๑

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ธรรมศึกษา ชัน้ เอก
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๒

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๓

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ชั้นเอก
ในชั้นนี้ กำหนดขอบข่ำยไว้ ๕ หมวด คือ
๑. อัปปมำทวรรค
๒. จิตตวรรค
๓. ธรรมวรรค
๔. วิริยวรรค
๕. สำมัคคีวรรค
ให้ นั กเรี ยนแต่ งอธิ บำยเป็ นท ำนองเทศนำโวหำร อ้ ำงสุ ภำษิ ตอื่ นมำประกอบ
ไม่น้อยกว่ำ ๓ สุภำษิต และบอกชื่อคัมภีร์ที่มำแห่งสุภำษิตนั้นด้วย ห้ำมอ้ำงสุภำษิตซ้ำข้อกัน
แต่จะอ้ำงซ้ำคัมภีร์ได้ ไม่ห้ำม สุภำษิตที่อ้ำงมำนั้น ต้องเรียงเชื่อมควำมให้ติดต่อสมเรื่องกับ
กระทู้ตั้ง ชั้นนี้ กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๔ หน้ำ (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป

อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท
๑. อปฺปมตฺตา สตีมนฺโต
สุสีลา โหถ ภิกฺขโว
สุสมาหิตสงฺกปฺปา
สจิตฺตมนุรกฺขถ.
ภิกษุทั้งหลำย ! พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมำท มีสติ มีศีลดีงำม ตั้งควำมดำริไว้ให้
ดี คอยรักษำจิตใจของตน.
(พุทธฺ )

ที. มหำ. ๑๐/๑๔๒.

๒. อปฺปมาทรตา โหถ
สจิตฺตมนุรกฺขถ
ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตานํ
ปงฺเก สนฺโนว กุญฺชโร.
ท่ำนทั้งหลำย จงยินดีในควำมไม่ประมำท คอยรักษำจิตของตน, จงถอนตนขึ้น
จำกหล่ม เหมือนช้ำงที่ตกหล่มถอนตนขึ้นฉะนั้น.
(พุทธฺ )

ขุ. ธ. ๒๕/๕๘.

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๔
๓. อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ
ปมาเท ภยทสฺสิ วา
สญฺโ ชนํ อณุํ ถูลํ
ฑหํ อคฺคีว คจฺฉติ.
ภิกษุยินดีในควำมไม่ประมำท หรือเห็นภัยในควำมประมำท ย่อมเผำสังโยชน์
น้อยใหญ่ไป เหมือนไฟไหม้เชื้อน้อยใหญ่ไปฉะนั้น.
(พุทธฺ )

ขุ. ธ. ๒๕/๑๙.

๔. อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ
ปมาเท ภยทสฺสิ วา
อภพฺโพ ปริหานาย
นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก.
ภิกษุยินดีในควำมไม่ประมำท หรือเห็นภัยในควำมประมำท เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะ
เสื่อม (ชื่อว่ำ) อยู่ใกล้พระนิพพำนทีเดียว.
(พุทธฺ )

ขุ. ธ. ๒๕/๑๙.

๕. เอวํวิหารี สโต อปฺปมตฺโต
ภิกฺขุ จรํ หิตฺวา มมายิตานิ
ชาติชรํ โสกปริทฺทวญฺจ
อิเธว วิทฺวา ปชเหยฺย ทุกฺขํ.
ภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่ำงนี้ มีสติ ไม่ประมำท ละควำมถือมั่นว่ำของเรำ
ได้แล้วเที่ยวไป เป็นผู้รู้ พึงละชำติ ชรำ โสกะ ปริเทวะ และทุกข์ ในโลกนี้ได้.
(พุทฺธ)

ขุ. สุ. ๒๕/๕๓๕., ขุ. จู. ๓๐/๙๒.

๖. อุฏ.ฺ าเนนปฺปมาเทน
สญฺ เมน ทเมน จ
ทีปํ กยิราถ เมธาวี
ยํ โอโฆ นาภิกีรติ.
คนมี ปัญ ญำ พึ งสร้ำงเกำะ ที่น้ ำหลำกมำท่ วมไม่ไ ด้ ด้ ว ยควำมหมั่ น ควำมไม่
ประมำท ควำมสำรวม และควำมข่มใจ.
(พุทธฺ )

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

ขุ. ธ. ๒๕/๑๘.

๕

๒. จิตตวรรค คือ หมวดจิต
๗. อนวสฺสุตจิตฺตสฺส
อนนฺวาหตเจตโส
ปุญฺ ปาปปหีนสฺส
นตฺถิ ชาครโต ภยํ.
ผู้มีจิ ตอั นไม่ชุ่ มด้ วยรำคะ มีใจอั นโทสะไม่ก ระทบแล้ว มีบุ ญและบำปอั นละ
ได้แล้ว ตื่นอยู่ ย่อมไม่มีภัย.
(พุทธฺ )

ขุ. ธ. ๒๕/๒๐.

๘. กุมฺภูปมํ กายมิมํ วิทิตฺวา
นครูปมํ จิตฺตมิทํ ถเกตฺวา
โยเธถ มารํ ปญฺ าวุเธน
ชิตญฺจ รกฺเข อนิเวสโน สิยา.
บุคคลรู้กำยนี้ที่เปรียบด้วยหม้อ กั้นจิตที่เปรียบด้วยเมืองนี้แล้ว พึงรบมำรด้วย
อำวุธคือปัญญำ และพึงรักษำแนวที่ชนะไว้ ไม่พึงยับยั้งอยู่.
(พุทธฺ )

ขุ. ธ. ๒๕/๒๐.

๙. จิตฺเตน นียติ โลโก
จิตฺเตน ปริกสฺสติ
จิตฺตสฺส เอกธมฺมสฺส
สพฺเพว วสมนฺวคู.
โลกถูกจิตนำไป ถูกจิตชักไป, สัตว์ทั้งปวงไปสู่อำนำจแห่งจิตอย่ำงเดียว.
(พุทธฺ )

ส.ส. ๑๕/๕๔.

๑๐. ตณฺหาธิปนฺนา วตฺตสีลพทฺธา
ลูขํ ตปํ วสฺสสตํ จรนฺตา
จิตฺตญฺจ เนสํ น สมฺมา วิมุตฺตํ
หีนตฺตรูปา น ปารงฺคมา เต.
ผู้ถูกตั ญหำครอบงำ ถูกศี ลพรตผูกมั ด ประพฤติตบะอันเศร้ำ หมองตั้งร้ อยปี ,
จิตของเขำก็หลุดพ้นด้วยดีไม่ได้. เขำมีตนเลว จะถึงฝั่งไม่ได้.
(พุทธฺ )

ส. ส. ๑๕/๔๐.
หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๖
๑๑. ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน
ยตฺถ กามนิปาติโน
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ
จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ.
กำรฝึกจิตที่ข่มยำก ที่เบำ มักตกไปในอำรมณ์ที่น่ำใคร่ เป็นควำมดี, (เพรำะว่ำ)
จิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมำให้.
(พุทธฺ )

ขุ. ธ. ๒๕/๑๙.

๑๒. ปทุฏ จิตฺตสฺส น ผาติ โหติ
น จาปิ นํ เทวตา ปูชยนฺติ
โย ภาตรํ เปตฺติกํ สาปเตยฺยํ
อวญฺจยี ทุกฺกฏกมฺมการี.
ผู้ใดทำกรรมชั่ว ล่อลวงเอำทรัพย์สมบัติพี่น้องพ่อแม่ ผู้นั้นมีจิตชั่วร้ำย ย่อมไม่มี
ควำมเจริญ แม้เทวดำก็ไม่บูชำเขำ.
(เทว)

ขุ. ชำ. ติก. ๒๗/๑๒๐.

๑๓. ภิกฺขุ สิยา ฌายิ วิมตุ ฺตจิตฺโต
อากงฺเข เว หทยสฺสานุปตฺตึ
โลกสฺส ตฺวา อุทยพฺพยญฺจ
สุเจตโส อนิสฺสิโต ตทานิสํโส.
ภิ ก ษุ เ พ่ ง พิ นิ จ มี จิ ต หลุ ด พ้ น รู้ ค วำมเกิ ด และควำมเสื่ อ มแห่ ง โลกแล้ ว มี ใ จดี
ไม่ถูกกิเลสอำศัย มีธรรมนั้นเป็นอำนิสงส์ พึงหวังควำมบริสุทธิ์แห่งใจได้.
(เทว)

ส. ส. ๑๔/๗๓.

๑๔. โย อลีเนน จิตฺเตน
อลีนมนโส นโร
ภาเวติ กุสลํ ธมฺมํ
โยคกฺเขมสฺส ปตฺตยิ า
ปาปุเณ อนุปุพฺเพน
สพฺพสํโยชนกฺขยํ.
คนใดมีจิตไม่ท้อถอย มีใจไม่หดหู่ บำเพ็ญกุศลธรรม เพื่อบรรลุธรรมที่เกษมจำก
โยคะ พึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงได้.
(พุทธฺ )

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

ขุ. ชำ. เอก. ๒๗/๑๘.

๗
๑๕. สุทุทฺทสํ สุนิปุณํ
ยตฺถ กามนิปาตินํ
จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี
จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ.
ผู้มีปัญญำ พึงรักษำจิตที่เห็นได้ยำกนัก ละเอียดนัก มักตกไปในอำรมณ์ที่น่ำใคร่,
(เพรำะว่ำ) จิตที่คุ้มครองแล้ว นำสุขมำให้.
(พุทฺธ)

ขุ. ธ. ๒๕/๑๙.

๓. ธัมมวรรค คือ หมวดธรรม
๑๖. อตฺถงฺคตสฺส น ปมาณมตฺถิ
เยน นํ วชฺชุ ตํ ตสฺส นตฺถิ
สพฺเพสุ ธมฺเมสุ สมูหเตสุ
สมูหตา วาทปถาปิ สพฺเพ.
ท่ำนผู้ดับไป (คือปรินิพพำน) แล้ว ไม่มีประมำณ, จะพึงกล่ำวถึงท่ำนนั้นด้วยเหตุใด
เหตุนั้ นของท่ำ นก็ไ ม่มี, เมื่ อธรรมทั้ งปวง (มีขันธ์ เป็น ต้น) ถูก เพิก ถอนแล้ว แม้ คลองแห่ ง
ถ้อยคำที่จะพูดถึง (ว่ำผู้นั้นเป็นอะไร) ก็เป็นอันถูกเพิกถอนเสียทั้งหมด.
(พุทฺธ)

ขุ. สุ. ๒๕/๕๓๙., ขุ. จู. ๓๐/๑๓๙.

๑๗. อาทานตณฺหํ วินเยถ สพฺพํ
อุทฺธํ อโธ ติริยํ วาปิ มชฺเฌ
ยํ ยํ หิ โลกสฺมึ อุปาทิยนฺติ
เตเนว มาโร อนฺเวติ ชนฺตุํ.
พึงขจัดตัณหำที่เป็นเหตุถือมั่นทั้งปวง ทั้งเบื้องสูง เบื้องต่ำ เบื้องขวำง ท่ำมกลำง,
เพรำะเขำถือมั่นสิ่งใด ๆ ในโลกไว้ มำรย่อมติดตำมเขำไป เพรำะสิ่งนั้น ๆ.
(พุทฺธ)

ขุ. สุ. ๒๕/๕๔๖., ขุ. จู. ๓๐/๒๐๒.

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๘
๑๘. อุจฺฉินฺท สิเนหมตฺตโน
กุมุทํ สารทิกํว ปาณินา
สนฺติมคฺคเมว พฺรูหย
นิพฺพานํ สุคเตน เทสิตํ.
จงเด็ดเยื่อใยของตนเสีย เหมือนเอำฝ่ำมือเด็ ดบัวในฤดูแล้ง จงเพิ่มพูนทำงสงบ
(ให้ถึง) พระนิพพำนที่พระสุคตทรงแสดงแล้ว.
(พุทธฺ )

ขุ. ธ. ๒๕/๕๓.

๑๙. โอวเทยฺยานุสาเสยฺย
อสพฺภา จ นิวารเย
สตํ หิ โส ปิโย โหติ
อสตํ โหติ อปฺปิโย.
บุคคลควรเตือนกัน ควรสอนกัน และป้องกันจำกคนไม่ดี เพรำะเขำย่อมเป็นที่รัก
ของคนดี แต่ไม่เป็นที่รักของคนไม่ดี.
(พุทธฺ )

ขุ. ธ. ๒๕/๒๕.

๒๐. กาเมสุ พฺรหฺมจริยวา
วีตตณฺโห สทา สโต
สงฺขาย นิพฺพุโต ภิกฺขุ
ตสฺส โน สนฺติ อิญฺชิตา.
ภิกษุผู้เห็นโทษในกำม มีควำมประพฤติประเสริฐ ปรำศจำกตัณหำ มีสติทุก เมื่อ
พิจำรณำแล้ว ดับกิเลสแล้ว ย่อมไม่มีควำมหวั่นไหว.
(พุทฺธ)

ขุ. สุ. ๒๕/๕๓๑., ขุ. จู. ๓๐/๓๕.

๒๑. ขตฺติโย จ อธมฺมฏโฐ
เวสฺโส จาธมฺมนิสฺสิโต
.
เต ปริจฺจชฺชุโภ โลเก
อุปปชฺชนฺติ ทุคฺคตึ.
กษัตริย์ไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรม และแพศย์ (คนสำมัญ) ไม่อำศัยธรรม ชนทั้ง ๒ นั้น
ละโลกแล้ว ย่อมเข้ำถึงทุคติ.
(พุทธฺ )

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

ขุ. ชำ. ปญฺจก. ๒๗/๑๗๕.

๙
๒๒. คตทฺธิโน วิโสกสฺส
วิปฺปมุตตฺ สฺส สพฺพธิ
สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส
ปริฬาโห น วิชฺชติ.
ท่ำนผู้มีทำงไกลอันถึงแล้ว หำยโศก หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวง ละกิเลสเครื่อง
ร้อยรัดทั้งปวงแล้ว ย่อมไม่มีควำมเร่ำร้อน.
(พุทธฺ )

ขุ. ธ. ๒๕/๒๗.

๒๓. จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ
องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน
องฺคํ ธนํ ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ
จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต.
พึงสละทรัพย์เพื่อรักษำอวัยวะ, เมื่อรักษำชีวิตพึงสละอวัยวะ, เมื่อคำนึงถึงธรรม
พึงสละอวัยวะ ทรัพย์ และแม้ชีวิต ทุกอย่ำง.
(โพธิสตฺต)

ขุ. ชำ. อสีติ. ๒๘/๑๔๗.

๒๔. ฉนฺทชาโต อนกฺขาเต
มนสา จ ผุโฐ สิยา
กาเม จ อปฏิพทฺธจิตฺโต
อุทฺธํโสโตติ วุจฺจติ.
พึงเป็นผู้ พอใจและประทับ ใจในพระนิ พพำนที่ บอกไม่ ได้ ผู้มี จิตไม่ติ ดในกำม
ท่ำนเรียกว่ำ ผู้มีกระแสอยู่เบื้องบน.
(พุทธฺ )

ขุ. ธ. ๒๕/๔๔.

๒๕. ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา
สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา
เอตํ ตฺวา ยถาภูตํ
นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ.
ควำมหิวเป็นโรคอย่ำงยิ่ง สังขำรเป็นทุกข์อย่ำงยิ่ง รู้ข้อนั้นตำมเป็นจริงแล้ว
ดับเสียได้ เป็นสุขอย่ำงยิ่ง.
(พุทธฺ )

ขุ. ธ. ๒๕/๔๒.

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๑๐
๒๖. ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา
อโถ สรีรมฺปิ ชรํ อุเปติ
สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ
สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ.
รำชรถอันงดงำมย่อมคร่ำคร่ำ แม้ร่ำงกำยก็เข้ำถึงชรำ ส่วนธรรมของสัตบุรุษ
ย่อมไม่เข้ำถึงชรำ สัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่ำนั้นย่อมรู้กันได้.
(พุทธฺ )

ส. ส. ๑๕/๑๐๒.

๒๗. เต ฌายิโน สาตติกา
นิจฺจํ ทฬฺหปรกฺกมา
ผุสนฺติ ธีรา นิพฺพานํ
โยคกฺเขมํ อนุตฺตรํ.
ผู้ฉลำดนั้นเป็นผู้เพ่งพินิจ มีควำมเพียรติดต่อ บำกบั่นมั่นคงเป็นนิตย์ ย่อมถูกต้อง
พระนิพพำนอันปลอดจำกโยคะ หำธรรมอื่นยิ่งกว่ำมิได้.
(พุทฺธ)

ขุ. ธ. ๒๕/๑๘.

๒๘. ทุกฺขเมว หิ สมฺโภติ
ทุกฺขํ ติฏ.ฐติ เวติ จ
นาญฺ ตฺร ทุกฺขา สมฺโภติ
นาญฺ ตฺร ทุกฺขา นิรุชฺฌติ.
ทุกข์เท่ำนั้นเกิดขึ้น ทุกข์ย่อมตั้งอยู่ และเสื่ อมไป นอกจำกทุกข์ ไม่มีอะไรเกิด
นอกจำกทุกข์ ไม่มีอะไรดับ.
(ภิกฺขณ
ุ ี)

ส. ส. ๑๕/๑๙๙., ขุ. มหำ. ๒๙/๕๓๖.

๒๙. ธมฺโม ปโถ มหาราช
อธมฺโม ปน อุปฺปโถ
อธมฺโม นิรยํ เนติ
ธมฺโม ปาเปติ สุคตึ.
มหำรำช ! ธรรมเป็นทำง (ควรดำเนินตำม) ส่วนอธรรมนอกลู่นอกทำง (ไม่ควร
ดำเนินตำม) อธรรมนำไปนรก ธรรมให้ถึงสวรรค์.
(โพธิสตฺต)

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

ขุ. ชำ. สฏฐ. ิ ๒๘/๓๙.

๑๑
๓๐. นนฺทิสญฺโ ชโน โลโก
วิตกฺกสฺส วิจารณา
ตณฺหาย วิปฺปหาเนน
นิพฺพานํ อิติ วุจฺจติ.
สัตว์โลกมีควำมเพลินเป็นเครื่องผูกพัน มีวิตกเป็นเครื่องเที่ยวไป ท่ำนเรียกว่ำ
นิพพำน เพรำะละตัณหำได้.
(พุทธฺ )

ขุ. สุ. ๒๕/๕๔๗,. ขุ. จู. ๓๐/๒๑๖,๒๑๗.

๓๑. นาญฺ ตฺร โพชฺฌาตปสา
นาญฺ ตฺร อินฺทฺริยสํวรา
นาญฺ ตฺร สพฺพนิสฺสคฺคา
โสตฺถึ ปสฺสามิ ปาณินํ.
เรำ (ตถำคต) ไม่เห็นควำมสวัสดีของสัตว์ทั้งหลำย นอกจำกปัญญำ ควำมเพียร
ควำมระวังตัวและกำรสละสิ่งทั้งปวง.
(พุทธฺ )

ส. ส. ๑๕/๗๕.

๓๒. ปญฺจกฺขนฺธา ปริญฺ าตา
ติฏ.ฐนฺติ ฉินฺนมูลกา
ทุกฺขกฺขโย อนุปฺปตฺโต
นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว.
เบญจขันธ์ที่กำหนดรู้แล้ว มีรำกขำดตั้งอยู่ ถึงควำมสิ้นทุกข์แล้ว ก็ไม่มีภพ
ต่อไปอีก.
(เถรี)

ขุ. เถรี. ๒๖/๓๓๔.

๓๓. ปตฺตา เต นิพฺพานํ เย ยุตฺตา
ทสพลสฺส ปาวจเน
อปฺโปสฺสุกกฺ า ฆเฏนฺติ
ชาติมรณปฺปหานาย.
ผู้ใดประกอบในธรรมวินัยของพระทศพล มีควำมขวนขวำยน้อย พำกเพียรละ
ควำมเกิดควำมตำย ผู้นั้นย่อมบรรลุพระนิพพำน.
(เถร)

ขุ. เถร. ๒๖/๕๐๒.

๓๔. พหุสฺสุตํ อุปาเสยฺย
สุตญฺจ น วินาสเย
ตํ มูลํ พฺรหฺมจริยสฺส
ตสฺมา ธมฺมธโร สิยา.
พึงนั่งใกล้ผู้เป็นพหูสูต และไม่พึงทำสุตะให้เสื่อม สุตะนั้นเป็นรำกแห่งพรหมจรรย์
เพรำะฉะนั้น ควรเป็นผู้ทรงธรรม.
(เถร)

ขุ. เถร. ๒๖/๔๐๖.

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๑๒
๓๕. มคฺคานฏฐงฺ
สจฺจานํ จตุโร ปทา
. คิโก เสฏโฐ
.
วิราโค เสฏโฐ
ทิปทานญฺจ จกฺขุมา.
. ธมฺมานํ
บรรดำทำงทั้งหลำย ทำงมีองค์ ๘ ประเสริฐสุด, บรรดำสัจจะทั้ งหลำย บท ๔
ประเสริฐสุด, บรรดำธรรมทั้งหลำย วิรำคธรรมประเสริฐสุด, และบรรดำสัตว์ ๒ เท้ำทั้งหลำย
พระพุทธเจ้ำผู้มีจักษุประเสริฐสุด.
(พุทธฺ )

ขุ. ธ. ๒๕/๕๑.

๓๖. ยตฺถ นามญฺจ รูปญฺจ
อเสสํ อุปรุชฺฌติ
วิญฺ าณสฺส นิโรเธน
เอตฺเถตํ อุปรุชฺฌติ.
นำมและรูปย่อมดับไม่เหลือในที่ใด นำมและรูปนี้ย่อมดับไปในที่นั้น
เพรำะวิญญำณดับ.
(พุทฺธ) ขุ. สุ. ๒๕/๕๓๑., ขุ. จู. ๓๐/๒๑.

๓๗. ยมฺหิ สจฺจญฺจ ธมฺโม จ
อหึสา สญฺ โม ทโม
เอตทริยา เสวนฺติ
เอตํ โลเก อนามตํ.
สัจจะ ธรรมะ อหิงสำ สัญ ญมะ และทมะ มีอยู่ใ นผู้ใด อำรยชนย่ อมคบผู้นั้ น
นั่นเป็นธรรมอันไม่ตำยในโลก.
(โพธิสตฺต)

ขุ. ชำ. ทุก. ๒๗/๕๘.

๓๘. ยานิ โสตานิ โลกสฺมึ
สติ เตสํ นิวารณํ
โสตานํ สํวรํ พฺรูหิ
ปญฺ าเยเต ปิถิยฺยเร
กระแสเหล่ำใดมีอยู่ในโลก สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่ำนั้น เรำกล่ำวว่ำสติเป็น
เครื่องกั้นกระแส กระแสเหล่ำนั้นอันบุคคลปิดกั้นได้ด้วยปัญญำ
(พุทธฺ )

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

ขุ. สุ. ๒๕/๕๓๐., ขุ. จู. ๓๐/๑๖,๒๐.

๑๓
๓๙. เย สนฺตจิตฺตา นิปกา
สติมนฺโต จ ฌายิโน
สมฺมา ธมฺมํ วิปสฺสนฺติ
กาเมสุ อนเปกฺขิโน.
ผู้มีจิตสงบ มีปัญญำเครื่องรักษำตัว มีสติ เป็นผู้เพ่งพินิจ ไม่เยื่อใยในกำม
ย่อมเห็นธรรมโดยชอบ.
(พุทธฺ )

ขุ. อิติ. ๒๕/๒๖๐.

๔๐. โย จ ปปญฺจํ หิตฺวาน
นิปฺปปญฺจปเท รโต
อาราธยิ โส นิพฺพานํ
โยคกฺเขมํ อนุตฺตรํ.
ผู้ใดละปปัญจธรรมที่ทำให้เนิ่นช้ำได้แล้ว ยินดีในธรรมที่ไม่มีสิ่งที่ทำให้เนิ่นช้ำ
ผู้นั้นก็บรรลุพระนิพพำนอันปลอดจำกโยคะ ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่ำ.
(เถร)

องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๒๙.

๔๑. สกํ หิ ธมฺมํ ปริปุณฺณมาหุ
อญฺ สฺส ธมฺมํ ปน หีนมาหุ
เอวมฺปิ วิคฺคยฺห วิวาทยนฺติ
สกํ สกํ สมฺมติมาหุ สจฺจํ.
สมณพรำหมณ์บำงเหล่ำกล่ำวธรรมของตนว่ำบริบูรณ์, แต่กล่ำวธรรมของผู้อื่น
ว่ำเลว (บกพร่อง ), เขำย่อมทะเลำะวิวำทกัน แม้ด้วยเหตุนี้ เพรำะต่ำงก็กล่ำวข้อสมมติ
ของตน ๆ ว่ำเป็นจริง.
(พุทธฺ )

ขุ. สุ. ๒๕/๕๑๑., ขุ. มหำ. ๒๙/๓๘๓.

๔๒. สมฺมปฺปธานสมฺปนฺโน
สติปฏฐานโคจโร
.
วิมุตฺติกุสุสญฺฉนฺโน
ปรินิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว.
ผู้ถึงพร้อมด้วยสัมมัปปธำน มีสติปัฏฐำนเป็นอำรมณ์ ดำดำษด้วยดอกไม้ คือวิมุตติ
หำอำสวะมิได้ จักปรินิพพำน.
(เถร)

ขุ. เถร. ๒๖/๒๘๒.

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๑๔
๔๓. สุสุขํ วต นิพฺพานํ
สมฺมาสมฺพุทธฺ เทสิตํ
อโสกํ วิรชํ เขมํ
ยตฺถ ทุกฺขํ นิรุชฺฌติ.
พระนิพพำนที่พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงแสดงแล้ว ไม่มีโศก ปรำศจำกธุลี เกษม
เป็นที่ดับทุกข์ เป็นสุขดีหนอ.
(เถร)

ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๙.

๔๔. โสรจฺจํ อวิหึสา จ
ปาทา นาคสฺส เต ทุเว
สติ จ สมฺปชญฺ ญฺจ
จรณา นาคสฺส เต ปเร.
โสรัจจะและอวิหิงสำนั้น เป็นช้ำงเท้ำหลัง สติและสัมปชัญญะนั้น เป็นช้ำงเท้ำหน้ำ.
(เถร)

ขุ. เถร. ๒๖/๓๖๘.

๔๕. หีนํ ธมฺมํ น เสเวยฺย
ปมาเทน น สํวเส
มิจฺฉาทิฏ.ฐึ น เสเวยฺย
น สิยา โลกวฑฺฒโน.
ไม่ควรเสพธรรมที่เลว ไม่ควรอยู่กับควำมประมำท ไม่ควรเสพมิจฉำทิฏฐิ ไม่ควร
เป็นคนรกโลก.
(พุทธฺ )

ขุ. ธ. ๒๕/๓๗.

๔๖. หีเนน พฺรหฺมจริเยน
ขตฺติเย อุปปชฺชติ
มชฺฌิเมน จ เทวตฺตํ
อุตฺตเมน วิสุชฺฌติ.
บุคคลย่อมเข้ำถึงควำมเป็นกษัตริย์ ด้วยพรหมจรรย์อย่ำงเลว, ถึงควำม
เป็นเทวดำ ด้วยพรหมจรรย์อย่ำงกลำง, ย่อมบริสุทธิ์ ด้วยพรหมจรรย์อย่ำงสูง.
(พุทธฺ )

ขุ. ชำ. มหำ. ๒๘/๑๙๙.

๔. วิริยวรรค คือ หมวดความเพียร
๔๗. โกสชฺชํ ภยโต ทิสฺวา
วิริยารมฺภญฺจ เขมโต
อารทฺธวิริยา โหถ
เอสา พุทฺธานุสาสนี.
ท่ำนทั้งหลำยจงเห็นควำมเกียจคร้ำนเป็นภัย และเห็นกำรปรำรภควำมเพียร
เป็นควำมปลอดภัย แล้วปรำรภควำมเพียรเถิด นี้เป็นพุทธำนุศำสนี.
(พุทธฺ )

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

ขุ. จริยำ. ๓๓/๕๙๕.

๑๕
๔๘. ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ
อกฺขาตาโร ตถาคตา
ปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ
ฌายิโน มารพนฺธนา.
ท่ ำ นทั้ ง หลำยต้ อ งทำควำมเพี ย รเอง ตถำคตเป็ น แต่ ผู้ บ อก ผู้ มี ป กติ เ พ่ ง พิ นิ จ
ดำเนินไปแล้ว จักพ้นจำกเครื่องผูกของมำร.
(พุทธฺ )

ขุ. ธ. ๒๕/๕๑.

๔๙. นิทฺทํ ตนฺทึ วิชิมฺหติ ํ
อรตึ ภตฺตสมฺมทํ
วิริเยน นํ ปณาเมตฺวา
อริยมคฺโค วิสุชฺฌติ.
อริยมรรคย่อมบริสุทธิ์ เพรำะขับไล่ควำมหลับ ควำมเกียจคร้ำน ควำมบิดขี้เกียจ
ควำมไม่ยินดี และควำมเมำอำหำรนั้นได้ด้วยควำมเพียร.
(พุทธฺ )

ส. ส. ๑๕/๑๐.

๕๐. โย จ วสฺสสตํ ชีเว
กุสีโต หีนวีริโย
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย
วิริยํ อารภโต ทฬฺหํ.
ผู้ใดเกียจคร้ำน มีควำมเพียรเลว พึง เป็นอยู่ตั้งร้อ ยปี แต่ผู้ปรำรภควำมเพีย ร
มั่นคง มีชวี ิตอยู่เพียงวันเดียว ประเสริฐกว่ำผู้นั้น.
(พุทธฺ )

ขุ. ธ. ๒๕/๓๐.

๕๑. สพฺพทา สีลสมฺปนฺโน
ปญฺ วา สุสมาหิโต
อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต
โอฆํ ตรติ ทุตฺตรํ.
ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล มีปัญญำ มีใจมั่นคงดีแล้ว ปรำรภควำมเพียร ตั้งตนไว้ในกำล
ทุกเมื่อ ย่อมข้ำมโอฆะที่ข้ำมได้ยำก.
(พุทธฺ )

ส. ส. ๑๕/๗๕.

๕. สามัคคีวรรค คือ หมวดสามัคคี
๕๒. วิวาทํ ภยโต ทิสฺวา
อวิวาทญฺจ เขมโต
สมคฺคา สขิลา โหถ
เอสา พุทฺธานุสาสนี.
ท่ำนทั้งหลำยจงเห็นควำมวิวำทโดยควำมเป็นภัย และควำมไม่วิวำทโดยควำม
ปลอดภัยแล้ว เป็นผู้พร้อมเพรียง มีควำมประนีประนอมกันเถิด นี้เป็นพระพุทธำนุศำสนี.
(พุทธฺ )

ขุ. จริยำ. ๓๓/๕๙๕.
หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๑๖
๕๓. สามคฺยเมว สิกฺเขถ
พุทฺเธเหตํ ปสํสิตํ
สามคฺยรโต ธมฺมฏโฐ
โยคกฺเขมา น ธํสติ.
.
พึงศึกษำควำมสำมัคคี ควำมสำมัคคีนั้น ท่ำนผู้รู้ทั้งหลำยสรรเสริญแล้ว, ผู้ยินดี
ในสำมัคคี ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่คลำดจำกธรรมอันเกษมจำกโยคะ.
(พุทฺธ)

ขุ. ชำ. เตรส. ๒๗/๓๔๖.

๕๔. สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
สมคฺคานญฺจนุคฺคโห
สมคฺครโต ธมฺมฏโฐ
โยคกฺเขมา น ธํสติ.
.
ควำมพร้ อ มเพรี ย งของหมู่ เ ป็ น สุ ข และกำรสนั บ สนุ น คนผู้ พ ร้ อ มเพรี ย งกั น
ก็เป็นสุข, ผู้ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่คลำดจำกธรรมอันเกษม
จำกโยคะ.
(พุทฺธ)

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

ขุ. อิติ. ๒๕/๒๓๘.

๑๗

วิชาธรรม
ธรรมศึกษา ชั้นเอก
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗
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๑๘

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๑๙

วิชาธรรม ธรรมศึกษา ชั้นเอก
ความรู้เบื้องต้น
ธรรมวิจารณ์ เป็นชื่อหนังสือพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระองค์ทรงประสิทธิ์ประสำทควำมเจริญแห่งวิชำกำรทำงพระพุทธศำสนำ
ของคณะสงฆ์ไทยอย่ำงใหญ่หลวง กล่ำวคือทรงนิพนธ์หนังสือที่ใช้เป็นหลักสูตรและแบบเรียน
กำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรมไว้หลำยเล่ม อำทิ หนังสือนวโกวาท พุทธประวัติ
พุทธศาสนสุภาษิต และวินัยมุข กล่ำวเฉพำะหนังสือธรรมวิจำรณ์นี้ พระองค์ทรงนิพนธ์ขึ้น
เป็น คู่กั บหนัง สือ วินั ยมุ ข ทรงมุ่ง เป็ นเครื่องประดั บสติปั ญญำของผู้ สนใจใฝ่ ศึก ษำธรรมะ
ทรงหวังจะให้เป็นเหตุผลสนับสนุนในกำรสนทนำธรรม โดยทรงให้ควำมหมำยไว้ว่ำ
“ธรรมวิจารณ์ คือกำรเลือกเฟ้นธรรม กำรสอดส่องพิจำรณำธรรม โดยใช้โยนิโส
มนสิกำรพิจำรณำสอดส่องให้ถ่องแท้ว่ำ ธรรมประเภทไหนเป็นสัทธรรมแท้ ประเภทไหนเป็น
สัทธรรมเทียม (สัทธรรมปฏิรูป) โดยหำหลักฐำนมำประกอบอ้ำงอิง ผู้ปฏิบัติจำต้องอำศัยกำร
วิจำรณ์สอดส่องธรรมเป็นสำคัญก่อนจะลงมือปฏิบัติเพื่อให้รู้ประโยชน์ที่มุ่งหมำยหรืออธิบำย
ที่ ถู ก ต้ อ งตำมพุ ท ธประสงค์ แ ล้ ว ปฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ทำง สมดั ง พระบำลี ที่ ว่ ำ อตฺ ถ มญฺ าย
ธมฺมมญฺ าย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน โหติ : รู้อรรถทั่วถึงแล้ว รู้ธรรมทั่วถึงแล้วย่อมเป็น
ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ดังนั้น กำรพิจำรณำธรรมสอดส่องธรรมจึงเป็นกิจจำเป็น”
สนามหลวงแผนกธรรม ได้กำหนดเป็นหลักสูตรวิชำธรรมชั้นเอก สำหรับพระภิกษุ
สำมเณรศึกษำ เรียกว่ำ นักธรรม และสำหรับคฤหัสถ์ศึกษำ เรียกว่ำ ธรรมศึกษา แบ่งเนื้อหำ
เป็นสองส่วน คือ ส่วนปรมัตถปฏิปทา กับส่วนสังสารวัฏ
ส่วนปรมัตถปฏิปทา ว่าด้วยข้อปฏิบัติมีประโยชน์อย่างยิ่ง หมำยถึง ข้อปฏิบัติให้ถึง
ประโยชน์สูงสุดในพระพุทธศำสนำ คือกำรบรรลุพระนิพพำน แบ่งเป็น ๖ หัวข้อ ดังนี้
๑. นิพพิทา ความหน่าย ว่ำด้วยข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมเบื่อหน่ำยในสังขำรตำม
หลักไตรลักษณ์
หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๒๐
๒. วิราคะ ความสิ้นกาหนัด ว่ำด้วยไวพจน์คือคำใช้แทนวิรำคะ
๓. วิมุตติ ความหลุดพ้น ว่ำด้วยลักษณะของควำมหลุดพ้น
๔. วิสุทธิ ความหมดจด ว่ำด้วยหลักควำมหมดจด ตำมหลักพระพุทธศำสนำ
๕. สันติ ความสงบ ว่ำด้วยทำงแห่งสันติ
๖. นิพพาน ความดับทุกข์ ว่ำด้วยจุดหมำยสูงสุดในพระพุทธศำสนำ
ส่วนสังสารวัฏ ว่าด้วยการเวียนว่ายตายเกิด หมำยถึง กำรเวียนว่ำยตำยเกิดอยู่ใน
ภพกำเนิดต่ำงๆ โดยแสดงเป็นบุคลำธิษฐำนด้วยหัวข้อเดียว คือ คติ ภพภูมิที่ไปเกิดของ
เหล่ำสัตว์ทั้งฝ่ำยทุคติและฝ่ำยสุคติ
พระองค์ทรงวำงโครงในกำรวิจำรณ์ธรรมแต่ละหัวข้อ ยกพระบำลีจำกพระสูตร
ต่ ำ งๆ มำตั้ ง เป็ น กระทู้ ธ รรม ซึ่ ง เรี ย กว่ ำ อุ ท เทส แปลว่ ำ การยกขึ้ น แสดง แล้ ว ทรง
ตีควำมหมำย ตั้งเกณฑ์อธิบำย ขยำยควำมให้แจ่มแจ้งชัดเจน ซึ่งเรียกว่ำ นิทเทส แปลว่ำ
การอธิบ ายขยายความ โดยทรงใช้ คำว่ำ พรรณนาความ เมื่ อพรรณนำควำมสอดคล้ อ ง
รับลงสมกันกับข้อควำมในพระบำลีไตรปิฎกหรือคัมภีร์อรรถกถำใด ก็ทรงยกมำรับรองพร้อม
ทั้งบอกที่มำแห่งข้อควำมพระบำลีไตรปิฎกหรืออรรถกถำนั้นๆ กำกับไว้ด้วย และทรงสรุป
ควำมเพื่อเน้นสำระสำคัญจำกหัวข้อธรรมนั้นๆ ซึ่งเรียกว่ำ ปฏินิทเทส แปลว่ำ การสรุปความ
วิชาธรรม สําหรับธรรมศึกษาชั้นเอกนี้ นอกจำกกำหนดให้ศึกษำหลักธรรมตำม
หนังสือธรรมวิจารณ์ทั้งส่วนปรมัตถปฏิปทาและส่วนสังสารวัฏ อันเป็นแบบเรียนสำคัญ
แล้ว ยังกำหนดให้ศึกษำกรรม ๑๒ หัวใจสมถกัมมัฏฐาน สมถกัมมัฏฐาน พุทธคุณกถา และ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน อีกด้วย

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๒๑

ธรรมวิจารณ์

ส่วนปรมัตถปฏิปทา

----------

๑. นิพพิทา ความหน่าย
อุทเทส

๑. เอถ ปสฺสถิมํ โลกํ
จิตฺตํ ราชรถูปมํ
ยตฺถ พาลา วิสีทนฺติ
นตฺถิ สงฺโค วิชานตํ.
สูทั้งหลำยจงมำดูโลกนี้ อันตระกำรดุจรำชรถ
ที่พวกคนเขลำหมกอยู่ แต่พวกผู้รู้หำข้องอยู่ไม่.
โลกวรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท

๒. เย จิตฺตํ สญฺ เมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา.
ผู้ใดจักระวังจิต ผู้นั้นจักพ้นจำกบ่วงแห่งมำร.
จิตตวรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท

พรรณนาความ
นิพพิทา ความหน่าย หมำยถึง ควำมเบื่อหน่ำยที่เกิดจำกกำรใช้ปัญญำพิจำรณำ
เห็นควำมจริง ได้แก่ควำมเบื่อหน่ำยในกองทุกข์ ควำมเบื่อหน่ำยในเบญจขันธ์ซึ่งเกิดจำก
ปัญญำที่พิ จำรณำเห็นว่ำสังขำรทั้งปวงไม่เที่ย ง สังขำรทั้งปวงเป็น ทุกข์ ธรรมทั้ง ปวงเป็ น
อนัต ตำ เมื่อ พิจำรณำได้ดั งนี้ ย่อมเกิด ควำมเบื่ อหน่ ำยในทุก ขขัน ธ์ (กองทุกข์ ) ไม่มัว เมำ
เพลิด เพลิ นยึ ด มั่น ในสั งขำรอั นยั่ ว ยวนชวนเสน่ ห ำ เป็ น ควำมเบื่อ หน่ำ ยที่ เกิด จำกปัญ ญำ
พิจำรณำเข้ำใจสภำพควำมเป็นจริงของสังขำร ไม่ใช่ควำมเบื่อหน่ำยเพรำะแรงผลักดันแห่ง
กำมตัณหำ เช่น กรณีที่หญิงกับชำยรักกันจนถึงขั้นอยู่กินเป็นสำมีภรรยำกันแล้วเบื่อหน่ำยจน
เลิกร้ำงกันไปเพรำะควำมประพฤติไม่ดีต่อกันหรือเอือมระอำในพฤติกรรมของกันและกัน
แล้วต่ำงคนต่ำงไปแสวงหำกำมำรมณ์เสพสุขทำงเพศกับชำย-หญิงอื่น เช่นนี้ไม่จัดเป็นนิพพิทำ
คำว่ำ โลก ในอุทเทสที่ ๑ จำแนกควำมหมำยเป็น ๒ อย่ำง คือ (๑) โลกโดยตรง
ได้แก่แผ่นดินเป็นที่อำศัย (๒) โลกโดยอ้อม ได้แก่หมู่สัตว์ผู้อำศัย
โลกทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนี้มีสิ่งต่างๆ รวมกันอยู่ ๓ อย่าง คือ
๑. สิ่งอันให้โทษโดยส่วนเดียว เปรียบด้วยยำพิษ
หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๒๒
๒. สิ่งอันให้โทษในเมื่อเกินพอดี เปรียบด้วยของมึนเมำ
๓. สิ่งอันเป็นอุปกำระเปรียบด้วยอำหำรและเภสัช (ยำรักษำโรค) ที่ให้ควำมสบำย

