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สมัโมทนยีกถา

คณะกรรมการบริหาร ศูนยประสานงานสำนักปฏิบัติประจำจังหวัดแหงประเทศไทย
(ศปท.)  ไดมีมติใหจัดทำ “คูมือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา” (ศีลสิกขา-จิตตสิกขา-
ปญญาสกิขา) ตามแนวสตปิฏฐาน ๔  ซึง่มอีรรถาธบิายรายละเอียดในคัมภีรพระวสิทุธมิรรค
เพือ่ใหสำนกัปฏบิตัธิรรมประจำจังหวดัตางๆ  ไดใชเปนแนวทางในการศกึษาอบรมธรรมปฏบิตัิ
แกสาธุชนพุทธบริษทั  ผสูนใจในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา อยางเปนมาตรฐาน
เดียวกัน    สวนแตละสำนักปฏิบตัธิรรมจะเลอืกอุบายวิธหีรือธรรมอนัเปนภูม/ิอารมณ ของ
สมถะ และ/หรือ วปิสสนาใด  กเ็ลือกปฏบิัตไิดตามจรติอัธยาศัยของตน

บัดนี้  คณะกรรมการบริหาร ศปท. ไดตั้งคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิทำราง
“คูมือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา” เสร็จแลว   และไดสงใหกรรมการท่ีปรึกษาและ
กรรมการบริหารไดทราบและพิจารณาโดยทั่วกัน  กอนนำเขาสูการพิจารณาในที่ประชุม
เพือ่พจิารณาลงมติตอไป

ขาพเจาเห็นวา คณะอนุกรรมการไดทำการยกราง “คูมือการศึกษาสัมมาปฏิบัติ
ไตรสกิขา” นี ้ ดแีลว  สมควรจะไดจดัพิมพขึน้เผยแพรแกสำนกัปฏบิตัธิรรมประจำจังหวดั
ทัว่ประเทศ และแกสาธุชนพุทธบริษทัโดยท่ัวไปอีกดวย  เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษา
อบรมสมถวิปสสนากัมมฏัฐานตามแนวสตปิฏฐาน ๔  โดยมีมาตรฐานเดียวกัน  ทัง้นีเ้พือ่
เปนการรกัษาเนือ้หาสาระและแกนของพระพุทธศาสนา  และนบัเปนการชวยกันสืบบวร
พระพทุธศาสนาใหเจรญิและย่ังยืนสืบไป

จึงขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนานี้ดวยเปนอยางย่ิง และขออำนวยพรให
พระราชญาณวิสฐิ ประธาน และคณะกรรมการบริหาร ศปท.   คณะอนุกรรมการผจูดัทำ
ราง “คมูอืการศกึษาสัมมาปฏบิตัไิตรสิกขา” นี ้ ตลอดทัง้ผรูวมแรงกายแรงใจและกำลงัทรัพย
ชวยกันจัดพิมพหนังสือคูมือนี้ใหสำเร็จดวยดี  เพื่อใชเปนแนวทางการศึกษาสัมมาปฏิบัติ
ของสาธุชนพุทธบรษิทัผสูนใจในธรรมทัง้หลาย  จงเจริญในพระสทัธรรมของสมเด็จพระสัมมา-



สมัพุทธเจา  และจงเจรญิดวยอาย ุวรรณะ สขุะ พละ ปฏิภาณ  ธรรมสาร/ธนสารสมบัติ
ปรารถนาสิง่ใดโดยชอบกอปรดวยเหตุปจจยัฝายบญุกศุล  ขอจงสำเรจ็สมความมงุมาดปรารถนา
ทกุประการ เทอญ

(สมเด็จพระมหารชัมังคลาจารย)
กรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะใหญหนเหนอื แมกองบาลีสนามหลวง

เจาสำนกัเรยีนและเจาสำนกัปฏิบตัธิรรม อธบิดสีงฆ วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ กรงุเทพฯ
ประธานคณะกรรมการทีป่รกึษา ศนูยประสานงาน
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแหงประเทศไทย

๑๖ ตลุาคม ๒๕๕๑



ไตรสกิขาปรารภ

สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา ตรสัโอวาทปาฏโิมกข คำสอนเปนหลกัทีส่ำคัญยิง่ คอื
อดุมการณ หลักการ วธิกีาร  แลวจงึตรสัไตรสิกขา คอื ศลี  สมาธิ ปญญา เปนอเนกปรยิาย
อดุมการณ  เปนหลักอันสูงสุด คอื ขนัติ นพิพาน เมตตา กรุณา   หลักการ เปนหลักอันยอด
เยีย่ม คอื ไมทำชัว่ ทำความด ีทำใจสะอาด  วธิกีาร เปนวธิบีรหิารงานอยางสดุยอด คอื ไมวา
ราย ไมทำราย สำรวมอินทรยี พอเพียง สงบ ฝกจติ    ทรงแสดงอุดมการณ  หลักการ วธิกีาร
แลวยังทรงแสดงไตรสิกขา คอื ศลี สมาธิ ปญญา เปนอเนกปริยาย    ทัง้หมดเปนหลักท่ีทกุ
คนตองศึกษาแลวนำไปปฏิบตั ิ    โดยสรุปก็คอื การสำรวมกายวาจาใหเรียบรอย ชือ่วา ศลี
การทำจติใหมัน่ ช่ือวา สมาธิ  การรอบรใูนกองสงัขาร ชือ่วา ปญญา

ปจจุบนัน้ี   มสีำนกัปฏิบตัธิรรมประจำจงัหวัดอยทูัว่ประเทศ   ซึง่ข้ึนอยกูบัสำนกังาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ   โดยอยใูนความดแูลของมหาเถรสมาคม   เมือ่เจาสำนกัปฏิบตัิ
ธรรมประจำจงัหวัดทัว่ประเทศมาประชุมรวมกัน   มมีตใิหตัง้เปนศนูยประสานงานสำนกัปฏิบัติ
ธรรมประจำจังหวัดแหงประเทศไทย (ศปท.)   ซึง่มีวตัถุประสงคสำคญัในการสงเสรมิสนบัสนุน
การศึกษาสัมมาปฏิบตัใินพระสทัธรรม ๓ ประการ คอื  ปรยิตัสิทัธรรม ปฏบิตัสิทัธรรม ปฏเิวธ-
สัทธรรม

เม่ือทาง ศปท. มเีปาหมายชดัเจน จงึไดจดัทำหนังสือ “คมูอืการศึกษาสัมมาปฏิบตัิ
ไตรสกิขา” ตามแนวสตปิฏฐาน ๔   เพ่ือถวายแกสำนักปฏบิตัธิรรมประจำจงัหวดัทกุสำนกั
และสถาบันการศึกษาสงฆไทยท่ัวประเทศ   เพ่ือใชเปนหลักในการศึกษาและปฏิบัติธรรม
ใหมคีวามรคูวามเขาใจในพระสทัธรรม ๓ ประการ เปนมาตรฐานเดยีวกัน    สวนผศูกึษา
สมัมาปฏิบตัใิด จะเลือกใชธรรมอันเปนอารมณสมถะและวปิสสนาใด กเ็ปนไปตามจรติอธัยาศัย
ความถนดัของแตละทาน หรอืแตละสำนกัปฏบิตัธิรรม

หนงัสอื “คมูอืการศกึษาสมัมาปฏบิตัไิตรสิกขา” นี ้ ศนูยประสานงานสำนักปฏิบัติ
ธรรมประจำจงัหวดัแหงประเทศไทย (ศปท.) โดยเจาประคณุ สมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย



กรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะใหญหนเหนือ แมกองบาลีสนามหลวง เจาอาวาสวัด
ปากน้ำ ภาษเีจรญิ เปนทีป่รกึษา

พระราชญาณวสิฐิ วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม เจาสำนักปฏิบตัธิรรมประจำจงัหวัด
ราชบุร ีแหงที ่๑ เปนประธานคณะกรรมการบรหิาร ศปท. ไดจดัตัง้คณะอนุกรรมการผทูรง
คณุวุฒิเปนผยูกรางข้ึน   ไดผานมติทีป่ระชุม ศปท. และไดนำเสนอมหาเถรสมาคม รบัทราบ
แลว จงึเหน็สมควรใหมกีารพมิพเผยแผไดทัว่ไป สดุยอดของการจัดพมิพ สดุยอดของเนือ้หา
สาระ สุดยอดของการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขาแหงสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่ว
ประเทศ

ขออนโุมทนาทกุฝายทีม่สีวนรวมในการจดัพมิพหนงัสือเลมน้ี  ขอทกุทานทีม่สีวนรวม
จงถึงความเจรญิงอกงามไพบลูยในพระพทุธศาสนา ถงึมรรคผล พระนิพพาน ในอนาคตกาล
เบือ้งหนาโนน เทอญ

สทา โสตฺถ ีภวนฺต ุเต ฯ

(พระธรรมปริยตัเิวที)
เจาคณะภาค ๑๕  เจาอาวาสวดัพระปฐมเจดยี ราชวรมหาวหิาร

เจาสำนกัปฏบิตัธิรรมประจำจงัหวดันครปฐม แหงที ่๘
กรรมการทีป่รึกษาศนูยประสานงานสำนกัปฏบิตัธิรรมประจำจงัหวดัแหงประเทศไทย



ที ่ ศปท. ๑๗/๒๕๕๑
๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๑

เรือ่ง ขอรับคำแนะนำเพ่ิมเติมเก่ียวกับ “รางคูมือศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขาฯ”
กราบเรียน พระเดชพระคณุ พระธรรมปรยิตัเิวที กรรมการทีป่รกึษา ศปท.
อางถึง มติทีป่ระชุม ศปท. ที ่๔/๒๕๕๑

ตามมติทีป่ระชุม ศปท. ที ่๔/๒๕๕๑  โดย เจาประคุณ สมเด็จพระมหารชัมังคลาจารย
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา ศปท. เปนประธาน ประทานโอวาท  และเกลาฯ ประธาน
คณะกรรมการ พรอมดวยกรรมการบริหาร ศปท.  ไดประชุมกันเมื่อวันศุกรที่ ๓๑ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๕๑ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.  ตามระเบยีบวาระประชุมเร่ืองพิจารณา “รางคมูอื
การศกึษาสมัมาปฏิบตัไิตรสกิขา: ศลีสิกขา จติตสกิขา ปญญาสกิขา” ตามแนวสติปฏฐาน ๔
และตามแนวอรรถาธิบายในคัมภีรวิสุทธิมรรค  ไดมีมติรับรางคูมือนี้เพื่อดำเนินการตอไป  และ
เกลาฯ ไดเสนอตอที่ประชุมอีกวา เกลาฯ ยังยินดีเปดรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากกรรมการ
ทกุทานตอไปอีก ๑๕ วนั เพ่ือพิจารณาปรบัปรงุแกไขใหถกูตองเหมาะสมดีทีส่ดุ  แลวตอจาก
นัน้ จะไดรวบรวมมตทิีป่ระชมุและเอกสารเกีย่วกับการจดัต้ังและการดำเนนิงานของคณะกรรมการ
บรหิาร ศปท.  เพ่ือนำเรยีนเสนอ มส. (ผาน พศ.) เพือ่โปรดพจิารณาอนุโมทนาและแนะนำ ตาม
แตจะเห็นสมควร  เพือ่ ศปท. จกัไดถอืเปนแนวนโยบายดำเนนิการ เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคของ
ศปท. ตอไปนัน้

เกลาฯ จงึกราบเรยีนมาเพ่ือขอไดโปรดพจิารณารางคมูอืศึกษาสัมมาปฏบิตัไิตรสิกขา  ที่
ไดสงมาถวายแลวน้ัน  เพือ่ขอคำแนะนำเพิม่เตมิ(หากจะม)ี  เพ่ือพิจารณาดำเนนิการตอไป  ตาม
กำหนดระยะเวลาดังกลาวดวย



กราบเรียนมาดวยความเคารพย่ิง

(พระราชญาณวิสิฐ)
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงาน
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแหงประเทศไทย

ที่ติดตอ พระมหาชัยนิพจน อตฺตทนฺโต
โทร. ๐๘๑-๓๕๗-๖๓๖๙  โทรสาร ๐๓๒-๒๕๔-๙๕๔



คำนำ

ศูนยประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแหงประเทศไทย (ศปท.)  ไดรับ
การจัดตั้ง โดยมติของเจาสำนักปฏิบัตธิรรมประจำจังหวัด ๓๓๘ แหง (จากจำนวนทั้งหมด
ทัว่ประเทศ ๔๐๐ กวาแหง)   ทีส่ำนกังานพระพุทธศาสนาแหงชาตไิดอาราธนามารวมสมัมนา
เชงิปฏบิตักิารทีว่ดัยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพมหานคร  ระหวางวนัที ่๒๓-๒๕ เมษายน
๒๕๕๑    โดยมีวตัถุประสงคสำคัญ คอื เพ่ือสนองงานคณะสงฆในการใหการสงเสริมสนับสนุน
ใหสำนักปฏิบตัธิรรมประจำจังหวัดซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดยมตมิหาเถรสมาคม ไดสนองงานคณะสงฆ
ในการบริหารการใหการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมใหบรรลุผลดี  มีประสิทธิภาพสูง
ประการ ๑  เพือ่ใหความรวมมือประสานงานกับเจาคณะปกครองและสำนักปฏิบตัธิรรมประจำ
จงัหวัด  ในการใหการศึกษาอบรมการศึกษาสัมมาปฏบิตัิพระสัทธรรม  ใหเขาใจหลกัธรรม
ไปในแนวทางเดียวกนั ประการ ๑   และเพ่ือชวยเหลือทางวิชาการและอ่ืนๆ แกสำนกัปฏบิติัธรรม
ประจำจงัหวัดเทาท่ีจะชวยได อกีประการ ๑  เปนตน

ศปท. จึงมีมติใหตั้งคณะอนุกรรมการยกรางหนังสือ คูมือการศึกษาสัมมาปฏิบัติ-
ไตรสกิขา : สลีสกิขา จติตสิกขา และปญญาสิกขา  ตามแนวสติปฏฐาน ๔ ของพระพทุธเจา
และตามแนวอรรถาธบิายในคมัภีรพระวิสทุธมิรรค (พรอมทัง้) ภาคผนวกเร่ืองพระนพิพาน
ตามพระพุทธดำรสัและอรรถกถา ขึน้  แลวไดนำเสนอทีป่ระชมุ ศปท.  ในการประชุมครัง้ที่
๔/๒๕๕๑  โดยเจาประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย กรรมการมหาเถรสมาคม
เจาคณะใหญหนเหนอื ประธานทีป่รกึษา ศปท.  ไดเมตตาเปนประธานเปดการประชมุและ
แสดงสัมโมทนยีกถา  และทีป่ระชุมไดมมีติรบัรางหนังสือคมูอืดังกลาว เพ่ือจัดพิมพเปนเลม
แจกจายแกสำนกัปฏิบตัธิรรม และองคกร/สถาบนัท่ีใหการศกึษาอบรมธรรมปฏบิตั ิเพือ่ใชเปน
คูมือในการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  สวนสำนักปฏิบัติ
ธรรมใด จะเลอืกใชธรรมอนัเปนอารมณสมถะ/วปิสสนาใด  ทีเ่หมาะกบัจริตอัธยาศัยของตน
กใ็หเปนไปตามอธัยาศยัของแตละสำนกัหรอืของแตละบคุคลน้ันๆ



หนังสือ “คมูอืการศกึษาสมัมาปฏบิตั ิ : ไตรสกิขา” นี ้ สำเร็จลงไดกด็วยอุตสาหะ
วริยิะของคณะอนกุรรมการยกรางทัง้  ๔  ภาคสวน  คอื

สวน “สลีสกิขา”  ประกอบดวยพระมหากงัวาล ธรีธมฺโม (ป.ธ.๙)  หวัหนาคณะฯ
และมีพระมหากฤษฎพสิุทธ เสฏฐธมฺโม (ป.ธ.๙)   พระมหาบญุกิต สวุณฺโณ (ป.ธ.๘)  พระมหา
อธิโชค สโุชโต (ป.ธ.๘)  และพระมหาพิเชษฐ กนตฺเชฏโฐ (ป.ธ.๙) เปนผชูวย

สวน “จติตสกิขา”  มพีระมหากฤษฎพสิุทธ  เสฏฐธมฺโม (ป.ธ.๙) เปนผยูกราง

สวน “ปญญาสกิขา” ประกอบดวยพระมหาปราโมทย ปโมทโิต (ป.ธ.๙) และพระมหา
วรรณพงศ วณฺณวํโส  (ป.ธ.๙) เปนหัวหนาคณะฯ  มพีระมหาวิโรจน วโิรจโน (ป.ธ.๘) พระมหา
อนุชา จนฺทปภาโส (ป.ธ.๕)  พระมหาชินภัทร ฉนินฺาลโย (ป.ธ.๖)  พระอเนก ถริวริโิย และ
พระปรีชา สปุโฺญ เปนผชูวย

สวน ภาคผนวก เรือ่ง “พระนิพพาน”  ขาพเจายกรางเอง

ทัง้ ๔ ภาคสวนน้ี  ไดมอบใหพระมหาปราโมทย ปโมทิโต (ป.ธ.๙)   พระมหาศกัฎา
สุมโน (ป.ธ.๙)   และพระมหาประเสริฐ ปฺญาเสฏโฐ  (ป.ธ.๗)  พระมหาปณุยพงศ ฐติเมโธ
(ป.ธ.๙)  พระมหาฉตัรชยั ชยญาณเมธ ี(ป.ธ.๙)  ผมูไิดอยใูนคณะอนกุรรมการยกราง  ชวยกนั
ตรวจสอบขอมูล/เอกสารอางอิง/สำนวน และพิสจูนอกัษร  กอนท่ีจะสงเขาสทูีป่ระชุม ศปท.
คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๑  เพ่ือใหคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการทีป่รกึษา ศปท. ไดพจิารณา
และแนะนำการปรับปรงุแกไข  กอนทีจ่ะจดัทำอารตเวริคเพือ่สงเขาพมิพในโรงพิมพตอไป

ขาพเจาในนามคณะกรรมการบรหิาร ศปท.  จงึขอกราบขอบพระคณุและอนโุมทนา
กศุลเจตนาของคณะอนกุรรมการยกราง  คณะกรรมการทีป่รึกษา  และคณะกรรมการบรหิาร
ศปท. ทกุรูป   อกีท้ังขอขอบคณุและอนโุมทนาสาธุการในกศุลเจตนาของ สำนกังานพระพทุธ
ศาสนาแหงชาติ และญาติโยมผใูจบุญท้ังหลายผมูจีติศรทัธารบัเปนเจาภาพรวมในการจดัพมิพ
หนงัสอืเลมนี ้ เพือ่เผยแพรแกสาธชุนพทุธบรษิทั  ผสูนใจในการศกึษาสัมมาปฏบิตัพิระสัทธรรม
ของพระพุทธเจา  เพ่ือสลดัตนออกจากทกุขทัง้ปวง  และเพือ่ทำนพิพานใหแจง (สพพฺทกุขฺ-
นสิสฺรณนพิพฺานสจฺฉกิรณตถฺาย)  และเพ่ือชวยกันสบืบวรพระพุทธศาสนาใหเจริญและม่ันคงยิง่



ขึน้ไปตลอดกาลนาน  และขออำนาจคุณพระศรรีตันตรัย  จงไดโปรดดลบันดาลประทานพร
ใหผอูปุถัมภโครงการใหการศึกษาสัมมาปฏิบตัพิระสัทธรรมของ ศปท. ทกุทาน  จงเจริญดวย
พระธรรมของสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา  ดวยการศกึษาสมัมาปฏบิตัเิองและชวยชกันำผอูืน่
ใหไดศึกษาและปฏิบตัเิขาสกูระแสธรรมของพระพทุธเจา  เพือ่ไดเขาถงึ  ไดร-ูเหน็ และเปน
พระนิพพานธาตุ อันเปนอมตธรรม ที่สิ้นสุดแหงทุกขและเปนบรมสุขตลอดกาลนาน
โดยท่ัวหนากนั  เทอญ

(พระราชญาณวสิฐิ)
ประธานศนูยประสานงานสำนกัปฏบิตัธิรรมประจำจงัหวดัแหงประเทศไทย (ศปท.)

เจาอาวาสและเจาสำนกัปฏิบตัธิรรมประจำจงัหวัดราชบุร ี(แหงท่ี ๑)
วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม

๖ มกราคม ๒๕๕๒



พระพทุธดำรสั

วาดวย “สมณกจิ”

“ภกิษทุัง้หลาย  กจิของสมณะท่ีสมณะตองทำ  ม ี ๓  อยางเหลาน้ี   ๓ อยางอะไร
บางเลา    ๓ อยาง  คอื

๑) การสมาทานการปฏบิตัใินศลีอันย่ิง
๒) การสมาทานการปฏบิตัใินจติอันย่ิง
๓) การสมาทานการปฏิบตัใินปญญาอันย่ิง
ภกิษุทัง้หลาย  กจิของสมณะ ทีส่มณะตองทำ ม ี๓ อยางเหลาน้ีแล.   ภกิษุทัง้หลาย

เพราะฉะนัน้  ในเร่ืองน้ี  พวกเธอทัง้หลายพงึสำเหนยีกใจไววา

‘ความพอใจของเราจักตองเขมงวดพอ  ในการสมาทานการปฏิบตัใินศลีอนัยิง่  ใน
การสมาทานการปฏิบตัใินจติอันย่ิง  ในการสมาทานการปฏิบตัใินปญญาอนัย่ิง’ ดงัน้ี.  ภกิษุ
ทัง้หลาย  พวกเธอท้ังหลายพงึสำเหนยีกใจไวอยางน้ีแล.”๑

กจิของชาวนา – กจิของภกิษุ
“ภิกษุทั้งหลาย  กิจของคฤหบดีชาวนา ที่เขาจะตองรีบทำ มี ๓ อยางเหลานี้.

๓ อยางอะไรบาง ?   ๓ อยางคือ  คฤหบดีชาวนารีบๆ ไถ คราด พื้นท่ีนาใหดีเสียกอน
คร้ันแลวก็รบีๆ ปลูกพืช  คร้ันแลวก็รบีๆ ไขน้ำเขาบาง  ไขน้ำออกบาง.    ภกิษุทัง้หลาย
กจิของคฤหบดชีาวนาท่ีเขาจะตองรีบทำ ม ี๓ อยางเหลาน้ีแล   แตวา คฤหบดชีาวนาน้ัน
ไมมีฤทธ์ิ  หรืออานุภาพท่ีจะบันดาลวา ‘ขาวของเราจงงอกในวันนี้ ตั้งทองพรุงนี้
สกุมะรนืนี’้ ดงันี ้  ไดเลย,  ทีถ่กู  ยอมมีเวลาทีข่าวน้ัน  เปลีย่นแปรสภาพไปตามฤดกูาล
ยอมจะงอกบาง  ตัง้ทองบาง  สกุบาง

๑ พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๒๐, องัคตุตรนกิาย ตกินบิาต, ขอ ๕๒๑, หนา ๒๙๔. (คำแปลจากหนงัสอืขมุทรพัย
จากพระโอษฐ ของกองตำราคณะธรรมทานไชยา, พ.ศ.๒๕๑๔, หนา ๒๑๒–๒๑๓).



ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันน้ัน  กิจของภิกษุที่เธอจะตองรีบทำมี ๓ อยางเหลาน้ี.
๓ อยางอะไรบาง ?   ๓ อยางคือ การสมาทานการปฏิบตัิในศีลอันย่ิง  การสมาทานการ
ปฏิบตัใินจิตอันย่ิง  และการสมาทานการปฏิบตัใินปญญาอันย่ิง.   ภกิษุทัง้หลาย  กจิของ
ภกิษุทีเ่ธอจะตองรีบทำ ม ี๓ อยางเหลาน้ีแล.   แตวา ภกิษนุัน้ กไ็มมฤีทธิห์รอือานภุาพที่
จะบนัดาลวา ‘จติของเราจงหลุดพนจากอาสวะทัง้หลาย เพราะไมมอีปุาทาน  ในวันน้ี  หรือ
พรงุนี ้หรอืมะรนืนี’้ ดงัน้ี ไดเลย,   ทีถ่กู  ยอมมีเวลาท่ีเหมาะสม  ซึง่เม่ือภิกษุนัน้ปฏิบตัไิปแม
ในศลีอันยิง่,  ปฏบิตัไิปแมในจิตอันย่ิง,  และปฏิบตัิไปแมในปญญาอันย่ิง  จติก็จะหลุดพนจาก
อาสวะทัง้หลายเพราะไมมอีปุาทาน  ไดเอง.”๑

ภกิษุผมูไิดอบรมไตรสิกขา
“ภกิษุทัง้หลาย  ในกาลยดืยาวฝายอนาคต  จกัมีภกิษุทัง้หลาย  ซึง่มิไดอบรมกาย มไิด

อบรมศลี  มไิดอบรมจติ  และมิไดอบรมปญญา,  เธอทัง้หลาย  เมือ่เปนเชนนัน้อย ู  ทัง้ที่
เปนภกิษชุัน้เถระแลว  จกัเปนผชูอบทำการสะสมบรขิาร  ประพฤตยิอหยอนในไตรสกิขา
มจีติต่ำดวยอำนาจแหงนวิรณ  ไมเหลยีวแลในกจิแหงวเิวกธรรม  ไมปรารภความเพียร
เพือ่ถงึสิง่ทีย่งัไมถงึ  เพือ่บรรลสุิง่ทีย่งัไมบรรล ุ  เพือ่ทำใหแจงในสิง่ทีย่งัไมทำใหแจง.
ผบูวชในภายหลัง  ไดเหน็เถระเหลานัน้  ทำเปนแบบแผนเชนนัน้ไว  กถ็อืเอาไปเปนแบบอยาง
จงึทำใหเปนผชูอบทำการสะสมบริขารบาง  ประพฤตยิอหยอนในไตรสกิขา  มจีติต่ำดวยอำนาจ
แหงนิวรณ  ไมเหลียวแลในกิจแหงวิเวกธรรม  ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง
เพือ่บรรลสุิง่ทีย่งัไมบรรล ุ เพ่ือทำใหแจงในสิง่ทีย่งัไมทำใหแจง ตามๆ กนัสืบไป.

ภกิษุทัง้หลาย ดวยอาการอยางนีเ้อง  วนิยัมมีลทิน เพราะธรรมมมีลทิน  ธรรมมี
มลทนิ เพราะวินยัมมีลทนิ. นีเ้ปนอนาคตภยั ทีย่งัไมเกิดขึน้ในบดัน้ี  แตจกัเกิดข้ึนในเวลาตอไป.
พวกเธอทัง้หลายพงึสำนกึไว  ครัน้ไดสำนึกแลว กพ็งึพยายาม เพือ่กำจดัภัยน้ันเสยี.”๒
๑ พระไตรปฎกบาลฉีบบัสยามรฐั เลมที ่๒๐, องัคตุตรนกิาย ตกินบิาต, ขอ ๕๓๒, หนา ๓๐๙–๓๑๐. (คำแปลจากหนงัสือ

ขมุทรพัยจากพระโอษฐ ของกองตำราคณะธรรมทานไชยา, พ.ศ.๒๕๑๔, หนา ๒๑๔)
๒ พระไตรปฎกบาลีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๒, องัคุตตรนกิาย ปญจกนบิาต, ขอ ๗๙, หนา ๑๒๓–๑๒๔. (คำแปลจากหนงัสือ

ขมุทรพัยจากพระโอษฐ ของกองตำราคณะธรรมทานไชยา, พ.ศ.๒๕๑๔, หนา ๑๘๐).



พระเถระผไูมใครในไตรสิกขา
“กัสสปะ  ภิกษุ แมเปนเถระแลว  แตไมเปนผูใครตอไตรสิกขาดวยตนเอง,

ไมสรรเสริญผปูฏิบตัใินไตรสิกขา, ไมชกัจูงผไูมรกัไตรสิกขา, ไมกลาวยกยอง ผรูกัการปฏิบตัิ
ในไตรสกิขา  ตามเวลาท่ีควรแกการยกยอง ตามทีเ่ปนจรงิ,  กสัสปะ  เราตถาคต ไมสรรเสรญิ
ภกิษุเถระ ชนิดน้ี.

ขอนัน้เพราะอะไร ?  เพราะเหตวุา  ภกิษุทัง้หลาย จะไปหลงคบภกิษุเถระชนดิน้ันเขา
ดวยคดิวา ‘พระศาสดาสรรเสรญิภกิษชุนดินี’้  ดงัน้ี.   ภกิษุเหลาใดไปคบหาภิกษุเถระชนดิน้ี
เขา  กจ็ะถอืเอาภิกษุเถระชนิดน้ันเปนตัวอยางสบืไป.   การถือเอาภิกษุเถระชนิดน้ันเปนตัวอยาง
ยอมเปนทางใหเกิดส่ิงอันไมเปนประโยชนและเปนทุกข แกภกิษุเหลาน้ันเอง  สิน้กาลนาน.

กัสสปะ  เพราะเหตนุัน้  เราจงึไมสรรเสริญภกิษเุถระชนิดนี้.๑

พระเถระผใูครในไตรสกิขา
“กสัสปะ  ภกิษุ แมเปนเถระแลว  แตเปนผใูครตอไตรสกิขาดวยตนเอง,  สรรเสรญิ

ผูปฏิบัติในไตรสิกขา,  ชักจูงผูไมรักไตรสิกขา,  กลาวยกยอง ผูรักการปฏิบัติในไตรสิกขา
ตามเวลาทีค่วรแกการยกยอง ตามท่ีเปนจริง,  กสัสปะ เราตถาคต สรรเสรญิภิกษุเถระชนิดน้ี.

ขอนัน้เพราะอะไร?  เพราะเหตวุา ภกิษุเหลาอ่ืน รวูา ‘พระศาสดาสรรเสรญิภิกษุชนิด
นี้’ ดังนี้. กค็บหาแตภิกษุชนิดน้ัน.   ภกิษุเหลาใด คบหาภิกษุเถระชนิดน้ันเขา กจ็ะถอืเอาภิกษุ
เถระชนดินัน้เปนตวัอยางสบืไป.  การถอืเอาภกิษเุถระชนดินัน้เปนตวัอยาง  ยอมเปนทางให
เกดิสิง่อนัเปนประโยชนและเปนความสขุแกภกิษเุหลานัน้เองส้ินกาลนาน.

กัสสปะ  เพราะเหตนุัน้  เราจึงสรรเสรญิภกิษเุถระชนดินีแ้ล”๒

๑ พระไตรปฎกบาลีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๐, องัคุตตรนิกาย ตกินิบาต, ขอ ๕๓๑, หนา ๓๐๖–๓๐๘.  (คำแปลจากหนังสือ
ขมุทรัพยจากพระโอษฐ ของกองตำราคณะธรรมทานไชยา, พ.ศ.๒๕๑๔, หนา ๑๘๐–๑๘๑ และ หนา ๔๒๙–๔๓๐).

๒ พระไตรปฎกบาลฉีบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๐, องัคุตตรนิกาย ตกินิบาต, ขอ ๕๓๑, หนา ๓๐๖–๓๐๘. (คำแปลจากหนังสือ
ขมุทรัพยจากพระโอษฐ ของกองตำราคณะธรรมทานไชยา, พ.ศ.๒๕๑๔, หนา ๑๘๐–๑๘๑ และ หนา ๔๒๙–๔๓๐).
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อธิสลีสิกขา

อธสิลีสกิขา คอื ความประพฤตปิฏิบตัติน ทางกายกด็ ีทางวาจากด็ ี ใหเรียบรอยดี
ไมมีโทษ คือ ไมใหเปนการเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ใหถึงความหมดจดแหงศีล ชื่อวา
“สลีวสิทุธ”ิ อนัเปนไปเพือ่ถงึความหมดจดแหงจติ ชือ่วา “จติตวสิทุธ”ิ  อนัจะเปนไปเพือ่ปญญา
รูแจง เห็นแจง ในสภาวธรรมคือสังขาร และวิสังขารคือพระนิพพาน และพระอริยสัจ ๔
ตามที่เปนจริง

อะไรคือศีล

เจตนาชือ่วาศีล  เจตสิกชือ่วาศีล  สังวรชือ่วาศลี  และอวตีกิกมะ คอืกิรยิาทีไ่มลวง
ละเมิดในสิกขาบทนอยใหญชือ่วาศลี

เจตนา คอื ความต้ังใจของบคุคลผเูวนจากทุจริตท้ังหลายมปีาณาติบาตเปนตน เจตนา
ของบุคคลผทูำวัตรปฏบิตั ิมอีปุชฌายวตัรเปนตน ใหบรบิรูณ    หรือเจตนาในกรรมบถ ๗
ของบุคคลผลูะอยซูึง่ทุจริตท้ังหลาย มปีาณาติบาตเปนตน ชือ่วา เจตนาสีล

วริตั ิคอืความงดเวน ของบุคคลผงูดเวนอยจูากทุจริตท้ังหลายมีปาณาติบาตเปนตน หรือ
ธรรมคือ อนภิชฌา อพยาบาท และสัมมาทิฏฐิ  ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา “ภิกษุ
ทัง้หลาย ภกิษุละอภิชฌาไดแลว มใีจปราศจากอภชิฌาอย”ู ดงัน้ีเปนตน ชือ่วา เจตสกิสลี

สังวร คือความสำรวมหรือความระวงั ม ี๕ ประการ คอื  ๑) ปาฏโิมกขสงัวร สำรวม
ในพระปาฏิโมกข  ๒) สติสงัวร สำรวมในสติ   ๓) ญาณสงัวร สำรวมในญาณ   ๔) ขนัตสิงัวร
สำรวมในขันต ิ ๕) วริยิสงัวร สำรวมในวริยิะ   สงัวรทัง้ ๕ ประการนี ้ชือ่วา สงัวรสีล

อวตีกิกมะ คอื กริยิาทีม่ไิดลวงละเมดิซ่ึงศีลท่ีตนสมาทานมาแลว ทัง้ทางกายทวารและ
วจีทวาร ชือ่วา อวตีกิกมสลี

ศลี คอื ขอปฏบิตัสิำหรับควบคมุความประพฤติทางกายและทางวาจา ใหตัง้อยใูนความ
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ดงีาม สำหรบัคฤหสัถ ไดแก ศลี ๕ และศลี ๘, สำหรบัสามเณร ไดแก ศลี ๑๐,  สำหรบั
พระภิกษุ มีขอกำหนดโทษของพระภิกษุผูลวงละเมิด อันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได
ทรงบัญญัติไวเปนสิกขาบทของพระภิกษุ เฉพาะที่มีมาในพระปาฏิโมกขมี ๒๒๗ สิกขาบท
รวมทัง้สวนอภสิมาจาร ชือ่วา “วนิยั”

วินัย คือ ระเบียบแบบแผนและขอบังคับความประพฤติ ปฏิบัติทางไตรทวาร คือ
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ  ม ี๒ อยาง คอื อาคารยิวินยั และอนาคารยิวินยั

อานิสงสแหงศีล

ศลีมีความไมเดือดรอนใจเปนอานสิงส   มคีวามไมเดือดรอนใจเปนผล  อน่ึง ศลีน้ี
มคีณุคาหรือคุณสมบัตปิระจำตวั  ถงึใครจะรกัษาหรอืไมรกัษาศีลก็ตาม  คณุคาน้ันก็ยงัอยกูบั
ตวัศีลน้ันเหมอืนกันหมด  เหมอืนยามสีรรพคณุในการรักษาโรคประจำอยตูวั ฉะน้ัน  คณุคา
หรอืคณุสมบตัขิองศีล คอื

๑. มลวิโสธนํ เปนเคร่ืองชำระมลทนิ
๒. ปรฬิาหวปูสมนํ เปนเครือ่งระงับความเรารอน
๓. สจุคินฺธวายนํ เปนเครื่องทำใหกลิ่นสะอาดฟุงไป
๔. สคฺคนิพพฺานาธคิมุปายํ เปนวิธใีหเขาถึงสวรรคและพระนพิพาน
๕. โสภาลงฺการปสาธนํ เปนเครือ่งประดับอันงดงาม
๖. ภยวิธมนํ เปนเคร่ืองกำจดัภัยอันตราย
๗. กิตฺติชนนํ เปนส่ิงท่ีทำใหมชีือ่เสยีง
๘. ปาโมชฺชํ เปนสิ่งที่ทำใหรื่นเริง

อน่ึง  ผรูกัษาศีลใหบริสทุธ์ิอยเูสมอ  ศลียอมอำนวยผลใหอยางน้ี คอื
๑. โภคสมปฺทา เปนเหตใุหไดทรพัยสมบตั ิขาทาส บรวิาร เปนตน
๒. กลฺยาณกิตฺติ เปนเหตใุหมชีือ่เสียงดีงาม
๓. สมุหวิสารทํ เปนเหตุใหเปนคนแกลวกลาอาจหาญเวลาเขาสังคม
๔. อสมฺมุฬฺหํ เปนเหตใุหมีสติ ไมหลงในเวลาใกลตาย
๕. สุคติปรายนํ เปนเหตุใหเกิดในสุคติ
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รวมความแลว  ผรูกัษาศีล ยอมจะไดรบัท้ังคุณสมบัตทิีม่อียใูนตัวศีล  เหมอืนคนไข
ไดรบัสรรพคณุของยาทีม่อียใูนตัวยา   และยอมไดรบัผลจากการรกัษาศีล เหมือนคนไขไดรบั
ผลจากการบรโิภคยาหายจากโรคภัยไขเจ็บเปนตน ฉะนัน้

อน่ึง โดยสรปุ ผรูกัษาศลียอมไดรบัอานสิงสแหงการรกัษา ๓ ประการ คอื
๑. สเีลน สคุตึ ยนฺติ คนจะไปสสูคุตภิมูไิด กเ็พราะศลี
๒. สเีลน โภคสมฺปทา คนจะพรัง่พรอมดวยสมบตั ิกเ็พราะศลี
๓. สเีลน นพิพฺุต ึยนฺติ คนจะไปพระนพิพานได กเ็พราะศลี
อานิสงสขอที ่๑  ทานหมายเอาสวรรคสมบัต ิคอืสมบตัอินัจะพงึไดรบัหลังจากสิน้ชีพ

ไปแลว  มสีมบตัทิพิยอยใูนหมเูทพชัน้ใดชัน้หนึง่ เปนตน

อานิสงสขอท่ี ๒  ทานหมายเอามนุษยสมบตั ิคอืสมบตัทิีพ่งึไดรบัในเวลาท่ียงัมชีวีติ
อย ู หรอืท่ีจะพงึไดรบัเมือ่กลบัมาเกดิเปนมนษุยอกี  เชน รปูสมบัต ิทรพัยสมบตั ิบริวารสมบัติ
เกยีรติยศ ชือ่เสียง เปนตน

อานสิงสขอท่ี ๓  ทานหมายเอานพิพานสมบัต ิ  คอืสมบตัขิั้นสุดยอด  ไมเจือดวย
ความสขุหรอืทุกขอกี  เปนความหลุดพนแหงจิต ไมตองมาเวียนวายตายเกิดในวัฏฏสงสารอีก

ทัง้นีม้ไิดหมายความวา เพยีงรักษาศลีอยางเดยีวเทาน้ันแลว จะไดสมบัตทิกุประการ
ดังวามาก็หาไม  เปนแตวา ศีลท่ีรักษาบริสุทธ์ิดีแลว เปนเบื้องตนเปนพ้ืนฐานแหงการทำ
ความดสีงูข้ึนไป  เชน การบำเพญ็สมาธ ิการเจรญิวิปสสนา เปนตน  ซึง่จะเปนเหตุใหไดรบั
สมบัตอินัสูงสุดเชนพระนพิพานได   เพราะผมูศีลีไมบริสทุธ์ิ หรือไมรกัษาศลีเลย จะเจรญิวิปสสนา
ทำสมาธใิหไดรบัผลนัน้เปนไปไมได  เพราะจติของเราจะฟงุซานรำคาญ ไมเปนสมาธ ิ  ผมูศีลี
หมดจดเทาน้ันจึงทำใหดแีละเกดิผลดี  ฉะน้ัน จงึวาศีลเปนพ้ืนฐานของคณุธรรมชัน้สูงข้ึนไป
คอืสมาธ ิ  และสมาธิเปนพ้ืนฐานของปญญา อกีช้ันหน่ึง   เมือ่มีศลีบริสทุธ์ิแลว จงึเปนเหตุ
ใหไดมนุษยสมบตั ิสวรรคสมบตั ิและนิพพานสมบตั ิดงักลาว
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เพราะฉะนัน้  ผหูวังความสขุ ความสงบ และสมบตัดิงักลาว พงึรักษาศีลของตนให
บรสิทุธิ ์บรบิรูณด ี ไมใหดาง ไมใหพรอย ดวยประการทัง้ปวง   พงึรกัษาใหดเีทาชวีติ   เหมอืน
นกตอยตีวดิรักษาไข  เหมือนจามรรีกัษาขนหาง เหมือนมารดารกัษาบุตรนอย  และเหมือน
คนมีตาดีขางเดียวรักษาดวงตาของตนไว  ฉะน้ัน   เม่ือเปนดังน้ัน ยอมจะไดรบัประโยชน
สมปรารถนา

อานุภาพของศีล

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจาทรงแสดงอานุภาพของศลีไว ๘ ประการ ดงัน้ี

๑. น้ำในแมน้ำใหญทัง้หลาย คอื แมน้ำคงคากด็ ีแมน้ำยมุนาก็ด ีแมน้ำสรภูกด็ ีแมน้ำ
สรสวดีก็ดี แมน้ำอจิรวดีก็ดี แมน้ำมหีก็ดี  มิสามารถท่ีจะชำระมลทินมีราคะเปนตนของ
สัตวทั้งหลายในโลกน้ีใหบริสุทธ์ิได    แตวา น้ำคือศีลน้ีแล ที่ผูบำเพ็ญเพียรรักษาดีแลว
อบรมดแีลว เปนศลีบริสทุธิ ์จะสามารถชำระมลทนิมรีาคะเปนตน ซึง่หมักหมมอยใูนจิตตสันดาน
ของหมูสัตวทั้งหลายในโลกนี้ใหบริสุทธ์ิหมดจดได

๒. ลมและฝนระคนกันตกลงมายังแผนดิน  ยังสรรพสัตวในโลกทั้งปวงนี้ใหเย็น
กนัท่ัว   แตกร็ะงับเสียไดซึง่ความกระวนกระวายกายภายนอกเสยีไดเทาน้ัน  หาอาจระงบั
เสียไดซึ่งความกระวนกระวายในภายใน อนัเกิดจากกิเลสมรีาคะเปนตน ไดไม    สวนศลีน้ี
เทาน้ันท่ีผูบำเพ็ญเพียรรักษาดีแลว เปนศีลบริสุทธ์ิ  สามารถจะชำระความกระวนกระวาย
ในภายใน อนัเกดิจากกิเลส ใหบริสุทธ์ิหมดจดเสยีได

๓. แกนจันทนมสีอีนัแดง รตันะ ๗ ประการมแีกวมกุดาเปนตน และรัศมีแหงพระจนัทร
อนัออน  ยงัสรรพสิง่ทัง้ปวงใหไดรบัความรมเยน็ เชนน้ี กม็อิาจระงบัความกระวนกระวายใจ
อันเกิดข้ึนเพราะกิเลสมีราคะเปนตน  สวนศีลท่ีผูบำเพ็ญเพียรรักษาดีแลว เปนศีลบริสุทธ์ิ
ยงัสรรพสัตวทัง้ปวงใหไดรบัความรมเยน็ สามารถจะระงบัความกระวนกระวายใจทีเ่กิดข้ึนเสยีได

๔. กลิน่อนัใดท่ีสามารถฟงุขจรกระจายไปตามลมและทวนลมได   กลิน่อนันัน้จะเสมอ
ดวยกลิน่ศีล  จกัมีแตทีไ่หน
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๕. สิง่อ่ืนจะเปนบันไดใหสรรพสัตวขึน้ไปสสูวรรค และจะเปนประตูเขาไปสอูมตมหานคร
กลาวคอืพระนิพพาน อนัจะเสมอเหมือนศลี หามีไมแล

๖. พระบรมกษัตริยาธิราชเจาทั้งหลาย  มีพระวรกายอันประดับดวยเคร่ืองประดับ
อนัสำเรจ็จากรตันะ ๗ มแีกวมุกดาและแกวมณเีปนตน  กย็งัไมงามแมนเหมือนผบูำเพญ็เพยีร
ทีม่ศีลีเปนอาภรณอนับรสิทุธ์ิ

๗. ผบูำเพญ็เพียรมีศลีบริสทุธ์ิ จะกำจดัเสียไดซึง่ภัยตางๆ คอื ตนเองจะตเิตียนตนเอง
กม็ไิด  แมผอูืน่ก็จะไมสามารถติเตียนผนูัน้ได    ผบูำเพ็ญเพียรน้ันก็ยอมยังความสรรเสริญ
และปตโิสมนัสใหบงัเกดิแกตนได

๘. ศลีน้ีมคีณุมากมาย  สามารถจะฆาเสียซ่ึงหมแูหงอกุศลธรรมอนัประกอบดวยโทษ
มทีจุรติเปนมลู๑

วนิยั ๒ ประการ

วนิัยมี ๒ ประการ คอื อาคาริยวินัย และอนาคารยิวนิยั

อาคาริยวินัย

อาคาริยวนิยั คอื วนิยัของผคูรองเรือน หรอื วนิยัของคฤหัสถ  ไดแก การละเวนจาก
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ดงัตอไปนี้

เวนจากกายทจุรติ ๓
๑. ปาณาตปิาตา เวรมณี เจตนาเจตนาเวนจากการฆาสตัวตดัชวีติ
๒. อทนินาทานา เวรมณี เจตนาเวนจากการถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดให

ดวยอาการอยางขโมย
๓. กาเมสมุจิฉาจารา เวรมณี เจตนาเวนจากความประพฤตผิดิในกาม

๑ วสิทุธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ : โรงพมิพมหามกุฏราชวทิยาลัย, พ.ศ.๒๕๓๒, หนา ๑๑-๑๒.
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เวนจากวจทีจุรติ ๔
๔. มสุาวาทา เวรมณี เจตนาเวนจากการพดูเทจ็
๕. ปสณุวาจา เวรมณี เจตนาเวนจากการพดูสอเสียด

(ยแุยงใหเขาแตกสามัคคกีนั)
๖. ผรุสวาจา เวรมณี เจตนาเวนจากการพดูคำหยาบคาย ดาทอผอูืน่
๗. สมัผัปปลาปา เวรมณี เจตนาเวนจากการพูดเพอเจอเหลวไหล ไรสาระ

เวนจากมโนทจุริต ๓
๘. อนภิชฌา เจตนาไมโลภเพงเลง็อยากไดของเขา
๙. อพยาบาท เจตนาไมพยาบาทปองรายเขา
๑๐. สมัมาทิฏฐิ เจตนามคีวามเหน็ชอบตามทำนองคลองธรรม

ดงัท่ีพระพทุธโฆสาจารย ไดอรรถาธบิายไววา “การเวนจากอกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ
ชื่อวาอาคาริยวินัย   อาคาริยวินัยน้ัน ชื่อวาอันคฤหัสถศึกษาดีแลว เพราะไมตองโทษ
เคร่ืองเศราหมองในอกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการนัน้  และเพราะทำตนใหตัง้ม่ันอยใูนคุณคือ
มารยาทอนัดีงาม   ชือ่วา เปนมงคล เพราะนำประโยชนสขุมาใหในโลกทัง้ ๒”๑

ดงัมพีระพทุธดำรสั เปนพระคาถาที ่๓ แหงมงคลสูตรวา

“พาหุสจฺจฺจ สปิฺปฺจ วนิโย จ สสุกิขฺโิต
สภุาสติา จ  ยา วาจา เอตมมฺงคฺลมตุตฺม”ํ

แปลความวา
“ความเปนพหสูตู ๑  ศลิปะ ๑  วนิยัทีศ่กึษาดีแลว ๑

วาจาเปนสุภาษติ ๑  นีเ้ปนมงคลอยางสงูสุด”๒

๑ คมัภีรปรมัตถโชตกิา อรรถกถาขุททกนิกาย ขทุทกปาฐะ หนา ๑๑๗.
๒ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๕  ขทุทกนิกาย ขทุทกปาฐะ  ขอ ๖ หนา ๔.
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อนาคาริยวินัย

อนาคาริยวนิยั คอื วนิยัของบรรพชติ (พระภิกษุ)  ไดแก  การไมลวงละเมิดสิกขาบท
อันเปนพระวินัยพุทธบัญญัติ  มีอรรถาธิบายไววา “การไมตองอาบัติ ๗ กอง ชื่อวา
อนาคาริยวนิยั”๑  และไดอรรถาธบิายตอไปวา “อนาคาริยวนิยัน้ัน ชือ่วาอนับรรพชติศกึษา
ดแีลว  เพราะไมตองโทษเคร่ืองเศราหมอง และเพราะทำตนใหตัง้อยใูนคุณคอืมารยาท  ชือ่วา
เปนมงคล เพราะนำมาซ่ึงประโยชนสขุ ในโลกทัง้ ๒”

กค็ำเหลานี ้คำวา “การไมตองอาบตั ิ๗ กอง ชือ่วาอนาคาริยวนิยั” นี ้ กลาวโดยมงุถงึ
การกำหนดอาคาริยวินยัอยางอุกฤษฏ    เพราะฉะน้ัน ในอาบตัแิมทัง้ ๗ กอง  อาบตักิองใดๆ
อนัภิกษุใดแกลงตองแลว อาบตักิองน้ันๆ อนัภิกษุนัน้พึงแสดงคืนเสียดวยวฏุฐานวิธ ี(อยปูริวาส)
และเทศนาวิธ ี(แสดงอาบัต)ิ ทเีดียว เพราะวากองอาบัตแิมทีแ่กลงตองแลว  อนัภิกษุอยปูริวาส
เสยีกด็ ีแสดงเสียกด็ ียอมไมทำอนัตราย

ปาริสทุธิสลี ๔

ศลีอนัเปนขอปฏบิตั ิคอืสกิขาบทของพระภกิษ ุพงึตองศกึษาและปฏิบตั ิ  เปนคณุเครือ่ง
ทำความบรสิทุธิแ์หงกายและวาจา  อนัเปนเหตใุหถงึความบริสทุธิห์มดจดแหงจติและปญญา
ชือ่วา ปารสิทุธสิลี ๔  คอื ศลีเปนเหตแุหงความบรสิทุธ์ิ ๔ ประการ  ไดแก ปาฏโิมกขสังวรสลี
อนิทริยสงัวรสีล  อาชีวปาริสทุธสิลี และ ปจจยสนันิสติสีล

ปาริสุทธิสีล ๔ ชื่อวา อนาคาริยวินัย  ซึ่งมีอานิสงสใหไดบรรลุทั้งโลกิยสุขและ
โลกตุตรสขุ   พระสริมิงัคลาจารยไดอธิบายไวดงัตอไปนีว้า “ปารสิทุธิสลี ๔ ชือ่วา อนาคารยิ-
วนิยั.  อนาคาริยวินยัน้ัน อนัภิกษุผศูกึษาอย ู โดยประการทีต่ัง้อยใูนปาริสทุธิสลี ๔ นัน้แลว
บรรลพุระอรหตั  ไดชือ่วาศึกษาดแีลว  พงึทราบวาเปนมงคล เพราะเปนเหตบุรรลสุขุอนัเปน
โลกิยะและโลกุตตระ”๒

๑ พระสิรมิงัคลาจารย, มงัคลตัถทปีนี (แปล) เลม ๒ : โรงพิมพมหามกฏุราชวทิยาลัย, พ.ศ.๒๕๓๕, หนา ๔๘.
๒ พระสริมิงัคลาจารย, มงัคลตัถทปีนี (แปล) เลม ๒ : โรงพมิพมหามกฏุราชวทิยาลยั, พ.ศ.๒๕๓๕, หนา ๖๐-๖๑.
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ปารสิทุธิสลี ๔ มดีงันี้

๑. ปาฏิโมกขสังวรสีล คือ ศีลของพระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้   ดังท่ีพระผูมี
พระภาคเจาตรัสไววา  “ภกิษุในพระศาสนาน้ีเปนผสูำรวมดวยปาฏิโมกขสังวรอย ู ถงึพรอม
ดวยอาจาระและโคจร  มปีกติเห็นวาเปนภัยในโทษสกัวาเล็กนอย  สมาทานศกึษาอยใูนสิกขาบท
ทัง้หลาย”๑  ไดแก ความสำรวมในพระปาฏิโมกข  เวนขอทีพ่ระพทุธองคทรงหาม  กระทำ
ตามขอท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาต เม่ือพระภิกษุมีสีลสังวรข้ึนเพียงไร  ยอมเปนฐานรองรับ
การอบรมสตปิฏฐาน ๔ ใหไดผลดียิง่ข้ึนเพียงน้ัน  ดงัมีตวัอยางเร่ืองพระภิกษุรปูหน่ึงในสมัย
พทุธกาลวา

คร้ังน้ัน พระภิกษุรูปหน่ึง เขาไปเฝาพระผมูีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ ... คร้ันแลวได
กราบทูลพระผมูพีระภาคเจาวา “ขาแตพระองคผเูจรญิ   ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผมูี
พระภาคเจาทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค  ซึง่ขาพระองคไดฟงแลว จะพงึเปนผผูเูดยีว
หลกีออกจากหม ูไมประมาท มคีวามเพยีร มใีจเดด็เดีย่วเถิด”  พระผมูพีระภาคเจาตรสัตอบวา

“ภิกษุ   เพราะฉะนั้นแหละ เธอจงชำระเบื้องตนของกุศลธรรม
ใหบรสิทุธิเ์สยีกอน.   กอ็ะไรเปนเบ้ืองตนของกศุลธรรม ?  เธอจงสำรวมใน
ปาฏโิมกขสังวร  จงถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร  เห็นภัยในโทษมปีระมาณ
นอย  สมาทานศกึษาอยใูนสิกขาบททัง้หลาย   เมือ่น้ันเธออาศยัศีล ดำรง
อยใูนศีลแลว  พงึเจรญิสติปฏฐาน ๔.”๒

มารยาท เปนไฉน ?   ความไมละเมิดทางกาย ความไมละเมิดทาง
วาจา  ความไมละเมดิทัง้ทางกายทัง้วาจา  นีท้านเรยีกวามารยาท  สลีสงัวร
แมทัง้หมดกช็ือ่วามารยาท

ภกิษุบางรปูในศาสนาน้ี ไมเล้ียงชีพดวยการใหไมไผกด็ี   ไมเล้ียงชีพ
ดวยการใหใบไมกด็ ี  ไมเลีย้งชีพดวยการใหดอกไม ผลไม เคร่ืองสนาน และ
ไมสฟีนกด็ ี   ไมเลีย้งชพีดวยการทำตวัเปนคนรับใชเขา [เพือ่จะใหเขารกั]

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๓๕  พระอภิธรรมปฎก วภิงัค  ขอ ๕๙๙ หนา ๓๒๘.
๒ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๙  สงัยุตตนกิาย มหาวารวรรค  ขอ ๘๒๘-๘๒๙ หนา ๒๔๙.



11
คมูือการศึกษาสมัมาปฏิบตัไิตรสกิขา: อธิสลีสกิขา

กด็ ี    ไมเลีย้งชพีดวยการทำตวัเปนพีเ่ลีย้งเดก็กด็ ี ไมเลีย้งชีพดวยการรับ
สงขาวใหเขาก็ด ี  ไมเลีย้งชพีดวยมจิฉาชวีะอยางอ่ืนๆ ทีพ่ระพทุธเจาทรง
รงัเกยีจกด็ ี นีก้เ็รยีกวา มารยาท

อีกนัยหนึ่ง ภิกษุมีความเคารพ มีความยำเกรง เพียบพรอมดวย
หริโิอตตัปปะ  นงุเรียบรอย  หมเรียบรอย มกีริยิากาวไป ถอยกลบั แล
เหลียว คแูขน เหยียดแขน นาเล่ือมใส  จกัษทุอดลง  ถงึพรอมดวยอิรยิาบถ
รักษาทวารในอินทรียทั้งหลาย  รูประมาณในโภชนะ  ประกอบเนืองๆ
ซึง่ธรรมเปนเครือ่งตืน่อย ู   สมบรูณบรบิรูณดวยสติสมัปชญัญะ มกันอย
สนัโดษ   ไมคลุกคลีกนัเปนหม ู ปรารภความเพียร  กระทำโดยเคารพใน
อภิสมาจาริกสิกขาบททั้งหลาย  มากไปดวยความเคารพและยำเกรงอยู
ความเปนผมูคีวามเคารพเปนตนนี ้เรียกวา มารยาท๑

โคจร เปนไฉน ?   ภกิษุบางรปูในพระศาสนาน้ี   ไมเปนผมูหีญิง
แพศยาเปนโคจร   หรือไมมีหญิงหมาย สาวเท้ือ กระเทย ภิกษุณี และ
โรงสรุา เปนโคจร   ไมเปนผคูลุกคลีอยกูบัพระราชา กบัมหาอำมาตย กบั
สาวกนักบวชนอกศาสนา โดยการสงัสรรคกบัคฤหสัถอยางไมสมควร   กห็รอื
วา ยอมเสพ ยอมคบ ยอมเขาไปน่ังใกล ซึง่ตระกูลท้ังหลาย ทีม่ศีรัทธาเล่ือมใส
เปนดุจบอน้ำควรเปนท่ีลงไปด่ืมหรอืใชตามสบายแหงหมภูกิษุ  มงุประโยชน
ให  มงุส่ิงท่ีเปนประโยชนเก้ือกูลให  มงุความผาสกุให  มงุความเกษมจาก
โยคะใหแกพวกภกิษุ ภกิษุณ ีอบุาสก อบุาสิกา   นีเ้รียกวา โคจร

ภิกษุผูปฏิบัติจนถึงเปนผูประกอบพรอมดวยมารยาทและโคจรนี้
จงึเรยีกวา ถงึพรอมดวยมารยาทและโคจร  สมาทานศึกษาอยใูนสิกขาบท
ทัง้หลาย  อาศยัศีล ดำรงอยใูนศีลแลว พงึเจริญสติปฏฐาน ๔.”๒

๑ วสิทุธมิรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ : อางแลว, หนา ๓๖.
๒ วสิทุธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ : อางแลว, หนา ๓๗.
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สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?  ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอย ู...  พจิารณา
เหน็เวทนาในเวทนาอย ู...  พจิารณาเหน็จติในจติอย ู...  พจิารณาเหน็ธรรม
ในธรรมอย ู  มคีวามเพียร มสีติสมัปชญัญะ มสีติ กำจดัอภชิฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย   เมือ่ใดภิกษอุาศัยศลี ดำรงอยใูนศีลแลว เจริญสติปฏฐาน ๔
เหลานี ้อยางนี ้  เม่ือนัน้ พงึหวังความเจรญิในกุศลธรรมไดทเีดยีว ตลอดคนื
หรือวันท่ีจกัมาถึง  ไมมคีวามเสือ่ม.”๑

พระสิรมิงัคลาจารยไดอธบิายไวอกีวา “ในปาริสทุธสิลี ๔ นัน้  ปาฏโิมกขสังวรสีลยอม
บรสิทุธิ ์เมือ่ภกิษไุมตองอาบัตอิะไรๆ    ปาฏโิมกขสงัวรสลีนัน้ ยอมชือ่วาอนัภกิษผุไูมตองอาบตัิ
ศกึษาดีแลว    ปาฏโิมกขสังวรสีลน้ัน ยอมนำมาแมซึง่โลกุตตรสุข ดจุศีลของพระปธานยิเถระ

ดงัไดสดับมา งมูพีษิรายตัวหน่ึง ไดกดัพระเถระผกูำลงัสดับอริยวังสปฏิปทาอยใูนเรอืน
เปนทีท่ำความเพยีรใกลตนกรรณกิาร ในขณัฑเปลวหิาร   พระเถระแมทราบแลวกย็งัมจีติผองใส
นัง่ฟงแตธรรมอยางเดียว   กำลงัพิษไดกลาแขง็แลว   ทานพจิารณาศลีต้ังตนแตมณฑลทีอ่ปุสมบท
มา  ทำปตใิหเกิดขึน้วา “เรามศีลีบรสิทุธิ”์   พษิกลบัหายเขาไปปฐพีพรอมดวยจิตตปุบาท
พระเถระไดเปนผมูจีติมีอารมณเดียวเปนหน่ึง  เจรญิวิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัตในท่ีนัน้น่ัน
เอง.”๒

๒. อนิทรยิสังวรสีล คอื ความสำรวมอินทรียทัง้ ๖  ไดแก ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย และ
ใจ  เมือ่เหน็รูป ไดยนิเสยีง ดมกล่ิน ลิม้รส ไดสมัผัสส่ิงสัมผัสทางกาย และรธูรรมารมณทางใจ
ก็ไมยินดียินราย คือไมหลงตื่นเตน กำหนัด ยินดี ติดอยูในอารมณที่นารัก และไมหลง
เคยีดแคน ชงิชงั ในอารมณทีไ่มนารกั  กลาวคือ เหน็สกัแตวาเห็น ไดยนิสกัแตวาไดยนิ สมัผสั
สกัแตวาสัมผัส เทาน้ัน   ไมใหเกิดความปรงุแตงทางใจ ใหเกิดความยนิดียนิราย เปนชองให
อกุศลเจตสิกธรรม คือ กิเลส อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ดลจิตดลใจใหปฏิบัตติามอำนาจ
ของมัน เปนโทษ เปนความทุกขเดือดรอน (วปิปฏิสาร) ได   ดงัท่ีพระผมูพีระภาคเจาตรสัไววา

๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๙  สงัยุตตนกิาย มหาวารวรรค  ขอ ๘๒๙ หนา ๒๔๙-๒๕๐.
๒ พระสริมิงัคลาจารย, มงัคลัตถทีปน ี(แปล) เลม ๒ : อางแลว, หนา ๖๐-๖๑.
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ภิกษุนั้นเห็นรูปดวยจักษุแลว เปนผูไมถือเอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ
ซึง่อภชิฌาโทมนสัทัง้หลาย   ธรรมท้ังหลายอนัเปนบาปเปนอกศุล พงึไหลไปตามภกิษุผไูมสำรวม
จกัขนุทรยีอย ู เพราะเหตไุมสำรวมจกัขนุทรยีอนัใด  ยอมปฏบิตัเิพือ่ปดกัน้เสียซึง่จกัขุนทรยีนัน้
รกัษาจักขุนทรยี ถงึความสำรวมในจกัขุนทรยี  เธอฟงเสยีงดวยโสตะแลว ... ดมกลิน่ดวยฆานะ
แลว ...  ลิม้รสดวยชิวหาแลว ... ถกูตองโผฏฐพัพะดวยกายแลว ...   รธูรรมารมณดวยมนะ
แลว ไมถอืเอาโดยนิมติ ไมถอืเอาโดยอนุพยัญชนะ ...  ถงึความสำรวมในมนินทรีย.”๑ ดงัน้ี.

และพระสริมิงัคลาจารย ไดกลาวถงึความบรสิทุธิแ์หงอนิทรยิสังวรสีลไววา   “สวนวา
อนิทริยสงัวรสีลยอมบริสทุธิ ์ เม่ือภกิษพุจิารณาเหน็โทษในความไมสำรวม และอานสิงสในความ
สำรวมโดยปกติ.     จรงิอย ู ภกิษุนัน้เห็นอานิสงสในความสำรวม โดยเปนความเกษม และ
โทษในความไมสำรวม โดยความเปนภัย ยอมบำเพญ็ศึกษาดวยดซีึง่อินทรยิสังวรสีลน้ัน.”๒

พระผมูพีระภาคเจาตรสัอานิสงสในความสำรวมและโทษในความไมสำรวม ไวในปฐม-
สงัเคยยสตูร มคีวามวา  ผสัสายตนะ ๖ คอื ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย ใจ  ทีภ่ิกษุไมไดฝกฝน
คมุครองรกัษา  สำรวมระวงัใหด ียอมนำมาซึง่ทกุขอนัยิง่.    สวนผสัสายตนะ ๖ ทีฝ่กฝน
คมุครองรักษา สำรวมระวงัใหดแีลว ยอมนำมาซ่ึงสุขอันย่ิง๓

พระพุทธองคยงัทรงแสดงโทษหรอืผลฝายไมด ีในการไมสำรวมอินทรยีไววา
“ภกิษทุัง้หลาย  จกัขนุทรีย [ตา] อนัภิกษุทะลวงแลวดวยหลาวเหลก็

อนัรอน ลกุโชน รงุโรจน โชติชวงแลว ยงัประเสริฐ สวนการถือนิมติโดย
อนุพยัญชนะ ในรูปอนัจะพึงรสูกึดวยจกัษุ ไมประเสรฐิเลย.  ภกิษุทัง้หลาย
วญิญาณกำหนดัดวยความยนิดนีมิติกด็ ีกำหนดัดวยความยนิดอีนพุยญัชนะ
ก็ดี เมื่อตั้งอยู พึงตั้งอยูได  ฉวยวา ภิกษุพึงทำกาละเสียในสมัยนั้นไซร
ขอท่ีเธอพึงถึงคติ ๒ อยาง คอื นรกหรือกำเนิดสัตวดริจัฉาน อยางใดอยาง
หน่ึง เปนฐานะทีม่อีย ู ภกิษุทัง้หลาย เราเห็นโทษน้ีแล จงึกลาวอยางน้ี.

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๐ องัคุตตรนกิาย ตกินิบาต ขอ ๔๕๕ หนา ๑๔๒-๑๔๓.
๒ พระสริมิงัคลาจารย, มงัคลตัถทปีนี (แปล) เลม ๒ : อางแลว, หนา ๖๓.
๓ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๘  สงัยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ขอ ๑๒๘-๑๒๙, หนา ๘๘.
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โสตนิทรีย [ห]ู อนัภกิษยุอนแลว ดวยขอเหลก็ อนัคม ลกุโชน รงุโรจน
โชติชวง ยงัประเสริฐ สวนการถือนิมติโดยอนุพยัญชนะ ในเสียงอันจะพงึ
รสูกึดวยหู ไมประเสรฐิเลย.   ภกิษุทัง้หลาย วญิญาณกำหนดั ... เราเห็น
โทษน้ีแล จงึกลาวอยางน้ี.

ฆานนิทรยี [จมูก] อนัภิกษุควานแลว ดวยมีดตัดเล็บ อนัคม ลกุโชน
รงุโรจน โชติชวง ยงัประเสรฐิ   สวนการถอืนิมติโดยอนพุยัญชนะ ในกล่ิน
อนัจะพึงรสูกึดวยจมกู ไมประเสริฐเลย.  ภกิษทุัง้หลาย วญิญาณกำหนัด ...
เราเหน็โทษนีแ้ล จงึกลาวอยางนี.้

ชวิหินทรีย [ลิน้] อนัภิกษุตัดแลว ดวยมดีโกนอันคม ลกุโชน รงุโรจน
โชตชิวง ยงัประเสรฐิ   สวนการถอืนมิติโดยอนุพยญัชนะ ในรสอันจะพงึ
รสูกึดวยลิน้  ไมประเสรฐิเลย.   ภกิษุทัง้หลาย วญิญาณกำหนดั ... เราเหน็
โทษน้ีแล จงึกลาวอยางน้ี.

กายินทรีย [กาย] อนัภกิษแุทงแลว ดวยหอก อนัคม ลกุโชน รงุโรจน
โชติชวง ยังประเสริฐ  สวนการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะ ในโผฏฐัพพะ
อนัจะพึงรสูกึดวยกาย ไมประเสริฐเลย.  ภกิษุทัง้หลาย วญิญาณกำหนัด ...
เราเหน็โทษนีแ้ล จงึกลาวอยางนี.้๑

การถอืนิมิตโดยอนุพยัญชนะ เปนไฉน ?   คอื การถอืซ่ึงนมิติเปนหญิงและนมิติเปน
ชาย หรอืนมิติอนัเปนทีต่ัง้แหงกเิลส มนีมิติสวยงามเปนตน  แลวยดึถอืเอาซึง่อาการอันตาง
ดวยมอื เทา การย้ิม การหวัเราะ การพดู และการเหลยีวแล เปนตน ซึง่ไดโวหารวา อนุพยญัชนะ
เพราะกระทำใหปรากฏ โดยเปนทีป่รากฏเนอืงๆ ของกิเลสท้ังหลาย  อาการใดปรากฏในสรีระ
นัน้ กถ็อืเอาอาการนัน้.

อนัท่ีจริง   ความสำรวมหรือไมสำรวมก็ตาม  ในจกัขุนทรียหามีไม  เพราะสตกิดี็  ความ
หลงลมืสติกด็ ี มไิดอาศัยจกัษปุระสาทเกิดขึน้.   อน่ึง  ในเวลาทีร่ปูารมณมาสคูลองจักษุ   เมือ่

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๘, สงัยตุตนิกาย สฬายตนวรรค, ขอ ๓๐๓, หนา ๒๑๐-๒๑๒.
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ภวังคจิตเกิดดับไปสองขณะ  แลวมโนธาตุอันเปนกิริยาใหสำเร็จอาวัชชนกิจ  (กิจคือการ
นกึหนวงอารมณ) เกิดข้ึนแลวดับไป แตนัน้จักขุวญิญาณใหสำเรจ็ทัสสนกิจ (คอืกิจการเหน็)
เกิดขึ้นแลวดับไป  ตอนั้นมโนธาตุอันเปนวิบากใหสำเร็จสัมปฏิจฉันนกิจ (กิจคือการรับเอา)
เกิดข้ึนแลวดับไป   ทนีัน้ มโนวิญญาณธาตซุึง่เปนอเหตุกวิบากใหสำเรจ็สันตีรณกิจ (กจิคือ
การตรึกตรอง)  เกิดขึน้แลวดบัไป   ครัน้แลวมโนวิญญาณธาตุซึง่เปนอเหตกุกริิยาใหสำเรจ็
โวฏฐัพพนกิจ (กิจคือการกำหนดเอา)  เกิดขึ้นแลวดับไป ในลำดับน้ันชวนจิตจึงแลนไป
ความสำรวมหรอืความไมสำรวมกต็ามในสมัยท้ังหลายแมนัน้ คอืในภวงัคสมัยก็ไมม ี ในบรรดา
สมัยแหงวิถจีติมีอาวัชชนะเปนตนสมัยใดสมยัหน่ึงก็ไมมเีลย     แตทวา ในขณะแหงชวนจติ
ถาความทุสลีก็ด ีความหลงลืมสติกด็ี ความไมรกูด็ี ความไมอดทนกด็ ี  ความเกยีจครานก็ดี
เกิดข้ึนไซร   ความไมสำรวมกม็ขีึน้   กค็วามไมสำรวมท่ีมขีึน้อยางน้ีนัน้   พระผมูพีระภาคเจา
ตรสัวา ความไมสำรวมในจกัขนุทรยี   เพราะเหตไุร?  เพราะเหตุวาเมือ่ความไมสำรวมนัน้
มอีย ู แมทวารก็เปนอันไมไดคมุครอง   แมภวังคจิต แมวถิจีติมีอาวัชชนะเปนตน  กเ็ปนอันไม
ไดคมุครอง (ไปตามกัน)     เปรยีบเหมอืนอะไร?  เปรยีบเหมือนเมือ่ประตพูระนครท้ัง ๔ ดาน
อันบุคคลไมระวังแลว   แมภายในเรือน ซุมประตูและหองเปนตน อันบุคคลระวังดีแลว
ถงึอยางนัน้   สิง่ของภายในพระนครกช็ือ่วาเปนอันไมไดรกัษา ไมไดคมุครองอยนูัน่เอง  เพราะ
พวกโจรพึงเขาไปทางประตพูระนครแลวทำสิง่ทีต่นตองการได ฉนัใด   เมือ่ความทุสลีเปนตน
เกิดข้ึนในชวนจติ   กฉ็นัน้ันเหมือนกัน   คร้ันความไมสำรวมนัน้มีอย ู  แมทวารกช็ือ่วาเปนอัน
ไมไดคมุครอง  ถงึภวังคจิต  ถงึวถิจีติมอีาวัชชนะเปนตน กช็ือ่วาไมไดคมุครอง  แตเมือ่สงัวรมี
สลีสงัวรเปนตน เกดิขึน้ในชวนจตินัน้แลว แมทวารกเ็ปนอนัไดคมุครอง  ถงึภวังคจิต ถงึวถิจีติ
มอีาวัชชนะเปนตน กเ็ปนอันไดคมุครองแลว    เปรียบเหมือนอะไร ?   เปรยีบเหมือนเม่ือ
ประตูพระนครอันบุคคลระวังดีแลว  ถึงแมภายในเรือนเปนตนเขาไมระวัง  ถึงอยางน้ัน
สิง่ของท้ังหมดในภายในพระนคร  กช็ือ่วาเปนอนัรกัษาคมุครองดแีลวทัง้นัน้  เพราะเม่ือประตู
พระนครปดแลว  พวกโจรกไ็มมชีองทางท่ีจะเขาไปได ฉนัใด   เมือ่สังวรมีสลีสังวรเปนตนเกิด
ขึน้ในชวนจติ  กฉ็นัน้ันเหมือนกัน   แมทวารกเ็ปนอันคมุครองแลว ถงึภวังคจิต ถงึวิถจีติมี
อาวชัชนะเปนตน กเ็ปนอันคมุครองแลว    เพราะฉะนัน้ ความสำรวมแมเกดิข้ึนอยใูนขณะ
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แหงชวนะ  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา “ความสำรวมในจักขุนทรีย”๑  เหมือนพระมหา
ตสิสเถระผอูยทูีเ่จติยบรรพต

มเีร่ืองเลาวา หญิงสะใภแหงตระกลูคนใดคนหนึง่ เกิดทะเลาะกับสามีแลว ประดับตกแตง
ตนอยางสวยงามเปนเสมือนเทพกัญญา แลวหนีออกจากเมืองอนุราธบุรีไปแตเชามืดทีเดียว
มงุหนาไปสเูรือนญาต ิ พบพระมหาติสสเถระเขา ซึง่เดินออกจากเจตยิบรรพตมาสอูนุราธปรุะ
เพ่ือเท่ียวบิณฑบาต   ในขณะน้ัน เกิดจิตวิปปลาส หวัเราะดังข้ึน.   ฝายพระเถระแลดวูา
‘นี้อะไร’  กลับไดอสุภสัญญาในฟนของหญิงนั้น แลวไดบรรลุพระอรหัต    เพราะเหตุนั้น
พระโบราณาจารยจึงกลาวไววา พระเถระเห็นฟนของหญิงนั้นแลว หวนระลึกถึงสัญญาเกา
ทานยนือยใูนทีน่ัน้นัน่เอง ไดบรรลุพระอรหัต. ขางฝายสามขีองนางเดนิตดิตามมา พบพระเถระ
เขาจึงถามวา  ทานผเูจริญ ทานเห็นหญิงเดินมาทางน้ีบางหรือไม.   พระเถระกลาวกะเขาวา
‘อาตมาไมทราบวาหญิงหรือชาย ซึง่เดินไปจากท่ีนี ้แตวารางกระดกูนัน่กำลงัเดินไปในทางใหญ’

๓. อาชีวปารสิทุธสิลี คอื การเล้ียงชีวติดวยสัมมาอาชีวะ งดเวนจากการประกอบ
มิจฉาอาชีวะ และจากบาปธรรม ๕ ประการ ดวยอำนาจแหงการลวงละเมิดซึ่งสิกขาบท
๖ ประการ (คือตั้งแตปาราชิกลงไปจนถึงทุกกฏ) ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไว
เพราะอาชวีะเปนเหตุ เพราะอาชวีะเปนตัวการณ

สิกขาบท ๖ ประการ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไว เพราะอาชีวะเปนเหตุ
เพราะอาชวีะเปนตวัการณ อยางนี ้คอื

เพราะอาชวีะเปนเหตุ เพราะอาชวีะเปนตัวการณ

๑. ภกิษมุคีวามปรารถนาลามก อนัความอยากครอบงำแลว พดูอวดอตุตรมินุสสธรรม
อนัไมมี ไมเปนจรงิ ในตน   ตองอาบัติปาราชิก

๒. ภกิษถุงึความเปนผชูกัสือ่ใหชายหญงิเปนผัวเมยีกัน ตองอาบตัสิงัฆาทเิสส
๓. ภกิษุพดูวา “ภกิษุใด อยใูนวิหารของทาน ภกิษุนัน้เปนพระอรหันต” ดงัน้ี  เมือ่เธอ

ปฏิญญาอย ู ตองอาบัตถิุลลัจจัย
๑ วสิทุธมิรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ : อางแลว, หนา ๔๗.
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๔. ภกิษุไมเปนไข ขอโภชนะอนัประณตี เพ่ือประโยชนแกตนแลวฉัน ตองอาบตัปิาจิตตีย
๕. ภิกษุณีไมเปนไข ขอโภชนะอันประณีต เพื่อประโยชนแกตนแลวฉัน ตองอาบัติ

ปาฏเิทสนยีะ
๖. ภกิษุไมเปนไข ขอแกงหรอืขาวสุก เพ่ือประโยชนแกตนแลวฉัน ตองอาบัตทิกุกฏ๑

ดงัท่ีพระผมูพีระภาคเจาตรัสไวในมหาสตปิฏฐานสูตรวา
“ภกิษทุัง้หลาย กส็มัมาอาชวีะเปนไฉน ?   ภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวก

ในธรรมวนิยัน้ี  ละมจิฉาอาชวีะ  เลีย้งชีวติดวยสัมมาอาชวีะ   ภกิษุทัง้หลาย
นีเ้รากลาววา สมัมาอาชีวะ.”๒

พระอรรถกถาจารย ไดอธิบายความหมายของคำวา สัมมาอาชีวะ ไววา  ไดแก
กายสุจริต และวจีสจุริต ทีใ่หเปนไปเพ่ือประโยชนแกปจจัย มขีองเค้ียวของกินเปนตน   และ
เปนอาชวีะท่ีพระพทุธเจาทรงสรรเสริญ.   ทีพ่ระสริมิงัคลาจารย ไดอธบิายถึงปจจยัทีเ่กดิข้ึน
โดยไมบริสทุธ์ิ หรือโดยบริสทุธ์ิ ดงัน้ี๓

๑. ปจจยัทีม่คีวามเกดิขึน้โดยไมบรสิทุธิ ์ ทานอธิบายวา
“สิง่ใดยอมเกิดข้ึนเพราะอาศยัอเนสนากรรม [การแสวงหาไมสมควร]

มีเวชกรรม [การทำยาใหคนมิใชญาติมิไดปวารณา] ที่ทรงหามเปนตน
สิง่นัน้ทัง้หมดเปนอกปัปยะ [ของไมสมควร] ทัง้นัน้”   ดวยเหตุนัน้ ในอรรถกถา
ปฐมปวารณาสิกขาบท  ทานจึงกลาววา  “อกัปปยโภชนะที่บังเกิดจาก
กลุทูสนกรรม มเีวชชกรรม การอวดอุตตริมนุสสธรรม และอกปัปยวัตถุมรีปูยะ
[เงินตรา] ทีภ่กิษุยนิดีเปนตน  ชือ่วาอกปัปยโภชนะทีเ่กดิขึน้เพราะอเนสนา
อนัพระพุทธองคทรงตเิตยีน.”

สวนกรรมของภิกษุผูเปนทูตของพวกคฤหัสถ  พึงทราบโดยพิสดารในอรรถกถากุล-
ทสูกสกิขาบท   กค็วามสงัเขปในมงัคลตัถทปีนนีีด้งัน้ีวา
๑ วสิทุธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ : อางแลว, หนา ๔๘.
๒ พระไตรปฎกบาลี ฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๑, สงัยตุตนิกาย มหาวารวรรค, ขอ ๓๘, หนา ๑๑.
๓ พระสิรมิงัคลาจารย, มงัคลตัถทปีนี (แปล) เลม ๒ : อางแลว, หนา ๗๘.
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ภกิษุรบัก็ด ีบอกกด็ ีซึง่สาสนของคน ๙ จำพวก คอื สหธรรมกิท้ัง ๕   ปณฑุปลาส
[คนเตรียมตัวจะบวช]  ไวยาวัจจกรของตน มารดาบิดา ควรอยู.   สวนของคนเหลาอ่ืน
เปนสาสนทีเ่ปนกปัปยะเทานัน้ จงึควร.

กภ็ิกษุใด รบัสาสนอ่ืนจากสาสนท่ีเปนกัปปยะของคนเหลาอ่ืน เดินไป   ภกิษุนั้นตอง
อาบัตทิกุกฏ ทกุๆ กาว   ภกิษุนัน้ แมบริโภคโภชนะทีอ่าศัยกรรมนัน้ไดมา  กเ็ปนทุกกฏ ทกุๆ
คำกลนื.

แทจริง  ปจจัยท่ีเกิดข้ึนเพราะกลุทูสกกรรม  ยอมไมควรแกสหธรรมกิท้ัง ๕   ยอมเปน
เชนกับปจจัยท่ีเกิดข้ึนเพราะอวดอตุริมนุสสธรรมอนัไมจริง และแลกเปล่ียนดวยรปูยะแล.

กภ็กิษุใด บริโภคปจจัยท่ีเกิดข้ึนเพราะอเนสนากรรม มทีตูกรรมและเวชชกรรมเปนตน
อาชวีะของภิกษุนัน้ ชือ่วาไมบริสทุธ์ิ.   เพราะฉะน้ัน  อนัภกิษเุมือ่จะเสพปจจยัทีม่คีวามเกิดขึน้
บรสิทุธิอ์ยางเดยีว  พงึงดเวนปจจยัทีม่คีวามเกดิขึน้ไมบรสิทุธิ ์ดจุอสรพษิเสยี.

๒. ปจจยัทีม่คีวามเกดิขึน้โดยบริสทุธิ ์ทานอธิบายวา
แลปจจยัทัง้ ๒ นัน้ ทานกลาวไวในปกรณวเิสสวสิทุธมิรรควา

“ปจจัยท้ังหลาย ทีเ่กิดข้ึนจากสงฆหรือคณะ ของภกิษุผไูมกำหนดถอืธุดงค และเกดิ
ขึน้จากสำนักของพวกคฤหสัถผเูล่ือมใสดวยคุณของภิกษุนัน้ มกีารแสดงธรรมเปนตน  ชือ่วา
ปจจยัท่ีมคีวามเกิดขึน้อนับรสิทุธิ์

สวนปจจยัทีเ่กดิจากสมณวัตร มเีทีย่วไปบิณฑบาตเปนตน  ชือ่วา ปจจยัมคีวามเกดิขึน้
อนับรสิทุธิย์ิง่ทเีดยีว

ปจจยัทีเ่กดิขึน้จากสมณวัตร มเีทีย่วบณิฑบาตเปนตน ของภิกษผุถูอืธดุงค และเกิดขึน้
จากสำนักของพวกคฤหัสถผูเลื่อมใสในธุดงคคุณของภิกษุนั้น โดยอนุโลมขอกำหนดธุดงค
ชือ่วา ปจจัยมีความเกิดข้ึนอันบรสิทุธ์ิ

นยัอันมาในฎีกาปกรณวเิสสวสิทุธิมรรคน้ันวา “ความท่ีคณุมีการแสดงธรรมเปนตน เปน
คณุอาศยัความบรสิทุธ์ิเปนสมฏุฐาน    พระพทุธโฆสาจารยแสดงดวยกลาวถึงปจจยัทีม่คีวาม
เกิดข้ึนอันบริสทุธ์ิ เหตุนัน้ ทานจึงกลาววา ดวยคุณของภิกษุนัน้ มกีารแสดงธรรมเปนตน”
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ความเปนพหสูตู  การบำเพญ็วตัร และความถงึพรอมดวยอริยิาบถเปนตน ทานถอืเอา
ดวยอาทศิพัท

ทานพระสิริมังคลาจารย ไดอธิบายสรุปอาชีวปาริสุทธิสีลวา ก็อาชีวปาริสุทธิสีล
พระอรรถกถาจารยกลาววา ปรเิยฏฐสิุทธิ (ความหมดจดดวยการแสวงหา)  เพราะบริสทุธิไ์ด
ดวยการแสวงหา ของภิกษุผลูะการแสวงหาอันไมสมควรแลว ยงัปจจัยท้ังหลายใหเกิดข้ึนโดย
ธรรมสม่ำเสมอ

๓. ปจจยสันนิสสิตสีล คอื ศลี อนัการพจิารณาโดยแยบคายกอนแลวจงึบริโภคปจจยั
สวนในอรรถแหงคำในคำวา “ปจจยสันนิสติ” นี ้พงึทราบดงัน้ี   “กเ็คร่ืองอาศยัมีจวีรเปนตน
ทานเรยีกวาปจจยั เพราะเปนทีส่ตัวทัง้หลายอาศยั คอืใชสอย บรโิภค จงึใหชวีติดำเนนิไปได
ศีลน้ีอิงอาศัยปจจัยเหลาน้ี เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา ปจจยสันนิสิต”  ทานสิริมังคลาจารย
ไดอธิบายวา

“สวนปจจยสนันสิสติสลี พระอรรกถาจารยกลาววา “ปจจเวกขณสุทธ”ิ (ความหมดจดดวย
การพจิารณา)  เพราะบรสิทุธ์ิไดดวยการพจิารณา.   เพราะฉะน้ัน  ภกิษุเม่ือเห็นโทษ [อาทีนพ]
ในการบรโิภคปจจัยท่ียงัมิไดพจิารณา  พงึพิจารณาปจจัยท้ังหลาย.    ดงัไดสดับมา  ภกิษุ
ทัง้หลายในกาลกอน  โดยมากไมพจิารณา (กอน)  แลวบรโิภคปจจัย ๔  จงึไมพนจากนรกและ
กำเนดิสตัวดริจัฉาน.  พระศาสดาทรงทราบเรือ่งนัน้แลว  ตรสัวา  “ภกิษทุัง้หลาย  ชือ่วา
ภิกษุไมพิจารณา [เสียกอน]  แลวบริโภคปจจัย ๔  ไมควร  เพราะฉะน้ัน  ตั้งแตนี้ไป
ทานท้ังหลายพงึพจิารณา [กอน]  แลวจงึบรโิภค”  ดงัน้ี  เมือ่จะทรงแสดงปจจเวกขณวธิี
(วธิพีจิารณา) ทรงวางแบบไว โดยนัยเปนตนวา  “ภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษใุนธรรมวินยันี ้ พจิารณา
โดยปญญาแลว  จงึใชสอยจวีร”   ตรสั [ตอไป] วา  “ชือ่วา การบรโิภคปจจัยท่ียงัมิไดพจิารณา
ยอมเปนเชนบรโิภคยาพษิอันแรงกลา  แมคนโบราณท้ังหลาย  ไมพจิารณา ไมรโูทษแลวบรโิภค
ยาพษิ เสวยทุกขอยางใหญ”  ดงันีแ้ลว  จงึทรงแสดงเร่ืองในอดตีวา

เร่ืองนักเลงสกาโกง บริโภคยาพิษ
ในอดีตกาล  พระโพธิสัตวไดเปนนักเลงสกา  มีโภคสมบัติมาก ในกรุงพาราณสี.
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คร้ังน้ัน  นกัเลงสกาโกงอกีคนหน่ึง กำลังเลน (สกา) กบัพระโพธสิัตวนัน้  เมือ่ตนมชียั กไ็ม
ทำลายวงเลน  แตในเวลาจะปราชยั กใ็สลกูสกาไวในปาก  แสรงพดูวา “ลกูสกาหาย”  ทำลาย
วงเลนแลวหลีกไป.  พระโพธิสตัวรเูร่ืองน้ันแลว  ถอืเอาลูกสกาไปเรือนแลว  ยอมดวยยาพิษ
อยางแรงกลา  ตากใหแหงแลวแหงอีก  ถอืเอาลกูสกาเหลาน้ันไปสำนกัของนกัเลงสกาโกง
นัน้แลวเลน (สกา) กนั.  นกัเลงสกาโกงนัน้ กำลังเลน  ในเวลาท่ีตนจะปราชัยก็ใสสกาลกูหนึง่
ในปาก สลบไปดวยกำลงัยาพษิ กลอกนัยนตา  คอพับ  ลมลง.    พระโพธิสัตวปรารถนาจะให
ชวีติแกเขา  จงึใหยาสำหรบัสำรอก ทีด่องแลวดวยโอสถ  ใหสำรอกออกมา  ทำใหเขาหาย
โรคแลวไดใหโอวาทวา  “ทานอยาไดทำอยางน้ีอกี”.๑

ทานพระสิริมงคลาจารย  ไดกลาวโทษของการบริโภคปจจัยที่ไมไดพิจารณาวา
“ในอรรถกถาท้ังหลายมีอรรถกถารูปยสิกขาบทเปนตน ทานกลาววา  “การบริโภคปจจัยท่ีมิ
ไดพิจารณา  ของภิกษุผมูศีลี  ชือ่วา บริโภคหน้ี.”    ฎกีารูปยสิกขาบทน้ันวา  “เหมือนอยาง
วา  ลกูหน้ียอมไมไดเพ่ือจะไปประเทศท่ีปรารถนา  ตามความชอบใจของตนได  ฉนัใด    ภกิษุ
ผูประกอบดวยการบริโภคหน้ี  ยอมไมไดเพื่อออกไปจากโลก ฉันนั้น.”   เพราะฉะน้ัน
ภกิษผุเูหน็โทษตามท่ีกลาวแลว ควรพจิารณาปจจยัทัง้หลายโดยแท.

แตเม่ือจะพิจารณา  พงึพิจารณาใน ๓ กาล.  ในกาลทัง้ ๓ นัน้ ในกาลได  พงึพจิารณา
แมคราวเดยีว  ดวยธาตปุจจเวกขณะ  เปนตนวา  “จวีรน้ี  สกัวาเปนธาตุ  เปนไปตามปจจัย”
ดังนี้ก็ได  หรือดวยปฏิกูลปจจเวกขณะ  เปนตนวา  “ก็จีวรเหลานี้ทั้งหมด  เปนของไม
นาเกลยีด”  ดงัน้ีกไ็ด.    แทจรงิ การบริโภคปจจยัทีพ่จิารณาอยางน้ันแลวเก็บไวตอจากกาลได
หามโีทษไมเลย  ดจุการใชสอยบาตรจวีรทีอ่ธษิฐานแลวเกบ็ไว.    การพจิารณาในกาลไดนัน้
เปนการแสดงความหมดจดในเบ้ืองตนแหงสติเคร่ืองพิจารณาเปนเบ้ืองหนา  หาใชหามพิจารณา
ในกาลบริโภคเปนเบ้ืองหนาไม.    เพราะฉะนัน้  ในกาลบรโิภคควรพจิารณาอกี.

ก ็ในกาลบริโภคนัน้  พงึพจิารณาพรอมดวยกาลบรโิภค ดวยตงัขณกิปจจเวกขณะวา

๑ อดีตนิทานน้ี  เปนอุทาหรณอยางด ี ในเร่ืองบริโภคดวยมพิจิารณา สำหรับเปนเคร่ืองปองกนัอกศุโลบายของ “นารพีฆิาต”
คอืการท่ีผหูญิงใชอกุศโลบาย มายาสาไถย เขาตีสนิทชิดเชือ้ใหพระภกิษุสามเณร  มคีวามกำหนดัยินดี  แลวประพฤติ
ผดิศลี  ลวงละเมดิพรหมจรรย  (ถาหากจะมเีกดิขึน้แกพระภกิษหุรอืสามเณรใด) ไดทางหนึง่.
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“เราพิจารณาโดยแยบคายแลวใชสอยจีวร” ดงัน้ีเปนตน.    กใ็นอรรถกถาท้ังหลาย  ทานกลาว
วา  “จวีร ภกิษุพงึพิจารณาทกุขณะทีบ่ริโภค   บณิฑบาต พงึพิจารณาทกุคำกลืน   เสนาสนะ
พงึพจิารณาทกุขณะท่ีบรโิภค”  ดงันี้

ในฎกีาปกรณวเิสสวสิทุธิมรรค ทานกลาววา  “จวีร ภกิษุพงึพิจารณา  ในขณะทีเ่ปลือ้ง
จากกายแลวบริโภค.  เสนาสนะ  พึงพิจารณาทุกขณะท่ีบริโภค  คือทุกขณะท่ีเขาไป.”
สวนในอนฎุกีาวมิตวิโินทนแีหงรปูยสกิขาบท  ทานกลาววา “บทวา  ปริโภเค  คอืในขณะท่ี
เปลือ้งออกจากกายแลวบรโิภค.  บทวา  ปริโภเค  คอืในขณะท่ีเขาไปภายในแตชายคา  และ
ในขณะน่ังและนอน.”     ถาภิกษุไมอาจจะพิจารณาในกาลบริโภคไดไซร  ในกาลภายหลังแต
กาลบรโิภค  พงึพิจารณาแมคราวเดยีวดวยอตีตปจจเวกขณะวา  “วนัน้ีเราไมไดพจิารณาแลว
บริโภคจวีรใด”  ดงัน้ี เปนตน.     กใ็นฎีกาปกรณวเิสสวิสทุธิมรรค  ทานกลาววา  “ภกิษุเม่ือ
ไมอาจพิจารณาไดอยางน้ัน  พงึพิจารณาวนัหน่ึง ๔ คร้ัง  ๓ คร้ัง  ๒ คร้ัง หรือคร้ังเดียวก็ได
ดวยสามารถกาลวิเสส ตามทีก่ลาวแลว.”     บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ตถา ความวา
เพ่ือพิจารณาในกาลบริโภค.   แตกอนฉันขาวก็ด ี ภายหลังฉันขาวก็ด ี สามยามแหงราตรกีด็ี
อืน่จากกาลบรโิภค ชือ่วา กาลวิเสสตามทีก่ลาวแลว.    ก ็อตีตปจจเวกขณะนี ้ยอมควรใน
ปจจยัทีเ่หลอื (คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ).  สวนเภสชั ในกาลได  ภกิษุพจิารณาก็ตาม
ไมพจิารณากต็าม  ในกาลบรโิภคตองพจิารณาแท.     ดวยเหตุนัน้  ในอรรถกถาท้ังหลาย
ทานจงึกลาววา “ความเปนผมูสีตเิปนปจจยั ทัง้ในกาลรบั ทัง้ในกาลบรโิภคเภสชั จงึควร.  แม
เมือ่มคีวามเปนผมูสีตเิปนปจจยัอยางนัน้  ภกิษทุำสตใินกาลรับ  ไมทำสตใินกาลบรโิภคน้ันแล
เปนอาบตั ิ แตภกิษุไมทำสติในกาลรบั  ทำในกาลบริโภค  ไมเปนอาบตัิ.”     ก็ในการขาดและ
ไมขาดแหงปาฏิโมกขสังวรสีลนั้น  มีสันนิษฐานดังนี้วา   “ตังขณิกปจจเวกขณะในเภสัช
 ยอมรักษาศีลไดทัง้ ๒ ประการจากการขาด  สวนอตีตปจจเวกขณะในเภสชั ยอมรักษาไวได
เฉพาะปจจยสนันิสติสีลอยางเดยีว.  ปจจเวกขณะทัง้ ๒ ประการในปจจัยนอกนัน้ก็เหมือนกัน
เพราะฉะน้ัน ถาภกิษทุำตงัขณิกปจจเวกขณะในจตปุจจยัแลวไซร  แมจะไมทำอตีตปจจเวกขณะ
กค็วร.  ถาไมทำตังขณกิปจจเวกขณะ  กค็วรทำอตตีปจจเวกขณะโดยแท เพือ่ทำศลีนอกน้ี
(ปจจย-สนันสิติสลี) ใหบรสิทุธิ.์ กป็าฏโิมกขสงัวรสลี  ซึง่ขาดเพราะเหตไุมทำตงัขณกิปจจเวกขณะ
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ในเภสัช  ยอมบริสทุธ์ิไดดวยการแสดง.    ถาภิกษุไมทำปจจเวกขณะแมอะไรๆ  ในจตุปจจัย
เสียเลย  ใหอรุณข้ึนมา  ศลียอมขาดโดยนยัท่ีกลาวแลว  และภกิษุนัน้ ชือ่วาต้ังอยใูนฐานะ
บริโภคหน้ี.”

การบำเพ็ญปาริสุทธิศีลใหบริสุทธ์ิบริบูรณ

ในศีล ๔ อยางน้ี  ปาฏโิมกขสงัวร  ภกิษพุงึบำเพญ็ใหถงึพรอมดวยศรัทธา เพราะ
ปาฏิโมกขสังวรสลีนัน้ เปนสทัธาสาธนะ (มศีรทัธาเปนเหตใุหสำเรจ็)  เพราะการบญัญตัสิกิขาบท
เปนการลวงวิสยัของพระสาวก.    จรงิอย ูการตรัสหามเสยีซ่ึงการทูลขอใหทรงบญัญัตสิกิขาบท
เปนการแสดงอางในขอน้ีไดอยางหนึ่ง  เพราะฉะนั้น ปาฏิโมกขสังวรสีลน้ัน ภิกษุผูบวชใน
พระศาสนารักษาสิกขาบทตามท่ีทรงบัญญตัไิวใหบรบิรูณโดยส้ินเชงิดวยศรัทธาแลว   ไมทำความ
อาลัยแมในชีวติ  จะพงึทำใหถงึพรอมไดอยางด ี    สมคำทีต่รสัไววา “ภกิษุทัง้หลายผจูะตาม
รกัษาศีล  จงเปนผมูศีลีท่ีเปนท่ีรกัดวยดี  มคีวามเคารพ [ในศีล] ทกุเมือ่ไป  ดจุนกตอย-
ตวิดิรักษาไข  จามรีรกัษาขนหาง  มารดารกัษาบตุรทีร่กัคนเดียว คนตาเดยีวรกัษานยันตา
[ทีเ่หลอือย]ู ขางเดียว ฉะนัน้”

และตรสัไวในทีอ่ืน่อีกวา “มหาสมทุรมคีวามยัง้อยเูปนธรรมดา ไมลนฝง ฉนัใด  ดกูอน
ปหาราทะ  สาวกทัง้หลายของเรากฉ็นันัน้เหมอืนกนั   ยอมไมลวงสิกขาบททีเ่ราบญัญตัแิลว
แกสาวกท้ังหลาย แมเพราะเหตุแหงชวีติ”   ในขอนี ้พงึทราบเรือ่งเหลาพระเถระทีถ่กูโจรมดั
ไวในดงเปนอุทาหรณ

ไดยนิวา  โจรท้ังหลายมดัพระเถระรปูหน่ึง ดวยเถาหญานาง  ทิง้ใหนอนในดงมหา-
วตัตน ี  พระเถระนอนอยอูยางนัน้นัน่แหละ เจรญิวปิสสนาตลอด ๗ วนั  ไดบรรลุอนาคามผิล
แลวถึงมรณภาพในทีน่ัน้เอง  ไปเกดิในพรหมโลก

อกีเร่ืองหน่ึง  พวกโจรมัดพระเถระอกีรูปหน่ึงดวยเถาหวัดวน  ทิง้ใหนอนอยใูนตัมพ-
ปณณิทวีป  พระเถระน้ันเม่ือไฟปาไหมลามมา กห็าเด็ดเถาวลัยไม   เริม่ต้ังวิปสสนาจนสำเร็จ
เปนพระอรหนัตสมสีส ีปรินพิพานไป

พระอภัยเถระผูเปนทีฆภาณกะ (ผูกลาวคัมภีรทีฆนิกาย) เดินทางไปพรอมกับภิกษุ
๕๐๐ รูป ไดพบเขา  จึงใหทำฌาปนกิจสรีระของพระเถระ แลวใหกอพระเจดียบรรจุอัฐิไว.
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เพราะเหตนุัน้ กลุบตุรผมูศีรทัธาแมอืน่ เมือ่จะยังพระปาฏโิมกขใหหมดจด แมจะพึงสละชีวติ
กไ็มพงึทำลายสลีสังวรท่ีพระโลกนาถเจาทรงบญัญัตไิว.

เหมือนอยางวา ปาฏิโมกขสังวร ภิกษุพึงบำเพ็ญใหถึงพรอมดวยศรัทธา ฉันใด
อนิทรยิสังวร กพ็งึบำเพ็ญใหถงึพรอมดวยสติ ฉนัน้ัน   เพราะวาอินทริยสังวรสีลน้ัน เปน
สติสาธนะ [มสีติเปนเหตใุหสำเรจ็]  เหตทุีอ่นิทรยีทัง้หลายท่ีตัง้มัน่แลวดวยสติ  ไมเปนชองที่
โทษท้ังหลายมีอภิชฌาเปนตน  จะพึงไหลเขามาได   เพราะเหตุนั้น  อินทรียสังวรน้ันอัน
พระภิกษุผูเม่ืออนุสรณถึง  [พระธรรมเทศนา] อาทิตตปริยาย โดยนัยวา “ภิกษุทั้งหลาย
จกัขุนทรียถกูท่ิมเอาดวยซ่ีเหล็กอันเผาไฟจนรอนโชน  เปนแสงโชติชวง ยงัประเสริฐกวา
สวนการถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ถือเอาโดยนิมิต  ในรูปทั้งหลายอันจะพึงรูดวยจักษุ
ไมประเสรฐิเลย” ดงันี ้เปนตนแลว   เม่ือวญิญาณเปนไปแลวทางทวารมีจกัขทุวารเปนอาทิ
ในอารมณทัง้หลายมีรปูเปนตน  หกัหามความถอืมีถอืเอาโดยนมิติเปนตน  อนัเปนทางท่ีโทษ
ทัง้หลาย มอีภิชฌาเปนตน จะพงึไหลเขามาเสียได  ดวยสตอิันไมหลงลมื [นัน่แหละ] จะพึง
ทำใหถงึพรอมไดอยางดี.

กแ็ล  เม่ืออินทริยสังวรน้ัน ภกิษุไมทำใหถงึพรอมอยางน้ีแลว แมสลีปาฏิโมกข กย็อม
ไมยัง่ยืนอยไูด  เปรียบเหมอืนขาวกลาท่ีมไิดทำร้ัวลอม กไ็มยนือยไูด  ฉะน้ัน     อน่ึง ภกิษุผไูม
ทำอนิทรยิสงัวรใหถงึพรอมอยางนี ้  ยอมจะถูกโจรคือกเิลสท้ังหลายทำรายเอาได   ดจุบานที่
เปดประตูไว  กถ็กูโจรทำลายเอาได ฉะน้ัน

อกีประการหน่ึง  ราคะยอมรัว่เขาจติของเธอได  เหมอืนฝนร่ัวรดเรือนทีม่งุไวไมด ีฉะนัน้
สมดวยพระพุทธภาษิตวา “ภกิษุพงึรักษาอินทรีย  ในเพราะรูป เสียง รส กล่ิน และผัสสะ
ทัง้หลาย  เพราะวา ทวารท้ังหลาย ทีเ่ปดไว ไมรกัษาน้ัน  ยอมทำราย [ผไูมรกัษา]    เหมือน
โจรทำลายบานทีเ่ปดประตูไว ฉะนัน้   ฝนยอมรัว่รดเรือนทีม่งุไมดไีด ฉนัใด  ราคะก็ยอม
รัว่เขาจติท่ีมไิดอบรมได ฉนัน้ัน.”

แตเมือ่อนิทรยิสงัวรนัน้  อนัภกิษทุำใหถงึพรอมแลว  แมสลีปาฏโิมกข กย็อมยัง่ยนื
เหมือนขาวกลาท่ีมรีัว้ลอมไวด ียอมยืนอยไูด ฉะน้ัน    อน่ึง ภกิษุผทูำอนิทริยสังวรใหพรอมน้ี
โจรคือกิเลสท้ังหลาย ยอมทำรายไมได    เหมอืนบานท่ีประตูปดดีแลว  พวกโจรทำลายไมได
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ฉะนัน้    อกีประการหน่ึง  ราคะยอมรัว่เขาจติของเธอไมได  เหมอืน ฝนรัว่รดเรอืนทีม่งุดแีลว
ไมได  ฉะน้ัน.

ธรรมดาวาจิตนี้เปนธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเร็ว   เพราะฉะน้ัน  อินทริยสังวรน้ัน
ภิกษุจำตองบรรเทาราคะท่ีเกิดข้ึน  ดวยมนสิการอสุภกัมมัฏฐานแลวจึงทำใหถึงพรอมได
เหมอืนพระวังคสีเถระเปนผบูวชใหม ฉะนัน้.

ไดยินวา  เม่ือพระเถระบวชแลวไมนาน  ตามพระอานนทเถระไปเท่ียวบิณฑบาต
ราคะเกิดข้ึนเพราะเห็นหญิงคนหนึ่งเขา  ทานจึงเรียนพระอานนทเถระวา  ขาแตทานผู
โคตมโคตร  ขาพเจาถูกกามราคะเผาเอา  จติของขาพเจารมุรอน  ขอทานไดกรณุาบอก
อบุายดบัรอนดวยเถดิ.    พระอานันทเถระจึงบอกวา  จติของทานรมุรอน  เพราะแส
สำคญัผดิไป  ทานจงเวนสภุนมิติอนัเปนทางเกิดราคะเสยี   จงอบรมจติใหตัง้มัน่แนวแน
ดวยอสภุสญัญา   จงพิจารณาเห็นสงัขารทัง้หลาย  โดยความเปนอืน่  ไมคงที ่ โดยความ
เปนทกุข และโดยความเปนสภาพมใิชตน  ยงัราคะใหญใหดบัเสยีจงได อยารอนอกีตอ
ไปเลย.

เหมือนอยางวา อินทริยสังวรสีล อันภิกษุพึงใหถึงพรอมดวยสติ ฉนัใด แมอาชวี-
ปารสิทุธิสลี กพ็งึใหถงึพรอมดวยความเพยีร ฉนัน้ัน    เพราะอาชีวปารสิทุธสิลีน้ัน  เปนวริยิ-
สาธนะ (มวีริิยะเปนเหตใุหสำเร็จ)   เพราะวา ความเพียรทีภ่กิษปุรารภแลวโดยชอบ เปนเหตุ
ใหมกีารละมจิฉาอาชวีะ   เพราะเหตุนัน้ อาชีวปาริสทุธสิลีนี ้  ภกิษผุลูะการแสวงหาไมสมควร
เสียแลว เสพแตปจจัยท่ีเกิดข้ึนโดยบริสทุธ์ิ  เวนปจจัยท่ีเกิดข้ึนโดยไมบริสทุธ์ิ อนัเปนเหมือน
อสรพษิเสยี     พงึทำใหถงึพรอมได  ดวยการแสวงหาโดยชอบ มกีารเทีย่วบิณฑบาตเปนตน
ดวยความเพยีร.

ในปจจัย ๒ อยาง คอื ปจจัยท่ีมกีารเกดิข้ึนโดยบรสิทุธ์ิ และปจจัยท่ีมกีารเกดิข้ึนโดย
ไมบริสทุธ์ินัน้  สำหรับภิกษุผไูมไดถอืธุดงค   ปจจัยทีเ่กิดแตสงฆหรือแตคณะกด็ ี แตสำนัก
ของคฤหสัถผเูลือ่มใสดวยคณุทัง้หลายของเธอมีการแสดงธรรมเปนตนกด็ ี ชือ่วา ปจจยัทีเ่กดิ
ขึน้โดยบริสทุธ์ิ   สวนปจจยัทีเ่กิดขึน้ดวยวตัรมกีารเทีย่วบิณฑบาตเปนตน ชือ่วา เกดิข้ึนโดย
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บริสทุธ์ิอยางยิง่ทีเดียว  สำหรบัภิกษุผถูอืธุดงค   ปจจัยท่ีเกิดข้ึนดวยวตัรมกีารเทีย่วบณิฑบาต
เปนตน และเกดิแตสำนักของคฤหัสถผเูล่ือมใสในธุดงคคณุของเธอ โดยอนโุลมแกธดุงคนยิม
ชือ่วา ปจจยัทีเ่กิดขึน้โดยบรสิทุธ์ิ

อน่ึง ภกิษุผสูมาทานธดุงค เม่ือไดยาสมอดองน้ำมูตรเนาและมธรุเภสัช ๔ มาเพ่ือใช
ระงับความเจ็บปวย  ฉกุคิดในใจวาเพ่ือนภิกษุพรหมจารีอืน่ๆ  จะตองพากนัฉันมธุรเภสัช ๔
เปนแน   ตนเองจงึฉนัแตเพยีงชิน้สมอเทาน้ัน  เชนน้ีเปนการสมควรทีเดยีว.  ภกิษเุชนน้ีทาน
เรียกวา  อริยวังสิกภิกขุ (ภกิษผุตูัง้อยใูนอริยวงศ)  ชัน้อดุม (อยางสูงสุด).๑

เหมอืนอยางวา  อาชวีปาริสทุธิ อนัภกิษพุงึใหถงึพรอมดวยความเพียร ฉนัใด ปจจัย-
สนันิสติสีล กพ็งึใหถึงพรอมดวยปญญา ฉนัน้ัน  เพราะปจจยสนันิสิตสีลน้ัน เปนปญญาสา
ธนะ  (มปีญญาเปนเหตใุหสำเรจ็)   เหตุวาบคุคลผมูปีญญาเปนผสูามารถเห็นโทษและอานิสงส
ในการบรโิภคปจจัยท้ังหลาย   เพราะเหตนุัน้ ปจจยสนันิสิตสีลน้ัน ภกิษุผูละความกำหนดัใน
ปจจยัแลว  พจิารณาดวยปญญาโดยวธิตีามทีก่ลาวแลว  จึงบรโิภคปจจยัทีเ่กดิข้ึนโดยธรรม
โดยสมควร (นัน่แหละ) พงึทำใหถงึพรอมได.๒

 ในปจจยสนันิสิตสีลน้ัน  การพิจารณามี ๒ คอื  พจิารณาในเวลาไดปจจัยท้ังหลาย ๑
พจิารณาในเวลาบริโภคปจจัยท้ังหลาย ๑

ทีจ่ริงการบริโภคของภิกษุผบูริโภคปจจัยท้ังหลายมีจวีรเปนตน  ทีพ่จิารณาโดยเปนธาตุ
หรือโดยเปนปฏิกูล  แมในเวลาไดมาแลวเก็บไว  ตอจากเวลาไดนั้นไป ก็หาโทษมิไดเลย
แมในเวลาบริโภค

ในการพจิารณาเวลาบรโิภคปจจัยน้ัน  กก็ารบริโภค ม ี๔ คอื

ไถยบริโภค บรโิภคอยางขโมย
อิณบริโภค บริโภคอยางเปนหน้ี

๑ วสิทุธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ : อางแลว, หนา ๘๒-๘๓.
๒ วสิทุธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ : อางแลว, หนา ๘๘. สวนภกิษุมศีลี แตบริโภคปจจัยมิไดพจิารณานัน้ ทำใหทกัขิณา

ขาดความถงึพรอมไป ไมเปนอุภโตวิสทุธิ  เพราะไมวสิทุธิฝายปฏิคาหก   การบริโภคของเธอจงึเปนเหมือนเปนหนีเ้ขา
บรโิภค   หมายความวา เปนหนีท้กัขิณาวสิทุธินัน่เอง  เรยีกวา อณิบรโิภค
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ทายัชชบรโิภค บรโิภคอยางเปนผรูบัมรดก
สามบีรโิภค บริโภคอยางเปนเจาของ

ในบริโภค ๔ อยางน้ัน   การบรโิภคของภกิษุทสุลี  ผนูัง่บริโภคอยแูมในทามกลางสงฆ
ชือ่วา ไถยบรโิภค  การบริโภคปจจัยอันตนมไิดพิจารณา ของภกิษุผมูศีลี  ชือ่วา อณิบรโิภค๑

 เพราะเหตุนัน้  จวีร ภกิษพุงึพจิารณาทกุคราวท่ีบรโิภค  บณิฑบาต พงึพจิารณาทกุ
คำกลนื  เม่ือไมอาจทำอยางนัน้ พงึพิจารณาในกาลกอนฉนั ภายหลังฉัน ในยามตน ยามกลาง
ยามสุดทาย  (เวลาใดเวลาหน่ึง)   ถาเม่ือภิกษุนัน้ไมพจิารณาเสียเลยจนอรุณข้ึน  เธอยอมต้ัง
อยูในฐานอิณบริโภค  แมเสนาสนะเลาก็พึงพิจารณาทุกคราวท่ีใชสอย  ความมีสติกำกับ
ทัง้ในขณะรบั ทัง้ในขณะบรโิภคเภสชั ยอมควร   แมเชนน้ัน เมือ่ภกิษทุำสตใินเวลารับแลว
ไมไดทำในเวลาบริโภคเทานั้น เปนอาบัติ  แตไมไดทำสติในเวลารับ ไปทำในเวลาบริโภค
หาเปนอาบัตไิม๒

กใ็นการบรโิภคน้ัน สทุธิม ี๔ อยาง  คอื

เทสนาสุทธิ หมดจดดวยการแสดง
สังวรสุทธิ หมดจดดวยความสำรวม
ปริเยฏฐิสทุธิ หมดจดดวยการแสวงหา
ปจจเวกขณสุทธิ หมดจดดวยการพจิารณา

ในสทุธิ ๔ อยางนัน้  ปาฏโิมกขสงัวรสีล  ชือ่วา เทสนาสุทธ ิ เหตวุา ปาฏโิมกข-
สงัวรสีลน้ัน  ทานเรียกวาเทสนาสุทธิ  เพราะหมดจดดวยการแสดง

๑ มหาฎีกาขยายความ ไถยบรโิภค และอิณบรโิภค ไววา  อนัปจจัยท้ังหลายนัน้ พระผมูพีระภาคเจาทรงอนญุาตไว เพ่ือ
ภกิษุผมูศีีลในศาสนาของพระองค หาใชทรงอนญุาตเพือ่คนทุศลีไม   ฝายทายกเลา เขาบรจิาคปจจัย กเ็พ่ือทานผมูศีลี
เหมือนกัน หาใชบริจาคเพือ่คนทศุลีดวยไม    ทัง้น้ี เพราะเขาหวงัใหการกศุลของเขามผีลมาก    กเ็พราะพระศาสดามิ
ไดทรงอนญุาต ทายกกม็ไิดบริจาคให ดงัน้ี การบรโิภคของภิกษุทศุลี จงึเปนบริโภคโดยกิรยิาแหงขโมย คอื บริโภคของท่ี
เขาไมให เรียกวา ไถยบริโภค    สวนภกิษุมศีลี แตบริโภคปจจัยมิไดพจิารณาน้ัน ทำใหทกัขิณาขาดความถึงพรอมไป ไม
เปนอุภโตวิสทุธิ เพราะไมวสิทุธิฝายปฏิคาหก   การบริโภคของเธอจึงเปนเหมือนเปนหนีเ้ขาบรโิภค   หมายความวา เปน
หน้ีทกัขิณาวิสทุธินัน่เอง เรียกวา อณิบรโิภค

๒ วสิทุธมิรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ : อางแลว, หนา ๘๙-๙๐.
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อนิทรยีสังวรสีล ชือ่วา สงัวรสุทธ ิ เหตวุา อนิทรยีสังวรสีลน้ัน  ทานเรยีกวา สงัวร-
สทุธิ  เพราะหมดจดดวยความสำรวม  โดยต้ังใจวา “เราจักไมทำอยางน้ีอกี”

อาชีวปารสิทุธสิลี ชือ่วา ปริเยฏฐิสทุธิ  เหตวุา อาชวีปารสิทุธสิลีน้ัน ทานเรยีกวา
ปริเยฏฐิสทุธิ  เพราะหมดจดดวยการแสวงหาแหงภิกษุผลูะอเนสนา ยงัปจจัยใหเกิดข้ึนโดย
ธรรมโดยชอบอยู

ปจจยปรโิภคสนันิสติสีล  ชือ่วา ปจจเวกขณสทุธ ิ เหตุวา ปจจยปรโิภคสนันิสติสีล
นัน้  ทานเรยีกวา ปจจเวกขณสทุธิ เพราะหมดจดดวยการพิจารณามปีระการดงักลาวแลว
เหตุนัน้ ทานจึงกลาววา  “แตไมไดทำสตใินเวลารบั  ไปทำในเวลาบริโภค  หาเปนอาบัตไิม.”๑

การบริโภคปจจัยของพระเสขะ ๗ จำพวก  ชื่อวา ทายัชชบริโภค เพราะวา
พระเสขะ ๗ จำพวกนัน้   นบัวาเปนบตุรของพระผมูพีระภาคเจา เหตนุัน้ทานจงึเปนทายาท
แหงปจจัยท้ังหลายอันเปนสมบัตขิองพระบิดา บริโภคปจจัยเหลาน้ัน

ถามวา  “กท็านเหลาน้ันบรโิภคปจจัยของพระผมูพีระภาคเจาหรอื  หรือวาบรโิภคปจจัย
ของพวกคฤหัสถ ?”  แกวา “ปจจัยทั้งหลายแมเปนของคฤหัสถถวาย  แตก็นับเปนของ
พระผมูพีระภาคเจาได  เพราะเปนของท่ีพระผมูพีระภาคเจาทรงอนญุาต  เหตนุัน้ พระเสขะ
ทัง้หลาย  บณัฑติพงึทราบวา ทานบรโิภคปจจยัของพระผมูพีระภาคเจา”

จรงิอย ู ธรรมทายาทสตูรเปนเครือ่งสาธกในความขอนี ้  การบริโภคของพระขีณาสพ
ทัง้หลาย ชือ่วา สามีบริโภค    เหตวุา พระขณีาสพเหลานัน้  ชือ่วาเปนเจาของบริโภค  เพราะ
ลวงความเปนทาสแหงตัณหาเสยีแลว

ในบริโภคเหลาน้ี  สามบีรโิภค ๑  ทายัชชบรโิภค ๑  ยอมควรแกบรรพชติทกุจำพวก
สวน อณิบริโภค ยอมไมควรแกบรรพชติทัง้ปวง    ใน ไถยบรโิภค  ไมมคีำจะพูดถึงเสียเลย

กก็ารบรโิภคปจจัยท่ีตนพิจารณาแลวของภกิษุผมูศีลีน้ันอันใด  การบริโภคอันน้ัน ชือ่
วาเปนการบรโิภคโดยความไมมหีน้ี   เพราะความเปนขาศึกตออิณบริโภคกไ็ด   หรือจะสงเคราะห
เขาในทายัชชบริโภคก็ไดเหมือนกัน  เพราะแมคนผมูศีลีกเ็รยีกวาเสขะได  เหตปุระกอบพรอม
๑ วสิทุธมิรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ : อางแลว, หนา ๙๐-๙๑.
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ดวยสกิขา  (คอืศีล) นี ้  กแ็ล ในบรโิภคเหลาน้ี  เพราะเหตทุีส่ามีบริโภคเปนเลิศ  เหตนุัน้
ปจจยสันนิสติสีล  ภกิษุเม่ือปรารถนาสามบีริโภคน้ัน  พจิารณาดวยปจจเวกขณะมปีระการ
ดงักลาวแลวบริโภคอย ู(นัน้แล) พงึทำใหถงึพรอมได.๑

อนัภกิษผุทูำอยอูยางนี ้  ยอมชือ่วาเปนกจิจการ ี (ผมูปีกตทิำส่ิงทีค่วรทำ)   จรงิอยู
แมคำน้ี ทานกไ็ดกลาวไววา

“สาวกผมูปีญญาด ีไดฟงธรรมอนัพระสคุตเจาทรงแสดงแลว  พงึพจิารณากอนแลว
จงึเสพกอนขาว ทีอ่ย ูและท่ีนอน ทีน่ัง่ น้ำสำหรับซักฟอกธุลใีนผาสังฆาฏิ

เพราะเหตนุัน้แล  ภกิษจุงึเปนผไูมตดิอยใูนสิง่เหลานี ้  คอืในกอนขาว  ในทีน่อน
ทีน่ัง่  และในน้ำสำหรบัซักฟองธุลีในผาสังฆาฏ ิ เหมอืนหยาดน้ำไมตดิอยใูนใบบัว ฉะน้ัน

เธอไดอาหาร โดยการอนุเคราะหแกชนอื่นตามกาลแลว  พึงตั้งสติมั่นเนืองนิตย
รปูระมาณในของเค้ียว ในของฉนั และในของลิม้ท้ังหลาย  เหมือนคนเปนแผล รปูระมาณใน
การพอกยารักษาแผล ฉะน้ัน

ภกิษุพงึเปนผไูมสยบ ฉนัอาหารแตพอยังรางกายใหเปนไปได  เหมือนภรยิาและสามี
กนิเนือ้บตุรในทางกนัดาร  เพ่ือใหรอดตายผานทางกนัดารไปไดเทานัน้   เหมือนพอคาเกวียน
หยอดน้ำมันเพลาเกวียน  เพ่ือใหเกวียนไปถงึท่ีหมายไดเทาน้ัน ฉะน้ัน”.

ความเศราหมองและความผองแผวแหงศีล

ความที่ศีลขาดเปนตน เปนความเศราหมองแหงศีล ความที่ศีลไมขาดเปนตน
เปนความผองแผวแหงศีล.
ความเศราหมองแหงศีล

 กแ็ล  ความทีศ่ลีขาดเปนตนน้ัน  ทานสงเคราะหดวยความแตกแหงศลี ซึง่มลีาภ
และยศเปนตนเปนเหต ุและดวยเมถนุสงัโยค ๗

๑ วสิทุธมิรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ : อางแลว, หนา ๙๐-๙๒.
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จรงิอยางนัน้  สกิขาบทในสวนเบือ้งตนหรอืในสวนเบือ้งปลาย ในกองอาบัตทิัง้ ๗  ของ
ภกิษุใด ทำลายแลว   ศลีของภิกษุนัน้ ชือ่วาเปนศีลขาด เหมือนผาขาดท่ีชาย ฉะน้ัน

สวนสิกขาบทของภิกษใุด ทำลายในสวนทามกลาง   ศลีของภิกษนุัน้ชือ่วา เปนศลี
ทะลุ เหมือนผาเปนชองโหวตรงกลางผืน  ฉะน้ัน

สกิขาบทของภิกษใุด ทำลายไปทลีะ ๒-๓ สกิขาบทโดยลำดับ  ศลีของภิกษนุัน้ชือ่วา
เปนศีลดาง เหมือนแมโคตัวสีดำหรอืแดงเปนตน อยางใดอยางหน่ึง  มสีีตดักับสีตวั ผดุข้ึนท่ี
หลงับาง ทีท่องบาง ฉะนัน้

สกิขาบทของภกิษใุด ถกูทำลายยบิยบัไป ศลีของภิกษนุัน้ชือ่วาเปนศลีพรอย เหมอืน
แมโคตัวลายไปดวยจุดสีทีต่ดักับสีตวัยิบยับไป ฉะน้ัน

ความผองแผวแหงศีล

สวนความทีศ่ลีเปนศีลไมขาดเปนตน  ทานสงเคราะหเหตุเหลาน้ี คอื

๑. ดวยความไมแตกแหงสกิขาบททัง้หลายโดยประการทัง้ปวง
๒. ดวยการทำคืนซึง่สกิขาบทท้ังหลายท่ีพงึทำคนืไดอนัแตกแลว
๓. ดวยความไมมเีมถุนสังโยค ๗ ประการ

๔. ดวยความดีอืน่อีก  คอื ดวยความไมเกิดข้ึนแหงบาปธรรมทัง้หลาย เชน  โกธะ
ความโกรธ  อปุนาหะ ความผกูโกรธ  มกัขะ ความลบหลคูุณทาน  ปลาสะ ความตเีสมอ
อสิสา ความรษิยา  มจัฉริยะ ความตระหนี ่มายา มารยา สาเถยยะ ความโออวดหลอกเขา
ถัมภะ ความหัวด้ือ   สารมัภะ ความแขงด ี  มานะ ความถือตวั   อติมานะ ความถือตวัวาสูง
กวาเขา  มทะ ความมวัเมา  ปมาทะ ความประมาท เปนตน

๕. ดวยความบังเกิดแหงคุณท้ังหลาย มอีปัปจฉตา ความปรารถนานอย  สนัตุฏฐิตา
ความสนัโดษ และสัลเลขตา ความเปนผขูดัเกลากเิลส เปนตน

จริงอย ู ศลีเหลาใด แมไมแตกเพ่ือตองการลาภเปนตนก็ด ี แมแตกดวยโทษคอืความ
ประมาทแตทำคนืแลวก็ด ี  อนัเมถุนสังโยคหรอืบาปธรรมมโีกธะและอปุนาหะเปนตน ไมเขา
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มาทำลายเสียก็ด ี   ศลีเหลาน้ัน ทานเรยีกวา ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย โดยประการ
ทั้งปวง  และศีลเหลานั้นแหละ ชื่อวาเปนไท เพราะกระทำความเปนไท   ชื่อวาวิญูชน
สรรเสรญิ เพราะความเปนศลีอนัวญิชูนสรรเสรญิ   ชือ่วาอนักเิลสไมไดลบูคลำ เพราะความ
เปนศีลอันตัณหาไมแตะตอง   และเปนศีลเปนไปพรอมเพือ่สมาธ ิเพราะยงัอุปจารสมาธิหรือ
อปัปนาสมาธใิหเปนไปโดยงาย   เพราะเหตุนัน้ ความเปนศีลไมขาดเปนตนน้ี พงึทราบวาเปน
ความผองแผวแหงศีลเหลาน้ัน

กแ็ล ความผองแผวน้ีนัน้ ยอมสำเรจ็ดวยอาการ ๒ คอื  ดวยการเหน็โทษแหงสีลวิบตั ิ๑
ดวยการเหน็อานิสงสแหงสลีสมบัต ิ๑๑

โทษแหงสีลวิบัติ

ในอาการ ๒ อยางน้ัน  โทษแหงสีลวิบตั ิ พงึเห็นตามนยัแหงพระสตูรอันมีคำข้ึนตนวา
“ภกิษุทัง้หลาย  โทษแหงสลีวบิตัขิองภกิษผุทูสุลี  ๕ อยางนี้๒ ดังน้ี นัยหนึง่

อกีนัยหน่ึง  บคุคลผทูสุลี เพราะความเปนผทูสุลีเปนตนเหตุ ยอมไมเปนท่ีชอบใจของ
เทวดาและมนษุยทัง้หลาย  เปนผทูีเ่พ่ือนพรหมจารีทัง้หลายไมพงึพร่ำสอน ตองทกุขใจในเพราะ
คำตเิตยีนในความเปนผทูสุลีของตน ตองรอนใจในเพราะคำสรรเสริญของบคุคลผมูศีลีทัง้หลาย

กแ็ล เพราะความเปนผทูสุลีนัน้ เขายอมเปนผมูผีวิพรรณเศราหมอง นบัวาเปนผมูสีมัผสั
หยาบ เพราะนำอบายทุกขมาใหแกคนทัง้หลายทีเ่อาเยีย่งอยางเขาตลอดกาลนาน    นบัวา
เปนผมูรีาคาถกู เพราะทำความใหไมมผีลมากแกทายกทัง้หลายผทูีต่นรับไทยธรรมของเขามา
ดจุผาปานดบิซ่ึงเปนผามีสีทราม มสีัมผัสหยาบและราคาถกู ฉะนัน้๓   เปนคนชำระใหบริสทุธ์ิ
ไดยาก เหมอืนหลุมคูถท่ีหมักหมมมานาน ยากท่ีจะชำระใหสะอาดได ฉะนัน้   เปนผคูลาดจาก
ประโยชนทัง้สอง เหมือนดนุฟนเผาศพ ทีไ่ฟไหมทัง้สองขาง  ตรงกลางเปอนคูถ  ใชประโยชน

๑ วสิทุธมิรรค แปล ภาค ๑ ตอน ๑ : อางแลว, หนา ๑๑๐-๑๑๑.
๒ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๒  องัคุตตนกิาย ปญจกนิบาต  ขอ ๒๘๑.
๓ ความที่เปรียบคนทุศีลดวยผาปานดิบมีโทษ ๓ ประการนี้ กลาวตามนัยสูตรที่ (๕๓๙) ๑๐๐ ในติกังคุตตร หนา ๓๑๗

คำวา “สาณสาฏโก วยิ” จงึเปนอปุมาแหงบทท้ัง ๓ (คอื ทพุพฺณโฺณ ทกุขฺสมฺผสโฺส อปปฺคฺโฆ).
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ไมไดทัง้ในปาและในบาน ฉะนัน้๑    แมปฏญิญาตนวาเปนภิกษ ุกไ็มเปนภิกษอุยนูัน่เอง  เหมือน
ลาท่ีเดินตามฝงูโค แมรองอยางโค กไ็มเปนโคอยนูัน่เอง ฉะน้ัน   เปนผหูวาดอยเูนืองนิตย
เหมอืนคนมเีวรตอคนทัว่ไป  เปนคนไมควรอยรูวมดวย    แมประกอบดวยคุณมสีตุะเปนตน
กไ็มควรแกการบชูาของเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย  เหมอืนไฟในปาชา ไมควรแกการบชูาของ
พวกพราหมณ    เปนคนอาภัพในการบรรลคุณุวิเศษ เหมือนคนตาบอด อาภัพในการเหน็รูป
เปนผหูมดความหวังในการบรรลพุระสัทธรรม   เหมอืนเด็กจัณฑาลไมมหีวังในราชสมบัต ิ แม
สำคัญตนวามีสขุ กช็ือ่วาเปนคนมทีกุขอยนูัน่เอง  เพราะความเปนผมูสีวนแหงทุกขทีต่รัสไวใน
อคัคิขนัธปรยิายสตูร

จรงิอย ู  พระผมูพีระภาคเจาผทูรงเหน็กรรมและวบิากชดั โดยอาการท้ังปวง  เมือ่
จะทรงแสดงทุกขอันเผ็ดรอน  มีความยินดีในสุขดังจะกลาวเปนปจจัย ซึ่งดวยเหตุเพียงแต
นกึถึง  สามารถยงัความรอนไหมแหงหทัยใหเกิดข้ึน  แลวยังการกระอักโลหิตอนุๆ ใหเปนไป
แกคนทุสีลท้ังหลาย  ผูมีจิตกำหนัดดวยยินดีความสุขในการบริโภคเบญจกามคุณ  และใน
สามีจกิรรม มกีารไหว การแสดงความนับถือเปนตน จงึตรัสไวในอัคคิขนัธปริยายสูตร๒ วา

“ภกิษุทัง้หลาย  ทานทัง้หลายเหน็กองไฟใหญอนัไหมลกุเปนเปลวโชติ
ชวงอยโูนนหรอืไม ?

ภกิษทุัง้หลายกราบทลูวา  “เหน็อยางน้ัน พระเจาขา”
พ.  “ภกิษุทัง้หลาย  ทานท้ังหลายจะสำคญัความขอน้ันเปนไฉน
ขอทีบ่คุคลพงึเขาไปนัง่กอด หรอืเขาไปนอนกอด ซึง่กองไฟใหญอนัลกุ

เปนเปลวโชตชิวงอยโูนนกด็ ี     ขอทีบ่คุคลพึงเขาไปน่ังเคลา หรอืเขาไป
นอนเคลาซึ่งนางกษัตริย นางพราหมณ หรือนางคฤหบดี  ผูมีฝามือและ
ฝาเทานมุเหมือนปุยนนุก็ด ี   ๒ ขอน้ี  ขอไหนเลาหนอ ประเสรฐิกวากัน

ภ.  “ขาแตพระองคผเูจรญิ  ขอทีบ่คุคลพึงเขาไปนัง่เคลาหรอืเขาไป
นอนเคลานางกษตัริย นางพราหมณ หรือนางคฤหบดี นัน่แหละประเสรฐิกวา

๑ ความขอน้ี กลาวตามนยัพระสตูรท่ี (๙๔) องัคุตตรนกิาย จตุกกนิบาต หนา ๑๒๔.
๒ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๓  องัคุตตนกิาย สตัตกนิบาต  ขอ ๖๙ หนา ๑๒๙.



32
คมูือการศึกษาสมัมาปฏิบตัไิตรสกิขา: อธิสลีสกิขา

ขอทีบ่คุคลพงึเขาไปนัง่กอดหรอืเขาไปนอนกอดกองไฟใหญอนัลกุเปนเปลว
โชตชิวงอยโูนนเปนทกุข พระเจาขา”

พ.  “ภกิษุทัง้หลาย เราจะบอกทานทัง้หลายใหทราบ โดยขอทีบ่คุคล
พงึเขาไปน่ังกอดหรอืเขาไปนอนกอดกองไฟใหญอนัลุกเปนเปลวโชตชิวงอยู
โนนน่ันแหละประเสริฐกวา สำหรับภิกษุผทูสุลี มธีรรมลามก มสีมาจารไม
สะอาด ทีพ่งึระลกึถึงดวยความรงัเกยีจ มกีรรมอันซอนเรน   ไมใชสมณะแต
ปฏิญญาวาเปนสมณะ   ไมใชพรหมจารีแตปฏิญญาวาเปนพรหมจารี
เปนคนเนาใน เปยกชืน้  รกเร้ือดวยกเิลส  ขอนัน้เพราะเหตไุร ภกิษทุัง้หลาย
เพราะภกิษุนัน้พงึถงึความตาย หรอืทกุขปางตาย เพราะเหตุทีเ่ขาไปน่ังกอด
หรือเขาไปนอนกอดกองไฟใหญนัน้ กจ็ริง     แตถงึอยางน้ัน เพราะกาย
แตกตายไปจะพึงเขาถึงอบาย ทคุติ วนิบิาต นรก เพราะขอน้ันเปนปจจัย
หามไิดเลย

ภกิษทุัง้หลาย  สวนขอทีบ่คุคลผทูสุลี มธีรรมลามก มสีมาจารไมสะอาด
ทีพ่งึระลกึถงึดวยความรงัเกียจ  มกีรรมอนัซอนเรน  ไมใชสมณะ แตปฏญิญา
วาเปนสมณะ   ไมใชพรหมจารี  แตปฏิญญาวาเปนพรหมจารี  เปนคน
เนาใน  เปยกช้ืน รกเร้ือดวยกิเลสน้ัน   พงึเขาไปน่ังเคลา หรอืเขาไปนอน
เคลานางกษัตริยนางพราหมณ หรือนางคฤหบดี ผูมีฝามือและฝาเทานุม
เหมือนปุยนนุก็ด ี    ภกิษุทัง้หลาย กข็อน้ันยอมเปนไปเพือ่มิใชประโยชน
เพือ่ทกุข แกเขาตลอดกาลนาน   เพราะเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตกไป
เขายอมเขาถงึอบาย ทคุคต ิวนิบิาต นรก.”

พระผูมีพระภาคเจา  คร้ันทรงแสดงทุกขมีการบริโภคกามคุณ ๕ อันเน่ืองดวยสตรี
เปนปจจยั ดวยอุปมากองเพลงิอยางน้ีแลว  จงึทรงแสดงทกุข อนัมกีารอภวิาท การทำอญัชลี
การบรโิภคจวีรบณิฑบาต เตยีงตัง่ และวหิาร เปนปจจยั   ดวยอปุมาดวยเชอืกฟนดวยขนหางสัตว
หอกอนัคม แผนเหลก็ กอนเหล็ก เตียงเหล็กหรอืต่ังเหลก็ และหมอเหลก็ เหลาน้ี โดยทำนอง
เดยีวกันนัน้วา
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“ภิกษุทั้งหลาย ทานท้ังหลายจะสำคัญความน้ันอยางไร ขอท่ีบุรุษมี
กำลงั เอาเชือกท่ีฟนดวยขนหางสัตวอยางเขม็ง พนัแขงทัง้สอง แลวชกัสไีป
มา เชอืกน้ันพงึตดัผวิหนัง  คร้ันตดัผวิหนังแลวพงึตดัหนัง  คร้ันตดัหนังแลว
พงึตัดเน้ือ คร้ันตัดเน้ือแลวพึงตัดเสนเอ็น  คร้ันตัดเสนเอน็แลวพึงตัดกระดกู
ครัน้ตดักระดกูแลวพงึจดเยือ่ในกระดูก   กบัขอทีภ่กิษทุสุลีพงึยนิดกีารอภวิาท
ของกษตัรยิมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล อยางไหน
จะประเสริฐกวาเลาหนอ ...

ภกิษุทัง้หลาย ทานท้ังหลายจะสำคัญความน้ันอยางไร ขอทีบ่รุษุมกีำลงั
ประหารเอาท่ีกลางอก ดวยหอกอันคมท่ีชโลมดวยน้ำมัน  กับขอที่ภิกษุ
ทสุลีพึงยินดีการทำอญัชลขีองกษตัรยิมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดี
มหาศาล อยางไหนจะประเสรฐิกวาเลาหนอ ...

ภกิษทุัง้หลาย  ทานทัง้หลายจะสำคญัความน้ันอยางไร  ขอทีบ่รุษุมี
กำลัง เอาแผนเหลก็ทีร่อนแดงเปนแสงโชติชวงเขาหมุกาย   กบัขอทีภ่กิษุ
ทสุลีพงึบรโิภคจวีรทีเ่ขาถวายดวยศรทัธา ของกษัตรยิมหาศาล พราหมณ
มหาศาล หรือคฤหบดมีหาศาล อยางไหนจะประเสรฐิกวาเลาหนอ ...

ภกิษุทัง้หลาย  ทานท้ังหลายจะสำคัญความน้ันอยางไร ขอท่ีบรุษุมี
กำลงั เอาคีมเหล็กทีร่อนแดงเปนแสงโชติชวง งดัปากแลวยดักอนโลหะท่ีรอน
แดงเปนแสงโชติชวงเขาไปในปาก  กอนโลหะรอนนั้นไหมทั้งริมฝปาก
ทัง้ปาก ทัง้ลิน้ ทัง้ลำคอ ทัง้ทอง  พาเอาท้ังไสใหญทัง้ไสนอยของเขาออก
ไปทางทวารสวนภายใต  กบัขอทีภ่กิษทุสุลีพงึบรโิภคบณิฑบาตท่ีเขาถวาย
ดวยศรัทธา ของกษตัรยิมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล
อยางไหนจะประเสริฐกวาเลาหนอ ...

ภกิษุทัง้หลาย ทานท้ังหลายจะสำคัญความน้ันอยางไร ขอทีบ่รุษุมกีำลงั
จบัท่ีศรีษะกด็ ีจบัท่ีคอกด็ ีกดใหนัง่ลงไปกด็ ีใหนอนลงไปก็ด ี ตรงเตยีงเหล็ก
หรอืตัง่เหลก็ทีร่อนแดงเปนแสงโชตชิวง    กบัขอทีภ่กิษทุสุลีพงึบรโิภคเตยีง
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หรอืตัง่ทีเ่ขาถวายดวยศรทัธา ของกษัตรยิมหาศาล พราหมณมหาศาล หรอื
คฤหบดมีหาศาล อยางไหนจะประเสริฐกวาเลาหนอ ...

ภกิษทุัง้หลาย ทานทัง้หลายจะสำคญัความน้ันอยางไร    ขอทีบ่รุษุมี
กำลงั พงึจบัเทาขึน้เอาศีรษะลง แลวซดัลงไปในหมอโลหะทีร่อนแดงเปนแสง
โชตชิวง   เขาถูกตมเดอืดพลานเปนฟอง   บางทีลอยข้ึน บางทจีมลงไป
บางทีลอยขวางไป อยใูนหมอโลหะนัน้  กบัขอท่ีภกิษุทสุลีบรโิภควิหารท่ีเขา
ถวายดวยศรัทธาของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดี
มหาศาล  อยางไหนประเสริฐกวาเลาหนอ”

เพราะฉะนั้น  ภิกษุผูเปนบัณฑิตทั้งหลาย   พึงทราบการเห็นโทษในเพราะสีลวิบัติ
ดวยการพจิารณาโดยนยัมีอาทอิยางนีว้า

ความสขุของคนผมูศีลีอันทำลายแลว  ไมละกามสขุอันมีผลเปนทุกข
เผด็รอนยิง่กวาทกุขเพราะกอดกองไฟ จกัมแีตไหน

สขุในอันยนิดกีารกราบไหว จกัมแีกคนมสีลีวบิตั ิ ผมูอีนัจะตองรับทกุข
ยิง่กวาทุกขอนัเกดิแตการสดีวยเชือกขนหางสตัวอนัเหนียว ไดอยางไรเลา

สขุในการยนิดีอญัชลกีรรมแหงคนผมูศีรัทธาทัง้หลาย ซึง่เปนเหตแุหง
ทกุขอนัประมาณยิง่กวาทกุขอนัเกดิแตการประหารดวยหอก จกัมแีกผไูมมี
ศลีกระไรได

ความสุขในการบริโภคจวีรของคนทุสลี ผไูมสำรวมแลว ผจูะตองเสวย
สมัผัสแหงแผนเหลก็อันรอนในนรก สิน้กาลนาน  จกัมีประโยชนอะไร

บณิฑบาตแมมรีสอรอย กเ็ปรียบดวยยาพษิอนัแรงกลา สำหรบัคนไม
มศีลี ผจูะตองกลืนกอนเหลก็อันรอน สิน้ราตรนีาน

การบริโภคเตยีงและตัง่ แมเขาสมมตกินัวาเปนสุข แตกเ็ปนทกุขสำหรบั
คนไมมศีลี  ผจูะตองถูกทุกขอนัเกิดแตการบรโิภคเตยีงและตัง่เหล็กอันรอน
เบยีดเบยีนเอาตลอดกาลนาน
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ความยินดีอะไร ในการอยูอาศัยในวิหารที่เขาถวายดวยศรัทธา
จกัมีแกคนทสุลีผจูะตองตกอยกูลางหมอเหล็กอันรอน

พระบรมศาสดาผูเปนครูของโลก เมื่อจะทรงติคนทุสีล ตรัสวา
คนทุสลี เปนคนมสีมาจารทีพ่งึระลกึถงึดวยความรังเกียจ  เปนคนรกเรือ้ดวย
หยากเย่ือคือกิเลส  เปนคนเปยกชื้นดวยน้ำคือกิเลส  เปนคนลามก
เปนคนเนาใน

นาติชวีติของคนทุสลีน้ัน ผเูปนคนไมมปีญญา   ทรงเพศสมณชน แต
ไมใชสมณะ  นำตนซ่ึงถูกกนถูกขุดอยไูป

สตับุรษุท้ังหลายผมูศีลีในโลกนี ้ยอมหลีกคนทุสลีใดเสยี ดจุคนผรูกัสวย
ทัง้หลายหลีกคูถ หลีกซากศพ  ชวีติของคนทุสลีน้ัน จะมีประโยชนอะไร

คนทุสลีน้ันเปนผไูมพนจากภยัท้ังปวง  แตเปนผพูนจากสขุอันเกิดแต
มรรคผลทัง้หมด   เขาปดประตสูวรรคเสยีสนทิ ขึน้สทูางอบายไปเสีย

คนอ่ืนใครเลาจะเปนวตัถแุหงความสงสารของชนผมูกัสงสาร เสมอดวย
คนทุสลี   โทษแหงความเปนผทูสุลีมีมากอยาง ดงักลาวมาฉะนี้

สวนการเห็นอานิสงสของสีลสมบัติ   พึงทราบโดยประการตรงขามกับที่กลาวแลว
อยางนี้วา

ศีลของภิกษุใดหมดมลทินดี   การทรงบาตรและจีวรของภิกษุนั้น
ยอมเปนทีน่าเลือ่มใส  บรรพชาของเธอกม็ผีล

หทยัของภกิษผุมูศีลีบรสิทุธิ ์ ยอมไมหยัง่ลงสภูยัมคีวามติเตยีนตนเอง
เปนตน  ดจุพระอาทิตยไมลงสคูวามมดื ฉะน้ัน

ภกิษุเม่ืองามในปาเปนท่ีบำเพญ็ตบะ  ยอมงามดวยความถงึพรอมแหง
ศลี  ดจุพระจนัทร เม่ืองามในทองฟา ยอมงามดวยความถึงพรอมแหงรศัมี
ฉะน้ัน
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แมกลิน่กายของภิกษุผมูศีลี ยงัทำความชืน่บานแมแกเทวดาทัง้หลาย
จะกลาวไปไยในกล่ินศลีเลา   กลิน่แหงศลียอมครอบงำสมบัตแิหงคนัธชาติ
ทัง้ปวง ฟงุไปทัว่ทกุทศิมไิดตดิขดั

สักการะแมนอย อันทายกทำแลวในทานผูมีศีล ยอมมีผลมาก
เพราะฉะน้ัน  ผมูศีลีจึงเปนดุจภาชนะรองรับเคร่ืองบูชาและสักการะ

อาสวะทั้งหลายอันเปนไปในปจจุบัน  ยอมไมเบียดเบียนทานผูมีศีล
ผมูศีลียอมขุดรากแหงทุกขอนัเปนไปในสมัปรายภพเสยีได

สมบตัิใดในมนษุย และสมบตัิใดในเทวดาสมบัต ิทัง้ ๒ นัน้ เม่ือผมูศีลี
ถงึพรอม ปรารถนาอย ู มใิชเปนส่ิงทีจ่ะพงึไดยากเลย

อนึง่  ใจของผมูศีลีถงึพรอม ยอมแลนไปสพูระนิพพานสมบตั ิ อนัเปน
สมบัตทิีส่งบระงบัสดุยอดเปนแท

เพราะฉะน้ัน  ภกิษุเหน็โทษแหงสีลวิบตันิี้ และอานิสงสแหงสีลสมบตันิี้ ดงักลาวแลว
พงึยังศีลใหผองแผวดวยความเอ้ือเฟอทุกประการ เทอญ.๑

๑ วสิทุธมิรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ : อางแลว, หนา ๑๑๔-๑๒๐.
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ธดุงคนเิทศ
เพราะเหตุที่ผูบำเพ็ญเพียรเมื่อไดสมาทานศีลแลว  ก็ควรจะสมาทานธุดงคตอไป

ดวยวา เม่ือไดทำอยางนัน้แลว  ศลีของเธอกจ็กับรสิทุธหมดจดดยีิง่ข้ึน ประดุจไดชำระชะลาง
ใหสะอาดดวยน้ำกลาวคือความด ี มคีวามมกันอย  ความสนัโดษ  ความขดัเกลา ความสงดั
ความไมสะสม  ความพากเพยีร และความเปนผเูล้ียงงายเปนตน  ทัง้ขอวตัรทัง้หลายของเธอ
กจ็กัเต็มเปยมบรบิรูณอกีดวย

ผบูำเพญ็เพยีรผมูกีริยิามารยาทท้ังปวงบริสทุธ์ิดวยความดคีอืศีลและขอวัตรอนับรสิทุธ์ิ
ปราศจากโทษเชนนีแ้ลว  จงึจกัไดชือ่วาเปนผตูัง้อยใูน อรยิวงศ (ประเพณีของพระอรยิเจา)
๓ ขอ อนัเปนวงศเกา  ตอแตนัน้จงึสมควรทีจ่ะบรรลอุรยิวงศขอที ่๔  คอืความยินดพีอใจใน
การเจริญภาวนาได   เพราะเหตุนัน้  ทานพระพทุธโฆสาจารย จงึไดพรรณนาธดุงคกถาไวใน
ลำดับตอจากนเิทศ

ธุดงค แปลวา “องคคุณสำหรับปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส”  ไดแก ขอปฏิบัติอยาง
เขมงวดเพื่อกำจัดกิเลส  ซึ่งจะชวยเกื้อหนุนการปฏิบัติกัมมัฏฐานใหเจริญขึ้น หรือบรรลุผล
เร็วขึน้ โดยการถอืปฏบิตัเิปนกจิวัตร  ทีเ่รียกกันในหมพูระปา (อรัญญวาสี) วา “ธดุงควตัร”

ธดุงค ๑๓ คือ
๑. ปงสกุลูกิงัคะ องค๑ แหงภิกษุผถูอืการใชผาบังสุกลุเปนวัตร
๒. เตจีวริกงัคะ องคแหงภกิษผุถูอืการใชผา ๓ ผนืเปนวตัร
๓. ปณฑปาตกิงัคะ องคแหงภกิษผุถูอืการเทีย่วบณิฑบาตเปนวตัร
๔. สปทานจาริกังคะ องคแหงภกิษผุถูอืการเท่ียวบณิฑบาตตามลำดบัเปนวตัร
๕. เอกาสนกิงัคะ องคแหงภกิษผุถูอืการนัง่ฉัน ณ อาสนะเดยีวเปนวตัร
๖. ปตตปณฑกิงัคะ องคแหงภกิษผุถูอืการฉนัอาหารเฉพาะในบาตรเปนวตัร

๑ องค หรือ องคคณุ หรือ หลัก/ขอปฏิบตั.ิ
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๗. ขลุปจฉาภตัติกงัคะ องคแหงภิกษุผูถือการไมฉันภัตรในภายหลังเปนวัตร
๘. อารัญญิกังคะ องคแหงภกิษผุถูอืการอยปูาเปนวตัร
๙. รกุขมูลกิงัคะ องคแหงภิกษุผถูอืการอยโูคนไมเปนวัตร
๑๐.อัพโภกาสิกงัคะ องคแหงภิกษุผถูอืการอยกูลางแจงเปนวัตร
๑๑. โสสานิกังคะ องคแหงภกิษุผถูอืการอยปูาชาเปนวตัร
๑๒. ยถาสนัถติกังคะ องคแหงภิกษุผถูือการอยใูนเสนาสนะตามท่ีจดัใหเปนวัตร
๑๓. เนสชัชกิงัคะ องคแหงภิกษุผถูือการน่ังเปนวัตร

หลักในการถือธุดงค

หลักสำคัญในการถือธุดงค  ถาถือแลวกัมมัฏฐานเจริญ หรือกุศลธรรมเจริญข้ึน  อกศุล
ธรรมเสือ่มไป อยางนีก้ค็วรถอื  แตถาถอืแลวทำใหกมัมฏัฐานเสือ่ม หรอืทำใหกศุลธรรมเสือ่ม
ไป อกุศลธรรมเจรญิข้ึน อยางน้ีกไ็มควรถือ

สวนผทูีถ่อืหรือไมถอืก็ตาม   กมัมัฏฐานกเ็จริญดีอยแูลวไมมเีส่ือม  แตคดิมงุหวังเพ่ือ
จะใหเปนแบบอยางที่ดีแกอนุชนรุนหลัง ก็ควรถือ   ดังเชนพระอรหันตทั้งหลายมีพระมหา
กสัสปเถระเปนตน   แมทานเปนพระอรหนัตแลว กย็งัถอืธดุงคอยางเครงครัดจนตลอดชีวติ

สวนผทูีถ่อืหรอืไมถอืก็ตาม กมัมัฏฐานก็ไมเจรญิอยดู ี แมกระนัน้ก็ควรถอืไว เพ่ือจะได
เปนวาสนาตอไป

ธุดงคไมใชวินัยบัญญัติ

ธดุงคไมใชศลีหรอืพระวนิยับญัญตั ิแมไมถอื (สมาทาน) กไ็มตองอาบตัอิะไร   ขึน้อยู
กบัความสมคัรใจ   สวนพระวนิยัเปนพระพุทธบัญญัตทิีภ่กิษุทกุรูปตองถือปฏิบตั ิ  หากฝาฝน
หรอืลวงละเมิด ยอมมโีทษตดิตวั เรยีกวาตองอาบตัิ

ธุตธรรม
ธรรมท่ีเปนบรวิาร คอืเปนเครือ่งสนบัสนนุ หรือเปนพ้ืนฐานของธุดงค  ชือ่วา ธตุธรรม

ม ี๕ ประการคือ
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๑. อปัปจฉตา ความมกันอย
๒. สนัตฏุฐติา ความสนัโดษ
๓. สัลเลขตา ความปฏิบตัขิดัเกลากิเลส
๔. ปวิเวกตา ความอยเูงียบสงดั
๕. อิทมัตถิตา ความรวูาสิง่นีม้ปีระโยชน

หมายความวา ถาหากผถูอืธุดงคเปนผไูมมธีตุธรรม ๕ ประการ ไดแก อปัปจฉตา (ความ
มกันอย) เปนตน  แตกลับเปนผมูีความมักมาก มคีวามละโมบเปนตนแลวไซร    ธดุงคก็ไม
เจรญิ หรือแมทีเ่จรญิอยแูลวก็ยอมเส่ือมสญูไป    เมือ่เปนเชนน้ันการถือธุดงคกย็อมไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคเดิมคือการกำจดัหรือขัดเกลากเิลส   แตกลับเปนไปในทางตรงกันขาม คอื
ถอืธุดงคเพ่ือลาภสักการะเปนตนไป   เพราะฉะน้ัน ผถูือธุดงคจะตองมีธุตธรรม ๕ ประการน้ี
เปนพ้ืนฐาน   ธดุงคจงึจะเจรญิงอกงามและดำรงอยไูด

อน่ึง  อปัปจฉตา และสันตุฏฐิตา จดัเขาใน อโลภะ,    สลัเลขตา และ ปวิเวกตา จดัเขา
ทัง้ใน อโลภะและอโมหะ,    อทิมัตถิตา ไดแก ญาณ (ปญญา) นัน่เอง

ธดุงค สมาทานดวยตนเองกไ็ด

ธดุงคทัง้หมดนัน้ เม่ือพระผมูพีระภาคเจายังทรงพระชนมอย ู พงึสมาทานในสำนักของ
พระผมูพีระภาคเจา  เม่ือพระองคเสด็จปรินพิพานแลว  พงึสมาทานในสำนกัของพระมหาสาวก
เม่ือพระมหาสาวกไมม ี พงึสมาทานในสำนักของพระขณีาสพ ... พระอนาคามี ... พระสกทาคามี
... พระโสดาบัน ... ภกิษผุทูรงไตรปฎก ... ภกิษุผทูรงทวิปฎก ... ภกิษผุทูรงเอกปฎก ... พระเอก-
สังคีติกะ ... พระอรรถกถาจารย ... เม่ือพระอรรถกถาจารยนัน้ไมม ี พงึสมาทานในสำนักของ
ภิกษุผูทรงธุดงค

แมเมือ่ทานผทูรงธดุงคกไ็มม ี พงึกวาดลานพระเจดยีแลวน่ังกระโหยงกลาวสมาทาน
เหมอืนอยางกลาวในสำนักของพระสมัมาสัมพทุธเจาเถิด  เพราะวา แมวาสมาทานดวยตนเองกใ็ช
ไดเหมอืนกนั
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การสมาทานธุดงคเปนสปัปายะ (สบาย) แกบคุคลเชนไร

การสมาทานธดุงคเปนสัปปายะสำหรับคนราคจริตและคนโมหจรติ    เพราะเหตุไร ?
เพราะการสมาทานธดุงคเปนทุกขาปฏปิทา (ปฏบิตัลิำบาก)  และเปนการอยอูยางขัดเกลากิเลส
จริงอย ูราคะยอมสงบลงเพราะอาศยัทุกขาปฏปิทา    สวนโมหะ ผทูีไ่มประมาทยอมละได
เพราะอาศัยการปฏิบตัทิีข่ดัเกลากิเลส

อน่ึง  ในธุดงคเหลาน้ี  การสมาทานอารัญญิกธุดงค และรกุขมูลกิังคธุดงค  กเ็ปน
สปัปายะแมสำหรบัคนโทสจรติ   เพราะวาเม่ือคนโทสจรติน้ัน แมเม่ือไมมใีครกระทบกระท่ัง
อยใูนปาและโคนไมนัน้  โทสะก็ยอมสงบเปนธรรมดา

[อธิบายธุดงค ๑๓]

๑. ปงสกุลูกิงัคะ

คำแปลและความหมาย

คำวา ปงสุกลูกิงัคะ เปนช่ือของธุดงค แปลวา “องคแหงภกิษผุถูอืการใชผาบงัสกุลุ
เปนวตัร”  เรยีกโดยทัว่ไปวา ปงสกุลูกิงัคธดุงค

สวนภิกษผุสูมาทานการใชผาบงัสกุลุเปนวตัร ทานเรียกวา ปงสกุลูกิะ หรอื ปงสุกลูกิ-
ภกิษ ุ แปลวา “ภกิษผุถูอืการใชผาบงัสกุลุเปนวตัร”

คำวา บงัสุกลุ หรือ ปงสุกลู  (ไมใช บงัสกุล)  แปลวา ผาเปอนฝนุ หรือผาท่ีนาเกลียด
เพราะเปอนเปรอะไปดวยฝนุ  เน่ืองจากเปนผาท่ีถกูท้ิงไวใหเปอนฝนุตามท่ีตางๆ เชนตามถนน
ปาชา และตามกองขยะเปนตน ซึง่ไมมเีจาของ  เพราะเปนส่ิงท่ีไมใครอยากได หรือเขาท้ิง
แลว   แตผาเชนน้ันภิกษุเก็บเอามาเยบ็ปะตดิปะตอกัน  ซกัใหสะอาด  ยอมใหเปนสีเดียวกัน
ดวยสีตามธรรมชาตคิอืสีจากเปลอืกไม ใบไมเปนตน   อธิษฐานใชเปนจีวร เรียกวา “ผาบังสุกลุ”
หรือ “ผาปา” ที่ชาวบานทั่วไปในปจจุบันคุนเคย แตไมคอยเขาใจความหมายท่ีแทจริง
(ผาปา ตามความหมายเดิม คอืผาทีใ่ชหอศพ ทิง้อยตูามปาชา)
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คำสมาทาน

ปงสุกลูกิังคะ มคีำสมาทาน ๒ อยาง  (เลือกใชอยางไหนกไ็ด)  คอื
๑. คหปติทานจีวรงั ปฏกิขปิามิ ขาพเจางดรับผาจีวรท่ีชาวบานถวาย
๒. ปงสกุลูกิงัคงั  สมาทิยามิ ขาพเจาสมาทานองคแหงภิกษุผูถือผาบังสุกุล

เปนวตัร

หรือจะวารวมกันท้ัง ๒ อยางก็ได ดงัน้ี

คหปติทานจีวรัง ปฏิกขิปามิ,  ปงสุกลูกิงัคัง สมาทิยามิ.
ขาพเจางดรับจีวรท่ีชาวบานถวาย, ขอสมาทานองค (ขอปฏิบัติ) แหงภิกษุผูถือ

ผาบงัสุกลุเปนวตัร.

