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 การศึกษาและการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา คือการ
เจริญไตรสิกขาอันประกอบด้วยอธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และ
อธิปัญญาสิกขา การเจริญไตรสิกขาเพื่อประโยชน์แก่การรู้แจ้งแทง
ตลอดอริยสัจ เรียกว่าธรรมาภิสมัย มี ๔ ประการ ได้แก่
 ๑. ปริิญญ�ภิสมัย คือ การรู ้แจ้งแทงตลอดทุกขอริยสัจ
โดยการก�าหนดการรอบรู้อุปาทานขันธ์ ๕ ด้วยปริญญา ๓
 ๒. ปห�น�ภิสมัย คือ การรู ้แจ้งแทงตลอดทุกขสมุทัย 
อริยสัจโดยการละตัณหาอย่างเด็ดขาด เรียกว่า สมุจเฉทปหาน
 ๓. สัจฉิกิริย�ภิสมัย คือ การรู ้แจ้งแทงตลอดทุกขนิโรธ
อริยสัจโดยการท�าให้แจ้งประจักษ์พระนิพพาน เป็นธรรมที่สงบ
ระงับจากสังขารท้ังปวง
 ๔. ภ�วน�ภิสมัย คือ การรู ้แจ้งแทงตลอดทุกขนิโรธคา-
มินีปฏิปทาอริยสัจ โดยการเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 
๘ มีสัมมาทิฏฐิ คือการเห็นอริยสัจอย่างถูกต้อง เป็นต้น การบรรลุ
อริยมรรคนั้น มีอยู่ ๔ ระดับ มีโสดาปัตติมรรค เป็นต้น
 ค�าบรรยายสติปัฏฐานสูตร อริย�บถบรรพ มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจในอริยธรรม ซึ่งเป ็นพระธรรม

ค�าน�า



ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ด ้วยพระปัญญาอันยิ่ง
แล้วพระองค์ยังทรงมีพระมหากรุณาน�ามาแสดง แต่งตั้ง เปิดเผย
ท�าให้ตื้นด้วยพระหฤทัยที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทิน เพื่ออนุเคราะห์
เหล่าสัตว์ให้ตรัสรู ้ตามพระองค์ บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์เช่นเดียว
กับเหล่าพระอริยสาวกในครั้งพระพุทธกาล พระอริยสงฆ์เป็นผู้ที่
บริบูรณ์ด้วยไตรสิกขา กล่าวคือ พระโสดาบันเป็นผู้ท�าให้บริบูรณ์
ในศีล พระอนาคามีเป็นผู้ท�าให้บริบูรณ์ในสมาธิ และพระอรหันต์ 
เป็นผู้ท�าให้บริบูรณ์ในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา รัตนะทั้ง
สามประการนี้แหละเป็นสรณะ เป็นที่พึ่งสูงสุดของพุทธบริษัท 
เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจค�าสอนที่ถูกต้องแล้ว จึงสามารถปฏิบัติ
จนตรัสรู้อริยสัจตามพระองค์ได้ หวังใจว่าธรรมบรรยายนี้ จะเป็นไป
เพื่อความเจริญงอกงามในพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า บรรลุ
ถึงประโยชน์เกื้อกูลและน�าความสุขมาให้แก่พุทธบริษัททั้งหลาย
 ท้ายท่ีสุดนี้ อาตมาขออนุโมทนาในกุศลธรรมทานของชมรม
ผู ้ศึกษาพระไตรปิฎกชาวล้านนา ซึ่งมี พันเอก ธงชัย แสงรัตน์ 
และคณะฯ ที่ช ่วยเหลือในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ จนส�าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ขอเจริญพร
     พระสมบัติ นนฺทิโก
     ๑ มกราคม ๒๕๔๕



 พระธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นสัลเลข-
ธรรม เป็นธรรมท่ีขัดเกลากิเลสสามารถยังกิเลสที่เร่าร้อนให้ดับ
ลงได้ มีหลากหลายวิธีท่ีทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎก ที่เราพุทธ
บริษัทสามารถน้อมน�าไปดับกิเลสร้อน ๆ ให้เย็นลงได้ ผู ้ที่ป่วย
เป็นไข้ ความร้อนข้ึนสูง ประการแรกต้องรับประทานยาลดไข้ให้
ความร้อนในร่างกายลดลงก่อน แล้วจึงรีบไปหาหมอ เขาอาจ
ต้องได้รับการผ่าตัดเอาอวัยวะบางส่วนที่เป็นเหตุนั้นออกทิ้งไป 
เพื่อโรคน้ันจะได้หายสนิท สมัยนี้เรามีคนไข้เป็นโรคกิเลสอักเสบ
กันมาก และเราก็มีหมอเถื่อนมากด้วย ใครได้หมอดี ยาดี ก็นับว่า
โชคดีไป โรคภัยไข้เจ็บก็หายหรือทุเลาลง แต่ถ้าไปเจอหมอเถื่อนเข้า 
ก็ถูกพาเข้าป่าลงโคลนลงตมไป ข้ึนจากหลุมโคลนก็แทบจ�าหน้า
กันไม่ได้ โรคก็ไม่หายแถมยังเปื้อนโคลนคือมิจฉาทิฏฐิเข้าไปด้วย 
ในอรรถกถาสัลเลขสูตร มีพุทธพจน์ตอนหน่ึงว่า “ดูก่อนจุนทะ 
คนล�งคนจมลงในปลักโคลนตมลึกจนถึงปล�ยจมูก เข�จักจับมือ
หรือศีรษะอีกคนหนึ่งที่จมอยู่ด้วยนั้น แล้วฉุดขึ้นม� ข้อน้ีเป็นเหตุ
ที่เป็นไปไม่ได้”

ค�าอนุโมทนา



 ในเร่ืองน้ีหากมีค�าทักท้วงว่า พระพุทธด�ารัสน้ันคงไม่ถูกต้อง 
เพราะว่าชนทั้งหลาย ได้ฟังพระธรรมเทศนาของภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก และอุบาสิกาทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนอยู ่ แล้วได้บรรลุ
ธรรมมีอยู่ เพราะฉะนั้นผู้จมปลักจึงช่ือว่ายกคนอื่นที่จมปลักด้วยกัน
ขึ้นได้ ซึ่งค�าทักท้วงนี้ไม่ถูกต้อง
 ควรวิสัชนาว่า ความจริงแล้วพระผู ้มีพระภาคเจ้าเท่าน้ัน
ท ร งยกคน เหล ่ า น้ั นขึ้ น จ ากป ลักตม ส ่ วนพระธ ร รมก ถึก 
(นักเผยแพร ่พระธรรม) ทั้ งหลายจะได ้รับเพียงค�าสรรเสริญ
เท่านั้นเหมือนผู้อ่านพระราชหัตถเลขาที่พระราชาส่งไปประกาศที่
ชายแดน คนที่อ่านพระราชหัตถเลขาไม่ออกก็จะยกให้เป็นหน้าที่
ของคนอ่านออกแล้ว ก็พากันฟังเนื้อความตามพระราชหัตถเลขานั้น 
น้อมรับโดยความเคารพว่า นี้เป็นพระบรมราชโองการ และเขาผู้ฟัง
เหล่าน้ันไม่ได้มีความเห็นว่า น้ีเป็นถ้อยค�าของผู้อ่าน ส่วนผู้อ่าน
พระราชหัตถเลขา ก็จะได้รับเพียงค�าสรรเสริญเท่านั้นว่า อ่านด้วย
ถ้อยค�าฉาดฉาน ไม่ตะกุกตะกักฉันใด นักเผยแพร่ธรรมทั้งหลาย 
(พระธรรมถึก) เช่น พระสารีบุตรแสดงธรรมได้ก็จริง ถึงกระนั้น
ท่านก็เหมือนกัน คือเหมือนกับผู ้อ ่านพระราชหัตถเลขา ส่วน
พระธรรมเทศนานั้นก็เป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเอง อน่ึงชน
เหล่าใดฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้บรรลุธรรม พึงทราบว่าพระผู้มี



พระภาคเจ้านั้นเอง ทรงยกคนเหล่านั้นขึ้นจากปลักโคลนที่จมอยู่
 นักเผยแพร่พระธรรมถ้าเข้าใจตามนี้ ก็จะไม่เกิดปัญหา
ข้อโต้แย้งวิวาทกันต่าง ๆ มากมายหลายส�านัก ส่วนใหญ่กล่าวตู่
พระบรมราชโองการ คิดว่าธรรมเป็นของตัวเอง จึงขออนุโมทนา
ที่ชมรมผู ้ศึกษาพระไตรปิฎกชาวล้านนา ยังรักษาแบบแผนของ
พระไตรปิฎกเอาไว้ และช่วยกันเผยแพร่พระบรมราชโองการของ
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสืบไป ขออนุโมทนาอย่างยิ่ง

 พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก 
วัดจากแดง

๑ มีนาคม ๒๕๔๕



 ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาพระไตรปิฎกคนหนึ่งในชั้นเรียนของ
พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก ณ วัดพันเตา อ�าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ่ ได ้ฟ ังค� าบรรยายเรื่องกายานุป ัสสนาสติป ัฏฐาน 
อิริยาบถบรรพ ท�าให้ข้าพเจ้าเห็นว่า การเจริญอิริยาบถบรรพตาม
พระคัมภีร ์นั้น แตกต ่างจากการเจริญอิริยาบถบรรพในยุคนี้
เพราะการเจริญตามพระคัมภีร์นั้น เป็นเรื่องการวิเคราะห์วิจัยเพื่อ
รอบรู ้ในอิริยาบถทั้ง ๔ จึงเป็นเรื่องการคิด การไตร่ตรอง เป็น
โยนิโสมนสิการ ซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติหลายแบบหลายวิธีใน
ยุคนี้ เช่นบางแห่งก�าหนดอิริยาบถต่าง ๆ  ว่า เป็นรูปนั่ง รูปยืน 
เป็นต้น บางแห่งก็ให้มีสติระลึกสภาพธรรมที่ก�าลังปรากฏ เช่น 
เมื่อยืนก็ให้พิจารณาเย็นร้อนอ่อนแข็ง ที่ก�าลังปรากฏที่ส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของกาย เช่นท่ีเท้าเป็นต้น บางแห่งก็ให้ท�าความรู ้สึกตัว
ตลอดเวลาว่า ก�าลังหันหน้าไป ก�าลังเอื้อมมือไป เมื่ออวัยวะส่วน
ใดไหวไป เคล่ือนไป ก็ให้รู ้สึกตัวตลอดเวลา
 เป็นที่น่าสังเกตว่าทุกแห่งปฏิบัติเหมือน ๆ  กัน อยู่ประการ
หนึ่ง คือ ขณะท่ีก�าหนดอิริยาบถอยู ่นั้น ไม ่มีการคิดนึกหรือ

ข้อคิดท่ีได้จากหนังสือเล่มนี้



ไตร่ตรองอะไร ๆ ท้ังสิ้น ไม่มีการท�าปริญญาเหมือนอย่างในพระ
คัมภีร์เลย ข้าพเจ้าสงสัยว่าท�าไมการเจริญสติปัฏฐานตามพระคัมภีร์
กับการเจริญสติปัฏฐานในยุคนี้จึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้ง ๆ  ที่มา
จากพระคัมภีร์เดียวกัน ด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงรับอาสาถอดเทป
ของพระอาจารย์สมบัติ นนฺทิโก น�ามาเรียบเรียงเป็นหนังสือเมื่อ
พระอาจารย์สมบัติ นนฺทิโก ตรวจแล้วจึงน�ามาจัดพิมพ์เป็นเล่มเพ่ือ
แจกจ่ายเป็นธรรมบรรณาการให้ผูม้ศีรทัธาในการเจรญิสตปัิฏฐานบรรพนี้ 
ได้น�าไปเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของท่าน
 ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังค�าวิจารณ์
จากท่านผู ้รู ้ทั้งหลาย ถ้าท่านพบข้อความที่อ้างอิงพระพุทธพจน์
ตอนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วย จะเป็นพระคุณ
อย่างยิ่ง ข้าพเจ้าพร้อมท่ีจะแก้ไขให้ถูกต้องตามพระคัมภีร์ต่อไป

       ด้วยความปรารถนาดีต่อท่านผู้อ่านเสมอ

พันเอก ธงชัย แสงรัตน์
๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕



 เมื่อประมาณเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผมได้รับ
โอกาสจาก ท ่าน พ.อ. ธงชัย แสงรัตน ์ ให ้จัดพิมพ ์หนังสือ 
“ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน อิริยาบถบรรพ ” เป็นครั้งที่ ๓ ผมจึง
เริ่มด�าเนินการออกแบบรูปเล่มใหม่ และได้รับความเมตตาจาก
พระครูพนมเขตคณารักษ์ ฉายา ชินว�โส (พระสมบูรณ์ นันทิโค)
ท่านเป็นพระน้องชายของพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก ที่ได้อนุญาต
ให้ใช้ภาพถ่ายของพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก ประกอบเป็นปกใน
และปกหลัง  จึงได้ท�าให้หนังสือเล่มนี้งดงามและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น.
 หนังสือ “ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน อิริยาบถบรรพ ” เล่มนี้ 
ท่าน พ.อ.ธงชัย แสงรัตน์ ได้เรียบเรียงตามค�าบรรยายธรรมของ
พระอาจารย ์สมบัติ นันทิโก ซึ่งได ้แสดงไว ้ประมาณกลางปี 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ในอิริบถบรรพนี้ ส�านักปฏิบัติทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างแพร่หลาย
มาก หนังสือเล่มน้ีได้เสนอแนวการปฏิบัติตามพระไตรปิฎก คือ 
พระบาลี อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์พิเศษในพระพุทธศาสนา เช่น 
คัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นต้น จึงเป็นหนังสือที่น่าศึกษา และสามารถ

ค�าอนุโมทนา



ที่จะยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ โดยมีหลักฐานอ้างอิงถูกต้อง
ตามพระไตรปิฎก.
 ผมขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร ่วมพิมพ์
หนังสือเล่มนี้ และขอให้สาธุชนทั้งหลายได้ความสุขภายใต้ร่มเงา
พระศาสนาด้วยกันทุกท่านเทอญ

นายสันติ เตชอัครกุล
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓



   เรื่อง

สติปัฏฐาน อิริยาบถบรรพ
การรู้อิริยาบถ ๔ ที่ไม่ใช่สติปัฏฐาน
การรู้อิริยาบถ ๔ ที่เป็นสติปัฏฐาน
จิตตชวาโยธาตุ
จิตเป็นปัจจัยแก่จิตตชวาโยธาตุ
นามรูปเป็นของคู่กัน
กายคือ มหาภูตรูป ๔ ท่ีเกิดจาก ๔ สมุฏฐาน
โดยวิถีจิต วัตถุ และอารมณ์
เจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตชวาโยธาตุ
ปัญญาเป็นปัจจัยแก่อิริยาบถ
จิต ๓๒ ที่ท�าให้เกิดอิริยาบท ๔
จิตอาศัยปัจจัย
จิตเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูป
อิริยาบถใด ๆ  ข้ึนอยู่กับเวลา สถานท่ี และอัธยาศัย
ยืนด้วยมหากุศล

หน้�

๑
๗
๑๐
๑๓
๑๖
๑๙
๒๑
๒๔
๒๖
๒๘
๒๙
๓๐
๓๒
๓๕
๓๕

สารบัญ



หมายเหตุ : หลักฐานที่ใช้อ้างอิงพุทธพจน์ จากพระไตรปิฎก
    ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี ๒๕๒๕

สัตว์ในวัฏฏสงสารอยู่ด้วยอิริยาบถ ๔
พิจารณาอิริยาบถ ภายใน ภายนอก
พิจารณาอิริยาบถในอดีต-อนาคต
เจตนากรรมในอิริยาบถ ๔
กัมมัสสกตาญาณ
สังขารุเปกขาญาณ
อานิสงส์การพิจารณาอิริยาบถ
อิริยาบถสัปปายะ
ไตรสิกขาตามล�าดับ
ปริญญาคือ ความก�าหนดรู้
ความเกิด ความดับ
พิจารณาอิริยาบถ เพื่อเจริญสติปัญญา
อริยสัจ ๔ ในอิริยาบถบรรพ
กิจในอริยสัจ ๔
พิจารณาอิริยาบถพร้อมทั้งสรีระ
บทพิเศษท้ายเล่ม โยนิโสมนสิการ
•	 ตัวอย่างผู้บรรลุโดยก�าหนดรู้อิริยาบถ ๔
•	 การท�าปริญญากิจในอิริยาบถ ๔
     - วิจัยอิริยาบถเพื่อค้นหาทุกขสัจและสมุทัย

หน้�
๓๘
๔๒
๔๔
๔๔
๔๖
๔๙
๕๐ 
๕๗ 
๖๐ 
๖๓ 
๖๖
๖๙
๗๐
๗๒
๗๓
๗๙
๘๒
๘๘
๙๓



 ข้าพระพทุธเจ้าขอนอบน้อมนมสัการพระโลกนาถ ผูป้ระกอบ
ด้วยพระมหากรุณา

 ผู้ถึงฝั ่งสาครคือเญยยธรรม ทรงแสดงธรรมอันละเอียด
ลึกซึ้ง มีนัยอันวิจิตร

 ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมนมัสการพระธรรมอันสูงสุด
ทีพ่ระสัมมาสมัพทุธเจ้าทรงบชูาแล้ว อันเป็นเหตนุ�าสตัว์ ผูเ้พียบพร้อม
ไปด้วยวิชชาและจรณะออกจากโลก

 ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์ ผู้สมบูรณ์
ด้วยศีลคุณ เป็นต้น ผู้ด�ารงอยู่ในมรรคและผลในที่ทุกสถาน 

( ปรมัตถทีปนี อรรถกถ� ขุททกนิก�ย อุท�น วรรณน� อ�รัมภกถ� )

๑  เญยยธรรม แปลว่า ธรรมที่ควรรู ้  ๕  ได้แก่ สังขาร ๑ วิการ ๑ ลักษณะ ๑      
   บัญญัติ ๑ นิพพาน ๑

๑

อารัมภคาถานอบน้อมพระรัตนตรัย



ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความหลุดพ้นอย่าง

ยอดเย่ียม เราท�าให้แจ้งแล้ว เพราะ

โยนิโสมนสิการ เพราะ โยนิสัมมัปปธาน

( สังยุตตนิก�ย สค�ถวรรค ปฐมป�สสูตร )



	 ปาปญฺเจ	ปุริโส	กยิรา		 น	นํ	กยิรา	ปุนปฺปุนํ

	 น	ตมฺหิ	ฉนฺทํ	กยิราถ		 ทุกฺโข	ปาปสฺส	อุจฺจโย.

	 หำกบุคคลท�ำบำปไป	ก็ไม่ควรท�ำบำปน้ันซ�้ำอีก	ไม่ควรท�ำ

ควำมพอใจในบำปนั้น	เพรำะกำรสั่งสมบำปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์

	 ปุญฺญญฺเจ	ปุริโส	กยิรา	 กยิราเถนํ	ปุนปฺปุนํ

	 ตมฺหิ	ฉนฺทํ	กยิราถ	 	 สุโข	ปุญฺญสฺส	อุจฺจโย.

	 หำกบุคคลท�ำบุญ	ก็ควรท�ำบุญนั้นบ่อย	ๆ 	ควรท�ำควำมพอใจ

ในบุญนั้น	เพรำะกำรสั่งสมบุญ	เป็นเหตุน�ำควำมสุขมำให้

คาถาธรรมบท....................................
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นโม      ตสฺส      ภควโต      อรหโต     สมฺม�สมฺพุทฺธสฺส
         พุทฺธำ     สรณำ        คจฺฉ�มิ
         ธมฺมำ     สรณำ        คจฺฉ�มิ
         สงฺฆำ      สรณำ        คจฺฉ�มิ

 ข้อความใน มัชฌิมนิก�ย มูลปัณณ�สก์ สติปัฏฐ�นสูตร 
อิริยาบถบรรพ ข้อ ๑๓๔ (หน้า ๖๐๘) พระพุทธองค์ตรัสว่า

 “ดูก่อนภิกษุทั้งหล�ย อีกประก�รหนึ่ง ภิกษุเมื่อ

เดินก็รู้ชัดว่�เร�เดิน เมื่อยืนก็รู้ชัดว่�เร�ยืน เมื่อนั่งก็รู้ชัด

ว่�เร�นั่ง เมื่อนอนก็รู ้ชัดว่�เร�นอน หรือเธอตั้งก�ยไว้

ด้วยอ�ก�รอย่�งใด ๆ ก็รู ้ชัดอ�ก�รอย่�งนั้น ๆ

 ด้วยเหตุดังพรรณน�ม�ฉะนี้ ภิกษุย่อมพิจ�รณ�

เห็นก�ยในก�ยภ�ยในบ้�ง พิจ�รณ�เห็นก�ยในก�ย

ภ�ยนอกบ้�ง พิจ�รณ�เห็นก�ยในก�ยทั้งภ�ยในทั้ง

สติปัฏฐาน อิริยาบถบรรพ
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ภ�ยนอกบ้�ง เห็นธรรม คือ คว�มเกิดขึ้นในก�ยบ้�ง 

เห็นธรรม คือ คว�มเสื่อมในก�ยบ้�ง เห็นธรรม คือ 

ทั้งคว�มเกิดขึ้นทั้งคว�มเสื่อมในก�ยบ้�งอยู่

 อนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่� ก�ยมีอยู่ก็เพียง

เพื่อให้เกิดคว�มรู้ (ญ�ณ) เพียงเพื่อให้เกิดสติเท่�นั้น 

(เพื่อเจริญสติปัญญ�) เธอเป็นผู ้อันตัณห�และทิฏฐิ

ไม่อ�ศัยอยู ่และไม่ถือม่ันอะไร ๆ ในโลก (ไม่ยึดถือ

อุป�ท�นขันธ์ ๕ ว่�ง�ม ว่�เที่ยง เป็นสุข และเป็นอัตต�) 

ดูก่อนภิกษุทั้งหล�ย แม้อย่�งนี้ภิกษุช่ือว่� พิจ�รณ�เห็น

ก�ยในก�ย” ข้อความท้ังหมดนี้เป็นพระพุทธพจน์

 การเจริญกายานุป ัสสนาสติป ัฏฐาน ถ ้าจะกล ่าวตาม
วัตถุประสงค์ ที่แสดงไว้ในอรรถกถา ก็เพื่อกำ�จัดสุภวิปัลล�ส
คือคว�มสำ�คัญว่�ง�มในร่�งก�ยท่ีไม่ง�ม โดยแท้จริงแล้วร่างกาย
น้ีก็หางามไม่ สุภวิปัลลาสท่ีส�าคัญว่ากายน้ีงาม เป็นกิเลสเพราะ
เศร้าหมองและเป็นสมุทัย เป็นเหตุก่อให้เกิดภัยต่าง ๆ ต่อไปใน
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วัฏฏะอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด ผู้เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เมื่อรู ้
วัตถุประสงค์อย่างน้ีแล้วจะทราบว่า พระพุทธพจน์ในสติปัฏฐานสูตร 
กล่าวถึงการพิจารณาเห็นกายในกาย ๑๔ บรรพ โดยเริ่มตั้งแต่การ
พจิารณาลมหายใจก่อน ต่อด้วยการพจิารณาอิรยิาบถ ๔ สมัปชญัญะ ๗ 
ต่อด้วยความเป็นปฏิกูลในสรีระโดยอาการ ๓๒ หลังจากนั้น จึงมีการ
ประมวลเอาลมหายใจ อิริยาบถ ๔ สัมปชัญญะ ๗ และอาการ ๓๒ 
มาพิจารณาโดยความเป็นธาตุ ๔ บางท่านแม้จะพิจารณาบรรพต่าง ๆ 
ดังกล่าวมาแล้วก็ไม่สามารถละสุภวิปัลลาสได้ แต่ก็ยังเห็นว่ากายน้ี
งามอยู่ พระองค์ทรงให้พิจารณาซากศพต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มตายใหม่ ๆ 
จนกลายเป็นซากศพกระจัดกระจายแหลกละเอียดเหลือแต่กระดูก
และเป็นผุยผงไปในที่สุด การพิจารณาซากศพต่าง ๆ ที่เคยพบ
หรือเคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังมาก่อน โดยน�ามาพิจารณาเปรียบกับ
กายน้ี จนกว่าจะส�าเร็จวัตถุประสงค์ คือจนละสุภวิปัลลาสในกาย
ทั้งภายในและภายนอกได้

 คร้ังก่อน ๆ ได้กล่าวถึงอานาปานสติ พิจารณาลมหายใจ 
ทั้งโดยสมถะและวิปัสสนา การเจริญกายานุปัสสนานั้น จะต้อง
มีความรอบรู ้ในสรีระอย่างละเอียด มีความเกิดเป็นเบื้องต้น มี
ความตายเป็นท่ีสุด จนเพียงพอท่ีจะให้เกิดความเบื่อหน่ายคลาย
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ก�าหนัดและหลุดพ้นจากอุปาทาน ไม่ใช่เจริญเฉพาะอานาปานสติ 
บรรพเดียว ผู้ท่ีฟังอานาปานสติ จนมีความรู ้มีความเข้าใจแล้ว 
สามารถน�าไปปฏิบั ติตาม เจริญแล ้วจิตสงบระงับจากนิวรณ ์
ทั้งหลาย คือ กามฉันทนิวรณ์ พยาปาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์ 
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ์ วิจิ กิจฉานิวรณ ์ ไม ่กลุ ้มรุมไม ่ครอบง�า
เจริญแล้วเห็นคุณของพระรัตนตรัย เห็นโทษภัยของวัฏฏะ ยินดี
ในการปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายในวัฏฏะและคลายก�าหนัดใน
อุปาทานขันธ์ ๕ มากข้ึน ก็แสดงว่าตรงกับอัธยาศัยของท่านแล้ว
ควรไปเจริญ ไปพอกพูนอานาปานสตินั้นให ้มาก ๆ  เอาเป ็น
กรรมฐานประจ�าตัว ซึ่งอรรถกถาเรียกว่ามูลกรรมฐาน ควรบริหาร
ให้คล่องแคล่วช�านาญ แต่ถ้าเจริญอานาปานสติแล้ว นับลมไม่ถึง 
๑๐ สักที คือ นับแล้วก็หลุด นับแล้วก็หลุด เจริญอยู ่นานก็ไม่
ก้าวหน้าไปถึงไหน เมื่อไม่เหมาะกับอัธยาศัยจริง ๆ แล้ว ควรหา
กรรมฐานอื่นที่เหมาะกับจริตมาบริหารแทน เพราะยังมีบรรพอื่น ๆ 
อีกที่ควรน�ามาพิจารณา เช่น อิริย�บถบรรพ เป็นต้น ซึ่งพระองค์
ตรัสไว้โดยนัยต่าง ๆ  ในสติปัฏฐานสูตรดังได้ยกพระพุทธพจน์มา
กล่าวแล้วข้างต้นและจักได้น�ารายละเอียดในบรรพนี้มาอธิบาย
ต่อไป
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 พระพุทธพจน์ในอิริยาบถบรรพแสดงไว้ดังนี้