ผู้หมกอยูใ่ นโลก
เหล่ำคนเขลำผู้ไร้ปัญญำพิจำรณำไม่สำมำรถหยั่งรู้เห็นโลกได้โดยถ่องแท้ จึง ชื่อว่า
หมกอยู่ในโลกโดยอาการ ๓ อย่าง คือ
๑. เพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นโทษ
๒. ระเริงหลงเกินพอดีในสิ่งอันอำจให้โทษ
๓. ติดอยู่ในสิ่งที่เป็นอุปกำระล่อใจ
เมื่อเป็นเช่นนี้ ย่อมได้รับสุขบ้ำง ทุกข์บ้ำง คละเคล้ำกันไปตำมแต่สิ่งนั้นๆ จะอำนวย
ให้ แม้สุขที่ได้รับนั้น ก็เป็น อามิสสุข สุขอิงอามิส คือสุขที่คล้ำยเหยื่อล่อให้ลุ่มหลงติดข้อง
ไม่ใช่ควำมสุขที่แท้จริง ซึ่งมีอำกำรดุจเหยื่อที่เบ็ดเกี่ยวไว้ อำจถูกชักจูงไปได้ตำมปรำรถนำ

ผู้ไม่ข้องอยู่ในโลก
ฝ่ำยท่ำนผู้รู้ มีปัญญำฉลำดสำมำรถพิจำรณำเห็นควำมเป็นจริงของสิ่งสมมติเป็นโลก
นั้นๆ ว่ำจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตำมเหตุปัจจัยอย่ำงแน่นอนแล้วไม่ติดข้องพัวพันในสิ่งอันเป็น
อุปกำระล่อใจ โดยที่ไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดยั่วให้ติดอยู่ได้ ย่อมเป็นอิสระด้วยตนเอง เมื่อเป็น
เช่ น นี้ ย่ อ มได้ รับ นิ รามิ ส สุ ข สุ ข ปราศจากอามิ ส คื อ ควำมสุ ข ที่ ห ำเหยื่ อ ล่ อ มิ ไ ด้ อั น เป็ น
ควำมสุขที่แท้จริง ผู้รู้เช่นนี้ ชื่อว่ำ ผู้ไม่ข้องอยู่ในโลก

พุทธประสงค์ในการตรัสให้ดูโลก
พระพุทธองค์ตรัสชักชวนเหล่ำพุทธบริษัทมำดูโลกอันวิจิตรตระกำรตำเปรียบด้วย
รำชรถครั้งโบรำณที่ประดับด้ วยเครื่องอลังกำรอย่ำงงดงำม มิใช่เพื่อให้หลงเพลิดเพลิน ดุจดู
หนังดูละครที่มุ่งควำมบันเทิงแต่อย่ำงใดไม่ แต่ทรงประสงค์ให้ใช้ปัญญำพิจำรณำเห็นคุณ
โทษ ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ของสิ่งนั้นๆ ที่รวมกันเข้ำเป็นโลก

อาการสํารวมจิต
ผู้สำรวมจิต ไม่ปล่อยจิตให้เพลิดเพลินระเริงหลงในโลกอันมีสิ่งล่อใจต่ำงๆ ชื่อว่ำ พ้น
จากบ่วงแห่งมาร ด้วยอาการสํารวมจิต ๓ อย่าง คือ
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๒๓
๑. สํารวมอินทรีย์ (อินทรียสังวร) หมำยถึง ควำมสำรวมระวังตำ หู จมูก ลิ้น กำย
ใจ มิให้อำนำจควำมกำหนัดยินดีครอบงำได้ในเมื่อตำได้เห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้น
ลิ้มรส กำยถูกต้องโผฏฐัพพะ (สัมผัสทำงกำย) อันน่ำปรำรถนำ ชักให้ใคร่ พำใจให้กำหนัด
๒. มนสิการกัมมัฏฐาน (สมถกัมมัฏฐำน) หมำยถึง ควำมใฝ่ใจในอุบำยฝึกอบรมจิต
เพื่อลดละบรรเทำกำมฉันทะ ควำมพอใจรักใคร่ในกำม ได้แก่ ความใฝ่ใจในอสุภกัมมัฏฐาน
คือกัมมัฏฐำนที่พิจำรณำดูควำมไม่งำมของร่ำงกำยตอนเป็นซำกศพที่แปรสภำพเปื่อยเน่ำ ไป
ตำมลำดับ ความใฝ่ใจในกายคตาสติกัมมัฏฐาน คือกัมมัฏฐำนที่ใช้สติกำหนดพิจำรณำกำยให้
เห็นเป็นของไม่งำมเป็นอำรมณ์ หรือ ความใฝ่ใจในมรณัสสติกัมมัฏฐาน คือกัมมัฏฐำนที่
ระลึกพิจำรณำถึงควำมตำยเนืองๆ เป็นอำรมณ์
๓. เจริญวิปัสสนา (วิปัสสนำกัมมัฏฐำน) หมำยถึง ควำมหมั่นฝึกจิตให้เกิดปัญญำ
พิจำรณำสังขำรโดยแยกออกเป็นขันธ์ ๕ หรือนำมรูปให้เห็นไตรลักษณ์คือเป็นสภำพไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตำ
ทั้ง ๓ อย่ำงนี้เป็นอำกำรสำรวมจิตเพื่อให้หลุดพ้นจำกบ่วงแห่งมำร คือไม่ตกไปตำม
กระแสกิ เลส จิ ตจะหลุด พ้นจากบ่ วงแห่ง มาร ต้ องด าเนิ นการควบคุ มตามอาการครบทั้ ง
๓ อย่างนี้ โดยเฉพำะการเจริญวิปัสสนา นับว่าสําคัญที่สุด เพรำะบ่วงแห่งมำรนั้นมีฤทธำนุภำพ
สำมำรถคล้องสรรพสัตว์ได้อย่ำงแน่นหนำ เหนือกำลังจะต้ำนทำน เหลือวิสัยที่จะปลดเปลื้อง
ให้หลุดพ้นได้โดยง่ำย ดังนั้น ต้องใช้กำรเจริญวิปัสสนำเท่ำนั้น จึงจะสำมำรถเอำชนะมำรและ
บ่วงแห่งมำรได้เด็ดขำด ดังจะกล่ำวต่อไปนี้

มารและบ่วงแห่งมาร
มาร แปลว่ำ ผู้ฆ่า ผู้ทาลาย ในที่นี้หมำยถึง โทษล้างผลาญคุณความดีและทาให้
เสียคน โดยเป็นสิ่งที่ฆ่ำบุคคลให้ตำยจำกคุณควำมดี และจัดเป็นตัวกำรที่กำจัดหรือขัดขวำง
จิตคนเรำไม่ให้บรรลุคุณธรรมควำมดี ได้แก่ กิเลสกาม กิเลสเป็นเหตุใคร่ ซึ่งจัดเป็นเจตสิก
(องค์ประกอบภำยในของจิต, สิ่งที่เกิดภำยในใจ) อันเศร้ำหมอง (อกุศลเจตสิก) ที่มีอยู่ภำยใน
จิตใจของคนเรำ โดยคอยรุมเร้ำจิตให้คิดโลภ โกรธ หลง มีชื่อเรียกต่ำงๆ เช่น ตัณหา ควำม
ทะยำนอยำก ราคะ ควำมกำหนัด อรติ ควำมขึ้งเคียด อิสสา ควำมริษยำ หรือหึงหวง เป็นต้น
กิเลสเหล่ำนี้เมื่อมีในจิตสันดำนของบุคคลใด ย่อมเป็นเหตุยังจิตของบุคคลนั้นให้มีควำมยินดี
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๒๔
รักใคร่ ปรำรถนำ ไขว่คว้ำเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งต่ำงๆ และเศร้ำหมองเป็นไปตำมอำนำจของกิเลส
นั้นๆ เพรำะฉะนั้น ท่ำนจึงเรียกว่ำ กิเลสเป็นเหตุใคร่ เปรียบดังพืชที่มียำง เป็นเหตุให้เกิดรำก
ลำต้น กิ่งก้ำนต่อไปฉะนั้น กิเลสกามนี้ท่านจัดว่าเป็นมาร เพรำะเป็นโทษล้ำงผลำญคุณควำม
ดีและทำให้เสียคน คือทำให้มีสภำพจิตที่ไม่ดี
บ่วงแห่งมาร หมำยถึง อำรมณ์เครื่องผูกจิตให้ติดแห่งมำร เหมือนเนื้อเหยื่อล่อที่ถูก
เบ็ดเกี่ยวไว้ ได้แ ก่ วั ตถุก าม วั ตถุอั นน่าใคร่ คือ สิ่งอั นเป็ นที่ตั้ง แห่ง ควำมใคร่ ซึ่ งเรี ยกว่ ำ
กามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ อันเป็นอิฏฐำรมณ์ (อำรมณ์ที่น่ำปรำรถนำ)
บ่วงแห่งมำรนี้ไม่อำจคล้องบุคคลผู้ไม่ติดข้องอยู่ในโลกดังกล่ำวได้

สรุปความ
โลก คือแผ่นดินเป็นที่อำศัยและหมู่สัตว์ผู้อำศัย เป็นศูนย์รวมไว้ทั้งสิ่งที่มีโทษ สิ่งที่
อำจให้ โ ทษในเมื่ อ ลุ่ ม หลงเกิ น พอดี และสิ่ ง ที่ เ ป็ น อุ ป กำระล่ อ ใจ พวกคนเขลำไร้ ปั ญ ญำ
ไม่สำมำรถพิจำรณำเห็นโลกได้ตำมสภำพเป็นจริง ย่อมเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นโทษ ระเริงหลง
เกิ น พอดี ใ นสิ่ ง อั นอำจให้ โ ทษ และติ ด อยู่ ใ นสิ่ง ที่ เป็ น อุ ปกำระล่ อ ใจ ชื่ อว่ ำ หมกอยู่ ในโลก
จึ ง ไม่ ไ ด้ รั บ ควำมสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง ตรงกั น ข้ ำ มกั บ ท่ ำ นผู้ รู้ คื อ บั ณ ฑิ ต ผู้ ไ ม่ ข้ อ งอยู่ ใ นโลก ย่ อ ม
พิจำรณำเห็นควำมเป็นจริง ในสิ่งสมมติว่ำโลกนั้นมีควำมเปลี่ยนแปลงไปตำมเหตุปั จจัยแล้ว
ไม่พัวพันในสิ่งอันเป็นอุปกำระล่อใจ ย่อมได้รับควำมสุขที่แท้จริง พระพุทธองค์ตรัสชักชวน
พุ ท ธบริ ษั ท มำดู โ ลกอั น ตระกำรตำดุ จ รำชรถนี้ มิ ใ ช่ ใ ห้ เ พลิ ด เพลิ น เหมื อ นดู ล ะครที่ มุ่ ง
กำรบันเทิง แต่ทรงมีพระประสงค์ให้พิจำรณำหยั่งซึ้งถึงสภำพควำมเป็นจริงของสรรพสิ่งในโลก
เพื่อสำมำรถควบคุมจิตให้พ้นจำกมำร คือกิเลสกำม และจำกบ่วงแห่งมำร คือวัตถุกำม ซึ่ง
เรียกว่ำกำมคุณ ๕ โดยทรงแนะนำวิธีกำรสำรวมจิต ๓ วิธี คือ (๑) กำรควบคุมอินทรีย์ ๖
มิให้ยินดีในอำรมณ์ที่น่ำปรำรถนำ (๒) กำรเจริญสมถกัมมัฏฐำน คือกำรพิจำรณำดูควำมไม่
งำมของร่ำงกำยเป็นต้ น และ (๓) กำรเจริญวิปัสสนำกัมมัฏฐำน คือกำรฝึกจิตให้เกิดปัญญำ
พิจำรณำโลกคือเบญจขันธ์โดยควำมเป็นไตรลักษณ์ ซึ่งนับเป็นวิธีที่ดีที่สุด ฉะนี้แล
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ปฏิปทาแห่งนิพพิทา
อุทเทส
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ..... ...... .......
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ
..... ...... ........
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ
ยทา ปญฺ าย ปสฺสติ
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข
เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา.
เมื่อใด เห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง ...
สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ ...
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา เมื่อนั้น ย่อมหน่ายในทุกข์ นั่นทางแห่งวิสุทธิ.
มัคควรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท

พรรณนาความ
คำว่ำ ปฏิปทาแห่งนิพพิทา หมำยถึง ข้อปฏิบัติให้เกิดควำมเบื่อหน่ำยคลำยควำม
ยึ ด ติ ด ในโลก โดยใช้ ปั ญ ญำพิ จ ำรณำเห็ น สำมั ญ ญลั ก ษณะหรื อ ไตรลั ก ษณ์ ใ นสั ง ขำร
เมื่ อ พิ จ ำรณำเห็ น เช่ น นี้ ย่ อ มเบื่ อ หน่ ำ ยในทุ ก ข์ และเป็ น เหตุ ใ ห้ เ ข้ ำ ถึ ง วิ สุ ท ธิ คื อ ภำวะ
ที่จิตบริสุทธิห์ มดจดจำกกิเลส

ความหมายของสังขาร
สังขาร แปลว่ำ สภาพปรุงแต่ง หรือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่ง มี ๒ ประเภท คือ
๑) อุปาทินนกสังขาร สังขารที่มีใจครอง เช่น มนุษย์และสัตว์ เป็นต้น
๒) อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีใจครอง เช่น แผ่นดิน ภูเขำ โต๊ะ เก้ำอี้ เป็นต้น
ในอุทเทสว่ำ สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์
ได้แก่ ขันธ์ ๕ คือ
๑) รูป
คือ ร่ำงกำยอันประกอบด้วยธำตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม
๒) เวทนา คือ ควำมรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์
๓) สัญญา คือ ควำมจำได้หมำยรู้
๔) สังขาร คือ อำรมณ์ที่เกิดกับจิต หรือเจตนำควำมคิดอ่ำนต่ำงๆ
๕) วิญญาณ คือ ควำมรู้แจ้งอำรมณ์ทำงทวำร ๖ คือ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ
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สามัญญลักษณะของสังขาร
สังขำรทั้งปวง มีลักษณะเสมอกัน ๓ ประกำร เรียกว่ำ ไตรลักษณ์ คือ
๑. อนิจจตา ความไม่เที่ยง ลักษณะที่แปรเปลี่ยนไม่แน่นอน
๒. ทุกขตา ความเป็นทุกข์ ลักษณะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
๓. อนัตตตา ความเป็นอนัตตา ลักษณะที่ไม่ไช่ตัวตน

๑. อนิจจตา ความไม่เที่ยงแห่งสังขาร กําหนดรู้ได้ใน ๓ ทาง คือ
๑) ในทางที่เห็นได้ง่าย : สังขำรนั้นมีควำมเกิดขึ้นในเบื้องต้นและควำมสิ้นไปใน
เบื้องปลำยเป็นธรรมดำ ดังพระบำลีในทีฆนิกำย มหำวรรค ว่ำ
อนิจฺจา วต สงฺขารา
อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ ... .... ....
สั ง ขารทั้ ง หลายไม่ เ ที่ ย งหนอ มี ค วามเกิ ด ขึ้ น และความเสื่ อ มสิ้ น ไปเป็ น ธรรมดา
(ไม่เลือกว่าเป็นสังขารชนิดไร ประณีตก็ตาม ทรามก็ตาม) เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป.
สังขำรทั้งหลำยจึงเกิดดับอยู่ตลอดกำล เกิดขึ้นในกำลใด ก็ดับในกำลนั้น ระยะกำล
ระหว่ำงเกิดและดับแห่งสังขำรของมนุษย์นั้น ท่ำนกำหนดว่ำ ๑๐๐ ปี หรือเกินกว่ำ ๑๐๐ ปี
ไปบ้ำงก็มี แต่มีจำนวนน้อย
๒) ในทางที่ละเอียดกว่านั้น : สังขำรทั้งปวงนั้นมีควำมแปรเปลี่ยนไปในระหว่ำงกำร
เกิดและดับ ดังพระบำลีในสังยุตตนิกำย สคำถวรรค ว่ำ
อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย
วโยคุณา อนุปุพฺพํ ชหนฺติ.
กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละไปตามลาดับ
ระยะกำลระหว่ำงกำรเกิดและกำรดับแห่งสังขำรของคนเรำนั้ น ท่ำนกำหนดเป็น
๓ วัย คือ
(๑) ปฐมวัย วัยต้น อยู่ในระยะเวลำไม่เกิน ๒๕ ปี
(๒) มัชฌิมวัย วัยกลาง ตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไปจนถึง ๕๐ ปี
(๓) ปัจฉิมวัย วัยท้าย ตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไปจนถึงสิ้นอำยุ
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ในคั ม ภี ร์ วิ สุ ท ธิ ม รรค ท่ ำ นก ำหนดวั ย โดยใช้ อ ำยุ ๑๐๐ ปี เ ป็ น เกณฑ์ ไ ว้ ดั ง นี้
(๑) ปฐมวั ย วั ย แรก ก ำหนดอำยุ ๑-๓๓ ปี (๒) มั ช ฌิ ม วั ย วั ย กลาง ก ำหนดอำยุ ตั้ ง แต่
๓๔-๖๗ ปี (๓) ปัจฉิมวัย วัยท้าย กำหนดอำยุตั้งแต่ ๖๘-๑๐๐ ปี
ควำมแปรเปลี่ยนในระหว่ำงแห่งสังขำรผ่ำนวัยทั้ง ๓ ดังกล่ำวนี้ ท่ำนเปรียบไว้กับ
กำรเดินข้ำมสะพำนที่สูงขึ้นๆ แล้วรำบ แล้วต่ำลงๆ ซึ่งกำรที่คนเรำจะผ่ำนไปได้ตลอดให้ครบ
ทั้ง ๓ วัยนั้นเป็นเรื่องยำก เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพรำะอำยุของคนเรำแต่ละคนนั้นมีวิบำกกรรม
ไม่เท่ำกัน
๓) ในทางที่ละเอียดที่สุด : สังขำรทั้งปวงนั้นมีควำมแปรเปลี่ยนไปชั่วขณะหนึ่งๆ
คือไม่คงที่อยู่นำน เพียงระยะกำลนิดเดียวก็ แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ดัง ที่ท่ำนกล่ำว
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ว่ำ
ชีวิตํ อตฺตภาโว จ
สุขทุกฺขา จ เกวลา
เอกจิตฺตสมา ยุตฺตา
ลหุโส วตฺตเต ขโณ.
ชีวิต อัตภาพ และสุขทุกข์ ทั้งมวล ล้วนประกอบกันเป็นธรรมเสมอด้วยจิต
ดวงเดียว ขณะย่อมเป็นไปพลัน.
อนิ จจลัก ขณะ ประการที่ ๓ นี้ ต้ องใช้ปั ญญำพิ จำรณำจึ ง จะกำหนดเห็น ชัด ใน
นำมกำย เช่น จิตบำงขณะก็ขุ่นมัว บำงขณะก็เบิกบำน หรือบำงขณะรับอำรมณ์นี้แล้วก็พลัน
เปลี่ยนไปรับอำรมณ์อื่น เป็นต้น แม้ในรูปกำยก็เหมือนกัน เช่น เซลล์ผิวหนังเก่ำหลุดร่วงไป
เซลล์ใหม่เกิดขึ้นแทนที่ เป็นต้น คนเรำไม่ รู้ควำมแปรเปลี่ยนแห่งสังขำรเช่นนี้ เพรำะมีภำวะ
สืบต่อที่เรียกว่ำ สันตติ ซึ่งเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องรวดเร็วจนไม่สำมำรถกำหนดได้ เมื่อจิตดวง
แรกดับไป จิตดวงใหม่ก็เกิดสืบต่อมำ เกิด-ดับ เกิด-ดับอยู่อย่ำงนี้ สภำวะที่เรียกว่ำสันตตินี้จะ
คอยบดบังมิให้คนเรำรับรู้ถึงอนิจจลักษณะในขั้นที่ละเอียด เมื่อสันตติขำดลง ควำมดับสิ้น
แห่งชีวิตินทรีย์หรือควำมตำยย่อมปรำกฏ
ควำมเกิดแล้วดับและควำมแปรเปลี่ยนในระหว่ำงแห่งสังขำรดังกล่ำวมำนี้ ท่ำนสรุป
เข้ำในบำลีที่ว่ำ “อุปฺปชฺชติ เจว เวติ จ อญฺ ถา จ ภวติ. : ย่อมเกิดขึ้นด้วยเทียว ย่อมเสื่อม
สิ้นด้วย ย่อมเป็นอย่างอื่นด้วย” นี้เป็นอนิจจลักขณะ คือเครื่องกำหนดว่ำไม่เที่ยงแห่งสังขำร
ควำมไม่เที่ยงแห่งสังขำรที่กำหนดรู้ได้ใน ๓ ทำงดังกล่ำวมำนี้ ย่อมปรำกฏทั้งใน
อุปาทินนกสังขาร สังขารที่มีใจครอง และ อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีใจครอง
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๒. ทุกขตา ความเป็นทุกข์แห่งสังขาร กําหนดเห็นได้ด้วยทุกข์ ๑๐ อย่าง คือ
๑) สภาวทุกข์ ทุกข์ตามสภาพ ได้แก่ ทุกข์ประจาสังขาร คือ ชาติ ควำมเกิด ชรา
ควำมแก่ มรณะ ควำมตำย อันเป็นคติธรรมดำประจำสังขำร ขณะที่คลอดจำกครรภ์มำรดำ
ทำรกย่อมได้รับควำมลำบำก ควำมเจ็บปวดจำกอันตรำยต่ำงๆ จัดเป็น ชาติทุกข์ ทุกข์เพราะ
การเกิ ด , ควำมทรุด โทรมเสื่อ มลงแห่ง สัง ขำรทำควำมเป็ นไปแห่งชี วิต ให้ ลำบำก จัด เป็ น
ชราทุกข์ ทุ กข์เพราะความแก่, ควำมสิ้นชี วิต ได้รั บทุก ขเวทนำแรงกล้ำ เป็น ภัย ที่น่ำ กลั ว
จัดเป็นมรณทุกข์ ทุกข์เพราะความตาย
๒) ปกิณณกทุกข์ ทุกข์เบ็ดเตล็ด ได้แก่ ทุกข์ที่จรมาในชีวิต คือ โสกะ ควำมโศก
ปริ เทวะ ควำมร่ำไรรำพัน ทุก ขะ ควำมทุก ข์ กำย โทมนั ส ควำมทุ กข์ ใ จ อุ ปายาส ควำม
คับแค้นใจ รวมถึง อัปปิเยหิสัมโยคทุกข์ ทุกข์ที่เกิดจำกกำรประสบพบสัตว์ บุคคล สิ่งที่ไม่รัก
ไม่ชอบใจ และ ปิเยหิวิปปโยคทุกข์ ทุกข์ที่เกิดจำกควำมพลัดพรำกจำกสัตว์ บุคคล สิ่งของ
ที่รักที่ชอบ
๓) นิพัทธทุกข์ ทุกข์เนืองนิตย์ หรือทุกข์ประจา ได้แก่ ทุกข์ที่เป็นเจ้าเรือน เช่น
ทุกข์เพรำะควำมหนำว ร้อน หิว กระหำย ปวดอุจจำระ ปวดปัสสำวะ ทุกข์ในข้อนี้คนเรำ
มักจะไม่คำนึงถึงนัก ถือเป็นเรื่องธรรมดำที่จะสำมำรถระงับบรรเทำได้ง่ำย
๔) พยาธิทุกข์ ทุกข์เจ็บปวด ทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วย ได้แก่ ทุกขเวทนำต่ำงๆ
ที่สร้ำงควำมเจ็บปวดทรมำนให้แก่คนเรำ ที่มีสมุฏฐำนเกิดจำกโรคภัยไข้เจ็บเข้ำมำรุมเร้ำ
ร่ำงกำยอันเป็นดุจรังแห่งโรค เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง ปวดฟัน หรือปวดเมื่อยทั่วร่ำงกำย
เป็นต้น
ทุกข์ประกำรที่ ๓ และที่ ๔ นี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในคิริมำนันทสูตร ตอน
อำทีนวสัญญำ โดยควำมเป็นโทษแห่งร่ำงกำย
๕) สันตาปทุกข์ ทุกข์คือความร้อนรุ่ม หรือ ทุกข์ร้อน ได้แก่ ควำมกระวนกระวำย
ใจเพรำะถูกไฟกิเลสคือรำคะ โทสะ และโมหะ หรือรัก โลภ โกรธ หลง แผดเผำ ดุจควำม
แสบร้อนทีเ่ กิดจำกไฟลวก ทุกข์ประกำรนี้ตรงกับที่ตรัสไว้ในอำทิตตปริยำยสูตร
๖) วิปากทุกข์ ทุกข์ที่เป็นผลของกรรมชั่ว ได้แก่ กำรเกิดควำมเดือดร้อนใจ กำรถูก
ลงอำญำ ได้รับควำมทุกข์เดือดร้อนทำงกำยและใจต่ำงๆ กำรตกทุกข์ได้ยำก หรือกำรตำยไป
เกิดในอบำยภูมิ ทุกข์ประกำรนี้ปรำกฏในพระบำลีไตรปิฎกหลำยแห่ง
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๗) สหคตทุ ก ข์ ทุ ก ข์ ไ ปด้ ว ยกั น หรื อ ทุ ก ข์ ก ากั บ กั น ได้ แ ก่ ทุ ก ข์ ที่ ม ำพร้ อ มกั บ
โลกธรรมฝ่ ำยอิฏ ฐำรมณ์ (สิ่ งที่ น่ำปรำรถนำน่ ำชอบใจ) คือ มี ลาภ มีย ศ ได้ รับ สรรเสริ ญ
มีความสุข ซึ่งล้วนเจือปนด้วยทุกข์ที่จรมำเสมอ เช่น เมื่อมีทรัพย์สมบัติแล้ว ก็ต้องคอยเฝ้ำ
รักษำไม่ให้สูญหำย บำงครั้งถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับ บำงคนต้องเสียชีวิตในกำรป้องกัน
รัก ษำทรั พ ย์ ก็ มี เมื่ อ ได้ รั บ ยศถำบรรดำศั ก ดิ์ แ ล้ ว ต้ อ งท ำตั ว ให้ ดี ก ว่ ำ คนทั่ ว ไป มี ภ ำรกิ จ
รับผิดชอบมำก เป็นที่หวังพึ่งพำของบริวำร ต้องพลอยร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับคนอื่น ดังนั้น
จึงต้องขวนขวำยหำทรัพย์ไว้ให้มำกเพื่อเป็นกำลังจับจ่ำยให้สะดวก ทำให้เกิดทุกข์ตำมมำ
เมื่ อ ได้ รั บ สรรเสริ ญ ก็ ท ำให้ เ พลิ ด เพลิ น หลงเคลิ้ ม ไปว่ ำ ตนเป็ น คนเก่ ง คนดี ก ว่ ำ คนอื่ น
หำกปรำศจำกสติรู้เท่ำทัน ก็จะหลงมัวเมำประมำท ทำให้เกิดทุกข์ เมื่อได้รับสุข ก็ปรำรถนำ
อยำกจะได้ สุ ข ยิ่ ง ๆขึ้ น ไป ไม่ รู้ จั ก อิ่ ม จึ ง ไม่ ไ ด้ รั บ ควำมสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง ดั ง นั้ น โลกธรรมฝ่ ำ ย
อิฎฐำรมณ์จึงมักมีทุกข์กำกับซ่อนอยู่ด้วยเสมอ
๘) อาหารปริเยฏฐิทุกข์ ทุกข์เพราะการแสวงหาอาหาร ได้แก่ อาชีวทุกข์ ทุกข์ใน
การหาเลี้ยงชีพ โดยเหตุที่สรรพสัตว์ดำรงชีพอยู่ได้เพรำะอำหำร จึงต้องดิ้ นรนแสวงหำอำหำร
มำประทังชีวิต เมื่อประกอบอำชีพกำรงำน ก็ย่อมเกิดกำรแข่งขันช่วงชิงผลประโยชน์จนถึง
ขั้นทำร้ำยร่ำงกำยล้ำงผลำญชีวิตกัน จึงอยู่ไม่เป็นสุข ดังนั้น คนเรำไม่ว่ำจะประกอบอำชีพใดๆ
เพื่อให้ได้อำหำรมำเลี้ยงชีวิต ย่อมเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น
๙) วิวาทมูลกทุ กข์ ทุกข์มีวิวาทเป็นมูล หรือทุกข์เพราะการทะเลาะกันเป็นเหตุ
ได้แก่ ควำมไม่ปลอดโปร่งใจ ควำมไม่สบำยใจ ควำมกลัวแพ้ หรือควำมหวำดหวั่นอันมีสำเหตุ
มำจำกกำรทะเลำะแก่งแย่งกัน กำรสู้คดีกัน กำรทำสงครำมสู้รบกัน เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็น
เหตุให้เกิดทุกข์ ก่อเวรภัยแก่กันอย่ำงไม่รู้จบ
๑๐) ทุ ก ขขั น ธ์ ทุ ก ข์รวบยอด หรื อ ศู น ย์ร วมความทุ ก ข์ ได้แ ก่ อุ ป าทานขั น ธ์ ๕
ที่ บุ ค คลเข้ ำ ไปยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ว่ ำ เป็ น ตั ว เรำของเรำ จั ด เป็ น ตั ว ทุ ก ข์ ซึ่ ง ตรงกั บ พระบำลี ใ น
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่ว่ำ “สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา : โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕
เป็ น ทุ ก ข์ ” และตรงกั บ พระบำลี แ สดงหลั ก ปฏิ จ จสมุ ป บำทที่ ว่ ำ “เอวเมตสฺ ส เกวลสฺ ส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ : ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนั่นจึงมีด้วยประการดังกล่าวนี้”
กำรพิจำรณำเห็นสังขำรทั้งปวงว่ำเป็นทุกข์เต็มที่ โดยใช้ญำณปัญญำกำหนดเห็น
ทุกข์ที่ชำวโลกเห็นเป็นสุข มีสหคตทุกข์เป็นต้นดังกล่ำวมำนี้อย่ำงละเอียดประจักษ์ชัด ตรงกับ
พระบำลีในสังยุตตนิกำย สคำถวรรค ว่ำ
หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๓๐
ทุกฺขเมว หิ สมฺโภติ
ทุกฺขํ ติฏ.ฐติ เวติ จ
นาญฺ ตฺร ทุกฺขา สมฺโภติ นาญฺ ตฺร ทุกฺขา นิรุชฺฌติ.
ก็ ทุกข์นั่นแล ย่อมเกิดขึ้น ทุกข์ย่อมตั้งอยู่ด้วย ย่อมเสื่อมสิ้นไปด้วย
นอกจากทุกข์ หาอะไรเกิดมิได้ นอกจากทุกข์ หาอะไรดับมิได้.
ทุกขลักขณะดังกล่ำวมำนี้ ย่อมเกิดมีเฉพำะอุปาทินนกสังขาร สังขารที่มีใจครอง
เท่ำนั้น แต่อำจำรย์บำงท่ำนวินิจฉัยว่ำ แม้อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีใจครอง ที่บุคคล
เข้ำไปยึดมั่นด้วยอุปำทำน ก็สำมำรถมีทุกขลักขณะนี้ได้เช่นกัน หรือบำงท่ำนเห็นควำมเฉำ
ควำมซีดแห่งต้นไม้ใบหญ้ำว่ำ เป็นกำรเสวยทุกข์ของมัน ทั้งสองประเด็นนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า ฯ ทรงเห็ น ว่ ำไม่ ส มเหตุ สมผล อุ ป าทิ น นกสัง ขารเท่ า นั้ น เป็ นทุ ก ข์ แ ละทุ ก ข์ เป็ น
เจตสิกธรรม (สิ่งที่เกิด-ดับพร้อมกับจิต) กำรที่คนเรำไม่เห็นสังขำรคือเบญจขันธ์ว่ำเป็นทุกข์
ก็ เพรำะมี ก ำรผลั ด เปลี่ ย นเคลื่ อ นไหวอิ ริ ย ำบถอยู่ เ สมอ ดั ง นั้ น อิ ริ ย าบถ จึ ง ชื่ อ ว่ ำ ปิ ด บั ง
ทุกขลักขณะไว้

๓. อนัตตตา ความเป็นอนัตตาแห่งสังขาร กําหนดรู้ได้ด้วยอาการ ๕ คือ
๑) ด้วยไม่อยู่ในอํานาจ หรือด้วยฝืนปรารถนา หมำยควำมว่ำ สังขำรคือเบญจขันธ์
นี้ไม่เป็นไปตำมควำมปรำรถนำ ไม่ขึ้นต่อกำรบังคับบัญชำของใครๆ ไม่มีใครสำมำรถบังคับ
สังขำรให้เป็นไปตำมที่ใจต้องกำรได้ เพรำะสังขำรไม่ใช่อัตตำ ดังข้อควำมในอนัตตลักขณสูตรว่ำ
“ถ้าเบญจขันธ์จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ เบญจขันธ์ไม่พึงเป็นไปเพื่ ออาพาธ และจะพึงได้ใน
เบญจขันธ์ตามปรารถนาว่า ‘ขอเบญจขันธ์ของเราเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย’
แต่ เ พราะเหตุ ที่ เ บญจขั น ธ์ เ ป็ น อนั ต ตา จึ ง เป็ น ไปเพื่ อ อาพาธ และไม่ ไ ด้ เ บญจขั น ธ์ ต าม
ปรารถนาอย่างนั้น”
๒) ด้วยแย้งต่ออัตตา หมำยควำมว่ำ โดยสภำวะของสังขำรเองค้ำนต่ ออัตตำ คือ
ตรงกันข้ำมกับควำมเป็นอัตตำอย่ำงประจักษ์ชัด ดัง ข้อควำมในอนัตตลักขณสูตรว่ำ “สิ่งใด
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือไม่ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา
นั่ น เป็ น เรา นั่ น ตั ว ของเรา” และที่ ต รัส ไว้ ใ นยทนิ จ จสู ต ร สั ง ยุ ต ตนิ ก ำย ขั น ธวำรวรรค
ว่ำ “ยทนิจฺจํ, ตํ ทุกฺขํ. ยํ ทุกฺขํ ตทนตฺตา. : สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์
สิ่งนั้นเป็นอนัตตา”
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๓๑
๓) ด้วยความเป็นสภาพหาเจ้าของมิได้ หมำยควำมว่ำ สังขำรนี้ไม่เป็นของใคร
ได้จริง ไม่มีใครเป็นเจ้ำของครอบครองได้ ดัง ข้อควำมในสูตรทั้งหลำยมี อนัตตลักขณสูตร
เป็นต้นว่ำ“เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา. : นั่นมิใช่ของเรา นั่นมิใช่เรา นั่นมิใช่ตัว
ของเรา”
๔) ด้วยความเป็นสภาพสูญ คือว่างหรือหายไป หมำยควำมว่ำ สังขำรนี้เป็นเพียง
กำรประชุมรวมกันเข้ำขององค์ประกอบที่เป็นส่วนย่อยๆ โดยว่ำงเปล่ำจำกควำมเป็น สัตว์
บุ ค คล ตั ว ตน เรำ เขำ หรือ กำรสมมติ เป็ น ต่ ำ งๆ ดั ง ที่ พ ระพุ ทธด ำรั ส ตรั ส แก้ ปั ญ หำของ
โมฆรำชมำณพ ในปำรำยนวรรค ขุททกนิกำย สุตตนิบำต ว่ำ “โมฆราช เธอจงมีสติทุกเมื่อ
เล็งเห็นโลกโดยความเป็นสภาพสูญ ถอนอัตตานุทิฏฐิ คือความคิดเห็นว่าเป็นอัตตาเสีย เช่นนี้
เธอก็จะพึงเป็นผู้ข้ามพ้นพญามัจจุราชได้...”
คนเราไม่ ส ามารถเห็น สั งขารโดยความเป็น สภาพว่า ง ก็ เพรำะมี ฆนสัญ ญา
ความสาคัญว่าเป็นกลุ่มก้อน คือกำรกำหนดว่ำ เป็นเรำ เป็นเขำ คอยปิดบังไว้ ทำให้เห็นแต่
องค์รวม เหมือนอย่ำงกำรที่จะเรียกว่ำรถได้ ก็เพรำะมีชิ้นส่วนอะไหล่ต่ำงๆ ประกอบกัน
ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ มำรวมกัน ย่อมมีกำร
สมมติบัญญัติเรียกว่ำ เป็นสัตว์ เป็นบุคคลขึ้น มำ ดังที่วชิรำภิกษุณีกล่ำวไว้ในสังยุตตนิกำย
สคำถวรรค ว่ำ “ขึ้นชื่อว่าสัตว์ย่อมหาไม่ได้ในกองแห่งสังขารล้วนๆ นี้ เปรียบให้เห็นว่า
เพราะคุมส่วนทั้ งหลายไว้ด้วยกัน เสียงเรีย กว่ารถย่อมมี ฉั นใด เมื่อขันธ์ ทั้งหลายยังมีอ ยู่
การสมมติว่าสัตว์ก็ย่อมมี ฉันนั้น” เมื่อกำหนดพิจำรณำเห็นสังขำรโดยกระจำยเป็นส่วนย่อย
ต่ำงๆได้แล้ว ก็จะสำมำรถถอนฆนสัญญำในสังขำรนั้นได้
ส่วนอนัตตลักขณะที่ว่ำ สังขารเป็นสภาพหายไป นั้น พึงกำหนดรู้ได้ด้วยควำมเสื่อม
สิ้นไปแห่งสังขำรนั้นๆ ท่ำนเปรียบเหมือนกับกำรที่คนเรำนอนหลับฝันแล้วตื่นขึ้นมำก็ไม่พบ
กับควำมฝันนั้นเสียแล้ว ดังข้อควำมในชรำสูตร ขุททกนิกำย สุตตนิบำต ว่ำ “คนผู้ตื่นขึ้นแล้ว
ย่อมไม่เห็นอารมณ์อันประจวบด้วยความฝัน (สิ่งที่ฝัน) ฉั นใด คนผู้มีชีวิตอยู่ ก็ย่อมไม่เห็นคน
ที่ตนรักตายจากไป ฉันนั้น”
๕) ด้วยความเป็นสภาวธรรมเป็นไปตามเหตุปัจจัย หมำยควำมว่ำ สังขำรนั้นเป็น
ภำวะที่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย ไม่มีอยู่โดยลำพัง แต่เป็นไปโดยอิงอำศัยกับสิ่งอื่นๆ ข้อนี้เป็น
ลักษณะรวบยอดแห่ งอำกำรทั้ ง ๔ ที่ กล่ ำวมำ ดังข้ อควำมในคั มภี ร์ ขุททกนิกำย อุ ทำน ว่ ำ
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๓๒
“ในกาลใดแล ธรรมทั้งหลาย ย่อมปรากฏแก่พราหมณ์ผู้เพียรเพ่งพิจารณา ในกาลนั้น ความ
สงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป เพราะมารู้ธรรมเป็นไปกับเหตุ... และเพราะมารู้
ความสิ้นไปแห่งปัจจัย”
ควำมเป็นอนัตตำแห่งสังขำรนี้แม้ จะเกิดมีประจำสำหรับชำวโลก แต่เป็นเรื่องที่
เข้ ำ ใจยำก เห็ น ได้ ย ำก เพรำะมี ฆนสั ญ ญา คื อ ควำมส ำคั ญ เห็ น เป็ น กลุ่ ม ก้ อ นปิ ด บั ง ไว้
ต้องอำศัย ภาวนามยปัญญา คือกำรฝึกสติปัญญำให้มีกำลังแรงกล้ำจึงจะสำมำรถพิจำรณำ
เห็นได้โดยประจักษ์ เพรำะไตรลักษณ์ข้ออนัตตำนี้ นอกจำกพระพุทธศำสนำแล้ว ไม่มีสอน
ในลัทธิศำสนำอื่น