วธิปีฏบิตัิ

ผาบังสุกุลมีหลายชนิด เชน ผาท่ีตกอยตูามปาชา (ผาหอศพ)   ผาท่ีตกอยตูามตลาด
ผาทีเ่ขาวางท้ิงไวตามถนนเพือ่ใหเปนผาบงัสกุลุ  ผาทีเ่ขาท้ิงไวตามกองขยะ  ผาเช็ดครรภแลวทิง้
ผาทีเ่ขาใชอาบน้ำมนตแลวทิง้ ฯลฯ

สรุปแลวก็คอื เปนผาท่ีเขาท้ิงแลว  หรือเจาของผามีความประสงคจะใหเปนผาบังสุกลุ
จงึแกลงวางทิง้ไว  (ทีเ่รยีกวาทอดผาบงัสกุลุ) เพือ่ใหพระภกิษเุกบ็ไปทำจวีร   ผาเหลานีส้ามารถ
นำมาซกัใหสะอาด แลวตัด เย็บ ยอม ทำเปนผาไตรจีวร (ผาบังสุกุลจีวร)  สำหรับนงุหมได

ในสมัยแรกๆ พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหผูที่มาบวชใชผาบังสุกุล  ตอมามีผูศรัทธา
ขอถวายผา จึงทรงอนุญาตใหรับคหบดีจีวร (จีวรท่ีชาวบานนำมาถวาย) ไดตั้งแตนั้นมา
แตกไ็มทรงยกเลิกผาบังสุกลุ  มแีตสรรเสรญิผใูชผาบังสุกลุ เชนพระมหากัสสปเถระเปนตน
และแมพระองคเองกท็รงใชผาบงัสกุลุเปนแบบอยางดวย

ผาท่ีไมจัดเปนผาบังสุกุล
ผาทีท่ายกถวายแกสงฆดวยคำวา “สงัฆสัสะ เทมะ” (พวกขาพเจาถวายแกสงฆ)  ดงันี้

กด็ ี  ผาท่ีภกิษุเท่ียวขอไดมาก็ด ีเหลาน้ี ไมจดัเปนผาบงัสกุลุ  (ถาถือเอาตามนัยน้ี ผาปาท่ี
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ชาวบานนำมากลาวคำถวายแกสงฆซึง่มีคำวา “สงัฆัสสะ โอโณชยามะ” แปลวา “ขอนอมถวาย
แกสงฆ” อยดูวย กไ็มจดัเปนผาบงัสุกลุดวย)

อกีอยางหน่ึง  ผาใดท่ีภกิษุดวยกันถวายแกภกิษุถอืผาบังสุกลุเปนวัตร  โดยใหรบัเอา
ตามลำดบัพรรษา   ผาน้ันก็ไมจดัเปนผาบังสุกลุ เพราะเปนของสงฆในวัดท้ังหมด

ผาบังสุกลุ ไมตองถวาย (ประเคน)

โดยทัว่ไป ผาบังสุกลุเปนผาท่ีไมมเีจาของ ซึง่ถูกท้ิงอยตูามท่ีตางๆ ตามท่ีกลาวมาแลว
แตถาหากมผีปูระสงคจะนำผามาถวายใหเปน ผาบังสุกลุ กส็ามารถทำได  โดยเพยีงแตนำ
ผาไปวางทอดไวพอใหทานมองเหน็ หรือวางทอดไวใกลๆ  กไ็ด แตไมตองถวาย (ประเคน) ให
ทานรับกับมือ (เพราะจะกลายเปนคหบดจีวีรไป)  และไมตองกลาวคำถวาย (ถากลาวถวาย
กอ็ยากลาวถวายแกสงฆ  อาจใชคำวา “ขอถวายแกทานผมูศีลี” แทนก็ได)

ผาบังสุกลุทีบ่ริสทุธิท์ัง้ ๒ ฝาย

แมในบรรดาผาทีภ่กิษดุวยกันถวายแกภกิษดุวยกันนัน้  ผาใดทีพ่วกทายกนำมาทอดวาง
ไว ใกลเทาของภิกษุรปูหน่ึง  โดยไมไดประเคนหรอืวางใสมอื   แตภกิษุรปูน้ันมีความประสงค
จะถวายผาน้ันแกภกิษุผถูือผาบังสุกลุเปนวัตรรูปอ่ืน  จงึไดหยิบผาน้ันไปถวาย โดยวางใสมอื
ของทาน      ผาน้ันจัดเปนผาบังสุกลุท่ีบริสทุธ์ิเพียงฝายเดียวคือฝายทายกทีน่ำผาไปวางไว
เฉยๆ โดยไมไดประเคน

ผาใดท่ีพวกทายกถวายแกภกิษุ โดยประเคนใหทานรับกบัมอื  แลวภิกษุรปูน้ันนำเอา
ผานั้นไปถวายภิกษุผูถอืผาบังสุกุลเปนวัตรอีกรูปหน่ึง โดยนำไปวางถวายไวใกลๆ (โดยไมให
ทานรับกับมือ)   แมผาน้ี กจ็ดัเปนผาบังสุกลุท่ีบริสทุธ์ิฝายเดียวคือฝายภิกษุผนูำผาไปถวาย
โดยวางไวเฉยๆ โดยไมตองใหทานรับกับมือ

สวนผาใดท่ีพวกทายกนำมาวางทอดไวใกลๆ  ภกิษุ (ไมไดประเคน) แลวภิกษุนัน้นำผา
นัน้ไปวางทอดไวใกลๆ  ภกิษุผถูือผาบังสุกลุเปนวัตร (โดยไมไดประเคนเชนกัน)  ผานีจ้ดัเปน
ผาบังสุกลุท่ีบริสทุธ์ิทัง้ ๒ ฝาย



43
คมูือการศึกษาสมัมาปฏิบตัไิตรสกิขา: อธิสลีสกิขา

ผาใดทีภ่กิษุไดมา โดยทายกประเคน หรอืใหรบักบัมอื   แลวภิกษรุปูนัน้ กน็ำไป ประเคน
คอืถวายใสมอื ของภิกษุผทูรงผาบังสุกลุเปนวัตรอีกที   ผาน้ีจดัเปนผาบังสุกลุท่ีไมบริสทุธิ์
ทัง้ ๒ ฝาย เปนผาท่ีไมเหมาะสม  เพราะผาบงัสกุลุทีถ่กูนัน้ ตองเปนผาทีถ่กูทิง้ หรอืวาง
ทอดไวทีใ่ดท่ีหนึง่โดยไมตองประเคนและไมกลาวถวายแกสงฆ

ประเภทของผูสมาทาน

เมือ่วาโดยประเภท  ปงสกุลูกิภิกษมุ ี๓ ประเภท  คอื

๑. ประเภทอุกฤษฎ คอืสงูสดุ  จะเลอืกเอาเฉพาะผาทีต่กอยตูามปาชาเทาน้ัน  แมใคร
จะนำผาอ่ืนมาวางทอดไวใหเพ่ือใหเปนผาบังสุกลุ  กไ็มรบั

๒. ประเภทมัชฌิมะ คือช้ันกลาง  รับผาท่ีทายกวางทอดไวในที่ใดท่ีหน่ึงดวยความ
ประสงควา “บรรพชิตท้ังหลาย จกัเก็บเอาไปใช”  กไ็ด

๓. ประเภทอยางออน  แมผาทีเ่ขานำมาวางทอดไวใกลๆ  ตวั กร็บัได

ธดุงคแตก (คอื ขาด)

ในบรรดาภกิษุผถูอืธุดงค ๓ ประเภทนัน้ รปูใดเพียงยินดีหรือพอใจ ผาท่ีพวกคฤหสัถ
นำมาถวายตามความพอใจ ตามความชอบใจของพวกเขา เทานัน้ ธดุงคยอมแตกหรือขาดทนัที
(แตไมเปนอาบัต ิเพราะธุดงคไมใชพระวินยับัญญัต ิ สามารถสมาทานใหมไดเลย)

อานิสงส
๑. ชือ่วาเปนผมูคีวามประพฤตสิมควรแกปจจยัซึง่เปนเครือ่งอาศยั ตามพระดำรสัที่

พระผมูพีระภาคเจาตรัสไววา “การบวช อาศัยผาบังสุกลุจีวร [เปนเครือ่งนงุหม]”๑

๒. ชือ่วาดำรงตนอยใูนอรยิวงศขอท่ีหน่ึง คอืความสนัโดษดวยจีวร
๓. ไมลำบากในการดแูลรักษา
๔. ไมตองอาศยัคนอ่ืน (ในเร่ืองจีวร) อยรู่ำไป
๕. ไมตองกลัววาจะถูกลักขโมย

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๔  พระวนิยัปฎก มหาวรรค ขอ ๘๗ หนา ๑๐๖.
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๖. ไมมตีณัหาในการใชสอย
๗. ชือ่วาเปนผมูบีริขารเหมาะสมแกสมณสารปู
๘. ชือ่วาเปนผมูปีจจยัคอืจวีร ตามทีพ่ระผมูพีระภาคเจาทรงสรรเสรญิไววา “ปจจยั

เหลาน้ัน [คอืจีวรเปนตน]   เปนส่ิงเลก็นอย [ไมตองซือ้หา] ดวย  หาไดงายดวย
ทัง้ไมมโีทษภยัดวย”๑

๙. เปนผูนาเล่ือมใสศรัทธา
๑๐.คณุธรรมทัง้หลายมีความเปนผมูกันอยเปนตน ยอมผลิผลเจรญิงอกงาม
๑๑. เปนการเพิม่พนูสมัมาปฏิบตัิ
๑๒. เปนแบบอยางท่ีดงีามแกหมชูนท่ีเกิดมาภายหลงัจะไดถอืปฏิบตัิ
๑๓. ดำเนนิรอยตามอยางองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาทีท่รงใชผาบงัสุกลุ

๒. เตจวีรกิงัคะ

คำแปลและความหมาย

คำวา เตจวีริกงัคะ เปนชือ่ของธดุงค แปลวา “องคแหงภกิษผุถูอืการใชผา ๓ ผนื
เปนวัตร”  เรยีกโดยท่ัวไปวา เตจวีรกิงัคธดุงค

สวนภิกษผุสูมาทานการใชผา ๓ ผนืเปนวตัร   ทานเรียกวา เตจวีรกิะ หรือ เตจวีรกิ-
ภิกษุ

การใชผา ๓ ผนื  คอื สงัฆาฏิ (ผาหมซอน)  อตุตราสงค (ผาจวีรหม)  และผาอนัตรวาสก
(สบง-ผานุง) เปนวัตร  ดวยการอธิษฐานเปนขอปฏิบัติอยางเครงครัดที่เรียกวา “ธุดงค”
ไมใชผาผนืที ่๔

ขอแตกตางระหวาง เตจวีรกิงัคะ กบัพระวินยับญัญตัิ

ธดุงคขอนี ้ตางจากพระวนิยับญัญตั ิ คอืพระวนิยับญัญตัทิรงอนญุาตใหใชผาทีเ่กนิไป
จากผา ๓ ผนืท่ีเรียกวาอดิเรกจีวรได แตไมเกิน ๑๐ วนั เลยจากนัน้ทรงอนญุาตใหทำวกิปั
๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๑ องัคุตตรนกิาย จตุกกนบิาต ขอ ๒๗ หนา ๓๔.
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(เปนของกลาง)   และในฤดูฝนทรงอนุญาตใหมผีาอาบน้ำฝนเพิม่ข้ึนไดอกีผืนหน่ึง (ตามคำทลู
ขอของนางวสิาขา)  แตเม่ือพนฤดูฝนแลวก็ทรงใหเลิกใช   นอกจากนัน้ เม่ือจำพรรษาแลว
ยงัมีอานสิงสพรรษาและอานสิงสกฐินใหเก็บผาเกนิ ๓ ผนืไวไดตามประสงคจนหมดเขตอานสิงส
อกีดวย   สวนเตจวีริกงัคธุดงคนี ้เปนการสมาทาน (ถอื) ใชผาเพียง ๓ ผนืเทาน้ัน (ยกเวนผา
องัสะ)   ไมวาจะเปนฤดรูอน ฤดูฝนหรอืฤดหูนาวก็ตาม  และแมจะไดอานสิงสพรรษาหรอื
อานิสงสกฐิน (สามารถเก็บผาเกิน ๓ ผนืไวได) หรือไมก็ตาม  กค็งอธษิฐานใชผาเพียง ๓ ผนื
เทาน้ันเปนกิจวัตร  นีค่อืธุดงค ทีต่างจากพระวนิยับัญญัติ

คำสมาทาน

เตจีวริกงัคะ มคีำสมาทาน ๒ อยาง  (เลือกใชอยางไหนกไ็ด)  คอื
๑. จตตุถจีวรงั  ปฏกิขปิามิ ขาพเจางดรบัจวีรผืนที ่๔
๒. เตจวีรกิงัคงั  สมาทยิามิ ขาพเจาสมาทานองคแหงภกิษผุถูอืการใชผา ๓ ผนื

เปนวตัร

หรือจะวารวมกันท้ัง ๒ อยางก็ได ดงัน้ี

จตุตถจีวรัง ปฏิกขิปามิ,  เตจีวริกงัคัง  สมาทิยามิ.
ขาพเจางดรบัจวีรผนืที ่๔,  สมาทานองคแหงภิกษผุถูอืการใชผา ๓ ผนืเปนวตัร

วธิปีฏบิตัิ

เม่ือไดผามาแลว หากยังไมสามารถทำจวีรไดในขณะนัน้  เพราะไมสบาย หรือยังหา
ผชูวยทำไมได  หรอืหาอุปกรณตางๆ เชนเข็ม ดาย เปนตน ยงัไมไดครบ ตราบใด   กพ็งึเก็บ
ผาไวไดนานตราบน้ัน   ไมมโีทษในการเก็บสะสมผาไว   แตวานับแตเวลาที ่(ทำจีวร จนถึง)
ยอมเสรจ็แลวเปนตนไป จะเกบ็ไวอกีตอไปไมได   เพราะถาขืนเก็บไวเกินกวาน้ันไป จะกลาย
เปนธุดงคโจร หรือธุดงคเย่ียงโจรไป (ถอืธุดงคแบบไมซือ่)

ประเภทของผูสมาทาน

เมือ่วาโดยประเภท เตจวีรกิภกิษมุ ี๓ ประเภท คอื
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๑. ประเภทอุกฤษฎ  คอืถืออยางเครงครัดสูงสุด  ในเวลายอมผา  ตองยอมผาอันตรวาสก
(สบง/ผานงุ)  หรอืยอมผาอุตตราสงค (ผาหม/จวีร) อยางใดอยางหนึง่กอนกไ็ด   โดยยอมผนื
หน่ึง นงุผืนหน่ึง แลวรบีนำผนืท่ียอมแลวน้ันไปตาก  จากน้ันใหยอมผาสังฆาฏ ิ   เสร็จแลว
หากผาทีย่อมผืนแรกแหงแลว ใหผลดันงุผนืนัน้แทน แลวยอมผืนทีน่งุกอนน้ันอกีท ี แตไมควร
นงุผาสังฆาฏิ  นีเ้ปนธรรมเนียมปฏิบติัสำหรบัภิกษุทีอ่ยใูนวัดใกลบาน

สวนผอูยวูดัปาหางไกลจากหมูบาน  จะยอมพรอมๆ กนัท้ัง ๒ ผนื  (สบง และ จวีร)
กไ็ด แตตองน่ังใกลๆ  เผ่ือวาพอเหน็ใครๆ เดินมา  กจ็ะสามารถควาเอามาปดกายไดทนั

๒. ประเภทมัชฌิมะ คือผูถืออยางกลาง  แมจะนุงหรือหมผาที่มีอยูประจำโรงยอม
(ผาสำหรับผลัดเปล่ียนในเวลายอมผาในเรอืนไฟ) แลวทำการยอม กค็วร

๓. ประเภทอยางออน คอืถือข้ันต่ำ  จะขอยมืผาของภิกษุทีช่อบพอกันมานงุหรือหม
ในขณะยอมผาก็ควร  แตเปนการช่ัวคราวเทาน้ัน   อนึง่  แมผาท่ีปไูว (ประจำ) ในโรงยอม
จะนำมานงุชัว่คราวในขณะยอมกค็วร

ผาองัสะ (ผาเฉวียงบา)

สำหรับภิกษุผสูมาทานเตจวีริกงัคธุดงค จะมีผาผืนท่ี ๔ ไดกเ็พียงผา องัสะ เทาน้ัน
ถึงกระน้ันผาอังสะน้ันก็เปนผาผืนเล็กๆ กวางเพียง ๑ คืบ ยาวเพียง ๓ ศอก เทาน้ัน
เกินกวานัน้ ใชไมได

ธุดงคแตก

ผสูมาทานเตจวีรกิงัคธดุงค ทัง้ ๓ ประเภทน้ี ยนิดผีาผนืที ่๔ เมือ่ใด  ธดุงคกข็าดเมือ่น้ัน
(ยกเวนผาอังสะ)

อานิสงส
๑. ชื่อวาเปนผูสันโดษดวยผาเพียงเพื่อปกปดกายเทาน้ัน  จะไปที่ใดก็คลองแคลว

ไปไดทนัท ีเหมอืนนกทีม่เีพียงปกบนิไป ฉะน้ัน
๒. มงีานทีต่องทำเก่ียวกบัเรือ่งผานอยลง



47
คมูือการศึกษาสมัมาปฏิบตัไิตรสกิขา: อธิสลีสกิขา

๓. ปราศจากการสะสมผา
๔. เปนผเูบา เพราะไมตองมีภาระในเรือ่งผา
๕. ละความละโมบในอดิเรกจีวร (จวีรท่ีเกินจำเปน) ได
๖. ชือ่วาเปนผมูคีวามประพฤตปิฏิบตัขิดัเกลา เพราะรจูกัพอในเร่ืองจวีร
๗. คณุธรรมมคีวามมักนอยเปนตน ยอมผลผิลคือเจรญิงอกงาม

๓. ปณฑปาตกิงัคะ

คำแปลและความหมาย

คำวา ปณฑปาตกิังคะ เปนช่ือของธดุงค  แปลวา “องคแหงภิกษุผถูือการเท่ียว
บณิฑบาตเปนวตัร”  เรียกโดยทัว่ไปวา ปณฑปาตกิงัคธดุงค

สวนภิกษุผถูอืการเทีย่วบิณฑบาตเปนวัตร เรียกวา ปณฑปาติกะ หรอื ปณฑปาติกภิกษุ
กอนขาวหรืออาหารทีต่ก (หรือเขาท่ีใส) ลงไปในบาตร ชือ่วา “บณิฑบาต”   อกีอยาง

หน่ึง  กอนขาวหรืออาหารทีเ่ขาให (ถวาย) โดยการใสลงในบาตรนัน่แล เรียกวา “บณิฑบาต”
(อาหารบิณฑบาต)    ภกิษุใดเท่ียวแสวงหา คอืเขาไปยังตระกูลตางๆ เพ่ือแสวงหาบณิฑบาต
นัน้  ภกิษุนัน้ ชือ่วา ปณฑปาตกิะ (ผเูท่ียวแสวงหาบณิฑบาต)

คำสมาทาน

ปณฑปาตกิงัคะ มคีำสมาทาน ๒ อยาง  (เลือกใชอยางไหนกไ็ด)  คอื
๑. อตเิรกลาภัง ปฏิกขปิามิ ขาพเจางดรบัอดิเรกลาภ
๒. ปณฑปาตกิงัคัง สมาทิยามิ ขาพเจาสมาทานองคแหงภิกษุผูถือการเที่ยว

บณิฑบาตเปนวตัร

หรือจะวารวมกันท้ัง ๒ อยางก็ได ดงัน้ี

อตเิรกลาภงั ปฏิกขปิาม,ิ  ปณฑปาตกิงัคงั สมาทยิาม.ิ
ขาพเจางดรบัอดเิรกลาภ,  สมาทานองคแหงภกิษผุถูอืการเทีย่วบณิฑบาตเปนวตัร
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วธิปีฏบิตัิ

ภกิษุผสูมาทานปณฑปาตกิงัคธุดงคทัง้ ๓ ประเภท  หามไมใหยนิดีภตัร (ภตัตาหาร)
๑๔ อยางเหลานีค้อื

๑. สงัฆภัตร ภัตรทีเ่ขาถวายแกสงฆ
๒. อทุเทสภตัร ภัตรที่เขาถวายเจาะจง
๓. นมินัตนภตัร ภตัรทีเ่ขาถวายในทีน่มินต
๔. สลากภตัร ภตัรทีเ่ขาถวายดวยการจบัฉลาก
๕. ปกขิกภัตร ภตัรทีเ่ขาถวายประจำทกุก่ึงเดือน
๖. อโุปสถิกภตัร ภัตรท่ีเขาถวายทกุวันอุโบสถ
๗. ปาฏิปทิกภัตร ภตัรทีเ่ขาถวายทกุวนัขึน้หรอืแรม ๑ ค่ำ
๘. อาคนัตกุภตัร ภตัรท่ีเขาถวายแกพระอาคนัตกุะ (ผเูพิง่มาใหม)
๙. คมกิภตัร ภตัรทีเ่ขาถวายแกพระภกิษทุีก่ำลงัเตรยีมจะเดนิทาง
๑๐.คลิานภตัร ภตัรทีเ่ขาถวายแกพระภกิษอุาพาธ
๑๑.คลิานุปฏฐากภัตร ภตัรท่ีเขาถวายแกภกิษผุพูยาบาลภิกษอุาพาธ
๑๒. วหิารภตัร ภตัรทีเ่ขาถวายประจำวิหาร (ถวายประจำวดัใดวดัหนึง่)
๑๓. ธรุภตัร ภตัรทีค่นอยบูานใกลวดัถวาย
๑๔. วารภัตร ภตัรทีเ่ขาตัง้วาระผลัดกนัถวาย

แตภตัรเหลาน้ี ถาเขาไมไดระบุชือ่ตรงๆ  เชนไมไดกลาวนิมนตออกช่ือสังฆภัตร เพียง
แตบอกวา “ขอสงฆจงรับภิกษา (อาหาร) ทีบ่านของพวกขาพเจา  แมพวกทาน (ผถูอืปณฑ-
ปาติกงัคธุดงค) กค็วรไปดวย”  อยางน้ีถายินดีกร็บัได

อีกประการหน่ึง สลากภัตรลวนๆ (ไมมีสิ่งอื่นประกอบเชน ยารักษาโรค เปนตน)
ทีส่งฆจดัถวาย ไมนบัวาเปนสงัฆภตัร กค็วรรบัได

อน่ึง ภัตรที่อุบาสกอุบาสิกาหุงตมจัดทำขึ้นในวัด (เชนโรงครัวของวัดท่ีมีอุบาสก
อบุาสิกาชวยกันทำ) กร็บัได  ธดุงคไมขาด
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ประเภทของผูสมาทาน

เมือ่วาโดยประเภท  ปณฑปาตกิภกิษมุ ี๓ ประเภทคอื

๑. ประเภทอุกฤษฎ  จะรบัอาหารทีเ่ขานำมาถวายขางหนาบาง ขางหลังบางก็ได  แม
เม่ือพวกทายกซึง่อย ูณ ประตูบานท่ีภกิษุไป (บณิฑบาต) ถงึ  ขอรบับาตรเพือ่นำไปใสอาหาร
ภายในบานมาถวาย กใ็หบาตรแกเขาได   หรอืแมแตอาหารทีพ่วกทายกเดินกลับไปบานนำมา
ถวาย กร็บัได   แตในวันน้ันเม่ือน่ังลง (เพ่ือฉัน) แลว จะไมรบัอาหารอ่ืนใดอกีเลย

๒. ประเภทมัชฌิมะ คอือยางกลาง  ในวนัน้ันแมถงึจะน่ังลง (เพ่ือฉัน) แลว กย็งัรับ
อาหารอ่ืนไดอกี  แตจะรับนิมนตเพ่ือไปรับอาหารบิณฑบาตในวนัรงุข้ึนไมได

๓. ประเภทอยางออน  นัง่ลง (เพ่ือฉัน) แลวจะรับอาหารอืน่อีก (ทีน่ำมาถวายทหีลัง)
กไ็ด  รบันิมนตเพ่ือไปรับอาหารบณิฑบาตในวนัรงุข้ึนและวันตอไปก็ได

ผูถืออุกฤษฎ ไดประโยชนมากกวา

แตจะอยางไรกต็าม ผถูอือยางกลาง และอยางออน ยอมไมไดรบัความสะดวกสบาย
และมอีสิระเสรีเหมือนผถูอือยางอกุฤษฎ    ดงัเรือ่งทีท่านเลาไววา

ในวัดแหงหน่ึงมีภกิษุผสูมาทานธดุงคทัง้ ๓ ประเภทอยดูวยกัน   วนัหน่ึง มกีารแสดง
ธรรมในหวัขอทีส่ำคัญคอื อรยิวงัสสูตร  มเีร่ืองวา ในหมบูานแหงหน่ึงท่ีอยไูกลออกไป  ภกิษุ
ผถูอือยางอกุฤษฏเขาไปชวนภิกษุผถูอือยางกลางและอยางออนเพือ่ไปฟงธรรมดวยกัน  รปูที่
ถอือยางกลางกลาววา “ทานครบั ผมถูกโยมคนหนึง่นิมนตใหไปรับบิณฑบาต  กวาจะกลบัมา
คงสาย (ไปไมทนัฟงธรรม)”    อกีรูปหน่ึงเรียนทานวา “ทานครับ ผมรับนิมนตโยมคนหนึง่ไว
ใหไปรับบิณฑบาตในวนัพรงุน้ี  ไปฟงธรรมไมได (เพราะอาจตองคางคืน)”

เปนอนัวาทัง้ ๒ รปูทีถ่อือยางกลางและอยางออน  ตองพลาดจากการฟงธรรมท่ีสำคญั
ไปอยางนาเสียดาย    สวนภิกษุผถูอือยางอุกฤษฎออกบิณฑบาตแตเชา  ฉนัเสร็จแลวก็ไปได
อยางเสร ี ไดลิม้รสแหงธรรมสมปรารถนา
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ธุดงคแตก

ธดุงคยอมแตกหรอืขาด  ในขณะท่ีปณฑปาติกภิกษุทัง้ ๓ ประเภท ยนิดีอดิเรกลาภมี
สงัฆภัตรเปนตนน่ันแล

อานิสงส
๑. ภกิษผุถูอืเทีย่วบณิฑบาตเปนวตัร ยอมชือ่วาเปนผมูขีอปฏบิตัอินัสมควรแกปจจยั

(อนัเปนเครือ่งอาศยัเล้ียงชีวติ)  ตามท่ีพระพระสัมมาสมัพุทธเจาตรัสเปนหลักไววา
“การบวช อาศัยโภชนาหารอันจะพึงไดดวยการเท่ียวบิณฑบาต ดวยกำลังปลีแขง”๑

๒. ชือ่วาตัง้อยใูนอริยวงศขอที ่๒ คอืความสันโดษดวยอาหารบณิฑบาต
๓. เปนผมูคีวามเปนอยอูสิระไมเกาะเก่ียวกับผอูืน่ (เล้ียงตัวเองได)
๔. เปนผมูปีจจยั (คอือาหาร) ทีพ่ระพทุธเจาทรงสรรเสรญิวา “ปจจัยคืออาหารบิณฑบาต

นี ้เปนส่ิงเล็กนอย (คอืแลวแตเขาจะให) ดวย  หาไดงายดวย ทัง้ไมมโีทษดวย
๕. เอาชนะความเกยีจคราน (ในการออกไปบิณฑบาต) ได
๖. เปนผมูอีาชพีบรสิทุธ์ิ
๗. เปนผชูือ่วาบำเพ็ญขอวตัรใหบรบิรูณ (บณิฑบาตเปนกจิวตัรขอหน่ึง)
๘. ไมตองเปนภาระใหผูอื่นเลี้ยงดู
๙. ทำความอนเุคราะกแกคนอืน่ (ชาวบาน) ใหไดมโีอกาสทำบญุ

๔. สปทานจารกิงัคะ

คำแปลและความหมาย

คำวา สปทานจาริกงัคะ เปนชือ่ของธดุงค  แปลวา “องคแหงภกิษผุถูอืการเทีย่ว
บณิฑบาตตามลำดับเปนวตัร” เรยีกกนัโดยทัว่ไปวา สปทานจารกิงัคธดุงค

ภกิษุผสูมาทานสปทานจารกิงัคธดุงคนี ้ทานเรยีกวา สปทานจาริกะ หรือ สปทาน-
จาริกภกิษ ุ แปลวา “ภกิษผุถูอืการเทีย่วบณิฑบาตตามลำดับเปนวตัร”
๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๔  พระวนิยัปฎก มหาวรรค ขอ ๘๗ หนา ๑๐๖.
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สปทานจาริกังคธุดงค  หมายถึงการสมาทานเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเรือน
ตามลำดบัตรอก หรอืตามลำดับถนนเปนตนเปนกจิวตัร ไมขามลำดบัไปรบับานอืน่ ไมวาอาหาร
ที่เขาใสบาตรใหนั้นจะดีหรือไมดีก็ตาม จนกวาจะแนใจวา บานหรือเรือนน้ันๆ ไมใสบาตร
แนนอนแลว จงึขามไปรบับานอ่ืนได

คำสมาทาน

สปทานจาริกังคะ มคีำสมาทานมี ๒ อยาง  (เลือกใชอยางไหนก็ได)  คอื
๑. โลลุปปจารงั ปฏิกขิปามิ. ขาพเจางดการเทีย่วบิณฑบาตดวยความละโมบ
๒. สปทานจารกิงัคงั สมาทยิามิ. ขาพเจาสมาทานองคแหงภิกษุผถูอืการเท่ียว

บณิฑบาตตามลำดับเปนวัตร

หรือจะวารวมกันท้ัง ๒ อยางก็ได ดงัน้ี
โลลุปปจารงั ปฏิกขิปามิ,  สปทานจารกิงัคัง สมาทยิามิ.
ขาพเจางดการเทีย่วไปดวยความละโมบ,  สมาทานองคแหงภกิษผุถูอืการเทีย่วบณิฑบาต

ตามลำดับเปนวัตร.

วธิปีฏบิตัิ
ภกิษผุสูมาทานสปทานจาริกงัคธุดงคนี ้หากไปยนืทีป่ระตบูานใดแลว  ตองกำหนดดูให

รเูสยีกอนวามอีนัตรายหรือไม (เชน สนุขัด ุหรอืเจาของบานทีไ่มศรทัธา อาจจะดาหรอืทำราย
เอาก็ได)   หากมอีนัตราย ใหเดินเลยบานนัน้ไปเสยี     หรอืหากไมไดอะไรเลย ณ ทีป่ระตูเรือน
ใด ถนนใด หรือบานใด ใหนึกสมมติในใจวา “ตรงนีไ้มใชบาน” แลวจึงเดนิเลยไป   แตถาเคย
ไดอาหารในวนักอนๆ จากบานใด จะเดนิเลยบานนัน้ไปยอมไมควร

อกีอยางหน่ึง  สำหรบัภิกษุผสูมาทานธดุงคขอน้ี ควรออกบณิฑบาตแตเชาสักหนอย
เพราะจะตองใชเวลามากในการบิณฑบาตตามลำดบัทุกๆ บานจนกวาจะไดอาหาร   บางทีอาจ
เลยเวลาฉัน (เท่ียงเสยีกอน) กไ็ด

ประการสดุทาย   หากมคีนกำลงัถวายทานอยใูนวดั หรือเขาเดินมาพบในระหวางทาง
ทีก่ำลงัเดินจาริกบิณฑบาต  เขามาขอรบับาตรเพือ่ไปใสอาหารมาถวาย กถ็อืวาเปนการสมควร
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ประเภทของผูสมาทาน

เม่ือวาโดยประเภท  สปทานจารกิภิกษุกม็ ี๓ ประเภท คอื

๑. ประเภทอกุฤษฎ  ยอมไมรบัอาหารทีค่นในบานซ่ึงไดเดินผานมาแลวตามมาถวาย
ทัง้ไมรบัอาหารจากบานท่ีอยขูางหนาทีย่งัไปไมถงึ (ในขณะกำลงัยนืรอรบับณิฑบาต ทีบ่านหลงั
ใดหลงัหนึง่อย)ู     รวมทัง้ไมรบัอาหารแมทีเ่ขาพบในระหวางทางแลวกลับไปบานนำถวาย
แตเม่ือไปยืนท่ีประตูบานใดแลวเจาของบานเกิดความเลือ่มใสศรัทธา ขอรบับาตรจากมอืเพือ่
ไปใสอาหารภายในบานมาถวาย กจ็ะใหบาตรแกเจาของบานน้ันเทาน้ัน    หรือเจาของบาน
นัน้นำอาหารออกมาใสบาตร กร็บัเฉพาะอาหารของบานน้ันเทาน้ัน  ไมรบัของบานอ่ืนอีก

๒. ประเภทมชัฌิมะ คอือยางกลาง   รบัอาหารทีเ่ขาตามมาถวายจากบานท่ีผานมา
แลวก็ได    รบัอาหารทีเ่ขานำมาถวายจากบานทางดานหนาท่ียงัไปไมถงึ กไ็ด    แมอาหารท่ี
เขากลับไปบานนำมาถวายก็รบัได   และเม่ือยนืทีป่ระตูบานใดแลว เจาของบานน้ันขอรับบาตร
เพ่ือนำไปใสอาหารภายในบานมาถวาย กใ็หบาตรแกเขาได แตจะไมนัง่รอคอย (ยนืคอยได)

๓. ประเภทอยางออน  รบัอาหารตามทีก่ลาวมาแลวไดทกุอยาง และแมจะน่ังคอยก็ได

ธุดงคแตก

สปทานจารกิังคธดุงค ยอมแตกหรอืขาดทนัที ในขณะทีผ่ถูือธุดงคทัง้ ๓ ประเภทนี้
เท่ียวไปบณิฑบาตดวยความละโมบ นัน่เอง

อานิสงส
๑. เปนผูใหมในตระกูลเปนนิตย
๒. เปนผไูมตดิของในตระกลูใดๆ ดจุดวงจนัทรในทองฟา (ลอยเดนไมตดิขัดในสิง่ใด)
๓. ละความตระหนีใ่นตระกลูเสยีได
๔. ยอมไดอนุเคราะหประชาชนอยางเสมอหนากัน
๕. ไมมโีทษหรอืเรือ่งเสยีหายซึง่อาจเกิดขึน้เพราะการเขาไปสตูระกลู
๖. ไมตองวนุวายกับการท่ีตองคอยฟงกิจนิมนต (วาเม่ือไรเขาจะมานิมนต)
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๗. ไมตองวุนวายกับการที่เขานำอาหารมาถวายทั้งขางหนาและขางหลัง
๘. เปนผมูคีวามประพฤตสิมควรแกคณุธรรมมคีวามมักนอยเปนตน

๕. เอกาสนกิงัคะ

คำแปลและความหมาย

คำวา เอกาสนิกงัคะ  เปนช่ือของธดุงค  แปลวา  “องคแหงภกิษผุถูอืการน่ังฉนั ณ
อาสนะเดียวเปนวตัร” เรยีกโดยทัว่ไปวา เอกาสนิกงัคธดุงค

ภิกษุผูสมาทานเอกาสนิกังคธุดงค ทานเรียกวา เอกาสนิกะ หรือ เอกาสนิกภิกษุ
แปลวา “ภกิษุผถูอืการน่ังฉัน ณ อาสนะเดียวเปนวัตร”

หมายความวา เม่ือน่ังลงบนอาสนะ (เพ่ือฉันภัตตาหาร) แลว หากลกุข้ึนจากอาสนะ
นัน้แลว ดวยเหตอุยางใดอยางหนึง่ แมจะอ่ิมหรือไมอิม่ก็ตาม จะไมนัง่ลงฉนัอีกเปนคร้ังท่ี ๒
ในวนัน้ัน นีเ้รียกวา “ฉนัอาสนะเดียว”

มไิดหมายถงึวา “เม่ือลุกจากอาสนะไปแลว  ถาตองการฉนัตออีก ใหนัง่ ณ อาสนะ
เดิม นั่งบนอาสนะอ่ืนไมได” แตประการใดไม   คำวา “ฉันอาสนะเดียว” ก็คือฉันเพียง
ครัง้เดยีวนัน่เอง

ดงัน้ันคำวา “เอกาสนกิงัคะ” นี ้  ถาจะแปลใหเขาใจความหมายไดงายๆ  (ไมสับสน)
กน็าจะแปลวา “องคแหงภกิษผุถูอืการน่ังฉนัเพียงครัง้เดียวเปนวตัร”  เพราะคำวา “อาสน”
(ในคำวา “เอกาสนิกังคะ”)  แปลวา “การนัง่” กไ็ด แปลวา “อาสนะ” กไ็ด

คำสมาทาน

เอกาสนกิงัคะ  มคีำสมาทาน ๒ อยาง  (เลือกใชอยางไหนกไ็ด)  คอื
๑. นานาสนโภชนัง ปฏกิขปิาม.ิ ขาพเจางดการนั่งฉันตางอาสนะ
๒. เอกาสนกิงัคงั  สมาทิยาม.ิ ขาพเจาสมาทาน องคแหงภิกษผุถูอืการนัง่ฉัน

ณ อาสนะเดียวเปนวัตร
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หรือจะวารวมกันท้ัง ๒ อยางก็ได ดงัน้ี

นานาสนโภชนงั ปฏิกขปิาม,ิ  เอกาสนกิงัคงั สมาทยิาม.ิ
ขาพเจางดการน่ังฉนัตางอาสนะ,   สมาทานองคแหงภกิษผุถูอืการน่ันฉนั ณ อาสนะ

เดียวเปนวัตร.

วธิปีฏบิตัิ

ภกิษุผสูมาทานการนัง่ฉัน ณ อาสนะเดียวเปนวัตร เม่ือจะนัง่ฉันในหอฉนั  อยาน่ังบน
ที่นั่งของพระเถระ  พึงกำหนดที่นั่งอันเหมาะสำหรับตนแลวจึงนั่ง    ในขณะเมื่อกำลังฉัน
คางอย ูหากมพีระอปุชฌายหรอือาจารยเดนิเขามา จะลกุขึน้ทำอปุชฌายวตัร และอาจรยิวตัร
กเ็ปนการสมควร (แลวน่ังลงฉันตอไดอกี ธดุงคไมขาด)   เพราะถาเห็นพระอปุชฌาย หรือ
อาจารยแลว ไมทำวตัรตอทาน ยอมตองอาบัตทิกุกฏ จงึถือเปนส่ิงเหลือวิสยั (นีเ้ปนมติหน่ึง)

แตพระจฬูาภัย พระเถระชาวลงักา ผทูรงพระไตรปฎกแสดงมตขิองตนไววา  “จะรักษาการ
นัง่อาสนะเดยีว หรือจะรกัษาการฉนัหนเดยีว ?   ถาจะรกัษาการนัง่บนอาสนะเดยีว กไ็มได
เพราะลกุไปแลว   ถาจะรกัษาการฉันหนเดยีวก็ไมไดอกี เพราะไดฉนัไปแลว  เพราะฉะนัน้
พงึลกุข้ึนทำอปุชฌายวตัร หรอือาจริยวตัรเถดิ   แตไมควรน่ังลงฉันอกี”

ประเภทของผูสมาทาน

เมือ่วาโดยประเภท เอกาสนกิภกิษกุม็ ี ๓  ประเภทคอื

๑. ประเภทอุกฤษฎ คอือยางสูง   โภชนะจะนอยหรอืมากกต็ามไมเปนประมาณ เม่ือ
หยอนมือลงในภาชนะ (บาตร) แลว ยอมไมรบัโภชนะอ่ืนอีก  แมคนท้ังหลายเห็นวา “ทานไม
ไดฉนัอะไรเลย” จงึนำเอาเภสชัเชนเนยใสเปนตนมาถวาย กค็วรรบัไดเพียงเพือ่เปนเภสชัจรงิๆ
เทานัน้ ไมควรรับเพือ่ฉนัเปนอาหาร

๒. ประเภทมัชฌิมะ คอือยางกลาง  เมือ่ภัตตาหารในบาตรยังฉันไมหมดอยตูราบใด
ก็ยังรับภัตตาหารอื่นเพิ่มเติมไดตราบน้ัน  ดวยวาเอกาสนิกภิกษุผูถือชั้นกลางนี้ชื่อวา
โภชนปรยินัติกะ (ผมูโีภชนะเปนท่ีสดุ) เพราะฉันไดตลอดเวลาทีอ่าหารในบาตรยังไมหมด



55
คมูือการศึกษาสมัมาปฏิบตัไิตรสกิขา: อธิสลีสกิขา

๓. ประเภทอยางออน  เมื่อยังไมลุกขึ้นจากที่นั่งอยูตราบใด ก็ยังฉันภัตตาหารท่ีมี
ผนูำมาเตมิใหอกีไดตราบนัน้  จนกวาจะรบัน้ำลางบาตร หรือไดลกุข้ึนจากอาสนะทีน่ัง่ไปแลว
ดวยเหตุวา เอกาสนิกภิกษุ ผูถืออยางต่ำนี้ ชื่อวา อุทกปริยันติโก (เปนผูมีน้ำเปนที่สุด)
เพราะฉันไดตลอดเวลาทีย่งัไมไดรบัน้ำลางบาตร และช่ือวา อาสนปริยนัตโิก (เปนผมูอีาสนะ
เปนท่ีสดุ)  เพราะฉันไดตลอดเวลาท่ียังไมลกุข้ึนจากอาสนะ

ธุดงคแตก
เอกาสนกิงัคธดุงคนี ้ยอมแตกหรอืขาดทนัท ี ในขณะท่ีเอกาสนิกภกิษทุัง้ ๓ ประเภท

นัง่ฉันภัตตาหาร ณ อาสนะอ่ืนอีก คอื นัง่ลงฉนัอีกเปนคร้ังท่ี ๒ ในวนัน้ัน

อานิสงส
๑. เปนผมูอีาพาธนอย
๒. มคีวามลำบากทางกายนอยลง (ไมอวน)
๓. คลองตวัเพราะกายเบา
๔. มกีำลงัแข็งแรง
๕. อยทูีไ่หนกผ็าสกุ (เพราะไมมวัหวงแตเรือ่งฉนั)
๖. ไมมโีอกาสตองอาบตั ิในขอทีว่าดวยการฉันอาหารทีไ่มเปนเดน (สกิขาบทท่ี ๕

แหงโภชนวรรค ปาจิตตีย)
๗. บรรเทาความตดิในรสอาหารเสยีได
๘. ชือ่วาเปนผมูคีวามประพฤตเิหมาะสมกบัคุณธรรมมคีวามมักนอยเปนตน

๖. ปตตปณฑกิงัคะ

คำแปลและความหมาย
คำวา ปตตปณฑกิงัคะ  เปนชือ่ของธดุงค แปลวา “องคแหงภิกษุผถูอืการฉันอาหาร

เฉพาะในบาตรเปนวตัร”  เรยีกโดยทัว่ไปวา ปตตปณฑกิงัคธดุงค
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ภกิษุผสูมาทาน เรยีกวา ปตตปณฑิกะ หรือ  ปตตปณฑิกภิกษุ  แปลวา “ภกิษุผถูอื
การฉันอาหารเฉพาะในบาตรเปนวัตร” หรือ “ผถูอืเอาเฉพาะกอนขาวในบาตรเปนวัตร”

หมายความวาไมฉนัอาหารทีใ่สในภาชนะอ่ืนนอกจากบาตรเทานัน้  เปนการปฏเิสธภาชนะ
อนัท่ี ๒ (ภาชนะอนัท่ี ๑ คอืบาตร)    การฉนัแบบน้ีเปนท่ีนยิมของผปูฏบิตักิมัมัฏฐานสายวดัปา
ในยุคปจจุบนั เพราะมีความสะดวกหลายอยาง

คำสมาทาน
ปตตปณฑิกงัคะ มคีำสมาทาน ๒ อยาง สามารถเลอืกใชอยางไหนกไ็ด คอื
๑. ทตุยิภาชนัง  ปฏิกขิปามิ. ขาพเจางดใชภาชนะอนัที ่๒
๒. ปตตปณฑิกงัคัง  สมาทิยามิ. ขาพเจาสมาทานองคแหงภิกษุผูถือการฉันอาหาร

เฉพาะในบาตรเปนวัตร

หรือจะวารวมกันท้ัง ๒ อยางก็ได ดงัน้ี

ทตุยิภาชนัง  ปฏิกขิปามิ,  ปตตปณฑิกงั สมาทิยามิ.
ขาพเจางดใชภาชนะอนัท่ี ๒,  สมาทานองคแหงภิกษุผถูอืการฉนัอาหารเฉพาะในบาตร

เปนวตัร.

วธิปีฏบิตัิ

เม่ือไดรบัประเคนอาหารท่ีใสในภาชนะมาแลว หากมียาค ูจะดืม่ยาคู (ยาคใูชดืม่) หรือ
ฉนัอาหารกอนก็ได    แตถาใสอาหารประเภทปลาเคม็หรือปลาราเปนตน ปนลงไปในบาตร
กบัยาค ูอาจจะทำใหมองดนูาเกลยีดไปกไ็ด ดงัน้ันควรทำไมใหดนูาเกลยีด โดยวธิใีสลงไปใน
บาตรแลวฉนัทลีะอยาง

สวนส่ิงใดทีเ่มือ่ปนลงไปแลวไมเปนสิง่นาเกลยีดเชน น้ำผึง้และน้ำตาลกรวดเปนตน   กพ็งึ
ใสปนลงไปดวยกันได   แตเม่ือจะรบัน้ำผ้ึงเปนตนน้ัน กค็วรรบัแตพอประมาณ    อนึง่  ผกัสด
จะใชมอืหยิบกัดฉนัก็ได หรือใสปนลงในบาตรกไ็ด    แตภาชนะอยางอ่ืนแมเปนเพียงใบไมกไ็ม
ควร เพราะไดปฏิเสธภาชนะอนัท่ี ๒ ไปแลว
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ประเภทของผูสมาทาน

เม่ือวาโดยประเภท ปตตปณฑิกภิกษุกม็ ี ๓  ประเภทคือ

๑. ประเภทอุกฤษฎ คอือยางสูง  จะคายกากอาหารท้ิงก็ไมควร ยกเวนเวลาฉันออย
แมกอนขาวสุก   หากจะใชมือขางหน่ึงถือไว อีกขางหน่ึงแบงออกฉันทีละคำ (เหมือนฉัน
ขาวเหนยีว)  ยอมเปนการไมสมควร

๒. ประเภทมชัฌิมะ คอือยางกลาง  จะใชมอืขางหน่ึงถือไว อกีขางหน่ึงแบงฉันทีละ
คำๆ กไ็ด แตประเภทน้ีทานเรยีกวา “หตัถโยค”ี แปลวา “โยคีมอื” หรือ “นกัพรตใชมอื”

๓. ประเภทอยางออน  ทานเรียกวา “ปตตโยคี” แปลวา “โยคีบาตร” เพราะเหตวุา
ผถูอืธุดงคประเภทน้ี หากของกินอะไรท่ีพอสามารถใสลงไปในบาตรไดกใ็ส แลวหยิบข้ึนจาก
บาตร  หกัหรือแบงออกฉันทีละคำๆ ไดทกุอยาง

ธุดงคแตก

ธดุงคของภกิษทุัง้ ๓ ประเภทนีย้อมแตกหรอืขาดทนัท ีในขณะทีย่นิดภีาชนะอนัที ่๒

อานิสงส
๑. บรรเทาตัณหาในรสตางๆ ได
๒. ละความตะกละในอาหารเสยีได
๓. เปนผมูงุเอาประโยชนหรอืคณุคาของอาหารเปนสำคญั
๔. ไมตองลำบากในการทีจ่ะตองรักษาภาชนะหลายอยางเชนถาดเปนตน
๕. ในขณะฉนัจิตก็ไมฟงุซาน (ไมตองเลอืกมาก เพราะทกุอยางปนลง

เปนอันเดยีวกนัในบาตรแลว)
๖. เปนผมูคีวามประพฤตเิหมาะแกคณุธรรมมคีวามมกันอยเปนตน
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๗. ขลปุจฉาภัตตกิงัคะ

คำแปลและความหมาย
คำวา ขลุปจฉาภตัติกงัคะ  เปนชือ่ของธดุงค แปลวา “องคแหงภกิษผุถูอืการไมฉนั

ภตัรในภายหลงัเปนวตัร”  เรยีกโดยทัว่ไปวา ขลปุจฉาภตัตกิงัคธดุงค
ภกิษุผสูมาทานธุดงคขอน้ี  ทานเรียกวา ขลปุจฉาภัตตกิะ หรอื ขลุปจฉาภัตติกภิกษุ

แปลวา “ภกิษุผถูือการไมฉนัภัตรในภายหลงัเปนวัตร”

ในอรรถกถาทานเลาวา “นกตัวหนึง่ชือ่ ขล ุ นกนัน้คาบเอาผลไมไดแลว หากผลไมนัน้
พลัดหลนไปจากปาก ก็จะไมกินผลไมอื่นอีกในวันน้ัน (คลายจะลงโทษตัวเองเพราะสะเพรา)
ภกิษุผสูมาทานธุดงคขอน้ีกเ็ชนกัน  หากลงมือฉันแลวจะไมรบัอาหารอ่ืนท่ีนำมาถวายภายหลัง

คำสมาทาน

ขลุปจฉาภตัติกังคะ มคีำสมาทาน ๒ อยาง สามารถเลือกใชอยางไหนก็ได คอื
๑. อตริติตโภชนงั  ปฏิกขปิามิ. ขาพเจางดรบัโภชนะทีเ่หลอืเฟอ
๒. ขลปุจฉาภตัติกงัคงั สมาทยิามิ ขาพเจาสมาทานองคแหงภิกษุผถืูอการไมฉนั

ภัตรในภายหลังเปนวัตร

หรือจะวารวมกันท้ัง ๒ อยางก็ได ดงัน้ี

อตริติตโภชนัง  ปฏกิขปิาม,ิ ขลปุจฉาภตัตกิงัคงั สมาทยิาม.ิ
ขาพเจางดรบัโภชนะท่ีเหลือเฟอ,  สมาทานองคแหงภิกษุผถูอืการไมฉันภัตรในภายหลงั

เปนวตัร

วธิปีฏบิตัิ

ขลปุจฉาภตัตกิภกิษนุี ้เมือ่หาม (ปฏเิสธ) ภตัรแลว  ภายหลงัจะใหเขาทำใหเปนกปัปยะ
(คอืนำมาถวายใหม) อกีไมได  นีเ้ปนวิธปีฏิบตัสิำหรบัขลปุจฉาภัตติกภิกษุ (ผถูอืการไมฉนัภัตร
ในภายหลังเปนวัตร)
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ประเภทของผูสมาทาน

เม่ือวาโดยประเภท ขลุปจฉาภัตติกภิกษุกม็ ี ๓  ประเภทคือ

๑. ประเภทอุกฤษฎ คืออยางสูง  เม่ือกลืนอาหารคำแรกลงไปแลว ถือวาหามหรือ
ปฏิเสธอาหารรายอ่ืนที่นำมาถวายภายหลังทุกอยางไปโดยปริยาย   ดังนั้นจึงรับอาหารท่ีมี
ผูนำมาถวายภายหลังจากนั้นไมไดอีก

๒. ประเภทมชัฌิมะ คอือยางกลาง   เมือ่หามโภชนะอันใดแลว จะฉนัโภชนะอนัน้ันอีก
ไมได  (เชนปฏิเสธขาวไปแลว จะฉันขาวอีกไมได แตฉนัอยางอ่ืนเชนผลไมเปนตนได)

๓. ประเภทอยางออน  ฉนัไดทกุอยาง หากยงัไมลุกจากอาสนะ

ธุดงคแตก

ขลุปจฉาภัตติกธุดงค ยอมแตกหรือขาดทันที  ในขณะท่ีขลุปจฉาภัตติกภิกษุทั้ง ๓
ประเภท   หาม (ปฏิเสธ) โภชนะแลว  แตกลับใหเขาทำโภชนะน้ันใหเปนกัปปยะ (ถวายใหม)
แลวฉันอีก

อานิสงส
๑. เปนผหูางไกลจากการตองอาบตั ิเพราะการฉนัโภชนะ อนัไมเปนเดน

(สกิขาบทที ่๕ แหงโภชนวรรค ปาจติตยี)
๒. ไมอดึอดัแนนทอง
๓. เปนผไูมสะสมอาหาร
๔. ไมมกีารแสวงหาอาหารอกี (ในวันน้ัน  ใหลำบาก)
๕. มคีวามประพฤติเหมาะสมแกคณุธรรมมีความมักนอยเปนตน

๘. อารัญญกิงัคะ

คำแปลและความหมาย

คำวา อารญัญิกังคะ  เปนช่ือของธุดงค  แปลวา “องคแหงภกิษผุถูอืการอยปูา



60
คมูือการศึกษาสมัมาปฏิบตัไิตรสกิขา: อธิสลีสกิขา

เปนวตัร” เรยีกโดยทัว่ไปวา อารัญญิกงัคธุดงค
ภกิษุผสูมาทานอารญัญกิงัคธดุงคนี ้ทานเรยีกวา อารัญญกิะ หรือ อารัญญิกภิกษุ

แปลวา “ภกิษผุถูอืการอยปูาเปนวตัร”

การอยปูา ยอมเหมาะแกการบำเพญ็ภาวนาเพ่ือใหจติเปนสมาธิไดโดยงาย เพราะเปน
ถิน่ท่ีวเิวกหางไกลจากสิง่รบกวนตางๆ  อนัเปนเหตุใหจติฟงุซาน   ดงัน้ันการอยปูาเปนวัตร
จงึเปนธุดงคอกีขอหนีง่ท่ีนยิมถอืปฏบิตักินัสืบมา

คำสมาทาน

อารัญญิกงัคะ มคีำสมาทาน ๒ อยาง สามารถเลอืกใชอยางไหนกไ็ด คอื
๑. คามนัตเสนาสนงั  ปฏิกขปิาม.ิ ขาพเจางดเสนาสนะชายบาน
๒. อารัญญิกังคัง  สมาทิยามิ. ขาพเจาสมาทานองคแหงภิกษุผถูอืการอยปูา

เปนวตัร

หรือจะวารวมกันท้ัง ๒ อยางก็ได ดงัน้ี

คามันตเสนาสนัง ปฏิกขิปามิ, อารัญญิกงัคัง สมาทิยามิ.
ขาพเจางดเสนาสนะชายบาน, สมาทานองคแหงภิกษผุถูอืการอยปูาเปนวตัร

วธิปีฏบิตัิ

ภกิษุผถูอืการอยปูาเปนวัตร  แมเม่ือมีกจิจำเปนตองออกจากปาไปสวูดัภายในหมบูาน
หรือวัดอ่ืนๆ ทีไ่มใชวดัปา  ตองกลับเขาสวูดัปาใหทนักอนอรุณข้ึน    ถาอรุณข้ึนในขณะอยู
นอกเขตวดั  ธดุงคยอมขาด

อธิบายคำวา “บาน”

ทีอ่ยอูาศัยอยางใดอยางหน่ึง จะมีกระทอมหลังเดียวหรือหลายหลงัก็ตาม  มรีัว้ลอม
หรือไมมกีต็าม  จะมคีนอยหูรือไมมกี็ตาม   กระท่ังหมกูองเกวียนเหลาใดเหลาหน่ึงท่ีจอดพกั
อยเูกิน ๔ เดือนข้ึนไป ชือ่วา “บาน”
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อธิบายคำวา “อปุจาระบาน”

สำหรบับานท่ีมรีัว้ลอม   บรุษุมีกำลงัปานกลาง ยนือยทูีเ่สาอินทขิล  (หรือเสาธรณี
ประตูประจำหมบูาน  ทีป่กไวรมิร้ัวปากทางเขาหมบูาน)  ขวางกอนดินออกไปนอกรัว้บานเต็ม
แรง   บริเวณนบัแตเสาอินทขลินัน้ไปจนถึงที่ๆ  กอนดนิตกเรยีกวา “๑ เลฑฑบุาต” (เลฑฑุบาต
แปลวา สถานที่ๆ  กอนดนิตก)    ภายใน ๑ เลฑฑุบาตน่ันแล เรียกวา “อปุจาระบาน” (แปลวา
ชายบาน/บรเิวณรอบๆ บาน)

สำหรับบานที่ไมมีรั้วลอม  สตรียืนอยูที่เรือนหลังที่ปลูกอยูชั้นนอกสุดของหมูบาน
เอาภาชนะตกัน้ำสาดออกไปเตม็แรง   ระยะหางจากเรอืนออกไปถงึท่ีๆ น้ำสาดไปถงึเรียกวา
“อปุจาระเรือน”  (แปลวา บรเิวณรอบๆ เรอืน)

นบัแตอปุจาระเรือน (ทีน่้ำสาดถึง) ออกไป ๑ เลฑฑบุาต ยงันบัเปน “เขตบาน”    ระยะ
ตัง้แตเลฑฑุบาตที ่๑  ออกไปอกี ๑ เลฑฑุบาต  (รวมเปน ๒ เลฑฑุบาต)  จงึนับเปน “อปุจาระบาน”

อธิบายคำวา “ปา”

ในทางพระวนิยัทานอธบิายไววา “ยกเวนบานและอุปจาระบานเสีย นอกน้ันเรยีกวา
ปา”๑

ในทางพระอภธิรรมอธบิายไววา “ทีภ่ายนอกแตเสาอนิทขลิออกไปเรยีกวา ปา”๒

ในทางพระสตูรอธบิายไววา “ทีม่รีะยะไกล ๕๐๐ ชัว่คนัธนู [ประมาณ ๕๐๐ เมตร] เปน
อยางนอยชือ่วา เสนาสนะปา [วดัปา]”๓

วิธีวัดระยะ
สำหรับบานที่มีรั้วลอม  ใหกำหนดวัดเอาตั้งแตเสาอินทขิล (เสาธรณีประตูหมูบาน)

เปนตนไป ๕๐๐ ชัว่คนัธนู

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๑  พระวินยัปฎก มหาวิภงัค ขอ ๘๕ หนา ๘๕.
๒ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๓๕  พระอภิธรรมปฎก วภิงัค  ขอ ๖๑๖ หนา ๓๓๘.
๓ คมัภีรปปญจสทูนี อรรถกถามชัฌิมนิกาย มลูปณณาสก เลม ๑ หนา ๑๒๓.
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สำหรบับานท่ีไมมรีัว้ลอม  วดัตัง้แตเลฑฑบุาตแรกไปจนจรดรัว้วดั (วดัปา)

พระอรรถกถาจารยทั้งหลายกลาวในอรรถกถาพระวินัยวา “สำหรับวัดท่ีไมมีรั้วลอม
ใหวัดเอาเสนาสนะหลังแรกท่ีอยูตนเพ่ือน หรือโรงครัว หรือท่ีประชุม  ตนโพธ์ิ หรือเจดีย
อนัใดอันหน่ึง แมจะอยหูางวัดออกไป กก็ำหนดเปนเขตวัดได”

สวนในอรรถกถามัชฌมินกิายกลาวไววา แมอปุจาระวัด (วหิาร) กเ็หมือนอุปจาระบาน
พงึวัดออกมาในระหวาง ๒ เลฑฑบุาต (จดัเปนอุปจาระวดั)     ขอน้ีใชถอืเอาเปนประมาณได
ในการคำนวณวดัระยะ ระหวางบานและปา

อปุชฌาย-อาจารย สำคัญกวา

ถาหากพระอุปชฌายหรืออาจารยของอารัญญิกภิกษุ เกิดอาพาธ   เม่ือทานไมได
สปัปายะในวดัปา  จะนำทานเขาไปรักษาตัวท่ีวดัภายในหมบูานก็ได  แตตองออกมารบัอรุณ
ที่วัดปาใหทันเพื่อรักษาธุดงควัตรไมใหขาด   แตถาพระอุปชฌาย หรืออาจารย มีอาการ
หนักข้ึน ในเวลาอรณุกำลงัจะข้ึนพอดี  กพ็งึอยดูแูลทานเถิด  ไมควรมงุแตจะรักษาธุดงคให
บริสทุธ์ิไปทาเดยีว  (เพราะธุดงคขาดแลวยังสมาทานใหมได แตอปุชฌาย-อาจารย มรณภาพ
แลวเอาคนืไมได)

ประเภทของผูสมาทาน

เม่ือวาโดยประเภท  อารัญญิกภิกษุนีก้ม็ ี๓ ประเภทคอื

๑. ประเภทอกุฤษฎ คอือยางสงู   ตองรบัอรณุในปาตลอดไปทุกฤดไูมมเีวน

๒. ประเภทมชัฌิมะ คอือยางกลาง  สามารถอยอูาศยัในวดัภายในหมบูานไดตลอดฤดู
ฝนเปนเวลา ๔ เดือน นอกน้ันอยปูา (งดสมาทานธุดงค ๔ เดือน)

๓. ประเภทอยางออน  อยใูนวดัภายในหมบูานไดตลอดฤดูฝน ๔ เดือน และฤดหูนาว
อกี ๔ เดือน รวม ๘ เดือน  (มเีวลาสมาทานธุดงคอย ู๔ เดือน ในฤดรูอนเทาน้ัน)
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ธุดงคแตก

ธดุงคของภกิษทุัง้ ๓ ประเภทนี ้ถอืวาแตกทำลาย หรอืขาด เมือ่ออกนอกเขตวดัปา
ไปแลว ยงัไมกลับเขาไป จนถึงสวางหรืออรุณข้ึน   ยกเวน เขาไปฟงธรรมในวดัภายในหมู
บานจนอรุณขึน้  หรือแมฟงธรรมเสรจ็แลวกำลงัเดนิทางกลับมาวดัปา  อรุณข้ึนในระหวาง
ทางธดุงคกไ็มขาด  แตหากฟงธรรมเสรจ็แลวถือโอกาสนอนตอจนอรณุข้ึน  อยางนีธ้ดุงคแตก
หรอืขาด

อานิสงส
๑. ผอูยปูาเปนวตัร ยอมเหมาะเพือ่จะไดสมาธิทีย่งัไมได  หรอืเหมาะเพือ่จะรักษาสมาธิ

ทีไ่ดแลวไมใหเส่ือม
๒. ผอูยปูา แมพระศาสดากท็รงช่ืนชม ดงัท่ีตรัสวา “นาคิตะ  เพราะเหตุนัน้ เราจึง

มใีจยนิดีดวยการอยปูาของภกิษุนัน้”๑

๓. อนัตรายท้ังหลายมีรปูอันไมเปนสัปปายะ (รปูท่ีเห็นแลวทำใหจติฟงุซาน) เปนตน
ยอมไมรบกวนจติของภิกษผุอูยปูา

๔. ผอูยปูาเปนวัตร ยอมหายสะดงุหวาดกลัว  (เพราะอยปูาจนชิน)
๕. ผอูยปูายอมละความเย่ือใยในชวีติเสียได
๖. ผอูยปูา ยอมไดรบัรสแหงความสขุอนัเกดิแตวเิวก
๗. ผอูยปูา แมจะเปนผถูอืผาบังสุกลุเปนวัตรเปนตน กเ็หมาะสม

๙. รกุขมูลกิงัคะ

คำแปลและความหมาย

คำวา รกุขมูลกิงัคะ เปนชือ่ของธดุงค แปลวา “องคแหงภกิษผุถูอืการอยโูคนไม
เปนวตัร” เรยีกโดยท่ัวไปวา รกุขมลูกิงัคธดุงค

๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๓ องัคุตตรนิกาย อฏัฐกนิบาต  ขอ ๑๙๓ หนา ๓๕๖.
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ภิกษุผูสมาทานรุกขมูลิกังคธุดงค   ทานเรียกวา รุกขมูลิกะ หรือ รุกขมูลิกภิกษุ
แปลวา “ภกิษผุถูอืการอยโูคนไมเปนวตัร”

ธดุงคขอน้ี หมายถึงการเขาอยอูาศัยท่ีโคนตนไมเปนประจำ  ซึง่ตางจากขอวาอยปูา
เปนวัตร  ตรงทีก่ารอยโูคนไมไมมทีีม่งุท่ีบงั  ไมตองสรางเสนาสนะเชนกุฏ ิ หรือกระทอมให
ยงุยาก   แตธดุงคขอนีพ้ระพทุธเจาทรงอนญุาตใหสมาทานเฉพาะในชวงเวลานอกพรรษา ๘
เดอืนเทานัน้   ในพรรษา ๔ เดอืน ทรงใหเขาอยใูนเสนาสนะท่ีมทีีม่งุทีบ่งั เพือ่รกัษาสขุภาพ

คำสมาทาน

รกุขมูลกิกังคะ มคีำสมาทาน ๒ อยาง  สามารถเลือกใชอยางไหนกไ็ด คอื
๑. ฉนันงั  ปฏกิขปิามิ. ขาพเจางดท่ีมงุทีบ่งัเสยี
๒. รุกขมูลิกังคัง  สมาทิยามิ. ขาพเจาสมาทานองคแหงภิกษุผูถือการอยู

โคนไมเปนวัตร

หรือจะวารวมกันท้ัง ๒ อยางก็ได ดงัน้ี

ฉนันัง ปฏิกขิปามิ, รกุขมูลกิงัคัง สมาทิยามิ.
ขาพเจางดทีม่งุทีบ่งัเสยี,  สมาทานองคแหงภิกษผุถูอืการอยโูคนไมเปนวตัร

วธิปีฏบิตัิ

ภิกษุผูสมาทานรุกขมูลิกังคธุดงค  พึงหลีกเลี่ยงตนไมเหลาน้ี คือ ตนไมที่อยูใกล
ชายแดน   ตนไมทีเ่ขาบชูาคลายเจดยี  ตนไมมยีาง ตนไมมผีล ตนไมมดีอก ตนไมมคีางคาว
อาศัย และตนไมทีอ่ยกูลางลานวดั  แตใหเลือกเอาตนไมทีอ่ยทูายๆ วดั เพ่ือสมาทานธดุงค
(เพราะตนไมมผีลและดอก ยอมมีผคูนมาเกบ็ผลหรอืดอกอยเูนืองๆ  ทำใหไมสงบ)

ประเภทของผูสมาทาน

เมือ่วาโดยประเภท  รกุขมลูกิภกิษกุม็ ี๓ ประเภทคอื

๑. ประเภทอกุฤษฎ คอือยางสูง  เม่ือจองตนไมทีจ่ะสมาทานธดุงคแลวจะใชใหใครปด
กวาดใหตามชอบใจไมได  ตองใชเทากวาดใบไมและหยากเยือ่ดวยตนเองเทาน้ัน
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๒. ประเภทมัชฌิมะ คอือยางกลาง  จะวานใครท่ีบงัเอิญมาท่ีนัน่ ชวยปดกวาดใหกไ็ด

๓. ประเภทอยางออน  แมจะเรียกคนงานวัดหรอืสามเณรโตๆ มาชวยทำความสะอาด
เกล่ียทราย ทำรัว้ ลอม ตดิประตูใหกไ็ด   แตในวันท่ีมงีานวัด คนมามาก อยาน่ังอยทูีน่ัน่
ควรหลบไปนัง่ท่ีอืน่ท่ีคนไมพลุกพลาน

ธุดงคแตก

รกุขมูลกิงัคธดุงค ยอมแตกหรอืขาดทนัท ีในขณะท่ีผสูมาทานท้ัง ๓ ประเภทเขาไปสู
ทีม่งุทีบ่งั   แตอาจารยผเูชีย่วชาญคัมภรีองัคตุตรนกิายกลาววา  ธดุงคขอนีย้อมแตกในขณะที่
ผสูมาทานท้ัง ๓ ประเภท  ทัง้ๆ ทีร่ ูกย็งัขนือยใูนท่ีมงุทีบ่งัจนถงึอรณุข้ึน (ถาอรณุยงัไมขึน้
กอ็ยไูด)

อานิสงส
๑. ไดปฏบิตัสิมควรแกนสิยั ตามทีพ่ระผมูพีระภาคเจาทรงอนุญาตไววา  “การบรรพชา

อาศัยโคนตนไมเปนท่ีนอนท่ีนั่ง”๑

๒. เปนผูใชปจจัยตามที่พระผูมี่พระภาคทรงสรรเสริญวา “เปนของเล็กนอยดวย
หางายดวย ไมมโีทษดวย”๒

๓. ไดเห็นอนจิจสญัญาอยเูนืองๆ เพราะไดเห็นความเปล่ียนแปลงของใบไม (ผลิแลว
กร็วงหลน)

๔. เลิกตระหนีใ่นเสนาสนะ และบรรเทาความเพลินในงานกอสรางเสียได
๕. ไดอยกูบัรกุขเทวดา
๖. มคีวามประพฤติสมควรแกคณุธรรมมคีวามมกันอยเปนตน

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๔  พระวนิยัปฎก มหาวรรค ขอ ๑๔๓ หนา ๑๙๓.
๒ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๑  องัคุตตรนกิาย ตกินิบาต  ขอ ๒๗ หนา ๓๔.
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๑๐. อพัโภกาสกิงัคะ

คำแปลและความหมาย
คำวา อัพโภกาสิกังคะ เปนช่ือของธุดงค  แปลวา “องคแหงภิกษุผูถือการอยู

กลางแจงเปนวัตร”  เรยีกโดยสวนมากวา อพัโภกาสกิงัคธดุงค
ภกิษุผสูมาทานอัพโภกาสกิงัคธดุงค ทานเรยีกวา อพัโภกาสกิะ หรอื อพัโภกาสกิภกิษุ

แปลวา “ภกิษผุถูอืการอยกูลางแจงเปนวตัร”

ความหมายของธุดงคขอนี้ไดแก การปฏิเสธหรือการงดเขาไปอยูอาศัยในสถานที่ๆ
มเีคร่ืองมุงบังเชน กฏุ ิวหิาร ศาลา หรือแมแตโคนตนไม ในถ้ำ เปนตน   ตองปกกลด หรือ
เอาจีวรทำเปนกระโจมอยูกลางแจงเทาน้ัน

อน่ึง  อพัโภกาสิกงัคธุดงคนี ้กเ็ปนอีกขอหน่ึง (ขอแรกคือรุกขมูลกิงัคะ)  ทีท่รงอนุญาต
ใหสมาทานไดเปนเวลาเพยีง ๘ เดือนนอกฤดฝูน   สวนภายในฤดฝูน ๔ เดือน ทรงใหเขาอยใูน
เสนาสนะ ทีม่เีครือ่งมงุบงั โดยทรงบญัญตัสิกิขาบทหามไว เพือ่ไมใหผสูมาทานเกิดเจบ็ไข

คำสมาทาน

อพัโภกาสกิงัคะ มคีำสมาทาน ๒ อยาง สามารถเลอืกใชอยางไหนกไ็ด คอื
๑. ฉนันญัจะ รกุขมลูญัจะ ปฏกิขปิาม.ิ ขาพเจางดท่ีมงุทีบ่งั และโคนตนไม
๒. อพัโภกาสิกงัคงั  สมาทยิาม.ิ ขาพเจาสมาทานองคแหงภกิษผุถูอืการอยู

กลางแจงเปนวตัร

หรือจะวารวมกันท้ัง ๒ อยางก็ได ดงัน้ี

ฉนันญัจะ  รกุขมลูญัจะ  ปฏิกขปิาม,ิ อพัโภกาสกิงัคงั  สมาทิยาม.ิ
ขาพเจางดท่ีมงุท่ีบงั และโคนตนไมเสีย,   สมาทานองคแหงภิกษุผถูอืการอยกูลางแจง

เปนวตัร
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วธิปีฏบิตัิ

เม่ือสมาทานอพัโภกาสกิังคธดุงคนี้แลว  เขาไปสโูรงอโุบสถเพือ่ฟงธรรมกต็าม เพ่ือ
ทำอโุบสถ หรอืสงัฆกรรมก็ตาม  ยอมเปนการสมควรแท   หรือถาเขาไปสโูรงอุโบสถแลวฝนตก
ใหอยูรอจนฝนหายเสียกอนจึงออกไป

หรือเขาไปสหูอฉนั โรงไฟ เพ่ือทำวตัรเชนอุปชฌายวตัรเปนตนก็ตาม   เพือ่นำอาหารไป
ถวายพระเถระท้ังหลายในหอฉนักต็าม  กย็อมเปนการสมควรเชนกนั

อนึง่  เขาไปเพือ่สอนธรรม หรอืเพือ่เลาเรยีนธรรมก็ตาม  หรอืเขาไปเพราะมกีจิเชน
เก็บเคร่ืองเสนาสนะ มเีตียง ตัง่ เปนตนท่ีวางอยรูะเกะระกะอยดูานนอก เพ่ือเอาเขาไปไวใน
อาคารกต็าม ยอมเปนการสมควรทุกอยาง

อีกประการหนึ่ง  เมื่อกำลังเดินทาง  หากฝนตก จะเขาพักหลบฝนในศาลาริมทาง
จนกวาฝนจะหายก็ควร  แตจะวิง่เขาไปไมควร  ยกเวนถอืบรขิารทีส่ำคัญอยใูนมอื  หรือชวย
ถอืบรขิารใหพระเถระในขณะเดนิทาง (กลวับรขิารเปยก)

ในกรณเีดียวกันน้ี  แมรกุขมูลกิภิกษุ (ภกิษุผถูอือยโูคนไมเปนวัตร)  กค็วรปฏบิตัเิชน
เดียวกันกับอัพโภกาสิกภิกษุ  (เม่ือมีความจำเปนท่ีตองเขาไปในเสนาสนะท่ีมทีีม่งุท่ีบงั)

ประเภทของผูสมาทาน

เม่ือวาโดยประเภท  อพัโภกาสกิภิกษุกม็ี ๓ ประเภทคือ

๑. ประเภทอุกฤษฎ คอือยางสงู  จะเขาไปอาศยัรมไม รมเงาภูเขา หรอืรมเงาเรอืน
อยไูมได   ตองทำกระโจมจีวร (ปกกลด) อยกูลางแจงเทาน้ัน

๒. ประเภทมชัฌิมะ คอือยางกลาง  จะเขาไปอาศยัรมไม รมเงาภเูขา หรือรมเงาเรอืนอยู
กไ็ด  แตไมควรเขาไปภายใน

๓. ประเภทอยางออน  แมเง้ือมเขาทีค่นมิไดมงุบังก็ตาม  ซมุก่ิงไมกต็าม  ผากลด
หนาๆ กต็าม หรอืแมกระทอมรางท่ีอยตูามนาทีค่นเฝานาเปนตนท้ิงไวกต็าม อาศัยอยไูดทัง้นัน้
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ธุดงคแตก

ธุดงคยอมแตกในขณะที่อัพโภกาสิกภิกษุ เขาไปในที่มุงที่บัง หรือโคนตนไมเปนตน
เพ่ือประสงคจะอยู    สวนพระอาจารยทั้งหลายผูเช่ียวชาญคัมภีรอังคุตตรนิกายกลาววา
“อพัโภกาสิกธุดงคยอมแตกในขณะท่ีภกิษุผสูมาทานท้ัง ๓ ประเภท รอูยวูาอรุณกำลงัจะข้ึน
กย็งัขนือยใูนทีม่งุทีบ่งัหรอืใตตนไมเปนตน จนอรณุข้ึนจรงิๆ

อานิสงส
๑. ตดัอาวาสปลโิพธ (ความหวงกังวลถึงวดั) เสยีได
๒. บรรเทาถีนมทิธะ (ความงวง-ซมึ) เสยีได
๓. เปนผไูมตดิในสถานทีอ่ยู
๔. เปนพระ ๔ ทศิ คอืเปนผมูอีสิระไปไดทกุทศิ ไมตดิในท่ีใด
๕. เปนผมูคีวามประพฤติเหมาะสมแกคณุธรรมมคีวามมกันอยเปนตน

๑๑. โสสานกิงัคะ

คำแปลและความหมาย

คำวา โสสานิกังคะ เปนช่ือของธุดงค แปลวา “องคแหงภิกษุผูถือการอยูปาชา
เปนวัตร”  เรียกโดยสวนมากวา โสสานกิงัคธดุงค

ภกิษุผสูมาทาน ทานเรียกวา โสสานกิะ หรือ โสสานิกภกิษ ุแปลวา “ภกิษผุถูอืการ
อยปูาชาเปนวัตร”

คำสมาทาน

โสสานิกังคะ มคีำสมาทาน ๒ อยาง สามารถเลือกใชอยางไหนก็ได คอื
๑. นสุสานงั ปฏิกขิปาม.ิ ขาพเจางดสถานท่ีอนัมิใชปาชา
๒. โสสานกิงัคงั สมาทยิาม.ิ ขาพเจาสมาทานองคแหงภกิษผุถูอืการอยปูาชา

เปนวตัร

หรือจะวารวมกันท้ัง ๒ อยางก็ได ดงัน้ี
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นสสุานงั ปฏกิขปิาม,ิ  โสสานิกงัคงั สมาทยิาม.ิ
ขาพเจางดสถานท่ีอนัมใิชปาชาเสยี, สมาทานองคแหงภิกษผุถูอืการอยปูาชาเปนวตัร

วธิปีฏบิตัิ
หากวาคนท้ังหลายเมือ่ต้ังหมบูาน กำหนดทีใ่ดไววา “ทีน่ีเ่ปนปาชา”   โสสานกิภิกษุ

อยาพึงอยใูนท่ีนัน้ทันที   เพราะวาท่ีนัน้  หากศพยังไมไดนำมาเผาตราบใด  กย็งัไมนบัวาเปน
ปาชาอยตูราบน้ัน   แตวาจำเดิมแตเวลาท่ีไดเผาศพไปแลว  แมหากจะรางไปต้ัง ๑๒ ป กย็งั
นบัวาเปนปาชาอยนูัน่เอง    กแ็ล โสสานกิภิกษุผอูยใูนปาชา ตองทราบหลกัในการอยใูนปาชา
เสยีกอนคอื

๑. ไมควรใหทำกจิตางๆ เชน มงุหลังคาทางเดนิจงกรม  ตัง้เตียงต่ัง จดัน้ำฉันน้ำใชไว
แลวบอกสอนธรรมอยใูนปาชาน้ัน  เพราะเหตวุา ธดุงคขอน้ีเปนภาระหนกั  ยากท่ีจะรักษาได
เพราะฉะน้ัน เม่ือจะเขาอยูในปาชาเปนวัตร ควรเปนผูรอบคอบ โดยแจงใหพระสังฆเถระ
ในวัด หรือเจาหนาท่ีทางบานเมืองใหทราบไวกอน  เพือ่ปองกันเหตุรายตางๆ ซึง่อาจจะเกดิ
ขึ้น  เชนพวกโจรอาจแอบเขาไปทำการโจรกรรมทรัพยสินของชาวบาน แลวหลบหนีเขาไป
สปูาชา (ซึง่เปนท่ีๆ คนสวนมากไมอยากเขาไป)  หรอือาจทำของมคีาตกหลนไวในปาชาน้ัน
แลวหลบหนไีป   เมือ่เจาของทรพัยสะกดรอยตามมาถงึปาชาเห็นภิกษุนัน้เขา อาจเขาใจผิด
คดิวาเปนโจร  อาจทำรายหรือจับตัวสงทางเจาหนาท่ีบานเมืองใหลงโทษก็ได   แตถาไดบอก
แกพระสงัฆเถระในวดั  หรอืเจาหนาท่ีบานเมอืงไวเสียกอน  ทานเหลาน้ันจะเปนพยานใหได

๒. เมือ่เดนิจงกรม พงึชำเลอืงดทูีเ่ผาศพไปดวย (เพือ่เปนเครือ่งเตอืนใจใหเกดิสังเวช
ไวเสมอ มใิหเผลอคดิไปอืน่ นอกจากกัมมัฏฐาน)

๓. เม่ือไปปาชา ไมควรเดินไปตามถนนใหญ พงึใชเสนทางอ่ืน (เพ่ือไมตองคอยตอบ
คำถามชาวบานบอยๆ)

๔. พงึกำหนดทีร่อบๆ ใหแมนยำเสยีต้ังแตยงัไมมดื  วาตรงไหนมอีะไรอยบูาง เชน
มตีนไมลกัษณะอยางน้ันอยใูนทิศน้ัน  ตอไมลกัษณะอยางน้ีอยใูนทิศน้ี เปนตน เผ่ือวาพอค่ำ
มดืลง  จะไดไมเขาใจผดิคิดวาเปนผีไปเสยีหมด
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๕. อมนษุยทัง้หลาย (ภตู-ผ)ี  แมเขาจะสงเสียงรองเดนิเทีย่วไป กอ็ยาไปทำรายเขา
ดวยวตัถุอะไรๆ (แมดวยเวทมนตคาถา ควรแผเมตตา และอทุศิบุญกุศลใหจะดกีวา)

๖. โสสานกิภิกษุ จะขาดไปปาชาแมเพียงวันเดียวยอมไมควร  พระอาจารยผเูช่ียวชาญ
คมัภีรองัคุตตรนิกายกลาววา อยใูนปาชาจนถึงเวลามชัฌิมยาม  (ประมาณ ๔ ทมุ ถงึตี ๒)
แลวกลับวัดในชวงเวลาปจฉิมยาม (ต ี๒ ถงึเวลาอรณุจะข้ึน)

๗. ของกินที่อมนุษยชอบเชน  ขนมโรยงา ขาวคลุกถั่ว ปลา เนื้อ นมสด น้ำมัน
น้ำออยงบ เปนตน ไมควรฉนั

๘. ไมควรเขาไปภายในเรือนของตระกูลท้ังหลาย (เพราะเน้ือตัวและสบงจีวรอาจมี
กล่ินซากศพติด   และอีกอยางหน่ึง  วญิญาณอมนุษย อาจตามภิกษุเขาไปดวย)   ยกเวนเขา
ไปบณิฑบาตตามธรรมดา (ไมไดเขาไปในเรือนถาเขาไมนมินต)    นีเ้ปนขอปฏบิตัทิีโ่สสานกิภกิษุ
ควรทราบ

ประเภทของผูสมาทาน
เม่ือวาโดยประเภท  โสสานิกภิกษุม ี๓ ประเภทคือ

๑. ประเภทอุกฤษฎ คอือยางสูง  พงึอยแูตในปาชาทีไ่ดลกัษณะ ๓ คอื มกีารเผาศพอยู
เปนประจำ ๑   มซีากศพถกูนำมาทิง้อยมูไิดขาด ๑   มเีสียงรองไหคร่ำครวญของหมญูาติอยู
เปนนิตย ๑

๒. ประเภทมัชฌิมะ คอือยางกลาง  อยใูนปาชาท่ีไดลกัษณะ ๑ ใน ๓ กใ็ชได

๓. ประเภทอยางออน  จะอยใูนท่ีๆ พอไดลกัษณะวาเปนปาชาเทาน้ันก็ใชได

ธุดงคแตก

โสสานิกธุดงค ยอมแตกหรอืขาด ในขณะทีโ่สสานิกภิกษุทัง้ ๓ ประเภท เขาไปในที่
อนัมใิชปาชาเพือ่จะอยนูัน่เอง     สวนพระอาจารยผเูชีย่วชาญคัมภีรองัคตุตรนิกายกลาววา
โสสานิกงัคธุดงค ยอมแตก ในวันท่ีผสูมาทานไมไดไปปาชา
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ขอสังเกต

โสสานิกงัคธุดงคนี ้ ทานแปลวา องคแหงภิกษุผถูอือยปูาชาเปนวัตร  แตในทางปฏบิัติ
แลวนาจะม ี๒ ประเภทคอื

๑. อยปูระจำในปาชาเทานัน้

๒. อยทูีอ่ืน่เชนวดัภายในหมบูานเปนตน  แตสมาทานไปปาชาเปนวตัร

ประเภทที ่๑  ดจูะตรงตามความหมายของคำวา “อยปูาชาเปนวตัร”  โดยมีขอบงัคบั
วา ธดุงคยอมแตก ในขณะเพียงเขาไปเพือ่จะอยใูนที ่ทีไ่มใชปาชาเทานัน้

สวนในประเภทที ่๒  ไมตรงตามความหมายของคำวา “อยปูาชาเปนวตัร”   แตหาก
หมายถึง “ไปปาชาเปนวตัร”

โดยมขีอบงัคบัวา “ธดุงคยอมแตกในวันทีไ่มไปปาชา”  ทัง้มรีะเบยีบในการไปปาชา และ
ในการกลับเขาวัด บอกไวดวย

ดงัน้ัน ในประเภทที ่๒ นี ้ คำวา “โสสานกิงัคะ”  จงึควรแปลวา “องคแหงภกิษผุถูอื
การไป [เย่ียม] ปาชาเปนวตัร” จงึจะตรงความหมาย)

อานิสงส
๑. ไดมรณสตเิปนอยเูนอืงๆ
๒. เปนผมูปีกติอยดูวยความไมประมาท
๓. ไดอสภุนมิติ (เหน็วาไมสวยงาม) อยเูนอืงนิตย
๔. บรรเทากามราคะได
๕. ไดเห็นสภาพที่แทจริงของสังขารรางกายอยูเนืองๆ
๖. เปนผมูากไปดวยความสลดสงัเวช
๗. ละความมัวเมาเชน ความมัวเมาในความไมมโีรคเปนตนเสยีได
๘. ขมความกลัวภยัเสียได  (อยปูาชาจนชนิ)
๙. เปนท่ีเคารพสรรเสรญิของเหลาอมนษุยทัง้หลาย
๑๐. เปนผมูคีวามประพฤติเหมาะสมแกคณุธรรมมคีวามมกันอยเปนตน
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๑๒. ยถาสนัถตกิงัคะ

คำแปลและความหมาย
คำวา ยถาสันถติกังคะ เปนชื่อของธุดงค แปลวา “องคแหงภิกษุผูถือการอยูใน

เสนาสนะตามทีจ่ดัใหเปนวตัร”  เรยีกโดยสวนมากวา ยถาสนัถติกงัคธุดงค
ภกิษุผสูมาทาน ยถาสนัถตกิงัคะ ทานเรยีกวา ยถาสนัถติกะ หรือ ยถาสันถตกิภิกษุ

แปลวา “ภกิษุผถูือการอยใูนเสนาสนะตามทีจ่ดัใหเปนวัตร”

อธิบายวา ผสูมาทานธุดงคขอน้ี  เปนผไูมเลือกท่ีอย ู  และไมสรางความลำบากใหผู
อืน่ในเรือ่งท่ีอย ู  ไมวาเขาจดัใหอยางไรกอ็ยตูามน้ัน   ไมวาดีหรือไมดกีร็ับไดทัง้น้ัน  นบัเปน
ธดุงคทีใ่ชไดทกุสถานท่ีและทุกเวลา ไมจำกดั

คำสมาทาน

ยถาสนัถติกงัคะ มคีำสมาทาน ๒ อยาง สามารถเลอืกใชอยางไหนกไ็ด คอื
๑. เสนาสนโลลปุปง ปฏกิขปิามิ. ขาพเจา ละความละโมบในเสนาสนะ
๒. ยถาสนัถติกงัคงั สมาทยิาม.ิ ขาพเจา สมาทานองคแหงภกิษผุถูอืการอยใูน

เสนาสนะตามท่ีจดัใหเปนวตัร

หรือจะวารวมกันท้ัง ๒ อยางก็ได ดงัน้ี

เสนาสนโลลปุปง ปฏิกขปิาม,ิ ยถาสนัถตกิงัคงั สมาทยิาม.ิ
ขาพเจา ละความละโมบในเสนาสนะเสีย,  สมาทานองคแหงภิกษุผูถือการอยูใน

เสนาสนะตามทีจ่ดัใหเปนวัตร.

วธิปีฏบิตัิ

เม่ือภิกษุผูเปนเจาหนาท่ีแจกเสนาสนะ (เสนาสนคาหาปกะ) ชี้บอกใหวา “ทานอยู
หลังน้ี”   ยถาสนัถตกิภิกษุนี ้กพ็งึยินดีตามน้ัน  ไมควรเลอืกจนเปนเหตุใหภกิษุรปูอ่ืนท่ีอยกูอน
ตองยายออกไปหาท่ีอยใูหม  เขาจัดเสนาสนะใหอยางไร กอ็ยูตามนัน้ดวยความยินดี  แมวา
เสนาสนะท่ีไดรับแจกน้ันจะดีหรือไมก็ตาม
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ประเภทของผูสมาทาน

เม่ือวาโดยประเภท  แมยถาสันถติกภิกษุนีก้ม็ ี๓ ประเภทคอื

๑. ประเภทอกุฤษฎ คอือยางสูง  จะไมถามเลยวา ทีอ่ยทูีต่วัเองไดนัน้อยไูกลเกินไป
หรือใกลเกินไปไหม ?   มอีนัตรายเชนอมนษุย (ผ)ี และสตัวรายเชนงูเปนตนรบกวนหรอืไม
หรอืวาหนาวไหม รอนไหมเปนตน

๒. ประเภทมัชฌิมะ คอือยางกลาง  ถามอยางน้ันได แตไปตรวจดูกอนไมได

๓. ประเภทอยางออน  ถามดูกอนก็ได ไปตรวจดูกอนก็ได ถาไปอยูแลวไมเปนที่
สปัปายะเชนเจบ็ไขไมสบายเปนตน จะขอเปล่ียนดวยความจำเปนก็ได

ธุดงคแตก

ยถาสันถติกธุดงค ยอมแตกหรือขาดทันที  ในขณะที่ผูสมาทานท้ัง ๓ ประเภท
เกิดความโลเล หรือความละโมบในเสนาสนะ

อานิสงส
๑. เปนผกูระทำตามพระพุทธโอวาทขอวา “ไดสิง่ใดก็พงึยนิดดีวยส่ิงน้ัน”๑

๒. เปนผมูงุประโยชนแกเพือ่นผปูระพฤตพิรหมจรรยทัง้หลาย (ไมทำใหคนอืน่เดอืดรอน
เพราะเลอืกท่ีอย)ู

๓. เลกิความยดึตดิวาเลวและประณตีเสียได
๔. สละความยินดียนิรายออกเสยีได
๕. เปนการปดประตูแหงความมักมาก
๖. เปนผมูคีวามประพฤติเหมาะสมแกคณุธรรมมคีวามมกันอยเปนตน

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๗  ขทุทกนกิาย ชาดก ขอ ๑๓๖ หนา ๔๔.
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๑๓. เนสัชชกิงัคะ

คำแปลและความหมาย
คำวา เนสัชชกิงัคะ เปนชือ่ของธดุงค แปลวา “องคแหงภกิษผุถูอืการนัง่เปนวตัร”

เรียกโดยสวนมากวา เนสัชชิกังคธุดงค   ภิกษุผูสมาทานเนสัชชิกังคธุดงค ทานเรียกวา
เนสชัชกิะ หรอื เนสชัชิกภิกษุ แปลวา “ภกิษผุถูอืการนัง่เปนวตัร”

อธิบายวา เนสัชชิกังคธุดงคนี้ เปนเร่ืองของการปรารภความเพียรอยางอุกฤษฎ
ไมเก่ียวกับปจจัย ๔  เหมอืนธุดงคขออ่ืนๆ ทีผ่านมา  โดยการสมาทานงดการนอน แลวอยู
ดวยอิรยิาบถนัง่   เหมาะสำหรบัผทูีม่รีางกายแข็งแรงพอสมควร ไมปวยไขอยกูอน จงึจะได
ผลด ี  สวนทานทีไ่มคอยแขง็แรงหรอืเคยทำบาปกรรมบางอยางไวในอดตี  อาจไมไดรบัผลดี
เทาท่ีควร   หรืออาจถึงกับพิการเหมือนพระจักขุบาลเถระผเูปนพระอรหนัตในสมัยพทุธกาล
กไ็ด    แตสวนมากแลว ผสูมาทานเนสชัชิกงัคธดุงคนี ้ทานจะไมอาลัยในชีวติกันเลย เพราะได
มอบกายถวายชวีตินีแ้ดพระพทุธเจาแลว

คำสมาทาน

เนสัชชิกงัคธุดงค มคีำสมาทาน ๒ อยาง สามารถเลือกใชอยางไหนก็ได คอื
๑. เสยยัง ปฏิกขิปามิ. ขาพเจางดการนอนเสยี
๒. เนสชัชกิงัคงั สมาทยิาม.ิ ขาพเจา สมาทานองคแหงภกิษุผถูอืการน่ังเปนวตัร

หรือจะวารวมกันท้ัง ๒ อยางก็ได ดงัน้ี

เสยยัง ปฏิกขิปามิ, เนสัชชิกงัคัง สมาทิยามิ.
ขาพเจางดการนอนเสยี, สมาทานองคแหงภกิษผุถูอืการนัง่เปนวตัร

วธิปีฏบิตัิ
ผูสมาทานเนสัชชิกังคธุดงคนี้  มิใชวาจะนั่งเพียงอยางเดียวตามคำสมาทานก็หาไม

แมอริยิาบถทีเ่หลือเชน ยนื เดิน (จงกรม)   และอริยิาบถยอยอ่ืนๆ กส็ามารถทำได เพราะ
ผสูมาทานปฏิเสธการนอน เพยีงอยางเดยีว
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ประเภทของผูสมาทาน

เมือ่วาโดยประเภท  แมเนสชัชกิภกิษนุีก้ม็ ี๓ ประเภทคอื

๑. ประเภทอุกฤษฎ คอือยางสูง  แครนัง่ท่ีทำดวยผา และผาสายโยค (สำหรบัน่ังเอน)
ใชไมไดทั้งนั้น

๒. ประเภทมชัฌิมะ คอือยางกลาง  พนักอิงท้ัง ๓ อยาง ใชไดหมด

๓. ประเภทอยางออน  พนกัอิง แครนัง่ท่ีทำดวยผา ผาสายโยค หมอนพิง เกาอ้ีมี
พนักพิง (หลัง) ตางๆ   ใชไดทกุอยาง

ธุดงคแตก

เนสชัชกิงัคธดุงคนี ้ยอมแตกหรอืขาดทนัท ี ในขณะเมือ่เนสชัชกิภกิษทุัง้ ๓ ประเภท
นอนลง นัน่เอง

อานิสงส
๑. ตดัเคร่ืองผกูพนัใจ ทีต่รสัไวในบาลีวา “ภกิษเุปนผขูวนขวายแตการหาความสุขใน

การนอน  ความสขุในการเอนหลงั  ความสขุในการงีบหลับ” ออกไปเสียได
๒. อริยิาบถน่ัง ยอมเหมาะแกการบำเพญ็กัมมัฏฐานทุกอยาง
๓. เปนผมูอีริิยาบถทีน่าเล่ือมใส (อริยิาบถนัง่ เชน นัง่สมาธ ิ  นาดูกวาอิรยิาบถอืน่

เชนนอนเปนตน)
๔. เปนผเูหมาะทีจ่ะทำความเพยีร
๕. เพ่ิมพูนสัมมาปฏบิตัิ

ธุดงคโดยยอ

ธดุงค ๘  คอื
ธดุงคทีเ่ปนประธาน (สสีังคะ) ๓  และธุดงคเฉพาะขอ (อสัมภินนังคะ) ๕   รวมเปน ๘
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ธดุงคประธาน ๓ คอื
๑. สปทานจาริกังคะ  ๒. เอกาสนิกังคะ  ๓. อพัโภกาสิกังคะ

๑)  เม่ือสมาทาน สปทานจริกงัคะ  กย็อมตองสมาทาน ปณฑปาติกงัคะ ไปดวยในตวั
๒)  เม่ือสมาทาน เอกาสนกิงัคะ   กย็อมตองสมาทาน ปตตปณฑิกงัคะ และ

ขลุปจฉาภัตติกงัคะ ไปดวยในตัว
๓)  เมือ่สมาทาน อพัโภกาสกิงัคะ   กจ็ำตองงดสมาทาน รกุขมลูกิังคะ และ

ยถาสันถติกังคะ ไปดวยในตัว
ธดุงคเฉพาะ คอืท่ีไมมธีดุงคขออ่ืนพวงมาดวยม ี๕ คอื

๑) อารัญญิกงัคะ  ๒) ปงสกุลูกิงัคะ  ๓) เตจวีรกิงัคะ  ๔) เนสชัชกิงัคะ   ๕) โสสานิกงัคะ
ธดุงค ๔ คอื

๑. ธดุงคทีเ่น่ืองดวยจีวร  (๒)
๒. ธดุงคทีเ่นือ่งดวยบณิฑบาต  (๕)
๓. ธดุงคทีเ่น่ืองดวยเสนาสนะ  (๕)
๔. ธดุงคทีเ่นือ่งดวยวริยิะ  (๑)

ธดุงค ๒ คอื
๑. ธดุงคทีอ่าศัยปจจัย ๑๒  (จวีร ๒, บณิฑบาต ๕, เสนาสนะ ๕)
๒. ธดุงคทีอ่าศยัวริยิะ ๑

ธดุงค ๒ (อกีอยางหนึง่)  คอื
๑. ธดุงคทีค่วรสมาทาน
๒. ธดุงคทีไ่มควรสมาทาน

อธิบาย
ภกิษใุดเมือ่สมาทานธุดงคอย ูกมัมฏัฐานเจรญิขึน้ ภกิษนุัน้กค็วรสมาทาน  สวนภิกษใุด

เม่ือสมาทานอย ูกมัมัฏฐานเสือ่มไป  ภกิษุนัน้ก็ไมควรสมาทาน
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อน่ึง  ผใูดแมจะสมาทานหรอืไมสมาทานธุดงคกต็าม กมัมัฏฐานกค็งเจรญิไมมเีส่ือม
แตเพื่อจะอนุเคราะหประชุมชนภายหลัง (จะไดถือเอาเปนแบบอยาง)  ผูนั้นก็ควรสมาทาน
(ดจุพระอรหนัตเชนพระมหากสัสปะเปนตน)

แมผทูีถ่งึจะสมาทานหรอืไมสมาทานธดุงค  กมัมฏัฐานก็ไมเจรญิขึน้   ผนูัน้ก็ควรสมาทาน
เพ่ือจะไดเปนวาสนาตอไปในภายหนา
ธดุงค ๑  คอื เจตนา

แมในอรรถกถาท้ังหลายทานก็กลาวไววา “ธุดงคทั้งหมดนั้นมีอยางเดียวคือ เจตนา
เพราะเจตนาในการสมาทานธดุงคเปนเจตนาอนัเดียวกัน”  บางอาจารยกลาวไว (งายๆ) วา
“เจตนาอนัใด ธดุงคกอ็ันน้ัน”   เจตนาในท่ีนี้ คอืเจตนาในการสมาทานธุดงค

ธุดงคโดยพิสดาร

เม่ือวาโดยพิสดาร ธดุงคม ี๔๒ คอื
ธุดงคสำหรับภิกษุ มี ๑๓
ธุดงคสำหรับภิกษุณี ม ี๘
ธดุงคสำหรบัสามเณร มี ๑๒
ธดุงคสำหรบัสิกขมานาและสามเณรี ม ี๗
ธดุงคสำหรบัอบุาสกอบุาสิกา มี ๒

อธิบาย

ธดุงคสำหรบัภกิษณุ ี๘

สำหรบัภิกษุณ ีอารัญญิกงัคะ และขลุปจฉาภัตติกงัคะ ทัง้ ๒ ขอ พระพุทธเจาทรง
บญัญัตสิิกขาบทหามไว จงึสมาทานไมได   สวนอพัโภกาสกิงัคะ รกุขมลูกิงัคะ และโสสานกิงัคะ
ทัง้ ๓ ขอน้ี ยากท่ีภกิษุณจีะสมาทานรักษาได   เพราะถาจะสมาทาน กจ็ำเปนตองมีภกิษุณอีืน่
เปนเพ่ือน แตในสถานทีเ่ชนน้ันก็เปนการยากทีจ่ะหาเพือ่นผมูฉีนัทะอยางเดียวกันได  ถงึหา
ไดกไ็มพนการอยคูลุกคลีกนั  เมือ่เปนเชนน้ัน การสมาทานธดุงคกไ็รประโยชน   ดวยความ
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จำเปนดังกลาว   ธดุงคสำหรับภิกษุณจีึงลดลง ๕ ขอ (ดงักลาวขางตน) เหลือเพียง ๘ ขอ
เทานั้น

ธุดงคสำหรับสามเณร ๑๒
สำหรบัสามเณร สามารถสมาทานธดุงคได ๑๒ ขอ ยกเวนเพยีงขอเดยีวคอื เตจวีรกิงัคะ

เพราะสามเณรมีผาไมครบ ๓ ผนื คอืไมมสีังฆาฏิ

ธุดงคสำหรับสิกขมานาและสามเณรี ๗

คำวา “สกิขมานา” หมายถึงหญิงท่ีประพฤตพิรหมจรรยอายุ ๑๘ ปขึน้ไป แตยงัไมได
รบัการอุปสมบทเปนภกิษณุ ี  สวนคำวา “สามเณรี”  หมายถึงเดก็หญงิทีไ่ดรบัการบรรพชา
สมาทานศีล ๑๐ คลายสามเณร

ธดุงคสำหรบัสิกขมานาและสามเณรนีีล้ดลง ๕ ขอ เชนเดียวกันกับภิกษุณ ี  และยัง
ตองลด เตจีวริกงัคะ ลงอีกขอหน่ึงดวย   เพราะสิกขมานา และสามเณรี ไมมผีาสังฆาฏิเชน
เดยีวกับสามเณร จงึเหลือธดุงคเพยีง ๗ ขอ

ธดุงคสำหรบัอุบาสกอบุาสกิา ๒

สวนอบุาสกอบุาสกิา (ผอูยคูรองเรอืน)  สามารถสมาทานธดุงคได ๒ ขอคอื เอกาสนิ-
กงัคะ และปตตปณฑิกงัคะ เทาน้ันท่ีเหมาะและสามารถจะรักษาไดสะดวก  แตปตตปณฑกิงัคะ
สำหรบัอุบาสกอบุาสิกา นาจะเปนการสมาทานการบรโิภคอาหารในภาชนะใบเดยีวเชน จาน
ขนั ชาม เปนตน  ถาใชบาตรเชนเดียวกับพระภิกษุสามเณรอยางในสมัยปจจุบนัคงไมเหมาะ

ธดุงคทีท่รงหามในฤดูฝน (ในพรรษา)

อน่ึง ธดุงคขอ ๙ และขอ ๑๐  คอื รกุขมลูกิังคะ และอพัโภกาสกิงัคะ  ทรงอนญุาตให
สมาทานไดเฉพาะในชวงเวลานอกพรรษาเทานัน้    เพราะในพรรษา ตองอยใูนเสนาสนะตาม
พระวนิยั







อธจิติตสกิขา

อธิจติตสิกขา  คอืการศกึษาวธิกีารอบรมจิตใหสงบ หยุด นิง่ เปนสมาธ ิแนบแนน
มัน่คง   ไดแก สมถกมัมัฏฐาน  หรอื สมถภาวนา นัน่เอง   เพราะมคีวามหมายอยางเดยีวกนั
คือ การทำจติใหสงบต้ังม่ัน

ความหมายของ สมถกัมมฏัฐาน และสมถภาวนา

อบุายวธิอีบรมจิตใจใหหยดุใหนิง่ เปนสมาธิแนบแนนมัน่คง เพือ่กำจดักเิลสนวิรณเครือ่ง
กั้นปญญา ทำจิตใจใหบริสุทธ์ิผองใสจากกิเลสนิวรณ นี้ ชื่อวา “สมถกัมมัฏฐาน” หรือ
“สมถภาวนา”

คำวา สมถะ แปลวา การทำใจใหสงบระงบั หรือ ธรรมเปนเคร่ืองทำจติใจใหสงบ
ระงับ คอืธรรมทีท่ำจติใจใหสงบระงบัจาก กเิลสนิวรณ  (นวิรณ คอื อปุสรรคเครือ่งขวางก้ัน
ปญญา) หรอื นวิรณปูกิเลส (อปุกิเลสคอือกุศลธรรมท่ีทำใจใหเศราหมองขนุมัว ไมผองใส)

คำวา “กมัมัฏฐาน” แปลวา ทีต่ัง้แหงการงานทางจิตใจ หมายถึง อารมณเปนทีต่ัง้
แหงการงานของใจ หรืออุบายวิธอีบรมจิตใจใหสงบเปนสมาธิแนวแนมัน่คง

คำวา “ภาวนา” แปลวา ทำใหเกดิขึน้ ใหเจรญิขึน้ หมายถงึ การบำเพญ็ การอบรม
จติใจใหเกิดเปนความสงบ ใหหยุดใหนิง่ เปนสมาธิแนวแนมัน่คง

กลาวโดยสรปุ คำวา “สมถกัมมฏัฐาน” และ “สมถภาวนา”  กม็คีวามหมายเปนอยาง
เดียวกนั คอื อบุายวิธอีบรมจติใจ ใหสงบ ใหหยดุ ใหนิง่ ใหจติใจบรสิทุธิผ์องใสจากกเิลส
นวิรณเครือ่งก้ันปญญา เปน “จติตวิสทุธิ” ออนโยน ควรแกงานวิปสสนา และ เจริญวชิชา

ดวยวา เม่ือนิวรณเหลาน้ี แมแตอยางใดอยางหน่ึงปรากฏขึน้หรือมีอยใูนจิตใจแลว
การที่ผูบำเพ็ญเพียร จะพิจารณาเห็นสภาวธรรมตามธรรมชาติที่เปนจริง ยอมเปนไป
ไมได  คอื ไมชดัแจง
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เพราะเหตนุัน้  สมถกมัมฏัฐาน หรอื สมถภาวนา จงึเปนอปุการะสำคัญของวปิสสนา
ในฐานะที่เปนอบุายวธิชีำระจติใจใหบรสิทุธิ ์  เปน “จติตวิสทุธ”ิ  อนัเปนธรรมเคร่ืองดบั
อวชิชามูลรากฝายเกิดทกุขทัง้ปวง

ตอนที ่๑
องคแหงฌาน ธรรมเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ

รปูฌาน  ๔    ม ี๒ ประเภท
   ๑. รปูฌาน ๔  โดยจตุกกนัย  (นับเปน ๔ ฌาน)

๑) ปฐมฌาน (ฌานที ่๑) มอีงคฌาน ๕ คอื วติก วจิาร ปต ิสขุ และเอกคัคตา
๒) ทตุิยฌาน (ฌานที ่๒) มอีงคฌาน ๓ คอื ปต ิสขุ และเอกคัคตา (วติกวจิารดบัไป)
๓) ตตยิฌาน (ฌานที ่๓) มอีงคฌาน ๒ คอื สขุ และเอกคัคตา (ปตดิับไป)
๔) จตุตถฌาน (ฌานที ่๔) มอีงคฌาน ๒ คอื เอกัคคตา และอุเบกขา

(สขุดบัไป กลายเปนอเุบกขา)
   ๒. รปูฌาน ๔  โดยปญจกนัย  (นับเปน ๕ ฌาน)

๑) ปฐมฌาน มอีงคฌาน ๕ คอื วติก วจิาร ปต ิสขุ และเอกคัคตา
๒) ทตุยิฌาน มอีงคฌาน ๔ คอื วจิาร ปต ิสขุ และเอกคัคตา (วติกดบัไป)
๓) ตติยฌาน มีองคฌาน ๓ คอื ปต ิสขุ และเอกคัคตา (วจิารดบัไป)
๔) จตตุถฌาน มอีงคฌาน ๒ คอื สขุ และเอกคัคตา (ปตดิับไป)
๕) ปญจมฌาน (ฌานที ่๕) มอีงคฌาน ๒ คอื เอกัคคตา และอุเบกขา

(สขุดับไป เหลอืแตอเุบกขา)

นวิรณ ๕ และเหตใุหเกดินวิรณ
นวิรณ ๕
อกศุลธรรมทีเ่ปนเครือ่งกัน้หรอืขดัขวางจิตไมใหบรรลถุงึความดี  ม ี๕ คอื
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๑. กามฉนัทะ คอืความพอใจยึดตดิในกามคุณ ๕
ไดแก รปู เสียง กล่ิน รส และโผฏฐัพพะ

๒. พยาบาท คอืความหงดุหงดิ ขดัเคอืงใจ คดิประทษุราย
๓. ถนีมทิธะ คอืความงวงซมึ หรอืจติหดห ูทอถอย
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ คอืความฟงุซาน หรอืกงัวลหวงใย
๕. วิจิกิจฉา คอืความลงัเลสงสยั ในธรรมปฏบิตัิ

เหตุเกิดนิวรณ
กามฉันทะ เกดิจาก สุภสญัญา  ความสำคัญหมายวาเปนของสวยงาม
พยาบาท เกดิจาก ปฏิฆะ  ความกระทบกระท่ังแหงจิต ไดแกความหงุดหงิด
ถีนมิทธะ เกิดจาก อรติ  ความไมเพลิดเพลนิ ไมยินดี
อุทธัจจกุกกุจจะ เกดิจาก เจตโสอวปูสมะ  ความไมสงบแหงจิต
วิจิกิจฉา เกดิจาก อโยนโิสมนสกิาร  ความทำไวในใจโดยอบุายไมแยบคาย

องคฌาน ธรรมอนัเปนคปูรบัของนวิรณ หรอืเปนเครือ่งปราบนิวรณ
นิวรณทั้ง ๕ ประการดังกลาว สามารถกำจัดใหหมดสิ้นไปไดดวยธรรมชาติที่เปน

คปูรับกัน คอื องคแหงฌาน  ม ี๕ ประการคอื
๑. วิตก ความตรกึ หรอืนกึถงึเรือ่งราว ปราบ/กำจัด  ถนีมิทธะ
๒. วิจาร ความคดิไตรตรองเรือ่งราว ปราบ วจิกิจิฉา
๓. ปติ ความอ่ิมใจ ปราบ พยาบาท
๔. สุข ความสบาย ปราบ อทุธัจจกุกกุจจะ
๕. เอกัคคตา อาการท่ีใจหยุดนิ่งเปนหนึ่งเดียว ปราบ กามฉนัทะ
เม่ือผูบำเพ็ญเพียร เจริญสมถภาวนา อบรมจิตใจใหหยุดใหนิ่ง เปนสมาธิแนบแนน

มัน่คง จนไดปฏิภาคนมิติ (นมิิตติดตา ตดิใจ)   กจ็ะปรากฏองคแหงฌานท้ัง ๕ คอื วติก วจิาร
(ความตรึกตรองประคองนิมติ)  ปต ิสขุ และ เอกัคคตา (จติใจสงบหยดุน่ิงสนิทเปนหน่ึงอยู
ในอารมณเดยีว)  อนัเปนธรรมเครือ่งกำจดันวิรณทัง้ ๕ ใหหมดสิน้ไป  ในเบือ้งตน นีเ้ปนสมาธิ
ระดับ “ปฐมฌาน”
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เม่ืออบรมจติใหหยุดน่ิงสนิท เปนสมาธแินวแน  ละเอียดย่ิงข้ึนไปอกี  จนละองคฌาน
ทีห่ยาบ คอื  วติก วจิาร เสียได   คงเหลอืแต ปต ิสขุ และ เอกัคคตา    นีเ้ปนสมาธขิัน้
“ทตุยิฌาน”

เม่ืออบรมจติใหหยุดน่ิงสนิท ละเอยีดย่ิงข้ึนไปอกี ถงึละ ปติ เสียได    คงเหลอืแต สขุ
กบั เอกัคคตา  นีเ้ปนสมาธขิัน้ “ตติยฌาน”

เมือ่อบรมจติ ใหหยดุนิง่สนทิ ละเอียดยิง่ขึน้ไปอีก จนละอารมณ สขุทุกขเสียได   คงเหลอื
แต เอกัคคตา   จิตเปน อุเบกขา นิง่อย ู  นีเ้ปนสมาธิขัน้ “จตตุถฌาน”  ดงัพระพทุธดำรสั
วาดวย นวิรณ ๕ และ รูปฌาน ๔  ดงัตอไปน้ี๑

๑. วาดวยการละนิวรณ ๕
“ภกิษทุัง้หลาย  กก็จิทีค่วรทำใหยิง่ขึน้ไปเปนอยางไร  ภกิษุทัง้หลาย

ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา
ซอกเขา ถ้ำ ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง  เธอกลับจากบิณฑบาตใน
กาลภายหลงัภตัรแลว  นัง่คบูลัลังก  ตัง้กายตรง  ดำรงสตไิวเฉพาะหนา

เธอละความเพงเล็งในโลกแลว   มใีจปราศจากความเพงเล็งอย ู  ยอม
ชำระจติใหบริสุทธ์ิจากความเพงเลง็ได

ละความประทษุรายคือพยาบาทแลว  ไมคดิพยาบาท  มคีวามกรุณา
หวงัประโยชนแกสตัวทัง้ปวงอย ู  ยอมชำระจติใหบรสิทุธิจ์ากความประทษุ
รายคอืพยาบาทได

ละถนีมทิธะไดแลว  เปนผปูราศจากถนีมิทธะ  มคีวามสำคัญหมายอยู
ทีแ่สงสวาง  มสีติสัมปชญัญะอย ู ยอมชำระจติใหบริสุทธ์ิจากถนีมิทธะได

ละอทุธัจจกกุกุจจะไดแลว  เปนผไูมฟุงซาน  มจีติสงบ ณ ภายในอยู
ยอมชำระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได

๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๒  มชัฌิมนิกาย มลูปณณาสก  ขอ ๔๖๙-๔๗๔ หนา ๕๐๒-๕๐๗.
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ละวจิกิิจฉาไดแลว  เปนผขูามวจิกิิจฉา  ไมมีความคลางแคลงในกุศล
ธรรมทัง้หลายอย ู  ยอมชำระจติใหบริสทุธ์ิจากวจิกิิจฉาได ...”

“ภกิษุทัง้หลาย   ภกิษุพจิารณาเหน็นิวรณ ๕ ประการเหลาน้ี  ทีย่งั
ละไมไดในตน  เหมอืนหนี ้ เหมือนโรค เหมอืนเรอืนจำ เหมอืนความเปนทาส
เหมือนทางไกลกันดาร  และพจิารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลาน้ี ทีล่ะได
แลวในตน เหมือนความไมมหีนี ้ เหมือนความไมมโีรค  เหมือนการพน
จากเรือนจำ  เหมือนความเปนไทแกตน  เหมือนภูมิสถานอันเกษม
ฉนันัน้แล.”

๒. วาดวยฌาน ๔
“ภกิษนุัน้ละนิวรณ ๕ ประการน้ี  อนัเปนเคร่ืองเศราหมองแหงจติ อนั

เปนเคร่ืองทำปญญาใหถอยกำลงัไดแลว  สงัดจากกาม สงดัจากอกศุลธรรม
บรรลปุฐมฌาน มวีติก มวีจิาร มปีต ิและสขุอนัเกดิแตวเิวกอย ู...

ภกิษทุัง้หลาย  ยงัอกีขอหนึง่   ภกิษุบรรลทุตุยิฌาน  มคีวามผองใส
แหงจติในภายใน  เปนธรรมเอกผดุขึน้    เพราะวติกและวจิารสงบไป
ไมมวีติก ไมมวีจิาร   มปีตแิละสุขอนัเกดิแตสมาธิอย ู...

ภกิษทุัง้หลาย  ยงัอกีขอหนึง่   ภกิษมุอีเุบกขา มสีตสิมัปชัญญะ
เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป  บรรลุตติยฌานที่พระอริยะ
ทัง้หลายสรรเสรญิวา ผไูดฌานน้ีเปนผมูอีเุบกขา มสีติ อยเูปนสุข ...

ภกิษุทัง้หลาย ยงัอีกขอหน่ึง ภกิษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมทีกุขไมมสีขุ
เพราะละสุขและทุกข  และดบัโสมนัสโทมนสัในกอนได  มอีเุบกขาเปน
เหตุใหสติบริสทุธ์ิอย ู  เธอน่ันแผไปท่ัวกายน้ีแล ดวยใจอนับริสทุธ์ิ ผองแผว
ไมมเีอกเทศ [สวนหนึง่] ไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวทัง้ตวั ทีจ่ติอนับรสิทุธิ์
ผองแผวจะไมถกูตอง   เปรียบเหมือนบุรษุน่ังคลุมตัวตลอดศีรษะดวยผาขาว
ไมมเีอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ สวนของเขา ทีผ่าขาวจะไมถกูตอง ฉะนัน้.”
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ตอนที ่๒
คุณของสัมมาสมาธิ เปนไปเพื่อการเจริญวิชชาและปญญา

การเจริญสมถภาวนา อบรมจิตใจใหหยุดนิ่ง เปนสมาธิแนบแนนมั่นคง จนปรากฏ
องคคณุคือองคฌาน เปนฌานจิต ตัง้แต ปฐมฌาน ขึน้ไป ถงึทตุยิฌาน  ตติยฌาน และ
จตุตถฌาน อันเปนธรรมเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณเครื่องก้ันปญญา  ทำใหจิตใจผองใส
ควรแกงาน คือการเจริญวิชชา ธรรมเคร่ืองดับอวิชชามูลรากฝายเกิดทุกขทั้งปวง และ
การเจรญิปญญาจากการเหน็แจง รแูจงในพระสจัจธรรมตามทีเ่ปนจริง  นีช้ือ่วา “สมัมาสมาธ”ิ
หนึง่ในอริยมรรคมีองค ๘

ดงัทีส่มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา ไดตรสัถงึคณุของ “สมัมาสมาธิ”  ทีเ่ปนไปเพ่ือเจรญิ
วชิชา ธรรมเครือ่งกำจดัอวชิชา และทีเ่ปนไปเพือ่เจรญิโลกตุตรปญญา จากการทีไ่ดเหน็แจง
และรแูจงพระอรยิสจัทัง้ ๔ ดงัตอไปนี้

วาดวย วชิชา ๓
“ภกิษุนัน้ เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสทุธ์ิ ผองแผว ไมมกีเิลส ปราศจาก

อปุกเิลส ออน ควรแกการงาน ตัง้มัน่ ไมหวัน่ไหว อยางนี ้   ยอมโนม
นอมจิตไปเพ่ือ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ  เธอระลึกชาติที่เคยอยูอาศัย
กาลกอนไดเปนอันมาก คอืระลกึไดหนึง่ชาตบิาง สองชาตบิาง ... ระลึก
ชาติทีเ่คยอยอูาศัยในกาลกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ัง
อเุทส  ดวยประการฉะนี้

เปรยีบเหมอืนบรุษุ ออกจากบานของตน ไปสบูานอืน่  ออกจาก
บานแมนัน้ไปสบูานอ่ืน  ออกจากบานแมนัน้แลว กลบัมาสบูานของตน
ตามเดมิ   เขาจะพงึระลกึไดวา เราออกจากบานของตนไปสบูานโนน
ในบานนัน้ เราไดยนือยางนัน้ ไดนัง่อยางน้ัน ไดพดูอยางน้ัน ไดนิง่อยางน้ัน
ออกจากบานแมนัน้ ไปสบูานโนน   แมในบานนัน้ เราก็ไดยนือยางนัน้
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ไดนัง่อยางนัน้ ไดพดูอยางนัน้ ไดนิง่อยางนัน้   ออกจากบานแมนัน้แลว
กลบัมาสบูานของตนตามเดมิ  ดงันี้   ฉนัใด

ภิกษุก็ฉันนั้นแล  ยอมระลึกชาติที่เคยอยูอาศัยในกาลกอนได
เปนอันมาก คอืระลึกไดหน่ึงชาติบาง สองชาติบาง ...  ระลึกชาติทีเ่คย
อยูอาศัยในกาลกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทส
ดวยประการฉะนี”้

ภกิษุนัน้  เม่ือจิตเปนสมาธ ิบริสทุธ์ิ ผองแผว ไมมกีเิลส ปราศจาก
อปุกเิลส  ออนควรแกงาน ตัง้มัน่ ไมหวัน่ไหวอยางน้ี  ยอมนอมโนมจติ
ไปเพ่ือรจูตุแิละอุบตัขิองสัตวทัง้หลาย (จตุปูปาตญาณ) เธอเหน็หมสูตัว
ทีก่ำลงัจตุ ิ  กำลงัอบุตั ิ เลว  ประณตี  มผีวิพรรณด ี มผีวิพรรณทราม
ไดดี   ตกยาก   ดวยทิพพจักษอุนับรสิทุธิ ์ ลวงจกัษขุองมนษุย ... ยอม
รชูดั ซึง่หมสูตัวผเูปนไปตามกรรม

เปรียบเหมือนปราสาทหลังหนึ่ง ตั้งอยูสี่แยก ทามกลางพระนคร
บรุษุผมูตีาด ี ยนือยบูนปราสาทนัน้  พงึเหน็หมมูนษุย  กำลังเขาสเูรอืนบาง
กำลงัออกจากเรือนบาง  กำลงัเดนิไปบาง กำลงัเดนิมาบาง กำลงัเทีย่วไปบาง
ฉันใด    ภิกษุยอมเห็นหมูสัตวที่กำลังจุติ กำลังอุบัติ เลว ประณีต
มผีวิพรรณดี มผีวิพรรณทราม  ไดด ี ตกยาก  ดวยทพิพจกัษุอนับรสิทุธ์ิ
ลวงจกัษขุองมนษุย  ... ยอมรชูดัซึง่หมสูตัวผเูปนไปตามกรรม   ฉันน้ัน
เหมอืนกนัแล.

ภกิษุนัน้  เมือ่จติเปนสมาธ ิบรสิทุธิ ์ผองแผว  ไมมกีเิลส  ปราศจาก
อปุกเิลส  ออน  ควรแกงาน  ตัง้มัน่  ไมหวัน่ไหวอยางน้ีแลว   ยอมโนม
นอมจิตไปเพือ่อาสวกัขยญาณ        เธอยอมรชูดัตามความเปนจรงิวา
นีท้กุข   นีท้กุขสมทุยั  นีท้กุขนโิรธ  นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา  เหลานี้
อาสวะ นีอ้าสวสมทุยั   นีอ้าสวนโิรธ  นีอ้าสวนโิรธคามนิปีฏปิทา
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เม่ือเธอรูเห็นอยูอยางน้ี  จิตยอมหลุดพน  แมจากกามาสวะ
แมจากภวาสวะ แมจากอวชิชาสวะ เม่ือจิตหลดุพนเลว  กม็ญีาณหยัง่รู
วา หลดุพนแลว   รชูดัวาชาตสิิน้แลว  พรหมจรรยอยจูบแลว   กจิที่
ควรทำ ทำเสรจ็แลว  กจิอืน่เพือ่ความเปนอยางน้ีมไิดมอีกี

เปรียบเหมอืนหวงน้ำบนยอดภูเขา  มนี้ำใสสะอาด ไมขนุมัว  บุรุษ
ผมูตีาด ี ยนือยทูีข่อบหวงน้ำนัน้  พงึเหน็หอยกาบบาง  หอยโขงบาง
กอนกรวดบาง กระเบ้ืองบาง  และฝงูปลาบาง   หยุดอยบูาง  เคลือ่นที่
ไปบาง  เขามีความดำรวิา  หวงน้ำนี ้ มนี้ำใสสะอาด  ไมขนุมวั  มหีอย
กาบบาง  หอยโขงบาง  กอนกรวดบาง  กระเบ้ืองบาง  และฝงูปลาบาง
หยดุอยบูาง เคลือ่นทีไ่ปบาง  ฉนัใด

ภกิษุยอมรชูดัตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  นีท้กุขสมุทยั ...  รชูดั
วา   ชาติสิน้แลว  พรหมจรรยอยจูบแลว  กจิท่ีควรทำ ไดทำสำเรจ็แลว
กจิอืน่เพือ่ความเปนอยางนีม้ไิดอกี   ฉันน้ันเหมือนกันแล.”๑

นอกจากนี ้ยงัตรัสคุณคาของ สมัมาสมาธิ นีไ้วอกีวา
“นัตถิ ฌานัง อปญญัสสะ        นตัถิ ปญญา อฌายโต
ยัมหิ  ฌานัญจะ  ปญญา จะ     สะ เว  นพิพานสันติเก.”๒

“ฌานยอมไมมแีกผไูมมปีญญา   ปญญา ยอมไมมแีกผไูมมฌีาน
ฌานและปญญา มอียใูนผใูด   ผนูั้นแล ชือ่วาอยใูนทีใ่กล พระนพิพาน.”

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๒  มชัฌิมนิกาย มลูปณณาสก  ขอ ๔๗๕-๔๗๗ หนา ๔๑๔-๔๑๕.
๒ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๕  ขทุทกนกิาย คาถาธรรมบท  ขอ ๓๕ หนา ๖๕.
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ตอนท่ี ๓
สมถภูมิ: ธรรมที่เปนอารมณของสมถภาวนา/กัมมัฏฐาน

(๑) สมถภูม ิ ทีม่มีาในพระบาลี  ม ี๙   แบงเปน ๒ หมวด   คอื
หมวดที ่๑  สตปิฏฐาน ๔ (ธรรมทีเ่ปนอารมณ เปนทีต่ัง้แหงสติ)๑

๑. กายานปุสสนาสตปิฏฐาน มสีตพิจิารณาเหน็กายในกาย
ทัง้ ณ ภายใน และ ณ ภายนอก

๒. เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน มีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ทัง้ ณ ภายใน และ ณ ภายนอก

๓. จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน มีสติพิจารณาเห็นจิตในจิต
ทัง้ ณ ภายใน และ ณ ภายนอก

๔. ธมัมานุปสสนาสตปิฏฐาน มสีติพิจารณาเหน็ธรรมในธรรม
ทัง้ ณ ภายใน และ ณ ภายนอก

หมวดท่ี ๒  อภิณหปจจเวกขณ ๕ (ธรรมท่ีควรพิจารณาเนอืงๆ)๒

๑. ชราธมัมตา พจิารณาเนอืงๆ วา เรามคีวามแก เปนธรรมดา
ไมมใีครลวงพนไปได

๒. พยาธธิมัมตา พจิารณาเนอืงๆ วา เรามีความเจบ็ เปนธรรมดา
ไมมใีครลวงพนไปได

๓. มรณธัมมตา พิจารณาเนืองๆ วา เรามีความตาย เปนธรรมดา ไมมีใคร
ลวงพนไปได

๔. ปยวนิาภาวตา พิจารณาเนืองๆ วา เราตองพลัดพรากจากของรักของชอบ
ใจท้ังน้ัน (แมแตตวัเองอนัเปนทีร่กัของตน)

๕. กัมมัสสกตา พจิารณาเนืองๆ วา เรามีกรรมเปนของตวั จกัตองรบัผลของกรรม
เราทำดจีกัไดด ีทำชัว่จกัไดชัว่

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๑๐  ทฆีนิกาย มหาวรรค  ขอ ๒๗๓-๓๐๐ หนา ๒๖๘-๒๙๐.
๒ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๒  องัคุตตรนกิาย ปญจกนบิาต  ขอ ๕๗ หนา ๗๔-๗๕.
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(๒)สมถภมู ิ๔๐ ตามนยัคมัภรีวสิทุธมิรรค และคมัภรีอภธิมัมตัถสังคหะ ม ี๗ หมวด คอื
หมวดท่ี ๑   กสิณ ๑๐  ซึง่ประกอบดวย
  ภตูกสณิ ๔  (กสิณดิน-น้ำ-ไฟ-ลม)  ไดแก

๑. ปฐวีกสิณ การเพง ดนิ เปนอารมณ
๒. อาโปกสิณ การเพง น้ำ เปนอารมณ
๓. เตโชกสิณ การเพง ไฟ เปนอารมณ
๔. วาโยกสิณ การเพง ลม เปนอารมณ

  วณัณกสิณ ๔  (กสิณสี)  ไดแก
๕. นีลกสิณ การเพง สเีขียว เปนอารมณ
๖. ปตกสิณ การเพง สเีหลอืง เปนอารมณ
๗. โลหิตกสิณ การเพง สแีดง เปนอารมณ
๘. โอทาตกสิณ การเพง สขีาว เปนอารมณ

  กสณิอ่ืนอีก ๒  (กสิณแสง)  ไดแก
๙. อาโลกกสิณ การเพง แสงสวาง เปนอารมณ
๑๐.อากาสกสิณ การเพง อากาศ เปนอารมณ

หมวดที ่๒  อสภุะ ๑๐ ไดแก
๑. อทุธมุาตกะ ซากศพทีเ่นาพองข้ึนอืด
๒. วินีลกะ ซากศพทีม่สีเีขียวคล้ำคละดวยสีตางๆ
๓. วปิพุพกะ ซากศพทีม่นี้ำเหลอืงน้ำหนองไหลเยิม้ (เนาเฟะ)
๔. วจิฉทิทกะ ซากศพทีข่าดออกเปน ๒ ทอน
๕. วิกขายิตกะ ซากศพทีถ่กูสตัวกดักนิแลว
๖. วิกขิตตกะ ซากศพทีก่ระจุยกระจาย
๗. หตวิกขิตตกะ ซากศพท่ีถกูฟน บัน่เปนทอนๆ
๘. โลหติกะ ซากศพท่ีมโีลหิตไหลอาบอย ู(จมกองเลือด)
๙. ปฬุวุกะ ซากศพทีม่หีนอนคลาคล่ำเตม็ไปหมด
๑๐.อัฏฐิกะ ซากศพทีเ่หลอือยแูตรางกระดกูหรอืเหลอืแตทอนกระดกู
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หมวดที ่๓  อนุสสต ิ๑๐  ไดแก
๑. พทุธานุสสติ ระลึกถงึคณุของพระพุทธเจา
๒. ธมัมานสุสติ ระลกึถงึคณุของพระธรรม
๓. สงัฆานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระสงฆ
๔. สีลานุสสติ ระลึกถงึศลี
๕. จาคานสุสติ ระลึกถึงทานท่ีตนไดบริจาค
๖. เทวตานุสสติ ระลกึถึงคุณทีท่ำบุคคลใหเปนเทวดา
๗. มรณัสสติ ระลกึถึงความตายทีจ่ะมาถงึตน
๘. กายคตาสติ ระลกึท่ัวไปในกาย ใหเห็นวาไมงาม นาเกลยีด โสโครก
๙. อานาปานสัสติ ตัง้สตกิำหนดลมหายใจเขาออก
๑๐.อุปสมานุสสติ ระลกึถึงคุณของพระนิพพาน

หมวดท่ี ๔  พรหมวหิาร ๔   ไดแก
๑. เมตตา ความรกัใคร ปรารถนาดี อยากใหเขามคีวามสขุ
๒. กรุณา ความสงสาร คดิจะชวยใหเขาพนทุกข
๓. มทุติา ความยนิดีในเม่ือผอูืน่อยดูมีสีขุ
๔. อเุบกขา ความวางใจเปนกลาง ไมดใีจหรอืเสียใจ ในเมือ่สุดวิสยัท่ีจะชวยได

หมวดท่ี ๕  อรปูกมัมฏัฐาน ๔ (อรูปฌาน ๔)
๑. อากาสานัญจายตนฌาน เพงอากาศวางไมมทีีส่ดุเปนอารมณ
๒. วญิญานญัจายตนฌาน เพงวิญญาณไมมทีีส่ดุเปนอารมณ
๓. อากิญจัญญายตนฌาน เพงความไมม ีความวาง ความวางเปลา เปนอารมณ

จนในทีส่ดุ มนสิการเอาความวางแมนดิหน่ึง  หนอย
หน่ึงก็ไมมี เปนอารมณ

๔. เนวสัญญานาสญัญายตนฌาน  เพงความมสีญัญาก็ไมใช ไมมสีัญญากไ็มใชเปน
อารมณ
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หมวดที ่๖  อาหาเรปฏกิลูสญัญา  ความสำคญัในอาหารวาเปนของปฏกิลู
หมวดที ่๗  จตธุาตวุวฏัฐาน   การกำหนดพจิารณาใหเห็นเปนเพียงธาต ุ๔

สมถภูม ิหรือกมัมัฏฐาน ๔๐ เหลาน้ี เปนหลกัสำคญัในทางพระพทุธศาสนา ทีผ่บูำเพญ็เพยีร
สามารถเลอืกปฏบิตัใิหเหมาะกบัจริตอธัยาศยัของตน

ตอนท่ี ๔
กัมมัฏฐานท่ีเหมาะแกจริตตางๆ๑

๑. จรติ ๖
ความประพฤติของคน ชนดิทีเ่ปนอาจิณหรอืเปนเจาเรอืน เรยีกวา “จรติ” มี ๖ คือ

(๑) ราคจรติ ประพฤตไิปตามราคะ มักรักสวยรักงาม
(๒) โทสจริต ประพฤติไปตามโทสะ มักโกรธงาย
(๓) โมหจรติ ประพฤติไปตามโมหะ มักหลงลืม
(๔) สทัธาจริต ประพฤติไปตามความเช่ือ มักเช่ืองาย
(๕) พทุธจิรติ ประพฤตไิปตามความรู มักเช่ือแตความรูของตน
(๖) วติกจรติ ประพฤติไปตามความตรึก มักลังเล

๒. กมัมฏัฐานทีค่วรแกจรติ
ราคจริต ควรเจริญกัมมัฏฐาน ๑๑ คอื อสุภ ๑๐  กายคตาสติ
โทสจริต ควรเจรญิกมัมฏัฐาน ๘ คอื วณัณกสณิ ๔  พรหมวหิาร ๔
โมหจริต และ วติกจรติควรเจรญิอานาปานสตกิมัมัฏฐาน อยางเดียว
สทัธาจริต ควรเจรญิอนุสสติ ๖ ขางตน คอื พทุธานสุสติ ธมัมานสุสติ

สังฆานุสสติ  สลีานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ
พทุธิจริต ควรเจรญิกัมมัฏฐาน ๔ คอื มรณัสสติ อปุสมานสุสติ

อาหาเรปฏกิลูสัญญา  จตุธาตวุวฏัฐาน
๑ พระญาณวโรดม (สนธิ ์ป.๕), อปุกรณกมัมัฏฐาน: มหามกฏุราชวทิยาลัย, พ.ศ.๒๕๓๒, หนา ๙-๑๐.
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สวนกัมมฎัฐาน ๘ คอื อรปูกมัมฏัฐาน ๔  ภตูกสณิ ๔  ควรแกจรติทัว่ไป๑  แต
อรปูกมัมฏัฐาน ๔ นัน้ ไมควรเจริญกอน    ตอเมือ่ไดกมัมัฏฐานอืน่เปนพ้ืนกอนแลวจึง
ควรเจริญ   เพราะเปนกัมมัฏฐานทีม่อีารมณละเอียด ปรากฏไดยาก

ตอนท่ี ๕
นมิติ ๓  ภาวนา ๓๒

กมัมฏัฐาน ๔๐  มนีมิติ ๓  ภาวนา ๓

๑. นมิติ ๓
(๑) บริกรรมนมิติ นมิิตในบริกรรม (คอื นกึใหเห็นดวยใจ)
(๒) อคุคหนิมติ นมิติตดิตา (ชัว่คราว)
(๓) ปฏิภาคนมิติ นมิิตเทียบเคียง (คอื นมิิตติดตา ตดิใจ ไดนานๆ

จะนกึยอใหเล็กลง หรือนึกขยายใหโตขึน้ก็ได)
บริกรรมนิมิต ใหไดสมาธิในระดับ ขณิกะ    ไดหรือมใีนกมัมัฏฐานทัง้ส้ิน
อุคคหนิมิต ใหไดสมาธิในระดับ อปุจาระ  ไดหรือมใีนกมัมัฏฐานทัง้ส้ิน
ปฏิภาคนมิติ ใหไดสมาธิในระดับ อปัปนา   ไดหรือมเีฉพาะในกมัมฏัฐาน ๒๒

คอื กสณิ ๑๐  อสภุะ ๑๐  กายคตาสต ิและ อานาปานสัสติ

๒. ภาวนา ๓
 (๑) บริกมัมภาวนา ภาวนาในบริกรรม
 (๒) อปุจารภาวนา ภาวนาในอุปจาร
 (๓) อปัปนาภาวนา ภาวนาในอัปปนา

บรกิมัมภาวนา ไดหรือม ีในกมัมัฏฐานทัง้ส้ิน
๑ อาโลกกสณิ (กสิณแสงสวาง) กค็วรแกจริตท่ัวไป  เพราะเปนกสณิกลาง ทีใ่ครเพงกสิณใดเปนอารมณ จนไดอคุคหนมิติ

หรือปฏิภาคนิมติแลว  กจ็ะเหน็เปนดวงกลม ใส สวาง เหมือนกัน
๒ พระญาณวโรดม (สนธ์ิ ป.๕), อางแลว, หนา ๙-๑๐.
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อปุจารภาวนา ไดหรือมใีนกัมมัฏฐาน ๑๐  คอื อนสุสติ ๘  (เวนกายคตาสต ิกบั อานาปานสต)ิ
อาหาเรปฏกิลูสญัญา และ จตธุาตุววฏัฐาน

อปัปนาภาวนา  ไดหรือมใีนกัมมัฏฐาน ๓๐  คอื  กสณิ ๑๐  อสภุะ ๑๐  อานาปานสติ
กายคตาสต ิ พรหมวหิาร ๔  และ อรูป ๔

กมัมัฏฐาน ๓๐ ทีใ่หสำเรจ็อัปปนาภาวนาน้ัน มอีานุภาพตางๆ กนั คอื
กมัมฏัฐาน ๑๑ คอื อสภุะ ๑๐  กายคตาสต ิ ใหไดหรือถงึ เพียงรปูาวจรปฐมฌาน
กมัมฏัฐาน ๑๔ คอื กสณิ ๑๐  อานาปานสติ และ พรหมวิหาร ๓ (ขางตน)   ใหได

หรือถงึ รปูาวจรฌาน ตัง้แต ปฐมฌาน ถงึ จตตุถฌาน
อเุบกขาพรหมวหิารท่ี ๔  ใหไดหรือถงึเฉพาะปญจมรูปาวจรฌานอยางเดยีว
อรปูกมัมฏัฐาน ๔  ใหไดหรือถงึ เฉพาะอรปูฌาน
กมัมัฏฐานจัดโดยประเภทแหงฌานปญจกนัย เปนฝายรูปาวจรฌาน ๒๖  อรูปาวจร-

ฌาน ๔   รวมเปน ๓๐

ตอนท่ี ๖
ฌาน สมาบตั ิความชำนาญ (วส)ี และเหตทุำใหฌานเส่ือม๑

๑. ฌานสมาบัติ
ฌานม ี๒ คอื รปูฌาน และ อรูปฌาน

รปูฌาน มี ๔  คือ ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
อรปูฌาน ม ี๔  คอื อากาสานัญจายตนฌาน  วญิญาณัญจายตนฌาน

อากิญจัญญายตนฌาน  และ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
รปูฌาน ๔  อรูปฌาน ๔  รวมเปน ๘ เปนเหตุใหเกิดสมาบตั ิ สมาบตัเิปนผลของฌาน

๑ พระญาณวโรดม (สนธ์ิ ป.๕), อางแลว, หนา ๑๑, ๔๑-๔๓.
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เรียกช่ือตามฌาน ๘  จงึเปนสมาบตั ิ๘   สมาบัต ิ๘ นีม้ทีั่วไปแมภายนอกพระพุทธศาสนา
แตไมเปนไปเพือ่ความดับทุกข  สวนท่ีมอียใูนพระพทุธศาสนาเปนไปเพือ่ความดบัทุกข

สมาบัต ิวาโดยประเภทเปน ๒ คอื  ผลสมาบตั ิและ นโิรธสมาบัติ

ผลสมาบัต ิ มทีัว่ไปแกพระอริยเจาทัง้สิน้
นิโรธสมาบัติ  มีเฉพาะพระอริยบุคคล ๒ จำพวก คือ พระอนาคามีบุคคล และ

พระขณีาสพทีไ่ดสมาบตั ิ๘

ฌาน กบั สมาบตั ิ วาโดยอรรถเปนอนัเดยีวกัน  ตางกันเพยีงพยญัชนะ  เพราะฌาน
เปนทีถ่งึดวยดขีองผมูปีกตไิดฌาน

สมาบัต ิ๘ หากเพิม่สญัญาเวทยิตนโิรธ  คอืดบัสญัญาและเวทนาเขาอกี ๑  รวมเปน ๙
เรียกวา  อนุปพุพวิหารสมาบัติ

สญัญาเวทยตินโิรธ  เปนความดบัท่ีสดุสายของสมาบัต ิ คอื
เมือ่ได ปฐมฌาน กามสัญญาดบั
เม่ือได ทตุยิฌาน วติกวิจารดบั
เมือ่ได ตตยิฌาน ปตดิบั
เม่ือได จตุตถฌาน ลมอัสสาสะ ปสสาสะ ดบั
เม่ือได อากาสานญัจายตนฌาน รปูสัญญาดบั
เมือ่ได วญิญาณญัจายตนฌาน สัญญาในอากาสานัญจายตนะดับ
เม่ือได อากิญจัญญายตนฌาน สัญญาในวิญญาณัญจายตนะดับ
เมือ่ได เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน สัญญาในอากิญจัญญายตนะดับ
เมือ่ได สญัญาเวทยตินโิรธ สัญญาและเวทนาดับ

๒. วสี (ความคลองแคลว ชำนาญ)

ผเูจรญิกมัมฏัฐาน เมือ่ไดฌาน เชนไดปฐมฌานแลว  ถายงัไมมคีวามชำนาญแคลวคลอง
ในฌานทีต่นเจรญิน้ัน  หามเล่ือนไปเจรญิฌานอืน่ตอๆ ไป   ความคลองแคลวหรือชำนาญ
เรียกวา วสี ม ี๕   คอื
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 (๑) อาวชัชนวสี ความชำนาญในการนึก
 (๒) สมาปชชนวสี ชำนาญในการเขาฌาน
 (๓) อธิฏฐานวสี ชำนาญในการรักษาฌานมิใหตก
 (๔) วฏุฐานวสี ชำนาญในการออกจากฌาน
 (๕) ปจจเวกขณวสี ชำนาญในการที่จะพิจารณา

๓. เหตุทำใหฌานเสือ่ม ๓ อยาง
 (๑) กเิลสสมทฺุทาจาเรน เพราะกเิลสฟงุซาน
 (๒) อสปปฺาย กริิยาย เพราะทำความไมสะดวก [หรอืคราเมือ่กระสบักระสายดวย

ทกุขเวทนาเกนิขมได  เพราะเจ็บไขหนกัเปนตน]
 (๓) อนนโุยเคน เพราะไมประกอบเนอืงๆ ไมทำบอยๆ
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สมถภมู ิ๔๐  อธบิายโดยสังเขป

หมวดท่ี ๑   กสณิ ๑๐

[ภูตกสิณ  ๔]

๑. ปฐวกีสิณ
วธิปีฏิบตั ิหรือวิธเีจรญิภาวนาในปฐวกีสิณน้ัน  สำหรบับางทานทีเ่คยสัง่สมปฐวีกสิณ-

กมัมัฏฐานมามากในอดีตชาติ  เพยีงมองเหน็ผืนดินท่ีชาวนาไถ หรือเห็นมณฑลลานนวดขาว
(ลานนวดขาวกลมๆ)  ของชาวนาเปนตน   อคุคหนิมติก็เกิดไดงายดาย   สวนผทูีไ่มไดสัง่สมมา
ในอดตี  ตองมีการแตงกสิณ

วิธีแตงปฐวีกสิณ
วธิแีตงปฐวีกสิณ ม ี๒ ชนิด คอื  ชนดิทีย่กเคล่ือนทีไ่ด และชนิดทีอ่ยกูบัที่

วธิแีรก พงึเอาผนืผาเกา หรือผืนหนัง หรือผืนเส่ือลำแพน  มาผกูขึงติดกับไม ๔ อนั
แลวหาดินเหนียวที่สะอาดมาทำกสิณ   ถามีเศษใบไม กอนหิน หรือเปลือกหอยเปนตน
ตองเก็บออกใหหมดกอน แมสดีนิกค็วรเปนดนิสีอรุณ หรอืสอีืน่ๆ ทีไ่มมหีลายสีปนกัน นวดดนิ
ใหเปนเนือ้เดยีวกนัแลว นำมาทา  แตงใหเปนแผนกลมลงบนแผนผาเปนตนทีเ่ตรยีมไวนัน้

อนึง่  การแตงกสณิ ควรใชเกรยีงหนิ หรืออ่ืนๆ  ทีห่นาเรียบๆ แตงดนิกสิณใหเรยีบ
ดงัหนากลอง   พรอมทัง้แตงขอบใหกลมสวยงาม (ตามนัยน้ีแสดงวาไมไดปนเปนกอนกลมๆ)
และขนาดของวงกสณิ ควรใหกวาง (โต) ประมาณ ๑ คบื ๔ นิว้มือ    ในเวลาทีจ่ะทำ
บรกิรรมภาวนา พงึเอาผนืผากสณินัน้ ไปปลูงทีพ่ืน้ แลวเพงดู

วธิทีี ่๒ กสิณชนิดท่ีตดิอยกูบัท่ี   พงึเอาหลักหลายๆ อนัมาตอกกับพ้ืนดิน โดยอาการ
คลายๆ ฝกบัว (ขางบนแบะกวางออก ขางลางสอบเขา)  แลวเอาเชอืกหรอืเครอืเถาวลัยมา
ถกัรอยตรึงเขาไวดวยกันคลายตาขาย  ถาดินสีอรุณหรือดินท่ีสะอาด มไีมพอ   ใหเอาดินอ่ืน
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มาใสรองพืน้ขางลางเสียกอน  แลวคอยใชดนิสีอรณุทีส่ะอาดทับลงขางบน  แลวจงึแตงกสิณ
ใหมสีัณฐานกลม  ขนาดกวาง (โต) ๑ คบื ๔  นิว้  เหมือนดังท่ีกลาวมาแลวในวิธทีี่หน่ึง

วธินีัง่เพงกสณิ
ควรนัง่บนอาสนะหรอืต่ัง สงูประมาณ ๑ คบื ๔ นิว้มือ   หรอืท่ีพอมองกสณิไดโดย

สะดวก เพราะถานัง่สงูเกนิไป ตองกมมองดวงกสิณ  นานเขาจะทำใหปวดคอ  หรอืถา
กสณิวางไวสงูเกินไป กม็องลำบาก   และทีส่ำคญัอกีอยางคือ อาสนะหรือตัง่อาสนะน่ัง
ควรหางจากกสณิประมาณ ๒ ศอก ๑ คบื  เพราะหากน่ังใกลเกนิไป หากดนิกสิณมตีำหนิ
กจ็ะมองเห็น จติกอ็าจจะเกิดกงัวลดวยอยากจะแตงใหมอยรู่ำไป

อยางไรก็ตาม  วิธีแตงกสิณดังท่ีกลาวนี้  ก็นาจะเปนเพียงตัวอยางวิธีหน่ึงเทาน้ัน
ผบูำเพญ็เพียร อาจแตงกสิณลักษณะอืน่ๆ ทีค่ลายคลงึกัน เชนมีลกัษณะเปนดวงกลมๆ
เพราะทานกลาววา  บางทานเพยีงเหน็กอนดินทีช่าวนาไถ หรอืลานนวดขาว  กส็ามารถ
ถอืเอาเปนนิมติได

เจริญภาวนา/บริกรรม
เมือ่เตรยีมการทกุอยางเรยีบรอยแลว กถ็งึข้ันตอนการเจรญิภาวนา   ทานแนะนำให

อาบน้ำชำระรางกายใหสบายเสยีกอน  และตดัปลิโพธทัง้หลายออกจากใจใหสิน้    แลวให
พจิารณาเหน็โทษของกาม  เหน็ความไมมสีาระของกาม  ใหเกดิความเบือ่หนาย  ทำจิต
ใหเกดิความรกั ศรัทธา ในปฐวกีสณิทีต่ัง้อยตูรงหนาวา เราจะอาศยักสิณน้ีออกจากทกุขใน
วฏัฏสงสารน้ีไดแนนอน   แลวเพงมองนมิติคอืปฐวกีสณิจนจำได  แลวหลับตาภาวนาในใจ
วา “ปฐวีๆๆ”  หรือ “ดนิๆๆ”

เมื่อนิมิตนั้นหายไป  ก็ลืมตาเพงมองจนจำได  แลวหลับตาภาวนาแลวๆ เลาๆ
รอยหนพนัหน   ในไมชา อคุคหนิมติ กจ็ะบังเกิด

เม่ืออุคคหนมิติเกดิแลวอยางนัน้  พงึหมัน่ประคองรกัษาไวเนอืงๆ   ในไมชาก็จะสามารถ
ดำเนนิตอไปถึงปฏิภาคนิมติ ได     และเมือ่ไดปฏิภาคนมิติ นั่นหมายถงึผบูำเพ็ญเพียร ได
บรรลุถงึระดับปฐมฌาน และดำเนนิตอไปจนถงึ จตตุถฌาน หรือ ปญจมฌาน โดยไมนานเลย
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อน่ึง  ในปฐวกีสิณน้ี    อคุคหนิมติ จะปรากฏเหน็มกีสณิโทษคือรอยตำหน ิตามท่ี
ตางๆ ของกสณิอย ู   สวนปฏิภาคนิมติ ปรากฏดจุทะลายอุคคหนิมติออกมา  เปนนมิติที่
บรสิทุธิก์วาอุคคหนิมติรอยเทาพันเทา  ดจุแผนแวนแกวทีน่ำออกจากถงุ  ดจุเปลอืกสังข
ทีข่ดัอยางดีแลว  ดจุดวงจันทรโผลออกมาจากกลมุเมฆ

๒. อาโปกสณิ
วธิกีารตางๆ ในอาโปกสิณ  กค็ลายกับปฐวีกสิณ  ดงัน้ันจะอธบิายแตทีต่างกันเทาน้ัน

สำหรับทานผทูีม่ีอธิการอนัไดสัง่สมมาในอาโปกสิณ   เพยีงแตไดเห็นน้ำในทะเล ในสระ หรือ
ในบอ เปนตน  กส็ามารถกำหนดถือเอาเปน อุคคหนิมติ  ไดอยางงายดาย

สวนทานผทูีไ่มไดสัง่สมมาในอดีต  เมือ่จะเจรญิอาโปกสิณ  ตองใชภาชนะเชนบาตร
เปนตน  บรรจุน้ำใหเต็ม   และน้ำน้ันตองเปนน้ำท่ีสะอาด ไมมสีี   แลวเลือกหาสถานทีส่งบ
สงดัดงักลาวมาแลวในปฐวีกสณิ  แลวนัง่เพงน้ำในภาชนะทัง้หลับตาลมืตา สลับกัน  พรอม
กบัภาวนาในใจวา “อาโปๆๆ”  หรือ “น้ำๆๆ”  แลวๆ เลาๆ จนกวาอุคคหนิมิตจะเกิด

ในอาโปกสิณน้ี เม่ือถึงระดบั ปฏภิาคนิมติ  จะปรากฏเปนดวงน่ิงใสแจว เหมือน
พดัใบตาลแกวทีว่างไวในอากาศ  และเหมือนวงแวนแกว

๓. เตโชกสิณ
ทานผทูีไ่ดสัง่สมอธิการในเตโชกสณิมาแลวในอดีต  เพียงเห็นไฟท่ีกำลงัลกุโชนอยตูาม

ธรรมชาตเิชน ไฟไหมปา ไฟในเตา ไฟตะเกยีง ไฟในท่ีตางๆ ทีม่คีนจดุไว  กส็ามารถถอืเอาเปน
นมิติ (อคุคหนิมติ) ไดทนัที

แตสำหรับทานผูที่ไมไดสั่งสมมาในอดีต  ตองกอไฟขึ้นเอง โดยตองหาฟนไมแกน
ทีไ่หมไฟไดนาน ไมดบัเรว็ และไมมคีวัน  (ถาไฟดบัเร็วกต็องเสยีเวลาลกุขึน้เติมฟนบอยๆ   ถา
ควันมากก็รบกวนตัวเอง)  แลวกอไฟขึ้น  ใชเส่ือหนาๆ หรือแผนหนังเปนตนท่ีทนไฟไดดี
กัน้เปนฉากขางหนาตัวเอง (เพ่ือกันความรอน)   แลวเจาะรตูรงกลาง กวางประมาณคบื ๔ นิว้
(เพือ่ใหมองเหน็ไฟ)  แลวนัง่เพงมองไฟตรงชองทีเ่จาะไวนัน้
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ตะเกียงน้ำมัน หรือเทยีน กใ็ชได (เทียนเล็กใชไดไมนาน) แตขอเสยีก็คอื ถาโดน
ลมแรงกจ็ะดบัไดงาย ดงันัน้จะตองหาทีท่ีป่ลอดลม เชนในหองหรอืในถ้ำ     ขอเสยีอกีประการ
หนึ่ง ก็คือ  ตะเกียง หรือเทียนอาจลม หรือเศษหญาเปนตนหลนใสในขณะท่ีเจาตัวกำลัง
หลับตาเพลนิอย ูอาจเกดิอันตรายได  ดงัน้ันตองม่ันใจวาปลอดภัยจริงๆ จงึใชตะเกยีงน้ำมัน
หรือเทียนในที่พัก

ขอดีของตะเกียง หรือเทียน กค็อื  สะดวกไมตองยงุยากในการหาฟนกอไฟ  ไมตองหา
อะไรมากัน้แลวเจาะร ู และไมตองทนรอนมากเหมอืนน่ังหนากองไฟ   เพียงแตจดุขึน้แลว
กเ็พงมองเปลวไฟทีต่ะเกยีงหรอืเทยีนไดทนัที  โดยภาวนาในใจวา “เตโชๆๆ”  หรือใชภาษา
ไทยวา “ไฟๆๆ” ดังน้ีก็ได

ในเตโชกสณิน้ี  อคุคหนมิติปรากฏเหมือนเปลวไฟทีข่าดตกลงไปๆ  หรอืถาเพงไฟท่ี
ไมไดแตง (ไฟตามทีเ่ห็นในท่ีทัว่ไป)  อาจจะเหน็ทอนฟนบาง กอนถานบาง เถาบาง ควันบาง
ปรากฏในนิมติ (เพราะผบูำเพ็ญเพียรเพงไฟทัง้กองเปนนิมติ จงึปรากฏมีทอนฟน หรือควนัเปน
ตนติดมาดวย)   แตเมือ่ถงึระดบัปฏภิาคนมิติ  จะปรากฏนิง่ ดจุทอนผากมัพลแดงท่ีวางไว
ในอากาศ  และดุจพดัใบตาลสีทอง   หรือดจุเสาทอง

๔. วาโยกสณิ
ทานใหกำหนดเอายอดไม ใบไม ทีก่ำลงัถูกลมพดัไหวไปมา  หรอืแมแตปลายเสนผมของ

คนท่ีกำลังถูกลมพดัไหวไปมาอยตูอหนา กก็ำหนดเอาเปนนิมติได    อกีอยางหนึง่ แมลมท่ี
กำลงัพัดกระทบกายอย ู กส็ามารถกำหนดไดเชนกัน  พงึต้ังสติไวในลมดงักลาวมา  ภาวนาวา
“วาโตๆๆ”  หรอืวา “ลมๆๆ” กไ็ด

ในวาโยกสณินี ้  อคุคหนมิติปรากฏยงัเปนนิมติไหว เชนกบัไอแหงขาวปายาส ทีเ่พิง่
ปลงลงจากเตา    สวนปฏิภาคนิมติ เปนดวงน่ิง
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[วณัณกสณิ ๔]
๕. นลีกสณิ  กสิณสีเขียว

นลีกสณิ คอืกสณิเพงสเีขยีว   สำหรบัผบูำเพญ็เพยีรทีม่บีญุญาธิการอันไดสรางสมอบรม
มาแลวแตชาตปิางกอน  เพียงแตไดเห็นกอดอกไมซึง่มีดอกบานสะพรัง่  หรอืเหน็ท่ีตกแตงดอกไม
ณ สถานท่ีบชูา  หรือเหน็ผาเขยีว แกวเขยีว อยางใดอยางหน่ึง   อคุคหนมิติ ยอมเกิดข้ึนได

แตสำหรบัผทูีไ่มไดสัง่สมอธิการในกสิณน้ีมากอน ตองแตงกสณิข้ึนเอง  โดยตองไปหา
ดอกไมสเีขียว เชนดอกบวัเขียว (นลีบุล) และดอกกรรณิการเขา เปนตน  เอามาจดัใสใหเต็ม
ตระกราเปนตน  ทำใหเสมอขอบปาก   เลอืกเอาแตกลีบดอกลวนๆ โดยทีไ่มใหมเีกสร หรือ
กานปรากฏใหเห็นเลย

อกีอยางหน่ึง  พงึเอาผาสีเขยีวมามวนใหเปนหอ แลวบรรจุใสใหเตม็เสมอขอบปากของ
ตะกราเปนตนกไ็ด   หรอืเอาผาสีเขยีวมาผกูขงึทีป่ากขอบของตะกราหรอืปากหมอนัน้  ทำให
ตงึเหมอืนอยางหนากลอง   หรอืจะใชสีระบายใสกระดาษ หรือแผนผา ตดัดวยสไีมกลืนกัน
แตงใหเปนกสิณมณฑล (ดวงกลม) ชนดิท่ียกเคลือ่นท่ีได หรือติดประจำไวทีฝ่า   แลวภาวนา
“นีลงัๆๆ” หรือ “สเีขยีวๆๆ”  โดยนัยดงัทีไ่ดแสดงไวในปฐวกีสณิ

แมในนีลกสิณภาวนาน้ี  ในข้ันอคุคหนมิติ กสณิโทษยังปรากฏใหเหน็อยู คอื เกสร
กาน  และระหวางกลีบเปนตน  ยอมปรากฏได  สวนในข้ันปฏิภาคนิมติ ปราศจากกสณิโทษ
ยอมปรากฏเปนเชนกับตาลปตรแกวมณีทีอ่ยกูลางแจง

๖. ปตกสิณ กสณิสเีหลือง
ผบูำเพญ็เพยีรเมือ่จะถอืเอาปตกสณิ โดยภาวะเปนอคุคหนมิตินัน้  ยอมถอืเอานิมติใน

วตัถุมสีเีหลอืง คอืในดอกไมบาง ในผาบาง  ในธาตุทีเ่ปนสีธรรมชาติบาง  ฉะน้ัน ในปตกสิณ-
ภาวนานี ้  สำหรับผบูำเพญ็เพยีรทีมี่บญุญาธกิารอนัไดสรางสมอบรมมาแตชาตปิางกอนน้ัน
เพยีงแตไดเหน็กอไมดอก ซึง่มดีอกบานอยางสะพร่ัง  หรอืเหน็ทีต่กแตงดอกไมในทีบ่ชูา  หรอื
เห็นผาหรือธาตสุเีหลอืง  อยางใดอยางหนึง่เทาน้ัน   อคุคหนิมติ กเ็กิดขึน้ได
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แตสำหรบัทานทีไ่มไดมอีธกิารในกสณิน้ีมา  พงึสรางดวงกสิณข้ึนดวยดอกกรรณกิาร
หรือดวยผาสีเหลืองหรือดวยธาตุสีธรรมชาติ โดยนัยดังท่ีแสดงมาแลวในนีลกสิณน่ันแล
แตนัน้พึงลงมือภาวนา  คอืยังมนสิการใหเปนไปวา “ปตกงัๆๆ”  หรือวา “สเีหลืองๆๆ”

สวนรายละเอยีดปลีกยอยอืน่ๆ  กเ็ชนเดยีวกนักบัทีแ่สดงไวแลวในปฐวกีสณิ

๗. โลหติกสณิ กสิณสีแดง
สำหรบัผบูำเพ็ญเพยีรทีม่บีญุญาธกิารอนัไดสรางสมมาแตในชาตปิางกอนน้ัน เพยีงแต

ไดเห็นกอไมดอก  ซึง่กำลังออกดอกสีแดงบานสะพร่ัง เชนดอกชบาเปนตน  หรอืเห็นเคร่ือง
ตกแตงดอกไมในท่ีบชูา  หรอืเห็นสธีรรมชาต ิคอืผาและแกวสแีดง อยางใดอยางหนึง่ อคุคหนมิติ
ยอมเกดิข้ึน

แตสำหรบัผทูีไ่มไดมอีธิการมาในกสณิน้ี  ตองสรางกสิณข้ึนเอง คอืเอาดอกไม เชน
ดอกชบา และดอกไมทีม่สีแีดง  หรอืเอาผาแดง  หรือเอาสีธรรมชาต ิเชน ดนิสอแดง หรือ
สแีดงชาด มาทำเปนดวงกสณิ  โดยนยัดงัทีแ่สดงไวแลวในนีลกสณินัน่แล   คร้ันทำกสณิเสร็จ
แลว แตนัน้พึงลงมือภาวนา คอืยังมนสิการใหเปนไปวา  “โลหิตงัๆๆ”   หรือวา  “สแีดงๆๆ”
ดงัน้ี เร่ือยไปจนกวา อคุคหนมิติ จะเกดิข้ึน   สวนรายละเอียดท่ีเหลอื กเ็ปนเชนกบั นลีกสิณ
นัน่แล

๘. โอทาตกสณิ  กสิณสีขาว
สำหรับผูมีบุญญาธิการอันไดสรางสมอบรมมาแตชาติปางกอน เพียงแตไดเห็นพุม

ไมดอกซ่ึงกำลังมีดอกสีขาวบานสะพรัง่อย ู หรือเหน็เคร่ืองตกแตงท่ีบชูาดวยดอกไมสขีาว เชน
ดอกมะลิ เปนตน  หรือเห็นกองดอกบวัขาว หรือผาขาว และสีขาวธรรมชาต ิอยางใดอยาง
หน่ึง  อคุคหนมิติ  ยอมเกดิข้ึน  หรอืแมในแผนกลมแหงดีบกุ แผนกลมแหงเงิน  หรอืแมแต
ดวงจันทร  อคุคหนิมติ กเ็กิดข้ึนได (แสดงวา ดวงจันทร กใ็ชเปนนิมติได)

แตสำหรับทานผมูไิดมบีญุญาธิการในกสณิน้ีมากอน  ตองสรางกสิณข้ึนเอง  คอืเอา
ดอกไมสขีาวดงัทีไ่ดกลาวมาแลว หรอืผาขาว หรอืสีขาวธรรมชาต ิมาทำใหเปนดวงกสณิ ดงัที่
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ไดแสดงมาแลวในนลีกสิณ   แลวภาวนาไปวา  “โอทาตงัๆๆ” หรอืวา  “สขีาวๆๆ”  ดงัน้ีเร่ือย
ไปรอยครัง้  พนัคร้ัง หรือมากกวาน้ัน  จนกวาอุคคหนิมติจะเกดิข้ึน

[กสณิอืน่อกี ๒]

๙. อาโลกกสณิ กสิณแสงสวาง
สำหรบัผทูีม่บีญุญาธกิารไดเคยสัง่สมมาในอาโลกกสิณ เพยีงไดเหน็แสงดวงอาทิตย หรอื

แสงดวงจันทรสองลงมาเปนดวงกลมท่ีพืน้ ทางชองฝา ชองเพดานเปนตน หรอืแสงลอดใบไม
หนาลงมาปรากฏเปนดวงกลมทีพ่ืน้ดิน กส็ามารถกำหนดถอืเอาเปนนิมติได

สวนผทูี่ไมไดสั่งสมอธิการมาในกสิณน้ี กใ็หใชแสงเชนน้ันเหมอืนกนั  หรือจะจดุเทียน
หรือตะเกยีงน้ำมันในหมอ (ตัง้หมอตะแคง) แลวใชผาปดปากหมอ เจาะรใูหแสงลอดออกมา
แลวหันปากหมอเขาฝาเพือ่ใหแสงสองกระทบฝา  และจะปรากฏเปนดวงกลมท่ีฝา (ถาไมปด
ปากหมอ ดวงแสงจะใหญเกินไปทำใหตาพรา    อนึง่ ดวงกลมของแสงตะเกียงน้ีจะอยไูด
นานกวาแสงอาทติยหรอืแสงจนัทร)   แลวภาวนาในใจวา “อาโลโกๆๆ” หรือ “โอภาโสๆๆ”
หรอืจะใชภาษาไทยวา “แสงสวางๆๆ” กใ็ชได

ในอาโลกกสณินี ้ อคุคหนมิติจะปรากฏเปนดวงเหมอืนท่ีฝาหรอืทีพ่ืน้ สวนปฏิภาคนมิติ
จะปรากฏเปนดวงหนาและใสคลายกบักอนแสง (ดวงแกวใส)

๑๐. อากาสกสิณ หรือ ปรจิฉนินากาสกสณิ
อากาสกสิณ  หรือเรียกอีกอยางหนึง่วา ปริจฉินนากาสกสิณ (กสิณเพงอากาสวาง

ที่มีกำหนด) นี้เปนกสิณที่เพงความวางของชองอากาศ (ไมใชความวางในทองฟาทั้งหมด)
ตางแตเพงชองวางของรูฝาผนงั หรอืทีม่าน เปนตน

ในอากาสกสิณน้ี   สำหรับทานผูที่มีบุญญาธิการมาแตชาติปางกอน เพียงไดเห็น
ชองวางๆ  คอืทีร่ฝูา ทีร่ลูกูดาลบาง  ทีช่องหนาตางบาง อคุคหนิมติยอมเกดิข้ึนไดทนัที

แตสำหรบัทานผทูีไ่มมอีธิการในกสณิน้ีมากอน  ตองแตงกสิณข้ึนเอง  โดยการเจาะรู
หลงัคาปะรำซึง่มงุอยางสนทิ  หรอืเจาะชองทีผ่นืหนงั และทีเ่สือ่ลำแพนเปนตน อยางใดอยางหนึง่
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ใหเปนชองกวางประมาณ ๑ คบื ๔ นิว้  แลวกำหนดเอาชองน้ันแหละเปนนิมติ เพงภาวนา
“อากาโสๆๆ”  หรอืวา “ทีว่างๆๆ” ดงัน้ี  เรือ่ยไปจนกวาอุคคหนมิิตจะปรากฏ