คจฺฉนฺโต ว� คจฺฉ�มีติ ปช�น�ติ เมื่อเดิน ก็รู ้ชัดว่า เราเดิน

ฐิโต ว� ฐิโตมฺหีติ ปช�น�ติ  เมื่อยืน  ก็รู ้ชัดว่า เรายืน

นิสินฺโน ว� นิสินฺโนมฺหีติ ปช�น�ติ เมื่อนั่ง  ก็รู ้ชัดว่า เรานั่ง

สย�โน ว� สย�โนมฺหีติ ปช�น�ติ เมื่อนอน ก็รู้ชัดว่า เรานอน

 พระองค์ทรงเน้นค�าว่า ปช�น�ติ ซึ่งในพระไตรปิฎกฉบับ
ภาษาไทยแปลว่า รู้ชัด หรือ รู้ทั่ว ถ้าหากผู้ที่ไม่รู้ที่มาที่ไปของค�านี้ 
ก็อาจเข้าใจไม่ตรงกับความหมายของพยัญชนะบาลีนี้ได้ จึงขอ
แยกศัพท์ให้เห็นดังนี้ ปะ เป็นอุปสัคในภาษาบาลี แปลว่า ชัด
หรือทั่ว ช�นะ แปลว่า รู ้ ปช�น�ติ คือ รู้ทั่ว หรือ รู ้ชัด ค�านี้เป็น
ชื่อของปัญญา ดังน้ันตามพยัญชนะ ปัญญ� จึงแปลว่ารู ้โดย
ประการต่าง ๆ หรือ รอบรู้ในกองสังขารนั้น ๆ

 อิริยาบถต่าง ๆ มีการเดิน การยืน การนั่ง การนอน นั้น
เป็นก�ยปโยคะ หรือ ก�ยวิญญัติ หมายถึง การขยับเขยื้อน
เคลื่อนไหวทางกาย
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 ต่อไปดูอรรถกถาบ้าง เพราะจะท�าให้เข้าใจพระบาลีถูกต้อง
ชัดเจน พระบาลี หมายถึง พระพุทธพจน์ เป็นค�าเรียกพระพุทธพจน์
อกีชือ่หนึง่ พระบาลแีต่ละบทมคีวามหมายอย่างไรนัน้ต้องมคี�าอธบิาย 
ค�าอธิบายพระบาลี เรียกว่า อรรถกถา อรรถกถ� สติปัฏฐ�นสูตร 
มัชฌิมนิก�ย มีช่ือว่� ปปัญจสูทนี

 วิธีขยายพระธรรมค�าสอนในพระไตรป ิฎก มีหลายวิ ธี
ดังตัวอย่างในอิริยาบถบรรพนี้ ท่านอธิบายแบบปฏิเสธก่อน แม้
ในคัมภีร ์ อ่ืนก็มี เหมือนกัน เช ่น พระพุทธพจน์ในมงคลสูตร
อเสวน� จ พ�ล�นำ ปณฺฑิต�นญฺจ เสวน� พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสถึงสิ่งท่ีเป็นมงคลข้อแรก คือ ให้หลีกเลี่ยงคนพาล ข้อสอง
ให ้คบหาสมาคมกับบัณฑิต อรรถกถามงคลสูตร อธิบายว ่า
พระองค์ทรงสอนถึงข้อห้ามก่อน แล้วค่อยตรัสข้ออนุญาตเหมือน
คนที่ฉลาดบอกทางว่า ท่านอย่าไปทางซ้ายนะ จงไปทางขวาเถิด 
โดยบอกข้อห้ามก่อน แล้วจึงบอกข้ออนุญาตในภายหลังฉันใด 
ข้อความในอิริยาบถบรรพก็ฉันน้ัน อรรถกถา สติป ัฏฐานสูตร 
ท่านก็อธิบายในลักษณะช้ีให้เห็นก่อนว่า การเจริญสติปัฏฐานใน
อิริยาบถบรรพน้ี ถ้าเจริญผิดจะมีลักษณะอย่างไร ดังข ้อความ
ต่อไปน้ี
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 ท่�นอรรถกถ�จ�รย์ให้ข้อคิดว่� “ถึงแม้สุนัขบ้�นและสุนัข
จิ้งจอก เมื่อมันเดินไป มันก็รู ้แท้ว่�มันเดินไป” เวลาสุนัขมันเดิน 
มันก็รู ้ว่ามันเดิน มันวิ่งมันก็รู ้ว่ามันวิ่ง มันล้มตัวลงนอนมันก็รู ้ว่า
ล้มตัวลงนอน เป็นต้น สรุปว่าโดยปกติคนธรรมดาทั่วไป เมื่อเดิน
ก็รู ้ว่าเราเดิน เมื่อนอนก็รู ้ว่าเรานอน การรู ้แบบนี้ไม่ใช่สติปัฏฐาน 
พระองค์มิได้หมายเอาการรู ้แบบน้ี การรู ้แบบนี้เป็นการรู ้แบบ
สัญชาตญาณ ทางธรรมเรียกว่า รู ้ด ้วยจิต เป็นการเรียนรู ้ด ้วย
วิญญาณทั่วไป มีจักขุวิญญาณ เป็นต้น การรู ้แบบนี้ สิ่งมีชี วิต
ทั่วไปรู้กันอยู่แล้ว แต่เป็นการรู้ที่ไม่ประกอบด้วยไตรสิกขา ไม่เป็น
ไปตามพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าและไม่เป็นข้อปฏิบัติ
เพื่อความสิ้นทุกข์ด้วย

 ถ้าหากการรู้แบบธรรมดาทั่ว ๆ  ไปดังกล่าว เป็นสติปัฏฐาน
และเป็นการปฏิบัติธรรมแล้ว ทุกคนคงได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
ตรัสรู ้อริยสัจกันหมด เพราะคนท่ัวไป เมื่อยืนเขาก็รู ้ว่ายืน เดิน
เขาก็รู ้ว่าเดิน นั่งเขาก็รู ้ว่านั่ง นอนเขาก็รู ้ว่านอน ถ้ารู ้เพียงเท่าน้ี

การรู้อิริยาบถ ๔ ท่ีไม่ใช่สติปัฏฐาน
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เป็นการเจริญสติปัฏฐานแล้ว คนท่ีมีอายุเกิน ๗ ขวบก็ต้องบรรลุ
มรรคผลนิพพานกันหมด เพราะเขารู ้เช่นนั้นอยู่ตลอดเวลา
 ส ่วนการเจริญสติป ัฏฐาน เป ็นการบ� า เพ็ญไตรสิกขา
และเป็นการปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าอย่าง
ถูกต้องแท้จริงนั้น พระองค์ตรัสผลของการปฏิบัติไว้ในตอนท้าย
สติปัฏฐานสูตรว่า ถ้าเจริญต่อเนื่องกัน ๗ ปี จะได้ผล ๒ ประการ 
คือ อรหัตตผล ถ ้ายังมี อุปาทานเหลืออยู ่  ก็ เป ็นพระอนาคามี 
ส่วนบุคคลทั่วไปนั้น ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย ๗ ปี ก็มีการ
รู ้ตัวว ่า ยืน เดิน น่ัง นอน มาตลอด ถ้าการรู ้แบบนั้นเป็นการ
เจริญสติปัฏฐานจริงแล้ว ก็น่าจะมีพระโสดาบัน เป็นต้นเกิดข้ึนบ้าง 
แต่ก็หามีผู ้บรรลุมรรคผลด้วยการรู ้แบบนั้นไม่เพราะเป็นความรู ้ที่
ไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐาน ไม่ใช่การเจริญไตรสิิกขา คือ ไม่ได้
เจริญศีล สมาธิ ปัญญา ดังนั้น เมื่อเดินก็รู ้ว่าเดิน เมื่อยืนก็รู ้ว่ายืน 
แบบธรรมดาท่ัว ๆ ไป อรรถกถา ท่านจึงเตือนว่า สุนัขบ้านสุนัข
จ้ิงจอกมันก็รู ้ว่ามันเดินแบบนั้น การรู ้แบบนี้ละ สัตตูปลัทธิ คือ 
ความยึดถือว่าเป็นสัตว์ไม่ได้ถอนอัตตสัญญ� ที่ส�าคัญหมายว่าเป็น

*  ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานต่อเนื่อง ๗ ปี ก็จะบรรลุอรหัตตผล ตามท่ีพระพุทธตรัสไว้น้ัน
อรรถกถา หมายถึง พระองค์ตรัสไว้ด้วยอ�านาจ เวไนยบุคคล ผู้มีสติปัญญาปานกลาง
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อัตตาไม่ได้ สรุปว่า ละกิเลส  ตัณหา  มานะ  ทิฏฐิ  อะไรไม่ได้เลย
ทั้งไม่เป็นกรรมฐานและไม่เป็นการเจริญสติปัฏฐานภาวนาด้วย 
ถามว่าเพราะอะไร ตอบว่า เพราะทุกคนที่ไม่ได้ศึกษาไตรสิกขา
ที่เป็นค�าสอน ก็รู ้เองแบบนั้นมานานแล้ว ถ้ารู ้เช่นนั้นเป็นปัญญา 
เป็นสัมมาทิฏฐิในอริยมรรค พระพุทธเจ้าก็ไม่จ�าเป็นต้องน�าอิริยาบถ
บรรพมาแสดงอีก จึงขอเน้นว่าการรู้อย่างน้ันไม่ชื่อว่าเป็นการเจริญ
สติปัฏฐานในพระธรรมวินัยนี้

 ในสติปัฏฐานสูตร พระองค์ยังตรัสถึงการพิจารณาอิริยาบถ
ภายในและภายนอกด้วย คนท่ัวไปรู้อิริยาบถภายใน คือ ในกาย
ตนเอง แม้อิริยาบถภายนอก คือ กายผู้อื่นเขาก็รู้ด้วย เช่น ใคร
ยืน ใครเดิน ใครนั่ง ใครนอน เขาก็รู ้ได้หมด แต่เขารู ้แล้วไม่ได้
บรรลุมรรคผลอะไรสักอย่าง กลับเพิ่มกิเลสตัณหาพอกพูนเหตุ
แห่งวัฏฏสงสารมากข้ึน

 เป็นการรู ้แบบเห็นด้วยตารู ้ด ้วยสัญชาตญาณ หรือรู ้ด ้วย
สัมผัสทางกายว่า เราเดิน เรายืน เรานั่ง เรานอน หรือ เขาเดิน 
เขายืน เขานั่ง เขานอน ความรู้อย่างนี้ไม่ใช่เป็นการเจริญสติปัฏฐาน 
ทั้งไม่เป็นการบ�าเพ็ญไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน
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 การรู ้ด ้วยปัญญาของผู ้บ�าเพ็ญไตรสิกขา และการเจริญ
สติปัฏฐานภาวนาท่ีถูกต้องนั้น ต้องละสัตตูปลัทธิ คือ ความยึดถือ
ว่าเป็นสัตว์ได้ ถอนอัตตสัญญา คือ ถอนความส�าคัญว่าเป็นอัตตาได้ 
และละกิเลส ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ได้ด้วย จึงจะเป็นการเจริญ
กรรมฐานที่ถูกต้อง เป็นการบ�าเพ็ญไตรสิกขาใน พระพุทธศาสนา
ถ�ม ;  ระหว่างบุคคล ๒ คนนี้ คือ ผู้เจริญสติปัฏฐานกับผู้ไม่ได้
เจริญสติปัฏฐาน ต่างก็มีการยืน เดิน นั่ง นอนเหมือน ๆ  กัน จะมี
ความแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ ; แตกต่างกันตรงท่ี รู้ชัด นี้แหละ เพร�ะพระองค์ตรัส
หม�ยเอ�ก�รรู ้ชัดด้วยญ�ณปัญญ� เป็นการรู ้ของมหากุศลจิต
ญาณสัมปยุต ที่เป็นไปตามหลักไตรสิกขา โดยเฉพาะเน้นอธิปัญญา
สิกขาเป็นพิเศษ
 เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในชั้นต้น จึงขอตั้งปัญหา เก่ียวกับ
เร่ืองการเดินก่อนว่า
 ๑. ใครเดิน
 ๒. ก�รเดินของใคร
 ๓. เดินด้วยเหตุอะไร

การรู้อิริยาบถ ๔ ท่ีเป็นสติปัฏฐาน
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 ยืนก็เช่นกัน ใครยืน การยืนของใคร ยืนด้วยเหตุอะไร 
ใครนั่ง การนั่งของใคร นั่งด้วยเหตุอะไร ใครนอน การนอนของใคร 
นอนด้วยเหตุอะไร สามค�าถามในอิริยาบถทั้งสี่ จึงรวมทั้งสิ้น ๑๒ 
ค�าถาม ถ้าตอบค�าถามเหล่านี้ได้ท้ังหมดนั่นแหละ จึงเรียกว่าเป็น
ผู ้เข้าใจการเจริญสติปัฏฐานในเบื้องต้นของอิริยาบถบรรพอย่าง
ถูกต้อง

ถ�ม  ;  ใครเดิน
ตอบ ; ไม่ใช่สัตว์ตัวไหนเดิน ไม่ใช่คนไหนเดิน ไม่ได้มีสัตว์ 
บุคคลอะไรไปเดิน ไม่มีใครไปเดินหรอก ดังนั้น ค�าถามที่ว่าใคร
เดิน จึงเป ็นค�าถามท่ีเป ็นโมฆะ เพราะถ ้าแยกแยะวิ เคราะห ์
โดยละเอียดถึงสภาวธรรมต ่าง ๆ โดยมีขันธ ์ ธาตุ อายตนะ
และปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นแล้ว ไม่มีสัตว์อยู ่จริง จึงตอบได้ว่า 
ไม่ใช่สัตว์เดิน ไม่ใช่บุคคลเดิน ไม่มีหญิงหรือชาย คนไหนไปเดิน

ถ�ม  ;  การเดินของใคร
ตอบ ;  ไม่มีการเดินของสัตว์ตัวไหน หรือเป็นการเดินของใคร
คนไหนอีกเช่นกัน การเจริญสติปัฏฐาน ไม่ใช่การเข้าไปพิจารณา

เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคล ตามสมมติ ตามโวหารของชาวโลก ซึ่งไม่มี
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การจ�าแนกแยกแยะเพื่อละคลายวิปัลลาส หรือ ละกิเลสต่าง ๆ  ได้ 
ถ้าเข้าไปเห็นโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างชาวโลกทั่ว ๆ ไป
แล้วนั่นไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐาน เพราะไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่สามารถ
ท�าให้หมดกิเลส ไม่สามารถท�าให้พ้นทุกข์ได้

ถ�ม ; แล้วผู้ท่ีก�าลังเจริญสติปัฏฐานอยู่ หรือผู้เจริญมานานจน
สติเป็นพละ เขาจะรู้ไหมว่า นั่นเป็นสัตว์ น่ันเป็นบุคคล ตามสมมติ
โวหารของชาวโลก
ตอบ ; รู้ แต่เขาไม่ได้ส�าคัญมั่นหมายด้วยอ�านาจตัณหา มานะ 
ทิฏฐิ เพราะเขาจ�าแนกแยกแยะอย่างละเอียดตามพระธรรมค�าสอน
จนเป็นอัธยาศัย จึงรู ้ลึก รู ้ชัด รู ้รอบ รู ้ทั่ว รู ้เหตุ รู ้ปัจจัย

 เปรียบเหมือนนายช่างผู้ช�านาญรถยนต์ เขามีความสามารถ
แยกแยะชิ้นส่วนต่าง ๆ  ของรถยนต์ รู ้การท�างานของเครื่องยนต์
กลไกทุกระบบโดยไม่มีความส�าคัญผิดในเวลาที่ รถวิ่ง รถถอย และ
รถหยุด เป็นต้น ท้ังไม่ไปยึดติดอยู่แค่ยี่ห้อรถ ค�าว่าคนก็ดี บุคคล
หรือสัตว์ก็ดี ไม่มีอะไรต่างจากยี่ห้อรถเลย ค�าว่าคนเดินหรือสัตว์
เดิน ยืน นั่ง นอน ก็ไม่ต่างจาก รถว่ิง รถถอย และรถจอด 
เป็นต้น
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ถ�ม ; เดินได้เพราะเหตุอะไร
ตอบ ; เดินไปได้เพราะการแผ่ขยายไปของวาโยธาตุ คือ ธาตุลม
ที่เกิดจากจิต ความจริงการเดินได้นี้ เดินได้เพราะจิตตชวาโยธาตุ
จิตตชวาโยธาตุ หมายถึง วาโยธาตุที่ จิต ท�าให้เกิดขึ้น และ
วาโยธาตุนั้นเองแหละเป็นเหตุให้เกิดอิริยาบถเดิน วาโยธาตุจึงมี
ชื่อว่า “จิตตชว�โยธ�ตุ”

 ภิกษุนี้ รู้ชัด อิริยาบถ เพราะรู ้อย่างนี้ว่า เมื่อจิตเกิดขึ้น
คิดว่าเราจะเดิน จิตนั้นจะเป็นปัจจัยให้เกิดวาโยธาตุ วาโยธาตุก็
จะแผ่ขยายไปทันทีที่จิตคิด ท�าให้อวัยวะต่าง ๆ มีแข้งมีขา เป็นต้น 
เคลื่อนไหวท�าให ้กายโน ้มไปข ้างหน้า อิริยาบถเดินก็ เกิดขึ้น 
การเคลื่อนไหวของกายท้ังหมดท่ีเป็นอิริยาบถเดินนี้ เกิดจากการ
แผ่ขยายไปของวาโยธาตุอันเกิดแต่จิต นี้เรียกว่า ก�รเดิน
 อิริยาบถยืนก็เช่นกัน ความคิดเกิดขึ้นว่า เราจะยืน (ขณะน้ัน
ก�าลังนั่ง) จิตนั้นจะเป็นปัจจัยให้วาโยธาตุเกิด ภาวะที่กายทั้งหมด
ตั้งแต่ส่วนสูงสุด คือ ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าก็จะยืดขึ้น โดยการแผ่
ขยายของวาโยธาตุที่เกิดจากจิต นี้เรียกว่า ก�รยืน

จิตตชวาโยธาตุ
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 เมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นว่า เราจะนั่ง จิตนั้นจะเป็นปัจจัยให้
วาโยธาตุเกิด เมื่อวาโยธาตุแผ่ขยายไป กายตอนล่างก็ย่อลง กาย
ตอนบนก็ยืดข้ึน โดยการแผ ่ขยายของวาโยธาตุที่ เกิดจากจิต
ดังกล่าว เรียกว่า ก�รนั่ง
 เมื่อจิตเกิดความคิดข้ึนว่า เราจะนอน จิตก็จะเป็นปัจจัย
ให ้วาโยธาตุเกิด การเหยียดร ่างกายทั้งหมดออกไปตามขวาง
โดยการแผ่ขยายไปของวาโยธาตุท่ีเกิดจากจิต เรียกว่า ก�รนอน
 เมื่อภิกษุนั้น รู้ชัด อยู่อย่างนี้ จึงเกิดปัญญาเห็นว่า ที่คน
ทั่วไปเขากล่าวกันว่า สัตว์เดิน สัตว์ยืน นั้นโดยอรรถที่แท้จริง
แล้ว สัตว์ใด ๆ   ท่ีเดิน ท่ียืน หามีไม่ คงมีแต่จิตท่ีเป็นปัจจัยแก่
จิตตชวาโยธาตุ รวมท้ังปัจจัยอื่น ๆ  ท�าให้เกิดอิริยาบถ ยืน เดิน 
น่ัง นอน เท่านั้นเอง
 อุปม�เหมือนค�าท่ีเรียกว่า เกวียนไป เกวียนหยุด เป็น
เพียงสมมติโวหารเท่านั้น แท้จริงไม่มีอะไรที่เรียกได้ว่า เกวียนไป
หรือเกวียนหยุด แต่เมื่อสารถีผู้ฉลาด เทียมโค ๔ ตัวขับไป จะมี
ก็แต่เพียงสมมติเรียกขานกันว่าเกวียนไป เกวียนหยุด
 ก�ย เหมือนเกวียน เพราะอรรถว่า ไม่รู ้ (รูปไม่มีเจตนา 
รูปไม่รู ้อารมณ์)
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 จิตตชว�โยธ�ตุ เป็นรูป เหมือนโคที่ลากเกวียน (รูปไม่มี
เจตนา รูปไม่รู ้อารมณ์)
 จิต เป็นนามธรรม เหมือนสารถีผู้ขับเกวียน (นามมีเจตนา 
นามรู้อารมณ์ได้)
 เมื่อจิตเกิดข้ึนว่า เราจะเดิน วาโยธาตุย่อมยังกายวิญญัติ
ให้เกิดขึ้น การเดินไปได้ก็โดยการแผ่ขยายของวาโยธาตุอันเกิด
จากจิต จะมีเพียงโวหารที่ใช้สมมติเรียกขานกันเท่านั้นว่า เราเดิน 
หรือ  สัตว์เดิน  เรายืน  หรือ  สัตว์ยืน  ความจริงเรื่องการเคลื่อนไหว
อิริยาบถต่าง ๆ ก็มีอยู ่เท่านี้

 กายนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีเจตนา แต่ส�าเร็จเป็นอิริยาบถได้ก็เพราะ
กายวิญญัติ คือ การแผ่ขยายไปของวาโยธาตุที่เกิดจากจิต เหมือน
เรือใบแล่นไปได้ก็เพราะก�าลังลม เหมือนลูกศรแล่นไปได้ก็เพราะ
ก�าลังสายธนูฉันใด ร่างกายน้ีก็เหมือนกันฉันนั้น กิริยาอาการต่าง ๆ 
เช่น เดิน เป็นต้น จะเป็นไปได้เพราะธาตุลมภายในกายพัดผันไป 
ในเร่ืองน้ีจึงไม่มีสัตว์อะไร ๆ ที่ยืนหรือเดินได้ด้วยอานุภาพของ
ตนเอง นอกจากอาศัยเหตุปัจจัย ร่างกายที่ยืน เดิน นั่ง นอนได้ก็
อาศัยปัจจัย คือ วาโยธาตุ และวาโยธาตุน้ันก็อาศัยจิตเป็นสมุฏฐาน
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 ความต่างของจิตตชวาโยธาตุก็เพราะความต่างของจิต
ความเคลื่อนไหวของกายต่างกัน ก็เพราะวาโยธาตุต่างกัน ถ้า
พระโยคาวจรก�าหนดรอบรู ้ซึ่งอิริยาบถว่าเป ็นไปโดยเหตุและ
ปัจจัยเท่าน้ัน โดยก�าหนดรอบรู้ว่า อิริยาบถต่าง ๆ อาศัยวาโยธาตุ
เป็นปัจจัย และ ก�าหนดรอบรู ้ต ่อไปว่า แม้วาโยธาตุนั้นก็อาศัย
ปัจจัยคือจิต เมื่อรอบรู ้อย่างนี้ พึงทราบเถิดว่า พระโยคาวจรนั้น
ได้ชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติธรรมตามพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่า

 “เมื่อเดินก็รู ้ชัดว่�เร�เดิน เมื่อยืนหรือนั่ง หรือ

นอน ก็รู ้ชัดว่� เร�ยืนเร�นั่งหรือเร�นอน”

   พ.อ.ธงชัย ; จิตเป็นสมุฏฐานแก่จิตตชวาโยธาตุ แม้ตัวจิตเอง
ก็ต้องเกิดมาแต่ปัจจัยอื่น ๆ ด้วยใช่ไหมครับ
  พระอ�จ�รย์ ; เจริญพร ใช่ จิตก็ต้องอาศัยปัจจัย คือ อาศัย
อารมณ์ อาศัยอุปนิสัยก่อน ๆ หน้านั้น และอาศัยปัจจัยอ่ืน ๆ 
ประกอบ ตลอดจนกาลเวลาและสถานที่ก็เป็นปัจจัยด้วย

จิตเป็นปัจจัยแก่จิตตชวาโยธาตุ
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   พ.อ.ธงชัย ; ตัวกาลเวลา สถานท่ีและบุคคล เป็นปกตูนิสสย-
ปัจจัยใช่ไหมครับท่ีท�าให้เกิดอิริยาบถต่าง ๆ
  พระอ�จ�รย์ ; เจริญพร ใช่ นั่นเป็นปัจจัยภายนอก และยังมี
ปัจจัยภายในอีกที่ท�าให้ อิริยาบถต่างกัน คือ วาโยธาตุต่างกัน 
เพราะจิตต่างกัน จิตต่างกันเพราะอารมณ์และอุปนิสัยต่างกัน 
เป็นต้น
   พ.อ.ธงชัย ; ฟังดูแล้ว ไม่มีอะไรเป็นของตนเองเลย อิริยาบถ
ต่าง ๆ  ที่เข้าใจผิดมานานว่าเป็นของเรา แท้ที่จริงแล้วหามีเราไม่ 
เพราะอิริยาบถท่ีเราเคยหลงว่าเป็นของเรานั้น แต่ก็ต้องไปขึ้นอยู่
กับสิ่งอื่น ๆ  หมด แม้สิ่งอื่น ๆ  ก็ไปข้ึนกับสิ่งอื่น ๆ  อีก จึงไม่ยั่งยืน 
ไม่เที่ยง ไม่มีแก่นสาร หรือสาระอะไร แล้วเราจะยังไปมีอุปาทาน
ในอิริยาบถน้ัน ๆ  ว่าเป็นของเราอีกหรือ นี่เป็นการหลงผิดแท้ ๆ  
มองดูแล้วร่างกายของคนเรานี้เหมือนหุ่นกระบอกจริง ๆ  นะครับ
   พระอ�จ�รย์ ; ใช่ หุ่นกระบอกเดินได้ ต้องอาศัยสายชัก สายชัก
ต้องอาศัยคนชัก คนชักก็อาศัยเสียงดนตรี เสียงดนตรีเป็นปัจจัย
ที่ส�าคัญ ท�าให้คนชักหุ ่นกระบอกชักไปตามจังหวะของดนตรี 
หุ ่นกระบอกก็เคลื่อนไหวเร็วบ้างช้าบ้าง ไปตามเสียงดนตรีด้วย 
แม้ดนตรีเองจะบรรเลงได้ก็ขึ้นกับปัจจัยอื่น ๆ อีกเหมือนกัน ชีวิต
คนก็เช่นกัน คือ ประกอบด้วยอิริยาบถ ๔ โลดแล่นเคลื่อนไหว
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เปลี่ยนแปลงไปตามอ�านาจของกิเลสตัณหา เปลี่ยนไปตามอ�านาจ
วัตถุกามอันเป็นดุจเหยื่อแห่งมาร จึงหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้
สักอย่างหนึ่ง น่าเบื่อหน่ายจริง ๆ

