
 

 

Thai  

Eng  
 

Mind-Mental 

จิตตานุภาพ  

   

ถาม-ตอบ วปัิสสนา  
 

Vipassana Bhavana  
 

Download หนงัสือ

ธรรม  

 

 

ก่อนที่จะปฏิบัตวิปัิสสนากรรมฐานจะต้องรู้อะไรบ้าง :: ค าบรรยายโดย หลวงพ่อเสือ  

การปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานเป็นเร่ืองส าคญัมาก ๆ วิปัสสนาเป็นช่ือของปัญญาที่รู้แจง้ในรูปและในนามว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่

สามารถบงัคบับญัชาได ้เป็นอนตัตา, การท่ีมีบญัญติัธรรมข้ึนมากเ็พื่อท่ีจะสามารถอธิบายใหเ้กิดความรู้และเขา้ใจได,้ ฉะนั้นก่อนท่ีลง

มือจะปฏิบติั, เราจะตอ้งเขา้ใจเสียก่อน  หากไม่เขา้ใจกป็ฏิบติัไม่ได ้ตอ้งมีโยนิโสมนสิการ 

  โยนิโสมนสิการ คือ การใส่ใจใหถู้ก,ใหต้รงต่อความเป็นจริง,ที่ว่าการใส่ใจใหถู้ก,ท าความเห็นใหต้รงนั้น,ตรงอะไร,ตรงกบั

ส่ิงท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้,และตรัสสอนไว,้ความเห็นนั้นจึงเรียกวา่,โยนิโสมนสิการ,เม่ือไดโ้ยนิโสมนสิการบ่อยๆ,ศึกษาไปเร่ือยๆ,กจ็ะ

ทราบว่า,รูปนามน้ีเป็นทุกขจ์ริงๆ,ไม่เที่ยงจริงๆ,และเป็นอนตัตา,ไม่ใช่ตวัเรา,ไม่ใช่เรา,ไม่ใช่ของเรา,ปัญญาที่จะเกิดรู้ตามความเป็นจริง

ของอารมณ์,กจ็ะเกิดข้ึนเป็นล าดบัๆ, 

ฉะนั้นการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานจึงหมายถึงการท าใจใหรู้้แจง้ โดยรู้แจง้ว่าเป็นรูป,เป็นนาม,มนสิการใหเ้ห็นเป็นรูป,เห็นเป็นนาม

,เม่ือเห็นว่าเป็นรูปเป็นนามแลว้,รูปนามนั้นกจ็ะประกาศความจริงออกมาอีกทีหน่ึงว่า,…รูปท่ีเห็นนั้นแหละไม่เท่ียง,เป็นทุกข,์บงัคบั

บญัชาไม่ได,้…นามน้ีกไ็ม่เท่ียง,เป็นทุกข์,บงัคบับญัชาไม่ได,้ 

ตั้งค  าถามว่า,ท าวิปัสสนาแลว้เห็นอะไร,มีคนหมู่มากมีความเขา้ใจผิดว่า,ท าวิปัสสนาแลว้จะเห็นนรก,จะเห็นสวรรค,์จะเห็นพระ

อรหนัต,์จะไดเ้ขา้เฝ้าพระพุทธเจา้,หรือไม่กห็ลบัตาเห็นเลขต่างๆ,หรือไม่กเ็ห็นญาติที่ตายไปแลว้,…ช่วยท าวิปัสสนาดูหน่อยว่าญาติฉัน

ตายแลว้ไปไหน,เป็นตน้, 

ความจริงการท าวิปัสสนาไม่ไดเ้ห็นอะไรอยา่งนั้นเลย,การท าวิปัสสนา,จะไม่เห็นนิมิตอะไรเลย,นอกเสียจากรูปและนามเท่า

นั้นเอง,เพราะรูปและนามเป็นอารมณ์ใหเ้ห็น,และการเห็นรูปนามกไ็ม่ไดเ้ห็นนิมิตดว้ย เพราะรูปนามไม่ใช่นิมิต ,ไม่ไดเ้ห็น

เคร่ืองหมายเป็นรูปร่างปรากฏ  ส่วนการท่ีเห็นรูปร่างวา่เป็นคนนั้น,ว่าเป็นคนน้ี,ว่าเป็นส่ิงนั้น,ว่าเป็นส่ิงน้ี,การเห็นเช่นนั้นไม่ใช่เห็น

แบบวิปัสสนาเห็น,แตเ่ป็นอารมณ์ของสมาธิ,การเห็นเป็นส่ิงต่างๆ,แสดงว่าจิตไดต้กไปจากอารมณ์วิปัสสนาแลว้,ตกไปสู่อารมณ์อยา่ง

อื่น,ผูท้ี่รู้และเขา้ใจในเร่ืองอารมณ์ของวิปัสสนา,จะรู้ทนัทีว่าจิตตกไปแลว้,ตกไปจากอารมณ์วิปัสสนา,คือรูปและนาม,กจ็ะมีนิมิตต่างๆ
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เขา้มาแทน,เหมือนหนงั,มีฉายหลายรอบ,คนท่ีดูหนงัรอบน้ีออกไปแลว้ทางประตูหน่ึง,พวกใหม่กเ็ขา้มาอีกประตูหน่ึง,ฉะนั้น,เม่ือรูป

นามถูกออกไป,นิมิตกเ็ขา้มาแทน, 

ตั้งค  าถามต่อว่า,เห็นรูป,เห็นนามแลว้ไดอ้ะไร, 

การเห็นรูป,เห็นนาม,ถา้เช่ือแค่น้ี,เท่ากบัว่าฟังตามกนัมา  จึงตอ้งมีความรู้อีกว่า,จะเห็นรูป,เห็นนาม,เห็นแลว้ไดอ้ะไร,ผลลพัธ์ที่ไดจ้าก

การเจริญวิปัสสนากค็ือ,เม่ือเห็นรูปเห็นนามแลว้,กจ็ะเห็นแจง้,และรู้แจง้ตามความเป็นจริง,เม่ือเห็นแจง้,และรู้แจง้ตามความเป็นจริง

เกิดข้ึน,ความเห็นผิดนานาประการที่เรียกว่า วิปลาส กอ็อกไป, 

แลว้วิปลาสจะออกไปไดอ้ยา่งไร  เพราะถูกโมหะอวิชชาปิดบงัอยู่,เม่ือมีปัญญาหรือแสงสว่าง,ความมืดหรือวิปลาสกอ็อกไป ลกัษณะ

ของวิปลาสมี ๔ ลกัษณะไดแ้ก่ 

๑. อตัตวิปลาส,เห็นว่าเป็นอตัตา,เป็นตวัเรา,เป็นของๆเรา, 

๒. นิจจาวิปลาส,เห็นว่าเที่ยง,เห็นว่ามัน่คง,ไม่ผนัแปร,ไม่เปลี่ยนแปลง, 

๓. สุขวิปลาส,เห็นว่าสุข,เห็นว่าเป็นของดี, 

๔. สุภวิปลาส,เห็นว่าสวยงาม,น่ารัก,น่าปรารถนา, 

ในวิปลาส ๔ อยา่งน้ี เกี่ยวโยงกนัเหมือนลูกโซ่,เหมือนปฏิจจสมุปบาท,ลูกโซ่ที่ไม่เคยขาดจากสังสารวฎัฎ,์ ไดแ้ก่… 

การเห็นว่าเป็นตวัตน,เม่ือเกิดข้ึนมา == กจ็ะเห็นว่าเที่ยง, 

เม่ือเห็นว่าเที่ยงแลว้ == กจ็ะเห็นว่าสุข, 

เม่ือเห็นว่าสุขแลว้ == กจ็ะเห็นว่าสวยงาม,น่าพอใจ,น่าปรารถนา 

ถา้ไม่มีตวัตนแลว้  จะเที่ยงไหม สุขไหม สวยไหม แทจ้ริงความเห็นดงักล่าว เป็นความเห็นผิด,เขา้ใจผิด, 

การที่จะละความเห็นผิด,เข้าใจผิด,น้ีได้ต้องอาศัยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่าน้ัน,การเห็นเป็นรูป,เป็นนาม,เห็นว่าไม่ใช่เรา,เห็นว่า

ไม่ใช่ตวัตน,คนสัตวต์ามความเป็นจริงน้ี,จะช่วยถ่ายถอนความยดึมัน่,ความเช่ือมัน่ว่าเป็นเรา มานะทิฏฐิจะถูกถ่ายถอนออกไปทีละเลก็

ทีละนอ้ย,จนกว่าอ  านาจของปรีชาปัญญา,เห็นเป็นรูปเป็นนาม,ไม่ใช่เรา,ไม่ใช่ตวัตน,ปัญญากจ็ะสามารถประกาศความจริงของรูปของ

นามใหช้ดัว่า,ในรูปนามนั้นเองกมี็ไม่เท่ียง,เป็นทุกข์,และไม่สามารถบงัคบับญัชาได,้เหมือนเห็นเสือ,กจ็ะตอ้งเห็นลวดลายเสือว่า,น่ีเสือ

ด า,น่ีเสือดาว,เห็นชดัฉะนั้นทั้งรูปและทั้งนามอยูใ่นฐานะเดียวกนั,เป็นอนิจจงั,เป็นทุกขงั,เป็นอนตัตา, 

เม่ือปัญญาเห็นรูปนามไม่เที่ยง,เป็นทุกข์,บงัคบับญัชาไม่ได,้ความเห็นผิด,ความเขา้ใจผิด,คือ นิจจวิปลาส,กถ็ูกถ่ายถอนออกไปจาก

จิตใจ,…,ความเห็นว่าสุข,…,ว่าสวย,กพ็ลอยถูกถอนออกในขณะเดียวกนัดว้ย 

วิปัสสนาใหป้ระโยชน์อยา่งไร, 

ประโยชน์ของการท าวิปัสสนา,คือ,ท าใหห้มดจดจากกิเลสเคร่ืองเศร้าหมอง,แต่ถา้ถามว่าไดอ้ะไร, กไ็ดล้ะวิปลาส,ละความเศร้าโศก

,ความร ่าไหร้ าพรรณ,ทุกขป์ระจ า-ทุกขจ์ร,และ,ท าใหพ้น้จากการเวยีนว่ายตายเกิด,คือละทุกขน์ัน่เอง,ประโยชน์กค็ือท าใหทุ้กขห์มดไป

,ประโยชน์สูงสุดของวิปัสสนามีเท่าน้ี, 



ความดีเลิศของวิปัสสนากรรมฐาน,อยูท่ี่พน้ไปจากการเวียนว่ายตายเกิด,ท ากุศลอยา่งอื่น,เช่นสร้างโบสถว์ิหารศาลาการ

เปรียญใหญ่โต,ทอดกฐิน,ทอดผา้ป่า,จะกี่วดักต็าม,กย็งัไม่ประเสริฐเท่ากบัการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน,เพราะการกระท าเหล่านั้นไม่

สามารถประหานกิเลสได,้ไม่สามารถน าใหพ้น้จากกองทุกข,์คือ ขนัธ์,๕,ได ้ ส่วนการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน…สามารถท าลายกิเลส

ดว้ย,…เป็นเหตุใหเ้ขา้ถึงพระนิพพานดว้ย,…ท าใหพ้น้จากกองทุกขท์ั้งหลายทั้งปวงดว้ย,…จึงวิเศษสุด  