ในอากาสกสณิน้ี   อคุคหนมิติ ยอมปรากฏมลีกัษณะเปนเหมอืนกบัชองทีก่ำหนดไว
(เชนชองเปนส่ีเหลีย่ม  อคุคหนมิติก็เปนส่ีเหลีย่มตามชอง)    สวนในปฏภิาคนมิติ ยอมปรากฏ
เปนสภาพคลายดวงกลมใสของชองวางน้ัน    สวนรายละเอียดอ่ืนๆ กเ็หมือนกันกับปฐวีกสิณ
นัน่แล

กสิณแตละขอ ใหผลในทางอิทธิฤทธ์ิตางกัน

กสณิทัง้ ๑๐ นี ้แมขอใดขอหนึง่  เม่ือฝกใหช่ำชองแลว จะเปนบาทฐานใหเกดิ อภญิญา
ดงัน้ันผทูีส่ามารถแสดงฤทธ์ิตางๆ ได หรือไดอภิญญา  กเ็น่ืองดวยไดฝกเจริญกัมมัฏฐานใน
กสิณ ๑๐ ขอใดขอหนึง่น่ันเอง ดงัมีอธิบายตอไปนี้

ดวยอำนาจแหงปฐวกีสณิ คณุวเิศษทัง้หลายเปนตนวา คนๆ เดยีวบนัดาลใหเปน
หลายคนกไ็ด   เนรมิตแผนดนิขึน้ในอากาศหรือในน้ำแลวเดนิไปได  หรือสำเรจ็อริยิาบถ
มยีนื และน่ังเปนตนในอากาศหรอืในน้ำกไ็ด

ดวยอำนาจอาโปกสณิ  คณุวิเศษท้ังหลายเปนตนวา  ผดุขึน้และดำลงในแผนดนิได
ดจุน้ำ  ทำฝนใหตกได   นริมิตส่ิงขวางกัน้มีแมน้ำและทะเลเปนตนได

ดวยอำนาจแหงเตโชกสณิ  คณุวเิศษทัง้หลายเปนตนวา  พนควนัออกจากตวัได
พนไฟออกจากตวัได  ทำฝนถานเพลิงใหเกดิขึน้ได   ลางไฟดวยไฟได (คนอืน่พนไฟมาหา
สามารถพนไฟตวัเองออกไปแกได)   สามารถเผาเฉพาะส่ิงท่ีตองการได (จดุไฟโดยไมตองใช
ไมขดี)  ทำแสงสวางขึน้เพือ่ประโยชนแกการเหน็รูปดวยทพิพจกัษุได   ทำสรีระใหไหมไปดวย
เตโชธาต ุ(ทำใหเกิดไฟเผาตวัเอง) ในคราวปรนิพิพานก็ได

ดวยอำนาจแหงวาโยกสณิ คณุวิเศษท้ังหลายเปนตนวา ไปไดเร็วประดุจพาย ุ ทำลม
พายมุฝีนใหเกดิขึน้ได

ดวยอำนาจแหงนลีกสณิ  คณุวเิศษทัง้หลายเปนตนวา นริมิตรูปสีเขียวข้ึนได   ทำให
มดืก็ได  ทำใหสวางก็ได
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ดวยอำนาจแหงปตกสิณ  คุณวิเศษทั้งหลายเปนตนวา  นิรมิตรูปสีเหลืองได
นอมใจลงอธิษฐานวา ใหสิง่นีเ้ปนทองเปนตน กท็ำได

ดวยอำนาจแหงโลหติกสณิ  คณุวเิศษทัง้หลายเปนตนวา นริมิตรูปสแีดงข้ึนได
ดวยอำนาจแหงโอทาตกสณิ คณุวิเศษทัง้หลายเปนตนวา นริมติรปูสขีาวขึน้ได   กำจดั

ถนีมทิธะได  เพกิความมืดออกไปได  ทำแสงสวางข้ึนเพือ่ใหเหน็รปูดวยทิพพจักษไุด
ดวยอำนาจแหงอาโลกกสิณ  คณุวิเศษทัง้หลายเปนตนวา นริมิตรูปโปรงแสงได  ขบัไล

ถนีมทิธะออกได  เพิกความมดืออกได  ทำแสงสวางข้ึนเพ่ือใหเหน็รปูดวยทิพพจักษไุด
ดวยอำนาจแหงอากาสกสิณ   คณุวิเศษทัง้หลายเปนตนวา  ทำสิง่ท่ีลีล้บัใหเปดเผยได

นริมติชองวางเขาในทีท่บึ เชนภายในแผนดนิและภายในภูเขาแลวสำเรจ็อริยิาบถอยไูด
ผานท่ีทบึมีฝาหรือกำแพงเปนตนออกไปขางนอกไดไมตดิขัด

หมวดที ่๒  อสุภะ ๑๐
กัมมัฏฐานที่พิจารณาซากศพเปนอารมณ

๑. อทุธมุาตกะ  หรอื อทุธุมาตกอสุภะ แปลวา ซากศพท่ีพองข้ึนอืด  หรอืซากศพ
ทีพ่องข้ึนอดือยางนาเกลียด  ไดแกซากศพทีพ่องขึน้อดืไปตามลำดบันบัแตวนัที่
สิน้ชีวติ

๒. วนิลีกิะ หรอื วนิลีกิอสุภะ แปลวา ซากศพทีม่สีเีขยีวสลับกบัสอีืน่นาเกลียด หรอื
ซากศพทีม่สีเีขียวนาเกลียด   ไดแกซากศพทีม่สีเีขยีวคละไปกับสอีืน่  เชนตรงท่ี
เน้ือหนาจะมีสแีดง  ตรงทีก่ลัดหนองจะมีสขีาว แตโดยมากจะมีสีเขียวท่ัวราง

๓. วิปพุพกะ หรือ วปิพุพกอสุภะ แปลวาซากศพท่ีมหีนองไหลเย้ิมอยอูยางนาเกลียด
หรือแปลวาซากศพท่ีเต็มไปดวยหนองอยางนาเกลียด  ไดแก ซากศพทีก่ำลงัมี
น้ำเลอืดน้ำหนองไหลเย้ิมอยู

๔. วจิฉทิทกะ หรอื  วจิฉทิทกอสุภะ  แปลวา ซากศพทีข่าดครึง่ตัวนาเกลยีด หรอื
ซากศพจากกันอยางนาเกลยีด  ไดแกซากศพทีข่าดครึง่ตวัเปน ๒ ทอน
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๕. วิกขายิตกะ  หรือ วิกขายิตกอสุภะ แปลวา ซากศพท่ีถูกสัตวกัดกินอวัยวะ
สวนตางๆ หรอืแปลวา ซากศพทีถ่กูสตัวกนิดนูาเกลียด  ไดแกซากศพทีถ่กูสัตว
ตางๆ มสีนุขัเปนตนกัดกินอวัยวะตางๆ ตรงน้ันบางตรงนีบ้าง

๖. วิกขิตตกะ หรือ วิกขิตตกอสุภะ แปลวา ซากศพที่กระจุยกระจายอยูอยาง
นาเกลยีด  ไดแกซากศพทีข่าดกระจยุกระจายไปในทศิตางๆ เชน มอืไปทางหนึง่
ศรีษะไปทางหนีง่

๗. หตวกิขติตกะ  หรือ  หตวกิขติตกอสภุะ  แปลวา ซากศพท่ีถกูตัดหรอืถูกสับ
และท้ิงกระจดักระจายอยอูยางนาเกลียด  ไดแกซากศพที่ถกูฟนหรอืถูกสับดวย
ศสัตราอยางยบัเยนิ  โดยถกูฟนในลกัษณะกากบาทเหมอืนรอยตีนกา  กระจยุ
กระจายอยอูยางนาเกลียด

๘. โลหิตกะ  หรอื โลหิตกอสภุะ แปลวา ซากศพท่ีจมกองเลอืดอยอูยางนาเกลยีด
ไดแกซากศพทีเ่ต็มไปดวยเลอืดซึง่กำลงัไหลนองอยู

๙. ปฬุวุกะ  หรอื  ปฬุวุกอสภุะ แปลวา ซากศพทีค่ลาคล่ำไปดวยหนอนนารังเกยีจ
ไดแกซากศพทีม่หีมหูนอนเจาะกินซากศพย้ัวเยีย้เตม็ไปหมดนาเกลียดอยางยิง่

๑๐. อฏัฐิกะ หรือ อฏัฐกิอสุภะ  แปลวา ซากศพทีเ่หลือแตกระดูกนารังเกียจ  ไดแก
ซากศพทีเ่นาเปอยไปแลวเหลอืเพยีงโครงกระดูก หรอืทอนกระดกู  ดเูปนที่
นารงัเกยีจ   อน่ึง แมกระดูกเพยีงทอนเดียวกส็ามารถพจิารณาเปนอสภุกัมมัฏฐาน
ได

อสุภกัมมัฏฐานทัง้ ๑๐  ในปจจุบนัคอนหาขางยาก เพราะไมมปีาชาผีดบิ (ทิง้ศพใน
ปาชาโดยไมเผา) เหมอืนในสมยัพทุธกาล   นอกจากจะไปขอดตูามโรงพยาบาล หรอืตามโกดงั
เก็บศพในวัด  หรืออาจดูซากศพจากภาพถายท่ีพอหาไดมาเพงเปนกัมมัฏฐาน

อยางไรกต็าม  เช่ือวาไมเปนการเหลอืวิสยัท่ีจะหาดอูสุภกัมมัฏฐาน ไมโดยวิธใีดก็วธิี
หน่ึง  เพราะแมเพียงกระดูกช้ินเดียวก็สมารถกำหนดเอาเปนอสุภกัมมัฏฐานได (อฏัฐิกอสุภะ)
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วธิปีฏิบตัทิีโ่บราณาจารยแนะนำ
หากมีโอกาสไดพิจารณาซากศพที่เปนอสุภะอยางใดอยางหน่ึง ในบรรดาอสุภะ ๑๐

กค็วรทราบวธิปีฏบิตัทิีโ่บราณาจารยแนะนำไวบาง  ดงัตอไปน้ี

ประการที ่๑  ควรสบืดใูหชดัเจนกอนวา ศพน้ัน เปนศพประเภทใด หญงิหรอืชาย
เนาแลวหรอืยงัไมเนา   เพราะหากศพนัน้เปนศพเพศหญงิ กไ็มควรดู (สำหรบับรรพชิต)
เพราะเปนขาศึกกัน   ยกเวนศพน้ันเนาจนไมมสีญัลักษณวาหญิงหรือชายแลว

อนึ่ง  หากศพน้ันยังไมเนา ในปาชาเชนนั้นอาจมีสัตวรายเชนเสือเปนตนหวงแหน
เอาเปนอาหาร  อาจทำอนัตรายเอาได

ประการท่ี ๒  แมเมือ่จะไปปาชาเพ่ือพจิารณาอสภุะ  กค็วรบอกแกพระเถระหรอืภกิษุ
ในวัดกอนไป   เพราะหากเกดิเหตุอยางใดอยางหน่ึงข้ึน เชนเจ็บปวยไมสบายเปนตน  ทาน
จะไดสงคนไปชวยเหลอื  หรอืแมหากจะมใีครกลาวหาดวยเรือ่งเสียหายบางอยาง  ทานจะได
ชวยเปนพยานใหได

ประการที ่๓  ควรกำหนดทางไปและกลับใหด ี เพราะอาจมอีนัตรายท้ังแกชวีติและ
พรหมจรรยได    อนัตรายแกชวีติเชนสัตวรายตางๆ    อนัตรายแกพรหมจรรย เชน ทางเสน
นัน้ผานทาน้ำทีส่ตรชีอบไปอาบน้ำ เมือ่ไปประสบเขาอาจเปนอนัตรายได

ประการท่ี ๔ เม่ือไปถงึปาชา  ควรกำหนดจดจำสิง่ตางๆ รอบๆ ศพใหดี  เร่ิมต้ังแต
กำหนดทิศวา  ทางเขาปาชาอยทูางทศิไหน  วดั (ทีต่นอย)ู อยทูางทศิไหน   มอีะไรเปนที่
สงัเกต เชนตนไม จอมปลวก เปนตน   ขางๆ ศพ มตีนไมใหญอยทูางทศิเหนอื   ตอไมใหญอยู
ทศิตะวันออก  จอมปลวกอยทูางทศิใต   ตนเองยนือยทูางทศิตะวนัตก ดงัน้ีเปนตน  เผือ่วา
เมือ่เวลาค่ำมดืลงจะไดไมเขาใจผิดนกึวาเปนผไีปเสียหมด  หรอืแมเวลาจะกลบัวัด จะได
กลบัโดยสะดวกไมหลงทิศ

ประการที่ ๕  ไมควรยืนเพงดูศพในทิศทวนลม (ลมพัดกลิ่นศพเขามาหา) หรือ
ในทิศตามลม เพราะเม่ือยืนทวนลมอาจจะทนกล่ินศพไมไหว   ถายืนในทศิตามลม สตัวราย
ทีม่ากินศพอาจจะไดกล่ิน (ภกิษุทีก่ำลงัดูศพ) และทำรายเอาได
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ประการที ่๖  กำหนดทีย่นืเพงดูศพใหเหมาะสม  คอื ยนืไมไกลนัก เพราะจะเห็น
ไมชดั ไมยนืใกลเกินไปนกัเพราะอาจเกดิความกลัว  ไมควรยนืชิดดานศีรษะหรือดานเทา
ของศพมากไปนกั เพราะอาจเหน็ศพไมถนัด  แตควรยนืระหวางกลาง ไมใกลนกั ไมไกลนกั
ไมคอนไปทางศรีษะนัก ทางเทานัก พอใหเห็นศพไดถนัด และกำหนดกมัมัฏฐานไดงาย

[ถอืเอานิมติโดยอาการ ๖]
ประการที ่๗  ถอืเอานิมติโดยอาการ ๖ อยาง คือ  ๑) โดยสี   ๒) โดยเพศ  ๓)

โดยสณัฐาน   ๔) โดยทศิ   ๕) โดยโอกาส   ๖) โดยปรจิเฉท
๑) โดยส ี พงึกำหนดวา รางนีข้องคนผิวดำ  รางนีข้องคนผวิขาว  รางนีข้องคนผวิ ๒ สี

๒) โดยเพศ  อยากำหนดเพศหญงิหรอืชาย แตพงึกำหนดวา  รางนีข้องคนปฐมวยั
รางนีข้องคนมัชฌมิวยั  รางนีข้องคนปจฉมิวยั

๓) โดยสัณฐาน พงึกำหนดดวยสัณฐานของอสภุะ (ศพ) ทีข่ึน้พองน่ันแหละวา  นีเ้ปน
สณัฐานศีรษะ  นีเ้ปนสัณฐานคอ   นีเ้ปนสัณฐานขา  นีเ้ปนสัณฐานแขง  นีเ้ปนสัณฐานเทา
ของอสภุะ (ศพ) ทีข่ึน้พองนัน้

๔) โดยทิศ  พงึกำหนดวา ในรางนีม้ ี๒ ทศิ  คอืทิศเบ้ืองต่ำต้ังแตสะดือลงมา  ทศิเบ้ืองสูง
ตั้งแตสะดือข้ึนไป    อีกนัยหนึ่ง  พึงกำหนดทิศท่ีตัวเองและศพอยูวา เรายืนอยูในทิศน้ี
อสภุนมิติอยใูนทศินี้

๕) โดยโอกาส  พงึกำหนดวา  มอืทัง้ ๒ ของศพ อย ูณ โอกาสตรงนี ้  เทาทัง้ ๒
อย ูณ  โอกาสตรงน้ี   ศรีษะอย ูณ โอกาสตรงนี ้ กลางตัวอย ูณ โอกาสตรงนี้

๖) โดยปริจเฉท  พงึกำหนดวา รางน้ี เบือ้งต่ำแตพืน้เทาขึน้ไป  เบ้ืองบนแตปลาย
ผมลงมา  เบือ้งขวางกำหนดดวยหนัง  และในฐานะตามทีก่ำหนดนัน้เต็มไปดวยศพ ๓๒ ศพ
(อาการ ๓๒) นัน่เอง    อกีนัยหนึง่ พงึกำหนดวา นีเ้ปนชวงมอื  นีเ้ปนชวงเทา นีเ้ปนชวง
ศรีษะ นีเ้ปนชวงกลางตวั แหงอสภุะท่ีขึน้พองน้ัน
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[ถอืเอานมิติโดยอาการ ๕]
ประการท่ี ๘  ถอืเอานิมิตโดย อาการ ๕ อยาง
ถาพยายามถือเอานิมติ (จำภาพอสุภะ) โดยอาการ ๖ อยางนัน้แลว  ปฏิภาคนมิิตก็

ไมปรากฏ  กใ็ชวธิถีอืเอานมิติ (จำภาพอสุภะ) โดยอาการ ๕  คอื  ๑) โดยทีต่อ   ๒) โดยชอง
๓) โดยท่ีเวา    ๔) โดยท่ีนนู  ๕) โดยท่ีรอบๆ

๑) โดยทีต่อ  คือท่ีตอขอมือขวา ๓ แหง คอื ขอมือ ขอศอก หวัไหล  ทีต่อมือซายก็
เชนกนั   ทีต่อเทาขวา และเทาซายขางละ ๓ แหงคอื ขอตอหลงัเทา ขอตอเขา ขอตอโคนขา
ทีต่อคอ ๑ แหง (กระดกูคอกบักระดูกสันหลงั) ทีต่อเอว ๑ แหง (กระดกูสันหลงักับสะโพก)

๒) โดยชอง  พงึกำหนดชองมอื (ระหวางน้ิวมอื) ชองเทา ชองทอง ชองห ูชองปาก
ชองจมกู เปนตน

๓) โดยทีเ่วา  พงึกำหนดท่ีเวา เชน เบาตา ภายในปาก หลุมคอ หรือท่ีเวาอ่ืนๆ อกี

๔) โดยท่ีนนู  พงึกำหนดทีน่นูข้ึนเชน หวัเขา หนาอก หรือหนาผาก

๕) โดยท่ีรอบๆ คอื พงึกำหนดดูศพโดยรอบทัง้หมด (ตัง้แตศรีษะจรดเทา) สวนไหน
ปรากฏชัดท่ีสุด ใหตั้งจิตไวสวนนั้น  พรอมกับบริกรรม (รำพึงในใจ) “อุทธุมาตกังๆๆ”
(ศพเนาพองๆ)

อสุภกัมมัฏฐานนี ้ผใูดเจรญิใหมากโดยถูกวิธแีลว จะเปนอุปการะเพ่ือกำจัดกามราคะ
และความประมาทมัวเมาหลงตวัหลงตนเปนตน ไดเปนอยางดี

หรือจะใชวิธีเพงดูซากศพ (รวมทั้งกระดูก) หรือภาพถายซากศพชนิดตางๆ
ทีพ่อหาได (หรือนึกถึงภาพเหลาน้ันท่ีเคยเห็นมาในอดตี) ไวบอยๆ เนืองๆ จนเปนภาพตดิตา
จนถึงข้ันขยายภาพนิมิตน้ันได (ปฏิภาคนิมิต)   สมาธิในระดับปฐมฌานก็จะบังเกิดข้ึน
กเิลสนิวรณทัง้หลาย กจ็ะสงบไป  ภาวะจิตกจ็ะออนโยน ควรแกงานคือวปิสสนา
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อนึ่ง  ถึงแมไมถึงระดับฌาน  ถาระลึกนึกถึงบอยๆ เนืองๆ ก็จะเปนเคร่ืองระงับ
กามฉันทนวิรณหรือความยนิดีพอใจในเพศตรงขามไดเปนอยางด ี และสามารถใชแทนตจปญจก-
กมัมัฏฐาน (กายคตาสติกมัมัฏฐาน) หรอืใชคกูนัไปได

ขอควรระวัง
เมือ่เจรญิกมัมฏัฐานนีม้ากเขาๆ จะเกดิความเบือ่หนาย อดึอดั  ระอา รงัเกยีจ (นพิพทิา)

ในรางกายตวัเอง หรือแมกายผอูืน่ เพราะพจิารณาเหน็ความนาเกลยีด ไมมสีาระ ของรางกาย
(เห็นไตรลักษณในชวงแรกๆ)  บางทีอาจถึงกับฆาตัวตาย หรือใหคนอื่นฆาตัวเองตาย
ดงัในเรือ่งตนบญัญตัปิาราชกิขอที ่๓ ในพระวนิยัปฎก กไ็ด

ดงัน้ัน หากเกิดอาการเบือ่หนายดังกลาวมา  อยาไปคิดฆาตัวตาย ควรประคอง
อาการนัน้ไว เพราะนัน่คืออาการอยางหนึง่ของวปิสสนา (นพิพิทาญาณ) ดงัพระพุทธดำรสั
วา “นพิพฺนิท ํ วริชชฺติ” แปลวา “เมือ่เบือ่หนาย ยอมคลายกำหนดั”  และตรัสตอไปอีกวา
“วริาคา วมิจุจฺติ” แปลวา “เพราะคลายกำหนดั ยอมหลดุพน” (อนตัตลกัขณสตูร เปนตน)

หรอืทีต่รสัไวในทีห่ลายแหงวา “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาต ิ ยทา ปฺญาย ปสฺสติ
อถ  นพิพนิทฺต ิทกุเฺข  เอส มคโฺค วสิทุธฺยิา ...” แปลวา “เม่ือใดบุคคลเห็นดวยปญญาวา
สงัขารทัง้ปวงไมเท่ียง เมือ่นัน้ ยอมเบ่ือหนายในสิง่ทีเ่ปนทกุข (สงัขาร)   นัน่เปนทางแหง
พระนิพพาน”

ดังนั้น หากความเบื่อหนายเกิดขึ้นควรยกอารมณเชนนั้นขึ้นสูพระไตรลักษณ
เจริญวิปสสนา พจิารณารปูนามขนัธ ๕  ตามทีม่นัเปนจริง อยเูนืองๆ  จติก็จะหลุดพนในไมชา
หรอือยางนอย ในขณะนัน้ราคะกส็งบลงไดอยางนาอศัจรรย

ขอควรระวังอีกประการหน่ึง  ก็คือ การดูอสุภะน้ัน (แมเปนภาพถายก็ตาม)
ถาเปนศพท่ียงัไมเนา (ตายไมนาน) อวัยวะทุกสวนยังบริบรูณครบเหมอืนคนนอนหลับ  หรอื
เปอยเนาไปบางสวนแลว แตอวัยวะเพศหญงิหรือชายยังปรากฏอย ู ถาศพน้ันเปนเพศหญงิ
ภกิษ ุสามเณร หรือนกับวชชาย (หรือนักกัมมัฏฐานเพศชาย) ไมควรดหูรอืเพงเปนอารมณ
กมัมฏัฐาน เพราะเปนวสิภาค (ศัตรู) กนั
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หรือถาศพนั้น เปนศพเพศชาย  นักบวชหญิงหรือผูบำเพ็ญเพียร ที่เปนสตรี
ไมควรด ู  จะดไูดกต็อเมือ่ ศพนัน้เนาเปอยจนอวยัวะเพศหญิงหรอืชายไมปรากฏแลว หรอื
มผีาปกปดอวยัวะนัน้ไวมดิชิดไมสามารถมองเหน็ จงึดูเพ่ือเปนอสุภกัมมัฏฐานได  เพราะ
ถาไมเชนน้ันอาจทำใหกามราคะกำเรบิได หรือถาเปนภิกษุ หรือสามเณร อาจเปนเหตใุห
ศลีขาด หรอืสกึไป  เพราะดูอสภุะประเภทน้ีกไ็ด

หมวดที ่๓  อนุสสติ ๑๐

ความระลึกถึงคุณงามความดีซึ่งเปนเคร่ืองใหจิตสงบบาง  เปนเครื่องยังจิตใหเกิด
ความเลือ่มใสบาง  สงัเวชบาง  เรยีกวา อนุสสติ  จำแนกไปตามอารมณอนัเปนท่ีควรระลึกถึง
เปน ๑๐  คือ

๑. พทุธานุสสติ ระลึกถงึคณุของพระพุทธเจา
๒. ธมัมานสุสติ ระลึกถงึคณุของพระธรรม
๓. สงัฆานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระสงฆ
๔. สีลานุสสติ ระลึกถงึศลี
๕. จาคานสุสติ ระลึกถึงทานท่ีตนไดบริจาค
๖. เทวตานุสสติ ระลึกถึงคุณทีท่ำใหบคุคลเปนเทวดา
๗. มรณัสสติ ระลกึถึงความตายทีจ่ะมาถงึตน
๘. กายคตาสติ ระลึกท่ัวไปในกาย ใหเห็นวาไมงาม นาเกลยีด โสโครก
๙. อานาปานสัสติ ตัง้สตกิำหนดลมหายใจเขาออก
๑๐. อปุสมานุสสติ ระลกึถงึคณุพระนิพพาน

๑. พทุธานสุสติ

พทุธานสุสต ิแปลวา การระลึกถงึคณุของพระพทุธเจาเปนอารมณอยเูสมอ  มวีธิเีจริญ
ดงัตอไปนี้

ผูบำเพ็ญเพียร ประกอบดวยความเลื่อมใสอยางไมหว่ันไหว  มีความประสงคเพ่ือท่ี
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จะเจริญพุทธานุสสติเปนประการแรก  พึงไป ณ ที่อันสงัด  หลีกเรนอยู ณ เสนาสนะ
อนัสมควร  แลวพงึระลกึถงึพระคณุของพระผมูพีระภาคพทุธเจา ๙ บทเนอืงๆ  โดยนยัทีม่าใน
พระบาลอียางนีว้า พระผมูพีระภาคเจานัน้

๑. อติปิ อรหัง เปนพระอรหันต แมเพราะเหตุนี้
๒. อติปิ สมัมาสัมพุทโธ เปนผตูรสัรเูองโดยชอบ  แมเพราะเหตุนี้
๓. อติปิ วชิชาจรณสมัปนโน เปนผทูรงสมบูรณดวยวชิชาและจรณะ

แมเพราะเหตุนี้
๔. อติปิ สคุโต เปนผเูสดจ็ไปดี  แมเพราะเหตุนี้
๕. อติปิ โลกวิทู เปนผทูรงรแูจงโลก แมเพราะเหตนุี้
๖. อติปิ อนุตตโร ปรุสิทมัมสารถื ทรงเปนสารถฝีกบรุษุทีค่วรฝกไดอยางยอดเยีย่ม

แมเพราะเหตุนี้
๗. อติปิ สตัถา เทวมนสุสานัง ทรงเปนศาสดาของเทวดาและมนษุยทัง้หลาย

แมเพราะเหตุนี้
๘. อติปิ พทุโธ ทรงเปนพทุธะ  แมเพราะเหตนุี้
๙. อติปิ ภควา ทรงเปนภควา  แมเพราะเหตนุี้

พงึระลึกเนืองๆ วา  พระผมูพีระภาคพระองคนัน้  เปนพระอรหนัต แมเพราะเหตนุี้
ทรงเปนผตูรัสรชูอบ แมเพราะเหตนุี ้ ฯลฯ  ทรงเปน ภควา  แมเพราะเหตนุี ้  โดยใหยกเอา
คำวา “อติปิ” แปลวา   “แมเพราะเหตุนี”้  มาประกอบเขากับพระพุทธคุณท้ัง ๙ บท  พรอม
กบัระลึกถึงคำแปลเปนไทยไปดวยพรอมๆ กนั    แตถาจำคำแปลไดดีแลวเพียงแตระลึกถึง
เพียงคำบาลหีรือบริกรรมคำบาลกีใ็ชได (ดงัท่ีสวดกนัอยทูัว่ไป  ในชือ่วาสวด “อติปิโส” นัน่เอง
เพยีงแตไมไดเตมิคำวา “อติปิ” ขางหนาทกุๆ บทเทาน้ัน)

อธิบายพุทธคุณ ๙ บท
๑. อรหัง  มอีรรถ (ความหมาย) ๕ อยาง

พระผมูพีระภาคพระองคนัน้ ทรงไดพระนามวา อรหัง  เพราะเหตุ  ๔ อยางเหลานีค้อื
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๑.   เพราะทรงเปนผไูกลจากกิเลส
๒.   เพราะทรงเปนผกูำจดัอริ (ศตัรูคอืกิเลส) ทัง้หลายไดแลว
๓.   เพราะทรงเปนผหูกัซ่ีกำแหงสังสารจักร (คอืการเวยีนเกิด) ไดแลว
๔.   เพราะทรงเปนผสูมควรแกไทยธรรมทัง้หลายมีปจจยั ๔ เปนตน
๕.   เพราะทรงเปนผไูมมทีีล่บัในการกระทำชัว่

๑) เปนผไูกลจากกิเลส
พระผมูพีระภาคพระองคนัน้  ชือ่วาเปนผไูกลจากกเิลส  คอืทรงดำรงอยใูนท่ีไกลแสน

ไกลจากสรรพกิเลสท้ังหลาย   เพราะเปนผทูรงกำจัดกิเลสทัง้หลายพรอมทัง้วาสนาไดแลวดวย
อรยิมรรค  เพราะเหตนุัน้ จงึทรงไดพระนามวา  “อรหงั”  เพราะเหตุทีเ่ปนผไูกลจากกเิลส

พระผมูพีระภาคพระองคใด  ไมทรงประกอบดวยกิเลสอนัใด และไม
ทรงประกอบดวยโทษสิง่ใด   พระผมูพีระภาคพระองคนัน้ผทูรงเปนพระนาถะ
ของโลก  เปนผไูกลจากกเิลสและโทษเหลานัน้   เพราะเหตุนัน้ จงึทรงปรากฏ
พระนามวา  “อรหงั”

๒) เปนผกูำจัดอริ (ศตัรูคอืกเิลส) ทัง้หลายไดแลว
อริ (ศตัรู) คอืกิเลสท้ังหลายเหลาน้ัน  พระผมูพีระภาคพระองคนัน้ทรงกำจดัไดแลว

ดวยอรยิมรรค   เพราะเหตุนัน้  พระองคจงึทรงพระนามวา  “อรหัง”  แมเพราะทรงเปนผู
กำจัดอร ิ คอืกิเลสทัง้หลายไดแลว

แมเพราะเหตุทีอ่ริทัง้หลาย อนัไดแกกเิลสมรีาคะเปนตน แมทกุๆ อยาง
อนัพระผมูพีระภาค ผทูรงเปนพระนาถะของโลก ทรงกำจัดไดหมดแลว    ดวย
ศาสตราคอืพระปญญา  ฉะนัน้ พระองคจงึทรงปรากฏพระนามวา “อรหงั”

๓) เปนผหูกัซีก่ำแหงสงัสารจกัรไดแลว
สงัสารจักร นี้ มี ดมุ ทำดวย อวชิชาและภวตณัหา   มี กำ ทำดวย อภสิงัขารมี

ปญุญาภิสงัขารเปนตน  มี กงลอ ทำดวยชราและมรณะ   เอา เพลา ทีท่ำดวยอาสวสมทุยั
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(กเิลสตัณหา) สอดเขาใน ตวัรถ คอืภพท้ังสาม  แลนไปไดตลอดกาลอนัไมมีเบ้ืองตนและ
ทีส่ดุ (ยาวนานจนไมรวูาเริม่ตนมาแตเมือ่ไร และจะส้ินสดุเมือ่ไร)

พระผมูพีระภาคทรงประทบัยนือยบูน พืน้ปฐพีคอืศีล ดวยพระบาททัง้ ๒ คอื วริยิะ
ณ โคนตนพระศรมีหาโพธิ ์  ทรงจบัขวานคอืพระพทุธญาณอนัทำกรรมใหสิน้สูญไป  ทรงหัก
คอืทรงร้ือ  ทรงทำลาย ซีก่ำทัง้หลายแหงสงัสารจกัรน้ันทกุๆ ซี่ ไดสิน้แลว   เพราะเหตนุัน้
พระองคจงึทรงพระนามวา “อรหงั”  แมเพราะเหตุทีท่รงหกักำแหงสงัสารจักรทัง้หลาย
ไดแลว

เพราะเหตทุีซ่ีก่ำทัง้หลายแหงสังสารจักร  อนัพระผมูพีระภาคผทูรง
เปนนาถะของโลก  ทรงทำลายหมดส้ินแลว ดวยดาบคือพระญาณ   ฉะน้ัน
พระองคจงึทรงไดรบัการเฉลมิพระนามวา “อรหงั”

๔) ขอวาเปนผคูวรแกปจจัย ๔ เปนตน
พระผมูพีระภาคยอมควรซึง่ปจจัยท้ังหลายมจีวีรเปนตน  และควรซึง่การบชูาชัน้

พเิศษ  เพราะพระองคทรงเปนทักขิไณยบุคคลชัน้ยอด   เพราะเหตุนัน้น่ันแล  เม่ือพระ
ตถาคตเจาทรงอบุตัขิึน้แลว  เทวดาแลมนษุยทัง้หลาย ชัน้มเหศกัดิ ์ยอมไมทำการบชูาในทีอ่ืน่ๆ

เปนความจริงเชนนั้น  ทาวสหัมบดีพรหมไดบูชาพระตถาคตเจา ดวยพวงแกว
ขนาดเทาเขาสิเนร ุ (เขาพระสุเมรุ)   และเทวดาท้ังหลายช้ันอ่ืนๆ  และมนษุยทั้งหลายมี
พระเจาพมิพสิารและพระเจาโกศลเปนตน กไ็ดทรงบูชาตามควรแกกำลงั

อนึง่  แมเมือ่พระผมูพีระภาคเสด็จปรนิพิพานแลว  พระเจาอโศกมหาราช ก็ได
ทรงบริจาคพระราชทรัพย จำนวน ๙๖ โกฏิ  สรางพระอารามอทุศิไวในชมพทูวปีทัว่ไปถงึ
๘๔,๐๐๐ แหง   ไมตองพดูถึงการบชูาช้ันพิเศษอืน่ๆ   เพราะฉะนัน้  พระผมูพีระภาคจงึทรง
ไดพระนามวา “อรหัง”  แมเพราะเหตทุีท่รงเปนผูควรแกปจจัย ๔ เปนตน

๕) ขอวาไมมทีีล่บัในการทำบาป
พวกคนพาลซ่ึงมักสำคญัตนวาเปนบัณฑิต บางจำพวกในโลกน้ี  ยอมทำบาปในท่ีลบั

เพราะกลัวเสียชื่อเสียง ฉันใด   พระผูมีพระภาคเจานั้นยอมไมทรงกระทำเหมือนอยางนั้น
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ในกาลไหนๆ   เพราะเหตุนัน้  พระองคจงึทรงไดพระนามวา “อรหงั” แมเพราะเหตุไมมี
ทีล่บัในการทำบาป

เพราะเหตุที่ ขึ้นช่ือวาท่ีลับในการทำบาปท้ังหลาย ยอมไมมีแก
พระผมูพีระภาคผคูงท่ี   ฉะนัน้ พระองคจงึทรงปรากฏพระนามวา “อรหัง”
เพราะไมมทีีล่บันัน้

๒. สมัมาสัมพุทโธ

พระผมูพีระภาคทรงไดพระนามวา สมัมาสมัพทุโธ   เพราะเหตุทีเ่ปนผตูรสัรสูรรพ-
ธรรมทัง้หลายโดยชอบดวย  และโดยพระองคเองดวย

จรงิอยางนัน้  พระผมูพีระภาคพระองคนัน้  ตรัสรสูรรพธรรมทัง้หลายโดยชอบดวย
และโดยพระองคเองดวย คอื

ตรสัรธูรรมทัง้หลายทีค่วรรดูวยปญญาอนัย่ิง โดยความเปนธรรมอันควรรดูวยปญญา
อนัย่ิง

ตรสัรธูรรมทัง้หลายทีค่วรกำหนดรู  โดยความเปนธรรมอนัควรกำหนดรู
ตรสัรธูรรมท้ังหลายอนัควรละ   โดยความเปนธรรมอนัควรละ
ตรสัรธูรรมท้ังหลายอนัควรทำใหแจง  โดยความเปนธรรมอนัควรทำใหแจง
ตรสัรธูรรมทัง้หลายอนัควรเจรญิ [ควรใหเกดิมขีึน้] โดยความเปนธรรมอันควรเจรญิ

เพราะเหตนุัน้น่ันแล  พระผมูพีระภาคเจาจึงไดตรัสไววา
“สิง่ท่ีควรรดูวยปญญาอนัย่ิง เราไดรแูลวดวยปญญาอนัย่ิง   สิง่ท่ีควร

ละเราไดละแลว  สิง่ทีค่วรทำใหแจง เราทำใหแจงแลว   และสิง่ทีค่วรเจริญ
เราไดเจริญแลว     พราหมณ  เพราะเหตนุัน้  เราจงึเปน “พทุธะ”  คอื
ผตูรัสรู [เองโดยชอบ]”

กแ็ล พระผมูพีระภาคทรงไดพระนามวา “สมัมาสัมพุทโธ”   เพราะเหตุทีเ่ปนผตูรัสรู
สรรพธรรมทัง้หลายโดยชอบดวย  และดวยพระองคเองดวย  อยางนี้
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๓. วชิชาจรณสมัปนโน

พระผมูพีระผมูพีระภาคทรงไดพระนามวา วชิชาจรณสมัปนโน  เพราะเหตุทีพ่ระองค
ทรงสมบูรณดวยวชิชาทัง้หลายดวย   และทรงสมบูรณดวยจรณะทัง้หลายดวย ใน ๒ ประการ
นั้น
วชิชา ๓ คอื

๑. ปพุเพนวิาสานสุสติญาณ ญาณทีส่ามารถระลกึชาติ
๒. จตุปูปาตญาณ ญาณทีส่ามารถเหน็จตุแิละอบุตัขิองสตัวโลกทัง้หลาย
๓. อาสวักขยญาณ ญาณทีส่ามารถทำอาสวกิเลสใหสิ้นไป

วชิชา ๘ คอื
๑. วปิสสนาญาณ ญาณในวิปสสนา
๒. มโนมยิทธิ ฤทธ์ิทางใจ  หรอืฤทธ์ิสำเรจ็ไดดัง่ใจปรารถนา
๓. อิทธิวธิิ แสดงฤทธิต์างๆ ได
๔. ทพิพโสต หทูพิย
๕. เจโตปรยิญาณ ความกำหนดรูใจผูอื่นได
๖. ปพุเพนวิาสานสุสติญาณ ญาณระลึกชาติได
๗. ทพิพจกัขุญาณ ตาทิพย
๘. อาสวักขยญาณ ญาณคือความรูที่ทำอาสวะใหสิ้นไป

วชิชา ๓ กด็ ี วชิชา ๘ กด็ ีเหลานีช้ือ่วา วชิชา
จรณะ ๑๕  คอื

๑. สลีสัมปทา ความสมบูรณดวยศีล
๒. อินทริยสังวร ความสำรวมอนิทรียทัง้ ๖ คอื ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย ใจ
๓. โภชเน มตัตัญุตา ความรูจักประมาณในการบริโภค
๔. ชาคริยานุโยค การประกอบความเพียรโดยไมเห็นแกนอนมากเกนิไป
๕. สทัธาสมัปทา ความถึงพรอมดวยศรัทธา
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๖. หิริ ความละอายตอบาป
๗. โอตตปัปะ ความเกรงกลวัตอบาป
๘. พาหสุจัจะ ความเปนผไูดศกึษาเรียนรมูามาก
๙. วิริยะ ความพากเพียรไมทอถอย
๑๐. สติ ความเปนผมูสีตมิัน่คง
๑๑. ปญญา ความรอบรเูฉลียวฉลาด

และ รปูฌาน ๔ มปีฐมฌานเปนตน [รวมเปน ๑๕]

แทจรงิแลว  ธรรม ๑๕ ประการนีเ้ทาน้ัน  ทีพ่ระพุทธเจาตรัสวาเปน จรณะ  เพราะ
เหตุวา เปนทางดำเนนิไปสทูศิแหงอมตธรรม (คอืพระนิพพาน) ของพระอรยิสาวกทัง้หลาย
ดงัท่ีตรัสไววา  “มหานามะ  อรยิสาวกในศาสนานีย้อมเปนผมูศีลี”๑  ดงัน้ีเปนตน

พระผมูพีระภาค  ทรงประกอบดวยวิชชา ๓ และวิชชา ๘  และทรงประกอบดวย
จรณะ ๑๕  เพราะเหตนุัน้ พระองคจงึทรงพระนามวา “วชิชาจรณสมัปนโน” ผถูงึพรอมดวย
วชิชาและจรณะ

๔.  สุคโต

พระผมูพีระภาคทรงไดพระนามวา สคุโต  โดยมีนยั ๔ อยางคอื
๑. เพราะมมีรรคาเปนท่ีเสด็จไป (สพูระนิพพาน) อนังดงาม
๒. เพราะเสด็จไปสสูถานท่ีอนัด ี(คอืพระนิพพาน)
๓. เพราะเสด็จไปโดยชอบ
๔. เพราะตรัสโดยชอบ

มอีธบิายวา
(๑) เพราะมมีรรคาเปนท่ีเสดจ็ไปอนังดงาม

มรรคาเปนทีเ่สดจ็ไปของพระผมูพีระภาคเจาน้ัน เปนมรรคาอันงดงาม  คือสะอาด
๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๓  มชัฌิมนิกาย มชัฌิมปณณาสก  ขอ ๒๖ หนา ๒๕.
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ไมมโีทษ  ไดแก มรรคาอนัประเสริฐ คอือรยิมรรคมีองค ๘ นัน่เอง   พระองคเสด็จไปสทูศิ
อนัมคีวามเกษม คอื พระนพิพาน  โดยสะดวก ไมตดิขดั  ดวยมรรคาอันประเสรฐิ คอือรยิมรรค
นัน้    เพราะเหตนุัน้  พระองคจงึทรงพระนามวา  “สคุโต”  เพราะมมีรรคาเปนท่ีเสดจ็ไป
(สพูระนิพพาน) อนังดงาม
(๒) เพราะเสดจ็ไปสสูถานทีอ่นัดี (คอืพระนิพพาน)

อนึง่  พระผมูพีระภาคเจานัน้  เสด็จไปสสูถานทีอ่นัดี  คอืพระอมตนพิพาน  เหตนุัน้
พระองคจงึทรงพระนามวา “สคุโต”  เพราะเสดจ็ไปสสูถานท่ีอนัด ี(คอืพระนิพพาน)
(๓) เพราะเสดจ็ไปโดยชอบ

อน่ึง  พระผมูพีระภาคน้ัน เสดจ็ไปแลวโดยชอบ   คอืไมทรงยอนกลับมาสกูเิลส
ทัง้หลายท่ีพระองคทรงละไดแลวดวยมรรคน้ันๆ    สมดังคำทีพ่ระสารบีตุรเถระกลาวไวใน
ปฏิสมัภิทามรรควา “กเิลสเหลาใด ทีพ่ระองคทรงละไดแลวดวยโสดาปตตมิรรค  พระองค
ไมทรงหวนคืนมา ไมทรงกลบัมา  ไมทรงยอนกลับมาสกูเิลสเหลานัน้อกี   เพราะเหตุนัน้
พระองคจงึทรงพระนามวา “สคุโต” ... กเิลสเหลาใดทีพ่ระองคทรงละไดแลวดวยอรหตัต-
มรรค  พระองค ไมทรงหวนคืนมา  ไมทรงกลบัมา  ไมทรงยอนกลับมาสกูเิลสเหลานัน้อกี
เพราะเหตุนัน้  พระองคจงึทรงพระนามวา  “สคุโต”

อีกอยางหน่ึง  พระองคเสด็จไปโดยชอบ คือทรงทำแตประโยชนเกื้อกูลและ
ความสุขแกชาวโลกท้ังปวง    โดยทรงบำเพ็ญพระบารม ี๓๐ ทศั  นบัจำเดมิแตบาทมลูแหง
พระทปีงกรพทุธเจา   ตราบเทาถึงตรัสรทูีโ่คนตนมหาโพธ์ิ  ทรงดำเนนิไป (ตามมชัฌิมาปฏปิทา
คอืทางสายกลาง) ไมเขาใกลทางท่ีสดุโตง (มจิฉาทิฐ)ิ คอืสัสสตทิฐ ิ(ความเหตวุาโลกเทีย่ง) และ
อจุเฉททฐิ ิ(ความเหน็วาขาดสญู),  กามสขุลัลิกานโุยค และอัตตกลิมถานุโยค  เหตนุัน้ พระองค
จึงทรงพระนามวา “สคุโต”  เพราะเสด็จไปโดยชอบ
(๔) เพราะตรัสพระวาจาโดยชอบ

อน่ึง  พระผมูพีระภาคนัน้ ยอมตรัสโดยชอบ  คอืตรัสแตพระวาจาทีส่มควร ในฐานะ
อนัสมควร  จงึทรงไดพระนามวา “สคุโต” เพราะตรสัโดยชอบ  ดงัตัวอยางทีพ่ระองคตรัสไว
ในอภัยราชกุมารสูตรวา
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“ตถาคตรวูาจาใด  [หากวาจาน้ัน] เปนวาจาไมจริง ไมแท ไมประกอบ
ดวยประโยชน  ทัง้ไมเปนท่ีรกั ไมเปนท่ีเจริญใจของคนอืน่ๆ   ตถาคตไม
ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรวูาจาใด  เปนวาจาจรงิ  เปนวาจาแท  แตไมประกอบดวย
ประโยชน   ทั้งไมเปนท่ีรัก  ไมเปนท่ีเจริญใจของคนอื่นๆ  แมวาจาน้ัน
ตถาคตก็ไมตรสั

อน่ึง  ตถาคตรวูาจาใด เปนวาจาจริง เปนวาจาแท ทัง้ประกอบดวย
ประโยชน   แตไมเปนท่ีรกั  ไมเปนท่ีเจรญิใจของคนอืน่ๆ    ในขอน้ัน
ตถาคตยอมรจูกักาลอนัควรในการทีจ่ะตรัสวาจานัน้

ตถาคตรวูาจาใด อนัไมจริง  ไมแท  ไมประกอบดวยประโยชน   แต
เปนท่ีรกั  ทีเ่จริญใจของคนอืน่ๆ  ตถาคตไมตรัสวาจาน้ัน

ตถาคตรวูาจาใด  แมเปนวาจาจริง เปนวาจาแท แตไมประกอบดวย
ประโยชน   แตเปนท่ีรกั เปนท่ีเจริญใจของคนอืน่ๆ  แมวาจานัน้ ตถาคตก็
ไมตรัส

อนึง่ ตถาคตรวูาจาใด เปนวาจาจรงิ เปนวาจาแท และประกอบดวย
ประโยชน   ทัง้เปนท่ีรกั เปนท่ีเจริญใจของคนอืน่ๆ   ขอน้ัน ตถาคตยอมรู
กาลอันควรในการท่ีจะตรัสวาจานั้น.”๑

ดงัน้ัน พงึทราบวา พระผมูพีระภาคทรงไดพระนามวา “สคุโต” แมเพราะตรัสโดยชอบ
ดงัพรรณนามาน้ี

๕. โลกวทิู

พระผูมีพระภาคทรงไดพระนามวา โลกวิทู  เพราะทรงรูแจงโลกโดยทุกๆ ประการ
 เปนความจรงิ   พระผมูพีระภาคนัน้  ทรงรแูจงขันธโลกอยางแจมแจงโดยทกุๆ ประการ  คอื

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๓  มชัฌิมนิกาย มชัฌิมปณณาสก  ขอ ๙๔ หนา ๙๑-๙๒.
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โดยสภาวะ ไดแกโดยความเปนจริง  โดยสมุทยั  ไดแกเหตเุกดิ โดยนิโรธ  ไดแกโดยความดับ
โดยนิโรธบุาย  ไดแกอบุายบรรลถุงึความดบั  ดงัทีต่รสัไววา

“ดูกอนอาวุโส  ก็แตวา เราบัญญัติโลก  ความเกิดข้ึนแหงโลก
ความดับแหงโลก และปฏิปทาอนัสงใหถงึความดับแหงโลก ตรงทีก่เลวระ
[รางกาย] อนัยาวประมาณหน่ึงวา ซึง่มสีญัญา มใีจครองนี้นั่นแล”

อกีนยัหนึง่  โลกมี ๓ คอื  สงัขารโลก ๑   สตัวโลก ๑   โอกาสโลก ๑

สงัขารโลก
พระผมูพีระภาคเจาทรงรแูจงโลกทัง้ ๓  นัน้โดยทกุๆ ประการ  คอืทรงทราบ สงัขารโลก

อยางน้ีวา โลก ๑  คอื สตัวทกุจำพวกดำรงชวีติอยไูดดวยอาหาร, โลก ๒ คอื นามและรูป,
โลก ๓ คอื เวทนา ๓,   โลก ๔  คอื อาหาร ๔,  โลก ๕ คอื ขนัธ ๕,   โลก ๖ คอื อายตนะภายใน
๖,  โลก ๗ คอื วญิญาณฐิต ิ๗,  โลก ๘ คอื โลกธรรม ๘,  โลก ๙ คอื สตัตาวาส ๙,  โลก ๑๐
คืออายตนะ ๑๐,  โลก ๑๒ คอื อายตนะ ๑๒,  โลก ๑๘ คือธาตุ ๑๘

สตัวโลก
อกีประการหนึง่   พระผมูพีระภาคทรงทราบ สตัวโลก ทัง้ปวงอยางน้ี  คอืทรงทราบ

อาสยะ  ทรงทราบ อนุสยั  ทรงทราบ อธมิตุต ิของสัตวโลกท้ังปวง   ทรงทราบสัตวทัง้หลาย
ผมูกีิเลสดจุธุลีในดวงตานอย  ผมูกีิเลสดจุธุลีในดวงตามาก  ผมูอีนิทรยีแก  ผมูอีนิทรยีออน
ผมูอีาการด ี มอีาการเลว  สอนใหรไูดงาย  สอนใหรไูดยาก  เปนภัพพสตัว  เปนอภัพพสตัว
เพราะเหตุนัน้ สตัวโลก จงึเปนอนัพระองคทรงรแูจงโดยประการทัง้ปวง

โอกาสโลก
อีกประการหนึ่ง  โอกาสโลก พระผูมีพระภาคก็ทรงรูแจงโดยประการทั้งปวง

จริงอยางนัน้  พระผมูพีระภาคนัน้ทรงทราบวา จกัรวาลหน่ึง โดยสวนยาวและสวนกวาง ประมาณ
๑,๒๐๓,๔๖๐  โยชน  โดยรอบปรมิณฑลทัง้หมด ประมาณ ๓,๖๑๐,๓๕๐  โยชน

ในจักรวาลน้ัน แผนดนินี้ วาโดยความหนา ๒๔๐,๐๐๐ โยชน  ตัง้ (ลอย) อยบูนน้ำ
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โดยความหนาประมาณ ๔๘,๐๐๐ โยชน  และน้ำต้ังอยบูนลมทีพ่ดัอมุน้ำไว  โดยความหนา
ประมาณ  ๙๖๐,๐๐๐ โยชน  นีเ้ปนความดำรงอยขูอง โอกาสโลก    (น้ำในท่ีนีค้อืมหาสมทุร
ทัง้หมด รองรับดินไว   โลกของเราน้ีประกอบดวยน้ำ ๓ สวน  ดนิ ๑ สวน ซึง่เม่ือเทียบดินกับ
น้ำแลว ดนิมเีพยีงนดิเดยีว   เปนธรรมดาวา ของเล็กกวายอมรองรบัของมากหรอืใหญกวา
ไมได    ดงัน้ันดินจึงรองรบัน้ำไมไดเพราะมขีนาดเล็กเพียง ๑ ใน ๓ ของน้ำท้ังหมด  ซึง่มาก
เกินไปทีด่นิจะรองรับได   ถาจะเปรยีบดินหรือโลกใบน้ีกเ็ทากับลูกมะนาว ทีเ่อาลอยลงไปใน
แกวน้ำดืม่ท่ีเกอืบเต็มแกว    มะนาวในแกวไมสามารถรองรับน้ำในแกวไดเพราะมขีนาดเล็ก
เกินไป แตน้ำตางหากทีร่องรบัมะนาว เหตนุัน้ทานจงึวาดินต้ังอยบูนน้ำ   และท่ีน้ำในมหาสมุทร
ไมลนออกไปนอกโลก  เพราะมลีมหรอือากาศหอหมุอยรูอบโลก  เปนเหตใุหเกิดแรงบบีหรือ
แรงดงึดูดของโลกโอบอมุเอาไว เหมอืนน้ำในแกว)

เขาพระสุเมรุ (ภเูขาทิพย) แกนกลางของจกัรวาล
มภีเูขาทพิย ๗ ลกูลอมรอบ

และในจกัรวาล อนัดำรงอยอูยางนัน้ ม ีภเูขาสิเนร ุ[เขาพระสุเมร]ุ เปนภเูขาทีส่งู
ทีส่ดุ  หย่ังลงไปในมหาสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน  สงูข้ึนไปขางบนกเ็ทากัน

ภเูขาใหญ ๗ ลกู คือ
๑. ภเูขายคุนัธร   ๒. ภเูขาอิสนิธร   ๓. ภเูขากรวกิ  ๔. ภเูขาสุทสัสนะ  ๕. ภเูขา

เนมินธร   ๖. ภเูขาวินตกะ   ๗. ภเูขาอสัสกัณณะ  วจิติรไปดวยรตันะคอืแกวนานาประการ
เปนภูเขาทิพย (มองดวยตาเปลาไมเห็น แตเหน็ไดดวยทิพพจักขุ)  หย่ังลึกลงไปในมหาสมทุร
และสงูข้ึนไปขางบนกึง่หนึง่ๆ ของภเูขาสเินรุนัน้ (ลดหลัน่กันลงมาตามลำดับ)   ภเูขาทัง้ ๗
ลกูนัน้  ตัง้อยโูดยรอบภเูขาสเินรุ (เขาพระสุเมรุ)  เปนท่ีอยขูองทาวมหาราชทัง้ ๔ กบั
พวกเทวดาและยกัษ (สวรรคชัน้จาตุมมหาราชิกา)

ภเูขาหมิวา (หมิพานต หรอื หมิาลัย เปนภเูขาทีส่ามารถมองเหน็ดวยตามนุษยธรรมดา
ทัว่ไป อยทูีป่ระเทศอนิเดีย) สงู ๕๐๐ โยชน  ยาวและกวาง ๓,๐๐๐ โยชน  ประดบัดวยยอด
(มยีอด) ๘๔,๐๐๐ ยอด (ภเูขาหมิาลัย ประกอบดวยภเูขาทัง้ลูกใหญลูกเลก็เปนจำนวนมาก)
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สาเหตทุีไ่ดชือ่วา ชมพทูวีป
(ในอดตี เม่ือตนกัป) มตีนชมพ ู(ตนหวา) ชือ่ นคะ  วดัโดยรอบได ๑๕ โยชน  ลำตนสูง

๕๐ โยชน กิง่ยาว  ๕๐  โยชน  แผกิ่งออกไปโดยรอบได  ๑๐๐ โยชน (วดัเสนผาศูนยกลาง)
สงูขึน้ไปก็เทากนั  ดวยอานภุาพแหงตนชมพูนัน้  โลกเรานีจ้งึไดนามวา (หรอืชือ่วา) ชมพทูวีป
(หมายถงึพ้ืนโลกทัง้หมด) ดงัน้ันตนชมพ ูจงึเปนตนไมประจำภพมนษุย

ตนไมเกดิประจำภพ ๗ ตน
ในจกัรวาลนี ้ มตีนไมใหญเกิดประจำภพ ๗ ตน  มขีนาดเทาๆ กนักับตนชมพ ูชือ่ นคะ

(ในภพมนุษย) คอื
๑. ตนชมพู (ชมพฺ)ู ในโลกมนุษย
๒. ตนจติรปาฏลี ของพวกอสูร ในภพอสูร (จติรฺปาฏล)ี
๓. ตนสิมพลี ของพวกครฑุ (สมิพฺลี)
๔. ตนกระทุม ในอปรโคยานทวีป (กทมฺโพ)
๕. ตนกัลปพฤกษ ในอุตตรกุรทุวีป (กปฺปรุกโฺข)
๖. ตนซึก ในปพุพวเิทหทวปี (สริสีรกุโฺข)
๗. ตนปารจิฉัตตกะ ในภพดาวดงึส (ปารฉิตฺตโก)

ภเูขาจักรวาล หยัง่ลกึลงไปในมหาสมทุร ๘๒,๐๐๐ โยชน  สงูขึน้ไปก็เทากนันัน้   ภเูขา
จกัรวาลน้ี  ตัง้ลอมโลกธาตุทั้งหมดไว

มโีลกนัตรกินรก ในระหวางจกัรวาล
ในโลกธาตุนัน้ ภพดาวดงึส (วดัเสนผาศูนยกลางได) ๑๐,๐๐๐ โยชน
ภพอสูร อเวจีมหานรก และชมพทูวีป เทากัน (คอื ๑๐,๐๐๐ โยชน) อปรโคยานทวีป

๗,๐๐๐ โยชน  ปพุพวเิทหทวีป กเ็หมอืนกนั    สวนอตุตรกรุทุวีป (วดัได) ๘๐,๐๐๐ โยชน

ในโลกธาตุนั้น  ทวีปใหญทวปีหน่ึงๆ  มเีกาะเลก็เกาะนอยทวปีละ ๕๐๐ เกาะ
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สิง่ท้ังหมดแมนัน้  นบัเปนจักรวาลอนัหนึง่  นบัเปนโลกธาตอุนัหนึง่   และในระหวาง
แหงจกัรวาลเหลานัน้  มโีลกันตริกนรกอนัหน่ึงๆ๑

พระผมูพีระภาค ทรงรแูจงอนนัตจกัรวาล อนันตโลกธาตุ มากมายไมมทีีส่ดุ  ดวย
พระพทุธญาณอนัไมมทีีส่ดุ   เพราะเหตุนัน้  พระผมูพีระภาคจึงทรงไดพระนามวา  โลกวทิู

๖. อนุตตโร ปรุสิทัมมสารถิ

อนุตตโร  แปลวา พระผมูพีระภาคเจาเปนบุคคลผยูอดเยีย่ม ไมมบีคุคลใดยิง่กวา
ไมมบีคุคลใดเสมอเหมอืน  ไมมบีุคคลใดเปรียบเทียบ   ไมมบีคุคลใดทัดเทยีมหรอืเทยีบ
เคียงได  โดยการเปรยีบเทยีบดวยพระคุณ คอื ศลี สมาธิ  ปญญา วมิตุต ิและวิมตุตญิาณ-
ทสัสนะ  ดงัทีพ่ระองคตรสัไววา

“ภกิษทุัง้หลาย  กแ็ตวา เรามองไมเหน็บคุคลทีส่มบรูณดวยศีล
ยิง่กวาเราตถาคต  ในโลก พรอมทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ...
ในหมสูตัว  พรอมท้ังเทวดาและมนษุย”๒  ดงัน้ีเปนตน

ปรุสิทัมมสารถิ  แปลวา  พระผมูพีระภาคทรงฝกหัดได  ทรงนำไปได ซึง่บุรษุบุคคล
ทีค่วรฝกไดทัง้หลาย  อนัไดแก ดริัจฉานบุรุษบาง  มนษุยบรุุษบาง  อมนษุยบรุุษบาง

ดริจัฉานบรุษุ  เชน พญานาคเปนจำนวนมาก มพีญานาคชือ่วาอปลาละเปนตน  หรอื
ชางตางๆ เชน ชางช่ือธนปาลกะ (นาฬาคิร)ี เปนตน   พระผมูพีระภาคเจาทรงฝกไดแลว
ทรงทำใหหมดพยศไดแลว  ทรงใหดำรงอยใูนสรณะและศีลไดแลว

แมมนุษยบุรษุท้ังหลาย  เชน สัจจกนิครนถ  อมัพัฏฐมาณพ โปกขรสาติพราหมณ
เปนตน   แมอมนุษยบุรษุ เชน อาฬวกยกัษ สจูโิลมยักษ  และแมทาวสักกเทวราชเปนตน
พระองคกท็รงฝกไดแลว  ทรงแนะนำไดแลว ดวยอุบายในการแนะนำอนัวจิติรหลากหลาย

๑ วสิทุธมิรรคฉบับภาษาบาล ีภาคท่ี ๑ หนา ๒๖๒-๒๖๕ โรงพิมพมหามกฏุราชวทิยาลัย.
๒ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๕  สงัยุตตนกิาย สคาถวรรค ขอ ๕๖๐ หนา ๒๐๓. และ

เลมท่ี ๒๑ องัคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ขอ ๒๑ หนา ๒๖.
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อกีประการหน่ึง  ทัง้บทวา อนุตตโร และบทวา ปรุสิทัมมสารถิ แปลรวมกนั (ไมแยก
แปลทลีะบท) วา  พระผมูพีระภาคเจาทรงเปนประดจุนายสารถี ทีส่ามารถฝกบุรษุบุคคล
ทีค่วรฝก ไดอยางยอดเยีย่ม

๗. สตัถา เทวมนุสสานัง

บทวา สตัถา แปลวา ทรงเปนพระศาสดา   หรือ เปนครูผทูรงส่ังสอน  โดยมีความ
หมายวา เปนผูทรงสั่งสอนดวยประโยชนในชาตินี้  ประโยชนในชาติหนา และปรมัตถ-
ประโยชน (คอืพระนพิพาน) ทัง้หลาย ตามความเหมาะสมแกเวไนยบุคคล

อกีอยางหน่ึง  พระผมูพีระภาคทรงไดพระนามวา สตัถา  เพราะทรงเปนเหมือน
นายกองเกวียนผเูปนหัวหนา  มอีธิบายวา นายกองเกวียน ยอมนำกองเกวียน (เพ่ือไปคาขาย)
ใหขามพนทางกันดารคือท่ีคบัขัน  อนัไดแกทางกันดารดวยหมโูจรคอยดักปลน   ทางกันดาร
คอืคบัขันดวยสตัวราย  ทางท่ีกนัดารดวยเสบยีงอาหาร และทางกันดารดวยน้ำ  ไปไดโดย
สวัสดี ฉนัใด  พระผมูพีระภาคเจาทรงเปนประดจุนายกองเกวยีนผเูปนหัวหนา  ทรงนำหมู
สตัวทัง้หลายใหขามทางกนัดารคอืชาติ ชรา มรณะ ไปสพูระนิพพาน ฉะน้ัน

บทวา เทวมนสุสานงั แปลวา (ทรงเปนพระศาสดา) ของเทวดาและมนษุยทัง้หลาย
หมายความวา พระองคทรงเปนศาสดา (ผสูอน) ทัง้ของเทวดา (รวมทัง้พรหม) และมนุษย
ทัง้หลาย   รวมไปถึงสัตวเดรัจฉานท้ังหลายดวย  ดงัน้ัน สตัถา เทวมนสุสานัง  จงึแปลวา
ทรงเปนพระศาสดา (ครผูสูัง่สอน) ของเทวดาและมนุษยทัง้หลาย

๘. พทุโธ

พระผมูพีระภาคทรงไดพระนามวา  พทุโธ  เพราะตรสัรธูรรมทีค่วรรทูีม่อียทูัง้ปวง
ดวยพทุธญาณทัง้ปวง  หรือ พระสพัพญัตุญาณ

อกีอยางหนึง่  พระผมูพีระภาคเจาทรงไดพระนาม พทุโธ  เพราะทรงเปนผตูรสัรู
สจัจะท้ังหลาย  และเพราะทรงยังหมสูตัวใหตรสัรสูจัจะท้ังหลาย
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๙. ภควา

คำวา ภควา  แปลไดหลายนัย   ไดแก  แปลวา
๑. ทรงเปนครูผูประเสริฐสูงสุดกวาสัตวทั้งปวง
๒. ทรงเปนผคูวรแกการคารวะ  ดงัทีพ่ระโบราณาจารยทัง้หลายกลาวไววา

“คำวา ภควา เปนคำประเสรฐิ   คำวา ภควา เปนคำชัน้สูง  พระผมูี
พระภาคน้ันทรงเปนครแูละเปนผคูวรแกการคารวะ   ดวยเหตนุัน้  นกัปราชญ
จงึเฉลมิพระนามวา ภควา”

๓. ทรงเปนผมูโีชค
๔. ทรงเปนผูสองเสพกุศลธรรมท้ังหลาย
๕. ทรงเปนผมูสีวนแหงธรรม
๖. ทรงเปนผมูพีระบารมี (ไดแก ทานบารมี เปนตนทีท่รงบำเพญ็บรบิรูณดแีลว)
๗. ทรงเปนผหูกัรานกเิลสท้ังหลายไดหมดส้ินแลว  ดงัท่ีพระโบราณาจารยตางกลาว

ไววา
“พระผมูพีระภาคพระองคนัน้  ทรงเปนผหูกัรานราคะ หกัรานโทสะ

และหักรานโมหะ ไดหมดส้ินแลว  หาอาสวะมไิด  บาปธรรมทัง้หลายพระองค
ทรงหักรานไดหมดส้ินแลว  ดงัน้ัน นกัปราชญจงึเฉลิมพระนามวา ภควา”
ฉะนี้

๘. แปลวา ทรงเปนผปูระกอบดวยภคธรรม (ภคธรรม ๖ ประการ คอื อสิสรยิะ
ความเปนใหญ   ธมัมะ คอืโลกตุตรธรรม  ยสะ คอืพระเกียรติยศแผปกคลมุตลอด
โลกท้ัง ๓    สิริ ไดแกพระสริโิสภาแหงอวยัวะทุกสวนของพระองค   กามะ คอื
ความประสงคประโยชน    ปยัตตะ คอืพระวิรยิะ อนัไดแก สมัมาวายามะ)

๙. แปลวา ทรงเปนผแูจก หรอืจำแนกธรรม สัง่สอนเวไนยสัตว
๑๐.แปลวา ทรงเปนผูคาย คอืยตุ ิหรอืสิน้สดุ การไปเกดิในภพภมูทิัง้หลาย
เม่ือผบูำเพญ็เพยีรนัน้ระลึกถึงพุทธคุณทัง้หลายอยเูนอืงๆ วา  พระผมูพีระภาคเจาน้ัน



126
คมูอืการศึกษาสมัมาปฏบิตัไิตรสกิขา: อธจิติตสิกขา

ทรงเปนพระอรหนัต  แมเพราะเหตนุีแ้ละเหตุนี ้ ...   ทรงเปน (ทรงไดพระนามวา) ภควา
เพราะเหตุนี ้ดงัพรรณนามาฉะนี ้  จติของเธอจะไมถกูราคะ โทสะ โมหะ รบกวน  ยอมตรงด่ิง
มงุถึงพระตถาคตเจาอยางเดยีว (มพีระพทุธคุณเปนอารมณ)

เมือ่จติไมถกูกเิลสมีราคะเปนตนรบกวน  กช็ือ่วาขมนวิรณได  เม่ือตรติรกึและพิจารณา
ถงึพระพทุธคุณอยอูยางน้ัน  ปตยิอมเกิดข้ึน   เม่ือปตเิกิด ความสขุกายสขุใจยอมเกิด  จติท่ีมี
พระพทุธคณุเปนอารมณ ยอมเปนสมาธิ

กมัมัฏฐานนี ้สำเรจ็เพยีงอปุจารฌาน
แตเพราะเหตทุีพ่ระพุทธคณุทัง้หลายเปนสภาวธรรมทีล่้ำลกึ อยางหนึง่ และเพราะเหตุ

ที่ผูบำเพ็ญเพียรนอมจิตไปในอันระลึกถึงพระคุณนานาประการ อยางหน่ึง ฌานนี้จึงไมขึ้น
ถงึขัน้อปัปนา  ถงึเพยีงข้ันอปุจาระเทานัน้

อานสิงสการเจริญพทุธานสุสติกมัมัฏฐาน
กแ็หละ ภกิษผุปูระกอบเนอืงๆ ซึง่พทุธานุสสตกิมัมฏัฐานนี ้ ยอมเปนผมูคีวามเคารพ

มคีวามยำเกรงในพระศาสดา  ยอมบรรลถุงึซ่ึงความไพบลูยดวยศรัทธา  ความไพบูลย
ดวยสต ิ ความไพบูลยปญญา และความไพบูลยดวยบุญ   เปนผมูากไปดวยปตแิละปราโมทย
เปนผกูำจดัเสียไดซึง่โทษภยัอนันากลัว  เปนผสูามารถอดกล้ันไดตอทกุขเวทนา  ยอมได
ความม่ันใจวา กำลงัอยรูวมกบัพระศาสดา

แมสรรีะรางของภิกษนุัน้อนัพทุธานสุสตคิรอบครองแลว  ยอมกลายเปนสิง่ทีค่วร
แกการบชูา  เปนเสมอืนเรอืนพระเจดียสถาน ฉะนัน้    จติของภิกษุนัน้ยอมนอมไปใน
“พทุธภมู”ิ   และเมือ่ถงึคราวทีป่ระจวบกบัสิง่ทีจ่ะพงึลวงละเมดิ   หริแิละโอตตัปปะ ยอม
จะปรากฏแกภกิษนุัน้ เปนเสมือนเห็นพระศาสดาปรากฏอยตูอหนาฉะน้ัน   อน่ึง ภิกษุผู
ประกอบเนืองๆ ซึ่งพุทธานสุสตกิัมมัฏฐานน้ัน   เมือ่ยงัไมไดแทงตลอด (บรรลุ) คณุวเิศษ
ยิง่ๆ ขึน้ไป [ในชาตนิี]้ กจ็ะเปนผมูสีคุติเปนท่ีไปในเบือ้งหนา
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๒. ธมัมานุสสติ
วิธีเจริญธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน

ผบูำเพ็ญเพยีรผปูรารถนาเพือ่ทีจ่ะเจรญิธมัมานุสสตกิมัมฏัฐาน ไปอยใูนท่ีลบั หลกีเรน
อยู ณ เสนาสนะอันสมควร   พึงระลึกถึงเนืองๆ ซึ่งคุณทั้งหลายของปริยัตติธรรมและ
โลกตุตรธรรม ๙ อยางนีว้า

(ธรรมคณุ ๖ บท)
๑. สวากขาโต ภควตา ธัมโม พระธรรมอันพระผมูพีระภาคเจาตรสัไวดแีลว
๒. สันทิฏฐิโก เปนธรรมอนัผไูดบรรลุแลวจะพึงเห็นไดดวยตนเอง
๓. อกาลิโก เปนธรรมท่ีใหผลแกผปูฏิบตัไิด  ไมจำกดักาลเวลา
๔. เอหิปสสโิก เปนธรรมท่ีสามารถเรยีกมา [พสิจูน] ดไูด
๕. โอปนยิโก เปนธรรมทีค่วรนอมเขามาในตน
๖. ปจจตัตงั เวทติพัโพ วญิหูิ เปนธรรมที่วิญูชนทั้งหลายจะพึงรูไดเฉพาะตน

๑. สวากขาโต

กใ็นบทวา สวากขาโต “ตรสัไวดแีลว” นี ้  หมายรวมถงึทัง้ปริยตัตธิรรมและโลกุตตร-
ธรรม   แตบทอ่ืนตอจากนี ้  มบีทวา “สนัทิฏฐิโก” เปนตน  หมายเอาเฉพาะโลกตุตรธรรม
อยางเดียว

ปรยิตัตธิรรม เปนสวากขาตธรรม
ในธรรม ๒ ประเภทน้ัน  ประเภทแรก ปรยิตัตธิรรม ชือ่วา อนัพระผมูพีระภาค

ตรัสไวดแีลว  เพราะมคีวามงามในเบือ้งตน งามในทามกลาง และงามในท่ีสดุ  และเพราะ
ประกาศพรหมจรรย  พรอมทัง้อรรถะ  พรอมทัง้พยญัชนะ บรสิทุธิบ์รบิรูณสิน้เชงิ

ศาสนธรรมแมทัง้ส้ิน มคีวามงามในเบือ้งตนดวยศลี อนัเปนเหตขุองตน  มคีวามงาม
ในทามกลางดวยสมถะ วปิสสนา มรรค และผลทัง้หลาย มคีวามงามในทีส่ดุดวยพระนพิพาน
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อีกประการหนึ่ง  ศาสนธรรมทั้งส้ิน  มีความงามในเบ้ืองตนดวยศีลและสมาธิ
มคีวามงามในทามกลางดวยวปิสสนาและมรรค ๔    มคีวามงามในท่ีสดุดวยผล ๔ และ
พระนพิพาน

อกีนัยหน่ึง   ปรยิตัติธรรม ชือ่วาอันพระผมูพีระภาคตรสัไวดแีลว เพราะไมมขีอความ
อนัวิปลลาสคลาดเคลือ่น   เพราะเหตุนัน้ ปรยิตัตธิรรมนัน้ จงึชือ่วา สวากขาโต “เปนธรรม
อนัพระผมูพีระภาคเจาตรสัไวดแีลว”

โลกตุตรธรรมช่ือวาเปนสวากขาตธรรม
กแ็หละ โลกุตตรธรรม ชือ่วา เปนธรรมอนัพระผมูพีระภาคตรสัไวดแีลว  เพราะพระองค

ตรสัขอปฏิบตัอินัสมควรแกพระนพิพาน และตรสัพระนพิพานอนัสมควรแกขอปฏบิตั ิ  สมดังที่
ทาวสกักเทวราชตรัสไววา  “กแ็ล ขอปฏบิตัอินัสงใหถงึพระนพิพาน อนัพระผมูพีระภาคเจา
พระองคนัน้ไดทรงบญัญตัไิวดแีลวแกหมพูระสาวกท้ังหลาย   พระนพิพานกบัขอปฏบิัตยิอม
เขากันได   น้ำในแมน้ำคงคายอมเขากันได ยอมเสมอเหมือน กับน้ำในแมน้ำยมุนา
แมฉนัใด  ขอปฏบิตัอินัสงใหถงึพระนพิพาน อนัพระผมูพีระภาคเจาพระองคนัน้ ทรงบญัญตัิ
ไวดแีลว แกหมพูระสาวกทัง้หลาย   พระนิพพานกบัขอปฏบิัตยิอมเขากนัไดเหมอืนอยางนัน้
นัน่เทยีว

อน่ึง  ในบรรดาโลกตุตรธรรม นี้   อรยิมรรค อนัเปนขอปฏิบตัิสายกลาง  ไมไปใกล
ทางอนัเปนท่ีสดุโตงท้ัง ๒ (กามสขุลัลิกานโุยค และอตัตกลิมถานุโยค) ชือ่วา เปนสวากขาตธรรม
อนัพระผมูพีระภาคตรสัไวดแีลว

อน่ึง สามัญญผล (การไดบรรลมุรรคผล) ทัง้หลาย ทีส่งบระงบักเิลสไดแลวนัน่แล
กช็ือ่วา เปนสวากขาตธรรม   เพราะสามญัญผลเหลาน้ันพระองคตรสัวา เปนธรรมเครือ่ง
สงบระงบักิเลส

อน่ึง  พระนพิพาน อนัมสีภาวะเทีย่ง เปนอมตะ  เปนทีต่านทาน  และเปนทีห่ลบลี้
หนีทุกขนั่นแล  ก็ชื่อวาเปนสวากขาตธรรม คือธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว
เพราะพระนพิพานน้ันพระองคตรสัวามีสภาพเทีย่ง เปนตน
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๒. สนัทิฏฐิโก

ประการแรก  อนัพระอรยิบคุคลผกูำลงักระทำกเิลสทัง้หลายมรีาคะเปนตน ไมใหมใีน
สนัดานของตน  พงึเหน็อรยิมรรคไดดวยตนเอง    เพราะฉะนั้น  อริยมรรคนัน้  จงึช่ือวา
เปนธรรมอันพระอริยบุคคลพึงเห็นเอง

สมดงัท่ีพระผมูพีระภาคตรสัไววา
“พราหมณ   บคุคลผกูำหนดัแลว  ถกูราคะครอบงำแลว  มจีติอัน

ราคะครอบครองแลว  ยอมคดิเพือ่เบยีดเบียนตนบาง  ยอมคดิเพือ่เบยีดเบียน
ผูอื่นบาง   ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่นท้ัง ๒ ฝายบาง
เขายอมไดเสวยทกุขโทมนสัทางใจ

แตเม่ือราคะอันเขาละไดแลว   เขายอมไมคดิเพ่ือเบียดเบียนตนเลย
ยอมไมคดิเพือ่เบยีดเบยีนผอูืน่เลย  ยอมไมคดิเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ตนเองผอูืน่
ทัง้ ๒ ฝาย  เขายอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ     พราหมณ  พระธรรม
ยอมเปนส่ิงท่ีผปูฏิบตัจิะพึงเห็นเอง  แมดวยประการฉะน้ีแล.”๑

อกีประการหนึง่  โลกตุตรธรรมท้ัง ๙ ประการ  อนัพระอรยิบุคคลใดๆ ไดบรรลุแลว
พระอริยบุคคลน้ันๆ  จะพงึเหน็เองดวยปจจเวกขณญาณ  โดยยกเลิกซึง่ภาวะทีจ่ะพงึถงึ
ดวยการเช่ือผอูืน่เสยีได   เพราะฉะน้ัน  โลกุตตรธรรม ๙ นัน้ จงึช่ือวา  เปนธรรมอนั
ผบูรรลจุะพงึเหน็เอง

อกีนัยหน่ึง  ความเหน็เรียกวา ทฏิฐ   ทฏิฐศัพทนัน่แหละ ไดรปูเปน สนัทิฏฐ  แปลวา
ความเห็น   ธรรมใดยอมควรซึง่การเหน็ ธรรมน้ันชือ่วา สนัทฏิฐิโก ควรซ่ึงการเหน็

จริงอยู  โลกตุตรธรรม ทีผู่บำเพญ็เพยีรเหน็ดวยสามารถการรูโดยภาวนา และ
ดวยสามารถการรโูดยการกระทำใหแจง  [มใิชเพียงศกึษาตามหลกัปรยิตั]ิ เทาน้ัน  จงึจะหาม
วฏัฏภัยได  เพราะเหตุนัน้ โลกุตตรธรรมยอมควรซ่ึงการเห็น  ดงัน้ัน จงึช่ือวา สนัทิฏฐิโก
ควรซ่ึงการเห็น  เหมือนบุคคลผคูวรซ่ึงผาเขาเรียกวา วตัถิโก ผคูวรซ่ึงผา ฉะน้ัน
๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๐ องัคุตตรนิกาย ตกินิบาต ขอ ๕๔ หนา ๒๑๖.
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๓. อกาลโิก

พระธรรมน้ัน  (โลกุตตรธรรม คอือริยมรรค) ไมมเีวลาสำหรับรอคอยทีจ่ะใหผล  ฉะนัน้
จงึชือ่วา อกาโล   อกาโล นัน่แหละไดรูปเปน อกาลิโก   อธิบายวา พระธรรมนัน้จะรอกาล
๕ วนัและ ๗ วนัเปนตนใหสิ้นสุดไปแลวจึงใหผลก็หามิได   แตใหผลตอลำดบัจากทีต่นเกิด
เลยทีเดียว

อกีประการหน่ึง  ธรรมนัน้ มกีาลไกลทีจ่ะมาถึง ในการใหผลของตน  ฉะน้ันจึงช่ือวา
กาลโิก   แปลวา มกีาลไกล (ในการท่ีจะใหผล)    ธรรมน้ันไดแกธรรมประเภทไหน ?    ไดแก
กศุลธรรมชัน้โลกิยะ   สวน ธรรมชัน้โลกุตตระ นี ้ไมเปนกาลโิก (รอคอยเวลาใหผล) เพราะ
มผีลตดิตอกัน   ฉะนัน้จึงช่ือวา อกาลิโก  ไมมีเวลาไกลออกไปทีจ่ะใหผล (ไมรอเวลาใหผล)
บทวา อกาลิโก นี ้ทานจำกดัเอาเฉพาะ อรยิมรรค เทานัน้

๔. เอหิปสสิโก

พระธรรมยอมควรแกวธิทีีเ่ชญิใหมาดู  อนัเปนไปทำนองนีว้า เชญิทานมาดูพระธรรมน้ี

ถามวา  กเ็พราะเหตไุรหรือ พระธรรมนัน้จึงควรดวยวิธ ี(เชิญใหมาดู) นัน้

ตอบวา  เพราะพระธรรมน้ัน เปนสภาพท่ีมอียจูริง และเปนสภาพท่ีบริสทุธ์ิ

อธิบายวา  เมือ่มีแตกำมอืเปลา  ถงึแมวาใครๆ  กลาพูดไดวา ‘เงินหรือทองคำ มอียู
(ในกำมอื)’  แตก็ไมกลาท่ีจะเชญิ (ใครๆ) ใหมาดวูา ‘ทานจงมาดเูงินหรอืทองคำ (ในกำมอื) นี’้
เพราะเหตไุร ?  เพราะเงนิหรือทองคำนัน้ไมมอีย ู(ในกำมอื) จริงๆ     อน่ึง  คถูหรอืมูตร แม
เปนของมอียจูริง   ใครๆ กไ็มกลาจะเชญิผอูืน่ใหมาดูวา ‘ทานจงมาดคูถูหรือมูตรน้ี’ เพ่ือความ
ราเริงใจ   โดยประกาศถึงสภาพอนัเปนท่ีนาฟูใจ   แตเปนส่ิงท่ีจำเปนตองปกปดเสียดวยหญา
หรือใบไมทัง้หลายโดยแทแล   เพราะเหตไุรเลา ?  เพราะมนัเปนสิง่ทีไ่มสะอาด

สวนวา โลกุตตรธรรมท้ัง ๙ ประการนี ้  ชือ่วา เปนของมีอยโูดยสภาวะจริงๆ ดวย
และชือ่วาเปนสภาพบรสิทุธิด์วย  เหมือนดวงจันทรวนัเพญ็บนอากาศท่ีปราศจากเมฆ  และ
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เหมอืนชาตแิกวมณทีีว่างไวบนผากมัพลเหลอืง (มองเหน็ไดเดนชดั)  ดวยเหตนุัน้ โลกตุตรธรรม
ยอมควรแกวธิทีีจ่ะเชญิใหมาด ู เพราะเปนสภาพทีม่อียจูรงิ และเปนสภาพท่ีบรสิทุธิ ์ ฉะนั้น
จงึชือ่วา เอหปิสสิโก  ควรแกวธิทีี่จะเชิญใหมา (พสิจูน) ดไูด

๕.  โอปนยิโก

พระธรรมอันผปูฏบิตัพิงึนอมเขามาในตน  ดงัน้ันจึงชือ่วา โอปนยโิก   กแ็ล ในบทนี้
มวีนิจิฉยัดงัตอไปน้ี

การนอมเขามา ชือ่วา อปุนยะ  พระธรรมยอมควรแกอปุนยะคอืการนอมเขามา
ในจติของตนดวยอำนาจภาวนา  เพราะแมถงึผืนผาหรือศีรษะถกูไฟไหม กเ็พงดูไดเฉย  ฉะน้ัน
จงึช่ือวา  อปุนยิโก   บทวา อปุนยิโก นัน่เองไดรปูเปน โอปนยโิก   คำอธบิายน้ียอมสมควรใน
โลกตุตรธรรมท่ีเปนสังขตะ (คอืมรรคผล)

สวนในโลกุตตรธรรมท่ีเปนอสังขตะ (คือนิพพาน)   พระธรรมยอมควรซึ่งอันนอม
เขามาดวยจิตของตน  ฉะนัน้จึงช่ือวา โอปนยิโก ควรนอมเขามาดวยจิต   อธิบายวา สมควร
ถกูตองดวยการทำใหแจง

อีกนัยหน่ึง  พระธรรมคืออรยิมรรค  ชือ่วา อปุเนยโย  เพราะอรรถวา เปนสภาวะ
นำเขาไปสพูระนพิพาน   พระธรรมคอื ผล  และพระนิพพาน ชือ่วา อปุเนยโย เพราะอรรถ
วา อนัผปูฏิบตัจิะพงึนำเขาไปสภูาวะทีจ่ะพงึทำใหแจง    บทวา อปุเนยโย นัน่เองไดรปูเปน
โอปนยิโก  หมายความวา นำเขาไปสพูระนิพพาน หรืออันผปูฏิบตัจิะพึงนำไปสภูาวะทีจ่ะพึง
ทำใหแจง

๖. ปจจัตตัง เวทิตพัโพ วญิูหิ

แปลวา  พระธรรมอนัวิญูชนทัง้หลายจะพงึรเูฉพาะตน  หมายความวา  โลกตุตร-
ธรรมน้ัน  อนัวิญูชนท้ังหลายแมทกุๆ ระดับมีชนช้ันอุคฆฏิตญัูเปนตน จะพงึรไูดทีต่นเอง
วา ‘มรรคเราไดเจรญิแลว  ผลเราไดบรรลแุลว  นโิรธเราไดทำใหแจงแลว’  ฉะนี้
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จริงอยู  กิเลสท้ังหลายของสัทธิวิหาริก จะละไดดวยมรรคทีพ่ระอปุชฌายเจรญิแลว
หาไดไม   สัทธิวิหาริกนั้นจะอยูเปนผาสุกดวยผลสมาบัติของพระอุปชฌายนั้น ก็หาไม
สทัธวิหิารกิจะกระทำใหแจงซึง่พระนพิพานทีพ่ระอปุชฌายนัน้ทำใหแจงแลว กห็าไม   เพราะ
เหตุนัน้ โลกุตตรธรรมนี ้  อนัวิญูชนท้ังหลายจะพงึเห็นไดเหมือนเห็นอาภรณบนศีรษะของ
คนอ่ืน หาไดไม   แตโลกตุตรธรรมนี ้อนัวิญูชนทัง้หลายจะพงึเหน็ไดทีจ่ติของตนเทาน้ัน
อธบิายวา อนัวญิูชนทัง้หลายจะพงึเสวย   แตอยางไรก็ตาม โลกุตตรธรรมน้ีเปนส่ิงทีม่ใิช
วสิยัของพวกพาลชนเลยอยางแนแท

เมือ่ผบูำเพญ็เพยีรระลึกถงึพระธรรมคุณทัง้หลาย  อนัตางดวยบท มบีทวา พระธรรม
อนัพระผมูพีระภาคตรสัไวดแีลวเปนตน อยางนีบ้อยๆ   ในสมยันัน้ จติของเธอกจ็ะไมถกูราคะ
รบกวน  จะไมถกูโทสะรบกวน   สมัยน้ัน จติของเธอยอมจะปรารภตรงด่ิงถึงพระธรรม ดวย
ประการฉะนี ้  องคฌานทัง้หลายยอมบังเกดิข้ึนแกเธอผขูมนิวรณไดแลวในขณะเดยีวกัน โดย
นยักอนน่ันแล

แตเพราะ พระธรรมคุณทัง้หลายเปนสภาพท่ีลกึซึง้ อยางหนึง่   เพราะผบูำเพญ็
เพยีรนอมจติไปในอันระลกึถงึซึง่พระคุณมปีระการตางๆ  อยางหน่ึง    ดงัน้ัน ฌานจึงไม
ขึน้ถึงข้ันอัปปนา   ขึน้ถึงเพียงข้ันอุปจาระเทาน้ัน

๓. สงัฆานุสสติ

เม่ือผูบำเพ็ญเพียรผูประสงคที่จะเจริญสังฆานุสสติกัมมัฏฐาน  ไปในที่ลับหลีกเรน
อยู ณ เสนาสนะอันสมควร   พึงระลึกเนืองๆ ถึงคุณทั้งหลายของพระอริยสงฆอยางน้ีวา
“สปุฏปินโน ภควโต สาวกสงัโฆ  อชุปุฏปินโน ... อนตุตรงั  ปญุญกัเขตตงั โลกสัสะ”

พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจา
๑. สปุฏปินโน เปนผปูฏิบตัดิี
๒. อชุปุฏิปนโน เปนผูปฏิบัติตรง
๓. ญายปฏปินโน เปนผปูฏิบตัเิพ่ือพระนพิพาน
๔. สามจีปิฏปินโน เปนผปูฏิบตัสิมควร
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๕. อาหเุนยโย เปนผคูวรแกของบชูา
๖. ปาหเุนยโย เปนผคูวรแกของตอนรบั
๗. ทักขิเณยโย เปนผคูวรแกของทำบญุ
๘. อัญชลิกรณีโย เปนผคูวรแกการกราบไหว
๙. อนตุตรัง ปญุญกัเขตตัง โลกัสสะ เปนนาบุญช้ันยอดเยีย่มของชาวโลก

๑. สปุฏปินโน
สปุฏปินโน แปลวา เปนผปูฏบิตัดิวยด ี  ในอธกิารนี ้ผศูกึษาพงึทราบวา พระอรยิเจา

จำพวกใดขณะดำรงอยใูนมรรค  พระอรยิเจาจำพวกนัน้ชือ่วา เปนผปูฏบิตัดิ ี  เพราะเปนผู
กำลังพร่ังพรอมดวยขอปฏิบัติอันถูกตอง    พระอริยเจาจำพวกใดขณะดำรงอยูในผล
พระอริยเจาจำพวกน้ันช่ือวา เปนผปูฏิบตัดิ ี โดยมงุเอาขอปฏิบตัอินัเปนอดีต เพราะมรรคผล
ทีจ่ะพึงบรรลุดวยขอปฏิบัตอินัถูกตอง เปนส่ิงท่ีพระอรยิเจาจำพวกนัน้บรรลมุาแลว

อกีนัยหน่ึง  พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคน้ัน  ชือ่วา สปุฏิปนโน  เพราะเปนผู
ปฏบิัตติามท่ีทรงสัง่สอนในพระธรรมวนิยัทีพ่ระผมูพีระภาคเจาตรัสไวดแีลวบาง  เพราะเปน
ผปูฏบิตัติามซ่ึงขอปฏิบตัอินัไมผดิบาง

๒. อชุปุฏปินโน
ชือ่วา อชุปุฏปินโน เพราะเปนผปูฏิบตัติามปฏิปทาอันเปนสายกลาง  โดยหลกีเล่ียง

ปฏิปทาอันเปนสายริมท้ัง ๒ เสีย  และเพราะเปนผูปฏิบัติเพ่ือปหาน (ละ) เสียซ่ึงโทษคือ
ความคด ความโกง ความโคง ของกาย วาจา ใจ

๓. ญายปฏปินโน
ชือ่วา ญายปฏปินโน  เพราะเปนผปูฏบิตัเิพือ่ประสงค ญายะ คอื พระนิพพาน

๔. สามจีปิฏปินโน
ชือ่วา  สามีจปิฏิปนโน  เพราะเปนผปูฏบิตัโิดยประการท่ีเปนผสูมควรแกสามจีกิรรม
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ยทิทงั  จตัตาร ิ ปรุสิยุคานิ
คำวา ยททิงั จตัตาร ิปรุสิยคุานิ   ความวา พระอรยิบุคคล จดัเปนคไูด  ๔ ค ูคอื

พระอริยบคุคลผดูำรงอยใูนโสดาปตตมิรรค-โสดาปตตผิล นี้คูหน่ึง
พระอริยบคุคลผดูำรงอยใูนสกทาคามิมรรค-สกทาคามผิลนี้คูหน่ึง
พระอรยิบุคคลผดูำรงอยใูนอนาคามิมรรค-อนาคามผิล น้ีคูหน่ึง
พระอรยิบคุคลผดูำรงอยใูนอรหัตตมรรค-อรหตัตผล น้ีคูหน่ึง

โดยนัยน้ี  จงึเปนคแูหงบุรษุ ๔ ค ู ดวยประการฉะน้ี

อฏัฐ ปรุสิปุคคลา
คำวา  อฏัฐ ปรุสิปคุคลา  “บรุษุบคุคล ๘ จำพวก”  ความวา  โดยจดัเปนบรุษุบคุคล

คอืพระอรยิบุคคลผดูำรงอยใูนโสดาปตติมรรค จดัเปนบุคคลท่ี ๑  พระอรยิบุคคลผดูำรงอยใูน
โสดาปตติ-ผล จดัเปนบุคคลที ่๒ ดงัน้ีเปนตน (เรียงตามลำดับบุคคล) โดยนยัน้ี  จงึเปนบุรษุ
บคุคล ๘ จำพวก

๕. อาหุเนยโย
บทวา อาหุเนยยะ มอีรรถาธบิายดังตอไปน้ี   วตัถุใดอันบุคคลพึงนำมาบูชา วตัถุนัน้

ชือ่วา  อาหุนะ    อธบิายวา ไดแกวตัถุอนับุคคลพึงนำมาแมแตทีไ่กล แลวถวายไวในทานผมูี
ศลีท้ังหลาย  คำวา อาหุนะ นีเ้ปนช่ือของปจจัย ๔

พระสงฆสาวกเปนผคูวรเพ่ือจะรับซ่ึงของ (ปจจัย ๔) อนับุคคลนำมาบชูาน้ัน  เพราะ
ทำของนัน้ใหมผีลมาก  ดวยเหตนุัน้จงึชือ่วา อาหเุนยโย  ผคูวรรับของทีบ่คุคลนำมาบชูา

๖. ปาหเุนยโย
บทวา ปาหุเนยยะ มีอรรถาธิบายดังตอไปน้ี   สิ่งของสำหรับใหแกอาคันตุกะ

ทีเ่ขาเตรยีมไวโดยเปนเครือ่งสกัการะ  เพือ่ประโยชนแกญาตมิติรผเูปนท่ีรกัใครเปนท่ีเจรญิใจ
ซึง่มาแตทศิใหญและทศินอยทัง้หลาย  เรียกวา ปาหนุะ (ของตอนรับแขก)   สิง่ของแมนัน้
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เวนญาตแิละมติรผเูปนแขกเหลานัน้เสยี  ควรเพือ่จะถวายเฉพาะแกพระสงฆ พระสงฆเทานัน้
ควรเพือ่จะรบัซึง่สิง่ของนัน้  เพราะวา ขึน้ชือ่วาแขกทีจ่ะเหมอืนพระสงฆหามไีม

เปนความจรงิอยางน้ัน  พระสงฆนีจ้กัปรากฏขึน้ไดกต็อเม่ือพุทธันดร ๑ ลวงไปแลว
และเปนผูประกอบดวยธรรมท้ังหลาย อันสรางความเปนท่ีรักเปนท่ีเจริญใจให ชนิดท่ีไม
เจือปนอีกดวย ของตอนรับแขกควรเพือ่จะถวายแกพระสงฆนัน้   และพระสงฆเปนผคูวรเพ่ือ
รบัของตอนรบัแขก   เหตนุัน้  พระสงฆจงึชือ่วา ปาหเุนยโย  ผคูวรรบัของตอนรบัแขก

๗. ทกัขเิณยโย
กแ็หละ “ทาน” ทีบ่คุคลใหเพราะเชือ่ปรโลก เรยีกวา ทกัขณิา   พระสงฆยอมควร

ซึง่ทักขิณาน้ัน  ฉะน้ันจึงช่ือวา ทกัขเิณยโย “ผคูวรซ่ึงทกัขณิา”
อีกอยางหน่ึง  พระสงฆเปนผูเก้ือกูลแกทักขิณา  โดยที่ทำทักขิณาใหบริสุทธ์ิ

ดวยการกระทำใหมผีลมาก   ฉะนัน้ จงึช่ือวา ทกัขเิณยโย ผเูกือ้กลูแกทกัขณิา

๘. อญัชลกิรณโีย
พระสงฆยอมควรซ่ึงอัญชลีกรรม ที่ชาวโลกทั้งมวลพากันยกหัตถทั้ง ๒ ตั้งไว

เหนอืเศยีร  กระทำอย ู ฉะนัน้จึงช่ือวา อญัชลิกรณีโย  ผคูวรกระทำอญัชลีกรรม

๙. อนตุตรงั ปญุญกัเขตตงั โลกสัสะ
คำวา “อนุตตรัง ปุญญักเขตตัง  โลกัสสะ” แปลวา  พระสงฆเปนนาบุญช้ัน

ยอดเยี่ยมของชาวโลก   มีอธิบายวา พระสงฆเปนสถานที่ปลูกบุญของชาวโลกทั้งมวล
อยางไมมอีะไรเหมอืน   เหมอืนอยางวา  สถานท่ีเพาะปลกูขาวสาล ี สถานท่ีเพาะปลกูขาว
เหนยีว ของพระราชา หรอืของอำมาตย  ชาวโลกเรยีกวา นาขาวสาลขีองพระราชา  นาขาว
เหนียวของพระราชา ฉนัใด  พระสงฆกเ็ปนสถานทีป่ลกูบญุทัง้หลายของชาวโลกทัง้มวล ฉนันัน้

เพราะวา ไดอาศัยพระสงฆแลว บญุท้ังหลายอันเปนไปเพ่ือประโยชนสขุนานาประการ
ของชาวโลก  จงึเจริญงอกงามได   เพราะเหตุฉะน้ัน พระสงฆจงึเปนนาบญุช้ันยอดเยีย่มของ
ชาวโลก ฉะน้ีแล
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๔. สลีานสุสติ

วธิเีจรญิสลีานุสสติ
ผูบำเพ็ญเพียรผูมีความประสงคเพื่อจะเจริญสีลานุสสติกัมมัฏฐาน  พึงไปในที่ลับ

หลีกเรนอย ูณ เสนาสนะอันสมควร  แลวระลกึเนืองๆ ถงึศีลท้ังหลายของตน   ดวยสามารถ
แหงคุณมีความเปนศีลไมขาดเปนตน ๘ ประการ  อยางน้ีวา

โอหนอ ... ศลีของเรา
๑. อขัณฑานิ เปนศลีไมขาด
๒. อัจฉิททานิ เปนศลีไมทะลุ
๓. อสพลานิ เปนศลีไมดาง
๔. อกมัมาสานิ เปนไมพรอย
๕. ภชุสิสานิ เปนศีลที่เปนไท
๖. วญิุปสัตถานิ เปนศลีอนัผรูสูรรเสริญ
๗. อปรามัฏฐานิ เปนศลีอนัตณัหาและทฏิฐไิมแตะตอง
๘. สมาธิสงัวตัตนกิานิ เปนศีลท่ีเปนไปเพือ่ใหเกิดสมาธิ

อธิบาย

อขณัฑานิ  เปนศลีไมขาด
ศลีท้ังหลาย จะเปนศีลของคฤหัสถหรือศีลของบรรพชติก็ตาม  ศลีเหลาใด ในเบ้ืองตน

หรอืเบือ้งปลาย (ขอตนหรอืขอปลาย) แมสกิขาบทเดียวกไ็มมขีาด   ศลีเหลาน้ันเปนศลีไมขาด
เหมือนผาท่ีขาดตรงชาย  เพราะฉะนัน้  จงึช่ือวา อขณัฑาน ิ เปนศลีไมขาด

อจัฉทิทาน ิ เปนศลีไมทะลุ
ศลีเหลาใด ตอนกลางแมสกิขาบทเดยีวก็ไมมขีาด  ศลีเหลานัน้ เปนศลีไมทะลุ  เหมือน

ผาท่ีทะลุตรงกลางผืน  ฉะนัน้จึงช่ือวา อจัฉิททานิ  เปนศลีไมทะลุ
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อสพลาน ิ เปนศลีไมดาง
ศลีเหลาใด  ไมมีขาดไปตามลำดับ   ๒ สกิขาบทบาง   ๓ สกิขาบทบาง   ศลีเหลาน้ัน

เปนศีลไมดาง  เหมือนแมโคมีสีตัวดางดำหรือดางแดง อยางใดอยางหนึ่ง  ดวยสีที่ตัดกัน
มีสัณฐานยาวและกลมเปนตน ซึ่งผุดขึ้นตรงหลังหรือตรงทอง  ฉะน้ันจึงชื่อวา อสพลานิ
เปนศลีไมดาง

อกมัมาสาน ิ เปนไมพรอย
ศลีเหลาใด ไมขาดในระหวางๆ สลับกันไป  ศลีเหลาน้ันเปนศีลไมพรอย  เหมือนแมโค

มลีายเปนจุดๆ ตดัสีกนั  ฉะน้ันจึงช่ือวา อกมัมาสาน ิ เปนศลีไมพรอย
อกีประการหนึง่  วาโดยท่ีไมแปลกกัน  ศลีท้ังหลายแมทกุๆ ประเภท ชือ่วา เปนศีล

ไมขาด  ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย  [เพราะ] เปนศลีไมถูกทำลายดวยเมถุนสังโยค ๗ อยาง
และบาปธรรมทัง้หลายมคีวามโกรธและความผกูโกรธเปนตน

ภชุสิสาน ิ เปนศลีทีเ่ปนไท
ศลีท้ังหลายเหลาน้ันน่ันแล  ชือ่วา ภชุสิสานิ  เพราะทำความเปนไท  โดยปลดเปลือ้ง

ออกจากความเปนทาสแหงตัณหา

วญิปุสตัถาน ิ เปนศลีอนัผรูสูรรเสรญิ
ศีลทั้งหลายเหลานั้น  ชื่อวา วิญุปสัตถานิ  เพราะเปนศีลอันวิญูชนทั้งหลายมี

พระพทุธเจาเปนตนสรรเสรญิแลว

อปรามฏัฐาน ิ เปนศลีอนัตณัหาและทฏิฐไิมแตะตอง
ศีลเหลาน้ัน  ชือ่วา อปรามัฏฐานิ  เพราะเปนศีลอันตัณหาและทฏิฐิทั้งหลาย มิได

แตะตอง  หรือเพราะเปนศีลอันใครๆ ไมพงึกลาท่ีจะปรามาสวา นีโ้ทษในศีลท้ังหลายของทาน

สมาธิสงัวตัตนกิาน ิ  เปนศลีทีเ่ปนไปเพ่ือใหเกดิสมาธิ
ศลีเหลาน้ัน ชือ่วา สมาธสิงัวัตตนิกานิ  เพราะเหตทุีเ่ปนศลี ยงัอปุจารสมาธิหรือ

อปัปนาสมาธิใหบงัเกดิได  และ/หรอื แมยงัมรรคสมาธิและผลสมาธิใหบงัเกดิกไ็ดดวย
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ใหไดสมาธใินระดับอุปจารฌาน
เม่ือผบูำเพญ็เพียรระลกึอยเูนืองๆ ถงึศีลท้ังหลายของตน  ดวยอำนาจแหงคุณมีความ

เปนศีลไมขาดเปนตนอยางนี ้   สมยัน้ัน  จติของเธอก็จะไมถูกราคะรบกวน  จะไมถูกโทสะ
รบกวน จะไมถูกโมหะรบกวน   สมัยน้ัน จิตของเธอก็จะปรารภตรงด่ิงถึงศีลโดยเฉพาะ
ดวยประการฉะนี ้ องคฌานทัง้หลายยอมเกดิขึน้แกเธอผขูมนวิรณไดแลวในขณะเดียวกนัโดย
นยักอนน่ันแล

แตเพราะเหตทุีค่ณุของศลีท้ังหลายเปนสภาพทีล่้ำลกึ อยางหน่ึง   เพราะเหตทุีผ่บูำเพญ็
เพียรนอมจิตไปในอันระลึกถึงคุณนานาประการ อยางหนึ่ง  ฌานจึงไมขึ้นถึงข้ันอัปปนา
ถงึเพียงข้ันอุปจาระ เทานัน้

๕. จาคานสุสติ

วธิเีจรญิจาคานสุสติกมัมัฏฐาน
กแ็ล ผบูำเพญ็เพียรทีป่ระสงคจะเจรญิ จาคานสุสตกิมัมัฏฐาน  พงึเปนผนูอมใจไป

ในการบริจาคอยเูปนปกติ  มทีานและการแบงปน   ดำเนินไปอยเูปนประจำ   หรือเม่ือจะเริม่
ภาวนา  พงึทำการสมาทานไว (ในใจ) วา  “บดันี ้  นบัจำเดมิแตนี ้  คร้ันปฏคิคาหกมอียู
หากยงัมิไดใหทานแมอยางนอยเพยีงคำขาวคำหนึง่แลว เราจกัไมยอมบริโภค”

ครัน้แลวพงึใหทานตามกำลังในปฏิคคาหกผปูระเสรฐิโดยคุณทัง้หลายในวันนัน้  ถอืเอา
นมิติในทานน้ันแลว ไปในท่ีลบัหลีกเรนอย ูณ เสนาสนะท่ีสมควร พงึระลกึเนืองๆ ถงึการบรจิาค
ของตน  ดวยสามารถแหงคุณมีความเปนผปูราศจากมลทนิคือความตระหนีเ่ปนตน อยางน้ีวา

“ในเมื่อประชาชนถูกความตระหนี่และมลทินครอบงำอยู   การที่เราเปนผูมีใจ
ปราศจากมลทนิ [มรีาคะและโทสะเปนตน] และความตระหน่ี  เปนผมูกีารเสียสละอยาง
เดด็ขาด  เปนผมูมีอือนัสะอาด  เปนผยูนิดใีจการเสยีสละ  เปนผคูวรในการขอ [ใครมา
ขออะไรก็ยินดีให] เปนผูยินดีในทานและการแบงปน  นั้นนับวาเปนลาภของเราหนอ
เราไดดแีลวหนอ”  ฉะนี้
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ใหไดสมาธิเพียงขัน้อุปจาระ
เมือ่ผบูำเพญ็เพยีรนัน้ระลกึอยเูนอืงๆ  ถงึการบรจิาคของตน  ดวยอำนาจแหงคณุมี

ความเปนผมูใีจปราศจากมลทนิและความตระหน่ีเปนตน อยางน้ี   สมัยน้ัน จติของเธอกจ็ะไม
ถกูราคะรบกวน  จะไมถูกโทสะรบกวน  จะไมถูกโมหะรบกวน   จติของเธอก็จะปรารภตรงด่ิง
ถงึการบริจาค  ดวยประการฉะนี ้  องคฌานท้ังหลายยอมเกิดข้ึนแกเธอผขูมนิวรณไดแลวใน
ขณะเดียวกัน  โดยนัยกอนน่ันแล

แตโดยเหตทุีค่ณุแหงการบริจาคทัง้หลายเปนสภาพล้ำลึก อยางหนึง่   โดยเหตุทีผ่บูำเพ็ญ
เพียรนอมจิตไปในอนัระลึกถึงคุณแหงการบริจาคนานาประการ อยางหน่ึง   ฌานจึงไมขึน้
ถงึข้ันอัปปนา  ถงึเพียงขัน้อุปจาระ เทานัน้

๖. เทวตานสุสติ

วธิเีจรญิเทวตานสุสตกิมัมัฏฐาน
กแ็ล  ผบูำเพญ็เพยีรผมูคีวามประสงคเพือ่จะเจรญิเทวตานุสสตกิมัมฏัฐาน  พงึเปน

ผปูระกอบดวยคณุทัง้หลายมศีรทัธาเปนตน  อนัสำเรจ็มาดวยอำนาจแหงอรยิมรรค  แตนัน้
พงึไปในท่ีลบั หลีกเรนอย ูณ เสนาสนะอันสมควร   พงึระลกึอยเูนืองๆ  ถงึคุณท้ังหลายมี
ศรทัธาเปนตนของตน  โดยต้ังเทวดาท้ังหลายไวในฐานะเปนพยานอยางนีว้า

“เทวดาชาวจาตุมมหาราชิกา มีอยูจริง  เทวดาชาวดาวดึงส
มอียจูรงิ  เทวดาชาวยามา มอียจูรงิ  เทวดาชาวดุสติ มอียจูรงิ  เทวดา
ชาวนมิมานรด ีมอียจูริง  เทวดาชาวปรนมิมิตวสวตัดี มอียจูริง  เทวดา
ชัน้พรหมกายิกา มอียจูรงิ   เทวดาชัน้สงูขึน้ไปกวานัน้กม็อียจูรงิ

เทวดาเหลานัน้  ประกอบดวยศรัทธาชนิดใด   คร้ันจตุจิากโลกนีแ้ลว
จงึไปบังเกิดในภพนัน้ๆ    ศรัทธาชนิดน้ันแมในเราก็มอียู

เทวดาเหลานัน้  ประกอบดวยศลีชนดิใด ประกอบดวยสตุะชนดิใด
ประกอบดวยจาคะชนิดใด  ประกอบดวยปญญาชนิดใด  ครัน้จตุจิาก
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โลกนีแ้ลวจงึไปบงัเกดิในภพนัน้ๆ     ศลี  สตุะ  จาคะ และปญญาชนดิ
นัน้ๆ แมในเรากม็อีย”ู  ฉะนี้

แตวาในพระสูตร พระผมูพีระภาคตรัสไววา  “มหานามะ ในสมยัใด อริยสาวกยอม
ระลกึเนอืงๆ  ถงึศรทัธา ศลี สตุะ จาคะ และปญญา ของตนและของเทวดาเหลาน้ัน    ในสมยั
นัน้ จติของเธอกจ็ะไมถกูราคะรบกวน” ดงัน้ีเปนตน       ถงึจะตรัสไวดงัน้ันก็ตาม แตนกัศึกษา
พงึทราบวา  พระพุทธพจนนัน้ตรัสไวเพ่ือประสงคจะทรงแสดงถึงคุณอันเสมอกัน  ทัง้ของพวก
เทวดาที่ตั้งไวในฐานะเปนพยาน  ทั้งของตน  โดยคุณท้ังหลายมีศรัทธาเปนตน   จริงอยู
ในอรรถกถาทานก็กลาวไวอยางม่ันเหมาะวา ยอมระลึกเนืองๆ ถึงคุณทั้งหลายของตน
โดยต้ังเทวดาทัง้หลายไวในฐานะเปนพยาน

เพราะเหตุนั้น  เม่ือผูบำเพ็ญเพียรระลึกอยูเนืองๆ ถึงคุณท้ังหลายของเหลาเทวดา
ในภาคตนแลว  จึงระลึกเนืองๆ ถึงคุณทั้งหลายมีศรัทธาเปนตนอันมีอยูของตนในภายหลัง
ในสมัยน้ัน    จติของเธอก็จะไมถูกราคะรบกวน  จะไมถกูโทสะรบกวน จะไมถูกโมหะรบกวน
ในสมัยน้ัน จติของเธอกจ็ะปรารภตรงดิง่ถึงเทวดาทัง้หลาย  ดวยประการฉะน้ี องคฌานท้ังหลาย
ยอมบงัเกดิขึน้แกเธอผขูมนวิรณไดแลวในขณะเดยีวกัน  โดยนัยกอนนัน่แล

แตเพราะเหตุทีค่ณุทัง้หลายมีศรทัธาเปนตนเปนสภาพท่ีล้ำลกึอยางหนึง่    เพราะเหตุ
ทีผ่บูำเพญ็เพยีรนอมจติไปในอนัระลกึถงึคณุนานาประการอยางหนึง่   ฌานนีจ้งึข้ึนไมถงึข้ัน
อปัปนา  ขึน้ถงึเพียงข้ันอปุจาระเทานัน้

๗. มรณสติ
ระลกึถงึความตาย เปนอารมณ

การระลกึถงึความตาย   ก ็เพือ่ใหเกดิสติคอืไมประมาท เพ่ือใหเกิดสงัเวคะ คอื
ความสลดสงัเวช  และใหเกิดญาณ อนัไดแกปญญา   ทานใหระลึกถึงความตายโดยอาการ
๘ อยางคือ
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๑.  วธกปจจปุฏฐานโต  ระลกึถงึความตาย โดยปรากฏดจุนายเพชฌฆาต  คอืพึง
ระลึกถึงความตายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือไรก็ได  ประดุจนายเพชฌฆาตถือดาบจออยูที่คอของ
นกัโทษ  จะประหารเมือ่ไหรกไ็ด   เพราะความตายจอประชิดตดิมาพรอมกับความเกดิ  ประดุจ
ดอกเห็ด เมือ่แรกเกดิ กพ็าเอาดนิตดิหวัมาดวย   สตัวทัง้หลายก็พาเอาความแกและความตาย
มาเกิดดวยฉันนัน้

เพราะเหตนุัน้  สตัวเหลานีต้ัง้แตเวลาทีเ่กดิมา  กบ็ายหนาตอความตาย มไิดหวนกลบั
มาแมสักนอยเดียว    เปรียบดังพระอาทิตยโผลขึ้นมาแลว ก็โคจรบายหนาตอท่ีจะตกไป
ทาเดียว   มไิดกลับมาหาท่ีๆ โคจรไปแลวนัน้ๆ  แมสกันอยหน่ึง   หรือมิฉะน้ัน กเ็ปรยีบเสมอืน
สายน้ำเล็กๆ ทีไ่หลลงจากภูเขา  มกีระแสเช่ียว  มปีกติพดัพาเอาส่ิงตางๆ ทีพ่อจะพดัไปได
ยอมไหลรดุไปทาเดียว  มไิดหวนกลบัแมสกันอยหนึง่ ฉะน้ัน

เพราะเหตนุัน้  พระอโยฆรกมุารโพธสิตัวจงึกลาวไววา
“สตัวอยใูนครรภเพียงคืนเดียวซ่ึงเปนคืนแรก  ยอมบายหนาไป

[สคูวามตาย] เหมือนเมฆฝนต้ังขึน้แลว  กย็อมเคล่ือนไปเรือ่ย  ไมหวน
กลบัมา” ดงันี้

กเ็ม่ือสัตวนัน้บายหนาไปอยอูยางน้ี  ความตายเทาน้ันยอมใกลเขามา  เหมือนความ
เหอืดแหงไปแหงแมน้ำนอยอนัถกูแดดแผดเผาในฤดรูอน   เหมอืนการหลดุรวงลงจากขัว้แหง
ผลไมทีม่ขีัว้อันรสแหงอาโปธาตซุมึซาบแลวในเวลาเชา    ดจุความแตกแหงภาชนะดนิทัง้หลาย
ทีถ่กูทุบดวยไมคอน  และดุจความเหอืดแหงไปแหงหยาดน้ำคางทัง้หลายทีต่องแสงพระอาทติย
แผดเผา ฉะน้ัน

เพราะเหตนุัน้  พระผมูพีระภาคเจาจงึตรัสวา
“วนัและคนืลวงไป ชวีติพลอยดบัไปดวย  อายขุองสัตวคอยๆ สิน้ไป

ดัง่น้ำแหงแมน้ำนอยคอยๆ แหงไป ฉะน้ัน  สตัวทัง้หลายผเูกดิมาแลว  ยอม
มภียัแตความตายเปนเท่ียงแทแนนอน  ดจุผลไมทัง้หลายท่ีสกุแลวยอมมีภยั
แตความหลนลงในเวลาเชา ฉะนัน้
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อนึ่ง  เหมือนภาชนะดินที่ชางหมอทำข้ึน  ทั้งเล็กทั้งใหญ  ทั้งสุก
ทัง้ดบิ (ทีเ่ผาแลวและยังไมไดเผา)  ทกุอยางลวนมีความแตกเปนทีส่ดุฉนัใด
ชวีติของสัตวทัง้หลายกเ็ปน ฉนันัน้”

“หยาดน้ำคางบนยอดหญา  พอพระอาทิตยขึน้มา กพ็ลันเหือดแหง
ไปฉันใด  อายุของสตัวทัง้หลายกเ็ปน ฉนัน้ัน    คณุแมจา  ขอคณุแมอยา
หามผมบวชเลย”

อน่ึง  ความตายนีน้ัน้  ยอมคราเอาชีวติไปถายเดียว  คร้ันคราเอาไปแลวก็มไิดปลอย
ใหกลับคืนมา  ดงัเพชฌฆาตกวดัแกวงดาบอยทูีค่อฉะน้ัน  เพราะเหตุนัน้  ความตายจึงช่ือวา
ปรากฏดงัเพชฌฆาตผเูงือ้ดาบ (จะฟนลงเม่ือไรกไ็มร)ู เพราะมาพรอมกับชาตคิอืความเกดิ

๒. สมัปตติวปิตติโต  ระลกึถงึความตายโดยความวิบตัแิหงสมบตัิ   อธบิายวา
สมบัต ิคอืชวีติ และความพรัง่พรอมดวยทรัพยศฤงคารเปนตนในโลกน้ี จะงดงามอยไูดกช็ัว่เวลา
ทีว่บิตั ิ(ความตาย ความวบิตัฉิบิหาย) ยงัไมยางกรายเขามาครอบงำเทาน้ัน   และข้ึนชือ่วา
สมบตั ิจะรอดพนจากวิบตั ิ(ความเสือ่มสลาย) รอดอยไูดตลอดไปหามีไม  เพราะสมบตัทิัง้หลาย
มวีบิตัเิปนปริโยสาน (จดุจบ อวสาน)

อน่ึง ความไมมีโรคแมทั้งปวง ยอมมีความเจ็บไขเปนปริโยสาน  ความเปน
หนุมสาวท้ังปวงมีความแกเปนปริโยสาน  ชีวิตท้ังมวลลวนมีความตายเปนปริโยสาน
ทัง้น้ัน   โลกสนันิวาสท้ังปวงนี ้ ถกูชาตติดิตาม ถกูชราไลตาม  ถกูพยาธคิรอบงำ ถกูมรณะ
ทำลายลางในทีส่ดุ  เพราะเหตนุัน้  พระผมูพีระภาคเจาจึงตรัสวา

“อปุมาเหมอืน ภเูขาใหญอนัลวนแลวดวยหนิ สงูจรดฟา กลิง้บดสัตว
มาท้ัง ๔ ทศิโดยรอบ แมฉนัใด    ความแกและความตายก็ฉนัน้ัน  ยอม
ครอบงำสตัวทัง้หลาย คอืพวกกษตัรยิ พวกพราหมณ  พวกแพศย  พวกศทูร
พวกคนจณัฑาลและคนเทขยะ  ไมเวนใครๆ   ยอมย่ำยทีัว่ไปท้ังหมดเลย

ณ ทีน่ัน้ ไมมพีืน้ทีส่ำหรบัสรูบ [กบัภเูขาใหญนัน้] ดวยกองพลทหารชาง
กองพลทหารมา กองพลรถ หรือกองทหารราบ    และใครๆ ไมอาจจะเอา
ชนะไดดวยเวทมนตคาถา  หรือดวยทรพัยสนิเงนิทอง [ใหสนิบนหรือไถไว]”
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๓.  อปุสงัหรโต    ระลกึถึงความตายโดยเปรยีบเทยีบ  หมายความวา  ใหระลกึถึง
ความตายโดยการเปรียบเทียบบุคคลท่ียิ่งใหญและมีชื่อเสียงในดานตางๆ ในอดีตของโลก
ไมวาจะมียศย่ิงใหญ  มบีญุมาก มกีำลงัมาก มฤีทธ์ิมาก (เหมือนพระมหาโมคคัลลานะเปนตน)
หรือมีปญญามาก (เชนพระสารีบตุรเปนตน) กต็าม   พระเถระเหลาน้ันในทีส่ดุก็ไมรอดพน
จากความตาย

ยิง่กวานัน้ แมกระทัง่องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา ผยูิง่ใหญกวาโลกท้ังปวง กย็งั
เสด็จดับขันธปรินพิพาน  จะปวยกลาวไปใยกบัคนเชนเราท่ีความตายจะไมมาถึงเลา

อนัความตายน่ัน  แผอำนาจมาถงึแมองคสมเดจ็พระผมูพีระภาคเจา ผแูสวงหา
คณุอนัยิง่ใหญ  ผมูอีานภุาพมากอยางนี ้ โดยไมกลวั ไมละอายเลย   ไฉนเจาความตาย
นีน้ัน้ ซึง่ไรยางอาย ปราศจากความเกรงกลวั  มงุแตจะย่ำยสีตัวทกุถวนหนา จกัไมมา
ครอบงำสตัวเชนเราเลา ?

๔. กายพหสุาธารณโต    ระลกึถึงความตายโดยพิจารณารางกายเปนสาธารณะ
แกโรคตางๆ  และเปนปจจัยแหงความตายมากชนิด  หมายความวา  รางกายน้ีเปนแหลง
สาธารณะท่ีโรคภัยไขเจ็บทุกชนิดมาอาศยัหลับนอน และทำใหรางกายถึงแกความตายไดทกุเม่ือ
หรือคอยๆ เจ็บปวยไปทีละนอย แลวหนักข้ึนเร่ือยๆ จนกระทัง่ส้ินชีวติ   โรคภยัไขเจ็บตางๆ
ในรางกายเหลาน้ี ถอืวาเปนปจจัยภายใน (สาเหตุทีม่าจากภายใน) ทีท่ำใหตองตาย

อกีอยางหนึง่  ปจจยัภายนอก กม็อีกีเปนอนัมาก ทีท่ำใหถงึความตาย  ดงัทีอ่งคสมเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจาตรสัวา

“ภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวินยัน้ี  คร้ันกลางวันผานพนไป  กลางคนื
ยางเขามา  ยอมพจิารณาเหน็อยางน้ีวา “ปจจัยแหงความตายของเรามี
มากหนอ  คอืงูพงึฉกเรากไ็ด  แมงปองพงึตอยเรากไ็ด ตะขาบพงึตอย
เราก็ได  เพราะปจจัยมีงฉูกเปนตนน้ัน  ความตายพงึมีแกเราได  ภาวะ
คอืความตายนัน้  พงึเปนอนัตรายแกเรา



144
คมูอืการศึกษาสมัมาปฏบิตัไิตรสกิขา: อธจิติตสิกขา

อน่ึง เราอาจพลดัตกเหวตายกไ็ด  ภตัตาหารทีเ่ราฉันเขาไปแลว
อาจเกิดเปนพิษก็ได  น้ำดีของเราพงึกำเริบก็ได  เสมหะของเราพึงกำเริบ
กไ็ด   ลมสัตถกะ [ลมเสียดแทงอยางรุนแรงประดจุถูกแทงดวยศัสตรา] ของ
เราอาจกำเริบขึน้กไ็ด เพราะปจจยัมพีลดัตกเหว เปนตนนัน้  ความตาย
พงึมีแกเราได  ภาวะคือความตายน้ันพึงเปนอันตรายแกเรา” ดังน้ี”๑

นีค้อืการระลึกถึงความตาย โดยพจิารณารางกายเปนสาธารณะแกโรคตางๆ และเปน
ปจจยัแหงความตายมากชนดิ

๕. อายทุพุพลโต   ระลกึถงึความตาย โดยพจิารณาอายเุปนของออนแอ
คำวา อายุ ในที่นี้หมายถึง ชีวิต   ที่วาเปนของออนแอ เพราะตายงายเหลือเกิน

ไมทนทานเลย ดงัโบราณาจารยกลาวไววา  ชวีติผกูพนัอยกูบัปจจยั ๕ อยาง จงึเปนไปได  คอื
 ๑) ลมหายใจเขา-ออก
 ๒) อิริยาบถ
 ๓) ความเย็นความรอน
 ๔) มหาภูต คอื ธาตุทัง้ ๔
 ๕) อาหาร

 (๑) ลมหายใจเขา-ออก  ชีวิตนี้ไดลมหายใจเขาและออกประคับประคองไวอยาง
สม่ำเสมอจงึยืนยาวอยไูด  แตถาไมมลีมหายใจเขา-ออก  หรือเพียงหายใจเขาไปในทองแลว
หายใจกลับออกมาไมได ชวีิตก็ตาย    หรอืหายใจออกมาขางนอก แลวหายใจกลับเขาไปอกี
ไมได  ชวีติก็ตาย    ดงัน้ันชีวิตจะเปนหรือตายจงึติดเน่ืองอยเูพียงแคปลายจมกู คอืลมหายใจ
เขา-ออกเทานัน้

 (๒) อริยิาบถ  หมายถึงอิรยิาบถหลัก ๔ อยาง คอื ยนื เดิน นัง่ นอน และอริยิาบถ
ยอย เชน เหลยีวซาย แลขวา กม เงย เปนตน ตองใหพอเหมาะกบัรางกาย   ชวีติจึงจะดำเนนิ
ไปไดดวยดี   แตถาหากเดนิมากเกินไป หรอืวิง่มากเกนิไปเปนตน กอ็าจตายได (คอืคอยๆ ปวย
๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๒  องัคุตตรนกิาย ปญจกนบิาต ขอ ๒๙๑ หนา ๓๔๑-๓๔๒.
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ตาย หรือหัวใจวายตายในขณะนัน้)   นีค่อืชีวติจะอยไูดกด็วยอิรยิาบถทีพ่อเหมาะ

 (๓) ความเยน็ความรอน กต็องใหพอเหมาะกบัรางกาย  ไมอยางน้ันรางกายก็อยไูม
ได  เชน ถกูไฟไหม หรือแชในน้ำแข็งท้ังตัวเปนตน  แมไมถงึเชนน้ัน เพียงแตรางกายถูกลม
หรอืฝนมากหรอืน้ำคางมากเกินไป กอ็าจทำใหไมสบายได   นีแ่สดงวารางกายหรอืชีวติน้ีออนแอ
หรอืบอบบางเหลือเกิน

 (๔) มหาภตู คอื ธาตทุัง้ ๔  ชวีติน้ีประกอบดวยธาตทุัง้ ๔ คอื ดนิ น้ำ ไฟ ลม จงึเปน
ตวัเปนตนขึน้มาได  และดำรงอยไูดดวยธาตทุัง้ ๔ พยงุประคบัประคองไว     ถาธาตทุัง้ ๔ ธาตุ
ใดธาตหุน่ึงกำเรบิคือแปรปรวนผิดปกติไป  ความปวยไขไมสบายกเ็กิดข้ึน    นีค้อืชีวติท่ีผกูพัน
อยกูบัธาตุทัง้ ๔

 (๕) อาหาร  เปนปจจัยหลักของชวีติ ถาขาดอาหารเสียแลวก็อยไูมได ดงัพระพุทธ-
ภาษิตวา “สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฐติกิา” แปลวา “สตัวโลกทัง้ปวง มชีวีติอยไูดดวยอาหาร”
ดังน้ันถาพิจารณาใหดแีลวจะเห็นวา  ชวีติน้ีไมทนทานเลย เพียงไมไดอาหาร (เชนน้ำเปนตน)
กอ็ยไูมไดแลว จงึจัดวาชีวติเปนส่ิงออนแอ

๖. อนิมิตตโต  ระลึกถึงความตายโดยพิจารณาวาชีวิตไมมีนิมิต  นิมิตแปลวา
เครือ่งหมาย หรือ สญัลกัษณ  เปนเคร่ืองบอกใหรวูา จะตายเมือ่อายุเทาน้ีเทาน้ัน เวลาเทาน้ัน
ณ สถานท่ีนัน้  ดวยโรคหรอือุบตัิเหตชุนิดน้ัน ตายแลวจะไปเกดิในภพภมูนิั้นๆ ดงัน้ี    นิมติ
อยางนีไ้มมเีลย ดงัทานกลาวไววา

“ธรรม ๕ ประการ คอื ชวีติ ๑  พยาธิ ๑  กาล [เวลาตาย] ๑  สถาน
ทีท่อดราง [ตาย] ๑   และคต ิ[ภพภูมทิี่ไปเกดิ] ๑  ของสัตวทัง้หลายใน
ชวีโลก  ไมมนีมิติ คอืรไูมได” ดังน้ี

๑. ชวีติ ไมมนีมิติ คอืไมมเีครือ่งหมายบอกใหรลูวงหนาไดวาจะมชีวีติยนืยาวเทาไร
เพราะสัตวโลกทัง้หลายตายตัง้แตอยใูนครรภกม็ ี  คลอดจากครรภมารดาไดประเดีย๋วเดยีวตาย
กม็ ี อายไุด ๗ วนัตายกม็ ี ๑ เดือนตายกม็ี
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๒. พยาธิ ไมมนีมิติ คอืไมอาจทราบลวงหนาไดวา จะเจบ็ปวยดวยโรคอะไร และจะตาย
ดวยโรคอะไร  กอนตายทกุขทรมานขนาดไหน

๓. กาล (เวลาตาย) ไมมนีมิติ  คอืไมอาจรลูวงหนาไดวาจะตายเวลาไหน  เพราะ
บางคนตายเวลาเชาก็ม ี ตายเวลาเทีย่งก็ม ี เวลาเย็นก็ม ี กลางคืนก็ม ี แมแตขณะกำลังน่ัง
กนิขาวอยตูายก็ม ี  ดงัน้ันเวลาตายนีจ้งึช่ือวา ไมมนีมิติ

๔. สถานท่ีทอดราง (ตาย) ก็ไมมีนิมิต  คือ ไมมีเคร่ืองหมายอะไรบอกใหทราบ
ลวงหนาวา จะตาย ณ สถานทีไ่หน  เพราะบางคนตายในบานกม็ ี ตายนอกบานกม็ ี ตายในน้ำกม็ี
ตายบนบกกม็ ี ตายบนอากาศก็ม ี  ทกุท่ีสามารถตายไดทัง้น้ัน แตไมทราบวาตรงไหน

๕. คติ (ภพภูมทิี่ไปเกดิ) กไ็มมนีมิติ  ไมมอีะไรบอกลวงหนาวา ผนูีเ้ม่ือตายแลวจะไป
เกิดเปนอะไร  ทีภ่พภูมไิหน  เพราะบางคนตายจากโลกน้ีแลวไปเกดิเปนเทวดาก็ม ี  ไปเกิดใน
นรกกม็ ี ไปเกดิเปนสตัวเดรจัฉานกม็ ี เปนเปรตกม็ ี  แมพวกเทวดาจตุจิากสวรรคแลว ไปเกดิ
ในนรกก็ม ี  มาเกิดเปนมนุษยกม็ี    ลวนแลวแตตองวนเวยีนอยใูนคตทิัง้ ๕ คอื นริยะ (นรก)
ตริัจฉานโยนิ (สตัวดริัจฉาน)  ปตติวิสยะ (เปรต) มนุษย และเทพ นีท้ั้งส้ิน

๗. อทัธานปรจิเฉทโต   ระลึกถึงความตายโดยพิจารณาชวีติมีกำหนดกาลนิดหนอย
เพียง ๑๐๐ ป หรือจะเกนิไปบางก็มนีอย จงึไมควรประมาท ประดจุวามีอายุเปนหม่ืนป   อนึง่
ผทูี่จะมีชวีติอยคูรบกำหนดอายุขยั ๑๐๐ นัน้ มนีอยนัก  อาจจะตายในชวงเวลาใดก็ได

ชวีตินี ้เปรียบเสมอืนน้ำคางบนยอดหญา  พอตองแสงอาทิตยอทุยัข้ึนมาก็เหือดแหง
ไปโดยพลนั

เหมือนฟองน้ำ  ในทันทีทีเ่กิดข้ึน กพ็ลันแตกสลายไปในช่ัวขณะ

เหมอืนรอยไมทีข่ดีลงบนน้ำ พลนัหายวบัไปในพริบตา

เหมอืนธารน้ำท่ีไหลพงุลงจากภูเขา  มแีตไหลไปถายเดยีว และไหลไปเรว็ไมมหีวนกลบั

เหมอืนบรุษุผมูกีำลังแขง็แรง  ถมน้ำลายซ่ึงอยทูีป่ลายล้ินไปไดโดยพลัน

เหมือนช้ินเน้ือเล็กๆ ทีพ่อวางลงบนกระทะเหล็กท่ีรอนจัด กพ็ลันหายวับไปทันที  และ

เหมอืนโคทีเ่ขาจูงไปสทูีฆ่า  กำลังกาวเดนิใกลหลกัประหารเขาไปทกุยางกาว   ชวีติ
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กเ็ชนเดียวกัน   เม่ือเกิดมาแลว กบ็ายหนาสคูวามตายทุกขณะ  นดิหนอย ไมยนืยาวเลย

ดังน้ัน  พระพุทธองคจงึตรสัสอนใหพจิารณาถงึความตายท่ีอาจเกดิขึน้แมเพยีง
ชั่วเวลากลืนขาวลงไปทองแตละคำ   หรือเพียงชั่วเวลาหายใจเขาและหายใจออก
จงึจะชือ่วา เปนผไูมประมาท

๘. ขณปริตตโต  ระลึกถึงความตายโดยพิจารณาวา  ชวีติมีขณะส้ัน  หมายถงึพิจารณา
เห็นชีวิตเกิดดับไปอยูทุกขณะ   แตเปนความเกิดดับท่ีตอเน่ืองกัน ยากท่ีจะมองเห็น  เชน
ตวัเราในบดัน้ีกบัตวัเราในตอนเปนเดก็ไมใชอนัเดยีวกนั  เซลรางกายตอนเปนเดก็ตายไปหมด
แลว  ทีเ่ห็นอยใูนปจจุบนัน้ีเปนเซลตัวใหมทัง้น้ัน แตเราก็ไมร ู  รแูตวารางกายตอนน้ีไมเหมอืน
เม่ือตอนเปนเด็ก      นีแ้สดงวา รางกายมีการเกดิตายอยทูกุขณะ   สวนในทางจิตเลาก็มกีาร
เกิดดับอยทูกุขณะจิต  ดงัน้ันจึงไมมอีะไรสักอยางทีเ่ท่ียงแทถาวรตลอดไป เพราะเปล่ียนแปลงอยู
ทกุขณะ

อานิสงสการเจริญมรณสติ
ทานกลาวอานิสงสไว (ในวิสทุธิมรรค) วา

“ภกิษผุปูระกอบเนอืงๆ ซึง่มรณสตนิี ้ ยอมเปนผไูมประมาทเนอืงนติย
ไดอนภิรติสัญญา [ความมั่นหมายวาเปนสิ่งที่ไมนายินดี] ในภพทั้งปวง
ละความไยดใีนชีวติเสียได  เปนผตูำหนกิารทำบาป  ไมเปนผมูากไปดวย
การสะสมบริขาร    ปราศจากมลทินคือความตระหนีใ่นบรขิารทัง้หลาย   แม
อนจิจสัญญา เธอกช็่ำชอง    อน่ึง ทกุขสัญญาและอนัตตสัญญากย็อมปรากฏ
แจมแจงตามอนจิจสัญญาไปดวย    สตัวทัง้หลายผไูมไดอบรมมรณสตมิา
กอน  เวลาจะตาย ยอมถึงความหวาดกลัว  ความสะดงุ และความหลง
ดจุคนถกูสัตวราย มยีักษ  ง ู โจร และผรูายฆาคน เปนตน จโูจมเขามาโดย
ไมทนัรตูวั ฉนัใด   เธอไมเปนเชนน้ัน  เปนผไูมกลัว ไมหลงทำกาลกิรยิา
ถาเธอไมไดชมพระอมตะ [นพิพาน] ในทฏิฐธรรมนีไ้ซร  เพราะกายแตก [ตาย
ไป] ยอมเปนผมูสีคุติเปนท่ีไปในเบือ้งหนา   เพราะเหตุนัน้แล ผมูปีญญาดพีงึ
ทำความไมประมาทในมรณสต ิอนัมอีานภุาพมากอยางนี ้ทกุเมือ่ เทอญ”
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๘. กายคตาสติ
กายคตาสต ิม ี๑๔ บรรพ (หวัขอ/เรือ่ง)

คอื  อานาปานบรรพ ๑  อริยิาปถบรรพ ๑ จตุสมัปชญัญบรรพ ๑  ปฏกิลูมนสกิาร-
บรรพ ๑  ธาตุมนสิการบรรพ ๑  และ สวิฏัฐกิบรรพ ๙

ใน ๑๔ บรรพนัน้   ๓ บรรพ คอื อริยิาปถบรรพ  จตุสมัปชัญญบรรพ ธาตุมนสิการ-
บรรพ  พระผมูพีระภาคเจาตรัสโดยเปน วปิสสนากมัมฏัฐาน

สวิฏัฐกิบรรพ ๙  ตรัสไวโดยเปนอาทนีวานุปสสนา หรอือาทนีวญาณ ในวิปสสนา-
ญาณ เหมอืนกนั (ดงันัน้จงึไมอธบิายไวในทีน่ี ้จะอธบิายเฉพาะสมถะ)   อน่ึง สวิฏัฐกิกมัมฏัฐาน
ในสวนท่ีเปนสมถกมัมัฏฐาน  ทรงตรสัไวโดยเปนอสุภะ ๑๐ (ไดอธิบายมาแลว)

เหตุนัน้จึงมีเพียง ๒ บรรพเทาน้ัน ทีต่รัสไวโดยเปนสมาธิภาวนาหรือสมถภาวนา คอื
อานาปานบรรพ และ ปฏกิลูมนสกิารบรรพ  ดงัจะไดอธิบายตอไป

กายคตาสต ิ- ปฏกิลูมนสิการ
กมัมัฏฐานทีก่ำหนดเอาอาการ ๓๒  เปนอารมณ ทีต่รสัโดยเปน ปฏิกลูมนสกิาร

(มนสิการโดยเปนส่ิงปฏิกลู) นัน่เอง  ชือ่วา “กายคตาสติ” (ในปฏกิูลมนสกิารบรรพน้ี)

อาการ ๓๒
พงึทราบอาการ ๓๒  โดยนยัทีพ่ระองคตรสัไววา “ภกิษทุัง้หลาย  กแ็ลขออืน่ยงัมอีกี

ภกิษพุจิารณาเห็นกายน้ีนีแ่ล  เบ้ืองบนแตพืน้เทาข้ึนมา เบ้ืองลางแตปลายผมลงไป (ตัง้แต
ปลายเทาจรดปลายผม  และตัง้แตปลายผมจรดปลายเทา) มหีนังหมุหอไวโดยรอบ  เตม็ไป
ดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ  มอียใูนกายน้ี  คอื

เกสา (ผม) โลมา (ขน) นขา (เล็บ) ทนัตา (ฟน) ตโจ (หนัง) มงัสงั (เน้ือ) นหารู (เอ็น)
อฏัฐี (กระดูก) อฏัฐมิญิชงั (เยือ่ในกระดูก) วกักงั (ไต) หทยัง (หวัใจ) ยกนงั (ตับ) กโิลมกัง
(พงัผดื) ปหกงั (มาม) ปปผาสัง (ปอด) อนัตงั (ลำไสใหญ) อนัตคุณงั (ลำไสนอย) อทุรียงั
(อาหารในกระเพาะ) กรสีงั (อจุจาระ) ปตตงั (น้ำดี) เสมหัง (เสมหะ) ปพุโพ (น้ำหนอง)
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โลหิตงั (เลือด) เสโท (เหง่ือ) เมโท (มนัขน) อัสสุ (น้ำตา) วสา (มนัเหลว) เขโล (น้ำลาย)
สงัฆาณิกา (น้ำมกู) ลสิกา (ไขขอ) มตุตงั (ปสสาวะ) และ มตัถลงุคงั (มนัสมอง) ...” ดงัน้ี

อาการ ๓๒ นี ้ทานจัดไวเปน ๖ กลมุ (หรือ ตอน/วรรค/ชดุ) คอื
กลมุท่ี ๑-๔  เรยีกวา “ปญจกะ”

แปลวา “หมวด/กลมุละ ๕”   ม ี๔ ปญจกะ คือ
๑.  ตจปญจกะแปลวา หมวดท่ีม ี“หนงั” เปน (ลำดบั) ที ่๕ (ที ่๑ คอื เกสา-ผม) ไดแก

เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ (ผม ขน เล็บ ฟน หนัง)
๒. วักกปญจกะ แปลวา หมวดท่ีมี “ไต” เปนที่ ๕  ไดแก มังสัง นหารู อัฏฐี

อฏัฐิมญิชงั วกักัง (เน้ือ เอ็น กระดกู เย่ือในกระดูก ไต)
๓. ปปผาสปญจกะ แปลวา หมวดท่ีม ี“ปอด” เปนที ่๕  ไดแก  หทยงั ยกนัง กโิลมกัง

ปหกัง ปปผาสัง (หวัใจ ตบั พงัผืด มาม ปอด)
๔. มตัถลุงคปญจกะ แปลวา หมวดท่ีม ี“มนัสมอง” เปนที ่๕  ไดแก อนัตัง อนัตคณุงั

อทุรยีงั กรสีงั มตัถลุงคงั (ลำไส ลำไสนอย อาหารในกระเพาะ อจุจาระ มนัสมอง)
กลมุท่ี ๕-๖  เรียกวา “ฉกักะ”

แปลวา “หมวด/กลมุละ ๖”  ม ี๒ ฉกักะ คอื
๕. เมทฉักกะ  แปลวา หมวดท่ีม ี“มนัขน” เปนที ่๖  ไดแก  ปตตัง เสมหัง ปพุโพ

โลหิตงั เสโท เมโท (น้ำดี เสลด น้ำหนอง โลหติ เหงือ่ มนัขน)
๖. มตุตฉักกะ  แปลวา หมวดทีม่ ี “ปสสาวะ” เปนที ่๖  ไดแก อสัสุ วสา เขโฬ

สงิฆาณกิา ลสิกา มตุตัง (น้ำตา มนัเหลว น้ำลาย น้ำมูก ไขขอ ปสสาวะ)

วธิสีาธยาย/ภาวนา ๒ ขัน้ตอน
๑. สาธยายดวยวาจา     ๒. สาธยายทางใจ

ในทวัตติงสาการกมัมัฏฐาน (กมัมัฏฐานกำหนดอาการ ๓๒) นี ้  ขัน้แรก ทานแนะให
สาธยายดวยวาจา (ทองออกเสยีง) ใหจำไดคลองแคลวกอน  แลวจึงสาธยายทางใจ (ภาวนา
ในใจ)   เพราะหากจำยงัไมไดคลองแคลว  การภาวนาในใจจะตดิขดัไปดวย   ดงัน้ันจึง
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ตองสาธยายใหจำไดเสียกอน ทัง้ออกเสยีง และทองในใจ  โดยสาธยายเปน ๓ วธิี  คอื
๑. โดยอนุโลม   สาธยาย/ภาวนา ตามลำดับ
๒. โดยปฏโิลม   สาธยาย/ภาวนา ยอนทวนลำดบั
๓. โดยอนุโลมและปฏิโลม สาธยาย/ภาวนา รวมอนุโลมและปฏิโลมเขาดวยกัน

(ยอนไปยอนมา จากตนถึงปลาย และจากปลายถึงตน)   ดงัตอไปนี้

ปญจกะที ่๑ ตจปญจกะ
โดยอนโุลม วา “เกสา (ผม)  โลมา (ขน)  นขา (เล็บ)  ทนัตา (ฟน)  ตโจ (หนัง)”
โดยปฏโิลม วา “ตโจ (หนัง)  ทนัตา (ฟน)  นขา (เลบ็)  โลมา (ขน)  เกสา (ผม)”
โดยอนโุลมและปฏโิลม  วา  “เกสา (ผม)  โลมา (ขน)  นขา (เล็บ)  ทนัตา (ฟน)

ตโจ (หนัง),  ตโจ (หนัง)  ทันตา (ฟน)  นขา (เล็บ)  โลมา (ขน)  เกสา (ผม)”

เมื่อสาธยาย/ภาวนา “ตจปญจกะ” จนคลองแคลวทั้ง ๓ วิธี จนจำข้ึนใจไดดีแลว
จงึทำการสาธยาย/ภาวนาในปญจกะที ่๒ ตอไป

ปญจกะท่ี ๒  ชื่อ “วกักปญจกะ”
โดยอนุโลม วา “มงัสัง (เน้ือ)  นหารู (เอ็น)  อฏัฐี (กระดูก)  อฏัฐิมญิชัง (เยือ่ใน

กระดกู)  วกักงั (ไต)”
โดยปฏิโลม วา “วกักงั (ไต)  อฏัฐมิญิชงั (เยือ่ในกระดูก)  อฏัฐ ี(กระดูก)  นหาร ู(เอ็น)

มงัสัง (เน้ือ)”
โดยอนุโลมและปฏโิลม วา “มงัสัง (เน้ือ)  นหารู (เอ็น)  อฏัฐี (กระดูก)  อฏัฐมิญิชงั

(เย่ือในกระดูก)  วกักงั (ไต),  วกักงั (ไต)  อฏัฐิมญิชัง (เย่ือในกระดูก)  อฏัฐี (กระดกู)
นหารู (เอ็น) มงัสัง (เน้ือ)”

สาธยาย เชือ่มตอปญจกะท่ี ๑ และปญจกะท่ี ๒
เม่ือสาธยายในวกักปญจกะ ทัง้ ๓ วธิ ีจนจำไดคลองแคลวข้ึนใจดีแลว ใหทำการสาธยาย

รวมปญจกะที ่๑ และปญจกะท่ี ๒ เขาดวยกนั  ตอไป
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(หากจำคำแปลเปนไทยไดทกุคำแลว กไ็มตองทองคำไทย) ดงันี้
โดยอนุโลม วา “เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ,  มงัสงั นหารู อฏัฐี อฏัฐิมญิชงั วกักัง”
โดยปฏโิลม วา “วกักัง อฏัฐิมญิชัง อฏัฐี นหารู มงัสัง,  ตโจ ทนัตา นขา โลมา เกสา”
โดยอนุโลมและปฏิโลม วา “เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ มังสัง นหารู อัฏฐี

อฏัฐมิญิชงั วกักงั,  วกักงั อฏัฐมิญิชงั อฏัฐ ีนหาร ูมงัสงั ตโจ ทนัตา นขา โลมา เกสา”
เม่ือสาธยาย/ภาวนา รวมปญจกะท่ี ๑ และท่ี ๒ เขาดวยกันไดคลองแคลวข้ึนใจดีแลว

ใหทำการสาธยาย/ภาวนาในปญจกะ ที ่๓ ตอไป

ปญจกะท่ี ๓  ชือ่ “ปปผาสปญจกะ”
โดยอนโุลม  “หทยัง (หวัใจ)  ยกนงั (ตบั)  กโิลมกงั (พงัผืด)  ปหกงั (มาม)  ปปผาสงั (ปอด)”
โดยปฏโิลม  “ปปผาสงั (ปอด)  ปหกงั (มาม)  กโิลมกัง (พงัผืด)  ยกนงั (ตบั)  หทยงั (หวัใจ)”
โดยอนโุลมและปฏิโลม   “หทยงั (หวัใจ)  ยกนงั (ตบั)  กโิลมกงั (พงัผืด)  ปหกัง (มาม)

ปปผาสงั (ปอด),   ปปผาสงั (ปอด)  ปหกัง (มาม)  กโิลมกัง (พงัผดื)  ยกนัง (ตบั)  หทยัง (หวัใจ)”

สาธยายเช่ือมตอปญจกะ
เมือ่ “ปญจกะที ่๓” คลองแคลวจำขึน้ใจดีแลว ใหสาธยายเชือ่มเขากบั ๒ ปญจกะแรก

ตอไปอีก  ดงัน้ี

โดยอนุโลม “เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ มงัสัง นหารู อฏัฐี อฏัฐิมญิชัง วกักัง,
หทยงั ยกนงั กโิลมกงั ปหกงั ปปผาสงั”

โดยปฏิโลม “ปปผาสัง ปหกัง กิโลมกัง ยกนัง หทยัง, วักกัง อัฏฐิมิญชัง อัฏฐี
นหารู มงัสัง ตโจ ทนัตา นขา โลมา เกสา”

โดยอนุโลมและปฏโิลม “เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ มงัสัง นหาร ูอฏัฐี อฏัฐิมิญชัง
วกักัง หทยัง ยกนัง กโิลมกัง ปหกัง ปปผาสงั,  ปปผาสัง ปหกัง กโิลมกัง ยกนัง หทยัง
วกักงั อฏัฐมิญิชงั อฏัฐ ีนหารู มงัสงั ตโจ ทนัตา นขา โลมา เกสา”

แมในปญจกะที่ ๔ (มัตถลุงคปญจกะ) และ ฉักกะที่ ๕ (เมทฉักกะ) และที่ ๖
(มตุตฉักกะ) ทีเ่หลือ  กใ็หสาธยายอยางเดยีวกันน้ี
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ขอสังเกต
ปญจกะ ม ี๔  คอื  ตจปญจกะ, วกักปญจกะ, ปปผาสปญจกะ, มตัถลงุคปญจกะ

เปนธาตุดนิ  แบงเปนตอนๆ (กลมุ)  ตอนละ ๕  รวมเปน ๒๐

ฉกักะ ม ี๒ เปนธาตนุ้ำ แบงเปน ๒ ตอนๆ ละ ๖ รวมเปน ๑๒  และเมือ่รวมทัง้ “ปญจกะ”
และ “ฉกักะ” เขาดวยกันจึงเปน ๓๒  หรือท่ีเรียกวา “อาการ ๓๒”

อนึง่ ปญจกะท่ี ๑ (ตจปญจกะ) เปนกัมมัฏฐานเบือ้งตน ทีพ่ระอุปชฌายจะตองบอก
แกกลุบตุรผเูขามาขอบรรพชา-อปุสมบท  โดยเปน “มลูกมัมฏัฐาน” แปลวา “กมัมฏัฐาน
เบือ้งตนหรอืดัง้เดมิ”   และนำมาบอกเพยีงปญจกะเดยีว

แมถงึอยางน้ัน  กป็รากฏในทีห่ลายแหงวาเพียงขณะโกนผม (ยงัไมเสร็จ) ผกูำลงัจะได
รบัการบรรพชา-อปุสมบท ทีพ่ระอปุชฌาย-อาจารย สอน ตจปญจกกัมมฏัฐาน ใหในขณะ
ปลงผม  ไดบรรลเุปนอรหนัตกม็ีไมนอย    ฉะน้ันในเวลาปลงผม (หรือกอนปลง) จงึควรบอก
ตจปญจกกัมมฏัฐาน นี ้ตามแบบโบราณาจารย  ไมควรละเลย   หรอืจะบอกเพยีงปญจกะหนึง่
หรือฉักกะหน่ึงนอกจาก “ตจปญจกกมัมัฏฐาน” ตามทีเ่ห็นวาเหมาะก็ควร เชน วกักปญจกะ
ทีเ่ก่ียวกับเน้ือ (มงัสัง) และ (โครง) กระดกู (อฏัฐี) อยดูวย  หรือ ปญจกะท่ีเก่ียวกับอวัยวะ
ภายใน เชน ตบั ไต ไส ปอด เปนตน   ซึง่หลายๆ ทานอาจจะนกึเห็นโดยความเปนส่ิงปฏิกลู
ไดงายกวา “เกสา” เสียอีก   และไมตองเสียเวลาหรอืยงุอยกูบัการทีต่องทองจำใหไดจนหมด
ครบอาการ ๓๒ เสียกอน  (แตหากขยันสาธยายอยเูนืองๆ กเ็ปนส่ิงท่ีด)ี

อคุคหโกศล (ความฉลาดในเรียนเอากัมมัฏฐาน) ๗ วธิ ี  คอื
๑. โดยวาจา   ๒. โดย ทางใจ   ๓. โดยสี    ๔. โดยสณัฐาน   ๕. โดยทศิ  ๖. โอกาส

๗. โดยตัดตอน
วธิทีี ่๑  โดยวาจา

ขัน้แรก  เปนการสาธยาย (ทอง) ทางวาจา  สิง่สำคญัคือตองจำใหขึ้นใจ และ จำ
คำแปลเปนไทยใหไดทกุคำ  เม่ือจำหรือเขาใจคำแปลในภาษาไทยไดแลว กไ็มตองเสียเวลา
ทองจำคำไทย (ทีอ่ยใูนวงเลบ็)  เชน  ถารหูรอืจำไดแลววา เกสา หมายถงึผม  โลมา หมายถงึ
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ขน  นขา หมายถงึเล็บ  ทนัตา หมายถงึฟน  ตโจ หมายถงึหนงั เชนน้ี  ใหสาธยายแตเพียง
คำบาลวีา เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ  หรือ ตโจ ทนัตา นขา โลมา เกสา

อน่ึง  หากไมประสงคทีจ่ะสาธยายคำบาลี   จะสาธยาย/ภาวนาเฉพาะคำแปลเปน
ไทยอยางเดียวก็ได (คำแปลทีอ่ยใูนวงเลบ็) ดงัตวัอยางตอไปน้ี

ปญจกะที ่๑ “ตจปญจกะ”

โดยอนุโลม “ผม ขน เล็บ ฟน หนัง”

โดยปฏโิลม “หนัง ฟน เล็บ ขน ผม”

โดยท้ังอนโุลมและปฏโิลม “ผม ขน เล็บ ฟน หนัง, หนัง ฟน เล็บ ขน ผม”

แมใน “ปญจกะ” และ “ฉกักะ” ตอๆ ไปกเ็ชนเดยีวกันน้ี   เพยีงแตเวนคำบาล ีเชน
“เกสา” เปนตนเสีย   สาธยาย/ภาวนาเฉพาะคำไทยเทาน้ันเอง

การสาธยายหรอืภาวนา ดวยวธิดีงักลาวขางตนนัน้   ตามแบบโบราณ  ตองสาธยาย
แลวๆ เลาๆ รอยหน พนัหน หรอืยิง่กวานัน้   ใหจิตจดจออยกูับคำสาธยายตอเนือ่งกนัไป
เพ่ือท่ีจติจะไมสามารถวิง่ไปทางโนนทางนีไ้ด  ในท่ีสดุก็จะสงบลงๆ

วธิทีี ่๒  โดยทางใจ
เปนการสาธยาย/ภาวนา (ทอง) ในใจ

ไดแก สาธยายโดยไมตองออกเสียง และเนนไปที ่การนึกเหน็สวนตางๆ ของรางกาย
ควบคูไปกับ การภาวนาคำบาลี (หรือคำแปลเปนไทย สำหรับทานท่ีไมถนัดคำบาลี)
ทัง้โดยอนโุลม  และโดยปฏโิลม (ตัง้แตตนจนถงึปลาย และตัง้แตปลายจนถงึตน) ใหตอเนือ่ง
กันไปไมขาดสาย    ในขณะเดยีวกนัก็นกึ (จนิตนาการ) ใหเหน็สวนตางๆ ของรางกาย
ควบคกูนัไปดวย โดย ๕ ลกัษณะ

นกึใหเห็นชัด ๕ ลกัษณะ (วธิ)ี   คอื  โดยส ีสณัฐาน ทศิ โอกาส การตัดตอน (ปรจิเฉท)

เพ่ือชวยใหนกึเหน็สวนตางๆ ของรางกายไดสะดวกขึน้ ทานแนะนำใหใชวธิกีารนกึหรือ
จนิตนาการถึง องคประกอบของอวัยวะสวนตางๆ เหลาน้ัน  ๕ อยาง  คือ ใหนึกถึงสีวา
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อวัยวะนัน้สีอะไร    นกึถึงรปูพรรณสณัฐานวา มรีปูพรรณสณัฐานเปนอยางไร   นกึถงึทิศที่
ตัง้อยวูา อยใูนสวนทิศไหน (สวนบน กลาง ลาง) ของรางกาย   นกึถึงทีเ่กดิหรือทีต่ัง้อยูวา
เกิดอยหูรือต้ังอยตูรงไหน (โดยโอกาส)  และใหนึกถึงเขตแดน หรือ ขอบเขต ของอวยัวะ
นัน้ๆ โดยรอบวา อยตูดิกับอะไรบาง (โดยปรจิเฉท หรือโดยตดัตอน)

มนสกิารโกศล ความฉลาดในการมนสกิาร/ภาวนา ๑๐ ประการ
๑. ไมมนสิการ/ภาวนาขามลำดบั  หรือ ละเวนบทใดบทหนึง่  เชน เกสา นขา ตโจ

เปนตน  เพราะจะทำใหไมสะดวกใจในการสาธยาย/ภาวนา และจติจะสงบไดยาก
๒. ไมมนสกิาร/ภาวนาเรงหรอืเรว็ จนเกนิไป  เพราะจะพจิารณาไมไดชดัเจน
๓. ไมมนสิการ/ภาวนาชาเกินไป   เพราะขออ่ืนตอๆ ไปยังมีอยู  หากชาเกินไป

กมัมฏัฐานจะไมจบตลอดสาย
๔. มนสิการโดยปองกันความฟุงซาน  คือใหมีสติสัมปชัญญะ ไมใหจิตฟุงซาน

ดจุคนเดินไปบนปากเหวท่ีมพีืน้ท่ีพอวางเทาไดขางเดียว   ถาไมระวังใหด ีกต็กเหว
ไดทุกขณะ

๕. มนสกิารโดยลวงบญัญตั ิคอื ไมตดิอยเูพียงบัญญัติ    เม่ือสาธยาย/ภาวนาไป
จนแคลวคลองดีแลว  ไมตองใสใจอยเูพียง คำบญัญัตวิา “ผม ขน” เปนตน แต
ใหเห็นถึงความปฏิกลูของผม ขน เปนตนนัน้เพยีงอยางเดยีว   เพราะจดุประสงค
หลักอยทูี่เหน็ความเปนปฏกิลูในอาการ ๓๒ เหลานี้

๖. มนสิการปลอยลำดับ   เม่ือภาวนาไปๆ สวนตางๆ ของรางกาย บางอยางกป็รากฏ
ชัด บางอยางก็ไมปรากฏ  เมื่อเปนเชนนี้ อยามัวเสียเวลานึก หรือกังวลใจ
ใหปลอยท้ิงสวนน้ันๆ ไปเสีย  ใหใสใจเฉพาะสวนปรากฏชัด (นกึเหน็ได) ในขณะน้ัน

๗. มนสกิาร/ภาวนาเฉพาะสวนหรืออาการ ทีส่ามารถใหเกิด “อปัปนา” หมายความ
วา  เมือ่มนสกิาร/ภาวนาไปๆ   ในบรรดาอาการ ๓๒ นี ้  หากอาการใดปรากฏ
ชดัเจนทีส่ดุ ใหเลอืกมนสกิาร/ภาวนา เฉพาะสวนน้ัน เพราะอาการทีป่รากฏ
ชดัแจงเชนน้ัน   จงึจะสามารถชวยใหจิตสงบจนถงึสมาธิในระดับ “อปัปนา” ได
(ขอน้ีแสดงใหเห็นวาสามารถเลอืกเอาเฉพาะขอใดขอหน่ึงก็ได ทีป่รากฏชดั)
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๘. มนสกิารตามแนวทีต่รัสไวใน “อธจิติตสูตร”๑ วา
“ภกิษุทัง้หลาย  ภกิษผุปูระกอบอธิจติ  ตองมนสิการนมิติ ๓ ตาม

กาลอนัควร  คอื ตองมนสกิารสมาธินมิติตามกาลอันควร  ตองมนสิการ
ปคคหนิมติตามกาลอันควร   ตองมนสิการอเุบกขานมิติตามกาลอนัควร.
ภิกษุทั้งหลาย

ถาวาภิกษุผปูระกอบอธิจติ  พงึมนสิการสมาธินมิติสวนเดียวเทานัน้
ไซร ยอมเปนไดทีจ่ติ [ของเธอ] จะพงึเปนไปขางโกสัชชะ [เกียจคราน] เสยี

ถาภิกษุผปูระกอบอธิจติ  พงึมนสกิารปคคหนิมติสวนเดียวเทานัน้
ไซร ยอมเปนไดทีจ่ติ [ของเธอ] จะพึงเปนไปขางอุทธัจจะ [ฟงุซาน] เสีย

ถาภิกษุผปูระกอบอธิจติ พงึมนสกิารอเุบกขานมิติสวนเดยีวเทาน้ัน
ไซร ยอมเปนไดทีจ่ติ [ของเธอ] จะไมพงึตัง้มัน่ถกูทางเพือ่สิน้อาสวะทัง้หลาย

ตอเมือ่ภกิษผุปูระกอบอธิจติ มนสกิาร สมาธนิมิติ ปคคหนมิติ อเุบกขา-
นมิติ ตามกาลอนัควร   จติ [ของเธอ] นัน้จงึจะเปนจติออน ควรแกการ
เปนจติผองใสและไมแตก  ตัง้มัน่ถกูทางเพือ่สิน้อาสวะท้ังหลาย

อปุมาเหมอืนชางทองหรือลกูมอืชางทอง  กอเตาเขา  คร้ันกอเตา
แลว  ก็สุมเบา  คร้ันสุมเบาแลวใชคีมจับทองวางลงไปในเบาแลว [สูบ]
เปาไปตามกาลอันควร   [ถาไฟแรงรอนมากไปก็] พรมน้ำ [ที่ทอง]
ตามกาลอนัควร   [ถาไฟพอดีก]็ ดอูยเูฉยๆ ตามกาลอนัควร

ภกิษุทัง้หลาย  หากวาชางทองกต็าม  ลกูมือชางทองกต็าม จะพึง
[สูบ] เปาทองน้ันไปสวนเดียวไซร  ยอมเปนไดที่ทองน้ันจะพึงไหมไป
หากชางทองกต็าม  ลกูมอืชางทองก็ตาม   พรมน้ำทองนัน้ไปทาเดยีวไซร
ยอมเปนไดทีท่องนัน้จะพงึเยน็เสยี

หากชางทองกต็าม  ลกูมอืชางทองกต็าม [พกั] ดทูองนัน้อยเูฉยๆ ตาม
กาลอันควร   ทองนัน้จงึจะออน ควรแกการเปนทองสกุปล่ังและไมเปราะ

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๐ องัคุตตรนกิาย ตกินิบาต ขอ ๕๔๒ หนา ๓๒๙.
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ใชการไดด ี  แมนชางทองประสงค [จะทำเปน] เคร่ืองประดบัชนิดใดๆ
เปนเข็มขัดก็ด ี เปนตมุหูกด็ี  เปนเคร่ืองประดบัคอก็ด ี เปนสายสงัวาลกด็ี
สิง่ทีป่ระสงคนัน้กย็อมสำเรจ็แกเขาแล  ฉันใด

ภกิษุทัง้หลาย   ภกิษุผปูระกอบอธจิติ [ตองมนสกิารนิมติ ๓ ตามกาล
อนัควร] ... [จติของเธอจึงจะ] ตัง้ม่ันถูกทางเพ่ือส้ินอาสวะท้ังหลาย   แมน
เธอนอมจติไปเพือ่ทำใหแจงดวยปญญาอนัยิง่ ซึง่ธรรมทีเ่ปนอภญิญา-
สจัฉกิรณยีะใดๆ   เม่ือไดเหตอุนัควร   เธอยอมจะถึงความเปนผอูาจ
ทำใหประจักษไดในอภิญญาสัจฉกิรณียธรรมนัน้ๆ  โดยแท”  ดงัน้ี

๙. มนสิการ ตามแนวทีต่รสัไวใน “สตีภิาวสตูร”๑ วา
“ภกิษุทัง้หลาย   ภกิษผุปูระกอบดวยธรรม ๖ ประการ  เปนผอูาจ