 พุทธพจน์ในบรรพนี้กล่าวต่อไปว่า ยถ� ว� ปนสฺส ก�โย 
ปณิหิโต โหติ ตถ� ตถ� นำ ปช�น�ติ แปลว่า เธอตั้งกายไว้ด้วย
อาการอย่างใด ๆ ก็รู ้ชัดซึ่งกายน้ัน ด้วยอาการอย่างนั้น ๆ ค�านี้
เป็นค�าประมวลอิริยาบถทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกัน มิใช่แยกอิริยาบถ
เป็นแต่ละอิริยาบถเหมือนนัยแรก คือ ต้องรอบรู ้ทั้งหมด มีค�า
อธิบายเพิ่มดังต่อไปนี้
 กายของเธอสถิต คือ ต้ังเป็นอิริยาบถอยู่แล้วนี้ เกิดจาก
วาโยธาตุและจิต จึงเรียกว่า ก�ยของเธอสถิตตั้งอยู ่แล้วโดย
อ�ก�รใด ๆ  คือ เกิดจากปัจจัยโดยประการใด ๆ เธอก็รู ้ชัดก�ย
นั้นโดยอ�ก�รนั้น ๆ คือ รู ้ชัดกายที่สถิตอยู ่โดยอาการที่ว ่าเดิน 
ว่าก�าลังเดิน รู้ชัดกายที่ด�ารงอยู่โดยอาการที่ยืนว่าก�าลังยืน รู้ชัดกาย
ที่ด�ารงอยู่โดยอาการนั่ง ว่าก�าลังนั่ง รู ้ชัดกายที่ด�ารงอยู่โดยอาการ
นอนว่าก�าลังนอน ด้วยปัจจัยอะไร เป็นต้น ต้องรอบรู ้ทั้งหมด 
ต้องท�าปริญญาคือ ต้องมีการวิเคราะห์วิจัยทั้งหมด สรุปจ�าง่าย ๆ  
๓ ค�าที่กล่าวไปแล้วคือ อิริย�บถ ว�โยธ�ตุ และจิต



19

 จิตเป็นน�มธรรม วาโยธาตุอันเกิดจากจิตเป็น รูปธรรม 
นามกับรูปนี้เป็นของคู่กัน เป็นของสัมพันธ์กัน แต่แยกกันโดย
ลักษณะ ในพระอภิธรรมปิฎก คัมภีร์มห�ปัฏฐ�น กล่าวไว้อย่าง
ชัดเจนถึงนามกับรูปเป็นของสัมพันธ์กัน เริ่มตั้งแต่ เหตุปจฺจโย 
แปลว่า สภาวธรรมอันมีจิตตชรูป เป็นต้น ได้รับการอุปการะจาก
เหต ุ๖ ได้แก่ โลภะเหต ุโทสะเหต ุโมหะเหตุ อโลภะเหต ุอโทสะเหตุ 
อโมหะเหตุ

 ในวิสุทธิมรรค ปัญญ�นิทเทส ทิฏฐิวิสุทธิ กล่าวถึงนาม
กับรูปเป็นของคู่กัน เป็นของสัมพันธ์กัน เหมือนบุคคลตาบอด
กับคนง่อย ท้ังสองคนต้องการไปสู ่ที่เดียวกัน เช่น คนตาบอด
แต่ขาดี เดินได้และแข็งแรง อีกคนหนึ่งตาดีแต่เป็นง่อยเดินไม่ได้ 
ทั้ งสองปรารถนาท่ีจะไปวัดท�าบุญด ้วยกันทั้ ง คู ่ คนตาบอดจึง
ปรารภให้คนง่อยฟังว่า ขาของฉันแข็งแรง แต่ว่าไปไม่ได้เพราะ
ตาฉันบอด คนง่อยก็บอกว่า ฉันตาดี รู ้ทางด้วย แต่ว่าไปไม่ได้
เพราะขาเสีย คนตาบอดจึงให้คนง่อยนั่งบนคอ แล้วคนทั้งสองก็
พากันไปวัดด้วยกันได้ รูปกับนามก็เหมือนกัน รูปกับนามใน

นามรูปเป็นของคู่กัน
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ปัญจโวการภพ คือ ในภูมิที่มีขันธ์ ๕ ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
เป็นไป นามธรรมทั้งหลายเหมือนคนง่อย รูปธรรมทั้งหลายเหมือน
คนตาบอด
 อิริยาบถ คือ การยืน เดิน นั่ง นอนก็เช่นกัน ต้องอาศัย
จิตตชวาโยธาตุซึ่งเป็นรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน เมื่อจิตประสงค์
จะไป จิตก็ยังจิตตชวาโยธาตุให้ต้ังข้ึน จิตตชวาโยธาตุเป็นใหญ่
ในการให้ร่างกายเคลื่อนไหว แท้จริงแล้ว วาโยธาตุที่พัดผันทั่ว
ร่างกายน้ันมีท้ังกรรม จิต อุตุและอาหารเป็นสมุฏฐาน แต่ในที่นี้
กล่าวเฉพาะวาโยธาตุที่มีจิตเป็นสมุฏฐานก่อน จึงเรียกว่าจิตตชวา-
โยธาตุ เมื่อจิตตชวาโยธาตุแผ่ไปนั้น ย่อมแผ่ไปพร้อมทั้งธาตุดิน 
ธาตุน�้า ธาตุไฟด้วย เพราะมหาภูตรูปทั้ง ๔ แยกจากกันไม่ได้โดย
ลักษณะ ร่างกายของสัตว์ท้ังหลายประกอบด้วยมหาภูตรูป ๔ ซึ่ง
เกิดจากปัจจัยหรือท่ีเรียกว่า สมุฏฐาน ๔ คือ กรรม จิต อุตุและ
อาหาร ล�าพังจิตตชรูปอย่างเดียวเดินไปไม่ได้ ต้องเอากรรมชรูป 
อาหารชรูป และอุตุชรูปพาไปด้วย จิตตชรูปน้ีจะพาเอาร่างกายที่
อ้วนบ้างที่ผอมบ้าง ซึ่งก็คือมหาภูตรูป ๔ พาไปนั่นเอง รวมทั้ง
โรคภัยไข้เจ็บก็ไปด้วยกัน แต่ตรงนี้เน้นเฉพาะวาโยธาตุก่อนเป็น
อันดับแรก ซึ่งเป็นวาโยธาตุที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน หรือมีจิตเป็น
ปัจจัยที่ส�าคัญให้เกิดอิริยาบถ
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 วาโยธาตุนี้เองเป็นตัวขับเคล่ือนอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย
พาร่างกายที่ประกอบด้วยมหาภูตรูป ๔ มีธาตุดิน (ปัถวีธาตุ) 
ธาตุน�้า (อาโปธาตุ) ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) และธาตุลม (วาโยธาตุ) 
อันเกิดจากสมุฏฐานทั้ง ๔ ให้เป็นไปในอิริยาบถต่าง ๆ รวมความว่า
เวลาเราไปไหนมาไหน ก็ไปมาพร ้อมด้วยมหาภูตรูปทั้ง ๔ ที่
เกิดจากทั้ง ๔ สมุฏฐาน คือไปท้ังรูปที่เกิดจากกรรม เกิดจากจิต 
เกิดจากอุตุ เกิดจากอาหาร ไปพร้อมกันหมด โดยมีรูปที่มีบทบาท
เด่นมากในขณะเคลือ่นไหว เดนิ ยนื นัง่ นอน นัน่กค็อื จติตชวาโยธาตุ
น่ันเอง
ถ�ม ; วาโยธาตุ คือ ธาตุลมท้ังหมดมีกี่อย่าง
ตอบ ; วาโยธาตุท้ังหมดมี ๖ อย่าง คือ
 ๑. ลมพัดข้ึนเบื้องบน
 ๒. ลมพัดลงเบื้องต�่า
 ๓. ลมในท้อง
 ๔. ลมในล�าไส้
 ๕. ลมที่พัดผันไปทั่วร่�งก�ย
 ๖. ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก

กายคือ มหาภูตรูป ๔
ท่ีเกิดจาก ๔ สมุฏฐาน



22

 วาโยธาตุ คือ ธาตุลมในข้อ ๑-๕ เกิดจากสมุฏฐานทั้ง ๔ 
คือ กรรม จิต อุตุ อาหาร ส่วนข้อ ๖ คือ ลมหายใจเกิดจาก
สมุฏฐานเดียวคือจิต ธาตุลมที่ท�าให้ ยืน เดิน นั่ง นอน เป็นวาโยธาตุ
ในข้อ ๕ ชื่อว่า ลมที่พัดผันไปทั่วร่�งก�ย เป็นเหตุให้ ยืน เดิน 
นั่ง นอน ธาตุลมที่พัดผันไปทั่วร่างกายนี้ โดยปกติเกิดจากสมุฏฐาน
ทั้ง ๔ แต่ อิริย�บถบรรพ เน้นเฉพ�ะสมุฏฐ�นเดียวก่อน คือ 
จิตเป็นสมุฏฐ�น

 ขณะเดียวกันไม่ใช่ว่า คนท่ีพิจารณาอิริยาบถอย่างนี้ จะรู ้
แต่จิตตชรูปอย่างเดียวโดยไม่รู ้รูปที่เกิดจากสมุฏฐานอื่น ๆ อีก 
ก็ไม่ใช่ เขาย่อมรู ้ท้ังหมด แต่ ณ ท่ีนี้แสดงตามอัธยาศัยของผู้ที่มี
ความสามารถเข้าใจจิตตชรูปได้ง่าย เป็นล�าดับแรก
 ในร่างกายของเราน้ี ไม่ได้มีเฉพาะวาโยธาตุอย่างเดียว ยัง
มีธาตุอื่น ๆ  อีก ได้แก่ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ รวมเรียกว่า 
มหาภูตรูป ๔ มหาภูตรูปท้ัง ๔ ประกอบกัน ประชุมรวมกันและ
ต่างก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน จึงเรียกธาตุที่รวมกันนี้ว่า ร่างกาย 
อันร ่างกายนี้ เมื่อได้ป ัจจัยต่าง ๆ ก็ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
เป็นท่าทางต่าง ๆ ที่เรียกกันว่า อิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง และนอน
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 ในแต่ละธาตุยังแบ่งย่อยออกไปอีก คือ ปฐวีธาตุแบ่ง
ออกเป็น ๒๐ ชนิด อาโปธาตุ ๑๒ ชนิด เตโชธาตุ ๔ ชนิด และ
วาโยธาตุ ๖ ชนิด รวมเป็น ๔๒ ชนิด ซึ่งจักกล่าวโดยละเอียดอีก
ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน จตุธาตุบรรพ ตรงนี้ขอยกเอาเฉพาะ
วาโยธาตุที่พัดผันไปทั่วร่างกายเพียง ๑ ชนิดในจ�านวนวาโยธาตุ 
๖ ชนิดมากล่าวก่อน โดยจะเน้นเฉพาะวาโยธาตุที่เด่นชัด นั่นคือ 
จิตตชว�โยธ�ตุ ซึ่งเป็นธาตุที่ก ่อให้เกิดอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง 
นอน เพราะว่าการยืน เดิน นั่ง นอน ต้องอาศัยวาโยธาตุ ซึ่งมี
ลักษณะเคล่ือนไหว หรือมีอาการทรงไว้นั่นเอง

 สรุปอีกครั้งหนึ่งว่า เวลาร่างกาย เดิน ยืน นั่ง นอน ไม่ได้
มีแต่วาโยธาตุอย่างเดียว ต้องมีธาตุทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน�้า 
ธาตุไฟ และธาตุลม ที่เกิดจาก ๔ สมุฏฐาน เช่น เวลานั่งฟังธรรม 
ก็นั่งพร้อมด้วยธาตุท้ัง ๔ ท่ีเกิดจาก ๔ สมุฏฐานนี้แหละ ธาตุทั้ง ๔ 
น่ันแหละนั่งฟังธรรม ไม่ใช่เฉพ�ะแต่ว�โยธ�ตุเท่�นั้น ถึงแม้ว่า
วาโยธาตุมี ๖ ชนิดก็ตาม แต่จะกล่าวเฉพาะวาโยธาตุที่เกิดจาก
จิตเป็นสมุฏฐานก่อน เพราะเกี่ยวข้องกับอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง 
นอน
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    พ.อ.ธงชัย ; ถ้าจะสงเคราะห์ลงไปใน ฉฉักกสูตร มัชฌิมนิกาย 
อุปริปัณณาสก์ ธรรมใดเป็นวัตถุ ธรรมใดเป็นวิญญาณ ธรรมใด
เป็นอารมณ์ครับ
   พระอ�จ�รย์ ; ธรรมชาติของจิตหรือวิญญาณนี้ เวลาเกิดขึ้น 
ก็ต้องมีการรู ้อารมณ์ ต้องอาศัยวัตถุเป็นที่เกิด

 โดยวิถีจิต จิตที่ทำ�ให้ว�โยธ�ตุเกิดข้ึนอันเป็นเหตุให้
ร่�งก�ยยืน เดิน นั่ง นอนได้นั้น เป็นชวนจิตที่เกิดเฉพ�ะใน
มโนทว�รวิถีอย่�งเดียว ชวนจิตในปัญจทว�รวิถีไม่ก่อให้เกิด
วิญญัติรูป ในฎีกาวิสุทธิมรรค สีลนิทเทส กล่าวว่า จิตในปัญจทวาร
วิถีไม่ท�าวิญญัติรูป เพราะฉะนั้น จิตในปัญจทวารวิถีไม่สามารถ
ท�าให้เกิดอิริยาบทต่าง ๆ ได้ แต่ก็เป็นปกตูปนิสสยปัจจัยแก่จิต
ในมโนทวารวิถีที่เป็นเหตุแห่งกายวิญญัติ เช่น พอเห็นรูปบางอย่าง
ที่น่ากลัวจึงรีบเดินหนี เป็นต้น จิตในปัญจทวารวิถีจึงไม่ต้อง
กล่าวถึง โดยวัตถุ จิตในมโนทวารวิถีอาศัยหทยวัตถุเป็นที่เกิด 
ดังนั้นปสาทรูป ๕ มีจักขุปสาท เป็นต้น ซึ่งเป็นวัตถุที่เกิดของ 
ทวิปัญจวิญญาณจิต จึงไม่ต้องกล่าวถึง

โดยวิถีจิต วัตถุ และอารมณ์
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 โดยอ�รมณ์ จิตในมโนทวารวิถีรู ้อารมณ์ได้ทั้ง ๖ อารมณ์ 
คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ อารมณ์ทั้ง ๖ น้ี 
เรียกว่า อ�รัมมณปัจจัย ขณะท่ีจิตเกิดขึ้นรับรู ้อารมณ์ จิตก็เป็น
ปัจจัยให้รูป คือ จิตตชวาโยธาตุ เกิดขึ้นทันทีในอุปปาทักขณะ 
เพราะได้รับปัจจัยจากจิตดวงก่อนท่ีดับไป

 โดยปัจจัย จิตเป็นปัจจัยให้เกิดจิตตชวาโยธาตุด้วยอ�านาจ
สหชาตปัจจัย เป็นต้น จิตและจิตตชรูปเกิดขึ้นพร้อมกัน แต่จิต
ในฐ�นะเป็นปัจจัย คือ ตัวเหตุ ส ่วนจิตตชรูปในฐ�นะเป็น
ปัจจยุปบันคือ ตัวผล เนื่องจากเป็นปัจจัยในกลุ ่มสหชาตชาติ 
ดังนั้นปัจจัย (ตัวเหตุ) กับปัจจยุปบัน (ตัวผล) จึงเกิดพร้อมกัน

   พ.อ.ธงชัย ; เมื่อเป็นอย่างนี้ พอจิตคิดถึงอะไรก็ตาม จิตก็
เป็นปัจจัย สามารถท�าให้จิตตชรูปเกิดอิริยาบถด้วยทันทีหรือครับ
   พระอ�จ�รย์ ; ใช่ พอจิตคิดก็ท�าให้เกิดจิตตชรูปทันที ใน
อรรถกถาบางแห่งบอกว่าเป ็นชวนะดวงที่ ๗ ที่ให ้ส�าเร็จการ
เคลื่อนไหว แต่ก็มี จิตในมโนทวารวิถีบางขณะที่ไม ่ท�าให้เกิด
อิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน แต่ว่าเรายังไม่พูดถึงในตอนนี้
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 ถ้าพูดถึงจิต เจตสิกก็เท่ากับพูดแล้ว เพราะเจตสิกเป็น
ธรรมชาติเกิดพร้อมกับจิต ดับพร้อมกับจิต มีอารมณ์เดียวกับจิต
เกิดที่วัตถุเดียวกับจิตด้วย ดังนั้นเจตสิกก็เป็นเหตุให้เกิดรูปด้วย
ผู ้ที่ศึกษาคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะใหม่ ๆ ในเบื้องต้น อาจจะยัง
ไม่รู ้ว่าเจตสิกก็ท�าให้รูปเกิดขึ้นได้ แต่ถ้าเรียนต่อไปถึงเรื่องของ
ปัจจัยแล้ว ก็จะรู ้ว่าเจตสิกก็เป็นสมุฏฐานท�าให้เกิดรูปด้วย
ถ�ม ; เจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูป มีปัจจัยอะไรบ้าง
ตอบ ; มีหลายปัจจัย เช่น เหตุปัจจัย อธิปติปัจจัย ในที่นี้ขอยก
มาให้ดูพอเป็นตัวอย่าง

 เหตุปัจจัย ได้แก่ เจตสิก ๖ ชนิดมี โลภะ โทสะ โมหะ 
อโลภะ อโทสะ และอโมหะ เจตสิก ๖ ชนิดนี้เป็นเหตุปัจจัยแก่
จิตตชรูป เป็นสมุฏฐานท�าให้เกิดรูปได้ การยืน เดิน นั่ง นอน 
ด้วยอ�านาจโลภะเป็นเหตุปัจจัย เช่น การยืนด้วยอ�านาจโลภะ 
เดินด้วยอ�านาจโลภะ นั่งด้วยอ�านาจโลภะ นอนด้วยอ�านาจโลภะ 
ซึ่งเราก็เห็นกันเป็นปกติอยู่แล้ว มีอาการอย่างไร แม้โลภะแต่ละ
ขณะแต่ละช่วงก็ต่างกันไปตามอารมณ์ ตามกาลเวลา และสถานที่ 

เจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตชวาโยธาตุ



27

จึงท�าให้การยืน เดิน นั่ง นอน ต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยนั้น ๆ
 อธิปติปัจจัย คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เช่น
บางคนเดินด้วยฉันทะ เรียกว่า ฉันทาธิปติ วิริยะเป็นวิริยาธิปติ 
ท�าให้เดินได้นาน ๆ นั่งได้นาน ๆ ส่วนจิตเป็นปัจจัยนั้นชัดเจน
อยู่แล้ว ปัญญาเรียกว่าวิมังสาธิปติ การเดินด้วยวิมังสาธิปติปัจจัย  
เช่น การเดินจงกรม การนั่งเจริญสมถวิปัสสนา ฯลฯ
 กัมมปัจจัย กรรมก็คือเจตนา เจตนาก็นับเป็นองค์ส�าคัญ
อย่างหน่ึง ท่ีเป็นสมุฏฐานแห่งการยืน เดิน นั่ง นอน กัมมปัจจัย
ส่วนน้ี เรียกว่า สหชาตกรรม เพราะเกิดพร้อมกับชวนจิต และ
เจตนานั้นเป็นกายกรรม (เพราะเกี่ยวกับอิริยาบถทางกาย) ซ่ึง
ถ้าได้ปัจจัยพร้อมก็จะท�าให้มีผลคือวิบากต่อไปข้างหน้า เรียกว่า 
นานักขณิกกรรม
 อ�ห�รปัจจัย คือ ผัสสะก็เป็นเหตุให้ยืน เดิน นั่ง นอน 
เรียกว่า ผัสสาหาร เจตนาก็เป็นเหตุแห่งการยืน เดิน นั่ง นอน 
เรียกว่า มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณก็เป็นเหตุแห่งการยืน เดิน 
น่ัง นอน เรียกว่า วิญญาณาหาร แม้กพฬีการาหารซึ่งได้แก่ค�า
ข้าวรวมทั้งยารักษาโรคก็มีผลต่ออิริยาบถ ๔ ชัดเจนเห็นกันอยู่แล้ว 
 ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีก เช่น อินทริยปัจจัย อินทรีย์ที่เป็น
เวทนา เดินด้วยโสมนัสสินทรีย์อย่างหนึ่ง เดินด้วยโทมนัสสินทรีย์ก็
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อย่างหน่ึง เดินด้วยอุเบกขินทรีย์ก็อย่างหน่ึง แล้วแต่อินทรีย์ใด
จะเป็นปัจจัย แต่ว่าสุขินทรีย์ ทุกขินทรีย์เกิดทางกายทวารจึงไม่
สามารถท�าจิตตชรูปให้เกิดอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอนได้ แต่ใน
มโนทวาร ชีวิตินทรีย์ท่ีเป็นนามธรรมก็ท�าจิตตชรูปได้ด้วย แล้ว
ยังมีอินทรีย์ ๕ ที่เป็นกุศล เช่น ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ
ปัญญา เป็นอินทรีย์ท่ีสามารถท�าให้อิริยาบถเกิดได้เช่นกัน
 จะเห็นได้ว่า เจตสิกต่าง ๆ  ดังกล่าวมาแล้วล้วนมีบทบาท
เป็นปัจจัยให้จิตตชวาโยธาตุแตกต่างกันออกไป กิริยาอาการของ
อิริยาบถเดิน ยืน นั่ง นอน จึงแตกต่างกันไปด้วย

 ขณะเจริญสมถะและวิปัสสนาในอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน 
โดยยกปัญญาข้ึนเป็นปัจจัยนั้น เรียกว่า อโมหเหตุ วิมังส�ธิปติ 
ปัญญิณทรีย์และสัมม�ทิฏฐิ ในอิริยาบทเดิน เช่น เดินจงกรม 
เจริญสมถะและวิปัสสนาได้ หรือยืนก็เจริญสมถะและวิปัสสนาได้ 
นั่งก็เจริญสมถะและวิปัสสนาได้ นอนก็เจริญสมถะและวิปัสสนาได้ 
สรุปว่าเจริญกรรมฐานได้ทุกอิริยาบถ ในอรรถกถา อังคุตตรนิกาย 

ปัญญาเป็นปัจจัยแก่อิริยาบถ
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เอกกนิบาต เล่ม ๓๒ หน้า ๗๗ กล่าวว่า มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดิน 
๗ วัน ยืน ๗ วัน นั่ง ๗ วัน นอน ๗ วัน สัปดาห ์ที่  ๔ บรรลุ
พระอรหันต์ เพราะท่านมีความเข้าใจในค�าสอนเป็นอย่างดี
มาแล้ว แต่คนทั่วไปที่ยังไม่รู ้หลักก�รเจริญไตรสิกข� ยังไม่รู ้ว่�
จะบรรลุอะไร บรรลุอย่�งไร แล้วจะไปเจริญแต่อิริย�บถโดย
เลียนแบบภิกษุรูปนั้นบ้�ง คงไม่เกิดประโยชน์แน่
 ฌ�นปัจจัย คือ วิตก วิจาร ปีติ เวทนา เอกัคคตา เจตสิก
พวกน้ีก็ท�าจิตตชรูป ในการยืน เดิน นั่ง นอนเหมือนกัน
 มัคคปัจจัย คือ เจตสิก ๙ ประเภท ได้แก่ ปัญญา วิตก 
วิรตี ๓ วิริยะ สติ เอกัคคตา และทิฏฐิเจตสิก เช่น ถ้าเป็นมิจฉา
ทิฏฐิก็เป็นมัคคปัจจัยให้ประพฤติอัตตกิลมถานุโยคทรมานร่างกาย
ในอิริยาบถต่าง ๆ ดังฤาษีในอินเดีย มิจฉามรรคเหล่านี้ก็ท�าจิตตชรูป
ในการยืน เดิน นั่ง นอนแบบทุกข์ทรมานได้

 จิตท่ีท�าให้เกิดอิริยาบท ยืน เดิน นั่ง นอน มี ๓๒ คือ 
มโนทว�ร�วัชชนจิต ๑ ก�มชวนะ ๒๙ และอภิญญ�จิตอีก ๒ 

จิต ๓๒ ท่ีท�าให้เกิดอิริยาบถ ๔
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(ก�มชวนะ ๒๙ คือ อกุศลจิต ๑๒ หสิตุปป�ทจิต ๑ มห�กุศลจิต ๘ 
มห�กิริย�จิต ๘ และอภิญญ�จิตอีก ๒ ได้แก่ รูปปัญจมฌ�นกุศล ๑ 
รูปปัญจมฌ�นกิริย�อภิญญ�จิต ๑)
 ถ้าพูดถึงบุคคลทั่วไปที่ยืน เดิน น่ัง นอน จิตที่เป็นสมุฏฐาน
มี ๒๑ คือ อกุศลจิต ๑๒ มหากุศลจิต ๘ มโนทวาราวัชชนจิต ๑ 
และเจตสิกท่ีประกอบกับจิตน้ัน ๆ แต่เน ้นจิตที่ท�าชวนกิจใน
มโนทวารวิถี เช่น โลภมูลจิตเป็นสมุฏฐานให้ยืน เดิน นั่ง และนอน

