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ภาคธรรมปฏิบัติ
โพธิปกขิยธรรมภาคปฏิบัติ
พระภาวนาวิสุทธิคุณ
๕ ธันวาคม ๒๕๓๒
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วันนี้จะชี้แจงภาคปฏิบตั ิธรรม
แยกรูปแยกนามในโพธิ
ปกขิยธรรมใหญาติโยมฟง
เพื่อนํามาเปนหลักปฏิบัติตามที่
พระพุทธเจาทรงสอนไว
เหตุผลที่ใหปฏิบัติโดยไมหวงภาควิชาการ ใหปฏิบตั ิคนหา
เหตุผลใหกุศลเกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติ ใหผุดขึ้นมาในดวงใจเองนั้น
เพราะทานทิ้งความรูเดิมที่เปนทิฐิมานะในชีวติ ของตนใหหมด
จากจิตใจไป
การปฏิบัติจริงนั้น เกิดจากดวงใจคือภาวนา เปน
ปญญาใสสะอาด ผุดขึ้นมาเอง จึงจะเปนการปฏิบัติไดของ
จริงดวยความถูกตอง
ดังนั้นจึงตอง หามดูหนังสือ หามคุยกัน ที่พูดย้าํ มานาน คือ
กินนอย นอนนอย ทําความเพียรมาก หากปฏิบตั ิไดตามองค
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ภาวนานี้ ก็จะพบวิชาการ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงศึกษา
คนพบดวยพระองคเอง เรียกวาวิชาพนทุกข
และมาแยกแยะออกไปในรูปนาม ขันธ ๕ เปนอารมณ
อายตนะ ธาตุ อินทรีย บอกหนาที่การงาน พละ ๕ ประการ เปน
ตน ก็ไดจากวิธีปฏิบตั ภิ าวนานี้ทั้งหมด
พระอรหันตสมัยพุทธกาล มี พระมหากัสสปเถระ เปน
ประธานหระชุมกันทําสังคายนา รวบรวมทองจําแลว จารึกเปน
พระไตรปฎก หยิบยกขึ้นมาเปนวิชาการใหพวกเราไดศึกษา
และปฏิบัติธรรมตราบจนทุกวันนี้
การแสวงหาทีส่ งบในอรัญราวปา คือรุกขมูล เปนการ
ปฏิบตั ิใหจิตสงบ ในเมื่อจิตสงบไมฟุงซานแลว ปญญาก็เกิดขึ้น
ในสังขารที่ปรุงแตง เกิดเปนวิญญาณ แสดงทาทีออกมา โดย
แยกรูป แยกนาม ขันธ ๕ เปนอารมณออกมาได โดยวิธีนี้ถือวา
เปนขอปฏิบตั ิ
แต ปฏิบัติเกิดกอนปริยัติ แน พระพุทธเจาไปปฏิบัติกอน
จนสําเร็จสัมโพธิญาณแลว จึงไดแยกแยะออกไป เปนจิต
เจตสิก รูป นิพพาน ออกไปตามรูปการณอยางนี้
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ในการปฏิบตั ิจะเหลือ ๒ คือ สติ สัมปชัญญะ ที่กําหนด ใช
สติกําหนดจิต ใหจิตรูห นาที่การงานโดยถูกตอง แลวจะเหลืออยู
หนึ่งเดียว คือความไมประมาท ดําเนินชีวิตดวยความถูกตอง นี่
เปนหลักปฏิบตั ิ
ตอไปนี้จะบรรยาย โพธิปกขิยธรรมภาคปฏิบัติ ใหญาติ
โยมฟง
คําวา โพธิปกขิยธรรม แยกออกแลวมีความหมายอยางนี้
โพธิ แปลวา รู รูโดยความหมายของคําวาโพธินี้ หมายถึงการรู
ที่จะทําใหสิ้นอาสวะ คือ รูอริยสัจ ๔
ปกขิยะ แปลวา ที่เปนฝายโพธิปกขิยธรรม จึง
หมายความวา ธรรมที่เปนฝายรูถึงมรรคผล
ถาจะแปลสั้น ๆ ก็วา ธรรมที่เปนฝายใหถงึ การตรัสรู โพธิ
ปกขิยธรรมนี้ แบงออกเปน ๗ กอง รวมเปนธรรมะ ๓๗
ประการ
ในธรรม ๓๗ ขอนี้ จะไดองคธรรมที่ไมซ้ํากัน ๑๔ องค
ขอใหทําความเขาใจไวกอนตามที่กลาวนี้
โพธิปกขิยธรรม ๗ กอง ไดแก
