งทีใจนึ กคิด] ที
โผฏฐั พพะ–สัมผัสทางกาย–สิ งทีถูกต้องกาย ธรรม–ธรรมารมณ์ –อารมณ์ทีเกดกบใจ
เรี ยกวา่ “เวทนา ๓” ดังนี
“เวทนา ๓” หมายถึง การเสวยอารมณ์ ความรู้ สึกรสของอารมณ์ ได้แก่
็ –ทางใจกตาม
็
(๑) “สขเวทนา
” คือ ความรู ้สึกสุ ข–สบาย ทางกายกตาม
ุ
่
็ –ทางใจกตาม
็
(๒) “ทกขเวทนา
” คือ ความรู ้สึกทุกข์–ไมสบาย
ทางกายกตาม
ุ
็ ่ ่–ทุกข์กไมใช
็ ่ ่ เรี ยกอีกอยางวา
่ ่ “อุเบกขา
(๓) “อทกขมสขเวทนา
” คือ ความรู ้สึกเฉยๆ จะสุ ขกไมใช
ุ
ุ
เวทนา”
หรื ออีกนัยหนึง ทีเรี ยกว่า “เวทนา ๕” [อินทรี ย ์ ๕] ดังนี
“เวทนา ๕” [อินทรี ย ์ ๕] หมายถึง การเสวยอารมณ์ ความรู้ สึกรสของอารมณ์ ได้แก่
(๑) “สขุ–สขเวทนา
–สขิุ นทรีย์” คือ ความสุ ข–ความสบายทางกาย
ุ
่
(๒) “ทกข์
–ทกขิ
–เจ็บปวดทางกาย
ุ –ทกขเวทนา
ุ
ุ นทรีย์” คือ ความทุกข์ ความไมสบาย
่ นสบายใจ–สุ ขใจ
(๓) “โสมนัส–โสมนัสสเวทนา–โสมนัสสิ นทรีย์” คือ ความแชมชื
(๔) “โทมนัส–โทมนัสสเวทนา–โทมนัสสิ นทรีย์” คือ ความเสี ยใจ–ทุกข์ใจ
(๕) “อเบกขา
–อทกขมสขเวทนา
–อเบกขาเวทนา
–อเปกขิ
ุ
ุ
ุ
ุ
ุ นทรีย์” คือ ความรู ้สึกเฉยๆ
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่ นเรื องทางโลก ทีเรี ยกวา่ “โลกธรรม ๘” ดังนี
่ นี ถือวาเป็
ในบรรดาเหลา่ “เวทนา” ทังหมดดังกลาว
“โลกธรรม ๘” หมายถึง ธรรมดาของโลก เรื องของโลก ความเป็ นไปตามคติธรรมดาซึงหมุนเวียนมาหาสัตว
็ นเวียนตามมันไป ได้แก่
โลกและสัตวโลกกหมุ
(๑) ลาภ —ได้ลาภ–มีลาภ
(๒) อลาภ —เสื อมลาภ–สู ญเสี ย
(๓) ยส —ได้ยศ–มียศ
(๔) อยส —เสื อมยศ
(๕) นินทา —ติเตียน
(๖) ปสั งสา —สรรเสริ ญ
(๗) สขุ —ความสุ ข
(๘) ทกข์
ุ —ความทุกข์
่
ในอี กสวนหนึ
ง “อเบกขา
–อทกขมสขเวทนา
–อเบกขาเวทนา
–อเปกขิ
นทรี ย์” จะเป็ นภาวะจิ ตตามสภาพ
ุ
ุ
ุ
ุ
ุ
ั
่ (๑) “สุข–สุขเวทนา–สุขินทรี ย์”
วาง
ดังเดิม “ภวังคจิต” ทีจะเปลียนกลับไปเป็ น “วิถีจิต” อีกครังสลับกนระห
่ น
คือ ความสุ ข ความสบายทางกาย และ (๒) “โสมนัส–โสมนัสสเวทนา–โสมนัสสิ นทรี ย์” คือ ความแชมชื
่ นาปรารถนา
่
สบายใจ สุ ขใจ ซึ งเป็ น “อิฏฐารมณ์ ” คือ สวนที
กบั (๑) “ทุกข์ –ทุกขเวทนา–ทุกขิ นทรี ย์” คือ
่
ความทุกข์ ความไมสบาย
เจ็บปวดทางกาย และ (๒) “โทมนัส–โทมนัสสเวทนา–โทมนัสสิ นทรี ย์” คือ ความ
่ ไมนาปรารถนา
่ ่
เสี ยใจ ทุกข์ใจ ซึ งเป็ น “อนิฏฐารมณ์ ” คือ สวนที
ฉะนัน ในการเจริ ญเวทนานุปัสสนาสติปัฏ
่่
็ หรื อ “อนิฏฐารมณ์ ” กตาม
็ ถือวาเป็
่ นเรื องการครอบงําจิตใจของ
ฐานนัน ไมวาจะเป็
น “อิฏฐารมณ์ ” กตาม
ิ เป็ นเรื องทาง “โลกียธรรม” ไมใชเรื
่ ่ องทางธรรม คือ “โลกตตรธรรม
กเลส
” ขันตอนการเจริ ญเวทนานุปัสส
ุ
่ ได้แก่ (๑) พิ จารณาเห็ นกายในกายภายใน (๒) พิ จารณาเห็นกายในกาย
นาสติปัฏฐานมีลาํ ดับ ๓ อยาง
ภายนอก และ (๓) พิจารณาเห็นกายในกายทังภายในและภายนอก ดังนี
(๑) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายใน
ให้พิจารณาเห็น “เวทนาในเวทนาภายใน” เนือง ๆ อยู่ คือ (๑) เมือเสวยสุ ขเวทนา กรู็ ้ชดั วา่ เรา
เสวยสุ ขเวทนา (๒) เมือเสวยทุกขเวทนา กรู็ ้ชดั วา่ เราเสวยทุกขเวทนา (๓) เมือเสวยอทุกขมสุ ข