 ทั้งหมดที่กล ่าวมาแล้วนั้นสรุปได ้ว ่า จิตเป ็นปัจจัยให ้
ยืน เดิน นั่ง นอน แต่ว่าจิตเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยปัจจัย 
ต ่าง ๆ เช ่น อารัมมณปัจจัย โดยที่มีรูป มี เสียง มีกลิ่น มีรส
หรือมีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ ที่กล่าวถึงอยู ่นี้เป็นกายานุปัสสนา 
คือ การพิจารณากาย จึงยังไม่เน้นไปที่ตัวจิตมากนัก แต่ใช่ว ่า
จะไม่รู ้เร่ืองจิต เพราะจิตเป็นปัจจัย เป็นสมุฏฐานของรูป เพียง
แต่เน้นไปท่ีรูป เนื่องจากบุคคลท่ีเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
เป็นบุคคลประเภทราคจริต จึงเน้นไปที่การพิจารณารูปเป็นหลัก

จิตอาศัยปัจจัย
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จะได้พิจารณารูปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อก�าจัดสุภวิปัลลาสหรือ
ก�าจัดความส�าคัญท่ีคลาดเคล่ือน (สัญญาวิป ัลลาส) ความคิด
และความเห็นที่คลาดเคลื่อน (จิตตวิปัลลาสและทิฏฐิวิปัลลาส) 
ว่ากายน้ีงาม โดยความเป็นจริงแล้วหางามไม่
 โดยปกติทั่วไป สัตว์ทั้งหลายมีความติดข้องในอิริยาบถ 
เช่น เห็นว่าอิริยาบถของตนงาม เห็นการเดินของคนน้ันงามของ
คนนี้งาม เวลาไปเที่ยวตามสถานที่ต ่าง ๆ ก็ถ่ายภาพยนต์หรือ 
ถ่ายวีดิโอมาด้วย เพื่อเก็บไว้ดูอิริยาบถของตนและของผู้อื่นหรือ
ชอบไปดูอิริยาบถงาม ๆ ที่ถูกใจ ดูแล้วท�าให้ชอบใจเพลิดเพลิน 
เช่น ชอบดูอิริยาบถของผู้แสดงเป็นนางแบบหรือดูประกวดนางงาม 
เป็นต้น แม้การละเล่นต่าง ๆ ที่อาศัยอิริยาบถที่วิ จิตรพิสดาร
แปลก ๆ ก็ท�าให้สัตว์โลกเพลิดเพลินติดข้องในอิริยาบถนั้น ๆ 
ความเพลิดเพลินในอิริยาบถ ๔ น้ีแหละจะเป็นสมุทัยที่สร้าง
รูปขันธ์ ซึ่งเป็นทุกขสัจต่อไปอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ถ�ม ; เพ่ือสรุปอีกครั้งหนึ่งว่า ท�าไมท่านพระอรรถกถาจารย์ไม่
ยกปัจจัยที่ท�าให้เกิดอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน มาจ�าแนกให้หมด
ตอบ ; เพราะว่า บรรพนี้เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน จึงเน้น
การพิจารณาธรรมประเภทรูปขันธ์ ส ่วนธรรมที่ เป ็นตัวปัจจัย
ประเภทนามขันธ์ท่านกล่าวพอสังเขป ดังนั้นในเบื้องต้นท่านจึง
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ไม่ยกมาทั้งหมด แต่กล่าวพอเป็นตัวอย่างเท่านั้น จิตที่เป็นปัจจัย
ของอิริยาบถ ๔ จะแสดงโดยละเอียดอีกครั้งในจิตตานุปัสสนา
ซึ่งครั้งก่อนก็ได้กล่าวถึงบ้างแล้วว่า จิตบางอย่างเป็นอธิบดี จิต
บางอย่างไม่เป็นอธิบดี จิตบางอย่างเป็นกุศล จิตบางอย่างเป็น
อกุศล จิตเหล่านั้นล้วนเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปให้เกิดอิริยาบถได้
ทั้งสิ้น
   พ.อ.ธงชัย ; เนื้อหาท่ีพระอาจารย์กล่าวมาแล้วพอสรุปได้ว่า
ทั้งตัวจิตและตัวสหชาตธรรมท้ังหมดที่เกิดร่วมกับจิตนั่นแหละ
เป็นปัจจัยให้ยืน เดิน นั่ง นอน โดยเรียกชื่อเสียใหม่ตามหน้าที่ของ
ธรรมนั้น ๆ เช่น โลภเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิต ก็เป็น เหตุปัจจัย 
ถ้าเป็นวิริยเจตสิก ก็เป็น วิริย�ธิปติปัจจัย ถ้าพิจารณาโดยความ
เป็นใหญ่ ก็เป็น วิริยินทรีย์ ซึ่งเป็น อินทริยปัจจัย
   พระอ�จ�รย์ ; เจริญพร

 จิตและเจตสิก เป็นปัจจัยแก่จิตตชรูป ที่ท ่านเรียกว่า 
จิตตชรูป โดยไม่เรียกว่า เจตสิกชรูป เพราะจิตในฐานะเป็นประธาน

จิตเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูป
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ของสัมปยุตธรรมท้ังหลาย เพราะว่าจิตนี้อย่างไรเสียก็เกิดโดยที่
ไม่มีเจตสิกเกิดร่วมไม่ได้อยู่แล้ว แต่พูดในฐานะที่จิตเป็นประธาน 
ฉะน้ัน ถ้าพูดถึงจิตก็เท่ากับได้พูดเจตสิกแล้ว ทั้งจิตและเจตสิกที่
ท�าชวนกิจ ย่อมเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปแน่นอน
ถ�ม ; จิตเป ็นป ัจจัยแก ่ จิตตชวาโยธาตุ ท่ีสามารถท�าให ้ เกิด
อิริยาบถ และแก่จิตตชรูปอย่างอ่ืนโดยปัจจัยอะไรบ้าง
ตอบ ; ได้แก่ปัจจัยต่อไปนี้ คือ
 ๑. สหชาตปัจจัย
 ๒. สหชาตนิสสยปัจจัย
 ๓. สหชาตัตถิปัจจัย
 ๔. สหชาตอวิคตปัจจัย
 ๕. สหชาตวิปปยุตตปัจจัย
 ๖. สหชาตาธิปติปัจจัย คือ จิตตาธิปติ
 ๗. อาหารปัจจัย คือ วิญญาณาหาร
 ๘. อินทริยปัจจัย คือ มนินทรีย์
 เท่ากับมี ๘ ปัจจัย จิตไม่เป็นมัคคปัจจัย ไม่เป็นฌาณ 
ปัจจัยแก่จิตตชรูป เพราะจิตไม่ใช่องค์ของมรรค ไม่ใช่องค์ของฌาน 
ส่วนเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูป ขอยกเอาปัญญาเจตสิกขึ้นมา
เป็นตัวอย่าง ปัญญาเจตสิกนั้นเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปดังนี้
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 ๑. สหชาตปัจจัย
 ๒. สหชาตนิสสยปัจจัย
 ๓. สหชาตัตถิปัจจัย
 ๔. สหชาตอวิคตปัจจัย
 ๕. สหชาตวิปปยุตตปัจจัย
 ๖. เหตุปัจจัย คือ อโมหเหตุ
 ๗. สหชาตาตาธิปติปัจจัย คือ วิมังสาธิปติ
 ๘. อินทรียปัจจัย คือ ปัญญินทรีย์
 ๙. มัคคปัจจัย คืิอ สัมมาทิฏฐิ
 จิตเป็นได้ท้ัง กุศล อกุศล อัพยากตะ เป็นวิญญาณขันธ์ 
ส่วนจิตตชวาโยธาตุเป็นอัพยากตะ เป็นรูปขันธ์

 ฉะนั้น กุศลจิตเป็นสมุฏฐาน เป็นปัจจัยให้เกิดรูปขันธ์ 
คือ จิตตชวาโยธาตุได้ อกุศลจิตก็เป็นสมุฏฐาน เป็นปัจจัยให้เกิด
รูปขันธ์ คือจิตตชวาโยธาตุได้ กิริยาอัพยากตะ คือ มหากิริยาจิต ๘ 
ก็เป็นปัจจัยให้เกิดรูปขันธ์ คือ จิตตชวาโยธาตุเกี่ยวกับการยืน 
เดิน น่ัง นอน ของพระอรหันต์ได้เช่นกัน จิตตชวาโยธาตุอันเกิด
จากจิตประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ ล้วนท�าให้ร่างกายยืน เดิน นั่ง 
นอน ได้
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 จิตที่เคยเกิดคร้ังก่อน ๆ  เป็นปกตูปนิสสยปัจจัยแก่จิตท่ีก�าลัง
เกิดขึ้นในปัจจุบัน จิตปัจจุบันเป็นสมุฏฐานของจิตตชวาโยธาตุ 
อีกประการหนึ่ง อารมณ์ของจิตเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อวาโยธาตุมาก 
เพราะอารมณ์มีอิทธิพลต่ออิริยาบถเหล่าน้ันทั้งหมด รูป เสียง กล่ิน 
รส โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์ แต่ละอย่างเป็นอารัมมณปัจจัย
ท�าให้จิตเกิดข้ึน ตัวจิตเองท�าให้จิตตชวาโยธาตุเกิดข้ึน จิตต-
ชวาโยธาตุท�าให้อิริยาบถต่าง ๆ เกิดขึ้น เงื่อนไขต่าง ๆ ยังต้อง
ขึ้นอยู่กับกาลเวลา สถานท่ี และอัธยาศัยดั้งเดิมของบุคคลนั้น ๆ  
อีกด้วย นี้ก็เป็นธรรมที่ต้องน�ามาวินิจฉัยเพ่ือท�าปริญญาให้รอบรู ้
จิตตชวาโยธาตุตรงตามความเป็นจริงทั้งหมด จึงจะชื่อว่า “รอบรู้ 
หรือ รู ้ทั่ว เป็นก�รรู้แบบ ปช�น�ติ”

 ตวัอย่าง อิรยิาบถยนืท่ีเป็นกศุล เช่น เวลาแสดงธรรมของพระ
ภิกษุ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติเรื่องน้ีไว้ในพระวินัยปิฎก ดังน้ี

ยืนด้วยมหากุศล

อิรยิาบถใดๆ ขึน้อยูก่บัเวลา สถานที ่และอธัยาศยั



36

พระภิกษุพึงทำ�ศึกษ�ว่� เร�ยืนอยู่จัก

ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู ้นั่งอยู่

 ดังนั้น ถ ้าจะไม ่ให ้ภิกษุท�าผิดพระวินัยในขณะท่ีท ่าน
ยืนแสดงธรรม ผู ้ฟ ังต ้องยืนอย่างน้อยหนึ่งคนและภิกษุต ้อง
ปรารภผู ้ที่ยืนฟังน้ันด้วย อย่างเช ่นในห้องเรียนนี้ ก็มีคุณนภา
เป็นคนยืน
   พ.อ.ธงชัย ; การท่ีคุณนภายืนข้ึนขณะนี้ แสดงว่ามีศรัทธาเป็น
ปัจจัย จึงท�าให้ยืนขึ้น ศรัทธาเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งที่ส�าคัญท�าให้
เกิดจิตตชวาโยธาตุท่ีท�าให้กายยืนข้ึน ใช่ไหมครับ
   พระอ�จ�รย์ ; เจริญพร เป็นสัทธินทรีย์ในอินทรียปัจจัย ถ้า
เป็นมหากุศลจิตดวงท่ี ๒ ท่ีเกิดเพราะการฟังธรรม มีเจตสิกเกิด
ร่วมกันอย่างน้อย ๓๓ ประเภท คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ 
โสภณสาธารณเจตสิกอีก ๑๙ และปัญญาอีก ๑
 แต่ถ้าคุณนภาปรารภถึงผู้แสดงธรรมด้วยความกรุณาหรือ
มุทิตา ก็มีอัปปมัญญาเจตสิกเข้ามาเพิ่มด้วย อย่างใดอย่างหนึ่ง
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 แต่ถ้าปรารภศีลมีการวิรัติจากความประพฤติทางกายวาจา
ที่ไม่ดี ก็มีวิรตีเจตสิก หนึ่งในสาม อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดร่วมกับ
จิตดวงที่ ๒ นั้นด้วย

 แต่อัปปมัญญาเจตสิก วิรตีเจตสิกและปัญญาเจตสิกจะ
เกิดร่วมด้วยก็ได้ หรือไม่เกิดร่วมด้วยก็ได้ แล้วแต่ผู ้ยืนจะปรารภ
เมื่อเจตสิกเหล่านี้เกิดขึ้นนั้นจะเป็นปัจจัยไหนบ้าง ก็มาไล่ตาม
ปัจจัยนั้น ๆ ถ้าจะจ�าแนกโดยละเอียดก็จะกลายเป็นวิชาปัฏฐานไป

    พ.อ.ธงชัย ; เจตสิกทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วน้ัน เอาเจตสิกที่เกิด
ร่วมด้วยไม่แน่นอนออกไปเสีย คงเหลือเจตสิก ๓๓ เจตสิกทั้ง 
๓๓ น้ีเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการยืน เดิน นั่ง นอนทั้งหมด แม้จิต
และเจตสิกเหล่านี้ก็อาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้ คือต้องมีอารมณ์
ต่าง ๆ ได้แก่ รูป เสียง กล่ิน รส เป็นต้น เป็นปัจจัย ถ้าอารมณ์
ดังกล่าวเปล่ียนแปลงไป อิริยาบถ คือ การยืน เดิน นั่ง นอนก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย และอีกประการหนึ่งอิริยาบถทั้ง ๔ ยังขึ้น
อยู่กับอุปนิสัยของบุคคลนั้น ๆ ยังข้ึนอยู่กับกาลเวลาและสถานที่ 
ตลอดจนบุคคลอ่ืนเกี่ยวข้องด้วย
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   พ.อ.ธงชัย ; สัตว์ท้ังหลายในวัฏฏสงสารที่มีรูปขันธ์ ล้วน
ก�าลังอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งใช่ไหมครับ
    พระอ�จ�รย์ ; เจริญพร สัตว์ทั้งหมดมีอิริยาบถอยู่เท่าน้ีจริง ๆ 
ไม่ว ่าจะอยู ่ในสถานที่ใดหรือในภพภูมิใด ย ่อมไม่พ ้นการยืน
ถ้าไม่ยืนก็เดิน ถ้าไม่เดินก็นั่ง ถ้าไม่นั่งก็นอน เป็นอย่างน้ีหมุนเวียน
เปลี่ยนสลับกันไป จากอิริยาบถหน่ึงไปเป็นอีกอิริยาบถหนึ่งตลอด
เวลา พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเรียกร่างกายที่มีอิริยาบถ ๔ นี้ว่า 
“สรีรยนต์มีจักร ๔ ทว�ร ๙” (จักร ๔ คือ มหาภูตรูปที่หมุนไป
ในอิริยาบถ ๔ ทวาร ๙ คือ ทวารตา ๒ ทวารหู ๒ ทวารจมูก ๒ 
ทวารปาก ๑ ทวารหนัก ๑ ทวารเบา ๑)
   พ.อ.ธงชัย ; พระองค์ทรงอุปมาเปรียบเทียบไว้น่าฟัง ท�าให้
เข้าใจ เห็นความไม่ใช่สัตว์บุคคลชัดเจนมาก แล้วการวิ่ง จะจัด
อยู่ในอิริยาบถไหนครับ
   พระอ�จ�รย ์; วิ่งจัดอยู่ในประเภทเดิน คือ เดินไว ๆ เดินเร็ว ๆ 
เรียกว่า วิ่ง

สัตว์ในวัฏฏสงสารอยู่ด้วยอิริยาบถ ๔
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   พ.อ.ธงชัย ; สรุปแล ้ว ถ ้ามีการพิจารณาจน รู ้ ท่ัว รู ้ ชัด
อย่างนีี้ จะท�าให้เห็นว่า การยืน เดิน นั่ง นอนนี้ ไม่มีสัตว์ บุคคล
อยู่ในอิริยาบถใด ๆ  เลยใช่ไหมครับ
   พระอ�จ�รย์ ; เจริญพร เหมือนการเคลื่อนไหว การท�างาน
ของเคร่ืองยนต์กลไก ต่างกันตรงท่ีเครื่องยนต์กลไกไม่ว่าจะเป็น 
รถยนต์ รถไฟ ล้วนมีพลังงานคืออุตุเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวที่ท�า
ให้เคลื่อนไป แล่นไปได้ ส่วนบรรดาสิ่งที่มีชีวิต นอกจากมีจิต
เป็นสมุฏฐานท่ีส�าคัญแล้ว ยังมีสมุฏฐานอื่น ๆ  อีกด้วย
   พ.อ.ธงชัย ; ดูแล้วทุกอย่างเป็นไปตามปัจจัยทั้งหมด ถ้าไม่
วิเคราะห์โดยน�าปัจจัยมาอธิบาย ก็ยากที่จะรู ้ว่าอิริยาบถที่แท้จริง
คืออะไร เม่ือไม่รู ้ ก็เข้าใจผิดว่ามีสัตว์เดินมีคนเดินนะครับ
    พระอ�จ�รย์ ; เจริญพร เป็นไปตามปัจจัยเพราะเป็นสังขาร
ธรรม เมื่อกล่าวโดยสภาวะท่ีจริงแท้แล้ว ค�าว่า สัตว์เดินไม่มีอยู ่
โดยปรมัตถ์ คงมีแต่ความคิด คือ จิต พร้อมทั้งเจตสิกเกิดขึ้น
รับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วก็เป็นสมุฏฐานให้จิตตชวาโยธาตุ
เกิดขึ้น จิตตชวาโยธาตุนี้เป็นตัวท�าให้มหาภูตรูป คือ โครงร่าง
กระดูกที่มี เนื้อ เอ็น หนัง ห่อหุ้มอยู่ เคลื่อนไหวไปเป็นอิริยาบถ
ยืน เดิน นั่ง นอน
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 ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ผู ้ที่ เจริญสติปัฏฐานไม่ใช่พิจารณา
แต ่จิตตชรูปอย ่ างเดียว รูปที่ มีสมุฏฐานอย ่างอื่นต ้องน�ามา
พิจารณาด้วย อย่างท่ีกล่าวไปเมื่อครู ่นี้ว่า เราจะเดินไปโดยเอาแต่
จิตตชรูปไปอย่างเดียวได้ไหม อาหารชรูปไม่เอาไปด้วยได้หรือ
กัมมชรูป อุตุชรูป จะเอาไปเก็บไว ้ที่ไหน คงต้องเอาไปด้วย  
ความจริงก็ยกไปทั้งร ่างกายน่ันแหละ ฉะนั้น ก็เท่ากับกล่าว
สมุฏฐานทั้ง ๔ มีกรรมเป็นสมุฏฐาน เป็นต้น แต่เหตุส�าคัญที่ท�า
ให้เกิดอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน คือวาโยธาตุ ซึ่งเป็นวาโยธาตุที่มี
จิตเป ็นสมุฏฐาน ส่วนรายละเอียดของจิตที่รับรู ้อารมณ์ และ
อุปนิสสยปัจจัยอ่ืน ๆ ถ้าจะกล่าวให้ครบบริบูรณ์คงยืดยาวเกินไป
แต่ก็จะกล่าวโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งเมื่ออธิบายจิต ในจิตตานุ-
ป ัสสนาและอธิบายเจตสิกในธัมมานุป ัสสนา เวทนาก็อยู ่ ใน
เวทนานุปัสสนา ส่วนในท่ีนี้เป็นการกล่าวแบบประมวลมา เมื่อ
เรียนจบอิริยาบถบรรพแล้ว ต้องเข้าใจอย่างนี้

   พ.อ.ธงชัย ; หรือตัวอย่าง เช่น กลิ่น เป็นต้น ย่อมเป็นปัจจัย
ให้อิริยาบถเปลี่ยนไปก็ได้ เช่น เม่ือฆานวิญญาณมีกลิ่นเหม็นหรือ
กลิ่นหอมเป็นอารมณ์ ย่อมเป็นอุปนิสสยปัจจัยให้เกิดชวนจิต 
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ชวนจิตก็เป็นปัจจัยให้เกิดจิตตชวาโยธาตุ จิตตชวาโยธาตุก็ท�าให้
เกิดอิริยาบถเดิน ยืน นั่ง นอน ในอาการต่าง ๆ ออกไป เช่น ลุก
ขึ้นเร็ว ๆ เดินเร็วหรือเดินช้า ๆ จะใช้อิริยาบถใด ๆ ก็ขึ้นอยู่กับ
กลิ่นที่เป็นอารมณ์ของจิตนั้น อีกนัยหนึ่ง ถ้าจิตเป็นกุศล มีความ
เคารพย�าเกรง การยืน เดิน นั่ง นอน ก็สุภาพ ถ้าจิตมีมานะหรือ
โทสะ การยืน เดิน น่ัง นอน ก็ไม่สุภาพ หรือ หยาบกระด้าง
ไม่น่าดู ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากนะครับ พระอาจารย์ครับ 
ส�าหรับอาหารและอุตุก็มีผลต่ออิริยาบถด้วย ทุกท่านในชั้นเรียนนี้
คงนึกเอาเองก็พอได้นะครับ ถ้าผู ้ใดนึกไม่ออกก็ให้ไปลองอด
อาหารดูสัก ๗ วันเถอะครับ อิริยาบถ ๔ คงเหลืออิริยาบถเดียวแน่ 
น่ันคือ อิริยาบถนอนอย่างเดียว ถ้าอุตุเป็นสมุฏฐานก็เห็นไม่ยาก 
ผู้สูงอายุทั้งหลายในห้องนี้มีหลายท่านตอนเช้า ๆ ในฤดูหนาวมัก
จะยืดแข้งยืดขาไม่ออก ท�าอะไรก็ไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือน
ฤดูร้อนนะครับ นี้ก็เป็นเพราะอุตุเป็นปัจจัยแก่จิตตชวาโยธาตุ จึง
ท�าให้อิริยาบถ ๔ วิบัติอย่างนั้นนะครับ

   พระอ�จ�รย์ ; เจริญพร อาหารและอุตุก็มีผลต่ออิริยาบถ ๔ 
อย่างที่ผู ้การกล่าวนั่นแหละ
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 พระพุทธพจน์แสดงต่อไปว่� ภิกษุย่อมพิจ�รณ�

เห็นก�ยในก�ยภ�ยในบ้�ง เห็นก�ยในก�ยภ�ยนอกบ้�ง 

เห็นก�ยในก�ยทั้งภ�ยในทั้งภ�ยนอกบ้�ง

 บทว่า อิติ อชฺฌตฺตำ ว� ความว่า หรือเธอพิจารณาเห็น
ก�ยในก�ย โดยการพิจารณาอิริยาบถของตนอยู่อย่างนี้ นี้เป็นการ
พิจารณาอิริยาบถของตัวเอง
 บทว่า พหิทฺธ� หรือโดยการพิจารณาอิริยาบถของผู้อื่น 
การพิจารณาอิริยาบถไม่ใช่การพิจารณาเฉพาะของตัวเองเท่าน้ัน 
ยังสามารถพิจารณาอิริยาบถของคนอ่ืนได้ด้วย
ถ�ม ; ถ้าจะพิจารณาอิริยาบถของคนอื่น จะต้องไปตามดูคนนั้น
ยืน คนน้ันเดินก่อนไหม จึงจะรู ้ว่านี่เขาก�าลังยืน เขาก�าลังเดิน
ตอบ ; ไม่ต้อง การยืน เดิน นั่ง นอน แม้แต่ในอดีตของใคร
ก็ตามก็สามารถน�ามาวิเคราะห์ได้ โดยที่คนอื่นไม่ต้องมายืนให้ดู
มาเดินให้ดูในขณะนั้น ใครไม่เคยเห็นการยืน การเดินของคนอื่น
บ้าง คงไม่มีแน่ ดังในอรรถกถา เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย 

พิจารณาอิริยาบถ ภายใน ภายนอก
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มัชฌิมปัณณาสก์ หน้า ๖๘ อธิบายอรรถของสติ ค�าว่า “สริต� 
อนุสฺสริต� คือ ระลึกได้ ต�มระลึกได้” ความว่า เมื่อ
ก�ยกรรมนั้นได้กระทำ�ม�น�นด้วยก�ย ช่ือว่�ก�ยวิญญัติเป็นรูป 
จิตและเจตสิกที่ยังรูปนั้นให้ตั้งขึ้นเป็นอรูป ย่อมระลึกและต�ม
ระลึกได้ว่� รูปธรรมและอรูปธรรมเหล่�นี้ เกิดขึ้นได้อย่�งนี้ 
ดับไปอย่�งนี้ อธิบ�ยว่�ยังสติสัมโพชฌงค์ให้ตั้งขึ้น เช่น ภาพ
คนยืน คนเดิน คนนั่ง คนนอน ทั้งหมดที่เราเคยรู ้เคยเห็นมาตาม
สถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่ง หรือ สถานีรถไฟ เป็นต้น 
สถานที่เหล่าน้ีมีอิ ริยาบถต่าง ๆ ของคนและสัตว ์หลากหลาย
ให้เห็นได้ หรือสถานที่ที่มีคนมาก ๆ เช่น งานมหกรรมต่าง ๆ 
การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ งานศพ หรือที่ไหน ๆ ก็ตาม ก็มีอิริยาบถ
ให้พิจารณาได้ท้ังนั้น ถ้าเจาะลึกลงไปเฉพาะอิริยาบถนั่งอย่างเดียว 
ยังมีการน่ังด้วยท่าทางหลากหลายต่าง ๆ กัน ที่เป็นอย่างนี้เนื่อง
มาจากปัจจัยหลากหลาย อิริยาบถจึงหลากหลายไปด้วย