๑.สติปฏฐาน มี ๔ ประการ
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๒. สัมมัปปธาน มี ๔ ประการ
๓. อิทธิบาท มี ๔ ประการ
๔. อินทรีย มี ๕ ประการ
๕. พละ มี ๕ ประการ
๖. โพชฌงค มี ๗ ประการ
๗. มรรค มี ๘ ประการ
กองที่ ๑ ไดแก สติปฏฐาน ๔ ที่ปฏิบัติอยู ณ บัดนี้ สติ ความ
ระลึกรูอารมณ เปนธรรมฝายดี รูทันอารมณในสติปฏฐาน ไดแก
กาย เวทนา จิต ธรรม สติทรี่ ะลึกรู กาย เวทนา จิต ธรรม มี
จุดประสงคจําแนกเปน ๒ ทาง คือ
๑. ถาเจริญสมถภาวนา ก็พิจารณาตัง้ มั่นในบัญญัติ เพื่อใหจิต
สงบ มีอานิสงสใหบรรลุ ฌานสมาบัติ
๒. ถาเจริญวิปสสนาภาวนา สติก็พจิ ารณาตั้งมั่นอยูในรูปนาม
เพื่อให เกิดปญญา เห็นพระไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา มีอานิสงสใหบรรลุถงึ มรรค ผล นิพพาน
การพิจารณาไตรลักษณก็เพื่อใหรูสภาพตามความเปนจริง
วา สิ่งทัง้ หลายที่ยึดถือเปนตัวตน เปนชายหญิงนั้น ลวนแตเปน
เพียงรูเปนเพียงรูปกับนามเทานั้น
และรูปนามเหลานั้นยังมี
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ลักษณะเปน อนิจจัง เปนทุกขัง เปนอนัตตา หาแกนสารไมได
เลย จะไดไมตดิ อยูในความยินดีพอใจ อันเปนการเริ่มตนที่จะให
ถึงการดับทุกขตอไป
ฉะนั้นสติปฏ ฐาน ๔ จึงเปนทางสายเอก จัดวาเปนทางสาย
เดียวทีส่ ามารถใหผูทดี่ ําเนินตามทางนี้ ถึงความรอบรูความจริง
จนบรรลุพระนิพพาน
ดังนั้นผูปรารถนาจะบรรลุถึงมรรค ผล นิพพาน ตอง
เริ่มตนดวยสติปฏฐาน เพื่อบรรลุญาณธรรม เพื่อทําใหแจง
ซึ่งพระนิพพาน
ญาณธรรม คือ ธรรมที่ควรรูม ีอยู ๕ ประการ ไดแก
๑. สังขาร คือ ธรรมที่ปรุงแตง ไดแก จิต เจตสิก รูป
๒.วิกาล คือ ธรรมที่เปลีย่ นแปลงผันแปร ไดแก ธรรมที่
เปลี่ยนแปลง ผันแปรของสัตว ทีเ่ ปนไปในภพตาง ๆ
๑.ลักษณะ คือ ธรรมที่เปนเหตุใหรูใหเห็น ไดแกลักษณะ
ของสภาวะ
๒. นิพพาน คือ ธรรมที่พนจากกิเลส คือ อสังขตธรรม
อสังขตธรรมนี้เราก็จะมองเห็นเดนชัดเชนเดียวกัน
๓. บัญญัติ คือ ธรรมที่สมมติใชพดู จาเรียกขานกัน ไดแก
อัตถบัญญัติ และสัททบัญญัติ
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อารมณของสติปฏฐาน มี ๔ อยาง คือ
๑. กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือ สติทตี่ ั้งมั่นพิจารณา
กายเนือง ๆ ไดแกสติที่กําหนดรู ที่เรากําหนดอยู ณ
บัดนี้ ลมหายใจเขา ลมหายใจออก อิริยาบถใหญ คือ
ยืน เดิน นั่ง นอน อิริยาบถยอย ไดแกการเคลื่อนไหว คู
เหยียด เหยียดขา เปนตน
เพื่อใหตระหนักวา การยืน การเดิน นั่ง นอน อันเปน
การเคลือ่ นไหวของรางกายนั้น เกิดจากธาตุลมทีม่ ีอยูใน
รางกาย โดยอํานาจของจิต
ทางธรรมะ เรียกวา รูป คือ รูปที่เกิดจากจิต หาไดมี
ผูใดมาบงการแตอยางใดไม ในบางแหงจะพบวาพิจารณา
กายในกาย หรือ กายในอันเปนภายใน กายในอันเปน