มติลัทธิศาสนาอื่น : ยอมรับการมีอัตตา
ควำมเป็ น อนั ต ตำแห่ ง สั ง ขำรและสภำวธรรมทั้ ง หลำยนั้ น เมื่ อ พิ จ ำรณำตำม
พยัญชนะคือตัวหนังสือดูเหมือนเป็นมติที่ขัดแย้งคัดค้ำนควำมเป็นอัตตำของลัทธิพรำหมณ์
หรือศำสนำฮินดูและลัทธิที่เชื่อเกี่ยวกับกำรเวียนว่ำยตำยเกิด ซึ่งถือว่ำในรูปกำยนี้มีอัตตำ
สิงอยู่ เป็นผู้คิด เป็นผู้เสวยเวทนำ และสำเร็จอำกำรอย่ำงอื่นๆ อีก เมื่อ ครำวมรณะคือตำย
อัตตำก็ จุติ(เคลื่อนหรือตำย)จำกสรีระร่ำงเดิ มไปสิ งในสรี ระร่ำ งอื่น ซึ่ งจะเป็นสรีร ะร่ำงดี
หรือเลวนั้นย่อมสุดแล้วแต่กรรมที่ได้ทำไว้ ส่วนสรีระร่ำงเดิมย่อมแตกสลำยไป เปรียบเหมือน
บ้ ำ นเรื อ นที่ อ ยู่ อ ำศั ย เมื่ อ คนผู้ อ ยู่ อ ำศั ย ไม่ ช อบใจ ก็ ย้ ำ ยไปอยู่ บ้ ำ นเรื อ นหลั ง ใหม่ ส่ ว น
บ้ำนเรื อนหลัง เดิมก็ ย่อมผุพั งสลำยไปตำมกำลเวลำฉะนั้น อั ตตำดัง กล่ำวมำนี้ในหนังสื อ
มิลินทปัญหาเรียกว่ำ ชีโว ผู้เป็น หรือเรียกตำมควำมนิยมของคนไทยว่ำ เจตภูต ผู้นึก

มติทางพระพุทธศาสนา : ปฏิเสธอัตตา
มติทำงพระพุทธศำสนำกล่ำวแย้งว่ำ ควำมจริง ไม่มีอัตตำอย่ำงนั้น เป็นแต่สภำวธรรม
เกิดขึ้นเพรำะเหตุ ดับหรือสิ้นก็เพรำะเหตุ ดังที่ท่ำนพระอัสสชิเถระ แสดงแก่อุปติสสปริพำชก
(พระสำรีบุตรเถระ) ในพระวินัยปิฎก มหำวรรค ปฐมภำค ว่ำ
เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตุํ ตถาคโต (อาห)
เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอวํวาที มหาสมโณ.
ธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น
และตรัสความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้
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๓๓
ในหลักพระพุทธศำสนำ มีกำรแสดงควำมเกิดแห่งสภำวธรรมที่เนื่องสัมพันธ์กันเป็น
สำยๆ ดังที่ แสดงควำมเกิดแห่ง วิถี จิตว่ ำ “อาศัย อายตนะภายในมี จัก ษุเป็ นต้ น อายตนะ
ภายนอกมีรูปเป็นต้นประจวบกันเข้า เกิดวิญญาณ มีจักขุ วิญญาณเป็นต้น จากนั้นจึงเกิ ด
ผั ส สะ เวทนา สั ญ ญา สั ญ เจตนา ตั ณ หา วิ ต ก วิ จ าร โดยล าดั บ ” หรื อ ดั ง ที่ ต รั ส ไว้ ใ น
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรว่ำ “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ : สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา สิ่งนั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา” ควำมคิดอ่ำนจินตนำกำรต่ำงๆ ควำมเสวย
เวทนำรู้สึกสุข รู้สึกทุกข์ใดๆ และอำกำรทำงจิตอย่ำงอื่นๆ เป็นหน้ำที่ ของจิตและเจตสิก ไม่มี
อัตตำสิ่งที่เป็นตัวตนใดๆ มำทำหน้ำที่ดังกล่ำวนั้น
อนึ่ง หลักพระพุทธศำสนำยอมรับว่ำมี จุติจิต คือจิตที่ทาหน้าที่เคลื่อนจากภพหนึ่ง
ไปอีกภพหนึ่ง หรือจิตขณะสุดท้ายก่อนตาย ดังที่ตรัสไว้ในมัชฌิมนิกำย มูลปัณณำสก์ ว่ำ
“จิตฺเต สงฺกิลิฏ.เฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา : เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอันหวังได้ (ตายไปเกิด
ในทุคติภูมิ) จิตฺเต อสงฺกิลิฏ.เฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา : เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวัง
ได้ (ตายไปเกิดในสุคติภูมิ)” คำว่ำ จิต ในพระพุทธพจน์นี้หมำยถึง จิตขณะสุดท้ำยก่อนตำย
หรือจุติจิตนั่นเอง
นอกจำกนี้ หลักพระพุทธศำสนำยังรับรอง ปฏิสนธิจิต คือจิตที่ทำหน้ำที่เกิด หรือ
จิตดวงแรกขณะเกิด ดังแสดงไว้ในปฏิจจสมุปบำทว่ำ “วิญฺ าณปจฺจยา นามรูปํ : เพราะ
วิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป” ทั้งยังรับรอง สังสารวัฏ คือกำรเวียนว่ำยตำยเกิดในภพภูมิ
ต่ำงๆ แต่ไม่บัญญัติหรือรับรองเรื่องพระเจ้ำที่บันดำลชีวิตเหมือนกับลัทธิศำสนำอื่นๆ โดย
รับรองหลักกำรเกี่ยวกับกำรเวียนว่ำยตำยเกิดหรือควำมดำรงอยู่และเสื่อมสิ้นแห่งสภำวธรรม
ทั้งหลำยบนพื้นฐำนแห่งหลัก อิทัปปัจจยตา คือควำมเป็นเหตุผลของกันและกันว่ำ เพรำะสิ่ง
นี้ มี จึ ง มี สิ่ ง นี้ หรือ หลั ก ปฏิ จ จสมุ ป บาท คื อ ควำมอิ ง อำศั ย กั น เกิ ด -ดั บ แห่ ง สภำวธรรม
ทั้งหลำยว่ำ “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ ...
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล จึงมีด้วยประการดังนี้ เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ...
ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ จึงมีด้วยประการดังนี้”
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อธิบายพระบาลีอุทเทสว่า “ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา”
อนิจจลักขณะและทุกขลักขณะ ย่อมมีได้เฉพำะในสังขำร ดังนั้น พระบำลีอุทเทส
จึงแสดง ๒ ลักษณะนั้นว่ำ “สังขำรทั้งหลำยทั้งปวงไม่เที่ยง สังขำรทั้งหลำยทั้งปวงเป็นทุกข์ ”
ส่วนอนัตตลักขณะ ย่อ มมีได้ทั้งในสังขำร ทั้งในวิสังขำร คือธรรมอันมิใช่สังขำร (นิพพำน)
ดั ง นั้ น พระบำลี อุ ทเทสจึ ง แสดงลั ก ษณะนี้ ว่ ำ “ธรรมทั้ ง หลำยทั้ ง ปวงเป็ น อนั ต ตำ” เพื่ อ
ประมวลสภำวะเหล่ำนั้นมำแสดง เพรำะบทว่ำ “ธรรม” หมำยเอำสังขำรก็ได้ วิสังขำรก็ได้

การพิจารณาอนัตตลักขณะจําเป็นต้องมีโยนิโสมนสิการ
กำรพิ จ ำรณำเห็ น สั ง ขำรเป็ น อนั ต ตำนั้ น จ ำเป็ น ต้ อ งมี โยนิ โ สมนสิ ก าร คื อ
การพิจารณาโดยอุบายอันแยบคาย มิฉะนั้นอำจทำให้เห็นผิดว่ำ ผลบุญหรือผลบำปไม่มี
มำรดำบิดำไม่มีบุญคุณจริง เป็นแต่เรื่องสมมติทั้งนั้น เมื่อเกิดควำมเห็นผิดเช่นนี้ ก็ย่อมไม่ได้
รับประโยชน์ใดๆในทำงธรรม มีแต่จะได้รับทุกข์และโทษนำนัปกำร ดังนั้น จำต้องมีโยนิโส
มนสิกำรกำกับ เพื่อจะได้กำหนดรู้ สัจจะ ๒ ประการ คือ
๑) สมมติสัจจะ จริงโดยสมมติ หมำยถึง ควำมจริงที่มนุษย์ในโลกนี้หมำยรู้ร่วมกัน
หรือสื่อสำรระหว่ำงกัน เป็นเพียงคำบัญญัติสมมติเรียกกันต่ำงๆ เช่ น สมมติเรียกชำยผู้ให้
กำเนิดว่ำ บิดำ หญิง ผู้ให้กำเนิดว่ำ มำรดำ หรือสมมติเรียกว่ำ ครูอำจำรย์ สำมีภรรยำ ช้ำง
ม้ำ วัว ควำย รถ เรือน เป็นต้น
๒) ปรมัตถสัจจะ จริงโดยปรมัตถ์ หมำยถึง ควำมจริงโดยควำมหมำยสูงสุด ควำม
จริงที่มีอยู่จริงโดยสภำวะ เช่น ขันธ์ ธำตุ อำยตนะ สสำร พลังงำนต่ำงๆ หรือกล่ำวตำมหลัก
พระอภิธรรม ได้แก่ จิต เจตสิก รูป นิพพาน
เมื่อมีโยนิโสมนสิกำรกำหนดรู้สัจจะ ๒ ระดับนี้แล้ว ก็จะได้ไม่ไขว้เขวนำมำคัดค้ำนกัน
เพรำะกำรที่จะเข้ำถึงควำมจริงโดยปรมัตถ์ได้ จำต้องยอมรับควำมจริงโดยสมมติเสียก่อน
กำรกำหนดรู้ควำมจริงขั้ นสมมติเป็นควำมรู้ขั้นพื้นฐำน ส่วนกำรใช้ปัญญำกำหนดรู้ควำมจริง
ขั้นปรมัตถ์เป็นควำมรู้ขั้นละเอียด ดุจกำรรู้จักส่วนประกอบแต่ละชิ้นของรถหรือเรือน ฉะนั้น
เมื่อกำหนดรู้ควำมจริงถึงขั้นปรมัตถ์ ย่อมเห็นว่ำ สังขำรทั้งหลำยเป็นไปต่ำงๆกัน
ดีบ้ำง เลวบ้ำง เป็นไปตำมกฎแห่งกรรมที่อำนวยผลให้เป็นเช่นนั้น เมื่อกำหนดรู้ได้อย่ำงนี้
ก็จะเข้ำใจเรื่องอนัตตำได้ประจักษ์แจ้ง สำมำรถละทิฏฐิมำนะ คือควำมเห็นผิดและควำม
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๓๕
ถือตัว รวมทั้งกิเลสอื่นๆ อันเนื่องมำจำกกำรถือเรำถือเขำ ถือพรรคถือพวก กำรกำหนดรู้อนัตตำ
โดยอำศัยโยนิโสมนสิกำรเช่นนี้ จึงจะสำเร็จประโยชน์ได้ ดังนั้น ท่ำนจึงกล่ำวว่ำ “อนัตต
ลักขณะย่อมปรากฏแก่ผู้พิจารณาเห็นโดยแยบคาย หรือย่อมเห็นด้วยปัญญา”

สรุปความ
อนิจจลัก ขณะ ย่ อมปรำกฏได้ทั้ง ในอุปาทินนกสั งขาร สั งขารที่ มีใจครอง และ
อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีใจครอง ทุกขลักขณะ ย่อมปรำกฏได้เฉพำะอุปาทินนกสังขาร สังขำรที่มีใจครองอย่ำงเดียว เพรำะเป็น เจตสิ กธรรม ส่วน อนัตตลักขณะ ย่อ ม
ปรำกฏได้ทั้งในสังขำรทั้งสอง และวิสังขำร คือสภำวธรรมอันมิใช่สังขำร (นิพพำน)
ผู้พิจำรณำเห็นด้วยปัญญำว่ำ “สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรม
ทั้งปวงเป็นอนัตตา” ย่อมเบื่อหน่ำยในทุกขขันธ์ ไม่เพลิดเพลินหมกมุ่นในสังขำรสิ่งปรุงแต่ง
อันยั่วยวนชวนให้เสน่หำ ที่น่ำรักใคร่ พำใจให้กำหนัด ย่อมเบื่อหน่ำยในสังขำรทั้งหลำยได้
ดังข้อควำมในอนัตตลักขณสูตรว่ำ “อริยสาวกผู้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหน่ายแม้ในรูป
ย่อมหน่ายแม้ในเวทนา ย่อมหน่ายแม้ในสัญญา ย่อมหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลาย ย่อมหน่าย
แม้ในวิญญาณ” ควำมเบื่อหน่ำยเช่นนี้ เรียกว่ำ นิพพิทา ที่เกิดขึ้นด้วยปัญญำจัดเป็น นิพพิทา
ญาณ เป็นปฏิปทำให้ถึงวิสุทธิคือควำมบริสุทธิ์หมดจดจำกกิเลสได้
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๒. วิราคะ ความสิ้นกําหนด
อุทเทส
๑. นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ. : เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมสิ้นกาหนัด
อนัตตลักขณสูตร : วินัยปิฎก มหำวรรค

๒. วิราโค เสฏโฐ
. ธมฺมานํ. : วิราคะ เป็นประเสริฐ แห่งธรรมทั้งหลาย
มัคควรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท

๓. สุขา วิราคตา โลเก

กามานํ สมติกฺกโม. :

วิราคะ คือความก้าวล่วงเสียด้วยดี ซึ่งกามทั้งหลาย เป็นสุขในโลก
พุทธอุทำน : วินัยปิฎก มหำวรรค

พรรณนาความ
วิราคะ ความสิ้นกาหนัด หมำยถึงภำวะที่จิตปรำศจำกควำมกำหนัดยินดีในกำม
ควำมสำรอกจิตจำกกิเลสกำม หรือสภำวธรรมใดๆ ที่เป็นไปเพื่อควำมสิ้นกำหนัด หำยรัก
หำยอยำกในกำมสุขทั้งปวง

ไวพจน์แห่งวิราคะ ๘ อย่าง
ในอัคคัปปสำทสูตร อังคุตตรนิกำย จตุกกนิบำต พระพุทธองค์ ทรงแสดงวิรำคะว่ำ
เป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขตธรรมและอสังขตธรรม แล้วทรงแจกไวพจน์แห่ง
วิราคะ คากาหนดใช้เรียกแทนวิราคะ เป็น ๘ อย่าง คือ
๑. มทนิมฺมทโน
ธรรมยังควำมเมำให้สร่ำง
๒. ปิปาสวินโย
ธรรมนำเสียซึ่งควำมระหำย
๓. อาลยสมุคฺฆาโต ควำมถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอำลัย
๔. วฏฺฏูปจฺเฉโท
ควำมเข้ำไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะ
๕. ตณฺหกฺขโย
ควำมสิ้นตัณหำ
๖. วิราโค
ควำมสิ้นกำหนัด
๗. นิโรโธ
ควำมดับ
๘. นิพฺพานํ
ธรรมชำติหำเครื่องเสียบแทงมิได้
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๑. มทนิมฺมทโน (มทนิมมทนะ) ธรรมยังความเมาให้สร่าง คำว่ำ ความเมา หมำยถึง
ควำมเมำในอำรมณ์อันยั่วยวนให้เกิดควำมเมำ เช่น ควำมเมำในชำติกำเนิดสูง อำนำจ บริวำร
ลำภ ยศ ตำแหน่ง หน้ำที่กำรงำน ควำมสุข สรรเสริญ วัย ควำมไม่มีโรค ชีวิต เป็นต้น ธรรมที่
ทำให้จิตสร่ำงคือคลำยจำกควำมเมำดังกล่ำว จัดเป็นวิรำคะ
๒. ปิปาสวินโย (ปิปำสวินยะ) ธรรมนาเสียซึ่งความระหาย คำว่ำ ความระหาย หรือ
กระหาย หมำยถึง ควำมกระวนกระวำยใจอั นมีสำเหตุมำจำกตัณหำคื อควำมทะยำนอยำก
ซึ่งเปรียบเหมือนอำกำรกระหำยน้ำ ธรรมที่นำออกคือระงับควำมกระวนกระวำยใจ จัดเป็น
วิรำคะ
๓. อาลยสมุคฺฆาโต (อำลยสมุคฆำตะ) ความถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอาลัย คำว่ำ อาลัย
หมำยถึง ควำมติดพัน ควำมห่วงใยในกำมคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเป็น
อำรมณ์ที่น่ำปรำรถนำ น่ำพอใจ ธรรมที่ถอนอำลัยคือพรำกจิตออกจำกกำมคุณ ๕ จัดเป็น
วิรำคะ
๔. วฏฺฏูปจฺเฉโท (วัฏฏูปัจเฉทะ) ความเข้าไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะ คำว่ำ วัฏฏะ หมำยถึง
ควำมเวียนตำยเวียนเกิดในภูมิทั้ง ๓ คือ กำมำวจรภูมิ รูปำวจรภูมิ อรูปำวจรภูมิ อย่ำงไม่รู้จัก
จบสิ้น ด้วยอำนำจกิเลส กรรม วิบำก ที่เรียกว่ำ วัฏฏะ ๓ กิเลส กรรม และวิบำกทั้ง ๓ นี้
จัดเป็นวงจรแห่งทุกข์ กล่ำวคือ เมื่อเกิดกิเลสก็เป็นเหตุให้ทำกรรม เมื่อทำกรรมก็ได้รับวิบำก
คือผลของกรรมนั้น เมื่อได้รับวิบำกก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสแล้วทำกรรมได้รับวิบำกหมุนเวียน
ต่อไปเช่นนี้ไม่รู้จักจบสิ้น ธรรมที่ตัดวัฏฏะให้ขำด จัดเป็นวิรำคะ
๕. ตณฺหกฺขโย (ตัณหักขยะ) ความสิ้นตัณหา คำว่ำ ตัณหา หมำยถึง ความทะยาน
อยาก ความดิ้นรนอยากได้ มี ๓ อย่ำง คือ (๑) กามตัณหา ความทะยานอยากในกาม ได้แก่
อำกำรที่จิตแส่หำอยำกได้กำมคุณ ๕ (๒) ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ ได้แก่อำกำรที่
จิ ต ดิ้ น รนอยำกเป็ น นั่ น เป็ น นี่ หรือ อยำกเกิ ด อยำกมี อ ยู่ ค งอยู่ ต ลอดไป (๓) วิ ภ วตั ณ หา
ความทะยานอยากในวิภพ ได้แก่อำกำรที่จิตขัดข้องคับแค้น อยำกพ้นไปจำกภำวะที่ตนไม่
ปรำรถนำ อยำกตำยไปเสีย อยำกขำดสูญ ธรรมที่ขจัดตัณหำให้สิ้นไป จัดเป็นวิรำคะ
๖. วิราโค (วิรำคะ) ความสิ้นกาหนัด หมำยถึง ภำวะที่จิตปรำศจำกควำมกำหนัด
รักใคร่ หรือภำวะที่ฟอกจิตจำกน้ำย้อมคือกิเลสกำมได้ อย่ำงเด็ดขำด ธรรมที่ทำให้สิ้นกำหนัด
จัดเป็นวิรำคะ
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๓๘
๗. นิโรโธ (นิโรธ) ความดับ หมำยถึง ความดับตัณหา หรือความดับทุกข์ ธรรมที่ดับ
ตัณหำ จัดเป็นวิรำคะ
๘. นิพฺพานํ (นิพพำน) ธรรมชาติหาเครื่องเสียบแทงมิได้ หมำยถึง ภำวะจิตที่ดับ
กิเลสและกองทุกข์ได้สิ้นเชิง อันเป็นจุดหมำยสูงสุดของพระพุทธศำสนำ ในที่นี้เพียงแต่นำคำ
มำเป็นไวพจน์ของวิรำคะเท่ำนั้น รำยละเอียดจะกล่ำวในหัวข้อว่ำด้วย นิพพาน

สรุปความ
วิราคะ ที่มำในลำดับแห่งนิพพิทำ ตำมอุทเทสว่ำ “นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ : เมื่อเบื่อ
หน่ า ย ย่ อ มสิ้ น ก าหนั ด ” จั ด เป็ น อริ ย มรรค คื อ ญำณอั น ให้ ส ำเร็ จ ควำมเป็ น พระอริ ย ะ
มี ๔ อย่ำง คือ โสดำปัตติมรรค สกทำคำมิมรรค อนำคำมิมรรค และอรหัตตมรรค
วิรำคะในอุทเทสว่ำ วิราโค เสฏโฐ
. ธมฺมานํ : วิราคะ เป็นประเสริฐแห่งธรรมทั้งหลาย
เป็นไวพจน์ของนิพพำน ส่วนวิรำคะ ที่แปลว่ำ สิ้นกาหนัด ในอุทเทสแห่งวิมุตติที่ว่ำ วิราคา
วิมุจฺจติ : เพราะสิ้นกาหนัด ย่อมหลุดพ้น เป็นชื่อของอริยมรรค
วิราคะ เป็นได้ทั้งอริยมรรคและอริยผล คือ ถ้ำมำหรือปรำกฏในลำดับแห่งนิพพิทำ
หรือมำคู่กับวิมุตติ จัดเป็นอริยมรรค ถ้ำมำตำมลำพัง จัดเป็นอริยผล
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๓๙

๓. วิมุตติ ความหลุดพ้น
อุทเทส
๑. วิราคา วิมุจฺจติ.
เพราะสิ้นกาหนัด ย่อมหลุดพ้น.
อนัตตลักขณสูตร : วินัยปิฎก มหำวรรค

๒. กามาสวาปิ จิตฺตํ วิมจุ ฺจิตฺถ, ภวาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ, อวิชฺชาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ.
จิตหลุดพ้นแล้ว แม้จากอาสวะเนื่องด้วยกาม จิตหลุดพ้นแล้ว แม้จากอาสวะเนื่อง
ด้วยภพ จิตหลุดพ้นแล้ว แม้จากอาสวะเนื่องด้วยอวิชชา.
เวรัญชกัณฑ์ : วินัยปิฎก มหำวิภังค์

๓. วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณํ โหติ.
เมื่อหลุดพ้นแล้ว ญาณว่าหลุดพ้นแล้ว ย่อมมี.
อนัตตลักขณสูตร : วินัยปิฎก มหำวรรค

พรรณนาความ
วิมุตติ ความหลุดพ้น หมำยถึง ควำมที่จิตหลุดพ้นจำกอำสวะทั้งหลำย
อาสวะ แปลว่ ำ สภาวะอั น หมั ก ดอง เป็ น ชื่ อ ของเมรั ย ก็ มี เช่ น ค ำว่ ำ ผลาสโว
(ผลำสวะ) น้าดองผลไม้ เป็นชื่อของกิเลสก็มี เช่น คำว่ำ กามาสโว (กำมำสวะ) กิเลสเป็น
เหตุใคร่ หรือกิเลสเนื่องด้วยกำม ในที่นี้ เป็นชื่อของกิเลส หมำยถึงกิเลสที่หมักดองนอนเนื่อง
อยู่ใ นจิ ตสัน ดำน มี ๓ อย่ำง คื อ (๑) กามาสวะ ได้แ ก่ กิเลสที่ หมั กดองอยู่ใ นจิต สัน ดำน
อันเกี่ยวเนื่องด้วยกำมคุณ ๕ ตรงกับกำมตัณหำ (๒) ภวาสวะ ได้แก่ กิเลสที่หมักดองอยู่ใน
จิตสันดำนด้วยอำนำจควำมพอใจติดใจอยู่ในภพ ตรงกับภวตัณหำ (๓) อวิชชาสวะ ได้แก่
กิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตสันดำนอันเนื่องมำจำกอวิชชำ ควำมไม่รู้แจ้งในอริยสัจ ๔ ตรงกับโมหะ
วิมุตติ ในอุทเทสที่ ๑ ได้แก่ อริยผล เพรำะสืบเนื่องมำจำกวิรำคะ วิมุตติ ในอุทเทส
ที่ ๒ ได้แก่ อริยมรรค เพรำะได้แสดงไว้ในลำดับแห่งกำรรู้แจ้งอริยสัจ ๔ วิมุตติ ในอุทเทส
ที่ ๓ ได้แก่ อริยผล เพรำะแสดงญำณที่สืบเนื่องมำจำกวิมุตติ ซึ่งเรียกอีกอย่ำงว่ำ วิมุตติญาณทัสสนะ
วิมุตติ ในพระไตรปิฎกไม่ได้กำหนดชัดว่ำ หลุดพ้นในขณะแห่งมรรคหรือในขณะ
แห่งผล แต่จำแนกไว้เป็น ๒ คำโดยชัดเจน คือคำว่ำ วิมุตติ กับคำว่ำ วิมุตติญาณทัสสนะ
เช่ น ที่ ป รำกฏในพระบำลี แ สดงอเสขธรรมขั น ธ์ ๕ คื อ สี ล ขั น ธ์ สมาธิ ขั น ธ์ ปั ญ ญาขั น ธ์
วิมุตติขันธ์ และ วิมุตติญาณทัสสนขันธ์
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๔๐
สีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ หมำยถึงกองหรือหมวดหมู่ธรรมคือศีล สมำธิ และ
ปัญญำ ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ วิมุตติขันธ์ หมำยถึงกองหรือหมวดหมู่ธรรมคือวิมุตติ
เป็ น โลกุต ตระอย่ ำงเดี ยว ส่ ว น วิ มุ ต ติญ าณทั ส สนขั น ธ์ หมำยถึง กองหรือ หมวดหมู่ ธ รรม
คือ ปัจ จเวกขณญาณ เป็นญำณที่พิจำรณำทบทวนมรรค ผล และนิพพำน ซึ่งเกิ ดขึ้นแก่
พระอรหันต์เท่ำนั้น จัดป็นโลกิยะอย่ำงเดียว เพรำะไม่ได้ทำหน้ำที่ละกิเลส เพียงแต่ตรวจดู
กิเลสที่ละได้หรือยังละไม่ได้ (กล่ำวตำมนัยอรรถกถำสังยุตตนิกำย มหำวำรวรรค)
ในที่นี้ วิมุตติ ได้คือตรงกับอุทเทสที่ ๑ ว่ำ “วิราคา วิมุจฺจติ : เพราะสิ้นกาหนัด
ย่อมหลุดพ้น”เป็นกิจของจิตอันเป็นส่วนเบื้องต้น ส่วนวิมุตติญาณทัสสนะ ตรงกับอุทเทสที่
๓ ว่ำ “วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณํ โหติ : เมื่อหลุดพ้นแล้ว ญาณว่า “หลุดพ้นแล้ว”ย่อมมี
เป็นกิจแห่งปัญญำ

วิมุตติ ๒ ตามนัยพระบาลี
๑) เจโตวิ มุ ต ติ ความหลุ ด พ้ น ด้ ว ยอ านาจแห่ ง ใจ หมำยถึ ง ควำมหลุ ด พ้ น จำก
กิเลสำสวะเครื่องร้อยรัดผูกพันทั้งปวงด้วยกำรฝึกจิต เป็นปฏิปทำข้อปฏิบัติของผู้บำเพ็ญเพียร
ที่เจริญสมถะและวิปัสสนำมำโดยลำดับจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์
๒) ปัญญาวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยอานาจแห่งปัญญา หมำยถึง ควำมหลุดพ้น
ด้ว ยอำนำจปั ญญำที่รู้เห็ นตำมเป็ นจริง หรื อภำวะที่ จิต ใช้ปั ญ ญำพิ จ ำรณำอั น เป็ น เหตุ ใ ห้
หลุดพ้นจำกเครื่องร้อยรัดผูกพันคือกิเลสและอวิชชำได้อย่ำงเบ็ดเสร็จเด็ดขำด เป็นปฏิปทำ
ข้อปฏิบัติของผู้บำเพ็ญเพียรที่มุ่งมั่นเจริญวิปัสสนำอย่ำงเดียวจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์
วิ มุ ต ติ ทั้ ง ๒ อย่ ำ งนี้ เ ป็ น เครื่ อ งแสดงปฏิ ป ทำที่ ใ ห้ ส ำเร็ จ ควำมหลุ ด พ้ น ของ
พระอรหันต์ ในพระบำลีจะมีคำว่ำ “อนาสวํ : อันหาอาสวะมิได้” กำกับเป็นคุณบทให้รู้ว่ำ
เป็นโลกุตตรธรรม เช่นพระบำลีว่ำ “อาสวานํ ขยา อนาสวํ เจโตวิมุตฺตึ ปญฺ าวิมุตฺตึ ... :
กระทาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป”
ไว้ เ สมอ จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ วิ นิ จ ฉั ย ว่ ำ วิ มุ ต ติ ที่ เ ป็ น สำสวะคื อ มี อ ำสวะหรื อ เป็ น โลกิ ย ะก็ มี
เมื่อกำหนดควำมในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่ว่ำ “อกุปฺปา เม วิมุตฺติ : วิมุตติของเราไม่กาเริบ”
ก็เป็นเหตุให้วินิจฉัยว่ำ วิมุตติมีทั้งที่เป็น อกุปปธรรม ธรรมที่กาเริบไม่ได้ คือเป็นโลกุตตระ
และเป็น กุปปธรรม ธรรมที่กาเริบได้ คือเป็นโลกิยะ ด้วยเหตุนี้ ในคัมภีร์อรรถกถำ ท่ำนจึง
แบ่งวิมุตติเป็น ๕ อย่ำง
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๔๑

วิมุตติ ๕ ตามนัยอรรถกถา
๑) ตทังควิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยองค์นั้นๆ หมำยถึงภำวะที่จิตพ้นจำกกิเลสด้วย
อำศัยธรรมตรงกันข้ำมที่เป็นคู่ปรับกัน เช่น เกิดเมตตำ หำยโกรธ เกิดสังเวช หำยกำหนัด
เป็นต้น เป็นกำรหลุดพ้นชั่วครำวโดยระงับอกุศลเจตสิกได้เป็นครำวๆ จัดเป็นโลกิยวิมุตติ
๒) วิกขัมภนวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยข่มไว้ หมำยถึงควำมหลุดพ้นจำกกิเลสกำม
และอกุศลธรรมทั้งหลำยได้ด้วยกำลัง ฌาน อำจสะกดไว้ได้นำนกว่ำตทังควิมุตติ แต่เมื่อฌำน
เสื่อมแล้ว กิเลสอำจเกิดขึ้นอีก จัดเป็นโลกิยวิมุตติ
๓) สมุจเฉทวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยตัดขาด หมำยถึงควำมหลุดพ้นจำกกิเลสด้วย
อริยมรรค โดยที่กิเลสไม่สำมำรถเกิดขึ้นในจิตสันดำนได้อีก จัดเป็นโลกุตตรวิมุตติ
๔) ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยสงบราบ หมำยถึงควำมหลุดพ้นจำกกิเลส
ด้วยอริยผล จัดเป็นโลกุตตรวิมุตติ
๕) นิสสรณวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยสลัดออกได้ หมำยถึงภำวะที่จิตหลุดพ้นจำก
กิเลสเสร็จสิ้นแล้วดำรงอยู่ในภำวะที่หลุดพ้นจำกกิเลสนั้นตลอดไป ได้แก่ นิพพาน จัดเป็น
โลกุตตรวิมุตติ
กำรบัญญัติตทังควิมุตติ เป็นเกณฑ์กำหนดว่ำ วิมุตติที่เป็นของปุถุชนก็มี กำรบัญญัติ
วิกขัมภนวิมุตติ เป็นเกณฑ์กำหนดว่ำ เจโตวิมุตติที่เป็นสำสวะ คือมีอำสวะก็มี กำรบัญญัติ
สมุ จ เฉทวิ มุ ต ติ แ ละปฏิ ปั ส สั ท ธิ วิ มุ ต ติ เป็ น เกณฑ์ ก ำหนดว่ ำ วิ มุ ต ติ เ ป็ น ได้ ทั้ ง อริ ย มรรค
อริยผล กำรบัญญัตินิสสรณวิมุตติ เป็นเกณฑ์กำหนดว่ำ วิมุตติที่เป็นปรมัตถสัจจะนั้นได้แก่
พระนิพพำน หรือเป็นเกณฑ์กำหนดให้ครบโลกุตตรธรรม ๙ (มรรค ๔ ผล ๔ นิพพำน ๑)

สรุปความ
วิมุตติ หมำยถึงควำมที่จิตหลุดพ้นจำกอำสวะทั้งหลำย ในพระบำลีจำแนกเป็น ๒
คื อ เจโตวิ มุ ต ติ และ ปั ญ ญาวิ มุ ต ติ ส่ ว นในอรรถกถำจ ำแนกเป็ น ๕ คื อ ตทั ง ควิ มุ ต ติ
วิกขัมภนวิมุตติ สมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ และนิสสรณวิมุตติ โดย ๒ ข้อแรก
จัดเป็นโลกิยะ ส่วน ๓ ข้อหลัง จัดเป็นโลกุตตระ
วิมุตติของพระอรหันต์ มีไตรสิกขำ คือ ศีล สมำธิ ปัญญำสมบูรณ์ ส่วนผู้แรกปฏิบัติ
ธรรม กำรหัดทำจิตให้ปลอดจำกกิเลสกำมและอกุศลวิตกอย่ำงอื่นได้ ก็นับว่ำได้รับประโยชน์
จำกกำรศึกษำเรื่องวิมุตติในเบื้องต้นนี้แล้ว
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๔๒

๔. วิสุทธิ ความหมดจด
อุทเทส
๑. ปญฺ าย ปริสุชฺฌติ. : ย่อมหมดจดด้วยปัญญา.
ยักขสังยุต : สังยุตตนิกำย สคำถวรรค

๒. เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา. : นั่น (คือนิพพิทา) เป็นทางแห่งวิสุทธิ.
มัคควรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท

พรรณนาความ
วิสุ ทธิ ความหมดจด หมำยถึง ควำมบริ สุทธิ์ คื อ กำรชำระจิ ตของตนให้ ห มดจด
บริสุทธิ์ผ่องแผ้วจำกกิเลสำสวะทั้งปวง ควำมหมดจดนี้ย่อมเกิดได้ด้วยปัญญำ
หลักความหมดจดในลัทธิศาสนาอื่น : ลัทธิศำสนำพรำหมณ์ถือว่ำ ควำมหมดจด
จะมีได้ด้วยกำรชำระบำป โดยทำพิธีลอยบำปทิ้งเสียในแม่น้ำคงคำ (หรือเรียกว่ำอำบน้ำชำระ
บำปได้) ลัทธิศำสนำอื่นๆ เช่นคริสต์ ศำสนำ ถือว่ำ ควำมหมดจดจะมีได้ด้วยกำรสวดมนต์
อ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้ำเพื่อทรงยกโทษให้
หลักความหมดจดในพระพุทธศาสนา : พระพุทธศำสนำถือว่ำ ควำมหมดจดจะมี
ได้ด้วยปัญญำเท่ำนั้น จะมี ด้วยเหตุอื่ น หำได้ไม่ นั่น หมำยควำมว่ำ บุญ บำปจะมีได้เพรำะ
ตนเองเป็นผู้ทำ ไม่มีใครมำช่วยทำให้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ได้ ดังพระบำลีในขุททกนิกำย
ธรรมบท ว่ำ
“ทาบาปเอง ย่อมเศร้าหมองเอง ไม่ทาบาปเอง ย่อมหมดจดเอง ความหมดจด
และความเศร้าหมอง เป็นของเฉพาะตน คนอื่นยังคนอื่นให้หมดจดหาได้ไม่”
อธิบายความ : บุคคลที่ทำบำปอกุศลหรือควำมชั่วใดๆ ย่อมได้ชื่อว่ำเป็ นคนชั่ว
บำปอกุศลที่เขำทำก็อำนวยผลกรรมให้เศร้ำหมอง เปรียบเหมือนเขม่ำหรือของโสโครกที่
บุคคลจับต้องก็พลอยเปื้อนไปด้วย ส่วนผู้ไม่กระทำบำปอกุศล ทำแต่บุญกุศล ย่อมบริสุทธิ์
หมดจด เปรียบเหมือนผ้ำขำวที่สะอำดฉะนั้น เพรำะในโลกนี้ไม่มี ใครสำมำรถทำให้ผู้อื่ น
บริสุทธิ์หมดจดหรือเศร้ำหมองได้ ข้อนี้พึงเห็นได้ในบทพระธรรมคุณว่ำ “ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ
วิญฺญูหิ : พระธรรมอันวิญญูชนทั้งหลายพึงรู้ได้เฉพาะตน” จึงสรุปควำมได้ว่ำ ความเศร้า
หมองเกิดจากการทาบาป ความหมดจดเกิดจากการไม่ทาบาป
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๔๓
ความบริสุทธิ์ภายในย่อมมีด้วยปัญญา กล่ำวคือ ควำมหมดจดจำกกิเลสำสวะอัน
นอนเนื่องอยู่ภำยในขันธสันดำน จะต้องอำศัย ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริง เรียกว่ำ
วิปัสสนาญาณ ๙ ซึ่งจัดเป็นขั้นๆ สูงขึ้นไปตำมลำดับ ๙ ขั้น ดังนี้
๑) อุทยัพพยญาณ หรือ อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ ญาณหยั่งเห็นความเกิดและ
ความดับ คือปัญญำพิจำรณำควำมเกิดขึ้นและควำมดับไปแห่งสังขำรหรือเบญจขันธ์ จนเห็น
ประจักษ์ชัดว่ำสังขำรทั้งหลำยทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไป
๒) ภังคญาณ หรือ ภังคานุปัสสนาญาณ ญาณหยั่งเห็นความเสื่อมสลาย คือปัญญำ
พิจำรณำเห็นว่ำ สังขำรทั้งหลำยทั้งปวงมีกำรแตกสลำยย่อยยับไป
๓) อาที นวญาณ หรือ อาทีน วานุ ปั ส สนาญาณ ญาณหยั่ งเห็ นโทษ คื อปั ญ ญำ
พิจำรณำเห็นสังขำรทั้งหลำยทั้งปวงว่ำเป็นโทษ มีควำมบกพร่อง เจือปนด้วยทุกข์
๔) ภยตูปัฏฐานญาณ ญาณหยั่งเห็นสังขารปรากฏโดยเป็นของน่ากลัว คือปัญญำ
พิจำรณำเห็นสังขำรทั้งหลำยทั้งปวง ทั้งที่เป็นไปในอดีต ปัจจุบัน และอนำคต ล้วนปรำกฏ
เป็นของน่ำสะพรึงกลัว
๕) นิ พพิท าญาณ หรือ นิ พพิท านุปัส สนาญาณ ญาณหยั่ง เห็น ความหน่า ย คื อ
ปัญญำพิจำรณำเห็นสังขำรว่ำเป็นโทษน่ำกลัวเช่นนั้นแล้ว จึงเกิดควำมหน่ำยในสังขำร
๖) มุญจิตุกัมยตาญาณ ญาณหยั่งเห็นด้วยใคร่จะพ้นไปเสีย คือปัญญำพิจำรณำจน
เกิดควำมหน่ำยสังขำรทั้งหลำยแล้วเกิดควำมปรำรถนำที่จะพ้นไปเสียจำกสังขำรเหล่ำนั้น
๗) ปฏิสังขาญาณ ญาณพิจารณาหาทาง คือปัญญำพิจำรณำสังขำรทั้งหลำย โดย
ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ เพื่อหำอุบำยที่จะปลดเปลื้องจิตออกไปจำกควำมหน่ำยนั้น
๘) สังขารุเปกขาญาณ ญาณวางเฉยในสังขาร คือปัญญำพิจำรณำรู้เห็นสังขำรตำม
ควำมเป็นจริงว่ำ มีควำมเป็นอยู่ เป็นไปอย่ำงนั้นเป็นธรรมดำ จึงวำงจิตเป็นกลำงในสังขำร
ทั้งหลำย จำกนั้นจึงละควำมเกี่ยวเกำะในสังขำรเสียได้
๙) สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ ญาณอันเป็นไปโดยอนุโลมแก่การหยั่งรู้
อริยสัจ คือเมื่อเกิดสังขำรุเปกขำญำณ จิตก็เป็นกลำงต่อสังขำรทั้ งหลำย และญำณนั้นมุ่งตรง
ต่อนิพพำน จึงเกิดปัญญำที่สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง เป็นขั้นสุดท้ำยของวิปัสสนำญำณ คือญำณอัน
คล้อยต่อกำรตรัสรู้อริยสัจ ย่อมเกิดขึ้นเป็นลำดับถัดมำ จำกนั้นก็จะเกิด โคตรภูญาณ ญาณ
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๔๔
ครอบโคตร คือปัญญำที่อยู่ในลำดับก่อนถึงอริยมรรค ซึ่งข้ำมพ้นควำมเป็ นปุถุชนขึ้นสู่ควำม
เป็นอริยบุคคล แล้วเกิดมรรคญำณให้สำเร็จควำมเป็นพระอริยบุคคลต่อไป

