
                                                คํานํา 
           หนังสือเรื่อง  " ธรรมปริทรรศน "  อันเปนหนังสืออธิบายหลัก  
ธรรม ทีใ่ชศกึษากันในนักธรรมชั้นโท  ตามหลักสูตรการศึกษา 
พระปริยัติธรรม  ซึ่งพระโสภณคณาภรณ  ( ระแบบ   ิตาโณ )  วัด 
บวรนิเวศวิหาร  ไดรวบรวมและเรียบเรียงข้ึน  เพ่ือชวยเหลือทานท่ี 
ตองการศึกษาเรียนรู  ธรรมะ  และอรรถาธิบายแหงธรรม  ทั้งท่ีเปน 
พระภิกษุ  สามเณร ครูอาจารย  นักเรียน  นักศึกษา และสาธุชนผู 
สนใจ 
           แตเพราะขนาดของหนังสือหนาถึง ๕๐๐ กวาหนา  การ 
พิมพแจกเปนธรรมทานของผูเรียบเรียงในคราวแรก  จึงทําไดอยาง 
จํากัด  เพราะขาดแคลนปจจัยในการพิมพ  แจกไปไมนานนักหนังสือ 
ก็หมด  ในขณะท่ีทานผูตองการยังมีอีกมาก  ทานเจาคุณพระโสภณ- 
คณาภรณ  จึงบอกใหทางมหามกุฎราชวิทยาลัยทราบวา ถาทาง 
มหากุฎราชวิทยาลัยเห็นเปนการสมควรจะพิมพจําหนาย  แกผูที่ 
สนใจในธรรมก็ยินดีมอบใหพิมพตามตองการ 
           มหามกุฎราชวิทยาลัย  พิจารณาเห็นวา  ถาจะพิมพหนังสือ 
เลมนี้ออกจําหนาย  คงไดประโยชนหลายประการ  เชน 
           ๑.  เปนการสืบตองานของสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรม 
พระยาวชิรญาณวโรรส  ซึ่งพระองคทานทรงรวบรวม  เรียบเรียง  พรอม 
กับอรรถาธิบายส้ัน ๆ  เอาไวกอนแลว  ใหเกิดความเขาใจสําหรับคนยุค 
ปจจุบันไดเพ่ิมข้ึน    
           ๒.  ครู  นกัเรียน  ที่ทําหนาท่ีสอน และเรียนในนักธรรม  และ 
ธรรมศึกษา  โท จะไดมีอุปกรณชวยเสริมสรางความรูความเขาใจ  ใน 
ดานธรรมวิภาคเพ่ิมข้ึน 
           ๓.  สาธุชนที่มีหนาที่ตองศึกษา สั่งสอน  และเสริมสรางประสบ 
การณ  จะไดมีหนังสือชวยใหความรู  ความเขาใจเกิดข้ึนอีกเลมหน่ึง 



           ๔.  งานของมหากุฎราชวิทยาลัย  ในดานเผยแผศาสนธรรม 
จะไดมีผลงานมากข้ึนกวาเดิม 
           ๕.   จะไดชวยกันทํางานอันเปนสวนพุทธบูชา  ธรรมบูชา 
สังฆบูชา  และแสดงกตัญูกตเวทิตา  ตอบุรพาจารย  มีสมเด็จพระมหา- 
สมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  เปนประธาน  ตามหนาที่ของพุทธ 
ศาสนิกชน  และ  ศาสนทายาทท่ีดี 
           มหากกุฎราชวิทยาลัย  ขออนุโมทนาสาธุการแตทานเจา 
คุณพระโสภณคณาภรณ  ผูรวบรวมและเรียบเรียง  ขอใหทานมีความ 
เจริญงอกงามในธรรมเปนนิตยเทอญ และหวังวาหนังสือเลมนี้คง 
อํานวยประโยชนแกทานผูอานไดตามสมควร และขอใหทานท่ีมีสวน 
สนับสนุนกิจกรมอันเปนกุศลสวนน้ี  จงประสบความเจริญงอกงาม 
ในธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา  ทรงประกาศแสดงไวดีแลวตลอด 
กาลนาน 
                                          มหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ 
                                                               กรกฎาคม ๒๕๒๙  
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                                       ทุกะ  หมวด ๒ 
                                         อริยบุคคล ๒ 
              พระเสขะ                     พระผูยังตองศึกษา  
              พระอเสขะ                   พระผูไมตองศึกษา 
           พระอริยบุคคล  ไดแกบุคคลผูประเสริฐสุดหรือสูงสุดซึ่งเปนผลท่ี 
เกิดข้ึนจากการประพฤติปฏิบัติใหสมบูรณในศีล  สมาธิและปญญาท่ีสรุปรวม 
เปนไตรสิกขา  แตการปฏบิัติในศีล  สมาธิ และปญญาน้ัน  เนื่องจากบุคคลมี 
พ้ืนฐานในดานตาง ๆ ไมเสมอกัน   ผลที่เกิดข้ึนจากการประพฤติปฏิบัติจึง 
แตกตางกันออกไป  ทานผูใดก็ตามท่ีเริ่มตนดวยการทําศีลใหสมบูรณสมาธิ 
พอประมาณ  ปญญาพอประมาณ  กไ็ดชื่อวาเปนพระอริยบุคคลแลว  แต 
สุดยอดของพระอริยบุคคลคือ  ทานที่ทําใหสมบูรณในเรื่องทั้งศีล  สมาธิ 
และปญญา  ดังน้ันทานจําแนกพระอริยบุคคลเอาไวเปน ๒ ระดับใหญ ๆ 
ดวยกัน  คือ 
           ( ๑ )  พระเสขะ   พระผูยังตองศึกษา ศึกษาในเรื่องอะไร  ศกึษาในเรื่อง 
ของศีล  ของสมาธิ  ของปญญา  หรือในอริยมรรค  มีองค ๘ ประการน้ันเอง 
เพราะวายังมีธรรมะซึ่งควรประพฤติปฏิบัติ  แตทานยังปฏิบัติไดไมสมบูรณ 
ยังมีกิเลสที่ทานจะตองละแตทานยังละไมไดโดยสมบูรณ จึงจําเปนที่จะตอง 
ศึกษาตอไป 
           " ศึกษา "  ในความหมายน้ี  จึงเนนไปในเรื่องของการลงมือประพฤติ 
ปฏิบัติ  เพงพินิจพิจารณาตรวจสอบถึงสภาพจิตของตน  วาสามารถกระทํา  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 2 

ใหสมบูรณในชั้นศีล  สมาธิและปญญาไดมากนอยแตไหนเพียงไร  พระอริย 
บุคคลประเภทนี้  ทานจึงแบงออกเปน ๓ ระดับดวยกัน  ดวยอํานาจการละ 
สังโยชน  คือกิเลสเปนเครื่องผูกมัดใจสัตวไวไดไมเทากันคือ  
           ๑.  พระโสดาบัน   ละสังโยชน  คือกิเลสที่ผูกใจสัตวไวไดเด็ดขาด 
๓ ประการ  คือ 
              ๑.๑  สักกายทิฏฐ ิ ความเห็นเปนเหตุ  ถือตัวถือตน  ถอืเรา  ถือเขา 
เปนเราเปนเขา  ตลอดถึงพวกเราพวกเขา  และความยึดถือในลกัษณะน้ี 
อาจจะลึกลงไปจนถึงความยึดถือในขันธทั้ง ๕ ประการ  คือ  รปู  เวทนา 
สัญญา  สังขาร วิญญาณ  วาขันธ ๕  เปนเรา เราเปนขันธ ๕  ขันธ ๕  มีในเรา 
หรือ  เรามีอยูในขันธ ๕ พระอริยบุคคลระดับโสดาบัน  ก็สามารถละสังโยชน 
ระดับนี้ออกไปจากใจได  ทั้งสวนหยาบและสวนละเอียด 
              ๑.๒  วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย  ไมแนใจในส่ิงตาง ๆ  เชนไม 
แนใจระหวางความดี ความชั่ว  ไมแนใจในผลของกรรม  ตัวการท่ีสําคัญก็คือ 
วาเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในคุณของพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ 
ในไตรสิกขาคือเรื่อง  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ในเรื่องอดีต  หรือภพชาติ ตาง ๆ 
ในอดีต  เรื่องอนาคต  คือความจะมีความจะเปนในอนาคต  สงสัยหมดทั้งอดีต 
และอนาคต  ซึ่งมาสรุปรวมที่ความสงสัยในกําของปฏิจจสมุปบาท  คือธรรมท่ี 
เปนปจจัยอาศัยกันและกนัเกิดข้ึน  ซึ่งบางครั้งทรงใชคําวา  ปจจยาการ คือ 
อาการท่ีเปนไปตามเหตุตามปจจัย บางครั้งทรงใชคําวาอิทัปปจจยตา  เมื่อส่ิงน้ีมี 
สิ่งน้ีก็มี สิ่งน้ีเกิด สิ่งน้ีก็เกิด  สิ่งนี้ไมมี  สิ่งน้ีก็ไมมี  สิ่งน้ีดับ  สิ่งนี้ก็ดับ  พระ 
โสดาบันบุคคลน้ัน  สามารถละในสวนของความเคลือบแคลงสงสัยในคุณของ  
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พระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  และไตรสิกขา  ไดอยางสิ้นเชิง  มีศรัทธา 
มั่นคงในพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  และในไตรสิกขา 
              ๑.๓  สีลัพพตปรามาส  คือการถือม่ันดวยศีล  ดวยวัตร  ดวย  
ขอปฏิบัติตาง ๆ  ที่ไมยุติดวยเหตุผลและความดี  ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
เครื่องรางของขลัง  เวทมนตรคาถา  ฤกษผานาที  ดวงดาว  ดวงเดือน  ตลอด 
ถึงอํานาจอิทธิพลจากภายนอกและสีลพัพตปรามาสน้ี  ไดกินเน้ือความลึก 
ลงไป  ถึงการยึดถือวาบุคคลจะประสบความสุขเพราะการทําดังน้ีเทาน้ัน 
ไมประสบเพราะการทําอยางอ่ืน นี่ก็ถือวาเปนสีลัพพตปรามาสประการ 
หน่ึง  เชน  การเชื่อถือของพระปญจวัคคีย  เมื่อเฝาปฏิบัติพระพุทธเจาอยู 
ทานไปปกใจวาการบําเพ็ญทุกรกริิยาเทาน้ัน  ที่จะทําใหผูปฏิบัติไดตรัสรู 
แลวก็ปฏิเสธทางอ่ืน  โดยเอาการบําเพ็ญทุกรกริิยาไปเชื่อมโยงกับการตรัสรู 
วาบุคคลผูตรัสรูจะมีไดเพราะการบําเพ็ญทุกรกิรยิา  ถาไมบําเพ็ญทุกรกิรยิา 
ก็จะไมตรัสรู  เมื่อพระพุทธเจาเปลี่ยนจากทุกรกิริยามาบําเพ็ญเพียรทางจิต 
ทานก็หมดความเชื่อวาพระพุทธเจาจะตรัสรูแลวจึงไดหนีไป  แตทานท่ี 
บรรลุเปนพระโสดาบันแลว  จะละความยึดถือ  ดวยอํานาจศีลวัตร ดวย 
ขอปฏิบัติตาง ๆ  ที่เชื่อกนัวาขลัง เชื่อกันวาศักดิ์สิทธิ์  ออกไปจากจิตใจได 
อยางสิ้นเชิง 
           ๒.  พระสกิทาคามี  หรือพระสกทาคามี  ที่แปลวา  ผูมาสูโลกนี ้
อีกครั้งหนึ่ง  ทานสามารถทํากิเลสกองใหญ  คือราคะ  ความกําหนัดยินดีใน 
วัตถุกามท้ังหลาย โทสะ  ความไมพอใจ  ไมชอบใจ  ความประทุษราย  และ 
โมหะ  ความหลง  ไมรูจรงิ  ใหเจือจางออกไปจากจิตใจ  มากกวาท่ีพระ 
โสดาบันไดเคยทําใหเจือจางมาแลว  
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           ๓.  พระอนาคามี  แปลวาผูไมกลับมาสูโลกน้ีอีกตอไป  หรือหลัง 
จากทานทํากาลกิริยาไปแลว  จะบังเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาส ๕  ชั้น  
คืออวิหา  อตัปปา  สุทัสสา  สุทัสสี  อกนิฏฐา  เพราะความแกกลาแหงอินทรีย 
๕ ประการ  หมายความวา  ทานเกิดดวยอํานาจอินทรียที่แกกลาตามลําดับ 
ทานผูมีสัทธินทรียแกกลา  ตายไปแลวไปเกิดในชั้นอวิหา  ทานที่มีวิริยินทรีย 
แกกลา  ตายไปแลวจะบังเกิดในสุทธาวาสชั้นอตัปปา  ทานที่สตินทรียแก 
กลา ตายไปแลวจะบังเกิดในสุทธาวาสชั้นสุทัสสา  ทานที่มีสมาธินทรีย 
แกกลา  ตายไปแลวจะบังเกิดในสุทธาวาสชั้นสุทัสสี ทานท่ีมีปญญินทรีย 
แกกลา  ตายไปแลวจะบังเกิดในสุทธาวาสชั้นสูงสุดคืออกนิฏฐา 
           พระอนาคามีนั้นไดละสังโยชน  คือเครื่องผูกใจสัตวเพ่ิมข้ึนอีก 
๒ ประการ  ซึ่งเปนการละไดอยางเด็ดขาดจริง ๆ  นั้น คือ 
              ๓.๑  กามราคะ  ไดแกจิตท่ีกําหนัดดวยอํานาจความยินดี  ความ 
เพลิดเพลินในวัตถุกามท้ังหลาย คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ที่นา 
ใครนาปรารถนา  นาพอใจ 
              ๓.๒  ปฏฆิะ  ความหงุดหงิด  ความไมพอใจ  ความไมชอบใจ 
ในสิ่งท่ีตนเห็นดวยตา  ไดยินดวยหู  สูดดมดวยจมูก  ลิ้มดวยลิ้น  ถูกตอง 
ดวยกาย แมแตตรึกนึกดวยใจ  ทานละไดเด็ดขาดเปนสมุจเฉทปหาน  คือ 
ไมเกิดกําเริบข้ึนในใจทานอีกตอไป  แตถึงอยางนั้น  พระอริยบุคคลท้ัง ๓ 
ประเภทน้ี  ยงัไดชื่อวาเปนเสขะ  เพราะยังตองประพฤติปฏิบัติเพ่ือขจัด 
สังโยชนที่ยงัละไมได และทําใหสมบูรณในปญญาอยางเต็มท่ี  เพราะถึง 
ชั้นนี้  ศีลสมบูรณ  สมาธิสมบูรณ  แตปญญายังตองเพ่ิมพูนมากย่ิงข้ึน  ดังนั้น 
จึงไดชื่อวาเปนพระเสขะ  
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           ( ๒ )  พระอเสขะ พระผูไมตองศึกษา คือพระอริยบุคคลระดับสูงสุด 
ไดแกพระอรหันต  ความเปนพระอรหันตนั้น  เกิดข้ึนจากากรทําศีลใหสมบูรณ 
สมาธิสมบูรณ  และปญญาก็สมบูรณเต็มที่  ศีลสมาธิปญญาเหลาน้ี  หลอ  
ที่ชอบ  เมื่อความรูบังเกิดข้ึนแลวก็ทําหนาท่ีขจัดสังโยชนอีก ๕ ประการ 
ใหหมดไปจากจิตใจของทาน  คือ 
              ๒.๑  รูปราคะ  ความกําหนดยินดีในรูปธรรมตาง ๆ  ไดแก 
ความกําหนัด  ยินดีในสิง่ท่ีเห็นดวยตา  ไดยินดวยหู  สูดดมดวยจมูก ลิ้ม 
ดวยลิ้น ถกูตองดวยกาย ซึ่งมีความประณีตลงไป และที่สําคัญก็คือความ 
ติดอยูในรูปฌาน ที่ทําใหจิตใจมีความสงบประณีตกวาสามัญชน  ทานละ 
ความยินดีในรูปฌานลงไปได 
              ๒. ๒  อรูปราคะ  คือละความกําหนัดยินดีในส่ิงท่ีเปนนามธรรม 
เชนเปนความสุข ความเอิบอ่ิมใจ  ความสงบ  จนถึงอรูปฌาน  ซึ่งเปนฌาน 
ระดับสูงในชั้นของโลกยีธรรม 
              ๒.๓  มานะ  คือความชั่วตัว  ตามปกติ พวกกิเลสเหลาน้ีก็เจือ 
จางกันมาแลวโดยลําดับ  แตมาละไดเด็ดขาดในระดับอรหัตมรรค  ทํา 
หนาที่ตัด  มานะ  ความถือตัววาเลศกวาเขา  เสมอเขาหรือดีกวาเขา และ 
พรอมท่ีจะกระจายตัวเองออกไปโดยอาศัยทรัพยบาง  ยศบาง ตําแหนง 
หนาที่การงานบาง  ตระกูลวงศบาง กอใหเกิดความดูถูกดูหม่ินบุคคลอ่ืน 
พระอริยบุคคลระดับนี้ละไดอยางเด็ดขาด 
              ๒.๔.  อุทธัจจะ  คือความฟุงซานของจิต  จิตของทานมีความสงบ 
อยางแมจริง  ไมถูกโยกคลอนใหหว่ันไหว  ดวยอํานาจของอารมณที่มา    
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กระทบจากภายนอกและไมมีกิเลส  ซึ่งทําใหจิตใจเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 
ภายใน  ใจของทานจึงมีความสงบปราศจากความฟุงซานแหงใจ 
              ๒.๕  อวิชชา  คือความไมรูในอริยสัจทั้ง ๔ ประการเปนตน  
ซึ่งเมื่อญาณคือความรูไดบังเกิดข้ึนแลว  ก็ไดทําหนาท่ีขจัดความไมรูเหลาน้ี 
ใหหมดไป  เมื่อวิชชาเกิดข้ึน  อวิชชาก็ดับไปในแตละจุด  ญาณคือความรู 
ที่บังเกิดข้ึนน้ี  ไดสรางความเปลี่ยนแปลงภายในจิตของพระอรหันตใหเกิด 
ข้ึนโดยลําดับ  และเม่ือญาณเกิดข้ึนแลวทานก็เกิดความรูวา  จิตใจของทาน 
หลุดพนโดยไมกําเริบอีกตอไป  ชาติ  คือความเกิดในภพตอไปก็ไมมี  การ 
ประพฤติปฏบิัติเพ่ือละกิเลส  เพ่ือเพ่ิมพูนธรรมะก็จบส้ิน  กิจอ่ืนในลักษณะ 
เดียวกันก็ไมมีอีกตอไป  ชีวิตของพระอริยบุคคลระดับอรหันต  จึงเปนชีวิต 
ที่อยูเพ่ือโลก  เพ่ือกระทําสิ่งท่ีเปนประโยชนเกื้อกูลแกชาวโลก  เพ่ือความ 
สุขแกชาวโลก  เพ่ือเปนการอนุเคราะห  สงเคราะหตอชาวโลก  พระอรหันต 
จึงเปนอุดมบุคคลท่ีสูงสุดในโลก  ไมวาจะเปนเทวโลก  มารโลก  มนุษยโลก 
หรือพรหมโลก  ก็ตาม  เพราะทานเปนผูที่สมบูรณดวยปญญา  ความบริสุทธิ์ 
และความกรุณา อยางแทจริง เนื่องจากกิจตาง ๆ  สวนตัวของทาน  ที่จะทํา 
เพ่ือการละและการบําเพ็ญไดหมดไป  ทานจึงไดชื่อวาเปนอเสขะ  คือ  พระ 
ผูไมตองศึกษาอีกตอไป  
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                                           กัมมัฏฐาน ๒ 
              สมถกัมมัฏฐาน                กัมมัฏฐานเปนอุบายสงบใจ 
              วิปสสนากัมมัฏฐาน         กมัมัฏฐานเปนอุบายเรืองปญญา 
           กัมมฏัฐาน  แปลวา  การงานที่บุคคลควรทําในดานจิตใจ พระผูมี 
พระภาคเจาทรงจําแนกแสดงไวเปน ๒ ระดัง คือ  
           ( ๑ )  สมถกัมมฏัฐาน  กัมมฏัฐานเนื่องดวยบริกรรม  ไมเนนหนัก 
ในดานการใชปญญา  พินิจพิจารณา  จัดเปนสมถกัมมัฏฐาน  ซึ่งทานแปลวา 
กัมมัฏฐานเปนอุบายสงบใจ  ถาจะต้ังปญหาถามวา  สงบใจจากอะไร  ก็ตอบ 
วา  สงบใจจากนิวรณธรรมทั้ง ๕ ประการ คือ 
              ๑.  กามฉันท  ใจที่เหน่ียวนึกถึงเรื่องที่นาใคร  นาปรารถนา 
นาพอใจ  ซึ่งตนไดเห็นดวยตา ไดยินดวยหู  ไดสดูดมดวยจมูก ไดลิ้มดวย 
ลิ้น  ไดถูกตองดวยกาย สิ่งเหลาน้ันถูกเก็บไวภายในใจ  ทําใหใจไปเหน่ียว 
นึกดวยความใคร  ความปรารถนาในส่ิงน้ัน ใจท่ีมีลักษณะเชนนี้ จึงเหมือน 
กับการตกเปนหน้ีของบุคคลเหลาอ่ืน  ซึ่งจะตองชดใชอยูเรื่อยไป 
              ๒.  พยาบาท  ใจท่ีเหนี่ยวนึกไปดวยใจอาฆาตพยาบาท  ผูกใจ 
เจ็บ ตองการจะโตตอบ  ทําอันตรายลางผลาญ ฝายที่ทําใหตนไมพอใจความ 
คิดในแนวนี้จึงเหมือนกับโรคของใจ  ทํานองเดียวกับโรคของกายที่เกิด 
ข้ึนแลว  บุคคลท่ีเปนโรคนั้นจะตองถูกโรคเสียดแทงใหเกิดความเรารอน 
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ไปดวยประการตาง ๆ  ไมมีใครสามารถจะชวยแบงเบาบรรเทาโรคภัยเหลาน้ัน 
ได 
              ๓.  ถีนมิทธะ  สภาพจิตท่ีเกิดอาการงวงเหงาหาวนอน  เซื่อง 
ซึม  หงอยเหงา  หดหู ทอถอย  จนถึงกบัชาเย็น  และมีอาการท่ีเราเรียกวา  
เซ็งเกิดข้ึน อาการของถีนมิทธะนั้น  เปนเหมือนกับบุคคลท่ีตกเปนทาส 
รับใชบุคคลอ่ืน  จะตองสูญเสียความเปนตัวของตัวเอง  ถูกคนอ่ืนเขา 
บังคับใชอยูร่ําไป โอกาสท่ีจะมีอิสระสุขกายสบายใจมีไมได  ใจท่ีถูก 
ครอบงําดวยถิ่นมิทธะก็มีลักษณะเชนเดียวกัน 
              ๔.  อุทธัจจกุกกุจจะ  คือความฟุงซานความรําคาญซัดสาย 
ไปของจิต  ไมมีทิศทางที่แนนอน  มีความสับสนวาวุนที่ทานเรียกวาเปน 
ความไมสงบของใจ  บางครั้งบางคราวก็กอใหเกิดอาการหงุดหงิดข้ึนมา 
ภายใน  ไมพอใจในอารมณที่ตนคิดอยูในขณะนั้น  ไมพอใจในสิ่งแวดลอม 
และบางครั้งก็แสดงออกมาในรูปของความงุนงาน จนอยากท่ีจะระบายความ 
รูสึกเหลาน้ัน  และอาจจะระบายไปดวยวิธีการตาง ๆ  สภาพจิตเชนนี้จึง 
เปนเหมือนบุคคลท่ีติดคุกติดตะราง  ฟุงซาน ซัดสายไป ปรารถนาอยางนั้น 
ปรารถนาอยางน้ี  ปรารถนาอยางโนน  แตเอาเขาจริง  แลวก็เปนไปไมได 
จิตใจของบุคคลน้ันที่หงุดหงิดงุนงานไปดวยอาการตาง ๆ  ก็มีลกัษณะเชนนั้น 
              ๕.  วิจิกิจฉา  คือความลังเลสงสัย  ไมแนใจ  มีความเคลือบ 
แคลงในส่ิงตาง ๆ  ซึ่งตามปกติแลวจะพบวา ความสงสัยไมแนใจน้ัน  จะ 
เกิดข้ึนอยูเสมอ  และยามใดท่ียังมีความไมแนใจปรากฏอยูภายในจิต ยาม  
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นั้นความสับสนในดานจิตใจ  อาการชะงักงันตาง ๆ  ก็จะตองเกิดข้ึน ใน 
ฐานะของพุทธศาสนิกชนนั้น อาจจะแสดงความเคลือบแคลงสงสัยใน 
พระพุทธเจา  ในพระธรรม  ในพระสงฆ  ในไตรสิกขา  คือ  ศลี  สมาธิ  ปญญา 
ในเรื่องชีวิตท่ีเปนอดีต  เรื่องชีวิตในอนาคต  อาจจะสงสัยสับสนทั้งอดีต  
ทั้งอนาคต  จนถึงกับเคลือบแคลงสงสัยในกฎของเหตุผลที่เรียกวาปฏิจจ- 
สมุปมาท สภาพจิตท่ีประกอบดวยความสงสัยเหลาน้ี  อุปมาเหมือนกับการ 
เดินทางไกลกันดารและหลงปา  ไมทราบ  ไมมัน่ใจในหุบเหว  หลุมบอใน 
อันตรายตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนขางหนา 
           สิ่งเหลาน้ีทานเรียกไดวาสนิมใจ  หรือส่ิงท่ีกั้นจิตบุคคลไวไมให 
บรรลุความดี  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงกัมมัฏฐาน  คือการงานท่ีจะตอง 
ทําทางใจไว  เพ่ือบุคคลใชสติสัมปชญัญะดวยความเพียร  ระลึกอยูในเรื่อง 
ใด  เรื่องหน่ึง  ใหจิตสงบอยูในเรื่องเหลาน้ัน  ที่เรียกวาเปนอารมณของ 
กัมมัฏฐาน  ซึ่งทรงจําแนกแสดงไวถึง ๔๐ ประการ  แตเมื่อกลาวโดยสรุป 
แลว การต้ังสติระลึกอยูที่อารมณอะไรก็ตาม  ถาหากวาใจของผูปฏิบัติ 
สามารถสงบนิวรณทั้ง ๕ ประการลงไปได การกระทําเหลาน้ันเรียกวา 
สมถกัมมัฏฐาน  คือกัมมัฏฐานท่ีเปนอุบายวิธี  กระทําใจของบุคคลใหสงบ 
เชนบุคคลต้ังสติระลึกดูอยูที่ลมหายใจเขา  ลมหายใยออก  ซึ่งอาจจะนับ 
ลมหายใจเขาออกเปนคู ๆ  เปนชุด ๆ  หรืออาจจะภาวนาทวา  พุทโธ  โดย 
หายใจเขา  พุท  หายใจออก  โธ  หรือหายใจเขาพุทโธ  หายใจออกพุทโธ 
หรือต้ังสติระลึกดูอยูที่จุดที่ลมกระทบ  ถาจิตของบุคคลน้ันสมารถสงบอยู 
กับอารมณที่ตระลึกได  ในยามน้ันนิวรณธรรมทั้ง ๕ ประการ  ขอใดขอ 
หน่ึงไดสงบไปจากจิต  การปฏิบัติโดยวิธีนี้จึงชื่อวาเปนสมถกัมมัฏฐาน  
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           ( ๒ )  วิปสสนากัมมัฏฐาน  กัมมัฏฐานเปนอุบายเรืองปญญา 
           เปนการสอนใหบุคคลใชปญญา  สติและความเพียรพยายามเพง 
พินิจดูสิ่งท่ีเราเรียกวา  ขันธ ๕  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
หรือพูดโดยสรุปวา  รูป  นาม คําวารูปนั้น  คือส่ิงท่ีเราเห็นดวยตา  ไดยินดวย  
หู  สูดดมดวยจมูก  ลิ้มดวยลิ้น  ถูกตองดวยกาย สิ่งท่ีเรียกวานาม  ไดแก 
สิ่งท่ีเรารูดวยใจ  เชนความสุข  ความทุกข  ความรัก  ความเมตตา  ความ 
กรุณา  เปนตน  นั้นเปนนาม  เพราะฉะนั้น  สิ่งใดท่ีเปนรูป  เสยีง  กลิ่น รส 
เย็น  รอน  ออน แข็ง  ซึ่งบุคคลสัมผัสไดดวยตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  สรุปรวม 
เรียกวาเปนรูป  บุคคลไดใชปญญาพินิจพิจารณามองดูรูปนามเหลาน้ัน  ใน 
แงของความเปนจริง ตามหลักของสามัญลักษณะ  คือลักษณะท่ีเสมอกัน 
ในสัตวและสังขารทั้งหลาย  ไดแกความเปนของไมเที่ยง  เพราะ 
           ไมวารูปหรือนามก็ตาม  ลวนแลวแตมีความเกิดข้ึน  และมีความ 
เสื่อมไปเปนธรรมดาในขณะที่เกิดมาแลว  ก็มีการแปรปรวนเปลีย่นแปลง 
ไปตลอดเวลา ไมหยุดอยูกับที่  สิ่งเหลานั้นดํารงอยูไดเพียงชั่วขณะ  ชั่วครั้ง 
ชั่วคราวเทานั้น  ดังนี้รูปนามท้ังหมดจึงตรงกันขามกับความเท่ียงแทแน 
นอน  มองเห็นวาเปนทุกขตา  คือความเปนทุกข  รูปนามชื่อวาเปนทุกข 
อยางไร 
           รูปนามชื่อวาเปนทุกขเพราะเกิดข้ึนจากเหตุปจจัย  มีการเบียดเบียน 
ทั้งกายและจิต  กอใหเกิดความเรารอนและตรงกันขามกับสิ่งที่เปนสุข 
           มองใหเห็นในแงของความเปนอนัตตา  คือความไมใชตัวใชตน 
เพราะวาไมมีใครสามารถบังคับบัญชา  รูปนามใหเปนไปตามที่ตนตองการ  
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ไดทุกอยาง  ไมมีใครเปนเจาของรูปนามเหลาน้ันอยางแทจริง  เมื่อบุคคล 
ไดนํารูปนามเหลาน้ันมาแยกยอยออกไป  ก็จะพบวาไมมีอยูอยางแทจริง 
เปนเพียงการเกาะกลุมของสังขารทั้งหลายเทาน้ันเอง  เหมือนกับการมอง 
เสนที่ขีดดวยชอลก  ในที่ไกลก็ดูเปนเสน  เมื่อเอากลองไปสองดู  ก็จะพบวา  
เปนเพียงผงของชอลกที่วางเรียงกันเปนอันมากเทาน้ันเอง  รปูนามก็มี 
ลักษณะเชนเดียวกัน  คือเม่ือยอยออกไปแลว  จะกลายเปนของวางเปลา 
หาแกนสารท่ีแทจริงไมได จึงตรัสกันขามกับความคิดความเชื่อถือวา 
รูปนามหรือบุคคลเปนอัตตา  คือตัวตนอยางแทจริง  แตในขณะเดียวกัน 
พระพุทธศาสนาก็ยอมรับ  คือใหมองเห็นในรูปนามวา ไมใชตัวใชตนอยาง 
แทจริง  ในชัน้ของความจริงอยางแทจริง  ที่เรียกวาความจริงระดับปรมัตถ- 
สัจจะ  ไมใชความจริงข้ันของการสมบัติ  เพราะความจริงข้ันสมมตินั้น 
พุทธศาสนาก็ยอมรับคําท่ีสมมติบัญญัติกัน แตการเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน 
นั้น  มุงที่จะถายถอนความหลงผิดความเขาใจผิด  ที่เรียกวา  การกําหนด 
หมายรูปนามผิด  ความคิดที่เกี่ยวกับรูปนาม  และความเห็นที่เกี่ยวกับรูปนาม 
ในทางที่ผิด  ไดแก 
           กําหนดหมาย  ความคิด ความเห็นสิ่งท่ีไมเที่ยงแทแนนอนวาเปน 
สิ่งท่ีเที่ยงแทแนนอน 
           ความกําหนดหมาย  ความคิด  ความเห็น  สิ่งที่เปนทุกขวาเปนสุข 
           การกําหนดหมาย  ความคิด ความเห็น สิ่งท่ีไมใชตัวใชตนวาเปน 
ตัวตนของเรา 
           การกําหนดหมาย  ความคิด  ความเห็นในสิ่งท่ีไมสวยไมงามอะไร 
วาเปนของสวยงาม  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 12 

           เจริญวิปสสนากัมมัฏฐานเพ่ืออะไร 
           เพ่ือใหเกิดความรูแจงเห็นจริงในสิ่งที่สรุปรวมเปนรูปนาม  เมื่อเกิด 
การรูแจงเห็นจริงแลว  กย็อมจะคลายความหลงผิดความเขาใจผิด  จนกลาย  
เปนความยึดมั่นถือม่ันในสังขารทั้งหลายวาเปนของเราบาง  วาเปนเราบาง 
วาเปนตัวเปนตนของเราบาง  ซึ่งขอน้ีพระพุทธเจาทรงสอนใหบุคคลพิจารณา 
เห็นดวยปญญาอันชอบ  ตามความเปนจริงวา 
           รูปนามหรือขันธ ๕ ที่เปนอดีตก็ดี  อนาคตก็ดี  ปจจุบันก็ดี  หยาบ 
ก็ดี  ละเอียดก็ดี  เลวก็ด ีประณีตก็ดี  อยูไกลก็ดี  อยูใกลก็ด ี ขันธ ๕  ทั้งหมด 
นั้นก็เปนเพียงขันธ  ๕ เทาน้ัน  ไมใชของเรา  ไมเปนเรา ไมใชตัวใชตนของ 
เรา  เมื่อบุคคลเห็นดวยปญญาอันชอบเชนนี้แลว  ก็จะเกิดความเบ่ือหนาย 
คลายกําหนัดในขันธ ๕  ลงไปได  และเมื่อเบ่ือหนายคลายกําหนัดถึงจุดสูงสุด 
จิตก็จะหลุดพนจากความยึดถือวาเปนของเรา  เปนเรา  เปนตัวตนของเรา 
เมื่อจิตหลุดพนแลว  ญาณคือความรูจะเกิดผุดข้ึนภายในใจของทานผูหลุด 
พน  รูวาตนเองไดหลุดพนจากอํานาจของกิเลสเหลาน้ันแลว  เสร็จกิจท่ีควร 
ประพฤติกระทําเกี่ยวกับการละความชั่ว  ประพฤติความดีหรือละกิเลส 
การปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน กับวิปสสนากัมมัฏฐาน  เปนการปฏิบัติที่เกื้อกูล 
ซึ่งกันและกัน  ผูปฏิบัติอาจจะเริ่มตนท่ีสมถกัมมัฏฐาน  แลวไปเจริญ 
วิปสสนาหรืออาจจะเริ่มที่วิปสสนา  แตในที่สุดทานเหลาน้ัน  ก็จะประสบ 
ผลเชนเดียวกัน  เมื่อถึงจุดหมายปลายทางของการประพฤติปฏบิัติ ดังน้ัน 
กัมมัฏฐานท้ัง ๒  ประการนี้  พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงวา  เมื่อบุคคล 
อบรมกระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง  เปนไปเพ่ือความรูดี 
เปนไปเพ่ือความดับ  กัมมัฏฐานท้ัง ๒ ประการ  ก็คือหลักของจิตสิกขา  และ 
ปญญาสิกขาในทางพระพุทธศาสนาน้ันเอง  
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                                             กาม ๒ 
              กิเลสกาม                        กิเลสเปนเหตุใคร 
              วัตถุกาม                        วัตถอัุนนาใคร  
           ๑.  กิเลสกาม  หมายถึงกิเลสสายโลภะ  ที่มอียูภายในจิตใจของ 
บุคคล  เชน รติ  ความยินดี  ฉันทะ  ความพอใจ  ราคะ  ความกําหนัด  โลภะ 
ความโลภ  อจิฉา  ความอยากไดหรือความปรารถนา  อิสสา    ความริษยา 
หรือความหึงความหวง  อสันตุฏฐิ  ความไมสันโดษ  คือความไมยินดีตามมี 
ตามไดของตน  สรุปรวมเปนกิเลสกาม คือเปนกิเลสสายท่ีทําใหใจของบุคคล 
มีความพอใจ ยินดี  รักใคร  ปรารถนา  ไขวควาตองการจะไดมาซ่ึงส่ิงตาง ๆ 
ถาหากวาจิตใจของบุคคลไมมีสิ่งเหลานี้อยูภายใน  ความใคร  ความตองการ 
ในอารมณทั้งหลายก็จะไมเกิดข้ึน  ดังนั้นทานจึงเรียกวากิเลสเปนเหตุใหใคร 
           ๒.  วตัถุกาม  วัตถหุรือพัสดุอันนาใคร  คืออะไร ? 
           เนื่องจากโลกของเราเปนโลกแหงสัมผัส สิ่งที่ใจของบุคคลมีความ 
ใคร ความพอใจยินดี  จึงไดแกสิ่งท่ีเปนรูป  เสียง  กลิ่น รส เย็น รอน  ออน 
แข็ง  ที่ใจของบุคคลไปกําหนดวา รูปสวย  เสียงไพเราะ  กลิ่นหอม  รส 
อรอย  สิ่งนัน้นาจับ  นาตอง  นาลูบ นาคลํา  ความพอใจความยินดี ความ 
ตองการ  ความกําหนัด  ความโลภ  ในสิ่งน้ันก็จะบังเกิดข้ึน  กิเลสกามกับ 
วัตถุกามจึงมีความเกี่ยวเนื่องกัน  ถามีเพียงอยางหน่ึง  อีกอยางหน่ึงไมมี 
ความเปลี่ยนแปลงภายในจิตของบุคคลก็เกิดข้ึนไมได  เชนมีวัตถุ  สิ่งของ 
อยู แตบุคคลไมไดกําหนดวาส่ิงน้ันเปนของมีคา ความพอใจยินดีในสิ่งน้ั  
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ก็ไมเกิดข้ึน  จิตใจของบุคคลท่ีประกอบดวยกิเลสนั้น จึงอุปมาเหมือนชิ้น 
ปลา  ชิ้นเน้ือ  เวลาถูกแมลงวันหยอดไข  ก็พรอมที่จะแพรเชื้อเปนหนอนหรือ 
เปอยเนาไป  แตวาไขของแมลงวัน  ไมใชวาจะหยอดในอะไรแลวตองเปน 
หนอนทุกคราวไป  ถาหากวาไปหยอดไขอยูในหินในไมเปนตน ไมนั้น 
ไมมีเชื้อเนาอยู  จะหยอดอยางไร  ไขเหลาน้ันก็ตายหมด  วัตถกุามจึงเปรียบ 
เหมือนไขของแมลงวัน  กิเลสนั้นเปรียบเหมือนเชื้อเนาท่ีมีอยูในปลา  ในเนือ้ 
ถาหากวามีการหยอดไขในปลาในเน้ือ  ก็พรอมท่ีจะเปนหนอน  แตถาไป 
หยอดในที่อ่ืน ก็มีแตตายไปอยางเดียว ดังน้ัน ทานจึงกําหนดวา  วัตถุกาม 
คือรูป  เสียง กลิ่น   รส  โผฏฐัพพะ  เปนของมีอยูเปนอยูโดยธรรมชาติธรรมดา 
สิ่งเหลาน้ีจะสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนแกจิตใจของบุคลหรือไม 
ก็อยูที่บุคคลเหลาน้ันมีกิเลสอยูภายในใจหรือไม  ถามีกิเลสก็สรางความ 
เปลี่ยนแปลงเปนความรัก ความชัง  ข้ึนมาได ถาใจไมมีกิเลส  รูปก็เปน 
เพียงสักแตวารูป  เสียงเปนตน  ก็เปนเพียงสักแตวาเสียงเทาน้ัน พระอริย- 
บุคคลทานก็เห็นรูป  ฟงเสียง  ดมกลิน่  ลิ้มรส  ถกูตองโผฏฐัพพะ  แตเพราะ 
ภายในใจทานไมมีกิเลส รูปเสียงกลิ่นรสนั้น  จึงไมสามารถสรางความรูสึก 
ยินดียินราย  หรือความรูสึก  ข้ึนลงใหเกิดข้ึนภายในจิตใจของทานได  แต 
สําหรับปุถุชนแลว  ปถุุชนมีความยินดี  มีความพอใจ มีความกําหนัดรักใคร 
ในอารมณตาง ๆ เมื่อไดเปนรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ จึงมีความ 
กําหนัด  พอใจ  ยินดี  หรอืไมกําหนัด  ไมพอใจ  ไมยินดี  ตามสมควรแกกิเลส 
ที่มีอยูภายในใจอันเปนเหตุใหกําหนดอารมณวาดีหรือไมดี  ถากําหนดวาดี 
กิเลสสายโลภะความความโลภ  ความอยากไดก็บังเกิดข้ึน  ถากาํหนดวาไมดี 
กิเลสสายโทสะก็จะบังเกิดข้ึน ครอบงําใจของบุคคล การปฏิบัติในทาง 
พระพุทธศาสนา  พระพุทธเจาจึงทรงมุงเนนไปที่การบรรเทากิเลส  คือ  
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พวกกลุมกิเลสกาม  ไมไดมุงไปแกฝายที่เปนวัตถุกาม  เพราะวัตถุกามเปน 
ผลิตผลของธรรมชาติ  เปนเพียงกําหนดรูไวเทาน้ันวา อะไรเปนอะไร แต 
สวนของกิเลสกาม  เปนสวนท่ีตองพิจารณาใหเห็นโทษแลวพยายามละไป  
โดยลําดับ  
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                                                 ทิฏฐิ ๕ 
              สัสสตทิฏฐิ                ความเห็นวาเที่ยง  
              อุจเฉททิฏฐิ               ความเห็นวาขาดสูญ 
           ในความหมายโดยท่ัวไป  คําวา  ทิฏฐ ิ แปลวา  ความเห็น  เปนคํา 
กลาง ๆ  ไมดีไมชั่ว  ถาตองการจะใหเปนความเห็นดี  และเห็นชั่ว ทานจะ 
ใสคําวา  สัมมาทิฏฐิ  แปลวาความเห็นชอบ หรือ มิจฉาทิฏฐิ  ความเห็นผิด 
ลงไป  แตโดยท่ัวไป  ถาใชคําวาทิฏฐิเฉย ๆ  มักหมายเอามิจฉาทิฏฐิ  ถือวา 
เปนความเห็นผิด 
           เห็นอยางไรจึงเรียกวาเที่ยง ? 
           ความคิดเห็นนี้  สืบเนื่องมาจากความเขาใจวา  ชีวิตของแตละคนน้ัน 
เปนสวนยอยท่ีแยกมาจาก  ปรากฤต  และ ปรมาตมัน  ทุกชีวิตเมื่อสํารอก 
กิเลสออกแลว  จะกลับเขาไปอยูรวมกับมหาตมันหรือปรมาตมันเหมือนเดิม 
เพราะแยกมาจากน้ัน  ความเห็นของคนกลุมนี้ถือวา  " สรรพสิ่งไมมีความ 
เปลี่ยนแปลงเปนของเที่ยงแทมิไดสูญหายไปไหน  มนุษยและสัตวทั้งหลาย 
ตายไปแลวจะตองกลับไปเกิดอีก  ความคิดแนวน้ียังแบงออกเปน ๒ สาย 
คือ 
           ๑.  ถอืวาคนเราตายจากอะไร จะตองกลับไปเกิดเปนอยางนั้น 
ไมมีการเปลี่ยนแปลง  
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           ๒.  ถอืวา มีการเปล่ียนแปลง เชนคนจนอาจตายไปเกิดเปนคนรวย 
ได  เปนตน 
           ความคิดสายน้ี  โยงเขาหาสรรพส่ิงในปจจุบัน  โดยเขาถือวาส่ิงท้ัง  
หลายเปนของคงท่ี  ไมมีการแปรผันเปนอยางอ่ืน  เชนน้ําก็คงเปนน้ําซึ่งมี 
ความเย็นอยูตลอดไป  ถงึแมจะนําไปตมใหรอน  ก็ดํารงอยูชั่วเวลาหนึ่ง 
เทาน้ัน ในที่สุดจะกลับเปนความเย็นตามธรรมชาติเดิมของมัน  แมวาจะ 
กลายเปนไอลอยไปบนทองฟา  แตจะตกกลับมาเปนฝนอีก  สรรพสิ่งจึง 
เปนของเที่ยงแท และคงอยูในสภาพเดิมตลอดไป  ไมมีอะไรมาทําให 
เปลี่ยนแปลงได ดังวาทะท่ีวา  " วิญญาณน้ีเทาน้ันแลนไป  ทองเท่ียวไป 
หาใชสิ่งอ่ืนไม "  ทฤษฎีนี้เปนคําสอนของทานปกุทธกัจจายนะ ซึ่งเปนหน่ึง 
ในจํานวนครูทั้ง ๖  ในยคุพุทธกาล 
           ทําไมสัสสตทิฏฐิจึงเปนมิจฉาทิฏฐิ  และ  พระพุทธศาสนามีหลักการ 
อยางไร ? 
           พระพุทธศาสนาถือวา  ความเห็นเชนนี้เปนมิจฉาทิฏฐิ  เพราะ 
           ๑.  เปนความเห็นท่ีขัดแยงกับกฎแหงไตรลักษณ  คือ  อนิจฺจ ความ 
ไมเที่ยง ซึ่งปรากฏในสรรพสิ่ง เปนการปดโอกาสที่จะพัฒนา  ยกระดับ 
ความประพฤติของตนใหสูงข้ึน  เพ่ือบรรลุมรรคผล  นิพพานอันเปนเปา 
หมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
           ๒.  พระพุทธศาสนาถือวา สรรพส่ิงเกิดข้ึนจากการรวมตัวของ 
สิ่งเลก็ ๆ จํานวนมาก  ที่เรียกวา  อณู  ปรมาณู  แมสิ่งเล็ก ๆ  เหลาน้ันก็มี  
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การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  สิ่งที่ประกอบดวยสวนเล็ก ๆ  เหลาน้ีก็ 
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเชนกัน  ไมวาจะเปน  สัตว  บุคคล  หรือสิ่งของก็ตาม 
           ๓.  แมแตปฏิสนธิวิญญาณ ซึ่งจะตองถือปฏิสนธิในกําเนิดตาง ๆ  
ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจของกรรม  ที่แตละคนไดกระทําลงไป 
เพราะกรรมจะเปนผูแบงแยก  ใหคนดี  เลว  แตกตางกัน  ดวยวาสัตวโลก 
ยอมเปนไปตามกรรม 
           ๔.  สสัสตทิฏฐิ  เปนความถือมั่น ที่ทําใหบุคคลผูนั้น  ไมสนใจท่ี 
จะทําความดี  หรือละความชั่ว  เพราะยอมรับวา   ตนจะตองเปนอยางนั้น 
ตอไป  ไมมีการเปลี่ยนแปลง  เปนการปดโอกาสในการท่ีจะเรียนรู  ศึกษา 
ปฏิบัติ  เพ่ือความประณีตแหงจิตในระดังตาง ๆ 
           ความเห็นอยางไร  จัดเปนอุจเฉททิฏฐิ ? 
           อุจเฉททิฏฐินั้น มคีวามเห็นแบงออกเปนสองอยาง คือ 
           ๑.  ถอืวาชีวิตหลังจากตายแลว  หรือ สรรพส่ิงท่ีมีอยูลวนแลวแต 
ตองสูญหายไปท้ังหมด 
           ๒.  ถอืวาสูญบางส่ิง  แตบางสิ่งไมสูญ 
           ความเห็นนี้  เปนของทานอชิตเกสกัมพล  ซึง่นิยมการนุงหมผา 
กัมพลท่ีทําดวยผมคน  เปนคณาจารยทานหน่ึงในพุทธสมัย  ทานมีความเห็น 
วา  " สรรพสิ่งเปนการรวมตัวของธาตุ  เมื่อธาตุเหลาน้ันแยกจากกันแลว 
ก็ไมมีอะไรเหลืออยูอีกตอไป ชีวิตหลงัจากตายจึงไมมี  คนเราตายแลวก็ 
จบส้ินกัน  แมมารดา  บิดา  บาป  บุญ  การเซนสรวง  ออนวอน  การบูชา  
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เปนเรื่องไรสาระ  เพราะทุกชีวิตจะส้ินสุดลงที่เชิงตะกอน  ความคิดแนวน้ี 
เปนวัตถุนิยมที่จัดมาก  เพราะยังไดปฏิเสธการกระทํา  ที่เปนความดีใน 
ปจจุบันดวย  เชน 
           -  มารดาบิดา  กับ  บุตรธิดา  ไมมีบุญคุณอะไรกัน  เมื่อเกิดลูกมา  
แลวก็ตองเลี้ยง และไมถือวาเปนบุญเปนคุณอะไรตอกัน  ที่จะตองตอบแทน 
ในภายหลัง 
           -  อาจารยสอนศิษยเปนเรื่องของงาน  เมื่อสอนแลวก็แลวกันไป 
ศิษยไมจําเปนจะตองตอบแทนบุญคุณอะไรตออาจารย 
           -  ชีวิตประกอบดวยธาตุ ๔  เมือ่รางกายแตกทําลายไป ธาตุเหลาน้ัน 
ก็จะกลับไปสูสภาพเดิมของมัน  เชนน้ํากลับเปนน้ําเปนตน  เปนการสิ้นสุด 
กันสําหรับชวิีต  ใครตองการความสุขใหแสวงหาความสุขไดอยางเต็มที่ 
โดยไมตองคํานึงถึงศีลธรรม  เพราะแมสิ่งท่ีเรียกวาศีลธรรมก็สญูดวย  บรม 
สุขของมนุษยจึงอยูที่การตอบสนองความตองการของตน  ทางเน้ือหนัง 
ไดมากท่ีสุดในโลกน้ีนี่เอง 
           ทําไมอุจเฉททิฏฐิจึงเปนมิจฉาทิฏฐิ ? 
           ความเห็นในลักษณะน้ี  ทําใหคนขาดความรับผิดชอบในศีลธรรม 
ในตนเอง ตอสังคม  มุงแตจะตอบสนองความตองการของตนอยางเดียว 
เพราะถือวา   " เกิดหนเดียว  ตายหนเดียว "  ทําใหบุคคลเหลานั้นปดกั้นหน 
ทาง  ในการท่ีจะพัฒนายกระดับจิตของตน  ใหสูงข้ึนเพราะไมเห็นวามีความ 
จําเปนจะตองทําเชนนั้น  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 20 

           เกี่ยวกับสรรพสิ่งเกิดข้ึนจากการรวมตัวของธาตุนั้น  พระพุทธ- 
ศาสนารับรอง  แตสอนใหคนกําหนดรูเอาไว  เพ่ือปองกันไมใหหลงรักหลง 
ชังในสรรพส่ิงมากเกินไป  แมจะมีคําสอนในชั้นปรมัตถปฏิเสธความเปน  
สัตวเปนบุคคล แตยอมรบัสิ่งเหลาน้ีในระดับ  สมมติสัจจะ  แมในระดับ 
ปรมัตถธรรม  ก็มิใชเปนการสอนใหคนไมยอมรับนับถือมารดา  บิดา บุญ 
บาป  แตสอนใหคนถายถอนความยึดติด  ในสรรพส่ิงดวยอํานาจ  ตัณหา 
มานะ  ทิฏฐิ  ซึ่งตรงกันขามกับแนวคิดของ  อชิตเกสกัมพล  ดงักลาวแลว  
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                                            เทสนา ๒ 
              ปุคคลาทิฏฐาน                มีบคุคลเปนที่ต้ัง 
              ธมัมาทิฏฐาน                   มีธรรมเปนที่ต้ัง 
           ๑.  ปุคคลาทิฏฐาน  คือ  การแสดงธรรมหรือการบรรยายธรรม 
แมแตการเรียบเรียงตํารับตําราตาง ๆ  จะมีลักษณะการเรียบเรียงอยู ๒ แนว  
ใหญ ๆ  อยางที่ทานใชคําวา  ปุคคลาทิฏฐานา  มีบุคคลเปนที่ต้ัง  หมายถึงการ 
เทศนการแสดงในลักษณะท่ียกตัวอยางบุคคลนิทาน เรื่องราวตาง ๆ ข้ึนมา 
แสดงแกบุคคลผูฟง  เชนเรื่องราวในชาดก  เรื่องในพระธรรมบท  ตลอดถึง 
การแสดงประวัติความเปนมาของบุคคลตาง ๆ  เพ่ือใหผูฟงมองดูลีลาชีวิต 
เรื่องราวของบุคคลเหลานั้น  รวมถึงหลักการดําเนินชีวิต  การกระทําท่ีผิด 
พลาดและการกระทําที่สรางความสําเร็จใหแกบุคคลน้ัน ๆ  มายึดถือเปน 
แนวในการละเวนและในการประพฤติปฏิบัติตามสมควรแกกรณี  การเทศน 
การแสดงแนวนี้เรียกวา  ปุคคลาทิฏฐาน  มีบุคคลเปนที่ต้ัง 
           ๒.  ธมัมาทิฏฐาน  เปนการอธิบายชี้แจงถึงหลักธรรม  ชี้ถึงลักษณะ 
สภาวะ  กิจ  หนาที่  ของธรรมะนั้น ๆ  ตลอดถึงเหตุที่เปนปจจัยใหเกิดธรรมะ 
เหลาน้ัน เชนอธิบายลักษณะของหิริ  ความละอายตอบาป  วา  ไดแกอาการ 
ละอายขยะแขยงรังเกียจตอบาป  อกุศลตาง ๆ  แสดงออกมาในรูปของการ 
ไมยอมกระทําบาป  ทําอกุศล  หรืออธิบายลักษณะของศีลวา  ไดแก  การ 
เจตนาวิรัติงดเวน ไมกระทํา  ไมละเมิด  ซึ่งบทบัญญัติที่พระพุทธเจาไดทรง  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 22 

บัญญัติไว  เรียกวาศีล  หรือนําเอาลักษณะของศรัทธาความเชื่อมาแสดงวา 
อาการของศรัทธาไดแก  อาการท่ีนอมใจเชื่อในวัตถุ  บุคคล  เรื่องราวที่ควร 
แกการเชื่อถอื  เมื่อความเชื่อบังเกิดข้ึนแลว  จะมีความผองใส  ปราศจาก 
ความเคลือบแคลง  ปรากฏข้ึนภายในจิต จิตใจก็ต้ังม่ัน  ดํารงอยูในเรื่อง  
ที่ตนเชื่อถือ  และแมแตการนําเอาธรรมะเหลาอ่ืนมาอธิบายชี้แจงขยายความ 
เนื้อหาสาระ  ลักษณะ  เหตุเกิดของธรรมะแตละขอ  เพ่ือใหผูฟงเกิดความรู 
ความเขาใจในธรรมะเหลาน้ัน  เรียกวา ธัมมาทิฏฐาน  
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                                           ธรรม ๒ 
              รูปธรรม                สภาวะเปนรูป 
              อรปูธรรม              สภาวะไมใชรูป 
           สิ่งท้ังหลายในโลกน้ี  เมื่อกลาวโดยสรุปแลว  ก็เรียกวา  เปนรูปกับ  
นาม  ดังนั้นสภาวะเหลาใด  ที่บุคคลรับรูดวยตา  ดวยหู  ดวยจมูก  ดวยลิ้น 
ดวยกาย  ที่เรยีกวารูป  เสยีง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  สภาวะเหลานั้น เรียกวา 
สภาวะที่เปนรูป 
           สวนท่ีเปนนามธรรม  เชน  ความรัก  ความเมตตา ความกรุณา 
ความอดทน  และแมแตมรรค  ผล  นพิพาน  จัดเปนอรูปธรรม คือ  สภาวะ 
ที่ไมใชรูป  กลาวอีกนัยหน่ึง  รูปธรรมก็คือส่ิงท่ีเสื่อมสลายไปเพราะเหตุ 
ปจจัย  หรือรปูขันธในขันธ  ๕ อรูปธรรม  ก็คือสวนท่ีเปนนามขันธ  ไดแก 
เวทนา สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  แตอรูปธรรมน้ัน ยังมีความหมาย 
กวางออกไป  จนถึงอริยมรรค  อริยผล  ซึ่งเปนนามธรรมชั้นสูงดวย  
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                                                ธรรม ๒ 
              โลกยิธรรม                ธรรมอันเปนวิสัยของโลก 
              โลกตุรธรรม              ธรรมอันพนวิสัยของโลก 
           ๑.  โลกิยธรรม  หมายถึงธรรมที่เปนกุศล  อกุศล และเปนกลาง ๆ  
ซึ่งเปนเหตุใหเกิดบุญ  เกดิบาป  ทําใหผูประพฤติ  ผูกระทํา  ประสบความ 
ทุกข ความสุข  ในชั้นของโลก  ในดานความสุข  สามารถสรางความสุข 
ที่ประณีตข้ึนไป ยังตองบังเกิดในภพชาติตาง ๆ  ทีป่ระณีตข้ึนไปโดยลําดับ 
จนถึงพรหมโลกในที่สุด  ไดชื่อวาโลกิยธรรมท้ังหมด  ดังน้ัน  ศลี ๕ ประการ 
ก็ดี ธรรม ๕ ประการ  คือ  ความเมตตา  สัมมาอาชีพ  สทารสันโดษ  คือ 
ยินดีในภรรยาของตนเอง พูดความจริง  ความมีสติและประโยชนในปจจุบัน 
มีความหม่ัน  ขยันในการทํางาน  การรูจักเก็บออมรักษาทรัพยสมบัติเอาไว 
คบหาสมาคมกับคนดีเปนมิตรเปนหาย  รูประมาณในการใชจายทรัพย 
เปนตน  ไดชื่อวาเปนโลกิยธรรมทั้งหมด 
           ๒. โลกุตรธรรม  คือธรรมอันพนวิสัยของชาวโลกทั่ว ๆ ไป 
เมื่อกลาวโดยสรุปแลว  ไดแกธรรมะเพียง ๙ ประการ  คือ โสดาปตติมรรค 
โสดาปตติผล  สกิทาคามมิรรค  สกิทาคามิผล  อนาคามิมรรค  อนาคามิผล 
อรหัตมรรค  อรหัตผล  กบันิพพาน  รวมเรียกวา  โลกุตรธรรม เพ่ือ 
ใหเกิดความเขาใจงาย  นอกจากมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ แลว  นอกจาก 
นั้นไดชื่อวาเปนโลกิยธรรมท้ังหมด  สวนมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ไดชื่อ 
วา  โลกุตรธรรม  ธรรมอันพนวิสัยของชาวโลก  
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                                           ธรรม ๒ 
              สังขตธรรม                ธรรมอันปจจัยปรุง 
              อสงัขตธรรม              ธรรมอันปจจัยไมไดปรุง  
           ธรรมในที่นี้  เปนการทรงจําแนกธรรมออกไปเปน ๒ ประเภท 
ใหญ ๆ  ซึ่งเปนการรวมส่ิงท่ีเรียกธรรมไวทั้งหมดในท่ีเดียวกัน  ทํานอง 
เดียวกับโลกิยธรรม   และโลกุตรธรรม  คือ 
              ๑.  สังขตธรรม  ไดแกสิ่งท่ีเปนรูปธรรมก็ตาม นามธรรมก็ตาม 
ที่เกิดจากเหตุปจจัย  ไมสามารถรักษาสภาพเดิมของตนไวได  ตองเปลี่ยน 
แปลง  แปรปรวนอยูทุกขณะ  ถาส่ิงท่ีมีชีวิตเรามักใชคําวา เกิด  แก  ตาย 
ถาส่ิงไมมีชีวิตเรามักใชคําวา  เกิดขึ้น  ต้ังอยู ดับไป  หรืออาจจะพูดวา 
เกิดข้ึนในเบ้ืองตน แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทามกลาง  แตกสลายไปในท่ีสุด 
ถามองจากสามัญลักษณะ  หรือไตรลักษณ  สังขตธรรมก็ดี  รูปธรรมก็ดี 
อรูปธรรมบางประเภทก็ดี  โลกิยธรรมก็ดี  ลวนแลวแตเปนสิ่งที่ตกอยูใน 
อํานาจของไตรลักษณ  ไมเท่ียง  เปนทุกข เปนอนตัตา 
           อรูปธรรม  คือ  มรรค  ผล  นิพพาน  จัดเปนโลกุตรธรรม  ซึ่งไดแก 
อสังขตธรรม  คือธรรมอันปจจัยไมไดปรุงแตง  เมื่อเปนเชนน้ีจึงเปน สภาวะ 
ที่เท่ียงแท  เปนบรมสขุ  และเปนอนัตตา  คือวางจากตัวตน  กเิลส ตัณหา 
เหตุนั้นทานจึงแสดงวา  
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           " นิพพานเปนความสุขอยางย่ิง  นิพพานเปนความวางอยาง 
ยิ่ง มนุษยเหลาน้ันยอมไปสูสถานท่ีไมจุติ ที่ไปแลวไมเศราโศก " 
           การท่ีทรงจําแนกธรรมออกไปเปน ๓ ชุด  เปนการแสดงธรรมแก  
ผูฟงที่แตกตางกันในโอกาสตางกัน  แตขอบขายแหงธรรมทุกชุด เปน 
อันหน่ึงอันเดียวกันกลาว  ซึ่งอาจสรุปไดวา 
           รูปธรรมทุกชนิดเปนสังขตธรรม  และเปนโลกิยธรรม  นามธรรม 
ทั้งหมดยกเวน  มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ลวนเปนโลกิยธรรม  และเปน 
สังขตธรรม นิพพานเปนนามธรรม   และเปนอสังขตธรรม 
           ดวยเหตุนี้ เมื่อทรงแสดงเรื่องไตรลักษณ  จึงทรงแสดงวา 
                   สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง สังขารท้ังหลายท้ังปวง 
              เปนทุกขธรรมทัง้ปวงเปนอนัตตา เพราะวาธรรมบางอยางเปน 
              สังขาร บางอยางเปนอสังขตะคือพระนิพพานนั่นเอง.  
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                                                นิพพาน ๒ 
           ปรมัตถธรรมท้ัง ๔ ที่ทานแสดงไวในพระอภิธรรมคือ จิต  เจตสิก  
รูป  และนิพพาน  นิพพานจึงชื่อวาเปนเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
ที่สําคัญคือนิพพานเปนสภาวะท่ีตรงกันขามกับปรมัตถธรรม ๓ ขอขางตน 
เรื่องของนิพพานจึงไมอาจจะรูไดดวยการอธิบาย  แตตองรูไดดวยการบรรล ุ
ของผูปฏิบัติตามองคอริยมรรคท้ัง ๘ ประการไดสมบูรณ  ในท่ีนี้จะแสดงเรื่อง 
นิพพาน  พอเปนแนวแหงการศึกษา  คือ 
           ๑.  นพิพาน  เปนอรูปธรรม  เปนนาม  แตไมใชนามขันธ นิพพานจึง 
เปนขันธวิมุตติ  คือพนจากความเปนขันธ  และพนจากกาลท้ัง ๓ ดวย 
จึงเปน  กาลวิมุตติ 
           ๒.  นพิพาน  พนจากส่ิงปรุงแตงท้ังปวง  เหตุนั้นนิพพานจึงเปนอสังขต- 
ธรรม  เมื่อวาโดยสภาพ  นิพพานเปนอนัตตลักษณะ  ในขอท่ีวาเปนสิ่งวาง 
เปลาปราศจากตัวตน  ดํารงอยูในสภาพที่วางเปลาเชนนั้นตลอดไป  ไมมีอะไรท่ี 
จะมาปรุงแตงใหกลายเปนไมวางไปได  ดังนั้น  " นิพพาน  ปรม  สุ ฺ  นพิพาน 
จึงวางอยางยิ่ง " 
           ๓.  ทานไดแสดงภาวะของนิพพานไววา  " มีความสงบจากเพลิงทุกข 
เปนลักษณะ  มีความไมแตกดับเปนกิจ  ไมมีนิมิตเครื่องหมายเปนอาการ 
ปรากฏ  มีความออกไปจากภพเปนผล " 
           ๔.  พระอนุรุทธาจารย  ไดแกวาพรรณนาพระนิพพานไววา  
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           พระสัมมาสัมพุทธเจา  ผูแสวงคุณอันยิ่งใหญ  พนแลว 
จากตัณหาเครื่องรอยรัด  ตรัสรูธรรมสวนหนึ่ง  ธรรมท่ีไมตาย  ธรรมท่ีเท่ียง 
ธรรมที่ปจจัยอะไร ๆ  ปรุงแตงไมได  ธรรมท่ีไมมีสิ่งใดประเสริฐยิ่งกวา  
           ๕.  เมื่อกลาวอยางสามัญที่สุด  นิพพาน  คือ  เปนที่ดับสนิทแหงตัณหา 
ซึ่งเมื่อดับไปแลวจะไมเกิดข้ึนอีก  กิเลสดับสิ้นไปเมื่อใด  เม่ือน้ันแหละจะถึง 
ซึ่งนิพพาน  ธรรมชาติทีพ่นจากตัณหาเครื่องรอยรัดนั้นเรียกวา  นิพพาน 
ธรรมชาติของสันติ  ที่เกิดโดยพนจากตัณหา  เรียกวานิพพาน 
           เมื่อวาโดยประเภท  นิพพานมี ๒ ประเภท  คือ 
              ๑. สอุปทาทิเสสนิพพาน  ดับกิเลสยังมีเบญจขันธเหลือ 
              ๒.  อนุปาทิเสสนิพพาน  ดับกิเลสไมมีเบญจขันธเหลือ 
           ๑.  สออุปาทิเสสนิพพาน  คือนิพพานท่ีดับสิ้นแตกิเลสอยางเดียว   สวน 
ขันธ ๕ ยังเหลืออยู  คือ  สภาพที่ทําใหสิ้นจากกิเลสในขณะแหงมรรค คือ 
สอุปาทิเสสนิพพาน 
           ๒.  อนุปาทิเสสนิพพาน  คือความดับทั้งกิเลสและขันธ  หรือสภาพที่ 
ไมเกิดซึ่งขันธ  หลังจาการดับของพระอรหันตนั้น  มีนามวาอนุปาทิ- 
เสสนิพพาน 
           ทานอธิบายลักษณะของนิพพานทั้ง ๒ ไวหลายนัยเชน 
           ๑.  สอุปาทิเสสนิพพาน  มีอธิบายอยู ๒ นัย  นัยหน่ึง  หมายถึง 
การดับกิเลสของพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน  สกิทาคามี  อนาคามี ลวน 
ไดชื่อวาเปน  สอุปาทิเสสนิพพานท้ังหมด  แตวาโดยนัยหน่ึงหมายถึงการ  
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ดับกิเลสอยางส้ินเชิงของทานผูบรรลอุรหัตเปนพระอรหันตในขณะที่ทาน 
ยังมีชีวิตอยูไดชื่อวาเปนสอุปาทิเสสนิพพาน  คือดับกิเลสแตยังมีขันธูปธิ 
คือมีขันธเหลืออยู  
           สอุปาทิเสสนิพพาน  หมายถึงกรดับกิเลสของพระอรหันตใน 
ขณะที่ทานยังมีชีวิตอยู 
           ๒.  อนุปาทิเสสนิพพาน  ก็มีนยัอธิบายอยู  ๒ นัย  คือนพิพาน 
ของพระอรหันตผูไมยินดีในเวทนาท้ังปวง  ไดแกพระอรหันตที่เขาสัญญา 
เวทยิตนิโรธ  คือเขาสมาบัติที่ดับสัญญา  คือความจํา  เวทนาคือความเสวย 
อารมณ  ไดชื่อวาอนุปาทิเสสนิพพาน  อีกนัยหน่ึง  อนุปาทิเสสนิพพาน  ได 
แกนิพพานของพระอรหันต  ที่ทานดับกิเลสคือสังโยชน ๑๐ ประการได 
อยางสิ้นเชิง  แตวาโดยความหมายท่ัว ๆ ไปแลว 
           อนุปาทิเสสนิพพาน  เปนการดบักิเลสทั้งชีวิตของพระอรหันต 
องคนั้น  บางครั้งทานก็เรียกใหแตกตางกันออกไป  ในกรณีของอนุปาทิเสส- 
นิพพาน  ทานเรียกวาปรินิพพาน  ที่แปลวาดับรอบ คือดับทั้งกิเลสและดับ 
ทั้งชีวิต 
           เมื่อกลาโดยอาการท่ีเขาถึงนิพพาน  ทานเรียกชื่อตามการเห็นพระ 
ไตรลักษณขอไหนกอน ก็เรียกชื่ออยางนั้น  แบงออกเปน ๓ คือ 
           ๑. ผูเจริญวิปสสนาภาวนา  จนเห็นอนิจจัง  ความไมเที่ยง  อันปราศ 
จากนิมิตเครื่องหมาย  แลวเพงอนิจจังตอไป  จนบรรลุมรรคผล  มีนิพพานเปน 
อารมณ  เรียกวา  อนิมิตตนิพพาน  
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           ๒.  ผูเจริญวิปสสนา จนเห็นไตรลักษณคือทุกขวา  ทนอยูไมไดตอง 
เปลี่ยนแปรไป  หาปณิธิคือท่ีต้ังไมได  แลวเพงทุกขตอไป จนบรรลุมรรคผล 
มีนิพพานเปนอารมณ เรียกวา  อัปปณิหิตนิพพาน 
           ๓.  ทานท่ีเจริญวิปสสนาภาวนา  จนเห็นไตรลักษณคืออนัตตาเห็น  
ความไมใชตัวตน  บังคับไมไดเปนความวางเปลา แลวเพงอนัตตาตอไป 
จนบรรลุมรรคผล  มีนิพพานเปนอารมณ  เรียก  สญุญตนิพพาน 
           นิพพาน  โดยสภาพคือเปนสันติสุข  ที่สงบจากกิเลสและขันธมี 
๒ ประเภท  คือ  สอุปาทิเสสนิพพาน  และอนุปาทิเสสนิพพาน  มีอาการเขา 
ถึง ๓ คือ  อนิมิตตนิพพาน  อัปปณิหตินิพพาน  และ  สญุญตนิพพาน  สวนคุณ 
แหงนิพพาน  ทานพรรณนาไวเปนจํานวน ๑๐๐ เชน  ดับทุกข  พนจากราคะไม 
มีเศษเหลือ  ดับภพไมมีเศษเหลือ  เปนตน.  
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                                                  บชูา ๒ 
              อามิสบูชา                บชูาดวยอามิส  คือ  วัตถุสิ่งของ 
              ปฏปิตติบูชา            บชูาดวยปฏิบัติตาม 
           บูชา  หมายถึงการแสดงความยอมรับนับถือ  เชื่อฟง  และ  
พรอมท่ีจะประพฤติปฏิบติัตาม  ในทางพระพุทธศาสนานั้น  ไดแสดงการ 
บูชาตอผูที่ควรบูชาวา  เปนอุดมมงคลประการหนึ่งในมงคลท้ัง ๓๘ ประการ 
           ประเภทของการบูชา  ทรงจําแนกแสดงโดยสรุปไวเปน ๒ ประการ 
คือ 
           ๑.  อามิสบูชา  บูชาดวยอามิส  คือ วัตถุสิ่งของตาง ๆ  เชนการให 
เสื้อผา  อาหาร  ที่อยู  ที่อาศัย  ยานพาหนะ ยาแกไข ตลอดถึงการมอบหมายให 
ซึ่งส่ิงท่ีเปนรูปธรรมตาง ๆ  โดยอาศัยการสํานึกเห็นคุณธรรมความดีของ 
ผูที่ตนบูชา  เชน  การท่ีพุทธศาสนิกชนไดทําบุญตักบาตร ไหวพระสวดมนต 
บูชาพระรัตนตรัยดวยดอกไม  ธูปเทียน  และของหอมตาง ๆ  สิ่งเหลาน้ัน 
ลวนแลวแตเปนวัตถุ ซึ่งบุคคลไดนํามาบูชาตอพระรัตนตรัย  การบูชาที่ 
ใชวัตถุทั้งหมดเปนเครื่องแสดงออกซึ่งการยอมรับนับถือยกยองเชิดชูของ 
ตน  เรียกการบูชานี้วาเปนอามิสบูชา  คือ  บูชาดวยวัตถุสิ่งของ 
           ๒.  ปฏิปตติบูชา  บูชาดวยการปฏิบัติตาม  ไดแก  เมื่อบุคคลยอมรับ 
นับถือ  เชื่อฟงทานผูควรแกการสักการะบูชา  เชน พุทธศาสนิกชนยอมรบั 
นับถือพรอมท่ีจะเชื่อฟง  พระพุทธดํารัสตรัสสอนของพระผูมีพระภาคเจา  
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ผูทรงเปนพระบรมศาสดา แลวนอมตนเขาหาธรรมะที่พระพุทธเจาไดทรงแสดง 
เอาไว  ดวยการปฏิบัติดี  ตามสมควรแกฐานะที่ตนเปนพอเปนแม  เปน 
อุบาสก  เปนอุบาสิกา  เปนภิกษุ  เปนสามเณร  สรปุรวมวา  เปนพุทธบริษัทที่ดี 
ดวยการปฏบิัติชอบตามธรรม  ซึ่งพระพุทธเจาทรงแสดงเอาไว  พยายาม  
ขจัด  บรรเทา  ขัดเกลา พฤติกรรมท่ีไมเหมาะไมสมของตนใหเจือจางเบา 
บางลงไปโดยลําดับ  ในชัน้ของการปฏิบติันั้นมีการกาวรุดไปขางหนา  มี 
ความสะอาดเพ่ิมข้ึน  มีความสงบเพ่ิมข้ึน  มีเหตุผลในการดํารงชีวิตมาก 
ข้ึน  ปฏิบัติตรงตามหลักธรรมคําส่ังสอนท่ีพระพุทธเจาไดทรงบัญญัติและ 
ทรงแสดงไว  และผลท่ีเกดิข้ึนจากากรปฏิบัตินั้น  ทําใหมีปญญาสูงข้ึน  จิต 
สะอาดเพ่ิมข้ึน  มีเมตตากรุณาตอบุคคลอ่ืนมากย่ิงข้ึน จนตนเองอยูเหนือ 
อํานาจของกิเลส  แมจะละกิเลสไปไมหมอ  แตควบคุมความโลภ  ความโกรธ 
ความหลง เอาไวได  ไมถึงกับโลภอยากไดของของบุคคลอ่ืน  ไมพยาบาท 
ปองรายบุคคลอ่ืน เห็นชอบตามทํานองคลองธรรม  และแมการปฏิบัติใน 
ชั้นศีล  ในชัน้การประพฤติออนนอมถอมตนตอบุคคลอ่ืน  การขวนขวาย 
ชวยเหลือบุคคลอ่ืนในกิจการงานท่ีชอบ การใหสวนบุญแกบุคคลอ่ืน  การ 
ชื่มชมยินดีในการกระทําความดีของบุคคลอ่ืน  การฟงธรรม  การแสดง 
ธรรม  เปนตน  ลวนแลวแตชื่อวาเปนปฏิปตติบูชาทั้งน้ัน 
           บูชา ๒ ประการนี้  พระผูมีพระภาคเจาไดรับสั่งยกยองปฏิปตติ 
บูชา  วาเปนการบูชาตอพระองคอยางยอดยิ่ง เมื่อเทียบเคียงกันระหวาง 
บูชาทั้งสอง  แตทั้งน้ีไมไดหมายความวา ทรงปฏิเสธวาการบูชาดวยวัตถุ 
สิ่งของตาง ๆ  ในระดับของทานมัย คือ  บุญที่สําเร็จดวยการใหทานวา 
ไมมีผล  ไมมีอานิสงส  มีผลมอีานิสงส แตเมื่อเทียบเคียงกับการปฏิบัติที่  
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สูงข้ึนไป  ทานมัยก็มีผล  มีอานิสงสนอยกวา  แตเมื่อเรามองในแงที่เกี่ยวของ 
สัมพันธกันแลว  การบูชาดวยอามิส  คือ  วัตถุสิ่งของ  ก็เปนการปฏิบัติตาม 
คําส่ังสอนของพระพุทธเจาประการหนึ่งเหมือนกัน  ดังนั้นในการบูชาดวย  
อามิส  จึงชื่อวาเปนปฏิปตติบูชาระดับหน่ึง  เพียงแตปฏิปตติบูชานั้นไมจําเปน 
จะตองใชวัตถุสิ่งของเสมอไปเทาน้ัน 
           ดังน้ัน  บุคคลท่ีเคารพนับถือสักการะบูชาตอพระผูมีพระภาคเจาจึง 
พรอมท่ีจะสรางมงคลใหเกิดข้ึนในชีวิตของตน  สรางบุญ  สรางกุศลให 
เพ่ิมพูนข้ึนในจิตสันดาน  ดวยอาศัยการบูชาทั้ง ๒ ประการนั้น  
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                                           ปฏิสันถาร ๒ 
              อามิสปฏิสันถาร        ปฏิสนัถารดวยอามิส  คือ  สิ่งของ 
              ธมัมปฏิสันถาร          ปฏิสันถารโดยธรรม  
           คําวา  ปฏิสันถาร  ไดแก การตอนรับปราศรัยตอแขกท่ีมาสูสํานัก 
ตน  ในทางพระพุทธศาสนาถือวา  เปนหลักธรรมสําคัญสําหรับเจาถิ่น ที่ 
จะตองแสดงความเอ้ือเฟอ  ไมตรีจิตตอผูที่มาเยือนตน  ในชั้นของพระวินัย 
ไดกําหนดไวเปนบทบัญญัติที่บุคคลจะตองประพฤติปฏิบัติตาม เรียกวา 
           อาคันตุกวัตร  คือ  วัตรที่เจาถิ่นจะตองปฏิบัติตอแขกผูมาเยือน ไมวา 
จะเปนพระหรือจะเปนชาวบานก็ตามและในขณะเดียวกัน  ทรงยกยองสรรเสริญ 
การปฏิสันถารวา  เปนปฏิปทา  คือ  ขอปฏิบัติที่ทําใหผูปฏิบัติทําตัวใหใกล 
มรรคผลนิพพานเขาไป  ดังนั้น  เรื่องของปฏิสันถารทั้ง ๒ ประการ  จึงเปน 
เรื่องของการประพฤติปฏบิัติธรรมะ  ที่ทรงใชคําวา  " ปฏบิัติธรรม  สมควร 
แกธรรม  ปฏิบัติชอบย่ิง  ปฏิบัติตามธรรม "  นั่นก็คือการตอนรับปราศรัย 
รับรองใหเหมาะสมแกฐานะแกความจําเปนของบุคคลท่ีมาเยือนตน 
           อามิสบูชา  ไดแกการตอนรับแขกผูมาเยือนดวยขาวปลาอาหาร 
น้ําด่ืม  หรือแมแตการใหพักพาอาศัย  ใหที่อยูที่อาศัย  เปนธรรมเนียมประการ 
หน่ึง ซึ่งถือประพฤติปฏิบติักันในหมูคนไทยและหมูคนท่ัว ๆ ไป  อยาง 
ที่ทานกลาวไววา  " เปนธรรมเนียมไทยแทแตโบราณ ใครมาถึงเรือนชาน 
ตองตอนรับ "  การตอนรบัดวยเครื่องดื่ม  เครื่องใช ขาวปลาอาหารน้ันก็เปน 
การตอนรับดวยวัตถุสิ่งของ  ที่เรียกวา  อามิส  
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           ธัมมปฏิสันถาร  เปนการปฏิสนัถารโดยธรรม  มกีารอธิบายกันวา 
ไดแกการกลาวธรรมะใหฟง  ซึ่งดูไปแลวก็ไมใชวิธีรับแขก  เพียงแตใช  
อาจจะใหคติแนะนําส่ังสอน  และบอกกลาวอะไรบาง  แตไมใชวาเปนการ 
บรรยายธรรมะใหแขกผูมาเยือนฟง  ในชั้นนี้จึงนาจะเปนการปฏิบัติธรรม 
สมควรแกธรรม อยางที่สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณ- 
วโรรส  ไดทรงแสดงพระมติเอาไววา  ไดแกการตอนรับโดยสมควรแก 
ฐานะของแขกผูมา วาใครควรจะลุกข้ึนยืนรับ  ใครควรจะไหว หรือใคร 
ควรจะออกไปตอนรับถึงท่ีไกล  เปนตน  ตลอดถึงการแสดงความเอ้ือเฟอให 
เหมาะสมแกฐานะเหลาอ่ืน  เชนวา  คนระดับนี้ควรจะใหนั่งท่ีไหน  ควร 
จะใชภาชนะอะไรใสเครื่องดื่ม  หรืออาหาร  ควรเริ่มตนสนทนาปราศรัย 
อยางไร  เปนตน  เพราะการตอนรับแขกน้ัน  เนื่องจากแขกท่ีมาเยือนมีฐานะ 
ที่ไมเหมือนกัน  ถาแขกเปนผูนอยไปตอนรับเปนการใหญโตไป  ทําใหผูมา 
เยือนรูสึกกระดากไมสบายใจ  แตถาแขกผูใหญไปตอนรับไมเหมาะไมควร 
แกฐานะของทาน  เจาถิ่นก็เสียเกียรติเสียศักด์ิศรี  กลายเปนคนไมรูขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีในการตอนรับแขก  ทานที่เปนแขกอาจจะรูสึกไมพอใจ 
ไมชอบใจ  กลายเปนอัปมงคลไป  แตถาหาวาปฏิบัติตอนรับแขกใหเหมาะ 
สมแกฐานะของผูมาเยือน  ทั้งดานท่ีจะพัด  ที่จะนั่ง  เครื่องใชไมสอยตาง ๆ 
ที่จะนํามาตอนรับแขก  กริิยาอาการ  การวางตัวตอทานผูมาเยือนเปนตน 
ใหปฏิบัติที่มีลักษณะใหเกียรติกับแขกผูมาเยือน  หรือเหมาะสมแกเกียรติของ 
ทานน้ีก็ชื่อวาเปน ธัมมปฏิสันถาร  
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                                            ปริเยสนา ๒ 
              อรยิปริเยสนา                แสวงหาอยางประเสริฐ 
              อนริยปริเยสนา             แสวงหาอยางไมประเสริฐ 
           ปริเยสนาท้ังสองประการนี้  มอีธิบายอยู ๒ ชั้น  คือ   
           ๑.  อริยปริเยสนา  การแสวงหาที่ประเสริฐน้ัน  โดยนัยทั่ว ๆ ไป 
หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตโดยการละการเลี้ยงชีวิตในทางผิด 
กฎหมาย  ผิดศีลธรรม  มาเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกตองตามกฎหมายและศีล 
ธรรม  ซึ่งเปนการเลี้ยงชีวิตท่ีไมสรางความเดือดรอนใหแกตน  ใหแกบุคคล 
อ่ืน  เรียกวาอริยปริเยสนา  การแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตอยางประเสริฐ  อีก 
นัยหน่ึง  การแสวงหาคุณธรรมเปนเครื่องดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข  ทําให 
ผูไดบรรลุ  หลุดพนจากความเกิด  ความแก ความเจ็บ และความตาย  เปน 
ที่สุด  อันหมายถึงการแสวงหามรรค  ผล  นิพพาน  ไดชื่อวาเปนอริยปริเยสนา 
การแสวงหาอยางประเสริฐ 
           ๒.  อนริยปริเยสนา  การแสวงหาอยางไมประเสริฐนั้น  ก็มีนัยที่ 
ตรงกันขาม  ไดแกการเลี้ยงชีวิตของบุคคลในทางท่ีผิดกฎหมาย  ผิดศีลธรรม 
สรางความเดือดรอนใหแกตนและบุคคลอ่ืน  นี้เปนชั้นหน่ึง  อีกชั้นหน่ึง 
หมายถึงการแสวงหาในส่ิงท่ียังประกอบดวยความเกิด  ความแก ความ 
เจ็บ  ความตาย  แมจะเปนการแสวงหาภพชาติที่ประณีตจากการบังเกิดใน 
สวรรค  ในพรหมโลก  เปนตน  แตวาชีวิตในลักษณะน้ัน  ก็คงมีแก  มีเจ็บ 
มีตายอยู  โดยความหมายชั้นสูงสุด  การแสวงหาในลักษณะน้ียังไดชื่อวาเปน 
อนริยปริเยสนา  คือการแสวงหาอยางไมประเสริฐอยู    
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                                                ปาพจน ๒ 
      ธรรม  และ  วินัย 
           คําวา  ปาพจน  ไดแก  พระพุทธศาสนา  ที่อยูในฐานะเปนองคแทน  
พระผูมีพระภาคเจา ดังท่ีไดรับสั่งไวกอนเสด็จดับขันธปรินิพพานวา 
                   ดูกอนอานนท  ธรรมและวินัยอันใดที่เราแสดงแลว  บัญญัติ 
              แลวแกเธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้นจะเปนศาสดาของพวก 
              เธอ  เม่ือเราลวงลับไปแลว 
           ดังน้ัน ปาพจน  กคื็อ  องคแทนพระผูมีพระภาคเจา  ที่ปรากฏอยู 
ในรูปของพระธรรมวินัย 
           ธรรมะ  เปนเรื่องของคําสอนที่มุงขัดเกลาจริตอัธยาศัยของบุคคล 
ใหมีความประณีตข้ึนไป  ดึงคนออกไปจากความทุกข  ความเดือดรอน จาก 
อํานาจของกิเลสตาง ๆ  เพ่ือใหบุคคลไดประสบความสุข  ความสงบ  ตาม 
สมควรแกการประพฤติปฏิบัติของตน  พระธรรม  คือ  คําส่ังสอนของพระผูมี 
พระภาคเจา  จึงเปนขอธรรมเปนองคธรรมท่ีทรงแสดงชี้แจงส่ังสอนไว 
ในลักษณะท่ีเราพูดกันวา 
                                                ชี้ทางบรรเทาทุกข  ชี้สุขเกษมสานต 
                                                ชี้ทางพระนฤพาน  อันพนโศกวิโยคภัย 
โดยมีวัตถุประสงเพ่ือ              กําจัดน้ําใจหยาบ สันดารบาปแหงชายหญิง 
                                                สัตวโลกไดพ่ึงพิง  ละบาปบําเพ็ญบุญ  
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           ดังน้ันพระธรรมจึงไมใชบทบัญญัติที่จะไปลงโทษผูละเมิด แตวา 
บุคคลผูประพฤติผิดจากธรรมะจะไดรับผลเปนความเดือดรอนดวยตัวของ 
ตัวเอง  พระธรรมจึงมีลักษณะอยู ๒ ประการ คือ  
           ๑.  สวากขาตธรรม  เปนระบบคําสอนท่ีทรงจําแนกแสดงไวดีแลว 
โดยแยกออกเปน กุศลธรรม  คือ  ความดีที่อํานวยความสุขใหแกผูประพฤติ 
ปฏิบัติ  อกุศลธรรม  คือ ความชั่วท่ีจะอํานวยผลใหเกิดเปนความทุกข  ความ 
เดือดรอนแกผูประพฤติปฏิบัติ  อัพยากตธรรม  ธรรมท่ีเปนกลาง ๆ  มีผล 
อาจจะเปนสุขก็ได เปนทุกขก็ได ข้ึนอยูกับวา บุคคลทําส่ิงกลาง ๆ นั้น 
ใชสิ่งกลาง ๆ นั้น  ดวยแรงของกุศลหรืออกุศล เชน  มือก็เปนกลาง ๆ 
แตบุคคลอาจจะใชมือไปทางดีก็ได ไมดีก็ได  เปนตน 
           ๒. สลัเลขธรรม  คือ  ธรรมะท่ีขัดเกลากิเลสหรือส่ิงท่ีไมดีไมงาม 
ซึ่งปรากฏในทางกาย วาจา และจิตใจของบุคคลใหเจือจาง  เบาบางลงไป 
โดยลําดับ 
           ๓.  นยิยานิกธรรม  คือ  นําผูประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ  ใหออก 
ไปจากอํานาจของกิเลส  อํานาจของความทุกข ความเดือดรอนดวยประการ 
ตาง ๆ 
           ๔.  สนัติธรรม  เปนธรรมะที่อํานวยความสุข  ความสงบใหเกิด 
ข้ึนแกบุคคลผูละบาปบําเพ็ญบุญ  และทําจิตของตนใหบริสุทธิห์มดจด 
ผลจากความสุข  ความสงบ  นั้น จะเกิดข้ึนตามสมควรแกการประพฤติ 
ปฏิบัติ  
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           พระวนิัยคืออะไร  เมื่อกลาวโดยสรุป  พระพุทธบัญญัติ คือ  ขอท่ี 
พระพุทธเจาทรงบัญญัติเอาไว  และอภิสมาจาร  คือ  มารยาทท่ีควรแกการ 
ประพฤติปฏบิัติใหเหมาะสมแกฐานะของตน  รวมเรียกวา  พระวินัย  พระวินัย 
จึงเปนทางนําประพฤติปฏิบัติของบุคคล  มลีักษณะเหมือนกับเสนดาย  
เหมือนกับไมบรรทัด  ทีจ่ะควบคุมการประพฤติปฏิบัติของบุคคลใหดําเนิน 
ไปในทางที่ถูกตอง  เปนเรื่องของพุทธบัญญัติ คือ ขอท่ีพระพุทธเจาทรง 
บัญญัติไว  เรียกอีกอยางหนึ่งวา  เปนพุทธอาณา  คือ  เปนอํานาจของพระ- 
พุทธเจาท่ีจะบัญญัติสิกขาบทข้ึน  เพ่ือควบคุมความประพฤติของพุทธบริษัท 
เรื่องของวินัยจึงจําแนกออกไวเปน๒ ประเภทใหญ ๆ คือ 
           คิหิวนิัย  วินัยของชาวบานผูครองเรือน  ไดแก ศีล ๕ ประการ  และ 
ศีล ๘ ประการ 
           อนาคาริยวินัย  วินยัของนักบวช  ไดแก บทบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว 
สําหรับเปนหลักในการประพฤติปฏบิัติของผูที่บวชเขามา  ซึ่งทานใชคําวา 
สหธรรมิกทัง้ ๕ ประการ  คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  นางสิกขมานา  สามเณร  สามเณรี 
เรื่องของพระวินัยจึงมีอยู ๒ ลักษณะ คือ 
           ๑.  เปนขอหามไมใหกระทํา  ใครขืนกระทําลงไปก็มีโทษตาม 
                บทบัญญัติ 
           ๒.  เปนขออนุญาตใหกระทํา  ถาใครไมกระทํา  ไมประพฤติปฏิบัติ 
                 กถื็อวาเปนความผิด 
           ดังน้ัน พระธรรมวินัย  จึงอยูในฐานะศาสดาของพุทธศาสนิกชน 
ทั้งหลาย  
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                                                  รูป ๒ 
              มหาภูตรูป                รูปใหญ  
              อุปาทายรูป               รูปอาศยั 
           คําวา  รูป  แปลวา สิ่งท่ีเสื่อมสลายไป  เพราะเหตุปจจัย  ดังนั้น 
สิ่งอะไรก็ตามที่บุคคลเห็นดวยตา  ไดยินดวยหู  สดูดมดวยจมูก  ลิ้มดวยลิน้ 
และถูกตองดวยกาย  สรปุรวมวาเปน  " รูป "  ทานจําแนกรูปออกเปนสอง 
กลุมใหญ ๆ คือ 
           ๑.  มหาภูตรูป  รปูใหญ  ไดแก ธาตุทั้ง ๔ ประการ  คือ 
              ๑.  ลักษณะใดเขมแข็ง  ที่ปรากฏอยูในกายนี้  เชน  ผม  ขน  เล็บ 
ฟน  หนัง  เนื้อ  เอ็น  กระดูก  เยื่อในกระดูก  มาม  หัวใจ  ตับ  พังผืด  ไต  ปอด 
ไสใหญ  ไสนอย  อาหารใหม  อาหารเกา  เรียกวา  ปฐวีธาตุ คือ  ธาตุดิน 
              ๒.  ลักษณะใดท่ีไหลเอิบอาบไปมาได เชน  น้ําลาย  น้าํมูก  ไขขอ 
น้ําเหงือ  น้ําตา  เปลวมัน  ปสสาวะ  เปนตน  เรียกวา  อาโปธาตุ  คือ ธาตุน้ํา 
              ๓.  ลักษณะใดท่ีพัดผันไปมาได เชน ลมหายใจ ลมพัดข้ึนเบื้องบน 
ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า  ลมในทอง  ลมในไส ลมตามตัว  เรียกวา  วาโยธาตุ  คือ 
ธาตุลม 
           ๔.  ธาตุอันใดทํากายใหอบอุน  ทํากายใหทรุดโทรม  ทํากายใหกระวน 
กระวาย  เผาอาหารใหยอย  เรียกวา  เตโชธาตุ คือ  ธาตุไฟ  รวมธาตุทั้ง 
๔ ประการเขาก็จัดเปนมหาภูตรูป  แปลวา  รูปใหญ  
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           ๒.  อทุาทายรูป รูปอาศัย  ซึ่งโดยความหมายแลวก็ไดแกสิ่งท่ีเกี่ยว 
เนื่องอยูกับ  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  นั่นเอง  อาศัยดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อากาศ วิญญาณ 
เปนเครื่องประกอบ  เปนเครื่องแสดงออก  ขอน้ีทานจําแนกไวเปน ๒๔  
ประเภทดวยกัน  คือ 
           ปสาทรูป ๕ ไดแก 
              ๒.๑  สิ่งที่ทําบุคคลใหเห็นรูป  เรียกวา จักขุประสาท 
              ๒.๒  สิ่งที่ทําใหบุคคลไดยินเสียง  เรียกวา โสตประสาท 
              ๒.๓  สิ่งที่ทําใหบุคคลรูกลิน่ได  เรียกวา  ฆานประสาท 
              ๒.๔  สิ่งที่ทําใหบุคคลรูรส  เปรี้ยวหวานมันเค็มได  เรียกวา 
ชิวหาประสาท 
              ๒.๕  สิ่งที่ทําใหบุคคลรูจัก  เย็น  รอน  ออน  แข็งได  เรียกวา 
กายประสาท 
              ๕.  ประการนี้เรียกวา  ปสาทรูป  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย 
           โคจรรูป  คือ  วิสัยของตา  วิสัยของหู  วิสัยของจมูก  วิสัยของลิ้น 
วิสัยของกาย  ซึ่งสรุปรวมเปนรูป  เสยีง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
           ภาวรปู ๒   
              อิตถีภาวะ  ความเปนผูหญิง 
              ปุรสิภาวะ  ความเปนผูชาย 
           หทัยรูป  คือหัวใจที่ใหสําเร็จความคิด 
           ชีวิตรปู  หมายเอาความเปนอยูของชีวิตรางกาย  และสิ่งท่ีเกื้อกูล 
รักษารูปใหดํารงอยู  
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           อาหารรูปหรือโอชารูปหมายถึง อาหารรูปหรือส่ิงท่ีเราไดรับ 
ประโยชนจากอาหารท่ีซึมซาบเขาไปหลอเลี้ยงรางกาย 
           ปริเฉทรูป  คือ ชองวางตาง ๆ  ที่มีอยูในรางกาย  คือชองวาง 
ระหวางเซลลตาง ๆ  ของรางกายเปนตน  
           วิญญัตติรูป ๒  คือ 
           กายวิญญัตติ  อาการท่ีกายของบุคคล  สัตวสามารถเคลื่อนไหว 
เปลี่ยนแปลงได 
           วจีวญิญัตติ  คือการท่ีบุคคลสามารถพูด  เปลงออกมาเปนวาจาได 
           วิการรูป  ความเปลี่ยนแปลงไปตาง ๆ ของรางกาย ๓ ประการ 
           ลหุตารูป  คือ  ความเมา  ความสละสลวย  ความสามารถเคลื่อนไหว 
อยางคลองแคลวของรางกาย  จึงจะเห็นวารางกายคนเปนนั้นแตกตางจาก 
รางกายของคนตาย  รางกายคนตายมีความหนัก  เคลื่อนไหวไมได 
           มุทุตารูป  คือความอ่ืนสลวยสามารถ  กมเงย  เอ้ียวเอน คูแขน 
เหยียดแขน  หยิบของ  ทํารางกายใหเปลี่ยนแปลงไปได  ยิ่งบุคคลท่ีไดฝกปรือ 
แลวก็จะทําใหรางกายออนสลวยไปดวยวิธีตาง ๆ  ไมแข็งกระดางเหมือน 
รางกายของคนท่ีตายแลว 
           กัมมญัญตารูป  ความควรแกการงาน  จะใชเดิม  ใชนั่ง  ใชหยิบ  ใชดู 
ใชเหยียด ใชกระทําส่ิงตาง ๆ ได 
           ลักษณรูป  ๔ คือ 
           อุปจยรูป  ความรูสึกเจริญเติบโตข้ึนไป  ดวยเหตุดวยปจจัยผานกาล 
เวลาไปก็เติบโตขึ้นไป  
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           สันตติรูป  ความเกิดที่สืบเนื่อง  สวนหน่ึงเมื่อเกิดแลว  สวนหนึ่งก็ดับ 
ไปเหมือนกับน้ําไหลไฟสวาง  ชีวิตของคน  ของสัตว  ก็มีลักษณะอยางนั้น 
แตในความเปลี่ยนแปลงน้ัน  เนื่องจากมีสิ่งเกิดข้ึนสืบเนื่องกันมา  คนก็ไม  
คอยจะเห็นความเปลี่ยนแปลง  เชน ขนเกาหลุดรวงไปขนใหมเกิดข้ึนแทน 
เซลลตาง ๆ  ในรางกายก็ตายไป  เซลลใหมก็เกิดข้ึนมาแทน  เปนตน 
           ชรตารูป  ความคร่ําครา  ความชํารุดทรุดโทรม  เกิดข้ึนแกรางกาย ชีวิต 
ของบุคคลมีชรตาอยู ๒ ชั้น  ทานเรียกวา  แกปด กับ  แกเปด แกปดก็คือ 
ความเจริญเติบโตจากวัยเด็กสูวัยเปนหนุมเปนสาวที่เราเรียกวา เจริญวัย 
คือ  ความเส่ือมท่ีออกมาในรูปของความเจริญ  ในรูปของความเติบโต  ซึ่ง 
ก็เปนอาการของความเปลี่ยนแปลงข้ันหน่ึง  แตเมื่ออายุเลยวัยกลางคนไป 
แลว  ความแกจริง ๆ  ก็ปรากฏ  เชน  ผมหงอก  ฟนหัก  หนังเหี่ยวยน  ม ี
ความออนเปลี้ยเพลียแรงลงไป ไมมีกําลังเหมือนเดิม  เปนตน 
           อนิจจตารูป  ความเปนของไมเที่ยงแท  ไมยั่งยืน  ไมวาจะเปนคน  เปน 
สัตว  ก็ตาม  เกิดข้ึนต้ังอยูแลวในที่สุดก็จะเส่ือมสลายรวมกันแลวก็เปนรูป 
๒๘  คือเปนมหาภูตรูป ๔  กับอุปาทายรูป ๒๔  
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                                              วิมุตติ ๒ 
              ปญญาวิมุตติ                ความหลุดพนดวยอํานาจแหงปญญา 
              เจโตวิมุตติ                    ความหลุดพนดวยอํานาจแหงใจ 
           วิมุตติ  คือความหลุดพนจากอํานาจของกิเลสแหงจิต   มี ๒ บาง  
๕ บาง คือ 
           ๑.  เจโตวิมุตติ  ความหลุดพนจากอํานาจกิเลส  ดวยการฝกจิตหรือ 
บําเพ็ญกรรมฐานที่เรียกวา  สมถกรรมฐาน  คือการงานท่ีบุคคลจะตองทําทาง 
ใจ โดยอาศัยการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา  หรอื การทําใจใหสงบดวยการ 
กําหนดรูลมหายใจเขา  ออก  เปนตน ในที่บางแหงทานกลาววา  สมถกรรม 
ฐานน้ี  ทําใจของคนใหสงบจาก  " ราคะ "  ความกําหนัดในรูปเสียงเปนตน 
           ๒.  ปญญาวิมุตติ  ความที่จิตหลุดพนจากอํานาจกิเลส  ดวยการใช 
ปญญาพิจารณาดวยการปฏิบัติ  " วิปสสนากรรมฐาน "  ทําจิตของผูปฏิบัติ 
ใหหลุดพนจาก  อวิชชาเปนที่สุด  เพราะการใชปญญาในระดับนี้  ทําให 
คนเขาใจสรรพสิ่งตามความเปนจริง  ไมมีความยึดติดในสิ่งตาง ๆ ดวย 
อํานาจตัณหา  วาของเรา,  ดวยอํานาจมานะ  วาเราเปนอยางนั้น  อยางนี้, 
ดวยอํานาจทิฏฐิวา  นั่นเปนตัวตนของเรา  ทําวิชชา  คือความรูใหเกิดข้ึน 
ทําลายอวิชชา  คือความไมรูใหหมดไป 
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                                             สังขาร ๒ 
              อุปาทินนสังขาร                สังขารมีใจครอง 
              อนปุาทินนกสังขาร           สงัขารไมมีใจครอง  
           คําวา  " สังขาร "  แปลวา  สิ่งปรุงแตงหรือเครื่องปรุงแตง  หมายถึง 
สิ่งท่ีตกอยูภายใตกฎเกณฑธรรมชาติ  ธรรมดา  ไดคุมกันเขาจากจุดที่ยอยท่ีสุด 
ที่เรียกวา  ธาตุ และในธาตุเหลาน้ันก็มีสวนผสมของดิน  น้ํา  ลมไฟ  อากาศ 
และแมแตวิญญาณ  ธาตุแตละอยาง  จะปรากฏโดยลักษณะของตนเอง  ซึ่ง 
สามารถจะยอยออกไดเปนอณูเปนปรมาณู  สิ่งทั้งหลายในโลกนั้น จึงเกิด 
ข้ึนจากการเกาะกุมของกลุมยอย ๆ  คือบรรดาอณูทั้งหลาย ทําใหเกิดเปน 
สิ่งท่ีชีวิตและไมมีชีวิตข้ึนในโลก  ฉะน้ันในที่นี้ทานจึงสรุปไวเปนสองฝาย 
ดวยกัน  คือ 
           ๑.  อปุาทินนกสังขาร  สังขารที่มีใจครอง  ไดแก สิ่งท่ีชีวิตท้ังหลาย 
ประกอบดวยเครื่องปรุงใหญ ๆ คือ  ธาตุทั้ง ๖  ไดแก  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อากาศ 
และวิญญาณธาตุ  เกาะกุมกันเขา  มีการสมมติบัญญัติกันวา  เปนคน  เปน 
สัตว  เปนเทวดา  เปนพรหม  เปนตน  สังขารเชนนี้เรียกวา  สงัขารที่มีใจ 
ครอง  สามารถเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนไดตามท่ีตองการ 
           ๒.  อนุปาทินนกสังขาร  สังขารที่ไมมีใจครอง  เมื่อกลาวโดยสรุปก ็
ไดแก  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อากาศ  ประกอบประชุมกันเขาเปนสวนยอย ๆ  เชน 
หิน ทราย  กรวด  จนใหญเปนภูเขา  เปนตนไม  เปนดิน  เปนแผนดิน  เปน  
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จอมปลวก  เปนตน  ตลอดถึงรถ เรือ  ยานพาหนะ  นานาชนิด  สิ่งเหลาน้ีสรุป 
รวมเปนสังขารเหมือนกัน  เพราะประกอบดวยกลุมธาตุคือ  ดิน  น้ํา  ไฟ 
อากาศ  มาผสมกันเขา  สมมติบัญญัติเรียกขานกันไปตามลักษณะของสิ่ง  
เหลาน้ัน 
           สังขารท้ังสองประเภทน้ี  เกิดข้ึนดวยกฎเกณฑเง่ือนไขตามธรรม- 
ชาติธรรมดาบาง  เกิดข้ึนจากการปรุงแตง  การสรางสรรข้ึนของมนุษย 
เปนตนบาง  โดยสภาพของความเปนจริงแลวก็ตกอยูในสภาวะท่ีไมเที่ยง 
สังขารจึงเปนปรากฏการณของธรรมชาติ  ที่เกิดข้ึนโดยกฎเกณฑเง่ือนไข 
ของธรรมชาติบาง  เปนการสรางสรร  พัฒนาของมนุษยบาง  แตในที่สุดก็ 
ตองแตกสลายไปตามกฎเกณฑเง่ือนไขของธรรมชาติ  ธรรมดา  ลักษณะ 
การแตกตางของสังขารที่มีใจครองและไมมีใจครองนั้น  ก็สามารถดูไดใน 
ที่ทั่ว ๆ ไป  สังขารที่มีใจครองสามารถท่ีจะเคลื่อนไหวไปได  และธาตุ 
ที่ประชุมกันก็แตกตางกัน  คือ ที่มีใจครองประกอบดวยธาตุ ๖ คือ  ดิน 
น้ํา  ลม  ไฟ อากาศและวิญญาณ  ที่ไมมีใจครองน้ันประกอบดวยธาตุ ๕ 
คือ  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อาการ  
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                                            สมาธิ ๒ 
              อุปจารสมาธิ                สมาธิเปนไปเฉียด ๆ 
              อัปปนาสมาธิ               สมาธิอันแนวแน  
           สมาธ ิ คือการท่ีจิตต้ังม่ันไมหว่ันไหวไปกับอารมณภายนอกที่มา 
กระทบ  แตจะสงบอยูจุดใดจุดหน่ึง เชน อานหนังสือ  จิตสงบอยูกับหนังสือ 
ก็เรียกวา  อานหนังสืออยางมีสมาธิ  ทํางานจิตจดจออยูกับการทํางานก็เรียก 
วา ทํางานอยางมีสมาธิ แตวา สมาธิระดับนั้นเปนสมาธิที่เกิดข้ึนเพียงชั่ว 
ขณะ  ในท่ีสุดจิตก็จะว่ิงไปรับอารมณอ่ืนตอไป ฉะนั้นในทางพระพุทธ- 
ศาสนาจึงไดแสดงหลักการปฏิบัติเพ่ือ  พัฒนาจิตใจของบุคคลใหมีความ 
สงบเพ่ิมข้ึนโดยลําดับ  ดวยการปฏิบติัที่เรียกวา  " สมถกรรมฐาน "  คือ 
กรรมฐานเปนอุบายสงบใจ  จะถามวา สงบใจจากอะไร  ก็ตอบไดวา สงบ 
ใจจาก  " นิวรณ "  ซึ่งเปนกิเลสกั้นจิตท้ัง ๕ ประการ  โดยการบําเพ็ญสมถ 
กรรมฐาน  จะใชอะไรเปนอารมณกําหนดระลึกกต็าม  เมื่อถึงจุดหน่ึงแลว 
จิตใจจะสงบอยูกับอารมณของกรรมฐานน้ัน ๆ เชน  ใชหลักอานาปานสติ 
ใจก็จะสงบอยูกับอานาปานสติ  อยูกับลมท่ีจะกระทบ  หรืออยูกับจุดภาวนา 
วา  พุทโธ  เปนตน 
           ความสงบมีอยู ๓ ระดับ  ระดบัหน่ึงบางทีก็สังเกตไมทัน  ที่เรียกวา 
           ๑ .  ขณิกสมาธิ  คือ  สงบไดชัว่ขณะเดียว  ครูเดียว  ทานจึงไมจัดเปน 
สมาธิ  สมาธิจริง ๆ  จึงเริ่มจาก  
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           ๒.  อปุจารสมาธิ  คือใกลความสงบเขาไป  คือเม่ือกอนนี้จิตใจของ 
บุคคลก็ว่ิงสายไปในอารมณตาง ๆ  แตในการปฏบิัติสมถกรรมฐานพอถึง 
จุดหน่ึงจิตจะสงบแนวแนอยูกับอารมณที่กําหนดระลึก  อาจจะเปนเวลา  
๓ นาที ๔ นาที หรือ ๖-๗ นาที แลวในท่ีสุดจิตก็ออกไปรับอารมณ 
ภายนอกอีก  ในชวงที่ใจสงบอยูนั้นถือวา เปนอุปจารสมาธิ  คือ  เฉียดใกล 
ความสงบเขาไป 
           ๓.  อปัปนาสมาธิ  คือ  ความสงบน้ันไดลุมลึกลงไปจนตัดอารมณ 
ภายนอกได  แมเสียงจะผานเขามาทางหูก็ไมรับรู  ไมไดยิน  ความสงบ 
เหลาน้ีแนวแนไปจนถึงระดับของฌาน  คือเขาไปในองคฌาน ๔ ประการ 
เชนวานั่งกรรมฐาน ๑ ชั่วโมง  แตใจสงบไดถึง ๒๐ นาที ๓๐ นาที  กถ็ือวา 
เขาถึงระดับอัปปนาสมาธิ  คือ  สงบที่แนวแนมั่นคงมากย่ิงข้ึน  ที่จริงก็เปน 
การเพ่ิมพูนชวงของความสงบใหมากข้ึนนั่นเอง  จึงไดชื่อวาเปนอัปปนา 
สมาธิ  คือ สมาธิที่แนวแน  
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                                               สุข ๒ 
              กายิกสุข                        สุขทางกาย 
              เจตสิกสุข                      สุขทางใจ  
           ๑.  กายิกสุข  คือสุขทางกายนั้น  ไดแก  การที่รางกายของบุคคล 
ไมมีความทุกข  ไมมีโรค ไมมีภัยเบียดเบียน  อวัยวะรางกายก็มีความสมบูรณ 
มีสุขภาพพลานามัยดี  จะเคลื่อนไหว  จะทําอะไรก็มีความคลองแคลว  ชํานิ 
ชํานาญทําไดในเวลาอันรวดเร็วอยางนี้เรียกวา  กายิกสุข  คือเปนสุขที่บุคคล 
พึงไดทางรางกาย 
           ๒.  เจตสิกสุข  สขุทางจิตใจ  ไดแกลักษณะทางอารมณของบุคคล 
ในยามใดก็ตาม  ที่จิตใจประกอบดวยความคลายกําหนัดไมดิ้นพลานไปใน 
อารมณทั้งหลายดวยอํานาจของความใครอยูดวยความเมตตา  กรุณา  อันม ี
ลักษณะสงบจิต  จิตใจมีความกระตือรือรน มีความเพียรพยายาม  ความ 
มั่นคง  สามารถสงบอยูไดในอารมณอยางใดอยางหนึ่ง  โดยเฉพาะเชน 
อารมณที่เปนกลาง ๆ  หรืออารมณที่เปนกุศล  ไมมีความเคลือบแคลงลังเล 
สงสัยในสิ่งตาง ๆ  มีความมั่นใจในธรรมะ  ในตัวเอง  ในบุคคล  ในการงาน 
เปนตน  เรียกวา เปนคนท่ีมีสุขภาพจิตดี 
           เมื่อกลาวโดยสรุปในภาษาปจจุบันก็คือวา  กายิกสุขก็คือ  คนที่มี 
สุขภาพกายดี  เจตสิกสุขก็คือ  คนที่มีสุขภาพจิตดี  ชีวิตของบุคคลเรานั้น 
ประกอบดวยกายกับจิต  เมื่อสุขภาพกายดี  สุขภาพจิตดี  ชีวิตของบุคคลน้ัน  
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ก็ชื่อวาเปน  " ชีวิตท่ีมีคุณคา "  เปนชีวิตท่ีมีคุณภาพ  เปนชีวิตประเภทท่ี 
กลาวไดวา  สุชีวิต  คือชวิีตดี  พรอมที่จะเปนเหตุเปนปจจัย  ที่จะเสริมสราง 
ความดีที่ยังไมมีใหมีข้ึน ที่มีแลวไดเพ่ิมพูนมากย่ิงข้ึน  ดังนั้น ความสุขทั้ง  
สองประเภท จึงเปนวัตถุประสงคในการดํารงชีวิตของบุคคลท้ังหลาย  
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                                             สุข ๒ 
              สามิสสุข                        สุขอิงอามิส คือ  กามคุณ 
              นิรามิสสุข                      สุขไมอิงอามิส  คือ  อิงเนกขัมมะ 
           ความสุข ๒ ประการนี้ที่จริงเปนเหตุใหเกิดความสุข ๒ ประการ  
ดังท่ีกลาวมาแลวในตอนตน 
           ๑.  สามิสสุข  สุขที่อิงอามิสนั้น  หมายถึง  การท่ีบุคคลไปได รูป 
ดี ๆ  เสียงที่ไพเราะ  กลิ่นหอม ๆ  รสอรอย  สัมผัสที่ตนพอใจรักใคร 
ปรารถนา  กจ็ะเกิดความสุข  เพราะอาศัยสิ่งเหลานั้นเปนเหตุ  เชนบุคคล 
อาจจะรูสึกกําหนัดเพลิดเพลินยินดี  เมื่อเห็นรูปบางอยาง  ไดฟงเสียงบางอยาง 
พระพุทธศาสนาไมไดปฏิเสธความสุขในระดับนี้  ที่เรียกอีกภาษาหน่ึงวา 
กามสุข  คือ  สุขที่เกี่ยวกับวัตถุกาม  เกดิจากใจไปกําหนด  ยอมรับอารมณ 
คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  วานาใคร  นาปรารถนา  นาพอใจ  แลว 
คนเหลาน้ันก็จะไดเสวย  สุขเวทนา ซึ่งพระพุทธศาสนายอมรับในชั้นหน่ึง 
แตก็แสดงความจริงไววา  กามน้ันมีสขุนอย  แตมทีุกขมาก  ไมวาในชั้น 
ของความอยากได  การไดมา  การถือครอง  การควบคุมรักษา  และการ 
เสื่อมสลายไปของสิ่งท่ีตนรักใครนั้น  มีความทุกขเจือปนอยูในปริมาณท่ี 
สูงมาก  พระพุทธศาสนาจึงแสดงวา  สุขนอยแตทุกขมากดังกลาว 
           ๒. นริามิสสุข  คือ  สุขที่ไมอิงอามิส  ไดแกอิงเนกขัมมะ  คือ  
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ลักษณะทางใจของบุคคลในบางขณะ  บางเวลา  สําหรับคนท่ัวไป 
ที่สามารถไถถอนความกําหนัด  ความยึดติดในอารมณที่ตนใคร ตนปรารถนา 
ตนพอใจลงไปได  จนทําใหจิตวางจากความคิดในลักษณะน้ัน  อาจจะอยู  
ดวยการมองเห็นโทษของวัตถุกาม วามีเรื่องมาก  มีทุกขมาก  มีกิจมาก 
มีภาระเครื่องกังวลมาก  แลวก็ปลงใจปลอยวาง  การไขวควา  ความยึดติด 
ความหวง ความอาลัยในส่ิงเหลาน้ัน  ซึ่งในชั้นนี้คนสามัญทั่ว ๆ ไปก็สัมผัส 
ไดในบางขณะบางเวลา  
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                                              สุทธ ิ๒ 
              ปรยิายสุทธิ                หมดจดโดยเอกเทศ 
              นิปปริยายสุทธิ           หมดจดโดยสิ้นเชิง  
           คําวา  " หมดจด "  นั้น  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ที่เกิดข้ึน  ทางกาย 
ทางวาจา  ทางใจของบุคคล  ในชั้นของการศึกษาปฏิบัติโดยหลกัใหญ ๆ  นัน้ 
ธรรมะที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวเปนสัลเลขธรรม  คือ  เปนเครื่องขัดเกลา 
อาการไมเหมาะสมทางกาย  ทางวาจา  และทางจิตใจ ในข้ันตนแหงการ 
ประพฤติปฏบิัติ  จึงทําใหเกิดความบริสุทธิ์ข้ึนตามลําดับ เชนวา  ในข้ันของ 
ศีล  ก็ควบคุมทั้งกายวาจาของตนใหบริสุทธิ์ได  แตยังมีปญหาในดานจิตใจ 
แสดงวาความบริสุทธิ์ในข้ันศีลจึงเปนปริยายสุทธิ  คือ  หมดจดโดยเอกเทศ 
จัดเปนหมดจดสวนหนึ่งระดับหน่ึง  และเม่ือปฏิบัติไปถึงข้ันของสมาธิ จิตก็จะ 
สงบ  ระงับกิเลสไดระดับหน่ึง  แตก็ยังมีปญหาอีกเปนอันมากท่ีแกไขไมได 
ขจัดปดเปาออกไปไมได  ความสงบในข้ันนี้จึงเรียกวา  เปนความสงบโดย 
เอกเทศเหมือนกัน 
           ดังน้ัน  เมื่อมองจากจุดของพระอริยบุคคล  ก็จะพบวา 
           พระโสดาบัน  มีศลีสมบูรณ  มสีมาธิพอประมาณ  มีปญญาพอ 
ประมาณ  แสดงวา  เปนความหมดจดโดยเอกเทศ  เพราะทานละสังโยชนได 
เพียง ๓ ขอ 
           พระสกิทาคามี  มศีีลสมบูรณ  มีสมาธิพอประมาณ มีปญญาพอ 
ประมาณ  กม็ีลักษณะอยางเดียวกันกับพระโสดาบัน  
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           พระอนาคามี  นั้น  มีศีลสมบูรณ  มีสมาธิสมบูรณ  มีปญญาพอ 
ประมาณ  ความหมดจดของทาน จึงหมดจดโดยเอกเทศ ละสังโยชนได 
๕ ขอ  อีก ๕ ขอยังละไมได  
           พระอรหันต  มีศลีสมบูรณ  มีสมาธิสมบูรณ  มีปญญาสมบูรณ 
ดังน้ันทานจึงมีความหมดจดท่ีเรียกวา นิปปริยาย  คือหมดจดอยางสิ้นเชิง 
ความบริสุทธ์ิหมดจด  ปราศจากกิเลสเครื่องเศราหมองใจเชนน้ี  มีเฉพาะ 
พุทธบุคคล ๓ ประเภทเทาน้ัน คือ 
           ๑.  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
           ๒.  พระปจเจกพุทธเจา 
           ๓.  พระอรหันตสาวก 
คนนอกจากน้ันชื่อวาเปนพวกปริยายสุทธิ  คือหมดจดโดยสวนหน่ึง  เอกเทศ 
หน่ึง  นัยหน่ึง  มากบางนอยบางตามสมควรแกกําลังความสามารถของ 
แตละทาน 
           เพ่ือใหเกิดความเขาใจงาย  สุทธิทั้ง ๒ ประการน้ีจึงอาจสรุปไดวา 
พระพุทธะทั้ง ๓ ประเภท  ชื่อวา นิปปริยายสุทธิ  นอกจากนั้นชื่อวา  ปริยาย 
สุทธิ  
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                                               ติกะ  หมวด ๓ 
                                                 อกุศลวิตก ๓ 
           กามวิตก  ความตรึกนึกดวยอํานาจความใคร  ในสิ่งท่ีตนใคร 
           พยาบาทวิตก  ความตรึกนึกดวยอํานาจพยาบาท ถึงส่ิงบุคคลท่ีตน 
                                  ไมพอใจ  
           วิหิงสาวิตก  ความตรึกนึกในทางเบียดเบียน 
           อกุศลวิตก  คือความ  ตร ิ ตรึก  นึก  ดวยความไมฉลาด  เปนการนึกคิด 
ในเรื่องที่ไมดีเปนอาการที่ปรากฏแกจิต  ของบุคคลผูมีกิเลสเก็บสะสมไว 
ภายในจิตมาก  ทานแบงอกุศลวิตกออกเปน  ๓ ประเภทใหญ ๆ คือ 
           ๑.  กามวิตก  หมายถึงจิตที่ตรึกนึกถึง  รูป  เสียง  กลิ่น  รส โผฏฐัพพะ 
อันนาใครนาปรารถนา  นาพอใจ  แสดงอาการออกมา  ในทางคิดจะลักขโมย 
บาง  อยากผิดลูกเมียคนอ่ืนบาง  หรือตองการใหไดมา ซึ่งส่ิงท่ีตนตองการ 
โดยไมคํานึงถึงความถูกตองทางศีลธรรมในการไดมาซ่ึงส่ิงเหลาน้ัน  ในความ 
หมายอยางสูง  แมการท่ีบคุคลตองการวัตถุกามท่ีประณีตอยางไรก็ตาม 
หากยังมีอาการของตัณหา กอใหเกิดทุกขอยู  ยังอยูในขอบขายของ  กามวิตก 
ทั้งน้ัน 
           ๒.  พยาบาทวิตก  ความตรึกนึกดวยอํานาจแหงพยาบาท  ซึ่งอาจจะ 
เกิดมาจากความไมพอใจ  การกระทบกระท่ังกัน  โกรธกัน  หรอืลงมือประทุษ  
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รายกันแลว  แตใจยังเก็บเรื่อง  บุคคลน้ันไว  ตรึกนึกดวยอํานาจการจองเวร 
ความอาฆาตมาดราย มุงลางผลาญทําลาย  สิ่ง หรือบุคคล  ที่ทําใหตน  โกรธ 
ไมพอใจเปนตน  
           ๓.  วหิิงสาวิตก  ความตรึกนึกดวยอํานาจของโทสะ  ตองการจะเห็น 
ความวิบัติความเดือดรอนของคนอ่ืน  สัตวอ่ืน  ตองการท่ีจะเห็นการตอน้ี 
ความพินาศของคน  สิ่งของ  สถานที่  เปนตน 
           ใหสังเกตวา  วิหิงสาวิตกน้ัน  ตางจากพยาบาทวิตก  เพราะพยาบาท 
วิตก  คนที่ตนมีความคิดพยาบาทนั้น  เปนคูกรณีกับตน  สวนวิหิงสาวิตก 
มีโทสะเปนมูล  ตองการเห็นความพินาศ  หรือทําความพินาศใหเทาน้ัน  โดย 
สิ่ง  หรือ บุคคลนั้น  ไมเคยทําอันตรายอะไรแกเขามาแตประการใดเลย  
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                                             กุศลวิตก ๓ 
           ๑.  เนกขัมมวิตก  ความตรึกนึกที่จะนํากาย จิต ของตนออกจาก 
                                         กาม   
           ๒.  อพยาบาทวิตก  ความตรึกนึกในทางที่จะไมผูกโกรธ  อาฆาต 
                                             พยาบาทใคร 
           ๓.  อวิหิงสาวิตก  ความตรึกนึกในทางไมเบียดเบียนประทุษราย 
                                          กันและกัน 
           กุศลวติก  คือความตรึกนึกดวยความฉลาด  หรือของคนผูฉลาดท่ี 
อาศัยปญญาเปนเครื่องควบคุมความคิด  มีเหตุผลในการตรึกนึกเรื่องตาง ๆ  รู 
เหตุแหงความเส่ือม  ความเจริญ  ทั้งสามารถท่ีจะใชอุบายวิธีในการท่ีจะหลีก 
หนีทางเสื่อม  มาดําเนินในทางเจริญได 
           ๑.  เนกขัมมวิตก  เปนความตรึกนึกของคน  ที่ไดใชปญญาทําความรู 
จักกับ  รูปเสยีง  เปนตนอันเปนวัตถุกาม  และ  มองเห็นโทษของกิเลสกาม 
เชน  รติ  ความยินดี  อิจฉาความปรารถนา  โลภะ  ความโลภ  เปมะ  ความรัก 
ในวัตถุกามเปนตน  ตรึกนึกที่จะนํากาย  จิตของตนออกจากอํานาจของ  วัตถ ุ
กาม  และ  กเิลสกาม  จนถึงคิดจะออกบวชเปนนักบวชในศาสนาเปนตน 
           ๒.  อพยาบาทวิตก  เปนความตรึกนึก  ที่เกิดจากการเห็นโทษของ 
ความโกรธ  ความกระทบกระทั่ง  ความอาฆาตพยาบาทแลว  ปลูกฝงความรัก 
ความเมตตา  อดทน  ใหอภัยตอกันใหเกิดข้ึนมองเห็นคน  สัตวเปนเพ่ือนรวม 
เกิด  แก เจ็บ  ตายดวยกัน แมจะเกิดความโกรธข้ึนมาบาง  ก็ไมเก็บมาเปน  
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ความพยาบาท  ทั้งคิดในทางที่จะขจัดความพยาบาทอาฆาต  ใหหมดสิ้นไปใน 
ที่สุด 
           ๓.  อวิหิงสาวิตก  เปนความตรึกนึกที่เกิดข้ึนจาก  " ความกรุณา  
ที่มีความสงสาร  หว่ันใจ  เห็นใจ  ในความทุกขยากของคนและสัตว  คิด 
ปรารถนาที่จะชวย คนและสัตวเหลาน้ันใหหลุดพนจากความทุกข  ที่เขากําลัง 
ประสบอยู 
           อกุศลวิตก ทั้ง ๓ นัน้  เปนสวนปหานะ  คือบุคคลตองพิจารณาใหเห็น 
โทษแลว บรรเทา  ละความตรึก  ในลกัษณะแผดเผาทําลายจิตใจตนเอง 
อยางนั้นเสีย 
           กุศลวติก  เปนสวนภาวนา บุคคลควรพิจารณาใหเห็น ผลดีของความ 
ตรึกในทํานองน้ันอันเปนทางนํามาซึ่งความดีที่ยังไมเกิด  ใหเกดิข้ึน  และ 
ความดีที่มีอยูแลว  จักเจริญงอกงามยิ่งข้ึน 
           ผลดี  จากการตรึกนึกในทางกุศลวิตก  ที่จะพึงเห็นไดชัดในปจจุบัน 
เชน 
           ๑.  มจิีตใจปลอดโปรง  แจมใส  สามารถที่จะคิด ทําอะไร  ใหสําเร็จได 
ดวยดี 
           ๒.  บคุลิก หนาตา  เบิกบาน  ชวนใหคนอ่ืน  ยินดีคบหาเปนมิตร 
สนิทสนม เปนผูใหญก็เปนที่เคารพรักของผูนอย  เปนผูนอยก็เปนที่เมตตา 
หวังดีของผูใหญ  
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           ๓.  จิตใจของบุคคลน้ัน  จะแนบแนนอยูดวยธรรม  พรอมท่ีจะ 
แสดงออกซ่ึง  เมตตา  กรณุาระมัดระวังใจของตน  ตามสมควรแกกรณี 
           ๔.  สามารถปดกั้นกระแสเวร  ภัยไมใหเกิดข้ึนแกตน  และบุคคลท่ี  
เกี่ยวของกับตน 
           ๕.  จิตสงบเปนสมาธิไดเร็ว  เปนปจจัยสนับสนุนใหคนเชนนั้นรู 
อริยสัจตามความจริงไดไมยากนัก 
           สวนอกุศลนั้น  แสดงออกมาในทางตรังกันขาม  ดังน้ันทานจึงสอน 
ใหละเสีย  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 60 