ภายนอก คําเหลานี้เปนภาษาธรรมะ อธิบายกันเปนหลาย
นัย เชน
กาเยกายานุปสสี แปลวาเห็นกายในกาย คําวา กาเย
หมายถึง รูปกับกาย คือ กัมมัชรูป แตรางกาย มีทั้งจิต
เจตสิก และรูป สวนคําวา กายานุปสสี หมายเพียงให
กําหนดดูแตรูปธรรม เทานั้น คือดูรูปอยางเดียว ไมใชดูจติ
เจตสิกที่มีอยูในรางกายดวย
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คําวา กายในกาย หมายตรงวา รูปในรูป แตใน
รางกายนี้มีมากมายหลายรูป แตใหพิจารณาดูรูปเดียวใน
หลาย ๆ รูปนัน้
เชนจะพิจารณาลมหายใจ เขาออก พองหนอ ยุบหนอ
คือ ลมหายใจเขาก็พอง ลมหายใจออกก็ยุบ ก็พิจารณา
วาโยธาตุแตรูปเดียว เรียกวาอานาปาณสติ ลมหายใจเขา
ออก พองหนอ ยุบหนอ เรียกวา อานาปาณสติ
สวนคําวา กายในอันเปนภายใน และกายในอันเปน
ภายนอกนั้น
ถาพิจารณาดูรูปในกายของตนเองก็เปน
ภายใน รูปในกายผูอื่นถือวาเปนภายนอก ดังนี้
๒. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน การพิจารณาเวทนานี้ ใช
ในการเจริญวิปส สนาอยางเดียว ตางกับพิจารณากาย
ใชไดทั้งสมถะและวิปสสนา
เพราะจะเพงเวทนาโดย
ความเปนอารมณของสมถกรรมฐานใหเกิดฌานจิตหา
ไดไม
การพิจารณาเวทนา จะเปนสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรือ อุเบกขาเวทนาก็ดี เปนธรรมชาติที่ไมมีรูปรางสัณฐาน
ที่จะใหเห็นไดดว ยตา จึงมิใชรปู ธาตุ แตเปนนามธาตุ
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เวทนาจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปจ จัย จะหามไมใหเกิดก็
หามไมได ครั้นเมื่อหมดเหตุปจจัยก็จะดับไปเอง หมดไป
เอง เปนตน
อนึ่ง ความหมายเวทนาในเวทนานี้ และเวทนาใน
เวทนาอันเปนภายใน ภายนอกก็เปนทํานองเดียวกับกาย
ในกายตามที่กลาวมาแลว
ความจริงเวทนาก็เกิดอยูทุกขณะ ไมมีเวลาวางเวน
เลย คนทั้งหลายก็รูสึกสุขบาง ทุกขบาง เพราะไปยึดวา เรา
สุข เราทุกข จึงไมอาจรูสภาวะความเปนจริงได เวทนานี้
เวลาเกิดขึ้นก็จะเกิดแตอยางเดียว เปนเจตสิกธรรม ปรุง
แตงใหจิตรับรู
๓. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน สติตงั้ มั่นพิจารณาเนือง ๆ
ซึ่งจิต ก็คือวิญญาณขันธ ที่กําหนดพิจารณาจิต ก็
เพื่อใหรูเทาทันวา จิตที่กําลังเกิดอยูน ั้นเปนจิตชนิดใด
จิตเปนโลภ จิตโกรธ จิตหลง จิตฟุงซาน จิตที่เปนสมาธิ
หรือ ไมเปนสมาธิ
เพื่อใหประจักษชัดวา ที่มีความรูสกึ โลภ โกรธ หลง
หรือ ศรัทธา ฟุงซาน เกียจคราน เปนอาการของจิต เปน
ธรรมชาติที่เปนนามธรรม ยอมเปนไปตามเหตุปจ จัยที่มา
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ปรุงแตง เพื่อรับอารมณ เมื่อหมดเหตุปจจัย อาการนั้น ๆ
ก็ดับไปเอง ไมมีอะไรเหลืออยู
อันสภาวธรรมที่เรียกวา จิต นั้น เปนธรรมชาติทไี่ มมี
ตัวตน เห็นดวยตาก็ไมได จึงไมใชรูปธรรม แตเปน
นามธรรม เปนนามจิต ไมใชนามเจตสิก เชนเวทนา เปน