 บทว่า อชฺฌตฺตพหิทฺธ� ว� ความว่า พิจารณาเห็นกาย
ในกาย โดยการพิจารณาอิริยาบถของตนเองหรือของผู้อื่นตามกาล 
ถ้ามีความช�านาญพอก็สามารถพิจารณาได้ทั้งหมด คือ ทั้งของ
ตนเองและท้ังของคนอ่ืน
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 การวิ เคราะห์ต ้องวิ เคราะห์อิริยาบถท้ังอดีตท้ังอนาคต 
ไม่ใช่วิเคราะห์แต่อิริยาบถในปัจจุบันเท่านั้น ถ้าพูดถึงอดีต ค�าว่า 
อดีต ก็คือชีวิตที่ผ่านมาหรือขันธ์ ๕ ที่ผ่านมา หาพ้นอิริยาบถ ๔ 
ไม่ ในอดีตก็คงมีแต่ยืน เดิน นั่ง นอน นั่นแหละ แม้จากนี้ไปใน
อนาคตของชาตินี้จนถึงจุติ ก็ยืน เดิน นั่ง นอนอีกนั่นแหละ แม้
เกิดชาติหน้าก็ยืน เดิน นั่ง นอนอีก เมื่อชาติคือความเกิดต่อไป
ยังมี ไม่ว ่าจะเกิดเป็นสัตว ์โลกชนิดใด เกิดในภพใด ก็มีแต่
อิ ริ ย าบถ ๔ เท ่ านั้ นแหละ ถึ งอนาคตอันยาวไกลเป ็นล ้ าน
โกฏิกัปป์ข้างหน้า ก็ยืน เดิน นั่ง นอนนั่นแหละ ที่ผ่านมาเมื่อ 
๘๐๐๐ ล้านโกฏิกัปป์ ก็ยืน เดิน นั่ง นอนมิใช่หรือ ย่อมไม่พ้นไป
จากอิริยาบถท้ัง ๔ นี้แน ่นอน อิริยาบถทั้งหมดมีอยู ่ เท ่านี้ ใน
สังสารวัฏ อิริยาบถภายในของเราเองเป็นอย่างไร แม้ของคนอื่น
ก็เป็นอย่างนั้น ดังนั้น จิตตชวาโยธาตุในกาล ๓ ย่อมเป็นอารมณ์
ของวิปัสสนาได้

 ล�าดับในการท�าปริญญาในอิริยาบถบรรพนี้ ควรวิเคราะห์

เจตนากรรมในอิริยาบถ ๔

พิจารณาอิริยาบถในอดีต-อนาคต
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พิจารณาไปท่ีตัวอิริยาบถก่อน แล้วค่อยหยั่งลึกลงไปถึงสมุฏฐาน
คือปัจจัยแห่งการยืน เดิน นั่ง นอนน้ัน ๆ
   พ.อ.ธงชัย ; ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมจะเข้าใจผิดคิดว่า เราเป็น
คนจัดการกับการเดิน ยืน นั่ง นอน ไม่เคยวิเคราะห์ลึกลงไปใน
รายละเอียดของการเดิน ยืน นั่ง นอน ว่าสาเหตุมาจากปัจจัยใด
คงคิดง่าย ๆ  ว่า เราจะเดินเมื่อใดก็ได้ จะนั่งเมื่อใดก็ได้ จะนอน
เมื่อใดก็ได้ แล้วแต่จะให้อิริยาบถ ๔ เป็นไป ส�าหรับผู ้ที่ไม่ได้
สดับย่อมไม่เคยคิดถึงปัจจัยอะไร ๆ ที่ท�าให้เดิน ยืน น่ัง นอน
เกิดขึ้น ถึงคิดก็คิดไม่ถูกตามความเป็นจริงของสภาวะ นี้ชื่อว่า
อวิชชานะครับ
   พระอ�จ�รย์ ; เจริญพร นี้เป็นปกติของคนทั่ว ๆ ไป โดยมาก
เป็นเช่นนี้ คือรู้จักอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน อย่างที่บุคคลทั้งหลาย
รู้กันอยู ่แล้ว ถ้าไม่มีการท�าปริญญา ไม่มีการวิเคราะห์วิจัยความ
เป็นไปของอิริยาบถจนรอบรู ้ทั่ว อย่างที่พระองค์ทรงแสดงไว้ใน
อิริยาบถบรรพแล้ว ก็ไม่จัดว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานตามพระธรรม
ค�าสอนของพระพุทธองค์ ท้ังไม่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรม ไม่เรียก
ว่าเป็นการเจริญไตรสิกขาในพระศาสนานี้ เพราะอิริยาบถเป็นรูป 
จึงเป็นทุกขสัจ กิจของทุกขสัจ คือ ปริญญากิจอันเป็นกิจในการ
ก�าหนดรู้อิริยาบถ เมื่อปฏิบัติผิดเพราะไม่ได้ท�าปริญญากิจ ผลก็คือ
ไม่สามารถแทงตลอดอริยสัจได้
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 สาระส�าคัญใคร ่จะย�้ าให ้มาก คือ กัมมัสสกต�ปัญญ�
ในการยืน เดิน นั่ง นอน ถ้าเอาเรื่องกรรมเข้ามาพิจารณาประกอบ
ด้วยแล้ว จะเห็นว่าการยืน เดิน นั่ง นอนของแต่ละบุคคลซึ่งมี
โครงสร้างทางร่างกายที่แตกต่างกัน เช่น บางคนขาพิการข้าง
หนึ่ง ก็ท�าให้ยืนหรือเดินไม่สะดวกสบาย สาเหตุเหล่านี้เกิดจาก
อกุศลกรรมในอดีต ดังในลักขณสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 
พระผู ้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงร่างกายของพระองค์ที่เกิดจาก
กุศลกรรมต ่าง  ๆ  ท่ีได ้บ� า เ พ็ญมาแล ้วในอดีต จึงมีผลท�าให ้
กิริยาอาการของพระองค์เป็นมหาบุรุษ ถ้าย้อนมาพิจารณาถึงคน
ในปัจจุบันที่ท�ากรรมใหม่ โดยอาศัยอิริยาบถ ๔ ท�าบุญท�าบาป
บุญบาปที่เขาท�าไปนั้นจะมีผลเป็นวิบาก ผลจะเป็นอย่างไรย่อม
แล้วแต่กรรมท่ีเป็นปัจจัย ดังนั้น กุศลหรืออกุศลที่สัตว์เคยท�ามา
ในสังสารวัฏอันยาวนานมาแล้วก็ดี และจักท�าต่อไปในสังสารวัฏ
ข้างหน้าอีกยาวนานก็ดี ล้วนอาศัยอิริยาบถ ๔ ท�าทั้งสิ้น โดยท�า
ทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรม ขอถามผู ้การว ่า เจตนาที่ท�าให้
จิตตชวาโยธาตุเกิดข้ึนในขณะท่ียืน เดิน นั่ง นอนนั้น เป็นกรรม

กัมมัสสกตาญาณ
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ประเภทไหนในกรรม ๓
   พ.อ.ธงชัย ; เป็นกายกรรมครับ (แต่มิใช่กรรมบถ)
   พระอ�จ�รย์ ; เจตนาท่ีท�าให้มีการยืน เดิน นั่ง นอนเหล่านี้
เป็นกายกรรม ถามว่า มีผลไหม
   พ.อ.ธงชัย ; มีผลแน่นอนครับ
  พระอ�จ�รย์ ; ยืน เดิน นั่ง นอน ทุกครั้ง ถ้าเดินด้วยกุศล
เจตนาก็เป็นการท�าเหตุท่ีดี ถ้าเดินด้วยอกุศลเจตนาก็เป็นการท�า
เหตุที่ไม่ดี เจตนาที่เป็นกุศล หรืออกุศลนี้ บางอย่างเป็นทิฏฐ-
ธรรมเวทนียกรรม คือ ให้ผลได้ในปัจจุบันชาติ บางอย่างเป็น
อุปปัชชเวทนียกรรม คือ ให้ผลในภพถัดไป บางอย่างเป็นอปรา-
ปริยเวทนียกรรม คือ ให้ผลในภพที่สามเป็นต้นไป ส่วนพระ
อรหันต์ทั้งหล�ย ท่�นยืน เดิน นั่ง นอนด้วยกิริย�จิต ไม่เป็นกรรม
ที่จะให้เกิดวิบ�กต่อไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นกรรมที่ไม่ท�า
วิบากให้เกิด เพราะท่านละกิเลสท่ีเป็นต้นเหตุได้แล้ว

 ถ้าเราเจริญวิปัสสนา เพ่งพิจารณาไปที่ยืน เดิน นั่ง นอน 
อย่างเดียว แต่ไม่รู ้เรื่องบุญเรื่องบาป และผลของบุญของบาปแล้ว 
ดูจะห่างไกลจากค�าสอนมาก กัมมัสสกตาญาณนี้ นับว่าเป ็น 
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ความรู ้พื้นฐาน เพราะพระองค ์ตรัสไว ้ว ่า ศีลและทิฏฐิที่ตรง
เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ทิฏฐิที่ตรงในที่นี้ได้แก่ กัมมัสสก-
ตาสัมมาทิฏฐิ ผู ้ท่ีมีกัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างดี จึงจะเจริญ
สติปัฏฐานได้ถูกต้อง ความรู ้เรื่องกรรมและผลของกรรม ก็คือ
การรู ้ปฏิจจสมุปบาทที่กล่าวถึงธรรมโดยความเป็นเหตุและความ
เป็นผล คืออดีตกรรมเป็นปัจจัยที่ส�าคัญปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิด
ร่างกาย แล้วยังมีจิต อุตุและอาหาร ที่เป็นปัจจัยในปัจจุบันชาติที่
ก่อให้เกิดร่างกายนี้ด้วย เมื่อร่างกายนี้ด�ารงอยู่โดยมีอิริยาบถ ๔ 
ที่เกิดจากจิตตชรูป ก็จะเป็นที่ตั้งแห่งการท�ากรรมใหม่ทั้งกุศลกรรม
และอกุศลกรรม เมื่อเป็นอิริยาบถก็เป็นกายกรรม ซึ่งจักมีผลต่อ
ไปในกาลข้างหน้า ตัวที่เชื่อมให้มีผลนั้นก็คือกิเลส มีตัณหา 
อวิชชา เป็นต้น กิเลสเหล่านี้เป็นสมุฏฐานให้เกิดอิริยาบถบ้าง 
ยินดีในอิริยาบถท่ีเกิดจากจิตของผู้อื่นบ้าง เพลิดเพลินในอิริยาบถ
ของตนเองท่ีผ ่านมาบ้าง พยายามเสกสรรปั ้นแต่งอิ ริยาบถใน
ปัจจุบันบ้าง ปรารถนาจะให้มีอิริยาบถต่าง ๆ ในอนาคตบ้าง ผู้เจริญ
วิปัสสนาในระดับสูง คือ ในระดับสังข�รุเปกข�ญ�ณ ก็ยังไม่
ละเลยที่จะพิจารณาเรื่องกรรม
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 ข้อความใน ปุริสคติสูตร อังคุตตรนิก�ย สัตตกนิบ�ต 
ข้อ ๕๒ กล่าวว่า

 “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ปฏิบัติอย่�งนี้ คือ 
ได้คว�มว�งเฉย ว่� ถ้�กรรมในอดีตไม่ได้มีแล้วไซร้
อัตตภ�พในปัจจุบันก็ไม่พึงมีแก่เร� ถ้�กรรมในปัจจุบัน
ไม่มีไซร้ อัตตภ�พในอน�คตก็จักไม่มีแก่เร� เบญจขันธ์
ที่กำ�ลังเป็นอยู่ ที่เป็นม�แล้ว เร�ย่อมละฉันทร�คะได้
เธอย่อมไม่กำ�หนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีต ไม่ข้องใน
เบญจขันธ์อันเป็นอน�คต ย่อมพิจ�รณ�เห็นบทอันสงบ

ระงับอย่�งยิ่ง (นิพพ�น) ด้วยปัญญ�อันชอบ”

 พระพุทธพจน์ท่ีมีข้อความเช่นเดียวกันน้ี ยังมีกล่าวไว้อีก
หลายคัมภีร์

สังขารุเปกขาญาณ
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 อานิสงส์การเจริญสติปัฏฐาน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้
ในสติปัฏฐานสูตร ดังนี้
 ๑.  เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์
 ๒.  เพื่อก้าวล่วงโสกะ
 ๓.  เพื่อก้าวล่วงปริเทวะ
 ๔.  เพื่ออัสดงดับไปแห่งทุกข์
 ๕.  เพื่ออัสดงดับไปแห่งโทมนัส
 ๖.  เพื่อบรรลุธรรมท่ีถูกต้องคืออริยมรรค
 ๗. เพื่อท�านิพพานให้แจ้ง

   พระอ�จ�รย์ ; อานิสงส์ข้อแรกที่กล่าวว่า เพื่อความบริสุทธิ์
ของเหล่าสัตว์ หากเจริญสติปัฏฐานอิริยาบถบรรพโดยไม่มีความ
รอบรู ้ ใน อิริ ยาบถ ๔ ซึ่ งนับ เนื่ องในอุปาทานขันธ ์  ๕ โดย
ละเอียดรอบคอบ ให้ตรงกับพระปริยัติธรรมแล้ว สัตว์จะบริสุทธิ์
ได้ไหม
    พ.อ.ธงชัย ; ไม่ได้แน่นอนครับ

อานิสงส์การพิจารณาอิริยาบถ
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   พระอ�จ�รย์ ; จะบริสุทธิ์จากราคะได้ไหม จะบริสุทธิ์จาก
โทสะได้ไหม จะบริสุทธิ์จากโมหะได้ไหม ถ้ารู ้จักเพียงการยืน 
การเดิน การนั่ง การนอนแบบธรรมดาทั่วไป โดยไม่มีปริญญ�กิจ
   พ.อ.ธงชัย ; ไม่ได้ครับ
   พระอ�จ�รย์ ; อ�นิสงส์ข้อที่ ๑ ของก�รเจริญสติปัฏฐ�น คือ
เพื่อคว�มบริสุทธิ์ของเหล่�สัตว ์ ดังนั้น การปฏิบัติที่ถูกต ้อง
เมื่อเจริญแล้วต้องละราคะ โทสะและโมหะได้ จึงจะถึงซึ่งความ
บริสุทธิ์
   พระอ�จ�รย์ ; อ�นิสงส์ข ้อที่ ๒ และข้อ ๓ ในก�รเจริญ
สติปัฏฐ�น เพื่อก้�วล่วงโสกะและปริเทวะ ถ้าผู้ใดรู ้อิริยาบถ ๔ 
คือ ยืน เดิน นั่ง นอน แบบธรรมดาที่ใคร ๆ ก็รู้ หรือแม้จะรู้ถูกต้อง
ตามพระคมัภีร์ แต่ไม่เจรญิเพิม่พนูจนถงึขัน้เป็นธรรมวจิยสมัโพชฌงค์
ที่เป็นองค์แห่งธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้อริยสัจแล้ว จะท�าให้พ้นโสกะ
คือความเศร้าโศก และปริเทวะคือ ความคร�่าครวญได้ไหม พ้นจาก
การร้องไห้ได้ไหม
   พ.อ.ธงชัย ; ไม่ได้แน่นอนครับ
   พระอ�จ�รย์ ; อ�นิสงส์ข้อที่ ๔ และข้อที่ ๕ ก�รเจริญสติ-
ปัฏฐ�น เพ่ืออัสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัส ถ้ายืน เดิน นั่ง 
นอนโดยที่ไม่มีปัญญาจนสามารถเห็นแจ้งอริยสัจแล้ว จะดับทุกข์
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โทมนัส คือ ความทุกข์กาย ทุกข์ใจได้ไหม
   พ.อ.ธงชัย ; ก็คงไม่ได้อีกครับ
   พระอ�จ�รย์ ; อ�นิสงส์ข ้อที่ ๖ ของก�รเจริญสติป ัฏฐ�น
เพื่อบรรลุธรรมท่ีถูกต้อง ซึ่งหม�ยถึงอริยมรรค การยืน เดิน นั่ง 
นอนนี้ ถ้าไม่มีปัญญารอบรู้ หรือถ้ารู ้แบบง่าย ๆ  จะเป็นปัจจัยให้
บรรลุอริยมรรคได้อย่างไร เพราะธรรมอันเลิศต้องบรรลุด้วยข้อ
ปฏิบัติอันเลิศ เช่น ปัญญินทรีย์ท่ีเลิศ
   พ.อ.ธงชัย ; กระผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
   พระอ�จ�รย์ ; อ�นิสงส์ข้อที่ ๗ ก�รเจริญสติปัฏฐ�น เพื่อทำ�
นิพพ�นให้แจ้ง นิพพานนั้นเป็นธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา 
นิพพานมาจากค�าว่า นิ กับ ว�นะ นิ แปลว่า ไม่มี หรือ ออกไป 
วานะ แปลว่า ตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัด นิพพ�นจึงแปลรวมว่า 
ธรรมที่ออกจ�กตัณห�เป็นเครื่องร้อยรัด ถ้าไม่รอบรู้โทษภัยของ
อุปาทานขันธ์ ๕ จะออกจากตัณหา จะสิ้นวานะเครื่องร้อยรัดกรรม
ให้มีวิบากต่อไปได้ไหม จะท�าให้สิ้นเครื่องร้อยรัดจุติกับปฏิสนธิ
ให้ต่อเน่ืองกันไปทุกภพทุกชาติได้ไหม
   พ.อ.ธงชัย ; ไม่ได้ครับ ถ้าหากใครยังเพลิดเพลินพอใจใน
อิริยาบถ ๔ อยู่ก็คงต้องปฏิสนธิต่อไปเรื่อย ๆ นะครับ
   พระอ�จ�รย์ ; สรุปว่า ถ้าไม่มีปัญญารอบรู้ในอิริยาบถ ๔ ทั้ง
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โดยการฟัง และโดยโยนิโสมนสิการให้ถูกต้องตามพระพุทธพจน์
แล้วจึงมีการท�ากิจในอริยสัจ ๔ จนสามารถรู ้แจ ้งแทงตลอด 
ตรัสรู ้มรรคผลนิพพานข้ามพ้นวัฏฏสงสารได้อย่างไร
   พ.อ.ธงชัย ; พระอาจารย์ครับ ผมรู ้เท่านี้พอไหม คือขณะน้ี
ผมก�าลังนั่ง มีความแข็งปรากฏท่ีก้นของผม ผมก็มีสติระลึกรู ้ว่า
แข็งเป็นรูปธรรมชนิดหนึ่ง เป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่งที่มีอยู ่จริง 
เป็นรูปปรมัตถ์ ไม่ใช่สัตว์บุคคล ไม่ใช่เก้าอ้ี เพียงเท่าน้ีพอไหมครับ
   พระอ�จ�รย์ ; คิดว่าพอไหมล่ะ ที่จะพ้นจากวัฏฏทุกข์ เจริญ
อย่างนี้แล้วจะได้อานิสงส์ในสติปัฏฐานทั้ง ๗ ข้อไหม
   พ.อ.ธงชัย ; ผมคิดว่าไม่น่าจะพิจารณาง่าย ๆ อย่างนั้น ข้อส�าคัญ
ก็คือ ในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้สอนให้พิจารณาอย่างนั้นด้วย เพราะ
ถ้าเพียงพิจารณาง่าย ๆ อย่างนั้น สามารถบรรลุอริยสัจได้จริงแล้ว 
พระพุทธเจ้าทรงบ�าเพ็ญบารมีมานานถึง ๔ อสงไขยเศษอีกแสนกัป 
ก็เพื่อจะแสดงปริยัติธรรมเอาไว้ให้เราเหล่าพุทธบริษัทในรุ่นหลัง ๆ 
ได้ศึกษาปริยัติของพระองค์ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือ ถ้าไม่
ศึกษาให้รอบคอบก่อน แล้วน�าไปปฏิบัติธรรมแบบง่าย ๆ  โดยไม่
ต้องศึกษาปริยัติอะไรมากนัก เพียงฟังครูอาจารย์สรุปย่อ ๆ  สั้น ๆ  
ว่าอะไรเป็นนาม อะไรเป็นรูป ก็ปฏิบัติได้เลยอย่างที่เราเห็นกันอยู่ 
การปฏิบัติแบบง่าย ๆ  ในยุคนี้จึงห่างจากพระรัตนตรัย ซึ่งพระอาจารย์
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ก็เคยปรารภให้พวกกระผมฟังบ่อย ๆ ใช่ไหมครับ
   พระอ�จ�รย์ ; เจริญพร ถ้าผู ้การเจริญอยู่แค่นี้จะบริสุทธิ์จาก
กิเลสมีราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ตลอดจนทุจริตต่าง ๆ ได้หรือ 
อกุศลกรรมท้ังปวงท่ีมีอยู่จะละได้หรือ ถ้าปฏิบัติแล้วมีปัญญาความรู้
เพียงเท่านี้ พอที่จะพ้นจากโสกะและปริเทวะได้หรือ เพราะจะละ
ทุกข์เหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อบริสุทธิ์จากกิเลสแล้ว
   พ.อ.ธงชัย ; บางท่านสอนผมว่า เมื่อรู้แค่นี้ไปนาน ๆ ก็จะละ
ทุกข์ได้ ท่านยังบอกว่าเป็นจิรกาลภาวนา ต้องเจริญเป็นกัป ๆ
   พระอ�จ�รย์ ; ถ้านั่งอยู่อย่างนี้ แล้วรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งอย่าง
ธรรมดาทั่ว ๆ  ไป โดยไม่วิจัยให้ละเอียดละอออย่างถี่ถ้วน ไม่มี
โยนิโสมนสิการท่ีแยบคายตามไตรสิกขาแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้า
จะตรัสปริยัติธรรมถึง ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ไว้ท�าไมเล่า
   พ.อ.ธงชัย ; อิริยาบถบรรพนี้ ท�าให้มีข้อปฏิบัติหลากหลาย
ครับ ถ้าผู ้อยู ่ในวงการศึกษาและปฏิบัติธรรมจะทราบดี เช่น มีผู ้
เข้าใจว่า เวลาท่ีเอื้อมมือไปหยิบอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็ท�าความ
รู ้สึกตัวว่าก�าลังเอื้อมไป เวลาหันหน้าไปทางไหน ก็รู ้ สึกตัวว่า
ก�าลังหันไป ให้รู ้สึกตัวไปทุกอิริยาบถ มีผู ้ปฏิบัติตามแนวนี้กัน
มากครับ
   พระอ�จ�รย์ ; เจริญพร ค�าว่า รู้ ในที่น้ี บาลีใช้ศัพท์ ปช�น�ต ิ
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เป ็นชื่อของอธิป ัญญา เป ็นวิป ัสสนาปัญญา อิริยาบถบรรพนี้
พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า เป็นวปัิสสนาอย่างเดยีว ส่วนอานาปานสติ 
เป็นสมถะด้วยเป็นวิปัสสนาด้วย สัมปชัญญบรรพเป็นวิปัสสนา
อย่างเดียว ส่วนกายคตาสติคืออาการ ๓๒ เป็นทั้งสมถะและ
วิปัสสนา ส่วนป่าช้า ๙ เป็นอาทีนวานุปัสสนา เฉพาะในส่วนของ
อิริยาบถบรรพกับสัมปชัญญบรรพเน้นไปที่วิป ัสสนาอย่างเดียว 
ถ้าใช้ค�าว่า วิปัสสนา แปลว่า เห็นแจ้ง เห็นแจ้งรูปโดยความเป็น
ของไม่เที่ยง เป็นต้น จึงเรียกว่า วิปัสสนา
   พ.อ.ธงชัย ; สมมติว่า เมื่อก�าลังอยู่ในอิริยาบถใด ก็ให้มีสติ
ระลึกถึง นามรูป ท่ีก�าลังปรากฏในอิริยาบถนั้น เช่น เมื่ออยู่ใน
อิริยาบถยืน มีสภาพแข็งปรากฏท่ีฝ่าเท้า ก็ให้ใส่ใจในสภาพแข็ง
ที่ปรากฏตรงนั้น แต่มีข้อแม้ว่าขณะนั้นไม่ใช่คิดนะ ให้เพียรระลึก 
ถึงสภาพแข็งบ่อย ๆ  เนือง ๆ  ถ้ามีสติระลึกไป ๆ ๆ ก็จะประจักษ์
ในความไม่มีตัวตนในสภาพแข็งนั้นเอง แนวปฏิบัตินี้ไม่เคยสอน
เรื่องการท�าปริญญา หรือสอนการวิจัยจิตตชวาโยธาตุอันเป็นปัจจัย
ให้เกิดอิริยาบถ ๔ เหมือนอย่างที่พระอาจารย์บรรยายมาแล้วข้างต้น 
มีผู ้ค้านว่า ถ้าท�าอย่างนั้นเป็นการคิดนึก ถ้าคิดเมื่อใด ก็จะไม่มี
นามรูปเป็นอารมณ์ในขณะนั้น คิดนึกเป็นเรื่องราว ปริยัติเป็น
เรื่องราว ควรปล่อยให้อยู ่ในคัมภีร ์นั่นแหละ เวลาปฏิบัติก็ไม่
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ต้องเอาปริยัติเข้ามาเกี่ยวข้อง มิฉะนั้นจะเข้าไม่ถึงตัวสภาวธรรม 
ข ้อปฏิบัติแนวนี้ ก็ เป ็น ท่ีชอบใจของผู ้ปฏิบั ติจ� านวนไม ่น ้อย 
เพราะไม่ต้องเรียนรู้เรื่องจิตตชวาโยธาตุ ไม่ต้องรู้เรื่องปัจจัยอะไร ๆ 
ให้ยุ ่งยาก ไม่ต้องจดจ�าปริยัติอะไรให้เสียเวลา เพราะจ�าไว้แล้วก็
ไม่ได้น�ามาใช้ หากน�ามาใช้เมื่อใดก็ต้องตรึกต้องพิจารณาจนได้
ซึ่งก็ขัดกับหลักการเจริญสติของครูอาจารย์อีก การปฏิบัติอย่างนี้
จะชื่อว่า รู้ชัด หรือ รู ้ทั่ว ซึ่งพระองค์ทรงใช้พยัญชนะเป็นภาษา
บาลีว่า ปช�น�ติ ดังปรากฏในพระคัมภีร์ทั่วไปได้อย่างไรครับ
   พระอ�จ�รย์ ; น่าเห็นใจเป็นอย่างมาก เพราะว่าห่างจากปริยัติ
ศาสนาเหลือเกิน อย่าลืมว่าพระปริยัติธรรมเป็นพระศาสดา เมื่อ
พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว ถ้�ละเลยปริยัติก็
เท่�กับละเลยต่อพระพุทธเจ้� เท่�กับประก�ศตัวเองว่�เป็นผู้อยู่ 
ห่�งพระพุทธศ�สน� พระปริยัติธรรมที่พระผู ้มีพระภาคเจ้าทรง
พากเพียรสั่งสอนพุทธบริษัทอยู่นานถึง ๔๕ ปี ไม่มีประโยชน์
อะไรกับเขาบ้างเลยหรือ สมมติว ่าถ ้าเขามีบุญไปเกิดในสมัย
พระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป การสอนพระปริยัติธรรมก็เหมือนกัน
อย่างน้ี เขาจะยอมรับค�าสอนนั้นได้หรือ ถ้าหากเขาไม่สะสมปริยัติ
ไว้ให้เป็นอุปนิสัยเสียต้ังแต่ปัจจุบัน เพราะฉะนั้น โปรดอย่าได้ละเลย
ในพระปริยัติศาสนาซึ่งเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายอยู่ในบัดนี้เลย 
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อย่าได้เป็นปุถุชนที่คอยแหงนหน้าดูศาสดาต่าง ๆ อยู่บ่อย ๆ อีกเลย 
แม้ผู้สอนการปฎิบัติธรรมก็เหมือนกัน อาตมาใคร่ขอวิงวอนโปรด
ช่วยสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติให้ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย ให้พระรัตนตรัย
เป็นที่พึ่งสูงสุดเถิด กรุณาอย่าชักชวนเหล่าศิษย์ของท่านให้ห่าง
พระปริยัติธรรมเลย เพราะห่างปริยัติก็เท่ากับห่างพระพุทธเจ้า 
เมื่อห่างพระพุทธเจ้าก็เท่ากับห่างพระธรรม เมื่อไม่รู้พระธรรมแล้ว 
ก็จะไม่รู้การปฏิบัติดี การปฏิบัติตรงของพระอริยสงฆ์ เมื่อไม่รู้แล้ว
ปฏิบัติเอาเองจะบรรลุมรรค ผล นิพพาน ตรัสรู ้อริยสัจ พ้นจาก
วัฏฏสงสารได้อย่างไร