                                         อัคคิ  ไฟ ๓ 
              ราคัคคิ                        ไฟ  คือราคะ 
              โทสัคคิ                        ไฟ คือโทสะ 
              โมหัคคิ                        ไฟ คือโมหะ  
           คําวาไฟ  หมายถึง  สิ่งที่มีการแผดเผา ทําใหเกิดความเรารอนจนถึง 
กับทําลายลางสิ่งตาง ๆ  ลงไป  พระพุทธเจาทรงอุปมากิเลสทั้ง ๓ กอง 
คือ  ราคะ  โทสะ โมหะ  วามีลักษณะเหมือนกับเปนไฟ  เพราะเม่ือกิเลสทั้ง 
๓  กองนี้  กองใดกองหน่ึง  เกิดข้ึนภายในใจของบุคคล  จะแผดเผากอใหเกิด 
ความเรารอนข้ึนภายในจิตใจ  ถาหากวาความรูสึกที่ประกอบดวยราคะ 
โทสะ  โมหะ  รุนแรงก็แสดงออกมาในรูปของการลางผลาญทําลายทางกาย 
บาง  ทางวาจาบาง  เปนพฤติกรรมท่ีเรียกวา  ทุจรติท้ังหลายในโลกนี ้
           ราคะ  ไดแก ความรูสึกที่เกิดความกําหนัด  รกัใคร ยินด ี ที่เกิดข้ึน 
จากการกําหนดอารมณที่ตนไดประสบ  วารูปสวย  เสียไพเราะ  กลิ่นหอม 
รสอรอย โผฏฐัพพะนาจับตอง มีความมุงมาดปรารถนา  ที่จะไดสิ่งเหลาน้ัน 
มาไวภายในครอบครองของตน การเกิดข้ึนนั้น อาจจะเกิดจาก  รูป  เสียง 
กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะที่ผานมาในขณะน้ัน ๆ  บุคคลไปกําหนดโดยลักษณะ 
ดังกลาว หรืออาจจะเกิดจากการเหน่ียวนึกข้ึนภายใน นึกถึงรูปที่สวย เสียง 
ไพเราะ  กลิ่นหอม  รสอรอย  สิ่งที่นาจับตองในอดีตท่ีตนเก็บไวภายในใจซ่ึงกลาย 
เปนธาตุ  เปนเชื้อท่ีมีอยูภายในใจ  บุคคลจะมีการจําหมายวา  รูปอยางนั้นสวย 
เสียงอยางนี้ไพเราะ  กลิ่นอยางนั้นหอม  รสอยางน้ีอรอย  สิ่งอยางนั้นนาจับ  
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ตอง  แลวก็จะคิดถึงตรึกนึกถึง  หมกมุนครุนคิดในเรื่องเหลานั้น  จนกอใหเกิด 
ความเรารอนข้ึนภายในใจ  คือ  มีความตองการท่ีจะไดสิ่งเหลาน้ันไวในครอบ 
ครอง เมื่อความรูสึกแรงข้ึนก็จะกลายเปนความเรารอนภายในใจ  เผาลน 
ใจของบุคคล  ถาหากวาเกิดข้ึนมากก็จะเผาลนมากจนจิตใจกระสับกระสายเรา  
รอน  บุคคลสามารถสังเกตไดวา เมื่อใจไปตรึกนึกถึงอารมณในลักษณะน้ี 
ก็จะทําใหไขวควาปรารถนา  จนถึงเปนการแสวงหา  ถาความรูสึกกําหนัดรุน 
แรงก็ออกมาในลักษณะของการประพฤติผิด  ในทางประเวณีเปนตน  จากน้ัน 
ก็อาจจะถึงกับมีการตอสูกัน ประหัตประหารกัน เพลิงราคะก็แผดเผาจิตใจจน 
ถึงกับเสียอวัยวะ  ชีวิต  รางกายของบุคคลน้ันในที่สุด 
           โทสัคคิ  ไฟคือโทสะ  ไดแกความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะความไมยินดี 
ไมพอใจ  ความหงุดหงิด  ความโกรธ  คือความอาฆาต  พยาบาท  โดย 
กําหนดหมายรูปวาไมดี เสียงไมไพเราะ  กลิ่นไมหอม  รสไมอรอย  สิ่งนัน้ไมนา 
จับตอง  แลวก็จะตรึกดวยความไมพอใจ  ไมยินดีในสิ่งเหลาน้ัน บางครั้งอาจ 
จะกระจายออกไปอยางท่ีทรงแสดงในรูปของ  อาฆาตวัตถุ  คือวัตถุเปนที่ต้ัง 
แหงความอาฆาตพยาบาท  เชนคิดวา 
           คนนั้นเคยทําอันตรายแกเรา  คนนั้นไดเคยทําอันตรายตอญาติมิตร 
ของเรา  คนนั้นไดเคยทําประโยชนเกือ้กูลแกศัตรขูองเรา  ซึ่งเปนเรื่องที่ผานมา 
แลว  แตก็นํามาคิดดวยความโกรธ  ความไมพอใจ  บางครั้งก็จะคิดวา 
           คนนั้นกําลังจะทําอันตรายตอเรา  คนนั้นกาํลังทําอันตรายตอญาติมิตร 
ของเรา  คนนั้นกําลังทําประโยชนเกือ้กูลแกคนที่เปนศัตรูของเรา  ความโกรธ 
เกิดข้ึนเพราะปรารภการกระทําของบุคคลอ่ืนในขณะปจจุบัน  และซ้ําราย 
ไปยิ่งกวานั้น บางครั้งจะมีการคิดในลักษณะของการคาดหมายวา  
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           คนนั้นอาจจะทําอันตรายตอเรา  คนนั้นอาจจะทําอันตรายตอญาติมิตร 
ของเรา  คนนั้นอาจจะทําประโยชนเกือ้กูลแกคนที่เปนศัตรูของเรา  จากน้ันไฟ 
คือความโกรธ  ความประทุษราย  ความอาฆาตพยาบาท  ก็จะเกิดข้ึนเผาลน 
ใจของบุคคล  
           โมหัคคิ  ไฟคือโมหะ  จะสําแดงตัวออกมาในลักษณะของความเซ่ือง 
ซึม  หงอยเหงา  ทอถอย  หดหู  จนถึงกับรูสึกชาเยน็ในอารมณทั้งหลาย  บาง 
ครั้นก็จะออกมาในรูปของความฟุงซานซัดสายไปของจิตใจ บางครั้งก็ออกมา 
ในรูปของความไมรู  ไมเขาใจ  หรือเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องตาง ๆ  จนถึงกับ 
ไมรูวาอะไรเปนบาปบุญคุณโทษ  ประโยชนไมใชประโยชน  เปนตน 
           ไฟทั้ง ๓ ประการน้ี 
           ไฟคือราคะ  มีโทษนอยแตคลายไดชา  เกิดข้ึนแลวจะเปนสนิม 
ใจ กัดกรอนใจอยูเปนเวลานาน 
           ไฟคือโทสะ  มีโทษมากแตคลายไดเร็ว ซึ่งจะสังเกตไดวา  เวลาเกิด 
ความโกรธข้ึนมา  คนนั้นจะโกรธอยูนานไมได  ความโกรธจะเริ่มลดแตถา 
ปริมาณความโกรธแรง  คนหยุดความโกรธไวไมได  จะทําจะพูดออกมาใน 
ลักษณะท่ีรุนแรง  ความเดือดรอนก็จะเกิดข้ึนติดตามมา 
           ไฟคือโมหะ  นั้นเปนความหลง  ความงมงาย  ความไรเหตุผล  มีโทษ 
มากจนถึงเปนมิจฉาทิฏฐิ  และจะหายไปจากจิตใจของบุคคลไดชาท่ีสุด 
           แตอยางไรก็ตามในชั้นของโลกน้ัน พระพุทธเจาไดทรงจําแนกกิเลส 
ประเภทราคะออกเปน  ๒ สาย  คือ ราคะกับโลภะ  ราคะตามปกติแลวจะทรง  
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สอนพระ  โลภะมักจะสอบชาวบานเปนหลักแตเปนกิเลสประเภทไขวควา 
ปรารถนาแสวงหาที่จะไดสิ่งตาง ๆ  มาไวในครอบครอง  อยางเดียวกัน 
กิเลสทั้ง ๓ กองนี้  ทรงสอนสําหรับชาวบานในชั้นของการบรรเทา  คือลดความ  
รุนแรงของกิเลสลงไป  ซึง่ก็เปรียบเหมือนไฟที่มีคุณอนันต แตมีโทษมหันต 
การท่ีไฟจะมีคุณหรือโทษน้ัน  อยูที่บคุคลสามารถควบคุมไฟได  ก็ใชประ 
โยชนจากไฟได  แตยามใดท่ีบุคคลคุมไฟไมได  ไฟก็จะลุกไหม  เปนพิษ  เปนภัย 
เปนอันตรายตอทรัพยสิน  ชีวิต  รางกายของบุคคล  ไฟคือกิเลสซึ่งแยกออก 
เปน  ราคะ  โลภะ  โทสะ โมหะ  ก็มลีักษณะอยางเดียวกัน 
           ราคะ  นั้นก็คือเรื่องของการครองเรือน  ชีวิตคู  ถาหากวารุนแรงเกินไป 
ก็จะมีการผิดศีลขอท่ี ๓  ถาแตละฝายไมมีความรุนแรงก็สามารถครอง 
เรือน  ครองสุขกันได  แตใหเจือจางเบาบางลงไป ใจของบุคคลก็จะถาย 
ถอนออกจากการครองเรือน  แสวงหาความสุขดวยการออกบวช  เปนตน 
           โลภะ  เปนเรื่องของเศรษฐกิจ  ซึ่งจะมุงเสริมสรางสถานะของตนเอง 
ใหมั่งค่ังร่ํารวยในทรัพยสมบัติ  พระพุทธเจาก็ทรงสอนใหข้ันบรรเทาอยาให 
ถึงกับโลภ  อยากไดของของบุคคลอ่ืน  แตบุคคลสามารถใชความเพียรพยายาม 
กําลังสติ  กําลังทรัพย  กําลังความคิด กําลังเงินของตน  เพ่ือสรางสถานะความ 
ร่ํารวยได  ตราบใดที่ยังไมไปละเมิดในทางทรัพยสินผลประโยชนของบุคคล 
อ่ืน  ตราบน้ันก็ยังชื่อวาอยูในขอบขายของศีลธรรม 
           โทสะ  เปนเรื่องของการเมือง  การบริหาร  ซึ่งตองการความฉับไว 
ถามีการรุนแรงเกินไป  กจ็ะมีการลมลาง  การปฏิวัติกัน  ประหตัประหาร  
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การฆากัน  จนกลายเปนสงคราม  แตถามีความฉับไว  รวดเร็ว  เฉียบไวในการ 
ติดสินปญหา  ในการแกปญหา ก็สามารถที่จะสรางสรรพัฒนาชาติบานเมืองได 
           โมหะ  สวนหนึ่งเปนเครื่องของขนมประเพณี  วัฒนธรรม  ถาหากวา  
ไมหลงงมงายจนเกินไป ก็กลายเปนระเบียบวินัย  กลายเปนความสวย 
งาม  เปนวิจิตรศิลปเปนประณีตศิลป  เปนมัณฑนศิลปกอใหเกิดความบันเทิง 
ใจ  ความเพลิดเพลิน  ความมีเอกลักษณแหงชาติ 
           ดังน้ันไฟทั้งสามประการน้ี  ในชั้นของการครองเรือน  ครองสุข 
ทรงสอนใหบรรเทาคือ  ลดความรุนแรง  แตวาในข้ันของการประพฤติปฏิบัติ 
ธรรมะเบ้ืองสูงข้ึนไปน้ัน ทรงสอนใหบุคคลพยาบาทบรรเทา  พยายามระงับ 
พยายามดับ  พยายามละไปโดยลําดับ  จนถึงหมดส้ินไปในที่สุด  
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                                อัตถะหรือประโยชน ๓ 
              ทิฏฐธัมมิกัตถะ                      ประโยชนในภพน้ี  
           สัมมปรายิกัตถะ                        ประโยชนในภพหนา 
              ปรมัตถะ                                ประโยชนอยางยอด ( คือพระนิพพาน) 
           พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระบรมศาสดาของพุทธศาสนิกชนทั้ง 
หลายนั้น ไดทรงบําเพ็ญพระบารมี  คือ  ทรงเก็บสะสมอบรมความดีให 
เพ่ิมพูนข้ึนภายในพระทัยของพระองค  สืบภพสืบชาติกันมาโดยลําดับ 
โดยทรงมีเปาประสงคในการท่ีจะแสวงหาส่ิงซ่ึงจะเปนประโยชนเกื้อกูล 
และอํานวยความสุขใหแกสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย  จนพระองคไดตรัสรูซึ่งส่ิงท่ี 
เปนประโยชนเหลาน้ัน จึงทรงนําธรรมะเหลาน้ันมาเปดเผยชี้แจงแสดงแก 
ชาวโลก  เนือ่งจากพ้ืนเพจริตอัธยาศัยของชาวโลกแตกตางกัน  ดังนั้น  จึงทรง 
จําแนกแสดงธรรมะที่ใหบุคคลผูปฏิบัติไดรับประโยชนตามสมควรแก 
พ้ืนเพอัธยาศัย  กําลังความรูความสามารถของแตละบุคคล  โดยจําแนกเปน 
ประโยชนกวาง ๆ  ๓ ระดับ  คือ 
           ๑.  ทฏิฐธัมมิกัตถะ  ประโยชนที่บุคคลจะพึงไดในปจจุบัน  ในชั้น 
ของการครองเรือนครองสุข โดยทรงเนนไปท่ีความสุข  ซึ่งเปนที่ตองการ 
ของบุคคลท้ังหลายในชั้นของโลก  คือ 
              ๑. ๑  ความสุขท่ีเกิดข้ึนจากการมีทรัพยทั้งเคลื่อนท่ีไดและ 
                       เคลื่อนท่ีไมได  
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              ๑.๒  ความสุขท่ีสามารถซื้อหาจับจายใชสอยทรัพยตามท่ีตน 
                       ตองการ 
              ๑.๓  ความสุขที่เกิดข้ึนจากการท่ีไมตองเปนหน้ีเปนสินใคร 
              ๑.๔  ความสุขที่เกิดข้ึนจากการทําการงานท่ีปราศจากโทษ  
                       คือ  ไมผิดกฎหมายและไมผิดศีลธรรม 
           ความสุขเหลาน้ีเปนเปาหมายท่ีคนมุงมาดปรารถนาโดยท่ัว ๆ 
ไป  ในขณะเดียวกันบุคคลตองเขาใจวา  ความสุขเหลาน้ีเปนแตผลซึ่งจะเกิดข้ึน 
ก็ดวยการประกอบเหตุ  เพ่ือใหเกิดความสุขท้ัง ๔ ประการนั้น  แลวก็ทรง 
แสดงเหตุเอาไว ๔ ประการ  เรียกวา 
           ทิฏฐธัมมิกัตถะ  คือ  ประโยชนในปจจุบัน  ไดแก 
           ๑.๑  อุฏฐานสัมปทา  สมบูรณดวยความหม่ันขยันในการประกอบ 
ภารกิจของตน  ในการศึกษาเลาเรียน  ในการปฏิบติัหนาที่ในการประกอบ 
ธุรกิจ  หรือปฏิบัติราชการ  เปนตน 
           ๑.๒  อารักขสัมปทา  สมบูรณดวยการรักษาทรัพยที่ตนหาไดมา 
ในทางที่ชอบธรรม  ไมใชจายใหฟุมเฟอยจนเกินไป  รูจักเก็บออมรักษา 
ทรัพยเอาไว  เพ่ือเปนกองทุนหรือเพ่ือแกปญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตของตน 
ตลอดถึงเก็บสะสมไวเพ่ือเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในยามแกชรา 
           ๑.๓  กัลยาณมิตตตา  คบหาสมาคมกับคนดี  ไมคบคนชั่วเปนมิตร 
ซึ่งการเลือกคบคนประเภทน้ี  ก็ไดแก การคบคนประเภทท่ีเรียกวา  มิตรแท 
หรือกัลยาณมิตร  ไดแก 
              มิตรที่มีความอุปการะ  ซึ่งสําแดงออกใหเห็นโดยการ 
ปองกันเราในยามประมาท  ปองกันทรัพยสมบัติของเราในยามท่ีเรา  
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ประมาท  เมื่อมีภัยอันตรายเกิดข้ึน สามารถเปนที่พ่ึงพํานักได  เมื่อมีธุระ 
จําเปนตองพ่ึงพาอาศัยกันก็พรอมท่ีจะยินดีชวยเหลอื 
              มิตรท่ีรวมสุขรวมทุกขกันได  ทรงแสดงลักษณะของมิตร 
ประเภทน้ีไววา ขยายความลับของตนแกเพ่ือน  ปกปดความลับของเพ่ือน  
ไมใหแพรงพรายออกไป ไมทอดท้ิงแมยามท่ีประสบภัยพิบัติ  เมื่อยามท่ี 
อันตรายบังเกิดข้ึน  พรอมที่จะเสียสละแมชีวิตของตน 
              มิตรแนะนําในสิง่ท่ีมีประโยชน  ซึ่งทรงแสดงลักษณะไว 
วา ไดแกมิตรที่คอยหามปรามไมใหทําความชั่ว  บอกกลาว  ชีแ้จง  แนะนํา 
ใหกระทําใหเรื่องที่ดี ๆ  ใหไดในสิ่งท่ีไมเคยฟง  และบอกทางแหงความสุข 
ความเจริญทางสวรรคให 
              มิตรมีความรักใคร  ประเภทที่ทุกขก็ทุกขดวยกัน  สุขก็สุข 
ดวยกัน  ไดยนิคนอ่ืนเขานินทาตําหนิติเตียนเพื่อก็โตเถียงแทนหรือชี้แจงให 
เขาใจ  รับรองคนท่ียกยองสรรเสริญเพ่ือน 
              มิตรทั้ง ๔ ประเภทนี้  ทรงแสดงวา  เหมือนมารดากับบุตรมี 
ความเอ้ืออาทรตอกันอยูตลอดไป 
           ๑.๔  สมชีวิตา  คือ เลี้ยงชีวิตพอสมควรแกกําลังทรัพยที่ตนหา 
มาได  ไมใหฝดเคืองจนเกินไป  หรือฟุมเฟอยจนเกินไป ในขณะเดียวกัน 
ก็ทรงแสดงหลักของการใชจายทรัพยเอาไว  เมื่อเราหาทรัพยไดมาในทาง 
ที่ชอบแลว  ก็ควรจะใชไปในดานการเลี้ยงดูครอบครัว  เพ่ือนฝูงใหไดรับ 
ความสุข  ขจัดปดเปาอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากที่ตาง ๆ  ทําพลีกรรม  การ 
สงเคราะหญาติ  การตอนรับแขก  ทําบุญอุทิศใหแกบรรพชน  เสียภาษีใหแก 
รัฐ  ทําบุญอุทิศใหแกเทวดาทั้งหลายและสรรพสัตวทั้งหลาย  บําเพ็ญบุญดวย  
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การบริจาคทานใหทานผูมีศีล  นี้ชื่อวาเปนหลักในชั้นของการครองเรือน 
ครองสุข  เปนทิฏฐธัมมิกัตถะ  คือประโยชนที่บุคคลจะพึงสัมผัสได  เห็นได 
ในปจจุบัน ในขณะเดียวกันตามหลักของพระพุทธศาสนา ที่เปนผลอันเกิดข้ึน 
จากการตรัสรูดีตรัสรูชอบของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ไดทรงแสดงให 
เห็นวาตราบใดที่กิเลสยังไมหมอไปจากจิตใจ  ตราบน้ันคนเราก็ตองอาศัย  
กิเลส อาศัยกรรม  ทําใหเกิดปฏิสนธิวิญญาณในกําเนิดตาง ๆ  ดงัน้ันจึงทรง 
สอนประโยชนประเภทท่ีเรียกวา 
           ๒.  สมัปรายิกัตถะ  คือ  ประโยชนในกาลภายหนา  คําวา  กาลภาย 
หนาในท่ีนี้หมายถึง  วันหนา  เดือนหนา  ปหนา และชาติหนา  ตลอดถึงสืบภพ 
สืบชาติไป  เพราะเปนสมบัติที่ติดตัวไป  ซึ่งทรงอุปมาวาเหมือนเงาที่ติดตาม 
บุคคลไป  ไดแก การเสรมิสรางคุณธรรม ๔ ประการใหบังเกิดข้ึน คือ 
              ๒.๑  สัทธาสัมปทา  สมบูรณดวยศรัทธา คือความเชื่อ อันบุคคล 
ใหหยั่งลงในคุณของพระพุทธเจา  วาพระผูมีพระภาคเจาน้ันเปนพระอรหันต 
ตรัสรูดี ตรัสรูชอบดวยพระองคเอง  ทรงสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ  เสด็จ 
ไปดีแลว  ทรงรูโลกอยางแจมแจง เปนสารถีที่ฝกคนไดอยางยอดเยี่ยม  ไมมี 
สารถีอื่นจะยิ่งไปกวาเปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เปนผูรูเปน 
ผูต่ืนเปนผูเบิกบาน เปนผูมีโชคเปนผูจําแนกธรรม  และทรงปกครองครบภาค 
ธรรม ๖ ประการ  คือ 
           ๑.  อสิสริยะ  พระองคทรงมีอิสริยะ ๘ ประการคือ หายตัวได 
อยางมหัศจรรย  เหาะไปไดอยางรวดเร็ว  เนรมิตรางกายใหใหญที่สุด  จนหาท่ี  
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เปรียบมิได  เสด็จไปในท่ีใด ๆ  ไดตามประสงค  ไมมีสิ่งขัดขวาง  นิมิตรราง 
ตาง ๆ  ใหประกอบดวยสีสันตาง ๆ  ได  มีอํานาจบังคับไดตลอดทั้งเทวดา 
และพรหมทุกชั้น  สามารถเขาญาณ  อภิญญาไดทันทีเมื่อตองการ  และ 
สามารถทํากิจตาง ๆ  ใหเสร็จไดในเวลาอันรวดเร็ว  
           ๒.  ธรรมะ  พระพุทธเจาทรงประกอบดวย  โลกุตตรธรรม ๙ 
ประการ  คือ  มรรค ๔  ผล ๔  นิพพาน ๑ 
           ๓.  ยสะ  ทรงมีพระเกียรติยศ  คือ  คุณธรรมความดีของพระองค 
เปนที่ยอมรับนับถือของบุคคลท้ังหลายโดยไมจําเปนจะตองประกาศ 
โฆษณาชวนเชื่อแตประกรใด 
           ๔.  สริิ  ไดแก พระองคทรงสมบูรณดวย  มหาปุริส  ลกัษณะ ๓๒ 
ประการ  และอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ 
          ๕.  กามะ  ไดแก พระองคถึงพรอมในกามทุกชนิดมาแลว 
          ๖.  พยัตตะ  ไดแก  พระองคไดใชความเพียรอยางมหาศาล  ใน 
การออกโปรดเวไนยสัตวใหไดรับประโยชนอยางสูงยิ่ง  ศรัทธา  ที่เกิดข้ึนได 
ในลักษณะน้ี  ยอมจะเปนที่รองรับคุณธรรมความดี  ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา 
ไดทรงแสดงไว  ทั้งในสวนท่ีควรละ  และควรบําเพ็ญไดเปนอยางดี 
           ตลอดถึงความเชื่อมั่นในกฎของกรรม  ในผลกรรมและการที่คนมี 
กรรมเปนของตน  เปนตน 
              ๒.๒  สีลสัมปทา  คือ  สมบูรณดวยศีล  คือ  การควบคุมรักษา 
อาการท่ีแสดงออกทางกายวาจาใหเปนปกติเรียบรอย  ไมสรางความเดือดรอน    
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ใหแกตนเอง  ไมสรางความเดือดรอนใหแกบุคคลอ่ืน  คือไมทําตนใหเปนพิษ 
เปนภัยตอตนเองและบุคคลอ่ืน 
              ๒.๓  จาคสัมปทา  ถึงพรอมดวยจาคะ  หรือสมบูรณดวยจาคะ 
ไดแก  การบริจาคทาน  โดยมุงสงเคราะหอนุเคราะหบุคคลอ่ืนดวยความ  
เมตตา กรุณา หรือบริจาคทาน  ดวยความเมตตากรุณาอันเปนการเฉลี่ย 
ความสุขใหแกกันและกนั  อยางที่พูดกันวาบริโภคคนเดียวไมเปนสุข หรือ 
บริจาคทานดวยความสํานึกกตัญูตอทานผูมีคุณความดี  เชน  มารดาบิดา 
พระศาสนา  ประเทศชาติ  และบริจาคทานใหแกสิ่งท่ีเคารพสักการะของตน 
              ๒.๔  ปญญาสัมปทา  สมบรูณดวยปญญา ที่สามารถจําแนก 
แยกแยะใหเห็นวาอะไรเปนบาปอะไรเปนบุญ  อะไรเปนคุณอะไรเปนโทษ 
อะไรเปนประโยชน  อะไรไมเปนประโยชน  อะไรดีอะไรชั่ว อะไรเปนทาง 
เสื่อมอะไรเปนทางเจริญ  เปนตน จนถึงสามารถใชปญญามองสิ่งท้ังหลายให 
เห็นตามความเปนจริงในเรื่องเหลาน้ัน ขจัดความเขลาความหลงออกไป 
จากจิตใจไดตามลําดับ 
           สิ่งเหลาน้ีเมื่อไดบังเกิดข้ึน ก็ยอมจะขัดเกลาจิตใจของบุคคลใหมี 
กิเลสที่เจือจางเบาบางลงไป  ใจก็จะบริสุทธิ์สะอาดมากย่ิงข้ึน  เมื่อใจสะอาด 
ก็มีเมตตากรุณา  จะกระทําทางกาย  ทางวจาก็จะเปนไปในทางท่ีดี  เปนการ 
เพ่ิมพูนบุญกุศลใหเกิดข้ึนแกตน และบุญกุศลที่บุคคลไดทําไวนั้น  ก็จะเปน 
ที่พ่ึงของบุคคลทั้งในชาติปจจุบัน  ทั้งในกาลภายหนา  ทั้งในชาติหนา  อยาง 
ที่ทรงแสดงไววา 
           บุญเปนที่พ่ึงของสัตวทั้งหลาย  ผูบําเพ็ญบุญท้ังในโลกนี้และ 
ในโลกอื่น  
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           ๓.  ปรมัตถะ  ประโยชนอยางยอดยิ่ง  ไดแกการปฏิบัติพัฒนาจิตใจ 
ของตน  มุงใหไดหลุดพนจากอํานาจของกิเลสและความทุกข  เขาถึงความ 
สุขที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงหมุนวนไปหาความทุกขอีกตอไป  นั้นก็คือ  การ 
ปฏิบัติไปตามหลักของอริยมรรคทั้ง ๘ ประการ คือ  ปญญาอันเห็นชอบ  
ความดําริชอบ  การเจรจาชอบ  ทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ  ความ 
พยายามชอบ  การระลึกชอบ  การต้ังมั่นชอบ  จนอริยมรรคทั้ง ๘ ประการ 
นั้น  มีความสมบูรณกอใหเกิดเปนสัมมาญาณ  คือ  ความรูในทางที่ชอบข้ึน 
อันเปนความรูในอริยสัจท้ัง ๔ ประการ  มีผลใหขจัดกิเลสออกไปโดยลําดับ 
ทําใหเขาถึงสภาวะของพระอริยบุคคลท้ัง ๔ คูคือ 
           พระโสดาปตติมรรค  โสดาปตติผล 
           พระสกิทาคามีมรรค  สกิทาคามีผล 
           พระอนาคามีมรรค  อนาคามีผล 
           พระอรหัตมรรค อรหัตผล จนเขาถึงพระนิพพาน  คือ  การดับ 
เพลิงกิเลส  และเพลิงทุกขไดอยางแทจริง  ไดแกเปนพระอรหันต  อันเปนจุด 
มุงหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา  
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                                      อธิปเตยยะ ๓ 
              อัตตาธิปเตยยะ                ความมีตนเปนใหญ 
              โลกาธิปเตยยะ                 ความมีโลกเปนใหญ  
              ธมัมาธิปเตยยะ                ความมีธรรมเปนใหญ  
           ๑.  อตัตาธิปเตยยะ  อธิปไตยน้ี  มีการอธิบายอยู ๒  แนวดวยกัน 
แนวแรกคือ  คนเราจะทําอะไรก็ตามปรารภตนเปนใหญมุงใหเหมาะสมแกฐานะ 
ของตน  ทํามุงผลอันจะไดแกตน  หรือมุงความสะดวกแกตน ตลอดถึงการ 
แสดงออกในลักษณะ  เคารพตนเอง  เชิดชูตนเอง เชื่อม่ันในตนเอง อีกนัย 
หน่ึง  หมายถึงการท่ีบุคคลมาพิจารณาถึงฐานะของตัวเอง เชนเปนภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก  อุบาสิกา  ตําแหนง  หนาที่ใดก็ตาม  แลวพยายามประพฤติ 
ปฏิบัติใหเหมาะสมแกฐานะของตน  เหลาน้ีเรียกวา  อัตตาธิปเตยยะ  คือ 
ปรารภตนเปนใหญ  ถือตนเปนประมาณ 
           ๒.  โลกาธิปเตยยะ  ถือโลกเปนใหญ  นัยหนึ่งไดแก  คนที่ละเวน 
ความชั่ว  เราะกลัวคนอ่ืนเขานินทา  ตําหนิ  ทําความดี  เพราะตองการให 
เขายกยองสรรเสริญ  หรอืวาทําอะไรก็ทําไปตามความนิยมของชาวโลก 
ซึ่งอาจจะถูกก็ไดอาจจะผิดก็ได  ในแงของการปกครอง  ที่เราเรียกวาประชา- 
ธิปไตย  ก็คือการถือเอาความคิดเห็นของคนสวนใหญเปนประมาณ  ซึ่งอาจจะ 
ถูกหรือผิดกไ็ด  นัยหน่ึง  หมายถึง  การท่ีบุคคลใหความสําคัญตอปจจัย 
ภายนอก  เชน  คนอ่ืน  หรือผีสางเทวดา  แลวงดเวนความชั่วประพฤติความดี 
แมคนอ่ืนเขาจะไมเห็นก็งดเวนไมกระทํา  มีความรูสึกวาอายผีสางเทวดาเขา  
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พรอมท่ีจะกระทําความดีแมจะไมมีคนอ่ืนเห็น  โดยอาศัยความรูสึกวา คนไม 
เห็นผีสางเทวดาก็เห็นคนประเภทนี้จึงพรอมท่ีจะปดทองหลังพระ  เพราะ 
มีความเชื่อม่ันวา มีสิ่งหนึ่งคอยเปนสักขีพยานในการกระทําของตนอยู   
ทั้งสองความหมายน้ีก็ชื่อวาเปนโลกาธิปเตยยะ 
           ๓.  ธมัมาธิปเตยยะ  นัยหน่ึงหมายถึง  การพิจารณาเห็นความถูก 
ความควร  อะไรถูกอะไรควรก็กระทําลงไป  อาจจะทําดวยความเมตตา 
กรุณา  ความเสียสละ  มุงใหเกิดประโยชนแกคนอ่ืน  แมใครจะไมยกยองสรร 
เสริญก็พรอมที่จะกระทํา  เรียกวา  ทาํความดีเพราะเห็นวาส่ิงน้ันเปนความดี 
เวนความชั่วเพราะเห็นวาสิ่งน้ันเปนความชั่ว  นัยหนึ่งท่ีพระพุทธเจาทรง 
อธิบายไวเองนั้น  หมายถึงใครก็ตามท่ีไดปฏิญาณตนยอมรับนับถือพระธรรม 
ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวดีแลว  อันผูบรรลุจะพึงเห็นไดเอง 
ไมประกอบดวยกาลเวลา  ควรแกการเชิญชวน  ชักชวนหรือทาทายใหบุคคล 
อ่ืนมาพิสูจน  มาดู  มาชมได  ควรแกการนอมเขามาประพฤติปฏิบัติเพ่ือพัฒนา 
กาย  วาจา ใจของตน  และเม่ือปฏิบัติไปแลว บุคคลเหลาน้ีก็จะสัมผัสผลดวย 
ใจของตน  ซึ่งเรียกวา  อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน  แลวเกิดความกระตือรืนรน 
มีฉันทะ  อุตสาหะ  ลงมือประพฤติปฏบิัติธรรมเหลาน้ัน  โดยการกําหนดรู 
ในสิ่งท่ีควรกําหนดรู  ละเวนในสิ่งท่ีควรละเวน กระทําใหแจงประจักษแก 
ใจของตนในส่ิงท่ีควรประจักษแกใจ  และลงมือประพฤติปฏิบติัในคําสอน 
ที่ทรงสั่งสอนใหลงมือประพฤติปฏิบติั  จัดเปนธัมมาธิปเตยยะ  ความมี 
ธรรมเปนใหญ  
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                                          อนุตตริยะ ๓ 
              ทัสสนานุตตริยะ                การเห็นอันยอดเยี่ยม 
              ปฏปิทานุตตริยะ                การปฏิบัติอันยอดเยี่ยม   
              วมิตุตานุตตริยะ                  การพนอันยอดเยี่ยม 
           อนุตตริยะ  นี้แปลวา  ยอดเยี่ยมนั้น  ในท่ีนีท้รงกําหนดไวเพียง ๓ 
ประการ  แตในที่บางแหงทรงจําแนกไวถึง ๖ ประการ  เฉพาะในกรณี ๓ 
ประการนี้  เปนการชี้ใหเห็นวา พระพุทธศาสนายอมรับความเห็นการปฏิบติั 
และความหลุดพน  ในฐานะท่ีลดหลั่นลงมาวาสามารถจะเกิดข้ึนไดมีไดแก 
บุคคลท้ังหลาย  แตวาการเห็นการปฏิบัติและความหลุดพนเหลาน้ัน  ไมใชถือ 
วาสูงสุดหรือยอดเยี่ยม  จึงไดทรงชี้หลักที่ยอดเยี่ยม ๓ ประการน้ันคือ 
           ๑. ทสัสนานุตตริยะ  ไดแก  เห็นอยางยอดเยี่ยม  คือการเห็นธรรม 
ที่เปนความรูความเห็นระดับญาณ  อันเกิดผุดข้ึนภายในใจของบุคคลดวย 
การศึกษา  ดวยการพินิจพิจารณา  และดวยการปฏิบัติ  อยางที่ทรงแสดงไว 
วา  " ผูใดเหน็ธรรม  ผูนัน้ชื่อวาเห็นเรา "  นี้จัดเปนทัสสนานุตตริยะ  และแมการ 
เห็นพระพุทธเจา  เห็นพระธรรม  เห็นพระอริยสงฆ  ก็ชื่อวาเปนการเห็น 
อยางยอดเยี่ยม 
           ๒.  ปฏิปทานุตตริยะ  การปฏิบติัอยางยอดเยี่ยมนั้น  หมายถึง 
การปฏิบัติในไตรสิกขาท้ัง ๓ ประการ  ไดแก  การสํารวมระวังในศีล  การ 
ปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตนใหเกิดความสงบ  จากนิวรณธรรมท้ัง ๕ ประการ  
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จนบรรลุรูปฌานในท่ีสุดอันจัดเปนจิตตสิกขา  และการปฏิบติัในสวนของการ 
กําหนดรูทุกขสัจ  ละในสวนท่ีเปนสมุทัยสัจ  ทําใหแจงในสวนของนิโรธสัจ 
และประพฤติกระทําใหสมบูรณในสวนของมรรคสัจ  ซึ่งอาจกลาวโดย  
สรุปวา การละในสิ่งท่ีควรละ  บําเพ็ญในสวนท่ีควรบําเพ็ญ  ตามลําดับข้ึนไปจัด 
เปนปฏิปทานุตตริยะ 
           ๓.  วมิุตตานุตตริยะ  ไดแก จิตท่ีหลุดพนจากกิเลสอยางยอดเย่ียม 
ทั้งน้ีเปนเพราะอะไร  เพราะวาความหลุดพนจากอํานาจของกิเลสนั้น มีได 
หลายชั้น เชน  บุคคลสามารถหักหามใจไมใหความโกรธครอบงําในขณะ 
ใดขณะหน่ึงไดชื่อวา  เปนความหลุดพน  แตเปนความหลุดพนเพียงชั่วขณะ 
หรือบุคคลเจริญสมาธิทําจิตใจใหสงบจากนิวรณธรรมไดตราบใดท่ียังมี 
สมาธิอยู  ตราบนั้นนิวรณธรรมก็ไมเกดิข้ึน ก็ชื่อวาเปนการหลุดพนจาก 
กิเลสในระดบัหน่ึงแตเปนความหลุดพนที่ยังกําเริบอีก  ยังเปลีย่นแปลงได 
เมื่อมีอารมณมากระทบภายนอก 
           ความหลุดพนอยางยอดเยี่ยมจึงหมายถึง  การท่ีบุคคลไดรูอริยสัจทั้ง 
๔ ประการดวยญาณ ๓  อันเปนผลท่ีเกิดข้ึนมาจากการปฏิบัติตามหลักของศีล 
สมาธิ  ปญญา  จนเกิดญาณความรูผุดข้ึนภายในใจ  ละอาสวะกิเลสจากจิตใจได 
ตามสมควรแกอริยมรรคน้ัน ๆ  และกเิลสที่ละไดแลวไมมีการกลับกําเริบอีก 
ตอไป จนถึงละไดอยางสิ้นเชิง  ซึ่งหมายถึงการละกิเลสของพระอริยบุคคล 
ทั้ง ๔ ประเภท นี้ชื่อวาเปนความหลุดพนจากกิเลส  จากความทุกขไดอยางยอด 
เยี่ยม  ไมมีใครท่ีจะหลุดพนไดยิ่งข้ึนไปกวาน้ันอีกแลว 
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                                          อภิสังขาร ๓ 
              ปุญญาภิสังขาร          อภิสังขารคือบุญ 
              อปุญญาภิสังขาร        อภิสังขารคือบาป  
              อเนญชาภิสังขาร        อภิสังขารคืออเนญชา         
           คําวา  อภิสังขาร  หมายถึงสภาพท่ีปรุงแตง  มีเจตนาคือความจงใจ 
เปนประธาน  ปรุงแตงใหเกิดเปนผลแหงการกระทําออกมาใน ๓ ลักษณะ 
คือ 
           ๑.  ปุญญาภิสังขาร  อภิสังขารคือบุญ  ไดแกสภาพที่ปรงุแตงฝายดี 
ประกอบดวยเจตนาอันเปนกุศล  เชนการกระทําท่ีเกิดจากความไมโลภ 
บริจาคทรัพยชวยเหลือคนอ่ืน  ผลนั้นทานเรียกวา  เปนทานมัย  คือบุญท่ี 
สําเร็จดวยการบริจาคทาน แมเจตนาที่เปนกุศลอยางอ่ืนซึ่งเกิดข้ึนแลว 
ทําใหคนกระทํากุศลอยางใดอยางหน่ึงทางกาย  วาจา  ใจ  ก็มีลกัษณะเชน 
เดียวกัน เมื่อกลาวโดยประเภทของเจตนาท่ีละเอียดลงไปไดแกเจตนาท่ี 
ประกอบดวย  กามาวจรกุศล ๘ กับ  รูปาวจรกุศล ๕ เชน             
           นาย ก. ฟงธรรมเกิดความเขาใจซาบซึ้งในธรรม  เกิดความโสมนัส 
ยินดีในธรรม  เปนธัมมสวนมัย  คือบุญท่ีสําเร็จดวยการฟงธรรม  สิ่งท่ีปรุง 
แตงในชวงนี้คือ " จิตท่ีเกิดพรอมดวยโสมนัสเวทนา  ประกอบดวยปญญา 
มีการชักนํา "  เปนตน  
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           ๒.  อปุญญาภิสังขาร อภิสังขารคือบาป  ซึ่งตรงกันขามกับปุญญา- 
ภิสังขาร  เปนสภาพที่ปรุงแตงฝายชั่ว  ประกอบดวยอกุศลเจตนา  เชนคน 
ฆาสัตวเพ่ือบริโภค  หรอื  ฆาเพราะโกรธ  แสดงวา  การฆาสัตวนั้นไมใชฆา  
เฉย ๆ  แตฆาเพราะจิตถูกความอยากกินเน้ือสัตวปรุงแตง  จึงไดฆาสัตว 
เจนาท่ีเปนบาป หรือเปนตัวกระตุนใหคนทําบาป  เมื่อกลาวโดยพิสดาร 
ไดแกอกุศลเจตนา  ๑๒  ประการ  คือ  อกุศลเจตนาที่เปนกามาวจรฝาย 
โลภมูล ๘  โทสมูล ๒  โมหมูล ๒ เชน 
           นาย ก.  เกิดความไมพอใจนาย ข. จนถึงกับตอสูกัน  แสดงวา 
นาย ก.  ในขณะนั้นจิตถูกปรุงแตงดวยปฏิฆะ  ที่เกดิพรอมดวยโทมนัสเวทนา 
อาจจะถูกชักจูงหรือไมก็ได  ตามควรแกกรณีนั้น ๆ เปนตน 
           ๓.  อเนญชาภิสังขาร  อภิสังขารคืออเนญชา  ความไมหว่ันไหว 
เปนสภาพปรุงแตงภพท่ีมั่นคง  ไดแกกุศลเจตนาท่ีเปนอรูปาวจร ๔  หมาย 
เอาภาวะจิตท่ีแนวแนมั่นคงดวยพลังแหงสมาธิ  จากจตุตกฌานไปจนบรรล ุ
อรูปฌาน ๔  ฌานใดฌานหน่ึง 
           สังขาร ๓  กับ  อภิสังขาร ๓ นั้น ในแงของปฏิจจสมุปบาทหรือ 
ปจจยากร  ทานแสดงไววาคือสังขารที่เกิดจากอวิชชาทั้ง ๒ ประเภท  การดับ 
แหงสังขารทั้งหลายน้ัน  จึงตองอาศัยการดับแหงอวิชชา 
           เมื่อกลาวตามหลักการปฏิจจสมุปบาทแลว  สังขารกับภพมีความ 
หมายใกลเคียงกัน เพราะภพทานแบงออกเปนสังขารภพ  คือสภาพที่ปรุง 
แตงใหเกิดในภพ  หรือเกิดเปนภพข้ึน  และอุปตติภพ  คือภพหรือภูมิที่สัตว 
จะตองไปอุบัติ  ตามกําลังของสังขารภพ  อันไดแกนามรูปในกําเนิดตาง ๆ  
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           ตัวของสังขารในสายของปฏิจจสมุปบาท  มฐีานะ ๒ ประการ คือ 
เปนฝายอดีตเหตุ  คือ อวิชชา  สังขาร  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ  และเปนปจจุบัน 
เหตุ รวมกับ  ตัณหา  อุปาทาน  ภพในปจจุบัน  ที่ทานจัดเปน ๕ ประเภท  
คือ อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน สังขาร  ภพ  เชนเดียวกับในอดีตเหตุ  แตเปน 
เรื่องที่บุคคลสรางเพ่ิมข้ึนในปจจุบัน  อันเปนแรงผลักดันไปสูภพชาติใน 
อนาคต  ทานจึงเรียกวา  ปจจุบันเหตุ  
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                                              อาสวะ ๓ 
              กามาสวะ                        อาสวะคือกาม 
              ภวาสวะ                         อาสวะคือภพ  
              อวชิชาสวะ                    อาสวะคืออวิชชา 
           อาสวะ  แปลวากิเลสเครื่องหมักดองอยูภายในจิตสันดานของสัตว 
ทานแบงออกเปน ๓ ประเภท  คือ 
           ๑. กามาสวะ  อาสวะคือกาม  ความใครในรูป  เสียง  กลิน่  รส- 
                                  โผฏฐัพพะ  อันใจตนกําหนดวา  นาใคร  นาปรารถนา 
                                  นาพอใจ  รวมทั้งความใครในอารมณที่เกิดกับใจ 
           ๒.  ภวาสวะ  อาสวะคือภพ  ไดแกความชื่นชมยินดีในความ 
                                  เปนตาง ๆ  ที่ตนกําหนดหมายวา  นายินดี  รวม 
                                  ถึงความพอใจในชีวิตท้ังโลกนี้และโลกหนา  ที่ 
                                  ตนพอใจและเห็นวาเปนสุข 
           ๓.  อวิชชาสวะ  อาสวะคืออวิชชา  ความเขลาไมรูจริงในส่ิงท้ังปวง 
อาสวะท้ัง ๓ มีอธิบายอยางไร ? 
           คนเราทุกคนน้ัน  ทางพระพุทธศาสนาถือวา  ไดผานการเกิดมา 
มากตอมากแลว  และในชาติตาง ๆ  นัน้ คนสัตวไดเก็บสิ่ง ๒ สิ่งไวภาย 
ในจิตสันดาน  คือฝายดีเรียกวาบารม ีฝายท่ีไมดีเรียกวาอาสวะ  ภายในจิต 
ของแตละคน  จึงมีทั้งบารมีและอาสวะ  แตอะไรจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง  จําเปน 
ตองอาศัยการกระทําของเขาในปจจุบัน  สิ่งที่มีอิทธิพลในดารดลบันดาล  
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ใหบุคคลไดปจจัยสนับสนุน  บารมีหรืออาสวะของตนในปจจุบัน  เชนสิ่ง 
แวดลอมในรูปแบบแตกตางกัน  สถานการณตาง ๆ  มีสวนอยางสําคัญ 
ในการเพ่ิมอาสวะและบารมีภายในจิตของคน หากวาปจจัยตาง ๆ  ใน 
ปจจุบันไมดี  จิตของเขาก็ไดเชื้อแหงอาสวะเพ่ิมข้ึน  ใจของเขาก็จะเก็บดอง  
อาสวะไว  และแสดงออกทางกาย วาจา  ตามแรงผลักดันของอาสวะใน 
๓ ฐานะ คือ 
           ๑. กามาสวะ  อาสวะคือกาม  ความใครในรูป  เสียง  กลิน่  รส 
โผฏฐัพพะ  ที่ตนใครปรารถนาพอใจ  เพ่ือตอบสอนความตองการของตน 
ที่เกิดข้ึน  ทําใหใจของเขาถูกแรงของความใครผลักดันใหสายหาดูรูปสวย ๆ 
เสียงไพเราะ  รสอรอย  กลิ่นหอม  โผฏฐัพพะท่ีนาจับตอง  และอารมณอัน 
บันเทิงใจ 
           ๒.  ภวาสวะ  คือความตองการมีตองการเปน  ในสิ่ง  ฐานะ  ที่ตน 
ฝงใจวาดี  นาใคร  นาปรารถนา  นาพอใจ  เชนตองการเปนเศรษฐีมีทรัพย 
มาก ๆ  ตองการมีตําแหนงสูง ๆ ในฝายบริหาร ตลอดถึงความฝงใจที่ 
จะไดบังเกิดในภพที่ประณีต  มีความสุข  เชน  สวรรค  พรหมโลก  ความ 
อยากเปนในฐานะตาง ๆ  ดังกลาวนี้  จะออกมาในรูปของภวตัณหาดังกลาว 
แลว  โดยอาศัยแนวคิดที่วา มีความเปนที่เที่ยงแทแนนอน  หรือสัสสตทิฏฐิ 
คือความเห็นวาเที่ยงเปนฐานแหงความคิด 
           ๓.  อวิชชาสวะ  อาสวะคืออวิชชาความเขลา  ลักษณะประเภทของ 
อวิชชานั้น  มีนัยดังไดกลาวมาแลว  เพราะใจของคนมีอาสวะสวนน้ีอยู 
ภายใน  เมื่อเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ  เขา  ก็ไมรูความเปนจริงของสิ่ง  
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นั้น ๆ  วาเปนอยางไร  เปนอะไร  จนเกิดความหลงในเรื่องสิ่งตาง ๆ  โดย 
ไมทราบวา  ภาวะที่เปนจริงของสิ่งเหลาน้ัน  เปนไปตามกฎของปฏิจจสมุป- 
บาท  คือมีการอาศัยกันและกันเกิดข้ึน  การรูเห็นของจิตท่ีมีอวิชชานั้น 
" ไมเปนการรู  การเห็น ตามท่ีมันเปน  แตเกิดความรู  ความเห็นในส่ิงท้ัง  
หลาย ตามท่ีตนคิดวามันเปน  หรือกําหนดใหมันเปน " 
           อาสวะทั้ง ๓ ประการนี้  พระผูมีพระภาคเจา  และพระอรหันต 
ทั้งหลาย ทานละไดเด็ดขาดดวยอาสวักขยญาณ  คือญาณท่ีทําใหอาสวะ 
หมดสิ้นไป 
           สําหรับบุคคลท่ียังมีอาสวะอยู  จิตใจของเขาจะหนักไปในทางรัก 
ใคร ตองการ  แสวงหาสิ่งตาง ๆ  เพ่ือตอบสนองความตองการของตนจน 
ตองประสลความทุกขในการที่ใจถูกแผดเผาดวยแรงปรารถนาในวัตถุกาม 
ทั้งหลาย  คือรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  และอารมณที่เกิดจากใจ  เพราะ 
อาศัยกามาสวะเปนตัวการสําคัญสรางใหเกิดข้ึน 
           ในขณะเดียวกัน  ใจของบุคคลจะซัดสายเมื่อทราบความดีเดน 
ของฐานะ  ตําแหนงตาง ๆ  ใจของเขาจะดําริถึงเรื่องนั้น  จนเกิดความเรารอน 
ตองขวนขวายแสวงหา  ซึ่งบางครั้งอาจตองทําผิดกฎหมาย  ศีลธรรม ดวย 
การตอสูแยงชิงฐานะ  ตําแหนงตาง ๆ  เมื่อไดมาครอบครองแลว เขาหา 
ไดรูจักอิ่ม  รูจักพอในฐานะ ตําแหนงที่ไดมาไม  จึงยังคงตอนเรารอนอยู 
และตองเศราโศก  เสียใจ  เมื่อฐานะของตนตองเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้ลวน 
แตเกิดจากใจที่หมักหมมดวยภวาสวะท้ังน้ัน 
           ดวยอํานาจแหงอวิชชาสวะ  ทําใหบุคคลเหลาน้ันไมทราบชัดซึ่ง 
สิ่งตาง ๆ  ตามความเปนจริง  เชนไมรูวา  อะไรเปนเหตุใหเกิดชีวิต ?  ชีวิต  
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เกิดข้ึนมาเพ่ืออะไร ?  ชาติ ชรา มรณะ  เปนตนเปนอะไร  ตนควรทําอยางไร 
ตอส่ิงเหลาน้ัน  เวลาใดเขาประสบปญหาชีวิต  หรอื  มีความแก  ความเจ็บ 
หรือการพลดัพรากเปนตน  ก็ตองเศราโศกเสียใจแทนท่ีจะทําใจของตน 
ใหยอมรับวา  เหลาน้ีเปนเรื่องธรรมดา  ในยามจะตองการแกปญหาของ  
ชีวิต  แตเพราะไมทราบชัดวา อะไรเปนอะไรดังกลาว  อาจทําใหการแก 
ปญหาผิดสาเหตุ จนบางครั้งกลายเปนการสรางปญหา  ในท่ีสุดความทุกข 
ความหวาดกลัว  ซึ่งไมมีใครตองการก็จะเกิดข้ึนแกคนเหลาน้ัน เพราะ 
อวิชชาสวะเปนเหตุ. 
           อวิชชา  คือความไมรูนี้กระจายออกเปน ๘ สายดวยกัน  คือ  ไมรู 
ในทุกข  ไมรูเหตุเกิดแหงทุกข  ไมรูความดับทุกข  ไมรูขอปฏิบติัใหถึงความ 
ดับทุกข 
           ไมรูอดีต  ไมรูอนาคต  ไมรูทั้งอดีต  อนาคต  ไมรูปฏิจจสมุปบาท  
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                                        กรรม ๓ 
              กายกรรม                กรรมทําดวยกาย 
              วจีกรรม                  กรรมทําดวยวาจา  
              มโนกรรม                กรรมทาํดวยใจ 
           คําวา  " กรรม "  เปนคํากลาง ๆ  หมายถึง  สวนดีก็ไดสวนชั่วก็ได 
คือเปนทุจริตก็ไดสุจริตก็ได  และเปนกลาง ๆ  กไ็ด  การกระทําทางกายใน 
สวนท่ีเปนความชั่ว เชน  การฆา  การเบียดเบียนทําการประทุษรายสัตว 
การลวงละเมิดในทรัพยสินของบุคคลอ่ืน  ทั้งเคลือ่นท่ีไดและเคลื่อนท่ีไมได 
การประพฤติผิดในทางประเวณีและในทางเพศเปนการกระทําทางกายโดย 
ตรง  แตวากรรมท้ัง ๓ ประเภทนี้  บุคคลอาจจะใชใหบุคคลอ่ืนฆา  ใหคนอ่ืน 
เบียดเบียน ใหบุคคลอ่ืนลัก  และใหบุคคลอ่ืนประพฤติผิดทางกามก็ได  นี้จัดเปน 
วจีกรรมคือ  กรรมทางวาจา และบางคร้ังอาจจะเปนความคิดที่ตองการฆา 
ตองการเอาทรัพยสินของบุคคลอ่ืน  ตองการละเมิดในทางคูครองของบุคคล 
อ่ืน  ถาในกรณีนี้ก็เปนมโนกรรม  ในขณะเดียวกันการชวยเหลอืเกื้อกูลแก 
บุคคลอ่ืนทางกาย การเลี้ยงชีวิตในทางสัมมาชีพ  การมีสทารสันโดษ คือยินดี 
ในภรรยาของตน  และมีปฏิวัตร  คือจงรักภักดีในสามีของตนก็เปนกายกรรม 
ฝายกุศล  ถาหากวาบุคคลแนะนําพร่ําสอนบุคคลอ่ืนใหมีเมตตาจิตตออ่ืน 
ตอสัตวอ่ืน ใหเขามีความเคารพทางสิทธิในทางทรัพยสินของบุคคลอ่ืน 
ใหสํารวมระวัง ไมลวงละเมิดในทางประเวณีและในทางเพศของกันและกัน 
ก็จัดเปนวจีกรรมฝายกุศล  ถาบุคคลมีจิตประกอบดวยเมตตา  กรุณา  ปรารถนา  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 84 

ที่จะเห็นคนอ่ืน  สัตวอ่ืน อยูอยางไมมีเวรไมมีภัยไมเบียดเบียนกัน  ไมประทุษ 
รายกัน ใหทรัพยสินเงินทองท่ีเขามีอยูดํารงคงอยูไมเสียหายไปใหเขาอยูรวม 
กับคูครองของเขาอยางไมถูกคนอ่ืนลวงเกินเบียดเบียน  จัดเปนมโนกรรม  
ฝายที่เปนกุศล 
           ในขณะเดียวกัน  การทํางานบางอยางที่ไมเปนบาป  ไมเปนบุญอะไร 
เชน การประกอบอาชีพ  ถาหากวาทําดวยกาย  ก็เปน กายกรรม  บอกใหคนอ่ืน 
กระทํา  เชน ชวนใหเขารับประทานอาหาร  ก็เปนวจีกรรม  หรอืวา  เปนความ 
คิดซึ่งไมหักออกไปในทางที่เปนบาปเปนบุญ  ก็จัดเปนสวนกลาง ๆ  ไมบาป 
ไมบุญเพราะฉะน้ันคําวา  " กรรม "  จึงเปนไดทั้ง กุศลกรรม  คือฝายดี  อกุศล 
กรรม คือฝายชั่ว และอัพยากฤตคือ  เปนกลาง ๆ  ไมดีไมชั่วอะไร 
           ขอน้ีจะเห็นวา  แมอาการของพวกวจีกรรม  ซึ่งจะตองแสดงออกมา 
ทางวาจา  บางครั้งก็อาจจะใชกายแสดงได  เชนวา  เขาถามอะไรมา  รับก ็
พยักหนา  ปฏิเสธก็สั่นศีรษะ  แตวาในดานจิตใจคือสวนท่ีเปนมโนกรรม 
เปนเรื่องของความคิด  ถาเราคิดโลภอยากไดของของบุคคลอ่ืนก็เปน  มโน- 
กรรมฝายอกุศล  คิดจะสงเคราะหเกื้อกูลบุคคลอ่ืน  ก็เปนมโนกรรมฝายกุศล 
คิดดวยความเมตตาก็เปนมโนกรรมฝายกุศล  คิดดวยความอาฆาตพยาบาทก็จัด 
เปนมโนกรรมฝายอกุศล  และแมในพวกมโนกรรมนั่นเอง  บางครั้งก็อาจจะ 
เปลงออกมาทางวาจาก็ได  เชนคิดวาทําอยางไรหนอจะไดสมบัติของคนคนน้ี 
มาไวเปนของเรา  แสดงวากรรมทั้ง ๓ ประการนี้ มกีารอิงอาศัยซึ่งกันและ 
กันได  แลวก็เปนไดทั้งฝายดี  ฝายชั่ว  และกลาง ๆ  ดังกลาวแลว  ดังนั้น เมื่อทาน 
ตองการจะพูดใหชัดลงไปวา  กรรมอะไร  ทานก็จะบอกวากุศลกรรม  และ 
อกุศลกรรม  เชน กุศลกรรมบถ  และอกุศลกรรมบถ  เปนตน  
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                                          ทวาร ๓ 
              กายทวาร                ทวารคือกาย  
              วจีทวาร                  ทวารคือวาจา 
              มโนทวาร                ทวารคือใจ 
           " ทวาร "  แปลวา  ชอง  หรือ  ทางออก  หรือการแสดงออกเฉพาะในท่ีนี้ 
ทานมุงถึงการแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดที่เกิดข้ึนภายในจิตของบุคคล 
สามารถแสดงออกมาเปนกรรม  คือ การกระทําใน ๓ ทางดวยกัน  และ 
การกระทําน้ันอาจจะเปนการกระทําดีก็ได  ทําชั่วกไ็ด  ทํากลาง ๆ ก็ได 
           กายทวาร  เชนการฆาสัตว  การถือเอาสิ่งของท่ีเจาของไมไดให 
การประพฤติผิดในทางกาม 
           ในแงของกรรมเปนกายกรรม  ในแงของการแสดงออกก็เปนการ 
แสดงออกทางกายเรียกวากายทวาร  ในกรณีของการกระทําความดีเชนวา 
การชวยเหลอืชีวิตของบุคคลอ่ืน  การชวยเหลือในกิจการงานของบุคคลอ่ืน 
การไมลวงล้ําก้ําเกินในสิทธิทางทรัพยสินของบุคคลอ่ืน  เปนการแสดงออก 
ทางกายในแงของกรรม ก็เปนกุศลกรรม ที่แสดงออกทางกายในแงของ 
ทวารเปนการแสดงอกทางกายทวาร  การแสดงออกทางกายทวารน้ีอาจ 
เปนการเขียนหนังสือ  การโบกมือ  การส่ันศีรษะ  การพยักหนา  และการ 
ใหสัญญาณทางกายอยางใดอยางหน่ึงก็เปนเรื่องของกายกรรมที่เกิดข้ึน 
ทางกายทวารทั้งน้ัน  
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           วจีทวาร  ทวารคือวาจา  ไดแกการท่ีบุคคลพูดออกมาทางวาจา  คําพูด 
นั้นอาจจะเปนเรื่องไมจริง  เปนการยุยงสงเสริมใหเกิดแตกแยก  เปนคําหยาบ 
คายรายกาจ  เรื่องที่เพอเจอเหลวไหล  จัดเปนวจีกรรม  ฝายอกุศลท่ีแสดง  
ออกมาทางวจีทวาร  หรือบุคคลอาจจะพูดคําท่ีเปนคําสัตยคําจริง  คําเสริมสราง 
สามัคคี  สมานสามัคคี  คํากระชับสามัคคี  และคําประสานสามัคคี  และคําท่ี 
ไพเราะออนหวาน  คําท่ีมีสาระประโยชนแกนสาร  จัดเปนวจีกรรมฝาย 
กุศล  ที่บุคคลแสดงออกมาทางวจีทวาร 
           มโนทวาร  ทวารคือใจ  ไดแกการแสดงออกซ่ึงความรูสึกนึกคิด 
หรือคิดภายในใจ อาจจะคิดโลภอยากไดของของคนอ่ืน  คิดพยาบาทปองราย 
บุคคลอ่ืน  หรือความคิดเห็นที่ผิดจากครรลองแหงธรรม  ความรูสึกนึกคิด 
เหลาน้ีบางครั้งก็อาจจะแสดงออกพรอมกันตอเนื่องกัน  ทั้งทางกายและ 
วาจาและใจ  เชนวา  เกิดความคิดเพ่ืออยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลอ่ืน 
ก็เปนมโนกรรมฝายอกุศล  ที่ออกมาทางมโนทวาร เอามือไปลูบคลําส่ิงท่ีตน 
อยากไดก็เปนมโนกรรม  เปนกายกรรมฝายอกุศลที่เกิดข้ึนทางกายทวาร 
บนรําพึงข้ึนมาแสดงถึงความอยากไดในสิ่งเหลาน้ัน ก็เปนวจีกรรม  ฝาย 
อกุศลที่เกิดข้ึนทางวจีทวาร  แมในเรื่องที่เปนกุศลคือคุณธรรม  ความดี 
ก็มีลักษณะเชนเดียวกัน  เชนการคิดถึงคนอ่ืนดวยความเมตตา มุงใหเกิด 
ความสุขความเจริญแกบุคคลเหลาน้ัน  ก็เปนมโนกรรมฝายกศุลที่เกิดข้ึน 
ทางมโนทวาร  ความคิดที่แสดงความชื่นชมยินดีตอความเจริญกาวหนา 
ของบุคคลอ่ืน  ความคิดที่จะสงเคราะหอนุเคราะหบุคคลอ่ืน  เปนตน  ก็เปน 
มโนกรรมฝายกุศลที่เกิดข้ึนภายในมโนทวาร  
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                                              ญาณ ๓ 
              อตีตังสญาณ                        ญาณในสวนอดีต 
              อนาคตังสญาณ                    ญาณในสวนอนาคต 
              ปจจุปนนังสญาณ                ญาณในสวนปจจุบัน  
           " ญาณ "  คือ  ความรูหรือปญญา  ซึ่งบังเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคล 
สามารถรูแจงเห็นจริงในส่ิงเหลาน้ันตามความเปนจริง  ทั้งในกาลที่เปนอดีต 
อนาคต  และปจจุบัน 
           ๑.  อตีตังสญาณ  ญาณในสวนอดีต  ไดแก  ปญญา  ความรู  ในสวน 
ของคนท่ีปรากฏในปจจุบัน  แลวสามารถสาวเชื่อมโยงเขาไปหาเหตุที่ใหเกิดผล 
เหลาน้ันวา  เหตุอะไร  จึงทําใหเกิดผลเชนนี้  และขอบขายของญาณนั้น 
ยังไดหยั่งถึงลึกลงไปถึงความรูที่เกิดข้ึนในชาติกอน ภพกอนวา  ชาติกอนตนเคย 
เปนอะไรมีฐานะและอาชีพอยางไร  มีวิถีชีวิตประสบความสุข  ความทุกข 
อยางไร  และตอจากนั้นไดเกิดในภพในชาติอยางไร  เปนตน  เรียกวา  เปนการ 
รูตลอดสายของอดีต  และเม่ือมีเหตุการณบางอยางบังเกิดข้ึนในชีวิตของตน 
ในขณะปจจุบัน  โดยไมไดมีสาเหตุใกลชิดในปจจุบัน  ก็สามารถสืบสาวไปได 
วา ผลที่เกิดข้ึนในลักษณะน้ัน ๆ  เปนผลท่ีมาจากเหตุในอดีต  หรือท่ีเรียกวา 
อดีตกรรมของตน  อยางนี้จัดเปนอตีตังสญาณ 
           ๒.  อนาคตังสญาณ  คือ  ปญญาที่บังเกิดข้ึนมาสามารถบอกเหตุ  คือการ 
กระทําในปจจุบัน และคาดหมายผลท่ีจะบังเกิดข้ึนในอนาคตกาลไดวา เมื่อทํา  
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อยางนี้โอกาสตอไปผลท่ีเกิดจะเกิดข้ึนมาในลักษณะอยางนั้นซ่ึงอันที่จริงแลว 
ผลก็ยังไมเกิดข้ึนในขณะน้ัน  แตก็คาดหมายผลและรูผลไดวา เมื่อทําเหตุ 
อยางนี้ตอไปผลจะเกิดข้ึนมาในลักษณะอยางนี้  ทํานองเดียวกับการปลูก 
พืชชนิดในชนิดหน่ึง  เมื่อปลูกพืชลงไปในปจจุบันก็คาดหวังไดวา  โอกาสเทา  
นั้นปเทาน้ีป  พืชนี้จะออกลูกมาเปนอยางนั้น ๆ  แมแตการคาดหมายเหตุการณ 
บานเมืองวา เมื่อสถานการณเปนอยางนี้  ในโอกาสตอไปก็จะมีลักษณะอยาง 
นั้น  ตลอดถงึความรูที่หยั่งลงไปวา เมื่อบุคคลทํากรรมเชนนี้  โอกาสตอไป 
จะบังเกิดใน ทุคติ  สุคติ  ในพรหมโลกหรือวาใกลพระนิพพานเขาไป  เหลานี้ 
จัดเปน อนาคตังสญาณ  คือความรูถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
           ๓.  ปจจุบันนังสญาณ  ไดแก ปญญา  ความรู ที่ไดปรากฏเกิดข้ึน 
ในขณะนั้น ๆ  วาควรทําอยางไรเมื่อเหตุเชนนี้บังเกิดข้ึน  หรือเมื่อผลบังเกิด 
ข้ึน สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันใหเปนไปไดตามท่ีตน 
ตองการ  แตในขณะเดียวกันยังหมายถึง  ความรูที่บังเกิดข้ึนในนามรูปมอง 
เห็นนามรูปในขณะน้ันวาเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข แปรปรวน  เปลี่ยนแปลง 
ไปเปนธรรมดา  และสามารถปลอยวางความยึดติด  ความทุกข  ความเดือดรอน 
เกี่ยวกับความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของนามรูปได  เปนตน 
           แมแตการท่ีบุคคลรูประจักษชัดในขณะน้ัน ๆ วา  ความแกที่เกิด 
ข้ึนหรือความพลัดพรากแปรปรวนที่เกิดข้ึนแกตนและแกบุคคลอ่ืนเปนเรื่อง 
ปกติธรรมดา  สามารถสงบใจไมเดือดรอน  ไมวุนวายกับสิ่งที่เปนกฎเกณฑ 
ของธรรมชาติ  ธรรมดาเหลาน้ัน  แตการท่ีบุคคลรูผลที่บังเกิดข้ึนในปจจุบัน 
ทั้งดีและไมดีวา  เปนเรื่องของกรรมที่ตนไดกระทําเอาไวก็ชื่อวา  เปนปจจุบัน 
นังสญาณ คือ  ญาณในสวนท่ีเปนปจจุบัน  
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           ความสมบูรณแหงญาณท้ัง ๓ นี้  ตองเปนความรูที่สืบเนื่องมาจาก 
ความสมบูรณแหงอริยมรรคท้ัง ๘ ประการ  จนเปนสัมมาญาณ  คือความรู 
ในทางที่ชอบ  ความรูในกาลท้ัง ๓ นัน้ อาจจะเปนความรูในเรื่องเดียวกันก็ได  
เชน บุคคลศึกษาขอมูลเรื่องใดเรื่องหน่ึง  ในปจจุบัน  แตก็อาศัยความรูในอดีต 
เขามาผสมผสานเปนบทเรียนในการศึกษา  เมื่อไดขอมูลตาง ๆ แลว  ก็มกีาร 
ประเมินผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตกาลวาจะเปนอยางนั้น  อยางนี้ หรือการรูจัก 
ขันธทั้ง ๕ ประการวา  โดยสภาวะท่ีแทจริงแลว  เปนของไมเที่ยง  เปนทุกข 
มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา เมื่อความรูประจักษชัดดวยการดูขันธใน 
ปจจุบันแลว  ก็มองยอนกลับไปสูขันธที่เปนอดีต  แมขันธที่จะเกิดข้ึนอีกในอนาคต 
ก็จะตกอยูในสภาพอยางนั้น  เหลาน้ีเปนเรื่องของญาณท่ีเกิดข้ึนในแตละกรณี 
ในเรื่องเดียวกันคือขันธทั้ง ๕ ประการ 
           ความสมบูรณแหงญาณท้ัง ๓ นี้  ตองเปนความรูที่สืบเนื่องมาจาก 
ความสมบูรณแหงองคมรรคทั้ง ๘ ประการ  จนเปนสัมมาญาณ  คือความรูใน 
ทางที่ชอบ  
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                                             ญาณ ๓ 
              สัจจญาณ                ปรชีาหยั่งรูอริยสัจ 
              กิจจญาณ                ปรชีาหยั่งรูกิจอันควรทํา  
              กตญาณ                  ปรชีาหยั่งรูกิจอันไดกระทําแลว 
           ญาณ  ในที่นี้หมายถึง  จักษุ  ญาณ  ปญญา  วิชชา  แสงสวาง  หรือ 
ปรีชาญาณ ซึ่งบังเกิดผุดข้ึนภายในจิตใจของบุคคล  ดวยผลของการปฏิบัติให 
สมบูรณในหลักของไตรสิกขาคือศีล สมาธ ิ ปญญา  จนสภาพจิตของบุคคล 
ต้ังม่ันไมหว่ันไหวเปนสมาธิ  สงบ  ปราศจากกิเลส  ไมมีกิเลสเปนจิตพรอมที่ 
จะนอมไปเพ่ือจะรูความจริงในอริยสัจ  ในขณะนั้น  ญาณ  คือ  ความรูจะบังเกิด 
ผุดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลผูนั้น วา 
           ความเกิดเปนตน  เปนทุกขสัจ 
           ตัณหาทั้ง ๓ ประการ  เปนสมทุัยสัจ  คือเหตุเกิดแหงทุกข 
           ความสละตัณหา  ความถายถอนตัณหาเปนตน  ออกไปจากใจไดเปน 
นิโรธสัจ          
           อริยมรรคมีองค ๘  มีปญญาความเห็นชอบเปนตน  เรียกวา  มรรคสัจ 
๑๐ นี้เรียกวา  สัจจญาณ 
           จากน้ันสภาพจิตจะมีคุณภาพสูงข้ึน  ญาณที่ ๒ คือกิจจญาณก็เกิดผุด 
ข้ึนรูกิจ  รูหนาท่ี ที่ตนจะตองทําในอริยสัจท้ัง ๔ ประการ  นั้นวา  
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           ทุกข  เปนเพียงปรากฏการณที่เกิดข้ึนมาตามธรรมชาติ  อาศัยเหตุจึง 
เกิดข้ึน  เมื่อไมมีเหตุก็เกิดข้ึนไมได  ทุกขจึงเปน ปริญญาตัพพธรรม  คือ 
ธรรมะที่ควรกําหนดรูไววาอะไรเปนอะไรเทาน้ัน  
           สมุทยั  คือ  เหตุเกิดแหงทุกขเปนตัวเหตุอยางสําคัญ  ทีท่ําใหทุกขบัง 
เกิดข้ึนในชีวิต  จึงเกิดความรูประจักษแจงแกใจข้ึนมาวา  ทุกขนี้เปนปหาตัพพ- 
ธรรม คือ  ตองปฏิบัติเพ่ือสงบ  ระงับ 
           ญาณคือความรูไดเกิดผุดข้ึนวา นิโรธ  ซึ่งเปนผลสูงสุดในการประ 
พฤติปฏิบัติ  เปนเปาประสงคที่ควรทําใหแจมแจงข้ึนภายในจิต 
           ญาณ  ไดเกิดผุดข้ึนวา  การท่ีบุคคลจะปฏิบัติจนประสบผลคือ  บรรล ุ
นิโรธสามารถดับสมุทัยเหตุเกิดแหงทุกข  และความทุกขก็ยอมดับไปได 
นั้น จะตองลงมือประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรค  มอีงค ๘ ประการ  คือ 
           สัมมาทิฏฐิ  ปญญาเห็นชอบไดแก  เห็นในอริยสัจท้ัง ๔ ประการ 
           สัมมาวาจา  เจรจาชอบไดแก  งดเวนจากคําพูดเท็จ  พูดสอเสียด 
พูดคําหยาบ  พูดเพอเจอเหลวไหล 
           สัมมาสังกัปปะ  ความดําริชอบ  ไดแกดําริออกจากกาม  ดําริในการ 
ไมพยาบาท  ดําริในการไมเบียดเบียน 
           สัมมากัมมันตะ  การงานชอบไดแก  งดเวน  จากการฆา  การเบียด 
เบียน  การทําอันตรายแกคนอ่ืน  สัตวอ่ืน  งดเวนจากการถือเอาส่ิงของท่ีเจาของ 
เขาไมไดให  ดวยอาการแหงขโมย  งดเวนจากการประพฤติผิดทางกาม 
และในทางเพศ  
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           สัมมาอาชีวะ  การเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ  ไดแก  การงดเวนการเลี้ยง 
ชีพ  ในทางทุจริต  ผิดกฎหมาย  ผิดศีลธรรมทกุรูปแบบ  ดํารงชีวิตดวยการ 
เลี้ยงชีพในทางที่ชอบดวยกฎหมาย  และศีลธรรม  
           สัมมาวายามะ  ความพยายามชอบ  คือ  พยายามในการสํารวมระวัง 
ไมใหบาปเกิดข้ึน  พยายามละบาปท่ีบังเกิดข้ึนแลว  พยายามเสริมสรางกุศล 
ความดี  ในบังเกิดข้ึน  และพยายามรักษาคุณความดีที่มีอยูแลวไมใหเสื่อมไป 
           สัมมาสติ  ความระลึกชอบ  คือ  ระลึกถึง  กาย  เวทนา  จิต  ธรรม  จน 
จิตสงบและเกิดความรูถึงความจริง  แหงกาย  เวทนา จิต  ธรรม  วาสิ่งท้ัง 
๔ ประการนีเ้ปนเพียง  กาย  เวทนา  จิต  ธรรม  เทาน้ัน  หาใชสัตว  บุคคล 
ตัวตนเราเขาอยางท่ีเขาไปยึดมั่น  ถือม่ัน  กันไม 
           สัมมาสมาธิ  ความต้ังใจมั่นชอบคือ  จิตที่ต้ังม่ันอันเกิดจากการบรรล ุ
รูปฌานท้ัง ๔ ประการ  ที่สามารถสงบระงับนิวรณทั้ง ๕ ประการ 
           องคมรรคท้ัง ๘ ประการน้ีไดชื่อวาเปนภาเวตัพพธรรม  คือ  ธรรมะ 
ที่จะตองลงมือประพฤติปฏิบัติ 
           ความรูในข้ันนี้เรียกวา  กิจจญาน  คือ  ปรีชาหยั่งรูกิจท่ีควรทําใน 
อริยสัจทั้ง  ๔ ประการนัน้ 
           จากน้ันญาณคือ  ความรูก็จะผุดข้ึนประจักษแจงแกใจของตนวา 
           ทุกขที่ควรกําหนดรู  ตนก็ไดกําหนดรูแลว 
           สมุทยัที่ควรละ  ตนก็ไดละแลว 
           นิโรธท่ีควรทําใหแจง  ตนไดทําใหแจงแลว 
           มรรคที่ควรเจริญ  ตนก็ไดเจริญแลว  
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           ความรูข้ันนี้ถือวาเปนความรูข้ันสูงสุด  ความรูข้ันนี้เองท่ีทําใหจิต 
ใจของบุคคลหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย  ไมถือม่ันดวยอุปาทานเปนข้ัน 
สูงสุด  เรียกวา  กตญาณ  คือ  ปรชีาหยั่งรูกิจอันตนไดกระทําแลว  
           พระอริยบุคคลทุกระดับ  ทานประกอบดวยญาณท้ัง ๓ ประการเชน 
เดียวกัน  แตประมาณของญาณมีความแตกตางกัน  ทานจึงละกิเลสไดมากนอย 
ไมเหมือนกัน  ญาณคือความรูจึงเปรียบเหมือนไฟที่บุคคลจุดข้ึน  ยอมทําหนา 
ที่ขจัดความมืด  ถาดวงไฟสวางมากก็ขจัดไดมาก  สวางนอยก็ขจัดได 
นอย  ถาสวางเต็มที่ก็ขจัดความมืดมนอนธการไดหมดสิ้นฉันใด  ญาณ 
คือ  ความรูที่เกิดข้ึนภายในจิตใจของพระอริยบุคคลท้ังหลายก็มีลักษณะเชน 
เดียวกันฉันน้ัน  คือ  จะทําหนาท่ีขจัดกิเลสออกไปจากใจของทานไดโดยลําดับ 
และจนหมดส้ินเปนพระอรหันตไปในที่สุด 
           ญาณทั้ง ๓ ประการน้ี  ไดเกิดข้ึน ในอริยสจัท้ัง ๔ ประการ  อริยสัจ 
๔ ขอ ๓ ครั้งรวมเปน ๑๒ ครั้ง  ที่เรียกวา  มีวน ๓ มีอาการ ๑๒  ซึ่งเปนญาณ 
คือ ความรูที่ทําใหพระพุทธเจา  และพระอรหันตทั้งหลายเกิดญาณข้ึนมาวาตน 
ไดรูแลว  ขอน้ีไดทรงแสดงไวในธรรมจักกัปปวัตนสูตรเปนใจความโดย 
สรุปวา 
           ถาพระญาณท้ัง ๓ ที่บังเกิดข้ึนในอริยสัจท้ัง ๔ มี  วน ๓ มี 
อาการ ๑๒ ของพระองคไมบริสุทธิ์หมดจดเพียงใด  พระองคจะไมปฏิญาณวา 
เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  ในหมูเทวดาและมนุษยทั้งหลายเพียงนั้น  แต 
เพราะวาญาณท้ัง ๓ ที่เกิดข้ึนในอริยสัจ ๔ มีวน ๓ มีอาการ ๑๒ ของพระ  
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องคบริสุทธิ์หมดจดอยางแทจริง  พระองคจึงไดปฏิญาณสถานะวา  เปน 
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ  ในหมูเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
           ความรูในอริยสัจท้ัง ๔ ประการน้ี จึงถือวาเปนความรูที่แทจริง  
เมื่อเกิดญาณคือ  ความรูข้ึนแลวจะไมมีความวิปริตเปลี่ยนแปลงไปแตประการ 
ใด  เปนความรูที่สิ้นหยุดการแสวงหาความรู  และกิเลสที่ละไดแลวจะไม 
เกิดข้ึนอีกไมวาในกาลใด ๆ  ก็ตาม  ดังนั้น ญาณทั้ง ๓ ประการจึงชื่อวา 
เปนความรูระดับยอดในทางพระพุทธศาสนา  เกิดข้ึนดวยผลของการปฏิบัติ 
ใหสมบูรณในหลักไตรสกิขา  คือ  ศีล  สมาธิ  และปญญา  ซึ่งผูศึกษาปฏิบัติจะ 
เห็นไดวา  ในอริยสัจท้ัง  ๔  ประการน้ัน  สิ่งที่บุคคลจะตองลงมือประพฤติ 
ปฏิบัติจริง ๆ  คือ  อริยมรรคมีองค ๘ ประการเทานั้น  เมื่อบุคคลปฏิบัติให 
สมบูรณในอริยมรรคมีองค ๘ ประการ  หรือ  ไตรสิกขาแลว  นิโรธก็จะบังเกิด 
ข้ึน และเม่ือนิโรธบังเกิดข้ึน  ก็จะทําหนาท่ีดับเหตุแหงทุกข คือ  สมุทัย  เมือ่ 
เหตุแหงทุกขดับความทุกขก็ดับ  และทานผูนั้นก็ไดชื่อวา  เขาถึงนิพพาน 
ไดแก  การดับเพลิงกิเลส  และเพลิงทุกขได 
           ความรูในอริยสัจท้ัง ๔ ประการ  จึงสามารถอุปมาไดวา 
              ความทุกข                เหมือนกบัโรคที่บังเกิดข้ึนในกาย 
              สมทุัย                      เหมือนสมุฏฐานแหงโรคน้ัน ๆ 
              นิโรธ                        เหมือนความหายจากโรค 
              ในการรักษาโรคหมอตองรูทุกอยาง  แตหมอจะตองทําเพียง 
อยางเดียว คือเยียวยารักษาที่สมุฏฐานของโรค  เมื่อสมุฏฐานของโรคหาย  
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ไป  ความสบายคือหายจากโรคก็จะบังเกิดข้ึน  เปนอาการท่ีเกิดสืบเนื่องกัน 
ไป  หรืออุปมา 
           ทุกข เหมือนส่ิงที่อยูในมืด  
           สมุทยั เหมือนกับความมืด 
           นิโรธ เหมือนกับแสงสวาง 
           มรรค  เหมือนกับการเปดสวิตซไฟ  ในกรณีนี้บุคคลจะตองทําเพียง 
เปดสวิตซไฟข้ึนมาเทาน้ัน  แลวแสงสวางจะทําหนาท่ีขจัดความมืดออกไป 
เอง  สิ่งที่อยูในความมืดก็จะปรากฏแกสายตาของบุคคลน้ัน  และก็ยังเห็นสิ่ง 
ที่ตนยังไมตองการจะรู  ซึ่งถูกความมืดปดบังเอาไวไดอีกดวย  
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                                           ตัณหา ๓ 
              กามตัณหา                ตัณหาในกาม 
              ภวตัณหา                  ตัณหาในภพ  
              วิภวตัณหา                ตัณหาในปราศจากภพ 
           กามตัณหา  คือความทะเยอทะยานอยากอยางรุนแรงท่ีสรางจิต 
ใจของบุคคลใหมีการด้ินรนกระสันอยากไขวควาปรารถนาในอารมณ 
คือ  รูป เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ ที่ใจคนไปกําหนดวา  นาใคร  นาปรารถนา 
นาพอใจ  เพ่ือจะไดอารมณเหลาน้ันมาไวในครอบครอง  ในขณะที่คิดถึงก็จะ 
หมกมุนครุนคิดไปดวยความอยากชื่นชมยินดีในส่ิงเหลาน้ัน จนถึงกับ 
ถูกความปรารถนาแผดเผากอใหเกิดความเรารอน  กระสันอยากมากข้ึน 
บังคับจิตใหสายไปในอารมณเหลาน้ัน  แลวยึดในส่ิงเหลาน้ันวาเปนของของเรา 
และจะเดือดรอนใจเพราะการคุมครองรักษาสิ่งของของเรา เพราะสิ่งของ 
ของเราเปลี่ยนแปลงไปเพราะสิ่งของเราแตกดับไป  อาการเหลาน้ี  สรุปรวม 
เรียกวาเปนกามตัณหา คือ  ความที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยาก  ในวัตถุกามดวย 
อํานาจของกิเลสกาม 
           ภวตัณหา  คืออาการท่ีจิตด้ินรนทะเยอทะยานอยาก  ปรารถนา 
สถานะความเปนตาง ๆ  ที่ตนรักใคร  พอใจ  ชอบใจ  และความอยากบังเกิดใน 
ชาติ  ในภพท่ีประณีต ที่ตนเห็นวาเปนความสุข  ความเพลิดเพลิน  ดวยความ 
เขาใจวาสภาวะเหลาน้ันเปนของเที่ยงแทแนนอน  ความรูสึกประเภทน้ีเกิด  
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จาก  ความคิดที่เปนสัสสตทิฏฐิ  คือมองเห็นภาวะ  ความเปน  ภพ  หรือชาติ 
อยางใดอยางหนึ่งวา  เปนของเที่ยงแทแนนอน  ไมเปลี่ยนแปลงแปรปรวน 
ตนก็ปรารถนาสถานะ  ภพเหลาน้ัน  ชาติเหลาน้ัน  จนดิ้นรนทะเยอทะยาน 
อยากไดนี้เรียกวา ภวตัณหา  คือ  ตัณหาในภพ  
           วิภวตัณหา  คือการท่ีจิตพอใจ  ยินดีในสถานะความไมเปนตาง ๆ 
หรือพอใจในความไมเกิดในภพ  โดยมองเห็นวา  สิ่งท้ังหลายเปนของ 
ที่ขาดสูญ  ไมมีการสืบตอ  อยางมีเหตุปจจัยโดยอาศัยความคิดท่ีเรียกวา 
อุจเฉททิฏฐิ  คือมองเห็นวา สิ่งท้ังหลายขาดสูญไป  ตัวก็ตองการจะขาดสูญ 
ตองการจะหมดส้ินไป  อาการของความคิดในลักษณะน้ี ชื่อวาเปนวิภวตัณหา 
แมแตวาการท่ีบุคคลมีการจําแนกกําหนดหมาย  ใหบุคคลรับผิดชอบในงานใน 
ฐานะตําแหนงน้ัน ๆ  แตบุคคลบางคนไดแสดงใหเห็นถึงความไมชอบใจ 
ไมพอใจที่จะเปนในฐานะในตําแหนงน้ัน ๆ  ก็ชื่อวา  เปนวิภวตัณหาเชนเดียว 
กัน 
           ตัณหาทั้ง ๓ ประการนี้  อาจจะเกิดข้ึนในอารมณเดียวก็ได  เชน 
การท่ีบุคคลอยากไดรูป  อยางใด  อยางหน่ึง  จัดเปนกามตัณหาอยากเปน 
เจาของรูปนั้นแตเพียงผูเดียว  ยึดถือครอบครองรูปนั้นเอาไว  จัดเปนภวตัณหา 
และเม่ือครอบครองอยูนาน  ตองการจะเปลี่ยนแปลงรูปนั้น  หรอืตองการให 
รูปนั้นเสื่อมสบายไปก็จัดเขาเปน  วิภวตัณหา  ตัณหาจึงมีลักษณะเปนยาง 
เหนียว  เปนเครื่องของ  เปนผูกระซิบใจ  และเปนนายยึดครองใจ  ทําใหใจของ 
บุคคลพรอง  ไมรูจักเต็ม  ไมรูจักอิ่ม  อยางที่ทานแสดงวา  โลกพรองอยู  
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เปนนิจ  ไมรูจักอิ่ม  เปนทาสของตัณหา  และบุคคลท่ีเปนทาสของตัณหายอม 
จะประสบความเดือดรอน  ในที่ทุกสถานในกาลทุกเม่ือ  ดังนั้น  ขอปฏิบัติใน 
ทางพระพุทธศาสนา  จึงมุงท่ีจะบรรเทาลดความรุนแรง  ขจัด  ระงับดับ  
ตัณหา 
           ตัณหาทรงจัดเปนสมุทัยสัจ เมื่อจิตถูกครองงําดวยตัณหาแลว  ยอม 
แสดงอาการออกมา ๓ ประการ  คือ  กระตุนหรือกอใหเกิดความอยากมีอยาก 
เปนเรื่อยไป  จิตจะเพลิดเพลินในสิ่ง  อารมณเหลานั้น จิตสหรคตในส่ิงที่ตน 
กําหนัดดวยอํานาจ  ความเพลิดเพลิน หมุนวนซํ้าซากอยูในอารมณ 
สังขารรวนอยูตลอดไป  ตราบใดท่ีใจยังมีตัณหาอยู  
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                                            ทฏิฐิ ๓ 
              อกริิยทิฏฐิ                ความเห็นวาไมเปนอันทํา 
              อเหตุทิฏฐิ                ความเห็นวาสรรพสิ่ง  ไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย 
              นัตถิกทิฏฐิ               ความเห็นวาไมมี  
           ทิฏฐิทั้งสามประการน้ัน  มีอธิบายอยางไร ? 
           ๑.  อกิริยทิฏฐิ  ความเห็นวาไมเปนอันทํา  เปนความเห็นตามแนวของ 
ทานปูรณกัสสปะคณาจารยหน่ึงใน ๖  สมัยพุทธกาล ทิฏฐินี้ ไปปฏิเสธการ 
กระทําตาง ๆ  ไมวาจะเปนการกระทําดี ชั่ว  ถือวาไมมีอยูจริง ๆ  แมวิญญาณ 
เองก็อยูเฉย ๆ  ไมรับรูการกระทําน้ัน ๆ  ที่บัญญัติเรียกกันการทาํดี  ทําชั่ว 
เมื่อไมมีการกระทําแลวผลท่ีเรียกวา  บุญ บาป  จึงไมมีดวย " 
           ความเห็นแบบน้ี  พระพุทธศาสนาปฏิเสธ  เพราะเปนการขัดกับกฎ 
แหงกรรม  อันเกิดข้ึนจากความจงใจของบุคคล  อกิริยทิฏฐิแยกกายกับจิตออก 
จากกัน  ซึ่งพระพุทธศาสนาถือวา กาย  กับ จิตมีความสัมพันธกัน  เมื่อความ 
จงใจเกิดข้ึน  บุคคลยอมกระทํากรรมดวยกาย  วาจา การกระทําเชนนั้น 
มีผลถึงกันคือเปนความดีและความชั่ว  ตามสมควรแกเจตนาที่บุคคลไดกระ 
ทําลงไป 
           ๒.  อเหตุกทิฏฐิ  เปนการปฏิเสธผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําเปนแนว 
ความคิดของทานมักขลิโคสาละ  คณาจารยอีกทานหนึ่ง  ในจํานวน ๖ ทาน 
ทิฏฐินี้แสดงวา  " สิ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของคนนั้น  ไมวาจะเปนความสุข  ทุกข  
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ความบริสุทธ์ิ  ลวนเกิดข้ึนมาเอง  โดยไมมีเหตุปจจัยใหเกิดผลเชนนั้นข้ึนมา 
ทุกสิ่งเกิดข้ึนเองและดับไปเอง  โดยไมตองอาศัยเหตุปจจัย " 
           ทิฏฐิ  ประเภทน้ี  ขัดแยงกับหลักพระพุทธสาสนา  ซึ่งถือวา  " สิ่ง 
ทั้งหลายเกิดจากเหตุ  จะดับไปก็เพราะเหตุดับ "  ความสุข  ความทุกข  ความ 
บริสุทธิ์  เปนตน จึงเปนผลอันเกิดมาจากเหตุที่แตกตางกัน คือเหตุดีผลดี  
เหตุชั่วมีผลเปนทุกข   ความเห็นของทานมักขลิโคสาละไดรับการตําหนิจาก 
พระพุทธเจาความวา 
                   " ภิกษุทั้งหลาย ผากัมพลท่ีทําดวยผลมนุษยนั้น  บณัฑิต 
              กลาววาเลวกวาผาท่ีทอดวยหูกทุกชนิด  เพราะผากัมพลท่ีทํา 
              ดวยผมมนุษยนั้น  ฤดูหนาวก็เย็น  ฤดูรอนก็รอน  สีนาเกลียด 
              กลิน่เหม็น  สัมผัสหยาบ  ฉันใด 
                   ภิกษุทั้งหลาย วาทะของเจาลัทธิชื่อวามักขลิ  ก็ฉันนั้น 
              เหมือนกัน บัณฑิตกลาววาทะเลวกลาววาทะของสมณะที่เลวทุก 
              จําพวก  เจาลัทธิชื่อวามักขลิเปนโมฆบุรุษ  มีวาทะอยางนี้วา 
              กรรมไมมี ผลของกรรมไมมี  ความเพียรไมมี " 
           ๓.  นตัถิกทิฏฐิ  ความเห็นวาไมมี  เปนการปฏิเสธท้ังเหตุทั้งผล 
มีความเห็นโดยสรุปวา  บาป  บุญ  การกระทํา  ผลของการกระทํา  โลกหนา 
ไมมี  สัตวทั้งหลายจบส้ินลงที่ความตาย  ทิฏฐินี้เปนของทาน  อชิตเกสกัมพล 
เชนเดียวกันดับอุจเฉททิฏฐิ  
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           ทิฏฐนิี้  พระพุทธศาสนาถือวาเปนมิจฉาทิฏฐิ  เพราะขัดแยงกับหลัก 
กรรม  วิบาก  กัมมัสสกตาตลอดถึงกฎแหงไตรวัฏ  ซึ่งเปนเรื่องของเหตุผล 
หรือ  กริิยา ปฏิกิริยา  อันอาศัยกันและกันเกิดข้ึน  ดับไป  
           ความเห็นทั้งหมดน้ี  ทานเรียกวาเปนนิยตมิจฉาทิฏฐิ คือเปนความ 
เห็นที่ดิ่งลงไป  ยากท่ีจะแกไขได  เปนความเห็นผิดท่ีมีโทษมาก  เพราะเปนตน 
เหตุใหคนยุติการปฏิบัติเพ่ือขัดเกลาจิตใจของตน  ใหไดรับผลในระดับสูง ๆ 
ข้ึนไป  เพราะเม่ือปฏิเสธเรื่องเหตุผลเสียแลว  ยอมไมยินดีที่จะสรางเหตุ 
แหงความสุข  และทําลายเหตุแหงความทุกข 
           คนที่มีความเห็นเชนนี้ทานจึงถือวาเปนวัฏขาณะ  คือหลักตอของ 
วัฏฏะไมมีโอกาสพัฒนา  กาวหนาท้ิงในดานชาติภพ  เปนพวกท่ีมี 
ชีวิตสักวาลมหายใจเขาออกเทาน้ัน  เปนกรรมหนักที่สุดในฝายอกุศล  
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                                               เทพ ๓ 
              สมมติเทพ                เทวดาโดยสมมติ 
              อุปติเทพ                  เทวดาโดยกําเนิด  
              วิสทุธิเทพ                เทวดาโดยความบริสุทธิ์ 
           เทพทั้งสามประเภทน้ี  หมายถงึผูที่อยูในฐานะสูงสุดกวาบุคคลอ่ืน 
ซึ่งทานแบงออกเปน ๓ ชั้นดวยกัน 
           ๑.  สมมติเทพ  เทวดาโดยสมมตินั้น  ไดแกบุคคลซ่ึงไดรับยกยองไว 
ในสถานะสูงสุดของบานน้ันเมืองนั้น  หมายถึงพระราชามหากษัตริย 
พระราชวงศชั้นผูใหญ  พระราชโอรส  พระราชธิดา  เปนตน 
           ๒.  อปุติเทพ  เทวดาโดยกําเนิด  หมายถึงชวิีตท่ีเกิดข้ึนดวยผลแหง 
กุศลกรรม  สถิตอยูในภพหรือภูมิอีกอยางหนึ่งตางหาก  บางครั้งทานแสดง 
สภาพของอุปติเทพวาเปนอทิสมานกาย คือมีการท่ีละเอียด  ไมปรากฏแก 
มังสจักษุ  คือตาธรรมดา  แตบุคคลอาจจะพบเห็นทานได  โดยการท่ีทานสําแดง 
กายใหปรากฏ  หรือบุคคลน้ันไดทิพยจักษุ  จะสามารมองเห็นและติดตอกับ 
เทพเหลาน้ันได  คําวาเทพหรือเทวดาน้ัน  จึงหมายถึงเทวดาเบ้ืองตํ่าเปนตน 
ไป  เชน  ภุมเทวดา  รุกขเทวดา  อากาศเทวดา  และเทวดาในชั้นกามาพจร 
๖ ชั้น  และ รวมหมายถึงรูปพรหม ๑๖ ชั้น  กับอรปูพรหมอีก ๔ ชั้น  จัด 
อยูในกลุมของอุปติเทพท้ังหลาย  
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           ๓.  วสิุทธิเทพ  เทวดาโดยความบริสุทธิ์ ประเภทนี้อาจจะเปนใครก็ 
ได  เปนมนุษย เทวดา มาร  พรหม  กไ็ด ที่ทําตนใหบริสุทธิ์ หมดจดจาก 
อาสวกิเลสเครื่องเศราหมองทั้งหลายได จนบรรลอุรหัตเปนพระอรหันต 
คือพุทธบุคคลท้ัง ๓ ประเภท  ไดแก 
           พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
           พระปจเจกพุทธเจา 
           พระอรหันตสาวก  ชื่อวาเปนวิสุทธิเทพ  เทวดาโดยความบริสุทธิ์ 
นั้น  คือวิสุทธิเทพในความหมายอยางสูง 
           แตในขณะเดียวกันในทางพระพุทธศาสนา ไดแสดงความเปนเทพ 
โดยธรรมหมายถึง  มนุษยธรรมดาสามัญนี่เอง  แตปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตน 
เอง  จนเกิดมีคุณธรรมเปนเครื่องคุมครองใจที่มี  หริิ  ความละอายตอบาป 
โอตตัปปะ  ความสะดุงกลัวตอบาป ทําใหบุคคลเปนเทวดาโดยธรรม 
หรือผูกระทําใหสมบูรณดวยธรรมะ ๕ ประการ  คือ 
              ๓.๑  สัทธาสัมปทา  สมบูรณดวยศรัทธาความเชื่อ  อันหยั่งลงมั่น 
คงในคุณของพระพุทธเจา 
              ๓.๒  สีลสัมปทา  สมบูรณดวยศีลในฐานะนั้น ๆ  ไมวาจะเปน 
ศีล ๕  ศีล ๘  ศลี ๑๐  หรอืศีล ๒๒๗  ก็ตาม 
              ๓.๓  สุตะ  มีการศึกษา  มีการสดับตรับฟงมาก 
              ๓.๔ จาคะ  มีความเสียสละใหปน  จนถงึสละส่ิงที่เปนอุปสรรค 
ตอความดี ซึ่งบังเกิดข้ึนภายในจิตของตนได 
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             ๓.๕  ปญญาสัมปทา  สมบูรณดวยความรอบรูอยางถองแทใน 
สิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง  ผูประกอบดวยคุณธรรมเหลานี้  ก็ชื่อวาเปน  
เทวดา  เทพธิดา  เทพบุตรโดยธรรม  หรือแมแตทานท่ีเพ่ิมพูนคุณธรรม 
๔ ประการ  คือ 
           เมตตา  ความรักใคร  ปรารถนาที่จะเห็นคนอ่ืน  สัตวอ่ืน  อยูอยางไมมี 
เวร  ไมมีภัย  ไมเบียดเบียนประทุษรายกัน ใหอยูดมีีสุขตามสมควรแกฐานะ 
ของตน 
           กรุณา  ความสงสาร  เมื่อเห็นคนอ่ืน  สัตวอ่ืน  ประสบความทุกข 
ความเดือดรอน เปนความปรารถนาท่ีจะชวยเหลือใหบุคคลเหลาน้ันหลุดพน 
จากความทุกข  ความเดือดรอนท่ีกําลังเผชิญอยู 
           มุทิตา  ความพลอยชื่นชมยินด ี เมื่อคนอ่ืนมีความเจริญกาวหนา 
ไดดีมียศมีศักด์ิ 
           อุเบกขา  ทําใจมัธยัสถ  เปนกลาง  ไมปลอยใหความยินดีและยินราย 
เขาครอบงําใจ  ในยามท่ีใครก็ตามประสบกับความวิบัติเพราะกรรมของตน 
เอง  โดยพิจารณาเห็นวา  สัตวทั่งหลายนั้นเปนไปตามกรรม เพราะแตละชีวิต 
มีกรรมเปนของ ๆ ตน  จะตองเปนผูรับผลของกรรมมีกรรมเปนกาํเนิด 
มีกรรมเปนเผาพันธุ  มีกรรมเปนที่พ่ึงอาศัย  ใครทํากรรมอันใดไว  จะดีหรือชั่ว 
ก็ตาม จะตองเปนผูรับผลของกรรมนั้น  นี้กช็ื่อวาเปนพรหมโดยธรรม  แม 
ทานท่ีบําเพ็ญเพียร จนไดบรรลฌุาน  ทั้งสวนท่ีเปนรูปฌานและอรูปฌาน 
ก็ชื่อวาเปนเทพ  เปนพรหมโดยธรรม  ดังนั้นแมพระอริยบุคคล ๓ ประเภทขาง 
ลาง  ก็อยูในกลุมวิสุทธิเทพเชนเดียวกัน  
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           เทพทั้ง ๓ ประการน้ี  จึงอยูในฐานะเปนปูชนียบุคคลท่ีควรแกการ 
เคารพสักการะนับถือ  บชูาของบุคคลทั้งหลาย 
           สมมติเทพ  คือ  พระราชามหากษัตริย  ทรงเปนผูที่ควรแกการถวาย 
ความจงรักภักดี  
           อุปติเทพ  เปนผูควรแกเทวดาพลี  คือการบูชาและพลีกรรมท่ีคนทัง้ 
หลายพึงกระทํา 
           วิสุทธิเทพ  เปนผูควรแกการใหความเคารพนับถือสักการบูชา 
เพราะวา  เมื่อกระทําไดเชนนี้  จะเปนปจจัยใหประสบความเจริญดวย  อายุ 
วรรณะ  ความสุข  กําลังกาย  กําลังใจ  แกบุคคลผูนั้น  
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                                             ธรรมนิยาม ๓ 
              สังขารทั้งปวง                        ไมเที่ยง 
              สังขารทั้งปวง                        เปนทุกข  
              ธรรมทั้งปวง                          เปนอนัตตา 
           สังขาร  คือส่ิงท่ีปจจัยทั้งหลายประชุมกัน  ปรุงแตงใหเกิดข้ึน 
หมายความวาแตละสิ่งแตละอยาง  จะเปนคน สัตว  หรือส่ิงของก็ตาม  ไมได 
เปนเองโดยลําพัง  แตมีเหตุมีปจจัยประกอบใหเกิดเปนสิ่งนั้นข้ึนมา เชน 
คนประกอบดวยดิน น้ํา ลม  ไฟ  อากาศ  วิญญาณ  ขันธ  ธาตุ  อายตนะ  เปนตน 
คนจึงไดชื่อวา เปนสังขารชนิดหน่ึง  ภูเขา  ตนไม สัตวทั้งหลาย  ก็มลีักษณะ 
เชนเดียวกัน  สังขารทั้งหลายเหลาน้ี  ตกอยูในหลักความจริงของพระไตร 
ลักษณเปนความจริงท่ีมีอยู  เปนอยู  โดยธรรมชาติ  ธรรมดา  พระพุทธเจาจะ 
เกิดข้ึน  หรือไมบังเกิดข้ึนก็ตาม  สิ่งนั้นก็ต้ังอยูตามธรรมดา  และก็อยูในเง่ือน 
ไขของธรรมดา  มีธรรมชาติเปนอยางนั้น  มีภาวะเปนอยางนั้น  ไมลวงพนความ 
เปนอยางนั้นไปได  พระพุทธเจาเพียงแตตรัสรู  เปดเผย  ชี้แจงแสดงถึงความ 
จริงแหงสัตวและสังขารทั้งหลายวา  เปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  ประเด็นที่ควร 
ทําความเขาใจก็คือวา 
              สังขารท่ีวาไมเที่ยงนั้นหมายความวาอยางไร ? 
           ขอน้ีทานไดแสดงลักษณะของอนิจตา  คือการท่ีสังขารทั้งหลาย 
เปนของไมเที่ยงและทุกขตา  ความที่สังขารทั้งหลายเปนทุกขไวในพระคัมภีร 
ปปญจสูทนีวา  สังขารทั้งหลายท่ีไดชื่อวาไมเที่ยง  
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           ๑.  เพราะวาเกิดขึ้นแลว  จะมคีวามเสื่อมและมีความสลายไปในท่ี 
สุดท่ีเกิดขึ้นแลวก็ดับไป  หรือเกิดขึ้น  ต้ังอยูก็ดับไป  
           ๒.  ในขณะที่ต้ังอยูนั้นเองก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงปรากฏ 
อยูทุกขณะ 
           ๓.  การดํารงอยูของสังขารเหลาน้ัน  เปนการดํารงอยูเพียงชั่วครั้ง 
ชั่วคราวมีลักษณะเหมือนกระแสไฟ  กระแสนํ้า  ที่ไหลหนุนเน่ืองกัน 
ไปตลอดมีการเกิดดับอยูตลอดเวลา 
           ๔.  ตรงกันขามกบัสภาวะที่เท่ียงแท 
           ทําไมคนจึงไมคอยเห็นความไมเที่ยงแทของสังขารท้ังหลาย ? 
           เพราะบุคคลมีความคิดความจําและความเห็นที่วิปลาสคือคลาด 
เคลื่อนไมตรงตอความเปนจริง  ไปเขาใจสังขารทั้งหลายซ่ึงไมเที่ยงวาเท่ียง 
เพราะมีสันตติคือการสืบเน่ืองกันของส่ิงเหลาน้ันปดบังเอาไว  เหมือน 
บุคคลมองเห็นกระแสไฟอยูคงที่  ที่จริงกระแสไฟมีการเกิดดับอยูตลอด 
บุคลมองเห็นกระแสนํ้าในแมน้ําเต็มอยูเสมอ  ที่จริงแมน้ําไหลอยูตลอด 
สังขารวารางกายชีวิตคนเราก็เหมือนกัน  มีการเกิดดับ  เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
แตมีการเกิดสืบเนื่องกันไป  ที่ทานเรียกวา  สันตติ  จึงทําใหบุคคลมองความ 
จริงสวนน้ีไดไมชัด 
              สังขารท้ังหลายเปนทุกขตาเพราะอะไร ? 
              ๑.  เพราะเปนสิ่งท่ีเกิดมาจากเหตุปจจัย  ไมมีอะไรเกิดขึ้นโดย 
ลําพังตนเอง  มีองคประกอบ  มีเหตุปจจัยเปนอันมากสรางใหเกิดขึ้น  ทั้ง 
ภายในและภายนอก  
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              ๒.  ประกอบดวยความเดือดรอนนานาประการ 
              ๓.  เปนสภาพที่ทนอยูไดยาก  
              ๔.  ตรงกันขามกับความสุข 
              การที่ธรรมทั้งหลายเปนอนัตตานั้น  เปนเพราะอะไร ? 
           คําวาธรรมท้ังหลายน้ัน  ทานหมายเอาทั้งสังขาร  และทั้งสวนท่ีเปน 
วิสังขาร สังขารก็คือสวนของโลก  วิสังขารก็คือนิพพาน  แตทั้งสังขารและวิสัง 
ขารน้ันก็เปนธรรม  ดังน้ันจึงทรงแสดงวา  ธรรมะทั้งปวงเปนอนัตตา  เพราะ 
อะไร  เพราะ 
           ๑.  ธรรมท้ังหลายเหลาน้ันไมอยูในอํานาจบังคับบัญชาของใคร 
ใครตองการใหเปนอยางนั้น  เปนอยางนี้ไมไดตามท่ีตนตองการ 
           ๒.  ตรงกันขามกับสิ่งที่เรียกวาอัตตา  คือตัวตน  ตามความหมายของ 
ลักษณะท่ีอธิบายกัน  เพราะแทที่จริง  อัตตานั้นไมมีอยางแทจริง 
           ๓.  เมือ่แยกยอยออกไปแลว  กก็ลายเปนของท่ีวางเปลา  ไมมีความ 
เปนคน  เปนสัตว  เปนสิ่งของ  เปนเพียงอณู  เปนปรมาณูไป 
           ๔.  ไมมีใครเปนเจาของส่ิงท้ังหลายอยางแทจริง  แมในชั้นของ 
การสมมติ  ก็ไมมีใครเปนเจาของของสิ่งเหลาน้ันอยางแทจริง  ขอน้ีพึงดูงาย ๆ 
เชน  เงินทองที่บุคคลไดรับมาอยูในมือตัวเอง  ก็ไปยึดถือวาของเรา  พอจาย 
ไปก็ของคนอ่ืน  ธนบัตรแตละแผน ๆ  นั้น มีคนเคยยึดถือเอาเปนเจาของมา 
เปนพัน ๆ คน  แตก็ไมมใีครเปนเจาของท่ีแทจริง  ที่ดิน  เรือกสวน  ไรนา 
ที่ถือวาเปนของเรา ๆ  อยูนั้น  โลกน้ีเกดิมาหลายลานปแลว  ที่ดนิในจุดนั้นเอง 
ไดมีคนยึดถือวาเปนของเรา ๆ  มามากแลว  แตคนเหลาน้ันก็ไมไดเปนเจาของ  
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ที่ดินเหลาน้ันอยางแทจริง  แมสิ่งอื่น ๆ  ก็มีนัยเชนเดียวกัน  ดังที่ทาน 
ประพันธไวเปนคํากลอนวา 
           ยศและลาภหาบไปไมไดแน        มีเพียงแตตนทุนบุญกุศล  
ทรัพยสมบัติทิ้งไวใหปวงชน                แมรางตนเขาก็เอาไปเผาไฟ 
เมื่อเจามามีอะไรมาดวยเจา                        เจาจะเอาแตสุขสนุกไฉน 
เจามามือเปลาเจาจะเอาอะไร                เจาก็ไปมือเปลาเหมือนเจามา 
           สวนของวิสังขาร  คือ สวนของนิพพานน้ัน  ทานใชในความหมายวา 
เปนของวาง  ตามนัยแหงธรรมภาษิตท่ีวา  นิพพาน  ปรม  สุ ฺ  นิพพานเปน 
ความวางอยางยิ่ง  ถาจะถามวา  วางจากอะไร  วางจากความเปนของเรา 
วางจากความเปนเรา  ความเปนตัวเปนตนของเรา  จึงสรุปงาย ๆ วา  วางจาก 
กิเลส  และวางจากความทุกข  แตนิพพานก็คือธรรมะ  ดังน้ันนิพพานจึงเปน 
อนัตตา  แตเนื่องจากนิพพานไมใชสังขาร  นิพพานจึงเปนนิจจัง  คือเท่ียงและ 
เปนสุขัง  คือสุขที่ทานแสดงวา  นิพพาน  ปรม  สขุ นิพพานเปนบรมสุข 
ดังน้ันในแงของสังขารโลก  จึงเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา สวน 
วิสังขาร คือพระนิพพาน  เปนของเที่ยง  เปนสุข  เปนอนัตตา เพราะวางจาก 
ตัณหา  พนจากกิเลสนานาประการดังกลาว 
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                                              นิมิต ๓ 
              ปรกิัมมนิมิต                นิมิตในบริกรรม 
              อุคคหนิมิต                  นิมิตติดตา  
              ปฏภิาคนิมิต                นิมิตเทียบเคียง 
           นิมิต  คือส่ิงอันเปนเครื่องหมายใหจิตกําหนด  หรือผลอันเกิดจาก 
ความกําหนดแหงจิตของทานท่ีเจริญสมถกรรมฐาน  อันมีความจําเปนจะตอง 
มีนิมิต คือ  อารมณเปนเคร่ืองกําหนดระลึกดูในเบื้องตน ทานแสดงไวเปน 
๓ ระดับ คือ 
           ๑.  ปริกัมมนมิิต  คือนิมิตในการบริธรรม  หมายถึงท่ีบุคคลใช 
กําหนดระลึก  เชนลมหายใจเขาออก  พระพุทธคุณ  หรือวงกสิณท่ีใชเพงดู 
พรอมกับบรกิรรมไปตามสมควรแกกสิณน้ัน ๆ  สรุปวา  อารมณของกรรม 
ฐานท้ัง ๔๐  ที่บุคคลใหเปนเครื่องกําหนดระลึก  เพงน้ันเองคือปริกัมมนิมิต 
           ๒.  อคุคหนิมิต  ไดแกนิมิตติดตา  เปนนิมิตท่ีสืบเนื่องมาจาก 
ปริกัมมนิมิต  คือ  เมื่อบุคคลบริกรรม  จนส่ิงน้ันปรากฏแมนแนวแนแกไข 
แลว  สามารถเกิดอุคคหนิมิตไดทั้งน้ัน 
           ๓.  ปฏิภาคนิมิต  ไดแกนิมิตเทียบเคียง  เปนนิมิตท่ีสืบตอมาจากอุคคห- 
นิมิต  คือ  นมิิตท่ีเกิดข้ึนจนติดตาในขอท่ี ๒ นั้น  เปนเพียงอาการท่ีปรากฏ 
ในสมาธิ  หรือสัญญาอันเปนเครื่องหมายของสมาธิ  มีความบริสุทธิ์มากข้ึน 
อันปราศจากสีแหงกสิณนั้น ๆ  เปนตน  และผูปฏบิัติสามารถกําหนดใจให  
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นิมิตน้ันขยายสวน  ยอสวน  ใหเปลี่ยนแปลงไปไดตามตองการ  ปฏิภาคนิมิตน้ี 
จะปรากฎเฉพาะแกกรรมฐาน  ๒๒ ชนิด  คือ  กสณิ ๑๐  อสุภกรรมฐาน ๑๐ 
กายคตาสติ ๑  และอานาปานสติ ๑ 
           เมื่อเกิดปฏิภาคนิมิตข้ึน  จิตของผูปฏิบัติจะต้ังม่ันมากข้ึน  เปนอุปจาร  
สมาธิ  จึงอาจกลาวไดวา  ปฏิภาคนิมิตเกิดพรอมกับอุปจารสมาธิ  เมื่อผูปฏิบัติ 
ควบคุมใหปฏิภาคนิมิตเสมอกับอุปจารสมาธิ  จิตของเขาก็จะเขาถึงอัปป- 
นาสมาธิ  คือ  เขาถึงความสงบแนวแนข้ึน  ดวยเหตุนี้เองทานจึงกลาววา 
ปฏิภาคนิมิตเปนอารมณของอุปจารภาวนา  และอัปปนาภาวนา 
           นิมิตท้ัง ๓ ประการน้ี  เปนชื่อของอารมณกรรมฐานท่ีบุคคล 
อาศัยวัตถุแลวมาเพงดู  อารมณ  กรรมฐาน ๔๐ นั้น  กรรมฐานท่ีบุคคลผูปฏิบัติจะ 
ตองลืมตาเพงดู  ไดแกพวกกสิณ ๑๐  อสุภะ ๑๐  เมื่อบุคคลต้ังสติเพงดูอยูที่ 
กสิณท้ังหลาย  มีปฐวีกสณิ  คือกสิณท่ีใชดินเปนนิมิต  เปนตน  ในขณะที่เพง 
พินิจอยูนั้น  ใจก็กําหนดบริกรรมวา  ปฐวี ๆ ๆ หรอื  ดิน ๆ ๆ ๆ  ในขณะที่ 
บริกรรมอยูนี้  เรียกวา  ปริกัมมนมิิต  คือนิมิตในการบริกรรม 
           เมื่อทานบริกรรมนานเขา ๆ  ลมืตาดูบาง  หลับตาบางจนภาพนั้น 
ปรากฏแกใจของทาน  แมหลับตาก็เห็นเหมือนกับลืมตา ลืมตาก็เห็นเหมือน 
หลับตาในขณะน้ันเรียกวา  อุคหนิมติ  คือนิมิตท่ีติดตา  ซึ่งหมายความวา 
จิตใจของผูปฏิบัติเริ่มโนมนอมเขาหาความสงบมากข้ึน 
           จากน้ันผูปฏิบัติสามารถท่ีจะนึกใหภาพนิมิตท่ีติดตาตนน้ัน  มีความ 
เปลี่ยนแปลงไป  ยอใหเลก็หรือขยายใหใหญก็ได  ตามท่ีตัวตองการ ในชั้นนี้ 
เรียกวา  ปฏภิาคนิมิต  นมิิตเทียบเคียง  
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           เพราะฉะนั้น  นิมิตท้ัง ๓ ประการ  จึงเกิดในวัตถุ  หรืออารมณของ 
กรรมฐาน  อยางเดียวกัน  แตเปนการเกิดข้ึนในลักษณะท่ีตอเน่ืองกัน  มีความ 
ประณีตข้ึนไปโดยลําดับ  พรอม ๆ  กับการปรับจิตของบุคคลใหหยั่งลงสูความ 
สงบโดยลําดับเชนกัน  ทานท่ีเจริญมาถึงชั้นนี้  อาจจะยกเอานิมิตน้ันข้ึนมา  
พิจารณาตามพระไตรลักษณ แลวจะกลายเปนวิปสสนากรรมฐานไป  แตถายัง 
ใชวิธีเดิม  คือน่ังยอสวน  ขยายสวน  และปรุงแตงใหภาพนิมิตเหลาน้ันเปลี่ยน 
แปลงไปตามที่ตัวตองการ  ก็ยังคงอยูในชั้นของปฏิภาคนิมิต  นิมิตเทียบเคียง 
ภาพนิมิตเหลาน้ี  เนื่องจากบางครั้งบางคราวเปนนิมิตท่ีสวยงาม  เมื่อปฏิภาค 
นิมิตมีความคลองแคลวชํานิชํานาญ  จะกอใหเกิดความเพลินอยูกับนิมิต 
ที่เรียกวาติดนิมิต  การปฏิบัติพัฒนาจิตของบุคคลก็หยุดอยูที่นิมิตน้ัน ไมยอม 
กาวหนาตอไป 
           ดังน้ัน  ในการปฏิบัติ  ผูปฏิบติัจะตองเขาใจวาน้ันเปนเพียงบันไดเทา 
นั้นเอง  ยังจะตองกาวตอไปและกาวตอไป  กวาจะถึงจุดหมายปลายทางที่ 
พระพุทธเจาทรงแสดงไว  
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                                             ภาวนา ๓ 
              ปรกิัมมภาวนา                ภาวนาในบริกรรม 
              อุปจารภาวนา                 ภาวนาเปนอุปจาร  
              อัปปนาภาวนา                ภาวนาเปนอัปปนา 
           ภาวนา  แปลวา  การกระทําใหมีใหเปนขึ้น  การเจริญ  แตในที่นี้หมาย 
เอาการเจริญกรรมฐาน  หรือการฝกสมาธิ  ที่สรางความเปลี่ยนแปลงทางจิตให 
เกิดข้ึน เปนลําดับ ๆ ไปดังนี้ 
           ๑.  ปริกัมมภาวนา  ไดแกการยกเอาบทกรรมฐานขอใดขอหนึ่งข้ึนมา 
กําหนดระลึก  หรือการเพงดูดวงกสิณอยางใดอยางหน่ึง  พรอมดวยการ 
บริกรรมไปตามควรแกกสิณน้ัน ๆ  กลาวโดยสรุป  ไดแกการกําหนดบริกรรม 
นิมิตคือส่ิงท่ีกําหนดจิตระลึกนั้นเอง  เปนบริกรรมภาวนา 
           ๒.  อปุจารภาวนา  ไดแกภาวนาที่จวนจะสงบอยางแทจริง  ปรากฏ 
เมื่ออุคคหนิมิต  คือภาพนิมิตปรากฏติดตาตนเองแมในขณะหลับตาก็เห็น 
เหมือนลืมตาดู  เกิดข้ึนในการเจริญกรรมฐานเพงดุวัตถุอยางกสิณ หรือ 
ในขณะที่นิวรณธรรมท้ัง ๕ สงบลง  สาํหรับทานท่ีเจริญกรรมฐานเพียงการนึก 
เชนอนุสสติ  จัดเปนอุปจารภาวนา  แปลวาภาวนาเฉียด ๆ  หรอืภาวนาใกลเขา 
ไป 
           ๓.  อปัปนาภาวนา  ภาวนาข้ันแนวแน  สําหรับผูเจริญกรรมฐานประ 
เภทเพงดูวัตถุ  อัปปนาภาวนาจะปรากฏตอจากปฏิภาคนิมิตคือท่ีจิต  
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กําหนดเทียบเคียง  ดวยการกําหนดใหภาพเหลาน้ันเปลี่ยนแปลงไปไดตามตอง 
การ  อัปปนาภาวนานี้  จะข้ึนตรงไปสูความเปนอัปปนาฌาน  อันเปนสวน 
รูปาวจรสมาธิ  หรือเปนรปูฌาน  อัปปนาสมาธินี้จะเกิดแกทานที่เจริญ  
กรรมฐาน ๓๐ ประการ  คือ  อสุภกรรมฐาน ๑๐  กายคตาสติ ( ไดถึงปฐมฌาน ) 
พรหมวิหจารหรืออัปปมัญญา ๓ ขอตน  ( ถึงจตุตถฌาน )  อุเบกขา  กสิณ ๑๐ 
อานาปานสติ ( ถึงปญจมฌาน )  อรูปฌาน ๔ 
           ทานแสดงวา  กรรมฐานท่ีเกี่ยวกับการนึก  เชน  พุทธานุสสติ  จะไม 
ถึงอัปปนา  หรือมีปฏิภาคนิมิต  เพราะเปนเรื่องที่ละเอียด  กรรมฐานท่ีเขาถึง 
ปฏิภาคนิมิต  จะตองเปนกรรมฐานที่มีวัตถุสําหรับเพง  ซึ่งเริ่มมาจากบริกรรม 
นิมิต 
           ในเรือ่งของฌานนั้น  ใหสังเกตวาตามหลักฐานในพระสูตร  ทรง 
แสดงฌานไวเพียง ๔ เทานั้น  แตในอภิธรรมทานแสดงไว ๕ เรียกวา 
ปญจมฌาน.  
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                                            ปรญิญา ๓  
              ญาตปริญญา                        กําหนดรูดวยการรู 
              ตีรณปริญญา                        กําหนดรูดวยการพินิจพิจารณา 
              ปหานปริญญา                      กําหนดรูดวยการละเสีย 
           คําวา  ปริญญา  แปลวา  ความรอบรูหรือความรูรอบ  ซึง่ในปจจุบันน้ี 
เรานํามาใชเปนวิทยฐานะของผูเรียนจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  เรียก 
เปนปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  แตในแงของพระพุทธศาสนาแลว 
           ญาตปริญญา  หมายถึง  การเรยีนรูทางประสาทสัมผัส  คือ  ดูดวยตา 
ไดยินดวยหู  สูดดมดวยจมูก  ลิ้มดวยลิ้น  ถูกตองดวยกาย  ในเรื่องตาง ๆ 
ไมวาจะเปนเนื้อหาวิชาการตาง ๆ  หรอืเปนเรื่องธรรมชาติธรรมดา  ตลอด 
ถึงการกําหนดรูถึงขันธทั้ง ๕ ประการ  วามีอะไรบาง  มีลักษณะเปนอยางไร 
จําแนกแยกแยะออกไปเปนประเภทเปนลักษณะกี่ประการ  และขันธแตละ 
อยางนั้น  มีองคประกองอยางไร  เปนตน  เราถือวาเปนความรูระดับญาต- 
ปริญญา  คือ  กําหนดรูดวยการรู  ถาหากวาเทียบเคียงกับความรูในชั้นของ 
โลก  แลวก็อาจเปนทั้งปริญญาตรี  ปรญิญาโท  ปรญิญาเอก 
           ตีรณปริญญา  กําหนดรูดวยการพิจารณา  คือ  การยกเอาส่ิงตาง ๆ 
ข้ึนมาวิเคราะหวิจัย  ตรวจสอบ  หลังจากไดเรียนรูทางประสาทสัมผัสมาแลว 
ก็นําสิ่งเหลานั้นมาวิจัย  มาสังเคราะห  มาวิเคราะห  ตรวจสอบใหเขาถึงแกน 
แทของสิ่งเหลาน้ัน  จนถงึกับการยกเอาขันธทั้ง ๕ ประการข้ึนมาพิจารณา  
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ใหเห็นถึงสภาพความเปนจริงของขันธทั้ง ค ประการวา  เปนของไมเที่ยง 
คือ  เกิดข้ึนต้ังอยูแลวดับไป  ดํารงตนอยูทามกลางความเปลี่ยนแปลงและ  
ความแปรปรวน  การดํารงอยูของขันธ  ๕  เปนการดํารงอยูเพียงชั่วขณะหน่ึง 
เทาน้ัน  เปนทุกขเพราะเกิดข้ึนมาจากเหตุปจจัย  ไมอาจรักษาสภาพเดิมของตน 
ไวได  มีอาการแผดเผากอใหเกิดความเรารอนเปนอนัตตา  เพราะบุคคล 
ไมอาจบังคับบัญชาได  และไมมีใครเปนเจาของอยางแทจริง  เมื่อแยกยอย 
ออกไปแลวก็กลายเปนของวางเปลา จากความเปนคนเปนสัตว  เปนสิ่งของ 
แมแตเปนขันธ ๕  การนําเอาส่ิงตาง ๆ  มาวิเคราะหวิจัยจนเขาถึงเน้ือหา 
ที่แทจริงของส่ิงน้ัน ๆ  ทานจัดเปนตีรณปริญญา คือ  การกําหนดรูดวย 
การพิจารณา  ถาเทียบวิชาการทางโลก  ก็คืองานระดับวิจัยนั่นเอง 
           ปหานปริญญา  กําหนดรูดวยการละเสีย  ตัวอยางเชน  บุคคลได 
แยกแยะใหเห็นวาสิ่งน้ันไมมีมีโทษ  การด่ืมสุรามีโทษก็เลิกดื่มสุรา  ติด 
สิ่งเสพติดมีโทษ  ก็เลิกติดสิ่งเสพติด  อบายมุขมีโทษก็ไมเกี่ยวของกับ 
อบายมุข  การผิดลูกเมียของบุคคลอ่ืนมีโทษก็งดเวนไมไปประพฤติไมไป 
กระทํา  และการละเหลาน้ีข้ึนไปโดยลําดับ  จนถึงเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นวา 
ขันธทั้ง ๕ เปนของไมเที่ยงเปนทุกข  มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
จนใจของบุคคลน้ันสามารถไถถอนตัณหา คือ  ความยึดถือในขันธ ๕ วา 
เปนของเรา  ไถถอนมานะ  คือ  ความยึดถือขันธ ๕  วาเปนเรา  ไถถอน 
ทิฏฐิ  คือ  ความรูสึกในขันธ ๕ วาเปนตัวเปนตนของเราลงไปได  จิตมีปญญา 
สูงข้ึน  มีความสะอาดมากข้ึน  มีความกรุณาตอบุคคลอ่ืนเพ่ิมข้ึน จนถึงมี 
ปญญาสมบูรณ  จิตมีความสะอาดเต็มที่ และมีความกรุณาเต็มเปยม  อยู 
ภายในใจของตนเปนที่สุด  นี้ก็คือ  ข้ันของปหานปริญญา  คือการกําหนดรูดวย 
การละเสีย  
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                                          ปหานะ ๓ 
              ตทังคปหาน                        การละชั่วคราว  
              วิกขัมภนปหาน                   การละดวยการสะกดไว 
              สมจุเฉทปหาน                    การละดวยตัดขาด 
           ปหาน  หรือปหนะ  เปนการแสดงถึงการปฏิบัติขัดเกลากิเลส 
ออกไปจากจิตใจของบุคคล  ซึ่งกอใหเกิดผลเปนความประณีตภายในจิต 
โดยลําดับ ดงัน้ันการที่บุคคลสามารถขมความโกรธที่บังเกิดข้ึน ระงับความ 
อยากท่ีบังเกิดข้ึนไวไดในขณะน้ัน ๆ  ก็ด ี การท่ีบคุคลปฏิบัติตามหลักพุทธ- 
ภาษิตที่วา  ชนะความโกรธดวยความไมโกรธ  ชนะความชั่วดวยความดี 
ชนะคนตระหนี่ไดดวยการให  ชนะคนพูดจาเหลาะแหละ  ดวยคําสัตยคําจริง 
เปนตน  ชื่อวาการละกิเลสไดชั่วครั้งชั่วคราว  แตไมแนเสมอไป  หากวา 
แรงกระแทกกระทั้นจากภายนอกมีความรุนแรงมากข้ึน อาจจะเกิดความโกรธ 
ความโลภ  ความหลงข้ึนมาไดอีก  การละในชั้นนีท้านเรียกวา  ตทังคปหาน 
การละไดชั่วครั้งชั่วคราว 
           บุคคลผูเจริญสมถกรรมฐาน คือ  การงานท่ีบุคคลพึงทําทางจิตใจ 
อาศัยอารมณของกรรมฐาน  ขอใดขอหนึ่งในอารมณ ๔๐ ประการ จน 
สามารถสงบนิวรณธรรมท้ัง ๕ ประการไดดวยกําลังแหงฌานที่บังเกิด 
ข้ึน  เมื่อฌานบังเกิดข้ึนแลว  จะทําหนาท่ีสงบนิวรณทั้ง ๕ ประการ  องค 
ของฌานก็มี ๕ นิวรณก็มี  ๕ การสงบหรือสยบนิวรณไว  ทั้งน้ีไมไดหมาย 
ความวานิวรณนั้นจะหมดไปจากจิตใจ  แตตราบใดท่ีองคฌานยังมีอยูภายใน 
จิต  นิวรณก็เกิดข้ึนกลุมรมุจิตไมได  เพราะ  
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           ๑. องคฌานคือวิตก  ที่บังเกิดข้ึนจะทําหนาที่สงบ  ถีนมทิธะ  คือ 
ความงวงเหงาหาวนอน  
           ๒.  องคฌานคือวิจาร  เมื่อเกิดข้ึนแลวจะทําหนาท่ีสงบวิจิกิจฉา 
ความเคลือบแคลงสงสัยไป 
           ๓.  องคฌานคือปติ  เมื่อเกิดข้ึนแลว จะทําหนาท่ีสงบพยาบาท 
นิวรณไมใหเกิดข้ึนกลุมรมุใจได 
           ๔.  องคฌานคือสุข  เมื่อบังเกิดข้ึนแลวก็จะทําหนาท่ีสงบอุทธัจจกุก- 
กุจจะคือความฟุงซาน  ความรําคาญซัดสายไปของจิตไวได 
           ๕.  องคฌานคือเอกัคคตา  หรือสมาธิเกิดข้ึนแลวจะทําหนาท่ีสงบ 
กามฉันทนิวรณเอาไว 
           ดังน้ันตราบใดท่ีองคฌานยังไมเสื่อมไป  ตราบน้ันนิวรณจะเกิดข้ึน 
กลุมรุมใจไมไดการละกิเลสในชั้นนี ้ ทานจึงเรียกวา  วิกขัมภนปหาน  คือการละ 
ดวยการกดไว  การสะกดไวหรือการสยบไว  หรือดวยการทับไวดวยองค 
แหงฌาน  โอกาสที่กิเลสจะกําเริบข้ึนมาได  หากถูกกระทบกระแทกภายนอก 
มาก  การละในชั้นนี้  จึงไมถือวาเปนการละกิเลสไดอยางชนิดถาวร 
เรียกวา  วิกขมัภนปหาน 
           พระอริยบุคคลท่ีเจริญสมถกรรมฐาน  วิปสสนากรรมฐาน จน 
เกิดฌานความรูในอริยสัจท้ัง ๔ ตามลําดับ  สามารถละกิเลสไดอยางเด็ด 
ขาด  เชน  พระโสดาบัน  ละสังโยชนได ๓ สังโยชนทั้ง ๓ ประการท่ีทานละ 
ไดแลว  ไมกาํเริบข้ึนมาอีก  การละกิเลสในชั้นนี้เรียกวาเปนสมุจเฉทปหาน 
คือการละโดยเด็ดขาด  เพราะฉะนั้นการละโดยเด็ดขาดจริง ๆ  จึงมีไดเฉพาะ  
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พระอริยบุคคล  ๔ จําพวกเทาน้ัน  นอกจากน้ันก็คงอยูในประเภทแรกและ 
ประเภทท่ี ๒ ซึ่งก็หมายความวา  บุคคลคนเดียวกันนั้นเอง  ในชวงแรกอาจจะเริ่ม 
ละกิเลสไดชัว่ครั้งชั่วคราว  ปฏิบัติไปจนบรรลุฌาน  กล็ะดวยวิกขัมภนปหาน  
           การท่ีบรรลุมรรคผลเปนพระอริยบุคคล  ก็ไดชื่อวาเปนสมุจเฉทปหาน 
คือการละอยางเด็ดขาดหรือตัดขาดอยางแทจริง 
           แตการจะละไดอยางเด็ดขาดของทานเหลาน้ีมีมากนอยไมเทากัน  ข้ึน 
อยูกับญาณท่ีบังเกิดข้ึนในแตละชั้น  แตทานจะละสังโยชนไดในชั้นใดก็ตาม 
สังโยชนนั้นจะไมกําเริบข้ึนมาอีก  เหมือนตนตาลยอดดวนไมมีโอกาสงอกข้ึนได 
อีกฉะนั้น  
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                                               ปาฏิหาริย ๓ 
              อิทธิปาฏิหาริย                       ทรงแสดงฤทธ์ิเปนอัศจรรย  
              อาเทสนาปาฏิหาริย               ทรงดักใจหรือทายใจคนไดเปนอัศจรรย 
              อนสุาสนีปาฏิหาริย                ทรงมีพระธรรมคําส่ังสอนเปนอัศจรรย 
           ปาฏิหาริย  เปนชือ่ของการแสดง  การกระทํา  ที่เกินวิสัยสามัญ 
มนุษยจะทําไดเพราะเปนผลสืบเนื่องมาจาก  ญาณ  วิชชา  อภิญญา ของ 
ทานผูบําเพ็ญแลวไดบรรลุ  ผูขาดคุณสมบัติดังกลาว จึงไมอาจทําส่ิงท่ีเปน 
ปาฏิหาริยไดเพราะปาฏิหาริยเปนผลของจิตท่ีพัฒนามาถึงจุดที่เปนญาณวิชชา 
เปนตน  ใครปฏิบัติถึงจุดนั้นได  ปาฏหิาริยก็จะเกิดแกเขาทุกคนไป 
           ทานแสดงวา  พระพุทธเจาทรงมีปาฏิหาริย  โดยสรุปเปน ๓ ประเภท 
คือ 
           ๑.  อทิธิปาฏิหาริย  หมายถึงการแสดงฤทธ์ิ อันเกินวิสัยสามัญชน 
เชนเหาะไปในอากาศ  ดําลงไปในแผนดิน  เดินบนนํ้าเปนตน  ฤทธิ์เหลาน้ีเปน 
ความสําเร็จทางใจ  ไมอยูในวิสัยของคนผูไมเคยฝกดานน้ีมาจนเกิดความ 
ชํานาญจะทําได 
           ๒.  อาเทสนาปาฏิหาริย  หมายถึงการท่ีพระพุทธเจา  ทรงทราบ 
ความคิดของคนคืออานความคิด  อุปนิสัย  ตลอดถึงบารมีธรรม  เปนตน 
ของคนอ่ืน ๆ ได  
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           ๓.  อนุสาสนีปาฏิหาริย  คือคําสอนของพระพุทธเจา  มีความอัศจรรย 
ในตัวคําสอน  กรรมวิธีในการสอน  และผลอันเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตาม 
คําสอนคือ  ผูปฏิบัติตาม  จะไดรับผลตามสมควรแกการปฏิบติั 
           ปาฏหิาริยทั้ง ๓ ประการนี้  ทรงสรรเสรญิ  อนุสาสนีปาฏิหาริย  
วาเปนยอด  เพราะสามารถชวยใหบุคคล  ไดรับประโยชนจากพระศาสนา 
อยางแทจริง 
           เรื่อง  ปาฏิหาริยสองขอแรกนั้น  ใหเขาใจวาเปน  " ผลจากจิตท่ีฝก 
ดีแลว "  โดยเฉพาะ  อิทธิปาฏิหาริย  เปนเรื่องของ  " จิตกรีฑา "  เหมือนกบัคนท่ี 
ฝกมาทางกายกรรม  การหอยโหนตาง ๆ  เปนเรื่องของ  " กายกรีฑา "  การ 
กระทําเหลานั้นเปนสิ่งท่ีคนเห็นกันได  แตเมื่อถามวาสามารถทําไดหรือไม ? 
           ก็ตอบวา  " ตนทําไมได "  เมือ่ถามตอไปวา  " ทําไมจึงทําไมได"  ก็ 
ตอบวา  " เพราะตนไมเคยฝกมา "  เรื่องกายกรีฑา  คนที่ฝกมาดีแลวเทาน้ัน 
จึงสามารถทําไดฉันใด  แมในเรื่องจิตกรีฑา  ก็เปนวิสัยของทานที่ฝกจิต 
มาดีแลว  เชนเดียวกันฉันนั้น.  
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                                                      ปฎก  ๓ 
              พระวินัยปฎก                        หมวดพระวินัย 
              สุตตันตปฎก                         หมวดพระสุตตันตะ  หรือพระสูตร 
              พระอภิธัมมปฎก                  หมวดพระอภิธรรม  
           คําวา  ปฎก  เปนชือ่ของกระจาดหรือตะกรา ที่ทานนํามาใชในที่นี้ก ็
หมายถึงการรวบรวมสิ่งตาง ๆ  ไปใสไว  เหมือนกับการนําของไปใสไวใน 
กระจาดหรือตะกรา  คําวาพระปฎก  เปนคําท่ีเกิดข้ึนในตอนหลัง  เมื่อพระ 
พุทธเจาตรัสรูใหม ๆ  ก็ทรงใชคําวา  พระพุทธศาสนา  ตอจากนั้นก็ทรงใชคําวา 
สัทธรรม และกอนท่ีจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน  กไ็ดรับสั่งแกพระอานนท 
พรอมดวยพระเถระทั้งหลายท่ีไดมาประชุมกัน ณ  สถานที่นั้นความวา 
                   ดูกอนอานนท  พระธรรมและพระวินัยอันใดท่ีเรา 
              บัญญัติแลวแสดงแลวแกเธอท้ังหลาย  พระธรรมและพระวินัย 
              นั้นจักเปนศาสดาของพวกเธอเมื่อเราลวงลับไปแลว 
           ในคราวน้ันก็ใชคําวาธรรมวินัยเปนหลัก  และแมหลังพุทธปรินิพพาน 
พระสังคีติกาจารยทําการสังคายนาพระวินัยเปนครั้งท่ี ๑  เมื่อพระพุทธเจา 
ปรินิพพานไปแลวได ๓ เดือน  ในครั้งท่ี ๒  เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลวได 
๑๐๐ ป  ก็ยังคงเรียกพระพุทธศาสนาวาพระธรรมวินัยอยูนั่นเอง 
           คําวาปฎก  หรือพระไตรปฎกที่ใชเรียกเต็มนั้นไดเกิดข้ึนเมื่อคราวสัง- 
คายนาครั้งท่ี ๓  ในรชัสมยัของพระเจาอโศกมหาราช  โดยพระสังคีติกาจารย  
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ไดจําแนกแยกพระวินัย  พระสูตร  พระอภิธรรม  ออกจากกัน  แลวก็จัด 
ไวเปนหมวดเปนหมู  เรยีกวาพระไตรปฎก  คือเหมือนกับตะกราหรือกระจาด 
๓ ใบ  ใบแรกใสพระวินัย  ใบที ่๒ ใสพระสูตร  ใบที่ ๓  ก็ใสพระอภิธรรม 
           พระวนิัยปฎก  คือหมวดพระวินัยนั้น  พระอรรถกถาจารยไดให  
ความหมายไววา  พระวินัยนี้  อันบัณฑิตผูรูอรรถแหงพระวินัยทั้งหลายได 
กลาวแลววา 
           วินัย  เพราะมีนัยพิเศษ  เพราะมีนัยตาง ๆ  และเพราะฝกกายกับวาจา 
           กลาวโดยสรุปแลวไดแก  พระพุทธบัญญัติ  คือ  ขอท่ีพระพุทธเจาทรง 
บัญญัติไว  และอภิสมาจาร  คือมารยาทท่ีควรประพฤติปฏิบัติ  สรุปรวมเรียก 
วาพระวินัย  อีกนัยหน่ึง  พระวินัย  ทานเรียกวาเปนอาณาเทศนา  คือเปนการ 
แสดงหลักที่ควรประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจาผูทรงประกอบดวยอาณา 
คือมีอํานาจในการที่จะบัญญัติพระวินัยข้ึนมา  การบัญญัติพระวินัยของ 
พระพุทธเจานั้น  เกิดข้ึนจากพระพุทธประสงค ๑๐ ประการ คือ 
           ๑.  เพ่ือใหหมูสงฆยอมรับวาเปนความดีงาม 
           ๒.  เพ่ือใหหมูสงฆอยูรวมกันอยางผาสุก 
           ๓.  เพ่ือใหภิกษุที่มีอัธยาศัยดีงามอยูอยางสบาย 
           ๔.  เพ่ือขมคนหนาดานวายากสอนยาก 
           ๕.  เพ่ือขจัดเรื่องเส่ือมเสียที่กําลังเกิดข้ึน  
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           ๖.  เพ่ือปองกันเรื่องเสื่อมเสียไมใหเกิดข้ึนอีกตอไป 
           ๗.  เพ่ือใหคนที่ยังไมไดเลื่อมใสไดเลื่อมใส 
           ๘.  เพ่ือใหคนที่มีความเลื่อมใสอยูแลวไดมีความเลื่อมใสมากยิ่งข้ึน 
           ๙.  เพ่ือใหความดํารงอยูอยางมั่นคงของพระสัทธรรมหรือพระ-  
                พุทธศาสนา 
         ๑๐.  เพ่ือใหบุคคลถือตามปฏิบัติตามหลักของพระวินัย 
              พระวินัยปฎกน้ันประกอบดวย ๔ หมวดใหญ ๆ  ดวยกัน  คือ 
           มหาวภิังค ภิกขุวิภังค  เปนสิกขาบทท่ีเกี่ยวกับพระภิกษุ  ภิกขุนีวิภังค 
กลาวถึงสิกขาบทสําหรับภิกษุณี  ซึ่งทานนํามายอสรุปไวในหนังสือนวโกวาท 
           มหาวรรค  เรื่องทีแ่สดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ที่ควรแก 
การประพฤติปฏิบัติเชน  พิธีบรรพชา  อุปสมบท ทรงบัญญัติวันธรรมสวนะ 
เกี่ยวกับเรื่องสีมา  การเขาพรรษา  การออกพรรษา  เปนตน 
           จุลวรรค  วาดวยเนื้อหาปลีกยอย  เรื่องราวตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนในสมัยนั้น 
ตลอดถึงกรรมตาง ๆ ที่ใชลงโทษภิกษุ 
           ปริวาร  คือเรื่องปลีกยอยท่ีเกี่ยวกับพระวินัย  เปนการสรุปพระวินัย 
ในตอนตน ๆ  มาอธิบายแกไขเพิ่มเติม  ปจจุบันนี้ทานจัดเปนพระไตรปฎก 
๘ เลมดวยกนั  คือจากเลมที่ ๑  ถึงเลมที่ ๘  
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           พระสุตตันปฎก  คือหมวดแหงพระสูตร  ความหมายของคําวาพระสูตร 
นั้นเปนพระธรรมเทศนาในแนวบุคคลาธิษฐาน  มีบุคคล  เรื่องราวเปนองค 
ประกอบในการแสดงธรรมทานไดใหความหมายไววา 
           ที่ชื่อวาพระสูตร  เพราะบงประโยชน  เพราะมีอรรถอันพระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงไวดีแลว  เพราะเผล็ดประโยชน  เพราะประโยชน 
เพราะปองกันไดดี  และมีสวนเสมอดวยเสนดายรอยดอกไมไมให 
กระจัดกระจาย  เรียกอีกอยางหนึ่งวา  อนุโลมเทสนา  หรือโวหารเทสนา 
เพราะเปนธรรมะที่ทรงแสดงคลอยตามจริตอัธยาศัยของผูฟง จึงหลาก 
หลายดวยโวหารท่ีทรงใช            
           พระสูตรนั้น  แบงออกเปนนิกาย  รวมแลวเปน ๕ นิกาย  ที่ทานใช 
คําเปนหัวใจพระสูตรวา  ที.ม.ส.อ.ขุ.  คือ 
           ๑.  ทฆีนิกาย  เปนเรื่องพระสูตรขนาดยาวมีพระสูตรรวมกันทั้งหมด 
๓๔ สูตรดวยกัน 
           ๒.  มชัฌิมนิกาย  เปนพระสูตรขนาดกลาง  ประกอบดวยพระสูตร 
๑๕๒ สูตร 
           ๓.  สงัยุตตนิกาย  คือจัดเรื่องราวตาง ๆ  ไวในที่เดียวกัน เชนเรื่อง 
เทวดาไวที่หนึ่ง  เรื่องพระมหากัสสปะไวที่หน่ึง  เรื่องพรหมไวที่หน่ึง  เปนตน 
ประกอบดวยพระสูตร ๗,๗๖๒ สูตร 
           ๔.  องัคุตตรนิกาย  เปนการจัดเรียงธรรมะจากจํานวนที่นอยไปหา 
จํานวนมากเชนเดียวกับการเรียงธรรมวิภาคปริเฉท ๑  ปริเฉท ๒  อังคุตตร- 
นิกายน้ีประกอบดวยพระสูตร ๙,๕๕๗  สูตร  
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           ๕.  ขทุทกนิกาย  ทํานองคลาย ๆ กับหมวดเบ็ดเตล็ด  แตที่จริงแลว 
เปนที่สรุปรวมธรรมะในพระพุทธศาสนาไวเปนอยางมาก  ดังนั้นบางครั้ง 
บางคราว  พระอรรถกถาจารยจึงไดสรุปวา  เวนนิกายท้ัง ๔ มทีีฆนิกาย 
เปนตนนั้นเสีย  พระพุทธพจนอ่ืนจากน้ัน  บัณฑิตเรียกวาขุททกนิกาย  ถาโดย 
ความหมายนี้  กหมายความวา  แมวินัยปฎกและพระอภิธรรมปฎกก็ไดชือ่วา 
อยูในกลุมของขุททกนิกายดวย  ในพระสุตตันตปฎกจัดขุททกนิกายไว 
๑๕  ประเภทดวย  เปนธรรมะที่นํามาเผยแพรชี้แจงแสดงกันแพรหลายที่สุด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมไทยเราทั้งน้ีเพราะวาในขุทกกนิกายมีธรรมะ 
ซึ่งมีลักษณะลึกซึ้ง  งาย  กะทัดรัด  ไมยากตอการที่จะทําความเขาใจ 
           ธรรมะทั้ง ๑๕  หมวดน้ัน  เริ่มตนดวย  ขุททกปาฐะ  พระธรรมบท 
อุทาน  อิติวตุตกะ  สุตตนิบาต  วิมานวัตถุ  เปตวัตถุ  เถรคาถา  เถรีคาถา 
ชาดก  นิทเทส  ปฏิสมัภิทามรรค  อปทาน  พุทธวงศ  จริยาปฎก  ชื่อวา 
ขุททกนิกาย  ปจจุบันนี้ทานจัดรวบรวมพระสุตตันตปฎกไวประกอบดวย 
พระไตรปฎก ๒๕ เลม  คือจากเลมที่ ๙ ไปถึงเลมที่ ๓๓ 
           อภิธรรมปฎก  หมวดท่ีวาดวยอภิธรรม  ความหมายของคําวาอภิ- 
ธรรมนั้นทานอธิบายวา 
           ดวยเหตุที่ธรรมทั้งหลายท่ีมีความเจริญ  มคีวามกําหนดหมาย 
ที่บัณฑิตกําหนดตัดและท่ียิ่งจึงไดชื่อวาอภิธรรม 
           อภิธรรมเปนการนําเอาธรรมะ  เฉพาะเรื่องจิต  เจตสิก รปู  นิพพานมาชี้ 
แจงแสดงออกไปโดยวิจิตรพิสดารมาก  เปนธรรมะที่ไดเนนใหเห็นถึงลักษณะ 
ถึงเหตุเกิดสภาวะเปนตน  ของธรรมะแตละขอ  ดังนั้นเรื่องของอภิธรรมจึง  
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เรียกวาปรมัตถเทศนาหรือยถาธรรมศาสน  คือหมายความวา  ความจริงโดย 
ธรรมชาติธรรมดา เปนอยางไรก็นํามาแสดงไวอยางนั้น  ทําใหเนื้อหาในพระ 
อภิธรรม  มคีวามลึกซึ้ง  ทานก็จัดไวเปนพระคัมภีร  รวมแลวก ็๗ คัมภีรดวยกัน 
คือ 
           พระธรรมสังคิณี  วิภังค ธาตุกถา  บุคคลปญญัติ  กถาวัตถุ  ยมก 
และปฏฐาน  ซึ่งในแตละขอ ๆ  มีจําแนกแสดงไวโดยพิสดาร  ปจจุบันนี้จัดเขา 
เปนพระไตรปฎก ๑๒  เลม  คือ  จากเลมที่ ๓๔ จนถึงเลมที่ ๔๕  
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                                            พุทธจริยา ๓ 
              โลกตัถจริยา                         ทรงประพฤติประโยชนแกโลก 
              ญาตัตถจริยา                        ทรงประพฤติเปนประโยชนแกพระญาติ 
                                                           หรือโดยฐานเปนพระญาติ 
              พุทธัตถจริยา                        ทรงประพฤติประโยชนโดยฐานะเปน 
                                                            พระพุทธเจา 
           จริยา  ก็คือการประพฤติของพระพุทธเจาในฐานะที่พระองค  ทรง 
เปนสมาชิกคนหน่ึงของโลกก็ทรงบําเพ็ญส่ิงท่ีเรียกวา 
           โลกัตถจริยา  ไดแกการบําเพ็ญประโยชนแกมหาชนทั่ว ๆ  ไป 
เชนในพุทธกิจ ๕ ประการ  ขอสุดทาย ทานแสดงวา ทุกตอนเชาเวลาใกลรุง 
พระพุทธเจาจะใชทิพยจักษุ  ตรวจดูสัตวโลกที่มอุีปนิสัยบารมีควรแกการ 
เสด็จไปโปรด  แลวพระองคก็เสด็จไปโปรดบุคคลเหลาน้ันเปนการสงเคราะห 
อนุเคราะหตอบุคคลท้ังหลายในฐานะท่ีเปนเพ่ือนมนุษยดวย  เพราะวาใน 
พระพุทธศาสนานั้น   พระพุทธเจาไมไดยกพระองคเองข้ึนอยูเหนือมนุษย 
ทั่วไป  แตทรงถือพระองคเหมือนพ่ีใหญของชาวโลก  เรียกวา  โลกเชษฐ 
หรือวาโลกนาถ  เปนทีพ่ึ่งของชาวโลก  ดังน้ันการที่พระพุทธเจาทรง 
ทรมานพระวรกายดํารงพระชนมอยูหลังจากตรัสรูถึง ๔๕ ป  ทรงเสด็จ 
ไปในคาม  นิคมชนบท  ราชธานีตาง ๆ  กินอาณาบริเวณกวางไกลสําหรับ 
ยุคสมัยนั้น  เพอทรงชี้แจงแสดงธรรม  พูดแนะนําสั่งสอนประชาชนทั้งหลาย 
ดวยพระมหากรุณา  ลวนแตเปนโลกัตถจริยา  คือทรงประพฤติประโยชนแก  
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ชาวโลก  ในฐานะท่ีพระองคทรงเปนสมาชิกคนหน่ึงของโลก  และในฐานะท่ี 
เปนพ่ีใหญของชาวโลก เพราะทําลายกระเปาะฟอง  คืออวิชชาออกมา 
ไดกอนและในฐานะท่ีทรงเปน  โลกนาถ  คือท่ีพ่ึงของชาวโลก  และใน  
ฐานะที่เปนพุทธะ  คือผูรู  ผูต่ืน  ผูเบิกบานและปลุกบุคคลอ่ืนใหต่ืน  ใน 
ฐานะที่เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลายเปนตน 
           ญาตัตถจริยา  ทรงประพฤติประโยชนแกพระญาติโดยฐานะเปน 
พระญาติ  ในฐานะท่ีทรงเปนพระราชโอรสของศากยวงศ  มีพระประยูรญาติ 
ทั้งฝายพระพุทธบิดา  และพระพุทธมารดา  คือท้ังฝายโกลิยะ  และฝายศากยะ 
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงปฏิบัติพระองคในฐานะเปนอภิชาติบุตรของราชวงศ 
ศากยะ  และราชวงศโกลยิะ  ดวยการสงเคราะหอนุเคราะหพระประยูรญาติ 
ทุกลําดับ  บางครั้งบางคราวแมจะเกี่ยวของกับทางบานเมือง  ซึ่งตามปกติแลว 
พระพุทธเจาจะไมเกี่ยวของกับทางบานเมือง  ถาหากวาเปนเรื่องประเทศ 
อ่ืนเมืองอ่ืนแตสําหรับพระญาติแมจะไมเกี่ยวของโดยตรง  แตก็จะทรงประ- 
ทานสติตักเตือนสรางความสํานึกใหแกพระญาติ  เชนคราวที่พระญาติทั้งสอง 
ฝายเกิดทะเลาะกัน  จะทําสงครามกัน  เพ่ือแยงนํ้าในแมน้ําโรหิณีพระพุทธเจา 
เสด็จไป  พระญาติทั้งสองฝายจึงตองหยุดทําสงครามกัน  แลวมาเฝาก็รับสั่งสอบ 
ถาม  ทรงเสนอขอคิดใหทานเหลาน้ันไดคิด  โดยไมถึงกับหามไมใหรบ 
กัน  ในที่สุด  พระญาติเหลาน้ันก็เลิกรบกัน  หรือบางครั้งบางคราว  มีขาศึกศัตรู 
จะมาเบียดเบียนทําลายประประยูรญาติ  พระองคก็จะใชวิธีปองกันภัยอันตราย 
เหลาน้ันไว  ไมใหเกิดอันตรายแกพระญาติ  โดยวิธทีี่นิ่มนวล  สรางความสํานึก 
ใหแกฝายที่จะมาทําลายลางพระประยูรญาติของพระองค  และยังเปดโอกาส  
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พิเศษใหแกพระญาติที่เคยเปนอัญเดียรถีย  คือนักบวชนอกศาสนามา 
กอน  ตามปกติแลวพวกอัญเดียรถียนัน้ ถาหากจะเขามาบวชในพุทธ- 
ศาสนาก็จะตองอยูติดถิยปริวาส  ทดสอบดูศรัทธาความม่ันคงภายในจิตใจ 
กอน  ๔ เดือน  แตถาเปนพระญาติของพระองคทรงยกเวนใหเปนพิเศษทั้งนี้ไม 
ใชเปนมุโขโลกนะแตเพ่ือเปนการอนุเคราะหพระญาติประการหนึ่ง  
           อีกประการหน่ึงราชวงศศากยะหรือโกลิยะนั้น เปนพวกกษัตริย 
ที่ทรงมีมานะจัด  การท่ีตรัสยอมรับนบัถือพระพุทธศาสนาจนเขามาผนวชใน 
พระพุทธศาสนานั้น  เปนการเชื่อไดวาเปนการตรัสจากความศรัทธาเชื่อม่ันใน 
พระพุทธศาสนาไมจําเปนตองทดสอบก็รูได  ตลอดถึงการท่ีทรงนําพระญาติ 
บางองคเขามาบวชเชน  ใหราหุลราชกุมารออกผนวชเปนสามเณรหรือให 
พระนันทพุทธอนุชาออกผนวชเปนพระ  นี้ก็เพ่ืออนุเคราะหพระญาติของ 
พระองค จากผลงานท่ีเปนญาตัตถจริยาของพระพุทธเจา คือสงเคราะห 
พระประยูรญาตินั้น  พระประยูรญาติของพระองคไดเขาถึงธรรมะทุกระดับ 
จากัลยาณปุถุชน  ถึงพระอรหันต  ทานเหลาน้ันมีความม่ันคงในศีลในธรรม 
บางครั้งบางคราวมีอันตรายเกิดข้ึน  ทานยอมสละชีวิตเพ่ือรักษาศีลซึ่งเปนการ 
พิสูจนใหเห็นถึงความม่ันคงในศีล ในธรรม  ของพระญาติแหงพระผูมี 
พระภาคเจา 
           พุทธัตถจริยา  ไดแกพุทธกิจที่ทรงบําเพ็ญใหเปนประโยชนแกมหาชน 
ในฐานท่ีเปนพระพุทธเจา คือคนท่ีเขามาบวชในพระพุทธศาสนาหรือ 
ปฏญิาณตนยอมรับนับถอืพระพุทธศาสนาเปนสรณะที่พ่ึงที่ระลึก  ซึ่งจําเปน 
จะตองมีมาตรการควบคุมความประพฤติของบุคคลผูนั้น  ดังนัน้  ในฐานะของ 
พระพุทธเจา  ในฐานะแหงศาสดาท่ีจะตองรับผิดชอบตอหมูคณะ  พระพุทธเจา  
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จึงทรงบัญญัติสิกขาบทแกพุทธบริษัททั้งหลายตามสมควรแกฐานะของทาน 
เหลาน้ัน  เชนบัญญัติศีล ๕ ประการสําหรับพุทธบริษัททั่ว ๆ ไป  ศลี ๘ 
ศีลอุโบสถ  อาชีวมักฐมกศีล  สําหรบัทานท่ีมีความมั่นคงมากข้ึน  ศีล ๑๐ 
ประการสําหรับสามเณร  ศีล ๒๒๗  สาํหรับพระภิกษุ  และศีล ๓๑๑  สําหรับ 
ภิกษุณี เปนตน ตลอดถึงวางหลักนิคคหะ  คือการขมคนท่ีเขามาในพุทธศาสนา  
อยางที่รับสั่ง  ความวา 
           ดูกอนอานนท  เราจะกระหนาบแลวกระหนาบอีกใครมสีาระก็อยูใน 
ศาสนาน้ีได ใครไมมีสาระก็ออกไป 
           เมื่อมาอยูในพระศาสนานี้  จะตองพรอมท่ีจะประพฤติปฏิบัติ  สําหรบั 
คนที่ชาดความละอายใหรูสึกกระดากไดยาก  หรือบางคนก็ไมคอยจะรูจักอาย 
เรียกวา  อลชัช ี คือผูไมมียางอายจําตองมีมาตรการควบคุม  ชี้โทษ 
ลงโทษ ปรับอาบัติ  เปนตนตามสมควรแกกรณี  จึงจะสามารถกําราบบุคคล 
เหลาน้ันได 
           อน่ึง  การท่ีทรงแสดงธรรมประกาศพระพุทธศาสนาประดิษฐานข้ึน 
เปนรูปพุทธบริษัททั้งฝายคฤหัสถและบรรพชิต  ทรงวางตัวบุคคลท่ีมีความรับ 
ผิดชอบสืบตอพระพุทธศาสนากันมาไดจนถึงปจจุบัน  ยามมีอันตรายเกิดข้ึน 
แกพระพุทธศาสนา  ก็ชวยกันปรับปรงุแกไขโดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีทรง 
วางหลักใหแกพุทธบริษัท มีการศึกษา  มีหลักในการปฏิบัติทั้งชัน้ของศีล 
และชั้นของธรรมะ  จนพุทธบริษัทเหลาน้ันไดสัมผัสผลของทาน ของศีล 
ในชั้นนั้น ๆ  และสรางคนข้ึนมาชวยเผยแผสืบตออายุของพระพุทธศาสนา 
และใหพุทธบริษัทรูจักปองกันรักษาพระพุทธศาสนา  แกไข  การกลาวจวง  
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จวบลวงเกินตอพระพุทธศาสนา  ลวนแลวแตไดชื่อวาเปนพุทธัตถจริยา 
คือ  ทรงกระทําในฐานะของพระพุทธเจา  และบทบัญญัติเหลาน้ันก็บัญญัติไว 
เฉพาะคนท่ียอมตนเขามาจริง ๆ ปฏญิาณตน  มอบกายถวายชีวิตแตพระ  
พุทธศาสนาจริง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งพุทธบริษัทในปจจุบันนั้น  ไดสวดมนต 
ทําวัตรเย็น  ประกาศตนวาเปนผูรับใชพระพุทธเจา พระธรรม  พระสงฆ 
พระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  เปนนายของตนและประกาศยอมมอบกาย 
ถวายชีวิตพรอมดวยวิญญาณในพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ ซึ่งจะตอง 
มีหนาที่ธํารงรักษาพระศาสนาดวย 
           การศึกษา  ดวยการปฏิบัติ  จนสัมผัสผลแหงธรรมะและชวยกันเผย 
แพรชี้แจงแสดงธรรมะแกบุคคลเหลาอ่ืนดวยจิตคิดอนุเคราะหตอบุคคล 
เหลาน้ันยามศาสนาเกิดมีภัยทั้งภายในและภายนอก  จะตองชวยกันขจัดปดเปา 
อันตรายท่ีจะเกิดข้ึนแก  พระพุทธศาสนา อยางที่บูรพาจารย  พระเถระเจา 
ทั้งหลาย  บูรพาจารยในกาลกอนไดกระทําสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน  ถาทําได 
เชนนี้ถือวาไดเสริมสรางสืบตอพระพุทธจริยาของพระผูมีพระภาคเจา 
ทั้ง ๓ ประการน้ัน  ใหดํารงคงอยูตลอดไป  ทั้งไดชื่อวาเปนการบูชาตอพระผู 
มีพระภาคเจาเปนการบูชาอยางยอดเย่ียม  ซึ่งเปนการบูชาที่พระพุทธองคทรง 
สรรเสริญวาเปนการบูชาตอพระองคอยางสูงสุด.  
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                                                ภพ  ๓ 
              กามภพ                        ไดแก  ภพที่เปนกามาวจร 
              รูปภพ                          ไดแก  ภพที่เปนรปูาวจร 
              อรปูภพ                        ไดแก  ภพที่เปนอรูปาวจร  
           ภพ   หมายถึงโลกอันเปนที่อยูของหมูสัตวทั้งหลาย  ที่ยงัตองเกิดใน 
ภพนั้น ๆ  ดวยผลแหงบาปบุญ  ที่แตละคนไดกระทําเอาไว 
           กามภพ  หมายถึงภพท่ีสัตวซึ่งอุบัติบังเกิดในสถานที่นั้นยัง 
เสพกามอยู  ยังมีกาม  ยังมีกิน ยังมีนอน  ยังมีความกลัวอยู  ทานจําแนกออกไป 
เปน ๑๑  ชั้นดวยกัน  คือ 
           อบายภูมิ ๔ ไดแก 
           นิรยะ  นรก 
           เดียรฉานโยนิ  กําเนิดสัตวเดียรฉานตาง ๆ 
           เปติวิสัย  ภูมิของเปรต  และ 
           อสูรกาย  พวกอสูรกายท้ังหลาย 
           ชั้นที ่๕ ก็คือ  ภพของมนุษย หรือมนุษยโลกไดแกโลกอันเปนที่อาศัย 
อยูของมนุษยทั้งหลาย             
           จากลําดับที่ ๖  ถึงลําดับที่ ๑๑  เปนสวรรคชั้นกามาวจรภูมิ  คือเทพบุตร 
เทพธิดาท่ีอุบัติในภพเหลาน้ัน ยังมีความเพลิดเพลินยินดีในกามท้ังหลาย 
ไดแก  
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           จาตุมมหาราชิกา  เทวดาชั้นจาตุมมหาราช 
           ตาวติงสา  สวรรคชั้นดาวดึงส 
           ยามา สวรรคชั้นยาม 
           ตุสิตา  สวรรคชั้นดุสิต  
           นิมมานรตี  สวรรคชั้นนิมมานรตี 
           ปรนมิมิตวสวัตตี  สวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตตี 
           รวมเปนกามภพ  ๑๑ ภพ 
           รูปภพ  ไดแกภูมทิี่เปนรูปาวจร  ทานผูเกิดในภพเหลานี้ตามปกติก็ 
เรียกวพรหม  เพราะเกิดข้ึนดวยผลแหงการปฏิบัติพัฒนาจิตใจ จนไดบรรล ุ
รูปฌานเปนตนไป  เปนภพที่ไมเกี่ยวของอยูดวยกามคุณ แตจะอยูดวย 
ปติ  ความสุขอันเปนผลแหงความสงบกิเลสไว  ทานแบงตามลําดับของฌานที่ 
ทานเหลาน้ันไดบรรล ุ
           ชุดแรกก็มี ๓ ชั้น  คือ  ปาริสัชชะ  ปุโรหิตา  มหาพรหมา  เกิดดวยผล 
ของปฐมฌาน 
           ชุดที ่๒ คือ  ปริตตาภา  อัปปมาณาภา อาภัสสรา  เกิดดวยภูมิของ 
ทุติยฌานและตติยฌาน 
           ชุดที ่๓ มี ๓ ชั้น  คือ  ปริตตสุภา  อัปปมาณสุภา สุภกณิหา  เกิด 
ดวยภูมิของตติยฌาน  เรียกวาตติยฌานภูมิ  อันเปนผลของจตุตถฌานกุศล 
           ชุดที ่๔ มี ๑ ชั้น คือ  เวหัปผลา  เรียกวาจตุตถฌานภูมิหรือปญจม- 
ฌานภูมิอันเปนผลของปญจมฌานกุศล 
           ชุดที ่๕ คือ  อสัญญีสัตตา ที่เรียกวา  พรหมลูกฟก  ซึ่งมีเฉพาะสวน 
ของรูปขันธไมมีนามขันธ  
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           ชุดที ่๖  แบงเปน ๕ ชั้น  เปนที่อยูของพระอนาคามี  เรียกวาสุทธาวาส 
คือเปนที่อยูของทานผูบริสุทธิ์หมดจด  เรียกชื่อวา  อวิหา  อตัปปา  สุทัสสา 
สุทัสสี  อกนฏิฐา 
           อรูปภพ  คือ  ภพเปนที่อยูของทานผูไดบรรลุอรูปฌาน  แบงออกเปน  
๔ ชั้น  ตามชือ่ขององคฌานของอรูปฌานท้ัง ๔ ซึ่งทานผูไดบรรลุรูปฌานใน 
โลกมนุษยตายแลวจะไปอุบัติบังเกิดในสถานที่นั้น  แตเนื่องจากทานสํารอก 
ความพอใจยินดีในรูปออกไปภพนั้นจึงไมมีรูปราง  มีเฉพาะนามขันธ ๔ 
คือ  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  เรียกชือ่วา 
           อากาสานัญจายตนภพ 
           วิญญาณัญจายตนภพ 
           อากิญจักญญายตนภพ  และ 
           เนวสัญญานาสัญญายตนภพ 
           สําหรับรายละเอียดของภพท้ัง ๓ ประการนัน้  จะมีปรากฏขางหนา  
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                                                    โลก  ๓ 
              สังขารโลก                โลกคือสังขาร 
              สัตวโลก                   โลกคือหมูสัตว  
              โอกาสโลก                โลกคือแผนดิน 
           โลก   ทานวิเคราะหวา  ลุจฺจตีติ  โลโก  สิ่งใดยอมแตกสลายทําลาย 
ไป  สิ่งนั้นเรียกวาโลก 
           สังขารโลก  จึงหมายเอาสภาวธรรม  ที่ตกอยูภายใตเง่ือนไขของธรรม 
ชาติ  หรือภายใตเง่ือนไขของเหตุปจจัย  เชน  ขันธทั้ง ๕  คือ  รปู  เวทนา  สญัญา 
สังขาร  และวิญญาณ  แตละอยางนั้น  ก็ชื่อวาโลก  ซึ่งบางครั้งพระพุทธเจาทรง 
แสดงอวัยวะรางกายของเราแตละสวน  เชน  ตา  หู จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เรียกวา 
อายตนโลก  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  เรียกวา  ธาตุโลก  ขันธ ๕  เรียกวาขันธโลก  หรือ 
แมแตสิ่งท้ังหลายเปนภูเขา ตนไม กอนอิฐ  กอนหิน  ก็อยูในกลุมของพวกสัง 
ขารโลก 
           สัตวโลก  โลกคือหมูสัตวไดแกสิ่งท่ีมีวิญญาณทั้งหลายจะเปนคน 
เปนสัตว  เปนมนุษยหรืออมนุษยก็ตาม  สรุปรวมเรียกวา  เปนสัตวโลกทั้งหมด 
เพราะยังตองตกอยูภายใตเง่ือนไขของธรรมชาติ  มคีวามเกิดข้ึน ต้ังอยู และแตก 
สลายไปในท่ีสุด  แตถาหากวาเปนของไมมีวิญญาณ ทานใชคําวา  เกิดข้ึน 
ต้ังอยู  และดับไป  แตเมื่อพูดถึงสัตว  คือสิ่งท่ีมีชีวิต  ทานก็พูดวา เกิด  แก 
ตาย  เกิดก็คือ  เกิด  แก  ก็คือ  ความต้ังอยูและมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวน 
ตายก็คือความแตกดับ  ซึง่เปนของสาธารณะท่ัวไปแกสัตวและสังขารท้ังหลาย  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 137 