วิสุทธิ ความหมดจด (อีกบรรยายหนึ่ง)
อุทเทส
๓. มคฺคานฏฐงฺ
... ... ...
. คิโก เสฏโฐ
.
เอเสว มคฺโค นตฺถญฺโ
ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา.
ทางมีองค์ ๘ เป็นประเสริฐสุดแห่งทางทั้งหลาย ...
ทางนั่นแลไม่มีทางอื่น เพื่อความหมดจดแห่งทัสสนะ
มัคควรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท

พรรณนาความ
ทางมี องค์ ๘ เรียกว่ ำ อริยมรรค แปลว่ำ ทางอันประเสริ ฐ หมำยถึ ง ทำงอันทำ
บุคคลให้เป็นอริยะ ทำงอันทำผู้ปฏิบัติให้ห่ำงไกลจำกกิเลส เรียกเต็มว่ำ อริยอัฏฐังคิกมรรค
แปลว่ำ ทางประกอบด้วยองค์ ๘ อันประเสริฐ หมำยควำมว่ำ ทำงนี้มีส่วนประกอบ ๘ อย่ำง
เป็นข้อสุดท้ำยของอริยสัจ ๔ เรียกว่ำ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ อริยสัจคือข้อปฏิบัติ
ให้ถึงความดับทุกข์ หรือ มัคคสัจ เรียกอีกอย่ำงว่ำ มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่ำ ข้อปฏิบัติอันมี
ในท่ามกลาง หรือ ทางสายกลาง หมำยถึงข้อปฏิบัติ วิธีกำร หรือทำงดำเนินชีวิตที่เป็นกลำงๆ
สอดคล้องกับกฎธรรมชำติ ไม่เอียงเข้ำไปหำทำงสุดโต่งทั้งสองทำง คือ กามสุขัลลิกานุโยค
กำรประกอบตนให้หมกมุ่นอยู่ในกำมสุข และ อัตตกิลมถานุโยค กำรประกอบตนให้ลำบำก
เดือดร้อนโดยคิดว่ำเป็นหนทำงพ้นทุกข์
ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระพุทธองค์ทรงแสดงอริยมรรคมีองค์ ๘ ไว้ มีอธิบำย
ดังนี้
๑) สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ หมำยถึงควำมเห็นถูกต้องใน ๒ ระดับ คือ
(๑) ความเห็นชอบระดับโลกิยะ ได้แก่ ควำมเห็นถูกต้องตำมคลองธรรม คือเห็ นว่ำ
บุญบำปมีจริง ผลแห่งทำนที่ให้แล้วมีจริง มำรดำบิดำมีบุญคุณจริง เป็นต้น ควำมเห็นชอบใน
ระดับนี้เป็นกำรเตรียมจิตให้พร้อมที่จะพัฒนำตนเข้ำสู่กำรฝึกอบรมตำมหลักศีลธรรม และ
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๔๕
(๒) ความเห็นชอบระดับโลกุตตระ ได้แก่ ควำมเห็นถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ตำม
สภำวะ ตำมเหตุปัจจัย คือ ปัญญาอันเห็นชอบในอริยสัจ ๔ คือ เห็นทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
เห็นไตรลักษณ์ หรือเห็นปฏิจจสมุปบำท คือเห็นว่ำสภำวธรรมทั้งปวงอำศัยกันและกันเกิดขึ้น
สรรพสิ่งเป็นเหตุเป็นผลกัน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เมื่อมีสิ่งนี้เป็นเหตุ จึงมีสิ่งนี้เป็นผล
ตำมมำ ดังนี้เป็นต้น
๒) สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ หมำยถึงควำมนึกตรึกตรองในทำงที่ถูกต้อง
เป็ น กุ ศ ล ประกอบด้ ว ยมโนสุ จ ริต หรือ ควำมคิ ด นึ ก ที่ เ ป็ น ไปใน กุ ศ ลวิ ต ก ๓ อย่ า ง คื อ
(๑) ควำมคิดนึกที่ปลอดจำกกำม หรือควำมคิดในทำงเสียสละ (๒) ควำมคิดนึกที่ปลอดจำก
พยำบำท หรือควำมคิดที่ประกอบด้วยเมตตำ (๓) ควำมคิดนึกที่ปลอดจำกกำรเบียดเบียน
หรือควำมคิดที่ประกอบด้วยกรุณำ
๓) สัมมาวาจา เจรจาชอบ หมำยถึงกำรใช้วำจำติดต่อสื่อสำรเกี่ยวข้องกับผู้อื่น
อย่ำงถูกต้อง หรือกำรใช้คำพูดตำมหลัก วจีสุจริต ๔ คือ (๑) ละเว้นจำกกำรพูดเท็จ (๒)
ละเว้นจำกกำรพูดส่อเสียด (๓) ละเว้นจำกกำรพูดคำหยำบ (๔) ละเว้นจำกกำรพูดเพ้อเจ้อ
๔) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ หมำยถึงกำรมีพฤติกรรมที่แสดงออกทำงกำย
อย่ำงถูกต้อง หรือกำรปฏิบัติตำมหลัก กายสุจริต ๓ คือ (๑) ละเว้นจำกกำรผลำญพร่ำฆ่ำชีวิต
(๒) ละเว้นจำกกำรลักทรัพย์ (๓) ละเว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม
๕) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ หมำยถึงกำรประกอบอำชีพสุจริต โดยเว้นวิธีเลี้ยง
ชีพที่ผิด เช่น กำรหลอกลวง กำรใช้เล่ห์เหลี่ยม กำรใช้กลโกง กำรขูดรีด กำรฉ้อฉล หรือ
กำรค้ำกำไรเกินควร เป็นต้น รวมถึงกำรเว้นจำกกำรค้ำขำยที่ผิดธรรมก่อให้เกิดโทษ ๕ อย่ำง
ได้แก่ การค้าเครื่องประหาร การค้ามนุษย์ การค้าสัตว์มีชีวิต การค้าสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษ
และการค้ายาพิษ
๖) สัมมาวายามะ พยายามชอบ หมำยถึงกำรมีควำมเพียรพยำยำมที่ถูกต้องโดย
เพี ย รละควำมชั่ ว สร้ ำงและรั ก ษำควำมดี ตำมหลั ก กำรสร้ ำ งควำมเพี ย รชอบที่ เ รี ย กว่ ำ
สัมมัปปธาน ๔ คือ (๑) เพียรระวังไม่ให้ควำมชั่วเกิดขึ้น (๒) เพียรละกำจัดควำมชั่วที่เกิดขึ้น
แล้ว (๓) เพียรบำเพ็ญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้น (๔) เพียรรักษำกุศลที่เกิดแล้วให้ตั้งมั่น
เจริญยิ่งขึ้นไป
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๔๖
๗) สัมมาสติ ระลึกชอบ หมำยถึงกำรตั้งสติกำหนดพิจำรณำสิ่งทั้งหลำยให้รู้เห็น
ตำมควำมเป็นจริง ซึ่งเรียกว่ำ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ คือกำรตั้งสติกำหนดพิจำรณำในเรื่อง
ภำยในตัวของคนเรำที่สำคัญ ๔ เรื่อง อันได้แก่ กำย เวทนำ จิต ธรรม ว่ำเป็นแต่เพียงกำย
เวทนำ จิต ธรรม ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรำเขำ
๘) สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ หมำยถึงกำรทำจิตให้แน่วแน่อยู่ในอำรมณ์เดียว
ที่แสดงออกมำในทำงกุศลโดยส่วนเดียวและสำมำรถข่มระงับกิเลสเครื่องกั้นจิตมิให้บรรลุ
คุณธรรมควำมดีไว้ได้ ด้วยหลักกำรฝึกจิตให้เป็นสมำธิที่จัดลำดับเป็นขั้นๆ ตั้งแต่ขั้นหยำบ
ไปจนถึงขั้นละเอียด ที่เรียกว่ำ ฌาน ๔ คือ ปฐมฌำน ทุติยฌำน ตติยฌำน และจตุตถฌำน
อริยมรรคเป็นยอดทางปฏิบัติ
ในอัคคัปปสำทสูตร อังคุตตรนิกำย จตุกกนิบำต พระพุทธองค์ตรัสยกย่องมรรคมี
องค์ ๘ ว่ ำ เป็ น ยอดแห่ ง สั ง ขตธรรม คื อ ธรรมที่ ปั จ จั ย ปรุ ง แต่ ง หรื อ เกิ ด จำกเหตุ ปั จ จั ย
เช่นเดียวกับที่ตรัสยกย่องว่ำเป็นทำงประเสริฐสุดแห่งทำงทั้งหลำยตำมอุทเทสที่ยกมำแสดง
นั้น ทั้งนี้เพรำะองค์ธรรมทั้ง ๘ แห่งอริยมรรคนั้นนับเป็นสัทธรรมอันดี จัดเป็นกุศลธรรม
เมื่อรวมกันเข้ำทั้ง ๘ ประกำร ย่อมเป็นองค์ธรรมที่ดีเยี่ยม
อริยมรรคมีองค์ ๘ สัมพันธ์กับวิสุทธิ ๗
อริ ย มรรคมี อ งค์ ๘ เป็ น เหตุ ใ ห้ ถึ ง ควำมหมดจดแห่ ง ทั ส สนะคื อ ปั ญ ญำ โดยมี
ควำมสัมพันธ์กับวิสุทธิ ๗ คือทำงแห่งควำมหมดจดด้วยปัญญำที่อุดหนุนส่งเสริมกันให้สูงขึ้น
ไปเป็นขั้นๆ ไปตำมลำดับ ๗ ขั้น ดังนี้
๑) สี ลวิ สุท ธิ ความหมดจดแห่ งศี ล หมำยถึง กำรรั ก ษำศีล ตำมภู มิชั้ นของตนให้
บริสุทธิ์ และให้เป็นไปเพื่อสมำธิ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สงเคราะห์
เข้าในข้อนี้
๒) จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจิต หมำยถึงควำมหมดจดแห่งจิตที่เกิดจำกกำร
บำเพ็ญสมำธิจิตจนได้บรรลุฌำนสมำบัติ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สงเคราะห์
เข้าในข้อนี้
๓) ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ หมำยถึงควำมหมดจดแห่งควำมคิดเห็นที่เกิด
จำกควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถมองเห็นนำมรูปหรือเบญจขันธ์ตำมที่เป็นจริง
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๔๗
๔) กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเหตุข้ามพ้นความสงสัย หมำยถึง
ควำมหมดจดแห่งปัญญำที่พิจำรณำเห็นควำมเป็นไปแห่งสังขำรอันเนื่องมำจำกเหตุปัจจัย
ปรุงแต่ง ดังพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก ว่ำ “พืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลหว่านในนาย่อม
งอกขึ้นได้ เพราะอาศัยเหตุ ๒ อย่าง คือ รสในแผ่นดินและยางในพืช ฉันใด ขันธ์ ธาตุ และ
อายตนะ ๖ เหล่านี้ ก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัย ดับไปเพราะเหตุปัจจัยดับ ฉันนั้น ” แล้ว
กำจัดควำมสงสัยทั้งปวงในนำมรูปเสียได้
๕) มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุ ทธิ ความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือ
มิ ใ ช่ ทาง หมำยถึ ง ควำมหมดจดด้ ว ยกำรเริ่ ม เจริ ญ วิ ปั ส สนำพิ จ ำรณำสิ่ ง ที่ ร วมกั น อยู่ เป็ น
กลุ่มก้อน จนเห็นควำมเกิดขึ้นและควำมเสื่อมไปแห่งสังขำรทั้งหลำย แล้วเกิด วิปัสสนูปกิเลส
(สิ่ ง ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคขั ด ขวำงมิ ใ ห้ ก ำรเจริ ญ วิ ปั ส สนำรุ ด หน้ ำ ไป) ๑๐ อย่ ำ ง คื อ โอภาส
แสงสว่ำง, ญาณ ควำมรู้, ปีติ ควำมอิ่มใจ, ปัสสัทธิ ควำมสงบ, สุข ควำมสบำย, อธิโมกข์
ควำมน้อมใจเชื่ อ, ปั คคาหะ ควำมเพียรประคองจิต , อุปั ฏฐาน ควำมปรำกฏชัดแห่ งสติ ,
อุเบกขำ ควำมวำงจิ ต เป็ น กลำง และนิกั น ติ ควำมพอใจในวิ ปั สสนำ เมื่ อ วิปั ส สนู ป กิเลส
๑๐ อย่ำงนี้เกิดขึ้น ก็ใช้โยนิโสมนสิกำรกำหนดได้ว่ำมิใช่ทำง ส่วนวิปัสสนำที่เริ่มดำเนินเข้ำสู่
วิถีนั่นแหละเป็นทำงถูกต้อง แล้วเตรียมที่จะประคองจิตไว้ในวิปัสสนำญำณนั้นต่อไป
๖) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณอันรู้เห็นทางดาเนิน หมำยถึง
ควำมหมดจดแห่งควำมรู้เห็นชัดในข้อปฏิบัติด้วยกำรประกอบควำมเพียรในวิปัสสนำญำณ ๙
ดังกล่ำว โดยเริ่มตั้งแต่ อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ ที่พ้นจำกอุปกิเลสดำเนินเข้ำสู่วิถีทำงนั้น
เป็นต้นไปจนถึง สัจจานุโลมิกญาณ อันเป็นที่สุดแห่งวิปัสสนำ ต่อจำกนั้นก็จะเกิด โคตรภูญาณ
คั่นระหว่ำงวิสุทธิข้อนี้กับข้อสุดท้ำย เป็นรอยต่อแห่งควำมเป็นปุถุชนกับควำมเป็นอริยบุคคล
๗) ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ หมำยถึงควำมหมดจดที่เกิด
จำกควำมรู้เห็นด้วยปัญญำในอริยมรรค ๔ มีโสดำปัตติมรรคเป็นต้น อันเกิดถัดจำกโคตรภูญำณ
เป็ น ต้ น ไป เมื่ อ มรรคจิ ต เกิ ด ขึ้ น แล้ ว ผลจิ ต ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น เป็ น อั น บรรลุ จุ ด หมำยสู ง สุ ด
ในพระพุทธศำสนำ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สงเคราะห์เข้าในวิสุทธิทั้ง ๕ ข้อดังกล่าวมานี้ คือข้อ
๓ ถึง ข้อ ๗ โดยสัมมาสังกัปปะทํากิจพิจารณา สัมมาทิ ฏฐิทํากิจสันนิษฐาน คือความ
ตกลงใจ
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๔๘

สรุปความ
สมั ย ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ ำ ทรงแสดงปฐมเทศนำโปรดปั ญ จวั ค คี ย์ ทรงยกทำงสุ ด โต่ ง
สองทำง คือ กำมสุขัลลิกำนุโยคและอัตตกิลมถำนุโยค ขึ้นแสดงก่อนว่ำ เป็นทำงที่บรรพชิต
ไม่ควรประพฤติปฏิบัติ เพรำะไม่ทำให้ถึงควำมดับทุกข์ ทำงมีองค์ ๘ นี้เท่ำนั้นเป็นทำงประเสริฐ
เป็นทำงสำยกลำงที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่ควำมดับทุกข์ได้อย่ ำงแท้จริง ดังนั้น มรรคมีองค์ ๘
จึ ง เป็ น ยอดทำงปฏิ บั ติ ใ นพระพุ ท ธศำสนำ ส่ ง ผลให้ มี ก ำรด ำเนิ น ชี วิ ต ที่ พ อเหมำะพอดี
โดยสร้ำงเสริมหลักไตรสิกขำคือศีล สมำธิ ปัญญำ ที่สำมำรถทำให้ผู้ปฏิบัติเข้ำถึงควำมบริสุทธิ์
หมดจดและบรรลุนิพพำนอันเป็นจุดหมำยสูงสุดของพระพุทธศำสนำ
วิสุทธิ ๗ นั้น เป็นหลักควำมบริสุทธิ์หมดจดที่สูงขึ้นไปตำมลำดับ หรือทำไตรสิกขำ
ให้บริบูรณ์เป็นขั้นๆ ไปโดยลำดับจนบรรลุจุดหมำยสูงสุดคือพระนิพพำน เปรียบเหมือน
รถเจ็ดผลัดส่งต่อกันให้บุคคลถึงที่หมำยปลำยทำงฉะนั้น
อริยมรรคมีองค์ ๘ และวิสุทธิ ๗ นี้ เป็นหมวดธรรมที่รวมหลัก กำรศึกษำปฏิบัติใน
พระพุทธศำสนำที่เรียกว่ำ ไตรสิกขา ไว้อย่ำงครบถ้วน กล่ำวได้ว่ำ หมวดธรรมทั้งสองหมวดนี้
มีคุณลักษณะคล้ำยกัน ดังนั้น จึงสำมำรถสงเครำะห์เข้ำกันได้
อนึ่ง ในวิสุทธิ ๗ นี้ มีวิสุทธิที่จัดเป็นโลกุตตระ เพรำะภำวะที่เป็นอริยมรรคและ
อริยผลอยู่ ๒ ข้อ คือ ปฏิปทำญำณทัสสนวิสุทธิ และญำณทัสสนวิสุทธิ
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๔๙

๕. สันติ ความสงบ
อุทเทส

๑. สนฺติมคฺคเมว พฺรูหย. : สูจงพูนทางแห่งความสงบนั่นแล.
มัคควรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท

๒. นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ. : สุข (อื่น) ยิ่งกว่าความสงบ ย่อมไม่มี.
สุขวรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท

๓. โลกามิสํ ปชเห สนฺติเปกฺโข. : ผู้เพ่งความสงบ พึงละอามิสในโลกเสีย.
สังยุตตนิกำย สคำถวรรค

พรรณนาความ
สันติ ความสงบ หมำยถึงควำมสงบกำย วำจำ และใจ ในที่นี้ จำแนกเป็น ๒ คือ
ความสงบภายนอก ได้แก่ สงบกาย วาจา และ ความสงบภายใน ได้แก่ สงบใจ
ในอุทเทสที่ ๑ พระพุ ทธองค์ทรงสอนให้ พอกพูนทางแห่งสั นติ อันเป็นไปทำง
ไตรทวาร คือ กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร ที่เป็นไปโดยสุจริต คือเว้นจำกพฤติกรรม
ที่เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน โดยกำรไม่ประทุษร้ำย กำรไม่กล่ำวร้ำย และกำรไม่
คิดร้ำย เป็นต้น ดังที่ตรัสไว้ในสหัสสวรรค ขุททกนิกำย ธรรมบท ว่ำ “ผู้หลุดพ้นแล้วเพราะ
รู้ชอบ ผูส้ งบระงับแล้ว ผู้คงที่นั้น มีใจสงบแล้ว วาจาและการกระทาก็สงบแล้ว”
จิตที่ประกอบด้ วยมโนสุจริต ๓ คือ ไม่คิดโลภอยำกได้ ไม่คิดพยำบำทปองร้ำย
มีควำมเห็นชอบตำมคลองธรรม จัดเป็นความสงบภายใน กำรประกอบด้วยกำยสุจริต ๓
วจีสุจริต ๔ จัดเป็นความสงบภายนอก
คำว่ำ พูน ในอุทเทสที่ ๑ หมำยถึงทาให้มากขึ้น ทาให้เจริญขึ้น ในที่นี้มุ่งถึงพูนทำง
ที่ทำให้ถึงควำมดับทุกข์ อันเป็นทำงแห่งสันติที่แท้จริง ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘
คำว่ำ ความสงบ ในอุทเทสที่ ๒ ได้แก่ พระนิพพาน มีอธิบำยว่ำ ควำมสุขอย่ำงอื่น
แม้จะเป็นควำมสุขเหมือนกัน แต่ก็ไม่ใช่ควำมสุขที่แท้จริง ส่วนควำมสุขที่เกิดจำกกำรละกิเลส
ได้เด็ดขำด จัดเป็นควำมสุขที่แท้จริง
คำว่ำ อามิส ในอุทเทสที่ ๓ หมำยถึงเครื่องล่อใจให้ติดอยู่ในโลก ดุจเหยื่อที่เบ็ดเกี่ยว
ไว้สำหรับล่อปลำ ได้แก่ กามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่ำปรำรถนำ น่ำรักใคร่
น่ำพอใจ
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๕๐
กำรทำจิตมิให้ติดอยู่ในกำมคุณ ๕ จัดเป็นปฏิปทำของผู้รู้ ผู้สงบดีแล้ว ดังที่ตรัสไว้
ในชรำสูตร ขุททกนิกำย สุตตนิบำต ว่ำ “หยาดแห่งน้าย่อมไม่ติดในใบบัว แม้ฉันใด วารี
ย่อมไม่กาซาบในดอกปทุม ฉันใด มุนีย่อมไม่เข้าไปติด ในอารมณ์อันเห็นแล้วก็ดี อันฟัง
แล้วก็ดี อันทราบแล้วก็ดี ฉันนั้น” ดังนั้น ผู้มุ่งสันติอันเป็นสุขอย่ำงแท้จริง พึงละโลกำมิสเสีย

สรุปความ
สันติ ความสงบ เป็นได้ทั้งโลกิยะและโลกุตตระ
ที่เป็นโลกิยะ ตรงกับพระบำลีว่ำ
น หิ รุณฺเณน โสเกน สนฺตึ ปปฺโปติ เจตโส.
บุคคลย่อมถึงความสงบแห่งจิต ด้วยร้องไห้ ด้วยเศร้าโศก ก็หาไม่.
ที่เป็นโลกุตตระ ตรงกับพระบำลีว่ำ
โลกามิสํ ปชเห สนฺติเปกฺโข. : ผู้เพ่งสันติ พึงละโลกามิสเสีย.
พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พูนทำงแห่งสันติ คือกำรปฏิบัติตำมอริยมรรคมีองค์ ๘
และวิสุทธิ ๗ เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ ย่อมเป็นกำรพอกพูนทำงแห่งสันติอย่ำงถูกต้อง ทำให้บรรลุ
ถึงควำมสงบสุขอย่ำงแท้จริง
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๕๑

๖. นิพพาน ความดับทุกข์
อุทเทส
๑. นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา. :
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมกล่าวนิพพานว่ายวดยิ่ง.
มหำปรินิพพำนสูตร : ทีฆนิกำย มหำวรรค

๒. นิพฺพานคมนํ มคฺคํ

ขิปฺปเมว วิโสธเย. :

พึงรีบรัดชาระทางไปนิพพาน.
มัคควรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท

๓. นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ. : นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง.
สุขวรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท

พรรณนาความ
คำว่ำ นิพพาน สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ ทรงแสดงพระมติไว้ ๒ นัย ดังนี้
๑) นิพฺพาน แปลว่ำ ดับ มำจำก วา ธำตุ, มี นี เป็นบทหน้ำ, ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น
อน, แปลง ว เป็น พ สำเร็จรูปเป็น นิพฺพาน
๒) นิพฺพาน แปลว่ำ หาของเสียบแทงมิได้ ออกจำก วาน ศัพท์ อันเป็นชื่อของ
ลูกศร มี นี เป็นบทหน้ำ ในควำมหมำยปฏิเสธ เข้ำรูปเป็นปัญจมีหรือฉัฏฐีพหุพพิหิสมำส
เทียบได้กับบทว่ำ “อพฺพุฬฺหสลฺโล : ผู้มีลูกศรอันถอนแล้ว” เป็นคุณบทของพระอรหันต์

นิพพาน มีความหมาย ๒ นัย
นั ย ที่ ๑ นิ พ พาน แปลว่ ำ ธรรมหาเครื่ อ งเสี ย บแทงมิ ไ ด้ หมำยถึ ง ภำวะที่ จิ ต
ปรำศจำกตัณหำเครื่องเสีย บแทง นิพ พำนตำมควำมหมำยนี้ ตรงกับ คำว่ำ สอุ ปาทิเ สสนิพพาน คือภำวะที่จิตดับกิเลสตัณหำได้ แต่ยังมีเบญจขันธ์อยู่ หรือภำวะจิตของบุคคลที่สิ้น
กิเลสแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่
นัยที่ ๒ นิพพาน แปลว่ำ ความดับ หมำยถึงภำวะที่ดับกิเลส คือรำคะ โทสะ และ
โมหะได้อย่ำงเด็ดขำด หรือสภำพที่ดับกองทุกข์ในวัฏฏะทั้งมวลอันมี ชาติ ควำมเกิด ชรา
ควำมแก่ มรณะ ควำมตำยเป็นต้น ได้อย่ำงสิ้นเชิง นิพพำนตำมควำมหมำยนี้ ตรงกับคำว่ำ
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๕๒
อนุปาทิเสสนิพพาน คือภำวะที่ดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือ หรือภำวะที่สิ้นทั้งกิเลสทั้ งชีวิต
ดุจประทีปสิ้นเชื้อดับไปฉะนั้น

จุดประสงค์ของการแสดงอุทเทสแห่งนิพพาน
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงประมวลพระพุทธภำษิตเป็นอุทเทสแห่งนิพพำนนี้ไว้
ด้วยพระประสงค์ ๓ ประกำร คือ
๑) เพื่อทรงแสดงอุดมกำรณ์ หรือจุดหมำยสูงสุดแห่งพระพุทธศำสนำคือนิพพำน
๒) เพื่อทรงแสดงเหตุโดยชักชวนพุทธบริษัทให้แผ้วถำงทำงไปนิพพำน
๓) เพื่อทรงพรรณนำผลว่ำนิพพำนเป็นสุขอย่ำงยิ่ง

หลักการสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดในศาสนาต่างๆ
สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้ า ฯ ทรงประมวลมติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก กำรสิ้ น สุ ด แห่ ง
กำรเวียนว่ำยตำยเกิดอันเป็นจุดหมำยสูงสุดของศำสนำพรหมณ์และศำสนำคริสต์ ไว้ดังนี้
๑) ศาสนาพราหมณ์ หรื อ ฮิ น ดู ถื อ ว่ ำ มี ต้ น เดิ ม อย่ ำ งหนึ่ ง เรี ย กว่ ำ ปรมาตมั น
แบ่งภำคออกไปเข้ำสิงรูปกำยที่เรียกว่ำ อาตมัน ซึ่งตกอยู่ในคติแห่งกรรม ถ้ำทำบำปหนัก
ย่อมตกนรกไม่มีกำหนด ถ้ำทำบำปไม่มำกนัก ย่อมตกนรกชั่วครำวบ้ำง เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉำน
ปีศำจ ยักษ์ และมนุษย์ชั้นเลวบ้ำง ส่วนที่ทำดีพอประมำณ ย่อมเกิดในสวรรค์ชั้นต่ำ หรือเกิด
ในมนุษย์โลกเป็นคนชั้นดี ทำดีมำกขึ้น คติย่อมดีมำกขึ้น ควำมดีย่อมผลัดเปลี่ยนคติให้ดีขึ้น
เมื่อท่องเที่ยวไปอย่ำงนี้แล้ว ในที่สุดย่อมถึงควำมบริสุทธิ์จำกบำปทั้งปวง ได้ชื่อว่ำ มหาตมัน
มหำตมันนั้นจุติจำกร่ำงที่สุดแล้ว ย่อมกลับเข้ำสู่ปรมำตมันตำมเดิม แล้วเป็นอยู่คงที่ ไม่จุติอีก
ตำมที่ก ล่ ำ วมำนี้ เป็ น ที่ สุด แห่ งสั ง สำรวั ฏ หรื อ กำรเวี ยนว่ ำ ยตำยเกิ ด ของศำสนำพรำหมณ์
เรียกว่ำ นิรวาณมฺ
๒) ศาสนาคริส ต์ มีกำรบัญญัติที่สุดกำรเวียนว่ำยตำยเกิดเช่นเดียวกันกับศำสนำ
พรำหมณ์ แต่เน้นบุคลำธิษฐำน กล่ำวคือ นักบุญหลังจำกตำยย่อมขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้ำ
เป็นนิรันดร ปฏิเสธกำรกลับมำเกิดเป็นมนุษย์และเป็นสัตว์ดิรัจฉำนสลับกัน
ในหนังสือศำสนำเปรียบเทียบ ท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้ประมวลหลัก
จุดหมำยปลำยทำงแห่งสังสำรวัฏของศำสนำเด่นๆ ของโลกไว้ โดยสรุปควำมดังนี้
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๕๓
๑) ศาสนาพราหมณ์ มีจุดหมำยปลำยทำง คือความเป็นพรหม โดยกลมกลืนเป็น
อันหนึ่งเดียวกับพระพรหม (ปรมำตมัน) มีวิธีปฏิบัติโดยบำเพ็ญโยคะ ปลูกฝังให้เกิดควำมรู้
เกี่ยวกับพระพรหม ถือว่ำชีวิตในโลกนี้มีหลำยครั้ง มีกำรเวียนว่ำยตำยเกิด
๒) ศาสนาคริสต์ มีจุดหมำยปลำยทำง คือสวรรค์ โดยคนเรำเมื่อตำยแล้วได้ไปอยู่
กับพระเจ้ ำในสวรรค์ มีวิธี ปฏิบัติ โดยทำตำมบั ญญัติ ของพระเจ้ำ และถือว่ ำชีวิ ตในโลกนี้
มีเพียงครั้งเดียว
๓) ศาสนาอิ ส ลาม มี จุ ด หมำยปลำยทำง คื อ สวรรค์ แต่ ไ ม่ ไ ปอยู่ กั บ พระเจ้ ำ มี
วิธีปฏิบัติ คือ (๑) มีควำมเชื่อในพระอัลเลำะห์และทูตของพระองค์ คือพระนะบีมูฮัมหมัด
(๒) ทำละหมำด คือสวดมนต์หันหน้ำไปทำงเมืองเมกกะ ประเทศซำอุดิอำระเบีย (๓) ให้ทำน
(๔) อดอำหำรกลำงวันในเดือนรอมฎอน กลำงคืนไม่ห้ำม
๔) พระพุทธศาสนา มีจุ ด หมำยปลำยทำง คื อพระนิ พ พาน โดยดั บกิ เลสที่เป็ น
ต้นเหตุแห่งควำมทุกข์ควำมเดือดร้อนได้สิ้นเชิง มีวิธีปฏิบัติเพื่อดับกิเลส คือ ดำเนินตำมหลัก
มัชฌิมำปฏิปทำ อันได้แก่อริยมรรคมีองค์ ๘ ถือว่ำชีวิตในโลกนี้มีหลำยครั้ง มีกำรเวียนว่ำย
ตำยเกิดจนกว่ำจะสิ้นกิเลส

นิพพาน : จุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
พระพุทธศำสนำถือเหตุปัจจัยอันปรุงแต่งสังขำรคืออวิชชำเป็นต้นสำย นิพพำนเป็น
ปลำยสำย และปฏิเสธอัตตำ แต่ยอมรับควำมเชื่อมถึงกันแห่งจุติจิตกับปฏิสนธิจิตในภพหน้ำ
ยอมรับกำรเวียนว่ำยตำยเกิดในภพภูมิต่ำงๆ เช่น ตกนรก เป็นเปรต เป็นอสูรกำย เป็ นสัตว์
ดิรัจฉำน เกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทวดำในสวรรค์ชั้นต่ำงๆ ด้วยอำนำจกรรม แต่กำรตกนรกนั้นมี
ระยะกำลสิ้นสุด เมื่อชดใช้กรรมจนหมด พระพุทธศำสนำปฏิเสธควำมบริสุทธิ์แห่งจิตด้วยกำร
รอคอยโชคชะตำวำสนำ หรื อ เกิ ด จำกสิ่ ง อื่ น ดลบั น ดำล แต่ รั บ รองควำมบริ สุ ทธิ์ แ ห่ ง จิ ต
ด้วยกำรบำเพ็ญวิปัสสนำกัมมัฏฐำนจนบรรลุอรหัตตผล
พระพุทธศาสนายกย่องนิพพานว่าเป็นอมตธรรม คือธรรมที่ไม่ตาย ดังพระบำลีว่ำ
อปฺปมาโท อมตํ ปทํ. : ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย และว่ำ เป็นสถานที่อันไม่จุติ ไม่มี
ความเศร้าโศก ดังพระบำลีว่ำ
เต ยนฺติ อจฺจุตํ านํ ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจเร.
มุนีเหล่านั้น ย่อมไปสู่สถานไม่จุติ ที่ไปแล้วไม่เศร้าโศก
หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๕๔
โดยนัยนี้ นิพพำนอันเป็นปลำยสำย จัดเป็น วิสังขาร คือภำวะที่ตรงข้ำมกับสังขำร
เป็นอสังขตะ คือสิ่งที่ปัจจัยมิได้ปรุงแต่ง เพรำะพ้นจำกควำมเป็นสังขำร และอันปัจจัยมิได้
ปรุงแต่งให้เกิดอีก

นิพพานธาตุ ๒
ในขุททกนิกำย อิติวุตตกะ พระพุทธองค์ตรัสนิพพำนธำตุไว้ ๒ ประเภท คือ
๑) สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุยังมีอุปาทิเหลือ ได้แก่ภำวะที่ดับกิเลส
มีเบญจขันธ์เหลือ คือสิ้นกิเลส แต่ยังมีชีวิตอยู่ เรียกว่ำ กิเลสปรินิพพาน
๒) อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุไม่มีอุ ปาทิเหลือ ได้แก่ภำวะที่ดับกิเลส
ไม่มีเบญจขันธ์เหลือ คือสิ้นทั้งกิเลสและชีวิต เรียกว่ำ ขันธปรินิพพาน
คำว่ำ อุปาทิ ในนิพพำนธำตุทั้งสองนั้น ได้แก่ เบญจขันธ์ คือ รูป เวทนำ สัญญำ
สังขำร และวิญญำณ ที่ถูกกรรมกิเลสเข้ำถือมั่นหรือยึดครองไว้มั่น

บาลีแสดงปฏิปทาแห่งนิพพาน
พระพุทธพจน์ที่แสดงปฏิปทำแห่งนิพพำน มีนัยดังนี้
ภิกษุยินดีในความไม่ประมาทแล้ว หรือเห็นภัยในความประมาทโดยปกติ
ย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเสื่อมรอบ ย่อมปฏิบัติใกล้นิพพานเทียว.
อัปปมำทวรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท

ความไม่ประมาท ในที่นี้ คือกำรอยู่ไม่ปรำศจำกสติ เจริญสติปัฏฐำน ๔ อยู่เสมอ
ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญที่ทำผู้ปฏิบัติให้บรรลุนิพพำนได้
ภิกษุหนักในพระศาสดา หนักในพระธรรม มีความเคารพกล้าใน
พระสงฆ์ มีความเพียร หนักในสมาธิ มีความเคารพกล้าในสิกขา หนัก
ในความไม่ ประมาท และเคารพในปฏิสั นถาร ย่อมเป็นผู้ ไม่ ควรเพื่ อ
เสื่อมรอบ ย่อมปฏิบัติใกล้นิพพานเทียว.
คำรวสูตร : อังคุตตรนิกำย สัตตกนิบำต

ความเคารพ ในที่นี้ คือควำมเอื้อเฟื้อตระหนักในพระรัตนตรัย ในกำรบำเพ็ญสมำธิ
ในกำรปฏิบัติตำมหลักไตรสิกขำ ในควำมไม่ประมำทต่อกำรเจริญสติปัฏฐำน ๔ และในธรรม
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๕๕
ปฏิสันถำร เมื่อผู้ใดมีควำมเคำรพดังกล่ำวมำนี้ ชื่อว่ำปฏิบัติตนเพื่อควำมเจริญ มุ่งตรงต่อกำร
บรรลุนิพพำนอย่ำงแน่แท้
ฌานและปัญญามีในผู้ใด ผู้นั้นปฏิบัติใกล้นิพพาน.
ภิกขุวรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท

ฌานและปัญญา ในที่นี้ คือ ฌาน ได้แก่จิตที่เป็นสมำธิแน่วแน่ สงบจำกนิวรณธรรม
ในภำคปฏิบัติ ได้แก่ การเจริญสมถกัมมัฏฐาน ส่วนปัญญา ได้แก่จิตที่รู้เท่ำทันควำมเป็นไป
ของสรรพสิ่งตำมเป็นจริง ในภำคปฏิบัติ ได้แก่ การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ภิกษุ เธอจงวิดเรือนี้ เรืออันเธอวิดแล้ว จักพลันถึง
เธอตัดราคะและโทสะแล้ว แต่นั้นจักถึงนิพพาน.
ภิกขุวรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท

คำว่ำ เรือ หมำยถึง อัตภาพร่างกายของคนเรำ อันลอยอยู่ในแม่น้ำคือสังสำรวัฏ
เรืออันเธอวิดแล้ว หมำยถึงกำรบรรเทำกิเลสและบำปธรรมให้เบำบำงลงจนตัดได้เด็ดขำด
เมื่ อตั ด กิเลสและบำปธรรมได้ แ ล้ว เรือ คือ อัต ภำพนี้ ก็จั ก แล่ น ไปถึง ท่ ำคื อ พระนิพ พำนได้
ในที่สุด

บาลีแสดงสอุปาทิเสสนิพพาน
พระพุทธพจน์ที่แสดงสอุปำทิเสสนิพพำน มีดังนี้
เพราะละตัณหาเสีย ท่านกล่าวว่า นิพพาน.
อุทยมำณวกปัญหำ ปำรำยนวรรค : ขุททกนิกำย สุตตนิบำต

ความดับด้วยสํารอกโดยไม่เหลือ เพราะสิ้นแห่งตัณหาทั้งหลาย
ด้วยประการทั้งปวง เป็นนิพพาน.
นันทวรรค : ขุททกนิกำย อุทำน

ธาตุ อั น หนึ่ ง แลเป็ น ไปในธรรมอั น แลเห็ น แล้ ว ในโลกนี้ เป็ น
นิพ พานธาตุ มี อุป าทิ ยัง เหลื อ เพราะสิ้ น ธรรมชาติ ผู้นํ า ไปสู่ ภ พ (คือ
ตัณหา).
ขุททกนิกำย อิตวิ ุตตกะ
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๕๖
ไวพจน์แห่งวิรำคะมีคำว่ำ “มทนิมฺมทโน ธรรมยังความเมาให้สร่าง” เป็นต้น ดังที่
กล่ำวแล้วในหัวข้อแห่งวิรำคะ พึงทรำบว่ำ หมายถึงสอุปาทิเสสนิพพาน

บาลีแสดงอนุปาทิเสสนิพพาน
พระพุทธพจน์ที่แสดงอนุปำทิเสสนิพพำน มีดังนี้
เรากล่าวทวีปนั่นมิใช่อื่น หาห่วงมิได้ หาเครื่องยึดมิได้
เป็นที่สิ้นรอบแห่งชราและมัจจุว่า นิพพาน.
กัปปมำณวกปัญหำ ปำรำยนวรรค : ขุททกนิกำย สุตตนิบำต

ส่วนธาตุเป็นไปในธรรมอันจะพึงถึงข้างหน้า ที่ภพทั้งปวงดับ
ด้วยประการทั้งปวง เป็นนิพพานธาตุหาอุปาทิเหลือมิได้.
ขุททกนิกำย อิติวุตตกะ

ความเข้าไปสงบแห่งสังขารเหล่านั้น ย่อมเป็นสุข.
สังยุตตนิกำย นิทำนวรรค

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อายตนะนั่ น (นิ พ พาน) มี อ ยู่ ที่ ดิ น น้ํ า ไฟ ลมไม่ มี เ ลย
อากาสานัญจายตนะ วิญญานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ
ก็มิใช่ โลกนี้ก็มิใช่ โลกอื่นก็มิใช่ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ทั้งสองก็มิใช่ อนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย
เราไม่กล่าวเลย ซึ่งอายตนะนั้นว่าเป็นการมา เป็นการไป เป็นการยืน เป็นการจุติ เป็นการ
เกิด อายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได้ มิได้เป็นไป หาอารมณ์มิได้ นั่นแลที่สุดแห่งทุกข์.
ปำฏลิคำมิวรรค : ขุททกนิกำย อุทำน