เพ่ือทำใหแจงซ่ึงสีตภิาวะ [ความดับเย็น] อนัยอดเย่ียม  ธรรม ๖ ประการ
คอือะไรบาง ?  คอื  ภกิษใุนธรรมวินยันี ้ขมจิตในสมัยท่ีจติควรขม ๑   ยก
จติในสมัยทีจ่ติควรยก ๑   ทำจิตใหราเรงิในสมัยท่ีจติควรทำใหราเรงิ ๑
เพงดูจติอยเูฉยๆ  ในสมัยทีจ่ติควรเพงดอูยเูฉยๆ ๑   เปนผมูอีธิมตุติ
[คอือธัยาศัย] ประณีต ๑  มงุยนิดพีระนพิพาน ๑     ภกิษุทั้งหลาย  ภกิษุ
ผปูระกอบดวยธรรม ๖ ประการน้ีแล  เปนผอูาจทำใหแจงซ่ึงสีตภิาวะอนั
ยอดเย่ียม”  ดงัน้ี

๑๐. ยกจิตในสมยัทีค่วรยก  ดงัทีต่รสัไววา๒

“ฉนัน้ันน่ันแล  ภกิษุทั้งหลาย ในสมัยใดจิตหดหอูย ู ในสมยัน้ันมิใช
กาลทีจ่ะเจรญิปสสทัธสิมัโพชฌงค  มใิชกาลทีจ่ะเจรญิสมาธสิมัโพชฌงค
มใิชกาลทีจ่ะเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค   นัน่เพราะเหตไุร ภกิษุทัง้หลาย
เพราะจิตหดหอูย ู จติหดหนูัน้ยากทีจ่ะทำใหฟนข้ึนไดดวยธรรมเหลาน้ัน

ภกิษุทั้งหลาย กแ็ล ในสมยัใดจติหดหอูย ู  ในสมัยนัน้ เปนกาลท่ี
จะเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค   เปนกาลที่จะเจริญวิริยสัมโพชฌงค

๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๒ องัคุตตรนิกาย ฉกักนบิาต ขอ ๓๕๖ หนา ๔๘๕.
๒ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๙ สงัยุตตนกิาย มหาวารวรรค ขอ ๕๖๙ หนา ๑๕๖.
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เปนกาลทีจ่ะเจรญิปตสิมัโพชฌงค    นัน่เพราะเหตุอะไร  ภิกษุทัง้หลาย
เพราะจิตหดหอูย ู  จติหดหนูัน้ ผบูำเพญ็เพยีรพงึทำใหฟนข้ึนไดโดยงาย
ดวยธรรมเหลานั้น

เปรยีบเหมอืน บรุษุใครจะกอไฟนอยหนึง่ใหโพลงข้ึน  เขาพึงใสหญา
แหงลงไป  ใสมลูโคแหงลงไป   ใสฟนแหงลงไป  เปาเขาไป  และไมเอา
ฝนุโปรยลงไปทีไ่ฟนัน้   ภกิษุทัง้หลาย บรุษุนัน้จะอาจกอไฟนอยหน่ึง [นัน้]
ใหโพลงขึน้ไดหรอืไม ?”  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา “ได พระพทุธเจาขา”

พงึถือเอานมิติ โดยอาการ ๕
กำหนดความปฏิกลู โดยอาการ ๕

กแ็ล เม่ือจะเจรญิ เกสา เปนอันดับแรก พงึถือเอานมิติในผมทัง้หลาย   ถอือยางไร ?
พงึถอนผมมาเสน ๑ หรือ ๒ เสน วางไวทีฝ่ามือแลวกำหนดสกีอน    ในการดูผม จะกำหนด
ดใูนสถานทีท่ีต่ดัผมกค็วร  หรือแมผมทีต่กในน้ำหรอืในขาวยาคกูไ็ดเหมอืนกนั   เมือ่เหน็ผมใน
เวลาเปนสีดำ กพ็งึมนสิการวามสีดีำ  เห็นในเวลามีสขีาว พงึมนสิการวาสีขาว  แตถาในเวลา
เห็นผมมสีีเจือกัน พงึมนสกิารดวยสขีางมากกวา    ในผมเปนฉันใด แมในตจปญจกะท้ัง ๔
อยางก็เหมอืนกนั    พอไดเห็นแลว   พงึถือเอานมิติโดยอาการ ๕ คอื  โดย ส ีสณัฐาน ทศิ
โอกาส และ ปริจเฉท (กำหนดแยกสวน)   แลวกำหนดโดยความเปนส่ิงปฏกิลู โดยอาการ ๕ คอื
โดย ส ีสณัฐาน กลิน่ ทีอ่ย ูและโอกาส

ในสวนอาการ ๓๒  ทัง้หมดนัน้ มอีธิบายตามลำดับดังตอไปนี้

๑. เกสา - ผม
วาโดยส ี ปกตเิปนสีดำ ดจุสีลูกประคำดีควายใหมๆ
โดยสัณฐาน  ยาว กลม มสีณัฐานเหมอืนคนัชัง่
โดยทิศ  เกดิในทศิเบ้ืองบน
โดยโอกาส ในดานขางทัง้ ๒ กำหนดดวยหมวกห ูดานหนากำหนดดวยกรอบหนาผาก

ดานหลงักำหนดดวยหลมุคอ และหนงัอันชมุท่ีหมุกะโหลกศีรษะ เปนโอกาสท่ีอยขูองผม
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โดยปริจเฉท  สวนเบือ้งลาง กำหนดดวยพืน้รากของตนท่ีทแยงเขาไปในหนังหมุศรีษะ
ประมาณเทาปลายเมลด็ขาวเปลอืกตัง้อย ู   สวนเบือ้งบน  กำหนดดวยอากาศ  เบือ้งขวา
กำหนดดวยสวนแหงกันและกนั    การกำหนดแยกกันกับอวัยวะทีเ่สมอกนัหรือเปนอวัยวะ (ผม)
ประเภทเดยีวกันเชนน้ีวา  ผม ๒ เสน ตางแยกกนั  ไมไดรวมเปนเสนเดียวกัน  นีเ้รียกวา
กำหนดโดยสภาคปรจิเฉท

การกำหนดวา ธรรมดาวาผมท้ังหลาย ธรรมชาติสรางมามใิหปนกบัอวยัวะสวนอืน่อีก
๓๑ ประการมขีนเปนตน  ผมก็ไมใชขน และแมขนกไ็มใชผม  ตางสวนตางแยกกนั   แมจะเกิด
ใกลกนั  ดงัน้ีเปนตน  นีเ้รียกวา กำหนดโดยวิสภาคปรจิเฉท  คอืกำหนดแยกกันกับอวัยวะอืน่
ทีต่างกนั   นีค้อืการกำหนดผม โดยลกัษณะมีสีเปนตน

กำหนดโดยความเปนสิง่ปฏิกลู ๕
สวนการกำหนดผมเหลาน้ันโดยเปนส่ิงปฏิกลู ๕ ประการ ดวยสามารถแหงสีเปนตน

พงึทราบดงัตอไปนี ้   ธรรมดาผมเหลาน้ัน แมจะวาโดยสีกด็ี  โดยสัณฐานก็ดี  โดยกล่ินก็ดี
โดยทีอ่าศยักด็ ี  โดยโอกาสกด็ ี กเ็ปนสิง่ปฏกิลู   จริงอย ูพวกมนุษยเหน็สิง่อะไรๆ  ทีม่สีคีลาย
ผมในภาชนะยาคูหรือในภาชนะภัตรแมที่นาพึงพอใจ  ก็ยังรังเกียจวาสิ่งนี้ปนกับผมเสียแลว
พงึนำมนัไปเสยี  ผมทัง้หลายแมโดยสกีป็ฏกิลูดวยประการอยางน้ี

อน่ึง  คนทัง้หลายเมือ่รับประทานอาหารกลางคนื แมถกูตองเปลอืกรกัหรอืเปลอืกปอ
อนัมสีณัฐานดงัเสนผมเขา  กจ็ะนาเกลียดข้ึนมาอยางนัน้เหมือนกัน  ผมทัง้หลายเปนสิง่ปฏิกลู
โดยสณัฐานดงักลาวมานี้

อนึง่  ผมทีเ่วนจากการตกแตงมทีาน้ำมนัและอบดอกไมเปนตน  ยอมมีกลิน่นาเกลียด
อยางยิง่  เมือ่ใสเขาในไฟ ยอมมีกล่ินนาเกลยีดกวาน้ี   กผ็มท้ังหลายโดยสสีณัฐาน แมจะถึง
เปนของไมนาเกลยีด  แตโดยกล่ินเปนส่ิงทีน่าเกลยีดแท   เปรยีบเหมอืนอุจจาระของเดก็เล็กๆ
โดยมีสเีหมือนขม้ิน  แมโดยสัณฐานมีสณัฐานเหมอืนกอนขม้ินและซากสนุขัดำทีข่ึน้พองท่ีเขา
ทิง้ไว ณ ทีท่ิง้ขยะ  โดยสีมเีหมือนผลตาลสุก  โดยสณัฐานมสีณัฐานเหมือนตะโพนท่ีเขากลิง้
ทิง้ไว   แมเข้ียวของมนัเลา กม็สีัณฐานเหมือนดอกมะลติมู  เพราะฉะนัน้ อจุจาระเด็กและ
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ซากสนุขัท้ัง ๒ อยางน้ัน  โดยสแีละสณัฐานจะไมเปนของปฏกิลูก็ได  แตวาโดยกลิน่แลวเปน
สิง่ปฏกิลูแทแล

อน่ึง   เปรยีบเหมือนผักสำหรับแกงท่ีเกิดในน้ำครำท่ีไหลออกจากบาน  ขงัอยใูนท่ีไม
สะอาด  ยอมเปนส่ิงนาเกลียดไมนาบรโิภคของมนษุยชาวเมอืงฉันใด  แมผมท้ังหลายกฉ็นัน้ัน
จดัเปนส่ิงท่ีนาเกลยีด  เพราะเกิดดวยน้ำท่ีซมึออกมาจากสวนตางๆ มนี้ำเหลอืง  เลือด  มตูร
กรีส น้ำดี  และเสมหะ เปนตน  นีเ้ปนความนาเกลยีดโดยท่ีอาศัยของผมเหลาน้ัน   อนึง่
ธรรมดาผมเหลาน้ีเกิดในกองแหงสวน ๓๑ สวน

เปรียบดังผักเกิดท่ีกองคูถ   ผมเหลาน้ันจัดวาเปนส่ิงท่ีนาเกลียดอยางย่ิง  เพราะเกิด
ในทีไ่มสะอาด ดจุผักเกดิในปาชาและทีท่ิง้ขยะมูลฝอยเปนตน  และเปรยีบดงัดอกบัวหลวงและ
ดอกบัวสายเปนตน ทีเ่กิดในท่ีไมสะอาดมคีเูมืองเปนตน  นีแ้ลเปนความปฏกิลูโดยโอกาสแหง
ผมเหลาน้ัน  ผบูำเพญ็เพียรพึงกำหนดความเปนของปฏกิลูโดยสวน ๕  คอื โดยสี สณัฐาน
กลิ่น ที่อาศัย และโอกาส แหงสวนอวัยวะทั้งปวง  ดุจกำหนดความเปนของปฏิกูลแหงผม
ทัง้หลายฉะนัน้เถิด  แตวาโดยส ีสณัฐาน  ทศิ โอกาส และปรจิเฉท (แยกสวนหรอืตัดตอน)
ตองกำหนดเปนแผนกๆ  ทกุๆ สวน

๒. โลมา - ขน
ในบรรดาสวนแหงอวยัวะเหลานัน้  พงึทราบขน เปนอนัดับแรกกอน   ขมุขนตาม

ปกติมีประมาณ ๙๐,๐๐๐ ขุม   วาโดยสี ปกติก็ไมเหมือนผม คือไมดำลวน แตมีสีทั้งดำ
ทัง้เหลือง   โดยสัณฐาน  มปีลายนอมลง  มสีัณฐานดังรากตาล  โดยทศิ เกดิในทิศทัง้ ๒
โดยโอกาส  เวนโอกาสทีผ่มตัง้อย ู และฝามือ ฝาเทา กเ็กดิอยตูามหนังหมุสรรีะเปนสวนมาก
โดยปรจิเฉท (โดยแยกสวน/ตดัตอน) เบ้ืองลาง  กำหนดดวยรากพืน้เบ้ืองลางของตน อนัแยง
เขาไปในหนงัหมุสรีระประมาณเทาปลายเหลก็จาร   เบ้ืองบนกำหนดดวยโอกาส  เบ้ืองขวาง
กำหนดดวยสวนของขนดวยกันวา ขน ๒ เสน ไมรวมเปนเสนเดียวกัน (เสนใครเสนมัน)
นีเ้ปนการกำหนดดวยสวนทีเ่ปนสภาคกนัของขนเหลานัน้ สวนการกำหนดสวนทีเ่ปนวสิภาคกัน
(อวยัวะสวนอืน่นอกจากขน) กเ็ชนเดยีวกนักบัผมนัน่แล
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๓. นขา - เลบ็
คำวา นขา นีเ้ปนชือ่ของใบเล็บ ๒๐ ใบ   เลบ็ทัง้หมดนัน้  โดยส ีมสีขีาว  โดยสัณฐาน

มสีณัฐานดงัเกล็ดปลา  โดยทศิ เกิดในทศิท้ัง ๒ คอื เล็บเทาเกดิในทศิเบือ้งลาง  เล็บมือเกิดใน
ทศิเบ้ืองบน  โดยโอกาส ตัง้อยหูลงัปลายนิว้ทัง้หลาย   โดยปรจิเฉท ในทิศทัง้ ๒ กำหนด
ดวยเน้ือปลายนิว้  ขางในกำหนดดวยเน้ือหลังน้ิว  ขางนอกและปลาย กำหนดดวยอากาศ
ดานขวางกำหนดดวยสวนของกนัและกนัของเลบ็เอง

การกำหนดโดยนัยวา  เลบ็ ๒ อนั ไมรวมเปนอันเดียวกัน (ตางอันตางอย)ู นีเ้ปนการ
กำหนดดวยสวนทีเ่ปนสภาคกัน (สวนทีเ่ปนอวยัวะประเภทเดยีวกัน)  สวนการกำหนดดวยสวน
ที่ตางกันกับตน (อวัยวะคนละประเภท) ก็เชนเดียวกันกับผมน่ันแล (เชน เล็บก็สวนเล็บ
เล็บไมใชเน้ือ  เนือ้ไมใชเล็บ  หรอืเล็บไมใชผม  ผมไมใชเล็บ ดงัน้ีเปนตน)

๔. ทนัตา - ฟน
คำวา ทนัตา   ไดแกกระดูกฟน ๓๒ ซี ่ของผมูฟีนเตม็  ฟนแมเหลาน้ัน  โดยสี มสีขีาว

โดยสณัฐาน มสีณัฐานหลายอยาง    จรงิอย ูบรรดาฟนเหลาน้ัน  วาดวยฟน ๔ ซี ่ ตรงกลาง
แถวฟนขางลาง  มีสัณฐานเหมือนเมล็ดน้ำเตาท่ีเขาต้ังเรียงไวโดยลำดับท่ีกอนดินเหนียว
ฟนแตละซี่ในขางทั้ง ๒  ของฟน ๔ ซี่นั้น มีรากเดียว  มีสัณฐานเหมือนดอกมะลิซอนตูม
ถดัฟนน้ันไปเปนฟนขางละซ่ี ม ี๒ งาม  มสีัณฐานเหมอืนไมค้ำยนั  ถดัไปฟนขางละ ๒ ซี่
ม ี๓ ราก  ปลายก็ ๓ แง   ถดัไปฟนขางละ ๒ ซี ่ ม ี๔ ราก  ปลายก็ ๔ แงเหมอืนกนั แมใน
แถวฟนขางบนกน็ยัน้ีเหมือนกัน   โดยทศิ  เกดิในทิศเบ้ืองบน   โดยโอกาส  ตัง้อยใูนกระดูก
กรามทัง้ ๒  โดยปรจิเฉท (กำหนดแยกสวน/ตดัตอน) เบ้ืองลางกำหนดดวยพืน้รากของตนอัน
ตั้งอยูในกระดูกกราม   เบื้องบนกำหนดดวยอากาศ  เบื้องขวางกำหนดดวยสวนแหงกัน
และกนัของฟนเอง

การกำหนดโดยนัยวา ฟน ๒ ซี ่ ไมรวมเปนซ่ีเดียวกัน  ตางซ่ีตางแยกกนั   นีเ้ปนการ
กำหนดสวนท่ีเปนสภาคกนั  (กำหนดแยกสวนกับฟนดวยกัน)   สวนการกำหนดสวนท่ีตางกัน
กเ็ปนเชนเดยีวกนักับผมน่ันแล
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๕. ตโจ - หนงั
ไดแกหนังท่ีหมุรางกายท้ังส้ิน  เบ้ืองบนแหงหนังมีผวิสีดำคล้ำและเหลอืง เปนตน

โดยสี   ก็มีสีขาวเทานั้น  ก็แลภาวะที่หนังขาวน้ันยอมปรากฏเมื่อผิวถูกลอกออก
เพราะเหตมุเีปลวไฟลวกเอาและถกูฟนเปนตน

โดยสัณฐาน  มสีณัฐานเหมอืนรางกายนัน่เอง นีเ้ปนความสงัเขปในขอวาโดยสัณฐานน้ี
แตวาโดยพิสดาร  หนังนิ้วเทามีสัณฐานดังรังไหม   หนังหลังเทามีสัณฐานเหมือนรองเทา
หมุสน  หนงัแขงมีสณัฐานเหมือนใบตาลหอขาว  หนงัขามสีณัฐานเหมือนถุงยางอนัเต็มไปดวย
ขาวสาร  หนงัตะโพกมีสณัฐานดงัผืนผากรองน้ำอันเต็มไปดวยน้ำ  หนงัหลังมีสณัฐานดงัหนัง
หมุโล   หนังทองมีสณัฐานดงัหนังหมุรางพณิ  หนังอกโดยมากมสีณัฐาน ๔ เหล่ียม  หนังแขน
ทัง้ ๒ มสีัณฐานดังหนงัหมุแลงธนู  หนังหลังมือมีสัณฐานดังฝกมีด หรือมีสัณฐานดุจถุงใสโล
หนังน้ิวมือมีสณัฐานดงัฝกกุญแจ  หนังคอมสีณัฐานดงัเส้ือปดคอ  หนังหนามีชองใหญนอย
มสีณัฐานดังรังต๊ักแตน  หนงัศีรษะมีสณัฐานดังบาตร

กแ็ล ผบูำเพญ็เพยีรทีจ่ะกำหนดหนงั  พงึสงญาณมงุตรงขึน้เบือ้งบน ตัง้แตรมิฝปากบน
แลวพึงกำหนดหนังท่ีตั้งหุมรอบปากกอนเปนอันดับแรก  แตนั้นจึงกำหนดหนังหุมกระดูก
หนาผาก  ตอน้ันจึงสงญาณเขาไปโดยระหวางกระดกูศีรษะและหนังหมุศีรษะ ดจุสอดมอืเขา
ไปโดยระหวางแหงบาตรทีส่วมถลก ฉะนัน้  แลวแยกความท่ีหนงัเนือ่งเปนอนัเดยีวกันกบักระดกู
ออกจากกัน  แลวกำหนดหนังศีรษะ  ตอน้ันพึงกำหนดหนังคอ  ตอน้ันพึงกำหนดหนังมือขวา
ทัง้โดยอนโุลมและปฏโิลม  ครัน้แลวพึงกำหนดหนังมือซายโดยนยัน้ันเหมอืนกนั   ตอนั้นพึง
กำหนดหนังหลงั  คร้ันกำหนดหนงัหลงันัน้แลว จงึกำหนดหนงัเทาขวาท้ังโดยอนุโลมและปฏโิลม
คร้ันแลวพึงกำหนดหนงัเทาซาย โดยนยัเดียวกันน้ัน  แตนัน้พึงกำหนดหนงัทองนอย หนังหนา
ทอง หนังทรวงอก และหนงัคอโดยลำดบั  คร้ันแลวพึงกำหนดหนงัใตคางถัดหนังคอข้ึนมาจนถงึ
รมิฝปากลางเปนท่ีสดุ

โดยทศิ  หนังเกิดในทิศท้ัง ๒   โดยโอกาส  มนัหมุรางกายทัง้ส้ินอย ู  โดยตดัตอน
เบือ้งลางกำหนดดวยพืน้ทีม่นัตัง้อย ู เบ้ืองบนกำหนดดวยอากาศ ดงันีเ้ปนตน พอเปนตวัอยาง



162
คมูอืการศึกษาสมัมาปฏบิตัไิตรสกิขา: อธจิติตสิกขา

๖. มงัสงั - เนือ้
คำวา มังสัง ไดแกเนื้อ ๙๐๐ ชิ้น  เนื้อทั้งหมดน้ัน  โดยสี มีสีแดงเชนเดียวกับ

ดอกทองกวาว  โดยสณัฐาน เน้ือปลีแขงมีสณัฐานดงัขาวสุกในหอใบตาล  เนือ้ขามีสณัฐาน
ดงัลูกหินบด   เนือ้ตะโพกมสีณัฐานดงักอนเสา  เนือ้หลังมีสณัฐานดังเยือ่ลูกตาลสุก  เนือ้สีขาง
ทัง้ ๒ มสีณัฐานเหมอืนดนิฉาบไวบางๆ ทีท่องฉาง  เน้ือนมมสีณัฐานดังกอนดนิทีเ่ขาผกูแขวน
ไว   เน้ือแขนทัง้ ๒ ขางมสีณัฐานดงัหนตูวัใหญทีถ่ลกหนงัวางซอนกนัไว   เม่ือผบูำเพญ็เพยีร
กำหนดเน้ือหยาบๆ อยางน้ีไดแลว  แมสวนท่ีละเอียดก็ยอมปรากฏ โดยทศิ เกิดในทิศท้ัง ๒
โดยโอกาส มนัต้ังหมุกระดูกไมเกิน ๓๐๐ ทอนไว   โดยปรจิเฉท เบือ้งลาง กำหนดดวยพ้ืนที่
ตัง้อยทูีโ่ครงกระดูก   เบือ้งบนกำหนดดวยหนงั   สวนกวาง กำหนดดวยสวนของกันและกัน
ของของเน้ือเอง  นี้เปนการกำหนดสวนที่เปนสภาคกัน (ประเภทเดียวกัน) ของเน้ือน้ัน
สวนการกำหนดสวนแหงอวัยวะท่ีตางจากกันกบัเน้ือ กเ็ปนเชนเดียวกับผมน่ันแล

๗. นหาร ู- เอน็
คำวา นหารู ไดแกเอ็น (ใหญ) ๙๐ เสน  โดยสี เอน็ทัง้หมดมสีขีาว   โดยสณัฐาน

มสีณัฐานตางๆ กนั    จรงิอย ูในเอ็นเหลาน้ัน  เอ็นใหญทีร่ึงรัดรางกาย เร่ิมต้ังแตสวนบนแหง
คอหยัง่ลงไปทางขางหนา ๕ เสน  ทางขางหลงัก ็๕ เสน  ทางขางขวาก็ ๕ เสน  ทางขางซาย
ก ็๕ เสน  แมทีร่งึรดัมอืขวาทางขางหนาก ็๕ เสน  ทางขางหลังก ็๕ เสน  ทีร่งึรดัมอืซาย
กอ็ยางนัน้  แมทีร่งึรดัเทาขวาทางขางหนาเทาก ็๕ เสน  ทางขางหลงัเทาก ็๕ เสน   ทีร่งึรดั
เทาซายกอ็ยางนัน้  ดงันีแ้ล

เอ็นใหญ  ๖๐ เสนอันไดนามวา สรีรธารกา (เอ็นรึงรัดราง) รงึรัดรางกาย   การหยัง่
ลงไป  ซึง่เรียกกันวา กณัฑรา (เอ็นรากเหงา) กม็ ี เอ็นเหลาน้ันท้ังหมดมสีณัฐานดงัตนคลา
ออน  สวนเอน็อ่ืนๆ ตัง้คลุมตำแหนงน้ันๆ อย ู   ทีเ่ล็กกวาเอน็สรรีธารกาน้ัน  มสีณัฐานดงั
เสนดาย   เอ็นอ่ืนท่ีเล็กกวาน้ันมีสณัฐานดงัเถากระพังโหมนัน่แล   เอ็นอ่ืนๆ ทีเ่ล็กกวาน้ันมี
สณัฐานดงัสายพณิใหญ   เอน็ชนิดอ่ืนมีสณัฐานดงัเสนดายอวนๆ
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เอ็นท่ีหลังมือและเทามีสณัฐานดงัตีนนก  เอ็นท่ีศรีษะมสีณัฐานดงัขายคลมุศีรษะทารก
เอ็นท่ีหลังมีสณัฐานดังอวนเปยกทีเ่ขาผึง่ไวทีแ่ดด  เอน็อันแลนไปตามองคอวัยวะนอยใหญนัน้ๆ
ทีเ่หลอื  มสีณัฐานดงัเสือ้รางแหทีส่วมรางกายไว

โดยทิศ เกิดในทิศทั้ง ๒  โดยโอกาส มันต้ังยึดกระดูกในรางกายทั้งส้ินอยู  โดย
ปรจิเฉท   เบือ้งลาง  กำหนดดวยพืน้ท่ีมนัต้ังอยบูนกระดกู ๓๐๐ ทอน   เบ้ืองบน กำหนดดวย
ตำแหนงท่ีมนัตัง้จรดเนือ้และหนงัอย ู เบ้ืองขวางกำหนดดวยสวนของกันและกัน

นีเ้ปนการกำหนดสวนทีเ่ปนสภาคกนั   สวนการกำหนดท่ีตางกนักับเอน็ก็เปนเชนเดยีว
กบัผมน่ันแล

๘. อฏัฐี - กระดูก
คำวา อฏัฐี  ไดแก ยกเวนกระดกูฟน ๓๒ ซี ่ ทีเ่หลอืเปนกระดกูประมาณ ๓๐๐ ทอน

อยางน้ีคอื  กระดกูมือ ๖๔ ทอน  กระดูกเทา ๖๔ ทอน  กระดูกออนท่ีตดิเน้ืออย ู๖๔ ทอน
กระดกูสนเทา ๒ ทอน  กระดูกขอเทาขางละ ๒ ทอน  กระดูกแขงขางละ ๒ ทอน  กระดูกเขา
ขางละ ๑ ทอน  กระดกูขาขางละ ๑ ทอน  กระดกูสะเอว ๒ ทอน   กระดกูสันหลงั ๑๘ ทอน

กระดกูซ่ีโครง ๒๔ ทอน  กระดูกหนาอก ๑๔ ทอน  กระดูกหัวใจ ๑ ทอน  กระดูก
รากขวญั ๒ ทอน  กระดกูสะบกั ๒ ทอน  กระดกูตนแขน ๒ ทอน  กระดกูปลายแขนขางละ
๒ ทอน  กระดกูคอ ๗ ทอน  กระดกูคาง ๒ ทอน  กระดกูจมกู ๑ ทอน  กระดกูเบาตา ๒ ทอน
กระดกูหู ๒ ทอน  กระดกูหนาผาก ๑ ทอน  กระดกูกระหมอม ๑ ทอน  กระดกูกะโหลกศรีษะ
๙ ทอน

กระดูกท้ังหมดนัน้  โดยสี มสีีขาว  โดยสณัฐาน มสีณัฐานตางๆ กนั   จรงิอยใูน
กระดูกเหลานั้น  กระดูกปลายนิ้วเทามีสัณฐานดังเมล็ดบัว  กระดูกขอกลางถัดกระดูก
ปลายนิว้น้ันเขามา มสีณัฐานดงัเมลด็ขนุน   กระดกูขอโคนมีสณัฐานดงับัณเฑาะว   กระดกู
หลงัเทามสีณัฐานดงักองเหงาคลาทีถ่กูบบุ

กระดูกสนเทามสีณัฐานดงัจาวตาลในลอนเดยีว   กระดกูขอเทามสีณัฐานดังลูกสะบา
สำหรับเลนท่ีผูกไว   กระดูกแขงตรงที่ๆ ตั้งลงในกระดูกขอเทา มีสัณฐานดังหนอเปงท่ีถูก
ปอกเปลอืก กระดกูแขนทอนเลก็มสีณัฐานดงัคนัธน ู ทอนใหญมสีณัฐานดงัหวังผูอม ดงันีเ้ปนตน
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วาโดยทศิ กระดูกเกิดในทิศท้ัง ๒   โดยโอกาส วาโดยไมแปลกกนั กระดกูตัง้อยทูัว่
รางกาย  แตเมือ่วาโดยแปลกกัน  ในกระดูกเหลานัน้  กระดกูศรีษะตัง้อยบูนกระดูกคอ  กระดูก
คอตัง้อยบูนกระดกูสันหลงั   กระดูกสันหลงัต้ังอยบูนกระดกูสะเอว   กระดูกสะเอวตัง้อยู
บนกระดกูขา   กระดกูขาต้ังอยบูนกระดกูเขา  กระดูกเขาต้ังอยบูนกระดกูแขง   กระดูกแขง
ตัง้อยบูนกระดูกขอเทา  กระดกูขอเทาต้ังอยบูนกระดูกหลังเทา

โดยปรจิเฉท  ภายในกำหนดดวยเย่ือในกระดูก  เบือ้งบนกำหนดดวยเน้ือ  ทีป่ลาย
และรากกำหนดดวยสวนแหงกันและกัน   นีเ้ปนการกำหนดดวยสวนอนัเปนสภาคกันแหงกระดูก
เหลาน้ัน   สวนการกำหนดดวยสวนท่ีตางกันก็เชนเดียวกับผมน่ันแล

๙. อฏัฐมิญิชงั - เย่ือในกระดกู
คำวา อฏัฐมิญิชงั ไดแก เย่ือใน อนัอยเูฉพาะภายในแหงกระดูกน้ันๆ  เย่ือในกระดูก

นัน้  โดยสี มสีขีาว  โดยสณัฐาน เยือ่ในทีอ่ยภูายในกระดกูทอนใหญๆ  มสีณัฐานดงัยอดหวาย
ใหญทีเ่ขาลนไฟแลวสอดเขาไวในกระบอกไมไผ   เยือ่ทีอ่ยภูายในกระดกูทอนเลก็ๆ  มสีณัฐาน
ดังยอดหวายเล็กที่เขาลนไฟแลวสอดเขาไวในปลองไมออ  โดยทิศ เกิดในทิศทั้ง ๒
(คอืทศิเบือ้งบนและทศิเบือ้งลาง)  โดยโอกาส ตัง้อยภูายในกระดูก   โดยปรจิเฉท กำหนด
ดวยพ้ืนขางในของกระดกูท้ังหลาย  นีเ้ปนการกำหนดดวยสวนทีเ่ปนสภาคกนัแหงเยือ่ในกระดกู
นัน้   สวนการกำหนดดวยสวนท่ีตางกันก็เชนเดียวกับผมนัน่แล

๑๐. วกักงั - ไต
คำวา ไต  ไดแก กอนเนือ้ ๒ กอนทีม่ขีัว้เดยีวกัน  ไตน้ัน โดยสี มสีแีดงออน ดงัสเีมลด็

ทองหลาง   โดยสัณฐาน มีสัณฐานดังลูกสะบาคูของเด็กๆ  หรือมีสัณฐานดังผลมะมวง
แฝดติดอยใูนข้ัวเดียวกัน   โดยทิศ เกิดในทศิเบือ้งบน    โดยโอกาส  ไตนีเ้ปนธรรมชาตทิีต่ดิ
อยกูบัเอ็นเสนใหญทีแ่ลนออกลำคอ มโีคน รวมเปนเสนเดียวกัน   ไปไดหนอยหน่ึงแลวแยก
ออกเปน ๒ เสน หอหมุเนือ้หัวใจไว     โดยปรจิเฉท ไตกำหนดดวยสวนแหงไตเอง   นีเ้ปน
การกำหนดดวยสวนทีเ่ปนสภาคกนัของไตน้ัน   สวนการกำหนดดวยสวนทีต่างกนักเ็ชนกบัผม
นัน่แล
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๑๑. หทยงั - หวัใจ [สนี้ำเลีย้งหัวใจบอกใหรวูา เจาของมจีริตอะไร]
คำวา หทยัง ไดแก เน้ือหัวใจ   หัวใจน้ัน  โดยสี มีสีแดงดังสีหลังกลีบดอกปทุม

โดยสณัฐาน  มสีณัฐานดังดอกปทุมตูมท่ีเขาปลิดกลีบช้ันนอกออกแลวต้ังคว่ำลง  ภายนอก
เกล้ียง  ภายในเหมือนกับภายในแหงรังบวบขม   สำหรับคนมีปญญา แยมหนอยหน่ึง
ของพวกคนมีปญญาออน คงตมูมดิทเีดยีว

อน่ึง  ขางในหวัใจน้ัน  มแีองขนาดทีเ่มลด็บนุนาคตัง้อยไูด  เปนทีข่งัอยแูหงโลหติ
ประมาณก่ึงซองมือ  ที่มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยเปนไปอยู   ก็โลหิตนี้นั้น
ของคนราคจริต มสีแีดง   ของคนโทสจริต มสีดีำ  ของคนโมหจรติ มสีเีหมือนน้ำลางเน้ือ
ของคนวิตกจรติ เปนสดีงัเย่ือถัว่พ ู  ของคนสทัธาจรติ มสีดีงัดอกกรรณกิาร  ของคนปญญา
จรติ (พทุธิจริต) ใสผอง  ไมขนุมวั ขาวบริสทุธิ ์ปรากฏดงัสแีกวมณีแททีเ่จยีระไนแลว

โดยทศิ เกิดในทิศเบ้ืองบน  โดยโอกาส ตัง้อยรูะหวางกลางนมท้ัง ๒ ภายในรางกาย
โดยปริจเฉท  หัวใจกำหนดดวยสวนของเน้ือหัวใจเอง  นี้เปนการกำหนดดวยสวนท่ีเปน
สภาคกนัแหงหัวใจ  สวนการกำหนดดวยสวนท่ีตางกัน  กเ็ชนเดียวกับผมน่ันแล

๑๒. ยกนัง - ตบั
คำวา ตบั ไดแกแผนเน้ือค ู  ตบัน้ัน  โดยสี มสีีแดง  พืน้เหลืองไมแดงจัด มสีดีังดอก

บวัแดง  โดยสณัฐาน ทีโ่คนเปนแผนเดียว  ทีป่ลายเปน ๒ งาม  มสีณัฐานดังใบทองหลาง
อนึง่ ตบันัน้ ของพวกคนโงเปนแผนโตแผนเดยีวเทาน้ัน  ของพวกคนมีปญญาเปนแผนเลก็ๆ
๒ หรือ ๓ ชิน้  โดยทศิ  เกดิในทิศเบ้ืองบน   โดยโอกาส ตัง้แนบขางขวาในระหวางนมท้ัง ๒
โดยปริจเฉท ตับกำหนดดวยสวนแหงตับเอง  นี้เปนการกำหนดดวยสวนที่เปนสภาคกัน
แหงตับน้ัน  สวนการกำหนดดวยสวนท่ีตางกันก็เชนเดียวกับผมน่ันแล

๑๓. กโิลมกัง - พงัผืด
คำวา พงัผืด  ไดแก เน้ือสำหรบัหมุ ม ี๒ อยางโดยแยกเปนพังผืดปกปด และพงัผืด

เปดเผย  พงัผืดท้ัง ๒ อยางน้ัน   โดยสี มสีีขาวดงัผาสีเปลอืกไมแก   โดยสณัฐาน มสีณัฐาน
ตามโอกาสของตน   โดยทศิ พงัผืดปกปดเกิดในทิศเบ้ืองบน  พงัผืดไมปกปด เกิดในทิศท้ัง ๒
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โดยโอกาส  พงัผืดท่ีปกปดต้ังคลุมหัวใจและตบั  พงัผืดท่ีไมปกปด ตัง้รัดรึงเน้ือภายใตหนัง
ทัว่รางกาย   โดยปริจเฉท  เบ้ืองลางกำหนดดวยเน้ือ  เบือ้งบนกำหนดดวยหนัง  เบือ้งขวาง
กำหนดดวยสวนแหงพังผืดเอง   นี้เปนการกำหนดดวยสวนที่เปนสภาคกันของพังผืดนั้น
สวนการกำหนดดวยสวนทีต่างกนัเชนเดยีวกนักับผมนัน่แล

๑๔. ปหกงั - มาม
คำวา มาม  ไดแก เน้ือเปนล้ินอยใูนทอง   โดยสี มามน้ันมีสเีขียวดังดอกคนทิสอ

โดยสณัฐาน  มสีณัฐานดงัล้ินลูกโคดำ  มีขั้วยาวประมาณ ๗ นิว้  โดยทศิ  เกิดในทศิเบ้ืองบน
โดยโอกาส  ตัง้แนบอยขูางทีส่ดุแหงพืน้ทอง ทีข่างซายแหงหวัใจ ซึง่เมือ่มนัออกมาภายนอก
เพราะถูกประการดวยเคร่ืองประหาร สตัวทัง้หลายยอมส้ินชีวติ  โดยปรจิเฉท  กำหนดดวย
สวนของมามเอง  นีเ้ปนการกำหนดดวยสวนท่ีเปนสภาคกนัแหงมามน้ัน  สวนการกำหนดดวย
สวนท่ีตางกนั  กเ็ชนเดยีวกบัผมนัน่แล

๑๕. ปปผาสัง – ปอด
คำวา  ปอด  ไดแกเน้ือปอด ตางโดยเปนช้ินเนือ้ ๓๒ ชิน้  โดยสี ปอดนัน้มสีแีดงดงั

ผลมะเด่ือยังไมสกุจัด   โดยสัณฐาน มสีณัฐานดงัชิน้ขนมหวานๆ ทีเ่ขาตดัไมเรยีบ  เปนของไม
มรีส  ไมมโีอชา เหมอืนกอนใบไมทีค่นเคีย้วแลว  เพราะมนัถกูไอแหงเตโชธาตุอนัเกดิแตกรรม
ทีพ่ลงุข้ึนมาเผาผลาญแลว   เพราะในภายในไมมอีาหารทีต่นกินและน้ำท่ีตนด่ืม   โดยทศิ
เกิดในทิศเบื้องบน  โดยโอกาส ตั้งหอยปดอยูขางบนหัวใจและตับในระหวางนมทั้ง ๒
ภายในรางกาย  โดยปริจเฉท  กำหนดดวยสวนของปอดเอง  นีเ้ปนการกำหนดดวยสวน
ทีเ่ปนสภาคกนัแหงปอดนัน้  สวนการกำหนดดวยสวนทีต่างกันกเ็ชนเดยีวกับผมน่ันแล

๑๖. อนัตัง - ลำไสใหญ
คำวา ไสใหญ  ไดแก ขนดไสอนัขดอยใูนที ่๒๑ รอบ  ของชายยาว ๓๒ ศอก ของหญงิ

ยาว  ๒๘ ศอก  ไสใหญนีน้ัน้  โดยสี มสีขีาวดงักอนกรวดหรอืปนูขาว  โดยสณัฐาน มสีัณฐาน
ดงังหูวัขาดท่ีเขาขดวางไวในรางเลอืด  โดยทศิ เกิดในทิศท้ัง ๒  โดยโอกาส ตัง้อยภูายใน
รางกาย  มปีลายอยทูีค่อหอยและทีท่วารหนกั  เพราะเบ้ืองบนเลือ้ยขึน้ไปถงึหลมุคอ และ
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เบือ้งลางเล้ือยลงมาจรดทวารหนัก     โดยปรจิเฉท กำหนดดวยสวนของลำไสเอง  นีเ้ปน
การกำหนดดวยสวนทีเ่ปนสภาคกันแหงไสใหญนัน้  สวนการกำหนดดวยสวนทีต่างกนัก็เชนเดยีว
กบัผมน่ันแล

๑๗. อนัตคณุงั - ไสนอย
คำวา ไสนอย  ไดแก ไสอันเปนสายพันอยใูนฐานขนดไสใหญ   ไสนอยน้ัน  โดยสี

มสีีขาวดงัสีรากบวัจงกลนี   โดยสณัฐาน มสีัณฐานดังรากจงกลนีนั่นแหละ   โดยทศิ เกดิใน
ทศิทัง้ ๒   โดยโอกาส  ไสนอยน้ันต้ังยึดขนดไสใหญใหเปนมัดอยดูวยกัน ดจุเชือกยนตยดึ
แปนยนตไวในเวลาท่ีพวกชางผูทำงานตางๆ  มีการงานท่ีตองทำดวยจอบและขวานเปนตน
ชกัยนตอยใูนระหวางแหงขนดไสใหญ ๒๑ ทบ  เหมอืนเชือกเล็กท่ีเย็บรอยไปตามในระหวาง
แหงขนดเชอืกสำหรบัเช็ดเทา ฉะน้ัน   โดยปรจิเฉท กำหนดดวยสวนแหงไสนอยเอง  นีเ้ปน
การกำหนดดวยสวนท่ีเปนสภาคกันแหงไสนอยน้ัน  สวนการกำหนดดวยสวนท่ีตางกัน กเ็ชน
เดยีวกับผมนัน่แล

๑๘. อทุรยิงั - อาหารใหม
คำวา อาหารใหม ไดแกของทีบ่รโิภค ทีด่ืม่ ทีเ่คีย้ว และทีล่ิม้ ซึง่มอียใูนทอง  อาหาร

ใหมนัน้  โดยส ีมสีดีงัอาหารทีก่ลืนกินเขาไป  โดยสัณฐาน มสีณัฐานดงัขาวสารทีเ่ขาหอหลวมๆ
ในผากรองน้ำ  โดยทศิ เกิดในทิศเบ้ืองบน  โดยโอกาส ตัง้อยใูนทอง

ชือ่วาทอง  ไดแกอวยัวะทีห่มุ เสมอืนโปงผาทีเ่กดิขึน้ตรงกลางผาเปยกน้ำทีร่วบชาย
ทัง้ ๒ ขางเขาไว  ภายนอกเกลีย้งเกลา  ภายในเปนดังผาซับระดูทีเ่ปอนแลวหอกากเน้ือไว
แมจะกลาววาภายในทองน้ันเปนดงัขางในของผลขนุนเปอยก็ควร    มนัเปนทีอ่ยขูองหมพูยาธิ
แยกประเภทเปนถงึ ๓๒ ตระกลู เปนตนวา พยาธปิากขอ พยาธไิสเดอืน พยาธเิสีย้นตาล พยาธิ
ปากเข็ม พยาธิตวัแบน พยาธิเสนดาย พากันอาศัยคลาคล่ำเปนกลมุๆ ไป พากันตรงเขาบอน
เน้ือหัวใจ  และเวลาคนกลืนอาหารมีน้ำและขาวลงไป  มนัก็พากันชูปากตะลีตะลานเขาแยง
อาหารทีค่นกลืนกนิลงไปครัง้แรก ๒-๓ คำ
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ทองนัน้ซึง่เปนเรอืนคลอด เปนเวจกุฎ ีเปนโรงพยาบาล และเปนสสุาน ของพวกพยาธิ
เหลานั้น ซึ่งเปนที่ที่ของกินมีน้ำและขาวเปนตนมีประการตางๆ  ที่แหลกดวยสากคือฟน
อนัมอืคอืลิน้พลกิไปพลกิมา  เกลือกกลัว้ดวยน้ำลายและน้ำยอย  กลบักลายเปนของปราศจาก
ความสมบรูณดวยสี  กลิน่ รส เปนตน  เปนเสมือนกับน้ำขาวในทีท่อหูกและรากสนุขัตกลงไป
แลวก็เกลือกกลั้วดวยน้ำดี เสลด และลม ละเอียดแลวดวยกำลังความรอนแหงไฟในทอง
อากูลไปดวยหมูพยาธิ  ปลอยเปนฟองและตอมขึ้นขางบนเรื่อยไป  ถึงความเปนกาก
เปนของเหมน็และนาเกลยีดอยางยิง่

เปรียบเหมอืนเมือ่ฝนเมด็หนาตกลงมาในฤดูแลง  ซากชนิดตางๆ เร่ิมต้ังแตปสสาวะ
อุจจาระ  ทอนหนัง ทอนกระดูก ทอนเอ็น น้ำลาย น้ำมูก และเลือด ตกลงไปท่ีน้ำฝน
พัดพามาตกลงไปในแองโสโครกขางประตูบานพวกคนจัณฑาล แลวประสมเขากับน้ำโคลน
๒-๓ สวน กเ็กิดเปนหมหูนอน  เปนไอข้ึนดวยกำลังความรอนแหงแสงแดด  ปลอยฟองและ
ตอมข้ึนขางบน  มีสีเขียวคล้ำ เหม็นและนาเกลียดอยางย่ิง  ซึ่งเปนภาพท่ีไมนาเขาใกล
ไมนาดูเลย  จะปวยกลาวไปไยถึงการดมและการล้ิมเลา

ฉะน้ัน เพียงแตไดฟง กเ็กิดความไมพอใจในน้ำและขาวเปนตนแลว จะปวยกลาวไปไย
ถงึการดดูวยปญญาจักษุเลา  และในทีท่ีข่องกินมีน้ำและขาวเปนตนซ่ึงตกลงไป  ถงึความจำแนก
เปน ๕ สวน  คอื สวนหนึง่ถูกพยาธกินิ  สวนหนึง่ถูกไฟธาตใุนทองแผดเผา สวนหนึง่เปน
ปสสาวะ สวนหน่ึงเปนอจุจาระ  สวนหนึง่ถงึความเปนรสแลวเพิม่พนูสวนแหงรางกายมเีลอืด
และเนือ้เปนตน

โดยปริจเฉท  อาหารใหมนั้นกำหนดดวยกระพุงทองและสวนแหงอาหารใหม
นีเ้ปนการกำหนดดวยสวนท่ีเปนสภาคกันแหงอาหารใหมน้ัน  สวนการกำหนดดวยสวนท่ีตาง
กนักเ็ปนเชนเดยีวกับผมแล

๑๙. กรีสงั - อจุจาระ
คำวา กรีสงั  ไดแก อุจจาระ  อุจจาระน้ัน  โดยสี มสีดีงัอาหารทีก่ลนืเขาไปน่ันแหละ

โดยมาก  โดยสณัฐาน มสีณัฐานตามโอกาส   โดยทศิ เกิดในทศิเบือ้งลาง  โดยโอกาส ตัง้อยู
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ในกระเพาะอาหารเกา (ลำไส) ทีช่ือ่วาอาหารเกา  เปนเสมอืนกระบอกไมไผนัน่แล  สงูประมาณ
๘ องคุล ีอยทูีป่ลายไสใหญ  ในระหวางใตสะดือและโคนขอสันหลัง  ซึง่เปนท่ีทีข่องกินมีน้ำ
และขาวเปนตนอยางใดอยางหนึง่ตกลงไปในกระเพาะอาหารใหม  อนัไฟธาตุในทองเผาผลาญ
ปุดเปนฟอง ถึงภาวะเปนของละเอียด  ดังถูกบดดวยหินบดแลวไหลลงไปตามลำไสใหญ
เปนของหมกัหมมอยอูยางนัน้ ดงัดินเหลืองทีเ่ขาขยำใสในปลองไมไผ เปรยีบเหมอืนน้ำฝนตกลง
ทีภ่มูภิาคเบือ้งสงูแลวไหลบาลงไปขงัเตม็ภมูภิาคเบือ้งต่ำ ฉะนัน้   โดยปรจิเฉท กำหนดกระพงุ
กระเพาะอาหารเกา (ลำไส) และดวยสวนแหงอุจจาระ  นีเ้ปนการกำหนดสวนท่ีเปนสภาคกัน
แหงอุจจาระนัน้  สวนการกำหนดสวนท่ีตางกัน กเ็ชนเดียวกันกับผมน่ันแล

๒๐. มตัถลงุคัง - มนัสมอง
คำวา มนัสมอง  ไดแก กองเยือ่อันต้ังอยภูายในกะโหลกศีรษะ  มนัสมองน้ัน  โดยสี

มสีขีาวดังกอนเห็ดหวัง ู  แมจะกลาววา มสีดีงัน้ำนมท่ีเสยี แตยงัไมทนักลายเปนน้ำนมสม กใ็ช
โดยสณัฐาน มสีณัฐานตามโอกาส  โดยทศิ เกิดในทศิเบ้ืองบน  โดยโอกาส อาศยัแนวประสาน
๔ แนวภายในกะโหลกศรีษะตัง้รวมกนัอยดูจุกอนแปง ๔ กอน ทีเ่ขาตัง้รวมกันไว  โดยปรจิเฉท
กำหนดดวยพ้ืนในภายในกะโหลกศีรษะและสวนแหงมันสมองเอง   นีเ้ปนการกำหนดสวนท่ี
เปนสภาคกนัแหงมันสมองนัน้  สวนการกำหนดสวนท่ีตางกัน กเ็ชนเดียวกับผมน่ันแล

๒๑. ปตตงั - ดี
คำวา ด ี ไดแก ด ี๒ อยาง คอื  ดทีีม่ฝีก ๑  ดทีีไ่มมฝีก ๑  ในดี ๒  อยางน้ัน  ดทีีม่ี

ฝก โดยสี มสีดีงัน้ำมันมะซางขนๆ   ดทีีไ่มมฝีก มสีดีังดอกพิกุลเห่ียว  โดยสณัฐาน ดทีัง้ ๒
อยาง มสีัณฐานตามโอกาส   โดยทิศ ดมีฝีก เกิดในทิศเบ้ืองบน  ดไีมมฝีกเกิดในทิศท้ัง ๒
โดยโอกาส ดทีีไ่มมฝีก  ซมึซาบไปท่ัวราง  ยกเวนทีท่ีพ่นจากเนือ้คอื ผม ขน เลบ็ ฟน และหนงั
ทีก่ระดางแหงผาก  ดงัหยาดน้ำมันซึมซาบไปท่ัวน้ำ ฉะน้ัน  ซึง่เม่ือมันกำเริบ (เปนโรคดซีาน)
ดวงตาของสัตวทัง้หลายจะเหลอืง วงิเวยีนไป  ตวักจ็ะอกัเสบเปนผ่ืนคนั

ดทีีม่ฝีก  ขงัอยใูนฝกดี ซึง่เปนดังรังบวบขมใหญ   ตัง้แนบเนือ้ตับในระหวางหัวใจกับ
ปอด  ซึง่เม่ือมันกำเรบิ (ดเีดือด)  สตัวทัง้หลายมกัเปนบา  จติวิปลาสไป ละทิง้หริโิอตตัปปะ
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สิง่ทีไ่มนาทำกท็ำได  คำทีไ่มนาพดูกพ็ดูได  สิง่ทีไ่มนาคดิกค็ดิได   โดยปรจิเฉท กำหนด
ดวยสวนของตนของดเีอง  นีเ้ปนการกำหนดสวนท่ีเปนสภาคกนัแหงดีนัน้   สวนการกำหนด
สวนท่ีตางกัน กเ็ชนเดียวกับผมนัน่แล

๒๒. เสมหัง - เสลด
คำวา เสลด   ไดแกเสลดซ่ึงมปีระมาณเต็มบาตรใบหนึง่ อยภูายในรางกาย  เสลดนัน้

โดยสี มสีดีงัน้ำใบแตงหน ู  โดยสณัฐาน มสีัณฐานตามโอกาส โดยทศิ เกดิในทิศเบือ้งบน
โดยโอกาส ตัง้อยใูนกระพงุทอง  ซึง่ในเวลาทีก่ลนือาหารมนี้ำและขาวเปนตน  เมือ่น้ำและ
ขาวตกลงไป มนัก็แยกออกจากกันเปน ๒ สวนแลวหมุหอเขาตามเดิม  เหมือนอยางสาหราย
ในน้ำ  เม่ือมไีมหรอืกระเบ้ืองตกลงไป  มนักจ็ะแยกออกเปน ๒ สวน แลวหมุเขาตามเดิมฉะนัน้

อน่ึง เม่ือมันนอยไป  ทองจะสงกลิน่  ดังซากศพ นาเกลยีดยิง่นัก  ดจุฝแตกและดจุ
ไขไกเนา  และทองนัน้จะสงกลิน่ฟงุ  การเรอกด็ ี พดูกด็ ี กพ็ลอยเหมน็เชนกลิน่ศพเนาไปดวย
และคนผนูัน้จะตองถูกตอวา เรอออกไป สงกล่ินเหมน็ฟงุนัก   และเม่ือมันมีเพิม่มากขึน้แลว
ก็ปดกั้นกลิ่นซากศพในภายในกระพุงทองนั้นอยูได  ดังแผนกระดานปดเวจกุฎี ฉะนั้น
โดยปรจิเฉท กำหนดดวยสวนของเสลดเอง   นีเ้ปนการกำหนดดวยสวนท่ีเปนสภาคกันแหง
เสลดนัน้  สวนการกำหนดดวยสวนท่ีตางกัน กเ็ชนเดียวกับผมน่ันแล

๒๓. ปพุโพ - น้ำหนอง
คำวา น้ำหนอง  ความวา หนองนัน้  โดยสี มสีดีงัใบไมเหลือง แตในรางกายคนตาย

ยอมมีสดีงัน้ำขาวบูดขนๆ    โดยสณัฐาน มสีัณฐานตามโอกาส   โดยทศิ เกดิในทิศทัง้ ๒
โดยโอกาส ชือ่วา โอกาสของหนองซึง่เปนทีม่นัขังตัง้อยปูระจำหามไีม   แตในตำแหนงแหง
รางกายใดๆ  ทีถ่กูตอหนามตำ  ถกูเครือ่งประหารกระทบ หรือถูกไฟลวกเอา   โลหิตยอม
หอ สกุ หรือวาเกดิฝ และตอม เปนตนข้ึน  มนัจึงขังอยใูนทีน่ั้นๆ    โดยปรจิเฉท กำหนดดวย
สวนของตนของฝเอง  นีเ้ปนการกำหนดสวนที่เปนสภาคกนัแหงหนองนัน้  สวนการกำหนด
ดวยสวนทีต่างกนั กเ็ชนกบัผมนัน่แล
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๒๔. โลหติงั - โลหิต
คำวา โลหติ นีม้ี ๒ อยาง คอื  โลหิตขน อยางหน่ึง โลหติจาง อยางหน่ึง   ในโลหิต

๒ อยางนั้น  โลหิตขน  โดยสี มีสีดังน้ำครั่งขนแกไฟ   โลหิตจาง มีสีดังน้ำครั่งใส
โดยสณัฐาน โลหติท้ัง ๒ อยาง มสีัณฐานตามโอกาส   โดยทศิ โลหติขน เกดิในทิศเบ้ืองบน
โลหติจาง  เกดิในทศิท้ัง ๒   โดยโอกาส โลหติจาง ซมึซาบทัว่รางกายทีม่ชีวีติทกุแหง  ตัง้อยู
ตามสายชองแหงหลอดเสนเลือด  เวนที่ผม ขน ฟน และเล็บ ที่ตั้งพนจากเน้ือและหนัง
อันกระดางและแหงผาก

โลหิตขน  ทวมอยภูายใตแหงตบั มปีระมาณเตม็บาตรใบหนึง่  คอยๆ ซมึไปบนไต หวัใจ
ตบั  และปอด   ทำไต หวัใจ ตบั และปอด ใหชมุอยเูสมอ  เพราะเมือ่มนัไมทำไตและหวัใจเปน
ตนใหชมุอยเูสมอ สตัวทัง้หลายจะเกดิอาการกระหายน้ำข้ึนบอยๆ   โดยปรจิเฉท กำหนด
ดวยสวนของโลหิตเอง  นีเ้ปนการกำหนดดวยสวนทีเ่หมอืนกนัแหงโลหติน้ัน  สวนการกำหนด
ดวยสวนทีต่างกนั กเ็ชนเดยีวกบัผมนัน่แล

๒๕. เสโท - เหงือ่
คำวา เหง่ือ  ไดแก อาโปธาตทุี่ไหลออกตามชองขมุผม ขน เปนตน   เหง่ือน้ัน โดยสี

มสีดีงัสีน้ำมันงาใส   โดยสัณฐาน มสีณัฐานตามโอกาส   โดยทิศ เกดิในทศิทัง้ ๒  โดยโอกาส
ชือ่วาโอกาสแหงเหง่ือซ่ึงเปนท่ีทีม่นัจะพึงขังอยทูกุขณะดังโลหิต หามีไม   แตเม่ือใดรางกาย
อบอาวอย ู เพราะเหตุตางๆ  เชน รอนไฟ รอนแดด และความเปลีย่นแปลงแหงฤดูเปนตน
เมื่อนั้นมันจึงไหลออกตามชองขุมผมและขนทั้งปวง  ดุจกำสายบัวที่มีรากและเหงาที่ตัดไว
ไมเรียบซ่ึงคนถอนข้ึนจากน้ำ ฉะน้ัน

เพราะฉะน้ัน แมพืน้ฐานของเหง่ือนัน้ กพ็งึทราบโดยชองขมุผมและขนน้ันแล กผ็บูำเพญ็
เพียรผกูำหนดเหง่ือ  พงึมนสิการเหงือ่ตามทีม่นัขังต้ังเต็มขุมผมและขนน่ันเอง    โดยปริจเฉท
กำหนดดวยสวนของเหง่ือเอง   นี้เปนการกำหนดดวยสวนท่ีเหมือนกันแหงเหงื่อน้ัน
สวนการกำหนดดวยสวนท่ีตางกัน กเ็ชนเดียวกับผมน่ันแล
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๒๖. เมโท - มนัขน
คำวา เมโท แปลวา มนัขน   มนัขนน้ัน  โดยสี มสีดีังขม้ินท่ีถกูผา  โดยสณัฐาน

สำหรับคนอวน มีสัณฐานเหมือนผาเกาเนื้อหยาบ มีสีดังขมิ้นที่วางซอนกันไว ๒-๓ ชั้น
แนบติดเน้ือเหลานี้ คือเนื้อแขง เนื้อขาออน เนื้อหลังที่ติดกระดูกสันหลัง เนื้อชองทอง
โดยทศิ เกิดในทศิท้ัง ๒   โดยโอกาส ตัง้แผไปทัว่รางของคนอวน และตัง้ตดิเน้ือตางๆ เชน
เน้ือแขงเปนตนของคนผอม  ซึ่งแมนับวาเปนมัน แตเพราะมันเปนของนาเกลียดยิ่งนัก
คนทัง้หลายจึงไมถอืเอามาใชเปนน้ำมันทาท่ีศรีษะ  ไมถอืเอามาใชเปนน้ำมันอยางอืน่ๆ มนี้ำมนั
สำหรับนัตถุจมูกเปนตน โดยปริจเฉท เบื้องต่ำกำหนดดวยเน้ือ เบื้องบนกำหนดดวยหนัง
เบ้ืองขวางกำหนดดวยสวนของมันเอง   นี้เปนการกำหนดดวยสวนที่เหมือนกันแหง
มนัขนน้ัน สวนการกำหนดดวยสวนท่ีตางกันก็เชนเดียวกับผมน่ันแล

๒๗. อสัส ุ- น้ำตา
คำวา อสัสุ  ไดแก อาโปธาต ุซึง่หลัง่ออกจากดวงตาทัง้ ๒   น้ำตานัน้ โดยสี  มสีี

ดงัสีน้ำมันขน   โดยสณัฐาน มสีัณฐานตามโอกาส   โดยทศิ เกิดในทิศเบ้ืองบน  โดยโอกาส
เกิดอยใูนกระบอกตา ดงัน้ำดีอยใูนฝกดี    แตเม่ือใด สตัวทัง้หลายเกิดความดใีจหัวเราะล่ัน
หรือเกิดเสียใจรองไหคร่ำครวญอย ูหรือกลืนกินอาหารแสลงเห็นปานนัน้เขาไป  และเมือ่ใด
ดวงตาของสตัวเหลาน้ันถูกส่ิงท่ีทำใหน้ำตาไหลมคีวันละอองและฝนุเปนตนกระทบ   เม่ือน้ัน
น้ำตากเ็กิดข้ึน เอออยเูต็มเบาตาบาง ไหลออกมาบาง เพราะความดใีจ ความเสยีใจ หรืออาหาร
ทีแ่สลงเหลาน้ัน

ก็ผูบำเพ็ญเพียรที่ตองการกำหนดน้ำตา ก็พึงกำหนดเอาตามท่ีมันเอออยูเต็มเบาตา
นั่นแหละ   โดยปรจิเฉท กำหนดดวยสวนของน้ำตาเอง  นีเ้ปนการกำหนดดวยสวนทีเ่หมอืน
กนัแหงน้ำตาเหลาน้ัน   สวนการกำหนดดวยสวนท่ีตางกัน กเ็ชนเดียวกับผมน่ันแล

๒๘. วสา - มนัเหลว
คำวา วสา ไดแก มนัท่ีเปนสวนเหลว   มนัเหลวน้ัน  โดยสี มสีดีังน้ำมันมะพราว  แม

จะเรียกวามีสดีงัสีน้ำมันท่ีราดลงไปในน้ำขาวก็ได    โดยสณัฐาน มสีณัฐานดงัหยาดน้ำมัน
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ทีซ่านไปลอยควางอยเูหนือน้ำอันใสในเวลาอาบ   โดยทศิ เกิดในทศิท้ัง ๒   โดยโอกาส
โดยมาก มันตั้งอยูในฝามือ หลังมือ ฝาเทา หลังเทา ปลายจมูก หนาผาก และจะงอยบา
แตวามันหาไดละลายอยูในโอกาสเหลาน้ีทุกเม่ือไม   แตเมือ่ใด ตำแหนงเหลานัน้เกดิอบอาว
ขึน้เพราะรอนไฟ รอนแดด ผดิอากาศ และธาตพุกิาร    เมือ่น้ัน มนัจึงกระจดักระจายไปทาง
โนนทางน้ี ในทีเ่หลาน้ัน   ดงัหยาดน้ำมันท่ีซานไปบนน้ำใสในเวลาอาบ ฉะนัน้   โดยปรจิเฉท
กำหนดดวยสวนของมนัเหลวเอง  นีเ้ปนการกำหนดดวยสวนท่ีเหมือนกันแหงมันเหลวเหลาน้ัน
สวนการกำหนดดวยสวนท่ีตางกัน กเ็ชนเดียวกับผมน่ันแล

๒๙. เขโฬ - น้ำลาย
คำวา เขโฬ น้ำลาย  ไดแก อาโปธาตุทีผ่สมกนัเปนฟองขึน้ภายในปาก  น้ำลายน้ัน

โดยสี   มสีดีงัฟองน้ำ   โดยสณัฐาน มสีณัฐานตามโอกาส  แมจะกลาววามสีณัฐานดังฟองน้ำ
กไ็ด   โดยทศิ  เกดิในทศิเบือ้งบน   โดยโอกาส มนัไหลลงมาจากกระพงุแกมท้ัง ๒ แลวขัง
อยทูีล่ิน้  กน็้ำลายน้ี ขงัอยใูนกระพงุแกมท้ัง ๒ นีเ้ปนนิตยหามิได   แตเม่ือใด สตัวทัง้หลาย
เหน็หรอืนึกถึงอาหาร หรอืวางของมีรสรอน ขม เผด็ เค็ม เปรีย้ว อะไรๆ ลงไปทีป่ากก็ด ี หรอื
วา เม่ือใดหัวใจของสัตวเหลาน้ัน ละเห่ียอยู  หรือเกิดความสะอิดสะเอียนในส่ิงทุกอยาง
เม่ือน้ัน น้ำลายยอมเกิดข้ึน แลวไหลลงออกจากกระพงุแกมท้ัง ๒  ขงัอยทูีล่ิน้

อน่ึง  น้ำลายนัน้  ทีป่ลายล้ินใส  ทีโ่คนล้ินขน   กข็าวเมาหรือขาวสาร  หรอืของเคีย้ว
อะไรๆ  อยางอืน่ท่ีใสเขาไปในปาก  น้ำลายสามารถจะใหชุมอยไูดมิไดสิ้นไปเลย  ดจุน้ำในบอ
ทีขุ่ดในหาดทรายไมรจูักส้ิน ฉะนัน้   โดยปรจิเฉท กำหนดดวยสวนของน้ำลายเอง  นีเ้ปน
การกำหนดดวยสวนทีเ่หมอืนกันแหงน้ำลายนัน้  สวนการกำหนดดวยสวนทีต่างกนั กเ็ชนเดยีว
กบัผมน่ันแล

๓๐. สงิฆาณิกา - น้ำมูก
คำวา สงิฆาณิกา น้ำมูก ไดแก น้ำอันไมสะอาดท่ีไหลออกจากมนัสมอง  น้ำมูกน้ัน

โดยสี มสีดีังเยือ่ในเม็ดตาลออน  โดยสณัฐาน มสีัณฐานตามโอกาส   โดยทศิ เกดิในทศิ
เบ้ืองบน   โดยโอกาส มนัต้ังเต็มกระพงุจมูก  แตน้ำมกูน้ันมิไดขงัอยใูนทีน่ัน้ทุกเมือ่   โดยท่ีแท
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เม่ือใดสตัวทัง้หลายรองไหกด็ ี เปนผมูคีวามกำเริบแหงธาตอุนัเกดิข้ึนดวยอำนาจอาหารแสลง
และฤดูเปลีย่นแปลงก็ด ี  เม่ือน้ัน  มนัในสมองก็กลายเปนเสมหะแลว  ไหลเคล่ือนจากภายใน
ศรีษะสงมาตามชองเพดานจนเตม็กระพงุจมูกอยบูาง  หรอืออกมาบาง

เปรยีบเหมือนคนหอนมสมไวในใบบัว แลวใชหนามแทงเบือ้งลาง เม่ือน้ัน หยาดนมสมใส
กจ็ะพึงหยดออกจากชองน้ัน ฉะน้ัน  กแ็ลผบูำเพ็ญเพียรท่ีกำหนดน้ำมูก  พงึกำหนดตามท่ีมนั
ขงัอยเูต็มกระพงุจมูกน่ันแหละ  โดยปริจเฉท กำหนดดวยสวนของน้ำมูก  นีเ้ปนการกำหนด
ดวยสวนท่ีเหมอืนกนัแหงน้ำมกูนัน้  สวนการกำหนดดวยสวนทีต่างกัน กเ็ชนเดยีวกับผม

๓๑. ลสกิา - ไขขอ
คำวา ลสกิา ไดแก ไขมีกล่ินสาง ภายในขอตอในรางกาย  ไขขอน้ัน  โดยส ีมสีเีหมอืน

ยางของดอกกรรณิการ  โดยสณัฐาน มสีณัฐานตามโอกาส (ทีอ่ยู) ของมนั   โดยทศิ เกดิใน
ทศิทัง้ ๒   โดยโอกาส มนัอยภูายในขอตอ ๑๘๐ แหง  คอยทำหนาท่ีทาขอตอกระดูกท้ังหลาย
กแ็ลไขขอน้ัน  ของผใูดมนีอย เม่ือผนูั้นลุก นัง่ กาว ถอย ค ูเหยยีด  กระดูกท้ังหลายจะล่ันดัง
“กฏะๆ”  คลายคนเทีย่วทำเสยีงดีดน้ิวไป ฉะน้ัน   เม่ือเขาเดนิทางแมสกั ๑ หรือ ๒ โยชน
วาโยธาตจุะกำเรบิ   ตวัจะระบม

แตวา ไขของผใูดมมีาก  กระดกูท้ังหลายของผนูัน้ จะไมลัน่ดัง “กฏะๆ” เพราะความ
เคลื่อนไหวมีลุกน่ังเปนตน   แมเม่ือเขาเดินทางไกล วาโยธาตุก็ไมกำเริบ ตัวก็ไมระบม
โดยปริจเฉท  กำหนดตดัดวยสวนของไขขอเอง นีเ้ปนการกำหนดดวยสวนทีเ่หมอืนกนักับตน
ของไขขอน้ัน   สวนการกำหนดดวยสวนท่ีผดิกับตน  กเ็ชนเดียวกับผมน่ันแล

๓๒. มตุตัง - น้ำมตูร
น้ำมตูร หรือ น้ำปสสาวะ นั้น   โดยสี มสีดีังสีน้ำดางถ่ัวราชมาส   โดยสณัฐาน

มสีณัฐานเหมือนน้ำทีอ่ยใูนหมอน้ำซึง่เขาวางคว่ำไว   โดยทศิ เกดิในทศิเบือ้งต่ำ   โดยโอกาส
อยใูนภายในหวัไส   ทีว่าหัวไสนัน้ ทานหมายเอากระเพาะปสสาวะ ทีน่้ำมูตร (หรือน้ำปสสาวะ)
จากสรีระ (ซมึ) เขาไปได แตวาทางเขาไปของมนัไมปรากฏ  ปรากฏแตทางออก
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เหมือนน้ำครำ (ซมึ) เขาไปในหมอเน้ือหยาบไมมปีาก ทีเ่ขาวาง (แช) ไวในแองน้ำครำได
แตทางเขาไปของมนัไมปรากฏ ฉะน้ัน    อน่ึง เม่ือน้ำมูตรเขาไปเต็ม (กระเพาะปสสาวะ) แลว
สตัวทัง้หลายยอมเกดิความขวนขวายวาจกัถายปสสาวะ

โดยปริจเฉท กำหนดดวยภายในแหงกระเพาะและสวนแหงน้ำมูตรเอง  นี้เปนการ
กำหนดโดยสวนทีเ่หมือนกนัแหงน้ำมูตรน้ัน  สวนการกำหนดทีต่างกนั กเ็ชนเดยีวกบัผมน่ันแล

กายน้ีเต็มไปดวยสิง่ปฏกิลู
จะหาสิง่ล้ำคา เชน อญัญมณ ีเปนตน แมสกัชิน้ ในกายน้ี หามีไม
เพราะเหตวุา รางกายนี ้ทัง้ภายในภายนอก ลวนเต็มไปดวยของปฏิกลูท้ังส้ิน  ดงัน้ัน

พระพทุธองคตรสัวา “ภกิษพุจิารณาเหน็กายนีน้ีแ่ล เบือ้งสูงแตปลายเทาขึน้ไป  เบือ้งต่ำ
แตปลายผมลงมา มหีนงัหมุอยโูดยรอบ  เต็มไปดวยสิง่ไมสะอาดนานาประการ.”

และวา “แทจริง ใครสักคน  เมือ่คนดูในกเลวระ (รางกาย) อนัยาวประมาณ ๑ วาน้ี
คอื  ตัง้แตพืน้เทาขึน้ไป  ตัง้แตปลายผมลงมา  ตัง้แตหนงัเขาไปโดยรอบน้ี  แมโดยอาการ
ทกุอยาง  จะไดพบภาพของสะอาดอะไรๆ  จะเปนไขมกุกด็ ี แกวมณีกด็ ี แกวไพฑูรยกด็ี
กฤษณากด็ ีการบรูกด็ ีและของอืน่มกีระแจะเปนตนกด็ ีแมสกั “อณ”ู หนึง่กห็าไม   ทีแ่ท
กพ็บแตของไมสะอาดนานาประการ ตางโดยโกฏฐาสะ (สวนตางๆ)  มผีมและขนเปนอาทิ
อนัมกีลิน่เหม็น  และนาเกลียดไมเปนขวัญตาเลย เทานัน้”

กแ็ล  เมือ่ผบูำเพญ็เพียรกำหนดโกฏฐาสะ (สวนแหงอวัยวะตาง) ทัง้หลายมผีมเปน
อาทิ  โดยสี สณัฐาน ทศิ โอกาส และ ปริจเฉท (แยกสวน/ตดัตอน) อยางนีแ้ลว   มนสิการวา
“ปฏิกลูๆ”  โดยอาการ ๕ คอื  ส ีสณัฐาน กล่ิน ทีอ่าศัย และโอกาส  ตามนัยแหงมนสิการ-
โกสลวิธี มกีารมนสิการโดยตามลำดับ โดยไมเรงนัก เปนตนอย ู  ในท่ีสุดแหงมนสกิารตอน
ลวงเสียซ่ึงบัญญัตธิรรมทัง้หลายทัง้ปวงนัน้ ยอมจะปรากฏดงัวาไมกอนไมหลังกัน   อปุมาเหมอืน
เมื่อบุรุษตาดีมองดูพวงมาลาที่รอยดอกไม ๓๒ สีไวดวยดายเสนเดียวกัน  ดอกไมทั้งปวง
(ในพวงน้ัน) ยอมจะปรากฏดังวาไมกอนไมหลังกัน ฉะนัน้
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ก็ถาวา ผูบำเพ็ญเพียรนั้น จะนำ (ปฏิกูล) มนสิการออกไปนอกตัวบางไซร   ครั้น
โกฏฐาสะท้ังปวงปรากฏชดัอยางน้ันแลว   ทนีัน้ สตัวทัง้หลายมีมนุษยและดิรจัฉานเปนตน
ทีเ่ดินไปมาอย ู กจ็ะละอาการของสตัว ปรากฏแกเธอโดยเปนเพยีงกองโกฏฐาสะ (กองอวัยวะ)
ไปหมด  อาหารมนี้ำและขาวเปนตนท่ีสตัวเหลาน้ันกลืนกินลงไปเลา กจ็ะปรากฏดจุของทีเ่ขา
ใสลงไปในกองโกฏฐาสะไปส้ิน

ในลำดบัน้ัน เม่ือเธอมนสกิารเนืองๆ วา “ปฏิกูลๆ”  ตามมนสกิารโกสลวิธตีอไป  มวีธิี
ปลอยลำดับเปนตน   อัปปนาจะเกิดขึ้นโดยลำดับในการเกิดขึ้นแหงอัปปนานั้น   บัณฑิต
พงึทราบวา  ความปรากฏแหงโกฏฐาสะมผีมเปนตน  ดวยอำนาจแหงสี สณัฐาน ทศิ โอกาส
และปรจิเฉท (การกำหนดแยกสวน) เปนอคุคหนมิติ   ความปรากฏแหงโกฏฐาสะเหลาน้ันดวย
อำนาจแหงความปฏิกลูโดยอาการทัง้ปวง  เปนปฏิภาคนิมติ  เม่ือสองเสพเจรญิปฏิภาคนิมติ
นัน้ไป   อปัปนากจ็ะเกดิข้ึน  ดวยอำนาจแหงปฐมฌาน (คอืใหไดสมาธเิพียงข้ันปฐมฌาน)
ดจุอปัปนาในอสุภกมัมฏัฐานโดยนัยทีก่ลาวมาแลว

กมัมัฏฐานนี ้เปนสมถะกไ็ด เปนวิปสสนากไ็ด
ทรงแสดงไว ๓ นยั
กมัมัฏฐานทีพ่จิารณาอาการ ๓๒  ม ี เกสา (ผม) โลมา (ขน) เปนตนน้ี   ตรัสไว ๓ นยั  คอื
๑.  นยัทางสมถะ   ทรงแสดงโดยเปนสิง่ปฏกิลู
ดังท่ีตรัสไวในมหาสติปฏฐานสูตร คือ เมื่อผูบำเพ็ญเพียร พิจารณาอาการ ๓๒

โดยเหน็เปนสิง่ปฏิกลู นาเกลียด จนกระทัง่จติสงบ   นีเ้ปนสมถกมัมฏัฐาน
๒.  นยัทางวปิสสนา
ทรงแสดงโดยความเปนธาต ุ ดงัท่ีตรัสไวในมหาหตัถิปโทปมสตูร มหาราหโุลวาทสูตร

และธาตุวภิงัคสูตร  คอื เม่ือพิจารณาเห็นสักวาเปนธาตุ ไมใชสตัว ไมใชบคุคล ไมใชตวัตน
หรือพิจารณาเห็นไตรลักษณ ในอาการเหลานั้น  นี้เปนวิปสสนากัมมัฏฐาน   ดังนั้น
จงึเปนทัง้สมถะและวิปสสนา รวมอยใูนส่ิงเดียวกัน ตางกันเพียงมุมมองในการเจริญภาวนา
เทานัน้  และสามารถเจรญิควบคกัูนไปทัง้สมถะและวิปสสนา
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๓.  นยัทางกสณิ
ทรงแสดง โดยสี ของอวยัวะเหลานัน้ เชน สเีขยีวของน้ำดหีรอืลำไส สเีหลืองของ

ดวงตาหรือเปลวมัน  สแีดงของเลอืด  สขีาวของกระดกูเปนตน   ดงัท่ีตรัสไวในกายคตาสติ-
สตูร  นีเ้ปนวัณณกสิณ

ขอสังเกต
วณัณกสิณ ในอาการ ๓๒  นี ้ใหไดสมาธิสูงถึงข้ันจตุตถฌาน (ฌาน ๔)

โดยปกต ิ  สมถกัมมัฏฐาน ในอาการ ๓๒ (ซึง่มีอารมณเปนปฏิกลู) สามารถใหได
สมาธขิัน้สงูเพยีงปฐมฌาน เทานัน้ (เชนเดยีวกบัอสภุกมัมฏัฐาน)  แตสำหรบัผบูำเพญ็เพยีร
ทีไ่มพจิารณาโดยปฏิกลู  ไมพจิารณาโดยความเปนธาต ุ   หากแต กำหนดสีของอาการ
(อวัยวะ) เหลานั้นเปนอารมณ จนจิตสงบแนวแน  นี้จัดเปน วัณณกสิณ  ที่เพง “สี”
จากอาการ ๓๒  และสามารถใหไดสมาธิสงูถึงจตตุถฌาน (เหมอืนวัณณกสณิอ่ืนๆ)

เหตทุีเ่รยีกวา กายคตาสติ
ก ็กมัมฏัฐานน้ี แมวาสำเรจ็ดวยอำนาจปฐมฌาน (ไดเพียงปฐมฌาน)  แตเพราะสำเร็จ

ดวยเรีย่วแรงแหง สติ (อนัตามระลึกไป) ในโกฏฐาสะท้ังหลาย  อนัมีลักษณะตางๆ มสีี และ
สณัฐาน เปนตน  เหตนุัน้ จงึเรยีกวา กายคตาสติ (ไมเรยีกวา อสภุะ  เพราะอสภุะน้ัน พจิารณา
รางกายของคนอืน่ทีต่ายแลว  สวนกายคตาสต ิพจิารณารางกายตนเองท่ียงัเปนๆ อย)ู

๙. อานาปานสตกิมัมฏัฐาน
กมัมัฏฐานทีก่ำหนดลมหายใจเขา-ออกเปนอารมณ

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสวิธีเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานไว ๑๖ ขั้น
จดัเปน ๔ หมวดๆ ละ ๔ ขอ เรยีกวา “จตกุกะ”  แตละขอ ม ี๑ ค ูคอื หายใจเขาและหายใจออก
จะขอยกพระบาลีมาแสดง พรอมท้ังคำแปลเปนไทย (โดยยอ) ดงัตอไปน้ี
จตกุกะที ่๑  (๔ ขอ ชดุท่ี ๑)
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๑. ทฆีงั วา อสัสะสนัโต  ทฆีงั อสัสะสามตี ิปะชานาติ
ภิกษุนั้น เม่ือหายใจเขายาว  กร็ชูดัวา “เรากำลงัหายใจเขายาว”
ทฆีงั วา ปสสะสนัโต  ทฆีงั ปสสะสามตีิ ปะชานาติ
หรอื  เมือ่หายใจออกยาว กร็ชูดัวา “เรากำลงัหายใจออกยาว”

๒. รสัสัง วา อสัสะสันโต  รสัสัง อสัสะสามีติ ปะชานาติ
เมือ่หายเขาสัน้  กร็ชูดัวา “เรากำลงัหายใจเขาสัน้”
รสัสัง วา ปสสะสันโต  รสัสัง ปสสะสามีติ ปะชานาติ
หรือ  เม่ือหายใจออกสัน้  กร็ชูดัวา “เรากำลงัหายใจออกสัน้”

๓. สพัพะกายะปะฏสิังเวที  อสัสะสิสสามีติ  สกิขะติ
กำหนดใจวา  “เราจกัรลูมหายใจทัง้หมด” หายใจเขา
สพัพะกายะปะฏสิังเวท ี ปสสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจักรลูมหายใจทัง้หมด” หายใจออก

๔. ปสสัมภะยัง  กายะสงัขารัง  อสัสะสิสสามีติ  สกิขะติ
กำหนดใจวา  “เราจักทำกายสังขาร (ลมหายใจ) ใหสงบระงับ”  หายใจเขา
ปสสัมภะยัง  กายะสังขารัง  ปสสะสิสสามีติ  สกิขะติ
กำหนดใจวา  “เราจักทำกายสังขารใหสงบระงับ” หายใจออก

จตกุกะที ่๒  (๔ ขอ ชดุที ่๒)
๕. ปติปะฏสิังเวที  อสัสะสิสสามีติ  สกิขะติ

กำหนดใจวา  “เราจกัรแูจงปต”ิ   หายใจเขา
ปติปะฏสิังเวท ี ปสสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา  “เราจกัรแูจงปต”ิ   หายใจออก

๖. สขุะปะฏิสงัเวท ี อสัสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจักรแูจงสุข”  หายใจเขา
สขุะปะฏิสังเวท ีปสสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจักรแูจงสุข”   หายใจออก
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๗. จติตสังขาระปฏิสงัเวท ี อสัสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจักรแูจงจติตสังขาร (คอืเวทนาทีเ่จืออยกูบัสัญญา)” หายใจเขา
จติตสังขาระปะฏสิงัเวท ี ปสสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจักรแูจงจิตตสังขาร”  หายใจออก

๘. ปสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง  อสัสะสิสสามีต ิ สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจักทำจิตตสังขารใหสงบระงบั”  หายใจเขา
ปสสัมภะยัง จติตะสังขารัง  ปสสะสิสสามีต ิ สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจกัทำจติตสงัขารใหสงบระงับ”  หายใจออก

จตุกกะท่ี ๓  (๔ ขอ ชดุท่ี ๓)
๙. จิตตะปะฏิสังเวที  อสัสะสิสสามีติ  สกิขะติ

กำหนดใจวา  “เราจักรแูจงจิต”  หายใจเขา
จติตะปะฏิสังเวที  ปสสะสิสสามีติ  สกิขะติ
กำหนดใจวา  “เราจกัรแูจงจติ”   หายใจออก

๑๐.อภิปปะโมทะยัง  จติตัง อสัสะสิสสามีติ  สกิขะติ
กำหนดใจวา  “เราจักทำจิตใหบนัเทิงย่ิง” หายใจเขา
อภิปปะโมทะยัง  จติตัง ปสสะสิสสามีต ิ สกิขะติ
กำหนดใจวา  “เราจกัทำจติใหบนัเทงิยิง่”  หายใจออก

๑๑.สะมาทะหัง  จติตัง  อสัสะสิสสามีติ  สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจกัทำจติใหตัง้ม่ัน” หายใจเขา
สมาทะหัง  จติตัง ปสสะสิสสามีติ  สกิขะติ
กำหนดใจวา  “เราจกัทำจติใหตัง้ม่ัน” หายใจออก

๑๒. วิโมจะยัง  จติตัง อัสสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจกัทำจติใหเปนอสิระ” หายใจเขา
วิโมจะยัง  จิตตัง ปสสะสิสสามีติ  สิกขะติ
กำหนดใจวา  “เราจกัทำจติใหเปนอสิระ”  หายใจออก
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จตกุกะท่ี ๔  (๔ ขอ ชดุท่ี ๔)
๑๓. อนิจจานุปสสี  อัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ

กำหนดใจวา  “เราจกัพิจารณาวา ไมเท่ียง อยเูนืองๆ”  หายใจเขา
อนิจจานุปสสี  ปสสะสิสสามีติ  สิกขะติ
กำหนดใจวา  “เราจักพิจารณาวา ไมเท่ียง อยเูนืองๆ”  หายใจออก

๑๔.วิราคานุปสสี  อสัสะสิสสามีติ  สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจกัพจิารณาเหน็ความคลายกำหนัด อยเูนอืงๆ” หายใจเขา
วริาคานปุสสี  ปสสะสิสสามีติ  สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจกัพิจารณาเหน็ความคลายกำหนัด อยเูนอืงๆ” หายใจออก

๑๕.นิโรธานุปสสี  อัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ
กำหนดใจวา “เราจกัพิจารณาเหน็ความดบัไมเหลือ อยเูนอืงๆ” หายใจเขา
นิโรธานปุสสี  ปสสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจกัพจิารณาเห็นความดับไมเหลอื อยเูนอืงๆ”  หายใจออก

๑๖.ปฏินิสสัคคานปุสสี  อสัสะสสิสามตีิ  สกิขะติ
กำหนดใจวา “เราจักพิจารณาเหน็ความปลอยวาง อยเูนืองๆ” หายใจเขา
ปฏินิสสัคคานุปสสี  ปสสะสิสสามีติ  สกิขะติ
กำหนดใจวา  “เราจักพิจารณาเห็นความปลอยวาง  อยเูนืองๆ”  หายใจออก

อธิบายโดยยอ
จตกุกะที ่๑

ขอที ่๑ วา  ภกิษุเม่ือหายใจเขายาว  กร็วูา “เรากำลงัหายใจเขายาว”  หรอื
หายใจออกยาว กร็วูา “เรากำลงัหายใจออกยาว”

เมื่อผูบำเพ็ญเพียรปรารถนาจะเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานน้ัน  ตองต้ังสติอยูกับ
ลมหายใจเขา-ออก ใหมั่นคง ที่เรียกวา “สโตการี” (ผูทำสติ)   โดยในเบื้องตน ใหสูด
ลมหายใจเขา-ออกยาวๆ   เม่ือหายใจเขายาวๆ กใ็หมสีติรวูาเรากำลังหายใจเขายาวๆ   ขณะเมือ่
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หายใจออกยาวๆ กม็สีตริวูา เรากำลงัหายใจออกยาวๆ    กำหนดอยอูยางน้ีเรือ่ยไป ลมหายใจ
ทีย่าวจะคอยๆ สัน้ลงตามลำดับ

ขอควรระวงั กค็อื อยาเรงลมหายใจใหเร็วผิดปกต ิหรือหายใจเขา-ออก ยาวจนเกนิไป
เพราะจะเหนือ่ย และจะไมไดผล    อกีประการหน่ึง ระวงัอยาจองทีจ่ะดลูมหายใจเขา-ออก
จนเกนิไป เพราะจะทำใหเครียด

ขอที ่๒ วา  เม่ือหายใจเขาส้ัน กร็วูา “เรากำลงัหายใจเขาส้ัน”, เม่ือหายใจออกสัน้
กร็วูา “เรากำลงัหายใจออกสัน้”

เม่ือหายใจเขาส้ันๆ กม็ีสติรวูาเรากำลงัหายใจเขาส้ันๆ  เมือ่หายใจออกสัน้ๆ กม็ีสติ
รวูาเรากำลงัหายใจออกสัน้ๆ  คอยประคองลมหายใจไวดวยสติ  ทัง้ในขณะหายใจเขาและ
หายใจออก ใหตอเน่ืองกัน  ทำไปอยางน้ีเร่ือยไป  ลมหายใจจะย่ิงสงบและเบาลงตามลำดบั

ขอที ่๓ วา  กำหนดใจวา “เราจักรลูมหายใจท้ังหมด” หายใจเขา, กำหนดใจวา
“เราจักรลูมหายใจทัง้หมด”  หายใจออก นัน้      มีคำทีค่วรทำความเขาใจดังตอไปน้ี

คำวา กำหนดใจวา แปลมาจากคำบาลีวา สกิขะติ  สวนมากทานแปลกนัวา ศกึษา
วา หรือ สำเหนยีกวา ซึง่หมายความวา ขณะจะหายใจเขา หายใจออกนัน้  ตัง้ใจ หรือใสใจ
ใหด ี เสียกอนท่ีจะหายใจเขาหรือหายใจออก  ดงัน้ันในทีน่ีจ้งึแปลวา กำหนดใจวา  ซึง่กม็ี
ความหมายอยางเดียวกัน

สวนคำวา  “เราจกัรลูมหายใจท้ังหมด” หายใจเขา,  “เราจกัรลูมหายใจ ทัง้หมด”
หายใจออก  หมายความวา ใหกำหนดใจวา เราจักตามรูลมหายใจเขา ลมหายใจออก
ใหตอเน่ืองติดตอกนัไปจนจบกระบวนหายใจเขา และหายใจออก แตละครัง้

ทานใชคำวา จกัรู   แสดงวาเปน อนาคต  ยงัไมเกิดข้ึนจริงในขณะนัน้ คอืยังไมได
หายใจเขา-ออกในตอนน้ัน  เพียงแตเปนการเตรียมพรอมลวงหนากอนลงมือปฏบิตั ิคอืหายใจ
เขา-ออกจริงๆ

คำวา “รูลมหายใจท้ังหมด”  บาลีใชคำวา สัพพะกายะปฏิสังเวที ซึ่งสวนมาก
แปลกันวา กำหนดรู กายท้ังปวง  หรอืกำหนดรู กองลมทัง้ปวง
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คำวา “กายะ” ในคำวา สพัพพกายะปฏสิงัเวท ีหมายถึง ลมหายใจ ทีก่ำลงัเขา-ออก
นัน่เอง

ขอที ่๔ วา กำหนดใจวา “เราจกัทำกายสงัขารใหสงบระงบั” หายใจเขา, กำหนด
ใจวา “เราจกัทำกายสงัขารใหสงบระงับ” หายใจออก  มอีธบิายวา

คำวา กายสงัขาร หมายถงึลมหายใจนัน่เอง แปลวา สิง่ปรุงแตงกาย  อธบิายวา
รางกายมีชวีติอยไูด เคล่ือนไหวในอริยิาบถตางๆ ได เพราะมีลมหายใจปรงุแตงคือพยุงไวให
เปนไปได   ถาปราศจากลมหายใจเสยีแลว  ชวีติก็อยไูมได เคลือ่นไหวไมได  ฉะน้ัน ทานจงึ
เรยีกลมหายใจเขา-ออกวา กายสงัขาร

เม่ือกำหนดรูลมไดตลอดตอเน่ืองกันท้ังเขาและออก  ลมหายใจจะสงบระงับลงๆ
ตามลำดบั  ถงึข้ันน้ี ผปูฏิบตัใิหมบางทานอาจจะเกดิความสงสยัข้ึนในใจวา  เหตุใด ลมหายใจ
จงึแผวลงๆ เหมือนหน่ึงจะหยุดหายใจ  เราจะตายหรือเปลาหนอ ?  ซึง่อาจจะเลิกปฏิบตัิเสีย
กลางคันก็ได  แตนั่นเปนอาการท่ีจิตกำลังจะสงบเปนสมาธิ   ดังน้ัน พระพุทธองคจึงทรง
แนะนำในข้ันที ่๔ นีต้อไป โดยไมตองลงัเลสงสัย ดวยการกำหนดในใจวา เราจะทำใหลมหายใจ
เขา-ออก สงบตวัลงไปเร่ือยๆ ใหจงได  จงึตรสัวา กำหนดใจวา “เราจกัทำ กายสงัขารให
สงบระงบั” หายใจเขา, กำหนดใจวา   “เราจกัทำกายสงัขาร ใหสงบระงบั” หายใจออก

จตุกกะที ่๑ นี ้จดัเปน กายานปุสสนา เพราะลมหายใจนบัวาเปนสวนหนึง่ของกาย
ดงัทีไ่ดกลาวมาแลว

อธบิาย จตกุกะท่ี ๒
ในจตกุกะที ่๒ (และท่ี ๓ ที ่๔ ทีจ่ะกลาวตอไป) นี ้ พระพทุธเจาตรสัไว สำหรบัผทูี่

ไดปฏบิตัผิานจตกุกะที ่๑  จนประสบผลสำเร็จ ในระดับฌานท่ี ๑ (ปฐมฌานทีม่ปีติเปนตน
เปนองคประกอบ) มาแลว เปนอยางนอย  เพราะในจตุกกะท่ี ๒ นี้  เร่ิมดวยการกำหนดรู
ปติ เปนขอแรก
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ขอท่ี ๕  วา กำหนดใจวา “เราจกัรแูจงปต”ิ หายใจเขา, กำหนดใจวา “เราจกัรแูจง
ปต”ิ หายใจออก ดงัน้ี    คำวา รแูจงปติ แปลมาจากบาลีวา ปตปิฏสิงัเวที ซึง่อาจแปลวา
รแูจงปติ กไ็ด หรือ กำหนดรปูติ กไ็ด  แตโดยความหมายก็คอื กำหนดใจเฝาด ูเฝาร ูปติ
คกูบัลมหายใจเขาออก ซึง่มี ๒ ความหมายคอื

๑. รแูจงปติ โดยทางสมาธ ิ    ๒. รูแจงปติ โดยทางวิปสสนา
รแูจงปต ิโดยทางสมาธ ิคอือยางไร ?
คือโดยการเขาสมาธิจากฌานท่ี ๑ (ปฐมฌาน) สูฌานท่ี ๒ (ทุติยฌาน) ซึ่งมี ปติ

เปนองคฌานท่ีเดนชดั   เพราะวติก วจิาร สงบระงับไป นีเ้รยีกวา รแูจงปต ิโดยทางสมาธิ
รแูจงปตโิดยทางวปิสสนา คอือยางไร ?
คอื เมือ่ผปูฏบิตั ิกำหนดรปูต ิโดยยกปตขิึน้สไูตรลกัษณ  พจิารณาเหน็ความสิน้ไปและ

ความเส่ือมไปของปตนิัน้  อยางน้ีชือ่วา กำหนดรปูต ิโดยทางวิปสสนา
ขอที ่๖ วา  กำหนดใจวา “เราจกัรแูจงสุข” หายใจเขา, กำหนดใจวา  “เราจกัรู

แจงสขุ” หายใจออก  ดงัน้ี     คำวา รแูจงสขุ กม็วีธิปีฏิบตัอิยางเดียวกันกับ รแูจงปต ิคอื
รแูจงโดยทางสมาธิ และรแูจงโดยทางวิปสสนา (ยกเอาความสุขขึน้มาพิจารณาเปนอารมณ
ตามแนวพระไตรลักษณ) เพยีงแต รแูจงปต ิเปนทตุยิฌาน (ฌานที ่๒)   สวน รแูจงสขุ (ในขอ
ที ่๖ นี)้ เปนตติยฌาน (ฌานท่ี ๓)

ขอที่ ๗ วา กำหนดใจวา “เราจักรูแจงจิตตสังขาร” หายใจเขา, กำหนดใจวา
“เราจกัรแูจงจิตตสงัขาร” หายใจออก ดงัน้ี  คำวา รแูจง กม็ ี๒ ความหมายเหมอืนทีผ่านมา
คือโดยทางสมาธิ และวิปสสนา (คือสามารถยกเอา จิตตสังขาร ขึ้นพิจารณาเปนอารมณ
ของวิปสสนากไ็ด)

สวนคำวา จติตสังขาร  ไดแก  เวทนา (ธรรมชาติทีท่ำหนาทีร่บัรอูารมณเชน สขุ และ
ทกุขเปนตน) และ สญัญา (ธรรมชาตทิีจ่ำอารมณเชน สขุ ทกุข เปนตน) ซึง่มอียใูนทุกฌาน
ตัง้แตปฐมฌาน จนถึงจตุตถฌาน (ฌานท่ี ๑ ถงึฌานท่ี ๓  เวทนาเปนสุขเวทนา สวนฌานที ่๔
เวทนาเปนอุเบกขาเวทนา)  ตางแตหยาบละเอียดกวากันตามลำดับ  เวทนาและสัญญา
(ทีเ่จือกันหรอืสัมปยตุอยดูวยกนั)   นีแ้หละเรียกวา “จติตสังขาร”
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ขอที ่๘ วา กำหนดใจวา “เราจักทำจติตสังขารใหสงบระงบั” หายใจเขา,  กำหนด
ใจวา “เราจกัทำจติตสงัขาร ใหสงบระงับ”  หายใจออก ดังน้ี    ไดแก ทำจติตสังขาร
ตัง้แตทีห่ยาบๆ จนถึงทีล่ะเอียดๆ ใหสงบลงๆ ตามลำดบั

ในจตุกกะท่ี ๒ นี ้(ขอ ๕-๘) เปนเวทนานปุสสนา

จตุกกะท่ี ๓
ขอที ่๙  วา กำหนดใจวา  “เราจักรูแจงจิต” หายใจเขา,   กำหนดใจวา “เราจกัรู

แจงจติ” หายใจออก ดงัน้ี
ไดแก กำหนดรูจิตในทุกขณะที่หายใจเขา-ออก  คือเม่ือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ

จติไมมีราคะก็รวูาจิตไมมีราคะ  เม่ือจิตมีโทสะ กร็วูาจิตมีโทสะ เปนตน  โดยในขณะหายใจ
เขา-หายใจออก กำหนดรหูรือพิจารณาเหน็สภาวะของจติตามเปนจริงวามีสภาวะอยางไร

ขอท่ี ๑๐ วา กำหนดใจวา “เราจกัทำจติใหบันเทงิย่ิง” หายใจเขา, กำหนดใจวา
“เราจกัทำจติใหบนัเทงิยิง่” หายใจออก   ดงัน้ี

คำวา ทำจติใหบนัเทิงยิง่  ม ี๒ อยาง คอื ทำจิตใหบนัเทงิย่ิง โดยทางสมาธ ิและโดย
วปิสสนา

โดยทางสมาธิ คอืเมือ่ผปูฏิบตัเิขาฌานท่ี ๒ (ทตุยิฌาน) ซึง่มีปตเิปนองคฌานท่ีโดดเดน
จติเอิบอ่ิมอยดูวยปต ิบนัเทงิอยดูวยปต ิ  อยางน้ีเรยีกวา ทำจิตใหบนัเทงิยิง่ โดยทางสมาธิ

โดยวิปสสนา  เมื่อผูปฏิบัติ เขาฌานที่ ๒ ซึ่งมีปติเปนองคฌานที่โดดเดนนั้นแลว
ยกปตขิึน้สอูารมณวปิสสนา พจิารณาเหน็ความเสือ่มสลาย ความส้ินไปของปต ิทำจติใหบนัเทิง
อย ูอยางนีเ้รยีกวา ทำจิตใหบนัเทงิยิง่ โดยวปิสสนา

ขอที่ ๑๑ วา กำหนดใจวา “เราจักทำจิตใหตั้งมั่น” หายใจเขา,   กำหนดใจวา
“เราจกัทำจติใหตัง้มัน่” หายใจออก ดงัน้ี

การทำจิตใหตั้งม่ันมี ๒ ความหมาย ดังอธิบายมาแลว   คือการทำจิตใหตั้งม่ัน
โดยสมาธิ และการทำจิตใหตั้งม่ันโดยวปิสสนา
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คอื เมือ่จติของผปูฏบิตัติัง้มัน่ดวยอำนาจของฌานมปีฐมฌานเปนตน ชือ่วาทำจติให
ตั้งม่ันโดยทางสมาธิ   หรือเม่ือออกจากฌานแลวพิจารณาจิต โดยยกข้ึนสูไตรลักษณ
เห็นความสิน้ไปเสือ่มไปของจติในแตละขณะ   ความเปนสมาธขิองจิตช่ัวขณะ (ขณิกสมาธิ
หรือขณิกจิตเตกัคคตา) เกิดข้ึนในขณะเจรญิวิปสสนาเหน็ไตรลักษณนัน้  อยางน้ีชือ่วา ทำจติ
ใหตั้งมั่นโดยวิปสสนา

ขอท่ี ๑๒ วา กำหนดใจวา “เราจกัทำจติใหเปนอสิระ” หายใจเขา,   กำหนดใจวา
“เราจักทำจิตใหเปนอสิระ” หายใจออก ดงันีน้ัน้

การทำจติใหเปนอิสระมี  ๒ อยาง คอืโดยสมาธิ และโดยวปิสสนา เชนเดยีวกัน
โดยสมาธ ิ เมือ่ผปูฏบิตั ิทำจติใหเปนอสิระจากนวิรณทัง้หลายดวยการเขาปฐมฌาน

ทำจิตใหเปนอิสระจาก วิตก วิจาร ดวยการเขาทุติยฌาน    ทำจิตใหเปนอิสระจากปติ
ดวยการเขา ตตยิฌาน  ทำจติใหเปนอสิระจาก สขุ  ดวยการเขา จตตุถฌาน อยางนีเ้รยีกวา
ทำจิตใหเปนอิสระโดยสมาธิ

โดยวปิสสนา  เม่ือผปูฏิบตัิออกจากฌานแลว พจิารณาจิตโดยไตรลักษณ เห็นความ
สิน้ไปและความเส่ือมไป (เห็นจิต เกิดข้ึน ตัง้อย ูดบัไป หรือเหน็จิตเกดิดับ) แลว

ทำจิตใหเปนอิสระจาก นิจจสัญญา (ความสำคัญวาเปนสิ่งเที่ยงแทถาวร)  ดวย
อนจิจานปุสสนา (การเฝาพิจารณาเห็นวาเปนของไมเท่ียง อยเูนืองๆ)

ทำจิตใหเปนอิสระจาก สุขสัญญา (ความสำคัญวาเปนสุข)  ดวย ทุกขานุปสสนา
(การเฝาพจิารณาเหน็วาเปนทกุขอยเูนอืงๆ)

ทำจิตใหเปนอิสระจาก อตัตสญัญา (ความสำคัญวาเปนตัวตน) ดวยอนัตตานปุสสนา
(การพจิารณาเนอืงๆ วาไมใชตวัตน)

ทำจติใหเปนอสิระจาก นนัทิ (ความหลงเพลนิ) ดวย นพิพิทานุปสสนา (การพจิารณา
เห็นวาเปนส่ิงท่ีนาเบ่ือหนายอยูเนืองๆ)

ทำจิตใหเปนอิสระจาก ราคะ (ความกำหนัด) ดวย วริาคานุปสสนา (การพิจารณา
เห็นความคลายกำหนัด คอืความเปนส่ิงท่ีไมนายินดี อยเูนืองๆ)
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ทำจิตใหอสิระจาก ตณัหา (ความทะยานอยาก) ดวย นโิรธานุปสสนา (การพจิารณา
เหน็ความดบัไมเหลอืแหงตณัหา อยเูนอืงๆ)

ทำจติใหเปนอิสระจาก อาทานะ (ความยึดถือ) ดวย ปฏินสิสัคคานปุสสนา (การพจิารณา
เห็นการสละวางอยเูนืองๆ)  ดงัน้ี ชือ่วาทำจติใหอสิระ โดยวปิสสนา

ในจตกุกะที ่๓ นี ้พระพทุธเจาตรัสไวโดยเปน จติตานุปสสนา เพราะเปนเร่ืองเก่ียว
กบัการพิจารณาจติทัง้หมด  และเกีย่วของกบัฌานท้ัง ๔  คอืสามารถพจิารณาเหน็จติโดยทาง
วปิสสนาไดทุกฌาน

จตกุกะที ่๔
ขอท่ี ๑๓ วา กำหนดใจวา  “เราจักพิจารณาเหน็วาไมเท่ียงอยเูนืองๆ” หายใจเขา,

กำหนดใจวา “เราจกัพจิารณาเหน็วาไมเทีย่งอยเูนอืงๆ” หายใจออก
หมายความวา ตัง้จติพจิารณาเห็นวาไมเทีย่งท้ังในขณะหายใจเขา และหายใจออกอยู

เนืองๆ   ถามวาพิจารณาอะไร ?   ตอบวา พิจารณาขนัธ ๕ นัน่เอง วาเปนสิง่ไมเทีย่ง
ขอท่ี ๑๔ วา กำหนดใจวา “เราจกัพจิารณาเหน็ความคลายกำหนัด อยเูนอืงๆ”

หายใจเขา,  กำหนดใจวา “เราจักพจิารณาเหน็ความคลายกำหนัดอยเูนอืงๆ” หายใจออก
คำวา ความคลายกำหนดั  มาจากคำบาลีวา วริาคะ ซึง่มี ๒ อยาง

๑. ขยวริาคะ  คอื ความคลายกำหนดัโดยความเสือ่มสลายไป  ไดแก ความเส่ือมสลาย
ไป สิน้ไปทกุขณะ แหงสงัขารทัง้หลายนัน่เอง

๒. อจัจันตวริาคะ  คอื ความคลายกำหนัดไดยอดเยีย่ม  หมายเอา พระนิพพาน
อธบิายวา  ในขณะหายใจเขา-ออกอยนูัน้  ผบูำเพญ็เพียรพิจารณาเห็นความเสือ่มสลาย

ไปในทุกๆ ขณะแหงสังขารทั้งหลาย (ขันธ ๕) จึงคลายกำหนัด คือคลายความยินดี พอใจ
ในสงัขารเหลานัน้ นีช้ือ่วา ขยวิราคะ

เมือ่พจิารณาเหน็พระนพิพานอนัเปนธรรมชาตไิมแก ไมเจ็บ ไมตาย  ไมตกอยใูนอำนาจ
ของไตรลักษณ คอื อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา   แตเปนธรรมชาตทิีเ่ปนบรมสขุ (นพิพานงั
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ปรมงั สขุงั)  ซึง่ตรงกนัขามกับสังขารทัง้หลายทีเ่สือ่มสลายไปทกุขณะ  จงึเบ่ือหนายคลาย
กำหนดัในสังขาร ยดึเอาพระนพิพานเปนอารมณ  นีช้ือ่วา อจัจันตวริาคะ

ขอท่ี ๑๕ วา กำหนดใจวา “เราจักพิจารณาเห็นความดับไมเหลือ” หายใจเขา,
กำหนดใจวา  “เราจกัพจิารณาเหน็ ความดบัไมเหลือ” หายใจออก

คำวา ความดบัไมเหลือ   มาจากคำบาลีวา นโิรธะ มี ๒ อยาง

๑. ขยนโิรธะ  หมายถึงความดบัและความส้ินไป แหงตัณหาท้ังหลาย

๒. อจัจันตนโิรธะ หมายถึง ความดับโดยไมเหลือ แหงตัณหาท้ังหลาย หมายเอา
พระนพิพาน อนัเปนทีด่บัสนทิแหงตณัหาทัง้หลาย

ขอที ่๑๖ วา กำหนดใจวา “เราจักพิจารณาเหน็ความปลอยวางอยเูนืองๆ” หายใจเขา,
กำหนดใจวา  “เราจกัพจิารณาเหน็ความปลอยวางอยเูนอืงๆ” หายใจออก

คำวา ความปลอยวาง  มาจากบาลีวา ปฏนิสิสคัคะ  ม ี๒ อยาง

๑. ปริจจาคปฏนิิสสัคคะ  การปลอยวางดวยการบรจิาค คอืสละท้ิง ไมอาลัย
๒. ปกขนัทนปรจิจาคะ  การปลอยวางดวยการผละหนีจากกเิลสทัง้หลาย  พรอมทัง้

ขนัธ และอภสิงัขารคอืกรรม  บายหนาตรงดิง่สพูระนพิพาน เทาน้ัน

อน่ึง  คำวา พจิารณาเห็น ในขอท่ี ๑๖ นี ้ หมายถึง วปิสสนา (ญาณ) และมรรค (ญาณ)
อนัเปนตัวปหานหรือฆากิเลสใหหมดไป เขาสพูระนพิพาน

จตุกกะที่ ๔ นี้ (ขอที่ ๑๓-๑๖) จัดเปน ธัมมานุปสสนา และเปนวิปสสนาลวน
สวน ๓ จตุกกะนอกน้ี (ตัง้แตขอ ๑-๑๒)  เปนท้ังสมถะ และวปิสสนา เจือกัน ...

๑๐. อปุสมานสุสติ
ระลึกถึงคุณพระนิพพาน

คำวา “อุปสม” ในคำวา “อุปสมานุสสติ” นี้แปลวา ธรรมเปนที่สงบระงับทุกข
อนัหมายถงึ พระนิพพาน นัน่เอง   ผบูำเพญ็เพียรท่ีประสงคจะเจริญอุปสมานุสสติ ซึง่ทาน
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ยกขึน้แสดงไวในลำดบัแหงอานาปานสต ิพงึไปอยใูนทีล่บัหลกีเรนอย ูพงึระลึกถงึคณุพระนพิพาน
กลาวคอืธรรมทีเ่ขาไปสงบทกุขทัง้ปวง  โดยนยัพระบาลอียางนีว้า

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเปนสังขตะก็ดี  เปนอสังขตะก็ดี
มปีระมาณเพยีงใด   วริาคธรรมเรากลาววาเปนเลศิกวาธรรมเหลาน้ัน
วริาคธรรมน้ีคอือะไร ?  คอื ธรรมเปนทีส่รางเมา  ธรรมเปนทีก่ำจัดความ
กระหาย  ธรรมเปนท่ีถอนอาลยั  ธรรมเปนท่ีตดัวัฏฏะ  ธรรมเปนท่ีสิน้ตัณหา
ธรรมเปนท่ีสำรอกตณัหา  ธรรมเปนท่ีดบัตัณหา  คอื พระนพิพาน.”๑

วริาคธรรมคือ พระนพิพาน ในพระบาลีนีม้คีณุบททีใ่ชเรยีกหลายคำ คอื
๑. วริาคะ ธรรมเปนท่ีคลาย/สำรอกตณัหา
๒. มทนมิมทนะ ธรรมเปนท่ีสรางเมา
๓. ปปาสวนิยะ ธรรมเปนท่ีกำจัดความกระหาย
๔. อาลยสมคุฆาตะ ธรรมเปนท่ีถอนอาลยั
๕. วัฏฏปจเฉท ธรรมเปนทีต่ดัวฏัฏะ
๖. ตณัหกัขยะ ธรรมเปนท่ีสิ้นตัณหา
๗. นิโรธะ ธรรมเปนที่ดับสนิทแหงตัณหา
๘. นิพพานะ ธรรมเปนที่ออกไปจากตัณหา

วริาคธรรม คอืพระนพิพาน   ทานเรยีกวา วริาคะ  คอืธรรมเปนทีค่ลายตัณหา
เพราะตณัหา มาถึงพระนพิพานแลวยอมถึงความสิน้ไป

เรียกวา  มทนมิมทนะ   ธรรมเปนท่ีสรางเมา  เพราะความเมาท้ังปวง มคีวามเมาดวย
อำนาจมานะและความเมาในความเปนบุรษุเปนตน   มาถงึพระนิพพานแลว (คอืเม่ือบรรลุถงึ
พระนพิพานแลว) ยอมสรางเมาคือหายเมา

เรียกวา  ปปาสวินยะ  ธรรมเปนทีก่ำจดัความกระหาย  เพราะความกระหายท้ังปวง
มาถึงพระนพิพานแลว ยอมถงึความกำจดัออกไปหมดสิน้

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๑  องัคุตตรนกิาย จตุกกนบิาต  ขอ ๓๔ หนา ๔๔.
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เรยีกวา อาลยสมคุฆาตะ  ธรรมเปนทีถ่อนอาลัย  เพราะความอาลัยในกามคุณทัง้ ๕
มาถึงพระนพิพานแลว ยอมถึงความถอนออกโดยเด็ดขาด

เรียกวา วฏัฏปจเฉทะ  ธรรมเปนท่ีตดัวัฏฏะ  เพราะวฏัฏะอนัเปนไปในภมู ิ๓  มาถงึ
พระนิพพานแลวยอมขาดสญู

เรียกวา นโิรธ  ธรรมเปนทีด่บัสนทิแหงตณัหา  เพราะตณัหามาถึงพระนพิพานน้ัน
แลว  ยอมสิน้ไป ดบัไป โดยประการทัง้ปวง

และเรยีกวา นพิพาน เพราะเปนท่ีออกไป คอืสลัดตัดขาดจากตัณหา อนัไดโวหารวา
วานะ เพราะรอยรัด ผกูไว เยบ็ หรอืเช่ือมซ่ึงกำเนดิ ๔,  คติ ๕, วญิญาณฐติ ิ๗, และสัตตาวาส ๙
เพือ่ความเปน สบืไป

อปุสมะ กลาวคอื พระนิพพาน อนัผบูำเพญ็เพยีรพงึระลึกถงึ ดวยประการดังกลาวมาน้ี

กห็รือวาผบูำเพ็ญเพียรจะพึงระลึกถึงอุปสมะ คอืพระนิพพาน แมทีพ่ระผมูพีระภาคเจา
ตรสัไวในพระสตูรทัง้หลายมอีาทวิา

“ภกิษุทัง้หลาย   เราจักแสดง อสังขตธรรม (ธรรมท่ีไมประกอบดวย
ปจจยัปรงุแตง) แกเธอทัง้หลาย  เราจกัแสดง สจัจธรรม (ธรรมท่ีเปนจรงิ)
ปารธรรม (ธรรมอันเปนฝงนอก)  สุทุททสธรรม (ธรรมอันเห็นไดยาก)
อชัชรธรรม (ธรรมท่ีไมแก)  ธวุธรรม (ธรรมอันย่ังยืน)  นปิปญจธรรม
(ธรรมอนัไมเนิน่ชา)  อมตธรรม (ธรรมอันไมตาย) สวิธรรม (ธรรมสงบเยน็)
เขมธรรม (ธรรมเกษม)  อพัภูตธรรม (ธรรมอนันาอัศจรรย)  อนตีกิธรรม
(ธรรมอันไมมีเสนียด)   อพัยาปชฌธรรม (ธรรมอนัไมมคีวามเบยีดเบยีน)
วิสุทธิธรรม (ธรรมบริสุทธิ์)  ทีปธรรม (ธรรมที่เปนเกาะ)  ตาณธรรม
(ธรรมสำหรบัตานทกุข)  เลณธรรม (ธรรมหลบล้ีจากทกุข) แกเธอทัง้หลาย”
ดงัน้ีเปนตน กไ็ด
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อานิสงสอปุสมานสุสติ
เม่ือผูบำเพ็ญเพียรระลึกถึงความสงบ โดยอำนาจคุณมีภาวะที่ธรรมเปนท่ีสรางเมา

เปนตนอยางน้ีอย ู ในสมัยน้ัน จติของเธอไมถูกราคะกลุมรุม ... ไมถูกโทสะกลุมรุม ... ไมถกู
โมหะกลมุรุมเลย   ในสมัยน้ัน  จติของเธอเปนธรรมชาติดำเนินไปตรง ปรารภพระนิพพาน
ตรงดิ่ง   เม่ือเธอขมนิวรณไดแลวโดยนัยที่กลาวแลวในอนุสสติมีพุทธานุสสติเปนตนนั้นแล
องคฌานทั้งหลายยอมเกิดข้ึนในขณะเดียวกัน  แตเพราะภาวะที่คุณแหงพระนิพพาน
เปนคุณอันลึกซ้ึง   หรอืเพราะภาวะทีจ่ตินอมไปในการระลึกถึงคุณมีประการตางๆ   ฌานนี้
จึงเปนฌานไมถงึข้ันอัปปนา  ถงึเพียงอุปจาระเทาน้ัน

หมวดที ่๔  พรหมวหิาร ๔  ไดแก

๑. เมตตา ความรกัใคร ปรารถนาดี อยากใหเขามคีวามสขุ
๒. กรุณา ความสงสาร คดิชวยใหพนทกุข
๓. มทุติา ความยนิดีในเมือ่ผอูืน่อยดูมีสีขุ
๔. อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง

๑) เมตตาพรหมวิหาร
เมตตา คอื ความรกั (มใิชรกัอยางราคะ) และปรารถนาใหผอูื่นเปนสุข
วิธีเจริญเมตตาพรหมวิหาร
กอนเจริญเมตตา ควรพิจารณาใหเหน็โทษของความโกรธและอานสิงสของขันติ

เสียกอน
อนัผบูำเพญ็เพยีรทีต่องการจะเจรญิพรหมวหิารภาวนามเีมตตาเปนตน   ในเบือ้งตน

พงึพจิารณาใหเหน็ โทษของความโกรธ เสยีกอน  เพือ่จะไดเกดิฉนัทะในการเจรญิเมตตาภาวนา
อนัเปนเครือ่งชวยเพิม่พูนขันติสำหรบัระงบัความโกรธ  โดยนยัท่ีพระพทุธองคตรัสไวมอีาทิวา

“อาวุโส  คนทีโ่กรธข้ึนมาแลว ถกูความโกรธครอบงำแลว  มจีติอัน
ความโกรธยึดครองไวแลว  ยอมอาจลางผลาญชีวติของกนัและกนัไดทเีดยีว”
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จากนัน้ใหพจิารณาเหน็ อานสิงสของขนัติ  ตามท่ีพระพุทธองคตรสัไวมอีาทวิา
“ขนัติ คอื ความยับย้ังใจไวได  เปนธรรมเครือ่งเผาบาปใหเหือดแหง

ชัน้ยอดเยีย่ม   เรายกยองบคุคลผมูขีนัตเิปนกำลงั มขีนัตเิปนกองทพั วา
เปนพราหมณ   คณุธรรมทีจ่ะเปนเครือ่งปองกนัความฉิบหายและนำไปซ่ึง
ประโยชนอนัยิง่ใหญมาใหแกตนและคนอืน่ ทีจ่ะประเสรฐิวเิศษย่ิงไปกวาขนัติ
ยอมไมม”ี

หามเจรญิเมตตาในบุคคล ๔ จำพวก  เปนอนัดบัแรก
เม่ือไดเห็นโทษของความโกรธ  และรอูานิสงสของขนัติแลว  ยงัตองรบูคุคลทีเ่ปนโทษ

คอืควรเวน ในการเร่ิมตนเจริญเมตตาภาวนากอน

มมีาตรฐานอยวูา เมตตาภาวนานี ้ หามไมใหผบูำเพญ็เพียรเจริญในบุคคล ๔ จำพวก
เปนอนัดบัแรก  คอื คนทีเ่กลยีดชัง ๑ เพือ่นท่ีรกักนัมาก ๑  คนท่ีเปนกลางๆ ๑  คนทีเ่ปน
คเูวรกนั ๑

อนึง่ คนทีต่างเพศกนั  กห็ามมใิหเจรญิเมตตาไปโดยเฉพาะเจาะจง  และแมคนทีต่าย
ไปแลวก็ไมควรเจรญิเมตตาไป  เพราะเหตใุด ?

เพราะเม่ือผบูำเพ็ญเพียรเจรญิเมตตาโดยเพงเอาคนท่ีเกลียดชังมาต้ังไวในฐานะเปน
คนท่ีรกัน้ัน ยอมเปนส่ิงท่ีลำบากใจมาก (สำหรบัผเูริม่ตน)    เม่ือจะเพงเอาเพ่ือนท่ีรกัมาก
มาต้ังไวในฐานะเปนคนกลางๆ  กเ็ปนส่ิงท่ีทำไดยากเชนเดียวกัน   เพราะแมเพยีงแตเขา
ไดประสบทกุขนดิหนอยกเ็ปนเหตใุหผบูำเพญ็เพยีรถงึกบัเสยีใจ รองไหไดทเีดยีว    เมือ่
จะเพงเอาคนทีเ่ปนกลางๆ มาต้ังไวในฐานะเปนท่ีรกัเลา  กย็อมจะเปนการยากแกใจทำนอง
เดียวกนั   และเมือ่ระลกึถงึคนท่ีเปนคเูวรกัน  ความโกรธแคนกจ็ะเกิดขึน้มา  เมตตา
ภาวนายอมบงัเกดิข้ึนไมได

สวนในกรณีคนทีต่างเพศกนันัน้  เมือ่ผบูำเพญ็เพยีรเจรญิเมตตาไปโดยเจาะจง คอื
เพงเอาคนตางเพศน้ันมาเปนอารมณโดยเฉพาะ   ราคะคือความกำหนดัยินดีในเพศก็จะ
เกิดข้ึนมาแทน   เมตตาภาวนาไมอาจทีจ่ะเกดิข้ึนได
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เคยมีตัวอยางมาวา  บุตรอำมาตยคนหน่ึงเรียนถามพระเถระที่ตนอุปฏฐากวา
“พระผเูปนเจาขอรับ  เมตตาภาวนานี ้ ตองเจรญิใหบงัเกดิแกใครจึงจะดี” พระเถระใหคำตอบวา
“ตองเจรญิใหบงัเกดิในคนทีร่กัจงึจะด ีคณุโยม”  กภ็รรยาของเขาเองเปนทีร่กัของเขา ดงันัน้
เขาจงึไดเจรญิเมตตาภาวนาไปในภริยาของตัวเอง  ผลปรากฏวาเขาไดทำการรบกบัฝาเรอืน
ตลอดคืน (เกิดความกำหนดัในภรรยา แตไปไมไดเพราะยงันอนอยทูีว่ดั)

เจริญเมตตาในตนกอน
ผบูำเพ็ญเพยีรพงึเจริญเมตตาภาวนาไปในตนเปนอันดับแรก กอนกวาบุคคลท้ังปวง  โดย

ภาวนาแตในใจซ้ำแลวซ้ำเลา  จนกวาเมตตาจติในตนจะปรากฏอยางเดนชดัดวยคำภาวนาวา

อหงั สขุโิต โหม.ิ  นทิทกุโข โหม.ิ  ขอขาพเจาจงมคีวามสุขเถดิ จงอยาไดมคีวามทกุขเลย
หรือจะใชอีกแบบหนึ่งก็ไดวา

อหงั อเวโร โหมิ.  อพัยาปชโฌ โหม.ิ  อนโีฆ โหม.ิ  สขุ ีอตัตานงั ปรหิราม.ิ
ขอขาพเจาจงอยามีเวรกับใครๆ เลย  ขอขาพเจาจงอยาไดเบียดเบียนใครๆ เลย   ขอ

ขาพเจาอยาไดมคีวามทุกขเลย  ขอขาพเจาจงมีความสุขประคองตนใหพนจากทุกขทัง้ปวงเถิด

ขอท่ีทานสอนใหตัง้เมตตาลงในตนกอน แลวจึงแผไปถึงผอูืน่น้ัน   เพราะธรรมดา
ของบุคคลยอมมตีนเปนทีร่กั จงึตัง้ตนไวเปนพยานใหเหน็วาในเม่ือตนยังรกัตนเอง แมสตัวอืน่
กเ็ปนเชนเดียวกัน

เจริญเมตตาในคนทีร่กัเปนอนัดบัทีส่อง
เมือ่ผบูำเพญ็เพียรไดเจริญเมตตาในตน เพือ่ใหสำเรจ็เปนสกัขพียานเปนอนัดบัแรกดวย

ภาวนาวิธ ี  ดงัแสดงมาฉะนีแ้ลว  ตอไปพงึเจรญิเมตตาไปในคนท่ีรกัหรอืคนทีเ่คารพ  เชน
พระอุปชฌาย หรอือาจารย ผมูพีระคุณ โดยวิธแีผกระแสจติอนัประกอบดวยเมตตาไปยังทาน
เหลานัน้  เปนอนัดบัทีส่อง ดวยบทภาวนามอีาทวิา   เอส  สปัปรุโิส สขุโิต  โหตุ,  นทิทกุโข
โหตุ.   ขอทานผเูปนสัตบุรษุน้ัน  จงมีความสุขเถิด   จงอยามีความทุกขเลย   หรืออีก
แบบหนึ่งวา
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เอสะ สปัปรุโิส อเวโร โหต,ุ  อพัยาปชโฌ โหตุ, อนโีฆ โหตุ,  สขุ ีอตัตานัง ปรหิรนัต.ุ
ขอทานผเูปนสัตบุรษุน้ัน  จงอยามีเวรกับใครๆ เลย, จงอยาไดเบียดเบียนใครๆ เลย,

จงอยาไดมคีวามทุกขเลย,  ขอจงมีความสุขรักษาตนใหพนภัยเถดิ

ทัง้น้ีโดยการเพยีรภาวนาซ้ำแลวซ้ำเลา รอยครัง้พันครัง้ หรอืจนกวาอัปปนาสมาธ ิหรอื
เมตตาฌานจะบังเกดิข้ึน

สมีสมัเภท : การรวมเขตแดน หรือ ทำลายเขตแดน
แมวาอปัปนาสมาธจิะไดสำเร็จขึน้ เพราะเหตทุีไ่ดเจริญเมตตาภาวนาไปในบุคคลผเูปน

ทีร่กัเปนทีเ่คารพเชนนัน้แลวกด็ ี แตผบูำเพญ็เพยีรกอ็ยาไดพอใจดวยเหตทุีไ่ดสำเรจ็ผลเพยีง
เทาน้ัน  จงปรารถนาทีจ่ะทำเมตตาใหเปนสมีสมัเภทตอไปอกี (คอืการทำลายขอบเขตแหง
เมตตา ไมใหมจีำกัดอยเูฉพาะแตในบุคคลประเภทใดประเภทหนึง่)  กลาวคือ

ถัดจากคนท่ีรักท่ีเคารพนั้น  ผูบำเพ็ญเพียรพึงเจริญเมตตาไปใน เพ่ือนท่ีรักมาก
เปนลำดบัท่ี ๓   ถดันัน้พงึเจรญิไปใน คนท่ีเปนกลางๆ  เปนลำดับท่ี ๔   ถดัน้ันพึงเจรญิไปใน
คนท่ีเปนคเูวรกนั เปนลำดบัท่ี ๕   โดยเพียรภาวนาไปจนกวาเมตตาจะบังเกิดเปนคุณภาพ
อยางสม่ำเสมอกนั ในบคุคล ๔ จำพวก คอื ตนเอง คนทีร่กั คนทีเ่ปนกลางๆ และคนคเูวรกัน
(รวมคนทีร่กักบัเพือ่นทีร่กัมากเปนประเภทเดียวกนั เพราะตัง้อยใูนฐานเปนทีร่กัเหมอืนกนั)

ผไูมมคีเูวร
สวนผูบำเพ็ญเพียรใดไมมีคูเวร  หรือเพราะเปนผูมีชาติมหาบุรุษ (พระโพธิสัตว)

ผมูอีัธยาศัยกวางขวาง  แมใครๆ จะกอทุกขโทษใหสกัปานใด กไ็มโกรธเคอืง ไมพยาบาท
จองเวรใคร มแีตใหอภัยและเมตตาเกือ้กูลแกสรรพสัตวทัง้หลายเสมอกันทุกถวนหนา  ผบูำเพ็ญ
เพยีรเชนนีไ้มจำเปน ตองเลือกวาแผเมตตาใหใครกอนใครหลัง  เพราะทานแนะนำไวสำหรับ
คนทีเ่ปนคเูวรกันเทาน้ัน
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อบุายละความโกรธ
แตสำหรับผูบำเพ็ญเพียรบางทาน แมพยายามสงกระแสจิตไปแลว ก็ไมสามารถละ

ความโกรธในคนท่ีเปนคเูวรกันได  ทานใหหาอุบายระงับความโกรธใหไดโดยวิธกีารตางๆ เชน
ระลกึถงึพระพทุธโอวาทท้ังหลาย แลวนอมนำมาสอนตนเองเชนวา

“นีแ่นะ  เจาคนข้ีโกรธ พระผมูพีระภาคเจาไดตรัสสอนไวแลวมิใชหรือ วา
‘ภกิษทุัง้หลาย แมหากพวกโจรปา จะพงึตดัองคอวยัวะของพวก

เธอ ดวยเลือ่ยทีม่ดีาม ๒ ขาง  แมผใูดยงัใจใหคดิรายในพวกโจรน้ัน
เพียงเพราะเหตุทีใ่จราย [ตอโจร] นัน้  ผนูัน้หาไดชือ่วาเปนผทูำตามคำสอน
ของเราไม.”๑

ถาโกรธตอบคนทีโ่กรธกอน ถอืวาเรากลบัเลวกวาเขา  แตถาระงบัไวได เปนยอด
นักรบในสงคราม

“ผใูดโกรธตอบผทูีโ่กรธ [ใหตวัเองกอน] เพยีงเพราะเหตุทีโ่กรธตอบน้ัน
ผนูัน้กลบัเลวกวาผทูีโ่กรธ [ตอตัวเองกอน] นัน้เสยีอกี  ผใูดไมโกรธตอบผทูี่
โกรธ [ใหตัวเองกอน] ผนูัน้ชือ่วาชนะสงครามทีช่นะไดแสนยาก   ผใูดรู
วาผอูืน่ขนุเคอืงขึน้มาแลวมสีตริะงบัใจเสียได [ไมเคอืงตอบ] ผนูัน้ชือ่วา
ประพฤตเิปนประโยชนดวยกนัท้ัง ๒ ฝาย  คอืท้ังฝายตนและฝายทาน.”๒

คนโกรธเปนคนอปัปมงคล ดจุดนุฟนเผาศพ
“ภกิษุทัง้หลาย  ดนุฟนเผาศพ  ไฟไหมทัง้ ๒ ขาง  ตรงกลาง

กเ็ปอนคถู  ใชประโยชนเปนเครือ่งไมในบานกไ็มได  เปนฟนในปากไ็ม
ได  ฉนัใดกด็ ี เรากลาวบรุษุบคุคลผ ู[มกัโกรธ] นีว้า  มอีปุมาฉนันัน้.”๓

แลวพยายามนอมนำมาสอนตวัเองใหหายโกรธใหได อยางน้ีวา

๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๒  มชัฌิมนิกาย มลูปณณาสก ขอ ๒๗๒ หนา ๒๖๐.
๒ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๕  สงัยุตตนกิาย สคาถวรรค ขอ ๖๓๖ หนา ๒๔๐ .
๓ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๑  องัคุตตรนกิาย จตุกกนบิาต ขอ ๙๕ หนา ๑๒๔.
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“บดันี ้หากตัวเจานัน้มวัโกรธอยอูยางน้ี  กจ็ะไมชือ่วาเปนผทูำตามคำสอนของ
พระผมูพีระภาคเจาดวย   มวัโกรธตอบเขา  กลบัเปนคนเลวกวาเขา [ทีม่าโกรธเรากอน]
ดวย  และกจ็กัไมไดชือ่วาชนะสงครามทีช่นะไดแสนยากดวย  ทัง้จกัเปนคนเหมือนดนุ
ฟนเผาศพ ใชประโยชนอะไรไมไดดวยละซิ”

ทิง้ทกุอยางทางโลกออกบวชได  แตทำไมทิง้ความโกรธไมได
“ตวัเจา เมือ่ออกบวช ยงัละมารดาบิดาผมูอีปุการคุณมาก และหมญูาต ิผรูองไหน้ำตา

ไหลนองหนาออกมาได  แลวทำไมจงึละความโกรธอันเปนศัตรูทำความฉบิหายใหญใหเสียไม
ไดเลา ?”

“เจาไปพะนอความโกรธอันเปนตัวตัดมูลรากของศีลทั้งหลายที่เจารักษาเสียเชนนี้
ขอถามหนอย  ใครโงเหมอืนเจาบางเลา”

“เจาโกรธวา  คนอ่ืนทำกรรมปาเถ่ือนให  แลวทำไมเลา  เจาจึงปรารถนาจะทำกรรม
เชนเดยีวกนัน้ันเสยีเองเลา”

“ถาคนอืน่อยากใหเจาโกรธ  จงึทำความไมพอใจให  ไฉนเจาจึงจะชวยทำมโนรถของ
เขาใหสำเร็จ  โดยปลอยใหความโกรธเกดิข้ึนเลาน่ัน”

โกรธเขา ตวัเองกลบัมแีตทกุข
“อน่ึง นาตำหนิ  เจาโกรธแลว จกัไดทำทกุขใหแกเขาหรอืไมกต็าม   แตเด๋ียวน้ีเจา

กไ็ดเบียดเบยีนตนเองดวยความทุกขเพราะความโกรธ [เขา] อยเูห็นๆ

อนึง่เลา ถาเห็นวาพวกศตัรเูกิดความโกรธแลวไซร เหตไุฉนเจาจงึโกรธเลียนแบบเขา
ดวยเลา

ศตัรูอาศยัความโกรธอนัใดของเจาเปนชนวน จงึทำส่ิงไมพงึใจใหเจาได  เจาจงตัด
ความโกรธอนันัน้เสยีใหไดเถดิ เจาจะมาเดอืดรอนในฐานะอนัไมควรจะเดอืดรอนอยทูำไม”

ใหพิจารณาเห็นกฎของกรรม
แมถาความโกรธยังไมสงบ  ตอนั้นพึงพิจารณาถึงภาวะท่ีตนและคนอ่ืนมีกรรมเปน

ของตน  ในเบ้ืองตนใหพจิารณากรรมของตวัเองกอนดงัตอไปน้ี
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นีแ่นะพอมหาจำเรญิ เจาโกรธคนอืน่เขาแลวจกัไดประโยชนอะไร ?   กรรมอนัมคีวาม
โกรธเปนเหตุของเจาน้ีมนัจักบันดาลใหเปนไปเพ่ือความฉบิหายแกเจาเองมใิชหรือ ?  ดวยวา
เจาเปนผมูกีรรมเปนของแหงตน  มกีรรมเปนทายาท มกีรรมเปนกำเนดิ มกีรรมเปนเผาพนัธุ
มกีรรมเปนท่ีพึง่  เจาไดทำกรรมส่ิงใดไว เจาจักตองไดรบัผลของกรรมน้ัน

อน่ึง กรรมของเจาน้ี ไมสามารถทีจ่ะบันดาลใหสำเรจ็สัมมาสมัโพธญิาณ ปจเจกโพธิ-
ญาณ และสาวกภมู ิ  มนัไมสามารถท่ีจะบันดาลใหสำเร็จสมบตัอิยางใดอยางหนึง่ในบรรดา
สมบัตติางๆ  เชน ความเปนพระพรหม พระอินทร พระเจาจักรพรรดิ และพระเจาประเทศราช
ไดเลย   ตรงกันขาม  กรรมของเจาน้ี มนัจักขับไลไสสงใหเจาออกจากพระศาสนาแลวบันดาล
ใหประสบผลอนัประหลาดตางๆ  เชน ทำใหบงัเกิดเปนคนขอทาน  คนกินเดนของคนอ่ืน  หรือ
ประสบทุกขอยางใหญหลวง เชน ทำใหบงัเกดิในนรกเปนตน อยางแนนอน

อนัตวัเจานีน้ัน้  เมือ่ขนืทำกรรมอยอูยางน้ี  ยอมชือ่วาเผาตวัของตวัเองทัง้เปน  และ
ทำตวัเองใหมชีือ่เสยีงเนาเหม็นเปนคนแรกนัน่เทยีว

เม่ือไดพจิารณาถึงภาวะท่ีตวัเปนผมีูกรรมเปนของแหงตนอยางนีแ้ลว  จงพิจารณาถึง
ภาวะทีค่นอืน่เปนผมูกีรรมเปนของแหงตนเชนเดยีวกนั  ดงันี้

แมเขาผนูัน้โกรธเจาแลว  เขาจักไดประโยชนอะไร  กรรมอันมีความโกรธเปนเหตขุอง
เขาผนูัน้  มนัจักบันดาลใหเปนไป  เพือ่ความฉบิหายแกเขาเองมใิชหรือ ?  เพราะวาเขาผนูัน้
เปนผมูกีรรมเปนทายาท  เปนผมูกีรรมเปนกำเนิด  เปนผมูกีรรมเปนเผาพันธ ุ เปนผมูกีรรม
เปนทีพ่ึง่  เขาจกัไดทำกรรมสิง่ใดไว  เขาก็จกัตองไดรบัผลของกรรมน้ัน

อนึง่  กรรมของเขาผนูัน้ ไมสามารถทีจ่ะบนัดาลใหสำเรจ็สัมมาสมัโพธิญาณ ปจเจกโพธิ-
ญาณ   และสาวกภมูไิด  มนัไมสามารถท่ีจะบันดาลใหสำเร็จสมบัตอิยางใดอยางหน่ึงในบรรดา
สมบัตติางๆ  เชนความเปนพระพรหม  พระอินทร  ความเปนพระเจาจักรพรรดิ  เปนพระเจา
ประเทศราชไดเลย  ตรงกนัขาม  กรรมของเขาผนูัน้  มนัมีแตจะขับไลไสสงใหเขาออกจาก
พระศาสนา  แลวบันดาลใหประสบผลอันประหลาดตางๆ  เชน  ทำใหบงัเกิดเปนคนขอทาน
กินเดนของคนอ่ืน  หรือทำใหประสบทุกขอยางใหญหลวง  เชนทำใหบังเกิดในนรกเปนตน
อยางแนนอน
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เขาผูนั้น  เม่ือขืนทำกรรมอยูอยางน้ี  ยอมช่ือวาโปรยธุลีคือความโกรธใสตนเอง
เหมอืนบุรษุผจูะโปรยธุลใีสคนอ่ืน แตไปยืนอยทูางใตลม ฉะน้ัน

ระลึกถึงพระพุทธจริยา
อีกวิธีหนึ่งใหระลึกถึงพระพุทธจริยาในปางกอน  เมื่อยังทรงเปนพระโพธิสัตวอยู

ทรงบำเพญ็บารม ี๓๐ ทศั ถงึ ๔ อสงไขย กบัแสนมหากปันัน้  พระองคกม็ไิดทรงทำพระหฤทยั
ใหโกรธเคืองแมในศัตรูทัง้หลาย  ผพูยายามประหัตประหารพระองคอยใูนชาตินัน้ๆ

อานสิงสของเมตตา ๑๑ ประการ
อีกประการหน่ึง (เพ่ือบรรเทาความโกรธ) ใหระลึกถึงอานิสงสของเมตตา ตามที่

พระผมูพีระภาคเจาไดตรัสไววา
“ภกิษทุัง้หลาย  เมตตาเจโตวมิตุต ิทีภ่กิษเุจริญ คอืทำใหเกดิมอียเูสมอ

อบรม ทำใหมากอยเูสมอแลว  พงึหวังอานิสงสได ๑๑ ประการ๑ คือ
๑) สขุ ํ สปุติ หลับก็เปนสุข [หลับสนิท]
๒) สขุ ํ ปฏพิชุฌฺติ ตืน่ก็เปนสุข [สดชืน่]
๓) น ปาปก ํสปุน ํปสสฺติ ไมฝนราย
๔) มนสุสฺานํ  ปโย โหติ เปนท่ีรกัของมนุษยทัง้หลาย
๕) อมนสุสฺาน ํปโย โหติ เปนทีร่กัของอมนษุยทัง้หลาย
๖) เทวตา  รกขฺนตฺิ เทวดาทัง้หลาย ยอมคมุครอง
๗) นาสสฺ อคคฺ ิวา วสิ ํวา ไฟก็ด ียาพิษกด็ ีศสัตรากด็ี

สตถฺ ํวา  กมติ ไมสามารถทำอนัตรายตอรางกายได
๘) ตวุฏ ํ จติตฺ ํ สมาธิยติ จติยอมต้ังมัน่เปนสมาธไิดเรว็
๙) มขุวณโฺณ  วปิปฺสีทติ สหีนายอมผองใส
๑๐)อสมฺมฬุโห กาลํ กโรติ ยอมเปนผไูมหลงทำกาลกริยิา [ไมหลงตาย]
๑๑)อตุตฺรึ อปฺปฏิวชิฌฺนฺโต เม่ือยังไมตรัสรคูณุวิเศษ ตายแลวยอมเขาถึงพรหมโลก

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๓  องัคุตตรนิกาย เอกาทสกนบิาต  ขอ ๙๑ หนา ๑๕๑.
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พรฺหมฺโลกปูโค โหติ [ไปเกดิเปนพรหมในพรหมโลก]”

แลวสอนตวัเองใหเห็นคุณคาของอานิสงสเมตตาเหลาน้ีเชนวา “หากมัวหลงโกรธคนอ่ืน
อยอูยางนี ้กม็ีแตจะเหนิหางจากอานิสงสเหลาน้ีไปอยางนาเสยีดาย  จะมามวัผูกใจโกรธอยู
ทำไม” ดงัน้ีเปนตน  แลวพยายามแผเมตตาไปบอยๆ  ใหเมตตาเกิดในบคุคลเหลาน้ันใหจงได

เจรญิเมตตาถงึข้ันสมีสัมเภท
เมือ่ผบูำเพญ็เพียรไดพยายามบรรเทาความโกรธแคนในคนท่ีเปนคเูวร ใหระงับลงไดแลว

ดวยอบุายวิธตีางๆ มกีารระลึกถึงพระพทุธโอวาทในกกจปูมสตูรเปนตน ตามท่ีไดแสดงมาฉะน้ี
แลว จติของผบูำเพญ็เพยีรนัน้ก็จะแผไป นอมไป แมในคนทีเ่ปนคเูวรนัน้ได  ดวยวธิแีหงเมตตา
ภาวนาเชนเดียวกับในคนท่ีรกั เพ่ือนท่ีรกัมาก และคนท่ีเปนกลางๆ กนั   ตอแตนัน้ พงึเจริญ
เมตตาในบคุคลเหลานัน้บอยๆ เนอืงๆ   จนกระท่ังสามารถทำเมตตาใหเปนสมีสมัเภทได   กลาว
คอื ทำจิตใหมเีมตตาเสมอกนัในบคุคล ๔ จำพวก คอื  ตนเอง คนท่ีรกั คนท่ีเปนกลางๆ และ
คนคเูวร เม่ือทำไดอยางนี ้ ผบูำเพญ็เพยีร ชือ่วา เจรญิเมตตาโดยไมมเีขตแดน ทีท่านเรยีกวา
สมีสมัเภท นัน่เอง

สมีสัมเภทเปนดุจปฏิภาคนิมติ
ดวยประการดงักลาวมาน้ี  เมตตาภาวนาของผบูำเพญ็เพียร  ชือ่วา ไดสำเร็จถึงข้ัน

ปฏภิาคนิมติหรืออุปจารสมาธิแลว    อธิบายวา ในกัมมัฏฐานอ่ืนๆ เชน กสิณกัมมัฏฐาน
เปนตน ปฏิภาคนิมติยอมปรากฏใหเห็นเปนอารมณของฌานจิต  โดยอาศยัอุคคหนิมติท่ีไดมา
ดวยการภาวนา ซึง่เรียกวาดวงกสณิเปนตน    สวนในเมตตากมัมัฏฐานนี ้ไมมปีฏิภาคนิมติ
ปรากฏใหเห็นเหมือนอยางน้ัน  แตวาสีมสัมเภทอันมีลกัษณะดังแสดงมา ทีผ่บูำเพญ็เพียรได
บรรลุแลวน้ันแล จดัเปนดุจปฏิภาคนิมติ  โดยการขยายเมตตาไปไดในบุคคลทกุประเภท

อนึง่  เมือ่ผบูำเพญ็เพียรเจริญเมตตากมัมฏัฐานถึงขัน้สมีสมัเภทแลว พงึทำสมีสมัเภท
นัน่แหละใหเปนนมิติกมัมฏัฐานแลว  พยายามสองเสพนมิตินัน้ใหหนกัขึน้ ทำใหเจรญิขึน้ เพยีร
ทำใหมากข้ึน  กจ็ะบรรลุถงึอัปปนาสมาธิ อนัไดแกปฐมฌาน หรอืท่ีเรียกวา เมตตาเจโตวมิตุติ
โดยไมลำบาก
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เมตตาเจโตวมิตุติ หรือ เมตตาอัปปนาฌาน
มวีธิเีจรญิ (แผ) ๓ วธิี

(๑) อโนธิโสผรณา เจรญิเมตตาโดยไมเจาะจงโดยอาการ ๕
(๒) โอธิโสผรณา เจริญเมตตาโดยเจาะจง โดยอาการ ๗
(๓) ทิสาผรณา เจริญเมตตาไปในทิศตางๆ โดยอาการ ๑๐

(๑) อโนธโิสผรณา เจรญิเมตตาโดยไมเจาะจง โดยอาการ ๕
๑.  สพัเพ สตัตา อเวรา โหนต,ุ อพัยาปชฌา โหนต,ุ อนีฆา โหนต,ุ สขุ ีอตัตานงั

ปรหิรนัต.ุ ขอสตัว ทัง้หลายทัง้ปวง จงอยามเีวรกันและกนั จงอยามคีวามพยาบาทกันและกนั
จงอยามีความคับแคนใจ  จงมีความสุข รกัษาตนเถดิ

๒. สพัเพ ปาณา อเวรา โหนต,ุ อพัยาปชฌา โหนต,ุ อนีฆา โหนต,ุ สขุ ีอตัตานงั
ปริหรันตุ. ขอสตัวผมูลีมปราณ/ลมหายใจ ทัง้หลายทัง้ปวง จงอยามีเวรกันและกัน  จงอยา
พยาบาทกันและกัน จงอยามคีวามคบัแคนใจ จงมคีวามสุขรกัษาตนเถดิ

๓. สัพเพ ภูตา อเวรา โหนตุ, อัพยาปชฌา โหนตุ, อนีฆา โหนตุ, สุขี อัตตานัง
ปริหรันตุ. ขอภตู ทัง้หลายท้ังปวง ...

๔. สพัเพ ปคุคลา อเวรา โหนต,ุ อพัยาปชฌา โหนต,ุ อนีฆา โหนต,ุ สขุ ีอตัตานงั
ปรหิรนัต.ุ ขอบคุคล ทัง้หลายทัง้ปวง ...

๕. สพัเพ อตัตภาวปรยิาปนนา อเวรา โหนต,ุ อพัยาปชฌา โหนต,ุ อนีฆา โหนต,ุ
สุขี อตัตานงั ปริหรันตุ.  ขอสตัวผมูอีตัตภาพ ทัง้หลายท้ังปวง ...

คำวา “สพัเพ” แปลวา “ทัง้หมด/ทัง้ปวง/ทัง้สิน้”      ไดแก ทัง้หมดไมมยีกเวน/
ไมมเีหลอื  ดงัน้ันคำวา “สพัเพ สตัตา” จงึแปลวา “สตัวทัง้หลายทัง้ปวง/ทัง้หมดท้ังสิน้/
ไมมยีกเวน”  แมคำวา “สพัเพ ปาณา, สพัเพ ภตูา” เปนตน กเ็หมือนกัน

สวนคำวา “อเวรา ไมมเีวร/ไมจองเวร”,  “อพัยาปชฌา ไมพยาบาทเบยีดเบียน”,
“อนฆีา ไมมคีวามทกุขกายทุกขใจ”,   และคำวา “สขุ ีอตัตานงั ปรหิรนัต ุจงมีความสุข
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รกัษาตนใหปลอดภัย”  สามารถเลือกวา (ภาวนา) เฉพาะคำใดคำหนึง่  หรือวารวมกันทัง้หมด
กไ็ด  หากเลอืกวาคำใดคำหนึง่  ใหวาดังน้ี

สพัเพ สตัตา อเวรา โหนตุ. แปลวา “สตัวทัง้หลายทัง้ปวง จงเปนผไูมมเีวรอยเูถิด”
หรอืจะแปลเอาความหมายอยางท่ีใชกนัมากในปจจบุนัวา “สตัวทัง้หลายทีเ่ปนเพ่ือนทุกข เกดิ
แก เจบ็ ตาย ดวยกัน ทัง้หมดทัง้สิน้ จงเปนสขุๆ เถดิ อยาไดมเีวรแกกนัและกนัเลย” ดงันีก้ไ็ด

สพัเพ สตัตา อพัยาปชฌา โหนตุ. แปลวา  “สตัวทัง้หลายทัง้ปวง จงเปนผไูมพยาบาท
เบียดเบยีนกันอยเูถิด”   หรอืจะแปลตามท่ีใชกนัสวนมากในปจจุบนัวา  “สตัวทัง้หลายทีเ่ปน
เพือ่นทกุข เกดิ แก เจบ็ ตาย ดวยกันทัง้หมดทัง้สิน้  จงเปนสขุๆ เถดิ อยาไดพยาบาทเบยีดเบียน
ซึง่กันและกันเลย” กไ็ด

สพัเพ สตัตา อนฆีา โหนตุ. แปลวา “สตัวทัง้หลายทัง้ปวง จงเปนผไูมมคีวามคับแคน
ใจเถิด”  หรือจะใชสำนวนสมยัปจจุบนัวา “สตัวทัง้หลายทีเ่ปนเพ่ือนทุกข เกิดแก เจ็บ ตาย
ดวยกัน ทัง้หมดท้ังส้ิน  จงเปนสุขๆ เถิด อยาไดมคีวามทุกขกายทุกขใจเลย” ดงัน้ีกไ็ด

สพัเพ สตัตา สขุ ีอตัตานัง ปริหรันตุ. แปลวา “สตัวทัง้หลายทัง้ปวง จงเปนผมูคีวาม
สขุรักษาตน (ใหปลอดภัยเถดิ)”   หรอืจะใชสำนวนสมัยปจจุบันวา  “สตัวทั้งหลาย ทีเ่ปน
เพ่ือนทุกข เกิดแก เจ็บ ตาย ดวยกัน ทัง้หมดทัง้ส้ิน จงมีความสขุกายสขุใจ รกัษาตนใหพน
จากทุกขภยัท้ังส้ินเถิด” ดงัน้ีกไ็ด

(๒) โอธโิสผรณา  เจรญิเมตตาโดยเจาะจง โดยอาการ ๗
เปนการเจริญ (แผ) เมตตาเจาะจงเฉพาะบุคคล/กลุมบุคคลเปนตน ทานแสดง

(เปนตวัอยาง) ไว ๗ ประเภท
๑. สพัพา อติถิโย อเวรา โหนต.ุ อพัยาปชฌา โหนตุ. อนีฆา โหนต.ุ สขุ ีอตัตานงั

ปริหรนัต.ุ   ขอหญิงทัง้หลายทัง้ปวง  จงเปนผไูมมเีวร  จงอยาพยาบาทกนัและ
กนั จงอยามีความคบัแคนใจ  มคีวามสขุรักษาตนเถิด

๒. สพัเพ ปรุสิา อเวรา โหนต.ุ  อพัยาปชฌา โหนต.ุ  อนีฆา โหนต.ุ สขุ ีอตัตานงั
ปรหิรนัต.ุ ขอเหลาบรุษุทัง้หลาย ทัง้ปวง ...
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๓. สพัเพ อรยิา อเวรา โหนต.ุ  อพัยาปชฌา โหนต.ุ  อนีฆา โหนต.ุ  สขุ ีอตัตานงั
ปรหิรนัต.ุ ขอพระอรยิเจาทัง้หลาย ทัง้ปวง ...

๔. สพัเพ อนริยา อเวรา โหนต.ุ  อพัยาปชฌา โหนต.ุ  อนีฆา โหนต.ุ สขุ ีอตัตานงั
ปรหิรนัต.ุ ขอเหลา ผทูีไ่มใชพระอรยิเจาทัง้หลายท้ังปวง ...

๕. สพัเพ เทวา อเวรา โหนต.ุ  อพัยาปชฌา โหนต.ุ อนฆีา โหนต.ุ สขุ ี อตัตานงั
ปรหิรนัต.ุ ขอเทพดาทัง้หลายทัง้ปวง ...

๖. สพัเพ มนสุสา อเวรา โหนต.ุ  อพัยาปชฌา โหนต.ุ อนีฆา โหนต.ุ  สขุ ีอตัตานงั
ปรหิรนัต.ุ ขอมนุษย ทัง้หลายทัง้ปวง ...

๗. สพัเพ วนิปิาตกิา อเวรา โหนต.ุ  อพัยาปชฌา โหนต.ุ อนีฆา โหนต.ุ  สขุ ีอตัตานงั
ปรหิรนัต.ุ  ขอวนิปิาตกิสตัวทัง้หลายทัง้ปวง  ...

(๓) ทสิาผรณา  เจรญิเมตตาไปในทกุทศิ โดยอาการ ๑๐
วธิกีารแผเมตตาไปในทศิน้ัน คอืแผเมตตาไปในบคุคล ๑๒ ประเภท ทีอ่ยใูนทิศท้ัง ๑๐

ไดแก ทศิใหญ ๔  ทศินอย ๔  ทศิเบ้ืองลาง ๑  ทศิเบ้ืองบน ๑    ทศิหนึง่นับเปนอาการแหง
ภาวนาอนัหน่ึง  จงึเรียกวา โดยอาการ ๑๐   ดงัตอไปนี้

๑. ทศิตะวันออก วา สพัเพ ปรุตัถิมาย ทสิาย สตัตา อเวรา โหนตุ. อพัยาปชฌา
โหนต.ุ อนีฆา โหนต.ุ  สขุ ีอตัตานงั ปริหรันตุ.  ขอสัตวทัง้หลายทัง้ปวง ทีอ่ยใูนทิศตะวันออก
จงเปนผไูมมเีวร จงอยาพยาบาทกนัและกัน จงอยามีความคับแคนใจ มคีวามสุขรักษาตนเถดิ

๒. ทศิตะวนัตก วา สพัเพ ปจฉิมาย ทสิาย สตัตา อเวรา โหนต.ุ  อพัยาปชฌา โหนต.ุ
อนีฆา โหนตุ. สขุ ีอตัตานัง ปริหรันตุ.  ขอสตัวทัง้หลายทัง้ปวง ทีอ่ยใูนทิศตะวันตก ...

๓. ทศิเหนือ วา สพัเพ อตุตราย ทสิาย สตัตา อเวรา โหนต.ุ  อพัยาปชฌา โหนต.ุ
อนีฆา โหนตุ. สขุ ีอัตตานัง ปริหรันตุ.   ขอสัตวทัง้หลายทัง้ปวง ทีอ่ยใูนทิศตะวันเหนือ ...

๔. ทศิใต วา สพัเพ ทกัขิณาย ทสิาย สตัตา อเวรา โหนตุ.  อพัยาปชฌา โหนตุ.
อนีฆา โหนตุ. สขุ ีอตัตานัง ปริหรันตุ.   ขอสตัวทัง้หลายทัง้ปวง ทีอ่ยใูนทิศใต ...

ในทิศเฉียง (ทศินอย) ๔ ทศิ
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๕. ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนือ วา สพัเพ ปรุตัถิมาย อนุทสิาย สตัตา อเวรา โหนต.ุ
อพัยาปชฌา โหนต.ุ อนีฆา โหนต.ุ สขุ ีอตัตานงั ปริหรันตุ.   ขอสัตวทัง้หลายทัง้ปวง ทีอ่ยใูน
ทศิตะวันออกเฉยีงเหนือ ...

๖. ทศิตะวันตกเฉียงใต วา  สพัเพ ปจฉมิาย อนทุสิาย สตัตา อเวรา โหนตุ.  อพัยาปชฌา
โหนต.ุ อนีฆา โหนต.ุ สขุ ีอตัตานงั ปริหรันตุ.  ขอสัตวทัง้หลายทัง้ปวง ทีอ่ยใูนทิศตะวันตก
เฉียงใต ...

๗. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ วา สัพเพ อุตตราย อนุทิสาย สัตตา อเวรา โหนตุ.
อพัยาปชฌา โหนตุ. อนีฆา โหนตุ. สขุ ีอตัตานัง ปริหรันตุ.   ขอสตัวทัง้หลายทัง้ปวง ทีอ่ยใูน
ทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื ...

๘. ทิศตะวันออกเฉียงใต วา สัพเพ ทักขิณาย อนุทิสาย สัตตา อเวรา โหนตุ.
อพัยาปชฌา โหนตุ. อนีฆา โหนตุ. สขุ ีอตัตานัง ปริหรันตุ. ขอสัตวทัง้หลายทัง้ปวง ทีอ่ยใูน
ทศิตะวันออกเฉยีงใต ...

ในทศิเบือ้งลาง เบือ้งบน  ๒

๙. ทศิเบ้ืองลาง วา สพัเพ เหฏฐิมาย ทสิาย สตัตา อเวรา โหนต.ุ อพัยาปชฌา โหนต.ุ
อนฆีา โหนต.ุ สขุ ีอตัตานงั ปรหิรนัต.ุ ขอสัตวทัง้หลายทัง้ปวงทีอ่ยใูนทิศเบ้ืองลาง ...

๑๐. ทศิเบือ้งบน วา สพัเพ อปุริมาย ทสิาย สตัตา อเวรา โหนต.ุ อพัยาปชฌา โหนต.ุ
อนีฆา โหนต.ุ สขุ ีอตัตานงั ปริหรันตุ.  ขอสตัวทัง้หลายทัง้ปวง ทีอ่ยใูนทศิเบือ้งบน ...