ฉะนั้นก่อนท่ีจะปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานจะตอ้งรู้อะไรบา้ง  ความรู้ตอ้งคู่กบัการปฏิบติั   ส่ิงตอ้งรู้ก่อนการปฏิบติั  

๑ ตอ้งรู้  ทวาร ๖  

๒ ตอ้งรู้  อารมณ์ ๖  

๓ ตอ้งรู้ว่าอะไรเป็นนาม อะไรเป็นรูป ทางทวารทั้ง ๖  

๔ ตอ้งรู้ก  าหนดนามอะไร ก าหนดรูปอะไร ในทวารทั้ง ๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

๕ ตอ้งรู้วิธีการก าหนดหรือการวางใจในอารมณ์ตามเหตุผลท่ีเกิดข้ึนตามทวารทั้ง ๖ 

๖ เม่ือมีความรู้และความเขา้ใจ กส็ามารถที่จะปฏิบติัวิปัสสนา ฝึกฝนท าบ่อยเขา้ๆ,เหมือนวสี,พอท าบ่อยๆ,หนกัๆเขา้,ความ

สะสม,ท าใหรู้้แจง้,ท าบ่อยๆ,จากนอ้ย,ไปหามาก,จาก,ปริตตารมณ์,กเ็ป็น,อติมหนัตารมณ์,อารมณ์นั้นหนกัแน่นข้ึน,รู้เป็นรูป,รู้เป็นนาม

,เห็นถูกตอ้งตามความเป็นจริงของรูปและนาม 

๑. ต้องรู้ทวาร  ๖,  ทวาร คือ ทางรับรู้อารมณ์ของจิต,คือจิตอาศยัรู้อารมณ์ทางทวารนัน่เอง,จิตอาศยัรู้อารมณ์ทางไหนทางนั้น

เรียกว่าทวาร,ทวารมี ๖ ทวาร คือ จกัขทุวาร, โสตทวาร, ฆานทวาร, ชิวหาทวาร, กายทวาร และ มโนทวาร, ตอ้งรู้จกัทวารทั้ง ๖  น่ีรู้แค่

น้ีคือ ท่องเอา  

แลว้ตอ้งรู้จกัอยา่งไรจึงไม่ช่ือว่าท่อง  กต็อ้งรู้อีกว่า, 

๑ จกัขทุวาร ไดแ้ก่ ทวารทางตา เป็นที่อาศยัรู้อารมณ์ของจกัขวุิญญาณ คือ จิตเห็น หรือ,นามเห็น, 

๒ โสตทวาร ไดแ้ก่ ทวารทางหู เป็นที่อาศยัรู้อารมณ์ของโสตวิญญาณ คือ จิตไดย้นิ หรือ นามไดย้นิ, 

๓ ฆานทวาร ไดแ้ก่ ทวารทางจมูก เป็นที่อาศยัรู้อารมณ์ของฆานวิญญาณ คือ จิตรู้กลิ่น หรือ นามรู้กลิ่น, 

๔ ชิวหาทวาร ไดแ้ก่ ทวารทางลิ้น เป็นที่อาศยัรู้อารมณ์ของชิวหาวิญญาณ คือ จิตรู้รส,หรือ,นามรู้รส, 

๕ กายทวาร ไดแ้ก่ ทวารทางกาย เป็นที่อาศยัรู้อารมณ์ของกายวิญญาณ คือ จิตรู้การสัมผสัเยน็ร้อนอ่อนแขง็หยอ่นตึง หรือ

นามรู้การสัมผสั  

๖ มโนทวาร ไดแ้ก่ ทวารทางใจ,เป็นที่อาศยัรู้อารมณ์ของมโนวิญญาณ คือ จิตคิดนึก รู้สึก,หรือ นามคิดนึก นามรู้สึก 

ฉะนั้นจิตเกิดขึ้นได้ทาง ๖ ทวาร คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรียกตามภาษาบาล ีกเ็รียกว่า จกัขทุวาร  โสตทวาร ฆานทวาร  

ชิวหาทวาร  กายทวาร  มโนทวาร 



แต่ถา้รู้  ตวัรู้กจ็ะเป็นจกัขวุิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานทวาร  ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ  มโนวิญญาณ วิญญาณน้ีเป็นตวัรู้

ทีเ่กิดข้ึนตามทวาร  

ส าหรับในทางปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน เรียกจกัขวุิญญาณว่า นามเห็น , เรียกโสตวิญญาณว่า นามไดย้นิ, เรียก ฆานวิญญาณ

ว่า นามรู้กลิ่น,   เรียกชิวหาวิญญาณว่า นามรู้รส, เรียกกายวิญญาณว่า นามรู้การสัมผสั, เรียกมโนวิญญาณว่า นามรู้, 

ท่ีเรียกแบบน้ีเพราะในการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานตอ้งท าความรู้ชดัและรู้แจง้  ไม่ใช่ท าไปดว้ยความไม่รู้  ฉะนั้นตอ้งรู้

ก่อน เร่ืองทวาร ๖ ว่า ถา้เป็นวิปัสสนา เขาเรียกช่ือกนัอยา่งไร ตอ้งเรียกแบบวิปัสสนาเรียก,คือก  าหนดเขา้ไปจนกระทัง่ฝังราก,แรก ๆ ก็

เหมือนท่อง,ค่อยๆ แทรกซึมเขา้ไปจนฝังราก, เม่ือมีความเช่ือจริง ๆ แลว้ไปปฏิบติั คือเช่ือว่าเป็นรูปเป็นนาม ขณะเห็น เป็นนามเห็น,จะ

มีความก าหนดของมนัเอง, กเ็หมือนกบัเราเขา้ป่าชา้แลว้กลวัผีเอง 

๒. ต้องรู้อารมณ์ ๖,  อารมณ์คือ ส่ิงท่ีจิตรู้  ,หมายความว่า ส่ิงใดท่ีจิตยงัไม่รับรู้,ส่ิงนั้นไม่เรียกว่า อารมณ์, ส่ิงใดกแ็ลว้แต่ท่ีจิต

รู้  ที่จิตมีหนา้ที่รู้แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้, ส่ิงนั้นไม่เรียกว่า อารมณ์, ส่ิงใดท่ีจิตเขา้ไปรู้ส่ิงนั้น,ส่ิงนั้นถึงเรียกว่า,อารมณ์ เช่น ตอนน้ีของ

ตรงหนา้เตม็ไปหมด, พอสั่งใหย้กมือขวาข้ึน,…โสตวิญญาณไดย้นิ,ตอนนั้นรู้ค  าสั่ง,แต่ของตรงหนา้ไม่รู้,จิตรู้ทีละประตู,ฉะนั้น,เสียง

เป็นอารมณ์,ตอ้งใหเ้ขา้ใจชดัแบบน้ีเลย, ฉะนั้นคงไม่งงกบัค าว่า ส่ิงใดท่ีจิตยงัไม่เขา้ไปรับรู้, ส่ิงนั้นไม่เรียกว่า อารมณ์ แต่ส่ิงใดท่ีจิตเขา้

ไปรับรู้,ส่ิงนั้นเรียกว่า  อารมณ์ 

อารมณ์นั้นมีความมากมายหลากหลาย,สุดจะคณานบัได,้เม่ือกล่าวโดยพระปรมตัถแ์ลว้,อารมณ์เกิดข้ึนทางทวารต่าง ๆ, มี ๖ 

อารมณ์ดว้ยกนั,คือ  

๑.  รูปารมณ์  ไดแ้ก่  สีต่าง ๆ ที่ก  าลงัปรากฏเป็นอารมณ์ของ จกัขวุิญญาณ หรือนามเห็น  

๒.  สัททารมณ์ ไดแ้ก่  เสียง  ที่ก  าลงัปรากฏเป็นอารมณ์ของ โสตวญิญาณ หรือนามไดย้นิ, 

๓.  คนัธารมณ์ ไดแ้ก่  กลิ่น  ที่ก  าลงัปรากฏเป็นอารมณ์ของ ฆานวญิญาณ หรือนามรู้กลิ่น, 

๔.  รสารมณ์ ไดแ้ก่  รส  ที่ก  าลงัปรากฏเป็นอารมณ์ของ ชิวหาวิญญาณ หรือนามรู้รส, 

๕. โผฏฐพัพารมณ์   ไดแ้ก่  ความเยน็ร้อน, อ่อนแขง็, หยอ่นตึง,ที่ก  าลงัปรากฏเป็นอารมณ์ของ กายวิญญาณ หรือนามรู้

กระทบ, 

๖.  ธมัมารมณ์ ไดแ้ก่ ความรู้สึกนึกคิดชอบ,ชงั,ดีใจ,เสียใจ,เฉย ๆ ทีก่  าลงัปรากฏเป็นอารมณ์ของ มโนวิญญาณ หรือ,นามรู้

ทางใจ 

๓.  ต้องรู้ว่าอะไรเป็นรูป อะไรเป็นนาม ทางทวารทั้ง ๖   

การปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน,ตอ้งรู้รูปนามทางทวารทั้ง,๖,ว่า รูปคืออะไร – นามคืออะไร – มีอยูเ่ท่าไร – อะไรบา้ง  

รูปคืออะไร   รูป คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่ได ้ ธรรมชาติท่ีตอ้งแตกดบัและยอ่ยยบัไปดว้ยส่ิงต่าง ๆ ที่เป็นขา้ศึกแก่กนัและกนั เช่น 

ความเยน็และความร้อน เป็นขา้ศึกกนั,  อยากใหค้วามเยน็หาย กไ็ปตั้งไฟ อยากใหค้วามร้อนหาย กไ็ปใส่น ้าเยน็,หรือกล่าวโดยสรุป,ส่ิง

ใดกต็ามรู้อารมณ์ไม่ได,้ตอ้งแตกดบัยอ่ยยบัไปดว้ยส่ิงท่ีเป็นขา้ศึกของกนัละกนั,ส่ิงเหล่านั้นแหละเรียกวา่ รูป   

รูปน้ีมีอยูเ่ท่าไร  รูปมีอยู ่ ๒ อยา่ง  คือ  รูปท่ีไม่มีวิญญาณครอง เช่น  โต๊ะ  เกา้อี้  เป็นตน้  และรูปท่ีมีวิญญาณครอง เช่น รูปนัง่, 



นามคืออะไร  นามคือ  ธรรมชาติที่รู้อารมณ์,ธรรมชาติที่นอ้มไปหาอารมณ์ เรียกว่า นาม  ค  าว่า นาม คือธรรมชาติที่มีความรู้สึกต่อ

อารมณ์ หรือธรรมชาติที่รู้สึก,คิดนึก,  กล่าวโดยสรุปกค็ือ ความรู้สึกชอบ,ความรู้สึกไม่ชอบ,ความรู้สึกต่าง ๆเช่น เห็น,ไดย้นิ,ไดรู้้กลิ่น

,ไดรู้้รส,ไดรู้้สัมผสั,เหล่าน้ีแหละเรียกว่า นาม,   ตวัรู้ต่าง ๆ  เรียกว่า นาม    

รูปท่ีจะน ามาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้น มีเท่าไร,   

รูปท่ีจะน ามาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนามี ๖  คือ, รูปารมณ์, สัททารมณ์, คนัธารมณ์, รสารมณ์ ,โผฏฐพัพารมณ์,และอิริยาบท,กค็ือ,…, 