เวทนา กรู็ ้ชดั วา่ เราเสวยอทุกขมสุ ขเวทนา (๔) เมือเสวยสุขเวทนามีอามิส [อาศัยเหยือลอ่
สิ งของ วัตถุ คือ กามคุณ = สามิสสุข] กรู็ ้ชดั วา่ เราเสวยสุ ขเวทนามีอามิส (๕) เมือเสวยสุ ข
่ ยเหยือลอ่ = นิรามิสสุข] กรู็ ้ชดั วา่ เราเสวยสุ ขเวทนาไมมี่ อามิส (๖)
เวทนาไมมี่ อามิส [ไมอาศั
เมือเสวยทุกขเวทนามีอามิส กรู็ ้ชดั วา่ เราเสวยทุกขเวทนา มีอามิส (๗) เมือเสวยทุกขเวทนาไมมี่
อามิส กรู็ ้ชดั วา่ เราเสวยทุกขเวทนาไมมี่ อามิส (๘) เมือเสวยอทุกขมสุ ขเวทนามีอามิส กรู็ ้ชดั วา่
เราเสวยอทุกขมสุ ขเวทนามีอามิส (๙) เมือเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมี่ อามิส กรู็ ้ชดั วา่ เราเสวยอ
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ํ
่
ทุกขมสุ ขเวทนาไมมี่ อามิส ฉะนัน ครันเสพ เจริ ญ ทําให้มาก กาหนดด้
วยดี ซึงนิมิตนันแล้ว ยอม
น้อมจิตเข้าไปในเวทนาภายนอก
(๒) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอก
ํ งเสวยสุ ข
ให้พิจารณาเห็น “เวทนาในเวทนาภายนอก” เนือง ๆ อยู่ คือ (๑) รู ้ชดั บุคคลอืนผูก้ าลั
ํ งเสวยสุ ขเวทนา (๒) รู ้ชดั บุคคลอืนผูก้ าลั
ํ งเสวยทุกขเวทนาวา่ เขาผูน้ นั
เวทนาวา่ เขาผูน้ นั กาลั
ํ งเสวยทุกขเวทนา (๓) รู ้ชดั บุคคลอืนผูก้ าลั
ํ งเสวยอ
ํ งเสวยอทุกขมสุ ขเวทนาวา่ เขาผูน้ นั กาลั
กาลั
ํ งเสวยสุ ข
ํ งเสวยสุ ขเวทนามีอามิสวา่ เขาผูน้ นั กาลั
ทุกขมสุ ขเวทนา (๔) รู ้ชดั บุคคลอืนผูก้ าลั
ํ งเสวยสุ ข
ํ งเสวยสุ ขเวทนาไม่มีอามิสวา่ เขาผูน้ นั กาลั
เวทนามีอามิส (๕) รู ้ชดั บุคคลอืนผูก้ าลั
ํ งเสวย
ํ งเสวยทุกขเวทนามีอามิสวา่ เขาผูน้ นั กาลั
เวทนาไมมี่ อามิส (๖) รู ้ชดั บุคคลอืนผูก้ าลั
ํ งเสวย
ํ งเสวยทุกขเวทนาไมมี่ อามิสวา่ เขาผูน้ นั กาลั
ทุกขเวทนามีอามิส (๗) รู ้ชดั บุคคลอืนผูก้ าลั
ํ ง
ํ งเสวยอทุกขมสุ ขเวทนามีอามิสวา่ เขาผูน้ นั กาลั
ทุกขเวทนาไมมี่ อามิส (๘) รู ้ชดั บุคคลอืนผูก้ าลั
ํ งเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมี่ อามิสวา่ เขา
เสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส (๙) รู ้ชดั บุคคลอืนผูก้ าลั
ํ งเสวยอทุกขมสุ ขเวทนาไมมี่ อามิส ฉะนัน ครันเสพ เจริ ญ ทําให้มาก กาหนดด้
ํ
วยดี ซึง
ผูน้ นั กาลั
่ อมจิตเข้าไปในเวทนาทังภายในและภายนอก
นิมิตนันแล้ว ยอมน้
(๓) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทังภายในและภายนอก
ให้พิจารณาเห็น “เวทนาในเวทนาทังภายในและภายนอก” เนืองๆ อยู่ คือ (๑) รู ้ชดั สุ ขเวทนาวา่
เป็ นสุ ขเวทนา รู ้ชดั ทุกขเวทนาวา่ เป็ นทุกขเวทนา (๒) รู ้ชดั อทุกขมสุ ขเวทนาวา่ เป็ นอทุกขมสุ ข
เวทนา (๓) รู ้ชดั สุ ขเวทนามีอามิสวา่ เป็ นสุขเวทนามีอามิส (๔) รู ้ชดั สุ ขเวทนาไมมี่ อามิสวา่ เป็ น
สุ ขเวทนาไมมี่ อามิส (๕) รู ้ชดั ทุกขเวทนามีอามิสวา่ เป็ นทุกขเวทนามีอามิส (๖) รู ้ชดั ทุกขเวทนา
ไมมี่ อามิสวา่ เป็ นทุกขเวทนาไมมี่ อามิส (๗) รู ้ชดั อทุกขมสุ ขเวทนามีอามิสวา่ เป็ นอทุกขมสุ ข
เวทนามีอามิส (๘) รู ้ชดั อทุกขมสุ ขเวทนาไมมี่ อามิสวา่ เป็ นอทุกขมสุ ขเวทนาไมมี่ อามิส ด้วย