แมคำอ่ืนๆ อกี ๑๑ คำท่ีเหลือ คอื ปาณา, ภตูา, ปคุคลา, อตัตภาวปรยิาปนนา,
อติถิโย, ปรุสิา, อริยา, อนริยา, เทวา, มนสุสา, วนิปิาตกิา   กเ็ปนแบบเดยีวกนั เพียงแต
เปลีย่นแตใชคำวา “ปาณา” เปนตน แทนคำวา ‘สตัตา’ เทานัน้  (ถาวาเฉพาะภาษาไทย
ยิง่งายข้ึนไปอีก  ซึง่แลวแตจะเลือกใช)
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ขาศึกหรือศัตรูของเมตตา
สิ่งท่ีคอยขัดขวาง หรือทำลายเมตตา ไมใหเกิด  หรือท่ีเกิดแลว ใหดับสูญ  หรือ

ไมเจริญงอกงามได ทานเรียกวา ขาศึก หรือศัตรู หรือคปูรับ ของเมตตา   มอีย ู๒ ประเภทคอื

๑. ขาศกึใกล     ๒. ขาศกึไกล
 (๑) ขาศึกใกลของเมตตา ไดแก ราคะ ความกำหนัดยินดี หรือความรกัอันประกอบ

ดวยราคะนัน่เอง ซึง่แอบแฝงมากับเมตตา  เชนมเีมตตาตอเพศตรงกนัขามมากไป อาจกลาย
เปนความรักทีป่ระกอบดวยราคะไปโดยไมรตูวั   เพราะราคะแอบแฝง (ซอนตวั) มากบัเมตตา
นัน่เอง    เปรียบเสมอืนขาศึกท่ีคอยซมุ หรือหลบซอนอยใูกลๆ   ไดโอกาสเม่ือไรก็ทำรายเอา
เม่ือน้ัน    ดงัน้ันผแูรกเจรญิเมตตา จงึจำเปนตองระวงัขาศึกใกลคอืราคะ ใหจงดี  อยาให
เมตตากลับกลายเปนความรกัดวยราคะไป

 (๒) ขาศกึไกลของเมตตา ไดแก พยาปาทะ คอืความพยาบาท  เพราะมีลกัษณะ
ตรงกันขามและเหน็ไดงาย  ในขณะท่ีมเีมตตา  พยาบาทจะไมม ี  หรือในขณะมีพยาบาท เมตตา
จะไมม ี เปรยีบเสมอืนขาศึกทีอ่ยใูนทีไ่กลๆ ระวงัไดงายกวาทีแ่อบอยใูกลๆ  แตไมรู

๒) กรณุาพรหมวหิาร
กรุณา คอื ความสงสาร อยากจะใหเขาพนทุกข
มวีธิปีฏบิตัเิชนเดยีวกนักบัเมตตาพรหมวหิาร  เพยีงแตใหพยายามมองในแงทีใ่หเกดิ

ความสงสาร เชน   ไดพบเห็นคนทุกขยากเขญ็ใจ  คนทีเ่ปนขอทานกม็ขีนัหรือกะลาในมอื
หรอืเห็นคนผทูีป่ระสบเคราะหกรรมอยางรุนแรง จนถึงกบัเปนคนไรญาติขาดมติร สิน้เน้ือ
ประดาตวั พกิลพกิาร หรอืเจบ็ปวยทุกขทรมาน ใจเกดิความกรณุาขึน้ อยากจะชวยเหลอื
นีค้อื ลกัษณะของกรณุา

เม่ือตองการเจริญกรณุาพรหมวิหาร ใหทำจิตประกอบดวยความกรุณาแผไปในบคุคล
ที่นาสงสารดังกลาวขางตนนั้นวา
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“คนผนูี/้คนเหลาน้ี/สตัวเหลาน้ี นาสงสารจรงิหนอ !   ทำไฉนเลาหนอ เขาจงึจะพน
จากความทกุขนี้ได”

หรอืจะภาวนาเปนภาษาบาลดีวย อยางงายๆ วา

อยงั สตัโต ทกุขา มจุจตุ. ขอสัตวผนูีจ้งพนจากทกุขเถดิ   หรือวา
สพัเพ สตัตา ทกุขา มจุจนัต.ุ ขอสตัวทัง้ปวงจงพนจากทกุขเถดิ

แมไมไดเห็นบุคคลท่ีประสบทุกขเชนน้ันดวยตาจริงๆ ในขณะเจริญกรุณาอย ู เปนแต
เพียงนึกจินตนาการในใจตามทีเ่คยพบเหน็มาในอดตี กใ็ชได  เพราะถารอใหพบเห็นดวยตาเสยี
กอนจงึเจรญิกรณุาพรหมวหิารเอาตอนนัน้  คงเกดิความลำบากทีจ่ะตองออกเดนิทางแสวงหา
คนเหลาน้ันท้ังวัน  หรอืเม่ือพบแลวจะยนืน่ิงเจริญกรุณาอยอูยางน้ันคงไมเหมาะ   ฉะน้ัน เม่ือ
ไมมีโอกาสเห็นคนที่นาสงสารเชนนั้นดวยตา  ก็ใชวิธีนึกหรือจินตนาการเอา ในทุกขณะที่
ตองการเจริญพรหมวหิาร

อน่ึง บคุคลอีก ๒ ประเภท  กส็ามารถเจริญกรุณา (มองในแงทีน่าสงสารได) คอื
๑. คนทีพ่ร่ังพรอมดวยความสขุ แตเปนคนชอบทำแตความช่ัว
๒. คนทีท่ำแตคณุงามความดี แตประสบกบัความเสือ่มความวบิตัติางๆ

 (๑) คนทีพ่รัง่พรอมดวยความสุข แตชอบทำความชัว่ หรอืทำบาป  กใ็หเจรญิกรณุา
วา “นาสงสารจริงหนอ บุคคลนี้/เหลาน้ี แมจะพรั่งพรอมดวยความสุขในปจจุบัน
แตเขาตองไดเสวยทุกขโทมนัสมิใชนอยในอบายท้ังหลายในไมชาน้ีแนนอน (ไมนาน คือ
ไมเกิน ๑๐๐ ป คนเหลาน้ี ตองตายแนนอน) เพราะไมไดทำกรรมดีงามอะไรๆ เลย” ดงัน้ี

 (๒) คนทีท่ำแตคณุงามความด ี แตประสบกบัความเส่ือมความวิบตัติางๆ กใ็หเจรญิ
กรุณาวา “นาสงสารจริงหนอ  แมเขาจะพยายามทำแตคณุงามความด ีแตกย็งัไมวาย
ไดรบัแตความลำบากเดอืดรอน เพราะผลกรรมทีเ่ขาทำไวแตอดตี   ตราบใดท่ียงัตอง
เวยีนตายเวยีนเกิดอยใูนวัฏฏสงสารน้ี  ขึน้ชือ่วาจะพนจากผลกรรมชัว่ทีต่วัเองไดทำไว
หามไีม    โอ ! ชางนาสงสารจริงหนอ”
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เม่ือเจริญกรุณาพรหมวหิาร ในบุคคล ๓ ประเภทดงักลาวมาแลว (จนจิตเกิดมีความ
กรณุาขึน้ในใจไดดแีลว)   ตอไปกใ็หเจรญิกรณุาไปในตนเอง (นกึสงสารตวัเอง) ในคนท่ี
ตนรกั ในคนท่ีตนเคารพนบัถอื  ในคนทีเ่ปนกลางๆ หรอืทัว่ๆ ไป และในคนทีเ่กลยีดหรือ
เคยเกลยีด   มใีจกรุณาคอืสงสารเสมอกนัหมดในบคุคลทุกประเภทไมแบงแยก  อยางน้ี
เรยีกวา เจรญิกรณุาไปไดอยางไรเขตจำกัด (สมีสัมเภท - รวมเขตแดน)

แตถาเม่ือเจริญกรุณาไปในบคุคลท่ีมเีวรกันเปนตนแลว  ความโกรธเปนตนเกิดข้ึน กใ็ห
เวนบุคคลนั้นไปกอน (ดังที่ไดกลาวไวแลวในการเจริญเมตตา) จนกวาความกรุณาเกิดมีมาก
พอสมควรแลวจึงเร่ิมเจริญไปในบุคคลประเภทนัน้ใหม ทำแลวๆ เลาๆ ในท่ีสดุก็จะเจริญไปได
ในบุคคลทุกประเภท  และในท่ีสดุจิตท่ีประกอบอยดูวยกรุณาน้ัน จะเขาถึงสมาธิแนวแนมัน่คงท่ี
เรียกวา “กรุณาเจโตวิมตุติ” สามารถแผไปไดโดยไมมขีดีจำกดั หรือท่ีเรียกวา “อปัปมัญญา”
นั่นเอง

ขาศึกของกรุณา
ขาศึกของกรุณา ม ี๒ คอื ๑. ขาศกึใกล   ๒. ขาศกึไกล
 (๑) ขาศกึใกลของกรณุา ไดแก โทมนสั คอื ความระทมทกุข หรือเสยีใจ ไปกบัเขา

ดวย  ในเมือ่บุคคลท่ีเปนท่ีรกั หรือวัตถุทีเ่คยรักหวงแหน พลัดพรากจากไป หรือวิบตัไิป  ความ
โทมนัสจะเกิดขึน้แทนความกรณุา  หรือความกรณุาจะกลายเปนความทุกขโทมนัสได

เชนเมือ่เจรญิกรณุาไปในบคุคลทีน่าสงสารมากๆ ถงึกบัรองไหน้ำตาไหลพราก นัน่คือ
ลักษณะของความโทมนัส ที่เกิดขึ้นโดยไมรูตัว  หรือ กรุณากลับกลายเปนโทมนัสไป
จติไมสามารถเขาถงึสมาธิได เพราะถูกโทมนัสขดัขวาง    ดงันัน้จงึควรระวงัไมใหความกรุณา
กลายเปนโทมนสั (ซึง่เปนขาศึกใกล) ไปเสยี

 (๒) ขาศึกไกลของกรุณา ไดแก วเิหสา หรอื วหิงิสา ความเบยีดเบยีน เพราะอยไูกล
คอืเปนส่ิงตรงขามกนักับความกรุณา ในขณะทีจ่ติมีความกรณุาอยนูัน้  วเิหสาก็ไมม ีเพราะถา
มวีเิหสาอย ูกรณุาก็เกดิขึน้ไมได  ดงัน้ัน ในขณะเจรญิกรณุาน้ัน ไมตองกงัวลใจวา ความกรณุา
จะกลายเปนวิเหสา (ความเบยีดเบียน) ไปหรือไม แต สิง่ท่ีควรระวงัคอื ศตัรใูกลทีแ่อบซมุอยู
คอื โทมนสั นัน่ตางหาก  สวน วเิหสา นัน้ เวลาเกดิขึน้ สามารถเหน็ไดงายอยแูลว
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๓) มทุิตาพรหมวหิาร
มทุติา คอื ความพลอยยินดี หรือความบันเทงิใจ สขุใจ ตอบุคคลหรือกลมุคนทีพ่ร่ังพรอม

ดวยความสุข หรือประสบความสำเร็จในดานใดดานหน่ึงเปนตน  เปนพรหมวิหารขอท่ี ๓

วธิเีจริญมทุติา  ผบูำเพ็ญเพยีรหรอืผเูจรญิมทิุตา ควรเจรญิไปในบคุคลท่ีเปนสหายรกั
กนักอน (เพราะมทุติาเกิดไดงายกวา)  หรือเมือ่ไดทราบขาวบุคคลผเูปนทีร่กัประสบความสุข
เบิกบานใจบนัเทงิอย ู  กแ็ผมทุติาใหเปนตนวา “ผนูี/้คนเหลานี ้มคีวามสุขบนัเทงิใจจริงหนอ
โอ สาธ ุดแีทหนอ”

ตอจากน้ันแผมทุติาไปในตนเอง และไปยงัคนอ่ืนๆ ทีอ่ยไูกลออกไป ไมยกเวนแมกระท่ัง
คนท่ีมเีวรกัน  แตถาเม่ือเจริญมทุติาไปในบุคคลท่ีมเีวรกันแลวความโกรธเกดิขึน้  กใ็หเวนบคุคล
ที่มีเวรนั้นไปกอนจนกวามุทิตาในบุคคลที่เปนสหายรักเปนตน จนมีพลังพอสมควรแลว
จงึเริม่เจริญมทุตุาไปยังบคุคลทีม่เีวรกันนัน้อกี    ทำอยางนีบ้อยๆ แลวๆ เลาๆ จนมทุติาพรหม
วหิารเกดิเตม็ท่ีถงึระดับฌาน  ทีเ่รียกวา “มทุติาเจโตสมาธิ”   สามารถแผไปโดยไมมเีขตจำกดั
(อปัปมัญญา) ดงัท่ีไดอธิบายไวแลวในพรหมวิหารขอกอนๆ

ขาศึกของมุทิตา
ขาศึกของมุทติามี ๒ คอื  ๑. ขาศกึใกล  ๒. ขาศกึไกล
 (๑) ขาศกึใกลของมุทติา ไดแก โสมนสั ความราเริงยินดี เปนขาศึกใกล เพราะมี

ลกัษณะคลายคลึงกัน  เชนเม่ือไดทราบวาบุคคลท่ีเปนกลางๆ (ไมใชคนท่ีรกั หรือคนมีเวรกัน)
ประสบโชคลาภ หรือประสบความสำเรจ็ในดานใดดานหนึง่   ผทูีเ่จริญ มทุติาพรหมวหิาร
อยเูปนประจำกจ็ะมีใจพลอยยินดีหรือช่ืนชมหรอือนุโมทนาในบุคคลเหลาน้ัน  นีค้อื มทุติา

 แตในทำนองเดยีวกนั  ถาเปนบคุคลท่ีเปนทีร่กัใครชอบพอกนัเปนพเิศษ  ความดใีจ
จนเกินประมาณกเ็กดิขึน้  นีค้อืโสมนสั   ไมใชมทุติา และโสมนสัคอืความดใีจเกนิประมาณน้ี
ทำใหจติหลดุจากสมาธไิดงาย ดงัน้ัน ในการเจริญมุทติาจึงควรระวังความดใีจหรือโสมนสัน้ี
อยาใหเกิดข้ึน   จติจึงจะเขาถึงสมาธิในระดับอัปปนาได
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 (๒) ขาศึกไกลของมุทติา ไดแก อรติ คอืความไมยนิดดีวย หรอืความอิจฉาริษยา
เพราะมีลักษณะตรงกันขามกันกับมุทิตา สามารถเห็นไดงาย รูไดงาย ในขณะมุทิตาเกิดข้ึน
อรติ กไ็มเกิด หรือเม่ืออรตเิกิดข้ึน   มทุติาก็เกิดข้ึนไมไดเชนกัน  ดงัน้ัน ในขณะเจรญิมทุติา
อยูนั้น จึงไมตองกังวลวามุทิตาจะกลายเปนอรติ  แตใหระวังขาศึกใกลคือโสมนัส
อาจจะแฝงเขามาได

พรหมวหิาร ๓ ใหไดสมาธถิงึขัน้ ตติยฌาน
พรหมวิหาร ๓ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา  ใหไดสมาธิถึงข้ันตติยฌาน  เพราะ

จตุตถฌานมอีงคฌานเพยีงอุเบกขาและเอกัคตาเทาน้ัน    ถายังมีปตแิละสุข ทีเ่กิดจากการ
เจรญิพรหมวิหาร ๓ ขางตนอย ู กก็าวขึน้สฌูานที ่๔ ไมได

๔) อเุบกขาพรหมวิหาร
อเุบกขา คอืความวางใจเปนกลาง ไมดใีจไมเสียใจ จติต้ังม่ันวางเฉยในสตัวและบคุคล

ทัง้หลาย เสมอหนากนั  ไมเอนเอียงเขาขางใดขางหน่ึง โดยพิจารณาเหน็ความทีส่ตัวทัง้หลาย
ทัง้ปวง  ลวนมกีรรมเปนของตน  ทีก่ำลังไดดมีสีขุก็เพราะไดทำกรรมดไีว   ทีก่ำลังไดรบัความ
ทกุขยากกเ็พราะผลของกรรมช่ัวทีไ่ดทำไวทัง้น้ัน   เม่ือหมดหนทางท่ีจะชวยอะไรได จงึไดแต
วางใจเปนอุเบกขา แผไปยงัสรรพสตัวทัง้หลาย จนจติวางเฉยเปนอุเบกขาฌานที ่๔ คอื จตุตถฌาน

วิธีเจริญอุเบกขาพรหมวิหาร
สำหรับผทูีจ่ะเจรญิอุเบกขาพรหมวหิาร (เพ่ือใหไดสมาธใินอุเบกขาฌาน) นัน้ จะตอง

เปนผูไดฌาน ๓ (หรือฌาน ๔ ในปญจกนัย - ดูรายละเอียดในเร่ืองฌาน) ในพรหมวิหาร ๓
ขางตนคือ เมตตา (ฌานที ่ ๑)  กรณุา (ฌานที ่๒)  มทุติา (ฌานที ่๓)  มากอนเทาน้ัน
จงึจะสามารถเจริญอุเบกขาพรหมวหิาร  จนเขาถึงอุเบกขาฌานได

เบ้ืองตน  ผบูำเพญ็เพียรใครจะเจริญอุเบกขาพรหมวหิาร  ออกจากฌานท่ี ๓ (หรือ
ฌานท่ี ๔ ในจตุกกนัย) ทีต่นคลองแคลวดีแลว  พจิารณาเห็นวา ภาวนา (ฌาน) ทัง้ ๓ (คอื
เมตตาฌาน กรณุาฌาน  มทุติาฌาน) ขางตนน้ันวา เปนภาวนาท่ียงัหยาบ  เพราะยังมีปตแิละ
สขุอย ูสวนอเุบกขา เปนธรรมทีส่งบและประณีตกวา ดงันีเ้ปนตน แลวเจรญิอเุบกขา
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ควรเจริญอเุบกขา ในบคุคลท่ีเปนกลางๆ กอน
บคุคลท่ีเปนกลางๆ  คอืทีไ่มรกัไมชงัอยโูดยปกตนิัน้  จติจะวางเฉยเปนอเุบกขาไดงาย

เพราะเหตุนั้นทานจึงแนะนำใหเจริญอุเบกขาในบุคคลที่เปนกลางๆ กอน ดังที่ทานกลาวไว
(ในวิภงัค) วา “อนึง่  ภกิษมุใีจสหรคต (ประกอบ) กบัอเุบกขา แผไปตลอดทิศหน่ึงอยอูยางไร ?
คือ ภิกษุแผอุเบกขาไปยังสัตวทั้งปวง  เหมือนอยางวา ไดเห็นบุคคลผูหน่ึงซ่ึงเปนท่ีพอใจ
กม็ใิช  ไมพอใจกม็ใิช  แลวพงึวางเฉยอยูฉะน้ัน” ดงัน้ี

เพราะเหตุนั้น จึงควรเจริญอุเบกขาไปในบุคคลที่เปนกลางๆ กอนดังกลาวแลว
ตอจากนัน้ เม่ือจิตต้ังม่ันเปนอุเบกขาในบุคคลทีเ่ปนกลางๆ ดแีลว ใหเจริญไปในบคุคลทีเ่ปน
ทีร่กั และบคุคลทีม่เีวรหรอืเปนศตัรกูนัตามลำดบั   เม่ือทำไดอยางนีช้ือ่วาสามารถแผไปไดใน
บุคคลทุกจำพวก ตอจากน้ัน ใหแผ (เจริญ) อุเบกขารวมกันไปไมแยกประเภท รวมทั้งใน
ตวัเองดวย

เม่ือแผอุเบกขาไปอยางนี้บอยๆ เนืองๆ   จิตก็จะต้ังมั่นเปนอัปปนา  จตุตถฌาน
(หรอืปญจมฌาน) ทีม่อีเุบกขาในสตัวทัง้หลายเปนอารมณ กจ็ะเกดิข้ึน

ขาศึกของอุเบกขา
ขาศึกของอุเบกขา ม ี๒ คอื   ๑. ขาศกึใกล    ๒. ขาศกึไกล
 (๑) ขาศกึใกลของอเุบกขา คอื อญัญานุเบกขา หมายถงึ การวางเฉยโดยไมใชปญญา

(วางเฉยหมดทกุอยาง โดยไมใชปญญาวาส่ิงไหนควรทำ/ไมควรทำ) เปนขาศึกใกลของอเุบกขา
เพราะมีลักษณะวางเฉยเหมือนกัน โดยไมใสใจคุณและโทษ (วางเฉยอยางเดียว)   ดังนั้น
ในการเจริญอุเบกขา  จงึตองคอยระวังขาศึกใกลใหด ีเพราะอาจจะกลายเปนอัญญาณุเบกขา
ไดงายๆ

 (๒) ขาศกึไกลของอเุบกขา คอื ราคะ (ความกำหนัด หรือพอใจ) และปฏิฆะ (ความ
ขดัเคืองใจ หรือไมชอบใจ)  เพราะท้ัง ๒ อยางนีม้ลีกัษณะตรงขามกับอุเบกขา และเห็นไดงาย
ดงันัน้ในขณะเจรญิอเุบกขา จงึไมตองกังวลใจวา อเุบกขาอาจจะกลายเปนราคะและปฏิฆะไป
แตควรระวงัขาศึกใกล คอือัญญาณุเบกขา
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ความตางกนัแหงพรหมวหิารทัง้ ๔
๑. การยงัความรกั ความคดิเก้ือกูลใหเกิดในสตัวทัง้หลาย เปนลักษณะของเมตตา
๒. การไดฟงขาว หรอืนกึถงึบคุคลทีป่ระสบความทกุขยาก  แลวอยากจะชวยบำบดั

ความทกุขยากนัน้   นีเ้ปนลกัษณะของกรุณา
๓. การที่ไดเห็นหรือไดทราบความอยูดีมีสุขของคนท้ังหลาย แลวมีใจชื่นชมยินดี

นีเ้ปนลกัษณะของมุทติา
๔. เมือ่ไดชวยคนทัง้หลายใหพนทกุขแลวกด็ ี หรือไมสามารถชวยอะไรไดแลวเพราะ

เหลือวิสยัก็ด ี จงึวางใจเปนกลาง ไมดใีจ ไมเสียใจ   นีเ้ปนลักษณะของอุเบกขา

ประโยชนของพรหมวิหาร
ม ี๒ ประเภท คอื
๑. ประโยชนทัว่ไป (โดยรวม) ของพรหมวหิารทัง้ ๔ ขอ  ม ี๒ คอื

 ๑) วปิสสนาสขุ คอื การไดความสุขในการเจรญิวิปสสนา  เพราะพรหมวิหาร
ทกุขอทีเ่จรญิดแีลว เปนบาท (พืน้ฐาน) แหงวปิสสนา ไดทกุขอ

 ๒) ไดภพสมบตัิ  คอื การไดไปบงัเกิดในรปูภพคอืพรหมโลก
๒. ประโยชนเฉพาะขอ  คอื การสามารถขจดัปฏปิกขธรรม (ธรรมทีเ่ปนขาศกึหรอื

ตรงขาม) ของพรหมวหิารแตละขอได ดงัตอไปน้ี

ในพรหมวหิาร ๔ นัน้  เมตตามปีระโยชนคอื สามารถกำจัดพยาบาทได   กรุณา
สามารถกำจัดวิเหสา (วหิงิสา) ได   มทุติาสามารถกำจดัอรติได   อุเบกขาสามารถกำจดั
ราคะได   สมดังคำทีพ่ระสารบีตุรกลาวไววา “อาวุโส ... สิง่ซ่ึงเปนทางออกไปแหงพยาบาท
ก็คือ เมตตาเจโตวิมตุติ ... สิง่ซ่ึงเปนทางออกไปแหงวิเหสา กค็อื กรณุาเจโตวมิตุต ิ ...
สิง่ซึง่เปนทางออกไปแหงอรต ิกค็อื มทุติาเจโตวิมตุติ ... สิง่ซ่ึงเปนทางออกไปแหงราคะ
กค็อื อเุบกขาเจโตวิมตุติ”๑

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๑  ทฆีนิกาย ปาฏกิวรรค  ขอ ๓๒๐ หนา ๒๕๙.



210
คมูอืการศึกษาสมัมาปฏบิตัไิตรสกิขา: อธจิติตสิกขา

หมวดที ่๕  อรูปกมัมฏัฐาน ๔

๑. อากาสานัญจายตนะ เพงอากาศไมมทีีส่ดุเปนอารมณ
๒. วญิญาณัญจายตนะ เพงวิญญาณไมมทีีส่ดุเปนอารมณ
๓. อากญิจัญญายตนะ มนสกิารเอาความวางแมนดิหนึง่ หนอยหนึง่กไ็มมี

เปนอารมณ
๔. เนวสัญญานาสญัญายตนะ มนสิการวา มสีญัญาก็ไมใช ไมมสีญัญาก็ไมใช

เปนอารมณ

อรูปฌาน ๔ นี้  เปนฌานท่ีละเอียด ประณีตยิ่งกวารูปฌาน ๔ ที่กลาวมาแลว
ผทูีจ่ะเจรญิอรูปฌานนีไ้ด  ตองเปนผไูดรปูฌานมากอน   โดยเฉพาะอยางย่ิง ตองไดรปูาวจร-
จตุตถฌาน (รปูฌานท่ี ๔)  อนัไดจากการเจรญิกสิณ ๑๐ (ยกเวนอากาสกสณิ) ขอใดขอหน่ึงมากอน
เพราะตองอาศยัรปูกสณิในรปูฌานเปนบาทฐาน เพือ่กาวข้ึนไปสกูารเจรญิอรปูฌานตอไป

๑) อากาสานญัจายตนะ
ผบูำเพ็ญเพียรท่ีใครจะเจริญอรูปฌาน ๔ มอีากาสานญัจายตนฌาน เปนอันดับแรกน้ัน

ตองอบรมวสี ในรูปาวจรจตุตถฌาน โดยอาการ ๕  ใหคลองแคลวเชี่ยวชาญดีเสียกอน
ออกจากรูปาวจรจตุตถฌานแลว พิจารณาเห็นโทษในฌานน้ันวา จตุตถฌานนี้มีโสมนัส
เปนขาศึกอยใูกล และเปนฌานท่ียงัหยาบกวาอรูปฌาน  สวนในอรูปฌานน้ี ไมมคีวามเปน
องคฌานท่ีหยาบเลย ดงันี้

วิธีเพิกกสิณ
ผบูำเพญ็เพยีรนัน้เหน็โทษในจตตุถฌานน้ันอยางน้ีแลว คลายความพอใจในฌานนัน้เสีย

ใฝใจถึงอากาสานัญจายตนฌาน โดยเปนฌานที่สงบ ประณีต  แลวแผ (เพิก) กสิณไปจน
สดุเขตจักรวาล หรอืเทาทีต่องการ  มนสิการถงึโอกาสท่ีกสณินัน้แผไปถงึวา “โอกาโสๆ” (วางๆ)
หรือวา “อนันโต โอกาโสๆ” (อากาสวาง ไมมทีีส่ิ้นสุด ดงัน้ี  ยอมเพกิกสณิได
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กแ็ลเมือ่จะเพกิ (กสิณ) หาใชมวนเอา เหมอืนมวนเสือ่ลำแพนกห็าไม   หรอืไมใชยก
เอาเหมือนยกขนมจากกระทะ   หากเปนแตไมคิดถึง ไมใสใจถงึ  ไมพิจารณาถึงกสณิน้ันเสยี
เทาน้ัน  และเม่ือไมคิดถึง  ไมใสใจถงึ  ไมพิจารณาถงึกสณิน้ัน   โดยท่ีแท  ใสใจถงึ ทำในใจ
ถงึเฉพาะโอกาสทีก่สณินัน้แผไปถงึเทานัน้วา “อากาโสๆ” (อากาสวางๆ) ดงันี ้ชือ่วา เพิกกสณิ

แมกสิณเลา เม่ือถูกเพิก  กไ็มใชวาจะหลดุข้ึนมา หรือกระจดักระจายไป  เปนแตอาศัย
การไมทำในใจถงึ ไมใสใจถงึ   หากแตวาทำในใจถงึ สงใจถงึแตวา “อากาโสๆ” (อากาสวางๆ)
เทาน้ี  กสิณน้ันก็ชื่อวาถูกเพิกแลว   กสิณุคฆาฏิมากาสนิมิต (นิมิตคืออากาสวางตรงที่
กสิณเพกิไป) กจ็ะปรากฏข้ึน

คำวา กสิณคุฆาฏิมากาส (อากาสวางตรงทีก่สิณรูปเพิกไป) กด็ี
คำวา กสิณผุฏโฐกาส (โอกาสเทาท่ีกสิณแผไปถึง) กด็ี
คำวา กสิณวิวติโตกาส (โอกาสทีว่างจากกสณิรูป) กด็ี
ทัง้หมดนีก้อ็นัเดยีวกันน่ันเอง

ผบูำเพ็ญเพียรน้ัน  นกึหนวงเอากสิณคุฆาฏิมากาสนมิตินัน้ แลวๆ เลาๆ วา “อากาโสๆ”
ทำไปจนเปนนิมติท่ีนกึเอามาได  ตรกึเอามาได อยอูยางน้ัน   นวิรณทัง้หลายกจ็ะสงบระงบั
สติกจ็ะต้ังม่ัน  จติก็จะเปนสมาธิชั้นอุปจาระ

เมือ่เธอสองเสพ เจริญ ทำใหมาก ซึง่นิมติน้ันบอยๆ เนอืงๆ อยางน้ัน อากาสานัญจายตนจิต
ยอมแนบแนนในอากาศ  ดุจดังรูปาวจรจิตแนบแนนในกสิณมีปฐวีกสิณเปนตน ฉะน้ัน
คำ พรรณนาท่ีเหลอื  กม็นียัดงักลาวแลวในปฐวกีสณิน่ันแล

ขอตางกันกับการเพงกสิณ
สวนความตางกนั ในอากาสานัญจายตนฌาน กบัการเพงกสณิ กค็อื  เม่ืออรปูาวจรจิต

เกดิขึน้แลวเชนนัน้  ผบูำเพญ็เพยีรนัน้เคยเพงดวงกสิณดวยฌานจักษมุากอนอยแูลว  ครัน้
กสณินมิตินัน้มาถูกพราก (เพกิ) ออกไปโดยฉบัพลนัเสยีแลว ดวยการมนสกิารวา “อากาโสๆ”
ดงันี ้  ผบูำเพญ็เพียรนัน้กค็งเพงแตอากาสวางเปลาอยอูยางน้ัน
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เปรียบเหมอืนบรุษุผหูน่ึง ผกูชองตางๆ มชีองประตเูล็กของยาน (วอ) หรือชองปากหมอ
เปนตน ดวยทอนผาสีเขียว หรือสีอืน่ๆ มสีแีดง สเีหลือง สขีาว เปนตน อยางใดอยางหน่ึง
(แลวเพงดอูย)ู    ครัน้ทอนผาท่ีผกูน้ันถูกลมแรงพดัไป หรือมีใครกระชากออกไปเสยีโดยพลัน
บรุษุนัน้กย็งัคงยืนเพงมองชองอากาศวางของชองหนาตาง หรอืชองวางของปากหมอเปนตนอยู
ฉะน้ัน

กแ็ล ผบูำเพญ็เพยีรนัน้ ไดชือ่วา เขาอากาสานญัจายตนฌาน อย ู กเ็พราะ (เธอ)
กาวลวงรูปสญัญาไดโดยประการท้ังปวง  เพราะปฏฆิสญัญาดับลงไป  (และ) เพราะเธอไม
ใสใจถงึนานตัตสญัญา (สญัญาในเรือ่งตางๆ) ภายนอก    ใสใจอยแูตวา “อนันโต อากาโสๆ”
(อากาสวาง ไมมทีีส่ดุๆ)

ความหมายของคำวา อนนัโต อากาโส
ที่สุดของอากาศ ทั้งขางเกิดและขางเส่ือมสลาย ไมปรากฏ เหตุนั้น อากาศน้ัน

จงึช่ือวาเปนอนันตะ (อนันโต - ไมมทีีส่ดุ)

กสิณคุฆาฏิมากาส คอื อากาศวางตรงทีก่สิณเพิกออกไป  เรียกวา อากาศ (อากาโส)

อนึ่ง  ความเปนอนันตะในอากาศนั้น พึงทราบวาเปนเพราะการมนสิการก็ได
เพราะเหตุนั้น  ในวิภังคจึงวา “ภิกษุตั้งคือดำรงจิตไวในอากาศนั้น แผไปหาท่ีสุดมิได
เหตนุัน้จึงเรียกวา อนันโต อากาโส (อากาสวาง ไมมทีีส่ดุ) ดงัน้ี

วเิคราะหคำวา อากาสานญัจายตนะ
สิง่ท่ีชือ่วา อนันตะ เพราะไมมทีีส่ดุ   อากาศเปนอนันตะ จงึช่ือวา อากาสานันตะ

อากาสานันตะ นัน่เอง เปนอากาสานัญจะ

อายตนะ แปลวา เปนทีอ่าศยัอยู
อากาสานัญจะน้ัน  ชือ่วาเปนอายตนะ  โดยอรรถวา เปนท่ีอาศัยอยู แหงฌานน้ี

พรอมทัง้สมัปยตุตธรรม  ดงัคำวา เทวายตนะ (คอืเทวสถาน) ของเทวดาทัง้หลาย  เหตุนัน้
ฌานนัน้ จงึช่ือวา  อากาสานัญจายตนะ (ฌานมอีากาศวางหาทีส่ดุมิได เปนท่ีอาศัยอย)ู
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๒) วญิญาณญัจายตนะ
สวนผบูำเพ็ญเพยีรท่ีใครจะเจรญิวญิญานัญจายตนะ  พงึเปนผปูระพฤตวิสภีาวะ (ทำให

ชำนาญ) ในอากาสานญัจายตนสมาบตั ิโดยอาการ ๕ แลว   พจิารณาเห็นโทษในอากาสา-
นญัจายตนะวา  “สมาบัตนิี้ มขีาศึกคือรูปาวจรฌานอยูใกล และยงัไมละเอียดดังวิญญาณญั-
จายตนะ”  ดงันีแ้ลว  ตดัความพอใจในอากาสานัญจายตนะน้ันเสีย  ใสใจถึงวญิญาณญัจายตนะ
โดยวาเปนธรรมละเอยีด  แลวนกึหนวงเอาความรสูกึทีเ่ปนไปแผอยทูัว่อากาศน้ัน  (คำวา “ความ
รสูกึ” หมายถึงความรสูกึ หรือ วญิญาณของผบูำเพญ็เพียรเอง)   มนสิการไป ปจจเวกขณไป
เนืองๆ วา “วญิญาณังๆ” (วญิญาณๆ)   ทำจนเปนส่ิงท่ีนกึเอามาได  เปนส่ิงท่ีตรึกเอามาได
แตไมควรมนสกิารเพียงวา “อนันตังๆ” (ไมมทีีส่ดุๆ) (เพราะตองมีคำวา “วญิญาณัง” รวมอยดูวย)

เม่ือเธอยังจิตใหทองไปในนิมิตน้ันเนืองๆ อยางน้ัน  นิวรณทั้งหลายจะระงับลง
สติจะตัง้ม่ัน  จติจะเปนสมาธิชั้นอุปจาระ   เธอสองเสพ เจรญิ ทำใหมาก ซึง่นิมิตน้ันเนอืงๆ
ไปเชนน้ัน  เมือ่เธอทำไปอยูอยางน้ัน   วญิญาณญัจายตนจิต  ยอมจะแนบแนน (เปนอัปปนา)
อยูในวิญญาณ (คือความรูสึกหรือความรูแจงของผูบำเพ็ญเพียร) ที่แผอยูทั่วอากาศ  ดุจ
อากาสานัญจายตนะแนบแนนอยใูนอากาศ ฉะน้ัน

กแ็ล  ดวยภาวนานุกรมเพียงเทานี ้  ผบูำเพญ็เพยีรนัน้เรยีกวา  กาวลวงอากาสานัญ-
จายตนะ  โดยประการท้ังปวง   แลวทำในใจวา “อนันตัง วญิญาณัง” (วญิญาณไมมทีีส่ิน้สุด)
ดงันี ้เขาถงึวิญญาณัญจายตนะอยู

อธบิายคำวา “อนนัตงั  วญิญาณงั” เปนตน
คำวา “อนนัตงั วญิญาณงั”  มอีธบิายวา ผบูำเพญ็เพยีรมนสกิารเอาความรสูกึทีเ่ปน

ไปแผอยทูัว่อากาศ (ทีเ่ปนนิมติในใจขณะนัน้) นัน้น่ันแหละมาวา “อนันตัง วญิญาณัง” (วญิญาณ
ไมมทีีส่ิน้สดุ)

อกีนัยหนึง่ วญิญาณน้ันเปนอนนัตะคอืไมมทีีส่ดุ ดวยอำนาจมนสกิาร  จริงอย ูผบูำเพญ็
เพียรน้ัน เม่ือมนสิการถึงวิญญาณซ่ึงมีอากาศเปนท่ียึดหนวงอยูนั้นโดยไมมีสวนเหลือ
กเ็ทากบัมนสิการวา “วญิญาณไมมทีีส่ดุ” เชนกนั
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วเิคราะหคำวา  วญิญาณญัจายตนะ
ทีส่ิน้สุดแหงวิญญาณนัน้ไมม ี เหตุนัน้ วญิญาณนัน้ จงึช่ือวา อนันตะ  อนนัตะนัน่เอง

เปน อานัญจะ (อานัญจะ มาจากคำวา อนันตะ)   ทานไมกลาววิเคราะหวา วญิญาณเปน
อานัญจะ ชือ่วา  “วญิญาณานัญจะ”   แตกลับกลาววา “วญิญาณญัจะ” ไปเสยี  นีแ่หละเปน
รฬุหศิพัท (ศพัทงอก) ในอรรถนี้

วิญญาณัญจะน้ัน ชื่อวาเปนอายตนะ  เพราะอรรถวาเปนที่อาศัยอยูแหงฌานนั้น
พรอมท้ังสัมปยุตตธรรม ดจุคำวา เทวายตนะ (เทวสถาน หรือท่ีอาศัยอยขูองเทวดา) ของเทวดา
ทัง้หลาย  เพราะเหตุนัน้  ฌานน้ันจึงช่ือวา วญิญาณัญจายตนะ (ฌานมีวญิญาณหาทีส่ดุมิได
เปนทีอ่าศัยอย)ู

(มหาฎกีาวา  คำวา “อายตนะ” มหีลายความหมาย  เปนเหต ุกไ็ด  เปนบอเกิด กไ็ด
เปนท่ีเกิด กไ็ด)

๓) อากิญจัญญายตนะ
ผูบำเพ็ญเพียรที่ใครจะเจริญอากิญจัญญายตนะ  พึงเปนผูประพฤติวสีภาวะ (ทำให

ชำนชิำนาญ) ในวิญญาณญัจายตนสมาบัต ิ โดยอาการ ๕ แลว  พจิารณาเหน็โทษในวญิญาณญั-
จายตนะวา  “สมาบตันิีม้ขีาศึกคืออากาสานัญจายตนะอยใูกล  และไมละเอยีดดงัอากญิจัญ-
ญายตนะ” ดงันีแ้ลว    ตดัความพอใจในวิญญาณญัจายตนะนัน้เสีย  ใสใจถงึอากญิจญัญายตนะ
โดยวาเปนธรรมละเอียด  แลวทำในใจถึงความไมมี ความวางเปลา อาการที่วางเปลาไป
แหงความรสูกึในอากาสานญัจายตนะ  ทีเ่ปนอารมณแหงวิญญาณัญจายตนะนัน้น่ันแหละ

ถามวา  พงึทำอยางไร ?   ตอบวา  อยาใสใจถึง ความรสูกึ (วญิญาณ) อนัน้ัน
(ทีเ่คยทำในฌานกอน)   แตใหนึกหนวงทำในใจกำหนดใจอยแูตวา “นตัถิๆ” (ไมมีๆ )  หรอืวา
“สญุญังๆ” (เปลาๆ) หรือวา “ววิติตังๆ” (วางๆ) ดงัน้ี แลวๆ เลาๆ   ทำจนเปนส่ิงท่ีนกึเอามาได
ตรึกเอามาได  เมื่อเธอยังจิตใหทองไปในนิมิตนั้นเนืองๆ อยางน้ัน  นิวรณทั้หลายจะระงับ
สติจะต้ังม่ัน  จติจะเปนสมาธิชัน้อุปจาระ  เธอสองเสพ เจริญ กระทำใหมาก ซึง่นิมติน้ันเนืองๆ ไป
เม่ือเธอทำไปอยางนัน้  อากญิจัญญายตนจิต  ยอมจะแนบแนนเปนอัปปนา  อยใูนความเปลา
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ความวาง  หรือความไมมีแหงมหัคคตวิญญาณ (วิญญาณที่เขาถึงความเปนฌาน) ที่
แผไปอยูทั่วอากาศน้ันน่ันแล  ดังวิญญาณัญจายตนะแนบแนนอยูในมหัคคตวิญญาณที่แผ
อยทูีอ่ากาศฉะนัน้

เพงความไมมหีรอืความวางนัน้ คอือยางไร ?
เมือ่อปัปนาจตินัน้เกดิขึน้แลว  ผบูำเพญ็เพยีรน้ันเหน็ความรสูกึ (วญิญาณ) ทีเ่ปนไป

อยใูนอากาศ ดวยนัยนตาวิญญาณัญจายตนฌานอยกูอนแลว (คอืเพงวญิญาณัญจายตนฌาน
อยกูอนแลว)   ครัน้ความรสูกึน้ันมาหายไป  เพราะมนสกิารดวยบริกรรมวา “ไมมีๆ ” เปนตน
เสยีแลว  กเ็ห็นแตความไมมี  กลาวคือความปราศไปแหง ความรสูกึ (วญิญาณ) นัน้อยู
เทาน้ันเอง

เปรียบเหมือนบุรุษผูหนึ่ง  เห็นภิกษุสงฆกำลังนั่งประชุมกันดวยกิจบางอยางอยูใน
สถานท่ีประชมุมีหอประชุมเปนตน  (บรุุษน้ัน) จงึหลีกไปในอ่ืนเสีย   ตอเมือ่เสรจ็กิจประชุม
ภกิษุทัง้หลายลกุเลกิไปแลว  บรุษุน้ันจึงมายนืท่ีประต ูมองดหูอประชมุน้ันอีกที  กเ็ห็นแตความ
วางเปลาเทาน้ัน  ความคิดทำนองนีย้อมไมมแีกเขาวา  “ตายจริง  ภกิษุมากต้ังเทาน้ัน มรณภาพ
หมด หรือวาตางองคตางไปไหนหมด”    โดยแทจริงแลว เขาเห็นแตความไมม ี โดยอาการ
วา “ทีน่ีว่างเปลา” เทาน้ัน ฉะน้ี

กแ็ล ดวยภาวนานุกรมเพียงเทานี ้ ผบูำเพญ็เพยีรนัน้ เรยีกวา กาวลวงวญิญาณญั-
จายตนะ  โดยประการทัง้ปวงแลว ทำในใจวา “นตัถ ิกญิจ”ิ (หนอยหนึง่ก็ไมม)ี ดงันี ้ เขาถงึ
อากิญจัญญายตนะอยู

วเิคราะหศพัทในคำวา อากญิจัญญายตนะ
คำวา  “นตัถิ กญิจิ” (หนอยหนึง่ก็ไมมี) นัน้  มอีธิบายวา เม่ือผบูำเพ็ญเพียรมนสิการ

วา “นตัถิ กญิจิ” (หนอยหน่ึงก็ไมมี)  กเ็ทากับบรกิรรมวา “นตัถิๆ” (ไมมีๆ )  หรอื “สญุญังๆ”
(เปลาๆ)  หรอื “ววิิตตังๆ” (วางๆ) นัน่เอง     เพราะเม่ือผบูำเพ็ญเพียรไมนึกถึง ไมใสใจถึง
ไมกำหนดใจถึง วญิญาณนัน้เสยี   ใสใจแต ความไมม ี ความเปลา ความวาง  ของมัน
อยางเดยีวเทานัน้  จงึจะเรียกไดวา ทำไมใหม ีใหปราศไป ใหอนัตรธานไป  มใิชโดยอยางอืน่เลย
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สวนในคำวา “เขาถึงอากิญจัญญายตนะอย”ู นัน้   มอีรรถวเิคราะหวา “นอยหน่ึง
แหงวญิญาณนัน้ไมม”ี  เพราะเหตนุัน้ วญิญาณน้ัน  จงึชือ่วา อกิญจนะ   มอีธบิายวา สิง่ที่
เหลืออยแูหงวิญญาณน้ัน  โดยทีส่ดุแมแตเพียงความดับก็ไมม ี   ความเปนอกิญจนะ ชือ่วา
อากญิจัญญะ  คำนีเ้ปนคำเรยีกความปราศไปแหงวญิญาณ (ความรสูกึทีม่อีย)ู ในอากาสานญั-
จายตนะน่ันเอง

อากิญจัญญะนั้น ชื่อวาเปน อายตนะ  โดยอรรถวา เปนท่ีอาศัยอยูแหงฌานนั้น
ดงัคำวา  “เทวายตนะ” ของเทวดาทัง้หลาย  เพราะเหตนุัน้ ฌานน้ันจงึชือ่วา อากญิจญัญายตนะ
(ฌานมคีวามไมมวีญิญาณแมหนอยหนึง่เปนทีอ่าศยัอย)ู

๔) เนวสัญญานาสัญญายตนะ
ผบูำเพญ็เพียรท่ีปรารถนาจะเจริญเนวสัญญานาสัญญายตนะตอไป  พงึเปนผปูระพฤติ

วสีภาวะ (ทำใหชำนชิำนาญ) ในอากิญจัญญายตนสมาบตัโิดยอาการ ๕ แลว   พจิารณาให
เหน็โทษในอากญิจญัญายตนะอยางนีว้า “สมาบัตนิี ้มขีาศกึคอืวญิญาณัญจายตนะอยใูกล และ
ยงัไมละเอียดดังเนวสัญญานาสญัญายตนะ”   หรอืพิจารณาเหน็โทษวา “สญัญาเปนดุจโรค
สญัญาเปนดุจฝ  สญัญาเปนดุจลูกศร    สวนธรรมชาตนิัน่ละเอยีด  ธรรมชาตนิัน่ประณตี
ธรรมชาตินั่นคืออะไร  ธรรมชาตินั่นคือเนวสัญญานาสัญญายตนะ”  และเห็นอานิสงสใน
คณุทีส่งูขึน้ไป (คอือรปูฌานที ่๔)

ตดัความพอใจในอากญิจัญญายตนะเสยี ใสใจถึงเนวสญัญานาสญัญายตนะ  โดยวา
เปนธรรมละเอียด  แลวนึกหนวงเอาอากญิจัญญายตนสมาบตั ิทีท่ำความไมมเีปนอารมณเปน
ไปอยนูั่นแหละ มามนสิการไปปจจเวกขณไปเนอืงๆ วา “สนัตาๆ - ละเอยีดๆ”  ทำจนเปนส่ิง
ทีน่กึเอามาได ตรึกเอามาได  เม่ือเธอยงัจิตใหทองไปในนิมติน้ันเนืองๆ อยางน้ัน   นวิรณ
ทัง้หลายจะระงับ  สตจิะตัง้ม่ัน   จติจะเปนสมาธชิั้นอุปจาระ

เธอสองเสพเจริญทำใหมากซึ่งนิมิตน้ันเนืองๆ  เมื่อเธอทำไปอยางน้ัน เนวสัญญา-
นาสญัญายตนจติ ยอมจะแนบแนนเปนอัปปนาอยใูนอากิญจัญญายตนสมาบตั ิ  ดจุอากญิจัญ-
ญายตนจติ  แนบแนนอยใูนความปราศไปแหงวญิญาณ ฉะน้ัน
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กแ็ล  ดวยภาวนานกุรมเพยีงเทานี ้ ผบูำเพญ็เพยีรน้ัน เรยีกวา กาวลวงอากิญจญั-
ญายตนะ  โดยประการท้ังปวงแลว   เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู

จะกาวลวงข้ึนไปสฌูานท่ีสงูขึน้ไปไดอยางไร ?
หากจะมคีำทักทวงวา “ผบูำเพญ็เพียรมวัทำในใจซึง่อากิญจญัญายตนะ  โดยวาเปน

ธรรมละเอียดอยเูชนน้ัน  ความกาวลวงจะมไีดอยางไร ?  (เม่ือไรจะผานข้ึนไปถงึเนวสญัญา-
นาสัญญายตนฌานได)

พงึเฉลยวา “ความกาวลวงมีได  เพราะความท่ีผบูำเพญ็เพียรมิไดเปนผปูรารถนาจะเขา
อากิญจัญญายตนฌานนั้น”

จรงิอย ู ผบูำเพญ็เพยีรนัน้  ทำในใจซึง่อากญิจญัญายตนะน้ัน  โดยวาเปนธรรมละเอียด
อยเูชนน้ัน กจ็ริง    ถงึกระนัน้  ความคิดคำนึง  ความรวมใจ  ความใสใจวา “เราจกันึกหนวง
เราจกัเขา  เราจกัย้ังอย ูเราจกัออก เราจกัปจจเวกขณ  ถงึสมาบตันิัน่” ดงัน้ี  หามีแกเธอไม

ถามวา เพราะเหตไุร ?   ตอบวา  เพราะความทีเ่นวสัญญานาสญัญายตนะ ละเอียด
กวา  ประณีตกวาอากิญจัญญายตนะ

อุปมาเหมือนอยางวา  พระราชาประทับบนคอชางตัวประเสริฐ เสด็จไปตามถนน
ในพระนคร ดวยราชานุภาพอนัยิง่ใหญอย ู  ตางวา ทอดพระเนตรเหน็พวกชางฝมอืมชีางงา
เปนตน  ซึง่นงุผาผืนหน่ึงไวมัน่  โพกศีรษะดวยผาผืนหน่ึง  มตีวัเปอนดวยผงทัง้หลายมผีงงา
เปนตน  ทำการฝมอืตางๆ มปีระดิษฐงาเปนรูปตางๆ เปนตน  กท็รงพอพระหฤทัยในความ
ฉลาดของพวกเขา รบัส่ังวา  “เออแนะ  เจาพวกอาจารยนีฉ่ลาดนะ   ดรู ึ ทำการฝมอืถึง
เชนน้ีกไ็ด” ดงัน้ี    แตจะทรงดำริวา “เออ เราละสมบตัไิปเปนชางฝมอืเชนน้ันเถดินะ” อยางนี้
หามีแกพระองคไม   เพราะเหตุไร ?  เพราะสิรริาชสมบัติมีคุณใหญกวา  พระองคก็เสด็จ
ลวงเลยพวกชางฝมอืไปเสยีเทาน้ันเอง ฉนัใด

อนัผบูำเพญ็เพยีรนัน้ กฉ็นันัน้เหมอืนกนั  ทำในใจถึงสมาบตันิัน้ โดยวาเปนธรรมละเอยีด
กจ็ริงแล    แตทวา ความคิดคำนงึ ความรวมใจ ความใสใจวา “เราจักนึกหนวง เราจักเขา
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เราจกัย้ังอย ูเราจกัออก เราจกัปจจเวกขณ ถงึสมาบตันิัน่” ดงัน้ี ไมมแีกเธอเลย   เธอเม่ือ
ทำในใจถงึสมาบตันิัน้  โดยวาเปนธรรมละเอียดโดยนยัท่ีกลาวมากอนแลวน้ันแล  กจ็ะบรรลุ
ถึงสัญญาอันถึงอัปปนาท่ีละเอียดยิ่งน้ัน  ซึ่งเปนสัญญาที่เปนเหตุใหไดชื่อวาเปนเนวสัญญี-
นาสญัญ ี ชือ่วา ทำจนเปนสงัขาราวเสสสมาบตัิ

คำวา “สงัขาราวเสสสมาบัต”ิ  กค็อื อารูปสมาบตัทิี ่๔ (เนวสัญญานาสญัญายตนะ)
อนัมีสงัขารถงึซ่ึงความละเอยีดทีส่ดุ

ความหมายแหงคำ
สวนความหมายแหงคำในคำวา “เนวสญัญานาสัญญายตนะ” นัน้  พงึทราบดงัตอไปนี้

ฌานน้ันพรอมท้ังสัมปยุตตธรรม ชือ่วา มสีญัญาก็มใิช ไมมสีญัญาก็มใิช โดยแท   เพราะไมมี
สญัญาหยาบ  แตวามีสญัญาละเอยีด   เหตนุัน้ ฌานนัน้จงึชือ่วา เนวสญัญานาสัญญะ (ฌานมี
สัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช)   เนวสัญญานาสัญญะ (ฌาน) นั้น ชื่อวาเปนอายตนะ
เพราะนบัเน่ืองอยใูนมนายตนะ และธมัมายตนะ  เหตนุัน้จึงช่ือ เนวสญัญานาสัญญายตนะ
(อายตนะคือฌานมีสญัญากม็ใิช ไมมสีญัญากม็ใิช)

ความหมายอกีนยัหน่ึง
สญัญาใด ในอารปูท่ี ๔ นี ้ สญัญาน้ันจะนับวาเปนสัญญาก็มใิชแท   เพราะไมสามารถ

จะทำสัญญากิจ (หนาท่ีของสัญญา) ทีช่ดัแจงได    จดัวาไมเปนสัญญาก็มใิช เพราะเปนส่ิงท่ี
มอียโูดยความเปนเศษสงัขารท่ีละเอยีด   เพราะเหตุนัน้ สญัญานัน้ จงึชือ่วา เนวสญัญานาสัญญา
(สญัญาทีน่บัวาเปนสญัญากม็ใิช ไมเปนสญัญาก็มใิช)

เนวสญัญานาสญัญา นัน้ ชือ่วาเปนอายตนะ  โดยอรรถวา เปนทีอ่าศยัอยแูหงธรรม
ทีเ่หลอื (คอืสัมปยุตตธรรม) ดวย  เหตนุัน้ จงึช่ือวา เนวสัญญานาสญัญายตนะ

อปุมาดวยน้ำมันทาบาตร
เลากนัมาวา สามเณรทาบาตรดวยน้ำมนัแลวตัง้เก็บไว  เมือ่ถงึเวลาด่ืมยาคู  พระเถระ

เรียกเธอใหนำบาตรมา เธอเรียนวา “ในบาตรมนี้ำมนั ขอรบั” ทนีัน้ พระเถระจึงบอกวา “นำมาเถิด
สามเณร เราจักเติมใสกะโหลกน้ำมันเก็บไว” สามเณรกลบัเรียนทานวา “น้ำมันไมม ีขอรับ”
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ในคำของสามเณรน้ัน  คำวา “ในบาตรมีน้ำมัน” กถ็กู  โดยหมายถงึน้ำมันจะเปอน
กบัยาคู  เพราะมนัติดอยใูนบาตร ยงัไมแหง

คำวา “น้ำมันไมม”ี กถ็กู  เพราะมีไมพอท่ีจะนำมาใชงาน เชนเติมลงในกะโหลกน้ำเตา
เปนตน   อปุมานีฉ้นัใด แมสญัญานีก้ฉ็นันัน้   จดัวาเปนสญัญา กม็ใิชแท  เพราะไมสามารถจะทำ
หนาทีส่ญัญากจิ (การจำ) ทีช่ดัแจงได    จดัวาไมเปนสัญญา กม็ใิช  เพราะเปนส่ิงท่ีมอียโูดย
ความเปนเศษสงัขารทีล่ะเอียด

สญัญากจิ  คืออะไร ?
ถามวา  “ก ็สญัญากจิ ในคำนัน้ คอือะไร ?”   ตอบวา “สญัญากจิ  กค็อืการจำอารมณ

ไดอยางหน่ึง  การเขาถงึความเปนวสิยั (คอือารมณ) แหงวปิสสนา แลวยงันพิพทิาใหเกดิอยาง
หน่ึง   กส็ญัญาน่ัน  แมกจิคอืการจำ (อารมณ) กม็อิาจทำใหชดัได   ดงัธาตไุฟในน้ำรอน มอิาจ
ทำกิจ คอืการเผาไหมได ฉะน้ัน     แมการเขาถึงความเปนวิสยั (อารมณ) แหงวิปสสนา แลว
ยงันิพพิทาใหเกิด  ดงัเชนสัญญาในสมาบตัทิีเ่หลือ กม็อิาจทำได   เพราะวา ภกิษุผมูไิดทำวปิสสนา
ในขันธอืน่ๆ มาเลย   การทีจ่ะสามารถพจิารณาเนวสญัญานาสญัญายตนะขนัธแลวถึงนิพพิทา
ได หามีไม   นอกจากพระสารบีตุรหรอืทานผมูปีญญามากเปนปกตวิปิสสกะ (พจิารณาเหน็
แจงอยโูดยปกต)ิ ดจุดังพระสารบีตุรน่ันแหละจงึจะทำได

แมพระสารีบุตรน้ันก็อาจแตพิจารณาไดแตโดยเปนกลาป (คือเปนกลุมเปนหมวด)
เทานั้น  หาอาจพิจารณาโดยแยกสัมปยุตตธรรมมีผัสสะเปนตน ออกเปนบทยอยๆ ไม
เพราะทานเหน็อยวูา  “อนัธรรมเหลาน้ี (มสัีญญาเปนตน) กเ็ปนอยางนัน้  คอืจะวาไมม ีกม็อียู
จะวามี กบ็อกไมได (คอืไมชดั)”   สมาบตันิีถ้ึงซ่ึงความละเอยีด ดวยประการฉะน้ี

อปุมาดวยน้ำในหนทาง
สามเณรรปูหน่ึง เดินนำหนาพระเถระไปกอน (เดินเล่ียงตามขางทาง)  เห็นน้ำหนอย

หน่ึงในหนทางเดนิ  จงึเรียนพระเถระวา  “น้ำขอรับ โปรดถอดรองเทา”   ทนีัน้ พระเถระ
บอกวา “สามเณร  ถาน้ำม ีกจ็งนำผาอาบมา  เราจกัอาบน้ำ”  สามเณรเรียนวา “น้ำไมมดีอก
ขอรับ”
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คำวา “น้ำมี” กใ็ช  โดยมงุถึงวา มพีอเปยกรองเทา คำวา “น้ำไมม”ี กใ็ช  โดยมงุถึงวา
ไมมพีอทีจ่ะอาบได  อปุมาน้ีฉนัใด แมสญัญาก็ฉนัน้ัน  จดัวาเปนสัญญาก็ไมใช  เพราะไมสามารถ
ทำสญัญากจิใหชดัแจงได  จดัวาไมเปนสัญญาก็ไมได  เพราะเปนส่ิงท่ีมอียโูดยความเปนเศษ
สงัขารท่ีละเอียด ฉะน้ัน

หมวดที ่๖  อาหาเรปฏกิลูสัญญา

พงึพจิารณาอาหาร โดยอาการอันปฏกิลู ๑๐ ประการ  คือ
๑) ปฏิกูลโดยการไป  ใหพิจารณาเห็นความปฏิกูลแมตั้งแตการออกไปบิณฑบาต

โดยพจิารณาความสกปรกของทางเดิน (พืน้ดนิ) ทีจ่ำตองเดนิเหยยีบย่ำไป  ซึง่อาจ
จะมีสิง่สกปรกตางๆ อยตูามทางเดนิ   อยางน้ีกจ็ดัเปนความปฏิกลูอยางหน่ึง

๒) ปฏกิลูโดยการแสวงหา  เมือ่ออกไปบณิฑบาต บางคร้ังกวาจะไดอาหาร ตองลำบาก
แสวงหา   บานทีเ่ขามีศรทัธาถวาย ตองผานสิง่สกปรกตามทางเดนิและขางทาง
มากมาย   แมอยางน้ี กจ็ดัเปนความสกปรกอยางหน่ึงดวย

๓) ปฏิกลูโดยการบรโิภค   คอืเมือ่อาหารตกเขาไปในปากแลว ยอมเกลอืกกล้ัวดวย
เสลด น้ำลาย และข้ีฟน   แตทีก่ลืนลงทองไปได  กเ็พราะไมสามารถเห็นดวยจักษุ

๔) ปฏกิลูโดยอาสยะ (สิง่แปดเปอนทีอ่ยภูายใน)  อาหารทีก่ลืนลงไปถงึกระเพาะ
กร็ะคนดวยน้ำดี เสมหะ น้ำเหลือง และน้ำเลือด ทำใหมสีตีางๆ  ลวนเปนของ
นาเกลยีด

๕) ปฏิกลูโดยท่ีเก็บอาหาร (กระเพาะ)  อาหารทีต่กเขาไปอยใูนกระเพาะกลายเปน
สิง่สกปรกยิง่ข้ึน เพราะเหตวุาภายในกระเพาะเองก็เปนส่ิงไมสะอาดอยกูอนแลว
เปรยีบเหมือนภาชนะสำหรบับรรจขุองสกปรกทีไ่มไดชำระลางมานาน   ของเกา
ทีม่อียกูอนกป็ะปนกบัของทีเ่ขามาใหม สะสมกนัมีกลิน่เหมน็

๖) ปฏกิลูในกาลยงัมไิดยอย   เมือ่อาหารอยใูนกระเพาะนัน้เลา ถกูเสลดหมุหอไว
ถกูไฟธาตเุผาผลาญ คอยๆ เดือดเปนฟองขึน้นาเกลยีด  เหมอืนสิง่ปฏกิลูตางๆ
มซีากศพสนุขัเปนตนทีก่ำลงัเนาในหลมุขยะ



221
คมูอืการศึกษาสมัมาปฏบิตัไิตรสกิขา: อธจิติตสิกขา

๗) ปฏิกลูในกาลยอยแลว   อาหารทีร่อนดวยไฟธาตุ เดอืดเปนฟองแลว ยอมเกรอะ
ลงไปเปนมตูรคูถนาเกลยีด หากมองเห็นไดดวยจักษแุลว จกัดเูปนของนาเกลยีดย่ิงนกั

๘) ปฏกิลูโดยผล  อาหารถายอยออกแลว กไ็ปบำรงุสวนตางๆ แหงรางกาย มผีมขน
เปนตนใหเจริญ   ถายอยออกไมได กเ็ปนเหตใุหเกิดโรค  ไดรบัทุกขเวทนาตางๆ

๙) ปฏกิลูโดยอนัหลัง่ไหลออกมา  อาหารท่ีกลืนเขาไป ก็เขาไปโดยทวารอันเดียว
เมือ่ออกยอมออกตามทวารทัง้ ๙  เปนมลูห ู(ขีห้)ู มลูตา (ขีต้า) น้ำมกู มตูร (ปสสาวะ)
คถู (อจุจาระ) เปนตน   แมเม่ือไหลออกมาเปนมูตรคถู กน็าเกลยีด ไมปรารถนา
แมแตจะมอง

๑๐) ปฏิกูลดวยการทำใหแปดเปอน   อาหารตั้งแตบริโภคก็เปอนมือ เปอนปาก
เปนตน  เมือ่กลายเปนส่ิงปฏกิูลเชน น้ำมูก น้ำลาย อจุจาระ ปสสาวะ เปนตน
หากถูกเขาท่ีไหนกส็กปรกทีน่ัน่  สดุแตจะไปถกูท่ีไหน ทำใหแปดเปอนกลายเปน
ของปฏิกลูไปดวยทุกแหง

อานิสงสของการเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา
เมือ่ผบูำเพญ็เพยีรนัน้  พจิารณาเหน็ความปฏิกลูโดยอาการ ๑๐ อยางน้ี จนสามารถ

ตรึกตรองเอาเปนนิมติอารมณได (ความปฏกิลูปรากฏ)   เมือ่สองเสพ เจรญิ ทำใหมากซ่ึงนิมติ
นัน้แลวๆ เลาๆ นวิรณทัง้หลายจะระงับลง จติจะต้ังมัน่โดยเปนอปุจารสมาธ ิ แตไมถงึอปัปนา

อกีประการหนึง่   จติของภิกษุผปูระกอบเนอืงๆ  ซึง่อาหาเรปฏกิลูสัญญานี ้ยอมถอย
ยอมหด  ยอมกลบั จากรสตณัหา   เธอเปนผปูราศจากความมัวเมา กลืนกินอาหารเพียงเพือ่
ตองการจะขามทุกขไปได   ดุจคนผูมีความตองการจะขามทางกันดารใหได  เม่ือเสบียง
หมดลง จำตองกินเน้ือบุตรของตวัเอง (ทีต่ายไปกอน) ฉะน้ัน

เม่ือกำหนดความปฏิกลูในอาหารได  แมรปูขันธ (รางกาย) เธอกส็ามารถกำหนดเห็น
โดยความเปนส่ิงปฏิกลูได เพราะเปนส่ิงท่ีเน่ืองกันกับอาหาร   เม่ือรูปขันธปรากฏโดยความ
เปนส่ิงปฏิกลู  แมนามขันธ ๔ ทีเ่น่ืองกันกับรูปขันธ กพ็ลอยปรากฏเปนส่ิงปฏิกลู (นารังเกียจ
นาเบือ่หนาย) ไปดวยกนั   เมือ่เปนเชนนี ้แมพระไตรลักษณ (อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา) กป็รากฏ
แกเธอ  และจติยอมเบ่ือหนาย    เมือ่เบ่ือหนาย เธอยอมคลายความกำหนดัในขันธทั้งปวง
เม่ือคลายกำหนดัจิตยอมหลุดพน
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หมวดท่ี ๗  จตุธาตุววัฏฐาน (ความกำหนดธาตุ ๔)

ธาตุ คอืภาวะความเปนเอง จำแนกเปน ๔  คอื
 (๑) ปฐวธีาตุ ธาตุดนิ
 (๒) อาโปธาตุ ธาตุน้ำ
 (๓) เตโชธาตุ ธาตุไฟ
 (๔) วาโยธาตุ ธาตลุม
ก. ปฐวีธาตุ  คอื สิง่ทีม่ลีกัษณะแขนแขง็ อนัมอียใูนกาย  จำแนกเปน ๑๙ สวน (หรือ

๒๐ สวน ทัง้มันสมอง)  ตัง้แต เกสา (ผม) โลมา (ขน) เปนตน  จนถึงกรีสงั (อจุจาระ)
เปนที่สุด (ถานับ มัตถลุงคัง มันสมอง เขาดวย ก็เปน ๒๐ ดังที่แสดงไวใน
กายคตาสติ)

ข. อาโปธาตุ คอื สิง่ทีม่ลีกัษณะเหลวเอบิอาบซาบซมึไป อนัมอียใูนกาย  จำแนกเปน
๑๒ สวน  ตัง้แต ปตตัง (น้ำดี) เปนตน จนถงึ มตุตัง (น้ำมูตร/ปสสาวะ) เปนท่ีสดุ

ค. เตโชธาตุ  คอื สิง่ท่ีมลีกัษณะทำกายใหอบอนุ  จำแนกเปน ๔  คอื
๑) สนัตัปปคคิ ไฟที่ยังกายใหอบอุน
๒) ชิรณัคคิ ไฟท่ียังกายใหทรุดโทรม
๓) ปริฑัยหัคคิ ไฟที่ยังกายใหรอนกระวนกระวาย
๔) ปริณามัคคิ ไฟที่ยังอาหารใหยอย

ฆ. วาโยธาต ุคอืส่ิงท่ีมลีักษณะพัดไปมา  จำแนกเปน ๖  คอื
๑) อทุธงัคมาวาตา ลมพัดขึน้เบ้ืองบน
๒) อโธคมาวาตา ลมพัดลงเบือ้งต่ำ
๓) กุจฉิสยาวาตา ลมพัดในทอง
๔) โกฏฐาสยาวาตา ลมพัดในลำไส
๕) องัคมงัคานสุารวีาตา ลมพัดซานไปทัว่อวยัวะ
๖) อัสสาสปสสาสวาตา ลมหายใจเขาออก
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วธิเีจรญิ  จตธุาตุววฏัฐานนี ้พงึทราบตามนัยทีต่รสัไวในมหาสติปฏฐานสูตร ดงัน้ีวา
“ภกิษุทั้งหลาย  โคฆาตก [คนฆาโค] ผชูำนาญ หรือลูกมือโคฆาตก

ฆาโคแลว แบงเนือ้ออกเปนสวนๆ  แลวพงึน่ัง [ขาย] อยทูีท่างใหญสีแ่พรง
ฉนัใดกด็ี   ภกิษุทั้งหลาย   ภกิษุกฉ็ันน้ัน พจิารณาดกูายนีน้ี่แหละ ทีม่ันต้ัง
อยทูาไร  ทีเ่ธอต้ังไวทาไร โดยเปนเพียงสักวาธาตุวา ในกายน้ี ม ี“ธาตุดนิ
ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตลุม”

อธิบาย

มคีำอธิบายวา “เม่ือคนฆาโค ใหอาหารโคอยกูด็ี  จงูมาสโูรงฆาก็ด ี  จงูมาถงึแลวผูก
ไวทีโ่รงฆาน้ันก็ด ี กำลังฆาก็ด ี เหน็มันกำลังถูกฆาก็ด ี มนัตายกด็ ี   ความรสูกึวา โค  ยงัไม
หายไป ตราบเทาท่ีเขายังมิไดชำแหละมันออกเปนสวนๆ   แตเมือ่ (เขาชำแหละเปนสวนๆ)
แบงไปน่ัง (ขาย) แลวน่ันแหละ  ความรสูกึวาโค จงึหายไป กลายเปนความรสูกึวา “เนือ้” ไป

เขามไิดมคีวามคดิวา “เรากำลงัขายโค, คนเหลานี ้ (คอืคนทีซ่ือ้เนือ้ไป) กำลงันำเอาโคไป”
แตทีแ่ท เขายอมมีความคิดอยางน้ีวา “เรากำลังขายเน้ือ, ชนเหลานีก้ำลงันำเอาเน้ือไป” ดงันี้
ฉนัใด แมเม่ือภิกษุนี้ ยงัเปนคฤหสัถกด็ ี บวชแลวก็ด ี ในกาลกอนท่ียงัเปนปุถชุนโงๆ  อย ู(นัน้)
ความรสูกึวาสัตว  (วา “บรุษุ” วา “บคุคล”)  ยงัไมหายไป  ตราบเทาท่ีเธอยังมิไดพจิารณา
ดกูายน้ีนีแ่หละ ทีม่นัต้ังอยทูาไร ทีเ่ธอต้ังไวทาไร  โดย [เห็นเปนเพียงสักวา] ธาตุ  ดวยการ
พจิารณาแยกออกเปนสวนๆ    ตอเมือ่เธอพิจารณาเหน็โดยเปนสกัวาธาตุ [นัน่แหละ]    ความ
รสูกึวาสัตว [วาบุคคล] จงึหายไป  จติจึงต้ังม่ันอยโูดยวาเปนเพียงสักวาธาตุเทาน้ัน”

ดงันัน้ผบูำเพญ็เพยีร พงึกำหนดกายของตนใหเหน็เปนสกัวาธาตแุลว   พงึกำหนดกาย
ผอูืน่ใหเห็นเปนสักวาธาตปุระชมุกันข้ึน สมมตวิาเปนสัตวเปนบุคคล    และพงึกำหนดใหรจูกั
ธาตุภายในภายนอก คอื  สิง่ท่ีมชีวีติจิตใจครองอยสูงิอย ูชือ่วา ธาตุภายใน   เพราะดิน น้ำ ไฟ
ลม ปราศจากอินทรยี จดัเปนธาตภุายนอก    ใหเห็นเปนเพยีงวาธาตอุันหนึง่ๆ   จนถอน
สตัตูปลัทธิสตัตสัญญา คอืความเขาไปยดึถือวาสัตว (วาเปนตัวบุคคล) และความสำคัญวาสัตว
(วาเปนตัวบุคคล) เสียได   ฉะน้ี
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อธิปญญาสิกขา

ตอนท่ี ๑
ประเภทของปญญา

พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระคาถานี้ไวดังนี้วา

สเีล ปติฏฐาย นโร สปฺโญ จิตตฺํ ปฺญฺจ ภาวยํ
อาตาป นปิโก ภกิขฺุ โส อมิ ํวชิฏเย ชฏ.ํ๑

แปลความวา
ภกิษผุฉูลาด  มคีวามเพยีร  มปีญญารักษาตน  ดำรงมัน่ในศลี  อบรม

จติและปญญาใหเจริญอย ูจะพึงถางชัฏน้ีได.๒

ผบูำเพญ็สมถวิปสสนากัมมฏัฐาน ประสงคจะไปใหถงึพระนิพพานอันเปนจดุหมายปลาย
ทางของพระพทุธศาสนา  จำตองศกึษาสมัมาปฏิบตัใิหถกูตองตามหลกั ไตรสิกขา  ไดแก อธศิลี-
สกิขา อธจิติตสิกขา  ตัง้มัน่ในศลี ดำรงตนใหหางไกลจากบาปธรรมทัง้ปวง ประกอบดวยความ
เพยีร และมปีญญารกัษาตนดแีลว   พงึอบรมตนใหยิง่ขึน้ไปในอธปิญญาสกิขา เพือ่ละสงัโยชน
กเิลสท่ีตดิแนนในขันธสันดาน   ดวยการเจรญิภาวนาบำเพญ็วิปสสนาปญญาใหแกกลา เปน
กำลงัหนุนเน่ืองใหโพธิปกขิยธรรม ๓๗ และบารม ี๑๐ ประการ เพิม่พูนบริบรูณเต็มท่ี   จงึ
จะสามารถละกิเลสและสงัโยชนทัง้หลาย  ดำเนนิไปสหูนทางท่ีสิน้ทกุขคอืพระนิพพานไดสำเรจ็

แนวทางการศกึษาสมัมาปฏบิตั ิ ในสวนทีว่าดวย อธศิลีสกิขา และอธิจติตสิกขา มี
ปริยายดังไดแสดงมาแลวโดยลำดบั  ตอไปน้ีจะแสดงสวนท่ีวาดวย ปญญาสกิขา ตอไป

ในตอนท่ีวาดวย ปญญาสกิขา นี ้มขีอคำถามเพ่ือนำเขาสูการศึกษาสัมมาปฏิบตั ิดงัน้ี
๑. ปญญา คอือะไร ?

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๑๕ สงัยุตตนิกาย สคาถวรรค  ขอ ๖๑ หนา ๒๐.
๒ ชฏั ในท่ีนี ้หมายถึง ตณัหาซ่ึงเก่ียวสอดตรึงรัดใจไวอยางเหนียวแนนม่ันคง ยากหนักหนาท่ีจะละท้ิงไปได  เพราะมันเกิด

ขึน้ซ้ำแลวซ้ำเลาท่ีจติ  ดวยอำนาจแหงอารมณ ๖ คอื รปู เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ.
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๒. คำวา ปญญา หมายความวาอยางไร ?
๓. ลกัษณะเปนตน ของปญญานัน้ เปนอยางไร ?
๔. ปญญา มกีี่อยาง ?
๕. ผปูระสงคจะเจริญปญญา พงึปฏิบตัอิยางไร?  และ
๖. เม่ือปญญาเจรญิข้ึนแลว จะไดอานิสงสอยางไร ?

สำหรบัคำตอบและอธบิายขอคำถามดงักลาว มตีามลำดับดงัตอไปน้ี

๑. คำวา ปญญา คอือะไร ?
คำวา ปญญา  ในท่ีนี้ ไดแก วปิสสนาญาณอันสมัปยุตดวยกุศลจิต
มอีธิบายวา เพราะวาปญญามหีลายอยางตางประการ คร้ันจะตอบคำถามชีแ้จงปญญา

ไปทุกอยาง จะไมพึงยังประโยชนใหสำเร็จ  ทั้งจะพึงเปนไปเพื่อความสงสัยมากยิ่งข้ึนดวย
เพราะฉะน้ัน  จะขอกลาวมงุหมายเฉพาะปญญาทีป่ระสงคในท่ีนี ้วาคือ  วปิสสนาญาณอนั
สมัปยุตดวยกุศลจิต เทานัน้

๒. คำวา ปญญา หมายความวาอยางไร ?
คำวา ปญญา หมายความวา ความรชูดั หรอื ความรแูจงโดยประการตางๆ ทีพ่เิศษ

ยิง่กวาความหมายรทูัว่ไปทีเ่กิดจากสญัญาคอืความจำ เปนตน

อธบิายวา  ปญญา คอื ความรชูดั หรอื ความรแูจง พเิศษย่ิงกวา ความหมายรู ที่
แปลมาจากคำบาลีวา สญัญา  และ ความรแูจง ทีม่าจากคำบาลีวา วญิญาณ นี ้  เพราะ
คำวา สญัญา วญิญาณ และปญญา ตางกเ็ปนธรรมชาตทิีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัคือความรดูวย
กัน   แต สัญญา เปนอาการสักแตวาความหมายรูอารมณ เชน รูจักวาสีเขียว สีเหลือง
เปนตนเทานัน้  ยงัไมอาจรทูัว่ถงึลกัษณะท่ีวา ไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตาได    สวน วญิญาณ
ยอมรทูัง้อารมณทีว่าสีเขียวสเีหลอืงเปนตนดวย  และยังใหรตูลอดถึงลักษณะไมเท่ียง เปนทุกข
เปนอนัตตาได  แตยงัไมอาจจะใหกาวลวงไปถงึความปรากฏแหงมรรคได    สวน ปญญา นั้น
ยอมรแูจงอารมณมสีเีขยีวสเีหลอืงเปนตน ตลอดถึงรแูจงลกัษณะของสงัขาร ตามนัยดงักลาว
แลว   ทัง้ใหกาวหนาไปถงึอรยิมรรคไดดวย
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อนึง่ คำวา สญัญา วญิญาณ และปญญา ทัง้ ๓ นี ้มคีวามแตกตางกนัทีค่วามสามารถ
ในการรูไมเทากันดังกลาวแลว   อุปมาเหมือนความไมเทากันแหงความรูในการใชจายเงิน
ของคน ๓ คน คอื   คนท่ีหน่ึงเปนเด็กไรเดียงสา ยังไมมคีวามรอบรใูนเร่ืองการใชจายเงิน
คนท่ีสองเปนชาวบานมีความรูในเร่ืองการใชจายเงินบาง แตไมมาก   สวนคนท่ีสามเปน
เจาหนาท่ีการเงิน

เม่ือพวกเขาเห็นกองเหรียญกษาปณ  เด็กท่ียังไรเดียงสายอมรูแตเพียงวาเหรียญ
กษาปณเหลาน้ี สวย งาม ยาว สัน้ สีเ่หล่ียมหรือกลมเทาน้ัน  แตหารไูมวา ของชนิดน้ีเขา
สมมตใิชซือ้ขายแลกเปลีย่นเคร่ืองอปุโภคบรโิภคเปนตน    คนชาวบานยอมรวูา เหรยีญกษาปณ
นัน้เปนของสวยงาม และรวูาเปนของทีเ่ขาสมมติใชซือ้ขายแลกเปลีย่นเครือ่งอปุโภคบริโภคได
แตไมรูจักเลือกวา เหรียญน้ีแท เหรียญน้ีปลอม เหรียญน้ีมีราคาเพียงครึ่งหนึ่ง    สวน
เจาหนาทีด่เูงนิ ยอมรปูระการเหลานีท้ัง้หมด และรดูวยวาเหรยีญนีท้ำทีป่ระเทศช่ือนี ้ทีเ่มอืง
ชือ่น้ี และรจูนกระทัง่สวนผสมของโลหะท่ีทำเหรียญ ดงัน้ีเปนตน ฉนัใด    สญัญา วญิญาณ
และปญญา นี ้กเ็ปรยีบไดดัง่บคุคลทัง้ ๓ ทีม่คีวามรไูมเทากนั ฉนันัน้แล   กลาวคอื สญัญา
เปรียบเสมือนการเห็นเหรียญกษาปณของเด็กท่ียังไมมีความรู เพราะรูเพียงสักวาอาการคือ
ความปรากฏแหงอารมณดวยอำนาจสีเขียวเปนตน   สวน วิญญาณ รูมากกวา เหมือน
การเห็นเหรยีญกษาปณของชาวบาน เพราะรอบรอูารมณทีป่รากฏเชน สเีขยีวเปนตน และ
ยงัรคูาของเงนิทีส่มมตมิลูคาขึน้เพือ่ใชซือ้ขายแลกเปล่ียนเคร่ืองอปุโภคบริโภคได     สวน
ปญญา ซึ่งรอบรูมากกวา  ยอมเปนเหมือนการเห็นเหรียญกษาปณของเจาหนาที่การเงิน
เพราะความรอบรโูดยประการตางๆ  เกีย่วกับสวนผสมและสถานท่ีผลิตเหรยีญท่ีพเิศษยิง่กวา
เหมอืนปญญาทีม่คีวามรอบรแูละความรแูจง สามารถรแูจงชดัอารมณดวยอำนาจสเีขยีวเปน
ตนและใหถงึการแทงตลอดสามัญญลกัษณะและใหถงึความปรากฏแหงมรรคแมทีส่งูขึน้ไปกวา
นัน้ได ฉะน้ัน
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สรปุไดวา คำวา ปญญา ในท่ีนีห้มายถงึ วปิสสนาปญญา หรือ ปญญาเจตสกิท่ีเกิด
พรอมกบักุศลจติ  อนัมลีกัษณะรแูจงสภาวะของสงัขารธรรมทัง้ปวงวา มสีามญัญลักษณะคอื
อนจิจงั ทกุขงั และอนตัตา  และรแูจงชดัตลอดไปจนถงึสภาวะของวสิงัขารธรรมคือพระนพิพาน
และอรยิสจั ๔ เปนตนตามทีเ่ปนจรงิ ชือ่วา “วปิสสนาญาณอันสมัปยุตดวยกศุลจติ” นัน้เอง

๓. ลกัษณะ หนาท่ี เหตใุหเกิด และผล ของปญญานัน้ เปนอยางไร ?
ลกัษณะของปญญา คอื ความรแูจง เหน็แจงสภาวธรรมตามเปนจรงิ
หนาท่ีของปญญา คือ กำจัดโมหะ
เหตุใหเกิดปญญา คอื สมาธิ ความตัง้มัน่แหงจติ
ผลของความมีปญญาทีป่รากฏชดั คอื ความไมหลง

อธิบายวา

ปญญา มีลกัษณะรแูจงสภาวะปกตแิหงรปูธรรมและนามธรรมทัง้ปวง  อาการไมเท่ียง
ไมแท  ทีป่ระกอบดวยทกุข ทีไ่มเปนแกนสาร หาใชตน หาใชของตน  นีแ่หละเปนสภาวะ
ปกติแหงรูปธรรมและนามธรรม

วาโดยหนาที่  วปิสสนาปญญานี ้ มหีนาท่ีคอืการขจดัเสียซ่ึงมืดคือโมหะอนัปกปดไว
ซึง่สภาวะปกตแิหงรูปธรรมและนามธรรมทัง้ปวง

วาโดยเหตเุกิดของวปิสสนาปญญานัน้  มใิชอื่นไกล ไดแก สมาธิ  สมาธนิีแ่ลเปน
เหตุอนัใกล   สมาธเิกิดกอน แลววิปสสนาปญญาจึงเกิดภายหลัง  ดงัมีพระบาลีวา “สมาธึ
ภกิขฺเว ภาเวถ, สมาหโิต ภกิขฺเว ภกิขฺุ ยถาภตู ํปชานาต”ิ๑  แปลวา “ภกิษุทั้งหลาย เธอ
ทัง้หลายจงเจรญิสมาธเิถิด,  ภกิษุมจีิตต้ังม่ันแลว  ยอมรชูดัตามเปนจริง.”

วาโดยผล  ทีว่ปิสสนาปญญาใหสำเรจ็ คอืความไมหลง กลาวคอื เม่ือวิปสสนาปญญา
บงัเกดิกลาเชีย่วแรงอยแูลว  จติตสนัดานแหงผบูำเพญ็เพยีรก็จะปราศจากความหลง จะหนัก
แนนแมนยำอยใูนกริยิาทีร่ชูดัเจนแจมแจงวา นามและรปูเปนตน ไมเท่ียง เปนทกุข และเปน
อนัตตา.
๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๗  สงัยุตตนกิาย ขนัธวรรค  ขอ ๒๗ หนา ๑๘.
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สรุปความวา ปญญาอันรแูจงเหน็แจงสภาวะตามเปนจรงิ ของสังขารคอืธรรมชาติ
ทีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตง (สงัขตธรรม) ทัง้ปวง วาเปนอนจิจงั ทกุขงั และเปนอนตัตา
และอริยสัจทั้ง ๔ อันนำไปสูสภาวะของวิสังขารท่ีไมประกอบดวยปจจัยปรุงแตง
(อสังขตธรรม) คอื พระนพิพานธาตุ อนัเปนทีส่ิน้ทกุข  ดวย “ญาณ” จากการเจริญท้ัง
สมถะและวปิสสนากมัมัฏฐาน  เปน “ภาวนามยปญญา” ชือ่วา “วปิสสนาปญญา” นัน้
เอง  ทีเ่กือ้หนนุใหผบูำเพญ็เพยีรสามารถบรรลถุงึมรรคผล นพิพาน ทีส่ิน้สุดแหงทุกข
ทั้งปวง และทีเ่ปนบรมสขุ  ตามระดับภมูธิรรมทีป่ฏบิัตไิด.

๔. ปญญามีกีอ่ยาง ?
ปญญามหีลายอยาง ดงันี้

อนัดบัแรกวาโดยลกัษณะ คอืการรแูจงสภาวธรรม ปญญามอียางเดยีวเทานัน้
ปญญา ม ี๒ อยาง เปนตนวา

โลกยิปญญา ๑ และโลกตุตรปญญา ๑
ปญญามอีาสวะ ๑ และไมมีอาสวะ ๑
ปญญาทีก่ำหนดรปู ๑ และทีก่ำหนดนาม ๑
ปญญาท่ีเกิดรวมโสมนสั ๑ และท่ีเกิดรวมกับอุเบกขา ๑
ปญญาท่ีเปนทัสสนภูม ิ๑ และท่ีเปนภาวนาภมู ิ๑

ปญญา ม ี๓ อยาง เปนตนวา

จนิตามยปญญา ๑  สตุมยปญญา ๑ และภาวนามยปญญา ๑
ปญญาทีเ่ปนปริตตารมัมณะ ๑ มหัคคตารมัมณะ ๑ และอปัปมาณารัมมณะ ๑
ปญญาทีเ่ปนอายโกศล ๑  ทีเ่ปนอปายโกศล ๑  และท่ีเปนอุปายโกศล ๑

ปญญา ม ี๔ อยาง   เชน ญาณในสจัจะ ๔ และปฏสิมัภิทา ๔

สรปุไดวา การเรียกชือ่ปญญามีหลายอยาง แตกตางกนัไปตามลกัษณะและทีม่ชีือ่
เรียกตามหนาท่ีของปญญานั้นๆ  แตเม่ือกลาวโดยความสามารถในการเห็นแจงรูแจง



232
คมูอืการศึกษาสัมมาปฏบิตัไิตรสกิขา: อธิปญญาสิกขา

ลกัษณะสภาวะของสังขารธรรม ซึง่มสีามัญญลักษณะ คอื อนจิจงั ทกุขงั และอนัตตา
เปนเชนเดียวกัน  ตางกันเพียงรายละเอียดเทาน้ัน

ดงันัน้  เพือ่ใหผศูกึษาสมัมาปฏบิตัเิกดิความเขาใจในปญญาเพ่ือการปฏบิตัวิปิส
สนาโดยตรง ทานพระพทุธโฆสาจารยจงึระบุวา ปญญาในทีน่ีท้านมงุหมายวปิสสนาญาณ
อนัสมัปยุตดวยกุศลจิตนัน่เอง ชือ่วา “วปิสสนาปญญา”  อนัจะเปนอปุการะใหสามารถ
เจรญิสมถวปิสสนากมัมฏัฐานตอไป  เพือ่ใหเหน็แจงรแูจง ทัง้ในสภาวะของสงัขารธรรม
ทัง้ปวง และทัง้ในวสิงัขารธรรมคอืพระนพิพานธาตุและอรยิสจั ๔  ใหสามารถบรรลถุงึ
พระนพิพาน ดำรงตนอยใูนฐานะพระอเสขบคุคลไดอยางแทจรงิ

๕. ผปูระสงคจะเจริญปญญา พงึปฏิบตัิอยางไร?
ผปูระสงคจะเจริญปญญา เม่ือศึกษาใหเขาใจปญญาท่ีมงุหมาย กลาวคอื วปิสสนาญาณ

อนัสมัปยตุดวยกศุลจติแลว   ตอไปพงึศึกษาสัมมาปฏบิตัใิหทราบชดัในธรรมอนัเปนภมูเิปน
อารมณของวิปสสนาปญญา  อนัแยกประเภทเปน ขันธ  อายตนะ  ธาต ุ อนิทรยี  สจัจะ
และ ปฏจิจสมุปบาทธรรม  ดวยการปฏบิตัติามแนวทางแหงวสิทุธิ ๒ คอื สลีวิสทุธิ และ
จิตตวิสุทธิ ซึ่งจะเปนเหตุใหวิปสสนาปญญาเกิดทำหนาท่ีเปนฐานรองรับการเจริญวิปสสนา
ปญญา  อนัมีลำดบัการปฏิบตัปิรากฏในวสิทุธิ ๕  ซึง่เปนสรรีะคอืตวัวิปสสนาปญญาโดย
ตรง ไดแก ทฏิฐวิสิทุธ ิ กงัขาวิตรณวิสทุธ ิ มคัคามัคคญาณทสัสนวสิทุธ ิ ปฏปิทาญาณ
ทสัสนวสิทุธิ และ ญาณทสัสนวสิทุธิ ตอไป.

ตอนท่ี ๒
หลกัปฏบิตัสิมถวิปสสนากัมมฏัฐานเพือ่ทำนพิพานใหแจง และ

ปฏิปทาเพ่ือความหลุดพน

๑. หลกัทำนพิพานใหแจง
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรู คือทั้งไดทรงเห็นแจงและทั้งไดทรงรูแจง  ดัง
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๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๔  วนิยัปฎก มหาวรรค ธมัมจักกัปปวตันสตูร  ขอ ๑๕  หนา ๑๙-๒๑.

พระพุทธดำรัสในธัมมจักกัปปวัตนสูตรวา๑

“ภกิษุทัง้หลาย  จกัษุไดเกิดข้ึนแลว  ญาณไดเกิดข้ึนแลว  ปญญาได
เกดิขึน้แลว  วชิชาไดเกดิขึน้แลว  แสงสวางไดเกดิขึน้แลวแกเรา ในธรรม
ทัง้หลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอน วา ‘นีเ้ปนทุกขอริยสัจ”

และไดทรงประทานหลกัสมถวิปสสนากัมมัฏฐานเพือ่ทำนพิพานใหแจง ไวดงัตอไปน้ี
“ภกิษุทั้งหลาย  ภกิษุผทูี่พอใจในความคลกุคลกีันเปนหมูๆ ,  ยนิดีใน

ความคลุกคลกีันเปนหมูๆ ,    ตามประกอบความพอใจในความคลุกคลกีนั
เปนหมูๆ ,   เปนผพูอใจในหม,ู  ยนิดีในหม,ู  ตามประกอบความพอใจในหมู
อยแูลวหนอ  เธอนัน้ จกัมาเปนผโูดดเด่ียวยนิดียิง่ในความสงัดเงยีบนัน้
ขอน้ีไมเปนฐานะทีม่ีได.

เมือ่ไมเปนผโูดดเดีย่วยนิดยีิง่ในความสงัดเงียบแลว  จกัถอืเอานมิติ
แหงสมาธิจติวปิสสนาจติไดนัน้  ขอนีก้ไ็มเปนฐานะทีม่ไีด.

เม่ือไมไดถอืเอานมิติแหงสมาธจิติวิปสสนาจติแลว จกัยังสัมมาทฏิฐิ
แหงวปิสสนาใหบรบิรูณนัน้  ขอนีก้ไ็มเปนฐานะทีม่ไีด

เมือ่ไมทำสมัมาทฏิฐแิหงวปิสสนาใหบรบิรูณแลว  จกัยังสัมมาสมาธิ
แหงมรรคและผลใหบรบิรูณนัน้  ขอนีก้ไ็มเปนฐานะทีม่ไีด.

เมือ่ไมทำสมัมาสมาธิแหงมรรคและผลใหบรบิรูณแลว จกัละสงัโยชน
ทัง้หลายน้ัน  ขอนีก้ไ็มเปนฐานะทีม่ไีด.

เม่ือไมละสังโยชนทัง้หลายแลว  จกัทำนพิพานใหแจงน้ัน  ขอน้ีกไ็ม
เปนฐานะที่มีไดเลย.

ภกิษุทั้งหลาย  ภกิษุผทูี่ไมพอใจในความคลุกคลกีันเปนหมูๆ ,  ไมยินดี
ในความคลุกคลกีนัเปนหมูๆ ,  ไมตามประกอบความพอใจในความคลุกคลกีนั
เปนหมูๆ , ไมเปนผพูอใจในหม,ู  ไมยินดีในหม,ู  ไมตามประกอบความพอใจ
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๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๒  องัคุตตรนกิาย ฉกักนิบาต  ขอ ๓๓๙ หนา ๔๗๒-๔๗๓.
(คำแปลจากหนังสือขุมทรพัยจากพระโอษฐ ของกองตำราคณะธรรมทานไชยา พ.ศ.๒๕๑๔, หนา ๒๘๕-๒๘๖).

๒ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๑  องัคุตตรนกิาย จตุกกนบิาต  ขอ ๑๗๐ หนา ๒๑๑-๒๑๒   และ
เลมที ่๓๑  ขทุทกนิกาย ปฏิสมัภิทามรรค  ขอ ๕๓๔-๕๔๓ หนา ๔๓๒-๔๔๘.

ในหม ูอยแูลวหนอ   เธอน้ัน จกัมาเปนผโูดดเดีย่วยินดยีิง่ในความสงดั
เงียบน้ัน   ขอน้ีเปนฐานะท่ีมไีดเปนได.

เมือ่เปนผโูดดเด่ียวยินดยีิง่ในความสงดัเงียบแลว  จกัถอืเอานิมติแหง
สมาธจิติและวปิสสนาจติไดนัน้  ขอนีเ้ปนฐานะทีม่ไีดเปนได.

เมื่อถือเอานิมิตแหงสมาธิจิตและวิปสสนาจิตแลว จักยังสัมมาทิฏฐิ
แหงวปิสสนาใหบรบิรูณนัน้  ขอนีเ้ปนฐานะทีม่ไีดเปนได.

เม่ือทำสัมมาทฏิฐิแหงวิปสสนาใหบริบรูณแลว  จกัยังสัมมาสมาธแิหง
มรรคและผลใหบรบิรูณนัน้  ขอนีเ้ปนฐานะทีม่ไีดเปนได.

เมือ่ทำสมัมาสมาธแิหงมรรคและผลใหบรบิรูณแลว  จกัละสังโยชน
ทัง้หลายไดนัน้  ขอนีเ้ปนฐานะทีม่ไีดเปนได.

เม่ือละสงัโยชนทัง้หลายไดแลว  จกัทำนพิพานใหแจงไดนัน้  ขอน้ี
เปนฐานะท่ีมีไดเปนไดแล.”๑

๒. ปฏปิทาเพือ่ความหลดุพน
อน่ึง ทานพระอานนท พระพุทธอุปฏฐาก  ไดแสดงปฏปิทาเพือ่ความหลุดพนดวย

สมถะและวิปสสนากัมมฏัฐาน  และทานพระสารบีตุร ไดอธบิายความไว ดงัตอไปนี๒้

ก) เจรญิวปิสสนา โดยมีสมถะเปนเบือ้งตน   ธรรมภาษิตวา
“อาวโุสทัง้หลาย  ภกิษุในศาสนาน้ี  ยอมเจริญวิปสสนาอันมีสมถะ

เปนเบ้ืองตน.  เมือ่ภิกษุนัน้เจริญวิปสสนาอันมีสมถะเปนเบ้ืองตนอย ู  มรรค
ยอมเกดิ.   ภกิษุนัน้เสพ เจริญ ทำใหมาก ซึง่มรรคนัน้.   เมือ่ภิกษุนัน้เสพ
เจรญิ ทำใหมาก ซึง่มรรคน้ันอย ู ยอมละสังโยชนได.  อนสุัยยอมสิน้ไป.”



235
คมูอืการศึกษาสัมมาปฏบิตัไิตรสกิขา: อธิปญญาสิกขา

ทานพระสารบีตุรไดอธิบายความไววา
“ภกิษุเจริญวิปสสนามสีมถะเปนเบ้ืองตนอยางไร ?
ความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซานดวยสามารถแหงเนกขัมมะ เปน

สมาธิ   วปิสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเหน็ธรรมทีเ่กิดในสมาธนิัน้  โดย
ความเปนสภาพไมเท่ียง  โดยความเปนทุกข  โดยความเปนอนัตตา    ดวย
ประการดงัน้ี  สมถะจงึมีกอน  วปิสสนามีภายหลัง  เพราะเหตนุัน้  ทานจงึ
กลาววา  เจริญวิปสสนามสีมถะเปนเบ้ืองตน...

ความท่ีจติมีอารมณเดียวไมฟงุซานดวยสามารถความไมพยาบาท เปน
สมาธ ิ   ความทีจ่ติมอีารมณเดยีวไมฟงุซานดวยสามารถแหงอาโลกสญัญา
เปนสมาธิ ...  ความท่ีจติมีอารมณเดียวไมฟงุซาน ดวยสามารถความเปน
ผพูจิารณาเห็นความสละคนืหายใจออก ดวยสามารถความเปนผพูจิารณา
เห็นความสละคนืหายใจเขา เปนสมาธ ิ   วปิสสนาดวยอรรถวาพิจารณา
เหน็ธรรมทีเ่กดิในสมาธนิัน้  โดยความเปนสภาพไมเทีย่ง  โดยความเปนทกุข
โดยความเปนอนตัตา  ดวยประการดังนี ้สมถะจึงมกีอน วปิสสนามีภายหลัง
เพราะเหตุนัน้  ทานจึงกลาววา เจริญวิปสสนามสีมถะเปนเบ้ืองตน...

คำวา  มรรคยอมเกดิ  ความวา มรรคยอมเกดิอยางไร ?
สมัมาทิฏฐิดวยอรรถวาเห็น  เปนมรรคยอมเกิด   สมัมาสงักปัปะ

ดวยอรรถวาดำริ เปนมรรคยอมเกดิ   สมัมาวาจาดวยอรรถวากำหนด
เปนมรรคยอมเกิด   สัมมากัมมันตะดวยอรรถวาเปนสมุฏฐาน เปน
มรรคยอมเกดิ   สมัมาอาชวีะดวยอรรถวาผองแผว เปนมรรคยอมเกดิ
สมัมาวายามะ ดวยอรรถวาประคองไว เปนมรรคยอมเกดิ    สมัมาสติ
ดวยอรรถวาตัง้มัน่ เปนมรรคยอมเกิด   สมัมาสมาธดิวยอรรถวาไมฟงุซาน
เปนมรรคยอมเกดิ   มรรคยอมเกดิอยางน้ี

เม่ือภิกษุนัน้เสพ เจริญ ทำใหมาก ซึง่มรรคนัน้อย ูกลาวคือ นกึถึงอยู
รอูย ู เห็นอย ูพจิารณาอย ูอธิษฐานจติอย ูนอมจิตไปดวยศรัทธา ประคอง
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ความเพยีรไว  ตัง้สตไิวมัน่ ตัง้จติไวอย ูทราบชัดดวยปญญา  รยูิง่ซึง่ธรรมที่
ควรรยูิง่อย ูกำหนดรซูึง่ธรรมทีค่วรกำหนดร ู ละธรรมทีค่วรละ เจริญธรรม
ทีค่วรเจรญิ ทำใหแจงซึง่ธรรมทีค่วรทำใหแจง  ยอมละสังโยชนได อนสุยั
ยอมส้ินไป”

ข) เจรญิสมถะ โดยมีวปิสสนาเปนเบือ้งตน   ธรรมภาษติวา
“ภกิษุเจรญิสมถะมีวปิสสนาเปนเบือ้งตน   เมือ่ภิกษุนั้นเจรญิสมถะ

มวีปิสสนาเปนเบ้ืองตนอย ู มรรคยอมเกิดข้ึน   ภกิษุนัน้เสพ เจริญ ทำให
มาก ซึง่มรรคนัน้  เม่ือภิกษุนัน้เสพ เจริญ ทำใหมากซ่ึงมรรคนัน้อย ู ยอม
ละสังโยชนได  อนสุัยยอมส้ินไป.”

พระสารีบุตรไดอธิบายความไววา
“ภกิษุนัน้ยอมเจรญิสมถะมวีปิสสนาเปนเบ้ืองตนอยางไร ?
วปิสสนาดวยอรรถวาพิจารณาเหน็โดยความเปนสภาพไมเท่ียง   โดย

ความเปนทุกข   โดยความเปนอนัตตา  ความท่ีจติมีการปลอยธรรมท้ังหลาย
ทีเ่กิดในวิปสสนาน้ันเปนอารมณ   เพราะความท่ีจติมีอารมณเดียวไมฟงุซาน
เปนสมาธิ    ดวยประการดงัน้ี วปิสสนาจึงมีกอน  สมถะจงึมีภายหลัง   เพราะ
เหตนุัน้  ทานจึงกลาววา  เจริญสมถะมีวปิสสนาเปนเบ้ืองตน.”

ค) เจรญิสมถะและวปิสสนาคกูนั   ธรรมภาษิตวา
“ภกิษุเจริญสมถะและวปิสสนาคกูนัไป   เมือ่ภิกษุนัน้เจรญิสมถะและ

วปิสสนาคกูนัไป มรรคยอมเกิด   ภกิษุนัน้เสพ เจรญิ ทำใหมาก ซึง่มรรค
นัน้    เม่ือภิกษุนั้นเสพ เจริญ ทำใหมาก ซึง่มรรคน้ันอย ู ยอมละสงัโยชน
ได  อนุสัยยอมส้ินไป.”
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พระสารีบตุรไดอธบิายความไววา
“ภกิษุยอมเจริญสมถะและวิปสสนาคกูนัไปอยางไร?
ภิกษุยอมเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไปดวยอาการ ๑๖ คือ ดวย

ความเปนอารมณ ๑ ดวยความเปนโคจร ๑ ดวยความละ ๑ ดวยความสละ ๑
ดวยความออก ๑ ดวยความหลีกไป ๑ ดวยความเปนธรรมละเอียด ๑
ดวยความเปนธรรมประณีต ๑ ดวยความหลุดพน ๑ ดวยความไมมอีาสวะ ๑
ดวยความเปนเครือ่งขาม ๑ ดวยความไมมนีมิติ ๑ ดวยความไมมทีีต่ัง้ ๑
ดวยความวางเปลา ๑ ดวยความเปนธรรมมกีจิเปนอันเดยีวกนั ๑ ดวยความ
ไมลวงเกนิกันและกัน ๑ ดวยความเปนคกูนั ๑...”

ง) ธมัมทุธจัจาวิคคหิตมานัส
การเจริญภาวนาที่จิตใจของผูปฏิบัติถูกชักใหเขวดวยธัมมุทธัจ หรือ

วิปสสนูปกิเลส ๑๐ ประการ แตคร้ันถึงคราวเหมาะท่ีจิตน้ันต้ังแนวแน
สงบสนทิลงได ณ ภายใน เดนชัดเปนสมาธมิรรคกเ็กิด (วธิเีอาผิดเปนครู)

“ภกิษมุใีจนึกถงึโอภาสอันเปนธรรมถกูอทุธจัจะกัน้ไว สมยันัน้ จติยอม
ตัง้มัน่สงบอยภูายใน เปนธรรมเอกผดุขึน้ ตัง้มัน่อย ูมรรคยอมเกิดแกภกิษนุัน้
ภกิษุนัน้เสพ เจรญิ ทำใหมากซ่ึงมรรคน้ัน เมือ่ภิกษุนัน้เสพ เจรญิ ทำใหมาก
ซึง่มรรคนัน้อย ูยอมละสงัโยชนได อนสุยัยอมสิน้ไป.”

เย ฌานปสุตา ธีรา เนกฺขมฺมูปสเม รตา
เทวาป เตส ํปหยนตฺิ สมฺพทฺุธานํ สตีมตํ.

ผูมีปญญาใด ขวนขวายในฌาน ยินดีในความสงบอันเกิดแตเนกขัมมะ
เทวดาทัง้หลายกพ็อใจตอผมูปีญญา ผรูดูีแลว มสีติ เหลาน้ัน.

(พทุธฺ) ข.ุธ. ๒๕/๒๔/๓๙.
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๑ ภมู ิหมายถึง ชัน้ หรือ ระดบัความรพูืน้ฐานท่ีจะตองรโูดยละเอยีดกอนท่ีจะเจริญวิปสสนาปญญา  ความรพูืน้ฐานน้ีเปน
เร่ืองท่ีตองใชในการภาวนา เพ่ือความรแูจงชัดในเรือ่งขันธ เปนตน
สวน อารมณ  หมายถึง  ธรรมชาตเิปนเครือ่งยดึเหนีย่วของจติ

๒ ปฏิจจสมปุบาทธรรม  คอื  ธรรมท้ังหลายท่ีเปนปจจัย (ของกนัและกันเกดิข้ึน) ม ีอวิชชา เปนตน

ตอนท่ี ๓
ธรรมอันเปนภูมิเปนอารมณ ของวิปสสนาปญญา

อนึ่ง ผูที่ควรแกการเจริญวิปสสนาปญญา (ปญญาเปนเคร่ืองเห็นแจงรูแจงในสภาว
ธรรมทัง้หลาย) นัน้  พงึทราบธรรมอนัเปนภูมิเปนอารมณ๑ ของวิปสสนาปญญาอยางนีว้า
“ธรรมท้ังหลายอนัแยกประเภทเปนขนัธ อายตนะ ธาต ุอนิทรยี สจัจะ และปฏจิจสมปุบาท๒

เปนภมู ิเปนอารมณ ของวปิสสนาปญญา”
ธรรมทัง้หลายเหลาน้ันมีขนัธเปนตน   เม่ือผบูำเพ็ญเพยีรนอมนกึมาพิจารณาเปนอารมณ

แลว กจ็ะมีปญญาบังเกิดข้ึนเปนโลกิยวิปสสนาปญญา  ซึง่เปนอุปการะใหถงึโลกุตตรปญญา
ได  ดงัจะไดกลาวในตอนตอไป

หมวดที ่๑ ไดแก ขนัธ ๕   คือ
ฝายรปูธรรม  ไดแก รปูขนัธ
ฝายนามธรรม ไดแก เวทนาขนัธ (การเสวยอารมณ) สญัญาขันธ (ความจำได)

สงัขารขนัธ (ความคิด) วญิญาณขนัธ (ความร)ู

หมวดท่ี ๒  ไดแก อายตนะ ๑๒   คอื
   อายตนะภายใน ๖   คอื อายตนะภายนอก ๖   คอื
จกัขายตนะ อายตนะคอืตา รปูายตนะ อายตนะคือรูป
โสตายตนะ อายตนะคอืหู สทัทายตนะ อายตนะคือเสียง
ฆานายตนะ อายตนะคอืจมกู คนัธายตนะ อายตนะคอืกล่ิน
ชวิหายตนะ อายตนะคอืลิน้ รสายตนะ อายตนะคือรส
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กายายตนะ อายตนะคือกาย โผฏฐัพพายตนะ  อายตนะคอืสิง่สมัผสัทางกาย
มนายตนะ อายตนะคอืใจ ธมัมายตนะ อายตนะคอือารมณเกดิกบัใจ

หมวดท่ี ๓ ไดแก  ธาตุ ๑๘  คอื
   ธาต ุ๖  คอื    ธาตุกระทบ ๖  คอื
จกัขธุาตุ ธาตุคือตา รปูธาตุ ธาตคุอืรปู
โสตธาตุ ธาตุคอืหู สทัทธาตุ ธาตุคอืเสียง
ฆานธาตุ ธาตุคือจมูก คันธธาตุ ธาตุคอืกล่ิน
ชิวหาธาตุ ธาตุคอืล้ิน รสธาตุ ธาตุคอืรส
กายธาตุ ธาตุคอืกาย โผฏฐัพพธาตุ ธาตคุอืสิง่สมัผสัทางกาย
มโนธาตุ ธาตุคือใจ ธมัมธาตุ ธาตุคืออารมณเกิดกับใจ

ธาตุรบัร ู๖   คอื
จักขุวิญญาณธาตุ ธาตุคือวิญญาณทางตา
โสตวิญญาณธาตุ ธาตุคือวิญญาณทางหู
ฆานวิญญาณธาตุ ธาตุคือวิญญาณทางจมูก
ชิวหาวิญญาณธาตุ ธาตุคือวิญญาณทางล้ิน
กายวิญญาณธาตุ ธาตุคือวิญญาณทางกาย
มโนวิญญาณธาตุ ธาตุคือวิญญาณทางใจ

หมวดที ่๔  ไดแก อนิทรยี ๒๒   คือ
๑. จกัขนุทรยี ความเปนใหญทางตา
๒. โสตินทรีย ความเปนใหญทางหู
๓. ฆานินทรีย ความเปนใหญทางจมูก
๔. ชิวหินทรีย ความเปนใหญทางลิน้
๕. กายินทรีย ความเปนใหญทางกาย
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๖. มนนิทรยี ความเปนใหญทางใจ
๗. อิตถินทรีย ความเปนใหญในความเปนหญิง
๘. ปรุสินิทรยี ความเปนใหญในความเปนชาย
๙. ชีวิตินทรีย ความเปนใหญในความเปนอยู
๑๐. สขุินทรีย ความเปนใหญในความสุข
๑๑. ทกุขินทรยี ความเปนใหญในความทุกข
๑๒. โสมนัสสินทรีย ความเปนใหญในความโสมนัส
๑๓. โทมนัสสินทรีย ความเปนใหญในความโทมนัส
๑๔. อเุปกขนิทรยี ความเปนใหญในการวางเฉย
๑๕. สทัธินทรยี ความเปนใหญในความเชื่อ
๑๖. วิริยินทรีย ความเปนใหญในความเพียร
๑๗. สตินทรีย ความเปนใหญในความระลึก
๑๘. สมาธินทรยี ความเปนใหญในความตั้งจิตมั่น
๑๙. ปญญินทรีย ความเปนใหญในความรอบรู
๒๐. อนญัญตัญญสัสามตีนิทรีย   อนิทรยีของพระอรยิบคุคลผปูฏบิตัดิวยคิดวา

เราจกัตรสัรพูระนพิพาน.   ไดแกอนิทรยีของพระโสดาบัน
๒๑. อญัญินทรยี อนิทรียอนัมไิดลวงซ่ึงแดน อนัพระโสดาปตตมิคัคญาณเห็นแลว

ตรัสรูอริยสัจและนิพพาน ไดแก อินทรียของพระอริยบุคคล
ตัง้แตพระสกทาคามถีงึพระผตูัง้อยใูนอรหตัตมรรค

๒๒. อัญญาตาวินทรีย  อินทรียของพระอริยบุคคลผูตรัสรูแลว ไดแกอินทรียของ
พระอรหนัต

(ตัง้แตขอ ๒๐ ถงึ ขอ ๒๒ เปนอินทรยีของพระอริยบุคคล)

หมวดที ่๕ ไดแก อรยิสจั ๔   คอื
๑. ทกุขสัจ  ไดแก ธรรม ๑๒ ประการดังตอไปนี ้คอื
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ชาติ ความเกิด
ชรา ความแก
มรณะ ความตาย
โสกะ ความแหงใจ
ปรเิทวะ ความคร่ำครวญ
ทกุข ความไมสบายกาย (ทกุขทางกาย)
โทมนัสสะ ความไมสบายใจ (ทกุขทางใจ)
อุปายาสะ ความคับแคนใจ
อัปปยสัมปโยค ความประสบกบัสัตวและสงัขารอนัไมเปนท่ีรกั
ปยวิปโยค ความพลัดพรากจากสัตวและสังขารอันเปนท่ีรัก
อจิฉิตาลาภ ความปรารถนาไมไดสมหวังก็เปนทุกข

[ความไมไดสิง่ทีป่รารถนา  กเ็ปนทกุข]
อปุาทานขนัธ กลาวโดยสรปุ อปุาทานขนัธเปนทกุข

๒. สมทุยัสจั  ไดแก ตัณหา ๓ คอื

กามตัณหา ความทะยานอยากในกาม
ภวตัณหา ความทะยานอยากในความมี ความเปน
วิภวตัณหา ความทะยานอยากในความไมม ีไมเปน

อนัมี อวิชชา เปน มลูรากฝายเกิดทุกขทัง้ปวง
๓. นโิรธสจั  คอื
สภาวะที่ทุกขดับ เพราะเหตุ (สมุทัย) ดับ ซึ่งมีทั้งอาการดับแหงนิโรธ อันเปน

สงัขตธรรม  และทัง้ความบรรลนุโิรธธาต ุคือ ความบรรลุพระนพิพานธาต ุโดยปรมัตถ
อันเปนอสังขตธรรม

๔. มรรคสัจ (อรยิมรรคมอีงค ๘) คอื
ขอปฏบิตัอินัเปนเครือ่งดำเนนิถงึความดบัทกุข  ทานจำแนกเปน ๘ คอื
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๑. สมัมาทิฏฐ ิ ความเหน็ชอบ ไดแก เห็นอริยสัจ ๔
๒. สมัมาสงักปัปะ ความดำริชอบ ไดแก กศุลวิตก ๓ คอื

เนกขมัมวติก ดำริออกจากกาม ๑   อพัยาบาทวิตก  ดำริในอนัไม
พยาบาท ๑   อวหิงิสาวติก ดำริในอันไมเบียดเบยีน ๑

๓. สมัมาวาจา  เจรจาชอบ ไดแก เวนจากวจีทจุริต ๔  คอื  เวนจากพดูปด ๑
เวนจากพดูสอเสยีด ๑  เวนจากพดูคำหยาบ ๑  เวนจากพดูเพอเจอ ๑

๔. สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ ไดแก  เวนจากฆาสัตว ๑  เวนจากลกัทรัพย ๑
เวนจากประพฤติผิดในกาม ๑

๕. สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีพชอบ ไดแก การแสวงหาเคร่ืองเล้ียงชีพในทาง
ไมผดิศลีธรรม

๖. สมัมาวายามะ ทำความเพยีรชอบ ไดแก ปธาน ๔ คอื เพยีรไมใหอกศุล
เกิด ๑  เพียรละอกศุลท่ีเกิดแลว ๑ เพียรใหกศุลเกดิ ๑  เพียรรักษากุศลท่ี
เกิดแลว [ใหตั้งม่ันและใหเจรญิ] ๑

๗. สมัมาสต ิ  ระลกึชอบ ไดแก ระลกึในสตปิฏฐาน ๔  คอื กายานปุสสนา
เวทนานปุสสนา จติตานุปสสนา ธมัมานุปสสนา

๘. สมัมาสมาธ ิ ตัง้จิตชอบ ไดแก ตัง้อยใูนฌาน ๔ คอื ปฐมฌาน ทตุยิฌาน
ตติยฌาน จตุตถฌาน.

หมวดที ่๖  ไดแก ปฏิจจสมุปบาทธรรม ๑๒  คอื ธรรมท้ังหลายท่ีเปนปจจัย (ของกนั
และกนัเกดิขึน้) ม ีอวชิชา เปนตน

๑. อวิชชา เปนปจจยัใหเกิด สงัขาร
๒. สงัขาร เปนปจจยัใหเกดิ วญิญาณ
๓. วิญญาณ เปนปจจัยใหเกิด นามรูป
๔. นามรปู เปนปจจัยใหเกิด สฬายตนะ
๕. สฬายตนะ เปนปจจัยใหเกิด ผสัสะ
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๖. ผัสสะ เปนปจจัยใหเกิด เวทนา
๗. เวทนา เปนปจจัยใหเกิด ตัณหา
๘. ตัณหา เปนปจจยัใหเกิด อปุาทาน
๙. อปุาทาน เปนปจจัยใหเกิด ภพ
๑๐.ภพ เปนปจจัยใหเกิด ชาติ
๑๑.ชาติ เปนปจจยัใหเกดิ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทกุข โทมนสั อปุายาสะ
เมือ่นบั ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข โทมนัส อปุายาสะ ทัง้หมดนี ้ซึง่เปน

ผลสุดทายเขาดวย  จงึเปน ๑๒

ตอนท่ี ๔
ธรรมอันเปนภูมเิปนอารมณของวิปสสนา : ขนัธ ๕

เมือ่ผปูฏบิตัดิำเนนิตามแนวทางแหงปฏปิทาเพือ่ความหลดุพน  โดยเริม่แต วสิทุธิ ๒
คือ สลีวิสทุธิ และ จติตวสิทุธิ  ซึง่จะเปนเหตุใหวปิสสนาปญญาเกดิบริบรูณดแีลว  ประสงค
จะเจริญวิปสสนาปญญาตอไป   พงึศึกษาใหทราบชัดในธรรมท้ังหลายอันเปนภูมเิปนอารมณ
ของวปิสสนาปญญา ซึง่ไดแก ขนัธ ๕  อายตนะ ๑๒  ธาต ุ๑๘  อนิทรยี ๒๒  อรยิสจั ๔
และ ปฏจิจสมุปบาท ๑๒  ธรรมแตละหมวดเหลานี ้  มรีายละเอียดทีพ่งึศกึษาตามลำดับ
ดงัตอไปน้ี

คำวา “ภูมิ” หมายถึง ลำดับชั้นของอารมณที่ผูปฏิบัติกัมมัฏฐานยกข้ึนสู
การพจิารณา เพือ่ความรแูจง เหน็แจง  โดยในชัน้วปิสสนากมัมฏัฐานนัน้   ผปูฏบิตัจิะ
ตองพิจารณาใหเห็นสามัญญลักษณะซึง่เปนลักษณะปรากฏอยใูนสังขารธรรมทัง้ปวงตาม
ทีเ่ปนจรงิ

คำวา “อารมณ” ในท่ีนีห้มายถงึ นมิติ หรือเคร่ืองหมาย เปนท่ียดึหนวงสำหรบัจิต
อนัไดแก ขนัธ ธาตุ อายตนะ รปู เสียง กล่ิน รส เปนตน  ตลอดจนเร่ืองราวตางๆ ทีค่ดินึก
มิไดหมายความดังท่ีใชกันท่ัวไป เชน อารมณดี อารมณเสีย หรือมิไดหมายถึงสภาพนิสัย
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๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๗  สงัยุตตนกิาย ขนัธวรรค  ขอ ๕๕ หนา ๓๓.
๒ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๐  องัคุตตรนิกาย เอกนิบาต  ขอ ๔๙ หนา ๑๑.

ใจคอ เชน อารมณเย็น อารมณรอน อารมณขนั เปนตน

สวนธรรมอันเปนภมูเิปนอารมณของวิปสสนาปญญาน้ัน จะแสดงขันธ ๕ เปนลำดับแรก

๑. ขนัธ ๕
ขนัธ ๕  หมายถึง กองแหงรปูธรรม และนามธรรม  ๕ อยาง   ขนัธ ๕ ทีป่ระชุมกัน

เขาเปนหนวยรวม  สมมตกินัเรยีกวา สตัว บคุคล ตวัตน เรา เขา เปนตน  ทีร่วมเขาเปน
ชวีตินี้  เปนภมูเิปนอารมณของวิปสสนา ทีผ่ปูฏบิตัวิปิสสนากัมมฏัฐานพึงกำหนดร ูเพ่ือให
เกิดปริญญา คอืความรอบร ู  ความเขาใจอยางแจมแจง ตามสภาวะทีเ่ปนจริงโดยละเอยีด
ดงัมพีระพุทธพจนทีแ่สดงวา ธรรมท่ีควรกำหนดร ูคอื ขนัธ ๕  เพ่ือปรญิญา คอืความรู
เพือ่ความส้ินไปแหงราคะ โทสะ และโมหะ   ปรากฏในปรญิญาสูตรวา๑

“ภกิษทุัง้หลาย ธรรมทีค่วรกำหนดร ูคอือะไร ?   รปูเปนธรรมทีค่วร
กำหนดร ู  เวทนาเปนธรรมทีค่วรกำหนดร ู  สญัญาเปนธรรมทีค่วรกำหนด
ร ู   สงัขารเปนธรรมท่ีควรกำหนดร ู   วญิญาณเปนธรรมท่ีควรกำหนดรู
ภกิษุทัง้หลาย   ธรรมเหลาน้ี เรียกวา ธรรมท่ีควรกำหนดรู.

ภกิษุทัง้หลาย  ปริญญาคอือะไร ?  คอื ความสิน้ไปแหงราคะ  ความ
สิน้ไปแหงโทสะ  ความส้ินไปแหงโมหะ   นีเ้รียกวา ปริญญา.”

รูปธรรมและนามธรรม ที่ประชุมรวมกันขึ้นเปนขันธ ๕ นี้ มีสามัญญลักษณะ คือ
ไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตา   กลาวอีกนัยหน่ึงคือ  ขนัธ ๕ นี ้แทจริงแลว  เปนเพียง
สภาวะ คอืความเกิดข้ึน ตัง้อย ูดบัไป ของธรรมชาต ิ๓ อยาง คอื รปู จติ และเจตสิก   โดย
จติเปนประธาน และจตินีม้คีวามเกดิดบัเปนไปอยางรวดเร็ว  ดงัมพีระพทุธดำรสัตรัสไววา

“ภกิษุทัง้หลาย  เราไมเห็นธรรมอยางอืน่  แมอยางเดียวทีเ่ปลีย่นแปลง
ไดรวดเร็วเหมือนจิต    ภกิษุทัง้หลาย  แมจะเปรียบเทียบใหเห็นวา จติ
เปล่ียนแปลงไดรวดเร็วเพียงใดน้ัน  กไ็มอาจกระทำไดโดยงายเลย.”๒
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กลาวโดยสรุป ขนัธ ๕ คอื กองแหงรปูธรรม และ นามธรรม  ๕ อยาง  ทีป่ระชมุกนั
เขาเปนหนวยรวม  สมมตกินัเรยีกวา สตัว บคุคล ตวัตน เรา เขา เปนตน แตโดยความเปน
จรงิแลว ขนัธ ๕ เปนเพยีงสภาวะของธรรมชาติ ๕ อยาง ทีป่ระกอบกันทำหนารวมกนั

ความสมัพันธระหวาง รปูและนาม หรือขันธ ๕ นัน้  เปน ๓ องคประกอบ  หรอืกลาว
อกีนยัหนึง่วา  สิง่มีชวีิตตางๆ ประกอบไปดวยธรรมชาต ิ๓ อยาง คอื รปู จติ และเจตสกิ

รูป คอื รูปขันธ
จติ คอื วิญญาณขันธ
เจตสิก ไดแก เวทนาขันธ

สัญญาขันธ
สงัขารขนัธ

๑. รปูขันธ คอื กลมุรูป หรืออวัยวะนอยใหญ ทีป่ระกอบกันอยใูนรางกายท้ังหมด
๒. วิญญาณขันธ หรือ จติ คอื ธรรมชาติทีร่สูิง่ตางๆ ทีม่าปรากฏทางตา ห ูจมูก ลิน้ กาย

และใจ และเปนประธานของเจตสกิหรือนามขนัธ ๓ ทีเ่หลือ
๓. เวทนาขนัธ คอื ธรรมชาตทิีร่บัความรสูกึ เปนสุข เปนทุกข ดใีจ เสียใจ หรือเฉย ๆ
๔. สญัญาขนัธ คอื ธรรมชาตทิีม่หีนาทีใ่นการจำ หรอืเปนหนวยความจำของจิตน่ันเอง
๕. สงัขารขนัธ คอื ธรรมชาติทีค่ดิปรงุแตงจติใหเปนกศุลบาง เปนอกศุลบาง  สงัขารขันธ

จงึเปรยีบดงัสตีางๆ ทีห่ยดลงไปในแกวน้ำ  เปนเหตใุหน้ำในแกวเปลีย่น
ไปตามสทีีห่ยดลงไป

บคุคลท้ังหลายในโลกน้ี ทีไ่มไดศกึษาและตามกำหนดรลูกัษณะท่ีแทจริงแหงสามัญญ-
ลกัษณะ ของรูป จติและเจตสกิ  จงึมกัพากันสำคญัผดิคดิวา รปู จติและเจตสิก นีเ้ปน “เรา”
เปน “ตวัตนของเรา”   และเมือ่ไมรเูทาทนัธรรมชาติทีเ่ปนจรงินี ้  โดยมกีเิลสตณัหาที่
คอยบงการใหกระทำกรรมตางๆ ทัง้ท่ีเปนบุญและเปนบาปแลว   วบิากทีเ่ปนผลของกรรม
นัน้ กจ็ะสงผลใหตองเวียนเกิดเวียนตาย ในสังสารวฏัอยางไมมทีีส้ิ่นสดุ
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ดงัมพีระพทุธดำรสัตรสัไวในอปุาทานปรติสัสนาสูตรที ่๑๑ ความวา
“ภิกษุทั้งหลาย  ปุถุชนผูมิไดเรียนรูในโลกนี้  มิไดเห็นพระอริยะ

ไมฉลาดในธรรมของพระอรยิะ   ยอมเห็นรูป ... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร
... วญิญาณ วาเปนตน  ยอมเหน็ตนมรีปู ... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ...
วญิญาณ   ยอมเห็นรูป [เปนตน] ในตน   ยอมเห็นตนในรูป [เปนตน].

รปู ... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณ ของเขาน้ัน  ยอม
แปรปรวนไป  ยอมเปนอยางอ่ืนไป     เพราะเหตทุีร่ปู [เปนตน] ของเขา
แปรปรวนและเปนอยางอืน่ไป   วญิญาณ [จติ] ของเขาจึงพลอยผันแปร
ไปตามความผนัแปรแหงรูป [เปนตนน้ัน]   ความสะดงุและความทกุขอนั
เกดิแตความหมุนเวยีนเปลีย่นแปรแหงรปู [เปนตน]  ยอมเขาครอบงำจติ
ของปุถชุนน้ัน    เพราะจติถูกครอบงำ ปถุชุนน้ันยอมมีความหวาดเสยีว
มคีวามลำบากใจ มคีวามหวงใย และมีความสะดงุอย ู เพราะความถือม่ัน
... ความสะดงุและความถอืม่ันยอมมีอยางน้ีแล.”

สรปุไดวา คำวา “ชวีติ” ของสตัวทัง้หลาย ในโลกนี ้ มไิดหมายถงึเฉพาะมนุษยหรือ
สตัวเดรัจฉานเทาน้ัน แตหมายถึงส่ิงมีชวีติท้ังหมด  ทีย่งัเวียนวายตายเกดิใน ๓๑ ภพภูม ิ ซึง่
ในทางธรรมเรยีกวา รูป กบั นาม   รวมเปน “ขนัธ ๕”    สวน รปู หมายถึง รางกาย หรอื
สวนของอวยัวะตางๆ ทีป่ระกอบขึน้เปนรางกายนัน้  ในทางธรรมเรยีกวา รปูธรรม   เปน
ธรรมชาติทีไ่มมคีวามรสูกึ นกึคดิใดๆ ทัง้สิน้  เปรียบไดดัง่ทอนไม     สวน จติ และเจตสิก
คอืธรรมชาตทิีร่แูจงสิง่ตางๆ และสามารถคดินึกเรือ่งราวตางๆ  ได   โดยมสีามัญญลักษณะ
รวมกนัทีส่ำคญั คอืความเปล่ียนแปลงไดแก เกดิข้ึนและดบัไปอยางรวดเร็ว  ชือ่วา เปน
อนิจจัง ไมเท่ียง  ทกุขัง เปนทุกข  และอนัตตา เปนของมิใชตน นัน่เอง

อน่ึง  ขนัธ ๕  กลาวยอลงเปน ๒ คอื รูปและนามนั้น   กองรูปจดัเปน ๒,   ทีเ่หลอื
นอกน้ันอีก ๔ ขนัธ เปน นาม  ดงัตอไปน้ี

๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๗  สงัยุตตนกิาย ขนัธวรรค  ขอ ๓๑-๓๓ หนา ๒๐-๒๓.
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๑. ฝายรปูขนัธ แบงเปน ๒  ไดแก
๑) มหาภตูรูป ๔
๒) อุปาทายรูป ๒๔

๒. ฝายนามขันธ แบงเปน ๔  ไดแก
๑) เวทนาขันธ  (ความเหน็)
๒) สญัญาขนัธ  (ความจำ)
๓) สงัขารขนัธ  (ความคิด)
๔) วญิญาณขนัธ  (ความร)ู

ในขนัธ ๕ นัน้  จะอธิบายความหมาย และลกัษณะเปนตนแหงรูปขันธโดยพสิดาร
กอน  ดงัน้ี

๑. รปูขนัธ
คอื กองรูป,  สวนท่ีเปนรูป,  รางกาย พฤติกรรม และคุณสมบัตติางๆ ของสวนท่ีเปน

รางกาย, สวนประกอบฝายรปูธรรมท้ังหมด, สิง่ทีเ่ปนรางพรอมทัง้คณุและอาการ

คำวา รปูขันธ  มาจากคำบาลี ๒ คำ  คอืคำวา รูป  แปลวา ธรรมชาตทิีม่ลีกัษณะ
สลายไป โทรมไป เพราะปจจัยท่ีเปนขาศึกท้ังหลาย เชน อุณหภมูมิหีนาวและรอนเปนตน  สวน
คำวา ขนัธ แปลวา กอง หรือ หมวด    รวมเปน รปูขนัธ   แปลวา หมวดแหงธรรมทีม่ี
ลกัษณะสลายไป แตกดับไป เพราะปจจัยท้ังหลายมคีวามรอนเปนตน ทีม่ากระทบ เบียดเบียน
บบีคัน้

รปูขนัธ คอื กองแหงรูปน้ี  นอกจากมีสามัญญลักษณะ (ลกัษณะท่ีเหมือนกัน)  คอื
ไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตาแลว  รปูขันธนี ้ยงัจำแนกเปน ภตูรปู ๔ และอุปาทายรปู
๒๔  เพราะมวีเิสสลกัษณะ คอื ลกัษณะเฉพาะทีแ่ตกตางกัน ไมเหมือนกัน ดงัน้ี

๑) ภตูรูป  คอืธาตุทัง้หลายน้ี บางคร้ังกเ็รยีกวา มหาภตูรปู  เพราะเปนส่ิงท่ีปรากฏ
ชดัแตกำหนดไดยาก  คอืมักมีปกติหลอกลวงใหหลงเหมอืนภูต (ผ)ี ทัง้หลายทีค่อยเทีย่ว
หลอกหลอนมนุษย   ภตูรูป จำแนกออกโดยลักษณะเฉพาะของธาตุเปน ๔ อยาง คอื
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(๑) ปฐวีธาตุ  คอื ธาตุดนิ  ไดแก รปูแข็ง และออน
ลกัษณะของปฐวีธาต ุคอื ความแข็ง
หนาทีข่องปฐวีธาต ุคอื การทรงอยู
เหตุใหเกิดปฐวีธาตุ คอื มธีาตุทัง้ ๓ ทีเ่หลือ
ผลทีป่รากฏของปฐวธีาต ุคอื การรบัไว

(๒) อาโปธาต ุ คอื ธาตุน้ำ  ไดแก รปูท่ีไหล หรือเกาะกมุ
ลกัษณะของอาโปธาต ุ คอื การไหล
หนาทีข่องอาโปธาต ุ คอื ทำใหรปูทีเ่กดิรวมดวยมคีวามเจรญิ
เหตใุหเกิดอาโปธาต ุ คอื ธาตุทัง้ ๓ ทีเ่หลอื
ผลทีป่รากฏของอาโปธาต ุ คอื เกาะกมุรปูทีเ่กดิรวมกัน

(๓) เตโชธาตุ   คอื ธาตุไฟ  ไดแก รปูท่ีเย็น และรอน
ลกัษณะของเตโชธาตุ  คอื ความอบอนุ
หนาทีข่องเตโชธาตุ  คอื ทำใหรปูทีเ่กดิรวมใหสกุงอม
เหตุใหเกิดเตโชธาตุ  คอื ธาตุทัง้ ๓ ทีเ่หลือ
ผลท่ีปรากฏของเตโชธาต ุ คอื ทำใหรปูทีเ่กดิรวมดวยใหออนน่ิม

(๔) วาโยธาตุ  คอื ธาตลุม  ไดแก รปูท่ีหยอน และตงึ
ลกัษณะของวาโยธาตุ  คอื ความเครงตึง
หนาท่ีของวาโยธาต ุ คอื การไหว
เหตุใหเกิดวาโยธาตุ  คอื ธาตุทัง้ ๓ ทีเ่หลือ
ผลทีป่รากฏของวาโยธาตุ  คอื การเคลือ่นยาย

ภตูรูป  คอืธาตทุัง้หลายนี ้แมเปนสิง่ทีร่เูทาทนัไดยากและมกัหลอกใหหลง แตกเ็ปน
ธรรมชาตทิีม่อียจูริง  และมีสามญัญลกัษณะ คอืมีสภาวะไมเทีย่ง เปนทุกข และเปนอนัตตา

อน่ึง ภตูรูป คอืธาตุทัง้ ๔ ไดชือ่วา มหาภตูรปู เพราะเปนใหญ เปนประธาน และ
เปนทีอ่าศยัของอุปาทายรูปทีเ่หลือ รปูเหลาน้ันหากไมมมีหาภูตรปูรองรบั กเ็กดิข้ึนไมได
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พระพทุธโฆสาจารยแสดงไวในวสิทุธมิรรคแสดงวา  ทีไ่ดชือ่วา มหาภูตรปู เพราะ
๑. มหนัตปาตภุาวโต   เปนธาตุทีป่รากฏอย ูเปนใหญ เปนประธาน

เปนทีอ่าศยัแหงรปูทัง้หลาย
๒. มหาภูตสามัญญโต   มลีกัษณะท่ีหลอกลวง เกิดดับดุจปศาจ
๓. มหาปรหิารโต  เปนส่ิงทีต่องบรหิารมากเลีย้งดมูาก เพราะยอยยบั

อยเูสมอ
๔. มหาวกิารโต   มอีาการเปล่ียนแปลงมาก เคล่ือนไหวมาก
๕. มหตัตภูตตัตา  เปนของใหญและมจีรงิ

มหาภูตรูป คอืธาตุทัง้ ๔ นี ้อาศัยกันและกนัเกิดข้ึน  และเปนท่ีตัง้อาศัยของจติ
หรือธาตรุ ูไดแก วญิญาณขนัธ   และนามขนัธ ๓ คอื เวทนา (เห็น)  สญัญา (จำ)  สงัขาร
(คดิ)  ทีป่ระกอบกันเปนขันธ ๕ นี ้    สามารถแสดงความสัมพันธของธาตทุัง้ ๔ และ
วญิญาณขันธ โดยเปนท่ีรองรับและอาศยัซ่ึงกันและกัน ดงัน้ี

ธาตุน้ำ

ธาตุไฟ

ธาตุลม ธาตุดิน

อากาศธาตุ

นามขันธ ๔ ไดแก
วญิญาณขันธ (คอืจติ) และเจตสกิ

ภาพแสดง รูปขันธคือมหาภูตรูป ๔  และนามขันธ ๔ มีวิญญาณขันธเปนตน
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๒) อปุาทายรปู
ม ี๒๔ แบงออกเปน ๑๐ กลมุ ดงัน้ี

(๑) ปสาทรูป  รูปคือประสาทสำหรับรับรูอารมณ  เปนสวนประกอบของ
อายตนะภายใน  เปนท่ีตัง้ของวิญญาณ   ม ี๕ อยาง คอื
๑.๑) จกัขุปสาทรูป คอื รปูทีเ่ปนฐานรับรภูาพทีป่รากฏทางตาได

ลกัษณะของจักขปุสาทรูป คอื ความใสของมหาภูตรปูทีร่บัรปูารมณ
หนาทีข่องจกัขปุสาทรปู คอื การนำเขามาซึง่รปูารมณ
เหตใุหเกดิจกัขปุสาทรปู คอื ความใครทีจ่ะเหน็รปูารมณคอืรปูตณัหา
ผลท่ีปรากฏของจกัขุปสาทรูป คอื มหาภตูรูปอันเกิดจากกรรม

๑.๒) โสตปสาทรปู คอื รปูทีเ่ปนฐานรับรเูสยีงทีม่ากระทบหไูด
ลกัษณะของโสตปสาทรูป คอื ความใสของมหาภูตรปูทีก่ระทบ
สทัทารมณ

หนาทีข่องโสตปสาทรปู คอื การแสวงหาสัททารมณ
เหตุใหเกิดโสตปสาทรปู  คอื มหาภตูรูปอันเกิดจากกรรมคอืสัททตัณหา
ผลทีป่รากฏของโสตปสาทรปู คอื การทรงอยขูองโสตวญิญาณ

๑.๓) ฆานปสาทรูป คอื รปูท่ีเปนฐานรับรกูล่ินท่ีมากระทบจมูกได
ลกัษณะของฆานปสาทรปู คอื ความใสของมหาภตูรปูทีก่ระทบ
คนัธารมณ

หนาทีข่องฆานปสาทรปู คอื การแสวงหาคันธารมณ
เหตุใหเกิดฆานปสาทรปู คอื มหาภูตรูปอันเกิดจากกรรมคอืคันธตัณหา
ผลทีป่รากฏของฆานปสาทรูป คอื การทรงอยขูองฆานวิญญาณ

๑.๔) ชวิหาปสาทรูป คอื รปูทีเ่ปนฐานรบัรรูสทีม่ากระทบลิน้ได
ลกัษณะของชวิหาปสาทรปู คอื ความใสของมหาภูตรปูทีก่ระทบ
รสารมณ

หนาทีข่องชิวหาปสาทรูป คอื การแสวงหารสารมณ
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เหตใุหเกดิชิวหาปสาทรปู คอื มหาภูตรูปอันเกดิจากกรรมคือรสตัณหา
ผลท่ีปรากฏของชวิหาปสาทรปู คอื การทรงอยขูองชิวหาวิญญาณ

๑.๕) กายปสาทรปู คอื รปูทีเ่ปนฐานรบัรกูารสัมผสัถกูตองเย็นรอนออนแข็ง
ลกัษณะของกายปสาทรูป คอื ความใสของมหาภูตรูปท่ีกระทบ
โผฏฐพัพารมณ

หนาทีข่องกายปสาทรปู คอื การแสวงหาโผฏฐพัพารมณ
เหตุใหเกิดกายปสาทรปู คอื มหาภูตรูปอันเกิดจากกรรมคอื
โผฏฐัพพตัณหา

ผลทีป่รากฏของกายปสาทรูป คอื การทรงอยขูองกายวญิญาณ
(๒) วสิยรปู ม ี๗ คอื

๒.๑) รปูารมณ คอื สตีางๆ ทีเ่หน็ไดโดยอาศยัตา (จกัขุปสาท) เชน สี
แดง เหลอืง เขยีว ขาว เปนตน ทีจ่กัขวุญิญาณจะเห็นสแีลวทำใหรู
ถงึรปูรางลักษณะผวิพรรณสัณฐานตางๆ เชน คนอวนคนผอมเดนิมา
กม็องเหน็รปูรางสณัฐานวา อวนหรอืผอม ผวิขาวหรอืผวิดำ เปนตน
ปรากฏใหเห็น

๒.๒)สทัทารมณ คือ เสียงทีม่ากระทบห ู(โสตประสาท) ทีโ่สตวญิญาณ
จะรับไปแลวทำใหเกิดการไดยิน  ถาเสียงไพเราะก็เปนเหตุเกิด
สขุเวทนา ถาเสยีงไมไพเราะก็เปนเหตใุหเกดิทกุขเวทนา เชน เสยีง
ดาเปนตน

๒.๓) คนัธารมณ คอื กลิน่ ซึง่เปนไอระเหยของวตัถสุิง่ของท่ีมกีลิน่ เชน
กล่ินหอมของดอกไม หรือน้ำหอม เปนตน ทีม่ากระทบกับจมูก (ฆาน-
ปสาท) ทำใหรกูลิน่ดวยฆานวิญญาณทำหนาทีร่กูลิน่ตางๆ เหลานัน้ได

๒.๔) รสารมณ  คอื รสตางๆ เชน รสเปร้ียว หวาน เค็ม เผ็ด ขม ฝาด
ทีป่รากฏทีล่ิน้ (ชวิหาปสาท) ชวิหาวญิญาณก็จะทำหนาทีร่รูสตางๆ
เหลาน้ันได
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๒.๕) โผฏฐพัพารมณ คอื สิง่ท่ีมากระทบกับรางกาย (กายปสาท) เชน
แขง็-ออน รอน-เย็น หยอน-ตงึ เปนตน    โผฏฐพัพารมณ นี้ มี ๓
คือ (๑) ปฐวีโผฏฐพัพารมณ คอื ความแข็งหรือออน   (๒) เตโช-
โผฏฐัพพารมณ ไดแก ความรอนหรอืเยน็ (๓) วาโยโผฏฐพัพารมณ
ไดแก ความตงึหรอืหยอน
   อน่ึง  ทีเ่รยีกวา วสิยรูป ๗ นี ้เปนการเรยีกรวมเอาโผฏฐพัพารมณ
ซึง่ม ี๓ อยาง ไดแก ปฐว-ีเตโช-วาโยโผฏฐัพพารมณ รวมเขาเปน ๗
อยาง  เพราะเปนอารมณใหแกจติและเจตสิกได

(๓) ภาวรปู ม ี๒ คอื
๓.๑) อติถภีาวรปู  เปนรูปท่ีซมึซาบอยทูัว่กาย  ทำใหปรากฏเปนทรวดทรง

สณัฐาน อาการ กริยิา ทาทางของเพศหญิง
๓.๒) ปรุสิภาวรปู  เปนรูปท่ีซมึซาบอยทูัว่กาย ทำใหปรากฏเปนทรวดทรง

สณัฐาน อาการ กริยิา ทาทางของเพศชาย
(๔) ชวีติรปู คอื รปูท่ีมหีนาท่ีรกัษารูปท้ังหลายมใิหเนาเปอยแตกสลาย   ทำให

คนเรามีชวีติอยไูด ไมตาย   เปนรูปท่ีเกิดจากกรรมอยางหน่ึง ทีอุ่ปการะ
ใหคนสัตวทัง้หลาย ไดมชีวีติอยไูดเพ่ือสรางกรรม คอืบุญบาปกันตอไปไม
มทีีส่ิน้สุด   คำวา ชวีติ ม ี๒ อยาง คอื  รปูชีวติ และ นามชีวติ    รปูชีวติ
ไดแก ชวีติรปูนีเ้อง สวนนามชวีติ ไดแก ชวีตินิทรยิเจตสกิ

(๕) อาหารรูป หรอื กพฬีการาหาร คอื อาหารทีเ่รารบัประทานเขาไปเปน
คำๆ ทีย่งัไมยอย ชือ่วา กพฬีการาหาร   เม่ือยอยแลวกลายเปนเลอืด
เปนเน้ือ นำไปบำรงุเลีย้งสวนตางๆ ของรางกาย จงึช่ือวา โอชารูป

(๖) หทยรปู ม ี๒ อยาง คอื มงัสหทยรปู  ไดแก  หวัใจ มสีณัฐานคลายดอก
บวัตูมท่ีแกะกลบีออกมาแลวเอาปลายหอยลง  ภายในเหมอืนรงับวบขม และ
วตัถหุทยรปู ไดแก รปูท่ีอาศัยเกิดอยภูายในมังสหทยรูป เปนรูปท่ีเกิดจาก
กรรม  สวนท่ีตัง้ของวัตถหุทยรปูนัน้ ตัง้อยภูายในชองมังสหทยรูป มลีกัษณะ
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เหมือนบอ มโีลหิตเปนน้ำเล้ียงหัวใจอยปูระมาณ ๑ ซองมอื  โตเทาเมลด็
บนุนาค  เปนแหลงทีอ่าศยัเกดิของมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ

(๗) วญิญตัริปู  ม ี๒ คอื
๗.๑) กายวญิญัตริปู  รปูทีม่ใีจครองน้ัน  เม่ือจติตองการใหรปูแสดงความ

หมายทางกาย ตามท่ีจติรใูนอาการนัน้ขณะใด ขณะน้ันจติเปนสมุฏฐาน
ใหเกิด กายวญิญัตริปู คอืปฏกิริยิาทีเ่กิดขึน้ตามทีจ่ติรอูาการนัน้ ทาง
สหีนาหรือทาทาง เชน ถลึงตา ยิม้เยาะ เหยียดหยามเปนตน  และ
เม่ือจิตไมตองการใหรปูแสดงความหมาย กายวญิญัตริปู กไ็มเกิด

๗.๒) วจวีญิญตัริปู ขณะใดท่ีจติเปนปจจยัใหเกดิเสยีงทางวาจา  การเปลง
เสียงใหรูความหมาย  ขณะนั้นจิตเปนสมุฏฐาน คือเปนปจจัยให
วจีวญิญัตริปูเกดิขึน้กระทบฐานท่ีเกดิเสยีงตางๆ เชนรมิฝปากเปนตน
ถาวจีวิญญัตริูปไมเกิด  การพูดหรือการเปลงเสียงตางๆ ก็มีไมได
กายวญิญตัริปูและวจีวญิญตัริปู เปนรปูทีเ่กดิและดบัพรอมกบัจติ

(๘) ปริจเฉทรูป หรือ อากาสธาตุ ซึง่คัน่อยรูะหวางรปูทกุๆ รปู  ทำใหรปูแต
ละรูปไมตดิกัน  ไมวารูปท่ีปรากฏจะมีขนาดเล็ก ใหญ และมีรปูรางอยาง
ใดก็ตาม   ก็เพราะมีอากาสรูปคั่นอยูนั่นเอง   ถาไมมีปริจเฉทรูปคั่น
รปูทัง้หลายกจ็ะตดิกนัหมด จะไมปรากฏเปนรปูรางเล็กใหญเลย  แตเพราะ
มอีากาสธาตุคอืปรจิเฉทรปูคัน่อยนูัน่เอง จงึปรากฏมรีปูรางตางๆ ได

(๙) วกิารรปู ๓  คือ
๙.๑) ลหุตา ความเบาแหงรูป  มีความไมอืดอาดเปนลักษณะ  มีหนาที่

บรรเทาความหนกัแหงรปูทัง้หลาย  มรีปูทีเ่บาเปนเหตใุกล  มกีาร
เปล่ียนไดเร็วเปนผล

๙.๒) มทุตุา ความออนสลวยแหงรปู  มคีวามไมแขง็เปนลักษณะ  มหีนาที่
บรรเทาเสยีซึง่ความกระดางทัง้หลาย  มรีปูทีอ่อนเปนเหตใุกล   มี
ความไมขัดในกิริยาทัง้ปวงเปนผล



254
คมูอืการศึกษาสัมมาปฏบิตัไิตรสกิขา: อธิปญญาสิกขา

๙.๓) กมัมญัญตา ความควรแกการงานแหงรปู มคีวามคลองแคลวอนัอนุกลู
แกกิริยาทางรางกายเปนลักษณะ   มีหนาที่บรรเทาความไมคลอง
แคลว มรีปูท่ีใชการไดเปนเหตุใกล  มคีวามไมทพุพลภาพเปนผล

(๑๐)  ลกัขณรูป ๔
๑๐.๑) อุปจยะ ความเตบิขึน้แหงรปู  มกีารกอขึน้แหงลักษณะ  มหีนาทีย่งั

รปูทัง้หลายใหผดุขึน้ในภายหนา   มรีปูทีเ่ตบิแลวเปนเหตุใกล  มคีวาม
บริบรูณแหงรูปเปนผล

๑๐.๒) สนัตติ ความสบืเน่ืองแหงรูป  มีความเปนไปเปนลักษณะ  มหีนาท่ี
สบืตอไวซึง่รปู  มรีปูทีส่บืตอกนัมาไดเปนเหตใุกล  มคีวามไมขาดสาย
แหงรปูเปนผล

๑๐.๓) ชรตา ความทรดุโทรมแหงรปู   มคีวามแกแหงรปูเปนลักษณะ   มี
หนาทีน่ำเขาไปใกลความชรา  มรีปูแกอยเูปนเหตใุกล  มคีวามใหม
แหงรปูทีห่ายไปเปนผล

๑๐.๔) อนิจจตา ความไมยัง่ยนืแหงรปู  มกีารแตกทำลายเปนลักษณะ  มี
ความทรดุลงไปเปนกจิ  มรีปูแตกทำลายอยเูปนเหตใุกล   มคีวาม
สิน้ความเส่ือมเปนผล

สรปุ  รปูขันธ ประกอบดวย มหาภูตรูป ๔  และ อุปาทายรูป ๒๔ รวมเปนรูป ๒๘
ลวนมีสามัญญลักษณะคอื ไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนัตตา  และมลีกัษณะพเิศษเฉพาะตน  กลาว
คอื ลกัษณะ  กจิ (หนาท่ี)  เหตุใกล (สมุฏฐาน)  และผลท่ีปรากฏ (ปทัฏฐาน) ตางๆ กนัไป
ตามสภาวะท่ีปรากฏแหงรูปน้ันๆ

๒. วญิญาณขนัธ
สำหรับการอธิบายวิญญาณขันธนี้ ในคัมภีรวิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสาจารย ไดยก

วญิญาณขันธขึน้แสดงเปนลำดับตนของนามขันธทัง้หมด  เพราะเหตผุลทีว่า เม่ือผศูกึษาสมัมา-
ปฏิบตัิเขาใจวิญญาณขนัธนีแ้ลว  ขนัธอืน่ๆ ทีเ่หลือนอกนีก้จ็ะเขาใจไดงายข้ึน  ดงัน้ัน ในสวน
นามขันธนี ้จกัอธิบาย โดยเร่ิมจากวิญญาณขนัธ เปนตนไป
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ถามวา  ธรรมชาตทิีช่ือ่วาวญิญาณน้ันเปนไฉน ?
ตอบวา  ธรรมชาตอินัมลีกัษณะคอืความรแูจง ชือ่วา วญิญาณ  คอืรแูจงอารมณตางๆ

ได  เชน ความรอูารมณทางอายตนะท้ัง ๖ มกีารเห็น การไดยนิ เปนตน นัน่เอง

ดงัปรากฏมพีระพุทธดำรสัตรสัแสดงไววา
“เพราะอะไรจึงเรียกวา วญิญาณ ?   เพราะรแูจง จงึเรียกวา วญิญาณ

รแูจงอะไร ?   รแูจงรสเปรีย้วบาง รสขมบาง รสเผด็บาง รสหวานบาง
รสข่ืนบาง  รสไมขืน่บาง รสเค็มบาง รสไมเค็มบาง.”๑

อนึง่ ในเรือ่งนีย้งัมพีระพทุธดำรสัตรสัไวอกีวา
“ภกิษุทัง้หลาย   วิญญาณ ยอมเกดิมขีึน้เพราะอาศยัธรรมเปนคกูนั

จกัขุวญิญาณ ยอมเกิดข้ึนเพราะอาศยัตาและรปู   โสตวิญญาณ ยอมเกิด
ขึน้เพราะอาศัยหูและเสยีง  ฆานวญิญาณ ยอมเกิดข้ึนเพราะอาศยัจมูกและ
กล่ิน  ชวิหาวิญญาณ ยอมเกิดข้ึนเพราะอาศยัล้ินและรส  กายวิญญาณ
ยอมเกิดมีขึน้เพราะอาศยักายและการสัมผัส   มโนวิญญาณ ยอมเกดิมี
ขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ

ตา ... ห ู... จมูก ... ลิน้ ... กาย ... ใจ ไมเท่ียง มคีวามแปรปรวน มี
ความเปนอืน่ไป      รปู ... เสียง ... กลิน่ ... รส ... การสมัผสั...  ธรรมารมณ
ไมเท่ียง  มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่นไป  จักขุวิญญาณ ...
โสตวิญญาณ ... ฆานวญิญาณ ... ชวิหาวิญญาณ ... กายวญิญาณ ... มโน
วญิญาณ ทีเ่กิดเพราะอาศยัปจจัยอันไมเท่ียง จกัเปนของเทีย่งไดแตทีไ่หน ?

ภกิษทุัง้หลาย บคุคลถกูกระทบแลวจงึเสวยเวทนา  ถกูกระทบแลว
จงึคิด  ถกูกระทบแลวจึงจำไดหมายร ู  แมธรรมเหลาน้ีกเ็คล่ือนไหว เส่ือม
สิน้ ไมเท่ียง แปรปรวน ...”๒

๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๑๗  สงัยุตตนกิาย ขนัธวรรค  ขอ ๑๕๙ หนา ๑๐๕-๑๐๖.
๒ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๑๘  สงัยุตตนกิาย สฬายตนวรรค ทวยสูตรที ่๒   ขอ ๑๒๔-๑๒๗ หนา ๘๕-๘๗.