๑. รูปทางตา คือ  รูปารมณ์, ไดแ้ก่   สีต่างๆ, 

๒. รูปทางหู คือ  สัททารมณ์, ไดแ้ก่   เสียงต่างๆ, 

๓. รูปทางจมูก คือ คนัธารมณ์, ไดแ้ก่  กลิ่นต่างๆ, 

๔. รูปทางลิ้น คือ   รสารมณ์, ไดแ้ก่   รสต่างๆ, 

๕. รูปทางกายคือ โผฏฐพัพารมณ์, ไดแ้ก่  ความเยน็, ร้อน, อ่อน, แขง็, หยอ่น, ตึงที่ปรากฏทางกาย, 

๖. รูปทางใจคือ   อิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔  ไดแ้ก่  รูปท่ีอยูใ่นท่านัง่, รูปท่ีอยูใ่นท่านอน, รูปท่ีอยูใ่นท่ายนื, รูปท่ีอยูใ่นท่าเดิน, รูปท่ีก  าลงักา้ว

ไป,  รวมถึงอิริยาบทยอ่ย,เหยยีด,คู,้กม้,เงย,เหลียวซ้าย,แลขวา,  

ฉะนั้น,เวลาเรียนเร่ืองรูป มี ๒๘   แต่เวลาท าวิปัสสนาเร่ืองรูป มี  ๖ รูป 

นามท่ีจะน ามาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นมีเท่าไร   นามที่จะน ามาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนามี ๖ คือ  

๑. นามเห็น  เกิดข้ึนทางตา มีช่ือเรียกในปริยติัศาสนาวา่, จกัขวุิญญาณ, 

๒. นามไดย้นิ, เกิดข้ึนทางหู มีช่ือเรียกในปริยติัศาสนาว่า, โสตวิญญาณ, 

๓. นามรู้กลิ่น, เกิดข้ึนทางจมูก มีช่ือเรียกในปริยติัศาสนาว่า, ฆานวญิญาณ, 

๔. นามรู้รส  เกิดข้ึนทางลิ้น   มีช่ือเรียกในปริยติัศาสนาว่า, ชิวหาวิญญาณ, 

๕. นามรู้สัมผสั  เกิดข้ึนทางกาย  มีช่ือเรียกในปริยติัศาสนาวา่, กายวิญญาณ, 

๖. นามรู้สึกนึกคิด  เกิดข้ึนทางใจ  มีช่ือเรียกในปริยติัศาสนาว่า,มโนวิญญาณ  

แมรู้้ขนาดน้ีแลว้กย็งัปฏิบติัไม่ได,้ จะตอ้งรู้อีกว่า…, 

ทางตา, อะไรเป็นรูป  อะไรเป็นนาม, ส่ิงท่ีเห็นเป็น รูป,  รู้สึกเห็นเป็น นาม, 

ทางหู,อะไรเป็นรูป  อะไรเป็นนาม, เสียงเป็น รูป,  รู้สึกไดย้นิเป็น นาม, 

ทางจมูก อะไรเป็นรูป อะไรเป็นนาม,  กลิ่นเป็น รูป,  รู้กลิ่นเป็น นาม, 

ทางลิ้น อะไรเป็นรูป  อะไรเป็นนาม,  รสชาติต่าง ๆ เป็น  รูป,  รู้รสเป็น นาม, 



ทางกาย อะไรเป็นรูป อะไรเป็นนาม,  เยน็ร้อนอ่อนแขง็หยอ่นตึง เป็น รูป,  รู้เยน็,รู้ร้อน,รู้อ่อน,รู้แขง็,รู้หยอ่น,รู้ตึงเป็น นาม, 

ทางใจ อะไรเป็นรูป อะไรเป็นนาม, อาการของรูปกายท่ีอยูใ่นท่านัง่,ท่ายนื,ท่าเดิน,ท่านอน,เป็น,รูป,  รู้วา่รูปนัง่,รูปยนื,รูป

เดิน,รูปนอนเป็น นาม ,รู้ว่ารูปนัง่,รูปยนื,รูปเดิน,รูปนอน, เป็น นาม, 

๔. ต้องรู้ก าหนดนามอะไร,ก าหนดรูปอะไร ในทวารทั้ง ๖   

ฉะนั้นเม่ือมีรูป,มีนามแลว้ ใน ๖ ทวารน้ี  วิปลาสเกิดข้ึนทางไหนบา้ง  ระหว่างรูป หรือ นาม ตามทวาร, 

@ ทางตา   ส่ิงท่ีเห็น เป็นรูป, รู้สึกเห็น เป็นนาม,  

วิปลาสเกิดข้ึนใหห้ลงว่า เราเห็น, แทท้ี่จริง นามเห็น,จึงตอ้งมีมนสิการว่า,นามเห็น, ไม่ใช่เราเห็น 

รูปไม่ส าคญั, รูปไม่ไดท้  าใหว้ิปลาส, เราวิปลาสไปเองว่าเป็น  เราเห็น, 

@ ทางหู    เสียงเป็นรูป, รู้สึกไดย้นิ เป็นนาม,  

เสียงจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลย,ถา้ไม่มีนามไดย้นิ, แต่เราวิปลาส หลงว่าเราไดย้นิจึงเกิดพอใจ-ไม่พอใจ, 

จึงตอ้งแกไ้ข เห็นผิดที่ว่า เราเป็นผูไ้ดย้นิ, แทจ้ริงเป็น- นามไดย้นิ, 

@ ทางจมูก   ตวักลิ่น  เป็นรูป (เช่น น ้าหอม, กองอุจจาระ เป็นตน้),  รู้กลิ่น เป็นนาม,  

เราวิปลาสเขา้ใจผิดวา่ เราเป็นผูเ้หมน็-หรือหอม,  แทจ้ริง,รูปเหมน็,รูปหอม,  ตวักลิ่นไม่ใช่เรา   ความเหมน็เกิดข้ึนท่ีรูป จึง

ตอ้งก าหนดที่ รูป 

@ ทางลิ้น  รสต่าง ๆ (เปร้ียว,หวาน,มนั,เคม็,เผด็,จืด) เป็นรูป,   รู้รส  เป็นนาม, 

รสชาติ อยูท่ี่ ตวัอาหาร  เราหลงผิดว่า เราเป็นผูเ้ปร้ียว-หวาน-มนั-เคม็-เผด็-จืด,   แทจ้ริง  เปร้ียว,หวาน,มนั,เคม็,เผด็,จืด- เป็น

รูป 

รสอาหาร เป็นสภาวธรรมอยูท่ี่ รูป,  จึงตอ้งก าหนดที่ รูปรสต่าง ๆ, 

@ ทางกาย   เยน็-ร้อน-อ่อน-แขง็-หยอ่น-ตึง-อยูท่ี่ รูป,  ทีรู้่ว่าเยน็-ร้อน-อ่อน-แขง็-หยอ่น-ตึง   เป็นนาม, 

ความโง่อยูท่ี่ความรู้ผิดว่า  เราเป็นผูเ้ยน็,ผูร้้อน,อ่อน,แขง็,หยอ่น,ตึง,  ที่จริงคือ รูปมนัเยน็,รูปมนัร้อน,รูปมนัแขง็,รูปมนัอ่อน 

ไม่ใช่เรา,   จึงตอ้งมีความรู้ก  าหนดไปที ่รูป, 

@ ทางใจ  ทา่ทางต่าง ๆ  ของการนัง่,การยนื,การเดิน,การนอน  เป็นรูป, ที่รู้ว่าเดินอยู,่นัง่อยู,่ยนือยู ่ เป็นนาม, 

เราเขา้ใจผิดว่าเรายนื-เดิน-นัง่-นอน  ฉะนั้นจึง ตอ้งก าหนดรู้รูป,  ใครรู้- นามรู้ในรูปนั้น คือ รูปนัง่-รูปยนื-รูปเดิน-รูปนอน, 

ก่อนที่จะก าหนดวิปัสสนากรรมฐาน จะต้องเข้าใจ ค าว่า  นึก กับ รู้สึก  ต่างกันอย่างไร   เพราะการเขา้ปฏิบติัไปนึกไม่ได้

เดด็ขาด, ตอ้งไปรู้สึก, 



ค าว่า นึก หมายถึง จิตนอ้มไปสู่อารมณ์ในอดีต,หรืออนาคต คือ นึกไปในเร่ืองอดีตบา้ง,ในเร่ืองอนาคตบา้ง, จิตจึงไม่ไดรู้้อยู่

กบัปัจจุบนั, 

แตถ่า้รู้สึก, จะรู้สึกที่ปัจจุบนัเท่านั้น,  แลว้ท าอยา่งไรจึงจะเรียกว่า  รู้สึก เปรียบเสมือนมีผูป่้วยคนหน่ึง  เดินไปหาหมอ เล่า

อาการใหห้มอฟัง อาการหนกัของตนเอง  

หมอ…,ตอ้งฉีดยา, 

ผูป่้วย…,อยา่ฉีดเลย,มนัเจ็บ,กินยากไ็ด,้ฉีดยามนัเจ็บ, 

หมอ…,รู้ไดอ้ยา่งไรว่ามนัเจ็บ, 

ผูป่้วย…,กเ็ขม็มนัแหลม,ท่ิมไปตรงไหนมนักเ็จ็บ, 

หมอ…,หมอยงัไม่ไดฉี้ดเลย,รู้สึกเจ็บแลว้,แลว้คุณรู้สึกเจ็บไดอ้ยา่งไร, 

ผูป่้วย…,คิด ๆ เอาว่ามนัเจ็บ,กเ็ขม็มนัแหลม,แลว้กเ็คยถูกฉีดมาแลว้, (น่ีแหละคือ รู้ว่าเจ็บ,โดยอาการคิดนึก, ยงัไม่ทนัเกิด,

ไม่ไดเ้จ็บจริง ๆ ) 

หมอ…,จดัแจงบรรจุยาเขา้ในกระบอกฉีด,ใหผู้ป่้วยนอนคว า่ โดยกอ่นที่หมอจะฉีด,หมอกถ็ามว่า,เจ็บหรือยงั,ปวดมากไหม, 

ผูป่้วย…,ยงัไม่เจ็บ,ยงัไม่ปวดครับ, (น่ีจะแสดงใหเ้ห็นว่าความรู้สึกเจ็บ,กบัความรู้สึกปวดยงัไม่มี ) 

หมอ…,ค่อย ๆ แทงเขม็เขา้ไปท่ีกลา้มเน้ืออยา่งชา้ๆ, 

ผูป่้วย…,ร้องว่า,เจ็บ,หมอ…( ที่ร้องว่าเจ็บ,ตอ้งนึก,ตอ้งคิด,หรือเปล่า ), 

ผูป่้วย…,ไม่ไดค้ิดเลย มนัรู้สึกจริง ๆ  เด๋ียวน้ีน่ีมนัก  าลงัเจ็บอยูใ่นขณะน้ีแหละ, 

หมอ…,คิดนึกเจ็บ,กบัรู้สึกเจ็บต่างกนัไหม, 

ผูป่้วย…,ต่างกนัสิหมอ, ความนึกคิดเจ็บ, มนัไม่ไดเ้จ็บจริง ๆ น่ี,  แต่ความรู้สึกเจ็บ มนัเจ็บจริง ๆ นะหมอ, 