           โอกาสโลก  ไดแกแผนดินหรือดวงดาว  หรือดวงจักรดาราท้ังหลาย 
อันเปนที่อาศัยอยูของสัตวในภพในภูมินั้น ๆ  หรือจะกลาวโดยนัยหน่ึง 
สมเด็จพระมหาสมณเจาทรงประทานความเห็นไววา  สังขารโลก  นาจะไดแก 
พวกพืชพันธทั้งหลาย  ทีภ่าษาบาลีใชคําวาภูตคาม ซึ่งเปนสังขารท่ีไมมีใจครอง 
หรืออนุปาทินนกสังขาร ที่แปลกจากสัตวโลกออกไป  ก็เพราะไมมีใจครอง 
แปลกจากโอกาสโลก  ก็เพราะรูจักเปน  รูจักตาย  อีกนัยหน่ึง  สังขารหมายถึง 
สภาพที่ปรุงแตง  กลาวคือ  บุญ  บาป  และอรูปฌาน  ที่ทานใชในคําวาสงฺขารา 
ปจฺจยา  วิาณ  วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดสังขาร ถาถือเอาความหมายตาม 
นัยนี้  สังขารก็หมายถึงกรรม  ที่ทําหนาท่ีปรุงแตงสัตวโลก  และโอกาสโลก 
ใหเจริญหรือใหเสื่อมทรามลงไป  แตในขณะเดียวกัน  ก็ทรงฝากใหนักธรรมะ 
ศึกษาคนควาแยกแยะตอไปดวย  
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                                                 โลก ๓ 
              มนษุยโลก                ไดแก  โลกท่ีเราอาศัยอยูนี้ 
              เทวโลก                    ไดแกสวรรคชั้นกามาวจร ๖ ชั้น  
              พรหมโลก                ไดแกสวรรคชั้น  รปูพรหม ๑๖ ชั้น 
           ดังไดกลาวมาแลววา คําวาโลกนั้น  หมายถงึส่ิงท่ีมีความแตกสลายไป 
เปนธรรมดา คําวาโลก  ในที่นี้หมายถึงสถานท่ีอยูของสัตวโลกทั้งหลาย 
คือสัตวที่อยูในภพน้ัน ๆ  ดังท่ีกลาวมาแลวในภพ ๓ นั่นเอง 
           มนุษยโลก  คือ  โลกท่ีเปนผืนแผนดิน  อันเปนที่อาศัยอยูของหมู 
มนุษย  หรือโลกมนุษยเราน่ีเอง 
           เทวโลก  ไดแกทีอ่ยูของเทวดาท้ัง ๖ ชั้น  ซึ่งยังเกี่ยวของเพลิดเพลิน 
กําหนัดยินดีอยูในกามคุณ  ไดแกสวรรคจาตุมหาราชิกา ซึ่งเปนที่อยูของ 
ทาวจาตุมหาราชทั้ง ๔ เปนประธาน  ดาวดึงส  ซึ่งทาวสักกเทวราชหรือ 
พระอินทรเปนผูปกครอง  ชั้นยามซึ่งทาวสุยามเปนผูปกครอง ดุสิต  ทาว 
สันดุสิตเปนผูปกครอง  นิมมานรดี  ซึ่งทาวนิมมานรดีเปนผูปกครอง  และ 
ปรนิมมิตวสวัตตี  ซึ่งเปนท่ีอยูของเทวดา  ชั้นกามาวจรท่ีสูงสุด  มีทาวปรนิม- 
มิตวสวัตตีเปนผูปกครอง 
           พรหมโลก  ไดแกสวรรคชั้น  รูปพรหม ๑๖ ชั้น  พรหมนั้นเกิดข้ึน 
ดวยกําลังของฌานคือรูปฌาน  และอรูปฌาน  แตในที่นี้พูดเฉพาะทานท่ีได  
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รูปฌานกับพระอนาคามี พรหมปาริสชัชะ  คือบรษัิทของพรหม  พรหมปุโรหิต 
คือ ปุโรหิตพรหม  มหาพรหมา  คือ  ทาวมหาพรหม พรหมผูเปนใหญใน 
๓ ชั้นนี ้ ปรติตาภา  คือมีรัศมีเพียงเล็กนอย  อัปปมาณาภา มีรัศมีไมมีประมาณ  
อาภัสสรา  มรีัศมีแผซานท่ัวไป  พวกน้ีเกิดดวยผลแหงทุติยฌานและตติยฌาน 
ที่ประณีตแตกตางกัน  ปริตตสุภา คืองามเพียงเล็กนอย  อัปปมาณสุภา คืองด 
งามไมมีประมาณ  สุภกิณหา  ซึ่งเกิดดวยผลแหงตติยฌาน  เวหปัผลา ซึ่งเกิด 
ข้ึนดวยจตุตถฌานภูมิ  คือเกิดข้ึนดวยผลแหงจตุตถฌาน แตถานับ ๕  ก็เกิดดวย 
ผลแหงปญจมฌานดวย  และอสัญญสีัตตา  ที่เรียกวาพรหมลูกฟก  คือมีเฉพาะ 
สวนของรูปขันธ  นอกจากน้ันอีก ๕  ภูมิเปนที่อุบัติของพระอนาคามีที่ 
เรียกวา สุทธาวาส ดังกลาวในตอนตอไป  การท่ีพระอนาคามีเกิดแตกตางกัน 
นั้นก็เพราะวาผลของอินทรียทั้ง ๕ คือ  สัทธินทรยี  วิริยินทรีย  สตินทรีย 
สมาธินทรีย  ปญญินทรีย  ที่ยิ่งหยอนกวากัน  ไดแก  อวหิา  อตัปปา สุทัสสา 
สุทัสสี  อกนฏิฐา  
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                                           วัฏฏะ  ( วน ) ๓ 
              กิเลสวัฏฏะ                วน  คือกิเลส 
              กมัมวัฏฏะ                 วน  คือกรรม 
              วิปากวัฏฏะ                วน  คือวิบาก  
           วัฏฏะ คือวน  หรอืหมุนเวียนกันไปไมมีที่สิ้นสุด โดยมอีงค 
ประกอบเปนเหตุปจจัยกัน ๓ ประการคือ 
           กิเลสวัฏฏะ  หมายถึงกิเลสทั้งหลายท่ีมีตนตออยูที่อวิชชา  แตกกิ่งกาน 
สาขามาเปนกิเลสประเภทดึง คือโลภะหรือราคะ  กิเลสประเภทผลักดันออกไป 
เรียกวาโทสะ  กิเลสที่อึมครึมหมกมุนอยู  เรียกวาโมหะ  กิเลสทั้ง ๓ ประการน้ี 
ตัณหารอยแปด  แตเมื่อกลาวโดยสรุปแลว  ก็คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในใจของบุคคล 
แลวทําใจของบุคคลใหเศราหมอง  ถามากไป  ก็จะเกิดความเรารอน  และถา 
มากข้ึนไปก็จะรุนแรงออกไปโดยลําดับ  เปนทุจริตทางกายบาง  ทางวาจาบาง 
อยางนอยก็เกิดความเศราหมองแกจิตใจ 
           กัมมวัฏฏะ  เมื่อบุคคลมีกิเลส  ก็เปนเหตุใหถูกแรงผลักดนัของกิเลส 
กระทํากรรม  ถากิเลสมาก  ก็จะกลายเปนกรรมชั่วมาก  กิเลสนอย  ก็กรรมชัว่ 
นอยลง  ทําความดีเพ่ิมข้ึน  ถากิเลสนอยกวาน้ัน  ก็จะทําความดีเพ่ิมข้ึน  เชน 
สามารถสงบกิเลสไดชั่วคราวเปนตน  แตถึงอยางนั้น  ก็ยังมีกิเลส  แรงดันของ 
กิเลสเหลาน้ี  เปนเหตุใหบุคคลกระทํากรรมดังกลาว  
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           วิปากวัฏฏะ  เมื่อทํากรรมก็ตองรับผลของกรมเหลาน้ันตามสมควร 
แกกรรมของตนท่ีไดกระทําเอาไว  และจะหมุนวนกันอยูเรื่อยไป  ตัวอยางเชน 
           บุคคลเกิดอยากจะรับประทานอาหาร  ก็รบัประทานอาหาร  เมื่อรับ  
ประทานอาหารก็เกิดความอรอย  เมื่ออรอยก็เกิดอยากอีก  ก็รบัประทานอีก 
อรอยอีก  ก็อยากอีก  รับประทานอีก  กเ็กิดอรอยอีก  รับประทานอีก  ความอยาก 
นั้นเปนกิเลส  รับประทานเปนกรรม  รูสึกอรอยและอ่ิมก็เปนผลของกรรม 
และก็หมุนวนกันอยูอยางนี้  แมในเรื่องอ่ืน ๆ  ก็ทํานองเดียวกัน  ในชั้นของการ 
เวียนวายตายเกิดของส่ิงมีชีวิตท้ังหลายนั้น ก็อาศัยปจจัย ๓ ประการน้ีเปนตัว 
หลัก  คือ 
           ตราบใดท่ีคนยังมีกิเลสอยู  เขาก็ตองทํากรรม  เมื่อกระทาํกรรมดีบาง 
ไมดีบาง  หรือกลาง ๆ บาง  ดีก็อาจจะสูงสุด  ไมดีก็อาจจะสูงสุด  เมื่อทํากรรมท่ีดี 
และไมดีแลวก็เปนเหตุใหเขาตายแลวตองไปบังเกิดตามสมควรแกกรรม  ทํากรรม 
ชั่วก็เกิดในอบาย  ดีข้ึนหนอยก็เกิดในมนุษย  ดีข้ึนกวาน้ัน  ก็เกดิในสวรรค  ถาไดรูป 
ฌาน  อรูปฌาน  ก็ยังเกิดในพรหมโลก  หรือเปนอรยิบุคคล  ๓  ระดับเบ้ืองตน 
ก็บังเกิดในสวรรค  หรือในพรหมโลก  แลวเมื่อทานไดเกิดในที่นั้น  กิเลสยังอยู 
ทานก็ทํากรรมอีก ก็ตองไดรับผลของกรรมอีก  กิเลส  กรรม  วิบาก  จึงเกิดข้ึน 
ในเรื่องเดียวกัน  คนละขณะกัน แตเปนการเกิดในลักษณะตอเน่ืองจนถึงกับทําให 
คนตองหมุนวนอยูในสังสารวัฏ  ไมมทีี่สิ้นสุด  ตราบใดท่ีเขาตัดกิเลสยัง 
ไมได  แตถาหากวาเขาตัดกิเลสได การกระทําก็ไมเปนบาป  ไมเปนบุญ 
คือไมเปนกรรม  อยางพระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลายไมมีกิเลส 
การกระทําจึงไมเปนกรรม  เปนเพียงกิริยา  เมื่อไมเปนกรรม  ก็ไมไดรับผลของ  
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การกระทําเหลาน้ัน ที่เปนความทุกขความสุข  เพราะผลของบาปก็คือความ 
ทุกขผลของบุญก็คือความสุข  บางแหงทานเรียกวา  ไตรวัฏฏ  คือการวน 
๓ บางครั้งก็เรียกวา  ภวจกัร  คือลอท่ีนําคนไปสูความเปนตาง ๆ  ดีบางไมดี 
บางตามสมควรแกความมากนอยของกิเลสอันเปนเหตุใหเขากระทํากรรม  
เหลาน้ัน 
           ตราบใดท่ีกิเลสยังไมหมด  การหมุนวนเปนกิเลส  กรรม  วิบากก็ตอง 
มีอยู  และคนสัตวเหลานั้นตองเวียนวาย  ตายเกิด หมุนวนอยูในสังสารวัฏ 
ตลอดไป พรอมกับตองประสบสุข ๆ  ทุกขอยูเรื่อยไป  
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                                                  วิชชา ๓ 
              ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ                รูจักระลึกชาติได 
              จุตูปปาตญาณ                                รูจักกาํหนดจุติและเกิด 
              อาสวักขยญาณ                               รูจักทําอาสวะใหสิ้นไป  
           พระญาณทั้ง ๓ ประการนี้  ถอืวาเปนหลักสําคัญในทางพระพุทธ 
ศาสนา  และเปนเหตุใหพระพุทธเจาทรงสอนธรรมะ  ๒ ชั้น  คือ  ชั้นที่เปน 
โลกียธรรม  เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใหมีความประณีต 
ยิ่ง ๆ ข้ึนไปตามลําดับ  แมจะยังตองเวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏ  ก็ตอง 
การใหเกิดดีข้ึน  อยูดีมีสขุในชีวิตปจจุบัน  ตายไปแลวก็เกิดในภพในภูมิที่ดี 
มีความทุกขนอยลง  มีความสุขเพ่ิมข้ึน  และทรงส่ังสอนระดับของโลกุตตร- 
ธรรม  ซึ่งพระองคทรงสัมผัสมาดวยพระองคเอง  ดังน้ันตราบใดท่ียังเปนโลก 
อยู  คนเรามีกิเลสอยู  ความเชื่อม่ันในเรื่องพระญาณท้ัง ๓ ที่พระพุทธเจา 
ทรงตรัสรู  ในยามท้ัง ๓  แหงราตรี  จึงเปนฐานสําคัญท่ีจะดึงเอาความดี 
ที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน  ความดีที่เกิดข้ึนแลวใหเพ่ิมพูนมากย่ิงข้ึน  เพราะจะกอให 
เกิดความรับผิดชอบ ๒ ชัน้  อันเปนความรับผิดชอบในลักษณะ  ที่ตอเน่ือง 
ทั้งชาตินี้และชาติหนาและชาติอ่ืน ๆ  ตอไป  อันเปนการตกแตงภพ  ตกแตงชาติ 
ของตนใหประณีตข้ึนไป 
           ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  คือ  การระลึกชาติได 
           คําวาชาตินั้น  เปนคําท่ีมีปญหาสําหรับคนในปจจุบัน  แตถามอง 
ยอนกลับไปท่ีพระพุทธดํารัส  ซึ่งพระพุทธเจาตรัสนิยามความหมายไว  
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จะพบวา  ชาติคือความเกิดข้ึน  หมายถึงการเกิดในกําเนิดทั้ง ๔ ประการ 
อยางที่คนเกิด  สัตวเกิดนั้นเอง  คือเกิดในครรภ เกดิในไข  เกิดในของสกปรก 
เกิดโดยผุดข้ึน  คําวาชาติ  จึงทรงนิยามไววา 
           " ชาติคือความเกิด  ความเกิดพรอม  การไดอายตนะ  คือ  ตา  หู  จมกู  
ลิ้น  กาย ใจ  ความปรากฏแหงขันธของสัตวนั้น ๆ  ในหมูสัตวนัน้ ๆ  อันใด 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เราเรียกวา  ความเกิด " 
           ปุพเพนิวาสานุสติญาณ  คือ  การระลึกชาติ  ไดแกความเกิดของพระ- 
องคและของสัตวอ่ืนที่ผานกันมาในอดีตกาล  โดยไมอาจจะนับจะประมาณได 
วา  พระองคไดเคยเกิดมากี่ชาติแลว  โดยทางอุปมาเปรียบเทียบใหเห็นวา 
กองกระดูกของคนท่ีตายไปในชาตินั้น ๆ  ถาหากวาไมเสื่อมสลายไป  จะ 
ใหญกวาภูเขาเวปุลละ  ซึง่ลอมกรุงราชคฤหเสียอีก  หรือนํ้าตาที่บุคคลตองเสีย 
ไปในการรองไหยามเมื่อพลัดพรากจากคนอันเปนท่ีรักนั้น  ถาไมเหือดแหงไป 
ก็จะมีมากกวานํ้าในมหาสมุทรเสียอีก  พระญาณเหลาน้ีเกิดข้ึนไดอยางไร 
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติกระทําใหสมบูรณในระดับของศีล  ระดับของสมาธิ 
ระดับของปญญา  จนปรบัจิตของตน  ใหอยูในสภาพท่ีทรงแสดงวา  " เรานั้น 
เมื่อจิตต้ังมั่นไมหว่ันไหว  ไมมีกิเลส  ปราศจากกิเลสเปนจิตออนโยน  พรอม 
ที่จะนอมไปเพ่ือรูชาติปางกอน  และเราก็ระลึกชาติปางกอนได " ต้ังแต ๑ ชาติ 
เรื่อยไป  ไมสามารถจะนับเปนตัวเลขได  และทรงรูรายละเอียดในชาตินั้น ๆ 
อาชีพอยางไร  ประสบปญหา  ประสบความสุข  ความทุกขอยางไร  เปนตน 
และระลึกไดโดยลําดับเมื่อประสงคจะรู  ความรูเหลาน้ี  เมื่อเกิดข้ึนแกทานที่ 
บําเพ็ญเพียรในสายเดียวกันกับพระพุทธเจา  จะเปนความรูเหมือนกัน  
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           จุตูปปาตญาณ  ไดแกรูจักกําหนดจุติและเกิดของสัตวทั้งหลาย 
           ซึ่งจะเห็นไดวา ในโลกนั้นคนเกิดมาแตกตางกัน  ไมมีใครเหมือนกัน 
ทั้งดานรูปรางหนาตา  สถานะ  ผิวพรรณ  พ้ืนเพ  อัธยาศัย  ระดบัสติปญญา 
ความสนใจในส่ิงตาง ๆ  ความนิยมชมชอบในสิ่งตาง ๆ  และพฤติกรรมท่ี  
บุคคลเหลานั้นแสดงออก  ความแตกตางเหลาน้ีเกิดข้ึนมาจากอะไร  ทรงรูเห็น 
วา  เกิดข้ึนมาจากกรรม  ที่บุคคลเหลานั้นไดกระทําเอาไวในภพในชาตินั้น ๆ 
กรรมเปนตัวจําแนกแบงแยกใหคนเลว  ใหประณีต  แตกตางกัน  เชน 
           เกิดมารูปรางสวยงาม  ก็เพราะชาติกอนไมเปนคนมักโกรธ  เกิดมารปู 
รางไมสวยงาม  ก็เพราะเปนคนมักโกรธ  เกิดมาปญญาทึบ  ก็เพราะเปนนักเลง 
สุรา  เกิดมาในสกุลสูง  ก็เพราะมีความออนนอมถอมตนตอบุคคลอ่ืน  เกิดมาใน 
สกุลตํ่า  ก็เพราะมีมานะเยอหยิ่งอวดดี  เกิดมาในสกุลที่มั่งค่ังดวยทรัพยสมบัติ 
ก็เพราะวาชาติกอนเคยใหทาน  เคยชวยเหลือคนอ่ืนมา  เกิดในสกุลที่ยากไร 
เพราะไมเคยใหทาน  ไมเอ้ือเฟอ  จนถึงลักขโมยบุคคลอ่ืนมาเปนตน  ลวนแลวแต 
เปนผลของกรรมท่ีบุคคลเหลาน้ันไดกระทําเอาไว  และผลของกรรมเหลาน้ี 
บุคคลก็สมารถพิสูจนได  เห็นได  แมในปจจุบัน  วาเปนตัวจําแนกแบงแยกให 
คนเลวและประณีตแตกตางกัน  พระญาณเหลาน้ีเกิดข้ึนเมื่อสภาพจิตของ 
พระองคเปนไปดังท่ีกลาวมาแลว  ในสวนของปุพเพนิวาสานุสสติญาณนั่นเอง 
           อาสวักขยญาณ  คือพระญาณที่ทําอาสวะใหหมดไปส้ินไป 
           คําวาอาสวะเปนชื่อของกิเลสที่หมักหมม อยูภายในจิตใจของบุคคล 
เก็บสะสมขามภพขามชาติมาเปนเวลาท่ีนับไมได  อาสวะภายในจิตใจของบุคคล 
เรามากนอยไมเหมือนกัน  เด็กที่เกิดมาใหม ๆ จึงมีลักษณะนิสัยไมเหมือนกัน 
บางคนเกร้ียวกราด  รุนแรง  ฉุนเฉียว  โมโหงาย บางคนก็สุภาพ  ออนโยน  
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นารัก นาเอ็นดู  บางคนสติปญญาดี บางคนสติปญญาทึบ  บางคนเปนอัจฉริยะ 
แสดงใหเห็นวา  อาสวะคือกิเลสภายในใจน้ัน  มากนอยไมเหมือนกัน  คนที่ 
อาสวะนอยก็แสดงวาความดีมาก  คนที่อาสวะมาก  ก็แสดงวาความดีนอย 
สิ่งเหลาน้ีเมื่อมีอิทธิพลตอใจก็ทําใหใจแสดงออกมาตามแรงดันของความดี  
และความชั่ว  เหลาน้ัน  อาสวักขยญาณเกิดข้ึนแกพระพุทธเจา เมื่อทรง 
บําเพ็ญเพียรมาตามลําดับดังกลาว  และทรงรูแจงในอริยสัจทั้ง ๔ ดวยญาณ 
ทั้ง ๓ ตามลําดับ  คือ 
           รูวานี่คือทุกข นี่คือบอเกิดแหงทุกข  นี่ความดับทุกข  นีข่อปฏิบัติให 
ถึงซ่ึงความดับทุกข  ที่เรียกวา  สัจจญาณ 
           รูวาทุกข  ควรกําหนดรู  สมุทยั ควรละ  นิโรธ  ควรทําใหแจง มรรค 
ควรเจริญ  ทีเ่รียกวา  กิจจญาณ 
           รูวาทุกขที่ควรกําหนดรู  พระองคไดกําหนดรูแลว  สมุทัยที่ควรละ 
พระองคก็ไดละแลว นิโรธท่ีควรทําใหแจง  พระองคไดทําใหแจงแลว  มรรค 
ที่ควรเจริญ ก็ไดเจริญแลว  เรียกวา  กตญาณ 
           จากน้ัน  ในแตละจุดพอความรูเกิดข้ึน ความไมรูก็ดับไปท้ังหมด 
เหมือนกับเมื่อแสงสวางเกิดข้ึน ความมืดก็หายไป  แสงสวางเกิดข้ึนในจุดใด 
ความมืดก็สิ้นไปในจุดนั้น  ถาหากแสงสวางเกิดข้ึนเต็มที่  ความมืดก็หมดไป 
อยางสิ้นเชิงฉันใด  จิตใจของผูประพฤติปฏิบัติธรรม  ก็มีลักษณะอยางเดียวกัน 
ฉันนั้น เมื่อญาณ  วิชชา  ปญญา  บังเกิดข้ึนภายในใจ  จะทําหนาท่ีกําจัดกิเลส 
ประเภทตาง ๆ  ใหเจือจางเบาบางจนหมดส้ินไปในที่สุด  
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           ฉะน้ัน พระญาณท้ัง ๓ ประการน้ี  จะเห็นไดวาเกิดข้ึนกับพัฒนาการ 
ทางจิต  คลาย ๆ  กับตนไมจะออกดอก  ออกผล กข้ึ็นอยูกับอายุของตนไม 
เทาน้ัน  ถาอายุไมถึงท่ีจะออกดอกออกผล  ตนไมเหลาน้ันก็ไมออกดอกออก 
ผล  แตถาถึงคราวท่ีจะออกดอกออกผล ก็ตองออกดอกออกผล  เรื่องความรู  
หรือพระญาณของพระพุทธเจาก็มีลักษณะเชนเดียวกัน  ถาหากวาพระทัยของ 
พระองค  ไมถึงจุดที่ต้ังม่ันไมหว่ันไหว  ไมมีกิเลส  ปราศจากกิเลส  เปนจิตออน 
ควรแกการงานพรอมท่ีจะนอมไปเพื่อรูเรื่องทั้ง ๓  ประการแลว  ญาณท้ัง 
๓ ประการนีก้็ไมเกิดข้ึน  แตเพราะพระทัยของพระองคไดพัฒนามาถึงจุด 
ดังกลาวนั้น  ญาณเหลาน้ีก็เกิดข้ึน 
           ขอน้ีอุปมาเหมือนการที่บุคคลข้ึนไปอยูในที่สูง  แลวมองไปเห็นส่ิงใด 
สิ่งหนึ่งจากที่สูง  จุดที่เขาเห็นนั้นสัมพันธกับจุดที่เขายืน  คือเขายืนตรงน้ัน 
จึงไดเห็นสิ่งนั้น  ถาเขาไมยืนตรงน้ัน  ก็ไมเห็นสิ่งน้ัน  ดังนั้นเมื่อทานท่ีไปยืน 
ในจุดนั้น  ไดเห็นอยางนั้น  คนท่ีอยูขางลางก็ทําได  ๒ อยาง  คือ  ขึ้นไปยืนในจุด 
เดียวกัน  หรอืเชื่อตามที่ทานบอก  ดังน้ัน  พระอรยิบุคคลท้ังหลาย  จึงเห็น 
อยางที่พระพุทธเจาเห็น  รูอยางที่พระพุทธเจารู  ทานจึงไดชื่อวาอนุพุทธะ 
คือรูตามท่ีพระพุทธเจารู เห็นตามท่ีพระพุทธเจาเห็น คําพูดของทานเหลาน้ัน 
จึงไมขัดแยงกับพระพุทธเจา  เพราะเห็นเหมือนกัน  ดังนั้นถาคนท่ียืนอยูบนถนน 
ตองการจะพิสูจนก็ข้ึนไปยืนอยูในจุดเดียวกัน  แลวจะเห็นเหมือนอยางที่ทาน 
เห็น  เมื่อลงมาแลวก็จะไมไดเถียงกัน  ถาไมอยางนั้น  ก็ตองเชื่อตามที่ทานบอก 
ไว  เมื่อเชื่อตามนี้  ก็จะชวยใหการกระทําของบุคคลมีความรับผิดชอบ เพราะ  
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มองเห็นวากรรมเปนตัวจําแนก  แบงแยกใหคนเลวและประณีตแตกตางกัน 
และผลของกรรมนั้นไมใชวาเราจะรับเฉพาะในชาติปจจุบันเทาน้ัน  ถาตราบใด 
ที่กิเลสยังมีอยู  เราตองกระทํากรรม และรับผลของกรรม  แมในชาติหนาดวย  
ถาไมตองการความทุกขในชาติหนา  ก็พยายามทํากรรมดีเอาไว  ดังนั้นระดับ 
ของโลกียะ  คนจะตองเชื่อถึงปุพเพนิวาสานุสสติญาณของพระพุทธเจา  คือ 
หมายถึงเชื่อการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏอยูเรื่อยไป  และเชื่อในจุตูปปาต 
ญาณของพระพุทธเขา  คือเชื่อในกฎแหงกรรม  แตพอถึงระดับโลกุตตระ 
คือละอาสวกิเลสออกไปจากจิตใจไดอยางสิ้นเชิงแลว  ปญหาเรื่องสังสารวัฏ 
และปญหาเรื่องกรรมก็ยุติ  เพราะทานไมตองเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏอีก 
ตอไป  การกระทําของทานจึงเปนเพียงกิริยาและสิ่งท่ีกระทําน้ันจึงเปนสิ่งที่ดี 
ทั้งหมด  สําหรับเรื่องของอาสวะคืออะไรนั้น  จะมีกลาวในตอนตอไป  
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                                            วิโมกข ๓ 
                                       สุญญตวิโมกข 
                                       อนิมิตตวิโมกข  
                                       อัปปณิหิตวิโมกข 
           วิโมกข  คือ  ความที่จิตหลุดพนจากกิเลส  จัดเปนเปาหมาย 
สําคัญในพระพุทธศาสนา  วิโมกขจึงมีความหมายเดียวกันกับวิมุติ 
นิพพาน  นิโรธ  เปนตน  ทานเรียกวาเปนไวพจน  คือคําท่ีใชแทนกันได  แตโดย 
มากแลววิโมกขทานมักใชในลักษณะของจิตที่หลุดพนจากอํานาจกิเลส 
ดวยการพิจารณาไตรลักษณ  เวลาเรียกชื่อจึงมักจะมีคํานําหนา เพ่ือใหรูวา 
จิตหลุดพนจากกิเลส  ดวยการพิจารณาไตรลักษณขอไหนกอน  ในท่ีนี้ทาน 
แบงออกเปน ๓ ตามจํานวนของไตรลักษณคือ 
           ๑.  สญุญตวิโมกข  จิตหลุดพนดวยเห็นความเปนของวางเปลาแหง 
สัตวและสังขารทั้งหลาย  ความหลุดพนขอน้ีเกิดจากการพิจารณานามรูปให 
เปนเปนของไมใชตัวไมใชตน  คืออนัตตานุปสสนา เมื่อเห็นวาสัตวและ 
สังขารทั้งหลายเปนอนัตตา  เพราะ 
              ๑.๑  สัตวและสังขารทั้งหลาย  ไมอยูในอํานาจของใคร 
              ๑.๒  มีลักษณะตรงกันขามกับสิ่งท่ีคนเขาใจกันวา  เปนอัตตา 
ตัวตน 
              ๑.๓  เมื่อแยกยอยออกไปแลวเปนของวางเปลาอยางแทจริง  
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              ๑.๔  ไมมีใครเปนเจาของอะไรอยางแทจริง  เพราะลวนแลวแต 
เปนการรวมกันของสังขารท้ังน้ัน  ขันธ ๕ จึงไมเปนตน  ตนไมเปนขันธ ๕ ขันธ 
๕ ไมมีในตน  และตนก็ไมมีในขันธ  ๕  
           เมื่อเกิดการรูเห็นเชนนี้  ยอมถายถอนทิฏฐิคาหะ  คือความยึดถือดวย 
อํานาจทิฏฐิวา  นั่นเปนตัวตนของเรา  ลงไปได  การรูเห็นที่เริ่มจากอนัตตานุ- 
ปสสนา  ทานเรียกวา  สญุญตวิโมกข 
           ๒.  อนิมิตตวิโมกข  จิตหลุดพนจากอํานาจของกิเลสดวยไมถือนิมิต 
คือการหลุดพนแหงจิต  ดวยการกําหนดพิจารณาขันธ ๕  เปนตน  ซึ่งกลาวโดย 
สรุปไดแกนามรูป  จนเกิดปญญารูแจงเห็นจริงในนามรูปวา  เปนของไม 
เที่ยงแทแนนอน  จิตหลุดพนจากกิเลสดวยการเห็นอนิจจตา  คือความไมเที่ยง 
แหงนามรูป  แลวอาศัยอนิจจานุปสสนาคือความเห็นวาไมเที่ยงแหงนามรูป 
ถอนวิปลลาส  คือความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความจริงออกจากจิตได  เห็น 
นามรูปอยางไร  จึงจะถอนวิปลลาสได  คือเกิดญาณเห็นวา 
              ๒.๑  นามรูป  เมื่อเกิดข้ึนแลวยอมมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา 
              ๒.๒  นามรูป  เมื่อดํารงอยูยอมแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเปน 
ธรรมดา 
              ๒.๓  นามรูปเปนของท่ีดํารงอยูไดเพียงชั่วคราว 
              ๒.๔  นามรูป  ขัดแยงกับสิ่งท่ีเรียกวาเที่ยงทั้งหลาย 
           ๓.  อปัปณิหิตวิโมกข  คือจิตท่ีหลุดพนจากอํานาจของกิเลสดวยการ 
ไมทําความปรารถนาคือ  ทานท่ียกนามรูปข้ึนพิจารณาจนเกิดปญญาเห็น  
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วา  นามรูปเปนทุกขตา  คือเปนทุกข เมื่อเห็นเชนน้ันแลวถอนความปรารถนา 
ในนามรูปเสียได  คืออาศัยทุกขตานุปสสนา  การตามเห็นวาเปนทุกขแหงนาม 
รูป  ถอนตัณหาคาหะ  คือถือม่ันดวยตัณหาหรือตัณหาปณิธิ จิตต้ังม่ันในตัณหา 
ออกได  ทานเรียกจิตท่ีหลุดพนในการพิจารณาเชนนี้วา  อัปปณิหิตวิโมกข  
เห็นอยางไรเรียกวาเห็นนามรูป  เปนทกุขตา  คือเห็นวา 
              ๓.๑  นามรูป  นัน้  มีความเดือดรอนเปนปกติ 
              ๓.๒  นามรูป  เปนสิ่งท่ีทนอยูไดไมนาน 
              ๓.๓  นามรูป  เปนที่ต้ังแหงความทนไมไหว 
              ๓.๔  นามรูป  ตรงกันขามกับสิ่งท่ีเรียกวาสุข 
           ในการปฏิบัติธรรมน้ัน  ผูปฏิบติัเม่ือเจริญวิปสสนา  ยอมเกิดปญญา 
เห็นนามรูป  เปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  เหมือนกันหมด  และตอง 
เห็นทั้ง ๓ อยางดวย  แตที่มีชื่อตางกันออกไปน้ันทานเรียกตามการเห็นนาม 
รูป  เปนไปตามไตรลักษณขอใดกอนเทานั้นเอง  แตทานจะเริ่มดวยการเห็นขอ 
ใดกอนก็ตาม  ตอจากนั้นทานก็จะเห็นความจริง  ตามไตรลักษณขอตอ ๆ ไป 
ครบทั้ง ๓  ขอ  
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                                           สมาธิ ๓ 
                                        สุญญตสมาธิ 
                                        อนิมิตตสมาธิ 
                                        อัปปณิหิตสมาธิ  
           สมาธ ิคืออาการท่ีจิตต้ังม่ันไมหว่ันไหว  ซึ่งลักษณะของสมาธินั้น 
มีความประณีตข้ึนไปเปนลําดับ ๆ  จนถึงสมาธิในวิปสสนา  หรือตัววิปสสนา 
คือความเห็นอยางแจมแจง  ในนามรูปตามไตรลักษณ  การเกิดของสมาธิใน 
ชวงน้ี  เมื่อจัดตามญาณ ๑๖  ที่กลาวในวิสุทธิ ๗  จะเปนดังน้ี คือ 
           ผูปฏบิัติที่ทําศีลของตนใหบริสุทธิ์  จนถึงข้ันสีลวิสุทธิแลว  ทําความ 
สงบจิตจนบรรลฌุาน  นวิรณทั้ง ๕  ประการสงบระงับไป  ตอแตนั้นทานเริ่ม 
พิจารณานามรูป  ที่เรยีกวา  นามรูปปริจเฉทญาณ  คือญาณกําหนดรูนามรูป 
จนเกิดความรูความเห็นตามความจริงวา  นามรูปนั้นคือการประชุมของธาตุ 
๔ เปนตน จนเห็นนามรูปเกิดข้ึน ต้ังอยูดับไป  ทฏิฐิคือความเห็นของทานก็ 
บริสุทธิ์  เรยีกวา  ทิฏฐิวสิุทธิ 
           ตอจากน้ัน  ทานจะกําหนรูปจจัยแหงนามรูป  ที่เรียกวา  ปจจยปริค- 
คหญาณ  ญาณกําหนดรูปจจัยของนามรูป  จนเห็นวา  อวิชชา  ตัณหา  อุปทาน 
กรรม  อาหาร  เปนปจจัยแหงรูป  และอวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  กรรม  ผัสสะ 
เปนปจจัยของเวทนา  สัญญา  สังขาร  สวนวิญญาณนั้น  มีอวิชชา  ตัณหา 
อุปาทาน  กรรม  และนามรูปเปนปจจัย จนขามพนความสงสัยในนามรูป 
ไดแลว  ทานเรียก  กังขาวติรณวิสุทธิ  
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           เมื่อทานไดเขาถึงกังขาวิตรณวิสุทธิแลว  ทานจะเกิดญาณกําหนดรู 
นามรูป  โดยพระไตรลักษณที่เรียกวา  สมัสนญาณ บาง  กลาปสัมมสนญาณ 
บาง  ซึ่งกลาวโดยสรุปคือ  การกําหนดรูดวยการพิจารณาแยกรางกายออก 
เปนกอง ๆ  ที่เรียกวาขันธ  มีรูปขันธเปนตน  
           สมาธิในชวงนี้แหละ  ที่ทานหมายถึงในท่ีนี้  และเรียกชื่อไปตาม 
พระไตรลักษณ ที่ทานยกนามรูปข้ึนพิจารณา  คือ 
           ๑.  สญุญตสมาธิ  คือสมาธิอันกําหนดพิจารณาเห็นนามรูปวาเปนของ 
วางเปลา  คือ  อนัตตานุปสสนา  การตามเห็นนามรูปเปนอนัตตา  เพราะความไม 
เปนไปในอํานาจเปนตน 
           ๒.  อนิมิตตสมาธิ  คือสมาธิอันพิจารณาธรรม  ไดแกนามรูปวาเปน 
สิ่งหานิมิตคือเครื่องกําหนดหมายไมได  เพราะความเปนอนิจจตามีความ 
เกิดข้ึนแลวเส่ือมสลายไปเปนตน 
           ๓.  อปัปณิหิตสมาธิ  สมาธิอันกําหนดพิจารณาธรรม  จนเกิดความ 
เห็นวา  ไมมีอะไรนาปรารถนา  เพราะทุกขเทาน้ันเกิดข้ึน  ทุกขเทาน้ันต้ังอยู 
ทุกขเทาน้ันดับไป  นอกจากทุกขไมมีอะไรเกิด  นอกจากทุกขไมมีอะไร 
ดับ  คือ  วิปสสนา  ที่ใหถึงความหลุดพนดวยการพิจารณานามรูปวา  เปน 
ทุกขตา 
           เมื่อเปนเชนนี้  ผูศึกษาจะพบวา  สมาธิกับวิโมกข  มีความเกี่ยวของ 
กัน  คือ  สมาธิแตละขอเปนเหตุของวิโมกขแตละขอ  วิโมกขแตละขอจึงเปน 
ผลของสมาธิแตละขอ  สิ่งทั้ง ๓ คือ  สมาธิลักษณะและวิโมกข  มีความเก่ียว 
ของกัน  และเปนปจจัยของกันและกัน  ดังน้ี  
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           สุญญตสมาธิ........อนัตตตาลักษณะ........สญุญตวิโมกข 
           อนิมิตตสมาธิ.........อนิจจตาลักษณะ..........อนิมิตตวิโมกข 
           อัปปณิหิตสมาธิ..........ทุกขตาลักษณะ..........อัปปณิหิตวิโมกข  
           คือสมาธิอันพิจารณาเห็นความวาง  ดวยการมองนามรูปตามหลัก 
ของอนัตตลักษณะ  โดยอาศัยอนัตตานุปสสนา  จนถอนอัตตาภินิเวส  คือความ 
ยึดถือวามีตัวตนออกไปได  เขาถึงสุญญตวิโมกข 
           สมาธิที่พิจารณาเห็นความไมเที่ยง  โดยอาศัยอนิจจานุปสสนา  คือ 
การมองเห็นความไมเที่ยงแหงสังขารท้ังหลาย  สามารถถายถอน  วิปลลาส 
คือความกําหนดหมาย  ความคิด  ความเห็นในสิ่งท่ีไมเที่ยงวาเที่ยงออกไปจาก 
ใจได  จิตเขาถึงอนิมิตตวิโมกข 
           สมาธิที่เกิดจากการพิจารณาเห็นนามรูปเปนทุกข  โดยอาศัย 
ทุกขสัญญา  จนสามารถถายถอนตัณหาปณิธิในสัตว  สังขารออกจากจิต 
ได  เขาถึงอปณิหิตวิโมกข  สมาธิ  นมิิต  และวิโมกขเหลาน้ีจึงมีความเกี่ยว 
เนื่องถึงกัน เพราะเปนปจจัยของกันและกัน  
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                                                     วิเวก ๓    
              กายวิเวก                 สงัดกาย             
              จิตตวิเวก                สงัดจิต  
              อุปธิวิเวก                สงัดจากกิเลส 
           วิเวก  แปลวา ความสงบ  หรือ  ความสงัด  เปนเหตุ  และอาการแหง 
ความสุขประการหน่ึง  ทานแบงออกเปน๓ ประเภท หรือ ๓ ระดับดวยกัน 
คือ 
           ๑.  กายวิเวก  หมายถึงการท่ีบุคคลปลีกตนออกจากหมู  หาความสงบ 
สงัด  โดยเขาไปอาศัยอยูในสถานท่ีตาง ๆ  ซึ่งหางไกลผูคนหรือ  ไมม ี
ใครรบกวน เชน ปา  เขา  เปนตน  แมบุคคลท่ีอยูในที่ชุมนุมชม  ก็อาจหากาย 
วิเวกได  ดวยการไมคลุกคลี  สนทนา  หาความสนุกสนานกันมากเกินไป 
รวมถึงมีอาการ  กาย วาจา  สงบดวยการรักษาศีล  จนเปนผูสมบูรณดวยศีล 
และมารยาทท่ีดีงาม  อันหมายถึงการท่ีผูปฏิบัติสามารถสงบกิเลสอยางหยาบ 
ได  ก็จัดเปนความสงบสงัดทางกาย 
           ๒. จติตวิเวก  หมายถึงการทําใจของตนใหมีความสงบโดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง  คือใหสงบจากนิวรณทั้ง ๕ ประการ คือ 
              ๒.๑  กามฉันท  ความพอใจรักใคร  ในรปู  รส  กลิ่น  เสียง สัมผัส 
และอารมณที่เกิดจากใจ  
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              ๒.๒  พยาบาท  ความอาฆาต  พยาบาท  คิดจองลาง  ทําลายบุคคล 
อ่ืน  
              ๒.๓  ถีนมิทธะ  ความงวงเหงา  หาวนอน  เซื่องซึม  หงอยเหงา 
              ๒.๔  อุทธัจจกกุกุจจะ  ความฟุงซาน  รําคาญ  จิตใจขาดความสงบ 
              ๒.๕  วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย  ตัดสินใจในเรื่องอะไรไมได 
สงสัยแมแตความมีอยูและความดีงามของพระรัตนตรัย 
           นิวรณ  ท้ัง ๕ ประการน้ี  เกิดข้ึนทําจิตของคนใหขาดความสงบ 
ความสงบจากนิวรณจะเกิดข้ึน  ดวยการเจริญสมถกรรมฐาน  จนบรรล ุ
รูปฌานท้ัง ๔ แลว  จิตจะสงบจากอํานาจนิวรณ  ตราบเทาท่ีฌานของบุคคลน้ัน 
ไมเสื่อมไปจากจิตของเขา 
           ๓.  อปุธิวิเวก  สงัดจากอุปธิคือกิเลส  อุปธนิั้นไดแก กามกิเลส  ขันธ 
และ  อภิสังขารเมื่อกลาวโดยสรุป  คือ  กรรม  กับ  กิเลส  พระอริยบุคคล  ทาน 
ละกรรม  และ  กิเลสไดในระดับตาง ๆ  จนถึงพระอรหันต  ทานละกรรม 
กิเลสไดโดยสิ้นเชิง  บรรลุนิพพาน  เปนความสงบจากอุปธิอยางแทจริง  
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                         สังขตลักษณะ ๓  อสังขตลักษณะ ๓ 
           ๑.  สงัขตลักษณะ  คืออะไร ? 
           สังขตลักษณะ  หรอืสังขตธรรมไดแกสิ่งท่ีเกิดข้ึนดวยปจจัยปรุงแตง  
ปรากฏลักษณะใหสังเกตพิจารณาเห็นได ๓ ประการ คือ 
              ๑.๑  อุปฺปาโท  ป ฺ ฺาติ  ความเกิดปรากฏข้ึน  ไดแกการปรากฏเปน 
รูปรางของ  สรรพส่ิง  และสรรพสัตว  เชนกลายเปนรูปคนสัตวนั้น  ที่แทจริง 
เปนการรวมตัวของส่ิงตาง ๆ  จากจุดเล็ก ๆ  ที่มารวมตัวกันปรุงแตงใหเกิดข้ึน 
เปนรูปรางคน  สัตว  และแมแตสิ่งของทุกสิ่งจึงมิไดเกิดข้ึนเองลอย ๆ  แตมี 
ปจจัยตาง ๆ  มารวมกันปรุงแตงใหเกิดข้ึน  นี้จัดเปนสังขตลักษณะประการหนึ่ง 
              ๑.๒  วโย  ป ฺายติ  ความเสื่อมสลายปรากฏ  หมาย 
ความวา  สรรพสิ่ง  และสรรพสัตว  ที่เกิดอุบัติมาในโลก  ดวยการปรุงแตง 
ของเหตุปจจัยดังกลาวนั้น  ในที่สุดจะตองแตกทําลาย  ตาย  สลายไปในท่ีสุด 
ดังน้ัน  คน  สัตว  สิ่งของท่ีเกิดข้ึนมา  จึงจะตองแตกทําลาย  ตายไปในโอกาส 
หน่ึง  เมื่อส่ิงที่มาปรุงแตงใหเปนคน  สัตวเปนตน  แตกสลายไป 
              ๑.๓   ิตสฺส  อ ฺถตฺต  ป ฺายติ  เมื่อดํารงอยูความแปร 
ปรากฏ  คือสรรพสิ่ง  สรรพสัตว  ที่เกิดข้ึนเพราะการปรุงแตงของสังขาร 
ในขณะที่ดํารงอยูปรากฏเปนรูปรางอยู  จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
เชนขนเกาหลุดรวงไป  ขนใหมเกิดข้ึนแทน  ที่เห็นไดชัดคือการเปลี่ยนจาก 
วัยหน่ึงไปสูวัยหน่ึง  เชนเด็กออกมาจากทองมารดา  จากทารกเปนเด็ก  
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เด็กโต  หนุมสาว ผูใหญ คนแก  เปนตน  ไมมีสิ่งใดท่ีสามารถอยูในสภาพ 
เดิมโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวน  
           ๒.  อสังขตลักษณะ  คืออะไร ? 
           อสังขตลักษณะ  คือลักษณะแหงอสังขตะ  ไดแกสิ่งท่ีไมถูกปรุงแตง 
ทานหมายถึงพระนิพพาน  ซึ่งเปนอสังขตธรรมคือธรรมที่ไมถูกปรุง 
แตง  หรือเรียกวา  วิสังขาร  เพราะปราศจากเครื่องปรุงแตง  ลักษณะของ 
อสังขตะ  หรืออสังขตลักษณะ จึงตรังกันขามกับ  สังขตลักษณะดังกลาว 
แลว คือ 
              ๒.๑  น  อุปฺปาโท  ป ฺายติ  ไมปรากฏความเกิด  เพราะนิพพาน 
หรือ  นโิรธ  มีลักษณะของจิตท่ีออกจากอุปธิ,  สงัดจากกิเลส,  ปจจัยปรุง 
แตงไมได  และเปนอมฤตรส 
              ๒.๒  น  วโย  ป ฺายติ  ไมปรากฏความสลาย 
              ๒.๓  น   ิตสฺส  อ ฺถตฺต  ป ฺายติ  เมื่อดํารงอยู ไมปรากฏ 
ความเปลี่ยนแปลงแปรปรวน  เพราะเปนบรมสุข  บรมธรรม  และอมฤตรส 
           คนควรกําหนดทาทีของตนอยางไรในเรื่องนี้ ? 
           ปุถชุนทุกคน ยอมตองเกี่ยวของกับสิ่งท่ีเปนสังขตลักษณะ จนตอง 
เศราโศก  เสยีใจ มีความรัก  ความยึดติดในสิ่งตาง ๆ  มีความเดือดรอน 
โทมนัสเพราะส่ิงเหลาน้ี  เพ่ือใหการดํารงชีวิตของตน  มีความสุขความสบาย 
พอสมควร  จึงจําเปนตองใชปญญาพิจารณา  รูเทาทันในสิ่งเหลาน้ันเพราะ  
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ชีวิตท่ีอยูดวยปญญา  เปนชีวิตท่ีประเสริฐ  ควรใชปญญาในเรือ่งดังกลาว 
ดังน้ี 
           ๑.  ทกุชีวิต  และทุกสิ่งท่ีเกิดมาในโลกน้ี จะตองมีการเปลี่ยนแปลง 
ไปตามธรรมดา และจะตองสลายไปในท่ีสุด  จึงไมควรหลงยินดีเมื่อ  
ประสบความเปลี่ยนแปลงในทางดี  และไมตองโทมนัสเสียใจ  เมื่อ 
ประสบกับความเปลี่ยนแปลงในทางไมดี  หรือแมการแตกสลาย  ทําลาย 
หรือตายของส่ิงหรือบุคคลท้ังหลาย  โดยยึดหลักวา 
           " เรามีความแก  เจ็บ  ตาย  พลัดพรากกันเปนธรรมดา ไมอาจลวง 
พนสิ่งเหลาน้ีไปได " 
           ๒.  ชวิีตรางกายของเรา  หรือ  สิ่งท้ังหลายน้ัน เราไมอาจบังคับ 
บัญชาใหมีการเปลี่ยนแปลงไปตามท่ีเราตองการได  แตเพราะความเปลี่ยน 
แปลง  ความเกิด  เปนเรื่องมาจากเหตุปจจัย  เมื่อตองการใหความเปลี่ยน 
แปลงบางอยาง  เปนไปในทางที่ดี  ควรพยายามสรางเหตุปจจัยเพ่ือใหเกิด 
ผลเชนนั้น  เม่ือมีสิ่งใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนในชีวิตของตน  ก็ใหกําหนดรูวา 
           " สิ่งน้ีไดเกิดขึ้นแลวแกเรา  แตสิ่งน้ีเปนของไมเท่ียง  เปนทุกข 
มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา  เพ่ือปองกันจิตไวมิให  กําหนัด  ขัดเคือง 
หลง  มัวเมา  ในส่ิงน้ัน ๆ  มากเกินไป " 
           ๓.  ฝายอสังขตธรรม  เปนสิ่งท่ีบุคคลควรต้ังเปาหมาย  เพ่ือทําให 
แจง  แตตองเตรียมใจรับรูวา  บนเสนทางสายน้ี  กวาจะถึงนิพพานนั้นเราตอง  
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พบกับความเปลี่ยนแปลงอยู  จึงควรสรางความดี  ปรับระดับจิตใหสูงข้ึน 
โดยลําดับ  เพ่ือใหเขาถึงอสังขตธรรม  คือพระนิพพานในท่ีสุด  ความดีนั้น 
ทานเรียกวา  บารมี  คือความเก็บการสะสมความดี  อันบุคคลจะตองพยายาม 
สรางตอไป ๆ  จนกวาจะมีมากพอ  สามารถชวยใหพนจากสังขตธรรม  
เขาถึง  อสังขตธรรม  
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                                           สังขาร ๓ 
              กายสังขาร                สภาพอันแตงกาย 
              วจีสังขาร                  สภาพอันแตงวาจา 
              จิตตสังขาร                สภาพอันแตงจิต  
           สังขาร  แปลวา  สภาพปรุงแตง  หมายถึงธรรมอันมีเจตนา 
เปนประธาน  ทําหนาท่ีปรุงแตงการกระทํา  ในท่ีอ่ืนหมายถึงส่ิงท่ีถูก 
ปรุงแตงก็มี เชน  อุปาทินนกสังขาร  แปลวาสังขารมีใจครอง  แตใน 
ที่นี้หมายเอา  สิ่งที่ปรุงแตงการกระทํา  ๓ อยาง  คือ 
           ๑.  กายสังขาร  สภาพปรุงแตงกาย  มีความหมายไป ๒ ทาง คือ 
ปรุงแตงหรือปรนปรือกายใหดํารงอยูได  คือลมหายใจเขา  ลมหายใจออก 
สภาพปรุงแตงการกระทําตาง ๆ  ทางกาย  ไดแกความจงใจทางกาย  หรือ 
กายสัญเจตนา คือ เจตนา ๒๐  ทางกายทวาร 
           ๒.  วจีสังขาร  สภาพปรุงแตงวาจา  หมายถึงวิตก  วิจาร และสภาพ 
ที่ปรุงแตงการกระทําทางวาจา คือความจงใจทางวาจา หรือวจีสัญเจตนา 
ทางวจีทวาร ๒๐ ประการ  คือ 
           ก.  เจตนาทางกายทวารและวจีทวาร ๒๐ ไดแก 
              -  กามาวจรกุศล  คือจิตท่ีเปนไปในกามภูมิ ๘ คือ 
              ๑.  โสมนสฺสสหคต  าณสมปฺยุตฺต  อสงฺขาริก  จิตที่เกิด 
พรอมดวยโสมนัสเวทนา  ประกอบดวยปญญา  ไมมีการชักนํา  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 162 

              ๒.  โสมนสฺสสหคต  าณสมปฺยุตฺต  สสงฺขาริก จิตท่ีเกิด 
พรอมดวยโสมนัสเวทนา  ประกอบดวยปญญา  มกีารชักจูง 
              ๓.  โสมนสฺสสหคต  าณวิปฺปยุตฺต  อสงฺขาริก จิตท่ีเกิด 
พรอมดวยโสมนัสเวทนา ไมประกอบดวยปญญา  ไมมีการชกัจูง    
              ๔.  โสมนสฺสสหคต  าณวิปฺปยุตฺต  สสงฺขาริก จิตท่ีเกิด 
พรอมดวยโสมนัสเวทนา  ไมประกอบดวยปญญา  มีการชักจูง 
              ๕.  อุเปกฺขาสหคต  าณสมปฺยุตฺต  อสงฺขาริก  จิตที่เกิดพรอม 
ดวยอุเบกขาเวทนา ประกอบดวยปญญา  ไมมีการชักนํา 
              ๖.  อุเปกฺขาสหคต  าณสมปฺยุตฺต  สสงฺขาริก  จิตที่เกิดพรอม 
ดวยอุเบกขาเวทนา  ประกอบดวยปญญา  มีการชักจูง 
              ๗.  อุเปกฺขาสหคต  าณวิปฺปยุตฺต  อสงฺขาริก  จิตที่เกิดพรอม 
ดวยอุเบกขาเวทนา  ไมประกอบดวยปญญา ไมมกีารชักจูง 
              ๘.  อุเปกฺขาสหคต  าณวิปฺปยุตฺต  สสงฺขาริก  จิตที่เกิด 
พรอมดวยอุเบกขาเวทนา  ไมประกอบดวยปญญา  มีการชักจูง 
           - อกุศล ๑๒ คือ 
           ก.  โลภมูลจิต  คือจิตท่ีมีโลภะเปนมูล ๘ ไดแก 
              ๑.  โสมนสฺสสหคต  ทฏิ ิคตสมฺปยุตฺต  อสงฺขาริก  จิตที่เกิด 
พรอมดวยโสมนัสเวทนา  ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ  ไมมีการชกัจูง 
              ๒.  โสมนสฺสสหคต  ทิฏ ิคตสมฺปยุตฺต  สสงฺขาริก  จิตที่เกิด 
พรอมดวยโสมนัสเวทนา  ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ  มีการชักจูง 
              ๓.  โสมนสฺสสหคต  ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺต  อสงฺขาริก  จิตที่เกิด 
อุเบกขาเวทนา  ประกอบดวยอุทธัจจะ  
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              ๔.  โสมนสฺสสหคต  ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺต  สสงฺขาริก  จิตที่เกิด 
พรอมดวยโสมนัสเวทนา  ไมประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ  มีการชักจูง 
              ๕.  อุเปกฺขาสหคต  ทิฏ ิคตสมฺปยุตฺต  อสงฺขาริก  จิตที่เกิด 
พรอมดวยอุเบกขาเวทนา  ประกอบดวยมิฉาทิฏฐิ  มีการชักจูง 
              ๖.  อุเปกฺขาสหคต  ทิฏ ิคตสมฺปยุตฺต  สสงฺขาริก  จิตที่เกิด  
พรอมดวยอุเบกขา  เวทนา  ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ  มีความชักจูง 
              ๗.  อุเปกฺขาสหคต  ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺต  อสงฺขาริก  จิตที่เกิด 
พรอมดวยอุเบกขาเวทนา  ไมประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ  ไมมีการชักจูง 
              ๘.  อุเปกฺขาสหคต  ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺต  สสงฺขาริก  จิตที่เกิด 
พรอมดวยอุเบกขาเวทนา  ไมประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ  มีการชักจูง          
           ข.  โทสมูลจิต  คือจิตมีโทสะเปนมูล  ๒ ไดแก 
              ๙.   โทมนสฺสสหคต  ปฏิฆสมปฺยุตฺต  อสงฺขาริก  จิตที่เกิด 
พรอมดวยโทมนัสเวทนา  ประกอบดวยปฏิฆะ  ไมมีการชักจูง 
             ๑๐.  โทมนสฺสสหคต  ปฏิฆวปฺิปยุตฺต  สสงฺขาริก  จิตที่เกิด 
พรอมดวยโทมนัสเวทนา  ประกอบดวยปฏิฆะ  มกีารชักจูง 
           ค.  โมหมูลจิต  คือจิตท่ีมีโมหะเปนมูล ๒ ไดแก 
             ๑๑.  อุเปกฺขาสหคต  วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺต  จิตท่ีเกิดพรอมดวย 
อุเบกขาเวทนา  ประกอบดวยวิจิกิจฉา 
             ๑๒.  อุเปกฺขาสหคต  อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺต  จิตท่ีเกิดพรอมดวย 
อุเบกขาเวทนา  ประกอบดวยอุทธัจจะ  
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           ๓.  จติตสังขาร  หรือ  มโนสงัขาร  สภาพที่ปรุงแตงการกระทํา 
ทางใจ  ไดแกสัญญา กับ  เวทนา หรือ  ความจงใจทางจิต  ไดแก  เจตนาใน 
มโนทวาร ๒๙  อันยังมิไดแสดงออกเปนกายวิญญัตติและวจีวิญญัตติคือ  
              ๑.  กามาวจรกุศล ๘ กบั  อกศุล ๑๒  ทีก่ลาวแลว 
              ๒.  รูปาวจรกุศลจิต  คือกุศลจิตท่ีเปนไปในรูป  ภูม ิ ไดแกจิต 
ของผูเขาถึงรูปฌาน ๕ คือ 
              ๒.๑  วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตาสหิต  ปมชฺฌานกุสลจิตฺต 
ปฐมฌานกุศลจิตท่ีประกอบดวย  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข และ  เอกัคคตา 
              ๒.๒  วิจารปติสุเขกคฺคตาสหิต  ทุติยชฺฌานกุสลจิตฺต  ทุติย- 
ฌานกุศลจิต  ที่ประกอบดวย  วิจาร  ปติ  สุข  และเอกัคคตา 
              ๒.๓  ปติสุเขกคฺคตาสหิต  ตติยชฺฌานกุสลจิตฺต  ตติยฌาน- 
กุศลจิต  ที่ประกอบดวยปติ  สุข  และเอกัคคตา 
              ๒.๔  สุเขกคฺคตาสหิต จตุตฺถฌานกุสลจิตฺต  จตุตถฌานกุศล- 
จิต  ที่ประกอบดวยสุข  และเอกัคคตา 
              ๒.๕  อุเปกฺเขคฺคตาสหิต  ป ฺจมชฺฌานกุสลจิตฺต  ปญจมฌาน 
กุศลจิต  ที่ประกอบดวยอุเบกขา  และเอกัคคตา 
              ๓.  อรูปาวจรกุศลจิต  คือกุศลจิตท่ีเปนไปในอรูปภูมิ  คือจิต 
ของทานท่ีไดอรูปฌาน ๔ คือ 
              ๑.  อากาสาน ฺจายตนกุสลจิตฺต  กุศลจิตประกอบดวย 
อากาสานัญจายตนฌาน 
              ๒.  วิ ฺาณ ฺจายตนกุสลจิตฺต  กุศลจิตประกอบดวยวิญญา- 
ณัญจายตนฌาน  
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              ๓.  อากิ ฺจ ฺาตนกุสลจิตฺต  กุศลจิตประกอบดวยอากิญ- 
จัญญายตนฌาน 
              ๔.  เนวส ฺานาส ฺายตนกุสลจิตฺต  จิตประกอบดวย 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  
           จิตท้ังหมดที่กลาวมาแลว  เมื่อรวมกันก็ได ๒๘  ทานเรยีกวา  เจตนา 
๒๙ คําอธิบาย  กายสังขาร  วจีสังขาร  และ  จิตตสังขาร  ที่ออกมาเปนรูป 
ของเจตนา   ๒๙  เชนนี้  ทานมุงอธิบายโดยละเอียดแบบอภิธรรม  สวนใน 
พระสูตรทานบอกส้ันเพียงวา 
           -  อัสสาสะปสสาสะ  ลมหายใจเขาออกเปนกายสังขาร  คือปรุงแตง 
ปรนปรือกายใหดํารงอยู 
           -  วิตกวิจาร  คือการตรึกนึก  ไตรตรองเสียกอนจึงพูดออกไป  และ 
คนตองคิดกอนพูด  คําพูดจึงเปนเรื่องราว  วิตกวิจารจึงไดชื่อวาเปนวจี 
สังขาร  คือปรุงแตงวาจา  ใหพูดไดเรื่อง เขาใจได 
           -  สัญญา  ความจําไดหมายรู  และเวทนา  คือการเสวยอารมณของ 
จิต  ทั้งที่เปนปจจุบันและอดีต  เปนเคร่ืองปรุงแตงจิตใจของคน  หรือ  จิตต- 
สังขาร 
           ผูศึกษาจะกําหนดจําเพียง ๓ อยางตามพระสูตร  หรือ  ทําความ 
เขาใจแบบอภิธรรม  ก็จะไดความเขาใจเชนเดียวกัน  โดยใหกําหนดเพียงวา 
การกระทํา  พูด  คิดของคนน้ัน  ไมวาจะดีหรือไมดีก็ตาม  ตัวการสําคัญท่ี 
ปรุงแตงกาย  วาจา  ใจน้ัน  คือ  " สังขารท่ีทําหนาท่ีปรุงแตงกาย  วาจา  ใจ 
นั้นเอง "  
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                                            สัทธรรม ๓ 
              ปรยิัติสัทธรรม                ไดแกคําส่ังสอน 
              ปฏปิติสัทธรรม                ไดแกการปฏิบติั 
              ปฏิเวธสัทธรรม                ไดแกมรรค  ผล  นิพพาน  
           สัทธรรม  บางครั้งบางคราว  ก็เรียกวา  ศาสนา  บาง  เรยีกวา  พระธรรม 
วินัยบาง  เรียกวา  นวังคสัตถุศาสน  คือคําสอนท่ีประกอบดวยองคเกาบาง 
และในตอนหลังเรียกวาพระไตรปฎก 
           ปริยัติสัทธรรม  ไดแกสวนแหงพุทธบัญญัติ  ที่ทรงวางไวเปนพุทธ 
อาณา  เพ่ือบังคับและควบคุมความประพฤติของพุทธบริษัททั้งหลาย  หรอื 
เรียกอีกอยางหน่ึงวา  อาณาเทศนา  อันไดแกสวนแหงพระวินัยปฎก  และคํา 
สอนชี้แจงใหบุคคลทราบวาอะไรเปนอะไร  คืออะไรเปนกุศล  อะไรเปนอกุศล 
และอะไรเปนกลาง ๆ  เพ่ือใหบุคคลมองเห็นโทษของฝายที่เปนอกุศล  มอง 
เห็นคุณของฝายที่เปนกุศล  จะไดบําเพ็ญตนดวยการละในสวนท่ีเปนอกุศล 
และประพฤติในสวนท่ีเปนกุศล  ซึ่งไดแกคําสอนท้ังหมดท่ีปรากฏในพระสุต- 
ตันตปฎก  และพระอภิธรรมปฎก  หลักเหลาน้ีเปนเรื่องที่จะตองศึกษาใหรู 
ใหเขาใจ  ในชั้นของการเรียนทางประสาทสัมผัสตองจําเรื่องเหลาน้ันเอาไว 
บางอยางเปนหลักเกณฑที่สําคัญก็ตองทองไดและนําไปพินิจพิจารณาดวย 
ใจของตนเอง จนสามารถขบเจาะแทงตลอดคําสอนเหลาน้ัน  ดวยความเปน 
ของตนเอง  เหลาน้ีเปนสวนแหงพระปริยัติสัทธรรม  
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           ปฏิปติสัทธรรม  ไดแก  การนําคําส่ังและคําสอนเหลาน้ันนั่นเอง 
มาลงมือประพฤติปฏิบัติ  เชนการสํารวมระวังตามสิกขาบทท่ีพระพุทธเจา 
ทรงบัญญัติไว  สํารวมระวังอินทรียของตน  เวลาตาเห็นรูป  หูฟงเสียง 
จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  กายถูกตองเย็นรอนออนแข็ง  เปนตน  ตลอดถึง  
การสํารวมใจของตน  และปฏิบัติเพ่ือละสิ่งท่ีเปนบาปเปนอกุศลทั้งหลาย 
มี  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  เปนตน  ลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมะ 
เพ่ือขจัดความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  เปนตน  เหลาน้ันเชน 
           ทําใจของตนใหประกอบดวยความเมตตา  ตอคนและสัตวทั้งหลาย 
           มีความกรุณา  เมื่อเห็นคนและสัตวประสบความเดือดรอน 
           แสดงความชื่นชมยินดี  เมื่อเห็นคนอ่ืนมีความเจริญกาวหนา  ประสบ 
ความสําเร็จในชีวิต 
           พรอมท่ีจะทําจิตเปนกลาง ๆ  ไมปลอยใหความยินดีและความยินราย 
เกิดข้ึน  ยามเม่ือคนอ่ืนประสบความพิบัติเพราะกรรมของตนเปนตน  ตลอดถึง 
การปฏิบัติในศีล  ในสมาธิ  ในปญญา  เหลาน้ีชื่อวาเปนสวนแหงปฏิบัติสัทธรรม 
           ปฏิเวธสัทธรรม  เมื่อปฏิบัติแลวก็จะไดรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ 
ในระดับที่ลดหลั่นกันข้ึนไป  จนถึงผลสูสุดดวยการบรรลุอรยิมรรค อริยผล 
อันเปนการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข 
           ดังน้ันจะเห็นไดวาสัทธรรมทั้ง ๓ ประการน้ี  มีความเกี่ยวเนื่อง 
ถึงกัน  เชนบคุคลศึกษาใหเขาใจวา  สติคือความระลึกได  สัมปชัญญะ  คือความ 
รูตัว นั้นคือสวนของปริยัติ  และพยายามประพฤติปฏิบัติตนใหมีสติ  ม ี
สัมปชัญญะอยูเสมอในอริยาบถทั้งปวง  นั้นคือสวนแหงปฏิปติสัทธรรมและ  
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เมื่อมีสติ  มีสัมปชัญญะ  คุมครองใจตนเชนนี้  กจ็ะกอใหเกิดผลเปนความรูยิ่ง 
เห็นจริงในส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง  หรือแมแตการไมพลั้งพลาดเผลอเรอ 
หลงลืม  นีก้็เปนสวนแหงปฏิเวธสัทธรรม  หรือ  
           การเรยีนรูวา  อริยสัจท้ัง ๔ ประการ  คือทุกข  เหตุใหเกิดทุกข 
ความดับทุกข  และขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับทุกข  บุคคลลงมือประพฤติ 
ปฏิบัติตามหลักของอริยมรรคมีองค ๘  สวนน้ันเปนสวนแหงปริยัติสัทธรรม 
           เมื่อบุคคลลงมือประพฤติปฏิบติัโดยการกําหนดรูทุกข  ละเหตุเกิด 
แหงทุกข  ทําใหแจงซ่ึงนิโรธ  โดยการประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค 
๘ ประการ นี้ชื่อวาเปนปฏิบัติสัทธรรม 
           ผลจากการปฏิบัตินั้น  ก็เปนสวนปฏิเวธสัทธรรม 
           ขอน้ีอุปมาเหมือนการเรียนรปูทําอาหาร  วิธีปรุงอาหาร  ก็เปนสวนของ 
ปริยัติ  ปรุงอาหารเปนสวนของปฏิบัติ  และลิ้มรสเอร็ดอรอยของอาหารเหลานั้น 
ก็เปนสวนของปฏิเวธ  หรือวาการเรียนรูวิธีใชยา  เปนสวนของปริยัติ  และนํา 
ยานั้นมาใชใหเหมาะสมแกสมุฏฐานแหงโรคท่ีเกิดข้ึนเปนสวนของปฏิบัติ 
ความหายจากโรคปรากฏขึ้นนั้นก็เปนสวนของปฏิเวธ  ซึ่งจะเห็นไดวาสัทธรรม 
ทั้ง ๓ ประการน้ี  มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน  แตตองเริ่มที่ปริยัติ  ซึ่งมีลักษณะ 
เหมือนแผนท่ี ชี้ทางสําหรับเดินทางของบุคคลท้ังหลาย  และเมื่อเรารูแผนท่ี 
แลวก็เดินไปตามเสนทางท่ีแสดงเอาไว  การเดินไปก็เปนสวนของปฏิบัติ 
ถึงจุดหมายปลายทางก็เปนเหมือนสวนของปฏิเวธ  
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                                                สมบัติ ๓ 
              มนษุยสมบัติ                        สมบัติในมนุษย 
              สวรรคสมบัติ                       สมบัติในสวรรค  
              นิพพานสมบัติ                     สมบัติคือพระนิพพาน 
           สมบติั  แปลวา  ความถึงพรอม  หรือความสมบูรณในฐานะน้ัน ๆ 
           มนุษยสมบัติ  คือความถึงพรอมดวยความสมบูรณในฐานะของมนุษย 
เชน  มีทรัพยสินเงินทอง  มีบานที่อยูอาศัย  สมบูรณดวยปจจัย ๔  มีทรัพย 
ยศ  มีตําแหนง  ไดรับคํายกยองสรรเสริญ  ประสบความอยูดี มีสุข  ตามสมควร 
แกฐานะของตน  เหลาน้ีลวนไดชื่อวาเปนสมบัติในมนุษย  แตในขณะเดียวกัน 
เมื่อกลาวในแงของธรรมะ  คําวามนุษยแปลวา  สัตวโลกที่มีใจสูง  สัตวที่รูวา 
อะไรเปนประโยชนและไมเปนประโยชน  หรือสัตวที่มีเหตุผล  ชื่อวามนุษย 
ดังน้ันการที่บุคคลสามารถนอมนําเอาหลักกุศลกรรมบถ  ๑๐ ประการ  คือ  การ 
งดเวนจากการทําสัตวมีชีวิตใหตาย  งดเวนการถือเอาส่ิงของท่ีเจาของ 
ไมไดใหดวย  งดเวนการประพฤติผิดในทางประเวณี  งดเวนการพูดเท็จ 
พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ  พูดเหลวไหล  ควบคุมใจของตนไมใหมีความละโมบ 
โลภอยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลอ่ืน ไมพยาบาทปองรายบุคคลอ่ืน  มีความ 
เห็นชอบตามทํานองคลองธรรม  นี้กช็ื่อวาเขาถึงสมบัติแหงความเปนมนุษย 
โดยธรรม 
           สวรรคสมบัติ  สมบัติในสวรรคเมื่อวาดวยเหตุ  ก็อาจจะเปนทั้ง 
ทาน  และศลี  และการบาํเพ็ญภาวนาในระดับหน่ึง ซึ่งเปนเหตุปจจัยใหบุคคล  
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บังเกิดในสวรรค  ดวยการท่ีบุคคลมีหิริ  ความละอายแกใจ  โอตัปปะ  ความ 
สะดุงกลัวตอบาป  ก็จะไดชื่อวาเปนเหตุเปนปจจัยใหเขาถึงสมบัติในสวรรค 
ไดแกเขาถึงอารมณอันเลิศ  สมบัติในสวรรคนั้น  ทานไดแสดงถึงทิพยสมบัติ  
มีวิมาน  มีเครื่องประดับตกแตงวิมาน  บริษัท  บรวิาร สมบูรณดวยอายุ  คืออายุ 
ยืน  วรรณะ  มีผิวพรรณเปลงปลั่ง  กอปรดวยรัศมีนานาประการ สุขมีความ 
สุขกาย  สุขใจ  เหนือความสุขท่ีมีอยูในโลกมนุษย  และมีกําลังกาย  กําลังใจพิเศษ 
กวามนุษยทั้งหลายเปนตน  นั้นกช็ื่อวาเปนสมบัติในสวรรค 
           นิพพานสมบัติ  สมบัติคือพระนิพพาน  เมื่อวาโดยสวนเหตุ  คือการท่ี 
บุคคลปฏิบัติกระทําใหสมบูรณในไตรสิกขา คือศีล สมาธิ  ปญญา  สมบัติใน 
นิพพานก็คือบรมสุข  และบรมสันติ  อยางที่ทานแสดงไววา  นิพพานเปน 
ความวางอยางยิ่ง  ซึ่งหมายถึงวาเปนสภาพที่วางจากของเรา  จากความเปน 
เรา  จากความเปนตัวตนของเรา  และเปนบรมสุข  อยางที่ทานแสดงวา  นิพพาน 
ความสุขอยางยิ่ง  เพราะไมมีทุกขเขาเจือปน  และเปนความสุขที่เที่ยงแทแนนอน 
ไมมีความเปลี่ยนแปลง  ทางดานเพ่ิมข้ึนและดานลดลง  และเปนสภาพที่สงบ 
อยางยิ่ง  อยางที่ทานแสดงวา  สุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี  นั้นคือสมบัติที่สูง 
สุดคือความสมบูรณ  ความถึงพรอมอยางสูงสุด  ตามหลักของพระพุทธศาสนา  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 171 

                                                สิกขา ๓ 
              อธสิีลสิกขา                        สกิขา  คือศีลยิ่ง 
              อธจิิตตสิกขา                     สกิขา  คือจิตย่ิง 
              อธปิญญาสิกขา                 สกิขา  คือปญญายิ่ง  
           สิกขา  คือ  ปฏิปทาท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ  คําวาสิกขาจึงหมาย 
ถึงการศึกษาเปนระบบพัฒนา  เพ่ือเสริมสรางคุณภาพแหงชีวิตของบุคคลให 
สูงข้ึนโดยลําดับ   ในสวนของสีลสิกขานั้น  คือขอบัญญัติที่พระพุทธเจาทรง 
บัญญัติไว  ทีเ่ราเรียกวาสิกขาบท  คือกาวหรือข้ันตอนแหงการศึกษา  บุคคล 
สามารถควบคุมอาการแสดงออกทางกาย  ทางวาจา  ไมใหมีการกระทําและ 
การพูดในลกัษณะท่ีเบียดเบียนตนเอง  และบุคคลอ่ืนใหเดือดรอน  สามารถ 
รักษามารยาททางกาย  ทางวาจา  ใหเรียบรอย  ปราศจากโทษท่ีมีผลกระทบ 
ตอตนและสวนรวม  นี้จัดเปนสวนแหงสีลสิกขา 
           เมื่อบุคคลกระทําใหสมบูรณเต็มที่ในศีล  ไมมีขาด ไมมีทะลุ  ไมมีดาง 
ไมมีพรอย  เปนไทแกตัว  ไมรักษาศีลดวยอํานาจตัณหามานะ  มีลักษณะโนม 
นอมเขาหาสมาธิ  เปนศีลท่ีพระอริยเจายกยองสรรเสริญ  ก็จัดเปนสวนของ 
อธิสีลสิกขา  คือทําไดสมบูรณในสวนน้ัน ซึ่งเม่ือกลาวโดยสรุป  ก็คือ 
ทําใหสมบรูณในอริยมรรค ๓ ขอ  คือสัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  และ 
สัมมาอาชีวะน้ีชื่อวาเปนอธิสีลสิกขา 
           อธิจิตสิกขา  หมายถึงบุคคลฝกปรืออบรมจิตใจของตนเองดวย 
ระบบของสมถกัมมัฏฐาน  จนสามารถสงบระงับนิวรณทั้ง ๕ ประการ  
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ลงได  และไดบรรลฌุานในที่สุด  ซึ่งเม่ือกลาวโดยสรุปขอปฏิบัติระดับ 
ที่เปนอธิจิตสิกขา ก็คือ  การท่ีบุคคลกระทําใหสมบูรณในอรยิมรรค ๓ ขอ 
คือ  สัมมาวายามิ  ความพยายามชอบ  สัมมาสติ  ความระลึกชอบ  และ 
สัมมาสมาธิ  ความต้ังใจมั่นชอบ  นีก้เ็ปนสวนแหงอธิจิตสิกขา  
           อธิปญญาสิกขา  บุคคลอาศัยศีลสมาธิจนทําใหจิตใจของตนเองใหสงบ 
เกิดปญญาเพงพินิจพิจารณาส่ิงท้ังหลาย เห็นแจงตามความเปนจริง ตามหลัก 
ของพระไตรลักษณ คือความเปนของไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวน 
เปลี่ยนแปลงไปเปนธรรมดา  จนสามารถถายถอนตัณหาความยึดถือวาเปนของ 
เรา มานะ  ความยึดถือวาเปนเรา  ทิฏฐ ิ ความยึดถือวาเปนตัวเปนตนของเรา 
ในสัตว  และสังขาร  แมแตตนเองออกไปได  เมื่อกลาวโดยสรปุ  ไดแกการที่ 
บุคคลกระทําใหสมบูรณในหลักของสัมมาทิฏฐิ  คือปญญาอันเห็นชอบกับ 
สัมมาสังกัปปะ  คือความดําริชอบ  นัน้ไดชื่อวาเปนสวนแหงอธิปญญาสิกขา 
สิกขา  คือปญญายิ่ง  เมื่อบุคคลกระทําใหสมบูรณในศีล  สมาธิ  ปญญา  จนได 
ชื่อวาเปนอธิสีล  อธิจิต  อธิปญญา  นัน่ก็คือความสมบูรณในองคอริยมรรคทั้ง 
๘ ประการ  ทําใหบุคคลผูนั้นไดบรรลุมรรคผลในทางพระพุทธศาสนา 
ซึ่งเกิดข้ึนจากการปฏิบัติใหสมบูรณในไตรสิกขาน่ันเอง  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 173 

                                             โสดาบัน ๓ 
                                              เอกพีช ี
                                             โกลังโกละ 
                                              สัตตักขติตุปรมะ  
           พระโสดาบัน  เปนพระอริยบุคคลระดับแรก  แปลวาทานผูถึงกระ 
แสพระนิพพาน ใชเรียกทานท่ีบรรลุโสดาปตติผลแลว  ทานเหลาน้ีจะตองบรรล ุ
นิพพานในท่ีสุด  ในอนาคตกาล  ทานแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ 
              ๑.๑  เอกพีชี  คือทานผูมีอัตภาพอีกครั้งเดียว  หมายความวาหลังจาก 
ตายไปแลวทานจะเกิดในเทวดา  หรือ  มนุษยอีกชาติเดียวแลวจะบรรลุอรหัต 
เปนพระอรหันตนิพพานในชาตินั้น 
              ๑.๒  โกลังโกละ  แปลวาจากตระกูลสูตระกูล  คือตองเกิดอีก 
๒-๓ ชาติ  คําวาโกละในที่นี้ทานหมายถึงภพ ที่จะตองไปเกิด  พระโสดาบัน 
ประเภทน้ีจะบรรลุอรหัต ในชาติที่ ๒  หรือท่ี ๓  เปนอยางมาก 
              ๑.๓  สัตตักขัตตุปรมะ  ทานผูตองทองเที่ยวในสังสารวัฏกวา 
๓ ชาติ  แตไมเกิน ๗ ชาติจักบรรลุอรหัต  แลวนิพพานในชาตินั้น 
พระโสดาบันละสังโยชนไดกี่อยาง อะไรบาง ? 
           พระโสดาบัน  ละสังโยชนไดเด็ดขาด  เปนสมุจเฉทปหาน ๓ ประ- 
การ  คือ  
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           ก.  สกักายทิฏฐิ  ความเห็นเปนเหตุถือตัว  ถือตน จนแบงเปนพวกเรา 
พวกเขา 
           ข.  วจิิกิจฉา  ความลังเลสงสัยไมแนใจ  เชนไมแนใจในคุณพระรัตน 
ตรัยเปนตน  
           ค.  สลีัพพตปรามาส  การถือมัน่ดวยศีลวัตร ที่เคยปฏิบติัมาวาจะ 
ทําใหตนเปนคนดีบริสุทธิ์ได  ดวยการกระทําเชนนั้น 
อะไรเปนเหตุใหพระโสดาบันแตกตางกัน ? 
           สิ่งท่ีทําใหพระโสดาบันแตกตางกัน ทานแสดงวาเปนเพราะความ 
แก  ออน  แหงสมาธิกับปญญา โดยทานแสดงวา 
           ๑.  เอกพีชี  เปนพระโสดาบันประเภทอบรมศีลสมบูรณ ฝกอบรม 
สมาธิ  และปญญาพอประมาณ ทําใหทานบังเกิดในเทวดาหรือมนุษยโลก 
อีกครั้งเดียว  แลวบรรลุอรหัตนิพพานในชาตินั้น 
           ๒.  โกลังโกละ  คือทานท่ีจากภพสูภพนั้น บําเพ็ญศีลอยางสมบูรณ 
ฝกอบรมสมาธิ  และเจริญปญญาพอประมาณ  เกิดในเทวดาและมนุษยอีก 
๒-๓ ชาติ    ก็บรรลุอรหัตนิพพานในชาตินั้น 
           ๓.  สตัตักขัตตุปรมะ  ทานท่ีเกิดอีก ๗ ชาติเปนอยางมาก  บําเพ็ญ 
ศีลอยางสมบูรณ  และฝกอบรมสมาธิปญญาพอประมาณ  ทองเที่ยวอยูใน 
เทวดาและมนุษยอีกไมเกิน ๗ ชาติ  จักบรรลุอรหตัแลวนิพพานในชาตินั้น 
           หลักท้ังสามนี้  ฟงดูแลวไมเห็นวาแตกตางกันอยางไร  แตที่เห็นได 
ชัดคือแตกตางกันในคําวา  " พอประมาณ "  นั้นเอง  เพราะพอประมาณของ 
คนแตละคนไมเหมือนกัน  
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           พระโสดาบันนั้น  ถือวาบรรลนุิพพานประเภท  " สอุปาทิเสสนิพพาน 
คือดับกิเลสไดเด็ดขาด ๓  ประเภทดังกลาว  ถือวาเปนการบรรลุนิพพานระดับ 
หน่ึง  คือดับกิเลสบางอยางดังกลาวไดแลวเด็ดขาด  ยังมีเบญจขันธเหลืออยู  
คือยังไมตาย 
คุณสมบัติที่เดนของพระโสดาบัน  คือ 
           ๑.  มศีรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย  ไมเปลี่ยนแปลงไมวาจะดวย 
เหตุอะไรก็ตาม 
           ๒.  ศลี ๕ ประการของทานเกิดพรอมกับมรรค  จึงเปนสมุจเฉท- 
วิรัติ  สมบูรณเต็มที่ 
           ๓.  ไมทําอนันตริยกรรม  และไมบังเกิดในอบายทั้ง ๔  ไมทํา 
อภิฐาน ๖ 
           ๔.  อาจทําบาปดวยไตรทวารบาง  แตจะไมจงใจทํา  ถาทําก็เพราะ 
พลั้งพลาดเผอเรอ  
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                                          จตุกกะ หมวด ๔ 
                                                 อบาย ๔ 
              นิรยะ                                    นรก  
              เดียรฉานโยนิ                        กําเนิดสัตวเดียรฉาน 
              ปตติวิสัย                               ภูมิแหงเปรต 
              อสุรกาย                                พวกอสูร 
           คําวา  อบาย  แปลวา  เสื่อมหรือหาความเจริญไมได  เปนชื่อของภพอัน 
เปนที่อุบัติของสัตวทั้งหลาย  ที่เกิดข้ึนดวยผลแหงบาปกรรม  ความเชื่อใน 
เรื่องอบายนั้นมีอยูในศาสนาตาง ๆ  แตกตางกันออกไป  ที่ปรากฏในคัมภีร 
พุทธศาสนา บางสวนเปนเรื่องความเชื่อท่ีมีในศาสนาพราหมณ  หลงเหลือ 
เขามาปะปนอยูในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา  แตโดยความหมายใน 
แงของพระพุทธศาสนาแลว  อบายน้ันเปนภพหรือภูมิอันเปนท่ีอุบัติของสัตว 
ผูกระทําบาป  ซึ่งแตกตางกัน  กรรมไดทําหนาท่ีแบงแยกใหคนเหลาน้ัน  เกิด 
ในภพภูมิที่แตกตางกันออกไป  อบายจึงแบงออกเปน ๔ กลุมดวยกันคือ 
           ๑.  นริยะ  นรก  มลีักษณะเปนภูมิหรือภพ  หรือปรโลกไดแกโลก 
อ่ืน  สัตวผูเกิดในสถานที่นั้น  เนื่องจากเกิดดวยผลของอกุศลกรม  ซึ่งประสบ 
ความทุกข  ความเรารอน ดวยประการตาง ๆ  หนักบาง  เบาบาง  ตามแรงของ 
บาปกรรมท่ีตนไดกระทําเอาไว 
           ๒.  เดียรฉานโยนิ  กําเนิดสัตวเดียรฉานน้ัน  ก็หมายถึงสัตวเดียรฉาน 
ทั่ว ๆ ไป  ซึง่มีอยูในโลกมนุษย  มีมากเทา  มีสองเทา  มีสี่เทา  หรือไมมีเทา  
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และมีอยูแมในปรโลก  คือโลกอ่ืน ๆ  สัตวเดียรฉานไดชื่อวาเปนอบาย คือ  
หาความเจริญไมได  ไมสามารถพัฒนาใหมีความกาวหนาบรรพบุรุษของ 
สัตวเดียรฉานเคยเปนอยูอยางไร  สัตวเดียรฉานก็คงเปนอยูอยางนั้น สัตวบาง 
ชนิดมนุษยชวยใหมีความเปลี่ยนแปลง  ก็เปลี่ยนแปลงไดเพียงเล็กนอย 
           ๓.  ปตติวิสัย  ภูมิแหงเปรต  ก็เปนโลกอีกโลกหนึ่ง  ที่ทานเรียกวา 
เปตโลก  แปลวา โลกแหงเปรต  ตามหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธ 
ศาสนานั้น  แสดงถึงสภาพชีวิตท่ีประสบความทุกข  ความเดือดรอน  ความ 
อดอยากหิวโหย  บางชนิดก็อยูในโลกน้ี  บางชีวิตผลัดเปลี่ยนกนั  เสวยทุกข 
บาง สุขบาง  เชน  เสวยสุขในกลางวัน  อยูเปนเทพธิดาในกลางวัน พอตก 
กลางคืนก็ไปเสวยทุกขทรมาน  เรียกวา  เวมานิกเปรต  คือเปรตที่อยูวิมาน 
สวนหนึ่งก็เปนเปรตในโลกอ่ืน 
           ๔.  อสุรกาย  คําวา  " อสรุกาย "  นั้น  ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
เพียงแตชื่อ รายละเอียดภพภูมิของอสูรกาย  เปนอยางไร  ทานก็ไมไดแสดงเอา 
ไว  แตวาจากความหมายของรูปศัพท  ก็หมายถึงชวิีตชนิดหน่ึงเปนอทิส 
สมานกาย  คือบุคคลไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปนจําพวกผีปศาจ  ที่บาง 
ครั้งบางคราวก็มีการหลอกหลอนคน ดังน้ันจึงมีสวนหนึ่งท่ีอยูในโลกน้ีและมี 
อยูในโลกอ่ืน ๆ  ที่ทานใช  คําวาปรโลก  ดังไดกลาวมาแลววา  ความเชื่อเรื่อง 
อบายน้ัน  ไดมีมากอนพุทธศาสนา  เปนที่นาสังเกตวา 
           พระพุทธเจาไดทรงแสดงและยอมรับความมีอยูของอบายท้ัง ๔ 
แตไมไดแสดงถึงท่ีต้ังทางภูมิศาสตรวา  นรกน้ันต้ังอยูที่ไหน  เปรตต้ังอยู 
ที่ไหน  ทั้งนี้เพราะวาคนท่ีไดพบเห็นกับสัตวนรก  เปรต  หรืออสุรกาย  ลวน 
แลวแตเปนพระอรหันต  ซึ่งมีทิพยจักษุ  และทานมาพูดกันในหมูพระอรหันต  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 178 

ดวยกัน  และมากราบทูลพระพุทธเจาหรือวาบางคร้ังบางคราว  สัตวเหลาน้ัน 
ก็แสดงตัวใหปรากฏเอง  เวลาพูดถึง  จึงพูดเรื่องกรรมที่เปนเหตุใหไปเกิดใน  
อบายเหลาน้ัน  แตในขณะเดียวกัน  หลักฐานทางพระพุทธศาสนาก็แสดงไว 
หลายระดับดวยกัน  คือ 
           ๑.  เปนภพเปนภูมิเปนโลก  อันเปนที่อยูของสัตวเหลาน้ัน  มีความ 
เดือดรอนแตกตางกันออกไป 
           ๒.  เปนสภาพชีวิต  เชน  ตองติดคุกติดตะราง ไดรับความทุกขทรมาน 
เหมือนกับตกนรก  ยื้อแยงอาหารกันโดยความหิวโหย  ก็เปนเรือ่งของสัตว 
เดียรฉาน  ถกูเสียดแทงดวยความหิวจนถึงกับตองไปขอทานเขา  ก็เหมือนกับ 
เปรต  และกม็ีความเดือดรอนในชีวิต  จนถึงกับเที่ยวหลอกลวงตมตุนคนกิน 
ก็เปนเหมือนอสุรกาย 
           ๓.  เปนชั้นของจิต  คือสภาพจิตท่ีเรามักพูดกันวา  สวรรคในอก 
นรกในใจ  คือยามใดท่ี  จิตถูกแผดเผาดวยกิเลส  ประเภทความโกรธ มีความ 
เรารอนรุนแรง  เสียดแทงมากก็เหมือนกับตกนรก  ยามใดท่ีจิตใจถูกครอบงํา 
ดวยกิเลสประเภทความโลภ  จนถึงกบัลงทุนยื้อแยงตอสูกัน  มีแยงอาหาร 
กันกิน  แยงถ่ินกันอยู  แยงคูกันพิศวาส  แยงอํานาจกันเปนใหญก็เปนจิต 
ของเดียรฉาน  สภาพจิตท่ีตกอยูในความโลภน่ันเอง  จะเปนความอยากท่ี 
ไมที่ที่สิ้นสุด  ไดอยางไรก็ไมหายอยาก  มีความปรารถนาอยูร่ําไป  ก็เปน 
สภาพจิตของเปรต  ในยามใดท่ีจิตใจเกิดความโลก  ความหลงข้ึนมามาก ๆ 
ปรารถนาที่จะได  คิดวางแผนท่ีจะหลอกลวงบุคคลอ่ืนก็แสดงวาจิตใน 
ขณะนั้นตกอยูในสภาพเดียรฉาน  
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           แตจะอยางไรก็ตาม  เมื่อกลาวโดยสรุปแลว  สภาพชีวิตท่ีเปนอบาย 
ทั้ง  ๔ ประเภทนั้น ลวนแลวแตเกิดข้ึนดวยแรงผลักดันที่รุนแรงของกิเลส 
เปนเหตุใหบุคคลกระทํากรรมที่รุนแรง  จนตองไปบังเกิดในสถานที่นั้น  
มีสภาพจิตอยางนั้น  มีสภาพชีวิตอยางนั้น  ดังนั้นในยุคหลังทานจึงเรียกคําวา 
           มนุสสนิรยโก  หมายความวา รางกายเปนมนุษย  ใจเปนสัตวนรก 
           มนุสสติรัจฉาโน  ที่รางกายเปนมนุษย  แตจิตใจเปนเดียรฉาน 
พฤติกรรมเปนสัตวเดียรฉาน 
           มนุสสเปโต  รางกายเปนมนุษย จิตใจหรือสภาพชีวิตเหมือนเปรต 
           มนุสสอสุรกาโย  รางกายเปนมนุษย  แตจิตใจมากไปดวยความ 
กะลอน  ความหลอกลวงมายา  เจาเลหเปนตน  เพ่ือตองการผลประโยชนจาก 
บุคคลอ่ืน  ชวิีตเหลาน้ีบุคคลสามารถสัมผัสไดทุกข้ันตอน ทั้งข้ันของสภาพชีวิต 
ข้ันของสภาพทางจิตและข้ันของโลกหนา  พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหบุคคล 
หวาดกลัวบาปกลัวกรรม  เพราะวาบาปกรรมยอมนําไปสูนรก  สวนจะไป 
อบายระดับไหนน้ัน  ก็เปนอีกเรื่องหน่ึง  ตามความมากนอยของบาปอกุศลที่คน 
นั้นทําไว  
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                                          อปสเสนธรรม ๔ 
              พิจารณาแลวเสพใชสอย          ของอยางหน่ึง 
              พิจารณาแลวอดกล้ัน                ของอยางหน่ึง  
              พิจารณาแลวเวน                      ของอยางหนึ่ง 
              พิจารณาแลวบรรเทา                ของอยางหน่ึง 
อปสเสนธรรม  คืออะไร ? 
           คําวา  อปสเสนธรรม  หมายถึงธรรมเปนที่พ่ึงพิง  พํานัก  อาศัยในการ 
ดํารงชีวิตของบุคคล  โดยเฉพาะนักบวช  ทานแบงออกเปน ๔ ประการ คือ 
ทานใหความหมายไวอยางไร ? 
           ๑.  ขอวาพิจารณาแลวเสพน้ัน  หมายถึงการเสพ  ใชสอยบริโภค 
ปจจัย ๔  ใหพิจารณาเสียกอน  เพ่ือบรโิภคใชสอย  เสพ  สิ่งที่นํามาซึ่งความ 
สบายแกตน  และเพ่ือใหเกิดผลคือ  การไมหลง  ติด  มัวเมาในอาหารเปนตน 
อันจะเสียผลในการปฏิบติั 
           ๒.  ขอวาพิจารณาแลวอดกล้ัน  คือเมื่อตองประสบกับความวิปริต 
แหงอากาศเชนหนาวจัด  รอนจัด  หรอืทุกขเวทนาทางกาย  และถอยคําอันกอ 
ใหเกิดความเจ็บใจ  ใหบุคคลใชปญญาพิจารณาแลว  ใชขันติ  อดทนตอส่ิงเหลา 
นั้น 
           ๓.  ขอวาพิจารณาแลวเวนนั้น  เมื่อบุคคลเขาไปเกี่ยวของกับอะไรก็ 
ตาม  ถาเห็นวาขืนเกี่ยวของตอไป  ความเสื่อมเสีย  ความทุกขเดือดรอน 
บาปอกุศลจะเกิดข้ึน  ก็ใหงดเวนการเก่ียวของกับส่ิง  บุคคลอารมณ นั้น ๆ 
เสีย  
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           ๔.  ขอวาพิจารณาแลวบรรเทา  ทานหมายถึงใหบุคคลพิจารณาให 
เห็นโทษของอกุศลวิตกคือ  กามวิตก  พยาบาทวิตก  และวิหิงสาวิตก  ใหเห็นวา 
เปนการจุดไฟขึ้นเผาตนเอง  ทั้งอาจนําทุกข ภัยอันตรายตาง ๆ  มาได  ก็ใหบรร  
เทาความตรึกนึก  ดวยอํานาจ  ความใคร  ความพยาบาท  และความเบียดเบียน 
เสีย 
           องคธรรมท้ัง ๔ ประการน้ี  จึงมีลักษณะเหมือนเกาอ้ีนิรภัย  ที ่
สามารถปองกันชีวิตของบุคคลเอาไว  ไมใหตกไปสูอํานาจของอารมณ 
ปจจัย ๔ ศัตรู  และอกุศลธรรม  อยางนอยท่ีสุดชวยใหสามารถครองตน 
ครองเรือน  ครองคน  ครองสุขไดตามสมควรแกการปฏิบัติของตน โดย 
เฉพาะชีวิตและสิ่งแวดลอมในปจจุบันดวยแลว  การพิจารณากอนแลวจึง 
เสพ  อดกลัน้  เวนและบรรเทา  ตามสมควรแกกรณีนั้น  ยิ่งมคีวามจําเปน 
มากข้ึน  
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                                                อัปปมญัญา  ๔ 
              เมตตา                ความรักใครปรารถนาที่จะเห็นคนอ่ืน  สัตวอ่ืนเปนสุข  
              กรณุา                 ความสงสาร  ตองการท่ีจะชวยเหลือเกื้อกูลบุคคลอ่ืนที่ 
                                        ประสบความทุกขอยู  ใหหลุดพนจากความทุกข 
              มุทิตา                 ความพลอยชื่นชมยินด ี ในเมื่อเห็นบุคคลอ่ืนเขาไดดี 
              อุเบกขา              ความวางเฉยไมดีใจไมเสียใจในเม่ือเห็นคนอ่ืนประสบ 
                                        ความพิบัติ         
           อัปปมัญญาท้ัง ๔ ประการนั้น  แทที่จริงคือ  พรหมวิหารท้ัง ๔  ประ 
การน้ันเอง  แตวาเปนการสรางความรูสึกท่ีแผไป โดยไมมีประมาณ  ไมจํากัด 
ชาติ  ชั้น  วรรณะ  ของบุคคลแตประการใด 
           เมตตา  คือ  การสรางความรูสึกมุงใหสัตวเหลาน้ันอยูอยางไมมีเวร 
ไมมีภัย  ไมเบียดเบียนกัน  ไมประทษุรายกัน  ใหอยูดีมีสุขตามสมควรแกฐานะ 
ของตนน้ัน  คือสรางความรูสึกเมตตาอยางไมมีประมาณ แตในขณะเดียวกัน 
ในชั้นของการปฏิบัติ  จะตองสังเกตใหพบวา  เมตตานั้น  มีขาศึกใกลและขาศึก 
ไกล  ขาศึกที่ตรงขามกับเมตตา  ก็คือความพยาบาท  เม่ือเมตตาบังเกิดข้ึนจะ 
ขจัดกิเลสประเภทความโกรธ  ความพยาบาท  อาฆาตจองเวร  เปนตน  แต 
ในขณะเดียวกัน เมตตาก็มีศัตรูที่ใกล ๆ  ซึ่งทําใหบุคคลเกิดความสับสนวาใช 
เมตตาหรือไมนั้นก็คือกามราคะความกําหนัดดวยอํานาจความใคร  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 183 

           เปมะ  ความรัก  หรือเคหสิตเปมะ  ความรักที่เปนครอบเปนครัว 
เรียกวาความรักที่อาศัยครอบครัวหรืออาศัยเพ่ือน  ดูแลวคลาย ๆ จะเปน 
เมตตา  แตแทที่จริงแลวเปนเพียงความรัก  หรือความตองการตอบสนอง  
ความปรารถนาของตน  ตามปกติแลวมักจะกําหนดเอาความสวยงาม  ความนา 
ใคร  นาพอใจของรูป  ของบุคคลน้ัน  ของสัตวนั้น  เปนประมาณ  แตเมตตาน้ัน 
จะมุงเอาสัตวทั้งหลายเปนประมาณ  ไมไดสนใจรูปรางหนาตา  หรือผล 
ประโยชนทีต่นควรจะได  แตมุงท่ีจะให  เพ่ือใหเกิดความไมมีเวร  ไมมีภัย  ไม 
เบียดเบียนกัน  ไมประทษุรายกัน  สพัเพ  สัตตา  หรือสัตวทั้งหลาย  ทั้งปวง 
โดยไมจําเพาะเจาะจงในหมูสัตวเหลานั้น  สรางความรูสึกแผไป  ไมเจาะจงใคร 
ไมวาจะเปนมิตรหรือศัตรูก็ตาม  ทานจึงเรียกอีกอยางหน่ึงวา  เมตตา- 
อัปปมัญญา  ในการแผเมตตาไปโดยไมกําหนดประมาณไมกําหนดกลุมคน 
           กรุณา  คือความสงสาร  ตองการท่ีจะชวยคนอ่ืน  สัตวอ่ืน  ใหพนจาก 
ความทุกขตามปกติแลวก็ปรารภคนท่ีกําลังประสบความทุกข  และตองการให 
หลุดพนจากความทุกข  ทั้งนี้เพราะจิตใจของคนสวนมาก  จะรูสึกสะใจ 
พอใจ  ยินดีในความพิบัติเดือดรอนของคนอ่ืนของสัตวอ่ืน  แทนท่ีจะชวย 
เหลือ  อาจจะกลับซ้ําเติมดวยซํ้าไป  ดังนั้นขาศึกตรงกันขามของกรุณา  จะตอง 
กําจัดออกไป  ก็คือความเบียดเบียน  คิดแชง  ตองการเห็นความพิบัติเดือดรอน 
ของคนใหหนักยิ่งข้ึน  แตในขณะเดียวกันนั้น  กรณุาก็มีขาศึกใกล ๆ ทาน 
เรียกวาโสกจิต  ไดแกความโศกท่ีเกิดข้ึนภายในจิต  เมื่อเห็นคนอ่ืนประสบ 
ความพิบัติ  ตนเองตองการใหเขาหลุดพนจากความทุกข  แตเขาไมหลุดพน 
เราก็เกิดความโศก  คือในขณะท่ีเขากําลังประสบความทุกขอยูนั้นเอง  
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เราก็โศกเศราเสียใจรองหมรองไหตามไป  ลักษณะความรูสึกเหลาน้ีไมใช 
ความกรุณา  แตเปนความโศก  ซึ่งเปนลักษณะของความทุกข  มีความเกี่ยวของ 
อยูกับความรักดวย  อยางที่พระพุทธเจาทรงแสดงไววา  ความโศกเกิดแต  
ของที่รัก  ภยัยอมเกิดแตบุคคลท่ีรัก 
           มุทิตา  คือความพลอยยินดี  ในเม่ือคนอ่ืนเขามีความเจริญกาวหนาได 
ดี  ตามปกติแลวใจของคนบางพวก  เม่ือเห็นคนอ่ืนเขาไดดี  มักจะรูสึกริษยา 
ถาจะต้ังปญหาถามวาทําไมเราจึงตองริษยาเขา  ก็ตอบไดวา  เพราะเราอยากได 
สิ่งน้ันเสียเอง  ดังนั้นความริษยาจะเกิดในกรณีที่คนอ่ืนเขามีความเจริญกาว 
หนา  ประสบความสําเร็จรุงเรืองมีชื่อเสียงเทาน้ันเอง  ไมมีใครริษยาขอทาน 
ไมมีใครริษยาคนติดคุก  ไมมีใครริษยาคนพิการ  คนตาบอด  คนโรคเรื้อน 
เปนตน การท่ีใครก็ตาม  สามารถปรับใจของตนเองใหรูสึกชื่นชมยินดี  ใน 
ความเจริญกาวหนา  ความสําเร็จ  ความมั่งค่ังสมบูรณดวยลาภยศของบุคคล 
ทั้งหลาย  โดยไมไปริษยาเขาน้ัน  แสดงใหเห็นวาจิตเขามีมุทิตาที่เปนอัปป 
มัญญา  ที่ไมมีประมาณ  ไมเจาะจงกลุมใดกลุมหน่ึง  แตผูปฏิบัติจะตองมอง 
ใหชัดวา  มทุิตาน้ัน  บางครั้งบางคราวก็มีศัตรูที่ใกลชิด  คือสวนท่ีตรงขาม 
จริง ๆ นั้น  คือริษยาดังกลาว  แตศัตรทูี่ทําใหบุคคลอาจจะเขาใจวาเปนมุทิตา 
คือ  เมื่อเห็นคนอ่ืน สัตวอ่ืน  มีความเจริญกาวหนา  ตนอยากได  แตก็รูวา 
เราเองไมมีวาสนาจะไดอยางนั้น  ก็เขาไปขอมีสวนรวม  ไปแสดงความชื่นชม 
ยินดีกับเขา  เผ่ือวาเขาจะเล้ียง    เชน  บุคคลไดลาภไดยศ  ก็ไปแสดงความยินดีกับ 
เขา  เพราะคิดวาเขาจะเลี้ยง  เขาจะมีของขวัญแจก  เขามีของชํารวย  ถาเราไป 
แลว  เขาไมให  ก็จะเกิดความโกรธ  นัน้แสดงวา  ไมใชมุทิตา แตมาเพราะขอมี  
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สวนรวมหรือมีสวนแบงกับผลประโยชนที่บุคคลเหลาน้ันไดเทาน้ัน มุทิตาจะ 
ตองเปนความรูสึกเพลิดเพลินยินดี  โดยเราไมตองการไดอะไรเลย  เห็นเขาได 
เราก็ยินดีเทานั้น  
           อุเบกขา  คือความวางเฉย  ไมแสดงอาการดีใจหรือเสียใจ  ในเมื่อได 
ยินขาว จะเปนใครก็ตามประสบความพิบัติ  เพราะตามปกติแลว จิตใจของบุคคล  
นั้น  เมื่อมีคนประสบความพิบัติเดือดรอน  ลมตาย  ติดคุก  ติดตะรางก็ตาม 
รูสึกชื่นชมยินดีในความพิบัติเหลาน้ัน 
           ความรูสึกนี้เกิดข้ึนจากอะไร 
           เกิดข้ึนจากการกําหนดฐานะของบุคคลท่ีมีอยูภายในใจของตน 
ถาเรากําหนดเขากลาง ๆ  คือไมเปนมิตรหรือเปนศัตรู  เราก็รูสึกเฉย ๆ  ถา 
กําหนดเปนมิตร  เมื่อเขาประสบภัยพิบัติก็จะเสียใจ  ถากําหนดความเปนศัตรู 
เขาประสบความพิบัติก็จะดีใจ  อันแสดงใหเห็นวาจิตใจของบุคคลเอียง 
ไป ตามอํานาจของอคติ  ไปซํ้าเติมคนท่ีเขาประสบความพิบัติอยูแลว ไปเสียใจ 
ในเรื่องที่แกไขอะไรไมได  เปนการย่าํยีตัวเอง  ทําอันตายแกตัวเอง  อุเบกขา 
เมื่อบังเกิดข้ึนได จะกําจัดอคติที่มีอยูภายในจิตใจของบุคคลใหเจือจางลงไป 
           ดังน้ันในเชิงของการปฏิบัติ  ถาหากวาอยูในวงจํากัดเจาะจงกลุม 
ใดกลุมหน่ึง คนใดคนหน่ึงเราก็เรียกธรรมะกลุมนีว้า พรหมวิหาร ถาสราง 
ความรูสึกไปไมจํากัดทิศ ไมจํากัดกลุมบุคคล  เราก็เรียกวาอัปปมัญญา 
ซึ่งแปลวา  ไมมีประมาณ ซึ่งตามปกติแลว  เมื่อคนสรางความรูสึก  ตองการท่ี  
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จะเห็นคนอ่ืนสัตวอ่ืน  อยูอยางไมมีเวรไมมีภัย  ไมเบียดเบียนกันไมประทุษ 
รายกัน ใหอยูดีมีสุข  ตามสมควรแกฐานะของตน  ดวยเมตตา  หรือตองการ 
ใหคนหรือสัตวที่กําลังประสบความทุกขหลุดพนจากความทุกขดวยกรุณา 
คือตองการใหคนที่มีความสุขความเจริญ  อยูมั่นคงในฐานะของตนไมได 
หมายความวา คนเหลาน้ันจะไมประสบความทุกขหรือจะหลุดพนจากความ 
ทุกขเสมอไป  หรือจะรกัษาสถานะของตนไวไดเสมอไป  แตวาจิตใจของบุคคล 
ที่ไดแผเมตตากรุณามุทิตาไปตามสมควรแกกรณีดงักลาวแลวน้ัน ก็จะได 
รับความสุข  ความสงบ  ความเยือกเย็น  และเม่ือเห็นวาเปนไปไมได  ก็ทาํใจ 
เปนอุเบกขาได  โดยพิจารณาเห็นวา 
           คนทั้งหลายน้ัน  มีกรรมเปนของตนจะตองรับผลของกรรมม ี
กรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ  มีกรรมเปนที่พ่ึงอาศัย  ใครทํากรรมอัน 
ใดไว  จะดีหรือชั่วก็ตาม  จะตองเปนผูรับผลของกรรมนั้น  จิตใจของบุคคลนั้น 
จะสงบลงไดและอัปปมัญญานี้  ยังเปนอารมณของกัมมัฏฐาน  ที่ชวยใหบุคคล 
เหลาน้ันไดเขาถึงสภาพจิตท่ีสมบูรณดวยธรรมะทั้ง ๔ ประการ  คือชั้นหน่ึงก็ 
เปนพรหมดวยจิตใจ  ธรรมะขอน้ีจึงเปนหลักใจของผูใหญโดยทั่ว ๆ ไป 
เปนระบบพัฒนาจิตใจของบุคคลใหเขาสูความเปนพรหมโดยสมบัติ  คือใจ 
เปนพรหมแตกายเปนมนุษย  และถาบรรลุถึงอัปปมัญญาฌาน  สามารถสงบ 
กิเลส  คือความพยาบาท  ความเบียดเบียน  ความริษยา  ความอคติลงไปได 
ตามหนาที่ของธรรมะนั้น ๆ แลว  จิตของบุคคลก็จะสงบ จากกิเลสเหลา 
นั้น  และดํารงอยูมั่นคงในฌาน  และชาติปจจุบันก็จะมีความสุข  ความสงบ 
ถาหากวาไดบรรลรุูปฌาน ๔ ตายไปก็จะบังเกิดในพรหมโลก  
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                                        พระอรหันต ๔ 
              สุกขฺวิปสฺสโก                       ผูเจริญวิปสสนาลวน  
              เตวิชฺโช                                ผูไดวิชชาสาม 
              ฉฬภิฺโ                            ผูไดอภิญญาหก 
              ปฏสิมฺภิทปฺปตฺโต                ผูถึงปฏิสัมภิทา 
           พระอรหันต  เปนชื่อของพระอริยบุคคลระดับสูงสุด  คือพระขีณาสพ 
ผูสิ้นอาสวะแลวเปนพระอเสขบุคคล  ไมตองศึกษาอีกตอไป  เพราะเขา 
ถึงความบริสุทธิ์สิ้นเชิงแลว  จิตของทานหลุดพนแลวจากรูปโลก  อรูปโลก 
เมื่อทานเขาถึงอนุปาทิเสสนิพพานแลว  เปนผูดับพรอมท้ังกิเลสและเบญจขันธ 
ไมตองเวียนวาย  ตายเกิดในสังสารวัฏอีกตอไป  ทานจึงชื่อวาเปนผูไกลจาก 
กิเลส  ภพ  ชาติ  เปนผูหักกําแหงสังสารจักรเปนผูควรเคารพสักการะ 
           พระอรหันตที่จะกลาวนี้  หมายเอาพระอรหันตสาวก  หรือท่ีเรียกวา 
สาวกพุทธ  คือทานผูบรรลุอรหัต  เปนพระอรหันต  เพราะฟงธรรมปฏิบัติ 
ธรรมของพระพุทธเจา  ทานแบงออกเปน ๔ คือ 
           ๑.  สกฺุขวิปสฺสโก  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา   พระอรหันตปญญา 
วิมุติ  คือทานเจริญแตวิปสสนากรรมฐานเพียงอยางเดียว  จนบรรลุอรหัต 
เรียกยอวา  ทานผูเจริญวิปสสนาลวน 
           ๒.  เตวิชฺโช  พระอรหันตไดวิชชา ๓ คือ  
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              ๒.๑  ปุพเพนิวาสานุสสติญา ญาณเปนเหตุใหระลึกชาติ 
                       กอน ๆ  ได  
              ๒.๒  จุตูปปาตญาณ  รูการจุติและการอุบัติของสัตวทั้งหลาย 
                        ที่แตกตางกันวาเพราะกรรมอะไร 
              ๒.๓  อาสวักขยญาณ  ญาณที่ทําอาสวะ  คือกิเลสเครื่องหมัก 
                        ดองภายในจิตใหหมดไป  ไดแก  กามาสวะ  ภวาสวะ 
                     อวิชชาสวะ 
           ๓.  ฉฬภิ ฺโ  พระอรหันตผูไดอภิญญา ๖ คือ 
              ๓.๑  อิทฺธิวิธ ิ แสดงฤทธ์ิไดตาง ๆ 
              ๓.๒  ทิพฺพโสต  หูทิพย คืออาจฟงเสียงไดในที่ไกลเมื่อตอง 
                       การฟง 
              ๓.๓  เจโตปริยญาณ  รูจักกาํหนดใจ  ทายใจบุคคลอ่ืนได 
              ๓.๔  ปุพเพนิวาสานุสติญาณ  ระลึกชาติกอน ๆ  ได 
              ๓. ๕  ทิพฺพจักขุ  ตาทิพยอาจมองเห็นในที่ไกลเมื่อตองการ 
                         ดูได 
              ๓.๖  อาสวักขยญาณ  รูจักทาํอาสวะใหสิ้นไป 
           ๔.  ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต  พระอรหันตผูบรรลปุฏิสัมภิทา ๔ คือ 
              ๔.๑  อตฺถปฏิสมภฺิทา  ปญญาแตกฉานในอรรถ  คือความหมาย 
                       แหงถอยคํา  หรือความเขาใจผล  อันจะบังเกิดข้ึนใน 
                       อนาคต  ดวยอนาคตังสญาณ 
              ๔.๒  ธมมฺปฏสิมฺภิทา  ปญญาแตกฉานในธรรม  หมายถึง 
                         ความเขาใจนัยแหงพระพุทธภาษิตอันเปนอุทเทส  จับ  
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                        ประเด็นสาํคัญได  หรอืความเขาใจเหตุเมื่อเห็นผลแลว 
                        สามารถโยงเขาไปหาเหตุไดวา  ผลนี้เกิดจากเหตุอะไร 
                        ดวยอตีตังสญาณ  
              ๔.๓  นิรุตฺติปฏสิมฺภิทา  ปญญาแตกฉานในนิรุตติ  คือภาษา 
                        คือแตกฉานในภาษา  สามารถใชภาษาใหคนเขาใจได 
                        เปนอยางดี 
              ๔.๔  ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา  ปญญาแตกฉานในปฏิภาณ  หมาย 
                        ถึงมีความเฉลียวฉลาด  ไหวพริบในการตอบปญหา  แก 
                        ปญหาเฉพาะหนาไดทันทีทันใด 
           พระอรหันต ๓  ประเภทหลัง  ทานเรียกอีกอยางหนึ่งวา   " พระ 
อรหันตฌานลาภีบุคคล "  หรือพระอรหันตเจโตวิมุต  คือทานท่ีหลุดพนจาก 
อํานาจกิเลส  ดวยการเจริญสมถกรรมฐานมากอน จนไดบรรลฌุาน  ที่ทาน 
เรียกวา  " ปฏิปทาสิทธิญาณ "  ตอจากนั้นก็มาเจริญวิปสสนา  จนบรรล ุ
อรหัตผล  ที่เรียกวา  " มคัคสิทธิญาณ "  คุณสมบัติคือ  วิชชา ๓  อภิญญา 
๖ ปฏิสัมภิทา ๔ สวนมากจะมีพรอมกันในพระอรหันตประเภทนี้คือรูป 
เดียวประกอบดวยคุณสมบัติครอบ ๓ อยาง  
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                                            พระอริยบคุคล ๔ 
                                        พระโสดาบัน 
                                        พระสกทาคามี 
                                        พระอนาคามี  
                                        พระอรหันต 
           " พระอริยบุคคล "  ไดแกบุคคลผูประเสริฐสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
หรือในโลกน้ี  ความประเสริฐสูงสุดของทานเหลาน้ัน ข้ึนอยูกับการกระทํา 
ใหสมบูรณในศีล  สมาธิ  และปญญา  ดังนั้น  ทานจึงชื่อวาเปนผูประเสริฐสุด 
ในดานปญญา  ในดานความบริสุทธิ์และในดานความกรุณา  อันเปนคุณลักษณะ 
ของพระพุทธเจา  เปนตน  การท่ีจําแนกพระอริยบุคคลออกเปน ๔ ประ- 
เภทน้ัน  ทานจําแนกโดยการท่ีพระอริยบุคคลเหลาน้ันสามารถละกิเลส 
ทั้ง ๓ ระดับ  คือ  อยางหยาบ  อยางกลาง  อยางละเอียด  ไดแตกตางกันออกไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เครื่องกําหนดความแตกตางของพระอริยบุคคล  ทาน 
กําหนดท่ีการละสังโยชน  ๑๐ ประการไดไมเทากัน คือ 
           ๑.  พระโสดาบัน  แปลวา  ผูถึงกระแสแหงนิพพาน  เปนพระอริย 
บุคคลชั้นแรก  ทานละสังโยชนคือกิเลสที่ผูกใจสัตวไวได ๓ ประการ  คือ 
              ๑.๑  สักกายทิฏฐิ  ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตน  ถือเรา  ถือ 
เขาจนมีความเห็นเราเปนเขา  เปนพวกเราพวกเรากัน  ตลอดจนถึงความยึดม่ัน 
ถือม่ันวาเราเปนขันธหา  ขันธหาคือเรา เรามีในขันธหา  และขันธหามีในเรา  
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              ๑.๔  วิจิกิจฉา  คือความเคลือบแคลงสงสัย  ไมแนใจในคุณของ 
พระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  ในไตรสิกขา  ในเรื่องอดีต  ในเรื่องอนาคต 
ทั้งในอดีต  และอนาคตกับในกฎของปฏิจจสมุปบาท 
              ๑.๓  สีลัพพตปรามาส  คือการถือม่ันดวยศีล  ดวยวัตร  ดวยขอ 
ปฏิบัติตาง ๆ  ดวยความปกใจฝงใจกัน  วาสิ่งน้ีเปนของศักด์ิสิทธ์ิหรือยึดมั่น  
วาสิ่งน้ีเทาน้ันจริง สิ่งอ่ืนไมจริง 
           ๒.  พระสกทาคามี  แปลวา  ผูจะเกิดอีกครั้งเดียว  หรือผูจะมาสูโลกนี้ 
อีกเพียงครั้งเดียว  แลวก็จะบรรลุอรหัต  เปนพระอรหันต  การละสังโยชนของ 
พระสกทาคามีนั้น  ไมไดบอกไวเดนชัด  เพียงแตวา  ทานสามารถลดความรุน 
แรงของโลภะ  โทสะ  โมหะ  ไดมากกวาพระโสดาบัน  ซึ่งหมายความวา 
ปญญา  ความบริสุทธิ์  ความกรุณา  ของทานไดสูงข้ึนตามไปดวย 
           ๓.  พระอนาคามี  แปลวา  ผูไมมาสูโลกนี้อีก  หลังจากตายไป 
แลว  ก็จะบังเกิดเปนพรหมในพรหมโลกชั้นสุทธาวาส  ที่แปลวา  เปนที่อยูของ 
ผูบริสุทธิ์  และจะบรรลุอรหัตนิพพานในพรหมโลกนั้น  พระอนาคามีทานละ 
สังโยชนเพ่ิมข้ึนอีก ๒ ขอ คือ 
              ๓.๑  กามราคะ  ความกําหนัดในวัตถุทั้งหลาย  คือ รปู  เสียง  กลิน่ 
รส  โผฏฐัพพะ  ซึ่งเกิดข้ึนจากอํานาจของกิเลสกาม  หมายความวา  ทานละ 
กิเลสกามไดเด็ดขาด 
              ๓.๒  ปฏิฆะ  คือความรูสึกกระทบกระท่ังหงุดหงิดไมพอใจ  ไมชอบใจ 
ออกไปไดจากจิตอยางเด็ดขาด  
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           ๔.  พระอรหันต  แปลวาเปนผูไกลจากกิเลส เปนผูหักกรรมแหง 
สังสารจักร  เปนผูควรไหว ควรบูชา  ควรเคารพสักการะของบุคคลท้ังหลายจัด 
เปนพระอริยบุคคลระดับสูงสุดในโลกพระพุทธศาสนา  บางครั้งเราก็เรียกทาน 
วาอนุพุทธ  แปลวา ผูตรัสรูตามพระพุทธเจา  บางครั้งก็เรียกวา   สาวกพุทธ  
แปลวา  ผูรูในฐานะของสาวก 
           พระอรหันตนั้น  ละสังโยชนเพ่ิมข้ึนจากพระอนาคามีละไดอีก 
๕ ขอ  คือ 
              ๔.๑  รูปราคะ  ความกําหนัด  พอใจในโลกธรรมท่ีประณีตจนถึงรูปฌาน 
              ๔.๒  อรูปราคะ  ความพอใจในนามธรรมตาง ๆ  มีปติ  ความสุข  เปนตน 
                                           จนถึงอรูปฌาน 
              ๔.๓  มานะ  ความถือตัวถือตน 
              ๔.๔  อุทธัจจะ  ความฟุงซาน ซัดสายไปของจิต 
              ๔.๕  อวิชชา  ความไมรู  ซึ่งเปนรากเงาของกิเลสทั้งหลาย  อันหมาย 
ความวาในเชิงเหตุ  พระโสดาบันและพระสกทาคามีไดทําศีลใหสมบูรณ 
สมาธิพอประมาณ  ปญญาพอประมาณ  พระอนาคามี  ไดทําศีลใหสมบูรณ 
สมาธิใหสมบูรณ ปญญาเกิดข้ึนพอประมาณ  พระอรหันตนั้น  ไดทําศีล 
สมาธิ  ปญญา  ใหสมบูรณ  จึงกอใหเกิดผล  เปนความสมบูรณแหงปญญา 
ความสมบูรณแหงความบริสุทธิ์  และความสมบูรณแหงกรุณา  ภายในจิต 
ใจของพระอรหันตทั้งหลาย ทานเหลานี้จึงไดชื่อวาเปนทักขิไณยบุคคล  เปน 
บุญเขตของโลกและเปนพระสังฆรัตนะอยางแทจริง  
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                                                  อริยวงศ ๔ 
           ปฏิปทาของพระอริยบุคคลผูเปนสมณะ  เรียกวาอริยวงศ  ทาน 
จําแนกออกไปเปน ๔ ประการ  อาศัยหลักการประพฤติปฏิบัติ  คือสันโดษดวย 
จีวร ๑  บิณฑบาต  ๑  เสนาสนะ  ๑  ตามมีตามได  และยินดีในการเจริญกุศล  
คือเพ่ิมพูนความดี และยินดีในการละอกุศล  คือบรรเทาลดละความชั่วลงไป 
           ในทางพระพุทธศาสนานั้น  ไดยกยองสันโดษ  คือความยินดีในปจจัย 
ตามมีตามได  เปนการยินดีตามกําลังของตน  เปนความยินดีในสิ่งท่ีตนไดมา 
และยินดีตามเหมาะตามควรแกฐานานุรูปของตน กอใหเกิดผลเปนการแสวง 
หาปจจัย ๔  ในทางที่ชอบที่ควร  แมจะไดปจจัย  ๔  ที่พิเศษอยางไรก็ตาม 
ถาเปนการไดมาในทางที่ไมชอบไมควร  ทานผูประพฤติปฏิบัติตามอริยวงศ 
จะไมรับปจจัยเหลาน้ัน 
           การแสวงหาปจจัยท้ัง ๔ ประการ  ไดมาอยางไร  ก็ยินดอียางนั้น 
เปนปฏิปทาหลักในการปฏิบัติเพ่ือขัดเกลาจิตใจของตนเอง  เม่ือไมไดก็ไมทุรน 
ทุรายเดือดรอน เมื่อไดมาก็ไมเพลิดเพลินยินดียึดติดอยูในปจจัยเหลนั้น 
และบริโภคใชสอยไปตามสมควรแกฐานะ  อะไรจะแจกแบงใหคนอ่ืน  ก็มกีาร 
แจกแบงกันไป  เพ่ือเปนการสงเคราะห  อนุเคราะห  แกบุคคลเหลาน้ัน  ในเม่ือ 
ปฏิบัติไดแลว  ก็ไมไปยกตนขมคนอ่ืน  เปนผูสันโดษในจีวร  บิณฑบาต 
เสนาสนะ  ดีกวาคนอ่ืน  เพราะตนปฏิบัติดีกวาคนอ่ืน  เพราะมีพ้ืนฐานความ 
สันโดษ  คือยินดีแมในความดีที่ตนกระทําไปได  ความยินดีในการเจริญกุศล 
และการละอกุศลนั้น  ไดแกความมุงม่ันที่จะพัฒนาตนเองข้ึนไปใหสัมผัสคุณ 
ของธรรมะที่สูงข้ึนโดยลําดับ  ซึ่งจะตองอาศัยการเพ่ิมพูนกุศลข้ึน  และ 
การลดอกุศลลง  จนกวากุศลจะสมบูรณเต็มที่และอกุศลหมดไปอยางสิ้นเชิง 
นั้นก็คือ  เขาถึงความเปนพระอริยบุคคลในชั้นนั้น ๆ  ตามท่ีแสดงไวในตอนตน  
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                                                   อรูป ๔ 
                                        อากาสานัญจายตนะ 
                                        วิญญาณัญจายตนะ 
                                        อากิญจัญญายตนะ  
                                        เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
           คําวา  " อรูป " นี้  ก็คือ  สิ่งที่ไมใชรูป  ไดแก  สิ่งที่เปนนามธรรมท่ี 
มีความละเมียดละไมข้ึนไปโดยลําดับ  เปนชื่อของฌานท่ีเกิดข้ึนแกผูบําเพ็ญ 
เพียรซึ่งเราเรียกวาพระโยคาวจร  พระโยคาวจรผูบําเพ็ญเพียร  เมื่อไดบรรล ุ
รูปฌาน ๔  แลวพิจารณาถึงปฏิภาคนิมิตท่ีเกิดข้ึน  จากการเจริญกสิณขอใดขอ 
หน่ึงเปนอารมณ  จนมองเห็นกสิณน้ันเปนเพียงชองวางในท่ีสุดแลวละ 
ความสนใจในปฏิภาคนิมิตของกสิณน้ัน  ที่ทานใชสํานวนบาลีวา  เพิกกสิณ 
จากน้ันก็มาเพงพินิจท่ีอากาศเปนอารมณ  ก็จะเดินเขาไปสูอรูปฌาน ๔ คือ 
           ผูปฏบิัติเพงอากาศเปนอารมณวา  อากาศหาที่สุดไมได  จนจิตใจเห็น 
ตามคลอยตาม  มองเห็นความไมมีที่สุดของอากาศเรียกฌานข้ันนี้วา 
อากาสานัญจายตนะ 
           จากน้ันก็จะลวงอากาศ  คือหยุดในใจในอากาศ  หันมาเพงดูวิญญาณ 
วาวิญญาณหาที่สุดไมได  วิญญาณหาที่สุดไมไดโดยลําดับ  จนเห็นจริง  เห็นจัง 
เห็นตามไปวา  วิญญาณหาที่สุดไมได  ชั้นนี้เรียกวา  วิญญาณัญจายตนะ 
           ผูปฏบิัติเม่ือเพงเห็นวา  วิญญาณหาที่สุดไมไดแลว  ก็จะคลาย 
ความสนใจในวิญญาณ  ที่เรียกวา  เพิก หรือลวงวิญญาณไป  หันมาเพงดูโลกนี้  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 195 

ใหเห็นวาไมมีอะไรเหลือสักนอยหน่ึงในอารมณ  หรือวาเกือบจะไมมีอะไร 
เปนอารมณเลย มองเห็นสิ่งทั้งหลายละเอียดลงโดยลําดับ เพงวานิดหน่ึงนอย 
หน่ึงก็ไมมี  จนในท่ีสุดก็มองเห็นเปนจริงเปนจังเชนนั้นเกิดข้ึนภายในใจของ 
ตน  เรียกวา  อากิญจัญญายตนฌาน  
           จากน้ันจิตจะเพิก  ความเห็นเหลาน้ันออกไป  ใจก็จะมองเห็นโลกหรือ 
รูปนาม  หรอือารมณวาจะมีก็ไมใช  จะไมมีก็ไมใช  เรียกวา  เนวสัญญานา 
สัญญายตนะ 
           ทานอุปมาอรูปฌานขอน้ีวาเสมือนบาตรท่ีเปยกน้ํา  จะถือวามีน้ําอยูก็ 
ไดเพราะเปยก  จะถือวาไมมีน้ําอยูก็ไดเพราะดื่มไมได  ใชประโยชนไมได  จิต 
ของทานท่ีเขาถึงอรูปฌานชั้นนี้  ก็จะมองโลกในลักษณะน้ัน คือจะเห็นวามี 
อยูก็ไมใช  จะไมมีอยูก็ไมใช  แตวาจิตใจจะไมยึด  ไมติดอยูในโลก 
           อรูปฌานเหลาน้ี  จึงเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาทางจิต  ซึ่งวากัน 
ตามหลักความเปนจริงแลว  ก็มีมากอนสมัยพุทธกาล  พระพุทธเจาทรงบรรล ุ
อรูปฌานน้ีต้ังแตอยูในสํานักของอาฬารดาบส  กาลามโคตร  อุทกดาบส  ราม 
บุตร  แตไมใชเปนหนทางที่จะทําใหพระองคตรัสรูได  เพราะจะทําใหติดอยูใน 
จุดใดจุดหน่ึง ทานเหลานี้เมื่อทํากาลกิริยาตายไป  ก็จะบังเกิดในภพที่เรียกวา 
อรูปภพ  ซึ่งมีชื่อเหมือนฌานของทาน  คือ 
           อากาสานัญจายตนภพ  เปนทีอุ่บัติบังเกิดของทานผูไดบรรล ุ
อรูปฌานขอที่ ๑ 
           วิญญาณัญจายตนภพ  เปนที่ยงัเกิดของผูที่บรรลุอรูปฌานขอที่ ๒ 
           อากิญจัญญายตนภพ  เปนที่อุบัติบังเกิดของผูที่บรรลุอรูปฌาน 
ขอท่ี ๓  
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           เนวสัญญานาสัญญายตนภพ  เปนที่อุบัติบังเกิดของผูที่บรรล ุ 
อรูปฌานขอที่ ๔ 
           อันการบรรลุในอรปูฌาน  หรือแมแตรูปภพชั้นใดชั้นหน่ึงน้ัน  ถามอง  
ในแงของโลก  ก็เปนความสุขความสงบท่ีประณีตข้ึนไป  เปนการยุติการเวียน 
วายตายเกิดในสังสารวัฏ  และการตกอยูภายใตอํานาจของกิเลสไดนานมากแต 
ถาฌานเหลานี้เสื่อมไป  ทานเหลาน้ีก็ตองหมุนเขาสูกระแสของสังสารวัฏ 
ตองเวียนวายตายเกิดกันอีก  ดังนั้น ทานอาฬารดาบส กาลามโคตร อุทก 
ดาบส  รามบุตร  ซึ่งบรรลรุูปฌานและอรูปฌานเหลาน้ี  ทานตายไปกอนท่ีพระ 
พุทธเจาจะไดเสด็จไปโปรด  เมื่อทรงทราบก็ทรงมองจากการบรรลุมรรคผล 
และการเปนพระอรหันตวา  พระอาจารยทั้งสองนั้นประสบความฉิบหายอยาง 
แรง  เพราะไมมีโอกาสบรรลุมรรคผลในทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งต้ังแตพระ 
โสดาบันข้ึนไปน้ัน  จะมีคติแนนอน  พอถึงพระอรหันตก็จะยุติการเวียนวายตาย 
เกิดในสังสารวัฏ  เปนการหลุดพนจากอํานาจเพลิงกิเลสและเพลิงทุกขไมวาใน 
รูปแบบใดกต็าม  ดวยประการท้ังปวง  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 197 