256
คมูอืการศึกษาสัมมาปฏบิตัไิตรสกิขา: อธิปญญาสิกขา

คำวา วญิญาณ  จติ  มโน  มคีวามหมายอยางเดียวกันโดยสภาวะลกัษณะคอืความรู
แจง  นอกจากนี ้วญิญาณ หรือ จติ นี ้ยงัมีชือ่เรยีกอีกหลายชือ่ เชน หทัย, ปณฑระ, มนัส,
มนินทรยี, มโนธาตุ, มโนวิญญาณธาตุ, วญิญาณขนัธ, มนายตนะ เปนตน จงึขอใหเขาใจ
วา แมจะเรียกช่ืออยางไรกต็าม ชือ่เหลาน้ันก็คงหมายถึง จติ นั่นเอง

ถามวา  กองแหงสภาวธรรมทีช่ือ่วา วญิญาณขนัธ นัน้เปนไฉน ?
คำวา “วญิญาณ” หมายถงึ ความรแูจงอารมณ   หรอืสภาวธรรมท่ีมคีวามรแูจงเปน

ลกัษณะเชน ความรอูารมณทางอายตนะทัง้ ๖ มกีารเห็น การไดยนิ เปนตน    คำวา ขนัธ
หมายถึง กอง สวน หมวด หม ูหรือ พวก   คำวา “วญิญาณขันธ” จงึหมายถึง กองวิญญาณ,
สวนท่ีเปนความรแูจงอารมณ,  ความรอูารมณทางอายตนะท้ัง ๖ มกีารเหน็ การไดยนิ เปน
ตน เชน จกัขุวญิญาณทีร่แูจงเปนลกัษณะของรปู ทีป่รากฏจกัขปุระสาททางอายตนะคือตา
โสตวิญญาณรแูจงเปนลกัษณะของเสยีงทีม่ากระทบโสตประสาททางอายตนะคอืห ูเปนตน

วญิญาณนัน้ มลีกัษณะคอืความรแูจง แตเม่ือเรยีกตามลักษณะของการเกิด แบงเปน
๓ ดงันี้

๑) กสุลวญิญาณ หรือ กสุลจิต เปนจิตท่ีปราศจากโทษและใหผลเปนความสขุ คอื
มหากุสลจติ ๘ ดวง  มหคัคตกุสลจติ ๙ ดวง  โลกตุตรกุสลจติ ๔ ดวง รวมเปนจติ
๒๑ ดวง

๒) อกุสลวิญญาณ หรือ อกสุลจติ ไดแก จติ ๑๒ ดวง  ลวนแตเปนจิตท่ีมีโทษและให
ผลเปนทกุข

๓) อพัยากตวญิญาณ หรอื อพัยากตจิต ประกอบดวยวบิากจติ ๓๖ ดวง ไดแก จิต
ทีเ่ปนผลของบาปและผลของบญุ คอื  อกุสลวิบาก ๗ ดวง  อเหตกุกุสลวิบาก ๘
ดวง  มหาวบิาก ๘ ดวง  มหัคคตวิบาก ๙ ดวง  โลกุตตรวบิาก ๔  ดวง และ กริยิา
จติ ๒๐ ดวง คอืจติทีไ่มเปนบญุและไมเปนบาป  ทัง้ไมใชผลของบาปหรือผลของ
บญุดวย เปนจติที่สกัแตวากระทำเทาน้ันเอง คอื อเหตกุกิรยิา ๓ ดวง มหากริยิา ๘
ดวง มหคัคตจิต ๙ ดวง วบิากจติ ๓๖ ดวง และกริยิาจิต ๒๐ ดวง เหลาน้ี  รวม
เรียกวา อพัยากตจิต คอื จติเหลาน้ีไมเปนท้ังกุศลและอกุศลน่ันเอง
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วญิญาณทัง้ปวงเปนไปโดยอาการ ๑๔
นอกจากน้ี วญิญาณ ทัง้ ๓ ประเภท คอื กสุลวิญญาณ  อกุสลวิญญาณ  อพัยาก

ตวิญญาณ เหลาน้ี ยงัมีหนาท่ี กลาวคืออาการทีจ่ติเปนไป ๑๔ ประการ  คอื

๑) ปฏิสนธิ  มหีนาท่ีสืบตอภพใหม คอืเปนตัวนำสัตวไปเกดิในภพใหม ตามอำนาจ
กรรมดีกรรมชั่วที่ไดทำไวแลว

๒) ภวังคะ มหีนาทีเ่ปนองคประกอบของภพ คอื เมือ่ปฏสินธวิญิญาณทำหนาทีเ่กดิ
ในภพใหมสำเรจ็แลว  ภวงัควญิญาณเปนผลของกรรมคอืรกัษาภพ  แตภวงัควญิญาณยงัไม
มคีวามคดิเกิดข้ึนในชวงน้ี  เหมอืนนอนหลับแลวไมฝน

๓) อาวัชชนะ มีหนาที่คำนึงถึงอารมณใหม คือ เมื่อสามารถรับอารมณได ภวังค
วญิญาณจะดับไป  แลวจึงเกดิการรับรรูปู  เกิดการคิดถึงอารมณคอืรูปน้ันได

๔) ทสัสนะ มหีนาท่ีเห็นรูป ไดแก จกัขุวญิญาณ  คอืในขณะทีจ่ติท่ีทำหนาท่ีเห็น  จกัขุ
วญิญาณจะมาเกดิท่ีประสาทตา ทำหนาท่ีเห็น   ฉะน้ัน อาการทีเ่ห็นน้ันก็คอืจิตประเภทหนึง่
ถาเจริญวิปสสนาก็จะตองกำหนดรูเวลาเห็น  คือกำหนดสภาพอาการของจิตที่กำลังเห็นรู
ปารมณในขณะหนึง่ๆ  ซึง่จะเกิดข้ึนและดับไปอยางรวดเรว็

๕) สวนะ มหีนาท่ีไดยนิเสียง ไดแก โสตวิญญาณ  คอื ในขณะทีจ่ติท่ีทำหนาท่ีไดยนิ
ทางห ู โสตวิญญาณจะมาเกดิท่ีประสาทหู ทำหนาท่ีไดยนิ   ฉะน้ัน อาการทีไ่ดยนิน้ันก็คือจิต
ประเภทหน่ึง  ถาเจริญวิปสสนากจ็ะตองกำหนดรเูวลาไดยนิ คอืกำหนดสภาพอาการของจติ
ทีก่ำลงัไดยนิเสียงในขณะหนึง่ๆ ดงัข้ึน  จะเกิดข้ึนและดับไปอยางรวดเร็ว

๖) ฆายนะ มหีนาทีร่กูลิน่ ไดแก ฆานวญิญาณ   คอืในขณะท่ีจติทีท่ำหนาทีรั่บรกูลิน่ที่
มากระทบทางจมูก    ฆานวญิญาณจะเกิดท่ีประสาทรับกล่ิน ฉะน้ัน อาการทีจ่ติรับรกูล่ินน้ัน
กค็อืจติประเภทหนึง่   ถาเจริญวปิสสนากจ็ะตองกำหนดรเูวลาไดกลิน่  คอืกำหนดสภาพอาการ
ของจิตท่ีกำลงัไดรบัรกูล่ินน้ัน  ซึง่จะเกิดข้ึนและดับไปอยางรวดเรว็

๗) สายนะ มหีนาทีล่ิม้รส ไดแก ชวิหาวญิญาณ  คอืในขณะท่ีจติทีท่ำหนาทีร่บัรสทาง
ลิน้  ชวิหาวิญญาณจะมาเกิดทีป่ระสาทรบัรส ทำหนาทีไ่ดรรูสเปร้ียว หวาน มนั เคม็ เปนตน
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ฉะน้ัน อาการทีไ่ดรบัรรูสน้ัน กค็อืจิตประเภทหนึง่   ถาเจรญิวิปสสนากจ็ะตองกำหนดรเูวลา
ไดรบัรรูสตางๆ คอืตองกำหนดสภาพอาการของจติท่ีกำลังรับรสในขณะหน่ึงๆ   ซึง่จะเกดิข้ึน
และดบัไปอยางรวดเรว็

๘) ผสุนะ มหีนาทีร่โูผฏฐพัพารมณ ไดแก กายวญิญาณ คอื การทีจ่ติรบัรกูารสมัผัสที่
เกดิทางกายประสาท   กลาวคอื กายวญิญาณน้ีจะเกดิทีป่ระสาท  กายทกุๆ สวนของอวยัวะ
มกีายประสาท เชน ทีม่อื ทีเ่ทา ทีแ่ขนขา อวยัวะในทอง ในศรีษะ เปนตน  ทกุสวนของกาย
จะมีประสาท สามารถรบัสัมผัสได  จติยอมเกิดข้ึนรับรโูผฏฐัพพารมณได เชน รบัรคูวามเยน็-
รอน ความออน-แขง็ ความหยอน-ตงึ เปนตน  ดงัน้ัน โผฏฐัพพารมณทีม่ากระทบทางกาย
เม่ือจิตรับร ู  ความรสูกึเกิดข้ึน ผเูจริญวิปสสนายอมตามระลกึรกูายวิญญาณ ในขณะหนึง่ๆ
ซึ่งจะเกิดข้ึนและดับไปอยางรวดเร็ว

๙) สมัปฏิจฉนันะ  มหีนาทีร่บัอารมณ  คอืเมือ่มกีารรบัร ู ใจจะเปนตวัรบัอารมณที่
ด-ีไมด ีแลวเก็บผลท่ีด-ีไมดไีว

๑๐) สนัตีรณะ  มหีนาทีพ่จิารณาอารมณ  คอืขณะทีจ่ติพจิารณาอารมณทีร่บัมาแลว
จติก็จะสรางความรสูกึชอบ-ไมชอบ-เฉยๆ  ตออารมณทีร่บัไวนัน้

๑๑) โวฏฐพัพะ มหีนาทีต่ดัสนิอารมณ คอืขณะทีจ่ติพจิารณาแลวตดัสนิอารมณความ
รสูกึชอบ-ไมชอบ-เฉยๆ ทีร่บัมาไวแลวนัน้เอง

๑๒) ชวนะ มหีนาทีแ่ลนไปรับอารมณ ถอืวาเปนชวงทีท่ำกรรม  กลาวคอื วญิญาณท่ี
แลนไปในทวารทัง้ ๖ ไดแก ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย และใจ กจ็ะมผีลเกิดข้ึน  คอื ด ี(กศุล) ไมดี
(อกุศล) หรือเปนเพียงการกระทำ (กริยิา) นัน้เอง

๑๓) ตทาลัมพนะ มหีนาท่ีรบัอารมณตอจากชวนจติ กอนท่ีจะตกลงสภูวังค  จติจะเกาะ
เก่ียวอารมณใดอารมณหน่ึงท่ีเกิดในชวนะนัน้ และตทาลัมพนจิตก็อาศัยอารมณน้ันเปนไป

๑๔) จตุิ มหีนาท่ีเคล่ือน คอืตายจากภพปจจุบนั  จตุจิติจึงเปนภวังคจิตดวงสดุทาย
กอนตายและเคลือ่นไปเกดิในภพใหม
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ลกัษณะการทำหนาท่ีของวิญญาณหรือจิต กลาวคือ วญิญาณหรือจิตเหลาน้ี  จะสบื
ทอดความรแูจงอารมณในแตละชวงไมขาดสาย  สภาพความรแูจงของวิญญาณจงึเปนตวัเช่ือม
อายตนะภายใน (ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย และใจ) กบัอารมณ/อายตนะภายนอก (รปู เสียง กล่ิน
รส โผฏฐพัพะ และธรรมารมณ) ทำใหเกดิการสืบทอดทางความรไูมมทีีส่ิน้สุด ตราบเทาทีย่งั
ไมสามารถหลดุพนจากการเวียนวายตายเกดิหรอืสงัสารวฏัไปได  เพราะยงัมอีารมณใหเขาไป
ยดึเกาะไวตลอดเวลา   ความรรูะดับวิญญาณก็ยงัคงดำเนินไปได   ดงัน้ัน ความรแูจงใน
วญิญาณนี ้ซึง่มีลกัษณะคอืความเกดิและดบั และทำหนาท่ีเปนตัวเช่ือมตอถายทอดความรกูบั
ความรใูหจติดวงอ่ืนๆ  เกิดและดบั และดำเนนิตอไป แลวๆ เลาๆ ไมสิน้สดุ  ตราบเทาทีอ่วชิชา
ยังไมถูกกำจัดไปไดอยางถาวร

จติ หรือ วญิญาณขนัธ มสีภาวะคือความสืบตออันไมขาดสายของสตัวทัง้หลาย ผู
ทองเทีย่วอยใูนภพ คติ ฐติ ิและนวิาส ทัง้หลาย   ยอมเปนไปดงัน้ี คอืจากจตุกิ็ปฏิสนธิอกี ตอ
จากปฏสินธิกภ็วังคอกีอยอูยางน้ันน่ันเอง   แตในสัตวทัง้หลายเหลาน้ัน ทานผใูดไดบรรลุพระ
อรหัตตผล  เม่ือจุตจิิตของทานดับแลว จติก็เปนอันดับโดยไมปฏิสนธิแล

ดงัน้ัน วญิญาณขนัธจงึมีลกัษณะทัง้ ๒ อยาง คอื สามัญญลักษณะ และวิเสสลักษณะ
๑) สามัญญลักษณะ หรอื ไตรลกัษณ คอื อนิจจลกัษณะ ทกุขลกัษณะ และ

อนตัตลกัษณะ
- เปนอนิจจัง คอื ไมเท่ียง ตองเปล่ียนแปลง จงึมีอาการเกดิดับตลอดเวลา
- เปนทุกขัง คอื ทนไดยาก
- เปนอนตัตา คอื ไมใชอตัตา ไมยัง่ยนื ไมมแีกน ไมมสีาระ เปนของสูญ

๒) วเิสสลกัษณะ หรอื ลกัขณาทจิตุกะ ของจติ ทัง้ ๔ ประการ คอื
- มกีารรอูารมณ เปนลกัษณะ
- มีหนาท่ีเปนประธานของรูปธรรมและนามธรรมทัง้ปวง
- มีการเกิดขึน้ดับไปตอเน่ืองกันไมขาดสายเปนอาการปรากฏ
- มรีปู (รปู ๒๘)  นาม (เจตสิก หรอืนามขันธ ๓ ทีเ่หลอื) เปนเหตใุกลให

เกดิ



260
คมูอืการศึกษาสัมมาปฏบิตัไิตรสกิขา: อธิปญญาสิกขา

อน่ึง  จติซ่ึงมีสภาพรอูารมณเปนลักษณะน้ี เปนเพียงธาตุรเูทาน้ัน  ตามสภาวะแลว
จติจะเกดิโดยลำพงัไมได  จะตองมีเจตสกิ (ธรรมชาตทิีป่ระกอบกบัจิต) เกิดรวมอยดูวยเสมอ
กลาวคอื เม่ือจิตเกดิ เจตสกิก็เกิดรวมดวย   เมือ่จิตดับ เจตสกิก็ดับพรอมกบัจิตดวย  ประดุจ
ความรอนและแสงสวางของไฟ ทีแ่ยกออกจากกนัไมได ฉะน้ัน   โดยเหตุทีจ่ติมเีจตสิกธรรม
เขาประกอบปรุงแตงจิต  แลวทำใหจติมีลกัษณะแตกตางกนัไป    ทานจงึไดจำแนกจิตออก
เปน ๓ ประเภทใหญๆ  ตามลักษณะของเจตสกิทีเ่ปนกศุลหรืออกุศลเปนตน ดงัน้ี

วญิญาณขนัธ หรือ จติ แบงออกเปน ๓ ฝาย    เจตสิกธรรมทีป่ระกอบคือ
๑. กสุลวญิญาณ หรอื กสุลจติ  ประกอบดวยกุสลเจตสกิ มไีมโลภ ไมโกรธ ไมหลง

เปนตน
๒. อกุสลวิญญาณ หรือ อกุสลจติ  ประกอบดวยอกุสลเจตสกิ  มโีลภะ โทสะ โมหะ

เปนตน
๓. อพัยากตวญิญาณ หรืออัพยากตจิต  ประกอบดวยเจตสกิฝายกลางๆ  เปนได

ทัง้กศุลและอกศุล

สรุป สภาพหรอืลักษณะของวญิญาณขนัธ หรือ จิต ทีเ่กิดดับตลอดชวีติในชาตหิน่ึงๆ
จะมีจิตท่ีเกิดข้ึนและดับไป จำนวนมากมายสุดท่ีจะนับได    ซึง่ก็หมายความวา ในชาติหน่ึงๆ
นัน้เรามีการเกดิและตาย นบัคร้ังไมถวนเชนกัน   เพราะจติเกิดข้ึน ๑ คร้ัง กเ็ทากับเราเกดิ ๑
ครัง้  จติดับลง ๑ คร้ัง กเ็ทากับเราตายลง ๑ คร้ัง   ความตายช่ัวขณะนี ้ทานเรียกวา ขณกิ
มรณะ  แตเพราะจิตเกิดดับสืบตอกันรวดเร็วมาก จงึปดบังความจริงในเร่ืองน้ีไว  ทำใหหลง
ผดิคดิวา เปนตวัเรา เปนของเรา อยตูลอดเวลา    ปญญาท่ีเหน็ประจกัษแจงสภาพธรรม
ตามความเปนจรงิดังกลาวนี ้จะเกดิข้ึนได กด็วยการเจริญวิปสสนากมัมัฏฐาน ซึง่จะตองศกึษา
และปฏิบตัดิวยตนเองเทาน้ัน

๓. เวทนาขนัธ
๑) ความหมายของเวทนา

คำวา เวทนา แปลวา ธรรมชาตทิีร่สูกึ คอืเสวยรสแหงอารมณ   หมาย
ถงึ ความรสูกึของจิตเม่ือรับรอูารมณตางๆ ผานทางอายตนะภายใน ๖
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คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ
คำวา ขนัธ  แปลวา กอง, หมวด หรือ สวน
คำวา เวทนาขนัธ  จงึแปลวา กองเวทนา, สวนทีเ่ปนการเสวยอารมณ
ความรสูกึสุข ทกุข หรือเฉยๆ  ดงัมีพระพุทธดำรัสตรัสแสดงไวตอไปน้ี

   “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตไุรจึงเรียกวาเวทนา ?   เพราะเสวย
อารมณ จงึเรยีกวาเวทนา  เสวยอารมณอะไร ?  เสวยอารมณสขุ
บาง  เสวยอารมณทกุขบาง  เสวยอารมณทีไ่มใชทกุขไมใชสขุบาง”
อนึง่ เวทนา คือ เจตสิกธรรมทีเ่กดิพรอมจับจติ  ทำหนาทีเ่สวยอารมณ
หรอืมหีนาทีร่บัความรสูกึซึง่เกดิจากอารมณทีม่าปรากฏ และทีเ่รยีกวา
เวทนาขันธ ก็เพราะรวมธรรมชาติที่มีลักษณะคือการเสวยรสอารมณ
ทกุอยางเขาดวยกัน

๒) ประเภทของเวทนา
เวทนา นัน้ถาวาโดยลกัษณะ คอื การเสวยรสอารมณกม็อียางเดยีว
เวทนา ม ี๓ เม่ือจำแนกตามประเภทของจิตเกดิรวม ไดแก

(๑) เวทนาทีเ่ปนกศุล  เกิดพรอมดวยกุสลจิต
(๒) เวทนาท่ีเปนอกศุล  เกดิพรอมดวยอกุสลจิต
(๓) เวทนาทีเ่ปนอัพยากต  เกดิพรอมดวยอัพยากตจิต

เวทนา  มี ๒ เมือ่จำแนกลกัษณะการเสวยอารมณ คือ
ก. จำแนกตามลักษณะของการเสวยอารมณ แบงเวทนาออกเปน ๓ คอื

๑) สขุเวทนา การเสวยอารมณเปนสุข (หมายถึงความสุขกายและ
สขุใจ)

๒) ทกุขเวทนา การเสวยอารมณทีเ่ปนทุกข (หมายถงึความทุกข
กายและทกุขใจ)

๓) อทกุขมสุขเวทนา การเสวยอารมณเปนกลาง คอื ไมสขุ ไม
ทกุข ไดแกเฉยๆ (หมายถึงไมทกุขและไมสขุ กค็อือุเบกขาน่ันเอง)
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ข. จำแนกตามประเภทแหงความเปนใหญในการเสวยอารมณ เรยีก
วา อนิทรยี  ม ี๕ คอื
๑) สขุเวทนา รสูึกสบายกาย หมายเฉพาะความสุขทางกาย
๒) ทกุขเวทนา รสูกึไมสบายกาย หมายเฉพาะความทุกขทางกาย
๓) โสมนสัสเวทนา รสูกึสบายใจ หมายเฉพาะความสขุทางใจ ดใีจ
๔) โทมนสัสเวทนา รสูกึไมสบายใจ หมายเฉพาะความทกุขทางใจ

เสียใจ
๕) อเุบกขาเวทนา รสูกึเฉยๆ หมายถงึความไมทกุขไมสขุ เปน

กลางๆ
๓) ลกัษณะเปนตนของเวทนา ทัง้ ๕  มดีงันี้

(๑) สขุเวทนา คอื ความสุขความสบายทางกาย
มลีกัษณะคอื การสมัผัสถูกตองกบัอารมณทีด่ ีเปนความสบายทางกาย
มหีนาท่ีทำใหสมัปยุตตธรรม [คอืธรรมท่ีประกอบ] ทัง้หลายเจริญ
มกีายประสาท เปนเหตใุหเกิด
มผีลทีป่รากฏ คอืความสบายทางกาย

๒) ทกุขเวทนา คอื ความทุกขทางกาย
มกีารเสวยโผฏฐพัพะท่ีไมนาปรารถนา เปนลักษณะ
มกีารทำใหสมัปยตุตธรรมเศราหมอง เปนกจิ
มกีายินทรีย เปนเหตุใกล
มคีวามไมสบายทางกาย เปนผล

๓) โสมนสั คอื ความสขุใจ
มกีารเสวยอิฏฐารมณ เปนลกัษณะ
มกีารทำจติใหอยรูวมกับอารมณทีด่ ีเปนกิจ
มคีวามระงบัแหงนามกาย เปนเหตุใกล
มคีวามสบายใจ ความชืน่ชมยนิดทีางใจ เปนผล
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๔) โทมนัส คอื ความทุกขใจ
มกีารเสวยอนิฏฐารมณ อารมณทีไ่มด ีเปนลกัษณะ
มกีารตามเสวยอารมณดวยอาการทีไ่มพอใจ เปนกิจ
มหีทยวัตถ ุเปนเหตใุกล
มคีวามไมสบายใจ ความอาพาธทางใจ เปนผล

๕) อุเบกขา คอื ความรสูึกเฉยๆ ไมทุกข ไมสขุ
มกีารเสวยมชัฌัตตารมณ  อารมณเปนกลางๆ เปนลักษณะ
มกีารไมลดและไมเพิม่สมัปยตุตธรรม รกัษาสมัปยตุตธรรมไมใหเจรญิ
ไมใหเศราหมอง เปนกิจ

มจีติท่ีปราศจากปติ เปนเหตใุกล
มคีวามละเอยีดประณีต ความวางเฉยในอารมณ เปนผล
อธบิายวา เวทนาเจตสกิ นี ้มลีกัษณะคอืการเสวยอารมณ  มหีนาที่
รบัรรูสอารมณโดยสวนเดยีว ไมทำหนาทีอ่ืน่ๆ   สวนสัมปยุตตธรรม
ทีเ่กดิรวมกบัเวทนา  มกีารเสวยอารมณไดเพยีงบางสวน  เพราะ
ไมเปนใหญในหนาทีข่องเวทนา  กลาวคอื ผสัสเจตสกิ กม็หีนาที่
เพยีงกระทบกับอารมณเทานัน้  สญัญาเจตสิก กเ็พยีงจำอารมณ
เทานัน้   เจตนาเจตสกิ กเ็พียงต้ังใจหรอืจงใจในอารมณเทาน้ัน
สวน เวทนาเจตสกิ นี ้เปนเจาของ คอืเปนใหญในหนาท่ีเสวยรส
อารมณ   เปรยีบเหมือนพระราชาผเูปนเจาของโภชนะอนัเลศิ  ยอม
เสวยพระกระยาหารน้ันไดตามพระหทัย   สวนสัมปยุตตธรรม
ที่เกิดรวมดวยเสวยไดเล็กนอย   เปรียบเหมือนพนักงานที่
ชิมพระกระยาหาร    บัณฑิตจึงกลาววา เวทนามีหนาที่ คือ
การเสวยรสอารมณ   เวทนานัน้ ยอมมีสขุ ทกุข หรือมิใชสขุและ
ทกุข เปนอาการปรากฏใหรไูด  และเวทนาท่ีจะเกดิได กอ็าศัยผสัสะ
เปนปจจัย
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๔) พระพุทธดำรสัวาดวยเวทนานปุสสนา ในมหาสติปฏฐานสูตร๑

พระพุทธองคตรสั เวทนานปุสสนา ความมีสตติามระลึกถงึเวทนา  ดงันี้
“ภกิษทุัง้หลาย  ก ็ภกิษยุอมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาเนอืงๆ

อยอูยางไร ?    ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวินยัน้ี   เมือ่เสวยสขุ
เวทนา กร็ชูดัวา บดันีเ้ราเสวยสุขเวทนา    เม่ือเสวยทกุขเวทนา
ก็รูชัดวา บัดนี้เราเสวยทุกขเวทนา   เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา
[ไมสขุไมทกุข คอื อเุบกขาเวทนา] กร็ชูดัวา บดันีเ้ราเสวยอทุกขมสุข-
เวทนา    หรือเม่ือเสวยสุขเวทนามีอามิส [คอืเจือกามคุณ] กร็ชูดั
วา บดันีเ้ราเสวยสขุเวทนามอีามสิ   หรือเมือ่เสวยสขุเวทนาไมมี
อามิส [คอืไมเจอืกามคุณ] กร็ชูดัวา บดันีเ้ราเสวยสุขเวทนาไมมอีามิส
หรือเมือ่เสวยทกุขเวทนามอีามสิ กร็ชูดัวา บดัน้ีเราเสวยทกุขเวทนา
มอีามสิ   หรอืเมือ่เสวยทกุขเวทนาไมมอีามสิ กร็ชูดัวา บดัน้ีเรา
เสวยทกุขเวทนาไมมอีามสิ   หรอืเมือ่เสวยอทกุขมสุขเวทนามอีามสิ
ก็รูชัดวา บัดน้ีเราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส หรือเมื่อเสวย
อทกุขมสขุเวทนาไมมอีามสิ  กร็ชูดัวา บดันีเ้ราเสวยอทุกขมสขุเวทนา
ไมมอีามสิ ดงันี้

ภกิษยุอมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาเปนภายในบาง   ยอม
พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาเปนภายนอกบาง    ยอมพจิารณาเห็น
เวทนาในเวทนาท้ังภายในภายนอกบาง   ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา
คอืความเกดิข้ึนในเวทนาบาง   ยอมพิจารณาเหน็ธรรมดา คอืความ
เสือ่มไปในเวทนาบาง ยอมพจิารณาเหน็ธรรมดา คอืทัง้ความเกดิขึน้
ทัง้ความเสือ่มไปในเวทนาบาง    กห็รอืสตขิองเธอทีต่ัง้มัน่อยวูา
เวทนามีอย ูแตเพยีงสกัวาเปนทีร่ ู แตเพยีงสกัวาเปนทีอ่าศยัระลกึ
เธอเปนผอูนัตัณหาและทฏิฐิไมอาศัยอยดูวย  ยอมไมถอืม่ันอะไรๆ ใน
โลกดวย

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๑๐  ทฆีนิกาย มหาวรรค  ขอ ๒๘๘ หนา ๓๓๒-๓๓๓.
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  ภกิษทุัง้หลาย  ภกิษยุอมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาเนอืงๆ อยู
อยางนี.้”

๔) สัญญาขันธ
คำวา สญัญา แปลวา ธรรมชาตทิีจ่ำหมายอารมณ,  การกำหนดหมายไวและจำได

ซึง่อารมณตางๆ เชนสเีขยีวเปนตน

คำวา สญัญาขันธ  หมายถงึ กองสญัญา  ไดแก สัญญาเจตสกิ

อน่ึง  เพราะวิญญาณทีไ่มประกอบดวยสัญญาเจตสกิหามีไม   ฉะนัน้ ประเภท
แหงวญิญาณมเีทาใด  ประเภทแหงสญัญากม็เีทานัน้แล

ดงันัน้ ธรรมชาตทิีม่คีวามจำไดเปนลกัษณะ จงึชือ่วา สญัญา นัน่เอง  ดงัท่ีพระ
สารบีตุรเถระกลาววา “ดกูอนอาวโุส  เพราะเหตทุีร่จูำไดนัน้ จงึชือ่วา สญัญา” ดงัน้ี

สัญญา ๑ และ สญัญา ๓
สญัญาเจตสกิ  วาโดยสภาวะแลว กม็อียางเดียว คอืความจำได
แตวาโดยสภาวธรรมท่ีเกิดรวมกับจิต (คอืวิญญาณ)  กม็ ี๓ คอื

๑) สญัญาทีเ่กดิรวมกบักสุลวญิญาณ จดัเปนกุศล
๒) สญัญาทีเ่กดิรวมกับอกุสลวิญญาณ จดัเปนอกุศล
๓) สัญญาที่เกิดรวมกับอัพยากตวิญญาณ จัดเปนอัพยากต (คือกลางๆ

ไมเปนกศุลหรืออกศุล)

ลักษณะเปนตนแหงสัญญา
สญัญามปีระเภทเทากันกบัวญิญาณ เมือ่วาโดยอาการมีลกัษณะเปนตน
สญัญามีลกัษณะ คอื ความจำได
มหีนาท่ี คอื การกำหนดหมายไวและจำได
มเีหตุใหเกิด คอื อารมณทีป่รากฏ
มผีล คอื จำส่ิงท่ีกำหนดหมายไวได
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อธบิายวา  สญัญา นีล้วนมคีวามจำ เปนลักษณะ  หนาทีข่องสัญญาคือการทำ
เคร่ืองหมายอนัจะเปนปจจัยใหระลึกไดอกี   เปรียบเหมือนชางถากทำเครือ่งหมายไวทีไ่ม
เพ่ือใหรวูาตรงนีย้งัไมเรียบรอย  แตสญัญาน้ัน ถาไมทำกจิของสญัญาก็ไมชือ่วาสัญญา  ดจุ
สญัญาในอรูปฌานท่ี ๔  คอืเนวสัญญานาสัญญายตนะ   สญัญาน้ีไมชือ่วาสัญญา เพราะ
ไมทำกิจของสัญญา คือความเปนอารมณแหงวิปสสนาแลวชวยใหเกิดความเบื่อหนาย
สญัญามีอารมณตามทีป่รากฏเปนเหตใุกล  เหมือนสัญญาท่ีเกิดกับลูกเน้ือ ในหนุคนท่ีผกู
ดวยหญาวาเปนคนจริงๆ ฉะนัน้   สญัญายอมอำนวยใหผลปรากฏขึน้ไดกเ็พราะอาศยัเคร่ือง
หมายตามท่ีตนกำหนดไว  อกีอยางหน่ึง  ผลท่ีปรากฏจากสัญญาทีถ่อืเอาจากความจำได
ตามที่ตนกำหนดไว ยอมจำกัด ไมแจงชัด  เหมือนคนตาบอดคลำชาง แสดงชางแก
พระราชาดวยความมัน่ใจ  โดยอาศัยประสบการณจากการคลำชางท่ีผานมาได ฉะน้ันแล

๕) สงัขารขันธ
คำวา สงัขาร แปลวา ความปรงุแตง  คำวา ขนัธ แปลวา กอง
สงัขารขันธ คอื กองสงัขาร ไดแก เจตสกิธรรมท้ังหลายทีป่รงุแตงจติ หมายเอาเจตสิก

ทีเ่หลือท้ังหมด ๕๐ ดวง (เวนเวทนาเจตสกิ และสัญญาเจตสกิ) นี ้ชือ่วา สงัขารขันธ
สงัขารขันธ คอื เจตสิก ๕๐ ประการทีเ่กิดรวมกับจิต  ทำหนาท่ีปรุงแตงจิตใหเปน

กศุลหรอือกุศล หรือเปนอัพยากตะ (ไมเปนท้ังกุศลหรอือกุศล)  และมลีกัษณะคอื มคีวามเกดิ
ขึน้และดับไปตลอดเวลา ทีด่บัไปแลวน้ันเปนอดีต ทีก่ำลังดำรงอยเูปนปจจุบนั และท่ีจะเกิด
ตอไปภายหนาเปนอนาคต   ตรงขามกับพระนิพพานซ่ึงเปนธรรมที่เที่ยง ไมมีการเกิดดับ
ไมขึน้กับกาล หรือพนจากกาลทัง้ ๓ ทีเ่รียกวา กาลวิมตุติ

ลกัษณะแหงสังขาร  สงัขารขนัธเหลานัน้
มกีารประสมเปนลกัษณะ
มกีารประมวลเขาเปนกิจ
มขีนัธ ๓ ทีเ่หลือเปนเหตใุกล
มคีวามเผยออกไปเปนผล
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สงัขาร ๑  และ สงัขาร ๓
สงัขารท้ังหลาย แมเปนอยางเดยีวโดยลักษณะเปนตนดงักลาวมาน้ี

แตวาโดยการเกิดรวมกบัจิตกเ็ปน ๓ โดยแบงตามประเภทของจิต ไดแก
สงัขารทีส่มัปยุตดวยกุสลจติ (วญิญาณ) จดัเปนกุศล
สงัขารท่ีสมัปยุตดวยอกุสลจิต (วญิญาณ) จดัเปนอกุศล
สงัขารท่ีสมัปยุตดวยอัพยากตจติ (วญิญาณ) จดัเปนอัพยากต (ไมเปนกุศล

หรืออกศุล)

มอีธิบายดงัตอไปนี้
๑) กสุลสงัขาร
กสุลสงัขาร คอื กสุลเจตสกิท่ีเกิดพรอมกับจิตท่ีเปนกศุล  ทำหนาท่ีปรุงแตงจิต

ใหเปนจิตฝายกุศล  หรือในการประกอบกรรมที่เปนกุศลคุณความดี
ม ี๓๖ ประการ ไดแก  ก) กสุลเจตสิกทีเ่ปนนยิตสังขาร ๒๗ ประการ
ข) เปนเยวาปนกสังขาร คือ เจตสิกที่เปนกลางๆ มี ๔ ประการ และ
ค) เปนอนิยตสงัขาร คอื เจตสกิท่ีมีฐานะไมแนนอน ม ี๕ ประการ ดงัน้ี

ก) กุสลเจตสิกท่ีเปนนิยตสังขาร คือ กุสลเจตสิกท่ีเกิดพรอมกับจิตท่ี
ปรุงแตงจิตใหเปนจิตฝายกุศล ในการประกอบกรรมทีเ่ปนกุศล อนัจะให
ผลเปนความสขุ   และเปนเจตสกิท่ีเปนนิยตะ คอืประกอบไดเฉพาะใน
กุสลจิตเทานั้น มี ๒๗ ประการคือ ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ
วิริยะ ชีวิต สมาธ ิสทัธา สติ หริ ิ โอตตปัปะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ
กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จติตลหตุา กายมทุุตา จติตมุทุตา
กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา
กายุชกุตา จติตุชกุตา   มอีธิบายดังตอไปน้ี

(๑) ผสัสเจตสกิ หมายถึง การกระทบอารมณ
ลกัษณะของผสัสะ คอื การสมัผัสถูกตองอารมณ
หนาทีข่องผสัสะ คอื ประสานกนัระหวางอารมณ วตัถ ุและวญิญาณ
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เหตุใหเกิดผัสสะ คอื มอีารมณมาปรากฏเฉพาะหนา
ผลของผสัสะ คอื การประชุมพรอมกันปรากฏ
ผสัสะ นี ้ตองมีธรรม ๓ ประการมาประชมุพรอมกัน จงึจะเกดิผัสส-
เจตสกิ  ธรรม ๓ ประการน้ันคือ อารมณ  วตัถุ และวญิญาณ
ไมใชเพียงกระทบกนัเฉยๆ

(๒) เจตนาเจตสกิ คอื ความจงใจ, ความตัง้ใจ หรือ ธรรมชาติทีก่ระตนุ
เตือนสมัปยตุตธรรมใหทำงานตามหนาท่ีของตนๆ เชน  ความโลภเกดิ
ก็กระตุนใหโลภะทำหนาที่   ความโกรธเกิดขึ้นก็กระตุนใหโทสะ
ทำหนาท่ี   ความหลงเกิดข้ึนก็กระตนุใหโมหะทำหนาท่ี  มหากสุลจิต
เกิดข้ึนกก็ระตนุใหทำบญุทำกศุล
เจตนา คอื กรรมทีท่ำหนาทีท่าง กาย วาจา ใจ
ลกัษณะของเจตนา คอื มกีารชกัชวน มคีวามจงใจ
หนาทีข่องเจตนา คอื การขวนขวาย
เหตุใหเกิดเจตนา คอื นามขันธ ๓ ทีเ่หลือ (คอืเวทนา สญัญา วญิญาณ)
ผลท่ีปรากฏจากเจตนา คอื การจัดแจง

(๓) วติกเจตสกิ คอื การยกจติขึน้สอูารมณ หรอืตรกึไปในเรือ่งราวตางๆ
ลกัษณะของวติก คอื การยกจติข้ึนสอูารมณ
หนาทีข่องวติก คอื การทำใหจติกระทบอารมณบอยๆ
เหตุใหเกิดวติก คอื ขนัธ ๓ (เวทนาขันธ สญัญาขันธ วญิญาณขันธ)
ผลของวติกเจตสกิ คอื การนำจติสอูารมณ
วติกเจตสิก คอื  การยกจิตข้ึนสอูารมณ นีม้ีความหมายใกลเคียงกับ
เจตนาเจตสกิ ความตัง้ใจในอารมณ  และมนสกิารเจตสกิ ความใส
ใจในอารมณ    เพ่ือใหเห็นความแตกตางกนั จงึมีขออุปมาดวยเรือ
แขงวา  เจตนาเจตสิก อปุมาดังคนพายหัว ตองควาธงใหได อนั
หมายถงึความสำเรจ็คือชัยชนะ   มนสกิารเจตสิก อปุมาดงัคนถอื
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ทาย ตองคดัวาดเรือใหตรงไปยงัธงอันเปนหลกัชยั  วติก-เจตสกิ
อปุมาดังคนพายกลางลำ มงุหนาจ้ำพายไปแตอยางเดียว

(๔) วจิารเจตสิก คอื การประคองจติใหอยใูนอารมณ หรือคิดบอยๆ นัน่เอง
วจิารมลีกัษณะ คอื การพจิารณาอารมณบอยๆ
หนาที่ของวิจาร คือ การทำใหจิตและเจตสิกที่เกิดรวมกันประกอบ
ในอารมณ

เหตุใหเกดิวจิาร คอื นามขนัธทัง้ ๓ (เวทนาขันธ สญัญาขนัธ วญิญาณ-
ขนัธ)

ผลของวจิาร คอื มกีารตกแตงจิตใหอยใูนอารมณ
(๕) ปตเิจตสิก  คอื ความปลาบปลืม้ หรือความอ่ิมใจในอารมณ

ลกัษณะของปต ิคอื ความอ่ิมใจ
หนาทีข่องปต ิคอื การทำใหกายและใจอ่ิมเอบิ
เหตใุหเกดิปต ิคอื นามขันธ ๓ (เวทนาขันธ สญัญาขันธ วญิญาณขันธ)
ผลของปต ิคอื มกีายและใจเฟองฟู

(๖) วริยิเจตสกิ คอื ความเพียรเพือ่ใหไดอารมณ
ลกัษณะของวริยิะ คอื ความอุตสาหะ ความพยายาม
หนาทีข่องวริยิะ คอื การอดุหนนุค้ำชสูภาวธรรมอ่ืนๆ ทีเ่กดิรวมดวย
เหตุใหเกิดวิรยิะ คอื สงัเวควัตถุ (ความสลด) ๘ ประการ
ผลของวิรยิะ คอื การไมยอทอถดถอย
ความเพยีร ยอมเกิดเพราะพจิารณาเหน็สังเวควตัถ ุ๘ ประการ คอื
(ก) ความเกิด พจิารณาเหน็ความเกดิบอยๆ
(ข) ความแก พจิารณาโทษและภัยของความแก
(ค) ความเจบ็ไข พจิารณาเหน็ความเจ็บไขเปนทกุข
(ง) ความตาย พจิารณาเห็นคนตายบอยๆ
(จ) พจิารณาเห็นทุกขในนรก ยอมเกิดความกลัว



270
คมูอืการศึกษาสัมมาปฏบิตัไิตรสกิขา: อธิปญญาสิกขา

(ฉ) พจิารณาเห็นการเกดิเปนสตัวเดรจัฉานเปนทกุข
(ช) พจิารณาเหน็ทกุขจากการเกดิเปนเปรต
(ซ) พจิารณาเห็นทุกขจากการเกดิเปนอสุรกาย

(๗) ชวีตินิทรยิเจตสิก คอื สภาวธรรมทีร่กัษานามธรรมทีเ่กดิพรอมกบั
  จติใหเปนไปตลอดอายุขัยของตน
ลกัษณะของชวีตินิทรยี คอื ความเปนไปไดแหงธรรมทีเ่กดิรวมกนั
หนาทีข่องชีวตินิทรยี คอื การเล้ียงรกัษานามธรรมทีเ่กดิรวมกนั
เหตุแหงชีวตินิทรีย คอื นามขันธ ๓ (เวทนาขนัธ สญัญาขันธ วญิญาณ-
ขันธ)

ผลของชวีตินิทรยี คอื การดำรงอยแูหงนามธรรมท่ีเกดิรวมกนั
(๘) สมาธิ หรือ เอกคัคตาเจตสกิ คอื ธรรมชาตทิีจ่ติตัง้มัน่อยใูนอารมณ

  เดยีว
ลกัษณะของเอกคัคตา คอื ความไมฟงุซาน
หนาท่ีของเอกคัคตา คอื การรวบรวมสภาวธรรมอ่ืนๆ ทีเ่กิดรวมดวย
เหตุใหเกิดเอกคัคตา คอื สขุเวทนา
ผลของเอกคัคตา คอื เกดิความสงบระงับ

(๙) สทัธาเจตสกิ หมายถงึ ความเลือ่มใส ความเชือ่ทีป่ระกอบดวยเหตผุล
ลกัษณะของสทัธา คอื ความเลือ่มใสในกศุลธรรม
หนาที่ของสัทธา คือ ทำใจใหเลื่อมใสในอารมณเปนที่ตั้งแหงความ
เลือ่มใส

เหตใุหเกิดสทัธา คอื ปชูนยีวตัถอุนัเปนทีต่ัง้แหงความเล่ือมใส
ผลทีป่รากฏของสทัธา คอื ความไมขนุมวั
สทัธานีจ้ดัเปนธรรมเบ้ืองตน เพยีงเชือ่วาสตัวนัน้มกีรรมเปนของตน
คอื ทำดไีดด ีทำชัว่ไดชัว่  เพียงเทานีก้เ็ปนคณุยิง่ ในอนัทีจ่ะทำให
บคุคลไดประกอบคุณงามความดี เปนบุญกุศลข้ึนมา   และสัทธา
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ทีจ่ะเกิดขึน้ไดนัน้ ยอมตองอาศยัวตัถอุนัเปนทีต่ัง้แหงความเช่ือ ไดแก
พระรัตนตรัย ผลของกรรม เปนตน และสัทธาน้ีเมื่อเกิดขึ้น
ยอมทำใหเกิดความผองใส ไมขนุมัว  สามารถดำเนินไปจนเขาถึง
ปตไิด

เหตุอนัเปนทีต่ัง้แหงความเลือ่มใสศรัทธา ไดแก
ก) รปูประมาณ เลือ่มใสศรัทธา เพราะเหน็รปูสมบัตสิวยงาม
ข) ลขูประมาณ เลือ่มใสศรัทธา เพราะเหน็ความประพฤติเรยีบ

รอย เครงในธรรมวนิยั
ค) โฆสประมาณ  เลือ่มใสศรทัธา เพราะไดฟงเสียงอันไพเราะ
ง) ธรรมประมาณ  เลือ่มใสศรัทธา เพราะไดสดบัฟงธรรมของ

ผทูีฉ่ลาดในการแสดง
(๑๐) สติเจตสกิ คอื ความระลึกรอูารมณและยบัย้ังมิใหจิตตกไปในอกุศล,

ความระลกึอารมณทีเ่ปนกศุล,  ความระลกึไดทีร่ทูนัอารมณ
ลกัษณะของสต ิคอื ความระลกึไดในอารมณเนืองๆ หรือ ความไม
ประมาท

หนาท่ีของสต ิคอื การไมหลงลมื
เหตุใหเกิดสติ คอื การจำอารมณไดแมนยำ
ผลของสต ิคอื การรกัษาอารมณ
สติเจตสกิ เปนเครือ่งชักนำใจใหยดึถือกุศลธรรมเปนอุดมคต ิ   ถา
หากวาขาดสตเิปนประธานเสยีแลว  สมาธกิไ็มสามารถจะมไีดเลย
และเม่ือไมมีสมาธแิลว ปญญากเ็กิดไมได   ดงัน้ัน สติจึงเปนธรรม
ทีม่อีุปการะมาก  ตองใชสติตอเน่ืองกัน   ในทางเจรญิวิปสสนา
หรือเจริญสมาธิ มงุทางปฏิบตั ิ ซึง่เปนทางสายเดยีวท่ีจะหลุดพน
จากกเิลสไปได  โดยเจรญิสติปฏฐานทางกาย เวทนา จติ ธรรม
ดวยการมสีตริะลกึรอูยเูนอืงๆ เปนตน
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(๑๑) หริเิจตสิก คอื ความละอายตอการทำบาป การทำชัว่ ทัง้ทางกาย
ทางวาจา ทางใจ   บาป คอืธรรมชาตทิีท่ำใหจติเศราหมอง  บญุ คอื
ธรรมชาติทีช่ำระจิตใหสะอาดผองแผว    ในขณะท่ีจติอกุศลเกิดข้ึน
อยากจะประพฤตผิดิศีล ๕    เครือ่งยับย้ังมิใหเกิดอกสุลจติน้ันก็คอื
หิริ คือเกิดความละอายตอบาปที่จะกระทำ  จึงยับย้ังไวชวยไมให
ทำอกศุล   ฉะน้ัน หริจิงึเปนธรรมทีเ่ปนโลกบาล คอืเปนธรรมชาตทิี่
คุมครองโลก   หิริ เกิดข้ึนทำใหละอายตอบาป จึงไมกลาทำบาป
ทัง้ในทีล่บัและทีแ่จง    สิง่ทีท่ำใหเกดิหริ ิคอื มกีารเคารพตนเอง  จงึ
ละอายตอการทำบาป
ลกัษณะของหริ ิคอื ความเกลียดตอบาป
หนาทีข่องหิร ิคอื  การไมทำบาป
เหตใุกลใหเกิดหิริ คอื มคีวามเคารพในตน
ผลของหริ ิคอื มคีวามละอายตอบาป

(๑๒) โอตตปัปเจตสิก คอื ธรรมชาตทิีม่คีวามสะดงุกลวัตอผลของบาป จงึ
ไมทำบาป
ลกัษณะของโอตตปัปะ คอื มคีวามสะดงุกลัวตอบาป
หนาทีข่องโอตตปัปะ คอื การไมทำบาป
เหตขุองโอตตปัปะ คอื ความเคารพผอูืน่
ผลของโอตตัปปะ คอื ความละอายตอบาป
หิริกับโอตตัปปะ จะเกิดไดตองอาศัยเหตุภายนอก ๔  หรือเหตุ
ภายใน ๘   อยางใดอยางหนึง่

เหตุภายนอก ๔ ไดแก
(ก) อตัตานุวาทภัย  กลัวตอการถกูตเิตยีนตนดวยตนเอง
(ข) ปรวาทานุภยั  กลวัตอการถกูติเตียนตนจากผอูืน่
(ค) ทณัฑภยั  กลวัตอราชทณัฑ คอื กฎหมายบานเมอืง
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(ง) ทคุคตภิยั  กลัวตอภยัในอบายภูมิ
เหตภุายใน ๘ ไดแก
(ก) ละอายบาปกลวับาป โดยคำนงึถึงตระกลูของตน
(ข) ละอายบาปกลวับาป โดยคำนงึถึงวัยของตน
(ค) ละอายบาปกลัวบาป โดยคำนงึถงึการศกึษาของตน
(ง) ละอายบาปกลวับาป โดยคำนงึถงึชาตอินัประเสรฐิของตน
(จ) ละอายบาปกลัวบาป โดยคำนงึถงึพระพทุธเจา บดิามารดา ครู

อาจารย
(ฉ) ละอายบาปกลวับาป โดยคำนึงถึงมรดกของพระพุทธเจา ของ

บดิา มารดา ซึง่ตนเองจะตองรบัมรดกน้ัน
(ช) ละอายบาปกลัวบาป โดยคำนงึถงึเพือ่นทีด่ทีีเ่คยคบมา
(ซ) ละอายบาปกลวับาป โดยคำนงึถึงความกลาหาญและความ

สงบเสง่ียมเจียมตัว
(๑๓) อโลภเจตสกิ คอื ธรรมชาติทีไ่มอยากได  ไมของในอารมณ  ไมตดิ

  ในอารมณ เม่ือประสบอารมณนัน้
ลกัษณะของอโลภะ คอื ความไมติดใจอารมณ
หนาท่ีของอโลภะ คอื การไมหวงแหน
เหตใุหเกิดอโลภะ คอื ความเอาใจใสเปนอันดีตออารมณนัน้
ผลของอโลภะ คอื ความไมยดึม่ัน

(๑๔) อโทสเจตสิก คือ ธรรมชาติที่ไมโกรธ ไมหยาบคาย ไมมีปองราย
  ไมประทุษราย  (อโทสเจตสกิน้ี คอืเมตตาในพรหมวหิารน่ันเอง)
ลกัษณะของอโทสะ คอื ความไมดรุาย
หนาทีข่องอโทสะ คอื ทำลายความอาฆาต
เหตขุองอโทสะ คอื การเอาใจใสเปนอันดีตออารมณนัน้
ผลของอโทสะ คอื มคีวามสงบรมเย็น
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ขนัติ คอื ความอดทน ทนตรากตรำ ทนลำบาก ทนตอเหตทุีท่ำให
เจ็บใจ

อกัโกธะ คอื ความไมโกรธ
สวน เมตตา ยงัประสงคใหผอูืน่มคีวามสุขอกีดวย
ทัง้ ขนัติ อกัโกธะ และเมตตา เหลาน้ี  องคธรรมไดแก อโทสะ
เมตตา มกีารเพงเลง็เห็นความงดงามแหงจติใจของผอูืน่ เปนฐานทีเ่กดิ
สวนราคะ มกีารเพงเล็งเห็นความงดงามแหงรางกายของผอูืน่ เปนฐาน
ทีเ่กิด

(๑๕) อโมหะ หรอื ปญญนิทรยิเจตสิก ไดแก ปญญา คอื ความรใูนเหตุผล
แหงความจรงิของสภาวธรรมและทำลายความเห็นผดิ หรอืเปนเจตสิก
ทีม่คีวามรเูปนใหญ ปกครองซึง่สหชาตธรรม (ธรรมทีเ่กดิพรอมกนั)
ทัง้ปวง
ลกัษณะของปญญนิทรยี คอื ความรแูจงสภาวธรรม
หนาทีข่องปญญนิทรยี คอื กำจดัความไมรู
เหตใุหเกิดปญญินทรยี คอื  มสีมาธิ
ผลของปญญินทรีย คอื มคีวามไมหลงผิด หรือ ไมเห็นผิด
ปญญา หรอื ปญญินทริยเจตสกิ นี ้มอีธิบายอยางกวางขวาง และ
แจกแจงไดหลายนยั แตในท่ีนีจ้ะกลาวโดยสงัเขปเทานัน้วา ปญญา
มี ๓ นยั คอื
(ก) กมัมสกตาปญญา ปญญาท่ีรวูา กรรมเปนสมบัตขิองตน
(ข) วปิสสนาปญญา ปญญาท่ีรขูนัธ ๕  รปูนาม เปน อนิจจัง ทกุ

ขงั อนตัตา
(ค) โลกุตตรปญญา ปญญาทีร่แูจงแทงตลอดในอรยิสจั ๔

กมัมสกตาปญญา ม ี๑๐ ประการ คอื
ปญญารเูหน็วา ทานทีบ่คุคลใหแลว ยอมมผีล
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ปญญารเูหน็วา การบูชายอมมผีล
ปญญารเูหน็วา การบวงสรวงเทวดา ยอมมผีล
ปญญารเูห็นวา ผลวิบากของกรรมดแีละช่ัวมีอย ู(ทำดไีดด ีทำชัว่ไดชัว่)
ปญญารเูห็นวา โลกน้ีมีอย ู(ผจูะมาเกิดน้ันมี)
ปญญารเูหน็วา โลกหนามีอย ู(ผจูะไปเกิดน้ันมี)
ปญญารเูห็นวา มารดามอีย ู(การทำดีทำชัว่ตอมารดา ยอมจะไดรบัผล)
ปญญารเูหน็วา บดิามอีย ู(การทำดทีำช่ัวตอบดิา ยอมจะไดรบัผล)
ปญญารเูหน็วาโอปปาตกิสตัวนัน้มอีย ู(สตัวนรก เปรต อสรุกาย เทวดา
พรหมน้ันมี)

ปญญารเูหน็วาสมณพราหมณ ผปูฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ ประกอบดวย
ความรยูิง่ เหน็จริงประจกัษซึง่โลกนี ้และโลกหนาดวยตนเอง แลว
ประกาศใหผอูื่นรนูัน้ มีอยใูนโลกน้ี

(๑๖) กายปสสทัธเิจตสกิ คอื สภาวะท่ีทำใหเจตสิกสงบจากอกศุล ความ
สงบจากอกศุลของเจตสกิ
ลกัษณะของกายปสสัทธ ิคอื การทำใหเจตสกิสงบจากความเรารอน
หนาทีข่องกายปสสัทธ ิคอื กำจัดความเรารอนของเจตสิก
เหตุของกายปสสัทธิ คอื เจตสิก
ผลของกายปสสัทธ ิคอื ความเยือกเยน็ ไมเปลีย่นแปลง

(๑๗)จติตปสสัทธิเจตสกิ คอื สภาวะทีท่ำใหจิตสงบจากอกศุล
ลกัษณะของจติตปสสัทธิ คอื การทำใหจติสงบจากความเรารอน
หนาท่ีของจิตตปสสัทธิ คอื กำจดัความเรารอนของจิต
เหตขุองจติตปสสัทธิ คอื จติ
ผลของจติตปสสัทธิ คอื ความเยอืกเยน็ ไมเปล่ียนแปลง

(๑๘) กายลหตุาเจตสกิ คอื สภาวะทีท่ำใหเจตสิกเบาจากอกศุล
(๑๙) จติตลหตุาเจตสิก คอื สภาวะท่ีทำใหจติเบาจากอกศุล
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เจตสกิท้ัง ๒ นี ้มลีกัษณะเปนตน ดงัน้ี
ลกัษณะของจติตลหตุา คอื การทำใหเจตสกิ-จติ สงบจากความหนัก
หนาท่ีของจิตตลหุตา คอื ทำลายความหนักของเจตสิก-จติ
เหตขุองจติตลหตุา คอื เจตสกิ-จติ
ผลของจิตตลหตุา คอื ความไมหนักของเจตสิก-จติ

(๒๐) กายมุทตุาเจตสิก คอื สภาวะทีท่ำใหเจตสิกมีความออนโยน   ความ
ออนโยนของเจตสกิ ทำใหเปนไปงายดายในอารมณทีเ่ปนกศุล

(๒๑) จติตมุทตุาเจตสิก คอื สภาวะท่ีทำใหจติออนโยน   เจตสกิท่ีทำให
จติออนโยน  เปนไปไดงายดายในอารมณทีเ่ปนกุศล
เจตสกิ ๒ ดวงนี ้มลีักขณาทิจตุกะ ดงัน้ี
มกีารทำใหจติและเจตสิกสงบจากความแข็ง กระดาง เปนลักษณะ
มกีารทำลายความแข็งกระดางของเจตสิกและของจิต เปนกจิ
มเีจตสิก มจีติ เปนเหตุใกลใหเกิด
มคีวามไมโกรธ ไมอาฆาต เปนผล

(๒๒) กายกัมมัญญตาเจตสิก คือ เจตสิกที่ควรแกการงานอันเปนกุศล
ความควรแกการงานของเจตสกิ

(๒๓) จติตกัมมัญญตาเจตสกิ คอื เจตสกิท่ีทำใหจติควรแกการงานอันเปนกุศล
ลกัษณะเปนตนของเจตสิกท้ัง ๒ นี ้คอื
มกีารทำใหเจตสิกจิตสงบจากความไมควรแกการงาน เปนลกัษณะ
มกีารทำลายความไมควรแกการงานของเจตสิก ของจติ เปนกจิ
มีเจตสิก มจีติ เปนเหตุใกล
มีการทำใหเจตสิก ทำใหจิตมีอารมณสมควรแกการงาน เปนผลท่ี
ปรากฏ

จติท่ีไมควรแกการงาน จะใชจติทำสมาธิ กม็ผีลนอย เชน จติท่ีมรีาง
กายออนเพลยี หรอืปวย เชน ปวดหัว ปวดทอง   เม่ือรางกายไม
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สบาย  การทำสมาธิกไ็ดผลนอย  เสยีเวลา  ทำสมาธ ิ๒ ชัว่โมง
กท็ำไมได เพราะจติไมมกีมัมัญญตาเจตสกิประกอบ

(๒๔) กายปาคญุญตาเจตสกิ คอื สภาวะทีท่ำใหเจตสกิคลองแคลวตอกศุล
(๒๕) จติตปาคุญญตาเจตสกิ คอื สภาวะทีท่ำใหจติคลองแคลวตอกุศล

เจตสกิท้ัง ๒ นี ้มลีักษณะเปนตน ดงัน้ี
มคีวามไมอาพาธของเจตสิก ของจิต  เปนลักษณะ
มกีารทำลายความอาพาธ ของเจตสิก ของจิต เปนกิจ
มเีจตสิก มจีติ เปนเหตุใหเกิด
มคีวามปราศจากโทษ เปนผลท่ีปรากฏ

(๒๖) กายชุกุตาเจตสกิ คอื สภาวะท่ีทำใหเจตสิกมงุตรงตอกุศล
(๒๗) จติตุชกุตาเจตสกิ คอื สภาวะท่ีทำใหจติมงุตรงตอกุศล

เจตสกิท้ัง ๒ นี ้มลีักษณะเปนตน ดงัน้ี
มลีกัษณะ คอื ความซือ่ตรงของเจตสิก ของจติ
มหีนาที ่คอื การทำลายความไมซือ่ตรงของเจตสิก ของจติ
มีเหตุใกล คือ เจตสิก จิต
มผีลท่ีปรากฏ คอื มคีวามซ่ือตรงของเจตสิก ของจิต

ข) เยวาปนกสังขาร คอื เจตสิกท่ีเปนกลางๆ ประกอบไดทัง้ในกุสลจติก็ได
และในอกุสลจิตก็ได  ม ี๔ ประการ ไดแก  ฉนัทะ อธิโมกข มนสิการ
ตตัรมัชฌัตตตา  มอีธิบายดงัตอไปนี้

(๑) ฉนัทเจตสิก  คอื ความพอใจ ความปลงใจทีจ่ะทำ
ลกัษณะของฉนัทเจตสกิ คอื ความปรารถนาเพือ่จะกระทำ
หนาทีข่องฉนัทเจตสกิ คอื การแสวงหาอารมณ
เหตุใหเกิดฉันทเจตสกิ คอื อารมณ
ผลของฉนัทเจตสกิ คอื มคีวามตองการอารมณ

(๒) อธโิมกขเจตสกิ คอื ความนอมใจเช่ือ
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ลกัษณะของอธโิมกข คอื การลงความเห็น
หนาทีข่องอธโิมกข คอื การไมรวนเร ความนิง่ในอารมณ
มเีหตใุหเกิด คอื การปลงใจ
มผีลทีป่รากฏ คอื การตดัสินใจ

(๓) มนสกิารเจตสกิ คอื ความใสใจในอารมณ
ลกัษณะของมนสกิาร คอื การใสใจในอารมณ
หนาทีข่องมนสกิาร คอื ทำใหธรรมทีเ่กดิรวมกนัประกอบในอารมณ
เหตุใหเกิดมนสิการ คอื อารมณ
ผลของมนสกิาร คอื  การทำใหธรรมทีเ่กดิรวมกันมหีนาทีเ่ฉพาะตอ
อารมณ

มนสกิารเจตสกิ คอืความใสใจในอารมณนี้   ถามีความใสใจเปนอัน
ดตีออารมณ หรือใสใจในอารมณดวยอุบายอนัแยบคาย  คอืใสใจ
ใหถกูตองตรงตามสภาวะแหงความเปนจริงแลว   ยอมกอใหเกิด
จติท่ีดีงาม   ความใสใจเปนอันดี เรียกวา โยนโิสมนสิการ

(๔) ตตัรมัชฌตัตตาเจตสกิ คอื การทำใจเปนกลาง ไมมอีคต ิไมลำเอยีง
การวางใจเฉยในอารมณ (ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิกนี้ คืออุเบกขาใน
พรหมวิหารน่ันเอง)
ลกัษณะของตัตรมชัฌัตตตา คอื การนำจิตและเจตสิกไปโดยเสมอภาค
หนาท่ีของตัตรมัชฌัตตตา คือ หามความย่ิงหยอน หรือความเปน
ฝกฝาย

เหตุใหเกิดตัตรมัชฌัตตตา คอื สมัปยุตตธรรม
ผลของตตัรมชัฌตัตตา คอื มคีวามเปนกลาง (อเุบกขา)

ค) กสุลเจตสกิทีเ่ปนอนิยตสังขาร หมายถึง กสุลเจตสกิทีเ่กดิพรอมกบัจติ
ปรงุแตงจติใหเปนจติฝายกุศล  ในการประกอบกรรมท่ีเปนกศุล อนัจะให
ผลเปนความสุข   แตเพราะเปนเจตสิกทีเ่ปนนยิตะ จงึมฐีานะไมแนนอน
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คอื เกิดเฉพาะบางโอกาส และเมือ่เกิดก็ไมเกิดรวมกับเจตสกิอ่ืนๆ ม ี๕
ประการ ไดแก กรณุา มทุติา สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ และ สมัมา
อาชวีะ  ดังน้ี

(๑) กรณุาเจตสกิ คอื ความสงสาร อยากจะชวยเหลือสัตวทีก่ำลังไดรบั
ทกุข หรือท่ีจะไดรบัทุกขในภายหนา
ลกัษณะของกรุณาเจตสกิ คอืการเหน็ผอูืน่เปนทกุขแลวมคีวามสงสาร
เหน็ใจ

หนาท่ีของกรุณาเจตสิก คอื การไมชอบเห็นผอูืน่ประสบทุกข
เหตุใหเกิดกรุณาเจตสิก คอื การไดเห็นผอูืน่ถูกทุกขครอบงำ
ผลของกรณุาเจตสิก คอื มคีวามไมเบยีดเบียน

(๒) มทุติาเจตสกิ คอื พลอยยนิดดีวยเมือ่เหน็ผอูืน่มคีวามสุข
ลกัษณะของมทุติา  คอื มคีวามยินดดีวยในความสุขของผอูืน่
หนาทีข่องมทุติา  คอื การไมรษิยา
ผลของมทุติา  คอื ความปรารถนาใหผอูื่นเจรญิ
เหตุของมทุติา  คอื การไดเหน็สัตวมสีมบัตหิรอืประสบความสุข

(๓) สมัมาวาจาเจตสกิ คอื การพดูชอบ พดูสิง่ทีเ่ปนกศุล เวนจากวจทีจุรติ
ทัง้ ๔  มพีดูปด พดูสอเสียด พดูหยาบคาย  พดูเพอเจอไรสาระ
สมัมาวาจา  ม ี๓ ประการ
(ก) กถาสมัมาวาจา ไดแก การกลาววาจาทีด่ ีมศีลีธรรม เพือ่หวงั

ประโยชนแกผฟูง เชน อาจารยสอนศิษย เปนตน
(ข) เจตนาสัมมาวาจา ไดแก ผมูเีจตนาสมาทานศลี วาจะละเวน

วจทีจุรติ มกีารไมกลาวมสุา เปนตน
(ค) วรีตสีมัมาวาจา ไดแก การเวนจากวาจาทุจรติท้ัง ๔  มเีวน

จากมุสาวาท ปสณุาวาท ผรุสวาท สมัผัปปลาปะ  ในเมือ่มี
สิง่ทีอ่าจจะลวงละเมดิไดมาปรากฏอยเูฉพาะหนา  (เมือ่ประสบ
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กบัอารมณเฉพาะหนาจึงงดเวน)
(๔) สมัมากมัมันตเจตสกิ คอื ประกอบการงานชอบ การงานทีไ่มทจุริต

เวนจากกายทุจรติทัง้ ๓ มกีารฆาสตัว ลกัทรพัย และลวงประเวณี
ม ี๓ คอื
(ก) ยถาพลสมัมากมัมันตะ ไดแก  การกระทำการงานโดยชอบ

การงานท่ีไมทุจริตมีการประกอบกุศลเปนตน  ตามกำลัง
ของตน

(ข) เจตนาสัมมากัมมันตะ ไดแก เจตนาที่ตั้งใจสมาทานวา
จะละเวนกายทุจริต มีการไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมลวง
ประเวณี

(ค) วรีตสีมัมากมัมนัตะ ไดแก การเวนจากกายทุจริตท้ัง ๓  มี
เวนการฆาสตัว การลกัทรพัย การลวงประเวณ ี   ในเมือ่มี
อารมณทีค่วรจะอาจจะลวงละเมดิไดมาปรากฏอยเูฉพาะหนา
หมายความวาไมไดตัง้ใจไวกอนวาจะงดเวน แตมาประสบกบั
อารมณจึงงดเวน

(๕) สัมมาอาชีวเจตสิก คือ การเลี้ยงชีพชอบ ประกอบอาชีพท่ีสุจริต
เวนจากทุจริตท้ัง ๗ คือ เวนกายทุจริต ๓ และเวนวจีทุจริต ๔
ทีเ่ก่ียวกบัอาชพี สมัมาอาชวีะ ม ี๒ ประการ คอื
(ก) วริยิสัมมาอาชวีะ ไดแก ความเพียรในการทำการงานหาเลีย้ง

ชีพโดยชอบธรรม
(ข) วรีตีสมัมาอาชวีะ ไดแก การงดเวนจากกายทจุรติ ๓ วจทีจุรติ

๔ ทีเ่ก่ียวแกอาชีพ
โดยสรุป เจตสกิคอื สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชีวะ ทัง้ ๓ นี้
มชีือ่เรียกอีกอยางหน่ึงวา วรีตีเจตสิก  มลีกัษณะเปนตน ดงัน้ี

ลกัษณะของวรีตีเจตสิก คอื การไมลวงกายทจุริตเปนตน
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หนาท่ีของวีรตีเจตสิก คอื การเวนจากกายทุจริตเปนตน
ผลของวีรตีเจตสิก คอื การไมทจุริต
เหตุใหเกิดวีรตีเจตสิก คอื สทัธา หริ ิโอตตปัปะ เปนตน

๒) อกุสลสงัขาร
ก) อกุสลสงัขารโลภมูล   มี ๑๗ ประการ

อกุสลสังขารทั้งหลาย คือ สังขารที่ประกอบกับอกุสลวิญญาณ ใน
โลภมลู ม ี๑๗ คอื เปนนิยตมาโดยรูปของตน ๑๓ เปนเยวาปนกะ ๔
ในสังขาร ๑๓ คอื ผสัสะ เจตนา วติก วจิาร ปต ิวริยิะ ชวีติ สมาธิ
เจตสิกท้ัง ๘  นี ้เกิดรวมกับจิตท้ังท่ีเปนกุศลหรืออกุศล  และเจตสกิท่ี
เปนอกศุลโดยตรง ๔  คอื อหิริกกะ อโนตตปัปะ โลภะ โมหะ มจิฉา-
ทฏิฐิ   เหลาน้ีเปนนิยตะมาโดยรูปของตน   เยวาปนกะ คอื เจตสิกท่ี
เปนกลางๆ ประกอบในกุสลจติก็ได และในอกุสลจติก็ได ม ี๔ ประการ
คอื ฉนัทะ อธโิมกข อทุธัจจะ มนสิการ
อกุสลสงัขาร  พงึทราบดงัตอไปน้ี

(๑) อหริกิกเจตสกิ คอื ความไมละอายตอการทำบาป ไมละอายตอการ
ทำอกุศล
อหิรกิกะมลีกัษณะ คอื การไมเกลยีดตอกายทจุริต เปนตน
หนาท่ีของอหิรกิกะ คอื การกระทำบาป
เหตใุกลใหเกิดอหิริกกะ คอื การไมเคารพตน
ผลของอหริกิกะ คอื ความไมเกลียดตอบาปธรรม

(๒) อโนตตัปปเจตสกิ คอื ความไมสะดงุกลัวตอการทำบาป
ลกัษณะของอโนตตัปปะ คอื ความไมสะดงุกลัวตอบาป
หนาทีข่องอโนตตปัปะ คอื การกระทำบาป
เหตใุหเกิดอโนตตัปปะ คอื การไมเคารพผอูืน่
ผลของอโนตตปัปะ คอื ความไมเกลียดตอบาปธรรม
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(๓) โลภเจตสกิ คอื สภาวะท่ีปรุงแตงจิต ทำใหตดิใจในอารมณ ๖  หรอื
ความอยากได
โลภะมีลกัษณะ คอื ความถอืม่ันอารมณ
หนาท่ีของโลภะ คอื ความติดใจในอารมณ
เหตใุหเกิดโลภะ คอื ความยินดีในสังโยชน
ผลของโลภะ คอื การไมบริจาค
ความหมายของโลภะ จำแนกออกได ๑๐ ประการ คอื
๓.๑) ตณัหา ความตองการ
๓.๒) ราคะ ความกำหนดั
๓.๓) กามะ ความใคร
๓.๔) นนัทิ ความเพลิดเพลนิ
๓.๕) อภิชฌา ความเพงเล็ง
๓.๖) ชเนตติ ความกอใหเกดิกเิลส
๓.๗) โปโนพภวกิ ความนำใหเกิดในภพใหม
๓.๘) อจิฉา ความปรารถนา
๓.๙) อาสา ความหวัง
๓.๑๐) สงัโยชน ความเกีย่วของ ความผูกพันธ ผกูมัด รดัไว ลามไว

ความกระหายอยากไดอารมณนัน้ เรยีกวา ตณัหา คอื ความอยาก
ไดซึง่กามคุณอารมณ  เรียกวา กามตัณหา ตณัหาท่ีเกดิพรอมดวย
สสัสตทฏิฐ ิเรยีกวา ภวตณัหา ตณัหาทีเ่กดิพรอมดวยอุจเฉททฏิฐิ
เรียกวา วภิวตณัหา

(๔) โมหเจตสิก คอื ธรรมชาตทิีเ่ปนความหลง ความไมรจูรงิตามสภาวะ
ของอารมณ มคีวามหลงเขาใจไมตรงกบัสภาวธรรม  อารมณทีด่งีาม
กลับเห็นเปนไมดไีมงาม  อารมณทีไ่มดไีมงามเปนอกศุล กลับเหน็วา
ดแีลวทำลงไป
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ลกัษณะของโมหะ คอื ความไมรู
หนาทีข่องโมหะ คอื การปกปดไวซึง่สภาวะท่ีแทจรงิ
เหตใุหเกิดโมหะ คอื การไมเอาใจใสเปนอันดีตออารมณนัน้
ผลของโมหะ คอื มคีวามมดืไมรจูริง
ความไมรู หมายความวา ไมรูในส่ิงท่ีควรรู แตไปรูในส่ิงท่ีไมควรรู
ดงัน้ัน ความไมรใูนท่ีนี ้จงึหมายเฉพาะไมรใูนธรรม ๘ ประการ คอื
๔.๑) ไมรใูนทุกขวา ทกุขนัน้มีอยเูทาไร อะไรบาง
๔.๒) ไมรวูา อะไรเหตทุีท่ำใหเกดิทกุข
๔.๓) ไมรธูรรมอนัเปนทีด่บัทกุข คอื นพิพาน
๔.๔) ไมรทูางทีจ่ะปฏบิตัใิหถงึความดับทกุข
๔.๕) ไมรขูันธ ธาตุ อายตนะ ฯลฯ ทีเ่ปนอดีต
๔.๖) ไมรขูันธ ธาต ุอายตนะ ฯลฯ ทีเ่ปนอนาคต
๔.๗) ไมรขูันธ ธาตุ อายตนะ ฯลฯ ทีเ่ปนท้ังอดีต และอนาคต
๔.๘) ไมรธูรรมคอืปฏิจจสมปุบาท

(๕) ทฏิฐเิจตสกิ คอื ธรรมชาติทีป่รงุแตงจติ ทำจติใหเหน็ผดิจากความเปนจริง
ลกัษณะของมจิฉาทฏิฐิ คอื ความถือมัน่โดยปราศจากปญญา
หนาท่ีของมิจฉาทิฏฐิ คอื การถือผิดจากสภาวะทีเ่ปนจริง
เหตใุกลอนัใหเกิดมิจฉาทิฏฐิ คอื ไมตองการเหน็พระอริยะ
ผลท่ีปรากฏของมจิฉาทิฏฐิ คอื การยดึถือความเหน็ผิด
คำวา ทฏิฐ ินี ้ ถากลาวโดยลำพงั กห็มายถึง มจิฉาทฏิฐ ิคอื ความเห็น
ผดิ  เวนไวแตทีใ่ดบงวาเปน สมัมาทิฏฐ ิจงึมคีวามหมายวาเปนความ
เหน็ชอบ ความเหน็ถกู

(๖) อทุธัจจเจตสิก คอื ความฟงุซาน ไมสงบ คดิฟงุไปในอารมณตางๆ
ลกัษณะของอทุธจัจะ คอื ความไมสงบ
หนาท่ีของอุทธัจจะ คอื ความไมตัง้ม่ันในอารมณเดียว
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เหตใุกลใหเกิดอุทธัจจะ คอื การไมเอาใจใสเปนอันดีตออารมณนัน้
ผลของอทุธัจจะ คอื ความหวัน่ไหว

(๗) ถีนเจตสิก คือ เจตสิกที่ทำใหจิตทอถอยหดหู เซื่องซึม ไมใสใจใน
อารมณ
ลกัษณะของถีนะ คอื การไมอตุสาหะ
หนาทีข่องถนีะ คอื การทำลายความเพียร
เหตุใหเกิดถีนะ คอื การไมเอาใจใสเปนอันดีตออารมณนัน้
ผลของถนีะ คอื ความทอถอย

(๘) มทิธเจตสิก คอื เจตสกิทีท่ำใหเจตสกิทีเ่กดิรวมดวยตนใหหดหทูอถอย
งวงเหงาหาวนอน และงวงซึมหลับ จบัอารมณไมตดิ
ลกัษณะของมทิธะ คอื ความไมควรแกการงาน
หนาทีข่องมทิธะ คอื การกัน้กำบงักศุล
เหตใุกลใหเกิดมิทธะ คอื การไมเอาใจใสเปนอันดีตออารมณนัน้
ผลของมทิธะ คอื ความทอถอย

(๙) มานเจตสกิ คอื ความถือตน ความทะนงตน
ลกัษณะของมานะ คอื ความทะนงตน
หนาท่ีของมานะ คอื การยกยองสัมปยุตตธรรม
เหตใุกลใหเกิดมานะ คอื โลภจติท่ีเปนทิฏฐิวปิปยุต
ผลของมานะ คอื ความอยากเปนคนเดน
มานะ นีท้านจดัไว ๙ ประการ คอื
๙.๑) เปนผเูลิศกวาเขา สำคญัตวัวา เลศิกวาเขา
๙.๒) เปนผเูลิศกวาเขา สำคญัตวัวา เสมอเขา
๙.๓) เปนผเูลิศกวาเขา สำคญัตวัวา เลวกวาเขา
๙.๔) เปนผเูสมอเขา สำคญัตวัวา เลศิกวาเขา
๙.๕) เปนผเูสมอเขา สำคญัตัววา เสมอเขา
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๙.๖) เปนผเูสมอเขา สำคัญตวัวา เลวกวาเขา
๙.๗) เปนผูเลวกวาเขา สำคัญตวัวา เลศิกวาเขา
๙.๘) เปนผูเลวกวาเขา สำคัญตัววา เสมอเขา
๙.๙) เปนผูเลวกวาเขา สำคญัตวัวา เลวกวาเขา

อน่ึง กเิลสเหลาน้ี คอื อติมานะ ดหูม่ินทาน, สารมัภะ แขงดี, ถมัภะ
หวัด้ือ, สาเถยยะ โออวด เหลาน้ีจดัเปนมานะท้ังส้ิน

ข) อกสุลสังขารโทสมูล ๑๘
สวนในโทสมูล ๒ อนัดับแรก สงัขารทีส่มัปยุตดวยอกสุลวิญญาณ ม ี๑๘
คอืเปนนิยตะมาโดยรปูของตน ๑๑ เปนเยวาปนกะ ๔ เปนอนิยตะ ๓
ในอกสุลสงัขาร ๑๘ นัน้ สงัขาร ๑๑ คอื ผสัสะ เจตนา วติก วจิาร วริิยะ
ชวีติ สมาธิ อหิริกกะ อโนตตัปปะ โทสะ โมหะ เหลาน้ี เปนนิยตะ มา
โดยรปูของตน สงัขาร ๔ คือ ฉนัทะ อธิโมกข อทุธัจจะ มนสิการ เปน
เยวาปนกะ สวน สงัขาร ๓ คอื อสิสา มจัฉรยิะ กกุกุจจะ เปนอนยิตะ
จะอธิบายอกุสลสังขารโทสมูลบางขอ ตอไป

(๑) โทสเจตสกิ คอื ความโกรธ ความไมชอบใจในอารมณทัง้ ๖
โทสะมลีกัษณะ คอื ความหยาบกระดาง
หนาท่ีของโทสะ คอื มกีารทำใหจติตนและผอูืน่หมนไหม
เหตุใกลใหเกิดโทสะ  คอื เร่ืองท่ีจะใหเกิดความอาฆาต
ผลของโทสะ คอื การประทษุราย การทำลาย
อาฆาตวตัถุ อนัเปนเหตใุกลใหเกิดโทสะนัน้มี ๑๐ ประการ คอื
๑.๑) อาฆาตเขา เพราะคดิวาเขาไดทำความเสือ่มเสียใหแกเรา
๑.๒) อาฆาตเขา เพราะคดิวาเขากำลังทำความเสือ่มเสียใหแกเรา
๑.๓) อาฆาตเขา เพราะคดิวาเขาจักทำความเสือ่มเสียใหแกเรา
๑.๔) อาฆาตเขา เพราะคิดวาเขาไดทำความเส่ือมเสยีใหแกผทูีเ่รา

รกัเราชอบ
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๑.๕) อาฆาตเขา เพราะคิดวาเขากำลังทำความเส่ือมเสยีใหแกผทูีเ่รา
รกัเราชอบ

๑.๖) อาฆาตเขา เพราะคิดวาเขาจกัทำความเส่ือมเสยีใหแกผทูีเ่รา
รกัเราชอบ

๑.๗) อาฆาตเขา เพราะคิดวาเขาไดทำคุณประโยชนใหแกผูที่เรา
เกลียดชัง

๑.๘) อาฆาตเขา เพราะคดิวาเขากำลงัทำคณุประโยชนใหแกผทูีเ่รา
เกลียดชัง

๑.๙) อาฆาตเขา เพราะคิดวาเขาจักทำคุณประโยชนใหแกผูที่เรา
เกลียดชัง

๑.๑๐) ความอาฆาตเกิดข้ึนในฐานะอันไมสมควร เชน โกรธเมือ่เดิน
สะดดุตอไม หรือเหยียบหนาม เปนตน

(๒) อสิสาเจตสกิ คอื ธรรมชาตทิีป่รงุแตงจติ ใหจติเกิดความไมยนิด ีความ
รษิยาในการไดลาภไดยศของผอูืน่
อสิสามีลกัษณะ คอื ความรษิยาในสมบัตขิองผอูืน่
หนาท่ีของอิสสา คอื การไมชอบใจในความม่ังมีของผอูืน่
เหตใุกลใหเกิดอิสสา คอื สมบตัิของผอูืน่
ผลของอสิสา คอื การเบือนหนาหนจีากสมบตัิของผอูืน่

(๓) มจัฉรยิเจตสกิ คอื ธรรมชาตทิีป่รุงแตงจิต ใหจติเกิดความตระหนี่
เหนียวแนน ไมยอมเสียสละ
ลกัษณะของมัจฉริยะ คอื การซอนสมบตัขิองตน
หนาทีข่องมัจฉรยิะ คอื การไมชอบใหสมบตัขิองตนเปนสาธารณะแก
ผูอื่น

เหตใุกลใหเกิดมัจฉรยิะ คอื สมบตัิของตน
ผลของมจัฉริยะ คอื ความหดห ูหวงแหน ไมเผ่ือแผ
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มจัฉริยะ  ม ี๕ ประการ ไดแก
๓.๑) อาวาสมัจฉริยะ ตระหนีท่ีอ่ยู
๓.๒) กลุมัจฉริยะ ตระหนีส่กลุ
๓.๓) ลาภมัจฉรยิะ ตระหนีล่าภ
๓.๔) วัณณมัจฉริยะ ตระหน่ีวรรณะ
๓.๕) ธรรมมัจฉรยิะ ตระหนีธ่รรม

(๔) กกุกจุจเจตสกิ คอื ธรรมชาติทีเ่ดือดรอนรำคาญใจ ในอกุศลกรรม
ความช่ัวทีไ่ดทำไปแลว และรอนใจในกุศลกรรมความดีทีย่งัไมไดทำ
กกุกุจจะมลีกัษณะ คอื ความเดอืดรอนอยเูนืองๆ ในภายหลัง
หนาทีข่องกกุกจุจะ คอื การตามเดอืดรอนถงึบาปทีไ่ดทำแลว และ
บุญท่ีไมไดทำ

เหตุใกลใหเกิดกุกกุจจะ คอื การทำบาป มไิดกระทำบญุ
ผลของกกุกุจจะ คอื ความเดอืดรอนใจ

ค) อกุสลสังขารโมหมูล ๑๓
ในโมหมูล มอีกุสลสังขาร ๒ ประการ คอื

(๑) อกุสลสังขารโมหมูลท่ีสมัปยุตดวยวิจกิิจฉา ม ี๑๓ ประการ คอื เปน
นยิตะมาโดยรปูของตน ๑๑ ไดแก ผสัสะ เจตนา วติก วจิาร วริยิะ
ชวีติินทรีย จติตฐิต ิ(ความหยดุแหงจิต) อหิรกิกะ อโนตตปัปะ โมหะ
วจิกิิจฉา และเปนเยวาปนกะ ๒ คอื อุทธัจจะ และ มนสิการ
วจิกิจิฉาเจตสิก คอื ความสงสยั ความลังเลใจ ตดัสินอารมณไมได
ลกัษณะของวจิกิจิฉา คอื มคีวามสงสัย
หนาทีข่องวจิกิจิฉา คอื ความหว่ันไหวในอารมณ
เหตุใกลของวิจกิิจฉา คอื การไมเอาใจใสเปนอันดีตออารมณนัน้
ผลของวจิกิิจฉา คอื ไมสามารถตดัสินใจได
วิจิกิจฉาเจตสิก คือ ความสงสัยน้ี หมายเฉพาะสงสัยในธรรม ๘
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ประการเทานั้น
๑.๑) สงสัยในพระพทุธเจา เชน สงสัยในพระพทุธเจาวาเห็นจะไม

มตีัวจรงิ นาจะสมมุตขิึน้ เปนตน
๑.๒) สงสัยในพระธรรม เชนสงสยัวา มรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑ มี

จริงหรือไม และธรรมน้ีนำออกจากทุกขไดจริงหรือไม เปนตน
๑.๓) สงสัยในพระสงฆ เชนสงสัยวา สงฆผตูั้งอยใูนมรรค ๔ ผล ๔

มจีริงหรือ   สงฆทีป่ฏิบตัดิมีจีริงหรือ   ผลแหงทานท่ีถวายแก
สงฆ มจีริงหรือ เปนตน

๑.๔) สงสัยในสิกขา ๓ เชน สงสยัวา ศลี สมาธิ ปญญามีจรงิหรอืไม
ผลานิสงสแหงการศึกษาปฏิบตัใินสิกขา ๓ มจีริงหรือไม เปนตน

๑.๕) สงสัยในขันธ อายตนะ ธาตุที่เปนสวนอดีต เชน สงสัยวา
ชาตกิอนมจีริงหรอืไม เปนตน

๑.๖) สงสัยในขนัธ อายตนะ ธาตุ ทีเ่ปนอนาคต  เชน สงสัยวา
ชาติหนามีจริงหรอืไม เปนตน

๑.๗) สงสัยในขนัธ อายตนะ ธาตุ ทัง้ท่ีเปนสวนอดตีและอนาคต
เชน สงสัยวา ทัง้ชาติกอนและชาตหินามีจริงหรือไม เปนตน

๑.๘) สงสัยในปฏิจจสมุปบาทธรรม คอื ธรรมท่ีเปนเหตุเปนผลอาศยั
กนัเกิดข้ึนตอเน่ืองกันไปโดยไมขาดสาย

(๒) อกสุลสังขารโมหมลูทีส่มัปยุตดวยอุทธจัจะ เพราะสังขารทัง้หลายท่ีเปน
อทุธัจจสมัปยตุน้ี เวนจากวิจกิิจฉาเจตสกิ    ดงัน้ัน อธิโมกขเจตสิก
(ความตดัสินใจ) จงึเกิดข้ึน   แตเพราะรวมกับอธิโมกข จงึเปน ๑๓
เหมือนกัน และเพราะมีอธิโมกขรวม  จิตตฐิติจึงเปนสมาธิมีกำลัง
มากกวา   อน่ึง อทุธัจจะใดในอุทธัจจสมัปยตุน้ี  อทุธัจจะนัน้มาโดย
รปูของตนแท แตอธิโมกข และมนสกิาร มาโดยเปนเยวาปนกะ
สงัขารทีเ่ปนอกศุลทัง้หลาย พงึทราบโดยประการทีก่ลาวมาฉะนีแ้ล
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อพัยากตสงัขารฝายวบิาก
อเหตุกวิบาก
ในอัพยากตสงัขารท้ังหลาย  อนัดับแรก  อพัยากตสงัขารฝายวิบากมี ๒  โดยแยก

เปนอเหตกุะและสเหตุกะ   ใน ๒ อยางน้ัน อพัยากตสังขารทีส่มัปยุตดวยอเหตุกวปิากวิญญาณ
จัดเปนอเหตุกสังขาร    ในอเหตุกสังขารทั้งหลายน้ัน   ขอแรก สังขารท่ีสัมปยุตดวย
จกัขุวญิญาณ ทัง้ทีเ่ปนกสุลวบิากและอกสุลวบิาก ม ี๕ คอื  สงัขารทีม่าโดยรูปของตน ๔ คอื
ผสัสะ เจตนา ชวีติ จติตฐิต ิ  ทีเ่ปนเยวาปนกะมแีตมนสิการอยางเดียว   แมทีส่มัปยตุดวย
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชวิหาวิญญาณ และกายวิญญาณ ก ็๕ นัน่แหละ   ในมโนธาตุที่
เปนวบิากท้ังสองฝาย (คอืทัง้ฝายกศุลและอกศุล) ม ี๘ คอื อสังขาร ๕ นัน้ และวิตก วจิาร
อธิโมกขดวย  แมในอเหตกุมโนวญิญาณธาตทุัง้ ๓ (คอือุเบกขาสหคต สขุสหคต โสมนสัสหคต)
กอ็ยางนัน้  แตในอเหตุกมโนวิญญาณธาตุนี ้  มโนวญิญาณธาตุใดเปนโสมนัสสหคต   ปต ิ(ที่
เกดิ) พรอมกบัมโนวญิญาณธาตุนัน้  พงึทราบวา เปนอธกิปต ิ(ปตยิิง่)

สเหตุกวิบาก
สวนอัพยากตสังขารที่สัมปยุตดวยสเหตุกวิปากวิญญาณ  จัดเปนสเหตุกสังขารใน

สเหตกุสงัขารทัง้หลายนัน้    ขอแรก  สงัขารทีส่มัปยตุดวยกามาวจรวิปากวญิญาณ ๘  กเ็ปน
เชนเดยีวกับสงัขารทีส่มัปยตุดวยกามาวจรกสุลวญิญาณ ๘ นัน่เอง   แตกรณุาและมุทติาใด
ในจำพวกนยิตสงัขาร  กรณุาและมทุติาน้ัน ไมมใีนพวกวปิากสงัขาร   เพราะกรุณาและมทุติา
เปนสัตตารมณ (มสีตัวเปนอารมณ)    ฝายกามาวจรวปิากสังขารท้ังหลาย เปนปริตตารมณ
(มีกามาวจรธรรมเปนอารมณ) สวนเดียว   และมิใชแตกรุณาและมุทิตาเทานั้น  แมวิรัติ
ทัง้หลาย กไ็มมใีนพวกวปิากสงัขาร เพราะทานกลาววา “สกิขาบท ๕ เปนกุศลเทานัน้”    สวน
อพัยากตสงัขารทัง้หลาย ทีส่มัปยตุดวยวปิากวญิญาณแหงวปิากวญิญาณเหลานัน้นัน่เอง

อัพยากตสังขารฝายกิริยา
แมอพัยากตสังขารฝายกิรยิาก็เปน ๒  โดยแยกเปนอเหตกุะและสเหตุกะ  ใน ๒ อยาง

นัน้ อพัยากตสังขารท้ังหลายท่ีสมัปยตุดวยอเหตุกกริยิาวญิญาณ จดัเปนอเหตกุะ   อเหตุกกริยิา
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สงัขารเหลานัน้  กเ็สมอกบัสงัขารทีป่ระกอบดวยกสุลวปิากมโนธาตุ และอเหตกุมโนวญิญาณ
ธาตทุัง้ค ู แตวริยิะ (ทีป่ระกอบ) ดวยมโนวญิญาณธาตทุัง้คเูปนอธกิวิรยิะ (วริยิะยิง่) และสมาธิ
กเ็ปนสมาธถิงึซึง่ความมกีำลังเพราะมวีริยิะรวม   นีเ่ปนความแปลกในสังขารทีป่ระกอบดวย
มโนวิญญาณธาตุทั้งคูนั้น

สวนอพัยากตสงัขารท้ังหลาย ทีส่มัปยตุดวยสเหตกุกริยิาวญิญาณ จดัเปนสเหตุกะ   ใน
สเหตุกกิริยาสังขารเหลาน้ัน   ขอแรก สังขารที่สัมปยุตดวยกามาวจรกิริยาวิญญาณ ๘
เวนวริตั ิกเ็ปนเชนกบัสงัขารทีส่มัปยุตดวยกามาวจรกสุล ๘   สงัขารทีส่มัปยุตดวยรูปาวจรกิรยิา-
วญิญาณและอรปูาวจรกริยิาวิญญาณเลา   กเ็ปนเชนสังขารทีส่มัปยุตกับตัวกุสลวิญญาณแหง
กริิยาวญิญาณเหลาน้ันทุกประการเหมือนกนัแล

ตอนท่ี ๕
ปฏิปทาเพ่ือความหลุดพน: ทฏิฐิวสิุทธิ

ผูบำเพ็ญเพียรอบรมปญญาดวยการศึกษาในธรรมท้ังหลาย ที่เปนภูมิแหงวิปสสนา
ปญญาเหลานี ้ (โดยทางปรยิตั)ิ แลวควรทำวสิทุธทิีเ่ปนรากเหงา ๒ ประการ คอื สลีวสิทุธิ
และจิตตวิสทุธิ  ใหสมบูรณ โดยการปฏบิตัศิลี ๔ อยางมีความสำรวมในพระปาติโมกขเปนตน
บรสิทุธิด์แีลว  เรยีกวา สลีวสิทุธิ ซึง่กลาวไวโดยพิสดารแลวในสีลนิเทศ

สมาบัต ิ๘ พรอมท้ังอุปจารสมาธ ิเรียกวา จติตวิสทุธิ  แมจติตวิสทุธินัน้ก็กลาวไวโดย
พสิดารในอาการทุกอยางแลวเชนกัน   ในสมาธินเิทศ ซึง่ทานกลาวไวดวยคำวา “จติตฺ ํปฺญฺจ
ภาวยํ - พงึทำสมาธจิติและอรยิปญญาใหเกิด” เปนตน   เพราะฉะนัน้ พงึทราบจติตวิสทุธินัน้
โดยนัยท่ีกลาวแลวในสมาธินเิทศน้ัน

สวน วสิทุธ ิ๕ เหลาน้ี คือ  ทฏิฐวิสิทุธิ (ความเหน็บริสทุธ์ิ) ๑  กงัขาวิตรณวิสทุธิ
(ความบริสทุธ์ิดวยขามพนความสงสยั) ๑   มคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธิ (ความบริสทุธิด์วย
ความรเูหน็วาเปนทางปฏบิตัถิกูและทางปฏบิตัไิมถกู) ๑  ปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธิ (ความ
บรสิทุธิด์วยความรคูวามเหน็ในทางปฏบิตัถิกู) ๑   ญาณทัสสนวสิทุธิ (ความบริสทุธ์ิของความ
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รคูวามเหน็) ๑  อนัเปน “สรรีะวิปสสนาปญญา” นั้น
บดันี ้พงึศกึษา ทฏิฐิวสิทุธิ โดยการพจิารณาเหน็นามและรปูตามเปนจริง ตามท่ีกลาว

แลวในตอนวาดวยธรรมอันเปนภมูขิองวปิสสนา  โดยเร่ิมจากการพจิารณาขันธ ๕ เปนตน
ตอไป

๑. แนวทางการกำหนดนามรปู สำหรบัสมถยานิก
ผบูำเพ็ญเพยีรผปูรารถนาจะบรรล ุทฏิฐิวสิทุธิ นัน้ ถาเปนสมถยานิก เจริญสมถะกอน

แลวเจรญิวิปสสนาภายหลงั  ครัน้ออกจากฌานๆ ใดฌานหน่ึง กอนอ่ืนพึงกำหนดองคฌานมี
วติกเปนตน และธรรมทัง้หลายมเีวทนา สญัญา เปนตน โดยวิเสสลักษณะ (ลักษณะเฉพาะ
ของตนๆ มลีักษณะ รส ปจจุปฏฐาน และปทัฏฐาน)   แลวกำหนดนามรปูทัง้หลายโดย
ลกัษณะทัว่ไป (สามัญญลกัษณะหรอืไตรลกัษณ) ของธรรมนัน้ๆ เปนตนวา “นาม” โดยความ
หมายวา “นอมไป”   เพราะมงุหนานอมไปสอูารมณ   แตนัน้เม่ือผบูำเพญ็เพียรพิจารณาดูวา
นาม นีอ้าศัยอะไร จงึเปนไป ?   กเ็ห็นรูปเปนท่ีอาศัยของนาม  และภูตรูปเหลาน้ีเปนท่ีอาศัย
ของอุปาทายรปูทัง้หลาย  เปรยีบเหมอืนบรุษุเหน็งูภายในเรือน จงึตดิตามมันไป กพ็บทีอ่าศยั
ของมัน ฉะน้ัน   ผบูำเพ็ญเพียรพึงกำหนดรูปแมทัง้หมดนัน้วา “รูป” เพราะเสือ่มสลายไป
ดงัน้ีเปนตน    คร้ันแลว กก็ำหนดนามรูปโดยสงัเขปวา  นาม มกีารนอมไปเปนลักษณะ   รูป
มกีารเสือ่มสลายเปนลักษณะ ดงัน้ี

๒. แนวทางการกำหนดนามรูปทางธาต ุ๔  สำหรบัวปิสสนายานกิ
สวนผบูำเพญ็เพียรท่ีเปนวิปสสนายานกิ  เจริญวิปสสนากอนแลวเจริญสมถะภายหลงั

หรือ ผเูปนสมถยานิกก็ได   พงึกำหนดธาต ุ๔ โดยสงัเขป หรือโดยพสิดาร ตามทีไ่ดกลาวไว
แลวในจตุธาตวุวฏัฐาน ขอใดขอหนึง่    พงึพจิารณาเห็นธาตเุหลานัน้โดยลกัษณะเฉพาะ
ของตนๆ (วเิสสลักษณะ)   และลักษณะทัว่ไป (สามัญญลักษณะ) และแหงธรรมทีเ่ปน
สภาพวางเปลา และดวยอำนาจประเภทแหงธรรมมธีรรมอนัสงบเปนตน

สวนผบูำเพญ็เพียรท่ีเปนวิปสสนายานกิ  เจริญวิปสสนากอนแลวเจริญสมถะภายหลงั
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หรือวา ผเูปนสมถยานิกน้ันน่ันเอง  กำหนดธาตุ ๔ โดยสงัเขปหรอืโดยพสิดาร  ดวยหัวขอคือ
การกำหนดธาตเุหลาน้ันๆ ตามท่ีไดกลาวไวแลวในจตุธาตุววัฏฐานขอใดขอหน่ึง    ครัน้แลว
เม่ือธาตุทัง้หลายปรากฏชดัแจงแกผบูำเพญ็เพยีรนัน้โดยวเิสสลกัษณะ (ลกัขณาทิจตกุกะ คอื
ลกัษณะ รส ปจจุปฏฐาน และปทฏัฐาน) ของธาตทุัง้ ๔ ตามเปนจริง

รปู ๑๐ ในเสนผม ซึง่มีกรรมเปนสมุฏฐาน กป็รากฏโดยกายทสกะ อยางน้ีกอน คอื
ธาตุ ๔ สี ๑  กล่ิน ๑  รส ๑  โอชา ๑  ชีวิต ๑  กายปสาท ๑     และรปูอีก ๑๐ กป็รากฏ โดย
ภาวทสกะ เหมอืนกายทสกะ  ตางกนัแตเปลีย่นกายปสาทรูปเปนภาวรูป คอื เพศชาย หรอื
เพศหญิง เพราะมีปรุิสภาวะหรืออิตถีภาวะอยูในเสนผมซึง่มีกรรมเปนสมุฏฐานน้ันเหมอืนกนั
และรปูอกี ๒๔ คอื โอชฏัฐมกะ (รูปมีโอชะเปนท่ี ๘ ไดแก ธาตุ ๔  ส ี๑  กล่ิน ๑  รส ๑  และ
โอชะ ๑)  ซึง่มีอาหารเปนสมุฏฐาน ๑    โอชัฏฐมกะ ซึง่มีฤดูเปนสมุฏฐาน ๑   โอชัฏฐมกะ ซึง่
มจีติเปนสมุฏฐาน ๑   กป็รากฏในเสนผมทีม่กีรรมเปนสมุฏฐานนัน้ดวยเชนกัน  เพราะฉะนัน้
จงึปรากฏเปนรูป ๔๔-๔๔ ในโกฏฐาสะ ๔ ซึง่มีสมุฏฐาน ๔ ดวยอาการดงักลาวน้ี

แตทวา ในรูปซ่ึงมีฤดูและจติเปนสมุฏฐาน ๔ อยางเหลาน้ี  คอื  น้ำเหงือ่ ๑  น้ำตา ๑
น้ำลาย ๑  น้ำมูก ๑  ปรากฏรูป ๑๖-๑๖ โดยโอชฏัฐมกะ ๒  สวนในรูปซ่ึงมีฤดูเปนสมฏุฐาน ๔
เหลาน้ี คอื อาหารใหม ๑  อจุจาระ ๑  น้ำเหลอืง ๑  น้ำมตูร ๑  ปรากฏรปู ๘-๘ โดย
โอชัฏฐมกะ  ซึง่มีฤดเูปนสมุฏฐานแตอยางเดียวเทาน้ันดวยประการฉะน้ี

นีเ้ปนนัยแหงการกำหนดรปู ในอาการ ๓๒ กอน

แตเม่ืออาการ ๓๒ นีป้รากฏชดัแจงแลว   อาการอีก ๑๐ อยางก็ปรากฏชดัแจง   ใน
๑๐ อยางนัน้ สวนทีเ่ปนความรอน (เตโช) อนัเกดิแตกรรมซึง่เปนเครือ่งยอยอาหารทีก่นิเขา
ไปเปนตน ปรากฏรปู ๙ คอื โอชฏัฐมกะ (๘) และชวีติ (๑)    ในสวนทีเ่ปนลมอสัสาสะปสสาสะ
อนัเกดิแตจติ กป็รากฏ ๙ เหมอืนกนั คอื โอชฏัฐมกะ (๘) และเสยีง (๑)    แตในสวนทีเ่หลอือกี
๘ ซึง่สมุฏฐาน ๔ ปรากฏรปูเปน ๓๓-๓๓ คอื ชวีตินวกะ (๙) และโอชฏัฐมกะ (๘) อกี ๓
(๙ + ๒๔ = ๓๓)    เม่ือภูตรูปและอุปาทายรปูท้ังหลายเหลาน้ีเกิดปรากฏแกผบูำเพญ็เพียร
นัน้ดวยอาการ ๔๒ โดยพิสดาร ดวยประการดังกลาวน้ี   รปูท้ังหลายอกี ๖๐ คอื จกัขุทสกะ
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(๑๐) เปนตน และหทยวัตถุทสกะ (๑๐) กเ็ปนรูปท่ีปรากฏโดยวัตถุและทวารดวย

ผบูำเพญ็เพยีรนัน้ ครัน้รวมรปูแมทัง้หมดเหลานัน้เขาเปนอนัเดยีวกนั โดยลกัษณะคอื
ความเสือ่มสลาย กเ็ห็นวา นีค่อืรูป   เมือ่ผบูำเพญ็เพียรกำหนดเหน็รูปอยางนีแ้ลว  อรูปธรรม
ทัง้หลายก็ปรากฏในทวาร   อรปูธรรมนีค้อือะไรบาง ?  คอื โลกยิจิต ๘๑  ไดแก ปญจ-
วญิญาณ ๒ (๕+๕ = ๑๐) มโนธาต ุ๓ (และ) มโนวญิญาณธาต ุ๖๘ (รวม ๘๑) และเจตสกิ ๗
เหลาน้ีคอื  ผสัสะ เวทนา สัญญา   เจตนา ชวีติ จติตัฏฐิติ และมนสิการ ซึง่เกิดรวมกับ
(โลกิย) จติเหลานัน้โดยไมแตกตางกนั   แตโลกตุตรจติทัง้หลายไมไปสกูารกำหนดรแูกผบูำเพญ็
เพียรท่ีเปน สุทธวิปสสกะ (ผูบำเพ็ญวิปสสนาลวน) และแกผูบำเพ็ญเพียรเปนสมถยานิกะ
เพราะยงัมิไดบรรล ุ(โลกตุตรจติเหลาน้ัน)

ผูบำเพ็ญเพียรน้ัน  คร้ันรวมอรูปธรรมแมทั้งหมดเหลานั้นเขาเปนอันเดียวกันโดย
ลกัษณะคอืความนอมไป กเ็หน็วา นีค่อื นาม

ผบูำเพญ็เพียรผหูน่ึงกำหนด นาม และ รูป โดยพสิดาร  ดวยการกำหนดธาตุ ๔ เปน
หลักดวยอาการดังกลาวน้ี

เม่ือผูบำเพ็ญเพียรพิจารณาไป  นาม และ รูป ยอมปรากฏทีละอยาง ทางทวาร
ทัง้ ๖   นามและรูปโดยลักษณะตางๆ กนั  ผบูำเพญ็เพียรควรรลูกัษณะเหลาน้ีวา รปูนาม
แตละสวน ม ีลกัษณะเฉพาะซึง่ตางจากสภาพธรรมอืน่ๆ เชน  รปูท่ีปรากฏทางตา มลีกัษณะ
ตางจากเสียง   รปูท่ีปรากฏทางตา ปรากฏไดทางจักขุปสาท  แตปรากฏทางหไูมได   เสียง
ปรากฏไดทางห ูแตปรากฏทางตาไมได   รปูทีป่รากฏทางตา เปนรปูซึง่ไมสามารถรอูะไรเลย
จติหรือวิญญาณทำหนาท่ีเห็น   สิง่ท่ีปรากฏทางตา  ตาเห็นเองไมได    แตเรามักโนมเอียง
ทีจ่ะ “รวม” การเหน็ กบัสิง่ท่ีปรากฏทางตา วาเปน “สิง่เดียวกัน”  แทนทีจ่ะมีสติระลกึรู
ลกัษณะท่ีตางกัน ตามท่ีปรากฏทีละอยาง

ดงัน้ัน กอนอืน่ ผบูำเพญ็เพยีรจะตองรลูกัษณะเฉพาะ (วเิสสลักษณะ) ของนามและรปู
ใหชดัเจนเสยีกอน    กลาวคือ นามรูปท้ังหลายตางมีลกัขณาทจิตุกกะ   ลกัษณะทีเ่ปนพิเศษ
เฉพาะของตนประกอบดวย
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ธรรมของพระพุทธองคแบงเปนวิเสสลักษณะ (ลกัษณะเฉพาะตน) กบัสามญัญลักษณะ
(ลกัษณะท่ัวไปท่ีเหมอืนกนั) ดงันี้

วเิสสลักษณะประกอบดวย ลกัษณะ รส ปจจุปฏฐาน และปทัฏฐาน

ลักษณะ หมายถงึ สภาวลักษณะเฉพาะของรปูธรรมและนามธรรมแตละอยาง
รส หรอื กจิ หมายถงึ หนาทีข่องรปูธรรมและนามธรรมแตละอยาง
ปจจปุฏฐาน หมายถงึ ผลทีป่รากฏของรปูธรรมและนามธรรมแตละอยาง
ปทัฏฐาน หมายถงึ เหตปุจจยัทีท่ำใหเกดิของรูปธรรมและนามธรรมแตละอยาง

การกำหนดพจิารณาลกัขณาทจิตุกกะ กลาวคือ ลกัษณะ รส ปจจุปฏฐาน ปทัฏฐาน นี้
ยอมเปนเหตุใหไตรลักษณ หรือสามัญญลักษณะ ปรากฏแจงชัดแกผูบำเพ็ญเพียร
สามัญญลักษณะ ๓  คอื

อนิจจลักษณะ ลกัษณะไมเทีย่ง
ทกุขลักษณะ ลกัษณะเปนทกุข
อนัตตลักษณะ ลกัษณะอนตัตา

การทำงานของลักษณะทัง้ ๒ อยางน้ี  เกดิผลเปนอนิจจลักษณะ ทกุขลักษณะ และ
อนตัตลักษณะ   เม่ือปญญารแูจงตามเปนจรงิวา นามเปนเพียงนาม และรรูปูวา เปนเพียง
รูป ไดเจริญข้ึนแลว  กจ็ะสามารถประจักษแจง สามัญญลักษณะ (ตลิักษณะ หรือลักษณะ ๓)
ของนามและรูป   วปิสสนาปญญาจะสัง่สมเจริญขึน้ตามลำดบั

๑. การกำหนดนามและรปูทางขันธ ๕
ถามวา ผบูำเพญ็เพยีรทีจ่ะกำหนดขนัธ ๕   ควรกำหนดอยางไร ?
ตอบวา ควรกำหนดรปูและนามอยางนี ้คอื

๑) สวนรปู  ควรกำหนด รปู ๒๗ คอื รปู ๑๗ ในสรรีกายน้ี ไดแก ธาตุ ๔ ซึง่มีสมุฏฐาน
๔ และมีสี ๑  กลิน่ ๑  รส ๑  โอชา ๑  ซึง่อาศัยธาตุ ๔ นัน้   กบัปสาทรูป ๕ มจีักขุปสาทรูป
เปนตน และหทยรูป ๑  ภาวรูป ๑  ชวีตินิทรีย ๑   เสยีงซ่ึงมีสมุฏฐานสอง ๑  เหลาน้ี
เปนรูปแท เปนรูปสำเร็จ ควรแกการกำหนด สวนรูปอีก ๑๐ คือ กายวิญญัตติรูป ๑
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วจีวิญญัตติรปู ๑  อากาสธาตุ  ๑  ลหุตา ความเบาของรูป ๑  มทุตุา ความออนของรูป ๑
กมัมญัญตา ความควรแกการงานของรูป ๑ อปุจยะ ความเติบโตของรูป ๑  สนัตติ ความสบื
ตอของรูป ๑   ชรตา ความ ชราแหงรปู ๑  อนิจจตา ความไมเท่ียง ๑   เหลาน้ีมใิชรปูแท มิ
ใชรปูสำเรจ็  เปนแตเพยีงอาการ วกิาร และขอบเขตในระหวางของรูป ซึง่ไมควรแกการกำหนด
แมกระนัน้ก็นบัวา “รูป”   กำหนดรปูแมทัง้หมดเหลาน้ีวา “รปูขนัธ”  ดวยประการฉะน้ี

๒) สวน นาม ควรกำหนดวา  เวทนาเจตสิกซ่ึงเกิดรวมกับโลกิยจิต ๘๑ ดวง วา “เวทนา-
ขนัธ”   กำหนดสญัญาเจตสิกซ่ึงเกิดพรอมกับจิตท่ีเปนโลกยิะวา “สญัญาขันธ”   กำหนด
สงัขารเจตสิกท้ังหลายซึง่เกิดพรอมกับจิตท่ีเปนโลกยิะวา “สงัขารขันธ”   กำหนดวญิญาณ
คอืจติวา “วญิญาณขนัธ”  ผบูำเพญ็เพยีรกำหนดรปูขนัธวา “รูป”  กำหนดนามขันธ ๔ ทีไ่ม
ใชรปูวา “นาม”   ดวยประการฉะนี้

๒. กำหนดนาม (และรูปโดยสังเขป)
ผูบำเพ็ญเพียรท่ีประสงคจะกำหนดรูปในรางกายน้ีโดยยอ  พึงกำหนดอยางน้ีวา

“รปูท้ังหลายทัง้ปวง กค็อื มหาภตูรปู ๔ และรปูทีอ่าศยัมหาภูตรปู ๔ เทาน้ัน” แลวกำหนด
มนายตนะดวย และ เอกเทศของธัมมายตนะดวยวา “นาม”   แลวกำหนดนามและรูปโดย
สงัเขปวา “นาม” นีด้วย “รปู” นีด้วย  นีท้านเรยีกวา “นาม-รปู” ดวยประการฉะน้ี

แตหากเม่ือผบูำเพญ็เพียรกำหนดรูปอยางน้ันแลว จงึกำหนดนาม  แตนามไมปรากฏ
เพราะนามขันธเปนของละเอยีด   ผบูำเพญ็เพยีรน้ันมคิวรละเลิกกำหนดเสยี ควรพิจารณา
ใสใจ ใครครวญ กลบัมากำหนดรปูนัน่แหละซ้ำแลวซ้ำเลา   เพราะวา รปูทีผ่บูำเพญ็เพยีรน้ัน
กำหนดทำใหบริสทุธ์ิดแีลว ดวยอาการใดๆ    นามทัง้หลายซึง่มีรปูน้ันเปนอารมณ กจ็ะปรากฏ
ขึน้มาเองดวยอาการนัน้ๆ โดยแท   เหมือนบุรษุผมูดีวงตา เม่ือมองดูหนาในกระจกทีเ่งามัว
เงาก็จะไมปรากฏ  แตเพราะบุรุษน้ันไมคิดวา “เงาไมปรากฏ” แลวท้ิงกระจกไปเสีย เช็ดถู
กระจกน้ันซ้ำแลวซ้ำเลา  เม่ือกระจกใสบรสิทุธ์ิแลว เงาหนาของบุรษุผนูัน้ก็ปรากฏข้ึนมาเอง
ฉันใด    อน่ึง บุรุษผูมีความตองการน้ำมันงา เอาเมล็ดงาโรยลงไปในชามอาง แลวเอา
น้ำประพรมลงไป   เม่ือน้ำมันงายังไมไหลออกมา เพราะบีบคั้นเพียงครั้ง ๒ ครั้ง  ไมทิ้ง
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เมลด็งาเสยี  เอาน้ำอนุประพรมลงไป แลวนวดเคนบบีคัน้อยบูอยๆ   เมือ่บรุษุนัน้ทำอยอูยาง
นี้  น้ำมันงาที่ใสดี ก็ไหลออกมาโดยแทแล ฉันใด   ผูบำเพ็ญเพียรนั้นก็ฉันน้ันเหมือนกัน
ไมทอดธรุะ ไมเลิกปฏิบตัเิสีย  พจิารณาใสใจใครครวญกำหนดรปูน่ันแหละซ้ำแลวซ้ำเลา   อนึง่
อารมณคอืรปูของผบูำเพญ็เพียรนัน้จะเปนสิง่ทีช่ำระใหบรสิทุธ์ิดแีลวโดยอาการใดๆ   บรรดา
กเิลสท้ังหลายทีเ่ปนขาศึกตอการกำหนดนามน้ัน กส็งบลงดวยอาการนัน้ๆ   จติของผบูำเพญ็
เพียรน้ันก็จะผองใส   นามธรรมทัง้หลายทีม่รีปูน้ันเปนอารมณ กย็อมจะปรากฏขึน้เองแล

เมือ่ผบูำเพญ็เพยีรนัน้กำหนดรปูบรสิทุธิด์อียางน้ีแลว  นามขันธทัง้หลาย จะปรากฏ
ขึน้โดยอาการ ๓ ทาง คอื ทางผสัสะ หรอื ทางเวทนา หรอื ทางวญิญาณ

ทางผัสสะปรากฏขึน้อยางไร ?

ผบูำเพญ็เพียรกำหนดธาตทุัง้หลายทางผสัสะ โดยนัยเปนตนวา “ธาตดุนิ มลีกัษณะ
แขนแข็ง” ดงัน้ีอย ู  ผสัสะยอมปรากฏกระทบข้ึนมากอน   คร้ันแลวเวทนาซ่ึงประกอบพรอม
ดวยผสัสะนัน้ คอื เวทนาขนัธ กป็รากฏขึน้   สญัญาขนัธ คอื ความจำ กป็รากฏขึน้  เจตนา
รวมกบัผสัสะ คอื สงัขารขันธ กป็รากฏขึน้   แลว จติ คือ วญิญาณขนัธ กป็รากฏขึน้

อนึง่  เม่ือผบูำเพญ็เพยีรนัน้กำหนดธาตทุัง้หลายโดยนัยเปนตนวา “ธาตดุนิในเสนผมมี
ลกัษณะแขนแข็ง” ดงัน้ีอย ู  ผัสสะก็ปรากฏกระทบขึน้มากอน  ครัน้แลวเวทนาซึง่ประกอบ
ดวยผัสสะน้ัน คอื เวทนาขนัธ กป็รากฏขึน้   สญัญาขนัธ คอื ความจำกป็รากฏข้ึน   เจตนา
รวมกบัผัสสะ คอืสงัขารขันธ กป็รากฏขึน้   จติคอืวญิญาณขนัธ กป็รากฏข้ึน

ทางเวทนาปรากฏข้ึนอยางไร?

ผบูำเพญ็เพยีรพงึกำหนดธาตทุัง้หลายทางเวทนาโดยนยัเปนตนวา “ธาตดุนิมีลกัษณะ
แขนแข็ง” ดงัน้ีอย ู  เวทนาซ่ึงเสวยรส (คอืสุข ทกุข อเุบกขา) ของธาตุนัน้ คอืเวทนาขนัธ
กป็รากฏขึน้   สญัญาซึง่สมัปยตุดวยเวทนานัน้ คอื สญัญาขนัธ กป็รากฏขึน้   ผสัสะและ
เจตนาซึง่สัมปยุตดวยเวทนานัน้ คอื สงัขารขันธกป็รากฏขึน้   จติทีส่มัปยตุดวยเวทนาน้ัน
คอื วญิญาณขนัธ กป็รากฏข้ึน
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อนึง่ เมือ่ผบูำเพญ็เพียรน้ันกำหนดธาตทุัง้หลาย โดยนยัเปนตนวา “ธาตุดนิในเสนผมมี
ลักษณะแขนแข็ง” ดังนี้อยู  เวทนาซ่ึงเสวยรส (คือ สุข ทุกข อุเบกขา) ของธาตุนั้น คือ
เวทนาขันธ กป็รากฏขึน้   จติซึง่สมัปยุตดวยเวทนาน้ัน คอื วญิญาณขนัธ กป็รากฏข้ึน

ทางวิญญาณปรากฏขึ้นอยางไร?

ผบูำเพญ็เพยีรพงึกำหนดธาตุทัง้หลายทางวิญญาณ โดยนยัเปนตนวา “ธาตดุนิมีลกัษณะ
แขนแข็ง” ดงันีอ้ย ู  วญิญาณซึง่เจาะจงรอูารมณ คอื วญิญาณขนัธกป็รากฏขึน้  เวทนาท่ี
สมัปยตุดวยวญิญาณน้ัน คอื เวทนาขนัธกป็รากฏข้ึน   สญัญาคอื สญัญาขันธกป็รากฏข้ึน
ผัสสะและเจตนาคือ สงัขารขันธ กป็รากฏขึน้

อน่ึง  เม่ือผบูำเพญ็เพียรกำหนดอยวูา “ธาตุดนิในเสนผมมีลกัษณะแขนแข็ง” ดงัน้ี
อย ู วญิญาณซ่ึงเจาะจงรอูารมณ คอื วญิญาณขันธ กป็รากฏขึน้  เวทนาท่ีสมัปยตุดวยวญิญาณ
นัน้ คอื เวทนาขนัธ กป็รากฏขึน้  สญัญาคอื สญัญาขนัธ กป็รากฏขึน้   ผสัสะและเจตนาคอื
สงัขารขนัธ กป็รากฏข้ึน

๓. กำหนดนามและรูปทางอายตนะ ๑๒
ผบูำเพญ็เพยีรพึงกำหนดนามและรูปทางอายตนะ ๑๒ อยางไร ?
ผบูำเพญ็เพยีรนัน้พงึเวนรปู ๕๓ ตามนยัทีก่ลาวแลวในตอนวาดวยจกัขุธาตนุัน่แล  แลว

กำหนดจกัขุปสาทรปูวา จกัขายตนะ   และกำหนดโสตธาต ุฆานธาตุ ชวิหาธาตุ และกาย-
ธาตุ  ตามนัยท่ีกลาวแลวในตอนวาดวยจักขุธาตุนัน้เชนกันวา โสตายตนะ ฆานายตนะ ชวิหา-
ยตนะ กายายตนะ   กำหนดธรรม ๕ ซึ่งเปนวิสัยของอายตนะเหลานั้นวา รูปายตนะ
สทัทายตนะ คนัธายตนะ รสายตนะ  โผฏฐพัพายตนะ   กำหนดโลกิยจิตและวิญญาณธาตุ
๗ วา มนายตนะ    กำหนดธรรมทัง้หลายมผีสัสะเปนตน ซึง่ประกอบดวยวิญญาณธาตุและ
รปูนอกนัน้วา ธมัมายตนะ     ในอายตนะ ๑๒ นี ้ ผบูำเพญ็เพยีรกำหนดอายตนะ ๑๐ กบัครึง่
วา รปู   กำหนดอายตนะ ๑ กบัครึง่วา นาม  ดวยประการดงักลาวน้ี

ผบูำเพญ็เพยีรผหูนึง่กำหนดนามและรูปดวยอายตนะ ๑๒ ดวยอาการดงักลาวน้ี
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๔. กำหนดนามและรูปทางธาต ุ๑๘
ผบูำเพญ็เพยีรกำหนดนามและรูปดวยธาต ุ๑๘ อยางไร ?
ผูบำเพ็ญเพียรพึงกำหนดนามและรูปดวยธาตุ ๑๘ โดยคำนึงวาถึงธาตุทั้งหลายวา

“ในอัตตภาพนี ้มจีกัขุธาตุ รปูธาต ุจกัขุวญิญาณธาตุ  โสตธาตุ สทัทธาต ุโสตวญิญาณธาตุ ...
มีมโนธาตุ ธัมมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ” ดังนี้แลว  ไมยึดถือกอนเนื้อที่สายเอ็นรึงรัดไวใน
เบาตา รูปยาวและกวาง  วิจิตรดวยวงสีขาวและสีดำ  ซึ่งชาวโลกหมายรูกันวา “จักขุ”
แตกำหนดเอาจกัขปุสาทรปูมปีระการดงักลาวแลวในอุปาทายรปูทัง้หลายวา “จกัขธุาต”ุ

สวนรูป ๕๓ นอกน้ัน ซึง่มีอยดูงัน้ี คอื สหชาตรปู ๙  ไดแกธาตุ ๔ อนัเปนท่ีอาศัยของ
จกัขปุสาทรูปนัน้ กบัรปูคอื ส ีกลิน่ รส และโอชา รวมอกี ๔  อนัเปนรปูบริวาร และชีวตินิทรีย
เปนรูปอนุบาล ๑  กมัมชรูป ๒๐  โดยเปนกายทสกะ ๑๐ และภาวทสกะ ๑๐  ซึง่อยใูนจักขุ-
ปสาทรูปน้ันน่ันเอง  กบัท้ังอนุปาทินนรูป ๒๔  โดยเปนโอชัฏฐมกรูป ๘ ทัง้ ๓ มโีอชัฏฐมกะซ่ึง
มอีาหารเปนสมุฏฐานเปนตน จงึเปนรูป ๕๓    ผบูำเพญ็เพียรไมกำหนดเอารปู ๕๓ เหลาน้ัน
วา “จกัขุธาต”ุ   ถงึแมในธาตุทั้งหลายมโีสตธาตเุปนตน กม็นีัยน้ี

โลกิยจิตแมทัง้หมด ๘๑ เปนวญิญาณธาต ุ๗   ธรรมทัง้หลายมผีสัสะเปนตน ซึง่ประกอบ
ดวยวญิญาณธาต ุ๗ นัน้ เปนธรรมธาตุ ฉะนี ้ ในธาตุ ๑๘ นี ้ ธาต ุ๑๐ กบัครึง่ เปนรูป   ธาตุ
อกี ๗ กบัครึง่ เปนนาม   รวมเปนธาต ุ๑๘ ฉะน้ีแล

อนึง่ เพราะวาเม่ือผบูำเพ็ญเพยีรกำหนดใหบรสิทุธิด์อียางน้ันน่ันแล  สิง่ทีเ่ปนนามขันธ
ทัง้หลายจึงปรากฏข้ึนโดย ๓ ทาง   เพราะฉะน้ัน ผบูำเพญ็เพยีรพงึทำความเพียรในการกำหนด
นามขนัธดวยการกำหนดรปูทีบ่รสิทุธิด์แีลวนัน่เอง  มใิชดวยการกำหนดอยางอืน่    เพราะถา
วา เมือ่รปูอยางหน่ึงหรอืสองปรากฏขึน้แลว   ผบูำเพญ็เพยีรละทิง้รปูนัน้เสีย แลวตัง้ตนกำหนด
นามขนัธอืน่ๆ ตอไปใหม   ผบูำเพญ็เพยีรนัน้กจ็ะเสือ่มจากกัมมฏัฐานไปดวย   แตเมือ่ผบูำเพญ็
เพยีรทำความเพยีรในการกำหนดรปูนัน้ใหบรสิทุธิด์แีลว  กมัมฏัฐานกจ็ะถงึความเจรญิไพบลูย

ผบูำเพญ็เพยีรนัน้กำหนดนามขนัธ ๔ อยาง  ซึง่ปรากฏขึน้ทางผัสสะเปนตนวา “นาม”
และกำหนดมหาภตูรปู ๔ ซึง่เปนอารมณของนามขันธ ๔ เหลานัน้ กบัอปุาทายรูปของมหาภตู-
รปู ๔ วา “รูป” ดวยประการดังกลาวมาฉะน้ี
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ผบูำเพ็ญเพียรกำหนดธรรมท้ังหลายทีเ่ปนไปในภมู ิ๓ คอื ขนัธ ๕  อายตนะ ๑๒  ธาตุ
๑๘ แมทัง้หมดเปน ๒ สวนวา “นาม” และ “รูป” ดวยประการฉะน้ี    กจ็ะถึงความตกลงวา
“นอกจากนามและรูปแลว   หามีสตัว หรือบุคคล หรือเทวดา หรือพรหม อืน่อีกไม”

ผบูำเพญ็เพยีรนัน้  คร้ันกำหนดนามและรูปโดยหนาทีข่องมนัตามความเปนจรงิ ดวย
อาการดงักลาวน้ีแลว    เพือ่ตองการละชือ่สมมตทิางโลกวา “สตัว” วา “บคุคล” นี ้๑   เพือ่
ตองการใหกาวพนความลมุหลงวา มสีตัว มบีคุคล ๑   เพ่ือตองการวางจติไวในภูมแิหงความ
ไมลุมหลง ๑  ใหดยีิ่งข้ึน   จงึเปรยีบเทยีบความนี ้   กำหนดตามหลักท่ีมีอยใูนพระสตุตันตะ
เปนอันมากวา “นีเ้ปนแตเพียงนามและรปูเทาน้ัน  ไมมสีัตว ไมมบีุคคล” ดงัน้ี

ความจริง เรือ่งนี ้ นางวชิราภกิษณุกีก็ลาวไวแลววา
“ความจรงิ  เม่ือขนัธทัง้หลายมอีย ูการสมมตเิรยีกกนัวา “สตัว”

กม็ขีึน้   เหมอืนการเรยีกวา “รถ” มขีึน้กเ็พราะการนำสวนตางๆ มา
ประกอบเขาดวยกนั.”

และนางวชิราภิกษุณีนั้นเองกลาวไวอีกวา
“ความจริง  ทกุขเทาน้ันเกิดข้ึน  ทกุขเทาน้ันต้ังอยแูละดบัไป   นอก

จากทุกข ไมมอีะไรเกิด   นอกจากทุกข ไมมอีะไรดบั.”

พระสุตตันตะมากมายหลายรอยท่ี แสดงถึงนามและรปูน่ันแลดวยประการดงักลาวน้ี
หาไดแสดงถึงสัตวไม  หาไดแสดงถึงบุคคลไม    เพราะฉะน้ัน เม่ือสวนและสัมภาระท้ังหลาย
มเีพลา ลอ ตวัถัง และงอน เปนตน ตัง้อยรูวมกันโดยอาการอนัเดียวกัน   คำเรยีกวา “รถ”
กม็ขีึน้   แตเม่ือเขาไปพิจารณาดสูวนอันหน่ึงๆ โดยปรมตัถแลว  ชือ่วา “รถ” หามีไม

อน่ึง  เมือ่เครือ่งประกอบของเรือนท้ังหลาย เชนเสาและฝา เปนตน  ตัง้ลอมเอาอากาศ
เขาไว  โดยอาการเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน   คำรองเรียกวา “บาน” กม็ขีึน้   แตโดยปรมตัถ
แลว ชือ่ท่ีเรียกวา “บาน” หามีไม
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เม่ืออุปาทานขันธ ๕ มอีย ู คำเรยีกวา “สตัว บคุคล” กม็ขีึน้  แตเม่ือเขาไปพิจารณา
ธรรมอยางหนึ่งๆ โดยปรมัตถ  ชื่อที่เรียกวา “สัตว” อันเปนที่ตั้งแหงความยึดถือวา
“เปนเรา” หรอื “ของเรา” หามไีม  เพราะวาโดยปรมัตถ มอียแูตเพยีงนามและรูปเทาน้ัน

การพิจารณาเห็นนามรูปโดยประการดังกลาวมาน้ี ชื่อวา ยถาภูตทัสสนะ  คือ
การเห็นตามความเปนจริง  และผบูำเพญ็เพียรใดละท้ิงยถาภูตทัสสนะน้ีเสีย  แลวยึดถือวา
สัตวมีอยู บุคคลมีอยู ผูบำเพ็ญเพียรน้ันยอมรับรูถึงความพินาศหรือความไมพินาศของสัตว
บคุคล นัน้ดวย   เพราะหากไมยอมรบัรคูวามไมพนิาศ  กจ็ะตกไปอยใูนฝายสัสสตทฏิฐิ คอื
เห็นวาย่ังยืน   เมือ่ยอมรับรคูวามพินาศ กจ็ะตกไปในฝายอุจเฉททิฏฐิ คอืเห็นวาขาดสูญ

ถามวา เพราะเหตไุร ?

ตอบวา เพราะผบูำเพญ็เพียรน้ัน เม่ือยึดถือวา “สตัวยัง่ยืน”  กเ็รียกไดวา ลาหลังอยู
เม่ือยึดถือวา “สตัวขาดสญู” กเ็รียกไดวา ล้ำหนาไป   เพราะฉะนัน้ พระผมูพีระภาคเจาจึง
ตรัสไววา

“ภกิษทุัง้หลาย   เทวดาและมนุษยทัง้หลายถูกครอบงำดวยทิฏฐิ ๒
ประการ พวกหน่ึงลาหลังอย ู  พวกหนึง่ล้ำหนาไป  แตพวกท่ีมธีรรมจักษุ
คอืปญญายอมเหน็ได

ภกิษุทัง้หลาย   เทวดาและมนษุยทัง้หลาย  พวกหนึง่ลาหลังอยอูยาง
ไร ?   ภกิษทุัง้หลาย  เทวดาและมนษุย พวกหน่ึงยินดีในภพ พอใจในภพ
เพลิดเพลินอยใูนภพ  เม่ือตถาคตแสดงธรรมเพ่ือดับภพ  จติของพวกเขา
กไ็มแลนเขาไป ไมเล่ือมใส ไมตัง้ม่ัน ไมนอมใจเชือ่   ภกิษุทัง้หลาย เทวดา
และมนษุยพวกหนึง่ลาหลงัอยดูวยอาการอยางนีแ้ล.

อน่ึง  ภกิษุทัง้หลาย  เทวดาและมนษุยทัง้หลาย พวกหน่ึงล้ำหนาไป
อยางไร ?   เทวดาและมนุษย พวกหนึง่เบือ่หนาย ระอา เกลยีดชงัอยู
ดวยภพนั่นเอง ชื่นชม ยินดีความปราศจากภพอยู  ดวยการปรารภวา
‘ทานผเูจริญ เขาวา  ในกาลใด อตัตานีจ้ะขาดสูญพินาศไป เพราะรางกาย
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แตกดบั ภายหลงัมรณะ  ไมมอียภูายหลงัตายแลว  นัน่เปนความสงบ นัน่
เปนส่ิงประณีต นัน่เปนความจรงิแท’   ภกิษุทัง้หลาย   เทวดาและมนุษย
พวกหนึง่ ล้ำหนาไปดวยอาการอยางน้ีแล.

อนึ่ง  ภิกษุทั้งหลาย  ทานผูมีธรรมจักษุคือปญญาทั้งหลายเปนอยู
อยางไร ?    ภกิษุทั้งหลาย  ภกิษุในพระศาสนาน้ี เห็นภูต [คอืขันธ ๕] ดวย
อนจิจานปุสสนาเปนตน  โดยความเปนภตูตามความจริง   คร้ันเห็นภูต
[ขนัธ ๕] โดยความเปนจริงแลว  เปนผปูฏิบตั ิ เพ่ือความเบือ่หนาย เพ่ือ
คลายกำหนัด เพ่ือความดบัภูตน้ัน   ภกิษุทัง้หลาย ทานผมูจีักษุทัง้หลาย
เปนอยดูวยอาการอยางน้ีแล.”

เพราะฉะนัน้  ตวัหนุเปนของวางเปลา ไมมชีวีติ เคล่ือนไหวไมได   กแ็ตวา ดวยการ
ประกอบไมและเสนเชือกชัก   ตวัหนุน้ันก็เดินบาง ยนืบาง   มกีารเคลือ่นไหว ปรากฏคลาย
กบัมีชวีติชีวาข้ึนในขณะน้ัน ฉนัใด    ถงึแมนามและรูปน้ีกพ็ึงเห็นวาฉันน้ันเหมอืนกัน    คอื
เปนของวางเปลา ไมมชีวีติไมมคีวามเคล่ือนไหว   กแ็ตวา ดวยการประกอบรวมกันและกัน
นามและรปูน้ันก็เดินบาง  ยนืบาง มกีารเคลือ่นไหว ปรากฏมชีวีติชีวาข้ึนในขณะนัน้   เพราะ
ฉะนัน้ ทานผรูแูตโบราณทัง้หลายจงึกลาวไววา

“โดยปรมัตถธรรม   นามและรูป มอียใูนโลกน้ี  แตทวาสตัวและมนุษย
หามีอยใูนโลกนีไ้ม    นามและรูปน้ีเปนของวางเปลา ถกูปจจัยปรุงแตงข้ึน
เหมือนตัวหนุ  เปนกองทุกขเชนเดียวกับกองหญาและไม.”

เพราะฉะน้ันทานผูรูแตโบราณท้ังหลายจึงกลาวไววา
“นามและรูปเปนของคกูนั   ทัง้ ๒ อยางตางอาศยักันและกนั  เมือ่

อยางหนึง่แตกทำลายไป  สิง่อาศยักันทัง้สองอยางก็ยอมมอีนัแตกทำลาย
ดวย.”

อน่ึง  เสยีงกลองทีด่งัข้ึน  เพราะอาศยักลองทีเ่ขาตีดวยไม   กลองและเสยีงไมปะปน
กนั กลองเปนอยางหน่ึง  เสยีงเปนอีกอยางหน่ึง  มใิชสิง่เดียวกัน    กลองกว็างจากเสียง
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เสียงก็วางจากกลอง ฉนัใด    นามก็เปนไปเพราะอาศยัรูปกลาวคือ วตัถุ ทวาร และอารมณ
รปูเปนอยางหนึง่  นามและรูปไมปะปนกนั  มใิชสิง่เดียวกัน   นามก็วางเปลาจากรปู    รปู
กว็างเปลาจากนาม  ฉนัน้ันน่ันแล

อกีประการหน่ึง  บรรดานามและรูปนี ้  นามไมมเีดช  ไมสามารถเปนไปไดดวยเดช
ของตนเอง  ไมกนิ ไมดืม่ ไมพดู ไมสำเรจ็อิรยิาบถ   ถงึแมรปูก็ไมมเีดช  ไมสามารถเปนไปได
ดวยเดชของตนเอง   เพราะรูปน้ันไมมีความตองการทีจ่ะกนิ   อกีท้ังไมมีความตองการที่
จะดืม่  ไมมคีวามตองการทีจ่ะพูด  ไมมคีวามปรารถนาท่ีจะสำเร็จอริยิาบถ  รปูเปนไปไดกเ็พราะ
อาศัยนาม   และนามก็เปนไปไดเพราะอาศัยรูปโดยแทแล   แตทวา เมื่อนามนั้นมีความ
ปรารถนาทีจ่ะกิน  มคีวามปรารถนาท่ีจะด่ืม  มคีวามปรารถนาท่ีจะพูด  มคีวามปรารถนาท่ี
จะสำเรจ็อิริยาบถ  รปูจึงกิน จงึด่ืม จงึพูด จงึสำเรจ็อิรยิาบถ

เพราะฉะนัน้ ทานจงึกลาวคำน้ีไววา
“มนุษยทัง้หลายเดนิทางไปในหวงน้ำ โดยอาศัยเรอื แมฉนัใด นามกาย

เปนไปไดเพราะอาศยัรูปกาย กฉ็นัน้ัน    เรอืแลนไปในหวงน้ำเพราะอาศยั
มนุษย  ฉนัใด   รปูกายเปนไปไดเพราะอาศัยนามกาย  กฉ็ันน้ันเหมอืนกนั.

มนษุยและเรือ ทัง้สองตางอาศัยกนั จงึเดนิทางไปในหวงน้ำได   นาม
และรปูก็ฉนัน้ัน  ทัง้สองตางอาศยักันและกนั ดวยประการฉะนี.้”

สรุป การพิจารณาเหน็นามและรปูตามเปนจริง ยอมครอบงำสตัตสัญญา (คอืความ
สำคญัวามีสตัว มบีคุคล) เสียได  แลวต้ังอยใูนภูมทิีไ่มลมุหลง   ผบูำเพญ็เพียรท่ีกำหนดรู
นามและรปูโดยนัยตางๆ ดงักลาวมานี ้ พงึทราบวาเปน “ทฏิฐิวสิทุธิ (คือความเห็นบรสิทุธิ)์”
แมคำวา “นามรูปววัฏฐาน - การกำหนดรนูามและรูป” กด็ี    คำวา “สงัขารปริจเฉท -
การกำหนดรสูงัขาร” กด็ ีเปนช่ือของการเหน็นามและรปูตามเปนจริงน้ีเหมือนกัน.
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ตอนท่ี ๖
วปิสสนาญาณ ๑๖ และวปิสสนูปกิเลส ๑๐

๑. วปิสสนาญาณ ๑๖๑

ครัน้ผบูำเพ็ญเพยีร ทำ สลีวิสทุธ ิและ จติตวิสทุธ ิ(วสิทุธิ ๒ ขอขางตนอนัจะเปนไป
เพือ่ปญญารแูจง ดงัไดกลาวมาแลว) ใหถงึพรอมแลว   โดยทางปฏบิตั ิตอไปกพ็งึทำวสิทุธิ ๕
ที่เหลือ (ซึ่งจะกลาวไวในตอนที่ ๗)  อันเปนตัววิปสสนาปญญา  ดวยการนอมเอาธรรม
ทัง้หลายมขีนัธ ๕ เปนตน อนัเปนภูม ิเปนอารมณ ของวิปสสนาปญญา  มาพิจารณาเหน็ตาม
ทีเ่ปนจริงแลว   กจ็ะผาน วิปสสนาญาณ ๑๖  ดงัตอไปน้ี คอื

๑. นามรปูปริจเฉทญาณ  ญาณกำหนดรนูามรูปวา ธรรมทัง้หลายมีขนัธ ๕ เปนตน
นัน้ โดยยอแลวก็คอื นามรปูน่ันเอง อนัเปน อนิจจัง ทกุขัง อนัตตา.   การกำหนด
รเูหน็นามรปูตามทีเ่ปนจริงเชนนีช้ือ่วา ทฏิฐวิสิทุธิ (ความบรสิทุธ์ิแหงความเห็น
แจงในไตรลกัษณ)   ความรทูีจ่ดัเปนทฏิฐิวสิทุธ ิจงึตองเปนความเห็นทีเ่กดิจาก
ญาณดงักลาว จนจิตไมลมุหลงมวัเมาในนามรปูน่ันเอง.

๒. ปจจยปริคคหญาณ  ญาณกำหนดรปูจจยัของนามรปู คอื การกำหนดดปูจจยัตางๆ
ทีก่อใหเกิดเปนนามรูป  เมือ่กลาวโดยยอจะพบวา

- อวิชชา ตณัหา อปุาทาน กรรม อาหาร เปนปจจัยใหเกิดรูป
- อวชิชา ตณัหา อปุาทาน กรรม ผสัสะ เปนปจจยัของนาม ๓ คอื

เวทนา สญัญา สงัขาร
- อวิชชา ตณัหา อปุาทาน กรรม นามรปู เปนปจจยัของวญิญาณ

เมื่อผูบำเพ็ญเพียรกำหนดเห็นเหตุปจจัยของนามรูป โดยการเจริญญาณไปโดย
วธินีี ้ กย็อมขามพนความสงสยัในกาลทัง้ ๓ ได.

ญาณซึง่ขามพนความสงสัยในกาลท้ัง ๓ ดวยการกำหนดรปูจจัยของนามรูป
นัน้นัน่แหละ ชือ่วา กงัขาวิตรณวิสทุธิ (คอืความบรสิทุธิ ์ดวยการขามพนความสงสัย)

๑ วปิสสนาญาณ ๑๖ เปนญาณท่ีเกดิแกผบูำเพญ็วปิสสนา โดยลำดบัตัง้แตตนจนถงึจดุหมาย คอื มรรค ผล นพิพาน
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๓. สัมมัสสนญาณ  ญาณความรูในการพิจารณานามรูปเปนไตรลักษณ คือการ
พจิารณาธรรมทัง้หลายมขีนัธ ๕ เปนตน  โดยความเปนของไมเทีย่ง โดยความ
เปนทกุข  โดยความเปนอนัตตา   เม่ือผบูำเพญ็เพียรปฏิบตัถิงึญาณน้ีแลว กจ็ะ
บรรลุมคัคามัคคญาณ-ทสัสนวสิทุธ ิ(ความบรสิทุธิข์องความรคูวามเหน็วา นีเ้ปน
ทางปฏบิตัถิกู  นีไ้มใชทางปฏบิตัถิกู เพราะมวีปิสสนูปกิเลสเกดิข้ึน ซึง่จะไดกลาว
ตอไป)

๔. อทุยพัพยานุปสสนาญาณ  (ญาณคำนงึเหน็ท้ังความเกิดท้ังความดับแหงสงัขาร)
เปนญาณท่ีพนจากอุปกิเลสแลว เปนวิปสสนาท่ีดำเนินไปตามวิถีของวิปสสนา
อนัจะสามารถกำหนดรพูระไตรลักษณได   เพราะฉะน้ัน ผบูำเพ็ญเพียรเมือ่ผาน
มาถงึญาณนีแ้ลว กพ็งึทำความเพยีรในญาณน้ีอกีตอไป เพือ่จะไดกำหนดลักษณะ
พระไตรลกัษณใหชดัเจนขึน้  ซึง่ผบูำเพญ็เพยีรควรทราบวภิาค (คอืการจำแนก)
๖ อยาง ในพระไตรลกัษณ คอื
๑. อนจิจงั  สิง่ท่ีไมเท่ียง ไดแก ขนัธ ๕  เพราะมคีวามเกดิข้ึนเส่ือมไป และ

เปล่ียนแปลงไปเปนอยางอ่ืน  หรือเพราะมแีลวกลับไมมี
๒. อนจิจลักษณะ  เคร่ืองหมายทีก่ำหนดใหรวูาเปนของไมเทีย่ง
๓. ทกุขัง  สิง่ทีเ่ปนทกุขไดแก ขนัธ ๕ นัน่เอง  เปนส่ิงทีส่ตัวทนไดยาก

เพราะมกีารเบยีดเบยีนอยเูนืองๆ
๔. ทกุขลักษณะ  เคร่ืองหมายทีก่ำหนดใหรวูาเปนทกุข ไดแก อาการทีเ่บยีด

เบียนอยเูนืองๆ
๕. อนัตตา สิง่ท่ีไมใชตวัตน ไดแก ขนัธ ๕ นัน่เอง เพราะไมเปนไปในอำนาจ (ของ

ใครๆ)
๖. อนตัตลักษณะ  เครือ่งทีก่ำหนดใหรวูาเปนอนัตตา ไดแก อาการทีไ่มเปน

ไปในอำนาจ (ของใครๆ)
๕. ภงัคานปุสสนาญาณ  ญาณคำนึงเหน็เฉพาะความดบัแหงสังขารเทานัน้เปนอารมณ

คอืปญญาในการพิจารณาอารมณ แลวตามเหน็แตความแตกดับ โดยความเปนของ
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ไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา. เมือ่ผบูำเพญ็เพยีรพจิารณาเหน็อยางน้ี (คอืเหน็
แตความดบั) แลว ยอมเบ่ือหนาย (ในสังขาร)  ละความเพลิดเพลนิยินดี คลาย
กำหนัด ละราคะ  สดุทายจนถงึละความยึดถือในสงัขารได

๖. ภยตปุฏฐานญาณ  ญาณกำหนดเหน็สังขารปรากฏเปนของนากลัว เพราะเหน็
สงัขารมแีตความดบัอยางเดยีว  คอืเมือ่ผบูำเพญ็เพยีรเสพโดยเอ้ือเฟออย ูเจรญิ
อย ูทำใหมากอย ูซึง่ภังคานุปสสนาญาณนัน่แหละ   ภยตุปฏฐานญาณยอมเกิดข้ึน

๗. อาทนีวานปุสสนาญาณ ญาณกำหนดเหน็โทษของสังขาร เพราะเมือ่ผบูำเพญ็เพยีร
เสพโดยเอื้อเฟออยู เจริญอยู ทำใหมากอยู ซึ่งภยตุปฏฐานญาณนั้น  สังขาร
ทัง้ปวงยอมปรากฏเปนของนากลวัดวยอำนาจภงัคานปุสสนา (เหน็เฉพาะความดับ)
แลว  กย็อมเห็นแตอาทีนพ (โทษ คอืทุกขนัน่เอง)  อนัไรคณุท่ีนาพอใจ  ปราศจาก
วิสัยที่นายินดีอยูโดยรอบ เชน สังขารทั้งปวงยอมปรากฏเปนเหมือนเรือนที่ถูก
ไฟไหมเปนตน    เม่ือเห็นอยอูยางน้ัน  อาทนีวานุปสสนาญาณยอมเกิดข้ึน

๘. นพิพิทานปุสสนาญาณ๑    ญาณคำนงึเห็นถึงความเบือ่หนายในสงัขาร ไดแก
ความเบือ่หนายในการครองและบรหิารเบญจขนัธเปนตน  เพราะเมือ่ผบูำเพญ็เพยีร
นัน้เห็นโทษของสังขารแลว  ยอมไมยนิดีในสังขาร ซึง่มีแตความแตกดับ  จงึเปน
ของนากลัวมีแตโทษ  จงึเบ่ือหนายในสังขาร    เม่ือเห็นอยอูยางน้ี  นพิพิทานุ-
ปสสนาญาณยอมเกดิข้ึน    อน่ึง นพิพิทานปุสสนาญาณนีน้ัน้ โดยอรรถ (โดย
ความหมาย) ก็เปนญาณเดียวกับ ๒ ญาณขางตน (คือ ภยตุปฏฐานญาณและ
อาทีนวานุปสสนาญาณ)    ญาณทัง้ ๓ นี ้ตางกันโดยพยญัชนะเทาน้ัน

๙. มญุจติกุมัยตาญาณ   ญาณกำหนดรดูวยความปรารถนาจะพนไปจากสังขารที่
นาเบ่ือหนายน้ี  ดจุสัตวทีต่ิดอยใูนขายใครจะหลดุไปเสยีจากขาย  เชน ปลาตดิ
อยใูนตาขาย เปนตน   เมือ่ผบูำเพญ็เพียร เบ่ือหนายอย ูระอาอย ูไมยนิดีอยาง

๑ ปญญาท่ีจะถึงมรรค ๔ ไดนัน้ จะตองไดนพิพิทาญาณมากอน   และการบรรลมุรรคผลนพิพานน้ัน จะตองผานข้ันตอน
ของนิพพิทาญาณเสมอ  ดงัพระบาลีทีว่า นพิพฺทิา ปฏิเวธปญฺา (ปญญาในมรรค ๔ ยอมเกิดจากความเบือ่หนาย และ
แทงตลอดอรยิสัจ ๔)   อนึง่ เม่ือจะเขาสปูฏิเวธ (การแทงตลอด) ไดนัน้   อนิทรยีทัง้ ๕ คอื สทัธินทรยี วริยินิทรยี
สตินทรยี สมาธนิทรยี ปญญินทรยี นี ้จะตองแกกลาข้ึนเปนพละ (คอื กำลัง) จงึจะแทงตลอดได.
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ยิง่ อยใูนสังขาร ดวยนิพพิทาญาณน้ัน  กจ็ะเปนผมูจีิตใครจะเปลือ้งไป จะออกไป
จากสังขารทัง้ปวงอยอูยางนี ้   มญุจติกุมัยตาญาณก็บงัเกดิข้ึน

๑๐.ปฏสิงัขานปุสสนาญาณ   ญาณกำหนดรดูวยการพจิารณา ทบทวนสงัขาร  เพือ่
หาทางเปนเครื่องพนไปเสีย  เมื่อผูบำเพ็ญเพียรเปนผูใครจะพนไปจากสังขาร
ทัง้หลายอนัแตกดับอยทูัว่ไปแลว  กำหนดรดูวยการพจิารณาทบทวนสงัขารเหลา
นัน้น่ันแหละอกี โดยยกขึน้สไูตรลกัษณ  ปฏสิงัขานปุสสนาญาณยอมจะบังเกดิข้ึน

๑๑.สังขารุเปกขาญาณ   ญาณกำหนดรูดวยความวางเฉยในสังขารเสีย ดุจบุรุษ
ผวูางเฉยในภรรยาท่ีหยาขาดจากกันแลว    เม่ือผบูำเพ็ญเพียร ใครจะปลดเปล้ือง
ไปจากสังขาร (เพราะเปนผูเบ่ือหนายดวยนิพพิทาญาณ) ในตอนตน แลว
พจิารณาทบทวนในตอนกลาง  เพือ่หาอบุายหรอืหาทางใหพนไปเสยีจากสงัขาร
โดยยกขึ้นสูไตรลักษณแลว  ปลดเปลื้อง วางเฉยได อยูในตอนทายนั้ น
สงัขารุเปกขาญาณยอมจะบังเกิดข้ึน   ดวยเหตุดงักลาวมาน้ี  ญาณท้ัง ๓ คอื
มุญจิตุกัมยตาญาณ (เกิดขึ้นในตอนตน) ปฏิสังขานุปสสนาญาณ (เกิดข้ึนใน
ตอนกลาง)   และสังขารเุปกขาญาณ (เกิดข้ึนในตอนทาย) นัน้  จงึมคีวามหมาย
เปนอันเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ    อน่ึง พงึทราบวา สงัขารุเปกขาญาณน้ี เปน
ญาณที่ถึงยอดแหงวิปสสนาญาณ (ญาณที่นับเขาในวิปสสนา หรือญาณที่เปน
วปิสสนา) ทัง้สิน้

๑๒. สัจจานุโลมิกญาณ (หรือ อนุโลมญาณ)  คือ ญาณที่เปนไปโดยสมควรแก
การกำหนดรอูริยสัจ   ญาณนีเ้ปนไปในขณะแหงจิตอันไดชือ่วา อนุโลม   เกดิข้ึน
ในลำดบัแหงมโนทวาราวชัชนะจติ๑  อนัเกิดข้ึนตัดภวังค   ในขณะท่ีอริยมรรคจกั
เกดิในท่ีสดุแหงสงัขารุเปกขาญาณ    เมือ่ผบูำเพญ็เพียรสองเสพอยเูนอืงๆ เจริญ
อย ูทำใหมากขึน้ซึง่สงัขารเุปกขาญาณน้ันอย ู สทัธาความเช่ือมัน่ยอมเกดิมกีำลงั
ยิง่ขึน้  ความเพียรกย็อมไดรบัการประคบัประคองอยางด ี  สติเขาไปตัง้อยเูปน
อยางดี  จติเปนสมาธิดขีึน้ สงัขารุเปกขา กบ็งัเกิดแกกลาย่ิงข้ึน  สามารถเปน

๑ จติท่ีมกีารนกึหนวงทางมโนทวาร คอื ทางใจ
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ปจจัยแหงสัจจานุโลมิกญาณได   ดังน้ัน สัจจานุโลมิกญาณจึงเกิดในที่สุดแหง
สงัขารเุปกขาญาณ

อนึง่  ญาณทัง้ ๙ ตัง้แตญาณที ่๔ คอื อทุยพัพยานุปสสนาญาณจนถึงญาณท่ี ๑๒ คอื
สจัจานุโลมิกญาณดงักลาวขางตนน้ี ชือ่วา วปิสสนาญาณ ๙ และ วปิสสนาญาณทีถ่งึยอด
ดวยอำนาจแหงวปิสสนาญาณ ๙ นีช้ือ่วา ปฏปิทาญาณทสัสนวิสทุธิ (ความบริสทุธิข์อง
ความรคูวามเห็น ในทางปฏบิตัถิกู คอื ในทางทีจ่ะใหอรยิมรรคเกิดข้ึน)

๑๓.  โคตรภญูาณ   ญาณขามพนปถุชุน เขาโคตรพระอริยเจา  กใ็นปฏสิมัภทิามรรค
ทานกลาวไววา “ความรูในอันหมุนกลับ คือออกจากสิ่งภายนอก [คือสังขาร]
ชือ่วา โคตรภูญาณ” และโคตรภูญาณนี้ เมือ่ทำพระนพิพาน๑  อันไมมีนิมิต ไมมี
ปวตัตะ (ไมมคีวามเปนไป) ปราศจากสังขารเปนนโิรธ (ทีด่บักเิลสทัง้หลาย) ใหเปน
อารมณแลว ยอมขามพนโคตรปุถชุน  พนการเรียกวา ปถุชุน   พนภูมปิถุชุน
กาวลงสโูคตรพระอรยิะ  สกูารเรียกวาพระอรยิะ  สภูมูพิระอริยะ ดงันีแ้ล.   อน่ึง
ญาณน้ีไมนบัเปนปฏปิทาญาณทสัสนวิสทุธิ และญาณทัสสนวิสทุธิ  เพราะต้ังอยใูน
ฐานะหันเขาสมูรรค   แตนบัวาเปน วปิสสนา เพราะตกอยใูนกระแสแหงวิปสสนา
อีกประการหนึ่ง จิตที่สัมปยุตดวยโคตรภูญาณน้ี ชื่อวา โคตรภูจิต  ยอมยึด
พระนิพพานเปนอารมณนั่นเอง

๑๔. มรรคญาณ  ไดแก ญาณในอรยิมรรค ๔   จะทำหนาท่ีกำหนดรทูกุข ละสมุทยั
เหตุใหเกิดทุกข   ทำนโิรธ (ความดับทุกข) ใหแจง  และทำอรยิมรรคมีองค ๘
ใหเกิด  แลวลงสอูัปปนาภาวนา (คอื ภาวนาข้ันแนวแน ไดแกฝกสมาธจินเปน
สมาธิทีแ่นวแน บรรลุปฐมฌาน)

อน่ึง ญาณในมรรค ๔ (คอื โสดาปตติมรรค ๑  สกทาคามมิรรค ๑  อนาคามิ-
มรรค ๑ อรหัตตมรรค ๑)  ชือ่วา ญาณทัสสนวสิทุธ ิ(ความบรสิทุธิแ์หงความรู
ความเหน็ซึง่เปนโลกุตตระ คอื รเูหน็ในมรรคท้ัง ๔)    กจ็ติท่ีสมัปยุตดวยมรรค
ชือ่วา มรรคจติ  อนัจะเกดิข้ึนในลำดบัของโคตรภูจติ   จดัเปน โลกตุตรกศุล

๑ พงึทราบวา พระนพิพานไมมอีารมณ.
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มรรคจติน้ี  เม่ือเกิดข้ึน ยอมยึดเอาพระนพิพานเปนอารมณ กำหนดอรยิสัจ ๔
(ทกุข สมุทยั นโิรธ มรรค) ทำกิจในสัจจะ ๔   แลวยอมทำลายกองกิเลส คอื โลภะ
โทสะ โมหะ สงัโยชน ๓๑ เบ้ืองตน ใหขาดเปนสมุจเฉท  เกิดข้ึนขณะจิตเดียวแลว
ดบัไป   เสวยอรยิผลทนัใดนัน่เอง

๑๕.ผลญาณ ญาณในอริยผล   กจ็ติท่ีสมัปยุตดวยผลญาณน้ีชื่อวา ผลจติ  ซึง่หนวง
เอาพระนพิพานเปนอารมณ  เกิดข้ึนในลำดบัมรรคจติ

๑๖.ปจจเวกขณญาณ   ญาณน้ีเกิดข้ึนในลำดับตอจากผลญาณแลว  พจิารณาทบทวน
๕ อยาง คอื
๑. พจิารณา มรรค
๒. พจิารณา ผล
๓. พจิารณา กเิลสทีล่ะไดแลว
๔. พจิารณา กเิลสทีย่งัเหลอือยู
๕. พจิารณา พระนิพพาน

ปจจเวกขณญาณ ๕ นี ้  ยอมมีแก พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี
สวนพระอรหนัต ไมมกีารพิจารณากเิลสท่ียงัเหลืออย ูเพราะทานมกีเิลสละส้ินแลว

๒. วปิสสนปูกิเลส ๑๐ (ธรรมเครือ่งเศราหมองของวปิสสนา)
เกดิขึน้ในลำดบัแหงวปิสสนาญาณที ่๓ (สมัมสัสนญาณ)  ซึง่จะเปนอปุการะแกวปิสสนา-

ญาณท่ี ๔-๕  (อทุยัพพยานุปสสนาญาณ และ ภงัคานุปสสนาญาณ)   ขณะเมือ่พิจารณาเหน็
สงัขาร หรือเบญจขนัธ  นามรูป และทัง้ปจจัย  มสีภาพไมเท่ียง (อนิจจฺํ)   เปนทุกข (ทกุขฺํ)
และมใิชตัวตน (อนตตฺา)    ธรรม ๑๐ ประการดงัตอไปนีอ้าจเกดิขึน้  แลวผบูำเพญ็พศิวง
หลงไปวา ‘มรรค ผล เกิดแลวแกเรา, เราไดสำเรจ็มรรคผลแลว’   เปนเหตใุหหยุด
ความเพยีร และ/หรือ เกดิตณัหา มานะ ทฏิฐ ิ หลงตวัหลงตนเอง  ถาไมหลง กไ็มเปน
วปิสสนูปกเิลส  คือ

๑ สงัโยชน ๓ เบ้ืองตน คอื สกักายทฏิฐิ วจิกิจิฉา สลีพัพัตตปรามาส.
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๑. โอภาส แสงสวางซานออกจากสรีราพยพ
๒. ปติ ทำกายและจิตใหอิ่มแผซานไปท่ัวสรีรกาย
๓. วปิสสนาญาณ  ความเหน็แจงแกกลา เห็นนามรปูแจงชัด
๔. ปสสัทธิ ความสงบกาย สงบจิต ระงับความกระวนกระวายเสียได
๕. สขุ ความสขุอันประณตีเปนไปในกายและจติ
๖. อธโิมกข ความเช่ือม่ันมีกำลังกลาเปนท่ีผองใสของจิตและเจตสิก
๗. ปคคหะ ความเพียรไมยิง่ไมหยอน ประคองจิตไวดวยดีในอารมณ

ทำจิตใหเปนไปเสมออยไูด
๘. อปุฏฐาน สตติั้งมัน่รักษาอารมณไวดวยดี
๙. อเุบกขา ความเปนธรรมมธัยัสถในสังขารทัง้ส้ินมีกำลังกลานัก
๑๐.นกิกันติ ความรักใคร ทำความอาลยัในวิปสสนานัก มอีาการสุขมุละเอียด

เม่ือธรรม ๑๐ อยาง อยางใดอยางหน่ึงเกิดข้ึน   ผบูำเพ็ญก็ไมยนิดี ไมหลงในธรรมท่ี
เปนอปุกเิลส   ไมหยดุความเพยีร  เพราะเขาใจวาไมใชทางมรรคผล ไมใชทางวปิสสนา   ทาง
วปิสสนาอยางอืน่ตางหาก  รเูหน็แจงชดัวา นีท้าง นีม้ใิชทาง   เชนน้ีชือ่วา มคัคามัคคญาณ-
ทสัสนวสิทุธิ

ผปูฏิบตัสิมถวิปสสนาภาวนา ตามแบบที ่หลวงพอวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุน ี(สด
จนทฺสโร) ทานปฏบิตัแิลวสอนถงึธรรมกายทีส่ดุละเอยีดและถึงอายตนะนิพพาน   ไมปรากฏ
วปิสสนปูกเิลส คอืไมหลงติดอยใูนธรรม (วปิสสนปูกเิลส) เหลานีแ้ตอยางใด    เพราะเปน
การปฏิบตัภิาวนาทีผ่านกายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และ ธรรมในธรรม เปน
ณ ภายใน ละเอียดเขาไป  จากสดุหยาบไปถงึสุดละเอยีด ถงึธรรมกาย    เมือ่ใชญาณ
ธรรมกายพิจารณาสภาวธรรม แลวธรรมกายกท็ำนโิรธ (ไมใชนโิรธสมาบัต)ิ ดบัสมุทยั  ดบั
หยาบไปหาละเอยีด  เปนการละ (ปหาน) อกุศลจิตของกายในภพ ๓ (ของกายมนุษย-ทพิย-
พรหม-อรูปพรหม) เปนแตธรรมกายอรหัตในอรหัตๆๆๆ  ที่บริสุทธ์ิผองใสตอๆ ไป  จน
สดุละเอยีด  ถงึอายตนะคือพระนพิพาน ยดึหนวงพระนพิพานเปนอารมณ (นพิพานเปน
ปรมตัถธรรมทีไ่มมอีารมณ)   เมือ่ “มรรคจติ” เกิดและเจริญข้ึน จากการศึกษาสัมมาปฏิบัติ
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ศลี-สมาธิ อบรมสัมมาวาจา, สมัมากมัมันตะ, สมัมาอาชวีะ, สมัมาวายามะ, สมัมาสติ และ
สัมมาสมาธ ิ   เปน อธศิลี อธจิติ, ปฐมมรรค มรรคจิต และ “มรรคปญญา” เกดิและเจริญ
ขึน้จากการอบรมสัมมาทฏิฐิ สมัมาสงักัปปะ และรวมกันเปนเอกสมงัค ี   ธรรมกายมรรค
ก็จะปรากฏข้ึนปหานสังโยชน กิเลสเครื่องรอยรัดใหติดอยูกับโลกใหหมดสิ้นไป ตามระดับ
ภมูธิรรมทีป่ฏิบตัไิด  แลวธรรมกายผลกจ็ะปรากฏข้ึนเขาผลสมาบตั ิ พจิารณาปจจเวกขณญาณ
๕  แลวกจ็ะไดทราบความบรรลุมรรค ผล นพิพาน ตามระดับภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด

ตอนที ่๗
วสิทุธิ ๗: ธรรมอนัเปนรากเหงาและตวัวิปสสนา๑

วสิทุธ ิ๗
(๑) ธรรมอันเปนรากเหงา (ใหเกิด-ใหเจริญข้ึน-ใหตัง้อย)ู ของวิปสสนา

๑. สลีวิสทุธิ  ความบริสทุธิแ์หงศลี
๒. จติตวสิทุธิ  ความบรสิทุธ์ิแหงจิต คอื จติท่ีปราศจากกิเลสนิวรณเคร่ืองก้ันปญญา

(๒) ธรรมอนัเปนตวัวปิสสนา  ตามนัยในคัมภีรวสิทุธิมรรค (ไดแก ขอท่ี ๓ ถงึขอท่ี ๗
ดังตอไปน้ี)
๓. ทิฏฐิวิสุทธิ ความบริสุทธิ์แหงความเห็นแจงในไตรลักษณ คือ สภาวะของ

นาม-รปู ตามทีเ่ปนจรงิ วาเปนอนิจจัง ทกุขัง อนัตตา
๔. กงัขาวิตรณวิสุทธิ  ความบริสุทธิ์แหงปญญา เปนเครื่องขามพนความสงสัยใน

เหตแุละปจจัยท่ีใหเกิดนามรปู
๕. มคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธ ิ ความบริสทุธิแ์หงญาณเครือ่งรเูหน็ วาเปนทาง

หรือมิใชทาง  กลาวคือ เมื่อเห็นไตรลักษณ เห็นความเกิดดับแหงนามรูป
(อทุยัพพยานุปสสนา หรือตรุณานุปสสนา)๒  จนเห็นแตความดบั (ภงัคญาณ)  เกิด

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๓๑  ขทุทกนิกาย ปฏิสมัภิทามรรค  ขอ ๑ หนา ๕.
๒ ธรรมปรทิรรศน ๒ (อธบิายธรรมวภิาค ปรเิฉทท่ี ๒) พระราชธรรมนเิทศ (ระแบบ ฐติญาโณ) วดับวรนเิวศวิหาร รวบ

รวมเรียบเรียง



311
คมูอืการศึกษาสัมมาปฏบิตัไิตรสกิขา: อธิปญญาสิกขา

วปิสสนปูกิเลส และละวปิสสนูปกิเลสน้ันได๑

๖. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสทุธิ   ความบริสทุธ์ิแหงญาณเปนเครือ่งเหน็ทางปฏบิตั ิที่
จะใหอรยิมรรคเกิด  (รวมวปิสสนาญาณทีเ่จรญิขึน้เปนลำดบั ถงึมญุจติกุมัยตา-
ญาณ ปฏิสงัขาญาณ สงัขารุเปกขาญาณ และ สจัจานุโลมิกญาณ)

๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธิ์แหงญาณทัสสนะ   กลาวคือ ในลำดับแหง
อนุโลมญาณ (สัจจานุโลมิกญาณ) โคตรภูจิตยึดหนวงพระนิพพานเปนอารมณ
มรรคจิตเกดิขึน้ในลำดบัของโคตรภูจติ  เม่ือมรรคจติเกดิและยึดหนวงพระนพิพาน
เปนอารมณ  แทงตลอดในพระอริยสัจ ๔ ดวยญาณ ๓ คอื สจัจญาณ กจิจญาณ
และกตญาณ แลว   ยอมทำลายอวชิชา กเิลส ตณัหา อปุาทาน  และกำจัด
สงัโยชนอยางนอย ๓ ประการ คอื สกักายทฏิฐิ วจิกิิจฉา และสลีพัพตปรามาส
ไดโดยเด็ดขาดเปนสมุจเฉทปหาน  แลวผลจิตอันหนวงพระนิพพานเปนอารมณ
กเ็กิดข้ึนในลำดบัมรรคจติ เขาผลสมาบตัไิป

ธรรมอนัเปนตัววิปสสนา  ตัง้แตทฏิฐวิสิทุธ ิกงัขาวิตรณวสิทุธ ิถงึมคัคามคัคญาณ-
ทัสสนวิสุทธิ (รวมวิปสสนาญาณที่เจริญข้ึนโดยลำดับ ตั้งแตอุทยัพพยญาณ ภังคญาณ
ภยตปูฏฐานญาณ อาทนีวญาณ ถงึนพิพทิาญาณ) จดัเปน ขัน้อนปุสสนา  ทีใ่หเจรญิปญญา
จากการที่ไดเห็นแจงรูแจงในสภาวะของสังขารธรรมทั้งปวง วา  ประกอบดวยปจจัย
ปรุงแตงอยางไร   มสีภาวะท่ีเสมอกันคือ มสีามัญญลักษณะทีเ่ปนอนิจจฺ ํทกุขฺ ํอนตฺตา
อยางไร   เปน “วปิสสนาปญญา” ทีจ่ะเปนบาทฐานใหเจริญข้ึนถึงโลกุตตรปญญาตอไป

ตั้งแต ปฏปิทาญาณทสัสนวิสทุธ ิถงึ ญาณทสัสนวสิทุธิ (รวมวปิสสนาญาณท่ีเจรญิ
ขึน้โดยลำดบั  ตัง้แตมญุจติกุมัยตาญาณ ปฏสิงัขาญาณ สงัขารเุปกขาญาณ สจัจานโุลมิกญาณ
ถงึมรรคญาณผลญาณ จดัเปน ขัน้โลกุตตรวิปสสนา อนัใหเจรญิ “โลกุตตรปญญา” จาก
๑ การเจริญภาวนาตามแนววชิชาธรรมกาย เปนการเจรญิภาวนาทีเ่ปนท้ังสมถะและวิปสสนากมัมัฏฐานคกูนั ผานกายใน

กาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม ทัง้ ณ ภายนอกและ ณ ภายใน จากสดุหยาบถึงสุดละเอียด ถงึ
ธรรมกายแลว พจิารณาสภาวะของสังขารธรรมและอริยสจั ๔ ดบัหยาบไปหาละเอียด ตรงตอพระนิพพาน มีพระนพิพาน
เปนอารมณ จงึไมเกิดวิปสสนปูกิเลส ดงัท่ีผเูจรญิวปิสสนาภาวนาในขณะทีส่มถภาวนายังออนอย ูจงึเกดิวปิสสนูปกิเลส
ไดงาย.
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การทีไ่ด เหน็แจงรแูจง ใน
๑) สจัจลกัษณะ คือ ลกัษณะของอริยสจั ๔  ไดแก สจัจลกัษณะ ๒ คอื สงัขต-

ลักษณะและอสังขตลักษณะ (สัจจะท่ีมีสังขตลักษณะคือทุกขสัจ สมุทัยสัจ และ
มรรคสจั    สจัจะท่ีมีอสังขตลักษณะคอืนิโรธสัจ แตละสจัจะมีลักษณะ ๓ จงึรวม
กันมีลักษณะ ๑๒)๑  ดวยญาณ ๓ กลมุ คอื สจัจญาณ กจิจญาณ และ กตญาณ
ในแตละสัจจะ (รวมมรีอบ ๑๒ หรืออาการ ๑๒ - ทวฺาทสาการ ํ   ดงัท่ีพระผมูี
พระภาคเจาไดทรงแสดงไวในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)  และ

๒) เห็นแจงรแูจงในวสิงัขารธรรม คอื พระนิพพานธาตโุดยปรมตัถ ทัง้โดยสภาวะ
นพิพาน  ธรรมธาตทุีท่รงสภาวะ  และ อายตนะ คอืท่ีสถิตอยขูองพระนพิพาน-
ธาตุ ซึง่เปนอสังขตธรรม  วามอีสงัขตลักษณะ คอื ไมปรากฏความเกิด ๑  ไม
ปรากฏความเส่ือมสลาย (แตกดับ) ๑   และเม่ือต้ังอย ูไมปรากฏความแปรปรวน ๑
และมภีาวะทีเ่ทีย่ง (นจิจฺ)ํ เปนบรมสขุ (ปรมํ สขุ)ํ ยัง่ยนื (ธวุ)ํ และมอีตัตลกัษณะ
ทีต่รงขามกบัอนตัตลกัษณะอยางไร  ในลำดับปจจเวกขณญาณ ๕  คอื พจิารณา
มรรค ๑   พจิารณาผล ๑   พจิารณากเิลสทีล่ะไดแลว ๑   พจิารณากเิลสที่
ยงัเหลอื ๑ (เฉพาะกรณพีระเสขบุคคล)  และพจิารณาพระนิพพาน ๑

ตอนที ่๘
ลักษณะของวิปสสนา

วิปสสนา  มีลักษณะใหจำแนกสังขารธรรม และวิสังขารธรรม แลวพิจารณาเห็น
ตามสภาวะท่ีเปนจรงิ ซึง่มดีงันี ้ คอื

๑. ลกัษณะอนปุสสนา คอื ไตรลกัษณ หรอืสามญัญลกัษณะของสงัขารธรรมทัง้ปวง
๒. ลกัษณะโลกุตตรวิปสสนา  ม ี๒ นยั คอื

ก) สจัจลกัษณะอนัมีลกัษณะ ๒ แหงอรยิสัจ ๔  กลาวคือ สงัขตลักษณะ
(ทกุขสจั สมุทัยสัจ และมรรคสจั)  อสังขตลักษณะ (นิโรธสจั)

๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๓๑  ขทุทกนิกาย ปฏิสมัภิทามรรค  ขอ ๕๕๐ หนา ๔๕๔.
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ข) อตัตลักษณะของวสิงัขารธรรม คอื พระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ
ดงัจะไดอธิบายแตเพียงสังเขป พอเปนเคร่ืองประดับสติปญญาสัมมาปฏิบตัติอไป

๑. ลกัษณะอนุปสสนา (ตลิกัขณานุปสสนา)
คอื ไตรลกัษณ หรือ สามัญญลักษณะ คอื ความเปนสภาวะทีเ่ปนเอง และ มลีกัษณะ

ทีเ่สมอกนัหมดของสังขารธรรม (สงัขตธรรม) ทัง้ปวง หรือของธรรมทัง้ปวงท่ีเปนไปใน
ภมู ิ๓ ทัง้หมด  อนัเปนอารมณแหงวปิสสนา โดยไมมสีวนเหลือ ดงัทีพ่ระอรรถกถาจารย
ไดแสดงไววา

“วิปสฺสนาย อารมฺมณภูตา เตภูมกธมฺมา หิ  อิธ ‘สพฺพนฺติ
อนวเสสโต คหติา.”๑

แปลความวา
“ก ็ดวยบทวา สพพฺ ํ ในทีน่ี ้ทานถอืเอาธรรมเปนไปในภูม ิ๓ อนั

เปนอารมณแหงวปิสสนา  โดยไมมสีวนเหลือ.”
ซึง่จะปรากฏเปน วปิสสนาปญญา แกพระผบูำเพญ็เพยีรใน ขัน้อนุปสสนา  ขณะเมือ่

พจิารณา สภาวะของสงัขารธรรมมเีบญจขันธเปนตน  ซึง่มีดังตอไปนี้
ก) อนิจจฺตา  ความเปนของไมเทีย่ง เพราะ

๑. เปนธรรมท่ีมคีวามแปรปรวน (วปิรณิามธมมฺ)ํ๒

๒. เมือ่ตัง้อยมูคีวามแปรปรวนปรากฏ (ฐติสสฺ อญฺถตตฺ ํปญฺายต)ิ๓

ข) ทกุขฺตา  ความเปนทกุข เพราะ
๑. มคีวามเกดิปรากฏ (อปุปฺาโท ปฺญายติ)๔

๒. ไมเปนไปในอำนาจ (อวสวตตฺนตเฺถน) วา (สงัขาร/สงัขต) ธรรมท้ังปวง   จงอยา
แก (มา ชรีนฺต)ุ จงอยาตาย (มา มยีนฺต)ุ๕ ตองแปรปรวนไปเปนธรรมดา

๑ พระธรรมปาลเถระ, อรรถกถาขุททกนกิาย อติวิตุตกะ, โรงพมิพวญิญาณ, พ.ศ.๒๕๓๓, หนา ๕๙.
๒ พระธรรมปาลเถระ, อรรถกถาขุททกนกิาย อทุานคาถา, โรงพมิพวญิญาณ, พ.ศ.๒๕๓๓, หนา ๒๒๗-๒๒๘.
๓-๔ พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรัฐ เลมท่ี ๒๐  องัคุตตรนิกาย ตกินิบาต  ขอ ๔๘๖ หนา ๑๙๒.
๕ พระพุทธโฆสาจารย, อรรถกถาขทุทกนิกาย ธรรมบท ภาค ๗, โรงพิมพมหามกฏุราชวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๓๒, หนา ๖๒.
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(วปิริณามธมฺมโต) และตองเส่ือมสลายไปในทีส่ดุ จงึเปนธรรมทีต่องตาย
(มตธรรม)

๓. เปนธรรมทีต่องเปนไปเพ่ืออาพาธ (อาพาธาย สวํตตฺต)ิ๑

ค) อนตฺตตา ความเปนของมิใชตน (คือเปนเพยีงอตัตาเทยีม ทีช่าวโลกสมมตุวิา
เปนตัวตน บคุคล เรา เขา ของเรา ของเขา) เพราะสงัขารท้ังหลายเปนธรรมชาติ
ทีป่ระกอบดวยปจจัยปรุงแตง (สงฺขตา) จงึ
๑. เปนธรรมท่ีเปนไปตามเหตปุจจัย (ยถาปจฺจยํ ปวตฺตมานา สงฺขารา)๒

จงึไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ  สิง่ใดไมเทีย่ง สิง่นัน้เปนทกุข (ยทนจิจฺ ํต ํทกุขฺ)ํ
สิง่ใดเปนทกุข สิง่นัน้เปนอนตัตา (ย ํทกุขฺ ํตทนตฺตา)

๒. เปนธรรมทีม่คีวามเสือ่มสลายปรากฏ (วโย ปญฺายต)ิ๓

๓. เปนธรรมทีไ่มมแีกนสาร (อสารโต)๔

๔. เปนธรรมทีไ่มเปนไปในอำนาจ (อวสวตฺตนโต)๕

๕. เปนธรรมท่ีวางเปลา (สุญฺโต)๖ และ
๖. ปฏเิสธ คอื มลีกัษณะทีเ่ปนตรงกนัขามกบัอตัตา (อตตฺปฏิกเฺขปโต)๗

๗. เปนธรรมท่ีไมมใีครเปนเจาของ (อสสฺามกิา)๘, ไมมอีสิระ (อนิสสฺรา)๙

ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไววา
“สพฺเพ  สงฺขารา อนิจจฺาติ ยทา  ปญฺาย  ปสฺสติ
อถ  นพิพฺนิทฺต ิ ทกุเฺข เอส  มคฺโค  วสิทุธฺยิา
สพฺเพ  สงฺขารา  ทกุขฺาติ ยทา  ปญฺาย  ปสฺสติ
อถ  นพิฺพนิทฺติ  ทกุเฺข เอส  มคฺโค  วสิทุธฺยิา

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบบัสยามรฐั เลมที ่๔  วนิยัปฎก มหาวรรค  ขอ ๒๐ หนา ๒๔-๒๖.
๒ พระธรรมปาลเถระ, อรรถกถาขทุทกนกิาย เถรคาถา ภาค ๒, โรงพมิพวญิญาณ, พ.ศ.๒๕๓๓, หนา ๒๙๘.
๓ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๐  องัคุตตรนิกาย ตกินิบาต  ขอ ๔๘๖ หนา ๑๙๒.
๔-๕-๖-๗ พระธรรมปาลเถระ, อรรถกถาขทุทกนกิาย เถรคาถา ภาค ๒, โรงพมิพวญิญาณ, พ.ศ.๒๕๓๓, หนา ๒๘๓.
๘-๙พระพุทธโฆสาจารย, อรรถกถาขทุทกนิกาย ธรรมบท ภาค ๗, โรงพิมพมหามกฏุราชวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๓๒, หนา ๖๒.
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สพเฺพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ ยทา  ปญฺาย  ปสสฺติ
อถ  นพิพฺนิทฺติ  ทกุเฺข เอส  มคโฺค  วสิทุธฺิยา”๑

แปลความวา
“เม่ือใดบุคคลเหน็อยดูวยปญญาวา  สงัขารทัง้ปวงไมเท่ียง
เม่ือน้ันยอมเบ่ือหนายในทกุข   ขอน้ีเปนทางแหงความหมดจด
เมือ่ใดบคุคลเหน็อยดูวยปญญาวา  สงัขารท้ังปวงเปนทุกข
เม่ือน้ันยอมเบ่ือหนายในทกุข   ขอน้ีเปนทางแหงความหมดจด
เม่ือใดบุคคลเหน็อยดูวยปญญาวา  ธรรมท้ังปวงเปนอนตัตา
เม่ือน้ันยอมเบ่ือหนายในทกุข   ขอน้ีเปนทางแหงความหมดจด”

พระพทุธดำรสัวา “ธรรมท้ังปวงเปนอนตัตา” นี ้ พระผมูีพระภาคเจาตรสัในลำดบั
แหงนพิพทิาญาณ ซึง่ผบูำเพญ็เพยีรยงัไมไดถงึโคตรภูญาณท่ีจะใหไดพระนิพพาน (วสิงัขาร)
เปนอารมณเลย  จงึทรงหมายเอาเฉพาะสังขารท่ีประกอบดวยปจจยัปรงุแตง (สงัขตธรรม)
ไดแก เบญจขนัธ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘  หรอืธรรมท่ีเปนไปในภมู ิ๓ เทานัน้   แมพระ
อรรถกถาจารยจะไดแสดงสงเคราะหธรรมที่เปนไปในภูมิที่ ๔ เขาดวยพระคาถาวา
“สพฺเพ ธมฺมา”  ทานกเ็พียงหมายถงึบรรดาธรรมท่ีเก่ียวเนือ่งในกายของตน (อตัตาโลกยิะ)
เทานัน้   หาไดรวมไปถงึวิสงัขารทีไ่มประกอบดวยปจจยัปรงุแตง (อสงัขตธรรม) คอื
พระนพิพานธาตโุดยปรมัตถดวยไม   ดงัปรากฏในอรรถกถาตอไปน้ีวา

“ตตถฺ สพพฺธมมฺมลูปรยิายนฺต ิสพเฺพส ํธมมฺาน ํมลูปรยิาย.ํ สพเฺพสนฺติ
อนวเสสาน.ํ   อนวเสสวาจโก ห ิอยํ สพฺพสทโฺท.   โส เยน เยน สมพฺนธฺํ
คจฉฺต,ิ  ตสสฺ ตสสฺ อนวเสสตํ ทเีปต.ิ   ยถา ‘สพฺพํ รปูํ อนิจจฺํ สพฺพา
เวทนา อนิจจฺา สพฺพสกฺกายปริยาปนฺเนสุ ธมฺเมสูติ.”๒

แปลความวา
“บรรดาบทเหลานัน้  บทวา สพพฺธมมฺมลูปรยิายํ แปลวา  พระสูตร

๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๕  ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท  ขอ ๓๐ หนา ๕๑-๕๒.
๒ พระพุทธโฆสาจารย, อรรถกถามชัฌิมนิกาย มลูปณณาสก ภาค ๑, โรงพิมพวญิญาณ, พ.ศ.๒๕๓๒, หนา ๑๙.
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๑ พระพุทธโฆสาจารย, อรรถกถามชัฌิมนิกาย มลูปณณาสก ภาค ๑, โรงพิมพวญิญาณ, พ.ศ.๒๕๓๒, หนา ๑๙.