หมอ…,ฉะนั้นความนึกคิด กบั ความรู้สึก, จึงต่างกนั,จ าไวน้ะ, 

ทีน้ีกรู้็แลว้ว่า,คิดนึก,กบัรู้สึก,ต่างกนั, ความคิดนึก,เป็นอารมณ์ในอดีต ที่ผ่านมาแลว้หรือ ในอนาคต ที่ยงัมาไม่ถึงเลย, ไม่ได้

เป็นอารมณ์ปัจจุบนั,ส่วนความรู้สึก,เป็นอารมณ์ ปัจจุบนั, คือ ก  าลงัปรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้  ก  าลงัเกิดข้ึนจริง ๆ, เม่ือเขา้ใจว่า,นึกคิด,กบั

รู้สึก,แตกต่างกนัได,้แยกแยะได ้ กส็ามารถไปท าวิปัสสนาได,้  แต่ถา้แค่น้ีกไ็ม่เขา้ใจ,แยกแยะไม่เป็น, กจ็ะท าวิปัสสนาไม่ได,้ ไม่ได้

อะไรเลย,ไม่ไดอ้ะไรเลยจริงๆ,  

เม่ือเขา้ใจแบบน้ี กก็  าหนดรูป หรือนามกไ็ด,้ ดว้ยความรู้สึกที่ว่า ก  าลงัดูรูป, เป็นรูปอะไร, ก  าลงัดูนามอยู,่ เป็นนามอะไร,ได้

ปัจจุบนั, 

๕. ต้องรู้วิธีการก าหนด หรือการวางใจในอารมณ์ ตามเหตุผลที่เกิดข้ึนตามทวารทั้ง ๖ 



ทีน้ีจะดูรูป,ดูนามกนัอยา่งไร,มีตั้ง,๖,…รูปก,็๖,นาม,ก,็๖,ดูกนัอยา่งไร, 

รูปนั้นมี,๖,คือ,รูปทางตา,รูปทางหู,รูปทางจมูก,รูปทางกาย,รูปทางใจ,การดูรูป,กต็อ้งดูที่รูปใดรูปหน่ึงที่ก  าลงัปรากฏ,

หมายถึงที่ก  าลงัมีอยู่,ซ่ึงเรียกว่า,ปัจจุบนัอารมณ์,นามกมี็,๖,คือ,นามทางตา,นามทางหู,นามทางจมูก,นามทางกาย,นามทางใจ,การดู

นาม,กต็อ้งดูนามใดนามหน่ึงที่ก  าลงัปรากฏ,ก าลงัมีอยู่,เช่นเดียวกนั 

การดูรูป,หรือการดูนาม หมายถึง ตามรู้, ไม่ใช่ไปจอ้งดู หรือเพ่งดูอยา่งจริง ๆ จงั ๆ, เอาแค่แมวคอยตะครุบหนูเท่านั้นเอง, 

ตอ้งมีส่ิงท่ียนืใหรู้้ก่อน, จึงตามรู้ได,้ เพื่อไม่ใหไ้ปคิดเอาเอง, เราจะเห็นว่า, ไดย้นิ,กต็อ้งมีเสียง,จึงไดย้นิ,ตามไดย้นิ,ไม่ใช่ไปวิ่งตาม

เสียง,คือมีเสียงแลว้ตามรู้,น่ี,นามไดย้นิ, มีใหรู้้,แลว้ตามรู้, มีใหรู้้,แลว้ตามรู้,  เหมือนอาหารบุปเฟ่ต,์ตกัเรียงเป็นแถวไป,ตามตกั,ตามตกั

,ตามตกั,คนขา้งหลงัสิ,ตกัตาม,ตกัตาม,ตกัตาม,เรามาคนเดียว,อตัตาหิ,อตัโนนาโถ,จึงตามตกั,อยา่ไปตกัตาม, 

อารมณ์เราตอ้งเป็นหน่ึงอยูต่ลอดเวลา,ขา้ว,ผดัปลาดุกฟู,ย  าปลาช่อน,ตม้เปรต,ตม้โคลง้,ผดัผกัสามสหาย,เรากต็ามรู้ไป, จะรู้

หมดเลยทีเดียวไม่ได,้ ตอ้งมีส่ิงใหรู้้, จึงเรียกวา่ ตามรู้, ฉะนั้นการตามรู้,ไม่ใช่ไปจอ้ง,เพราะขณะจอ้งไม่ไดต้ามรู้แลว้, เพราะมีส่ิงท่ี

เลื่อนไปตลอด,พอตรงน้ีกนึ็กถึงมอเตอร์หรือสายพานในโรงงานฝาจีบ ที่มีขวดต่าง ๆ เลื่อนเขา้มา,ฝาจีบกป๊ั็มลงไป,เหมือนเคร่ืองจกัร

,พอขวดมา,กป๊ั็ม,ขวดมากป๊ั็ม,หากจอ้งอยูท่ี่เดียว,พอฝาจีบกจ็อ้งป๊ัมอยูท่ี่ขวดนั้นขวดเดียว, ขวดอื่นไม่สนใจ, อยา่งน้ีไม่ได-้ ผิด  แลว้ก็

เป็นไปไม่ไดด้ว้ย, 

ฉะนั้นเราตอ้งตามรู้,ขณะที่มีอะไรใหรู้้,กรู้็,รู้ไม่ทนั,กไ็ม่ตอ้งรู้,กต็ามรู้ตอนทนัต่อไป,การดูในท่ีน้ีหมายถึง,ดูดว้ยใจโดยมีสติ

ระลึกรู้อยูก่บัปัจจุบนัคือ รูปหรือนาม ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น, และมีสัมปชญัญะคือ ปัญญา, ตามรู้อารมณ์ปัจจุบนัที่สติระลึกรู้ว่าเป็นรูป

อะไร,หรือนามอะไรในขณะนั้น,  

สติในท่ีน้ีมีความระลึกรู้สึกอยูก่บัรูป กบันาม, ปัญญากต็ามเขา้ไปรู้ว่า,รูปอะไร,นามอะไร, สติเกิดข้ึน ป ญญาตามรู้, สติระลึก

รู้สึกว่าอาการน้ี -รูป,  ปัญญาตอบ รูปอะไร, สติ ระลึกรู้สึกว่าอาการน้ี- นาม,ปัญญาตอบ นามอะไร,ฉะนั้น สติตามปัจจุบนั, ปัญญาก็

ตามอารมณ์, จึงไดอ้ารมณ์ปัจจุบนั, 

ในการปฏิบติัจึงตอ้งมีความเขา้ใจ,เม่ือมีความเขา้ใจแลว้ท าบ่อย ๆ, มนสิการแบบน้ีบ่อย ๆ ๆ, กเ็ท่ากบัด่ืมด ่าธรรมโอสถ,ยาที่

วิเศษที่สุดคือ,โยนิโสมนสิการ,เม่ือทุกอยา่งมีเตม็แลว้,อ านาจของโยนิโสมนสิการกจ็ะมาคุม้ครองรักษา, เพราะท่ีปัจจุบนันั้น เป็นที่ให้

เกิดอภิชฌาและโทมนสั, เม่ือทนัเสียอยา่ง,อภิชฌา,โทมนสั,เกิดไม่ได,้เม่ือไม่มีอภิชฌาโทมนสั,เท่ากบัว่า ไม่มีกิเลสเกิดตอนนั้น,ฉะนั้น 

ปริยติัส าคญัมาก ๆ   

เพราะฉะนั้น ผูป้ฏิบติัตอ้งมีหนา้ที่ หนา้ที่ของผูป้ฏิบติัคือ มีสติ, มีสัมปชญัญะ, เพื่อจะได ้ควบคุมว่าก  าลงัดูรูปอะไร- นาม

อะไร,ที่ก  าลงัปรากฏอยู,่ก าลงัมีข้ึนอยู,่ ท าไมตอ้งมีสติ,สัมปชญัญะ,  มีสติ คือ มีความระลึกอยูก่บัรูป กบันาม,ที่ก  าลงัปรากฏอยู่,ก าลงัมี

อยู,่เป็นปัจจุบนัอารมณ์ , มีสัมปชญัญะ คือ มีความรู้สึกชดัตามที่สติระลึกรู้อยู ่ว่าเป็นรูปอะไร นามอะไร, รูปนัง่หรือรูปนอน, รูปนอน

หรือรูปยนื, นามเห็นหรือนามไดย้นิ, นามไดย้นิหรือนามรู้,  

ฉะนั้น,สติระลึกรู้ในรูปในนาม,ปัญญารู้รูป,นามตามทวารต่าง ๆ ชดัเจน, สติ ตอ้งไปตั้งอยู่ตามทวารที่ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั

ดว้ย, แลว้ปัญญากรู้็ว่า,นามอะไร,รูปอะไร,เพื่อท าลายความเห็นผิดออกไปอีกชั้นหน่ึง ๆ ,  

ในการปฏิบติัขอใหมี้ความเขา้ใจ, เขา้ใจใหถู้กตอ้ง, เพราะถา้ท าความเขา้ใจไม่ถูกตอ้ง,ไม่เขา้ใจชดัแลว้,จะท าวิปัสสนาไม่ได้

เลย,ถา้นามกไ็ม่รู้,รูปกไ็ม่รู้, สติคืออะไรกไ็ม่รู้, สัมปชญัญะคืออะไรกไ็ม่รู้, ความต่างกนัระหว่างคิดนึกกบัรู้สึกกไ็ม่รู้,สรุปไดว้่าท า



วิปัสสนาไม่ไดเ้ลย,หรือจะไปท าอะไรกแ็ลว้แต่,ขณะนั้นไม่ใช่วิปัสสนา,เม่ือไม่เป็นวิปัสสนา,และกไ็ม่ใช่วิปัสสนา,พระนิพพานกไ็ม่

ถึง, 

ทั้งน้ีการเรียนคนัถธุระ,กบัการเขา้ใจวิปัสสนาธุระ,จึงตอ้งเป็นไปดว้ยกนั, แต่ในวิปัสสนาธุระนั้นจะดึงเอาอะไรออกมาบา้ง

,เรียนแลว้จึงตอ้งซักถามท าความเขา้ใจใหล้ะเอียด,อยา่งรูป ๒๘  พอมาในนยัการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน คือรูป ๖ เท่านั้นเอง ( รูปท่ี

จะน ามาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนามี ๖  คือ, รูปารมณ์, สัททารมณ์, คนัธารมณ์, รสารมณ์ ,โผฏฐพัพารมณ์,และอิริยาบถต่าง ๆ )  ถา้เรา

จ าแต่รูป,๖,และไม่เขา้ใจรูป,๒๘,มนักไ็ม่ชดัแจง้,ในการปฏิบติัไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากรูปและนาม, 