                                                  อวิชชา ๔ 
ทุกฺเข  อ ฺาน                                                ไมรูในทุกข 
ทุกฺขสมุทเย  อ ฺาน                                      ไมรูในทุกขสมุทัย  
ทุกฺขนิโรเธ  อ ฺาน                                        ไมรูในทุกขนิโรธ 
ทุกฺขนิโรธคามินียา  ปฏิปทาย  อ ฺาน           ไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
           อวิชชา  คือความไมรู  หรือความไมรูแจง ไมรูจริง  หรือ  รูไมจริง 
จัดเปนมูลฐานของสรรพกิเลสที่มีชื่อเรื่องตาง ๆ  กนัออกไป  ตามอาการของ 
กิเลสเหลาน้ัน ซึ่งลวนแลวแตสืบเนื่องจากอวิชชาทั้งส้ิน  แมจะจําแนกความ 
ไมรูออกไปมากเทาไรก็ตาม  ความไมรูเหลาน้ันสรุปรวมลงท่ีความไมรูอริยสัจ 
ทั้ง ๔  ประการ  ทั้งนี้เพราะวาสรรพสิ่งในโลกน้ีจะเปนสังขาร หรือวิสังขาร 
ตาม สามารถสรุปรวมลงในอริยสัจ ๔  ไดทั้งหมด  ดังน้ันพระพุทธเจา  พระ 
ปจเจกพุทธเจา  พระอรหันตสาวก  ทรงรูอริยสัจทั้ง ๔ ประการ  จึงทําลาย 
อวิชชาไดสิ้นเชิง  กิเลสประเภทตาง ๆ  จึงไมมีภายในพระทัย  ภายในของ 
ทาน  แตสัตวโลกทั่ว ๆ  ไปแลวยอมตกอยูในขายของอวิชชาทั้งน้ัน  ตราบใด 
ที่ยังไมรูแจงในอริยสัจทั้ง ๔ ประการดวยญาณ  ตามท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสรู 
           อวิชชา  คือไมรูอรยิสัจ ๔ จึงมีหลายระดับ จากระดับหยาบที่สุดจน 
ถึงอวิชชาชัน้ละเอียดที่แมแตพระอนาคามีบุคคล  ที่เปนพระอริยบุคคลระดับ 
๓  ก็ยังทําลายไมได มีแตพุทธบุคคล ๓ ประการคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ- 
เจา  พระปจเจกพุทธเจา  และ  พระอรหันตสาวกเทาน้ัน  ที่ทําลายอวิชชาได  
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อยางสิ้นเชิง  ความไมรูอริยสัจ ๔ หรอื  อวิชชา  จึงอาจจําแนกลงไปไดจาก 
หยาบไปหาละเอียดดังนี้  
           ๑.  ความไมรูบาป  บุญ  คุณ  โทษ  กุศล  อกุศล  ประโยชน  มิใช 
ประโยชน  เปนคนมืดบอด  ที่เรียกวา  อันธพาล  คือมีสติปญญามืดบอด 
โงเขลา  ไมอาจจะจําแนกแยกแยะอะไรได  เปนคนประเภทที่มีอยูสักวาลมหายใจ 
เขาออกเทานั้น  พฤติกรรมที่คนเหลานี้แสดงออกมา  จึงเปนการเบียด 
เบียน  ย่ํายีทําลายตนเอง  ใหตกตํ่าลงไป  ความคิดเห็นของคนเหลาน้ีคือประเภท 
ที่เรียกวา นิยตมิจฉาทิฏฐิ  ที่เห็นวา " การกระทําทุกอยางไมเปนการกระทํา 
ผลทั้งหลายไมไดเกิดมาจาเหตุ  และมารดา บิดา  เปนตนไมมีคุณ  เปนคนประเภท 
ที่คนไทยเราเรียกวา  " ลูกศิษยคิดลางครู  ลูกไมรูคุณพอมัน "  นั้นเอง 
           ๒.  ความไรเหตุผล  หรือขาดเหตุผลในการดํารงชีวิต  ทํางาน  ล ุ
อํานาจแกอารมณที่บังเกิดข้ึน  ทําอะไรไปตามสัญชาติญาณของตนมากกวา 
เหตุผล พฤติกรรมสับสนระหวางคนกับดิรัจฉาน  เชนแยงอาหารกันกิน 
แยงถิ่นกันอยู  แยงคูพิศวาส  แยงอํานาจกันเปนใหญ  ประกอบกระทําใน 
เรื่องที่ไมควรกระทํา  ไมกระทําในเรื่องที่ควรกระทํา  มองเห็นสิ่งท่ีเปนสาระวา 
ไมเปนสาระ  มองเห็นสิ่งไมเปนสาระวาเปนสาระ  ไขวาภาระที่ยังไมมา 
ถึง  ไมนําพาสนใจภาระหนาท่ีของตน  แนะนําคนอ่ืนชัดชวนคนอ่ืนในเรื่อง 
ที่ไมควรแนะนําชักชวน  อันเปนคุณลักษณะของคนพาล  ที่พระพุทธเจาทรง 
สอนไววาอยาคบน่ันเอง. 
           ๓.  ความไมรูเหตุผลในลักษณะท่ีตอเนื่อง  เปนกระบวน  ไมสามารถ 
โยงเหตุกับผลใหเกี่ยวเนื่องกันสรางเหตุอยางหน่ึง  แตกลับตองการผลอยาง  
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หน่ึง  เชนนกัเรียนเกียจคราน  แตตองการสอบได  คนไมทํางานแตตองการเปน 
เศรษฐี  ทําใหคนเหลาน้ีว่ิงหาปจจัยสนับสนุนจากภายนอก  เชือ่ถือโชคชะตา  
ราศี  ดวง  สิง่ศักดิ์สิทธิ์  ขออํานาจจากเครื่องราง  ของขลัง  มาแกทุกขของตนอยู 
เปนตน 
           ๔.  ทานท่ีศึกษาดวยหลักปริยติั  รูหลักของอริยสัจตามท่ีพระพุทธ- 
เจาทรงแสดงไววา  ความเกิดเปนทุกข  ความแกเปนทุกข ความตายเปนทุกข 
ความโศก  ความร่ําไร  ความรําพัน ความทุกข  ความเสียใจ  ความคับแคบ 
แคนใจ  การตองพลัดพรากจากคนสัตวสิ่งของอันเปนที่รัก  การตองอยูรวมกับคน 
ที่ตนไมชอบ  ตลอดจนถงึรูวาการท่ีจิตยึดมั่นในขันธทั้ง ๕  เปนความทุกข 
           รูวากามตัณหา  คือจิตท่ีดิ้นรนทะยานอยากในวัตถุที่ตนใคร  คือ 
รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ที่ไดนามวา  วัตถุกาม  คือวัตถุอันนาใคร 
           รูวา  ภวตัณหา คือการท่ีจิตดิ้นรนทะยานอยากในฐานะ ความมี 
ความเปนตาง ๆ  จนถึงอยากใหตนได  เปนสิ่งท่ีเที่ยงแท  แนนอน  ไมแปรผัน 
           รูวา  วิภวตัณหา  คือการท่ีจิตดิ้นรนไปดวยความไมตองการมี  ไมตอง 
การเปน  ไมตองการอยูจนถึงตองการใหขาดสูญไป 
           ตัณหาแตละอยางท่ีเกิดข้ึนแลว  ยอมกอใหเกิดความมีความเปนที่ตอ 
เนื่องกันไป จนถึงกอใหเกิดเปนภพ  ชาติ  จิตของคนจะผูกพันวุนวายอยูกับส่ิง 
นั้น  และมีความเพลิดเพลินยิ่ง ๆ  ข้ึนในเรื่องนั้นก็ดี 
           ศึกษาเรียนมารูมาวา  นิโรธ  คือสภาพจิตท่ีดับตัณหา  สละตัณหาออก 
ไปจากจิตได  ถายถอนตัณหาใหหมดไปได  จิตหลุดพนจากตัณหา  อันเปน 
ความหลุดพนโดยไมมีอาลัย  เยื่อใย  กด็ี  
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           ศึกษาเรียนรูวา  อรยิมรรคมีองค ๘ คือ  ปญญาอันเห็นชอบ  ดําร ิ
ชอบ  วาจาชอบ  การงานชอบ  เลีย้งชพีชอบ  ทําความเพียรชอบ  ต้ังสติชอบ 
ต้ังสมาธิชอบ  เปนขอปฏิบัติใหหลุดพนจากความทุกข  ดี  ความรูชั้นนี้คงเปน 
อวิชชาอยูเหมือนกัน  แตความมืดบอดจากลงกวาเดิม  
           ๕.  การนําเอาหลักอริยสัจ ๔  ประการไปพิจารณา  จนเกิดความเขาใจ 
ในทุกขวา  ทุกขอริยสัจเมื่อเกิดข้ึนแลวยอมทําหนาท่ี  เบียดเบยีน  อันปจจยั 
ปรุงแตง  มีการแผดเผาใหเรารอน มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง 
           พิจารณาเขาใจสมุทัยวา  เปนเหตุแหงทุกข  ใหเกิดกองทุกข ประกอบ 
สัตวไวในสังสารทุกข "  ก็ดี 
           พิจารณาจนเขาใจวา  นิโรธความดับทุกข " นําสัตวใหออกจากอุปธิ 
คือ  กิเลส  กรรมขันธ  สงัดจากกิเลส  อันปจจัยอะไรปรุงแตงไมได  และเปน 
อมฤตรสก็ด ี
           พิจารณาจนเขาใจวาอริยมรรคมีองค ๘  เมื่อบุคคลทําใหเกิดข้ึน 
แลว  ยอมทําหนาท่ี  " ขนสัตวออกจากสังสารทุกข  เปนเหตุแหงพระนิพพาน 
ทําใหผูปฏิบัติเห็นพระนิพพาน  และเปนอธิบดีในความรูความเห็นในวิมุตติ 
ก็ดี 
           ยังคงเปนความรูระดับจินตามยปญญา  หรือ  ตีรณปรญิญา  คือความรู 
ที่เกิดข้ึนจากการพิจารณา  คงเปนอวิชชาอีกระดับหน่ึง  แตประกายแหงปญญา 
ในข้ันนี้สูงข้ึน  ชวยใหคนเปนกัลยาณปุถุชน เปนบัณฑิต  เปนสัตบุรุษไดใน 
ระดับหน่ึง 
           ๖.  ผูปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขา  หรือ  อริยมรรคมีองค ๘ ประการ 
จนบรรลุญาณ ๓ คือ  รูวาอะไรเปนอะไรในอริยสัจ ๔  ที่เรยีกวา  สัจจญาณ  
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รูวาควรทําอยางไรในอริยสัจ ๔  คือ  รูวาทุกขควรกําหนดรู  สมุทัยควร 
ละ  นโิรธ  ควรทําใหแจง  และมรรคมีองค ๘  ควรเจริญ  อันเปนปจจัยสําคัญท่ี 
ชวยใหวิชชาของทานบังเกิดข้ึน  อวิชชาในบางจุดดับไป  จนทานเปนพระ 
อริยบุคคล ๓ ประเภทแรกคือ  พระโสดาบัน  พระสกิทาคามี  และ  พระอนาคามี  
ทานละอวิชชาชั้นหยาบ  กลางไดเด็ดขาดแลว  แตข้ันละเอียดจริง ๆ  ยังละ 
ไมได  แสดงวาทานเหลาน้ันคงมีอวิชชาสังโยชนอยู  แมจะเปนข้ันละเอียดก็ 
ตาม  แตเปนอวิชชาประเภทที่ไมอาจสรางปญหาอะไรใหแกทานไดอีกแลว 
           ๗.  พระอรหันตทีท่ําศีล  สมาธ ิ ปญญา  ใหสมบูรณเต็มท่ี จนเกิดญาณ 
๓ ประการทีส่มบูรณเทานั้น จึงสามารถทําลายอวิชชาไดอยางสิ้นเชิง 
           ข้ันตอนของการละอวิชชาจึงมีอยูทุกระดับ  สรุปวาคําสอนของ 
พระพุทธเจาทั้งมวล  ในสวนท่ีบุคคลจะตองลงมือปฏิบัติก็ดี ลงมือละก็ดี 
ทําใจใหยอมรับความจริงของส่ิงเหลานั้นก็ดี  ลวนแลวแตมุงตรงไปสูการทําลาย 
อวิชชาโดยตรง  ผลดีจากการทําลายอวิชชาที่คนจะสัมผัสไดนั้น  เริ่มจากจุด 
ของการปฏิบัติตนเปนกัลยาณปุถุชน ที่สามารถใชเหตุผล  ปญญา  ในการดํารง 
ชีวิตไดเปนตนไป  จนกวาจะเขาถึงความสมบูรณของวิชชา  เมื่อน้ันอวิชชา 
ก็หมดไปส้ินไปอยางแทจริงดังกลาว 
           อวิชชา  คือความไมรูอริยสัจ ๔ จึงเปนตนเคาแหงความชั่ว  ความทุกข 
ทั้งปวง 
           วิชชา  คือความรูในอริยสัจ ๔  จึงเปนตนเคาแหงความสุข  ความสงบ 
ทั้งวง  
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                                                    อาหาร ๔ 
              กาวฬิงการาหาร                           อาหารคือคําขาว 
              ผัสสาหาร                                     อาการคือผัสสะ 
              มโนสัญเจตนาหาร                        อาหารคือมโนสัญเจตนา 
              วิญญาณาหาร                                อาหารคือวิญญาณ 
           อาหารทานแปลวา  สิ่งที่นําผลมา โดยทําหนาท่ีคํ้าจุนรูปธรรม  
และนามธรรมใหดํารงอยู  และเจริญเติบโต  กลาวโดยสรุปคือ  สิ่งท่ีหลอ 
เลี้ยงกาย  ใจ  ของคนสัตวใหดํารงอยู  และเจริญสืบตอไป  ทานเรียกวา 
อาหาร  แบงออกเปน  ๔  ประเภท  คือ 
           ๑.  กวฬิงการาหาร  อาหารคือส่ิงท่ีบุคคลจะตองกลืนกินเขาไปทาง 
ปาก  เชนคําขาวและสิ่งท่ีตองกิน  ดื่ม  ลิ้มอยางอ่ืน ๆ  เมื่อบุคคลบริโภค 
อาหารเหลานี้เขาไป  อาหารยอมนําผลมา ๓ ประการ  คือ  บรรเทาความ 
หิวเกา ปองกันความหิวใหม  ทําใหรางกายมีกําลังสามารถประกอบกิจการ 
งานอันเปนหนาท่ีของตนได  ทั้งทําใหรางกายเจริญเติบโต  หากขาดอาหาร 
ชนิดนี้  ชีวิตของคนและสัตวจะดํารงอยูไมได  เพราะสัตวทั้งหลายดํารงชีวิต 
อยูไดดวยอาหาร 
           ๒.  ผัสสาหาร  อาการคือผัสสะ  ไดแกการกระทบกันระหวางอายตนะ 
ภายใน  กับอายตนะภายนอก  และวิญญาณ  เมื่อมีผัสสะคือการกระทบกัน 
แลว  จะทําใหเกิดเวทนา  คือการเสวยอารมณและสัญญาความจํา  ตลอด 
ถึงเจตสิกธรรม  คือธรรมอันปรุงแตงจิตอยางอ่ืนก็จะเกิดข้ึนติดตามมา  
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เมื่อบุคคลกําหนดรูผัสสาหารไดแลว  จะทําใหสามารถกําหนดรูเวทนา ๓ 
คือ สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  และอทุกขมสุขเวทนา  รวมทั้งสัญญา  คือความ 
จําไดดวย  
           ๓.  มโนสัญเจตนาหาร  อาหารคือมโนสัญเจตนา  ไดแกความจงใจ 
หรือความต้ังใจ  ต้ังใจทําอะไร  ก็เปนมโนสัญเจตนาในการทํานั้น  คือ  ต้ังใจ 
ทํา  พูด คิดอะไร  ก็เปนมโนสัญเจตนาหารในการทํา  พูดคิดนั้น ๆ  มโนสญั- 
เจตนาหาร  ไดนําผลคือกรรม  ที่บุคคลมีความจงใจกระทําทางกาย  วาจา 
ใจ  การกระทํา  พูด  คิด  จึงเปนอาหารชนิดหน่ึง  ในเมื่อเปนกรรม  ยอมสอง 
ใหเห็นวา มโนสัญเจตนาหารเปนตัวการในการสรางภพ  ชาติ  ใหแตคน 
ทั้งหลายดวย  เมื่อบุคคลกําหนดรูมโนสัญเจตนาหารไดแลว  ยอมไดชื่อวา 
กําหนดตัณหา ๓ ประการ  คือ 
           -  กามตัณหา  ความทะเยอทะยานอยากดวยอํานาจกิเลสกาม  ใน 
วัตถุกามท้ังหลาย 
           -  ภวตัณหา  ความทะยานอยากแหงใจ  ในความมีความเห็น  และใน 
ภพทั้งหลาย 
           -  วิภวตัณหา ความทะยานอยากในการไมตองการมี  ตองการเปน 
จนถึงตองการขาดสูญไปเลย 
           ๔.  วญิญาณาหาร  อาหารคือวิญญาณ  คําวา  วิญญาณ นั้น ทานแก 
ออกเปน ๒ อยาง คือ 
              ๔.๑  วิญญาณธาตุ  หมายถึงธาตุรู  เพราะวิญญาณธาตุมีอยูจึงได 
มาผสมกับธาตุไมรู  คือ  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อากาศ  เกิดเปนนามรูปอายตนะ 
ทําใหมีผัสสะคือการกระทบดังกลาว  
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              ๔.๒  วิญญาณขันธ  หมายเอาวิญญาณ ๖ คือ  จักขุวิญญาณ 
โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ  และมโนวิญญาณ 
อันเกิดข้ึนเพราะตาเห็นรูปเปนตน  เพราะอายตนะภายในกับอายตนะภาย 
นอกมาประจวบกัน  จึงเกิดเปนวิญญาณ  อาศัยธรรม ๓ ประการนั้น  จึง  
เปนผัสสะ  และสืบเนื่องไปเปนเวทนาเปนตน 
           หากไมมีวิญญาณ  แมคนจะมีชีวิตอยูก็ไมรู  เชนคนนอนหลับ  คนถูก 
ฉีดยาสลบเขาไมตาย แตก็ไมรูอะไร  ตอเมื่อมีวิญญาณทางตา  เปนตน  จึง 
เกิดเปนความรูข้ึน  และเกิดเปน  ผัสสะ  เวทนา สัญญา  เปนตน  สืบตอกันไป 
เหตุนั้น  วิญญาณทานจึงจัดเปนอาหารประเภทหนึ่ง  เพราะนําผลคือผัสสะ 
เวทนา  สัญญาเปนตนมา 
           -  เมื่อวาตามสายของปฏิจจสมุปบาท  วิญญาณจะแยกตัวออกจาก 
ผัสสะ  ซึ่งวามาแลวในขอที่วาดวยผัสสาหาร  วิญญาณในท่ีนี้  จึงควรเปน 
วิญญาณที่เกิดสืบตอมาจากสังขาร และเปนปจจัยใหเกิดนามรูป  เมื่อบุคคล 
กําหนดรูวิญญาณ  ที่เปนตัวปฏิสนธิวิญญาณไดแลว  ยอมไดชื่อวากําหนด 
นามรูปไดดวย  และวิญญาณในท่ีนี้  เปนอาหารเพราะนําผลคือนามรูปเปนตนมา 
ขอควรสังเกตในเรื่องอาหาร ๔ 
           อาหารท้ัง ๔ นั้น  เปนปริญญาตัพพธรรม  คือเปนธรรมท่ีควรกําหนด 
รูไว  ใหรูชัดวาอะไรเปนอะไร  และนาํอะไรมาโดยตรงและโดยออม จึง 
ควรกําหนดรูดังน้ี 
           ๑.  กวฬิงการาหาร  อาหารคือคําขาวนั้น  ทําหนาท่ีหลอเลี้ยงบํารุง 
สนับสนุนรางกาย  คือ  รปู  เสียง  กลิน่  รส  โผฏฐัพพะ  อันเปนสวนกามคุณ  
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ทําใหรูปเปนตนสวยงามข้ึน  หากขาดอาหารแลว  รูปก็จะดํารงอยูไมได 
แมอาหารนอยไป รูปก็จะไมสวยงาม  เมื่อไมสวยงาม ความใคร  ความ 
กําหนัดในรูปก็จะไมมี  ดังนั้นจะพบวา  ราคะ  ความกําหนัดในเบญจกามคุณ 
นั้น  อาศัยอาหารเปนตัวการสําคัญท่ีชวยกระตุนใหเกิดข้ึน ศีลขอท่ี ๖ จึง  
เปนการบัญญัติเพ่ือลดอาหาร  อันจะมีผลในการชวยบรรเทาราคะลงไดดวย 
           ๒.  ผัสสาหาร  อาหารคือผัสสะนั้น  มีองคประกอบที่สําคัญอยางละ 
๖ ขอ  คือ  อายตนะภายใน  ๖  อายตนะภายนอก ๖  และวิญญาณ ๖  เมื่อ 
เกิดวิญญาณข้ึน  ความรูรูปเปนตนจะติดตามมา  และเพราะการกระทบกัน 
ระหวางอายตนะภายใน  ภายนอก  วิญญาณ นี้เองความรูสึกอารมณที่เรียก 
วา  เวทนาก็จะเกิดข้ึน  ตามควรแกสิ่งเหลาน้ันคืออาจจะเปนทุกข  เปนสุข 
หรือเฉย ๆ  ก็ไดดังกลาวแลว 
           ๓.  มโนสัญเจตนาหาร  อาหารคือมโนสัญเจตนา  คือความจงใจนั้น 
กอใหเกิดผลเปนกรรม  คือการกระทํา  ทางกาย  วาจา ใจ  ซึ่งกรรมน้ีเอง 
มีผลอยางสําคัญในการบงชี้ภพ  ที่สัตวจะตองอุบัติตามอํานาจของกรรม 
เพราะในมโนสัญเจตนาหารน้ัน  ที่สตัวจะตองอุบัติตามอํานาจของกรรม 
เพราะในมโนสัญเจตนาหารน้ัน  ไดแฝงไวซึ่งตัณหาทั้ง ๓  ดวย  ในสวน 
ของกรรมนั้น อาจจะบงไปที่  กามภพ  รูปภพ  หรือรูปภพก็ได  ตามสมควร 
แกกรรม  ตัณหา  คือความทะยานอยากเปนตัวนําไปสูภพ  และการท่ีตัณหา 
จะนําไปสูภพไดก็เพราะ  มีตัวกอกําหนดภพคือ  กรรม  หรือ  มโนสัญ- 
เจตนาหาร  ดังนั้นเมื่อบุคคลกําหนดรู  มโนสัญเจตนาหาร  จึงเปนการกําหนด 
รูตัณหาไปดวยดังกลาวแลว 
           ๔.  วญิญาณาหาร  อาหารคือวิญญาณ เมื่อคนกําหนดรูแลวจะเปน 
การกําหนดนามรูปไปดวยอยางไร ?  
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           ดังไดกลาวแลววา  วิญญาณ เปนปจจัยใหเกิดนามรูป  ตัววิญญาณ 
นั้นทานแบงเปน ๖  มีจักจุวิญญาณเปนตน  จนถึงมโนวิญญาณเปนที่สุด 
ฝายที่เปนนาม  คือ  
           เจตนา  ความจงใจหรือความต้ังใจ 
           สัญญา  ความจําไดหมายรู  เชนจํารูปเปนตน 
           สังขาร  คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนแกใจ  เชน  ความกรุณา  ความละอาย  เปนตน 
          สวนท่ีเปนรูปนั้น  ไดแกมหาภูตรูป ๔ กับ  อุปาทายรูป  ๒๔  รวมเปน 
รูป ๒๘  นามกับรูปนั้นไมอาจแยกออกจากกันได  ตองไปดวยกันเสมอ 
เวลาเรียกทานจึงเรียกวา  นามรูป  ความเกี่ยวถึงกันของวิญญาณกับนามรูป 
นั้น  จะตองเก่ียวของกันตลอดไป  เพราะเม่ือรวมวิญญาณ  กับนามรูปเขา 
ดวยกัน  กก็ลายเปนขันธ ๕  คือ  รูป คงเปนรูป  นามไดแก  เวทนา  สัญญา 
สังขาร  และวิญญาณก็คือวิญญาณ  เมือ่เปนเชนนี้  การท่ีบุคคลกําหนดรู 
วิญญาณ  จึงไดชื่อวา  กําหนดนามรูปดวยพึงเห็นความเกี่ยวโยงถึงกันของ 
วิญญาณกับนามรูปดังน้ี 
           เชน  ตาเห็นรูป  วิญญาณรูวา  รูปนั้นสวยงาม  นาใคร  นาปรารถนา 
นาพอใจ  ความรูสึกเปนสุขเพราะการเห็นก็เกิดข้ึน  จัดเปนสุขเวทนา 
เปนตน 
           พระอรรถกถาจารยไดอธิบายแปลกออกไปอยางหน่ึงคือ  เรื่องมโน- 
สัญเจตนาหาร  ทานบอกวาการท่ีสัตวบางชนิด  เชนจระเข  เตา  ตะพาบ 
เปนตนไขทิ้งไว  และฟกออกเปนตัวไดเองน้ัน  เพราะตัวแมมีมโนสัญเจตนา 
คือความจงใจ ที่จะใหลูกฟกออกมา  หากวา  แมเกิดตายเสียกอน  ทานบอก 
วาไขนั้นจะไมฟกออกมาเปนตัว ทานวาของทานอยางนั้น  จริงเท็จอยางไร 
ไมทราบได  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 207 

                                            อุปาทาน ๔ 
              กามุปาทาน                        ความยึดมั่นถือม่ันในกาม 
              ทิฏ ุปาทาน                       ถอืม่ันดวยอํานาจทิฏฐิ 
              สีลพัพตุปาทาน                 ความยึดมั่นในศีลวัตร  
              อัตตวาทุปาทาน                ถือม่ันวาทะวาตน 
           อุปาทาน  เปนชื่อของกิเลสกลุมหน่ึง  ที่แสดงออกมาในลักษณะ 
ยึดมั่น  ถือม่ัน  ดวยอํานาจของกิเลสนั้น ๆ  โดยความหมายท่ัวไป  อุปาทาน 
ก็คือ  ความยึดมั่นถือม่ัน ทานแบงออกเปน ๔ ประเภทคือ 
           ๑.  กามุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในกาม คือการท่ีจิตเขาไปยึดถือ 
ในวัตถุกามท้ัง ๕ คือ  รปู เ สียง  กลิน่  รส  โผฏฐัพพะ อันตนกําหนดวา 
นาใคร  นาปรารถนา  นาพอใจ ความยึดถือของจิตน้ันจะมีความรูสึกวา 
" นั่นเปนของเรา "  เชนเห็นรูปสวยงามเขา ก็ยึดมั่นถือม่ันวา รปูนั่น 
ของเรา  ในขณะเดียวกันก็พรอมท่ีจะยึดถือรูปเปนตน  อยางอ่ืนในทํานอง 
เดียวกัน  ความทุกขในชีวิตจะเกิดข้ึน  เพราะการแสวงหา  การครอบครอง 
การเปลี่ยนแปลง  หรือพลัดพรากไปของวัตถุกามเหลาน้ัน 
           ๒.  ทิฏ ุปาทาน  ถือมั่นดวยอํานาจทิฏฐิ  คือความเห็นผิด  เชน 
ยึดถือในลัทธิธรรมเนียม  ความเชื่อถือตาง ๆ  ขาดการใชปญญา 
พิจารณาหาเหตุผล  เชนยดึถือวา  การกระทําดีชั่วไมมี  ความสุขความทุกข  
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ในชีวิตของคน  ไมไดเกิดมาจากเหตุอะไรท้ังนั้น  ไมมีบุญบาป  บิดา  มารดา 
พระอริยบุคคลเปนตน  ความยึดถือบางอยางนอกจากจะละไดยากแลว 
ยังนําไปสูการถกเถียง  การแตกแยกกัน  จนถึงตองประสบทุกขในอบาย  
เพราะทิฏุปาทานบางอยาง 
           ๓.  สลีัพพตุปาทาน ความยึดมัน่ในศีลวัตร  และขอปฏิบัติตาง ๆ 
ที่ตนประพฤติมาจนชินดวยความเขาใจวา  ขลัง  ศักดิ์สิทธิ์  ถูกตองเปนตน 
โดยทั่วไปเชนการยึดติดในธรรมเนียมบางอยาง  พิธีกรรมบางประเภท 
ถือฤกษผานาที  ทิศดีทิศไมดี  วันดีวันราย  จนถึงการถือวัตรปฏิบัติที่งมงาย 
ตาง ๆ  เชนการทําตนเลียนแบบสุนัขบาง  โคบาง โดยเขาใจวา  จากการทํา 
เชนนั้น  ทําใหตนไดประสบบุญ  เปนที่โปรดปรานของพระเจา  จนถึงจะ 
หมดสิ้นทุกขเพราะการกระทําเชนนั้นเปนตน 
           ๔.  อตัตวาทุปาทาน  ถือมั่นวาทะวาตน  โดยความหมายท่ัวไป 
หมายถึงความยึดถือในทาํนองแบงเปนเรา  เปนเขา  เปนพวกเราพวกเขา 
จนถึงการยึดถือวามีตัวตนที่เท่ียงแทอยู  ตนน้ันเองเปนผูมี  ผูรับ  ผูไปใน 
ภพตาง ๆ  เสวยผลบุญบาปตาง ๆ  ที่ตนทําไว  โดยขาดการมองตามความ 
เปนจริงวา  สรรพส่ิงท้ังหลายน้ัน  ลวนแตเกิดข้ึนเพราะการประชุมพรอม 
แหงปจจัยทั้งหลายเทานั้น 
           อุปาทานท้ัง ๔ ประการน้ี  ที่ทรงแสดงไวในปฏิจจสมุปบาทน้ัน 
อุปาทานอยูในฐานะเปนปจจุบันเหตุ  รวมกับตัณหา  และดวยอํานาจแหง 
อุปาทานน้ีเอง  ที่ทําใหคนไดประสบความทุกขตาง ๆ  ไมตองกลาวถึงใน 
ชวงยาวอยางสังสารวัฏ  แมในชีวิตประจําวันนี้เองจะพบวา  ความทุกขที่เกิด 
ข้ึนในชีวิตน้ัน  โดยสรุปแลวเกิดจาก  
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           " การท่ีจิตคนไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ ๕  วาของเรา  เปนเรา  เปน 
ตัวตนของเรา "  นั้นเอง  เหตุนั้นพระพุทธเจาจึงทรงแสดงวา 
                             สงฺขิตฺเตน  ป ฺจุปาทานกฺขนฺขา  ทุกฺขา 
           กลาวโดยสรุป  ความยึดมั่น  ในขันธ ๕ เปนทุกข  
           อุปาทาน  เปนองคธรรมขอหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทเปนเหตุปจจุบัน 
ที่บุคคลเพ่ิมเชื้อเขาไป  ทําใหตนตองอุบัติในภพตาง ๆ  ตามอํานาจของกิเลส 
และกรรม  และที่ไมควรลืมก็คือ  อวชิชา  ตัณหา  กับอุปาทานน้ันเปนพวก 
เดียวกัน  คือเปนกิเลสดวยกัน  เมื่อกลาวถึงขอหนึ่ง  อีกสองขอก็ชื่อวาถูก 
กลาวถึงดวยเชนกัน  ตามสายปฏิจจสมุปบาท  อุปาทานเกิดสืบเน่ืองมาจาก 
ตัณหา  แตในขณะเดียวกันตัณหาก็เปนผลสืบเนื่องมาจากอุปาทานได 
ดวย  นอกจากนั้นอุปาทานยังเปนปจจัยใหเกิดภพ  ความเกี่ยวของถึงกัน 
ระหวาง  อวิชชา  ตัณหา  อุปาทานน้ัน  พึงเห็นการที่สัตวทั้งหลาย  ไมมีความรู 
แจงเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายเพราะอวิชชานั้นเอง  ทําใหจิตของเขามีความ 
ดิ้นรนทะยานอยากเพ่ือไดสิ่งน้ันมาเปนของตน  เมื่ออยากไดและไดมาแลว 
ก็จะมีความยึดมั่นถือม่ันในส่ิงนั้น ๆ  ตามอํานาจของกามุปาทานเปนตน 
บุคคลย่ิงอยากยิ่งยึดมากเทาไร  เหตุผลในเรื่องนั้น ๆ  ก็จะออนลง  เพราะ 
ความอยากความยึดมั่น  ไปเพ่ิมความเขมขนใหแกอวิชชา 
           ในฐานะท่ีอุปาทานเปนขอหนึ่งในปจจุบันเหตุ  ที่เปนเหตุปจจุบัน 
๕ ประการ  คือ  อวิชชา  สังขาร ตัณหา  อุปาทาน  ภพ  เมื่อยังมีอุปาทาน 
อยู  ชาติ  ชรา มรณะเปนตนก็ตองมีอยู  หากบุคคลปรารถนาใหหลุดพน  
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จากทุกขในสังสารวัฏแลว  ตองทําลายอวิชชา  สังขาร ตัณหา อุปาทาน 
ภพลงใหได  อนาคตผล  คือ  วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา 
ชาติ  ชรา  มรณะ  ก็จะไมบังเกิดข้ึน 
           โทษของอุปาทานที่กลาวมานั้น  เปนโทษท่ีไกลออกไป  แตจะพบ  
วาตามหลักความจริงแลว  จิตท่ียึดถือวาของเรา ๆ  ในอะไรก็ตาม  ความ 
ทุกขจะกระจายออกไป  ตามปริมาณของส่ิงที่ตนยึดถือ  ในดานทิฏฐิ  คือ 
ความเห็นเลา  หากไปยึดถอืในสิ่งท่ีผิดดังกลาวแลว นอกจากจะตองถก 
เถียง  แตกแยกกันแลว  ยงัทําใหตนเองตองจมปลักอยูดวยมุจฉาทิฏฐิเหลา 
นั้น  เปนการสรางความทุกขยากใหแกตน  เชนเดียวกับการที่บุคคลไปยึด 
ถือดวยอํานาจของสีลัพพตปรามาส  ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหหลงทางมาก 
ยิ่งข้ึน  ยิ่งการยึดถือดวยอํานาจอัตตวาทุปาทานดวยแลว  โอกาสที่จะกลาย 
เปนสัสสตทิฏฐิ  คือความเห็นวาเที่ยง  อันเปนนิยตมิจฉาทิฏฐิเกิดข้ึนไดงาย 
มาก  ดวยเหตุนี้  อุปาทานจึงเปนปหาตัพพธรรม  คือธรรมที่ควรละ  เชนเดยีว 
กับปจจุบันเหตุอีก ๔ ขอ  คือ  อวิชชา  ตัณหา  สังขาร  ภพ  
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                                           โอฆะ     ๔ 
              กาโมฆะ                   โอฆะคือกาม 
              ภโวฆะ                     โอฆะคือภพ 
              ทิฏโฐฆะ                  โอฆะคือทิฏฐิ 
              อวชิโชฆะ                โอฆะคืออวิชชา  
           คําวา  โอฆะ  แปลวาหวงน้ํา  ทานนํามาใชเปนชื่อของกิเลส ๔ ประเภท 
วาเปนเหมือนหวงน้ําใหญ  เพราะวาหวงน้ําใหญนั้น  ไมวาอะไรจะตกไป 
ก็ตาม  ยอมซัดพัดพาสิ่งเหลาน้ันไปดวยกระแสของตน สิ่งท่ีตกลงในกระแส 
น้ํา  ยอมขาดความเปนตัวของตัว จนถึงกับตองเปนอันตรายเพราะหวงนํ้า 
ฉันใด ใจของคนท่ีถูกวังวนคือกิเลสพัดพาไปก็จะมีลักษณะเชนเดียวกัน 
ฉะน้ัน  โอฆะ ๔  ประการเหลาน้ัน  คือ 
           ๑.  กาโมฆะ  โอฆะคือกาม  ไดแกความใคร  ความพอใจ  ความ 
ยินดี  ปรารถนา  ตองการ  ความอยากได  ในส่ิงตาง ๆ  ที่เปนวัตถุกามคือ 
รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  และ  ธรรมารมณ  อันตนผูกใจวา  สิ่งเหลา 
นั้นนาใคร  นาปรารถนา  นาพอใจ และภายในจิตของตนไดมี  " กามธาตุ " 
คือธาตุความใครในสิ่งน้ันอยู  เมื่อเปนเชนนี้  จิตของเขาก็จะดําริถึงรูปเปนตน 
เหลาน้ันดวยแรงปรารถนา  จากการดําริถึงดวยความใครนี้เอง  ทําใหความ 
เรารอนเพราะแรงปรารถนาเกิดข้ึน  จึงมีการแสวงหาเพ่ือสนองตอบความ 
ตองการของตน ดวยทางถูกบางผิดบาง  จนไดสิ่งเหลาน้ันมาไวในครอบ  
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ครอง  แตก็ตองเปนทุกขดวยการรักษา  การเส่ือมสลายหรือแตกดับไป 
ของส่ิงเหลานั้น  ทุกชวงของความคิด  ที่เกี่ยวกับสิง่เหลาน้ัน ใจของบุคคล 
เหมือนถูกทวมทับดวยกระแสน้ํา  ยิ่งคิดมาก  แสวงหามาก  ไดมามาก  จิต 
ก็จะถูกทวมทับดวยแรงความใครได  ใครมีในวัตถุกามเหลาน้ัน  จนหาที่  
สิ้นสุดไมได  เพราะใจของคนท่ีถูกทวมทับดวยกาโมฆะ  เปนจิตท่ีพรอง 
อยูเปนนิตย  ไมอาจใหเต็มใหอ่ิมได  ดวยการพยายามตอบสนองความ 
ตองการท่ีเกิดข้ึน  ความทุกขที่เกิดจากกาโมฆะทวมทับ  จนตองเหนื่อยยาก 
ลําบากในการแสวงหาเปนตน  จะเกิดข้ึนหาที่สิ้นสุดไมได 
           ๒.  ภโวฆะ  โอฆะคือภพ  ไดแกความใครในความมีความเปน 
เพราะความฝงใจวา  ยศ  ตําแหนง  ฐานะน้ัน ๆ  เปนภาวะที่นําความสุข 
ความยิ่งใหญมาใหแกตน ทั้งในกาลปจจุบันและอนาคต  ทั้งชาติปจจุบัน 
และชาติหนา ความใคร  พอใจในฐานะตาง ๆ นั้น จะแสดงอาการออกมา 
ทํานองเดียวกันกาโมฆะ  คือ  จิตจะดําริสิ่งท่ีตนพอใจมาก ๆ  จิตเกิด 
การกําหนดหมายท่ีจะไดฐานะนั้น ๆ  เกิดความเรารอนเพราะแรงปรารถนา 
จนตองแสวงหาตอสูแยงชิงกัน  จนบางครั้งมีการลมตาย  มีคนเปนจํานวน 
ไมนอยเลย  ที่ความปรารถนาของตนยังไมเต็ม แตตองตายไปกอน  ยิ่งเปน 
ความตองการใหภาวะที่ตนตองการ บังเกิดข้ึนในอนาคตกาลดวยแลว  จิต 
จะมีแตความวิตกกังวล  ขาดความเปนอิสระ  จิตของเขาเปนเหมือนถูกทวม 
ทับดวยกระแสน้ํา  เมื่อเปนเชนนี้  เปนการยากท่ีจะทําตนใหสวัสดีได 
           ๓.  ทฏิโฐฆะ  โอฆะคือทิฏฐิ คําวา  ทิฏฐิ  แปลวาความเห็นโดยปกติ 
เปนคํากลาง ๆ  คือไมมีความหมายวาดีหรือชั่ว แตเมื่อมาคําเดียวไมมีคําอ่ืน  
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ตอหนาหรือหลัง  ทานหมายเอาความเห็นที่ไมดี ในที่นี้มีความหมายไป 
ในทางไมดีโดยตรง  เพราะเปนชื่อของกิเลส  ความเห็นที่เปนโอฆะคือทิฏฐิ 
เชน  เห็นวาทําดีไมไดดี ทําชั่วไมไดชั่ว  มารดาบิดาไมมีคุณ  กรรมที่ไดชื่อ 
วาบุญบาปไมมี  การกระทําที่วาเปนดีเปนชั่วจึงไมมี  ผลที่เกิดข้ึนในชีวิต  
ของคนไมมีเหตุ  ชาติกอน ชาติหนาไมมี  เปนตน  ความเห็นผิดในลักษณะ 
ตาง ๆ ดังกลาวนี้  มีอิทธิพลอยางสําคัญในชีวิตของคน  เพราะคนเราจะทํา 
พูดทางกายทางวาจา  เกิดมาจากความเห็นภายในจิตใจของเขาเปนสําคัญ 
เมื่อความเห็นผิด  การกระทําของเขาก็จะผิดตามไปดวย  และที่เปนอันตาย 
มากคือ  เมื่อเขาปฏิเสธบาป  บุญ  ทั้งทีเ่ปนสวนเหตุและผล  ทําใหเขาขาด 
ความรับผิดชอบในการกระทํา  โอฆะคือทิฏฐิจะทวมทับใจของเขา ใหไหล 
ไปตามอํานาจของทิฏฐิคือความเห็นผิด  ซึ่งมีความทุกขความเดือดรอนเปน 
ผลทั้งแกตนและคนอ่ืน  ทั้งโลกน้ีและโลกหนา 
           ๔.  อวิชโชฆะ  โอฆะคืออวิชชาความเขลา  ไมรูแจงเห็นจริงใน 
สิ่งท้ังหลาย  ซึ่งทานจัดเปนอวิชชา  ๘ ประการดังกลาวแลว คือความไมรู 
จริงในทุกข  สมุทัย  นโิรธ  มรรค  ไมรูจริงใจเรื่องชีวิตในอดีตกาล  อนาคต 
กาล  ทั้งอดีตและอนาคตกาล  และไมรูการท่ีธรรมท้ังหลายเปนปจจัยของ 
กันและกัน อาศัยกันและกันเกิดข้ึน  ดับไป  คือปฏจิจสมุปบาท 
ผลเสียจากใจท่ีถูกโอฆะทวมทับ 
           -  หวงน้ําคือกาม เมื่อทวมทับใจบุคคลใดแลว  ทําใหใจของบุคคล 
นั้นซัดสายไปหา  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  และอารมณอันตนใคร 
ปรารถนา  พอใจ  ตองมีความวิตกกังวล  เรารอน ผจญอุปสรรค  เหน็ดเหน่ือย         
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เพราะวัตถุกามท่ีตนใคร  แสวงหา  และไดมาไวในครอบครอง เมื่อส่ิง 
เหลาน้ีเสื่อมสลายไป  เปลี่ยนแปลงไป  ก็เกิดความทุกขโทมนัส  หมุนเวียน 
กันอยูอยางนี้ไมมีที่สิ้นสุด  ความรูสึกเปนอิสระสุขสบายอยางแทจริง 
จะเกิดข้ึนไดโดยยาก  
           -  หวงน้ําคือภพ  ทําใหจิตใครในความเปนตาง ๆ  ที่สังคมยอมรับ 
และตนเห็นวาดี  เมื่อหวงน้ําคือภพครอบงําจิต  ความคิดของคนจะหมุนวน 
อยูดวยการกําหนดหมายวา  ฐานะ  ตําแหนง  ชั้น ยศ  ภพอยางนั้นอยางนี้ 
นาพอใจ  จิตจะดําริถึงแตเรื่องนั้น ๆ  จนเกิดความเรารอนเพราะแรงปรารถนา 
จากน้ันการแสวงหาส่ิงน้ันจะเกิดข้ึนดวยความเหน่ือยยากลําบาก  มีการ 
ตอสูแยงชิงกัน  และตองเกิดความทุกขโทมนัส  เม่ือฐานตําแหนงของตน 
ตองเปลี่ยนแปลงไป  ในทางท่ีตนไมตองการ 
           -  หวงน้ําคือทิฏฐิ  เมื่อไหลมาทวมทับจิตใจใคร  ทําใหบุคคลผูนั้น 
มีความคิดเห็นหางไกลจากความจริงออกไป  จนปฏิเสธสัจธรรมทั้งหลาย 
ใจของเขาจะประกอบดวยมโนทุจริต  การคําพูดคิดจะมากไปดวยบาปกิเลส 
อันมีผลเปนความทุกขความเดือดรอน เพราะการไหลไปตามอํานาจกิเลส 
ของจิต พัฒนาการในดานจิตใจจะเกิดข้ึน  ไดยากหากยังไมยอมปรับจิตตน 
ใหถูกตองตามธรรม 
           -  หวงน้ําคืออวิชชา  ถือวาเปนตัวการสําคัญ  อันนําสัตวเขาสูความ 
มืดบอดทางปญญา เพราะอวิชชาความไมรูจริงน้ีเอง  ที่ทําใหคนมีความ 
หลง มัวเมา งมงาย  ไรเหตุผล ไมทราบปญหาที่แทจริงของชีวิต  ของโลก 
และสังสารวัฏ  คนที่ถูกหวงน้ําคือวิชชาพัดพาไป  จะเปนเหมือนเตาตาบอด 
ตกอยูในกระแสนํ้า  ยอมไมอาจพบความสวัสดีในชวิีตได  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 215 

           สิ่งท่ีอาจเปนทํานบกั้นกระแสหวงน้ําเหลานี้โดยตรงคือสติ  ปญญา 
แตเมื่อจะกลาวเปนขอ ๆ  ตามลําดับแลว  บุคคลอาจอาศัยหลักธรรมตอ 
ไปน้ี คือ  
           -  อสภุสัญญา  อสุภกรมฐาน คือการกําหนดหมายวาไมสวย 
ไมงามและการเจริญอสุภกรรมฐาน  จะชวยลด  ทําลายหวงนํ้าคือกามได 
           -  ความมีสติระลกึถึงเหตุผลแลว  ทําใจตนใหเกิดความยินดีใน 
ฐานะที่ตนเปน  คือสันโดษ  จะชวยบรรเทาหวงนํ้าคือภพได 
           -  สัมมาทิฏฐิ  คือปญญาอันเห็นชอบในระดับตาง ๆ  จะผอนคลาย 
ความเห็นผิดใหเบาบางจนถึงหมดส้ินไปไดในที่สุด 
           -  จักษุ  ญาณ  ปญญา  วิชชา  อันเปนตัวปญญาท่ีแทจริง  เมื่อบังเกิด 
ข้ึนแลว  ยอมขจัดหวงนํ้าคืออวิชชาใหหมดไป  ดจุพระอาทิตยอุทัย  กําจัด 
มืดใหหมดไปฉะนั้น 
           อยางไรก็ตามในระดับที่ลดหลัน่ลงมานั้น  เหมือนคนตกลงไปในกระ 
แสนํ้า  ถาไมปลอยใหน้ําพัดจนจมลงไปในสายนํ้า  พยายามประคองตัวไวให 
ได  ยอมชวยใหปลอดภัยระดับหน่ึง  โอฆะ  หวงน้ําคือกิเลสก็มีลักษณะอยาง 
นั้น  แมจะทําลายไมได  แตอยาใหถึงกับตกเปนทาสของส่ิงเหลาน้ัน ยอมชวย 
ดํารงตนอยูในธรรมไดตามสมควร.  
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                                               กิจในอรยิสัจ ๔ 
              ปรญิญา                     กําหนดรูทุกขสัจ 
              ปหานะ                      ละสมุทัยสัจ  
              สัจฉิกรณะ                 ทําใหแจงนิโรธสัจ 
              ภาวนา                       ทํามัคคสัจใหเกิด 
           กิจในอริยสัจท้ัง  ๔ ประการนี ้ จะเกิดข้ึนแกบุคคลผูปฏิบัติ  กระทําให 
สมบูรณในอริยมรรคทั้ง ๘  ประการ ซึ่งไดแก ศีล  สมาธิ  ปญญา  นั่นเอง 
เมื่ออริยมรรคทั้ง ๘ ประการ  มีความสมบูรณในข้ันนั้น ๆ  ก็จะเกิดสิ่งท่ี 
เรียกวา  สัมมาญาณ  คือความรูในทางที่ชอบข้ึนภายในจิต  ทําใหรูจริง 
ในอริยสัจท้ัง  ๔ ประการวา  ทุกขเปนสิ่งท่ีควรกําหนดรูสภาพความจริง 
ของทุกข  เพราะทุกขเมื่อบังเกิดข้ึนแลวก็จะทําหนาที่เบียดเบียนอันปจจัยปรุง 
แตงใหบังเกิดข้ึน ผลที่เกิดข้ึนจากการเบียดเบียนและปรุงแตง  ก็กอใหเกิดเปน 
ความเรารอนข้ึนมาทั้งทางกายและจิต และในขณะเดียวกันก็มีความแปรปรวน 
เปลี่ยนแปลงบังเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาไมหยุดนิ่ง  ทกุขจึงเปนสิ่งท่ีควรกําหนดรู 
สัมมาญาณ  ความรูในทางที่ชอบก็จะเกิดข้ึนในสมุทัยสัจวา  สมุทัยสัจอันเปน 
เหตุใหเกิดกองทุกข  เปนเหตุแหงความทุกข ครอบสัตวไวในสังสารทุกข 
และขังสัตวไวในเรือนจํา  คือ  สังสารทุกขนั้น  เปนเหตุใหเกิดความทุกข 
แกบุคคลท้ังหลายตลอดกาลอันยาวนาน 
           สัมมาญาณ คือ  ความรูในทางที่ชอบก็จะเกิดข้ึนมองเห็นโทษของ 
กิเลส  มีตัณหาเปนตนวา สมุทัยเปนสิ่งท่ีตรัสจะตองละ  จากน้ันสัมมาญาณ  
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คือ  ความรูในทางที่ชอบก็เกิดข้ึนในนิโรธสัจวาเปนสัจฉิกรณะ คือ  เปนของ 
ที่ควรทําแจง  เพราะนิโรธสัจชวยบุคคลออกจากอํานาจของอุปธิ  คือ 
ขันธ  กิเลส  และกรรม  เปนตน  ทําใหใจของบุคลสงัดจากกิเลส  และไมมี  
ปจจัยอะไรจะมาปรุงแตงใหเกิดความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปได  ทําให 
บุคคลเหลานั้นไดชื่อด่ืมอมฤตรส  คือ  รสแหงความไมตาย สัมมาญาณ  คือ 
ความรูในทางที่ชอบก็จะเกิดข้ึนในมรรคสัจ  ซึ่งทําหนาท่ีขนสัตวออกจาก 
วัฏฏสงสารคือการเวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏ  เปนเหตุใหบุคคลผูกระทํา 
อริยมรรคมีองค ๘ ประการ  ใหสมบูรณเขาถึงสภาวะแหงนิพพาน  เปนการ 
สงบระงับดับไปแหงเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข ชวยใหบุคคลไดเห็นพระ 
นิพพานดวยใจของตน  จิตจะเขาถึงความเปนใหญในวิมุติญาณทัสสนะ 
คือ  ความรูความเห็นในสัมมาวิมุติ  ไดแก  ความรูความเห็นถึงจิตท่ีหลุดพน 
จากอํานาจของกิเลสในทางที่ชอบ  กิจในอริยสัจทั้ง ๔ ประการนี้  ในแงของ 
การเกิดของญาณ  ทานแสดงวา  เกิดข้ึนจากสัมมาญาณ ๓ ระดับดวยกัน 
คือ 
           สัจจญาณ รูความจริงแหงอริยสัจแตละขอวาอะไรเปนอะไร รูวา 
นั่นคือทุกข  นั่นคือสมุทัย  เหตุเกิดแหงทุกข  รูวานี่คือนิโรธคือความดับทุกข 
รูวานี่คือมรรค  คือขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับทุกข 
           กิจจญาณ  รูกิจทีค่วรทําในอริยสัจท้ัง ๔ ประการวา  ทุกขเปน 
ปริญญาตัพพธรรม  คือ ธรรมที่ควรกําหนดรู  สมุทัยเปนปหาตัพพธรรม 
คือ  ธรรมท่ีบุคคลจะตองกําหนดละ  นิโรธเปนสัจฉิกาตัพพธรรมคือธรรม 
ที่บุคคลจะตองทําใหแจมแจงข้ึนภายในจิตสันดานของตน  มรรคเปน 
ภาเวตัพพธรรมคือ  ธรรม  ที่บุคคลจะตองลงมือประพฤติปฏิบติัใหบังเกิดข้ึน  
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           กตญา เกิดผุดข้ึนภายในใจของบุคคล  ผูกระทําอริยมรรคให 
สมบูรณวา  ทุกขเปนสิ่งที่ควรกําหนดรู ตนไดกําหนดรูแลว  สมุทัยที่ควรละ 
ตนไดละแลว  นิโรธท่ีควรทําใหแจงไดทําใหแจมแจงแลว  มรรคท่ีควรเจริญได  
เจริญแลว  ตอจากนั้นจิตของผูปฏิบัติก็จะเขาถึงสัมมาวิมุติ  คือ  หลุดพนจาก 
เพลิงกิเลสและเพลิงทุกขดวยประการทั้งปวง  อันหมายถึงจบสิ้นภารกิจท่ี 
เกี่ยวกับการละบาปบําเพ็ญบุญ  ยุติการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ  เปนภูมิ 
แหงจิตท่ีเขาถึงชั้นที่ทานเรียกวา  โลกตุตรภุมิ  คือ  ภูมิจิตที่พนจากกระแส 
ของโลกทั้งปวง 
           ในข้ันของการดํารงชีวิตประจําวันของสามัญชน  อาจไดรับผลจากกิจ 
ทั้ง ๔  ประการน้ีไดดวย 
           ๑.  พยายามเรียนรู เขาใจ  ยอมรับความจริงที่มีอยูเปนอยูโดยธรรมชาติ 
อันเกิดข้ึนมาจากเหตุปจจัย  เชน เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  การพลัดพราก  ชวย 
ใหปลอยวาง  ทําใจใหสงบได 
           ๒.  พยายามมองใหเห็นโทษของกิเลสประเภทตาง ๆ  แลวหัดบรรเทา 
ลด ละ  อยูเสมอจะมีความเรารอนนอยลง  โดยอาศัยความมุงม่ันผลคือ 
การท่ีจิตใจไดรับความสุข ความสงบ  เพราะไมมีเครื่องเสียดแทงใจมากนัก 
ประการสําคัญคือพยายามปฏิบัติตามหลักศีล  สมาธิ  ปญญาใหเต็มความ 
สามารถของตน  เพราะกิจเหลาน้ีคือส่ิงท่ีคนจะตองเขาใจวา อะไร ?  มาจาก 
ไหน ?  เพ่ืออะไร ?  และโดยวิธีอยางไร ?   อันเปนขั้นตอนของอริยสัจ ๔ นั้น 
เอง.  
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                                                         ฌาน ๔ 
              ปฐมฌาน                         ฌานท่ี ๑ 
              ทุติยฌาน                         ฌานท่ี ๒  
              ตติยฌาน                         ฌานท่ี ๓ 
              จตุตถฌาน                       ฌานท่ี ๔ 
           คําวา " ฌาน "  แปลวา การเพง  ตามปกติแลวก็มีความหมายใน 
๒ ระดับ 
           ระดับแรก  เปนสวนเหตุ  เรียกวา  อารัมมณปูนิชฌาน คือ  การเพงดู 
อารมณที่เปนเครื่องต้ังสติกําหนดระลึก  เชน  ดูลมหายใจเขาออกระลึกถึงคุณ 
พระพุทธเจา  เปนตน จนจิตใจของบุคคลผูนั้น  ต้ังมั่นเปนสมาธิไมหว่ันไหว 
ที่เรียกวาอัปปนาสมาธิ  ในชั้นนี้กวาจะเขาถึงฌานอันเปนสวนผลท่ีเรียกวา 
รูปฌาน  ซึ่งเปนการแสดงถึงความประณีตของจิตท่ีเกิดข้ึนจากการเจริญสมถ 
กรรมฐาน โดยลําดับนั้นเอง  ทานเรียกชื่อเต็ม  โดยเรียงเปน  ๔ ระดับ คือพระ 
สูตรนั้น  เรียง ๔ ระดับ ในอภิธรรม  เรียงออกไปเปน ๕ ระดับ  คือ 
           ๑.  ปฐมฌาน มีองค ๕ คือ 
                 วติก  ความตรึกที่เปนกุศล 
                 วจิาร  ไดแกความตรอง  กุศลธรรมท่ีตนตรึกนั้น มคีวามประณีต 
สงบสูงข้ึนกวาความตรึกตรองของสามัญชน  เพราะวาความตรึกตรองของทาน 
เหลาน้ันไมประกอบดวยกิเลสและอกุศลธรรม 
                 ปติ  ความเอิบอ่ิมใจที่เกิดข้ึน แสดงออกมาในลักษณะตาง ๆ  
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              สขุ  คือความสบายกายสบายใจ  อันเกิดข้ึนจากจิตท่ีมีความ 
สงบมีลักษณะโปรงเบาบังเกิดข้ึนทั้งกายและจิต 
              เอกคัคตา  คือจิตท่ีต้ังม่ันเปนสมาธิ  ไมถูกโยกคลอนใหหว่ัน 
ไหว  ดวยการเหนี่ยวนึกของตนเอง  และแรงกระทบมาจากภายนอก  ในกรณี 
ที่สิ่งกระทบน้ันไมแรงเกินไป 
           ๒.  ทุติยฌาน  มีองค ๓  ซึ่งเปนพัฒนาการทางจิตท่ีกาวไกลข้ึน 
ไปอีกระดับหน่ึง  ดังนั้นในทุติยฌาน จึงไมมีวิตก  คือความตรึก  ไมมีวิจาร 
คือความตรองแตมีปติ  คือความเอิบอ่ิมใจ  สุขคือความสบายกายสบายใจ 
ที่ประณีตยิ่งนัก  ความสุขในชั้นทุติยฌานน้ัน  ทานเรียกวาเปนความสุขท่ีหวาน 
ใจย่ิงนัก  เปนความเอิบอ่ิมเปนความซาบซ้ึงตรึงตรา ซึ่งจิตธรรมดาของบุคคล 
ไมสามารถสัมผัส  ความสุขในชั้นนี้ไดและเอกัคคตา  คือจิตต้ังมั่นเปนอัน 
เดียว  มีความมั่นคงมากยิ่งข้ึน กวาในปฐมฌาน 
           ๓.  ตติยฌาน  มีองค ๒  คือมีความสุขและเอกัคคตา  เพราะ 
ปติสงบระวับไปจากจิตของบุคคลน้ัน ความสุขจึงมีความเกี่ยวของกับความ 
สงบ  จิตใจของผูปฏิบัติก็จะเยือกเย็นและสงบมากยิ่งข้ึน 
           ๔.  จตุตถฌาน  มีองค ๒  คือแมความสุขก็จะหายไป  ใจจะปรากฏเปน 
อุเบกขา  ที่เรียกวา  เปนอุเบกขาฌาน  อันเปนอาการของปญญาปรากฏข้ึนภายใน 
จิตพรอมกับเอกัคคตา  คือจิตท่ีต้ังม่ันเปนสมาธิไมหว่ันไหว 
           ฌานท้ัง ๔ ประการน้ี  ทานเรียกวา  รูปฌาน  บางทีก็เรียกวารูปสมา- 
บัติทั้งน้ีเพราะวามีรูปธรรมเปนอารมณใหบังเกิดข้ึน  เมื่อกลาวในชั้นของจิต 
แสดงวาระดับจิตข้ึนสูรูปาวจรภูมิ  คือชั้นที่มีรูปเปนอารมณ  ทานเหลาน้ีเมื่อทํา  
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กาลกิริยาตายไป  ถาฌานทานยังไมเสื่อม  ก็จะบังเกิดเปนพรหมในพรหมโลก 
ตามกําลังของฌานท่ีทานเหลานั้นไดบรรลุเปนผลตอเนื่อง  จากการเจริญสมถ 
กัมมัฏฐานน้ัน  มุงสงบนิวรณทั้ง  ๕ ประการ ซึ่งเปนสนิมใจ  เปนเครื่องกั้นจิต 
คนไวไมใหบรรลุความดี  เมื่อองคฌานแตละขอ  ทําหนาท่ีของตน  คือ  
           เมื่อวิตกบังเกิดข้ึน  ก็ทําหนาท่ีสงบถีนมิทธะ  คือความฟุงซาน รําคาญ 
ซัดสาย  งวงงุน  เหนื่อยหนาย ทอถอย หดหู  ภายในจิตใหสงบไป 
           เมื่อวิจารบังเกิดข้ึน ก็จะทําหนาท่ีสงบวิจิกิจฉา  คือความเคลือบแคลง 
สงสัยในคุณของพระรัตนตรัย  เปนตน  ของตนใหสงบไปจากจิต 
           ปติ  ความเอิบอ่ิมใจ  เมื่อบังเกิดข้ึน  ก็จะทําหนาท่ีสงบพยาบาทที่มีอยู 
ภายในจิตของบุคคลใหสงบไป 
           สุข  คือความสบายกาย  สบายใจ  เมื่อบังเกิดข้ึนแลว  ก็จะทําหนาท่ีสงบ 
อุทธัจจกุกกุจจะ  คือความฟุงซานรําคาญ  ซัดสายไปของจิตในอารมณตาง ๆ 
           เอกัคคตา  คือจิตท่ีต้ังม่ันเปนสมาธิ  ไมหว่ันไหวไปกับอารมณก็จะทํา 
หนาที่สงบกามฉันท คือจิตท่ีตรึกนึกถงึส่ิงท่ีตนใคร  ตนปรารถนา  ตนพอใจ 
ใหสงบระงับไป 
           จิตท่ีหลุดพนจากนิวรณทั้ง ๕ ประการ  ดวยกําลังแหงฌานทั้ง ๔ 
ประการนี้  ทานเรียกวาเปนวิกขัมภนวิมุติ  คือจิตท่ีหลุดพนจากอํานาจกิเลสดวย 
การกดทับไวตามองคของฌานน้ัน ๆ  ตราบใดท่ีองคฌานท้ัง ณ  ประการ 
ยังไมเสื่อมไปจากจิตตราบน้ันนิวรณทั้ง ๕  ประการ  จะเกิดข้ึนมาไมได 
แต  ฌานเปนของเสื่อมไดดังน้ันเมื่อฌานเสื่อม  นิวรณจึงเกิดข้ึนได  ขอปฏิบัติ 
ในระดับนี้  จึงยังถือวาเปนโลกียธรรม  คือธรรมระดับโลก  แตมีความประณีต 
ข้ึนไปกวาปกติสามัญเทาน้ันเอง  
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                                                ทักขิณาวิสุทธิ ๔ 
                                                  สัมปทาคุณ ๔  
        ทักขิณาบางอยางบริสุทธิ์ฝายทายก                  แตไมบริสทุธิ์ฝายปฏิคาหก 
        ทักขิณาบางอยางบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก            แตไมบริสุทธิ์ฝายทายก 
         ทักขิณาบางอยางไมบริสุทธิ์ทั้งฝายทายก        และฝายปฏิคาหก 
        ทักขิณาบางอยางบริสุทธิ์ทั้งฝายทายก             และฝายปฏคิาหก 
           ทักขณิาวิสุทธิ  หมายถึงความบริสุทธิ์แหงทักขิณา  คือส่ิงท่ีบุคคล 
บริจาค  ทานจัดไว  เปน ๔ ประเภท 
ทายก  ปฏิคาหก  และทักขิณา  หมายถึงอะไร ? 
          คําวา  " ทายก "  หมายถึงทานท่ีบริจาควัตถุสิ่งของ  และ  สิ่งของท่ี 
บริจาคนั้นไดชื่อวาทักขิณา  ที่เรียกวา  " ทักขิณาทาน "  สวนปฏิคาหก  คือทานผูรับ 
สิ่งท่ีทายกมอบให 
อะไรเปนเหตุใหทักขิณามีผลแตกตางกัน ? 
           สิ่งท่ีทําใหทักขิณามีผลมากนอยกวากันนั้น  ทานวัดกนัดวย  " ความม ี
และความไมมี ศีลและกลัยาณธรรมของบุคคลท้ังสองฝาย " คือ 
           ประเภทแรก        ทายกเปนผูมีศีลมีกัลยาณธรรม  แตปฏิคาหกไมมี 
                                       ศีลไมมีกัลยาณธรรมมีผลเพียงกึ่งเดียวเหมือน 
                                       การหวานพืชชนิดด ี ลงบนพ้ืนนาท่ีขาดปุย 
           ประเภทที่สอง     ปฏิคาหกคือผูรับเปนผูมีศีล  มีกัลยาณธรรมแต 
                                       ทกยกเปนผูไมมีศีล  ไมมีกัลยาณธรรม  มีผล             
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                                         เพียงกึ่งเดียวเชนกัน  เหมือนพืชไมดี  หวานลง 
                                        ในนาที 
           ประเภทที่สาม        ทั้งสองฝายไมมีศีล ไมมีกัลยาณธรรม หวังผล 
                                        ไดนอย  เหมือนการหวานพืชชนิดเลวลงบน  
                                         เนื้อนาที่ขาดปุย 
           ประเภทที่สี่           ทั้งสองฝายคือทายก  และ  ปฏิคาหก  ตางก็ 
                                         สมบูรณดวยศีล  สมบูรณดวยกัลยาณธรรมตาม 
                                         ควรแกฐานะของตน  ทักขิณาเชนนี้  มีผลมีอานิ- 
                                         สงสมาก  เหมือนการหวานพืชชนิดดี  ลงในพ้ืน 
                                         นาท่ีอุดมดวยปุย  ฉะนั้น 
สัมปทาคุณ  คืออะไร ? 
           คําวา  " สัมปทาคุณ "  คือความสมบูรณดวยคุณสมบัติ  ที่ทําใหทาน 
อันทายกบริจาคลงไปมีผลมีอานิสงสมาก และสามารถเห็นผลแหงทาน 
ที่ตนบริจาคน้ันทันตาเห็น  คือจะไดรับผลแหงทานหลังจากบริจาคไม 
นาน  ทานจัดสัมปทาคุณไว ๔ ประการคือ 
           ๑.  วตัถุสัมปทา                      ความถึงพรอมดวยวัตถุ 
           ๒.  ปจจยสัมปทา                   ความถึงพรอมดวยปจจัย 
           ๓.  เจตนาสัมปทา                   ความถึงพรอมดวยเจตนา 
           ๔.  คุณาติเรกสัมปทา              ความถึงพรอมดวยคุณพิเศษของทานผูรับ 
สัมปทาคุณทั้ง   ๔  มีอธบิายอยางไร ? 
           ๑.  วตัถุสัมปทา  ทานหมายเอาทานผูรับทาน  จะตองเปนพระอนาคามี 
และ พระอรหันต  ผูอาจเขาสมาบัติได  เพราะทานเปนยอดแหงทักขิเณยยบุคคล  
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           ๒.  ปจจยสัมปทา  หมายถึงส่ิงท่ีนํามาบบริจาค  จะตองเปนสิ่งท่ีไดมา 
ดวยความชอบธรรม ไมฉอ  โกง  ลกั  ใครมาทําทาน 
           ๓.  เจตนาสัมปทา คือเจตนาในการบริจาคน้ัน  จะตองสมบูรณใน 
สามกาล คือ 
              ๓.๑  ปุพพเจตนา  เจตนาที่จะบริจาคเกิดข้ึนในครั้งแรก  มีความ 
บริสุทธิ์ เกิดจากศรัทธา  และเห็นคุณคาในการบริจาคอยางแทจริง   
              ๓.๒  มุญจนเจตนา  ในขณะที่กําลังบริจาคทานอยู  ยงัคง 
รักษาความรูสึกนั้นไวได  ไมเกิดความเสียดาย  หรอืมีจิตใจเศราหมอง 
              ๓.๓  อปราปรเจตนา  หลังจากบริจาคทานเสร็จไปแลว  ไมเกิด 
ความเสียหาย  ทั้งเม่ือระลึกถึงการบรจิาคของตน  กลับมีความชื่นชมโสมนสั 
มีจิตใจบริสุทธิ์ผองใส 
           ๔. คุณาติเรกสัมปทา  คือปฏิคาหกผูรับทานน้ันเปนพระอริยบุคคล 
ระงับพระอนาคามีหรือพระอรหันต ผูออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม ๆ 
ทายกผูนั้นบริจาคทานแกทานเปนคนแรก 
           การบริจาคทานท่ีสมบูรณดวยสัมปทาคุณ ๔ ประการนี ้ ทานบอกวา 
ผูบริจาคจะไดรับผลในเวลาเร็วท่ีสุดคือในวันนั้นเอง  แตตามหลักฐานในคัมภีร 
ทางพระพุทธศาสนาปรากฏวา  แมในสมัยพุทธกาล  ทานท่ีไดรับผลทางใน 
วันนั้น  เพราะความสมบูรณของสัมปทาคุณ ทั้ง ๔ มีเพียง ๖  คนเทาน้ันเอง  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 225 

                                          ธรรมสมาทาน ๔ 
ธรรมสมาทานบางอยางใหทุกขในปจจุบัน   และมทีุกขเปนวิบากตอไป 
ธรรมสมาทานบางอยางใหทุกขในปจจุบัน  แตมีสขุเปนวิบากตอไป  
ธรรมสมาทานบางอยางใหสุขในปจจบุัน  แตมีทุกขเปนวิบากตอไป 
ธรรมสมาทานบางอยางใหสุขในปจจบุัน   และมีสขุเปนวิบากตอไป 
           คําวา  " ธรรมสมาทาน "  ไดแกความประพฤติการกระทํากรรม ที่เปน 
กุศลบาง  เปนอกุศลบาง  ขอน้ีพึงดูตัวอยางความประพฤติในสวนท่ีเปนอกุศล 
กรรมบถ มีการฆาสัตว  ลักทรัพย  ประพฤติผิดในกาม  พูดเท็จ  พูดคําหยาบ 
พูดสอเสียด  พูดเพอเจอเหลวไหล หรอืโลภ  อยากไดของของคนอ่ืน พยาบาท 
ปองรายบุคคลอ่ืน  เห็นผิดจากทํานองคลองธรรม  และกุศลกรรมบถ  คือการงด 
เวนจากการประพฤติ  กระทําในลักษณะน้ัน  ไดแก  งดเวนจากการกระทําสัตว 
มีชีวิตใหตาย  ใหไดรับบาดเจ็บ  หรือไดรับความทุกขทรมาน  เวนจากการถือ 
เอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมไดให  ดวยอาการแหงขโมย  เวนจากการประพฤติผิด 
ในทางประเวณี  และในทางเพศ  เวนจากการพูดคําเท็จ  หันมาพูดคําสัตยคํา 
จริง  เวนจากการพูดคําสอเสียด  หันมาพูดคําเสริมสรางสามัคคี สมานสามัคคี 
และประสานสามัคคี  เวนจากการพูดคําหยาบ  หันมาพูดคําพูดที่ไพเราะออน 
หวาน สบายหู  สบายใจของผูฟง  เวนจากการพูดเพอเจอเหลวไหลไรสาระมา 
พูดคําท่ีประโยชน  ทั้งแกตนเองและแกผูฟง  ทั้งสามารถพยายามควบคุม  
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ใจของตนไวไดไมใหโลภอยากไดของของบุคคลอ่ืน  ไมพยาบาทปองราย 
บุคคลอ่ืน ควบคุมความคิด  จิตใจใหเห็นชอบตามทํานองคลองธรรม 
           ตามปกติแลว  วิถชีวิีตของบุคคลน้ัน  ก็จะเดินไปบนเสนทาง ๒ สาย 
นี้ คือสายอกุสลกรรมบถ  หรือสายกุศลกรรมบถ  โอกาสที่จะประพฤติกระทํา  
เปนกลาง ๆ  คือไมบาปไมบุญ  ออกจะนอย 
           ๑.  บคุคลประพฤติอกุศลกรรมบถ  ดวยความจําเปน ความจําใจ 
ความคับแคนใจ  เชน  ถกูบุคคลอ่ืนชักชวนบังคับใหไปรวมทุจริตกับตน 
หรือชวยดูตนทางให  หรือวาเขาไปเปนเครื่องมือในการประกอบทุจริตตาง ๆ 
เขาทําดวยความจงใจ  แตวานั่นคือความผิด  ดังนั้นวิบากคือผลท่ีเกิดข้ึนจากการ 
กระทํา  เขาก็จะตองไดรับความทุกข  ความเดือดรอน  โดยการไมสบายใจบาง 
ดวยการถูกจับกุมคุมขังลงโทษบาง ตามสมควรแกความผิด  ในกรณีนี้  ชื่อวา 
ธรรมสมาทาน  คือการกระทําน้ัน ใหทุกขทั้งในปจจุบันและมีทุกขเปนวิบาก 
คือผลท่ีตนจะไดรับในโอกาสตอไป 
           ๒.  บางคนกระทําการงานดวยความเหนื่อยยากลําบาก  หลังสูฟา 
หนาสูดิน  ประสบความทุกขทรมานเหน็ดเหน่ือยดวยประการตาง ๆ  หรือวา 
เสี่ยงภัยเส่ียงอันตราย  เพ่ือชวยเหลือบุคคลอ่ืนใหพนจากภัยอันตรายเหลาน้ัน 
แตเขาไดก็ตามแตสิ่งท่ีเขากระทําน้ันเปนความดี  ดังน้ันผลท่ีเกิดข้ึนจากการ 
กระทําจึงเปนความสุขน้ีคือ  การกระทําท่ีใหทุกขในปจจุบัน แลวก็มีสุขเปน 
วิบากในกาลตอไป  
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           ๓.  คนบางคนหากินในทางทุจริต  ฉอโกง  ตมตุนบุคคล  ไมตองลง 
ทุนลงแรงอะไรมากมายนัก  ตลอดถึงหากินดวยการเลนการพนัน  คือการ 
ปลอมปนสินคาเปนตน จะเปนการหากินในลักษณะท่ีสบาย  สําหรับคนประ  
เภทน้ัน  แตเนื่องจากการกระทําทั้งหมดของตนเปนบาป  เปนอกุศล  ผลทีจ่ะ 
เกิดแกเขาในโอกาสตอไป  คือความทุกข  ความเดือดรอน  หรือมีการจับได 
ไลทัน  หรือแมจะจับไมไดไลไมทัน  จิตใจของเขาก็จะไมมีความสงบ  นี้คือ 
ธรรมสมาทานบางอยางใหสุขในปจจบุันแตก็มีทุกขเปนวิบากตอไป 
           ๔.  คนบางคนมีอัธยาศัยไมตรี  มีเมตตา มีกรุณาตอบุคคลอ่ืน  เสีย 
สละชวยเหลอืเกื้อกูลแกบุคคลอ่ืนดวยจิตใจที่มีความชื่นชมสุขใจท่ีไดกระทํา 
เชนนั้น ตลอดถึงคนท่ีบําเพ็ญสาธารณประโยชนดวยวิญญาณของผูเสียสละ 
ตาง ๆ  ก็มีลกัษณะอยางน้ัน  เปนความสุขใจ  สบายใจของเขา  ตามหลักทีพ่ระ 
พุทธเจาทรงแสดงไววา  ความดี  คนดีทําไดงายนั้นเอง  เพราะฉะนั้น  เมื่อคนดี 
มาทําความดีเชนนี้  เปนการทําความดีดวยความสบายใจ  เพราะสิ่งท่ีเขากระทํา 
เปนความดี  โอกาสตอไปเขาก็จะไดรับความสุขเปนผล  ทั้งในปจจุบันและภาย 
ภาคหนา  อยางที่พระพุทธเจาตรัสไววา 
           บุญเปนที่พ่ึงของสัตวทั้งหลายท่ีบําเพ็ญบุญ  ทั้งในโลกน้ีและในโลก 
อื่น 
           นี่คือลักษณะของการกระทําดีที่ใหสุขในปจจุบัน  และมีสุขเปนวิบากตอ 
ไป พึงสังเกตวา เสนทางชีวิตของบุคคลเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํา 
และจะไดสุขหรือไดทุกขก็เพราะการกระทําน้ัน  วิถีชีวิตของคนจึงเอนไปบน 
เสนทางทั้ง ๔ สายน้ีไมอยางใดก็อยางหนึ่ง  
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                                                    บริษัท ๔ 
                            ภิกษุ  ภกิษุณี  อุบาสก  อบุาสิกา 
           ภิกษ ุ หมายถึงทานที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนา  ดวยหลักการให 
การอุปสมบทอยางใดอยางหน่ึง  คือ  
           เอหิภกิขุอุปสัทปทา  ที่พระพุทธเจาประทานเอง 
           -  ติสรณคมนูปสัมปทา  ที่ทรงมอบหมายใหพระสาวกใหการ 
อุปสมบท 
           -  ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา  เปนภาระหนาท่ีของสงฆที่ใหการ 
อุปสมบทแกผูมีศรัทธา  สมัครใจเขามาบวชในพระพุทธศาสนา 
           ทานเหลาน้ีไดชื่อวาเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา  ทั้งนี้เพราะคําวา 
ภิกษุนั้น  เปนคําท่ีมีอยูกอน  ใชเรียกพวกนักบวชกลุมหน่ึง  เมือ่พระพุทธเจา 
ไดตรัสรูในคราวน้ัน ก็รับสั่งเรียกทานปญจวัคคียเปนกลุมแรกวา  ภิกษุ 
แลวเราก็นํามาใชในความหมายวาเปนผูเห็นภัยในสังสารวัฏบาง  ในความหมาย 
วา  ผูเที่ยวไปเพื่อกอนขาวบาง  แตในปจจุบันคําวาภิกษุหมายเฉพาะเจาะจงเอา 
ทานท่ีไดบวชมาถูกตองตามข้ันตอนแหงญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาไม 
มีความบกพรองในกรรมเหลาน้ัน  ชวงใดชวงหน่ึง ทานเหลาน้ันจึงไดชื่อวา 
เปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่แทจริง 
           ภิกษณุี มีความหมายอยางเดียวกับภิกษุ  แตเปนนักบวชผูหญิงเทานั้น 
เอง  การเปนภิกษุณีเกิดข้ึนดวยการอุปสมบทในสงฆ ๒ ฝาย  ตามกรรมวิธี 
ที่พระพุทธเจาทรงกําหนดเอาไว  แตเนื่องจากการสืบเชื้อสายของภิกษุณีมีขอ 
ปลีกยอยเปนอันมาก  ภิกษุณีในสายเถรวาทจึงหายไปเปนเวลานานแลว  
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           อุบาสก  แปลวา  ผูเขานั่งใกลพระรัตนตรัย  บางครั้งเรียกวา  พุทธมามกะ 
ซึ่งแปลวา  ผูยึดถือวาพระพุทธเจาเปนของตน  พระธรรมเปนของตน  พระสงฆ  
เปนของตน  อุบาสกคือชาวบานท่ีมาปฏิญาณแสดงตนเปนอุบาสกในพระ- 
พุทธศาสนา คําน้ีสมัยพุทธกาล  พระพุทธเจาและพระสงฆใชเรียกผูชายโดยท่ัว 
ไป  ในกรณีที่ไมประสงคจะเรียกชื่อทานเหลาน้ัน แตเมื่อใชในความหมาย 
ของพระพุทธศาสนา ก็ใชในความหมายวา  ผูนั่งใกลพระรัตนตรัยหมายถึงได 
แสดงตน ปฏิญาณตน  ยอมรับนับถือพระรัตนตรัยวา  เปนสรณะ  ที่พ่ึงที่ระลึก 
ของตน 
           อุบาสกิา  มีความหมายเชนเดียวกับอุบาสก  ผิดแตเปนผูหญิงเทาน้ัน 
เมื่ออุบาสกอุบาสิกาไดยอมรับนับถือพระรัตนตรัยเปนที่พ่ึงที่ระลึกแลว 
ก็มีระบบการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาจิตใจ  จนกาวไปสูความเปนอุบาสกอุบาสิกา 
รัตนะ ที่ทรงกําหนดรูคุณธรรม ๕ ประการ ดวยกันคือ 
           ๑.  มศีรัทธาเชื่อม่ันในคุณของพระพุทธเจา ไมหว่ันไหว 
           ๒.  มศีีลตามสมควรแกฐานะของตน 
           ๓.  เปนผูเชื่อม่ันในกฎของกรรม  ไมเชื่อมงคล  ต่ืนขาวตาง ๆ 
           ๔.  แสวงหาเขตบุญ เมื่อตองการทําบุญจะแสวงหาเขตบุญใน 
พระพุทธศาสนาเทาน้ัน 
           ๕.  ไมแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา 
           อุบาสก  อุบาสิกา  สามารถที่จะพัฒนาตนเองเขาเปนพระอริยบุคคล 
ในชั้นตาง ๆ  ไดจนถึงพระอนาคามี  แตถาทานเหลาน้ันบรรลุอรหัตเปนพระ 
อรหันต  จะตองบวชในวันนั้น  หรือนิพพานในวันนั้น ทั้งน้ีทานใหเหตุผลวา  
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เพศของฆราวาสน้ันเปนเพศตํ่า  ไมสามารถรองรับอรหัตคุณ ซึ่งเปนของหนัก 
ของสูงไดเหมือนกับอาคารสถานท่ี  อาคารที่ไมมั่นคง  ไมสามารถรับของหนัก 
ไดฉะน้ัน บริษัท ๔ เหลาน้ี  ตามปกติเราจะเรียกวา  พุทธบริษัท  หมายความวา 
กลุมคน  คณะบุคคลท่ีเปนชาวพุทธ  หรือนับถือพระพุทธศาสนา 
           ภารกิจหลักของพุทธบริษัททั้ง ๔  ที่ถือไดวาเปนภารกิจรวมกัน  คือ  
           ๑.  ศกึษาใหเกิดความรู  ความเขาใจ  ในศาสนธรรมคําส่ังสอนของ 
พระพุทธเจา  คือปริยัติสัทธรรม 
           ๒. ลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมวินัย  ตามสมควรแกฐานะของตน  ดัง 
ที่ทรงแสดงวาปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ปฏบิัติชอบยิ่ง  ปฏิบัติตาม 
ธรรม  นั่นคือ  ปฏิบัติสัทธรรม 
           ๓.  พยายามใหไดสัมผัสผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติธรรม  ในข้ันใดขั้น 
หนึ่ง  นั่นคือ  ปฏิเวธสัทธรรม 
           ๔.  อาศัยความเมตตา  กรุณา  นําธรรมที่ผานการศึกษา  ปฏิบัติ  ไปเผย 
แพรชี้แจง  แสดงแกคนอ่ืน  อันเปนการเริ่มวงจรพระสัทธรรมอีกครั้ง 
หน่ึง 
           ๕.  ยามท่ีมีภัยอันตรายเกิดข้ึนแกพระพุทธศาสนา  ไมวาจะเปน 
ศาสนธรรม  ศาสนบุคคล  ศาสนสถาน  หรือศาสนพิธี  ตองพยายามชวยกัน 
ปกปองรักษา  ขจัดอันตรายเหลาน้ัน  ใหยุติลงโดยธรรม.  
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                                                   บริษัท ๔ 
                        กษัตริย  พราหมณ  คฤหบดี  สมณะ 
           บริษัท ๔  กลุมนี้  เปนการจําแนกแบงแยกบุคคลไปตามลักษณะอาชีพ  
ในฐานะท่ีบุคคลเหลาน้ันไดจากสังคม 
           กษัตรยิ  เปนคณะบุคคลท่ีไดรับยกยองไวในฐานะของผูปกครองปอง 
กันบานเมือง  ซึ่งจะตองศึกษาเลาเรียน  ปฏิบัติภารกิจใน ๒ ดานน้ี 
           พราหมณ  พวกซ่ึงอยูในวรรณะพราหมณ  ที่มีจารีตประเพณีแบบ 
แผนวิถีชีวิตอีกลักษณะหน่ึง  ในพวกพราหมณเองก็แบงเปน ๒ ฝาย  เรียกวา 
พราหมณคฤหบดีคือพราหมณที่ประกอบอาชีพเปนชาวบานทั่ว ๆ ไป  และ 
สมณพราหมณ  คือพราหมณซึ่งเปนนักบวชแตเนื่องจากในท่ีนี้ทานจัดสมณะ 
ไวในกลุมหน่ึงแลว  คําวาพราหมณจึงหมายถึงพราหมณคฤหัสถครองเรือนท่ี 
มีหนาที่ศึกษาเลาเรียนไตรเภทและเวทางคศาสตร  ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ 
ตามธรรมเนียมของพราหมณ 
           คฤหบดี  คฤหบดนีั้น ในพุทธกาลก็คือพวกวรรณะแพศย  ที่มีฐานะ 
อาชีพในการประกอบกิจการงานดานเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  กส-ิ 
กรรม  ตาง ๆ  เพ่ือสรางสถานะอาชีพของตน  และเสียภาษีใหแกบานเมือง 
การจัดกลุมในลักษณะน้ีจะพบวา  คนท่ีอยูในวรรณใดก็ตามเม่ือประกอบ 
อาชีพในประเภททํามาคาขาย  ก็ไดชื่อวาอยูในกลุมคฤหบดีบริษัท  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 232 

           สมณะ  เปนบริษัทอีกกลุมหน่ึง  ซึ่งไดรับการยอมรับนับถือจากสังคม 
เปนอยางสูงในยุคในสมัยนั้น ๆ  ในสงัคมน้ัน ๆ  ในสมัยพุทธกาลเองก็มีสมณะ 
อยูเปนอันมาก  สมณะจึงเปนชื่อรวมนกับวชนานาประเภทในลัทธิ  ในศาสนา 
ตาง ๆ  สมณะจึงแปลวา ผูสงบ  เปนกลุมเปนคณะบุคคลของผูสงบ  หรือ  
อยางนอยท่ีสุด  ตองพยายามปฏิบัติตนเพ่ือใหเกิดความสงบ  สงบอะไร  สงบ 
กาย  สงบวาจา สงบใจ  เปนผูปฏิบัติตนในลักษณะท่ีไมเปนขาศึกศัตรูตอ 
บุคคลอ่ืน 
           กุลมบุคคลเหลานี้  แมจะเริ่มตนจําแนกกันตามลักษณะงาน  ฐานะ  อาชีพ 
แตเมื่อมีการเกาะกลุมกันแลว  ยอมมีการรักพวกรกัพองของตน  มีการ 
ประสานประโยชน  แสวงหาประโยชน  เพ่ือกลุมของตน  แตเพราะผลประ- 
โยชนนี้เอง  กลับทําอันตราย  สรางความแตกแยกข้ึนไดแมในกลุมของตน 
แตละบริษัทจึงมีการแบงกันเปนชั้น ๆ  ยอยออกไปอีก  จนกลายเปนชั้นตํ่า 
ชั้นกลาง  ชัน้สูง  ความเปนเราเปนเขา  เปนพวกเราพวกเขา  ที่มีอยูทุกยุค 
ทุกสมัย  ถาคนมีปญญาใช  ก็สรางความรัก  ความเคารพ  การสงเคราะหกัน 
การไมทะเลาะวิวาทกัน  ความสามัคคี  และเอกภาพก็จะเกิดข้ึน  แตถาคนขาด 
ปญญาเปนหลักในการดํารงตนอาจจะนําไปใชในทางสรางความแตกแยก 
กับ  กลุมอ่ืน ๆ  บริษัทอ่ืน ๆ  ไดเชนกนั.  
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                                                  บุคคล ๔ 
              อุคฆติตัญู               ผูอาจรูธรรมพอทานยกหัวขอข้ึนแสดง 
              วิปจิตัญู                  ผูอาจรูธรรมตอเม่ือทานอธิบายความแหงหัว 
                                                ขอน้ัน  
              เนยยะ                        ผูพอจะแนะนําได 
              ปทปรมะ                   ผูมีบทเปนอยางยิ่ง 
           บุคคลท้ัง ๔ ประเภทนี้  บางครั้งเราพูดกันวา  ดอกบัว ๔ เหลา ซึ่ง 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาสัตวโลกกอนการประกาศปฐมเทศนา 
ในชั้นแรกทรงพิจารณาเห็นวา ธรรมะที่พระองคไดตรัสรูมาน้ัน  มีความลึก 
ซึ้ง  รูไดยาก  ตรองตามไดยาก  มีความสงบ  มีความประณีต  บุคคลไม 
สามารถที่จะใชหลักตรรกศาสตรไปวินิจฉัยได  เปนวิสัยของชนที่เปนบัณฑิตเทา 
นั้นจะรูตามได  แตในทีสุ่ด  ก็ทรงจําแนกคนออกไปเปน ๔ ประเภท ทานก็ 
เปรียบเหมือนดอกบัว ๔ เหลา คือ 
           อุคฆติตัญู  เปนผูมีพ้ืนฐานทางบารมี  อัธยาศัยพ้ืนฐานทางสมาธิสูง 
มีไหวพริบ  ปฏิภาณดี  สามารถฟงธรรมที่เขาแสดงเพียงเล็กนอยก็เขาใจและ 
บรรลุมรรคผลได  เชน  พระอัสสชิ  ไดแสดงธรรมะเพียง  สองสามบรรทัด 
แกพระสารีบุตรวา 
           "  ธรรมทั้งหลายเกิดแตเหตุ  มเีหตุเปนแดนเกิด 
           พระตถาคตเจาทรงแสดงเหตุแหงธรรมน้ัน  และความดับแหง 
           ธรรมนั้น  พระมหาสมณะมีปกติตรัสอยางน้ี "  
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จากการแสดงธรรมเพียงเทาน้ี  พระสารีบุตรก็บรรลุมรรคผลเปนพระอริย- 
บุคคลระดับแรกคือพระโสดาบันแลว  ทานจึงเปรียบเหมือนกับดอกบัวท่ี 
โผลข้ึนพนน้ํา  พอตองแสงอาทิตยก็จะบานในขณะน้ัน  
           วิปจิตัญู  เปนผูมีวาสนาบารมี  พ้ืนเพอัธยาศัย  พ้ืนฐานทางสมาธิ 
และไหวพริบปฏิภาณเปนตน  หยอนลงมา  จําเปนจะตองอาศัยการแสดงธรรมะ 
ไปโดยลําดับ  เพ่ือฟองอัธยาศัยของบุคคลน้ันใหพรอมท่ีจะศึกษาเรียนรู 
และบรรลุธรรมเบื้องสูงข้ึนไป เชน พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธัมมจักกัปป 
ธรรมเพียงคนเดียว  คือ โกณฑัญญะ  ตอจากนั้นก็ทรงนําเอาแตละทานมา 
ชี้แจงธรรมะขัดเกลาไปโดยลําดับ  เปนการปรับพ้ืนเพอัธยาศัย  พ้ืนฐานทาง 
สติปญญา ใหอยูในระดับสม่ําเสมอกัน จากน้ันก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร 
ในที่สุดแหงอนัตตลักขณสูตร  ทานทัง้ ๕  ก็ไดบรรลุอรหัตเปนพระอรหันต 
ดังน้ันคนประเภทนี้จึงเปรียบเสมือนดอกบัวที่โผลข้ึนมาพอเสมอนํ้า  รอคอยท่ี 
จะบานในวันตอไป  หรอืเรียกอีกนัยหน่ึงวา  วิปจิตัญู  คือ  อาจจะรู 
ธรรม  เมื่ออธิบายชี้แจงแสดงหัวขอธรรมเหลาน้ัน 
           เนยยะ  คือผูพอท่ีจะฝกสอนอบรมตอไป อยางคนผูมีพ้ืนฐานวาสนา 
บารมี  มีความโนมเอียง  มีศรัทธา  มีศลี  มีจาคะ  มีปญญา  พอประมาณ  ใชกาล 
เวลาฝกปรืออบรมบมนิสัยตอไปโดยลําดับ  ในลกัษณะคอยเปนคอยไป 
สามารถทําจิตใจของเขาใหสงบ  ประณีตข้ึน ๆ  และในที่สุดกจ็ะบรรลุธรรม 
ในชาตินี้หรือในชาติตอไปได  ตามปกติแลวบุคคลประเภทน้ีออกจะมีมากเปน 
พิเศษ ซึ่งตองใชเวลาฝกปรืออบรมบมนิสัยกันนานพอสมควร  ทานจึงเรียกวา  
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เนยยะ  คือพอจะแนะนํากันได  ทานเปรียบเสมือนดอกบัวที่โผลมาปริ่ม ๆ 
น้ํา  รอคอยท่ีจะบานในวันตอ ๆ ไป 
           ปทปรมะ  ผูมีบทเปนอยางยิ่ง  ไดแกบุคคลท่ีเขาพรอมท่ีจะฟง  หรือ 
ไมยินดีที่จะฟง  ฟง ๆ  กส็ักแตวาฟงไป  อาจจะรู  อาจจะเขาใจ  แตไมมีความ  
เปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมตอนเริม่ศึกษาปฏิบัติธรรม  ความโลภ  ความ 
โกรธ  ความหลง  หนาแนนอยางไร  ปฏิบัติธรรมมาจนแกจนเฒาแลว  ก็คงเปน 
อยางนั้น  หรืออาจจะแรงกวา  ขอน้ีใหลองสังเกตวา  ในเชิงของการประ- 
พฤติปฏิบัติแลว  บุคลทั้ง ๔ ประเภทน้ี  มลีักษณะเหมือนบลอกสําเร็จรูปที่จะ 
พัฒนาคนใหบรรลุประโยชนทั้ง ๓ แตพระพุทธเจาทรงมุงในคราวแรก 
นั้น  มุงปรมัตถประโยชน  คือประโยชนสูงสุด  แตในประโยชนที่เปน 
ทิฏฐธัมมิกัตถะ  คือประโยชนในปจจุบัน และสัมปรายิกัตถะ  ประโยชน 
ในภายภาคหนา  กลุมบุคคลทั้ง ๔ ประเภทนี้ก็มีอยู  แลวสัมผัสประโยชน 
ในปจจุบันไดแตกตางกันเชน  สําหรบัการศึกษาเลาเรียน  บางคนก็หัวไว 
เรียนอะไรไดเร็ว  ก็เหมือนบุคคลประเภทแรก  คนบางคนก็ตองอานซํ้า ๆ 
ซาก ๆ  กันหนอย  แตในท่ีสุดก็จะผานการศึกษาการเลาเรียนไปได  อีกประ- 
เภทหนึ่งอาจจะตองจํ้าจ้ีจํ้าไข  ลงโทษ  เฆ่ียนตีกัน  อาจจะตองซ้ําชั้นบาง 
แตในที่สุดก็อาจจะสอบผานได  คนบางประเภทน้ัน  จะข้ึนไปไดในระดับหน่ึง 
แลวตอข้ันสูงไมไดอีกแลว  เราจะเห็นนักเรียน  นกัศึกษา  คนประสบความ 
กาวหนาในชีวิตในการทํามาคาขายก็ดี  ในการศึกษาเลาเรียนก็ดี  ใน 
การปฏิบัติราชการ  เปนทหาร ตํารวจ  เปนตนก็ดีนั้น ดูแลวก็มีแตบุคคล 
๔ ประเภทในแนวน้ีเสมอไป  
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                                                   ปฏิปทา ๔ 
              ทุกขาปฏิปทา  ทันธาภิญญา        ปฏิบัติลําบาก  ทั้งรูไดชา 
              ทุกขาปฏิปา  ขปิปาภิญญา           ปฏิบัติลําบาก  แตรูไดเร็ว  
              สขุาปฏิปทา  ทันธาภิญญา           ปฏิบัติสะดวก  แตรูไดชา 
              สขุาปฏิปทา  ขปิปาภิญญา           ปฏิบัติสะดวกดวย  ทั้งรูไดเร็วดวย 
           ปฏิปทา  หมายเอาการประพฤติปฏิบัติของพุทธบริษัททั้งหลาย 
แตเนนไปท่ีพุทธบริษัทฝายบรรพชิต  ที่เรียกวา  สหธรรมิก ๕  คือ  ภิกษุ 
ภิกษุณี  สิกขมานา  สามเณร  สามเณร ี การบรรลุมรรคผลของพุทธบริษัทเหลา 
นั้น มีความยาก  มีความงาย แตกตางกันอยู  ซึ่งสามารถจําแนกไดออกไปเปน 
๔ ประเภท  คือ 
           ๑.  ปฏิบัติลําบาก ทั้งรูไดชา  เชน  ภิกษุณีรูปหน่ึงทานเจริญกรรมฐาน 
อยูถึง ๒๕ ป  ต้ังแตวัยสาว ๆ  จนแกหงอม แมใจจะสงบสักขณะหนึ่งยังไมมี 
แตอาศัยความเชื่อม่ันวา  ธรรมะเหลาน้ี พระพุทธเจาไดตรัสรูและทรงแสดง 
ไว  มีคนปฏบิัติไดสําเร็จผลมาเปนอันมาก  ทานก็เพียรพยายามดวยความทุกข 
ทรมาน  ตะเกียกตะกายปนปายข้ึนไปหาสถานที่ที่สงบ  และทีสุ่ดก็บรรลุอรหัต 
เปนพระอรหันตได หรือ  พระจักขุบาล  บําเพ็ญเพียรไมนอนตลอดสามเดือน 
บรรลุมรรคผลไปพรอมกับตาบอด  แตก็เปนพระอรหันตประเภท สุกข 
วิปสสก  คือกิเลสหมดไป  แตคุณสมบัติพิเศษอะไรไมมี  นี้คือทานท่ีปฏิบัติกน 
ลําบาก รูไดชา  
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           ๒.  ปฏิบัติลําบาก  แตรูไดเร็ว  ขอน้ีตัวอยางเชน  ภิกษุบางองคอาจ 
จะปฏิบัติกรรมฐานดวยความลําบาก  ทุกขทรมาน  อยางเชน  พระโสโกฬิวิสะ 
เดิมจงกรมจนเทาแตกเลือดโลกไหลเปอนสถานท่ีจงกรม  พอพระพุทธเจา 
เสด็จมาแนะนําการปฏิบัติเหมือนกับพิณ ๓ สาย  คือ  หยอนเกินไป  ดีดไมดัง  
ดึงเกินไปดีดเขาขาด  พอดี ๆ  จึงดีดไดเสียงไพเราะ  ทานก็ปฏบิัติไปตามสาย 
กลาง  ไมนานก็บรรลุอรหัตเปนพระอรหันต  หรอืภิกษุบางรูป  ประสบทกุข 
เวทนา  ดวยโรคภัยไขเจ็บเสียดแทงจวนถึงแกมรณภาพ  ไดรับฟงพระธรรม 
เทศนาของพระพุทธเจาบาง  พระอัครสาวกบาง  บรรลุอรหันตบนเตียงพรอมทั้ง 
ดับชีวิตดวยเลย  สํานวนบาลีทานใชคําวา ชีวิตสมสีสี  คือชีวิตดับพรอมกับ 
กิเลสดับ  กเิลสดับพรอมกับชีวิตดับ 
           ๓.  ปฏิบัติสะดวก  แตรูไดชา  เชน บุคคลบางคนน้ัน  ปฏบิัติแบบ 
สบาย ๆ  เรียนกรรมฐานอยางไมถูกกับจริตของตน  ก็เปลี่ยนแปลงกัน 
ไปเรื่อย ๆ  ตองผานเวลานานก็ไมบรรลุธรรม  พอโอกาสหนึ่ง  ทานไดกรรม 
ฐานท่ีถูกกับจริตเขา ทานก็บรรลุมรรคผลได  แตก็ตองใชเวลานาน 
           ๔.  ปฏิบัติสะดวก  ทั้งรูไดเร็ว  พวกน้ีมีเปนอันมาก  เชน  พระ 
พาหิยทารุจิริยะฟงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาในขณะที่เสด็จบิณฑบาต 
แลวก็ประทับยืน แสดงธรรมแกทานเพียงเล็กนอยบนถนนนั่นเอง  ทานก็บรรล ุ
อรหัตเปนพระอรหันตในขณะนั้น  หรือพระพุทธเจาเสด็จไปโปรดสันติมหา 
อํามาตย  ซึ่งกําลังเศราโศกเพราะนางรําของทานคนหนึ่งไดตายลง  และ 
ในขณะนั้นทานก็อยูบนหลังชาง  พระพุทธเจาแสดงธรรมโปรดในขณะที่ทาน 
อยูบนหลังชางนั่นเอง  ก็บรรลุอรหัตเปนพระอรหันต  แลวนิพพานบนหลังชาง  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 238 

นั่นเอง  หรือพระเขมาเถรีไปเฝาพระพุทธเจาในขณะท่ียังเปนพระมเหสีของ 
พระเจาพิมพิสาร  พอฟงธรรมไมมากนัก  ก็บรรลอุรหัตเปนพระอรหันตทั้ง ๆ 
ที่ยังเปนพระราชินีอยูนั่นเอง  นี้เปนคนประเภทที่เรียกวาปฏิบติัสะดวก 
ทั้งรูไดเร็ว  เพราะพ้ืนฐานทางบารมีอินทรีย  อธิมุตติ อัธยาศัย  และคุณธรรม  
ภายใน  มีสมาธิ  ฌาน  เปนตนแกกลา ที่ทานอุปมาเหมือนฝที่กลัดหนอง 
รอการบงดวยหนาม  พอหนามไปแตะหนอยเดียว  หนองก็ออกมาแลว 
           จากตัวอยางบุคคลทั้ง ๔ ประเภทน้ี  เปนการชี้ใหเห็นถึงส่ิงอยูเบื้องหลัง 
ของคน  ซึ่งมีการแสดงชี้แจงไวแตกตางกัน  ตามพ้ืนฐานสติปญญาของคน 
เหลาน้ัน  เชน  ฟาดินกําหนดไวใหเปนอยางนั้น  พรหมลิขิต โชคชะตา  ดวง 
พระเจากําหนดไวใหเปนอยางนั้น  เปนตน แตทานพระพุทธเจาเรียกส่ิง 
นั้นวา  " กรรม "  อันเกิดข้ึนจากการกระทําของคนเหลาน้ันเอง  ฝายดีทาน 
เรียกวา  บารมี ฝายไมดีทานเรียกวา อาสวะ  ที่คนแตละคนมีอยูไมเทากัน 
ทําใหคนในโลกน้ีไมเหมือนกัน  เพราะความแตกตางกันของกรรม  อันเปนตัว 
จําแนกแบงแยกคน  ซึ่งมีทั้งกรรมที่เปนอดีต  และ  ปจจุบันของคนเหลา 
นั้น.  
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                                               ปฏิสัมภิทา ๔ 
              อัตถปฏิสัมภิทา                ปญญาแตกฉานในอรรถ 
              ธมัมปฏิสัมภิทา                ปญญาแตกฉานในธรรม 
              นิรตุติปฏิสัมภิทา              ปญญาแตกฉานในนิรุตติ  
              ปฏภิาณปฏิสัมภิทา           ปญญาแตกฉานในปฏิภาณ 
           ปฏิสมัภิทา ๔ นั้น  ความหมายสูงสุดแลว เปนคุณสมบัติของพระ 
อรหันตประเภทปฏิสัมภิทัปปตโตคือบรรลุปฏิสัมภิทา ๔  แตถาโดยเนื้อหาแลว 
มีอยูแกคนในระดับที่ลดหลั่นลงมา 
           คําวา  อัตถปฏิสัมภิทา หมายถึงความรอบรู ความแตกฉานในเนื้อ 
หาของธรรมะยอ ๆ  โดยวิจิตรพิสดาร เชน  ความเขาใจคําวา  ผูมีราตรีเดียว 
เจริญของพระมหากัจจายนเถระ  ทานอธิบายจากขอความน้ีไปเปนพระ 
สูตร  หรือพระสารีบุตรไดฟงธรรมจากพระอัสสชิวา 
           " ธรรมทั้งหลายเกิดแตเหตุ  แตตถาคตเจาทรงแสดงเหตุแหงธรรม 
นั้น  และความดับแหงธรรมน้ัน  พระมหาสมณะมปีกติตรัสอยางน้ี " 
           ทานเขาใจแตกฉานทะลุเปนรอยนัยพันนัย  การท่ีบุคคลเขาใจอรรถะ 
คือเนื้อหาแหงธรรมะขอใดขอหนึ่ง  และสามารถช้ีแจงอธิบายขยายขอน้ันออก 
ไปโดยนัยพิสดาร  บุคคลผูเขาใจเน้ือหาแหงภาษิต  สามารถอธิบายชี้แจงใหเห็นโดย 
นัยหลากหลายวา มารดาเปนมิตรในเรือนอยางไร  อีกนัยหน่ึง  คําวาอรรถะ  
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นั้นหมายถึงผล  คือ เมื่อบุคคลประกอบเหตุอยางใดอยางหน่ึง  ก็คาดหมายผล 
ไดวา  ในอนาคตจะเกิดผลอยางนั้น ๆ ข้ึนมา ในชั้นสูงสุด  เชน พระสังคีติ 
กาจารยในทุติยสังคายนา  คาดหมายวาอีก ๒๐๐ ปขางหนาน้ัน  จะมีเดียรถีย 
ปลอมบวชในพระพุทธศาสนา  จําเปนจะตองสรางคนข้ึนมาเพ่ือแกปญหาใน 
พระศาสนา  แตมนุษยโลกในสมัยนั้น  ถาปลอยตามปกติก็ไมมีคนที่มีขีด 
ความสามารถเชนนั้น  พระอรหันตทั้งหลายจึงไปอัญเชิญติสสเทพบุตร 
ใหจุติลงมาเกิดใสครรภของนางโมคคัลลีพราหมณีเพ่ือเตรียมตัวแกปญหาท่ี 
เกิดข้ึนแกพระพุทธศาสนารวมกับพระเจาอโศกมหาราช  เปนตน  แตในขณะ 
เดียวกัน การทํางานอะไรตาง ๆ ของคนท่ัวไป  ที่เราใชคําวาประเมินผล 
สรุปผล  คือเมื่อบุคคลศึกษาหาขอมูลได  ประเมินผลได  และสรุปผลได 
การสรุปผลนั้นเปนการสรุปผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  แตอาศัยการศึกษาจาก 
ขอมูลอันเปนเหตุในปจจุบัน บุคคลเหลาน้ันก็สรปุผลลงไปได แตจะเปนได  
มากนอยแคไหนเพียงไรนั้น  เปนเรื่องของอนาคตอาจจะถูกตองเต็มที่ก็ 
ได  หรืออาจจะไมเปนไปตามท่ีประเมินผลเอาไวก็ได  เพราะเหตุการณขางหนา 
นั้นไมมีใครรูวาอะไรจะเกิดข้ึน  แตถาเปนการรูดวยหลักของอนาคตังสญาณ 
จริง ๆ  ก็จะเปนความรูที่ลงตัวเชนของพระอรหันตทั้งหลาย ดังท่ีกลาว 
มาตอนตน 
           ธัมมปฏิสัมภิทา  ปญญาแตกฉานในธรรม...บุคคลเขาใจถือเอา 
ใจความแหงอรรถาธิบายน้ัน ๆ  ต้ังข้ึนเปนกระทูได  แลวกช็ี้แจงอธิบาย 
ขยายความในเนื้อหาของธรรมะเหลาน้ันไดหรือเราจะศึกษาธรรมะเปน 
สูตร ๆ  แลวสรุปลงไปดวยถอยคํางาย ๆ  เชน สมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงศึกษาเมตตานิสังสสูตรทั้งพระสูตร  แลวได  
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สรุปเปนขอความน้ัน ๆ  วา  โลโกปตฺถมฺภิกา  เมตตา  เมตตาเปนธรรมคํ้าจุน 
โลก  อีกความหมายหนึ่งธัมมปฏิสัมภิทา  หมายถึงเหตุเชน  เมื่อบุคคลประสบ 
ผลอยางใดอยางหนึ่งในปจจุบัน  เนื่องจากผลเหลานั้นโยงเขาไปหาเหตุ 
แตความรูที่สมบูรณนั้นตองอาศัย  อตีตังสญาณ  คือญาณอันเปนสวนอดีต  
เชนเหตุการณตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนในชีวิตในพระชนมชีพของพระพุทธเจาก็ดี 
เกิดข้ึนในสมัยนั้น ๆ  ก็ด ี บางเรื่องมีความเกี่ยวโยงกับเหตุในอดีตหรือเปนผล 
ที่เกิดมาจากเหตุในอดีตท่ีไกล ๆ  ขามภพขามชาติไป  พระพุทธเจาก็ทรง 
อาศัยอตีตังสญาณนําเรื่องเลาน้ันมาแสดงวา  เรื่องเหลาน้ันไดเคยเกิดข้ึน 
มาแลว  ทรงจัดคําสอนแนวนี้ไวหมวดหนึ่งที่เรียกวาชาดก  คือ  เรื่องที่เคย 
เกิดข้ึนแลว 
           นิรุตติปฏิสัมภิทา ไดแกการเขาใจภาษาความหมายของภาษา แตก 
ฉานในภาษาน้ัน ๆ  และรูจักใชถอยคําใหคนเขาตลอดถึงรอบรูในภาษา 
ของประเทศตาง ๆ  ก็อาจใหคนยอมรับนับถือโดยการใชโวหารในการพูด 
เพ่ือใหเขาเกิดความเห็นคลอยตามและสอดคลองกับพ้ืนเพ  จริตอัธยาศัยของ 
เขา  แตนิรุตติปฏิสัมภิทาในระดับนี้เปนผลแหงญาณของทานผูบรรลุธรรม 
อยางสูงในพระพุทธศาสนา  เปนที่นาสังเกตวา  นาจะหมายถึงความแตกฉาน 
ในภาษาตาง ๆ  ทุกแงทุกมุม  จะเปนของใครก็ตาม  เพราะภาษาในประเทศ 
อินเดียในสมัยปจจุบันก็ดีสมัยกอนก็ดี มีมากเหลือเกิน  แตจากหลักฐาน 
ในพระไตรปฎก  ปรากฏวาใครมาเฝาพระพุทธเจาจากเหนือสุด  จากใต 
จากตะวันตกหรือตะวันออกของอินเดียก็ตาม  พระพุทธเจาไมเคยทรงมีลาม 
แตก็ทรงตอบโต  ชี้แจง  อธิบายธรรมะใหคนเหลานั้นเขาใจไดทันที  ดังนั้น 
นิรุตติปฏิสัมภิทา  ระดับญาณจึงนาจะเปนผลท่ีเกิดข้ึนมาจากพระญาณ  
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ดวย  ในขณะเดียวกันก็อาจจะเกิดข้ึนจากที่พระองคเคยศึกษามาในสมัย 
เปนพระราชกุมารดวย 
           ปฏิภาณปฏิสัมภทิา  คําวาปฏิภาณ  ไดแกไหวพริบ  ฉลาดเฉลียว 
เขาใจทําอะไร  ไดเหมาะสมทันทีทันควัน  เมื่อเหตุการณบังเกิดข้ึนและสามารถ  
ที่จะแกไขเหตุการณเหลานั้นไดในเวลาอันรวดเร็ว  เรียกวาแกไขปญหาเฉพาะ 
หนาไดขอน้ีในชั้นเบื้องสูงก็จะเห็นวา  คนอยางภารทวาชพราหมณโกรธ 
พระพุทธเจา  มาดาพระพุทธเจาดวยถอยคําหยาบคายรุนแรง  พระพุทธเจา 
รับสั่งถามวา เมื่อแขกมาท่ีบานของทาน  ทานมีของตอนรับแขก  ถาแขก 
ไมยอมรับประทานอาหารเหลาน้ัน  ของรับแขกเหลาน้ันจะเปนของใคร 
พราหมณบอกวาก็เปนของแกตอไป  พระพุทธเจาก็รับสั่งเปนทํานองวา คําดา 
ทั้งหมดก็มีลักษณะเชนเดียวกัน  คือ พระองคไมรับ  ก็เปนการแกปญหา 
ที่มีอยูภายในใจของทานใหหายไป  หรือทีฆนขอัคคิเวสสนะ  เขาไปเฝา 
พระพุทธเจา  กราบทูลวา 
           " ขาแตพระสมณโคดม  ขาพเจาเห็นวาส่ิงท้ังปวงไมสมควรแก 
ขาพเจา  ขาพเจาไมชอบใจท้ังหมด "  พระพุทธเจาทรงรูความคิดของทาน 
ผูนี้วาแกไมพอใจพระองคที่ใหลุงของแกคือพระสารีบุตรออกบวช  พระ 
พุทธเจาก็รับสั่งวา 
           " ทีฆนขะ  ถาอยางน้ัน  ความเห็นของเธอกไ็มควรกับเธอดวย 
และเธอก็ตองไมชอบใจความเห็นของเธอดวย " 
           ทั้งน้ีเปนเพราะอะไร เปนเพราะทีฆนขะ  แกใชคําวาท้ังปวงท้ังหมด 
ซึ่งทุกสิ่งทุกอยางก็รวมอยูในคําวาท้ังปวงท้ังหมดดวยแมความเห็นของ 
แกและแมตัวของแก  ทีฆนขะ  ก็ยอมจํานนไป ซึ่งไหวพริบปฏิภาณเหลานี้  
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ก็มีอยูไดทุกระดับอยางเชน  ในกรณีของศรีปราชญที่มีไหวพริบปฏิภาณ 
สามารถตอบปญหาที่เขาถามไดในขณะนั้น ๆ  หรือไหวพริบปฏิภาณของ 
สุนทรภูที่แกปญหาในขณะท่ีทานบวชใหม  มีคนมาถวายสังฆทาน  ชาวบาน 
ที่นํามาอาราธนาไมเปน  ทานเองก็ยังไมรู  แตก็ใชไหวพริบปฏิภาณแกปญหา  
เฉพาะหนาไปไดเปนตน ดังน้ัน  ปฏิสมัภิทาท้ัง ๔ ประการนี้  ในชั้นหน่ึง 
คนสามัญโดยทั่ว ๆ ไป  ที่พ้ืนฐานในเรื่องเหลาน้ีก็สามารถที่จะไดรับ 
ประโยชน  จากปฏิสัมภิทาของตน  ตามคุณลักษณะของปฏิสัมภิทาของตน 
ระดับใดระดับหน่ึง 
           คุณสมบัติเหลาน้ีคือ  ความเปนคนรูจักเหตุ  รูจักผล  แตกฉานในภาษา 
และใชภาษาเปน ประกอบกับมีไหวพริบปฏิภาณดี  ใครจะมีในระดับใดก็ 
ตาม ยอมชวยใหการทํางานของคนน้ัน ๆ  ในทุกดาน ประสบความเจริญกาว 
หนาไดในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งอาจสามารถแกไขปญหาตาง ๆ  ที่เผชิญหนาตน 
อยู  ใหลดความรุนแรงลง ทําเรื่องใหญใหเปนเรื่องเล็ก  ทําเรื่องเล็กใหหายไป 
ได  พึงดูตัวอยางการแกปญหาเฉพาะหนาในทามกลางศึก   ของพระสมเด็จพระ- 
นเรศวรมหาราช  ในสงครามยุทธหัตถี  สมบูรณดวยเหตุ  ผล  ภาษา  และ 
ปฏิภาณ  จนทําเรื่องรายใหกลายเปนเรื่องดีได ดังทราบกัน.  
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              พรหม ๓ ชั้นนี ้ เกิดดวยผลแหงตติยฌาน  เรียกวาตติยฌานภูมิ 
              ๒.๑๐  เวหัปผลา  พวกมีผลไพบูลย 
              ๒.๑๑  อสัญญสีัตตา  พรหมไมมีสัญญา  คือมีแตรูปเรียกวา 
พรหมลูกฟก  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 246 

              พรหม ๒ ชั้นนี้เกิดดวยผลแหงจตุตถฌาน  ในที่บางแหงบอกวา 
อสัญญีสัตตา  เปนพรหมที่เคยเปนนักบวชนอกพระศาสนา  บําเพ็ญฌาน 
เกิดความเบ่ือหนายในจิต  จึงเกิดเปนพรหมที่ไมมีจิตใจ  หรือไมมีสัญญา  
              ๒.๑๒  อวิหา  ทานผูไมไปเร็ว  หรือดํารงอยูไดนาน 
              ๒.๑๓  อตัปปา  ทานผูไมเดือดรอนกับใคร ๆ 
              ๒.๑๔  สุทัสสาทานท่ีปรากฏโดยงาย  ผูนาชม 
              ๒.๑๕  สุทัสสี ทานผูเห็นโดยงาย  เห็นชัด 
              ๒.๑๖  อกนฏิฐา  ทานผูไมมีความดอย  หรอืทานผูสูงสุด 
              พรหมโลก ๕ ชัน้นี้  เปนที่เกิดของทานผูไดบรรลุมรรคผล  เปน 
พระอนาคามีบุคคลทานจึงเรียกวา  สุทธาวาส  แปลวาเปนที่อยูของทาน 
ผูบริสุทธิ์  การมีรูปฌานแตละขอ  แบงพรหมใหสูงตํ่าแตกตางกันเปน 
เพราะคุณภาพของฌานที่มี ตํ่า  กลาง  สูงสุด  ผลฌานจึงเปนผูแบงใหพรหม 
เกิดในชั้นตาง ๆ  กัน  แมจะไดบรรลุฌานเหมือนกันก็ตาม 
           ๓.  อรูปาวจรภูมิ  ชั้นที่ทองเท่ียวในอรูป  เกิดจากระดับจิตท่ีปรารภ 
อรูปเปนอารมณ  เปนผลแหงอรูปฌานท่ีทานเหลาน้ันไดบรรลุ  ทําใหทาน 
ไปเกิดในอรูปภพ  ซึ่งมีชือ่เหมือน  " อรูปฌาน " คือ 
           ๑.  อากาสานัญจายตนภูมิ ชั้นเขาถึงภาวะมีอากาศไมมีที่สิ้นสุด 
           ๒.  วญิญาณัญจายตนภูมิ ชั้นท่ีเขาถึงภาวะวิญญาณหาท่ีสุดมิได 
           ๓.  อากิญจัญญายตนภูมิ ชั้นที่เขาถึงภาวะไมมีอะไร  หรือมี 
เล็กนอย 
           ๔.  เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ ภูมิที่เขาถึงภาวะมีสัญญาก็มิใช 
ไมมีสัญญาก็มิใช  
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            ๔.  โลกุตตรภูมิชัน้พนจากโลก  ไดแกทานที่เขาถึงระดับโลกุตตร 
ธรรม  เปนระดับจิตของพระอริยเจาที่อยูเหนือภูมิทั้งสามดังกลาว  บางแหง 
เรียกวา อปริยาปนนภูมิ        
           ภพ  กับ  ภูมิมีความแตกตางกัน  แตมีความเกี่ยวเนื่องถึงกัน  คือ 
ภูมิเปนชั้นของจิตท่ีมีความหมาย ปานกลาง  ประณีตแตกตางกัน  ภูมิจิต 
เหลาน้ีทําใหทานเหลาน้ันบังเกิดในภพที่แตกตางกัน  เพราะเง่ือนไขท่ีสําคัญ 
คือ  กิเลส กรรม  เนื่องจากสัตวทั้งหลายเปนไปตามกรรม  กรรมเปนตัว 
จําแนกแบงแยกใหคนแตกตางกัน 
           โลกุตตรภูมิ  เปนระดับจิตท่ีเหนือโลก  แตพระอริยบุคคล ๓ ประเภท 
แรก  หาไดหลุดพนจากภพอยางแทจริงไม  เพราะกิเลสเปนเหตุใหเกิด 
ในภพทานยังละไดไมหมด  ดังนั้นทานจึงบอกวาพระโสดาบัน พระสกทาคามี 
ที่เปนมนุษยหรือเทวดา  ทํากาลกิริยาแลว  อาจเกิดไดในภูมิ ๖ คือ  มนุษย 
กับ  เทวภูมิ ๖  ถาทานเปนรูปพรหม  อรูปพรหม  เมื่อจุติแลวจะไมกลับ 
มาสูโลกมนษุย  หรือเทวดาอีก  ทานจะบําเพ็ญเพียรจนบรรลุมรรคผล 
เปนพระอรหันตในภพท่ีทานอุบัติ  แลวนิพพานไปในที่สุด 
           สําหรับพระอนาคามี  ในขณะที่เปนพระอนาคามีจะเปนมนุษย 
เทวดา  หรือพรหมก็ตาม หลังจากตายหรือจุติแลว จะบังเกิดในพรหมโลก 
ชั้นสุทธาวาส  และจะบรรลุอรหัตเปนพระอรหันตนิพพานในสุทธาวาสน้ัน  
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                                               มรรค ๔ 
                                        โสดาปตติมรรค  
                                        สกทาคามิมรรค 
                                        อนาคามิมรรค 
                                        อรหัตมรรค 
           คําวา  " มรรค "  นั้น  เฉพาะในที่นี้  หมายถึงญาณ  คือความรูอันเปน 
เหตุใหผูปฏิบัติสามารถละสังโยชน คือกิเลสที่ผูกใจสัตวไวใหเด็ดขาดไป 
การละระดับที่ทานเรียกวา  มรรค  ไดแก  สมัมาญาณ  คือความรูในทางที่ 
ชอบ  เกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลปฏิบัติไปตามอริยมรรคมีองค ๘ ประการ 
หรือหลักของไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  เมื่อถึงจุดผูปฏิบัติกระทํา 
ใหศีลสมบูรณ  สมาธิพอประมาณ  ปญญาพอประมาณ  ก็จะเกิดสัมมาญาณะ 
คือ  ความรูในทางที่ชอบข้ึนระดับหน่ึง 
           สามารถขจัดความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตน ที่เรียกวา สักกายทิฏฐิ 
           ความเคลือบแคลงสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย  ที่เรียกวา  วิจิกิจฉา 
           ความถือม่ันดวยศีลวัตรดวยขอปฏิบัติที่ยึดถอืกันจนชิน และความ 
ปกใจฝงใจในขอปฏิบัติบางอยาง  ที่เรียกวา  สีลัพพตปรามาส ใหขาดไปจาก 
จิตใจ  ญาณนี้ก็เรียกวา  โสดาปตติมรรค 
           ตอมาเม่ือศีลสมบรูณนั้นเอง  สมาธิสมบูรณข้ึนกวาเดิม  ปญญา 
สมบูรณข้ึนพอประมาณก็จะเกิดญาณท่ีจะทําให  ราคะ  โทสะ  โมหะ  เบาบาง 
ลงไปกวาเดิม  อันเรียกวา  สกทาคามิมรรค  
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           เมื่อศีลสมบูรณ  สมาธิสมบูรณ ปญญาเพ่ิมข้ึนกวาเดิมอีกพอประมาณ 
จะทําหนาท่ีขจัดสังโยชนอีก  ๒ ประการออกไปจากใจ  คือ  กามราคะ  ความ 
กําหนัดในวัตถุกามดวยอํานาจแหงกิเลสกาม  ปฏฆิะ  ความหงุดหงิด  ความ 
กระทบกระท่ัง  ความไมพอใจ  ไมยินดี  ออกไปไดอยางเด็ดขาดน้ัน เรียกวา 
อนาคามิมรรค  
           เมื่อผูปฏิบัติไดกระทําใหสมบูรณทั้ง ศีล  สมาธิ และปญญา ก็จะ 
กลายเปนสัมมาญาณะ คือความรูในทางที่ชอบเต็มท่ี  ทําหนาท่ีขจัดสังโยชน 
เพ่ิมข้ึนอีก ๕ ประการ  คือ 
           รูปราคะ ความกําหนัดในสิ่งท่ีเปนรูปธรรม  จนถึงรูปฌาน 
           อรูปราคะ  ความกําหนัดในอรูปธรรม  หรอืนามธรรม จนถึงอรูปฌาน 
           อุทธัจจะ  ความฟุงซานของจิต 
           มานะ  ความถือตัวถือตน เกิดจากความฟุงซานของจิต 
           อวิชชา  คือความไมรูในอริยสัจท้ัง  ๔ ประการใหออกไปอยางสิ้นเชิง 
ฉะน้ัน การรูอริยสัจ  ตามท่ีพระพุทธเจาตรัสรูนั่นเอง  จิตของบุคคลเหลาน้ัน 
ก็จะเขาถึงอรหัตมรรคแตคําวา  มรรคผล  ที่จริงเปนการพูดในลักษณะท่ีถี่ยิบ 
คือ  ขณะ  เทาน้ัน  เหมือนกับการเปดสวิตชไฟเปนมรรค  แสงสวางเปนผล 
หรือวาบุคคลทุบตุมน้ําใหแตกเปนมรรค  น้ําไหลออกมาจากตุมเปนผล  ซึ่ง 
เปนอาการท่ีตอเนื่องกัน  แตในการปฏิบัติชั้นละเอียด  ชั้นสูงข้ึนไป  ทานนับ 
เปนขณะ  คือ  จากโสดาปตติมรรค  ก็เปนโสดาปตติผลเลย  เหมือนกับเอา 
สิ่งของมาแตะที่ลิ้นก็เปรียบเหมือนมรรค  รูรสเปรีย้วหวานมันเค็มของส่ิง 
นั้นก็เปรียบเหมือนผล  นีเ่ปนอาการตอเนื่องกันตามปกติ  จิตของสามัญ  
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ชนแยกไมได  แตพระอรยิเจาทานแยกใหเห็นวาเปนคนละขณะจิตกันอยางที่ 
เราสวดยกยองพระสังฆคุณกันวา อัฏฐปุริสปุคคลา คือ  บุรุษบคุคล  ๘  นั้น 
ก็หมายถึง  การเรียกทั้งมรรค  ทั้งผล  ของพระอริยบุคคลท้ัง ๔ ประเภท  คือ 
พระโสดาบัน  พระสกิทาคามี พระอนาคามี  และพระอรหันต  นั้นเอง  
           สําหรับในชวงนี้เปนการพูดในข้ัน  มรรค ทีใ่นสังฆคุณทาน 
จําแนกวา คูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ และนี้คือสงฆสาวกของพระผูมีพระ 
ภาคเจา พระอริยเจาหรือพระอริยบุคคลเหลาน้ี จัดเปนอภิปูชนียบุคคลของโลก 
พระพุทธศาสนา มีในพุทธบริษัททั้ง ๔ คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี อุบาสก  อุบาสิกา 
พระอริยบุคคลท่ีเปนชาวบานหญิงชายน้ัน  สามารถปฏิบัติจนบรรลุอนาคา 
มีมรรค  อนาคามีผล  และอยูที่บานน้ันเองไมจําเปนตองบวชก็ได  เพียงแตทาน 
ไมเที่ยวของในทางเพศเยี่ยงสามัญชน  หรือแมพระโสดาบัน  พระสกิทาคามี 
เทาน้ันเอง.  
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                                              ผล ๔ 
                                        โสดาปตติผล 
                                        สกทาคามิผล 
                                        อนาคามิผล 
                                        อรหัตผล  
           ผลคือธรรมอันเกิดสืบเนื่องมาจากญาณ คือ  มรรค  ที่เกิดข้ึนจาก 
การปฏิบัติตามอริยมรรค  มีองค ๘ ประการ  ดังกลาวแลวในมรรค  ๔ นั่นเอง 
ผลเหลาน้ันจึงเกิดข้ึนตามชื่อของมรรคทั้ง ๔  มรรคผลจึงเปนการกระทําท่ี 
ตอเนื่องกัน  อุปมา สังโยชนเหมือนโรคในกาย มรรค คือการรกัษาโรคให 
หายไป ผลคือความสบายที่เกิดข้ึนจากการหายโรค  หรือสังโยชนเหมือน 
โจรในปา  มรรค เหมือนการปราบโจร  ผลคือความสงบท่ีเกิดข้ึนจากการ 
ปราบโจรหรอือาจจะอุปมามรรคเหมือนการเปดสวิตชไฟ  ผลกคื็อ  แสงสวาง 
ที่เกิดข้ึน 
           ดังน้ัน ในอริยมรรคมีองค ๘ ประการ  ตัวมรรคจริง ๆ  จึงเปน 
สัมมาญาณะท่ีแปลวาความรูชอบ  ซึ่งเกิดข้ึนจากความสมบูรณของอริยมรรค 
ทั้ง ๘ ประการน้ัน  และเมื่อญาณคือ  ความรูชอบเกิดข้ึน จิตของบุคคลก็ 
เขาถึงสัมมาวิมุติ  คือจิตหลุดพนจากอํานาจเพลิงกิเลสและเพลิงทุกขใน 
ทางที่ชอบ  ซึ่งสรุปแลววาเปนอาการเนื่องถึงกันและไมมีอะไรมาค่ันได 
มรรคก็เปนผลไดเพราะฉะนั้น  สังโยชนที่ละดวยญาณอันเกิดข้ึนจากการ 
ปฏิบัติในอรยิมรรคมีองค ๘ ประการ  ทําใหผูละนั้นไดรับผล  คือการละที่  
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ถาวร  ดังนั้นเวลาเราสวดยกยองสรรเสริญพระสังฆคุณ เราจึงใช 
คําวา  จัตตาริ  ปรุิสยุคานิ   อัฏฐะ  ปุรสิปุคคลา คูแหงบุรุษ ๔ คู นับ 
เรียงตัวบุรุษได  ๘ บุรุษ  ซึ่งหมายถึงพระอริยบุคคลท้ัง ๔ ประเภท 
ที่นับทั้งมรรคทั้งผลรวมกันนั่นเองเมื่อมรรคผลรวมกัน เราก็เรียกวาคูทั้ง  
๔ เมื่อแยกเปนมรรคเปนผลออกไป กก็ลายเปน ๘ แตอยาลืมวาจริง ๆ 
มรรคเกิดข้ึนแลวก็เปนผลเลย  ไมทีอะไรมาขวางในขณะนั้น 
           อริยผลท้ัง ๔ ระดับนี้  คือทานท่ีเขาถึงสังฆคุณอยางแทจริง  และจัดเปน 
พระสังฆรัตนะ  ที่พุทธศาสนิกประกาศตนถึงทานเปนสรณะท่ีพ่ึงที่ระลึก 
ถึง  ทานไดชือ่วาทําประโยชนตนใหสมบูรณดวยการปฏิบัติดี  ปฏิบัติตรง 
ปฏิบัติเปนธรรม  ปฏิบัติสมควร  และเปนผูที่ทําประโยชนแกคนอ่ืนไดสมบูรณ 
ในข้ันนั้น ๆ  เพราะทานอยูในฐานะของผูที่ควรแกของคํานับ  ควรแกของตอน 
รับ  ควรแกของทําบุญ ควรแกการทําอัญชล ี เพราะทานอยูในฐานะของนาบุญ 
ของโลก ที่ไมมีนาบุญอ่ืนจะยิ่งไปกวานี้อีกแลว  พระอริยบุคคลจึงเปนตัว 
อยางของผูที่ประสบความสําเร็จของชีวิตในดานธรรมะระดับสูง  เปนพยาน 
ในพระธรรมของพระพุทธเจา  เปนผูทําเฉพาะส่ิงท่ีเปนประโยชนเกื้อกูล 
อํานวยความสุข  
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                                         โยน ิ คือกําเนิด ๔ 
              ชลาพุชะ                   เกิดในครรภ 
              อัณฑชะ                    เกิดในไข  
              สังเสทชะ                  เกิดในเถาไคล 
              โอปปาติกะ               เกิดผุดข้ึน 
           กําเนิด  คือการบังเกิดของสัตวโลก  ทั้งที่เปนมนุษย  อมนุษย  และ 
สัตวดิรัจฉาน  เมื่อกลาวถึงกําเนิดคือการเกิดของสัตวเหลาน้ันแลว มีเพียง 
๔ ประเภทเทาน้ัน  คือ 
           ๑.  ชลาพุชะ  ไดแกสัตวที่ถือปฏิสนธิและเจริญเติบโต  เมื่อถึง 
กําหนดเวลาก็คลอดออกมาจากครรภของมารดา  เชนสัตวดิรัจฉานบาง 
ประเภท  มนุษย  ในที่บางแหงบอกวา  แมเทวดาชั้นตํ่าบางประเภทก็เกิด 
ดวยกําเนิดนี้เชนกัน 
           ๒.  อณัฑชะ  สัตวที่ถือกําเนิดในรูปฟองไข แลวฟกออกมาเปนตัว 
ทีหลัง  เชนสัตวปก เตา  จระเข  จ้ิงจก  เปนตน 
           ๓.  สงัเสทชะ  สัตวที่เกิดจากเชื้อรา  ของสกปรก  ซากสัตวเนา 
เชนไวรัสบางอยาง  เชื้อโรค  หนอนนานาชนิด  เปนตน 
           ๔.  โอปปาติกะ  สัตวที่เกิดโดยผุดข้ึนมา เติบโตเปนผูใหญโดยไม 
ตองผานการเปนทารก  เมื่อตายก็ไมทอดท้ิงสรีระไว  ทานบอกวาไดแก 
พวกอบาย ๓ เวนดิรัจฉาน  เทวดาในกามาวจรภูมิ ๖  และรูปพรหม ๑๖ 
ดังกลาวแลว  ทานเหลาน้ีลวนแตอุบัติดวยกําเนิดนี้ทั้งนั้น  
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           เรื่องกําเนิด  ๔  นี ้ กําเนิด ๓  ประเภทแรกไมคอยเปนปญหา  เพราะ 
มีตัวอยางใหเห็นได  ที่เปนปญหามากคือกําเนิดที่ ๔  อันเปนวิสัยแหงทาน 
ผูมีญาณเทาน้ันจึงจะเห็นได  ผูไมมีญาณท่ีจะรูเห็นกําเนิดนี้  จึงควรยึดหลัก  
ตถาคตโพธิสัทธา  คือเชื่อพระปญญาเครื่องตรัสรูของพระพุทธเจา  เพราะ 
พระองคทรงมีทิพยจักษุญาณที่ทําใหทรงรูและเห็นกําเนิดเหลานั้น  พระพุทธ- 
เจาทรงมีหลักในการสอนขอหนึ่งวา 
           ทรงสั่งสอนเพ่ือใหผูฟงรูยิ่งเห็นจริงในส่ิงท่ีควรรูควรเห็น  เรื่องนี้ 
ทรงสอนไว  และยังแสดงไว  " นตฺถิ  สตฺตา โอปปาติกา " การถือวาสัตวผูผุด 
เกิดไมมี  เปนมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดดวย การท่ีใครจะเชื่อเรื่องนี้  จึง 
ไมเปนการเสียหายแตประการใด  มแีตจะเปนประโยชนโดยสวนเดียว 
           ในอปณณกสูตร  มัชฌิมนิกาย  พระพุทธเจาทรงรับสั่งยืนยันถึงความมี 
อยูของกําเนิดนี้  โดยทรงแสดงวาใครเห็นวาโอปปาติกะกําเนิดไมมี  เปนความ 
เห็นผิด  คือวาไมมีเปนความคิดผิด พูดวาไมมีเปนวาจาผิด  แนะนําคนอ่ืนวา 
โอปปาติกะไมมี  เปนการแนะนําผิด  คนเหลาน้ันมีวาทะเปนปฏิปกษตอ 
พระอรหันตทั้งหลายในโลก  ในกรณีนี้การอาศัย  ตถาคตโพธิสัทธา  คือเชื่อ 
ปญญาเครื่องตรัสรูของพระพุทธเจา  จึงมีความจําเปนมาก  
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                                                วรรณะ ๔ 
                                                กษัตริย 
                                                พราหมณ  
                                                แพศย 
                                                ศูทร 
           วรรณะทั้ง ๔  นี ้เปนความเชื่อถือ  ความนิยม  ที่เกิดข้ึนในชมพูทวีป 
สมัยโบราณจนถึงปจจุบัน 
           วรรณะ  แปลวา  พวกหรือหมูคณะ  เดิมทีเดียว  เกิดข้ึนจากประชาชน 
เหลาน้ันปฏิบัติภารกิจการงานแตกตางกันออกไป  ตามฐานะอาชีพ  คนเหลา 
นั้นก็เกาะกลุมกันไปเปนพวก ๆ  เมื่อพราหมณมีอิทธิพลสูงข้ึนในสังคมของ 
อารยัน  ก็เพียรพยายามท่ีจะเสริมสรางฐานะของตน  ใหเดนเปนที่ยอมรับ 
ภายในสังคม  จึงไดแสดงถึงความเปนมาของชีวิตในชมพูทวีปยุคนั้น  วาเกิด 
ข้ึนจากการบันดาล  การสรางของพระพรหม  หรือเกิดมาจากพระพรหม  โดย 
แสดงวาพวกพราหมณเกิดมาจากพระโอษฐของพระพรหม  พวกกษัตริยเกิด 
มาจากพระอุระหรือพระพาหาของพระพรหม พวกแพศยเกิดมาจาก 
พระเพลา  หรือตักของพระพรหม พวกศูทร  เกิดมาจากพระบาทของพระ- 
พรหม  การที่พราหมณอธิบายวรรณะทั้ง ๔ ไปในลักษณะน้ี  ตองการจะเชิดช ู
ตัวเองวา  พวกตนน้ันเกิดจากอวัยวะเบ้ืองสูงของพระพรหมคือพระโอษฐ 
จึงมีฐานะสูงกวาวรรณะเหลาอ่ืน  แตพราหมณก็พลาดไปในขอท่ีลืมไปวา 
กษัตริยนั้นเปนกลุมคนท่ีมีอาวุธ  มีกําลังทหาร มีอํานาจอยูภายในมือ  ในที่สุด  
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การเรียงวรรณะ  ก็เปลี่ยนแปลงไป  กลายเปนกษัตริย  พราหมณ แพศย  ศทูร 
แทนท่ีจะเปน พราหมณ  กษัตริย  แพศย  ศูทร  ตามท่ีพราหมณสรางข้ึน 
           พวกวรรณะทั้ง ๔ นี้  ตอมาก็มีการฝกปรืออบรมแนะนํากันในหมู  
ในพวกในวรรณะของตนและก็มีความรับผิดชอบ มีเรื่องที่จะตองศึกษาตาม 
ขอบขายแหงวรรณะละวรรณะ  คือ 
           ๑.  กษัตริย ซึ่งเปนชาตินักรบ  มีหนาที่ในการศึกษาหลักรัฐศาสตร 
การปองกันบานเมือง  ตําราพิชัยสงคาม  ยุทธวิธี  และการตอสูตาง ๆ 
เพ่ือทําหนาที่บริหารและรักษาบานเมือง 
           ๒.  พราหมณ ซึ่งมีหนาที่ในการอบรม  แนะนําส่ังสอนประชาชน 
เปนผูแกปญหาในดานความเชื่อถือ  ลัทธิ  ความปกใจฝงใจตาง ๆ  ของประ 
ชาชน  มีหนาที่ในการศึกษาตําราทางศาสนาของเขา  ที่เรียกวาไตรเภทและ 
เวทางคศาสตร  จนจบไตรเภท  และทําหนาท่ีเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา 
           ๓.  แพศยหรือเวศยะ  เปนกลุมบุคคลท่ีมีอาชีพในทางพาณิชยกรรม 
ตลอดถึงพวกโครักขกรรม  กิจการใหญ ๆ ตาง ๆ  ก็มีหนาท่ีในการศึกษา 
เรื่องทํามาคาขาย  เรื่องการเลี้ยงสัตว  การทํานา  เรื่องการแลกเปลี่ยนสินคา 
ตาง ๆ  ตลอดถึงการคุมกองคาราวานเกวียนการเดินทางคาขายในทางเรือ 
เปนตน 
           ๔.  ศทูร  ซึ่งเปนชนชั้นตํ่า  เปนที่รังเกียจ  เหยียดหยามของคนวรรณะ 
อ่ืนเปนพวกที่ตองใชแรงกายตามคําส่ังของผูเปนนาย  ซึ่งก็คงเปนวรรณะ 
ทั้ง ๓  วรรณะขางตน  พวกน้ีตองใชชีวิตทุมเทแรงกายลงไปในการ 
ทํางาน  อาบเหง่ือตางน้ํา  เพ่ือแลกอาหาร เสื้อผา  เงินทองมาจับจายเลี้ยงดูกัน 
ในครองครัวของตนดวยความลําบากเดือดรอนลําเค็ญมาก  
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           และเม่ือการแบงวรรณะในลักษณะน้ีเกิดข้ึน ผานยุคผานสมัยมามาก 
เขา คนรุนหลังก็ถือเครงครัดมากย่ิงข้ึน  จนมีการรงัเกียจเหยียดหยามกัน 
วาคนจะแตงงานผิดวรรณะกันไมได  เชน  พวกพราหมณมาแตงงานกับพวก  
ศูทร ลกูออกมาก็กลายเปนจัณฑาล  ที่สังคมรังเกียจเหยียดหยาม  ขนาดแตะ 
ตองไมได  เห็นไมได  เดินเงาทับกันกับพวกวรรณะสูงก็ไมได 
           เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงอุบัติบังเกิดข้ึน  แมพระองคจะทรงเปน 
กษัตริยผูสูงสุดในราชวงศกษัตริยทั้งหลาย แตพระองคก็ทรงปฏิเสธเรื่องวรรณะ 
เหลาน้ัน  ในพระพุทธศาสนาจึงมีนักบวชทุกวรรณะ  ภิกษุ  ภิกษุณี  สามเณร 
สามเณรี  อุบาสก  อุบาสิกา  มีทุกวรรณะ  และเม่ือเขามาบวชแลว  ก็ไมมีการ 
รังเกียจเดียดฉันทแตประการใด  มกีารใหความเคารพ  นับถือ  เชื่อฟงกันตาม 
ลําดับบวชกอน  บวชหลงั  ผูเปนอาจารยอาจจะอยูในวรรณะศูทรหรือวรรณะ 
จัณฑาลมากอน  พวกลูกศิษยอาจจะเคยอยูในวรรณะพราหมณ  วรรณะ 
กษัตริยมากอนก็ได  แตก็ไมในใจในเรื่องวรรณะในอดีต  มาประพฤติปฏบิัติตอ 
กันโดยความเอ้ือเฟอ  เคารพ ซึ่งเปนการสลายวรรณะ  ตามความเชื่อถือ 
ของคนในสมัยนั้น  เน่ืองจากการมีวรรณะ  มีพวก  มีความเปนเราเปนเขา 
มีพวกเราพวกเขาน้ัน เปนการกําหนดข้ึนดวยกิเลส  ประเภทโมหะ  คือ  ความ 
หลง  กอใหเกิดเปนสักกายทิฏฐิ ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตน  ถือเราถือเขา 
แบงเปนเราเปนเขา  พวกเราพวกเรา  แตใครก็ตามท่ีปฏิบัติจนกิเลสเจือจางเบา 
บางลงไปแลว  ความยึดความถือในลักษณะน้ี  จะคอย ๆ  เจือจางไปจนหมด 
สิ้นลงไปในที่สุด 
           พระพุทธศาสนาไดแสดงใหเห็นวา  วรรณะทั้ง ๔ นั้น ไมไดแตกตาง 
อะไรกันโดยเหตุผลตอไปน้ีคือ  
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           วรรณะใดก็ตามท่ีมั่งค่ังร่ํารวย วรรณะเดียวกัน และวรรณะอ่ืนก็ตอง 
รวมเขาไปเปนลูกนอง  เปนคนรับใชของวรรณะน้ัน 
           วรรณะใดก็ตามประพฤติอกุศล  ทุจริต วรรณะนั้นตายไปก็ตก 
นรกหมดไหมเหมือนกัน  
           วรรณะใดประพฤติกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ประการ  วรรณะนั้นตายไป 
แลว  ก็ไปอุบัติบังเกิดในสุคติโลกสวรรคเหมือนกัน 
           วรรณะใดกระทําผิดกฎหมายของบานเมือง  ก็ตองถูกจับกุมหรือคุมขัง 
ลงโทษตามกฎหมายเหมือนกัน 
           วรรณะใดออกบวชประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี  มีศีล  มีอาจาระ 
ควรแกความเคารพนับถือ ก็เปนที่เคารพนับถือของคนในวรรณะทั้งหลาย 
เสมอเหมือนกัน  จึงเหมือนกับเอาทอนไมติดไฟเขา แมทอนไมจะแตกตาง 
กัน  ก็มีไฟมีควันเชนเดียวกัน ดังน้ันเรื่องวรรณะทั้ง ๔  จึงเปนเรื่องของกิเลส 
มีข้ึนดํารงอยูดวยอํานาจของกิเลสและอาจจะจางไปจนหมดส้ินไป  ถาหากวา 
กิเลสของบุคคลจางไปหรือหมดส้ินไป  
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                                             วิบัติ ๔ 
              สีลวิบัติ                        ความวิบัติแหงศีล 
              อาจารวิบัติ                   ความวิบัติแหงอาจาระ  
              ทิฏฐิวิบัติ                     ความวิบัติแหงทิฏฐิ 
              อาชวีวิบัติ                    ความวิบัติแหงอาชีวะ 
           คําวาวิบัติ แปลวา  เส่ือมไป  สิน้ไป  พินาศ ฉิบหายไป  วิบัติทั้ง ๔ 
ประการนี้  เนนไปในเรื่องของความวิบัติแหงคุณสมบัติ  ที่เปนเครื่องมือพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของมนุษยใหสูงข้ึนโดยลําดับ แตในที่สุด  ไมสามารถรักษาคุณ 
สมบัติหรือคุณธรรมเหลาน้ันเอาไวได  ก็ทําใหการประพฤติปฏบิัติของบุคคลผู 
นั้นตกตํ่าลงไปทางแสดงไวเปน ๔ ขอดวยกัน คือ 
           ๑.  สลีวิบัติ  ความวิบัติแหงศีล  ไดแกการท่ีบุคคลสมาทานศีลไปแลว 
ไมวาจะเปนภิกษุ  ภิกษุณี  สามเณร  สามเณรี นางสิกขมานา  อุบาสก  หรือ 
อุบาสิกา  ก็ตาม  มีหนาที่ในการรักษาประพฤติปฏบิัติในศีลจํานวนเทาไร 
หากวาขาดการระมัดระวังขาดการสํารวม  ไมประพฤติปฏิบัติใหถูกตรงตาม 
หลักของศีลที่ทรงบัญญติัเอาไว  ศีลของบุคคลน้ันก็ไดชื่อวาวิบัติไป 
           ๒.  อาจารวิบัติ  ความวิบัติแหงอาจาระ  ไดแกทานผูปฏญิาณตนเปน 
ภิกษุ  ภิกษุณี  สามเณร  สามเณรี นางสิกขมานา  อุบาสก  อุบาสิกา  ในพระพุทธ 
ศาสนาแลว  แตวามีกิริยามารยาท  ความประพฤติไมเหมาะสม  ไมสอดคลอง 
กับสถานะของตนทําใหผูประสบพบเห็นเสื่อมศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใส  
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ในบุคคลเหลาน้ัน  คนที่เคยศรัทธาเลื่อมใสอยูกอนแลว  ก็จะจืดจาง  เส่ือม 
ความเคารพนับถือลงไปโดยลําดับการประพฤติปฏิบัติในสวนมารยาทน้ัน 
ทานเรียกวา  อภิสมาจาร  เปนการปฏบิัติเกี่ยวของกับการใชอิรยิาบถที่ให 
เหมาะสมสอดคลองกับสถานะ  กาละเทศะ  บุคคลกรณีตาง ๆ  เปนตน  เมื่อ  
ใครปฏิบัติไมเหมาะสมถูกตองเชนนั้น  กถ็ือวาเปนอาจารวิบัติ  คือเสีย 
มารยาทหรือพูดงาย ๆ  วา  มารยาทไมดี 
           ๓.  ทฏิฐิวิบัติ  ความวิบัติแหงทิฏฐิ  คําวาทิฏฐิเปนคําท่ีทานใหกลาง ๆ 
แปลวาความเห็น  ถาตองการจะใหทราบวาหมายถึงอะไร  ความเห็นถูกหรอื 
ความเห็นผิดก็ใชสัมมาทิฏฐิแปลวาความเห็นชอบ  มิจฉาทิฏฐิ  แปล 
วาความเห็นผิด  แตตามปกติ  ถาคําวาทิฏฐิมาลอย ๆ  เรามักหมายถึงมิจฉาทิฏฐิ 
ดังน้ันความวิบัติแหงทิฏฐิ  คือการท่ีบุคคลมีความเห็นขัดแยง  ตอหลักธรรมคํา 
สั่งสอนที่พระพุทธเจาทรงตรัสรู  และทรงแสดงไวเชนปฏิเสธความมีอยูของ 
บาปบุญ  นรก  สวรรค  นพิพาน  ที่ทานจําแนกแสดงเอาไวเปนทิฏฐิ ๓ เชน  ม ี
           ความเห็นในเรื่องกรรม  การกระทําวาไมมีการกระทําคือปฏิเสธบุญ 
บาป  การปฏิเสธผลท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของตน  และบุคคลอ่ืนวาไมไดเกิดข้ึนมา 
จากเหตุ  แตเปนเรื่องบังเอิญ เรื่องลอย ๆ  การดลบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
เปนตน  ปฏิเสธท้ังบุญท้ังบาป  ทั้งเหตุทั้งผล  ทั้งคุณพอคุณแม  ถือวาทานไม 
มีผล  การบูชาไมมีผล  พิธีกรรมตาง ๆ  ไมมีผล  พอไมมีคุณ  แมไมมีคุณ 
โลกนี้ไมมี  โลกอื่นไมมี  การกระทําของคนจะดีหรือชั่วก็ตาม  ก็ไมมีผล 
ทานผูตรัสรูดี  ตรัสรูชอบดวยตนเองแลว  สอนบุคคลใหตรัสรูตามก็ไมมี  สัตว 
ที่เรียกวาโอปปาติกะ  คือเกิดผุดข้ึนก็ไมมี  เปนตน  อยางนี้ชื่อวาเปนความเห็น 
ผิดเปนความวิบัติในดานทิฏฐิ  เพราะคนท่ีมีความเห็นเชนนี้  จะไมยอมประ  
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พฤติปฏิบัติความดี  อันเปนการทวนกระแสกิเลสของตน  และทําตนเองใหตก 
ตํ่าลงไปโดยลําดับ  ที่ทานเรียกวา  วัฏฏขาณุ  คือหลักตอของวัฏฏะ  ไมม ี
โอกาสพัฒนาใหกาวหนายิ่งข้ึนไป  ความวิบัติในดานทิฏฐินั้น  ยงัมีความละเมียด 
ละไมอีกเปนอันมาก  
           แตเมื่อกลาวโดยสรุปแลวก็คือวา  ความวิบัติในดานความเห็นบางอยาง 
ถาไมรุนแรงเกินไป  ก็ไมเปนอันตรายมากนัก  แตถาเปนความเห็นที่รุนแรง 
และยึดติดอยูอยางนั้น เชนความเห็นดังท่ีกลาวแลว  กถ็ือวาเปนโทษที่รุนแรง 
มาก  หามสวรรค  หามนิพพาน  ไมมีโอกาสพัฒนาจิตใจของชีวิตของตน 
ใหประณีตข้ึนได 
           ๔.  อาชีวิวิบัติ  ความวิบัติแหงอาชีวะ  หมายถึง  คนที่เลีย้งชีวิตในทาง 
ที่ผิดที่เรียกวามิจฉาอาชีวะ  ไดแกการประพฤติปฏบิัติ  ในการแสวงหาปจจัย 
เครื่องเลี้ยงชีวิตในการดํารงชีวิต  อันผิดตอขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผน 
ที่ดีงาม  กฎหมายของบานเมือง  กฎเกณฑตาง ๆ  กติกา ขอตกลง  ศลีและธรรมะ 
ในทางศาสนา  ซึ่งกอใหเกิดผลเปนการเบียดเบียนตนเองใหเดือดรอน 
เบียดเบียนบุคคลอ่ืนใหเดือดรอน  คนที่เลี้ยงชีพในลักษณะน้ี  เรียกวา  อาชวีวิบัติ 
           ความวิบัติแตละอยางนั้น  สรางความตกตํ่าใหเกิดข้ึนในชีวิตและจิต 
ใจของบุคคล  ทําใหการประพฤติปฏิบติัของบุคคลเหลาน้ันเสื่อมถอยลงไป 
กุศลเสื่อมลง  อกุศลเพ่ิมข้ึนความทุกขอันเปนผลจากอกุศลก็ติดตามมา 
ดังน้ัน  จึงทรงสอนใหบุคคลพยายามรักษาศีลคืออาหาร กาย  วาจา ของตนให 
เรียงรอย  อาจาระ คือความประพฤติปฏิบัติของตนใหดีงาม  ทิฏฐิ  คือควบคุม 
ความคิดความเห็นของตนใหตรงตามทํานองคลองธรรม  และพยายามเลี้ยงชีวิต 
ของตนในทางที่ชอบ  ไมหลอกลวง  ฉอโกงคนอ่ืนมาเลี้ยงชีวิต  เพ่ือใหเกิด 
เปนผลท่ีดีงามแกตนเองและบุคคลอ่ืน  
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                                           เวสารัชชญาณ 
           เวสารัชชญาณ คือพระญาณท่ีทําใหพระพุทธเจา  ทรงมีความกลาหาญ 
๔ ประการ  คือ  
           ๑.  สมัมาสัมพุทธปฏิญญา  ทรงมีความแกลวกลา  ปฏิญญาฐานะ 
ของพระองควา  เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  ไมมีใครอาจคัดคานพระองค 
ได  ในธรรมท้ังหลายท่ีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะตองรู  ซึ่งพระองคทรงรู 
แจงแลว 
           ๒.  ขณีาสวปฏิญญา  ทรงมีความแกลวกลาเพราะไมมีใครอาจทัก 
ทวงพระองควา  ที่พระองคทรงปฏิญญาพระองควา  เปนพระอรหันตขีณาสพ 
แตอาสวะเหลาน้ีของพระองคยังไมสิ้นแลว 
           ๓.  อนัตรายิกธรรมวาทะ  ทรงมีความแกลวกลาวา  ไมมีใครอาจทัก 
ทวงพระองควา  ธรรมเหลาใดท่ีพระองคทรงแสดงวา  เปนธรรมทําอันตราย 
แตธรรมนั้นไมอาจทําอันตรายไดจริง 
           ๔.  นยิยานิกธรรมเทศนา  ทรงมีความแกลวกลา  ไมอาจมีใครทัก 
ทวงพระองควา  พระองคทรงแสดงธรรมเหลาใดวา  อํานวยประโยชนใหแก 
ผูปฏิบัติอยางนั้นอยางนี้  แตธรรมเหลาน้ันไมสามารถอํานวยประโยชนใหสิน้ 
ทุกขไดจริงตามท่ีทรงแสดงไว 
ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้มคีวามหมายอยางไร ? 
           เวสารัชชญาณ  เปนพระญาณที่เกิดข้ึนแกพระผูมีพระภาคเจาเพราะ 
การตรัสรูดี  ตรัสรูชอบของพระองค  ดวยพระองคเอง ธรรมที่พระองคทรง  
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ตรัสรูนั้น  เปนสัจธรรมซึ่งใคร ๆ  ไมอาจคัดคานพระองคไมวาจะดวย 
การกลาวอางอยางไรก็ตาม  พระญาณขอน้ีทําใหพระพุทธองคทรงมีความกลา 
หาญ  บันลือสีหนาท  ประกาศฐานะของพระองคในทามกลางบริษัททั้งหลาย 
ซึ่งแตละขอมีอธิบายท่ีควรทราบดังน้ี  
           ๑.  สมัมาสัมพุทธปฏิญญา  ขอที่พระองคทรงปฏิญญาวาทรงเปน 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูตรัสรูดี  ตรสัรูชอบดวยพระองคเอง ธรรมเหลาใด 
ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาถึงตรัสรู  พระองคก็ไดตรัสรูแลว ธรรมท้ัง 
ปวงอันเปนผลแหงการตรัสรูของพระองคนั้นไมมีใครจะกลาวคัดคานไดเลย 
รวมทั้งฐานะคือความเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาก็เชนเดียวกัน 
           ๒.  ขณีาสวปฏิญญา  พระญาณอันทําความกลาหาญใหเกิดข้ึนขอน้ี 
ไดเกิดข้ึนแกพระองคผูทรงบรรลุอาสวักขยญาณ  มีพระขันธสันดารบริสุทธิ์ 
จากสรรพกิเลสอยางแทจรงิ  ใคร ๆ  ไมอาจกลาวคัดคานทักทวงไดเลยวา 
พระองคยังมีกิเลสอยูภายในพระทัย  เพราะไมวาในภาวการณอยางไรก็ตาม 
ใคร ๆ  ไมเคยเห็นอาการภายในพระทัย  เพราะไมวาในภาวการณอยางไรก็ตาม 
ทรงมีความแกลวกลา คือเวสารัชชญาณ 
           ๓.  อนัตรายิกธรรมวาทะ  ขอน้ีหมายถึงคําสอนและขอหามตาง ๆ  ที่ 
ทรงแสดงบัญญัติไววา  ใครกาวลวงละเมิดธรรมเหลาน้ัน  ยอมเปนการทําลาย 
หนทางแหงสวรรค  มรรคผล  นิพพาน  ตามสมควรแกธรรมน้ัน ๆ  เชนกอง 
อาบัติ ๗ ประการ  ไดแกปาราชิก ๔  ซึ่งคัมภีรปปญจสูทนีบอกวา  หมายเอา 
การเสพเมถุนของผูที่เปนภิกษุ  สังฆาทิเสส  ๑๓  ถุลลัจจัย  ปาจิตตีย  ปาฏิเทส- 
นียะ ทุกกฎ  ทุพภาสิต  โทษเหลาน้ีใคร ๆ  ไมอาจคัดคานพระองควา  ไมอาจทํา 
อันตรายตอ  สวรรค  มรรค  ผล  นิพพาน  แกผูลวงละเมิดไดจริง  เหตุนั้นพระ  
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องคจึงทรงมีเวสารัชชญาณ  คือพระญาณทําความกลาหาญ ที่จะทรงยืนยันใน 
เรื่องนี้  ตามท่ีทรงแสดงไว 
           ๔.  นยิยานิกธรรมเทศนานั้น  หมายความวาธรรมะขอใดก็ตาม 
ที่ทรงแสดงวาสามารถขจัดความทุกขไดในระดับตาง ๆ  จากชีวิตประจําวัน  
จนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพาน ธรรมเหลาน้ันเมื่อบุคคลไดพิจารณา  ทด 
สอบแลว  จะไมมีใครอาจคัดคานพระองควา พระธรรมเหลาน้ันหาอาจชวย 
ใหคนหลุดพนจากความทุกขไดจริงไม  เพราะเขาไดพบความจริงแลววา 
พระธรรมเหลาน้ันอํานวยผลใหเกิดข้ึนแกผูปฏิบัติตามไดจริง ขอน้ีทําใหพระ 
องคทรงมีความแกลวกลา  คือเวสารัชชญาณ 
           เวสารัชชญาณแตละขอนั้น 
              ขอแรก                  คือพระปญญาคุณของพระพุทธเจา 
              ขอท่ีสอง        คือพระบริสุทธิ์คุณของพระองค 
              ขอท่ี ๓                คือทรงยืนยันผลของอกุศลธรรมวา ยอมอํานวยผลเปน 
ความทุกขเสมอไป 
              ขอท่ี ๔                 ทรงยืนยันผลแหงกุศลธรรมวา  อํานวยความสุขใหแกผู 
ปฏิบัติเสมอไป 
              จึงเปนเรื่องที่ทาทายใหใครพิสูจนก็ไดตลอดไปไมวาในกาลใดก ็
ตาม  
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                                         ปญจกะ  หมวดหา 
                                            อนุปุพพิกถา ๕ 
              ทานกถา                     กลาวถึงทาน  
              สีลกถา                       กลาวถงึศีล 
              สัคคกถา                     กลาวถึงสวรรค 
              กามาทีนวกถา            กลาวถึงโทษแหงกาม 
              เนกขัมมานิสังสกถา   กลาวถงึอานิสงสแหงการออกจากกาม 
           อนุปุพพิกถานั้น  เปนพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทรงแสดงเพ่ือ 
ฟอกอัธยาศัยของบุคคลผูฟง  ใหมีความประณีตข้ึนไปโดยลําดับ  ถาหากวาผู 
ฟงสามารถท่ีจะชําระจิตใจขอบตนใหเบาบางลงไปได  ตามท่ีทรงแสดงแลว 
ตอไปก็จะแสดงอริยสัจ ๔  ธรรมะทัง้ ๙ ขอน้ี  จึงเรียกวาพหุลานุศาสนี 
คือพระธรรมท่ีพระองคทรงแสดงมากท่ีสุด  เนื่องจากเปนการคอย ๆ  ขัดเกลา 
จิตใจของผูฟงไปโดยลําดับ แตวาเวลาแสดงจริง ๆ  นั้น  ไมจําตองแสดงครบ 
หมดทั้ง ๕ ขอ  ผูฟงสามารถจะเรียนรูประพฤติปฏบิัติไดในระดับใด  ก็จะทรง 
แสดงไปในระดับนั้น 
           ประการแรก  ก็จะทรงแสดงประโยชนของการให  เพ่ือขจัดความตระ- 
หน่ี  ความเห็นแกตัวของบุคคลใหเจือจางลงไป  บังเกิดมีน้ําใจใหเผ่ือแผ  เอ้ือเฟอ 
ตอบุคคลอ่ืนจนถึงกับพรอมท่ีจะเสียสละและบริจาคทาน  จากน้ันก็จะทรง 
แสดงศีล  เพ่ือใหบุคคลตระหนักที่จะควบคุมกาย  วาจา  ของตนใหประ  
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พฤติปฏิบัติเรียบรอย  ไมสรางความเดือดรอนใหแกตนแกบุคคลอ่ืน  ไมทําตน 
ใหเปนพิษเปนภัยตอหมูคณะที่ตนเปนสมาชิกอยู  จนถึงพรอมท่ีจะยอมรับ 
นับถือบุคคลอ่ืน  และทําตนใหเปนประโยชน  เปนศักด์ิศรีแกหมูแกคณะ 
จากน้ันก็จะทรงแสดงผลดีงามท่ีเกิดข้ึนจากการใหทานและการรักษาศีล  
ที่บุคคลจะพึงประสบ  ทัง้ในปจจุบันและในภายภาคหนา  คือการอุบัติบังเกิด 
ในสวรรค  และเมื่อบุคคลเห็นชื่นชมเพลิดเพลินกับความสุขในสวรรค  อัธยา 
ศัยของบุคคลนั้นสามารถท่ีจะเรียนรูปฏิบัติสูงข้ึนไปพระองคก็จะทรงแสดงถึง 
โทษแหงกาม  คือการท่ีใจของบุคคลไปกําหนดรูป  เสียง  กลิน่  รส  โผฏฐัพพะ 
นาใคร นาปรารถนา  นาพอใจ วัตถุกามเหลาน้ัน จะเปนของมนุษยหรือของ 
ทิพยก็ตาม  ก็ลวนแลวแตเปนของท่ีมีโทษ  กอใหเกิดความหมกมุน ยึดติด 
ผอนคลายไดยาก  สลัดไดยาก  จิตใจจะกําหนัดเพลิดเพลินอยูในอารมณเหลา 
นั้น  แตเมื่อบุคคลมีความเบื่อหนายในกาม  ก็จะแสดงเนกขัมมานิสงส 
คือ อานิสงสแหงการออกจากกาม  นี่ก็เปนหลักที่จะทรงแสดงไปตามลําดับดัง 
นี้ 
           เพ่ือจะใหทราบอรรถาธิบายในอนุปุพพิกถา  ซึ่งตามปกติแลว 
ในพระไตรปฎก  จะไมใหรายละเอียดไวโดยตรง  เวลาแสดงอนุปุพพิกถา 
ทานจะบอกแตชื่อไวเทานั้น  รายละเอียดจึงอยูในพระสูตรอ่ืน ๆ  ที่แสดงถึง 
เรื่องของทานหรือเรื่องของศีล  โทษแหงกาม  เปนตน 
           ๑.  ทานกถา กถาวาดวยทาน  คือการให  ทานแสดงวา  ทานน้ีเปนตน 
เคาแหงความสุขทั้งหลาย  เปนมูลแหงสมบัติทั้งหลาย เปนที่ต้ังแหงโภคะท้ังปวง 
เปนที่ตานภัย  เปนคตินําไปขางหนาของบุคคลท่ียังประพฤติลุม ๆ ดอน ๆ  
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อยู  ทานเปนที่พํานักพักพิงอาศัย  ที่ยึดเหน่ียวอันเสมอเหมือนทานไมมี 
ทั้งในโลกนีแ้ละในโลกอ่ืน  ดุจสีหบัลลังก  อันลวนแลวดวยรัตนะ  เปนที่พํานัก 
อาศัยดุจเชือกผูกหอยไวเปนเครื่องยึดเหนี่ยว  ทานเปนดุจทาส เพราะเปน  
เครื่องกั้นทุกขเปนดุจเกราะของผูกลาหาญในสงคราม  เปนเครื่องทําใหอุนใจ 
เปนดุจเมืองท่ีตกแตงไวดีแลวเพราะเปนที่ปองกันเปนดุจดอกปทุม เพราะไม 
เปอนมลทิน  คือความตระหน่ี  เปนดุจอสรพิษเพราะความตระหน่ีเปนตน 
ไมอาจเขาใกล  เปนดุจราชสีห  สมมติวาเปนมงคลย่ิงและเปนดุจพญามาวลาหก 
เพราะพาใหถึงภูมิอันเกษม  ทานน้ีเปนมรรคดาที่เราตถาคตไดดําเนินมา 
แลว  เปนเชือ้วงศของเราโดยแท  เมื่อเราเปนพระโพธิสัตว  สรางบารมีอยู 
บําเพ็ญมหายัญเปนอันมาก  ทานน้ียอมใหสวรรคสมบัติจนถึงอภิสัมมา 
สัมโพธิญาณ  เมื่อบุคคลทําทานได  จึงอาจสมาทานศีลได  ในขณะเดียวกัน 
ก็ทรงแสดงอานิสงสของทานอยางที่ทรงแสดงไวในทานานิสังสสูตรวา 
           ๑.  ผูใหทาน  ยอมเปนที่รักท่ีชอบใจของชนหมูมาก 
           ๒. สปับุรุษ  ผูสงบ  ยอมคบหาผูใหทาน 
           ๓.  เกยีรติคุณของผูใหทาน ยอมขจรไป 
           ๔. ผูใหทานยอมไมเหินหางจากธรรมของคฤหัสถ 
           ๕.  ผูใหทานเมื่อลวงลับไปแลว  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  และ 
เมื่อทรงแสดงทานไปตามสมควรแลว  อัธยาศัยของบุคคลพรอมท่ีจะ 
ปฏิบัติธรรมเบื้องสูงขึ้นไปก็จะทรงแสดงในเรื่องของศีล 
           ๒. สลีกถา  คือกถาวาดวยคุณของศีล  การรกัษากาย วาจา  ให 
เรียบรอย ไมมีโทษ  เชน ทรงแสดงวา ชื่อวาศีลนี้เปนที่พํานัก  เปนที่อาศัย 
ที่ตานภัย  เปนที่ยึดเหน่ียว  ตานทาน  เปนที่หลบภัย  เปนคติที่ไปในเบื้องหนา  
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           ศีล  เปนเชื้อวงศของเราตถาคต ไดบําเพ็ญศีลบารมีในภพน้ัน ๆ  เปน 
อเนกอนันต  ศีลเปนที่อาศัย  เปนที่ต้ังแหงสมบัติทั้งหลาย ทั้งในโลกนี้และโลก 
อ่ืนไมมีที่พํานักอาศัยอ่ืนเสมอเหมือน เครื่องอลังการก็ดี  ดอกไมก็ดี เครื่อง  
ประทินผิวก็ดีที่เสมอเหมือนเครื่องอลังการคือศีล ดอกไมคือศีล  เครื่องประ 
ทินคือศีล หามีไมแทจริง  ชาวเทวโลกยอมนิยมบูชาทานผูประกอบดวยศีล 
อลังการ ทัดดอกศีลโกสมุลูบไลประทินคือศีลเสมอไมรูเบื่อ  และอยางที่ทรง 
แสดงวา  ศีลเปนอาภรณอยางประเสริฐศีลเปนอาวุธอยางยอดเย่ียม  ศลีเปน 
เกราะอยางมหัศจรรย  ศลีเปนกําลังอันหาที่เปรียบมิได  เปนตน  เมื่อบุคคล 
อาศัยศีลน้ีแลว  ก็ยอมจะไดสวรรค  อยางที่ทรงแสดงอานิสงสของศีลไวใน 
มหาปรินิพพานสูตรวา 
           ๑.  ผูมีศีลยอมไดโภคสมบัติ 
           ๒.  เกียรติคุณอันงามของผูมศีีล  ยอมขจรไป 
           ๓.  ผูมีศีลเมื่อเขาไปในสมาคมใด  ยอมองอาจ  กลาหาญ  ไม 
                 ครั้นครามขามเกรง  ไมเกอเขินในสมาคมนั้น 
           ๔.  ผูมีศีล  เมื่อจะตาย  ก็ไมหลงตาย  คือมีสติตาย  หรือตายอยาง 
                 มสีติ 
           ๕.  ผูมีศีล  เมื่อตายไปแลว  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
            ศลีจะประณีตไดมากนอยแคไหนเพียงไร  ยอมข้ึนอยูกับวา  ทานรักษา 
ศีลไดดี  ไดมากนอยแตไหนเพียงไรเหมือนกัน  เชน ทรงแสดงคุณของสวรรค 
ไววา  อันสวรรคนี้เปนที่นาใคร  นาพอใจ  ในสวรรคนั้น  มีการเลนเปนเนือง 
นิตย  สมบัติทั้งหลาย  ก็เกิดมีอยูแลวไมไดขาด  เหลาเทพชั้นจาตุมหาราชิกาได 
เสวยทิพยสุขสมบัติอยูนานถึง ๙ ลานป  เหลาเทพชั้นดาวดึงสเสวยทิพยสุขดวย 
ทิพยสมบัติอยูนานถึง ๓ โกฏ ิ๖ ลานป  และทานยังไดบอกวา  ถึงพระพุทธ  
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เจาท้ังหลายจะพรรณนาสวรรคสมบัติ  ก็เหลือพระโอษฐที่จะพรรณนาใหสิ้น 
สุด  ดังพระพุทธดํารัสที่ตรัสวาดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจะพึงกลาวเรื่องสวรรค 
ไดโดยอเนกปริยาย มีนัยตาง ๆ  
           ๓.  สคัคกถา  คือ  สวรรค  แปลวา  อารมณเลิศ  ซึ่งอาจจะหมายถึงสภาพ 
ชีวิตของบุคคลท่ีมีความสุขกายสบายใจ ไมเดือดรอนในการเปนอยู  หมายถึง 
การมีคุณธรรมอยูภายในใจของบุคคลผูนั้น  เชนมหิีริ  มโีอตตัปปะอยูภายใน 
ใจ  ชื่อวาเปนเทวดา  บางทีก็หมายถึงสภาพจิตท่ีมีความเพลิดเพลิน  สนกุสนาน 
อยูในอารมณตาง ๆ  ที่มุงหมายจริง ๆ  นั้น  หมายถึงปรโลก  คือโลกอ่ืนที่บุคคล 
จะไปอุบัติบังเกิดดวยผลแหงกุศลกรรมที่เขาไดกระทําเอาไว 
           ๔.  กามาทีนวกถา  กถาวาดวยโทษแหงกามท้ังหลาย  เมื่อพระพุทธ 
เจาทรงประโลมใจผูฟงดวยเรื่องสวรรค  จนเกิดความเพลิดเพลินยิน 
ดีสนุกสนานและปรารถนาที่จะเสพสุข  ก็ทรงชี้ใหเห็นวา  สวรรคนั้นเปนกาม 
สุข  แมจะมีรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ที่นาใคร  นาปรารถนา  นาพอใจ 
หรือเปนทิพยก็ตาม  แตวาแทที่จริงแลวก็มากไปดวยเวร  มากไปดวยภัย 
ทิพยสุขเหลานั้น   ก็มีการแปรปรวนเปลียนแปลงไป  แมสวรรคเองก็เปนอนิจจัง 
ไมเที่ยงแทยั่งยืน  ไมควรจะไปหลงนิยมยินดี  และทรงชี้ใหเห็นถึงโทษของ 
กามไวดวยวิธีการตาง ๆ  เชน  อุปมาเหมือนกับหัวฝที่กลัดหนองบาง  อุปมา 
เหมือนการถือคบเพลิงทวนลมบาง  อุปมาเหมือนศีรษะอสรพิษ  เมื่อบุคคลเขา 
ไปเกี่ยวของก็ตองระมัดระวังอันตรายท่ีเกิดข้ึนแกตน  เปรียบเหมือนกับชิ้น 
เนื้อนาบไฟ  เปรียบเหมือนกับผลไมซึ่งเปนที่ตองการของสัตวทั้งหลายดวย 
และก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วเปนตน  
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            ๕.  เนกขัมมานิสงส  คือ  อานสิงสแหงการออกจากกามวาเปน 
ที่ปลอดเวรปลอดภัยยุติเวรภัยดวยประการตาง ๆ  มคีวามสงบมีความโปรง 
เบา  มีความเปนอิสระ  ไมไปเกี่ยวเกาะผูกพันกับกามคุณท้ังหลายมากเกิน 
ไป  แตในขณะเดียวกัน  ก็ทรงแสดงประเภทของเนกขัมมะ  คือการออก 
ซึ่งแปลวาการออกจากกาม  หรือการออกเพ่ือคุณอันใหญนั้น  คนในโลกน้ีกม็ี 
อยู  ๔ ประเภท  คือ 
           ๑.  กายก็ไมออก  ใจก็ไมออก  หมายถึงคนท่ีมัวเมาหมกมุนอยูกับเรื่อง 
ของกามท้ังหลาย 
           ๒.  กายออก  แตวาใจไมออก หมายถึงคนท่ีออกบวชเปนนักบวช 
ประเภทใดประเภทหน่ึงแลว  แตวาจิตใจก็ยังหมกมุน  วุนวายครุนคิดอยูกับ 
เรื่องของกามทั้งหลาย 
           ๓.  ใจออก  แตกายไมออก  หมายถึงคนท่ีแมจะอยูในบานใน 
เรือน  แตวาจิตใจไมเที่ยวเกาะหวงใยอาลัย  โหยหาถึงกาม จิตใจของบุคคลนั้น 
ก็เปนอิสระจากกามทั้งหลาย กามไมสามารถจะโยกคลอนสรางความหว่ัน 
ไหวใหเกิดข้ึนภายในจิตใจของทานได  แมจะอยูในบานในเรือนก็ตาม 
           แตวาจุดประสงคในพระพุทธศาสนานั้น  ก็เนนไปท่ีเปาหมายสูงสุด 
คือ 
           ๔.  ออกท้ังทางกายและใจ  คือกายตนเองก็ออกไปจากการ 
เกี่ยวเกาะกับวัตถุกามท้ังหลาย  จิตใจก็จะไมหมกมุนครุนคิดหวงใยอาลัย 
หาอยูกับวัตถุกามเหลาน้ันอีกตอไป  ทานที่จะออกจากกามไดทั้งกายและใจ 
เชนนี้จําตองอาศัยการปฏิบัติจนเกิดความรูความเขาใจรูแจงเห็นจริงตามหลัก 
ของอริยสัจท้ัง ๔ ประการ  จากน้ันก็จะทรงแสดงอริยสัจ ๔ ประการเปน 
ลําดับไป  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 271 