ในพระสูตรนี้ พระพุทธองค์ตรัสเรียกนิพพำนว่ำ อายตนะ ซึ่งสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ
ทรงตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ ำ น่ ำจะได้ แ ก่ ธั ม มำยตนะ และทรงอำศั ย ใจควำมแห่ ง พระสู ต รนี้ ส รุ ป
ลักษณะของนิพพำนไว้ ๖ ประเด็น คือ (๑) กำรที่ตรัสว่ำดิน น้ำ ไฟ ลมไม่มีในอำยตนะนั้น
แสดงว่ำนิพพำนมิใช่รูปขันธ์ (๒) กำรที่ตรัสว่ำอำกำสำนัญจำยตนะเป็นต้นไม่ใช่อำยตนะนั้น
แสดงว่ำนิพพำนมิใช่นำมขันธ์ (๓) กำรที่ตรัสว่ำโลกนี้ก็มิใช่ โลกอื่นก็มิใช่เป็นต้น แสดงว่ำ
นิพพำนมิใช่โลกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในทำงโหรำศำสตร์ (๔) กำรที่ไม่ตรัสว่ำอำยตนะนั้นเป็น
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๕๗
กำรมำเป็นกำรไปเป็นต้น แสดงว่ำนิพพำนไม่มีกำรติดต่อสัมพันธ์กับโลกอื่น (๕) กำรที่ตรัสว่ำ
อำยตนะนั้นหำที่ตั้งอำศัยมิได้เป็นต้น แสดงว่ำนิพพำนมิใช่เป็นโลกเองพร้อมทั้งสัตว์โลก
(๖) กำรที่ตรัสว่ำนั่นแลที่สุดแห่งทุกข์ แสดงว่ำนิพพำนเป็นปลำยสำยแห่งกองทุกข์ที่สิ้นสุดลง
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อายตนะอั น ไม่ เ กิ ด แล้ ว ไม่ เ ป็ น แล้ ว อั น ปั จ จั ย ไม่ ก ระทํ า แล้ ว
ไม่แต่งแล้ว มีอยู่.
ปำฏลิคำมิวรรค : ขุททกนิกำย อุทำน

บาลีแสดงนิพพานธาตุทั้ง ๒
พระพุทธพจน์ที่แสดงนิพพำนธำตุทั้ง ๒ มีดังนี้
ธรรมชาตินั่น สงบแล้ ว ธรรมชาตินั่น ประณีต ธรรมชาติไ รเล่ าเป็นที่ สงบแห่ ง
สังขารทั้งปวง เป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นแห่งตัณหา เป็นที่สิ้นกําหนัด เป็นที่ดับ
คือนิพพาน.
อังคุตตรนิกำย นวกนิบำต

คำว่ำ อุปธิ เป็นชื่อของกิเลสก็มี โดยมีควำมหมำยว่ำเข้ำไปทรงคือเข้ำครอง ตรงกับ
คำว่ำ อุปธิวิเวโก เป็นชื่อของปัญจขันธ์ก็มี โดยมีควำมหมำยว่ำ เข้ำไปทรงคือหอบไว้ซึ่งทุกข์
ตรงกับ ข้อ ควำมว่ ำ “ยั ญทั้ง หลำยย่อ มกล่ ำวยกย่อ งรูป เสีย ง รส กำม และสตรีทั้งหลำย
ข้ำพเจ้ำรู้ว่ำ นั่นมลทินในอุปธิทั้งหลำยแล้ว เหตุนั้น จึงไม่ยินดีแล้วในกำรเซ่น ไม่ยินดีแล้วใน
กำรบวงสรวง”
อุปธิ ในที่นี้ ได้แก่ ปัญจขันธ์หรือขันธ์ ๕ คำว่ำ เป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวง และ
คำว่ำ เป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวง หมำยถึงอนุปำทิเสสนิพพำน ส่วน ๓ คำหลังมีคำว่ำ เป็นที่สิ้น
ตัณหา เป็นต้น หมำยถึงสอุปำทิเสสนิพพำน

สรุปความ
พระพุทธองค์ตรัส ให้รีบรัดชําระทางไปพระนิพพาน เพรำะทางไปนิพพานนั้น
ย่อมเป็นไปเพื่อควำมเข้ำไปสงบ เพื่อควำมรู้ยิ่ง เพื่อนิพพำน ที่ตรัสว่ำ นิพพานเป็นสุขอย่าง
ยวดยิ่ง เพรำะนิ พพำนเป็นควำมสุขสงบ เย็น เช่นน้ำระงับดับกระหำย สำหรับผู้ปฏิบัติ
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๕๘
กำรฝึ ก อบรมจิ ต ไปตำมทำงแห่ ง นิ พ พำน เป็ น กำรด ำเนิ น ใกล้ นิ พ พำนไปทุ ก ขณะ ดั ง ใน
พระบำลีว่ำ “นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก : ย่อมปฏิบัติใกล้นิพพานเทียว”
จิต อัน เคยกำหนั ด ในอำรมณ์อัน ชวนให้ กำหนั ด มั วเมำในอำรมณ์อั นชวนให้เมำ
ภำยหลังมำหน่ำยโดยโยนิโสมนสิกำรแล้ว ย่อมสิ้นกำหนัด ย่อมหลุดพ้น ย่อมถึงควำมหมดจด
ผ่องใส ย่อมสงบ ย่อมเป็นจริมกจิต (จิตสุดท้ำย) ดับสนิทในอวสำน นิพพิทา วิราคะ วิมุตติ
วิสุทธิ สันติ และนิพพาน เป็นธรรมเนื่องถึงกันด้วยประกำรฉะนี้
จบ ธรรมวิจารณ์ ส่วนปรมัตถปฏิปทา
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ธรรมวิจารณ์

ส่วนสังสารวัฏ
โดยบุคลาธิษฐาน

คติ

อุทเทส
๑. จิตฺเต สงฺกิลิฏ.เฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา.
เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอันหวังได้.
๒. จิตฺเต อสงฺกิลิฏ.เฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา.
เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้.
วัตถูปมสูตร : มัชฌิมนิกำย มูลปัณณำสก์

พรรณนาความ
สังสารวัฏ หมำยถึงการเวียนว่ายตายเกิด ได้แก่ลำดับกำรสืบต่อที่เป็นไปไม่ขำดสำย
แห่งขันธ์ ธำตุ และอำยตนะทั้งหลำย หรือกำรเวียนว่ำยตำยเกิดอยู่ในภพภูมิกำเนิดต่ำงๆ
คติ คือภูมิเป็นที่ไป หรือเป็นที่ถึงเบื้องหน้ำแต่ตำย มี ๒ อย่ำง คือ (๑) ทุคติ ภูมิ
เป็นที่ไปข้างชั่ว ได้แก่ สถำนที่ไปเกิดที่มีแต่ควำมทุกข์ร้อน (๒) สุคติ ภูมิเป็นที่ไปข้างดี ได้แก่
สถำนที่ไปเกิดที่มีควำมสุขสบำย คติทั้ง ๒ นั้น มีที่มำในพระสูตรต่ำงๆ แห่งพระไตรปิฎกดังนี้

๑. ทุคติ
ทุคติ ในบำงพระสูตรแจกเป็น ๒ คือ (๑) นิรยะ คือนรก โลกอันหำควำมเจริญมิได้
(๒) ติรัจฉานโยนิ กำเนิดสัตว์ดิรัจฉำน (สัตว์เจริญโดยขวำงหรือไปตำมยำว) บำงพระสูตร
เพิ่ม ปิตติวิสยะ แดนแห่งเปรต เข้ำไปเป็น ๓ ด้วยกัน อีกอย่ำงหนึ่งว่ำ อบาย โลกอัน
ปรำศจำกควำมเจริญ ทุคติ ภูมิเป็นที่ไปข้ำงชั่ว วินิบาต โลกที่ทำให้สัตว์ผู้ตกอยู่ไร้อำนำจ ใน
พระสูตรโดยมำกเพิ่ม นิรยะ ไว้ตอนท้ำย จึงรวมเป็น ๔
ในคัมภีร์อรรถกถำพระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎก ได้ให้คำจำกัดควำมทุคติ
ไว้ ๔ อย่ำง ดังนี้
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๖๐
อบาย หมำยถึงภูมิอันปรำศจำกควำมสุข ไร้ควำมเจริญ หรือสถำนที่ปรำศจำกบุญ
ที่เป็นเหตุให้ได้สมบัติ ๓ คือ มนุษย์ สวรรค์ นิพพำน
ทุคติ หมำยถึงภูมิอันมีแต่ควำมทุกข์ หรือสถำนที่สัตว์ไปเกิดเพรำะผลกรรมชั่วอัน
เนื่องจำกควำมเป็นคนเจ้ำโทสะ
วิ นิ บ าต หมำยถึ ง ภู มิ เป็ น ที่ ต กแห่ ง สั ต ว์ ผู้ ไ ร้ อ ำนำจ หรื อ ตกไปมี แ ต่ ค วำมพิ น ำศ
มีอวัยวะแตกกระจัดกระจำย
นิรยะ หรือ นรก หมำยถึงภูมิอันไม่มีควำมเจริญ มีแต่ควำมเร่ำร้อนกระวนกระวำย
ในคัม ภี ร์สุ มั งคลวิล ำสินี คำว่ำ วินิ บ าต หมำยถึ ง สัต ว์จ ำพวกที่ไ ม่ นับ เข้ำ ในสั ต ว์
ผู้บังเกิดในอบำยภูมิ ๔ ได้แก่ พวกเวมานิกเปรต คือเปรตที่แม้จะมีวิมำนอยู่ แต่ไม่รุ่งเรือง
เหมือนเทพอื่นๆ ได้เสวยสุขเพียงชั่วครู่แล้วเสวยทุกข์ทรมำนต่ำงๆ เป็นช่วงๆ สลับกันไป

๑) นิรยะ หรือนรก
นรกในลัทธิศาสนาอื่นตามพระมติสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงประทำนควำมรู้เชิงวิเครำะห์วิจำรณ์เกี่ยวกับนรก
ในลัทธิศำสนำอื่นไว้ว่ำ
“นรกนั้นมิใช่มีเฉพำะของเรำ ลัทธิศำสนำอื่นที่ยอมรับกำรเวียนว่ำยตำยเกิด ก็มี
นรกด้วยกันทั้งนั้น เช่น ของศำสนำพรำหมณ์ซึ่งคล้ำยกับนรกในพระพุทธศำสนำของเรำ
นิรยะนั้นเป็นศัพท์ภำษำบำลี พวกพรำหมณ์เขำเรียกว่ำ นรกะ ตำมศัพท์สันสกฤต ในภำษำ
ของเรำเรียกว่ำ นรก ตำมอย่ำงเขำ อีกอย่ำงเขำเรียกว่ำ ปาตาละ เรำเรียกตำมเขำว่ำ บาดาล
แต่เรำเข้ำใจไปว่ำนาคภพ นรกของเขำนั้นเป็นที่ลงโทษอำตมัน ผู้ทำบำปในเมื่อยังอยู่ในโลกนี้
แบ่งเป็นส่วนใหญ่ ๗ ส่วน ในหนังสือที่อ่ำนไม่ได้ระบุว่ำใครควรตกนรกขุมอะไรตำมบำปที่ทำ
ทูตของพระยมคอยตรวจดูอยู่ตลอดโลก พอมีคนตำยลงก็นำตัวไปแสดงแก่พระยม ทูตเหล่ำนี้
ไม่มีคำเรียกในภำษำสันสกฤต แต่ของเรำเรียกว่ำ นิรยบาล ทำงไปนรกนั้นต้องผ่ำนแม่น้ำเพลิง
จึงมีธรรมเนียมว่ำ เมื่อคนเจ็บหนักจวนตำย ทำยำทย่อมจัดทำโคทำน คือให้โคแก่พรำหมณ์
ตัวหนึ่ง เพื่อ จะได้ ใช้ เป็ นพำหนะข้ำมแม่น้ ำเพลิ งนั้ น เมื่ อไปถึ งแล้ว ไม่ป รำกฏว่ำ พระยม
ได้ซักถำมเอำคำให้กำรของผู้นั้น มีรำยงำนไว้เสร็จแล้วว่ำ ผู้นั้นเมื่อยังอยู่ ณ โลกนี้ ได้ทำ
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กรรมอย่ำงไรไว้บ้ำง เป็นแต่เปิดรำยงำนนั้นสอบดูแล้วพิพำกษำทีเดียว ถ้ำเป็นผู้ไม่ได้ทำบำป
หรือทำบ้ำง แต่ได้ทำบุญไว้ อำจกลบลบกัน ย่อมถูกปล่อยตัวส่งไปขึ้นสวรรค์หรือไปเกิดใหม่
ในมนุ ษ ยโลก ถ้ ำ เป็ น ผู้ ไ ด้ ท ำบำปไว้ ม ำกหรื อ ท ำบำปหนั ก ย่ อ มลงโทษสมแก่ ค วำมผิ ด
กำรลงโทษที่ผู้นั้นจะได้รับในครำวตกนรก คือ ถูกขังในที่มืดตื้อหรือจมอยู่ในบ่อเต็มด้ว ย
ปัสสำวะสุนัขและน้ำมูกของคน ถูกลงโทษด้วยไฟ เหล็กแดง ให้สัตว์มีพิษกัด ให้นกและสัตว์
ร้ำยที่กินเนื้อเป็นอำหำรจิกบ้ำงกัดบ้ำง ถูกสนตะพำยที่จมูกลำกไปบนมีดอันคมกริบ ถูกบังคับ
ให้ลอดรูเข็ม ถูกให้แร้งควักลูกตำ ถูกภูเขำสองข้ำงกระแทกกันบด แม้อย่ำงนั้นก็ยังไม่ตำย
ทนไปได้ ก ว่ ำ จะสิ้ น กรรม ครั้น สิ้ น กรรมแล้ ว ย่ อ มพ้ น ไม่ ต้ อ งติ ด เสมอไปเหมื อ นสั ต ว์ น รก
บำงลัทธิ แต่นั้นย่อมไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉำนเลวๆ กว่ำจะพบช่องทำควำมดี จึงจะได้คติ
ที่ดี เรื่องที่เล่ำมำนี้ผู้แต่งอ้ำงว่ำปกรณ์ชื่อปัทมปุรำณะ ชะรอยนรกนี้จักชื่อปัทมนรก ตรงกับ
ของเรำว่ำปทุมนิรยะ”

นรกในคัมภีร์พระไตรปิฎก
ในเทวทูตสูตร (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔) พระพุทธองค์ทรงแสดงว่ำ มนุษย์ผู้ทำบำป
ไว้ในโลกนี้ เมื่อตำยไปเกิดในนรก จะถูกพวกนำยนิรยบาล คือ ผู้คุมกฎนรกหรือผู้ทำหน้ำที่
ลงโทษสัตว์นรก จับนำไปพบพญายมราช ผู้ทำหน้ำที่พิพำกษำตัดสินโทษสัตว์นรก โดยพญำ
ยมรำชจะถำมสัตว์นรกนั้นว่ำ เมื่ออยู่ในโลกมนุษย์เคยเห็นเทวทูตทั้ง ๕ นี้หรือไม่ เมื่อเห็นแล้ว
ทาไมถึงยังประมาทอยู่ เป็นต้น
คำว่ำ เทวทูต หมำยถึง ทูตของพญำยมรำชที่ส่งสัญญำณตักเตือนมนุษย์ในโลกให้รู้
ธรรมดำของชีวิต เพื่อมิให้ประมำทมัวเมำในชีวิต มี ๕ อย่ำง คือ (๑) เด็กแรกคลอด (๒) คนแก่
(๓) คนเจ็บ (๔) คนถูกลงราชทัณฑ์ (๕) คนตาย มีอธิบำยดังนี้
นำยนิรยบำลจะจับสัตว์นรกนั้นที่แขนทั้งสองข้ำงแสดงแก่พญำยมรำชว่ำ คนผู้นี้
ไม่ปรนนิบัติบิดำมำรดำเลย ไม่บำรุงสมณพรำหมณ์ ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล ขอจง
ลงอำญำแก่คนผู้นี้เถิด ก่อนจะลงอำญำโทษ พญำยมรำชก็จะสอบสวนซักไซ้ไต่ถำมถึงเทวทูต
ต่ำงๆ ว่ำ เจ้ำไม่เคยเห็นเด็กแดงๆ ที่ยังอ่อนนอนหงำย เปื้อนมูตรคูถของตนอยู่ในแดนมนุษย์
บ้ำงหรือ…ไม่เคยเห็นหญิงหรือชำยที่มีอำยุ ๘๐ ปี ๙๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปี ผู้แก่หง่อม มีซี่โครงคด
หลังงอ ถือไม้เท้ำ เดินงกๆ เงิ่นๆ โซเซ ฟันหัก ผมหงอก หนังเหี่ยวย่น ตัวตกกระ ศีรษะล้ำน
ในแดนมนุษย์บ้ำงหรือ ….ไม่เคยเห็นหญิงหรือชำยผู้ป่วยเป็นไข้หนักทุกข์ทรมำน นอนเปื้อน
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มู ต รคู ถ ของตน ต้ อ งมี ค นอื่ น คอยพยุ ง ลุ ก พยุ ง เดิ น ในแดนมนุ ษ ย์ บ้ ำ งหรื อ ….ไม่ เ คยเห็ น
พระรำชำทั้งหลำยในแดนมนุษย์จับโจรผู้ประพฤติผิดมำแล้ว สั่งลงรำชทัณฑ์วิธีต่ำงๆ เป็นต้น
ว่ำลงโทษแบบโบยด้วยแส้ โบยด้วยหวำย ตีด้วยตะบองสั้น ตัดมือ ตัดเท้ำ ตัดทั้งมือทั้งเท้ำ
บ้ ำ งหรื อ ….ไม่ เ คยเห็ น หญิ ง หรื อ ชำยที่ ต ำยแล้ ว หนึ่ ง วั น สองวั น หรื อ สำมวั น ขึ้ น พองอื ด
เขียวช้ำ มีน้ำเหลืองไหลเยิ้ม ในแดนมนุษย์บ้ำงหรือ
เมื่อสั ตว์นรกนั้นตอบว่ำ เคยเห็น พญำยมรำชจึงสำทับว่ำ เมื่อ เจ้ำรู้ เดียงสำเป็ น
ผู้ใหญ่ขึ้น มิได้มีควำมคิดบ้ำงหรือว่ำ แม้เรำเองก็มีควำมเกิดเป็นธรรมดำ ไม่ล่วงพ้นควำมเกิด
ไปได้... แม้เรำเองก็มีควำมแก่เป็นธรรมดำ ไม่ล่วงพ้นควำมแก่ไปได้...แม้เรำเองก็มีควำม
เจ็บป่วยเป็นธรรมดำ ไม่ล่วงพ้นควำมเจ็บป่วยไปได้... สัตว์ที่ทำบำปกรรมไว้นั้นๆ ย่อมถูก
ลงโทษด้วยวิธีต่ำงๆ ในปัจจุบัน จะป่วยกล่ำวไปไยถึงชำติหน้ำเล่ำ.... แม้เรำเองก็มีควำมตำย
เป็นธรรมดำ ไม่ล่วงพ้นควำมตำยไปได้ ควรที่จะทำควำมดีทำงกำย ทำงวำจำ และทำงใจไว้
สัตว์นรกนั้นกลับตอบว่ำ ข้ำพเจ้ำไม่อำจคิดเช่นนั้นได้เพรำะมัวประมำท”
พญำยมรำชจึงตัดสินลงโทษโดยกล่ำวว่ำ “เจ้ำไม่ได้ทำควำมดีทำงกำย ทำงวำจำ
และทำงใจไว้เพรำะมัวประมำทเสีย ดังนั้น นำยนิรยบำลจักลงโทษเจ้ำในฐำนเป็นผู้ประมำท
บำปกรรมนี้ไม่ใช่มำรดำบิดำ ไม่ใช่พี่น้องชำยหรือพี่น้องหญิ ง ไม่ใช่มิตรสหำย ไม่ใช่ญำติ
สำโลหิ ต ไม่ ใ ช่ ส มณะและพรำหมณ์ ไม่ ใช่ เทวดำทำให้เจ้ ำ ตั ว เจ้ ำ เองนั่ น แหละทำเข้ ำ ไว้
เจ้ำเท่ำนั้นจักเสวยวิบำกกรรมนี้

วิธีการลงโทษในนรก
ล ำดั บ นั้ น นำยนิ ร ยบำลจะลงโทษสั ต ว์ น รกด้ ว ยเครื่ อ งพั น ธนำกำร ๕ แห่ ง
(ปัญจพิธพันธนะ) คือ ตรึงตะปูเหล็กแดงที่มือ ๒ ข้ำง ที่เท้ำ ๒ ข้ำง และที่กลำงอก ถำกด้วยผึ่ง
จับตัวเอำหัวห้อยเท้ำชี้ฟ้ำ ถำกด้วยพร้ำ จับตัวเทียมรถแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมำบนพื้นอันร้อน
โชน บังคับให้ปีนขึ้นลงภูเขำถ่ำนเพลิงลูกใหญ่ที่ร้อนโชน ผลักพุ่งลงไปในหม้อทองแดงที่ร้อน
โชน เขำถู ก เคี่ ย วจนเดื อ ดผุ ด เป็ น ฟอง บำงครำวผุ ด ขึ้ น ข้ ำ งบน บำงครำวจมลงข้ ำ งล่ ำ ง
บำงครำวแล่นขวำง สัตว์นรกนั้นย่อมเสวยทุกขเวทนำอันแรงกล้ำ แต่ก็ไม่ตำย แล้วนำยนิรยบำล
นำสัตว์นรกไปขังไว้ในมหำนรก
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ลักษณะมหานรกและนรกขุมต่างๆ
มหำนรกนั้นมีสัณฐำนเป็นสี่เหลี่ยม มีประตูด้ำนละหนึ่ง (สี่มุมสี่ประตู) มีกำแพง
เหล็กล้อม มีแผ่นเหล็กครอบไว้ข้ำงบน พื้นแห่งนรกนั้นเป็นเหล็กร้อนโชนเป็นเปลวแผ่ไป
ตลอด ๑๐๐ โยชน์โดยรอบ ตั้งอยู่ทุกเมื่อ บำงครำว ประตูแต่ละด้ำนของมหำนรกเปิดออก
เขำจะวิ่งไปที่ประตูนั้นโดยเร็ว ถูกไฟไหม้ผิวหนัง เนื้อ เอ็น หรือแม้กระดูกก็มอดไหม้เป็น
ควันตลบ แต่อวัยวะที่ถูกไหม้ไปแล้วจะกลับเป็นรูปเดิม และในขณะที่เขำใกล้จะถึงประตู
ประตูนั้นก็จะพลันปิดสนิท สัตว์นรกนั้นย่อมเสวยทุกขเวทนำอย่ำงแสนสำหัสอยู่ในมหำนรกนั้น
และไม่ตำย ตรำบเท่ำที่บำปกรรมยังไม่สิ้นสุด
ในท้ ำ ยพระสู ต ร แม้ พ ญำยมรำชก็ มี ค วำมรู้ สึ ก ว่ ำ สั ต ว์ ที่ทำบำปกรรมไว้ ใ นโลก
ย่อมถูกนำยนิรยบำลลงโทษแบบต่ำงๆ เห็นปำนนี้ โอหนอ ขอเรำพึงได้ควำมเป็นมนุษย์
ขอพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำพึงเสด็จอุบัติในโลก ขอเรำพึงได้นั่งใกล้พระองค์ ขอพระองค์พึงทรง
แสดงธรรมแก่เรำ และขอเรำพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์นั้นเถิด
เรื่องนรกนี้ พระพุทธองค์มิได้ทรงสดับมำจำกสมณะหรือพรำหมณ์อื่นๆ แต่เป็น
เรื่องจริงที่ทรงรู้เห็นประจักษ์ตำมกรรมของสัตว์ที่ปรำกฏเองทั้งนั้น
ในเทวทูตสูตรนี้ พระพุทธองค์ทรงระบุชื่อนรกรอบๆ มหำนรกไว้ ๕ ชื่อ คือ (๑) คูถนรก
นรกที่ เต็ ม ด้ ว ยคู ถ (๒) กุ ก กุ ล นรก นรกที่ เ ต็ ม ด้ ว ยเถ้ ำ รึ ง (๓) สิ ม พลี วั น นรก นรกป่ ำ งิ้ ว
(๔) อสิปัตตวันนรก นรกป่ำไม้ใบเป็นดำบ (๕) ขาโรทกนทีนรก นรกแม่น้ำด่ำง
ชื่อนรกในพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆ : ในสังกิจจชำดก ขุททกนิกำย ชำดก สัฏฐินิบำต
(พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๘) ได้ระบุถึงชื่อของ มหานรก นรกขนาดใหญ่ไว้ ๘ ขุม คือ
๑) สัญชีวนรก
๒) กำฬสุตตนรก
๓) สังฆำฏนรก
๔) โรรุวนรก
๕) มหำโรรุวนรก
๖) อเวจีมหำนรก
๗) ตำปนนรก
๘) มหำตำปนนรก
พระอรรถกถำจำรย์กล่ำวว่ำมหำนรกทั้ง ๘ ขุมนี้ล้วนพ้นได้ยำก แออัดไปด้วยสัตว์
นรกผู้ทำกรรมหยำบช้ำ แต่ละขุมมี อุสสทนรก ซึ่งเป็นนรกเล็กๆ ตั้งอยู่มุมประตูทั้งสี่ด้ำน
ด้ำนละสี่ขุม ดังนั้น มหำนรก ๘ ขุมจึงมีอุสสทนรกเป็นบริวำร ๑๖ ขุม และเมื่อนับจำนวน
ทั้งหมด จึงมีอุสสทนรก ๘ x ๑๖ = ๑๒๘ ขุม เมื่อรวมเข้ำกับมหำนรก ๘ ขุม จึงได้จํานวน
นรกทั้งหมด ๑๓๖ ขุม
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พระมติวิจารณ์เรื่องนรกของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ : เรื่องนรกของพรำหมณ์
กับของเรำ เทียบกันแล้วย่อมมีเค้ำเป็นอันเดียวกัน เข้ำใจว่ำน่ำจะมำจำกต้นเดิมเดียวกันหรือ
ลอกเลียนแบบกันมำแล้วยักเยื้องดัดแปลงให้เหมำะกับหลักคำสอนของตน เช่น เรำปรำรถนำ
จะแปลเทวทูตเป็นควำมเสื่อมสิ้นหรือควำมทุกข์โดยธรรมดำ เรำก็ทำให้ยมรำชซักถำม เรำ
เสียวไส้กลัวกำรลงโทษ เรำก็ทำให้ยมรำชถำมแล้วนิ่งเสีย ให้นำยนิรยบำลรู้เอำเอง เรำนับถือ
พระศำสนำของเรำ เรำก็ทำให้ยมรำชเลื่อมใส ของเขำก็เป็นเช่นเดียวกัน เช่น เขำต้องกำรให้
มีอำนำจแก้ได้ เพื่อล่อให้คนทำบำปนับถือพระเจ้ำของเขำเป็นสรณะ เขำก็กล่ำวถึงพระวิษณุ
และพระศิวะว่ำมีอำนำจใช้เทวทูตไปแย่งอำตมันของผู้นับถือพระองค์จำกเทวทูตพระยม ไปสู่
เทวโลกของพระองค์ เป็นอันพ้นจำกกำรตกนรก และพระวิษณุ มีพระกรุณำปล่อยสัตว์นรก
ก็ได้ และเรื่องของเขำเชื่อว่ ำมีตัวอย่ำงที่เห็นได้ในมนุษย์ส มัยนั้นด้ วย เช่ นนี้ ทำงที่จะพึ ง
วิจำรณ์มีดังนี้
๑. พระพุทธศำสนำรับรองมติในเรื่องนิรยะเพียงใด รับรองเท่ำที่กล่ำวสักว่ำชื่อใน
บำลีนั้นๆ ดังกล่ำวมำแล้ว หรือรับรองตลอดถึงเรื่องพิสดำรดังแสดงในเทวทูตสูตรด้วย
๒. ถ้ำไม่รับรองเรื่องนรกในเทวทูตสูตร จะพึงทำควำมเข้ำใจว่ำ สมเด็จพระบรม
ศำสดำนำมำตรัสเพื่อแสดงนรก ในมนุษย์โดยนัย แต่เรื่องถูกเติมหรือดัดแปลงให้เป็นจริงไป
หรือเป็นสิ่งแปลกปลอมที่แต่งขึ้นทีหลัง
๓. กำรวิจำรณ์สองข้อข้ำงต้นนั้นอำจเป็นเหตุ ให้เข้ำใจว่ำ พระพุทธศำสนำรับรอง
เรื่องเล่ำปรัมปรำที่เคยเชื่อถือกันมำ ด้วยยังมิได้ปรำกฏแก่ญำณ เป็น “สันทิฏฐิโก” คือ เห็นเอง
(ยังไม่มีกำรพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดด้วยปัญญำ) หรือนอกจำกเห็นเองแล้วไม่รับรองเรื่องที่ยัง
ไม่มีจริง
ถ้ำคนที่นับถือศำสนำอื่นมีควำมเป็นธรรม จะพึงวิจำรณ์ เขำคงไม่ตีค่ำพระศำสนำ
ของเรำสูงเกินไป เขำอำจลงควำมเห็นว่ำ ศำสนำของเรำรับรองมติปรัมปรำอันยังไม่อำจ
ชำแรกด้วยญำณ (ยังไม่ได้รับกำรพิสูจน์ด้วยปัญญำ) เช่นนี้ เขำจักไม่รังเกียจเรื่องเช่นนี้ที่
ปรำกฏในคัมภีร์ศำสนำของเรำ ส่วนเรำย่อมตีค่ำพระศำสนำของเรำสู งโดยธรรมดำ มำพบ
เรื่องเช่นนี้เข้ำในคัมภีร์ของเรำย่อมตะขิดตะขวง จะรั บรองก็อำย จะปฏิเสธก็ไม่ถนัดปำก
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นกำรยำกที่จะสันนิษฐำนลงควำมเห็น (ว่ำนรกมีลักษณะอย่ำงไร)
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๒) ติรัจฉานโยนิ กําเนิดสัตว์ดิรัจฉาน
ติ รั จฉานโยนิ กํ า เนิ ด สั ต ว์ ดิ รัจ ฉาน หมำยถึ ง ภพภู มิ ที่ ไ ปเกิ ด ของเหล่ ำ สั ต ว์ ที่ มี
กำรเคลื่อนไหวอิริยำบถในลักษณะขวำงหรือกระเสือกกระสนคลำนไป ดังที่พระพุทธองค์
ทรงแสดงผลกรรมของผู้ ต ำยจำกโลกมนุ ษ ย์ แ ล้ ว ไปบั ง เกิ ด ในก ำเนิ ด สั ต ว์ ดิ รั จ ฉำนไว้ ใ น
สังสัปปติปริยายสูตร อังคุตตรนิกำย ทสกนิบำต (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔) ว่ำ
“บำงคนในโลกนี้มักฆ่ำสัตว์ คือ เป็นคนหยำบช้ำ มีฝ่ำมือเปื้อนเลือด ชอบทุบตีและ
ฆ่ำผู้อื่น ไม่มีควำมกรุณำในสัตว์ทั้งหลำย เขำกระเสือกกระสนเพื่อทำชั่ว ด้วยกำย วำจำ ใจ
กำยกรรม วจีกรรม และมโนกรรมของเขำย่อมคด คติของเขำก็คด เรำกล่ำวคติของเขำว่ำ
มี ๒ อย่ำง คือ นรกซึ่งมีทุกข์โดยส่วนเดียว และกำเนิดสัตว์ดิรัจฉำนซึ่งมีปกติกระเสือกกระสน
เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ พังพอน แมว หนู นกเค้าแมว หรือสัตว์ดิรัจฉำนเหล่ำใดเหล่ำหนึ่ง
ที่ เ ห็ น มนุ ษ ย์ แ ล้ ว ย่ อ มกระเสื อ กกระสนไป” ในพระสู ต รนี้ จั ด สั ต ว์ ดิ รั จ ฉำนประเภท
เลื้อยคลำนไว้ ๗ ชนิด คือ (๑) งู (๒) แมงป่อง (๓) ตะขาบ (๔) พังพอน (๕) แมว (๖) หนู
(๗) นกเค้าแมว
ในพาลปั ณ ฑิ ต สู ต ร มั ช ฌิ ม นิ ก ำย อุ ป ริ ปั ณ ณำสก์ (พระไตรปิ ฎ ก เล่ ม ที่ ๑๔)
แสดงสัตว์ดิรัจฉำนไว้ ๕ ประเภท ดังนี้
๑) จำพวกกินหญ้ำเป็นอำหำร (ติณภักขำ) ได้แก่ ม้ำ โค กระบือ ลำ แพะ มฤค หรือ
แม้จำพวกสัตว์อื่นๆ ที่มีหญ้ำเป็นอำหำร
๒) จำพวกมีคูถเป็นภักษำ (คูถภักขำ) ได้แก่ ไก่ สุกร สุนัขบ้ำน สุนัขป่ำ หรือแม้
จำพวกสัตว์อื่นๆ ที่มีคูถเป็นภักษำ
๓) จำพวกเกิดแก่ตำยในที่มืด ได้แก่ ตั๊กแตน บุ้ง มอด ไส้เดือน หรือแม้จำพวกสัตว์
อื่นๆ ที่เกิดแก่ตำยในที่มืด
๔) จำพวกเกิดแก่ตำยในน้ำ ได้แก่ ปลำ เต่ำ หรือแม้จำพวกสัตว์อื่นๆ ที่เกิดแก่ตำย
ในน้ำ
๕) จำพวกเกิดแก่ตำยในของโสโครก ได้แก่ สัตว์จำพวกที่เกิดแก่ตำยในปลำเน่ำ
ในศพเน่ ำ ในขนมบูด ในแอ่ง น้ำครำ ในหลุ มโสโครก หรื อแม้จำพวกอื่น ๆ ที่เกิ ดแก่ตำย
ในของโสโครก
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๓) ปิตติวิสยะ แดนแห่งเปรต
ปิตติวิสยะ หรือเปรตวิสัย ในศาสนาพราหมณ์ มีธรรมเนียมเซ่นและทำทักษิณำ
เพื่ออุทิศให้บุรพบิดรที่ล่วงลับไป เรียกพิธีนี้ว่ำ ศราทธะ ในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์
ทรงอนุญำตกำรกระทำเช่นนั้น และตรัสเรียกว่ำ ปุพพเปตพลี ดังมีปรำกฏในอาทิยสูตร
อังคุ ตตรนิก ำย ปั ญจกนิบ ำต (พระไตรปิฎ ก เล่ มที่ ๒๒) โดยทรงแสดงว่ำ เป็ นหน้ ำที่ ของ
พุทธบริษัทพึงกระทำ
อนึ่ง คำว่ำ เปตะ หรือเปรต มีควำมหมำย ๒ ประกำร คือ
(๑) ความหมายทั่วไป หมำยถึงผู้ละโลกนี้ไปแล้ว คือ ผู้ตำยจำกโลกนี้ไปแล้ว เช่น
กำรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปตชน ที่เรียกว่ำเปตพลี ดังนั้น แม้พวกที่ตำยไปเกิ ดเป็นเทวดำ
ก็เรียกว่ำเปตะหรือเปรตได้ในควำมหมำยนี้
(๒) ความหมายโดยเฉพาะ หมำยถึงสัตว์จำพวกหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ในอบำยชั้นที่เรียกว่ำ
ปิตติวิสัย หรือ เปรตวิสัย ซึ่งแปลว่ำ แดนเปรต เป็นสัตว์ที่ได้รับทุกขเวทนำต่ำงๆ ตำมผล
แห่งกรรมชั่วที่ได้ทำไว้ เช่น อดอยำก ผอมโซเพรำะไม่มีอำหำรจะกิน แม้เมื่อมี ก็กินไม่ได้
หรือกินได้ ก็กินอย่ำงยำกลำบำก เพรำะปำกเท่ำรูเข็ม หรือกินเข้ำไปได้แต่ก็กลำยเป็นเลือด
เป็นหนอง เป็นมูตร เป็นคูถ และยังหมำยถึงเปรตอีกพวกหนึ่งซึ่งเสวยผลแห่งกรรมดีและ
กรรมชั่วในอัตภำพเดียวสลับกันไป โดยเรียกว่ำ เวมานิกเปรต คือเปรตที่มีวิมำนอยู่เป็น
ของตนเอง มีควำมสุขเหมือนพวกเทวดำในเวลำหนึ่ง แต่อีกเวลำหนึ่งก็ได้รับทุกขเวทนำ
แสนสำหัสเหมือนเปรตพวกอื่นและสัตว์นรกทั่วไป
รูปลักษณ์ของสัตว์ผู้เกิดในปิตติวิสยะ
สัตว์ที่เกิดเป็นเปรตมีรูปร่ำงต่ำงกัน ๔ ชนิด ดังนี้
(๑) ชนิดมีรูปร่ำงไม่สมประกอบ ซูบผอม อดโซ
(๒) ชนิดมีรูปร่ำงวิกำร คือกำยเป็นอย่ำงมนุษย์ แต่ศีรษะเป็นอย่ำงสัตว์ดิรัจฉำน เช่น
เป็นกำ เป็นสุกร หรือเป็นงู
(๓) ชนิดมีรูปร่ำงพิกล ได้รับกำรลงโทษอยู่ตำมลำพัง ด้วยอำนำจบำปกรรม
(๔) ชนิ ดมี รูป ร่ำงอย่ ำงมนุษ ย์ ป กติ ที่ ส วยงำมก็ มี โดยมี วิ ม ำนเป็ น ที่ อ ยู่ เรี ย กว่ ำ
เวมานิกเปรต
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๔) อสุรกาย พวกอสูร
อรุสกาย พวกอสูร มี ๒ ประเภท คือ
(๑) สั ต ว์ เกิ ด ในอบำยจ ำพวกหนึ่ ง ซึ่ ง สะดุ้ ง หวำดหวั่ น ไร้ ค วำมสุ ข เช่ น หมู่ อ สู ร
ชื่อกำลกัญชิกำ คืออสูรหมู่หนึ่งซึ่งมีอัตภำพยำว ๓ คำวุต (เกือบ ๑ โยชน์ ๔ คำวุตเท่ำกับ
๑ โยชน์) มีเลือดเนื้อน้อย คล้ำยใบไม้เหี่ยว มีนัยน์ตำทะลักออกมำอยู่บนหัวคล้ำยตำปู ปำก
เท่ำรูเข็มอยู่บนหัวเหมือนกัน ต้องก้มกลืนกินอำหำรอย่ำงยำกลำบำก ในอรรถกถาทีฆนิกาย
ปาฏิกวรรค จัดพวกอสูรในอบำยภูมิ เปรียบกับคนในโลกนี้ก็เหมือนคนอดอยำก เที่ยวก่อ
โจรกรรมในเวลำค่ำคืน หลอกหลวงฉกชิงเอำทรัพย์ของผู้อื่น
(๒) เทพชั้นต่ำพวกหนึ่งซึ่งมีท้ำวเวปจิตติและท้ำวปหำรำทะเป็นต้น เป็นหัวหน้ำ
ปกครอง มีภพอยู่ภำยใต้เขำพระสุเมรุ ชื่อว่ำ อสูร เพรำะไม่มีควำมอำจหำญ ไม่เป็นอิสระ
และไม่รุ่งเรืองเฉกเช่นพวกเทพทั่วไป