รูปมี ๒๘ รูป,ในจ านวน ๒๘ รูปน้ีมีช่ือจ าเพาะ ๆ ,ไดแ้ก่…, 

๑. ปถวีรูป,ไดแ้ก่,รูปท่ีมีลกัษณะแข็งหรืออ่อน, 

๒, อาโปรูป,ไดแ้ก่,รูปท่ีมีลกัษณะไหลหรือเกาะกุม, 

๓, เตโชรูป,ไดแ้ก่,รูปท่ีมีลกัษณะร้อนหรือเยน็, 

๔, วาโยรูป,ไดแ้ก่,รูปท่ีมีลกัษณะไหวหรือเคร่งตึง,ส่ีรูปน้ีเรียกว่ามหาภูตรูป,๔, 

๕, จกัขปุสาทรูป,ไดแ้ก่    จกัขปุสาทหรือปสาทตา, 

๖, โสตปสาทรูป,ไดแ้ก่    โสตปสาทหรือปสาทหู, 

๗, ฆานปสาทรูป,ไดแ้ก่    ฆานปสาทหรือปสาทจมูก, 

๘, ชิวหาปสาทรูป,ไดแ้ก่   ชิวหาปสาทหรือปสาทลิ้น, 

๙, กายปสาทรูป,ไดแ้ก่   กายปสาท หรือปสาทกาย, หา้รูปน้ี (จกัขปุสาท โสตปสาท  ฆานปสาท  ชิวหาปสาท  กายปสาท) 

เรียกว่า ปสาทรูป  ๕, 

๑๐, รูปารมณ์,คือ รูปท่ีเห็น,สีต่างๆ, 

๑๑, สัททารมณ์,  คือ รูปเสียง, 

๑๒, คนัธารมณ์, คือ รูปกลิ่น, 

๑๓, รสารมณ์, คือ  รูปรส, 

๑๔, อิตถีภาวรูป, คือ รูปเป็นเหตุแห่งความเป็นหญิง, 

๑๕,ปุริสภาวรูป, คือ รูปเป็นเหตุแห่งความเป็นชาย, 

๑๖,หทยรูป,  คือ  รูปท่ีอาศยัเกิดของจิตแลเจตสิก, 

๑๗,ชีวิตรูป,  คือ รูปท่ีรักษากลุ่มที่เกิดจากกรรม, 

๑๘,อาหารรูป, คือ รูปโอชะที่อยูใ่นอาหาร, 



๑๙,ปริจเฉทรูป, คือ รูปท่ีเป็นความว่างคัน่รูปต่อรูป, 

๒๐,กายวิญญติัรูป, คือ รูปท่ีแสดงการเคลื่อนไหวทางกาย,เช่น,ขวกัมือ, 

๒๑,วจีวิญญติัรูป,  คือ รูปท่ีแสดงการเคลื่อนไหวทางวาจา, 

๒๒,ลหุตารูป, คือ รูปเกิดเป็นความเบา, 

๒๓,มุทุตารูป, คือ รูปเกิดเป็นความอ่อน, 

๒๔,กมัมญัญตารูป, คือ รูปเกิดเป็นความควร, 

๒๕,อุปจยรูป, คือ รูปแรกเกิด, 

๒๖,สันตติรูป, คือ รูปท่ีเกิดสืบต่อ, 

๒๗,ชรตารูป, คือ รูปท่ีเกิดแก่ใกลถ้ึงความดบั, 

๒๘,อนิจจตารูป,  คือ รูปท่ีดบั, 

แต่ถา้เรามาท าความเขา้ใจว่ารูปปรมตัถต์รงน้ี,นยัการปฏิบติัเป็นอะไร ๆ  แลว้เราจะรู้เลยวา่เราปฏิบติัจะดึงอะไรมาบา้ง,มนั

เกิดข้ึนทางไหนบา้งท่ีจะผ่านทวารได,้ อยา่งเช่น กายวิญญติั วจีวิญญติั ผ่านทวารไหน, ปริจเฉทรูป เราก  าหนดไดไ้หม,…ไม่ได ้เป็นตน้  

ดงันั้นจึงบอกว่า,นยัการปฏิบติั รูปมี ๖, นยัปริยติั รูปมี ๒๘, ซ่ึงมีค  าอธิบายในอภิธรรมมตัถสังคหะ ปริจเฉทท่ี,๖,  

ส่วนนาม ตามนยัปริยติัมี  ๒ คือ  

๑. นามจิต,ไดแ้ก่ จิตทั้งหมด ๘๙ ดวง, อกุศลจิต ๑๒, อเหตุกจิต ๑๘, มหากุศลจิต ๘, มหาวิบากจิต ๘, มหากิริยาจิต ๘, 

มหคัคตกุศลจิต ๙, มหคัคตวิบากจิต ๙, มหคัคตกิริยาจิต ๙,มรรคจิต ๔, ผลจิต ๔, ถา้ตามนยัองคฌ์าน กเ็ป็น ๑๒๑, แต่ใหน้บัเน่ืองแค่ 

๘๙  จะหาช่ือจิตเหล่าน้ี,และท าความเขา้ใจไดใ้น อภิธรรมมตัถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๑  

๒. นามเจตสิก,ไดแ้ก่เจตสิก ๕๒ ดวง, สัพพจิตตสาธารณะ ๗, ปกิณณกะ ๖, โมจตุกะ ๔, โลติกะ ๓, โทจตุกะ๔, ถีทุกะ ๒, 

วิจิกิจฉา ๑, โสภณ ๒๕, ศึกษารายละเอียดไดจ้าก อภิธรรมมตัถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๒, 

ฉะนั้น,รูปนามตามนยัของการปฏิบติั,  กบัรูปนามตามนยัของปริยติั,  จึงมีความแตกต่างละเอียดวิจิตรพิสดารมาก  สุขมุ

คมัภีรภาพต่างกนั, 

ยกตวัอยา่งเช่น  รูป-นยัปริยติั บอกว่า รูป ๒๘,  นาม-นยัปริยติั บอกว่า นามจิต  กบันามเจตสิก, 

ส่วน รูปนาม-นยัของการปฏิบติั  หมายถึง รูปนามที่ใชป้ฏิบติัวิปัสสนา  และรูปนามท่ีจะใชป้ฏิบติัน้ี  เป็นรูปนามทางไหน

บา้ง  

รูปนามที่จะใช้  คอื  รูปนามทางตา, รูปนามทางหู, รูปนามทางจมูก, รูปนามทางล้ิน, รูปนามทางกาย, รูปนามทางใจ,แค่

น้ันเอง, 



ผูป้ฏิบติัวิปัสสนาจะตอ้งเรียนใหรู้้  ใหเ้ขา้ใจวา่อะไรคืออะไร  ไม่ใช่ว่าไม่รู้และไม่เขา้ใจยกกะบิข้ึนไป…ไม่ได,้ 

ถา้จะปฏิบติัวิปัสสนาตอ้งรู้  ตอ้งเป็น, เพราะถา้ไม่รู้ ไม่เป็น – กไ็ม่เป็นวิปัสสนา  และกไ็ม่ถึงวิปัสสนา, เม่ือเขา้ใจแลว้ กเ็อา

ความเขา้ใจเหล่าน้ีแหละไปปฏิบติัวิปัสสนา, ฉะนั้นจึงเรียกวา่  เราจะตอ้งศึกษาหาความรู้ใหล้ะเอียดข้ึนไปอีก,…, 

รูปท่ีใชป้ฏิบติัวิปัสสนา  หมายถึง รูปท่ีเป็นอารมณ์ของสติ, และปัญญาทางทวารทั้ง ๖  เท่านั้น, ไดแ้ก่อะไรบา้ง ไดแ้ก่  

๑,รูปทางตา คือ รูปารมณ์ ไดแ้ก่ส่ิงเห็นเป็นสีต่าง ๆ, 

๒,รูปทางหู คือ  สัททารมณ์  ไดแ้ก่ เสียงต่าง ๆ, 

๓,รูปทางจมูก  คือ คนัธารมณ์ ไดแ้ก่กลิ่นต่าง ๆ, 

๔,รูปทางลิ้น  คือ รสารมณ์  ไดแ้ก่รสต่าง ๆ, 

๕,รูปทางกาย  คือ โผฏฐพัพารมณ์  ไดแ้ก่เยน็,ร้อน,อ่อน,แขง็,เคร่ง,ตึง, 

๖,รูปทางใจ  คือ  รูปท่ีอยูใ่นท่านัง่  เรียกว่ารูปนัง่, รูปท่ีอยูใ่นท่านอน  เรียกวา่รูปนอน, รูปท่ีอยูใ่นท่ายนื  เรียกวา่รูปยนื, รูปท่ี

อยูใ่นท่าเดิน  เรียกว่ารูปเดิน,รูปทั้ง  ๖  เหล่าน้ี เป็นอารมณ์ของสติและปัญญาโดยตรง, ถา้จะเจริญปัญญา,…ก าหนดรู้  รูปนั้น  นามนั้น, 

การก าหนดรู้ รูปนั้น  นามนั้น,  ตามนยัแห่งการเจริญนั้น  เรียกวา่  การเจริญสติปัฏฐาน, หรือการเจริญวิปัสสนา   

ฉะนั้น, จะเห็นความแตกต่าง  พิสูจน์ได ้ สัตวโลกมีเหมือนกนัหมดทุกคน  แต่ตอนปฏิบติั, ไม่เหมือนกนัเลย  ลอกเลียนแบบ

กนัไม่ได,้ 

นัง่อยูน่ี่  ชีวิตรูป  มีทุกคน ,…อิตถีภาวรูป  ผูห้ญิง…  ปุริสภาวรูป  ผูช้าย, มีหมด  เรียนใหรู้้วา่ พระพุทธเจา้แจกแจงชีวิต

ออกมาเป็นแบบน้ี ๆ,  แต่เวลาปฏิบติั   ตวัใครตวัมนั อตฺตาหิ,อตฺตโนนาโถ,  ตนนั้นเป็นท่ีพึ่งแห่งตน  

นาม  ตามนยัแห่งปริยติั  ไดแ้ก่  นามจิต  และนามเจตสิก, แต่นาม ที่ใชใ้นการเจริญวิปัสสนา ไม่ใช่จิต ๘๙ หรือเจตสิก ๕๒, 

นาม ที่ใชป้ฏิบติัวิปัสสนา  หมายถึง นามที่เป็นอารมณ์ของสติ และปัญญาทางทวารทั้ง,๖,เหมือนกนั, 

๑,  นามทางตา  คือ การเห็น มีช่ือเรียกว่า จกัขวุิญญาณ, 

๒,  นามทางหู คือ ไดย้นิ มีช่ือเรียกว่า โสตวิญญาณ, 

๓,  นามทางจมูก คือ ไดก้ลิ่น  มีช่ือเรียกว่า ฆานวิญญาณ, 

๔,  นามทางลิ้น  คือ ไดรู้้รส  มีช่ือเรียกว่า  ชิวหาวิญญาณ, 

๕,  นามทางกาย คือ ความรู้สึกสัมผสัทางกาย  มีช่ือเรียกว่า  กายวิญญาณ, 

๖,  นามทางใจ  คือ  ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ  มีช่ือเรียกว่า  มโนวิญญาณ, 

ฉะนั้น นามทั้ง  ๖ น้ี   เป็นอารมณ์ของสติ กบัเป็นอารมณ์ของปัญญา  และแต่ละคนต่างเกิดไม่เหมือนกนั   



คนเราเห็นเหมือนกนัไหม.…ไม่เหมือน,  แลว้ในรูป  รูปเหมือนกนัไหม  บางคนนัง่, บางคนยนื,…ตอ้งเป็นปัจจุบนัของตนเอง