่ ชือวาพิ
่ จารณาเห็นเวทนาในเวทนาทังภายในและภายนอกเนืองๆ อยู่ “มีความ
อาการอยางนี
ํ ด “อภิชฌา” [ความกําหนัด–ความกําหนัดนัก–ความคล้ อยตาม
เพียร–มีสัมปชัญญะ–มีสติ” กาจั
อารมณ์ –ความยินดีความเพลิดเพลิน–ความกําหนัดด้ วยอํานาจความเพลิดเพลิน–ความกําหนัด
นักแห่ งจิ ต] และ “โทมนัส” [ความไม่ สบายทางใจ–ความทุกข์ ทางใจ–ความเสวยอารมณ์ ทีไม่
สบาย เป็ นทุกข์ อันเกิดแต่ เจโตสัมผัส–กิริยาทีเสวยอารมณ์ ทีไม่ สบายเป็ นทุกข์ อันเกิดแต่ เจโต
่
ํ ด ถูกกาจั
ํ ดราบ
สัมผัส] เสี ยได้ในโลก ฉะนัน “อภิชฌา” และ “โทมนัส” ดังกลาวมานี
ถูกกาจั
่
คาบ สงบระงับ เข้าไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ
ถูกทําให้พนิ าศไป ถูกทําให้พินาศไป
่
อยางราบคาบ
ถูกทําไห้เหื อดแห้งด้วยดี ถูกทําให้มีทีสุ ดปราศไปแล้ว ในโลกนี ด้วยเหตุนนั จึง
เรี ยกวา่ “กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ ในโลก”
บทความที ๖ ประจําปี ๒๕๕๘ – รู้ เท่ าทันในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน– นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๖

่
็ ให้พิจารณาการเจริ ญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในภาพรวม ดังนี
อยางไรกตาม
นัยความหมายวา่ ให้ “พิจารณาเห็นเวทนาอย่ ”ู คือ (๑) เสวยสุ ขเวทนาอยู่ กรู็ ้ชดั วา่ เราเสวยสุ ข
เวทนา เสวยทุกขเวทนาอยู่ กรู็ ้ชดั วา่ เราเสวยทุกขเวทนา (๒) เสวยอทุกขมสุ ขเวทนาอยู่ กรู็ ้ชัดวา่
เราเสวยอทุกขมสุ ขเวทนา (๓) เสวยสุ ขเวทนามีอามิส กรู็ ้ชดั วา่ เราเสวยสุ ขเวทนามีอามิส (๔)
เสวยสุ ขเวทนาไมมี่ อามิส กรู็ ้ชดั วา่ เราเสวยสุ ขเวทนาไมมี่ อามิส (๕) เสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็
รู ้ชดั วา่ เราเสวยทุกขเวทนามีอามิส (๖) เสวยทุกขเวทนาไมมี่ อามิส กรู็ ้ชดั วา่ เราเสวยทุกขเวทนา
ไมมี่ อามิส (๗) เสวยอทุกขมสุ ขเวทนามีอามิส กรู็ ้ชดั วา่ เราเสวยอทุกขมสุ ขเวทนามีอามิส (๘)
่
เสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมี่ อามิส กรู็ ้ชดั วา่ เราเสวยอทุกขมสุ ขเวทนาไมมี่ อามิส ด้วยเหตุนี ยอม
(๑) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบ้าง (๒) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบ้าง
(๓) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทังภายในทังภายนอกบ้าง (๔) พิจารณาเห็นธรรมคือความ
ิ นในเวทนาบ้าง (๕) พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื อมในเวทนาบ้าง (๖) พิจารณาเห็นธรรม
เกดขึ
็ ยง
ิ นทังความเสื อมในเวทนาบ้าง อยู่ อนึง “สติ” ตังมันอยูว่ า่ เวทนามีอยู่ กเพี
คือ ทังความเกดขึ
่ ยระลึกเทานั
่ น ยอม
่ เป็ นผูอ้ นั “ตัณหา” และ “ทิฏฐิ ” ไมอาศั
่ ยอยูแ่ ล้ว
เพือความรู ้ เพียงสักวาอาศั
และไมถื่ อมันอะไรๆ ในโลก ฉะนัน จึงชือวา่ “พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอย่”ู
ฉะนัน การเจริ ญเวทนานุ ปัสสนสติปัฏฐาน จึงเป็ นการเน้นการเสวยความรู ้ทางอารมณ์แหง่ “อินทรี ย์ ๕”
หรื อ “เวทนา ๕” โดยมีลาํ ดับการพิจารณา (๑) พิจารณาเห็นกายในกายภายใน (๒) พิจารณาเห็นกายในกาย