วาดวยเหตทุีเ่ปนมลูฐานแหงธรรมทัง้ปวง.  บทวา สพเฺพสํ แปลวา ไมมสีวน
เหลือ.   จรงิอย ูศพัทวา สพัพะ นี ้บงถึงความไมมสีวนเหลอื.    ศพัทวา
สพัพะ นัน้ ยอมแสดงถงึสิง่ทีเ่กีย่วเน่ืองกันไมใหเหลือ  เหมือนอยางใน
ประโยคเปนตนวา รปูท้ังปวงไมเท่ียง เวทนาท้ังปวงไมเท่ียง ในบรรดา
ธรรมท่ีเกีย่วเน่ืองในกายของตนทัง้หมด ดงัน้ี.”

พงึเขาใจ “สพพฺ” ศพัท  ในพระพุทธดำรสัวา “สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา” นี้   เม่ือใช
ในความหมายวา ธรรมที่เปนไปในภูมิ ๔   พึงเขาใจวาเปนการแสดงความหมาย
“สพเฺพ ธมมฺา (ธรรมทัง้ปวง)” โดยมสีวนเหลอื (สาวเสสโต)  เพราะยังมเีนือ้ความท่ี
จะตองแนะนำ (เนยยฺตถฺตตฺา) ความหมายใหชดัเจนลงไปอกี     แตเม่ือใชในความหมาย
วา “ธรรมท่ีเปนไปในภมู ิ๓ เทาน้ัน”   พงึเขาใจวา เปนการแสดงความหมาย “สพฺเพ
ธมฺมา (ธรรมท้ังปวง)” โดยไมมสีวนเหลือ (อนวเสสโต) ดงัมอีรรถาธบิายแสดงไวในอรรถกถา
มลูปริยายสตูรวา

“เนยฺยตถฺตตฺา จสสฺ สตุตฺสสฺ น จตภุมูกิาป สภาวธมมฺา สพพฺ-
ธมฺมาติ เวทิตพฺพา.  สกฺกายปริยาปนฺนา ปน เตภูมิกธมฺมาว อนว-
เสสโต เวทิตพพฺา.”๑

แปลความวา
“อน่ึง สภาวธรรมท้ังหลาย แมทีเ่ปนไปในภมู ิ๔ ไมพงึเขาใจวา

ชือ่วา ธรรมทัง้ปวง [โดยส้ินเชิง]  เพราะเหตุทีส่ตูรน้ันมีเน้ือความท่ีจะตอง
แนะนำ.  แตสภาวธรรมท่ีเปนไปในภูม ิ๓ เทานัน้ ทีน่บัเนือ่งในสักกาย-
ทฏิฐิ  พงึเขาใจวาธรรมทัง้ปวงโดยไมมสีวนเหลือ.”

ดังมีพระพุทธดำรัสวา
“วตุตฺํ เหต ํภควตา วตุตฺมรหตาต ิเม สตุ ํ  สพฺพ ํภกิขฺเว อนภิชานํ

อปริชานํ  ตตถฺ จติตฺ ํ อวิราชยํ อปฺปชหํ อภพฺโพ ทกุขฺกฺขยาย สพฺพฺจ
โข ภกิขฺเว อภิชานํ ปริชานํ ตตฺถ จติตฺ ํวริาชยํ ปชหํ ภพฺโพ ทกุขฺกฺขยายาติ.
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เอตมตฺถํ ภควา อโวจ.  ตตเฺถต ํอติิ วจฺุจติ.

โย สพฺพํ สพฺพโต ญตฺวา สพพฺตเฺถส ุน รชชฺติ
สเว สพพฺ ํปริญฺา โส สพพฺ ํทกุขฺ ํอปุจจฺคาต.ิ
อยมฺป อตฺโถ วตฺุโต ภควตา อติิ เม สตุนฺติ.”๑

แปลความวา
“จริงอย ูพระสูตรน้ี พระผมูพีระภาคตรสัแลว...
‘ภกิษทุัง้หลาย  ภกิษไุมรยูิง่ซึง่ธรรมทัง้ปวงท่ีควรรยูิง่  ไมกำหนดรู

ธรรมทั้งปวงที่ควรกำหนดรูนั้น   ไมยังจิตใหคลายกำหนัดในธรรมที่ควร
รยูิง่และในธรรมท่ีควรกำหนดรนูัน้ ยงัละกิเลสวัฏไมได  เปนผไูมควรเพ่ือ
ความสิน้ทกุข.

ภกิษทุัง้หลาย  สวนภิกษรุยูิง่ซึง่ธรรมทีค่วรรยูิง่ทัง้ปวง  กำหนดรธูรรม
ทีค่วรกำหนดรทูัง้ปวง  ยงัจติใหคลายกำหนัดในธรรมท่ีควรรยูิง่และธรรม
ทีค่วรกำหนดรนูัน้  ละกิเลสวัฏได   เปนผคูวรเพ่ือความสิน้ทุกข.’

และพระผูมีพระภาคไดตรัสคาถาประพันธนี้ไววา
‘ผใูด รธูรรมเปนไปในภมู ิ๓ ทัง้ปวง โดยสวนทัง้ปวง  ยอมไม

กำหนดัในสกักายธรรมทัง้ปวง    ผนูัน้กำหนดรธูรรมเปนไปในภูม ิ๓
ทัง้ปวง ลวงทุกขทัง้ปวงไดโดยแท.”

ดงัมตีวัอยางการใช “สพพฺ” ศพัท ในความหมายวา ธรรมทีเ่ปนไปในภมู ิ ๔  ซึง่
เปนการแสดงความหมายของคำวา “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา”
โดยมีสวนเหลือ  เพราะยังมีเน้ือความที่จะตองแนะนำหรืออธิบายใหชัดเจนย่ิงข้ึนอีก
ดงัน้ี  (ดวย ๕ ตัวอยางตอไปน้ี)

ตวัอยางที ่๑
“สพเฺพ ธมฺมา อนตตฺาติ สพฺเพป จตุภมูิกา ธมฺมา อนตตฺา.   อธิ ปน

๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั  เลมท่ี ๒๕  ขทุทกนกิาย  อติวิตุตกะ  ขอ ๑๘๕ หนา ๒๓๒.
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เตภูมกิธมฺมา ว คเหตพพฺา.   เต ห ิอสารโต อวสวตฺตนโต สฺุญโต อตฺต-
ปฏิกเฺขปโต จ อนตตฺาติ   วปิสฺสติพฺพา.”๑

แปลความวา
“คำวา สพฺเพ ธมฺมา อนตตฺา ความวา  ธรรมทีเ่ปนไปในภูม ิ๔

แมทั้งหมด เปนอนัตตา  แตในที่นี้ควรถือเอาเฉพาะธรรมท่ีเปนไปใน
ภมู ิ๓ เทาน้ัน.    จริงอย ูธรรมเหลาน้ัน พงึพิจารณาเหน็วาเปนอนตัตา
เพราะไมมีแกนสาร เพราะไมเปนไปในอำนาจ เพราะวางเปลา และ
เพราะปฏเิสธอตัตา.”

“ตตฺถ สพเฺพ ธมฺมาต ิ  ปฺจกขฺนธฺาเอว อธปิเฺปตา.  อนตฺตาติ
‘มา ชรีนฺตุ มา มยีนฺตตูิ วเส วตฺเตตุ  ํน สกฺกาต ิ อวสวตตฺนตเฺถน อนตตฺา
สฺุญา อสฺสามกิา อนิสฺสราติ อตฺโถ.”๒

แปลความวา
“คำวา สพฺเพ ธมฺมา ในพระคาถาน้ัน พระผูมีพระภาคเจาทรง

ประสงคเอาขนัธ ๕ เทาน้ัน.   คำวา อนัตตา ความวา   ชือ่วา อนตัตา
คอื วางเปลา  ไมมีเจาของ คอื ไมมอีสิระ   เพราะอรรถวาไมเปนไปใน
อำนาจวา  ‘ใครๆ ไมอาจใหเปนไปในอำนาจวา ธรรมทัง้ปวง จงอยา
แก จงอยาตาย.”

ตวัอยางที ่๒
“ยสฺมา  ปน  โลกตฺุตรธมฺมา เหตสุมุจฺเฉเทน  สมจุฉฺนิทฺิตพฺพา  น

โหนตฺิ,  ตสมฺา สพฺพธมมฺสทเฺทน สงฺคหิตาป โลกตฺุตรธมมฺา สมุจฺเฉทวเสน
สมฺภวโต  อธิ น คเหตพฺพา,  เหตสุมุจฺเฉเทน  สมุจฉฺนิทฺิตพฺพา เอว เตภมูก-
ธมฺมา คเหตพพฺา.”๓

๑ พระธรรมปาลเถระ, อรรถกถาขุททกนกิาย เถรคาถา ภาค ๒: โรงพมิพวญิญาณ, พ.ศ.๒๕๓๓, หนา ๒๘๓.
๒ พระพทุธโฆสาจารย, อรรถกถาขทุทกนกิาย ธรรมบท ภาค ๗: โรงพมิพมหามกฏุราชวทิยาลยั, พ.ศ.๒๕๓๒, หนา ๖๒.
๓ พระมหานามเถระ, อรรถกถาขุททกนกิาย ปฏิสมัภิทามรรค ภาค ๑: โรงพมิพวญิญาณ, พ.ศ.๒๕๓๔, หนา ๓๓๘.
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แปลความวา
“กเ็พราะโลกตุตรธรรมมใิชธรรมท่ีตองตดัขาด  ดวยการตดัขาด

เหตุ,  ฉะนัน้โลกุตตรธรรม [ธรรมทีเ่ปนไปในภูมทิี ่๔] แมทานสงเคราะห
เขาดวยศพัทวา สพฺพธมฺม กไ็มพงึถอืเอาในทีน่ี ้   เพราะเปนธรรมที่
เกิดพรอมดวยอำนาจแหงการตัดขาด [สมจุเฉท],  พงึถอืเอาเตภูมกธรรม
[ธรรมทีเ่ปนไปในภมูทิี ่๓] ทีต่องตดัขาดดวยการตดัขาดเหตเุทานัน้.”

ตวัอยางที ่๓
อรรถกถาแสดงวา “นพิพาน” ซึง่เปนธรรมท่ีเปนไปในภูมทิี ่๔ กร็วมอยใูนคำวา

“สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” กม็เีน้ือความท่ีจะตองอธิบายแนะนำใหชดัเจนย่ิงข้ึนอีกวา “เพราะ
อรรถวาไมเปนไปในอำนาจ” เปนตน ดงัตัวอยาง

ตวัอยางที ่๓.๑
“สพฺเพ ธมฺมาติ  นิพฺพานมฺป อนฺโตกริตฺวา วุตฺตา.   อนตฺตา

อวสวตฺตนฏเฐน.”๑
แปลความวา

“บทวา สพฺเพ ธมฺมา ทานกลาวทำแมนพิพานไวภายใน.  ชือ่วา เปน
อนตัตา เพราะอรรถวาไมเปนไปในอำนาจ.”

ตวัอยางที ่๓.๒
“สพฺเพ ธมฺมาติ  นิพฺพานมฺป อนฺโต กตฺวา วุตฺตา.  อนตฺตาติ

อวสวตฺตนฏเฐน.”๒

แปลความวา
“บทวา สพเฺพ ธมมฺา ทานกลาวทำแมนพิพานไวภายใน.  ชือ่วา

เปนอนตัตา เพราะอรรถวาไมเปนไปในอำนาจ.”
อน่ึง  อาจจะมอีรรถกถาบางแหง (แตกเ็ปนสวนนอย) ทีแ่สดงเน้ือความสัน้ๆ วา

๑ พระอปุเสนเถระ, อรรถกถาขุททกนกิาย มหานทิเทส: โรงพมิพวญิญาณ, พ.ศ.๒๕๓๔, หนา ๒๑๙.
๒ พระมหานามเถระ, อรรถกถาขุททกนกิาย ปฏิสมัภิทามรรค ภาค ๑: โรงพมิพวญิญาณ, พ.ศ.๒๕๓๔, หนา ๖๘.
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นพิพานนบัรวมอยใูน “สพเฺพ ธมมฺา อนตฺตา” ดวย โดยมิไดอธบิายหรือแนะนำเพิม่เติม
กย็อมเปนทีเ่ขาใจไดวา   ทีว่า พระนิพพาน หรอื ธรรมทีเ่ปนไปในภมูทิี ่๔ ซึง่รวมอยใูน
ความหมายของ “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” ดวยนัน้เพราะเหตุไร ?  หมายเอาธรรมสวน
ไหน ?    ผศูกึษาสัมมาปฏบิตัิสมถวิปสสนาทีไ่ดผลดีพอสมควรยอมเขาใจไดเลยวา “เพราะ
ไมมแีกนสาร  เพราะอรรถวาไมเปนไปในอำนาจ เพราะวางเปลา และเพราะปฏิเสธอัตตา”
นัน่เอง  ดงัตวัอยางเชน

ตวัอยางที ่๓.๓
“สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺาต ิ นพิพฺานํ อนฺโตกรติวฺา วตุตฺํ.”๑

แปลความวา
“คำในพระคาถาวา สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา ทานกลาวทำนพิพานไว

ภายใน.”
“สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺาต ิสพฺเพ จตุภูมกธมฺมา อนตตฺา.”๒

แปลความวา
“คำวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา  ความวา ธรรมท่ีเปนไปในภูมิ ๔

ทัง้หมด เปนอนัตตา.”

ตวัอยางที ่๔
“พงึทราบวนิจิฉยัในอปุปาทสตูรที ่๔  ดงัตอไปน้ี
บทวา ธมฺมฏฐติตฺตา ไดแกภาวะทีท่รงตัวอยไูดเองตามสภาพ.  บทวา

ธมมฺนยิามตา  ไดแก ความแนนอนตามสภาพ.   บทวา สพเฺพ สงขฺารา
ไดแก สังขารอันเปนไปในภูมิ ๔ .   บทวา อนิจฺจา ความวา
ชือ่วา อนจิจฺา ดวยอรรถวา เปนแลวกลับไมเปน.  บทวา ทุกฺขา ความวา
ชือ่วาทกุข ดวยอรรถวาบบีคัน้เสมอ.  บทวา อนตฺตา ความวา ชือ่วา
อนตตฺา เพราะอรรถวา ไมเปนไปตามอำนาจ.   ในพระสตูรน้ี เปนอัน

๑ พระอปุเสนเถระ, อรรถกถาขุททกนกิาย จฬูนิทเทส: โรงพมิพวญิญาณ, พ.ศ.๒๕๓๔, หนา ๘.
๒ พระพุทธโฆสาจารย, อรรถกถาสงัยุตตนกิาย ขนัธวารวรรค ภาค ๒: โรงพิมพวญิญาณ, พ.ศ.๒๕๓๓, หนา ๓๔๖.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสลักษณะ ๓ อยางไวคละกัน  ดังพรรณนามา
ฉะนี้.”๑

ขอนีแ้สดงวา พระพุทธดำรสัวา “สพเฺพ ธมมฺา อนตฺตา”  แมธรรมท่ีเปนไปในภมูิ
ที ่๔ จะสงเคราะหเขาดวยศัพท “ธรรมทัง้ปวง” ดวย    แตกท็รงหมายเฉพาะสวนท่ีเปน
สงัขารคอื ธรรมชาตทิีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตง (สงัขตธรรม) เทานัน้   หาไดหมาย
ความรวมถงึวิสงัขาร อนัเปนธรรมชาตทิีไ่มประกอบดวยปจจัยปรงุแตง (อสงัขตธรรม) คอื
พระนพิพานธาตุโดยปรมัตถดวยไม   เพราะสังขาร (สงัขตธรรม) เทานัน้ทีเ่ปนธรรม
ทีไ่มเปนไปในอำนาจ  เพราะเปนธรรมทีเ่มือ่ตัง้อยกูแ็ปรปรวนไป (วปิริณามธมมฺโต)   สวน
พระนพิพานธาตุโดยปรมัตถ เปนอสงัขตธรรม  ซึง่เปนธรรมท่ีเมือ่ตัง้อย ูหาไดปรากฏ
ความแปรปรวนไม

ตวัอยางที ่๕
แมในพระพทุธดำรสัวา “ธรรมทัง้ปวง ไมควรยึดมัน่” กห็มายถงึแตเฉพาะสงัขาร

(สงัขตธรรม) อันไดแก ขนัธ ๕  อายตนะ ๑๒  ธาต ุ๑๘ เปนตน เทานัน้  ดงัมอีธบิายวา
“ในคำวา สพเฺพ ธมฺมา นาล ํ อภนิเิวสาย นี้ มวีนิิจฉัยดังตอไปน้ี

ชือ่วา ธรรมทัง้ปวงคอื ขนัธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาต ุ๑๘.  ธรรมทัง้หมด
นัน้ ไมควร คอืไมถกู ไมชอบ ไมเหมาะ ทีจ่ะยึดมัน่ดวยอำนาจตณัหา
และทฏิฐ.ิ    เพราะเหตุไร ธรรมจงึไมควรถือมัน่   เพราะธรรมเหลานัน้ ไม
ตัง้อยโูดยอาการทีจ่ะยึดถือไว.    จรงิอย ูธรรมเหลาน้ันแมตนจะยดึถือเอา
วา สงัขารท้ังหลายเปนของเท่ียง เปนสขุ และเปนอตัตา  กย็อมสำเรจ็ผลวา
เปนของไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตาอยูนั่นเอง  เพราะ
เหตนุัน้ พระผมูีพระภาคเจาจึงตรสัวา  ไมควรถอืม่ัน ดงัน้ี.”๒

เพราะเหตุนั้น  ผูศึกษาและปฏิบัติธรรมพึงตองกำหนดพิจารณาถึงเหตุปจจัยที่
ธรรมทั้งปวงเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ใหดี   มิฉะนั้นจะกลายเปนอุจเฉททิฏฐิ หรือ
๑ พระสูตรและอรรถกถาแปล องัคตุตรนิกาย ตกินบิาต เลมที ่๓๔, โรงพมิพมหามกฏุราชวิทยาลยั, พ.ศ.๒๕๒๖, หนา ๕๗๕.
๒ พระสตูรและอรรถกถาแปล องัคตุตรนกิาย สตัตกนบิาต เลมที ่๓๗, โรงพมิพมหามกุฏราชวิทยาลยั, พ.ศ.๒๕๒๕, หนา ๑๘๙.
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อนัตตสญัญาตกขอบไป และจงสำเหนยีกพระพทุธดำรสัของสมเด็จพระผมูพีระภาคเจา ทีไ่ด
ประทานหลักในการพิจารณาสภาวะอนัเปนเองของธรรมใดท่ีเปน อนิจจฺ ํทกุขฺ ํและอนตตฺา วา

“ยทนจิจฺ ํ ต ํทกุขฺ ํ   ย ํทกุขฺ ํ ตทนตฺตา.”๑
แปลความวา

“สิง่ใดไมเทีย่ง สิง่นัน้เปนทกุข   สิง่ใดเปนทกุข สิง่นัน้เปนอนัตตา.”
อนึ่ง  สำหรับผูสนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติ  พึงสำเหนียกอรรถาธิบายของพระ

อรรถกถาจารยวา อนิจจฺตา ทกุขฺตา อนตฺตตา นัน้เปนเหมอืนโซ ๓ หวงคลองติดกัน   คอื
มคีวามสัมพนัธเกีย่วเนือ่งกันหมด    เมือ่เห็นลกัษณะหนึง่ กเ็ปนอนัเห็นอกี ๒ ลกัษณะ
ทีเ่หลอื   เพราะฉะนัน้ลักษณะ ๓ นีจ้ึงช่ือวา “ไตรลกัษณ” คอืเปนลกัษณะท้ัง ๓ ทีไ่มแยก
เปนอสิระจากกนั   ดงัมีอรรถาธบิายวา

“อนตฺตสฺญา สณฐฺาตีต ิ  อสารกโต อวสวตฺตนโต ปรโต รติฺตโต
สฺุญโต จ   “สพฺเพ ธมฺมา อนตตฺาต ิ เอว ํ ปวตตฺา  อนตฺตานปุสฺสนา-
สงฺขาตา อนตฺตสฺญา จิตฺเต สณฺฐาติ,  อติทฬฺหํ ปติฏฐาติ.  อนิจฺจ-
ลกขฺเณ  ห ิ ทฏิเฐ  อนตฺตลกฺขณ ํ ทฏิฐเมว โหติ.    ตสี ุ ห ิ ลกขฺเณสุ
เอกสฺม ึ ทฏิเฐ  อติรทวฺย ํ ทฏิฐเมว  โหติ.    เตน วุตฺตํ  “อนิจจฺสฺญโิน
หิ เมฆิย  อนตฺตสฺญา สณฺฐาตีติ.   อนตฺตลกฺขเณ ทิฏเฐ อสฺมีติ
อปุปฺชฺชนกมาโน  สปุปฺชโหว  โหตีติ  อาห  “อนตฺตสฺญ ี  อสฺมมิาน-
สมคุฆฺาต ํปาปณุาตีต.ิ”๒

แปลความวา
“คำวา ‘อนตัตสัญญายอมดำรงอย’ู  ความวา อนัตตสญัญา กลาว

คอื อนตัตานปุสสนาทีเ่ปนไปอยางน้ีวา “ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา”   เพราะ
ไมมแีกนสาร  เพราะไมเปนไปในอำนาจ  เพราะเปนอืน่  เพราะวาง
และเพราะสูญ  ยอมดำรงอย ู  คอืยอมตัง้มัน่คงยิง่ในจติ.    จรงิอยู
เม่ือเห็นอนจิจลกัษณะ กเ็ปนอนัเหน็อนตัตลกัษณะเหมอืนกนั.    กบ็รรดา

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๗  สงัยุตตนิกาย ขนัธวรรค  ขอ ๙๑, หนา ๕๖.
๒ พระธรรมปาลเถระ, อรรถกถาขุททกนกิาย อทุานคาถา, โรงพมิพวญิญาณ, พ.ศ.๒๕๓๓, หนา ๒๕๑.
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ลกัษณะทัง้ ๓  เมือ่เห็นลกัษณะ ๑  กเ็ปนอนัเห็นลกัษณะ ๒ อยางนอก
นีเ้หมอืนกนั.    เหตุนัน้ พระผมูพีระภาคเจาจึงตรัสวา  “ดกูอนเมฆยิะ  ก็
อนัตตสญัญายอมดำรงอยแูกผไูดอนิจจสัญญา  เมือ่เหน็อนตัตลักษณะ
มานะท่ีเกดิขึน้วา ‘เรามี’ กช็ือ่วาละไดดวยดนีัน่เอง   เหตุนั้นพระองค
จึงตรัสวา ‘ผูมีความสำคัญในสังขารวาเปนอนัตตา ยอมถึงการถอน
อัสมิมานะเสียได.”

เพราะฉะนัน้ ตามทีม่ผีหูลงเขาใจผดิวา ธรรมทีเ่ทีย่ง เปนสขุ คอืพระนพิพานธาตุ
โดยปรมตัถซึง่เปนวสิงัขารหรืออสงัขตธรรม กเ็ปนอนัตตาไดนัน้ ไมถกูตอง   เพราะขดั
กับสภาวะท่ีเปนจริงของธรรมชาติสองฝาย คือ สังขาร (สังขตธรรม) กับวิสังขาร
(อสงัขตธรรม)  แลวยงัเปนการคานแยงตอพระพทุธพจน และขดักับมติอรรถกถาดงัที่
กลาวมาแลวขางตน

๒. ลกัษณะโลกตุตรวิปสสนา

ก) สจัจลกัษณะแหงอรยิสัจ ๔
สจัจลกัษณะ คอื สงัขตลกัษณะ ๑ อสงัขตลกัษณะ ๑;  สงัขตลกัษณะยอมมีแก

ทกุขสัจ สมทุยัสจั และ มรรคสจั   อสังขตลกัษณะยอมมีแกนโิรธสจั (ในความหมายเดยีว
คอื ทีเ่ปนอสงัขตธาตุ)  ซึง่ผบูำเพญ็เพียรจะเหน็แจง  ขณะเมือ่พิจารณาอรยิสัจ ๔ เจริญ
โลกุตตรปญญาอันเห็นแจงรูแจง ดวยญาณ ๓ คือ สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ มี
รอบ ๑๒   ดงัตอไปนี้

(๑) สจัจญาณ คอื ความกำหนดรอูรยิสจั ๔ วา
ก. นีค้อื ทกุขอริยสจั
ข. นีค้อื ทกุขสมทุยัอริยสจั
ค. นีค้อื ทกุขนิโรธอรยิสจั   และ
ง. นีค้อื ทกุขนโิรธคามินปีฏปิทาอริยสจั
วามีอยางไร
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(๒) กจิจญาณ คือ ความกำหนดร ูวา
ก. ทกุข   ควรกำหนดรู
ข. ทกุขสมุทยั   ควรละ
ค. ทกุขนโิรธ  ควรทำใหแจง
ง. ทกุขนโิรธคามินปีฏปิทา  ควรทำใหเจรญิ

(๓) กตญาณ  คอื ความกำหนดรู วา
ก. ทกุข  กำหนดรไูดแลว
ข. ทกุขสมทุยั   ละไดแลว
ค. ทกุขนิโรธ  ไดทำใหแจงแลว
ง. ทกุขนิโรธคามนิปีฏปิทา  ไดทำใหเจริญแลว

ข) อตัตลกัษณะของวสิงัขารธรรม
อตัตลักษณะของวิสงัขารธรรม คอือตัตลักษณะของพระนพิพานธาตโุดยปรมัตถ

อนัเปนลกัษณะท่ีตรงกนัขามกับความเปนสภาพมิใชตวัตน (อนตฺตปฏิกเฺขป) ของสงัขาร-
ธรรม (สงัขตธรรม) ทัง้ปวง  ซึง่จะปรากฏเปนโลกตุตรปญญาแกผบูำเพญ็เพยีรขณะเมือ่
เจรญิโลกุตตรวิปสสนา  หย่ังลงสสูมัมัตตนิยาม จนถึงไดบรรลุมรรคผลนิพพาน แลวพิจารณา
ปจจเวกขณ ๕ คือ  พจิารณามรรค พจิารณาผล พจิารณากเิลสทีล่ะไดแลว พจิารณา
กเิลสท่ียงัเหลอื (ในกรณีพระเสขบุคคล)  และพจิารณาพระนพิพาน ทัง้โดยสภาวะนพิพาน-
ธรรมท่ีทรงสภาวะนิพพาน และอายตนะคอืนพิพาน จากการทีไ่ดทัง้เหน็แจงรแูจง  และ
ไดบรรลเุปนพระนพิพานธาตุโดยปรมัตถนัน้  โดยความเปนสภาพเทีย่ง (นจิจฺตา)  เปน
บรมสุข (ปรมํ สขุ)ํ  และโดยความมีประโยชนอยางยิง่ (ปรมตถฺ)ํ แท   ดงัน้ี

(๑) นจิจฺตา ความเปนธรรมทีเ่ท่ียง๑   เพราะ
(ก) เปนธรรมอนัไมเคล่ือน (อจจฺตุ)ํ อนัไมตาย (อมตํ)๒

(ข) เปนธรรมทีม่ัน่คง (สสสฺต)ํ ไมกำเรบิ (อกปุปฺ)ํ ยัง่ยนื (ธวุ)ํ๓
๑ พระสตูรและอรรถกถาแปล ขทุทกนกิาย อติวิตุตกะ เลมท่ี ๔๕, โรงพมิพมหามกฏุราชวทิยาลยั, พ.ศ.๒๕๒๕, หนา ๓๑๐.
๒-๓ พระสูตรและอรรถกถาแปล ขทุทกนิกาย ธรรมบท เลมท่ี ๔๒, โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๒๖, หนา ๔๕๕.
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(ค) เม่ือต้ังอยไูมปรากฏความแปรปรวน (น ฐติสฺส อญฺถตตฺ ํปญฺายต)ิ
จงึเปนธรรมท่ีไมมคีวามเสือ่มสลาย (น วโย ปญฺายต)ิ๑   ดงัท่ี
ทานพระสารบีตุรมหาเถระไดแสดงอมตนิพพาน วา

“ความเกดิข้ึนแหงนิพพานใดยอมปรากฏ  ความเสือ่มแหงนิพพาน
นัน้ มไิดม ี  ยอมปรากฏอยโูดยแท   นพิพานเปนคุณชาตเท่ียง ยัง่ยืน
มั่นคง  มิไดมีความแปรปรวนเปนธรรมดา   เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา
อนัอะไรๆ นำไปไมได  ไมกำเรบิ.”๒

(๒) ปรมํ สขุํ  เปนสุขอยางย่ิง  เพราะ
เปนอสังขตธรรมทีไ่มมเีหตุปจจยัใหเกดิทกุข  จึงเปนธรรมทีไ่มปรากฏความเกดิ

(น อุปฺปาโท ปฺญายติ)๓ จึงไมแก ไมเจ็บ คือไมเปนไปเพื่ออาพาธ๔  และเปนธรรมที่
ไมตาย (อมตํ ปท)ํ   ดงัพระอรรถกถาจารยไดอธิบายวา

“ดวยบทวา ‘น อปุปฺาโท ปฺญายต’ิ เปนตน  พระผมูพีระภาคเจา
ตรัสถึงความไมมีแหงความเกิดข้ึน ทั้งความแก และความแตกดับ ก็
เพราะไมมลีกัษณะมีการเกิดข้ึนเปนตน จงึปรากฏเปนอสงัขตะ.”๕

(๓) ปรมตฺถ ํมปีระโยชนอยางย่ิง  เพราะ
(ก) เปนธรรมทีป่ฏเิสธ คอืมลีกัษณะทีต่รงกันขามกบัอนัตตา

(อนตฺตปฏิกเฺขปโต)
(ข) เปนธรรมท่ีพระผมูพีระภาคไดตรสัแสดงหลักเปรยีบเทยีบใหเหน็

ลกัษณะของธรรม ๒ ฝาย คอืฝายทีเ่ปน “อนตัตา” กบัฝายทีเ่ปน
“อตัตา” แทๆ   โดยนยัวา  รปูเปนอนตัตา  ก ็(ถา) รปูนีจ้กัได

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๐  องัคุตตรนกิาย ตกินิบาต  ขอ ๔๘๗, หนา ๑๙๒.
๒ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๐  องัคุตตรนกิาย ตกินิบาต  ขอ ๔๘๗, หนา ๑๙๒ และ

เลมท่ี ๓๐ ขทุทกนกิาย จฬูนิทเทส  ขอ ๖๕๙ หนา ๓๑๕.
๓ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๐  องัคุตตรนกิาย ตกินิบาต  ขอ ๔๘๗ หนา ๑๙๒.
๔ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๓๑  ขทุทกนิกาย ปฏิสมัภิทามรรค  ขอ ๗๓๕ หนา ๖๓๐-๖๓๑.
๕ พระสูตรและอรรถกถาแปล องัคตุตรนิกาย ตกินบิาต เลมที ่๓๔, โรงพิมพมหามกฏุราชวทิยาลัย, พ.ศ.๒๕๒๖, หนา ๒๐๖.
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เปนอัตตา แลว รปูน้ีกไ็มพงึเปนไปเพ่ืออาพาธ   กเ็พราะวารูปน้ี
เปนอนัตตา  ฉะน้ัน รูปนี้จึงเปนไปเพื่ออาพาธ เปนตน  ดัง
พระพุทธดำรสัทีต่รสัวา

“รปู ํภกิขฺเว อนตฺตา.  รปูจฺ หทิ ํภกิขฺเว อตตฺา อภวสิสฺ.  นยิทํ
รปู ํอาพาธาย สวํตฺเตยฺย  ...  ยสมฺา จ โข ภกิขฺเว รปู ํอนตฺตา.  ตสฺมา
รปู ํอาพาธาย สวํตตฺต.ิ”๑

แปลความวา
“ภกิษุทั้งหลาย  รปู [คอืสงัขารรางกายนี]้ เปนอนตัตา [มใิชตน]

ภกิษุทัง้หลาย  ก ็[ถา] รปูนีจ้กัไดเปนอตัตา [ตน] แลว  รปูนีก้ไ็มพงึเปน
ไปเพ่ืออาพาธ [ความลำบาก] ...   ภกิษุทั้งหลาย ก็เพราะรูป [นี]้ แล
เปนอนตัตา ฉะนัน้รปู [นี้] จงึเปนไปเพือ่อาพาธ”

เปนอนัแสดงวา  พระผมูพีระภาคไดตรัสแสดงหลกัการพิจารณาความเปนอนัตตา
(อนตฺตตา) และความเปนอตัตา (อตตฺตา) ใหทราบโดยนัยไวแลววา ธรรมท่ีเปนอนตัตา
ยอมเปนไปเพือ่อาพาธ    สวนธรรมท่ีเปนอตัตา ยอมไมเปนไปเพือ่อาพาธ   ธรรมทีไ่ม
เปนไปเพือ่อาพาธนี ้กค็อืพระนพิพานธาตโุดยปรมตัถ  ซึง่เปนอสงัขตธรรมทีไ่มประกอบ
ดวยปจจยัปรุงแตงใหตองแตกดับ (ตาย)   จงึไมตองมีความเกดิ เพราะไมมเีหตุปจจยัให
เกดิอกี   ไมตองแก ไมตองเจบ็ และไมตองตายอกี

พระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ นั้น มีลักษณะเปนตรงกันขามกับสังขารธรรม
(สังขตธรรม) โดยสิ้นเชิง  คือมีประโยชนอยางยิ่ง เพราะความที่มีอัตตลักษณะ ตาม
พระพทุธดำรสัทีต่รสัไวในอนตัตลักขณสตูร จงึมลีกัษณะทีเ่ปนอตัตา (แท)  (มใิชอตัตาเทียม
อยางท่ีชาวโลกเขาสมมุตหิรือบัญญัตกินัวาเปนอัตตา) ดวยประการฉะน้ี

(ค) เปนธรรมทีม่เีจาของ (สามกิโต) คอืเปนของพระอริยเจาผบูรรลุ
เฉพาะตน อันพระผูมีพระภาคไดตรัสถึงพระนิพพานธรรม วา
“เปนของตน” คอืตรสัวา “ชฺญา นพิพฺานมตฺตโนต”ิ ซึง่แปลความ

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบบัสยามรฐั เลมที ่๔  วนิยัปฎก มหาวรรค  ขอ ๒๐ หนา ๒๔-๒๖.
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วา “พงึรพูระนพิพานของตน” ดงัน้ี ไดมอีรรถกถาอธบิายไววา
“ชฺญา นิพฺพานมตฺตโนติ อฺเญสํ ปุถุชฺชนานํ  สุปนนฺเตป

อโคจรภาวโต อริยานํ ปน ตสฺส ตสฺเสว อาเวณิกตฺตา อตฺตสทิสตฺตา จ
“อตตฺาต ิ ลทฺธโวหารสฺส มคฺคผลญาณสฺส  สาติสยวิสยภาวโต เอกนฺต-
สขุาวหํ นพิพฺานํ อสงฺขตธาต ุ “อตตฺโนติ วตุตฺ,ํ   ต ํ นพิพฺานํ ชฺญา
ชาเนยยฺ,  มคฺคผลญาเณหิ ปฏิวชิฺเฌยฺย,  สจฺฉกิเรยยฺาติ อตฺโถ,  เอเตน
อริยาน ํนพิฺพาเน อธิมตฺุตตํ ทสฺเสต.ิ”๑

แปลความวา
“บทวา ชญฺา นพิพฺานมตตฺโน (พงึรพูระนพิพานของตน)  ความ

วา พระนพิพานอันเปนอสังขตธาตุนำมาซึง่ความสุขโดยสวนเดยีว  โดย
เปนอารมณอนัดีเย่ียมแกมรรคญาณ และผลญาณ ซึง่ไดโวหาร (ชือ่เรยีก)
วา  “อตัตา” เพราะพระนพิพานไมเปนอารมณของปุถชุนอ่ืน แมโดยท่ีสดุ
ความฝน  แตเพราะพระนพิพานเปนแผนกหนึง่แหงมรรคญาณและผลญาณ
นัน้ๆ ของพระอรยิเจาทัง้หลาย  และเพราะพระนิพพานเปนเชนกับอัตตา
จงึตรสัวา “อตตฺโน” (ของตน),  พงึร ูคอืพงึทราบพระนิพพานนัน้, อธบิาย
วา พงึรแูจง คอืพงึทำใหแจงดวยมรรคญาณและผลญาณท้ังหลาย  ดวย
คำนัน้ ทรงแสดงถึงความทีพ่ระอริยเจาท้ังหลายมจีตินอมไปในพระนพิพาน.”

(ง) เปนธรรมทีเ่ปนแกนสาร (ธมฺมสารํ นพิพฺานํ) โดยความเปนสภาพเทีย่ง
และโดยความเปนสภาพประเสรฐิทีส่ดุ (นจิจฺภาวโต เสฏฐภาวโต จ)๒

(จ) พระนิพพานเปนธรรมทีไ่มวาง (อรติตฺ)ํ ไมเปลา (อตจุฉฺ)ํ [คอืเปน
ธรรมทีม่สีาระแกนสาร ในความเปนตวัตนแทนัน่เอง]   แตเปนธรรม
ทีส่ญูอยางยิง่ (ปรม ํสุญฺ)ํ๓   คอืเปนธรรมทีส่ญู กลาวคือวางอยาง
ยิง่จากกิเลส ตณัหา อปุาทาน และวางเปลา (สุญฺโต) จากสังขาร

๑ พระธรรมปาลเถระ,  อรรถกถาขทุทกนกิาย อทุานคาถา, โรงพมิพวญิญาณ, พ.ศ.๒๕๓๓, หนา ๒๐๑.
๒ พระสตูรและอรรถกถาแปล ขทุทกนกิาย อติวิตุตกะ เลมท่ี ๔๕, โรงพมิพมหามกฏุราชวทิยาลยั, พ.ศ.๒๕๒๕, หนา ๓๑๐.
๓ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๓๑  ขทุทกนิกาย ปฏิสมัภิทามรรค  ขอ ๗๓๕ หนา ๖๓๒.
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หรืออัตตาเทยีมอนัชาวโลกสมมติวาเปนตัวตน และ วางจากสิง่
ทีเ่นือ่งดวยตนน้ัน เชน บรขิาร เปนตน   อปุมาดงั “เรอืนวาง
หมอวาง” ซึง่หมายความวา เรอืนหรือหมอนัน้ วางจากสิง่ทีไ่มมี
แกนสารเทานัน้    สวนเรือนและหมอทีเ่ปนแกนสารน้ัน ยงัคงมี
ปรากฏอย ู  หาไดเสือ่มสลาย (น วโย, น อฺญถตตฺํ ปฺญายต)ิ
สูญสิ้นหมดไป (ดังเชนสิ่งที่ไมมีแกนสารที่ตองตกอยูในอาณัติแหง
พระไตรลักษณ คอืความเปนอนิจจฺํ ทุกขฺ ํอนตฺตา) ดวยไม   ดงัเชน
พระมหานามเถระไดอธิบายวา

“สุญฺ ํ อตฺเตน  วา  อตตฺนเิยน วาต ิ “การโก เวทโก สยํวสีต ิเอวํ
โลกปรกิปฺปเตน อตฺตนา จ อตฺตาภาวโตเยว อตฺตโน สนฺตเกน ปริกขฺาเรน
จ สุญฺํ.   สพฺพ ํจกฺขาทิ โลกิย ํธมฺมชาต,ํ ตเํยว ลชุชฺนปลชุชฺนฏเฐน โลโก
นาม.   ยสฺมา จ อตฺตา จ เอตฺถ นตฺถิ อตฺตนิยฺจ เอตฺถ นตฺถิ,  ตสฺมา
สุโฺญ โลโกต ิวจุจฺตตีิ อตฺโถ.   โลกุตฺตโรป จ ธมฺโม อตตฺตตฺนเิยหิ สุโฺญ
เอว.   ปจุฉฺานรุเูปน ปน โลกโิยว ธมโฺม วตุโฺต.  สุโฺญติ จ ธมโฺม นตถฺตีิ
วตุตฺ ํน โหต,ิ  ตสมฺึ ธมฺเม อตฺตตฺตนยิสารสสฺ นตฺถิภาโว วตฺุโต โหต.ิ   โลเก
จ “สุญฺํ ฆรํ สฺุโญ ฆโฏติ วตฺุเต  ฆรสสฺ ฆฏสสฺ จ นตฺถิภาโว วตฺุโต น โหต.ิ
ตสฺมึ ฆเร ฆเฏ จ อฺญสฺส นตฺถิภาโว วตฺุโต โหต.ิ   ภควตา จ  “อติิ ย ํห ิโข
ตตฺถ น โหติ, เตน ตํ สุญฺํ สมนุปสฺสติ.   ยํ ปน ตตถฺ อวสิฏฐ ํโหติ.   ตํ
สนตฺ ํอทิมตถฺตี ิปชานาตตี ิอยเมว อตโฺถ วตุโฺต.  ตถา ญายคนฺเถ จ
สทฺทคนเฺถ จ อยเมว อตฺโถ อติ ิอมิสฺม ึสตุตฺนฺเต อนตตฺลกขฺณเมว กถิต.ํ”๑

แปลความวา
“คำวา “สญู (วางเปลา) จากอัตตาหรอืส่ิงท่ีเน่ืองดวยอัตตา”  ความ

วา สญูจากอัตตาทีโ่ลกกำหนดไวอยางน้ีวา “ผทูำ ผเูสวย ผมูอีำนาจ
เอง” และจากบริขารอันเปนของตน เพราะความไมมีอัตตาน่ันแหละ.

๑ พระมหานามเถระ, อรรถกถาขุททกนกิาย ปฏิสมัภิทามรรค ภาค ๒: โรงพมิพวญิญาณ, พ.ศ.๒๕๓๔, หนา ๒๗๘-๒๗๙.
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จักษุเปนตนทั้งหมดเปนธรรมชาติที่เปนของโลก,   จักษุเปนตนนั่นแหละ
ชือ่วา โลก เพราะยอมสลายสูญส้ินไป.   อน่ึง เพราะอตัตาไมมใีนโลกนี้
และสิง่ทีเ่นือ่งดวยอัตตากไ็มมใีนโลกนี,้  ฉะน้ัน ทานจึงกลาววา “โลกสูญ”
แมโลกตุตรธรรม กส็ญูจากอตัตาและสิง่ท่ีเน่ืองดวยอตัตาน่ันเอง.   แต
ทานกลาวถึงโลกิยธรรมเทานัน้ โดยสมควรแกคำถาม.

อน่ึง คำวา “สญู” ทานไมกลาววา “ธรรมไมม”ี,  ทานกลาวถงึ
ความไมมีสาระในอัตตาและส่ิงท่ีเน่ืองดวยอัตตาในธรรมนั้น.   อนึ่ง
เมือ่เขาพดูกนัในโลกวา “เรอืนสูญ หมอสญู” กม็ใิชกลาวถึงความไมมี
เรอืนและหมอ,  [แต] กลาวถงึความไมมสีิง่อ่ืนในเรอืนและในหมอน้ัน.

อนึง่ พระผมูพีระภาคเจาตรัสความน้ีไววา  “กส็ิง่ใดแลไมมใีนส่ิงน้ัน
ภิกษุยอมพิจารณาสิ่งนั้นวาสูญดวยเหตุนั้น   แตสิ่งใดมีเหลืออยูใน
สิง่นัน้ สิง่นัน้มอีย ู ภกิษยุอมรวูา สิง่นัน้มอียู.”

ตอนท่ี ๙
เปรียบเทยีบวิธพีิจารณาสภาวธรรม ๒ ฝาย  คอื

เบญจขนัธ (สงัขาร/สงัขตธรรม) กบันิพพาน (วสิงัขาร/อสังขตธรรม)

พระสารบีตุรมหาเถระ ไดแสดงวิปสสนาวิธ ีโดยการพจิารณาเหน็สภาวธรรม ๒ ฝาย
คอื พจิารณาเหน็สภาวะของสงัขาร/สงัขตธรรม  โดยการพิจารณาสภาวะของเบญจขันธ  ใน
ขัน้อนปุสสนา (ตลิกัขณานุปสสนา)  เพ่ือเจรญิวปิสสนาปญญา (โลกยิปญญา) คอื ไดอนุโลม-
ขนัติ   เร่ิมต้ังแตการกำหนดกลาปะ  กำหนดนามรปู  และปจจัยแหงนามรปู   พจิารณาเหน็
แจงสภาวะเบญจขนัธ โดยความเปนของไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา  จนถงึพจิารณา
เห็นแจงสภาวะวสิงัขารธรรม คอื พระนิพพานอันเปนอสังขตธรรม  เจรญิโลกุตตรปญญา
คอื เม่ือพิจารณาเห็นความดับแหงเบญจขนัธ เปนนิพพานวางอยางย่ิง (จากกิเลสตัณหา
และจากอตัตาโลกิยะอันเปนสังขารทัง้หมด)  เท่ียง เปนบรมสุข และ ยัง่ยนื   เปนลกัษณะ
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ทีป่ฏิเสธอนัตตา ฯลฯ    ยอมหย่ังลงสสูมัมตัตนยิาม  ไดแก หยัง่ลงในขณะแหงมรรค
และผล    โดยการพจิารณาเปรยีบเทยีบระหวางธรรม ๒ ฝาย คอื

ฝายสงัขาร/สงัขตธรรม มเีบญจขนัธเปนตน  ซึง่มสีภาวะไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ เปน
ทุกข (ทกุขฺ)ํ   และมิใชตวัตน (อนตฺตา)  รวมทัง้ลกัษณะทีแ่สดงความไมเทีย่ง เปนทกุข
และความเปนของมใิชตวัตน อนัเปนลักษณะทีแ่ยงตออตัตา (อตตฺปฏกิเฺขป)  ฝายหนึง่  กบั

พระนพิพานธรรม อนัเปนวสิงัขาร/อสงัขตธรรม  อนัมสีภาวะท่ีเท่ียง (นจิจฺํ) เปน
สขุ (สขุ)ํ และยัง่ยนื (ธวุ)ํ  รวมทัง้ลกัษณะทีแ่สดงความเปนธรรมทีเ่ท่ียง เปนบรมสขุ   และ
ลกัษณะทีแ่สดงความเปนตวัตนทีว่มิตุต ิ (หลดุพนจากกเิลสทัง้ปวง)     อนัเปนลักษณะที่
แยงตออนตัตา (อนตฺตปฏิกเฺขป)  อกีฝายหน่ึง ในวปิสสนากถา๑  โดยละเอียด  ดงัตอไปนี้

“ภกิษยุอมไดอนโุลมขนัตดิวยอาการเทาไร  หยัง่ลงสสูมัมตัตนิยามดวย
อาการเทาไร    ภกิษุยอมไดอนุโลมขันติดวยอาการ ๔๐   หยัง่ลงสสูมัมตัต-
นยิามดวยอาการ ๔๐

ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน ?   หยั่งลงสู
สมัมัตตนยิามดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน ?

ภกิษพุจิารณาเหน็เบญจขนัธ  โดยความเปนของไมเทีย่ง ๑ เปนทกุข
๑ เปนโรค ๑ เปนดังหัวฝ ๑  เปนดังลูกศร ๑ เปนความลำบาก ๑ เปน
อาพาธ ๑  เปนอยางอ่ืน ๑  เปนของชำรดุ ๑  เปนเสนยีด ๑  เปนอุบาทว
๑  เปนภัย ๑  เปนอุปสรรค ๑  เปนความหวัน่ไหว ๑  เปนของผุพงั ๑  เปน
ของไมยัง่ยืน ๑  เปนของไมมอีะไรตานทาน ๑  เปนของไมมอีะไรปองกัน ๑
เปนของไมเปนท่ีพึง่ ๑  เปนของวาง ๑  เปนของเปลา ๑  เปนของสูญ ๑
เปนอนัตตา ๑  เปนโทษ ๑  เปนของมีความแปรปรวนเปนธรรมดา ๑  เปน
ของหาสาระมไิด ๑   เปนมูลแหงความลำบาก ๑  เปนดังเพชฌฆาต ๑
เปนความเส่ือมไป ๑  เปนของมอีาสวะ ๑  เปนของอนัปจจัยปรุงแตง ๑
เปนเหย่ือแหงมาร ๑  เปนของมีความเกิดเปนธรรมดา ๑  เปนของมีความ

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๓๑  ขทุทกนิกาย ปฏสิมัภทิามรรค  ขอ ๗๓๕ หนา ๖๒๙-๖๓๔.
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แกเปนธรรมดา ๑  เปนของมคีวามปวยไขเปนธรรมดา ๑  เปนของมคีวาม
ตายเปนธรรมดา ๑  เปนของมีความเศราโศกเปนธรรมดา ๑  เปนของมี
ความร่ำไรเปนธรรมดา ๑  เปนของมีความคับแคนใจเปนธรรมดา ๑  เปน
ของมคีวามเศราหมองเปนธรรมดา ๑

เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมเท่ียง  ยอมได
อนุโลมขนัติ  เมือ่พิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขันธเปนนิพพานเท่ียง
ยอมหย่ังลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนทุกข ยอมไดอนุโลมขันติ
เมือ่พจิารณาเห็นวา  ความดบัแหงเบญจขันธเปนนพิพานเปนสขุ  ยอมหยัง่
ลงสสูมัมัตตนยิาม

เมือ่พจิารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนโรค ยอมไดอนโุลมขนัต ิ  เม่ือ
พจิารณาเห็นวา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพานไมมโีรค ยอมหยัง่ลง
สสูมัมตัตนิยาม

เม่ือพจิารณาเหน็เบญจขันธโดยความเปนดังหัวฝ ยอมไดอนุโลมขนัติ
เม่ือพิจารณาเห็นวา  ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมหีวัฝ  ยอม
หย่ังลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนดังลูกศร ยอมไดอนุโลมขนัติ
เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดบัแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมลีกูศร ยอมหย่ัง
ลงสสูมัมัตตนยิาม

เมือ่พจิารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนลำบาก ยอมไดอนโุลมขนัติ
เมือ่พจิารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมคีวามลำบาก
ยอมหย่ังลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขนัธโดยความเปนอาพาธ ยอมไดอนุโลมขนัติ
เมือ่พจิารณาเหน็วา ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพานไมมอีาพาธ ยอม
หย่ังลงสสูมัมัตตนิยาม
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เมือ่พจิารณาเหน็เบญจขันธโดยความเปนอืน่  ยอมไดอนโุลมขันต ิ เม่ือ
พจิารณาเหน็วา  ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมสีิง่อ่ืนเปนปจจัย
ยอมหย่ังลงสสูมัมัตตนิยาม

เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของชำรุด  ยอมได
อนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพานไม
มคีวามชำรดุเปนธรรมดา  ยอมหย่ังลงสสูมัมัตตนิยาม

เมือ่พจิารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนเสนียด  ยอมไดอนโุลมขันติ
เมือ่พจิารณาเห็นวา  ความดับแหงเบญจขนัธเปนนพิพานไมมเีสนียด  ยอม
หย่ังลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนอุบาทว  ยอมไดอนุโลมขนัติ
เม่ือพิจารณาเห็นวา  ความดับแหงเบญจขนัธเปนนิพพานไมมอีบุาทว  ยอม
หย่ังลงสสูมัมัตตนยิาม

เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนภัย   ยอมไดอนุโลมขนัติ  เม่ือ
พจิารณาเหน็วา  ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมภียั  ยอมหย่ังลง
สสูมัมตัตนิยาม

เมือ่พจิารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนอปุสรรค  ยอมไดอนโุลมขนัติ
เม่ือพิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมอีปุสรรค  ยอม
หย่ังลงสสูมัมัตตนิยาม

เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของหวั่นไหว  ยอมได
อนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพานไม
มคีวามหวัน่ไหว  ยอมหยัง่ลงสสูมัมัตตนิยาม

เมือ่พจิารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนของผพุงั  ยอมไดอนุโลมขนัติ
เมือ่พจิารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขันธเปนนพิพานไมมคีวามผุพงั  ยอม
หย่ังลงสสูมัมัตตนิยาม
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เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมยั่งยืน   ยอมได
อนุโลมขันติ  เมือ่พิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขันธเปนนิพพานมี
ความย่ังยืน  ยอมหย่ังลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมมอีะไรตานทาน  ยอม
ไดอนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพาน
เปนท่ีตานทาน  ยอมหย่ังลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพจิารณาเหน็เบญจขันธโดยความเปนของไมมอีะไรปองกนั  ยอม
ไดอนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพาน
เปนท่ีปองกัน  ยอมหยัง่ลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมมีที่พึ่ง  ยอมได
อนโุลมขนัต ิ เม่ือพจิารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนพิพานเปน
ทีพ่ึง่  ยอมหย่ังลงสสูมัมตัตนยิาม

เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขันธโดยความเปนของวาง  ยอมไดอนุโลมขนัติ
เมือ่พจิารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพานไมวาง  ยอมหยัง่
ลงสสูมัมัตตนยิาม

เมือ่พจิารณาเห็นเบญจขนัธโดยความเปนของเปลา ยอมไดอนโุลมขันติ
เมือ่พจิารณาเห็นวา  ความดับแหงเบญจขันธเปนนพิพานไมเปลา  ยอมหย่ัง
ลงสสูมัมัตตนยิาม

เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของสญู  ยอมไดอนุโลมขันติ
เม่ือพิจารณาเห็นวา  ความดับแหงเบญจขนัธเปนนิพพานสญูอยางย่ิง  ยอม
หย่ังลงสสูมัมัตตนิยาม

เมือ่พจิารณาเห็นเบญจขนัธโดยความเปนอนัตตา  ยอมไดอนโุลมขันติ
เมือ่พจิารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพานมปีระโยชนอยาง
ยิง่   ยอมหยัง่ลงสสูมัมัตตนิยาม
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เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนโทษ  ยอมไดอนุโลมขันติ
เมือ่พจิารณาเห็นวา  ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมโีทษ  ยอม
หย่ังลงสสูมัมัตตนยิาม

เมือ่พจิารณาเห็นเบญจขนัธโดยความเปนของแปรปรวนเปนธรรมดา
ยอมไดอนโุลมขนัต ิ เมือ่พจิารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนพิพาน
ไมมคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา  ยอมหย่ังลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนของหาสาระมไิด  ยอมได
อนุโลมขันติ  เมือ่พิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขันธเปนนิพพานมี
สาระ  ยอมหย่ังลงสสูัมมัตตนิยาม

เมือ่พจิารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนมลูแหงความลำบาก  ยอม
ไดอนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพาน
ไมมมีลูแหงความลำบาก  ยอมหยัง่ลงสสูมัมัตตนยิาม

เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนดังเพชฌฆาต  ยอมได
อนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพานไม
เปนดังเพชฌฆาต  ยอมหยัง่ลงสสูมัมัตตนิยาม

เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของเสื่อมไป  ยอมได
อนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพานไม
มคีวามเส่ือมไป  ยอมหยัง่ลงสสูัมมัตตนิยาม

เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีอาสวะ  ยอมได
อนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพานไม
มอีาสวะ  ยอมหยัง่ลงสสูัมมัตตนยิาม

เมือ่พจิารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนของอันปจจยัปรุงแตง  ยอม
ไดอนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพาน
ไมมปีจจัยปรงุแตง  ยอมหยัง่ลงสสูมัมัตตนิยาม
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เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนเหย่ือแหงมาร ยอมได
อนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพานไม
เปนเหย่ือแหงมาร  ยอมหย่ังลงสสูมัมัตตนิยาม

เมือ่พจิารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมคีวามเกิดเปนธรรมดา
ยอมไดอนโุลมขนัต ิ เมือ่พจิารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนพิพาน
ไมมคีวามเกิด  ยอมหยัง่ลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนของมีความแกเปนธรรมดา
ยอมไดอนโุลมขนัต ิ เมือ่พจิารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนพิพาน
ไมมคีวามแก   ยอมหยัง่ลงสสูมัมัตตนิยาม

เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีความปวยไขเปน
ธรรมดา ยอมไดอนโุลมขนัต ิ เมือ่พจิารณาเห็นวา  ความดบัแหงเบญจขันธ
เปนนพิพานไมมคีวามปวยไข  ยอมหยัง่ลงสสูมัมตัตนยิาม

เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขันธโดยความเปนของมีความตายเปนธรรมดา
ยอมไดอนโุลมขนัต ิ เมือ่พจิารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนพิพาน
ไมมคีวามตาย   ยอมหย่ังลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีความเศราโศกเปน
ธรรมดา ยอมไดอนโุลมขนัต ิ เมือ่พจิารณาเห็นวา  ความดบัแหงเบญจขันธ
เปนนิพพานไมมคีวามเศราโศก  ยอมหยัง่ลงสสูมัมัตตนิยาม

เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีความคร่ำครวญเปน
ธรรมดา ยอมไดอนโุลมขนัต ิ เมือ่พจิารณาเห็นวา  ความดบัแหงเบญจขันธ
เปนนิพพานไมมคีวามคร่ำครวญ  ยอมหย่ังลงสสูมัมัตตนิยาม

เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีความคับแคนเปน
ธรรมดา ยอมไดอนโุลมขนัต ิ เมือ่พจิารณาเห็นวา  ความดบัแหงเบญจขันธ
เปนนิพพานไมมคีวามคับแคน  ยอมหย่ังลงสสูมัมัตตนิยาม
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เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขนัธโดยความเปนของมคีวามเศราหมองเปน
ธรรมดา ยอมไดอนโุลมขนัต ิ เมือ่พจิารณาเห็นวา  ความดบัแหงเบญจขันธ
เปนนิพพานไมมคีวามเศราหมอง  ยอมหยัง่ลงสสูมัมัตตนิยาม”

เปรยีบเทยีบลกัษณะทีต่รงกนัขาม (แยงกนั)
ระหวางเบญจขนัธ (สงัขาร/สงัขตธรรม)
กบั พระนิพพาน (วสิงัขาร/อสงัขตธรรม)

(โดยวภิาค ๖)
ลกัษณะเบญจขนัธ (สงัขาร/สงัขตธรรม)
(๑) อนจิจฺ ํ(เปนของไมเทีย่ง)
(๒) อนิจจฺลกขฺณํ (ลกัษณะแสดงความเปน

ของไมเท่ียง)
เปนของชำรุด
เปนความหว่ันไหว
เปนของผุพัง
เปนของไมยัง่ยนื
เปนของมคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา
เปนของหาสาระมไิด
เปนความเสือ่มไป
เปนของอันปจจัยปรุงแตง
เปนของมีความตายเปนธรรมดา

(๓) ทกุขฺ ํ(เปนทุกข)
(๔) ทกุขฺลกฺขณ ํ(ลกัษณะแสดงความเปนทุกข)

เปนโรค
เปนดังหัวฝ

ลกัษณะนพิพาน (วสิงัขาร/อสงัขตธรรม)
(๑) นจิจฺ ํนพิพฺาน ํ(นพิพานเทีย่ง)
(๒) นิจฺจลกฺขณํ (ลักษณะแสดงความท่ี

นพิพานมีสภาพเทีย่ง)
นิพพานไมมีความชำรุดเปนธรรมดา
นิพพานไมมีความหวั่นไหว
นิพพานไมมีความผุพัง
นพิพานเปนของยัง่ยนื
นพิพานไมมคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา
นิพพานมีสาระ
นิพพานไมมีความเส่ือม
นิพพานไมมีปจจัยปรุงแตง
นพิพานไมมคีวามตาย

(๓) สขุ ํนพิพฺานํ (นพิพานเปนสขุ)
(๔) สขุลกฺขณํ (ลกัษณะแสดงความเปนสุข)

นิพพานไมมีโรค
นิพพานไมมีหัวฝ
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เปนดังลูกศร
เปนความลำบาก
เปนอาพาธ
เปนอยางอ่ืน
เปนเสนยีด
เปนอุบาทว
เปนภยั
เปนอุปสรรค
เปนของไมมีอะไรตานทาน
เปนของไมมีอะไรปองกัน
เปนโทษ
เปนมลูแหงความลำบาก
เปนดังเพชฌฆาต
เปนของมีอาสวะ
เปนเหยือ่แหงมาร
เปนของมีความเกิดเปนธรรมดา
เปนของมีความแกเปนธรรมดา
เปนของมีความปวยไขเปนธรรมดา
เปนของมคีวามตายเปนธรรมดา
เปนของมคีวามเศราโศกเปนธรรมดา
เปนของมีความคร่ำครวญเปนธรรมดา
เปนของมคีวามคบัแคนใจเปนธรรมดา

(๕) อนตฺตา  เปนของมใิชตวัมิใชตนที่
ถาวรแทจริงของใคร (เปนเพียงอัตตา
เทียมท่ีชาวโลกบัญญัตขิึ้นหรือกำหนด
ขึน้วา “ผทูำ ผเูสวย ผมูอีำนาจเอง”

นพิพานไมมลีกูศร
นพิพานไมมคีวามลำบาก
นพิพานไมมอีาพาธ
นิพพานไมมสีิ่งอ่ืนเปนปจจัย
นพิพานไมมเีสนียด
นพิพานไมมอีบุาทว
นพิพานไมมภียั
นพิพานไมมอีปุสรรค
นิพพานเปนที่ตานทาน
นิพพานเปนที่ปองกัน
นิพพานไมมีโทษ
นพิพานไมมมีลูแหงความลำบาก
นพิพานไมเปนดงัเพชฌฆาต
นิพพานไมมีอาสวะ
นพิพานไมเปนเหย่ือแหงมาร
นิพพานไมมีความเกิด
นิพพานไมมีความแก
นิพพานไมมีความปวยไข
นิพพานไมมีความตาย
นิพพานไมมีความเศราโศก
นิพพานไมมีความคร่ำครวญ
นิพพานไมมีความคับแคนใจ

(๕) ปรมตฺถ ํนพิพฺานํ  พระนพิพานเปน
ประโยชนอยางยิ่ง เพราะเปน
ธรรมท่ีมอีตัตลกัษณะ ทีว่มิตุติหลุด
พนแลวจากกิเลสาสวะ ของพระ
อริยเจา ที ่พระผมูพีระภาคเจาตรัส
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(๖) อนตตฺลกขฺณํ  เครือ่งหมายท่ีแสดง
ความมิใชตวัตน  เปนลกัษณะท่ีแยง
อตัตา (อตตฺปฏิกเฺขป)

เปนของไมเปนทีพ่ึง่
เปนของวาง (จากอัตตาเทียม คือ
อตัตาโลกยิะ ทีโ่ลกบัญญตัหิรอืกำหนดขึน้
วา ผทูำ ผเูสวย ผมูอีำนาจเอง)
เปนของเปลา (ไมมแีกนสารสาระ)

เปนของสูญ (ตองสูญสลายหมด
สภาพเดมิของมนัไปในทีส่ดุ)

เปนของมีความเศราหมองดวยกิเลส
เปนธรรมดา
ไมเกษมจากโยคะ (ไมปลอดจากธรรม
เปนเคร่ืองประกอบสัตวไวกับภพตางๆ
คอื กามโยคะ, ภวโยคะ, ทฏิฐิโยคะ,
อวิชชาโยคะ)

วา “พงึรนูพิพานของตน” และวา
“ไมเปนไปเพือ่อาพาธ”

(๖) เปนธรรมที่มีอัตตลักษณะ (อตฺต-
ลกขฺณํ)  เคร่ืองหมายทีแ่สดงความ
เปนอัตตา (แท) ทีว่มิุตติหลุดพน
จากกิเลสาสวะ และที่วางจาก
สงัขาร  เปนลักษณะท่ีแยงอนัตตา
(อนตฺตปฏิกเฺขป)
นพิพานเปนท่ีพึง่ (สรณ)ํ
นพิพานไมวาง (อริตตฺ)ํ จากอัตตาท่ี
แททีว่มิตุติหลุดพนจากกเิลสาสวะ

นพิพานไมเปลา (อตุจฺฉํ) จาก
ความมีแกนสารสาระ
นพิพานสูญอยางย่ิง (ปรม ํสุญฺ)ํ
จากกิเลสาสวะ จากอัตตาเทยีม
(โลกยิะ) และจากสิง่ท่ีเน่ืองดวย
อัตตาโลกิยะน้ัน
นิพพานไมมีความเศราหมองดวย
กเิลสาสวะ (อสงฺกลิฏิฐํ)
นพิพานเกษมจากโยคะ  ปลอด
จากธรรมเปนเครือ่งประกอบสัตว
ไวกบัภพตางๆ (โยคกฺเขม)ํ
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๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบบัสยามรฐั เลมท่ี ๒๐  องัคุตตรนิกาย ทกุนิบาต  ขอ ๒๗๕-๒๗๖ หนา ๗๗-๗๘.

ตอนท่ี ๑๐
ธรรมเคร่ืองยังวิชชาใหเกิดและเจริญขึ้น

เพื่อดับอวิชชามูลรากฝายเกิดทุกข

สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาผตูรัสรพูระอรยิสัจ ๔ และพระอนตุตรสัมมาสัมโพธิ-
ญาณ ใตควงไมศรมีหาโพธิใ์นตอนรงุอรุณของวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (เดอืน ๖)   เม่ือ ๒๕๙๖ ปที่
ลวงมาแลวน้ี (นบัถึง พ.ศ.๒๕๕๑)  ทรงเปนผถูงึพรอมดวยวิชชา (วชิชา ๓ และวชิชา ๘)
และ จรณะ ๑๕ (วชิชฺาจรณสมปฺนฺโน)   สวน พระอรยิสาวก ผฟูงพระสทัธรรมของสมเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา แลวปฏบิตัติามพระสทัธรรมอันพระองคตรสัไวดแีลว ไดถงึความบรรลุ
มรรค ผล นพิพาน ตามรอยบาทพระพุทธองคแลวน้ัน  ตางไดบรรลคุณุธรรมตามระดับภมูธิรรม
และสาวกบารมีของแตละทานไมเทากัน  แตอยางนอยก็ไดบรรลุ “อาสวักขยญาณ” อนัเปน
วชิชาที ่๓ ดวยกนัทกุองค

ธรรมเครือ่งยงัวิชชาใหเกิดและเจรญิข้ึน เพ่ือดับอวชิชามูลรากฝายเกดิทุกขทัง้ปวง คอื
สมถวิปสสนากมัมัฏฐาน และ จรณะ ๑๕  มดีังตอไปนี้

๑. วชิชาภาคยิธรรม: สมถวปิสสนา โดยมีศลีเปนบาท๑

ดังมีพระพุทธดำรัสตรัสไววา
“เทวฺเม ภกิขฺเว ธมมฺา วชิชฺาภาคยิา.  กตเม เทวฺ.  สมโถ จ วปิสฺสนา จ.

สมโถ ภกิฺขเว ภาวโิต กมิตฺถมนโุภต.ิ  จติตฺ ํภาวยิติ.   จติตฺํ ภาวติํ กมิตฺถม-
นโุภติ.  โย ราโค โส ปหียติ.   วปิสฺสนา ภกิฺขเว ภาวิตา กมิตฺถมนุโภติ.
ปฺญา ภาวยิติ.   ปฺญา ภาวติา กมิตฺถมนุโภติ.  ยา อวิชชฺา สา ปหยีติ.

ราคุปกฺกลิฏิฐํ วา ภกิขฺเว จติตฺํ น วมิจฺุจติ.   อวชิชฺูปกฺกลิฏิฐา วา
ปญฺา น ภาวยิต.ิ    อติ ิโข ภกิขฺเว ราควริาคา เจโตวิมตุตฺิ  อวชิชฺา-
วริาคา ปญฺาวมิตุตฺ.ิ”
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๑ พระไตรปฏกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๓  มชัฌิมนิกาย มชัฌิมปณณาสก  ขอ ๒๖ หนา ๒๕-๒๖.

“ภกิษุทัง้หลาย  ธรรม ๒ อยางเปนไปในสวนแหงวิชชา.  ธรรม ๒
อยางเปนไฉน ?  คอื สมถะ ๑ วปิสสนา ๑.   ภกิษุทั้งหลาย สมถะท่ีภกิษุ
เจริญแลว ยอมเสวยประโยชนอะไร ?   ยอมอบรมจิต.   จติท่ีอบรมแลว
ยอมเสวยประโยชนอะไร ? ยอมละราคะได.    วปิสสนาทีอ่บรมแลว ยอม
เสวยประโยชนอะไร ?  ยอมอบรมปญญา.   ปญญาท่ีอบรมแลว ยอมเสวย
ประโยชนอะไร ?  ยอมละอวชิชาได.

ภกิษุทัง้หลาย  จติท่ีเศราหมองดวยราคะ ยอมไมหลุดพน.   หรอืปญญา
ทีเ่ศราหมองดวยอวิชชา ยอมไมเจรญิ.   ดวยประการฉะน้ีแล ภกิษทุัง้หลาย
เพราะสำรอกราคะได จึงช่ือวา เจโตวิมุตติ   เพราะสำรอกอวิชชาได
จงึชือ่วา ปญญาวิมตุติ.”

๒. จรณะ ๑๕๑

๑. สีลสัมปทา ความถงึพรอมดวยศลี
อปณณกปฏปิทา ๓

๒. อนิทรยีสังวร การสำรวมอินทรีย
๓. โภชเนมัตตัญุตา ความรูจักประมาณในการบริโภค
๔. ชาคริยานุโยค การประกอบความต่ืน

สทัธรรม ๗
๕. ศรัทธา ความเชือ่ในบุคคล ในขอปฏบิตั ิและในส่ิงทีค่วรเชือ่
๖. หิริ ความละอายแกใจ  ตอความชัว่
๗. โอตตปัปะ ความเกรงกลวัตอความชัว่หรือบาปอกศุล
๘. พาหุสัจจะ ความเปนผไูดยนิไดฟง ไดเรยีนร ูมปีระสบการณมามาก
๙. อารทัธวริิยะ มคีวามเพยีรอนัปรารภแลว
๑๐. สติ ความระลกึได ไมเผลอ ในการควบคุมจิตใจใหเปนไปใน
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๑ พระไตรปฏกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๓  มชัฌิมนิกาย มชัฌิมปณณาสก  ขอ ๗๕๕-๗๕๗ หนา ๖๘๖-๖๘๘.
๒ พระไตรปฏกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๙ ทฆีนิกาย สลีขันธวรรค ขอ ๑๓๑-๑๓๘ หนา ๑๐๑-๑๑๒.

มโนมยิทธิ สำเรจ็ดวยใจ สามารถรเูห็นไดดวยทพิพจกัขุวญิญาณธาตเุทาน้ัน เชนการทำใหหายตวั การลองหนเปนตน
สวนอทิธวิธิ ีสำเรจ็ดวยใจ สามารถรเูห็นไดแมดวยมงัสจกัขุวญิญาณธาต ุเชน คนเดียวทำเปนหลายคน การเกณฑฝน
การเกบ็ฝน เปนตน.

ทางทีด่ทีีช่อบ  ไมไปในทางชัว่ (ความระลกึได เปนใน
กาย เวทนา จติ ธรรม)

๑๑. ปญญา   ความรทูัว่ ปรชีาหยัง่รเูหตผุลในทางเจริญและทางเส่ือม โดย
เฉพาะอยางยิ่ง ความเห็นแจงรูแจงในกองสังขารและวิสังขารธรรมคือ
พระนิพพานและอรยิสัจ ๔ ตามท่ีเปนจริง
ฌาน ๔  (สามารถเจรญิฌานทัง้ ๔ ได)

๑๒. ปฐมฌาน
๑๓. ทตุยิฌาน
๑๔. ตติยฌาน
๑๕. จตุตถฌาน

๓. วชิชา: ธรรมเคร่ืองดับอวิชชามลูรากฝายเกดิทกุข   ไดแก
ก) วชิชา ๓๑

๑. ปพุเพนวิาสานสุสติญาณ ความรทูีใ่หระลกึชาติได
๒. จตุปูปาตญาณ ความรจูตุแิละอบุตัขิองสตัวทัง้หลาย
๓. อาสวักขยญาณ ญาณหยั่งรูวิธีทำอาสวะใหสิ้น

ข) วชิชา ๘๒ (รวมอภญิญา ๖)
๑. วปิสสนาญาณ ญาณในวิปสสนา
๒. มโนมยิทธิ ฤทธ์ิทางใจ
๓. อิทธิวธิี แสดงฤทธิไ์ดตาง ๆ
๔. ทพิพโสต หทูพิย
๕. เจโตปรยิญาณ รูจักกำหนดใจผูอื่นได
๖. ปพุเพนิวาสานสุสติ ระลกึชาติได
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๑ พระไตรปฏกบาลี ฉบบัสยามรฐั เลมที ่๓๔  อภิธรรมปฏก ธรรมสังคณีปกรณ  ขอ ๖๙๑ หนา ๒๗๒-๒๗๔.
๒ พระมหานามเถระ อรรถกถาขทุทกนิกาย ปฏิสมัภิทามรรค ภาค ๒ โรงพมิพวญิญาณ พ.ศ.๒๕๓๔ หนา ๑๙๖.
๓ พระไตรปฏกบาล ีฉบบัสยามรฐั เลมท่ี ๑๐  ทฆีนิกาย มหาวรรค  ขอ ๒๗๓-๓๐๐ หนา ๓๒๕-๓๕๑.
๔ พระไตรปฏกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๑  องัคุตตรนิกาย จตุกกนบิาต  ขอ ๖๙ หนา ๙๖-๙๗.
๕ พระไตรปฏกบาลี ฉบบัสยามรัฐ เลมที ่๑๑  ทฆีนิกาย ปาฏิกวรรค  ขอ ๒๓๑ หนา ๒๓๓.

๗. ทพิพจกัขุ ตาทิพย
๘. อาสวักขยญาณ ญาณหย่ังรูวิธีทำอาสวะใหสิ้น

๔. อวชิชา ๘๑ (ความไมรู)  มลูรากฝายเกิดทกุข
๑. ทกุเฺข อญฺาณํ ความไมรใูนทกุข
๒. ทกุขฺสมทุเย อญฺาณํ ความไมรใูนเหตุเกิดแหงทุกข
๓. ทกุขฺนโิรเธ อญฺาณํ ความไมรูในความดับทุกข
๔. ทกุขฺนโิรธคามนิยิา อญฺาณํ ความไมรทูางใหถงึความดับทุกข
๕. ปพุพฺนฺเต อฺญาณํ ความไมรูอดีต
๖. อปรนเฺต อญฺาณํ ความไมรูอนาคต
๗. ปพุพฺนฺตาปรนเฺต อญฺาณํ ความไมรทูั้งอดีตท้ังอนาคต
๘. อทิปฺปจฺจยตาปฏจิจฺ- ความไมรูปฏิจจสมุปบาท.

สมปุปฺนเฺนสุ ธมเฺมสุ อญฺาณํ

๕. โพธปิกขิยธรรม: ธรรมเปนฝกฝายแหงความตรสัร ู(เครือ่งเก้ือหนนุอรยิมรรค)๒

๑. สตปิฏฐาน ๔๓  มสีติพจิารณา เปนไปในกาย เวทนา จติ ธรรม
๒. สมัมัปปธาน ๔๔  (ความเพยีรชอบใน ๔ สถาน)

๑) สงัวรปธาน เพียรระวงับาปอกศุลธรรมท่ียงัไมเกดิ มใิหเกดิข้ึน
๒) ปหานปธาน เพียรละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิข้ึนแลว
๓) ภาวนาปธาน เพยีรเจรญิกศุลธรรมท่ียงัไมเกดิ ใหเกดิมขีึน้
๔) อนุรกัขนาปธาน เพยีรรกัษากศุลธรรมท่ีเกิดขึน้แลว ใหตัง้มัน่

และใหเจรญิย่ิงข้ึนไป
๓. อทิธบิาท ๔๕  (คณุเครือ่งใหถงึความสำเรจ็)
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๑ พระไตรปฏกบาลี ฉบบัสยามรฐั เลมที่ ๑๑  ทฆีนิกาย ปาฏกิวรรค  ขอ ๓๐๐ หนา ๒๕๒.
๒ พระไตรปฏกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๒  องัคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต  ขอ ๑๓ หนา ๑๑.
๓ พระไตรปฏกบาลี ฉบบัสยามรฐั เลมที่ ๑๑  ทฆีนิกาย ปาฏกิวรรค  ขอ ๓๒๗ หนา ๒๖๔.
๔ พระไตรปฏกบาลี ฉบบัสยามรฐั เลมที่ ๑๐  ทฆีนิกาย มหาวรรค  ขอ ๒๙๙ หนา ๓๔๘-๓๕๐.

๑) ฉนัทะ ความพอใจ
๒) วิรยิะ ความเพยีร
๓) จติตะ ความเอาใจฝกใฝ
๔) วิมังสา ความไตรตรอง คือหมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญหา

เหตผุล
๔. อนิทรยี ๕๑ (ธรรมท่ีเปนใหญในกิจของตน)
๕. พละ ๕๒ (ธรรมอนัเปนกำลงั)

๑) สัทธา ความเช่ือ
๒) วิรยิะ ความเพยีร
๓) สติ ความระลึกได
๔) สมาธิ ความตั้งจิตมั่น
๕) ปญญา ความรูทั่วชัด

๖. โพชฌงค ๗๓ (ธรรมทีเ่ปนองคแหงการตรสัร)ู
๑) สติ ความระลึกได
๒) ธัมมวิจยะ ความเลอืกเฟนธรรม
๓) วิรยิะ ความเพยีร
๔) ปติ ความอิ่มใจ
๕) ปสสัทธิ ความสงบกาย สงบใจ
๖) สมาธิ ความมีใจตั้งมั่น
๗) อเุบกขา ความมีใจเปนกลาง เพราะเหน็ตามเปนจริง

๗. อรยิมรรคมีองค ๘๔

๑) สมัมาทฏิฐิ เหน็ชอบ
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๒) สมัมาสังกปัปะ ดำรชิอบ
๓) สัมมาวาจา เจรจาชอบ
๔) สมัมากมัมันตะ กระทำการงานชอบ
๕) สัมมาอาชีวะ เล้ียงชพีชอบ
๖) สัมมาวายามะ พยายามชอบ
๗) สมัมาสติ ระลึกชอบ
๘) สมัมาสมาธิ ตัง้จติมัน่ชอบ

ตอนที ่๑๑
อานิสงสของการเจริญปญญา

ความจริง ขึ้นช่ือวา ปญญาภาวนา (คือ การทำวิปสสนามรรคปญญาใหเกิด) นี้มี
อานิสงสหลายรอยอยาง   การท่ีจะประกาศอานิสงสของปญญาภาวนานัน้โดยพสิดาร  แม
จะใชเวลายาวนานกท็ำมิไดงายเลย   แตพงึทราบอานสิงสของปญญาภาวนาน้ันโดยสังเขป
ไวดงันี ้คอื

๑. นานากิเลสวิทฺธํสนํ ทำลายกเิลสตางๆ ได
๒. อริยผลรสานุภวนํ เสวยรสแหงอรยิผล
๓. นโิรธสมาปตตฺิสมาปชชฺนสมตถฺตา ความเปนผูสามารถเขานิโรธสมาบัติได
๔. อาหุเนยฺยภาวาทิสิทฺธิ ความสำเร็จแหงความเปนผทูรงอรยิคณุ

มคีวามเปนอาหไุนยบุคคลเปนตน

๑. นานากเิลสวทิธฺสํน ํ ทำลายกิเลสตางๆ ได
ในอานิสงสทั้งหลายน้ัน  การทำลายกิเลสตางๆ โดยการกำหนดรเูห็นนามรูปตามท่ี

เปนจริง ดงัท่ีกลาวมาไวแลว ตัง้ตนแตนามรูปปริจเฉทญาณ (ญาณกำหนดนามรูป) นัน้  พงึ
ทราบวา เปนอานิสงสแหงการเจรญิปญญาฝายโลกิยะ    สวนการทำลายกเิลสตางๆ โดย
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ความเปนสังโยชนมีสักกายทิฏฐิเปนตน ในขณะบรรลุพระอริยมรรคดังที่กลาวมาแลวนั้น
พงึทราบวา เปนอานสิงสแหงการเจริญปญญาฝายโลกตุตระ

แทจรงิ  วปิสสนาปญญา ทีผ่บูำเพญ็เพียรทำใหเกดิขึน้แลว ยอมทำลายขายคอืกิเลส
ซึ่งติดตามมาตลอดกาลนาน (และ) กระทำสิ่งที่ไมเปนประโยชนทุกอยาง ใหพินาศไป
ดงัอุทาหรณดงัตอไปนี้

๑. เหมอืนสายฟาฟาดลงมาทีก่องหิน  ดวยกำลงัแรงอันนาสะพรงึกลัว แลวทำลาย
หินใหแตกกระจายไปฉะน้ัน

๒. เหมือนไฟปาท่ีลกุฮือข้ึนดวยกำลังลม  แลวทำลายปาใหราบไปฉะนัน้
๓. เหมือนดวงอาทติย (อทุยัขึน้) เปนดวงเจิดจาดวยความรอนของตน  แลว

ทำลายความมืดใหสลายไปฉะน้ัน

บณัฑิตพึงทราบวา  นีเ้ปนอานิสงสทีผ่บูำเพ็ญเพียรจะพึงเห็นไดโดยประจกัษดวยตนเอง
ในปญญาภาวนาน้ี

๒. อรยิผลรสานุภวน ํ เสวยรสแหงอรยิผล
อน่ึง มิใชแตการทำลายกิเลสตางๆ ไดอยางเดียวเทาน้ันที่เปนอานิสงสของปญญา-

ภาวนา  แมการเสวยรสแหงอริยผล กเ็ปนอานสิงสของปญญาภาวนาดวยเชนกนั   การ
เสวยรสของแหงอริยผลน้ันยอมมีไดดวยอาการ ๒ อยาง  คอื ในอาการดำเนินไปในมรรควถิี
(ในขณะมรรคจิตเกิด) ๑  และในอาการดำเนินไปดวยอำนาจผลสมาบัติ (การเขาอยูอยาง
แนบแนนในนโิรธคอืพระนิพพานของอริยผลจติ) ๑     ความจริง สามญัญผลมีโสดาปตติผล
เปนตน ทานเรยีกวา อริยผล   กอ็ริยผลนัน้เปนสามญัญผลอันอุดม (สงูสุด)  มคีวามกระวน
กระวายอันระงบัแลว มอีมตธรรม (คอืพระนพิพาน) เปนอารมณ   เปนผลท่ีละเมียดละไม
คายโลกามิส (กามารมณเครื่องลอใจของโลก) แลว   เปนผลที่ซาบซานไปดวยความสุข
อันสะอาด  มีโอชะแชมช่ืนออนหวานเปนอยางยิ่ง  ประดุจน้ำผึ้งที่เจือดวยน้ำอมฤตฉะน้ัน
เพราะเหตุทีผ่บูำเพญ็เพียร ซึง่เปนบณัฑติทำวปิสสนาปญญาใหเกดิขึน้แลว จงึไดประสบความ
สขุน้ันอันนับเปนรสยอดเย่ียมของอริยผล ดงักลาวมานี ้เปนอานิสงสของวปิสสนาปญญาภาวนา
ในปญญาภาวนาน้ี
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๓. นโิรธสมาปตตฺสิมาปชชฺนสมตฺถตา  ความเปนผสูามารถเขานิโรธสมาบตัไิด
ดงัมีมาในบาลี วา

“อิติ สนฺตํ สมาปตฺตึ อมิ ํอรยิเสวติํ
ทฏิเฐว ธมเฺม นพิพฺาน- มติ ิสงขฺ ํอปุคตํ
ภาเวตวฺา อริยปญฺํ สมาปชชฺนตฺ ิปณฑฺติา
ยสมฺา ตสมฺา อมิสิสฺาป สมาปตตฺสิมตฺถตา
อรยิมคเฺคส ุปญฺาย อานิสํโสต ิวจฺุจติ.”

แปลความวา
“เพราะเหตุที่บัณฑิตท้ังหลายทำอริยปญญา [อริยมรรคและอริยผล

ดวยสมถวิปสสนากัมมัฏฐาน] ใหเกิด  แลวจึงเขาสมาบัตอินัละเอียด [สขุมุ]
ที่อริยเจาเสพแลว   ซึ่งถึงการนับวาเปนนิพพานในทิฏฐธรรมทีเดียวนี้
ดงักลาวมาฉะน้ี    เพราะฉะนัน้ ความเปนผสูามารถเขานิโรธสมาบัตแิมนี้
ได  ทานกลาววา เปนอานิสงสของปญญา [ปญญาภาวนา] ในอริยมรรค
ทัง้หลายแล”

๔. อาหเุนยยฺภาวาทสิทิธฺ ิ ความสำเร็จแหงความเปนผทูรงอรยิคุณมีความเปน
อาหไุนยบคุคลเปนตน

อนึง่  มใิชแตความเปนผสูามารถเขานโิรธสมาบตัไิดอยางเดยีวเทานัน้ ทีเ่ปนอานสิงส
ของปญญาภาวนา   แม ความสำเรจ็แหงความเปนผทูรงอริยคณุมคีวามเปนอาหไุนยบคุคล
เปนตน  นีก้เ็ปนอานิสงสของโลกตุตรปญญาภาวนาดวยเชนกนั    ความจริง เม่ือวาโดย
ไมแปลกกัน   บคุคลผทูำปญญาใหเกิดแลว  ยอมเปนผคูวรของคำนบั (อาหุไนย)   ผคูวรของ
ตอนรบั (ปาหไุนย)  ผคูวรของทำบญุ (ทกัขไิณย)  ผคูวรแกการทำอญัชลี (อญัชลีกรณยีะ)
แหงสัตวโลกพรอมท้ังเทวดา  (และ) เปนเน้ือนาบญุอันยอดเย่ียมของโลก   แตเม่ือวาโดย
แปลกกนั ในโลกตุตรปญญานี ้   บคุคลผทูำปญญาใหเกิดแลว  ยอมไดแกบคุคล ๔ จำพวก
ดงัตอไปนี้
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๑ สงัโยชนเบ้ืองต่ำ ๓ ประการ  คอื สกักายทฏิฐิ (ความเหน็เปนเหตุใหถอืตัวถือตน ซึง่เกิดจากการเขาใจผิดในนามรปูจาก
ทีเ่ปนจริง) ๑   วจิกิจิฉา (ความลังเลสงสัยในคณุของพระรัตนตรยั หรือตอการพนทุกขตามแบบของพระพุทธเจา) ๑
สลีพัพตปรามาส (การถอืศลีและวัตรท่ีถกูลบูคลำดวยตัณหาและทฏิฐคิอืความปรารถนาผิดทาง โงเขลา และดือ้รัน้) ๑.

๑. พระโสดาบนับคุคล ผทูำ มรรคปญญาที ่๑ (ปฐมมรรคปญญา) ใหเกิด  แลว
กจ็ะเปนผสูามารถ ละสงัโยชนเบือ้งตน ๓ ประการ๑ ได   เปนพระโสดาบัน
(ผถูงึกระแสพระนพิพาน)   เปนผมูอีนัไมตกต่ำเปนธรรมดา  เปนผเูท่ียงแทตอ
การตรสัรขูางหนา    สมดงัพระพทุธพจนทีไ่ดทรงแสดงไววา

“ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูทำใหบริบูรณในศีล
ทำพอประมาณในสมาธิ ทำพอประมาณในปญญา   เธอยังลวงสิกขาบท
เล็กนอยบาง และตองออกจากอาบตัเิล็กนอยเหลาน้ันบาง   ขอน้ันเพราะ
เหตุไรเลา ?

ขอน้ันเพราะเหตุวาไมมีผูรูใดๆ  กลาวความอาภัพตอการบรรลุ
โลกุตตรธรรม จกัเกิดข้ึน  เพราะเหตุสกัวาการลวงสิกขาบทเลก็นอยและ
การตองออกจากอาบตัเิล็กนอยเหลาน้ี

อน่ึง สกิขาบทเหลาใดท่ีเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย  ทีเ่หมาะสมแก
พรหมจรรย เธอเปนผมูศีลีย่ังยืน มศีลีม่ันคง ในสิกขาบทเหลาน้ัน   สมาทาน
ศกึษาอยใูนสิกขาบททัง้หลาย   ภกิษนุัน้เพราะความส้ินไปรอบแหงสังโยชน
๓  เปนโสดาบนั (ผถูงึกระแสแหงนพิพาน) เปนผมูอีนัไมตกต่ำเปนธรรมดา
เปนผเูทีย่งแทตอการตรสัรขูางหนา.”

๒. พระสกทาคามบีคุคล  ผทูำมรรคปญญาท่ี ๒ (ทตุยิมรรคปญญา) ใหเกิด  แลว
ละสังโยชนเบ้ืองตน ๓ ประการได   พรอมท้ัง ทำราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบาง
ลงไปกวาเดมิ  เปนพระสกทาคามี ซึง่เปนผทูีจ่ะมาสโูลกน้ีอกีคร้ังเดียวเทาน้ัน
แลวยอมกระทำทีส่ดุแหงทกุขได  สมดังพระพุทธพจนทีไ่ดทรงแสดงไววา

“ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูทำใหบริบูรณในศีล
ทำพอประมาณในสมาธ ิทำพอประมาณในปญญา   เธอยงัลวงสิกขาบท
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๑ กามราคะ ความกำหนัดยินดีในวัตถุกาม (วตัถุอนัเปนท่ีตัง้แหงความใคร คอื กามคณุ ๕ ไดแก รปู เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ
อนัเกิดจากอำนาจกเิลสกาม (กเิลสเปนเหตุใหใคร ไดแกความโลภเปนตน).   ปฏฆิะ ความหงดุหงดิ ขดัเคอืงใจ.

เล็กนอยบาง  และตองออกจากอาบัตเิล็กนอยเหลาน้ันบาง
ขอน้ันเพราะเหตไุรเลา ?
ขอน้ันเพราะเหตวุาไมมผีรูใูดๆ กลาวความอาภพัตอการบรรลโุลกุตตร-

ธรรม จกัเกดิข้ึน  เพราะเหตสุกัวาการลวงสกิขาบทเล็กนอยและการตองออก
จากอาบตัเิล็กนอยเหลาน้ี

อน่ึง สกิขาบทเหลาใดท่ีเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ทีเ่หมาะสมแก
พรหมจรรย เธอเปนผมูศีลีย่ังยืน  มศีลีม่ันคง ในสิกขาบทเหลาน้ัน  สมาทาน
ศกึษาอยใูนสิกขาบทท้ังหลาย   ภกิษุนัน้เพราะความส้ินไปรอบแหงสังโยชน
๓  และเพราะความที ่ราคะ โทสะ โมหะ กเ็บาบางนอยลง เปนสกทิาคามี
จะมาสโูลกนีอ้กีครัง้เดยีวเทานัน้ แลวยอมกระทำทีส่ดุแหงทกุขได.”

๓. พระอนาคามีบุคคล  ผทูำ มรรคปญญาท่ี ๓ (ตติยมรรคปญญา) ใหเกิด แลว
ละสังโยชนเบื้องต่ำไดอีก ๒ ประการ คือ กามราคะ และปฏิฆะ๑ เปน
พระอนาคาม ีผจูะไมมาสโูลกนีอ้กี  หลงัจากตายไปแลว กจ็ะบงัเกดิเปนพรหมใน
พรหมโลกช้ันสุทธาวาส  และจะบรรลุพระนิพพานในพรหมโลกน้ัน   สมดัง
พระพุทธพจนที่ไดทรงแสดงไววา

“ภกิษทุัง้หลาย ภกิษุในธรรมวนิยัน้ี เปนผทูำใหบริบรูณในศลี ทำให
บริบรูณในสมาธ ิทำพอประมาณในปญญา  เธอยงัลวงสิกขาบทเลก็นอย
บาง และตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลาน้ันบาง  ขอน้ันเพราะเหตุไร
เลา ?  ขอน้ันเพราะเหตุวา  ไมมผีรููใดๆ กลาวความอาภัพตอการบรรลุ
โลกุตตรธรรม จกัเกิดข้ึน  เพราะเหตุสักวาการลวงสิกขาบทเลก็นอยและ
การตองออกจากอาบัตเิล็กนอยเหลาน้ี

อน่ึง สกิขาบทเหลาใดท่ีเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย  ทีเ่หมาะสมแก
พรหมจรรย เธอเปนผมูศีลีย่ังยืน  มศีลีม่ันคง ในสิกขาบทเหลาน้ัน  สมาทาน
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๑ สงัโยชนเบ้ืองต่ำ ๕  คอื  สกักายทิฏฐ,ิ  วจิกิจิฉา,  สลีพัพตปรามาส,  กามราคะ ความยินดีในวัตถุอนัเปนท่ีตัง้แหง
ความใคร,  ปฏิฆะ ความหงดุหงดิดวยอำนาจความขดัใจ

๒ สงัโยชนเบือ้งสงู ๕  คอื รปูราคะ ความพอใจในรูปภพ,  อรูปราคะ ความพอใจในอรูปภพ,  มานะ ความถือตน,
อทุธจัจะ ความฟงุซาน, อวิชชา  ความไมรจูริง

๓ พระอรหนัต  ละสงัโยชนไดอกี ๕ ประการ คอื รปูราคะ ความพอใจในรปูภพ  อรูปราคะ  ความพอใจในอรปูภพ
มานะ ความถือตน   อทุธจัจะ ความฟงุซาน และ อวิชชา ความไมรจูริง

ศกึษาอยใูนสิกขาบททัง้หลาย    ภิกษุนั้น เพราะความสิ้นไปรอบแหง
สงัโยชนเบือ้งต่ำ ๕๑   เปนอนาคามผีอูบุตัขิึน้ในทันที มกีารปรินพิพานใน
ภพนัน้ๆ ไมเวียนกลับจากโลกนัน้ๆ เปนธรรมดา”

๔. พระอรหนัต  ผทูำ มรรคปญญาที ่๔ (จตุตถมรรคปญญา) ใหเกิด   แลว ละ
สงัโยชนเบ้ืองสูงไดอกี ๕ ประการ คอื รปูราคะ๒  อรปูราคะ มานะ อทุธจัจะ
และอวิชชา  เปนพระอรหันต ผไูกลจากกเิลส หกักรรมแหงสังสารจักร   อน่ึง
พระอรหนัตนัน้ ชือ่วา ถางชฏัไดในขณะบรรลอุริยมรรค   ชือ่วา ถางชฏัเสรจ็แลว
ไดในขณะบรรลอุรยิผล   เปนผคูวรไหว ควรบูชา ควรเคารพสักการะ ของบคุคล
ทั้งหลาย  จัดเปนพระอริยบุคคลระดับสูงสุดในพระพุทธศาสนา  สมดัง
พระพุทธพจนที่ไดทรงแสดงไววา

“ภกิษทุัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ เปนผทูำใหบรบิรูณในศลี  ทำใหบรบิรูณ
ในสมาธ ิทำใหบรบิรูณในปญญา   เธอยังลวงสกิขาบทเลก็นอยบาง และตองออก
จากอาบัตเิล็กนอยเหลาน้ันบาง   ขอน้ันเพราะเหตไุรเลา ?   ขอน้ันเพราะเหตวุา
ไมมผีรูใูดๆ กลาวความอาภพั ตอการบรรลโุลกตุตรธรรม จกัเกดิข้ึน  เพราะ
เหตุสกัวาการลวงสิกขาบทเล็กนอย และการตองออกจากอาบัตเิล็กนอยเหลาน้ี

อน่ึง  สิกขาบทเหลาใดที่เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย  ที่เหมาะสมแก
พรหมจรรย   เธอเปนผมูศีีลย่ังยืน  มศีลีม่ันคง ในสิกขาบทเหลาน้ัน  สมาทาน
ศกึษาอยใูนสกิขาบททัง้หลาย ภกิษนุัน้ไดกระทำใหแจงซึง่เจโตวิมตุต ิ ปญญา-
วมิตุติ  อนัหาอาสวะมิได  เพราะความส้ินไปแหงอาสวะทัง้หลาย ดวยปญญา
อนัยิง่เองในทฏิฐธรรม  เขาถงึแลวแลอย.ู”๓
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เพราะเหตทุีก่ารทำอรยิปญญาใหเกิด มอีานิสงสมากมายดงักลาวมานี ้   ฉะน้ัน บณัฑิต
ผมูปีญญาเปนเคร่ืองเห็นแจง พงึทำความอภริมยยนิดใีนการทำอรยิปญญาน้ันใหเกดิเถิด   ขอ
นี้สมดังพระพุทธพจนที่ไดยกขึ้นไวในตอนตนแหงปญญาสิกขา ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาไดทรง
แสดงไวดวย หลกัธรรมอนัเปนประธาน คอื ศลี สมาธ ิและปญญา ไวในพระคาถาน้ีวา

“สเีล ปติฏฐาย นโร สปโฺญ จติตฺ ํปญฺจฺ ภาวยํ
อาตาป นปิโก ภกิขฺุ โส อมิ ํวชิฏเย ชฏํ.”

แปลวา
“ภกิษุ ผเูปนคนฉลาด มคีวามเพียร มปีญญาเปนเคร่ืองบริหารตน

ดำรงมัน่อยใูนศลีแลว นัน้   อบรมจิตและปญญาใหเจรญิอย ู  จะพึง
ถางชัฏน้ีได.”
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พระนิพพาน ๓ นัย

บญัญตัธิรรมช่ือวา “พระนพิพาน (นพิพฺาน)ํ” นัน้  เมือ่พิจารณาจากหลักฐาน
หรอืขอมลูจากเอกสารพระไตรปฎก อนัเปนขอมูลปฐมภูม ิ อรรถกถา-ขอมูลทุติยภูมิ  และ
ฎกีา-ขอมูลตติยภูม ิฯลฯ อนันับเปนขอมูลท่ีถกูตอง  เช่ือถือได และตรงประเดน็แลว  ยอม
แสดงความหมายหลกัๆ ทีส่ำคัญ ๓ ประการ หรือ ๓ นยั  คอื โดยความเปน “สภาวะ
พระนพิพาน” ๑  โดยความเปน “ธาตุ” ชือ่วา “พระนิพพานธาตุ” อนัเปนธรรมท่ีทรง
สภาวะพระนพิพาน ๑   และ โดยความเปน “อายตนะ”  ทีส่ถิตอยู๑ ของพระนิพพาน-
ธาตอุันเปนอมตธรรม  ไดแก อนุปาทเิสสนพิพานธาตุ ๑  ดังตอไปน้ี

พระนพิพาน ๓ นยั นี ้พระอรยิเจาผบูรรลมุรรค-ผล-นพิพาน ในระดับตางๆ  ระดบั
สงูสุด คอื “พระอรหนัต”   เมือ่ทานไดบรรลมุรรค-ผล-นพิพาน โดยความส้ินกิเลส คอืละสงัโยชน
เบ้ืองต่ำ ๕ และสังโยชนเบ้ืองสูง ๕  ดวยพระอรหตัตมรรค-พระอรหตัตผล  ชือ่วา ทานบรรลุ
“สอุปาทเิสสนพิพานธาตุ” แลวเขาผลสมาบตั ิและพจิารณาปจจเวกขณ   กลาวคอื พจิารณา
มรรค-ผล-นิพพาน ที่ทานไดบรรลุแลวน้ัน   เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็ยอมมีญาณหย่ังรูวา
หลุดพนแลว ตามพระพุทธดำรัสวา “วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ ญาณํ โหติ”  และยอมรูแจง
เห็นแจงพระนิพพานท้ัง ๓ นยัน้ี ดวยการท่ีไดทั้งรแูละทัง้เห็น    สวนพระอริยเจาท่ีบรรลุ
โลกุตตรธรรมทีร่องลงมา ไดแก พระโสดาบนั พระสกทาคามี และพระอนาคามี  แลวเขา
ผลสมาบัติและพจิารณาปจจเวกขณ    ทานก็พิจารณากิเลสทีล่ะได  กเิลสทีย่ังเหลอื  และ
พจิารณามรรค-ผล-นพิพาน  ยอมรแูจง/เห็นแจง พระนพิพานทัง้ ๓ นยั  ตามระดบัภูมธิรรม
ทีป่ฏิบตัไิด

พระนพิพาน ๓ นยั  นี้ คือ

๑ คมัภีรอภิธานปัปทปีกา, พมิพคร้ังท่ี ๓ (กรุงเทพฯ: โรงพมิพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๒๒๖.
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นยัที ่๑ :  สภาวะพระนพิพาน

ไดแก  พระนพิพานเปนธรรมทีเ่ทีย่ง (นจิจฺ ํนพิพฺาน)ํ   พระนพิพานเปนสขุ (สขุ ํนพิพฺาน)ํ
พระนิพพานเปนธรรมท่ีไมมอีาพาธ (อนาพาโธ นพิพฺานํ)   พระนพิพานเปนธรรมท่ียัง่ยืน (ธวุํ
นพิฺพานํ)  พระนิพพานเปนธรรมท่ีมปีระโยชนอยางยิง่ (ปรมฏฐ ํนพิพฺานํ)  พระนิพพานเปน
ธรรมท่ีมสีาระ (สาร ํนพิฺพาน)ํ  พระนิพพานไมมคีวามเกดิ (อชาตํ นพิพฺานํ)  พระนพิพาน
ไมมีความแก (อชรํ นิพฺพานํ)   พระนิพพานไมมีความเจ็บไข (อพฺยาธิธมฺมํ นิพฺพานํ)
พระนพิพานเปนธรรมทีไ่มตาย (อมต ํนพิพฺาน)ํ ฯลฯ   ซึง่เปนสภาวะท่ีตรงกันขามกับเบญจขันธ
ซึง่เปนสงัขารธรรมทีม่ชีวีติมีวญิญาณครอง (อปุาทนินกสงัขาร) ทีม่สีภาวะเปนธรรมท่ีไมเทีย่ง
(อนิจจฺํ) เปนทุกข (ทกุขฺํ)  เปนธรรมทีอ่าพาธ (อาพาโธ)  ทีไ่มยัง่ยนื (อทฺธวุโต)  เปนอนัตตา
(อนตตฺโต) เปนธรรมท่ีไมมีสาระ (อสารกโต)  เปนธรรมทีม่ีความเกดิ (ชาติธมฺโม)  ทีม่ี
ความแก (ชราธมมฺโต) เปนธรรมท่ีมคีวามเจบ็ไข (พยฺาธิธมโฺม)  เปนธรรมทีม่คีวามตาย
(มรณธมโฺม) เปนตน

ตามที่พระสารีบุตรมหาเถระ  พระธรรมเสนาบดี  ไดแสดงวิปสสนาวิธี  โดยการ
พจิารณาของผบูำเพญ็เพียรภาวนา เห็นสภาวธรรมทัง้ ๒ ฝาย  จงึหย่ังลงส ู“สมัมตัตนยิาม”
(แปลวา  ความแนนอนดวยสภาวะโดยชอบ หมายถึงโลกุตตรมรรค  เม่ือวาโดยพิเศษ ไดแก
โสดาปตตมิรรค ซึง่มสีภาวะแนนอนท่ีจะตรัสรภูายหนา)๑ คอืหยัง่ลงสคูวามเทีย่งตอการบรรลุ
มรรค-ผล-นพิพาน วา

เมือ่ผบูำเพญ็เพยีรภาวนาพจิารณาเหน็เบญจขนัธ (อปุาทินนกสังขาร) โดยความเปน
ธรรมชาติทีไ่มเท่ียง ๑  เปนทุกข ๑  เปนโรค ๑  เปนดังหัวฝ ๑  เปนดังลูกศร ๑  เปนความ
ลำบาก ๑  เปนอาพาธ ๑  เปนอยางอ่ืน ๑  เปนของชำรดุ ๑  เปนเสนยีด ๑  เปนอบุาทว ๑
เปนภัย ๑  เปนอุปสรรค ๑  เปนความหว่ันไหว ๑  เปนของผพุงั ๑  เปนของไมยัง่ยืน ๑
เปนของไมมอีะไรตานทาน ๑  เปนของไมมอีะไรปองกนั ๑  เปนของไมเปนทีพ่ึง่ ๑  เปนของวาง
๑  เปนของเปลา ๑  เปนของสูญ ๑  เปนอนัตตา ๑  เปนโทษ ๑  เปนของมีความแปรปรวน
๑ คมัภีรสทัธัมมปกาสนิ ีอรรถกถาขทุทกนิกาย ปฏิสมัภิทามรรค เลม ๒ หนา ๓๖๗.
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เปนธรรมดา ๑  เปนของหาสาระมไิด ๑  เปนมูลแหงความลำบาก ๑  เปนดังเพชฌฆาต ๑
เปนความเส่ือมไป ๑  เปนของมอีาสวะ ๑  เปนของอนัปจจัยปรุงแตง ๑  เปนเหย่ือแหงมาร ๑
เปนของมคีวามเกิดเปนธรรมดา ๑  เปนของมคีวามแกเปนธรรมดา ๑  เปนของมคีวามปวย
ไขเปนธรรมดา ๑  เปนของมคีวามตายเปนธรรมดา ๑  เปนของมคีวามเศราโศกเปนธรรมดา ๑
เปนของมคีวามร่ำไรเปนธรรมดา ๑  เปนของมคีวามคับแคนใจเปนธรรมดา ๑  เปนของมี
ความเศราหมองเปนธรรมดา ๑ [รวม ๔๐ ขอ]

เธอน้ันยอมได “อนุโลมขันติ” (ในท่ีนี ้หมายถงึ วปิสสนาญาณนัน่แหละ ทีค่ลอยตาม
โลกตุตรมรรค  ไดแก โคตรภูญาณ๑)  คือยอมได “วปิสสนาปญญา” วา สงัขารท้ังปวงเปน
สภาพไมเทีย่ง เปนทกุข และเปนอนตัตา เปนตน

เม่ือผบูำเพญ็เพียร พจิารณาเหน็ความดบัแหงเบญจขนัธ เปนนิพพาน (วสิงัขาร-
ธรรม) ทีม่สีภาวะทีต่รงกันขามกบัสภาวะของสังขารธรรมทัง้ปวง (๔๐ ขอ) ดงักลาวขาง
ตน   เธอน้ันยอมยางลงสู “สมัมตัตนยิาม”  คอื หย่ังลงสคูวามเท่ียงตอการบรรลุมรรค
ผล นพิพาน  กลาวคอื หยัง่ลงสขูณะมรรคญาณ-ผลญาณ  แลวเขาผลสมาบตั ิและพจิารณา
ปจจเวกขณดงัทีก่ลาวแลวขางตน ดงัตวัอยาง พระบาลธีรรมภาษติ๒ ทีท่านพระสารบีตุร-
มหาเถระไดแสดง “วปิสสนากถา”  ไวมเีปนตนวา

“โส วต ภกิฺขเว  ภกิขฺุ   นพิพฺานํ ทกฺุขโต สมนุปสฺสนฺโต อนุโลมิกาย
ขนฺตยิา สมนฺนาคโต ภวิสสฺตีต ิ  เนตํ ฐานํ วชิชฺติ;   อนุโลมกิาย ขนฺติยา
อสมนฺนาคโต  สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมิสฺสตีติ   เนตํ ฐานํ วิชฺชติ;
สมฺมตฺตนิยามํ  อโนกฺกมมาโน  โสตาปตฺติผลํ วา  สกทาคามิผลํ วา
อนาคามผิลํ วา  อรหตตฺผล ํวา สจฺฉิกรสิฺสตีติ  เนต ํฐาน ํวชิฺชติ.

โส วต  ภกิฺขเว  ภกิขฺ ุ  นพิฺพาน ํสขุโต สมนปุสฺสนฺโต อนุโลมกิาย
ขนฺตยิา สมนฺนาคโต ภวิสสฺตีต ิ  ฐานเมตํ วชิชฺติ;   อนุโลมกิาย ขนฺติยา
สมนนฺาคโต สมฺมตฺตนิยาม ํโอกกฺมิสฺสตีติ  ฐานเมต ํวชิฺชติ;   สมมฺตฺตนิยามํ

๑ คมัภีรสทัธัมมปกาสิน ีอรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสมัภิทามรรค เลม ๒ หนา ๓๖๖-๓๖๗.
๒ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๓๑  ขทุทกนิกาย ปฏิสมัภิทามรรค ขอ ๗๓๔-๗๓๕ หนา ๖๒๙-๖๓๔.
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อโนกฺกมมาโน  โสตาปตฺติผลํ วา  สกทาคามิผลํ วา  อนาคามิผลํ วา
อรหตฺตผล ํวา  สจฉฺิกริสฺสตีติ  ฐานเมต ํวชิฺชติ.”

แปลความวา
“ภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุนัน้หนอ  พจิารณาเห็นนิพพานโดยความเปน

ทุกขอยู  จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมขันติ  ขอน้ีไมเปนฐานะท่ีจะมีได;
ผไูมประกอบดวยอนโุลมขนัติ  จกัยางลงสสูัมมัตตนยิาม  ขอน้ีไมเปนฐานะ
ที่จะมีได;  เมื่อไมยางลงสูสัมมัตตนิยาม จักทำใหแจงซึ่งโสดาปตติผล
สกทาคามผิล อนาคามผิล หรืออรหตัตผล ขอน้ีไมเปนฐานะทีจ่ะมไีด.

ภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุนัน้หนอ  พจิารณาเหน็นิพพานโดยความเปนสุขอยู
จกัเปนผปูระกอบดวยอนุโลมขนัติ  ขอน้ีเปนฐานะท่ีมไีด;   ผปูระกอบดวย
อนุโลมขนัติ  จกัยางลงสสูัมมัตตนยิาม ขอน้ีเปนฐานะทีม่ีได;  ผยูางลงสู
สมัมตัตนยิาม จกัทำใหแจงซึง่โสดาปตตผิล สกทาคามผิล  อนาคามผิล  หรอื
อรหัตตผล  ขอน้ีเปนฐานะทีม่ไีด”

“กติหากาเรหิ อนุโลมิก ํขนฺตึ ปฏิลภติ ?  กติหากาเรหิ สมฺมตฺตนิยามํ
โอกกฺมต ิ?   จตฺตารสีาย อากาเรห ิ อนโุลมกิํ ขนฺตึ ปฏิลภต,ิ  จตฺตารีสาย
อากาเรห ิสมฺมตฺตนิยาม ํโอกกฺมต.ิ

กตเมหิ จตฺตารีสาย อากาเรหิ อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, กตเมหิ
จตฺตารีสาย อากาเรหิ สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ ?

ปฺจกฺขนฺเธ อนิจจฺโต  ทกุขฺโต โรคโต คณฺฑโต  สลลฺโต อฆโต อาพาธโต
ปรโต  ปโลกโต  อตีโิต  อปุทฺทวโต ภยโต อปุสคคฺโต  จลโต ปภงคฺโต อทธฺวุโต
อตตฺาณโต อเลณโต  อสรณโต  รติตฺโต  ตจุฉฺโต สุญฺโต อนตตฺโต อาทนีวโต
วปิริณามธมมฺโต อสารกโต อฆมูลโต วธกโต วภิวโต  สาสวโต สงฺขตโต
มารามิสโต ชาตธิมฺมโต ชราธมฺมโต พยฺาธธิมฺมโต มรณธมฺมโต โสกธมฺมโต
ปริเทวธมมฺโต อปุายาสธมฺมโต สงฺกเิลสิกธมฺมโต
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ปฺจกฺขนฺเธ  อนิจฺจโต ปสฺสนฺโต  อนุโลมกิํ ขนฺตึ ปฏิลภติ. “ปจฺนฺนํ
ขนฺธานํ นิโรโธ นจิจฺํ นพิฺพานนฺติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ.

ปฺจกฺขนฺเธ  ทกฺุขโต ปสฺสนฺโต  อนุโลมกิํ ขนฺตึ ปฏิลภติ.  “ปฺจนฺนํ
ขนฺธาน ํนโิรโธ สขุํ นพิฺพานนฺติ ปสฺสนฺโต  สมมฺตฺตนิยาม ํโอกกมติ.

ปฺจกฺขนฺเธ โรคโต ปสฺสนฺโต  อนุโลมกิํ ขนฺตึ ปฏิลภติ.  “ปฺจนฺนํ
ขนฺธาน ํนโิรโธ อาโรคยฺํ นพิฺพานนฺติ ปสฺสนฺโต  สมฺมตฺตนิยาม ํโอกกฺมติ.

ปฺจกฺขนฺเธ คณฺฑโต ปสฺสนฺโต  อนุโลมกิํ ขนฺตึ ปฏิลภติ. “ปฺจนฺนํ
ขนฺธานํ นิโรโธ นิคณฺโฑ นพิฺพานนฺติ ปสฺสนฺโต  สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ.

ปฺจกฺขนฺเธ สลฺลโต ปสฺสนฺโต  อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ. “ปฺจนฺนํ
ขนฺธาน ํนโิรโธ นสิลฺลํ นพิฺพานนฺติ ปสฺสนฺโต  สมฺมตฺตนิยาม ํโอกกฺมติ.

ปฺจกฺขนฺเธ อฆโต ปสฺสนฺโต  อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ.  “ปจฺนฺนํ
ขนฺธาน ํนโิรโธ อนโฆ นพิฺพานนฺติ ปสฺสนฺโต  สมมฺตฺตนิยาม ํโอกกฺมติ.

ปจฺกขฺนเฺธ อาพาธโต ปสสฺนโฺต   อนุโลมิก ํขนตฺ ึปฏลิภต.ิ  “ปจฺนนฺํ
ขนฺธาน ํนโิรโธ อนาพาโธ นพิฺพานนฺติ ปสฺสนฺโต  สมมฺตฺตนิยาม ํโอกกฺมติ
...” [จนครบอาการ ๔๐]

แปลความวา
“ภกิษยุอมไดอนโุลมขนัตดิวยอาการเทาไร ? ยางลงสสูมัมตัตนยิาม

ดวยอาการเทาไร ?   ภกิษยุอมไดอนโุลมขนัตดิวยอาการ ๔๐.  ยางลง
สสูมัมตัตนยิามดวยอาการ ๔๐.

ภกิษยุอมไดอนโุลมขนัตดิวยอาการ ๔๐  เปนไฉน ?   ยางลงสู
สมัมตัตนยิามดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน ?

ภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ  โดยความเปนของไมเที่ยง ๑  เปน
ทกุข ๑  เปนโรค ๑  เปนดังหัวฝ ๑  เปนดังลูกศร ๑  เปนความลำบาก ๑
เปนอาพาธ ๑  เปนอยางอ่ืน ๑  เปนของชำรุด ๑  เปนเสนยีด ๑  เปน
อบุาทว ๑  เปนภัย ๑  เปนอุปสรรค ๑  เปนความหว่ันไหว ๑  เปนของผพุงั
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๑  เปนของไมยัง่ยืน ๑  เปนของไมมอีะไรตานทาน ๑  เปนของไมมอีะไร
ปองกัน ๑  เปนของไมเปนท่ีพึง่ ๑  เปนของวาง ๑  เปนของเปลา ๑  เปน
ของสูญ ๑  เปนอนัตตา ๑  เปนโทษ ๑  เปนของมีความแปรปรวนเปน
ธรรมดา ๑  เปนของหาสาระมิได ๑  เปนมูลแหงความลำบาก ๑  เปน
ดงัเพชฌฆาต ๑  เปนความเส่ือมไป ๑  เปนของมอีาสวะ ๑  เปนของอนั
ปจจัยปรุงแตง ๑  เปนเหย่ือแหงมาร ๑  เปนของมีความเกดิเปนธรรมดา ๑
เปนของมีความแกเปนธรรมดา ๑  เปนของมีความปวยไขเปนธรรมดา ๑
เปนของมคีวามตายเปนธรรมดา ๑  เปนของมคีวามเศราโศกเปนธรรมดา
๑  เปนของมีความร่ำไรเปนธรรมดา ๑  เปนของมีความคับแคนใจเปน
ธรรมดา ๑  เปนของมคีวามเศราหมองเปนธรรมดา ๑

เมือ่ภกิษพุจิารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนของไมเทีย่ง [อนิจจฺโต]
ยอมไดอนุโลมขันติ   เมื่อพิจารณาเห็นวา  ความดับแหงเบญจขันธเปน
นพิพานเทีย่ง [นจิจฺํ นพิฺพานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เมือ่ภกิษพุจิารณาเห็นเบญจขนัธโดยความเปนทกุข [ทกุขฺโต] ยอมได
อนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเห็นวา  ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพาน
เปนสขุ [สขุ ํนพิพฺานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนโรค [โรคโต] ยอมได
อนุโลมขันติ  เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพาน
ไมมีโรค [อาโรคฺย ํนพิพฺานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เมือ่พจิารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนดงัหวัฝ [คณฑฺโต] ยอมได
อนุโลมขันติ  เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพาน
ไมมีหัวฝ [นคิณฺโฑ นพิฺพาน]ํ ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เมือ่พจิารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนดงัลกูศร [สลฺลโต] ยอมได
อนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพานไม
มลีกูศร [นิสลฺลํ นิพฺพานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม
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เมือ่พจิารณาเหน็เบญจขนัธโดยความลำบาก [อฆโต] ยอมไดอนุโลม-
ขนัต ิ เมือ่พจิารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพานไมมคีวาม
ลำบาก [อนโฆ นพิพฺานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เมือ่พจิารณาเห็นเบญจขนัธโดยความเปนอาพาธ [อาพาธโต] ยอมได
อนุโลมขันติ  เมือ่พิจารณาเหน็วา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมี
อาพาธ [อนาพาโธ นพิพฺาน]ํ ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เมือ่พจิารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนอืน่ [ปรโต] ยอมไดอนโุลม-
ขนัติ  เมือ่พิจารณาเหน็วา  ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมสีิง่อ่ืน
เปนปจจัย [อปรปฺปจฺจยํ นพิฺพานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เมือ่พจิารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนของชำรดุ [ปโลกโต] ยอม
ไดอนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพาน
ไมมีความชำรุดเปนธรรมดา [อปฺปโลกธมฺโม นิพฺพานํ]  ยอมยางลงสู
สมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนเสนียด [อีติโต] ยอมได
อนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพานไม
มีเสนียด [อนีตกิ ํนพิพฺานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เมือ่พจิารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนอบุาทว [อปุททฺวโต] ยอม
ไดอนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพาน
ไมมอีบุาทว [อนปุททฺว ํนพิพฺานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เมือ่พจิารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนภยั [ภยโต] ยอมไดอนุโลม-
ขนัติ  เมือ่พิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพานไมมภียั [อภยํ
นพิฺพานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เมือ่พจิารณาเห็นเบญจขนัธโดยความเปนอปุสรรค [อปุสคฺคโต] ยอม
ไดอนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพาน
ไมมอีปุสรรค [อนุปสคคฺํ นพิฺพานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม



366366
คูมือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา: ภาคผนวก

เม่ือพจิารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนของหวัน่ไหว [จลโต] ยอม
ไดอนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพาน
ไมมคีวามหว่ันไหว [อจลํ นพิพฺานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนของผุพงั [ปภงคฺโต] ยอมได
อนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเห็นวา  ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพาน
ไมมคีวามผพุงั [อปปฺภงคฺ ํนพิพฺานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เมือ่พจิารณาเห็นเบญจขนัธโดยความเปนของไมยัง่ยนื [อทฺธวุโต] ยอม
ไดอนุโลมขันติ  เมือ่พิจารณาเหน็วา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพาน
มคีวามยัง่ยนื [ธวุ ํนพิพฺานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมมีอะไรตานทาน
[อตฺตาณโต] ยอมไดอนุโลมขันติ    เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหง
เบญจขันธเปนนิพพานเปนท่ีตานทาน [ตาณํ นิพฺพานํ]  ยอมยางลงสู
สมัมัตตนิยาม

เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมมีอะไรปองกัน
[อเลณโต] ยอมไดอนโุลมขนัต ิ เมือ่พจิารณาเหน็วา ความดบัแหงเบญจขนัธ
เปนนพิพานเปนทีป่องกนั [เลณํ นพิพฺานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมมีที่พึ่ง [อสรณโต]
ยอมไดอนุโลมขันติ   เมื่อพิจารณาเห็นวา  ความดับแหงเบญจขันธเปน
นพิพานเปนทีพ่ึง่ [สรณ ํนพิพฺานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนของวาง [รติตฺโต] ยอมได
อนุโลมขันติ  เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพาน
ไมวาง [อริตตฺํ นพิพฺาน]ํ ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขนัธโดยความเปนของเปลา [ตจุฉฺโต] ยอมได
อนุโลมขันติ  เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพาน
ไมเปลา [อตุจฉฺํ นพิฺพาน]ํ ยอมยางลงสสัูมมัตตนยิาม
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เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขนัธโดยความเปนของสญู [สุญฺโต] ยอมได
อนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานสูญ
อยางย่ิง [ปรมํ สุญฺํ นพิพฺานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนอนัตตา [อนตตฺโต] ยอมได
อนุโลมขันติ  เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานมี
ประโยชนอยางย่ิง [ปรมฏฐ ํนพิพฺานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนโทษ [อาทีนวโต]  ยอมได
อนุโลมขันติ  เมื่อพิจารณาเห็นวา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพาน
ไมมโีทษ [อนาทีนวํ นพิพฺานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เมือ่พจิารณาเห็นเบญจขนัธโดยความเปนของแปรปรวนเปนธรรมดา
[วปิริณามธมมฺโต] ยอมไดอนุโลมขันติ  เมือ่พิจารณาเหน็วา ความดบัแหง
เบญจขันธเปนนิพพานไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา [อวิปริณามธมฺมํ
นพิพฺานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนของหาสาระมไิด [อสารกโต]
ยอมไดอนุโลมขันติ   เมื่อพิจารณาเห็นวา  ความดับแหงเบญจขันธเปน
นพิพานมีสาระ [สาร ํนพิฺพาน]ํ ยอมยางลงสสูัมมัตตนยิาม

เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนมูลแหงความลำบาก
[อฆมูลโต] ยอมไดอนโุลมขนัต ิ เมือ่พจิารณาเหน็วา ความดับแหงเบญจขนัธ
เปนนิพพานไมมีมูลแหงความลำบาก [อนฆมูลํ นิพฺพานํ] ยอมยางลงสู
สมัมัตตนิยาม

เมือ่พิจารณาเหน็เบญจขันธโดยความเปนดงัเพชฌฆาต [วธกโต] ยอม
ไดอนุโลมขันติ  เมือ่พิจารณาเหน็วา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพาน
ไมเปนดังเพชฌฆาต [อวธกํ นพิพฺานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนของเสือ่มไป [วภิวโต] ยอม
ไดอนุโลมขันติ  เมือ่พิจารณาเหน็วา ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพาน
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ไมมคีวามเสือ่มไป [อวิภวํ นพิพฺานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม
เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนของมีอาสวะ [สาสวโต] ยอม

ไดอนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพาน
ไมมอีาสวะ [อนาสวํ นพิพฺานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของอันปจจัยปรุงแตง
[สงฺขตโต] ยอมไดอนุโลมขนัติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธ
เปนนพิพานไมมปีจจยัปรงุแตง [อสงฺขต ํนพิพฺานํ] ยอมยางลงสสูมัมตัตนิยาม

เมือ่พจิารณาเห็นเบญจขนัธโดยความเปนเหยือ่แหงมาร [มารามสิโต]
ยอมไดอนโุลมขนัต ิ เมือ่พจิารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนพิพาน
ไมเปนเหย่ือแหงมาร [นริามิส ํนพิพฺานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม

เมือ่พจิารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมคีวามเกิดเปนธรรมดา
[ชาติธมฺมโต] ยอมไดอนุโลมขันติ  เมื่อพิจารณาเห็นวา  ความดับแหง
เบญจขันธเปนนิพพานไมมีความเกิด [อชาตํ นิพฺพานํ] ยอมยางลงสู
สมัมัตตนิยาม

เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขนัธโดยความเปนของมีความแกเปนธรรมดา
[ชราธมฺมโต] ยอมไดอนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเห็นวา  ความดับแหง
เบญจขันธเปนนิพพานไมมีความแก [อชรํ นิพฺพานํ] ยอมยางลงสู
สมัมัตตนิยาม

เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีความปวยไขเปน
ธรรมดา [พยฺาธิธมฺมโต] ยอมไดอนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา ความ
ดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพานไมมคีวามปวยไข [อพพฺยาธธิมมฺ ํนพิพฺาน]ํ ยอม
ยางลงสสูมัมัตตนยิาม

เม่ือพิจารณาเหน็เบญจขันธโดยความเปนของมีความตายเปนธรรมดา
[มรณธมฺมโต] ยอมไดอนโุลมขันต ิ เม่ือพจิารณาเหน็วา ความดับแหงเบญจขนัธ
เปนนพิพานไมมคีวามตาย [อมตํ นพิฺพานํ] ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม
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เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีความเศราโศกเปน
ธรรมดา [โสกธมฺมโต] ยอมไดอนุโลมขันติ  เม่ือพิจารณาเหน็วา ความดับ
แหงเบญจขนัธเปนนพิพานไมมคีวามเศราโศก [อโสกํ นพิฺพานํ]  ยอมยาง
ลงสสูมัมัตตนยิาม

เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีความคร่ำครวญเปน
ธรรมดา [ปรเิทวธมมฺโต] ยอมไดอนุโลมขันติ  เมือ่พิจารณาเห็นวา  ความ
ดบัแหงเบญจขนัธเปนนิพพานไมมคีวามคร่ำครวญ [อปริเทวํ นพิพฺานํ] ยอม
ยางลงสสูมัมัตตนยิาม

เมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของมีความคับแคนเปน
ธรรมดา [อปุายาสธมมฺโต] ยอมไดอนโุลมขนัต ิ เมือ่พจิารณาเห็นวา  ความ
ดบัแหงเบญจขนัธเปนนพิพานไมมคีวามคับแคน [อนปุายาสํ นพิพฺานํ] ยอม
ยางลงสสูมัมัตตนยิาม

เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขนัธโดยความเปนของมคีวามเศราหมองเปน
ธรรมดา [สงฺกเิลสกิธมมฺโต] ยอมไดอนุโลมขนัติ  เมือ่พิจารณาเห็นวา  ความ
ดบัแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมคีวามเศราหมอง [อสงกฺลิฏิฐ ํ  นพิพฺานํ]
ยอมยางลงสสูมัมัตตนิยาม”

นีเ้ปน “วปิสสนาวิธี” ทีจ่ะนำไปสกูารเจรญิปญญาเหน็แจงในสภาวะของสังขารธรรม
ทัง้ปวง ชือ่วาได “อนุโลมขันติ” คือ ปญญาอันเห็นแจงในพระไตรลกัษณะ (ลกัษณะ ๓ คอื
ความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนตัตา) ตามพระพุทธดำรัสใน ตลิกัขณคาถา๑ วา

“สพเฺพ สงขฺารา อนจิจฺาติ ยทา ปญฺาย ปสสฺติ
อถ  นพิพฺนิทฺติ ทกุเฺข เอส มคโฺค วสิทุธฺยิา
สพเฺพ สงฺขารา ทกุขฺาติ ยทา ปญฺาย ปสสฺติ
อถ  นพิพฺนิฺทติ ทกุเฺข เอส มคโฺค วสิทุธฺยิา

๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๕  ขทุทกนิกาย ธรรมบทคาถา  ขอ ๓๐ หนา ๕๑-๕๒.
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สพฺเพ ธมฺมา อนตตฺาติ ยทา ปญฺาย ปสสฺติ
อถ  นพิพฺนิฺทติ ทกุเฺข เอส มคฺโค วสิทุธฺิยา.”

แปลความวา
“เมือ่ใดผบูำเพ็ญเพยีรเห็นดวยปญญาวา สงัขารทัง้ปวงไมเทีย่ง เมือ่

นัน้ผบูำเพญ็เพยีรยอมหนายในสิง่ทีเ่ปนทกุข นัน่เปนทางแหงความหมดจด.
เม่ือใดผบูำเพ็ญเพยีรเห็นดวยปญญาวา สงัขารทัง้ปวงเปนทกุข  เม่ือ

นัน้ผบูำเพญ็เพยีรยอมหนายในสิง่ทีเ่ปนทกุข นัน่เปนทางแหงความหมดจด.
เม่ือใดผบูำเพญ็เพยีรเห็นดวยปญญาวา ธรรมทัง้ปวงเปนอนตัตา  เมือ่

นัน้ ผบูำเพ็ญเพียรยอมหนายในสิง่ทีเ่ปนทกุข นัน่เปนทางแหงความหมดจด.”

อนันำไปสโูลกตุตรปญญาเห็นแจงในอริยสัจ ๔  มรีอบ ๓ (โดยญาณ ๓ คอื สจัจญาณ
กจิจญาณ  และกตญาณ) มอีาการ ๑๒  เปนอาการบรรลุมรรค-ผล-นพิพาน (มรรค ๔  ผล ๔
นพิพาน ๑ ชือ่วา พระนพโลกตุตรธรรมเจา ๙ ประการ) ตามระดบัภมูธิรรมท่ีปฏบิตัไิด นั้น

ทานพระสารีบตุรมหาเถระ  ไดแสดงวปิสสนาวิธ ี ทีจ่ะนำไปสกูารบรรลมุรรค
ผล นพิพาน โดยอาการท่ีผบูำเพ็ญเพยีรนัน้ยอมตองไดร-ูไดเห็นสภาวธรรมท้ัง ๒ ฝาย
ทีม่สีภาวะเปนตรงกนัขามกัน  ตวัอยางเชน เม่ือภิกษุพจิารณาเหน็เบญจขันธ (อปุาทนินก-
สงัขาร) โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนตัตา ยอมได “อนุโลมขันติ”  เมือ่
พจิารณาเหน็วา ความดับแหงเบญจขนัธ (ของพระอรหันต) เปนพระนพิพาน (วสิงัขารธรรม)
เท่ียง พระนิพพานเปนสุข  และพระนิพพานเปนประโยชนอยางย่ิง  ภกิษนุัน้ยอมยาง
ลงสสูมัมัตตนิยาม  คอื ยางลงสคูวามเทีย่งตอการบรรลมุรรคญาณ/ผลญาณ

อนึง่  ใหมขีอสงัเกตและใหถอืเปนขอเตอืนใจผบูำเพญ็เพยีรทัง้หลายวา

ตามพระพุทธดำรัสตรัสวิปสสนาวิธีในติลักขณคาถาก็ดี  และตามพระธรรมภาษิตท่ี
พระสารบีตุรมหาเถระไดแสดงไวในขทุทกนกิาย ปฏสิมัภิทามรรคน้ีกด็ ี สมเดจ็พระสมัมา-
สมัพุทธเจา ไดตรัสหลักธรรม เพ่ือใชพจิารณาสภาวธรรมทัง้ปวง (อปุาทนินกสังขาร
และอนปุาทินนกสงัขาร) ใหเหน็แจงแทงตลอดในพระไตรลักษณ (ลกัษณะ ๓) ไวแลว วา
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“ยทนิจจฺํ  ต ํทกุขฺํ,   ย ํทกุขฺํ  ตทนตฺตา”๑

แปลความวา
“สิง่ใดไมเท่ียง สิง่น้ันเปนทุกข,    สิง่ใดเปนทกุข  สิง่นัน้เปนอนตัตา”

และ ตรสัแสดงลกัษณะ/สภาวธรรม ๒ อยาง  คอื  “อตัตลกัษณะ”  เปรียบ
เทียบกบั “อนัตตลกัษณะ”  ไวใน อนตัตลักขณสูตร๒  ไวอยางชดัเจนแลว วา

ธรรมทีเ่ปน “อตัตา” (ทีท่รงยกเบญจขันธขึน้เปนตัวอยาง) นัน้ ยอม “เปนธรรมท่ี
ไมอาพาธ”  สวน ธรรมทีเ่ปน “อนัตตา” มรีปูเปนตนน้ัน “เปนธรรมท่ีอาพาธ” และ
ตรสัวา “เพราะรปูเปนอนัตตา รปูจงึเปนไปเพ่ืออาพาธ”  ดงัพระพุทธดำรัสตรสัในอนัตต-
ลกัขณสตูรวา

“อถโข  ภควา  ปฺจวคฺคเิย  ภกิขฺ ู อามนฺเตสิ.
รปู ํภกิขฺเว อนตฺตา.   รปฺูจ หทิ ํภกิขฺเว อตฺตา อภวิสสฺ.  นยิท ํรปูํ

อาพาธาย สวํตฺเตยฺย.  ลพเฺภถ จ รเูป  ‘เอวํ เม รปู ํโหต.ุ  เอว ํ เม รปูํ
มา อโหสีติ.   ยสฺมา จ โข ภกิฺขเว รปูํ อนตตฺา.  ตสมฺา รปูํ อาพาธาย
สวํตฺตติ.  น จ ลพฺภติ รเูป ‘เอว ํเม รปูํ โหต.ุ  เอวํ เม รปูํ มา อโหสตีิ.

เวทนา อนตฺตา.  เวทนา จ หทิ ํภกิขฺเว อตฺตา อภวิสสฺ.  นยทิ ํเวทนา
อาพาธาย สวํตฺเตยฺย.  ลพฺเภถ จ เวทนาย ‘เอวํ เม เวทนา โหตุ.  เอวํ เม
เวทนา มา อโหสตี.ิ   ยสฺมา จ โข ภกิขฺเว เวทนา อนตตฺา.    ตสมฺา เวทนา
อาพาธาย สวํตฺตติ.   น จ ลพฺภติ เวทนาย ‘เอวํ เม เวทนา โหตุ.  เอว ํเม
เวทนา มา อโหสตี.ิ

สฺญา อนตตฺา.  สญฺา จ หทิํ ภกิฺขเว อตฺตา อภวสิสฺ.  นยิทํ สฺญา
อาพาธาย สวํตฺเตยฺย.  ลพเฺภถ จ สฺญาย ‘เอวํ เม สฺญา โหต.ุ  เอว ํเม
สฺญา มา อโหสีติ.   ยสมฺา จ โข ภกิฺขเว สฺญา อนตฺตา.  ตสฺมา สฺญา
อาพาธาย สวํตฺตติ.  น จ ลพฺภติ สฺญาย ‘เอว ํเม สฺญา โหต.ุ  เอวํ เม

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๗  สงัยุตตนกิาย ขนัธวรรค  ขอ ๔๒ หนา ๒๘.
๒ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๔  พระวนิยัปฎก มหาวรรค  ขอ ๒๐ หนา ๒๔-๒๖.
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สฺญา มา อโหสีต.ิ
สงฺขารา อนตตฺา.   สงฺขารา จ หทิํ ภกิฺขเว อตฺตา อภวิสสฺสํ.ุ  นยิทํ

สงขฺารา อาพาธาย สวํตเฺตยยฺุ  ํ   ลพเฺภถ จ สงฺขาเรสุ  ‘เอวํ เม สงฺขารา
โหนฺตุ.  เอวํ เม สงฺขารา มา อเหสนุตฺิ.   ยสฺมา จ โข ภกิฺขเว สงฺขารา
อนตตฺา.   ตสฺมา สงฺขารา อาพาธาย สวํตฺตนฺติ.   น จ ลพฺภติ สงฺขาเรสุ
‘เอวํ เม สงฺขารา โหนฺต.ุ  เอวํ เม สงฺขารา มา อเหสนุตฺิ.

วิญฺาณํ อนตฺตา.  วิญฺาณจฺ หทิ ํภกิขฺเว อตฺตา อภวิสสฺ.   นยิทํ
วิญฺาณํ อาพาธาย สวํตฺเตยฺย.   ลพฺเภถ จ วิญฺาเณ ‘เอวํ เม วิญฺาณํ
โหต.ุ  เอว ํ เม วิญฺาณํ มา อโหสตี.ิ   ยสฺมา จ โข ภกิขฺเว วิญฺาณํ
อนตตฺา.  ตสฺมา วิฺญาณํ อาพาธาย สวํตฺตติ.   น จ ลพฺภติ วิฺญาเณ
‘เอวํ เม วฺิญาณํ โหตุ.  เอวํ เม วิญฺาณํ มา อโหสีต.ิ”

แปลความวา
“คร้ังน้ัน  พระผมูพีระภาครบัส่ังกะพระปญจวัคคียวา
“ภกิษุทัง้หลาย  รปูเปนอนัตตา.  ภกิษุทัง้หลาย ถารูปน้ีจกัไดเปน

อัตตาแลว รูปนี้ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ   และบุคคลพึงไดในรูปวา
‘รปูของเราจงเปนอยางน้ีเถิด  รปูของเราอยาไดเปนอยางน้ันเลย.   ภกิษุ
ทัง้หลาย  กเ็พราะรปูเปนอนตัตา ฉะนัน้ รปูจงึเปนไปเพ่ืออาพาธ  และ
บคุคลยอมไมไดในรปูวา ‘รปูของเราจงเปนอยางน้ีเถดิ  รปูของเราอยาได
เปนอยางน้ันเลย’

เวทนาเปนอนัตตา.  ภกิษทุัง้หลาย  ถาเวทนาน้ีจกัไดเปนอัตตาแลว
เวทนานีไ้มพงึเปนไปเพ่ืออาพาธ  และบคุคลพึงไดในเวทนาวา ‘เวทนาของ
เราจงเปนอยางนี้เถิด  เวทนาของเราอยาไดเปนอยางน้ันเลย.  ภิกษุ
ทัง้หลาย  กเ็พราะเวทนาเปนอนัตตา  ฉะน้ัน เวทนาจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ
และบคุคลยอมไมไดในเวทนาวา ‘เวทนาของเราจงเปนอยางน้ีเถดิ  เวทนา
ของเราอยาไดเปนอยางนัน้เลย.
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สญัญาเปนอนตัตา.  ภกิษทุัง้หลาย ถาสัญญานีจ้กัไดเปนอัตตาแลว
สญัญาน้ีไมพงึเปนไปเพ่ืออาพาธ  และบคุคลพึงไดในสัญญาวา ‘สญัญา
ของเราจงเปนอยางนีเ้ถิด  สญัญาของเราอยาไดเปนอยางน้ันเลย.  ภกิษุ
ทัง้หลาย  กเ็พราะสัญญาเปนอนตัตา  ฉะนัน้ สญัญาจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ
และบคุคลยอมไมไดในสัญญาวา  ‘สญัญาของเราจงเปนอยางนีเ้ถิด  สญัญา
ของเราอยาไดเปนอยางนัน้เลย.

สงัขารท้ังหลายเปนอนตัตา.   ภกิษุทั้งหลาย  ถาสังขารเหลาน้ีจกั
ไดเปนอตัตาแลว  สงัขารเหลาน้ีไมพงึเปนไปเพือ่อาพาธ  และบุคคล
พงึไดในสังขารท้ังหลายวา ‘สงัขารท้ังหลายของเราจงเปนอยางน้ีเถิด  สงัขาร
ทัง้หลายของเราอยาไดเปนอยางน้ันเลย.   ภกิษุทัง้หลาย กเ็พราะสังขาร
ทัง้หลายเปนอนัตตา  ฉะน้ัน  สงัขารทัง้หลายจึงเปนไปเพือ่อาพาธ  และ
บคุคลยอมไมไดในสงัขารทัง้หลายวา ‘สงัขารทัง้หลายของเราจงเปนอยาง
นีเ้ถดิ  สงัขารทัง้หลายของเราอยาไดเปนอยางน้ันเลย.

วญิญาณเปนอนตัตา.  ภกิษทุัง้หลาย  ถาวิญญาณนีจ้กัไดเปนอตัตา
แลว  วญิญาณน้ีไมพงึเปนไปเพ่ืออาพาธ  และบคุคลพึงไดในวญิญาณ
วา  ‘วญิญาณของเราจงเปนอยางนีเ้ถดิ  วญิญาณของเราอยาไดเปนอยาง
นัน้เลย.  ภกิษุทัง้หลาย กเ็พราะวญิญาณเปนอนตัตา  ฉะน้ัน วญิญาณ
จงึเปนไปเพ่ืออาพาธ  และบคุคลยอมไมไดในวญิญาณวา ‘วญิญาณของ
เราจงเปนอยางนีเ้ถดิ  วญิญาณของเราอยาไดเปนอยางนัน้เลย.”

เพราะเหตุนัน้  ใครจะอาง วา  “สิง่ทีเ่ปนอนตัตา ไมจำเปนตองเปนของไมเทีย่ง
และเปนทกุขเสมอไป” นั้น  ยอมคานพระพทุธพจนนี้ !

อนึง่  ขอย้ำวา คำวา “อนัตตา” นัน้  มปีรากฏใน เทสนาหารวภิงัควิภาวนา วา
“อนตฺตาติ  นิจฺจสารสุขสารอตฺตสารรหิตตฺตา  อสารกฏเฐน

อนตฺตา  อวสวตฺตนฏเฐน วา  อนตฺตา.”๑
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แปลความวา

“คำวา ‘อนตัตา’ นัน้คือ [ทรงหมายถงึ] สภาวธรรมทีเ่วนจากสาระ
ในความเปนของเท่ียง เวนจากสาระในความเปนสุข และเวนจาก
สาระในความเปนตวัตน  หรอืหมายถึง ธรรมท่ีไมอยใูนอำนาจ [วา ธรรม
ทั้งปวง ไดแก ขันธ ๕  อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘  จงอยาแก อยาเจ็บ
อยาตาย เลย].”

เพราะฉะนัน้  ไตรลกัษณะ คอื ลกัษณะ ๓  ไดแก  อนจิจฺ ํ ทกุขฺํ  และ อนตตฺา” นัน้
เปนลกัษณะประจำสงัขารธรรมทัง้ปวง คือ อปุาทินนกสงัขาร (สงัขารทีม่ชีวีิตมีวญิญาณ
ครอง) ไดแก  ขนัธ ๕  อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘  ซึ่งเปนมตธรรม และ เปนธรรมทีไ่มมสีาระ
และอนปุาทินนกสังขาร (สงัขารทีไ่มมวิีญญาณครอง) เทาน้ันเอง    หรืออีกนัยหนึง่  หมาย
ถงึลักษณะของธรรมในภพ ๓ (กามภพ, รปูภพ, อรปูภพ) เทาน้ัน

หาไดหมายความรวมไปถึง “วสิงัขาร” คอื “พระนพิพานธาตุ” ซึง่เปน อมตธรรม
และ “เปนธรรมทีม่สีาระ” ดวยไม   เพราะพระนิพพานซ่ึงเปน “วสิังขารธรรม” นั้น
มสีภาวะท่ีเปนตรงกนัขามกบัเบญจขนัธซึง่เปน “สงัขารธรรม” โดยส้ินเชงิ

โดยเฉพาะอยางย่ิง พระนิพพาน นัน้เปนธรรมท่ี เปนสาระ (สารํ  นพิพฺานํ) ในความ
เปนของเท่ียง (นจิจฺํ)  ในความเปนสขุ (สขุํ)  และ เปนประโยชนอยางย่ิง (ปรมฏฐํ)
ตามพระธรรมภาษิตในปฏิสัมภิทามรรคท่ีไดนำมาแสดงในขางตนน้ันแลว

แมพระพทุธองคจะไดตรัส “สพฺเพ ธมฺมา อนตตฺาต ิ...” (เม่ือใดท่ีภกิษุพจิารณาเหน็
ดวยปญญาวา ‘ธรรมทัง้ปวงเปนอนตัตา’ เม่ือนัน้ เธอยอมเบือ่หนายในทกุข ...)   ใน
ตลิักขณคาถาน้ัน  พระพทุธโฆสาจารย กไ็ดอธิบายความหมายของ สพเฺพ ธมมฺา อนตฺตา
(ธรรมทัง้ปวงเปนอนตัตา) วา  พระผมูพีระภาคเจาทรงหมายถงึเบญจขนัธ (อนัเปนสังขาร-
ธรรม) เทานัน้  ดงัไดแสดงวา

“ตตฺถ ‘สพเฺพ ธมมฺาต ิ ปจฺกขฺนธฺาเอว อธปิเฺปตา.   อนตตฺาติ
๑ คมัภีรเนตติวภิาวนิฎีกีา : มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย โรงพิมพวญิญาณ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐, พ.ศ.๒๕๓๘, หนา ๗๕.
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‘มา ชรีนฺตุ.  มา มยีนฺตตูิ  วเส วตฺเตตุ ํ  น สกฺกาติ  อวสวตฺตนตฺเถน อนตฺตา
สฺุญา อสฺสามกิา อนิสฺสราติ อตฺโถ.”๑

แปลความวา

“คำวา สพฺเพ ธมฺมา [ธรรมท้ังปวง] ในพระคาถาน้ัน  พระผูมี
พระภาคเจาทรงประสงคเอาขนัธ ๕ เทานัน้.  คำวา อนตัตา มอีธบิาย
วา  ชือ่วาอนตัตา  คอืวางเปลา  ไดแก ไมมเีจาของ  ไมมอีสิระ  เพราะ
หมายถึง ความไมเปนไปในอำนาจวา  ใครๆ ไมอาจทำขนัธ ๕  ใหเปน
ไปในอำนาจวา ‘ขนัธ ๕ จงอยาแก. จงอยาตาย.”

แมทีม่พีระพุทธดำรสัวา “สพเฺพ ธมมฺา นาลํ อภนิเิวสาย” (ธรรมท้ังปวงไมควรเพือ่
จะยดึม่ัน)  พระพทุธโฆสาจารยกไ็ดอรรถาธบิายคำวา “ธรรมทัง้ปวง” นี้วา

“สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสายาติ เอตฺถ  สพฺเพ ธมฺมา นาม
ปฺจกฺขนฺธา ทฺวาทสายตนานิ อฏฐารสธาตุโย, เต สพฺเพป ตณฺหาทิฏฐิ-
วเสน  อภินิเวสาย  นาลํ  น ปริยตฺตา  น สมตฺตา  น ยตฺุตา.   กสฺมา ?
คหิตากาเรน อติฏฐนโต.   เต หิ  ‘นจิฺจา สุขา อตฺตาติ คหิตาป  อนิจฺจา
ทกุขฺา อนตตฺาว  สมฺปชชฺนตฺิ.  ตสฺมา นาลํ อภินเิวสาย.”๒

แปลความวา
“ในคำวา สพฺเพ ธมฺมา นาล ํอภนิเิวสาย [ธรรมท้ังปวงไมควรเพ่ือ

จะยึดม่ัน] นี ้ มวีนิจิฉยัดงัตอไปน้ี  ชือ่วาธรรมทัง้ปวง คอืขันธ ๕  อายตนะ
๑๒  ธาต ุ๑๘.   ธรรมแมทัง้หมดน้ัน  ไมควร คอื ไมถกู ไมชอบ ไม
เหมาะ  เพ่ือจะยดึม่ันดวยอำนาจตัณหาและทฏิฐิ.  เพราะเหตุไรจึงไม
ควรถือม่ัน ?   เพราะธรรมเหลาน้ันไมตั้งอยูโดยอาการที่จะยึดถือไวได.
จริงอย ูธรรมทัง้หลายมขีนัธ ๕ เปนตนเหลาน้ัน แมใครๆ จะยึดถือเอาวา
“สงัขารท้ังหลาย เท่ียง เปนสุข และเปนอตัตา”  กค็งกลบัเปนของไม

๑ คมัภีรธมัมปทัฏฐกถา อรรถกถาขทุทกนิกาย  ธรรมบทคาถา ภาค ๗  หนา ๖๒.
๒ คมัภีรปปญจสทูนี อรรถกถามชัฌิมนิกาย มลูปณณาสก เลม ๒ หนา ๒๐๕-๒๐๖.
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เท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตาอยนูัน่เอง  เพราะเหตนุัน้จงึไมควรถอืมัน่.”

อนึง่  บญัญตัธิรรมทีเ่ปนคำเรยีกชือ่วา “พระนิพพาน”  นัน้มิใช “พระนิพพานโดย
ปรมตัถ”  ทานจึงสงเคราะหเขาในลกัษณะทีเ่ปน “อนัตตา” ดวย  พระเถระในปางกอนจึงมี
มตแิสดงไวในพระวนิยัปฎก บรวิาร๑ วา

“อนจิจฺา สพพฺสงขฺารา ทกุขฺานตตฺา จ สงฺขตา
นพิพฺานเฺจว ปณณฺตตฺิ ‘อนตตฺา อติิ  นจิฉฺยา.”

แปลความวา
“สงัขารท้ังปวงท่ีปจจัยปรุงแตง ไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตา

และ บัญญัติ คอื พระนิพพาน  ทาน/ควร วนิิจฉัยวา เปน ‘อนัตตา’.”๒

กลาวโดยสรปุ  พระพทุธดำรสัตรสั “สพฺเพ ธมฺมา อนตตฺาต ิ(ธรรมท้ังปวงเปน
อนัตตา)”  ในติลกัขณคาถาน้ัน   สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาทรงหมายถงึเฉพาะธรรม
ทัง้ปวงท่ีประกอบดวยปจจัยปรงุแตง (สงัขารธรรม) ไดแก อปุาทินนกสงัขาร (สงัขาร
ทีม่วีญิญาณครอง) และ อนปุาทินนกสังขาร (สงัขารทีไ่มมวีญิญาณครอง) อนัเปนธรรมใน
ภมูิ ๓ เทาน้ัน   แมจะมอีรรถาธบิายของอาจารยบางทานวา “ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา
นัน้ รวมความหมายถึงธรรมในภูมทิี่ ๔ (โลกุตตรภูม)ิ ดวย” กต็าม

ก ็หมายเฉพาะแตธรรมท่ีไมเปนไปในอำนาจ และ/หรอื บัญญัติธรรมเทาน้ัน
หาไดหมายความรวมถึง พระนิพพานโดยปรมตัถ  อนัเปนธรรมทีไ่มประกอบดวย
ปจจยัปรงุแตง (วสิงัขารธรรม) ดวยไม   ดงัทีพ่ระพทุธโฆสาจารยไดอรรถาธบิายไวใน
๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๘  พระวนิยัปฎก บรวิาร  ขอ ๘๒๖ หนา ๒๒๔.
๒ คำแปลพระบาล ี“นพิพฺานเฺจว ปณณฺตตฺ ิอนตฺตา อติ ินจิฉฺยา” วา “และบญัญัต ิคอื พระนิพพาน ทาน/ควร

วนิจิฉัยวา เปนอนัตตา” นี ้มปีรากฏคำแปลใน :
(๑) พระไตรปฎก ภาษาไทย (ฉบบัอนุสรณงานฉลอง ๒๕ พทุธศตวรรษ) พ.ศ.๒๕๐๐;
(๒) พระไตรปฎก ภาษาไทยฉบบัหลวง กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๑๔;
(๓) พระไตรปฎก ภาษาไทยฉบบัหลวง กรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.๒๕๒๑;
(๔) พระวนิยัปฎก เลมที ่๘ ปรวิาร และอรรถกถา ฉบบัมหามกฏุราชวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๒๕;
(๕) พระไตรปฎกภาษาไทย พระบาลวีนิยัปฎก ปริวาร ฉบับเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
    เน่ืองในการจัดงานฉลองสริริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ป พทุธศกัราช ๒๕๔๙ จดัพิมพโดยมหาเถรสมาคม.
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คัมภีรปปญจสทูนีวา
“เนยฺยตฺถตฺตา จสฺส สตฺุตสฺส น จตุภมูิกาป สภาวธมฺมา ‘สพฺพธมฺมาติ

เวทติพฺพา.   สกกฺายปริยาปนฺนา ปน เตภมูกิธมมฺาว อนวเสสโต เวทติพฺพา.”๑

แปลความวา
“อน่ึง  สภาวธรรมท้ังหลาย แมทีเ่ปนไปในภมู ิ๔  ไมพงึเขาใจวา

ชือ่วา ธรรมท้ังปวง [โดยส้ินเชิง] เพราะเหตทุีส่ตูรน้ันมีเน้ือความท่ีจะตอง
แนะนำ [ขยายความตอไป].  แตสภาวธรรมทีเ่ปนไปในภมู ิ๓ [ทัง้ปวง] เทา
นัน้ ทีน่บัเนือ่งในสกักายทฏิฐ ิ  พงึเขาใจวา [ชื่อวา] ธรรมท้ังปวง โดย
ไมมีสวนเหลือ.”

เพราะพระนพิพานโดยปรมตัถ ไดแก สอุปาทิเสสนพิพานธาตุ และ/หรือ อนปุาท-ิ
เสสนพิพานธาตุ  อนัพระอรยิเจา/พระอรหนัตทานไดบรรลุแลวน้ัน  เปน “วสิงัขารธรรม”
(ธรรมท่ีไมประกอบดวยปจจัยปรุงแตง)  เปน “อมตธรรม” (ธรรมท่ีไมตาย)  และเปน
“อสงัขตธรรม”  (ธรรมท่ีไมถกูปจจยัปรงุแตง)   ซึง่มสีภาวะเปนตรงกนัขามกบัเบญจขนัธ
อนัเปน “สงัขารธรรม”  (ธรรมท่ีประกอบดวยปจจยัปรงุแตง)  เปน “มตธรรม” (ธรรมท่ี
ตองตาย/แตกสลาย)  และเปน “สังขตธรรม” (ธรรมที่ถูกปจจัยปรุงแตง) โดยสิ้นเชิง
ดงัจะไดเปรียบเทียบลกัษณะของอสังขตธรรม (อสงัขต-ลกัษณะ) และลักษณะของสงัขตธรรม
(สังขตลักษณะ) ตามพระพุทธดำรัส  ใหเห็นลักษณะทีแ่ตกตางกันของธรรม ๒ ฝายน้ี  ได
ดงันี้

๑ คมัภีรปปญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย มลูปณณาสก เลม ๑ หนา ๑๙.
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อสังขตลักษณะ๑ สังขตลักษณะ๒

น อปุปฺาโท  ปญฺายติ
(เปนธรรมท่ีไมปรากฏความเกิด)
น วโย  ปญฺายติ
(เปนธรรมท่ีไมปรากฏความเส่ือมสลาย)
น ฐติสสฺ อญฺถตตฺ ํปญฺายติ
(เมือ่ตัง้อย ู ไมปรากฏความแปรปรวน)
อสงัขตลกัษณะ สงัขตลกัษณะ
จงึคงที ่(ธวุํ)  เปนสภาพเท่ียง (นจิจฺํ)  เปน
สขุ (สขุ)ํ  พระนิพพานเปนธรรมท่ีไมตาย/ไม
แตกสลาย (อมต ํนพิพฺาน)ํ  พระนพิพานเปน
ธรรมท่ีมีสาระ (สารํ นิพฺพานํ) จึงไมมี
สภาวะท่ีเปนอนตัตา แตประการใดเลย

มขีอสังเกตวา เม่ือขอมูลปฐมภูม ิทตุยิภูม ิเปนตน  ทีถ่กูตอง ทีเ่ช่ือถือได และท่ีตรง
ประเดน็  บงชัดวา  พระนพิพานโดยปรมัตถ ไมมลีกัษณะท่ีเปน “อนัตตา”  คอื เปนธรรมธาตุ
ทีม่ลีกัษณะเปนตรงกนัขามกับสังขารธรรมทัง้ปวงมเีบญจขนัธเปนตน แลวอยางนี ้  มขีอมูล
ทีถ่กูตอง  ทีเ่ช่ือถือได  และท่ีตรงประเดน็อยางไร  ทีแ่สดงอัตตลักษณะของพระนิพพาน
บางหรือไม ?  นี้เปนขอที่บัณฑิตพึงศึกษาสัมมาปฏิบัติ เพื่อเจริญปญญาเห็นแจง-รูแจง
สภาวธรรมท้ัง ๒ ฝาย  คอื สภาวะของสงัขารธรรม ไดแก เบญจขันธ เปนตน กบัสภาวะ
ของวิสงัขารธรรม คอื พระนิพพานโดยปรมัตถ  ไดแก สอุปาทเิสสนพิพานธาต ุและ/หรอื
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  อนัพระอรหนัตเจาทานไดบรรลุแลว  ใหรแูจง/เหน็แจงดวยตนเอง
เปน สนทฺฏิฐโิก อกาลิโก เอหิปสสฺโิก โอปนยิโก  ปจจฺตตฺ ํเวทิตพโฺพ วิฺหูิ”  โดยการ
ศกึษา-สมัมาปฏบิตั ิทัง้ปริยตัิ-ปฏิบตัิ-ปฏิเวธ  ใหเจริญท้ังสุตมยปญญา จนิตามยปญญา
๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๐ องัคุตตรนกิาย ตกินิบาต  ขอ ๔๘๗ หนา ๑๙๒.
๒ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๐ องัคุตตรนิกาย ตกินิบาต  ขอ ๔๘๖ หนา ๑๙๒.

