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ตอจากนีไ้ป ขอใหทานทั้งหลายตั้งใจฟงแนวทางแหงการปฏิบัติพระกรรมฐาน ที่บรรยายมา

หลายศุกรนั้น ไดบรรยายกีย่วกับอารมณสมถกรรมฐาน คือการทํ าจิตใหเกิดความสงบ คิดวาพอสมควร
แลว แตความจริงอารมณของสมถกรรมฐานนั้นมีถึง 40 ประการ ก็คงพูดสลับไปสลับมา แตในวันนี้ที่
อยากจะพดูใหทานทั้งหลายฟงก็คือ อยากจะพูดถึงการปฏิบัติกรรมฐานประเภทที่สองที่เรียกวาวิปสสนา
กรรมฐาน ขอยกตัวอยางประกอบดังนี้ จิตของเรานั้นเปรียบเหมือนมาพยศ ธรรมชาติของมาปานั้น มันก็
จะวิง่เทีย่วไปตามอัธยาศัยเพราะไมเคยถูกฝกหัดมากอน เปรียบเหมือนจิตของเราที่ไมไดรับการฝกหัดก็
จะทองเที่ยวไปตามอารมณของกามคุณ 5 คือ รูป เสียง กล่ินรส สัมผัส

 เพราะฉะนั้น มาพยศนั้นเมื่อถูกนายสารถีหรือจอกกี้นํ ามาฝกใหม ๆ ก็เปนธรรมดาที่มันจะดื้อดึง
ออกอาการที่ไมพอใจ พยายามสลัดคนที่ขึ้นขี่ใหตกลงมา เนื่องจากมันไมคุนเคยกับการถูกขี่ ส่ิงที่นาย
สารถหีรือจอกกี้ตองการในการฝกมาก็คือ การสามารถควบมาไปในทิศทางที่ตนเองตองการ แตการจะทํ า
เชนนัน้ได ส่ิงสํ าคัญอันดับแรกก็คือ จะตองฝกมาใหหายพยศ ทํ าใหมาเปนสัตวที่เชื่องเสียกอน การขับขี่
มาไปในทิศทางที่เราตองการถือเปนเปาหมายสูงสุดในการฝกมา

อุปมานี้ก็คลายกับการฝกจิต การปฎิบัติสมถกรรมฐานก็เหมือนการฝกมาใหหายพยศ วิปสสนา
กรรมฐานก็คือการควบมาไปในทิศทางที่ตองการ เปาหมายที่สูงสุดในการฝกจิต คือตองการรูและเขาใจ
ชีวติตามความเปนจริง จนกระทั่งจิตคลายความยึดมั่นถือมั่น สามารถปลอยวางสรรพสิ่งทั้งหลาย เกิด
ความโปรงใสเบาสบาย ไมมีความโลภ หมดความโกรธและความหลง นี่คือเปาหมายหลักที่ตองการ
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ดงันั้น ในการบรรยายเรื่องของสมถกรรมฐาน ถาจะบรรยายจนครบทั้ง 40 ประการ ก็คิดวาคง

ใชเวลาหลายเดือน เพื่อใหทานทั้งหลายไดรับประโยชน ก็จะขอลัดตัดมาพูดถึงเรื่องของ วิปสสนากรรรม
ฐานพอใหทานทั้งหลายไดนํ าไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ  คํ าวาวิปสสนานั้น วิ แปลวา วิเศษ ปสสนา
แปลวา การเห็น วิปสสนา แปลวา การเห็นอยางวิเศษ แปลเปนไทยแลวยังสื่อความหมายไมเขาใจ คํ าวา
วปิสสนากรรมฐาน ภาษาอังกฤษวา Insight meditation   insight แปลวา มองทะลุ เห็นชัดเจน