ถ�ม ; เวลาเจริญมีแบบแผนอะไรไหม เช่น ต้องเดินเร็ว เดินช้า 
มีขั้นตอนในการย่าง การเหยียบ ตามที่ก�าหนดหรือไม่และสถานที่
จ�าเป็นต้องเลือกไหม ต้องจ�ากัดเวลาปฏิบัติไหม
ตอบ ; เรื่องเดินเร็วหรือช้านั้น มีแสดงไว้ในอรรถกถาสัมปชัญญ-
บรรพ ซึ่งเราจะเรียนถึงข้างหน้า ท่านกล่าวถึงวัตรในการน�ากรรมฐาน

อิริยาบถสัปปายะ
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ไป น�ากรรมฐานกลับ ไม ่มีธุดงค ์สักข ้อหรอกที่ เดินบิณฑบาต
เร็ว ๆ ข้อความนี้อรรถกถาจารย์ท่านพูดท�านองตักเตือน เพราะ
ฉะน้ัน เดินก็ไม่ต้องรีบร้อนนัก การเดินเร็วหรือช้าย่อมขึ้นอยู่กับ
อิริยาบถสัปปายะของแต่ละบุคคล ส่วนสถานที่ควรหาเสนาสนะ
สัปปายะ เมื่อได้สัปปายะเหล่านี้แล้วกรรมฐานจักเจริญ ส่วนที่
ส�าคัญในการเจริญสติปัฏฐานในอิริยาบถบรรพนี้ ท่�นเน้นไปที่
ก�รพิจ�รณ�จิตตชว�โยธ�ตุ จิตเป็นปัจจัยแก่จิตตชวาโยธาตุ 
จิตตชวาโยธาตุท�าให้เกิดอิริยาบถยืน เดิน นั่ง และนอน ตรงนี้
ต้องให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เจริญอิริยาบถบรรพ แต่
กลับไปมี เย็น ร้อน อ่อน แข็ง เป็นอารมณ์ หรือบางส�านักก็ให้เพ่ง
ดูรูปน้ันรูปนี้ หรืออาจารย์บางท่านได้บัญญัติเรียกอิริยาบถเสียใหม่
ว่า รูปยืน รูปเดิน เป็นต้น
   พ.อ.ธงชัย ; การเจริญสติปัฏฐานนี้ ผมก็ชินมาเหมือนกันกับ
ท่านผู้ถามนั่นแหละครับ แสดงว่าปกติชีวิตของคนเรา จะไม่พ้น
จากอิริยาบถ ๔ ไม่อย่างใดก็อย่างหน่ึง เพราะฉะน้ัน เจริญได้
ทุกขณะ แม้แต่ในขณะนี้
  พระอ�จ�รย์ ; การเจริญสติปัฏฐานเป็นงานวิจัย หรือการท�า
ปริญญา ไม่ใช่แค่เดินเท่านั้น อย่างอ่ืนไม่ต้องรู ้อะไรเลย จะเรียก
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ว่ารอบรู ้ได้อย่างไร ต้องวินิจฉัยทั้งหมด ใคร่ครวญทุกแง่มุมที่
เก่ียวข้องกับการเดิน ยืน นั่ง นอน สัปปายะนับว่าเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการเจริญกรรมฐานทุกกรรมฐาน หมายถึง คนที่เห็นว่า
การปฏิบัติเป็นสาระท่ีจะท�าให้พ้นทุกข์

 วิธีการเจริญที่ได้กล่าวไปแล้วว่า พิจารณาเห็นการยืน เดิน 
นั่ง นอน เป็นภายในบ้าง เป็นภายนอกบ้าง ทั้งภายในภายนอกบ้าง 
เห็นธรรมดา คือ ความเกิดบ้าง เห็นธรรมดาคือความเสื่อมบ้าง 
เห็นธรรมดาทั้งความเกิดและความเสื่อมบ้าง เป็นต้น บางแห่ง
ในพระไตรปิฎกบอกให้พิจารณาอดีต อนาคตด้วย แสดงว่าเป็น
เรื่องของการวิจัยจริง ๆ  ไม่ได้เน้นให้หยุดอยู่เฉพาะในขณะปัจจุบัน
อย ่างในสมัยนี้ ซึ่งส ่วนใหญ่แล ้วครูอาจารย ์เป ็นผู ้ก�าหนดให้
ส่วนข้อความในสติปัฏฐานสูตรที่เราก�าลังเรียนอยู ่ คงมีข้อความ
เพียงเท่าที่เราเห็นอยู่นี้ ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ก็ศึกษา
ได้ในวิสุทธิมรรค ปัญญานิทเทส มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ

   พ.อ.ธงชัย ; ถ้าอย่างนั้น ขณะที่พระโยคาวจรก�าลังนั่งอยู ่ก็
สามารถท�าปริญญาในอิริยาบถเดินก็ได้ หรือขณะเดินจงกรมอยู่ก็
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ท�าปริญญาในอิริยาบถนั่งหรือนอนก็ได้ซิครับ ไม่เหมือนการเจริญ
อิริยาบถในยุคนี้ท่ีบางแห่งให้พิจารณารูปนั่งในขณะนั่งเท่านั้น ถ้า
จะก�าหนดรูปเดินก็ต้องออกไปเดิน ไปย่าง ไปเหยียบจริง ๆ เป็น
อย่างนั้นใช่ไหมครับ
   พระอ�จ�รย์ ; เจริญพร การเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
อิริยาบถบรรพ เป็นเรื่องการวิเคราะห์วิจัยอิริยาบถ ๔ เป็นการใช้
ความคิดที่แยบคายเพื่อรอบรู้อิริยาบถต่าง ๆ จึงไม่ต้องไปน่ังไปเดิน
เสียก่อนจึงวิจัยได้ แต่ก็ไม่มีหัวข้อห้ามว่าขณะเดินหรือขณะที่ก�าลัง
อยู่ในอิริยาบถใด ๆ  จะวิจัยไม่ได้ เช่นพระอานนท์ท่านเดินจงกรม
เกือบตลอดคืนเพื่อเร่งวิจัย กายคตาสติให้ทันเข้าประชุมสังคายนา 
เป็นต้น

 การศึกษาจากคัมภีร ์ แสดงถึงการเจริญวิปัสสนาที่ เป ็น
วิสุทธิ ระดับ ทิฏฐิวิสุทธิ เป็นต้นไป ถ้าเป็นปริญญาก็อยู ่ในระดับ 
ญ�ตปริญญ� เป็นต้นไป ใคร่จะย้อนถามว่า คนที่วิเคราะห์แบบ
นั้นเข้าใจ ศีลและสมถะดีขนาดไหน อย่างไรเสียการปฏิบัติจะต้อง

ไตรสิกขาตามล�าดับ
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เป็นไปตามสิกขา ๓ อยู่แล้ว ไม่ใช่ว่า สิกขาอื่น ๆ  ไม่รู ้เรื่องเลย 
จู่ ๆ  ก็พิจารณาเรื่องยืน เดิน นั่ง นอน อย่างเดียว แบบนี้ไม่ใช่
แน่นอน เพราะไม่สอดคล้องกับค�าสอน ไม่เป็นไปต�มลำ�ดับ
ของไตรสิกข� คนธรรมดาทั่วไปท่ีไม่มีความรู้ปริยัติมาก่อน จะขึ้น
พรวดมาปฏิบัติ โดยพิจารณา ยืน เดิน นั่ง นอนเลย อย่างนี้
เท่ากับขึ้นต้นด้วยการนับ ๕ ผู้ท่ีเข้ามาศึกษาใหม่ ๆ ต้องนับถอย
หลังลงไปก่อน ควรนับลงไปท่ี ๔ ๓ ๒ แล้วก็ ๑ แล้วก็เริ่มต้น
นับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ข้ึนมาใหม่อย่างนี้จึงจะถูกต้อง การปฏิบัติ
ธรรมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน จู ่ ๆ  จะมาปฏิบัติขั้นสูงเลยทีเดียว
ย่อมเป็นไปไม่ได้แน่ ถ้าจะมีใครสักคนมากล่าวว่า ฉันจะสร้าง
เฉพาะชั้นที่ ๕ เท่านั้นนะ ชั้นล่าง ๆ ไม่ต้องสร้าง และจะขอสร้าง
ชั้นสูง ๆ ต่อขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เขาจ�าเป็นต้อง
สร้างชั้นล่าง ๆ ก่อนแน่นอน ฉันใดก็ดีี ในการพิจารณาอิริยาบถ 
ยืน เดิน นั่ง นอน นั้น ช้ันต้นต้องรอบรู้เรื่องศีลไปด้วย เพราะศีล
เป็นบาทรองรับกุศลธรรมชั้นสูง ๆ ขึ้นไป คนที่ไม่มีศีลสิกขา และ
จิตตสิกขาในเบื้องต้นเป็นฐานมาก่อน การวิจัยยืน เดิน นั่ง นอน 
ก็ท�าไม่ได้ง่ายนักแม้จะเข้าใจขั้นสุตมยปัญญาแล้วก็ตาม เพราะ
สภาพจิตของเขาไม่อ่อน ไม่ควรแก่การงานพอ เมื่อใคร่ครวญไป
ได้หน่อยเดียวก็เกิดอุทธัจจะฟุ ้งซ่านเสียแล้ว เหมือนนักมวยมี
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ฝีมือแต่ไม่มีพละก�าลังที่จะต่อสู ้ ยิ่งเป็นผู ้ทุศีล เป็นผู ้ขาดหิริ
โอตตัปปะ จิตก็มีแต่นิวรณ์ จึงไม่เหมาะแก่ปริญญากิจ หรือท�าการ
วิจัยธรรม ฉะนั้นการพิจารณาอย่างที่กล่าวมาแล้ว สิกขาต้องเป็น
ไปตามล�าดับข้ัน หม่ันวิเคราะห์ท้ังสามสิกขา ส�าหรับคนที่มีความ
รอบรู้เร่ืองศีลและมีการรักษาศีล มีการเจริญสมถะอยู่แล้ว ผู้นั้นก็
จะมีสภาพจิตที่พร้อมในการเจริญอิริยาบถบรรพต่อไป คือ เขา
สามารถวิเคราะห์วิจัยจิตตชวาโยธาตุอันเป็นภูมิของวิปัสสนาได้
สะดวก การเรียนรู้พระธรรมค�าสอน โดยเฉพาะเรื่องจิตซึ่งเป็นเหตุ
แห่งการยืน เดิน น่ัง นอน เรียนรู ้อารมณ์ของจิต ตลอดจน
อุปนิสัยของจิตนั้น ๆ สามารถจ�าแนกจิตที่กล่าวน้ันว่า จิตบางอย่าง
เป็นเหตุ จิตบางอย่างเป็นผล จิตบางอย่างเป็นบุญ จิตบางอย่าง
เป็นบาป เรียกว่า ต้องมีจิตตสิกขามาพอสมควร เขาต้องมีความ
รู้ความเข้าใจเรื่องราวของรูปปรมัตถ์มาเป็นอย่างดี ว่ารูปมีกี่อย่าง 
แต่ละอย่างมีปัจจัตตลักษณะอย่างไร มีสามัญญลักษณะอย่างไร 
รูปใดเกิดแต่สมุฏฐานใด ความเข้าใจในพระปริยัติธรรมในเรื่อง
เหล่าน้ีต้องเพียงพอจริง ๆ จึงจะควรแก่การไปท�าปริญญาในจิตต
ชวาโยธาตุซึ่งเป็นทุกขสัจได้ หรือกล่าวง่าย ๆ ว่าเขาเจริญกายา-
นุปัสสนา อิริยาบถบรรพได้
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 จิตเป็นปัจจัยให้เกิดวาโยธาตุ วาโยธาตุท�าให้เกิดยืน เดิน นั่ง 
และนอน ความรูเ้บือ้งต้น ๓ อย่างนีส้�าคญัมาก คอื จติ ๑ วาโยธาต ุ๑ 
อิริยาบถ ๑ เป็นบาทของญาตปริญญา
 ต่อไปก็วิจัยความคิด คือ จิต ว่าจิตเกิดจากปัจจัยอะไร 
จิตไหนเป็นเหตุกายวิญญัติ กายวิญญัติเป็นปัจจัยแก่อิริยาบถยืน 
จิตไหนเป็นผลของกรรม คือ วิบาก
 ต่อไปก็มาวิจัยจิตตชวาโยธาตุ พร้อมทั้งองค์ประกอบ คือ 
อวินิพโภครูป ๘ และวิญญัติรูป เป็นต้น ที่เกิดจากจิตเหล่านั้น
เป็นปัจจัย
 ถ้าเข้าใจจิตตชวาโยธาตุอย่างดีแล้ว ก็มาวิจัยอิริยาบถ คือ
ร่างกายที่ประกอบด้วยมหาภูตรูป ๔ ที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง ๔ มี
กรรม จิต อุตุ และอาหาร หรือจะพิจารณาย้อนขึ้นไปหาจิตก็ได้
 ถ้ามีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ก็ให้พิจารณาธรรมทั้ง ๓ 
คือ จิต จิตตชวาโยธาตุ อิริยาบถ โดยกาลทั้ง ๓ คือในอดีตกาล 
จิตก็เป็นปัจจัยแก่จิตตชวาโยธาตุ จิตตชวาโยธาตุเป็นตัวท�าให้
ร่างกายไหวเป็นไป ท่ีเราเรียกว่าอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน แม้
ในอนาคตกาลต่อไปนี้ก็เป็นเช่นนี้

ปริญญาคือ ความก�าหนดรู้
วิธีก�รพิจ�รณ�อิริย�บถโดยลำ�ดับ



64

 กล่าวถึงการเดินอย่างเดียวก่อน ในอดีตกาลอันยาวไกล
ไม่ว่าจะเป็นชาติก่อน ๆ หรือชาตินี้ก็ตาม ถ้าวัดโดยระยะทางของ
การเดินแล้ว นับว่ายาวไกลมาก นับเป็นล้าน ๆ  กิโลเมตร หรือ
เป็นระยะการเดินทางรอบโลกไม่รู ้กี่รอบ ทั้งอิริยาบถยืน อิริยาบถ
เดิน อิริยาบถนั่ง และนอนก็ยาวนานเหลือเกิน ชีวิตของเราใช้
อิริยาบถ ๔ เหล่านี้ท่องเท่ียวไปในวัฏฏะ แม้สัตว์เหล่าอื่นในภพ
ต่าง ๆ  ก็ไม่ต่างกันเลย
 พิจารณาโดยเป็น ตีรณปริญญ� คือพิจารณาถึงความไม่เที่ยง
ของอิริยาบถต่าง ๆ ท่ีเกิดจากปัจจัยว่า มีแล้วก็ไม่มี แต่ละอย่าง
เป็นของชั่วคราว ชีวิตในอิริยาบถต่าง ๆ ที่ผ่านมา ก็ไม่ต่างอะไร
จากความฝัน หาแก่นสาร คือสุขท่ีแท้จริงไม่ได้ จะมีอยู ่บ้างก็คือ 
สุขเวทนาที่มีอยู่เล็ก ๆ น้อย ๆ อันเกิดจากการผลัดเปล่ียนอิริยาบถ
ซึ่งไม่ต่างอะไรกับน�้าผึ้งที่อาบคมมีดโกน จะแสวงหาแก่นสาร คือ 
อัตตาก็ไม่มีอยู ่จริง จะว่าเป็นใคร หรือว่าเป็นของใครที่แท้จริงก็
ไม่มี แต่สิ่งท่ีมีอยู ่จริง คือ กองทุกข์ล้วน ๆ  ที่หาสัตว์บุคคลตัวตน
หญิงชายไม่ได้เลย ผู้ท่ีพิจารณาโดยแยบคายด้วยความพากเพียร
พยายามบากบั่นมั่นคง ปห�นปริญญ� ก็เกิดขึ้น คือ จะมีปัญญา
เบ่ือหน่ายในวัฏฏสงสารท่ีประกอบไปด้วยภพ ๓ ก�าเนิด ๔ คติ ๕ 
เมื่อเบ่ือหน่ายก็คลายก�าหนัด เมื่อคลายก�าหนัด จิตก็หลุดพ้นจาก
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อาสวะทั้งปวง เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร ๆ ในสังขารทั้งหลาย
เหล่าน้ีว่าเป็นของงามเป็นของเท่ียง เป็นสุข และเป็นอัตตา ที่
กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นแนวทางการท�าปริญญา ๓ ในอิริยาบถ ๔ 
คือ การยืน เดิน นั่ง นอนโดยสังเขป
   พ.อ.ธงชัย ; ต้องมาท�าความเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ในการท�าวิจัย
นี้ เพื่อให้เห็นโทษของอิริยาบถ ๔ จนมีปัญญาเกิดความเบื่อหน่าย 
ละอุปาทานในจิตตชวาโยธาตุนี้ เพื่อหยุดการเดิน การนั่ง การนอน 
เสียที วัฏฏะท่ีเต็มไปด้วยทุกข์จะได้จบลงเสียทีนะครับ
   พระอ�จ�รย์ ; จุดมุ่งหมายท่ีแท้จริงของการท�าปริญญาเหล่านี้
เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อก้าวล่วงโสกปริเทวะ ทุกข-
โทมนัส และอุปายาส เพื่อบรรลุอริยมรรค เพื่อท�าพระนิพพาน
ให้แจ้งนั่นเอง เป็นจุดมุ่งหมาย ที่ควรตั้งไว้ตั้งแต่ต้นซึ่งส�าคัญมาก 
เพราะฉะนั้น สิ่งท่ีเราจะต้องรู้มีอีกไม่ใช่น้อยเลย เพราะต้องรู้พอที่
จะเลิกร้องไห้ต่อไป รู ้พอท่ีจะดับทุกข์ในวัฏฏะได้ รู ้พอที่จะปิด
อบาย คือ นรกเป็นต้นได้ ต้องเป็นความรู้ที่ท�าให้ตรัสรู ้ คือ บรรลุ
อริยสัจ สามารถประมวลสิ่งเหล่านี้โดยอริยสัจได้ การเรียนการฟัง
และการสอบถามในช้ันต้นท่ีเรียกว่า สุตมยปัญญา ต้องรอบรู้ให้
หมดก่อน ในอรรถกถาหลายแห่ง ท่านใช้ค�าว่ารู้เบ้ืองต้นจนถึง
อรหัตมรรค เป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจเหมือนท่านพระนาคสมาละ
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พอเห็นอิริยาบถฟ้อนร�าของนางร�าที่ถนนหลวงเท่านั้น ท่านก็สามารถ
โยนิโสมนสิการจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ ถ้ากุลบุตรผู้มีปัญญา
เหล่าใดที่ศึกษารอบรู้ในพระธรรมมาอย่างละเอียดตลอดสาย จะไม่
สงสัยเลยว่า พระนาคสมาละบรรลุได้อย่างไร

 อธิบายพระพุทธพจน์ว่า เห็นธรรม คืิอ คว�มเกิดขึ้นใน
ก�ยบ้�ง เห็นธรรม คือ คว�มเสื่อมในก�ยบ้�ง เห็นธรรม คือ
ทั้งคว�มเกิดขึ้น ทั้งคว�มเสื่อมในก�ยบ้�งอยู่
 บทว่า สมุทยธมฺม�นุปสฺสี ว� เป็นต้น ควรน�าเอาความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งรูปขันธ์โดยลักษณะ ๕ อย่าง โดยนัย
เป็นต้นว่า เพราะอวิชชาเกิด รูปขันธ์จึงเกิด เป็นต้น
 ท่านไม่แสดงว่า รูปกายที่เกิดนี้เพราะจิตเท่าน้ันเกิด รูปกาย
จึงเกิด ตรงนี้อรรถกถาแสดงแบบ อุทยัพพยญ�ณ ดังนี้
  ๑. เพราะอวิชชาเกิด รูปกายหรือรูปขันธ์จึงเกิด
  ๒. เพราะตัณหาเกิด  รูปกายหรือรูปขันธ์จึงเกิด
  ๓. เพราะกรรมเกิด  รูปกายหรือรูปขันธ์จึงเกิด

ความเกิด ความดับ
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  ๔. เพราะอาหาร (และจิต อุตุ) เกิดรูปกายหรือรูปขันธ์จึงเกิด
  ๕. นิพพัตติลักษณะ คือ ลักษณะที่เกิดของรูปทั้งหลายที่เกิด
จากปัจจัยตามล�าดับ ตั้งแต่ทารกที่อยู่ในครรภ์ คลอดจากครรภ์เจริญ
เติบโตมาตามล�าดับวัย ตลอดจนถึงรูปที่เกิดจากสันตติต่าง ๆ นี้
เรียกว่าพิจารณาความเกิดข้ึนดังที่แสดงไว้ใน อุทยัพพยญาณ

 สมุทยะ หรือ สมุทัย แปลว่า ความเกิด ธรรมะ แปลว่า
ปกติ อนุปัสสี แปลว่า ผู้ตามเห็นปกติ แปลรวมว่า ผู้ตามเห็น
ความเกิดข้ึนของขันธ์เหล่านี้เป็นปกติ ปกตินี้ก็คือ เห็นเป็นประจ�า 
เห็นบ่อย ๆ  เห็นเนือง ๆ  เห็นมาก ๆ  ถ้านาน ๆ  จะโยนิโสมนสิการ
สักครั้งหนึ่งหรือพิจารณาขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง จะเรียกว่าเป็นผู้เห็นตาม
ปกติไม่ได้ ต้องเห็นเป็นการเป็นงานจนเรียกได้ว่าเป็นการเจริญ
กรรมฐาน ต้องเห็นพ้นการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เห็นให้พ ้นจาก
โสกปริเทวะ จะต้องเห็นมากขนาดนั้น จึงเรียกว่าการปฏิบัติ
 ความจริงค�าว่า สมุทยธมฺม�นุปสฺสี ในอิริยาบถบรรพนี้
พระองค์ตรัสหมายเอาค�านั้น คือ หมายเอารูปขันธ์ที่เกิดจากปัจจัย
ทั้งหลายมี อวิชชา ตัณหา กรรม อาหาร และนิพพัตติลักษณะ 
ถ้าจะกล่าวแบบตรง ๆ การเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในกายน้ัน 
หมายถึง การเห็นเหตุท่ีท�าให้วัฏฏสงสาร คือ รูปขันธ์ เป็นต้น 
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เกิดขึ้นเห็นความเป็นไปแห่งรูปขันธ์ในวัฏฏสงสารพร้อมทั้งเหตุ
ที่ท�าให้รูปขันธ์เกิด เห็นทุกขสัจ คือ อิริยาบถ และสมุทัยสัจ คือ 
ปัจจัยเหล่าน้ัน หรือการเห็นอย่างตลอดสายแบบปฏิจจสมุปบาท
โดยอนุโลม สายสมุทัยวาระการเกิดข้ึนแห่งทุกข์ทั้งมวล
 บทว่า วยธมฺม�นุปสฺสี ผู้ตามเห็นความเสื่อมเป็นปกติ คือ 
พิจารณาความเสื่อม (ความดับ) ไปแห่งรูปขันธ์โดยอาการ ๕ คือ
 ๑. เพราะอวิชช�ดับ รูปกายหรือรูปขันธ์จึงดับ
 ๒. เพราะตัณห�ดับ รูปกายหรือรูปขันธ์จึงดับ
 ๓. เพราะกรรมดับ รูปกายหรือรูปขันธ์จึงดับ
 ๔. เพราะอ�ห�รดับ รูปจึงดับ เพราะจิตดับ เพราะอุตุ 
    ดับ รูปขันธ์จึงดับ
 ๕. วิปริณ�มลักษณะ  คือ ลักษณะทีแ่ปรปรวน ความเสือ่ม 
    ของรูปแต่ละสมุฏฐาน ฯลฯ
 นี้เรียกว่าพิจารณาความดับ การเห็นธรรม คือ ความดับใน
กายนั้น หมายถึง เห็นความดับไปแห่งรูปขันธ์ในวัฏฏสงสารพร้อม
ทั้งความดับเหตุที่ท�าให้รูปขันธ์เกิด หรือการเห็นปฏิจจสมุปบาท
โดยปฏิโลมสายนิโรธวาระ ซึ่งหมายถึงการเห็นนิโรธสัจกับมรรคสัจ 
ส่วนผู้ต้องการรายละเอียด ดูได้จาก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค 
สมาธิสูตร ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ เป็นอาทิ