,แลว้เป็นจริงแบบพระพุทธเจา้, พระพุทธเจา้กล่าววา่  อนัน้ีเรียกว่าอะไร เกิดข้ึนกบัเราจริง  แต่รู้จริงแบบพระพุทธเจา้  มีเพียงผูป้ฏิบติั  

กบัพระพุทธเจา้, ผูใ้ดเห็นธรรม,ผูน้ั้นเห็นเรา, 

น่ีเป็นการเห็นชดัเลยว่า  พระนิพานเป็นการด าเนินไปแต่เพียงผูเ้ดียว  ใครท าใครได,้ ใครพบ ใครพน้,  เพราะปัจจุบนัของแต่

ละคนไม่เหมือนกนั, สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา, บงัคบับญัชาไม่ได ้ ทางดา้นปริยติั,กบ็งัคบับญัชาไม่ได ้ ทางรูป  ตอ้งเป็นรูปมี  ๒๘, ฉันจะ

มีรูปเพียง ๕ –น่ีไม่ได ้ บงัคบัไม่ได,้ ในการปฏิบติั  กต็อ้งเป็นรูป  ๖ ,  ทางนาม  กจ็ะเป็นนามจิต  ๘๙, นามเจตสิก  ๕๒, ถา้บอกไม่เอา

..ฉันจะเอาเจตสิกเดียวพอ...ไม่ได,้ บงัคบัไม่ได,้  

โลภมูลจิต ดวงท่ีหน่ึงเกิดข้ึน  กต็อ้งประกอบดว้ย เจตสิก ๑๙  เหมือนกนัหมด, แต่โลภท่ีเกิดข้ึน ต่างกนั, ในการปฏิบติั กต็อ้ง

เป็นนาม  ๖,  

รูปทั้ง ๖ ทวาร, รูปใดรูปหน่ึง  กไ็ม่ไดเ้ป็นอารมณ์ของสติปัญญา,  ส่วนนามทั้ง ๖  ทวาร, ทวารใดทวารหน่ึง กไ็ม่ไดเ้ป็น

อารมณ์ของสติปัญญา, แต่ขณะท่ีเขา้ไปรู้รูปในขณะนั้น, รู้นามในขณะนั้น, ขณะนั้นแหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา  เรียกวา่ อารมณ์

ปัจจุบนั,  

ขณะที่ไม่รู้ในอารมณ์ปัจจุบนั คือ รูปปัจจุบนั, หรือนามปัจจุบนั, ขณะนั้นจะเรียกวา่  เจริญสติปัฏฐานไม่ไดเ้ดด็ขาด, หรือ

เรียกว่าไม่ไดเ้จริญสติปัฏฐาน, หรือไม่ไดเ้จริญวิปัสสนากรรมฐาน, เพราะสติและปัญญาไม่ไดมี้นามรูปเป็นอารมณ์, 

ฉะนั้น, ค าบริกรรม  ไม่ว่าจะเป็นพุทโธ  สัมมาอรหงั, หรืออะไรกแ็ลว้แต่  ไม่ใช่วิปัสสนา, ขณะใดไม่มีรูปหรือนามเป็น

อารมณ์ของสติและปัญญา,…จะไม่เรียกว่า การเจริญสติปัฏฐาน,…จะไม่เรียกว่า การเจริญปัญญา หรือวิปัสสนา, 

เพราะฉะนั้น รูป  ๖  เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา,  นาม ๖ กเ็ป็นอารมณ์ของวิปัสสนา,   

ตวัวิปัสสนา กค็ือ ตวัปัญญาที่รู้รูป  รู้นาม,  ปัญญา กค็ือ รู้แจง้ในรูป  รู้แจง้ในนามที่ก  าลงัปรากฏอยูเ่ฉพาะหนา้ซ่ึงเรียกว่า  

ปัจจุบนัอารมณ์, 

ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่า, ก่อนลงมือปฏิบติัตอ้งมีความรู้  และความรู้ตอ้งคู่กบัการปฏิบติั คือ  

๑, ตอ้งรู้  ทวาร  ๖, 

๒, ตอ้งรู้ อารมณ์  ๖, 

๓, ตอ้งรู้ว่าอะไรเป็นนาม, อะไรเป็นรูป, ทางทวารทั้ง  ๖, 

๔, ตอ้งรู้ว่า ก  าหนดนามอะไร  ก  าหนดรูปอะไร  ในทวารทั้ง ๖ 

๕, ตอ้งรู้วิธีการก  าหนด หรือการวางใจในอารมณ์ตามเหตุผลท่ีเกิดข้ึนตามทวารทั้ง  ๖ 

เม่ือรู้และเขา้ใจ  ๕  อยา่งน้ี,  กป็ฏิบติัได ้การดูรูปนัง่…เบ้ืองตน้ใหรู้้สภาวะเสียก่อน, ท่ีนัง่อยูเ่ป็นรูป, ท  าไมตอ้งรู้  กเ็พื่อ ไม่ให้

เป็นเรา  ไม่มีตวัตนคนสัตวม์านัง่,…เป็นเพียงรูปกายที่อยูใ่นท่า เท่านั้นเอง, 



ในท่าเท่านั้น  หมายถึงว่า  กองแห่งรูปมาประชุมกนัอยู ่ เรียกว่า รูปกาย, และในกองแห่งรูปน้ี ไดแ้ก่  รูป ๒๘  ตามนยัแห่ง

พระอภิธรรม, 

รู้ไดอ้ยา่งไร, รู้ไดด้ว้ยการศึกษา, แต่ละคนมีเหมือนกนัหมด,  รูป ตามนยัแห่งพระอภิธรรมไดแ้ก่  รูป ๒๘, คือ,อวินิพโภครูป  

๘,  วิการรูป ๓, สัททรูป,๑,ชีวิตรูป ๑, หทยรูป ๑, ปสาทรูป ๕, ภาวรูป  ๒, วิญญติัรูป ๒, ลกัขณรูป ๔, ปริจเฉทรูป ๑, แต่ละคนมีเพียง

คนละ  ๒๗, เวน้อิตถีภาวรูป หรือปุริสภาวรูป, มาประชุมกนัเป็นรูปกายเท่านั้นเอง, และมีใจครอง คือ เป็นรูปท่ีมีวิญญาณครอง   

เม่ือส้ินลม  ล้มตาย  กลายเป็นศพ, 

ถึงจุดจบ  เกมส์ชีวิต ปิดฉากฉาย, 

นอนในโรง  ใบแคบ ๆ โอบแนบกาย, 

ไม่มีสหาย  ญาติหรือทรัพย์  ไปกับเรา, 

น่ีสมมุติว่าตาย  กเ็ป็นรูปท่ีไม่มีวิญญาณครอง,  รูป ตามนยัแห่งพระสูตรไดแ้ก่ ธาตุดิน ๒๐, ธาตุน ้า  ๑๒, ธาตุไฟ ๔, ธาตุลม 

๖, มาประชุมกนั แลว้เรากส็มมุติไวว้่า ท่าทางอาการแบบน้ีเรียกวา่ รูปนัง่  ใส่ช่ือเขา้ไปเป็น คนนัง่, แทท้ี่จริง รูปนัง่,  เอามาจากรูป  

๒๘  มาประชุมกนัเป็น รูปกาย ท าไมถึงเรียกว่า รูปนัง่  ตรงน้ีแหละส าคญั, 

การเรียกร่างกายน้ีวา่ รูป, เพราะว่าร่างกายรู้อารมณ์ไม่ได,้  ตอ้งยอ่ยยบัไปดว้ยปัจจยัที่เป็นขา้ศึก  คือ ความเยน็ ความร้อน, จึง

เรียกว่า รูป, 

ร่างกายของคน, ร่างกายของสัตวท์ั้งหลายมีความเส่ือม  ความดบัไปดว้ยความเยน็ความร้อน, จึงเรียกว่า  รูปกาย,  

รูปกาย  แปลว่า ท่ีประชุมของส่ิงท่ีตอ้งแตกดบัยอ่ยยบั, เอาไฟเผากไ็ด,้ เอามีดเฉือนออกเป็นช้ิน ๆ กไ็ด,้ ท  าร้ายกไ็ด,้ ดว้ย

อะไรกถ็ูกท าลายได,้ 

อีกประการหน่ึง, ที่เรียกว่า รูป กเ็พราะว่ารู้อารมณ์ไม่ได,้ ธรรมชาติใดที่รู้อารมณ์ไม่ได ้ ธรรมชาตินั้นเรียกว่า รูป, 

เพราะฉะนั้น  ธรรมชาติใดที่รู้สึก, นึกคิดไม่ได,้ รู้อารมณ์ไม่ได,้ จึงเรียกธรรมชาตินั้นว่า  รูป, เม่ือรูปกายน้ี  หรือรูปน้ีอยูใ่นท่านัง่, จึง

ตอ้งรู้สึก และเรียกรูปน้ีว่า รูปนัง่ นัน่เอง,  

ความเขา้ใจตอ้งเกิดข้ึน ไม่ใช่ฟังมา, ตอ้งเขา้ใจละเอียด, ศรัทธา, แลว้ปฏิบติั เขา้ใจความหมายของรูปแลว้ แค่น้ียงัไม่พอ ตอ้ง

เขา้ใจต่อไปว่า  ท่ีนัง่อยูเ่ป็นรูปไม่ใช่เรา, ไม่ใช่ตวัตน, และไม่ใช่ของ ๆ เรา, ท  าไมเล่า  กเ็พื่อฝึกจิตใจใหรู้้สึกตรงกบัความเป็นจริง, เพื่อ

ท าลายความเห็นผิด,  

การฝึกจิตใจใหรู้้สึกตรงกบัความเป็นจริงน้ีแหละ…เรียกว่า โยนิโสมนสิการ  ฝึกจิตใจใหรู้้สึกตรงกบัความเป็นจริง…เรียกว่า 

เป็นพวกมีโยนิโสมนสิการอยูใ่นใจ, เพราะอะไร เพราะแต่ก่อน เรามีความส าคญัผิดอยูว่่า เป็นเรา  เป็นหญิง เป็นชาย เป็นตวัตนคน

สัตว ์ มานัง่,  

เพราะความส าคญัผิดคิดว่า รูปน้ีเป็นเรานัน่เอง เป็นตวัเรา, เป็นของ ๆ เรา, แลว้กย็ดึว่าเป็น เรานัง่, รูปนัง่น้ี เป็นของเรา, แต่

ก่อนเรายดึอยา่งน้ี เพราะไม่ไดศ้ึกษา พอมานัง่กรู้็สึกทนัทีว่า เป็นเรานัง่, เราเม่ือย,…,ไม่ว่ารูปอะไร กเ็ป็นเราหมด, เม่ือไดศ้ึกษา ไดรั้บรู้



ความจริงแลว้, จึงรู้ว่านัง่อยูน้ี่ ไม่ใช่เรานัง่, แตเ่ป็นการประชุมของรูป ๒๘, หรือเป็นการประชุมของ  ธาตุดิน ๒๐ , ธาตุน ้า ๑๒, ธาตุ

ไฟ ๔, ธาตุลม ๖ ตามนยัพระสูตร, 

เม่ือศึกษารู้แลว้วา่ไม่ใช่ตวัเรา, ไม่ใช่ของ ๆ เรา, เป็นเพียงรูปกายท่ีอยูใ่นท่านัง่ เท่านั้นเอง,ไม่มีคน ไม่มีสัตว ์ 