เชน เหน็คนเดินมา เขาจะไมมองวาเปนเพศชายหรือเพศหญิง แตงตัวอยางไร ผิวขาวหรือดํ า เปน
คนวัยไหน ไมไดมองแคนั้น insight หมายถงึ มองใหทะลุเลยวา รางกายที่เดินมานี้ สํ าเร็จดวยโครง
กระดกู ฉาบทาดวยเลือดเนื้อ รอยรัดดวยเสนเอ็น มีชองอยู 9 ชอง คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ทวารหนัก
ทวารเบา เปนที่ไหลออกแหงสิ่งโสโครก รางกายนี้ตั้งอยูในชั่วกาลเวลาหนึ่ง ตองแตกสลายไปในที่สุด
เตม็ไปดวยทุกข โทษ รางกายนี้ไมใชเรา ไมใชของเรา  เราไมสามารถบังคับบัญชามันได อารมณนี้เรียก
วา Insight meditation คอืมองใหเขาใจ มองใหทะลุปรุโปรง มองจนจิตเกิดความเบาสบาย

 วปิสสนากรรมฐานนั้นเปนตัวตัดกิเลส ไมไดหมายถึงเอามีดหรือขวานมาตัดกิเลสแตหมาย
ความวา ฝกวิธีการคิด คิดใหฉลาด คิดใหเปนคิด จนกระทั่งกิเลสมันหลุดไปจากจิต กิเลสถูกทํ าลายไป
ดวยความคิดที่ถูกตอง ซ่ึงใชคํ าวาวิปสสนากรรมฐานมีขั้นตอนถึง 16 ประการ ภาษาบาลีใชคํ าวา โสฬส
ญาณ คํ าวาโสฬส แปลวา 16 ญาณ แปลวา ความรู โสฬสญาณ แปลวา ความรู 16 ขั้น เปนเครื่องทํ าลาย
กเิลส แตในวันนี้จะยังไมพูดถึง แตจะขอยกเอาอารมณ 3 ประการที่นักเจริญวิปสสนากรรมฐานใชคิด
พจิารณาที่เรียกวา ไตรลักษณ ไตร แปลวา สาม ลักษณะ แปลวา ส่ิงที่พึงมองเห็น สามประการ หรือบางที
ใชค ําวาสามัญลักษณะ แปลวา ลักษณะที่เหมือนกันหมด ไมวาจะเปนใครก็ตาม เปนเศรษฐี ยาจก ผูดีหรือ
ไพร ทกุคนก็จะมีลักษณะเสมอกัน เทาเทียมกัน เปนกฎธรรมชาติที่ใหความยุติธรรมแกสรรพสิ่ง สามสิ่ง
นั้นมีอะไรบาง นั่นก็คือ

1. อนิจจัง แปลวา ความไมเที่ยง  2. ทกุขงั แปลวา ส่ิงที่ทนอยูในสภาวะของมันไมได หรือจะ
แปลวา ความบีบคั้น ความกดดัน ความไมสบายกาย ความไมสบายใจ ก็แลวแตจะแปล และ  3. อนัตตา
แปลวา สภาวะที่ไมใชเรา ไมใชของเรา ความไมมีตัวตน แปลไดหลายอยาง สามประการนี้เปนสิ่งที่ผู
เจรญิวปิสสนาควรที่จะศึกษาและทํ าความเขาใจใหแจมแจง เพราะเวลาที่ปฏิบัตินั้นสาระสํ าคัญคือ การที่
จะตองนอมอารมณทั้งสามประการเขามาพิจารณา หรืออาจจะพูดอีกอยางหนึ่งวา ยกจิตของเราที่เกิด
ความสงบมาพิจารณาอารมณทั้งสามประการนี้

ประการแรกทีเ่รียกวาอนิจจังนั้น ก็เพราะวาพระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นวาสรรพสิ่งที่เกิดมาใน
โลกนีม้นัจะมีสภาวะคือ มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน มีความแปรปรวนในทามกลาง และมีความแตกสลาย
ในทีสุ่ด เพราะฉะนั้น สาระของความเปนอนิจจังก็คือ ภาวะตาง ๆ ที่มันเปลี่ยนแปลงไปไมมีความคงที่ มี
แตความเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับกระแสนํ้ าที่มันไหลไปเรื่อย ๆ นักปรัชญากรีก ช่ือเฮราคลิตุสจึงพูดวา
เราไมสามารถโดดลงไปในแมนํ้ าเดียวไดสองครั้ง เขาคงมองเห็นความเปนอนิจจังวา กระแสนํ้ ามีความ