69

 อธิบายพุทธพจน ์ว ่ า อนึ่ง สติของเธอที่ตั้ งมั่นอยู ่ว ่ �
ก�ยมีอยู ่เพียงเพื่อให้เกิดคว�มรู ้ (ญาณ) เพ่ือให้เกิดสติเท่�น้ัน 
(เพื่อเจริญสติปัญญา) เธอเป็นผู ้อันตัณห�และทิฏฐิไม่อ�ศัยอยู ่
และไม่ถือมั่นอะไร ๆ ในโลก (ไม่ถือว่าอุปาทานขันธ์ ๕ ว่าเที่ยง
ว่าสุข ว่างาม และว่าเป็นอัตตา) ดูก่อนภิกษุทั้งหล�ย แม้อย่�งนี้
ภิกษุชื่อว่�พิจ�รณ�เห็นก�ยในก�ย

 กายที่ตั้งอยู่แล้วโดยประการใด ๆ ก็เพ่ือความเจริญข้ึนแห่ง
สติและสัมปชัญญะ เพราะธรรมที่ควรเจริญให้มาก ๆ  นั้น ไม่ใช่
อิริยาบถ เพราะไม่ใช่ภาเวตัพพธรรม (ธรรมที่ต้องเจริญ) แต่เป็น
ปริญเญยยธรรม (ธรรมที่ต้องก�าหนดรู้โดยละเอียดด้วยปริญญา ๓)

 อีกอย่างหนึ่งการเดิน ยืน นั่ง นอน เป็นสิ่งที่มีอยู ่ในชีวิต
ประจ�าวันอยู ่แล ้ว แต ่ ท่ี เจริญ คือ สติสัมปชัญญะให ้ไพบูลย ์
กว้างขวางยิ่งขึ้น สติสัมปชัญญะที่เจริญจนเป็นโพชฌงค์ ซึ่งนับว่า
เป็นองค์ช่วยให้ตรัสรู ้ เป็นปัจจัยให้อริยมรรคเกิดขึ้นแทงตลอด
อริยสัจ ๔

พิจารณาอิริยาบถ เพื่อเจริญสติปัญญา
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 ในอิริยาบถบรรพนี้ สติที่ก�าหนดอิริยาบถทั้ง ๔ เป็นทุกขสัจ 
เพราะสติท่ีพิจารณาอิริยาบถ ถึงจะเป็นอนุปัสสนา คือ มีปัญญา
เกิดร่วมด้วย เป็นมหากุศล ยังเป็นทุกขสัจอยู่ แต่เป็นทุกขสัจใน
เบ้ืองต้น เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก จึงควรเจริญ เหมือนคนที่ต้องการ
ข้ามฟากต้องอาศัยเรือ เมื่อกล่าวโดยประมวลระดับโลกุตตระแล้ว 
สติที่เกิดพร้อมกับมหากุศลจิตเป็น ทุกขสัจ
 ตัณหาเก่าในภพก่อนที่เป็นสมุฏฐานให้สติเกิด เป็นสมุทัยสัจ 
เนื่องจากรูปกาย คือ อิริยาบถเกิดจากตัณหาโดยตรง สติที่พิจารณา
รูปกายที่เป็นอิริยาบถนี้ จึงนับว่าเป็นทุกขสัจด้วย

 อัปปวัตตะ คือ ธรรมท่ีไม่เป็นไปแห่งทุกข์และสมุทัย ทั้ง 
๒ นี้ เป็นนิโรธสัจ เพราะสภาวะของนิพพานจริง ๆ เป็นธรรมที่
สงบ ไม่มีอะไรปรุงแต่ง จึงไม่มีกุศลอกุศล ไม่มีรูปนามขันธ์ ๕ 
อยู่ในนิพพานนั้น เพราะนิพพานเป็นอสังขตธรรม ไม่ถูกปัจจัย
ปรุงแต่ง ส่วนกายเป็นต้นนั้นเป็นสังขตธรรม เป็นวัฏฏะ ส่วน
นิพพาน ไม่มีการเป็นไปในวัฏฏะ เรียกว่า อัปปวัตตะ ไม่มี
สังขารที่เป็นไปในวัฏฏะแม้แต่น้อย เป็นนิโรธสัจ

อริยสัจ ๔ ในอิริยาบถบรรพ



71

 อริยมรรคที่ท�าปริญญาก�าหนดรู ้ทุกข์ คือ การก�าหนดรู ้
อิริยาบถทั้งหมด และก�าหนดรู้สติด้วยปริญญากิจ ที่ละสมุทัยสัจ
โดยสมุจเฉทปหาน คือ ละเด็ดขาดโดยกิจ มีนิโรธเป็นอารมณ์ 
เป็น มรรคสัจ

 พระโยคาวจรขวนขวายบ�าเพ็ญปริญญากิจ เป็นต้นในสัจจะ
ทั้ง ๔ เรียกว่า สัจจกัมมัฏฐานอย่างนี้แล้ว จะบรรลุความดับ คือ
นิพพาน ถ้อยค�าท่ีพรรณนามานี้เป็นช่องทางการน�าออกจากทุกข์
จนถึงพระอรหันต์ของภิกษุผู ้ก�าหนดอิริยาบถ ๔ รูปหนึ่งในพระ
คัมภีร์

 ถ้ารอบรู้เรื่องยืน เดิน นั่ง นอนจริง ๆ ก็นิพพานได้ พ้น
ทุกข์ได้ บริสุทธิ์ได้ ยืน เดิน นั่ง นอนนี้ ถ้ามีใครบอกว่า ตัวเอง
เป็นผู้ก�าหนดรอบรู้ได้มากแล้ว ให้ถามตัวเองว่า เรารู ้อริยสัจมาก
ขึ้นไหม เคยท�าปริญญากิจมามากหรือไม่ ในขั้นปหานกิจ เราละ
คลายกิเลสมากขึ้นไหม ในสัจฉิกาตัพพกิจ เราท�าให้แจ้งอะไร
บ้างแล้ว ในภาเวตัพพกิจ เราเจริญกุศล เจริญสมถะและวิปัสสนา
มากขึ้นไหม ถ้าท่านได้ท�ากิจในอริยสัจทั้ง ๔ อย่างที่กล่าวมาแล้ว 
ถูกต้องแล้ว อาตมาก็ขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่ง
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 ตรงกันข้ามถ้าผู้ใดเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมานาน
ได ้พิจารณายืน เดิน น่ัง นอนมานานแล ้ว แต ่ไม ่ รู ้ เรื่องการ
ท�าปริญญาในทุกขสัจ (จิตตชวาโยธาตุ เป็นทุกขสัจ) สมุทัย คือ 
ความเพลิดเพลินในอิริยาบถทั้ง ๔ (เป็นสมุทัยสัจ) ละได้อย่างไร
ก็ไม ่รู ้  นิโรธสัจ คือ ท�าให ้แจ ้งอย ่างไรก็ไม ่รู ้  มรรคสัจเจริญ
อย่างไรก็ไม่รู ้อีก แสดงว่าเขาห่างไกลจากพระธรรมค�าสอนของ
พระพุทธเจ้ามากเพียงใด เพราะพระองค์ตรัสว่า สติปัฏฐาน ๔
ที่ เจริญให้มากแล้ว ท�าให้มากแล้ว ย ่อมยังโพชฌงค์ ๗ ให้
บริบูรณ์ โพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์แล้วย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้
บริบูรณ์ วิชชาและวิมุตติ เป็นมรรคผล เป็นการรู ้แจ้งแทงตลอด
อริยสัจ

   พ.อ.ธงชัย ; ถ้าไม่ท�าปริญญาหรือท�าการวิจัยอย่างละเอียด
กว้างขวางอย่างนี้แล้ว เราไม่มีทางรู ้ว่าอะไรเป็น ทุกขสัจ อะไร
เป็นสมุทัยสัจเลยนะครับ
   พระอ�จ�รย์ ; ถ้าไม่วินิจฉัย ไม่ได้วิเคราะห์วิจัยอะไรเลย จะรู้

กิจในอริยสัจ ๔
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แจ้งตลอดอริยสัจ บริสุทธ์ิจากกิเลสได้อย่างไร อรรถกถาจารย์

ท่านจึงยกเรื่องสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกมากล่าวว่า เมื่อเดินมันก็รู ้

การรู ้แบบนั้นไม่ได้ท�าให้พ้นทุกข์อะไร แต่การรู ้อิริยาบถ ยืน 

เดิน น่ัง นอนแล้วพ้นทุกข์ได้ คือการเดิน ยืน นั่ง นอนแล้ว

ใคร่ครวญโยนิโสมนสิการ จนสามารถเห็นอริยสัจได้ นั่นแหละ

จึงจะพ้นทุกข์

   พ.อ.ธงชัย ; ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ อย่างที่หลายส�านักปฏิบัติกันอยู่

นะครับ

  พระอ�จ�รย์ ; ก็ถ้าเจริญง่าย ๆ  อย่างนั้น พระโสดาบัน เป็นต้น 

ก็จะมีจ�านวนมากมาย และพระพุทธศาสนาก็คงไม่มีวันเสื่อมแน่

 เนื้อหาตอนท้ายนี้ขอยกเอาพระสูตร ที่แสดงถึงการพิจารณา
อิริยาบถ แล้วต่อด้วยการพิจารณาสรีระร่างกายทั้งหมดอย่างละเอียด 
ใน ขุททกนิก�ย สุตตนิบ�ต วิชยสูตร ที่ ๑๑ ข้อ ๓๑๒ ดังนี้

พิจารณาอิริยาบถพร้อมทั้งสรีระ
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 “ ถ้�ว่� บุคคลเที่ยวไป (เดิน) ยืนอยู่ นั่ง

 นอน คู้เข้�หรือเหยียดออก นั่นเป็นคว�ม

 เคลื่อนไหวของก�ย ”

 ข้อความในอรรถกถา หน้า ๔๘๘ อธิบายว่า “นั่นเป็น
คว�มเคลื่อนไหวของก�ย ใคร ๆ อื่นในที่น้ี ห�มีไม่ น้ีสูญจ�กสัตว์
หรือบุคคลไร ๆ ซึ่งเที่ยวไปอยู่ หรือเหยียดออก แต่ในที่นี้มีแต่
ปรมัตถ์เท่�นั้น คือ คว�มที่ว�โยธ�ตุต่�งกัน ย่อมมีเพร�ะอ�ศัย
คว�มที่จิตต่�งกัน คว�มเคลื่อนไหวของก�ย ย่อมมีต่�ง ๆ  เพร�ะ
คว�มที่ว�โยธ�ตุต่�งกัน”
ถ�ม  ; อิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอนท่ีแตกต่างกันเกิดจากอะไร
ตอบ ; เกิดเนื่องจากวาโยธาตุนี้ต่างกัน
ถ�ม  ; แล้วท�าไมวาโยธาตุจึงต่างกัน
ตอบ ; เพราะจิตต่างกัน
ถ�ม  ; ท�าไมจิตจึงต่างกัน
ตอบ ; เพราะอารมณ์ของจิตต่างกัน
ถ�ม  ; ท�าไมอารมณ์จึงต่างกัน
ตอบ ; เพราะมีธาตุมากอย่าง มีอุปนิสัยที่ต่าง และยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ  
อีกมาก เป็นไปตามปัจจัยนั้น ๆ
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  พ.อ.ธงชัย ; สรุปแล้วมีปรมัตถธรรมอะไรเป็นอารมณ์ใน
อิริยาบถบรรพครับ
   พระอ�จ�รย์ ; ตรงนี้ท่านยกจิตตชวาโยธาตุมาเป็นตัวเด่น ถ้า
ตามลักษณะของค�าสอนโดยทั่ว ๆ ไป พบว่าท่านยก ลักขณห�ระ
ในคัมภีร์เนตติปกรณ์ ขึ้นมาว่า ถ้�กล่�วธรรมะอย่�งใดอย่�งหน่ึง
ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันแล้ว ธรรมะที่เหลือเท่�กับกล่�วแล้ว เช่น 
ถ้ากล่าววาโยธาตุข้ึนมา ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ ก็เท่ากับ
กล่าวด้วยท้ังหมด เพราะฉะนั้น ธาตุ ๔ ในร่างกาย แยกออกเป็น 
๔๒ เท่ากับแสดงแล้วด้วย โดยที่ยกวาโยธาตุที่พัดทั่วสารพางค์กาย
มาเป็นประธาน
   พ.อ.ธงชัย ; กล่าวง่าย ๆ ว่า อิริยาบถบรรพน้ีอยู่ในกายานุปัสส-
นาสติป ัฏฐาน เป็นเร่ืองของการพิจารณามหาภูตรูปในรูปขันธ์
ใช่ไหมครับ
   พระอ�จ�รย ์; ใช่ เป็นการพิจารณามหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูป 
ที่เกิดจากสมุฏฐาน ๔ ด้วย
   พ.อ.ธงชัย ; ก็วาโยธาตุ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ ของมหาภูตรูปที่
เราพูดถึงกันอยู่ในบรรพนี้นั้น เป็นรูปที่เป็นอารมณ์ของการเจริญ
วิปัสสนา ถูกไหมครับ
   พระอ�จ�รย์ ; การเจริญวิปัสสนาโดยพิจารณาวาโยธาตุด้วย
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ธาตุอย่างอื่นด้วย เช่น ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และ
วิญญาณธาตุด้วย จึงจะเป็นการพิจารณาทั้งนามและรูป
   พ.อ.ธงชัย ; ก็หมายความว่า ถ้าจะวิจัยเพื่อรอบรู้รูปอย่างถูก
ต้องแล้ว จะต้องเกี่ยวข้องน�าไปสู่การรู ้นามจนได้ เพราะถ้าจะรู ้
แค่รูปแล้วหยุดอยู่เฉย ๆ ไม่วิเคราะห์ไปถึงนามอันเป็นปัจจัยให้
เกิดรูปแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ ผู ้ท่ีเคยวิจัยท�าปริญญารูปปรมัตถ์มา
ก่อนจะทราบดีนะครับ
  พระอ�จ�รย์ ; เจริญพร
  พ.อ.ธงชัย ; ถ้าไม่รู้ความเป็นมาของเหตุปัจจัยของทั้งนามและ
รูป ที่ท�าให้รูปเกิดแล้ว การท่ีจะไปพิจารณาสามัญญลักษณะของ
จิตตชวาโยธาตุย่อมท�าไม่ได้ใช่ไหมครับ
   พระอ�จ�รย์ ; เจริญพร ในวิชยสูตร พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัส
ให้หยุดอยู่เพียงแค่การพิจารณาอิริยาบถ ๔ แต่ให้พิจารณาร่างกาย
ทั้งหมดว่า

 ก�ยประกอบแล้วด้วยกระดูกและเอ็น ฉ�บด้วยหนังและ
เน้ือ ปกปิดด้วยผิว เต็มด้วยไส้ อ�ห�ร มีก้อนตับ มูตร หัวใจ
ปอด ม้�ม ไต นำ้�มูก นำ้�ล�ย เหงื่อ มันข้น เลือด ไขข้อ ดี 
เปลวมัน อันปุถุชนผู้เป็นพ�ลย่อมไม่เห็นต�มคว�มเป็นจริง
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 อนึ่ง ของอันไม่สะอ�ด ย่อมไหลออกจ�กช่องทั้งเก้� 

ของก�ยนี้ทุกเมื่อ คือ ขี้ต�จ�กต� ขี้หูจ�กหู และนำ้�มูกจ�กท�งจมูก 

บ�งคร�วย่อมสำ�รอกออกจ�กป�ก ดีและเสลดย่อมสำ�รอกออก 

เหงื่อและหนองฝีซึมออกจ�กก�ย

 อนึง่ อวยัวะเบือ้สงูของก�ยนีเ้ป็นโพรง เตม็ไปด้วยมนัสมอง 

คนพ�ลถูกอวิชช�หุ้มห่อแล้ว ย่อมสำ�คัญก�ยนั้นโดยคว�มเป็น

ของสวยง�ม ก็เมื่อใดเข�ต�ยขึ้นพอง มีสีเขียว ถูกทิ้งไว้ในป่� 

เมื่อน้ัน ญ�ติทั้งหล�ยย่อมไม่ห่วงใย สุนัขบ้�น สุนัขจิ้งจอก 

หม�ป่� หมู ่หนอน ก� แร้ง และสัตว์เหล่�อื่น ย่อมกัดกิน

ก�ยน้ัน

 ภิกษุในศ�สน�นี้ ได้ฟังพระพุทธพจน์แล้ว มีคว�มรู้ชัด 

เธอย่อมกำ�หนดรู้ก�ยนี้ ย่อมเห็นต�มคว�มเป็นจริงทีเดียว สรีระ

ที่มีวิญญ�ณนี้ เหมือนสรีระที่ต�ยแล้วนั้น สรีระที่ต�ยแล้วนั้น

เหมือนสรีระที่มีวิญญ�ณนี้

 ภิกษุพึงคล�ยคว�มพอใจในก�ยเสีย ทั้งก�ยภ�ยในและ

ก�ยภ�ยนอก ภิกษุนั้นมีคว�มรู้ชัดในศ�สน�นี้ ไม่ยินดีแล้วด้วย

ฉันทร�คะ ได้บรรลุอมฤตบท สงบดับไม่จุติ
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 ก�ยน้ีมีสองเท้� ไม่สะอ�ด มีกลิ่นเหม็น อันบุคคลบริห�ร
อยู่ เต็มไปด้วยซ�กศพต่�ง ๆ ถ่�ยของไม่สะอ�ด มี นำ้�ล�ยและ
นำ้�มูก เป็นต้น ให้ไหลออกจ�กทว�รทั้งเก้� และขับเหงื่อไคลให้
ไหลออกจ�กขุมขนนั้น ๆ
 ผู้ใดพึงสำ�คัญเพื่อยกย่องตัว หรือพึงดูหมิ่นผู้อื่น จักมีอะไร
นอกจ�กก�รไม่เห็นอริยสัจ

 สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายสามารถพิจารณาอิริยาบถ
จนสามารถรู ้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ หลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์ ตรัสรู ้
ตามพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่าน ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้

............................................
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(ขุททกนิกาย ธรรมบท มรรควรรค)

คาถาธรรมบท....................................



ค�าน�าพิมพ์คร้ังที่ ๓

 การพิมพ์หนังสือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐานอิริยาบถบรรพ 
ครั้งที่ ๓ น้ี ข้าพเจ้าได้ถือโอกาสเพิ่มบทพิเศษไว้ท้ายเล่ม ๒ เรื่อง 
คือ ตัวอย่างผู้บรรลุโดยก�าหนดรู้อิริยาบถ ๔ กับการท�าปริญญากิจ
ในอิริยาบถ ๔ เรื่องทั้งสองดังกล่าว มีเนื้อหาน�ามาจากหนังสือที่
ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงไว้นานแล้ว
 เรื่องท้ัง ๒ ดังกล่าวมีเน้ือหาเก่ียวกับการพิจารณาหรือ
การก�าหนดรู้อิริยาบถ ๔ ดังนั้น อาจมีข้อความหรือตัวอย่างซ�้ากับ
บทต้น ๆ อยู่บ้าง แต่จะท�าให้ท่านผู้อ่านได้เห็นแนวทางการเจริญ
กายานุปัสสนาสติปัฏฐานอิริยาบถบรรพ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

   ด้วยความปรารถนาดีและขออนุโมทนาต่อทุกท่านที่มีวิริยะ 
อ่านหนังสือเล่มนี้จนจบ

พันเอก ธงชัย แสงรัตน์
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
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 โยนิโสมนสิการ แบบการณมนสิการ เป็นความคิดเชิง
วิเคราะห์วิจัย มีลักษณะคิดต่อเนื่อง คิดแบบวิจัยค้นหาอริยสัจ 
คิดจากเหตุไปหาผลหรือจากผลสาวไปหาเหตุ โดยอาศัยปริยัติเป็น
แนวทางวิจัย ดังในคัมภีร์ ขุ.เถร.น�คสม�ลเถรค�ถ� พระนาคสมาล
เถระบรรลุธรรม เพราะมีโยนิโสฯ แบบการณมนสิการ ดังนี้
 เราเดินเข้าไปบณิฑบาตในพระนคร เห็นหญงิฟ้อนร�าคนหน่ึง
ตกแต่งร่างกายด้วยอาภรณ์ นุ่งห่มผ้าท่ีสวยงาม ทัดทรงดอกไม้ 
ลูบไล้ด้วยกระแจะจันทร์ ฟ้อนร�าอยู ่ในวงดนตรีที่ถนนหลวง 
ท่ามกลางพระนคร เป็นดุจบ่วงแห่งมัจจุราชอันธรรมชาติมาดักไว้ 
การกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย บังเกิดขึ้นแก่เรา อาทีนวโทษ 
ปรากฏแก่เรา ความเบื่อหน่ายก็ตั้งม่ัน ล�าดับนั้น จิตของเราก็
หลุดพ้นจากสรรพกิเลส
 อรรถกถา นาคสมาลเถรคาถา อธิบายว่า
 “ ขณะน้ัน พระนาคสมาลเถระ มนสิการในแบบวิเคราะห์
วิจัย ค้นหาสัจจะว่า วาโยธาตุอันกระท�าให้วิจิตรนี้ ย่อมเปลี่ยน

ตัวอย่างผู้บรรลุ
โดยก�าหนดรู้อิริยาบถ ๔



83

แปรกรัชกาย ไปโดยประการนั้น ๆ ด ้วยอ�านาจความแผ่ไป
น่าอัศจรรย์ สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ดังน้ีแล้ว ได้บ�าเพ็ญขวนขวาย
วิปัสสนาบรรลุพระอรหันต์”
 ความคิดที่มีลักษณะวิเคราะห์วิจัย เป็นโยนิโสมนสิการ
ประเภทการณมนสิการของพระนาคสมาลเถระดังกล่าวนั้น พระ
เถระประกอบโยนิโสฯ ไปตาม อุทเทสและปริปุจฉา (ปริยัติ) ที่ได้
ร�่าเรียนมา
 ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นว่า พระเถระก�าลังเจริญ กายานุ-
ปัสสนาสติปัฏฐานอิริยาบถบรรพ ซึ่งปกติภิกษุส ่วนใหญ่สมัย
พุทธกาล วิหารธรรมของท่าน คือ เจริญกัมมัฏฐานใดกัมมัฏฐาน
หนึ่งเป็นประจ�าอยู ่แล้ว ครั้นพระเถระมาเผชิญกับอิริยาบถของ
มาตุคามที่อ่อนช้อยน่าดูอันเป็นศัตรูของนักบวชเช่นน้ี อินทรียสังวร
และสติสัมปชัญญะท่ีฝึกมาดีแล้วก็เกิดขึ้น ท่านโยนิโสฯ ไปตาม 
อทุเทสและปรปิจุฉ� ในเรือ่งกายานปัุสสนาสตปัิฏฐาน อริยิาบถบรรพ 
ประกอบกับบารมีและอินทรีย์ ๕ ของพระเถระถึงความสมบูรณ์ 
ท่านจึงประจักษ์ชัดในความเป็นจริงของอิริยาบถของนางร�า ดังนี้
 อันอิริยาบถร่ายร�านั้น หาใช่ของใครไม่ ไม่มีสัตว์บุคคลใด ๆ  
ไปท�าข้ึน ที่แท้เป็นอาการไหวไปมาของมหาภูตรูป ด้วยอ�านาจ
จิิตตชวาโยธาตุ... 
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 แท้จริงแล้ว วาโยธาตุดังกล่าว หาใช่ของผู้ใดไม่ วาโยธาตุ
เป็นปรมัตถธรรมชนิดหนึ่ง ที่มีจิตของนางร�าน่ันแหละเป็นสมุฏฐาน
และจิตของนางร�าก็หาใช่ของหล่อนไม่ เพราะจิตก็เป็นปรมัตถธรรม
อีกชนิดหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นของใคร จิตก็มีลักษณะรู ้แจ้งอารมณ์
ทั้งนั้น จิตเกิดขึ้นเพราะปัจจัยต่าง ๆ เช่น โสตวิญญาณ ได้แก่ 
จิตได้ยินของนางร�า เป็นต้น เกิดข้ึนเพราะปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
 โสตวิญญาณ คือ จิตได้ยินของนางร�านี้ เกิดขึ้นเพราะมี
เสียงดนตรีเป็นปัจจัย (อารัมมณปัจจัย) แม้เสียงดนตรีก็ไม่ใช่
ของผู้ใด เสียงดนตรีเป็นรูปปรมัตถ์ชนิดหนึ่ง เกิดจากมหาภูตรูป
กับมหาภูตรูปกระทบกัน เสียงดนตรี สูง ๆ  ต�่า ๆ  ดังมาก ดังน้อย 
หรือดังเป็นจังหวะ ก็เพราะจิตของนักดนตรีเป็นปัจจัยให้มหาภูตรูป 
๔ คือ มือของนักดนตรีเคล่ือนไหวไปมาบนเครื่องดนตรี แม้จิต
ของนักดนตรีก็เกิดแต่ปัจจัยอ่ืน ๆ  เช่นกัน ครั้นจะสาวหาตัวตน
ต่อไป ก็หาพบสัตว์บุคคลตัวตนใด ๆ  ไม่ คงพบแต่ปรมัตถธรรรม 
คือ จิต เจตสิก รูป ก�าลังท�ากิจเป็นไปอยู่
 เพราะพระนาคสมาลเถระ เป็นผู้มี ศีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ 
ตลอดจนสุตตะมาบริบูรณ์ดีแล้ว เมื่อท่านประสบกับอิริยาบถนางร�า  
ที่อ ่อนช้อยน่าดู อันเป็นศัตรูของนักบวชเช่นนั้น จึงประกอบ
โยนิโสฯ ไปตาม อุทเทส-ปริปุจฉ� (ปริยัติ) ที่ท่านได้รับการอบรม
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สั่งสมมาจากอุปัชฌาอาจารย์ พระเถระจึงแทงตลอดอริยสัจ ๔
บรรลุมรรคผลนิพพานได้
 แม้อิริยาบถ ๔ มี ยืน เดิน นั่ง นอน ที่เราเข้าใจกันว่าเป็น 
เรายืน เราเดิน ฯลฯ เมื่อน�ามาวิเคราะห์ไปตาม อุทเทส-ปริปุจฉาแล้ว 
ก็จะเกิดปัญญาเห็นว่า แท้จริงแล้วตัวเราหามีไม่ ดังนั้น จึงไม่มี
ใครไปท�าขึ้น คงมีแต่ปรมัตถธรรมที่ด�าเนินไปตามธรรมนิย�ม 
กล่าวคือ เป ็นไปตามธรรมชาติ ดัง อรรถกถ� ขุ .สุ .วิชยสูตร
(หน้า ๔๘๗) แสดงไว้ ดังนี้
 อิริย�บถยืน เมื่อจิตเป็นธรรมช�ติชนิดหนึ่งเกิดขึ้นว่� 
เร�ยืน ว�โยธ�ตุอันเป็นธรรมช�ติชนิดหน่ึง มีจิตน้ันเป็นสมุฏฐ�น 
ก็แผ่ไปต�มร่�งก�ย ก�ยเป็นมห�ภูตรูป เป็นธรรมช�ติที่อยู่ส่วน
เบื้องสูง (ของกาย) ก็ถูกยกขึ้น คว�มเป็นไปของธรรมช�ติ
ทั้งสองน้ี ถูกบัญญัติด้วยคำ�ว่� “ยืน”
 อิริย�บถนั่ง ก็เช่นเดียวกับอิริย�บถยืน คือ เมื่อจิตเกิดข้ึน
ว่�เร�น่ัง ว�โยธ�ตุที่มีจิตนั้นเป็นสมุฏฐ�น ก็แผ่ไปต�มร่�งก�ย 
ก�ยเบื้องตำ่�ก็จะคู้เข้� และก�ยเบื้องสูงก็จะมีก�รยกขึ้น คว�ม
เป็นไปของธรรมช�ตินี้ ถูกบัญญัติด้วยคำ�ว่� “นั่ง”
 แม้อิริยาบถอ่ืน ๆ  เช่น อิริยาบถเดิน อิริยาบถนอน และ
อิริยาบถย่อยอื่น ๆ  มีคู้เข้าเหยียดออก ทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร เป็นต้น 
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ก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นท�านองเดียวกัน หามีสัตว์บุคคลใด ๆ ไม่
เนื่องจากอิริยาบถดังกล่าวเป็นอาการของจิตตชรูป ที่เกิดพร้อมกับ
อุปาทขณะของจิต เมื่อเกิดพร้อมกัน จึงไม่ใช่จิตไปส่ัง ให้ยืน
ให้เดิน เป็นต้น แต่ท่านใช้ค�าว่า “จิตเป็นปัจจัยแก่อิริย�บถน้ัน ๆ”
 เนื่องจากการก�าหนดหรือการพิจารณาอิริยาบถ ไม่ใช่ไป
เจริญอิริยาบถ แต่เป็นการเจริญปัญญา โดยมีอิริยาบถนั้นแหละ
เป็นอารมณ์ การเจริญวิปัสสนาเป็นกิจการงานทางมโนทวาร จึงเป็น
เรื่องการตรึก การใคร่ครวญ การวิจัย การค้นหาสัจจะ ดังนั้นไม่ว่า
พระโยคาวจรก�าลังอยู่ในอิริยาบถใด ๆ  ก็สามารถพิจารณาอิริยาบถ
อื่นได้ เช่น นั่งอยู่ ก็พิจารณาอิริยาบถเดินได้ หรือนอนอยู่ ก็พิจารณา
อิริยาบถเดินได้ เป็นต้น
 แม้อิริยาบถในอดีตหรือปัจจุบัน อิริยาบถของเราหรือของ
ผู้อื่นก็น�ามาพิจารณาได้ ดังพระนาคสมาละบรรลุธรรม ด้วยการ
พิจารณาอิริยาบถนางร�า เป็นต้น
 อารมณ์วิป ัสสนาน้ัน ไม่จ�าเป ็นต้องเป็นอารมณ์ที่ เป ็น
ป ัจจุบันแต ่อย ่างเดียว ท้ังนี้  แล ้วแต ่อุปนิสัยหรือป ัญญาของ
โยคาวจรนั้น ๆ  ดังที่พระพุทธองค์ตรัสกับปัญจวัคคีย์ภิกษุ ในคัมภีร์ 
สำ.ข.ปัญจวัคคิยสูตร (ข้อ ๑๒๙) ดังนี้
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 ดูก่อนภิกษุทั้งหล�ย เพร�ะเหตุนั้นแหละ รูปอย่�งใด
อย่�งหน่ึงทั้งที่เป็น อดีต อน�คต ปัจจุบัน เป็นภ�ยในหรือ
ภ�ยนอก ฯลฯ เธอทั้งหล�ย พึงพิจ�รณ�ด้วยปัญญ�อันชอบ
ต�มคว�มเป็นจริงว่� นั่นไม่ใช่ของเร� เร�ไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่
ตัวตนของเร� ฯลฯ