และการหมายรู้แบบน้ี   จึงรู้เขา้ไปในความจริงว่า อาการที่ปรากฏคอื รูปนัง่, และมีธรรมชาติที่รู้อยูว่่า รูปนัง่ คือ นาม, เพราะ

รูปเป็นส่ิงท่ีรู้อะไรไม่ได,้ ธรรมชาติที่ตรงขา้มกบัรูปคือ นาม,  

รู้แบบน้ีมีประโยชน์อะไร, เพื่อถ่ายถอนความเขา้ใจผิด, ถ่ายถอนความส าคญัผิด คือ เม่ือใส่ใจใหถู้ก, ใส่ใจบ่อย ๆ ใหถู้ก ๆ, 

ใหต้รงกบัความเป็นจริง, ท่ีนัง่อยูน่ั้น เป็นรูป  ไม่ใช่ตวัตน, ท่ีเคยยดึมัน่ว่า เป็นเรา, เป็นเรา, กจ็ะถูกถ่ายถอนออกไปเร่ือย ๆ, ความเขา้ใจ

ผิดกถ็ูกถ่ายถอนออกไปเร่ือย ๆ, 

ผูป้ฏิบติัทั้งหลาย  จึงตอ้งมีโยนิโสมนสิการ คือ ใส่ใจใหถู้ก  ใหต้รงกบัความเป็นจริงอยูต่ลอดเวลา, ท่ีนัง่อยู ่กต็อ้งรู้ว่า รูปนัง่, 

ที่เคยยดึมั่นว่าเป็นเราน่ัง เป็นเรานอน, เป็นเรายนื, เป็นเราเดิน, เป็นความเข้าใจผิด  เป็นความส าคญัผิด,  

จึงตอ้งใส่ใจใหม่  ส าคญัใหม่ คือ  เม่ือเรียนแลว้ ตอ้งตรงด่ิงแห่งการมอง  เหมือนการท้ิงสมอลงไป  สมอหนกั  กจ็ะด่ิงลง  

หย ัง่ลงสู่กน้มหาสมุทรเลย,ฉะนั้นเหมือนกนั  ปัญญากด่ิ็งตรงเหมือนแทงอนุสัยเขา้ไป  ที่เคยเห็นผิด แทรกซึมเขา้ไป, รากค่อย ๆ แทรก

ซึมเขา้ไป, ฝังรากเขา้ไป, ฝังทุกวนั, รากฝอย, รากแขนง, รากขนอ่อน, จนรากแกว้เจริญเติบโต ช าแรกดินเขา้ไป ช าแรกความเห็นผิด

เขา้ไป ความเขา้ใจผิดกถ็ูกถ่ายถอนออกไปเร่ือย ๆ, เรียกว่ามีโยนิโสมนสิการในใจ, จนกระทัง่ใจนั้น มีโยนิโสมนสิการเป็นใหญ่, 

ในโลกน้ีจึงไม่มีอะไรเป็นเราเลย, เป็นตวัเรา กไ็ม่มี, เป็นของเราอยา่งจริงแทแ้น่นอน-ไม่มี,  ยดึไดช้ัว่คราวโดยของสมมุติ

เท่านั้น, ไม่มีอะไรสักอยา่งในโลกน้ีท่ีควรยดึไวไ้ดเ้ลย   เพราะสภาพธรรมตามความเป็นจริงแลว้  ไม่มีใครยึดอะไรไวไ้ดส้ักอยา่งหน่ึง  

ไม่มีใครยดึอะไรว่าเป็นตวัเราไดส้ักอยา่งหน่ึง  และเป็นเราไดต้ลอดไป, ใครยดึชีวิตไวไ้ดบ้า้ง-ไม่มี, แต่เพราะความไม่รู้จึงยดึชีวิตของ

เราว่าเป็นจริงตลอดมา   

ท่ีเรายดึไวน้ี้  ยดึดว้ยความเห็นผิด  ยดึดว้ยความหลงผิด  ความเขา้ใจผิดน่ีแหละส าคญั  ทาสแท ้ๆ ของความเป็นจริง

ตลอดเวลาท่ียดึนั้น-ไม่ใช่คน-ไม่ใช่สัตว,์ เป็นเพียงรูป-เป็นเพียงนาม, แต่มาแสดงบทบาททุกอยา่งดว้ยความเห็นผิด  เขา้ใจผิด  เขา้ใจ

ผิดใหเ้ป็นเรา  ปรากฏเป็นเรา,  ขนัธสันดานนั้นกเ็กบ็  เกบ็  เกบ็  เกบ็ไว,้ ไม่เคยถ่ายถอน, เราจึงไดว้ฏัฏะสงสารครอบครองอยูจ่นทุก

วนัน้ี, 

ฉะนั้น การปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานจึงตอ้งอาศยัโยนิโสมนสิการ คือ ก  าหนดรู้ตามความเป็นจริง  แลว้เอาของจริงมารู้  เอา

ของจริงมาก าหนด  จิตเราอาจจะนึกคิดไปในเร่ืองไม่จริง  แต่พอรู้สึกตวัใหก้ลบัมาอยูท่ี่จริง การปฏิบติัเพื่อพน้ทุกข์  ไม่ไดเ้อาอะไรที่เส

แสร้งมาปฏิบติัเลย  แตเ่อาของจริงมาปฏิบติัเรียกว่า ปฏิบติัวิปัสสนา  ของจริงในท่ีน้ีกคื็อ รูป กบั นาม, หรือเรียกว่าขนัธ ์ ๕,  เม่ือนัง่ จึง

ตอ้งก าหนดรู้ตามความเป็นจริงว่า  รูปนัง่ ท่ีนัง่อยูน่ั้น เป็นรูป, จึงตอ้งก าหนด เป็นรูปนัง่  เม่ือนัง่น้ีมาปรากฏ, ==ไม่ใช่เป็นเรา,==ไม่ใช่

ตวัเรา,==ไม่ใช่ของๆเรา,== เป็นธรรมชาติที่เป็นรูปกาย,== มีนามธรรมเป็นตวัรู้,== เม่ือก  าหนดวิปัสสนาเกิดข้ึน ตอ้งก าหนดรู้,== 

ก  าลงัดูรูปนัง่  แลว้อยา่งไร จึงเรียกว่า ดูรูปนัง่ถูก  

ตอ้งเขา้ใจก่อนว่า การดูนั้นมี ๓ ดู, 

๑,  ดูดว้ยตา  ตอ้งลืมตาดู  จึงจะเห็นอยา่งนั้นเห็นอยา่งน้ี  เห็นดว้ยจกัขวุิญญาณ  คือ จกัขวุิญญาณเป็นผูเ้ห็น, 



๒, ดูดว้ยใจ ไม่ตอ้งอาศยัดวงตา  หลบัตากไ็ด ้ เป็นการเห็นดว้ยใจ  คือ สร้างมโนภาพข้ึนมา  หรือจินตนาการข้ึนมา  เอาของ

เก่าข้ึนมานึก  นึกในใจ  รู้ในใจ, ทดลองดูไดด้ว้ยการใหเ้พื่อนคนหน่ึงยนืกางแขน มองดูดว้ยตา ลืมตา  แลว้หลบัตาลง กนึ็กถึงภาพ

เพื่อนที่ยนืกางแขนได,้ วิทยาศาสตร์ หรือจะเหนือพุทธศาสตร์ เป็นไปไม่ไดเ้ลย, วิทยาศาสตร์มีเคร่ืองมือเยอะแยะ  ตอ้งใส่โน่นใส่น่ี  

แต่พุทธศาสตร์ไดเ้รียนของจริง  เกิดมาทั้งทีไดเ้รียนดี เรียนถูก ไม่เสียชาติเกิด, 

๓,  ดูดว้ยปัญญา  คือ ดูดว้ยใจอีกนัน่แหละ  แต่เป็นการเห็นดว้ยใจที่ประกอบไปดว้ยปัญญา  จากศึกษามา  เขา้ใจมา   

การเห็นดว้ยใจท่ีประกอบไปดว้ยปัญญาน้ีไม่ใช่ง่าย มี ๒ แบบ, 

๑,  เห็นดว้ยใจที่ประกอบไปดว้ยปัญญา  โดยรู้เร่ืองกรรมและผลของกรรม  มีอารมณ์ที่เป็นบญัญติั  เป็นอดีตอารมณ์ และ

อนาคตอารมณ์, 

๒,  เห็นดว้ยใจที่ประกอบไปดว้ยปัญญา  รู้รูป  รู้นาม  โดยมีอารมณ์เป็นปรมตัถ์  เป็นปัจจุบนัอารมณ์   

ในการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน  ตอ้งหมายถึง เห็นดว้ยใจที่ประกอบไปดว้ยปัญญาโดยมีรูปมีนามเป็นอารมณ์ คือ  ดูดว้ยใจ

ที่รู้แจง้ตามความเป็นจริงของรูปนามที่เป็นปัจจุบนั  โดยปฏิเสธบญัญติัออกหมด จึงไม่ตอ้งพึงกสิณต่าง ๆ, เพราะขอ้  ๑  เป็นสมาธิ, สม

ถกรรมฐาน มีบญัญติักรรมฐานพิเศษเป็นอารมณ์,  ขอ้ที่ ๒  เป็นวิปัสสนากรรมฐาน  มีรูปนามเป็นอารมณ์  

การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้น  บางคนกใ็ชค้  าว่า - ด ู,   บางคนกใ็ชค้  าว่า – ก าหนด , บางคนกใ็ชค้  าว่า - พิจารณา ,  บางคน

กใ็ชค้  าว่า – เพ่ง ,  แต่ขอใหทุ้กคนเขา้ใจว่า  ค  าต่าง ๆ น่ี เหมือนกนั คือ ดูดว้ยใจที่ประกอบไปดว้ยปัญญา, และปัญญาไหน  ปัญญาจาก

การศึกษา  ปัญญาที่ยอมรับความจริงดว้ยเหตุดว้ยผล  ไม่ใช่ปัญญาคนอื่น  ปัญญาตนเอง ที่ศึกษามา พิสูจน์มาจนเขา้ใจแลว้ จึงก  าหนด

ได ้  

ฉะนั้น การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน  จะลืมตากไ็ด ้จะหลบัตากไ็ด ้ ไม่มีกฎ-ไม่มีเกณฑ์,  เพราะเป็นการดูดว้ยใจที่

ประกอบดว้ยปัญญา ไม่ไดอ้าศยัตาเลย  แต่อาศยัความรู้สึกตวัอยูต่ลอดเวลา   

การดูรูปนัง่ดูอยา่งไร  ดูตรงไหน,  การดูรูปนัง่ ใหดู้ท่ีอาการนัง่  ในท่าท่ีนัง่,  ท่านัง่เป็นอาการของรูป  ๒๘  หรือธาตุ ๔  ดิน, 

น ้า, ไฟ, ลม ท่ีมาประชุมกนัอยูใ่นอาการท่ีนัง่น้ี,  

ในพระบาลีสติปัฏฐานสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระองคต์รัสว่า ตั้งกายอยูใ่นอาการอยา่งไร กใ็หรู้้ชดัอยูใ่นอาการอยา่งนั้น   