3
ไหลไปเรือ่ย ๆ เพราะฉะนั้น เมื่อเรากระโดดลงไปในนํ้ า ณ จุดหนึ่ง เวลาหนึ่ง แลวก็ขึ้นมาจากจุดนั้น
แลวกระโดดลงไปใหม ณ จุดที่กระโดดลงไป นํ้ าเกาก็ไหลผานไปนํ้ าใหมก็ไหลมาแทนที่ เวลาที่กระโดด
ลงไป ณ จุดนั้นกับเวลาที่โดดลงไปใหมก็เปนคนละเวลากัน

 ดงันัน้ ความเปนอนิจจัง มันหมายถึงไมมีส่ิงใดที่คงที่ มีแตความเปลี่ยนแปลง เรามองดูชีวิตคือ
รางกายกเ็ชนเดียวกัน ไมมีความคงที่ ในขณะที่อยูในทองแม เร่ิมจากจุดเล็ก ๆ คอย ๆ เจริญเติบโตเปน
กอนเนือ้ เปนปุม แยกเปนหา มีศีรษะหนึ่ง มีขาสอง เทาสอง เจริญเติบโตจนเปนทารกที่สมบูรณแลว
มารดากค็ลอดออกมาเจริญเติบโตดวยนํ้ านมของมารดา  ความจริงในลักษณะของความเปลี่ยนแปลงนั้น
พระพทุธเจาทานแสดงไวสองประการ หรือเราจะใชคํ าวาแกก็ได คือแกแบบปกปด และแกแบบเปดเผย
ค ําวาแกแบบปกปดนั้น มีลักษณะเปนความเจริญเติบโต เพราะมันมีสภาพแหงความเจริญ แข็งแรง เร่ิมตั้ง
แต 1 ปถึงวัย 25 ป ทุกสิ่งทุกอยางมีแตความแข็งแรงมีแตความเจริญเติบโตแลว จาก 25 ป ก็ดํ ารงความ
แขง็แรงอยูไดระยะหนึ่ง จากนั้นสภาพรางกายก็เร่ิมแกอยางเปดเผยคือสภาพของความสมบูรณนั้น มัน
เร่ิมเสื่อมสภาพลงไป เร่ิมผุพังหมดสภาพ

 เชน ผมที่เคยดกดํ าเปนมัน เร่ิมเปลี่ยนแปลงและกลายเปนสองสีจนกระทั่งขาวโพลนไปทั่ว
ศรีษะ ดวงตาที่เคยแจมใสเหน็อะไรชัดเจนก็เปลี่ยนไปเปนพรามัว ตองใชแวนตา สายตาสั้นบาง ยาวบาง
หทูีเ่คยฟงอะไรชัดเจนก็เร่ิมตึง ล้ินที่เคยรับรสไดชัดเจน ก็เร่ิมรับรสไดแยลงไป รางกายที่เคยแข็งแรงก็
ออนแอ โรคภัยไขเจ็บก็เขามารุมลอมอยางนี้เปนตนเรียกวาอนิจจัง เด็กที่อยูในทองแม ก็มีความแกแลว
ทานทัง้หลายอาจจะสงสัยวา เด็กในทองแมแกไดอยางไร

ยกตวัอยางงาย ๆ แมสองคนไปฝากทองที่โรงพยาบาล ขณะที่นั่งรอคุณหมออยูนั้นก็นั่งคุยกัน แม
คนหนึง่กถ็ามแมอีกคนหนึ่งวา เธอทองไดกี่เดือน เธอก็ตอบวา ฉันทองได 1 เดือน แลวเธอละ คนถามจึง
ตอบวา ฉนัทองได 2 เดือน ลูกฉันแกกวาลูกเธอ 1 เดือน อยางนี้เปนตน นี่คือความเปนอนิจจัง ความไม
เทีย่ง นีค่อืสภาพของรางกายที่มันเปลี่ยนแปลงไป สภาพของจิตใจก็เชนเดียวกัน มีความเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาเหมือนกับกระแสไฟที่มันแลนไปแลนมา เราก็มองเห็นมันสวาง พัดลมที่มันหมุนเร็วมาก จน
กระทัง่ เรามองเห็นวามันเปนมันเปนใบเดียวกัน แตความจริงแลวมันมีหลายใบ แตมันหมุนดวยความเร็ว
มากจนมองไมทัน สภาวะสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ทํ าใหนักวิปสสนาฝกใหมไมเขาใจวา ทํ าไมพระพุทธเจาจึง
สอนใหพจิารณาอนิจจังดวย ก็เพราะวาโดยปกติมนุษยนั้นมักจะคิดวาเที่ยงในสิ่งที่ไมเที่ยง