 การตรึกเช่นนี้แล เป็นโยนิโสมนสิการ ประเภทการณมนสิการ 
โยคีบุคคลผู้เจริญวิปัสสนา พึงประกอบโยนิโสฯ นี้ไว้เป็นประจ�า
หรือเป็นเครื่องอยู่เถิด นี้เป็นการปฏิบัติธรรมที่จะน�าท่านไปสู่มรรคผล
นิพพาน ดังในพระวินัยปิฎก มหาวรรค (ข้อ ๓๕) พระพุทธองค์
ทรงแสดงความส�าคัญของโยนิโสมนสิการไว้ดังนี้

 ธรรมอย่�งอื่นอันมีอุปก�ระม�ก เพื่อบรรลุประโยชน์
อันสูงสุดแห่งภิกษุผู ้เป็นเสขะ เหมือนโยนิโสมนสิก�รไม่มีเลย 
ภิกษุเร่ิมต้ังไว้ซึ่งมนสิก�รโดยแยบค�ย พึงบรรลุนิพพ�นอันเป็น
ที่สิ้นไปแห่งทุกข์ได้

............................................
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 การเจริญวิปัสสนา การเจริญสติปัฏฐาน การท�าปริญญา 
เป็นเร่ืองเดียวกันหมด ในบทนี้เป็นการแสดงการท�าปริญญากิจใน
อิริยาบถ ๔ ดังในมหาสติปัฏฐานสูตร อิริยาบถบรรพ มีค�าส�าคัญ
ยิ่งที่ควรท�าความเข้าใจคือ ค�าว่า รู้ชัด ค�านี้เราบัญญัติขึ้นมาใช้แทน 
ปชานาต ิท้ังนี้เพราะค�าในภาษาไทยมีไม่พอ
 ปัจจุบันบางส�านักอธิบายค�าว่า รู ้ชัด ในอิริยาบถ ๔ ว่า 
ขณะยืน เดิน นั่ง นอน ก็ให้มีสติระลึกรู ้ในสภาพเย็น ร้อน อ่อน 
แข็ง ตึงไหวที่ปรากฏที่เท้าหรือที่กายว่า นั่นเป็นรูป สภาพรู้เป็นนาม 
เป็นต้น หรือบางส�านักให้พิจารณาในกิริยาอาการนั้น ๆ  ว่าเป็น
รูปปรมัตถ์ เช่น ขณะยืนก็ให้พิจารณาว่า นั่นไม่ใช่คนสัตว์ใด ๆ
ไปยืน ที่แท้เป็นรูปปรมัตถ์ก�าลังยืน เป็นต้น ดังนั้น จึงขอน�าค�า
ปช�น�ติ ท่ีเราแปลว ่า รู ้ ชัด มาตรวจสอบกับพระคัมภีร ์และ
อรรถกถาว่า ค�านี้ในมหาสติปัฏฐานสูตรอิริยาบถบรรพนั้น เป็นการ
รู้ชัด ๆ  แบบภาษาไทยหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะต้องรู ้แบบไหน จึงจะ
ถูกต้องและขอให้ดูอรรถกถาแสดงความหมาย ปช�น�ติ ไว้ดังนี้

การท�าปริญญากิจ
ในอิริยาบถ ๔
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 ๑. อรรถกถ� สำ .  ข. อนุธรรมสูตรที่  ๑ (หน ้า ๘๕)
กล่าวไว้ว่า “ปชานาติ เป็นการก�าหนดรู้ ด้วยปริญญา ๓”
 ๒. ที. ม. มห�สติปัฏฐ�นสูตร อิริย�บถบรรพ (ข้อ ๒๗๕) 
พระพุทธองค์ตรัสว่า ภิกฺขุ คจฺฉนฺโต ว� คจฺฉ�มีติ ปช�น�ติ 
แปลว่า เมื่อภิกษุเดิน ก็รู้ชัดว่าเราเดิน ซึ่งอรรถกถาพระสูตรดังกล่าว 
(หน้า ๒๙๙) อธิบายย่อ ๆ ว่าข้อความน้ี หมายถึง การวิจัยค้นหาว่า 
อิริยาบถเดินเกิดจากจิตตชวาโยธาตุ ๆ ท�าให้เกิดกายวิญญัติรูป 
กิริยาอาการเดินก็เกิดขึ้น ดังนั้น ค�าว่า รู ้ชัด จึงไม่ใช่ไปดูอาการ
เดินให้เห็นชัด ๆ ตามความหมายในภาษาไทย แต่หมายถึงการรู ้ 
ดังนี้
 ๒.๑ การรู ้ท่ัวในอิริยาบถ โดยรู ้แบบปริญญา ๓
 ๒.๒ รอบรู้อิริยาบถแบบธรรมวิจัย
 ๒.๓ รอบรู้อิริยาบถโดยประการต่าง ๆ
 ๒.๔ เป็นการค้นหาสัจจะ ๔ ของอิริยาบถ
 ความหมายทั้ง ๔ ข้อดังกล่าวมีลักษณะเป็นการวิเคราะห์ว่า 
ใครเดิน เดินได้อย่างไร มีปัจจัยอะไรท�าให้เกิดอิริยาบถเดิน และ
ยังวิจัยค้นหาความจริงว่า อิริยาบถเดินมีคุณ (อัสสาทะ) มีโทษ 
(อาทีนวะ) อย่างไร จะละฉันทราคะในอิริยาบถน้ีได้อย่างไร น้ีเป็น
การงานทางมโนทวาร เพราะวิปัสสนาปัญญาไม่เกิดในชวนะทาง
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ปัญจทวาร (อรรถกถ�พระวิภังค์ภ�ค ๒ เอกนิทเทส อธิบ�ย
ญ�ณวัตถุ ๑ หน้า ๖๓๘-๖๓๙)
 ๓.  อรรถกถ�จ�รย์ วิจารณ์ รู ้ชัด (ปชานาติ) แบบไม่
ถูกต้องกับรู ้ชัดแบบถูกต้องไว้ ดังข้อความต่อไปนี้
 ๓.๑ รู ้ชัดแบบไม่ถูกต้อง อรรถกถ� ที. ม. มห�สติปัฏ-
ฐ�นสูตร (หน้า ๒๙๘) ดังกล่าว วิจารณ์ว่า “แม้สัตว์เดรัจฉ�น 
เช่น สุนัขบ้�น สุนัขจิ้งจอกเป็นต้น เมื่อเดินไป มันก็รู ้ตัวว่�
เดินก็จริงอยู่ แต่ในอิริย�บถบรรพนั้น มิได้ตรัสหม�ยเอ�คว�มรู้
เช่นน้ัน เพร�ะคว�มรูเ้ช่นนัน้ ละสตัตปูลทัธ ิ (คว�มเหน็ว่�เป็นสตัว์) 
ไม่ได้ เพิกถอนอัตตสัญญ�ไม่ได้ ทั้งไม่เป็นกัมมัฏฐ�นหรือไม่
เป็นสติปัฏฐ�นภ�วน�เลย”
 ๓.๒ รู้ชัดแบบถูกต้อง อรรถกถ� ที. ม. มห�สติปัฏฐ�นสูตร 
(หน้า ๒๙๙) กล่าวว่า ต้องตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้ได้
 ถ�ม ใครเดิน
 ตอบ ไม่ใช่สัตว์หรือบุคคลไร ๆ  เดิน
 ถ�ม การเดินของใคร
 ตอบ ไม่ใช่การเดินของสัตว์หรือบุคคลไร ๆ
 ถ�ม เดินได้เพราะอะไร
 ตอบ เดินได้เพราะกิริยา คือ กายวิญญัติ ที่เกิดจากจิต
เป็นการแผ่ขยายไปของวาโยธาตุ แม้ในอิริยาบถอื่น ๆ  มีอิริยาบถยืน 
เป็นต้น ก็นัยนี้เช่นกัน
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 อรรถกถ� ที. ม. มห�สติปัฏฐ�นสูตร (หน้า ๒๙๙) 
แสดงค�าว่า รู้ชัด แบบถูกต้อง ในอิริยาบถเดินต่อไปอีกว่า
 .....ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่�งนี้คือ จิตเกิดขึ้นว่� เร�จะเดิน 
จิตน้ันก็เป็นปัจจัยให้เกิดว�โยธ�ตุ ว�โยธ�ตุก็ทำ�ให้เกิดก�ยวิญญัติ 
เป็นอ�ก�รเคลื่อนไหว นำ�สกลก�ยให้ก้�วไปข้�งหน้�เพร�ะกิริย� 
คือ ก�ยวิญญัติที่เกิดจ�กจิต เป็นก�รแผ่ขย�ยไปของว�โยธ�ตุ 
จึงเรียกว่�เดิน แม้อิริย�บถยืน เป็นต้น ก็นัยนี้เหมือนกัน.....
 เมื่อภิกษุนั้นรู้ชัดอยู่อย่�งนี้ ย่อมมีคว�มคิดเห็นอย่�งน้ีว่� 
เข�กล่�วกันว่� สัตว์เดิน สัตว์ยืน แต่โดยอรรถแล้วสัตว์ไร ๆ เดิน 
ยืนไม่มี ประดุจคำ�ที่กล่�วกันว่� เกวียนเดินหรือเกวียนหยุด 
แต่ธรรมด� คำ�ว่�เกวียนไร ๆ  ที่เดินได้เอง หยุดได้เองห�มีไม่ 
ต่อเมื่อส�รถีผู้ฉล�ดเทียมโค ๔ ตัวแล้วขับไป เกวียนจึงเดิน 
เกวียนจึงหยุด เพร�ะฉะนั้น คำ�นั้นเป็นก�รบัญญัติเรียกกันฉันใด 
ก�ยเปรียบเหมือนเกวียน เพร�ะอรรถว่� ไม่รู ้ (อ�รมณ์) ลมที่
เกิดจ�กจิตเป็นสมุฏฐ�นเปรียบเหมือนโค จิตเปรียบเหมือน
ส�รถี เมื่อจิตเกิดขึ้นว่�เร�จะเดิน เร�จะยืน ว�โยธ�ตุที่ทำ�ให้
เกิดคว�มเคลื่อนไหวก็เกิดขึ้น อิริย�บถเดิน เป็นต้น ย่อมเป็น
ไปเพร�ะก�ยวิญญัติที่เกิดจ�กจิต เป็นก�รแผ่ขย�ยไปของว�โยธ�ตุ 
ต่อแต่น้ันสัตว์ก็เดิน สัตว์ก็ยืน เร�ยืน เร�เดิน เพร�ะเหตุนั้น 
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คำ�เหล่�นี้ (สัตว์ยืนหรือเร�ยืน) เป็นเพียงบัญญัติสมมติเรียกกัน
ฉันนั้นเหมือนกัน พระโบร�ณ�จ�รย์ยังกล่�วอีกว่� เรือแล่นไป
ได้ด้วยกำ�ลังลม ลูกธนูแล่นไปด้วยกำ�ลังส�ยธนูฉันใด ก�ยนี้อัน
ลมนำ�ไป จึงเดินไปได ้ฉันนั้น แม ้ยนต์ คือ ก�ยนี้อันป ัจจัย
ประกอบแล้ว เดิน ยืน และนั่งได้ ก็ด้วยอำ�น�จส�ยชัก คือ จิต 
เหมือนเคร่ืองยนต์หมุนไปได้ด้วยอำ�น�จส�ยชักฉะน้ันแล ในโลกนี้ 
สัตว์ใด ๆ  เว้นปัจจัยเสียแล้ว ยังยืนได้ เดินได้ ด้วยอ�นุภ�พ
ของตนเองมีอยู่หรือ...
 จากอรรถกถาชี้ให้เห็นอรรถของ ปชานาติ ว่าเป็นธรรมวิจัย 
เป็นการค้นหาสัจจะ ท�าให้รู้ว่า อิริยาบถ ๔ น้ัน ไม่ใช่การเคล่ือนไหว
ของอวัยวะผู ้ใด หรือร่างกายของผู ้ใด แต่เป็นการไหวไปของ
มหาภูตรูป ๔ ซึ่งมีวาโยธาตุเป็นตัวขับเคลื่อนอวัยวะนั้น ๆ  และ
วาโยธาตุก็เป็นรูปปรมัตถ์ท่ีเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน แม้จิตก็เป็น
นามปรมัตถ์ ไม่ใช่ของใคร จิตเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดจาก
อารัมมณปัจจัย และ อารัมมณปัจจัยก็เกิดจากปัจจัยอื่น ๆ ต่อ ๆ กัน
ลงไปอีก จึงไม่มีคนหรือสัตว์ไปเดินไปยืนไปนั่งไปนอน คงมีแต่
สภาวธรรมที่เป็นไปตามอ�านาจของปัจจัยต่าง ๆ การรู้ชัดตามแบบ
พระคัมภีร์ เช่นนี้แล ย่อมละสัตตูปลัทธิ ละสักกายทิฏฐิได้เป็น
สติปัฏฐานภาวนาด้วย
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วิจัยอิริยาบถเพื่อค้นหา
ทุกขสัจและสมุทัยสัจ

 อรรถกถ�ธรรมสังคณีภ�ค ๑ จิตตุปป�ทกัณฑ์ (หน้า 
๓๘๗) ให้ความหมายธรรมวิจัยเพราะค้นหาสัจจะ ๔ ดังน้ันการวิจัย
อิริยาบถจึงเป็นการค้นหาสัจจะ ๔ ในอิริยาบถ ดังนี้

 ๑. เพราะอิริยาบถมีท้ัง อัสส�ทะและอ�ทีนวะ คือ มีทั้ง
คว�มน่�เพลินใจและโทษ สัตว์โลกจึงพอใจบ้างไม่พอใจบ้างใน
อิริยาบถทั้งของตนเองและของผู ้อื่น เช่น ขณะดูละครทางทีวี
บางครั้งชอบใจ บางครั้งไม่ชอบใจในกิริยาอาการร้องร�าท�าเพลงของ
พวกดาราคนนั้นคนนี้ แท้จริงหามีนักแสดงไม่ คงมีแต่การไหวไป
ของมหาภูตรูป ๔ อันเป็นไปโดยก�าลังของจิตตชวาโยธาตุอันเกิด
มาแต่จิตของนักแสดงนั้น ๆ เป็นสมุฏฐาน แม้จิตของนักแสดงน้ัน
ก็เกิดจากปัจจัยอ่ืน ๆ  เช่น เกิดจากเสียงขับ เสียงดนตรีที่คอยให้
จังหวะ แม้เสียงดนตรีก็เกิดจากจิตนักดนตรี แม้จิตนักดนตรีก็
เกิดจากปัจจัยอื่นต่อ ๆ กันลงไปอีก จึงหามีสัตว์บุคคลใด ๆ ไม่
เพราะอวิชชาท่ีท�าให ้ไม ่รู ้ความจริงและท�าให ้ เห็นวิปลาสใน
อิริยาบถว่างามบ้าง เห็นว่าเป็นอิริยาบถของดาราคนนั้น คนนี้บ้าง 
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ย่อมก่อให้เกิดตัณหา อุปาทาน อันเป็น สมุทยสัจ ซึ่งเป็นตัวเหตุ
ที่จะน�ามาซึ่ง ภพ ชาติ อันเป็น ทุกขสัจ นี้คือ การวิจัยอิริยาบถที่
ตรงกับหลัก ธรรมวิจัยเพราะค้นหาสัจจะ ๔
 ๒. อิริยาบถมีจิตเป็นสมุฏฐาน อิริยาบถจึงเป็นเครื่องส่อง
ให้เห็นสภาพจิตของสัตว์ เช่น ผู้มีมานะก็มีกิริยาอาการเย่อหยิ่ง 
ผู ้อ่อนน้อมมีกิริยาอาการนิ่มนวล ผู้มีโทสะมีอาการก้าวร้าว ผู้มี
เมตตาก็มีอาการเยือกเย็น เมื่ออิริยาบถ ๔ วิจิตรพิสดารเช่นนี้จึง
มีอิทธิพลต่อชีวิต เพราะท�าให้ตนเองหรือคนอ่ืนหัวเราะหรือร้องไห้
ก็ได้ ท�ากรรมดีหรือกรรมช่ัวก็ได้ อิริยาบถจึงพาสัตว์ไปสู่สุคติภูมิบ้าง 
ทุคติภูมิบ้าง อิริยาบถนี้แลเป็นท่ียึดถือด้วยตัณหา มานะ ทิฏฐิ 
อันเป็น สมุทยสัจ ซึ่งเป็นอุปนิสสยปัจจัยพาสัตว์ไปเกิดแล้ว
เกิดอีก น่ันหมายถึงขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นทุกขสัจ อุบัติขึ้นมาบ่อย ๆ  
นี้คือ ปช�น�ติ ท่ีมีอรรถว่า ธรรมวิจัยเพร�ะค้นห�สัจจะ ๔
 ๓. วัตถุประสงค์ส�าคัญยิ่งประการหน่ึงในการวิจัยชีวิตก็เพ่ือ
ค้นหาทุกข์โทษภัยของขันธ์ ๕ อิริยาบถเป็นที่ประชุมของรูปปรมัตถ์ 
ซึ่งเป็นรูปขันธ์อันเกิดแต่จิตท่ีน�าความทุกข์ต่าง ๆ  มาให้ ซึ่งมีทั้ง
ทุกขทุกข์ และปริยายทุกข์ ดังนี้
 ทุกขทุกข์ เช่น ทุกข์ทางกายท่ีเกิดจากการที่ต้องไปนั่ง 
ไปยืน ไปเดินนาน ๆ  หรือนอนนาน ๆ  ล้วนน�าความทุกข์มาให้ 
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เช่น ทหารต้องวิ่ง ต้องเดินนาน ๆ  แม่ค้าขายอาหาร ต้องยืนปรุง
อาหารวันละกว่า ๘ ชั่วโมง ทุก ๆ  วัน เมื่อชีวิตเข ้าสู ่วัยชรา
โรคเข่าเสื่อมย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้น พ่อค้าขายเนื้อหมูต้องใช้มือ
ใช้แขนจับมีดสับหมูอยู่นานนับสิบปี ท�าให้ข้อมือต้องพิการไปก็มี 
หรือคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ต้องนอนนิ่ง ๆ เป็นเวลาหลาย ๆ วัน 
ความทุกข์ที่ไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถนั้น ทรมานยิ่งนัก หลายท่าน
คงเคยประสบมาแล้ว นี้คือโทษของอิริยาบถที่มีลักษณะ เผารน
เบียดเบียนชีวิตให้เร่าร้อน นี้แลคือ ทุกขสัจ

 ปริย�ยทุกข์ ท่ีมาจากอิริยาบถเห็นได้ยาก เราไม่รู ้เลยว่า 
ทุกอิริยาบถที่สลับผลัดเปลี่ยนอยู่นั้นเป็นภาระอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
คนอ้วน ต้องแบกน�้าหนักมากกว่าปกติก็ดี ผู ้ก�าลังนอนป่วยหนัก
อยู ่ก็ดี เมื่อจะเปล่ียนอิริยาบถแต่ละครั้งนั้น จะเป็นภาระยุ ่งยาก
สักเพียงไหน แม้ในชีวิตของคนที่แข็งแรงทั่วไปก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถ
อยู่เสมอ เพราะการไหลกลับสู่ปอดของโลหิตด�ามิได้ไหลกลับด้วย
การสูบฉีดของหัวใจ แต่เกิดจากการบีบตัวหรือเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ 
ถ้าร่างกายอยู่นิ่ง ๆ นาน ๆ ไม่เคลื่อนไหว การไหลเวียนของโลหิต
ย่อมมีปัญหา ร่างกายก็จะอ่อนแอ เป็นภาระต้องออกก�าลังกาย
อยู่เสมอ จึงกล่าวว่าอิริยาบถนี่แหละน�าทุกข์มาให้ และในที่สุด 
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ทุกคนก็ต้องมาจบลงที่อิริยาบถสุดท้ายบนเตียงนอนสุดท้ายอย่าง
แน่นอน เมื่ออิริยาบถมีบทบาทต่อชีวิตเช่นนี้ พระบรมศาสดาจึง
ทรงจัดอิริยาบถบรรพไว้เป็นบรรพหนึ่งในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
 ตรงกันข้ามถ้าไม่มีรูปขันธ์ ก็ไม่ต้องมีอิริยาบถ ไม่ต้องมี
ภาระคอยเปล่ียนอยู่เสมอ นั่นเป็นความสุขมิใช่หรือ แต่เราก็นึก
ภาพไม่ออกว่า สภาวะท่ีไม่มีอิริยาบถตลอดไปจะสุขได้อย่างไร 
แต่อรูปพรหมบุคคล ท่านเป็นสุขเพราะไม่ต้องมีภาระในการบริหาร
อิริยาบถ อีกประการหนึ่ง อิริยาบถของผู้อื่นก็ดี หรือของเราก็ดี 
อาจท�าให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดอกุศลจิต หรือท�าอกุศลกรรมโดยไม่รู ้ตัว 
ปัญหาชีวิตท่ีเกิดจากอิริยาบถ นี้แลเป็นปริยายทุกข์
 วิปัสสนายุคนี้ มีการน�าอิริยาบถบรรพมาก�าหนดแบบให้
พิจารณาว่า เป็นรูปปรมัตถ์ เช่น ให้เห็นเป็น รูปยืน รูปเดิน 
เป็นต้น แต่ในอรรถกถา สติปัฏฐานสูตร กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
อิริยาบถบรรพ ท่านให้น�าอิริยาบถ ๔ มาก�าหนดแบบวิเคราะห์
วิจัย เพื่อให้รอบรู้อิริยาบถทุกแง่ทุกมุม ทั้งลักษณะ ทั้งเหตุเกิด 
(สมุทยะ) และความดับ (อัตถังคมะ) ตลอดจนค้นหา อัสสาทะ 
อาทีนวะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเห็นโทษ ให้เกิดปัญญาเบ่ือหน่าย 
คลายก�าหนัดในอิริยาบถ เพื่อปรารถนาพ้นจากอิทธิพลของอิริยาบถ 
หรืออีกนัยหนึ่ง เพื่อเห็นอริยสัจ ๔ ของอิริยาบถ
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