                                                 กามคุณ ๕ 
  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  อันนาใคร  นาปรารถนา  นาพอใจ 
           กามคุณ แปลวา  กลุมของส่ิงท่ีบุคคลไปกําหนดวานาใคร  นา 
ปรารถนา  นาพอใจ  หรือโดยนัยหน่ึงก็คือ  คุณของกาม  ซึ่งก็หมายความวา  
พวกวัตถุกามน้ัน ในระดบัหน่ึงในกรณีหน่ึงก็เปนคุณ  เพราะเปนเรื่องของ 
โลก คือเปนคุณประเภทโลก ๆ  อํานวยประโยชนในระดับโลก ๆ  แตถา 
หกวารุนแรงเกินไป  ก็มีโทษ  แมระดบัโลก ๆ เองก็ตาม  สําหรับในระดับที่ 
จะหลุดพนจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข  พวกกามท้ังหลายมีโทษประณีตข้ึน 
ไปโดยลําดับ  ข้ึนอยูกับวาเปนการมองจากจุดไหน ถาหากวามองจากจุดสูง 
สุด  กามน้ีกม็ีโทษ  แมจะเพียงเล็กนอย  ก็เปนหวงท่ีรึงรัดจิตใจของบุคคลเอา 
ไว  เนื่องจากโลกเราเปนโลกของสัมผัสการที่จะพูดถึงอะไรก็เกี่ยวของกับ 
สัมผัสอยูเสมอ  ดังนั้นเรื่อง  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ก็เกิดข้ึนมาจาก 
สัมผัส  แลวใจไปกําหนดหมายถึงสิ่งเหลาน้ันวานาใคร  นาปรารถนา  นาพอใจ 
กิเลส  สายโลภะ ตัณหา  ความยินดี  กบ็ังเกิดข้ึน  ถาเกิดกําหนดใหมวารูป 
ไมสวย  เสียงไมเพราะ  กลิ่นไมหอม รสไมนาอรอย สัมผัสไมนาจับตอง 
ก็เกิดปฏิฆะ  คือ  ความไมพอใจ  ไมยินดี  ไมตองการ จนถึงกับมุงท่ีจะทําลาย 
ลางไปและในขณะเดียวกัน รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  นี้  ก็เปนทางให 
เกิดธรรมะไดทั้งน้ีข้ึนอยูกับการกําหนดหมายของบุคคลเปนประการสําคัญ 
           รูป  กคื็อส่ิงท่ีบุคคลสามารถเห็นไดดวยตา หรือบางครั้งบางคราว 
เปนรูปที่ไกล  รูปที่ละเอียด  รูปที่ประณีต  ก็อาจจะรูดวยการอนุมานเทียบ 
เคียงเอาหรือใชเครื่องไมเครื่องมือสําหรับดูรูปเหลาน้ัน  
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           เสียง  ก็คือ  สิ่งที่บคุคลไดยินดวยหู 
           กลิ่น คือ  สิ่งที่บุคคลรับรูมาดวยจมูก  คือ  ประสาทในการรับรูกลิ่น 
           รส  กคื็อ สิ่งท่ีบุคคลรูดวยประสาทลิ้น 
           โผฏฐพัพะ  ก็คือสิ่งท่ีบุคคลรูดวยการกระทบจับตองสิ่งเหลาน้ันดวย 
กายประสาทคือประสาทกาย  
           ซึ่งจะเห็นไดวา การที่กามคุณท้ัง ๕ นั้น จะมีอิทธิพลตอจิตใจของ 
บุคคลไดก็คือเมื่อบุคคลไปยอมรับ  ไปกําหนด  ไปสรางเง่ือนไขวา  รูปนั้นนา 
ใคร  นาปรารถนา  นาพอใจ  คือ  กําหนดวา  รูปสวย  กลิ่นหอม  รสอรอย  โผฏ 
ฐัพพะน้ันนาจับตองกิเลสก็เกิดข้ึน  แตถาไมกําหนด  คือ  เฉย ๆ  สิ่งเหลาน้ีก็ 
อยูของแกเฉย ๆ  เพราะวาเปนผลิตผลที่เกิดข้ึน  มีอยูเปนอยู  เปนธรรมดา 
พระอริยเจากับมนุษยปุถชุน  ก็เห็นรปู  ฟงเสียง  ดมกลิ่น  ลิ้มรส  เชนเดียวกัน 
ถูกตองเย็นรอนออนแข็งเชนเดียวกัน  แตเพราะวาภายในใจของพระอริยเจา 
ไมมีกิเลส  เปนเหตุใหกําหนดหมายวารูปสวย  เสียงไพเราะ  กลิ่นหอม  รสอรอย 
สัมผัสนั้นนาจับตอง  ความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของทานจึงไมมีแตวา 
สามัญชนนั้น  จะตองกําหนดวา  สวยหรือไมสวย  ไพเราะหรือไมไพเราะ เปน 
ตน  จิตใจของบุคคลจึงมักจะข้ึนลงอยูดวยความปรารถนา  ดวยความชอบและ 
ความชัง  หรือความยินดี  กับความไมยินดี  เรื่องของกามคุณท้ัง ๕ ประการนี้ 
พระพุทธเจาก็ทรงแสดงไวโดยอเนกปริยาย  เชน  ทรงเรียกวาเปนบวงของมาร 
บาง  เปนพวงดอกไมของมารบาง  ในกรณีที่เปนบวงของมาร ก็เปนเครื่องผูก 
พันบุคคล  เหนี่ยวรั้งบุคคลเอาไว  ถาหากวาติดในบวงใดบางหน่ึง  ก็ไปไมได 
อยางที่โบราณทานวาไววา  
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              มีบตุรบวงหน่ึงเกี้ยว                      พันคอ 
              ทรพัยผูกบาทาคลอ                        หนวงไว 
              ภรรยาเยี่ยวบวงปอ                         รึงรัดมือนา 
              สามบวงใครพนได                         จึงพนสงสาร  
           เปนบวงที่ผูกใจของบุคคลไวใหคิดถึงคนึงหา  โหยหา   หวงใย  อาลยั 
เมื่อส่ิงเหลานั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป  ก็เศราสรอย ทุกขโทมนัสไป 
ตามสมควรแกลักษณะทางความคิด  กําหนดวัตถุเหลาน้ัน  บางครั้งก็เปนพวง 
ดอกไมของมาร  คือเปนตัวลอ  เปนเครื่องลอใหคนหลง  และในท่ีสุด  ก็จะประ 
สบอันตรายจากมารซ่ึงรอคอยอยูบางครั้งก็อาจจะทรงชี้ใหเห็นในแนวที่ 
วา  มันเปนตัวเกิดของกิเลสดวย แตในขณะเดียวกันก็เปนตัวเกิดธรรมะดวย 
ปญหาสําคัญวา  เวลาเห็นรูป  ฟงเสียง  ดมกลิ่น  ลิ้มรส  ถูกตองเย็นรอนออนแข็ง 
เราคิดอยางไร  สําคัญวาส่ิงน้ันเปนอะไร  เพราะในเรื่องเดียวกัน  ถาจิตใจของ 
บุคคลกําหนดแตกตางกัน  ก็ไมจําเปนวาจะเกิดกิเลสเสมอไป  
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                                                   จักขุ ๕ 
           จักษุ  ไดแกดวงตา ๕ ประการ คือ 
              มังสจักขุ                      จักษุคือดวงตาสามัญ  
              ทิพยจักขุ                      ตาทิพย 
              ปญญาจักขุ                   ดวงตาคือพระปญญา 
              พุทธจักขุ                      จักษุแหงพระพุทธเจา 
              สมนัตจักขุ                    จักษุรอบคอบ 
           " จักษุ "  ในความหมายท่ัวไป  หมายถึงอวัยวะสําหรับดูรูป  แตใน 
ที่นี้ทานหมายเอาคุณสมบัติพิเศษของพระพุทธเจา  ทําใหพระองคทรง 
เห็นสรรพสิ่ง  ตามความเปนจริง 
           จักษุทั้ง ๕ ประการมีความหมายวาอยางไร ? 
           ๑.  พระพุทธเจา  ทรงมีพระเนตรแจมใส  ทอดพระเนตรเห็นไดไกล 
เห็นไดวองไว  ดวยมังสจักขุ  ทานแบงมังสจักษุออกเปน ๒ คือ 
              ๑.๑  สสมัภารจกัขุ  หมายถึงอวัยวะที่เปนจักษุ   ในสวนแหง 
รางกาย  มีรปูรางตามท่ีเห็นกัน  เรียกวา  ดวงตา. 
              ๑.๒  ปสาทจักขุ  หมายถึงประสาทตา  ที่อาศัยสสัมภารจักษุ 
ทําหนาท่ีรับอารมณคือรูปที่ผานมาทางตา. 
           ๒.  พระพุทธเจา  ทรงทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ  บคุคล  ใน 
สถานที่ตาง ๆ ได  ตลอดถึงทรงทอดพระเนตรเห็นการอุบัติ  การจุติของ  
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สัตวทั้งหลาย  และความแตกตางแหงรูปราง  ฐานะ  สติปญญาเปนตนของ 
สัตวทั้งหลายวา  เปนเพราะกรรมอะไร  ดวยทิพยจักข ุ
           ๓.  พระพุทธเจา  ทรงทราบธรรม  เปนเหตุนําสัตวใหออกจาก  
สังสารทุกข  โดยการรูในอริยสัจท้ัง ๔ ประการเปนตน  ดวย  ปญญาจักขุ 
           ๔.  พระพุทธเจาทรงเห็นอุปนิสัย  บารมี อาสวะ  ของสัตวทั้งหลาย 
ที่มีแตกตางกัน  เชน  มีอุปนิสัย  หยาบ  ปานกลาง  ประณีต  เปนตนแลว  ทรง 
แสดงธรรม  เหมาะสมแกพ้ืนฐานทางสติปญญาของคนเหลาน้ัน  ดวยพุทธ 
จักข ุ
           ๕.  พระพุทธเจา  ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ  ทําใหทรงทราบ 
รูสิ่งทั้งปวงตามความเปนจริง  ของสิ่งเหลาน้ัน  ดวย  สมันตจักข ุ
           พระจักษุทั้ง ๕ ประเภทน้ีเองที่ทานนํามายกยองพระพุทธเจา 
ในบทสวดมนตของนักเรียนวา 
              พรอมเบญจพิธจัก                    ษุจรัสวิมลใส 
              เห็นเหตุที่ใกลไกล                    ก็เจนจบประจักษจริง 
           หมายความวาพระพุทธเจาทรงประกอบดวยจักษุ ๕ ประการ 
อันหมดจดแจมใสปราศจากมลทิน  เปนปจจัยใหทรงรูเหตุทั้งปวง  ไมวา 
ใกลหรือไกล  ตามความเปนจริงอยางชัดเจนแจมแจง  
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                                            ธรรมขันธ ๕ 
              สีลขันธ                         หมวดศีล 
              สมาธิขันธ                     หมวดสมาธิ 
              ปญญาขันธ                    หมวดปญญา  
              วมิตุติขันธ                     หมวดวิมุตติ 
              วมิตุติญาณทัสสนขันธ   หมวดวิมุตติญาณทัสสนะ 
           คําวาธรรมขันธ  อาจจะแปลวา  หมวดแหงธรรม  หรือกลุมแหงธรรม 
ซึ่งในบางแหง  ทานเรียกวาอริยธรรม  คือธรรมท่ีทําคนใหเปนพระอริยะ 
เปนพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทรงแสดงเนนมากกอนจะปรินิพพาน 
เปนการสรุปธรรมะลงในศีล  สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ  วิมุตติญาณทัสสนะ 
จึงเรียกอีกอยางหน่ึงวา  สารธรรม  ธรรมะที่เปนแกนสารท่ีแทจริง 
           การทําจิตของตนใหหลุดพนจากอาสวกิเลส  เปนเปาหมายในการ 
ประพฤติปฏบิัติธรรมในทางพระพุทธศาสนา  แตกวาจะบรรลุเปาหมายเหลา 
นั้นได  จําเปนจะตองประพฤติปฏิบัติไปตามข้ันตอนท่ีทรงแสดงไว  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งก็คือ  เรื่องของไตรสิกขาซึ่งเปนตัวเหตุใหญ 
           ๑.  สลีขันธ  คือหมวดของศีลนั้น  ไดแกการประพฤติปฏิบัติ  เชน  การ 
สํารวมในปาฏิโมกข  คือ  บทบัญญัติทีพ่ระพุทธเจาไดทรงบัญญติัเอาไว  เวนขอ 
ที่ทางหาม  ทําตามขอท่ีทรงอนุญาต  อินทรียสังวร  การสังวรระวังในอินทรีย 
ของตน  เวลาตาเห็นรูป หูฟงเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  กายถูกตองเย็นรอน 
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ออนแข็ง  และแมแตใจ  จะเหนี่ยวนึกถึงอารมณตาง ๆ  ก็ไมปลอยใหความยินดี 
ยินรายครอบงําใจจนเกินไป  
           โภชเนมัตตัญุตา  การรูจักประมาณในการบริโภคภัตตาหารไมให 
มากเกินไป  ไมใหนอยเกินไป  หรือวาการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบธรรม 
ไมหลอกลวงฉอโกงเขามาเลี้ยงชีวิต  นี้ก็จัดเขาในหมวดของสีลขันธ  
หรือพูดโดยนัยหน่ึง  วาจาชอบ  การงานชอบ  การเลี้ยงชีพชอบ  จัดเปน 
สีลขันธ 
           ๒.  สมาธิขันธ  การบําเพ็ญเพียรทางจิตใจ  เชน  ชาคริยานุโยคการประ 
กอบความเพียรเปนผูที่ต่ืนตัวอยูเสมอ  ไมปลอยใหกาลเวลาผานพนไปการ 
เจริญสมถกรรมฐานในชั้นตาง ๆ  ตามท่ีทรงแสดงเอาไว  หรืออีกนัยหน่ึง 
การปฏิบัติตามหลักของอริยมรรคคือ  สมัมาวายามะ  ความพยายามชอบ 
สัมมาสติ ระลึกชอบ  สมัมาสมาธิ  ต้ังใจมั่นในทางท่ีชอบ  ก็จัดเปนสมาธิขันธ 
           ๓.  ปญญาขันธ  หมวดปญญา หมายถึงวาการใชปญญาเพงพินิจ 
พิจารณาในข้ันตอนตาง ๆ  เชน  ธัมมวิจยะ  การพิจารณาสอดสองธรรม 
เกิดความรูแจงเห็นจริงในธรรมะเหลาน้ัน  ตามความเปนจริง  วิปสสนา 
การมองนามรูปใหเห็นวาเปนของไมเที่ยง เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปลีย่น 
แปลงไปเปนธรรมดา  จนสามารถถายถอนบรรเทาความยึดติดวาเปนของเรา 
เปนเรา  เปนตัวตนของเราลงไปได  หรือแมแต  กมัมัสสกตาญาณ  คือความรู 
ถึงการท่ีสัตวทั้งหลาย  มีกรรมเปนของ ๆ ตน  ตองเปนผูรับผลของกรรม 
มีกรรมเปนกําเนิด  มีกรรมเปนเผาพันธุ  มีกรรมเปนที่พ่ึงอาศัย  ใครทํา 
กรรมอันใดไว  จะดีหรอืชั่วก็ตาม  จะตองเปนผูรับผลของกรรมนั้น  ก็จัดเขา  
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ในกลุมปญญาขันธ  อีกนัยหน่ึง  คือความสมบูรณของสัมมาทิฏฐิ  ปญญาอัน 
เห็นชอบ  สมัมาสังกัปปะ  ความดําริชอบ  เปนปญญาขันธ 
           ๔.  วมิุตติขันธ  เม่ือศีล  สมาธิ  ปญญา  หรือองคอริยมรรคสมบูรณ 
ก็เกิดญาณความรูในอริยสัจตามความเปนจริงข้ึนมา คือรูวา  
           นี่ทุกข  นี่เหตุเกิดแหงทุกข  นี่ความดับทุกข นี่ขอปฏิบัติใหถึงส่ิง  
ความดับทุกข  ซึ่งเรียกวาสัจจญาณ 
           รูวาทุกขควรกําหนดรูสมุทัยควรละ  นโิรธ  ควรทําใหแจง  มรรค 
ควรเจริญ  เรยีกวากิจจญาณ 
           รูวาทุกขที่ควรกําหนดรู  ไดกาํหนดรูแลว  สมุทัย ที่ควรละ  ไดละแลว 
นิโรธที่ควรทําใหแจง  ไดทําใหแจงแลว  มรรคท่ีควรเจริญ  กไ็ดเจริญแลว 
เรียกวา  กตญาณ  เมื่อญาณท้ัง ๓ นี้สมบูรณ  ก็เรยีกวา  สัมมาญาณะ  คือความ 
รูในทางที่ชอบก็บังเกิดข้ึนจิตของผูปฏิบัติก็จะเปนสัมมาวิมุตติ  คือหลุดพน 
ในทางที่ชอบ  อันเปนวิมุตติขันธ 
           ๕. วมิุตติญาณทัสสนขันธ  คือความรูความเห็นในวิมุตติ  ที่ปรากฏ 
เกิดข้ึนภายในจิตใจของผูปฏิบัติ  ดังทีท่านแสดงเอาไววา  เมื่อพระอริยบุคคล 
บําเพ็ญเพียรไปโดยลําดับ  ก็จะเบ่ือหนายในรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร วิญญาณ 
เมื่อเบื่อหนาย  ก็จะคลายกําหนัด  เมื่อคลายกําหนัด  จิตก็จะวิมุตติ  คือหลุดพน 
จากอํานาจกิเลส  เมื่อหลุดพนแลว  ก็เกดิญาณรูวา  เราหลุดพนแลวด่ังน้ี 
และรูตอไปวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรย  คือ  ความประพฤติปฏิบัติเพ่ือ 
ละความชั่ว  ประพฤติความดีก็สมบูรณแลว  กิจท่ีจะตองทําตอไปก็ไมมี  กจิใน  
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ลักษณะเดียวกัน  ก็ไมมีเหมือนกัน  ดังน้ัน  ความรูสึกที่เกิดผุดข้ึนในลักษณะน้ี 
เรียกวา  วิมตุติญาณทัสสนขันธ  คือ  ความรูความเห็นในวิมุตติ 
           ธรรมหมวดน้ี  บางครั้งก็อาจจะเรียกวา สารธรรมท้ัง ๕  หรือเรียกวา  
อริยธรรม ๕ ดังท่ีกลาวมาแลว 
           ทั้งน้ีเพราะพระธรรมท่ีบุคคลจะตองประพฤติปฏิบัติทั้งหมด  สรุป 
รวมลงที่  ศลี  สมาธิ  ปญญา  ผลแหงการทําความดีทั้งหมดควรลงในกลุม 
ของวิมุตติ  คือจิตหลุดพนจาก  กิเลส  ทุกข  ตามสมควรแกฐานะของตน 
ความรูเห็นในความหลุดพนที่ใจของตนก็จะเกิดข้ึนแกเขาไดโดยอันโนมัติ 
ตามควรแกฐานะเชนเดียวกัน ธรรมขันธ ๕  จึงเปนมรรคสัจกับนิโรธสัจ 
เมื่อเขาถึงความสมบูรณก็จะทําหนาท่ีดับ สมุทัยสจั  กับทุกขสัจ  เขาถึง 
ความสุขที่แทจริง คือนิพพาน  
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                                 ปติ  ความอ่ิมใจ ๕ 
              ขุทฺทกาปติ                        ปติอยางนอย 
              ขณกิาปติ                           ปติชั่วขณะ 
              โอกกฺนฺติกาปติ                   ปติเปนพัก ๆ  
              อุพฺเพงฺคาปติ                      ปติอยางโลดโผน 
              ผรณาปติ                             ปติซาบซาน 
           ปติ  แปลตามศัพทวา  ความอ่ิมใจ  เปนผลท่ีเกิดมาจากเหตุอยางใด 
อยางหน่ึง  แตในที่นี้ทานมุงไปทางผล  ที่เกิดมาจากการบําเพ็ญกรรมฐาน 
ความปรากฏของปติในขณะทํากรรมฐาน  เปนสัญญาณบอกใหทราบวา 
ผูนั้นไดรับผลแหงการปฏิบัติแลว  เพราะปติเปนองคอันหน่ึงในองคฌาน 
๕ คือ 
           ๑.  วติก  เกิดเม่ือบุคคลทําจิตใหสงบระงับ  จนอยูในอารมณเดียว 
จิตเหน่ียวเอาธรรมเขามาคิด  อาการเชนนี้เรียกวาวิตก 
           ๒.  วจิาร  คือการประคองจิตใหไตรตรองในเรื่องนั้น 
           ๓.  ปติ  ความอ่ิมใจ  ซึ่งทานจําแนกออกเปน ๕ ชนิด คือ 
              ๓.๑  ขุทฺทกาปติ  ความเอิบอ่ิมใจเล็กนอย  คือ เมื่อไดประสบ 
อารมณที่ชอบใจ  อันเกิดจากการปฏิบัติธรรม  จนรวมกันถึงความสงบแลว 
เกิดความเอิบอ่ิมใจข้ึน  ทําใหขนพอง  น้ําตาไหล 
              ๓.๒  ขณิกาปติ  ความเอิบอ่ิมชั่วขณะ  แสดงออกมาในทางรูสึก 
เสียงแปลบปลาบไปในกาย ทําใหเกิดความยินดี  ชอบใจ  ปรากฏอยูขณะหนึ่ง 
แลวหายไป  
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              ๓.๓  โอกฺกนฺติกาปติ  ความเอิบอ่ิมที่แปลตามศัพทวา  กาวลง 
หรือหยั่งลง  คือเปนความเอิบอ่ิมที่เกิดข้ึนเปนพัก ๆ  เกิดอยูไดนาน ๆ  เปรียบ 
เหมือนคลื่นท่ีซัดเขาหาฝงซา ๆ ๆ  ทําใหรางกายคนรูสึกซา ๆ  อยูเปนพัก ๆ   
              ๓.๔  อุพฺเพงฺคาปติ  แปลวาปติโลดโผน  บางคราวถึงกับตัวลอย 
ข้ึนดวยความปติ  หรือเปลงอุทานออกมาดวยความยินดี 
              ๓.๕  ผรณาปติแปลวาปติซาบซาน  ทําใหเกิดซาบซานไปท่ัว 
สรรพางคกาย  จนเกิดขนลุกชั้น  เปนตน 
           ปติบางอยางอาจเกิดได  แมเพราะปรารภเรื่องทางโลก  เชนเกิดดี 
ใจจนกระโดดตัวลอยข้ึน  และเม่ือมองในแงของความแรงข้ึน  ของสาเหตุ 
ที่กระตุนใหเกิดปติแลว  ในชีวิตของสามัญชนทั่วไปก็อาจไดสัมผัสปติ 
ทั้ง ๕  ประการน้ันได  เชน 
           เมื่อไดประสบเรื่องอารมณอะไรท่ีชอบใจ  เกิดความปลาบปลื้มจนขน 
พอง  น้ําตาไหล นี่เปนอาการของขุททกาปติ   ความปลาบปลื้มที่แรงข้ึน 
ไป  ทําใหรูสึกเสียงแปลปลาบข้ึนในกาย  นี่เปนอาการของขณิกาปติ  แรงข้ึน 
ไปอีก  แสดงอาการปลาบปลื้มจนซูซา  เปนอาการของโอกกันติกาปติ  แรงข้ึน 
ไปกวาน้ัน  แสดงออกมาดวยการกระโดดหรือกลาวถอยคําออกมา จัดเปน 
อุพเพงคาปติ  หากแรงกวาน้ันบังเกิดความซานไปท่ัวตัว  ก็เปนผรณาปติ 
           ในวิปสสนูปกิเลส  คือสิ่งท่ีทําใหวิปสสนาเศราหมอง ๑๐ ประการ 
ปติ  ความเอิบอ่ิมใจ  จัดเปนวิปสสนูปกิเลสอยางหน่ึง  ซึ่งจําเปนจะตองละ 
แตที่ปติตองมีนั้นเพราะเปนเครื่องหมายแหงสมาธิ  ปติจึงเปรียบเหมือนสถาน 
ที่ซึ่งผูเดินทางจะตองผาน  แตหากวาไปหยุดอยู ณ ที่ซึ่งตองผาน  คนเดินทางก็ 
ไมอาจบรรลุถึงท่ีหมายได  การปฏิบติัสมถกรรมฐานก็ตองผานปติ  เพราะปติ 
เปนองคฌานดังกลาวแลว  ขอน้ีพึงดูปฏิปทาของพระพุทธเจา  
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           แมในโพชฌงค  คือองคธรรมท่ีจะนําคนใหตรัสรู  ทรงแสดงธรรมะท่ี 
บุคคลตองประสบไปตามลําดับ  คือ 
           สติสัมโพชฌงค  องคธรรมเครื่องตรัสรูคือสติ 
           ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  องคธรรมเครื่องตรัสรูคือการวิจัย  การ 
สอดสองธรรม  
           วิริยสัมโพชฌงค  องคธรรมเครื่องตรัสรูคือวิริยะ  ความเพียร 
           เมื่อธรรมทั้ง ๓ ประการน้ีเกิดพรอมกันแลว  ผูปฏิบัติจะไดประสบ 
กับปติสัมโพชฌงค  องคธรรมเครื่องตรัสรูคือปติ  แตทางสอนใหเดินหนาตอ 
ไปดวยการสงบกาย  ใจ  ปติ  ดําเนินการปฏิบัติไปจนถึงสมาธิสัมโพชฌงค 
และอุเบกขาสัมโพชฌงค 
           ดังน้ัน  ปติเปนธรรมที่ผูปฏิบติัจะตองประสบ  เพราะเปนสัญญลกัษณ 
วา  การปฏิบติันั้นดําเนินมาถูกทางแลว  แตเมื่อไดปติ  อยาหลงปติอยู  ใหปฏิบัติ 
ตอไปจนกวาจะไดบรรลเุปาหมายท่ีตองการ 
           พระพุทธเจากอนตรัสรู  ทรงเจริญสมุกรรมฐาน  ทําจิตใจสงบ 
ไปตามลําดับ  จนบรรลฌุานจากท่ี ๑  ถึงท่ี ๔  จนจิตต้ังม่ันในอารมณอันเดียว 
ไมหว่ันไหว  จากน้ันทรงนอมจิตท่ีไมหว่ันไหวน้ันไปเจริญวิปสสนา  คือการ 
พิจารณาสังขารใหเห็นตามความเปนจริง ไมทรงติดอยูในปติที่ไดแลว 
           ดวยเหตุนี้  ปติจึงอุปกิเลสสําหรับทานผูตองการบรรลมุรรคผล 
แตเปนสิ่งท่ีสามัญชนจะตองพยายามสรางใหเกิดข้ึน  ซึ่งเม่ือเกิดข้ึนแลว 
จะไปติดอยูที่ปติไมได  ตองถือปติเปนทางผาน อันเปนเหมือนคนเดินทาง 
หากไปหลงเพลินในที่ใดท่ีหน่ึงซึ่งตนตองผาน การจะถึงที่หมายก็มีไมได 
ดังกลาว  
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                                            มัจฉริยะ ๕ 
              อาวาสมัจฉริยะ                  ตระหน่ีที่อยู 
              กุลมัจฉริยะ                         ตระหน่ีสกุล 
              ลาภมัจฉริยะ                       ตระหน่ีลาภ    
              วัณณมัจฉริยะ                     ตระหนี่วรรณะ 
              ธมัมมัจฉริยะ                       ตระหน่ีธรรม 
           ความหวง  ความตระหน่ี  ความไมยินดี  ความไมพอใจ  ที่จะใหสิ่ง 
ของอะไรก็ตามแกบุคคลอ่ืน  เราเรียกวา  มัจฉริยะ  คือความตระหน่ี  ตามปกติ 
อาจจะเกิดมาจากความไมชอบไมพอใจในบุคคลเหลาน้ัน  แสดงอาการออก 
มาในลักษณะตาง ๆ คือ 
           ๑.  อาวาสมัจฉริยะ  ตระหน่ีที่อยู  ไดแกความหวง  ความไมพอใจ 
ความไมยินดีที่จะใหบุคคลอ่ืน  มาอยูในบานของตน  ในที่ดินของตน ในหมู 
บาน ตลอดถงึประเทศของตน 
           ๒.  กลุมัจฉริยะ  ตระหน่ีสกุล  หมายถึงการหวงสกุล  ถือวาสกุลของ 
ตนเปนคนดี  คือเปนคนพิเศษ  ไมตองการใหบุคคลอ่ืนเขามาเกี่ยวดองกับสกุล 
ของตน รวมถงึการท่ีบุคคลบางคนไมตองการใหคนอ่ืนเขามาเกี่ยวของกับ 
กลุมคน  กับสกุลที่เปนพวกของตน หรือวาพระไมยินดีที่จะใหพระ 
รูปอ่ืน  เขาไปรูจักคุนเคยกับสกุลอุปฏฐากของตนเปนตน นี้ชื่อวาเปนกุลมัจฉริยะ 
           ๓.  ลาภมัจฉริยะ  ตระหน่ีลาภ  ไดแกคนที่หวง ตระหน่ีถี่เหนียว 
ไมยินดีที่จะสงเคราะห  อนุเคราะหบุคคลอ่ืนดวยวัตถุสิ่งของของตน 
จะเปนเงิน  เปนทอง  เปนเสื้อผา  อาหาร  เปนตน ไมตองการจะสงเคราะหแก  
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ใคร ๆ  หรือใหแกใคร ๆ 
           ๔.  วณัณมัจฉริยะ  ตระหน่ีวรรณะ  ไดแกหวงความดี ไมตองการให 
ใครดีเสมอตนหรือเทาเทียมกับตน  เมือ่ใครมีความดีเหนือตน  ก็เกิดไมพอใจ 
หรือริษยาตอบุคคลเหลานั้น  อีกอยางหนึ่ง  วรรณะอาจจะแปลวาสีกาย 
เชน ความหวงความเสียดายผิวของสตรีตาง ๆ  กลัวผิวของตนจะเศราหมอง  
พยายามทะนุถนอม  รักษาปองกันผิวของตนเอาไว  นี่กช็ื่อวาเปนวัณณมัจฉริยะ 
ประการหนึ่ง 
           ๕.  ธมัมมัจฉริยะ  ตระหน่ีธรรมะ  คือไดแกตระหน่ีวิชาความรู 
ศิลปวิทยาการตาง ๆ  ไมตองการจะใหคนอ่ืนมีความรู  มีความเขาใจระดับ 
เดียวกับตน  หรือวาทัดเทียมกับตนอยางในสมัยโบราณ  ครูบาอาจารยบางคน 
ไมยอมสอนหนังสือใหแกนักเรียนทั้งหมด  เพราะกลัววานักเรียนจะรูทัด 
เทียมกับตน  ความหวงในลักษณะตาง ๆ เหลาน้ี  เกิดข้ึนมาจากความรูสึกเปน 
เราเปนเขา  ไมพอใจไมยินดีตออีกฝายหนึ่ง  ทําใหบุคคลท่ีอยูรวมกันไมมีสื่อ 
สัมพันธทางใจที่จะสรางใหเกิดความรักความเคารพความนับถือ  การ 
สงเคราะห  อนุเคราะหกัน  การไมทะเลาะ  ไมวิวาท  จนกลายเปนความสามัคคี 
เอกภาพระหวางสังคม 
           ฉะน้ัน พระผูมีพระภาคเจาจึงสอนใหคนมีน้ําใจ  มีอัธยาศัยไมตรี 
ความเอ้ือเฟอ  พรอมท่ีจะใหที่อยูอาศัยกับบุคคลอ่ืน  ใหเฉลี่ยลาภสักการะ 
ซึ่งกันและกัน  ใครไดดีมสีุข  มีความเจริญกาวหนา  ก็ไปชื่นชมยินดีกับเขา 
ใครตองการความรูความเขาใจ  ตนอยูในวิสัยที่จะแนะนําบอกกลาวได 
ก็บอกกลาวแนะนําไป  เพ่ือเปนการแสดงถึงไมตรีจิตความเมตตา  และสราง 
สื่อสัมพันธทางใจ  ระหวางกันและกันเอาไว  เปนการแสดงถึงความเมตตา 
อนุเคราะห  ที่จะพึงกระทําระหวางกันและกันใหบังเกิดข้ึน  
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                                                     มาร ๕ 
              ขันธมาร                         มารคือเบญจขันธ 
              กิเลสมาร                         มารคือกิเลส  
              อภสิังขารมาร                  มารคืออภิสังขาร 
              มัจจุมาร                           มารคือมรณะ 
              เทวปุตตมาร                    มารคือเทวบุตร 
           มาร  คือส่ิง  หรือ  ความชั่ว  ที่ลางผลาญหรือทําลายคุณงามความดีของ 
บุคคล  ชักนาํใหคนกระทําส่ิงท่ีเปนบาปกรรม กัน้คนไวไมใหสามารถทําความ 
ดีไดเต็มที่ ทําใหกลายเปนคนเสียคน  จนถึงปดกั้นคนไว  ไมใหเขาใจสรรพสิ่ง 
ตามความเปนจริง 
           ๑.  ขันธ ๕  คืออะไร ? 
           ขันธ ๕ คือ  รูปขันธ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  วิญญาณ 
ขันธ 
           ขันธ ๕ เปนมารอยางไร ? 
           ขันธ ๕ นั้นทานจัดเปนมาร ๓ ระดับ  คือ 
           ๑.  ขันธ ๕  ที่ผิดปกติธรรมดาไป เชนรูปเกิดอาพาธ  เกิดประสบทุกข 
เวทนา หรือสัญญาความจําเกิดเส่ือมไป  ทําใหบุคคลรูสึกลําบากจนอาจเบ่ือ 
หนายในชีวิต  แมทําการงานก็ไมไดดี  
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           ๒.  เปนมารในข้ันสังสารวัฏ  คือตราบใดท่ียังมีขันธ ๕  อยู คนยัง 
ตองทํากรรมดีบางชั่วบาง  ยังมีการตองตาย  และตองเกิดกันอยูร่ําไป 
           ๓.  เปนมาร  เพราะขันธ ๕  เปนที่ต้ังแหงความยึดถือของคนวาเปน 
ของเรา  เปนเราเปนตัวตนของเรา  ทําใหคนตองหลงรักหลงชังหลงแบกหาม 
ขันธ ๕ อยู  ไมเปนอิสระแกตน 
           ๒.  กเิลส  คือะไร ?  และเปนมารอยางไร ?  
           กิเลส คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในใจแลว  ทําใจของคนใหเศราหมองเรา 
รอนไปตามอํานาจของมัน  ตนเคาของกิเลส คือ  โลภะ  ความโลภ โทสะ 
ความประทุษราย  และ  โมหะ  ความหลงกิเลสเหลาน้ี  เมื่อเกิดข้ึนแลว  ยอมบัง 
คับ  กาย  วาจา  ใหทํา  พูด  คิด  ไปตามอํานาจ  คําบงการของมันซึ่งการกระ 
ทําอะไรไปตามอํานาจของกิเลสนั้นยอมมีความทุกข  ความเดือดรอนเปนผล 
ทําตนใหตกตํ่าท้ังในปจจุบันและ  ภายภาคหนา พลาดโอกาสท่ีจะทําดี  มีความ 
สุข 
           ๓.  อภิสังขาร คืออะไร ? 
           อภิสังขาร  ทานแบงออกเปน ๓  ประเภท คือ 
           ๓.๑  ปุญญาภิสังขาร  อภิสังขารคือบุญ 
           ๓.๒  อปุญญาภิสังขาร  อภิสังขารคือบาป 
           ๓.๓  อเนญชาภิสังขาร  อภิสังขารคืออเนญชา  ความไมหว่ันไหว 
           อภิสังขาร  ทั้ง ๓ นี้จัดเปนมารอยางไร ? 
           อภิสังขาร  ทานจัดเปนมาร ๓ ระดับ  คือ 
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           ๑.  ในระดับท่ัวไป  ทานหมายเอาเพียง  อปุญญาภิสังขาร คือบาปท้ังที่ 
เปนสวนเหตุและเปนสวนผล  ถือวาเปนมาร เพราะบาปที่เปนเหตุ  ยอมทํา 
ใจคนใหเศราหมอง  บาปท่ีเปนสวนผล  ทําใจคนใหไดรับความเดือดรอน  
ขาดความสงบ  ทําใหประสบภัย  อันตราย ทํารางกายใหผิดปกติไปเปนตน 
           ๒.  ระดับกายระดับจิต  ยอมเปนมารท้ังบาป และบุญเพราะถาคน 
ติดอยูในเรื่องบุญบาป  จะทําใหพอใจในบุญเชนการใหทานเปนตนไมสนใจท่ี 
จะปฏิบัติธรรมเบื้องสูงข้ึนไป  เปนการตัดโอกาสของตนไมใหไดรับผลแหง 
ธรรมปฏิบัติในระดับสูง 
           ๓.  ระดับสูงสุดคือมรรคผลนพิพาน บุญ บาป และอรูปฌานสมาบัติ 
อันเปนสวนอเนญชาภิสังขาร เปนความดีในระดับกลางแตเมื่อตองการจะบรรล ุ
มรรคผลนิพพาน  บุญ  บาป  อรูปฌานสมาบัติกลับเปนอุปสรรค  ปดกั้นไม 
ใหคน  เขาถึงกระแสพระนิพพาน  พระอรหันตทานจึงตองละทั้งบุญบาปเสีย 
กอน จึงจะบรรลุนิพพานได  พระอรหันตทานจึงเรียกวา   " ผูมีบุญและบาปอัน 
ละไดแลว "  อภิสังขารเปนมารดับนี้ 
           ๔. มจัจุมาร คืออะไร ?  และเปนมารอยางไร ? 
           มัจจุ  คือความตาย  หมายถึงการแตกทําลายแหงชีวิตอินทรีย  อันเกิด 
ข้ึนแกคนสัตวทั่วไป 
           ความตายถึงแมวาจะเปนธรรมดาของชีวิต  แตคนบางคนกําลังทํางาน 
ทําความดี  อันจะอํานวยผลใหเกิดข้ึนแกตน  และคนอ่ืนอยู  แตถาถูกความตาย 
มาทําลายชีวิตเขาเสีย  ยอมทําใหเขาหมดโอกาสที่จะทําความดี  ดังนั้น  ความ 
ตายทานจึงเรียกวาเปนมัจจุมาร.  
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           ๕.  เทวบุตร  คือใคร ?  และเปนมารอยางไร ? 
           คําวาเทวบุตร โดยทั่วไปทานหมายถึงเทวดาท่ีเปนเพศชาย คูกับเทพ 
ธิดา  แตเมื่อดูจากหลักฐานในที่อ่ืนดวย จะพบวาเทวปุตตมาร  อาจแบงออกได 
เปนสองประเภท คือ  
              ๕.๑  บุคคลผูเปนพาล ไมเปนมิตร โดยเฉพาะทานท่ีเปนใหญผูมี 
จิตใจถูกความริษยาพยาบาทครอบงํา  รังแก  เกียดกันผูนอย  ไมใหกาวไปในทางชี 
วิตกอยางราบรื่น รวมถึงคนพาลผูหักรานประโยชนทั่วไปดวย 
              ๕.๒  เทวบุตร เทพธิดา  อมนุษยทั่วไป  โดยเฉพาะที่เปนพาล 
คอยลางผลาญ ขัดขวางคน ไมใหทําความดี  แนะนําใหทําความชั่วอันเปนการตัด 
โอกาสแหงการทําความดีของบุคคล 
           จากเรื่องมารท้ัง ๕ ประเภทน้ี  เปนการชี้ใหเห็นวามารน้ันหาไดมีเฉพาะ 
กิเลสเพียงอยางเดียวไม  มารท่ีมาผจญพระพุทธเจาตอนกอนตรัสรู  อาจจะมีทั้ง 
ขันธมาร  กิเลสมาร และเทวปุตตมาร  แตมารท่ีมาคอยรบกวนพระพุทธเจาอยู 
บอย ๆ  หลังจากตรัสรูแลวน้ัน คงมีเพียงเทวปุตตมารประเภทเดียว  เพราะถา 
ขืนอธิบายกันวาเปนมารอ่ืน  แสดงวาพระพุทธเจาตรัสรูแลวยังมีกิเลสรบกวน 
อยู  อันเปนการกลาวตูพระพุทธเจาอยางรุนแรงทีเดียว  
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                                                วิญญาณ ๕ 
              จักขุวิญาณ                                 วิญญาณทางตา 
              โสตวิญญาณ                               วิญญาณทางหู  
              ฆานวิญญาณ                               วิญญาณทางจมูก 
              ชิวหาวิญญาณ                              วิญญาณทางล้ิน 
              กายวิญญาณ                                 วิญาณทางกาย 
           คําวาวิญญาณ  แปลวา   ความรูวิเศษ  เปนความรูอารมณตาง ๆ  ทาน 
เรียกกระจายออกไปตามประสาทสัมผัสที่รับรูอารมณ  คือ  เมื่อเห็นรูปดวยตา 
เกิดความรูรูปนั้นขึ้นมา  ก็เรียกวา  จักขุวิญญาณ มีความรูทางตา 
           เมื่อไดยินเสียงดวยหู  เกิดความรูวาเสียงนั้นเสียงนี้ข้ึนมา  เราเรียกวา 
โสตวิญญาณคือความรูเสียงทางหู 
           เมื่อสูดดมกลิ่น  จะเปนกลิ่นหอม  กลิ่นเหม็นก็ตาม  กร็ูกลิ่นนั้นทาง 
ประสาทสัมผัสทางจมูก  เรียกวา ฆานวิญญาณ  ความรูทางจมูก 
           เมื่อลิ้นไดไปสัมผัสกับรสชาติ  เปรี้ยว  หวาน มัน  เค็ม  อยางใดอยาง 
หน่ึงเขาก็เกิดความรูวาสิ่งน้ันเรียกวา  เปรี้ยว หวาน  มัน เค็ม  เรียกความรูนั้น 
วา ชิวหาวิญญาณคือความรูทางลิ้น 
           เมื่อกายไปกระทบกับเย็น รอน  ออน แข็ง  ตาง ๆ  เขา ก็เกิดความรู 
ข้ึนมาวา สิ่งนี้เย็น  รอน ออน  แข็ง  ยดืเหนียว เปนตน ก็เรียกวากายวิญญาณ 
มีความรูทางกาย  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 290 

           ความรูที่ผานมาทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ นี้  บุคคลก็เก็บไวภายในจิต 
ที่เราเรียกวา  ความจํา  ตอจากนั้น  อารมณที่อยูภายในจิต  และความรูอารมณ 
ในขณะนั้น  ก็เรียกวามโนวิญญาณ คือความรูในทางใจ 
           ฉะน้ัน  วิญญาณบางครั้งก็ใช ๕ บางครั้งก็ใช ๖  ตามปกติแลว  ก็จะ  
ใชรวมไปทั้ง ๖  ในที่นี้ทานก็แสดงไวเพียง ๕ ประการ 
           วิญญาณ  ในที่นี่ทานหมายเอาวิญญาณในขันธ ๕  ที่ทานเรียงวา 
รูป เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  แตคําวาวิญญาณ  ที่ทานใชในพระ- 
พุทธศาสนา  ที่มีปรากฏแพรหลายในที่ตาง ๆ  คือ  วิญญาณขันธ  วิญญาณธาตุ 
และปฏิสนธวิิญญาณ 
           วิญญาณธาตุหมายถึง  ธาตุรู  บางแหงเรียกวา  พุทธธาตุ  ซึ่งแปลวา 
ธาตุแหงผูรู  หรือเชื้อของความรู  ที่มีคุณภาพแตกตางกันตามพ้ืนฐานทาง 
วาสนา  บารมี  อินทรียของคน สัตวที่ไมเหมือนกันอยางที่ทรงแสดงไววา 
" ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรุษน้ีมีธาตุ ๖ คือ  ดิน น้ํา  ลม  ไฟ  อากาศ  และวิญญาณ " 
           ปฏิสนธิวิญญาณ เปนกลุมของกิเลส  กรรม  ที่ทําหนาท่ีสรางปฏิสนธิ 
วิญญาณข้ึน  นําใหคนที่ตายไปอุบัติในชาติภพ  ที่แตกตางกัน  ตามอํานาจ 
ของกรรม  ดงัท่ีทรงแสดงวา  สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม   กรรมเปนตัว 
จําแนกแบงแยกใหคนเลว  ประณีต  แตกตางกัน  แตจะเปนวิญญาณประเภท 
ใดก็ตาม  พึงเขาใจวาวิญญาณเปนสิ่งที่เกิดมาจากเหตุปจจัย  หากขาดเหตุ 
ปจจัยแลวิญญาณจะเกิดข้ึนหาไดไม.  
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                                        วิมุตติ ๕ 
              ตทังควิมุตติ                        พนชั่วคราว 
              วิกขัมภนวมิุตติ                   พนดวยสะกดไว 
              สมจุเฉทวิมุตติ                    พนดวยเด็ดขาด  
              ปฏปิสสัทธิวิมุตติ               พนดวยสงบ 
              นิสสรณวิมุตติ                     พนดวยออกไป 
           ๑.  ตทงฺวิมุตฺติ  การท่ีคนทําจิตของตน ใหหลุดพนจากอํานาจ 
ของกิเลสไดชั่วคราวเชนมีเรื่องชวนใหโกรธ  แตพิจารณาเห็นโทษของ 
ความโกรธ  การทะเลาะวิวาทกันแลว  หามใจไว  ไมใหทําอะไรไปตาม 
อํานาจของความโกรธท่ีเกิดข้ึน  หรือ  เห็นรูปคน สัตวเขา  เกิดความกําหนัด 
รักใครในรูปนั้น ๆ  แตกลบัใชปญญาพิจารณา  เห็นความไมสวยงามแหง 
รูปนั้น สลัดความรักออกไปจากใจได  เปนตน 
           ๒.  วกิฺขมฺภนวมิุตฺติ  ความหลุดพนดวยกดทับกิเลสไวดวยกําลัง 
แหงฌาน  สําหรับทานผูบําเพ็ญกรรมฐาน  คือสมถกรรมฐานจนบรรล ุ
ฌานแลว  องคของฌาน ๕  ประการ  จะกดทับนิวรณ ๕  ประการเอาไวอยู 
นานตราบเทาท่ี  ฌานยังไมเสื่อม  คือ 
           วิตก  ขม  ถีนมิทธะ  ไวได  วิจาร  ขม  วิจิกจิฉานิวรณไวได 
           ปติ  ขม  พยาบาทนิวรณไวได  สุข  ขม  อุทธัจจกุกกุจจนิวรณไวได 
           เอกัคคตา  หรือ  สมาธิ  ขม  กามฉันทนิวรณไวได  
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           ๓.  สมุจฺเฉทวิมุตติ  ความหลุดพนดวยตัดกิเลสไดเด็ดขาด  ไม 
กําเริบอีกตอไป  โดยการอาศัยโลกุตตรมรรคจนบรรลโุลกุตตรผล  เปน 
พระอริยบุคคลใหพระพุทธศาสนา  กิเลสที่ละไดแลวน้ันไมกลับมีอิทธิพล  
เหนือจิตใจทานเหลาน้ันอีก  ไมวาจะอยูในสภาพแวดลอมอยางไรก็ตาม 
           ๔.  ปฏิปสฺสทฺธิวิมตฺุติ  ความหลุดพนดวยการสงบระงับเปน 
ตัวโลกุตตรผล  ที่สืบเนือ่งมาจากโลกุตตรมรรค  กิเลสที่สงบระงับไปแลว 
ไมตองขวนขวายเพ่ือละอีก  เพราะไมมีกิเลสที่จะตองละ  ทานแสดงลักษณะ 
แหงวิมุตตินี้ไววา  " ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจท่ีควรทําได 
ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนในทํานองเดียวกันก็ไมมีอีกตอไป " 
           ๕.  นสิฺสรณวิมุตฺติ  พนดวยออกไป  เปนลักษณะของพระอริยบุคคล 
ที่ทานบรรลุเปนพระอรหันตแลว  ดาํรงสุขอยูดวยนิพพานสุข  อันเปนความสุข 
อยางยิ่ง  ความหลุดพนนี้เปนความหลุดพนที่ถาวรดํารงอยูตลอดกาลนาน 
ไดแกนิพพานสุขนั้นเอง 
           ดังน้ันจึงทรงแสดงคุณลักษณะของนิพพานไววา 
           ---  ความสุขยิ่งกวาความสงบไมมี 
           ---  พระนิพพานเปนบรมสุข 
           ---  ทานผูรูกลาววาพระนิพพานเปนบรมธรรม  เปนตน  
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                                                  เวทนา ๕ 
                           สุข   ทุกข   โสมนัส   โทมนัส   อุเบกขา 
           คําวาเวทนา  คือธรรมชาติที่ทําหนาท่ีเสวยอารมณ  ซึ่งเกิดข้ึนทางกาย  
บาง  ทางใจบาง  เวทนาเปนขันธหน่ึงใน ๕ ขันธ  เรียกวา  เวทนาขันธโดย 
สภาวปรมัตถ  เปนเจตสิกปรมัตถ 
           พระพุทธองคทรงจําแนกแสดงเวทนาไวโดยอเนกปริยาย  คือนัยยะ 
ตาง ๆ  เวทนา  เกิดข้ึนเพราะอาศัย  ตาเห็นรูป  หูฟงเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้น 
ลิ้มรส  กายถกูตอง  เย็นรอนออนแข็ง  และใจตรึกนึกถึงอารมณแลวกอใหเกิด 
เปนความรูสึกตามประสาทสัมผัสเหลาน้ัน  ก็การท่ีอายตนะภายใน,  และ 
อายตนะภายนอก  และวิญญาณมาประจวบกันเขาเราเรียกวาสัมผัสคือ 
การกระทบ  เมื่อมีการกระทบก็ทําใหเกิดเวทนา  การเสวยอารมณข้ึน 
การเสวยอารมณจึงมีไดทั้งดีและไมดี  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับอารมณคือรูป  เสียง 
กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  และธรรมารมณที่มากระทบ  ถาอารมณดี  นาใคร 
นาปรารถนา  นาพอใจ เวทนาก็ออกมาในดานดี  ถาอารมณไมได  ไมนาใคร 
ไมนาปรารถนา  ไมนาพอใจ เวทนาก็ออกมาในดานไมดี  ถาอารมณปาน 
กลาง  คืออยูระหวางอารมณดีและไมดี  เวทนาก็ออกมาในรูปกลาง ๆ  คือไม 
ถึงกับเปนสุข  หรือเปนทุกข 
           ในทีน่ี้ทรงแสดงเวทนาไว ๕ อยางคือ 
           ๑.  สขุ  หมายถึงความสุขที่เกิดข้ึนทางกาย  เพราะไดกระทบกับ 
อารมณที่ดี  เชนรางกายมีความสุขสบาย  แข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
มาเบียดเบียนเสียดแทง  มีความกระฉับกระเฉง  คลองแคลว  วองไว  
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           ๒.  ทุกข  คือความทุกขที่เกิดข้ึนทางกาย  เพราะไดกระทบกับ 
อารมณที่ไมดีมีการถูกโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน  มคีวามหิวโหย  หรือวาม ี
บาดแผล  ถกูอากาศหนาวจัด  รอนจัด  เปนตน  เสยีดแทง  ก็กอใหเกิดความ  
ทุกข 
           ๓.  โสมนัส  ไดแกความสุข  ความปลื้มใจ  ความดีใจ  ความชื่นใจ 
ความโสมนัส  เอิบอ่ิมที่เกิดข้ึนทางใจ  เพราะไดประสบกับรูป  เสียง 
กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณทีด่ี ที่นาใคร  นาปรารถนา นาพอใจ 
           ๔. โทมนัส  หมายถึงความไมสบายใจ  ความทุกขใจ  ที่เกิดข้ึน 
เพราะไดประสบกับอารมณที่ไมดี มีการท่ีตองพลัดพรากจากคนอันเปนที่นา 
รัก, จากคน  สัตว  สิ่งของ  อันเปนที่รกั,  ตองการอะไรแลวไมไดสิ่งน้ันตาม 
ตองการ,  การตองเกี่ยวของกับคนท่ีเราไมชอบ, การถูกบีบบังคับขมขู, 
เบียดเบียนดวยประการตาง ๆ เปนตน ทําใหจิตใจไมสบาย  เกิดโทมนัส 
ความเสียใจ  ความนอยใจ  ความคับแคนใจ 
           ๕.  อุเบกขา  คือความรูสึกเฉย ๆ  ไมแสดงออกมาในรูปของความ 
ดีใจ  ความเสียใจ  คือ  เกิดอารมณรูสึกเปนกลาง ๆ  ไมทุกขไมสุข  หรือไมดีใจ 
หรือไมเสียใจ  อาการเหลาน้ีเปนอาการอุเบกขาเวทนา 
           การจัดเวทนาออกเปน ๕ อยางนั้น  เปนการแยกออกไปมากกวาปกติ 
บางครั้ง  ทรงแสดงเพียงอยางเดียว  บางครั้งแสดงเปน ๓ อยาง  คือ  สุข 
ทุกข  ไมทุกขไมสุข  
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           ถาแยกเปน ๓ อยาง  ความสุขก็หมายท้ังสุขกายและสุขใจ, 
ความทุกข  ก็หมายท้ังทุกขกายและทุกขใจ, สวนความไมทุกขไมสุข  ไดแก 
ไมทุกขไมสุขทางกายอยางเดียว  
           ก็จําแนกออกเปน ๕ อยาง  ความสุขหมายเฉพาะสุขกาย,  ความทุกข 
หมายเฉพาะทุกขกาย โสมนัสหมายเฉพาะสุขใจ, โทมนัสหมายเฉพาะทุกข 
ใจ,  อุเบกขา ก็หมายเฉพาะเวทนาทางใจท่ีเปนกลาง ๆ แตอยางไรก็ตาม 
แหลงเกิดของเวทนานั้นก็มีอยู ๖  ตามประสาทสัมผัส  ทานเรียกเต็ม 
รูปวา 
              ความเสวยอารมณ   เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย 
              ความเสวยอารมณ   เพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย 
              ความเสวยอารมณ  เพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย 
              ความเสวยอารมณ   เพราชิวหาสัมผัสเปนปจจัย 
              ความเสวยอารมณ   เพราะกายสัมผัสเปนปจจัย 
              ความเสวยอารมณ   เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย 
           ซึ่งก็หมายความวา  การรูสึกอารมณนั้นเกิดข้ึนจาการที่ตาเห็นรูป 
หูฟงเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  กายถูกตองเย็นรอนออนแข็ง  และใจ 
ตรึกนึกถึงอารมณนั้นเอง  สวนจะกอใหเกิดเปนสุขหรือเปนทุกข  ก็ข้ึนอยูกบั 
การกําหนดอารมณของบุคลเหลาน้ันในแตละขณะ  เปนตัวแปรที่มีความ 
สําคัญในคนรูสึกเปนสุขหรือเปนทุกขก็ตาม  
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                                                สังวร ๕ 
              สีลสังวร                         สํารวมระวังดวยศีล  
              สติสังวร                         สํารวมระวังดวยสติ 
              ญาณสังวร                      สํารวมระวังดวยญาณ 
              ขันติสังวร                       สํารวมระวังดวยขันติ 
              วิริยสังวร                        สํารวมระวังดวยความเพียร 
           สังวร  หมายถึงการสํารวมระวัง  ในการปองกันความชั่วไมใหเกิดข้ึน 
ทําความดีใหเพ่ิมพูนข้ึน  ตามกฎขอกําหนดท่ีทานแสดงไวเปนมาตรฐานใน 
การยกระดับความประพฤติของตน  ใหถูกตรงตามทํานองคลองธรรม  เพ่ือ 
ความกาวหนาในการประพฤติปฏิบัติ  จากระดับศีลจนถึงการละความชั่ว 
และการบําเพ็ญความดีข้ันละเอียด  ในการปฏิบัติเพ่ือผลดังกลาว  จําเปนตอง 
อาศัยการสํารวมระวัง  ตามข้ันตองดังนี้  คือ 
           ๑.  สลีสังวร  หมายถึงการสํารวมระวัง  ตามสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติ 
ไว  ดวยการไมลวงละเมิดสิกขาบทตาง ๆ  ไมวาจะเปนศีล ๕  ศีล ๘  ศลี ๑๐ 
หรือปาติโมกขสังวรศีล  คือการสํารวมระวังในพระปาติโมกขไมละเมิดขอ 
ที่ทรงหาม  และทําตามขอท่ีทรงอนุญาต  ทําตัวใหสมบูรณดวยมารยาท  โคจร 
คือสถานท่ีซึ่งตนจะเท่ียวไป  โดยเลือกเขาไปในสถานที่ที่สมควรแกภาวะของ 
ตนเทาน้ัน  เห็นโทษแมเพียงเล็กนอย  วาเปนของนากลัว  สมาทานศึกษา 
สําเหนียกในสิกขาบทท้ังหลาย  สําหรบัพระภิกษุหมายถึงการทําใหสมบูรณ 
ในปาริสุทธิศีล ๔ คือ  
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              ๑.๑  ปาฏิโมกขสังวร  สํารวมในพระปาติโมกข เวนขอท่ี 
ทรงหาม  ทําตามขอท่ีทรงอนุญาตดังกลาวแลว  
              ๑.๒  อินทรียสังวร  สํารวมระวังอินทรีย ๖  คือ  ตา  หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ  ไมใหเกิดความยินดียินราย  ในเวลาเห็นรูป  ฟงเสียง  ดมกลิ่น  ลิ้มรส 
ถูกตองสัมผัส  และรูอารมณดวยใจ 
              ๑.๓  อาชีวปาริสทุธิ  เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ  ไมแสวงหาปจจัยใน 
การดํารงชีวิตในทางอเนสนา  คือการแสวงหาท่ีไมชอบดวยพระธรรมวินัย 
หรือหลอกลวงคนอ่ืน 
              ๑.๔  ปจจยปยยเวกขณะ  กอนจะบริโภคปจจัย ๔ คือ  จีวร 
บิณฑบาต  เสนาสนะ  และ คิลานเภสัช  ใหพิจารณาเสียกอน  ไมบริโภค 
ปจจัยดวยตัณหา 
           ๒.  สติสังวร  คือการสํารวมดวยสติ  โดยอาศัยสติเปนเคร่ืองระลึกถึง 
เรื่องที่ทํา  คําท่ีพูด  สิ่งที่คิดแมนานแลวได  กอนท่ีจะทํา  จะพูดจะคิดอะไร 
ใหอาศัยสติระลึกถึงการกระทําเปนตนเหลาน้ันวาควรหรือไมควรอยางไร 
ใชสติเปนเคร่ืองหาม  สะกัดกั้นไว  ไมใหใจเกิดความกําหนัด  ขัดเคือง  ลุมหลง 
มัวเมา ในอารมณทั้งหลายท่ีผานมาทางตา  หู จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ 
           ๓.  ญาณสังวร  สํารวมดวยญาณ  คําวา  ญาณ  เปนชื่อของความรู 
หมายถึงการใชปญญาเปนเครื่องพิจารณา  ใหเกิดความรูเทาทันเพ่ือไมใหใจ 
ตกไปสูอํานาจของอารมณตาง ๆ  มีรปูเปนตน  จนจิตไมตกไปสูอํานาจของ 
กิเลสทั้งหลาย  มีตัณหา  มานะ  ทิฏฐิ  เปนอาทิ  
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           การสํารวมระวังดวยญาณน้ี  พึงปฏิบัติตามนัยแหงพระพุทธ 
ภาษิตที่ทรงแสดงไวในทุกขธัมมสูตร  อาสีวิสวรรค  สังยุตตนิกาย  ความวา 
           " ที่เรียกวา  สังวร  เพราะเห็นรูปดวยตาแลว  ยอมไมนอมไปในรูปอัน 
นาปรารถนา  ยอมไมขัดเคืองในรูปอันไมนารัก  เปนผูต้ังกายคตาสติไว  มีใจ  
หาประมาณมิได  ยอมรูชดัซึ่งเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันเปนที่ดับไมเหลือแหง 
อกุศลธรรมอันลามก  อันบังเกิดข้ึนแลวแกเธอ  ตามความเปนจริง  ทั้งเสียง  กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ  และธรรมารมณ  เชนเดียวกันนั้นดวย " 
           ๔.  ขนัติสังวร  สํารวมดวยขันติ  ขันติทานแบงออกเปน ๓ ประเภท 
คือ 
              ๔.๑  ตีติกขาขันติ  อดทนดวยกลั้นไว  ทนไว 
              ๔.๒  ตปขันติ  อดทนจนเปนตบะเดชะ  คือเอาชนะสิ่งท่ีเปนขา 
ศึกได 
              ๔.๓  อธิวาสนขันติ  อดทนจนสามารถใหสิ่งท่ีเปนขาศึกอยู 
เปนเพ่ือนเปนมิตรกับตน  และ  ใชประโยชนจากส่ิงเหลาน้ันได 
           การสํารวมระวังดวยขันติชนิดนั้น ๆ  หมายถึงการไมแสดงอาการ 
ออนไหวไปตามอารมณหรือเรื่องตาง ๆ  ที่เกิดข้ึน  ไมวาจะเปนเรื่องธรรมชาติ 
ทุกขเวทนาทางกาย  ความไมสบายใจก็ตาม  ไมแสดงอาการข้ึนลงในยามประ 
สบสุขและทุกข  สามารถรักษาปกติภาพของตนไวไดในทุกกรณี  เพราะวา 
           " ขันติยอมหามความผลุนผลันไวได  และ  เปนเครื่องประดับของนัก 
ปราชญ "  
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           ๕.  วริิยสังวร การสํารวมระวังดวยความเพียรที่บุคคลยึดหลักของ 
ปธาน คือความเพียร  ๔  เปนแนวในการปฏิบัติ  คือ 
              ๕.๑  สังวรปธาน  เพียรระวังไมใหบาปอกุศลเกิดข้ึนภายในจิต  
ของตน  เชนวิตกอันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงจะเกิดข้ึน รูวานี่เปนอกุศล 
ก็พยายามระวังใจไว  ไมใหตรึกนึกถงึเรื่องที่กอใหเกิดอกุศลเหลาน้ัน 
              ๕.๒  ปหานปธาน  เพียรระมัดระวังขอแรก  เปนเรื่องของการ 
ปองกัน สําหรับขอน้ี  ทานสอนใหทําลาย  บาป  อกุศล  ที่เกิดข้ึนแลวภายใน 
จิต  หรือ  จิตตรึกนึกไปในทางอกุศล  ก็ใหพยายามละสิ่งเหลานั้นเสีย 
              ๕.๓  ภาวนาปธาน  เพียรพยายามใหกุศล  คือความดีที่ยังไมมี 
ใหมีข้ึนภายในจิตของตน  ไมวาจะนอยหรือมากก็ตาม  พึงปฏิบัติตามนัย 
แหงพระพุทธภาษิตท่ีวา 
           " บุคคล ไมควรดูหม่ินวา  บุญมีประมาณนอยจะไมใหผลน้ําฝนตกลง 
มาทีละหยาดสามารถยังภาชนะที่รองรับใหเต็มไดฉันใด  ผูทําความยินดีในการ 
ทําบุญ สะสมบุญทีละนอย  จิตใจจะเต็มไปดวยบุญฉันนั้น  และการสั่งสมบุญไว 
นําความสุขมาให " 
              ๕.๔  อนุรักขนาปธาน  คือการพยายามรักษากุศล ความดีที่มีอยู 
แลวไมใหเสื่อมไป  เหมือนกับการรบชนะขาศึกแลว ยึดพ้ืนทีท่ี่ตนครอบครอง 
ไวได ไมใหตกไปในอํานาจของขาศึกอีก  ฉะนั้น 
           วิริยสงัวรในระดับหน่ึง  หมายถึงการมีความพยายาม  ใชสติระลึกรู 
รูปนาม  โดยใหเห็นความเกิด  ดับ  แหงรูปนาม แลวพยายามละความยึดถือใน 
รูปนามดวยอํานาจตัณหา  มานะ ทิฏฐิ  ใหเบาลง  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 300 

                                          สุทธาวาส ๕ 
                     อวิหา  อตัปปา  สุทัสสา  สุทัสสี  อกนฏิฐา 
           คําวา สุทธาวาส  แปลวา ที่อยูของทานผูบริสุทธิ์ ถาจะถามวา 
บริสุทธิ์จากอะไร  ก็ตอบวา บริสุทธิ์จากกิเลสที่ทําจิตใจใหเศราหมองอยาง  
เด็ดขาด  ทานผูไปบังเกิดในที่นี้จะละกิเลสคือสังโยชน  เครื่องผูกใจสัตว 
ไดอยางสิ้นเชิง ๕ ประการ คือ 
           ๑.  สกักายทิฏฐิ ความเห็นเปนเหตุ  ถือตัวถอืตน ถือเราถือเขา  หรือ 
เปนเราเปนเขา ตลอดถึงความยึดถือที่ละเอียดลงไปวา  ขันธ ๕  เปนเรา 
เราเปนขันธ ๕ ขันธ ๕  มใีนเรา  เรามีในขันธ ๕  จะไมมีความยึดถือใน 
ลักษณะเชนนั้น 
           ๒. วจิิกิจฉา  ความลังเล  เคลือบแคลงสงสัย  ไมแนใจ  ซึ่งเมื่อกลาว 
โดยสรุปแลว เปนความไมแนใจในเรื่องของพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ 
ในไตรสิกขา  ในเรื่องของอดีต  ตลอดถึงชาติกอน เรื่องของอนาคต  ตลอดถึง 
ชาติหนา เรื่องปจจุบัน  เรื่องของอดีตและปจจุบัน  และสงสัยในกฎของ 
ปฏิจจสมุปบาท  คือ กฎของเหตุผลที่ทําใหคนหมุนวนอยูในอํานาจของกิเลส 
กรรม  และเวียนวายในสังสารวัฏ 
           ๓.  สลีัพพตปรามาส  การถือม่ันดวยศีล  ดวยวัตร  ขอปฏิบัติที่เคยชิน 
หรือยึดถือในแนวของขลังของศักดิ์สิทธิ์  จนถึงปกใจฝงใจลงไปวา  อยางนี้ 
เทาน้ันถูกตอง  อยางอ่ืนไมถูกตอง  
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           ๔.  กามราคะ  คือ  จิตท่ีตรึกนึกดวยความกําหนัดในวัตถุกามท้ังหลาย 
ไดแก  รูป  เสียง  กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ  ที่นาใคร  นาปรารถนา  นาพอใจของ 
สามัญชน  แตทานก็ละกิเลสที่เปนเหตุใหกําหนดหมายอารมณในลักษณะ 
เหลาน้ันไดอยางเด็ดขาด  
           ๕.  ปฏิฆะ  ความหงุดหงิดงุนงานไมพอใจ ไมชอบใจไมยินดีในคน 
ในสัตว  ในสิ่งท้ังหลาย 
           ดังน้ัน  ทานจึงไดชื่อวาเปนพระอนาคามี  ซึ่งเปนพระอริยบุคคล 
ระดับ ๓  ในพระพุทธศาสนา  คําวา " อนาคามี "  แปลวา  ผูไมมาสูโลกนี ้
อีกตอไป  พระอนาคามีที่ทํากาลกิริยาไปแลว  ก็จะอุบัติในพรหมโลกสูงสุด 
ที่เรียกวา  สทุธาวาส ดังกลาว  พรหมโลกน้ันทานแบงออกเปน ๑๖ ชั้น 
ดวยกัน ทานท่ีไปอุบัติในพรหมโลก  ต้ังแตชั้นที่ ๑  เปนตนไป จนถึง 
ชั้นที่ ๑๒  เปนทานท่ีไดบําเพ็ญเพียรทางจิตมาและบรรลรุูปฌานจน 
ครบทั้ง ๔ ประการ  เมื่อทํากาลกิริยาไปแลวก็จะอุบัติยังเกิดในพรหมโลก 
ชั้นนั้น ๆ ตามความประณีตของฌานท่ีทานไดบรรลุ แตสําหรบัทานท่ีเปน 
พระอนาคามี  ถือวาเปนผูที่บริสุทธิ์หมดจดเปนพิเศษ  ไมมีกิเลสเปนเหตุให 
กระทําความผิดทางกาย  ทางวาจา  เพียงแตวายังละไมหมดสิ้นเหมือน 
พระอรหันตเทาน้ัน  ดังนั้นเมื่อทานตายไปก็บังเกิดในพรหมโลกท้ัง ๕ ชั้น 
ดังกลาว  ถาจะต้ังปญหาถามวา  อะไรเปนเหตุแบงใหพระอนาคามี ซึ่งเปน 
พระอนาคามีดวยกันแตอุบัติบังเกิดในสุทธาวาสท่ีแตกตางกัน  ขอน้ีทาน 
แสดงวา  สิ่งที่ทําใหพระอนาคามีบังเกิดในพรหมโลกสูงตํ่าไมเทากันนั้น 
เพราะความแกความออนแหงอินทรียของแตละทานเปนตัวจําแนกแบงแยก 
ใหทานบังเกิดในพรหมโลกในชั้นที่แตกตางกันคือ  
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           ๑.  อวิหา  เปนที่อยูของทานผูไมละไมเร็ว  คือผูดํารงอยูนาน  ทานที่ 
บังเกิดในพรหมโลกชั้นนี ้ เปนผูมีสัทธินทรีย  อินทรีย  คือ  ศรทัธาแกกลา 
มีความเชื่อม่ันในพระพุทธคุณ  เปนตน อยางมั่นคง  
           ๒.  อตัปปา  เปนที่อยูของทานผูไมเดือดรอนกับใคร ๆ  ซึ่งตามปกติ 
แลว  พระอรยิบุคคลระดับนี้ไมเดือดรอนอยูแลว  แตวาทานท่ีเกิดในชั้นนี ้
จะไมเดือดรอนยิ่งข้ึนไปกวา  เหตุที่ทําใหทานบังเกิดในพรหมโลกชั้นที ่
๒ ทานบอกวา  เพราะเปนผูที่มีวิริยินทรีย  อินทรยีคือวิริยะ  ความเพียร 
แกกลาเปนพิเศษ 
           ๓. สทุัสสา  เปนที่อยูของทานผูปรากฏโดยงายมีรูปลักษณนาดู 
นาชม  นาทัศนา  อินทรยีที่ทําใหทานบังเกิดในพรหมโลกชัน้นี้คือ  สตินทรีย 
ไดแกเปนผูมีสติดํารงมั่นคง  ระลึกรูทนัอารมณตาง ๆ  อยางฉับไว  รวดเรว็ 
และสติที่เปนไปในสติปฏฐานท้ัง ๔  มีความคลองแคลวชํานิชํานาญเปน 
พิเศษ 
           ๔.  สทุัสสี  เปนทีอ่ยูของทานผูเห็นไดโดยงาย  หรือผูเห็นไดชัดเจน 
ประจักษแจงแกสายตาของบุคคลท้ังหลาย  พระอนาคามีในชั้นน้ีเปนผูมี 
สมาธินทรีย  คือสมาธิที่แกกลา เปนผูมีความชํานิชํานาญในสมาธิในฌานท่ี 
ทานไดบรรล ุ
           ๕.  อกนิฏฐา  แปลวาเปนที่อยูของทานท่ีไมมีลักษณะดอยหรือไมใช 
เปนคนเล็ก ๆ นอย ๆ  หรือเปนผูที่สูงสุด  ทานที่บงัเกิดในพรหมโลกชั้นนี ้
อุบัติข้ึนดวยอํานาจของปญญินทรียทีแ่กกลา  คือปญญาของทานน้ันสามารถ 
มองสิ่งท้ังหลาย  ทั้งในชัน้ของกระบวนการเกิดของสิ่งเหลาน้ัน  วาสิ่งน้ัน ๆ  
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เกิดข้ึนมาจากเหตุปจจัยอะไร  ก็รูโดยถองแทตามความเปนจริง เมื่อถึง 
คาวจะแยก  สิ่งเหลาน้ันออกมาก็สามารถแยกไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
สมบูรณ  
           พระอนาคามีทั้ง ๕ ประการนี้เปนผูที่อุบัติบังเกิดในสถานที่นั้น 
แลวก็จะนิพพานในสถานที่นั้นเอง  การนิพพานของพระอนาคามี  ทานก็ 
จําแนกแสดงไววา 
           ประเภทท่ี ๑  อันตราปรินิพพายีคือ  หลังจากไดอุบัติบังเกิดใน 
สุทธาวาสแลว  ทานจะบรรลุอรหัตเปนพระอรหันต  ในขณะท่ีอายุของทานยัง 
ไมถึงกึ่ง  เชน  สมมติวาอายุขัย ๑๐๐ ป  ก็จะบรรลุอรหัต  เมื่อกอนจะครบ 
๕๐ ป 
           ประเภทท่ี ๒  อุปหัจจปรินิพพายี  ทานผูจะปรินิพพานเม่ืออายุเลย 
กึ่งไปแลว จนจะส้ินอายุขัยจากตัวอยางที่วามานั้น สมมติวาอายุ  ๑๐๐ ป 
ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานเปนพระอรหันต  เมื่ออายุทานถึง ๘๐ ป  ๙๐ ป 
เปนตน  หรอือาจจะเกือบ ๑๐๐ ป  บรรลุอรหัตแลวก็นิพานคือ  ดับชีวิต 
เลยก็ได 
           ประเภทท่ี  ๓  สสงัขารปรินิพพายี  ทานผูจะนิพพานโดยใชความ 
เพียรพยายามมาก อาจจะตองมีแรงจูงใจ  มีตัวกระตุนใหทานเกิดใชความเพียร 
พยายามจนบรรลุอรหัต  เปนพระอรหันต 
          ประเภทท่ี ๔  อสังขารปรินิพพายี ทานท่ีจะบรรลุอรหัตเปน 
พระอรหันตและปรินิพพานโดยไมตองใชความเพียรพยายามมากนัก  คือแม  
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จะไมมีสิ่งอะไรมากระตุน มาชักจูง  แตวาเพราะความแกของบารมีธรรมของ 
ทาน  ทานก็พรอมท่ีจะบรรลุอรหันต  เปนพระอรหันต  
           ประเภทท่ี ๕  อุทธังโสโต  อกนิฏฐคามี ทานบอกวาบางองคจะตอง 
เลื่อนภพ  เชนวา  เกิดอยูชั้นอวิหา  คือชั้นแรกอาจจะเลื่อนภพไปนิพพานท่ี 
ชั้นสุดทาย  คือ  อกนิฏฐา  การท่ีเปนเชนนี้เมื่อมองดูอีกแนวหน่ึงแลว  ก็รูสกึ 
วาทานจะตองอยูนานกวาพระโสดาบันบางพวก  พระสกทาคามีบางพวก 
เพราะวาอายุพระอนาคามีในชั้นสุทธาวาสน้ัน  ทานวาเปนอายุที่นานเหลือ 
เกินสุดที่จะคิดเปนตัวเลขออกมาไดวานานขนาดไหน ขอน้ีสมเด็จพระมหา 
สมณะเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรสไดทรงนิพนธไววา  ก็ยังไมพบท่ีมาวา 
ทําไมจะตองเลื่อนไปนิพพานในพรหมโลกชั้นสูง  คือ  สุทธาวาสชั้นสูง  
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                                             พระอนาคามี ๕ 
              อันตราปรินิพพายี              ทานผูจะปรินิพพานในระหวางอายุ  
                                                         ยงัไมทันถึงกึ่ง 
              อุปจจปรินิพพายี                ทานผูจะปรินิพพานตอเมื่ออายุ 
                                                         พนกึ่งแลว  จวนถึงท่ีสุด 
              สสงัขารปรินิพพายี             ทานผูจะปรินิพพานดวยตองใช 
                                                          ความเพียร  เรี่ยวแรง 
              อสงัขารปรินิพพายี              ทานผูจะปรินิพพานดวยไมตอง 
                                                          ใชความเพียรนัก 
              อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี        ทานผูมีกระแสเบื้องบนไปสูอก- 
                                                           นิฏฐภพ 
           พระอนาคามี  แปลวาทานไมตองมาสูโลกนี้อีก  ในขณะท่ีทาน 
เปนพระอนาคามีนั้น  จะเปนมนุษยหรือเทวดาก็ตาม  หลังจากตายหรือจุติ 
แลว  จะอุบัติบังเกิดในพรหมโลกข้ึนสุทธาวาส  ที่แปลวาท่ีอยูของทานผู 
บริสุทธิ์  พรหมโลกท่ีเรียกวาสุทธาวาสถือวาเปนรูปภพชั้นสูงสุด  เปนที ่
บังเกิดของทานท่ีสามารถปฏิบัติจนตัดสังโยชนไดอยางสิ้นเชิง ๕  ประการ 
อันเปนการหลุดพนจากอํานาจของสังโยชนเหลาน้ันอยางถาวร  ที่เรยีกวา 
ปฏิปสสัทธิวิมุตติคือจิตหลุดพนจากสังโยชนอยางสงบ  หลังจากทานทํา 
กาลกิริยา  หรือ  จุติ  จะอุบัติในพรหมโลกชั้นสุทาวาส  ๕ ชั้น  คือ  อวิหา 
อตัปปา  สุทัสสา  สุทัสสี  อกนิฏฐา  พระอนาคามีจะมีชื่อเรียกตามพรหม 
โลกที่ทานอุบัติตามลําดับ  คือ  
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           อวิหา  ทานผูไมเสื่อมจากสมบัติของตน  หรือผูไมละไปเร็ว  คงท่ี 
ทานท่ีอุบัติในพรหมโลกชั้นนี้เปนเพราะ  สัทธินทรีย  อินทรียคือศรัทธา 
ของทานแกกลากวาอินทรียอ่ืน  ทานบอกวา  พรหมโลกชั้น  อวิหานี้อยู 
หางไกลจากพรหมโลกชัน้ที่ ๑ คือ  อสัญญีสัตตา ถึง  ๕,๕๐๘,๐๐๐  โยชน  
ทานจะมีอายุยืนนานอยูในสุทธาวาสชั้นนี้ถึง ๑,๐๐๐  มหากัป 
           อตัปปา  ทานผูไมทําความเดือดรอนแกใคร  คือไมเดือดรอนกับ 
ใคร ๆ  ทานบอกวาตามปกติอนาคามีพรหมชั้นนี้  ยอมเขาฌานสมาบัติ 
หรือผลสมาบัติอยูเปนนิตย  จิตของทานจึงสงบเยือกเย็นละเอียดออน 
ไมเดือดรอนกับใคร ๆ  ปจจัยสําคัญท่ีทําใหทานอุบัติ  ณ  สุทธาวาสชั้นนี้ 
คือ  บําเพ็ญเพียรมาจนวิริยินทรีย  อินทรียคือ  วิริยะแกกลากวาอินทรียอ่ืน 
เมื่ออุบัติแลวจะเสวยพรหมสมบัติอยูนานแสนนาน  กําหนดกาลแหงอายุ 
ของทานถึง ๒,๐๐๐ มหากัป  พรหมโลกชั้นนี้หางจากอวิหาสุทธาวาสถึง 
๕,๕๐๘,๐๐๐  โยชน 
           สุทัสสา  งดงามนาทัศนา  หรือ  สามารถเห็นสภาวธรรมไดงาย 
เพราะประกอบดวยความสมบูรณแหงจักษุ ๔ ประการ  คือ  มังสจักษุ  ตา 
ธรรมดา  ทพิยจักษุ ตาทิพยอภิญญา  ธัมมจักษุ  คือมรรคญาณเบ้ืองตํ่า 
๓ ประการ  คือ  โสดาปตติมรรคญาณ  สกิทาคามิมรรคญาณ  อนาคามิมรรค 
ญาณ  และ  ปญญาจักษุ คือวิปสสนาญาณตาง ๆ  ปจจัยสําคัญท่ีทําใหทาน 
อุบัติ  ณ  สุทธาวาสชั้นนี้คือ  ความแกกลาแหงสตินทรีย  อินทรียคือสติ 
เมื่ออุบัติ  ณ  สุทัสสาภูมิแลว  จะเสวยพรหมสมาบัตินานแสนนานถึง 
๔,๐๐๐ มหากัป  
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           สุทัสสี  คือทานผูมีความเห็นแจมใสมากกวาใคร ๆ  หรอืทาน 
ผูมองเห็นชัดเจนดี  แสดงวาคุณภาพของจักษุทั้ง ๔ สูงกวาสุทัสสา- 
อนาคามีพรหม  พรหมโลกชั้นนี้อยูหางจากสุทัสสา ๕,๕๐๘,๐๐๐  โยชน  
ทานผูสําเร็จเปนพระอนาคามีเพราะสมาธินทรีย  อินทรียคือสมาธิแกกลา 
กวาอินทรียอ่ืน  จึงทําใหทานไดอุบัติ  ณ  สุทธาวาสชั้นสุทัสสนีี้  และจะ 
เสวยพรหมสมบัติอยูนานถึง  ๘,๐๐๐  มหากัป 
           อกนฏิฐา  ทานผูไมดอยกวาใคร ๆ  หรือสูงสุด  หมายความวา 
บรรดาสัตวโลกที่ยังคงเวียนวายอยูในสังสารวัฏท้ังหมด  อนาคามีพรหม 
ชั้นนี้สูงสุด  ปจจัยสําคัญท่ีทําใหทานอุบัติ  ณ  อกนิฏฐภพคือ  ทานบําเพ็ญ 
เพียรมาจน  ปญญินทรียแกกลายิ่งกวาอินทรียอ่ืน  พรหมโลกชัน้นี้ทาน 
บอกวาอยูหางจากชั้นสุทัสสีถึง  ๕,๕๐๘,๐๐๐  โยชน  โดยมีอายุขัยสําหรับ 
พรหมชั้นนีน้านถึง ๑๖,๐๐๐ มหากัป 
           พระอนาคามีที่อุบัติ  ณ  สุทธาวาสท้ัง ๕ นี้  จะบรรลุอรหัต  เปน 
พระอรหันต  และ  นิพพาน  ณ พรหมโลกชั้นสุทธาวาส  พระอนาคามีจึง 
มีจุดเดนที่ควรกําหนดไว  คือ 
           -  ทานละสังโยชนข้ันตน ๕ ประการ  คือ  สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส  กามราคะ  ปฏิฆะไดเด็ดขาด  เปนปฏิปสสัทธิวิมุตติ  คือหลุด 
พนอยางสงบจากกิเลสที่จะไดแลวอยางแทจริง 
           -  แมทานจะเปนฆราวาสครองเรือน  แตจะเปนฆราวาสมุนี คือ 
ไมเกี่ยวของทางเพศสัมพันธ  เพราะละกามราคะไดขาดดังกลาว  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 308 