อปุปฺาโท ปฺญายติ
(เปนธรรมท่ีปรากฏความเกิด)
วโย ปฺญายติ
(เปนธรรมทีป่รากฏความเส่ือมสลาย)
ฐติสสฺ อญฺถตตฺ ํ ปฺญายติ
(เมือ่ตัง้อย ู ปรากฏความแปรปรวน)

จึงตองเปล่ียนแปลงไปตามเหตุปจจัย (อนิจฺจํ)
ทนอยใูนสภาพเดมิไมไดนาน (ทกุขฺํ)   และตอง
แตกสลายหมดสภาพเดิมของมนัไปในทีส่ดุ ไม
มสีาระในความเปนของเทีย่ง ในความเปน
สุข และในความเปนตัวตนของใครท้ังสิ้น
เลย  จงึมสีภาวะทีเ่ปนอนัตตา
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และภาวนามยปญญา  เพือ่ความเขาถึงใหไดทัง้รแูละท้ังเห็น  และเปนพระนิพพานธาตุ
ดวยตน  กจ็ะสามารถสลัดตนออกจากทุกขทัง้ปวง  และทำนพิพานใหแจง (สพพฺทกุขฺ-
นสิสฺรณนิพพฺานสจฺฉกิรณตฺถาย) ตามรอยบาทพระพุทธองค  ตามระดบัภมูธิรรมท่ีปฏบิตัไิดเอง

เฉพาะจากขอมูล ตามหลกัพระปรยิตัสิทัธรรมทีถ่กูตอง ทีเ่ช่ือถือได และท่ีตรงประเด็น
ยงัไมเห็นพระพุทธดำรัส และ/หรือ พระบาลีในพระไตรปฎกท่ีแสดงโดยตรงวา  พระนิพพาน
โดยปรมตัถเปน “อตัตา” โดยตรง  และกไ็มเหน็มแีสดงวาเปนอนัตตา ณ ทีไ่หนเลย

เหน็มแีตทีท่รงแสดงไวโดยปริยาย ดงัตอไปน้ี

๑. พระพทุธดำรสัตรัสเปรยีบเทยีบ “อตัตลักษณะ” กบั “อนัตตลักษณะ”
ไวมปีรากฏในอนตัตลักขณสูตร  ดงัน้ี

ตรัสแกพระปญจวัคคีย  ผไูดดวงตาเหน็ธรรม-เห็นแจงในพระไตรลกัษณ (ลกัษณะ ๓
คือ อนิจจฺ ํทกุขฺ ํ อนตตฺา) แลว  และไดบรรลุมรรคผล เปน “พระโสดาบนั”  ตกกระแส
พระนิพพานอยแูลว

เม่ือพระปญจวคัคีย ไดสดับพระธรรมเทศนา “อนัตตลกัขณสูตร” นี ้โดยท่ีพระพุทธองค
ไดตรัสเปรียบเทียบลักษณะของธรรม ๒ ฝาย  คือ ลกัษณะของธรรม ทีเ่ปน “อตัตา”
ยอมไมเปนไปเพ่ืออาพาธ (เปนสุข)    สวน ลกัษณะของธรรม ทีเ่ปนอนตัตา มเีบญจขนัธ
เปนตนนัน้ ยอมเปนไปเพ่ืออาพาธ (เปนทุกข) ดงัทีไ่ดกลาวมาแลว จงึไดบรรลพุระ
อรหัตตผล ณ บดัน้ัน ทนัททีกุองค

อน่ึง ในปฏิสมัภิทามรรคที ่พระสารบีตุรมหาเถระกไ็ดแสดงวปิสสนากถาไว  แสดง
ลกัษณะของพระนพิพานธรรม (โดยปรมตัถ)  และแสดง ลกัษณะของเบญจขันธอนั
เปนสังขารธรรม  ตรงตามพระพทุธดำรสัทีต่รัสในอนตัตลกัขณสตูร  วา

“เมือ่พระภิกษพุจิารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมเทีย่ง  เปน
ทกุข  เปนอนตัตา ... เปนธรรมทีม่อีาพาธ-มคีวามเกดิ-แก-เจบ็ และตาย
...  ยอมไดอนุโลมขันติ [เห็นแจงในพระไตรลกัษณ]
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เมือ่พจิารณาเหน็ความดับแหงเบญจขนัธวา เปนนพิพานเท่ียง เปน
สขุ เปนธรรมมีประโยชนอยางยิง่  เปนธรรมทีไ่มมอีาพาธ ไมมคีวาม
เกิด-แก-เจบ็-ตาย ... ยอมยางลงสสูมัมตัตนยิาม [เทีย่งตอการหยัง่ลงสู
มรรคญาณ ผลญาณ  คอืเท่ียงตอการบรรลมุรรค-ผล-นพิพาน].”

๒. พระพทุธดำรสัแกพระภิกษุทัง้หลาย  ใหมตีน (อตฺตา) เปนท่ีพึง่ (ทปีา) ใหมตีนเปน
ทีอ่าศยั (สรณา) ใหมธีรรม (ธมมฺ) เปนท่ีพึง่ (ทปีา) ใหมธีรรมเปนท่ีอาศยั (สรณา) ตามพระพทุธ-
ดำรสัวา

“อตตฺทปีา ภกิขฺเว วหิรถ อตตฺสรณา อนญฺสรณา  ธมฺมทปีา
ธมมฺสรณา อนฺญสรณา.”๑

“ภกิษุทัง้หลาย  เธอทัง้หลาย จงเปนผมูตีน [อตฺตา] เปนท่ีพึง่ [ทปีา]
มตีน [อตตฺา] เปนทีอ่าศยั [สรณา]  ไมมสีิง่อืน่เปนสรณะ    จงเปนผมูี
ธรรม [ธมฺม] เปนท่ีพึง่ [ทปีา]   มธีรรม [ธมฺม] เปนท่ีอาศัย [สรณา]
ไมมสีิ่งอ่ืนเปนสรณะ  อยเูถิด.”

มคีำถามวา “ตน (อตฺตา)”  ณ ทีน่ี ้  พระพทุธองคจะทรงหมายถึง “ตนสมมติ”  อัน
เปน “ตนโลกิยธรรม”  ไดแก คำวา ตวัตน บคุคล เรา-เขา ของเรา-ของเขา ?   หรอืวา
จะทรงหมายถึง  “ตนปรมตัถ” อันเปน “ตนโลกตุตรธรรม” ไดแก “พระนพิพานธาตุ” ?
หรอืวา จะทรงหมายถึงทัง้ ๒ อยาง ?

ประเด็นขอถามนี้มี คำตอบ โดยพระอรรถกถาจารยทานไดอธิบายวา อัตตา ใน
พระสูตรน้ี คอื “โลกยิธรรม” และ “โลกุตตรธรรม” ดังนี้

“โก  ปเนตถฺ อตฺตา นาม ?
โลกยิโลกุตตฺโร  ธมโฺม”๒

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบบัสยามรฐั เลมที ่๑๑  ทฆีนกิาย ปาฏิกวรรค  ขอ ๔๙ หนา ๘๔.
๒ คัมภีรสมุงัควลิาสนิ ีอรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏกิวรรค  เลม ๓ หนา ๓๐.  และ

คมัภีรสารตัถปกาสนิ ี อรรถกถาสงัยุตตนกิาย ขนัธวารวรรค เลม ๒ หนา ๒๙๕.
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แปลความวา

“ถามวา  กอ็ะไรชือ่วา อตัตา  ในคำวา  อตฺตทีปา  เปนตน นี้
แกวา  โลกิยธรรมและโลกุตตรธรรม (ชือ่วา อตัตา)”

อน่ึง  ฎกีาจารยกไ็ดอธิบายวา  โลกตุตรธรรม ๙  คอื  อตัตา และเปนท่ีพึ่งดุจ
เกาะ คอื พระนิพพาน (ปรมตัถธรรม) ดงัน้ี

“อตฺตทปีาต ิ เอตฺถ  อตตฺสทฺเทน ธมฺโม เอว วตุโฺต,  สวฺายมตฺโถ
เหฏฐา วภิาวโิต เอว.   นววิโธ  โลกุตตฺรธมฺโม เวทติพโฺพ.    โส  หิ จตูหิ
โอเฆห ิอนชโฺฌตถฺณยีโต ทโีปติ วุตโฺต.”๑

แปลความวา

“ดวย อตัต ศพัท  ในบทวา อตตฺทปีา นี ้ ทานกลาวถึงธรรมน่ันเอง,
เน้ือความนี้นั้น  ซึ่งพระผูมีพระภาคทรงประกาศไวกอนแลวน่ันเทียว.
พึงทราบ วา [คือ] โลกุตตรธรรม ๙ อยาง  เพราะวา โลกุตตรธรรม ๙
อยาง นัน้  พระผมูพีระภาคตรัสเรียกวา “เกาะ” [ทโีป] [คอื พระนพิพาน
โดยปรมตัถ] เพราะไมพงึถกูหวงน้ำทัง้ ๔ ไดแก หวงน้ำคอืกาม ภพ ทฏิฐ ิและ
อวิชชา ทวมทบัเอา.”

๓. พระนพิพาน : ปรม ํ สุญฺ ํหรือ อคฺคสุญฺํ
พระนพิพานนัน้ เปนสภาวะทีส่ญูแตกเิลส  อวชิชา  ตณัหา  อปุาทาน  และสญู

จากสังขารท้ังปวง  จงึช่ือวา “ปรมะ สญูญะ” หรือ “อคัคสญู”   คือความสูญอันเปนเลิศ
จากตวัตน (โลกิยอัตตา) และสิง่ท่ีเน่ืองดวยตนน้ัน   และอีกอยางหน่ึงคือ สญูจากสงัขาร
(ความปรุงแตง) ทัง้ปวง๒  นีไ้ดในกรณีพระอเสขมุนผีบูรรล ุ“สอุปาทเิสสนพิพานธาตุ”  แต
ยงัครองเบญจขันธอย ูและชือ่วา “ปรมตัถสญู” คอืความสญูอนัเปนประโยชนสงูสดุ  เพราะ
ไมมีสังขารท้ังปวง๓ กลาวคือ  ไมมีทั้งความปรุงแตงและท้ังเบญจขันธ  นี้ไดในกรณี
๑ คมัภีรลนีัตถปกาสนา สงัยุตตฎกีา มหาวรรค เลม ๒ หนา ๕๕๗.
๒ คมัภีรสทัธัมมัปปกาสนิ ีอรรถกถาขทุทกนิกาย  ปฏสิมัภิทามรรค ภาค ๒  หนา ๒๗๘.
๓ คมัภีรสทัธัมมัปปกาสนิ ีอรรถกถาขทุทกนิกาย  ปฏสิมัภิทามรรค ภาค ๒  หนา ๒๘๐.
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พระอเสขมนุผีดูบัเบญจขนัธ (ตาย) แลว และปรนิพิพานดวย “อนปุาทิเสสนพิพานธาตุ”
อันเปนอมตธรรมท่ีไมมคีวามเกดิ แก เจบ็ ตาย อกีตอไป  จงึช่ือวาเปนสภาพ “เท่ียง”
(นิจฺจํ)  “เปนบรมสขุ” (ปรมํ สุขํ) และ “ยัง่ยืน/มั่นคง” (ธวุํ/สสฺสตํ)

พระนพิพานธาตุ คือธรรมทีท่รงสภาวะพระนิพพาน  หาไดสญูสิน้หมดไปดวยไม
อปุมาดังเรือนวาง หมอวาง  มไิดหมายความวา เรอืนและหมอไมม ีหรอืสญูสิน้หมดไป
เพียงแตวา เรือนหรือหมอน้ันวางจากสิง่อ่ืน อนัไมมแีกนสารสาระในความเปนเรือนหรือ
หมอน้ัน  เทาน้ัน

คำวา  สุญฺ (สญูหรอืวาง) ในอนตัตลักษณะนี ้  พระผมูพีระภาคมิไดหมายความวา
“ธรรม (โดยปรมัตถ) ไมมี”  แตตรสัหมายถงึ ความไมมสีาระในอตัตา (อัตตาสมมติ กลาว
คอื ผทูำ ผเูสวย เปนตน) และส่ิงท่ีเน่ืองดวยอัตตาในธรรมนัน้  ในเร่ืองน้ี  พระมหานาม-
เถระ ทานไดอรรถาธบิายวา เปรียบด่ังเรือนวางหรือหมอวาง ซึง่มไิดหมายความวา “เรอืน
หรอืหมอ ไมมี”  แตหมายความวา “ไมมสีิง่อ่ืนในเรอืนหรือหมอ” เทาน้ัน  ดงัปรากฏใน
คมัภีรสทัธัมมัปปกาสนิี วา

“สุญฺ ํอตเฺตน วา อตตฺนเิยน วาต ิ   “การโก เวทโก สยวํสตีิ
เอว ํ โลกปรกิปปฺเตน อตตฺนา จ   อตฺตาภาวโตเยว  อตฺตโน สนตฺเกน
ปริกขฺาเรน จ สุญฺ.ํ  สพพฺ ํจกฺขาทิ โลกิย ํธมฺมชาตํ,  ตเํยว ลชุชฺน-
ปลชุชฺนฏเฐน  โลโก นาม.   ยสมฺา จ อตตฺา จ เอตถฺ นตถฺ,ิ   อตฺตนิ
ยจฺ เอตถฺ นตถฺ,ิ  ตสมฺา สุโฺญ โลโกติ วจุจฺตีต ิอตฺโถ.    โลกตุตฺโรป จ
ธมฺโม อตฺตตฺตนิเยห ิสุโฺญ เอว.  ปจุฉฺานุรเูปน ปน โลกโิยว ธมฺโม วตุโฺต.

สุโฺญต ิ จ  ธมฺโม นตฺถตี ิ วตุตฺ ํ น โหต,ิ    ตสฺม ึธมฺเม อตฺตตฺตนิย-
สารสสฺ  นตฺถภิาโว วตุโฺต โหติ.    โลเก จ “สุญฺ ํฆรํ,  สุโฺญ ฆโฏติ
วตุเฺต, ฆรสสฺ  ฆฏสสฺ จ  นตถฺิภาโว วตฺุโต  น โหติ,  ตสฺม ึฆเร ฆเฏ จ
อฺญสฺส นตฺถภิาโว วตุโฺต โหติ.

ภควตา จ  “อติ ิย ํห ิโข  ตตฺถ น โหต,ิ  เตน ต ํสุญฺ ํสมนปุสสฺต.ิ
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ย ํปน ตตถฺ อวสิฏฐ ํโหติ.   ต ํสนตฺ ํ  อทิมตฺถตี ิปชานาตีต ิ  อยเมว
อตฺโถ วตฺุโต.”๑

แปลความวา
“คำวา สุญฺ ํอตฺเตน วา  อตตฺนเิยน วา [วางเปลาจากอตัตาหรือ

สิง่ทีเ่นือ่งดวยอัตตา] ความวา  สญูจากอัตตาทีช่าวโลกดำริไวอยางน้ีวา
“ผทูำ  ผเูสวย  ผมูอีำนาจเอง”  และจากบริขารอันเปนของตน  เพราะ
ความไมมอีตัตา [สมมติ] นั่นแหละ.  จกัษเุปนตนทัง้หมดเปนธรรมชาติที่
เปนของโลก, จกัษเุปนตนนัน่แหละช่ือวาโลก  เพราะยอมสลายไป.  อนึง่
เพราะอตัตาไมมใีนโลกนี ้ และสิง่ท่ีเน่ืองดวยอตัตาก็ไมมใีนโลกนี,้  ฉะนัน้
ทานจึงกลาววา “โลกสูญ”  แมโลกตุตรธรรม [อตัตาแท]  กส็ญูจากอตัตา
[สมมติ]  และสิง่ทีเ่นือ่งดวยอัตตา [สมมติ] นัน่แหละ.  แตทานกลาวถงึ
โลกยิธรรมเทานัน้ โดยสมควรแกคำถาม.

อนึง่  คำวา “สญู” ทานไมไดกลาววา “ธรรมไมมี”  ทานกลาว
ถงึความไมมสีาระในอัตตาและส่ิงทีเ่นือ่งดวยอัตตาในธรรมน้ัน,  อน่ึง
เม่ือเขาพูดกันในโลกวา  “เรือนสูญ  หมอสูญ”  กม็ใิชกลาวถงึความ
ไมมเีรอืนและหมอ,  [แต] กลาวถงึความไมมสีิง่อืน่ในเรือนและในหมอ
นัน้.

อน่ึง  พระผมูพีระภาคเจาตรัสความน้ีไววา “กส็ิ่งใดแลไมมีในส่ิง
นัน้  ภกิษุยอมพิจารณาส่ิงน้ันวาสญู ดวยเหตนุัน้.  แตสิง่ใดมเีหลือ
อยใูนสิง่น้ัน.  สิง่น้ันมีอย ูภกิษุยอมรวูาส่ิงน้ันมีอยู.”

กลาวโดยสรุป

สภาวะพระนพิพาน อนัพระอรหันตสัมมาสมัพุทธเจา  พระอรหนัตปจเจกพทุธเจา
พระอรหนัตสาวก/พระอริยเจา  ทานไดบรรลุนัน้  ม ีอตัตลกัษณะ  ตามพระพทุธดำรสั
๑ คมัภีรสทัธัมมัปปกาสิน ีอรรถกถาขทุทกนิกาย  ปฏิสมัภิทามรรค ภาค ๒  หนา ๒๗๘-๒๗๙.
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ตรัสในอนตัตลักขณสตูรและตามพระธรรมภาษิตในปฏสิมัภิทามรรควา เปนธรรมทีม่สีาระ
(สารํ  นพิพฺานํ)  ในความเปนของเท่ียง (นจิจฺ ํ  นพิพฺานํ)  ในความเปนสขุ (สขุํ
นพิพฺาน)ํ และในความเปนธรรมทีม่ปีระโยชนสงูสดุยิง่ (ปรมฏฐ ํนพิพฺาน)ํ เปนอมตธรรม
(อมตํ นิพฺพานํ) ที่ไมตาย  จึงไมมีความเกิด-แก-อาพาธ-ปวยไข และตาย อีก
(อชาตํ-อชรํ-อนาพาโธ-อพฺยาธิธมฺม-ํอมตํ นพิพฺานํ)   เปนธรรมท่ีคงท่ี/ยัง่ยืน (ธวุํ
นพิพฺานํ)   เปนท่ีตานทาน (ตาณํ นพิพฺานํ) เปนท่ีปองกัน/หลีกเรน (เลณํ นพิพฺานํ)
เปนที่พึ่ง/ที่อาศัย (สรณํ นิพฺพานํ)   และเปนธรรมที่สูญอยางย่ิง (ปรมํ สฺุญํ
นิพฺพานํ)   คือสูญจากกิเลสและสังขาร/ตัวตนโลกิยะ  เปนธรรมที่ไมมีความเส่ือม
(อวภิว ํนพิพฺาน)ํ   ไมมอีาสวะ (อนาสว ํ นพิพฺาน)ํ   ไมมปีจจยัปรงุแตง (อสงขฺตํ
นพิพฺาน)ํ   และเปนธรรมทีไ่มมกีเิลสเครือ่งเศราหมอง (อสงกฺลิฏิฐ ํนพิพฺาน)ํ เปนตน

พระนิพพานโดยปรมตัถ  ไดแก  พระนิพพานธาตุ/นโิรธธาต ุ จงึไมมสีภาวะท่ี
เปนอนตัตา แตอยางใดเลย

ผใูดมีอตัตโนมตดิวยทิฏฐิวา “สิง่ทีเ่ปนอนตัตา ไมจำเปนตองไมเทีย่งและเปน
ทกุข เสมอไป” นัน้   ยอมเปนมติทีค่านพระพุทธพจนในอนัตตลักขณสตูร   และ
คานพระธรรมภาษิตในปฏิสมัภิทามรรค นี ้ และคานอรรถกถา/ฎกีา ดงัตวัอยางท่ีได
ยกข้ึนมาอางไวแลวเปนตนน้ัน อกีดวย.
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นยัที ่๒  พระนิพพานธาต ุ:
ธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพาน

พระนิพพานคืออยางไร
พระนพิพาน  ภาษาบาลีวา “นพิพฺาน”  ภาษาสันสกฤตวา “นริวฺาณ” หมายความถงึ๑

(๑) ความดับ (อตฺถคมน)
(๒) วริาคธรรมเปนทีส่ิน้ไปแหงสรรพกิเลส (อปวคคฺ)

สวนความหมายของนิพพานศัพท  ดงัทีป่รากฏในคัมภรีอภธิานปัปทปีกาคาถาท่ี ๖  ดงันี้
“(๑) วานสงฺขาตาย ตณหฺาย นกิขฺนตฺตตฺา,  นพิพฺาติ วา เอเตน ราคคฺค-ิ

อาทโกต ินพิพฺานํ.
(๒) สพฺพกิเลสาน ํ ขยเหตภุเูต วริาคธมเฺม  นพิพฺานํ.
(๓) สพฺพสงขฺารสมโถ สพฺพูปฏินสิสฺคฺโค ตณฺหกฺขโย นโิรโธ นพิพฺานํ.
(๔) วานาภาเวน  นพิพฺาน”ํ

แปลความวา
“(๑) สภาพทีด่บัสนิทจากตณัหาทีเ่รียกวา วานะ หรือ ธรรมอนัเปน

เครือ่งดบัไฟราคะเปนตน  ชือ่วา พระนิพพาน
(๒) พระนิพพาน เปนไปในวริาคธรรมอันเปนเหตสุิน้ไปแหงกเิลสทัง้ปวง
(๓) พระนพิพาน เปนสภาพทีส่งบระงบัจากสังขารธรรมทัง้ปวง  สลัด

อปุธทิัง้ปวง สิน้ตณัหา ปราศจากราคะ ดบัราคะ
(๔) เพราะไมมตีณัหา  จงึช่ือวา พระนพิพาน”

พระนิพพานโดยปรมัตถ อนัพระอรหันตเจาทานไดบรรลุแลว  ตามพระพุทธดำรัส
ตรัสไว  มปีรากฏในขทุทกนกิาย อติวิุตตกะ ม ี๒ อยาง คอื สอุปาทิเสสนพิพานธาตุ  และ

๑ พระเจาวรวงศเธอ  กรมหลวงชินวรสิรวิฒัน  สมเดจ็พระสงัฆราชเจา  วดัราชบพิธฯ, พระคัมภีรอภิธานปัปทปีกา, พมิพ
คร้ังท่ี ๓ (กรุงเทพฯ : โรงพมิพมหามกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๓๐), หนา ๒๕๙
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๑-๒ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๕  ขทุทกนกิาย อติวิตุตกะ  ขอ ๒๒๒ หนา ๒๕๘-๒๕๙.

อนปุาทเิสสนิพพานธาตุ  ดงัพระบาลพีทุธดำรสัวา
“เทวฺมา ภกิขฺเว นพิพฺานธาตโุย    กตมา เทฺว  สอุปาทิเสสา จ

นพิพฺานธาต ุ  อนุปาทิเสสา จ นพิพฺานธาต”ุ๑
แปลความวา

“ภกิษทุัง้หลาย  นพิพานธาต ุ๒ ประการนี ้  ๒ ประการเปนไฉน
คือ สอุปาทิเสสนพิพานธาตุ ๑  อนุปาทิเสสนพิพานธาตุ ๑.”

และพระพุทธองคไดตรัสอธิบายตอไปอีกวา

๑.๑ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ   อันพระอรหันตทานไดบรรลุขณะที่ยังครอง
เบญจขนัธ (อปุาท)ิ อย ู ดงัพระพทุธดำรสัตรัสอธบิายตอไปอกี  วา

“กตมา จ ภกิขฺเว สอปุาทเิสสา นพิพฺานธาตุ   อธิ ภกิฺขเว  ภกิขฺุ
อรห ํโหต ิ ขณีาสโว  วสุิตวา  กตกรณีโย  โอหิตภาโร  อนปฺุปตฺตสทตโฺถ
ปริกขฺณีภวสํโยชโน  สมฺมทฺญา วมิตุโฺต  ตสสฺ ตฏิฐนฺเตว ปฺจนิทฺรฺยิานิ
เยสํ อวิฆาตตตฺา   มนาปามนาป ํปจฺจนุโภต ิ สขุทุกขฺ ํปฏิสเํวทยติ ตสสฺ โย
ราคกฺขโย  โทสกขฺโย  โมหกฺขโย     อยํ วจุจฺต ิภกิขฺเว สอปุาทเิสสา
นพิพฺานธาตุ ...

เอกา ห ิธาตุ  อธิ ทฏิฐธมฺมกิา
สอุปาทิเสสา   ภวเนตตฺสิงฺขยา.”๒

แปลความวา

“ภิกษุทั้งหลาย  ก็ สอุปาทิเสสนิพพานธาต ุ เปนไฉน  ภิกษุใน
ธรรมวินยันี ้ เปนพระอรหนัตขณีาสพ  อยจูบพรหมจรรย  ทำกิจทีค่วร
ทำเสรจ็แลว  ปลงภาระลงไดแลว  บรรลปุระโยชนของตนแลว  มสีงัโยชน
ในภพส้ินรอบแลว  หลดุพนแลวเพราะรโูดยชอบ  ภกิษนุัน้ยอมเสวยอารมณ
ทัง้ทีพ่งึใจและไมพงึใจ  ยงัเสวยสขุและทกุขอย ู เพราะความท่ีอนิทรยี
๕ ทัง้หลายของเธอต้ังอยนูัน่เทยีว  เปนธรรมชาติไมบบุสลาย    ภกิษุ
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๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๕  ขทุทกนกิาย อติวิตุตกะ  ขอ ๒๒๒ หนา ๒๕๙.

ทัง้หลาย  เราเรยีกความสิน้ไปแหงราคะ  ความส้ินไปแหงโทสะ  ความ
สิน้ไปแหงโมหะนี ้ของภิกษนุัน้วาเปน สอุปาทิเสสนพิพานธาตุ ...

ธาตอุยางหน่ึง แล เปนไปในธรรมอันแลเหน็แลว [คอืในอตัตภาพ
ปจจุบัน] ในโลกน้ี  ชื่อวา [นิพพานธาตุ] มีอุปาทิ [คือเบญจขันธ]
ยังเหลือ เพราะส้ินตัณหาอันนำไปสภูพ.”

๑.๒ อนปุาทเิสสนพิพานธาตุ อนัพระอรหนัตทานตาย (เบญจขนัธแตกทำลาย)
แลว (คงแตพระนิพพานธาต ุ เพราะเปนอมตธรรม จงึมิไดแตกสลายตามเบญจขนัธไปดวย)
ดังพระพุทธดำรัสตอไปวา

“กตมา จ ภกิฺขเว อนุปาทเิสสา นพิฺพานธาต ุ  อธิ ภกิขฺเว ภกิขฺุ
อรหํ โหติ  ขณีาสโว  วสุติวา  กตกรณโีย  โอหติภาโร  อนปฺุปตฺตสทตโฺถ
ปริกฺขีณภวสํโยชโน สมฺมทฺญา วิมุตฺโต   ตสฺส อิเธว ภิกฺขเว สพฺพ-
เวทยติาน ิ  อนภินนฺทติาน ิสตีิภวิสฺสนฺติ.  อย ํวจฺุจติ ภกิฺขเว อนปุาทเิสสา
นพิพฺานธาตุ

... อนปุาทเิสสา ปน สมฺปรายิกา
ยมหฺ ินริชุฌฺนตฺ ิ ภวาน ิสพพฺโส.”๑

แปลความวา

“ภกิษทุัง้หลาย ก็ อนุปาทเิสสนพิพานธาต ุ เปนไฉน.   ภกิษุใน
ธรรมวินัยนี้เปนพระอรหันตขีณาสพ  อยูจบพรหมจรรย  ทำกิจที่ควร
ทำเสรจ็แลว  ปลงภาระลงไดแลว  บรรลปุระโยชนของตนแลว  มสีงัโยชน
ในภพส้ินรอบแลว  หลดุพนแลวเพราะรโูดยชอบ.   เวทนาท้ังปวงในอัตภาพ
นีแ้หละของภกิษนุัน้  เปนธรรมชาต ิ[อนักเิลสทัง้หลายมตีณัหาเปนตน]
ใหเพลิดเพลินมิไดแลว  จัก [ดับ] เย็น  ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา
อนปุาทเิสสนพิพานธาต ุ...”
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๑ คมัภีรปรมัตถทปีนี อรรถกถาขทุทกนกิาย  อติวิตุตกะ หนา ๑๘๘.
๒ คมัภีรสทัธัมมัปปกาสนิ ี อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสมัภิทามรรค  ภาค ๑ หนา ๒๑๕.

สวน ธาตุเปนไปในธรรมอันจะพึงถึงขางหนา เปนที่ซึ่งภพ
ทั้งหลายดับโดยประการทั้งปวง  เปน นิพพานธาตุ หาอุปาทิ [คือ
เบญจขันธ] เหลือมิได.”

อน่ึง  พระธรรมปาลเถระ ไดอรรถาธบิาย “พระนิพพานธาตุ” ตามพระพุทธดำรสั
นีว้า “เปนธรรมท่ีทรงสภาวะพระนพิพาน”  ดงัมีปรากฏในคมัภีรปรมัตถทีปนีวา

“ตเทว  นสิสฺตฺตนิชชฺวีฏเฐน  สภาวธารณฏเฐน จ  ธาตตู ิ นพิพฺาน-
ธาต.ุ”๑

แปลความวา

“พระนิพพานนัน้ นัน่แล  ชือ่วาเปนธาตุ  เพราะความหมายวา
ไมมสีตัวและไมมชีวีะ  และเพราะความหมายวา เปนธรรมทีท่รงสภาวะ
[พระนพิพาน] ไว   เพราะเหตนุัน้ จงึช่ือวา พระนพิพานธาต.ุ”

๑.๓  พระนพิพานธาตุ : นโิรธธาตุ
นโิรธสจัจะ โดยความหมายเดยีว ชือ่วา นโิรธธาตุ  เปน อสังขตธาตุ  เชนเดยีวกนั

กบัพระนิพพานธาตุ  ดงัมีอรรถาธิบายในคัมภีรสทัธัมมัปปกาสิน ี ความวา
“นโิรโธป เอกวโิธ อสงฺขตธาตภุาวโต,  ปริยายโต ปน ทวุโิธ สอุปาทิ-

เสสอนุปาทเิสสโต,  ตวิโิธ ภวตตฺยวปูสมโต,  จตุพพฺิโธ จตุมคฺคาธคิมนโีย,
ปฺจวิโธ  ปฺจาภินนฺทนวูปสมโต,  ฉพพฺโิธ  ฉตณหฺากายกขฺยเภทโต.”๒

แปลความวา

“แมนโิรธกเ็ปนอยางเดยีวกนัโดยความเปน “อสังขตธาตุ”  แต
โดยปริยายมี ๒ อยาง  โดยเปน สอุปาทเิสสะ และ อนปุาทิเสสะ,
เปน ๓ อยาง โดยเขาไปสงบภพทัง้ ๓,  เปน ๔ อยาง โดยควรบรรลุ
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มรรค ๔,   เปน ๕ อยาง  โดยเขาไปสงบความยนิดียิง่ ๕,   เปน ๖ อยาง
โดยประเภทแหงความสิน้หมตูณัหา ๖.”

อธิบายวา  ความหมายของนิโรธสจั  มคีวามหมายเปน ๒ ประการ คอื

ประการที ่๑ เปนความหมายเดียว ซึง่หมายถึงนโิรธธาตุ คอืพระนิพพานธาตุโดย
ปรมัตถ  ทีพ่ระอรยิเจาพระอรหันตเจาทานบรรลุ   ทีพ่ระอรรถกถาจารยไดแสดงวา แมนโิรธ
กเ็ปนอยางเดียวกันโดยความเปนอสังขตธาต ุคอื ธรรมธาตุทีไ่มประกอบดวยปจจยัปรงุแตง
ทีส่มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจาไดตรัส อสังขตลักษณะ ไววา ไมปรากฏความเกดิ ๑ ไมปรากฏ
ความเสือ่มสลาย ๑  เมือ่ตัง้อย ูไมปรากฏความแปรปรวน ๑

นี้เปนพระพุทธดำรัสมีอยูในอสังขตสูตร  ไดทรงแสดงอสังขตลักษณะไวอยางนี้
นิโรธธาตุ กลาวคือ พระนิพพานธาตุในความหมายของนิโรธซึ่งเปนความหมายอยางเดียว
โดยความเปนอสงัขตธาตุอยางนี้

ประการที ่๒  นโิรธโดยปรยิาย  ความหมายทางออม  เพ่ือช้ีแจงใหเขาใจรายละเอยีด
ใหถองแท  ม ี๒ อยาง  ม ี๓ อยาง  ม ี๔ อยาง  ม ี๕ อยาง  ม ี๖ อยาง

ทีว่ามี ๒ อยาง กค็อื โดยเปนสอุปาทิเสสะและอนปุาทิเสสะ
สอุปาทิเสสะ  แปลวา  มอีปุาทิเหลืออยู
อนปุาทิเสสะ  แปลวา  ไมมอีปุาทเิหลอือยู
เปนความหมายเดียวกันกับพระนิพพานธาตุที่พระอริยเจาพระอรหันตเจาทานบรรลุ

ม ี๒ อยาง กค็อื การบรรลมุรรค-ผล-นพิพาน ทีย่งั มอีปุาทิเหลือ คอื สอุปาทเิสสนิพพาน-
ธาตุ  กบัที ่ไมมอีปุาทเิหลอื คอื อนุปาทเิสสนพิพานธาตุ

อปุาทิ  ณ ทีน่ี ้ มคีวามหมายเปน ๒ นยั  คอื

นยัหน่ึง  สภาพทีถ่กูกรรมกเิลสถอืครอง  หรือสภาพทีถ่กูอุปาทยิดึม่ัน  ซึง่กค็อื
เบญจขันธนัน่เอง   อปุาทิ ณ ทีน่ี ้มคีวามหมายวา “เบญจขันธ”

อกีนยัหนึง่คอื ตวักิเลสเปนเหตุถอืม่ัน หรอืความยึดติดถือม่ัน กลาวคอื อปุาทาน นัน่เอง
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๑ คมัภีรปรมัตถทีปนี อรรถกถาขทุทกนกิาย อทุาน  หนา ๒๐๑-๒๐๒.

เพราะฉะน้ัน  ถาจะกลาวยอๆ  คำวา อปุาทิ จงึมีความหมายเปน ๒ นยั  ไดแก
อวชิชา  กเิลส ตณัหา อปุาทาน เปนตน นีน่ยั ๑   กบัอีกนัย ๑ คอื เบญจขนัธ

รวมกนัท้ัง เบญจขันธและกเิลสมอีปุาทานเปนตนนัน้ ชือ่วา “อปุาทิ”

๑.๔ “พระนิพพาน” : เปนธรรมทีม่เีจาของ (สามิกโต)
คือ  เปนของพระอริยเจาผูบรรลุเฉพาะตน  อันพระผูมีพระภาคไดตรัสถึง

พระนิพพานธรรมวา “เปนของตน”   คอืตรัสวา “ชญฺา นพิพฺานมตตฺโน”  ซึง่แปล
ความวา  “พงึรพูระนพิพานของตน”  ดงัน้ี

พระธรรมปาลเถระ ไดอรรถาธิบายไววา
“ชฺญา นพิพฺานมตฺตโนต ิ อเฺญสํ ปถุชุชฺนานํ สปุนนเฺตป อโคจร-

ภาวโต  อริยานํ ปน ตสฺส ตสฺเสว อาเวณิกตฺตา  อตฺตสทิสตฺตา จ
“อตฺตาติ ลทฺธโวหารสฺส มคฺคผลญาณสฺส สาติสยวิสยภาวโต เอกนฺต-
สขุาวห ํ นพิพฺานํ  อสงฺขตธาตุ  “อตฺตโนต ิวตุตฺ.ํ  ต ํนพิพฺานํ ชญฺา
ชาเนยฺย มคฺคผลญาเณหิ ปฏิวิชฺเฌยฺย สจฺฉิกเรยฺยาติ อตฺโถ, เอเตน
อริยาน ํนพิฺพาเน อธิมตฺุตตํ ทสฺเสต.ิ”๑

แปลความวา

“บทวา ชฺญา นพิพฺานมตตฺโน [พงึรพูระนิพพานของตน] ความวา
พระนิพพานอันเปนอสังขตธาตุ  นำมาซึ่งความสุขโดยสวนเดียว
โดยเปนอารมณอันดีเย่ียมแกมรรคญาณและผลญาณ ซึ่งไดโวหาร
[ชือ่เรยีก]  วา “อตัตา” เพราะพระนพิพานไมเปนอารมณของปุถชุนอืน่
แมโดยที่สุดความฝน  แตเพราะพระนิพพานเปนแผนกหน่ึงแหง
มรรคญาณและผลญาณน้ันๆ ของพระอริยเจาทั้งหลาย  และเพราะ
พระนิพพานเปนเชนกับอัตตา  จงึตรสัวา “อตตฺโน” [ของตน].    พงึรู
คอืพงึทราบพระนพิพานนัน้,   อธบิายวา พงึรแูจง คือ พงึทำใหแจง
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๑ พระเจาวรวงศเธอ  กรมหลวงชนิวรสริวิฒัน  สมเด็จพระสงัฆราชเจา  วดัราชบพธิ, พระคมัภีรอภิธานปัปทปีกา,  พมิพ
คร้ังท่ี ๓ (กรุงเทพฯ: โรงพมิพมหามกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๓๐),  หนา ๓๒๗.

๒ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๑  ทฆีนิกาย ปาฏกิวรรค  ขอ ๕๕ หนา ๙๒.

ดวยมรรคญาณและผลญาณท้ังหลาย   ดวยคำนัน้ ทรงแสดงถึงความท่ี
พระอริยเจาท้ังหลายมีจิตนอมไปในพระนิพพาน.”

๒. ธรรมกาย : ไดแก  พระโลกตุตรธรรม ๙

คอื กายทีส่ำเรจ็ดวยธรรม ของ พระตถาคตสมัมาสัมพุทธเจา พระปจเจก-
พุทธเจา  และของพระอรหันต/พระอริยสาวก นั้นเอง   เปนธรรมท่ีทรงสภาวะ
พระนิพพาน  ทรงคุณธรรม ไดแก พระนพโลกตุตรธรรม ๙ (มรรค ๔  ผล ๔  นพิพาน ๑)
อนัเปน อมตธรรมของพระสมัมาสัมพทุธเจา/พระปจเจกพทุธเจา และพระอรหันตเจา
ทั้งหลาย

คำวา “ธรรมกาย”  ภาษาบาลี วา “ธมมฺกาย”  เปนคำสมาสของศัพท ๒ ศพัท  คอื
“ธมฺม”  และ “กาย”  เฉพาะคำวา “กาย”  หมายความถึง

 (๑) กาย (เทห)

 (๒) กอง, ประชุม (ราสิ)๑

สวน ธรรม นั้น  หมายถึง  คณุธรรมของพระอรยิเจา/พระอรหันตสาวก หรือของ
พระอรหนัตปจเจก/สมัมาสัมพทุธเจา  ไดแก พระนพโลกุตตรธรรม ๙ เปนตน

๒.๑ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสวา  พระองค/พระตถาคต ทรงเปน
“ธรรมกาย”  เพราะพระวรกายของพระองค/ตถาคต (ไมใชเบญจขันธซึง่เปนสังขารธรรม
ที่ตองตกอยูในอาณัติแหงพระไตรลักษณ) สำเร็จดวยธรรม  ไดแก โลกุตตรธรรม ๙
เปนตน

ไดในพระพุทธดำรสัตรสัแกสามเณรวาเสฏฐะและภารทวาชะเปนตน วา
“ตถาคตสฺส เหตํ วาเสฏฐา อธวิจนํ  ธมมฺกาโย อติปิ
พฺรหฺมกาโย อติปิ   ธมฺมภูโต อติปิ   พรฺหฺมภูโต อติปิ.”๒
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แปลความวา

“ดูกอนวาเสฏฐะและภารัทวาชะ เพราะคำวา ธรรมกาย ก็ดี วา
พรหมกาย กด็ ี วา ธรรมภูต กด็ ี วา พรหมภูต กด็ี  เปนเราตถาคต.”

พระพุทธโฆสาจารย ไดอรรถาธบิายพระพทุธพจนนีว้า พระวรกายของพระตถาคต
นัน้เปนธรรมแท เพราะสำเรจ็ดวยธรรม   พระธรรมเปนพระวรกายของพระองค
ฉะนัน้ พระองคจงึเปนธรรมกาย  มปีรากฏในคมัภรีสมุงัคลวลิาสินีวา

“ตตฺถ “ธมมฺกาโย อติปิติ   กสฺมา ตถาคโต “ธมฺมกาโยติ วตฺุโต.
ตถาคโต ห ิเตปฏกํ พทฺุธวจน ํหทเยน จนิฺเตตวฺา  วาจาย อภินีหริ.  เตนสฺส
กาโย ธมฺมมยตฺตา ธมฺโมว.  อิติ  ธมโฺม  กาโย  อสฺสาต ิ ธมมฺกาโย.”๑

แปลความวา

“ในพระพุทธพจนนัน้ คำวา ธมมฺกาโย อติปิ มคีวามวา เพราะเหตุไร
พระตถาคต จงึไดรบัขนานพระนามวา “ธรรมกาย”  เพราะพระตถาคต
ทรงคิดพระพุทธพจนคือพระไตรปฎกดวยพระหทัย แลวทรงนำออกแสดง
ดวยพระวาจา.   ดวยเหตุนัน้ พระวรกายของพระตถาคตนั้น จึงเปน
ธรรมแท เพราะ สำเรจ็ดวยธรรม.   พระธรรม เปน พระวรกายของ
พระตถาคต นัน้ ดังพรรณนามาน้ี  ฉะน้ัน พระองคจึงเปนธรรมกาย.”

๒.๒ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา  พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย  มี
ธรรมกายใหญ  มธีรรมกายมาก

“มหนตฺธมฺมา  พหุธมฺมกายา  ...”๒
แปลความวา

“นกัปราชญเหลาน้ัน  ยอมเปนพระสยมัภูปจเจกชนิเจา มธีรรมใหญ
มีธรรมกายมาก ...”

พระอรรถกถาจารยไดอรรถาธิบายพระพทุธพจนนี ้ไวในคัมภีรวสิทุธชนวิลาสิน ีวา
๑ คมัภีรสมุังควลิาสนิ ีอรรถกถาทฆีนิกาย ปาฏกิวรรค  เลม ๓ หนา ๕๐.
๒ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๓๒  ขทุทกนิกาย อปทาน ขอ ๒ หนา ๒๐.
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๑ คมัภีรวสิุทธิชนวลิาสนิ ี อรรถกถาขทุทกนิกาย  อปทาน  เลม ๑  หนา ๒๔๕.
๒ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๓๓  ขทุทกนิกาย อปทาน  ขอ ๑๕๗ หนา ๒๘๔.
๓ คมัภีรสารัตถปกาสนิ ี อรรถกถาสงัยุตตนิกาย ขนัธวารวรรค เลม ๒ หนา ๓๔๒-๓๔๓.

“ก ึภตูา ?  มหนฺตธมมฺา  ปรูติมหาสมฺภารา  พหุธมฺมกายา อเนก-
ธมฺมสภาวสรีรา.”๑

แปลความวา
“ถามวา ทานเปนอยางไร ?  ตอบวา ทานเปนผมูธีรรมยิง่ใหญ  คอื

มบีญุสมภารใหญ อนัไดบำเพ็ญมาแลว  มธีรรมกายมาก  คอื มสีภาวธรรม
มใิชนอยเปนกาย [สรีระ].”

๒.๓  พระอรหนัตแสดงตนเองวา  เปนธรรมกาย
“สวํทฺธโิตยํ  สคุต รูปกาโย มยา ตว
อานนทฺโิย ธมมฺกาโย มม  สวํทฺธโิต ตยา.”๒

แปลความวา

“ขาแตพระสคุตเจา  รปูกาย ของพระองคนี ้หมอมฉันทำใหเจริญ
เตบิโตแลว.   ธรรมกาย อนันาเพลดิเพลนิของหมอมฉัน อนัพระองคทำให
เจริญเติบโตแลว.”

๒.๔  พระพุทธโฆสาจารยไดอรรถาธบิายไว  ธรรมกายคอืพระตถาคต  และ
โลกุตตรธรรม ๙ อยาง  เปนพระวรกายของตถาคต

มปีรากฏในคมัภีร สารัตถปัปกาสินี  วา
“โย โข วกฺกลิ ธมฺมนฺติ อธิ  ภควา “ธมมฺกาโย โข มหาราช ตถาคโตติ

วตุตฺ ํ  ธมมฺกายตํ ทสฺเสต.ิ    นววโิธ ห ิโลกตฺุตรธมฺโม ตถาคตสฺส กาโย
นาม.”๓

แปลความวา
“ในคำวา “โย โข วกกฺล ิธมมฺ”ํ นี ้ พงึทราบวา พระผมูพีระภาคเจา

ทรงแสดงความท่ี พระองคทรงเปน ธรรมกาย ทีต่รสัไววา ‘ขอถวาย
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พระพร มหาบพิตร  ธรรมกาย แล คือ พระตถาคต’.  ความจริง
โลกุตตรธรรม ๙ อยาง ชือ่วาเปน พระวรกายของตถาคต.

คำวา “โลกตุตรธรรม ๙ อยาง” ไดแก  มรรค ๔  ผล ๔  และ
พระนพิพานธาต ุ[อสังขตธาต]ุ ๑.”

เพราะเหตุนัน้ พระธรรมกายทีบ่รรลพุระอรหตัตผลแลว  นัน่เอง  เปนธรรมที่
ทรงสภาวะนิพพาน  ไดแก โลกุตตรธรรม ๙   เปน “พระนิพพานธาตุ”  อันเปน
อมตธรรม  เปนวริาคธาตุวิราคธรรม  และเปนพระตถาคต  เปนพระอรหนัตองคจริง

หาใชเบญจขนัธ  อนัเปนสังขตธรรม  เปนมตธรรม (ธรรมทีต่องแตกสลาย/
ตาย) ทีต่องตกอยใูนอาณตัแิหงพระไตรลักษณ ไม

๒.๕  ผูใดเห็นธรรมกายดวยญาณจักษุ (มิใชมังสจักษุ)  ผูนั้นเห็นสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา  เหน็พระปจเจกพุทธเจา  และเหน็พระอรหนัตได

ดงัที ่พระธรรมปาลเถระ ไดแสดงไวในคมัภีรปรมตัถทปีนี  วา
“โส อารกาว มยฺหํ,   อหจฺ ตสฺสาต ิ  โส ภกิขฺุ มยา วตฺุตปฏปิทํ

อปูเรนฺโต มม ทูเรเยว,  อหฺจ ตสฺส ทูเรเยว.   เอเตน ‘มํสจกฺขุนา
ตถาคตทสฺสนํ รูปกายสโมธานฺจ อการณํ,   ญาณจกฺขุนาว ทสฺสนํ
ธมฺมกายสโมธานเมว จ ปมาณนฺติ  ทสฺเสต.ิ   เตเนวาห ‘ธมฺมํ ห ิโส ภกิฺขเว
ภิกฺขุ น ปสฺสติ,  ธมฺมํ อปสฺสนฺโต  มํ  น ปสฺสตีติ.

ตตฺถ  ‘ธมฺโม นาม นววิโธ โลกุตฺตรธมฺโม,  โส จ อภิชฺฌาทีหิ ทสุสฺติ-
จิตฺเตน น สกฺกา ปสฺสิต ํุ,  ตสฺมา ธมฺมสฺส อทสฺสนโต ธมฺมกายํ จ น ปสฺสตีติ.

ตถา ห ิวตุตฺํ :-  ‘กนิเฺต วกฺกลิ อมิินา ปตูิกาเยน ทฏิเฐน,   โย โข
วกฺกลิ ธมฺมํ ปสฺสติ, โส มํ ปสฺสติ.   โย มํ ปสฺสติ,  โส ธมฺมํ ปสฺสตีติ,

‘ธมฺมภูโต พรฺหฺมภูโตติ จ   ‘ธมมฺกาโย อติปิ, พรฺหมฺกาโย อติปิต ิจ
อาทิ.”๑

๑ คมัภีรปรมัตถทีปนี อรรถกถาขทุทกนิกาย อติวิตุตกะ หนา ๓๓๔.
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แปลความวา
คำวา โส อารกาว มยหฺ,ํ อหฺจ ตสสฺ [ภกิษนุัน้อยหูางไกลเราทเีดยีว

และเราก็อยหูางไกลภิกษุนัน้] ความวา  ภกิษุนัน้ เม่ือไมบำเพญ็ปฏิปทาท่ี
เราตถาคตกลาวแลวใหบริบรูณ กช็ือ่วาเปนผอูยไูกลเราตถาคต   เราตถาคตก็
ชื่อวาเปนผูอยูไกลเธอเหมือนกัน    ดวยคำนี้ ทรงแสดงวา การเห็น
พระตถาคตดวยมังสจักษุกด็ ี  การอยรูวมกันทางรูปกายก็ด ี ไมใช
เหตุ,  การเห็นดวยญาณจักษุเทานั้น  และการอยูรวมกันดวย
ธรรมกายตางหาก เปนประมาณ    เพราะเหตุนั้นนั่นเอง  พระผูมี
พระภาคเจาจึงไดตรัสวา  ‘ภกิษุทัง้หลาย เพราะวาภกิษนุัน้ไมเหน็ธรรม,
เมือ่ไมเหน็ธรรม กไ็มเหน็เราตถาคต.’

ในคำวา “เมื่อไมเห็นธรรม ก็ไมเห็นเราตถาคต” นั้น มีอธิบายวา
‘โลกตุตรธรรม ๙ ประการ  ชือ่วา ธรรม,  กเ็ธอไมอาจจะเหน็โลกตุตร-
ธรรมนั้นไดดวยจิตท่ีถูกอภิชฌาเปนตนประทุษราย,  เพราะฉะน้ัน ก็
เหตุที่ไมเห็นธรรม  เธอจึง [ชื่อวา] ไมเห็นธรรมกาย’. สมจริงตามที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา

‘วักกลิ ประโยชนอะไรแกเธอดวยกายอันเปอยเนาน้ีที่เธอเห็นแลว.
วักกลิ ผใูดแล เหน็ธรรม ผนูัน้กเ็หน็เราตถาคต.  ผใูดเหน็เราตถาคต
ผนูัน้ก็เห็นธรรม.”

และวา ‘เราตถาคต เปน พระธรรม  เราตถาคต เปน พระพรหม’.
และวา ‘เราตถาคต เปน ธรรมกาย บาง  เปน พรหมกาย บาง’

ดงัน้ีเปนตน.”

๒.๖ พระธรรมกายของสมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา  พระปจเจกพุทธเจา และ
พระอรหนัต  เปนอัตตา

พระธรรมปาลเถระ ไดแสดงไวในคัมภีรปรมตัถทปีนี  วา
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“ปรํ วา  อตฺตภูตโต ธมฺมกายโต อฺญํ ปฏิปกฺขํ วา ตทนตฺถกรํ
กเิลสโจรคณํ มนิาติ หสึตีติ  ปรโม.”๑

แปลความวา
“หรือบารมียอมทำลายปฏปิกษอืน่ จากธรรมกายท่ีเปนอตัตา หรือ

ยอมทำลายหมโูจรคอืกเิลส  ทีท่ำความพนิาศแก ธรรมกายท่ีเปนอัตตา
นัน้  เหตุนัน้จึงช่ือวา ปรมะ.”

ขอมูลจากหลักฐานในคัมภีรตางๆ ทีน่ำมาแสดงพอเปนตัวอยางน้ี  เพียงพอท่ีจะสรุป
ไดวา  พระนิพพานธาตุ อนัมแีกนสารสาระในความเปนตนโลกตุตระแท  กค็อืธรรมกาย
(กายทีส่ำเรจ็ดวยธรรม) ทีบ่รรลอุรหตัตผลแลว ของพระตถาคตสัมมาสมัพทุธเจา พระปจเจก-
พทุธเจา และของพระอรหันตเจาท้ังหลาย นัน่เอง.

๒.๗  พระพรหมมนุ ี (สุวจเถร) อธิบายคำวา “ธรรมกาย”  ไดแกธรรมอะไร
ดงันี้

“ธรรมทีเ่รยีกวา “ธรรมกาย” นี ้  เขาใจวาหมายเอา อสังขตธรรม
ทัง้ทีเ่ปนวริาคะ ทัง้ทีเ่ปนสราคะ   ถาเปนวิราคธรรม  กเ็ปนธรรมกาย
ทีบ่รสิทุธ์ิ  ถายงัไมเปนวริาคธรรม  กย็งัไมเปนธรรมกายทีบ่รสิทุธิ์  แต
ธรรมกายท่ีมาในอัคคญัญสตูร   ซึง่แสดงวาคำวา ธรรมกายกด็ ี พรหมกาย
กด็ ีธรรมภตูกด็ ีพรหมภตูกด็ ีเปนชือ่หรอืคำรองเรยีกซึง่ “ตถาคต” นัน้
มปีรากฏทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจาทรงแสดงไวในท่ีอืน่อกีหลายแหง   เชนใน
อัคคิเวสสนวัจฉโคตรสูตรเปนตน    เลาวา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
แสดงแกวจัฉโคตรปรพิาชก  ปฏิเสธปญจขันธวา เขาบญัญตัติถาคตดวย
รปู  เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ อนัใด     รปู เวทนา สญัญา สงัขาร
วิญญาณ  อันนั้น ตถาคตละเสียไดแลว  ทำใหเหมือนตาลมีรากขาด มี
ยอดดวน ไมเจรญิอกีแลว ดงันี้

นีก่ไ็ดความวา  ตถาคตไมใชนาม ไมใชรปู  ไมใชขนัธ ๕  ไมใช
๑ คมัภีรปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปฎก  หนา ๓๒๔.
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อายตนะ ๖  ไมใชธาตุดนิ ธาตนุ้ำ ธาตไุฟ ธาตลุม  ไมใชโลกยิธาตุ
ตถาคตน้ันเปนธรรม  ซึง่บางครัง้หรอืบางแหงกเ็รยีกวา “เรา”  เชนใน
วกักลสิตูร  ทรงแสดงแกพระวกักลวิา “ประโยชนอนัใดดวยการมานัง่แล
ดรูางกายซ่ึงเปนของเนานี ้ ผใูดเห็นธรรม ผนูั้นเห็นเรา, ผใูดเห็นเรา
ผูนั้นเห็นธรรม ดังนี้”  แตคำวา “เราๆ” นี้ มีที่ใชหลายแหง  เราแก
เราเจบ็ เราตายกม็ ีเราเปนไปตามกรรมกม็ ีอนัมาในอภณิหปจจเวกขณ.

“เรา” ไมแก ไมเจบ็ ไมตาย กม็.ี   “เรา” ทีแ่สดงไวในวกักลิ-
สตูรนัน้  ไมใชเรา ๓ ขอขางตนในอภิณหปจจเวกขณนัน้.   “เรา” ใน
พระสตูรนี ้ เปน “เราตถาคต”   “เรา” ใชใน ธรรมกายทีบ่ริสทุธิ์
ดงันี.้”๑

๒.๘ สมเด็จพระสังฆราชสา (ปุสฺสเทวมหาเถร) ไดทรงเรียบเรียงไวในหนังสือ
ปฐมสมโพธิ   หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาช้ันตรี-เอก (สมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระยาวชริญาณวโรรส ทรงชำระ) ฉบับพิมพคร้ังท่ี ๒๓/๒๕๓๘, สำนักงานมูลนิธมิหา-
มกุฏราชวทิยาลัย, พ.ศ.๒๕๓๘, หนา ๑๐  ความวา

“เอวํ อติทลฺุลภปาตภุาโว   แมองคพระตถาคตองัคีรสศักยมุนโีคดม-
สัมมาสัมพุทธเจานี้  ซึ่งมีความปรากฏในโลกอันสัตวไดดวยยาก  ดังนี้
พระองคไดอบุตับิงัเกิดข้ึนแลวในโลก  ดวยรปูกายอุบตัิแลธรรมกาย
อบุตัิ ทัง้ ๒ ประการ  พรอมดวยอจัฉรยิอัพภูตธรรมตามธรรมดานยิมโดย
พทุธธรรมดา.   ความบงัเกดิดวยรปูกายนัน้ จดัเปน ๒ คอื  โอกกนัติสมัย
ลงสพูระครรภ และนกิขมนสมัย ประสตูจิากพระครรภ.   สวนความ
บงัเกิดดวยธรรมกาย นัน้คอื  ตรัสรพูระอนตุตรสมัมาสมัโพธญิาณ.”

๓. พระพทุธดำรัสตรัสถึงบุคคลผมูตีน (อตัตา) เปนท่ีพึง่ (ทปีา) วา ผถูวาย
ไทยธรรมในบุคคลผมูอีตัตาเปนท่ีพึง่ ยอมประสบผลบุญเปนอันมาก มคีวามวา
๑ พระพรหมมนุ ี(สวุจเถร), ปาฐกถาเรือ่งกายสาม; มหามกฏุราชวทิยาลัย, พมิพคร้ังท่ี ๔  พ.ศ.๒๕๒๗, หนา ๓๕-๓๖.
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“เย อตตฺทปีา วจิรนตฺ ิ โลเก
อกิจฺนา สพฺพธ ิวปิปฺมตุตฺา
กาเลน เตสุ หพฺย ํปเวจเฺฉ.”๑

แปลความวา

“ชนเหลาใด  มตีนเปนทีพ่ึง่ [อตฺตทปีา]  ไมมกีเิลสเคร่ืองกงัวล
หลุดพนวิเศษแลวในธรรมทั้งปวง  เที่ยวไปอยูในโลก  พราหมณพึงหล่ัง
ไทยธรรม บชูาในชนเหลาน้ันตามกาล.”

และในอรรถกถาขทุทกนกิาย สตุตนบิาต นัน้เอง อธบิายวา
“อตฺตทีปา  อตฺตโน คเุณ เอว  อตฺตโน ทปี ํกตวฺา วจิรนตฺา

ขณีาสวา วจุจฺนฺติ.”๒
แปลความวา

“พระขีณาสพ [พระอรหันต]  ผูทำคุณธรรมของตนนั่นเอง ใหเปน
ทีพ่ึง่ของตน เทีย่วไป   ทานเรียกวา เปนผมูตีน [อตฺตา] เปนท่ีพึง่ [ทปีา].”

ในปฏิสมัภิทามรรคทีท่านพระสารบีตุรมหาเถระ  ไดแสดงวปิสสนากถาไว  แมไมได
แสดงคุณลักษณะของพระนิพพาน (โดยปรมัตถ) ซึ่งเปนวิสังขารธรรม วา มี
อตัตลกัษณะ (ลกัษณะเปนอัตตา) อนัเปนตรงกนัขามกับอนัตตลักษณะของเบญจขันธ
ซึง่เปนสังขารธรรม อยางตรงๆ (โดยแสดงแตเพยีงวา “เมือ่พระภกิษเุหน็ความดับแหง
เบญจขนัธวาเปนนพิพานมปีระโยชนอยางยิง่ - ปรมฏฐ ํนพิพฺานํ) กจ็รงิ  แตกไ็ดแสดง
คณุลกัษณะของพระนพิพาน (โดยปรมตัถ) วา

“นพิพาน เปนทีต่านทาน (ตาณํ นพิพฺานํ)”
“นพิพาน เปนทีป่องกนั (เลณ ํนพิพฺานํ)”
“นพิพาน เปนทีพ่ึง่ท่ีอาศยั (สรณ ํนพิพฺานํ)”

๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั  เลมท่ี ๒๕ ขทุทกนิกาย สตุตนบิาต ขอ ๓๖๒ หนา ๔๒๓-๔๒๔.
๒ คมัภีรปรมัตถโชติกา อรรถกถาขทุทกนิกาย สตุตนิบาต เลม ๒ หนา ๒๔๐.
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ตรงตามพระพทุธดำรสัตรสัแกภกิษทุัง้หลาย  ใหมตีน (อตฺตา) เปนท่ีพึง่ (ทปีา)
เปนทีอ่าศยั (สรณา) นัน้เอง

๔. พระพุทธดำรัสท่ีสำคัญ ตรัสแสดงคุณลักษณะของพระนิพพานโดย
ปรมัตถ

อันไดแก สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และ/หรือ อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ อัน
พระอรหันตเจาทานไดบรรลุแลว วา เปนธรรมชาติทีไ่มเกดิแลว (อชาต)ํ ไมเปนแลว
(อภูตํ) อันปจจัยกระทำไมไดแลว (อกตํ) ปจจัยปรุงแตงไมไดแลว (อสงฺขตํ)
มอีย ู โดยแสดงเปนนยั ในนพิพานสตูรที ่๓ วา

“อตฺถิ ภกิฺขเว อชาต ํอภูตํ อกต ํอสงขฺตํ.   โน เจ ต ํภกิฺขเว อภวสิสฺ
อชาตํ อภูตํ อกต ํอสงขฺตํ.   นยธิ ชาตสฺส ภตูสฺส กตสสฺ สงฺขตสสฺ นสิสฺรณํ
ปฺญาเยถ.

ยสมฺา จ โข ภกิขฺเว  อตถฺ ิอชาตํ อภตู ํอกตํ อสงฺขต.ํ   ตสฺมา
ชาตสฺส ภูตสฺส กตสฺส สงฺขตสฺส นสิสฺรณํ ปฺญายติ.”๑

แปลความวา
“ภกิษทุัง้หลาย ถาธรรมชาตทิีไ่มเกดิแลว ไมเปนแลว  อนัปจจยักระทำ

ไมไดแลว ปรงุแตงไมไดแลว จกัไมไดมแีลวไซร,  การสลดัออกซึง่ธรรมชาติ
ทีเ่กดิแลว เปนแลว  อนัปจจยักระทำแลว ปรงุแตงแลว จะไมพงึปรากฏใน
โลกน้ีเลย.

ภกิษุทัง้หลาย  กเ็พราะ ธรรมชาติอนัไมเกดิแลว ไมเปนแลว  อนั
ปจจยักระทำไมไดแลว ปรงุแตไมไดแลว มอีย.ู    ฉะน้ัน  การสลดั
ออกซ่ึงธรรมชาตทิีเ่กดิแลว เปนแลว  อนัปจจยักระทำแลว ปรงุแตง
แลว จงึปรากฏ.”

๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๕  ขทุทกนิกาย อทุาน  ขอ ๑๖๐ หนา ๒๐๗-๒๐๘.
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ในปฏสิมัภทิามรรคทีท่านพระสารบีตุรมหาเถระไดแสดงวิปสสนากถาไว  กแ็สดงตรง
ตามพระพทุธดำรสันีว้า  พระนพิพาน (โดยปรมตัถ) นัน้เอง  เปนธรรมท่ีปจจัยปรุงแตง
ไมไดแลว (อสงฺขต ํนพิพฺานํ) อนัพระอรยิเจา/พระอรหนัตเจาทานไดบรรลุดวยการศกึษา
สมัมาปฏบิัติเขาถงึ ไดร/ูไดเหน็ และไดเปน พระนิพพานธาต ุคอื สอุปาทิเสสนิพพาน-
ธาตุ/อนปุาทเิสสนพิพานธาตุ ดวยตนเอง นัน้แล

๕. เรื่องเคยมีมาแลว... พระอรหันตแตกกายทำลายขันธ (ตาย) แลว
ไมขาดสญู  คือ อนุปาทิเสสนพิพานธาตุ อนัเปนอมตธรรมของทาน มไิดสูญส้ินตาม
เบญจขันธไปดวย

มปีรากฏในยมกสตูร๑ วาดวยพระขีณาสพตายแลวสญูหรอืไม  มใีจความวา
สมัยหน่ึง ทานพระสารีบุตรอยูที่วิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี

ใกลพระนครสาวัตถี.   ก็โดยสมัยนั้นแล ยมกภิกษุเกิดทิฏฐิชั่วชาเห็นปานน้ีวา “เรายอม
รทูัว่ถงึธรรมตามทีพ่ระผมูพีระภาคเจาทรงแสดงแลววา  ‘พระขณีาสพเม่ือตายไปแลว
ยอมขาดสญู  ยอมพินาศ  ยอมไมมอีกี”

ภกิษุหลายรูปไดฟงวา  “ไดยนิวา  ยมกภิกษุเกิดทิฏฐิอนัช่ัวชาเห็นปานน้ีวา  ‘เรารู
ทัว่ถงึธรรมตามทีพ่ระผมูพีระภาคทรงแสดงแลววา  พระขีณาสพเมือ่ตายไปแลว ยอมขาดสญู
ยอมพินาศ ยอมไมมอีกี.’”

คร้ังน้ัน  ภกิษุเหลาน้ันจึงพากันเขาไปหาทานยมกภกิษุถงึท่ีอย ู ไดสนทนาปราศรยักับ
ทานยมกภกิษุ   ครัน้ผานการสนทนาปราศรัยชวนใหระลึกกันไปแลว  จงึน่ัง ณ ที่สมควร
สวนขางหนึง่  คร้ันแลวจงึถามทานยมกภกิษวุา

“ทานยมก  ไดยนิวาทานเกดิทฏิฐอินัชัว่ชาเหน็ปานนีว้า   ‘เรารทูัว่ถงึธรรมตามท่ีพระ
ผมูพีระภาคเจาทรงแสดงแลววา  พระขณีาสพเมือ่ตายไปแลว ยอมขาดสูญ ยอมพนิาศ ยอม
ไมมีอีก จริงหรือ ?’

๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๗  สงัยุตตนกิาย สคาถวรรค ขอ ๑๙๘-๑๙๙, ๒๐๒-๒๐๓ หนา ๑๓๒-๑๓๖.
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ทานยมกกลาววา  “อยางนัน้ อาวโุส”

“ดกูอนอาวุโสยมก  ทานอยาไดพดูอยางนัน้  อยาไดกลาวตพูระผมูพีระภาค  เพราะ
การกลาวตูพระผูมีพระภาค ไมดีเลย  เพราะพระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้วา
‘พระขณีาสพเม่ือตายไปแลว  ยอมขาดสญู  ยอมพนิาศ  ยอมไมมอีกี’”

ทานยมกเม่ือถูกภิกษุเหลาน้ันกลาวแมอยางนี ้ ยงัขืนกลาวถอืทิฏฐิชัว่ชาน้ันอยาง
หนกัแนนอยางน้ัน วา “เรารทูัว่ถงึธรรมตามทีพ่ระผมูพีระภาคทรงแสดงแลววา  พระขณีาสพ
เม่ือตายไปแลว ยอมขาดสญู ยอมพินาศ  ยอมไมมอีกี”

ภกิษุเหลาน้ัน ไมอาจใหทานยมกถอนทฏิฐิอนัช่ัวชาน้ันได  จงึลุกจากอาสนะเขาไปหา
ทานพระสารบีตุรจนถงึทีอ่ย ู  ครัน้แลว จงึกลาวกะทานพระสารบีตุรวา ‘ขาแตทานสารีบตุร
ยมกภกิษเุกดิทฏิฐชิัว่เหน็ปานน้ีวา  ‘เรารทูัว่ถงึธรรมตามท่ีพระผมูพีระภาคทรงแสดงแลววา
พระขีณาสพเมื่อตายไปแลวยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมีอีก’.  ขอโอกาสนิมนตทาน
พระสารีบุตรไปหายมกภิกษุถึงที่อยู เพื่ออนุเคราะหเถิด’  ทานพระสารีบุตรรับนิมนตโดย
ดุษฎีภาพ.

ครัง้นัน้ เวลาเยน็  ทานพระสารบีตุรออกจากทีพ่กัผอนแลวเขาไปหาทานยมกถึงทีอ่ยู
ไดสนทนาปราศรยักับทานยมก.   ครัน้ผานการสนทนาปราศรยัพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จงึ
นัง่ ณ ทีค่วรสวนขางหนึง่  แลวไดถามทานยมกวา

“ดกูอนอาวโุส  ยมก  ทราบวาทานเกดิทฏิฐอินัชัว่ชาเหน็ปานนีว้า  ‘เรารทูัว่ถงึธรรม
ตามท่ีพระผมูพีระภาคทรงแสดงแลววา ‘พระขีณาสพเมือ่ตายไปแลว ยอมขาดสญู ยอมพนิาศ
ยอมไมมอีกี’ จริงหรอื ?    ทานยมกตอบวา  “อยางนัน้แหละ ทานพระสารบีตุร”

ทานพระสารบีตุรจึงถามพระยมก มขีอความ ๒ ตอน [ขอ ๒๐๒-๒๐๓] วา

“ทานสำคญัอยางไรทานยมก  ทานมองเหน็รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ วา
เปนตถาคตหรือ ?   พระยมกตอบวา  “มใิชเชนน้ัน ผมูอีายุ”

พระสารีบตุรถามตอไปอีกวา  “ทานสำคญัอยางไรทานยมก  ทานมองเห็นวาตถาคตน้ัน
เปนสภาวะไมมรีปู ไมมเีวทนา ไมมสีญัญา ไมมสีงัขาร ไมมวีญิญาณหรอื?”
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พระยมกกต็อบไปวา  “มใิชเชนนัน้  ทานผมูอีายุ”  [พระยมกตอบหมายความวา
พระตถาคตน้ันเปนสภาวะมีเบญจขันธ]

พระสารบีตุรจงึกลาววา “ทานยมก ในปจจุบนัน้ีเองทีต่รงนี ้ทานยังหาตถาคตทีแ่ท
จรงิไมได   ควรหรือทีท่านกลาวแถลงวา  ‘ขาพเจารทูัว่ถงึธรรมตามทีพ่ระผมูพีระภาค
ตรสัไวแลววา ‘พระภกิษผุเูปนพระขณีาสพ  เมือ่ตายไปแลว กจ็ะขาดสูญหายสิน้  ไมมี
อยูอีก.”

พระยมกไดสตวิา พระตถาคต พระอรหันต มใิชเบญจขนัธ แตเปน พระนิพพานธาตุ
(สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ/อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ) อันเปน อมตธรรม ที่ไมตายตาม
เบญจขนัธไปดวย  จงึไดบรรลุธรรมในบัดน้ีเอง และกลาววา

“ขาแตพระสารีบุตร  แตกอนเมื่อยังไมรู กระผมจึงมีความเห็นอันชั่วรายนั้น
แตเพราะไดสดบัธรรมเทศนาของทานสารบีตุรนี ้กระผมจงึละความเหน็ชัว่รายนัน้ไดแลว
และกระผมไดบรรลธุรรมแลว.”

๖. ตวัอยางพระธรรมเทศนาของพระสปุฏิปนโน  ทีส่าธุชนเปนอนัมากยอมรับ
นบัถือ  หลายทานตางไดแสดงไว  ดงัน้ี

๖.๑  หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผศูกึษาสัมมาปฏิบัติ
ตามแนวสตปิฏฐาน ๔ ถงึธรรมกาย  ไดแสดงพระธรรมเทศนาเร่ือง “ตลิกัขณาทิคาถา”  เมือ่
วนัที ่๑ สงิหาคม ๒๔๙๗  ในหนงัสอื “ชวีประวตัแิละผลงาน รวมพระธรรมเทศนา ๖๓ กณัฑ”
หนา ๔๐๗ วา

“สวนกายพระอรหตั  ถาถงึพระอรหตัละก็  เปนนจิจงั สขุงั อตัตา
แทๆ  กายธรรมก็มีขันธเหมือนกัน แตเปนธรรมขันธ  ทานไมเรียก
เบญจขนัธ เปนธรรมขนัธเสยี   มธีาตเุหมือนกนั เปนวริาคธาตเุปน
วริาคธรรม เปนธรรมไปท้ังกอน   เพราะฉะน้ัน กายธรรมพระอรหตั
เปนนจิจงั สขุงั อตัตาหมดทัง้กอน  กายพระอรหตัละเอียดกเ็ปนนจิจงั
สขุงั อตัตาหมดท้ังกอน.”
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๖.๒  หลวงปมูัน่ ภรูทิตตฺมหาเถร  ไดแสดงโวหารธรรม  วา
“ไดสมบัตทิัง้ปวง ไมประเสรฐิเทาไดตน [คอือัตตา] เพราะตวัตนเปน

ทีเ่กิดแหงสมบัตทิั้งปวง.”๑

และพระเดชพระคุณทาน ไดแสดงโวหารธรรมอันเก่ียวเน่ืองกับสภาวะพระนพิพานธรรม
วา

“พระขณีาสพเจาทัง้หลายดับโลก ๓ รงุโรจนอย ู  คอืทำการพจิารณา
และบำเพญ็เพียร เปนภาวโิต พหุลกีโต คอืทำใหมาก เจริญใหมาก  จนจิต
มกีำลงั สามารถพจิารณาสมมตทิัง้หลาย  ทำลายสมมตทิัง้หลายลงไปได
จนเปนอกริิยา  กย็อมดบัโลก ๓ ได    การดบัโลก ๓ นัน้ ทานขณีาสวเจา
ทัง้หลายมไิดเหาะขึน้ไปในกามโลก รปูโลก อรูปโลก เลยทเีดียว  คงอยกูบั
ทีน่ัน่เอง  แมพระบรมศาสดาของเราก็เชนเดยีวกนั พระองคประทบันัง่อยู
ณ ควงไมโพธพิฤกษแหงเดยีว  เม่ือจะดบัโลก ๓ กม็ไิดเหาะขึน้ไปในโลก ๓
คงดบัอยทูีจ่ติ   จติน่ันเองเปนโลก ๓    ฉะน้ัน ทานผตูองการดบัโลก ๓
พึงดับท่ีจิตของตนๆ  จนทำลายกิริยา คือตัวสมมติหมดส้ินจากจิต
ยงัเหลือแตอกิรยิา [คอืนิโรธธาตุ/พระนพิพานธาต]ุ เปนฐตีจิติ ฐตีธิรรม
อนัไมรจูกัตาย [อมตธรรม] ฉะน้ีแล”๒

๖.๓  หลวงปชูอบ ฐานสโม วดัปาโคกมน ตำบลผานอย อำเภอวงัสะพุง จงัหวัด
เลย ไดกลาวไววา

“นิพพานไมไดสูญ  ไมไดอยูตามท่ีโลกคาดคะเนหรือเดากัน
ทำจรงิจะไดเห็นของจริง รจูริง และจะเหน็นิพพานเอง  เห็นพระพุทธเจา
พระธรรม พระสงฆ  เห็นครบูาอาจารยทีท่านบรสิทุธิเ์อง และหายสงสยั
โดยประการท้ังปวง.”๓

๑ จากแผนจารึกในพิพธิภัณฑพระอาจารยมัน่ ภรูทิตัตมหาเถระ วดัปาสุทธาวาส  อ.เมือง จ.สกลนคร.
๒ พระอาจารยมัน่ ภรูทิตัตมหาเถระ, มตุโตทัย : รงุแสงการพมิพ, หนา ๒๗.
๓ หนงัสือชีวประวตัฉิบับปรบัปรงุ  พ.ศ.๒๕๓๕  หนา ๑๒๙-๑๓๐.
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กลาวโดยสรุป
พระนิพพานโดยปรมตัถ  คอื  พระนพิพานธาตุ/นโิรธธาตุ  ไดแก สอุปาทิเสส-

นพิพานธาตุ ของพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา/พระอรหนัตปจเจกพทุธเจา/พระอรหนัต-
สาวกทัง้หลาย  ทีท่านไดบรรลุในขณะทีย่งัครองเบญจขนัธอยกูด็ ีและอนุปาทเิสสนพิพาน-
ธาตุ  เมือ่เบญจขนัธของทานแตกทำลาย (ตาย) แลวกด็ ี  นัน้เอง  คอื ธรรมท่ีทรง
สภาวะพระนิพพานไว

พระพุทธเจา/พระตถาคต และพระอรหันตเจา  ผูบรรลุพระนิพพานธาตุ
ดงักลาวขางตน  แสดงวา  ทานเปนธรรมกาย หรือ พรหมกาย  และ/หรือ ธรรมภูต/
พรหมภูต  เพราะพระวรกายของทานสำเรจ็ดวยธรรม ไดแก พระนพโลกุตตรธรรม (๙)
เปนตน

โดยนยัน้ี ธรรมกาย หรือ พรหมกาย ธรรมภตู/พรหมภตู ซึง่บรรลุมรรค-ผล-
นพิพาน  ไดแก  พระนพโลกตุตรธรรม (๙) คอื  พระนิพพานธาต ุ อนัเปนอมตธรรม
และเปนธรรมทีท่รงคณุธรรม  และ/หรือ สภาวะพระนพิพาน  ทีพ่ระพุทธองคตรสัสอน
ภกิษทุัง้หลายวา  “ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายจงมีตนเปนท่ีพึง่ [อตฺตทีปา]  มตีนเปนท่ี
อาศัย [อตฺตสรณา]  ไมมสีิง่อ่ืนเปนสรณะ  จงมีธรรมเปนท่ีพึง่ [ธมฺมทีปา]  มธีรรม
เปนท่ีอาศัย [ธมฺมสรณา] อยเูถิด.”

“อตัตา”  ทีพ่ระพทุธองคตรัสถึงน้ี คอื อตัตาโลกิยธรรม และอตัตาทีเ่ปนโลกตุตร-
ธรรม  กลาวคือ  ทรงหมายถงึให อาศัยตน (อตัตา) โลกิยธรรมทีย่งัมีชวีิตอยนูี ้ศกึษา
สมัมาปฏบิัต ิ เพ่ือความเขาถึง ไดร/ูเห็นและเปนอัตตาโลกุตตรธรรม นัน้เอง.
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๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๕  ขทุทกนิกาย อทุาน ขอ ๑๕๘ หนา ๒๐๖-๒๐๗.
๒ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๕  ขทุทกนิกาย อทุาน ขอ ๑๖๑ หนา ๒๐๘.

นยัที ่๓ : อายตนะ (พระนพิพาน)
ที่สถิตอยูของนิพพานธาตุ

มพีระพทุธดำรสัตรสัปรากฏในนพิพานสตูรที ่๑  มคีวามวา
“อตฺถิ  ภกิขฺเว ตทายตน.ํ   ยตถฺ เนว ปฐว ี น อาโป  น เตโช  น วาโย

น อากาสานฺจายตนํ  น วิฺญาณฺจายตนํ  น อากิฺจฺญายตนํ
น เนวสฺญานาสฺญายตนํ  นายํ โลโก  น ปรโลโก  น อโุภ  จนฺทิมสุริยา.
ตมห ํ  ภกิขฺเว  เนว อาคตึ วทามิ  น คตึ  น ฐติึ  น จตุึ.   น อปุปตตฺึ
อปฺปติฏฐํ อปฺปวตฺต ํอนารมมฺณเมว.  ต ํเอเสวนฺโต ทกุขฺสฺสาติ.”๑

แปลความวา
“ภกิษทุัง้หลาย อายตนะ [คอืพระนพิพาน] นัน้ มอีย.ู   ดนิ น้ำ

ไฟ ลม  อากาสานัญจายตนะ วิญญานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เนวสญัญานาสัญญายตนะ    โลกน้ี โลกหนา พระจนัทรและพระอาทติย
ทัง้สอง ยอมไมมีในอายตนะ[พระนพิพาน] นัน้.    ภกิษุทั้งหลาย เรายอมไม
กลาวซ่ึงอายตนะ [พระนิพพาน] นัน้วา เปนการมา เปนการไป เปนการตัง้
อย ูเปนการจุติ เปนการอุบตัิ.     อายตนะ[พระนพิพาน] นัน้หาทีต่ั้งอาศยั
มไิด มไิดเปนไป หาอารมณมไิด.  [พระนพิพาน] นัน่แล เปนท่ีสดุแหงทุกข.”

และตรัสอธบิายในนพิพานสตูรที ่๔ อกีวา
“จลิตํ  อนิสฺสิตสฺส  จลิตํ  นตฺถิ.  จลิเต อสติ,  ปสฺสทฺธิ.   ปสฺสทฺธิยา

สติ, รติ น โหติ.   รติยา อสติ, อาคติคติ  น โหติ. อาคติคติยา อสติ,
จุตูปปาโต น โหติ.   จุตูปปาเต อสติ, เนวิธ น หุรํ  น อุภยมนฺตเร.
เอเสวนโฺต ทกุขฺสฺส.”๒

แปลความวา
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๑ ปทานุกรมบาล-ีไทย-สนัสกฤต  ฉบบัพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจนัทบรุนีฤนาถ : ๒๕  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๒,  หนา
๑๒๒ : “อายตนํ” อายตนะ หมายความถงึ บอเกดิ หรอื ทีอ่ยู  เปนไปในอรรถ คอื (๑) สชฺาตเิทส (ประเทศทีเ่กดิ)
(๒) เหตุ (๓) วาสฏฐาน (ทีอ่ยู).

“ความหวัน่ไหว [ความด้ินรนดวยตัณหาและทฏิฐิ]  ยอมมีแกบคุคล
ผอูนัตัณหาและทิฏฐิอาศัย ยอมไมมแีกผอูันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย.   เม่ือ
ความหวัน่ไหวไมม ีกย็อมมีปสสัทธิ.  เมือ่มีปสสัทธิ กย็อมไมมคีวามกำหนัด
ยนิดี.   เมือ่ไมมีความกำหนัดยินดี กย็อมไมมีการมาการไป.   เม่ือไมมีการ
มาการไป กไ็มมีการจุติและอุบตัิ.  เม่ือไมมีการจุติและอุบตัิ โลกน้ีโลกหนา
กไ็มม ีระหวางโลกทัง้สองกไ็มม.ี  นีแ้ลเปนท่ีสดุแหงทุกข.”

อธบิายวา อายตนะ คอื พระนิพพาน นั้น   ณ ทีน่ี ้หมายความถึง ทีส่ถิตอยู๑

ของพระนิพพานธาตุ คือ อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ของพระอรหันตขีณาสพ
ผูเบญจขนัธแตกทำลาย (ตาย) แลว   คงแตพระนิพพานธาตุ (ธรรมทีท่รงสภาวะ
พระนพิพานไว) เพราะเปนอมตธรรม ทีไ่มตาย  เปนอสงัขตธาตุ/อสังขตธรรม ทีม่ี
อสังขตลักษณะ  ตามพระพทุธดำรัสท่ีไดตรัสวา  “เมือ่ตัง้อยู (คือ เม่ือพระอรยิเจาทานได
บรรลุมรรค-ผล-นิพพาน เปนพระอรหันตขีณาสพ)   ไมปรากฏความแปรปรวน (น
ฐติสสฺ อฺญถตฺต ํปญฺายติ) และไมปรากฏความเส่ือมสลาย (น วโย ปญฺายต)ิ
จงึไมปรากฏความเกิดใหมอกี (น อปุปฺาโท ปฺญายติ)

แมจะมีอาจารยบางทานเห็นวา พระนิพพานเปนอนัตตา  และอธบิายวา อายตนะ
คอื พระนพิพาน  มไิดหมายความวาเปนแดน หรอืสถานทีใ่ดๆ ดงัคำอธิบายในเชงิอรรถ
ที ่๒ ในพระไตรปฎกภาษาไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๙  ความวา

“อายตนะ คือ นิพพาน  ในน้ีพระผูมีพระภาคตรัสเรียกนิพพานวา
อายตนะ เพราะมคีวามหมายวาเหตุปจจัย  โดยความเปนอารัมมณปจจัย
(เปนเหตุโดยความเปนอารมณ) แกมรรคญาณและผลญาณเปนตน  เหมือน
กบัตรัสเรียกรูปเปนตนวาอายตนะ (รปูายตนะ) เพราะเปนอารัมมณปจจัย
แกจกัษุวญิญาณเปนตน (ข.ุ อ.ุ อ. ๔๐๗) ไมไดความหมายวาเปนแดนหรอื
สถานท่ีใดๆ.”
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๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๕  ขทุทกนิกาย อทุาน ขอ ๑๕๙ หนา ๒๐๗.
๒ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๙  ทฆีนิกาย สลีขันธวรรค  ขอ ๓๕๐ หนา ๒๘๓.

บณัฑติพงึกำจดัวจิกิจิฉา (ความลังเลสงสยั) ดวยการศกึษาสมัมาปฏบิตั ิเจรญิปญญา
ทัง้สุตมยปญญา จนิตามยปญญา และภาวนามยปญญา  ใหเหน็แจง/รแูจงสภาวธรรม
(ทัง้สังขาร และ วสิงัขาร)  และในอรยิสจัจธรรมตามท่ีเปนจรงิ   ใหไดเขาถงึ-ไดร/ูได
เหน็-ไดเปน พระนพิพานธาต ุดวยตนเอง  กจ็ะรคูวามจรงิขอนี ้ เปน ปจจฺตตฺ ํเวทติพโฺพ
วิฺหู ิ ดวยตนเอง  อยาไปเสยีเวลาโตเถยีงกนัใหจติฟงุซานอยเูลย

ยงัมีขอมูล (เอกสาร) ทีถ่กูตอง  ทีเ่ช่ือถือได  และตรงประเด็นเสริมความเขาใจวา
อายตนะ คอื พระนิพพาน นัน้  เปนท่ีสถิตอยขูองพระนพิพานธาต ุ(อนุปาทเิสสนพิพาน-
ธาตุ) แนนอน  เพราะเปนธรรมท่ีพระอริยเจาผบูรรลพุึงเหน็ได/รไูด  ดงัตอไปนี้

๑. พระพทุธดำรสัตรสัวา สจัจะ คอืพระนพิพาน  ไดแก พระนิพพานธาตแุละ
อายตนะ (พระนพิพาน) เปนธรรมชาติทีเ่หน็ไดยาก  กลาวคือ เปนธรรมทีเ่หน็ไดสำหรบั
พระอรยิเจา/พระอรหนัตเจา แตเห็นไดยากสำหรบัปุถชุน    ดงัพระพทุธดำรสัตรัสใน
นพิพานสูตรที ่๒  วา

“ททุทฺส ํ อนต ํนาม น ห ิ สจฺจ ํ สทุสสฺน.ํ
ปฏวิทิธฺา ตณหฺา ชานโต ปสฺสโต นตถฺ ิ กิจฺน.ํ”๑

แปลความวา

“สจัจะ คอื พระนพิพาน  เปนธรรมชาติทีเ่ห็นไดยาก  ไมมี
ตณัหาความด้ินรน  ไมเห็นไดงายเลย.    สำหรบัผทูีล่ะตัณหาไดแลว
รแูจงเหน็จรงิอย ูยอมไมมกีเิลสเปนเครือ่งกงัวล”

พระพุทธดำรัสตรัสพระนิพพานเปนท่ีไมมืด  มีรัศมีสวางโชติชวงใสบริสุทธ์ิ
อันผูบรรลุ (มรรค ผล นิพพาน) ยอมรูแจง/เห็นแจงได  แตไมอาจเห็นไดดวย
จกัษุวิญญาณ  ดงัพระพุทธดำรัสตรัสในเกวัฏฏสูตร วา

“วิญฺาณํ  อนทิสสฺนํ อนนตฺ ํ สพพฺโต  ปภํ.”๒
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๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๒๕  ขทุทกนิกาย ขทุทกปาฐะ ขอ ๕๐ หนา ๘๕.  และ
พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๓๓  ขทุทกนิกาย อปทาน  ขอ ๑๒๖ หนา ๒๐๒.

๒ คมัภีรปปญจสูทนี อรรถกถามชัฌิมนิกาย มชัฌิมปณณาสก เลม ๒ หนา ๓๒๐-๓๒๑.

แปลความวา

“นพิพานอันผบูรรลุพงึรแูจงได  เปน อนทิสัสนะ [ไมเหน็ไดดวย
จักษุวิญญาณ]  เปนอนันตะ [ไมมีที่สิ้นสุด แหงความเกิดขึ้นและความ
เส่ือมไป]  มรีศัมี สวางโชตชิวง ใสบรสิทุธิก์วาธรรมทัง้ปวง.”

นอกจากน้ี  พระพุทธองคยงัไดตรัสในขุททกนิกาย อปทาน อกีวา

“ยตฺถ อาโป จ ปฐวี เตโช วาโย น คาธติ
“น ตตฺถ สกฺุกา โชตนฺติ อาทจิฺโจ นปฺปกาสต.ิ
น ตตฺถ จนฺทิมา ภาติ ตโม ตตฺถ น วชิชฺติ.”๑

แปลความวา
“น้ำ ดิน ไฟ และลม ไมตั้งอยูในนิพพานใด. ในนิพพานน้ัน

ดาวศุกรสองไปไมถึง  พระอาทิตยสองแสงไมถึง  พระจันทรก็สองแสง
ไมถงึ   [แต] ความมดืก็ไมมใีนนิพพานนัน้.”

๓. พระพทุธโฆสาจารย ไดอรรถาธิบายพระพทุธพจนนีไ้ว ในคมัภรีปปญจสูทนีวา
ไมมธีรรมใดทีจ่ะมคีวามโชตชิวงใสบรสิทุธิส์วางกวาพระนพิพาน ดงัน้ี

“ตตฺถ วิฺญานนฺติ วิชานิตพฺพํ.  อนิทสฺสนนฺติ จกฺขุวิฺญาณสฺส
อาปาถํ อนุปคมนโต อนิทสฺสนํ นาม.   ปททฺวเยนป นิพฺพานเมว วุตฺตํ.
อนนฺตนตฺ ิ ตยิท ํอปุปฺาทวยอนฺตรหิตตฺตา อนนฺต ํนาม.   วตุตฺปํ เหต ํ:

‘อนฺตวนตฺาน ิภตูาน,ิ อสมฺภูตํ  อนนฺตกํ.
ภูเต อนฺตานิ ทสิฺสนฺติ ภูเต อนฺตา ปกาสิตาต.ิ
สพพฺโตปภนฺติ สพฺพโส ปภาสมปฺนฺน.ํ  นพิพฺานโต หิ อฺโญ ธมฺโม

สปภาตโร วา โชตวินตฺตโร วา ปริสทุธฺตโร วา  ปณฺฑรตโร วา  นตฺถิ.”๒
แปลความวา



409409
คูมือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา: ภาคผนวก

๑ คมัภีรสทัธัมมปกาสนิ ีอรรถกถาขทุทกนิกาย ปฏิสมัภิทามรรค ภาค ๑ หนา ๓๐๐.

“ในพระดำรัสน้ัน  คำวา วิฺญาณํ  ไดแก เปนธรรมชาตอินับุคคล
พงึรแูจงได.   คำวา อนทิสสฺน ํ มคีวามวา  ชือ่วา เห็นไมได เพราะไม
เขาไปสคูลองแหงจกัษวุญิญาณ.    พระผมูพีระภาคตรสัถึง พระนิพพาน
เทานัน้ แมดวยบทท้ังสอง.   คำวา อนนฺตํ มคีวามวา พระนิพพานนีน้ัน้
ชื่อวา ไมมีที่สุด  เพราะเวนจากท่ีสุดคือความเกิดข้ึนและความเสื่อมไป.
[กลาวคือ เปน อมตธรรม  ที่ คงท่ี (ธวุ)ํ ไมมคีวามตาย  ไมมคีวามเกดิใหม
ไมมคีวามเจ็บไขและตาย อกีน่ันเอง].

สมจริงดงัพระดำรสัทีพ่ระผมูพีระภาคเจาตรสัไวแลววา
‘สตัวทัง้หลายมทีีส่ดุ   [แต] พระนิพพานเปนธรรมชาตไิมเกดิ  ไม

มทีีส่ดุ  ทีส่ดุยอมปรากฏในสตัว  เราประกาศทีส่ดุในสัตวแลว.’
คำวา สพฺพโตปภํ ไดแก สมบูรณดวยแสงสวาง โดยประการ

ทัง้ปวง.  แทจริง  ธรรมอ่ืนนอกจากพระนพิพาน ทีม่แีสงสวางกวา มี
ความโชตชิวงกวา  มคีวามบรสิทุธิก์วา หรอืขาวใสกวา  ยอมไมมี.”

๔. พระมหานามเถระ ไดอรรถาธิบายไวในคมัภรีสทัธัมมปกาสนิอีกีวา พระอริยเจา
ยอมเหน็พระนพิพานได  ดงันี้

“ทสฺสนนฺติ หิ โสตาปตฺติมคฺโค.   โส หิ ปฐมํ นิพฺพานทสฺสนโต
ทสฺสนนตฺิ วตฺุโต.  โคตรฺภุ ปน กิฺจาป ปฐมตรํ นพิฺพาน ํปสฺสติ,  ยถา ปน
รฺโญ สนฺตกิ ํ เกนจิเทว กรณเียน อาคโต ปรุเิส ทรูโต ว รถิกาย จรนฺตํ
หตฺถกิขฺนฺธคตํ ราชานํ ทสิวฺาป,  ‘ทฏิโฐ เต ราชาต ิปฏุโฐ,  ทสิวฺา กตฺตพฺพ-
กจิจฺสฺส อกตตตฺา  ‘น ปสสฺามีต ิอาห.   เอวเมว นพิพฺานํ ทสิวฺา กตตฺพพฺสสฺ
กิเลสปฺปหานสฺสาภาวา ‘น ทสฺสนนฺติ วุจฺจติ.   ตํ หิ ญาณํ มคฺคสฺส
อาวชฺชนฏฐาเน ตฏิฐต.ิ”๑

แปลความวา
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๑ พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๕  ขทุทกนิกาย ธรรมบทคาถา  ขอ ๒๗ หนา ๔๕.
๒ คมัภีรธมัมปทัฏฐกถา อรรถกถาขทุทกนิกาย  ธรรมบทคาถา ภาค ๖  หนา ๑๘๐.

“สวนบทวา ทสสฺนํ ไดแก โสดาปตตมิรรค.  เพราะวา โสดาปตต-ิ
มรรคนัน้ทานกลาววา ทสฺสนํ (การเห็น) เพราะเหน็พระนพิพานกอน.
สวน โคตรภูญาณยอมเห็นพระนิพพานกอนกวา กจ็รงิ   ถงึดงันัน้ โคตรภู-
ญาณนั้น  แมเหน็พระนิพพาน  ทานก็เรียกวา “ไมเหน็”  เพราะไมมีการ
ละกิเลสที่ตนควรทำ   เหมือนบุรุษผูมาสูสำนักของพระราชาดวยกิจ
อยางใดอยางหน่ึงนัน่เทยีว  แมเหน็พระราชาผปูระทบับนคอชาง  เสด็จมา
ตามถนนแตที่ไกลเทียว  ถูกเขาถามวา “ทานเฝาพระราชาแลวหรือ ?”
แมเหน็แลวกก็ลาววา “ขาพเจายงัมไิดเฝา”  เพราะความทีก่จิอนับคุคลพึง
กระทำ  ตนยังมิไดกระทำ ฉะน้ัน.   จรงิอย ู โคตรภญูาณนัน้ดำรงอยใูน
ฐานะแหงอาวัชชนจิตของมรรค.”

๕. พระพทุธดำรสัตรสัพระนิพพาน เปนสถานที ่(นพิพฺานฏฐาน)ํ ทีพ่ระอเสข-
มนุ ี(พระอรหนัต) ไปแลวไมเดอืดรอนเศราโศก   ดังพระพุทธดำรสั มใีนขทุทกนกิาย
ธรรมบท วา

“อหึสกา  เย  มนุโย นจิจฺ ํกาเยน สวํุตา,
เต ยนฺติ อจฺจุตํ ฐานํ ยตฺถ คนฺตวฺา น โสจเร.”๑

แปลความวา

“พระมุนีเหลาใด  ผูไมเบียดเบียน  สำรวมแลวดวยกายเปนนิตย,
พระมุนีเหลานั้น ยอมไปสูสถานท่ีอันไมจุติ   ซึ่งเปนที่ไปแลวไม
เดือดรอนเศราโศก.”

พระพทุธโฆสาจารย  ไดอรรถาธบิายไวในคัมภีรธมัมปทัฏฐกถาอกี วา
“อจฺจตุนฺต ิ สสฺสตํ  ฐานนฺต ิอกุปปฺฏฐานํ  ธวุฏฐานํ  ยตถฺาติ  ยสมฺึ

คนฺตฺวา  น  โสจนฺติ  น  วิหฺญนฺติ ตํ  นิพฺพานฏฐานํ  คจฺฉนฺตีติ
อตฺโถ.”๒
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๑ อาจารยิธัมโมทยาน พ.ศ. ๒๕๓๖ หนา ๑๒๗  เรยีบเรียงโดย กลมุสอนปรัชญาและพุทธธรรม; หอรตันชยัการพมิพ.

แปลความวา

“บทวา อจฺจตุํ คอื เท่ียง.   บทวา ฐานํ ไดแก สถานทีอ่นัไมกำเรบิ
คือ สถานทีอ่นัยัง่ยนื.   บทวา ยตฺถ เปนตน มคีวามวา พระมนุทีัง้หลาย
ยอมไปสสูถานท่ีคอืพระนิพพาน  ซึง่เปนท่ี [พระอเสขมนุทีัง้หลาย]
ไปแลวไมเศราโศก  คือ ไมเดือดรอน.”

๖. พระสปุฏปินโน ทีม่หาชนเคารพนับถอื กแ็สดงวาพระนพิพานเหน็ได
 ๖.๑ หลวงปตูือ้ อจลธมฺโม

“เมือ่เปนพระเจาแผนดนิโลกตุตรมนษุย  ไดเปนพระอรหันตเขา
พระนพิพานไปแลว  พระนพิพานกย็งัมอีย ูไมเสือ่มสญู  พระพทุธเจา
เขาพระนิพพาน กม็อียใูนพระนพิพานน้ันแล

พระโมคคัลลาน  พระสารีบตุร  พระอนุรทุธ  พระอานนท  เขานพิพาน
ก็มีอยูในพระนิพพานน้ันแล   นางภิกษุณีทั้งหลายไดบวชกาย วาจา ใจ
ใจก็เปนพระนิพพาน  แลวเขาพระนิพพานไดดวย   เหมือนกับพระจันทร
พระจันทรไมมีวันแก พระจันทรไมมีวันเจ็บ พระจันทรไมมีรอนไมมีหนาว
ดาวไมมเีกิดไมมีตาย

คนเรานี้เปนบาเปนบอ คอยาว ตาขาว ลิ้นยาว ใชไมได  สวน
พระธรรมคำส่ังสอนเกิดจากหัวใจของพระพุทธเจา  เกิดจากหัวใจของ
พระอรหันตาทั้งหลาย  ทำไมพวกเราทั้งหลายและพวกทานทั้งหลาย
จงึไมร ู  ทำไมเราจึงไมเห็น   ถาเราเปนพระอรหนัต เปนพระโสดาบนั
เปนพระอนาคาเมือ่ใด  ก็เมือ่นัน้แหละจึงจะเห็นจะรทูีอ่ยพูระพทุธเจา
ที่อยูของพระอรหันตเจาท้ังหลาย.”๑

 ๖.๒ หลวงพอวดัปากน้ำ  พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) ผปูฏบิตัสิมถวิปสสนา
ตามแนวสตปิฏฐาน ๔ ถงึธรรมกาย  กไ็ดสอนศิษยานุศษิยใหศกึษาสัมมาปฏิบตัติามวา
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เมือ่ปฏิบตัไิดถงึธรรมกายแลว  มสีตใิชญาณพระธรรมกายพจิารณาเห็นกายใน
กาย  เห็นเวทนาในเวทนา  เห็นจติในจิต  และเหน็ธรรมในธรรม  ทัง้ ณ ภายในและ ณ
ภายนอก  เพ่ือเจริญปญญาเห็นแจงสภาวธรรม (สงัขาร/ธรรมท้ังปวง) และอรยิสจัจธรรม
ตามทีเ่ปนจรงิได   ดวยการทีไ่ดทัง้รแูละทัง้เหน็ อายตนะ คอื พระนพิพาน  และให
สามารถเขาถึง  ไดร/ูไดเห็น  และไดเปนพระนพิพานธาต ุ คอื บรรลธุรรมกายมรรค/
ธรรมกายผล นพิพาน  ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด  ดงัน้ี๑

“ใหรวมใจของทุกกายอย ู ณ  ศนูยกลางธรรมกายอรหัตท่ีละเอียด
ทีส่ดุ  เอาใจธรรมกายอรหัตเปนหลัก เจรญิฌานสมาบตั ิ (รปูฌาน ๔)
พรอมกันหมดทุกกายหยาบกายละเอียด  โดยอนุโลมและปฏิโลม ๑-๒-๓
เท่ียว  ใหใจผองใสจากกเิลสนิวรณ ออนโยน ควรแกการงาน  แลว
ธรรมกายพระอรหตัท่ีสุดละเอยีดทำนโิรธดับสมทุยั คอืพิสดารธรรมกาย
อรหตัในอรหตั  ออกจากฌานสมาบัติ (ไมตองพจิารณาอารมณฌาน) ผาน
ศนูยกลางกำเนดิธาตธุรรมเดมิอันเปนท่ีตัง้ของธาตุธรรม และเหน็-จำ-คดิ-
รู   อันเปนที่ตั้งของกิเลส อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ของกายโลกิยะ
สดุกายหยาบกายละเอยีด  ปหาน คอื ละอกศุลจิตของกายในภพ ๓  ให
บริสุทธ์ิ เปนแตใจ (คือญาณรัตนะ) ของธรรมกายที่บริสุทธ์ิลวนๆ จน
สดุละเอยีด  ปลอยอุปาทานในขนัธ ๕  และปลอยความยินดใีนฌานสมาบัติ
ได (แมชั่วคราว เปนวิกขัมภนวิมุตติ)  ธรรมกายท่ีหยาบจะตกศูนย
ธรรมกายทีส่ดุละเอยีดจะปรากฏในอายตนะคอืพระนพิพาน  กใ็หซอน
ธรรมกายที่บริสุทธ์ิสุดละเอียดน้ันที่กลางของกลางพระนิพพานธาตุ
คอื ธรรมกายตรสัรขูองพระพทุธเจา  ทีเ่หน็ประทบัอยบูนรตันบลัลงัก
มรีศัมสีวางยิง่นกั  แวดลอมดวยพระนิพพานธาตุ (อนปุาทเิสสนพิพาน-
ธาต)ุ ของพระอรหนัตขณีาสพ  ผเูบญจขนัธแตกทำลายแลว เวยีนขวา
อยูโดยรอบนับไมถวน

๑ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนฺทสโร) หนังสือวิชชามรรคผลพสิดารเลม ๓ (แจกใหเฉพาะผปูฏิบตัไิดถงึธรรมกายแลว).
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ขณะโคตรภูจิตของผูบำเพ็ญเพียร ยึดหนวงพระนิพพานเปน
อารมณอยแูลวน้ัน

(๑) ใชตา (ญาณ) พระธรรมกายพจิารณาอรยิสจัทีก่ลางกายมนษุย
เห็นแจงแทงตลอดอรยิสัจเหลาน้ี  พรอมกบัเดนิสมาบัต ิเมือ่ถกูสวนเขา
พระธรรมกายโคตรภูละเอียดก็ตกศูนย (วางหายไป) กลายเปนดวงใส
วัดเสนผาศูนยกลาง ๕ วา  ในไมชาศูนยนั้นก็กลับเปนธรรมกาย
พระโสดาปตติมรรค  หนาตักกวาง ๕ วา  สงู ๕ วาข้ึนไป  เกตุดอกบัวตูม
ใสสวางปรากฏข้ึน  ปหาน (ละ) สังโยชนเบ้ืองต่ำ  คือ สักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ไดแลว  ธรรมกายพระโสดาปตติมรรคก็
ตกศนูย  ธรรมกายพระโสดาปตติผล ก็จะปรากฏข้ึนเขาผลสมาบัติ
พจิารณาปจจเวกขณ ๕  คอื พจิารณามรรค, ผล, กเิลสทีล่ะได, กเิลสทีย่งั
เหลือ และพจิารณาพระนพิพาน  ไดบรรลมุรรคผลเปนพระโสดาบนั  และ
ก็จะเห็นธรรมพระโสดาปตตผิลใสละเอยีดอยตูลอดเวลา   ไมกลบัมวัหมอง
หรอืเล็กเขามาอกี

(๒) แลวธรรมกายพระโสดาน้ันเขาฌาน  พิจารณาอริยสัจของ
กายทิพย  ใหเห็นจริงในทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค  ทำนองเดียวกับ
ที่กลาวมาแลว  เม่ือถูกสวนเขา ธรรมกายพระโสดาก็ตกศูนยเปนดวงใส
วัดเสนผาศูนยกลางได ๑๐ วา  ในไมชาศูนยนั้นก็กลับเปน ธรรมกาย
พระสกทาคามมิรรค หนาตักกวาง ๑๐ วา  สงู ๑๐ วาข้ึนไป  เกตดุอกบวั
ตมู  ปรากฏใสสวางขึน้  กำจัดสังโยชนเบ้ืองต่ำ ๓ และสามารถละโลภะ
โทสะ  และโมหะ  จนเบาบางลงมากแลว  ก็จะตกศูนยและปรากฏ
ธรรมกายพระสกทาคามิผลเขาผลสมาบัต ิ และพิจารณาปจจเวกขณ ๕
ไดบรรลุมรรคผลเปนพระสกิทาคามี   และทานก็จะเห็นธรรมกาย
พระสกทิาคามใีสสวาง ละเอียดบริสทุธ์ิอยตูลอดเวลา
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(๓) แลวธรรมกายพระสกิทาคามีนั้นเขาฌาน  ดูอริยสัจของ
กายรปูพรหม  ใหเหน็จรงิในทกุข สมทุยั นโิรธ มรรค เมือ่ถกูสวนเขา
ธรรมกายพระสกทิาคามกีต็กศูนยเปนดวงใส  วดัเสนผาศูนยกลางได ๑๕
วา  และปรากฏเปนธรรมกายพระอนาคามิมรรค  หนาตักกวาง ๑๕ วา
สงู ๑๕ วาข้ึนไป  เกตุดอกบัวตูม  ใสสวางและบริสทุธ์ิขึน้  ปหานกาม-
ราคานุสัยและปฏิฆานุสัยไดอีก  แลวก็จะตกศูนย ปรากฏ ธรรมกาย
พระอนาคามิผลเขาผลสมาบตั ิ  และพจิารณาปจจเวกขณ ๕  ไดบรรลุ
มรรคผล  เปนพระอนาคามีบุคคล  และทานจะเหน็ธรรมกายพระอนาคามี
ใสสวาง ละเอยีดบรสิทุธ์ิอยตูลอดเวลา

(๔) แลวธรรมกายพระอนาคามีนั้นเขาฌาน  ดูอริยสัจของกาย
อรปูพรหม  ใหเหน็จรงิในทุกข สมทุยั นโิรธ มรรค  เมือ่ถูกสวนเขา
ธรรมกายพระอนาคามกีต็กศูนยเปนดวงใส  วดัเสนผาศนูยกลางได ๒๐ วา
ขึน้ไป  แลวปรากฏ พระธรรมกายอรหตัตมรรค หนาตักกวาง ๒๐ วา
สงู ๒๐ วาข้ึนไป  เกตดุอกบัวตูม  ใสสวางข้ึนปหานสงัโยชนเบ้ืองสูงอีก ๕
ประการ  คอื  รปูราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อทุธัจจะ  และอวิชชา  ได
โดยเด็ดขาด  แลวก็ตกศนูย   ธรรมกายพระอรหตัตผล กจ็ะปรากฏขึน้
เขาผลสมาบัต ิ และพจิารณาปจจเวกขณ ๔  คอื  พจิารณามรรค ผล กเิลส
ทีล่ะไดหมด  และพจิารณาพระนพิพาน  และก็จะมีญาณหยัง่รวูา ไดบรรลุ
มรรคผลเปนพระอรหันตขีณาสพ  ดังพระพุทธดำรัสวา “วิมุตฺตสฺมึ,
วมิตุตฺมิต ิญาณ ํโหต ิ- เมือ่จติพนแลว  กม็ญีาณหย่ังรวูาพนแลว”  และ
ตรสัวา “ขณีา ชาติ,  วสุติ ํพรฺหมฺจรยิ,ํ กต ํกรณยี,ํ  นาปร ํอติถฺตตฺายาติ
ปชานาติ - อริยสาวกน้ัน ยอมทราบชดัวา ‘ชาตสิิน้แลว, พรหมจรรย
ไดอยจูบแลว, กจิท่ีควรทำ ไดทำเสร็จแลว, กจิอ่ืนอีกเพือ่ความเปนอยาง
นีอ้กี มไิดม”ี  แลวทานจะเหน็ธรรมกายพระอรหตัของทานใสละเอยีด และ
มรีศัมีสวางอยตูลอดเวลา  ไมกลับมัวหมองหรือเล็กลงอกี.”
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การเจรญิฌานสมาบตัพิจิารณาอริยสจั ๔ ใหเหน็แจง/รแูจง ดวยญาณ ๓ (สจัจญาณ-
กจิจญาณ-กตญาณ) มอีาการ ๑๒  เพือ่บรรลมุรรคผลนิพพาน  จะปฏบิตัิ (เจริญภาวนา) เพ่ือ
ความบรรลุทีละขั้นดังที่ไดกลาวขางตนนี้ก็ได  หรือจะรวมใจของทุกกายอยู ณ ศูนยกลาง
ธรรมกายพระอรหัต  ทำนโิรธดับสมุทยั  เขาถึงอายตนะ คอื พระนิพพาน   แลวพิจารณา
อริยสัจใน ๔ กาย  คือ  กายมนุษย/ทิพย/พรหม/อรูปพรหม พรอมกัน  ใหเห็นแจงใน
สจัจธรรมทัง้ ๔  เปนไปในญาณ ๓  มอีาการ ๑๒  และไดบรรลมุรรค ผล นพิพาน ถงึข้ัน
สงูสุดคือ พระอรหตัตมรรค-อรหัตตผล  และพระนพิพานธาต ุทนัทีเลยก็ได  แลวแตวาสนา
บารมขีองแตละทานทีบ่ำเพญ็มาได  ไมเทากนั

ตามขอมูลในคัมภีรพระไตรปฎก  ก็พอจะทราบไดวา   อยางเชน บารมีของพระ
มหาโพธสิตัวเจา  เพือ่ความตรสัรพูระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระพุทธเจาน้ัน  ทาน
จะเจริญภาวนา/เจริญวิชชาและอภิญญาคุณเครื่องชวยใหเห็นแจง/รูแจง สภาวธรรมและ
อริยสัจจธรรมตามทีเ่ปนจริงไดอยางสมบรูณ   และไดบรรลุมรรค-ผล-นพิพานขัน้สูงสุด คอื
พระอรหตัตมรรค-พระอรหตัตผล และพระนพิพาน ไดทนัทใีนขณะเดยีวกันน้ันเอง

การเจริญสมาบตัพิจิารณาพระอริยสจัทัง้ ๔ นี ้ เม่ือกำหนดรทูกุข สมทุยั นโิรธ
และมรรค  ดวยสจัจญาณ กจิจญาณ และกตญาณ   แลวญาณท้ัง ๓  กลมุนีเ้องทีเ่ปน
ปญญาผุดรูขึ้นมาเองในระหวางการปฏิบัติ  เปนปญญาที่ทำใหรูวาสัจจธรรมนั้นมีจริง
ถาเพยีรปฏิบัตอิยางถกูตองไมทอถอยก็จะพนจากทุกขได   ญาณท้ัง ๓ กลมุ รวม ๑๒  ญาณ
ของอริยสัจ  ในตอนน้ี  เปรยีบเหมอืนจอบเสียมท่ีนำมาใชในการขดุพ้ืนดินเพ่ือกระแสธาร
แหงปญญา  จะสามารถกำหนดไหลไปสนูพิพทิาญาณ   ทนีัน้ญาณทัง้ ๑๒ ญาณของอรยิสัจ
จะวิวัฒนาการเปนความเห็นแจงในปฏิจจสมุปบาทธรรม ๑๒  ทำใหสามารถกำหนดรู
อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา และสมทุยั  ซึง่เปนตนทางใหกำหนดรอูริยสัจ  ละพระไตรลกัษณ
ขัน้ละเอยีด วา  สพฺเพ สงฺขารา  อนิจจฺา, สพฺเพ สงฺขารา ทกุขฺา และสพฺเพ ธมฺมา
(สงัขตธรรมท้ังปวง) อนตฺตา  ซึง่เปนธรรมาวุธอันคมกลา  ปหานสงัโยชนพนิาศไปใน
พริบตา ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด
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ญาณทัง้ ๓ กลมุ คือ สจัจญาณ กจิจญาณ และกตญาณ  อันใหเห็นแจงในอรยิสจั
๑๒ นี ้ จะเห็นและกำหนดรไูดเปนอยางดี  โดยทางเจโตสมาธิ  หรือธรรมปฏบิตัิตาม
แนวสติปฏฐาน ๔  ทีพ่ระเดชพระคณุหลวงพอวัดปากน้ำไดปฏิบตัเิขาถึง ไดร/ูไดเห็น และ
เปนธรรมกาย  และไดถงึ อายตนะ คอื พระนิพพาน  ดวยอาการอยางน้ี

อนึง่ ในระหวางทีย่งัครองเบญจขนัธอยนูัน้  พระนพิพานธาต ุ(สอปุาทเิสสนพิพาน-
ธาต)ุ ของพระอรหนัตผทูีท่รงอภิญญาและสมาบัต ิ๘ (รปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๔) กส็ามารถ
เขานิโรธสมาบัติ  สถิตอยูในอายตนะ คือ พระนิพพานไดในกาลทุกเมื่อ ไดอีกเชนกัน
ผรูบูางทานจงึกลาววา พระอรหนัตทานเขานพิพานเปน (ดวย) สอุปาทเิสสนพิพานธาตุ
ทัง้ๆ ทีย่ังดำรงชนมชีพอยไูดตลอดเวลา

ตอเมือ่เบญจขนัธดบั (ตาย) แลว  พระนิพพานธาตุ (อนปุาทิเสสนิพพานธาตุ) ของ
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา จงึปรากฏสถติประทบัอยบูนรัตนบัลลงัก ยัง่ยนือยใูนอายตนะ
คอื พระนิพพานนั้น   สวน อนปุาทิเสสนพิพานธาตขุองพระอรหนัตสาวก (ทีเ่บญจขันธ
ดับ คือ ตายแลว) ก็จะปรากฏประทับอยูบนองคฌาน (เหมือนแผนกระจกกลมใส
หนาประมาณ ๑ ฝามือของพระธรรมกาย)  เวียนขวา หางกันชั่วกึ่งองคฌาน โดยรอบ
พระพุทธเจานบัไมถวน ตามลำดบักาลแหงการดบัขนัธของพระอรหนัตสาวกแตละองค
และไดยนิวา พระอนปุาทเิสสนพิพานธาตุของพระอัครสาวกเบ้ืองซาย/เบือ้งขวา ไดปรากฏ
อยูในอายตนะ คือ พระนิพพาน นี้  กอนกาลปรินิพพานของพระพุทธเจา   เพราะ
พระอัครสาวกท้ัง ๒ องคนัน้ ไดปรินพิพานดวยอนุปาทเิสสนิพพานธาตกุอนพระพทุธเจา
สำหรับ พระอนปุาทิเสสนิพพานธาตุของพระปจเจกพทุธเจา  เมือ่เบญจขนัธดบั (ตาย)  กจ็ะ
เห็นปรากฏประทับอยูบนรัตนบัลลังกลำพังพระองคเดียว  เพราะในระหวางดำรงพระ
ชนมชพีอย ูมไิดสัง่สอนผใูดใหไดมรรคผลนิพพาน   จงึไมปรากฏพระนพิพานธาตุของ
พระอรหนัตสาวกอยโูดยรอบ  เหมอืนอยางสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา

อน่ึง นอกจาก อายตนะ คอื พระนิพพาน เปนท่ีสถิตอยขูองพระอนุปาทิเสสนิพพาน-
ธาตุอนัเปนอมตธรรม ของสมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจาสมณโคดมของเราน้ี  พรอมดวย
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ของพระอรหนัตสาวก และ พระปจเจกพุทธเจา ในพทุธกาลน้ีแลว  ยงัมอีายตนะ คอื
พระนพิพาน ทีส่ถติอยขูองพระอนุปาทิเสสนพิพานธาต ุของสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา
ผไูดบำเพญ็บารมใีนระดบัวริยิาธกิะ-ศรทัธาธกิะ-ปญญาธกิะ องคกอนๆ พรอมดวยของ
พระอรหันตสาวก และ ของพระปจเจกพทุธเจา ในแตละพทุธกาลในอดตีถอยหลงัสบืตอๆ
ไปอีกนับไมถวน  จนถึง อายตนะ คือ พระนิพพานเปน ที่สถิตอยูของพระสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาองคตนๆ ผไูดบำเพ็ญบารมีมามากกวาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ดังกลาวขางตน อีกมากมายนัก   จนพระวรกายทุกกาย สุดกายหยาบ (กายมนุษย)
สุดกายละเอียด ถึงธรรมกายของพระพุทธองคนั้น เปนธาตุธรรมท่ีใสบริสุทธิ์ เปน
วิราคธาตุ/วิราคธรรมลวนๆ แลวเขาพระนิพพานดวยพระวรกายเน้ือที่ใสบริสุทธิ์เปน
วิราคธาตุ/วิราคธรรมน้ัน เห็นประทับอยูบนองคฌาน (เหมือนแผนกระจกกลมใส หนา
ประมาณ ๑ ฝามือของพระพทุธเจา) โตใหญใสบริสทุธ์ิ และมรีศัมีโชตชิวงสวางไสวแผซาน
จากพระวรกายของพระองค  แวดลอมดวยพระอนุพทุธะกลางธาตุ ประทบัอยซูาย-ขวา-
หนา-หลงั ของพระพทุธเจาองคตนๆ  และมี กลางในกลางธาต ุและ ปลายธาตุตอๆ ไป
โดยรอบนบัไมถวน สวางไสวเตม็อายตนะ คอื พระนิพพานเปน นัน้   และยังม ีพระนพิพาน
ในพระนิพพานตอๆ ไปอีก นับอสงไขยในอสงไขยอายุธาตุอายุบารมีของพระพุทธเจา
องคตนๆ ไมถวน

พระเดชพระคณุ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคลเทพมุน ี (สด จนทฺสโร) ผปูฏบิตัิ
สมถวิปสสนาภาวนาตามแนวสติปฏฐาน ๔ ถงึธรรมกายของพระพุทธเจา  จึงไดแนะนำ
วธิกีารเจริญภาวนาตอๆ ไปอกีวา

เม่ือไดเขาถึง ไดรู ไดเห็น และไดเปนธรรมกายอรหัตในอรหัตตอๆ ไป จนสุดละเอียด
และไดเขาถึง ไดรูเห็นอายตนะคือพระนิพพาน ที่สถิตอยูของพระนิพพานธาตุของ
พระพุทธเจา และไดพจิารณาอรยิสจัจธรรม ไดถงึมรรคผล และพระนพิพานธาต ุดวย
ตน แลวเพียงไร    ใหอธิษฐานซอนพระธรรมกายอันบริสทุธ์ิของตนน้ัน เขากับพระนิพพาน
ธาตุของพระพทุธเจา ทีเ่หน็ประทับอยบูนรัตนบัลลงัก  (แวดลอมดวยพระนพิพานธาตขุอง
พระอรหันตขีณาสพ ทีเ่ห็นประทับอยบูนองคฌาน ใสสวางโดยรอบนบัไมถวน)   ซอนหยุด-
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ซอนนิง่-กลางของกลางพระนิพพานธาตุ ของพระพุทธเจานัน้ ศนูยกลางพระนิพพานนัน้
ก็จะขยายวางหายไป    แลวจะปรากฏพระนิพพานธาตุ ในพระนิพพานธาตุ ของ
พระพทุธเจาองคตอไปๆ ไป ในอายตนะคอื พระนพิพานตอๆ ไป ทบัทวีขึน้มาไมขาดสาย
นบัไมถวน เปนการไดเขาถึง ไดร-ูไดเห็น และไดเปนธาตุธรรมทีบ่ริสทุธ์ิ ตามพระนิพพาน
ธาตขุองพระพทุธเจาองคตอๆ ไป เปนทบัทว ีนบัอสงไขยในอสงไขยอายธุาตอุายบุารมี
ของพระพุทธเจาไมถวน ก็จะถึงพระพุทธเจาองคตนธาตุ/ตนธรรม ในอายตนะคือ
พระนิพพานเปนตอๆ ไปอกีนับไมถวนดงัทีก่ลาวขางตน

เมือ่ไดเขาถงึ ไดร-ูไดเหน็ และไดเปนธรรมธาต ุตามคุณธรรมของพระพทุธเจา
เพยีงไร   จงหยุดในหยดุกลางของหยดุ-นิง่ กลางของกลางพระพทุธเจา ในอายตนะ
คอื นพิพานนัน้ แลวฟงรทูีต่รสัรใูนนิโรธของพระพุทธองคได  และจะไดร/ูไดเหน็ วชิชา
ของพระพุทธเจาภาคขาว คือฝายบุญ/ฝายสัมมาทิฏฐิ เปนคุณเครื่องกำจัดอวิชชาของ
ธาตธุรรมภาคดำ คอืฝายกลางๆ และอวชิชาของธาตุธรรมฝายบาปอกศุลหรอืฝายมาร
ทีเ่ขาสอดกายละเอียดเขามาในธาตธุรรมและเห็น-จำ-คดิ-ร ู(ใจ) ของสัตวโลกท้ังหลาย
ใหประกอบกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต   และใหไดรับผลกรรมเปนความทุกข
เดอืดรอน  (ดวยเหตวุบิตัิ บาปศกัด์ิสทิธ์ิ ภยัพิบตัิ ภยัสงคราม/การกอการราย/การจลาจล
และภัยธรรมชาติตางๆ) ตอเมื่อ ผูศึกษาสัมมาปฏิบัตไิตรสิกขา อันมีรายละเอียดอยูใน
อรยิมรรคมอีงค ๘  ชำระธาตธุรรมและเหน็-จำ-คดิ-ร ู (ใจ) ใหบรสิทุธิผ์องใสอยเูสมอ
แลว กจ็ะเห็นผลของการปฏิบัตธิรรมนี ้ตามระดับภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิดเองแล

เพราะเหตุนี้ หลวงพอวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผูปฏิบัติ
สมถวปิสสนาภาวนาตามแนวสตปิฏฐาน ๔ ถงึธรรมกายของพระพทุธเจานี ้จงึมักไดปรารภ
กบัศษิยานศุษิยเสมอๆ วา “ธรรมกาย [ทีบ่ริสทุธ์ิ-ทีบ่รรลุมรรคผลนพิพาน] นัน่แหละ คอื
ทีพ่ึง่ของสัตวโลก”  “ธรรมกายไมเคยหลอกลวงใคร”  “ญาณดีกร็ ูตาดกีเ็หน็” เปนตน

 ๖.๓ ตวัอยางวปิสสนาวิธแีบบโบราณ  ถงึธรรมกาย
แบบขึน้กมัมัฏฐาน : หองพระพุทธคณุ  พระธรรมคณุ  พระสงัฆคณุ
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ไดตนฉบับจากวัดประดโูรงธรรม กรุงศรีอยุธยา (กรุงเกา) พระอาจารยกลาวไวเปน
แบบท่ีสบืเน่ืองมาจากทานทิสาปาโมกขาจารย ๕๖ องคแตครัง้โบราณ  มขีอความตอนทายวา

“ตอน้ันใหยกจิต  โลกตุตฺรํ จติตฺ ํฌานํ  จนทำลายประกฤติ = ปรา
= อปรา ไดแลว  กายสขุํ ความสุขกาย  จติตฺสุขํ ความสขุจิต  จกัเกิดมีที่
อาตมา [ตน]   เม่ือกายเปนสุขจิตเปนสุขแลว  สนตฺฏุโฐ เปนผสูันโดษ
สลฺเลโข เปนผปูระพฤติขดัเกลา  ปหติตโฺต เปนผมูตีนสงไปสคูณุความดีเปน
เบ้ืองหนา  จงึตัง้จติพจิารณาด ูธรรมกายในรปูกาย  ดวยการดำเนนิ
ในโพชฌงคทั้ง ๗ ประการ  จนจิตรูแจงแทงตลอดรูปธรรมและ
นามธรรม ไดแลว  จกัมตีนเปนทีพ่ึง่ จกัมธีรรมเปนทีพ่ึง่ ดวยประการ
ฉะนี้

องคสมถะ เปรียบเหมือนการกอสรางเคหะสถานไดเอง คือสราง
เบญจขันธดวยความรูจริง  วิปสสนา เปรียบนายชางผูฉลาดในการรื้อ
การทำลายสถานท่ี  แตไมใหเสียหายแตอยางใดอยางหนึง่  คอื พระอรหนัต-
ขณีาสพเจาทำลายเบญจขันธดวยการตดัอปุาทานดวยวชิชา ฉะนี ้....

แบบขึน้พระกัมมัฏฐานหองพระสังฆคณุ ๑๔
ตัง้ธาตุ ตัง้ฌาน ตามระเบียบแลว  ดำเนินในวปิสสนาญาณ ๙ ตอ

ไป ฯลฯ เปนเสรจ็พธิทีี ่๒
ตอน้ัน ทานสอนใหดำเนนิในการปฏบิตัทิางใจโดยตรง คอื สปุฏปินโน

ปฏิบตัดิวยความภกัดีตอใจ  อชุปุฏปินโน ปฏิบตัิตรง  คอืใหมคีวามสตัย
ตอจิต (อตตฺ) ญายปฏปินโน ปฏบิตัริแูจงในเรือ่งของจติ  สามีจปิฏิปนโน
ปฏิบตัชิอบตอจติ  โดยความกใ็หกำหนดรกูระแสของจติทัง้ ๗ คอื (๑) จติเดิม
(๒) ความคดิ  (๓) ความเหน็  (๔) ความนอมอารมณ  (๕) ความรบัอารมณ
(๖) ความกำหนดอารมณ  (๗) ความตรวจอารมณและตวัเชาววถิทีีแ่ลนไป
จากจิต   พระโยคาวจรผูที่จะปฏิบัติชอบตอจิตได ก็ตองดำเนินในหอง
วปิสสนาญาณทัง้ ๙ ประการ  ความจงึจกัแจม
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ในสกลกายน้ีมทีีต่ัง้ ๑  ผทูำ ๑  เคร่ืองมอืตางๆ ๑  ความรู นบัใน
วิปสสนา  ขอรู นบัในอาการ ๙ อยาง   ผรู ูนบัในจติ เพราะจติเปนผรู ูผู
เห็น และผรูบัรดูวย ผเูสวยดวย    สวนเคร่ืองทำ ๑  การทำ ๑  ผทูำ ๑
สามอยางน้ีสงเคราะหใหเกดิกรรม  กรรมน้ันเองเกิดจากเจตนาอันเน่ืองดวย
จิต  จิตเนื่องอยูในอัตตะ   ภาวะของความรูซอนความลึกลับไวอยาง
มหัศจรรยอยางน้ี  จงึจำเปนตองพิจารณาดสูกลกายนีด้วยวิปสสนาญาณ
เพ่ือไดรแูจงแทงตลอดในภาพของจติ  คอื

(๑) ความรปูระเภทใด  ทำใหเห็นเอกภาพ เอกจติ เอกธรรม  อนัต้ัง
มัน่  ไมเส่ือมสูญในส่ิงท้ังปวง และทำใหเห็นไมแยกส่ิงท่ีแยกกันอย ู ไดแก
การเห็นตวัสภาวธรรมท่ีเปนธรรมธาตุ  ธรรมฏัฐติ ิ ธรรมนิยาม  ความรู
นั้นจงทราบเถิดวาเปนความรูจริงประกอบในทางโมกขธรรม โดยแท
ควรดำเนิน

(๒) ความรปูระเภทใด  รใูนสรรพสิง่ท่ีเปนภาวะตางๆ อนัตางชนิด
โดยความเปนตางๆ กนั นำใหเกลียด นำใหชอบ นำใหเมา  พงึทราบวา
เปนความรทูีป่ระกอบดวย “รโชธุลี”  ควรละ

(๓) ความรปูระเภทใด  ทำใหตดิอยใูนการกระทำอยางเดยีว  แตสวน
ผลน้ันมีอาการเปนเหมือนรรูอบหมดแลว  ทัง้ไมเท่ียงแทแนนอน  และมี
เพียงประมาณเล็กนอยเทานัน้  ความรชูนิดน้ันพึงทราบวาประกอบดวย “ตโม
มืด  หรือ โมหะ หลง” ควรละ

(๔) ความรปูระเภทใด  ทีท่ำให มานะ ทฏิฐ ิอหงัการ มมงัการ  ความ
รปูระเภทน้ันประกอบดวย “โทโส โทษ  หรือ โกโธ โกรธ” ควรละ

พระโยคาวจรผรูวูา  ธรรมกาย ดำรงอยใูนหทัยประเทศแหงสรรพ
ภตู  ทำใหหมุนดังวาหนุยนต  ทานจึงต้ังใจเจรญิพระวปิสสนาญาณ  เพ่ือ
ใหถึง ธรรมกาย  เปนท่ีพึง่อันยอดเยีย่มโดยสิน้เชิง  ถงึสถานอันสงบระงบั
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ประเสรฐิเท่ียงแท  เพราะความอำนวยของ ธรรมกาย นัน้เปนอมตะ.”๑

กลาวโดยสรุป
อายตนะ คือ พระนิพพาน  ตามพระพุทธดำรัสในนิพพานสูตรที่ ๑ นั้น เปนที่

สถติอยูของอนุปาทเิสสนิพพานธาตุ ของพระอรหันตสมัมาสัมพุทธเจา พระอรหนัต-
ปจเจกพุทธเจา  พระอรหันตสาวก  ผเูบญจขนัธแตกทำลาย (ตาย) แลว  กลาวคือ
ผดูบัขันธเขาปรินพิพานดวยอนปุาทิเสสนพิพานธาตุ  อยางแนนอน

ผศูกึษาสัมมาปฏบิตัสิทัธรรมตามแนวสตปิฏฐาน ๔  ไดถงึธรรมกายแลว  ทำนโิรธ
ดบัสมุทยัไปสดุละเอียด  กจ็ะถึงและไดเหน็ อายตนะ คอื พระนิพพาน นัน้ได  ดวย
ตัง้แตโคตรภญูาณขึน้ไป  ถงึมรรคญาณ/ผลญาณ  กจ็ะยิง่เหน็ชดัแจง/รแูจงได  ชดัเจน
ตามระดับภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด วา  อายตนะ คอื พระนพิพาน นัน้  เปนแดนโลกุตตระ
ทีพ่นโลก  ไมมดีนิ-น้ำ-ไฟ-ลม  แมพระอาทติย/พระจนัทร กไ็มม ีแตไมมดื  และกลับ
โชตชิวงสวางไสว ดวยรังสขีองพระธรรมกาย ของพระอรหันตสัมมาสมัพุทธเจา พระ
อรหนัตปจเจกพทุธเจา พระอรหนัตสาวก ผดูบัขันธปรินพิพานดวยอนุปาทเิสสนิพพาน
ธาตุ สถิตอยใูนอายตนะ คอื พระนพิพาน  เขานโิรธสงบตลอดกนัหมดนบัไมถวน
มรีศัมโีชตชิวงสวางไสวและขาวใสบรสิทุธิ ์ ยิง่กวาความใสสวางใดๆ ในโลก   ตามพระ
พทุธดำรสัทีต่รสัในทีอ่เนกสถาน  ดงัทีไ่ดนำมาแสดงอางถึงน้ันแลว  อยาไดสงสัยเลย.

๑ พระมหาโชตปิฺโญ (ใจ ยโสธรรตัน) วดับรมนวิาส  หนงัสือพุทธรงัษีธฤษดีญาณ  วาดวยสมถะและวปิสสนากมัมัฏฐาน
๔ ยคุ, กมลศิลปการพิมพ ชลบรุ,ี พ.ศ.๒๔๗๙, หนา ๒๖๙.
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ประวัติความเปนมาของศูนยประสานงาน
สำนักปฏบิตัธิรรมประจำจงัหวดัแหงประเทศไทย (ศปท.)

ศนูยประสานงานสำนกัปฏิบตัธิรรมประจำจงัหวดัแหงประเทศไทย (ศปท.)  เปนองคกร
พระพุทธศาสนา ทีไ่ดจดัตัง้ขึน้โดยมตทิีป่ระชมุเจาสำนกัปฏิบตัธิรรมประจำจังหวัด (โดย
มติมหาเถรสมาคม)  ซึง่สำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติรวมกับวัดยานนาวา  ไดจดัใหมี
การประชุมสมัมนาเชงิปฏบิตังิาน ระหวางวนัที ่๒๓-๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑  โดยมพีระเดช
พระคณุ พระพรหมวชิรญาณ เปนประธาน   ในการประชุมคร้ังน้ีมเีจาสำนกัปฏิบตัธิรรม
ผมูารวมประชมุจำนวน ๓๓๘ รปู/สำนกั จากสำนักปฏิบตัธิรรมท้ังหมดท่ัวประเทศประมาณ
๔๐๐ สำนัก

ในวันที ่๒๔ เมษายน  ทีป่ระชุมไดมมีติใหจดัต้ัง “ศนูยประสานงานสำนักปฏิบตัิธรรม
ประจำจงัหวดัแหงประเทศไทย (ศปท.)” ขึน้  โดยใหเจาสำนักแตละภาคคัดเลอืกผแูทน ภาคละ
๑ รปู และคณะธรรมยตุอีก ๑ รปู รวมกันเปนคณะกรรมการบริหาร   และใหเลือกประธาน
คณะกรรมการบรหิาร ศปท. ขึน้รปู ๑   สวนท่ีเหลือใหเปนรองประธานกรรมการบรหิาร  โดย
มมีติในเบือ้งตนวา องคกรไมควรใหญมากนัก  เพ่ือใหองคกรมคีวามคลองตวัในการปฏิบตังิาน

ทีป่ระชมุไดมมีตเิปนเอกฉนัท เลอืก พระราชญาณวสิฐิ  เจาสำนกัปฏิบตัธิรรมประจำ
จังหวัดราชบุรี (แหงท่ี ๑) และเจาอาวาสวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก
จ.ราชบรุี  เปนประธานคณะกรรมการบริหาร  โดยมพีระเดชพระคณุ พระพรหมวชิรญาณ
เปนกรรมการท่ีปรกึษา (รปูแรก)  และท่ีประชมุไดมมีติใหอาราธนาพระมหาเถระอกี ๒ รปู
คอื พระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี  กรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะภาค ๑ วดัพิชย-
ญาตกิาราม  กบั พระเดชพระคุณ พระธรรมปริยตัเิวท ีเจาคณะภาค ๑๕ วัดพระปฐมเจดยี
จ.นครปฐม เปนกรรมการท่ีปรกึษา อกี ๒ รปู

คณะกรรมการบริหาร ศปท. ไดมกีารประชุมกนัคร้ังแรก (การประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๑)
ในตอนบายของวนัเดียวกัน (๒๔ เมษายน) นัน้เอง  เพือ่กำหนดวตัถุประสงค ของ ศปท. ใน
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เบือ้งตนไว ๓ ประการ  และแตงตัง้กรรมการและเลขานุการ  รวมเปนคณะกรรมการทีป่รกึษา
๓ ทาน และคณะกรรมการบริหาร ๑๐ ทาน  เพ่ือเร่ิมดำเนินการตามวัตถุประสงคของ ศปท.
ตอไป

ประธานคณะกรรมการบรหิาร ศปท. ไดนำเรือ่งการกอตัง้ศนูยประสานงานสำนกัปฏบิตัิ
ธรรมประจำจังหวัดแหงประเทศไทย (ศปท.)  สงใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.)
เพือ่ขอให พศ. นำเรยีนมหาเถรสมาคมเพือ่รบัทราบและขอประทานคำแนะนำ    ในการประชมุ
มหาเถรสมาคมคร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๑  เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑  มหาเถรสมาคมได
พจิารณาแลวมีมติ “รับทราบ”  และไดตัง้ขอสังเกตเก่ียวกับผแูทนหน  จำนวนผเูขาประชุม
และยังไมมีความชัดเจนในข้ันตอนการดำเนินการจัดต้ังศูนยฯ

ในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร ศปท. ครัง้ที ่๒-๓  และครัง้ที ่๔/๒๕๕๑  ไดมกีาร
พจิารณาและรบัรางแผนแมบท ศปท. พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖  รางแผนปฏิบตังิาน ศปท. ประจำป
พ.ศ.๒๕๕๒  รางคมูอืการศึกษาสัมมาปฏิบตัไิตรสิกขาและการจัดพิมพ  รางระเบียบบริหาร
ศปท. พ.ศ.๒๕๕๑  ซึง่ไดกำหนดวตัถุประสงคเพ่ิมเติมอีก ๒ ขอ  รวมเปน ๕ ขอ  ดงัตอไปน้ี

๑. เพ่ือสนองงานคณะสงฆในการสงเสริมสนับสนุน ใหสำนกัปฏิบตัธิรรมประจำจงัหวัด
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติมหาเถรสมาคม  ไดสนองงานคณะสงฆในการบริหารการใหการศึกษา
สมัมาปฏิบตัพิระสัทธรรมใหบรรลุผลดี มปีระสิทธิภาพสูง

๒. เพ่ือใหความรวมมอืประสานงานระหวางสำนกัปฏบิตัธิรรมประจำจังหวดัในการให
การศึกษาสัมมาปฏิบตัแิกประชาชน  โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กและเยาวชน  อนัจะกอใหเกิด
ประโยชนสขุแกสงัคม  ประเทศชาติ  และความเจริญม่ันคงแหงสถาบันชาติ  พทุธศาสนา
และสถาบนัพระมหากษัตริย

๓. เพือ่ใหความรวมมอืประสานงานกบัเจาคณะปกครองและสำนกัปฏบิตัธิรรมประจำ
จงัหวดัในการใหการศึกษาอบรมการศึกษาสัมมาปฏิบตัพิระสัทธรรม  ใหเปนไปในแนวทางหลกั
ธรรมเดยีวกัน
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๔. เพ่ือชวยเหลอืทางวชิาการและอ่ืนๆ แกสำนกัปฏิบตัธิรรมประจำจังหวัด เทาท่ีจะชวย
ได

๕. เพือ่สนองงานคณะสงฆในการชวยปกปองคมุครองพระพทุธศาสนา  ใหเจรญิและ
มัน่คง เทาทีส่ามารถจะกระทำได  ภายในกรอบแหงพระธรรมวนิยั กฎหมายของบานเมอืง
กฎมหาเถรสมาคมและระเบียบปฏบิตั/ิคำส่ังของทางการสงฆ

ทีป่ระชมุไดมมีติใหอาราธนา เจาประคณุ สมเด็จพระมหารชัมังคลาจารย  กรรมการ
มหาเถรสมาคม เจาคณะใหญหนเหนอื แมกองบาลสีนามหลวง  อธบิดีสงฆวดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ
มาเปนประธานคณะกรรมการทีป่รึกษา ศปท.  ใหอาราธนาพระมหาเถระและผทูรงคณุวุฒิ
หลายรปู/ทาน เปนกรรมการบรหิารและกรรมการทีป่รกึษา  โดยเฉพาะอยางยิง่ในการประชมุ
คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๑  เมือ่วันท่ี ๓๑ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๑  โดยมีเจาประคณุ สมเดจ็พระมหารชัมังคลา-
จารย  ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา ศปท.  ไดเมตตามาเปนประธานในทีป่ระชุมและได
ประทานโอวาทเปดการประชุมดวย  ที่ประชุมไดมีมติใหขยายโครงสราง ศปท.  โดยให
ขออาราธนาเจาคณะภาคทกุภาคทัง้มหานกิายและธรรมยุตกินกิาย  เปนกรรมการทีป่รกึษา
และเปนประธานศูนยประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแหงประเทศไทย (ศปท.)
ประจำภาคแตละภาคดวย

ประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท.  ไดรวบรวมขอมูลเอกสารการกอต้ัง  ผลการ
ประชุม  รายนามคณะกรรมการท่ีปรึกษา และประธาน ศปท. ประจำภาค  และผลการดำเนนิ
งานท้ังหมดของ ศปท.  นำสงสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.)  เมื่อวันท่ี ๒๗
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑  เพือ่ขอให พศ. ชวยนำเรยีนมหาเถรสมาคม  เพือ่พจิารณารบัทราบ
และขอประทานคำแนะนำในการดำเนินงานตอไปดวยแลว

ศนูยประสานงานสำนกัปฏบิตัธิรรมประจำจงัหวดัแหงประเทศไทย (ศปท.) ณ ปจจุบนั
นี ้(ก.พ. ๒๕๕๒)  จงึประกอบดวย
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คณะกรรมการท่ีปรึกษา ศปท.

๑. เจาประคณุ สมเดจ็พระมหารัชมงัคลาจารย
กรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะใหญหนเหนือ
แมกองบาลีสนามหลวง เจาสำนกัเรียนและ
เจาสำนกัปฏบิตัธิรรม จล.วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ กทม. ประธานกรรมการทีป่รึกษา

๒. พระพรหมวชิรญาณ  กรรมการมหาเถรสมาคม เจาสำนักเรียน
และเจาสำนักปฏิบตัิธรรมประจำจงัหวัดกรุงเทพฯ (แหงท่ี ๑)
จล.วดัยานนาวา กทม. กรรมการท่ีปรึกษา

๓. พระธรรมกติตวิงศ ราชบัณฑิต เจาสำนักเรียน
จล.วัดราชโอรสาราม กทม. กรรมการท่ีปรึกษา

๔. พระเทพวสิทุธาภรณ  จจ.ราชบรุ ีเจาสำนกัศาสนศกึษา และ
เจาสำนักปฏบิตัธิรรมประจำจังหวัดราชบุร ี(แหงท่ี ๔) จล.วดัมหาธาตุ กรรมการท่ีปรึกษา

๕. นางจฬุารตัน บณุยากร ผอ.สนง.พศ. จ.นครปฐม กรรมการทีป่รึกษา

คณะกรรมการท่ีปรกึษา และประธาน ศปท. ประจำภาค ๑-๑๘

๑. พระพรหมโมล ีเจาคณะภาค ๑ เจาสำนกัปฏบิตัิธรรมประจำจังหวดักรงุเทพฯ (แหงท่ี ๓๓)
จล.วดัพิชยญาติการาม กทม.

๒. พระธรรมโกศาจารย เจาคณะภาค ๒ เจาสำนกัปฏบิตัิธรรมประจำจงัหวดักรงุเทพฯ (แหง
ที ่๓) จล.วดัประยรุวงศาวาส กทม.

๓. พระเทพปรยิตัสิธุ ีเจาคณะภาค ๓ เจาสำนักเรียน จล.วดับพิตรพิมขุ กทม.
๔. พระวิสทุธาธิบด ีเจาคณะภาค ๔ เจาสำนกัเรยีน  จล.วดัสุทัศนเทพวราราม กทม.
๕. พระธรรมปญญาภรณ เจาคณะภาค ๕  ผช.จล.วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ กทม.
๖. พระธรรมราชานวุตัร เจาคณะภาค ๖ จล.วดัพระแกว จ.เชียงราย
๗. พระวสิทุธวิงศาจารย เจาคณะภาค ๗ อาจารยใหญสำนักเรยีน รจล.วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ

กทม.
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๘. พระพรหมเวท ีเจาคณะภาค ๘  เจาสำนกัเรยีน จล.วดัไตรมิตรวทิยาราม กทม.
๙. พระธรรมวโรดม เจาคณะภาค ๙  วดัทินกรนมิติ จ.นนทบรุี
๑๐. พระธรรมปรยิตัโิสภณ เจาคณะภาค ๑๐ เจาสำนกัเรียน  จล.วดัโมลีโลกยาราม  กทม.
๑๑. พระธรรมธรีราชมหามนุ ีเจาคณะภาค ๑๑  เจาสำนกัเรียน จล.วดัระฆังโฆษิตาราม กทม.
๑๒. พระพรหมสุธ ีเจาคณะภาค ๑๒ รก.เจาสำนกัศาสนศึกษา วดัโสธรวราราม

ผช.จล.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กทม.
๑๓. พระธรรมเจดยี เจาคณะภาค ๑๓  เจาสำนกัเรยีน  จล.วดักัลยาณมิตร กทม.
๑๔. พระธรรมคณุาภรณ เจาคณะภาค ๑๔ เจาสำนักเรียน  จล.วดัสามพระยา กทม.
๑๕. พระธรรมปรยิตัเิวที เจาคณะภาค ๑๕ ผจูัดการ รร.พระปริยตัิธรรมแผนกบาลปีระจำจังหวดั

(แหงท่ี ๑๔) และเจาสำนกัปฏิบตัธิรรมประจำจงัหวัดนครปฐม (แหงท่ี ๘) จล.วดัพระปฐมเจดยี
๑๖. พระเทพสธุ ีเจาคณะภาค ๑๖  รจล.วดัไตรธรรมาราม จ.สรุาษฎรธานี
๑๗. พระเทพปริยตัเิมธ ีเจาคณะภาค ๑๗  จร.วดัชลประทานรงัสฤษฎ  จ.นนทบรุี
๑๘. พระเทพวรีาภรณ เจาคณะภาค ๑๘ เจาสำนักปฏิบตัิธรรมประจำจงัหวัดสงขลา (แหงท่ี ๔)

จล.วดัโคกสมานคณุ  จ.สงขลา
๑๙. พระพรหมเมธี จภ.๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธ)  ผช.จล.วดัเทพศิรินทราวาส  กทม.
๒๐. พระธรรมวราลงัการ  จภ. ๔-๕-๖ และ ๗ (ธ)  จล.วัดเพชรวราราม  จ.เพชรบุรี
๒๑. พระธรรมเจติยาจารย เจาคณะภาค ๘ (ธ) เจาสำนกัเรยีน จล.วดัพระศรมีหาธาต ุ กทม.
๒๒. พระธรรมดิลก  เจาคณะภาค ๙ (ธ)  วดัปาแสงอรุณ  จ.ขอนแกน
๒๓. พระธรรมฐติญิาณ  เจาคณะภาค ๑๐ (ธ) วดับึงพระลานชัย จ.รอยเอด็
๒๔. พระธรรมวราภรณ  เจาคณะภาค ๑๑ (ธ) ผช.จล.วดัราชบพิธสถติมหาสมีาราม กทม.
๒๕. พระธรรมวรเมธ ี เจาคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธ) ผช.จล.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กทม.
๒๖. พระธรรมวสิทุธกิว ีจภ. ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) เจาสำนกัเรยีน จล.วดัโสมนัสวิหาร กทม.
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คณะกรรมการบรหิาร ศปท.
(ระหวาง ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑  ถงึ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔)

๑. พระราชญาณวิสฐิ เจาสำนกัปฏบิตัิธรรมประจำจังหวดัราชบรุี (แหงท่ี ๑)
และผูจัดการ รร.พระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดราชบุรี (แหงท่ี ๒)
วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ประธาน

๒. พระราชธีราจารย  จจ.นครพนม เจาสำนักปฏิบตัิธรรมประจำจงัหวัด
นครพนม (แหงท่ี ๑๖) วดัพระธาตพุนม รองประธาน

๓. พระราชรณงัคมนุ ีจจ.ระนอง เจาสำนกัปฏบิตัิธรรมประจำจังหวดัระนอง
(แหงท่ี ๑) วัดตโปทาราม รองประธาน

๔. พระราชภทัรธาดา จจ.ปราจีนบุร ีเจาสำนกัปฏบิตัิธรรมประจำจังหวดั
ปราจีนบุรี (แหงท่ี ๑) จล.วัดบางกระเบา รองประธาน

๕. พระราชวรเมธ ี รอง จจ.ราชบรุ ีเจาสำนกัศาสนศกึษา และเจาสำนกั
ปฏิบตัิธรรมประจำจงัหวัดราชบรุ ี (แหงท่ี ๒) จล.วัดเขาวงั รองประธาน

๖. พระราชรัตนวราภรณ จอ.พระนครฯ ผจูดัการ รร.พระปริยตัิธรรม
แผนกบาลปีระจำจังหวัด (แหงท่ี ๑) และเจาสำนกัปฏิบตัิธรรมประจำ
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา (แหงท่ี ๑๐) จล.วดัพนัญเชิง รองประธาน

๗. พระครูสริธิรรมานุศาสน  จอ.เมืองนครศรีธรรมราช เจาสำนักปฏิบัติธรรม
ประจำจงัหวดันครศรธีรรมราช (แหงท่ี ๒) วดัศรทีวี รองประธาน

๘. พระครภูาวนาโสภิต ว.ิ  เจาสำนกัปฏิบตัิธรรมประจำจงัหวัดลำพนู
(แหงท่ี ๒) วดัพระยืน รองประธาน

๙. พระมงคลวฒันคุณ  รอง จจ.นครราชสีมา(ธ) เจาสำนักปฏิบตัิธรรม
ประจำจังหวัดนครราชสีมา (แหงท่ี ๒) วัดปาสาลวัน กรรมการบรหิาร

๑๐. พระมหาศกัฎา สมุโน (ป.ธ.๙)  เจาสำนกัปฏิบตัิธรรมประจำจงัหวัด
เพชรบุร ี(แหงท่ี ๑) วดัปาวิสทุธิคณุ จ.เพชรบุรี กรรมการบรหิาร
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๑๑. พระครอูาทรวนกจิ  จอ. ประจกัษวทิยาคม เจาสำนักปฏิบตัิธรรม
ประจำจังหวัดอุดรธานี (แหงท่ี ๑๐) วัดลุมพินวีันวราราม กรรมการบรหิาร

๑๒. พระครภูาวนาธรรมธาร ี จต.โคกไมลาย เขต ๑ เจาสำนกัปฏบิตัิ
ธรรมประจำจังหวดัปราจีนบุร ี(แหงท่ี ๕) วดัปามะไฟ กรรมการบรหิาร

๑๓. พระครพูพิฒันรงัสรรค  จต.หวัโพธิ ์เจาสำนักปฏิบตัิธรรมประจำ
จงัหวดัสุพรรณบรุ ี(แหงท่ี ๓๕) วดัทาจัด กรรมการบรหิาร

๑๔. นางบุญศรี  พานะจิตต  รอง ผอ.พศ. กรรมการบรหิาร
๑๕. นายนพรัตน เบญจวัฒนานนัท  รอง ผอ.พศ. กรรมการบรหิาร
๑๖. ดร.อำนาจ บวัศริ ิ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สนง.พศ. กรรมการบรหิาร
๑๗. นายพนม ศรศิลป  ผอ.กองพทุธศาสนศึกษา สนง.พศ. กรรมการบรหิาร
๑๘. นายวศิษิฎ พงศพฒันจติ  กองพทุธศาสนศึกษา สนง.พศ. กรรมการบรหิาร
๑๙. นายสทุธิรักษ หนูฉง  ผอ.พศ.ราชบุรี กรรมการบรหิาร
๒๐. พระปลัดวรีภทัร ปรมิตุโฺต  วัดยานนาวา กรรมการ/เลขานกุาร
๒๑. พระมหาปราโมทย ปโมทิโต (ป.ธ.๙) รองเจาอาวาส

วัดหลวงพอสดฯ กรรมการ/รองเลขานกุาร
๒๒. พระมหาชัยนิพจน อตตฺทนฺโต (ป.ธ.๘) เลขานุการ

วัดหลวงพอสดฯ กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
๒๓. นายแกว ชดิตะขบ (ป.ธ.๙) กองพทุธศาสนศึกษา สนง.พศ. กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
๒๔. นายสุวชิญ โรจนวานชิ (M.BA., North Texas State Univ.,

สหรัฐอเมริกา ผอ.สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
กระทรวงการคลงั (ไวยาวจักร วดัหลวงพอสดฯ) กรรมการ/เหรญัญกิ

๒๕. นายธนทั สายสิทธ์ิ กรรมการ/ผูชวยเหรัญญิก
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มติมหาเถรสมาคม
คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๒

สำนกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคม
มติที่
เรือ่ง ขอความเหน็ชอบตัง้ศนูยประสานงานสำนกัปฏิบตัธิรรม

ประจำจงัหวดัแหงประเทศไทย (ศปท.)

ในการประชุมมหาเถรสมาคมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอวา  พระราชญาณวิสิฐ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ศูนยประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแหงประเทศไทย (ศปท.) เจาอาวาสวัด
หลวงพอสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี ไดมีลิขิต ที่ ศปท. ๑๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แจงวา ไดรวมกับวัดยานนาวา และสำนกังานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหวางวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ ณ วัดยานนาวา
เขตสาทร กรงุเทพมหานคร  มเีจาสำนกัปฏบิตัธิรรมเขารวมประชมุ จำนวน ๓๓๘ รปู จาก
สำนักปฏิบตัธิรรมทัว่ประเทศ ๔๐๐ แหง  ทีป่ระชมุไดลงมตใิหคดัเลอืกผแูทนภาคๆ ละ ๑ รปู
และคณะธรรมยุตอกี ๑ รปู รวมกนัจดัต้ังเปนองคกร ชือ่วา “ศนูยประสานงานสำนักปฏบิัติ
ธรรมประจำจงัหวัดแหงประเทศไทย (ศปท.)”  โดยใหผแูทนแตละภาค และผแูทนคณะธรรมยตุ
เลอืกคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานสำนกัปฏิบตัธิรรมประจำจงัหวัดแหงประเทศไทย
โดยมีทีป่รกึษาจำนวน ๖ รปู คอื

๑. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย วดัปากน้ำ กรงุเทพมหานคร
๒. พระพรหมวชิรญาณ วดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร
๓. พระพรหมโมลี วดัพิชยญาตกิาราม กรุงเทพมหานคร
๔. พระธรรมปริยัติเวที วดัพระปฐมเจดีย จงัหวัดนครปฐม
๕. พระธรรมโกศาจารย วัดประยรุวงศาวาส กรงุเทพมหานคร
๖. พระเทพวสิทุธาภรณ วัดมหาธาต ุ จงัหวัดราชบุรี



โดย พระราชญาณวิสิฐ วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี เปนประธาน และ
พระปลัดวีรภัทร ปริมุตฺโต วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เปนกรรมการและเลขานุการ
รวมท้ังส้ิน ๒๐ รูป/คน พรอมกับมอบใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาตินำเสนอ
มหาเถรสมาคม   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบถวายในท่ีประชมุ

สำนกังานพระพุทธศาสนาแหงชาติเหน็ควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพ่ือโปรดทราบ

๑. การต้ังศนูยประสานงานสำนกัปฏบิตัธิรรมประจำจงัหวดัแหงประเทศไทย (ศปท.)

๒. การแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาศูนยประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำ
จงัหวดัแหงประเทศไทย (ศปท.) และประธาน ศปท. ประจำภาค

๓. รางระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยศูนยประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำ
จงัหวดัแหงประเทศไทย (ศปท.) พ.ศ. ๒๕๕๑

๔. รางระเบียบปฏิบัติของศูนยประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแหง
ประเทศไทย (ศปท.) วาดวยการบรหิาร พ.ศ. ๒๕๕๑

๕. คมูอืการศกึษาสัมมาปฏบิตัไิตรสิกขา

ทีป่ระชุมรบัทราบ เวนขอ ๓.

(นางจฬุารตัน บณุยากร)
เลขาธิการมหาเถรสมาคม

- ๒ -



คณะท่ีปรกึษา และตรวจทาน
๑. พระมหาปราโมทย ปโมทิโต ป.ธ.๙
๒. พระมหาศักฎา สมุโน ป.ธ.๙
๓. พระมหาประเสรฐิ ปญฺาเสฏโฐ ป.ธ.๗
๔. พระมหากฤษฎพสิทุธ เสฏฐธมโฺม ป.ธ.๙
๕. พระมหาวรรณพงศ วณณฺวโํส ป.ธ.๙

คณะผทูำงาน สวนอธสิลีสกิขา
๑. พระมหากังวาล ธีรธมฺโม ป.ธ.๙
๒. พระมหากฤษฎพสิทุธ เสฏฐธมโฺม ป.ธ.๙
๓. พระมหาบญุกติ สวุณโฺณ ป.ธ.๘
๔. พระมหาอธโิชค สโุชโต ป.ธ.๘
๕. พระมหาพิเชษฐ กนตฺเชฏโฐ ป.ธ.๙

ผทูำงาน สวนจิตตสิกขา
พระมหากฤษฎพสิทุธ เสฏฐธมโฺม ป.ธ.๙

คณะผทูำงาน สวนปญญาสิกขา
๑. พระมหาปราโมทย ปโมทิโต ป.ธ.๙
๒. พระมหาวรรณพงศ วณณฺวโํส ป.ธ.๙
๓. พระมหาวโิรจน วโิรจโน ป.ธ.๘
๔. พระมหาอนุชา จนทฺปภาโส ป.ธ.๕
๕. พระมหาชินภทัร ฉนินฺาลโย ป.ธ.๖
๖. พระอเนก ถริวริโิย
๗. พระปรชีา สปุโฺญ

คณะผจูดัทำหนงัสอื “คมูอืการศกึษาสัมมาปฏบิตัไิตรสิกขา”
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ประวัติยอ
ประธานศนูยประสานงานสำนกัปฏิบตัธิรรม
ประจำจงัหวดัแหงประเทศไทย (ศปท.)

สถานะปจจุบัน
ชื่อ พระราชญาณวสิฐิ ว.ิ  (เสริมชัย  ชยมงฺคโล-พลพฒันาฤทธิ)์
อายุ ๘๐ ป  พรรษา ๒๓   (เกิดวันท่ี ๖ เดือน มนีาคม พ.ศ.๒๔๗๒)

วิทยฐานะ น.ธ. เอก,  ป.ธ.๖
พ.ศ.๒๕๐๘ (๙ ธ.ค.) รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ (เกียรตนิิยม “ด”ี)

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ.๒๕๕๐ (๑๘ พ.ค.) พทุธศาสตรดษุฎีบณัฑิต (กติติมศักด์ิ) สาขาการจัดการ

เชงิพทุธ มหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๑๒ Cert. in Public Opinion Survey Research,

Institute of Social Research, the University
of Michigan Ann Arbor, สหรฐัอเมริกา.

พ.ศ.๒๕๕๒ (๒๖ พ.ค.) ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชา
พทุธศาสตร, ม.มร.

บรรพชาอุปสมบท
๖ มนีาคม พ.ศ.๒๕๒๙  ณ พทัธสมีาวดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ กรงุเทพฯ  โดยมี
- เจาประคณุ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ฟน ชตุนิธฺรมหาเถร  ป.ธ.๙) อดตีกรรมการ

มหาเถรสมาคม/อธิบดีสงฆ วดัสามพระยา เปน พระอปุชฌาย
- เจาประคุณ สมเด็จพระพฒุาจารย (เก่ียว อปุเสณมหาเถร  ป.ธ.๙  เม่ือคร้ังดำรง

สมณศักดิ์เปนที่ พระพรหมคุณาภรณ)  ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
กรรมการมหาเถรสมาคม  เจาคณะใหญหนตะวันออก  อธบิดสีงฆ วดัสระเกศราชวรมหาวหิาร
เปน พระกรรมวาจาจารย
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- เจาประคุณ สมเดจ็พระมหารัชมงัคลาจารย (ชวง วรปุญฺมหาเถร  ป.ธ.๙  เม่ือ
คร้ังดำรงสมณศกัด์ิเปนท่ี พระธรรมธรีราชมหามนุ)ี  กรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะใหญ
หนเหนือ  อธิบดีสงฆ วดัปากน้ำ  ภาษเีจริญ เปนพระอนสุาวนาจารย

พระวปิสสนาจารย พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตมมหาเถร) รอง
เจาอาวาสและพระอาจารยใหญฝายวิปสสนาธุระ
วดัปากน้ำ  ภาษีเจรญิ  กทม.

ปจจบุนัดำรงตำแหนง
พ.ศ.๒๕๓๔ (๙ กรกฎาคม) เจาอาวาส วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตำบล

แพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
๗๐๑๓๐

พ.ศ.๒๕๓๙ (๓๑ มกราคม) พระอุปชฌาย (สามญั)
พ.ศ.๒๕๔๒ (๒๐ ตลุาคม) ผจูดัการโรงเรียนพระปรยิตัธิรรม(แผนกบาล)ี ประจำ

จงัหวัดราชบุร ี(แหงท่ี ๒)  โดยมติมหาเถรสมาคม
รองประธานคณะกรรมการอบรมบาลกีอนสอบสนาม
หลวง ของคณะสงฆภาค ๑๕

พ.ศ.๒๕๔๔ (๓๐ มกราคม) เจาสำนกัและอาจารยใหญ  สำนกัปฏิบตัธิรรมประจำ
จงัหวัดราชบุร ี (แหงท่ี๑)  โดยมหาเถรสมาคม

พ.ศ.๒๕๔๙ (พฤษภาคม) รองประธาน คณะกรรมการบรหิาร หนวยวทิยบรกิาร
คณะสงัคมศาสตร มจร. ณ วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม

   (April 19th 2006) Director, Wat Luang Phor Sodh Buddhist
Meditation Institute,  an Affiliated Institu-
tion of the World Buddhist University.

พ.ศ.๒๕๔๙ (๓๑ ตลุาคม) ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงาน หนวยวิทย-
บริการ คณะสงัคมศาสตร  มจร.  ณ วดัหลวงพอสด
ธรรมกายาราม
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พ.ศ.๒๕๔๙ (๑๗ พฤศจกิายน) รองประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตร
ประกาศนียบัตร การบรหิารกจิการคณะสงฆ (ป.บส.)
หนวยวทิยบริการ คณะสงัคมศาสตร มจร.  ณ วดัหลวง
พอสดธรรมกายาราม

พ.ศ.๒๕๕๐ ประธานสหภมูชิาวบรุรีมัย
พ.ศ.๒๕๕๑ รองประธาน คณะกรรมการบริหารครูสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน ของคณะสงฆภาค ๑๕
พ.ศ.๒๕๕๑ (๒๔ เมษายน) ประธานคณะกรรมการบรหิาร ศนูยประสานงานสำนกั

ปฏบิตัธิรรมประจำจงัหวดัแหงประเทศไทย (ศปท.)
พ.ศ.๒๕๕๒ (๑ เมษายน) ประธานคณะทำงานศนูยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และความม่ันคง แหงสถาบันชาติ พระศาสนา พระ
มหากษัตริย ประจำศูนยฯ วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม
อำเภอดำเนนิสะดวก จงัหวดัราชบรุี

ตำแหนง/หนาทีก่จิการ กอนอปุสมบท
(ลาออกจากราชการรัฐบาลสหรัฐ เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๙)

- เปนพนกังานทองถิน่ ของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ในตำแหนง Research Spe-
cialist, U.S. Information Office, American Embassy กรุงเทพฯ

- เปนกรรมการอำนวยการและอาจารยใหญ (ฝายวิปสสนา)  สถาบนั/มลูนิธ ิพทุธ-
ภาวนาวิชชาธรรมกาย

- เปนผูบรรยาย สาขาวิชาระเบียบวิธีการวิจัย แกนักศึกษาชั้นปริญญาตรี
มหาวทิยาลยักรงุเทพฯ คณะวารสารศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร และแก
นักศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลส่ือสารมวลชน
คณะวารสารศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร





สพฺพทาน ํธมฺมทาน ํชนิาติ
การใหธรรมะ ชนะการใหทกุอยาง

ขออนโุมทนาในกุศลเจตนาของทานเจาภาพผอูปุถมัภการจดัพมิพหนงัสอื
“คูมือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา”

ศูนยประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแหงประเทศไทย (ศปท.) (สนญ.)
วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนนิสะดวก จงัหวัดราชบุรี

๑๘๐,๐๐๐  บาท คุณปยะบุตร-สุจินตนา  ชลวิจารณ
๑๑๒,๒๕๐ บาท คุณวันชัย ฉัตรคุณเสถียร และครอบครัว
๑๐๕,๐๐๐ บาท กับตันมนู-น.ท.หญิง นทิรา-ศภุสวัสด์ิ อาษา
๖๐,๐๐๐ บาท พระครูใบฎีกาบารตัน ญาณธีโร
๕,๐๐๐ บาท พระมหาชินณฐพนธ วชิรวํโส รานสินเจริญศูนยลอ พิษณุโลก
๕,๐๐๐ บาท คณุอุไร สกุลวรรตัน
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