เพราะฉะนั้น จึงจะตอ้งศึกษา, เพื่อใหเ้ขา้ถึงค  าของพระพุทธเจา้ใหถู้กตอ้ง  แลว้จะไดท้  าถูกตอ้ง, รูปกายท่ีตั้งอยูด่ว้ยอาการนัง่น้ี  หรือ

ท่าทางนัง่น้ี เรียกว่า รูปนัง่  จึงจะไม่ผิดจากค าสอนของพระพุทธเจา้,  แลว้ตอ้งเขา้ใจไปอีกว่า  อาการนัง่  หรือท่านัง่ มีมากมาย  เช่น  

นัง่ขดัสมาธิ, นัง่พบัเพียบ, นัง่ยอง ๆ, นัง่หอ้ยเทา้, นัง่ชนัเข่า, นัง่คุกเข่า ฯ, ลว้นเรียกวา่นัง่ทั้งส้ิน, จะนัง่อยูใ่นอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็

แลว้แต ่ ท่าไหนกแ็ลว้แต่  กเ็ป็นรูปทั้งส้ิน, 

ดงันั้น การเจริญวิปัสสนา จึงไม่ตอ้งสงสัยเลยว่า จะนัง่ท่าไหน ถึงจะเป็นวิปัสสนา, กไ็ม่ตอ้งเรียกว่านัง่ท่าไหน จะนัง่อยา่งไร, 

มีแต่คอยรู้สึก มีสติมีปัญญา, แต่ไม่ควรท าพิสดารผิดปกติ   

ผูป้ฏิบติัจะตอ้งมีวิธีพิจารณารูปนัง่  วิธีพิจารณารูปนัง่ท  าอยา่งไร,  

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระองคท์รงตรัสสอนไวใ้นมหาสติปัฏฐานสูตร  หมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  ในขอ้อิริยาบถ

บรรพ เรียกว่า …… ตั้งกายไวใ้นอาการอยา่งไร  กใ็หก้  าหนดรู้ในอาการอยา่งนั้น,……,อาการนัง่ของรูปมีอยา่งไร กใ็หรู้้ชดัในอาการนัง่



ของรูปอยา่งนั้น …… อาการของรูปมีอยา่งไร กใ็หรู้้ชดัในอาการอยา่งนั้น กค็ือว่า  การพิจารณารูป หรือก าหนดรูป  เป็นการดู หรือ

พิจารณาอาการของรูป  จะอยูใ่นทา่ไหนกแ็ลว้แต่ กใ็หรู้้อยูใ่นอาการนั้น หรือท่านั้น, คือ ใจจะตอ้งรู้อยูใ่นรูปนัง่  พร้อมกบัความ

รู้สึกตวัในอาการนัง่  หรือท่าท่ีนัง่, คือ จะตอ้งมีสติปัญญา  สติระลึกรู้  ปัญญารู้ตาม น่ีท างานคู่กนั,  เม่ือสติมีความแก่กลา้ ปัญญามี

ความแก่กลา้ กจ็ะระลึกรู้วา่ เป็นรูป หรือเป็นนาม, เม่ือระลึกรู้บ่อย ๆ, ตวัท่ีไม่ไดฝึ้กนั้นกจ็ะเฉ่ือย, ที่รู้ว่าเป็นฉันกจ็ะเฉ่ือยแลว้ กค็ือ มี

สติสัมปชญัญะอยูก่บัปัจจุบนัดว้ย  ไม่ใหคิ้ดเลยไปจากรูปน้ีท่ีก  าลงัปรากฏ  ดูรูปน้ีอยู ่ ฟุ้ งกไ็ม่เกิด, แลว้กป็ระเสริฐอยูใ่นทาง ไม่ตกไป

จากนามรูป  เป็นวิปัสสนาดว้ย,  

ผูป้ฏิบติัจึงควรท าความเขา้ใจใหดี้  แลว้กค็่อย ๆ ฝึกดูบ่อย ๆ,  และกข็อใหเ้ขา้ใจว่า  การก าหนดนั้น เม่ือพิจารณารูปนัง่  ก็

ตอ้งพิจารณาแบบน้ี  มนสิการแบบน้ี  ไม่ใช่ไปนัง่ท่องเป็นรูป  เป็นนาม หรือคิดอยูใ่นใจ, ตอ้งรู้และเขา้ใจแน่ชดัว่าเป็นรูปนัง่ ก  าหนด

รูปนัง่  พร้อมกบัความรู้สึกออกมาอยูท่ี่อาการนัง่ท่ีก  าลงัปรากฏอยูข่ณะนั้น  จึงจะเรียกว่าถูกตอ้ง  และถูกตรงตามความเป็นจริง 

ในขณะก าหนด  หวัใจของการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานในเร่ืองการดูรูปนัง่  อยูต่รงรู้สึกออกมาอยูใ่นท่านัง่ อยา่ลืม ตอ้ง

เตือนตนเสมอว่า  การปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานตอ้งมีความเขา้ใจถกูเป็นประธาน  อยา่ใหมี้ความเพียรเป็นประธาน, และตอ้งมีรูปนาม

เป็นอารมณ์เสมอ  ท าบ่อย ๆ  เขา้ใจเช่นน้ีบ่อย ๆ, นามจึงเป็น ผูรู้้ , รูปจึงเป็น ผูถู้กรู้,  สติสัมปชญัญะเป็นผูก้  าหนดรู้  

นามเป็นผูรู้้ว่า รูปนัง่  และนามกต็อ้งออกมารู้ ในท่าท่ีนัง่ ในอาการท่ีนัง่,  รูปท่ีอยูใ่นอาการนัง่หรือท่าท่ีนัง่ เป็นผูถู้กนามไปรู้   

สรุปว่าวิธีการดูรูปนัง่  ผูป้ฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานตอ้งดูรูปนัง่ โดยดูอาการของรูปนัง่, ตอ้งคอยสังเกตดว้ย  เวลาปฏิบติั ถา้

ใจก าหนดรูปนัง่  รูปนัง่  รูปนัง่  แต่ใจไม่ไดอ้อกมาอยูใ่นอาการ – เช่นน้ีกเ็ป็นนึกแลว้   

การปฏิบติัจึงตอ้งค่อย ๆ ไป  คอยสังเกต  ไม่ชดัดูต่อ  ไม่ชดัดูต่อ  หมายถึง ไม่ชดัในอาการ,  ตอ้งใหค้วามรู้สึกออกมาอยูก่บั

อาการนัง่ดว้ย  พร้อมกบัรู้ดว้ยว่ารูปนัง่, เหมือนเห็นคนตาย ตอ้งมีส่ิงท่ีเห็น และตอ้งรู้,ตอ้งดูออกว่าคนตาย,  รูปนัง่จึงจะถูกตอ้งดว้ย

เหตุผล, เม่ือเขา้ใจวิธีการดูรูปนัง่แลว้  การดูรูปนอน วิธีการดูรูปนอนกมี็ความหมายนยัเดียวกนั คือ ดูอาการของรูปท่ีอยูใ่นอิริยาบถ

นอน  หรือดูอาการของรูปท่ีอยูใ่นท่านอน,** 

ทุกคนทดลองนอนลง  ชนัเข่าขวาข้ึน  เอามือก่ายหนา้ผาก  น่ีตอ้งรู้สึกถึงอาการในท่านอน  ความรู้สึกตอ้งไปใหท้ัว่ว่ามืออยูท่ี่

หวั ไม่ตอ้งเห็นดว้ย  ขาตอ้งยกข้ึนมา เป็นตน้…ลุกข้ึนได ้

ฉะนั้นตอ้งรู้หมด  อาการของรูปท่ีอยูใ่นท่านอน  โดยก าหนดรู้ว่าดูรูปนอน  พร้อมกบัมีความรู้สึกออกมาอยูท่ี่อาการนอน 

หรือท่านอนของรูปกายนั้น  ตวัเองยอ่มเป็นผูรู้้เองว่า  ขาข้ึน หรือขาลง  มือก่ายหรือไม่ก่าย ตอ้งรู้สะพร่ังตวั, คือ ปรากฏรูปนั้นชดั

ออกมา  จิตท่ีรู้นั้นรู้ชดัยิง่กว่าฟิลม์ท่ีถ่ายอีก  เพราะกายปสาทมีทัว่ เรียนแลว้, ฉะนั้น ไม่วา่นอนท่าไหน ตอ้งรู้สึก  จะไม่รู้สึกกต็อนนอน

หลบัสนิทเท่านั้นเอง  

การดูรูปยนื คือ ดูอาการของรูปท่ียนืในท่ายนื รูปกายที่ประชุมกนัอยูใ่นอิริยาบถยนื หรืออาการยนื  เรียกว่า รูปยนื,  ท  าไม

เรียกรูปยนื  กไ็ดค้  าตอบมาจากรูปนัง่แลว้-เพราะเป็นรูป  โดยก าหนดรู้ รูปยนืพร้อมกบัมีความรู้สึกออกมาอยูใ่นท่ายนื ใหใ้จออกมาอยู่

ในอาการยนืของรูป  เพราะรูปไม่รู้ว่ายนื  แต่จิตเป็นผูรู้้ว่ายนื, จิตจะตอ้งท าหนา้ท่ีส ารวจนัน่เอง รู้สะพร่ังกาย ตอ้งรู้สึกออกมาว่าขณะน้ี 

ยนืตรง, ยนืยอ่ขา, ยนืพกั ฯ, รู้สึกหมดในอาการนั้น ๆ, ตอ้งมีความสังเกต ตอ้งมีความส าเหนียก ตอ้งมีความรู้สึกในรูปนั้น  รูปนั้นคือ 

รูปยนื, 



การดูรูปเดิน คือ ดูอาการของรูปกายที่ก  าลงักา้วไป อาการที่ก  าลงักา้วไป อาการท่ีก  าลงักา้วไปคืออาการของขาทั้งสองขา้งท่ี

กา้วไป,  ในการก าหนด ใหดู้อาการของรูปเดินท่ีก  าลงักา้วไปของขาทั้งสอง  แต่ละกา้ว ๆ ใหก้  าหนดรู้อยูว่่ารูปเดิน,  ทุกวนัน้ีเรากเ็ดิน

แบบน้ี  แต่เราไม่เคยรู้ว่าเป็นรูปเดิน และไม่รู้ว่าตรงไหนคือเดิน  ไม่ตอ้งไปก าหนดปลายเทา้  เคยเดินแบบไหนกเ็ดินแบบนั้น  แต่ใหมี้

ความรู้สึกทัว่  และการเดินน้ี  ไม่ควรเดินเร็ว หรือชา้เกินไป ใหเ้ดินเหมือนเดินทอดน่อง เพื่อสติจะไดร้ะลึกรู้ทนัในอาการที่ก  าลงักา้ว

ไป  กา้วไป.... 

 

เม่ือรู้และเขา้ใจ ๕ อยา่ง ปฏิบติัได,้  เพียงอาศยัเวลา สะสม- สะสมโยนิโสมนสิการ, จนกระทัง่มีก  าลงั เป็นผูท้ี่อุดมไปดว้ย

โยนิโสมนสิการ กจ็ะส้ินเหตุการณ์แห่งการวิบติั  นัน่กคื็อ  ส้ินการเวียนว่ายตายเกิดไดโ้ดยไว  ขอทุกอยา่งจงสัมฤทธ์ิผลไดโ้ดยไว === 

ขออนุโมทนา" 
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