๒. สุคติ
สุคติ คือ ภูมิอันเป็นที่เกิดของผู้ประกอบกุศลกรรม มี ๒ อย่ำง คือ
๑) มนุษยโลก โลกของมนุษย์ หมำยถึงภูมิที่อยู่ของสัตว์ที่มีจิตใจสูง เป็นผู้รู้จักใช้
เหตุผล
๒) เทวโลก โลกของเทวดาและพรหม หมำยถึงภูมิที่อยู่ของเทวดำในสวรรค์ชั้น
กำมำพจร ๖ และพรหมผู้สถิตอยู่ในพรหมโลก
สวรรค์ชั้นกามาพจร ได้แก่โลกสวรรค์อันเป็นที่อยู่ของเทวดำที่ยังข้องอยู่ในกำมคุณ ๕
เป็นภูมิที่มีแต่ควำมสุขสบำย สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ หรือเรียกว่ำ สุคติโลกสวรรค์ มี ๖ ชั้น คือ
(๑) จาตุมหาราชิกา สวรรค์ที่ท้ำวมหำรำชทั้ง ๔ คื อ ท้ำ วธตรฐ ท้ำววิรุฬหก
ท้ำววิรูปักษ์ ท้ำวกุเวร เป็นผู้ปกครอง
(๒) ดาวดึงส์ สวรรค์เป็นที่อยู่ของเทวดำสหำย ๓๓ องค์ มีท้ำวสักกเทวรำชเป็น
ผู้ปกครอง
(๓) ยามา สวรรค์เป็นที่อยู่ของเทวดำผู้ปรำศจำกทุกข์
(๔) ดุสิต สวรรค์เป็นที่อยู่ของเทวดำผู้เอิบอิ่มด้วยทิพยสมบัติอันเป็นของเฉพำะตน
(๕) นิมมานรดี สวรรค์เป็นที่อยู่ของเทวดำผู้ยินดีในกำมสุขที่ตนเนรมิตขึ้น
(๖) ปรนิมมิตวสวัตดี สวรรค์เป็นที่อยู่ของเทวดำผู้ยินดีในกำมสุขที่ผู้อื่นเนรมิตให้
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พรหมโลก ได้แก่ภูมิอันที่อยู่ของพรหมผู้ประเสริฐและบริสุทธิ์ คือผู้บำเพ็ญสมำธิจิต
แน่วแน่จนได้บรรลุฌำนสมำบัติหรือสำเร็จเป็นอริยบุคคลชั้นอนำคำมีในโลกมนุษย์ เมื่อสิ้นชีวิต
จึงไปบังเกิดในพรหมโลกตำมลำดับชั้นแห่งคุณธรรมที่ได้บรรลุ
พรหมโลกมี ๒๐ ชั้น จัดเป็น ๒ อย่ำง คือ
๑. รูปพรหม หรือรูปภูมิ ได้แก่พรหมที่มีรูปขันธ์หรือพรหมผู้ได้รูปฌำน แบ่งเป็น
๑๖ ชั้น คือ ปฐมฌำนภูมิ ๓ ชั้น ทุติยฌำนภูมิ ๓ ชั้น ตติยฌำนภูมิ ๓ ชั้น และจตุตถฌำนภูมิ
๗ ชั้น มีดังนี้
๑) ปฐมฌานภูมิ ได้แก่ผู้ได้บรรลุปฐมฌำนแล้วสิ้นชีวิตไปเกิดในพรหมโลก
๓ ชั้น คือ (๑) พรหมปาริสัชชา (๒) พรหมปุโรหิตา (๓) มหาพรหมา
๒) ทุติยฌานภูมิ ผู้ได้บรรลุทุติยฌำนแล้วสิ้นชีวิตไปเกิดในพรหมโลก ๓ ชั้น
คือ (๔) ปริตตาภา (๕) อัปปมาณาภา (๖) อาภัสสรา
๓) ตติยฌานภูมิ ได้แก่ ผู้ได้บรรลุตติยฌำนแล้วสิ้นชีวิตไปเกิดในพรหมโลก
๓ ชั้น คือ (๗) ปริตตสุภา (๘) อัปปมาณสุภา (๙) สุภกิณหกา
๔) จตุตถฌานภูมิ ได้แก่ ผู้ได้บรรลุจตุตถฌำนแล้วสิ้นชีวิตไปเกิดในพรหมโลก
๗ ชั้น คือ(๑๐) เวหัปผลา (๑๑) อสัญญีสัตตา (๑๒) อวิหา (๑๓) อตัปปา (๑๔) สุทัสสา
(๑๕) สุทัสสี (๑๖) อกนิฏฐกา
พรหมโลก ๕ ชั้น ตั้งแต่ชั้นอวิหำถึงชั้นอกนิฏฐกำ เรียกว่ำ ชั้นสุทธาวาส หมำยถึง
ภูมิเป็นที่อยู่หรือที่เกิดของท่ำนผู้บริสุทธิ์คือพระอนำคำมี ซึ่งเป็นผู้ไม่กลับมำเกิดในโลกมนุษย์
อีก แต่จะนิพพำนในพรหมโลกชั้นสุทธำวำสนี้
๒. อรู ป พรหม หรือ อรูป ภูมิ ได้แ ก่ พรหมที่ไ ม่ มีรู ป ขั นธ์ หรื อ พรหมผู้ไ ด้ อ รูป ฌำน
แบ่งเป็น ๔ ชั้น คือ
๑) อากาสานัญจายตนภูมิ ชั้นที่เข้ำถึงภำวะมีอำกำศไม่มีที่สุด
๒) วิญญาณัญจายตนภูมิ ชั้นที่เข้ำถึงภำวะมีวิญญำณไม่มีที่สุด
๓) อากิญจัญญายตนภูมิ ชั้นที่เข้ำถึงภำวะไม่มีอะไร
๔) เนวสั ญญานาสัญ ญายตนภูมิ ชั้น ที่เข้ ำถึ งภำวะที่ก ล่ำ วไม่ได้ ว่ำ มีสั ญญำ
หรือไม่มี
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สรุปความ
สังสารวัฎ คือกำรเวียนว่ำยตำยเกิดในภพภูมิกำเนิดต่ำงๆ ทั้งทุคติและสุคติ ในเทวทูตสูตร
พระพุทธองค์ทรงแสดงกรรมที่เป็นเหตุให้ไปเกิดในสุคติและทุคติไว้ว่ำ “ภิกษุทั้งหลายเราย่อม
มองเห็นหมู่สัตว์ผู้กาลังจุติ กาลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก
ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุวิสัยของมนุษย์ได้ว่า หมู่สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต
วจีสุจิต มโนสุจริต ไม่ว่าร้ายพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทาด้วยอานาจสัมมาทิฏฐิ
หมู่สัตว์เหล่านั้นหลังจากตายไปจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ...หมู่สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกาย
ทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ว่าร้ายพระอริยเจ้า เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทาด้วยอานาจ
มิจฉาทิฏฐิ หมูส่ ัตว์เหล่านั้น หลังจากตายไปจึงเข้าถึงเปรตวิสัย ... กาเนิดสัตว์ดิรัจฉาน อบาย
ทุคติ วินิบาต นรก”

จบ ธรรมวิจารณ์ : ส่วนสังสารวัฏ
จบ ธรรมวิจารณ์
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กรรม ๑๒
อุทเทส

หมวดที่ ๑ ให้ผลตามคราว
๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
๒. อุปปัชชเวทนียกรรม
๓. อปราปรเวทนียกรรม
๔. อโหสิกรรม

กรรมให้ผลในภพนี้
กรรมให้ผลต่อเมื่อเกิดแล้วในภพหน้า
กรรมให้ผลในภพสืบๆ
กรรมให้ผลสําเร็จแล้ว

หมวดที่ ๒ ให้ผลตามกิจ
๕. ชนกกรรม
๖. อุปัตถัมภกกรรม
๗. อุปปีฬกกรรม
๘. อุปฆาตกกรรม

กรรมแต่งให้เกิด
กรรมสนับสนุน
กรรมบีบคั้น
กรรมตัดรอน

หมวดที่ ๓ ให้ผลตามลําดับ
๙. ครุกรรม
๑๐. พหุลกรรม
๑๑. อาสันนกรรม
๑๒. กตัตตากรรม

กรรมหนัก
กรรมชิน
กรรมเมื่อจวนเจียน
กรรมสักว่าทํา

พรรณนาความ
กรรม แปลว่ ำ การกระทา ค ำว่ ำ กรรม เป็ น ค ำกลำงๆ ถ้ ำ เป็ น ส่ ว นดี เรี ย กว่ ำ
กุ ศ ลกรรม ส่ ว นไม่ ดี เรี ย กว่ ำ อกุ ศ ลกรรม กรรม เมื่ อ จ ำแนกตำมหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ
กำรให้ ผลทั้ง ฝ่ำยกุศ ลและอกุศล พระอรรถกถำจำรย์ได้แ สดงไว้เป็น ๓ หมวด หมวดละ
๔ ประเภท รวมเรียกว่ำ กรรม ๑๒
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หมวดที่ ๑ จําแนกโดยให้ผลตามคราว (เวลาที่ให้ผล) มี ๔ อย่าง คือ
๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมให้ผลในภพนี้ หมำยถึงกรรมให้ผลในชำติปัจจุบัน
นี้ เป็นกรรมแรง ให้ผลทันตำเห็น คือให้ผลก่อนกรรมอื่นทั้งหมด โดยผู้ทำย่อมเสวยผลกรรม
ที่ตนทำในชำตินี้นั่นเอง
๒. อุปปัชชเวทนียกรรม กรรมให้ผลต่อเมื่อเกิดแล้วในภพหน้า หมำยถึงกรรม
ให้ผลในภพต่อไป หรือเสวยผลกรรมในชำติหน้ำ กรรมนี้จัดว่ำเป็นกรรมที่เบำกว่ำกรรมที่ ๑
คือผู้นั้นไม่ได้ รับผลของกรรมนี้ในทันทีทันใด ต่อเมื่อล่วงลับไปแล้วเกิดในภพใหม่ กรรมนี้
จึงจะให้ผล
๓. อปราปรเวทนียกรรม กรรมให้ผลต่อเมื่อพ้นภพหน้าไปแล้ว หมำยถึงกรรม
ให้ผลในภพต่อๆ ไป ได้โอกำสเมื่อใด ให้ผลเมื่อนั้นจนกว่ำจะเลิกให้ผล กรรมนี้เป็นกรรม
ที่เบำกว่ำกรรมที่ ๒ จะให้ผลก็ต่อเมื่อพ้นภพหน้ำไปแล้ว จะเป็นภพใดภพหนึ่งนั้นกำหนด
แน่ไม่ได้ เปรียบเหมือนสุนัขล่ำสัตว์ ตำมทันสัตว์ในที่ใด ก็กัดเอำได้ในที่นั้น
๔. อโหสิ ก รรม กรรมให้ ผ ลสํ า เร็ จ แล้ ว หมำยถึ ง กรรมเลิ ก ให้ ผ ล ไม่ มี ผ ลอี ก
หมดโอกำสที่จะให้ผลต่อไป เปรียบเหมือนพืชสิ้นยำงแล้วเพำะปลูกไม่ขึ้น

หมวดที่ ๒ จําแนกโดยให้ผลตามกิจ (หน้าที่) มี ๔ อย่าง คือ
๕. ชนกกรรม กรรมแต่งให้เกิด หมำยถึงกรรมที่เป็นตัวนำไปเกิด ทำหน้ำที่ให้ผล
แก่ผู้ทำกรรมที่ตำยจำกภพหนึ่งแล้วไปถือปฏิสนธิในภพหนึ่ง ถ้ำเป็นกรรมดีก็นำไปเกิดในสุคติ
ถ้ำเป็นกรรมชั่วก็นำไปเกิดในทุคติ ตำมควำมหนักเบำของกรรมที่ทำ กรรมนี้ในที่อื่น เรียกว่ำ
กมฺมโยนิ (กรรมเป็นกาเนิด) ทำหน้ำที่เพียงให้ปฏิสนธิ ต่อจำกนั้นก็เป็นอันหมดหน้ำที่ เปรียบ
เหมือนบิดำมำรดำเพียงเป็นผู้ให้กำเนิดบุตร
๖. อุปัตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน หมำยถึงกรรมไม่สำมำรถให้ปฏิสนธิได้เอง
ต่อเมื่อ ชนกกรรมให้ ปฏิ สนธิแ ล้ว จึง เข้ำสนั บสนุน ส่ง เสริ มให้ดี ขึ้น บ้ำ ง ให้เลวลงบ้ำ ง ตำม
อำนำจของกรรมดีหรือกรรมชั่ว เปรียบเหมือนแม่นมผู้เลี้ยงทำรกที่คนอื่นให้เกิดแล้ว
กรรมนี้สอดคล้องกับ ชนกกรรม ถ้ำชนกกรรมเป็น กุศลให้ปฏิ สนธิฝ่ำยดี (เกิดใน
ตระกูลสูงหรือถิ่นที่ดี) ย่อมเข้ำสนับสนุ นทำรกผู้เกิดแล้วให้ได้รับควำมสุขควำมเจริญรุ่งเรือง
ตลอดไป ตรงกับบำลีที่ว่ำ โชติ โชติปรายโน รุ่งเรืองมาแล้ว รุ่งเรืองไปภายหน้า ถ้ำชนกกรรม
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เป็นอกุศลให้ปฏิสนธิฝ่ำยเลว (เกิดในตระกูลต่ำหรือถิ่นที่ไม่ดี) กรรมนี้ย่อมกระหน่ำซ้ำเติม
ทำรกผู้เกิดแล้วให้ชีวิตตกต่ำลง ตรงกับบำลีว่ำ ตโม ตมปรายโน มืดมาแล้ว มืดไปภายหน้า
๗. อุ ป ปี ฬ กกรรม กรรมบี บ คั้น กรรมนี้ ขั ด แย้ ง หรื อ ตรงกั น ข้ ำ มกั บ ชนกกรรม
คอยเข้ำบีบคั้นเบียดเบียนชนกกรรมไม่ให้เผล็ดผลเต็มที่ ถ้ำชนกกรรมเป็นกุศลให้ปฏิสนธิ
ฝ่ำยดี ย่อมเข้ำขัดขวำงให้เสื่อมลง ตรงกับบำลีว่ำ โชติ ตมปรายโน รุ่งเรืองมาแล้วมืดไป
ภายหน้า ถ้ำชนกกรรมเป็นอกุศลให้ปฏิสนธิฝ่ำยเลว คือให้เกิดในทุคติภูมิ เกิดในตระกูลต่ำ
หรื อ ในถิ่ น ที่ ไ ม่ เ จริ ญ ย่ อ มเข้ ำ บั่ น ทอนวิ บ ำกของอกุ ศ ลกรรมให้ ทุ เลำลง ตรงกั บ บำลี ว่ ำ
ตโม โชติปรายโน มืดมาแล้วรุ่งเรืองไปภายหน้า
๘. อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน กรรมนี้เหมือนกับอุปปีฬกกรรม แต่ให้ผลที่รุนแรงกว่ำ
สำมำรถที่ จ ะตั ด รอนผลแห่ง ชนกกรรมและอุปั ต ถั ม ภกกรรมทั้ง ฝ่ ำ ยดี และไม่ ดี ให้ ข ำดลง
แล้วเข้ำไปให้ผลแทนที่ กรรมนี้จึงตรงกันข้ำมกับชนกกรรมและอุปัตถัมภกกรรม

หมวดที่ ๓ จําแนกโดยการให้ผลตามลําดับ มี ๔ อย่าง คือ
๙. ครุ ก รรม กรรมหนั ก หมำยถึ ง กรรมหนั ก ที่ สุ ด กว่ ำ กรรมอื่ น ในล ำดั บ แห่ ง
กำรให้ผล ในฝ่ำยอกุศล ได้แก่ อนันตริยกรรม ๕ ส่วนในฝ่ำยกุศล ได้แก่ สมาบัติ ๘ ครุกรรมนี้
ย่อมให้ผลก่อนกว่ำกรรมอื่นๆ เปรียบเหมือนบุคคลทิ้งสิ่งของต่ำงๆ เช่น เหล็ก ศิลำ หญ้ำ
ขนนก เป็นต้น จำกที่สูงลงมำพร้อมกัน สิ่งใดหนักกว่ำ สิ่งนั้นย่อมตกถึงพื้นดินก่อน สิ่งอื่ นๆ
ย่อมตกถึงพื้นตำมลำดับหนักเบำฉะนั้น
๑๐. พหุลกรรม กรรมชิน หรือเรียกว่ำ อาจิณณกรรม หมำยถึงกรรมที่ทำบ่อยๆ
เป็นอำจิณ ให้ผลรองจำกครุกรรม เมื่อครุกรรมไม่มี กรรมนี้ย่อมให้ผลก่อนกรรมประเภทอื่น
เปรียบเหมือนนักมวยปล้ำ คนที่มีแรงมำกหรือว่องไวกว่ำ ย่อมเอำชนะได้เป็นธรรมดำ หรือ
เปรียบเหมือนโจรที่ทำกำรปล้นฆ่ำเป็นอำจิณ แต่ไม่ได้ทำอนันตริยกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
กรรมที่เกิดจำกกำรปล้นฆ่ำ ย่อมให้ผลทันทีที่เขำตำย
๑๑. อาสันนกรรม กรรมเมื่อจวนเจียน หมำยถึงกรรมที่ทำในขณะใกล้จะสิ้ นใจ
ตำย กรรมนี้แม้จะมีกำลังอ่อน ถ้ำไม่มีครุกรรมและพหุลกรรม ย่อมให้ผลก่อนกรรมอื่นๆ
เปรียบเหมือนโคที่ถูกขังแออัดในคอก พอคนเลี้ยงโคเปิดประตูคอก โคตัวใดที่อยู่ริมประตู
ถึงจะเป็นโคแก่มีกำลังน้อย โคตัวนั้นย่อมออกได้ก่อนโคตัวอื่นที่มีกำลังมำกกว่ำ
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๗๓
๑๒. กตัตตากรรม กรรมสักว่าทํา หมำยถึงกรรมที่ทำโดยไม่มีเจตนำ เช่น คนเดิน
เหยียบมดตำยโดยไม่ตั้งใจ โดยไม่รู้ว่ำเป็นบุญหรือเป็นบำป ต่อเมื่อกรรมอื่นไม่มี กรรมนี้จึงถึง
ครำวให้ ผ ล เปรี ย บเหมื อ นลู ก ศรที่ ค นยิ ง ไปโดยไม่ มี เ ป้ ำ หมำยแน่ น อน ถู ก บ้ ำ ง ผิ ด บ้ ำ ง
หนักบ้ำง เบำบ้ำง เพรำะคนยิงไม่มีควำมตั้งใจ

สรุปความ
กรรม ๑๒ นี้ แสดงให้รู้ว่ำ คนบำงคนทำกรรมชั่ว แต่ยังคงได้รับควำมสุขควำมเจริญ
อยู่ ในปัจ จุบั น ก็เพรำะกรรมดี ที่เคยทำไว้ ในอดี ตก ำลั งให้ผ ล หรือ เพรำะกรรมชั่ วที่ ทำใน
ปัจจุบันยังไม่ได้โอกำสให้ผล อนึ่ง พึงทรำบว่ำกรรม ๑๒ นี้ ไม่มีปรำกฏในพระไตรปิฎก แต่
พระอรรถกถำจำรย์ มีพระพุทธโฆสำจำรย์เป็นต้น ได้จัดรวบรวมไว้ในภำยหลัง ดังที่ปรำกฏใน
คัมภีร์วิสุทธิมรรค และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๕

จบ กรรม ๑๒
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หัวใจสมถกัมมัฏฐาน
อุทเทส

สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ, สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ.
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงยังสมาธิให้เกิด ชนผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้ตามความเป็นจริง.
สังยุตตนิกำย สฬำยตนวรรค

พรรณนาความ
อำกำรของกำยและวำจำจะเป็นอย่ำงไร ย่อมสำเร็จมำจำกใจเป็นผู้บัญชำ ถ้ำใจ
ได้รับกำรอบรมดี ก็บังคับบัญชำกำยและวำจำให้ดีไปด้วย ถ้ำใจชั่ว ก็บังคับบัญชำให้กำยและ
วำจำชั่วไปด้วย ดังนั้น พระพุทธองค์จึงทรงสอนภิกษุทำใจให้เป็นสมำธิ เมื่อใจเป็นสมำธิ
แม้จะนำไปใช้นึกคิดอะไรก็ละเอียดสุขุม ย่อมรู้จักควำมเป็นจริงได้ดีกว่ำผู้มีใจไม่เป็นสมำธิ
ใจที่ไม่เป็นสมำธิ บำงครำวอำจทำให้เป็นคนเสียสติ เพรำะไม่มีอะไรเป็นเครื่องควบคุม

กัมมัฏฐาน
คำว่ำ กัมมัฏฐาน แปลว่ำ ที่ตั้งแห่งการงาน หมำยถึงอำรมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งกำร
งำน หรือเรียกว่ำ ภาวนา แปลว่ำ ทาให้มีให้เป็นขึ้น แบ่งเป็น ๒ อย่ำง คือ
๑. สมถกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานเป็นอุบายสงบใจ หมำยถึงกัมมัฏฐำนที่เนื่องด้วย
บริกรรมอย่ำงเดียว เป็นกำรบำเพ็ญเพียรทำงจิตโดยใช้สติเป็นหลัก เป็นอุบำยทำให้นิวรณ
ธรรมระงับไป ไม่เกี่ยวกับกำรใช้ปัญญำ
๒. วิปัสสนากัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานเป็นอุบายเรืองปัญญา หมำยถึงกัมมัฏฐำน
ที่ใช้ปัญญำพิจำรณำอย่ำงเดียว โดยกำรพิจำรณำปรำรภสภำวธรรม คือ ขันธ์ ๕ อำยตนะ ๑๒
ธำตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ แยกออกพิจำรณำให้รู้ตำมสภำพควำมเป็นจริง โดยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์
หรือสำมัญญลักษณะว่ำ เป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตำ

หัวใจสมถกัมมัฏฐาน
หัวใจสมถกัมมัฏฐานนี้ หมำยถึง กัมมัฏฐำนหลักสำคัญ ที่เป็นอุบำยเครื่องอบรม
จิตให้เป็นสมำธิ มี ๕ อย่ำง คือ
๑. กำยคตำสติ
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๗๕
๒. เมตตำ
๓. พุทธำนุสสติ
๔. กสิณ
๕. จตุธำตุววัตถำน

๑. กายคตาสติ สติอันไปในกาย
กายคตาสติ หมำยถึงกำรใช้สติกำหนดพิจำรณำกำยว่ำ เป็นของไม่สวยงำม คือ
ก ำหนดพิ จ ำรณำแต่ ป ลำยผมลงมำถึ ง ปลำยเท้ ำ อั น ประกอบด้ ว ยผม ขน เล็ บ ฟั น หนั ง
เป็นต้น กำหนดพิจำรณำสี สัณฐำน กลิ่น ที่เกิด ที่อยู่ของส่วนต่ำงๆ เหล่ำนั้น ซึ่งเรียกว่ำ
อาการ ๓๒ จนเห็นว่ำ แต่ละอย่ำงล้วนเป็นสิ่งปฏิกูลน่ำเกลียด เหมือนหม้อใส่อุจจำระและ
สิ่งปฏิกูลต่ำงๆ ภำยนอกอำจดูสวยงำม แต่ภำยในเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสโครกนำนัปกำร

๒. เมตตา
เมตตา หมำยถึง ควำมปรำรถนำจะให้ผู้อื่นเป็นสุข คือควำมมีจิตอันแผ่ไมตรี
และคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั่วหน้ำ ผู้เจริญเมตตำกัมมัฏฐำนนี้ เบื้องต้นควรนึกถึง
คนอื่นเทียบกับตนว่ำ “เรารักสุข เกลียดทุกข์ฉันใด คนอื่นก็รักสุข เกลียดทุกข์ฉันนั้น สิ่งที่
ชอบใจของเรา ย่อมเป็นของที่ชอบใจของคนอื่น สิ่งที่ไม่เป็นที่ชอบใจของเรา ย่อมไม่เป็นที่
ชอบใจของคนอื่นด้วยเหมือนกัน”
ผู้ เจริ ญ เมตตำ พึ ง แผ่ โ ดยเจาะจงก่ อ น เริ่ ม ต้ น แต่ ค นที่ ใ กล้ ชิ ด สนิ ทกั น เช่ น
มำรดำบิดำ สำมีภรรยำ บุตรธิดำ ครูอำจำรย์เป็นต้น หลังจำกนั้น พึงแผ่โดยไม่เจาะจง คือ
สร้ ำงควำมปรำรถนำดี ในคนทั่ว ไป หรือ เพื่ อนมนุ ษย์ ทั่ว โลก ตลอดถึง สรรพสัต ว์ การแผ่
เมตตาโดยเจาะจง ทำให้จิตมีพลังแรง แต่ขอบเขตแห่งควำมไม่มีภัยไม่มีเวรและควำมสำเร็จ
ประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นไปในวงแคบ ส่วนการแผ่เมตตาโดยไม่เจาะจง แม้ว่ำจิตจะมีพลังอ่อน
แต่เป็นไปในวงกว้ำง สำมำรถทำให้คนในสังคมมีควำมรักใคร่ปรองดองช่วยเหลือกัน และได้สุข
โดยทั่วถึงกัน ในกำรเจริญเมตตำกัมมัฏฐำนนิยมบริกรรมตำมบทบำลีว่ำ “สพฺเพ สตฺตา อเวรา
อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ” แปลว่ำ “ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เป็นผู้ไม่มีเวร
ไม่มีความลาบาก ไม่มีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนเถิด”
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๗๖
บุคคลที่เจริญเมตตำย่อมได้รับอำนิสงส์ ๑๑ อย่ำง คือ (๑) หลับเป็นสุข (๒) ตื่น
เป็นสุข (๓) ไม่ฝันร้าย (๔) เป็นที่รักของมนุษย์ (๕) เป็นที่รักของอมนุษย์ (๖) เทวดารักษา
(๗) ไฟ ยาพิษ ศัสตราวุธ ไม่กล้ากราย (๘) จิตสงบเป็นสมาธิได้เร็ว (๙) สีหน้าผ่องใส (๑๐)
ตายอย่างมีสติ (๑๑) เมื่อยังไม่บรรลุธรรมชั้นสูง ย่อมเข้าถึงพรหมโลก

๓. พุทธานุสสติ
พุทธานุสสติ แปลว่ำ ความระลึกถึงพระพุทธเจ้า หมำยถึงกำรระลึกถึงพระพุทธองค์
โดยปรำรภถึ ง พระคุ ณ ควำมดี ข องพระองค์ ไม่ ใ ช่ ร ะลึ ก ถึ ง เพรำะต้ อ งกำรจะกล่ ำ วโทษ
โดยประกำรต่ำงๆ
ผู้ เ จริ ญ พุ ท ธำนุ ส สติ พึ ง บริ ก รรมระลึ ก ถึ ง พระพุ ท ธคุ ณ ๙ บท คื อ อรหํ ,
สมฺมาสมฺพุทฺโธ, วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน, สุคโต, โลกวิทู, อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ, สตฺถา
เทวมนุสฺสานํ, พุทฺโธ, ภควา โดยลำดับ หรือจะกำหนดเฉพำะพระคุณบทใดบทหนึ่งก็ได้
เช่น บทที่นิยมกันมำกคือบทว่ำ “อรหํ” หรือ “พุทฺโธ”

๔. กสิณ
กสิณ แปลว่ ำ วั ตถุอัน จูงใจ หมำยถึ งวัตถุ อันจู งใจให้เข้ ำไปผู กอยู่ สำหรั บเพ่ ง
เพื่อให้จิตเป็นสมำธิ โดยกำหนดเอำวัตถุจูงใจ ๑๐ อย่ำงมำเพ่งเป็นอำรมณ์ คือ (๑) ปฐวี ดิน
(๒) อาโป น้ำ (๓) เตโช ไฟ (๔) วาโย ลม (๕) นีลํ สีเขียว (๖) ปีตํ สีเหลือง (๗) โลหิตํ สีแดง
(๘) โอทาตํ สีขำว (๙) อาโลโก แสงสว่ำง (๑๐) อากาโส ที่ว่ำง
ข้อ ๑ – ๔ เรียกรวมกันว่ำ ภูตกสิณ กสิณมหาภูตรูป ๔ คือ ดิน น้ำ ไฟ และลม
ส่วนข้อ ๕ – ๘ เรียกรวมกันว่ำ วัณณกสิณ กสิณสี ๔ คือ สีเขียว เหลือง แดง และขำว

๕. จตุธาตุววัตถาน
จตุ ธ าตุ ว วั ต ถาน แปลว่ ำ การก าหนดธาตุ ๔ หมำยถึ ง กั ม มั ฏ ฐำนที่ ก ำหนด
พิจำรณำให้เห็นว่ำ ร่ำงกำยของคนเรำ เป็นแต่เพียงธำตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม มำประชุม
รวมกันเท่ำนั้น ทั้งนี้เพื่อถ่ำยถอนควำมรู้สึกว่ำ เป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรำเขำออกไปจำก
จิตใจเสียได้ เรียกอีกอย่ำงว่ำ ธาตุมนสิการ หรือ ธาตุกัมมัฏฐาน
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๗๗
ท่ำนได้จัดหัวใจสมถกัมมัฏฐำนไว้ ๕ อย่ำง ก็เพื่อเป็นคู่ปรับกับนิวรณ์ ๕ โดยตรง คือ
๑. กายคตาสติ เป็นคู่ปรับกับ กามฉันทะ
๒. เมตตา
”
พยาบาท
๓. พุทธานุสสติ ”
ถีนมิทธะ
๔. กสิณ
”
อุทธัจจกุกกุจจะ
๕. จตุธาตุววัตถาน ”
วิจิกิจฉา

นิวรณ์ ๕
นิ ว รณ์ แปลว่ ำ เครื่ อ งกี ด กั้ น เครื่ อ งขั ด ขวาง หมำยควำมว่ ำ สิ่ ง ที่ กี ด กั้ น
การทางานของจิต สิ่งที่ขัดขวางความดีความงามของจิต สิ่งที่ทอนกาลังปัญญา หรือสิ่งที่กั้น
จิตไม่ให้ก้าวหน้าในกุศลธรรม อันเป็นสนิมกัดกร่อนใจของคน มี ๕ อย่ำง คือ
๑. กามฉั น ทะ ความพอใจรั ก ใคร่ ในกาม หมำยถึ งควำมที่ จิต ยิน ดี ลุ่ม หลงใน
กำมคุณ ๕ อย่ำง คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่ำปรำรถนำน่ำพอใจ กำมฉันทะมีเหตุ
เกิดมำจำก สุภสัญญา คือควำมกำหนดหมำยว่ำสวยงำม
๒. พยาบาท ความคิดปองร้ายผู้อื่น หมำยถึงควำมที่จิตพยำบำทอำฆำตคิดแค้น
ผู้ อื่ น ได้ แ ก่ ควำมขั ด ใจ แค้ น เคื อ ง เกลี ย ดชั ง ผู ก ใจเจ็ บ มองในแง่ ร้ ำ ยคิ ด ร้ ำ ย เป็ น ต้ น
พยำบำทนี้มีเหตุเกิดมำจำก ปฎิฆะ คือควำมกระทบกระทั่งแห่งจิต หรือควำมหงุดหงิดใจ
๓. ถี น มิ ท ธะ ความท้ อ แท้ ง่ ว งเหงา หมำยถึ ง ควำมที่ จิ ต ท้ อ แท้ เ ซื่ อ งซึ ม แยก
อธิบำยเป็น ๒ คำ คือ ถีนะ แปลว่ำ ความท้อแท้ ได้แก่ ควำมหดหู่ห่อเหี่ยว ซบเซำ เหงำหงอย
แห่งจิต และ มิทธะ แปลว่ำ ความง่วงเหงา ได้แก่ ควำมง่วงเหงำหำวนอน หรืออำกำรซึมเซำ
แห่งกำย ถีนมิทธะนี้มีเหตุเกิดมำจำก อรติ คือควำมไม่เพลิดเพลิน หรือควำมไม่ยินดี
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านราคาญ หมำยถึงควำมที่จิตกลัดกลุ้มเดือดร้อน
แยกอธิบำยเป็น ๒ คำ คือ อุทธัจจะ แปลว่ำ ความฟุ้งซ่าน ได้แก่ ควำมที่จิตคิดพล่ำนไปไม่สงบ
กระสับกระส่ำยไปในอำรมณ์ต่ำงๆ และ กุกกุจจะ แปลว่ำ ความราคาญ ได้แก่ ควำมวุ่นวำยใจ
ควำมเดือดร้อนใจ ควำมกลัดกลุ้มใจ อุทธัจจกุกกุจจะนี้มีเหตุเกิดมำจำก เจตโสอวูปสมะ
คือควำมไม่สงบแห่งจิต
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๗๘
๕. วิ จิกิ จฉา ความลั ง เลสงสั ย หมำยถึ ง ควำมที่ จิ ต เคลื อ บแคลง ไม่ แ น่ ใ จ
เช่น มีควำมสงสัยเกี่ยวกับพระรัตนตรัย ไม่เชื่อผลของบุญและบำป เป็นต้น วิจิกิจฉำนี้มีเหตุ
เกิดมำจำก อโยนิโสมนสิการ ความทาไว้ในใจโดยไม่แยบคาย คือ ควำมคิดที่ไม่ฉลำด
รอบคอบ ควำมคิดที่ไม่ถูกทำง

องค์ฌานที่เป็นคู่ปรับกับนิวรณ์
ฌาน แปลว่ำ ความเพ่ง หรือ คุณธรรมเครื่องเผากิเลส เป็นชื่อของคุณวิเศษ
ที่เกิดจำกกำรฝึกอบรมจิตให้เป็นสมำธิ มี ๒ ประเภท คือ รูปฌำนและอรูปฌำน
๑. รูปฌาน ฌานที่มีอารมณ์กัมมัฏฐานเป็นรูปธรรม มี ๔ ขั้น คือ
๑) ปฐมฌาน ฌานขั้นที่ ๑ มี อ งค์ ธ รรม ๕ คื อ วิ ต ก วิ จ าร ปี ติ สุ ข และ
เอกัคคตา
๒) ทุติยฌาน ฌานขั้นที่ ๒ มีองค์ธรรม ๓ คือ ปีติ สุข และเอกัคคตา
๓) ตติยฌาน ฌานขั้นที่ ๓ มีองค์ธรรม ๒ คือ สุข และเอกัคคตา
๔) จตุตถฌาน ฌานขั้นที่ ๔ มีองค์ธรรม ๒ คือ เอกัคคตา และอุเบกขา
๒. อรูปฌาน ฌานที่มีอารมณ์กัมมัฏฐานเป็นอรูปธรรมหรือนามธรรม ซึ่งผู้สำเร็จ
ฌำนประเภทนี้ เมื่อสิ้นชีวิตแล้วจะมีคติที่แน่นอน คือไปบังเกิดเป็นพรหมอยู่ในอรูปภพ หรือ
อรูปพรหม ๔ ชั้น ชั้นใดชั้นหนึ่ง

องค์ฌานเป็นคู่ปรับกับนิวรณ์ ๕
๑) เอกัคคตา เป็นคู่ปรับกับ กามฉันทะ
๒) ปีติ
”
พยาบาท
๓) วิตก
”
ถีนมิทธะ
๔) สุข
”
อุทธัจจกุกกุจจะ
๕) วิจาร
”
วิจิกิจฉา
อุเบกขำนั้นประกอบร่วมในทุกองค์ฌำน ท่ำนจึงไม่นำมำจับคู่ปรับกับนิวรณ์ ๕

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๗๙

สรุปความ
กำรฝึ ก จิ ต ให้เป็ น สมำธิ นั้ น ท่ ำ นก ำหนดสมถกั ม มั ฎ ฐำนที่ เป็ น หั วใจ เพื่ อ เป็ น
พื้นฐำนแห่งกำรศึกษำในเบื้องต้น ๕ อย่ำง คือ กายคตาสติ เมตตา พุทธานุสสติ กสิณ และ
จตุธาตุววัตถาน และกำหนดนิวรณ์ที่เป็นคู่ปรับกันไว้ ๕ อย่ำง คือ กามฉันทะ พยาบาท
ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา
กำรเจริญสมถกัมมัฏฐำน เมื่อฝึกจนจิตเป็นสมำธิแน่วแน่และสำมำรถข่มกิเลส
คือนิวรณ์ ๕ ได้ เรียกว่ำ บรรลุฌาน อันจัดเป็นผลสูงสุดของกำรเจริญสมถกัมมัฏฐำน
ฌำนมี ๒ ประเภท คือ รูปฌำนกับอรูปฌำน รูปฌำนมี ๔ ขั้น แต่ละขั้นมีองค์ธรรม
ที่เป็นคู่ปรับกับนิวรณ์ ๕ เรียกว่ำ องค์ฌาน ๕ คือ (๑) เอกัคคตา ภำวะที่จิตมีอำรมณ์เป็นหนึ่ง
หรือตัวสมำธิ เป็นคู่ปรับกับกามฉันทะ (๒) ปีติ ควำมอิ่มใจ เป็นคู่ปรับกับพยำบำท (๓) วิตก
ควำมตรึกอำรมณ์ เป็นคู่ปรับกับถีนมิทธะ (๔) สุข ควำมสบำยใจ เป็นคู่ปรับกับอุทธัจจกุกกุจจะ
(๕) วิจาร ควำมตรองอำรมณ์ เป็นคู่ปรับกับวิจิกิจฉา โดยมีองค์ธรรม คืออุเบกขา ควำมวำงเฉย
ประกอบร่วมในทุกองค์ฌำน

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๘๐

สมถกัมมัฏฐาน
อุทเทส
๑. กุลบุตรมีศรัทธำมำเจริญสมถะ ทำให้เกิดขึ้นด้วยเจตนำอันใด เจตนำอันนั้น
ชื่อว่ำ สมถภาวนา
๒. กุลบุตรผู้มีศรัทธำยังสมถะอันเป็นอุบำยเครื่องสงบระงับของจิตให้เกิดมีขึ้น
ชื่อว่ำ สมถภาวนา
๓. เจตนำอันเป็นไปในสมถกัมมัฏฐำนทั้งหมดทั้งสิ้น ชื่อว่ำ สมถภาวนา

พรรณนาความ
สมถกัมมัฏฐาน หมำยถึงหลักกำรเจริญสมถะ เป็นอุบำยเครื่องปิดกั้นนิวรณ์
กิเลสมิให้ครอบงำจิตสันดำนได้ เปรียบเหมือนบุคคลสร้ำงทำนบกั้นน้ำมิให้ไหลไป ทั้งยังเป็น
อุบำยข่มจิตมิให้ฟุ้งซ่ำน เปรียบเหมือนนำยสำรถีฝึกม้ำให้พร้อมใช้งำนเป็นรำชพำหนะได้

ธรรมที่เป็นอารมณ์ของสมถกัมมัฏฐานตามนัยพระบาลี
ธรรมที่ นิ ย มน ำมำก ำหนดเพื่ อ ให้ จิ ต สงบเป็ น สมำธิ กล่ ำ วตำมพระบำลี
(พระไตรปิฎก) มี ๒ คือ อภิณหปัจจเวกขณะ ๕ และ สติปัฏฐาน ๔ มีอธิบำยดังนี้
๑. อภิ ณ หปั จ จเวกขณะ หมำยถึ ง หลั ก ธรรมส ำหรั บ ก ำหนดพิ จ ำรณำ
ในชีวิตประจำวัน หรือหัวข้อธรรมที่ควรพิจำรณำทุกๆ วัน มี ๕ อย่ำง คือ
๑) ชราธั ม มตา กำรพิ จ ำรณำถึ ง ควำมแก่ เ นื อ งๆ เป็ น อุ บ ำยบรรเทำควำม
ประมำทในวัย
๒) พยาธิธัมมตา กำรพิจำรณำถึงควำมเจ็บป่วยเนืองๆ เป็นอุบำยบรรเทำควำม
ประมำทในควำมไม่มีโรค
๓) มรณธั ม มตา กำรพิ จ ำรณำถึ ง ควำมตำยเนื อ งๆ เป็ น อุ บ ำยบรรเทำควำม
ประมำทในชีวิต
๔) ปิยวินาภาวตา กำรพิจำรณำถึงควำมพลัดพรำกจำกสิ่งที่รักเนืองๆ เป็นอุบำย
บรรเทำควำมเศร้ำโศกเสียใจ ควำมคับแค้นใจ