ิ น (๕) พิจารณา
ภายนอก และ (๓) พิจารณาเห็นกายในกายทังภายในและภายนอก (๔) พิจารณาความเกดขึ
ิ นและความเสื อม ทีประกอบด้วย “มีความเพียร–มีสัมปชัญญะ–
ความเสื อม และ (๖) พิจารณาทังความเกดขึ
่ าให้ “ตัณหา” และ “ทิฏฐิ ” ยอม
่ ถูกกาจั
ํ ด ถูกกาจั
ํ ดราบคาบ สงบระงับ เข้าไประงับ ดับไป ดับไป
มีสติ” ยอมทํ
่
่
อยางราบคาบ
ถูกทําให้พินาศไป ถูกทําให้พินาศไปอยางราบคาบ
ถูกทําไห้เหื อดแห้งด้วยดี ถูกทําให้มีทีสุ ด
ํ
ปราศไปแล้วได้ ผูป้ ฏิบตั ิธรรม–โยคาวจรผูบ้ าํ เพ็ญเพียรภาวนานัน ควร เสพ เจริ ญ ทําให้มาก กาหนดด้
วยดี
่
่ ผูกมัดจิตของตน ให้อยูก่ บั “เวทนา” ทังหลาย จนเป็ นเรื องใหญในชี
่ วิ ต
อยูเ่ นื องๆ เพือทําให้ไมหลงไปใสใจ
่ ต จนเกดการยึ
ิ
่ ปาทานขันธ์ ทําให้ถอนจิตถอนใจออกไมได้
่ สงผ
่ ลเป็ น
เป็ นอารมณ์แหงจิ
ดมันถือมันแหงอุ
ิ นหมุนเวียนไปไมสิ่ นสุ ดในกระแส
อกุศลกรรม จนเป็ น “ผ้ ูมีโสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
” เกดขึ
ุ –โทมนัส–อปายาส
ุ
่ ฏฏะทัง ๓ “ไตรวัฏฏ์ ” หมายถึง วงเวียน องค์ประกอบทีหมุนเวียนตอเนื
่ องกนของ
ั
แหงวั
“ภวจักร–สั งสาร
จักร” ได้แก่ (๑) “กิเลสวัฏฏ์ ” คือ วงเวียนกิเลส ประกอบด้วย อวิชชา ตัณหา และ อุปาทาน (๒) “กรรมวัฏฏ์ ”
คือ วงเวียนกรรม ประกอบด้วย สั งขาร และ กรรมภพ (๓) “วิปากวัฏฏ์ ” คือ วงเวียนวิบาก ประกอบด้วย
วิ ญญาณ นามรู ป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ซึ งแสดงออกในรู ปปรากฏ ที เรี ยกวา่ “อุปปั ตติ ภพ” ชาติ ชรา
มรณะ แล้วตามด้วย “อกศลวิ
ุ บาก” ได้แก่ “โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส” ทังหมดนี เป็ นการ
่
พิจารณาอารมณ์ แหงกรรมฐานตามหลั
กปฏิ จจสมุ ปบาททัง ๑๒ องค์ ซึ งเป็ นเจริ ญวิปั สสนาใน “ปั จจย
บทความที ๖ ประจําปี ๒๕๕๘ – รู้ เท่ าทันในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน– นิธี ศิริพัฒน์
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ปริ คคหญาณ” (ข้อ ๒ ในโสฬสญาณ–ญาณ ๑๖) หมายถึ ง ญาณกําหนดรู้ ปั จจั ยของนามและรู ป คื อรู้ ว่ า
รู ปธรรมและนามธรรมทังหลายเกิดจากเหตุปัจจัย และเป็ นปั จจัยแก่ กัน อาศัยกัน โดยรู้ ตามแนว ปฏิจจสมปุ
บาท ๑๒ [อนุ โลมปฏิจจสมุปบาท–ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท] หรื อ ปฏิจจสมปปั
ุ นนธรรม ทัง ๖ อันเป็ น
องค์ ประกอบใน “ภวจักร–สั งสารจักร” ได้แก่ (๑) อัทธา ๓–กาล ๓ (๒) สั งเขป ๔–สังคหะ ๔ (๓) สนธิ ๓
(๔) วัฏฏะ ๓–ไตรวัฏฏ์ (๕) อาการ ๒๐ (๖) มูล ๒ รวมทัง กฎแห่ งกรรม แนวทางในการมนสิ การในธรรม
่ คือ การไตรตรอง
่
ดังกลาวนี
พินิจพิเคราะห์ แยกแยะ คือ การเจริ ญสมถภาวนาโดยทํา “โยนิโสมนสิ การ”
่ กวิ ธีด้วยอุ บายแยกคายตามหลักปฏิ จจสมุ ปบาท ๑๒ หรื อ ปั จจยาการ ๑๒] เกยวกบ
ี ั
[การคิ ดอยางถู
ํ
“สภาวธรรมทัง ๑๒ องค์ ในปฏิจจสมปบาท
” เพือกาหนดรู
้ “เหตุ–ผล” ตากเกณฑ์ทงั ๙ ประการ ได้แก่ (๑)
ุ
อนุโลมปฏิ จจสมุปบาท (๒) ปฏิ โลมปฏิ จจสมุปบาท (๓) อัทธา ๓–กาล ๓ (๔) สั งเขป ๔–สั งคหะ ๔ (๕)