           -  ในกรณีที่ทานเปนฆราวาส ศีล ๘  ของทานจะบริสุทธ์ิหมดจด 
เปนมุจเฉทวิรัติ  คือการงดเวนอยางเด็ดขาด  
           -  หลกัจากทํากาลกิริยา  หรือจุติจากชาตินั้น  จะอุบัติ  ณ  พรหมโลก 
ชั้นสุทธาวาส  ตามความแกกลาของอินทรียที่ไมเหมือนกันดังกลาวแลว    
           -  หากยังตองจุติจากสุทธาวาสท่ีทานอุบัติ  จะไมไปบังเกิดใน 
ภพอ่ืนนอกจากสุทธาวาส  แตจะไมอุบัติซ้ําชั้นที่ทานอยูกอนเปนครั้งท่ีสอง 
และจะไมอุบัติในชั้นสุทธาวาสท่ีตํ่ากวาเดิม  แตจะเลื่อมภพสูงข้ึนไป  เชน 
จุติจากชั้นอวิหา  บังเกิดในชั้น  อตัปปาเปนตน  หากทานบรรลอุรหัตในภูมิ 
ใดทานจะปรินิพพานในภูมินั้น 
           ในกรรีที่ทรงแบงพระอนาคามีออกเปน  ประเภทในตอนตนนั้น 
เปนการแบงดวยอายุ  ความเพียร  และการเปลี่ยนภพ  ตามนัยแหงปุริสคติ- 
สูตร  สัตตกนิบาต  อังคุตตรนิกายความวา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกในพระศาสนานี้  เปนผูปฏิบัติอยางน้ี 
เพราะส้ินสังโยชนเบื้องตํ่า ๕ ประการ  เธอยอมปรนิิพพานในระหวาง.. 
เธอยอมปรินพิพานเมื่ออายุเลยกึ่ง..เธอยอมปรินิพพานโดยไมตองใช 
ความเพียรมากนัก.....เธอยอมปรินิพพานโดยตองใชความเพียรอยาง 
แรงกลา..เธอยอมมีกระแสเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพแลวปรินิพพาน 
ซึ่งมีนามตามบัญญัติตามลําดับดังตอไปนี้ 
           ๑.  อนัตราปรินิพพายี  พรหมอนาคามีที่อุบัติในสุทธาวาสชั้นใด 
ชั้นหน่ึง  เมือ่ถึงเวลาสมควรแลวทานจะเจริญวิปสสนากรรมฐานตอไป  
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จนบรรลุอรหัตเปนพระอรหันต  ตอจากนั้นจะปรินิพพาน  ภายในอายุ 
ครึ่งแรกของพรหมโลกท่ีทานอุบัติ  
           ๒.  อปุหัจจปรินิพพายี  อนาคามีพรหมที่อุบัติ  ณ  สุทธาวาสชั้นใด 
ชั้นหน่ึงจนถึงเวลาอันสมควรแลว  ทานพยายามเจริญวิปสสนากรรมฐาน 
ตอ  ไปจนบรรลุอรหัตเปนพระอรหันต  ตอจากนั้นจะปรินิพพานเมื่ออายุทาน 
เลยกึ่ง คือจะปรินิพพานในชวงอายุครึ่งหลังของพรหมโลกที่ทานอุบัติ 
           ๓.  อสังขารปรินพิพายี  อนาคามีพรหมที่อุบัติในสุทธาวาสชั้นใด 
ชั้นหน่ึง  เจริญวิปสสนาจนบรรลุอรหัต  การบรรลอุรหันตก็ดี การปรินิพพาน 
ของทานก็ดี  ไมตองใชความเพียรพยายามอะไรมากนัก  เปนการบรรล ุ
อรหัต  และปรินิพพานไปอยางสะดวก  หมายความวาในชวงการบําเพ็ญ 
เพียรเพื่อบรรลุอรหัต  ทานไมใชความเพียรมากนักก็สามารถบรรลุได 
           ๔.  สสังขารปรินพิพายี  อนาคามีพรหม  ผูสถิตเสวยสุขสมบัติ 
อยู ณ  สุทธาวาสชั้นใดชัน้หน่ึง  จนถึงกาลอันสมควรแลวทานก็เจริญ 
วิปสสนากรรมฐานจนบรรลุอรหัต  เปนพระอรหันต  จากน้ันทานก็จะ 
เขาสูนิพพาน  การใชความพยายามเพ่ือบรรลุอรหัตของทาน  จําตองใช 
ความเพียรพยายามมากกวาประเภทท่ี ๓   จึงจะบรรลุอรหัตเปนพระอรหันต 
ได  และจะดํารงชีวิตเปนพระอรหันตอยูจนนิพพานดวยอนุปาทิเสส- 
นิพพานธาตุ  
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           ๕.  อทุธังโสโตอกนิฏฐคามี  ทานผูมีกระแสเบ้ืองบนไปสูอกนิฏฐาภพ 
อนาคามีพรหมชั้นนี้ออกจะเขาใจยาก  ในชั้นบาลทีี่เปนพระพุทธภาษิต 
พระพุทธเจารับสั่งไวความวา  
           " ภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกในพระศาสนาน้ี  เปนผูปฏบิัติอยางนี้ 
เพราะสิ้นสังโยชนเบื้องตํ่า ๕ ประการ  เธอเปนผูมีกระแสเบ้ืองบนไปถึง 
อกนิฏฐภพแลวปรินิพพาน  เปรียบเหมือนนายชางเหล็กตีแผนเหล็กที่ถูก 
เผาอยูทุกวัน  สะเก็ดเหล็กปลิววอนไปในเบื้องบน  แลวตกท่ีกอหญา 
กองไม  สะเก็ดเหล็กนั้นทําใหเกิดกองไฟ  ควัน  เผาไหมหญา  ไมเหลาน้ัน 
ใหสิ้นไปแลวลุกลามไปไหมกองหญา  กองไมเหลาอ่ืนอีกตอไป  ไฟเผา 
ลุกลามเรื่อยไปจนถึงปาไมเขียวสด  ถงึเขตภูเขา  ชายน้ํา ลามไหมเรื่อยไป 
ไมหยุดยั้ง  จนกระทั่งถึงภูมิภาคอ่ืนนารื่นรมยในท่ีสุด  แลวจึงหยุดและ 
ดับไป  เพราะไมมีเชื้อท่ีจะเผาไหมตอไปอีก " 
           อนาคามีพรหมที่อุบัติ  ณ  สุทธาวาสชั้นนี้ทานบอกวา  พระอนาคามี 
ที่อุบัติในพรหมโลกชั้นอวิหานั้นเอง  ทานดํารงชีวิตอยูในสุทธาวาสชั้นนี้ 
พอสมควรแลว  จะเลื่อนลอยไปอุบัติ  ณ  สุทธาวาสชั้นสูงข้ึนไปตามลําดับ 
คือ  อตัปปา  สุทัสสา  สทุัสสี  ครั้นแลวจะจุติไปอุบัติ  ณ  อกนฏิฐภพสุทธาวาส 
ตามสมควรแกกาลแลว  ทานเจริญวิปสสนาจนบรรลุอรหัต  เปนพระอรหันต 
แลว จะปรินิพพาน  ณ  สทุธาวาสชั้นสูงสุดนี้ 
           การปรินิพพานของพระอนาคามีทั้ง ๔  ประเภทแรก ๒ ประเภท 
แรกกําหนดดวยอายุ ๒  ประเภทหลังกําหนดดวยความเพียร  แตประเภท  
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สุดทายเปนการกําหนดภพที่สูงสุด  เปนที่นาสังเกตวาพระอนาคามีชั้น 
อกนิฏฐภพ  ตองเปลี่ยนภพจากชั้นที่เปนมนุษย  เทวดา  หรือพรหมประเภท 
อ่ืน  แลวไปอุบัติที่ชั้นอวิหากอน  จึงจุติและอุบัติ  ณ  สุทธาวาสไปตามลําดับ  
จนปรินิพพานในชั้นอกนิฏฐภพ  ซึ่งหมายความวาทานตองจุติ  อุบัติถึง 
๕ ครั้งดวยกัน  แสดงวาตองอยูในสุทธาวาสนานกวาพระโสดาบัน  พระ 
สกิทาคามี  บางประเภท  แตเพราะเปนที่อยูของทานผูบริสุทธิ์  จึงไมมี 
ปญหาอะไรในเรื่องความทุกข  ประเภททุกขเวทนา 
           ตามหลักฐานในพระสูตร  และพระคัมภีรรุนหลัง  แสดงวาบางครั้ง 
พระอนาคามีทานมาสูโลกบางคราว  แตมาเร็วไปเร็ว  ในลักษณะท่ีวา 
ปรากฏข้ึนในขณะน้ัน ๆ  เสร็จภารกิจแลวอันตรธานไปในทันที 
           แมเทวดาที่มาเฝาพระพุทธเจา  ที่ทานแสดงไวในมหาสมยสูตร  ทาน 
เหลาน้ันไดกลาวคาถาที่ไพเราะกันทานละ ๑ คาถาท้ัง ๔ ทาน  เทวดาเหลาน้ัน 
แทที่จริงเปนอนาคามีพรหมจากสุทธาวาส  เมื่อกลาวคาถาเสร็จทานก็อันตร- 
ธานไป แมทานที่มาถามปญหาตอพระกุมารกัสปเถระ  และทานท่ีมาบอก 
ใหพระพาหิยทารุจิริยะรูวาตนเองไมใชพระอรหันต  และใหไปเฝาพระพุทธ- 
เจา  ก็เปนอนาคามีพรหมเชนเดียวกัน  
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                                      ฉักกะ  หมวด ๖ 
                                          อภิญญา ๖ 
              อิทธิวิธี                                   แสดงฤทธิไ์ด 
              ทิพยโสต                                หูทิพย  
              เจโตปริยญาณ                         รูจักกําหนดใจผูอ่ืน 
              ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ        ระลึกชาติได 
              ทิพยจักขุ                                  ตาทิพย 
              อาสวักขยญาณ                        รูจักทําอาสวะใหสิ้นไป 
           คําวาอภิญญา  แปลวา  ความรูอยางยิ่ง  ซึ่งเปนผลท่ีเกิดข้ึนมาจาก 
การบําเพ็ญเพียรทางจิต  บรรลรุูปฌานและอรูปฌานมาตามลําดับ  จนได 
สมาบัติ ๘  สภาพจิตของทานที่จะกอใหเกิดเปนความรูระดับอภิญญาข้ึนมาได 
นั้น จะตองเปนจิตท่ีมีความต้ังม่ันไมหว่ันไหว  สงบจากกิเลส  เปนจิตออนโยน 
คลองแคลว พรอมท่ีจะนอมไปเพื่อใหเกิดอภิญญาในแตละขอไดงาย 
           ๑.  อทิธิวิธี  แสดงฤทธ์ิไดนั้น คําวาฤทธิ์  หมายถึงความสําเร็จ 
ซึ่งบางอยางอาจจะเปนความสําเร็จโดยบุญ  บางอยางอาจจะเปนความสําเร็จ 
ดวยวิชาความรู  หรือเปนความสําเร็จโดยกําเนิดของบุคคลน้ันของสัตวนั้นก็ 
ได  การแสดงฤทธ์ิในที่นี้  หมายถึงการกระทําอะไรท่ีนอกวิสัยของสามัญ 
มนุษย  ซึ่งไมไดเคยฝกปรืออบรมในดานจิตใจมา  เชนสามารถไปในอากาศ 
ได  สามารถเดินบนน้ําได  แทรกลงไปในดินได  และผานส่ิงกีดขวางตาง ๆ  
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มีฝามีกําแพงได  การท่ีทานทําไดในลักษณะน้ี  เปนเรื่องของจิตกรีฑา  คือจิตท่ี 
ฝกปรือมากเปนอยางดี  เหมือนกับพวกกายกรีฑาตาง ๆ  ซึ่งฝกปรือกันมาเปน 
๑๐๐ ครั้ง ๑,๐๐๐ ครั้ง  มคีวามชํานิชํานาญเฉพาะตัวเปนพิเศษ  ตนสามัญทั่ว 
ไปท่ีไมฝกมาอยางเขา  ทําไมไดฉันใด  การแสดงฤทธ์ิของทานผูมีฤทธิ์ก็มีลกัษณะ 
เชนเดียวกันฉันนั้น         
           ๒.  ทิพยโสต  หูทิพย  หมายถึงการสามารถท่ีจะฟงเสียงทั้งใกล 
ทั้งไกลได  เมื่อกําหนดจะฟง  คือคนอาจจะพูดในท่ีไกล ๆ  แตเมื่อทานต้ังใจจะ 
ฟง  ก็รูวาเขาจะพูดเรื่องอะไร  ทํานองเดียวกับการฟงวิทยุในปจจุบัน  ถึงแมวา 
จะมีการพูด  แตไมไดเปดเครื่อง  ไมหมุนใหตรงเคร่ืองที่ตองการฟง  ก็ไม 
สามารถที่จะรูได  หูของทานผูไดอภิญญา ตามปกติทานก็ฟงเสียงแบบสามัญชน 
ทั่วไป  แตเมื่อยามทานตองการจะฟงเสียงในท่ีไกล  แมแตเสียงทิพย  ก็ได 
ยิน  ไดรูเรื่องราวของเสียงเหลาน้ันได  ประการสําคัญท่ีสมควรจะกําหนดก็ 
คือวา  คนที่มีคุณสมบัติเชนนี้  จิตใจจะตองสงบจากกิเลส  เพราะถาหากวา 
กิเลสยังไมสงบ  คุณสมบัติเชนนี้จะไมเกิดข้ึน จะเกิดข้ึนไดเฉพาะคนท่ีขมกิเลส 
ไดดวยอํานาจของสมาบัติ ๘ เทาน้ัน  อยางนอยในลักษณะท่ีเปนโลกียะกิเลส 
ภายในใจของทานจึงสงบ  ไมฟูข้ึนอยางจิตใจของสามัญชน 
           ๓.  เจโตปริยญาณ  รูจักกําหนดใจ  รูใจคนอ่ืน  คือทายใจคนอ่ืน 
รูความคิดและสภาพจิตใจของบุคคลเหลาน้ัน  วาใจเขาในขณะนั้นเปนกุศล 
หรืออกุศล  เชน  มีราคะ  หรือไมมีราคะ  มีโทสะ  หรือไมมีโทสะ  มีโมหะ 
หรือไมมีโมหะ  เปนสมาชิกหรือไมมสีมาธิ  จิตต้ังมั่น หรือไมต้ังม่ัน  จิตหลุด 
พน  หรือไมหลุดพน เปนตน รูรายละเอียดที่เกี่ยวกับจิตใจของบุคคล  เปนผล  
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ใหสามารถพูดจา  แสดงอะไรใหสอดคลองกับพ้ืนฐานทางใจของบุคคล 
ผูนั้นได 
           ๔.  ปุพเพนิวาสานุสติญาณ  คือการระลึกชาติกอน ๆ  ได  ขอน้ีก ็
เปนวิชชาขอแรกของพระพุทธเจา ที่ทรงตรัสรู  การระลึกชาติกอนได  
นั้น หมายถึงการระลึกยอนไปถึงภพชาติตาง ๆ  ในอดีตวาในชาตินั้น ๆ 
ตนเคยเกิดเปนใคร  มรีูปรางหนาตา ฐานะ สกุล วิชาความรู  อาชีพ  ความ 
สําเร็จ  และเกี่ยวของกับใครที่ไหนอยางไร  รูละเอียดในชาตินั้น ๆ  ตาม 
ปกติ  การระลึกชาติไดนั้น  เทาท่ีปรากฏในหลกัฐานตาง ๆ  บคุคลสามารถ 
ระลึกชาติไดหลายระดับดวยกัน 
           ๑.  เปนการระลึกไดเพียงชาติเดียว  อยางคนท่ีระลึกชาติไดมีอยู 
เปนอันมากทั่วโลก 
           ๒.  ระลึกไดถึง ๓ ชาติ ซึ่งเกิดข้ึนจากการสะกดจิตของผูที่กําลังจิต 
แกกลา  สะกดจิตใจของบุคคลน้ัน ใหยอนระลึกชาติอดีตได 
           ๓.  เปนการระลกึชาติไดมากข้ึนของพวกนักบวชนอกศาสนา 
หรือภิกษุในพระพุทธศาสนาก็ได ที่ทานบําเพ็ญเพียรมาจนไดสมาบัติ ๘ 
แตพระอริยบุคคลระลึกชาติไดมากนอยแตกตางกัน  สวนพระพุทธเจา 
นั้น  ทรงระลึกไดไมมีที่สิ้นสุด  พระองคก็นําเรื่องเหลาน้ีมาเลา  เปนอุปกรณ 
ในการเทศนสั่งสอนประชาชนสมัยนัน้  เรียกวาชาดก  เลาเรื่องที่เคยเกิดข้ึน 
แลว  มีปรากฏในพระบาลีถึง ๕๕๐  เรื่องดวยกัน 
           การระลึกชาติในขอ ๓ เทาน้ัน   เปนปุพเพนิวาสานุสติญาณ  
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           ๕. ทพิยจักขุ  ตาทิพย หมายถึงสามารถเห็นเหตุการณบุคคลเรื่อง 
ราวตาง ๆ  ในท่ีไกล ทํานองเห็นเหตุการณทางกลองโทรทัศน  แตการเห็น 
ดวยทิพยจักขุนี้ ก็จะเห็นเม่ือทานมีความประสงคจะเห็นจะดู  แมรูจะ  
ละเอียดอยางไรก็ตาม ก็สามารถจะเห็นรูปเหลาน้ันได ทั้งในท่ีใกลหรือใน 
ที่ไกล  ตามควรประสงคของทาน  ทิพยจักขุนั้น  ถาใชดูความแตกตางของ 
สัตวทั้งหลาย ที่เปลี่ยนแปลงเปนไปตามอํานาจแหงกรรม  ทานเรียกวา 
จุตูปปาตญาณ  การรูจักจุติและอุบัติของสัตวทั้งหลาย  ที่แตกตางกันนั้น  เพราะ 
อะไร  ก็รูวาเปนเพราะกรรม  แตถาใชในการดูสัตวโลกทั้งหลาย  โดยตองการ 
จะตรวจสอบอุปนิสัยบารมีของสัตวเหลาน้ัน  เปนการศึกษาขอมูล  ถึง 
ภูมิหลังของคนแตละคนท่ีปรากฏในขายพระญาณของพระพุทธเจา  เปนตน 
เพ่ือจะวางธรรมะใหเหมาะสมสอดคลองกับพ้ืนอัธยาศัยของเขา  ทานเรียกวา 
เปนทิพยจักขุ  คือตาทิพย 
           ๖. อาสวักขยญาณ  คือรูจักทําอาสวะใหสิ้นไป เปนผลท่ีเกิดข้ึนมา 
จากการปฏิบัติตามหลักของสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน  จนเกิด 
ญาณความรูในอริยสัจท้ัง ๔ ประการตามลําดับคือ 
           ๑.  สจัจญาณ  รูวาน่ันเปนทุกข  นั่นเหตุเกิดแหงทุกข  นั่นคือความ 
ดับทุกข นั่นคือขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับทุกข 
           ๒.  กจิจญาณ  คือรูวาทุกข คือส่ิงท่ีควรกําหนดรู  สมุทยั  คือสิ่ง 
ที่ควรละ  นโิรธ  คือส่ิงท่ีควรทําใหแจง  มรรค  เปนขอปฏิบัติที่ควรเจริญ 
คือลงมือประพฤติปฏิบัติ 
           ๓.  กตญาณ  คือรูวาทุกขที่ควรกําหนดรู  ตนไดกําหนดรูแลว 
สมุทัยที่ควรละ  ไดละแลว  นิโรธท่ีควรทําใหแจง  ไดทําใหแจงแลว  มรรค  
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ที่ควรเจริญ  ก็ไดเจริญแลว 
           เมื่อญาณท้ัง ๓ ที่เกิดข้ึนในอริยสัจ ๔ เปนไปเชนนี้  ก็จะทําหนาท่ี 
ทําลายกิเลสอาสวะ  อวิชชา  หรือเรียกชื่ออยางอ่ืนก็ตาม  ใหหมดไปจาก  
จิตใจของบุคคลผูนั้น  เรียกวาเปนอาสวักขยญาณ  เปนความรูที่เกิดข้ึน 
แลว  ทําอาสวะใหหมดสิ้นไปจากจิตใจ  ทําใหบุคคลผูนั้นเขาถึงความบริสุทธิ์ 
คือจิตปราศจากอาสวกิเลส  เครื่องเศราหมองใจ  ดวยประการทั้งปวง 
           อภิญญาทั้ง ๖ นี้  ๕  ขอแรก  แมแตสามัญชนที่ปฏิบัติตามหลัก 
ของสมถกรรมฐาน  จนบรรลฌุานท้ัง ๘ ประการ  สามารถบรกิรรมเพื่อ 
ใหเกิดเปนอภิญญาท้ัง ๕  ประการข้ึนมาไดเชนเดียวกัน  แตวาการท่ีอภิญญา 
เหลาน้ีจะเกิดข้ึนนั้น  จิตของบุคคลน้ันจะตองไมฟุบลง  และก็ไมหว่ันไหวดวย 
อํานาจของความเกียจคราน  หรือไมฟูข้ึนดวยความฟุงซาน  หรือไมคงไวซึ่ง 
ราคะ  ไมมีพยาบาท  หรือทิฏฐิ  หรือความกําหนัดในสิ่งท่ีตัวใคร ความ 
กําหนัดดวยอํานาจความใครในกิเลส  หรือวาไมตกอยูภายใตความครอบงํา 
ของกิเลส  ไมหว่ันไหวดวยกิเลสตาง ๆ  ไมหว่ันไหวดวยความไมเชื่อ  มีความ 
เพียร มีสติ  มีสมาธิ  มีปญญา  มีความสวางปรากฏเกิดข้ึนภายในใจเสีย 
กอน  ดังน้ันเรื่องของอภิญญาท้ัง ๖ ประการหรือท้ัง ๕ ประการนั้น  จึง 
เปนธรรมะที่เรียกวาปจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญูหิ  อันวิญูชนจะพึงรูได 
เฉพาะตนเทาน้ัน  เหมือนกับการรับประทานอาหาร  จะเปรี้ยวหวานมัน 
เค็ม  ก็รูกันตอเมื่อรับประทาน  การศึกษาเลาเรียนในเรื่องนี้  บุคคลสามารถ 
ปลงใยเชื่อไดดวยวิธี  ๒ ประการคือ 
           ๑.  ยอมรับนับถือทานผูประสบผลเรื่องนี้ดวยตัวของทานเอง  และ 
นํามาบอกกลาวชี้แจงแสดง  
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           ๒.  ลงมือประพฤติปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีทานเหลาน้ันประพฤติ 
ปฏิบัติมาแลว  ก็จะประจักษแจงแกใจของตนเอง  ผลเหลาน้ีเกิดข้ึนแกทานผู 
พัฒนาการทางจิตมาโดยลําดับดังกลาว  ทานผูนั้นจึงเปรียบเหมือนทานผูยืน 
อยูบนยอดเขาสูง  สามารถมองเห็นสิ่งตาง ๆ  ซึ่งคนท่ีไมไดยืนในจุดนั้น  
ไมเห็น  และทานลงมาบอกวาทานยืนบนจุดนั้น  ไดเห็นภาพทิวทัศนอยาง 
นั้น ๆ  คนทีอ่ยูขางลางสามารถทําได ๒ วิธี คือ 
              ๑)  เชื่อตามที่ทานบอกโดยไมตองลงทุนข้ึนไปพิสูจน 
              ๒)  ข้ึนไปพิสูจนและยืนในจุดที่ทานบอกวาเห็น  ถาไมเห็นตาม 
ที่ทานวา  คอยพูดกันฉันใด  การยอมรบันับถือเรื่องอภิญญาก็มีลกัษณะเชน 
เดียวกันฉันน้ัน 
           อยาลืมวา  สิ่งตาง ๆ  ในโลกมีเง่ือนไขเฉพาะของสิ่งเหลาน้ัน  ทํานอง 
เดียวกับการเห็นรูปดวยตา  จะใชสิ่งอ่ืนมาแทนไมได  การเห็นรูปดวยตา 
ไดยินเสียงดวยหูเปนตน  มีเหตุผลอยูในตัวของมันเองฉันใด  วิสัยของพระพุทธ- 
เจา  พระอริยเจา  วิสัยของทานผูไดบรรลุฌาน  ญาณ  อภิญญา วิสัยของกรรม 
และวิปากกรรม  และเรื่องของโลก  ของจักรวาล  ดวยมีเหตุผลเปนของตัว 
เอง   คนไมควรคิด  ตัดสนิดวยเหตุผลสวนตัว  ถาจะตัดสินใหถูกตองจิรง ๆ  ตอง 
เขาถึงฐานะน้ัน ๆ  ดวยตนเอง  แลวจะรูไดดวยตน.  
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                                              อภิฐาน ๖ 
              มาตุฆาต                            ฆามารดาของตน 
              ปตุฆา                                ฆาบิดาของตน 
              อรหันตฆาต                       ฆาพระอรหันต  
              โลหตุิปบาท                       ทํารายพระพุทธเจา  จนถึงยังพระโลหิต 
                                                        ใหหอข้ึน 
              สังฆเภท                             ยยุงสงฆใหแตกกัน 
              อัญญสัตถุทเทส                  ถอืศาสดาอ่ืน 
           " อภิฐาน "  หมายถึงฐานะอันหนัก  หรือการกระทําท่ีมีความผิด 
รุนแรง  เปนบาปหนัก  จัดเปนอภัพพฐาน  คือฐานอันไมสมควรยิ่ง  ทานจัด 
เปน ๖  ประเภทดวยกัน 
การกระทําท้ัง ๖ ประการนี้  ทําไมจึงไดชื่อวาอภิฐาน ? 
           การจัด  การกระทําบาปของบุคคลวาหนัก  หรือไมหนักนั้นทานจัดกัน 
ดวย  องคประกอบ ๓ ประการ  คือ 
           ๑.  วตัถุ  ไดแกสิ่ง  บุคคล  ที่เขาประทุษรายใหญดวยคุณความดี 
           ๒.  เจตนา คือความจงใจการทํากรรมนั้น  ประกอบดวยกิเลสกระ 
ตุนอยางแรงหรือออน 
           ๓.  ความพยายาม  คือการใชความพยายามในการทําบาปเหลาน้ัน 
มาก  
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           ประเภทแหงอภิฐานทั้ง ๖  ประการน้ัน  จะพบวา เปนเรื่องของ " วัตถุ 
ใหญ "  คนจะทํากรรมเชนนั้นได  ตองมีเจตนาอันประกอบดวย กิเลสท่ี 
แรงกลา  และใชความพยายามสูงมาก  เพราะ  
           มารดา  บิดา  เปนพรหม  เปนบุรพาจารย เปนผูใหชีวิตและ  ทุกสิ่งท่ี 
เกี่ยวกับชีวิตแกบุตรธิดาแหงตน  ทานทรงไวซึ่งพรหมวิหารธรรมตอบุตรธิดา 
บุตรธิดาใด  ฆามารดาบิดาของตน  ชื่อวาเปนอภิฐาน 
           พระอรหันตทั้งหลายน้ัน  ทานเปนผูบริสุทธิ์จากอาสวะ  กิเลส 
มีความบริสุทธิ์อยางแทจริง  ประกอบดวยความกรุณาในคน  สัตว  ไมเลือก 
หนา  ไมมีการประทุษรายเบียดเบียนใคร  แมดวยความคิด  ผูฆาคนเชนนี้ 
จึงไดชื่อวา  กระทํากรรมหนัก 
           พระพุทธเจา  ทรงดํารงพระองคอยู  ดวยพระคุณอันยิ่งใหญคือพระ 
ปญญา  พระมหากรุณา  และ  พระบริสุทธิ์คุณ  ทรงเปนประทีปแหงโลก 
ทรงดํารงพระชนมอยู  เพ่ือประโยชน  เพ่ือเกื้อกูล  เพ่ือความสุขแกสัตวโลก 
ผูมีจิตประทุษรายตอพระพุทธเจา  จนถึงกับทํารายแมจะไมถึงปรินิพพานเพียง 
แตทําพระโลหิตใหหอข้ึนเทาน้ัน ก็ถือวาเปนการกระทําดวยเจตนาอันหยาบ 
ชา  ในอภิปชูนียบุคคลทานจึงถือวาเปนอภิฐาน 
           พระสงฆ  เปนผูปฏิบัติดี  ปฏบิัติตรง  ปฏบิัติเปนธรรม  ปฏิบัติสมควร 
เปนหมูคณะท่ีชวนใหเกิดความเคารพ  เปนแหลงเกิดแหงบุญของทานผูมีศรัทธา 
บริจาค บํารุงทาน  ทานเหลาน้ันเปนผูวางศาสตรา  อาวุธ  ไมประทุษราย 
ใคร  การท่ีใครก็ตาม  มายุยงใหสงฆผูมีความพรอมเพรียงกันใหแตกแยกออก  
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จากกันเปนสองฝาย อยางนอยฝายละ  ๔ รูปข้ึนไป  จนทานเหลาน้ันไมยอม 
รวมอุโบสถ  สังฆกรรมกนัเปนตน ถือวาเปนการกระทํากรรมหนัก  และคนที่ 
จะทําสังฆเภทได  มีเพียงพระภิกษุสงฆดวยกันเทานั้น คนอ่ืนไมจัดเปนสังฆ 
เภท  
           ความผิดทั้ง ๕ ประการนี้  ในท่ีแหงหน่ึงทานเรียกวาเปน " อนันตรยิ- 
กรรม " คือเปนกรรมหนกั  ที่จะตองใหผลในเลาอันรวดเร็ว  แซงบาปกรรม 
เหลาอ่ืนทั้งหมด 
           สวนอัญญสัตถุทเทส คือการถือศาสดาอ่ืนน้ัน  ทานถือเปนอภิฐาน 
เฉพาะ  ภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา  ประกาศตนถึงพระรัตนตรัยเปน 
สรณะแลว  เปนภิกษุอยู  ยังไมบอกคืนสิกขา  ประกาศตนเปนสาวกของศาสดา 
อ่ืน  นอกจากพระพุทธเจา  ทานจัดเปน " อภิฐาน "  แตสําหรับชาวบานทั่วไป 
แมจะประกาศตนเปนอุบาสก  อุบาสิกาแลว  ไปเขารีตนับถือศาสนาอ่ืน 
ทานหาจัดเปนอภิฐานไม  การกระทําในลักษณะน้ีเหมือนกับประชาชนที่ 
แสดงความภักดีตอคนตางชาติ  ยอมเปนบุคคลท่ีไมพึงปรารถนาในชาติของ 
ตน อยางที่พูดกันวา  " ภกัดีตอไทตางดาวทาวตางแดน "  เปนคนท่ีควรถูก 
ประฌานโดยแท  
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                                                 จริต  ๖ 
              ราคจริต                             มีราคะเปนปกติ 
              โทสจริต                            มโีทสะเปนปกติ  
              โมหจริต                            มโีมหะเปนปกติ 
              วิตกจริต                            มวิีตกเปนปกติ 
              สัทธาจริต                          มศีรัทธาเปนปกติ 
              พุทธิจริต                            มคีวามรูเปนปกติ 
           คําวาจริต  คือพ้ืนเพอัธยาศัยของบุคคลท่ีแสดงออกมาเปนปกติเปน 
ประจํา  ทั้งนี้ไมไดหมายความวา  คนแตละคนจะมีจริตอยางใดอยางหน่ึงโดย 
เฉพาะ  แตวาลักษณะแหงจริตเหลาใด  เดนในพฤติกรรมของบุคคลน้ัน  กเ็รียก 
บุคคลน้ัน ๆ  วา  มีจริตอยางนั้น ๆ  การท่ีใครจะมีจริตอยางใด  ทานให 
ขอสังเกตไวหลายอยางเขน  อิริยาบถ  การทําการงาน  รับประทานอาหาร 
ความคิดความเห็น เวลาแสดงออกมาใหประจักษแกสายตาของบุคคลอ่ืน 
           ๑.  ราคจริต  คนที่มีราคะเปนปกติ  จะมีอิริยาบถพอดีพองาม  ไมเร็ว 
เกินไป  ไมชาเกินไป  กิรยิาทาทางชดชอยสวยงาม  ไมวาจะอยูในอิริยาบถ 
ใดก็ตาม  เวลาทํางานจะต้ังใจทํางานดวยความเรียบรอย  และผลงานเหลาน้ัน 
จะมีความประณีต  ในดานอาการจะชอบอาหารท่ีมีรสละมุนละไม คือไม 
หวานจัด  ไมเปรี้ยวจัด เปนตน เวลารับประทานอาหารก็ไมมูมมาม ทํา 
คําขาวพอเหมาะพอควรแกปากของตน  โดยความคิดความเห็นแลว  ก็จะพอใจ 
ติดใจ  เพลิดเพลินในรูป  ในเสียง  ในกลิ่น  ในรส  ในสัมผัสที่ละเอียดออน  
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เรียกวามีรสนิยมสูง  การแสดงออกมักจะปรากฏเปนคนออกจะเจาเลห  
โออวดถือตัว  มีความปรารถนาลามก  มีความปรารถนาใหญ  ตองการ 
ยกยองสรรเสริญคุณงามความดีของตนที่เกินดี  เปนคนไมคอยพอใจในเครื่อง 
อุปโภคบริโภคใชสอย  มีแงงอน  มักจะเปนคนโลเล  ชอบประดิดประดอย 
เครื่องนุงเครื่องหม  เครื่องประดับ  ตกแตงรางกาย  
           ๒.  โทสจริต  คนที่มีพ้ืนเปนโทสจริต  แสดงออกมาเปนผูมีอิริยาบถ 
เคลื่อนไหวฉับไว  คลองแคลวในอิริยาบถตาง ๆ  มคีวามกระฉับกระเฉง 
ทํางานอะไรใชความรวดเร็ว  แตสําเร็จออกมาไมคอยจะเรียบรอยเทาท่ี 
ควร  นิยมรสอาหารท่ีจัด ๆ  เผ็ดจัด  หวานจัด  เค็มจัด  เปรี้ยวจัด 
เวลาบริโภคอาหาร  คําขาวมักจะโต  และบริโภคดวยเวลาท่ีรวดเร็ว  ในดาน 
ความคิดเห็น  ไมคอยจะพิถีพิถัน คือไมคอยชอบสวยงามเทาใดนัก  ไมคอยจะ 
ติดในรูป  รส  กลิ่น  เสียง  อะไรมากเกินไป  แตมกัจะเปนคนรุนแรง  หงุดหงิด 
งาย  แสดงอาการออกมาใหเห็นในรูปของการเปนคนโกรธงาย  แลวมักผูก 
อาฆาตพยาบาท มักไมคอยยอมรับนับถือบุญคุณของคนอ่ืน  เปนคนอวดดี 
ยกตนเทียมทาน ไมใหความสําคัญแกใคร ๆ  มกัมีใจริษยาในคุณความดี 
ของบุคคลอ่ืน  เปนคนมักจะตระหน่ี  และเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน 
           ๓.  โมหจริต  คือคนท่ีมีโมหะเปนปกติ  คําวาโมหะนั้น  แปลวา 
ความหลง  คนท่ีมีโมหจริต  มีอิริยาบถไมเรียบรอย  เดินก็เปะปะ  ทอดเทาดุจ 
คนขยมตัว ยกเทาข้ึนก็เหมือนคนขยมตัว และมักจะแสดงอาการเซ่ือง 
ซึม  หงอยเหงา หาวเรอ  กระบิดกระบวนไปมาอยูบอย ๆ  บางทีก็หลับไป 
เลย  เวลาจะทําการงานอะไร ก็ไมคอยจะเรียบรอย  งานไมคอยจะสําเร็จ 
และมักจะหมักหมมงานเอาไว  ผลงานของบุคคลประเภทน้ีไมคอยจะ  
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ประณีต  ในดานความคิดเห็น  จะเอาอยางไรก็ได  หรือใครวาอยางไรก็ตาม 
เขาไปดวย เปนคนซึม ๆ เซอ ๆ เฉ่ือย ๆ  ไมคอยจะเอาจริงเอาจังอะไร 
มากนัก  ลกัษณะท่ีแสดงออกเปนพ้ืนปกติ  คือเปนคนมักหลับ  เซื่องซึม 
มีความฟุงซานเคลือบแคลงสงสัย  เวลาปกใจฝงใจอะไร  ก็ยึดถือเอาจริง ๆ  
จัง ๆ  และเปลี่ยนออกไดยาก  แกไขความคิดความเห็นของบุคลเหลาน้ี 
ไดยาก 
           ๔.  วติกจริต  คนประเภทน้ีเปนกลุมเดียวกับพวกกับโมหจริต  แสดง 
อาการในอิริยาบถก็ไมกระฉับกระเฉง  อืดอาด  ลาชา  ไมสวยงาม  ทําการงาน 
อะไรก็ไมคอยมีระเบียบเรียบรอย  เพราะจิตใจฟุงซาน รับประทานอาหาร 
อยางไรก็ได  ไมคอยติดใจสนใจมากนัก ความคิดความเห็นก็มักจะคลอยตาม 
บุคคลอ่ืนไป  ไมคอยเปนตัวของตัวเอง ลักษณะท่ีแสดงใหเห็นก็คือ  มักชอบพูด 
เรื่องที่ไมคอยจะเปนเรื่อง  เพราะคิดมาก  และชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ  เห็น 
เขานั่งเขารวมกลุมกันที่ไหน ก็ชอบเขาไปน่ังดวย เปนคนเฉ่ือยชาในการ 
ประกอบความดี  ไมคอยจะมีความคิดริเริ่ม  เพราะไมคอยม่ันใจตัวเอง  ทํา 
อะไร ๆ  มักจับ ๆ จด ๆ  เอาเปนชิ้นเปนอันไมได  เปนคนคิดมาก 
ที่เรียกวากลางคืนเปนควัน  กลางวันเปนเปลวทีเดียว  เมื่อคิดกลางคืน มา 
กลางวันก็วุนวาย  ที่เรียกวากลางวันก็ลุกโพลงคือเปนเปลว  เปนคนเจาความคิด 
มักคิดฟุงซาน  คิดเกินความจําเปนเกินพอดีไป  บางครั้ง  ก็ทําใหเรื่องที่ควรจะ 
เสร็จเรียบรอยกลายเปนความเสียหายข้ึนมาได 
           ๕.  สทัธาจริต  คนที่มีศรัทธา  คือความเชื่อเปนปกติ  พ้ืนฐานของ 
บุคคลประเภทนี้  ไมวาจะเปนอิริยาบถการทํางาน  ความคิดเห็น เรื่องอาหารที่  
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รับประทานก็ตาม  ทํานองเดียวกับพวกราคจริต  เนื่องจากคนประเภทน้ีเปนคน 
หัวออน  เชื่องาย  นิยมชอบในความสวยงาม  ในความเปนระเบียบ 
เรียบรอย  จุดที่เปนอันตรายของเขาก็คือวา  อาจจะไปเชื่อคนท่ีไมควรเชื่อ 
และจะถูกชักนําไปในทางเสื่อมไดงาย  โดยพ้ืนเพอัธยาศัยของคนที่มีสัทธา  
จริต  จะแสดงออกมาเห็นวาเปนคนยอมเสียสละ  ไมคอยมีความกังวลหวง 
ใย  ในทรัพยสินเงินทองเทาใดนัก  มศีรัทธาแรงกลาในวัตถุ  ในบุคคลท่ี 
ตนเกิดความเชื่อข้ึนมา  มีความปรารถนาที่จะสดับตรับฟง ไมคอยอ่ิม  ไมคอย 
เบื่อในการฟงธรรม  จิตใจจึงมากไปดวยความปติปราโมทย  เอิบอ่ิม  เมื่อไดพบ 
ไดเห็นทานผูสมบูรณดวยศีลวัตร  หรอืไดฟงธรรม  ไมชอบโออวด  ไมพูด 
พลอย เวลาพูดก็มักพูดถงึคุณงามความดีของตนเอง  เปนคนไมคอยมีเลหมา 
ยาอะไรกับใครมากนัก  มีความเลื่อมใสในส่ิงท่ีตนศรัทธาอยางมั่นคง  และมัก 
จะมีความกตัญูตอมารดาบิดาเปนอยางดี 
           ๖.  พุทธิจริต  พวกท่ีมีปญญาเปนปกติ  พวกน้ีมีลักษณะ  ในดาน 
การเคลื่อนไหว  จะมีความกระฉับกระเฉง วองไว  ทําการงานตาง ๆ  รวด 
เร็ว  แตไมคอยจะเรียบรอย  โภชนะ  นิยมรสจัด ๆ  ทัศนะความคิดความ 
เห็น  ก็เปนคนเจาถอยหมอความ  มีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง  ทํานองเดียวกับ 
พวกโทสจริต  ลักษณะท่ีเดนก็คือ  เปนคนวานอนสอนงาย  นิยมคบหา 
สมาคมกับคนดี  เพราะชอบใชเหตุใชผล  และรูจักประมาณในการบริโภค 
อาหาร  ไมมากเกินไป  ไมนอยเกินไป  รูจักระมัดระวัง  จะทําอะไร  รูจักคิดแลว 
คิดอีก  คิดหนาคิดหลัง  และจะทําความเพียรไมเกียจคราน  มักใชปญญา 
พิจารณาเห็นส่ิงท้ังหลายในแงของความเปนจริง  ตองการท่ีจะหลุดพนจาก 
ความทุกข  
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           การท่ีจําแนกแสดงจริตออกไปเชนนี้  ก็เพ่ือสะดวกในการอบรม 
สั่งสอนทุกข้ันตอน  หรือเหมาะสมกับจริตอัธยาศัยของเขา  ทํานองเดียวกับคน 
เอาไมมาทําเครื่องเฟอรนิเจอรอยางใดอยางหน่ึง  ลกัษณะไมก็ผิดแผกแตกตาง  
กัน  ข้ันตอนท่ีจะนําไมมาสูเฟอรนิเจอรก็แตกตางกันออกไป  แตจุดมุงหมาย 
เปนอยางเดียวกันคือ  เพ่ือใหเปนเฟอรนิเจอร  ในชัน้ของกรรมฐาน  ทานตอง 
การท่ีจะใหกรรมฐานท่ีเหมาะแกจริตของคน  เชน 
           คนราคจริต  ก็ใหกรรมฐานประเภท กายคตาสติ คือต้ังสติดูกายของ 
ตน,  หรืออสุภกรรมฐาน  มองเห็นความไมสวยไมงามในกายตนและใน 
ซากศพตาง ๆ  เปนตน 
           คนโทสจริต  มีความรุนแรงฉุนเฉียว  โกรธงาย ก็ใหเจริญพรหม 
วิหาร ๔  ประการ  เปนตน 
           คนโมหจริต  ปกติซึม ๆ  เฉ่ือย ๆ เรื่อย ๆ ควบคุมจิตใจตัวเองไม 
ได  ก็ใหเจรญิอานาปานสติกรรมฐาน  ต้ังสติระลึกดูลมหายใจเขา ลม 
หายใจออก 
           คนสัทธาจริต  ซึ่งมีความเชื่ออยูแลว  ก็นําเอาหลักการระลึกถึงคุณ 
พระพุทธเจา ระลึกถึงคุณพระธรรม  ระลึกถึงคุณพระสงฆ  เปนตน เปนหลัก 
ในการปฏิบติัของเขา  ทําใหศรัทธาของเขาถูกทาง  สามารถประสบความเจริญ 
กาวหนาในการปฏิบัติได 
           คนพุทธิจริต  หรอืปญญาจริต เจาเหตุเจาผล  ชอบวิเคราะหวิจัยสิ่ง 
ตาง ๆ  ก็อาจจะใหเจริญกรรมฐานประเภท  จตุธาตุววัตถาน แยกกายออก 
เปนธาตุ ๔,  อาหาเรปฏิกูลสัญญา  พิจารณาดูใหเห็นปฏิกูลของอาหาร  ซึ่งเปน 
การเหมาะสมกับคนนักคิด  นักวิเคราะห  นักตรวจสอบอยู  
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           คนวิตกจริต คือ คนที่คิดมาก  ตรึกมาก  นกึมาก  ฟุงซาน  จําเปนจะ 
ตองทําใจของเขาใหสงบอยูดวยอารมณอยางใดอยางหน่ึง  กรรมฐานท่ีเหมาะ 
สมกับคนพวกนี้คือ  อานาปานสติกรรมฐาน การต้ังสติระลึกดูลมหายใจ 
เขาออกเชนเดียวกับพวกโมหจริต  
           เพราะคนในโลกมีจริตแตกตางกันนี้เอง  พระธรรมเทศนาที่พระพุทธ- 
เจาทรงแสดงในชั้นพระสูตร  ทานจึงเรียกวา อนุโลมเทศนาบาง  โวหารเทศนา 
บาง  เพราะเปนพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทรงแสดง  หลงัจากไดตรวจ 
สอบจริต  อินทรีย  อัธยาศัยของผูฟงกอน  แลวทรงแสดงอนุโลมตามอัธยาศัย 
ของคนเหลานั้น ทําใหพระธรรมเทศนาหลากหลายดวยโวหารเปนอัน 
มาก  ซึ่งอันที่จริงแลวเปนการแสดงอริยสัจโดยนัยตาง ๆ  นั้นเอง  แตเปนการ 
แสดงธรรมที่เหมาะสมแกผูฟงในกรณีนั้น  ทํานองเดียวกับที่เราพูดกัน 
วา  " ลางเน้ือชอบลางยา "  นั่นเอง.  
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                                             ธรรมคุณ ๖ 
              สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม           พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา 
              ทรงแสดงไวดีแลว  
              สนทฺิฏ ิโก   อันผูไดบรรลุธรรม  จะพึงเห็นไดดวยตนเอง 
              อกาลิโก   ไมประกอบดวยกาล  เวลา 
              เอหปิสฺสิโก   ควรเรียกใหมาดูมาชม  มาพิสูจน  ศึกษา 
              โอปนยิโก   อันบคุคลควรนอมนําเขามาในตน 
              ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิ ฺ ูหิ   อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน 
           พระธรรมคุณ  หมายถึงการแสดงใหทราบวา  ลักษณะแหงพระธรรม 
เปนอยางไร  และคนจะไดรับประโยชนจากพระธรรม  ดวยการทําอยางไร 
ทานแบงออกเปน ๖  ประการดวยกัน 
           ประเภท  หลัก  และความหมายแหงพระธรรมเปนอยางไร ? 
           พระธรรม  เมื่อวาโดยประเภท  ทานเรียกวาสัทธรรม  แบงออกเปน 
๓ คือ 
           ๑.  ปริยัติสัทธรรม  หมายถึงระบบคําสอน  ที่บุคคลจะตองศึกษา 
ใหเกิดความรูความเขาใจวา  ทานสอนเรื่องอะไรไวอยางไร ? 
           ๒.  ปฏิปตติสัทธรรม  คือการนําพระธรรมท่ีตนไดศึกษามาปฏิบัติ 
ตามสมควรแกธรรมนั้น ๆ  อันตนไดตรองเห็นแลว  
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           ๓.  ปฏิเวธสัทธรรม  คือผลอันเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ  โดยเปาหมาย 
สูงสุดหมายเอาการบรรลมุรรคผลนิพพาน  แตการท่ีคนไดสัมผัสผลแหง 
พระธรรม  ในระดับ  ทาน  ศลี  ศรัทธา  เปนตน จัดเปนปฏิเวธ  ในระดับนั้น 
ดวย 
           ประเภทแหงธรรมเหลาน้ี  ถือวาเปน " สวากขาตธรรม "  คือพระ  
ธรรมที่ทรงตรัสไวดีแลว  เพราะทรงแสดงสัจจธรรมอันไมวิปริต  เปนขอ 
ปฏิบัติที่มุงฝกปรือคนใหไดรับผลจากตํ่าสุดถึงสูงสุด  เปนคําสอนท่ีสมบูรณ 
ดวยอรรถะ  และ  พยัญชนะ  มีความงามท้ังในเบ้ืองตน  ทามกลาง  และที่สดุ 
เมื่อทรงแสดงวาอะไรเปนเหตุของอะไรแลว  ผลทีเ่กิดข้ึนจากการปฏิบัติ 
จะไมขัดแยงกับเหตุ  ทุกระดับแหงพระธรรม 
           สนฺทิฏ ิโก  หมายความวา  ผลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติธรรม 
อันผูปฏิบัติเทาน้ันจะทราบชัดดวยตนเอง  เหมือนคนทราบรสอาหารเพราะ 
การบริโภคฉะน้ัน  ขอนี้พึงเห็นคนท่ีถูกความโกรธเปนตนครอบงําจะเห็น 
วาจิตในขณะน้ันมีความเรารอนอยางไร  เมื่อตนขมความโกรธไวได  มีความ 
สงบเย็นเกิดข้ึนไดอยางไร  และโทษของความโกรธ  กับ  ผลของความไม 
โกรธน้ัน  เปนสิ่งท่ีคนนั้น ๆ  จะเห็นไดดวยตนเอง  พระธรรมจึงเปนขอท่ี 
คนจะตองศึกษาเอง  ปฏบิัติเอง  และเห็นผลเอง 
           อกาลโิก  พระธรรมน้ัน  ผิดกับสิ่งอ่ืนในโลก  เชนผลไม  เปนตน 
ซึ่งเมื่อคนปลูกแลว  ตองรอคอยฤดูที่จะผลิดอกออกผล  แตพระธรรมนั้น 
ไมถูกจํากัดดวยกาลเวลา  ปฏิบัติเม่ือไรก็ไดรับผลเม่ือนั้น  ในท่ีบางแหงทาน  
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อรรถาธิบายลึกซึ้งลงไปถึงระหวางมรรคกับผล  ที่คนไดบรรลุนั้นไมมีกาล 
เวลา คือ จากมรรคแลว  กเ็ปนผลเลย 
           เอหิปสฺสิโก  คือพระธรรมท่ีทรงแสดงไวนั้น  ทนตอการพิสูจน 
พรอมท่ีจะใหผูมีปญญาพิจารณาพิสูจนไดทุกเวลา เชนทรงแสดงวา อบายมุข 
เปนปากทางแหงความเส่ือม  ใครไมเชื่อจะลองมัวเมาในอบายมุขดู  ก็จะเห็น  
ผล  แมในกศุลธรรมระดับตาง ๆ ที่ทรงแสดงวา  ใหผลเปนสุขแกผูปฏิบัติ 
ใครทองปฏิบัติดู  ก็จะเห็นผลเปนเชนนั้น  ตามสมควรแกการปฏิบัติ 
           โอปนยิโก  พระธรรมน้ัน  เปนขอท่ีคนจะตองนอมใจเขาไปหา 
หรือ  นําธรรมเขาสูจิตของตน   โดยเนนหนักไปที่ผูตองการรับผลแหงการ 
ปฏิบัติวา  จะตองนอมนําธรรมมาปฏบิัติ  จึงจะไดรับผล  เหมือนคนตองการ 
ขจัดความหิว  ตองบริโภคอาหารเขาไปฉะน้ัน 
           ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิ ฺ ูหิ หมายความวา  ผลอันเกิดข้ึนจาก 
การปฏิบัติธรรมนั้น  ทุกคนท่ีนอมนํามาปฏิบัติ จะรูซึ้งถึงผลแหงพระธรรม 
ดวยตนเอง จะรูแทนกัน  ปฏิบัติแทนกัน  หรือแมแตจะอธิบายใหทราบชัด 
เหมือนกับการปฏิบัติจนเกิดความรูดวยตนเองไมไดทานจึงกลาว  พระธรรม 
วาเปนธรรมอันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน  
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                                       ปยรูป  กาตรูป 
                              หมวดละ ๖  มี ๑๐  หมวด  
              จักขุ  โสต  ฆาน ชิวหา กาย  มโน ( วัตถุ ๖ ) 
              รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมะ  ( อารมณ ๖ ) 
              จักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ 
              กายวิญญาณ  มโนวิญญาณ  ( วิญญาณ ๖ ) 
              จักขุสัมผัส  โสตสัมผัส  ฆานสัมผัส  ชิวหาสัมผัส  กายสัมผัส 
              มโนสัมผัส  ( สมัผัส ๖ ) 
              จักขุสัมผัสสชาเวทนา  โสตสัมผัสสชาเวทนา  ฆานสัมผัสสชา 
              เวทนา  ชิวหาสมัผัสสชาเวทนา  กายสัมผัสสชาเวทนา  มโน- 
              สมัผัสสชาเวทนา  ( เวทนา ๖ ) 
              รูปสัญญา  สัททสัญญา  คันธสัญญา  รสสัญญา  โผฏฐัพพสัญญา 
              ธมัมสัญญา  ( สญัญา ๖ ) 
              รูปสัญเจตนา  สัททสัญเจตนา  คันธสัญเจตนา  รสสัญเจตนา 
              โผฏฐัพพสัญเจตนา  ธัมมสัญเจตนา  ( เจตนา ๖ ) 
              รูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธตัณหา  รสตัณหา  โผฏฐพัพตัณหา 
              ธมัมตัณหา  ( ตัณหา ๖ ) 
              รูปวิตก  สัททวิตก  คันธวิตก  รสวิตก  โผฏฐัพพวิตก  ธมัมวิตก 
              ( วิตก ๖ ) 
              รูปวิจาร  สัททวิจาร  คันธวิจาร  รสวิจาร  โผฏฐัพพวิจาร ธัมม- 
              วิจาร  ( วิจาร ๖ )  
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           ปยรปู  สาตรูป ทีก่ลาวนี้  เปนเรื่องของอายตนะภายใน ๖  กับ 
อายตนะภายนอก  ๖  เมื่อกระทบกันเขาแลว  ก็จะสรางปฏิกิริยาในลักษณะ 
ที่ตอเนื่องกันไป  เปนขณะ ๆ  ตามปกติแลว  การกําหนดระลึกสําหรับคน 
ทั่ว ๆ ไปแลว  ดูไมคอยทน  เพราะความรูสึกเหลาน้ี  อาจจะเกิดตอเนื่องกัน 
ในอารมณอยางเดียวกัน  และก็มีความเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อย ๆ  
           หมวดท่ี ๑ เปนอายตนะภายใน  คือ ตา  ห ู จมูก  ลิ้น  กาย ใจ 
แตเนนไปท่ีตัวประสาท  ซึ่งรับรูอายตนะภายนอก 
           หมวดท่ี ๒ เปนอายตนะภายนอก  ไดแก  รปู  ซึ่งเห็นดวยประสาท 
ตา  เสียง  ซึ่งรูดวยประสาทหู  กลิ่นซึ่งรูดวยประสาทจมูก รสซ่ึงรูดวยประสาท 
ลิ้น  โผฏฐัพพะ  ซึ่งรูดวยประสาทกาย  และธรรมะ  ซึ่งรูดวยประสาทใจ 
           หมวดท่ี ๓  เปนการประจวบกันของอายตนะภายในภายนอก 
ทานก็เรียกวิญญาณ  จักขุวิญญาณ  คือความรูทางตา  เรียกชื่อไปตามประสาท 
สัมผัสเรื่อย ๆ  โสตวิญญาณ ความรูทางหู  ฆานวิญญาณ  ความรูทางจมูก 
ชิวหาวิญญาณ  ความรูทางลิ้น  กายวิญญาณ  ความรูทางกาย  มโนวิญญาณ 
ความรูทางใจ 
           หมวดท่ี ๔  คือ  การประจวบกันของอายตนะภายในภายนอก 
และวิญญาณก็เรียกวาสัมผัส  คือ  การกระทบ  ไดแกจักขุสัมผัส  คือกระทบ 
ทางตา  โสตสัมผัส  กระทบทางหู  ฆานสัมผัส  กระทบทางจมูก  ชิวหา 
สัมผัส  กระทบทางลิ้น กายสัมผัส กระทบทางกาย มโนสัมผัส  กระทบ 
ทางใจ 
           หมวดท่ี ๕  คือเรื่องของเวทนา  การเสวยอารมณ  เปนสุขบาง  เปน 
ทุกขบาง  ไมทุกขไมสุขบาง  อันเกิดข้ึนตอมาจากสัมผัส  เชนเวลาคนเห็น  
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รูป เกิดความชอบใจ  ก็เปนสุขเวทนา  ถาไมชอบใจก็เกิดเปนทุกข- 
เวทนา  ถาเฉย ๆ  ก็เปนอทุกขมสุขเวทนา  ฉะนั้น สัมผัส  ๖ นี ้ จึงเปนเหลาที่ 
เกิดของเวทนา  ซึ่งอาจจะเปนสุข  เปนทุกข  หรือกลาง ๆ  ก็ได ทานก็เรียกวา 
จักขุสัมผัสสชาเวทนา  คือความเสวยอารมณที่เกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัส  
เปนปจจัย  ความเสวยอารมณที่เกิดข้ึนเพราะหูเปนปจจัย  ความเสวย 
อารมณที่เกิดข้ึนเพราะจมูกเปนปจจัย ความเสวยอารมณที่เกิดข้ึนเพราะ 
ประสาทลิ้นเปนปจจัย  ความเสวยอารมณที่เกิดข้ึนเพราะกายประสาทเปน 
ปจจัย ความเสวยอารมณที่เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัส  คือ  การกระทบ 
ทางใจ  ซึ่งเวทนาเหลาน้ี  ไมวาจะเปนขอใดก็ตาม  พรอมท่ีจะเปนสุข 
เปนทุกข และไมสุข ไมทุกข  ไดเสมอ  ข้ึนอยูกับการกําหนดอารมณที่มา 
กระทบทางประสาทสัมผัสดังกลาวแลว 
           เมื่อบุคคลไดเสวยอารมณเชน  เห็นรูปอยางหน่ึงเกิดพอใจก็ได 
สุขเวทนา เมื่อรูปนั้นผานไป  ก็จําไว  ทานเรียกวารูปสัญญา  ความจํารูป 
เปนตน 
           หมวดท่ี ๖  คือสัญญา  การจํารูป  จําเสียง จํากลิ่น จํารส  จําเย็นรอน 
ออนแข็ง  และจําธรรมะเอาไว 
           หมวดท่ี ๗  คือ  เจตนาก็เปนเรื่องของการเหนี่ยวนึกถึง  รูป เ สียง 
กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ  และธรรมะ  เหลาน้ัน  ที่เราเก็บไวภายในใจ  เชนวา 
นึกถึงพอ  นกึถึงแม  ก็จําพอแมไวภายในใจ  จงใจคิดถึงพอคิดถึงแม  ก็แลวแตวา 
มาจากสายไหน  ถาพอแมก็จําลูก  ถาจําเสียงเพลง  ก็เปนสัททสัญเจตนา 
ถาจํากลิ่นของหอมของเหม็น  จงใจคิดถึงกลิ่นเหลาน้ัน  จงใจคิดถึงรส  จงใจคิด 
ถึงส่ิงกระทบ  จงใจคิดถึงธรรมะ  คือความเหน่ียวนึกเอาของเกาข้ึนมาคิด  
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ทีนี้พอคิดถึงดวยความปรารถนาหรือไมปรารถนากต็าม  ก็จะกลายเปน 
ตัณหา 
           หมวดท่ี ๘  คือ  ตัณหา  ความทะยานอยากไดแก  รูปตัณหา  ทะยาน 
อยากในรูป,  สัททตัณหา  ทะยานอยากในเสียง,  คันธตัณหา  ทะยานอยากใน 
กลิ่น,  รสตัณหา  ทะยานอยากในรส,  โผฏฐัพพตัณหา  ทะยานอยากใน  
โผฏฐัพพะ,  ธัมมตัณหา ทะยานอยากในธรรมะ  อาจจะอยากใหพินาศก็ได 
อยากใหไดมาอยูถือครอง  หรือใหเปนอยางนั้นอยางนี้ก็ได  ก็เปนเรื่องของ 
ภวตัณหาและวิภวตัณหาไป  เมื่อความอยากเกิดข้ึนแลว ก็ตรึกนึกถึงส่ิงเหลา 
นั้นดวยอํานาจความอยาก  ทานเรียกความตรึกนั้นวา วิตก 
           หมวดท่ี ๙  คือ  วิตก  ความตรึกไดแก  รูปวิตก  ก็คือตรกึนึกถึง 
รูป  สัททวิตก  ตรกึนึกถงึเสียง  คันธวิตก  ตรึกนกึถึงกลิ่น  รสวิตก ตรึก 
นึกถึงรส  โผฏฐัพพวิตก  ตรึกนึกถึงโผฏฐัพพะ  ธัมมวิตก  ตรกึนึกถึงธรรมะ 
นึกถึงก็ไตรตรองถึงความดีความงาม ความไมดีไมงามของสิ่งเหลาน้ัน 
ก็แลวแตจะนึกไป  จึงเปนวิจาร 
           หมวดท่ี ๑๐  วิจาร  คือความตรอง  คือรูปวิจาร  ตรองถึงรูป  สัทท- 
วิจาร ตรองถึงเสียง  คันธวิจาร  ตรองถึงกลิ่น  รสวิจาร ตรองถึงรส  โผฏ- 
ฐัพพวิจาร ตรองถึงโผฏฐัพพะท่ีมากระทบกาย  ธัมมวิจาร ตรองถึงธรรมะ 
ถาตรองดวยอํานาจครองใคร  ความปรารถนา ความพอใจ  กิเลสก็เกิดข้ึน 
ได  เปนการเพ่ิมตัณหาข้ึนในแตละจุดของส่ิงท่ีเรากระทบน้ัน  ดังนั้นใน 
ข้ันของเหตุเกิดทุกข  พระพุทธเจาจึงทรงแสดงวา  ธรรมะแตละขอนั้นเปนเหตุ  
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เกิดของตัณหาและเมื่อจะดับตัณหา  ก็สามารถจะดับทุกขจุดของแตละหมวด 
เวลาตัณหาบังเกิดข้ึนในสิ่งน้ัน ๆ  ในชัน้ตอนน้ัน ๆ 
           ธรรมะทั้ง ๖ หมวดน้ีเรียกวาปยรูป สาตรูป เพราะเปนสิ่งท่ีบุคคล 
ใคร บุคคลปรารถนา  บุคคลพอใจ  อีกฟากหน่ึง ก็คือ  ไมใคร  ไมปรารถนา  
ไมพอใจ เหมือนกัน  เพราะฉะนั้น กิเลสจะเกิดมันก็เกิดไดในแตละจุด  แต 
บุคคลสามารถดับไดในแตละจุด 
           ตามปกติแลว สําหรับสามัญชน  เราไมอาจที่จะแยกอารมณเหลาน้ัน 
ไดอยางชัดเจน  เพราะวา เวลาตาเห็นรูปปบเดียว  เราก็วิจารณเสียแลว 
ซึ่งในแงของข้ันตอน  ก็ผานมาถึงจากข้ันที่ ๑ ข้ันที่ ๒  ก็มาถึงข้ันที่ ๑๐ 
ไปเลย  เปนเรื่องของความละเอียดถี่ยิบในแตละขณะของจิตใจ  ซึ่งถาสติ 
ปญญาความเพียร  ไมมีกําลังมากพอ  กไ็มอาจที่จะกําหนดไดทันทุก ๆ 
ข้ันตอน  ในอารมณเดียวกัน  ในเรื่องเดียวกัน  
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                                        สวรรค ๖ ชัน้ 
                                             ชั้นจาตุมหาราชิก 
                                             ชั้นดาวดึงส 
                                             ชั้นยามา  
                                             ชั้นดุสิต 
                                             ชั้นนิมมานรดี 
                                             ชั้นปรนิมมิตวสวัดดี 
           สวรรคทั้ง ๖ ชั้น   ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาต้ังแตปฐมเทศนา 
คือธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  แตวาไมใชเปนพระพุทธวจนะ  เปนการเลา 
ถึงเหตุการณที่บังเกิดข้ึนหลังจากพระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาจบลง 
แลว ในความเชื่อถือของคนไทย  มักจะมองกันวา  สวรรคนั้นซอนกันเปน 
ชั้น ๆ  เหมือนเอาจานซอนกัน  แตวาจากหลักฐานในพระคัมภีรนั้น  ไม 
ไดบอกอยางนั้น  บอกถึงระยะที่หางไกลกัน จะหางไกลกันดานใดก็ไมไดบอก 
ไว  บางครั้งเปนการบอกในแนวของอุปมาเปรียบเทียบ  ถึงระยะท่ีหางไกล 
ระหวางมนุษยกับสวรรค  เปนตน  หรือมนุษยกับพรหมโลก  เชน  พระ 
นาคเสนไดตอบพระยามิลินท  โดยอุปมาวา สมมติวาบุคคลจะท้ิงภูเขาหิน 
ขนาดใหญลงมากอนหนึ่งตรง ๆ จากพรหมโลก  มาถึงโลกมนุษยนั้น  ตอง 
เดินทางถึง ๔ เดือนจึงจะถึง  คือสมมติในแนวทิ้งตรง ๆ  ไมตองไปรออยูใน 
หวงสูญญากาศ  เปนการพูดในแนวอุปมา  ถาเม่ือเรามาใหรายละเอียดเกี่ยวกับ 
สวรรคนั้น  เรามักจะใหรายละเอียดปนเปกับความเชื่อของพราหมณ  โดย 
เฉพาะอยางยิ่งในไตรภูมิพระรวง  เพราะในไตรภูมิพระรวงอธิบายใน  
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ลักษณะเอามาซอนกันเปนชั้น ๆ  เปนเรองความเชื่อถือของพราหมณ และ 
ความเชื่อถือในยุคหลัง  สวนในคัมภีรพระพุทธศาสนานั้น  แสดงถึงความแตก 
ตางกันในดานอายุ  วรรณะ  ความสุขท่ีเปนทิพยอันประณีตข้ึนไปของ 
เทวดาในชั้นนั้น ๆ  คําวาชั้นจึงหมายถึงชั้นที่ประณีตของอายุ  วรรณะ  
ความสุข เปนตน ของเทวดาในแตละชั้น  ไมไดหมายถึงเปนการเรียง 
ซอนกัน 
           ๑.  สวรรคชั้นจาตุมหาราชิกา  ถือวาเปนสวรรคชั้นตํ่า  ทานเลาวาเปน 
ที่อยูของทาวจาตุมหาราชท้ัง ๔  ซึ่งเปนผูอภิบาลโลก  รักษาโลก 
           มี  ทาวธตรฐ        มีคนธรรพเปนบริวาร  อยูทางทิศตะวันออก 
                ทาววิรุฬหก        มีพวกกุมภัณฑเปนบริวาร  อยูทางทิศใต 
                ทาววิรูปกษ        มีพวกนาคเปนบริวาร  อยูทางทิศตะวันตก 
                ทาวกุเวร        มพีวกยักษเปนบริวาร  อยูทางทิศเหนือ 
           ในอาฏานาฏิยสูตร  ไดเลาถึงทาวจาตุมหาราชท้ัง ๔ วาเปนหวง 
ใยพวกมนุษยที่ถูกบริวารของทาน  ซึ่งดื้อดึง มารบกวน  จึงไดแตงคาถาข้ึน 
มากราบทูลถวายพระพุทธเจา  เพ่ือใหมนุษยไดสาธยายปองกันอันตราย 
จากบุคคลเหลาน้ัน  ความเปนอยูของเทวดาชั้นจาตุมหาราช  ก็เหนือกวามนุษย 
ข้ึนไป  มีการจัดองคกรบริหาร ซึ่งรับผิดชอบปกครองบริวารท่ีลดหลั่นกันลง 
มาโดยลําดับ  ทานไดแสดงถึงผลอานิสงสที่ทําใหบุคคลไดบังเกิดในสวรรคชั้น 
จาตุมหาราชเอาไว  โดยสรุปก็คือ  บําเพ็ญความสุจริตทางกาย  ทางวาจา ทางใจ 
ที่มีความประณีตข้ึนไปในระดับหน่ึง  ทําใหทานบังเกิดในสวรรคชั้นจาตุ 
มหาราช  ในสมัยพุทธกาลปรากฏวา  ทาวจาตุมหาราชท้ัง ๔ นัน้  ไดหันมานับ  
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ถือพระพุทธศาสนา  เปนพุทธสาวก  ฏิบัติตนเกื้อกูลแกพระศาสนา ปองกัน 
อันตรายแกพระพุทธศาสนาตลอดมา 
           เรื่องบุญเปนเหตุบังเกิดในสวรรคชั้นจาตุมหาราชิกาน้ัน  พระพุทธ 
เจาทรงแสดงไวในบุญกิริยาวัตถุสูตร โดยใจความก็คือ  บุคคลผูบําเพ็ญบุญ 
ดวยการใหทาน ดวยการรักษาศีล และดวยการบําเพ็ญภาวนา จะทําใหอุบัติ 
บังเกิดในสวรรคชั้นจาตุมหาราช  ซึ่งเปนผูที่เหนือกวาเทวดาในชั้นนั้น ๆ  
ดวยอายุทิพย  ดวยวรรณะทิพย ดวยความสุขทิพย ดวยยศที่เปนทิพย 
ดวยอธิปไตยที่เปนทิพย  หรือรูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย  รสทิพย  และโผฏ- 
ฐัพพะอันเปนทิพย มีเรื่อง  พระเจาพิมพิสารเองแมจะเปนพระโสดาบัน 
แตก็พอใจในจาตุมหาราชิกาภูมิ  เม่ือทานตายไป  ก็ไดไปบังเกิดเปน 
บริวารของทาวเวสวัณ  หรือทาวกุเวร  ซึ่งเปนจาตุมหาราชผูปกครอง 
ทิศอุดร เรียกวา ชนวสภวะ  ไดมากราบทูลพระพุทธเจาวา ขาพระบาทเคลื่อน 
จากเทวโลกน้ี ๗ ครั้ง  จากมนุษยโลกอีก ๗ ครั้ง   รวมทองเท่ียวไปมาอยูใน 
โลกทั้งสองนี้ ๑๔  ครั้ง  ขาพระบาทจึงรูจักภพที่เคยอยูมากอน  แสดงวาทาน 
พอใจที่จะบังเกิดในสวรรคชั้นนั้นและก็ไปบังเกิดตามความตองการ  เพราะ 
คนที่ทําบุญทํากุศลนั้น  ตามหลักของพระพุทธศาสนา สามารถเลือกภพภูมิที่ 
จะบังเกิดได  วาตนตายไปแลว  จะไปบังเกิดในที่ใด 
           ๒.  สวรรคชั้นดาวดึงส  ซึ่งเปนสวรรคชั้นที่ ๒  ในกามาวจรภูมิ 
การท่ีไดชื่อเชนนั้น  เพราะวามีเทพบดีที่มีมเหสักขเกิดข้ึนกอน ๓๓ องค 
โดยมี  ทาวสักกเทวราช  เปนราชาแหงสวรรคชั้นนี้  มีเทพ ๓๓ องค  ทรง 
เปนอธิบดีผูใหญ  ทานไดแสดงถึงความสวยงามของสวรรคชั้นนี้ไว  โดยวิจิตร 
พิสดาร  โดยเฉพาะอยางยิ่งในพระสูตรไดเลาถึงวา  สวรรคชั้นน้ีประกอบดวย  
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ไพชยนตปราสาท  มี ๑๐๐ ชั้น   ในชัน้หน่ึง ๆ  มีเรือนยอดแหงหน่ึง ๆ 
มีนางอัปสร ๗๐๐ นาง  นางอัปสรนางหนึ่ง ๆ  มีเทพธิดาบําเรอถึง ๗๐๐ 
องคดวยกัน  นี้ก็เปนคําเลาของทาวสักกเทวราชถวายพระโมคคัลลานะ 
เถระ  และนอกจากน้ันยังมีสถานที่สําคัญเชน  สวนนันทวัน  อยูทางทิศ  
ตะวันออก  สวนจิตรลดาวันอยูทางทิศตะวันตก  สวนมิสกวัน  อยูทาง 
ทิศเหนือ เสวยปารุสกวัน  อยูทางทิศใต  และเปนที่ประดิษฐานพระจุฬามณี 
คือพระเกศเมาลีของพระพุทธเจา ตอนเสด็จออกผนวช  ทรงโยนพระเมาลีข้ึน 
ไปในอากาศอธิษฐานวา ถาพระองคจะไดตรัสรู  กข็ออยาใหเมาลีนี้ตกลงสูพ้ืน 
ดิน  ปรากฏวาทานสักกเทวราชกนําไปบรรจุไวที่เจดีย ที่เรียกวาจุฬามณี 
หรือพระเกศเมาลี  ตอมาเม่ือมีการแจกธาตุ  หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพาน 
ทาวสักกเทวราชก็นําพระเข้ียวแกวของพระพุทธเจาไปบรรจุไว  ฉะนั้น 
ในที่นี้จึงมีพระบรมธาตุเข้ียวแกวกับมีพระเกศเมาลีของพระพุทธเจา  และ 
ทานบอกวายังมีตนไมที่ชื่อวา  ปาริชาต  มีอุทยานท่ีชื่อวา  ปุณฑริกวัน  เปน 
สวนอุทยานที่กวางใหญมาก มีตนไมทิพย  ชื่อวา  ปริชาต  กับปพฤกษ  ใต 
ตนไมก็มีพระแทนที่ชื่อวา  บัณฑุกัมพลศิลาอาสน  และไดบรรยายถึงความ 
มีอยูของสุธรรมเทวสภา ซึ่งเกิดข้ึนดวยบุญของนางสุธรรมาที่เปนอดีต 
ภรรยาของทาวสักกเทวราชในสมัยที่เปนมฆมานพ  ที่สําคัญกคื็อวา  พวก 
เทวดาทั้งหลายเหลาน้ีเปนผูประพฤติปฏิบัติธรรม  ในวันธรรมสวนะก็มี 
การกลาวธรรมกันที่สุธรรมสภาศาลา 
           พระพุทธเจาทรงเลาไวในราชสูตรเปนใจความวา  ในดิถีที่ ๘ แหง 
ปกษ  เทวดาผูเปนบริวารแหงทาวจาตุมหาราช  เที่ยวตรวจตราดูโลกนี้วา 
ในหมูมนุษยทั้งหลาย มนุษยที่เกื้อกูลแกมารดา  เกื้อกูลแกบิดา  เกื้อกูลแก  
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สมณพราหมณ  ออนนอมตอผูใหญในสกุล  อธิษฐานอุโบสถ  ปฏิบัติ 
ธรรม  บําเพ็ญกุศลมีอยูจํานวนมากเทาไหร  พวกทาวจาตุมหาราชก็จะเท่ียวไป 
ในสถานท่ีเหลาน้ัน  พอถึงวัน ๑๕ คํ่า  ก็จะตรวจดูเชนเดียวกัน  และทาว  
จาตุมหาราชน้ัน  เปนบรวิารของทาวสักกเทวราช  เมื่อตรวจดูไปแลว  ถาพบ 
เห็นวาพวกมนุษยนั้นประพฤติธรรมกนัมาก  ทาวสักกเทวราชก็ประกาศ 
ใหทราบวา มนุษยทั้งหลายท่ีจะไดมาบังเกิดเปนเพ่ือนเราในสวรรคนี้มาก 
นักหนา ก็ในอบายท้ังส่ี  จักวางเปลา  คราวน้ีคงจะไมมีผูใดไปเกิดแนแท 
แตพอพบชื่อเสียงของคนวาทําบาปกรรมไวมาก  กท็รงเปลงวาจาวา 
           " นาอนาถนัก  คนท้ังหลายในโลก  กระทาํบุญนอยเหลือเกิน  พากัน 
กระทําบาปมาก  จกัพากันไปเกิดแออัดยัดเยียดอยูในอบายท้ังส่ี  จําเนียรกาล 
นานไปขางหนา  เมืองฟาน้ีจะวางจากเทพบุตรเทพธิดาเสียแนแท " 
           ปญหาสําคัญวา  คนจะไปบังเกิดไปสวรรคชั้นดาวดึงสไดดวยอะไร 
ขอน้ีทรงแสดงไวในบุญกิริยาวัตถุสูตร  ในอัฏฐกนิบาต  อังคุตตรนิกาย 
กลาวโดยสรปุวา 
           เมื่อเทวดาชั้นดาวดึงสนั้น  ไดไปบังเกิดเปนเทพบุตร เทพธิดาใน 
สวรรคชั้นนัน้ดวยการกระทําบุญ มีการใหทาน  มกีารรักษาศีล  ภาวนา 
การแสดงความออนนอมถอมตนตอผูใหญ  การชวยเหลือขวนขวายใน 
กิจการงานท่ีชอบ  การใหสวนบุญแกคนอ่ืน การอนุโมทนาสวนบุญของคน 
อ่ืน  การแสดงธรรม  การฟงธรรม  และการทําความเห็นของตนใหตรง  แตวา 
การทําบุญกุศลของคนเรา  มากนอยไมเหมือนกัน  ฉะนั้นคนเหลาน้ีจะตางกัน 
ในเรื่องอายุ  วรรณะ  สุข  ยศ  อธิปไตย  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สมัผัส  ที่เปน 
ทิพยตาง ๆ  พระพุทธศาสนานั้น  ไดใหรายละเอียดเรื่องสวรรคชั้นดาวดึงสเปน 
อันมาก  และรูสึกวาเปนท่ีคุนเคยของคนไทยมากเปนพิเศษ  แมกรุงเทพ-  
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มหานครนั้น  คําวากรุงเทพก็คือเทวนคร  เปนการจําลองผังของสวรรคชั้น 
ดาวดึงสมาไว  ดังนั้นชื่อสวน  ชื่อปราสาทราชวัง  จึงเปนชื่อของสวรรค 
ชั้นดาวดึงสสวนมาก  
           กลาวโดยสรุป  สวรรคชั้นดาวดึงสมีเทพผูปกครอง ๓๓  องค  มีทาว 
สักกเทวราชเปนประธาน  เทพเหลาน้ันมีชีวิตความเปนอยางอยางสุสําราญ 
ดวยการเสวยทิพยสมบัติทุกทิพาราตรีกาล  เพราะความบันดาลแหงผลบุญ 
กิริยาวัตถุที่ทานเหลาน้ันไดกระทําไว  จึงทําใหไดรับความสุขกับปานน้ี 
ดังน้ันการแสดงเรื่องสวรรคก็เพ่ือตองการตอกย้ําใหคนผูปรารถนาความ 
สุข  รีบเรงกระทําความดี ทําจิตของตนใหยินดีในการบริจาคทาน  รักษาศีล 
ชําระสันดานแหงตนใหงดงาม  เปนการรักษาศีลดวยการเจริญภาวนา  เมื่อบุญ 
กุศลท่ีบุคคลสรางไวเพียงพอแลว  ก็จะเปนแรงผลักดันใหไปบังเกิดในสวรรค 
ชั้นจาตุมหาราช  หรือชัน้ดาวดึงสตามสมควรแกกรรม 
           ๓.  สวรรคชั้นยามา  เปนสวรรคชั้นที่ ๓  เปนที่สถิตของปวงเทพชาว 
ฟาทั้งหลายที่ไมมีความลําบาก  ทานบอกวา  จอมราชันในสวรรคชั้นนี้  ชื่อ 
ทาวสุยามเทวาธิราช  ปราสาทวิมานมีความสวยงามวิจิตรตระการตาย่ิงกวา 
ประสาทวิมานในสวรรคชั้นไตรตรึงหรือดาวดึงส  มีรัตนปราการกําแพงแกว 
รุงเรืองสวยงาม  ไมมีพระอาทิตยและพระจันทร  เพราะวาอยูไกลดวงอาทิตย 
ดวงจันทรไป  แตวาเทวดาชั้นนี้ก็จะอาศัยรัศมีของกันและกัน  คือรัศมีที่แผออก 
จากกายของทานท้ังหลายเหลาน้ัน  กท็ําใหสวรรคชั้นยามา มีความสวางรุง 
เรือง  ถึงไมมีกลางคืนกลางวัน  การจะรูวาเปนกลางคืนกลางวัน  ดูที่ดอกไม 
ทิพย เรียกวา  บุปผาชาติดอกไมทิพย  ถาอกไมทิพยบาน ก็แสดงวา  
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เวลากลางวัน  ถาดอกไมทิพยหุบ  ก็แสดงวาเปนเวลาราตรี  ทานแสดงวา 
เทวดาที่ไดรับความสุขอยูในสวรรคชัน้นี้  มีความเปนอยูอยางผาสุกแสนจะ 
ชื่นบานในหทัย  เสวยสมบัติทิพยตามสมควรแกอัตภาพ  
           สําหรับทาวสุยามเทวาธิราชเอง  ผูเปนจอมเทพในสวรรคชั้นนี้ 
พระองคทรงมีน้ําพระทัยประกอบไปดวยกุศลยุติธรรม  ปกครองเหลาเทพให   
ไดรับความชุมฉํ่า  เย็นใจไดสุดที่จะพรรณนา  อะไรเปนปจจัยใหเกิดในสวรรค 
ชั้นนี้  ก็คือเปนเรื่องการบําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ  เชนเดียวกัน  แตวาเจตนาในการ 
บริจาค  สิ่งที่ไดบริจาค  บุคคลผูรับ  สิง่ของท่ีเรากระทําทานเปนตน  มีความ 
แตกตางกันออกไป ดังน้ัน  คนเหลาน้ีก็รุงเรืองดวยส่ิงที่เปนทิพยทั้ง ๑๐ 
ประการ  ดังท่ีกลาวแลวท้ังอายุ  วรรณะ  สุข  ยศ  อธิปไตย  รปู เสียง  กลิน่ 
รส  โผฏฐัพพะ ที่เปนทิพย  ประณีตข้ึนไปกวาสวรรคชั้นจาตุมหาราช  ชั้น 
ดาวดึงส  ดังที่กลาวมาแลว 
           ๔.  สวรรคชั้นดุสิต  เปนสวรรคชั้นที่๔  สวรรคชั้นนี้มีนามวา 
ดุสิต  หรือดุสิตาเทวภูมิ  เปนเทพนครท่ีอยูไกลจากชั้นยามาไปไกลแสน 
ไกล  ภายในเทพนครน้ีปรากฏวามีปราสาทวิมาน ๓ ชนิด  คือ 
              รัตนวิมาน                         วมิารแกว 
              กนกวิมาน                          วมิานทอง 
              รัชตวิมาน                           วิมานเงิน 
ประดับเรียงรายอยูในสถานท่ีตาง ๆ  สําหรับเทพที่อยูในชั้นนี ้ แตละองคก็มี 
รูปรางสวยงามสงากวาเทพดาใน ๓  ชัน้ดังกลาวแลว ทั้งมีน้ําใจรูบุญ  รูธรรม 
เปนอยางดี มีจิตยินดีในการฟงธรรมเทศนายิ่งนัก  เมื่อถึงวันธรรมสวนะ  
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ก็มาประชุมกันฟงธรรม  โดยมีทาวสันดุสิตเทวาธิราช  เปนจอมเทพอยูใน 
สวรรคชั้นนี ้
           บรรดาคนสําคัญ ๆ  ที่มาเกิดในโลกมนุษยแลว  เชน  พระพุทธเจาก็ดี 
พระโมคคัลลีบุตรก็ดี  พระพุทธบิดา  พระพุทธมารดา  เปนตนนั้น  เดิมทีก็เปน  
เทวดาอยูในชั้นนี้  แมแตพระศรีอริยเมตไตรยที่จะมาบังเกิดเปนมนุษย 
ตรัสรูเปนพระพุทธเจาในโอกาสตอไป  กอ็ยูที่สวรรคชั้นนี้  พระนางสิริ- 
มหามายา  ซึ่งเปนพระพุทธมารดา  กไ็ดบังเกิดเปนเทพบุตรที่สวรรคชั้นนี้เชน 
เดียวกัน  ฉะนั้นคําวาสวรรคชั้นดุสิต  จึงเปนสวรรคที่นาชื่นชมยินดีมากย่ิง 
ข้ึน สําหรับปฏิปทาท่ีจะทําบุคคลใหบังเกิดในสวรรคชั้นนี้  พระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงแสดงไวในทานสูตร  อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต  เปนใจความวา 
           " สารีบุตร  ในการใหทานน้ัน บุคคลไมมีความหวังใหทาน  ไมมีจิต 
ผูกพันในผลแหงทานแลว  ใหทานไมมุงการสั่งสม  ใหทาน  ไมไดใหทาน 
ดวยความคิดวา  บิดา  มารดา  ปูยา  ตายาย  เคยไดทํามาแลว  เราก็ไมควรทําให 
เสียประเพณี  แตใหทานดวยคิดวา  เราหุงหาอาหารกิน  แตสมณะหรือ 
พราหมณไมไดหุงอาหารกิน  เราหุงอาหารกินได  จะไมใหทานแกสมณะ 
หรือพราหมณผูไมหุงอาหารกิน ยอมเปนการไมสมควร  เขาผูนั้นใหทาน 
ดวยอาการอยางน้ีแลว  เมื่อทํากาลกิรยิาตาย  ก็ยอมเขาถึงความเปนสหายแหง 
เทวดาทั้งหลาย  ในสวรรคชั้นดุสิต " 
           และในสังคีติสูตร  ก็ไดทรงแสดงแกพระสารีบุตรไวเชนเดียวกันวา 
           " บุคคลบางคนในโลกน้ี  ยอมถวาย  ขาว  น้าํ  ผา  ยวดยาน  ดอกไม 
ของหอม  เครื่องลูบไล  ที่นอน  ที่นั่ง  ที่พัก  ที่อาศัย  และสิ่งท่ีเปนอุปกรณ  
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แกประทีป  ใหทานแกสมณพราหมณก็มุงหวังส่ิงท่ีตนใหไป  ดวยเขาไดฟง 
มาวา  พวกเทพเจาเหลาดุสิตสรรคเปนเทพท่ีมีอายุยืน มีวรรณะงาม  มาก 
ไปดวยความสุขดังน้ีแลว  จึงจินตนาการดังน้ีวา  หลังจากเราไดตายไป  
แลว  ขอใหเราไดเปนสหายของเทพเจาชั้นดุสิตเถิด  เขาต้ังจิตนั้นไว 
อธิษฐานจิตนั้นไว  อบรมจิตนั้นไว  จิตของเขานอมไปในสวรรค  ไมไดอบรม 
เพ่ือคุณเบื้องสูงดังน้ี  ยอมเปนไปเพ่ือเกิดในสวรรคชั้นดุสิตนั้น  ขอนี้แล 
เรากลาวสําหรับผูมีศีล  ไมใชกลาวสําหรับผูไมมีศลี " 
           ดังน้ันการบังเกิดในสวรรคชัน้ดุสิต  ก็เปนเรื่องของบุญกิริยาวัตถ ุ
๑๐  ประการ  ที่มีความประณีตสูงยิ่งข้ึน  ทํานองเดียวกับการเรียนหนังสือของ 
คนนั้น  คือแมจะเรียนหนังสือชั้นเดียว  แตเขาใจไดลึกซึ้งไมเหมือนกัน 
เวลาตนนําวิชาความรูนั้นไปทํางาน หรือปฏิบัติการ  ก็จะไดรับผลจากความรูที่ 
แตกตางกัน 
           สวรรคชั้นดุสิตน้ัน  เปนที่อุบัติบังเกิดของคนสําคัญ ๆ  เชน  ทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี  ก็ไดไปบังเกิดอยูที่สวรรคชัน้นี้  แตเมื่อทานบังเกิด 
แลว  ทานก็ระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจา  พระสารีบุตร  ทานก็มาเฝาพระ 
พุทธเจา  และกราบทูล  พระองควา 
           " ขาแตพระองคผูเจริญ  พระเชตวันนี้มีประโยชน  พระสงฆผูแสวง 
บุญอยูอาศัยแลว  อันพระองคผูเปนธรรมราชาประทับอยู  เปนท่ีบังเกิดปติ 
แกขาพระองค  สัตวทั้งหลายยอมบรสิุทธิ์ดวยธรรม ๕ ประการ  คือ  กรรม ๑ 
วิชชา ๑  ธรรม ๑  ศีล ๑  ชวีิตอันอุดม ๑  ไมใชบริสุทธิ์ดวยโคตรหรือดวย 
ทรัพย  เพราะฉะน้ันแล  บุคคลผูเปนบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชนของตน 
พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคาย  จะบรสิุทธิ์ในธรรมทั้งหลายดวยอาการอยาง  
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นี้  พระสารบีุตรน้ันแล  ยอมเปนผูบริสุทธิ์  ดวยปญญาดวยศีล  ดวยความ 
สงบ  ความจริงผูถึงฝงแลว จะอยางย่ิงก็เทาพระสารีบุตรเทาน้ัน " 
           อันเปนการแสดงใหเห็นวา  สวรรคชั้นดุสิตเปนที่อยูของเทพผู  
มเหสักข  ที่มีพระโพธิสัตว  พระพุทธมารดา  พระพุทธบิดา  เปนตน  ซึ่ง 
สรุปไดวา ทุกชีวิตในสวรรคชั้นนี้  มคีวามเปนอยูอยางสุขสําราญชื่นบาน 
โดยการเสวยทิพยสมบัติ  เปนสุขอยูทุกทิพาราตรีกาล  และการบันดาล 
แหงบุญกุสลที่มีความประณีตข้ึนไป  บุญกุศลที่กระทําน้ัน  ก็คือเรื่องของ 
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐  ประการน่ันเอง 
           ๕.  สวรรคชั้นนิมมานรดี  เปนสวรรคชั้นที่ ๕  ทานบอกวาเปน 
ที่สถิตอยูของปวงเทพเจา  ผูมีความเพลิดเพลินยินดีอยูในกามคุณ 
อารมณ  และตองการอะไร  ทานก็เนรมิตเอาตามท่ีตองการ  มีทาวสุนิมมิต 
เทวาธิราชเปนอธิบดีปกครอง  เพราะฉะนั้นสวรรคชั้นนี้จึงมีนามวา  นิมมา 
นรดีภูมิ  เพราะเปนภูมิที่อยูของเทพท่ีมีทาวสุนิมมิตเทวาธิราชเปนอธิบดี 
สวรรคชั้นนีอ้ยูที่ไหน  ทานบอกวาอยูหางจากสวรรคชั้นดุสิตไกลแสนไกล 
ในเทพนครน้ีปรากฏวา  มีปราสาทท่ีสวยงาม  มีปราสาทเงิน  ปราสาท 
ทอง  ปราสาทแกว  มีกําแพงแกว  กําแพงทองอันเปนทิพย  เปนวิมานท่ีอยูของ 
เหลาเทวดาท้ังหลาย  นอกจากน้ัน  ภูมิภาคก็ดารดาษไปดวยทอง  ราบเรียบ 
เสมอกัน  มสีระโบกขรณี  มีสวนอุทยานเปนทิพย  ก็ทํานองเดียวกับสวรรคชั้น 
อ่ืน ๆ  เทพผูสิงสถิตอยูที่สวรรคชั้นนี้  มีรูปทรงสวยงามนาดูนาชมยิ่งกวา 
สวรรคชั้นลาง  มีกายทิพยที่มีรัศมีรุงเรือง  หากมีความปรารถนาจะเสวย 
สุขกามคุณส่ิงใด  ก็เนรมิตเอาไดตามตองการ  ไมมีความขัดของและเดือดรอน 
ใจในกรณีใด ๆ  เลย  สําหรับทางไปสูสวรรคชั้นนี้  ก็มีความประณีตข้ึน  
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แตคงอยูเรื่องของบุญกิริยาวัตถุทั้ง ๑๐  ประการเหมือนกัน  อยางในกรณีของ 
การใหทาน  คนที่จะเกิดในสวรรคชั้นนิมมานรดีจะตองใหทาน  เพราะ 
ปรารภวา  เปนความดีจึงกระทํา  ไมจําเปนตองไปอธิษฐานอะไร ใจก็สะอาด  
ข้ึน  ทําใหบังเกิดในสวรรคชั้นนี้  สวนส่ิงที่เปนทิพยทั้ง ๑๐  ประการดังกลาว 
แลว  ก็จะประณีตข้ึนไปกวาเทพชั้นอ่ืนเทาน้ันเอง  ในสังคีติสูตรนั้น  ไดทรง 
แสดงวา  ถาบุคคลบําเพ็ญทานเปนตน  ประกอบดวยกุศลจริง ๆ  สามารถ 
ต้ังความหวังเพ่ือจะไปบังเกิดในสวรรคก็ชั้นนิมมานรดีนั้นได  ตามท่ีตน 
ตองการ 
           สรุปความวา  สวรรคชั้นนิมมานรดี อยูหางจากสวรรคชั้นดุสิตไกล 
แสนไกล  นบัเปนตัวเลขนั้นไมได  มทีาวสุนิมมิตเทวาธิราชเปน 
ผูปกครอง  เทพทุกองคนั้นประกอบดวยอานุภาพ  เสวยทิพยสมบัติสําราญ 
อยูทุกทิพาราตรีกาล  ดวยผลแหงบุญกิริยาวัตถุที่สูงข้ึนกวาสวรรคชั้นกอน 
           ๖.  สวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตดี  สวรรคชัน้นี้เปนชั้นที่ ๖  และเปน 
สวรรคชั้นสงูสุดในกามาวจรภูมิ  ทานเลาวา  เทวดาที่สิงสถิตอยูในที่นี้เสวย 
กามคุณารมณ  โดยคนอ่ืนเขาเนรมิตให  คือไมตองทําแมแตเนรมิต  จะมีคนอ่ืน 
เขาเนรมิตให  เปนที่อยูอันประเสริฐดวยสุขสมบัติยิ่งกวาสวรรคอีก ๕ ชั้นขาง 
ลาง  มีเทพที่เปนใหญชื่อวา ทาวปรนิมมิตสวัตดี  สวรรคจึงมีชื่อตามจอม 
เทพ  ทานบอกวา  ยอดสวรรคเหนือฟาอันมีนามวา  ปรนิมมิตวสวัตดีภูมิ 
นี้  เปนเทพนครท่ีต้ังอยูเหนือสวรรคชัน้นิมมานรดีไปไกลแสนไกล  แต 
ประกอบดวยทิพยสมบัติทํานองเดียวกัน แตประณีตกวา  แบงออกเปน 
๒ แดน  แดนหนึ่งเปนแดนของเทพดา  มีทาวปรนิมมิตเทวาธิราช 
ปกครอง  อีกแดนหนึ่งเปนแดนมาร  มีทาวปรนิมมิตวสวัตดีเทวาธิราชเปนผู  
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ปกครอง  แมจะมี ๒ แดน  คือแดนเทพบุตรกับแดนมาร แตละชีวิตท่ีอยูในที่ 
นั้น  ก็มีความสุขความสงบดวยกัน  สําหรับเหตุปจจัยก็เชนเดียวกัน  คือ เปน 
เรื่องของการทําบุญกุศลทีป่ระณีตข้ึนไป  ความแตกตางนั้น  นอกจากแตกตาง  
ในชั้นสวรรค  ก็ยังแตกตางในชั้นของอายุ  วรรณะ สุข ยศ  อธิปไตย  รูป 
เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ ที่เปนทิพยซึ่งสูงกวา  ประณีตกวาสวรรค 
ชั้นอ่ืน  แลวก็มีคนสําคัญ ๆ  ในสมัยพุทธกาลไปเกิดในสวรรคชั้นนี้  เชน 
นางสิริมา  ซึ่งอดีตเปนนครโสเภณี แตตอมาเปนพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน 
ก็ไดไปบังเกิดในที่นี้  และคนท่ีออกจะมีชื่อเสียงมากก็คือ  ทาวปรนิม- 
มิตวสวัตดีมาร ที่มากอกวนพระพุทธเจาอยูกอนกาลตรัสรู  และหลังกาล 
ตรัสรู  ยิ่งข้ึนไปกวาน้ัน  ทานยังบอกวา  เทวดาที่อยูบนสวรรค 
           อายุของเทวดา  แตกตางจากมนุษย  ดังท่ีทรงแสดงไววา 
           อายุของมนุษย ๕๐ ป  เทากับอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราช ๑ วัน 
ฉะน้ัน  อายุเฉลี่ยของเทวดาชั้นนี้  คือ  ๘,๐๐๐  ปทพิย  สวรรคชั้นดาวดึงส 
           อายุมนุษย ๑๐๐ ปเทากับวัน ๑ คืน ๑ ของเทวดาชั้นดาวดึงส 
           อายุมนุษย ๒๐๐ ปเทากับวัน ๑ คืน ๑ ของเทวดาชั้นยามา 
           อายุมนุษย ๔๐๐ ปเทากับวัน ๑ คืน ๑ ของเทวดาชั้นดุสิต 
           อายุมนุษย ๘๐๐ ปเทากับวัน ๑ คืน ๑ ของเทวดาชั้นนิมมานรดี 
           อายุมนุษย ๑,๖๐๐ ปเทากับวัน ๑ คืน ๑ ของเทวดาชั้นปรนิม- 
มติวสวัตดี 
           เพราะฉะนั้น ทั้งอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  อธิปไตย  เปนตน จึง 
เหนือกวากัน  และสิ่งท่ีทําใหเหนือกวากันก็คือ  บุญกุศลที่บุคคลเหลาน้ันสราง  
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ไวในอดีตชาตินั้น ๆ  แตกตางกัน  พ้ืนฐานทางจิตจึงตางกัน เมื่อพ้ืนฐานทาง 
จิตตางกัน  ก็จําแนกภพใหแตกตางกัน  เหมือนกบัคนท่ีมีความรู  ไดศึกษาเลา 
เรียนมาแตกตางกัน  เวลาไปทํางาน ก็ตองจําแนกหนาที่การงานใหแตกตางกัน 
นั้นเอง  
           ในกรณีของอายุเทวดาที่วายืนยาวมากน้ัน  พระอรรถกถาจารยไดเลาถึง 
เทพธิดาตนหนึ่ง  จุติจากอุทยานสวรรค  ระลึกชาติของตนไดวาชาติกอเคย 
เปนเทพธิดา  เจริญวัยข้ึนมา  แตงงานมีสามี มีบุตรธิดา  เปนอุบาสิกาท่ีเครงครัด 
ในพระพุทธศาสนา  ทําบุญทุกคราวตองต้ังความปรารถนาไปเกิดในที่ 
เดิม  ทานตายเม่ืออายุ ๖๐ ป  เกิดในสํานักเทพบุตรเดิม ปรากฏวาเทพบุตรตน 
นั้น  ยังไมกลับจากชมสวนเลย ยังถามเทพธิดาวาเมื่อสักครูนี้เธอหายไปไหน ? 
ทั้ง ๆ ที่เวลาในโลกมนุษยผานไปต้ัง ๖๐ ป  เทวดากลับมองเห็นเปนครูเดียว 
เทาน้ันเอง  
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                                          สัตตกะ  หมวด ๗ 
                                                  อนุสัย ๗ 
            กามราคะ  ปฏิฆะ  ทิฏฐ ิ วิจกิิจฉา  มานะ  ภวราคะ  อวิชชา 
           คําวา  อนุสัย  เปนชื่อของกิเลสอยางละเอียด  ที่นอนสงบอยูภายใน 
จิต  เหมือนตะกอนนอนอยูที่กนภาชนะ  ตะกอนจะฟุงข้ึนมาทําน้ําใหขุน  
เพราะมีคนไปกระทบหรอืกวนภาชนะฉันใด อนุสัยกิเลสก็เชนเดียวกัน 
จะฟุงข้ึนมาทําจิตใหขุนมัว ตอเมื่อมีอารมณภายนอกมากระทบ  เชนเดียวกัน 
ฉันนั้น 
           พระพุทธศาสนาไดจัดกิเลสออกเปน ๓ ระดับ คือ 
           ๑.  วตีีกกมกิเลส  ไดแกกิเลสที่ลนออกมาภายนอก  บังคับใหกาย 
วาจา ทํา  พูด  ในทางที่ผิด พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงบัญญัติศีลไวเพ่ือ 
ปองกันกิเลสระดับนี้ 
           ๒.  ปริยุฏฐานกิเลส  ไดแกกิเลสท่ีเกิดข้ึนกลุมรุมใจคน  ทําใจให 
เรารอนฟุงซานเปนตน บางทีทานก็เรียกวา  นิวรณกิเลส  คือกิเลสที่กั้น 
จิตคนไวไมใหบรรลุความดี  พระพุทธเจาทรงแสดงหลักสมาธิเพ่ือขจัด 
กิเลสประเภทน้ี 
           ๓. อนุสัยกิเลส หรือ  สังโยชน  เปนกิเลสชนิดละเอียดดังกลาว 
ไมอาจขจัดไดดวยกําลังสมาธิ  พระศาสดาจึงทรงแสดงปญญาไว  เพ่ือเปน 
เครื่องมือในการทําลายกิเลสประเภทน้ี  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 349 

           ดวยเหตุนี้ คําสอนของพระพุทธศาสนาทั้งมวล  จึงสรุปลงที่ ศีล 
สมาธิ  ปญญา  เมื่อบุคคลเขาถึงศีล สมาธิ  ปญญา  โดยสมบูรณ  กิเลสทั้ง 
๓ ระดับก็หมดจากจิตของบุคคลน้ันโดยสิ้นเชิงเชนกัน  
           อนุสยั ๗ ประการคืออะไรบาง ? 
           ๑.  กามราคานุสัย  อนุสัยคือกามราคะ  หมายถึงท่ีมาปรุงแตง 
จิตใหเกิดความกําหนัด  พอใจ  ปรารถนาในวัตถุกามท้ังหลาย คือรูป  เสียง 
กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ  ซึง่มากระทบจิตแลว  ทําจิตใหเกิดความ 
รูสึกดังกลาว 
           ๒. ปฏิฆานุสัย  อนุสัยคือปฏิฆะ  ไดแกความหงุดหงิดไมพอใจ 
การกระทบกระท่ังทางใจ  อันอาศัยรูปเปนตนดังกลาว  แตเปนไปในทาง 
ไมนาปรารถนา  ไมนาพอใจ  เมื่อส่ิงเหลาน้ันมากระทบจิต  ความรูสึกหงุดหงิด 
ขัดเคือง  จนถึงโกรธ  ประทุษรายก็จะเกิดข้ึนที่จิต 
           ๓.  ทฏิฐานุสัย  อนุสัยคือทิฏฐิ  ความเห็นผิด เชนเห็นวาทําดีไมไดดี 
มารดาบิดาไมมีคุณเปนตน ทิฏฐิเหลาน้ันนอนสงบอยูภายในจิต  เมื่อไดรับ 
อารมณอันเปนฝายเดียวกับตน  ก็จะเกิดฟูข้ึน  เพ่ิมความเขมขนใหแกทิฏฐิ 
ที่เปนอนุสัยภายในจิต  ใหมีความเห็นผิดมากย่ิงข้ึน 
           ๔.  วจิิกิจฉานุสัย  อนุสัยคือวิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัยตัดสินใจ 
อะไรไมไดวาเปนอยางไร  ความสงสัยนั้นอาจสรุปลงในความสงสัยในคุณของ 
พระรัตนตรัย  ไตรสิกขา กาลท้ังอดีต  อนาคต  และกฎแหงปฏิจจสมุปบาท  
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           ๕.  มานานุสัย  อนุสัยคือมานะความถือตัว  มานะน้ีอาจจะเกิดมา 
จากชาติ  ตระกูล ทรัพย  ตําแหนงงาน  ยศ  ฐานะในสังคมเปนตน มาแสดง 
ตน  วา สูงกวาเขา  เสมอเขา  หรือเลวกวาเขา  ทานเรียกชื่อวา  อติมานะ 
คือดูหม่ินทาน อวมานะ  ดูหม่ินตนเปนตน   
           ๖.  ภวราคานุสัย  อนุสัยคือการกําหนัดติดในภพ  ไดแกการพอใจ 
ในฐานะ  ตําแหนง  ยศ  ฐานันดรเปนตนที่ตนเห็นวา  นาปรารถนา  พอใจ 
ตลอดจนการเกิดความพอใจ  ติดใจในความสุข  ที่ไดจากการอุบัติในภพ 
ตาง ๆ  ตามท่ีทานแสดงไว  แลวเกิดความอยากจะเกิดในภพน้ัน ๆ 
           ๗.  อวิชชานุสัย  กิเลสที่นอนสงบอยูในภายในคืออวิชชา  ความ 
เขลา  โมหะ  ไดแกความไมรูแจงเห็นจริงในส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง 
           กิเลสเหลาน้ี  เปนกเิลสในตระกูล  โลภะ  โทสะ  โมหะ  อยางละเอียด 
นั้นเอง  บางคราวทานก็เรียกวาสังโยชน  แปลวากิเลสที่ผูกใจคนไว  หาก 
จะสงเคราะหลงในอกุศล ๓  ประการดังกลาวจะไดดังนี้  คือ  กามราคะ 
ภวราคะ  เปนโลภะ  ปฏฆิะ  เปนโทสะ  นอกน้ัน  คือ  ทกิฐิ  มานะ  วิจิกิจฉา 
อวิชชา  เปนโมหะ  การละอนุสัยไดอยางเด็ดขาดนั้นตองละดวยอริยมรรค 
อันเปนผลของการปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘ ประการโดยทานแสดงไวดังนี้ 
คือ 
           ๑.  ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย  พระโสดาบันละได 
           ๒.  กามราคานุสัย  กบั  ปฏิฆานุสัย  พระอนาคามีละได 
           ๓.  มานานุสัย  ภวราคานุสัย  และ  อวิชชานสุัย  พระอรหันตละได  
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                                             เมถุนสังโยค ๗ 
           สมณะก็ดี  พราหมณก็ดี   บางคนปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารีจริง ๆ 
หาไดเสพเมถุนกับดวยมาตุคามไปเลย  แตยังยินดีปลื้มใจชื่นใจดวยเมถุน 
สังโยค  คือ  อาการแหงเมถุน ๗ อยาง  อยางใดอยางหน่ึง  คือ  
           ๑.  ยนิดีในการลูบไล  การประคบ  การใหอาบ  การนวด  แหงมาตุคาม 
และปลื้มใจดวยการบําเรอนั้น 
           ๒.  ไมถึงอยางน้ัน  แตซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับมาตุคาม  ปลื้มใจ 
ดวยการเสสรวลนั้น 
           ๓.  ไมถึงอยางน้ัน  แตเพงดู  จองดูจักษุแหงมาตุคามดวยจักษุของ 
ตน  แลวปลืม้ใจดวยการเล็งแลน้ัน 
           ๔.  ไมถึงอยางน้ัน  แตฟงเสียงแหงมาตุคาม  หัวเราะอยูก็ดี  พูดอยูก็ 
ดี  ขบัรองอยูก็ดี  รองไหอยูก็ดี ขางนอกฝาก็ดี  ขางนอกกําแพงก็ดี  ปลื้มใจ 
ดวยเสียงน้ัน 
           ๕.  ไมถึงอยางน้ัน แตตามนึกถึงกาลเกาท่ีไดเคยหัวเราะพูดเลนกับ 
มาตุคาม แลวก็ปลื้มใจ 
           ๖.  ไมถึงอยางน้ัน  แตเห็นคฤหบดีก็ดี บุตรของคฤหบดี  ผูอิ่มเอิบ 
พรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอตนอยูแลวปลื้มใจ 
           ๗.  ไมถึงอยางน้ัน แตประพฤติพรหมจรรย  ต้ังความปรารถนาเพ่ือ 
จะไดเปนเทพเจา หรือเทพองคใดองคหน่ึงแลวก็ปลื้มใจ  
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           พรหมจรรยของผูนั้นชื่อวาขาด  ชื่อวาทะลุ  ชื่อวาดาง  ชื่อวาพรอย 
ผูนั้นประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ประกอบดวยเมถุนสังโยค  ยอมไมพน 
ไปจากทุกขได  
           เมถุนสังโยค  แปลวา  กิริยาอาการท่ีประกอบกระทําของคน 
คูกัน คือการเก่ียวของกันในทางเพศดวยการเสพเมถุน วาเปนกิริยา 
อาการของบุคคลท่ียังเกี่ยวของกันเรื่องทางเพศอยู  สมณพราหมณบางองค 
แมจะงดเวนจากเมถุนธรรม  คือไมไดเสพเมถุนธรรมกับสตรีเพศ  ซึ่งในท่ีนี้ 
ทานใชคําวา  มาตุคามเปนภาษาทางพระวินัย  เปนคําท่ีทานใชเรียกผูหญิง 
เรียกวามาตุคาม  ก็หมายถงึเปนหญิงแมบาน  หญิงชาวบาน  ทานที่ปฏิญาณตน 
ในลักษณะน้ัน หรือปฏญิาณเชนนั้น  ทานที่งดเวนจากการเสพเมถุนธรรม 
กับสตรีหรืองดเวนการเกี่ยวของทางเพศ  การปฏบิัติในชั้นศีลท่ีทรงบัญญติั 
เอาไวนั้น  แตถาหากวาในดานของจิตใจหรือในดานของการแสดงออก 
ตลอดถึงความมุงมาดปรารถนายังเกี่ยวของผูกพันอยูกับสตรีเพศในลักษณะ 
ที่เกิดจากแรงกระตุนของกามราคะ  คือมีความกําหนัดในอารมณนั้น ๆ 
อันเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด  ทานกถ็ือวาการประพฤติพรหมจรรยของทาน 
ผูนั้น แมจะไมเสพเมถุน แตยังประกอบดวยความคิด การแสดงออกใน 
ลักษณะของผูเสพเมถุน  ซึ่งในท่ีนี้ทรงแสดงไว ๗ ขอดวยกัน 
           ๑.  เปนการกระทําท่ีเกินเลยไป  เพราะในชั้นของพระวินัยสําหรับ 
ผูบวชแลว  จะเปนภิกษุก็ตาม  ภิกษุณีก็ตาม  คือไปจับตองใหอาบนํ้าให 
นวดซ่ึงกันและกันในลักษณะน้ีก็มีวินัยบัญญัติเอาไว  ถาภิกษุก็ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส  ถาภิกษุณีก็ขาดจากความเปนภิกษุณีไปเลย  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 353 

           ๒.  เปนเรื่องของการหัวเราะ  หยอกเอิน พูดเลนพูดหัวกันกับมาตุคาม 
รูสึกปลื้มใจในการสรวลเสในการหัวเราะเลน  การเกี่ยวของกันในลักษณะ 
ฟงเสียงของกันและกัน 
           ๓.  บางครั้งบางคราวไมถึงกับเปนอยางนั้น  ก็อาจจะมองสบตากัน 
กับสตรีที่ตนรูสึกรักใครพอใจ  เกิดปลาบปลื้มใจ ดีใจในการท่ีไดมองกัน  
เชนนั้น  ลักษณะเหลาน้ีจะเห็นวา  จิตใจในขณะน้ันก็ประกอบดวยราคะ 
ความกําหนัด  กําหนัดในเสียง  กําหนัดในการมอง  จิตใจก็เศราหมองไป 
ดวยอํานาจของกิเลส 
           ๔.  ไดฟงแตเสียงเฉย ๆ ไมไดเห็นตัว เชนวาเสียงผูหญิงคุย เสียง 
ผูหญิงรองเพลง  หรือวาผูหญิงรองไห  ตนไดยินจากที่ใดก็ตาม รูสึกเปนสุขใจ 
ปลาบปลื้มใจ  ดีใจ  จากการไดยินไดฟงเสียงเชนนั้น ขอน้ีตองเขาใจวาเปน 
เรื่องของการปลาบปลื้มใจดีใจ  รูสึกกาํหนัดในเสียง แตสําหรับบางทาน 
ที่ไดยินไดฟงเสียงแมแตเสียงรองเพลงของสตรีในสมัยพุทธกาลก็ม ี
พระเถระบางรูปไดยินผูหญิงรองเพลงเทาน้ันเอง  ทานก็พิจารณาเสียงเพลงท่ี 
ผูหญิงรองพรรณนาความสวยงามของดอกบัว  ซึ่งเบงบานข้ึนมาในตอนเชา 
และตองเห่ียวเฉารวงโรยไปในท่ีสุดมาเทียบกับรางกาย  และชวิีตของตนเอง 
เจริญวิปสสนาบรรลุอรหัตเปนพระอรหันตได  ดังน้ันการจะจัดเปนเมถุน 
สังโยคจะตองเปนเรื่องความรูสึกในทางกําหนัดทางเพศ เพราะไดยินเสียง 
พูด  เสียงคุย เสียงหัวเราะ  เสียงรองเพลง  เสียงรองไหของสตรี 
           ๕.  บางทีก็ไมถึงขนาดน้ัน แตวา นั่งเหน่ียวนึกถึงอารมณในอดีตสมัย 
เปนหนุม  กอนจะเขามาบวชเรียน  เปนตน แลวก็ปลื้มใจชื่นใจ  เม่ือรําลึกถึง  
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เหตุการณเหลาน้ันที่ตนเคยเกี่ยวของกับสตรีเพศมา ความนึกคิดในลักษณะน้ี 
ก็เปนความนึกคิดที่ประกอบดวยกิเลสเหมือนกัน  คือมีราคะกําหนัดที่ 
ยอนอดีต  กําหนัดในอารมณที่ผานมาแลวในอดีต  จิตใจในขณะน้ันก็ตองขุนมัว 
เศราหมองไป  
           ๖.  บางทีก็ไมถึงอยางน้ัน  แตเห็นคนอ่ืน  เห็นคฤหบดี  เห็นชาวบาน 
ทั่ว ๆ ไป  จะเปนคนรุนแก  รุนหนุมกต็าม  ที่พรั่งพรอมอุดมสมบูรณดวย 
กามคุณท้ัง ๕  คือ  มีรูปสวย ๆ  มีเสยีงไพเราะ มีกลิ่นหอม ๆ  มีรสนาอรอย 
มีสัมผัสนาจับตอง  แลวก็ปรารถนาจะเปนเชนนั้นกับเขาบาง  คลาย ๆ 
กับไปเห็นเขาแสดงละคร  ผูชายเกิดชอบนางเอกข้ึนมาก็อยากจะเปนพระเอก 
เสียเอง  เห็นเขาแตงงานเห็นเจาสาวสวยก็นึกอยากจะเปนเจาบาวเสียเอง 
ผูประพฤติพรหมจรรยในฝายสตรีเพศก็มีลักษณะเชนเดียวกัน  เห็นพระเอก 
รูปหลอก็อยากเปนนางเอกเสียเอง  เห็นเจาบาวหลอ ๆ  ก็อยากเปนเจาสาวเสีย 
เอง  นี่ก็เปนอาการของราคะตัณหาที่เกิดข้ึนภายในจิตใจ 
           ๗. บางทีไมถึงกับอยางนั้น  แตก็ไดศึกษาเลาเรียนมาวา  เทพบุตร 
เทพธิดาน้ันมีบริวารมากเหลือเกิน เทพธิดาสวย ๆ  งาม ๆ  ไมนอยกวา 
๕๐๐ คน  หรือบางทีก็มากกวาน้ัน โดยต้ังใจประพฤติปฏิบัติความดี  ที ่
เรียกวาประพฤติพรหมจรรยชาตินี้กส็ละกันไป  ขอในชาติตอไปไดบังเกิด 
เปนเทพบุตรที่พรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕  มีรูปที่สวยมาก  มีเสียงไพเราะมาก 
มีกลิ่นหอม ๆ มาก  มีรสอรอยมาก  มสีัมผัสที่นาจับตองมาก  มีสวรรค 
วิมานอยู  มีเทพธิดาหอมลอม  เปนกระบวนเปนรอยเปนพัน  ตามเรื่องราว 
ตาง ๆ  ที่ทานแสดงไว  
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           ในชัน้นี้  ถาพูดถึงระดับศีลธรรมท่ัว ๆ ไป  ไมใชเปนเรือ่งมีปญหา 
แตถาหากวาเปนระดับนักบวช  ที่ต้ังใจประพฤติพรหมจรรยเพ่ือหลุดพนจาก 
ความทุกขในสังสารวัฏแลว จิตใจที่ยังเหน่ียวนึกอยูในลักษณะน้ีจะเปน 
ขอใดก็ตาม  ผูศึกษาปฏิบัติธรรมะจะเห็นวา  เปนอาการของกามฉันทนิวรณ 
คือ จิตเหน่ียวนึกไปดวยอํานาจความใคร  ความกําหนัด  พอใจยินดีในอารมณ  
ทั้งหลายจะเปนอดีต  อนาคต  หรือปจจุบันก็ตาม  ถือวาใจในขณะน้ัน ยังตกอยู 
ภายใตกามฉันทนิวรณเปนอุปสรรคในชั้นธรรมะ  แตชั้นศีล ๕ ทั่วไป  ก็ไมถึง 
กับเปนอันตราย  แตถาชัน้ศีลอุโบสถหรือศีล ๘  ขอท่ี ๓  ก็เปนอันตรายแลว 
แตถาเปนภิกษุ ภิกษุณี ทุกขอก็เปนมลทินใจ  ดังนั้นทานจึงเรียกวา  เปน 
เมถุนสังโยค  จิตใจของทานท่ียังมีความตรึกนึกอยูในลักษณะเชนนี้  ทรง 
แสดงวาพรหมจรรยของบุคคลน้ันชื่อวาขาด  ชื่อวาทะลุ  ชื่อวาดาง  ชื่อวาพรอย 
ผูนั้นประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ประกอบดวยเมถุนสังโยค  ยังไม 
หลุดพนจากทุกขทั้งปวงได ประเด็นที่ควรศึกษาจึงมีอยูอีก ๒ ประเด็น 
คือ คําวาพรหมจรรย  แปลวาการประพฤติประเสริฐ  หรือประพฤติอยางพรหม 
ในที่ตาง ๆ  ตามหลักคัมภีรพระพุทธศาสนานั้น  ทานสรุปคําวา พรหมจรรย 
ไวใน  พรหมจริยคาถา ในมังคลปทีปนี  เปน ๑๐  ประการดวยกัน  คือ 
           ๑.  ทาน  การให  การบริจาค  เพ่ือสงเคราะห  อนุเคราะหบุคคลอ่ืน 
ก็ดี เพ่ือบูชาคุณบุคคลอ่ืนก็ดี 
           ๒.  ไวยาวัจมัย  บญุสําเร็จดวยการชวยเหลอื  ขวนขวายในกิจการ 
งานที่ชอบที่ควรของบุคคลอ่ืน 
           ๓.  ศลี  เจตนาวิรัติ  งดเวน  สาํรวม ระวัง  กาย  วาจาของตนให 
เปนการแสดงออกซ่ึงไมประทุษรายตอตนเองและบุคคลอ่ืน  
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           ๔.  อปัปมัญญา  คือ  การเจริญเมตตา  ต้ังความปรารถนาท่ีจะเห็น 
คนอ่ืน  สัตวอ่ืนใหอยูดีมีสุข  กรุณา  ความสงสาร ต้ังความปรารถนาท่ีจะเห็น 
คนอ่ืนสัตวอ่ืนหลุดพนจากความทุกข  มุทิตา ความพลอยยินดี  เม่ือสัตวอ่ืน  
คนอ่ืนไดดีมีสุข  อุเบกขา  การทําใจมัธยัสถ  เปนกลางหย่ังลงสูกฎแหงกรรม 
พิจารณาถึงการที่สัตวทั้งหลาย  มีกรรมเปนของตน  ตองเปนผูรับผลของ 
กรรม  มีกรรมเปนกําเนิด  มีกรรมเปนเผาพันธุ  มีกรรมเปนที่พ่ึงอาศัย  ใครทํา 
กรรมอันใดไวจะดีหรือชั่วก็ตาม  สรางความรูสึกเหลาน้ันแผไปโดยไมกําหนัด 
ชาติ ชั้น  วรรณะ  ประการใด  อยางที่เราใชคําวา  สัพเพ  สัตตา ขอใหสัตวทั้ง 
หลายทั้งปวง  จงเปนผูไมมีเวรไมมีภัย  ไมเบียดเบียนกัน ไมประทุษรายกัน 
มีความสุขบริหารตนเถิด  ขอใหสัตวทั้งหลายท้ังปวงจงหลุดพนจากทุกขเถิด 
ขอใหสัตวทั้งหลายท้ังปวงอยาไดพลัดพรากจากสมบัติอันตนไดแลวเถิด 
ตามบทท่ีใชกรวดนํ้าแผสวนกุศลนั้นเอง  นี้เปนเรื่องของการเจริญอัปปมัญญา- 
กรรมฐาน 
           ๕.  เมถุนวิรัติ  คือ  การงดเวนจากการเสพเมถุนธรรม  การเกี่ยวของ 
กันในทางเพศ 
           ๖.  สทารสันโดษ  สําหรับผูชาย  คือยินดีในภรรยาของตนเอง  ถาเปน 
สตรีก็เปนปติวัตร  คือจงรักภักดีในสามีของตน  ไมประพฤตินอกใจสามี 
           ๗. วิรยิะ  ความเพียรที่เราเรียกวา  ปธาน  คือ  ความเพียร ๔ ประการ 
ไดแก 
              ๗.๑  เพียรระวังไมใหบาปเกิดข้ึนในจิตสันดาน 
              ๗.๒  เพียรละบาปท่ีบังเกิดข้ึนแลว  
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              ๗.๓  เพียรใหกศุลบังเกิดข้ึนในจิตสันดานแหงตน 
              ๗.๔  เพียรรักษากุศลที่บังเกิดข้ึนแลวไมใหเสื่อมไปจากจิต 
สันดานแหงตน  
           ๘.  องคแหงองคอุโบสถท้ัง ๘  ประการ  คือการสมาทานศีลทั้ง 
๘ ประการขออุบาสก  อุบาสิกา  ในวันธรรมสวนะ  ก็ชื่อวาเปน  พรหมจรรย 
ประการหนึ่ง 
           ๙.  อริยมรรค  คือการปฏิบัติมุงกระทําใหสมบูรณตามอริยมรรคม ี
องค ๘ ประการไดแก สมัมาทิฏฐิ  ปญญาอันเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ   ความ 
ดําริชอบ สัมมาวาจา  เจรจาชอบ  สัมมากัมมันตะ  การทําการงานชอบ  สัมมา 
อาชีวะ  การเลี้ยงชีพชอบ  สัมมาวายามะ  ความพยายามในทางท่ีชอบ  ทั้ง ๔ 
ประการดังกลาวแลว  สัมมาสติ  ความระลึกในทางที่ชอบ  และสัมมาสมาธิ 
ความต้ังใจมั่นชอบ 
         ๑๐.  ศาสนา  คือ  คําส่ังสอนของพระศาสดา  ที่มีองค ๙ ประการ 
ที่เรียกวา  สตุตะ  เคยยะ  เวยยากรณะ  คาถา อุทาน  อิติวุตตก  ชาดก  อัพภูต 
ธรรมะ เวทัลละ 
           สรุปแลวเปนเรื่องของพรหมจรรยทั้งหมด  ดังนั้นการจะเปนเมถุน 
สังโยค  จึงเปนเรื่องของการประพฤติพรหมจรรยระดับอริยมรรค  กับระดบั 
ศาสนาและระดับเมถุนวิรัติ  ทานที่ประพฤติพรหมจรรยในชั้นนี้  ถายัง 
ประกอบดวยความรูสึกนึกคิดในลักษณะดังกลาว ก็ชื่อวาประพฤติพรหมจรรย 
ไมบริสุทธิ์  พรหมจรรยนั้นชื่อวาขาด  ชื่อวาทะลุ  ชื่อวาดาง  ชื่อวาพรอย  
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เปนตน  คําวา ขาด  ทะล ุ ดาง  พรอย  นั้น  ทานไดอธิบายลักษณะเอาไววาเปน 
การปฏิบัติในชั้นของศีล  แตวาเปนศีลที่ประณีตข้ึนไป  บาลี เรยีกวา 
อริยกันตศีล  คือศีลที่พระอริยเจาชอบ พระอริยเจาชื่นชมยินด ี 
           คําวา  " ขาด " ก็หมายความวา  ขาดศีล  ศลีท่ีรักษานั้นก็ขาดไปเลย 
           คําวา  " ทะล ุ"  หมายถึงวา  เปนการจงใจที่จะลวงศีล  คือมองในแนว 
ที่ตรงกันขาม  คือประเภทท่ีไมขาด  ไมทะลุ  ไมขาดน้ันคือ  ศีลแตละขอน้ัน 
ไมบกพรองลงไป คําวา  ไมทะลุนั้น  คือต้ังใจท่ีละลวงศีล  และกระทําลงไปแต 
ไมพรอมดวยองค เชนวา  ฆาสัตวแตฆาลงไปแลว  แตสัตวไมตาย นี่ก็ชื่อวา 
ศีลทะลุ  ไมถึงกับขาด 
           คําวา  " ดาง "  นัน้คือ  ความคิดที่จะลวงศีล  เชน  เง้ือมือ หรือความ 
คิดที่จะกระทํา แตก็ไมไดกระทําลงไปกลับไดสติระลึกข้ึนมาได  เชนยกมือ 
ข้ึนมาจะตีจะตบยุง  แตก็ไมตบ 
           คําวา  " พรอย "  ก็คือ  ไดแกการกระทําแมไมต้ังใจ  ทําอะไรลงไปไม 
ต้ังใจท่ีจะลวง  บางครั้งบางคราวก็ทําเพ่ือเลนสนุก เชนวา  ซอนของกัน  เปน 
ตน  แตทําก็ถือวาศีลพรอย 
           นี่ก็เปนลักษณะท่ีเรียกวา ขาด  ทะลุ ดาง  พรอย  หมายความวา 
ศีล  มีความบกพรองลงไป  ในแตละจุดของเขา  แตวาอริยกันตศีลนั้น  ยังแสดง 
เพ่ิมเติมออกไปจากน้ี  คือเปนไท  ไดแกรักษาศีลดวยความเต็มใจ  ไมมีใคร 
บังคับบัญชา  ตรงกันขามกับการรักษาศีลดวยตัณหา  คืออยากไดนั่นไดนี่ 
อยากเปนนั่นเปนนี่  เรียกวารักษาศีลอยางทาส  ทานผูรูยอมรับยกยองสรรเสริญ 
ไมเปนการรักษาดวยมานะหรือทิฏฐิ  คือยกเอาศีลมากกวาของตน  หรือปฏบิัติ 
ไดดีกวาของตน  ไปดูถูกดูหม่ินบุคคลอ่ืน  มีความโนมนอมเขาหาสมาธิ 
คือจิตใจจะเพ่ิมความสงบข้ึนไปโดยลําดับ  
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           การท่ีจําแนกแสดงเรื่อง  เมถุนสังโยคท้ัง ๗ ประการเอาไว เพราะ 
มุงหมายใหเกิด  อนุสสติ เตือนใจแกผูปฏิบัติในระดับที่ตองการจะใหหลุดพน 
จากความทุกขอยางแทจริง ตามหลักที่พระพุทธเจาไดทรงแสดงเอาไวในชั้น 
ของพรหมจรรยที่เรียกวามรรคพรหมจรรย คือปฏบิัติในอริยมรรคมี  
องค ๘  ประการ 
           เมถุนสังโยคตามประเภทตาง ๆ นั้น  เกิดจากแรงดันของกิเลส 
ประเภทราคะ  กามราคะ  กามตัณหา  บังคับใจใหซานไปในอารมณที่ตนกํา 
หนดวา นาใคร  นาปรารถนา  นาพอใจ  อันเปนอาการปกติประการหนึ่งของจิต 
ที่ทรงแสดงไววาจิตน้ันติดอยูในอาลัยคือกามคุณ  เมื่อคนพยายามยกจิตตนข้ึน 
จากอาลัยคือกามคุณ  จึงเปนเหมือนการพยายามยกปลาข้ึนจากน้ํา  ปลาจะด้ิน 
เพ่ือกลับลงสูน้ําอีกฉันใด  ใจคนท่ีมากดวยกามราคุ  กามตัณหา  ก็มีลักษณะ 
อยางนั้น  คือ  จะด้ินเพ่ือกลับไปหากามคุณท่ีตนจากมา  เมื่อมีกฎ  กติกา วินยั 
บังคับอยู  จึงดิ้นออกมาในรูปของเมถุนสังโยคดังกลาว  ดังนั้นการเพลิดเพลิน 
ในกามคุณก็ดี  ความรักในเพศตรงกันขามก็ดี  จึงเปนภัยใหญของผูที่ประพฤติ 
พรหมจรรยในพระพุทธศาสนา  
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                                              วิญญาณฐิติ  ๗ 
           ภูมิเปนที่ต้ังแหงวิญญาณ เรียกวาวิญญาณฐิติ  แจกเปน ๗ ดังน้ี 
๑.  สัตวเหลาหน่ึง มีกายตางกัน  มีสัญญาตางกัน  เชนพวกมนุษย พวก 
      เทพบางหมู  พวกวินปิาติก  ( เปรต )  บางหมู  
๒.  สัตวเหลาหนึ่ง  มีกายตางกัน  มีสญัญาอยางเดียวกัน เชน  พวกเทพ 
       ผูอยูในจาํพวกพรหม  ผูเกิดในภูมปิฐมฌาน 
๓.  สัตวเหลาหนึ่ง  มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน  เชน พวกเทพ 
       อาภัสสระ 
๔.  สัตวเหลาหนึ่ง มีกายอยางเดียวกัน  มีสัญญาอยางเดียวกัน  เชน  พวก 
        เทพสุภกิณหะ 
๕.  สัตวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ 
๖.  สัตวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ 
๗.  สัตวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ 
           วิญญาณฐิติ  แปลวา ที่ต้ังแหงวิญญาณ คือชีวิตหลังจากตายไป 
แลวน้ัน ถายังมีกิเลส  ยังมีกรรมอยู  กเิลสกับกรรม  ก็จะทําหนาที่สราง 
ปฏิสนธิวิญญาณ  ใหไปถือปฏิสนธิในกําเนิดนั้น ๆ  แรงกรรมท่ีบุคคลกระทํา 
เอาไว  มีความแตกตางกัน  กรรมจึงจําแนกแบงแยกใหคน  ใหสัตวในภพในภูมิ 
เหลาน้ัน  แตกตางกันออกไปเปน 
           ๑.  สตัวที่มีกายตางกัน  มีสัญญาตางกัน  ไดแกมนุษยเปนตน  ทาน 
อธิบายวา  มนุษยทั้งหลายแตกตางกันดวยสี  ดวยผิว  ดวยรูปราง  ดวย          
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พ้ืนเพอัธยาศัย ดวยทัศนคติ  ดวยกิริยาการเดิน  การพูด  การหัวเราะ  การรองไห 
เปนตน  แมสัญญาก็แตกตางกัน  ดวยสัญญาในปฏสินธิจิตท่ีประกอบดวย 
เหตุ ๓  ก็มี  เหตุ ๒  ก็มี  หรือไมมีเหตุก็มี 
           เทวดาในสวรรคทั้ง ๖ ชั้น  ก็เชนกัน  คือมีกายแตกตางกัน สัญญาก ็
ตางกัน  คือสัญญาในปฏสินธิจิตของเทวดาเหลาน้ัน  ก็ม ี๓  เหตุบาง มี ๒  
เหตุบาง 
           สัตวจําพวกเปรต  ประเภทเวมานิกเปรตบางหมูนั้น  แตกตางกันดวย 
ที่อยู แตกตางกันดวยผิว แตกตางกันดวยสวนสูงต่ําเปนตน แมสัญญาของ 
พวกเปรตทั้งหลายก็แตกตางกัน คือมีสัญญาท่ีมีเหตุ ๒ บาง  เหตุ ๓ บาง 
และไมมีเหตุ  เชนเดียวกบัมนุษยเหมือนกัน  ก็เวมานิกเปรตนั้น คือเปรตที่มี 
วิมาน  คลาย ๆ  กับเทวดา แตมีศักดิ์ตํ่ากวาเทวดา บางครั้งก็เสวยความสุข 
บางครั้งก็เสวยความทุกข 
           ๒.  สตัวเหลาหนึ่งมีกายตางกัน  มีสัญญาอยางเดียวกัน สัตว 
ประเภทน้ีก็คือ  พวกพรหมที่เกิดในปฐมฌานภูมิ  เพราะบําเพ็ญเพียรทาง 
จิตมาจนไดบรรลุปฐมฌาน  สงบนิวรณไดระดับหน่ึง  ภายในจิตมีวิตกความ 
ตรึก  วิจารความตรอง  ปติ ความอ่ิมใจ สุขความสบายใจ เอกัคคตา คือจิตท่ี 
เขาถึงความต้ังม่ัน พวกเหลาน้ีมีรางกายแตกตางกัน  มีสวนสูงสวนตํ่า 
สวนกวางสวนประณีตละเอียดตางกัน  แตวามีสัญญาในปฐมฌานอยาง 
เดียวกัน  คือ แมสัตวในอบายภูมิ ๔  กเ็หมือนกับพรหมเหลาน้ัน  คือมีกายตาง 
กัน แตก็มีสญัญาอยางเดียวกัน สัตวนรกบางชนิด รางกายใหญมาก ทั้งใหญ 
ทั้งยาว  พวกเปรตก็ทํานองน้ัน พวกสัตวเดียรฉานก็ทํานองนั้น แตมีสัญญา 
เปนอเหตุกะเหมือนกัน  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 362 

           ๓.  สตัวเหลาหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน  มีสญัญาตางกัน  ไดแกพรหม 
ในชั้นอาภัสสรภูมิ  พวกพรหมเหลาน้ันมีรัศมีที่แผออกจากสรีระกาย  แลวก็ 
แผซานสวางอยูเหมือนกับเปลวเพลิง  คบไฟ จึงไดชื่อวาอาภัสสระ  แปลวา  
มีแสงหรือรัศมีซานสวางออก ถานับรปูฌานวามี ๕ ฌาน ตามพระอภิธรรม 
แลว  พรหมเหลาน้ีเกิดข้ึนดวยฌานท่ี ๒  ฌานท่ี ๓  พวกน้ีก็ไดฌานท่ี ๓ 
พรหมเหลาน้ันแมมีอายุแตกตางกัน  มีรัศมีก็แตกตางกัน แตถึงกระน้ัน 
กายของพรหมเหลาน้ันก็กวางใหญเทากัน  แตสัญญาตางกัน  คือมีสัญญา 
ในปฏิสนธิจิต  ที่ไมมีวิตก  มีแตวิจาร หรือสัญญาที่ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร อยาง 
ใดอยางหน่ึง 
           ๔. สตัวเหลาหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน  มีสญัญาอยางเดียวกัน 
ไดแก  พรหมในชั้นสุภกณิหา  พรหมพวกนี้มีรัศมีออกจากสรีระ  พรอมกับ 
แสงสีที่งาม  เจือดวยความงาม พรางพรายดวยความงาม  มีลําแสงเชนเดียว 
กัน ทานก็ยังแบงพรหมเหลาน้ันดวยอํานาจของรัศมีมากนอย เชน  ปริตตะ 
สุภาพรหม  มีแสดงรัศมีพรางพรายนอย  อัปปมาณสุภาพรหม  มีแสงรัศมพีราง 
พรายไมกําหนด และสุภกณิหาพรหม  รัศมีพรางพรายดวยความงาม อายุของ 
ทานเหลาน้ีแตกตางกัน  เกิดดวยผลแหงจตุตถฌานอยางเดียวกัน  แมวาความ 
เล็กนอย  ปานกลาง  ประณีตของฌานจะไมเหมือนกัน  แตถานับรูปฌาน 
เปน ๕ ตามอภิธรรมนัยแลว  พรหมเหลาน้ีก็เกิดดวยผลของปญจมฌาน 
ฉะน้ัน  สุภกิณหาพรหมจึงมีกายอยางเดียวกัน  มีสญัญาอยางเดียวกัน  คือ 
สัญญาในฌานที่ ๔  หรือฌานที่ ๕ เหมือนกัน 
           เทพพวกหนึ่งเรียกวา  เวหัปผลาพรหม ทานสงเคราะหเขาใน 
วิญญาณฐิติขอท่ี ๔  อสัญญีสัตตาพรหม  และอรูปพรหม  ในอรูปภพชั้นที่ ๔  
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ที่เรียกวา  เนวสัญญานาสัญญายตนะภพ  แตไมสงเคราะหเขาในวิญญาณฐิติ 
แตสงเคราะหเขาใน  สัตตาวาส ๙. 
           ๕.  สตัวเหลาหนึ่งผูเขาถึงอากาสานัญจายตนะ คือ ทานท่ีบําเพ็ญ 
เพียรเจริญอรูปฌานท่ี ๑  และทานตายไปดวยอรูปฌานน้ันยังไมเสื่อมก็จะ  
บังเกิดในอรูปภพชั้นที่ ๑  ที่เรียกวา อากาสานัญจายตนภพ 
           ๖. สัตวเหลาหนึ่งผูเขาถึงวิญญาณณัญจายตนะ  คือทานท่ีบรรล ุ
อรูปฌานท่ี ๒  ที่เรียกวาวิญญาณัญจายตนฌานมากอน  โดยการเพง 
วิญญาณวา  วิญญาณหาท่ีสุดไมไดแลวเมื่อทานตายไป  ก็จะบังเกิดในอรูปภพ 
ชั้นที่ ๒  เรียกวา  วิญญานัญจายตนภพ 
           ๗. สตัวเหลาหนึ่งผูเขาถึงอากิญจัญญายตนะ  นี่ก็เชนเดียวกัน 
คือ  ทานบรรลุอรูปฌานที่ ๓  เรียกวา  อากิญจัญญายตนะ  แลวทานก็ตาย 
ไป  จะบังเกิดในอรูปภพชั้นที่ ๓  ที่เรยีกวา อากิญจัญญายตนภพ 
           เปนที่นาสังเกตวา เรื่องของวิญญาณฐิติทั้ง ๗ นี้   เปนพระธรรม 
เทศนาที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกภิกษุทั้งหลายเอง โดยไมมีใครกราบทูลขอ 
ใหทรงแสดง  ทั้งนี้เพราะทรงเห็นวา  พุทธบริษัทควรรูเอาไว  เมื่อรูแลวใน 
แงของคนท่ีบําเพ็ญบุญกุศล  จะทําบุญกิริยาวัตถุ ๑๐  ประการ ใหมีกําลัง 
มาก  หรือกศุลกรรมบถใหมีกําลังมาก  เพราะสามารถเลือกภพภูมิที่ตนตอง 
การจะเกิดได  คือจะใหวิญญาณไปปฏิสนธิได จะเกิดในพรหมโลก  ก็บําเพ็ญ 
รูปฌาน  อรปูฌาน  ก็สามารถ ปฏิสนธิในพรหมโลกข้ึนนั้น ๆ  ตามกําลังของ 
ฌานได  เปนการเทศนเพ่ือสรางแรงจูงใจ สําหรับคนท่ียังมีความพอใจมีความ 
ยินดีอยูในภพ  เพ่ือใหเขาพรอมท่ีจะตกแตงภพชาติของตนใหประณีตข้ึน 
ไป  แมจะตองเกิด ก็ใหเกิดดีข้ึน โดยไมไปเกิดในอบาย หรือกามาวจรภูมิ 
บางภูมิที่มีความทุกขความเดือดรอนมาก  
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                                                    วิสุทธิ ๗ 
              สีลวิสุทธิ                               ความหมดจดแหงศีล. 
              จิตตวิสุทธิ                             ความหมดจดแหงจิต.  
              ทิฏฐิวิสุทธิ                             ความหมดจดแหงทิฏฐิ. 
              กังขาวิตรณวิสุทธิ                  ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่อง 
                                                            ขามพนความสงสัย. 
              มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่อง 
                                                             เห็นวาทางหรือมิใชทาง. 
              ปฏปิทาญาณทัสสนวิสุทธิ     ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่อง 
                                                             เห็นทางปฏิบัติ. 
              ญาณทัสสนวิสุทธิ                   ความหมดจดแหงญาณทัสสนะ. 
           วิสุทธิ  แปลวา  ความหมดจด  ความผุดผอง ความสะอาด  ความปราศ 
จากมลทิน  ความหมายโดยสรุป  ไดแกการปรับไตรสิกขา คือ  ศีล สมาธิ 
ปญญา  ใหเขาถึงความบริสุทธิ์สมบูรณ  เปนข้ัน ๆ ไป  จนบรรลุถึงเปาหมาย 
ของพระพุทธศาสนาคือ  นิพพาน 
           ทานจําแนกวิสุทธิออก ๗ อยาง อันเปรียบเหมือนการเดินทาง โดย 
อาศัยรถ ๗ ผลัด  จนกวาจะถึงจุดหมายปลายทาง  รถแตละผลัดมีความ 
สําคัญ และความสมบูรณในตัวของมันเอง และยังเปนปจจัยเครื่องอาศัย 
ของกันและกันอีกดวย วิสุทธิ ๗ ประการเหลาน้ัน  คือ  
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           ๑.  สลีวิสุทธิ  ความหมดจดแหงศีล  คือการรักษาศีลใหสมบูรณตาม 
ควรแกฐานะของตน  เชนเปนชาวบานก็รักษาศีล  ๕ หรือ  อาชวิีมัฏฐกศีล 
ใหสมบูรณ  เปนสามเณรก็รักษาศีล ๑๐  ตามสมควรแกฐานะของตนให  
สมบูรณ  สําหรับทานท่ีเปนพระภิกษุนั้น ทานบอกวาตองทําปาริสุทธิ 
ศีล ๔  ใหสมบูรณ ปารสิุทธิศีล ๔  เหลาน้ัน  คือ 
              ๑.๑  ปาฏิโมกขสังวรศีล  คือการสํารวมในพระปาฏิโมกขไดแก 
เวนขอท่ีทรงหาม  และทําตามขอท่ีทรงอนุญาต ตามสมควรแกฐานะของ 
ตนดังกลาว โดยไมใหศีลขาด  ทะลุ  ดาง พรอยเปนตน 
              ๑.๒  อินทรียสังวรสํารวมอินทรีย ๖  คือ  ตา  ห ู จมูก  ลิ้น  กาย 
ใจ  ไมใหเกิดความยินดียินราย ในเวลาเห็นรูป  ฟงเสียง  ดมกลิน่  ลิ้มรส 
ถูกตองโผฏฐัพพะ และใจตรึกนึกถึงธรรมารมณ 
              ๑.๓ อาชีวปาริสุทธิศีล  คือการละการเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ 
ดํารงชีวิตดวยสัมมาชีพ  เชน  เวนจากอเนสนา คือการแสวงหาในทาง 
ที่ไมสมควร หรือบาปสมาจารตาง ๆ  และไมหลอกลวงหรือประทุษราย 
ตระกูล  หรอืการประจบชาวบาน  เพ่ือเลี้ยงชีวิตเปนตน 
              ๑.๔  ปจจยสันนสิสิตตศีลคือศีลอันอาศัยปจจัย ๔  หมายถึงการ 
พิจารณาโดยโยนิโสมนสิการในการบริโภคปจจัย ๔  คือ  ปณฑบาต  จีวร 
เสนาสนะ  เภสัช  ไมบรโิภคดวยตัณหา 
           ๒.  จติตวิสุทธิ  คือความบริสุทธิ์แหงจิต  หมายถึงจิตท่ีเขาถึงความ 
บริสุทธิ์ จากนิวรณทั้ง ๕ ประการ  คือ  
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           -  กามฉันทะความพอใจรักใครในวัตถุกามท้ัง ๕ คือ  รปู  เสียง 
กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ซึ่งพระผูมีพระภาคทรงเปรียบเทียบจิต  ทีถู่กครอบงํา 
ดวยกามฉันทะวา  เหมือนน้ําถูกผสมดวยสีตาง ๆ  
           -  พยาบาท  คือการท่ีจิตมีความอาฆาต  พยาบาทตอคนอ่ืน ดวยความ 
โกรธเปนตน ซึ่งพระพุทธองคทรงอุปมาจิตชนิดนี้วา  เปนเหมือนนํ้ารอน 
ที่เดือดพลาน 
           -  ถีนมิทธะคือการท่ีจิตมีความงวงเหงาหาวนอน หงอยเหงา ซึ่ง 
ทรงเปรียบจิตประเภทน้ีวา  เปนเหมือนน้ําท่ีถูกปกคลุมดวยสาหรายและ 
จอกแหน 
           -  อุทธัจจกุกกุจจะความฟุงซาน  รําคาญแหงจิต เพราะจิตซัดสาย 
ไปในเรื่องตาง ๆ  จิตเชนนี้ทรงเปรียบวา  เปนเหมือนนํ้าที่ถูกลมพัด  เคลื่อน 
ไหวเปนคลื่นอยูตลอดเวลา 
           -  วิจิกิจฉาจิตท่ีมีความลังเล  สงสัย  ไมแนใจ  ในคุณพระรัตนตรัย 
เปนตน  ซึ่งทรงเปรียบจิตเชนนี้วา  เปนเหมือนนํ้าท่ีขุนดวยโคลนตม  และอยู 
ในที่มืด  คนไมอาจสองดูเงาหนาตนได 
           การท่ีจะทําจิตใหเขาถึงความบริสุทธิ์ดังกลาวได จําตองอาศัยการ 
ปฏิบัติสมาธิ  คือทําจิตใหสงบไปตามลําดับ จนอาจเปนบาทของวิปสสนา 
ได  จิตที่มีลกัษณะเชนนี้  ตองเปนสมาธิ ๒ ระดับ  คือ 
           -  อุปจารสมาธิ  คือจิตท่ีใกลความสงบเขาไปมากแลว  
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           -  อัปปนาสมาธิ  คือจิตมีความสงบอยางแนวแน  จนถงึข้ันบรรลุฌาน 
สวนท่ีเปนรูปฌาน ๔  ตามลําดับ  เมื่อฌาน ๔  เกิดข้ึนแลว  ยอมทําหนาท่ี 
ระงับนิวรณธรรมดังกลาวไว  ดวยองคแหงฌาน ๕  ประการ  คือ วิตก  
วิจาร  ปติ สุข  และ  เอกัคคตา ซึ่งองคฌานแตละอยาง  จะทําหนาท่ีกดทับ 
นิวรณไวเปนคู ๆ  ดังน้ี 
           วิตก  คือความตรึก  ทําหนาท่ีระงับ  ถีนมิทธะ  คือ  ความงวงนอน 
           วิจาร  ความไตรตรองธรรม ยอมระงับ  วิจิกิจฉา  คือความลังเลสงสัย 
ลงได 
           ปติ  ความอ่ิมใจอันอาศัยธรรม  ยอมระงับ  พยาบาท  คือความอาฆาต 
แคน พยาบาทได 
           สุข ความสงบกายใจ  ยอมระงับ  อุทธัจจกกุกุจจะความฟุงซาน 
รําคาญลงไปได 
           เอกัคคตา  คือการท่ีจิตดํารงมั่นในอารมณเดียว หรือเปนสมาธิยอม 
ระงับ  กามฉันทะ  คือความรักใครพอใจในวัตถุกามท้ังหลายได 
           แตในข้ันแหงการปฏิบัตินั้น ทานผูปฏิบัติอาจจะปฏิบัติไปจนบรรล ุ
อรูปฌาน ๔ ดวย  เมื่อเปนเชนนี้ จิตท่ีบริสุทธิ์  หรอื จิตตวิสุทธิ  คือ จิตท่ีเปน 
           " อุปจารสมาธิ  อัปปนาสมาธิ  และบรรลุรปูฌาน ๔  อรูปฌาน ๔  ที่ 
เรียกวา สมาบัติ ๘ " 
           จิตท่ีประกอบดวยธรรมเหลาน้ีแหละเรียกวา  จิตตวิสุทธิ 
           ๓.  ทฏิฐิวิสุทธิ  คือความหมดจดแหงทิฏฐิ  หมายถึงความรู  ความ 
เห็นตามเปนจริงในรูปนาม  ไมหลงเขาใจวาเปนสัตว คน เรา  เขา  ดวย  
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อํานาจ  สัตตสัญญา  หรือ  อัตตสัญญา  เพราะมาเขาใจวา  นามรูปนั้น  ที่แท 
แลวเปนการรวมกันของขันธ ๕  อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘  อินทรีย ๒๒  เม่ือ 
กลาวโดยสรปุแลว  สิ่งที่เรียกวา  นามรูป  นั้น  
           นามกคื็อ  เวทนา สัญญา  สังขาร วิญญาณ 
           รูปก็คือ  มหาภูตรปู ๔  กับ  อปุาทายรูป ๒๔  รวมเปน ๒๘  นั้นเอง 
           เพราะสิ่งเหลาน้ันมารวมกัน การสมมติวาสัตว บุคคล  เรา  เขา  ก็เกิด 
ข้ึน เมื่อปจจัยที่ใหเปนอยางนั้นอยางนี้แยกจากกัน  ความเปนสัตว  บุคคล 
เรา  เขา  ก็หายไป  ความรูความเห็นนามรูปตามความเปนจริง  เชนนี้ เกิด 
จาก  นามรูปปริจเฉทญาณ  คือการกําหนดรูนามรูป  ความรูที่จัดเปนทิฏฐิ 
วิสุทธิ  จึงตองเปนความเห็นที่เกิดจากญาณดังกลาว จนจิตไมลุมหลง  มัว 
เมาในนามรูป  เพราะเกิดญาณความรูวา  
           " ไมมีสิ่งท่ีเรียกวา  อัตตา อยูภายในอัตภาพของเรา  เปนผูสั่งหรือบงการ 
ใหเปนอยางนั้นอยางนี้  โดยที่แทแลว  คงมีแตรูปซึ่งเปนอารมณ  และนามซ่ึง 
เปนผูกําหนดรูอารมณเทาน้ัน " 
           รูอยางนี้จัดเปนนามรูปปริจเฉทญาณ  และ  ทิฏฐิวิสุทธิ  คือความเห็น 
บริสุทธิ์  แสดงวา ผูเห็นเชนนี้  ไดผานญาณท่ี ๑ แลว 
           ๔.  กงัขาวิตรณวิสุทธิ  ความบริสุทธิ์แหงญาณเปนเครื่องขามพน 
ความสงสัย  โดยปกติแลว  คนมักจะมีความสงสัยอันปรารภ  ชาติอดีต 
ชาติอนาคต  และชีวิตในปจจุบันของตน  ความสงสัยทํานองนี้ยอมเกิดแก  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 369 

คนชางคิด  แมแตทานท่ีปฏิบัติจนบรรลุนามรูปปรจิเฉทญาณแลว ก็หา 
อาจขจัดความสงสัยเหลานั้นออกไปไดหมดไม ทานจึงสอนใหพวกเพียร 
ตอไป แลวอาศัยการกําหนดรูปจจัยแหงนามรูป  ที่เรียกวา  ปจจัยปริคคหญาณ  
ญาณกําหนดรูปจจัยของนามรูป  โดยอาศัยแนวแหงนามรูปปริจเฉทญาณ 
ที่กลาวแลว  ตอจากนั้นใหกําหนดดูปจจัยตาง ๆ  ที่กอใหเกิดเปนนามรูป 
ที่เกิดข้ึนโดยมีเหตุปจจัย เมื่อกลาวโดยยอจะพบวา 
           -  อวชิชา  ตัณหา  อุปาทาน  กรรม  อาหาร  เปนปจจัยใหเกิดรูป 
           -  อวชิชา ตัณหา อุปาทาน กรรม  ผัสสะ  เปนปจจัยของเวทนา สัญญา 
สังขาร 
           -  อวชิชา  ตัณหา อุปาทาน  กรรม นามรูป  เปนปจจัยแหงวิญญาณ 
           แมการกําหนดรูตามกฎแหงกรรม คือการทําดีทําชั่วจนเห็นวา  กรรม 
แตละอยางนั้น  ลวนแลวแตเกิดข้ึนจากเหตุปจจัย  ก็จัดเปนปจจยปริคคหญาณ 
           เมื่อเจริญญาณไปโดยวิธีนี้  ยอมขจัดความสงสัยดังกลาวได  และ 
ความสงสัยในพระรัตนตรัย  ในกาลท้ัง ๓  และในปฏิจจสมุปบาทก็จะ 
บรรเทาลง  ความรูอยางน้ีทานเรียกวา 
           ธรรมฐิติญาณ  ความรูในความต้ังอยูดวยสภาวธรรมท่ีเปนปจจัย 
           ยถาภูตญาณ ความรูตามความเปนจริง 
           สัมมาทัสสนะ  ความเห็นในทางที่ชอบ  เหลาน้ีลวนเปนชื่อของกังขา 
วิตรณวิสุทธิ  คือความหมดจดแหงญาณเปนเครื่องขามพนความสงสัย 
ทั้งน้ัน จะตางกันก็เพียงพยัญชนะ  แตเหมือนกันโดยความหมาย  
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           ๕.  มคัคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่อง 
เห็นวา ทางหรือไมใชทาง  คือญาณท่ีเกิดข้ึนรูวา ทางนี้เปนทางปฏิบัติ 
ทางนี้มิใชทางปฏิบัติ  ญาณน้ีจะเกิดแกทานผูปฏิบัติ  มาจนผาน  สมัมสนญาณ 
หรือ  กลาปสัมมสนญาณ  คือญาณท่ีกําหนดรูไตรลักษณดวยการพิจารณา 
กลาปะ  คือกลุม  กอง  หมวด  ขันธ  เชน รูปขันธ กองรูปเปนตน  ใหเห็น 
ความจริงแหงขันธตามพระไตรลักษณ จนมองเห็นความเส่ือมและความ  
สิ้นไปแหงขันธทั้งหลาย  อันไดนามวาอุทยัพพยานุปสสนา หรือ  ตรุณาน ุ
ปสสนา  คือวิปสสนาอยางออน  ตอแตนั้นอุปกิเลสแหงวิปสสนาจะเกิดข้ึน 
จิตกําหนดรูวาอุปกิเลสนั้นวาไมใชทาง  แลวพยายามประคองจิตใหดําเนิน 
ไปในวิปสสนาญาณ อันเปนทางที่แทจริงตอไป  ขอน้ีทานจัดเปนมรรคสัจ 
           วิปสสนูปกิเลส  คือส่ิงท่ีเขามาทําใหวิปสสนาเศราหมอง ๑๐  ประการ 
นั้น  คือ 
              ๕.๑  โอภาส  คือแสงสวางที่เกิดข้ึนดวยอํานาจกรรมฐาน  เห็น 
เปนแสงสีตาง ๆ 
              ๕.๒ ญาณ คือวิปสสนาญาณท่ีเกิดข้ึนหลังจากกําหนดดูนามรูป 
เปนญาณท่ีมีกําลังมาก  หากมนสิการไมด ี จะเกิดหลงวาตนไดบรรลุมรรคผล 
แลวได 
              ๕.๓  ปติ  คือวิปสสนาปติ  ไดแกปติที่สัมปยุตดวยวิปสสนาจิต 
จะแสดงออกมาในรูปของปติอยางใดอยางหน่ึง  หรือหลายอยางในปติ  ๕ 
              ๕.๔  อธิโมกข  ไดแกศรัทธา  ความเชื่อ  เปนศรัทธาที่มีกําลังแก 
กลา  เปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใสอยางลนพนของจิต  ซึ่งอาจทําใหฝนเฟอง 
ไปไดตาง ๆ  นานา  
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              ๕.๕  ปสสัทธิ ความสงบ  ไดแก วิปสสนาปสสัทธิ  เปนความ 
สงบพิเศษที่เกิดข้ึนแกผูปฏิบัติ  แมในขณะท่ีนั่งอยู  ณ  ที่พักกลางวัน  หรือท่ี 
พักกลางคืน อยางที่พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา  
           " ในกาลใด ในกรรมฐานใด  ภิกษุกําหนดเห็นความเกิด  และความดับ 
ของขันธทั้งหลาย  ก็ไดปติและปราโมทย  ปติและปราโมทยของภิกษุผู 
รูแจงน้ัน  เปนสิ่งอมตะ " 
              ๕.๖  สุข  คือวิปสสนาสุข  เปนความสุขท่ีละเอียดประณีตยิ่ง เกิด 
ข้ึนหลั่งไหลทวมทนสกลกายของผูปฏิบัติ  พึงเห็นความแตกตางระหวาง 
สุขกับ  ปติ  ดังน้ี 
           -  ความยินดี ที่เกิดข้ึนเพราะไดรับอิฏฐารมณ  จัดเปนปติ  เปนสังขารขันธ 
           -  การเสพเสวยรสแหงอารมณนั้น เปนสุข  จัดเปนเวทนาขันธ 
           ปติมีในจิตใด  สุขก็มีในจิตนั้น แตสุขมีในจติใด  ในจิตนัน้ไมจําเปนจะ 
ตองมีปติเสมอไป 
              ๕.๗  ปคคาหะ คือวิริยะ  ความเพียร  เปนความเพียรท่ีสัมปยุตดวย 
วิปสสนาจิต  จะเกิดแกผูปฏิบัติ  เปนความเพียรที่ประคับประคองเปนไป 
อยางดี ไมหยอนและตึงเกินไป 
              ๕.๘  อุปฏฐานะ  ไดแกสติที่สัมปยุตดวยวิปสสนาจิต  เขาไปต้ัง 
ในจิตชนิดไมหว่ันไหว  เมื่อผูปฏิบัติกําหนดระลึกถึงอารมณที่ต้ังใด ๆ 
อารมณนั้นจะมาปรากฏแกจิตของทาน 
              ๕.๙  อุเบกขา  คือวิปสสนูเปกขา ไดแกอุเบกขาที่สัมปยุตดวย 
วิปสสนา  และ  อุเบกขาในการรําลึกถึง  เปนอุเบกขาที่เปนกลางในอารมณ 
ทั้งปวงอยางแกกลา เมื่อผูปฏิบติัรําพึงถึงอารมณนั้น  ๆ อยู  อุเบกขาดังกลาว 
จะดําเนินไปอยางแกกลา  
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              ๕.๑๐  นกิันติ  คือความใครในวิปสสนา เปนความใครที่ไมอาจ 
กําหนดไดวา นั่นเปนกิเลสเพราะเปนความใครที่สุขุม ทําใหเกิดความ 
อาลัยในวิปสสนา ที่ประกอบดวยอุปกิเลสดังกลาว  
           วิปสสนูปกิเลสเหลาน้ี  จะเกิดแกผูปฏิบัติวิปสสนาผาน  อุทยัพ- 
พยานุปสสนา  หรือ  ตรุรานุปสสนา ซึ่งยังเปนวิปสสนาญาณที่ยังออน 
แตเปนการยืนยันวา  ทานปฏิบัติมาถูกทางแลว และเปนผลดีโดยลําดับ 
วิปสสนูปกิเลสเหลาน้ีจะไมเกิดแก 
              -  พระอริยสาวก  ที่ไดบรรลมุรรคผลแลว 
              -  ทานผูปฏิบัติที่ดําเนินไปผิดทาง 
              -  คนเกียจครานผูเลิกละการปฏิบัติกรรมฐาน 
           ๖. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  ความบริสุทธิ์ของความรูความเห็น 
ในทางปฏิบัติถูก ในวิสุทธิขอน้ี ไดรวมเอาฌานชั้นสูงไว  ๙ ญาณ ที่ได 
นามวา  วิปสสนาญาณ ๙ คือ 
              ๖.๑  พลวอุทยัพพยานุปสสนาญาณ ญาณกําหนดรูความเกิดและ 
ความดับแหงสังขารท้ังหลาย 
              ๖.๒  ภังคานุปสสนาญาณ  ญาณกําหนดรูความดับ  โดยการปลอย 
วางความเกิด คําน่ึงเฉพาะความดับแหงสังขารเทานั้นเปนอารมณ 
              ๖.๓  ภยตูปฏฐานญาณ  ญาณกําหนดเห็นสังขารปรากฏเปนของ 
นากลัว เพราะเห็นสังขารมีความดับอยางเดียว จึงเปนเรื่องนากลัวสําหรับ 
ทานผูปฏิบัติ  
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             ๖.๔  อาทีนวานุปสสนาญาณ ญาณกําหนดรู  โทษแหงสังขาร 
เพราะมาเห็นสังขารปรากฏเหมือนเรือนท่ีถูกไฟไหม 
              ๖.๕  นิพพิทานุปสสนาญาณ  ญาณกําหนดรูดวยความเบื่อหนาย 
ในนามรูป  
              ๖.๖  มุญจิตุกัมมยตาญาณ  ญาณกําหนดรูดวยความปรารถนาจะ 
พนไปจากนามรูป  เหมือนนกที่ติดในตาขาย  ตองการจะพนจากตาขาย 
ฉะน้ัน 
              ๖.๗  ปฏิสังขานุปสสนาญาณ  ญาณกําหนดรูดวยการพิจารณา 
ทบทวนนามรูป  เพ่ือหาทางเปนเครื่องพนจากนามรูป 
              ๖.๘  สังขารุเปกขาญาณ  ญาณกําหนดรูดวยความวางเฉยใน 
นามรูป 
              ๖.๙  สัจจานุโลมกิญาณ  ญาณเปนไปโดยสมควรแกการกําหนด 
รูอริยสัจ  ปรากฏเปนไปในขณะแหงจิต  อันไดนามวาอนุโลม  เกิดข้ึนใน 
ลําดับแหงมโนทวาราวัชชนะ  อันตัดภวังคเกิดข้ึนในขณะท่ีอริยมรรค 
จักเกิด  ในทีสุ่ดแหง  สังขารุเปกขาญาณ 
           ๗.  ญาณทัสสนวิสุทธิ  หมายถึงญาณในอริยมรรค ๔ หรอืมรรค 
ญาณอันเกิดถัดจากโคตรภูญาณเปนตนไป เมื่อมรรคเกิดข้ึนแลว  ผลจิตแต 
ละอยางยอมเกิดข้ึนในลําดับถัดไปจากมรรคญาณนั้น ความเปนพระ 
อริยบุคคล  ยอมเกิดข้ึนแกผูปฏิบัติวิสุทธิขอน้ี   วิสุทธิทั้ง ๗  ประการน้ัน 
คือไตรสิกขาท่ีแสดงโดยนัยหน่ึง ใครปฏิบัติใหสมบูรณในวิสุทธิ ๗ ยอม 
ไดชื่อวาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งมวล  เพราะการบรรลุมรรคผล  
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ชั้นสูงในพระพุทธศาสนา จะมีไดดวยวิสุทธิ ๗  เหลาน้ี ซึ่งทานเปรียบ 
เหมือนรถ ๗ ผลัด  ที่จะนําผูปฏิบัติใหมุงตรงเขาสูพระนิพพาน 
           ในวิปสสนาญาณ ๙ นี้  หากจะเรียงเชื่อมตอกัน ใหเปนญาณ ๑๖ 
แลว พลวอุทยัพพยานุปสสนาญาณ  ทานจัดเปนลําดับที่  ๔  โดยเริ่มตน 
มาตามลําดับดังน้ี  คือ  
           ๑.  นามรูปปริจเฉทญาณ  ญาณกําหนดรูนามรูป 
           ๒.  ปจจยปริคคหญาณ  ญาณกําหนดรูปจจัยของนามรูป 
           ๓.  สมัมสนญาณ  ญาณกําหนดรูสังขารโดยไตรลักษณ 
           ๔.  ก.  อุทยัพพยานุปสสนาญาณ ญาณกําหนดรูความเกิด ความ 
ดับอยางออน 
                  ข.  พลวอุทยัพพยานุปสสนาญาณ  ญาณกําหนดรูความเกิด  ความ 
ดับ  อยางกลา 
           เมื่อเรียงเชนนี้  วิปสสนาญาณ ๙  จึงเปนลําดับที่ ๙  ถึง ๑๒  ตอจาก 
นั้นคือ 
           ๑๓.  โคตรภูญาณ  ญาณขามโคตรปุถุชน  เขาโคตรพระอริยเจา 
           ๑๔.  มรรคญาณ  ญาณในอริยมรรค  ทําหนาท่ีกําหนดรูทุกขละสมุทัย 
ทําใหแจงนิโรธ  ทําอริยมรรคมีองค ๘  ใหเกิดแลวลงสูอัปปนาวิถี 
           ๑๕.  ผลญาณ  ญาณในอริยผล 
           ๑๖.  ปจจเวกขณญาณ  ญาณกําหนดรูดวยการสํารวจ ทบทวน  อรยิ 
มรรค  อริยผลท่ีตนไดบรรลุแลว 
           เมื่อรวมกันทั้งหมด จึงเปนญาณ ๑๖ ที่เริ่มตนดวยทิฏฐิวิสุทธิ  และ 
จิตดําเนินมาตามทางแหงวิสุทธิ ๗  ตามลําดับดังกลาวแลว             
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                                            อัฏฐกะ  หมวด ๘ 
                                                 อริยบคุคล ๘  
              พระผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรค  และพระผูต้ังอยูในโสดาปตติผล 
              เปนคูที่ ๑ 
              พระผูต้ังอยูในสกาคามิมรรค  และพระผูต้ังอยูในสกทาคามิผล 
              เปนคูที่ ๒ 
              พระผูต้ังอยูในอนาคามิมรรค  และพระผูต้ังอยูในอนาคามิผล 
              เปนคูที่ ๓ 
              พระผูต้ังอยูในอรหันตมรรค  และพระผูต้ังอยูในอรหัตผล  เปน 
              คูที่ ๔ 
              นับเรียงองคเปน ๘ 
           พระอริยบุคคลท้ัง ๔  ประเภทนี้  ถือวาเปนบุคคลท่ีไดรับผลสูงข้ึนไป 
โดยลําดับ  เขาถึงฝงของพระนิพพาน ทานเรียกชื่อพระอริยบุคคลระดับ 
แรกวา 
           ๑. โสดาบัน  แปลวา  ผูถึงกระแสแหงพระนิพพาน การจําแนกพระ 
อริยบุคคลเปนมรรคเปนผลน้ัน เปนการจําแนกโดยขณะ  ซึ่งวากันตามความ 
เปนจริงแลวเร็วมาก  เร็วจนนับไมทัน เร็วกวาเราเปดไฟ กดสวิตซปบ  ไฟสวาง 
ปุบ  หรือวาเร็วกวาภาชนะดินมีน้ําเต็ม เราไปทุบตุมใหแตกนํ้าที่ไหลจากตุมที่ 
แตกออกมาน้ันยังชากวาขณะจิตอีก  แตวาเปนเรื่องคนละขณะกัน  พระโย- 
คาวจรผูบําเพ็ญเพียรมาโดยลําดับ  เจริญสมถกรรมฐาน  วิปสสนากรรม 
ฐาน จนญาณบังเกิดข้ึนในอริยสัจท้ัง  ๔ ประการ ระดับหน่ึง  ทานสามารถทํา  
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ศีลใหสมบูรณ  ทําสมาธิพอประมาณ ปญญาพอประมาณ ญาณระดับนี้ทํา 
หนาที่ขจัดสังโยชน ๓  ประการใหออกไปได  สิ้นเชิง  ไมกําเรบิอีกคือ 
           ๑.๑ สกักายทิฏฐิ  ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตน  ถือเราถือเขา  เปนเรา 
เปนเขาอยางหยาบและอยางละเอียด ไดแกความเห็นวา  เราเปนขันธ ๕,  
ขันธ ๕  เปนเรา  เรามีในขันธ ๕  หรอืขันธ ๕  มอียูในเรา  ออกไปไดโดย 
เด็ดขาด 
           ๑.๒ วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัยไมแนใจในเรื่อง ๘ ประการดวย 
กัน  คือ 
              ความสงสัยในพระพุทธเจา 
              ความสงสัยในพระธรรม 
              ความสงสัยในพระสงฆ 
              ความสงสัยในไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา 
              ความสงสัยในอดีต 
              ความสงสัยในอนาคต 
              ความสงสัยท้ังในอดีตและอนาคต 
              ความสงสัยในกฎของปฏิจจสมุปบาท  หรือปจจยาการ 
ญาณที่เกิดข้ึนแกทาน ตัดความสงสัยเหลาน้ีขาดไป ไมมีใครท่ีจะพูดใหทาน 
เกิดความสงสัยในพระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ  เปนตนได   และไมมีใคร 
สามารถบังคับใหทานปฏิเสธคุณพระรัตนตรัยเปนตนได 
           ๑.๓  สีลัพพตปรามาส  การถือมั่นดวยศีลวัตร และขอปฏิบัติที่เชื่อ 
ถือกันมา  ยติุโดยเหตุผลบาง  ไมยุติโดยเหตุผลบาง  ตลอดถึงการเชื่อถือ  
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โชคลางของขลัง  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผีหลวง หลาวเหล็ก ฤกษผานาที และเรื่อย 
ไปจนถึงการยึดติดในขอปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึง แมจะเปนความถูก 
ตอง  แตเกิดความยึดติดวา อยางนี้เทานั้นจริง  อยางอ่ืนไมจริง  ก็ถือวายังเปน 
สีลัพพตปรามาส การถือมั่นในศีลวัตรอยูเชนกัน  
           ญาณที่เกิดข้ึนในอริยสัจ ๔  ระดับนี้  จะขจัดสังโยชนทั้ง ๓  นี้ใหออก 
ไดไดอยางสิ้นเชิง ผูที่บรรลุถึงข้ันนี้ เรียกวาพระโสดาบันบุคคล  ญาณเกิดข้ึน 
ครั้งแรกก็เปนโสดาปตติมรรค  ตอจากนั้นก็เปนโสดาปตติผล ไมมีอะไร 
มาขวางอยูตรงกลาง 
           ๒. พระสกทาคามี  พระอริยบคุคลระดับที่สอง  ไดแก  ทานท่ีปฏิบัติ 
โดยนัยดังกลาวแลวน้ันเอง  มีญาณเกิดข้ึนในอริยสัจท้ัง ๔  จนสามารถขจัด 
สังโยชน ๓  ประการขางตนไดดังกลาวแลว  และลดความรุนแรงของราคะ 
โทสะ  โมหะ  ลงไป  ในแงของไตรสิกขา  ศีล ของทานสมบูรณ  สมาธิ  เกดิข้ึน 
พอประมาณ  ปญญาพอประมาณ  ใหเกิดญาณระดับหน่ึงข้ึนมา ลดความรุน 
แรงของราคะ  โทสะ  โมหะ  และขจัดสังโยชน ๓ ขางตนดังกลาวได  ทาน 
เรียกวา 
          สกทาคามี แปลวาผูมาสูโลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะนิพพาน 
           ๓.  พระอนาคามี  คือทานผูไมมาสูโลกนี้อีกแลว  ไดแก ทานท่ีบําเพ็ญ 
เพียรสืบตอมาจนญาณท่ีบังเกิดข้ึนแกผูบําเพ็ญเพียร  ทําใหศลีสมบูรณ  สมาธิ 
ใหใครอยูภายในจิต 
           -  กามราคะ  คือจิตท่ีมีความกําหนัดรักใครยินดีในรูป เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  อันนาใคร  นาปรารถนา  นาพอใจ  ไมวาจะประณีตวิเศษอยาง 
ไรก็ตาม  ออกไปจากจิตใจได  เพราะทานไมมีกิเลสกาม  คือกิเลสเปนเหตุ 
ใหใครอยูภายในจิต  
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           -  ปฏฆิะ  คือ ความรูสึกหงุดหงิด  ไมพอใจ ไมชอบใจ  ตลอดถึง 
ความไมยินดี  อันเปนอาการของกิเลสสายโทสะออกไปไดเด็ดขาด  พระอริย 
บุคคลระดับนี้เรียกวา  
           อนาคามี  แปลวา  ผูไมมาสูโลกนี้อีกแลว  หลังจากทานตายไป  ก็จะ 
ไปบังเกิดในพรหมโลก  ชั้นสุทธาวาส ชั้นใดชั้นหน่ึง  ตามกําลังแหงอินทรีย 
ของทาน ซึ่งไมเหมือนกัน  และจะบรรลุอรหันตในสุทธาวาส  นิพพานในพรหม 
โลกนั้น   
           ๔.  พระอรหันต  คือ  ทานผูปฏิบัติใหสมบูรณในศีล สมาธิ  ปญญา 
จนสัมมาญาณเกิดข้ึนเต็มท่ีในอริยสัจทั้ง ๔ ประการ รูวานี่ทุกข  นี่เหตุเกิด 
แหงทุกข นี่ความดับทุกข นี่ขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับทุกข  ที่เรียกวา 
สัจจญาณ 
           รูวาทุกขเปนสิ่งท่ีควรกําหนดรู  สมุทยัควรละ นิโรธ  ควรทําให 
แจง  มรรค  ควรเจริญ ที่เรียกวา  กิจจญาณ 
           รูวาทุกขที่ควรกําหนดรู ไดกําหนดรูแลว สมุทัยที่ควรละ  ไดละ 
แลว  นโิรธท่ีควรทําใหแจง  ไดทําใหแจงแลว มรรคท่ีควรเจริญ ไดเจริญ 
แลว  ที่เรียกวา กตญาณ 
           ทําใหทานสามารถขจัดกิเลสที่มีชื่อตาง ๆ  ใหหมกไปจากจิตสันดาน 
ของทานดวยการบรรลุอาสวักขยญาณ ญาณที่ทําอาสวะใหหมดไปสิ้น 
ไป  ทานละสังโยชนเพ่ิมข้ึนอีก ๕ ขอ  คือ 
รูปราคะ ความกําหนัดในรูปธรรมที่ประณีตทั้งหลาย  ตลอดถึงรูปฌาน 
อรูปราคะ ความกําหนัดยินดีในนามธรรมทั้งหลาย  ตลอดจนถงึอรูปฌาน 
มานะ  คือความถือตัวถือตน 
อุทธัจจะ  คือความฟุงซานไปของจิต และ 
อวิชชา  ความไมรูอริยสัจ  ๔ ตามความจริงในข้ันท่ีสมบูรณเต็มที่  
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                                              อวิชชา ๘ 
อวิชชา ๘ คือ   
           ๑.  ทกฺุเข  อ ฺาณ  ความไมรูในทุกข 
           ๒.  ทุกฺขสมุทเย  อ ฺาณ  ความไมรูในเหตุเกิดแหงทุกข 
           ๓.  ทกฺุขนิโรเธ  อ ฺาณ  ความไมรูในความดับทุกข 
           ๔.  ทกฺุขนิโรธคามนิีปฏิปทาย  อ ฺาณ  ความไมรูในขอปฏิบัติ 
ใหถึงซ่ึงความดับทุกข 
           ๕. ปุพฺพนฺเต  อ ฺาณ ความไมรูในสวนอดีต 
           ๖.อปรนฺเต  อ ฺาณ ความไมรูในสวนอนาคต 
           ๗.  ปุพฺพนฺตาปรนฺเต  อ ฺาณความไมรูทั้งสวนท่ีเปนอดีตแลว 
อนาคต 
           ๘.  อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  อ ฺาณ ไมรูใน 
ธรรมทั้งหลายซ่ึงอาศัยกันและกันเกิดข้ึน ตามหลักอิทัปปจจยตา คือ  สิ่งนี้ 
เปนปจจัยใหเกิดสิ่งน้ี ( ไมรูในหลักปฏิจจสมุปบาท ). 
           อวิชชา  แปลวา  ความไมรูแจงตามความเปนจริง  หรือ รูปไมจริง 
ทานจัดเปน ๔  ประเภทบาง ๘  ประเภทบาง 
           ๑. ทุกเฺข  อ ฺาณ ความไมรูทุกขนั้นคือไมรูประเภทแหงทุกข 
คือ เกิด  แก  เจ็บ  ตาย และปกิรณกทุกข  คือ ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความ  
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ทุกข  ความเสียใจ  ความคับแคนใจ การตองพลัดพรากจากส่ิง บุคคล อัน 
เปนที่รัก การตองเกี่ยวของกับสิ่ง บุคคล อันไมเปนที่รัก  ความปรารถนา 
ไมสมหวัง และการที่จิตเขาไปยึดมั่นในขันธ ๕  วา ทั้งปวงน้ีเปนความทุกข  
เพราะความไมรูทุกขตามความเปนจริง  คนจึงมักจะหลงวาเปนความสุข 
และมีความตองการความเกิดในภพชาติตาง ๆ  ที่ตนพอใจมีสวรรคเปนตน 
           ๒. ทกฺุขสมุทเย อ ฺาณความไมรูในเหตุเกิดแหงทุกข  อันไดแก 
ไมรูทุกขสมุทัย  คือไมรูวาความทุกขทั้งมวลท่ีเกิดข้ึนแกตนและคนอ่ืนนั้น 
มีสาเหตุที่แทจริงมาจากอะไร  ตามหลักความจริงแลวทุกขเกิดจากตัณหา 
๓ ประการ  อันมีการกอใหเกิดความมีความเปนสืบเนื่องไป  จิตผูกพันดวย 
ความกําหนัดตามอํานาจแหงความเพลิดเพลิน และจิตเพลิดเพลินยิ่งใน 
อารมณนั้น  ๆ คือ 
              ๒.๑  กามตัณหา  ความทะยานอยากในวัตถุกามท้ังหลาย  ที ่
                                          ผานมาทางประสาทสัมผัส ดวยอํานาจของ 
                                          กิเลสกาม คือกิเลสเปนเหตุใหใคร 
              ๒.๒  ภวตัณหา    ความทะยานอยากของจิต  ตองการความ 
                                            เปนในฐานะตาง ๆ  ทัง้ในโลกนี้และโลก 
                                            หนาดวยอํานาจสัสสตทิฏฐิ 
              ๒.๓ วิภวตัณหา    ความทะยานอยากแหงจิต ไมอยากมีอยาก 
                                            เปน  ไมยนิดีในฐานะที่ตนมีอยูเปนอยู จน 
                                             ถึงอยากใหขาดสูญไป  ดวยอํานาจอุจเฉท 
                                             ทิฏฐิ  
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           เพราะความไมรู  อาการทะยานอยากแหงใจ  จึงหาท่ีสิ้นสุดไมได 
ทั้งจะตองประสบความทุกขเพราะไมสมใจอยาก  และเม่ือส่ิงท่ีตนอยาก 
แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป 
           ๓.  ทกฺุขนิโรเธ  อ ฺาณ ไมรูในความดับทุกข  คือไมรูซึ่งความ 
ดับไปอยางไมเหลือแหงตัณหาทั้งปวง  จิตสละ  ถายถอน  หลุดพน  ไมม ี
อาลัยในตัณหาที่ละไดแลว  และความทุกขดับหมดไป  ไมมีอะไรเหลือ  
อยูอีก  เพราะเหตุแหงทุกขคือตัณหาดับไป  ไมรูวาความดับทุกขมีอยูจริง 
           ๔.  ทกฺุขนิโรธคามนิีปฏิปทาย  อ ฺาณ  ไมรูขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความ 
ดับทุกข  คือไมรูมรรคมอีงค ๘ ประการ ไดแกสมัมาทิฏฐิ  ปญญาอันเห็น 
ชอบ  สัมมาสังกัปปะ  ความดําริชอบ  สัมมาวาจา  เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ 
และ  สัมมาอาชีวะ  เลี้ยงชีวิตชอบ สมัมาวายามิ  ความพยายามชอบ 
สัมมาสติ  ระลึกชอบ  และ  สัมมาสมาธิ  ความต้ังใจมั่นชอบ 
           ๕.  ปุพฺพนฺเต  อ ฺาณ ไมรูในสวนท่ีเปนอดีต  คือไมรูถึงความมี 
อยูแหงขันธ  ธาตุ  อายตนะเปนตนในอดีตวา  ไดเคยมีมาหรือไมอยางไร 
           ๖.  อปรนฺเต  อ ฺาณ  ไมรูในสวนท่ีเปนอนาคต  คือไมรูวาใน 
อนาคตกาลนั้นจะมีขันธ  ธาตุ  อายตนะ  หรือการเกิดอีกหรือไม  และไมรูวา 
อนาคตจะเปนอยางไร 
           ๗.  ปุพฺพนฺตาปรนฺเต  อ ฺาณ  คือไมรูความมีแหงขันธ  ธาตุ  อาย- 
ตนะ  ชีวิต  ทั้งในสวนอดีตกาล  และอนาคตกาล  
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           ๘.  อทิปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  อ ฺาณ  คือไมรู 
วาสิ่งน้ีมีเพราะสิ่งน้ีเปนปจจัย  ไดแกการไมรูขบวนการแหงปฏิจจสมุปบาท 
ดังกลาวแลววา  ธรรมทั้งหลายเปนปจจัยของกันและกันเกิดข้ึน  
           อวิชชาคือความไมรูหรือความมืด  เหมือนคนอยูในหองมืดยอม 
ไมอาจมองเห็นอะไรเปนอะไร นี้เปนเดิม  เปนพ้ืนเพ  แตเมื่อมีอารมณ 
มากระทบตาเปนตน  ธรรมคือเรื่องราวตาง ๆ  ก็เขามาผสมทางตา  หู  จมูก 
ลิ้น  กาย  ใจ  ก็รูอารมณคือรูปเปนตนเหลาน้ัน แตเปนความรูไมจริง  ไมชัด 
หรือรูเพียงสวนใดสวนหนึ่งเทาน้ัน  ดวยเหตุนี้ทําใหคนผูตกอยูภายใตอํานาจ 
ของอวิชชาไมรูวา  อะไรดี  อะไรชั่ว  อะไรเปนประโยชน  ไมเปนประโยชน 
อยางแทจริงได  เมื่อเปนเชนนี้  อาการทางกาย  วาจา  แมแตความคิดของเขา 
จึงมักตกไปในฝายทุจริต  ซึ่งเปนการงายสําหรับคนที่ใจมากดวยอวิชชา 
เหมือนการไหลสูที่ตํ่าของนํ้ายอมงายกวาการทดนํ้าข้ึนบนที่สูง 
           อวิชชาจะดับไปได  ตองอาศัยการปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘  ประการ 
หรือดําเนินไปตามข้ันตอนแหงวิสุทธิ ๗  เมื่อความสมบูรณแหงธรรมปรากฏ 
ข้ึน  วิชชา  คือความรูก็เกิดในจุดที่เคยมีอวิชชานั้นเอง 
           ไดทรงแสดงไวในอานาปานสติกถา  มหาวรรค  ขุททกนิกายวา 
อวิชชา  ยอมดับไปดวยความดับแหงธรรม ๘ ประการ  คือ  " นิทาน  สมุทยั 
ชาติ  อาหาร เหตุ  ปจจัย  ญาณเกิดขึ้น  และความปรากฏแหงนิโรธ "  ซึ่ง 
ความก็ลงรอยเดียวกัน  เปนแตฝายแรกกลาวถึงเหตุ  ฝายที่สองกลาวถึงผล 
ที่เกิดจากการปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘  หรือ  วิสุทธิ  ๗  นั่นเอง  
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                                                     วิชชา ๘ 
              วิปสสนาญาณ                   ญาณอันนับเขาในวิปสสนา 
              มโนมยิทธิ                          ฤทธิ์ทางใจ 
              อิทธิวิธี                               แสดงฤทธ์ิได 
              ทิพพโสต                           หทูิพย  
              เจโตปริยญาณ                    รูจักกําหนดใจผูอ่ืน 
              ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    ระลึกชาติได 
              ทิพพจักขุ                            ตาทิพย 
              อาสวักขยญาณ                    รูจักทําอาสวะใหสิ้น 
           วิชชา  คือความรูแจง  รูวิเศษ  เปนความรูที่เหนือสามัญชนในคุณบท 
ของพระพุทธเจามาคูกับจรณะ  ตามท่ีสวดกันวา   วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 
พระผูมีพระภาคทรงสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ  คือทรงสมบูรณดวยความ 
รูแจงและความประพฤติงาม  วิชชาในท่ีนี้ทานจําแนกออกเปน ๘ ประการ 
คือ 
           ๑.  วปิสสนาญาณญาณที่เปนวิปสสนา คือปญญาพิจารณาเห็นสังขาร 
ทั้งปวง  ตามพระไตรลักษณ  ซึ่งมีการปรับจิตมาตามลําดับ  จนถึงรูอริยสัจ 
๔ ตามท่ีกลาวแลวในตอนกอน 
           ๒.  มโนมยิทธิ  มฤีทธิ์ทางใจ  คือสามารถนิรมิตกายตน  ใหเปนไปได 
ตาง  ๆ เชน  ทําคนเดียวใหเปนรอยคน  พนคนก็ได  เหมือนการชักดาบออก 
จากฝก  
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           ๓.  อทิธิวิธี  แสดงฤทธ์ิไดตาง ๆ  คําวาฤทธิ์แปลวาความสําเร็จ 
ความสําเร็จบางอยางเปนความสําเร็จโดยกําเนิด เชนนกบินไปในอากาศได 
เปนความสําเร็จตามกําเนิดของมัน  เครื่องบินไปในอากาศได  เปนความสําเร็จ 
ทางวิทยาการแผนใหม  ฤทธิ์ที่ทานกลาวถึงน้ัน  เปนความสําเร็จทางใจ  
ที่เกิดข้ึนแกผูฝกจิตมาถึงข้ันนี้  ยอมทําส่ิงท่ีคนธรรมดาไมไดเปนอันมาก 
เชนไปในอากาศแบบนก  ดําลงในดิน  เดินไปบนนํ้า  ซึ่งอาจเรียกวาเปน 
จิตกรีฑา  เหมือนกายกรีฑา  เชนยิมนาสติก  เปนตน  เปนเรื่องเฉพาะสําหรับ 
คนที่ฝกมาเทาน้ันจึงทําได 
           ๔.  ทพิยโสต  หูทิพย  คือสามารถฟงเสียงในท่ีไกลได  เม่ือตองการ 
จะฟง  เชนเดียวกับผูมีวิทยุ  เมื่อตองการจะฟงเสียงจากวิทยุ  ก็เปดเครื่องหมุน 
เข็มใหตรงคลื่น  ที่ตนตองการฟง  เสียงก็จะปรากฏข้ึนทางผูมีหูทิพยก็เชน 
เดียวกัน  เมื่อทานตองการจะฟงเสียงใครท่ีไหน  กน็อมใจไปเพ่ือฟงเสียงน้ัน 
เสียงก็จะปรากฏแกโสตประสาทของทาน 
           ๕.  เจโตปริยญาณ ความรูที่ทําใหกําหนดรูใจคนอ่ืนได  คือ  เมื่อตอง 
การจะรูวา  คนนี้มีใจสะอาด  หรือ ไมสะอาด  เขามีความคิดอยางไร  จะพูด 
อยางไรกับคนนี้  เขาจึงจะรูเรื่อง  เมื่อกลาวคําน้ีกับคนน้ีแลว  จะเกิดผลอยางไร 
เปนตน 
           ๖.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ญาณที่เปนเหตุใหระลึกชาติกอนได 
คือสามารถระลึกได  ในชาตินั้น ๆ  ตนเกิดเปนอะไร มีพอแม  วิถีชีวิตเปน 
อยางไร  ตายจากชาตินั้นแลวไปเกิดเปนอะไร  เพราะผลกรรมอะไรเปนตน 
การระลึกชาติไดนี้  เปนการระลึกไดมากบาง  นอยบาง ตามกําลังแหงญาณท่ี 
บรรล ุ แตจํานวนชาติที่วานอยน้ัน ก็นับกันเปนลาน ๆ  ชาติทีเดียว  ในนวังค-  
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สัตถุศาสน  มีคําสอนอยูขอหนึ่งในจํานวนคําสอนมีองค ๙  คือ  ชาตกะหรอื 
ชาดก  แปลวาเรื่องที่เคยเกิดมาแลว  พระพุทธเจาทรงนํามาแสดงประกอบ 
พระธรรมเทศนาทําใหฟงเขาใจงายข้ึน  แตไมทรงเลาโดยพิสดาร ทรงเนน 
เฉพาะจุดที่ตองการจะเนนเทาน้ัน  นอกจากทศชาติที่ทรงเลาพิสดารเปนพิเศษ 
เรื่องเหลาน้ีทรงรูดวยพระญาณขอน้ี  ทรงแสดงไวถึง ๕๔๗  เรือ่ง  ฉบับของลังกา  
มี ๕๕๐ เรื่อง  อยูในพระไตรปฎกเลมที่ ๒๗-๒๘ 
           ๗.  ทพิยจักขุ  ตาทิพย  หมายถึงทานผูมีตาทิพยนั้น  เมือ่ตองการจะดู 
เหตุการณ  บุคคลเปนตนในที่ไกล ๆ  ก็สามารถนอมใจไปเพ่ือจะดู  ภาพเหลา 
นั้นจะปรากฏเหมือนอยูเฉพาะหนาทาน  เปรียบเหมือนการเห็นภาพจากจอ 
โทรทัศน  ของผูที่ตองการดู เปดเครื่องและหมุนตรงชองที่เขาสงภาพ  ก็ 
สามารถเห็นไดฉะน้ัน  พระญาณขอน้ีในวิชชา ๓  ทานเรียกวา  จุตูปปาตญาณ 
แปลวา  ญาณทําใหรูการจุติ  การอุบัติของสัตวทั้งหลาย  ตลอดถึงความแตกตาง 
กันของคน  สัตว  ทั้งหลายในโลกวา  เปนเพราะอะไรเปนเหตุ 
           ดังน้ัน  ในความหมายของทิพยจักษุนั้น  นอกจากจะเห็นไดในที่ไกล 
แลว  ยังสามารถรูการเกิด  ของคนสัตวทั้งหลาย  ที่เปนไปแตกตางกันนั้นวา 
เปนเพราะกรรม  ที่แตละคนกระทําไว  เปนการจําแนกใหแตกตางกันดวย 
           ๘.  อาสวักขยญาณ  ญาณที่ทําใหสิ้นอาสวะท้ัง ๓ คือ 
           ๘.๑  กามาสวะ  อาสวะคือกาม คือกําหนัดรักใครในกามคุณท้ัง 
หลาย 
           ๘.๒  ภวาสวะอาสวะคือภพ  ไดแกความติดใจพอใจในความมีความ 
เปน  และภพชาติตาง ๆ  
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           ๘.๓  อวิชชาสวะ  อาสวะคือวิชชา  ความเขลา  ไดแกการไมรูอริยสัจ 
๔ ตามความเปนจริง  และไมรูอดีต  อนาคต  ทั้งอดีต  ทั้งอนาคต  และ 
ปฏิจจสมุปบาท 
           ดังน้ัน  ความรูที่ทําอาสวะใหสิ้นไปจึงเปนการรูอริยสจั ๔  ประการ  
ตามลําดับแหงญาณ ๓  ซึ่งมีวน ๓ มีอาการ ๑๒  คือ 
           ๑.  สจัจญาณ  รูความจริงแหงอริยสัจ  แตละขอวา  นี่เปนทุกข  นี่สมทุัย 
เหตุใหเกิดทุกข  นี่นิโรธ  ความดับทุกข  นี่มรรคมอีงค ๘  ประการ  อันเปนขอ 
ปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับทุกข 
           ๒.  กจิจญาณ  รูกจิท่ีควรทําใหอริยสัจแตละขอ  ตามลําดับวาทุกข 
เปนสิ่งท่ีควรกําหนดรูไว  สมุทัย  เปนขอท่ีควรละ  นิโรธ  ควรทําใหแจง 
มรรคมีองค ๘ ประการควรเจริญ 
           ๓.  กตญาณ  รูวาไดทําแลว  คือรูวา  ทุกขไดกําหนดรูแลว  สมุทัยได 
ละแลว  นโิรธไดทําใหแจงแลว  มรรคมีองค ๘ ประการไดเจริญแลว 
           ความรูอริยสัจโดยวิธีนี้เอง  ที่พระอริยบุคคลท้ังหลาย  มพีระพุทธเจา 
เปนตน  รูวาตนไดรูแลว ขอน้ีพึงทราบจากพระพุทธดํารัส  ทีต่รัสในพระธัมม 
จักกัปปวัตตนสูตร  ความวา 
           " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เมื่อใดแล  ปญญาอันรูเห็นตามเปนจริงอยาง 
ไรในอริยสัจ ๔  เหลาน้ีของเรา  ซึ่งมีรอง ๓ มีอาการ ๑๒  อยางน้ีหมดจดดี 
แลว  เมื่อนั้น  เราจึงไดยืนยันตนวา  เปนผูตรัสรูพรอมเฉพาะ  ซึง่ปญญาเครื่อง 
ตรัสรูชอบ  ไมมีความตรสัรูอื่นยิ่งกวาในโลก  เปนไปกับดวยเทพดา  
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มาร  พรหม  ในหมูสัตวทั้งสมณพราหมณ  เทพดา  มนุษย  ก็แลปญญาอันรู 
เห็นไดเกิดขึ้นแกเราวา  ความพนวิเศษของเราไมกลับกําเริบ  ชาตินี้เปนที่สุด 
แลว  บัดน้ีไมมีภพอีก " 
           ก็เพราะการรูอริยสัจนี้เอง จึงไดชื่อวา  รูอาสวะ  เหตุเกิดแหงอาสวะ 
ความดับแหงอาสวะ  และทางดําเนินใหถึงซ่ึงความดับไปแหงอาสวะน่ันคือ  
การบรรลุอรหัตผลน่ันเอง 
           ในวิชชาทั้ง ๘ ประการน้ี  ขอ ๑-๗  เปนโลกิยะ  คือสามัญชนทั่วไป 
อาจทําใหเกิดข้ึน  และบางขอแมบวชนอกศาสนาก็มีได  แตทานไปตัด 
แยกออก  ไมเรียกวา  วิชชา  แตกลับเรยีกวา  อภิญญา 
           สวนอาสวักขยญาณน้ัน  เปนโลกุตตระ  และเปาหมายสูงสุดของ 
พระพุทธศาสนา  ซึ่งหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนามุงไปท่ีอาสวักขยญาณ 
คือการทําพระนิพพานใหแจงน้ันเอง 
           และมขีอท่ีควรกําหนดไวอีกอยางหน่ึงคือ  วิทยาการตาง ๆ  ในทาง 
โลกนั้น  พระพุทธศาสนาไมเรียกวา  วิชชา  แตเรียกวา  ศิลปะ  คือ  ความฉลาด 
ในศิลปะแหงการดํารงชีพ  สวนวิชชาจะตองเปนความรูดังกลาวแลว  หรือ 
ความรูที่ตรงกันขามกับอวิชชา  ๘  ประการ  จึงจะเปนวิชชา  ในความหมาย 
ของพระพุทธศาสนา  
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                                                สมาบัติ ๘ 
                                    รปูฌาน ๔  อรูปฌาน ๔ 
           สมาบติั  คือ  ธรรมวิเศษอันควรเขาถึง  หรือการบรรลุธรรมชั้น 
สูง  สมาบัตินี้มีมากอนสมัยของพระพุทธเจา นักบวชนอกพระพุทธ 
ศาสนาสมัยน้ัน  นิยมวาเปนความรูสูงสุดของตน  แตพระพุทธเจาทรงเห็นวาเปน 
ทางที่ตองผาน  คือ  อาศัยเปนบันไดเพ่ือกาวไปสูมรรคผลนิพพาน  พระพุทธ 
เจาทรงไดสมาบัติ ๗  ในสํานักของอาฬารดาบส  กาลามโคตร  และไปไดอีก  
ข้ันหน่ึงในสํานักของอุทกดาบส  รวมบุตร  สมาบัติจึงเปนผลของการเจริญสมถ- 
กรรมฐาน  ทีด่ําเนินมาตามลําดับนั้นเอง  คือ 
           พระโยคาวจรผูเจริญสมถภาวนา  จนถึงไดรูปฌาน  และอยูในชั้น 
คลองแคลวชํานาญท่ีเรียกวา  วสี  คือ จะเขาจะออกฌานเม่ือไรก็ทําได  องค 
ของฌานน้ันมีความประณีตข้ึนตามลําดับฌาน  คือ 
           ๑.  ปฐมฌาน  ฌานท่ี ๑  มีองค ๕ คือ 
              ๑.๑  วิตก  คือการยกจิตข้ึนสูอารมณ  เชน  ยกเอาดวงกสิณมาเปน 
อารมณสําหรับเพง  และในขณะเดียวกันก็เปนการขจัดธรรมอันตรงกันขามกับ 
ตน คือ  ถีนมิทธนิวรณ  ความท่ีจิตหดหู  ทอถอยออกไป 
              ๑.๒  วิจาร  คือการประคองจิตใหมั่นอยูในอารมณที่เพงและ 
ในขณะเดียวกันก็ทําหนาที่ขจัดธรรมฝายตรงกันขาม คือ  วิจิกิจฉา ความ 
ลังเลาสงสัยออกไปจากจิตดวย 
              ๑.๓  ปติ  ความเอิบอ่ิมใจ  ในการเพงอารมณที่วิตกยกข้ึนสู 
อารมณ  และที่วิจารประคองอารมณนั้นไวได  ในขณะเดียวกันปติก็ทําหนาท่ี  
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เผาปฏิปกษธรรม  คือ  พยาบาทนิวรณ  คือความท่ีจิตคิดมุงมาดปรารถนาราย 
ตอใคร  ๆ  ปติที่เกิดข้ึนนี้ทานหมายเอาผรณาปติ  คือปติที่กอใหเกิดความเอิบ 
อ่ิม  ซาบซานไปทั่วรางกายและจิตใจ  
              ๑.๔  สขุ  ความสุขใจ  ไดแกโสมนัสเวทนา  คือ  เมื่อผูปฏิบัติยก 
จิตข้ึนสูอารมณและประคองจิตใหต้ังมั่นอยูในอารมณนั้น  จนถึงข้ันเกิดปติ 
แลว  ยอมมีความสุข  ความสงบ  ในขณะเดียวกันความสุขท่ีเกิดข้ึนนั้น  จะทํา 
หนาที่เผาอุทธัจจกุกกุจจนิวรร  คือความฟุงซาน  ราํคาญแหงจิตออกไปดวย 
              ๑.๕  เอกัคคตาไดแกจิตท่ีมีอารมณแนวแนอยูในอารมณเดียว 
คือ สงบอยูที่อารมณอันตนเพงอยู  ไมคํานึงถึงอารมณอ่ืน  มีรูป  เสียง  กลิ่น 
รส  และโผฏฐัพพะอยางอ่ืนทั้งสิ้น  ในขณะเดียวกัน  เอกัคคตา  จะทําหนาท่ีเผา 
กามฉันทนิวรณ  คือ ความกําหนัดรักใครในวัตถุกามตาง ๆ  ใหออกไปจาก 
จิตดวย 
           ๒.  ทุติยฌาน  ละวิตก  วิจารเสียได ยังคงอยูแตปติ  สุข  และเอกัคคตา 
           ๓.  ตติยฌานละปติเสียได  ยังเหลือแตสุข  กับ  เอกัคคตา 
           ๔.  จตุตุถฌานละสุขเสียไดแลว  จิตจะมีแตอุเบกขา  กับ  เอกัคคตา 
เทาน้ัน 
           ฌาน ๔ นี้ทานเรียกวา  รูปฌาน ๔  ใหสังเกตวาองคแหงฌานแตละ 
ชั้น  ถึงแมชือ่จะเหมือนกัน  แตความประณีตเปนตนไมเหมือนกันเพราะองค 
ฌานย่ิงสูงข้ึน ๆ  ความประณีตของฌานแตละองคก็ยิ่งมากข้ึนตามกําลังแหง  
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อรูปฌาน ๔ 
           ๑.  อากาสานัญจายตนะผูปฏิบัติลวงรูปสัญญา  คือ  กําหนดหมาย 
รูปฌานแลว  มนสิการ  คือ  ทําไวในใจวา  อากาศหาที่สุดมิได ๆ  เขาถึงอากา 
สานัญจายตนฌาน 
           ๒.  วญิญาณัญจายตนะลวงอากาสานัญจายตนะแลว  มนสิการวา 
วิญญาณหาท่ีสิ้นสุดมิได ๆ  เขาถึงวิญญาณณัญจายตนฌาน 
           ๓.  อากิญจัญญายตนะ  ลวงวิญญาณัญจายตนะแลว  มนสิการวานิด 
หน่ึงหนอยหน่ึงไมมี ๆ  เขาถึงอากิญจัญญายตนฌาน 
           ๔.  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ลวงอากิญจัญญายตนะแลว  มนสกิาร 
วา  สงบหนอ  ประณีตหนอ  จนเปนผูมีสัญญาก็ไมใช  ไมมีสญัญาก็ไมใช 
นี้จัดเปนเนวสัญญานาสัญญาตนฌาน 
           สมบติั ๘  ก็คือรูปฌาน ๔  กับอรูปฌาน ๔  นั้นเอง  เปนธรรมวิเศษ 
ที่ควรเขาถึง  เพราะเม่ือเขาสมาบัติแลว  จิตจะไมถูกรบกวนดวยกิเลสอยางใด 
เลย  เพราะจิตทานหลุดพนจากกิเลสดวยวิกขัมภนวิมุตติคือ  การกดทับไวดวย 
กําลังแหงฌาน.  
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                                        นวกะ  หมวด ๙ 
                                        อนุบุพพวิหาร  ๙ 
                                        รูปฌาน ๔ 
                                        อรูปฌาน ๔  
                                        สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑     
           อนุปุพพวิหาร  คือ ธรรมที่เขาถึงความประณีตของจิตตามลําดับซึ่ง 
ไดแกสมาบัติ  ๘  กับสญัญาเวทยิตนิโรธ คือ 
           รูปฌาน ๔  คือ 
              ปฐมฌาน  มีองค  ๕  คือ  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  และเอกัคคตา 
              ทุติยฌาน  มีองค  ๓  คือ  ปติ  สุข  เอกัคคตา 
              ตติยฌาน  มีองค  ๒  คือ  สขุ  กับ  เอกัคคตา 
              จตุตถฌาน  มีองค  ๒  คือ  อุเบกขากับเอกัคคตา 
           อรูปฌาน ๔ คือ 
              อากาสามัญจายตนฌาน 
              วิญญาณัญจายตนฌาน 
              อากญิจัญญายตนฌาน 
              เนวสัญญาสัญญายตนฌาน  
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           สัญญาเวทยิตนิโรธ  คือ  การดับสัญญาและเวทนา  เปนสมาบัติพิเศษ 
ซึ่งทําไดเฉพาะพระอนาคามี  กับพระอรหันตเทานั้น  เมื่อทานเขานิโรธสมาบัติ 
อยู  ทานจะดับสัญญาคือความจํา  และเวทนา  คือ  การเสวยอารมณ  ไมรับรู 
เรื่องอะไรเลยตลอด ๗ วัน  หรือตลอดวันที่ทานกําหนดในขณะนั้น  
ทานบอกวา  แมวาจะมีเสียงดังจากฟาผา  ฝนคะนอง  ลมพายุพัดจัด  ทานจะไม 
รูสึกเลย  หรอืใครจะไปทําอันตรายทาน  แมจะเผาดวยไฟ  ก็ไมอาจทําอันตราย 
แกทานได 
           อนุปุพพวิหารน้ี  บางคราวทานเรียกวา  อนุปุพพนิโรธ  เพราะเวลาทาน 
เขาสมาบัติแตละขอ  ทานจะตองดับข้ันตนไปตาลําดับกอนจึงจะเขาฌานที่สูง 
ข้ึนไปได 
           อนุปุพพวิหารสมาบัตินี้  พระพุทธเจาทรงเขากอนปรินิพพาน  ทาน 
แสดงวาทรงเขาไปจากรูปฌานท่ี ๑-๒-๓-๔  ออกจากรูปฌานแลว  เขา 
อรูปฌานตามลําดับไป  คือ จากอากาสานัญจายตนะ จนถึงเนวสัญญานาสัญ- 
ญายตนะ  จากน้ันทรงถอยกลับยอนมาจากเนวสัญญาสัญญายตนะ  อากิญ- 
จัญญายตนะ  วิญญาณัญจายตนะ  อากาสานัญจายตนะ  แลวมาเขารูปฌาน ๔ 
จากรูปฌานท่ี ๔-๓-๒-๑  และทรงเขารูฌานไปตามลําดับอีกครั้งหนึ่ง 
ทรงปรินิพพานเมื่อออกจากจตุตถฌาน  ยังไมเขาอากาสานัญจายตนะ  ซึ่งทาน 
แสดงวา  พระผูมีพระภาคทรงปรินิพพานระหวางจตุตถฌาน กับอากาสานัญ- 
จายตนฌาน.  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 393 