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๘๑
๕) กัมมัสสกตา กำรพิจำรณำว่ำตนมีกรรมเป็นของตนเนืองๆ เป็นอุบำยเตือนใจ
ให้รู้ว่ำทุกคนมีกรรมเป็นของตน ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
๒. สติปัฏฐาน หมำยถึงกำรตั้งสติกำหนดพิจำรณำสิ่งทั้งหลำยให้รู้เห็นตำมควำม
เป็นจริง โดยกำหนดพิจำรณำสิ่งสำคัญในชีวิต มี ๔ อย่ำง คือ
๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมำยถึงกำรตั้งสติกำหนดพิจำรณำกำยให้รู้เห็น
ตำมควำมจริง ซึ่งแบ่งเป็น ๖ บรรพ (หมวด) คือ
(๑) อานาปานบรรพ หมวดก ำหนดรู้ ลมหำยใจเข้ ำ -ออกยำว สั้ น หยำบ
ละเอียดเป็นต้น
(๒) อิริยาปถบรรพ หมวดกำหนดรู้อิริยำบถใหญ่ของคนเรำ ๔ อิริยำบถ คือ
เดิน ยืน นั่ง นอน ว่ำสำเร็จเป็นไปได้เพรำะลมและจิตที่คิด
(๓) สั มปชัญญบรรพ หมวดกำหนดรู้ รอบคอบในกำรเคลื่อนไหวของกำย
มี ก้ ำวไปข้ ำงหน้ ำและถอยกลั บมำข้ ำงหลั งเป็ นต้ น มิ ให้ หลงลื มพลั้ งเผลอสติ ทุกขณะของ
กำรเคลื่อนไหวไปมำใดๆ
(๔) ปฏิกูลบรรพ หมวดกำหนดพิจำรณำอวัยวะหรือส่วนต่ำงๆ ภำยในกำยตน
มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้นและเปรียบเทียบกับกำยผู้อื่นให้เห็นเป็นของปฏิกู ลคือไม่งำม
ไม่สะอำด เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลโสโครกน่ำเกลียด
(๕) ธาตุบรรพ หมวดกำหนดพิจำรณำกำยตนและกำยผู้อื่นโดยเป็นสักแต่ว่ำ
ธำตุ ๔ มำประชุ มรวมกั น คือ สิ่ งที่แข็งที่ กระด้ำง กำหนดว่ำเป็นธำตุดิน สิ่งที่อ่อนที่เหลว
ซึมซำบไปในดิน ทำดินให้เหนียวเป็นก้อนอยู่ได้ กำหนดว่ำเป็นธำตุน้ำ สิ่งที่ทำดินและน้ำให้
อุ่นให้ร้อนให้แห้งเกรียมไป กำหนดว่ำเป็นธำตุไฟ สิ่งที่อุปถัมภ์อุดหนุนพยุงดินและน้ำไว้และ
ทำให้ไหวติงไปมำและรักษำไฟไว้มิให้ดับไปได้ กำหนดว่ำเป็นธำตุลม
(๖) นวสีวถิกาบรรพ หมวดกำหนดพิจำรณำกำยที่เป็นซำกศพซึ่งเขำทิ้งไว้
ในป่ำช้ำเป็นต้นอันกลำยเป็นอสุภะเปลี่ยนสภำพไปตำมระยะกำลที่ถูกทิ้งไว้ ๙ ระยะกำล
เริ่มตั้งแต่ซำกศพที่เขำทิ้งไว้หนึ่งวัน สองหรือสำมวัน จนกลำยเป็นอสุภะขึ้นอืดพองมีสีเขียว
มีหนองไหลเยิ้มออก เป็ นต้นไปจนถึ งซำกศพที่ เขำทิ้ งไว้ นำนจนกลำยเป็ นกระดู กผุ ยย่ อย
ป่นละเอียดเป็นจุณไป
เมื่ อ ตั้ ง สติ ก ำหนดพิ จ ำรณำกำย ๖ หมวด หมวดใดหมวดหนึ่ ง ดั ง กล่ ำ วมำนี้
จนภำวะจิตสงบแน่วแน่เป็นสมำธิสำมำรถละนิวรณ์กิเลสได้ เรียกว่ำ สมถกัมมัฏฐาน
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๘๒
๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมำยถึงกำรตั้งสติกำหนดพิจำรณำเวทนำคือ
ควำมรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ (เป็นกลำงๆ) เมื่อเสวยสุขเวทนำ ก็มีสติกำหนด
รู้ว่ำเสวยสุขเวทนำเป็นต้น จนกระทั่งจิตสงบเป็นสมำธิสำมำรถละนิวรณ์กิเลสได้
๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมำยถึงกำรตั้งสติกำหนดพิจำรณำจิตของตน
ตำมเป็นจริง คือ จิตมีรำคะ ก็รู้ว่ำจิตมีรำคะ จิตปรำศจำกรำคะ ก็รู้ว่ำจิตปรำศจำกรำคะ
เป็นต้น จนกระทั่งจิตสงบเป็นสมำธิสำมำรถละนิวรณ์กิเลสได้
๔) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมำยถึงกำรตั้งสติกำหนดพิจำรณำสภำวธรรม
ต่ำงๆ ทั้งที่เป็นกุศล อกุศล อัพยำกฤต ที่มีอยู่ในจิตสันดำน เช่น กำมฉันทะมีอยู่ภำยในจิต
ก็รู้ว่ำมีอยู่ หรือกำมฉันทะไม่มีอยู่ภำยในจิต ก็รู้ว่ำไม่มีอยู่ เป็นต้น จนกระทั่งจิตสงบเป็นสมำธิ
สำมำรถละนิวรณ์กิเลสได้
แม้ธรรมที่เป็นอำรมณ์ของสมถกัมมัฏฐำนจะมีหลำยประกำร ถึงกระนั้น ก็ควร
กำหนดว่ำ ธรรมที่เป็นอำรมณ์ ซึ่งสำมำรถทำให้จิตสงบระงับนิวรณ์กิเลสได้ จัดเป็นอำรมณ์
ของสมถกัมมัฏฐำนได้ทั้งสิ้น

ธรรมที่เป็นอารมณ์ของสมถกัมมัฏฐานตามนัยอรรถกถา
ในคัมภีร์อรรถกถำและคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่ำนได้ประมวลหมวดธรรมอันเป็น
อำรมณ์กัมมัฏฐำนไว้ ๔๐ อย่ำง จัดเป็นหมวดธรรมได้ ๗ หมวด ดังนี้

หมวดที่ ๑ กสิณ ๑๐
๑. ปฐวีกสิณ
๒. อาโปกสิณ
๓. เตโชกสิณ
๔. วาโยกสิณ
๕. นีลกสิณ
๖. ปีตกสิณ
๗. โลหิตกสิณ
๘. โอทาตกสิณ
๙. อาโลกกสิณ
๑๐. ปริจฉินนากาสกสิณ
หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

กสิณมีดินเป็นอำรมณ์
กสิณมีน้ำเป็นอำรมณ์
กสิณมีไฟเป็นอำรมณ์
กสิณมีลมเป็นอำรมณ์
กสิณมีสีเขียวเป็นอำรมณ์
กสิณมีสีเหลืองเป็นอำรมณ์
กสิณมีสีแดงเป็นอำรมณ์
กสิณมีสีขำวเป็นอำรมณ์
กสิณมีแสงสว่ำงเป็นอำรมณ์
กสิณมีอำกำศคือช่องว่ำงเป็นอำรมณ์

๘๓
กสิณ แปลว่ำ วัตถุอันจูงใจ หมำยถึงวัตถุสำหรับเพ่งเพื่อจูงจิตให้เป็นสมำธิ ๔
ข้อแรก เรียกว่ำ ภูตกสิณ (มหาภูตรูป ๔ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม) ๔ ข้อหลัง (ข้อ ๕–ข้อ ๘)
เรียกว่ำ วัณณกสิณ (เขียว เหลือง แดง ขำว)
การเจริญกสิณ มีปฐวีกสิณเป็นต้น ควรทำดวงกสิณตำมประเภทของกสิณนั้นๆ
ให้กว้ำงประมำณ ๑ คืบกับ ๔ นิ้วเป็นอย่ำงใหญ่ แต่ไม่ควรเล็กกว่ำปำกขันน้ำ พึงกำหนดจิต
บริกรรมว่ำ “ปฐวี ปฐวี ปฐวี” หรือ “ดิน ดิน ดิน” ด้วยกำรหลับตำบ้ำง ลืมตำบ้ำง ควำม
สงบแห่ง จิต จะดำเนิ นไปตำมลำดับ เรีย กว่ านิ มิต ในขณะที่เพ่ง ดูด วงกสิ ณพร้อ มกั บกำร
บริกรรมไปนั้น ท่ำนเรียกว่ำ บริกรรมนิมิต หรือ บริกรรมภาวนา เมื่อบริกรรมไปจนเกิดนิมิต
ติดตำ เรีย กว่ำ อุคคหนิมิ ต ถึง จุดนี้แ ล้ว นิ วรณธรรม จะเริ่มสงบลงตำมล ำดับ จิตจะเป็ น
อุปจารสมาธิ (สมาธิเฉียดใกล้ความสงบเข้ าไปทุกที) จน ปฏิภาคนิมิต (นิมิต เทียบเคีย ง
สามารถย่อหรือขยายนิมิตได้) ปรากฏขึ้น ดวงนิมิตจะปรำกฏสวยงำมผ่องใส จิตจะเข้ำสู่
ควำมสงบประณีตขึ้นไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิ (สมาธิอันแน่วแน่) ได้บรรลุฌำนในที่สุด

หมวดที่ ๒ อสุภะ ๑๐
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

อุทธุมาตกะ
วินีลกะ
วิปุพพกะ
วิจฉิททกะ
วิกขายิตกะ
วิกขิตตกะ
หตวิกขิตตกะ
โลหิตกะ
ปุฬุวกะ
อัฏฐิกะ

ซำกศพที่เน่ำพองขึ้นอืด
ซำกศพที่มีสีเขียวคล้ำคละด้วยสีต่ำงๆ
ซำกศพทีม่ ีน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ตำมที่แตกปริออก
ซำกศพที่ขำดจำกกันเป็นสองท่อน
ซำกศพที่ถูกสัตว์ เช่น แร้ง กำ สุนัขจิกกัดกินแล้ว
ซำกศพที่กระจุยกระจำย มีอวัยวะหลุดออกไปข้ำงๆ
ซำกศพที่ถูกสับฟันบั่นเป็นท่อนๆ กระจำยออกไป
ซำกศพที่มีโลหิตไหลอำบเรี่ยรำดอยู่
ซำกศพทีมีหนอนคลำคล่ำเต็มไปหมด
ซำกศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่ำงกระดูกหรือกระดูกท่อน

อสุภะ แปลว่ำ สภาพอันไม่งาม หมำยถึงซำกศพในสภำพต่ำงๆ ซึ่งใช้เป็นอำรมณ์
ของสมถกัมมัฏฐำน โดยกำรพิจำรณำซำกศพในระยะเวลำต่ำงๆ กัน รวม ๑๐ ระยะ เริ่มแต่
ซำกศพขึ้นอืดไปจนถึงซำกศพที่เหลือแต่โครงกระดูก
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๘๔
การเจริญอสุภะ : กำรเจริญอสุภกัมมัฏฐำนจำเป็นต้องอำศัยซำกศพในลักษณะ
ต่ำงๆ เมื่อจะพิจำรณำ อย่ำยืนเหนือลม ใต้ลม หรือใกล้ -ไกลเกินไป แต่ให้ยืนในที่ซึ่งอำจเห็น
ซำกศพได้ชัดเจนและไม่ถูกกลิ่นซำกศพรบกวน ให้ยืนตรงช่วงกลำงของซำกศพ โดยต้องเป็น
ซำกศพที่ยังคงรูปร่ำงสมบูรณ์อยู่ ไม่พึงพิจำรณำซำกศพของเพศตรงข้ำมกับตน (เพรำะจะทำ
ให้เกิดรำคะได้) โดยกำหนดพิจำรณำ ๖ ส่วน คือ
๑) สีของซากศพ พิจำรณำดูว่ำเป็นสีดำหรือขำวเป็นต้น
๒) เพศหรือวัยของซากศพ พิจำรณำให้รู้ว่ำอยู่ในปฐมวัยหรือมัชฌิมวัย แต่ห้ำม
กำหนดว่ำเป็นเพศหญิงหรือเพศชำย
๓) สัณฐานของซากศพ พิจำรณำดูว่ำเป็นอวัยวะส่วนไหนของซำกศพ
๔) ทิศที่อยู่ของซากศพ พิจำรณำดูว่ำอวัยวะต่ำงๆ ของซำกศพอยู่ในทิศใดบ้ำง
๕) โอกาสที่ ตั้ ง ของซากศพ พิ จ ำรณำดู ว่ ำ อวั ย วะต่ ำ งๆ ของซำกศพตั้ ง อยู่ ใ น
ที่ใดบ้ำง
๖) ภาพรวมของซากศพ พิจำรณำดูโดยรวม ตั้งแต่ปลำยผมถึงปลำยเท้ำของ
ซำกศพนั้นว่ำประกอบด้วยอำกำร ๓๒ มี ผม ขน เล็บ เป็นต้น จนถึงมันสมองเป็น ที่สุด เป็น
ของปฏิกูลน่ำเกลียดทั้งโดยสี กลิ่นเป็นต้น
เมื่อกำหนดพิจำรณำอสุภะดังกล่ำวแล้ว นิมิตทั้ง ๓ คือ บริกรรมนิมิต อุคคหนิมิต
และปฏิภำคนิมิต ย่อมปรำกฏขึ้นตำมลำดับจนถึงบรรลุฌำน เช่นเดียวกับกำรเจริญกสิณ

หมวดที่ ๓ อนุสสติ ๑๐
๑. พุทธานุสสติ
๒. ธัมมานุสสติ
๓. สังฆานุสสติ
๔. สีลานุสสติ

ระลึกถึงพระพุทธเจ้า คือน้อมจิตระลึกถึงและพิจำรณำคุณ
ของพระองค์
ระลึกถึงพระธรรม คือน้อมจิตระลึกถึงและพิจำรณำคุณ
ของพระธรรม
ระลึกถึงพระสงฆ์ คือน้อมจิตระลึกถึงและพิจำรณำคุณ
ของพระสงฆ์
ระลึกถึงศีล คือน้อมจิตระลึกพิจำรณำศีลของตนที่บริสุทธิ์
ไม่ด่ำงพร้อย

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๘๕
๕. จาคานุสสติ

ระลึกถึงการบริจาค คือน้อมจิตระลึกถึงทำนที่ตนได้บริจำค
แล้วและพิจำรณำคุณธรรมคือควำมเผื่อแผ่เสียสละที่มีในตน
๖. เทวตานุสสติ ระลึกถึงเทวดา คือน้อมจิตระลึกถึงเทวดำทั้งหลำยที่ตนเคยรู้
และพิจำรณำคุณธรรมอันทำบุคคลให้เป็นเทวดำ
๗. อุปสมานุสสติ ระลึกถึงธรรมเป็นที่สงบ คือระลึกถึงและพิจำรณำคุณ
ของพระนิพพำนอันเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์
๘. มรณัสสติ
ระลึกถึงความตาย คือระลึกถึงและพิจำรณำถึงควำมตำย
อันจะต้องมีมำถึงตนเป็นธรรมดำ เพื่อไม่ให้เกิดควำม
ประมำท
๙. กายคตาสติ
สติอันไปในกาย คือกำหนดพิจำรณำกำยนี้ให้เห็นว่ำ
ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ อันไม่สะอำด ไม่งำม น่ำรังเกียจ
๑๐. อานาปานัสสติ สติกาหนดลมหายใจเข้า-ออก
อนุสสติ แปลว่ำ ความตามระลึก คือน้อมจิตระลึกนึกถึงอำรมณ์กัมมัฏฐำนอยู่
เนืองๆ
๑.-๓. ให้กำหนดระลึกพิจำรณำถึงควำมสำคัญของพระรัตนตรัย ตำมคุณบทที่ว่ำ
อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ... สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ... สุปฏิปนฺโน ภควโต
สาวกสงฺโฆ ... โดยมีวิธีกำรเจริญ ๓ อย่ำง คือ
(๑) สาธยาย คือกำรสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยตำมที่นิยมกัน จนจิตสงบ
ไม่ซัดส่ำยไปในอำรมณ์อื่นๆ
(๒) น้อมราลึก คือกำรน้อมนำเอำคุณของพระรัตนตรัยบทใดบทหนึ่งมำกำหนด
บริกรรมว่ำ พุทโธ, ธัมโม, สังโฆ โดยตั้งสติระลึกตำมบทนั้นๆ ให้สัมพันธ์กับกำรหำยใจ
เข้ำ-ออก เช่น หำยใจเข้ำว่ำ พุท หำยใจออกว่ำ โธ เป็นต้น
(๓) พิจารณา คือกำรยกคุณของพระรัตนตรัยแต่ละบทขึ้นพิจำรณำ เมื่อพิจำรณำ
เห็นชัดในบทใด ก็พิจำรณำอยู่ที่บทนั้น จนจิตสงบ


ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค จัดเรียง อุปสมานุสสติ ไว้ในลำดับที่ ๑๐
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๘๖
๔. การเจริญสีลานุสสติ : ผู้เจริญสีลำนุสสติ พึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ อย่าให้
เป็นท่อน คืออย่ำให้ขำด อย่าให้ด่าง อย่าให้พร้อย เมื่อทำศีลของตนให้บริสุทธิ์ด้วยดีแล้ว
พึงเข้ำไปสู่ที่สงัดพิจำรณำศีลของตนว่ำ ศีลของเรำนี้ ไม่ขำด ไม่ด่ำง ไม่พร้อย เป็นศีลที่พระอริยะ
ชอบใจนักปรำชญ์สรรเสริญ เมื่อระลึกนึกถึงศีลของตนอยู่อย่ำงนี้ นิวรณ์ก็จะสงบระงับ จิตย่อม
ตั้งมั่นเป็นขณิกสมำธิและอุปจำรสมำธิโดยลำดับ
๕. การเจริญจาคานุสสติ : ผู้เจริญจำคำนุสสติ พึงทำจิตให้ยินดีในกำรบริจำค
ทำน โดยตั้งใจว่ำ “ต่อแต่นี้ไป เมื่อมีผู้รับทำนอยู่ หำกเรำยังไม่ได้ให้ทำน เรำจะไม่บริโภคเลย
เป็นอันขำด” จำกนั้นพึงกำหนดอำกำรที่ตนบริจำคทำนด้วยเจตนำอันบริสุทธิ์ให้เป็นนิมิต
อำรมณ์ แล้วเข้ำไปสู่ที่อันสงัดพิจำรณำว่ำ “เป็นลำภของเรำแล้วหนอ เรำได้เกิดมำเป็นมนุษย์
พบพระพุทธศำสนำ” เมื่อระลึกถึงทำนที่ตนบริจำค นิวรณ์ก็จะสงบระงับ จิตย่อมตั้งมั่ น
เป็นขณิกสมำธิและอุปจำรสมำธิโดยลำดับ
๖. การเจริญเทวตานุสสติ : ผู้เจริญเทวตำนุสสติ พึงระลึกถึงคุณธรรมที่ทำ
บุคคลให้เป็นเทวดำ จำกนั้นแล้วพึงพิจำรณำว่ำ “เหล่ำเทวดำที่เกิดในสุคติ บริบูรณ์ด้วยสุข
สมบัติอันเป็นทิพย์ เพรำะเมื่อชำติก่อน เทวดำเหล่ำนั้นประกอบด้วยคุณธรรมคือ ศรัทธำ ศีล
สุตะ จำคะ ปัญญำ แม้เรำก็มีคุณธรรมเช่นนั้นเหมือนกัน ” เมื่อระลึกถึงอย่ำงนี้แล้ว ย่อมเกิด
ปีติปรำโมทย์ นิวรณ์ก็จะสงบระงับ จิตย่อมตั้งมั่นเป็นขณิกสมำธิและอุปจำรสมำธิโดยลำดับ
๗. การเจริญอุปสมานุสสติ : ผู้เจริญอุปสมำนุสสติ พึงเข้ำไปสู่ที่อันสงัด ระลึกถึง
คุณของนิพพำนเป็นอำรมณ์ว่ำ “พระนิพพานนี้ เป็นที่สิ้นตัณหา เป็นที่ปราศจากกิเลสเครื่อง
ย้อมใจ เป็นที่ดับราคะ โทสะ โมหะโดยไม่เหลือ เป็นที่ดับเพลิงกิเลสและกองทุกข์โดยสิ้นเชิง
เป็นสุขอย่างยิ่ง”เมื่อระลึกอยู่อย่ำงนี้ นิวรณ์ก็จะสงบระงับ จิตย่อมตั้งมั่นเป็นขณิกสมำธิและ
อุปจำรสมำธิโดยลำดับ
๘. การเจริญมรณัสสติ : ผู้เจริญมรณัสสติ พึงไปยังที่สงัดแล้วบริกรรมว่ำ
“ความตายจักมีแก่เรา เราจักต้องตาย ชีวิตของเราจะต้องขาดสิ้นลงแน่นอน เรามีความตาย
เป็นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้” กำรระลึกถึงควำมตำยโดยอุบำยที่ชอบ พึงประกอบด้วย
องค์ ๓ คือ (๑) สติ ระลึกถึงควำมตำยอยู่ (๒) ญำณ รู้ว่ำควำมตำยจะมีเป็นแน่ ตัวจะต้องตำย
เป็นแท้ (๓) เกิดสังเวชสลดใจ เมื่อระลึกอยู่อย่ำงนี้ นิวรณ์ก็จะสงบระงับ จิตย่อมตั้งมั่นเป็น
ขณิกสมำธิและอุปจำรสมำธิโดยลำดับ
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๘๗
๙. การเจริญกายคตาสติ : ผูเ้ จริญกำยคตำสติ พึงตั้งสติกำหนดพิจำรณำกำยอัน
เป็นที่ประชุมแห่งส่วนปฏิกูลน่ำเกลียด ตั้งแต่ปลำยผมลงมำถึงปลำยเท้ำ มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ
ให้เห็นว่ำเต็มไปด้วยของไม่สะอำดมีประกำรต่ำงๆ ซึ่งนับได้จำนวน ๓๒ ส่วน คือ ผม ขน เล็บ
ฟัน หนัง, เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้ำม, หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด, ไส้ใหญ่ ไส้น้อย
อำหำรใหม่ อำหำรเก่ำ ดี , เสลด หนอง (น้ำเหลือง) เลือด เหงื่อ มันข้น , น้ำตำ มันเหลว
น้ำลำย น้ำมูก ไขข้อ, น้ำมูตร (น้ำปัสสำวะ) มันสมอง พึงพิจำรณำโดยสี สัณฐำน กลิ่น ที่เกิด
ที่อยู่ของส่วนต่ำงๆ เหล่ำนั้น จนเห็นว่ำ เป็นของไม่สวยไม่งำม เป็นของปฏิกูลน่ำเกลียด นิวรณ์
ก็จะสงบระงับ จิตย่อมตั้งมั่นเป็นขณิกสมำธิ อุปจำรสมำธิ และอัปปนำสมำธิโดยลำดับ
๑๐. การเจริญอานาปานัสสติ : ผู้เจริญอำนำปำนัสสติ พึงเข้ำไปสู่ที่สงัด เช่น
ป่ำไม้ เรือนว่ำง โรงศำลำ เป็นต้น ซึ่งเหมำะแก่กำรเจริญจิตตภำวนำ แล้วนั่งขัดสมำธิเท้ำขวำ
ทับเท้ำซ้ำย มือขวำทับมือซ้ำย ตั้งกำยให้ตรง ดำรงสติให้มั่น กำหนดรู้ลมหำยใจเข้ำ ลมหำยใจออก
อย่ำให้หลงลืม เมื่อหำยใจเข้ำพึงกำหนดรู้ว่ำหำยใจเข้ำ เมื่อหำยใจออกพึงกำหนดรู้ว่ำหำยใจออก
เมื่อหำยใจเข้ำและออกยำวหรือสั้น ก็พึงมีสติกำหนดรู้โดยประจักษ์ชัดทุกขณะไปโดยมิให้หลงลืม
เพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมำธิโดยเร็ว

หมวดที่ ๔ พรหมวิหาร ๔
๑. เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข
๒. กรุณา ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ได้แก่ ควำมใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้อง
ควำมทุกข์ยำกเดือดร้อนของปวงสัตว์
๓. มุทิตา ความพลอยยินดี ได้แก่ ควำมเป็นผู้มีจิตแช่มชื่นเบิกบำน ในเมื่อเห็น
ผู้อื่นอยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรือง และประสบควำมสำเร็จยิ่งขึ้นไป
๔. อุเบกขา ความวางใจเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลาย ได้แก่ ควำมไม่เอนเอียงไป
ด้วยควำมชอบหรือควำมชัง เที่ยงตรงดุจตรำชั่ง โดยพิจำรณำเห็นว่ำ สัตว์ทั้งหลำยมีกรรม
เป็นของของตน ทำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลกรรมนั้น
พรหมวิหาร หมำยถึง หลักควำมประพฤติอันประเสริฐ หรือหลักกำรดำเนินชีวิตอัน
บริสุทธิ์หมดจด และหลักกำรปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลำยโดยชอบ พรหมวิหำรนี้ เรียก
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๘๘
อีกอย่ำงว่ำ อัปปมัญญา เพรำะเป็นธรรมที่แผ่ไปในมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลำย โดยไม่เจำะจง
ไม่มีประมำณ ไม่มีขอบเขต มีวิธีเจริญดังนี้
เมตตา : เมื่อเห็นโทษของโทสะและอำนิสงส์ของขันติ จึงแผ่เมตตำจิตไปในตนก่อ น
ว่ำ “ขอเราจงเป็นสุข อย่าได้มีทุกข์ มีเวรมีภัยแก่ใครๆ เลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจ
จงเป็นสุขๆ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด” โดยเปรียบเทียบว่ำ เรารักสุข เกลียดทุกข์
ฉัน ใด ผู้ อื่ น หรื อ สั ตว์ อื่ น ก็รัก สุ ข เกลีย ดทุ กข์ ฉั นนั้ น จำกนั้ น พึ ง แผ่ ไ ปในสรรพสั ต ว์ ไม่ มี
ประมำณ ไม่ มี ข อบเขต โดยท ำนองเดี ย วกั น ว่ ำ “ขอสั ต ว์ ทั้ง ปวง อย่ า มี เวร อย่ า มี ค วาม
พยาบาทต่อกันและกันเลย อย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจ จงเป็นสุขๆ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์
ภัยทั้งสิ้นเถิด”
เมตตำนี้เป็นข้ำศึกแก่โทสะและพยำบำทโดยตรง เมื่อบุคคลเจริญเมตตำนี้ย่อม
ละโทสะและพยำบำทได้ จิตก็ตั้งมั่นเป็นขณิกสมำธิ อุปจำรสมำธิ และอัปปนำสมำธิโดยลำดับ
บุค คลที่ เจริ ญ เมตตำย่ อ มได้ รับอำนิ สงส์ ๑๑ อย่ ำ ง คื อ (๑) หลับ เป็ นสุ ข (๒) ตื่ น เป็ น สุ ข
(๓) ไม่ฝันร้ำย (๔) เป็นที่รักของมนุษย์ (๕) เป็นที่รักของอมนุษย์ (๖) เทวดำรักษำ (๗) ไฟ ยำพิษ
ศัสตรำวุธ ไม่กล้ำกรำย (๘) จิตสงบเป็นสมำธิได้เร็ว (๙) สีหน้ำผ่องใส (๑๐) ตำยอย่ำงมีสติ
(๑๑) เมื่อยังไม่บรรลุธรรมชั้นสูง ย่อมเข้ำถึงพรหมโลก
กรุณา : เมื่อได้เห็นสรรพสัตว์ผู้ได้รับควำมทุกข์ยำกลำบำกแล้วทำให้ เป็นอำรมณ์แผ่
กรุณำจิตไปว่ำ “ขอสัตว์ผู้ประสบทุกข์ จงพ้นจากทุกข์เถิด” เมื่อแผ่ไปอย่ำงนี้บ่อยๆ ก็จะกำจัด
วิหิงสา ควำมเบียดเบียน นิวรณ์ก็จะสงบระงับ จิตก็จะตั้งมั่น เป็นขณิกสมำธิ อุปจำรสมำธิ
และอัปปนำสมำธิโดยลำดับ สำเร็จเป็นกำมำวจรกุศลและรูปำวจรกุศล
มุทิตา : เมื่อได้เห็นหรือได้ยินมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆ ที่อยู่สุขสบำย ก็ พึงทำจิตให้
ชื่นชมยินดี แผ่มุทิตำจิตไปว่ำ “ขอสัตว์ทั้งหลาย อย่าได้เสื่อมจากสมบัติที่ตนได้แล้วเลย”
หรือ “ขอสัตว์เหล่านั้นยั่งยืนอยู่ในสุขสมบัติของตนๆ เถิด ” เมื่อทำบริกรรมนึกอยู่อย่ำงนี้
ย่อมละอรติ คือควำมไม่ยิ นดีในควำมสุข และสมบัติ ของผู้ อื่นลงไปได้ จิตก็ จะตั้ ง มั่นเป็ น
ขณิกสมำธิ อุปจำรสมำธิ และอัปปนำสมำธิโดยลำดับ
อุเบกขา : พึงแผ่ไปในสรรพสัตว์ โดยทำจิตให้เป็นกลำงๆ อย่ำดีใจเสียใจในเหตุสุขทุกข์
ของสรรพสัตว์แล้วบริกรรมนึกไปว่ำ “สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง มีกรรมเป็นของของตน เป็นอยู่
เช่นใด ก็จงเป็นอยู่เช่นนั้นเถิด” เมื่อนึกบริกรรมอย่ำงนี้เรื่อยไป จิตก็จะละรำคะและปฏิฆะ
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๘๙
คือควำมกำหนัดขัดเคืองในสุขทุกข์ของผู้อื่นลงไปได้ อุเบกขำนี้มีอำนุภำพสำมำรถทำให้ผู้
เจริญได้บรรลุฌำนขั้นสูงสุด

หมวดที่ ๕ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ความสาคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหาร หมำยถึงกำรพิจำรณำ
อำหำรให้เห็นเป็นของน่ำรังเกียจ เพื่อไม่ให้เกิดควำมติดใจในรสอำหำร มีวิธีกำรพิจำรณำ
ควำมปฏิ กู ล ในอำหำรโดยอำกำร ๑๐ อย่ ำ ง คื อ ๑) โดยการไป ๒) โดยการแสวงหา
๓) โดยการบริโภค ๔) โดยที่อยู่ ๕) โดยการหมักหมม ๖) โดยยังไม่ย่อย ๗) โดยย่อยแล้ว
๘) โดยผลจากการย่อย ๙) โดยการหลั่งไหลขับถ่ายออก ๑๐) โดยทาให้แปดเปื้อน แต่พระมติ
ของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ มี ๘ อย่ำง โดยตัดข้อ ๑ และข้อ ๒ ออก
เมื่อผู้เจริญอำหำเรปฏิกูลสัญญำพิจำรณำโดยอำกำรอย่ำงนี้ นิวรณ์ย่อมสงบระงับ
จิตก็จะตั้งมั่นเป็นอุปจำรสมำธิ ให้สำเร็จกิจเป็นกำมำวจรกุศล และเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่ง
มรรคผลนิพพำนต่อไป

หมวดที่ ๖ จตุธาตุววัตถาน ๑
จตุธาตุววัตถาน การกาหนดธาตุ ๔ หมำยถึงกำรกำหนดพิจำรณำให้เห็นว่ำร่ำงกำย
เรำนั้นเป็นแต่เพียงธำตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม มำประชุมกันเท่ำนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำม
เบื่อหน่ำย ถอนควำมรู้สึกว่ำเป็ นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรำเขำ ออกไปจำกจิต เรียกอีกอย่ำงว่ำ
ธาตุมนสิการ หรือ ธาตุกัมมัฏฐาน
ในการกาหนดนั้น ผู้จะเจริญจตุธำตุววัตถำนนี้ พึงตัดควำมกังวลห่วงใยทั้งหมด เข้ำ
ไปสู่สถำนที่สงัด แล้วตั้งสติพิจำรณำร่ำงกำยนี้ โดยแยกส่วนต่ำงๆ ออกเป็นธำตุ ๔ คือ ดิน น้ำ
ไฟ ลม ดังนี้
สิ่งที่แข็งกระด้ำง มีอยู่ในกำย เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็นต้น
จัดเป็น ปฐวีธาตุ ธาตุดิน
สิ่งที่เหลวเอิบอำบซำบซึมไป มีอยู่ในกำย เช่น น้ำลำย น้ำมูก น้ำตำ มันเปลว เหงื่อ
เลือด เป็นต้น จัดเป็น อาโปธาตุ ธาตุน้ํา
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๙๐
สิ่งที่ทำให้กำยอบอุ่น ทำให้กำยทรุดโทรมเหี่ยวแห้ง ปรำศจำกควำมงำม ทำให้กำย
เร่ ำ ร้ อ นกระวนกระวำยจนทนไม่ ไ ด้ และทำอำหำรในกำยให้ ย่ อ ยแปรปรวนไป จั ด เป็ น
เตโชธาตุ ธาตุไฟ
สิ่งที่อุปถัมภ์ค้ำชูกำยให้สำเร็จกิจมีสั่นไหว ลุก เดิน ยืน นั่ง นอนได้ เป็นต้น จัดเป็น
วาโยธาตุ ธาตุลม ธำตุลมนี้ มีอำกำร ๖ อย่ำง คือ (๑) ลมพัดขึ้นเบื้องบน (๒) ลมพัดลงเบื้องต่ำ
(๓) ลมในท้ อ งนอกไส้ (๔) ลมในไส้ ใ หญ่ (๕) ลมซ่ ำ นไปทั่ ว อวั ย วะในร่ ำ งกำย และ
(๖) ลมหำยใจเข้ำ-ออก
เมื่อกำหนดพิจำรณำธำตุ ๔ เช่นนี้เรื่อยไป จิตก็จะตั้งมั่นเป็นขณิกสมำธิและอุปจำร
สมำธิโดยลำดับ นิวรณ์ก็จะสงบระงับไป จิตย่อมหยั่งลงสู่สุญญตำรมณ์ คือเห็นว่ำร่ำงกำยนี้
ว่ำงเปล่ำจำกสัตว์ บุคคล ตัวตน เรำเขำ จำกนั้นจิตจะเพิกเฉยเป็นกลำงๆ ไม่ยินดียินร้ำย
ในอิฏฐำรมณ์อนิฏฐำรมณ์ และอำจสำเร็จมรรคผลนิพพำนได้ในที่สุด

หมวดที่ ๗ อรูป ๔
๑. อากาสานัญจายตนะ
๒. วิญญาณัญจายตนะ
๓. อากิญจัญญายตนะ
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ

ฌำนที่กำหนดอำกำศอันไม่มีที่สุดเป็นอำรมณ์
ฌำนที่กำหนดวิญญำณอันไม่มีที่สุดเป็นอำรมณ์
ฌำนที่กำหนดภำวะไม่มีอะไรๆเป็นอำรมณ์
ฌำนที่กำหนดภำวะมีสัญญำก็ไม่ใช่
ไม่มีสัญญำก็ไม่ใช่เป็นอำรมณ์

อรูป หมำยถึง ฌำนที่มีอรูปธรรมเป็นอำรมณ์ ภพของสัตว์ผู้เข้ำถึงอรูปฌำน มีดังนี้
๑. อากาสานัญจายตนะ หมำยถึงฌำนที่เลิกเพ่งกสิณแล้วมำกำหนดอำกำศ คือ
ที่ว่ำง หรือช่องว่ำงเป็นอำรมณ์ โดยพิจำรณำให้เห็นว่ำ อำกำศไม่มีที่สุดแล้วทำบริกรรมว่ำ
อนนฺ โ ต อากาโส อากาศไม่ มี ที่สุ ด ๆ ดั ง นี้ เนื อ งๆ จิ ต ย่ อ มตั้ ง มั่ น เป็ น อุ ป จำรสมำธิ ตลอด
จนถึงอัปปนำสมำธิโดยลำดับ
๒. วิญญาณัญจายตนะ หมำยถึงฌำนที่เลิกเพ่งอำกำศหรือที่ว่ำงนั้นแล้วมำกำหนด
เพ่ ง ดู วิ ญ ญำณ ควำมรั บ รู้ เ ป็ น อำรมณ์ โดยพิ จ ำรณำให้ เ ห็ น ว่ ำ วิ ญ ญำณไม่ มี ที่ สุ ด แล้ ว ท ำ
บริกรรมว่ำ อนนฺตํ วิญฺ าณํ วิญญาณไม่มีที่สุดๆ ดังนี้เนืองๆ จิตย่อมตั้งมั่นเป็นอัปปนำสมำธิ
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๙๑
๓. อากิญจัญญายตนะ หมำยถึงฌำนที่เลิกกำหนดเพ่งวิญญำณเป็นอำรมณ์ของ
อรูปฌำนที่ ๒ แล้วมำยึดหน่วงเอำควำมไม่มีของอรูปฌำนที่ ๑ เป็นอำรมณ์แล้วทำบริกรรมว่ำ
นตฺถิ กิญฺจิ อรูปวิญญาณที่ ๑ นี้ นิดหนึ่งไม่มี มิได้เหลือติดอยู่ในอากาศ ดังนี้เนืองๆ จิตย่อม
ตั้งมั่นเป็นอัปปนำสมำธิ
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ หมำยถึงฌำนที่เลิกกำหนดคือปล่อยวำงอำรมณ์ของ
อรูปฌำนที่ ๓ แล้วกำหนดเอำแต่ภำวะที่ละเอียดประณีตของอรูปฌำนที่ ๔ เป็นอำรมณ์แล้ว
ทำบริกรรมว่ำ สนฺตเมตํ ปณีตเมตํ อรูปฌานนี้ละเอียดนัก ประณีตนัก จะมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่
มีสัญญาก็ไม่ใช่ ดังนี้เนืองๆ จิตย่อมตั้งมั่นเป็นอัปปนำสมำธิ

จริต ๖
กำรที่ท่ำนจัดอำรมณ์กัมมัฏฐำนไว้ถึง ๔๐ อย่ำง เพรำะกำหนดตำมควำมเหมำะแก่
จริตของบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสำมำรถเลือกตำมควำมเหมำะแก่จริตของตน ถ้ำเลือก
อำรมณ์กัมมัฏฐำนได้ถูกต้องเหมำะสมกับจริต กำรปฏิบัติก็จะได้ผลดีและรวดเร็ว
คำว่ำ จริต แปลว่ำ ความประพฤติ หมำยถึงพื้นเพของจิต หรืออุปนิสัยที่หนักไป
ทำงใดทำงหนึ่ง อันเป็นปกติประจำอยู่ในสันดำน เรียกอีกอย่ำงว่ำ จริยา จริตของบุคคล
ในโลก มี ๖ ประเภท คือ
๑. ราคจริต หมำยถึง ผู้มีราคะเป็นความประพฤติปกติ หรือ มีราคะเป็นเจ้าเรือน
คือมีลักษณะนิสัยรักสวยรักงำม ชอบเรื่องบันเทิงเจริญใจ เรียบร้อย ทำงำนละเอียดประณีต
เป็นคนเจ้ำเล่ห์ โอ้อวด ถือตัว มีควำมต้องกำรทำงกำมและเกียรติมำก และนิยมรสอำหำรที่
กลมกล่อม เป็นต้น
๒. โทสจริต หมำยถึง ผู้มีโทสะเป็นความประพฤติปกติ หรือ มีโทสะเป็นเจ้าเรือน
คือมีลักษณะนิสัยใจร้อน หงุดหงิด รุนแรง ฉุนเฉียว โกรธง่ำย ชอบกำรต่อสู้เอำชนะผู้อื่น
พรวดพรำด รีบร้อน กระด้ำง ทำกำรงำนรวดเร็วแต่ไม่ค่อยเรียบร้อย ลบหลู่คุณท่ำน ตีตนเสมอ
มักริษยำ และชอบบริโภคอำหำรรสจัด เป็นต้น
๓. โมหจริต หมำยถึง ผู้มีโมหะเป็นความประพฤติปกติ หรือ มีโมหะเป็นเจ้าเรือน
คือมีลักษณะนิสัยโง่เขลำ ขี้หลงขี้ลืม เลื่อนลอย ขำดเหตุผล ชอบเรื่องไร้สำระ ทำกำรงำน
หยำบขำดควำมเรียบร้อย มักมีควำมเห็นคล้อยตำมคนอื่นง่ำย ใครว่ำอย่ำงไรก็ว่ำตำมเขำ
ขี้เกียจ ขี้สงสัย เข้ำใจอะไรยำก เป็นต้น
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๙๒
๔. สั ท ธาจริ ต หมำยถึ ง ผู้ มี ศ รัทธาเป็ น ความประพฤติ ป กติ หรื อ มี ศ รั ทธาเป็ น
เจ้าเรือน คือมีลักษณะนิสัยเชื่อง่ำย ทุ่มเทใจให้ผู้อื่นได้ง่ำย เชื่อเรื่องไสยศำสตร์ ทำกำรงำน
เรี ยบร้ อย ชอบสวยงำมแบบเรีย บๆ ไม่ ฉู ดฉำดโลดโผน มี จิ ตใจเบิ กบำนในเรื่ องบุ ญกุ ศ ล
ไม่ชอบโอ้อวด เป็นต้น
๕. พุทธิจริต หมำยถึง ผู้มีความรู้เป็นความประพฤติปกติ หรือมีพุทธิปัญญาเป็ น
เจ้าเรือน คือมีลักษณะนิสัยชอบคิดพิจำรณำตำมควำมจริง มีปัญญำเฉียบแหลมว่องไว ได้ยิน
ได้ฟังอะไรมำมักจำได้ เร็ว มักทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เรียบร้อ ย สวยงำม มีระเบีย บ
ชอบพินิจพิเครำะห์ เป็นต้น
๖. วิตกจริต หมำยถึง ผู้มีความวิตกเป็นความประพฤติปกติ หรือ มีความวิตกเป็น
เจ้าเรือน คือมีลักษณะนิสัยคิดวกวน ฟุ้งซ่ำน ขำดควำมมั่นใจ วิตกกังวลในเรื่องไม่เป็นเรื่อง
ทำงำนจับจด มักเห็นคล้อยตำมคนหมู่มำก ประเภทพวกมำกลำกไป เป็นต้น