สนธิ ๓ (๖) วัฏฏะ ๓ (๗) อาการ ๒๐ (๘) มูล ๒ และ (๙) กฎแห่ งกรรม ให้พิจารณากระบวนการคิดใน
่
“ปัจจยปริ คคหญาณ” ดังรายละเอียดตอไปนี
ปฏิจจสมปบาท
๑๒
ุ
(๑) “อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
” [ฝ่ ายสมุทยั วาร]
ุ
ุ
ํ
กาหนดรู
้สาเหตุ [สมุทยั สัจจ์–กรรมปัจจัย เมือเกดิ “อวิชชา” ตามลําดับ]:
(๑) “อดีต ๒” = อวิชชา–สังขาร
(๒) “ปัจจบัุ น ๘” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
(๓) “อนาคต ๒” = ชาติ–ชรามรณะ
ํ
กาหนดรู
้ผลวิบาก [นิสสันท์–วิปากปัจจัย จึงเกิดทกข์
ุ ]:
“โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ –โทมนัส–อุปายาส” = “อปาทานขั
ุ
ุ ”
(๒) “ปฏิโลมปฏิจจสมปบาท
” [ฝ่ ายนิโรธวาร]
ุ
ํ
กาหนดดั
บสาเหตุ [นิโรธสัจจ์–กรรมปั จจัย เมือสํารอกดับ “อวิชชา” ตามลําดับ]:
(๑) “อดีต ๒” = อวิชชา–สังขาร
(๒) “ปัจจบัุ น ๘” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
(๓) “อนาคต ๒” = ชาติ–ชรามรณะ
ํ
กาหนดรู
้ผลวิบาก [นิสสันท์–วิปากปัจจัย จึงดับทกข์
ุ ]:
“โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ –โทมนัส–อุปายาส” = “อปาทานขั
ุ
ุ ”
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ปฏิจจสมปปั
ุ นนธรรม ๖ [องค์ประกอบภายในภวจักรหรื อสังสารจักร]
(๓) “อัทธา ๓” คือ กาล ๓ ได้แก่
๑) อดีต = อวิชชา–สังขาร
๒) ปั จจุบัน = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
๓) อนาคต = ชาติ–ชรามรณะ {โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
ุ –โทมนัส–อุปายาส}
(๔) “สั งเขป ๔–สั งคหะ ๔” คือ ช่ วง หมวด หรื อ กลุ่ม ๔ ได้แก่
๑) อดีตเหตุ = อวิชชา–สังขาร
๒) ปั จจุบันผล = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา
๓) ปั จจุบันเหตุ = ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
๔) อนาคตผล = ชาติ–ชรามรณะ {โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
ุ –โทมนัส–อุปายาส}
(๕) “สนธิ ๓” คือ ขัวต่ อ ระหว่ างสังเขปหรื อช่ วงทัง ๔ ได้แก่
่ อดีตเหตุ กบั ปั จจุบันผล
๑) ระหวาง
่ ปั จจุบันผล กบั ปั จจุบันเหตุ
๒) ระหวาง
่ ปั จจุบันเหตุ กบั อนาคตผล
๓) ระหวาง
(๖) “วัฏฏะ ๓” คือ องค์ ประกอบทีหมุนเวียนต่ อเนืองกันของภวจักร หรื อ สังสารจักร ได้แก่
๑) “กิเลสวัฏฏ์ ” = วงจรกิเลส ประกอบด้วย อวิชชา–ตัณหา–อปาทาน
ุ
๒) “กรรมวัฏฏ์ ” = วงจรกรรม ประกอบด้วย สังขาร–กรรมภพ
๓) “วิปากวัฏฏ์ ” = วงจรวิบาก ประกอบด้วย วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา ซึง
แสดงออกในรู ปปรากฏทีเรี ยกวา่ “อุปปั ตติภพ–ภพ” ชาติ–ชรามรณะ {โสกะ–ปริ เทวะ–
ทกข์
ุ –โทมนัส–อุปายาส}
(๗) “อาการ ๒๐” คือ องค์ ประกอบแต่ ละอย่ าง อันเป็ นดุจกําของล้ อ จําแนกตามส่ วนเหตุ และส่ วนผล
ได้แก่
๑) อดีตเหตุ ๕ = อวิชชา–สังขาร–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
๒) ปั จจุบันผล ๕ = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา
๓) ปั จจุบันเหตุ ๕ = อวิชชา–สังขาร–ตัณหา–อุปาทาน–ภพ
๔) อนาคตผล ๕ = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ– ผัสสะ–เวทนา