                                                พุทธคุณ ๙ 
           พระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ทรงมีพระคุณสุดที่จะบรรยายได  แต 
ทานไดกลาวโดยสรุปไว ๙  ประการดวยกัน  เรียกวา  นวหรคุณ  คือ 
           ๑.  อรห  เปนพระอรหันต  
           ๒.  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เปนผูตรัสรูดีชอบดวยพระองคเอง 
           ๓.  วชิฺชาจรณสมปฺนฺโน  เปนผูสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ 
           ๔.  สคุโต  เปนผูเสด็จไปดีแลว 
           ๕.  โลกวิทู  เปนผูรูแจงโลก 
           ๖.  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ เปนสารถีผูฝกบุรุษอยางยอดเยี่ยม 
ไมมีบุรุษอ่ืนยิ่งไปกวา 
           ๗.  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
           ๘.  พุทฺโธ  เปนผูต่ืนแลว เปนผูเบิกบานแลว 
           ๙.  ภควา  เปนผูมีโชค  เปนผูแจกธรรม  หรอืเปนผูมีภคธรรม 
           พุทธคุณ  คือ  คุณของพระพุทธเจาหรือคุณของทานผูรู  คําวาคุณ 
หมายถึงความดีตาง ๆ 
           อรรถาธิบายในพุทธคุณโดยสรุปดังน้ี  คือ 
           ๑. อรห  หรืออรหนัตนั้น หมายความวาอยางไร ? 
                               คําวา  อรห  ทานอธิบายวา 
              ๑.๑  เปนผูควรไดรับความเคารพยกยองจากบุคคลอ่ืน  ควรแก 
การถวายปจจัย ๔  เปนตน 
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              ๑.๒  เปนผูไกลคือไกลจากกิเลสและตัณหาทั้งปวง 
              ๑.๓  เปนผูหักกําแหงสังสารจักร  กําแหงสังสารจักรนั้น  คือ 
อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  และกรรม  พระผูมีพระภาคเจาไดหักสิ่งเหลาน้ี 
หมดสิ้นแลว  จึงไดชื่อวาเปนอรห 
              ๑.๔  เปนผูไมกระทําบาป  แมในที่ลับ  
           ๒.  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  แปลวาผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง  พระผู 
มีพระภาคเจาน้ันตรัสรูอริยสัจ ๔  ประการ  ในการตรัสรูนั้นทรงแสดง 
วา  ญาณ  ปญญา วิชชา  แสงสวาง  ไดเกิดข้ึนแลวแกพระองคในธรรมท้ัง 
หลายที่พระองคไมเคยรูไมเคยเห็นมาในกาลกอน 
           ดังน้ันเปนการแสดงวา  ในระดับของการตรัสรูนั้น  พระผูมีพระภาค 
เจาตรัสรูดีตรัสรูชอบดวยพระองคเองไมมีครูอาจารยเปนผูสั่งสอน 
           ๓.  วชิฺชาจรณสมปฺนฺโน  วิชชานั้นคือความรู  คําวาความรูที่เรียกวา 
วิชชานั้น  เปนความรูที่เกิดข้ึนจากญาณหรือความรูดีรูชั่ว  ไมใชเปนความรู 
ศิลปวิทยาการตาง  ๆ เพราะความรูเหลาน้ัน  ในทางศาสนาเรียกวา  ศิลปะ 
วิชชาที่พระผูมีพระภาคเจาทรงมีนั้น  ทานจัดไวเปนวิชชา ๘ ประการ บาง 
๓ ประการบาง 
           วิชชา ๓ ประการนั้น  คือวิชชาที่ทรงตรัสรูภายใตตนโพธิ์  ไดแก 
           ๑. ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ  ทรงระลึกชาติกอนได 
           ๒.  จตูุปปาตาณ  ทรงรูการเกิดการจุติของสัตวทั้งหลายวาเปน 
ไปตามกรรม 
           ๓.  อาสวกฺขยาณ  รูการทําอาสวะคือกิเลสที่หมักดองอยูในใจ 
ใหหมดสิ้นไป  
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           วิชชา  ๘ ประการคือ 
           ๑.  วปิสฺสนาาณ  ความรูแจงเห็นจริงอันนับเขาในวิปสสนา 
           ๒.  มโนมยิทฺธิมีฤทธิ์ทางใจ  สามารถที่จะสงใจไปในท่ีตาง ๆ ได 
           ๓.  อทิฺธิวิธิ  แสดงฤทธ์ิซึ่งผิดวิสัยสามัญชนจะกระทําได 
           ๔.  ทพฺิยโสต  หูทิพย  คือสามารถฟงเสียงในท่ีไกลได  เม่ือปรารถนา  
ที่จะฟง  เหมือนการฟงเสียงวิทยุ 
           ๕.  เจโตปริยาณ  รูจักกําหนดใจคนอ่ืน  คือทราบความคิด  อุปนิสัย 
บารมีของคนนั้น ๆ  ได 
           ๖.  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ  ทรงระลึกชาติกอนของพระองค 
ไดวา  เคยเกิดเปนอะไรในชาตินั้น ทรงทราบตลอดเรื่องราวในชีวิต  ในชาติ 
นั้น ๆ  ไดโดยชัดเจน 
           ๗.  ทพฺิยจกฺขุ  ตาทิพย  คือสามารถจะเห็นภาพ  เหตุการณ  บุคคล 
ในที่ไกลไดเมื่อมีความปรารถนาจะดู  เชนเดียวกับคนเปดเครื่องโทรทัศน 
ดูภาพ       
           ๘.  อาสวกฺขยาณ  ญาณที่ทําใหอาสวะ  คือกิเลสที่หมัก 
ดองอยูภายในจิตหมดไป 
           จรณะ  ๑๕ ประการ  คืออะไรบาง ? 
           จรณะ  ทานแปลวาความประพฤติ  หมายถึงการปฏิบัติที่เขาถึง 
ความสมบูรณในระดับนั้น ๆ  ทานจัดเปน ๑๕  ประการดวยกัน คือ 
           ๑.  สลีสัมปทา ทรงสมบูรณดวยศีล 
           ๒.  อนิทรียสังวร  สํารวมอินทรียทั้ง ๖ คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น กาย  ใจ  
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           ๓.  โภชเนมัตตัญุตา  เปนผูรูจักประมาณในการบริโภคอาหาร 
           ๔.  ชาคริยานุโยค  ประกอบความเพียรดวยความเปนผูต่ืนเปนนิตย 
           ๕.  สทัธา  มีความเชื่อ 
           ๖.  หริิ  มีความละอายแกใจในการกระทําบาป  
           ๗.  โอตตัปปะ  สะดุงกลัวท่ีจะกระทําบาปและผลของการกระทําบาป 
           ๘.  พาหุสัจจะ  มกีารศึกษาสดับตรับฟงมาก 
           ๙.  วริิยะ  มีความเพียร 
         ๑๐.  สติ  มีความระลึกได 
         ๑๑.  ปญญา  มีความรอบรู 
         ๑๒.  ปฐมฌาน  ฌานท่ีหน่ึง  อันมีองค ๕  คือ  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข 
เอกัคคตา 
         ๑๓.  ทติุยฌาน  ฌานท่ีสอง  อันประกอบดวยองค ๓ คือ  ปติ  สุข 
เอกัคคตา 
         ๑๔.  ตติยฌาน  ฌานท่ีสาม  อันประกอบดวยองค ๒ คือ  สุข  กับ 
เอกัคคตา 
         ๑๕.  จตุตถฌานฌานที่สี่  อันประกอบดวยองค ๒ คือ  อุเบกขา 
กับ เอกัคคตา 
           ๔.  สคุโต  มีความหมายวาอยางไร ? 
              " สุคโต "  แปลวาเสด็จไปดีแลว ทานใหความหมายไววาเพราะ : 
           ๑.  เสด็จไปไมของขัด  ดวยการเสด็จไปตามอริยมรรค 
           ๒.  เสด็จไปสูที่ดี  คืออมตมหานิพพาน  
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           ๓.  ไมทรงหวนกลับมาสูอํานาจของกิเลสท่ีทรงละไดแลว  และ 
เสด็จไปทําประโยชน เพ่ือเกื้อกูล  เพ่ือความสุขแกสัตวโลกท้ังหลาย 
           ๕.  " โลกวิทู "  หมายความวาอยางไร ?  
           ทานแสดงวา  พระพุทธเจาทรงเปนผูรูแจงโลก ๓  ประเภทอยาง 
แจมแจง คือ 
           ๑.  สงัขารโลก  โลกคือสังขาร  ไดแกสิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงท้ังหลาย 
           ๒.  สตัวโลก  โลกคือหมูสัตว  บางแหงหมายเอาการทรงทราบ 
อัธยาศัยของสัตว 
           ๓.  โอกาสโลก  โลกคือดวงดาว  อันเปนที่อาศัยของสรรพสัตว 
           มีพระพุทธภาษิตอยูบทหน่ึง  ทรงรับสั่งวา  " เราบัญญัติโลก  ความเกิด 
แหงโลก  ความดับแหงโลก  และขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงโลก  ที่รางกาย 
ประมาณวาหน่ึง  ที่มีสัญญา  มีใจครองน้ี "  อันเปนการแสดงใหเห็นวา  ทรง 
ทราบสภาพอันเปนความจริงของโลก ๔ ประการคือ 
           ๑.  สภาวะ  ความจริงท่ีเปนความทุกข  อันมีลักษณะเบียดเบียนบีบค้ัน 
เกิด  ดับ 
           ๒. สมุทัย ทรงทราบความจริงที่เปนตนเหตุใหเกิดความทุกข 
           ๓.  นโิรธ ความดับโดยไมเหลือแหงสรรพทุกข  สรรพกิเลส 
           ๔.  นโิรธูบาย  ความจริงอันเปนอุบายวิธี  ที่จะทําใหสามารถดับทุกข 
ไดหมดสิ้น 
           ๕.  " อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ "  มีความหายอยางไร ? 
           หมายความวา  พระพุทธเจา  ทรงเปนศาสดาผูฝก  " คนที่ควรฝก 
อาจฝกได "  อยางยอดเยี่ยม  ไมมีใครเสมอเหมือน  แมวาคนเหลาน้ันบางคน  
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ดุราย  เชนองคุลิมาล  บางคนเปนคนมีปญญามาก  แตมีความด้ือรั้น  เชน 
อุรุเวลากัสสปะเปนตน  พระองคก็ทรงฝกได  คนที่ทรงฝกสําเร็จน้ัน  ตาง 
มีประวัติเบื้องหลัง  พ้ืนเพทางการศึกษา  สังคม  ครอบครัว  วรรณะแตกตาง  
กัน  แตทรงมีอุบายวิธี  ในการฝกคนเหลาน้ันใหไดรูธรรมไดตามสมควร 
แกอุปนิสัย  บารมีของทานเหลาน้ัน  ทานเทียบการฝกคนของพระพุทธเจา 
เหมือนสารถีฝกชาง  มา  เพราะชางมา  ที่ฝกดีแลว สามารถทําประโยชน 
อันยิ่งใหญได  แตเมื่อเทียบกับการฝกคนแลว  และคนที่ฝกดีแลว  สามารถ 
สรางสิ่งท่ีเปนประโยชนแกตนเอง และบุคคลอ่ืนไดมากกวา 
           ๗.  " สตฺถา  เทวมนุสฺสาน "  หมายความวาอยางไร ? 
          พระพทุธเจา  ทรงแสดงธรรม  โดยมุงประโยชน  เกื้อกูล  ความสุข 
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  โดยทรงมุงหมายใหผูรับการสั่งสอนไดรับ 
ประโยชน  ในระดับใดระดับหน่ึง  คือ 
           -  ทิฏฐธัมมิกัตถุ=  ประโยชนในปจจุบันนี้ 
           -  สัมปรายิกัตถะ=  ประโยชนในกาลภายหนา  รวมถึงชาติหนา 
           -  ปรมัตถะ=  ประโยชนอยางสูงสุด  คือ  มรรค  ผลนพิพาน 
           จากพระคุณขอน้ี  เปนการชี้ใหเห็นวา  พระพุทธองคทรงอาศัย 
" พระมหากรุณาธิคุณ "  โปรด  เทวดา  และ  มนุษยทุกจําพวก  ทําใหผลจาก 
การสอนของพระองค  สะทอนออกเปนผลดี  แมแกสัตวดิรัจฉานทั้งหลายดวย 
พระองคจึงไดพระนามวา  เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 399 

           ๘.  " พุทฺโธ "  หมายความวาอยางไร ? 
           พระพุทธเจา  ทรงไดพระนามวาพุทโธ  เพราะทรงเปนผูต่ืนจาก  
กิเลสนิทรา  คือความหลับดวยอํานาจของกิเลส  ไมมีความหลงงมงาย  เพราะ 
ทรงตรัสรูอรยิสัจท้ังส่ีประการ 
           ทรงเปนผูเบิกบาน  ดวยการทํางานในการปลุกคนอ่ืนใหต่ืนข้ึน 
จากความหลับดวยอํานาจกิเลส  ชวยชาวโลกใหไดรับความสุข  ในระดับ 
ตาง ๆ  จึงทรงเปนผูเบิกบาน 
           ๙.  " ภควา "  หมายความวาอยางไร ? 
           ภควา  ทานใหความหมายไวสองอยาง  คือทรงเปนผูจําแนก 
ธรรม  และ  ทรงเปนผูมีโชค 
           - คําวา  ทรงจําแนกธรรม  หมายเอาทรงจําแนกธรรมออกเปน 
             ไตรสิกขาเปนตน  และทรงจําแนกอธิบาย  ใหผูฟงแตละคนได 
              รับความรูความเขาใจ  ตมความสามารถของเขาท่ีจะเขาใจได 
              และไดรับผลแหงการปฏิบัติในระดับนั้น ๆ 
           - ขอวา  ทรงมีโชคน้ัน  หมายเอาการท่ีทรงหักกําแหงสังสาร 
              จักร  ทําใหสรรพกิเลส  และบาปธรรมท้ังปวงหมดส้ินไปทรง 
              บรรลุความสําเร็จอยางสูง  ในการทรงทําประโยชนเพ่ือพระองค 
              และประโยชนเพ่ือคนอ่ืน  ไดแก  โลกทั้งมวล  แมมีอุปสรรค 
              ก็ไมอาจขัดขวางได 
           -  ทรงประกอบดวย  ภคธรรม ๖ ประการ  คือ 
           ๑.  อสิสริยะ  มีความเปนใหญในจิตของพระองค  เชน ทรงทําส่ิง 
ที่คนอ่ืนทําไมได  
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           ๒.  ธรรม  ทรงรูแจงซ่ึงโลกุตตรธรรม  ๙  ม ี มรรค  ๔  ผล ๔ 
นิพพาน ๑  
           ๓. ยสะ  ทรงมีพระยศชื่อเสียง  ฟุงขจรไป โดยไมจําเปนตองโฆษณา 
           ๔. สริิ  ทรงสมบูรณดวยมหาปุริสลักษณะ  ๓๒ ประการ  และ 
อนุพยัญชนะ ๘๐ 
           ๕.  กาม  ทรงปรารถนาอะไร  ก็ไดสิ่งน้ันตามท่ีทรงปรารถนา  ที ่
ประกอบดวยธรรม  ทั้งกอนผนวชและหลังจากตรัสรูแลว 
           ๖.  ปยัตตะ  ทรงใชความเพียรอยางหนัก  ในการหาทางตรัสรูและ 
ในการเสด็จไปโปรดสัตวโลก  อันเปนเวไนยสัตว  ใหไดรับประโยชนอยาง 
ยอดย่ิง 
           พระพุทธคุณท้ัง ๙  นี้สรุปรวมลงในพระคุณ ๓ คือ 
           พระปญญาคุณ  ทรงรูยิ่งเห็นจริงในธรรมทั้งปวง 
           พระบริสุทธิคุณ  ทรงบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศราหมองใจทั้งปวง 
           พระกรุณาคุณ ทรงกอปรดวยความกรุราไมมีประมาณในสรรพสัตว  
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                                              มานะ ๙ 
           ๑ ุ.  เปนผูเลิศกวาเขา                      สําคัญตัววาเลิศกวาเขา  
           ๒.  เปนผูเลศกวาเขา                     สําคัญตัววาเสมอเขา 
           ๓.  เปนผูเลิศกวาเขา                      สําคัญตัววาเลวกวาเขา 
           ๔.  เปนผูเสมอเขา                          สําคัญตัววาเลิศกวาเขา 
           ๕.  เปนผูเสมอเขา                          สําคัญตัววาเสมอเขา 
           ๖.  เปนผูเสมอเขา                           สําคัญตัววาเลวกวาเขา 
           ๗.  เปนผูเลวกวาเขา                       สําคัญตัววาเลิศกวาเขา 
           ๘. เปนผูเลวกวาเขา                         สําคัญตัววาเสมอเขา 
           ๙. เปนผูเลวกวาเขา                          สําคัญตัววาเลวกวาเขา 
           มานะท้ัง ๙  ประการน้ี  เปนอาการพองขึ้นของจิต อาจจะปรารภเหตุ 
อยางใดอยางหนึ่งของตน ที่ตนเขาใจวาเลิศกวาเขา  เสมอเขาหรือเลวกวา 
เขา  เชนปรารภชาติวาตนมีชาติสูงกวาเขา เสมอเขาหรือเลวกวาเขา  ปรารภ 
โคตร  ปรารภสกุล  ปรารภรูปรางฐานะทางทรัพยสิน ความฉลาดในศิลปอยาง 
ใดอยางหน่ึง  ความรูอยางใดอยางหน่ึง  ฐานะตําแหนงการงาน  ไหวพริบ 
ปฏิภาณความเฉลี่ยวฉลาด ฐานะทางเศรษฐกิจทางสังคม การไดเหรียญตรา 
การไดสมณศักดิ์  คือสรปุวาอะไรก็ตามที่บุคคลไปยึดถือในสิง่เหลาน้ัน 
ใหความสําคัญแกสิ่งเหลาน้ันแลวทําใหตนเองพองข้ึน  เกิดความกระหยิ่ม 
เกิดความลําพอง  กอใหเกิดอาการพองข้ึน  ผยองข้ึน  นําตนไปเทียบเคียงกับ 
บุคคลอ่ืนในจุดนั้น ๆ  เชน  ตนเปนผูเลิศกวาเขาในดานวิชาความรู  หรือเสมอ 
เขาในดานวิชาความรู  หรือเลวกวาเขาในดานวิชาความรู  ก็นําตนเองเขาไป  
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เทียบเคียงกับคนอ่ืน  เกิดความทนงตนข้ึนมา  มีความหย่ิง  มีความผยอง 
บังเกิดข้ึนภายในใจ  ทําใหใจกระดาง  แสดงออกมาทางกาย  ทางวาจา  ก็  
กระดางตามไป   ไมเปนที่พอใจยินดีของผูที่ไดพบเห็น  ไดยินไดฟง  
           สําหรับขอท่ี ๒ ขอท่ี ๕  และขอท่ี ๘  นั้น  ในกรณีที่เราเปนผูเลิศกวา 
เขา แตสําคัญตัววาเสมอเขาก็ดี  เปนผูเสมอเขา  สําคัญตัววาเสมอเขาก็ดี 
หรือเปนผูเลวกวาเขา  แตสําคัญตัววาเสมอเขาก็ดี  เปนเหตุใหตีตนเสมอคนอ่ืน 
และยกตนเทียมทาน จนบางครั้งบางคราวก็เสียจังหวะ  เสียโอกาส  สราง 
ความตกตํ่าใหเกิดข้ึนแกตนเอง สําหรับคนท่ีเลิศกวาเขา  สําคัญตัววาเลวกวา 
เขา  คนที่เสมอเขา แตสําคัญตัววาเลวกวาเขา คนที่เลวกวาเขา สําคัญตัววา 
เลวกวาเขาน้ัน  เขาลักษณะท่ีถอมตัว  ซึ่งบางครั้งก็เกินไป  ทําใหตนสูญเสีย 
ความเชื่อม่ัน  ความมั่นใจในตัวเอง  จะมีความรูสึกวา ไมรู  ไมได  ไมเปน 
ไมเขาใจ  ไปเสียทุกเรื่อง  กระทําตนเองใหตกตํ่า  ไมสามารถที่จะพัฒนาข้ึน 
ไปได 
           มานะลักษณะท่ี ๑  ลักษณะท่ี ๔  และลักษณะท่ี ๗  คือเปนผูเลิศกวา 
เขาแลวสําคัญตัววาเลิศกวาเขา  กับเปนผูเสมอเขาน้ัน  ก็มีแนวในแนวความ 
จองหองพองขนถือตัวเห็นไดชัดวาเปนมานะ  แตในกรณีที่ตนซ่ึงเปนผูตํ่ากวา 
เขา  ดูแลวคลาย ๆ  จะไมนาจะเปนมานะ  แตคนเราถาลองวาหม่ินตัวเองแลว 
ก็จะถูกคนอ่ืนเขาดูหม่ิน ในที่สุดก็จะทําใหตัวเองตกตํ่า มานะเปนกิเลสที่ 
ละเมียดละไมมาก  ดังนั้นในทางพระพุทธศาสนา  จึงแสดงใหเห็นวา  ในชั้น 
ของวินัย  ในชั้นของศีล  บุคคลควรจะมีมานะ  คือความสํานึกตัววา  เราเปนภิกษุ 
สามเณร  เปนคนไทย  เปนครู  เปนนกัเรียน  เปนตน  อาการกิริยาอันใดที่เหมาะ 
ที่ควรแกความเปนภิกษุสามเณร  ใหปฏิบัติตนใหเหมาะควรแกฐานะเหลาน้ัน  
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ซึ่งบางครั้งบางคราวก็เปนอาการของมานะ  คือแขงดี  เชนคนอ่ืนเขานั่ง 
เรียบรอยได เ ราแมจะปวดเม่ือย  ก็ตองนั่นเรียบรอยใหได  เพ่ือรักษาสถาน- 
ภาพของตนไวใหเหมาะควร  ดังนั้น ในชั้นทั่ว ๆ ไป  ในบางกรณี จึงไมใช  
เรื่องเสียหาย  แตมาถึงชั้นหน่ึงก็กลายเปนกิเลสประเภท  มละ อุปกิเลส 
อนุสัย สังโยชน 
           ยังมีมานะอีกประการหน่ึงท่ีทานเรียกวา  อธิมานะ  แปลวา  ความ 
หลงผิด  ความเขาใจผิด  เชน  ภิกษุผูประพฤติปฏิบติับําเพ็ญเพียรมาจนจิตใจ 
สงบจากกิเลส  อาจจะหลงผิด เขาใจผิดวาตนไดบรรลุมรรคผลแลว  จึงได 
บังอาจไปกราบทูลพระพุทธเจา  ใหทรงทราบวาตนหมดกิเลสแลว 
เปนตน การพูดในลักษณะน้ันไมถือวาเปนความผิด  เพราะเปนเรื่องของ 
อธิมานะ  คือความหลงผิด ความเขาใจผิด  เพราะวาจิตใจของบุคคลน้ันเมื่อ 
บําเพ็ญเพียรทางดานสมาธิไป บางครั้งสงบเอาจริง ๆ  ไมมีอารมณอะไรมา 
กระแทกกระทั้น  ก็ทําใหทานหลงผิด  เขาใจผิดไปได 
           มานะท้ัง ๙ ประการนั้น ชั้นหน่ึงก็เปนเรื่องของการตีเสมอ หรือ 
ยกตนขมทาน  เปนอาการกระดางทางใจ  อีกชั้นหน่ึงก็เปนการดูหม่ินคนอ่ืน 
อีกชั้นหน่ึงก็เปนการดูหม่ินตัวเอง  ย่ํายีตัวเอง ทําใหตนสูญเสียความเชื่อม่ัน 
ซึ่งลวนแตเปนอุปสรรคของความดีงาม  ในแตละชั้นทั้งนั้น  เนื่องจากเปนกิเลส 
เครื่องเศราหมองใจ ซึ่งจําเปนจะตองแกไขดวยความรูสึกที่มีปญญาพิจารณา 
เห็นถึงความจริงวา  คนเรานั้นไมมีใครจะดีไปกวาคนอ่ืนดวยประการทั้งปวง 
และก็ไมมีใครจะเลวไปกวาคนอ่ืนดวยประการทั้งปวง พรอมที่จะยอมรับ 
นับถือกันได  การตีเสมอ  การดูหม่ินคนอ่ืน การดูหม่ินตนเอง การยกตนเทียม 
ทาน  เปนตน  ก็จะเบาบางลงไปได  
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                                            โลกุตตรธรรม ๙ 
                                                  มรรค ๔  
                                                  ผล ๔ 
                                                  นิพพาน ๑ 
มรรค ๔  คือ    โสดาปตติมรรค                           ผล ๔ คือ       โสดาปตติผล 
                        สกทาคามมิรรค                                                 สกทาคามิผล 
                        อนาคามมิรรค                                                    อนาคามิผล 
                        อรหัตมรรค                                                        อรหัตผล 
           เรื่องมรรคผลนั้น  เกิดข้ึนจากการบําเพ็ญเพียร ดานศีล  สมาธิ  ปญญา 
มาโดยลําดับจนเกิดญาณ ความรูในอริยสัจ ๔  ที่มีกาํลังสามารถขจัดสังโยชน 
ใหหมดไป  สิ้นไป  โดยลําดับดังกลาวแลวในตอนตน  ทําใหทานเหลาน้ันละ 
จากความเปนปุถุชน  สูความเปนอริยบุคคลในข้ันนั้น ๆ  ระหวางมรรคกับผล 
เปนชวงขณะที่ไมอาจจะกําหนดไดงายนัก  คือ  เรว็สุดที่จะนับได  แตเนื่อง 
จากธรรมะในทางพระพุทธศาสนา  พอถึงชั้นละเอียดนั้น  จะพูดเปนขณะ 
ไปหมด ในชวงของมรรคกับผล  จึงเปนเรื่องของคนละขณะกัน ดังน้ัน 
ทานจึงแบงเปนมรรคกับเปนผล  เปนคู ๆ กัน  โดยการละสังโยชนไดมาก 
นอยแตกตางกันดังกลาวแลว 
           นิพพานนั้น  แปลวา ความดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข  หรือ 
ปราศจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด นพิพานจึงเปนผลสูงสุดในพระพุทธ-  
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ศาสนา  แตเปนผลท่ีตอเน่ืองมาจากอริยมรรค  อรยิผล  ทานจําแนกนิพพาน 
ไวเปน ๒ ระดับใหญ ๆ  ดวยกัน คือ  
           ๑.  สอุปาทิเสสนิพพาน  โดยความก็คือ  ทานที่ดับกิเลส  แตวาชีวิต  
ยังมีอยู  ดับกเิลสได  ดับทกุขได ชีวิตยังดํารงอยู  นัยหน่ึงนั้นหมายถึงเฉพาะ 
พระอรหันต อีกนัยหน่ึงหมายถึง พระอริยบุคคลท้ัง ๔ ประเภท 
           ๒.  อนุปาทิเสสนิพพาน  นัยหน่ึงหมายถึงพระอรหันตที่ทานตาย 
คือดับทั้งกิเลส  ดับทั้งรายกายท้ังชีวิต  แตอีกนัยหน่ึงหมายเฉพาะถึงพระ 
อรหันตที่ทานดับกิเลส ดบัเพลิงทุกขไดแลว  แมจะมีชีวิตอยู  กช็ื่อวาเปน 
อนุปาทิเสสนิพพาน  แตที่ยอมรับกันโดยท่ัว ๆ ไปและพระพุทธเจาไดทรง 
แสดงไวดวยพระองคเองน้ัน 
           สอุปาทิเสสนิพพาน  หมายถึงพระอรหันตที่ยังมีชีวิตอยู 
           อนุปาทิเสสนิพพาน  หมายถึงพระอรหันตที่ตาย 
           ทานใชคําวาปรินิพพานท่ีดับรอบแลวอยางนี้  เรียกวา  โลกุตตรธรรม 
           ในชัน้ของการศึกษา  ถาจะจับประเด็นระหวางโลกียธรรม  กับ 
โลกุตตรธรรม  วาอะไรเปนอะไร สามารถกลาวโดยสรุปไดวา ธรรมทั้งหลาย 
ทั้งปวงน้ัน  นอกจากมรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑ แลว  ลวนเปนโลกียธรรมทั้ง 
หมด  โลกุตตรธรรมจึงมีเพียง  ๙  แตโลกียธรรมน้ัน  มีไมสามารถจะนับ 
ประมาณได  
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                                               วิปสสนาญาณ ๙ 
           ๑.  อทุยัพพยานุปสสนาญาณ             ปรีชาคํานึงเห็นถึงความเกิดทั้ง  
                                                                       ความดับ 
           ๒.  ภงัคานุปสสนาญาณ                    ปรชีาคํานึงเห็นความดับ 
           ๓.  ภยตูปฏฐานญาณ                         ปรชีาคํานึงเห็นสังขารปรากฏ  เปน 
                                                                      ของนากลัว 
           ๔.  อาทีนวานุปสสนาญาณ                ปรีชาคํานึงเห็นโทษ 
           ๕.  นพิพิทานุปสสนาญาณ                ปรีชาคํานึงถึงความเบ่ือหนาย 
           ๖. มญุจิตุกามยตาญาณ                       ปรีชาคํานึงดวยใครจะพนไปเสีย 
           ๗.  ปฏิสังขานุปสสนาญาณ               ปรชีาคํานึงดวยพิจารณาหาทาง 
           ๘.  สงัขารุเปกขาญาณ                        ปรชีาคํานึงดวยความวางเฉยเสีย 
           ๙.  สจัจานนุโลมิกญาณ                      ปรชีาเปนไปโดยสมควรแกกํา 
                                                                      หนดรูอริยสัจ 
           วิปสสนาญาณ  ไดแกญาณที่นับเนื่องในวิปสสนา  หรอืท่ีจัดเปน 
วิปสสนาญาณ คือความรูอันเกิดจากความเห็นอยางแจมแจงตามความเปนจริง 
ของนามรูป  ในที่นี้ทานแสดงไว ๙ ขอ  ซึ่งเม่ือกลาวตามหลักของญาณ  ๑๖ 
ที่กลาวแลว  จะเปนขอท่ี ๔-๑๒  คือเปนญาณท่ีสืบตอจากสัมมสนญาณ 
ที่กลาวแลวในวิสุทธิ ๗  และ  สมาธิ  ๓  สําหรับวิปสสนาญาณ  ๙ นั้น  คือ  
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           ๑.  อุทยัพพยานุปสสนาญาณ  ญาณอันตามเห็นความเกิดและความ 
ดับของนามรูป  คือทานผูปฏิบัติเม่ือเจริญวิสุทธิ  ๗ มาถึงขอท่ี ๕  คือ  มัคคา  
มัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  ความบริสุทธ์ิดวยความรูความเห็นวาเปนทางปฏิบัติ 
ที่ถูกหรือเปนทางปฏิบัติผิดแลว  ทานจะกําหนดดูนามรูปใน ๓  ขณะ  คือ 
อุปปาทะ  เกิดข้ึน  ฐิติ  ต้ังอยู  ภังคะ  ดับไป  ตอแตนั้นทานจะกําหนดดูเฉพาะ 
เกิด ๆ ดับ ๆ  แหงนามรูปไปเรื่อย ๆ  จนเกิดญาณคือความรูความเห็นวา 
สรรพสิ่งมีการเกิดข้ึน กับดับไปเหมือนกันหมด  ญาณขอน้ี  หากยังออนอยู 
คือเห็นเกิดดับไปถี่นักยังประสบเวทนาอยู  แตจะต้ังอยูไมนายแลวจะดับไป 
ผูปฏิบัตินั่งกําหนดดูอาการเกิดดับของนามรูปจนเห็นการเกิดดับถี่ยบิ จนจิต 
ของทานสงบ จนเกิดวิปสสนูปกิเลส ๑๐  ประการข้ึน  ดังกลาวแลวใน 
วิสุทธิ ๗ 
           อุทยัพพยานุปสสนาญาณอยางแก  จะเกิดในลําดับแหงวิสุทธิขอ 
ที่ ๖ คือ  ปฏปิทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิของความรูความเห็น 
แหงการปฏิบัติถูก  จะเกิดข้ึนเมื่อไดขจัดวิปสสนูปกิเลส ๑๐  ขอออกไปแลว 
ทานเรียกข่ือเสียใหมวา  พลวอุทยัพพยานุปสสนาญาณ  เปนญาณท่ีตามรูตาม 
เห็นความเกิดดับของนามอันมีกําลัง  เพราะเปนญาณท่ีปราศจากอุปกิเลส 
บดบัง  ปฏิบติัไปถูกทาง ทําใหสามารถกําหนดรูเห็นความเกิดความดับของ 
นามรูปไดชัดเจน แมจะเกิดดับถี่ยิบกต็าม 
           ๒.  ภังคานุปสสนาญาณ คือญาณกําหนดรูความดับของนามรูปเปน 
ญาณที่บังเกิดแกผูปฏิบัติในลําดับตอมา คือเมื่อพิจารณาใครครวญนามรูปวา 
เปนของไมเที่ยง เปนทุกข  เปนอนัตตา  ทบทวนไปมาอยู  พลวอุทยัพพยานุ- 
ปสสนายญาณ  ดําเนินไปอยางกลาแข็ง  รูปนามท่ีกําหนดพิจารณาอยู  ปรากฏ  
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รวดเร็ว  คลองตัว  โยคีผูปฏิบัติ  กําหนดดูความเกิดดับแหงนามรูปไม 
ทัน  จึงไมสนใจความเกิด  ความต้ังอยูเพงพิจารณาเฉพาะความดับแหงนามรูป 
อยางเดียว  เมื่อผูปฏิบัติเห็นอยูวา  นามรูปเกิดข้ึนอยางนี้ แลวดับไปอยาง  
นี้  วิปสสนาญาณท่ีไดชื่อวาภังคานุปสสนาญาณจะเกิดข้ึนตรงน้ี 
           ๓. ภยตูปฏฐานญาณ  ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว 
คือเมื่อปฏิบัติทบทวน  ทาํใหเกิด ทําใหมากซ่ึงภังคานุปสสนาญาณ  อันมีความ 
สิ้นไป  เสื่อมไป  แตกสลายไปของนามรูปอยูทานจะมองเห็นสังขารทั้งหลาย 
ที่เกิดข้ึนดํารงอยู  ในภพท้ังปวง  ปรากฏเปนของนากลัวสําหรับทาน  เหมือน 
การเขาไปอยูใกลสัตวราย  เมื่อทานกําหนดเห็นอยูวา 
           " สังขารท้ังหลายในอดีตไดดับไปแลว ที่เปนปจจุบันกําลังดับอยู 
ถึงแมสังขารท้ังหลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ก็จักดับไปอยางน้ีเหมือนกัน " 
ภยตูปฏฐานญาณจะเกิดข้ึนแกทานตรงนี้ 
           ๔.  อาทีนวานุปสสนาญาณ  ญาณอันคํานึงเห็นโทษแหงสังขารทั้ง 
หลาย คือ  เมือ่ผูปฏิบัติกําหนดพิจารณาทบทวนในภยตูปฏฐานญาณนั้นใหมาก ๆ 
ข้ึน ภยตูปฏฐานญาณจะปรากฏแกทานวา  ในภพ ๓ กําเนิด ๔ คติ  ๕ สัตตา 
วาส ๙  วิญญาณฐิติ ๗  ทั้งหมดเหลาน้ี  ไมมีที่ตานทาน คุมครอง หลบลี ้
พ่ึงอาศัยเลย ทานจะมองเห็นสัตว สังขารทั้งหลาย ปรากฏเปนของนากลัว 
เหมือนตนกําลังจับอสรพิษอยูเปนตน  ทานยอมคํานึงเห็นสังขารทั้งหลายวา 
นากลัว  เปนโทษ  เหมือนตนหลงจับอสรพิษในที่มืด  แตเมื่อออกมาในท่ี 
สวางพบวา  เปนอสรพิษความคิดของทานจึงมีเพียงวา อสรพิษท่ีอยูในมือตน  
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เปนสิ่งท่ีนากลัว มากดวยอันตรายเปนตน  อาทีนวานุปสสนาญาณจะเกิดข้ึน 
แกทานตรงน้ี  
           ๕. นพิพิทานุปสสนาญาณ ญาณอันคํานึงเห็นสังขารดวยความเบื่อ 
หนาย  คือเม่ือพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวง โดยความเปนโทษ  ภัย 
นากลัวอยางนี้แลว ก็จะเกิดเบ่ือหนายระอา ไมชื่นชมยินดีในสังขารทั้งปวง 
เหมือนคนท่ีตกแตงรางกายเรียบรอยแลว  ระอาที่จะจับโคลนตมฉะนั้น 
           อน่ึง  ทานกลาวไวในปฏิสัมภิทามรรควา 
           " ธรรมเหลาน้ีคือ  ปญญาในภยตูปฏฐานญาณ ๑  อาทีนวญาณ ๑ 
นิพพิทา ๑ มีความหมายอยางเดียวกัน  ตางกันแตพยัญชนะเทาน้ัน " ทาน 
วิปสสนาจารยอธิบายวา ญาณทั้ง ๓ นี้  ความจริงเปนญาณเดียวกัน  แตเปน 
ญาณอยางออน อยางกลาง  อยางแกตามลําดับเทาน้ัน 
           ๖.  มญุจิตุกามยตาญาณ  ญาณกําหนดรูดวยความปรารถนาจะพน 
ไปจากนามรูป  คือเม่ือจิตทานมีความเบ่ือหนายในนามรูปดังกลาวแลวจิตของ 
ทานจะไมของแวะเกาะเกี่ยว  ผูกพันในสังขารท้ังหลาย ตองการแตจะพนไป 
จากนามรูปเหลาน้ัน  เหมือนนกติดตาขาย ตองการจะหลุดพนจากตาขาย 
ฉะน้ัน จิตใจของผูปฏิบัติมาถึงระดับนี้ ยอมมีความตองการท่ีจะพนไปจาก 
นามรูป  ขณะนั้น มุญจิตุกัมยตาญาณ จะบังเกิดข้ึนแกผูปฏิบัติ  ผูปราศจาก 
ความอาลัยในสังขารทั้งหลาย  และปรารถนาจะพนไปจากสังขารทั้งปวง 
เหลาน้ัน  
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           ๗.  ปฏิสังขานุปสสนาญาณ  ญาณกําหนดรูดวยการพิจารณาหา 
ทางทบทวน คือผูปฏิบัติเม่ือมีความปรารถนาที่จะพนไปจากสังขารทั้งปลาย 
ที่มีแตการแตกสลาย  ตองการท่ีจะพนไปจากสังขารเหลาน้ัน จึงยกเอาสังขาร  
ทั้งหลายข้ึนสูพระไตรลักษณอีกครั้งหน่ึง  เพ่ือมองหาอุบายวิธี  ที่จะเปลื้องตน 
ออกไป เหมือนคนท่ีจับงูใตน้ํา  ดวยความเขาใจวาเปนปลา แตเมื่อออกมาสู 
ที่สวางเห็นเปนงู ก็พยายามหาทางที่จะท้ิงงูใหพนไป  โดยตนเองไมตองเปน 
อันตราย ปฏสิังขานุฏิปสสนาญาณ  มีลักษณะอยางนี้ 
           ๘.  สงัขารุเปกขาญาณ  ญาณกําหนดรูดวยการวางเฉยในสังขาร 
คือเมื่อพิจารณาเห็นสังขารเปนภัย  มีโทษเลวราย นาเบื่อหนาย  จนใครจะหนี 
ใหพนไปตามลําดับ  จึงเกิดความวางเฉยในสังขารท้ังหลาย จิตไมยินดียิน 
รายในสังขารทั้งปวง  จากน้ันจะมองเห็นนิพพานเปนสันติบท  ญาณจึงแลน 
มุงไปยังนิพพาน เลิกละความเกี่ยวเกาะกับสังขารท้ังหลายเสียได  หากวายัง 
ไมแกกวาพอ  ก็จะไมเปนดังกลาวแลวแตสังขารุเปกขาญาณน้ัน  จะมีสังขารเปน 
อารมณแตอยางเดียว วกวนกลับไปกลับมาแลว ๆ เลา ๆ  เหมือนนกหาฝง 
ที่ถูกปลอยจากเรือในมหาสมุทร  จะบินวนไปเรื่อย ๆ จนกวาจะเห็นฝง 
เมื่อเห็นฝงจึงจะมุงหนาเขาหาฝง  ทานท่ีเขาถึงสังขารุเปกขาญาณก็มีลักษณะ 
อยางนั้น 
           ๙. สัจจานุโลกมิกญาณ ญาณอันเปนไปดวยการอนุโลมแกการหยั่งรู 
อริยสัจ  คือ  เมื่อผูปฏิบัติกําหนดเนือง ๆ ทําใหเกิดข้ึน  ทําใหมาก  ซึ่งสังขารุ 
เปกขาญาณ จนวางใจเปนกลางตอสังขารทั้งหลายไมพะวง  และญาณแลนมุง  
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ตรงไปสูนิพพานแลว  ญาณอันเปนปจจัยแหงการเห็นอริยสัจ  ยอมเกิดข้ึนใน 
ลําดับถัดไป  เปนข้ันสุดทายของวิปสสนาญาณ ตอจากนั้นก็จะเกิดโคตรภูญาณ 
มาค่ันกลาง  แลวจึงเกิดมรรคญาณใหสําเร็จความเปนพระอริยบุคคลตอไป  
           จากวิปสสนาญาณน้ี  เปนการบงชี้ใหเห็นวา  พระอริยบุคคลทุกระดับ 
ยอมรูอริยสัจ ๔  ทั้งน้ัน  แตความสวางแหงญาณไมเทากัน  การกําจัดสังโยชน 
ไดไมเหมือนกัน  พระอริยบุคคลจึงมี ๔ ชั้น  ดังกลาวแลวจะพบวา  วิปสสนา- 
ญาณเหลาน้ีคือปญญาท่ีเกิดเพ่ิมข้ึนโดยลําดับ  ในขณะเดียวกันก็ขจัดกิเลสให 
คอย ๆ จางไป  หมดไป  ดับไปโดยลําดับ เมื่อปญญาหรือญาณสมบูรณเต็มที่ 
กิเลสก็หมดไปอยางสิ้นเชิง ใจของทานจึงเต็มดวยปญญา  ความบริสุทธิ์ 
และความกรุณาอยางแทจริงไมเปลี่ยนแปลงกลับกลาย  
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                                                สังฆคุณ ๙ 
           ทานจัดคุณของพระสงฆไวเปน ๙ ประเภทดวยกัน  ๔ ประเภท  
แรกเปนอัตตคุณ คือคุณสวนตัวของทานเอง ๕ ประเภทหลังเปนปรหิตคุณ 
คือคุณท่ีเปนประโยชนเกือ้กูลแกคนอ่ืน สังฆคุณ  คือ 
           ๑.  สปุฏิปนฺโน  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดี 
           ๒.  อชุุปฏิปนฺโน  เปนผูปฏิบัติตรง 
           ๓.  ายปฏิปนฺโน  เปนผูปฏิบัติเพ่ือญายธรรม คือนิพพาน 
           ๔.  สามีจิปฏิปนฺโน  เปนผูปฏบิัติสมควร 
           ๕.  อาหุเนยฺโย  เปนผูควรแกของคํานับ 
           ๖.  ปาหุเนยฺโย  เปนผูควรแกของตอนรับ 
           ๗.  ทกฺขิเณยฺโย เปนผูควรแกทักษิณา คือการทําบุญ 
           ๘.  อ ฺชลิกรณีโย  เปนผูควรแกการทําอัญชล ี คือประณมมือไหว 
           ๙.  อนุตฺตร  ปุ ฺกฺเจตฺต  โลกสฺส  เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมี 
เนื้อนาบุญอ่ืนยิ่งไปกวา 
           สังฆคุณ  หมายถงึคุณสมบัติ  ที่ทําบุคคลใหเปนพระสงฆ  เปนการ 
เปนการแสดงใหทราบวาพระสงฆในความหมายที่แทจริงน้ัน  มีคุณสมบัติ 
เชนไร 
คุณของพระสงฆแตละขอมีความหมายอยางไร ? 
           ๑.  คําวา  " สุปฏิปนฺโน "  อันแปลวาปฏิบัติดีนั้น  ทานหมายเอาการ 
ปฏิบัติ  ใน ๔ ลกัษณะ  คือ  
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              ๑.๑  สมฺมาปฏิปทา มีปฏิปทาชอบตามพระธรรมวินัย 
              ๑.๒  อนิวตฺติปฏิปทา  ปฏิปทาท่ีไมถอยกลับ  คือไมกลับมาทํา 
ชั่วท่ีทานละแลว  มุงหนาในการท่ีจะละความชั่ว  และทําความดีใหยิ่ง ๆ  
ข้ึนไป 
              ๑.๓  อปจฺจนีกปฏิปทา  ปฏิบติัไมเปนขาศึกตอตนเอง  และ 
บุคคลอ่ืน 
              ๑.๔ ธมมฺานุธมมฺปฏิปทา  ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  คือ 
กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู, ละสิ่งที่ควรละ,  ทําใหแจงส่ิงที่ควรทําใหแจง, 
บําเพ็ญขอท่ีควรบําเพ็ญ 
           ๒.  คําวา " อุชุปฏิปนฺโน "  อันแปลวาปฏิบัติตรงนั้น  ปฏิบัติอยางไร 
เรียกวาปฏิบัติตรง ?  การปฏิบัติตรงหมายถึงตรงตามพระธรรมวินัยทํา 
ความดีละความชั่วไดทั้งในท่ีลับและทีแ่จง  ปฏิบัติมุงตอความดี  อันเปน 
ประโยชนแกตนและคนอ่ืนเปนที่ต้ัง 
           ๓. ขอวา  " ายปฏิปนฺโน "  มีความหมาย ๓ นัยคือ 
              ๓.๑  เปนผูปฏิบติัเพ่ือรู หรือเขาถึงปฏิปทาเพ่ือความรูในธรรม 
มุงใหเกิดความเขาใจในสรรพส่ิงตามสภาพท่ีเปนจริง 
              ๓.๒  ปฏิบัติเพ่ือออกจากทุกขในปจจุบัน  จนถึงสังสารทุกข 
              ๓.๓ ปฏิบัติเพ่ือขัดเกลากิเลส  อาสวะ  ใหออกไปจากจิต 
           ๔.  ขอวา  " สามจีิปฏิปนฺโน "  เปนผูปฏบิัติสมควร คือปฏิบัติชอบ 
นานับถือ  ควรแกสามีจิกรรมถือเหตุผลความถูกตองตามธรรมเปนประธาน 
           " เนื่องจากในบทสวดตอนตอไป  แปลวา นี่คือใคร ๆ คูแหงบุรุษส่ี 
บุรุษบุคคล  ๘  นี้คือพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค "  
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           ดังน้ัน  ในที่บางแหงทานจึงใหอรรถาธิบาย  ถึงความหมายท่ีกลาว 
แลวโดยสรปุวา 
           สุปฏปินฺโน  ไดแกพระโสดาบัน  
           อุชุปฏิปนฺโน  ไดแกพระสกทาคามี 
           ายปฏิปนฺโน  ไดแกพระอนาคามี 
           สามีจปิฏิปนฺโน  ไดแกพระอรหันต 
           ๕.  คําวา  " อาหุเนยฺโย "  หมายความวา ทานท่ีมีคุณสมบัติ  ๔ ประการ 
ดังกลาวนั้น  อยูในฐานะที่เหมาะสมแกการรับการคํานับ  ดวยวัตถุสิ่งของ 
เพราะสิ่งท่ีเรียกวา อาหุนะ  เปนของท่ีทานใชบูชาคุณความดีของคน  เม่ือ 
พระสงฆทานประกอบดวยคุณสมบัติเชนนั้น จึงควรแกอาหุนะ  คือของคํานับ 
           ๖.  คําวา  " ปาหุเนยฺโย "  หมายถึงผูควรตอนรับ  ผูปฏบิัติดีงาม 
เชนนี้เมื่อไปในบานใดเมืองใด ยอมเปนผูสมควรแกการตอนรับเหมือน 
การตอนรับแขกผูมีเกียรติ  พระสงฆทานอยูในฐานะนั้น 
           ๗.  คําวา " ทกฺขิเณยฺโย "  หมายถึงทานผูมีคุณสมบัติดังกลาวยอม 
อยูในฐานะที่ควรแกการรับทักษิณาทานท่ีเขาถวาย เพราะผูถวายทานแก 
ทานผูสมบูรณดวยคุณดังกลาว ยอมไดรับประโยชนตามท่ีตนปรารถนา 
แมการอุทิศกุศลเพ่ือผูตาย พระสงฆก็จัดเปนทักขิเณยยบุคคล  คือควรรับ 
ทักษิณาทานน้ัน ๆ 
           ๘.  คําวา  " อ ฺชลิกรณีโย "  พระสงฆผูประกอบดวยคุณสมบัติ 
ขางตน ยอมอยูในฐานะที่ใคร ๆ ควรแสดงความเคารพดวยการกราบไหว 
เพราะทําใหผูไว มีความรูสึกวา  ตนไดไหวบุคคลที่มีคุณธรรม  สมควร  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 415 

แกการไหว  ทั้งเปนการชวยใหผูไหว  เจริญดวยพรทั้ง ๔ ประการ คือ  อายุ 
วรรณะ สุข  พละ  ดวย  
           ๙.  คําวา " อนุตฺตร  ปฺุกฺเขตฺต  โลกสฺส "  ชาวโลกผูตองการบุญ 
ยอมบริจาคทานแกปฏิคาหก  ผูมีคุณสมบัติ  คุณธรรม  พอที่จะทําใหทานท่ีเขา 
บริจาค มีผลมีอานิสงสมาก บรรดาบคุคลเหลาน้ัน พระสงฆไดชื่อวาเปน 
เนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยม ไมมีเนื้อนาบุญอ่ืนจะยิ่งไปกวา  เนื่องดวยการปฏบิัติ 
ของทาน  ทําใหทานเปนยอดแหงปฏิคาหก  คือผูรับการบริจาค 
           เนื่องจากทานที่สมบูรณดวยคุณท้ัง ๙ นี้  คือพระอริยสงฆ ทานท่ีเปน 
สมมุติสงฆ  จึงเปนทานท่ีเพียรพยายามเพื่อเสริมสรางอัตตคุณ  และปรหิตคุณท่ี 
เปนการเกื้อกูลตอตนเองและคนอ่ืน  พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหชาวพุทธ 
แสดงเมตตาทางกาย  วาจา  ใจ  ตอทานและอุปถัมภบํารุงตามกําลัง เพราะทาน 
เหลาน้ันชื่อวาเขาถึงสังฆคุณตามกําลังความสามารถของแตละทานที่ไม 
เหมือนกัน  เพราะพระอริยสงฆเองก็สมบูรณดวยคุณไมเหมือนกัน  
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                                              สัตตาวาส ๙  
           ภพเปนที่อยูแหงสัตว  เรียกสัตตาวาส แจกเปน ๙ 
           ๑. สัตวเหลาหนึ่ง มีการตางกัน  มีสัญญาตางกัน  เชนพวกมนุษย 
พวกเทวดาบางหมู  พวกวินิปาติกะ  ( เปรต )  บางหมู 
           ๒. สตัวเหลาหนึ่ง  มีกายตางกัน  มีสัญญาอยางเดียวกัน  เชน 
พวกเทพผูอยูในจําพวกพรหม  ผูเกดิในภูมิปฐมฌาน 
           ๓. สตัวเหลาหนึ่ง  มีกายอยางเดียวกัน  มีสญัญาตางกัน  เชน 
พวกเทพอาภัสระ 
           ๔.  สตัวเหลาหนึ่ง  มีกายอยางเดียวกัน  มีสญัญาอยางเดียวกัน 
เชน พวกเทพสุภกิณหะ 
           ๕.  สตัวเหลาหนึ่ง  ไมมีสัญญา  ไมเสวยเวทนา เชน  พวกเทพ 
ผูเปนอสัญญีสัตว 
           ๖. สัตวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ 
           ๗. สตัวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงชั้นวิญญานัญจายตนะ 
           ๘. สตัวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ 
           ๙.  สตัวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
           สัตตาวาส ๙ นั้น  มีความเกี่ยวเน่ืองกับวิญญาณ  ฐิติ ๗  ที่ไดกลาวมา 
แลวในหมวด ๗  เพียงแตพูดกันคนละชวงเทาน้ัน  วิญญาณฐิติ  พูดเม่ือไปถอื 
ปฏิสนธิ พอหลังจากนั้นก็กลายเปนสัตตาวาส คือ  ทานปฏิสนธิในที่นั้น 
และทานอยูในที่นั้น  จึงพูดถึงสัตตาวาส  แปลวาท่ีอยูของสัตว คือพวกท่ี 
ยังของยังติดอยูในภพ  ชาติ  เปนตน  ตัวจําแนกแสดงใหที่อยูของสัตวทั้งหลาย  
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ในโลกแตกตางกัน  ก็ข้ึนอยูกับกิเลสกรรมเปนตัวสรางปฏิสนธิวิญญาณ 
เชนเดียวกัน  ดังนั้น  อรรถาธิบายจึงคลายคลึงกันกับในวิญญาณฐิติ  ตางกัน  
เพียง ๒ ประเภท  เทาน้ันเอง 
           ๑.  สตัวเหลาหนึ่งมีกายตางกัน  มีสัญญาตางกัน  เชนพวกมนุษย 
พวกเปรต  หรือพวกเวมานิกเปรตบางหมู  พวกน้ีรปูรางกายก็แตกตางกัน 
คําวาสัญญาน้ัน คือปจจัยท่ีเปนเหตุใหบังเกิดวา เกิดในเหตุ ๒ บาง  เหตุ 
๓ บาง 
           ๒.  สตัวเหลาหนึ่งมีกายตางกัน  มีสัญญาอยางเดียวกัน  ก็ไดแกพวก 
พรหม  ที่เกดิในภูมิของปฐมฌาน ๆ  นั้นมีอยางตํ่า  อยางกลาง  อยางประณีต 
เพราะฉะนั้นเม่ือทานบังเกิดแลว  ทําใหภพของทานแตกตางกัน  ทานเรียง 
เปน  พรหมปริสัชชา  พรหมปุโรหิตา  มหาพรหมาในดานรูปรางกาย  ทานจึง 
แตกตางกันตามกําลังของฌาน  แตวาสัญญาอยางเดียวกันเพราะทานเกิด 
ในภูมิของปฐมฌานเหมือนกัน  คือปฐมฌาน  เปนเหตุสงทานไปอุบัติบังเกิด 
เหมือนกัน 
           ๓.  สตัวเหลาหนึ่ง  มีกายอยางเดียว  มีสัญญาตางกัน เชนพวก 
เทพชั้นอาภัสสพรหม ซึง่เกิดดวยภูมิของทุติยฌาน ในฌาน ๔ หรือตติยฌาน 
ในฌาน ๕  สัตวเหลาน้ีมีกายอยางเดียวกัน  คือมีรศัมีรุงเรืองเหมือนกัน 
รุงเรืองมาก  รุงเรืองนอย  เปนรัศมีดวยกัน แตสัญญานั้นตางกัน  เพราะวา 
บางทานก็ไมมีทั้งวิตก วิจาร บางทานก็มีวิตก  แตไมมีวิจาร 
           ๔.  สตัวเหลาหนึ่ง  มีกายอยางเดียวกัน  มีสญัญาอยางเดียวกัน 
ก็ไดแกพวกท่ีเกิดดวยภูมิของจตุตถฌาน  ที่เรียกวาพวกสุภกิณหะ 
ซึ่งในพรหมโลกชั้นนี้  เนื่องจากฌานนี้  มีความประณีตแตกตางกันออกไป  
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เรียกวา  ปริตตะมัชฌิยะ  ปณีตะ  ก็จําแนกใหทานมีกายอยางเดียวกัน  ม ี
สัญญาอยางเดียวกัน  แตก็มีความประณีตไมเหมือนกัน โดยเรียกวา  เปน  
พรหมโลก ๓ ชั้น คือ 
           ปริตตสุภาพรหม  มีแสงรัศมพีรางพรายนอย 
           อัปปมาณาภาพรหม  มีแสงรศัมีพรางพรายไมมีกําหนด 
           สุภกณิหาพรหม  มีรัศมีพรางพรายดวยความงาม ในดานอายุก็แตก 
ตางกัน  เพราะวาความประณีตแหงฌานของทานเหลาน้ัน 
           ๕.  สตัวเหลาหนึ่งไมมีสัญญา  ไมเสวยเวทนา พวกน้ีก็เกิดข้ึนดวย 
ภูมิของจตุตถฌานเชนเดียวกัน แตทานดับสัญญา ดับเวทนา ที่เรียกวาสัญญา- 
เวทยิตนิโรธ  คือ  ทานตายในสมาบัติ  จึงมีเฉพาะรูปขันธ  ที่เรียกวา  อสัญญ-ี 
สัตว  หรือ พรหมลูกฟก  ไมมีสัญญา ไมมีเวทนา  เลยไมรูสุข  ไมรูทุกขอะไร 
ตราบเทาท่ีผลแหงสมาบัติของทานยังไมเสื่อม  แตวาในโอกาสท่ีนานไกล 
ฌานของทานก็ตองเส่ือม  ทานตองหมุนเขากระแสของสังสารวัฏอีก 
           ๖.  สตัวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงอากาสานัญจายตนะ  ไดแก  ทานที่บําเพ็ญ 
เพียรสมถกรรมฐาน  มีกสิณเปนอารมณ  จากน้ัน  ทานจะเพิกกสิณ  มาเพง 
อากาศเปนอารมณ  วาอนันโต  อากาโส  อากาศหาท่ีสุดมิได ๆ  จนไดบรรล ุ
เห็นแจงเห็นจริงอยางนั้น และทานตายไปในขณะท่ีทานยังมีฌานขอน้ีอยู 
จะบังเกิดในอรูปพรหมชัน้แรก  คือ อากาสานัญจายตนภพ 
           ๗.  สตัวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงชั้นวิญญาณจายตนะ  คือ ทานท่ีผาน 
อรูปฌานท่ี ๑  มาเพงวา  วิญญาณหาท่ีสุดไมได  คือเลิกเพงอากาศ มาเพง 
วิญญาณที่วาหาที่สุดมิได จนบรรลุวิญญาณนัญจายตนฌาน  ทานตายดวยวิญญา- 
นัญจายตนฌาน  ก็บังเกิดในอรูปภพที่มีชื่อวา  วิญญาณัญจายตนภพ  
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           ๘.  สตัวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ  คือทานท่ีเพิก 
วิญญาณมามองดูวา  สิ่งทั้งหลายน้ัน  มีอยูเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  ทานตายดวย 
ฌานน้ัน  ก็จะยังเกิดในอรูปพรหม  ชือ่วา  อากิญจัญญายตนภพ  
           ๘.  สตัวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ  คือทาน 
ที่เพิกอรูปฌานท่ี ๓  ไดมองเห็นโลกและสรรพสิ่งทั้งหลายวา จะมีอยูก็ไมใช 
จะไมมีอยูก็ไมใช แลวทานก็ตายไป มีใจท่ียังอยูในฌานชั้นนี้  กบ็ังเกิดใน 
อรูปพรหมชัน้เนวสัญญาวิสัญญายตนภพ 
           เรื่องสัตตาวาส ๙  เปนพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงดวยอัธยาศัยของ 
พระพุทธองคเอง  ไมมีใครมากราบทูลถาม  ชีวิตบางประเภทสามัญชนไมอาจ 
เห็นได  แตถาเชื่อพระพุทธเจา  จะเปนปจจัยอยางสําคัญ  ในการกระตุนใหเกิด 
ฉันทะ  อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติเพ่ือเขาถึงภพที่ประณีตข้ึนไปไดเปนอยางดี  
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                                          ทสกะ  หมวด ๑๐ 
                                         อันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐ 
           ความเห็นมีลักษณะยึดถือเอาที่สุดในเรื่องนั้น  ๆ อยางใดอยางหน่ึง 
บางขอมีลักษณะคลายกับที่กลาวมาแลว  แตทานจัดไวอีกพวกหนึ่งตางหาก 
มี ๑๐  ขอดวยกัน  คือ 
           ๑.  โลกเท่ียง  
           ๒.  โลกไมเท่ียง 
           ๓.  โลกมีที่สุด 
           ๔.  โลกไมมีที่สุด 
           ๕.  ชพีอันนั้น  สรรีะก็อันนั้น 
           ๖.  ชพีอันอื่น  สรรีะอันอื่น 
           ๗. สตัวเบื้องหนาแตตายแลว  ยอมเปนอีก  คือเกิดอีก 
           ๘. สตัวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมไมเปนอกี  ไมเกิดอีก 
           ๙.  สตัวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็มี ไมเปนอกีกม็ ี
         ๑๐.  สตัวเบื้องหนาแตตายแลว  ยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปน 
                  อกีก็หามิได 
           ทิฏฐิ ทั้ง ๑๐ ประการน้ีเปนความเห็นที่ดิ่งลงไปในเรื่องนั้น ๆ  เมื่อ 
มีคนมาทูลถามพระพุทธเจาพระองคไมทรงพยากรณ  ทําใหมีการตีความ 
หมายเลยไปวา  พระพุทธเจาไมทรงพยากรณ  คือไมทรงแสดงถึงเรื่องความ  
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มีอยูของชาติหนา จนทําใหบุคคลบางพวกยึดติดในเรื่องเหลานี้ แลวนําไปอาง 
เปนหลักในการที่จะใหคนฟงคลอยตามความเห็นของตน  เมื่อศึกษาในราย 
ละเอียด  ก็จะพบเหตุในการไมทรงตอบคําถามเหลาน้ี เหตุผลนั้นมีหลาย  
ประการ  เชน 
           ๑.  พระพุทธเจา  ทรงสั่งสอนธรรมเพื่อใหผูฟงรูจริงเห็นจริง  ใน 
สิ่งท่ีควรรูควรเห็น 
           ๒. ทรงสั่งสอนมีเหตุผล  ที่ผูฟงอาจตรองตามใหเห็นจริงได 
           ๓.  ปญญาเหลาน้ี  เปนเรื่องทางอภิปรัชญา  หรืออัธยาตมวิทยา  ตัว 
ปญหาเองเกิดจากความหลง  ความเขาใจผิดของผูคิด  ผูถือ เชนถือวามี 
อัตตาที่เที่ยงแทเปนตน   เมื่อเริ่มผิดนํามาถามก็ถามผิด 
           ๔.  ปญหาเหลาน้ี  ไมอาจเขาใจไดดวยการอธิบายใหเหตุผล  ใน 
เมื่อไมอาจเขาใจไดดวยการอธิบาย  ขืนอธิบายไปโดยอาศัยการตีวาทะกัน 
อยู  ทําใหเสียผลท่ีบุคคลจะพึงไดในชีวิตจริง  เพราะพระพุทธเจา " ทรง 
สนพระทัยในสิ่งท่ีเปนปญหาอันเกี่ยวของกับชีวิตจริงในทางปฏิบัตินํามาใช 
เปนประโยชนได  บางคราวแมจะเริ่มตนดวยปญหาเหลาน้ี  แตจะทรงดึง 
เขาหาประเด็นแหงเรื่องที่เปนประโยชนในชีวิต โดยทรงเนนใหเห็นผล 
ในทางปฏิบัติ  แทนท่ีจะมาเถียงกันเหมือนตาบอดคลําชางอยู 
           ๕.  คณาจารยและคนสวนมากในยุคนั้น  มาสนใจถกเถียงขัดแยง 
กันในเรื่องเหลาน้ี  จนทําใหตนเองเหินหางจากความจริงออกไปทุกที  ถา  
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พระพุทธเจาจะเขารวมกันคนเหลาน้ัน  ก็ไมเกิดประโยชนอะไรข้ึนมาจึง 
ไมทรงตอบในบางโอกาส  เพ่ือใหเห็นวาพระองคไมสงเสริมการถกเถียง 
ในเรื่องเหลานี้  ทั้งเปนการกระตุกใหคนในยุคน้ันหันมาหาความจริงท่ีเกี่ยว 
กับชีวิตจริง  อันเปนวิธีการที่ไดผลทางจิตวิทยาอยางหน่ึงที่จะดึงคนใหมา  
สนใจในอริยสัจ ๔ 
           ๖. เรือ่งอันตถาหิกทิฏฐิ ๑๐  ปรากฏในพระไตรปฎกหลายแหง 
แตที่นํามาพูดกันมักอางคําถามของพระมาลุงกยะ  ผูมาทูลถามเปนทํานอง 
บังคับใหพระองคทรงตอบ  ถาไมตอบจะสึกออกไป เพราะพระพุทธเจา 
ทรงมีหลักในการสอนดังกลาวในขอที่หน่ึง  ทั้งพระมาลุกยะเอง  ก็แสดง 
ความสําคัญของตนมากไป  ทั้งทานก็ไมมีภูมิปญญาจะทําความเขาใจในเรื่อง 
เหลาน้ี  ซึ่งจะตองโยงเขาหาหลักปฏิจจสมุปบาทได  จึงทรงใชวิธีฐปนียะ 
คือไมตอบปญหาเหลาน้ัน  เพราะไมเกิดประโยชนแกผูฟง 
           ทิฏฐิทั้งหมดน้ี  พระพุทธศาสนาถือวาเปนมิจทิฏฐิ เพราะดิ่งไป 
ทางใดทางหน่ึง  จนทําใหผูมีทิฏฐิเชนนี้  หมดโอกาสท่ีจะทําความดี  ความ 
เห็นที่เปนสัมมาทิฏฐิ จึงเปนมัชฌิมาเปนทางสายกลาง  ไมตกไปในแนวดิ่ง 
 ดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ 
           เพราะการเกิด  การไมเกิด หรอืบุญบาปน้ัน ในทางพระพุทธศาสนา 
ถือวา  เมื่อเกิดข้ึน  ดํารงอยู  และแมจะแตกดับไป  ยอมเกี่ยวเนื่องอยูกับเหตุ 
ปจจัย  ความเห็นที่เปนธรรมจักษุ  คือดวงตาเห็นธรรม จึงกลาววา 
           " สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา  สิ่งน้ันทั้งหมดลวนม ี
ความดับเปนธรรมดา " 
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           ดวยเหตุนี้  สัสสตทิฏฐิ  อุจเฉททิฏฐิ  อกริิยทิฏฐิ  อเหตุกทิฏฐิ  นัต- 
ถิกทิฏฐิ  จึงจัดเปนมิจฉาทิฏฐิ  ที่มโีทษหนัก  บางอยางถึงหามทั้งสวรรคและ 
นิพพาน  ทําใหผูมีทิฏฐิเหลาน้ีตกอบายถายเดียว  สวนอันตคาหิกทิฏฐิ 
ไมถึงกับหามสวรรค  แตปดกั้นการเขาสูกระแสนิพพาน  ของบุคคลผูยึดถือ  
มั่นในขอใดขอหนึ่ง 
           ๑.  สสัสตทิฏฐิ  ความเห็นวาสังขารทั้งหลายเที่ยงแทไมแปรผัน 
           ๒.  อจุเฉททิฏฐิความเห็นวาสังขารทั้งหลายสรรพส่ิงขาดสูญ 
           ๓.  อกิริยทิฏฐิ  ความเห็นการกระทําท้ังมวลไมเปนกรรม 
           ๔.  อเหตุกทิฏฐิ  ความเห็นวาผลท้ังหลายไมไดเกิดมาจากเหตุ 
           ๕.  นตัถิกทิฏฐิความเห็นวาบาป  บุญ นรก  สวรรค  นิพพานเปน 
                                      ตนไมมี  
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                                              ทศพลญาณ ๑๐ 
              ทศพลญาณ  คือ  กําลังของพระทศพล ๑๐  ประการ คือ 
           ๑. ฐานาฐานญาณ  ทรงรูฐานะและอฐานะ  คือเหตุที่เปนไปได 
และเปนไปไมได  
           ๒.  วปิากญาณ  พระปรีชาญาณทรงกําหนดรูวิบากคือผลแหงกรรม 
ของสรรพสัตว 
           ๓.  สพัพัตถคามินีปฏิปทาญาณ  พระปรชีาญาณหยั่งรูทางไปสู 
ภูมิทั้งปวง 
           ๔.  นานาธาตุญาณ  ทรงมีพระปรีชาหยั่งรูธาตุตาง ๆ 
           ๕.  นานาธิมุตติกญาณ  พระปรีชากําหนดรูอธิมุติคืออัธยาศัยของ 
สรรพสัตว  อันตาง ๆ กัน 
           ๖.  อนิทริยปโรปริยัตตญาณ  พระปรีชากําหนดรูความหยอนและ 
ความยิ่ง  แหงอินทรียของสรรพสัตว 
           ๗. ญาณาทิสังกิเลสาทิกญาณ  ทรงรูความเศราหมองแหงธรรม 
ทั้งหลายมีฌานเปนตน 
           ๘.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ทรงมีพระญาณระลึกชาติปางกอนได 
           ๙.  จตูุปปาตญาณ  ทรงรูการจุติและอุบัติของสรรพสัตว  ซึ่งแตกตาง 
กันตามกรรม 
         ๑๐.  อาสวักจยญาณ  ทรงรูความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย  
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           พระญาณท่ีเปนกําลังของพระตถาคต  และทําใหพระองคทรงมีคุณ 
สมบัติพิเศษ  เหนือสามัญชน  ทานรวมเรียกวา  ทศพลญาณแบงออกเปน 
๑๐  ประการ  หรือกําลังของพระทศพล ๑๐  ประการเพราะ  
           -  ทําใหพระองคไมทรงหว่ันไหว  ตอคนท่ีต้ังตนเปนศัตรูทั้งหลาย 
ไมวาจะเปนในโลกนี้หรอืในโลกใด ๆ ก็ตาม  เรยีกวาพระองคทรงรูชัดซึ่งฐานะ 
ที่ทําใหทรงองอาจ  ( อาสภณฺาน  ปฏิชานาติ ) 
           -  ทําใหพระองคทรงอาจหาญ  ไมครั่นครามขามเกรงใคร  ทรง 
บันลือสีหนาท  ในทามกลางบริษัทได  เพราะพระองคไมทรงตกอยูภายใตอํานาจ 
แหงโลกธรรม  ถึงแมจะเก่ียวของอยูดวยโลกธรรมก็ตามทรงอดกลั้นตอโลก 
ธรรม  โดยมพีระทัยเหนือโลกธรรม  จึงไดทรงบันลือสีหนาทในทามกลาง 
บริษัท 
           -  ทรงสามารถหมุน  คือยังพระธรรมจักร  พรหมจักรใหเปนไป 
ความหมายแหงทศพลญาณแตละขอมดัีงน้ี คือ 
           ๑.  ฐานาฐานญาณ  คําวา  ฐานะ  หมายถึงความเปนไปไดตามปกติ 
ธรรมดา ธรรมชาติเปนของเที่ยงแทไมแปรผัน  เชน ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 
สิ่งใดมีความเกิดข้ึน สิ่งน้ันจะตองเปลี่ยนแปลงและแตกดับไปในที่สุด 
เปนตน สวนคําวา อฐานะ  คือเรื่องที่เปนไปไมได  เชน  มะพราวออกลูกเปน 
มะมวง  ซึ่งเปนไปไมได พอ ๆ  กับทําชั่วไดดี  ทําดไีดชั่ว  ตุกตาหินมีครรภ 
เปนตน พระญาณขอน้ีทําใหทรงรูฐานะและอฐานะท้ัง ๒ 
           ๒.  วปิากญาณ  คือ  พระญาณท่ีทําใหทรงรูผลกรรม  ทีส่ัตวทั้งหลาย 
ไดกระทําลงไปแลว แมจะปรากฏใหเห็นเพียงผลแหงเหตุหรือกรรม  ก็ทรง 
ทราบวา  ผลเชนนั้นเกิดมาจากเหตุเชนไร วิบากน้ัน ๆ  เปนของกรรมอะไร  
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เปนตน  เชนทรงรูวา  กุศลกรรม  อํานวยผลเปนสุขในโลกท้ัง ๒  อกุศลกรรม 
นําใหประสบทุกขในโลกน้ีและโลกอ่ืน  เปนตน  
           ๓.  สพัพัตถคามินีปฏิปทาญาณ  คือ พระพุทธเจาทรงทราบวา 
คนทํากรรมอะไรแลว  จะไปบังเกิดในกําเนิดไหน  ภพไหน  ดวยอํานาจแหง 
กรรมน้ัน  เชนทรงรูวา สัตวบางจําพวกเกิดในครรภ  คนที่ทําบาปกรรมไว 
ตายไปเกิดในนรก  คนทําความดีไวตายไปเกิดในสุคติ  และทรงรูขอปฏิบัติอันจะ 
นําผูปฏิบัติใหบรรลุนิพพานเปนที่สุด 
           ๔.  นานาธาตุญาณทรงรูวาสรรพสัตวและสรรพส่ิงในโลกน้ี 
เปนการรวมกันของธาตุตาง ๆ  ความเปนคน  สัตว  สิ่งของ  เปนตน  ลวนแลว 
แตเปนการสมมติกัน  เพราะโดยที่แทแลว  คน  สัตว  สิ่งของ  เปนตนเหลานั้น 
คือการรวมของธาตุ  มีดิน น้ํา  ลม  ไฟ  อากาศ  และวิญญาณ 
           ๕.  นานาธิมุตติกญาณทรงมีพระญาณหยั่งรูอัธยาศัย  สนัดานบารมี 
เปนตน ของสัตวทั้งหลายวาเปนอยางไร  มีอัธยาศยัหยาบ ปานกลาง  หรือ 
ประณีต  เปนตน  อันเปนเหตุใหพระองคทรงเลือกธรรมท่ีจะแสดงแกคนเหลา 
นั้น ตามสมควรคือเหมาะสมแกอัธยาศัยของคนแตละคน  ไดเปนอยางดี 
ความต้ังใจมั่น  และปญญา  ความรอบรู  ของสรรพสัตวทั้งหลายวาใครมี 
อินทรียออน  แกกลาอยางไร  ควรแสดงธรรมอะไรแกเขาเปนตน 
           ๖.  อนิทริยปโรปริยัตตญาณ  คือ  พระองคทรงมีพระปรีชาญาณหย่ังรู 
อินทรีย  คือสัทธา ความเช่ือ  วิริยะ  ความเพียร สติ ความระลึกได  สมาธิ 
ความต้ังใจมั่น  และปญญา ความรอบรู  ของสรรพสัตวทั้งหลายวาใครมี 
อินทรียออน แกกลาอยางไร  ควรแสดงธรรมอะไรแกเขาเปนตน  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 427 

           ๗.  ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ คือทรงรูชัดซึ่งความเศราหมองผอง 
แผว  แหงฌาน  สมาธิ  วิโมกข  สมาบัติเปนตนวา คุณธรรมเหลาน้ีเศราหมองไป 
เพราะเหตุไร ทําอยางไรจึงจะเกิดความผองแผวปรากฏข้ึนเปนตน  
           ๘.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ พระญาณท่ีทําใหพระพุทธเจาทรงระลึก 
ถึงชาติ คือการบังเกิดของพระองคในปางกอน  จนไมอาจจะประมาณได 
ทรงทราบรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของพระองค  และสัตวอ่ืนในชาตินั้น ๆ  วา 
มีรูปราง พอแม การศึกษา  อาชีพเปนตนอยางไร ตายจากชาตินั้นแลวไปเกิด 
เปนอะไร ก็ทรงมีพระญาณหยั่งรูโดยละเอียดเชนเดียวกัน 
           ๙.  จตูุปปาตญาณ  พระญาณท่ีทําใหพระผูมีพระภาคเจา  ทรงทราบ 
ถึงการท่ีคน  สัตว  เทวดาเปนตน ซึ่งเกิดมาแตกตางกันในดานตาง  ๆมี 
รูปราง ตระกูล  เปนตนวา  ที่เปนเชนนี ้ เพราะกรรม  คือการกระทําของ 
สรรพสัตวไมเหมือนกัน  กรรมนั้นเองจึงเปนผูแบงแยกใหเขาเหลาน้ัน 
แตกตางกัน  ทั้งในข้ันการเกิดและการดํารงชีวิต และทรงทราบวาเขา 
ตายจากโลกนี้ไปแลวจะเกิดในภพน้ัน ๆ  เพราะการการะทําอยางนั้นอยาง 
นี้ของเขา 
         ๑๐. อาสวักขยญาณ คือพระญาณท่ีเกิดข้ึนแลว  ทําใหพระองคทรงรู 
ชัดวา อาสวะเปนตน  ที่ควรละใหหมดสิ้นไป  พระองคไดทรงกระทําใหหมด 
สิ้นไปแลว คือพระญาณท่ีทําใหพระองคทรงเปนพระพุทธเจา ผูสมบูรณดวย 
พระคุณอยางแทจริง  
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                                              บารมี ๑๐ 
                                         ๑.  ทานบารม ี
                                         ๒.  สีลบารมี  
                                         ๓.  เนกขมัมบารม ี
                                         ๔. ปญญาบารม ี
                                         ๕.  วิริยบารม ี
                                         ๖.  ขันติบารม ี
                                         ๗. สัจจบารม ี
                                         ๘.  อธษิฐานบารม ี
                                         ๙.  เมตตาบารม ี
                                       ๑๐.  อุเบกขาบารม ี
           บารม ี คือ ขอปฏิบติัหรอืปฏิปทาอันสูงหรืออาจจะแปลเปนภาษา 
ธรรมดาวาการเก็บ การสะสมความดีเอาไวในใจ ตรงกันขามกับอาสวะ 
คือการเก็บการสะสมความชั่ว  บารมีนั้นทานจัดออกเปน ๑๐ ประการดวยกัน 
เรียกวาบารมี ๑๐ คือ 
           ๑.  ทานบารมี  หมายถึงการท่ีบุคคลมีจิตใจประกอบดวยความเอ้ือเฟอ 
เผ่ือแผ ปรารถนาที่จะสงเคราะหอนุเคราะหชวยเหลือบุคคลอ่ืนผูสมควรแก 
การสงเคราะหอนุเคราะห  การสงเคราะหนั้นอาจจะเปนการสงเคราะห 
ดวยอามิสคือวัตถุสิ่งของท่ีควรจะใหหรือสามารถจะใหได  ตลอดถึงการ 
แนะนําพร่ําสอนซ่ึงจัดเปนธรรมทาน 
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           ๒.  สลีบารม ีหมายถึงเจตนาวิรัติงดเวนตามสิกขาบท  โดยวิธี 
สมาทานวิรัติคือรับจากบุคคลอ่ืน สัมปตตวิรัติ  งดเวนเมื่อวัตถุที่จะลวงศีล 
มาถึงเขา และสมุจเฉทวิรัติ ตัดขาดไมกระทําความช่ัวในจุดนั้น ๆ  
           ๓.  เนกขัมมบารมี เนกขัมมะ  แปลวาการออกเพ่ือคุณอันใหญ 
หมายถึงการหลีกคือการทํากายและใจของตนใหหลีกออกจากอารมณอัน 
ชวนใหเกิดความกําหนัด  ขัดเคือง  และลุมหลงมัวเมาเปนตน จนถึงกับ 
การออกบวช  เปนนักบวชประเภทใดประเภทหน่ึง  มุงหมายท่ีจะขจัดโทษอัน 
จะพึงเกิดข้ึนทางกายวาจาทางใจของตน ตามอุดมคติของนักบวชน้ัน ๆ 
           ๔.  ปญญาบารมี คําวาปญญาแปลวาความรอบรู  หมายถึงการท่ี 
บุคคลรูเหตุแหงความเส่ือมเรียกวา  อปายโกศล  รูเหตุแหงความเจริญเรียกวา 
อายโกศล รูอุบายวิธีในการท่ีจะหลีกหนีทางเส่ือมมาดําเนินทางเจริญ เรียกวา 
อุปายโกศล 
           ปญญานี้ถือวาเปนแสงสวางที่สองทางชีวิตของบุคคล ปญญาจะเกิด 
ข้ึนดวยการประกอบ  ดวยการกระทําใหบังเกิดข้ึน  ดวยการฟง การพินิจ 
พิจารณา  และการลงมือประพฤติปฏิบติั 
           เมื่อปญญาบังเกิดข้ึนแลว  บุคคลสามารถใชปญญาเปนเครื่องดํารง 
ชีวิตของตนใหปราศจากเวรภัยได 
           ๕. วิรยิบารม ี ไดแกความเพียรพยายามในการดํารงชีวิต  ประกอบ 
กิจการงานตามภาระหนาท่ีของตน  และการเพียรพยายามเพ่ือจะละความ 
ชั่ว  ประพฤติความดี มีจิตใจกลาแข็งพรอมท่ีจะผจญตอสูกับอุปสรรคตาง ๆ 
ไมมีความหว่ันไหว  ไมทอถอยตออุปสรรคเหลาน้ัน และความเพียรนี้ใน 
บางครั้งก็อาจจะมีการกระทําใหลักษณะท่ียอมเสียสละชีวิตรางกายเพ่ือให 
ไดมาซ่ึงส่ิงท่ีตนปรารถนา  
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           ๖.  ขันติบารมี ขันตินั้นคือความอดทน ความอดกลั้น ความทนทาน 
อาจจะจัดไดเปน ๓ คือ 
              ๖.๑  อดทนตอปรากฏการณทางธรรมชาติที่วิปริตแปรปรวนไป  
              ๖.๒  อดทนตอทุกขเวทนา  ความเหน่ือยยากลําบากท่ีเกิดข้ึน 
แกรางกาย 
              ๖.๓  อดทนตออารมณทั้งฝายที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนา 
อันตนจะตองประสบเกี่ยวของอยูในชีวิตประจําวัน 
           ๗.  สจัจบารม ี คําวาสัจจะคือความจริง  ไดแกมีความจริงใจตอง 
การท่ีจะกระทําส่ิงใดแลวทําส่ิงน้ันใหไดจริง ๆ  ไมทอดท้ิงหรือทอถอย 
เมื่อยังไมบรรลุเปาหมายท่ีตนไดกําหนดไว  แตการกระทําน้ันจะเปนสัจจ- 
บารมีไดก็ตอเมื่อความต้ังใจจริงในการกระทําความดีและละความชั่วเทาน้ัน 
           ๘.  อธิษฐานบารมี หมายถึงความต้ังใจม่ันหรือปณิธานแนวแน 
ในอันที่จะกระทําความดีละความชั่ว  บางครั้งทานอาจจะเรียกรวมกันวา 
สัจจาธิษฐาน  เปนลักษณะของความต้ังใจจริงท่ีมั่นคง  บางครั้งอาจจะออกมา 
ในรูปของการอธิษฐานเพ่ือใหไดผลอยางใดอยางหนึ่งก็ได 
           ๙.  เมตตาบารมี  คือความรักความปรารถนาดี  ตอบรรดาสิ่งท่ีมี 
ชีวิตท้ังหลาย โดยมีความอยากรูอยากจะเห็นตองการจะเห็นบุคคลและ 
สัตวเหลาน้ัน  ดํารงชีวิตอยูดวยความปกติสุข ไมมีเวร ไมมีภัย  ไมเบียดเบียน 
ซึ่งกันและกัน  เมื่อสัตวเหลาน้ันประสบอันตราย ก็พรอมท่ีจะแสดงออกดวย 
การชวยเหลอืเขาเหลาน้ัน  
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         ๑.  อุเบกขาบารมี  เปนลักษณะของจิตท่ีมีความหนักแนนประกอบ 
ดวยปญญา  เขาใจเหตุผลทั้งหลายตามความเปนจริง  ไมเอนเอียงไปใน 
ฝายอคติ  เชนมีญาติพ่ีนองประสบความเดือดรอนเพราะการกระทําของตน  
ก็วางใจเปนอุเบกขาไมดีใจไมเสียใจ  โดยนึกถึงวา  สัตวทั้งหลายเปนผูมี 
กรรมเปนของของตน  เปนผูรับผลของกรรมเปนตน 
           บารมีทั้ง ๑๐ ประการน้ี  ทานแสดงวา บุคคลผูจะเปนพระพุทธเจาซ่ึง 
เรียกวาพระโพธิสัตวนั้น  เมื่อบําเพ็ญใหสมบูรณเต็มเปยมแลว  เรียกวา 
บารมีเต็ม  เมื่อมีบารมีเต็มแลว  ก็จะตรสัรูเปนพระพุทธเจา  แมบุคคลในระดับ 
อ่ืนคือพระอริยบุคคลในระดับตาง  ๆ หรือปุถชุนท่ีมีศีล  มีกัลยาณธรรม 
ตางก็มีบารมีกันมาทั้งน้ัน  สวนจะมากหรือนอยน้ัน  ข้ึนอยูกับวาทานเหลาน้ัน 
ไดสรางมามากหรือนอย 
           บารมีนั้น  ทานยังแบงออกเปน ๓ ระดับดวยกันคือ 
           ๑. บารมี  เชนการใหทานก็เปนการใหทานตามปกติธรรมดา  เชน 
ใหวัตถุสิ่งของท่ีตนสามารถจะใหได 
           ๒.  อปุบารมี  เปนการใหทานท่ียิ่งไปกวานั้น  เชนการสละอวัยวะ 
สละดวงตาใหเปนทานเปนตน 
           ๓.  ปรมัตถบารม ี เปนการแสดงบารมีนั้นอยางสูง  เชนการใหทาน 
ก็อาจจะเสียชีวิตเพ่ือพิทักษธรรมหรอืประโยชนสุขของชนสวนรวม  เปนตน 
           บารมีนี้  เมื่อกระจายออกไป บางครั้งก็เรียกวา  บารมี ๓๐ ทัศ 
คือเปน  บารมี ๑๐  อุปบารมี ๑๐  ปรมัตถบารมี ๑๐  
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           พระโพธิสัตวผูหวังการตรัสรู  หวังท่ีจะทําตนใหเปนประโยชน 
แกโลกจะตองบําเพ็ญบารมีเหลาน้ีใหสมบูรณ  ดังท่ีทานไดแสดงไวใน 
บทสวดวา " พระผูมีพระภาคเจา ผูเปนที่พ่ึงแหงโลก  ทรงบําเพ็ญบารมี  
ใหบริบูรณแลว  เพ่ือประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือความสุข  แกสัตวทั้งหลาย " 
           ดังน้ัน  เรื่องของบารมีก็คือเรื่องของการทําความดีเพ่ือตนเองจะได 
มีความสามารถทําประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกโลกได  และไมใช 
เปนเรื่องที่จะตองรอผลในชาติหนาเพียงอยางเดียว  แตเปนเรื่องที่บุคคล 
ทําเมื่อใด  ก็ไดรับผลระดับหน่ึงในขณะน้ัน  เมื่อบารมีมากพอ  จะทําใหได 
เกียรติยศ ฐานะ  ตําแหนง  อายุ  วรรณะ  สุข กําลงั  กาย  ใจ  ความดี  บริวาร 
ทรัพย  โอกาส  เปนตน  ในปจจุบันนี้เอง  และมีผลสืบภพสืบชาติไดดวย  
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                                                มิจฉัตตะ ๑๐ 
           ๑.  มจิฉาทิฏฐิ                        เห็นผิด 
           ๒.  มจิฉาสังกัปปะ                ดาํริผิด 
           ๓. มจิฉาวาจา                       วาจาผิด  
           ๔.  มจิฉากัมมันตะ                การงานผิด 
           ๕.  มจิฉาอาชีวะ                    เลีย้งชีวิตผิด 
           ๖.  มจิฉาวายามะ                   พยายามผิด 
           ๗.  มจิฉาสติ                          ระลึกผิด 
           ๘.  มจิฉาสมาธ ิ                     ต้ังจิตผิด 
           ๙.  มจิฉาญาณะ                      รูผิด 
        ๑๐.  มิจฉาวิมุตติ                        พนผิด 
           ถายกเอา ๒ ขอขางปลายออก  กเ็รียกวา มิจฉัตตะ  ๘ 
           มิจฉัตตะ  คือความเปนผิดทั้ง ๑๐ ประการน้ี  มีอรรถาธบิายวา 
           มิจฉาทิฏฐิ  ตามปกติแลว  คําวา ทิฏฐิ  แปลวา  ความเห็น  ถาเปนความ 
เห็นชอบ  ก็ใชคําวา  สัมมาทิฏฐิ  ถาเปนความเห็นผิด  ก็ใชคําวา  มิจฉาทิฏฐ ิ
ความเห็นที่เปนมิจฉาทิฏฐินั้น  มีอยูเปนอันมาก  เมื่อกลาวโดยสรุปก็คือ 
เปนความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากทํานองคลองธรรม  อันเปนผลท่ีเกิดข้ึนจาก 
การตรัสรูของพระพุทธเจา  ก็ถือวาความเห็นผิดในชั้นนั้น ๆ  แตความเห็นผิด 
ที่สําคัญเปนพิเศษก็คือเห็นผิดใน ๒ กลุมดวยกัน  กลุมแรก เห็นผิดในดานของ 
สังสารวัฏ คือ 
           ๑.  สสัสตทิฏฐิ  ความเห็นวาเที่ยง  คือชีวิตคนเราเคยเปนอะไรแลว 
ตายไปก็คงเปนอยางนั้น  ไมมีการเปลีย่นแปลง  
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           ๒.  อจุเฉททิฏฐิ  ความเห็นวาขาดสูญ  ถือวาชีวิตของคนเรานั้น 
หลังจากตายไปแลวก็ขาดสูญ คนพาลกับบัณฑิต  หรือพระอรหันตกับมหาโจร 
ไมมีความแตกตางกัน  หลังจากตายไปแลวก็ขาดสูญ นี้เปนความเห็นผิดใน 
สวนท่ีเกี่ยวกับสังสารวัฏ  
           ความเห็นผิดที่เกี่ยวกับกรรม  ทานเรียกวา นิยตมิจฉาทิฏฐิ  คือมิจฉา- 
ทิฏฐิที่แกไดยากยิ่ง  ตราบใดท่ียังมีความเห็นในลักษณะน้ีอยู  ก็จะไมมีความ 
เจริญงอกงามในความดีทั้งหลาย ทานจําแนกออกไปเปน ๓ ประการคือ 
           ๑.  อกิริยทิฏฐิ  ความเห็นวาไมเปนอันทํา  หมายถึงจะทําอะไรก็ตาม 
จะเจตนาเปนกุศลหรืออกุศลก็ตาม  ไมถือวาเปนการกระทํา  นีก่็หมายความวา 
การกระทําบุญก็ไมเปนบุญ การกระทําบาปก็ไมเปนบาป  พวกเหลาน้ีมักจะ 
อุปมาเปนสิ่งที่ไมมีชีวิต  เชน  เขายกตัวอยางวา  ฝนตกรดตนไม  ฝนจะได 
บุญหรือ  หรอืฟาผาตนไม  ฟาจะไดบาปดวยหรือเปลา  แลวเขาก็ปฏิเสธบุญ 
บาปท้ังหมด 
           ๒.  อเหตุกทิฏฐิ  แปลวาหาเหตุไมได  เปนการปฏิเสธผลตาง ๆ 
ที่เกิดข้ึนในชีวิตของคน  ไมวาจะเปนสุขหรือเปนทุกขก็ตาม  พวกน้ีจะมอง 
ในแงของความบังเอิญ  หรือบางทีก็อาจจะถือวาเปนแรงบันดาลของพระ 
อิศวร  เปนตน  ความคิดของเขา ก็มักจะมองในแนวของวัตถุเชนเดิม เขา 
บอกวาเหมือนกับคนเรากินหมาก หมากมันก็ไมแดง พลูก็ไมแดง ปูนก็ไม 
แดง  แตพอเค้ียวปะปนกันกลายเปนสีแดง  สีแดงนั้นเปนเรื่องบังเอิญ ไม 
มีปจจัยอะไรใหแดง  ความทุกขความสุขของชีวิตบุคคลก็เหมือนกัน  เปนเรื่อง 
บังเอิญเฉย ๆ  ไมมีดลบันดาลอะไร  
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           ๓.  นตัถิกทิฏฐิ  ความเห็นวาไมมี  คืออะไร คือการบูชาไมมีผล 
การใหทานไมมีผล  พิธีกรรมตาง ๆ  ไมมีผล  แมไมมีคุณ  พอไมมีคุณ  โลกนี้ 
ไมมี  โลกอ่ืนไมมี  กรรมที่สัตวทําทั้งดีทั้งชั่วไมมี ทานผูตรัสรูดีตรัสรูชอบ   
ดวยตนเองแลวส่ังสอนบุคคลอ่ืนใหรูแจงตามก็ไมมี  สัตวที่ผุดเกิดก็ไมมี 
           ความเห็นทั้ง ๓ ประเภทน้ี  พระพุทธเจาทรงตําหนิไวเปนอัน 
มาก  โดยถือวา  ใครท่ีเห็นอยางนี้เปนความเห็นผิด  คิดอยางนี้เปนความ 
คิดผิด  พูดออกไปอยางนี้เปนคําพูดที่ผิด  แนะนําส่ังสอนผูอ่ืนก็เปนการ 
แนะนําส่ังสอนคนอ่ืนนอกทางออกไป  มีวาทะเปนปฏิปกษตอพระอรหันต 
ทั้งหลายในโลก  โดยเฉพาะความเห็นประเภทไมมีนั้น ทรงอุปมาใหเห็นวา 
เหมือนกับผากัมพลท่ีทําดวยผมคน คือใชไมไดสักฤดูหน่ึง  ฤดูรอนยิ่งหมเขา 
ยิ่งรอน  ฤดูฝนถูกฝนเขาก็อุมน้ําฝนเอาไว  ฤดูหนาวยิ่งหมเขายิ่งหนาวใหญ 
เวลาปกติก็มีกลิ่นเหม็น  คือใชประโยชนอะไรไมได  เพราะความคิดทั้ง 
๒ สายน้ันจะหยุดการพัฒนาการในดานตาง ๆ  คนจะไมมีเหตุผล จะไมมี 
ความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตน  ไมกลัวบาป  เปนพวกวัตถุนิยมจัด 
พรอมท่ีจะสรางความวิบัติเดือดรอนใหเกิดข้ึนแกสังคมได  ความเห็นเหลานี้จึง 
ถือวาเปนความเห็นผิด 
           ๒.  มจิฉาสังกัปปะ  คือ  ความดําริผิด  ไดแก 
              ๒.๑  ดําริที่จะสนองตอบความตองการของตนในทางวัตถุกาม 
คือใจกําหนดวารูปสวย  เสียงไพเราะ  กลิ่นหอม  รสอรอย  สัมผัสนาจับตอง 
และมุงมาดปรารถนาที่จะไดสิ่งเหลานั้นมาไวในครอบครองของตนอยู 
เรื่อยไป  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 436 

              ๒.๒  ดําริที่เกี่ยวเนื่องดวยความพยาบาท  เชน  ผูกใจเจ็บใคร 
ไมพอใจใคร  อาจคิดถึงดวยความอาฆาตพยาบาท  ตองการจองผลาญ 
ทําลายลางกันและอาจจะคิดตามแนวของอาฆาตวัตถุ  คือวัตถุเปนที่ต้ังของ 
ความอาฆาตพยาบาท ๙ ประการก็ได  คิดปรารภเรื่องราวที่ผานมาแลววา  
คนนั้นไดเคยทําความเสียหายแกเรา  คนนั้นไดเคยทําความเสียหายแกญาติ 
มิตรของเรา  คนนั้นไดเคยทําประโยชนแกคนที่เปนศัตรูของเรา  อาจจะ 
ปรารภในปจจุบันวาคนนั้นกําลังทําอันตรายแกเรา  กําลังทําอันตรายแกญาติ 
มิตรของเรา  กําลังทําประโยชนเกื้อกูลแกศัตรูเรา  หรืออาจจะคาดหมายถึง 
เหตุการณที่จะเกิดข้ึนในอนาคตวา  คนนี้จะทําอันตรายแกเรา  คนนี้จะทํา 
อันตรายแกญาติมิตรของเรา  คนนี้จะทําประโยชนเกื้อกูลแกศัตรูของเรา 
เปนตน  จิตใจของบุคคลที่คิดในแนวนี้  ก็ทําใหเกิดความเรารอนข้ึนมา 
              ๒.๓  ดําริในทางที่จะทําใหบุคคลอ่ืน  สตัวอ่ืนลําบาก  ที่เกิดข้ึน 
จากวิหิงสาวิตก  คือตรึกนึกถึงความลําบากเดือดรอนเกิดข้ึนแกคนทั้งหลาย 
นั่งไปในถนนก็อยากเห็นรถชนกัน  เห็นไฟไหม  ก็อยากใหไหมมาก ๆ 
เห็นคนทะเลาะกัน  ก็อยากจะใหเขาตอยกัน  เห็นคนจะฆาจะยิ่งกัน  ก็อยากให 
เขายิงกันเพ่ือจะไดดู  และอยากดูการกัดปลา  การชนไก  การตอนก  ทุกข 
ทรมานตาง ๆ  เปนตน  นี่เปนความดําริผิด 
           ๓.  มจิฉาวาจา  ไดแก 
              ๓.๑  การเจรจาในทางที่ผิด  คือการพูดคําเท็จ  ไมตรงตามท่ีตนได 
เห็น  ไดยิน  ไดทราบ  ไดรูมา  มีการขยายความใหมากเกินความเปนจริง 
หรืออําความบางสิ่งบางอยางเอาไว  
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              ๓.๒  การพูดสอเสียด  คือ  การยุยงสงเสริม  ใหเกิดการแตกแยก 
ทะเลาะวิวาทระหวางคนสองคนข้ึนไป  
              ๓.๓  การพูดคําหยาบคายรายกาจ  อันเกิดข้ึนเพราะความโกรธ 
ความไมพอใจตอบุคคลผูฟง 
              ๓.๔  การพูดเพอเจอ  เหลวไหล  ไรสาระ  ไมเกิดประโยชนอะไร 
แกผูฟง เชน เรื่องตลก  โปกฮา  เปนตน 
           ๔.  มจิฉากัมมันตะ  คือ 
              ๑.  การทํางานท่ีผิด  ไดแกการกระทําท่ีเปนปาณาติบาต  คือ 
เบียดเบียนประทุษราย  ทาํอันตรายจนถึงกับทําลายชีวิตรางกายของบุคคล 
อ่ืน  สัตวอ่ืน 
              ๒.  ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมไดให  ดวยวิธีการแหงขโมย 
หรือผิดกฎหมาย  ผิดศีลธรรม 
              ๓.  ประพฤติผิดในทางประเวณี  ในสตรทีี่ตนไมมีสิทธิจะลวงเกิน 
           ๕.  มจิฉาอาชีวะ  คือ  การเลี้ยงชีวิตในทางท่ีผิด เชนดวยการหลอก 
ลวงปลอมปน  ปลนจ้ี  ปลอมแปลงสินคาตาง ๆ  ตลอดจนขายสินคาท่ีไมควร 
ขาย  เชน  ขายอาวุธ  ขายสุรา ขายคน  ขายส่ิงเสพติดตาง ๆ  หรือวาใช 
เครื่องชั่งโกง  ขายของหนีภาษี  ปลอมปนสินคน เปนตน 
           ๖.  มจิฉาวายามะ  คือ  ความพยายามในทางที่ผิด  ไดแกการพยายาม 
กระทําในลักษณะท่ีเพ่ิมพูนบาป  ที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน  แลวกร็ักษาบาป 
ที่มีอยูแลวไวไมใหเสื่อมไป  ทําลายกศุลความดีที่มีอยูแลวใหลดนอยลง 
จนตัวเองหมดความดี  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 438 

           ๗.  มจิฉาสติ  ระลกึผิด  หมายถึงระลึกที่เปนลักษณะย่ัวยวน  ยั่วเยา 
ยั่วยุ  ใหเกิดความกําหนัดรักใคร ความอาฆาตพยาบาท  ความลุมหลงมัวเมา 
ความประมาทเลินเลอ  เผลอเพลิน  เปนตน  
           ๘.  มจิฉาสมาธิ  ไดแกการต้ังจิตสงบ  เพ่ือมุงลาภ  มุงสักการะ  มุง 
ชื่อเสียง  เชน  พวกทรงเจาเขาผี  พวกน่ังทางใน  เพื่อไดประโยชนตาง ๆ  ตลอด 
ถึงใบหวยเบอร  สะกดใจในทางท่ีจะหาลาภ  ในทางที่จะใหราย  เชน  ฝงรปู 
ฝงรอย  เพ่ือทําเสนหน้ํามันพรายตาง  ๆ เปนตน  ซึ่งสามารถทําใจใหสงบได 
ระดับหน่ึง  แตเปนการสงบ  เพ่ือเพ่ิมบาปเพ่ิมอกุศล  เพ่ิมกิเลส ซึ่งถือวาเปน 
สมาธิในทางท่ีผิด 
           ๙.  มจิฉาญาณะ  ก็คือ ความรูในทางที่ผิด หมายถึงเมื่อเริ่มความ 
เห็นผิด  ความดําริผิด  พูดผิด  ทํางานผิด  เลี้ยงชีพผิด  พยายามผิด  ระลึก 
ผิด ต้ังจิตสงบผิด  คือผิดมาได ๗ สายเทานั้น ผลที่เกิดข้ึนมันก็ผิดตาม 
ไปดวย คือ  ความรูตาง ๆ  ที่เกิดข้ึน  กพ็ลอยผิดตามไปดวย  เชน  อาจจะหลง 
วา  การท่ีจิตของตนสงบน้ีตนไดบรรลุมรรคผลแลว  ตนหมดกิเลสแลว  เปนตน 
        ๑๐.  มจิฉาวิมุตติ  เมื่อรูผิด  ใจมันก็หลุดพนไปในทางที่ผิด  ตามปกติ 
วิมุตติแลวจะหมายถึงการหลุดพนจากกิเลส จากความทุกข  เปนเรื่องดี ๆ  แต 
การหลุดพนจากกิเลสที่ผิดไปน้ันก็คือ  เมื่อความรูผิด  มันก็หลดุพนอยางผิด ๆ 
ก็ทําใหกิเลสกําเริบข้ึนไดอีก  อาจจะเปนเรื่องการระงับบาป  อกุศลไดชั่วครั้ง 
ชั่วคราว  แตไมใชเปนการถาวรตางเปาประสงคในทางพระพุทธศาสนาที่ 
แทจริง  ถือวาเปนความหลุดพนดวยอํานาจของกิเลส  ตลอดถงึคนท่ีหลุดพนจาก  
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ความชั่ว  ขมใจตัวเองได  หักหามใจตัวเองได  เพราะกลัวพระผูเปนเจา  กลัว 
พระยะโฮวา  กลัวพระพรหม  กลัวผีสางเทวดา  เปนตน  ความหลุดพนในที่นี้  
มันก็เปนเรื่องของความหลุดพนที่ผิด  เพราะวามีความเปลี่ยนแปลงแปร 
ปรวนได  เปนความหลุดพนที่อํานวยผลไดระดับหน่ึงก็จริง  แตวาผิดเพราะไม 
มีความสมบูรณในความหลุดพนเหลาน้ัน 
           ความผิดทั้งกระบวนนี้  ตัวการสําคัญอยูที่ความเห็นผิดกับความคิด 
ผิด  คือสภาพจิตท่ีขาดปญญาเปนเครื่องพิจารณา  สั่งคนสัตวที่ผานเขามาใน 
ชีวิตของตน  อันเปนผลโดยตรงของอวิชชาหรือโมหะ  ความโงเขลา  งมงาย 
อันเปนคุณลักษณะของคนพาลท่ีมีชีวิตอยู  สักแตวามีลมหายใจเทานั้น 
ไมอาจสรางสรรคพัฒนาตน  ครอบครัว  ตระกลูวงศ  เปนตนได  
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                                              สัมมัตตะ  ๑๐ 
           ๑.  สมัมาทิฏฐ ิ                             ปญญาอันเห็นชอบ 
           ๒.  สมัมาสังกัปปะ                       ความดําริชอบ 
           ๓.  สมัมาวาจา                              เจรจาชอบ  
           ๔.  สมัมากัมมันตะ                       กระทําการงานชอบ 
           ๕.  สมัมาอาชีวะ                           เลี้ยงชีพในทางที่ชอบ 
           ๖.  สมัมาวายามะ                          ความพยายามในทางที่ชอบ 
           ๗.  สมัมาสติ                                 ความระลึกในทางที่ชอบ                  
           ๘.  สมัมาสมาธ ิ                            ความต้ังใจม่ันชอบ 
           ๙.  สมัมาญาณะ                             ความรูชอบ 
        ๑๐.  สมัมาวิมุตติ                              ความพนในทางที่ชอบ 
           ๑.  สมัมาทิฏฐ ิ ปญญาอันเห็นชอบนั้น  แบงออกเปน ๒ ระดับดวยกนั 
ระดับทั่ว ๆ ไป  หมายถึงความเห็นชอบในกฎของกรรม  คือ 
              ๑.  กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐ ิ ปญญาอันเห็นชอบในกฎของ 
กรรมวา  ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว  เปนตน  หรือเห็นชอบวา  คนเรามีกรรมเปน 
ของของตน  จะตองเปนผูรับผลของกรรม  มีกรรมเปนกําเนิด  มีกรรมเปนเผา 
พันธุ  มีกรรมเปนที่พ่ึงอาศัย  ใครทํากรรมอันใดไว  จะดีหรือชั่วก็ตาม  จัก 
ตองเปนผูรับผลของกรรมนั้น 
              ๒.  วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ  คือ  ปญญาอันเห็นชอบดวย  เห็นประ- 
จักษแจงในท่ีนั้น ๆ  ในขณะน้ัน ๆ  จนถึงมองเห็นสังขารธรรมท้ังหลายวาเปน  
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ของไมเที่ยง เปนทุกข  มีความแปรปรวนไปเปนของธรรมดา  จิตไดผอนคลาย 
ความยึดติดในสังขารธรรมท้ังหลายลงไปได 
              ๓.  มรรคสัมมาทิฏฐิปญญาอันเห็นชอบในสวนเหตุ  หรือใน  
องคมรรค  ถาปญญาเห็นชอบในเหตุ  เห็นวา  ประกอบเหตุนี้จะเกิดผลอยางนี้ 
ประกอบเหตุนั้น  จะเกิดผลเปนอยางนั้น  เหตุดี  ผลดี  เหตุชั่ว  ผลชั่ว  เปนตน 
           ๔.  ผลสัมมาทิฏฐ ิ คือ  ปญญาเห็นชอบในผล  ไดแก  ผลปรากฏ 
ข้ึนในขณะน้ัน  ๆ บุคคลที่ใชปญญาพิจารณาสืบสาวไปหาเหตุได วาเหตุ 
ที่จะเกิดผลเชนนี้เปนอยางนี้ ๆ  รูวาความสุขเปนผลที่เกิดข้ึนมาจากการ 
กระทําความดี  ติดคุกก็เปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําความผิดกฎหมาย 
เปนตน  ในขณะน้ัน  เหตุไมปรากฏ  แตผลปรากฏอยู  คนกร็ูได 
              ๕.  ปจจเวกขณสัมมาทิฏฐ ิคือ  ปญญาอันเห็นชอบดวยการ 
เพงพินิจพิจารณาเฉพาะอยางไป  เชน  พิจารณาวา  เรามีความแกเปนธรรมดา 
ไมลวงพนความแกไปได  หรือพิจารณาวา  วันคืนลวงไป ๆ  บัดนี้เราทําอะไร 
อยู  แลวก็ปรบัปรุงตัวเองใหเหมาะสมแกวันเวลาที่ผานไปเปนตน  กถ็ือวา 
เปนสัมมาทิฏฐิระดับหน่ึง 
           สัมมาทิฏฐิระดับที่เปนองคมรรคจริง ๆ  นั้น  ไดแกปญญาอัน 
ชอบในอริยสัจท้ัง ๔ ประการ  คือ  รูวานี่ทุกข  นี่คือเหตุเกิดแหงทุกข  นี่ 
ความดับทุกข  นี่ขอปฏิบติัใหถึงซ่ึงความดับทุกข 
           ๒.  สมัมาสังกัปปะ  คือความดําริชอบ  ไดแก 
              ๑.  เนกขัมมสังกปัปะ  ความดําริที่จะดึงกาย  ดึงจิตของตนออก 
ไปจากกาม  ทั้งกิเลสกามและวัตถุกาม  
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              ๒.  อัพยาปาทสังกัปะ  ความดําริในการท่ีจะอดกล้ัน อดทน 
ใหอภัย  ไมผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทตอบุคคลอ่ืน  ใหจิตอยูดวยเมตตากรุณา 
ตอคนและสัตวทั้งหลาย 
              ๓.  อวิหิงสาสังกัปปะ  คือการดําริในการท่ีจะไมเบียดเบียน  
ใคร  ตองการเห็นคนท่ีกําลังประสบความทุกขอยู  หลุดพนไปจากความทุกข 
ประสบความสุขตามท่ีตัวตองการ 
           ๓.  สมัมาวาจา  การเจรจาในทางที่ชอบ  คือ 
              ๓.๑  งดเวนจากการพูดเท็จมาพูดคําสัตยคําจริง  ที่เปนอริยโวหาร 
ตามท่ีตนไดเห็นมาดวยตา  ไดยินมาดวยหู  ไดทราบมาดวยจมูก  ลิ้น  กาย 
ไดรูมาดวยใจอยางไร  กพู็ดไปอยางนั้น  ไมมีการเสริมความ  ไมมีการอําความ 
              ๓.๒  งดเวนจากการพูดสอเสียด  หันมาพูดในลักษณะเสริมสราง 
สามัคคี  ประสานสามัคคี  และกระชบัความสามัคคี  ตามสมควรแกกรณีนั้น ๆ 
              ๓.๓  งดเวนจากการพูดคําหยาบ  ระคายหู  ไมสบายหู  ไมสบาย 
ใจแกผูฟง  แตพูดไปดวยเมตตาวาจา  ซึ่งในกรณีนี้  บางครั้งอาจจะหยาบ 
ไปบาง  แตถาจิตของผูพูด ๆ  ดวยความรักความเมตตาแลว  ก็มองถึงเรื่อง 
นั้นเปนเรื่องจริง  เรื่องดี  มีประโยชน ถูกกาละเทศะ  การกลาววาจามีลักษณะ 
เชนนั้น  แมคนฟงและไมชอบใจ  กพู็ดไปได  เพราะวาเปนเมตตาวาจา 
              ๓.๔  งดเวนจากการพูดเพอเจอไรสาระ  พูดคําท่ีเปนประโยชน 
อันเปนอรรถเปนธรรม  คนฟงไดประโยชน  ตนเองก็ไดทําในส่ิงท่ีเปน 
ประโยชน  
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           ๔.  สมัมากัมมันตะ  คือ  การทําการงานท่ีชอบ  การงานท่ีชอบในที่นี ้
หมายถึง 
              ๔.๑  การประพฤติปฏิบัติเพ่ือควบคุมตนเอง  ไมใหกระทําในลักษณะ 
เบียดเบียนประทุษรายตอรายกายของบุคคลอ่ืน  มจิีตเมตตาตอคนและสัตว  
ทั้งหลาย 
              ๔.๒  งดเวนจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจาของเขาไมให  โดยการ 
ขโมย  เลี้ยงชีวิตตนเองตามท่ีชอบที่ควร  ถูกตองตามกฎหมายและศีลธรรม 
              ๔.๓  งดเวนจากการประพฤติผิดในทางกาม ตลอดถงึในทาง 
เพศ  เปนผูชายก็มีสทารสันโดษ  ยินดใีนภรรยาของตนเอง  เปนผูหญิงก็มี 
ปติวัตร  คือจงรักภักดีตอสามีของตน จนถึงกับประพฤติพรหมจรรยคือ 
ไมเกี่ยวของในทางเพศ 
           ๕.  สมัมาอาชีวะ  คือ  การเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ  ไดแกละการเลี้ยง 
ชีพในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม  ผิดขนบธรรมเนียม  ประเพณี  สราง 
ความเดือดรอนใหแกตนเองและแกบุคคลอ่ืนทุกรูปแบบ  หันมาเลี้ยงชีวิต 
ในทางที่เปนสัมมาอาชีพ  ซึ่งไมเปนการเบียดเบียน  การประทุษราย  ไมสราง 
ความเดือดรอนใหแกบุคคลอ่ืน 
           ๖.  สมัมาวายามะ  คือ  ความพยายามในทางที่ชอบ  ไดแกความ 
พยายามตามหลักการของสัมมัปปธานท้ัง ๔  คือ 
              ๖.๑  พยายามสํารวมระวังบาปไมใหเกิดข้ึนภายในจิตสันดาน 
              ๖.๒  พยายามผอนคลายละบรรเทาบาปที่ยังเกิดข้ึนแลวใหเสื่อม 
ไปโดยลําดับ  
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              ๖.๓  พยายามเสริมสรางบุญกุศลใหบังเกิดข้ึนภายในจิตสันดาน 
โดยลําดับ 
              ๖.๔  เพียรพยายามรักษากุศลความดีที่มีอยูแลวไมใหเสื่อมไป  
ไมวาจะเปนกุศลชั้นใดกต็าม  ใหรักษาไวไมใหเสื่อม  แลวเพ่ิมพูนข้ึน 
ไปจนกวาจะถึงความสมบูรณ  ซึ่งสรปุรวมเปนปหาน  คือละชั่ว  และภาวนา 
ประพฤติปฏบิัติความดี 
           ๗.  สมัมาสติ  คือ  ความระลึกชอบ  ไดแกการต้ังสติตามระลึกด ู
อยูที่กาย  เวทนา จิตและธรรม  ในชัน้แรกเปนการระลึกเพ่ือใหจิตสงบอยูกับ 
กาย  เวทนา  จิต  ธรรม  ดวยอารัมณูปมัชฌาน  คือเพงดูอารมณ  หรือสมถกรรมฐาน 
การงานท่ีบุคคลพึงทําทางใจ  เพ่ือใหเกิดความสงบข้ึนแกจิตใจ  และในชั้นตอ 
ไปก็เอากาย  เวทนา  จิต  ธรรม  ข้ึนมาพิจารณา  ใหเห็นวา  สิ่งทั้ง ๔ ประการนี้ 
เปนเพียงกาย  เปนเพียงเวทนา  เปนเพียงจิต  เปนเพียงธรรม  เทาน้ัน  ไมใช 
สัตว  ไมใชบุคคล  ไมใชตัวตน ไมใชเรา  ไมใชเขา  แตประการใด  และสามารถ 
ถายถอนความเปนของเรา  ความเปนตัวของเรา  ที่เคยยึดถืออยูในกาย  เวทนา 
จิต  ธรรม  ใหเจือจางเบาบางลงไปไดโดยลําดับ  จนถึงหมดส้ินไป 
           ๘.  สมัมาสมาธ ิ คือ  ความตั้งจิตม่ันชอบ  ไดแก  ผูบําเพ็ญเพียร 
ตามหลักของการสมถกรรมฐานใชอารมณของสมถะอยางใดอยางหน่ึงเปน 
เครื่องต้ังสติกําหนดระลึก  จนผานข้ันตอนแหงสมาธิไปโดยลําดับและบรรล ุ
รูปฌานท้ัง  ๔ คือ 
              ๘.๑  ปฐมฌาน จิตมีวิตกท่ีเปนกุศล  วิจารท่ีเปนกุศล  ปติ ความ 
เอิบอ่ิมใจ  สุข  ความสบายกาย  สบายใจ  เอกัคคตา  จิตที่ต้ังม่ันอยูในอารมณ 
เดียว  
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              ๘.๒  ทุติยฌาน  จิตสงบจากวิตก  วิจาร  ลงไปได  เหลือแตความ 
ปติ  เอิบอ่ิมใจ สุข  ความสบายกาย  สบายใจ  เอกัคคตา  คือจิตท่ีต้ังม่ันเปนสมาธิ 
              ๘.๓  ตติยฌาน  ดับปติ  เสียไดยังเหลือแตสุขกับเอกัคคตา 
              ๘.๔  จตุตถฌาน  แมแตสุขก็ดับได แลวยังเหลือแตอุเบกขากับ  
เอกัคคตา  ดวยการท่ีผูปฏิบัติกระทําใหสมบูรณในอริยมรรคท้ัง ๘ ประการ 
นี้  ซึ่งเม่ือกลาวโดยสรุปแลวก็คือ ศีล  สมาธิ  ปญญา 
           สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  เปนปญญาสิกขา 
           สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สมัมาอาชีวะ  เปนศีลสิกขา 
           สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  เปนจิตสิกขา 
           ๙.  สมัมาญาณ  เม่ือศีล  สมาธิ  ปญญา  เกดิความสมบูรณเต็มที่  ก็จะ 
เกิดญาณผุดข้ึนภายในใจของบุคคลผูนั้น  รูแจงอรยิสัจ ๓ ระดบั  คือ 
           ๑.  สจัจญาณ  รูวาอะไรเปนอะไร  คือรูวานี่เปนทุกข  นี่เปนสมุทัย 
นี่เปนนิโรธ  นี่เปนมรรค 
           ๒.  กจิจญาณ  รูกจิท่ีควรทําในอริยสัจแตละขอวา  ทุกขเปนสิ่งท่ี 
ควรกําหนดรู  สมุทยัเปนสิ่งที่ควรละ  นิโรธเปนสิ่งที่ควรทําใหแจง และ 
มรรคเปนสิ่งท่ีควรเจริญ 
           ๓.  กตญาณ  รูวาทุกขที่ควรกําหนดรูนั้น  ตนไดกําหนดรูแลว  สมทุัย 
ที่ควรละ ก็ไดละแลว  นโิรธท่ีควรทําใหแจง ก็ไดทําใหแจงแลว มรรคท่ีควร 
เจริญ  ก็ไดเจริญแลว  ความรูชั้นนี้เรียกวา  สัมมาญาณะ  คือความรูในทางที่ 
ชอบ  เปนองคอริยมรรคที่แทจริง 
           ๑๐.  สัมมาวิมุตติ  เมื่ออริยมรรคสมบูรณ  กเ็กิดเปนสัมมาญาณะข้ึน 
มา  มีความเปลี่ยนแปลงทางจิตท่ีทานแสดงวา  เกิดญาณความรูข้ึนมา  แลวจิต  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 446 