ตน
ที่วาจิตในจิต หรือ จิตภายใน จิตภายนอกนั้น ก็
เชนเดียวกับที่กลาวมาแลวขางตนเหมือนกัน
๔. ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน สติตงั้ มั่นพิจารณาเนือง ๆ
ซึ่งธรรม มีนิวรณ อุปาทานขันธ อายตนะ โพชฌงค
อริยสัจ ธรรมานุปสสนาสติปฏ ฐานนี้ เปนสติในการเจริญ
วิปสสนาแตอยางเดียว เปนการพิจารณาใหรูใหเห็นทัง้
รูปทั้งนาม จึงกลาวไดวา การพิจารณา กาย เวทนา และ
จิต ยอมรวมลงไดใน ธรรมานุปส สนาสติปฏฐาน
ทั้งสิ้น
สรุปแลวการเจริญสติปฏฐาน ๔ ก็เพือ่ ใหเกิดปญญารู
วา กายก็สักแตวากาย เวทนาก็สักแตวาเวทนา จิตก็สักแต
วาจิต ลวนแตเปนเพียงธรรมชาติ ไมใชสัตว ไมใชบุคคล
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ไมใชตวั ตนเราเขา
แมแตสติหรือปญญาที่รูก็เปนเพียง
ธรรมชาติเทานั้น
ธรรมานุปสสนาสติปฏฐานนี้
พิจารณาทั้งรูปธรรม
นามธรรม ปญญารูแจงเห็นชัดทั้งรูปทั้งนาม แยกจากกัน
เปนคนละสิ่งคนละสวน รูปก็สวนรูป นามก็สวนนาม ไม
ปะปนกัน ไมใชสิ่งเดียวกัน รูเห็นเชนนี้ จัดวาเขาถึง นาม
รูปปริจเฉทญาณ อันเปนญาณตน ที่เปนทางใหบรรลุถึง
มรรคและผลตอไป
ผลที่ไดรับจากการเจริญสติปฏฐาน ๔ นัน้ ก็คือ
๑. พิจารณา กายานุปสสนาสติปฏฐาน อารมณ
ที่พิจารณาก็คือ รูปขันธ เหมาะแกมณ
ั ฑ
บุคคลทีม่ ีตัณหาจริต เพราะนิมิตที่ไดจากการ
พิจารณา ไดแก อสุภสัญญา จะประหาร สุภ
สัญญา
๒. พิจารณา
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
อารมณที่พิจารณา คือ เวทนาขันธ ซึ่งเปน
อารมณละเอียด เหมาะแกบุคคลซึ่งมีตัณหา
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จริต เพราะนิมิตที่ไดจากการพิจารณาไดแก
ทุกขสัญญา ทําใหประหาร สุขสัญญา เสียได
๓. พิจารณา
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
อารมณที่พิจารณาคือ วิญญาณขันธ ซึ่งมี
อารมณไมกวางขวางนัก
เหมาะแกมัณฑ
บุคคลทีม่ ีทิฏฐิจริต เพราะนิมิตที่ไดจากการ
พิจารณาไดแก อนิจจสัญญา ทําใหประหาร
นิจจสัญญา เสียได
๔. พิจารณา
ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
อารมณที่พิจารณา คือ ทั้งรูปทั้งนาม ซึ่งมี
อารมณกวางขวางมาก
เหมาะแกบุคคลที่
มีทิฏฐิจริต เพราะนิมิตที่ไดจากการพิจารณา
ไดแก อนัตตสัญญา ทําใหประหาร อัตต
สัญญา เสียได
ฉะนั้นการเจริญสติปฏฐาน ก็เพื่อใหเกิดปญญาเห็นรูปเห็น
นามที่เคยเห็นวา สวยงาม เห็นวาเปน ความสุขสบาย เห็นวา
เที่ยง เห็นวาเปนตัวตน จะไดรูวาของจริงแทนั้นเปนประการใด
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โดยการเขาใจเห็นแจงวา สภาวะนัน้ ประกอบดวย ไตร
ลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การเจริญสติปฏฐาน ควร
กระทําดวยความมีสติสัมปชัญญะ
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