(๘) “มลู ๓” คือ กิเลสทีเป็ นตัวมูลเหตุ ซึ งกําหนดเป็ นจุดเริ มต้ นในวงจรแต่ ละช่ วง ได้แก่
่ ต สงผลถึ
่
่ จจุบนั
๑) “อวิชชา” เป็ นจุดเริ มต้นในชวงอดี
ง เวทนา ในชวงปั
่ จจุบนั สงผลถึ
่
่
๒) “ตัณหา” เป็ นจุดเริ มต้นในชวงปั
ง ชรา–มรณะ ในชวงอนาคต
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(๙) “กฎแห่ งกรรม” หมายถึง ความเลือมใส ความศรัทธา ความเชือ ทีประกอบด้วยเหตุผลทีพิจารณา
่
ิ นพร้อมแหงธรรมทั
่
ไตรตรองตามหลั
กปฏิจจสมุปบาท นันคือ (๑) การเกดขึ
งหลาย เพราะอาศัย
ั ิ นพร้อม และ (๓) การทีสิ งทังหลายอาศัยกนๆ
ั จึงเกดมี
ิ ขึน อันเป็ น
กนั (๒) ธรรมทีอาศัยกนเกดขึ
สภาวธรรม ทีเรี ยกวา่ “กรรมปัจจัย” (ข้อ ๑๓ ในปัจจัย ๒๔) หมายถึง ปัจจัยโดยเป็ นกรรม คือ
“เจตจํานง” ทียินยอมเห็นดีแล้ว ทังทีมี “สติสัมปชัญญะ” [ปั ญญา–อโมหะ] หรื อปราศจาก
่ ่
่
“สติสัมปชัญญะ” [อวิชชา–โมหะ] ในการสร้างกรรมทังหลาย “กรรม” นัน ยอมสงผลแหงการ
กระทํา ได้แก่
่ สงส์ใน กุศลกรรม–กรรมดี ยอม
่ มี “หิริ”
(๑) “ปญญาภิ
สังขารวิบาก” คือ ผลวิบากแหงอานิ
ุ
่
(ข้อ ๓ ในอริ ยทรัพย์ ๗) คือ ความละอายใจตอการทํ
าความชัว กบั “โอตตัปปะ” (ข้อ
่
่ น “ผู้มีกศุ ลกรรมบถ
๔ ในอริ ยทรัพย์ ๗) คือ ความเกรงกลัวตอความชั
ว และยอมเป็
๑๐–สุจริ ต ๓” [กายสุ จริ ต ๓–วจีสุจริ ต ๔–มโนสุ จริ ต ๓]
่ สงส์ใน อกุศลกรรม–กรรมชัว ยอม
่ มี
(๒) “อปญญาภิ
สังขารวิบาก” คือ ผลวิบากแหงอานิ
ุ
ิ ๑๐) คือ ความไมละอายตอความชั
่
่
“อหิริกะ” (ข้อ ๙ ในกเลส
ว กบั “อโนตตัปปะ”
่ น “ผู้มี
ิ ๑๐) คือ ความไมเกรงกลั
่
(ข้อ ๑๐ ในกเลส
วตอ่ ความชัว และยอมเป็
อกุศลกรรมบถ ๑๐–ทุจริ ต ๓” [กายทุจริ ต ๓–วจีทุจริ ต ๔–มโนทุจริ ต ๓]
่ สงส์ใน กุศลฌานวิบาก หรื อ
(๓) “อาเนญชาภิสังขารวิบาก” คือ ผลวิบากแหงอานิ
โลกุตตรฌานวิบาก ในการเจริ ญสมถภาวนา มุ่งเน้นให้สร้างกรรมดีอนั เป็ นกุศล
“สจริ
ุ ต ๓” [กายสุ จริ ต ๓–วจีสุจริ ต ๔–มโนสุ จริ ต ๓ = กุศลกรรมบถ ๑๒] ทีจะเสริ ม
่ ง “อย่ าหลงบญ
ให้เกดิ “อาเนญชาภิสังขารวิบาก” เป็ นสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ
ุ ” และ
่ นมีชือวา่ “ฌายีบุคคล” คือ นักบําเพ็ญฌาน หรื อ “ฌานสมังคี” คือ ผูไ้ ด้บรรลุ
ยอมเป็
่
ฌานดีพร้อม ผูพ้ รังพร้อมด้วยฌานสมาบัติแล้ว ซึงมีความพร้อมในวิปัสสนาตอไป
อนึง นัยสําคัญแหง่ “กฎแห่ งกรรม” ยังหมายถึง ความศรั ทธาใน ๓ ประการ ได้แก่
่
่
(๑) “กัมมสั ทธา” คือ เชือกรรม เชือการกระทํา เชือกฎแหงกรรม
เชือวากรรมมี
อยูจ่ ริ ง คือ
่ นกรรม คือ เป็ นความดีความ
เชือวา่ เมือทําอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจทําทังรู ้ ยอมเป็
่ เกดผลดี
ิ
่ การกระทําไมวาง
่่
ชัวมีขึนในตน เป็ นเหตุปัจจัยกอให้
ผลร้ายสื บเนืองตอไป
่
เปลา่ และเชือวาผลที
ต้องการจะสําเร็ จได้ดว้ ยการกระทํา มิใชด้่ วยอ้อนวอนหรื อนอน
คอยโชค เป็ นต้น
่
(๒) “วิปากสั ทธา” คือ เชือวิบาก เชือผลของกรรม เชือวาผลของกรรมมี
จริ ง คือ เชือวา่
ิ
ิ
กรรมทีทําแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกดจากกรรมดี
ผลชัวเกดจากกรรมชั
ว