อารมณ์กมั มัฏฐานที่เหมาะกับจริต ๖
กัมมัฏฐาน ๑๑ อย่าง คือ อสุภะ ๑๐ และกำยคตำสติ ๑ เหมำะกับคนราคจริต
กัมมัฏฐาน ๘ อย่าง คือ วัณณกสิณ ๔ ได้แก่ นีลกสิณ ปีตกสิณ โลหิตกสิณ และ
โอทำตกสิ ณ และพรหมวิ ห ำร ๔ ได้ แ ก่ เมตตำ กรุ ณ ำ มุ ทิ ต ำ และอุ เ บกขำ เหมำะกั บ
คนโทสจริต
อานาปานัสสติกัมมัฏฐาน เหมำะกับคนโมหจริตและคนวิตกจริต
กัมมัฏฐาน ๖ อย่าง คือ อนุสสติ ๖ ได้แก่ พุทธำนุสสติ ธัมมำนุสสติ สังฆำนุสสติ
สีลำนุสติ จำคำนุสสติ และเทวตำนุสติ เหมำะกับคนสัทธาจริต
กั ม มั ฏ ฐาน ๔ อย่ า ง คื อ มรณัส สติ อุ ป สมำนุ ส สติ อำหำเรปฏิ กู ล สั ญ ญำ และ
จตุธำตุววัตถำน เหมำะกับคนพุทธิจริต
ภูตกสิณ ๔ และอรูป ๔ เหมำะกับคนทุกจริต

นิมิต ๓
นิมิต หมำยถึง เครื่องหมำยสำหรับให้จิตกำหนดในกำรเจริญกัมมัฏฐำน มี ๓ อย่ำง คือ
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๙๓
๑. บริกรรมนิมิต นิมิตขั้นเริ่มต้น ได้แก่ สิ่งที่กำหนดเป็นอำรมณ์ในกำรเจริญ
กัมมัฏฐำน เช่น ดวงกสิ ณที่เพ่งดู ลมหำยใจที่กำหนด หรือ พระพุทธคุณที่กำหนดนึกเป็น
อำรมณ์ เป็นต้น
๒. อุคคหนิมิต นิมิตติดตา ได้แก่ บริกรรมนิมิตที่เพ่งหรือกำหนดจนเห็นเป็นภำพ
ติดตำติดใจ เช่น ดวงกสิณที่เพ่งจนติดตำ หลับตำแล้วยังเห็น เป็นต้น
๓. ปฏิภาคนิมิต นิมิตเทียบเคียง ได้แก่ นิมิตที่เป็นภำพเหมือนของอุคคหนิมิต
แต่ติดลึกเข้ำไปอีกจนเป็นภำพที่เกิดจำกสัญญำของผู้ที่ได้สมำธิ จึงบริสุทธิ์จนปรำศจำกสี
เป็นต้น และไม่มีมลทินใดๆ ทั้งสำมำรถนึกขยำยหรือย่อส่วนได้ตำมปรำรถนำ

ภาวนา ๓
ภาวนา หมำยถึง กำรเจริญกัมมัฏฐำนหรือฝึกสมำธิตำมลำดับขั้น มี ๓ คือ
๑. บริกรรมภาวนา การเจริญสมาธิขั้นเริ่มต้น ได้แก่ กำรกำหนดเอำนิมิตในสิ่งที่
กำหนดเป็ น อำรมณ์กัม มั ฏฐำน เช่ น เพ่ ง ดวงกสิ ณ ก ำหนดลมหำยใจเข้ ำ -ออกที่ ก ระทบ
ปลำยจมูก หรือนึกถึงพุทธคุณเป็นอำรมณ์เป็นต้น คือกำรกำหนดบริกรรมนิมิตนั่นเอง
๒. อุปจารภาวนา การเจริญสมาธิขั้นอุปจาร ได้แก่ กำรเจริญกัมมัฏฐำนที่อำศัย
บริกรรมภำวนำโดยกำหนดอุคคหนิมิตเรื่อยไปจนแนบสนิทในใจ เกิดเป็นปฏิภำคนิมิตขึ้น
และนิวรณ์สงบระงับ จิตก็ตั้งมั่นเป็นอุปจำรสมำธิ
๓. อัปปนาภาวนา การเจริญ สมาธิขั้ นอัปปนา ได้แก่ กำรเจริญกัม มัฏฐำนที่
อำศัยปฏิภำคนิมิตซึ่งเกิดขึ้นสม่ำเสมอด้วยอุปจำรสมำธิ ในที่สุดก็เกิดอัปปนำสมำธิ คือสมำธิ
ที่แน่วแน่ถึงขั้นที่เรียกว่ำบรรลุปฐมฌำน

ฌานสมาบัติ : คุณวิเศษของสมถกัมมัฏฐาน
สมาบัติ หมำยถึงคุณวิเศษที่ผู้ปฏิบัติพึงเข้ำถึงบรรลุถึง ได้แก่ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔
เรี ย กบุ ค คลผู้ บ รรลุ ว่ ำ ฌานลาภี บุ ค คล (ผู้ ไ ด้ บ รรลุ ฌ ำน) ผู้ ไ ด้ ฌ ำนต้ อ งมี ค วำมช ำนำญ
คล่องแคล่วในฌำนสมำบัติที่ได้บรรลุ เรียกว่ำ วสี จึงจะสำมำรถทำให้ฌำนสมำบัติดำรงอยู่
อย่ำงมั่นคง มี ๕ อย่าง คือ
๑. อาวัชชนวสี ควำมชำนำญในกำรนึกตรึกถึงองค์ฌำน
๒. สมาปัชชนวสี ควำมชำนำญในกำรเข้ำฌำน
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๙๔
๓. อธิฏฐานวสี ควำมชำนำญในกำรรักษำฌำนไว้ตำมที่กำหนด
๔. วุฏฐานวสี
ควำมชำนำญในกำรออกจำกฌำนตำมที่กำหนด
๕. ปัจจเวกขณวสี ควำมชำนำญในกำรพิจำรณำองค์ฌำนที่ได้บรรลุ
นักบวชนอกพระพุทธศำสนำสำมำรถบรรลุสมำบัติ ๘ ได้ แต่ไม่สำมำรถละกิเลสบรรลุ
พระนิ พ พำนได้ เพี ย งส่ ง ผลให้ บั ง เกิ ด ในพรหมโลกเท่ ำ นั้ น ดั งเช่ น อำฬำรดำบสและ
อุทกดำบส เป็นต้น
ในพระพุทธศำสนำ สมำบัติ ๘ จัดเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข
ในปัจจุบันของพระอริยบุคคล ย่อมเป็นไปเพื่อดับกิเลสทำให้แจ้งพระนิพพำน มี ๒ ประเภท
คื อ (๑) ผลสมาบั ติ การเข้ า ถึ ง ผล ย่ อ มมี ทั่ ว ไปแก่ พ ระอริ ย บุ ค คลที่ ไ ด้ ส มำบั ติ เ ท่ ำ นั้ น
(๒) นิโรธสมาบัติ มีได้เฉพำะพระอริยบุคคล ๒ จำพวก คือ พระอนำคำมี และพระอรหันต์
ที่ได้สมำบัติ ๘ เท่ำนั้น
รูปฌำน ๔ อรูปฌำน ๔ และ สัญญำเวทยิตนิโรธ ๑ เรียกว่ำ อนุปุพพวิหาร ๙ คือ
๑) ปฐมฌำน
๒) ทุติยฌำน
๓) ตติยฌำน
๔) จตุตถฌำน
๕) อำกำสำนัญจำยตนฌำน ๖) วิญญำณัญจำยตนฌำน
๗) อำกิญจัญญำยตนฌำน ๘) เนวสัญญำนำสัญญำยตนฌำน
๙) สัญญำเวทยิตนิโรธ
กำรที่ ท่ำนก ำหนดอำรมณ์ส มถกั ม มั ฏ ฐำนไว้ ห ลำยวิ ธี ก็ เพื่ อ เหมำะแก่ จ ริ ต บุ ค คล
เพื่อเป็นอุบำยระงับนิวรณ์ ๕ และเพื่อให้บรรลุฌำนสมำบัติตำมลำดับ
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๙๕

พุทธคุณกถา
อุทเทส
พุทธคุณ ๙
๑. อรหํ
๒. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
๔. สุคโต
๕. โลกวิทู
๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
๗. สตฺถา เทวมนุสฺสาน
๘. พุทฺโธ
๙. ภควา

ผู้เป็นพระอรหันต์
ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ
ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชำและจรณะ
ผู้เสด็จไปดีแล้ว
ผู้รู้แจ้งโลก
ผู้เป็นสำรถีฝึกคนที่ฝึกได้ ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่ำ
ผู้เป็นพระศำสดำของเทวดำและมนุษย์
ทั้งหลำย
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบำนแล้ว
ผู้ทรงจำแนกพระธรรม ผู้มีโชค

พรรณนาความ
พุทธคุณ คือ พระคุณของพระพุทธเจ้ำ ทั้งที่เป็นพระคุณสมบัติส่วนพระองค์
และพระคุณที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น มี ๙ ประกำร ดังนี้
๑. อรหํ ผู้เป็นพระอรหันต์ หมำยถึง ผู้บริสุทธิ์ปรำศจำกกิเลสโดยสิ้นเชิง ในอรรถกถำ
และคัมภีรว์ ิสุทธิมรรค ได้นิยำมควำมหมำยของคำว่ำ อรหํ ไว้ ๕ ประกำร
๑) เป็นผู้ไกลกิเลส คือทรงดำรงอยู่ไกลแสนไกลจำกกิเลสทั้งหลำย เพรำะทรง
กำจัดกิเลสทั้งหลำยพร้อมทั้งวำสนำด้วยอริยมรรคจนหมดสิ้น
๒) เป็นผู้กําจัดอริทั้งหลาย คือทรงกำจัดข้ำศึกคือกิเลสทั้งหลำยด้วยอริยมรรค
๓) เป็นผู้หักกําแห่งสังสารจักร คือทรงหักกงล้อแห่งกำรเวียนว่ำยตำยเกิดใน
ภพภูมิต่ำงๆ
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๙๖
๔) เป็นผู้ควรแก่ปัจจัย ๔ เป็นต้น คือทรงเป็นผู้ควรแก่กำรบูชำพิเศษ เพรำะ
พระองค์ทรงเป็นทักขิไณยบุคคลชั้นยอด เทวดำและมนุษย์ทั้งหลำยต่ำงบูชำพระองค์ด้วยกำร
บูชำอย่ำงยิ่ง
๕) เป็ น ผู้ ไ ม่ มี ที่ ลั บ ในการทํ า บาป คื อ ไม่ ท รงท ำบำปทุ จ ริ ต ทั้ ง ในที่ ลั บ และ
ในที่แจ้ง
๒. สมฺมาสมฺพุทฺโธ ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ หมำยถึงเป็นผู้ตรัสรู้สรรพสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง ที่ควร
กำหนดรู้ ที่ควรละ ที่ควรทำให้แจ้ง และที่ควรเจริญให้เกิดมีได้อย่ำงถูกต้องโดยชอบด้วย
พระองค์ เ อง โดยไม่ มี ผู้ ใ ดแนะน ำสั่ ง สอน โดยสรุ ป คื อ พระองค์ ต รั ส รู้ อ ริ ย สั จ ๔ ด้ ว ย
พระองค์เอง
๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ หมำยถึงทรงเพียบพร้อม
ด้วยวิชชำ ๓ วิชชำ ๘ และจรณะ ๑๕
วิชชา ๓ คือ
๑) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ญำณหยั่งรู้ระลึกชำติหนหลังได้
๒) จุตูปปาตญาณ
ญำณหยัง่ รู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลำย
๓) อาสวักขยญาณ
ญำณหยั่งรู้ควำมสิ้นไปแห่งอำสวกิเลส
วิชชา ๘ คือ
๑) วิปัสสนาญาณ ปัญญำที่พิจำรณำเห็น รูป นำม คือ ขันธ์ ๕ เป็นส่วนๆ
ต่ำงอำศัยกัน
๒) มโนมยิทธิ ฤทธิ์ทำงใจ เช่น เนรมิตกำยได้หลำกหลำยอย่ำง เป็นต้น
๓) อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ได้ เช่น เหำะเหินเดินอำกำศได้ เดินบนน้ำดำลงไปใน
แผ่นดินได้ เป็นต้น
๔) ทิพพโสต หูทิพย์ คือฟังเสียงที่อยู่ไกลแสนไกลได้ยิน
๕) เจโตปริยญาณ กำหนดรู้ใจผู้อื่นได้ เช่น รู้ควำมคิดคนอื่นว่ำคิดอย่ำงไร
๖) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ญำณระลึกชำติหนหลังของตนได้
๗) ทิพพจักขุ ตำทิพย์ เห็นกำรเกิดกำรตำยของเหล่ำสัตว์
๘) อาสวักขยญาณ รู้จักทำอำสวะให้สิ้นไปไม่มีเหลือ
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๙๗
จรณะ ๑๕
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)

คือ
สีลสังวร
ควำมสำรวมในศีล
อินทรียสังวร
ควำมสำรวมอินทรีย์
โภชเน มัตตัญญุตา ควำมเป็นผู้รู้จักประมำณในกำรบริโภค
ชาคริยานุโยค ควำมหมั่นประกอบควำมเพียร
สัทธา
ควำมเชื่อกรรมและผลของกรรม
หิริ
ควำมละอำยต่อบำปทุจริต
โอตตัปปะ
ควำมสะดุ้งกลัวต่อบำปทุจริต
พาหุสัจจะ
ควำมเป็นผู้ได้สดับมำก
วิริยารัมภะ
กำรปรำรภควำมเพียร
สติ
ควำมระลึกได้
ปัญญา
ควำมรอบรู้ตำมเป็นจริง
ปฐมฌาน
ฌำนที่ ๑
ทุติยฌาน
ฌำนที่ ๒
ตติยฌาน
ฌำนที่ ๓
จตุตถฌาน
ฌำนที่ ๔

๔. สุคโต ผู้เสด็จไปดีแล้ว หรือผู้กล่ำวดีแล้ว ในอรรถกถำนิยำมควำมหมำยไว้ ๔ ประกำร
๑) ทรงพระนำมว่ำ สุคโต เพรำะมีกำรเสด็จดำเนินไปอย่ำงบริสุทธิ์ หำโทษมิได้
ด้วยอริยมรรค
๒) ทรงพระนำมว่ำ สุคโต เพรำะเสด็จไปสู่อมตสถำนคือพระนิพพำน
๓) ทรงพระนำมว่ำ สุคโต เพรำะเสด็จไปโดยชอบ ไม่ทรงหวนกลับมำสู่กิเลส
ที่ละได้แล้ว
๔) ทรงพระนำมว่ ำ สุ ค โต เพรำะตรั ส วำจำชอบ ตรั ส ค ำจริ ง ประกอบด้ ว ย
ประโยชน์
๕. โลกวิทู ผู้ทรงรู้แจ้งโลก มีควำมหมำย ๒ ประกำร ดังนี้
๑) ทรงพระนำมว่ำ โลกวิทู เพรำะทรงรู้แจ้งโลกภำยในคือร่ำงกำย ซึ่งมีสัญญำ
มีใจครองนี้ โดยทรงรู้ถึงสภำวะ เหตุเกิดขึ้น ควำมดับ และวิธีปฏิบัติให้ลุถึงควำมดับอย่ำง
ถ่องแท้
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๙๘
๒) ทรงพระนำมว่ำ โลกวิทู เพรำะทรงรู้แจ้งโลกภำยนอก ๓ คือ (๑) สังขารโลก
โลกคื อ สั ง ขำรที่ มี ก ำรปรุ ง แต่ ง ตำมเหตุ ปั จ จั ย เช่ น สรรพสั ต ว์ ด ำรงอยู่ ไ ด้ เ พรำะอำหำร
(๒) สัตวโลก โลกคือหมู่สัตว์ซึ่งแยกเป็นมนุษย์ เทวดำ พรหม (๓) โอกาสโลก โลกคือแผ่นดิน
หรือโลกต่ำงๆ ที่มีในจักรวำล
๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ผู้เป็นสารถีฝึกคนที่ฝึกได้ ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า คือทรงทำ
หน้ำที่ดุจสำรถี ฝึกเทวดำ มนุษย์ อมนุษ ย์ และสัตว์ดิรัจฉำนที่สมควรฝึกได้ ด้วยอุบำยวิธี
ต่ำงๆ ตำมสมควรแก่อัธยำศัยของแต่ละบุคคลได้อย่ำงไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่ำ
๗. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ ผู้เป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย คือทรงเป็น
บรมครูสั่งสอนบุคคลทุกระดับชั้น ด้วยพระมหำกรุณำ โดยมุ่งประโยชน์ในโลกนี้ ประโยชน์
ในโลกหน้ำ และประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพำน
๘. พุทฺโธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว คือทรงเป็นพระพุทธเจ้ำอย่ำงสมบูรณ์ เพรำะตรัสรู้
สรรพสิ่ ง ที่ ค วรรู้ และทรงสอนผู้ อื่ น ให้ รู้ ต ำม พระองค์ ท รงตื่ น เองจำกควำมเชื่ อ ถื อ และ
ข้อปฏิบัติทั้งหลำยที่นับถือกันมำผิ ดๆ และทรงปลุกผู้อื่นให้ตื่นจำกควำมหลงงมงำย ทรงมี
พระหฤทัยเบิกบำนบำเพ็ญพุทธกิจ ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์
๙. ภควา ผู้ ท รงจ าแนกพระธรรม ผู้ มี โ ชค ในอรรถกถำและคั ม ภี ร์ วิ สุ ท ธิ ม รรค
ให้นิยำมควำมหมำยไว้ ๖ ประกำร ดังนี้
๑) ทรงเป็ น ผู้ มี โ ชค คื อ ทรงหวั ง พระโพธิ ญ ำณก็ ไ ด้ ส มหวั ง ซึ่ ง เป็ น ผลจำก
พระบำรมีที่ทรงบำเพ็ญมำนำนถึง ๔ อสงไขย ๑ แสนกัป
๒) ทรงเป็นผู้ทําลายกิเลสและหมู่มารทั้งมวลได้อย่างราบคาบ คือทรงชนะ
กิเลสทั้งปวงและหมู่มำรได้หมดสิ้น
๓) ทรงมีภคธรรม ๖ ประการ คือ (๑) ควำมมีอำนำจเหนือจิต (๒) โลกุตตรธรรม
(๓) พระเกียรติยศที่ปรำกฏทั่วในโลก ๓ (๔) พระสิริรูปสง่ำงำมครบทุกส่วน (๕) ควำมสำเร็จ
ประโยชน์ตำมที่ทรงมุ่งหวัง (๖) ควำมเพียรชอบเป็นเหตุให้ได้รับควำมเคำรพจำกชำวโลก
๔) ทรงจําแนกแจกธรรม คือ ทรงเป็น วิภัชชวาที ในกำรแสดงธรรม โดยทรง
แยกแยะจำแนกแจกแจงประเภทแห่งธรรมออกไปอย่ำงละเอียดวิจิตรพิสดำร
๕) ทรงเสพอริยธรรม คือทรงยินดีในอริยวิหำรธรรม (ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของ
พระอริยเจ้ำ) วิเวก (ควำมสงัดกำยและจิต) วิโมกข์ (ควำมหลุดพ้นจำกกิเลส) และอุตตริ มนุสสธรรม (ธรรมของมนุษย์อันยวดยิ่ง มีฌำนสมำบัติเป็นต้น)
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๙๙
๖) ทรงสลัดตัณหาในภพ ๓ ได้แล้ว คือทรงปรำศจำกกิเลสตัณหำอันทำให้เวียน
ว่ำยตำยเกิดในภพ ๓ คือ กำมภพ รูปภพ และอรูปภพ

สรุปพระพุทธคุณ
พระพุทธคุณ ๙ ตั้งแต่ อรหํ ถึง ภควา เป็นเนมิตกนาม เกิดโดยนิมิตคืออรหัตตคุณ
และอนุตตรสัมมำสัมโพธิญำณ ไม่มีผู้ใดในมนุษยโลกและเทวโลกแต่งตั้งถวำย
พระมติ ข องสมเด็ จ พระมหาสมณเจ้ า ฯ ทรงจั ด พระพุ ท ธคุ ณ ๙ ไว้ โ ดยย่ อ
๒ ประกำร คื อ พระปั ญ ญาคุ ณ กั บ พระกรุ ณ าคุ ณ พระฎี ก ำจำรย์ ทั้ ง หลำยจั ด ไว้
๓ ประกำร คือ พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระกรุณาคุณ ในพระคุณทั้ง ๓ นี้ ข้อที่
เป็นหลักและกล่ำวถึงทั่วไปในคัมภีร์ต่ำงๆ มี ๓ คือ ปัญญำและกรุณำ ส่วนวิสุทธิ เป็นพระคุณ
เนื่องอยู่ในพระปัญญำอยู่แล้ว เพรำะเป็นผลเกิดเองจำกกำรตรัสรู้ จึงไม่แยกไว้เป็นข้อหนึ่ง
ต่ำงหำก
พระพุทธคุณ บทว่ำ อรห, สมฺมำสมฺพุทฺโธ, วิชฺชำจรณสมฺปนฺโน, สุคโต, โลกวิทู จัดเข้ำ
ในพระปั ญญาคุณ, บทว่ ำ อนุตฺ ตโร ปุ ริสทมฺม สำรถิ และ สตฺถำ เทวมนุสฺ สำน จั ดเข้ำใน
พระกรุณาคุณ, บทว่ำ พุทฺโธ และ ภควำ จัดเข้ำได้ทั้งในพระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณ
อีกอย่ำงหนึ่ง บทว่ำ อรห, สมฺมำสมฺพุทฺโธ, วิชฺชำจรณสมฺปนฺโน, สุคโต, โลกวิทู แสดง
คุณสมบัติส่วนพระองค์ เรียกว่ำ อัตตหิตคุณ, บทว่ำ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสำรถิ และ สตฺถำ
เทวมนุสฺสำน แสดงคุณสมบัติเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น เรียกว่ำ ปรหิตคุณ, บทว่ำ พุทฺโธ และ
ภควำ แสดงคุณสมบัติส่วนพระองค์และเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น เรียกว่ำ อัตตปรหิตคุณ
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๑๐๐

วิปัสสนากัมมัฏฐาน
อุทเทส
สาธุชนมาทําวิปัสสนาปัญญาที่เห็นแจ้งชัดในอารมณ์ให้เกิดมีขึ้นในจิตด้วย
เจตนาอันใด เจตนาอันนั้นชื่อว่า วิปัสสนาภาวนา

พรรณนาความ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน (วิปัสสนาภาวนา) หมำยถึงกัมมัฏฐำนเป็นอุบำยทำให้เกิด
ปัญญำรู้เห็นสภำวธรรมตำมเป็นจริง โดยควำมเป็นไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น
อนัตตำ

ธรรมเป็นอารมณ์เป็นภูมิของวิปัสสนา
ในกำรเจริญวิปัสสนำกัมมัฏฐำน ต้องรู้จักอำรมณ์ของวิปัสสนำ อุปมำเหมือนกำรปลูก
พืชพันธุ์ธัญญำหำรต้องมีพื้นที่ ถ้ำไม่มีพื้นที่สำหรับปลูกแล้ว พืชก็เกิดไม่ได้ ธรรมอันเป็น
อำรมณ์เป็ น ภู มิ ข องวิ ปัส สนำ คื อ สิ่ ง ที่ ยึ ด หน่ วงจิ ต ให้ เกิ ด วิ ปั ส สนำปั ญ ญำ มี อ ยู่ ๖ หมวด
คือ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท ๑๒
ธรรมทั้ง ๖ หมวดนี้ ย่อเป็น รูปและนาม
๑. ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร และ วิญญำณ อธิบำยดังนี้
๑) รูป คือร่ำงกำยอันสงเครำะห์ด้วยธำตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม
๒) เวทนา คือ ควำมเสวยอำรมณ์สุข ทุกข์ อุเบกขำ
๓) สัญญา คือ ควำมจำได้หมำยรู้อำรมณ์หรือสิ่งที่มำกระทบกับอำยตนะภำยใน
คือตำ หู จมูก ลิ้น กำย และใจ
๔) สังขาร คืออำรมณ์อันเกิดกับจิต เจตนำควำมคิดอ่ำนที่ปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชั่ว
หรือเป็นกลำงๆ
๕) วิญญาณ คือควำมรู้แจ้งอำรมณ์ทำงทวำร ๖ คือ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย และใจ
๒. อายตนะ ๑๒ คำว่ำ อำยตนะ แปลว่ำ ที่ต่อ เครื่องต่อ หมำยถึงเครื่องรับรู้อำรมณ์
ของจิต แบ่งเป็นอำยตนะภำยใน ๖ และอำยตนะภำยนอก ๖ คือ อายตนะภายใน ๖ ได้แก่
ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ อายตนะภายนอก ๖ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมำรมณ์
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๑๐๑
๓. ธาตุ ๑๘ คำว่ำ ธาตุ แปลว่ำ สภาพทรงไว้ หมำยถึงสิ่งที่ทรงสภำวะของตนอยู่เอง
ตำมที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น เป็นไปตำมธรรมดำ ไม่มีผู้สร้ำง ไม่มีผู้บันดำล มี ๑๘ อย่ำง คือ
๑) จักขุธาตุ
ธาตุคือจักขุประสาท (ตา)
๒) รูปธาตุ
ธาตุคือรูป
๓) จักขุวิญญาณธาตุ ธาตุคือสภาวะที่รับรู้รูปทางตา
๔) โสตธาตุ
ธาตุคือโสตประสาท (หู)
๕) สัททธาตุ
ธาตุคือเสียง
๖) โสตวิญญาณธาตุ ธาตุคือสภาวะที่รับรู้เสียงทางหู
๗) ฆานธาตุ
ธาตุคือฆานประสาท (จมูก)
๘) คันธธาตุ
ธาตุคือกลิ่น
๙) ฆานวิญญาณธาตุ ธาตุคือสภาวะที่รับรู้กลิ่นทางจมูก
๑๐) ชิวหาธาตุ
ธาตุคือชิวหาประสาท (ลิ้น)
๑๑) รสธาตุ
ธาตุคือรส
๑๒) ชิวหาวิญญาณธาตุ ธาตุคือสภาวะที่รับรู้รสทางลิ้น
๑๓) กายธาตุ
ธาตุคือกายประสาท
๑๔) โผฏฐัพพธาตุ
ธาตุคือโผฏฐัพพะ (สิ่งสัมผัส)
๑๕) กายวิญญาณธาตุ ธาตุคือสภาวะที่รับรู้สัมผัสทางกาย
๑๖) มโนธาตุ
ธาตุคือมโน (จิต)
๑๗) ธัมมธาตุ
ธาตุคือธัมมะ (สิ่งที่ใจนึกคิด,อารมณ์)
๑๘) มโนวิญญาณธาตุ ธาตุคือสภาวะที่รับรู้อารมณ์ทางจิต
๔. อินทรีย์ ๒๒ คำว่ำ อินทรีย์ แปลว่ำ สิ่งที่เป็นใหญ่ หมำยถึงอำยตนะที่เป็นใหญ่
ในกำรทำกิจของตน เช่น ตำเป็นใหญ่ในกำรเห็น เป็นต้น มี ๒๒ อย่ำง คือ
๑) จักขุนทรีย์ อินทรีย์คือจักษุประสาท (ตา)
๒) โสตินทรีย์
อินทรีย์คือโสตประสาท (หู)
๓) ฆานินทรีย์ อินทรีย์คือฆานประสาท (จมูก)
๔) ชิวหินทรีย์ อินทรีย์คือชิวหาประสาท (ลิ้น)
๕) กายินทรีย์
อินทรีย์คือกายประสาท (กาย)
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๑๐๒
๖) มนินทรีย์
อินทรีย์คือมโน (จิต ๘๙ ดวง หรือ ๑๒๑ ดวง)
๗) อิตถินทรีย์ อินทรีย์คืออิตถีภาวะ (ความเป็นหญิง)
๘) ปุริสินทรีย์ อินทรีย์คือปุริสภาวะ (ความเป็นชาย)
๙) ชีวิตินทรีย์ อินทรีย์คือชีวิต
๑๐) สุขินทรีย์
อินทรีย์คือสุขเวทนา (ความรู้สึกเป็นสุข)
๑๑) ทุกขินทรีย์ อินทรีย์คือทุกขเวทนา (ความรู้สึกเป็นทุกข์)
๑๒) โสมนัสสินทรีย์ อินทรีย์คือโสมนัสสเวทนา (ความรู้สึกดีใจ)
๑๓) โทมนัสสินทรีย์ อินทรีย์คือโทมนัสสเวทนา (ความรู้สึกเสียใจ)
๑๔) อุเปกขินทรีย์ อินทรีย์คืออุเบกขาเวทนา (ความรู้สึกเป็นกลาง)
๑๕) สัทธินทรีย์ อินทรีย์คือศรัทธา มีหน้าที่เด่นด้านความเชื่อ
๑๖) วิริยินทรีย์
อินทรีย์คือวิริยะ มีหน้าที่เด่นด้านความเพียร
๑๗) สตินทรีย์
อินทรีย์คือสติ มีหน้าที่เด่นด้านความระลึกชอบ
๑๘) สมาธินทรีย์ อินทรีย์คือสมาธิ มีหน้าที่เด่นด้านความตั้งใจมั่น
๑๙) ปัญญินทรีย์ อินทรีย์คือปัญญา มีหน้าที่เด่นด้านความรู้ชัด
๒๐) อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย์ อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งโสดาปัตติมัคคญาณ
๒๑) อัญญินทรีย์ อินทรีย์คือปัญญาอันรู้ทั่วถึงโสดาปัตติผลญาณถึงอรหัตตมัคคญาณ
๒๒) อัญญาตาวินทรีย์ อินทรีย์แห่งท่านผู้รู้ทั่วถึงอรหัตตผลญาณ
๕. อริยสัจ ๔ คำว่ำ อริยสัจ แปลว่ำ ควำมจริงอันประเสริฐ ควำมจริงที่ทำให้เข้ำถึง
ควำมเป็นพระอริยะ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
๖. ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ คำว่ำ ปฏิจจสมุปบาท แปลว่ำ ธรรมที่อาศัยกันและกัน
เกิดขึ้นพร้อมกัน เรียกอีกอย่ำงว่ำ ปัจจยาการ คืออำกำรที่เป็นปัจจัยแก่กันและกัน ได้แก่
อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ
ชาติ ชรามรณะ
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๑๐๓

ธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้น ตั้งอยู่แห่งวิปัสสนา
ในวิสุทธิ ๗ ธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้น ตั้งอยู่ของวิปัสสนำ ได้แก่ วิสุทธิ ๒ ข้อ
ข้ำงต้น คือ
๑) สีลวิสุทธิ ควำมหมดจดแห่งศีล
๒) จิตตวิสุทธิ ควำมหมดจดแห่งจิต
ผู้ที่เจริญวิปัสสนำเบื้องต้น ต้องปฏิบัติตนให้มีศีลบริสุทธิ์และมีจิตบริสุทธิ์ก่อน
จึงจะเจริญวิปัสสนำต่อไปได้ ถ้ำเป็นผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์ ยังมีจิตฟุ้งซ่ำน ไม่เป็นสมำธิ ก็ไม่ควร
ที่จะเจริญวิปัสสนำ

ธรรมที่เป็นตัววิปัสสนา
ในวิสุทธิ ๗ ธรรมที่เป็นตัววิปัสสนำ ได้แก่ วิสุทธิ ๕ ข้อข้างท้าย คือ
๑) ทิฏฐิวิสุทธิ ควำมหมดจดแห่งทิฏฐิ
๒) กังขาวิตรณวิสุทธิ ควำมหมดจดแห่งญำณเป็นเครื่องข้ำมพ้นควำมสงสัย
๓) มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ควำมหมดจดแห่งญำณเป็นเครื่องเห็นว่ำทำง
หรือมิใช่ทำง
๔) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ควำมหมดจดแห่งญำณเป็นเครื่องเห็นทำงปฏิบัติ
๕) ญาณทัสสนวิสุทธิ ควำมหมดจดแห่งญำณทัสสนะ คืออริยมรรค ๔
อีกนัยหนึ่ง ธรรมที่เป็นตัววิปัสสนา ได้แก่ ไตรลักษณ์ หรือสำมัญญลักษณะ ๓ คือ
๑) อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง
๒) ทุกขตา ความเป็นทุกข์
๓) อนัตตตา ความเป็นของมิใช่ตัวตน

ลักษณะ กิจ ผล และเหตุของวิปัสสนา
ลักษณะ คือ เครื่องหมำยของวิปัสสนำ ได้แก่ควำมรู้ควำมเห็นว่ำสังขำรเป็น
ของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตำ อย่ำงแจ้งชัดตำมควำมเป็นจริง
กิจ คือ หน้ำที่ของวิปัสสนำ ได้แก่ควำมขจัดมืดคือโมหะอันปิดบังปัญญำไว้
ไม่ให้เห็นตำมควำมเป็นจริงของสังขำรว่ำ เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตำ
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๑๐๔
ผล คือ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเจริญวิปัสสนำ ได้แก่ควำมรู้แจ้งเห็นจริงใน
สังขำรว่ำ เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตำ ปรำกฏเฉพำะหน้ำ ดุจประทีปส่องสว่ำงอยู่
ฉะนั้น
เหตุ คือ สิ่ง ที่สนั บสนุ นให้วิปั ส สนำเกิ ดขึ้น และดำรงอยู่ ได้แก่ ควำมที่จิ ตไม่
ฟุ้งซ่ำน ตั้งมั่นเป็นสมำธิ

วิภาคของวิปัสสนา
วิภาค หมำยถึงกำรแยกส่วนพิจำรณำอำรมณ์วิปัสสนำ ๖ ส่วน คือ
๑) อนิจฺจํ ส่วนที่ไม่เที่ยง คือสังขำรที่ปัจจัยปรุงแต่งสร้ำงขึ้น เป็นของไม่เที่ยง
เพรำะเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนเป็นอย่ำงอื่นไป ไม่คงอยู่อย่ำงเดิม
๒) อนิ จฺ จ ลกฺ ข ณํ ส่ ว นที่ เ ป็ น ลั ก ษณะของความไม่ เ ที่ ย ง คื อ เครื่ อ งหมำย
กำหนดให้รู้ว่ำสังขำรเป็นของไม่เที่ยง มีควำมเกิดขึ้นแล้ว แปรปรวนเป็นอย่ำงอื่นไป ไม่คงอยู่
อย่ำงเดิม
๓) ทุกฺขํ ส่วนที่เป็นทุกข์ คือสังขำรที่เป็นตัวทุกข์ เพรำะมีควำมเกิด-ดับ และมี
ควำมเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่นด้วยทุกข์ที่เกิดจำกชรำ พยำธิ มรณะอยู่เป็นนิตย์
๔) ทุกฺขลกฺขณํ ส่วนที่เป็นลักษณะของความทุกข์ คือเครื่องหมำยกำหนดให้รู้
ว่ำสังขำรเป็นทุกข์ เพรำะถูกชรำ พยำธิ มรณะ บีบคั้นเบียดเบียนเผำผลำญทำลำยให้เป็น
ทุกข์อยู่เป็นนิตย์
๕) อนตฺตา ส่วนที่เป็นอนัตตา คือควำมที่สังขำรและวิสังขำรเป็นอนัตตำ เป็น
สภำพว่ำงจำกตัวตน มิใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรำเขำ
๖) อนตฺตลกฺขณํ ส่วนที่เป็นลักษณะของอนัตตา คือเครื่องหมำยกำหนดให้รู้ว่ำ
สังขำรและวิสังขำรเป็นสภำพที่ไม่มีตัวตน มิใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรำเขำ

ผู้เจริญวิปัสสนามี ๒ ประเภท
๑) สมถยานิก ผู้มีสมถะเป็นยาน หมำยถึงผู้เจริญสมถะจนได้บรรลุฌำนสมำบัติ
แล้วจึงอำศัยสมถะนั้นเป็นพื้นฐำนเจริญวิปัสสนำต่อไป เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์ แล้วเป็นผู้มี
คุณวิเศษต่ำงๆ เช่นสำมำรถแสดงฤทธิ์ได้ เป็นต้น

หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรม

๑๐๕
๒) วิปัสสนายานิก ผู้มีวิปัสสนาเป็นยาน หมำยถึงผู้เจริญวิปัสสนำอย่ำงเดียวไป
จนบรรลุเป็นพระอรหันต์ โดยมิได้เจริญสมถะ ไม่ได้ฌำนสมำบัติมำก่อน เมื่อเจริญวิปัสสนำก็
กำหนดนำมรูปเป็นอำรมณ์ ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์ แล้วไม่สำมำรถ
แสดงฤทธิ์ได้ เรียกว่ำสุกขวิปัสสกะ (ผู้เจริญวิปัสสนำล้วน)

วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง
ผู้ เ จริ ญ วิ ปั ส สนำ อำจมี สิ่ ง ที่ ม ำท ำให้ จิ ต เศร้ ำ หมองในระหว่ ำ งเจริ ญ วิ ปั ส สนำ
เรียกว่ำ วิปัสสนูปกิเลส เครื่องเศร้าหมองแห่งวิปัสสนา คือ ธรรมำรมณ์ที่เกิดแก่ผู้ได้วิปัสสนำ
อ่อ นๆ จนทำให้ ส ำคั ญว่ ำตนบรรลุ ม รรคผลแล้ ว เป็ น เหตุขั ดขวำงให้ ไ ม่ก้ ำวหน้ ำ ต่อ ไปใน
วิปัสสนำญำณ มี ๑๐ อย่ำง คือ
๑) โอภาส
แสงสว่ำงเกิดแต่วิปัสสนำจิต ซ่ำนออกจำกสรีระ
๒) ญาณ
ควำมหยั่งรู้ หรือวิปัสสนำญำณที่เห็นนำมรูปแจ้งชัด
๓) ปีติ
ควำมอิ่มใจที่แผ่ซ่ำนไปทั่วร่ำงกำย
๔) ปัสสัทธิ ควำมสงบกำยและจิต ระงับควำมกระวนกระวำยได้
๕) สุข
ควำมสุขกำยและจิตที่เย็นประณีต
๖) อธิโมกข์ ควำมน้อมใจเชื่อ มีศรัทธำกล้ำเป็นที่ผ่องใสของจิตและเจตสิก
๗) ปัคคาหะ ควำมเพียรสม่ำเสมอประคองจิตไว้ด้วยดีในอำรมณ์
๘) อุปัฏฐาน ควำมที่สติตั้งมั่นปรำกฏชัด ควำมมีสติแก่กล้ำ
๙) อุเบกขา ควำมมีจิตเป็นกลำงในสังขำรทั้งสิ้นอย่ำงแรงกล้ำ
๑๐) นิกันติ
ควำมพอใจอำลัยในวิปัสสนำที่สุขุมละเอียด
ผู้เจริญวิปัสสนำ เมื่อวิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเกิดขึ้น พึงพิจำรณำ
รู้เท่ำทันว่ำ “ธรรมดังกล่าวไม่ใช่วิปัสสนา หากแต่เป็นอุปกิเลสแห่งวิปัสสนา ไม่ใช่ทางมรรคผล”
แล้วไม่ยินดี ไม่หลงในธรรมที่เป็นอุปกิเลสนั้น โดยไม่หยุดควำมเพียรในกำรเจริญวิปัสสนำ
ก็จะสำมำรถยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนำญำณขั้นสูงได้
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๑๐๖

สรุปความ
ผู้เจริญวิปัสสนำจนได้วิปัสสนำญำณ ย่อมเห็นนำมรูปโดยควำมเป็นไตรลักษณ์
คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตำ ตำมควำมเป็นจริง จะได้รับอำนิสงส์มำกกว่ำกำรบำเพ็ญ
ทำน และกำรรักษำศีล โดยมีอานิสงส์ ๔ อย่าง ดังนี้
(๑) มีสติมั่นคง ไม่หลงตำย (ตำยอย่ำงมีสติ)
(๒) เกิดในสุคติภพ คือ โลกมนุษย์และโลกสวรรค์
(๓) เป็นอุปนิสัยแห่งมรรค ผล นิพพำน ต่อไปในเบื้องหน้ำ
(๔) ถ้ำมีอุปนิสัยแห่งมรรค ผล นิพพำน ก็สำมำรถบรรลุได้ในชำตินี้
การเจริ ญ วิ ปั ส สนา จั ด ว่ ำ เป็ น ปฏิ บั ติ บู ช ำอั น เลิ ศ อั น ประเสริ ฐ ที่ สุ ด
ในพระพุทธศำสนำ เพรำะสำมำรถทำให้พ้นจำกกิเลสและกองทุกข์ ปิดประตู อบำยภูมิได้
ฉะนั้น พุทธศำสนิกชนไม่พึงประมำท ควรหำโอกำสบำเพ็ญวิปัสสนำโดยถ้วนทั่วกันเถิด

จบ วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก
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