ก็จะหลุดพนจากอํานาจของกิเลส  เรียกวา  สัมมาวิมุตติ  คือจิตหลุดพนในทาง 
ที่ชอบ  เมื่อจิตหลุดพนแลวก็เกิดญาณข้ึนวา  รูวาเราหลุดพนแลว  ญาณจะ 
รูตอไปวาชาติคือความเกิดหมดแลว  พรหมจรรยจบแลว  สิ่งที่ควรทําก็ทํา  
เสร็จแลว  กจิอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  คือเกี่ยวกับการละการภาวนาก็หมด 
แลว  ทําใหบุคคลผูนั้นเปนพระอรหันต ถาอริยมรรคสมบูรณ  ถาไมสมบูรณ 
ก็ลดหลั่นกันลงมา  ดวยนัยยะท่ีกลาวแลวในพระอริยบุคคล ๘ จําพวก 
           สัมมาญาณะ  กับสมัมาวิมุตติ ซึ่งเปนผลท่ีตอเนื่องมาจากความ 
สมบูรณของไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  จากน้ันสัมมาญาณะ  คือ ความ 
รูชอบก็จะเกิดข้ึน  ทําใหจิตของผูรูหลุดพนจากอํานาจของกิเลสซึ่งเปน 
สัมมาวิมุตติ  คือ  ความหลุดพนในทางที่ชอบ  ทํานองเดียวกับอริยมรรค 
อริยผลน่ันเอง  
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                                                  สังโยชน ๑๐ 
           กิเลสอันผูกใจสัตวอยู  เรียกวาสังโยชน  จําแนกออกเปน ๑๐ คือ  
           ๑.  สกักายทิฏฐิ  คือ  ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตน 
           ๒.  วจิิกิจฉา  ความลังเลเปนเหตุไมแนใจในปฏิปทาเครื่องดําเนิน 
ของตน 
           ๓.  ลลีพพตปรามาสความเชื่อถือศักดิ์สิทธิ์  ดวยเขาใจวามีได 
ดวยศีลหรือดวยพรตอยางนั้นอยางนี้ 
           ๔.  กามราคะ  ความกําหนัดดวยอํานาจกิเลสกาม  เรียกแตเพียง 
ราคะ  ก็มี 
           ๕.  ปฏิฆะ  ความกระทบกระท่ังในจิต  ไดแกความหงุดหงิดดวย 
อํานาจโทสะ  เรียกโทสะ  ตรงทีเดียวก็มี 
           ๕  ขอน้ีเปนสังโยชนเบื้องตํ่า  คืออยางหยาบ  เรียก  โอรมัภาคิย- 
สังโยชน 
           ๖.  รปูราคะ  ความติดใจอยูในรูปธรรม  เชน  ชอบใจในบุคคล 
บางคน  หรือในพัสดุบางสิ่ง  หรือแมในวัตถุอันเปนอารมณแหงรูปฌาน 
           ๗.  อรูปราคะ  ความติดใจในอรูปธรรม  เชน  ติดใจในสุขเวทนา 
           ๘.  มานะ  ความสําคัญวาเปนตัวเปนนั่นเปนนี่  
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           ๙.  อทุธัจจะ  ความคิดพลาน  เชน  นึกอะไรก็เพลินเกินไปกวาเหตุ 
           ๑๐.  อวิชชา  ความเขลาอันเปนเหตุไมรูจริง 
           อีก ๕ ขอน้ีเปนสังโยชนเบื้องสูง  คืออยางละเอียด  เรียก  อุทธัม-  
ภาคิยสังโยชน  คือ  สังโยชนเบื้องสูง 
           สังโยชน  เปนชื่อของกิเลสที่ผูกมัดรัดรึงใจสัตวเอาไว  ปกติก็นอน 
เนื่องอยูในสันดานของสัตว  ถาออกมาเกิดข้ึนกลุมรุมใจ  ทานกเ็รียกวา 
นิวรณ  ถาออกมาขางนอก  ก็เรยีกวา  วีติกกมกิเลส  กิเลสทีล่นออกมาขางนอก 
           ๑.  สกักายทิฏฐิ  ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตนน้ัน  โดยท่ัว ๆ 
ไปก็คือความรูสึกเปนเราเปนเขา  เปนพวกเราพวกเขา  หรือสํานักนั้นสํานักนี้ 
นิกายน้ันนิกายน้ี  ภาคน้ัน  ภาคนี้  ลวนแลวแตเปนเรื่องของสักกายทิฏฐิทั้ง 
นั้น  ความเห็นสวนน้ีบางอยางก็เปนความละเมียดละไม  ที่ทานจําแนกสัก- 
กายทิฏฐิออกไปเปน ๒๐ ประการ คือ  เมื่อกลาวโดยสรุปแลวเปนความเห็น 
ในขันธทั้ง ๕  คือเห็นวาเราเปนรูป  รปูเปนเรา  เรามีในรูป  รูปมีในเรา  พอถึงเห็น 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ก็เห็นในทํานองเดียวกัน ฉะนั้น  สักกาย- 
ทิฏฐิที่เกิดในขันธ ๕  แตละขันธ ๔  แนว ๕  สี่ก็เปน ๒๐  เรียกวาสักกาย- 
ทิฏฐิ ๒๐ คือ  ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตน ๒๐ 
           ๒.  วจิิกิจฉา  ความลังเลเปนเหตุไมแนใจ  ในปฏิปทาเครื่องดําเนิน 
ของตน  เปนตน  วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัยที่พระพุทธเจาทรงอุปมาไวหลาย 
อยาง เชนวาเปนทาง ๒ แพรง  ทางกันดาร  หรือวาทางที่มีเสือโครงอาศัยอยู 
เรื่องของความเคลือบแคลงสงสัยนั้น  แมเปนเรื่องเพียงเล็กนอยก็กอใหเกิดภาวะ  
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ชะงักข้ึนมาไดงายดาย  เชน  เดินทางไปถึงทางแยก ๒ ทาง  คือ  ความ 
สงสัยวาจะไปทางไหนดี  ก็ไปไมไดแลว  จะทํางานอะไรสักอยาง  สงสัยวา 
ทําอยางไรดีก็ไปไมไดแลว  หรือจะเขียนหนังสือ  สงสัยวาตัวนี้จะเขียน 
อยางไร  ไมแนใจ  ก็เขียนไมไดแลว  ดังนั้น  วิจิกจิฉา  จึงเปนเรื่องที่มีอยูภายใน  
ใจคนโดยตลอดไป  บางอยางเปนชั้นของความประณีต  ละเมียดละไม 
เชน ในฐานะเปนชาวพุทธ  ทานจําแนกเปนความสงสัย ๘  ประการคือ 
           มีความสงสัยในพระพุทธเจา  ทั้งในสวนของพระประวัติและในสวน 
ของพระคุณ 
           สงสัยในพระธรรม  ทั้งองคธรรมผลของธรรม  และความดีงาม 
ของธรรม 
           สงสัยในพระสงฆ  ทั้งในองคพระสงฆ  คุณของพระสงฆ  ทั้งในความ 
เปนบุญเขตของพระสงฆ  เปนตน 
           สงสัยในไตรสิกขา  คืออาจสงสัยในตัวของไตรสิกขาเอง คือ 
ศีล  สมาธิ  ปญญา  สงสัยในผลท่ีตนจะพึงไดจากการปฏิบัติตามหลักของ 
ไตรสิกขาและอาจจะสงสัยวา  ถาทําอยางนี้นาจะสูญเสียโอกาสที่จะไดรับ 
ประโยชนจากโลก  จากสังคมท่ีตนเปนสมาชิกอยู  เปนตน 
           ความสงสัยในชีวิต  อดีต เราเคยเกิดมาแลวไหม  เกิดเปนอยางไร 
หรือวาไมเคยเกิดมากอน  สงสัยเรื่องอะไรก็ตามท่ีเปนอดีต  สงเคราะหเขา 
ในกลุมนี้  
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           สงสัยในกาลอนาคต  เปนความสงสัยที่เริ่มตนจากเหตุการณในวัน 
พรุงน้ี ในวันตอไป  เดือนตอไป ปตอไป ในชีวิตในชาติตอไป ตนจะเปนอยางไร  
มีฐานะเปนอยางไร เปนตน คนมักจะอยูดวยเครื่องหมายคําถามตลอด 
ชีวิตของตน  ดังน้ันความสงสัยเหลาน้ีจึงแสดงออกมาในรูปการใหหมอดูทํา  
นายโชคชะตาราศี  บอกผลท่ีจะเกิดข้ึนแกตนในอนาคต จะเปนอยางนั้นอยาง 
นี้  และความสงสัยที่ขามภพขามชาติออกไป สงสัยวาเราจะเกิดอีกหรือเปลา 
ในชาติตอไป  ถาจะเกิด  จะเกิดเปนอะไร มีสุข  มทีุกขเปนอยางไร  จะเกิดที่ 
ไหน  เปนตน 
           สงสัยทั้งในอดีตและอนาคต  หมายถึงเรื่องอดีตอนาคตที่ใกลและ 
อดีตอนาคตที่ไกลก็ตาม  ก็เกิดความเคลือบแคลงสงสัยไมแนใจดวยประการ 
ทั้งปวง 
           สงสัยในกฎเกณฑเง่ือนไขของปฏิจจสมุปบาทท่ีเปนกระบวนการของ 
เหตุผล  ซึ่งพระพุทธเจาทรงแสดงถึงความจริงระดับสูงเอาไว  ลักษณะเปน 
วงจรของชีวิตหรือวัฏฏจักรของชีวิต  เพ่ือจะขจัดปญหาความสงสัยในเรื่อง 
ชีวิต  อดีต  อนาคต  ทั้งอดีต  อนาคต  ของบุคคล  เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจวาความมี 
หรือไมมี  ชวิีตในอดีตหรือในอนาคตน้ัน  ข้ึนอยูกับเหตุปจจัย เพราะถาตราบ 
ใดที่ยังมีอวิชชา  คือ  กลุมของกิเลสอยู  การกระทําของบุคคลก็ตองเปนสังขาร 
คือ  เปนบุญเปนบาป  หรอืมีสิ่งท่ีเปนลมหายใจเขาออก  คือปรนปรือกาย 
มีสัญญา  เวทนา  ปรนปรือจิต และวิตก  วิจาร  ปรนปรือวาจาอยู  เมื่อมีทั้งกิเลส 
ทั้งกรรมเชนนี้  ก็ตองมีปฏิสนธิวิญญาณ  ที่จะทําใหคนตายไปแลวบังเกิดในภพ 
ชาติตาง ๆ  ตามความหนาบางของกิเลส  ซึ่งเปนเหตุใหเกิดกรรม  อันเปนกุศล  
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หรืออกุศลแตกตางกัน  เม่ือมีวิญญาณ  ก็กอใหเกดิเปนนามรูป คือเปนชีวิตข้ึน 
มาท่ีประกอบดวยสวนรูปกายและสวนของนามกาย เมื่อรูปกายเหลาน้ันเจริญ 
เติบโตข้ึน  ก็มีอายตนะภายใน  คือ  ตา หู  จมูก  ลิ้น  กาย  เกิดข้ึน  เมื่อคลอดออก   
มาจากครรภมารดาแลว  เพราะอาศัยความมีอายตนะ  ก็ทําใหเกิด  ตาเห็นรูป 
หูฟงเสียง  เปนตนการกระทบก็เกิดข้ึน  กระทบทางตา  ทางหู  ทางจมูก 
ทางลิ้น ทางกาย  และทางใจ ก็เกิดข้ึน  เมื่อกระทบก็มีการกําหนด  เพราะการ 
กระทบนั้น  จึงมีผัสสะ  เมื่อมีผัสสะ  คือการกระทบแลว  ใจของบุคคลก็จะ 
กําหนดส่ิงเหลาน้ันวาดีหรือไมดี  ถาดีก็เกิดสุขเวทนา  ถาไมดีกเ็กิดทุกขเวทนา 
เพราะฉะนั้น  เมื่อมีผัสสะ  ก็มีเวทนา  พอเวทนาในกรณีที่ดี  ก็อยากใหสิ่งเหลา 
นั้นมีอยูเปนอยูตลอดไป  เพื่อเปนของ ๆ ตน  ถาหากวาไมดี  ก็กลายเปนความ 
รูสึกจะใหสิ่งเหลาน้ันพิบัติพินาศไป  ก็กลายเปนตัณหาคือความทะยาน 
อยาก  อยากได  อยากมี  อยากเปน อยากไมได  อยากไมมี อยากไมเปน  ม ี
ตัณหาก็มีอุปาทาน  คือความยึดถือ  ยึดถือวาเปนของเราบาง  ยึดถือวาเปน 
ตัวตนของเราบาง  ยึดถือวาเปนอยางนั้น  อยางนี้บาง  ยึดถือดวยอํานาจความ 
เห็นบาง  ยึดถือดวยอํานาจความเชื่อม่ันในตัวเองบาง  ยึดถือในรูปพิธีรีตอง 
ตาง  ๆ ซึ่งเราเรียกวาอุปาทาน  เมื่อยังมีอุปาทานอยู  ก็ตองมีภพ  คือการอุบัติ 
บังเกิดมีภพก็ตองมีชาติ  มีชาติก็ตองมีชรา  มรณะ  ก็หมุนวนเขาไป  ต้ังตน 
ใหม  ทั้งในชวงสั้นและในชวงยาว  เนื่องจาก  เรือ่งปฏิจจสมุปบาทน้ันเปนเรื่อง 
ที่ใหญมาก  พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูใหม ๆ  ก็ตองพิจารณาทบทวนถึง ๗ 
วันตอเนื่องไป  และทรงเปลงพระอุทานในแตละขณะแตละชวงของการมอง 
ปฏิจจสมุปทานท้ังหลายตลอดสาย  
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           พระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ทานขจัดสังโยชนทั้ง ๓ ประการ 
นั้นออกไปจากจิตใจไดอยางสิ้นเชิง  มีความเชื่อม่ันไมหว่ันไหวในพระพุทธ 
เจา ในพระธรรม  พระสงฆ  และในไตรสิกขา  การปฏิบัติความดีของ  
ทาน  มีการเดินหนา  ไมมีการถอยหลัง  ไมมีอันตรายอะไรมาโยกคลอน  
สรางความเปลี่ยนแปลงศรัทธาที่มีอยูตอพระรัตนตรัยใหออกไปจากจิตใจของ 
ทานได 
           ๓.  สลีัพพตปรามาส การถือมั่นดวยศีลวัตร  พรต ที่ถือปฏิบัติกัน 
มาจนเคยชิน  อันเปนลักษณะความเชื่อถือม่ันศีลพรต  โดยขาดปญญาเปน 
เครื่องพิจารณา หาเหตุผล  สักแตวาทําตามกันมาอยางงมงาย จนถึงถือวาความ 
บริสุทธิ์หมดจะมีดวยการกระทําอยางนั้น  ดังนั้นการเชื่อโชคลาง  ถือขลัง 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์  เวทมนต  คาถา ชะตา  ราศี  โหราศาสตรเปนตน  คงอยูในขอบขาย 
ความเชื่อ แมการถือปฏิบติัวัตรตาง ๆ  ของนักบวชในสมัยพุทธกาล 
กอนพุทธกาล  ดวยการเลยีนแบบสุนัข  โค จนถึงการปกใจ  ฝงใจวา  ความ 
บริสุทธิ์  ความงับ  จะเกิดจากการทําอยางนี้เทาน้ัน อยางอ่ืนไมใช  และการ 
ติดรูปแบบของการปฏิบัติกรรมฐานอยางใดอยางหนึ่ง  โดยปกใจเชื่อถือ 
วา ความสงบจากนิวรณจะมีไดดวยการปฏิบัติอยางที่ตนปฏิบัติเทาน้ัน 
อยางอ่ืนไมถูกตอง  คงอยูในขอบขายของ  สีลัพพตปรามาสอยูนั้นเอง  ดังนั้น 
สามัญชนจึงไมอาจรอดพนจากความถือม่ันในแนวนี้ไปไดขาด  เพียงแตจะ 
ถือมากหรือนอยเทาน้ันเอง. 
           ๔.  กามราคะ  คือความกําหนัดดวยอํานาจของกิเลสกาม  บางครั้งก็ 
อาจจะเรียกวาราคะเฉย ๆ  กามราคะนั้น  ไดแกการที่จิตไปกําหนดส่ิงท่ีตน  
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เห็น  สิ่งที่ตนประสบดวยประสาทสัมผัส  และกําหนดวารูปสวย  เสียงไพเราะ 
กลิ่นหอม  รสอรอย  สัมผัสนั้นนาจับตอง  ก็มีความกําหนัดรักใครยินดีในสิ่ง 
นั้น  มีความเพลิดเพลินระเริงหลงในส่ิงเหลาน้ันเหนี่ยวนึกถึงส่ิงเหลาน้ันดวย 
อํานาจของความใครความปรารถนา  ความพอใจ  นี่เรียกวาเปนอาการของ   
กามราคะ  ผูกพันจิตใจของบุคคลเอาไว  ใหกําหนัดเพลิดเพลินยินดีอยูดวย 
ความคิดถึงส่ิงเหลาน้ัน 
           ๕.  ปฏิฆะ  คือ  ความกระทบกระท่ังแหงจิต  ไดแกความหงุดหงิด 
ดวยอํานาจของโทสะ  บางครั้งก็เรียกโทสะตรง ๆ ก็มี  ลักษณะของปฏิฆะ 
คือ  ความกระทบกระท่ังแหงจิตนั้น  ข้ึนอยูกับความหนาบางของกิเลสภายใน 
ใจคน  คนที่กิเลสนอยเบาบางน้ัน  ถาไมแรงเกินไป  ก็ไมเกิดความกระทบ 
กระทั่งแหงจิต  เพราะมันพรอมท่ีจะเมตตาใหอภัย อดทน ตอบุคคล  ตออารมณทั้ง 
หลาย ถาจิตใจของบุคคลมากไปดวยกิเลสสายน้ี  คือ  สายโทสะ  ความหงุด 
หงิด  ความกระทบกระท่ังทางจิต  อาจจะเกิดเพราะความไมยินดีไมพอใจ 
ไมชอบใจ หรือวาเบื่อหนายรําคาญ ก็กลายเปนความกระทบกระท่ังทางจิต 
ได  กิเลสสายน้ีอาจจะออกไปเพ่ิมพูนมากยิ่งข้ึน  กลายเปนความโกรธ  ความ 
ประทุษราย ความอาฆาต  ความพยาบาท  ตลอดถึงจองลางจองผลาญกัน 
เพียงแตในชั้นที่รุนแรงอยางนั้น ทานไมเรียกวาสังโยชนเทาน้ันเอง 
           สังโยชนทั้ง ๕ ประการน้ี  เรียกวาสังโยชนเบ้ืองตํ่า  ใชคําบาลีวา 
โอรัมภาคิยสังโยชน  คือเปนสังโยชนที่พระอนาคามี  ซึ่งเปนพระอริยบุคคล 
ชั้น ๓ ทานละไดเด็ดขาด  ดังนั้นพระอนาคามีแมวาจะครองเรือนเปนฆราวาส 
แตก็จะไมเกี่ยวของในเรื่องเพศ  เพราะความรูสึกกําหนัดรักใครยินดีใน  
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รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ที่คนท่ัวไปกําหนดวานาใคร นาปรารถนา 
นาพอใจนั้น  ทานไมมี เนื่องจากทานไดละกิเลสกามในสายน้ีออกไปไดอยาง 
เด็ดขาด  จิตใจของทานจึงอยูดวยความสํารอกกามท้ังหลายได  และมีความ  
เมตตากรุณาตอบุคคลเปนพิเศษ  
           ๖.  รปูราคะ  ไดแกความติดใจอยูในรูปธรรม  ชอบใจในบุคคลบาง 
คนหรือในวัตถุบางสิ่ง ในชั้นนี้เนื่องจากเปนการเรียงถึงสังโยชนที่พระอรยิ- 
บุคคลทานละได  จุดมุงหมายจึงหมายถึงการกําหนัด  พอใจ  ยินดี  อยูในรูปฌาน 
ซึ่งมีความสุข  ความสงบ  มีปติ  ปรากฏเดนมาก  ถาบุคคลไมไดใชปญญา 
พิจารณาเห็นจริง ๆ  แลวโอกาสที่จะทอดทิ้งความสุขในฌานน้ันก็ทําไดยาก 
           ๗.  อรูปราคะความกําหนัดพอใจ  ยินดีในส่ิงท่ีเปนนามธรรม คือพอ 
ใจติดใจในสุขเวทนา  ที่สําคัญก็คือ  ติดอยูในอรูปฌาน  ซึ่งมีความประณีต 
ไปกวารูปฌาน 
           ๘.  มานะคือความถือตัว  หรือความสําคัญตัววาเปนนั่นเปนนี่ 
ที่แสดงออกเปนมานะ ๙ ประการ  อาจจะปรารภรูปราง  ฐานะ  ทรัพยสิน 
วิชาความรู  ตําแหนงการงาน  ตลอดถงึยศศักด์ิของตนเปนตน และนําเขาไป 
เทียบเคียงกับบุคคลอ่ืน เกิดอาการพองใจข้ึนวาเราเปนผูเลิศกวาเขา  ผูเสมอ 
เขา  เลวกวาเขา  หรือในกรณีที่ตนเปนผูเลิศกวาเขา  เปนผูเสมอเขา  ก็สําคัญตัว 
วาเลิศกวาเขา  เสมอเขา  เลวกวาเขา บางคนเปนผูเลวกวาเขา  ในฐานะน้ัน ๆ 
แตเกิดความสําคัญตัว  ถอืตัวข้ึน ในกรณีอยางใดอยางหน่ึงวา  เปนผูเลิศกวาเขา 
เสมอเขา  หรือวาเลวกวาเขา  
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           ๙.  อทุธัจจะ  คือ  ความคิดพลาน  เปนลักษณะการสรางวิมานใน 
อากาศ  คิดอะไรก็เพลิน ๆ ไป  ไมคอยไดมีทิศทางอะไรท่ีแนนอน ความคิด 
พลานในลักษณะน้ีก็จะละเมียดละไมลงไปโดยลําดับ  แตถาจิตยังสายอยู  
ก็ถือวาเปนอุทธัจจะ  จะมากหรือนอยน้ันก็เปนอีกเรื่องหน่ึง  
           ๑๐.  อวิชชา  คือความเขลา  อันเปนเหตุใหไมรู  อวิชชา  ชื่อวาเปนราก 
เหงาของอกุศลทั้งหลายท่ีแตกกิ่งกานสาขาออกไปเปนโลภะ  โทสะ  โมหะ 
ก็ตาม  จริง ๆ  แลวก็เปนเรื่องของอวิชชานั่นเอง  ดังนั้น  การตรัสรูของพระพุทธ 
เจา จึงทรงใชคําวาวิชชาเกิดข้ึน  อวิชชาดับไป ในแตละจุดของพระญาณ 
ที่ผุดข้ึนในพระทัยของพระองค ดังน้ันอวิชชา  เมื่อกลาวโดยสรปุก็กระจายตัว 
เองออกไปเปน ๘ ประการดวยกัน คือ 
           ความไมรูในอิรยสจัท้ัง ๔ ประการ  ดวยฌาณท้ัง ๓ คือตราบใดที่ยัง 
ไมรูดวยญาณ  ตราบน้ันก็ยังชื่อวาเปนอวิชชาอยู แมการรูดวยการศึกษาข้ัน 
ปริยัติ  และการนําไปพินิจพิจารณาก็ชื่อวายังเปนอวิชชาอยู  การไมรูในอดีต 
ไมรูในอนาคต  ไมรูทั้งอดีตท้ังอนาคต ไมรูในกฎของปฏิจจสมุปบาท  วากัน 
ตามความเปนจริงแลว  ความไมรูทั้ง ๘ ประการนี ้ เมื่อบุคคลเกิดญาณรูใน 
อริยสัจทั้ง ๔ ประการได  อยางที่เกิดแกพระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย 
ความไมรูที่มีชื่ออยางอ่ืนก็ชื่อวาหมดส้ินตามไปดวย  เพราะการรูอริยสัจ ๔ 
เปนเหตุใหรูสิ่งเหลาอ่ืน  ดังนั้น  ทานจึงอุปมา  อรยิสัจ ๔ เอาไว  โดยนัยยะตาง ๆ 
เชน 
           ทุกข  เหมือนกับโรค  สมุทัย  เหมือนเหตุเกิดแหงโรค  นิโรธ  เหมือน 
ความหมายจากโรค  มรรค  เหมือนกรรมวิธีในการเยียวยารักษาโรค  หรือทุกข  
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เหมือนส่ิงที่อยูในที่มืด  สมุทัย  เหมอืนความมืด  นิโรธ  เหมอืนแสงสวาง 
มรรค  ก็เหมือนกับการเปดสวิตชไฟ  ซึ่งจะเห็นไดวา ในชั้นของการกระทํา 
นั้น  บุคคลเพียงแตเปดสวิตชไฟ  เครื่องกระทําแสงสวางยังสมบูรณอยูเทานั้น  
อยางเดียว  ที่มีแสงสวางก็จะเกิดข้ึน  เม่ือแสงสวางเกิดข้ึนก็ขจัดความมืดออก 
ไป  ความมืดหายไปแลว  สิ่งท่ีความมืดหุมหอเอาไวก็ปรากฏแกสายตาและจะ 
ปรากฏมากกวาท่ีเราอยากรูอยากเห็น  ดังน้ี  ความรูทั้งหมด  จึงสืบเนื่องมา 
จากอริยสัจ ๔  ดวย  ญาณทั้ง ๔ ประการ  เมื่อวิชชาเกิดข้ึนในจุดนั้น ๆ 
อวิชชาก็หมดไป ทําใหจิตใจของบุคคลท่ีขจัดสังโยชนได  เขาถึงความบริสุทธิ์ 
สมบูรณเต็มที่  ซึ่งทานใชคําวาเปนขีณาสพ  คือหมดสิ้นอาสวกิเลส  อันเปน 
เครื่องหมักดองจิตใจ 
           สังโยชนทั้ง ๕ ประการน้ี  เปนสังโยชนที่ละเมียดละไม จึงเปน 
สังโยชนระดบัสูงเรียกวาอุทธัมภาคิยสังโยชน ซึ่งคนท่ีจะละไดเด็ดขาด  มีเฉพาะ 
พระอรหันตเพียงพวกเดียวท่ีละไดอยางสมบูรณทั้ง ๑๐  ประการ 
           ดังน้ันสังโยชนทัง้ ๑๐ ประการนี้  เปนการกําหนดความแตกตางของ 
พระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา  ที่จําแนกไวเปน ๔ ประเภท คือ 
           ๑.  พระโสดาบัน  ละ  สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สลีัพพตปรามาสได 
           ๒.  พระสกทาคามี  ละสังโยชน ๓ ประการเหลาน้ันได  เชนเดียวกับ 
พระโสดาบันกับลดราคะ  โทสะ โมหะ  ใหเบาลงกวาพระโสดาบัน 
           ๓.  พระอนาคามี  ละสังโยชนได ๕ ตอจากพระโสดาบัน  คือเพ่ิม 
กามราคะ ความกําหนัดในวัตถุกาม  ดวยอํานาจของกิเลสกามและปฏิฆะ 
คือความหงุดหงิด  ความไมพอใจ  ความกระทบกระท่ังทางใจ  
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           ๔.  พระอรหันต  ละสังโยชนเบ้ืองสูงเพ่ิมข้ึนไปอีก ๕ ขอ  จิตใจ 
ของทานจึงไมมีสังโยชนในชื่ออยางใดอยางหน่ึงอยูภายในใจ  เปนจิตท่ีมาก  
ไปดวยปญญา ความบริสุทธิ์  และมีความกรุณาตอสัตวโลกอยางไมมีการ 
เปลี่ยนแปลง  
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                                                สังโยชน ๑๐ 
           กามราคะ  ปฏิฆะ  มานะ  ทิฏฐ ิ วิจิกิจฉา  สลีัพพตปรามาส  ภวราคะ 
อิสสา  มัจฉริยะ  อวชิชา.  
           สังโยชน ๑๐  ประการน้ี  ไมใชสังโยชนที่เรยีงโดยลําดับ  เชนเดียวกบั 
สังโยชนที่กลาวมาในตอนตน  โดยเคาเง่ือนก็คือ  อนุสัย ๗  แลวก็เติม 
เขาอีก ๓ คือ  สลีัพพตปรามาส  อิสสา  และมัจฉริยะ  และก็เรียงลําดับใหม 
การเรียงในแนวนี้จึงจับหลักเกณฑไมไดวาเรียงดวยลําดับอะไร แตก็มี 
อยู ๑๐ ประการเหมือนกันคือ 
           ๑.  กามราคะความกําหนัดในวัตถุกาม  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ดวยอํานาจของกิเลสกาม  มีความยินดี  ความพอใจ  ความชอบ 
ความโลภ  เปนตน  ในสิง่น้ันอยู 
           ๒.  ปฏิฆะ  ความกระทบกระท่ังทางใจ ความหงุดหงิด  อันเกิดจาก 
ความไมยินดี  ไมพอใจ ไมชอบใจ  หรือความรําคาญ เปนตน ก็กอใหเกิดเปน 
ความปฏิฆะข้ึนมาได 
           ๓. มานะความถือตัว  วาเราเปนนั่น  เปนนี ่จนบางครั้งบางคราว 
ก็กลายเปนดูหม่ินตนเอง  ย่ํายีตนเอง  หรือดูหม่ินบุคคลอ่ืน  หรอืตีเสมอบุคคล 
อ่ืน  ตามสมควรแกกรณี  แตชั้นของสังโยชน  เปนชั้นของความรูสึกภายในใจ 
ที่ไมฟูข้ึนกลุมรุมใจ  ไมใชไปแสดงออกภายนอก 
           ๔.  ทฏิฐิ ความเห็นผิด  ไดแกความเห็น ที่ไมยุติดวยทํานองคลอง 
ธรรม  อันพระอรหันตทั้งหลายในโลกไดรูและแสดงเอาไว  เชนความเห็นวา 
           การใหทานไมมีผล การบูชาไมมีผล  การบวงสรวงไมมีผล  มารดา 
ไมมีคุณ  บิดาไมมีคุณ โลกนี้ไมมี  โลกอ่ืนไมมี  กรรมที่สัตวทํา  ทั้งดีทั้งชั่วไม  
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มี  ทานที่ตรสัรูดี  ตรัสรูชอบดวยตนเองแลวสอนบุคคลอ่ืนใหรูตามก็ไมมี  
โอปปาติกสัตวคือสัตวที่เกิดโดยกําเนิดที่ ๔ คือ  เกดิโดยผุดข้ึนก็ไมมี คือ 
การมองสังสารวัฏในแงที่เปนของขาดสูญ  ชีวิตจบลงที่ความตาย มีข้ีเถาเปน 
ที่สุด จัดเปนมิจฉาทิฏฐิในระดับสังสาร บางคราวก็เปนความเห็นผิดใน 
กรณีของกรรม  เชน 
           เห็นวา  ไมมีกรรม  คือการกระทํา  ไมวาจะเปนกุศลหรืออกุศลก็ตาม 
ที่เรียกวา อกิริยทิฏฐ ิ
           เห็นวาผลตาง  ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตของบุคคลเหลานั้นไมไดเกิดมาจาก 
เหตุ เปนเรื่องของการบังเอิญ  เปนเรื่องของการดลบันดาลจากอํานาจภายนอก 
เปนตน  ที่เรียกวา  อเหตุกทิฏฐ ิ
           เห็นวาไมมีบาป  ไมมีบุญ  ไมมนีรก  ไมมีสวรรค ไมมีความดี ไมมี 
ความชั่ว  ไมมีมารดา  บิดา เปนตน ชื่อวาเปนนัตถิกทิฏฐิ เห็นวาไมมี 
           ความเห็นที่เปนมิจฉาทิฏฐินั้น บางอยางก็แรง  บางอยางก็ไมแรง 
มิจฉาทิฏฐิบางอยางจึงปดกั้นการบรรลุนิพพาน  แตไมถึงกับปดกั้นสวรรค 
เพราะคนท่ีเขาสูกระแสนิพพานน้ัน ตองละสักกายทิฏฐิ ซึ่งก็เปนความเห็นผิด 
ระดับหน่ึงออกไปเสียกอน ถายังมีสักกายทิฏฐิ คือความเห็นเปนตัวเปนตน 
เปนเราเปนเขา พวกเรา  พวกเขาอยู  ก็เขาสูกระแสนิพพานไมได  ฉะนั้น 
มิจฉาทิฏฐิบางอยาง  จึงหามเฉพาะนิพพานอยางเดียว  แตไมหามสวรรค 
ทําใหบุคคลเหลาน้ันสามารถทําความดีไดในระดับหน่ึง ตามกําลังความ 
สามารถของทาน 
           ๕.  วจิิกิจฉา  คือความลังเลสงสัยไมแนใจ  ซึ่งพระพุทธเจาทรง 
อุปมาเหมือนทางไกลกันดาร  หรือทางที่มีอันตรายรออยูเฉพาะหนา  ความ  
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สงสัยนี้แสดงออกมาในเร่ือง ๘ ประการดังกลาวในตอนตน คือสงสัยใน 
พระพุทธเจา  ในพระธรรม  ในพระสงฆ  ในไตรสิกขา  คือ  ศลี  สมาธิ  ปญญา  
สงสัยในอดีต อนาคต ทั้งอดีต อนาคต  คือกฎของปฏิจจสมุปบาท 
           ๖. สีลพัพตปรามาส คือการถือม่ันดวยศีล  ดวยวัตร ดวยขอปฏิบัติ 
ฤกษผานาที ดวงดาวหรือจักรราศี  ตลอดถึงรูปแบบพิธีกรรมตาง ๆ  แมแต 
หลักการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตอง  แตถาไปยึดมั่นถือม่ันวาอยางน้ีเทาน้ัน 
จริง  อยางอ่ืนไมจริง  แลวก็ไปปฏิเสธอยางอ่ืน ก็ไดชื่อวา เปนสีลัพพตปรามาส 
ทั้งน้ัน  ในแงของความจริงแลว คนชาวโลกท้ังมวลน้ัน  ไดชื่อวาเปนผูตกอยู 
ในกระแสของสีลัพพตปรามาสอยางใดอยางหน่ึง จะมากหรือนอยเทาน้ัน 
เอง  เพราะคนท่ีตัดเรื่องเหลาน้ีได มีต้ังแตพระโสดาบันข้ึนไป  ถาตราบใดท่ียัง 
ไมเปนพระโสดาบัน ตราบน้ันก็มีความเปนวิจิกิจฉา  มีสีลัพพตปรามาสอยู 
จะมากหรือนอยเทาน้ัน  เพราะฉะนั้น การดูถูกดูหม่ินกันในเรื่องของสีลัพพต- 
ปรามาสท่ีปรากฏอยูในสงัคม  จึงเปนการดูหม่ินตนเองดวย เพราะตนเองก็ยัง 
ละสีลัพพตปรามาสไมได 
           ๗. ภวราคะ  คือความกําหนัดในภพ หมายถึงความกําหนัดในความมี 
ความเปนตาง ๆ  ระดับชวิีตท่ัว ๆ ไป  พอใจติดใจในความเปน  ฐานะ 
ตําแหนง  ยศศักด์ิของตน  เปนตน จนถึงกําหนัดในภพท่ีประณีตข้ึนไป  เชน 
พอใจยินดีในการเกิดบนสวรรค  การเกิดในพรหมโลก  หรือแมแตการเกิดใน 
สุทธาวาส  ซึ่งเปนที่อยูของพระอนาคามี  คือ ยังชื่อวามีภวราคะอยู 
           ๘.  อสิสา  แปลวาความริษยา  เปนอาการของโลภะปนโทสะ  ความ 
รูสึกไมยินดไีมพอใจในการไดดีของบุคคลอ่ืน  เปนอาการของโลภะเพราะ  
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คนอยากไดเสียเอง  เมื่อเกิดข้ึนครอบงําใจ  ก็จะอยูประเภทเดียวกับกามฉันท 
และพยาบาทในนิวรณ 
           ๙.  มจัฉริยะ  คือความตระหน่ี  ความหวง  ความติดในส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ไมตองการใหคนอ่ืนเขามาเกี่ยวของกับสิ่งเหลาน้ัน ที่ทานจําแนกไวดวย 
มัจฉริยะ  ๕ ประการ คือ  หวงลาภ  หวงที่อยู หวงวรรณะ หวงสกุล  หรือหวง  
ธรรมะ  ที่จะแสดงธรรมะแกบุคคลอ่ืน 
           ๑๐.  อวชิชา  คือความไมรู ไดแกความไมรูอริยสัจ  ทั้ง ๔ ประการ 
กับความไมรูอดีต อนาคต  ทั้งอดีต อนาคต และกฎของปฏิจจสมุปบาท 
ฉะน้ัน ชาวโลกทั้งหลาย  ไมวาจะเปนใครก็ตาม ถายังไมเปนพระอรหันต 
ก็ชื่อวามีอวิชชาอยูจะมากหรือนอยเทานั้น 
           การปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนา จึงมุงขัดเกลาพวกเหลาน้ี 
ใหเจือจางเบาบางลงไปโดยลําดับ  จนถึงหมดไปส้ินไปในที่สุด 
           ธรรมะที่เรียกชื่อสังโยชนก็ดี อนุสัยก็ดีนั้น  เปรียบเหมือนกับตะกอน 
ที่นอนกนภาชนะ  ถาหากวาไมมีอารมณจากขางนอกมากระแทก  ก็ไมฟูข้ึนไป 
ประกอบจิตหรือสัมปยุตกับจิต ทําปฏิกิริยาตออารมณทั้งหลาย  และถามี 
อารมณมากระแทก  กิเลสเหลาน้ีก็ฟูข้ึน  เมื่อฟูข้ึน  ฐานะแกก็เปลี่ยน ฟูข้ึนเปน 
เพียงกลุมรุมใจ อยูในประเภทของนิวรณ  ถึงแมวา จํานวนจะไมเทากัน 
แตก็แบงเปน ๓  กลุม ตามสายของ  โลภะ  โทสะ  โมหะ นั่นเอง  ถาลนออก 
ไปถึงขางนอก  ควบคุมกาย ควบคุมวาจาของบุคคลใหกระทําตามอํานาจของ 
มัน  ก็กลายเปนทุจริต  เปนอกุศลไป  
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           ดังน้ันกิเลสทั้งหมด  ที่จริงแลวเปนการพูดถึงส่ิงท่ีสืบเน่ืองมาจาก 
อวิชชา ตามความเขมขนของมัน และอาการท่ีทําปฏิกิริยาตอจิต เชน  บางครั้ง 
ก็เรียกวาสังโยชน  แปลวาผูกใจสัตวไว บางครั้งเรียกวา  อาสวะ คือหมักหมม 
อยูภายในใจ  บางครั้งเรียกวาอุปาทาน คือความยึดม่ันถือม่ัน  บางครั้งก็เปน 
ตัณหา คือไปผลักดันจิตใหดิ้น  ทะเยอทะยานอยากในอารมณตาง ๆ  ซึ่งแสดง  
ใหเห็นวา  ความรุนแรงของมันสูงข้ึน บางครั้งเรียกวา  วิสัตติกา  คือซานไปใน 
อารมณทั้งหลาย บางครั้งก็เรียกวาโอฆะ  แปลวา  พาใจของบุคคล  เหมือนของ 
ที่ตกลงไปในกระแสน้ํา  ถูกกระแสนํ้าพัดพาไป ก็สูญเสียการทรงตัวการ 
ปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจึงมุงเสริมสรางวิชชาข้ึนโดยลําดับ 
เมื่อวิชชาบังเกิดข้ึนโดยลาํดับแลว เหตุผลสติปญญาของบุคคลก็จะมากข้ึน 
จะทําใหลดความโลภ  ความโกรธ ความหลง เมื่อความโลภ  ความโกรธ 
ความหลงลดลง  หมายความวา  ใจก็ไมโลภ  ไมโกรธ  ไมหลงสูงข้ึน  ยามใด 
 ี่วิชชาสมบูรณ  ยามน้ันกระบวนการของกิเลสที่มีชื่อตาง ๆ  ก็ชือ่วาลมไป 
ทั้งหมด  ใจของบุคคลเหลาน้ันก็เขาถึงความบริสุทธิ์  นั้นคือจุดมุงหมายใน 
การปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนา  
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                                                     สัญญา ๑๐ 
           ๑.  อนิจฺจส ฺา  การกําหนดรูความไมเที่ยงแทแหงสังขารทั้งหลาย 
           ๒.  อนตฺตส ฺา  การกําหนดรูความเปนอนัตตาแหงธรรมทั้งหลาย 
           ๓.  อสุภส ฺา  การกําหนดรูความไมสวยงามแหงกายตนและคน 
อ่ืน 
           ๔.  อาทีนวส ฺา  การกําหนดรูความเปนโทษแหงรางกาย 
           ๕.  ปหานส ฺา การกําหนดรูเพ่ือละอกุศลบาปธรรม  และอุปาทาน 
ในขันธ 
           ๖.  วริาคส ฺา การกําหนดรูวิราคะ คือความคลายกําหนัดในขันธ 
๕ เปนตน 
           ๗.  นโิรธส ฺา  การกําหนดรูนิโรธ  คือความดับเพลิงกิเลสและ 
เพลิงทุกข 
           ๘.  สพฺพโลเก  อนภิรตส ฺา การกําหนดรูความไมนาเพลิดเพลิน 
ในโลกิยธรรมท้ังปวง 
           ๙.  สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิฏส ฺา การกําหนดรูถึงความไมนาปรารถนา 
ในสังขารทั้งปวง 
           ๑๐.  อานาปานสติ  การกําหนดดูลมหายใจเขา  ลมหายใจออก 
           สัญญา  แปลวาความจํา  แตในท่ีนี้ทานหมายเอาการกําหนดหมาย 
หรือทําความรูจักสังขารธรรมท้ังหลายตามความเปนจริง  ทานแบงออก 
เปน ๑๐ ประเภท  
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           สัญญาทั้ง ๑๐ ประการนี้  เม่ือบุคคลมากําหนดพิจารณา  รู  ดวยการ 
เจริญทําใหมากในจิตสันดานแหงตนแลว  ยอมกอใหเกิดเปนผลใหญเปน  
อานิสงสใหญ  จนถึงบรรลุจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ขอท่ีควรทําความ 
เขาใจในสัญญา ๑๐ เหลาน้ี  คือ 
           คําวา  สังขาร  ที่ทรงสอนใหกําหนดรูวาเปนของไมเที่ยง  เปนอนัตตา 
นั้น  หมายเอาสิ่งท่ีปจจัยตาง ๆ  ประชมุกันปรุงแตงข้ึน  จนมีการสมมติบัญญัติ 
กันวา คน  สตัว  เรา  เขา  นั้น  โดยท่ีแทแลวเปนการรวมกันอยางเหมาะสมของ 
ขันธ ๕  ประการเทาน้ัน  หากขันธ ๕ แตกสลายไป  ความเปนคน  สัตว  ก ็
แตกสบายตามไปดวย  ขันธ ๕  นั้น คือ 
           ๑.  รปูขันธ  ไดแกการรวมของมหาภูตรูป ๔  กับอุปาทายรูป ๒๔ 
รวมเปนรูป ๒๘ 
           ๒.  เวทนาขันธ  คือ  ความรูสึกที่เกิดสืบเนื่องมาจากการเห็นรูปของตา 
เปนตน  จิตทําหนาท่ีเสวยอารมณเหลาน้ัน  แบงออกเปน  สุข  ทุกข และ 
ไมทุกขไมสุข 
           ๓.  สญัญาขันธ  คือ  กลุมสัญญา  ไดแกความจํารูป  เสียง  กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ  และธรรมารมณอันผานมาทางตาเปนตน 
           ๔.  สงัขารขันธ  กองสังขาร  ไดแกองคประกอบตาง  ๆ มีทั้งดี  ชั่ว 
และกลาง  ๆ ทําหนาท่ีปรุงแตงจิตคน  ใหเปลี่ยนไปตามสังขารเหลาน้ัน  เชน 
ความโกรธปรุงจิตใหโกรธเปนตน 
           ๕. วญิญาณขันธ  กองวิญญาณ  คือความรูอารมณที่ผานมาทางประ 
สาทสัมผัสทั้ง ๕ และใจ  เชน จักขุวิญญาณ  ความรูทางตาเปนตน  
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           อนิจจสัญญา  คือ  การกําหนดรูวาสังขารเปนของไมเที่ยงน้ันคือ 
ใหนําเอาสังขารไปเปรียบเทียบกับลักษณะของอนิจจังที่ทานแสดงวา  ที่ 
เรียกวาอนิจจังเพราะ  " เกิดและเส่ือมไป  เพราะมกีารแปรปรวนเปลี่ยนแปลง 
และเพราะดํารงอยูไดเพียงชั่วคราว "  
           อนัตตสัญญา  คือ  ทานบอกวาธรรมทั้งหลายเปนอนัตตา  คือเปน 
อนัตตาหมด  ทั้งท่ีเปนสังขารและวิสังขาร  คือท่ีปราศจากการปรุงแตง  ลักษณะ 
แหงอนัตตา  คือ  สังขารทั้งหลายไมอยูในอํานาจของใคร  ไมมีใครเปนเจาของ 
อยางแทจริง  เมื่อแยกยอยออกแลวเปนสิ่งวางจากตัวตน  แตในที่นี้ทานมุงให 
พิจารณาสังขารทั้งหลายวา  เปนอนัตตา 
           อสุภสัญญา  คือการกําหนดหมายใหเห็นความไมสวยงาม แหงราง 
กายตนและคนอ่ืน  โดยแยกออกพิจารณาใหเห็นโดยสี โดยสัณฐานโดยกลิ่น 
โดยที่เกิด  โดยท่ีอยู  ของขันธ ๕  อันรวมกันเปนสกนธกายน้ันลวนแลวแตเปน 
ของปฏิกูลท้ังน้ัน  มีการไหลเขาไปไหลออกมาของส่ิงปฏิกูลอยูเปนนิตย 
           อาทีนวสัญญา  คือการกําหนดรูวา  รางกายนี้ประกอบดวยโทษเปน 
ที่รวมแหงส่ิงสกปรก  เปนรังของโรค ตองมีการเปอยเนาไปในท่ีสุด  ความ 
แตกดับของรางกายนั้น  จะเกิดข้ึนเม่ือไรก็กําหนดไมได  การบํารุงเลี้ยงดูราง 
กายน้ี  เปนเหตุแหงทุกขภัยนานาประการ 
           ปหานสัญญา  กําหนดรูวา อกุศลธรรมท้ังหลาย อันสืบเนื่องมาจาก 
ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ทําความเศราหมองใหเกิดข้ึนในจิต  ชีวิต 
ของคนท่ีทํา  พูด  คิด  ไปตามอํานาจของอกุศล    ยอมมากไปดวยบาป มาก 
ไปดวยทุกข  ภัยนานาประการ  อกุศลท้ังหลายแมแตเพียงเล็กนอย  ก็ควรละ 
ทั้งน้ัน  
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           วิราคสัญญา คือการกําหนดรูวา  ราคะคือความกําหนัดในรูป  เสียง 
กลิ่น  รส  สมัผัส และอารมณทั้งหลายน้ัน  เปนเหตุแหงความทุกขทั้งในขณะ 
เกิดความกําหนัด ขณะแสวงหา  ขณะไดมา  และการมีไวในครอบครอง  
ตลอดถึงการพลัดพรากจากส่ิงน้ัน  ๆ  เปนทางแหงทุกข การปราศจากความ 
กําหนัดจึงเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนา  เพราะวาวิราคธรรมเปนยอดแหงธรรมทั้ง 
หลาย 
           นิโรธสัญญา  คือการกาํหนดรูวา  นิโรธ  คือความดับไปโดยไมเหลือ 
แหงตัณหาทั้ง ๓ ทําใหจิตของบุคคลนั้นสละตัณหาเหลาน้ัน  ถายถอนความ 
ทะยานอยากเพราะตัณหา  จิตหลุดพนจากตัณหาอยางแทจริงและจิตจะไมมีความ 
อาลัยในตัณหาที่ละไดแลว  นโิรธ  จึงเปนเปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา 
           สัพพโลเก  อนภิรตสัญญา  คือการกําหนดรูวา  สรรพส่ิงท้ังหลายใน 
โลกนี ้ไมนาเพลิดเพลินยินดีแตประการใด  การสรางความรูสึกเชนนี้ใหเกิด 
ข้ึนได  ทําใหบุคคลผูนั้นสามารถระวังจิตของตน  ไมใหเกิดความกําหนัด 
พอใจ  ติดใจ  ในโลกียารมณทั้งหลาย 
           สัพพสังขาเรสุ  อนิฏฐสัญญา  การกําหนดหมายวา  สังขารทั้งหลาย 
อันมีความไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา ตามธรรมดาน้ันไมนายินดี  พอใจ 
แตประการใด  เพราะการกําหนัดยินดีในส่ิงเหลาน้ันเปนทางนําทุกขมาให 
แมแตการยึดถือส่ิงน้ัน  ๆ ก็เปนทุกขอยางยิ่งอยูแลว 
           อานาปานสติ คือการต้ังสติกําหนดดูลมหายใจเขา  และลมหาย 
ใจออก  เปนกรรมฐานประการหนึ่งในสมถกรรมฐาน ๔๐  และเปนกรรมฐาน 
ที่พุทธบริษัทนิยมปฏิบัติกันมาก  เพราะ  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 467 

           สิ่งท่ีใชกําหนดระลึกอยูที่ตัวผูปฏิบัติแลว 
           เพราะเปนกรรมฐานท่ีเหมาะแกคนหลายจริต  
           นิมิตแหงกรรมฐานลวนแลวแตนายินดี 
           และพระพุทธเจาทรงอาศัยกรรมฐานขอน้ี  เปนบันไดในการกาว 
ไปสูความตรัสรู 
           แตผูปฏิบัติจะตองยึดธรรม ๓ ประการ  คือ  อาตาป  ความเพียร 
ที่เผากิเลสใหเรารอน  สมัปชาโน ความรูทั่วพรอม  และ  สติมา  ความมีสติ 
เปนอุปกรณที่ไมอาจขาดได  ในการเจริญกรรมฐาน 
           สัญญาทั้ง ๑๐  ประการน้ี มีความสงบแหงจิต ฌาน  ญาณ  พระ 
นิพพานเปนผล  ตามสมควรแกการปฏิบัติของบุคคลน้ัน ๆ 
           ดังน้ัน  การพยายามเหน่ียวยึดกําหนดสัตว  สังขารตามแนวสัญญา 
๑๐ ประการอยูสม่ําเสมอ  ยอมชวยใหเกิดความรูเทาทันอารมณ ขมใจ 
หามใจ  ไมใหกําหนัด  ขัดเคือง  ลุมหลงมัวเมา  ไดโดยลําดับทําใหไดรับ 
ความสุขความสงบเพ่ิมข้ึน ตามสมควร  
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                                                   สัทธรรม ๑๐ 
                                  โลกตุตรธรรม ๙  กบัปริยัติธรรม 
           สัทธรรม  ในที่บางแหง  ทานแบงไวเปน ๓ คือ  
           ปริยัติสัทธรรม  ขอท่ีจะตองศึกษา  เรียนรูทางประสาทสัมผัสของตน 
และแมแตการนําไปพินิจพิจารณา  จนเกิดความเขาใจ 
           ปฏิบติัสัทธรรม  คือ  การนําเอาสิ่งท่ีศึกษาเลาเรียนนั่นเองเอามา 
ลงมือประพฤติปฏิบัติ 
           ปฏิเวธสัทธรรม  คือผลท่ีเกิดข้ึนจากการประพฤติปฏิบัติ  อาจทําความ 
เขาใจไดงายวา  ปริยัติสัทธรรม  เหมอืนการเรียนวิธีการทําอาหาร ปฏิบัติ 
สัทธรรม  เหมือนกับการปรุงอาหารและรับประทานเขาไป  ปฏิเวธ  การได 
รับรสอรอยของอาหารเหลาน้ัน  หรอืวาปริยัติเปรียบเหมือนศึกษาวิธีซักผา 
ปฏิบัติก็เหมือนกับการซักผา  ปฏิเวธ  ก็เหมือนกับผาท่ีสะอาดแลว  หรือปรยิัติ 
ก็เรียนรูวิธีการรักษาโรค  ปฏิบัติก็คือนํายาไปบําบัดขจัดโรค  ปฏิเวธก็คือ 
ความหายจากโรค เปนอาการตอเนื่องกัน  เกิดข้ึนในส่ิงเดียวกันน้ันเอง 
แตปฏิบัติไปคนละกรณีกัน 
           สัทธรรมบางครั้งก็เรียกเปนตัวแทนพระศาสนา  ซึ่งในตอนตน ๆ 
ก็เรียกวา ศาสนาบาง  ตอนตอมาก็เรียกวาสัทธรรม  ตอนหลังกอนพุทธ- 
ปรินิพพาน  ก็ทรงใชคําวา  ธรรมและวินัย  เมื่อเรามาสังคายนาครั้งท่ี ๓ 
เรียกวาพระไตรปฎก  แตวาท่ีจริงเปนการพูดถึงเรื่องเดียวกัน  แตสัทธรรมในท่ี 
นี้ทานหมายเอา  ปฏิเวธ  คือผลท่ีเกิดข้ึนจากการประพฤติปฏิบัติทั้ง ๙ ขอ 
กับปริยัติสัทธรรม  คือการศึกษาเลาเรียน  รวมแลวก็คือ  โลกุตตรธรรม ๙ 
กับปริยัติธรรม ๑  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 469 

โลกุตตรธรรม ๙ คือ 
           โสดาปตติมรรค             โสดาปตติผล  
           สกทาคามิมรรค              สกทาคามิผล 
           อนาคามิมรรค                 อนาคามิผล 
           อรหตัมรรค                     อรหตัผล 
           และนพิพาน  คือการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกขของพระอริยเจา 
ทั้งหลาย 
           ปริยัติสัทธรรมนั้น คือเรื่องที่จะตองศึกษาเรียนรู  หลักธรรมที ่
พระพุทธเจาทรงแสดงไวในการศึกษานั้น  ทรงจําแนกการศึกษาของบุคคลไว 
เปน ๓ ประเภทคือ 
           ๑.  อลคัททูปมปริยัติ  คือ  การเรียนในลักษณะของงูพิษ ตองการ 
จะนําไปโตตอบวาทะเอาชนะคะคานซ่ึงกันและกัน 
           ๒.  นสิสรณปริยัติ การศึกษาเพ่ือนําตนใหหลุดพนจากอํานาจของ 
อบายมุข  ความชั่วกิเลส  และความทุกขในสังสารวัฏ เปนตน 
           ๓.  ภณัฑาคาริกปริยัติ  คือ  การศึกษาของพระอริยบุคคล  ซึ่งทานจะ 
ตองฟงธรรมะที่พระพุทธเจาทรงแสดง  เชน  พระอานนททานบรรลโุสดาบัน 
แลว  แตก็ตองฟงเทศนทุกกัณฑ  พระสารีบุตรและโมคคัลลานะ  ทานก็ 
บรรลุอรหัตเปนพระอรหันตแลว  ทานก็ตองฟง  ฟงในฐานะเหมือนขุนคลัง 
คือรักษาทรัพยสมบัติเอาไวใหคนอ่ืน  พระอรหันตทั้งหลาย  ทานก็ตองศึกษา 
เหมือนกัน  แตศึกษาเพ่ือนําไปส่ังสอนบอกกลาวชี้แจงถึงหลักธรรมท่ีพระ- 
พุทธเจาไดทรงแสดงเอาไว 
           ในทีน่ี้ทานก็รวมไวเปนสัทธรรม ๑๐ ประการ  ซึ่งอันที่จริงแลว  
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เปนการขยายสัทธรรม ๓ ประการออกไป  คือ 
           ปริยัติสัทธรรม  ไดแกเรื่องที่ทุกคนจะตองศึกษา 
           เมื่อศึกษาไปแลว  ก็นําไปประพฤติปฏิบัติเปนปฏิบัติสัทธรรม  
           พอปฏิบัติไปแลว  ถึงจุดหน่ึง  ทานก็เขาถึงโลกุตตรธรรมท้ัง ๙  อัน 
เปนสวนแหงปฏิเวธสัทธรรมที่แทจริง  สัทธรรม ๓  กับสัทธรรม ๑๐ จึงเปน 
การพูดถึงเรื่องเดียวกัน  สําหรับรายละเอียดของโลกุตตรธรรมท้ัง ๙ จะ 
ไดกลาวในหมวด ๙  
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                                  เอกาทสกะ  หมวด ๑๑ 
                        ปจจยาการ ๑๑ = ปฏิจสมุปบาท 
           ๑.  เพราะอวิชชา          เปนปจจัย         มีสังขาร 
           ๒.  เพราะสังขาร         เปนปจจัย         มีวิญญาณ  
           ๓.  เพราะวิญญาณ      เปนปจจัย         มนีามรูป 
           ๔.  เพราะนามรปู        เปนปจจัย         มีสฬายตนะ 
           ๕.  เพราะสฬายตนะ   เปนปจจัย         มีผัสสะ 
           ๖.  เพราะผัสสะ          เปนปจจัย          มีเวทนา 
           ๗.  เพราะเวทนา         เปนปจจัย          มีตัณหา 
           ๘.  เพราะตัณหา          เปนปจจัย          มีอุปาทาน 
           ๙.  เพราะอุปาทาน      เปนปจจัย           มีภพ 
        ๑๐.  เพราะภพ                เปนปจจัย           มีชาติ 
        ๑๑.  เพราะชาติ               เปนปจจัย           มีชรา  มรณะ  โสกะ ปริเทวะ 
                                                                           ทุกข  โทมนัส  อุปายาส 
           เปนอันวากองทุกขทั้งมวลเกิดข้ึนดวยประการอยางนี้. 
           ปฏิจจสมุปบาท  แปลวาธรรมท่ีเปนปจจัยอาศัยกันและกันเกิดข้ึน 
หรือวา การเกิดข้ึนพรอมแหงธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน  ไดแกการท่ีมีสิ่ง  
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นี้  จึงมีสิ่งน้ี  หรือเพราะสิ่งน้ีเปนปจจัย จึงเกิดสิ่งนี้ข้ึนมาทํานองเดียวกับปูเปน 
ปจจัยใหเกิดพอ  พอเปนปจจัยใหเกิดเราเปนตน และเกี่ยวโยงกันไปเหมือนลูก 
โซ  หลักธรรมขอน้ีบางครั้งทานเรียกวา  " ปฏิกริิยาลูกโซ "  
           ปฏิจจสมุปบาทน้ัน  เปนหลักธรรมที่มีอยูประจําโลก  ไมวาพระพุทธ- 
เจาจะบังเกิดข้ึนหรือไมบังเกิดข้ึนก็ตาม  หลกัของปฏิจจสมุปบาทก็คงเปนอยู 
อยางนั้น  พระพุทธเจาทรงตรัสรูหลักเหลาน้ี  จึงเปนเหมือนทรงคนพบส่ิงท่ีมี 
อยูแลว  แตไมมีคนคนพบเทานั้นเอง  ความยากและพิสดารของปฏิจจ- 
สมุปบาทน้ันพึงเห็นวา  พระพุทธเจาหลังจากไดตรัสรูแลว  ทรงใชเวลาถึง 
๗ วัน  เพ่ือพิจารณาทบทวนหลักของปฏิจจสมุปบาทเพราะในปฏิจจสมุปบาท 
ไดแสดงปจจัยตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนเปนเหตุ  เปนผลกันและกัน  แลวทําใหความ 
ทุกขบังเกิดข้ึนในรูปแบบตาง ๆ  ในขณะเดียวกันไดแสดงถึงการดับทุกข 
เพราะการดับไปแหงเหตุปจจัยแหงทุกขตามลําดับ 
           เมื่อกลาวโดยสรุปแลว  ปฏิจจสมุปบาททานจัดออกเปน ๒ สาย 
คือสายเกิด  ไดแกเหตุปจจัยที่สืบเน่ืองกันกลายเปนความทุกข  เรียกวา 
สมุทยวาร  หรือ  สมุทัยสัจ  และนิโรธวาร  หรือ  นิโรธสัจ  แตละฝายมี 
องคธรรมมีชื่อและจํานวนเทากัน คือ 
           อวิชชา  สังขาร  วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  ตัณหา 
อุปาทาน  ภพ  ชาติ  และ  ชรา  คือ  มรณะ โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส 
อุปายาส อันเปนผลสืบเนื่องมาจากชาติ  คือความเกิด  รวมเปน ๑๒  หัวขอ 
ดวยกัน  
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           ขบวนการปฏิจจสมุปบาทน้ี  จะหมุนวนเปนไตรวัฏ  คือกลายเปน 
วงจรท่ีหาจุดเริ่มตนและจุดจบไมไดเหมือนกับการลากเสนไปตามวงกลมอันไมมี 
เบื้องตน  เบื้องปลาย  ตราบเทาท่ียังลากหมุนอยูในวงกลมนั้นปฏิจจสมุปบาท  
ก็จะมีลักษณะเชนนั้น  เมื่อแบงออกเปน ๓  กลุม  คือ  กิเลส  กรรม  วิบาก 
ซึ่งจะแบงออกไดดังน้ี คือ 
           ๑.  กิเลส  ไดแกอวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน 
           ๒.  กรรม ไดแกสงัขาร  และ  ภพ 
           ๓. วบิาก  ไดแกวิญญาณ นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา 
           การหมุนแบบไตรวัฏจะเกิดข้ึน  เปนกิเลส  เปนเหตุใหทํากรรมเมื่อทํา 
กรรมแลวกต็องรับวิบากคือผลของกรรม เมื่อรับผลแลวกิเลสเกิดอีก  ก็ตอง 
ทํากรรมอีก หมุนไปไมมีที่สิ้นสุด  ไดกลาวมาแลววาทานแบงปฏิจจสมุปบาท 
ออกเปน ๒  สาย  คือสายเกิด และสายดับ  ดังน้ี 
ก.  สายเกิด 
           ๑.  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  เพราะอวิชชาเปนปจจัย  จึงเกิดสังขาร 
           ๒.  สงฺขารปจฺจยา  วิ ฺาณ  เพราะสังขารเปนปจจัย  จึงเกิดวิญญาณ 
           ๓.  วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูป  เพราะวิญญาณเปนปจจัย  จึงเกิดนามรูป 
           ๔.  นามรูปปจฺจยา  สฬายตน  เพราะนามรูปเปนปจจัย  จึงเกิด 
สฬายตนะ 
           ๕.  สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส  เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงเกิดผัสสะ 
           ๖.  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา  เพราะผัสสะเปนปจจัย  จึงเกิดเวทนา 
           ๗.  เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา  เพราะเวทนาเปนปจจัย  จึงเกิดตัณหา  
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           ๘.  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทาน  เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน 
           ๙.  อปุาทานปจฺจยา ภโว  เพราะอุปาทานเปนปจจัย  จึงเกิดภพ 
        ๑๐.  ภวปจฺจยา ชาติ  เพราะภพเปนปจจัย  จึงเกิดชาติ  
        ๑๑.  ชาติปจฺจยา  ชรามรณ  เพราะชาติเปนปจจัย จึงเกิดชรามรณะ 
           โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสฺสุปายาสา สมฺภวนติฺ  ความโศก  ความร่ําไร 
รําพัน ความทุกข  ความเสียใจ  และความคับแคนใจก็มีพรอม 
           เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกขฺกฺขนธฺสฺส  สมุทโย  โหติ  ความเกิดข้ึน 
แหงกองทุกขทั้งปวงน้ี จึงมีดวยประการฉะน้ี 
           การแสดงความเกิดแหงปจจัยทั้งหลาย  โดยการเปนเหตุเปนผลกัน 
อยางนี้ ทานเรียกวา  อนุโลมเทศนา  คือการแสดงไปตามลําดับหากเปนการ 
แสดงยอนกลับจากปลาย  คือเริ่มจากชรา  มรณะเปนตน  มาหาอวิชชา ทาน 
เรียกวา  ปฏิโลมเทศนา  คือการแสดงแบบยอนกลับ 
ข.  สายดับ 
           ๑.  อวิชฺชายเตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา  สงฺขารนิโรโธ  เพราะอวิชชา 
สํารอกดับไปโดยไมเหลือ  สังขารจึงดับ 
           ๒. สงฺขารนิโรธา  วิ ฺาณนิโรโธ  เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ 
           ๓.  วิ ฺาณนิโรธา  นามรูปนิโรโธ  เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ 
           ๔.  นามรูปนิโรธา  สฬายตนนิโรโธ  เพราะนามรูปดับสฬายตนะจึง 
ดับ 
           ๕.  สฬายตนนิโรธา  ผสฺสนิโรโธ  เพราะสฬายตนะดับ  ผัสสะจึงดับ 
           ๖.  ผสฺสนิโรธา  เวทนานิโรโธ  เพราะผัสสะดับ  เวทนาจึงดับ  
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           ๗.  เวทนานิโรธา  ตณฺหานิโรโธ  เพราะเวทนาดับ  ตัณหาจึงดับ 
           ๘.  ตณฺหานิโรธา  อุปาทานนิโรโธ  เพราะตัณหาดับ  อุปาทานจึงดับ 
           ๙.  อปุาทานนิโรธา  ภวนิโรโธ  เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ  
        ๑๐.  ภวนิโรธา  ชาตินิโรโธ  เพราะภพดับ  ชาติจึงดับ 
        ๑๑.  ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธ  เพราะชาติดับ ชรา  มรณะจึงดับ 
           โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา  นิรุชฺฌนฺติ  ความโศก  ความร่ําไร 
รําพัน  ความทุกข  ความเสียใจ  ความคับแคนใจก็ดับ 
           เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกขฺกฺขนธฺสฺส  นิโรโธ  โหติ  ความดับแหงทุกข 
ทั้งมวลน้ียอมมีดวยประการฉะน้ี. 
           ความหมายแหงขอธรรมแตละขอ 
           ๑.  อวิชชา  แปลวาความไมรู  ทานจําแนกออกเปน  อวิชชา ๘ ประการ 
คือ  ไมรูทุกข ไมรูสมุทัยคือเหตุเกิดแหงทุกข  ไมรูนิโรธ  ความดับทุกข  ไมรู 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิทปา  คือขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข  ไมรูอดีต  ไมรูอนาคต 
ไมรูทั้งอดีตท้ังอนาคต  ไมรูกฎปฏิจจสมุปบาท 
           ๒.  สงัขาร  แปลวาส่ิงท่ีปรุงแตง  หรือสภาพที่ปรุงแตง  ในที่นี้ทาน 
แสดงไว ๒ นัย  คือ 
              ๒.๑  กายสังขาร  สภาพปรุงแตงกาย  คือลมหายใจเขาออก 
           วจีสังขาร  สภาพปรุงแตงวาจา  คือ  วิตก  ความตรึก  วิจาร  ความตรอง 
           จิตตสังขาร  สภาพปรุงแตงจิต  คือสัญญา  ความจําไดหมายรูและเวทนา 
ความเสวยอารมณ  
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              ๒.๒  อภิสังขาร ๓  คือ  ปญุญาภิสังขาร  อภิสังขารคือบุญ  และ 
อปุญญาภิสังขาร  อภิสังขารคือบาป  และ  อเนญชาภิสังขาร  อภิสังขาร 
คืออเนญชา ความไมหว่ันไหว  ไดแกทานผูไดบรรลุอรูปฌาน  
           ๓.  วญิญาณ  แปลวาความรูอารมณวิเศษ หรือ  รูแจมแจงทานแสดง 
ไว ๒ นัยเชนเดียวกัน  คือ 
              ๓.๑  ปฏิสนธิวิญญาณ  หมายเอาวิญญาณที่จะไปถือปฏิสนธิใน 
กําเนิดใหม 
              ๓.๒  วิถีวิญญาณ  คือ จักขุวิญญาณ  ความรูทางตา  โสตวิญญาณ 
ความรูทางหู  ฆานวิญญาณ ความรูทางจมูก  ชิวหาวิญญาณ  ความรูทาง 
ลิ้น กายวิญญาณ  ความรูทางกาย  และ  มโนวิญญาณ  ความรูทางใจ 
           วิญญาณ  ในหลักปฏิจจสมุปบาทน้ี  ทานหมายเอาปฏิสนธิวิญญาณ 
โดยมาก 
           ๔.  นามรูป  คือส่ิงท่ีเปนนามธรรม  กับ  รูปธรรม  ไดแก 
           นาม  หมายเอา  เวทนา  สัญญา  ผัสสะ  เจตนา  มนสิการ  แต  ใน 
อภิธรรมทานหมายเอาขันธ  ๓ คือ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ 
           รูป  หมายเอากองแหงรูป  ซึ่งประกอบดวยมหาภูตรูป ๔  และอุปา 
ทายรูป ๒๔  รวมเรียกวา  รูป ๒๘ 
           ๕.  สฬายตนะ  หมายเอาอายตนะภายใน ๖ คือ  จักขุ ตา,  โสตะ หู, 
ฆานะ จมูก,  ชิวหา ลิ้น,  กาย กาย,  มโน  ใจ  
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           ๖.  ผัสสะ  คือการกระทบ  หมายเอาการกระทบกันแหงอายตนะภาย 
ในและภายนอก  มชีื่อเรียกตามอายตนะภายใน คือ จักขุสัมผัส  โสตสัมผัส 
ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส  กายสัมผัส  มโนสัมผัส  
           ๗.  เวทนา  คือความเสวยอารมณ  อันบุคคลพึงเสวยเปนผลตอเนื่อง 
มาจากการสัมผัสของอายตนะภายใน  ภายนอก  อาจจะเปนสุข  ทุกข  หรือไม 
ทุกขไมสุขก็ได  แบงออกเปนเวทนา ๖ เรียกชื่อเต็มวา  จักขุสัมผัสสชาเวทนา 
จนถึง  มโนสัมผัสสชาเวทนาเปนที่สุด 
           ๘.  ตัณหา  คืออาการทะเยอทะยานอยากของจิต  แบงตามชนิดของ 
สิ่งท่ีจิตทะยานอยากออกเปนตัณหา ๖ ประการ  คือรูปตัณหา  จิตทะยานอยาก 
ในรูป สัททตัณหา  จิตทะยานอยากในเสียง  ฆานตัณหา  จิตทะยานอยากใน 
กลิ่น  รสตัณหา จิตทะยานอยากในรส  โผฏฐัพพะตัณหา จิตทะยานอยากใน 
โผฏฐัพพะ  และ  ธรรมตัณหา จิตทะยานอยากในธรรมารมณ คืออารมณที่เกิด 
ข้ึนกับใจ 
           เมื่อวาโดยประเภท  ทานจัดตัณหาออกเปน ๓ ประเภท  คือ 
           กามตัณหา  ความทะเยอทะยานอยากในวัตถุกามท้ังหลายมีรูปเปน 
ตน 
           ภวตัณหา  ความทะเยอทะยานอยากในความเปนตาง ๆ  จนถึงอยาก 
เปนเทพเจา  เปนพรหมเปนตน 
           วิภวตัณหา ความทะเยอทะยานอยาก  ไมตองการมีตองการเปนจน 
ถึงตองการขาดสูญไปจากโลก  
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           ๙.  อปุาทาน คืออาการที่จิตมีความยึดมั่น ดวยอํานาจกิเลสตาง ๆ 
๔ ประเภท  คือ  
              ๙.๑  กามุปาทาน  ความถือม่ันในวัตถุกาม คือ รูป  เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ อันนาใคร นาปรารถนา  นาพอใจ   
              ๙.๒  ทิฏ ุปาทานถือม่ันดวยทิฐิ คือความเห็นตาง ๆ  ซึ่งเปน 
ความถือม่ันในสวนท่ีผิด  จนเปนเหตุใหมีการถกเถียง  ทะเลาะกันเพราะความ 
เห็นไมตรงกัน 
              ๙.๓  สีลัพพัตตุปาทาน คือม่ันในศีล  วัตร ที่ตนเคยถือปฏิบัติ 
มาจนชิน  ดวยความเชื่อวา  ทําเชนนั้น  เปนการกระทําท่ีถูกตอง  หรือขลัง 
หรือวา  อาจทําใหตนไดรับความสุข  ดวยการประพฤติเชนนั้น 
              ๙.๔  อัตตวาทุปาทาน  ถือม่ันวาทะวาตนเปนอยางนั้นอยาง 
นี้สรางอัตตาตัวตนใหใหญข้ึนดวยการหลอกตัวเอง จนกลายเปนความถือตัว 
ถือพวก  หมู  สรางความแตกแยกใหเกิดข้ึน 
           ๑๐.  ภพ  คือกรรมอันนําสัตวใหอุบัติในภพ  และ  สถานที่อันสัตว 
อุบัติและดํารงชีวิตอยู  แบงออกเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ  คือ 
              ๑๐.๑  กรรมภพ  ไดแกกรรมอันนําสัตวใหอุบัติในภพ  ไดแก 
ปุญญาภิสังขาร  อปุญญาภิสังขาร และอเนญชาภิสังขาร 
              ๑๐.๒  อุปตติภพ  คือสถานท่ีอันสัตวไปอุบัติและดํารงชีวิตอยูคือ 
           ก.  กามภพ  สัตวผูยังมีความยินดี และ  เสพกามอยู 
           ข.  รปูภพ  ภพเปนที่อุบัติและเปนที่อยูของสัตวผูมีรูป  แตไมเสพกาม 
เรียกวารูปพรหม  
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           ค.  อรูปภพ  ภพเปนที่อุบัติและอาศัยของสัตวผูมีเพียงนามเรียก 
วา  อรูปพรหม  
           ๑๑.  ชาติ  คือการเกิด การเกิดพรอม  การไดอายตนะ  ความปรากฏ 
แหงขันธของสัตวทั้งหลายดวยกําเนิดทั้ง ๔  ในภพท้ัง ๓ 
           ชรา  เปนผลสืบเนื่องมาจากชาติ  ความเกิด  ไดแกอาการท่ีรางกายมีอายุ 
เสื่อมถอยลง  ความแกหงอมแหงอินทรียปรากฏ  ผมหงอก  ฟนหัก  หนัง 
เห่ียว  สายตาพรามัว  หลังโกง  เปนตน จุดสุดทายแหงชาตินั้น  ๆ ก็คือมรณะ 
คือ ความจุติ ความเคลื่อนไป  ความแตกทําลาย  หายไป  ความตาย  ความทํากาละ 
ความแตกแหงขันธ  ก็จะยังเกิดข้ึนแกชีวิตเหลาน้ัน แตเมื่อเขายังมีปจจัย 
ที่ทําใหตองเกิดอีก  ดวยอํานาจแหงกิเลส  กรรม  วิญญาณ  วงจรของชีวิตก็จะ 
เริ่มตนใหมอีกครั้งหนึ่ง  และเปนเชนนั้นเรื่อย ๆ ไป  จนกวาบุคคลสามารถ 
ตัดอวิชชา   ตัณหา  อุปาทานกรรมได  กงลอแหงวัฏฏจักรสําหรับบุคคลน้ันก็ 
หยุดหมุน  ดวยเหตุนี้ทานจึงแบงปฏิจจสมุปบาท  ออกเปนเหตุผล  ครอม 
๓ ชาติ  ดังนี ้
           ๑.  อวิชชา  สังขาร  เปนอดีตเหตุ  คือเปนเหตุในอดีตท่ีบุคคลเก็บ 
สะสม  ขามภพขามชาติมา 
           ๒.  วิญญาณ นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  เปนปจจุบันผลคือ 
เปนผลท่ีเกิดข้ึนและปรากฏใหเห็นในชาติปจจุบัน 
           ๓.  ตัณหา  อุปาทาน  เปนปจจุบันเหตุ  คือเหตุที่บุคคลอาศัยเชื้อจาก 
อดีต  ผสมกับเชื้อในปจจุบันสรางข้ึน  ใหเปนไปเพ่ือภพ ชาติในกาลตอไป  
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           ภพ  ชาติ  และทุกขทั้งมวล  มีแก  เจ็บ  ตายเปนตน  อันเปนผลสืบเนื่อง 
มาจากชาติ  จัดเปน  อนาคตผล  คือผลท่ีจะตองปรากฏอีกในอนาคตกาล  คือชาติ 
หนา  
           การจัดกลุมในลกัษณะน้ี  เปนการสะทอนใหเห็นวา สิ่งท้ังหลายเปน 
เหตุเปนปจจัยของกันและกัน  ปจจัยที่ทําใหคนสัตวตองเกิดในปจจุบันจึงมีทั้ง 
ปจจัยในอดีต  และปจจัยในปจจุบันรวมกัน  แมการเกิดในชาติหนาก็อาศัยเหตุ 
ปจจัยในปจจุบัน  กบเหตุปจจัยในอนาคตผสมกัน  อันเปนการยืนยันวา วัฏฏ 
จักรแหงชีวิตจะตองหมุนกันเรื่อยไป  ตราบเทาท่ีเหตุปจจัยแหงสังสารวัฏไป 
ถูกทําลาย 
           การเชือ่มตอของขบวนการปฏิจจสมุปบาทดังกลาวนั้น  ทานมีชื่อ 
เรียกตามชุดที่ตอกันดังน้ี 
           ๑.  อวิชชา  สังขาร  กับ  วิญญาณ นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา 
เหตุผลสนธิ  คือการเชื่อมอดีตเหตุกับปจจุบันผล 
           ๒. วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  กับ  ตัณหา  อุปาทาน 
ทานเรียกวา  ผลเหตุสนธิ  คือการเชื่อมตอระหวางปจจุบันผลกับ  ปจจุบันเหตุ          
           ๓.  ตัณหา  อุปาทาน  กับ  ภพ ชาติ  เรียกวา  เหตุผลสนธิ  คือการเชือ่ม 
ตอระหวางปจจุบันเหตุกับอนาคตผล 
           ในเมื่อแยกปฏิจจสมุปบาทเปน ๓ ชวงดังนี้  การวินิจฉัยเรื่องสังสาร 
วัก  จึงถือเอาชวงกลางคือ  ปจจุบันผลเปนเหตุ  บงบอกใหทราบวา  การปรากฏ 
แหงชีวิตรางกาย  สืบเนื่องมาจากอดีตเหตุ  คือ  อวิชชากับ  สังขาร การท่ีชวิีต 
ในอนาคตจะมีอีกหรือไมนั้น  ก็ตองดูที่  ชีวิตในปจจุบันคือปจจุบันผล  จะทํา  
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เหตุใหตองบังเกิดในชาติตอไปหรือไมคือสราง  ตัณหา  อุปาทาน  อันเปนสวน 
ปจจุบันเหตุข้ึนหรือไม  หากวาปจจุบันเหตุยังมิไดทําลายไป อนาคตผลคือ 
ภพ  ชาติ  ก็ยอมจะมีอีกเปนอีกตามธรรมดา จากน้ันกฎแหงภวจักรก็เดินไป 
ตามท่ีไดกลาวมาแลว  
           แมความเปนเหตุเปนปจจัยซึ่งกันและกัน  ของหัวขอธรรม 
ในปฏิจจสมุปบาทก็เชนเดียวกันคือ  แตละหัวขอพรอมท่ีจะเปนทั้งเหตุ 
ทั้งผลของอีกฝายหน่ึงได  พึงดูตัวอยางตอไปนี้ 
           อวิชชา                นามรูป                เวทนา                ภพ 
           สังขาร                สฬายตนะ                ตัณหา                ชาติ 
           วิญญาณ                ผัสสะ                อุปาทาน                ชรา มรณะ 
           นามรูป                เวทนา                  ภพ                        ฯ ล ฯ 
           นอกจากจะเปนเหตุเปนผลกันไดดังกลาวแลว  การเปนเหตุผลกัน 
ชนิดขามลําดับ  ก็เปนไปไดทั้งในชวงยาว  และชวงสั้นของปฏิจจสมุปบาท 
เชน 
           ตณฺหา  ชเนติ  ปุรสิ ตัณหายังชนใหเกิด  โดยแสดงขามอุปาทานกับ 
ภพไป  และแมในชวงที่หางกันมาก  ก็อาจเปนเหตุผลกันได เชนระหวาง 
อวิชชา  กับ  เวทนา เมื่อตาเห็นรูปเกิดความพอใจเปนสุขเวทนา  สุขเวทนาท่ี  
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เกิดจากการเห็นรูปนั้น  กอใหเกิดเปนตัณหา  อุปาทานในขณะเดียวกันก็กลบัไป 
เพ่ิมความเขมขนของอวิชชาใหเพ่ิมข้ึนทุกครั้งไป ซึ่งตามความเปนจริง 
แลว  การท่ีเห็นรูปแลวเกิดสุขเวทนา  เพราะอาศัยการเห็นรูปที่ตนใครตนพอ  
ใจ  ความใครความพอใจจะเกิดข้ึน  ไดก็ตอเมื่อดวงจิตมีอวิชชาเปนเชื้ออยูกอน 
แลว  สําหรบัทานท่ีไมมีอวิชชาแมจะเห็นรูปชนิดใดก็ตาม จะไมเกิดความรูสึก 
เชนนั้นข้ึนเลย 
           หัวขอธรรมในหลักปฏิจจสมุปบาท  ที่กลาวแลวน้ัน  อาจจัดเปนกลุม 
ตามท่ีกลาวแลวในตอนท่ีวาดวยการสงเคราะห  หลักปฏิจจสมุปบาทลงในไตรวัฏ 
ทานมีหลักในการสงเคราะห  ดังนี้ 
           ๑.  กิเลส  ไดแก  อวิชชา ตัณหา  อุปาทาน 
           ในความเปนอวิชชานั้น  ไดแสดงลักษณะทะเยอทะยานอยากของ 
ตัณหา  กับ  อาการท่ีจิตยึดในสิ่งท้ังหลาย  ดวยอํานาจแหงกามุปาทาน เปนตน 
จึงกลายเปนอุปาทาน ๔ ประการ ในขณะเดียวกันจิตท่ีประกอบดวยตัณหา 
และอุปาทานนั้นเอง  เปนการเพ่ิมความเขมขนใหแกอวิชชาอีกตอหนึ่ง 
ทําใหกิเลสทั้ง ๓ กองนี้เปนเหตุผลของกันและกัน 
           เมื่อวาโดยความหมายแลว  อวิชชา  ซึ่งเปนอดีตเหตุ  กับ ตัณหาอุปา- 
ทาน  ซึ่งเปนปจจุบันเหตุ  แมจะเปนการจัดไวคนละตอน  แตเปนการเนนให 
เห็นถึงความเปนอันเดียวกัน ของกิเลสทั้ง ๓ กองนี้  ทั้งเปนการแสดงใหเห็น 
วา  แตละขอนั้นเปนตัวประกอบที่เดน และเปนตัวนําในการเขาไปเกี่ยวของกัน 
กับองคธรรมขออ่ืน ๆ  เชน ในฝายของอดีตเหตุ  อวิชชาเปนตัวนําท่ีเดน 
และสัมพันธกับสังขาร  ตามสายภวจักรท่ีกลาวมาแลว  
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           ๒.  สงัขาร กับ  ภพ 
           องคธรรม ๒ ขอน้ี  มีคําอธิบายในวงแหงภวจักรคลายกันมากโดย 
ทานแยกสังขารไวในสวนของชีวิตอดีต ภพ  อยูในชวงชีวิตปจจุบันแตละขอ  
เปนผูมีบทบาทอยางสําคัญ  ในการปรุงแตงใหชีวิตตองเวียนวาย ตายเกิดใน 
สังสารวัฏ  ในแงของความหมายจึงเกือบจะเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน แตอาจจะ 
แยกใหเห็นความแตกตางกัน  ในดานขอบขายที่มุงเนนใหเห็น คือ 
           สังขาร เนนไปท่ีเจตนาคือความจงใจ ที่บุคลกระทําลงไปทางกาย 
วาจา  ใจ สังขารจึงกลายเปนเหตุหรือตัวนําในการทํากรรม ทั้งดีและชั่ว 
ในขณะเดียวกันก็ไดกอใหเกิดเปนผล คือ  บุญ บาป  ฌานตามสมควรแก 
กรรม  ที่บุคคลไดกระทําลงไป  และทําหนาท่ีเปนชนกกรรม  คือกรรมที่เปนตัว 
ใหเกิดซึ่งเปนตัวเชื่อมระหวาง  อดีตเหตุ  กับปจจุบันผล 
           ภพ  ทานหมายเอากรรมภพ  กบั  อุปตติภพ  ในฝายที่เปนกรรมภพอยู 
ในความหมายเดียวกับสังขาร  แตเปนกรรมในปจจุบันในแงของความหมาย 
นอกจากจะเปนตัวเชื่อมระหวางปจจุบันเหตุกับอนาคตผลแลว  ยังมีความ 
หมายครอบคลุมไปถึงกระบวนการตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับอุปตติภพ  เชนขันธ ๕ 
ประการที่เกิดข้ึนดวยกรรมภพนั้นเม่ือมีการกลาวถึง  กรรมภพกับสังขาร 
จึงมักมีการกลาวถึงสืบตอกันเสมอ 
           ๓.  วญิญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ  เวทนา หมายเอาชีวิตใน 
ปจจุบันชาติ  ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุปจจัยในอดีต คืออวิชชา กับ 
สังขาร เมื่อคนเกิดมาแลว ก็จะมีการกระทํากรรมดวยอํานาจของกิเลสตาง ๆ 
กลายเปนการสรางองคประกอบตาง ๆ  ข้ึน  ซึ่งเปนเหตุในปจจุบัน  และเปน 
ปจจัยอันสําคัญท่ีจะใหเกิดผลในอนาคตตอไป  



แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน เลม ๒ - หนาท่ี 484 

           ๔.  ชาติ  ชรา มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ ทุกข  โทมนัส อุปายาส  เปน 
การแสดงใหเห็นถึงผลท่ีจะเกิดมีข้ึนในอนาคตกาล หากวายังไมไดทําลายเหตุ  
คือ  กิเลส และกรรมลง  จุดเดนที่ควรสนใจคือ  เมื่อเหตุปจจัยเพ่ืออนาคตมีอยู 
ผลในอนาคตก็ยอมเกิดมีข้ึนตามธรรมดา  ในการจัดหัวขอ  ทานจัดเพียงชาติ 
ชรา  มรณะ  เพราะตอจากน้ันไปก็เปนผลท่ีเกิดสืบเนื่องมาจากชาต ิและในคํา 
วาชาตินั้น  ก็คือชวงของวิญญาณจนถึงเวทนานั้นเอง แตในชวงนี้ทานตองการ 
เนนใหเห็นความทุกขในสังสารวัฏ  อันจะนําสัตวใหหมุนวนไปในวงจรแหง 
วัฏฏะอีก  เมือ่วาโดยความหมายแลว  ชวงวิญญาณถึงเวทนา  กับ  ชวงของชาติ 
ชรา  มรณะเปนตน  หมายถึงส่ิงเดียวกัน 
          ดวยการอธิบายตามนัยที่กลาวมา ทานจึงจัดปฏิจจสมุปบาทออกเปน 
เหตุผล  ๔ ชวง  มีชื่อเรียกวา สังเขป ๔ หรือ  สังคหะ ๔  โดยแยกเปนองคประ 
กอบชวงละ ๕  ขอ คือ 
           ๑.  อวิชชา  สังขาร  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ  จัดเปนอดีตเหตุ 
           ๒.  วิญญาณ นามรูป  สฬายตนะ ผัสสะ  เวทนา คือ  ชาติ  ชรา  มรณะ 
จัดเปนปจจุบันผล 
           ๓.  อวิชชา สังขาร  ตัณหา อุปาทาน  ภพ  จัดเปนปจจุบันเหตุ 
           ๕.  วิญญาณ นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา คือ ชาติ  ชรา  มรณะ 
จัดเปนอนาคตผล 
           การจัดแบบนี้  เมือ่นับเปนหัวขอทานเรียกวา อาการ ๒๐  การอธิบาย 
แบบอาการอยางนี้แสดงใหเห็นการเวียนเกิด  เวียนตายของชีวิตอยางเดนชัด 
เพราะในอดีตเหตุ  และปจจุบันเหตุ ไดรวมกิเลส  กรรมวิญญาณ  อันเปนตัว  
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การนําใหถือปฏิสนธิในภพตาง  ๆ ของสัตวทั้งหลายตามนัยแหงพระพุทธ- 
ภาษิตที่ทรงแสดงแกพระอานนทเถระในภวสูตรความวา 
           "  พระอานนทเถระเขาไปกราบทูลถามวา  ภพมีไดเพราะเหตุใด ?  
รับสั่งยอนถามพระเถระวา  ถากรรมท่ีเกี่ยวกับกาม จักไมมีแลว  กามภพจัก 
มีไดหรือไม ถากรรมท่ีเกีย่วกับรูปธาตุ  หรือ  กรรมที่เกี่ยวกับอรูปธาตุ  คือ 
รูปฌานและอรูปฌาน  จักไมมีแลว รปูภพอรูปภพจักมีหรือไม  พระอานนท 
เถระกราบทูลวา  มีไมไดเลย  พระผูมพีระภาคจึงตรัสวา 
           เพราะเหตุนี้แหละอานนท  กรรมจึงเปนเสมือนเนื้อนา  วิญญาณ 
เสมือนพืช  ตัณหา  เสมือนยางเหนียว  ( กมฺม  เขตฺต  วิ ฺาณ  พืช  ตณหฺา 
สิเนโห )  ดกูอนอานนท  ความต้ังใจ  ความจงใจ ความปรารถนาของสัตวผูมี 
อวิชชาหอหุม  มีตัณหาเปนเครื่องรึงรัดไดต้ังลงแลวในธาตุอันเลว  ธาตุปาน 
กลาง  ธาตุประณีต  เมื่อเปนเชนนี้  การเกิดในภพใหมก็มีข้ึนไดอีก " 
           ตามนัยแหงพระพุทธดํารัสที่ยกมาน้ี  เปนการชี้ใหเห็นวา  การท่ีสัตว 
จะเกิดใหมหรือไมอาศัยปจจัย ๓ ประการ คือ  กรรม ตัณหา  และ  วิญญาณ 
ซึ่งมีความสัมพันธกัน  เหมือนเนื้อนาพื้นดิน  พืชและยางเหนียวท่ีมีในพืช 
เมื่อคุณสมบัติเหลาน้ีมีพรอม  การเกิดของพืชก็มีไดอีกตอไป  หากวาใครเอาพืช 
เผาไฟเสีย  หรือเจาะหนอเสีย แมจะไดดินดีอยางไร  โอกาสที่จะเกิดอีกก็มีไม 
ได  หากจะพูดกันดวยภาษาธรรมดาแลว 
           " วิญญาณที่ยังมีกิเลสและกรรมน้ันเอง  เปนตัวมาเกิดหรือไป 
เกิด  การทองเท่ียวในสังสารวัฏ  จึงเปนการหมุนไปตามอํานาจแหงกรรม  
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การจะเกิดในภพชาติอยางไร จึงอาศัยแรงกรรมและความสูงตํ่าแหงวิญญาณ 
ซึ่งวิญญาณน้ันเองยอมรูที่ซึ่งเหมาะสมแกตน " 
           เมื่อจัดกลุมธรรมในปฏิจจสมุปบาทเขาในไตรวัฏดังกลาวแลว  
การหมุนเวียนของชีวิตท่ียังมีกิเลส  กรรม  วิญญาณอยู  จึงหาท่ีสิ้นสุดไมได 
ซึ่งอาจนํามาเรียงเขาตามลําดับไดดังนี้ 
           อวิชชา สังขาร วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  ตัณหา 
อุปาทาน  ภพ  ชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข โทมนัส  อุปายาส 
           เพราะกิเลสเปนตัวเหตุสําคัญ  ที่ผลักดันใหคนกระทํากรรมตาง ๆ 
ไปตามอํานาจของมัน อันจะปรุงแตงใหกลายเปนภพชาติตอ ๆ  กันไป 
ทานจึงกําหนดเอากิเลสเปนจุดเริ่มตน ๒ ชวงในวงจรแหงวัฏฏจักร  ทาน 
เรียกวา มูลสองแหงภวจักร  คือ 
           ก.  อวิชชา  คือความไมรู ถือวาเปนจุดเริ่มเนนเพราะคนไปอีกก็เจอ 
อวิชชาอีก  อวิชชาเริ่มตนจากอดีต  สงผลไปสูปจจุบันถึงเวทนาอันเปนปจจุบัน 
ผล 
           ข.  ตัณหา  ที่ทานจัดเปนปจจุบันเหตุ  ทําหนาท่ีเปนจุดเริ่มตนในปจจุ- 
บัน  สงผลตอจากเวทนา  และเชื่อมโยงไปสูภพชาติในอนาคตอันมีปกิณณก 
ทุกข เชน โสกะ  ปริเทวะเปนตน 
           การแสดงใหเห็นความสําคัญของอวิชชาในชวงแรก  ตัณหาในชวง 
หลัง  เปนการเนนใหเห็นความสําคัญของอวิชชา  ตัณหา  ในหนาที่ของ  
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ตน  แมการอธิบายในรูปการอุบัติในภพใหม  ทานไดชี้ใหเห็นความแตกตาง 
ระหวางอวิชชา และ  ตัณหา  ในฐานะที่เปนตัวนําในหนาท่ีของตนไววา 
           อวิชชา  เปนตัวการพิเศษ  ที่นําใหสัตวอุบัติในทุคติ  เพราะความไมรู   
เหตุผล  ไมรูดีรูชั่ว  อะไรเปนประโยชนไมเปนประโยชน  อะไรมีโทษไมมี 
โทษ  อะไรเปนทางเส่ือมทางเจริญเปนตน  เม่ือเปนเชนนี้การกระทําตาง ๆ  ใน 
ชีวิตของเขา  ยอมมีโอกาสผิดมากกวาถูก  ในที่สุดจะเกลือกกลั้วดวยความชั่ว 
นานาประการ อวิชชา  จึงเปนตัวบันดาลใหบังเกิดในทุคติ 
           ภวตัณหา  เปนตัวนําอยางสําคัญท่ีทําใหคนบังเกิดในสุคติ  เพราะวา 
บุคคลทราบเหตุที่ทําใหคนสัตวอุบัติในสุคติ  พรหมโลก  เพราะการกระทํา 
ความดีในระดับตาง ๆ  เขาเกิดความอยากจะยังเกิดในสุคติและพรหมโลก 
นั้น ๆ  ดวย  จึงไดสรางเหตุ  มีการทําสุจริตทางกาย วาจา  ใจ   เปนหลัก  แม 
ในภพปจจุบันจะเห็นวา  ภวตัณหาที่มีอยูในใจของคนจะเปนแรงผลักดัน 
อยางสําคัญ ที่ทําใหคนตองการความเปนในฐานะตําแหนงตาง ๆ  เชนเปน 
ขาราชการผูใหญ  นายกรัฐมนตรี  เศรษฐีเปนตน ดวยแรงดันแหงภวตัณหาน้ีเอง 
ทําใหบุคคลนั้นเพียรพยายามสรางเหตุเพ่ือบรรลุผลที่ตนตองการดวยความ 
ไมประมาท  เมื่อเขาทําเหตุตามสมควรแกผลนั้น ๆ  แลว ผลก็จะบังเกิดข้ึนแก 
เขา  ตามสมควรแกเหตุนั้น ๆ 
           อยางไรก็ตาม  การเรียนรูและทําความเขาใจในเรื่องปฏิจจสมุปบาท 
ทําไมไดงายนักดวยปริยติัเพียงอยางเดียว  จึงขอเสนอขอท่ีควรสังเกตเกี่ยวกับ 
ปญหาเรื่องนี้บางประการ  คือ  
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           ๑.  กฎปฏิจจสมุปบาทเปนกฎสากล  เพราะสรรพส่ิงมีความเกี่ยวของ 
โดยเปนปจจัยของกันและกัน  เกี่ยวโยงถึงกันทุกประการ เชน  รางกายเรา 
รถ  การทํางานในสํานักงานเปนตน ลวนแลวแตปรากฏในรูปของปฏิจจ  
สมุปบาทท้ังน้ัน 
           ๒.  หัวขอธรรมทั้ง ๑๒  ขอน้ัน  จะพูดวาอะไรเปนเหตุของอะไรก็ได 
เพราะสิ่งท่ีเปนเหตุบางโอกาสก็เปลี่ยนเปนผลได  แมสิ่งที่เปนผลบางคราว 
ก็กลายเปนเหตุได  และอาจจะขามลําดับกันก็ได เชนตัณหาเปนปจจัยใหเกิดชาติ 
และชาติเปนปจจัยใหเกิดตัณหาไดดวย 
           ๓.  ขบวนการปฏิจจสมุปบาทน้ัน  อาจจะพูดในขณะเดียว  แตขบวน 
การขยับไปท้ังขบวน  เชนเราเกิดมาก็มีวิญญาณถึงเวทนาสมบูรณแลว ในความ 
เกิดนั้นเองมีสวนแหงอวิชชาและสังขารอยูดวย  เมื่อตาเห็นรูปเกิดความรัก 
ความยึดถือ ก็กลายเปนตัณหา  อุปาทาน  ภพ  ชาติ  และเปนการเพิ่มความเขม 
ขนใหแกอวิชชาในขณะเดียวกันดวย จะอธิบายแบบครอม ๓ ชาติ  ตาม 
ที่กลาวมาก็ได  คือ  อวิชชากับสังขารเปนชาติกอน จากวิญญาณถึงอุปาทาน 
เปนชาติปจจุบัน  ภพ  ชาติเปนตนเปนชาติตอไป  หรือจะพูดในทํานองภวจักร 
ที่หมุนไมมีกําหนดก็ไดแตละวิธีมีหลักฐานที่ทานแสดงไวทั้งน้ัน 
           ๔. ในข้ันการทําลาย  ใหทําลายกลุมกิเลสคือ  อวิชชา  ตัณหา  อุปา 
ทานกอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ  ตัณหา  เมื่อทําลายตัณหา  อุปาทานก็เบา 
บางลงพรอมกับอวิชชา  โดยอาศัยหลักการทํามนสิการคือการทําไวในใจดวย 
อุบายอันแยบคาย  ในชวงของผัสสะ  เพ่ือควบคุมไมใหเกิดความยินดียินรายมาก  
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นัก  เปนการปองกันไมใหตัณหาไดเหยื่อในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติเพ่ือละตัณหา 
ไปดวย  
            ๕.  อวิชชา  ความไมรูนั้นเปรียบเหมือนความมืด  พวกตัณหาอุปาทาน 
เปรียบเหมือนผนังท่ีกั้นหองนั้นไวใหตกอยูในความมืด  เม่ือคนเปดประตูหนา 
ตาง  แสงสวางเขาไป  ความมืดหายไป สิ่งท้ังหลายที่อยูในที่มืดก็จะปรากฏ 
แกสายตา  ในการปฏิบัติธรรมมีลกัษณะเชนเดียวกันเมื่อบุคคลปฏิบัติไปตาม 
อริยมรรคมีองค ๘  ประการแลว  นโิรธซ่ึงเปรียบเหมือนแสงสวางก็จะเกิดข้ึน 
ตัวตัณหาอุปาทานอันเปรียบเหมือนผนังก็ถูกทําลายลง  แสงสวางก็ปรากฏ 
ในที่นั้น  แสงสวางในที่นี้ไดแกปญญาหรือนิโรธนัน้เอง ความมืดซึ่งเปรียบ 
เหมือนอวิชชาก็จะหายไป  พรอม ๆ  กับการทําลายฝาผนัง  และการบังเกิด 
ของแสงสวาง 
           ๖.  กลุมขององคธรรม  ที่ทานกลาวไวในปฏิจจสมุปบาทนั้น  ถือวา 
เปนการเคลื่อนไหวของกลุมธรรมลวน ๆ  พระพุทธเจาทรงมีวิธีแสดง 
ปฏิจจสมุปบาทถึง ๔ วิธี  และอยาลืมวาจะกลาววาอะไรเปนปจจัยของอะไรก็ 
ได  แตที่สําคัญคือ  อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  ซึ่งจะตองละดวยการปฏิบัติตาม 
องคอริยมรรค ๘ ประการ  
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                                       ทวาทสกะ  หมวด ๑๒ 
                                                กรรม ๑๒ 
                                                 หมวดท่ี ๑  
                                            ใหผลตามคราว 
           ๑.  ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม            กรรมใหผลในภพนี้ 
           ๒. อปุปชชเวทนียกรรม                กรรมใหผลตอเม่ือเกิดแลวในภพหนา    
           ๓.  อปราปรเวทนียกรรม               กรรมใหผลในภพสืบ ๆ 
           ๔.  อโหสิกรรม                               กรรมใหผลสําเร็จแลว 
                                                หมวดท่ี ๒ 
                                             ใหผลตามกิจ 
           ๕.  ชนกกรรม                                 กรรมแตงใหเกิด 
           ๖.  อปุตถัมภกกรรม                       กรรมสนับสนุน 
           ๗.  อปุปฬกกรรม                           กรรมบบีค้ัน 
           ๘.  อปุฆาตกกรรม                          กรรมตัดรอน 
                                               หมวดท่ี ๓ 
                                          ใหผลตามลาํดับ 
           ๙.  ครุกรรม                                      กรรมหนัก 
        ๑๐.  พหุลกรรม                                   กรรมชนิ 
        ๑๑.  อสนันกรรม                                กรรมเมื่อจวนเจียน 
        ๑๒.  กตัตตากรรม                              กรรมสักวาทํา  
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           คําวา  กรรม  เปนชื่อของเจตนาคือความจงใจ  อันเปนเหตุใหบุคคล 
กระทําลงไปทางกายวาจา  หรือแมแตคิดดวยใจ  การกระทําน้ัน  อาจจะดี 
ไมดี  หรือ  เปนกลาง ๆ  ก็จัดเปนกรรมทั้งน้ัน  ผูนับถือพระพุทธศาสนาจํา  
ตองประกอบดวยความเชื่อในเรื่องกรรม  ในความหมายของพระพุทธ- 
ภาษิตที่วา 
           " ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม บุคคลจงใจแลวยอม 
ทํากรรมดวยกาย  วาจา  ใจ "  ทั้งน้ีโดยยึดหลักที่ทรงแสดงวา  บุคคลควร 
พิจารณาเนือง ๆ  วา  " เรามีกรรมเปนของของตน  จะตองเปนผูรับผลของ 
กรรม  มีกรรมเปนกําเนิด  มีกรรมเปนเผาพันธุ  มีกรรมเปนที่พ่ึงอาศัย 
ใครทํากรรมอันใดไว  ดหีรือชั่วก็ตาม  เขาจะตองเปนผูรับผลของกรรมนั้น " 
           ความเชื่อเรื่องกรรมนั้น  ทานจําแนกออกเปน ๓ ประเภท คือ 
           ๑.  กมฺมสทฺธา  เชือ่ความมีอยูของกรรม  ตามความหมายท่ีกลาวแลว 
           ๒.  วปิากสทฺธา  เชื่อในผลท่ีเกดิข้ึนตามสมควรแกกรรม ที่บุคคล 
ไดกระทําลงไป 
           ๓.  กมฺมสฺสกตาสทฺธา  เชื่อในความท่ีสัตวทั้งหลายเปนผูมีกรรมเปน 
ของตน 
           เมื่อบุคคล สามารถปรับความคิดเห็นในหลักกรรม  ทั้ง ๓ ประเภทได 
แลว  ทําใหบุคคลน้ันเขาถึงความเปนคนมีสัมมาทิฏฐิ  คือมีปญญาเห็นชอบ 
ในขอท่ีทานเรียกวา  
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           กมมฺสฺสกตาสมฺมาทิฏ ิ  ปญญาอันเห็นชอบวา  สัตวทั้งหลายเปน 
ผูมีกรรมเปนของของตน  สําหรับในที่นี้จะนําหลักธรรม  ๑๒  ซึ่งทานจัด 
ออกเปนหมวด ๆ รวมเปน ๓  หมวดดวยกัน  ซึ่งเปนการจัดข้ึนในตอน  
หลัง  โดยพระอรรถกถาจารย 
           หมวดท่ี ๑  จําแนกโดยกาล  คือ  จําแนกเวลาที่ใหผลของกรรม 
นั้น ๆ  ๔ ชนดิ  คือ 
           ๑.  ทฏิฐิธรรมเวทนียกรรม  กรรมใหผลในภพนี้ คือใหผลในชีวิตน้ี 
           ๒.  อปุปชชเวทนียกรรม  กรรมใหผลหลังจากตายไปแลว  คือใหผล 
ในชาติตอไป 
           ๓.  อปราปรเวทนียกรรม  กรรมใหผลในภพ  ชาติ  ตอ ๆ ไป 
           ๔.  อโหสิกรรม  กรรมใหผลสําเร็จแลว ไมตองใหผลอีก 
           หมวดท่ี ๒  กรรมใหผลตามกิจ  คือกรรมท่ีใหผลไปตามหนาท่ี 
ของตน ๆ 
           ๕.  ชนกกรรม  กรรมท่ีเปนตัวนําใหเกิด คือตกแตงใหเกิดในกําเนิด 
ตาง ๆ 
           ๖.  อปุตถัมภกกรรม  กรรมสนับสนุน  คือกรรมที่ทําหนาท่ีสนับสนุน 
ชนกกรรม  
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           ๗.  อปุปฬกกรรม  กรรมบีบค้ัน  คือกรรมท่ีทําหนาท่ีบีบค้ันชนกกรรม 
และอุปตถัมภกกรรม  คือทําใหผลของกรรมทั้งสองเพลาลง 
           ๒.  อปุฆาตกกรรม  กรรมตัดรอน  คือตัดอํานาจของชนกกรรม และ 
อุปตถัมภกกรรมแลวเขาทําหนาท่ีแทนเสียเอง  
           หมวดท่ี ๓  กรรมใหผลตามลําดับ  คือทําหนาท่ีใหผลตามลําดับ 
กอนหลัง 
           ๙.  ครุกรรม  กรรมหนัก  ฝายอกุศลไดแกอนันตริยกรรม  ๕ ฝาย 
กุศลไดแกสมาบัติ ๘  กรรมพวกน้ีจะใหผลกอนกรรมอ่ืนหมด 
           ๑๐.  พหุลกรรม  หรือ อาจิณณกรรม  กรรมที่ทํามากหรือกรรมทีท่ํา 
จนชิน  มีน้ําหนักรองลงมาจากครุกรรม  หากเปนกรณีปกติ 
           ๑๑.  อาสันนกรรม  กรรมเมื่อจวนเจียน  หรือกรรมเมื่อเกิดรําลึกข้ึนได 
กอนตาย  คือจิตไปเหน่ียวมาสูจิตกอนจะตาย   
           ๑๒.  กตัตตากรรม  หรือ  กตัตตาวาปนกรรม  กรรมสกัแตวาทํา  เปน 
กรรมท่ีทําดวยเจตนาออน  หรือบางครั้งไมมีความจงใจที่จะทํา 
ขอท่ีควรทําความเขาใจในเรื่องกรรม ๑๒ 
           ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม  ทานแสดงวาเม่ือบุคคลทําลงไปแลว  จะเปน 
กุศลหรืออกศุลก็ตาม  เขาจะตองไดรับผลแหงกรรมน้ันทันตาหรือจะได 
รับผลในชาติปจจุบัน สวนมากจะเปนกรรมหนัก 
           -  อุปปชชเวทนียกรรม  ตามปกติจะเปนกรรมที่มีกําลังรองลงมา 
จากกรรมประเภทแรก  และกรรมที่ผูทําไดทําลงไปไมนานนักก็ตาม  กรรม  
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นั้นจึงยกยอดไปใหผลในชาติตอไป คือหลังจากตายไปแลว  กรรมนั้นจะ 
ไปทําหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่ง ในหมวดของกรรมท่ีใหผลตามกิจ 
           -  อปราปรเวทนียกรรม  เปนประเภทกรรมท่ีเบาที่สุด  จะใหผลได 
ในชาติตอ ๆ ไป  เหมือนสุนัขไลเนื้อขาหัก  ไลตามเน้ือไปจนกวาจะไดกัด 
เมื่อกัดก็ไมเจ็บอะไรมากนัก  เพราะไมมีแรงมาก 
           -  อโหสิกรรม  คือกรรมที่ใหผลเสร็จแลว  หมายถึงกรรมท่ีคนไดชด 
ใชแลว   และกรรมท่ีตองเปนอโหสิ  เพราะอรหัตมรรคเขามาตัด 
           - ชนกกรรม  คือกรรมท่ีแตงใหเกิดข้ึน  อาจจะเปนกุศลหรืออกุศลก ็
ได ทําหนาท่ีนํากิเลสวิญญาณ  ไปถือปฏิสนธิในกาํเนิดตาง ๆ  ตามสมควร 
แกกรรมน้ัน  ที่เรียกวา  กมฺมโยนิ  คือกรรมเปนกําเนิดเหมือนบิดาทําหนาท่ี 
ใหบุตรของตนเกิดมาฉะน้ัน  เกิดแลวก็จบหนาท่ีกัน 
           -  อุปตถัมภกกรรม  คือกรรมสนับสนุน  เปนกรรมพวกเดียวกับ 
ชนกกรรม  ทําหนาท่ีสนับสนุนชนกกรรมใหแรงยิ่งข้ึน คือดีมากข้ึนหรือเลว 
มากข้ึน กรรมนี้ไดแกกรรมที่เรียกกันวา  กมฺมพนฺธุ  คือกรรมเปนเผาพันธุ 
เหมือนพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีเลี้ยงทารกท่ีเกิดมา  คนที่ถกูกรรมชนิดนี้สนับสนุน 
นั้น  พึงเห็นคนพวกที่  สวางมาสวางไป  มืดมามืดไป  หรือบุญมาวาสนาชวย 
เคราะหรายไขรุม 
           -  อุปปฬกกรรม  กรรมบีบค้ัน  เปนกรรมทีต่รงกันขามกับชนกกรรม 
และอุปตถัมภกกรรม  ทําหนาท่ีลดปริมาณของชนกกรรม  และอุปต- 
ถัมภกกรรมใหนอยลง  อาจจะใหดีนอยลง หรือชั่วนอยลงก็ได  คนที่ถูก 
แรงกรรมประเภทน้ีบันดาลคือพวก  มืดมาสวางไป  สวางมามืดไป             
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           -  อุปฆาตกกรรม  หรือ  อุปเฉทกกรรม  กรรมเขาไปตัดรอน  เปนกรรม 
ที่ตรงกันขามกับชนกกรรม  และ  อุปตถัมภกกรรม  และมีกําลงัมาก  สามารถ 
ตัดผลแหงกรรมทั้ง ๒ ดงักลาวแลวใหผลแทนเสียเองได  
           -  ครกุรรม  กรรมหนัก  หมายเอาอกุศลระดับอนันตริยกรรม  และ 
กุศลระดับสมาบัติ  กรรมประเภทน้ีจะใหผลแกผูทํากอนกรรมอ่ืนทั้งหมด 
เหมือนคนท้ิงของลงจากท่ีสูง ของใดหนักกวาเพ่ือนจะลงถึงพ้ืนกอนของ 
อ่ืน ๆ  การใหผลของกรรมประเภทน้ี  จะแนนอนท้ังสวนดี  และไมดี คือ 
ไมดีตกนรกแน  ฝายดีบังเกิดในพรหมโลกแนนอน  ไมมีอะไรขวางไวไดเลย 
           -  พหลุกรรม  หรอื  อาจิณณกรรม  ไดแกกรรมที่บุคคลทําไวมาก 
หรือทําจนชินเปนปกติ  หากครุกรรมไมมี  กรรมประเภทน้ีจะทําหนาท่ีให 
ผลกอน  ทานแสดงวาเหมือนมวยปล้ํา  คนใดมีกําลังมากกวา คนน้ันก็ชนะ 
กรรมประเภทน้ีหากมีครุกรรมอยู  ครกุรรมก็ใหผลเสียกอน  เพราะมีกําลัง 
มากกวา ตอจากนั้นพหุลกรรมจึงมีโอกาสใหผล 
           -  อาสันนกรรม  คือกรรมเมื่อจวนจะตาย  โดยปกติหมายเอากรรมท่ี 
บุคคลกระทํากอนตาย  หรือ กรรมที่บคุคลไปเหนี่ยวมานึกดวยความฝง 
ใจ ซึ่งบางอยางอาจเปนกรรมเบา แตเมื่อจิตไปเหน่ียวไวกอนตาย  กรรมนัน้ 
ก็ทําหนาท่ีใหผลกอน ทานอุปมาเหมือนโคอยูในคอกเวลาเจาของเปดประตู 
คอก  โคที่ยนือยูริมประตู  แมวาจะมีกําลังนอยก็มีโอกาสไดออกจากคอก 
กอนโคตัวอ่ืน 
           -  กตัตตากรรม  หรือ  กตัตตาวาปนกรรม  แปลวากรรมสักแตวาทํา 
เปนกรรมท่ีมีเจตนาออน  หรือไมมีเจตนาเลย เชน  ทําสัตวตายโดยไมรู  
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ซึ่งขัดกับหลักบาลีที่วา  " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเจตนาคือความ 
จงใจวา  เปนกรรม "  พระอรรถกถาจารยบอกวา พระพุทธภาษิตนี้รับส่ัง 
ยกเวนกตัตตากรรม  เชนภิกษุมีเจตนาจะเฆ่ียนเด็กใหหลาบจํา  แตเด็ก 
เกิดตายลง  ทานไมปรับเปนปาราชิก  แตไมพนอาบัติปาจิตตีย  เพราะให  
ประหาร 
           เรื่องของกรรมน้ัน เปนเรื่องที่ละเอียดมาก  ยากแกการจะวินิจฉัย 
ลงไปไดวา  อะไรเปนผลของอะไร นอกจากจะพูดในแงกวาง ๆ  วา 
           เปนไปไมไดที่คนทําดี จะไดรับความเดือดรอน เพราะการกระทําดี 
เปนเหตุ  และคนทําชั่วจะไดรับความสุขความเจริญ เพราะการกระทําชั่ว 
เปนเหตุ  อันหมายความวา  คนทั้ง ๒ ประเภทน้ันอาจไดรับผลในทางตรง 
กันขามกับกรรมท่ีเขากระทําในปจจุบัน  หากเปนเชนนั้นบุคคลตองเขาใจวา 
ผลที่เขาไดรับนั้น  เปนผลแหงอดีตกรรม  อาจจะเปนอดีตไกล  หรือ  ใกล 
ก็ตาม  และขอท่ีวา  ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่วน้ันยังคงเปนสัจธรรม  ที่ไมมี 
การเปลี่ยนแปลง 
           นอกจากนั้น  ในการใหผลของกรรมนั้น  ยงัผูกพันกับปจจัยตาง ๆ 
อีกหลายอยาง  เชน 
           คติ  คือ  ภพที่สัตวอุบัติ  เปนสุคติหรือทุคติ 
           กาล หมายถึงยุคสมัย ที่เปนปจจัยสนับสนุนใหกรรมอยางใดอยางหน่ึง 
มีโอกาสใหผลได 
           อุปธิ  อวัยวะรางกายมีความบกพรอง หรือ  สมบูรณ            
           ปโยคะ  คือการกระทําของคนนั้น ๆ  ในปจจุบัน  
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           ปจจัยทั้ง ๔ ประการน้ี  หากวาดีพรอมทานเรียกวา  สมบติั มีสวน 
สนับสนุนใหกุศลกรรมแสดงผลไดเต็มที่ และขัดขวางอกุศลกรรมเอา 
ไวระยะหน่ึง  หากวาปจจัยทั้ง ๔ นี้บกพรองทานเรียกวา  วิบัติสนับสนุน  
ใหอกุศลกรรมใหผลไดเต็มที่  ละกลบัขัดขวางกุศลกรรมไวไดระยะหน่ึง  
การศึกษา  คนควา เทียบเคียง  ดูตัวอยางบุคคลท้ังในอดีต  และปจจุบัน 
ในเรื่องกฎแหงกรรม  จะทําใหเขาใจกฎแหงกรรมดียิ่งข้ึน 
           แตจะอยางไรก็ตาม  การยอมรบักฎแหงกรรม  คือเปนกรรมวาที  ยอม 
มีสวนอยางสําคัญท่ีจะชวยผูศึกษาใหไดหลักในการดํารงชีวิตดานตาง ๆ  เชน 
           ๑.  ทาํใหเปนคนหนักในเหตุและผล  เพราะมันใจวา  ผลทั้งหลาย 
เกิดมาจากเหตุ เมื่อตนตองการผลดี  กต็องกระทําเหตุดีดวยตนเอง  ไมตอง 
รอคอยการดลบันดาลจากอํานาจภายนอก 
           ๒.  ทาํใหคนเปนตัวของตัวมากยิ่งข้ึน  ไมวาจะเกิดอะไรข้ึนก็ตาม  เขา 
พรอมท่ีจะตรวจสอบการกระทําของตน  หากมีเรื่องควรแกไขก็แกไขที่ 
ตน  ที่สําคัญ  คือ 
           -  การเชื่อถือโชคเคราะห ดวง  อํานาจลึกลับตาง ๆ  จะออนลงไป 
เพราะมาเขาใจวา  สิ่งทั้งหลายนั้นเกิดจากเหตุปจจัย  แมสิ่งที่เรยีกวาโชค 
เคราะห  ดวง  ก็เกิดมาจากเหตุปจจัย  และเหตุปจจัยที่สําคัญคือกรรม  อัน 
ตนไดกระทําลงไป 
           -  การออนวอน  บวงสรวง  ขอพร  ตออํานาจภายนอกจะนอยลง 
ความพรอมที่จะชวยตนเองก็จะเกิดข้ึน 
           ๓.  ชวยใหคนมีความรับผิดชอบสูงข้ึน  เพราะรูในเรื่องเหตุผล  และ 
การยอมรับความจริงวา  คนเรามีกรรมเปนของของตน  จะตองเปนผูรับผล  
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ของกรรม  ตนเองจะตองรับผิดชอบในผลท่ีตนกระทําลงไปดวยตนเอง 
การงดเวน  การระมัดระวัง  ก็จะเกิดข้ึน 
           ๔.  คานิยมในคนดีตามนัยแหงพระพุทธศาสนาก็จะเกิดข้ึน  เพราะ  
ตามหลักของพระพุทธศาสนานั้น  คนจะเปนคนดีหาใชเพราะชาติ ตระกูล 
ไม  แตจะเปนคนเลว  คนดี  ก็เพราะการกระทํา  คนดีในพระพุทธศาสนา 
ก็คือคนท่ีทําความดี และคนชั่วก็คือคนที่ทําความช่ัวน้ันเอง 
           ๕. ความพรอมท่ีจะชวยตนเอง  โดยไมหวังพ่ึงอํานาจภายนอกอยาง 
อ่ืนจะมีมากข้ึน  ถึงแมวาอํานาจภายนอกจะชวย  แตเขาจะชวยเพราะเห็น 
วาเราชวยตัวเองมากอนแลว 
           ๖. คนท่ีเชื่อกฎแหงกรรมน้ัน จะนําไปสูการเชื่อถือในกฎแหงสังสารวัฏ 
คือการเวียนวาย  ตายเกิดในกําเนิดตาง ๆ  ตามอํานาจของกรรม  จะทําให 
เขายึดมั่นในการทําความดี  เมื่อเปนเชนนี้ก็จะไดความอุนใจในชีวิต  คือ 
           หากวา  นรก  สวรรค  ชาติหนามีอยู  เพราะตนทําความดี  กจ็ะไดอุบัติ 
ในสวรรค  หลังจากตายไปแลว หากนรกสวรรคโลกหนาไมมี  เพราะการ 
ทําความดีของตน  ทําใหไดรับผลเปนความสุขในชาติปจจุบัน 
           ๗.  คนที่เชื่อม่ันในกฎแหงกรรม  ยอมอยูในฐานะท่ีพรอมจะกระทํา 
ความดี  เวนความชั่วทั้งในท่ีลับและในท่ีแจง  
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                                    เตรสกะ  หมวด  ๑๓ 
                                             ธุดงค ๑๓  
           ธุดงค  มี ๑๓  ประเภท  จัดเปนหมวดได  ๔ หมวด  ดังน้ี 
           ๑.  หมวดวาดวยจีวร  มี ๒ ประเภท  คือ 
              ๑.๑  ปงสุกูลิกังคะ  ถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร 
              ๑.๒  เตจีวริกังคะ  ถือใชผาเฉพาะไตรจีวรเปนวัตร 
           ๒.  หมวดเกี่ยวเน่ืองดวยบิณฑบาต แบงออกเปน ๕ ประเภท  คือ 
              ๒.๑  ปณฑปาติกังคะ  ถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร 
              ๒.๒  สปทานจาริกังคะ  ถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเปนวัตร 
              ๒.๓  เอกาสนิกงัคะ  ถือน่ังฉัน  ณ อาสนะเดียวเปนวัตร 
              ๒.๔  ปตตปณฑิกังคะ  ถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร 
              ๒.๕  ขลุปจฉาภัตติกังคะ  ถือหามภัตรอันเขานํามาถวายในภาย 
หลังเปนวัตร 
           ๓.  หมวดเกี่ยวเน่ืองดวยเสนานะ แบงออกเปน ๕  ประเภทคือ 
              ๓.๑  อารัญญิกังคะ  ถืออยูปาเปนวัตร 
              ๓.๒  รุกขมูลิกงัคะ  ถืออยูโคนไมเปนวัตร 
              ๓.๓  อัพโภกาสิกังคะ  ถืออยูในที่แจงเปนวัตร 
              ๓.๔  โสสานิกังคะ  ถืออยูในปาชาเปนวัตร 
              ๓.๕  ยถาสันถติกังคะ  ถืออยูในเสนาสนะตามท่ีทานจัดใหเปน 
วัตร  
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           ๔.  หมวดท่ีเกี่ยวเน่ืองดวยความเพียร  มี ๑ ประเภท  คือ 
              ๔.๑  เนสัชชิกังคะ  ถือการน่ังเปนวัตร  
           ธุดงค  เปนวัตตจริยาพิเศษ สําหรับชวยในการขัดเกลากิเลสและปด 
กั้นกระแสแหงอารมณ  ชวยใหเปนผูสันโดษ  มักนอยข้ึน  เปนขอปฏิบัติที่ 
ใครสมัครใจจะทําหรือไมก็ได  เพราะไมใชกิจจําเปน  หรือวินยั  ที่ตองปฏบิัติ 
ตามโดยสวนเดียว  แตเปนขอท่ีทานแสดงไว  สําหรับทานผูตองการจะใชวิธีนี้ 
เปนอุบายวิธีในการขัดเกลากิเลสเทานั้น 
ลักษณะ  ขอกําหนด คําสมาทานธุดงคเปนตน 
           ๑.  ทานผูถือปงสุกูลิกังคะ  ยอมไมรับจีวรที่เขาถวาย อันไดนาม 
วาคหบดีจีวร  แตจะเที่ยวแสวงหา  และใชเฉพาะผาบังสุกุลเทาน้ัน  ธุดงคนั้น 
จะสําเร็จไดดวยการสมาทาน  การอธิฐษานใจหรือดวยการเปลงวาจาสําหรับ 
ทานท่ีถือปงสุกูลิกังคะ  มีคําสมาทานวาดังน้ี 
           คหปติจีวร  ปฏิกขฺิปามิ  ปสุกลูิกงฺค  สมาทยิามิ 
แปลวา ขาพเจางดคหบดีจีวร สมาทานองคของผูถือบังสุกุลเปนวัตร 
           ๒.  ทานผูถือ  เตจีวริกังคะ  ยอมใชจีวรเพียร ๓ ผืน   ไมยอมใชผืนที่ 
๔ นุงหมเฉพาะจีวรอธิษฐาน  หรือไตรจีวรเทาน้ัน  คําสมาทานสําหรับทานผูถือ 
เตจีวริกังคะวา 
           จตุตฺถจีวร  ปฏิกขฺิปามิ  เตจีวริกงฺค  สมาทิยามิ 
           ขาพเจาหามจีวรผืนที่ ๔  สมาทานองคของผูถือไตรจีวรเปนวัตร  
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           ๓.  ทานผูถือปณฑปาติกังคะ  ถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรไมรับ 
อติเรกลาภอยางอ่ืน  นอกจากท่ีไดมาจากบิณฑบาต  ฉันเฉพาะอาหารท่ีไดจาก 
บิณฑบาตเทาน้ัน  คําสมาทานปณฑปาติกังคะวา  
           อติเรกลาภ  ปฏิกขฺิปามิ  ปณฑฺปาติกงฺค  สมาทิยาม ิ
           ขาพเจาหามอติเรกลาภ  สมาทานองคแหงทานผูถือการเที่ยวบิณฑบาต 
เปนวัตร            
           ๔.  ทานผูสมาทานสปทานจาริกังคะ  ถือการเท่ียวบิณฑบาตไปตาม 
แถว  โดยการรับอาหารบิณฑบาตไปตามลําดับ  หรอืตามแนวซายหรือขวา 
ไมรับขามแถว  ขามราย  ขามฟากตรงกันขาม  คําสมาทานสําหรับสปทาน 
จาริกังคะวา 
           โลลุปฺปจาร  ปฏิกขฺิปามิ  สปทานจาริกงฺค  สมาทิยาม ิ
           ขาพเจางดเวนการเที่ยวโลเลเสีย  สมาทานองคของผูถือเท่ียว 
บิณฑบาตไปตามแถวเปนวัตร 
           ๕.  ทานผูสมาทานเอกาสนิกังคะ  คือถือน่ังฉันอาสนะเดียวเปนวัตร 
ในขณะที่ทานกําลังฉันอยู  ใครนําอาหารมาถวายก็รับฉันได  แตลุกจากอาสนะ 
ไปแลวจะไมรับและฉันอีกตลอดทั้งวัน  โดยความคือทานท่ีถือฉันอาหารวันละ 
หนเปนวัตร  เอกาสนิกังคะ  มีคําสมาทานวา 
           นานาสนโภชน  ปฏิกฺขิปาม ิ เอกาสนิกงฺค  สมาทิยาม ิ
           ขาพเจางดการฉันอาหารตางอาสนะ  สมาทานองคของผูถือน่ังฉัน 
ณ  อาสนะเดียวเปนวัตร  
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           ๖.  ทานผูสมาทานปตตปณฑิกังคะ  ไมยอมใชภาชนะใสของต้ัง 
แตสองใบข้ึนไป  รับและฉันอาหารเฉพาะภายในบาตรเทานั้น  ปตตปณฑิกังคะ 
มีคําสมาทานวา  
           ทุติยภาชน  ปฏิกขฺิปามิ  ปตฺตปณฺฑิกงฺค  สมาทิยาม ิ
           ขาพเจางดภาชนะท่ีสองเสีย  สมาทานองคแหงผูถือการฉันเฉพาะ 
ในบาตรเปนวัตร 
           ๗.  ทานผูสมาทานขลุปจฉาภัตติกังคะ  เมื่อทานลงมือฉันแลว  แมจะ 
มีคนนําอาหารดีอยางไรมาถวาย ทานจะไมรับ  คําสมาทานสําหรับขลุปจฉา 
ภตติกังคะวา 
           อนติริตฺตโภชน  ปฏิกฺขิปามิ  ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺค  สมาทิยามิ 
           ขาพเจางดโภชนะอันเหลือเฟอเสีย สมาทานองคของภิกษุผูถือการ 
หามภัตรอันเขานํามาถวายในภายหลังเปนวัตร 
           ๘.  ทานผูสมาทานอารัญญิกังคะ  คือการอยูปาเปนวัตร จะตองอยู 
อาศัย  พักเฉพาะในปา  จะไมเขามาบริเวณบานเพื่อพักแรม  ในรอบรัศมี ๒๕ 
เสน  เปนอยางนอย คําสมาทานสําหรับทานผูจะสมาทานอารัญญิกังคธุดงค 
วา 
           คามนฺตรเสนาสน  ปฏิกฺขิปามิ  อาร ฺ ิกงค  สมาทิยาม ิ
           ขาพเจางดเสนาสนะชาวบานเสีย  สมาทานองคของผูถือการอยูปา 
เปนวัตร  
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           ๙.  ทานผูสมาทานรุกขมูลิกังคะ  ถือการอาศัยอยูภายใตโคนไมเปน 
วัตร ไมทําท่ีมุงบังเชนกุฏิเปนตน  เพ่ือเปนที่อาศัย  แตจะพักผอนหลับนอน 
บําเพ็ญสมณธรรมอยูภายใตโคนไมเทาน้ัน คําสมาทานรุกขมูลิกังคธุดงควา  
           ฉนฺน  ปฏิกฺขิปาม ิ รุกฺขมลูิกงฺค  สมาทิยาม ิ
           ขาพเจางดท่ีมุงบัง สมาทานองคของผูถือการอยูในโคนไมเปนวัตร 
           ๑๐.  ทานผูสมาทานอัพโภกาสิกังคะ  เปนประเภทเดียวกับทานผูถือ 
การอยูปาเปนวัตร แตทานเหลาน้ันจะไมเขาสูที่มุงบัง ไมวาจะเปนตนไม 
ถ้ํา  เง้ือมเขาเปนตนก็ตาม  จะอยูเฉพาะในท่ีกลางแจง  โดยไมมีสิ่งใดปดบังสาย 
ฝนแสงแดด  แตตามหลักการปฏิบัติ วากันวาตองแอบหลบแดดฝนอยูตามเงา 
แหงภูเขา  ตนไมในบางโอกาส  คําสมาทานสําหรับทานผูถืออัพโภกาสิกังค 
ธุดงควา 
           ฉนฺน ฺจ  รุกขฺมลู ฺจ  ปฏิกขฺิปามิ  อพฺโภกาสิกงฺค  สมาทิยามิ 
           ขาพเจางดเวนที่มุงบังและโคนไมเสียแลว  สมาทานองคแหงผูถือการ 
อยูในที่แจงเปนวัตร 
           ๑๑.  ทานผูถือโสสานิกังคธุดงค คือการอยูปาชาเปนวัตร  เปนจําพวก 
เดียวกับพวกถือการอยูปาเปนวัตร แตทานผูถือโสสานิกังคะ  จะอยูเฉพาะ 
ในปาชา  โดยเฉพาะในตอนกลางคืน  ในกลางวันอาศัยที่หลีกเรนตามอัธยาศัย 
คําสมาทานโสสานิกังคะวา 
           อสุสาน ปฏิกฺขปามิ  โสสานิกงฺค  สมาทิยาม ิ
           ขาพเจางดเสนาสนะท่ีมิใชปาชาเสียแลว  สมาทานองคของทานผูถือ 
การอยูในปาชาเปนวัตร  
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           ๑๒.  ทานผูถือยถาสันถติกังคธุดงค ยอมยินดีในเสนาสนะที่ทานผู 
เปนเสนาสนคาหาปกะแจกให  ไมวาจะเลวหรือประณีตอยางไรก็ยินดีไปตาม 
นั้น  แมถึงคราวจะตองยายตามคําส่ัง ก็ไมแสดงอาการขัดขืนไมพอใจเปน  
ลักษณะของผูสันโดษดวยเสนาสนะ  คําสมาทานสําหรับทานผูถือยถาสันติ- 
กังคะวา 
           เสนาสนโลลุปฺป  ปฏิกฺขิปามิ  ยถาสนฺถติกงฺค  สมาทิยาม ิ
           ขาพเจางดความโลเลในเสนาสนะเสีย  สมาทานองคของภิกษุผูอยูใน 
เสนาสนะ  อันทานจัดใหอยางไรเปนวัตร 
           ๑๓.  ทานที่สมาทานเนสัชชิกังคธุดงค  ยอมอยูดวยอิริยาบถอ่ืนเวน 
อิริยาบถนอน  แมแตการเอนกายก็ไมทํา  ใชอิรยิาบถใหเปนไปดวยความเพียร 
ในอิริยาบถ ๓ คือ  ยืน  นัง่  เดิน คําสมาทานสําหรับทานผูถือเนสัชชิกังคะวา 
           เสยฺย  ปฏิกฺขิปาม ิ เนสชฺชิกงฺค  สมาทิยาม ิ
           ขาพเจางดอิริยาบถนอน  สมาทานองคของผูถือการน่ังเปนวัตร 
           ธุดงคทั้ง ๑๓ ประการนี้  บางอยางเชนเกี่ยวกับการอยูปา  อยูโคนไม 
อยูปาชา  และที่แจงเปนวัตร  จะสมาทานไดเพียง ๘  เดือนเทาน้ัน  เพราะตอง 
อยูจําพรรษาในเสนาสนะท่ีมีที่มุง  บัง  มีบานประตู  หนาตาง  เปดปดได ๔ 
เดือน  ในฤดูฝน 
           สําหรับการถือเนสัชชิกังคธุดงค ดูเปนเรื่องฝนธรรมดา  นาจะสมา- 
ทานกันเปนการชั่วคราว  เมื่อตองการบําเพ็ญเพียรทางจิต  พระอรรถกถาจารย 
เลาวา  พระจักขุบาลเถระ  สมาทานธุดงคขอน้ีไมนอนตลอด ๓ เดือนจน 
ตาบอด  แตไดบรรลุอรหันต  เปนพระอรหันตสุกขวิปสสก  
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           การถอืธุดงค ทานผูถือปฏิบัติไดแตกตางกันออกไป จัดเปนอยาง 
สูง  อยางกลาง  อยางตํ่า  เชน 
           ทานผูถือปงสุกูลิกงัคธุดงค คือนุงหมผาบังสุกุลเปนวัตร  ถาถืออยาง 
สูงจะใชจีวรที่เย็บดวยผา  อันตนเก็บรวบรวมจากสถานท่ีตาง ๆ  ที่เขาท้ิงไว  
เทาน้ัน 
           ถาถืออยางกลาง  ยินดรีับผาที่เขามาทอดวางไวเปนผาบังสุกุลทํา 
นองผาปา 
           ธุดงคควัตรซึ่งมีสวนชวยใหเกิดความมักนอย  สันโดษ  ยินดีในที่สงัด 
ปรารภความเพียร  เพ่ิมพูนสวนแหงอริยธรรมคือศีล  สมาธิ ปญญา  วิมุตติ 
วิมุตติญาณทัสสนะใหสูงข้ึนไดวิธีหน่ึง เชนเดียวกับกุศลธรรมเหลาอ่ืน  
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                                  ปณณรสกะ  หมวด ๑๕ 
                                 จรณะ  ความประพฤติ ๑๕ 
                                              หมวดท่ี ๑  
           ๑.  สลีสัมปทา                              ถึงพรอมดวยศีล 
           ๒.  อนิทริยสังวร                         สํารวมอินทรีย 
           ๓.  โภชเนมัตตัญุตา                 รูความพอดีในการกินอาหาร 
           ๔.  ชาคริยานุโยค                         ประกอบความเพียรของผูต่ืนอยู 
                                   หมวดท่ี ๒  ( สทัธรรม ๗ ) 
           ๕.  สทัธา                                      ความเชื่อ 
           ๖.  หริิ                                            ความละอายแกใจ 
           ๗.  โอตตัปปะ                              ความเกรงกลัวผิด 
           ๘.  พาหุสัจจะ                               ความเปนผูไดฟงมาก  ( คือไดรับ 
                                                                   ศึกษา ) 
           ๙.  วริิยะ                                         ความเพียร 
        ๑๐.  สติ                                             ความระลึกได 
        ๑๑.  ปญญา                                       ความรอบรู 
                               หมวดท่ี ๓  ( รูปฌาน ๔ ) 
        ๑๒.  ปฐมฌาน                                 ฌานท่ีหน่ึง 
        ๑๓.  ทติุยฌาน                                  ฌานท่ีสอง 
        ๑๔.  ตติยฌาน                                  ฌานท่ีสาม 
        ๑๕.  จตุตถฌาน                               ฌานท่ีสี่  
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           จรณะ  ทานแปลวา ความประพฤติ  มารยาท  เปนสวนหนึ่งแหง 
พระพุทธคุณในขอวา  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน พระผูมีพระภาคเจา ทรงสม 
บูรณดวยวิชชาและจรณะ  และทานผูสมบูรณดวยวิชชาและจรณะน้ัน  ทาน  
แสดงวาเปนผูประเสริฐสุดในหมูเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ตามนัยแหง 
ภาษิตที่วา 
           ในหมูชนที่รังเกียจกันดวยชาติ  กษัตริยเปนผูประเสริฐสุด  แตทาน 
ผูสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ  เปนผูประเสริฐที่สุด  ในหมูเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย 
           วิชชา คือความรู  จรณะ  คือความประพฤติ  จึงเปนหลักตัดสินความ 
ดีของคนอยางสําคัญประการหนึ่ง  จรณะ ๑๕ คือ 
           ๑.  สลีสัมปทา  ความถึงพรอมดวยศีล  ไดแกการปฏิบัติตนตามขอ 
ที่พระพุทธเจาทรงอนุญาต  และละเวนขอท่ีควรหาม  ตามสมควรแกฐานะของ 
ตน ๆ  ศีลทีถ่งึพรอมน้ันทานบอกวา  ตองเปนอริยกันตศีลคือศีลที่พระอริยะ 
ยินดี  ซึ่งจะตองเปนศีลไมขาด  ไมทะลุ  ไมดาง  ไมพรอย  เปนไทแกตัว 
ทานผูรูสรรเสริญ อันตัณหาและทิฏฐิไมถูกตองและเปนไปเพ่ือความสงบแหง 
จิต  รักษาไดเชนนี้ชื่อวา  สีลสัมปทา 
           ๒.  อนิทรียสังวร  คือการสํารวมระวังอินทรีย  คือระวังจิตของ 
ตน  ไมใหเกิดกําหนัด ขัดเคือง ลุมหลง มัวเมา  เมื่อตาเห็นรูป  หูฟงเสียง 
จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  กายถูกตองโผฏฐัพพะ  และรูอารมณดวยใจ  เพราะ 
โดยปกติแลว  จิตของบุคคลจะตองเกิดความยินดีบาง  ไมยินดีบาง  เวลาตาเห็น  
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รูป  เปนตน  เม่ือคนยินดีก็เกิดสุขเวทนา  ทําใหเกิดกําหนัด  ลุมหลง  มัวเมา 
หากไมยินดีก็ทําใหเกิดทุกขเวทนา  กอใหเกิดความขัดเคืองไมสบายใจ  
ทั้งสุขเวทนาและทุกขเวทนา ลวนแตเปนทางเกิดแหงกิเลสทั้งนั้น  ดัง 
นั้น  ทานจึงสอนใหสํารวมระวังใจไวในเมื่อเห็นรูปดวยตา  เปนตน ดวยการทํา 
ใจใหอยูเหนืออารมณเหลาน้ันจนถึงมีความรูสึกวา  เห็นเปนตนก็สักแตวา 
เห็น  เมื่อทําไดเชนนี้ จิตจะไมถูกครอบงําดวยกิเลสดังกลาว  พระผูมีพระ 
ภาคทรงแสดงวา 
           ผูใดจักระวังจิต  ผูนั้นจักพนจากบวงแหงมาร  ซึ่งแนนอนวาในทาง 
ตรงกันขาม คือ  ใครไมรูจักระวังรักษาจิต  เขาจะตองถูกพันธนาการดวยบวง 
แหงมารโดยแท 
           ๓.  โภชเนมัตตัญุต  ความเปนผูรูจักประมาณในการบริโภคคือ 
บริโภคอาหารเพื่อสนองตอบความตองการทางกาย  ไมบริโภคเพื่อเลน 
เพ่ือสนุก  เพ่ือใหรางกายอวนพี  แตเปนผูบริโภคเพื่อขจัดความหิวเกา  ปองกัน 
ความหิวใหม  และใหรางกายมีกําลัง  สามารถประกอบกิจการงานได  ทางจิต 
ทานแนะใหสังเกตในขณะบริโภคอาหาร  เมื่อเห็นวา  ๔-๕  คําจะอ่ิมใหหยุด 
แลวด่ืมน้ําก็จะเปนการบริโภคที่พอดี  สําหรับทานท่ีปรารภความเพียรทางจิต 
           ๔.  ชาคริยานุโยค  ประกอบความเพียรดวยการทําตนเปนผูต่ืนอยู 
โดยมาก  ไมเห็นแกการนอน  การเคลิม้หลับมากนัก  พยายามไมใหความงวง 
ครอบงํา  ความเพียรที่ทํานั้นทานบอกวา  ใหทําท้ังทางกายและจิต  ดวยการ 
ละบาป  ทําความดี  และรกัษาความดีไวมิใหเสื่อม  ชําระจิตใหปราศจากนิวรณ 
ดวยการน่ังสมาธิ  การเดินจงกรม  หากจะนอนใหกําหนดใจไววา  เมื่อต่ืนจะ 
ลุกข้ึน พอต่ืนตองรับลุกข้ึนโดยเร็ว  
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           ๕.  สทัธา  ความเช่ือม่ันไมหว่ันไหวในคุณพระรัตนตรัย  เปนตนทาน 
จําแนกสัทธาออกเปน ๔ ประเภท  คือ  
              ๕.๑  กมฺมสทฺธา  เชื่อความมีอยูของกรรม  คือความจงใจที่บุคคล 
ทําลงดวยกาย  วาจา  ใจ 
              ๕.๒  วิปากสทฺธา  เชื่อความมีอยูแหงผลท้ังดีและไมดี  อันเกิด 
จากกรรมที่บุคคลไดกระทําแลว 
              ๕.๓  กมฺมสฺสกตาสทฺธา  เชื่อความท่ีสัตวทั้งหลายเปนผูมี 
กรรมเปนของของตน 
              ๕.๔  ตถาคตโพธิสทฺธา  เชือ่ในความตรัสรูของพระพุทธเจา 
วาพระองคตรัสรูจริงตามนัยแหงนวหารคุณ ๙ ประการ 
           ๖.  หริิ  ความละอายแกใจ ในการทําบาป  ไมวาจะเปนในที่ลับหรือ 
ในที่แจงก็ตาม  เนื่องจากหิริ  โอตตัปปะเปนมโนธรรม  จะเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
แรงผลักดันตาง ๆ  สําหรับหิรินั้นจะเกิดข้ึนไดเพราะมาปรารภถึงชาติ  ตระ 
กูล  วัย  ฐานะอันมีศักดิ์ศรี   วิทยาความรูของตนเปนแรงกระตุนใหเกิดหิริ 
           ๗.  โอตตัปปะ  ความหวาดสะดุงกลัวตอบาป  และผลแหงบาปทาน 
บอกวาโอตตัปปะเกิดเพราะมีความรูสึกวา  หากตนทําบาปแลว แมตนเองก็ 
ติเตียนตนได  ทานผูรูทราบเรื่องใครครวญแลวยอมติเตียน อาจตองโทษทางบาน 
เมือง  และกลัวตอการบังเกิดในทุคติ ความรูสึกเหลาน้ีลวนเปนแรงกระตุนให 
เกิดโอตตัปปะไดทั้งน้ัน 
           ๘.  พาหุสัจจะ  ความเปนผูไดสดับตรับฟงมาก  คือทานท่ีไดฟงธรรม 
อันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง  งามในท่ีสุด สมบูรณดวยอรรถและพยัญ-  
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ชนะ  ประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์บรบิูรณสิ้นเชิง  ยอมไดชื่อวาเปนผูมี 
การสดับศึกษา ทานท่ีเปนพาหุสัจจะตองประกอบดวยองคตอไปนี้  คือ 
              ๘.๑  พหุสฺสุตา มีการสดับตรับฟง  ประสบการณมาก  
              ๘.๒  ธตา  สามารถทรงจําเรื่องนั้น ๆ  ไวไดมาก 
              ๘.๓  วจสา  ปรจิิตา  ทองจําในหัวขอสําคัญ ๆ  ไดมาก 
              ๘.๔  มนสานุเปกฺขิตา  เพงพินิจส่ิงเหลานั้นดวยใจ  จนเกิดความ 
เขาใจไดดี 
              ๘.๕ ทิฏ ิยา สุปฏิวิทฺธา  แทงตลอดดวยทิฏฐิ คือ ขบเจาะเรื่อง 
นั้น ๆ  ดวยปญญาของตนได 
           ๙.  วริิยะ  ความเพียร  หมายถงึความเพียรที่เปนไปท้ังทางกายและ 
ทางจิต  คือ  เพียรละบาปอกุศล  และเพียรทํากุศลใหเกิดข้ึน  ดวยความบาก 
บั่น  ไมทอดธุระในการงานอันเปนหนาท่ีของตน แมวาจะประสบกับความ 
ยากลําบาก  อุปสรรคอยางไร ๆ  ก็ไมทอถอย 
           ๑๐.  สติ  ไดแกเปนผูมีสติมั่นคง  สามารถระลึกเรื่องที่ทํา  คําท่ี 
พูด  และความคิดของตนและของคนอ่ืนแมนานแลวได  ทั้งสามารถใชสติหาม 
กั้นกระแสแหงกิเลส  มีตัณหาเปนตน  ไมใหเกิดข้ึนทวมทับใจ 
           ๑๑.  ปญญา  คือความรอบรูในกองสังขารท้ังหลายตามความเปน 
จริง  รูเหตุปจจัยแหงความเกิดดับของสังขาร  สามารถทําลายกองกิเลสทําตน 
ใหหลุดพนจากทุกขไดในที่สุด 
           ๑๒.  ปฐมฌาน  มอีงค ๕  คือ  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  เอกคัคตา  
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           ๑๓.  ทุติยฌาน  มีองค ๓ คือ  ปติ  สุข  และ  เอกัคคตา 
           ๑๔.  ตติยฌาน  มีองค ๒  คือ  สุข  กับ  เอกัคคตา 
           ๑๕.  จตุตถฌาน  มีองค ๒  คือ  อุเบกขา  กบั  เอกัคคตา  
           จรณะ  คือความประพฤติทั้ง ๑๕ ประการนี้   ในบาลีทานกลาววาเปน 
เสขปฏิปทา คือขอปฏิบัติอันเปนทางดําเนินของพระเสขะ อันเปนการแสดงวา 
ปุถุชนท่ัวไปผูปรารถนาความเปนพระเสขะ  และพระอเสขะตามลําดับ 
นั้น  ตองดําเนินไปตามหลักธรรมเหลาน้ี. 