ทัง “กัมมสั ทธา” กบั “วิปากสั ทธา” เรี ยกวา่ “กัมมผลสั ทธา” คือ เชือกรรมและผล
ของกรรม หรื อเชือ “กฎแห่ งกรรม”
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่ ่
(๓) “กัมมัสสกตาสั ทธา” คือ เชือความทีสัตว์มีกรรมเป็ นของของตน เชือวาแตละคนเป็
น
เจ้าของ จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็ นไปตามกรรมของตน
่ จจสมุปบาท
ดังนัน การมนสิ การสภาวธรรมตาม “กฎแห่ งกรรม” ทีประกอบด้วยเหตุผลแหงปฏิ
่ าให้เห็นเหตุปัจจัยทีทําให้เกดิ “โสกะ–ปริ เทวะ–ทุกข์ –โทมนัส–อุปายาส” เมือสรุ ปเป็ นกฎ
ยอมทํ
เชิงทฤษฎีแล้ว พอสรุ ปได้ ดังนี
กฎข้อที ๑
กฎข้อที ๒
กฎข้อที ๓
กฎข้อที ๔
กฎข้อที ๕
กฎข้อที ๖

กัมมัสสะโกมมะหิ (เรามีกรรมเป็ นของๆ ตน)
กัมมะทายาโท (เราเป็ นผูร้ ับผลของกรรม)
ํ ด)
กัมมะโยนิ (เรามีกรรมเป็ นกาเนิ
่ นธุ์)
กัมมะพันธุ (เรามีกรรมเป็ นเผาพั
กัมมะปะฏิสะระโณ (เรามีกรรมเป็ นทีพึงอาศัย)
ยัง กัมมัง กะริ สสามิ (เราจักทํากรรมอันใดไว้)
็ )
กัลละยาณัง วา ปาปะกัง วา (ดีหรื อชัวกตาม
ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ (เราจักเป็ นผูร้ ับผลของกรรมนันๆ)

หมายเหตุ: กฎข้อที ๑ ถึง กฎข้อที ๕ คือ “กัมมัสสกตาสั ทธา” และ กฎข้อที ๖ คือ “กัมมผลสั ทธา”
่ ไว้
ในรู ปแบบกระบวนการคิด “กระบวนทัศน์ ” [Paradigm] คือ มุมมองในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง ดังได้กลาว
ิ นในขณะนังสมาธิ คือ การเจริ ญภาวนาทังใน “สมถภาวนา” และ “วิปัสสนาภาวนา” ที
ข้างต้นนี จะเกดขึ
่
เรี ยกวา่ “โยนิโสมนสิ การ” หมายถึง การนึกคิด ไตรตรอง
วิเคราะห์ แยกแยะ โดยใช้เหตุผล ทีประกอบด้วยใน
“วิปัสสนาภมิู–ปั ญญาภมิู” [ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อิ นทรี ย์ ๒๒–ปฏิ จจสมุปบาท ๑๒–ปฏิ จจสมุ
ปปั นนธรรม–อริ ยสัจจ์ ๔ รวมทัง ไตรลักษณ์ ] คือ สหรคตหรื อสัมปยุตต์ดว้ ย “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” [สติปัฏ
ฐาน ๔–สัมมัปปธาน ๔–อิทธิ บาท ๔–อิ นทรี ย์ ๕–พละ ๕–โพชฌงค์ ๗–มรรคมีองค์ ๘] ให้สังเกตวา่ “เวทนา
่ ศลวิบากใน “ปัจจบัุ น” [อัทธา ๓ สั งเขป ๔–สั งคหะ ๔ อาการ ๒๐] และ
๓–เวทนา ๕” จะเป็ นผลแหงอกุ
ิ
“อนาคต” [อาการ ๒๐] ดังนัน การเจริ ยเวทนานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน จึงทําให้เห็นเวทนาในการเกดและการ
่ ทําให้เกดิ “โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
เสื อมไป จะยึดเป็ นทีพึงสรณะไมได้
ุ –โทมนัส–อุปายาส” จึงให้ลงความเห็น
่ าให้ดบั ระงับ “ตัณหา
ข้อสรุ ปทัวไปวา่ “เวทนานี กว่ าเป็ นเพียงเวทนา ไม่ ใช่ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา” ยอมทํ
๓” คือ ความทะยานอยากและ “ทิฏฐิ ๒–ทิฏฐิ ๓” คือ ความเห็นผิด ทีหมายถึง “มิจฉาทิฏฐิ” ทีเป็ นต้นเป็ น
่
แหงความยึ
ดมันถือมันในอุปทานขันธ์ [ขันธ์ ๕ = โลก] ดังนี
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“ตัณหา ๓” หมายถึง ความทะยานอยาก ได้แก่
(๑) “กามตัณหา” คือ ความทะยานอยากในกาม ความอยากได้กามคุณ นันคือ สิ งสนองความ
ต้องการทางประสาททัง ๕ [ตา–หู–จมูก–ลิน–กาย]