ยกตวัอยาง เชน สภาพจิตเมื่อสักครูนี้เปนสุข อีกวินาทีตอมามันคิดถึงอารมณที่เปนทุกข อีก
วนิาทตีอมามันคิดถึงอดีต อีกวินาทีตอมามันคิดถึงอนาคต เดี๋ยวสุขบางเดี๋ยวทุกขบาง นี่คือความไมเที่ยง
ของจติ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงสอนใหพิจารณาใหเห็นความไมเที่ยง อยาไปยึดวาสรรพสิ่งเที่ยง
เพราะเมือ่ใดก็ตามที่เราคิดวาสรรพสิ่งเที่ยง ขณะนั้นจิตเราจะขาดความสมดุล จิตเราจะเขาใจผิด เมื่อ
สรรพสิง่ทีเ่ราเขาใจวาเปนของเที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไป เชน สามีที่เราเคยคิดวาเปนของเราสักวันหนึ่ง
สามเีปลีย่นไปเปนของคนอื่น เราก็จะเกิดความทุกขวา สามีที่เคยเปนของเที่ยง เปนของเรา บัดนี้ทํ าไม
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สามกีลายเปนของไมเที่ยง เปนของคนอื่นจิตมันไมเกิดการยอมรับ มันก็เปนทุกข จิตเราเคยเขาไปเกาะ
เขาไปยดึวานี่คือลูกของเราซึ่งเปนของเที่ยง วันหนึ่งลูกไมใชของเรา นอนทอดรางตายจากเราไป เราก็เกิด
ความทกุข เพราะเราไปยึดของที่ไมเที่ยงวาเปนของเที่ยง นี่เปนอนิจจังที่เปนของไมเที่ยง สํ าหรับการฝก
วปิสสนานัน้ เปนเรื่องที่ละเอียดมาก การที่จะพิจารณาวิปสสนาใหเกิดความเขาใจนั้นตองอาศัยพื้นฐาน
ของจติที่เกิดความสงบพอสมควร และสิ่งสํ าคัญคือจะตองพิจารณาอยูเปนประจํ า นั่ง ยืน เดิน นอน ก็
หยบิเอาอารมณทั้งสามประการคือ ความไมเที่ยง ความเปนทุกข ความไมใชเรา ไมใชของเรา เขามา
พจิารณาอยูเสมอ เมื่อพิจารณาอยูเปนประจํ าจิตก็จะเกิดความเบาสบายจิตจะเกิดความโปรงใส นี่คือ
อานสิงสของวิปสสนา สํ าหรับวิปสสนาในวันนี้ก็ยังไมจบ แตสํ าหรับในวันนี้พอสมควรแกเวลาแลว ขอ
ใหทานทั้งหลายตั้งสติคือตัวรูไวที่ดวงตาทั้งสองขาง ลืมตาขึ้นชา ๆ ออกจากสมาธิ ฯ

กองบรรณาธิการ
เบญจมาศ กาญจนวิโรจน  สาโรจน ศริิศนัสนียกุล  วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา  สาวิตรี จันทรานุรักษ
ธงชัย สุวรรณสชิณน  อนันต ผลเพิ่ม
ถอดเทปโดย ศศิพิมพ ครคง
ตรวจทานและแกไขโดย อาจารยชัชวาลย ชิงชัย
คณะทํ างาน
สุรียพร แสงหิรัญ  สิริวัฒนา จิตตรีพล  ลัดดา วังศิลาบัตร  ฉวีวรรณ รัตนเรืองศรี
และชมรมพุทธศาสน มก.
คณะที่ปรึกษา
สุพจน ทองนพคุณ  สุเชาวน พลอยชุม  เสริมสุข ล่ิวลม  พรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา  อรอนงค นัยวิกุล
สุวฒัน เกียรติเสวี
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