่
(๒) “ภวตัณหา” คือ ความทะยานอยากใน “ภพ” ความอยากในภาวะของตัวตนทีจะได้ จะเป็ นอยาง
่
่
ใดอยางหนึ
ง อยากเป็ น อยากคงอยูต่ ลอดไป ความใครอยากที
ประกอบด้วย “ภวทิฏฐิ –สัส
สตทิฏฐิ ”
่ วตนจาก
(๓) “วิภวตัณหา” คือ ความทะยานอยากใน “วิภพ” ความอยากในความพรากพ้นไปแหงตั
่
่
่
่
ความเป็ นอยางใดอยางหนึ
งอันไมปรารถนา
อยากทําลาย อยากให้ดบั สูญ ความใครอยากที
ประกอบด้วย “วิภวทิฏฐิ –อุจเฉททิฏฐิ ”
“ทิฏฐิ ๒” หมายถึง ความเห็น ความเห็นผิด เพราะไมรู่ ้จริ งในอริ ยมรรค ได้แก่
่ ยง ความเห็นวามี
่ อตั ตาและโลกซึงเทียงแท้ยงั ยืนคงอยูต่ ลอดไป
(๑) “สั สสตทิฏฐิ” —ความเห็นวาเที
จัดอยูใ่ น “ภวตัณหา–ภวทิฏฐิ ” ความเห็นเนืองด้วยภพ
่
่ อตั ตาและโลกซึงจักพินาศขาดสูญหมดสิ น
(๒) “อจเฉททิ
ฏฐิ ” —ความเห็นวาขาดสู
ญ ความเห็นวามี
ุ
่ น
ไป จัดอยูใ่ น “วิภวตัณหา–วิภวทิฏฐิ ” ความทะยานอยากในสิ งไมมี่ ไมเป็
่ นจริ ง จัดเป็ น “มิจฉาทิฏฐิ ” ร้ายแรงอยางหนึ
่
“ทิฏฐิ ๓” คือ ความเห็นตามความไมเป็
ง ได้แก่
่ ่ นอันทํา เห็นวาการกระทํ
่
(๑) “อกิริยทิฏฐิ” —ความเห็นวาไมเป็
าไมมี่ ผล
่ ่ เหตุ เห็นวาสิ
่ งทังหลายไมมี่ เหตุปัจจัย
(๒) “อเหตกทิ
ุ ฏฐิ” —ความเห็นวาไมมี
่ ่ เห็นวาไมมี
่ ่ การกระทําหรื อสภาวะทีจะกาหนดเอาเป็
ํ
(๓) “นัตถิกทิฏฐิ” —ความเห็นวาไมมี
นหลักได้
่ ทําให้กาจั
ํ ดระงับ “อภิชฌา” [เพงเล็
่ งอยากได้
เพราะฉะนัน (๑) การเจริ ญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานดีแล้ว ยอม
ของเขา คือ อารมณ์ในปั จจุบนั ] และ “โทมนัส” [ทุกข์ใจ–ความเสี ยใจ คือ ผลอารมณ์ในปั จจุบนั ] ได้หมดสิ น
่ ไมสมหวั
่
่ าให้เกดิ “โทมนัส” ยิงขึน เพราะรางกาย
่
นันคือ “อภิชฌา” เมือทําได้สมหวังหรื อทําไมได้
ง ยอมทํ
่
่ ยง ความเสื อม พร้อมด้วยทุกข์เป็ นธรรมดา ฉะนัน จึงไมควรถื
เป็ นสิ งปฏิกูลประกอบและมีความไมเที
อมัน
่ ทําให้กาจั
ํ ดระงับ “ตัณหา”
ใน “รู ปกาย–ร่ างกาย” นี และ (๒) การเจริ ญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานดีแล้ว ยอม
่ กข์ในปั จจุบนั ] และ “ทิฏฐิ ” [ความเห็นผิด–ความถือผิด อันเป็ นผล
[ความทะยานอยาก อันเป็ นมูลเหตุแหงทุ
ิ นในปั จจุบนั ] ได้หมดสิ น เชนเดี
่ ยวกนั นันคือ “ตัณหา” เมือทําได้สมหวัง
กระบวนทัศน์ความนึ กคิดทีเกดขึ
่ ไมสมหวั
่
่ าให้เกดิ “ทิฏฐิ ” ยิงขึน เพราะความรู ้สึกเป็ นสิ งไมเที
่ ยง ความแปรปรวน ความ
หรื อทําไมได้
ง ยอมทํ
่
่ ั ฉะนัน จึ งไมควรถื
เจื อปน ประกอบด้วยทุกข์เป็ นธรรมดาเชนกน
อมันในเวทนาความเสวยอารมณ์ แหง่
่ ใน “นามกาย–เวทนา [นามขันธ์ = เวทนา–สัญญา–สังขาร–วิญญาณ คือ เจตสิ ก กบั จิ ต]” นี
ความรู ้สึกเหลานี
ิ
โดยสรุ ป “อภิ ช ฌา–โทมนั ส –ตั ณ หา–ทิ ฏ ฐิ ” เป็ นกเลสอั
น เป็ นเหตุ ใ ห้ถื อ มัน ปรารถนาในความคิ ด แหง่
่ ยงและเป็ นทุกข์] และเป็ นทุกข์.
“สังขาร” [ตัณหาปณิ ธิ–เพราะสังขารทังหลายไมเที
บทความที ๖ ประจําปี ๒๕๕๘ – รู้ เท่ าทันในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน– นิธี ศิริพัฒน์
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